
 



 

 

ค ำน ำ 

 

 ภาษาไพธอน (Python Language) เป็นภาษาทีถู่กออกแบบและพฒันามาเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ดง้่าย รวดเรว็ กระทดัรดั และมปีระสทิธภิาพสงู โดยการน าเอาคุณลกัษณะเด่นๆ ของภาษาอื่นๆ 
มาเป็นพืน้ฐานในการพฒันาต่อยอด เช่น ภาษา C, C++, Java, Perl, ABC, Modula-3, Icon, Matlab, 
ANSI C, Lisp, Smalltalk และ Tcl เป็นตน้ ไพธอนจงึถูกเรยีกว่าเป็นภาษาทีม่หีลายกระบวนทศัน์ หรอื
หลายมุมมอง (multi-paradigm languages) ซึง่เกดิจากการผสมผสานรวมเอาแนวความคดิในการ
พฒันาซอฟตแ์วรแ์บบต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัใหอ้ยูใ่นตวัของไพธอน คอื การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 
(Object-oriented programming), การเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสรา้ง (Structured programming), การ
โปรแกรมเชงิฟังชนั (Functional programming) และการเขยีนโปรแกรมเชงิลกัษณะ (Aspect-oriented 
programming)  

ภาษาไพธอนเป็นภาษาทีไ่ดร้บัการพฒันาต่อยอดจากนักพฒันาโปรแกรมทัว่โลก ส่งผลใหภ้าษา
ดงักล่าวมคีวามสามารถสงูและรองรบังานดา้นต่างๆ ไดม้ากมายอาทเิช่น งานดา้นวทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์ระบบฐานขอ้มลู เกมสแ์ละแอพพลเิคชนั เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เวบ็แอพพลเิคชนั และ
นิยมใชส้ าหรบัประกอบการเรยีนการสอนในต่างประเทศตัง้แต่ระดบัมธัยมถงึมหาวทิยาลยั เหน็ไดจ้ากมี
หน่วยงานส าคญัๆ ของโลกน าเอาภาษาไพธอนไปพฒันางานของตนมากมาย เช่น นาซ่า (NASA), กูเกลิ 
(Google), หน่วยงานของสหรฐั (USA Central Intelligence Agency :CIA), IBM และอื่นๆ ส าหรบั
ประเทศไทยก าลงัเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ เช่น มหาวทิยาลยัมหดิล เกษตรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์ และพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นตน้ หนงัสอืเล่มนี้จงึเหมาะอยา่งยิง่ส าหรบัเป็นพืน้ฐานส าหรบัผูท้ี่
ตอ้งการเริม่ตน้เรยีนรูใ้นการเขยีนโปรแกรมไปจนถงึผูเ้ชีย่วชาญทีต่อ้งการน าไปประยกุตใ์ชเ้ขา้กบังาน
ของตนเอง หนงัสอืเล่มนี้ไมใ่ช่หนงัสอืไพธอนทีด่ทีีสุ่ด ดงันัน้ถา้มขีอ้ผดิพลาดประการใดเกดิขึน้ ผูเ้ขยีน
ขอน้อมรบัไวท้ัง้หมด  

ผูเ้ขยีนขอสงวนลขิสทิธิใ์นหนงัสอืเล่มน้ีเพื่อใชเ้ป็นวทิยาทานเท่านัน้ หา้มผูใ้ด จ าหน่าย พมิพ์
เพื่อขาย ใหด้าวน์โหลดโดยคดิค่าบรกิาร หรอืใชใ้นเชงิพาณชิยท์ัง้สิน้ แต่อนุญาตใหแ้จกจ่ายได้ 

ทา้ยนี้ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าผูอ่้านจะไดร้บัประโยชน์จากหนงัสอืเล่มนี้ตามสมควร หากมี
ขอ้แนะน ากรุณาแจง้ใหผู้เ้ขยีนไดท้ราบ เพื่อจะไดน้ าไปปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป จงึขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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แนะน ำเก่ียวกบัหนังสือ 

 

จดุเด่นของหนังสือเล่มน้ี ? 

 หนงัสอื “เช่ียวชำญกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำไพธอน (Programming expert with 

Python)” ทีท่่านถอือยูน่ี้ ถูกเรยีบเรยีงขึน้มาเพื่อตอบสนองกบัผูท้ีต่อ้งการเขยีนโปรแกรมส าหรบั
แกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยหนงัสอืเล่มดงักล่าวนี้ เน้นการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาไพ
ธอน ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัทัว่โลกว่าเป็นภาษาทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดง้่าย รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานสงู ไมแ่พภ้าษาระดบัสงูอื่นๆ เช่น ภาษา C/C++ จาวา (Java) เพริล์ (Perl) พเีอชพ ี(PHP) และ
วชิวลเบสคิ เป็นตน้ ซึง่ปัจจุบนัภาษาไพธอนก าลงัไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ (จากผลการ
ส ารวจของ CodeEval.com ในปี 2014 พบว่ามผีูเ้ขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาไพธอนสงูทีสุ่ดถงึ 30.3% 
รองลงมาคอื Java 22.2%, C++ เท่ากบั 13%, Ruby 10.6%, JavaScript 5.2%, C# 5%, C 4.1%, PHP 
3.3% ตามล าดบั) เหน็ไดจ้ากหน่วยงานทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกน าไพธอนไปพฒันาระบบงานของตนอย่าง
กวา้งขวาง เช่น กูเกลิ นาซ่า เป็นตน้ ซึง่จะกล่าวถงึในหวัขอ้ถดัไป ส าหรบัจดุเด่นของหนงัสอืเล่มนี้อยู่
ตรงที ่ผูเ้ขยีนไดอ้ธิบำยกำรเขียนโปรแกรมไพธอนเป็นลกัษณะทีละขัน้ตำมล ำดบั (Step by Step) 
เร่ิมตัง้แต่กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำยๆ ไปจนถึงกำรเขียนโปรแกรมขัน้สงู โดยมีภำพและ

โปรแกรมตวัอย่ำงประกอบค ำอธิบำย ให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงกว้ำงขวำง (เน้นตวัอย่ำง

ในมมุมองท่ีหลำกหลำย) เน้ือหำครอบคลมุกำรใช้งำนมำกท่ีสดุจนถึงเวอรช์นัปัจจบุนั (เดือน
มีนำคม 2557 คือเวอรช์นั 3.4) รวมถงึเนื้อหาของหนงัสอืเล่มนี้ครอบคลุมในทุกๆ สายอาชพี เช่น 
นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา คร ูอาจารย ์นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร ์ นกัคณติศาสตร ์นกัพฒันาโปรแกรม งาน
ฐานขอ้มลู เวบ็แอพพลเิคชนั ผูด้แูลระบบคอมพวิเตอร ์และนกัพฒันาโปรแกรมระบบเครอืขา่ย เป็นตน้    

ใครบ้ำงท่ีสมควรอ่ำนหนังสือน้ีเล่มน้ี ? 

 หนงัสอืเล่มนี้ไดท้ าการก าหนดโครงสรา้งของหนงัสอืออกเป็น 5 ภาค ประกอบไปดว้ย  

ภำคท่ี 1 เป็นการแนะน าถงึการท างานของระบบคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน และความสมัพนัธก์นั
อยา่งใกลช้ดิระหว่างระบบคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละโปรแกรม หรอืซอฟตแ์วร ์ทีถู่กใชส้ าหรบัควบคุม 
และสัง่งานใหร้ะบบคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์สามารถท างานไดต้รงตามเป้าหมาย และตรงความตอ้งการ 

 ภำคท่ี 2 เป็นการอธบิายถงึพืน้ฐานการพฒันาโปรแกรม เช่น การเขา้ใจชนิดของตวัแปรต่างๆ 
การก าหนดค่าตวัแปร ค าสัง่การประมวลผลทางคณติศาสตร ์โครงสรา้งขอ้มลู เงือ่นไข การท าซ ้า ฟังชนั 
การจดัการขอ้ผดิพลาด อนิพุด-เอาทพ์ุด การจดัการแฟ้มขอ้มลู การตรวจสอบและคน้หาความผดิปกติ
ของโปรแกรม และการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ เป็นตน้ 



 

 

 ภำคท่ี 3 เป็นการแนะน าการเขยีนโปรแกรมขัน้สงู เพื่อตอบสนองกบันกัพฒันาโปรแกรมทีม่ ี
ความตอ้งการเฉพาะดา้น โดยยกตวัอยา่งงานการเขยีนโปรแกรมในมุมมองเชงิลกึกว่า ภาคที ่2 เพื่อเป็น
แนวทางใหผู้ส้นใจสามารถน าทกัษะ และตวัอยา่งดงักล่าวไปประยกุตก์บังานของตนเองได้ เช่น 
นกัพฒันาโปรแกรมดา้นระบบคอมพวิเตอร ์(System programming) นกัวเิคราะหข์อ้ความและภาพ 
(Text and image processing) เวบ็แอพพลเิคชนัและฐานขอ้มลู (Web/web services and database 
developing) โปรแกรมดา้นระบบเครอืขา่ย (Network programming) การโปรแกรมโพรเซสและเธรด 
การโปรแกรมกบังานสารสนเทศ (GIS) โครงสรา้งขอ้มลู (Data Structure) รวมไปถงึการเขยีนโปรแกรม
ภาษาไพธอนกบังานดา้นวทิยาศาสตรอ์ื่นๆ อกีมากมาย 

 ภำคท่ี 4 แนะน าการเขยีนโปรแกรมกบักราฟฟิกดว้ยภาษาไพธอน (GUI) เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรบันกัพฒันาโปรแกรมทีต่อ้งการกราฟฟิกเพื่อสนบัสนุนการท างาน เช่น ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบังานดา้นกราฟฟิก ไดอะลอ็ก เลเอาท ์การควบคุมอเีวนท ์เป็นตน้ 

 ภำคท่ี 5 แสดงไลบารีพ่ืน้ฐานส าคญัๆ ของภาษาไพธอน เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเลอืกน าไปใชก้บั
งานไดอ้ย่างเหมาะสม 

ตารางต่อไปนี้ เป็นการสรปุว่าหนงัสอืเล่มนี้เหมาะกบัใครบา้ง ดงันี้ 

ภำคท่ี เน้ือหำเหมำะสมกบัใครบ้ำง? 
1 ผูท้ีส่นใจ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา นกัพฒันาโปรแกรมระดบัตน้ ทีไ่มม่คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นการ

พฒันาโปรแกรมมาก่อน หรอืเพิง่เริม่หดัเขยีนโปรแกรม หรอืไมเ่คยศกึษาเรือ่งการท างานของ
ระบบคอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ 

2 ผูท้ีส่นใจ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์นกัวจิยั นกัพฒันาโปรแกรมระดบัตน้ ถงึ
ระดบักลาง ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นระบบคอมพวิเตอร ์และการพฒันาโปรแกรมมาบา้งแลว้ 
หรอืเคยเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาอื่นๆ มาแลว้ (แต่ถา้ตอ้งการปพูืน้ฐานการท างานของระบบ
คอมพวิเตอร ์กค็วรอ่านภาคที ่1 ประกอบดว้ย) 

3 ผูท้ีส่นใจ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์นกัวจิยั นกัพฒันาโปรแกรมระดบักลาง ถงึสงู ทีม่ ี
ความรูพ้ืน้ฐานดา้นระบบคอมพวิเตอร ์และการพฒันาโปรแกรมมาเป็นอยา่งดแีลว้ หรอืเคย
เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาอื่นๆ มาแลว้ หรอืตอ้งการเปลีย่นภาษา หรอืตอ้งการใชคุ้ณสมบตัิ
ของภาษาไพธอนในการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบังานของตน หรอืภาษาเดมิทีใ่ชง้านอยู่มี
ขอ้จ ากดัในการใชง้าน  

4 ผูท้ีส่นใจ นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา อาจารย ์นกัวจิยั นกัพฒันาโปรแกรมระดบัเริม่ต้น ถงึสงู ที่
มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นระบบคอมพวิเตอร ์และการพฒันาโปรแกรมมาแลว้ เพื่อตอบสนองต่อ
งานดา้นกราฟฟิก และตอบโตก้บัผูใ้ชง้านดว้ยเมาส ์เป็นตน้ 

5 ส าหรบัผูท้ีส่นใจ โดยเขยีนโปรแกรมภาษาไพธอนมาแลว้ 



 

 

 

วิธีกำรอ่ำนหนังสือเล่มน้ี  

 ส าหรบัวธิกีารอ่านหนงัสอืเล่มนี้ ควรเริม่จาก ตวัผูอ่้านตอ้งประเมนิความสามารถของตนเองก่อน 
โดยการเทยีบกบัตารางดา้นบนทีก่ล่าวมาแลว้ จากนัน้เริม่อ่านตามความสามารถทีผู่อ่้านมอียู ่
ตวัอยา่งเช่น เมือ่ผูอ่้านประเมนิตนเองแลว้ว่าอยูใ่นระดบัเริม่ตน้ (เคยเขยีนโปรแกรมมาบา้งแต่เริม่จะลมื
เลอืนแลว้) เมือ่เทยีบกบัตารางแลว้ผูอ่้านควรจะเริม่ตน้อ่านในภาคที ่2 ซึง่ในภาคที ่2 กม็หีลายบท
ประกอบอยู ่ในทีน่ี้ ถา้ผูอ่้านคดิว่าเขา้ใจเรือ่งเกีย่วกบั นิพจน์ (Expression) เป็นอย่างดแีลว้ กส็ามารถ
ขา้มไปอ่านในบทต่อไปของภาคที ่2 ไดเ้ลย แต่มขีอ้ทีค่วรจดจ าไวว้่า แมว้่าผูอ่้านจะเคยเขยีนโปรแกรม
ดว้ยภาษาอื่นมาเป็นอยา่งดแีลว้กต็าม แต่ไมเ่คยไดศ้กึษาภาษาไพธอนมาก่อนเลย ผูเ้ขยีนแนะน าว่า
ผูอ่้านควรอ่านภาคที ่2 ทัง้หมด เนื่องจากไวยกรณ์ (Syntax) ของภาษาไพธอนจะมคีวามแตกต่างจาก
ภาษาระดบัสงูอื่นๆ พอสมควร ทัง้นี้เพราะภาษาไพธอนไดด้ดัแปลง และแกไ้ขขอ้ดอ้ย ของภาษา
ระดบัสงูอื่นๆ แลว้น ามาบรรจไุวใ้นภาษาไพธอนนัน่เอง 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้กบัหนังสือเล่มน้ี 

 ตอ้งการเน้นว่าบรรทดันัน้ๆ ว่ามคีวามส าคญั และควรอ่านอยา่งละเอยีด หรอืหมายถงึ 
ล าดบัขัน้ตอนของการท างาน เช่น เปิดโปรแกรม  เลอืกเมนู 1  … เป็นตน้ 

  

 
Note: เนื้อหา ขอ้ความ หรอืค าอธบิายทีค่วรจดจ าเอาไว ้เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เขยีนโปรแกรม 

  

 
Caution! เป็นสิง่ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมควรจะระมดัระวงั หรอืหลกีเลีย่งการกระท าดงักล่าว 

  

 
Input file: เป็นแฟ้มขอ้มลูอนิพุตส าหรบัใชใ้นการเขยีนโปรแกรม 

  

 
Tips: เป็นเคลด็ลบั ขอ้เสนอแนะ หรอืเกลด็ความรูท้ีช่่วยในการเขยีนโปรแกรม 

  

 
OUTPUT: เอาตพ์ุตของโปรแกรม 

  

, , .. ล าดบัขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม  
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ภาคท่ี 1 

แนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม 

(Introduction to basics programming) 

 

บทที ่1 ระบบคอมพวิเตอรท์ ำงำนอยำ่งไร 

บทที ่2 โปรแกรมภำษำไพธอน 
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บทท่ี 1  

ระบบคอมพิวเตอรท์ ำงำนอย่ำงไร  
(How does the computer system work?) 

 

1. ควำมเข้ำใจพื้นฐำนเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร ์(Basics of computer system) 

ระบบคอมพวิเตอรม์คีวามสามารถในการค านวณ ประมวลผลขอ้มลูดว้ยความเรว็สงู และลด
ภาระงานอนัซบัซอ้นทีม่นุษยท์ าไดย้ากใหล้ดลง ระบบคอมพวิเตอรป์ระกอบไปดว้ย 5 ส่วนทีส่ าคญั คอื  

1) อปุกรณ์ฮำรด์แวร ์(Hardware) หมายถงึ อุปกรณ์ต่างๆ ทีป่ระกอบเขา้เป็น
ตวัเครือ่งคอมพวิเตอร ์เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central processing 
unit) มหีน้าทีใ่นการประมวลผลค าสัง่ หรอืขอ้มลูต่างๆ หน่วยความจ าหลกั (Main 

memory) ท าหน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืค าสัง่ต่างๆ เพื่อประมวลผล อุปกรณ์แสดงขอ้มลู 
(Output device) ท าหน้าทีใ่นการแสดงผลต่างๆ ไดแ้ก่ จอภาพ และเครือ่งพมิพ ์
หน่วยความจ าส ารอง (Auxiliary storage) มหีน้าทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูชนิดถาวร เช่น 
ฮารด์ดสิก ์อุปกรณ์รบัขอ้มลู (Input device) เช่น เมาส ์คยีบ์อรด์ และตวัถงัหรอืตวักล่อง
คอมพวิเตอร ์(Case) เป็นต้น 

2) ชุดของค าสัง่ทีท่ าหน้าทีส่ ัง่งาน และควบคุมการท างานของคอมพวิเตอร ์เรยีกว่า โปรแกรม 

หรือซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์(Computer programs) ซอฟตแ์วรด์งักล่าวถูก
พฒันามาจากภาษาคอมพวิเตอร ์(Programming language) ภาษาใดภาษา
หนึ่ง เช่น ภาษา C/C++ เป็นตน้ โดยโปรแกรมเมอร ์(Programmer) ซึง่เป็นผูพ้ฒันา
ซอฟตแ์วรด์งักล่าว ส าหรบัซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

 ซอฟต์แวรร์ะบบ (System software) เป็นซอฟตแ์วรท์ีท่ าหน้าทีจ่ดัการ และ
ควบคุม ทรพัยากรต่างๆ ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์และอ านวยความสะดวกดา้น
เครือ่งมอืส าหรบัการท างานพืน้ฐานต่างๆ ตัง้แต่ผูใ้ชเ้ริม่เปิดเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ป 
จนถงึการปิดระบบ เช่น ระบบปฏบิตักิาร (Operating system) และซอฟตแ์วรท์ี่
ตดิต่อ และควบคุมอุปกรณ์ฮารด์แวรโ์ดยตรง (Device driver program) เป็นตน้ 
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 ซอฟต์แวรป์ระยกุต ์(Application software) หมายถงึ ซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ เพื่อ
ใชง้านเฉพาะดา้นตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น งานดา้นการจดัท าเอกสาร การ
ท าบญัช ีระบบฐานขอ้มลู หรอืเวบ็แอพพลเิคชนั เป็นตน้ 

3) ข้อมลู/สำรสนเทศ (Data/Information) คอื ขอ้มลูต่างๆ ทีน่ ามาประมวลผลดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ ยกตวัอยา่งขอ้มลูเกีย่วกบั
นกัศกึษา เช่น รหสันกัศกึษา ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ผล
การศกึษา ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นต้น 

4) บคุคลำกร (Peopleware) คอื เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานต่างๆ และผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรใ์น
หน่วยงานนัน้ๆ บุคลากรดา้นคอมพวิเตอรม์คีวามส าคญัมาก เพราะการ
ใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ างานต่างๆ นัน้จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมระบบก่อน
เสมอ 

5) กระบวนกำรท ำงำน (Documentation/Procedure) เป็นขัน้ตอนการท างานเพื่อใหไ้ด ้
ผลลพัธจ์ากคอมพวิเตอร ์ในการท างานกบัคอมพวิเตอรจ์ าเป็นตอ้งใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ
ขัน้ตอนการท างาน ตอ้งมรีะเบยีบปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบเดยีวกนั มกีารจดัท าคู่มอื 
การบ ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วร์ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 
2. ภำษำคอมพิวเตอร ์(Computer languages) 

ภำษำคอมพิวเตอร ์คอื ภาษาทีม่นุษยส์รา้งขึน้เพื่อใชต้ดิต่อสื่อสารกบัระบบคอมพวิเตอร ์
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามค าสัง่ได ้โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื  

1) ภำษำเครื่อง (Machine language) เป็นภาษาทีเ่กดิขึน้ในยคุแรกสุด และเป็นภาษาเดยีวที่
เครือ่งคอมพวิเตอรส์ามารถท าความเขา้ใจค าสัง่ได ้ภาษาเครือ่งจะแทนขอ้มลู หรอืค าสัง่ใน
โปรแกรมดว้ยกลุ่มของตวัเลข 0 และ 1 หรอืทีเ่รยีกว่าเลขฐานสอง ซึง่จะสมัพนัธก์บัการเปิด 
(On) และการปิด (Off) ของสญัญาณไฟฟ้าภายในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ดงันัน้จงึเป็นภาษาทีม่ ี
การท างานทีร่วดเรว็ทีสุ่ด ตารางที ่1.1 แสดงตวัอยา่งค าสัง่ของภาษาเครือ่ง 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงค าสัง่ภาษาเครือ่ง 

ภำษำเครือ่ง กำรด ำเนินกำร ควำมหมำย 
1000000100100101 Load Memory 5 > R1 โหลดขอ้มลูในหน่วยความจ าต าแหน่งที ่5 ใหก้บัรจีี

สเตอร ์R1 
1000000101000101 Load Memory 10 > R2 โหลดขอ้มลูในหน่วยความจ าต าแหน่งที ่10 ใหก้บัรจีี

สเตอร ์R2 
1010000100000110 R1 + R2 > R0 รวมค่า R1 และ R2 แลว้เกบ็ในรจีสีเตอร ์R0 
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1000001000000110 Store R0 > Memory 6 น าขอ้มลูใน R0 เกบ็ลงหน่วยความจ าต าแหน่งที ่6   
1111111111111111 HALT หยุดการท างาน 
 

2) ภำษำระดบัต ำ่ (Low level language) สบืเนื่องจากภาษาเครือ่งเป็นภาษาทีเ่ขา้ใจไดย้าก 
และมคีวามยุง่ยากเป็นอยา่งมากในการเขยีนโปรแกรม ดงันัน้จงึไมเ่ป็นทีน่ิยม ส่งผลใหม้กีาร
ใชง้านอย่างจ ากดั ดงันัน้จงึไดม้ผีูค้ดิคน้พฒันาภาษาคอมพวิเตอรข์ึน้ใหมเ่พื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าว เรยีกว่า ภำษำแอสแซมบลี (Assembly language) โดยการน าตวัอกัษร
ภาษาองักฤษเป็นรหสัแทนการท างาน และตัง้ชื่อตวัแปรแทนต าแหน่งทีอ่ยูท่ีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู 
การใชส้ญัลกัษณ์ช่วยใหก้ารเขยีนโปรแกรมท าความเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ และยงัคงคุณสมบตัิ
ดา้นความเรว็เหมอืนกบัภาษาระดบัต ่าไวด้ว้ย ตวัอยา่งในตารางที ่1.2 
ตำรำงท่ี 1.2 แสดงค าสัง่ภาษาระดบัต ่า (Assembly code) 
ภำษำแอสแซมบลี กำรด ำเนินกำร ควำมหมำย 

LOAD R1, M[5] Load Memory 5 > R1 โหลดขอ้มลูในหน่วยความจ าต าแหน่งที ่5 ใหก้บัรจีี
สเตอร ์R1 

LOAD R2, M[10] Load Memory 10 > R2 โหลดขอ้มลูในหน่วยความจ าต าแหน่งที ่10 ใหก้บัรจีี
สเตอร ์R2 

ADD R0, R1, R2 R1 + R2 > R0 รวมค่า R1 และ R2 แลว้เกบ็ในรจีสีเตอร ์R0 
SAVE R0, M[6] Store R0 > Memory 6 น าขอ้มลูใน R0 เกบ็ลงหน่วยความจ าต าแหน่งที ่6   
HALT HALT หยุดการท างาน 

โปรแกรมทีถู่กเขยีนดว้ยภาษาแอสแซมบลนีัน้ ยงัไมส่ามารถน าไปใชง้านกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์ดท้นัท ีจ าเป็นตอ้งมกีารแปลค าสัง่ภาษาแอสแซมบลเีป็นภาษาเครือ่งเสยีก่อน 
ส าหรบัโปรแกรมแปลภาษานี้มชีื่อว่า “แอสเซมเบลอร ์(Assembler)” ซึง่แตกต่างไปตาม
สถาปัตยกรรมของเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ต่ละชนิด ดงันัน้แอสเซมเบลอร์จะไมส่ามารถใชแ้ปล
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลขีา้มสถาปัยกรรมได ้เช่น สถาปัยกรรม 16 บติ กบั 32 บติ เป็นตน้ 
แมว้่าภาษาแอสเซมบลใีชต้วัอกัษรช่วยในการพฒันาโปรแกรมแลว้กต็าม แต่กย็งัมคีวามห่างไกล
กบัภาษาทีม่นุษยส์ามารถเขา้ใจไดอ้ยู่มาก ภาษาแอสเซมบลจีงึมผีูใ้ชง้านเพิม่ขึน้ไม่มากนกั โดย
ส่วนใหญ่มกันิยมใชใ้นกรณีทีต่อ้งการควบคุมการท างานของเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยตรง 

