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ความรูพ นื้ ฐานเกี่ยวกับ MySQL
MySQL (อานวา “มาย-เอส-คิว-แอล”) จัดเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS: Relational
Database Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในปจจุบัณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกของ
อินเตอรเน็ต สาเหตุเพราะวา MySQL เปนฟรีแวรทางดานฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เปนทางเลือกใหมจาก
ผลิตภัณฑระบบจัดการฐานขอมูลในปจจุบัน ที่มักจะเปนการผูกขาดของผลิตภัณฑเพียงไมกี่ตัว นักพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่เคยใช MySQL ตางยอมรับในความสามารถความรวดเร็ว การรองรับจํานวนผูใช และขนาดของขอมูล
จํานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใชงานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไมวาจะเปน Unix, OS/2, Mac OS หรือ
Windows ก็ตาม นอกจากนี้ MySQL ยังสามารถใชงานรวมกับ Web Development Platform ทั้งหลาย ไมวาจะเปน
C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl หรือ ASP ก็ตามที ดังนั้นจึงไมเปนที่นาแปลกใจเลยวา ทําไม MySQL จึง
ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน และมีแนวโนมสูงยิ่งขึ้นตอๆ ไปในอนาคต
MySQL จัดเปนซอฟตแวรประเภท Open Source Software สามารถดาวนโหลด Source Code ตนฉบับ
ไดจากอินเตอรเน็ต โดยไมเสียคาใชจายใดๆ การแกใขก็สามารถกระทําไดตามความตองการ MySQL ยึดถือ
สิทธิบัตรตาม GPL (GNU General Public License) ซึ่งเปนขอกําหนดของซอฟตแวรประเภทนี้สวนใหญ โดยจะ
เปนการชี้แจงวา สิ่งใดทําได หรือทําไมไดสําหรับการใชงานในกรณีตางๆ ทั้งนี้ถาตองการขอมูลเพิ่มเติม หรือ
รายละเอียดของ GPL สามารถหาขอมูลไดจากเว็บไซต http://www.gnu.org/
MySQL ไดรับการยอมรับและทดสอบเรื่องของความรวดเร็วในการใชงาน โดยจะมีการทดสอบและ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทางดานฐานขอมูลอื่นอยูเสมอ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตเวอรชันแรกๆ ที่
ยังไมคอยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุกวันนี้ MySQL ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น รองรับ
ขอมูลจํานวนมหาศาล สามารถใชงานหลายผูใชไดพรอมๆ กัน (Multi-user) มีการออกแบบใหสามารถแตกงาน
ออก เพื่อชวยการทํางานใหเร็วยิ่งขึ้น รองรับขอมูลจํานวนมหาศาล เพื่อชวยการทํางานเร็วยิ่งขึ้น (Multi-threaded)
วิธีและการเชื่อมตอที่ดีขึ้น การกําหนดสิทธิและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลมีความรัดกุมนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
เครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตัวเองและของผูพัฒนาอื่นๆ มีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ
“MySQL ไดรับการพัฒนาไปในแนวทางตามขอกําหนดมาตรฐาน SQL ดังนั้น เราสามารถใชคําสั่ง SQL ในการ
ทํางาน MySQL ได” นักพัฒนาที่ใช SQL มาตรฐานอยูแลว ไมตองศึกษาคําสั่งเพิ่มเติม แตอาจจะตองเรียนรูถึง
รูปแบบและขอจํากัดบางอยางโดยเฉพาะ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางทีมงานผูพัฒนา MySQL มีเปาหมายอยางชัดเจนที่จะ
พัฒนาให MySQL มีความสามารถสนับสนุนตามขอกําหนด SQL92 มากที่สุด และจะพัฒนาใหเปนไปตาม
ขอกําหนด SQL99 ตอไป
ทุกวันนี้มีการนํา MySQL ไปใชในระบบตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนระบบเล็กๆ ที่มีจํานวนตารางขอมูล
นอย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตารางไมซับซอน เชน ระบบฐานขอมูลบุคคลในแผนกเล็กๆ ไปจนถึง
ระบบจัดการขอมูลขนาดใหญ ที่ประกอบดวยตารางขอมูลมากมาย มีความสัมพันธของขอมูลในแตละตาราง
ซับซอน เชน ระบบสต็อกสินคา ระบบบัญชีเงินเดือน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน มีการใช MySQL เปน
Database Server เพื่อการทํางานสําหรับ Web Database Application ในโลกของอินเตอรเน็ตมากขึ้น สิ่งนี้เปน
คําตอบวา “ทําไมคุณตองเรียนรูและใชงาน MySQL ?”
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สถาปตยกรรมของ MySQL
สถาปตยกรรม หรือ โครงสรางภายในของ MySQL ก็คือ การออกแบบการทํางานในลักษณะของ
Client/Server นั่นเอง ซึ่งประกอบดวยสวนหลักๆ 2 สวน คือ สวนของผูใหบริการ (Server) และ สวนของ
ผูใชบริการ (Client) โดยในแตละสวนจะมีโปรแกรมสําหรับการทํางานตามหนาที่ของตน
สวนของผูใหบริการ หรือ Server
จะเปนสวนที่ทําหนาที่บริหารจัดการระบบฐานขอมูลในที่นี้ก็
หมายถึงตัว MySQL Server นั่นเอง และเปนที่จัดเก็บขอมูลทั้งหมด ขอมูลที่เก็บไวนี้มีขอมูลที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานกับระบบฐานขอมูล และขอมูลที่เกิดจากการที่ผูใชแตละคนสรางขึ้นมา
สวนของผูใชบริการ หรือ Client ก็คือผูใชนั่นเอง โดยโปรแกรมสําหรับใชงานในสวนนี้ไดแก MySQL
Client, Access, Web Development Platform ตางๆ (เชน Java, Perl, PHP, ASP เปนตน)
หลักการทํางานในลักษณะ Client/ Server มีดังนี้
1. ที่ฝงของ Server จะมีโปรแกรมหรือระบบสําหรับจัดการฐานขอมูลทํางานรออยู เพื่อเตรียมหรือรอ
คอยการรองขอการใชบริการจาก Client
2. เมื่อมีการรองขอการใชบริการเขามา Server จะทําการตรวจสอบตามวิธีการของตน เชน อาจจะมี
การใหผูใชบริการระบุชื่อและรหัสผาน และสําหรับ MySQL สามารถกําหนดไดวาจะอนุญาตหรือ
ปฏิเสธ Client ใดๆ ในรบบที่จะเขาใชบริการอีกดวย ซึ่งจะไดแสดงรายละเอียดในเรื่องตอไป
3. ถาผานการตรวจสอบ Server ก็จะอนุมัติการใหบริการแก Client ที่รองขอการใชบริการนั้นๆ ตอไป
และถาในกรณีที่ไมไดรับการอนุมัติ Server ก็จะสงขาวสารความผิดพลาดแจงกลับไปที่ Client ที่
รองขอการใชบริการนั้น
เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Client หรือ Server อาจจะอยูบนเครื่องเดียวกัน หรือแยกเครื่องกันก็
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการทํางาน หรือการกําหนดของผูบริหารระบบ ตามปกติถาเปนการทํางานลักษณะ
Web-based มีการใชฐานขอมูลขนาดไมใหญนัก ตัว MySQL Server และ Client มักจะมีอยูบนเครื่องเดียวกัน โดย
เครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวจะตองมีทรัพยากรเพื่อการทํางาน เชน เนื้อที่ฮารดดิสก, RAM มากพอสมควร แต
สําหรับการทํางานจริง (Real-world Application) ก็มักจะแยก Client และ Server ออกเปนคนละเครื่องกัน และ
สามารถรองรับงานไดดีมากกวา ดังนั้น ผูบริหารระบบ หรือผูกําหนดนโยบายสําหรับการทํางานเครือขาย จะตอง
คํานึงถึงเรื่องที่เกี่ยวของเหลานี้ใหดี เพื่อที่จะทําใหระบบมีการทํางานรับการใหบริการแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพ
และขอมูลมีความปลอดภัยมากที่สุด
MySQL กับมาตรฐานภาษา SQL
จุดมุงหมายหนึ่งของทีมผูพัฒนา MySQL ตองการทําให MySQL เปน DB Server ตามขอกําหนด ANSI
SOL โดยในขั้นแรกนี้อางอิงตาม ANSI SQL92 เปนหลัก ความสามารถตางๆ โดยสวนใหญครอบคลุมการใชงาน
อาจจะมีบางสิ่งที่ยังไมสามารถทําไดในปจจุบัน หรือบางสิ่งก็มีแผนจะเพิ่มเติมเขาไป ซึ่งไดกลาวถึงรายละเอียดไป
แลวขางตน แตในสวนนี้เราจะมาดูสําหรับความสามารถบางอยางที่ MySQL เพิ่มเติมเขามาสําหรับการทํางาน
นอกเหนือจากขอกําหนด ANSI SQL ดังนี้
- ฟลดประเภท MEDIUMINT, SET, ENUM และ BLOB รวมทั้ง TEXT ตางๆ
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- การกําหนดคุณลักษณะของฟลด เชน AUTO_INCREMENT, BINARY, NULL, UNSIGNED และ
ZEROFILL
- การเปรียบเทียบสตริงเปนแบบ Case Insensitive การจัดเรียงขอมูลใชรูปแบบภาษา ISO-8859-1
(Latin1) เปนคา default
- ชื่อ database และชื่อตารางขอมูลจะ Case Sensitive (โดยเฉพาะ Unix Platform)
- สามารถใชคําสั่งของระบบปฏิบัติในการสํารอง เปลี่ยนชื่อ ยาย ลบ หรือคัดลอกตารางขอมูลซึ่ง
เกี่ยวของกับไฟล .MYD, .MYI และ .frm ไดโดยตรง
- MySQL ไมสนับสนุน Tablespaces
- โอเปอเรเตอร LIKE สามารถใชกับ Numeric Columns ได
- การใช INTO OUTFILE และ STRAIGHT_JOIN ในคําสั่ง SELECT
- สามารถใช SQL_SMALL_RESULT option ในคําสั่ง SELECT ได
- คําสั่ง EXPLAIN SELECT เพื่อใหแสดงรายละเอียดของการเชื่อมกันของตารางขอมูล
- สามารถใช TEMPORARY หรือ IF NOT EXISTS สําหรับการ CREATE TABLE ได
- สามารถทําการ CHANGE ชื่อคอลัมน, DROP ชื่อคอลัมน หรือ DROP INDEX, IGNORE หรือ
RENAME ในการใชคําสั่ง ALTER TABLE ได
- สามารถทําการ RENAME TABLE ได
- สามารถ ADD, ALTER, DROP หรือ CHANGE clauses หลายครั้ง ในคําสั่ง ALTER TABLE ได
- สามารถทําการ DROP TABLE ดวยคียเวิรด IF EXISTS
- สามารถทําการดรอป (Drop) ตารางขอมูลหลายๆ ตารางไดดวยคําสั่ง DROP TABLE เพียงครั้ง
เดียว
- การใช LIMIT clause ในคําสั่ง DELETE
- การใช DELAYED clause ในคําสั่ง INSERT และ REPLACE
- การใช LOW_PRIORITY clause ในคําสั่ง INSERT, REPLACE, DELETE และ UPDATE
- การใชงาน LOAD DATA INFILE ซึ่งไวยากรณใชไดกับรูปแบบการโหลดดาตา (Load Data) ของ
Oracle
- คําสั่ง ANALYZE TABLE, CHECK RABLE, OPTIMIZE TABLE และ REPAIR TABLE
- คําสั่ง SHOW
- คําสั่ง SET OPTION
- ฟงกชันหลายฟงกชันที่จําเปน เชน ฟงกชันสําหรับทํางานสตริง ซึ่งสามารถใชไดทันที เนื่องจากมี
ชื่อและการทํางานที่เหมือนกันของ ANSI SQL และ ODBC
- สามารถใช || แทน OR และ && แทน AND ซึ่งเหมือนกับในภาษา C แตไมสามารถใชในการเชื่อม
สตริงได ซึ่ง MySQL ใหใชฟงกชัน CONCAT() แทน
- คําสั่งในการ CREATE DATABASE หรือ DROP DATABASE
- การใชโอเปอเรเตอร % โดยจะใหผลลัพธเดียวกันการใชฟงกชัน MOD() ตัวอยาง เชน M % N =
MOD(M,N) เปนตน
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- โอเปอเรเตอร =, < >, <=, <, >=>, <<, >>, <=>, AND, OR หรือ LIKE สามารถใชในการ
เปรียบเทียบคอลัมนในการใชคําสั่ง SELECT ได ทั้งนี้จะอยูทางดานหนา FROM ดังตัวอยางเชน
SELECT id = 12345 AND name=’somchai’ FROM person;
- ฟงกชัน LAST_INSERT_ID()
- ฟงกชัน BIT_COUNT(), CASE, ELT(), FROM_DATS(), FORMAT(), IF(), PASSWORD(),
ENCRYPT(), md5(), ENCODE(), DECODE(), PERIOD_ADD(), PERIOD_DIFF(),
TO_DAYS(), หรือ WEEKDAY()
- ฟงกชัน TRIM() เพื่อการตัดสวนของสตริง ซึ่งใน ANSI SQL จะตัดไดเพียงหนึ่งตัวอักษรเทานั้น
- GROUP BY function STD(), BIT_OR() และ BIT_AND()
- การมใชคําสั่ง REPLACE แทนการใชคําสั่ง DELETE ตามดวยคําสั่ง INSERT
- คําสั่ง FLUSH flush_option
- การใชตัวแปร sql statement ดวย := ตัวอยางเชน SELECT @asum:=SUM (total),
@cnt:=COUNT(*), @asum/@cnt AS avg FROM person;