 

3) ภำษำระดบัสงู (High level language) เป็นภาษาทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเขยีนโปรแกรม กล่าวคอื ลกัษณะของค าสัง่จะประกอบดว้ยค าต่างๆ ใน
ภาษาองักฤษ ซึง่ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจความหมายไดท้นัท ีจงึท าใหผู้เ้ขยีนโปรแกรม
สามารถเพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาโปรแกรมไดด้กีว่าการเขยีนโปรแกรมดว้ย
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ภาษาระดบัต ่าอย่างภาษาแอสแซมบล ีหรอืภาษาเครือ่ง ส าหรบัตวัอยา่งโปรแกรมภาษา
ระดบัสงู อาทเิช่น ภาษาฟอรแ์ทรน (FORTRAN) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาปาสคาล 
(Pascal) ภาษาเบสกิ (BASIC) ภาษาวชิวลเบสกิ (Visual Basic) ภาษาซ ี(C) และภาษาจา
วา (Java) เป็นตน้ โปรแกรมทีเ่ขยีนดว้ยภาษาระดบัสงู แต่ละภาษาจะตอ้งมโีปรแกรมทีท่ า
หน้าทีแ่ปลภาษาระดบัสงูใหเ้ป็นภาษาเครือ่งเสมอ เช่น โปรแกรมแปลภาษา C/C++ เป็น
ภาษาเครือ่ง โปรแกรมแปลภาษาปาสคาลเป็นภาษาเครื่อง เป็นตน้ โดยปกตแิลว้ ค าสัง่แต่
ละค าสัง่ในภาษาระดบัสงูจะถูกแปลเป็นภาษาเครือ่งมากกว่า 1 ค าสัง่เสมอ ดงัตวัอยา่งใน
ตารางที ่1.3 
ตำรำงท่ี 1.3 แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างค าสัง่ภาษาระดบัสงู (ภาษา C)/ต ่า/เครือ่ง 
ภำษำระดบัสูง ภำษำแอสแซมบลี ภำษำเครือ่ง 

int X=880; X: .word 880  
X = X + 5; LOAD R1 X 10010011000011110000000000100000 

10011001000011110000000000000000 
10000011111000100000000000000000 

 ADD R2 R1 #5 10110011000100100000000000000101 
 STORE R2 X 10010011000011110000000000100000 

10011001000011110000000000000000 
10000101111001000000000000000000 

 HALT 11111111111111111111111111111111 
รปูที ่1.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์ภาษาเครือ่ง ภาษาแอสแซมบลี
และ ภาษาระดบัสงู สงัเกตว่าภาษาทีม่คีวามเรว็สงูทีสุ่ดจะอยูใ่นระดบัต ่าทีสุ่ด ภาษาทีม่ ี
มนุษยเ์ขา้ใจไดง้า่ยทีสุ่ดจะอยูใ่นระดบับนสุด (ใกลเ้คยีงภาษามนุษยม์ากทีสุ่ด) และภาษาที่
คอมพวิเตอรเ์ขา้ใจไดด้ทีีสุ่ดคอืภาษาเครือ่งนัน่เอง (อยูใ่นระดบัต ่าทีสุ่ด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างภาษาคอมพวิเตอรช์นิดต่างๆ กบัฮารด์แวร์ 
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4) ภำษำระดบัสงูมำก (Very high-level language) เป็นภาษาทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมเพยีงแต่
ก าหนดว่าตอ้งการใหโ้ปรแกรมท าอะไรบา้งกส็ามารถเขยีนโปรแกรมไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้ง
ทราบว่าท างานไดอ้ย่างไร ท าใหก้ารเขยีนโปรแกรมสามารถท าไดง้า่ย และรวดเรว็ ขอ้มลูจะ
เกบ็อยูใ่นฐานขอ้มลู (Database) เรยีกภาษานี้ว่า ภาษาเรยีกคน้ขอ้มลู (Query language) 
หรอื SQL (Structured Query Language) ตวัอยา่งของภาษาแสดงในตารางที ่1.4 
ตำรำงท่ี 1.4 แสดงค าสัง่ในภาษา SQL 

ค ำสัง่ในภำษำ SQL ควำมหมำย 
select * from employees 
where employee_id > 1 order 
by employee_id ASC 

ดงึขอ้มลูจาก Table employees โดยตอ้งการดงึ
แถวทีม่ ีemployee_id มากกว่า 1 และเรยีงตาม 
employee_id จากน้อยไปหามาก 

 
5) ภำษำธรรมชำติ (Natural languages) เรยีกไดว้่าเป็น ภาษาธรรมชาต ิเนื่องจากมคีวาม

ใกลเ้คยีงกบัภาษามนุษยม์ากทีสุ่ด ภาษานี้สามารถรองรบัเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์
(Artificial Intelligence : AI) หรอื ระบบผูเ้ชีย่วชาญ (Expert System) ซึง่ท าใหเ้ครือ่ง
คอมพวิเตอรส์ามารถทีจ่ะเขา้ใจค าสัง่จากเสยีงพดู และโตต้อบกบัมนุษยไ์ด ้เช่น ภาษาโป
รลอ็ก (Prolog) ภาษาลสิป์ (Lisp) เป็นตน้ จากตารางที ่1.5 เป็นตวัอยา่งการท างานของ
ภาษาโปรลอ็ก ทีต่อ้งการรวมค่าตวัเลข 2 จ านวนเขา้ดว้ยกนั 
ตำรำง 1.5 ตวัอยา่งภาษาธรรมชาต ิ(Prolog) 

ค ำสัง่ภำษำโปรลอ็ก ผลกำรท ำงำน 
tart:- sum,nl. 

sum:-  write('X= '), read(X), 
write('Y= '), read(Y), 
S is X+Y, 
write('Sum is '), write(S). 

?- start. 
 X= |: 1. 

Y= |: 2. 
Sum is 3 

 yes 
 
 

3. กำรแปลภำษำ (Translation) 

การแปลภาษาของคอมพวิเตอรแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื  

 คอมไพเลอร ์(Compiler) เป็นรปูแบบการแปลภาษาทีต่อ้งแปลโปรแกรมต้นฉบบั 

(Source code/Source program) ทัง้โปรแกรมใหเ้ป็นภาษาเครือ่งก่อนการท างาน
เสมอ โดยระหว่างขัน้ตอนการแปลภาษานี้ คอมไพเลอรจ์ะท าการตรวจสอบไวยากรณ์
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ของภาษา (Syntax) ถา้มขีอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์ของภาษาเกดิขึน้ (Syntax error) ก็
จะแจง้ใหท้ราบ เพื่อใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้จงึแปลค าสัง่ใหม ่เมือ่ผ่าน
การแปลเรยีบรอ้ยแลว้และไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ เรยีกโปรแกรมส่วนทีแ่ปลเสรจ็
เรยีบรอ้ยในขัน้ตอนนี้ว่า ออปเจกตโ์ปรแกรม (Object program หรอื Object module) 
แต่ออปเจกตโ์ปรแกรมนี้จะยงัไมส่ามารถท างานไดท้นัท ีจ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการ
ลงิค ์(Link) หรอืการรวมออปเจกตโ์ปรแกรมของผูเ้ขยีนเขา้กบัไลบรารี ่(Library) ของ
ระบบก่อน จากนัน้จงึเป็นโปรแกรมทีส่ามารถท างานได ้หรอืเป็นภาษาเครือ่งทีเ่รยีกว่า 
เอก็ซซ์คีวิทโ์ปรแกรม (Execute program) หรอื โหลดโมดลู (Load module) ซึง่
โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นไฟลท์ีม่นีามสกุลเป็น .exe หรอื .com และสามารถน าโปรแกรมนี้
ไปใชง้านไดต้ลอดโดยไมต่อ้งแปลใหมอ่กี และท ำงำนได้เรว็ แต่ถา้มกีารแกไ้ข
โปรแกรมตน้ฉบบัแมเ้พยีงเลก็น้อย กจ็ าเป็นตอ้งท าการแปลใหมต่ัง้แต่ตน้ ดงัรปูที ่1.2 

 
รปูท่ี 1.2 แสดงขัน้ตอนการคอมไพลโ์ปรแกรม 

 

 อินเทอรพ์รีเตอร ์(Interpreter) เป็นรปูแบบการแปลภาษาในลกัษณะบรรทดัต่อบรรทดั
ในขณะโปรแกรมก าลงัท างาน (อินเทอรพ์รีเตอรจ์ะท ำกำรแปล และประมวลผลทีละ

ค ำสัง่) ซึง่แตกต่างจากการแปลภาษาแบบคอมไพเลอร ์ถา้ในระหว่างการแปลเกดิพบ
ขอ้ผดิพลาดทีบ่รรทดัใดกจ็ะแสดงแจง้เตอืนใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมทราบทนัท ีเพื่อใหท้ า
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนแปลบรรทดัถดัไป ดงันัน้เมือ่จะเรยีกใชง้าน หรอืประมวลผล
โปรแกรมกจ็ะตอ้งท าการแปลโปรแกรมใหม่ทุกครัง้ ส่งผลใหก้ารท ำงำนช้ำกว่ำแบบ

คอมไพเลอรม์าก แต่ประโยชน์ของภาษาทีถู่กแปลดว้ยอนิเตอรพ์รเีตอร ์คอื โปรแกรม

จะมีโครงสร้ำงท่ีง่ำยต่อกำรพฒันำ ไมซ่บัซอ้น และอ่านท าความเขา้ใจไดง้่ายกว่า 
ตวัอยา่งของภาษาทีม่กีารใชอ้นิเตอรพ์รเีตอร ์ไดแ้ก่ ภาษาพเีอชพ ี(PHP) ภาษาเพริล์ 
(Perl) รวมถงึภาษาไพธอน (Python) ดว้ย ดงัแสดงในภาพที ่1.3 จากสาเหตุทีร่ปูแบบ
ของการแปลภาษาทีม่ขีอ้เด่นขอ้ดอ้ยต่างกนั ดงันัน้จงึมบีางภาษาประยกุตเ์อาขอ้ดขีอง
การแปลภาษาทัง้สองเขา้ไวด้ว้ยกนั อยา่งเช่น ภาษาเบสกิ เป็นตน้ 
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รปูท่ี 1.3 แสดงขัน้ตอนการท างานของอนิเตอรพ์รเีตอร ์

 

4. ขัน้ตอนกำรพฒันำโปรแกรม (Software development) 
ในการพฒันาโปรแกรมมขีัน้ตอนทีเ่รยีกว่า System development life cycle 
ดงันี้  
1) คน้หาความตอ้งการของระบบ (System requirements) คอื การศกึษา และเกบ็ความ

ตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม ว่ามคีวามตอ้งการอะไรบา้ง 
2) วเิคราะหร์ะบบ (Analysis) คอื การน าเอาความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรมมาวเิคราะหว์่าจะ

พฒันาเป็นโปรแกรมตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการไดห้รอืไม่ ถา้ท าไดจ้ะท าไดอ้ย่างไรบา้ง 
3) การออกแบบระบบ (Design) เมือ่สรปุไดแ้ลว้ว่าโปรแกรมทีจ่ะสรา้งมลีกัษณะใด ขัน้ตอน

ต่อมาคอื การออกแบบการท างานของโปรแกรมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการทีว่เิคราะหไ์ว้
การออกแบบอาจจะออกแบบเป็นผงังาน หรอืรหสัเทยีมกไ็ด ้

4) การพฒันาโปรแกรม (Coding) เมือ่ไดผ้งังานแลว้ ขัน้ตอนต่อมาคอืการเขยีนโปรแกรมตาม
ผงังานทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

5) การทดสอบ (System testing) เมือ่เขยีนโปรแกรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งมกีารทดสอบ
เพื่อหาขอ้ผดิพลาดต่างๆ ของโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้
หรอืไม ่ถา้พบขอ้ผดิพลาดกก็ลบัไปท าการออกแบบใหม่อกีครัง้ (กลบัไปทีข่ ัน้ตอนที ่3 แต่
ถา้การวเิคระหร์ะบบไม่รดักุมเพยีงพอ บางครัง้อาจจ าเป็นตอ้งยอ้นกลบัไปด าเนินการใน
ขัน้ตอนที ่1 ใหมก่ไ็ด)้ 

6) การดแูลระบบ (Maintenance) เมือ่โปรแกรมผ่านการทดสอบแลว้ และผูใ้ชไ้ดน้ าโปรแกรม
ดงักล่าวไปใช ้ผูพ้ฒันาจะต้องคอยดแูล เนื่อจากอาจมขีอ้ผดิพลาดทีห่าไมพ่บในขัน้ตอนการ
ทดสอบโปรแกรม ส าหรบั System development life cycle แสดงในรปูที ่1.4 



 

ห น้ า  9 

 

 

รปูท่ี 1.4 System development life cycle 

 
5. หลกักำรเขียนผงังำน (Flowchart) 

ผงังำน หรือ Flowchart เป็นกำรอธิบำยขัน้ตอนวิธีกำรด ำเนินงำนของ

ระบบออกมำอย่ำงเป็นระบบ (อยูใ่นระหว่างขัน้ตอนการวเิคราะห ์และ
การออกแบบระบบ) ซึง่ถูกเขยีนโดยใชร้ปูสญัลกัษณ์ต่างๆ อธบิายถงึ

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในระบบงาน มเีสน้เชื่อมโยงระหว่างสญัลกัษณ์อธบิายถงึความสมัพนัธ ์และหวั
ลกูศรบอกถงึทศิทางขัน้ตอนการท างาน เป็นตน้ การอธบิายขัน้ตอนการท างานของระบบดว้ยวธิี
นี้ เป็นทีน่ิยมมากกว่าแบบอื่นๆ เนื่องจากสามารถอธบิายล าดบัขัน้ตอนการท างานไดช้ดัเจน
มากกว่าวธิกีารอื่นๆ เพราะผงังานส่วนใหญ่จะถูกแสดงดว้ยภาพ สญัลกัษณ์ เสน้เชื่อม
ความสมัพนัธ ์และก ากบัดว้ยขอ้ความทีส่ ัน้กระชบั สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบงานไดง้า่ย ผงังานนิยมใชเ้ขยีนแทนขัน้ตอน ค าอธบิาย ขอ้ความ หรอืค าพดู ทีใ่ชใ้น
อลักอรทิมึ (Algorithm) เนื่องจากมจีุดเด่นคอื สำมำรถอธิบำยขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงผูท่ี้เก่ียวข้อง ให้เข้ำใจได้ตรงกนัไดด้กีว่าการอธบิายดว้ยค าพดู ขอ้ความ หรอืเทคนิค
การอธบิายแบบอื่นๆ ผงังานม ี2 ชนิด คอื 

1) ผงังานระบบ (System flowchart) คอื ผงังานทีแ่สดงขัน้ตอนการท างานในระบบ
อยา่งกวา้งๆ แต่ไมเ่จาะลงในระบบงานยอ่ย 

2) ผงังานโปรแกรม (Program flowchart) คอื ผงังานทีแ่สดงถงึขัน้ตอนในการท างาน
ของโปรแกรม ตัง้แต่รบัขอ้มลู ค านวณ จนถงึแสดงผลลพัธ์ 

ประโยชน์ของผงังำน 

1. สามารถท าความเขา้ใจ และแยกแยะปัญหาในระบบงานไดง้า่ย 
2. แสดงล าดบัการท างานออกมาใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. สามารถท าความเขา้ใจระบบงานไดง้า่ย และรวดเรว็ เมื่อเวลาผ่านไปนาน 
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4. ช่วยในการตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรมไดง้า่ย เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด 
5. ช่วยใหผู้อ้ื่นสามารถศกึษาการท างานของโปรแกรมไดอ้ยา่งง่าย และรวดเรว็มากขึน้ 
6. ไมข่ึน้กบัภาษาใดภาษาหนึ่ง 

วิธีกำรเขียนผงังำน 

 ใชส้ญัลกัษณ์ตามทีก่ าหนดไว ้ 

  ใชล้กูศรแสดงทศิทางการไหลของขอ้มลูจากบนลงล่าง หรอืจากซา้ยไปขวา 
ยกเวน้มกีารท างานแบบยอ้นกลบั 

 ค าอธบิายในภาพควรมขีอ้ความทีส่ ัน้ กะทดัรดั และเขา้ใจงา่ย  

 ทุกแผนภาพตอ้งมลีกูศรแสดงทศิทางเขา้ - ออก  

 ไมค่วรโยงเสน้เชื่อมผงังานทีอ่ยูไ่กลมากๆ ควรใชส้ญัลกัษณ์จดุเชื่อมต่อแทน  

 ผงังานควรมกีารทดสอบความถูกตอ้งของการท างานก่อนน าไปเขยีนโปรแกรม 

ตำรำงท่ี 1.6 แสดงสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีถู่กใชใ้นการเขยีน Flowchart 

ล ำดบั สญัลกัษณ์ ช่ือเรียก ควำมหมำยของสญัลกัษณ์ 
1  Start/End แทนจุดเริม่ตน้ และสิน้สุดการท างาน 
    
2 

 
Process การด าเนินงานยอ่ยๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบงาน 

เช่น การประกาศตวัแปร การค านวณ 
3 

 
Decision เงือ่นไขการตดัสนิใจ หรอืทางเลอืกในการ

ด าเนินงาน 
4  General 

Input/Output 
น าเขา้หรอืส่งออกขอ้มลู จากระบบ
คอมพวิเตอรโ์ดยไมร่ะบุชนิดของอุปกรณ์ 

5 
 

Subprocess/ 
External Subroutine 

ระบบยอ่ย ฟังชนัยอ่ย หรอืเรยีกโปรแกรม
จากภายนอก 

6 
 

Database ฐานขอ้มลูทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูไดใ้นปรมิาณ
มาก ใชส้ าหรบัรบัขอ้มลูเขา้ระบบ หรอื
จดัเกบ็ 

7  External data ขอ้มลูอื่นทีน่ าเขา้-ส่งออก จากแหล่งขอ้มลู
อื่นภายนอก เช่น ขอ้มลูจากต่างองคก์ร 
ขอ้มลูจากโปรแกรมอื่นๆ 

8 
 

Manual input รบัขอ้มลูจากผูใ้ชท้ีก่ าหนดขอ้มลูขึน้มาใช้
งานเอง (การน าขอ้มลูเขา้ดว้ยมอื) 
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9  Display แสดงผลออกทางจอภาพ 

    
10 

 
Document ขอ้มลูเป็นเอกสาร หรอืแสดงขอ้มลูออกทาง

เครือ่งพมิพ ์
11  Off-page reference ตอ้งการเชื่อมโยงไปยงัหน้าอื่นๆ กรณทีีไ่ม่

สามารถเขยีนผงังานไดใ้นหน้าเดยีว 
12  On-page reference ตอ้งการเชื่อมโยงผงังานอื่นๆ แต่อยูใ่นหน้า

เพจเดยีวกนั 
13 

 
Arrow เสน้ทางการด าเนินงาน ซึง่จะปฏบิตัติามหวั

ลกูศรชี ้
14 

 
Manual operation การท างานดว้ยมอื (ท างานดว้ยแรงคน) 

    
15  Preparation ก าหนดชื่อตวัแปร ชนิดขอ้มลู หรอืการ

ก าหนดค่าเริม่ตน้ต่างๆ ก่อนการท างาน 
16 

 
Sort จดัเรยีงขอ้มลูตามขอ้ก าหนดทีต่ ัง้ไว้ 

    
17  Comment ค าอธบิายการท างาน 

 

หลกัการเขยีนผงังาน ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งการเขยีน 3 แบบคอื โครงสรา้งการ
ท างานแบบตามล าดบั โครงสรา้งการท างานแบบเลอืกกระท าตามเงือ่นไข และโครงสรา้งการท างานแบบ
การท าซ ้า ซึง่มหีลกัการเขยีนในแต่ละประเภทดงัต่อไปนี้ 

1. โครงสรา้งการท างานแบบตามล าดบั (Sequence) เป็นรปูแบบการเขยีน Flowchart ทีง่า่ย
ทีสุ่ด คอื เขยีนใหก้ารท างานเริม่ตน้จากบนลงล่าง (การท างานจะต่อเนื่องกนัโดยเริม่จาก
ดา้นบนลงมายงัดา้นล่าง) เขยีนค าสัง่ทลีะขัน้ตอน หรอืค าสัง่ละ 1 บรรทดั โดยมลีกูศรชีล้ง
จากดา้นบนลงดา้นล่างเพื่อแสดงล าดบัการท างาน เช่น สมมตใิหง้านชนิดหน่ึงมกีระบวนการ
ท างานเป็น 3 ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนแรกคอื อ่านขอ้มลูจากผูใ้ช ้ขัน้ตอนทีส่องคอื การค านวณ 
และขัน้ตอนสุดทา้ยคอื การพมิพข์อ้มลูออกทางเครือ่งพมิพ ์ซึง่สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่1.5 
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รปูท่ี 1.5 โครงสรา้งการท างานแบบตามล าดบั 
2. โครงสรา้งการท างานแบบเลอืกตดัสนิใจ หรอืเงือ่นไข (Decision หรอื Selection) คอื การ

เขยีน Flowchart เมือ่ระบบงานเกดิทางเลอืกทีจ่ะตอ้งตดัสนิใจ หรอืเลอืกกระท าไปใน
ทศิทางใดทศิทางหนึ่ง โดยปกตจิะมเีหตุการณ์ใหก้ระท า 2 แบบคอื เงือ่นไขเป็นจรงิจะ
กระท ากระบวนการหนึ่ง หรอืเป็นเทจ็จะกระท าอกีกระบวนการหนึ่ง แต่ถา้การด าเนินงานมี
ความซบัซอ้นมากขึน้ จะตอ้งใชเ้งือ่นไขหลายชัน้ เช่น การตดัเกรดนกัศกึษา เป็นต้น จาก
ตวัอยา่งรปูที ่1.6 แสดงผลการตดัสนิใจอยา่งงา่ย คอื ตอ้งการตรวจสอบว่าเลขจ านวนเตม็ที่
รบัเขา้มาเป็นเลขคีห่รอืคู่ จากนัน้พพิมข์อ้ความว่าเป็นเลขจ านวนคู่หรอืคี ่
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รปูท่ี 1.6 โครงสรา้งการท างานแบบเลอืกตดัสนิใจ 
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3. โครงสรา้งการท างานแบบการท าซ ้า (Repetition หรอื Loop) หมายถงึกระบวนการท างานที่
จ าเป็นตอ้งท าแบบเดมิซ ้าๆ หลายๆ รอบ จนกว่าจะไดค้ าตอบทีต่อ้งการ หรอืจนกว่าจะจบ
เงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการพมิพข์อ้ความ “Hello, World” ซ ้ากนั 5 ครัง้ ดงั
รปูที ่1.7 

Start

Integer i 

= 1

Stop
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False

True

i = i + 1

 Hello, 

World 

i for count

 

รปูท่ี 1.7 แสดงโครงสรา้งการท างานแบบการท าซ ้า 
 

 ตวัอย่ำงกำรวิเครำะหร์ะบบ และกำรเขียน Flowchart   

  จงเขยีน Flowchart เพื่อแสดงผลการเรยีนเป็นเกรดแก่นกัศกึษา โดยรบัคะแนนจาก
แป้นพมิพ ์และมเีงือ่นไขการใหเ้กรดดงัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปนี้ 

คะแนน เกรดท่ีได้ 
80-100 A 
75-79 B+ 
70-74 B 
65-69 C+ 
60-64 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 เริม่ตน้การเขยีน Flowchart 

1. เขยีนสญัลกัษณ์เริม่ตน้ (ใชส้ญัลกัษณ์ล าดบัที ่1 ในตารางที ่1.6) ดภูาพประกอบใน
รปูที ่1.8 
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2. อ่านขอ้มลูจากผูใ้ชง้าน แลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ Score (ใชส้ญัลกัษณ์หมายเลข 4, 
8 และ 13) 

3. เปรยีบเทยีบว่าค่าขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตวัแปรชื่อ Score มคี่าอยูร่ะหว่าง 80 – 100 หรอืไม่ 
ถา้ใช่ ใหพ้มิพเ์กรด “A” ถา้ไมใ่ช่ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าในตารางเกรด ไปเรือ่ยๆ ถา้
ค่าใน Score อยูใ่นช่วงของเกรดใดๆ ใหท้ าการพมิพเ์กรดทีไ่ดอ้อกทางจอภาพ แต่
ถา้ไมใ่ช่ หรอืไมเ่ป็นจรงิ ใหเ้ลื่อนมาเปรยีบเทยีบไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะไมส่ามารถ
เปรยีบเทยีบไดอ้กีจะพมิพเ์กรด F (ใชส้ญัลกัษณ์หมายเลข 3, 9 และ 13) 

4. เมือ่ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบต่อไปไดอ้กีแลว้ ใหจ้บการท างาน (ใชส้ญัลกัษณ์
หมายเลข 1, 12 และ 13) 
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รปูท่ี 1.8 แสดง Flowchart การค านวณเกรดของนกัศกึษา 

 

6. หลกักำรเขียนรหสัเทียม หรือซูโดโค้ด (Pseudo Code) 
รหสัเทยีม (Pseudo code) คอื การเขยีนขัน้ตอนการด าเนินการของโปรแกรมใหอ้ยู่ใน

รปูแบบค าสัง่ขอ้ความภาษาองักฤษทีม่รีปูแบบกะทดัรดั แต่ไมม่กีฎเกณฑท์ีแ่น่นอนตายตวั 
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มองดคูลา้ยภาษาระดบัสงูทีใ่ชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์ ซึง่ไมเ่จาะจงภาษาใดภาษาหนึ่ง รปูแบบ
ค าสัง่ทีน่ิยมใชเ้ป็นมาตรฐาน แสดงในตารางที ่1.7 

ตำรำงท่ี 1.7 ค าสัง่มาตรฐานส าหรบัใชเ้ขยีนรหสัเทยีม 

ค ำสัง่ (Keyword) ควำมหมำย 
WHILE ค าสัง่ใหท้ างานซ ้า โดยตรวจสอบเงือ่นไขก่อนเขา้ท างาน 
IF-THEN-ELSE ค าสัง่ใหเ้ลอืกท าอยา่งใดอย่างหนึ่ง (จรงิท าหลงั IF เทจ็ท าหลงั THEN) 
REPEAT-UNTIL ค าสัง่ใหท้ างานซ ้า โดยอนุญาตใหท้ างานก่อนการตรวจสอบเงือ่นไข 
CASE ค าสัง่ใหเ้ลอืกตดัสนิใจไดม้ากกว่า 2 ทางเลอืก 
FOR, LOOP ค าสัง่ใหว้นซ ้าจนกว่าเงือ่นไขจะเป็นเทจ็ 
READ ค าสัง่อ่านขอ้มลูเขา้มาเพื่อประมวลผล 
COMPUTE ค าสัง่ประมวลผลขอ้มลู 
SET, INIT ค าสัง่ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหต้วัแปร 
PRINT, DISPLAY ค าสัง่แสดงผลลพัธข์องการประมวลผล 
INCREASE ค าสัง่เพิม่ค่าใหก้บัตวัแปร 
END ค าสัง่หยดุการท างาน 
ADD, SUB, +, -, * ค าสัง่ด าเนินการทางคณติศาสตร ์

 

เกณฑใ์นกำรเขียนรหสัเทียม  

1. ประโยคค าสัง่แต่ละค าสัง่ใหเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษทีง่่าย (ใชศ้พัทง์า่ยๆ) 
2. เขยีนประโยคค าสัง่ 1 ค าสัง่ ต่อหนึ่งบรรทดัเท่านัน้ 
3. ค าสัง่หลกั (Keyword) ควรเขยีนตวัหนาเพื่อเน้นว่าตอ้งการท าอะไร 
4. ควรเขยีนค าสัง่ใหม้ลีกัษณะเป็นแบบยอ่หน้า เพื่อแยกโครงสรา้งการควบคุม และท าให้

ผูอ่้านเขา้ใจไดง้่าย 
5. ค าสัง่ถูกเขยีนจากบนลงล่างโดยมทีางเขา้-ออก เพยีงทางเดยีว 

 
ขัน้ตอนกำรเขียนรหสัเทียม  

        ล าดบัขัน้ตอนการเขยีนรหสัเทยีมเพื่อสัง่ใหร้ะบบคอมพวิเตอรด์ าเนินการแบ่งออกเป็น 6 
ขัน้ตอนดงันี้ (ในการท างานจรงิอาจไมจ่ าเป็นตอ้งเรยีงล าดบัจาก 1 – 6 เสมอไป) 

ขัน้ตอนท่ี 1: การก าหนดค่าใหก้บัตวัเกบ็ขอ้มลู (ตวัแปร)  
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 การก าหนดค่าเริม่ตน้ใหต้วัแปร ถอืว่าเป็นขัน้ตอนแรกสุดทีส่มควรกระท าเป็นอยา่งยิง่ 
เพื่อเตรยีมตวัก่อนการประมวลผล ค าสัง่ทีน่ิยมใช ้คอื INITIALIZE หรอื SET เช่น SET 
Count = 1  

 การก าหนดค่าทีเ่กดิจากการประมวลผลไวใ้นตวัแปรจะใชเ้ครือ่งหมาย “=“ เช่น Count = 
Count + 1 หรอื Sum = 50, Average = Sum / Count เป็นตน้  

ขัน้ตอนท่ี 2: การรบัขอ้มลู ทัง้จากคยีบ์อรด์ ตวัแปร หรอืจากแฟ้มขอ้มลู ค าสัง่ทีน่ิยมใช ้คอื 

READ หรอื GET เช่น READ Input  

ขัน้ตอนท่ี 3: การค านวณทางคณติศาสตร ์สามารถใชเ้ครือ่งหมายทางคณติศาตรท์ีใ่ชก้นั
โดยทัว่ไปไดต้ามปกต ิคอื +, -, *, /, %, ==, <>, ( ) เป็นตน้ เช่น X = (G + 15) * 8/5 

ขัน้ตอนท่ี 4: การเปรยีบเทยีบ และการตดัสนิใจ ค าสัง่ทีใ่ช ้คอื IF, THEN, ELSE 

ขัน้ตอนท่ี 5: การด าเนินงานแบบท าซ ้า ค าสัง่ทีใ่ช ้คอื WHILE, FOR, LOOP เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 6: การแสดงผลลพัธ ์ทัง้จากจอภาพ เครือ่งพมิพ ์อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ค าสัง่ทีใ่ช ้

คอื PRINT, WRITE, PUT, DISPLAY, OUTPUT เช่น PRINT “Hello, Python” 

 

ตวัอย่ำงกำรเขียนรหสัเทียม ส าหรบัการต้มมามา่ และการหาค่าเฉลีย่ของเกรดนิสติจ านวน N คน 

ตวัอยา่งรหสัเทยีมการตน้มามา่ (ภาษาไทย) 

1. เตรยีมมามา่ไว ้1 ซอง 
2. ฉีกซองมามา่ และเทลงถว้ยเปล่า 
3. ฉีกซองเครือ่งปรงุ แลว้เทลงถว้ยเดมิ 
4. ตม้น ้ารอ้นใหเ้ดอืด 3 - 5 นาท ีแลว้เทลงถว้ย 
5. ปิดฝา แลว้รอ 3 นาท ี
6. เปิดฝา แลว้รบัประทาน 

ตวัอยา่งรหสัเทยีมการหาค่าเฉลีย่ของเกรดนิสติจ านวน N คน 

1. SET total to zero 

2. SET grade counter to one 
3. WHILE grade counter is less than or equal to N 

4.            INPUT the next grade 



 

ห น้ า  17 

 

5.            ADD the grade into the total 

6.            INCREASE grade counter  
7. SET the class average to the total divided by N 

8. PRINT the class average. 

ในตวัอยา่งรหสัเทยีมการหาค่าเกรดเฉลีย่ของนิสติ บรรทดัที ่1 เป็นการก าหนดค่า total ใหม้คี่า
เป็น 0 โดยตวัแปรดงักล่าวใชเ้พื่อเกบ็ค่าผลรวมของเกรดจ านวน N ตวั บรรทดัที ่2 ก าหนดค่าให ้grade 
counter มคี่าเป็น 1 ใชเ้พื่อเป็นตวันบัจ านวน บรรทดัที ่3 เป็นการตรวจสอบเงือ่นไขว่า grade counter 
มคี่าน้อยกว่า หรอืเท่ากบั N จรงิหรอืไม ่ถา้เป็นจรงิ จะท าในบรรทดัที ่4 ต่อไป แต่ถา้เป็นเทจ็ โปรแกรม
จะกระโดดไปท างานบรรทดัที ่7 ซึง่บรรทดันี้ เป็นการก าหนดค่าใหต้วัแปร class average ซึง่ค่าที่
ก าหนดใหต้วัแปรดงักล่าวเป็นผลมาจากการน าเอาค่าทีเ่กบ็ในตวัแปร total หารดว้ย N (สมการการหา
ค่าเฉลีย่) และบรรทดัที ่8 เป็นการพมิพผ์ลลพัธค์่าเฉลีย่ออกทางเอาตพ์ุต ส าหรบัในบรรทดัที ่4 เป็นการ
รบัค่าเกรดของนิสติจากอนิพุต และบรรทดัที ่5 จะเป็นค าสัง่รวมเกรดของนิสติแต่ละคนเขา้ไวด้ว้ยกนั 
และเกบ็ลงในตวัแปร total และบรรทดัที ่6 เป็นการเพิม่ค่าใหต้วัแปร grade counter ขึน้ครัง้ละ 1  
จนกว่าเงือ่นไขการวนรบัขอ้มลูเกรดจะเป็นเทจ็ นัน่คอืจ านวนนิสติมากกว่า N นัน่เอง    

 

 

จบบทท่ี 1 
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บทท่ี 2 

โปรแกรมภาษาไพธอน  
(Python programming language) 

 

1. ภาษาไพธอนคืออะไร (What’s python language) 

ไพธอน (Python = งเูหลอืม ตามความหมายในพจนานุกรม) คอื 
ภาษาระดบัสงูทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรมอกีภาษาหนึ่งทีม่คีวามสามารถสงูไม่
แพภ้าษาอื่นๆ ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั ถูกสรา้งขึน้โดยนกัพฒันาโปรแกรมชื่อ Guido 
van Rossum เป็นชาวดชัท ์(Dutch) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เกดิเมือ่วนัที ่31 
มกราคม พ.ศ. 2499 ภาษาไพธอนไดร้บัอทิธพิลมาจากภาษา ABC ซึง่มี
ความสามารถในการจดัการเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Exception 

handling) ไดด้ ีและดงึเอาความสามารถเด่นๆ ของภาษาระดบัสงูอื่นๆ มาประยกุตด์ดัแปลงใชก้บัไพ
ธอนดว้ย ส่งผลใหภ้าษาไพธอนเป็นทีน่ิยม และใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั เนื่องจากเป็นภาษา
ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดง้่าย รวดเรว็ รปูแบบการเขยีนโปรแกรมมคีวามกระทดัรดั และมปีระสทิธภิาพสงู จาก
การน าเอาคุณลกัษณะเด่นๆ ของภาษาอื่นๆ มาเป็นพืน้ฐานในการพฒันาต่อยอดนี้เอง ไพธอนจงึถูก
เรยีกว่าเป็นภาษาทีม่หีลายกระบวนทศัน์ หรอืหลายมุมมอง (Multi-paradigm languages) ซึง่เป็นการ
ผสมผสานรวมเอาแนวความคดิในการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัใหอ้ยูใ่นตวัของไพธอน 
คอื Object-oriented programming, Structured programming, Functional programming และ 
Aspect-oriented programming  
 

2. คณุสมบติัและความสามารถของภาษาไพธอน (Features and capability of Python) 

ไพธอนถูกพฒันาขึน้มาโดยไม่ขึน้กบัแพลตฟอรม์ (Platform independent) กล่าวคอื สามารถ
ท างานไดท้ัง้บนระบบปฏบิตักิารตระกลวูนิโดวส ์(Windows NT, 2000, 2008, XP, 7, 8, 8.1) ตระกูลยู
นิกส-์ลนิกซ ์(Unix, Linux, xBSD) และตระกูลแมคดว้ย (Macintosh) โดยระบบปฏบิตักิารเหล่านี้ตดิตัง้
เพยีงโปรแกรมแปลภาษาใหเ้ป็นภาษาเครือ่งของสถาปัตยกรรมนัน้ๆ เท่านัน้ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
แพลตฟอรม์ทีไ่พธอนสนบัสนุนไดท้ีเ่วบ็ของไพธอน http://www.python.org  
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ภาษาไพธอนเป็นซอฟตแ์วรเ์สร ี(Open source software) เหมอืนภาษาพเีอชพ ี(PHP) ท าให้
ทุกคนสามารถน าไพธอนมาพฒันาโปรแกรมไดฟ้รีๆ  โดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย และคุณสมบตัคิวามเป็น
ซอฟตแ์วรเ์สร ีท าใหม้โีปรแกรเมอรท์ัว่โลกเขา้มาช่วยกนัพฒันาใหไ้พธอนมคีวามสามารถสงูขึน้เรือ่ยๆ 
ส่งผลใหส้ามารถครอบคลุมงานในลกัษณะต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง สามารถสรปุคุณสมบตั ิและ
ความสามารถของภาษาไพธอนไดด้งัต่อไปนี้ 

 

คณุสมบติัเด่นของภาษาไพธอน 

 โปรแกรมตน้ฉบบัทีถู่กเขยีนขึน้ดว้ยภาษาไพธอน สามารถน าไปประมวลผลไดก้บัหลาย
ระบบปฏบิตักิาร (Portable/Cross platform/Platform independent) เช่น Unix, Linux, 
Microsoft-windows (NT, 2000, 2003, 2008, 2012, 95, 98, ME, XP, 7, 8, 8.1), Amiga, 
Macintosh, BeOS, AIX, AROS, AS/400, OS/2, xBSD, VMS, QNX, MS-DOS, OS/390,  
z/OS, Palm OS, PlayStation, Psion, Solaris, RISC OS, HP-UX, Pocket PC และ VMS 
เป็นตน้ 

 ตวัภาษาไพธอนถูกสรา้งขึน้มาจากภาษาซ ีท าใหไ้ดร้บัอทิธพิลไวยกรณ์ทางภาษาตดิมาจาก
ภาษาซดีว้ย ดงันัน้ผูท้ีคุ่น้เคยกบัการเขยีนโปรแกรมภาษาซสีามารถปรบัตวัในเขยีนภาษา
ไพธอนไดไ้มย่าก 

 ภาษาไพธอนเป็นภาษาทีส่วยงาม งา่ยต่อการเรยีนรู ้(Readability) เขยีนโปรแกรมได้
กระชบั (Writability) เนื่องจากมโีครงสรา้งของภาษาไม่ซบัซอ้นเขา้ใจงา่ย เป็นภาษาทีม่ ี
ความยดืหยุน่สงูมาก (Flexibility) และมคีวามเสถยีรภาพ (Reliability) 

 ไพธอนมคีวามสามารถในการจดัการหน่วยความจ าอตัโนมตั ิ(Garbage collection) 
สามารถบรหิารจดัการพืน้ทีห่น่วยความจ าทีใ่ชง้านแบบไมต่่อเนื่องใหส้ามารถท างานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ท าใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัการคนืหน่วยความจ าคนื
ใหก้บัระบบเหมอืนภาษาซ ี
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 การแปลภาษาของภาษาไพธอนเป็นแบบอนิเทอรพ์รเีตอร ์เป็นภาษาสครปิต ์คอืจะ
ประมวลผลไปทลีะบรรทดั ท าใหใ้ชเ้วลาในการเขยีนโปรแกรม และการคอมไพลไ์ม่มาก 
เหมาะกบังานดา้นการดแูลระบบ (System administration) เป็นอย่างยิง่ 

 ไวยากรณ์อ่านง่าย เนื่องจากภาษาไพธอนไดก้ าจดัการใชส้ญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการก าหนด
ขอบเขต {…} ของโปรแกรมออกไป (ส าหรบัผูท้ีเ่ขยีนภาษา C หรอื Java มาก่อน ในตอน
แรกๆ จะไมค่่อยชอบนกั แต่เมือ่เขยีนไปเรือ่ยๆ จะรูส้กึว่าคล่องตวักว่า) โดยใชก้ารย่อหน้า
แทน ท าใหส้ามารถอ่านโปรแกรมทีเ่ขยีนไดง้า่ย นอกจากนัน้ยงัมกีารสนบัสนุนการเขยีน 
docstring ซึง่เป็นขอ้ความสัน้ๆ ทีใ่ชอ้ธบิายการท างานของฟังกช์นั คลาส และโมดลู ไดด้ว้ย 

 ไพธอนเป็นภาษากาว (Glue language) คอืสามารถเรยีกใชภ้าษาอื่นๆ ไดห้ลายภาษา ท า
ใหเ้หมาะทีจ่ะใชเ้ขยีนเพื่อประสานงานกบัโปรแกรมทีเ่ขยีนในภาษาอื่นๆ ไดด้ ี

 ภาษาไพธอนถูกสรา้งขึน้โดยรวบรวมคุณสมบตัเิด่นๆ ของภาษาต่างๆ เขา้มาไวด้ว้ยกนั 
อาทเิช่น ภาษา C, C++, Java, Perl, ABC, Modula-3, Icon, Matlab, ANSI C, Lisp, 
Smalltalk และ Tcl เป็นตน้ 

 ไพธอนสามารถเรยีกใชภ้าษา C/C++ ได ้ในทางกลบักนัภาษา C/C++ กอ็นุญาตใหฝั้ง
ชุดค าสัง่ของไพธอนเอาไวภ้ายในภาษา C/C++ ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 ไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เพราะตวัแปรภาษาไพธอนอยูภ่ายใตล้ขิสทิธิ ์GNU หรอื
ซอฟตแ์วรเ์สร ี 

 ภาษาไพธอน และชุดของไลบาร ีสนับสนุนการประมวลผลทางดา้นวยิาศาสตร ์และ
วศิวกรรมศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 มคีวามยดืหยุ่นสงู ท าใหก้ารจดัการกบังานดา้นขอ้ความ และ Text File ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 ไพธอนมฟัีงกช์นัทีส่นับสนุนการเชื่อมต่อกบัระบบฐานขอ้มลูไดห้ลากหลายชนิด เช่น 
MySQL, Sybase, Oracle, Informix, ODBC และอื่นๆ 

 ไพธอนสนบัสนุนการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object-Oriented Programming) 

 ไพธอนน าเสนอโครงสรา้งตวัแปรใหม ่(Built-in Object Types) เพื่อใหผู้เ้ขยีนโปรแกรม
สะดวกในการพฒันางานมากขึน้ เช่น ลสิต ์(List) ดกิชนันาร ี(Dictionary) ทพัเบลิ (Tuple) 
และเซต็ (Set) เป็นตน้ ซึง่โครงสรา้งตวัแปรใหมเ่หล่านี้ ท าให้งา่ยต่อการใชง้าน และมี
ประสทิธภิาพสงู 

 ไพธอนเตรยีมเครือ่งมอืต่างๆ เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูประเภทเทก็ซไ์ฟล ์การจดัเรยีง
ขอ้มลู การเชื่อมต่อสตรงิ การตรวจสอบเงื่อนไขของขอ้ความ การแทนค า ไวอ้ยา่งครบถว้น 
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 ภาษาไพธอนเป็นภาษาประเภท Server side script คอื การท างานของภาษาไพธอนจะ
ท างานดา้นฝัง่เซริฟ์เวอร ์(Server) แลว้ส่งผลลพัธก์ลบัมายงัไคลเ์อนท ์(Client) ท าใหม้คีวาม
ปลอดภยัสงู 

 ไพธอนมโีมดลูสนบัสนุนการเขยีนโปรแกรมกบัระบบ (System) เช่น โปรเซส เธรด รวมถงึ
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 ไพธอนเตรยีมเครือ่งมอืส าหรบัสรา้ง Internet script หรอื CGI script ส าหรบัเชื่อมต่อกบั
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตผ่านซอ็กเกต็ (Sockets API) จงึท าใหส้ามารถเชื่อมต่อ และใชง้าน
แอพพเิคชนัต่างๆ แบบระยะไกลได ้เช่น FTP, Glopher, SSH เป็นตน้ 

 สนบัสนุนเทคโนโลย ีComponent Object Model Technologies (COM) ของวนิโดวส ์
CORBA, ORBs, XML เป็นตน้ 

 ไพธอนจดัเตรยีมเครือ่งมอืส าหรบัจดัการงานดา้น Regular Expression (กลุ่มของ
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการคน้หา แทนที ่หรอืเปรยีบเทยีบค า/ขอ้ความกบัขอ้มลูชนิดสตรงิ) ไว้
อยา่งเพยีงพอ 

 ภาษาไพธอนใชพ้ฒันาเวบ็เซอรว์สิ (Web service) รวมทัง้ใชบ้รหิารการสรา้งเวบ็ไซต์
ส าเรจ็รปูทีเ่รยีกว่า Content Management Framework (CMF) 

 ไพธอนอนุญาตใหผู้พ้ฒันาโปรแกรมสามารถสรา้ง Dynamic Link Library (DLL) จากภาษา
อื่นๆ เพื่อใชง้านรว่มกบัไพธอนได ้เช่น .dll ของวนิโดวส ์เป็นตน้ 

 ไพธอนใชม้าตรฐานส าหรบัสรา้งอนิเตอรเ์ฟส คอื Tkinter API ทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจาก Tcl/Tk 
ทีท่ างานบนยนูิกสม์าก่อน ซึง่สนบัสนุนกราฟฟิกของ X windows, วนิโดวส ์และ Macintosh 
จดุเด่นทีส่ าคญัของการใช ้Tkinter API คอืช่วยใหผู้พ้ฒันาโปรแกรมไมจ่ าเป็นตอ้งแกไ้ขรหสั
ตน้ฉบบัเมือ่น าไปท างานบนระบบปฏบิตักิารอื่นๆ 

 ไพธอนมไีลบรารทีีส่นบัสนุนงานดา้นการสรา้งภาพกราฟฟิก และการประมวลผลภาพ 
(Image processing) มากมาย เช่น การปรบัความคมชดัของภาพ การอ่านไฟลภ์าพขนาด
ใหญ่ การบนัทกึไฟลใ์หใ้นรปูแบบต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวก และมปีระสทิธภิาพ 

 ไพธอนเตรยีมไลบรารสี าหรบัสนบัสนุนการเขยีนโปรแกรมทางดา้นปัญญาประดษิฐ ์
(Artificial intelligent) เช่น Naive Bayes และ K-Nearest Neighbors ไวด้ว้ย 

 ไพธอนสนบัสนุนการท างานแบบ Dynamic typing คอื สามารถเปลีย่นชนิดของขอ้มลูได้
งา่ย และสะดวก 

 สนบัสนุนใหส้ามารถเขยีนโปรแกรมจาวารว่มกบัไพธอนได ้โดยใช ้Jython โดยท างานอยู่
บน Java Virtual Machine (JVM) ได ้
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 สนบัสนุนการเขยีนโปรแกรมรว่มกบั .NET Framework ของไมโครซอฟต ์โดยการใช ้
IronPython 

 ไพธอนสนบัสนุนการสรา้งเอกสาร PDF โดยไมต่อ้งตดิตัง้ Acrobat Writer 

 ไพธอนสนบัสนุนการสรา้ง Shockwaves Flash (SWF) โดยไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้ 
Macromedia Flash 

คณุสมบติัด้อยของภาษาไพธอน 

 ความเรว็: ไพธอนเป็นภาษาสครปิต ์(Scripting language) ซึง่ท างานโดยมตีวัแปลภาษา 
(Interpreter) แปลงค าสัง่ในแต่ละบรรทดัของโปรแกรมตน้ฉบบั (Source code) ใหเ้ป็น
ภาษาเครือ่ง (Machine code) ในขณะทีโ่ปรแกรมก าลงัท างาน ซึง่แตกต่างจากภาษาซ ีC++ 
โคบอล หรอืปาสคาล เพราะภาษาเหล่านี้จะท าการแปลรหสัตน้ฉบบัใหก้ลายเป็น
ภาษาเครือ่งทัง้หมดก่อนเริม่ตน้ท างาน ส่งผลใหโ้ปรแกรมขนาดใหญ่ทีเ่ขยีนขึน้ดว้ยภาษาไพ
ธอนจะท างานไดช้า้กว่าโปรแกรมทีใ่ชเ้ทคนิคการคอมไพลแ์ฟ้มตน้ฉบบัทัง้หมดก่อน 

 โอกาสเกิดข้อผิดพลาดชนิด Runtime Error สงูขึ้น: จดุดอ้ยในขอ้นี้ มผีลกระทบมาจาก
การแปลภาษาแบบ Interpreter และการไมไ่ดแ้ปลรหสัตน้ฉบบัทัง้หมดก่อนท างานนัน่เอง 
ในการประกาศตวัแปรของภาษาสครปิต ์จะไม่มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของการเรยีกใช้
ตวัแปร และชนิดของตวัแปรทัง้หมดก่อนเริม่ท างาน ดงันัน้ ถา้ผูพ้ฒันาโปรแกรมขาดความ
ระมดัระวงั (Logic error) ในระหว่างพฒันาโปรแกรม จะท าใหม้โีอกาสเกดิความผดิพลาด
จากการเรยีกใชต้วัแปรทีไ่ม่ไดป้ระกาศไว ้หรอืใชง้านตวัแปรผดิประเภทไดง้่าย 

 การระบขุอบเขตของค าสัง่ และตวัแปร: ไพธอนไมใ่ช ้{…} เป็นสญัลกัษณ์ส าหรบัก าหนด
ขอบเขตของค าสัง่ หรอืตวัแปรในการเขยีนโปรแกรม เหมอืนกบัภาษาระดบัสงู เช่น C/C++ 
และ Java แต่ใชก้ารยอ่หน้าเพื่อบอกขอบเขตของค าสัง่ และตวัแปรแทน ส่งผลใหย้ากต่อ
การพฒันาโปรแกรมทีม่ขีนาดใหญ่ และโปรแกรมตน้ฉบบัมคีวามซบัซอ้นมากๆ เช่น nested 
loop เพราะตอ้งสงัเกตุการย่อหน้าใหถู้กตอ้ง 

 
Note: แมว้่าโปรแกรมทีถู่กพฒันาดว้ยไพธอนจะมคีวามเรว็ในการท างานชา้กว่า C/C++ และ 
Java กต็าม แต่ไพธอนมขีอ้เด่นทีส่ าคญั คอื ความเรว็ในการพฒันาโปรแกรม ปัจจุบนัมี
โปรแกรมเมอรพ์ยายามจะน าขอ้ดขีองไพธอน คอื ความยดืหยุ่น และความง่ายในการเขยีน
โปรแกรม รวมกบัความเรว็ในการท างานของ C/C++ เขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น cython, Psyco, 
py2exe, cx_Freeze, py2app, bbfreeze, IronPython เป็นตน้ 