ประเภทขอมูลและตารางขอมูลใน MySQL
ในสวนนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของประเภทขอมูลที่สามารถกําหนดใหแตละฟลด ซึ่งสําหรับระบบ
ฐานขอมูล MySQL จะมีสวนที่สนับสนุนกับมาตรฐาน และสวนที่แตกตาง เพิ่มเติมจากมาตรฐาน และประเภท
ตารางขอมูลที่สามารถเลือกใชไดใน MySQL
การศึกษาเรียนรูถึงประเภทขอมูลใน MySQL จะทําใหเราเขาใจ และสามารถทําการกําหนดประเภทของ
ขอมูลใหถูกตองเหมาะสมตามจุดประสงค หรือตามนโยบายการทํางานของเรา มิฉะนั้นแลวอาจกอใหเกิดความ
เสียหาย หรือทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องขอมูลของการทํางานได
การศึ กษาในเรื่องของประเภทขอ มูลใน MySQL ก็มี จุ ดประสงคเชนเดียวกัน ซึ่งจะไดศึ กษาใน
รายละเอียดตอไป
ประเภทขอมูลใน MySQL
หลักการพิจารณาเลือกใชประเภทขอมูล ดังนี้
1. ประเภทขอมูลหลัก ไดแก ตัวเลข, ตัวอักษร, วันที่และเวลา, ขอมูลไบนารี และอื่นๆ สําหรับขอมูล
ประเภทตรรกะ MySQL ยังไมสนับสนุนในเวอรชันปจจุบัน แตจะสนับสนุนในเร็วๆ นี้
2. ในแตละประเภทขอมูล จะมีประเภทยอยๆ ลงไปอีก เพื่อใหผูใชเลือกใชประเภทขอมูลที่เหมาะสม
เพราะนอกจากจะทํางานไดถูกตองแลว ยังเปนการชวยประหยัดเนื้อที่การเก็บขอมูลอีกดวย ซึ่งตอไปเราจะได
ศึกษาเพิ่มเติมวาในแตละประเภทขอมูลเปนอยางไร มีขอบเขตขอมูลอะไรบาง ใชเนื้อที่ในการเก็บขอมูลเทาไร
3. การเลือกใชประเภทขอมูล หากมีความตองการที่จะสนับสนุนหรือใชมาตรฐาน เชน ODBC หรือ
ตองการ port ขอมูลไปใชในระบบอื่น ควรเลือกใชประเภทขอมูลที่สนับสนุนกับมาตรฐานเทานั้น เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
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4. ฟลดใดที่ไมมีการคํานวณ หรือไมมีแนวโนมจะเกี่ยวของกับการคํานวณเลย ควรเลือกใชขอมูล
ประเภทตัวอักษร เพราะจะประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บจริง
5. การเลือกใชประเภทของขอมูลในแตละฟลด นอกจากจะดูความเปนไปไดในปจจุบันแลว จะตอง
คํานึงและดูแนวโนมความเปนไปของขอมูล หรือปริมาณของขอมูลตอไปในอนาคตดวย เพื่อปองกันขอจํากัดของ
ขอมูลเมื่อมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
6. การเลือกใชขอมูลประเภทวันที่และเวลาใน MySQL จะตองเลือกใชอยางระมัดระวัง เนื่องจากมี
ขอจํากัดและรายละเอียดที่แตกตางไปจากมาตรฐาน เชน จะสามารถใชขอมูลเริ่มตนไดที่ป ค.ศ. 1000 เทานั้น เปน
ตน
ประเภทขอมูลใน MySQL แบงออกเปนกลุมได ดังนี้
1. ประเภทขอมูลสําหรับตัวเลข
ไวสําหรับเก็บขอมูลตัวเลข ซึ่งอาจจะใชในการคํานวณ หรือการจัดเรียงขอมูลเปรียบเทียบกันในฟลด
นั้นๆ ประกอบดวยประเภทขอมูลยอยๆ ไดแก จํานวนเต็ม, จํานวนทศนิยม, จํานวนจริง
1.1 TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต –128 ถึง 127 แตถาแบบไมคิดเครื่องหมาย จะใชได
ตั้งแต 0 ถึง 255 ขอมูลชนิดที่ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 1 ไบต
1.2 SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต –32768 ถึง 32767 แตถาแบบไมคิดเครื่องหมาย จะ
ใชไดตั้งแต 0 ถึง 65535 ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 2 ไบต
1.3 MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต –8388608 ถึง 8388607 แตถาแบบไมคิด
เครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต 0 ถึง 16777215 ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 3 ไบต
1.4 INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
หรือ INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต –2147483648 ถึง 2147483647 แตถาแบบไมคิด
เครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต 0 ถึง 4294967295 ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 4 ไบต
1.5 BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
ข อ มู ล ชนิ ด ตั ว เลขแบบคิ ด เครื่ อ งหมาย จะใช ไ ด ตั้ ง แต –9223372036854775808
ถึ ง
9223372036854775807 แตถาแบบไมคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต 0 ถึง 18446744073709551615 ขอมูลชนิดนี้
ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 8 ไบต
1.6 FLOAT(precision) [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย precision เปนคาความละเอียดทศนิยม ซึ่งแบงเปนชนิด single (มี
คาตั้งแต 0-24) และแบบ double (ตั้งแต 25-53) ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 4 หรือ 8 ไบต โดยแบบ
single จะใช 4 ไบต และแบบ double จะใช 8 ไบต ชนิดขอมูลประเภทนี้สําหรับกรณีใชกับ ODBC มาตรฐาน
1.7 FLOAT[(M,D)] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต -3.402823466E+38 ถึง
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-1.175494351E -38,0 และ 1.175494351E-39 ถึง 3.402823466E+38 คา M เปนจํานวนหลักที่ตองการแสดงผล
และ D เปนจํานวนจุดทศนิยม ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 4 ไบต
1.8 DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL]
หรือ DOUBLE PRECISION[(M,D)] [ZEROFILL]
หรือ REAL[(M,D)] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต –1.7976931348623157E+308 ถึง
-2.2250738585072014E-308, 0 และ 2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 คา M เปน
จํานวนหลักที่ตองการแสดงผล และ D เปนจํานวนจุดทศนิยม ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูล ขนาด 8 ไบต
1.9 DECIMAL[(M[,D])] [ZEROFILL]
หรือ NUMERIC[M,D] [ZEROFILL]
ขอมูลชนิดตัวเลขชนิด unpacked คืออนุญาตใหสามารถเก็บขอมูลตัวอักษรเขาไปดวย โดยตัวอักษรหนึ่ง
ตัวแทนแตละหลัก สามารถใชตัวเลขไดเทากับแบบ DOUBLE ใชเนื้อที่เก็บขอมูลเทากับ M ไบต (D+2, ถา M <
D)
2. ประเภทขอมูลสําหรับวันที่และเวลา
2.1 DATE
ขอมูลชนิดวันที่ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 การแสดงผลวันที่อยูใน
รูปแบบ ‘YYYY-MM-DD’ ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 3 ไบต
2.2 DATETIME
ขอมูลชนิดวันที่และเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999
เวลา 23:59:59 การแสดงผลวันที่และเวลาอยูในรูปแบบ ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บ
ขอมูลขนาด 8 ไบต
2.3 TIMESTAMP[(M)]
คา timestamp เปนคาตัวเลขที่นับจํานวนวินาทีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 เปนตน
มา โดยมีจุดสิ้นสุดประมาณ ค.ศ. 2037 การแสดงผลคา timestamp อยูในรูปแบบ YYYYMMDDHHMMSS,
YYMMDDHHMMSS, YYYYMMDD หรือ YYMMDD คา M คือจํานวนตัวเลขที่บรรจุ ซึ่งอาจจะเปน 14, 12, 8
หรือ 6 ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 4 ไบต
2.4 TIME
ขอมูลประเภทเวลา สามารถเปนไดตั้งแต ‘-838:59:59’ ถึง ‘838:59:59’ แสดงผลในรูปแบบ HH:MM:SS
ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 3 ไบต
2.5 YEAR[(2/4)]
ขอมูลประเภทป ค.ศ. โดยสามารถเลือกวาจะใชแบบ 2 หรือ 4 หลัก (คาโดยปริยายจะเปน 4 หลัก) ถา
เลือกใชแบบ 4 หลัก จะใชไดตั้งแต ป ค.ศ. 1901 ถึง 2155 ถาเลือกใชแบบ 2 หลัก จะใชไดตั้งแต ป ค.ศ. 1970 ถึง
2069 แสดงในรูปแบบ 70 ถึง 69 ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 1 ไบต
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3. ประเภทขอมูลสําหรับตัวอักษร
ขอมูลประเภทตัวอักษรถือวาเปนสิ่งที่ใชกันมากที่สุด เพราะแทบจะครอบคลุมขอมูลที่เปนไปไดทั้งหมด
การจัดเรียงขอมูลจะเปนในลักษณะไมคํานึงตัวใหญตัวเล็ก (case-insensitive) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล
ประเภทไบนารี (BLOB) แลวจะพบวาคลายกันมาก จะแตกตางกันที่ BLOB จะมีการจัดเรียงขอมูลเปน caseinsensitive เทานั้น แตขอมูลประเภทตัวอักษรก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 [NATIONAL] CHAR(M) [BINARY]
ขอมูลประเภทสตริงที่จํากัดขนาดความกวาง (ไมสามารถปรับขนาดได) โดยขนาดความกวางเปนได
ตั้งแต 1 ถึง 255 ตัวอักษร ตามปกติเมื่อมีการเรียงขอมูล จะเปนลักษณะ case-sensitive คือคํานึงถึงตัวเล็กตัวใหญ
การระบุชนิดขอมูลยอยวาเปน BINARY จะเปนลักษณะไมคํานึงตัวเล็กตัวใหญ ดังนั้นเมื่อมีการเรียงขอมูลก็จะให
ผลตางจาก CHAR ธรรมดา การเก็บขอมูลก็ใชไบตตามจํานวนตัวอักษรที่ระบุ
3.2 [NATIONAL] VARCHAR(M) [BINARY]
ขอมูลประเภทนี้ก็คลายกับแบบ CHAR ตางกันตรงที่ VARCHAR จะสามารถปรับขนาดตามขอมูลที่
เก็บในฟลด ขนาดความกวางอยูตั้งแต 1 ถึง 255 การเก็บขอมูลจะเทากับของขอมูลจริงในฟลดๆ + 1 ไบต
3.3 TINYTEXT
ขอมูลประเภทนี้สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 255 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูลเทากับ
จํานวนขอมูลจริง + 1 ไบต
3.4 TEXT
ขอมูลประเภทนี้สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 65,535 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูลเทากับ
จํานวนขอมูลจริง + 2 ไบต
3.5 MEDIUMTEXT
ขอมูลประเภทนี้สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 16,777,215 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูล
เทากับจํานวนขอมูลจริง + 3 ไบต
3.6 LONGTEXT
ขอมูลประเภทนี้สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 4,294,967,295 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูล
เทากับจํานวนขอมูลจริง + 4 ไบต
3.6 ENUM(‘value1’,’value2’,…)
ขอมูลประเภทระบุเฉพาะคาที่ตองการ หรือถาไมมีจะใหคา NULL สามารถกําหนดคาไดถึง 65,535 คา
และใชเนื้อที่เก็บขอมูลตามจํานวนคาที่ระบุ
3.7 SET(‘value1’,’value2’,…)
ขอมูลประเภทเซต ประกอบดวยขอมูลตั้งแตไมมีคา หรือมีคาตามสมาชิกที่กําหนด สามารถมีจํานวน
สมาชิกในเซตไดทั้งสิ้น 64 ตัว และใชเนื้อที่เก็บขอมูลตามจํานวนสมาชิกที่ระบุ
4. ประเภทขอมูลสําหรับไบนารี (BLOB:Binary Large Object)
จากที่กลาวไปแลวถึงความคลายกันของแตละขอมูลประเภทตัวอักษรและขอมูลประเภทไบนารี ดังนั้น
ประเภทขอมูลยอยและการเก็บขอมูลจึงไมแตกตางกัน แตตามปกติเรามักใช BLOB สําหรับเก็บขอมูลที่ไมเปน
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ภาษามนุษย ขอมูลไบนารี ไดแก รูปภาพ, ไฟลขอมูล หรือขอมูลที่ประกอบดวยตัวอักษรพิเศษ ขอมูลที่กําหนด
ดวยรหัสควบคุม เปนตน
4.1 TINYBLOB
สําหรับขอมูลไบนารี สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 255 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูลเทากับ
จํานวนขอมูลจริง + 1 ไบต
4.2 BLOB
สําหรับขอมูลไบนารี สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 65,535 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูล
เทากับจํานวนขอมูลจริง + 2 ไบต
4.3 MEDIUMBLOB
สําหรับขอมูลไบนารี สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 16,777,215 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บขอมูล
เทากับจํานวนขอมูลจริง + 3 ไบต
4.2 LONGBLOB
สําหรับขอมูลไบนารี สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 4,294,967,295 ตัวอักษร และใชเนื้อที่เก็บ
ขอมูลเทากับจํานวนขอมูลจริง + 4 ไบต