 
3. ประวติัการสร้างภาษาไพธอน (History of Python) 
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ส าหรบัประวตักิารพฒันาภาษาไพธอนนัน้ตอ้งยอ้นกลบัไปช่วงปลายปี 1980 (พ.ศ. 2523) ซึง่
เป็นช่วงทีม่คีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะสรา้งภาษาไพธอน แต่การเริม่ตน้การพฒันาจรงิๆ เกดิขึน้ในช่วงเดอืน
ธนัวาคมปี 1989 โดยนกัพฒันาโปรแกรมชื่อ Guido van Rossum ท างานที ่CWI (National Research 
Institute for Mathematics and Computer Science) เป็นชาวดชัท ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยไพธอน
ไดร้บัอทิธพิล และความส าเรจ็มาจากโปรแกรมภาษา ABC ที ่ณ ในเวลานัน้มคีวามสามารถเกีย่วกบัการ
จดัการขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (exception handling) และการเชื่อมต่อ (Interfacing) กบั
ระบบปฏบิตักิาร Amoeba operating system ไดเ้ป็นอย่างด ีโดย Guido van Rossum ถอืว่าเป็นผูร้เิริม่
และคดิคน้ แต่เขามคีวามคดิว่าผลงานอย่างไพธอนทีเ่ขาสรา้งนัน้ เป็นผลติผลทีเ่กดิขึน้จากความ
สนุกสนานเป็นหลกั โดยเขาไดอ้า้งงานชิน้นี้ว่าเป็น Benevolent Dictator for Life (BDFL = ผลงานทีถู่ก
สรา้งขึน้จากความสนุกสนาน) เพราะเป็นผลงานซึง่มกัจะเกดิจากความไมไ่ดต้ัง้ใจ และอยากท างานที่
เป็นอสิระนัน้เอง ซึง่คนทีถู่กกล่าวถงึว่าท างานในลกัษณะแบบน้ีมาก่อนกไ็ดแ้ก่ Linus Torvalds ผูส้รา้ง 
Linux kernel, Larry Wall ผูส้รา้ง Perl programming language นัน่เอง 

กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) Van Rossum ไดเ้ผยแพร่ภาษาไพธอนออกมาครัง้แรกคอื เวอรช์นั 
0.9.0 ขณะนัน้เขาก าลงัพฒันาไพธอนในส่วนของ การสบืทอดคุณสมบตั ิ(inheritance) การจดัการความ
ผดิพลาด (exception handling) ฟังชนั ชนิดของตวัแปรหลกัๆ เช่น list, dict, str และตวัแปรอื่นๆ 
ส าหรบัใชก้บัไพธอนในอนาคต และเปิดเผยส่วนทีใ่ชบ้รหิารจดัโมดลูของระบบ (Module system) โดย
ยมืคุณสมบตัทิีด่มีาจาก Modula-3   

มกราคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ต่อมาอกีประมาณ 3 ปี Van Rossum จงึไดเ้ผยแพรไ่พธอนใน
เวอรช์นัท่ี 1.0 ออกมา ซึง่เวอรช์นัน้ีมคีุณสมบตัหิลกัๆ ทีเ่พิม่เตมิขึน้มาคอื lambda, reduce, filter และ 
map ซึง่บางส่วนไดน้ าเอาคุณสมบตัมิาจากภาษา Lisp มาประยกุตใ์ชง้าน 

ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ไพธอนเวอรช์นั 1.2 นัน้ไดถู้กปล่อยออกมา โดยขณะนัน้ Van Rossum ยงัคง
พฒันาไพธอนอยูท่ี ่CWI เนเธอรแ์ลนด ์ต่อมาเขาไดย้า้ยไปพฒันาไพธอนต่อที ่Corporation for 
National Research Initiatives (CNRI) เรสตนั มลรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ขณะทีเ่ขา
ท างานอยทูี ่CNRI เขาไดพ้ฒันา และปล่อยไพธอนเวอรช์นัต่างๆ ออกมาหลายรุ่น ดงันี้คอื 1.4, 1.5 และ
รุน่ 1.6 ซึง่เพิม่คุณสมบตัขิองไพธอนใหส้งูขึน้ เช่น เพิม่ความสามารถในการจดัการกบัจ านวนเชงิซอ้น 
(Complex number), data hiding  และ name mangling เป็นตน้ ซึง่หลงัจากปล่อยรุน่ 1.6 ออกมาแลว้ 
Guido van Rossum กไ็ดอ้อกจาก CNRI  เพื่อท าธุรกจิพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบเตม็ตวั โดยก่อนทีจ่ะเริม่
ท างานธุรกจิ เขาไดท้ าใหไ้พธอนนัน้มลีขิสทิธิแ์บบ General Public License (GPL) โดยที ่CNRI และ 
Free Software Foundation (FSF) ไดร้วมกนัเปิดเผยรหสัโปรแกรมทัง้หมด เพื่อใหไ้พธอนนัน้ไดช้ื่อว่า
เป็นซอฟตแ์วรเ์สร ีและเพื่อใหต้รงตามขอ้ก าหนดของ GPL-compatible ดว้ย (แต่ยงัคงไมส่มบูรณ์เพราะ
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การพฒันาในรุน่ 1.6 นัน้ออกมาก่อนทีจ่ะใชส้ญัญาลขิสทิธิแ์บบ GPL ท าใหย้งัมบีางส่วนทีย่งัเปิดเผย
ไมไ่ด)้ และในปีเดยีวกนันัน้เอง Guido van Rossum กไ็ดร้บัรางวลัจาก FSF ในชื่อว่า "Advancement 
of Free Software" โดยในปีนัน้เองไพธอน 1.6.1 กไ็ดอ้อกมาเพื่อแกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดของตวั
ซอฟตแ์วร ์และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ของ GPL-compatible license อยา่งสมบูรณ์ 

คลุาคม ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ในปีนี้ Van Rossum และ Python Core Development team ไดย้า้ย
ไปท างานรว่มกบั BeOpen.com และไดเ้ผยแพรไ่พธอนเวอรช์นัท่ี 2.0 สู่สาธารณชน บนเวบ็ไซตข์อง 
BeOpen.com หลงัจากนัน้ Van Rossum และนกัพฒันาไพธอนคนอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นทมีทีช่ื่อว่า PythonLabs 
กไ็ดจ้บัมอืรว่มกนัท างานในภายใตช้ื่อทมีว่า Digital Creations ซึง่เวอรช์นันี้ไดเ้พิม่ความสามารถของไพ
ธอนใหส้นบัสนุน List ทีไ่ดล้อกเลยีนแบบมาจากภาษา SETL และการจดัการหน่วยความจ าคนืใหร้ะบบ 
(Garbage collection)    

เมษายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) คลอดไพธอนเวอรช์นั 2.1 ซึง่ไดส้บืทอด และพฒันามาจาก 1.6.1 
เกอืบทัง้หมด และจากไพธอนเวอรช์นั 2.0 บางส่วน ไพธอนไดท้ าการเปลีย่นชื่อสญัญาลขิสทิธิใ์หมเ่ป็น 
Python Software Foundation License โดยทีใ่นไพธอนเวอรช์นั 2.1 รหสั alpha เป็นสขิสทิธิข์อง 
Python Software Foundation (PSF) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่มห่วงัผลก าไรเช่นเดยีวกบั Apache Software 
Foundation เวอรช์นัน้ีไดเ้พิม่คุณสมบตัขิอง Nested scopes 

ธนัวาคม ค.ศ. 2001 เวอรช์นั 2.2 ปรบัโครงสรา้งการเขยีนโปรแกรมคลา้ยภาษาซ ี

กรกฎาคม ค.ศ. 2003 เวอรช์นั 2.3  

พศจิกายน ค.ศ. 2004 เวอรช์นั 2.4 
กนัยายน ค.ศ. 2006 เวอรช์นั 2.5 

สิงหาคม ค.ศ. 2008 เวอรช์นั 2.6 

กนัยายน ค.ศ. 2010 เวอรช์นั 2.7 
ธนัวาคม ค.ศ. 2008 เวอรช์นั 3.0 หรอืเรยีกว่า Python 3000 หรอื Py3K ถูกออกแบบเพื่อแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งบางอยา่งในการออกแบบขัน้พืน้ฐานของภาษา เช่น การขจดัคุณลกัษณะทีซ่ ้าซอ้นของ
เวอรช์นัก่อนหน้า ปัจจบุนัภาษาไพธอนเผยแพรอ่อกมา คอืเวอรช์นั 3.4.0 beta2 (มกราคม 2014) โดย
เพิม่เตมิความสามารถใหม่ๆ  เพิม่ขึน้เรือ่ย สามารถอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.python.org 

 

4. งานด้านต่างๆ ท่ีไพธอนสนับสนุนในปัจจบุนั (Application domains) 
ตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ว่าภาษาไพธอนเป็นภาษาแบบผสมผสานหลายกระบวนทศัน์ 
(Multi-paradigm language) ดงันัน้จงึรองรบัการพฒันางานไดห้ลากหลายประเภท ดงันี้  

http://www.python.org/
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1. สนบัสนุนการพฒันางานเกีย่วกบัเวบ็แอพพลเิคชนั (Web application) ส าหรบังานใน
ส่วนของซอฟตแ์วรข์นาดใหญ่ ใชพ้ฒันา Common Gateway Interface (CGI), เฟรม
เวริค์ของ Django และ TurboGears, โซลชูนัระดบัสงูอย่างเช่น Zope และ Mega รวม
ไปถงึ Content Management Systems ขัน้สงูอยา่ง Plone และ CPS เป็นตน้ ส่วนฝัง่
ของไคลเ์อนท ์(Custom web solutions) ไพธอนกส็นบัสนุนงานในหลายๆ ดา้น เช่น 
HTML และ XML, E-mail, RSS feeds และโพรโทคอลเกีย่วกบังานอนิเทอรเ์น็ตอื่นๆ  

2. สนบัสนุนงานดา้นฐานขอ้มลู (Database Access) ไพธอนสามารถเชื่อมต่อกบั
ฐานขอ้มลูไดม้ากมายหลายค่าย โดยผ่านทาง ODBC Interfaces และผ่านทาง 
Standard database API ของไพธอนโดยตรง เช่น  MySQL, Oracle, MS SQL 
Server, PostgreSQL, SybODBC, ZODB, Durus และอื่นๆ ทีจ่ะมเีพิม่เตมิขึน้อกีใน
อนาคต 

3. สนบัสนุนงานดา้น Desktop GUIs ตวัตดิตัง้ของไพธอนม ีTk GUI development library 
อยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งกราฟฟิกไดท้นัทโีดยไมต่อ้งตดิตัง้
ซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ เพิม่เตมิ ซึง่ไลบารดีงักล่าวเหมอืนกบั Microsoft Foundation Classes, 
wxWidgets, GTK, Qt, pyside, Delphi และอื่นๆ ท าใหส้ามารถพฒันาซอฟตแ์วร์
ประยกุตต่์างๆ แบบกราฟฟิกไดง้า่ย 

4. สนบัสนุนงานดา้นวทิยาศาสตร ์และการประมวลผลตวัเลข (Scientific and Numeric 
computation) ไพธอนรองรบัการท างานดา้นนกัวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์เช่น
ทฤษฎกีารค านวณ คณติศาสตร ์เป็นตน้ 

5. สนบัสนุนงานดา้นชวีสารสนเทศศาสตร ์(Bioinformatics) เช่น Bioinformatics และ 
Physics เป็นตน้ 

6. สนบัสนุนงานดา้นการโปรแกรมเครอืข่าย (Network programming) ไพธอนสามารถ
เขยีนโปรแกรมในระดบัต ่าเพื่อเชื่อมต่อกบัระบบเครอืข่ายไดเ้ป็นอยา่งด ีงา่ยต่อการ
พฒันาโดยอาศยั Sockets สามารถท างานรว่มกบัโมดลูอยา่ง Twisted และ Framework 
ส าหรบัสรา้ง Asyncronous network programming เป็นตน้ 

7. สนบัสนุนดา้นการศกึษา (Education) ไพธอนเหมาะส าหรบัการเรยีนการสอนในทุก
สาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร ์สามารถน าหลกัสตูรที ่Python Software 
Foundation เตรยีมไว ้คอื pyBiblio และ Software Carpentry Course น ามาสอนได้
ทนัท ีหรอืแทรกเขา้ไปในรายวชิาดงักล่าวเพื่อเสรมิความรูก้ไ็ด ้

8. สนบัสนุนดา้นการพฒันาเกมส ์และงานดา้น 2, 3D (Game and 2/3D Graphics 
Rendering) ช่วงเวลาทีผ่่านมาไพธอนถูกใชใ้นการพฒันาเกมสท์ัง้เชงิธุรกจิ และ
สมคัรเล่น โดยมกีารสรา้ง Framework ส าหรบัพฒันา Game บนไพธอนโดยเฉพาะซึง่
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เรยีกว่า PyGame และ PyKyra นอกจากนี้ไพธอนยงัมไีลบรารทีีม่คีวามสามารถในการ
ท า 3D Graphics Rendering อยูม่ากมาย 

9. การพฒันาซอฟตแ์วร ์(Software development) ไพธอนนัน้สนบัสนุนการพฒันา
ซอฟตแ์วรท์ีม่กีารควบคุมคุณภาพ โดยมเีครือ่งมอืในการพฒันาที่ตดิมากบัไพธอนเอง 
เช่น Scons ส าหรบัสรา้งรหสัเครือ่ง (Build), Buildbot และ Apache Gump ทีใ่ชส้ าหรบั
งาน Automated continuous compilation และ Testing,  Roundup หรอื Trac ส าหรบั
การคน้หาขอ้ผดิพลาด (bug tracking) และการบรหิารจดัการโครงการพฒันาซอฟตแ์วร ์
(Project management) 
 

5. ตวัอย่างหน่วยงานท่ีเลือกใช้ไพธอน แบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ดงัน้ี 
1. หน่วยงานเกีย่วกบัเวบ็แอพพลเิคชนั เช่น Yahoo Maps, 

Yahoo Groups, Google, Zope Corporation, Ultraseek, 
Linux Weekly News, ElasticHosts Cloud Servers, 
Shopzilla, Multiplayer.it เป็นตน้ 

 

2. หน่วยงานเกีย่วกบัการสรา้งเกมส ์(Games) เช่น Battlefield 
2, Crystal Space, Star Trek Bridge Commander, 
Civilization 4, QuArK (Quake Army Knife) เป็นตน้ 

 

3. หน่วยงานเกีย่วกบังานกราฟฟิก (Graphics) เช่น Industrial Light & Magic, Walt 
Disney Feature Animation, HKS, Inc. (ABAQUS/CAE), 
Blender 3D เป็นตน้ 

 

 

4. หน่วยงานเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิ (Financial) เช่น Altis Investment Management, 
ABN AMRO Bank, Treasury Systems, Bellco Credit Union 
เป็นตน้ 
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5. หน่วยงานเกีย่วกบังานดา้นวทิยาศาสตร ์(Science) เช่น National Weather Service, 
Applied Maths, The National Research Council of Canada, NASA, Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), 
Environmental Systems Research Institute (ESRI), Nmag 
Computational Micromagnetics, Objexx Engineering เป็นตน้ 
 

6. หน่วยงานเกีย่วกบังานดา้นการออกแบบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
เช่น Ciranova, Productivity Design Tools เป็นตน้ 
 

7. หน่วยงานเกีย่วกบังานดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร ์(Software development) เช่น 
Object Domain, Red Hat, SGI, Inc., MCI Worldcom, 
Nokia เป็นตน้ 

 

8. หน่วยงานเกีย่วกบังานดา้นการศกึษา (Education) เช่น University of California, 
Irvine, Delft University of Technology, Faculty of Aerospace 
Engineering, Delft, Netherlands, Smeal College of Business, 
The Pennsylvania State University, New Zealand Digital 
Library, IT Certification Exam preparation เป็นตน้ 

 

9. หน่วยงานเกีย่วกบังานดา้นซอฟตแ์วรธ์ุรกจิ เช่น Raven Bear Systems Corporation, 
Thawte Consulting, Advanced Management Solutions Inc., IBM, 
RealNetworks, dSPACE, Escom, Nexedi, Nektra, WuBook เป็น
ตน้ 

10. หน่วยงานของรฐับาล เช่น the USA Central Intelligence Agency 
(CIA)  

 
6. ตวัอย่างซอฟตแ์วรท่ี์เขียนด้วยไพธอน 

1. บติทอรเ์รนต ์(BitTorrent) 
2. Chandler โปรแกรมจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล 
3. บางส่วนของ GNOME 
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4. บางส่วนของ Blender 
5. Mailman โปรแกรมจดัการจดหมายกลุ่ม (เมลลิง่ลสิต)์ 
6. MoinMoin โปรแกรมวกิ ิ
7. Portage ส่วนจดัการแพกเกจของ Gentoo Linux 
8. Zope แอปพลเิคชนัเซริฟ์เวอร ์
9. เทอรโ์บเกยีร ์และ Django ส าหรบัพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ และอกีมากมาย 

สามารถอ่านเพิม่เตมิไดท้ี ่https://wiki.python.org/moin/Applications 

        
 

7. การติดตัง้และใช้งานไพธอนบนระบบปฏิบติัการวินโดวส ์
1. ดาวน์โหลดไฟลต์ดิตัง้ของไพธอนไดจ้าก http://www.python.org ดงัรปู 2.1 

 

รปูท่ี 2.1 ดาวน์โหลดไพธอนส าหรบัวนิโดวส์ 

คลิก๊ดาวน์โหลดที ่Python เวอรช์นัล่าสุด (ในทีน่ี้คอื Python 3.3.3 stable) ต่อจากนัน้ใหค้ลิก๊
เลอืกที ่Windows X86-64 MSI Installer (3.3.3) เพื่อดาวน์โหลดตวัตดิตัง้ซึง่จะมสี่วนขยายเป็น .msi 
ขนาดของไฟลป์ระมาณ 20 เมก็กะไบต ์ 

2. เมือ่ไดไ้ฟล ์python-3.3.3.msi แลว้ ใหด้บัเบิล้คลกิเพื่อเขา้สู่ข ัน้ตอนการตดิตัง้ ดงัรปูที ่
2.2  
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รปูท่ี 2.2 เริม่ตน้การตดิตัง้ไพธอน 

  ใหเ้ลอืก Install for all users แลว้คลกิ Next > 

3. จะเขา้สู่หน้าจอเลอืก Path ในการตดิตัง้ ดงัรปูที ่2.3 ใหเ้ลอืก C:\Python33 แลว้คลกิ 
Next > 

 

รปูท่ี 2.3 เลอืกไดเรคทรอรทีีจ่ะตดิตัง้ไพธอน 

4. จะเขา้สู่หน้าจอ เลอืก Features ในการตดิตัง้ ใหเ้ลอืกตดิตัง้ตามค่ามาตรฐาน แลว้คลกิ 
Next > ในรปู 2.4 
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รปูท่ี 2.4 เลอืก Features 

  รอจนตดิตัง้เสรจ็ จะไดห้น้าจอดงัรปูที ่2.5 

5. คลกิ ปุ่ ม Finish เป็นการสิน้สุดขัน้ตอนการตดิตัง้ 

 

รปูท่ี 2.5 สิน้สุดการตดิตัง้ไพธอน 

6. ทดสอบใชง้านโปรแกรมภาษาไพธอน เขา้ไปที ่Start >> Program >> Python3.3 >> 
IDLE (Python GUI) จะไดห้น้าจอ ดงัรปูที ่2.6 
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รปูท่ี 2.6 แสดงไพธอนพรอ้มใชง้าน (Prompt หรอื Python shell) 

 

8. การติดตัง้และใช้งานไพธอนบนระบบปฏิบติัการยูนิกซ์-ลินุกซ ์

โดยปกตไิพธอนจะตดิตัง้มากบัลนุิกซอ์ยูแ่ลว้ ทดสอบโดยการเปิดเทอรม์นิอล และพมิพค์ าสัง่ 
python@root:~$ python จะแสดงเวอรช์นัของไพธอนออกมา ถา้ไม่ปรากฏแสดงว่ายงัไมไ่ดต้ดิตัง้เอาไว ้
วธิกีารตดิตัง้ท าได ้2 วธิคีอื ตดิตัง้แบบ package และแบบ Manual 

 

การติดตัง้แบบ package บนลินุกซ ์Centos/Fedora 

1. พมิพค์ าสัง่ต่อไปนี้ในเทอรม์นิอล 

python@root:~$ yum install openssl-devel bzip2-devel expat-devel gdbm-devel 
readline-devel sqlite-devel 

 รอสกัครู ่โปรแกรมจะตดิตัง้ package ต่างๆ ใหอ้ตัโนมตั ิเมือ่ไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ 
โพธอนจะสามารถเรยีกใชง้านไดท้นัทโีดยใชค้ าสัง่ python@root:~$ python  

 
Note: การตดิตัง้แบบ Package ตอ้งเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเสมอ 

 

การติดตัง้แบบ Package บนลินุกซ ์Ubuntu/ LinuxMint/Debian 

1. พมิพค์ าสัง่ต่อไปนี้ในเทอรม์นิอล 
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python@root:~$ sudo apt-get install build-essential libncursesw5-dev libreadline5-
dev libssl-dev libgdbm-dev libc6-dev libsqlite3-dev tk-dev 

 รอสกัครู ่โปรแกรมจะตดิตัง้ package ต่างๆ ใหอ้ตัโนมตั ิ

 

การติดตัง้แบบ Manual บนลินุกซ-์ยนิูกส ์

 การตดิตัง้แบบ Manual เป็นการตดิตัง้ดว้ยการน าเอาไฟลต์น้ฉบบั (Source program) มา
คอมไพล ์กบัระบบปฏบิตักิาร บนสถาปัตยกรรมของเครื่องปัจจุบนัทีก่ าลงัท างานอยู ่ดงันัน้จ าเป็นตอ้งมี
คอมไพลเ์ลอรข์องภาษา C/C++ ตดิตัง้บนเครือ่งเสยีก่อน เพราะว่าไพธอนถูกเขยีนดว้ยภาษา C นัน่เอง 
โดยปกตลินุิกซก์จ็ะตดิตัง้คอมไพเลอรภ์าษา C มาอยูแ่ลว้ ทดสอบโดยใชค้ าสัง่ดงันี้ในเทอรม์นิอล 

 python@root:~$ gcc หรอื g++ 

ขัน้ตอนการตดิตัง้ไพธอนแบบ Manual 

1. ดาวน์โหลดแฟ้มตน้ฉบบัของไพธอนเวอรช์นัล่าสุดที ่
http://www.python.org/download/releases เลอืกเวอรช์นัทีต่อ้งการดาวน์โหลด 
จากนัน้ใชค้ าสัง่ (เวอรช์นัล่าสุดในทีน่ี้คอื Python-3.3.3.tar.bz2) 
python@root:~$ wget http://www.python.org/ftp/python/3.3.3/Python-3.3.3.tar.bz2 

2. แตกไฟลท์ีบ่บีอดัไวใ้นไดเรคทรอรีปั่จจบุนั (ทดสอบว่าอยูใ่นไดเรคทรอรีใ่ดๆ ดว้ยค าสัง่ 
pwd)  
python@root:~$ tar -xjf Python-3.3.3.tar.bz2 
เมือ่แตกไฟลบ์บีอดัแลว้จะมโีฟลเดอรช์ื่อว่า Python-3.3.3 ปรากฏใหท้ าการเปลีย่นทีอ่ยู่
ไปในโฟลเ์ดอรด์งักล่าว ดว้ยค าสัง่ cd 
python@root:~$ cd Python-3.3.3 

3. คอนฟิกเสน้ทางการตดิตัง้ และคอมไพลแ์ฟ้มตน้ฉบบัดว้ยค าสัง่ 
python@root:~$ ./configure --prefix=/opt/python3 

python@root:~$ make 

python@root:~$ sudo make install 

 ถงึขัน้ตอนน้ีอาจจะตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรขึน้อยูก่บัความเรว็ของคอมพวิเตอร ์เมือ่ตดิตัง้
เสรจ็โดยไม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ไพธอนจะถูกตดิตัง้อยูท่ีโ่ฟลเดอร ์/opt/python3 ทดสอบเรยีกใช้
งานโดยใชค้ าสัง่ดงันี้ 
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  python@root:~$ /opt/python3/bin/python3 –V 

 ถา้ปรากฏขอ้ความแสดงเวอรช์นัของไพธอน แสดงว่าการตดิตัง้ส าเรจ็แลว้  

 

9. การติดตัง้และใช้งานไพธอนบนระบบปฏิบติัการแมคอินทอช 

โดยปกตไิพธอนจะตดิตัง้อยูบ่นเครือ่ง Mac มาแลว้เช่นเดยีวกนั ทดสอบโดยใชเ้รยีกไพธอนผ่าน
เทอรม์นิอลดว้ยค าสัง่ [localhost:~] you% python (เทอรม์นิอลของ Mac เรยีกใชง้านโดยเลอืกที ่
/Applications/Utilities แลว้ดบัเบลิคลิก๊ที ่Terminal) แต่ถา้ไมแ่สดงเวอรช์นั แสดงว่ายงัไม่มกีารตดิตัง้ไว ้
ซึง่สามารถตดิตัง้ไดต้ามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 

1. ดาวน์โหลด MacPython-OSX disk image จาก 
http://homepages.cwi.nl/~jack/macpython/download.html 

2. คลิก๊เพื่อดาวน์โหลดไฟลช์ื่อ MacPython-OSX-2.3-2.dmg เกบ็ไวบ้น desktop 
3. ดบัเบลิคลิก๊ทีไ่ฟลด์งักล่าวเพื่อท าการเมาสอ์มิเมจ 
4. ดบัเบลิคลิก๊ทีไ่ฟลช์ื่อ MacPython-OSX.pkg 
5. การตดิตัง้จะตอ้งใชส้ทิธิข์อง admin โดยจะม ีprompt ขึน้มาเพื่อใหป้้อนชื่อ และ

รหสัผ่าน 
6. หลงัจากตดิตัง้แลว้ ใหเ้ปิดโฟลเดอร ์/Application/MacPython-2.3 
7. ดบัเบลิคลิก๊ทีไ่ฟลช์ื่อ PythonIDE จะปรากฏ prompt ของไพธอนเป็น >>> แสดงว่า

พรอ้มรบัค าสัง่เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. การใช้งานไพธอน Python shell (IDLE: Python GUI) และ Command line บนวินโดวส ์

ในหวัขอ้นี้จะแนะน าถงึวธิกีารเขยีนโปรแกรมไพธอนบนเชลล ์(เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัเขยีน
โปรแกรมตน้ฉบบั และรนัโปรแกรม) ทีต่ดิตัง้มาพรอ้มกบัโปรแกรมภาษาไพธอนทีไ่ดต้ดิตัง้ไปแลว้ใน
หวัขอ้ก่อนหน้า (ในทีน่ี้เน้นการใชง้านเชลลบ์นวนิโดวสเ์ท่านัน้) โดยไพธอนไดเ้ตรยีมเชลลใ์หผู้ท้ ีต่อ้งการ
เขยีนไพธอนไว ้2 วธิ ีและอกีวธิคีอื ผูใ้ชส้ ัง่รนัโปรแกรมดว้ยตวัเองผ่านทาง Command line  

 
วิธีการใช้งาน Python shell (IDLE: Python GUI) 

Python shell จะเป็นโปรแกรมทีไ่พธอนเตรยีมไวใ้หส้ าหรบัเขยีนโปรแกรม และรนัโปรแกรม มี
ลกัษณะการท างานคลา้ย Editor ของโปรแกรม Matlab คอื ผูใ้ชป้้อนค าสัง่ทลีะค าสัง่ เมือ่กดปุ่ ม Enter 
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โปรแกรมจะประมวลผลทนัท ี(ท างานในลกัษณะบรรทดัต่อบรรทดั) โดยมสีญัลกัษณ์ของ prompt คอื 
>>> 

การเรยีกใชง้านโปรแกรม Python shell ส าหรบัวนิโดวส ์98, XP, 7 โดยเลอืกที ่Start  
Programs  Python 3.3  IDLE (Python GUI) 

ส าหรบัระบบปฏบิตักิารเป็นวนิโดวส ์8, 8.1 ใหก้ดปุ่ ม  (อยูท่ีด่า้นซา้ยล่างของคยีบ์อรด์)  
พมิพค์ าว่า python  IDLE (Python GUI) จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรม Python shell ดงัรปูที ่2.7 

 

รปูท่ี 2.7 Python shell 

 ผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถป้อนค าสัง่ไดท้นัท ีทดสอบการท างานของเชลลโ์ดยป้อนค าสัง่ต่อจาก
สญัลกัษณ์ >>> และกดปุ่ ม Enter  

>>> print (“Hello, World!!!”)  