การติดตั้ง MySQL และการปรับแตงระบบเพื่อการใชงาน
MySQL source
- แนะนําเวบไซต www.mysql.com
เวบไซต www.mysql.com เปนเว็บไซตอยางเปนทางการของ MySQL ซึ่งเนื้อหาภายในเวบไซตหลักๆ
จะเปนการใหขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ MySQL ไมวาจะเปน Server, Client หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
จุดประสงคที่สําคัญอันหนึ่ง ก็คือไวสําหรับการเผยแพร MySQL ที่ไดรับการพัฒนา มีใหดาวนโหลด
ตั้งแตเวอรชันที่สมบูรณ (Stable) หรือที่กําลังพัฒนา (Beta) มีหลากหลายระบบปฏิบัติการ ผูใชที่จะนํา MySQL
ไปรันบนระบบปฏิบัติการตัวใดก็สามารถเลือกไดจากที่เวบไซตนี้ นอกเหนือจากนี้ก็จะเปนลิงกตางๆ ที่มีการนํา
MySQL ไปพัฒนาเพิ่มเติม โดยมีทั้งแบบ Free และ Commercial ใหเลือกตามอัธยาศัย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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เวบไซต http://www.mysql.com/
- ดาวนโหลด Source Code หรือ Binary Installer
การดาวน โ หลด Source
Code
หรื อ Binary
Installer ของ MySQL
ก็ ใ ห เ ข า ไปที่
http://www.mysql.com/downloads/index.html ซึ่งเลือกไดตามระบบปฏิบัติการที่คุณใชตามปกติการรัน
MySQL บน Unix เชน Solaris, FreeBSD หรือ Linux จะไดรับประสิทธิภาพดีที่สุด สวน MySQL Client (GUI)
นั้นสวนใหญเราก็มักจะใชกันบน Windows Platform สิ่งที่สามารถดาวนโหลดไดก็คือตองนํามาทําการคอมไพล
(Compile) เอง แตถาเลือก Binary Installer ที่ไดรับการจัดเตรียมไวสําหรับระบบปฏิบัติหนึ่งๆ แลว ก็ไมตอง
เปลืองแรงเรา สามารถนํามาใชงานไดทันที รายละเอียดการติดตั้งจะไดอธิบายตอไป

ดาวนโหลด MySQL
ติดตั้ง MySQL สําหรับ Windows Platform
สําหรับ Windows Platform เมื่อดาวนโหลดไฟลติดตั้งมาเรียบรอยแลว ใหทําตามขั้นตอนดังนี้
1. unzip ไฟลที่ดาวนโหลดมาภายใตไดเรกทอรี่ใดๆ (ตามปกติแลวจะเปน Temporary Directory เชน
C:\temp หรือ C:\windows\temp)
2. เขาไปที่ Temporary Directory นั้น จากนั้นทําการรัน setup.exe
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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3. เมื่อใหระบุไดเรกทอรี่มี่ตองการติดตั้งก็ใหใชคาดีฟอลตคือ c:\mysql
วิธีการติดตั้งจากแผนซีดี
1. ดับเบิ้ลคลิก mysql-3.23.31-win.zip จากซีดี เพื่อ Extract ลงที่ C:\ tmp

2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล C:\tmp\Setup.exe ติดตั้งลงที่ C:\ mysql
3. ดับเบิ้ลคลิกไฟล C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe เพื่อ Start MySQL

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
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หมายเหตุ
- คัดลอกไฟล mysql\my-example.cnf ไปไวที่ราก C:\ และเปลี่ยนชื่อเปน my.cnf
- ปรับแตงคาตางๆ ในไฟล my.cnf ใหเหมาะสม เชนการแกปญหาในเรื่องการ sort ภาษาไทย
ใช editor notepad หรืออะไรก็ได find หาคําวา default-character-set=latin1
แลวเปลี่ยน latin1 เปน tis620
- shuttdown เครื่องประมาณ 2 นาที แลวเปดเครื่องใหม
หรือ เปดไฟล my.ini ใน Windows หาคําวา default-character-set=latin1
แลวเปลี่ยน latin1 เปน tis620

คําสั่งตางๆ ใน MySQL
ในบทนี้จะไดเรียนรูเกี่ยวกับคําสั่งตางๆ ใน MySQL ซึ่งเปนการรวมคําสั่งทั้งหมด ไมวาจะเปนคําสั่งที่ใช
สําหรับการกําหนด (Data Definition Language), คําสั่งที่ใชสําหรับทํางานขอมูล (Data Manipulation Language)
และคําสั่งที่ใชสําหรับการควบคุมการทํางาน (Data Control Language)
คําสั่ง CREATE DATABASE
CREATE DATABASE demo
เปนคําสั่งสราง database ชื่อ db_name ขึ้นมาใหม ในกรณีที่มี database นั้นอยูแลว ก็จะปรากฏขาวสาร
แสดงความผิดพลาด (Error Message) Can't create database 'demo'. Database exists
คําสั่ง DROP DATABASE
DROP DATABASE demo
เปนคําสั่งลบ database ชื่อ db_name ออกไปจากระบบ
คําสั่ง CREATE TABLE
CREATE TABLE phonebook (id INT (4) NOT NULL
AUTO_INCREMENT, fname VARCHAR (35) , lname VARCHAR (35) ,
email VARCHAR (50) , office VARCHAR (200) , province CHAR (2) ,
PRIMARY KEY(id), UNIQUE(id), INDEX(id))
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โดยทั่วไปขนาดของตารางขอมูลหนึ่งๆ จะมีขนาดไมเกิน 2G หรือ 4G ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ เรา
สามารถทําใหประหยัดเนื้อที่ไดอีกโดยการบีบอัด (PACK) ขอมูลดัชนี ซึ่งสามารถใหบีบอัดโดยกําหนดคา
PACK_KEYS=1 การบีบอัดนี้จะทําใหการทํางานชาลง แตก็ประหยัดเนื้อที่ขึ้น และตามปกติถาผูใชไมได
กําหนดใหบีบอัด ขอมูลที่เปนสตริงหรือตัวอักษรก็จะไดรับการบีบอัดขอมูลอยูแลว สําหรับขอมูลตัวเลข คาการ
ทํางานปกติจะไมรับการบีบอัด เวนแตกําหนดการบีบอัดดวย
การใช UNION จะใชกรณีที่ตองการรวมตารางขอมูลหลายๆ ตารางเขาดวยกันเปนอันเดียว ซึ่งจะทํางาน
กับตารางประเภท MERGE เทานั้น
คําสั่ง ALTER TABLE
ALTER TABLE phonebook ADD tel VARCHAR(30)
ALTER TABLE เปนคําสั่งสําหรับการปรับเปลี่ยนแกไขโครงสรางของตารางขอมูล เชน การเพิ่ม-ลบ
ฟลด, การสราง-ลบดัชนี, การเปลี่ยนประเภทขอมูลของฟลด, การเปลี่ยนชื่อฟลด เปนตน
คําสั่ง RENAME TABLE
RENAME TABLE phonebook to phone
เปนคําสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อตารางขอมูลเปนชื่อใหม
คําสั่ง DROP TABLE
DROP TABLE phonebook
เปนคําสั่งเพื่อใหลบตารางขอมูลออกจากระบบ สําหรับออปชัน RESTRICT และ CASCADE ยังไม
สามารถงานไดในปจจุบัน เนื่องจากเปนความสามารถที่มีแผนจะรองรับในอนาคต สําหรับการใชคําสั่ง DROP
TABLE จะตองใหความระมัดระวังในการใชงานเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการทํางานกับตารางขอมูลประเภท nontransaction เพราะจะทําการ commit การทํางานโดยอัตโนมัติ
คําสั่ง OPTIMIZE TABLE
OPTIMIZE TABLE phonebook
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เปนคําสั่งสําหรับจัดระเบียบขอมูลใหเปนระเบียบ หรือการทําดีแฟรกเมนตนั่นเองนั่นเอง เพราะถา
ตารางขอมูลมีการใชงานมานาน มีการใชงานที่ทําใหขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงความยาว หรือเปลี่ยนขนาดของเนื้อ
ที่เก็บขอมูล โดยเฉพาะกับขอมูลประเภทที่ยืดหยุนไปตามขอมูล เชน VARCHAR, BLOB หรือ TEXT การใช
คําสั่ง OPTIMIZE TABLE ก็จะชวยใหมีการจัดระเบียบขอมูลใหดียิ่งขึ้น หากปลอยระยะเวลานานๆ จะเกิด
ชองวางระหวางขอมูล การอานขอมูลของสื่อจะไมราบรื่น ชา เนื่องจากเสียเวลาในการกระโดดขามชองวางนั้น
นั่นเอง

คําสั่ง DELETE
DELETE FROM phonebook WHERE id=4
เปนคําสั่งสําหรับลบขอมูลจากตาราง โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขสําหรับการลบได ซึ่งถาไมไดระบุ
เงื่อนไข จะเปนการลบขอมูลทั้งหมดออกจากตาราง และถาอยูใน AUTOCOMMIT mode (กรณีปกติทั่วไป) จะไม
สามารถทําการยกเลิกการลบครั้งนี้ได
คําสั่ง TRUNCATE
TRUNCATE phonebook
เปนคําสั่งที่ใหผลเชนเดียวกับ DELETE FROM table_name แตมีขอแตกตางดังนี้
- จะทําการดรอปตารางขอมูลกอน แลวทําการสรางใหม ซึ่งจะใหผลที่เร็วกวาการลบ
ตารางทั้งหมด
- การทํางานเปน non-transaction ไมสามารถทําการยกเลิกได
คําสั่ง SELECT
SELECT id, fname FROM phonebook ORDER BY fname DESC
เปนคําสั่งสําหรับการแสดงผล หรือการดึงขอมูลจากตาราง โดยสามารถกําหนดเงื่อนไข รูปแบบและ
วิธีการไดอยางหลากหลาย การดึงขอมูลสามารถระบุวาจะเลือกจากตารางเดียว หรือหลายตารางก็ได
การใช LIMIT rows ก็จะชวยกําหนดใหทําการดึงขอมูลจากตาราง ไดไมเกินจํานวนแถว rows ที่ระบุ
การใชคําสั่งคียเวิรดตามหลัง SELECT จะตองใชใหถูกตอง มีบางคียเวิรดที่ตองใชเรียงลําดับกัน เชน
HAVING clause ตองใชตามหลัง GROUP BY clause และใชกอน ORDER BY clause เปนตน
ตามปกติหากไมไดระบุวิธีการจัดเรียงขอมูล ก็จะเปนการเรียงจากนอยไปมาก (Ascending) หรือ คียเวิรด
ASC แตถาตองการเรียงจากมากไปนอย (Descending) ใหใชคียเวิรด DESC
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การใชคียเวิรด HAVING จะใชในกรณีรวมกับ GROUP BY ซึ่งก็เปนการกําหนดเงื่อนไขในการดึง
ขอมูล ดวยคําสั่ง SELECT
SELECT id,fname FROM phonebook GROUP BY fname HAVING id>2