Hello, World!!! 

>>> 2 + 5 

7 

>>> a = 10 

>>> b = 5.0 

>>> print(a+b)  # a + b = 10 + 5.0 = 15.0 

15.0 

>>> str = "Python" #String assignment 

>>> str 

'Python' 

>>> print (str) 

Python 

>>> a <= b   # Logic operation 

False 

>>> not (a and b or a) # Expression 
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False 

>>> a, b, c = 1.0, 3, .5 # Multiple assignment 

>>> print (a,b,c) 

1.0 3 0.5 

 ในกรณทีีผู่พ้ฒันาโปรแกรมตอ้งการเขยีนโปรแกรมมากกว่า 1 ค าสัง่ พรอ้มๆ กนั สามารถท าได้

โดยเลอืกทีเ่มนู File  New File หรอืกดปุ่ ม Ctrl + N กไ็ด ้ไพธอนจะท าการเปิด Editor ขึน้มาอกีตวั
หนึ่ง เพื่อใหผู้พ้ฒันาสามารถเขยีนโปรแกรมไดห้ลายๆ ค าสัง่พรอ้มกนั ซึง่ Editor ดงักล่าวจะท าการ
บนัทกึแฟ้มตน้ฉบบัมนีามสกุล .py ดงันัน้ก่อนทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมจะสัง่รนัโปรแกรมจ าเป็นตอ้งมกีาร
บนัทกึแฟ้มตน้ฉบบัเสยีก่อน ดงัรปูที ่2.8 

 

รปูท่ี 2.8 การเขยีนโปรแกรมบน Python text editor 

 ส าหรบัวธิกีารรนัโปรแกรมท าไดโ้ดยคลกิเลอืกทีเ่มนู Run  Run Module หรอืกดปุ่ ม F5 

จากนัน้โปรแกรมจะแจง้เตอืนใหบ้นัทกึแฟ้มตน้ฉบบัเสยีก่อน ใหเ้ลอืกที ่OK  เลอืกทีเ่กบ็แฟ้มขอ้มลู 
และตัง้ชื่อโปรแกรม (ส่วนขยายจะเป็น .py อตัโนมตั)ิ  เลอืก Save โปรแกรมจะแสดงผลดงัรปูที ่2.9 

 

รปูท่ี 2.9 แสดงการรนัโปรแกรม 
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วิธีการใช้งาน Python ผ่ายทางคอมมานดไ์ลน์ (Command line) 

ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมเครือ่งมอืทีใ่ชเ้ขยีนโปรแกรม และสัง่รนัโปรแกรมผ่านทางระบบปฏบิตักิาร
ดอส (MS-DOS) ส าหรบันกัพฒันาโปรแกรมทีย่งัคุน้เคยกบัการใชด้อสอยู ่ซึง่สามารถเรยีกใชโ้ปรแกรม
ไดด้งันี้ 

การเรยีกใชง้านโปรแกรม Python (Command line) ส าหรบัวนิโดวส ์98, XP, 7 โดยเลอืกที ่
Start  Programs  Python 3.3  Python (Command line) 

 เมือ่ระบบปฏบิตักิารเป็นวนิโดวส ์8, 8.1 ใหก้ดปุ่ ม  (อยูท่ีด่า้นซา้ยล่างของคยีบ์อรด์) 

 พมิพค์ าว่า python  Python (Command line) จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรม Python (Command 
line) ดงัรปูที ่2.10 

 

รปูท่ี 2.10 แสดงโปรแกรม Python (Command line) 

 ส าหรบัการใชง้าน Python (Command line) จะเหมอืนกบัการใช ้Python shell ทุกประการ 

 

ปัญหาของ Python shell และ Python (Command line) 

 Python shell และ Command line นัน้ไม่รองรบัการส่งค่าตวัแปรชนิด argv ดงันัน้ เมือ่
ผูพ้ฒันาโปรแกรมตอ้งการทีจ่ะส่งค่าตวัแปร ใหท้ างานพรอ้มกบัโปรแกรมขณะท าการสัง่รนั สามารถท า
ไดโ้ดยการเรยีกใชง้านผ่าน MS-DOS โดยตรงจากวนิโดวส ์ดงันี้ 

 ส าหรบัวนิโดวส ์98, XP, 7 เลอืกที ่Start  Run  พมิพ ์cmd หรอื command 
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 ระบบปฏบิตักิารเป็นวนิโดวส ์8, 8.1 ใหก้ดปุ่ ม   พมิพ ์cmd หรอื command ดงัรปูที ่
2.11 

 

รปูท่ี 2.11 MS-DOS command 

 ทดสอบรนัไพธอนดว้ยค าสัง่ python บน MS-DOS command ถา้ไดต้ดิตัง้ไพธอนไวแ้ลว้จะ
แสดงขอ้ความแสดงเวอรช์นัใหเ้หน็ แต่ถา้ไมม่ขีอ้ความดงักล่าวออกมาแสดงว่า ยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ไพธอน 
หรอืตดิตัง้ไวแ้ลว้แต่ไมไ่ดท้ าการบอกเสน้ทาง (Set path) ไวใ้หก้บัระบบปฏบิตักิารไดท้ราบ ใหผู้อ่้าน
ยอ้นกลบัไปอ่านในหวัขอ้ การตดิตัง้ และใชง้านไพธอนบนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์ อกีครัง้อยา่งละเอยีด  

 การสัง่รนัโปรแกรมพร้อมกบัส่งค่าตวัแปร argv, argc 
โดยปกต ิโปรแกรมเกอืบทุกๆ ภาษาจะอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถส่งค่าตวัแปรไปพรอ้มกบัการสัง่รนั
โปรแกรมได ้เรยีกตวัแปรชนิดน้ีว่า อากวิเมนต์ (Argument) ซึง่มอียู ่2 ตวัคอื argc และ argv จาก
ตวัอยา่งโปรแกรมภาษา C++ ดา้นล่าง แสดงการใชง้านตวัแปร argc และ argv 

#include <iostream> 

 

int main (int argc, char** argv) { 

    std::cout << "Have " << argc << " arguments:" << std::endl; 

    for (int i = 0; i < argc; ++i) { 

        std::cout << argv[i] << std::endl; 

    } 

} 
เมือ่สัง่รนัโปรแกรมดว้ยค าสัง่ ./Lab1 para1 para2 ซึง่จะใหผ้ลลพัธใ์นการท างานดงันี้ 

Have 3 arguments: 

./Lab1 

para1 

para2 
ตวัแปร argc จะท าการเกบ็จ านวนของพารามเิตอรท์ัง้หมด เริม่ตัง้แต่ชื่อโปรแกรมไว ้ในทีน่ี้คอื 3 

(Lab1 = ตวัที ่1, para1 = ตวัที ่ 2 และ para2 คอืตวัที ่3) ในขณะทีต่วัแปร argv เป็นชนิดอะเรย ์จะท า
การเกบ็พารามติเตอรท์ุกตวัเริม่ตัง้แต่ชื่อโปรแกรมไว ้คอื argv[0] = Lab1, argv[1] = para1 และ argv[2] 
= para2    
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ส าหรบัไพธอน จะไม่มตีวัแปร argc เนื่องจาก ไพธอนมองว่าสามารถหาค่าจ านวนตวัแปรไดจ้าก
ตวัแปร argv แทน โดยใชค้ าสัง่ len(sys.argv) ส าหรบัการสัง่รนัไพธอนผ่านทาง MS-DOS command 
line ใชร้ปูแบบค าสัง่ดงันี้คอื <python> <ชื่อโปรแกรม.py><พารามติเตอร ์1><พารามติเตอร ์
1><พารามติเตอร ์N> เช่น 

 C:>python Lab1.py para1 para2  

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถอ่านไดใ้นบทที ่3 

 

การส่งค่า Arguments ผา่นทาง Command-Line (Parsing Command-Line Arguments) 

  ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมคลาสชื่อว่า getopt เพื่อใชส้ าหรบัช่วยในการส่งค่า options และ 
arguments ใหก้บัโปรแกรมเพื่อท างาน โดยค่าเหล่านี้ถูกส่งไปพรอ้มกนัขณะก าลงัสัง่รนัโปรแกรม ซึง่มี
รปูแบบดงันี้ 

  getopt.getopt(args, options[, long_options]) 

 โดย  args คอื argument ทีต่อ้งการส่งไปใหโ้ปรแกรมท างาน 

  Options คอื options ทีต่อ้งการสัง่ใหโ้ปรแกรมท างาน โดยแยกแต่ละ option ดว้ย
เครือ่งหมาย : เช่น hi:o 

  Long options เป็นค่าทีใ่ช ้หรอืไมใ่ชง้านกไ็ด ้แต่ถา้ใชง้านจะตอ้งเป็นตวัแปรชนิดลสิต ์
และในตวัแปรจะตอ้งมขีอ้มลูทีเ่ป็น option แบบยาว โดย option แต่ละตวัจะถูกก าหนดค่าโดยใช้
เครือ่งหมาย = เช่น ["ifile=","ofile="] 

 ตวัอย่างการใช้งาน 

 ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการส่งชื่อไฟล ์2 ชื่อ พรอ้มกบัสัง่ใหโ้ปรแกรมท างานทาง command-line 
โดยผูเ้ขยีนตอ้งการใหโ้ปรแกรมสามารถท าการตรวจสอบ options ทีส่่งไปพรอ้มกบัโปรแกรมได ้ซึง่
รปูแบบการเรยีกใชโ้ปรแกรม มรีปูแบบคอื 

 usage: test.py -i <inputfile> -o <outputfile> 

ตวัอยา่งโปรแกรม test.py 

import sys, getopt 

def main(argv): 

   inputfile = '' 
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   outputfile = '' 

   try: 

      opts, args = getopt.getopt(argv,"hi:o:",["ifile=","ofile="]) 

   except getopt.GetoptError: 

      print ('test.py -i <inputfile> -o <outputfile>') 

      sys.exit(2) 

   for opt, arg in opts: 

      if opt == '-h': 

         print ('test.py -i <inputfile> -o <outputfile>') 

         sys.exit() 

      elif opt in ("-i", "--ifile"): 

         inputfile = arg 

      elif opt in ("-o", "--ofile"): 

         outputfile = arg 

   print ('Input file is "', inputfile) 

   print ('Output file is "', outputfile) 

if __name__ == "__main__": 

   main(sys.argv[1:])  

 

ทดสอบสัง่ใหโ้ปรแกรมท างานโดยเรยีกค าสัง่ดงัต่อไปนี้ใน command-line 

C:> python test.py –h 

usage: test.py -i <inputfile> -o <outputfile> 

C:> python test.py -i BMP –o 

usage: test.py -i <inputfile> -o <outputfile> 

C:> python test.py -i inputfile 

Input file is " inputfile 

Output file is " 

 

การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม 

 เป็นทีท่ราบกนัดวี่า เมือ่ใดกต็ามทีเ่ริม่เขยีนโปรแกรมจะมขีอ้ผดิพลาด (Bug) ตามมาทนัท ี
เหมอืนกบัเงาตดิตามตวั (เป็นธรรมชาตเิพราะมนุษยน์ัน้ผดิพลาดอยูเ่สมอ) เราจ าเป็นตอ้งมตีวัช่วยใน
การคน้หาความผดิพลาดเหล่านัน้ ในภาษาไพธอนไดเ้ตรยีมเครือ่งมอืเหล่านี้ไวใ้ห้เราเรยีบรอ้ยแลว้
เช่นเดยีวกนั ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนจะแนะน าการใชเ้ครือ่งมอืเหล่านัน้ เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบ
ความผดิพลาดทีเ่กดิจากการเขยีนโปรแกรมของเราเอง 

 อนัดบัแรกขอเริม่จากการตรวจพบความผดิพลาดทีไ่พธอนคอมไพเลอรต์รวจสอบใหก่้อน 
ตวัอยา่งเช่น เมือ่เราเขยีนโปรแกรมดงัต่อไปนี้ 

#This program for testing errors of Python compiler 

print "Hello, World!!!" 
 เมือ่สัง่รนัโปรแกรม จะแสดงขอ้ความเตอืนว่า invalid syntax 
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และเคอเซอร ์หรอืพรอมพท ์(prompt) จะมาปรากฎอยูใ่นต าแหน่งทีผ่ดิพลาดทนัท ี

 

ซึง่แสดงใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมเหน็ว่าไวยกรณ์ไดเ้ขยีนผดิพลาดแลว้ ใหแ้กเ้สยีใหม ่ถงึตรงจดุนี้กข็ ึน้อยูก่บั
ว่าผูเ้ขยีนมคีวามช านาญในการเขยีนโปรแกรมมากน้อยเพยีงใด ทีจ่ะแก้ปัญหาความผดิพลาดนี้ใหห้มด
ไป จากโปรแกรมขา้งตน้ ใหผู้อ่้านแกไ้ขจาก print “Hello, World!!!” เป็น print (“Hello, World!!!”) แทน
เนื่องจากไพธอน 3 ไดย้กเลกิการใชง้าน print แบบ "… " ของเวอรช์นัต ่ากว่าออกไปแลว้ 

 
การตรวจสอบโปรแกรมโดยใช้ Debug 

 เริม่ตน้ทีโ่ปรแกรม Python shell ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู File  Open  เลอืกโปรแกรมทีต่อ้งการ
ตรวจสอบ .py  เลอืก Debug  Debuger จะปรากฎ Debug control ดงัรปูที ่2.12 

1 2

3

4
 

รปูท่ี 2.12 Debug Control 
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 ในหน้าต่างของ Python shell จะปรากฎขอ้ความว่า [DEBUG ON] แสดงว่าไพธอน Debuger 
ไดเ้ริม่ท างานแลว้ ในเมนูของ Bebug Control จะมสี่วนประกอบส าคญัๆ คอื 

1. ปุ่ มควบคุมการสัง่รนัโปรแกรม  

Go สัง่ใหโ้ปรแกรมท างานทัง้หมดทนัท ี 
Step สัง่ใหโ้ปรแกรมท างานทลีะบรรทดั โดยสามารถดขูอ้มลูไดอ้ยา่งละเอยีด 
แสดงทุกตวัแปรในโปรแกรม รวมถงึตวัแปรของระบบทีซ่่อนอยูด่ว้ย 
Over สัง่ใหโ้ปรแกรมท างานทลีะบรรทดั เฉพาะทีอ่ยูใ่นโค๊ตของผูเ้ขยีน
โปรแกรมเท่านัน้ (ไม่รวมตวัแปรของระบบ) 
Out สัง่ใหโ้ปรแกรมท างานเฉพาะส่วนทีแ่สดงผลลพัธอ์อกทางจอภาพเท่านัน้ 

Quit ออกจากโหมดการ Debug 

2. ปุ่ มควบคุมการแสดงผลตวัแปร 

Stack แสดงขอ้มลูหน่วยความจ าใน Stack 
Locals แสดงขอ้มลูของตวัแปรชนิด local 
Source แสดงโปรแกรมแฟ้มตน้ฉบบัพรอ้มกนัขณะท าการ Debug 
Globals แสดงขอ้มลูของตวัแปรชนิด global 

3. แสดงขอ้มลูทีอ่ยูใ่น stack และค าสัง่ต่างๆ ขณะท าการ Debug 
4. แสดงขอ้มลูทีเ่กบ็ในตวัแปรชนิด local 

 

การตรวจสอบแบบใช้ Break point 

 เมือ่โปรแกรมทีถู่กเขยีนขึน้มจี านวนบรรทดัมากขึน้เรือ่ยๆ การที ่Debug ตัง้แต่บรรทดัที ่1 คงจะ
ไมฉ่ลาดเท่าทีค่วร ดงันัน้ไพธอนไดเ้ตรยีม Break point ไวใ้หเ้ราดว้ย ซึง่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเลอืก
บรรทดัใดกไ็ดท้ีต่อ้งการตรวจสอบ (โดยการคลกิขวาใน Python editor แลว้เลอืก Set breakpoint ถา้
ตอ้งการยกเลกิใหเ้ลอืก Clear breakpoint) เมือ่โปรแกรมแปลภาษาท างานจะมาหยุดตรงทีเ่ราท า
เครือ่งหมายไว ้เพื่อรอใหผู้ใ้ชส้ามารถดูรายละเอยีดของตวัแปร และผลลพัธไ์ดท้นันัน่เอง ดงัรปูที ่2.13 
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รปูท่ี 2.13 แสดงการก าหนด Breakpoint 

ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัรปูที ่2.14 

 

รปูท่ี 2.14 แสดงผลการรนัเมือ่โปรแกรมมาหยดุทีจ่ดุ breakpoint 

สรปุการใช้งาน Python Debugger 

1. เริม่ตน้จาก Python shell  Open  เลอืกโปรแกรมตน้ฉบบั.py  Python shell 

 Debugger 

2. หน้าต่าง Python editor  คลิก๊ขวาเลอืกบรรทดัทีต่อ้งการท า Breakpoint  กดปุ่ ม 
F5 เพื่อรนัโปรแกรม 

3. ตรวจสอบขอ้มลู ตวัแปร หน่วยความจ าใน Debug Control โดยกดปุ่ ม Go หรอื Step 
เพื่อใหโ้ปรแกรมท างานไปเรื่อยๆ 

จบบทที ่2 

จบภาค 1 



 

 

 

 

ภาคท่ี 2 

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขัน้พืน้ฐาน 

(Basic  Language Programming) 
 

บทที ่3 โครงสรา้งการเขยีนโปรแกรมภาษาไพธอน 
บทที ่4 ตวัแปร การก าหนดค่าและชนิดขอ้มลู 
บทที ่5 นิพจน์ ตวัด าเนินการ และตวัถูกด าเนินการ 
บทที ่6 เงือ่นไข การตดัสนิใจ การควบคุมทศิทาง และการท าซ ้า 
บทที ่7 ฟังชนั (Functions) 
บทที ่8 โมดลูและแพค็เกจ 
บทที ่9 การจดัการขอ้ผดิพลาด 
บทที ่10 การจดัการแฟ้มขอ้มลู 
บทที ่11 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 

 



 

ห น้ า  44 

 

# The Python Script Explanation for Programmers

import os

def main():

   print('Hello World!!!')

   print("This's Python Language.")

   print("This is a Python\'s house")

   dummy(5, 10)

   print('=' *10)

   print('Current directory is ' + os.getcwd())

   counter = 0;

   counter += 1;

   food = ['apples','orange','cats']

   for i in food:

      print('I would like to eat ' + i)

   print('Count to ten:')

   for i in range(10):

      print(i)

def dummy(para1, para2):

   result = para1 + para2

   LOGIC = input("Please Enter [0 or 1]:")

   print('%s plus % is equal to %s' %(para1, para2, result))

   if LOGIC is 0:

      print('TRUE')

   else:

      print('FALSE')

   if result < 50:

      print('Python')

   elif (result >= 50) and ((para1 == 0) or (para2 = -1)):

      print('Programming')

   else:

      print('Language')

   return result #This is one-line comment.

   '''A multi-line string,

   but can also be a multi-line comment.'''

if __main__ == '__main__':

   main()

                    Comment       1                        os.py

       main            (          )

        print                    
                            ;       

          '     "               
             '      "          
                     Escape(\)      

                  {..}            
                        (     
     4 spaces)             
     :

       call

                            (..)

                
                    

               1             for         
                             

             (        :           )

                  10      

              

                      os

            (list)              
                              

        for                  food        
         i                          

range               [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
           :             for

                            

                         
                      

                 identity

                    If..elif..else                         

              Boolean

                   :             
     if, elif, for, while, def 

Comment                 

Comment           
                             

                          
    def dummy         
if                        

                                       main                      
          __name__                                        main   
       (                  main                            C/C++/Java)
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      3 

                                   
(Python programming structure) 

 

 เกอืบกลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตัไิปแลว้ เมือ่กล่าวถงึหนังสอื หรอืต าราทีบ่รรยายถงึการเขยีน
โปรแกรม ไมว่่าจะเป็นภาษาใดๆ กต็าม เกอืบทัง้หมด โปรแกรมแรกจะตอ้งเริม่ตน้ดว้ย “สวสัดชีาวโลก” 
หรอื “Hello, World” ซึง่ถา้ไมค่ดิอะไรมากกด็เูรยีบงา่ยด ีแต่ในมมุมองของผูเ้ขยีนมนัมนียัส าคญัแขวงอยู่
หลายประการ ประการแรก ผูเ้ขยีนโปรแกรมทีเ่ป็นมอืใหม ่(หดัขบั…หดัเขยีน) ยงัไม่มทีกัษะในการเขยีน
โปรแกรมมาเลย ซึง่แน่นอนมนัเป็นการเรยีนรูภ้าษาใหม่ ตอ้งใชเ้วลา ถา้จะใหเ้ขยีนยากๆ ตอ้งมกีาร
ตรวจสอบโน่นตรวจสอบน่ี ผูเ้ขยีนรบัรองว่าไดเ้ลกิก่อนอยา่งแน่นอน แต่ถา้สามารถเขยีนโปรแกรมแรก
ไดโ้ดยไม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้เลย ก าลงัใจทีจ่ะเขยีนโปรแกรมกจ็ะตามมาดว้ย ประการทีส่อง โดย
ปกตเิมือ่ตดิตัง้โปรแกรมแปลภาษาใหมล่งในเครือ่งคอมพวิเตอร ์จ าเป็นตอ้งมกีารทดสอบก่อนว่าภาษาที่
ตดิตัง้ลงไปใหมน่ัน้สามารถท างานไดห้รอืไม ่ซึง่วธิกีารทดสอบโดยพืน้ฐานกค็อื เขยีนโปรแกรมดว้ยไว
ยกรณ์ของภาษาดงักล่าว แลว้ใหม้นัท าอะไรสกัอยา่งทีง่่ายๆ และสะดวกกบัผูท้ดสอบ ซึง่กค็อืการใช้
ค าสัง่การพมิพข์อ้ความออกจอภาพนัน่เอง ซึง่ต่อมากจ็ะกลายเป็นค าถามขึน้อกีว่า แลว้จะพมิพอ์ะไรดี
ล่ะ? สรปุสุดทา้ยกม็าลงที ่สวสัดชีาวโลก หรอื Hello, World นี่แหละงา่ยด ีและประการสุดทา้ยเหมอืนจะ
เป็นวฒัธรรมทีฝั่งรากลกึในจติใจของทุกๆ คนบนโลกนี้ไปแลว้ เมือ่เราพบเจอกนัในครัง้แรก จะตอ้งมกีาร
ทกัทายกนัก่อนเสมอ เช่น สวสัด ีHello เป็นตน้ ดงันัน้การใชค้ าส าคญั (Keyword) วา่ สวสัดชีาวโลก 
หรอื Hello, World กเ็ปรยีบเสมอืนเป็นการทกัทายกนัระหว่างภาษาคอมพวิเตอรก์บัผูเ้ขยีนโปรแกรม
หน้าใหมท่ีเ่พิง่เจอกนัเป็นครัง้แรกเช่นเดยีวกนั เพื่อคงธรรมเนียมอนัดนีี้ไว้ ผูเ้ขยีนจะขอเริม่ตน้ดว้ยการ
ทกัทายแบบเดยีวกนั แต่จะท าใหโ้ปรแกรมแรกของเรานี้ฉลาดขึน้มาหน่อย โดยมกีารโตต้อบกบัผูเ้ขยีน
โปรแกรมดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

Output Example 3.1: Hello World! 