คําสั่ง INSERT
INSERT INTO phonebook (id, fname, lname, email, office, province)
VALUES (6, 'sineenat', 'phradmali', 'sineenat@health.moph.go.th', 'ศทส.', '12')
เปนคําสั่งสําหรับการเพิ่มแถวขอมูล หรือระเบียนใหมเขาตารางขอมูล
คําสั่ง UPDATE
UPDATE phonebook SET office= 'ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร' WHERE id=6
เปนคําสั่งเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลในตารางใหเปนตามที่ตองการ
คําสั่ง USE
USE demo
USE เปนคําสั่งสําหรับเลือกใช database SHOW TABLES แสดงตารางที่อยูใน database demo
ทั้งหมด
คําสั่ง FLUSH
FLUSH TABLES phonebook
เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการลบหนวยความจําภายใน (Internal Cache) ที่ใชงาน ทั้งนี้การใชคําสั่ง FLUSH
จะอนุญาตเฉพาะ user ที่มีสิทธิ์ (Privilege) เทานั้น
Flush_option สามารถระบุไดดังนี้
HOSTS
ทําการลาง hose cache table เพื่อปรับปรุงขอมูลของ host หรือ client ที่
คอนเน็กตเขาใชงาน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง IP address หรืออื่นๆ
โดยเมื่อทําการ flush เรียบรอยแลว ก็จะอนุญาตให host นั้นๆ ทําการ
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LOGS
PRIVILEGES
TABLES

คอนเน็กตเขามาใหมอีกครั้งหนึ่ง
ปดและเปด log files ใหม
ทําการ reload สิทธิ์ตางๆ ของ user จาก grant tables ของ MySQL Server
ปด tables ทั้งหมด หากตารางใดยังถูกเปดอยู ก็จะถูก force ใหปดลง

คําสั่ง SHOW
SHOW DATABASES
เปนคําสั่งสําหรับแสดงรายละเอียด (Information) ของ databases, tables, columns หรือ สถานะตางๆ
ของ Server
แสดงรายละเอียดของ Databases, Tables, Columns และ Indexes
SHOW DATABASES
แสดงรายชื่อ databases ทั้งหมดในระบบฐานขอมูล
SHOW TABLES
แสดงรายชื่อ tables ทั้งหมดของ current database
SHOW OPEN TABLES แสดงรายชือ่ tables ที่ถูกเปดอยูในปจจุบัน
SHOW COLUMNS
แสดงรายละเอียดฟลดทั้งหมดใน table นั้น
(ใหผลลัพธเชนเดียวกับคําสั่ง DESCRIBE)
SHOW FIELDS
ใหผลลัพธเชนเดียวกับ SHOW COLUMNS
SHOW INDEX
แสดงรายละเอียดวามีดัชนีอะไรบางสําหรับ table นั้นๆ
SHOW KEYS
ใหผลลัพธเชนเดียวกับ SHOW INDEX
คําสั่ง GRANT และ REVOKE
GRANT ALL PRIVILEGES ON demo TO user1@localhost WITH GRANT OPTION
REVOKE ALL PRIVILEGES ON demo FROM user1@localhost
- คําสั่ง GRANT เปนคําสั่งสําหรับการกําหนดสิทธิ์หรือความสามารถใดๆ ใหกับ user
- คําสั่ง REVOKE หรือคําสั่งที่ตรงกันขามกับ GRANT คือเปนการถอนหรือยกเลิกสิทธิ์ใดๆ จาก
user
การใชคําสั่ง GRANT หรือ REVOKE จะอนุญาตเฉพาะผูบริหารระบบในการกําหนดสิทธิ์ตางๆ สําหรับ
ผูใช
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MySQL จะแบงสิทธิ์ (Privilege) เปน 4 ระดับ คือ
1. Global level
ระดับบนสุด ครอบคลุมทุก database รายละเอียดสําหรับสิทธิ์ของระดับนี้จะถูกเก็บไวในตาราง
mysql.user
2. Database level
ระดับ database ครอบคลุมเฉพาะใน database อันใดอันหนึ่ง เชน ความสามารถในการกระทําใดๆ
ภายใน database นั้นๆ รายละเอียดสําหรับสิทธิ์ของระดับนี้ จะถูกเก็บไวในตาราง mysql.db และ mysql.host
3. Table level
ระดับ table ครอบคลุมเฉพาะภายในตารางนั้นๆ เชน ความสามารถในการกระทํากับ table นั้นๆ
สามารถทําการ select, insert, delete, update ไดหรือไม เปนตน รายละเอียดสําหรับสิทธิ์ของระดับนี้ จะถูกเก็บอยู
ในตาราง mysql.tables_priv
4. Column level
ระดับ column ครอบคลุมเฉพาะฟลดใดฟลดหนึ่งภายในตารางขอมูล รายละเอียดสําหรับสิทธิ์ของระดับ
นี้ จะถูกเก็บอยูในตาราง mysql.columns_priv
รายละเอียด priv_type มีดังตอไปนี้
ALL PRIVILEGES
ALTER
CREATE
DELETE
DROP

FILE
INDEX
INSERT
PROCESS
USAGE

RELOAD
SELECT
SHUTDOWN
UPDATE

- เราสามารถใช ALL หรือ ALL PRIVILEGES ไดอยางใดอยางหนึ่ง
- USAGE มีความหมายเทากับ no privileges โดยใชกรณีที่เราตองการ create user และกําหนดใหมี
สิทธิ์เปน no privileges
- การถอนสิทธิ์การ GRANT ของ user ใดๆ ใหใช priv_type เปน GRANT OPTION
ตัวอยาง: REVOKE GRANT OPTION ON … FROM …;
- การใช priv_type สําหรับ table: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP,
GRANT, INDEX และ ALTER
- การใช priv_type สําหรับฟลด SELECT, INSERT, UPDATE
- การกําหนดสิทธิ์ระดับ database ใช ON *.*
- สําหรับ user_name สามารถระบุไดถึงโฮสตที่ใชงาน เชน mysql@localhost หรือ root@’%’
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การรักษาความปลอดภัย
การกําหนดสิทธิของผูใชงาน
หลักการที่ MySQL ใช เรียกวา Access Control Lists (ACLs) จะมีการตรวจสอบสิทธิผูใชงาน วาแตละ
คนมีสิทธิจะทําอะไรไดบาง กับฐานขอมูลใดบาง ซึ่งสิทธิเหลานี้จะถูกบันทึกเอาไวในตารางชื่อ mysql
ขอควรกระทําและไมควรกระทําในการปองกันหรือรักษาความปลอดภัยของขอมูล
1. หามอนุญาตใหใครก็ตาม ที่ไมใชผูดูแลระบบ มีสิทธิเขาไปเรียกดูหรือใชงานตารางชื่อ mysql
เพราะ mysql เปนแหลงที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ
2. อยางกําหนดสิทธิใหกับผูใชงานใด ๆ มากเกินความจําเปน
ผูใชแตละคนควรจะไดรับสิทธิแตกตางกัน และควรมีสิทธิจํากัดเปนกรณี ๆ ไป เชน หากเปนผูใชทั่ว ๆ ไป
ควรจะมีสิทธิใชงานแคฐานขอมูลใดฐานขอมูลหนึ่ง หรือ อาจจะมีสิทธิแคตารางใดตารางหนึ่งในแตละ
ฐานขอมูล
ระดับสิทธิการเรียกใชขอมูลมี 4 ระดับคือ
2.1 ระดับโฮสต (host level)
2.2 ระดับฐานขอมูล (db level)
2.3 ระดับตารางขอมูล (table level)
2.4 ระดับคอลัมนขอมูล (column level)
3. ระวังผูใชที่ใชชื่อวา root
root คือ ผูสรางฐานขอมูล มีสิทธิตาง ๆ มาก ขอแนะนําวาอยาใหมีผูใชชื่อ root อยูในสารบบของ MySQL
โดยเราสามารถกําหนดผูใชขึ้นมาใหมีสิทธิเทียบเทา root และอีกประการคือ รายชื่อผูใชของ MySQL กับของ
Server ที่ใชงาน จะเปนคนละชุดกัน
4. ระวังการตั้งรหัสผานของผูใช
การตั้งรหัสผานควรหลีกเลี่ยงคําศัพททั่วไปที่สามารถคนหาไดจากดิกชินนารี, หลีกเลี่ยงชื่อเลน หรือ ชื่อ
สถานที่ที่ผูบุกรุกอาจจะคาดเดาได
5. หากไมจําเปนตองใช Telnet ก็ปดไปดีกวา
ในกรณีที่ Server ของเราสามารถรองรับการทํางานของโปรแกรม Telnet แตในทางปฏิบัติไมมีความจําเปนที่
ตองอนุญาตใหใครมาใชโปรแกรมนี้ ก็ควรยกเลิกการทํางาน
6. อยาเชื่อมือผูใชมากนัก
เพราะหากผูใชเผลอไปใชคําสั่ง Drop database mysql ถาเราพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช ควรจะมีระบบ
ตรวจสอบคําสั่งนี้ โดยหามใชคําสั่งนี้อยางเด็ดขาด
ระดับสิทธิของผูใช
1. ระดับโฮสต (host level) คือ ระดับนี้จะจํากัดสิทธิวา ผูใชสามารถติดตอเขามายัง MySQL ไดจากที่
ไหนบาง หรือจาก โฮสตอะไรทั้งนี้เพราะถา MySQL ของเราอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับเครื่องอื่น ๆ
หรือเชื่อมโยงกับเครือขาย Internet การติดตอสื่อสารก็ยอมกระทําจากที่ไหนก็ไดในโลก ผานทางโพรโตคอล
TCP/IP
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ลักษณะการตรวจสอบสิทธิการใชงาน เมื่อเครื่องลูกขายที่รองขอติดตอเขามา จะตองแจงใหทราบวามา
จากไหน ชื่อโฮสตอะไร หมายเลข IP Address เทาไร เมื่อ MySQL รับทราบการรองขอ ก็จะนําขอมูลที่ไดรับแจง
ไป ตรวจสอบวาโฮสตนั้นมีสิทธิหรือไมหรือมีสทิ ธิอะไรบาง
ลักษณะชื่อโฮสตที่สามารถกําหนดได
ลักษณะชื่อโฮสตที่สามารถกําหนดได
หมายความวาติดตอมาจาก…
Localhost
เครื่องเดียวกันกับ MySQL server
%
เครื่องไหนก็ได
%.cc-moph
เครื่องใดก็ตามที่อยูในโดเมน cc-moph
203.157%
เครื่องใดก็ตามที่มี IP address เริ่มจาก 203.157
ตัวอยาง กําหนดสิทธิใหกับผูใชที่ชื่อวา train ก็ระบุในลักษณะ train@host เชน อนุญาตให train
สามารถติดตอมายัง MySQL ไดจากเครื่องหมายเลข 203.157.4.27 ก็ระบุเปน train@203.157.4.27 ดังนั้นถาติดตอ
MySQL โดยใชสคริปต PHP ก็ตองเขียนคําสั่งในรูปแบบดังนี้

mysql_connect(“MySQLHost”,”train”,”รหัสผาน”);
คําสั่งกําหนดสิทธิการใชงาน GRANT มีรูปแบบดังนี้

GRANT สิทธิตาง ๆ ON ชื่อฐานขอมูล.ชื่อตาราง TO ชื่อผูใชงาน@โฮสต[IDENTIFILE BY
‘รหัสผาน’]
GRANT ALL ON *.* TO train@203.157.4.27 IDENTIFILE BY ‘aBcXyz’;
สิทธิตาง คือ สิทธิ (privilege) ที่จะสามารถทําไดเชน การเรียกดูขอมูล (SELECT), การลดขอมูล(DELECT) หรือ
จะระบุสิทธิตาง ๆ เปน ALL ก็ไดซึ่งหมายความวาสามารถทําไดทุกอยาง

2. ระดับฐานขอมูล (db level)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามีการระบุสิทธิตาง ๆ ตามหลังคําสั่ง GRANT ถาระบุคําวา ALL ก็หมายความวาใหสิทธิ
ในกรเรียกใชทุกคําสั่ง เชน

GRANT SELECT ON *.* TO User1@localhost IDENTIFILE BY ‘Password’;
หมายความวา อนุญาตให user1 สามารถใชคําสั่ง SELECT สําหรับเรียกดูขอมูลทุกตารางทุกฐานขอมูล
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3. ระดับตารางขอมูล (table level)
สิทธิระดับนี้จะสัมพันธกับสิทธิระดับฐานขอมูล คือ ถาจะใหสิทธิในการใชคําสั่งกับทุก ๆ ตารางใน
ฐานขอมูลก็ระบุดวยเครื่องหมาย * เชน

GIS.* หมายถึงอนุญาตใหมสี ิทธิใชคําสั่งกับทุกตารางที่มีอยูในฐานขอมูลชื่อ GIS
GRANT SELECT ON db1.table1 TO User1@localhost IDENTIFILE BY ‘aBcXyz’;
หมายความวาอนุญาตให user1 เรียกใชเฉพาะคําสั่ง SELECT เพื่อดึงขอมูลจากตางรางชื่อ table1 ซึ่งอยู
ในฐานขอมูล db1 เทานั้น
4. ระดับคอลัมนขอมูล (Column level)
เปนสิทธิระดับที่ลึกลงไปจากสิทธิระดับอื่น ๆ อีก โดยมีความสัมพันธกับสิทธิระดบฐานขอมูลและ
ระดับตาราดวย เพียงแตวิธีการกําหนดสิทธิตองระบุในตางรางที่ชื่อ column_priv ซึ่งตารางนี้อยูในฐานขอมูล
mysql อีกที ฉะนั้นจึงตองใชคําสั่ง SQL สั่งไปตรง ๆ ที่ตาราง column_priv มิใชกําหนดจาการใชคําสั่ง GRANT
เหมือนกับสิทธิระดับอื่น ๆ

สิทธิตาง ๆ หรือ privilege หมายความวา เมื่อเราอนุญาตใหผูใชเขามายังฐานขอมูล, ตารางขอมูล, หรือเขามายัง
MySQL ไดแลว สามารถใชคําสั่ง SQL ทําอะไรไดบาง
สิทธิตาง ๆ

การทํางาน

SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
ALTER
CREATE

เรียกดูรายการขอมูล
เพิ่มรายการขอมูล
ปรับปรุงแกไขรายการขอมูล
ลบรายการขอมูล
แกไขโครงสรางตารางขอมูล
สรางตารางหรือฐานขอมูลขึ้นมาใหม

DROP

ลบตารางหรือฐานขอมูล
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ตัวอยางการใชงาน
SELECT * FROM table1
INSERT INTO table1 …
UPDATE table1 SET …
DELETE FROM table1
ALTER TABLE table1 ADD INDEX index1(name)
CREATE DATABASE database1
CREATE TABLE table1
DROP DATABASE database1
DROP TABLE table1
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สิทธิตาง ๆ

การทํางาน

RELOAD

สั่งให server เซ็นคาตาง ๆ ใหม

SHUTDOWN
PROCESS

อนุญาตใหสั่งปดการทํางานของ server
ใชคําสั่งพิเศษกับ server เชน SHOW

FILE

อาน – เขียน ไฟลที่ server ได

ตัวอยางการใชงาน
FLUSH HOST (ปลดล็อคในกรณีที่ server มีการล็อค
ปองกันการใชงานบางอยาง เชน ปองกันมิใหมีผูใชงาน
พรอมกันมาเกิดกําหนด)
Mysqladmin shutdown
SHOW PROCESSLIST (ขอใหแสดงรายการ โพรเซสที่
กําลังทํางานอยู)
LOAD DATA INFILE ‘data.txt’ INTO TABLE table1 (
โหลดขอมูลจากไฟลชื่อ data.txt ไปบันทึกลงใน
ตารางขอมูล tabel1)