1 Computer said : Hello, I'm Python!!! 

2 Computer said : How are you today? Suchart 

3 You said    : I'm good  Enter your feeling 

4 Computer said : Ohh! you are good !! 

5 You said     : How about you? 

6 Computer said : Very good! 
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จากเอาตพ์ุตในโปรแกรมตวัอยา่ง (Output Example 3.1) ที ่3.1 แสดงใหเ้หน็การตอบโตร้ะหว่างผูเ้ขยีน
โปรแกรมและคอมพวิเตอร ์โดยในบรรทดัที ่1 โปรแกรมจะแสดงการทกัทายก่อนดว้ยประโยคว่า “Hello, 
I'm Python!!!” จากนัน้บรรทดัที ่2 โปรแกรมจะถามผูเ้ขยีนโปรแกรมว่า สบายดไีหมว๋นันี้ พรอ้มดว้ยชื่อ
ของผูเ้ขยีนโปรแกรม (“How are you today? Suchart”) ในบรรทดัที ่3 ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งแสดง
ความรูส้กึเพื่อเป็นการทกัทายกบัคอมพวิเตอรอ์ย่างใดอยา่งหนึ่งเขา้ไป เช่น Good, bad, so so เป็นตน้ 
บรรทดัที ่4 คอมพวิเตอรจ์ะแสดงความรูส้กึไปกบัอารมณ์ของผูเ้ขยีนโปรแกรมดว้ยประโยคว่า “Ohh! 
you are your feeling !!” บรรทดัที ่4 ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะถามกบัคอมพวิเตอรบ์า้งว่าเป็นอย่างไร “How 
about you?” บรรทดัที ่5 คอมพวิเตอรต์อบว่า “Very good!” โปรแกรมจงึจบการท างาน 

 

1.        ฉ           Hello, I’m Python 

 ใหผู้อ่้านทดลองเขยีนโปรแกรมดงัตวัอยา่งดา้นล่าง บนัทกึไฟลช์ื่อ Hello.py เสรจ็แลว้ใหท้ดสอบ
รนัโปรแกรม ผ่านทาง Command line (MS-DOS) ดงันี้  

  C:\Python33> python Hello.py     ผ               
 เช่น   C:\Python33> python Hello.py Suchart 

Program Example 3.1: Hello World! 

1 #!/usr/bin/python 

2 #This program looks like the expert system, you can talk with 

this computer. 

3 #How to run this program: 

4 #In MS-DOS prompt, you should type: python name.py your_name 

5 #For example : python exam3_1.py Suchart 

6 #Version 1.0 

7 #Written by Mr Suchart 

8 #GNU License : You can modify and publish this software 

everywhere 

9  

10 import sys 

11  

12 if len(sys.argv) == 2 : 

13     if sys.argv[1] != '' : 

14         print("Computer said : Hello, I'm Python!!!") 

15         print("Computer said : How are you today? 

",sys.argv[1]) 

16         feeling = input("You said : I'm ") 

17         print("Computer said : Ohh! you are ",feeling,"!!") 

18         print("You said : How about you?") 

19         print("Computer said : Very good!") 

20      

21 else : 

22     print("Computer said : I cannot talk with you, because 

your argv was missing!!!") 
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โปรแกรม Hello.py มลีกัษณะการท างานคลา้ยระบบผูเ้ชีย่วชาญ ทีส่ามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน
คอมพวิเตอรไ์ด ้ซึง่โปรแกรมแรกของเรา แมว้่าจะโตต้อบกบัคอมพวิเตอรไ์ดไ้มม่ากนกั แต่กถ็อืว่าเป็น
การเริม่ตน้ในการเขยีนโปรแกรมแรกทีด่ทูา้ทายขึน้ ต่อไปเรามาลองศกึษากนัดซูวิ่าแต่ละบรรทดั
หมายถงึอะไร 

          1: เครือ่งหมาย # คอืการ Comment หมายความว่าตวัแปลภาษาจะขา้มบรรทดั
ดงักล่าวไป โดยไมแ่ปลความหมายใดๆ แต่ ส าหรบัในบรรทดันี้ มคีวามหมายทีแ่ตกต่างไปเลก็น้อยคอื 
หลงัเครือ่งหมาย # มขีอ้ความ !/usr/bin/python ซึง่หมายถงึการประกาศใหโ้ปรแกรมรูว้่าเรยีกตวัแปล
ภาษาไดจ้ากทีไ่หน ส าหรบัในทีน่ี้เป็นการประกาศบนระบบปฏบิตักิารยนูิกส์-ลนุิกซ ์ส าหรบัวนิโดวส ์
สามารถลบบรรทดัดงักล่าวทิง้ไปไดเ้ลย ไม่จ าเป็นตอ้งใช้งาน 

          2 - 8: คอืการอธบิายว่าโปรแกรมท างานอะไร ใชข้อ้มลูอะไรบา้งเพื่อใหโ้ปรแกรม
ท างานไดส้มบรูณ์ โปรแกรมใชง้านไดอ้ยา่งไร เวอรช์นัอะไร ใครเป็นผูพ้ฒันาโปรแกรม รวมถงึอาจจะ
กล่าวถงึเรือ่งลขิสทิธิด์ว้ยถา้จ าเป็น 

          10: คอืการเรยีกใชค้ลาส sys (system) เป็นไลบรารีท่ีจ่ดัการเกีย่วกบัระบบ (System) 

          12: คอืการตรวจสอบเงือ่นไขว่าพารามเิตอรท์ีร่บัเขา้มาพรอ้มกบัโปรแกรมนัน้ มี
จ านวน 2 ตวัแปรหรอืไม ่(len(sys.argv คอืการหาจ านวนพารามเิตอร)์) คอื ชื่อโปรแกรม (Hello.py) 
และชื่อผูเ้ขยีนโปรแกรม (Suchart) ถา้มจี านวนตวัแปรเท่ากบั 2 ใหท้ าค าสัง่หลงั if ต่อไป ถา้ไมเ่ป็นจรงิ 
ซึง่แปลความหมายได ้2 กรณ ีคอื ขณะสัง่รนัโปรแกรมไมใ่ส่พารามเิตอรต่์อทา้ยไฟลม์าดว้ย หรอืใส่
พารามเิตอรเ์กนิทีก่ าหนด โปรแกรมจะกระโดดไปท างานในบรรทดัที ่21 (หลงัค าสัง่ else) เพื่อพมิพ์
ขอ้ความว่า “I cannot talk with you, because your argv was missing!!!" และจบการท างานทนัท ี

          13: คอืการตรวจสอบเงือ่นไขว่าชื่อทีต่่อทา้ยไฟลข์ณะท าการรนัโปรแกรมนัน้ เป็นค่า
ว่างหรอืไม ่(ผูใ้ชง้านอาจจะใส่ค่า Space) ถา้เป็นค่าว่าง โปรแกรมจะจบการท างานทนัท ีแต่ถา้เป็นจรงิ
จะท างานในบรรทดัที ่14 ต่อไป 

          14: คอมพวิเตอรจ์ะพมิพข์อ้ความแนะน าตวัเอง “Hello, I'm Python!!!” กบัผูใ้ชง้าน 

          15: คอมพวิเตอรจ์ะพมิพข์อ้ความทกัทายผูใ้ชว้่า “How are you today?” พรอ้มกบั
ชื่อของผูใ้ชง้านออกมา ซึง่ชื่อของผูใ้ชง้านจะรบัเขา้มาตอนสัง่รนัโปรแกรม โดยเกบ็อยูใ่นตวัแปร argv[1] 

          16: คอมพวิเตอรจ์ะรอรบัขอ้ความจากคยีบ์อรด์ของผูใ้ชว้่าตอนน้ีมคีวามรูส้กึเป็น
อยา่งไรบา้ง ใหผู้ใ้ชป้้อนค าตอบเป็นความรูส้กึขณะนี้ว่าเป็นอยา่งไร เช่น Very good, Good, So so, 
Bad เป็นตน้ 
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          17: คอมพวิเตอรจ์ะพมิพข์อ้ความแสดงความรูส้กึกบัผูใ้ชง้าน เช่น Ohh! you are 
good !! 

          18: ตามมารยาทคุณควรตอบกลบัไปว่า “How about you?” 

          19: คอมพวิเตอรจ์ะตอบกลบัมาว่า “Very good!” และจบการท างาน 

 

2.                               (Python programming structure) 
โดยปกตขิองภาษาโปรแกรมมิง่ทัว่ๆ ไป ทุกๆ โปรแกรมจะมฟัีงชนัหลกัทีเ่รยีกว่า Main 
function เสมอ ยกตวัอยา่งในโปรแกรมภาษา C ต่อไปนี้ 

void doit ( int x ) { x = 5; }  

int main() { 

                 int z = 27;  

                 doit(z);  

                 fprintf('z is now %d\n', z); 

                 return 0; }  

จากตวัอยา่งโปรแกรมภาษา C จะมฟัีงชนั main เป็นฟังชนัทีค่วบคุมการท างานของค าสัง่ และ
ฟังชนัยอ่ยอื่นๆ ในโปรแกรมเสมอ แต่ส าหรบัไพธอนไม่จ าเป็นตอ้งมฟัีงชนั main กไ็ด ้แต่ถา้ผูเ้ขยีน
โปรแกรมตอ้งการใชง้านฟังชนั main กส็ามารถท าได ้แต่ไพธอนมองว่าฟังชนั main เป็นเพยีงฟังชนั
ทัว่ๆ ไป ไมไ่ดม้คีวามหมายเหมอืนอยา่งในภาษาระดบัสูงอื่นๆ เช่น C/C++ หรอื Java เป็นตน้ 

                                  

                                     
1 #!/usr/bin/python คอมเมนต ์หรอืการประกาศตวั

แปลภาษา 
2 import sys, getopt น าเขา้ไลบารี ่หรอืคลาสของ

ไพธอนมาใชง้าน 
3 def display(): 

      print("Python programming") 

def main(): 

      print("I'm the Main function") 

      display() 

if __name__ == "__main__": 

      main() 

ประกาศตวัแปร ฟังชนั และ
ค าสัง่ควบคุมต่างๆ รวมถงึฟัง
ชนั main ดว้ย   
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3.      ณ     ฐ                               (Important basic syntax) 

ไวยกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้ ขอใหผู้อ่้านจดจ า และท่องใหข้ึน้ใจ เพราะมนัจะท าใหก้าร
เขยีนโปรแกรมไมม่อุีปสรรค 

1. Case sensitivity: การตัง้ชื่อตวัแปร ตวัใหญ่ และตวัเลก็ถอืว่าเป็นคนละตวัแปร เช่น 
Number และ number ไมใ่ช่ตวัแปรตวัเดยีวกนั 

2. Space and tabs don’t mix: ไพธอนมองว่า space และ tabs มคีวามหมายไมเ่หมอืนกนั 
ดงันัน้เวลาเขยีนโปรแกรม อยา่ผสมระหว่าง space และ tabs เขา้ดว้ยกนัใหเ้ลอืกเอาอยา่ง
ใดอยา่งหนึ่งเท่านัน้ 

3. Objects (วตัถุ หรอืเรยีกทบัศพัทว์่าอ๊อปเจก็ต์): ไพธอนถูกสรา้งขึน้ภายใตแ้นวคดิการ
โปรแกรมเชงิวตัถุ ดงันัน้เมื่อเราเรยีกใชง้านคลาสใดๆ กต็ามถอืว่าเป็นวตัถุตาม
แนวความคดิแบบโปรแกรมเชงิวตัถุ (การโปรแกรมเชงิวตัถุจะกล่าวในบทที ่11) ดงันัน้
เมือ่ใดกต็ามทีม่กีารสรา้งวตัถุและตอ้งการเขา้ถงึแอตทรบิวิต ์(Attribute) หรอืฟังชนั 
(Function) ใดๆ ในวตัถุตอ้งใช ้“.” แลว้ตามดว้ยเครือ่งหมาย ( ) แต่ถา้อา้งถงึตวัแปรไมต่อ้ง
ม ี( ) เช่น เมือ่ตอ้งการเปลีย่นค่าสตรงิ ‘Pop’ เป็นตวัอกัษรตวัใหญ่ทัง้หมด ท าไดโ้ดยเรยีกใช้
คลาส upper ในไลบรารขีองไพธอน ดงันี้ ‘Pop’.upper() 

4. Scope: ในการพฒันาโปรแกรมขนาดใหญ่ ทีม่โีปรแกรมเมอรม์ากกว่า 1 คน อาจจะประสบ
ปัญหาเรือ่งการประกาศตวัแปรทีซ่ ้ากนัได ้ดงันัน้เพื่อใหก้ารเขา้ถงึและใชง้านตวัแปรเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งโดยไม่มขีอ้ผดิพลาด แนะน าใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมใชง้านในลกัษณะของฟังชนัจะ
ดกีว่า โดยมกีารส่งค่าตวัแปรไปในฟังชนั และคนืค่าทีค่ านวณเรยีบรอ้ยแลว้กลบัมา จะไมท่ า
ใหป้ระสบปัญหาเรือ่งของการอา้งตวัแปรดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 

5. Namespaces: คอืพืน้ทีท่ีใ่ชเ้กบ็ตวัแปรของระบบทีส่รา้งไวใ้หเ้ราโดยทีเ่ราไมรู่ ้และตวัแปร
ต่างๆ ทีเ่ราสรา้งขึน้มาทหีลงั เราสามารถขอดขูอ้มลูทีเ่กบ็อยูใ่น Namespaces (รปูที ่3.1) 
ไดโ้ดยใชค้ าสัง่ dir() ซึง่เป็น built-in function ทีม่อียูใ่นไพธอน ซึง่ถา้เรายงัไมไ่ดป้ระกาศตวั
แปร หรอืฟังชนัใดๆ ในโปรแกรมจะปรากฎรายการของตวัแปรทีร่ะบบสรา้งไวใ้ห ้6 ตวัคอื 
'__builtins__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__' ถา้
ตอ้งการดปูระเภทของตวัแปรเหล่าน้ีว่าเป็นชนิดอะไร สามารถเรยีกดไูดโ้ดยใชค้ าสัง่ type( ) 
เช่น type (__builtins__) ชนิดของตวัแปรทีป่รากฎคอื <class 'module'> หรอื type 
(__doc__) ชนิดของตวัแปรทีป่รากฎคอื <class 'NoneType'> เมือ่ตวัแปรเป็นชนิด module 
เราสามารถดขูอ้มลูภายในโมดลูเหล่านัน้ไดด้ว้ยค าสัง่ dir( ) เช่น dir(__builtins__) ผลทีไ่ด้
คอืชื่อของฟังชนั หรอืคลาสทีอ่ยูภ่ายในทัง้หมดออกมา ดงันี้ ['ArithmeticError', 
'AssertionError', 'AttributeError',…., 'zip'] ในแต่ละ Namespaces เปรยีบเสมอืนเป็นคลงั 
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หรอืตูค้อนเทนเนอรส์ าหรบัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ลงไป ดงันัน้แต่ละโปรแกรมจะถูกเกบ็แยกออก
จากกนัโดยอสิระ ดงันัน้อาจจะเรยีก Namespaces ว่าเหมอืนกบั Scope กไ็ด ้เมือ่ใดกต็ามที่
เราสรา้งตวัแปร หรอืฟังชนั ตวัแปรทีส่รา้งขึน้กจ็ะถูกเกบ็อยูใ่นพืน้ทีข่อง Namespaces 
ทัง้หมด เมือ่เราท าการน าเขา้คลาสใดๆ เขา้มาใชง้านในโปรแกรมดว้ยการใช ้import คลาส
ต่างๆ เหล่านัน้กจ็ะมาปรากฎใน Namespaces ดว้ย เช่น import math จากนัน้ใชค้ าสัง่ 
dir() ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ['__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', 
'__package__', 'math', 'x'] ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการทราบรายละเอยีดของฟังชนั หรอื
เมธอต (Method) ในคลาส math ใหใ้ชค้ าสัง่ dir(math) ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการทราบ
การท างานในแต่ละฟังชนัของ math ว่าท างานอยา่งไร สามารถท าไดโ้ดยใชฟั้งชนั print 
ตามดว้ยชื่อคลาส.เมธอต เช่น  print (math.pow) หรอื print (math.pi) เป็นตน้ 

 

       3.1 แสดง Namespace 

6. Colons: ไพธอนตดัเครือ่งหมายแสดงขอบเขตของขอ้มลู {…} ทิง้ไป แลว้ใช ้: รว่มกบัการ
เขยีนโปรแกรมดว้ยการยอ่หน้าแทน โดยเริม่จากคอลมัภท์ี ่1 เสมอดงันัน้อย่าลมื : หลงั
ค าสัง่ if, for, while, def เป็นอนัขาด  

7. Blank lines: เมือ่จ าเป็นตอ้งเขยีนค าสัง่ทีม่คีวามยาวมากๆ ไมห่มดใน 1 บรรทดั ใหใ้ช้
เครือ่งหมาย \ ตามดว้ย enter เช่น  

print ('This is a really long lines \ 

but we can make it across \ 

multiple lines')  

หรอื 

x = 4 * 5 - 5 + \ 

    6 + 8 \ 

    + 5 % 2 

print(x) 
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8. Lines and Indentation: ไพธอนไมใ่ชเ้ครือ่งหมาย {…} ในการก าหนดขอบเขต เหมอืนใน
ภาษาซ ีไพธอนใชก้ารเยือ้ง หรอืยอ่หน้าแทน ดงันัน้ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะตอ้งระวงัการเยือ้ง
หน้าใหด้ ีจากตวัอยา่งต่อไปนี้ 

            1: 
if True: 

print ("True") 

else: 

print ("Answer") 

print ("False") 

            2: 
if True: 

print ("Answer") 

print ("True") 

else: 

print ("Answer") 

   print ("False") 
โปรแกรมตวัอยา่งที ่1 จะไม่เกดิ
ขอ้ผดิพลาด เพราะว่าค าสัง่หลงั else 
ยอ่หน้าตรงกนั 

โปรแกรมตวัอยา่งที ่2 จะเกดิขอ้ผดิพลาด 
เพราะว่าค าสัง่หลงั else ยอ่หน้าไม่
ตรงกนั 

 
9. Multi-line statements: แต่ละค าสัง่ของไพธอนส่วนใหญ่จบลงดว้ยการขึน้บรรทดัใหม ่(new 

line) แต่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชเ้ครือ่งหมาย \ เพื่อเชื่อมค าสัง่ได ้เช่น   

total = item_one + \ #item_one = "one" 

item_two + \ #item_two = "two" 

item_three #item_three = "three" 

OUTPUT 

 

one two three 

 

  ส าหรบัขอ้มลูในเครือ่งหมาย […], {…} หรอื (…) ไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งหมาย \ เช่น 

   days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 

            'Thursday', 'Friday'] 

10. Quotation in Python: ไพธอนใชเ้ครือ่งหมาย ' (single quote), " (double quote) ในการ
แสดงค่าของสตรงิ แต่เครือ่งหมาย """ (triple quote) สามารถใชเ้ชื่อมต่อสตรงิแบบหลายๆ 
บรรทดัได ้เช่น 

word = 'word' 

sentence = "This is a sentence." 

paragraph = """This is a paragraph. It is 

made up of multiple lines and 

sentences.""" 

   print(paragraph) 

OUTPUT 

This is a paragraph. It is 

made up of multiple lines and sentences. 
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11. Waiting for the user: บ่อยครัง้ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใหโ้ปรแกรมหยดุรอก่อน
โปรแกรมท างานเสรจ็ โดยขึน้ขอ้ความว่า “Press the enter key to exit.” สามารถใช ้\n\n 
ใส่ไวก่้อนขอ้ความ ดงันี้ 

input("\n\nPress the enter key to exit.") 

12. Multiple statements on a single line: ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชเ้ครือ่งหมาย ; เพื่อสัง่ให้
สามารถรนัหลายๆ ค าสัง่ไดใ้นบรรทดัเดยีวกนัได ้

import sys; x = 'Python'; sys.stdout.write(x + '\n') 

OUTPUT 

 

Python 

7 
 

4.               ผ  (Print command) 

ผูท้ีเ่ร ิม่ต้นฝึกการเขยีนโปรแกรม ค าสัง่แรกทีค่วรจะท าความเขา้ใจ คอืค าสัง่ การพมิพข์อ้มลูออก
ทางจอภาพ (print) เพราะเป็นค าสัง่ทีช่่วยทดสอบผลลพัธใ์นการประมวลผลของโปรแกรม ค าสัง่ print 
เป็นฟังชนัชนิด built-in ซึง่ท าหน้าที ่2 อยา่งคอื   

1) ท าหน้าทีแ่ปลง Object ไปเป็นสตรงิ และ 
2) พมิพส์ตรงิออกทางจอภาพ (Standard output) 

ทดสอบฟังชนั print 

print(); #สัง่ใหข้ึน้บรรทดัใหม ่(new line หรอื \n) 

สตรงิในภาษาไพธอนจะอยู่ภายในเครือ่งหมาย ' ' หรอื " " ซึง่สามารถใชแ้ทนกนัได ้และใชง้าน
ไดย้ดืหยุ่น เช่น ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการพมิพข์อ้ความทีม่ ี' อยูใ่นสตรงิ ใหผู้เ้ขยีนใช ้" ครอบสตรงิ
อยูด่า้นนอกแทน (Nesting Quotes) เช่น ตอ้งการพมิพข์อ้ความว่า Hi Dad, Isn't it lovely? และ I said, 
"Hi" สามารถสัง่พมิพค์อื 

print ("Hi Dad", "Isn't it lovely?", ' I said, "Hi".')  

OUTPUT 

 

Hi Dad Isn't it lovely?  I said, "Hi". 

เมือ่ตอ้งการพมิพข์อ้ความเดมิซ ้าๆ และตดิกนั สามารถใชส้ญัลกัษณ์ * (Repetition Symbol) ได ้

 print ("Hello!”*5) 

OUTPUT 

 

Hello!Hello!Hello!Hello!Hello! 
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ถา้ตอ้งการพมิพข์อ้มลูแบบหลายบรรทดัพรอ้มๆ กนั ใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย ; รว่มกบัค าสัง่ print 

print ("this should be");  

print ("on the same line"); 

OUTPUT 

this should be 

on the same line 

พมิพข์อ้มลูในตวัแปรทีเ่กบ็ขอ้มลูสตรงิ 

  String = "Python programming." 

  print ('My subject is ',String) 

OUTPUT 

 

My subject is  Python programming. 

 เชื่อมต่อสตรงิเขา้ดว้ยกนัใชส้ญัลกัษณ์ + ส าหรบัเชื่อม 

 String = 'My subject is ' + "Python programming " + "language' 

 print ('My subject is ',String) 

OUTPUT 

 

My subject is Python programming language 

 ตอ้งการพมิพข์อ้ความที่มคีวามยาวมากกว่า 1 บรรทดัใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย \ (escape) เมือ่
ตอ้งการขึน้หน้าใหมส่ามารถใช ้\n ได ้คลา้ยภาษา C เช่น  

Hello = ("This is a rather long string containing\n\ 

several lines of text just as you would do in C.\n\ 

Note that whitespace at the beginning of the line is\ 

significant.") 

print (Hello) 

OUTPUT 

This is a rather long string containing 

several lines of text just as you would do in C. 

    Note that whitespace at the beginning of the line is 

significant. 
ถา้ไมต่อ้งการใชส้ญัลกัษณ์ \ ในการพมิพค์ าสัง่หลายๆ บรรทดั ใหใ้ช ้""" (triple-quotes) แทนได ้เช่น 

  print ("""Usage: thingy [OPTIONS] 

-h  Display this usage message 

-H hostname Hostname to connect to """) 

OUTPUT 

Usage: thingy [OPTIONS] 

     -h Display this usage message 

     -H hostname Hostname to connect to 
สตรงิสามารถเชื่อต่อโดยการน าเอาขอ้ความสตรงิมาต่อกนัได้ตรงๆ ภายใต ้" หรอื ' ได ้เช่น 

  str = 'Python' " is glue " 'language.' 

  print (str) 



 

ห น้ า  54 

 

OUTPUT 

 

Python is glue language. 