เมื่อคุณ install MySQL เสร็จ สิ่งแรกที่คุณควรทํ าคือการกํ าหนด password สํ าหรับ root user โดยวิธีการ ดังนี้
shell> mysql -u root
mysql>use mysql;
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('new_password') WHERE user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

วิธีการกํ าหนด password
จากตัวอยางในหัวขอที่ผานมาจะเห็นไดวาเมื่อคุณ INSERT หรือ UPDATE password คุณตองใช
function PASSWORD() เพื่อเขารหัส password เนื่องจากการกระทํ าเช.นนี้ ทํ าให password ถูกเก็บลง
table ในแบบที่ถูกเขารหัส เพื่อความปลอดภัยของขอมูล
หากคุณลืมใช function PASSWORD() , password ก็จะถูกเก็บในรูปแบบของตัวหนังสือ (plaintext)

ฐานขอมูล MySQL
MySQL มองโฟลเดอรใน C:\mysql\data เปนฐานขอมูล
สําหรับไฟลทั้งหลายที่อยูในโฟลเดอรยอยๆ นั้น ก็คือ ไฟลที่อยูในฐานขอมูลนั้น โดนจําแนกชนิดของ
ไฟลตามนามสกุล 3 ชนิดไดแก
MYD หมายถึง ไฟลที่ใชเก็บขอมูล ไฟลนี้ก็คือตารางขอมูลนั่นเอง เชน
phonebook.MYD หมายถึง
ตารางขอมูลชื่อ phonebook
MYI หมายถึง ไฟลดัชนี หรือ index file เพื่อใชเก็บคาขอมูลจากคอลัมนที่มีสถานะเปนคียหรือดัชนี
(index) และเก็บคาพอยนเตอร (pointer) ดวย เวลาคนหาขอมูล โปรแกรม MySQL จะคนหาจากไฟลนี้แทนที่จะ
คนหาจากตาราง (ไฟล .MYD) ตรงๆ เพราะไฟลดัชนีมีขนาดเล็กกวา มีวิธีการจัดเก็บขอมูลที่เอื้อตอการเรียกคนหา
มากกวา จึงคนไดเร็วกวา
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เมื่อไดคาที่ตองการแลว MySQL จะอาศัยพอยนเตอรอางไปยังตําแหนงแถวรายการขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ดัชนี ซึ่งอยูในไฟลขอมูลจริงหรือ MYD อีกที
เวลามีการแกไขขอมูล หรือลบขอมูล รวมทั้งเมื่อมีการเพิ่มรายการขอมูลใหมเขาไป ทําใหคาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ขอมูลในไฟลดัชนีก็จะถูกจัดเรียงลําดับใหมตามขอมูลจริงที่เปลี่ยนไปดวย
frm หมายถึง ไฟลที่เก็บรายละเอียดโครงสรางของตารางขอมูล วาประกอบดวยคอลัมนอะไรบาง และ
เปนคอลัมนชนิดไหน ดังนั้นสมมติวาเราสรางตารางขอมูลขึ้นมาหนึ่งตาราง เชน ตารางชื่อ phonebook.MYD
phonebook.MYI และ phonebook. frm โดยแตละไฟลจะทําหนาที่ตามที่อธิบายไปแลว
Reserved Word:
MySQL มีคํ าที่สงวนไว ซึ่งคุณไมสามารถนํ าคํ าเหลานี้ไปตั้งเปนชื่อตารางหรือ column ได
action
add
aggregate
all
alter
after
and
as
asc
avg
avg_row_length
auto_increment
between
bigint
bit
binary
blob
bool
both
by
cascade
case
char
character
change
check
checksum
column
columns
comment
constraint
create
cross
current_date
current_time
date
datetime
day
day_hour
day_minute
day_second
dayofmonth
dayofweek
dayofyear
dec
decimal
default
delayed
delay_key_write
delete
desc
describe
distinct
distinctrow
double
drop
end
else
escape
escaped
enclosed
enum
explain
exists
fields
file
first
float
float4
float8
flush
foreign
from
for
full
function
global
grant
grants
group
having
heap
high_priority
hour
hour_minute
hour_second
hosts
indentified
ignore
in
index
infile
inner
insert
insert_id
int
integer
interval
int1
int2
int3
int4
int8
into
if
is
isam
join
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key
leading
lines
lock
longtext
match
middleint
modify
natural
null
optionally
outfile
precision
processlist
references
rlike
select
smallint
sql_log_off
sql_small_result
tables
then
tinytext
type
unlock
values
varbinary
where

keys
left
limit
logs
low_priority
mediumblob
min_rows
month
numeric
on
or
pack_keys
primary
privileges
reload
row
set
soname
sql_log_update
sql_big_result
temporary
time
tinyint
use
unsigned
varchar
with
year
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kill
length
load
long
max
mediumtext
minute
monthname
no
optimize
order
partial
procedure
read
returns
rows
show
sql_big_tables
sql_select_limit
sql_warnings
terminated
timestamp
trailing
using
update
variables
write
year_month

last_insert_id
like
local
longblob
max_rows
mediumint
minute_second
myisam
not
option
outer
password
process
real
revoke
second
shutdown
sql_big_selects
sql_low_priority_updates
straight_join
test
tinyblob
to
unique
usage
varying
when
zerofill
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การ install MyODBC บน Windows
1. double click ที่ file MyODBC-3.51.06.exe เพื่อ install program
2. ไป Data Sources (ODBC)

3.ที่ Tab User DSN คลิกปุม Add เลือก MySQL ODBC 3.51 Driver และกดปุม Finish

4. Windows DSN name : ใหใสชื่อของ ODBC ที่สรางขึ้น ตั้งชื่อ Data Source Name:
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5. Host/Server Name (or IP): ใสชื่อเครื่อง หรือ IP ของเครื่องที่เปน MySQL server
6. Database Name: ใส.ชื่อ database ที่ตองการติดตอดวย
7. User: ใสชื่อ user เพื่อ login MySQL server
8. Password: ใสรหัสผาน
9. Port: port ที่ตองการติดตอดวย ไมจําเปนตองใส (default = 3306)
10. กดปุม OK จากนั้นจะเห็น Data Sources Windows อีกครั้ง ใหกดปุม OK

การใช Microsoft Access เชือ่ มตอกับ MySQL
วิธีการเชื่อมโยงขอมูลกันระหวาง Access กับ MySQL จะใช. ODBC เปนตัวเชื่อม ซึ่งแบงไดเปน 2 กรณี คือ
1.การ Link table
สามารถดึงขอมูลจาก MySQL มาดูใน access ได ขอมูลที่อยูใน MySQL จะแสดงใหดูใน
รูปแบบของขอมูลใน Access ดวยวิธีการดังนี้
- สราง DSN ที่สํ าหรับ database ของ MySQL ที่คุณตองการติดติอดวย
- เปดโปรแกรม Access เลือก database ที่ตองการจะ link table มาจาก MySQL
- click ที่ file -> get external data -> Link Table…
- เลือก File of type เปน ODBC Database
- เลือก tab Machine Data Source
- จะเห็น ODBC ที่มีใหเลือก เลือก DSN ที่ ตองการ
- เลือก table ที่ตองการ Link เขามาใน Access
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2. การ import/ export table
การ import/export นี้ เปรียบเสมือนการคัดลอกขอมูลระหวาง Microsoft Access กับ MySQL ซึ่งวิธีการ
เรียกใช ODBC ก็เหมือนกับวิธีการ Link table
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