ส าหรบัการค านวณทางคณิตศาตร ์สามารถสัง่พมิพไ์ดโ้ดยตรง หรอืผ่านตวัแปรกไ็ด้ 

  print (5.0*2-25%4) 

 ตวัอยา่งสมการ 𝑚𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 =
𝑚𝑘𝑔𝑋 22

14
 สมมตวิ่า mkg = 20  

mass_stone = mkg * 2.2 / 14 

print("You weigh", mass_stone, "stone.") 

OUTPUT 

9.0 

You weigh 3.142857142857143 stone. 

 ผูใ้ชส้ามารถพมิพค์่าของตวัแปรได ้โดยใชส้ญัลกัษณ์ , (Concatenation symbol) ดา้นหลงั หรอื
ดา้นหน้าขอ้ความได ้เช่น x = 8.5, y = 15 

x = 8.5; y = 15 

print(x, "Test printing by using Concatenation ",y) 

OUTPUT 

 

8.5 Test printing by using Concatenation 15 

 

                            (String ) 

 สายอกัขระ (String) คอืการเรยีงต่อกนัของอกัษรหลายๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น ถา้ตวัอกัษร 
ประกอบดว้ย 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' (โดยปกตติวัอกัษรจะเขยีนอยูใ่นเครือ่งหมาย ' และสายอกัขระ
อยูภ่ายใตเ้ครือ่งหมาย " แต่ไพธอนจะใชเ้ครือ่งหมายทัง้สองแทนกนัได)้ เมือ่เรยีงต่อเป็นสายอกัขระจะได้
ค าว่า "Hello" ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถควบคุมการท างานของค าสัง่ print ใหม้ลีกัษณ์พเิศษเพิม่ขึน้ เช่น 
ขึน้บรรทดัใหม ่การแทบ็ขอ้ความ (Tab) หรอื backspace เป็นตน้ โดยใชค้ าสัง่ Escape sequences 
ท างานรว่มกบัเครือ่งหมาย ' หรอื " ส าหรบัรหสัค าสัง่ Escape แสดงในตารางที ่3.1  
         3.1 Escaping sequences 

Escape sequence          
\ (Backslash) ไมส่นใจ (Ignored) หรอื ตอ้งการพมิพค์ าสัง่เดยีวกนัยาวๆ  
\\ (Double backslash) พมิพเ์ครือ่งหมาย \ ออกจอภาพ 
\' (Single quote) พมิพเ์ครือ่งหมาย ' ออกจอภาพ 
\" (Double quote) พมิพเ์ครือ่งหมาย " ออกจอภาพ 
\n (Newline: LF) ขึน้บรรทดัใหม ่1 บรรทดั 
\r (Carriage return: CR) เลื่อนเคอเซอรไ์ปทางซา้ยมอืสุดของบรรทดั 
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\t (Tab) ตัง้แทบ็ในแนวนอน 
\v (Vertical tab: VT) ตัง้แทบ็ในแนวตัง้ 
\e (Escape character: ESC) ค าสัง่ใหย้กเลกิค าสัง่สุดทา้ย 
\f (Formfeed: FF) ขึน้หน้าใหม่ 
\b (Backspace) เลื่อนเคอเซอรไ์ปลบตวัอกัษรทางซา้ยมอืหนึ่งตวัอกัษร 
\a (Bell: BEL) สัง่ใหเ้สยีงกระดิง่ดงัออกล าโพงหนึ่งครัง้ 

 ตวัอยา่งการใช ้Escape sequences 

print("Example Heading\n\nFollowed by a line\nor two of text\n\ 
... \tName\n\tRace\n\tGender\nDon\'t forget to escape \'\\\'.") 

OUTPUT 

Example Heading 

 

Followed by a line 

or two of text 

 ...  Name 

 Race 

 Gender 

Don't forget to escape '\'. 
 จากตวัอยา่ง หลงัขอ้ความ Example Heading ใชเ้ครือ่งหมาย \n\n ซึง่สัง่ใหข้ึน้บรรทดัใหม ่2 
บรรทดั ก่อนจบบรรทดัแรกใชเ้ครือ่งหมาย \ ซึง่หมายถงึค าสัง่ยงัไมจ่บ หรอืหมดเพยีงแค่ 1 บรรทดั
เท่านัน้ ยงัมคี าสัง่ หรอืขอ้ความต่อไปอกี ก่อนหน้าค าว่า Name ใชเ้ครือ่งหมาย \t เพื่อยอ่หน้า 1 แทบ็ 
หลงัขอ้ความ Don ใชเ้ครือ่งหมาย \' เพื่อพมิพส์ญัลกัษณ์ ' รว่มกบัขอ้ความ Don't และก่อนสิน้สุดค าสัง่ 
จะพมิพส์ญัลกัษณ์ ' โดยใชก้ลุ่มของ Escape คอื \' และพมิพส์ญัลกัษณ์ \ ดว้ยกลุ่มสญัลกัษณ์ \\ 
 

                   (String formatting conversion) 

 ในบางกรณกีารแสดงผลสตรงิ ไมส่ะดวกทีจ่ะใชเ้ครือ่งหมาย +, ''' หรอื , ในการเชื่อมต่อ ดงันัน้ 
ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชเ้ครือ่งหมาย % (String formatting operator) ตามดว้ยชนิดขอ้มลู เช่น %s, 
%d (คลา้ย printf ของภาษาซ)ี เป็นตน้ เขา้มาช่วยในการน าค่าขอ้มลูในตวัแปรมาแสดงผลรว่มกบัค าสัง่ 
print ได ้ท าใหก้ารแสดงผลขอ้มลูมคีวามยดืหยุน่ขึน้ เช่น 

Subject = "Python language" 

print("I like to study the %s. " %Subject) 

OUTPUT 

 

I like to study the Python language. 

 จากตวัอยา่งตวัแปร Subject เกบ็ขอ้มลูชนิดสตรงิคอื Python language ไว ้เมือ่ใชค้ าสัง่ print 
แลว้ตามดว้ย %s (พมิพข์อ้มลูทีเ่ป็นสตรงิ) โปรแกรมจะรูอ้ตัโนมตัวิ่าจะน าค่าของขอ้มลูในตวัแปร 
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Subject มาแสดงผลตรงต าแหน่ง %s ซึง่เป็นการเชื่อมสตรงิระหว่าง "I like to study the" กบั "Python 
language" เขา้ดว้ยกนั ส าหรบัสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการแปลงสายอกัขระ หรอืสตรงิ แสดงในตารางที ่3.2 

         3.2 String formatting operator 

Conversion Type          
%d, %i เลขจ านวนเตม็แบบมเีครือ่งหมาย เช่น 10, -5, 0  

%u เลขจ านวนเตม็แบบไม่มเีครื่องหมาย เช่น 0, 100, 1024  
%o เลขฐานแปดแบบไม่มเีครือ่งหมาย เช่น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
%x เลขฐานสบิหกแบบไมม่เีครื่องหมายและเป็นอกัษรตวัเลก็ เช่น 1, a, c 
%X เลขฐานสบิหกแบบไมม่เีครื่องหมายและเป็นอกัษรตวัใหญ่ เช่น 1, A, C 
%e เลขยกก าลงั และเป็นอกัษรตวัเลก็ เช่น 1.000000e+06 
%E เลขยกก าลงั และเป็นอกัษรตวัใหญ่ เช่น 1.000000E+06 

%f, %F เลขทศนิยม เช่น 3000.000000, -3.500000 
%g แสดงผลเหมอืน e ถา้ขอ้มลูมคี่าทศนิยมเกนิ 4 หลกั เชน่ 0.00001 จะให้

ผลลพัธเ์ป็น 1e-05 กรณอีื่นๆ จะแสดงผลเหมอืน f เช่น 0.0001 
%G แสดงผลเหมอืน E ถา้ขอ้มลูมคี่าทศนิยมเกนิ 4 หลกั เชน่ 0.00001 จะให้

ผลลพัธเ์ป็น 1E-05 กรณอีื่นๆ จะแสดงผลเหมอืน F เช่น 0.0001 
%c แสดงผลตวัอกัษร ซึง่ใชไ้ดก้บั เลขจ านวนเตม็ หรอืตวัอกัษรเพยีง 1 ตวั 
%r แสดงผลเป็นสตรงิ (แปลงจากอ๊อปเจก็ต ์ไปเป็นสตรงิโดยใชไ้ลบรารี่ repr) 
%s แสดงผลเป็นสตรงิ (แปลงจากอ๊อปเจก็ต ์ไปเป็นสตรงิโดยใชไ้ลบรารี่ str) 
%% แสดงผลเครือ่งหมาย %  

ตวัอยา่งการใช ้String formatting operator 

print ('Signed integer decimal: %d' %42) 
print ('Unsigned octal: %o' %42) 
print ('Unsigned decimal: %u' %42) 
print ('Unsigned hexadecimal: %x, %X' %(15, 15)) 
print ('Floating-point exponential format: %f, %F' %(42, 100.435)) 

 

from math import pi # import math library 
print ('Floating-point decimal format: %f' %pi) 
print ('Show g and G formating: %g %G' %(pi, 00.0000034)) 
print ('Single character: %c' %120) # 120 = x in ASCII CODE 
print ('Using str: %s' %42) 
print ('Using repr: %r' %42) 

OUTPUT 

Signed integer decimal: 42 

Unsigned octal: 52 

Unsigned decimal: 42 

Unsigned hexadecimal: f, F 
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Floating-point exponential format: 42.000000, 100.435000 

Floating-point decimal format: 3.141593 

Show g and G formating: 3.14159, 3.4E-06 

Single character: x 

Using str: 42 

Using repr: 42 
 

       ผ           (Floating-point formatting) 

 การแสดงผลจ านวนทศนิยม โดยปกตจิะม ี2 ส่วนคอื ดา้นหน้า และดา้นหลงัจดุทศนิยม เช่น 
100.35 ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถปรบัขนาดความกวา้งของจ านวนทศนิยมได ้จากตวัอยา่ง 100 มคีวาม
กวา้งเท่ากบั 3 และ .35 มคีวามกวา้งเป็น 3 (รวมจดุทศนิยมดว้ย) เป็นตน้ เมือ่ตอ้งการใหจ้ านวน
ทศนิยมมขีนาดความกวา้งโดยรวมเป็น 10 ใหก้ าหนดดงันี้  

print('%10f' % pi) 

  3 . 1 4 1 5 9 3

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Width

 

OUTPUT 

 

'  3.141593' 

จะใหผ้ลลพัธ ์คอื '  3.141593' สงัเกตว่า ถา้จ านวนตวัเลขไมถ่งึจ านวนทีร่ะบุไว ้โปรแกรมจะ
เตมิช่องว่างใหอ้ตัโนมตั ิ(ในตวัอยา่งนี้เตมิช่องว่างดา้นหน้าเพิม่ 2 ต าแหน่ง) ถา้ตอ้งการก าหนดความ
กวา้งหลงัจดุทศนิยม ใหก้ าหนดดงันี้ สมมต ิใหจ้ านวนตวัเลขหลงัจดุทศนิยม เป็น 2 ต าแหน่ง ค าสัง่ทีใ่ช้
คอื  

print('%10.2f' % pi) 

OUTPUT 

 

'      3.14' 

ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื '      3.14' และถา้ผูใ้ชไ้มส่นใจความกวา้งโดยรวม แต่สนใจเฉพาะจ านวน
ตวัเลขหลงัจดุทศนิยมเท่านัน้ ใหผู้ใ้ชก้ าหนดดงันี้ print('%.2f' % pi) ผลลพัธท์ีไ่ดร้บัคอื 3.14  

ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชค้ าสัง่การแสดงผลนี้กบัสตรงิกไ็ด ้ตวัอยา่งเช่น str = 'Python 
Programming' เมือ่ตอ้งการแสดงผลเฉพาะค าว่า Python ใหก้ าหนดดงันี้  

str = 'Python Programming' 

print('%.6s' %str) 

OUTPUT 

 

Python 
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ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชส้ญัลกัษณ์ * แทน ความกวา้งโดยรวม และความกวา้งหลงัทศนิยม
ได ้โดยอ่านจากชุดของตวัแปรทีต่ามหลงัมาได ้เช่น  

print('%.*s' % (5, 'Guido van Rossum'))  
 

          ญ    ณ                           

 ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถก าหนดรปูแบบการแสดงผลดา้นหน้าทศนิยมโดยการเตมิเครือ่งหมาย 
และจดัรปูแบบต าแหน่งการแสดงผลไดด้งันี้ 

from math import pi # import pi form math library 

print('%010.2f' % pi) 

OUTPUT 

 

0000003.14 

 จากตวัอยา่ง ท าการแสงผลค่า pi โดยก าหนดใหม้จี านวนตวัเลขหลงัทศนิยมมคี่าเท่ากบั 2 
ต าแหน่ง และความกวา้งโดยรวมของการแสดงผลจ านวน 10 ต าแหน่ง ผลจากค าสัง่นี้ท าใหเ้กดิช่องว่าง
หน้าทศนิยม 6 ต าแหน่ง จงึท าการเพิม่ 0 ไปดา้นหน้าใหเ้ตม็ 10 ต าแหน่ง เรยีกวธินีี้ว่าการแพดดิง้ 
(Padding) 

 
Note: การแพด (Padding) จะใช ้0 (ศูนย)์ ไดเ้พยีงตวัเดยีวเท่านัน้ 

ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการก าหนดค่าลบ ( - ) ใหก้บัจ านวนจรงิ จะไมส่ามารถใส่เครือ่งหมาย ( - ) เขา้
ไปไดต้รงๆ เพราะการใส่เครื่องหมายลบ ไพธอนจะตคีวามว่าเป็นการจดัต าแหน่งใหก้บัจ านวนทศนิยม
จากทีเ่คยแสดงผลชดิดา้นขวา จะเปลีย่นเป็นการแสดงผลทางดา้นซา้ยแทน ตวัอยา่งเช่น  

from math import pi # import pi 
print('%-10.2f' % pi) 

OUTPUT 

 

'3.14    ' 

 ผลจากการรนัค าสัง่ดงักล่าว จะท าใหค้่าทีแ่สดงมาชดิทางดา้นซา้ยแทน (การใชเ้ครือ่งหมายลบ 
หน้าทศนิยม คอืการจดัต าแหน่งใหช้ดิซา้ย) และดา้นขวาจะมคี่าวางจ านวน 6 ต าแหน่ง เมือ่ต้องการ
ก าหนดเครือ่งหมาย ลบ หน้าทศนิยม ตอ้งก าหนดใหต้วัแปรมคี่าเป็นลบแทน ส่วนเครือ่งหมายบวก 
สามารถก าหนดเขา้ไปดา้นหน้าทศนิยมไดท้นัท ีเช่น 

from math import pi 

print('%+10.2f' % pi)  

print('%10.2f' %-pi) 
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OUTPUT 

+3.14 

-3.14 

  

5.                                               (Keyboard Input) 

การรบัค่าขอ้มลูจากแป้นพมิพใ์นไพธอนเวอรช์นัทีต่ ่ากว่า 3.0 จะใชฟั้งชนั input_raw() ส าหรบั
รบัขอ้มลูทีเ่ป็นสายอกัษร หรอืสตรงิ และฟังชนั input() ส าหรบัรบัขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลข แต่ในไพธอน
เวอรช์นั 3.0 ขึน้ไป ไดต้ดั input_raw() ทิง้ไป เหลอืเพยีง input() เท่านัน้ แต่สามารถรบัขอ้มลูทัง้สอง
ประเภทได ้เพื่อใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสะดวก และยดืหยุ่นในการใชง้านมากขึน้ ซึง่มรีปูแบบคอื 

 การรบัค่าขอ้มลูทีเ่ป็นสตรงิ หรอือ๊อปเจก็ต ์: 

 <variable> = input("text") 

เช่น  s = input("What’s you name : ") # รอรบัการป้อนขอ้มลูสตรงิจากแป้นพมิพ ์

 print("Your name is :",s) 

 การรบัค่าขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลข หรอืจ านวนจรงิ: 

 <variable> = int(input("text")) หรอื <variable> = float(input("text")) 

เช่น  age = int(input("How old are you : ")) # รอรบัขอ้มลูตวัเลขจ านวนเตม็จากแป้นพมิพ ์

 print("Your age is :",age) 

 VAT = float(input("Enter VAT : ")) # รอรบัขอ้มลูตวัเลขจ านวนจรงิจากแป้นพมิพ ์

 print("Your VAT is :",VAT)  

จากตวัอยา่ง การรบัขอ้มลูจากแป้นพมิพโ์ดยปกตจิะเป็นสตรงิ (ถา้ไม่มกีารท า forcing หรอื 
casting) เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใชส้ าหรบัค านวณ จ าเป็นตอ้งแปลงจากสตรงิเป็นจ านวนเตม็ หรอื
จ านวนจรงิเสยีก่อน โดยท า forcing เช่น int(input("How old are you : ")) มฉิะนัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาดใน
การค านวณขึน้ 

ทดสอบการท างานของค าสัง่ input() ในการรบัขอ้มลูชนิดต่างๆ 

>>> test = input("Enter float :") 
Enter float :4.5  # User types input 

>>> print (test) 

4.5 
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>>> type(test) 

<class 'str'>  # test is str not float 

ทดสอบรบัค่าอกีครัง้โดยท าการ forcing ใหเ้ป็น float ก่อน 

>>> test = float(input("Enter float :")) 

Enter float :4.5  # User types float input 

>>> type(test) 

<class 'float'>  # Float input was correct 

 

6.                  help () 

ไพธอนเตรยีมค าสัง่ไวส้ าหรบัช่วยเหลอืผูเ้ขยีนโปรแกรมในกรณทีีไ่มเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการท างาน
ของค าสัง่ต่างๆ โดยผูใ้ชง้านสามารถใชค้ าสัง่ help () เมือ่เรยีกใชง้านค าสัง่ดงักล่าวโปรแกรมจะเขา้สู่
โหมดการช่วยเหลอืดงัรปูที ่3.2  

 

       3.2 การท างานของไพธอนในโหมดการช่วยเหลอื (help) 

จากรปูผูใ้ชง้านสามารถป้อนค าสัง่ทีไ่มเ่ขา้ใจ หรอืค าสัง่ทีต่อ้งการเรยีนรูเ้ขา้ไปไดเ้ลย 
ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ชต้อ้งการเรยีนรูค้ าสัง่ print ใหป้้อนค าสัง่คอื 
 Help> print  จะไดผ้ลลพัธเ์ป็น 

OUTPUT 

Help on built-in function print in module builtins: 

print(...) 

    print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False) 

     

    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default. 

    Optional keyword arguments: 

    file:  a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout. 

    sep:   string inserted between values, default a space. 

    end:   string appended after the last value, default a newline. 

    flush: whether to forcibly flush the stream. 

help> 

เมือ่ตอ้งการออกจากโปรแกรม ใหใ้ชค้ าสัง่ quit จะกลบัเขา้สู่ Python shell 

        3 
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บทท่ี 4 

ตวัแปร การก าหนดค่า และชนิดข้อมลู 
(Variables, Assignment and Data Types) 

 

ค่าคงท่ี (Literal constants) คอื ขอ้มลูทีเ่ป็นค่าคงที ่ซึง่ค่าเหล่านี้ถอืว่าเป็นค่าทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง 
ส าหรบัการเขยีนโปรแกรมแลว้ ค่าคงทีเ่หล่านี้จะถูกก าหนดใหก้บัตวัแปร เพื่อจดุประสงคห์ลายๆ อยา่ง 
ส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกบัชนิดขอ้มลู (Data type) เช่น constant = 5, VAT = 0.7 เป็นตน้ 

ตวัแปร (Variable) คอื ตวัแปร ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมประกาศขึน้ ส าหรบัใชเ้กบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการ 
เพื่อน าไปใชใ้นการเขยีนโปรแกรม เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลู เกบ็ขอ้มลูในหน่วยความจ าขณะที่
โปรแกรมท างาน เช่น constant และ VAT เป็นตน้ 

 

1. หลกัการตัง้ช่ือตวัแปร (Identifier) 

1. ตวัอกัษรตวัแรกตอ้งเป็นภาษาองักฤษ (A-Z, a-z) ตามดว้ยตวัอกัษร หรอืตวัเลขใดๆ กไ็ด ้
เช่น Score, SCORE1, s5, Test_para_01 เป็นตน้ 

2. ชื่อตวัแปรหา้มมชี่องว่าง จดุทศนิยม และสญัลกัษณ์พเิศษ ยกเวน้ underscore "_" เท่านัน้ 
เช่น Count_01, str_, _doc, ____main, __func___, oo_x_oo เป็นตน้ 

3. การใชอ้กัษรตวัพมิพใ์หญ่ และอกัษรพมิพเ์ลก็มคีวามแตกต่างกนั (Case-sensitive) เช่น 
Var1 กบั var1 ถอืว่าไมใ่ช่ตวัแปรเดยีวกนั 

4. หา้มใชค้ าสวงนเป็นชื่อตวัแปร (Reserved word, Keyword) เช่น if, for, max, sum เป็นตน้ 
5. ควรจะตัง้ชื่อใหส้ื่อกบัความหมายใกลเ้คยีงกบัค่าทีจ่ะเกบ็ สามารถอ่าน และท าความเขา้ใจ

ไดง้า่ย เช่น Count ส าหรบัเกบ็จ านวนนบั Salary ส าหรบัเกบ็เงนิเดอืน และ Total เกบ็ค่า
ผลรวม เป็นตน้ 

6. หา้มใชเ้ครือ่งหมายต่อไปนี้ในการตัง้ชื่อตวัแปร !,@, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, =, \, |, +, ~, . 
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7. ตวัแปรไมค่วรยาวเกนิ 255 ตวัอกัษร ตวัแปรทีม่คีวามยาวมากๆ หรอืเป็นการผสมระหว่าง
ค า ใหใ้ช ้"_" เชื่อมค าเหล่านัน้แทน เช่น Thai_Market_Chair 

 

2. การใช้งานตวัแปร (Variables using) 

การใชง้านตวัแปรม ี3 ขัน้ตอน คอื 

1. การประกาศตวัแปร (Variable declaration) ก่อนใชง้านตวัแปรใดๆ จ าเป็นตอ้งประกาศให้
คอมไพเลอรร์ูเ้สยีก่อน ตามหลกัการแลว้จะตอ้งประกาศค่าตวัแปรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูที่
จะน าไปใช ้เช่น int x = 5 แต่ไพธอนไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการประกาศชนิดของตวัแปร 
ท าใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมไมจ่ าเป็นตอ้งกงัวลว่าควรเลอืกใชต้วัแปรชนิดใดใหเ้หมาะสมกบังาน 
การแยกแยะชนิดของตวัแปรจะเป็นหน้าท่ีของไพธอน ซ่ึงจะท าให้เองแบบอตัโนมติั 
โดยพจิารณาจากค่าขอ้มลูทีก่ าหนดใหก้บัตวัแปรนัน้ๆ เช่น 

Price = 120 #ไพธอนจะพจิารณาว่าเป็นจ านวนเตม็ 
VAT = 0.07  #จ านวนจรงิ 
Display = "Calculating the price goods" #สตรงิ 
Total = Price + VAT #ไพธอนตคีวามว่า Total เป็นจ านวนจรงิ 

2. ก าหนดค่าใหต้วัแปร (Assigning values to variables) มรีปูแบบดงันี้ คอื  
ช่ือตวัแปร = ค่าของขอ้มลู เช่น 
Name = "Suchart"  #ก าหนดสตรงิใหก้บัตวัแปร Name 
String = ""  #ก าหนดค่าว่างใหก้บัตวัแปร String 
TAX = 0.075  #ก าหนดค่าจ านวนจรงิใหก้บัตวัแปร TAX 

ดา้นซา้ยมอืของเครือ่งหมาย = เป็นชื่อตวัแปร ส่วนดา้นขวามอื คอืขอ้มลูทีต่อ้งการก าหนดลงไป 
โดยปกตแิลว้เมือ่ท าการประกาศตวัแปรในไพธอนจะตอ้งมกีารก าหนดค่าเริม่ต้นใหต้วัแปรเสมอ (มิ
เช่นนัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาด) แต่ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมยงัไม่แน่ใจว่าควรจะก าหนดค่าอะไร หรอืเตรยีมตวั
แปรไวร้ว่งหน้า เพื่อรอค่าทีจ่ะเกบ็ในภายหลงั ใหก้ าหนดดว้ย "" หรอื '' ส าหรบัสตรงิ หรอื None (ค่าว่าง 
หรอื NULL) ถา้เป็นจ านวนเตม็ควรเป็น 0 จ านวนจรงิเป็น 0.0 เป็นตน้ สงัเกตการก าหนดค่าใหต้วัแปร 
ดงัต่อไปนี้ 

counter = 100  # Integer 

miles   = 1000.0 # Floating 

name    = "John" # String 

print (counter) 
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print (miles) 
print (name) 

OUTPUT 

100 

1000.0 

John 
 
การก าหนดค่าตวัแปรหลายๆ ค่าพร้อมกนั 

ไพธอนอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถก าหนดค่าตวัแปรไดห้ลายค่าพรอ้มๆ กนั เช่น 
a = b = c = 1  

1
a

b

c

memory  

ค่าในตวัแปร a, b และ c มคี่าเท่ากบั 1 

   a, b, c = 1, 2, "john" 

1a 2b  John c
 

 ค่าในตวัแปร a มคี่าเท่ากบั 1, ตวัแปร b เท่ากบั 2 และ c มคี่าเท่ากบั “John”  หรอืผูใ้ชส้ามารถ
แทนค่าตวัแปรไดโ้ดยลกัษณะนิพจน์ (Expression) เช่น 

x1, y1 = 2, 3  # x1 = 2, y1 = 3 

x2, y2 = 6, 8   # x2 = 6, y2 = 8 

m, b = float(y1-y2)/(x1-x2), y1-float(y1-y2)/(x1-x2)*x1 

print ("y=",m,", b =",b) 

OUTPUT 

 

y= 1.25 , b = 0.5 

ผูใ้ชส้ามารถก าหนดค่าตวัแปรหลายๆ ค่า คลา้ยภาษาซไีด ้โดยใชเ้ครือ่งหมาย ; คัน่แต่ละตวั
แปร ซึง่มรีปูแบบ คอื 

   x = 8.5; y = 15; z = "jack" 

 ตวัแปร x จะมคี่าเท่ากบั 8.5, y = 15 และ z มคี่าเท่ากบั jack ตามล าดบั 

   

3. การใชต้วัแปร (Use the variable) ตวัแปรตอ้งมกีารประกาศ และก าหนดค่าไวแ้ลว้เท่านัน้ 
จงึจะสามารถน ามาใชง้านได ้ในการท างานจรงิๆ นัน้ ตวัแปรเป็นค่าทีส่ามารถเปลีย่นแปลง
ไดข้ึน้อยูก่บัเงือ่นไขการใชง้าน ซึง่ขอ้มลูในตวัแปรส่วนใหญ่จะมคี่าคงทีท่ีไ่มเ่คยเปลีย่น เช่น 
ภาษมีลูค่าเพิม่ปัจจบุนัเท่ากบั 7% ดงันัน้ ตวัแปร VAT จะเท่ากบั 0.07 เสมอ จนกว่ารฐับาล
จะมนีโยบายเปลีย่นแปลงภาษใีหม ่โปรแกรมเมอรจ์งึจะแกไ้ขค่าดงักล่าวในภายหลงั 
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Note: ไพธอนมคีุณสมบตักิารคนืหน่วยความจ าใหร้ะบบ (Garbage collection) แต่ผูใ้ช้
สามารถคนืหน่วยความจ าจากการประกาศตวัแปรได ้โดยใชค้ าสัง่ del ชื่อตวัแปร เช่น del a 

1a
memory

del a

 
 

 
Tips: การก าหนดตวัแปรว่างเปล่า โดยใช ้"" จะท าใหไ้พธอนมองว่าเป็นขอ้มลูชนิดสตรงิ แต่
ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมไมต่อ้งการใหไ้พธอนตคีวามว่าเป็นขอ้มลูชนิดใดๆ ใหใ้ช ้None (ขึน้ตน้
ดว้ย N ตวัใหญ่) เช่น Var1 = None 

 

3. ค าสงวน (Reserved word, Keyword) 

 ค าสงวน คอืค าทีถู่กภาษาไพธอนใชเ้พื่อสรา้งไวยกรณ์ ดงันัน้ผูเ้ขยีนโปรแกรมหา้มน าไปใชใ้น
การสรา้ง หรอืประกาศเป็นตวัแปรโดยเดด็ขาด เพราะจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด คอื SyntaxError: invalid 
syntax) เช่น ประกาศตวัแปร if = 5 เป็นตน้ ส าหรบัค าสงวนในภาษาไพธอน ดงัต่อไปนี้คอื 

and, assert, break, class, continue, def, del, elif, else,  except, exec, finally, for, from,
  global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while, yield 

ค าต่อไปนี้แมว้่าไพธอนไมไ่ดห้า้มไวแ้ต่กไ็มค่วรใช้ เพราะไปตรงกบัชื่อของฟังชนัในไพธอน คอื 

data, float, Int, numeric, Oxphys, array, close, int, input, open, range, type, write,  zeros 

ค าต่อไปนี้กค็วรหลกีเลีย่งดว้ย ถา้มกีารน าเขา้ (import) ไลบรารี ่math มาใชง้าน คอื 

acos, asin, atan, cos, e, exp, fabs, floor, log, log10, pi, sin, sqrt, tan 

 
Tips: ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมจ าเป็นตอ้งการตัง้ชื่อใหเ้หมอืนค าสงวนจรงิๆ สามารถท าไดโ้ดยใช ้
“_”, อกัษรตวัใหญ่ หรอืเตมิอกัษรเพิม่ เช่น __print, Print, PRINT, print_msg เป็นตน้ 

 

4. ชนิดข้อมลู (Data types) 

ชนิดขอ้มลูในภาษาไพธอนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คอื ขอ้มลูพืน้ฐาน (Basic data types) 
และขอ้มลูเชงิประกอบ (Composite data types)  

1. ข้อมลูพื้นฐาน (Basic data types) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คอื ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเลข 
(Numeric) และขอ้มลูสายอกัษร (String)  

1) ข้อมลูตวัเลข (Numeric)  
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ขอ้มลูตวัเลข หมายถงึชนิดขอ้มลูทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูทัว่ไป หรอืขอ้มลูพืน้ฐาน เช่น 
เลขจ านวนนับ ซึง่เลขจ านวนนบันี้มคีุณสมบตัสิามารถเพิม่ค่าได ้ค านวณได ้และเปลีย่นแปลงค่าได ้มี
ทัง้หมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ เลขจ านวนเตม็ (Integers) ตวัเลขทศนิยม หรอืจ านวนจรงิ (Floating-Point 
numbers) จ านวนตรรกะ (Boolean) และจ านวนเชงิซอ้น (Complex Numbers) 

 เลขจ านวนเตม็ (Integers) 

 เลขจ านวนเตม็ในไพธอนเวอรช์นัก่อน 3.0 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื จ านวนเตม็ธรรมดา 
(Plain integers) และจ านวนเตม็แบบยาว (Long integers) แต่ส าหรบัไพธอน 3.0 ขึน้ไป ถูกออกแบบ
ใหมใ่หเ้หลอืแค่เลขจ านวนเตม็ธรรมดาทีส่ามารถเกบ็ความยาวไดไ้ม่จ ากดั ขึน้อยูก่บัจ านวนของ
หน่วยความจ าทีเ่ครือ่งมอียู ่(เกบ็ในหน่วยความจ าแทนเกบ็ในรจีสีเตอร)์ ถงึแมว้่าการท างานจะชา้กว่า
แบบเดมิ แต่ใหค้วามสะดวกในเรือ่งการเขยีนโปรแกรมกบัจ านวนเตม็ทีม่ขีนาดใหญ่มากๆ ไดด้กีว่า เลข
จ านวนเตม็สามารถแสดงไดห้ลายแบบคอื จ านวนเตม็แบบฐานสบิ เช่น 234, 0, -34 เแบบฐานสอง 
(Binary) เช่น 0b1000111000 แบบฐานแปด (Octal) เช่น 0o746320 แบบฐานสบิหก (Hexadecimal) 
เช่น 0xDECADE และตรรกะ (บลูนี) เช่น 0, 1 หรอื True, False เป็นตน้ ดงัแสดงในตวัอยา่ง  

 >>> 14600926    # decimal 
14600926 

>>> 0b110111101100101011011110   # binary 
14600926 

>>> 0o67545336                   # octal 
14600926 

>>> 0xDECADE                     # hexadecimal 
14600926 

การแสดงผลของเลขฐานสอง แปด และสบิหก จะถูกแสดงเป็นเลขฐานสบิแทน เพราะง่ายต่อ
การตคีวามหมาย เนื่องจากมนุษยใ์ชเ้ลขฐานสบิในการท างาน ส าหรบัเลขฐานสบิ ไมต่อ้งเขยีนเลขศูนย์
น าหน้าเช่น 020 เพราะจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดขึน้ เลขฐานสองจะตอ้งม ี0b (ศูนยแ์ละบ)ี น าหน้า เลข
ฐานแปดตอ้งม ี0o (ศูนยแ์ละโอ) เลขฐานสบิหกตอ้งม ี0x น าหน้า ตามล าดบั  

 เลขฐานแปด ประกอบไปดว้ยตวัเลข ตัง้แต่ 0 – 7 เท่านัน้ เช่น 0o123 มคี่าเท่ากบั 83 ใน
เลขฐานสบิ ส าหรบัเลขฐานสบิหกประกอบไปดว้ยตวัเลข 0 – 9 และ A – F (A มคี่าเท่ากบั 10 ใน
เลขฐานสบิ B มคี่าเท่ากบั 11 และ F มคี่าเท่ากบั 15 ตามล าดบั) เช่น 0x2BC8 มคี่าเท่ากบั 11,208 ใน
เลขฐานสบิ ส าหรบัการแปลงค่าเลขฐาน จากฐานสอง แปด และสบิหกเป็นฐานสบิ จะอยูน่อกขอบเขต
ของหนงัสอืเล่มนี้ ผูอ่้านสามารถอ่านเพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอืพืน้ฐานคอมพวิเตอรท์ัว่ไป   

 ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถทดสอบชนิดของตวัแปรดว้ยค าสัง่ type(ตวัแปร) เช่น 
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>>> type(123) 

<class 'int'> 

>>> type(0b111100011) 

<class 'int'> 

>>> type(0o145) 

<class 'int'> 

>>> type(0xAB3) 

<class 'int'> 

จากตวัอยา่งเลขฐานสบิ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสบิหก เป็นตวัแปรชนิด integer (ใชต้วัยอ่ int) 

ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถสัง่ด าเนินการทางดา้นคณติศาสตรใ์ดๆ กบัเลขจ านวนเตม็ผ่านทาง Python 
shell ไดท้นัทเีช่น 

>>> 255 + 100 

355 

>>> 397 - 42 

355 

>>> 71 * 5 

355 

>>> 355 / 113 

3 

>>> 400 + 5; 300 - 4; -35 / 6 #combination commands 

405 

296 

-5.833333333333333 

 ตวัเลขทศนิยม หรือจ านวนจริง (Floating-Point numbers) 

 เลขจ านวนจรงิ หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า Float  คอืจ านวนทีม่ทีศนิยม ซึง่สามารถเขยีนได ้2 รปูแบบ 
คอื เขยีนตวัเลขทศนิมทีม่เีครือ่งหมายจดุทศนิยม ตวัอยา่งเช่น 3.14 หรอื เขยีนอยูใ่นรปูเลขยกก าลงัสบิ 
(Exponential form) โดยใชต้วัอกัษร E หรอื e ระบุจ านวนทีเ่ป็นเลขยกก าลงั เช่น 6.12E3 = 6.12 x 103

หรอื 125.03E-5 = 125.03 x 10-5 เป็นตน้ โดยภาษาโปรแกรมมิง่ทัว่ๆ ไป จ านวนจรงิจะมสีองแบบคอื 
float และ double โดย float ใชส้ าหรบัเกบ็จ านวนทีม่คีวามเทีย่งตรงตามปรกต ิส่วน double ใชส้ าหรบั
จ านวนทีต่อ้งการความเทีย่งตรงเป็นสองเท่า ความเทีย่งตรง (precision) ในทีน่ี้หมายถงึจ านวนหลกัของ
ตวัเลขหลงัจดุทศนิยม ถา้ยิง่มหีลายหลกั ตวัเลขกจ็ะยิง่ถูกตอ้งเทีย่งตรงมากขึน้ ส าหรบัไพธอนจะไม่มตีวั
แปรชนิด double มเีพยีงเฉพาะ float แต่มคีวามสามารถเท่ากบั double สามารถใชแ้ทนกนัได ้โดยมี
ช่วงค่าขอ้มลูตัง้แต่ 2.2250738585072014e-308 จนถงึ 1.7976931348623157e+308 ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
สถาปัตยกรรมของเครือ่งดว้ย ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชค้ าสัง่ดา้นล่างเพื่อทดสอบขนาดของ float ดงันี้ 

>>> import sys  # import library sys 
>>> sys.float_info # call function float.info 
sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, 

max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, 
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min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, 

epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1) 

 ตวัอยา่งการใชง้านตวัแปร float 

>>> 6/8  

0.75 

>>> 1./5. 

0.2 

>>> 2.3/25.7 

0.08949416342412451 

>>> type(3.5) 

<class 'float'> 

 
Tips: การบวก ลบ คณู และหาร ระหว่าง Integer กบั Float จะใหผ้ลลพัธเ์ป็น Float เสมอ 
ถา้ตอ้งการใหผ้ลลพัธเ์ป็น Integer จะตอ้งกระท ากบั Integer ดว้ยกนัเองเท่านัน้ หรอืท าการ 
casting แต่จะท าใหข้อ้มลูอาจจะผดิพลาดได ้ถา้ขนาดของ Float ใหญ่กว่า Integer  
 จ านวนตรรกะ (Boolean) 

 ตวัแปรตรรกะ ใชค้ ายอ่ในการเขยีนโปรแกรมคอื bool เป็นชนิดของตวัแปรทีส่ามารถเกบ็ค่า
ลอจกิ จรงิ (True) หรอื เทจ็ (False) ตวัแปรชนิดนี้ เป็นทีรู่จ้กักนัอกีชื่อคอื ตวัแปรบลูนี (Boolean) 
ตวัอยา่งค่าทีถู่กเกบ็ในตวัแปรชนิด bool ไดแ้ก่ 1 = True และ 0 = False 

 ตวัอยา่งการใชง้าน bool ดงันี้ 

>>> t = True  # t = 1 
>>> f = False  # f = 0 
>>> t and f  # 1 and 0 = 0 
False 
>>> t and True  # 1 and True = 1 
True 

>>> type(True) 

<class 'bool'> 

 

 จ านวนเชิงซ้อน (Complex numbers) 

จ านวนเชงิซอ้นคอื ตวัเลขสองมติปิระกอบไปดว้ย มติขิองเลขจรงิ และมติขิองเลขจนิตภาพ 
เขยีนอยูใ่นรปู z = x +yi เมื่อ x เป็นตวัเลขในแกนจรงิ (Real axis) และ y เป็นเลขในแกนจนิตภาพ 
(Imaginary axis) เช่น จ านวนเชงิซอ้น 2 + 7i มคี่าแกนจรงิเป็น 2 และค่าแกนจนิตภาพเป็น 7 ตวั i นัน้
อาจจะมองว่าเป็นตวัก ากบัแกน คอืแสดงใหรู้ว้่า ตวัเลขทีต่ดิกนันัน้หมายถงึเลขในแกนจนิตภาพ ในทาง
คณติศาสตรน์ัน้ ตวั i จะมคีุณสมบตัต่ิางๆ เหมอืนตวัเลขโดยที ่i2  มคี่าเท่ากบั -1  

ตวัอยา่งการใชจ้ านวนเชงิซอ้น 
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>>> real = 8  # real axis 

>>> imag = 4j  # imaginary axis 

>>> z = real + imag # Construct complex number 

>>> z    # Display complex number 

(8+4j) 

>>> z = -89.5 + 2.125j 

>>> z.real, z.imag # z.real = real axis  

(-89.5, 2.125) 

>>> type(z) 

<class 'complex'> 

>>> z = complex(2,3) # Function constructs complex 

>>> z 

(2+3j) 

>>> x = 3 + 4j  # To do operations on complex 

>>> y = 2 - 3j 

>>> z = x + y 

>>> print (z) 

(5+1j) 

  จากตวัอยา่ง real เกบ็ค่าของตวัเลขของแกนจรงิ และ imag เป็นค่าของแกนจนิตภาพ ส าหรบั
ตวัแปล z จะเกบ็ค่าของจ านวนเชงิซอ้นทีเ่กดิจาก การรวมกนัของแกนจรงิ และแกนจนิตภาพ ถา้
ตอ้งการอา้งแกนใดแกนหน่ึงสามารถท าไดโ้ดยการอา้งอ๊อปเจก็ตข์องจ านวนเชงิซอ้น แลว้ตามดว้ย “.” 
ต่อดว้ยชื่อฟังชนั เช่น z.real = อา้งองิแกนจรงิ, z.imag = อา้งองิแกนจนิตภาพ ในกรณสีุดทา้ยผูเ้ขยีน
โปรแกรมสามารถสรา้งจ านวนเชงิซอ้นไดด้ว้ยเรยีกผ่านฟังชนั complex (real, imag) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็น
จ านวนเชงิซอ้นเหมอืนตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการเปลีย่นเครือ่งหมายของค่าในแกน
จนิตภาพ (Conjugate) สามารถท าไดโ้ดยการเรยีกฟังชนั conjugate() เช่น 

>>> z.conjugate() 

(8-4j) 

>>> (3 -5j).conjugate() 

(3+5j) 

 
Note: คณติศาสตรพ์ืน้ฐานจะใช ้i แทน √−1  แต่ในไพธอนเลอืกใช ้j แทน เพราะเป็นตวัแปร
ทีน่ิยมในงานวศิวกรรมศาสตร ์
 การเปล่ียนค่าตวัแปร (Forcing a number type) 

ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถแปลงค่าไปมาระหว่างตวัแปรต่างชนิดกนัได้ โดยใชก้าร forcing ซึง่
สามารถท าไดด้งันี้ 

การแปลงจากสตรงิเป็นจ านวนเตม็ (String to Integer) 

>>> x = int("17") 

>>> y = int(4.8) 

>>> print ("x =",x, ",y =",y, " and x - y =",x - y) 

x = 17 ,y = 4  and x - y = 13 
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การแปลงจากสตรงิเป็นจ านวนจรงิ (String to Float) 

>>> x = float(17) 

>>> y = float("4") 

>>> print ("x =",x, ",y =",y, " and x - y =",x - y) 

x = 17.0 ,y = 4.0  and x - y = 13.0 

 
Tips: ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการทราบชนิดของตวัแปร ใหใ้ชค้ าสัง่ type (ตวัแปร) เช่น type 
("Hello") ผลลพัธค์อื <class 'str'>, type (17) ผลลพัธค์อื <class 'int'>, type(1.0) = <class 
'float'> ตามล าดบั 

 

2) ข้อมลูชนิดสายอกัษร (String)  

ขอ้มลูสายอกัษร หรอืสตรงิ หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่ป็น ตวัอกัษร ขอ้ความ หรอืประโยค ซึง่ตวัแปร
ชนิดนี้ไมส่ามารถน ามาค านวณได ้ในการประกาศตวัแปรชนิดนี้ ขอ้ความจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ครือ่งหมาย 
(" ") หรอืเครือ่งหมาย (' ')  ก ากบัอยู ่ เช่น author = 'Suchart'  หรอื author = "Suchart" ดงันัน้ในกรณี
ทีม่กีารเกบ็ในลกัษณะเป็นตวัเลข เช่น '15.25'  จงึมคีวามหมายเป็นเพยีงสายอกัษร ไมส่ามารถน ามา
ประมวลผลได ้ แต่ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใหค้ านวณได ้จ าเป็นตอ้งใชฟั้งกช์นัเพื่อเปลีย่นชนิดตวั
แปร (Forcing) จากสายอกัษรไปเป็นจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ จงึจะสามารถประมวลผลได ้วธิกีาร
เขยีนค าสัง่เพื่อเกบ็ขอ้มลูชนิดตวัแปรสายอกัษร ดงันี้ 

var1 = 'Hello World!' 

var2 = "Python Programming" 

ประกาศใหต้วัแปร var1 มคี่าเท่ากบั Hello World! และ var2 เท่ากบั Python Programming ภาษาไพ
ธอนไมส่นบัสนุนตวัแปรแบบอกัษร เช่น 'A', '1' ดงันัน้ ถา้ตอ้งการใชง้านลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งท าการ
ระบุล าดบัของตวัอกัษรนัน้ๆ ในสตรงิแทน โดยใชเ้ครือ่งหมาย [ ] เขา้ช่วย เช่น ถา้ต้องการขอ้มลู 'W' ใน
ตวัแปร var1 ท าไดโ้ดยอา้งตวัแปรและตามดว้ย [ต าแหน่งของตวัอกัษร] เช่น var1[6] เป็นตน้ ดงั
ตวัอยา่ง 
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Var2:

 

>>> print ("var1[6]: ", var1[6]) 

>>> print ("var2[1:5]: ", var2[1:5]) 

var1[6]:  W 

var2[1:5]:  ytho 
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จากตวัอยา่ง ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะบางส่วนของสตรงิได ้โดยใช ้ค าสัง่ 

ชื่อตวัแปร[ต าแหน่งเริม่ต้น : ต าแหน่งสิน้สุด] เช่น var2[1:5] ค่าทีไ่ดค้อื ytho  

 
Note: ควรจ าไวว้่า ค าสัง่ [1:5] จะไดข้อ้มลูต าแหน่งที ่1 – 4 เท่านัน้ ไม่รวมต าแหน่งที ่5 

การเขา้ถงึขอ้มลูของสตรงิ โดยปกตจิะเขา้ถงึจากส่วนหวัของสตรงิ หรอืเขา้ถงึแบบสุ่มโดยอาศยั
เครือ่งหมาย [ ] แต่ไพธอนมวีธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูจากส่วนทา้ยของสตรงิใหด้ว้ย (ปกตคิวามยาวของสตรงิ
จะไมแ่น่นอน ดงันัน้การเขา้ถงึขอ้มลูจากส่วนทา้ยของสตรงิจะท าไดย้ากกว่าวธิกีารเขา้ถงึแบบปกต)ิ โดย
อาศยัเครือ่งหมาย [ ] รว่มกบัจ านวนเตม็ลบ เช่น ถา้ตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูตวัสุดทา้ยของสตรงิจะใช ้[-1] 
ตวัทีส่องจากส่วนทา้ยของสตรงิคอื [-2] ตามล าดบั ดงัตวัอยา่ง 
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Word:
 

>>> word = 'Python' 
>>> word[-1]    # last character 
'n' 
>>> word[-2]    # second-last character 
'o' 
>>> word[-6]  # last-last character 
'P' 

การเขา้ถงึขอ้มลูของสตรงิบางส่วน เช่น บอกเฉพาะต าแหน่งเริม่ตน้เป็นตน้ไป หรอืบอกเฉพาะต าแหน่ง
สิน้สุด หรอืบอกต าแหน่งการกระโดด สามารถท าไดโ้ดยใชร้ปูแบบค าสัง่คอื 

 สมมตุวิ่า s = '0123456789' 
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S:

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

S[0:]

S[-1:]  

1. s[start] บอกเฉพาะต าแหน่งเริม่ตน้ของขอ้มลูเท่านัน้ 
print(s[2]) == '2' 

2. s[start:end] บอกต าแหน่งเริม่ตน้ และสิน้สุดขอ้มลู 
print(s[3:6]) == '345' 

3. s[start:end:step] บอกต าแหน่งเริม่ตน้ สิน้สุด และล าดบัการกระโดด ในตวัอยา่งจะ
เริม่จาก 2 และท าการกระโดดไปครัง้ละ 2 ต าแหน่ง ไปสิน้สุดที ่8 
print(s[2:8:2]) == '246'  
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S:

S[2:8:2] = 246  

ในกรณนีี้จะท าการกระโดดไปครัง้ละ 2 ต าแหน่ง โดยเริม่จาก 2, 4 และ 6 ตามล าดบั 

4. s[:end] ไมบ่อกต าแหน่งเริม่ตน้ บอกเฉพาะต าแหน่งสิน้สุด ถ้าไมบ่อกต าแหน่ง
เริม่ตน้ โปรแกรมจะเริม่ตน้ทีต่ าแหน่ง 0 – end เช่น 
print(s[:5]) == '01234' 

5. s[start:] ไมบ่อกต าแหน่งสิน้สุด บอกเฉพาะต าแหน่งเริม่ตน้ ถา้ไมบ่อกต าแหน่ง
สิน้สุด โปรแกรมจ าเริม่ต้นทีต่ าแหน่ง start – ทา้ยสุดของสตรงิ เช่น 
print(s[4:]) == '456789' 

6. [::3] บอกเฉพาะจ านวนต าแหน่งทีก่ระโดดไปเท่านัน้ จนครบทัง้สตรงิ ในตวัอยา่งจะ
กระโดดทลีะ 3 ต าแหน่ง เช่น 
print(s[::3]) == '0369' 

7. [::-2] บอกเฉพาะจ านวนต าแหน่งทีก่ระโดด และแสดงผลขอ้มลูแบบถอยหลงั ทลีะ 2 
ต าแหน่ง เช่น 
print(s[::-2]) == '97531' 
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S:

S[0:0:3] = 0369

S[::-2] = 97531

 

8. [-1:2:-2] เริม่ตน้จากทา้ยสตรงิ จนถงึต าแหน่งที ่2 จากดา้นหวัสตรงิ และกระโดด
ครัง้ละ 2 ต าแหน่ง เช่น 
print(s[-1:2:-2]) = '9753' 
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S:

S[0:-5:3] == S[:-5:3] == 03

S[-1:2:-2] == S[:2:-2] == 9753

 

การเพิม่ หรอืแกไ้ขขอ้มลูสตรงิ สามารถท าไดท้นัท ีโดยการก าหนดค่าใหมใ่หก้บัตวัแปรทีต่อ้งการแกไ้ข  
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>>> var1 = 'Hello World!' 

print ("Updated String :- ", var1[:6] + 'Python 

language') 

Updated String :-  Hello Python language 
>>> var1 = 'This is the new string.' 

print ("Replaced String :- “, var1) 

Replaced String :-  This is the new string. 

จากตวัอยา่ง ค าสัง่ var1[:6] คอืการแกไ้ขค่าขอ้มลูใน var1 ตัง้แต่ต าแหน่งขอ้มลูตวัที ่6 เป็นตน้ไป จาก
เดมิคอื World! ไปเป็น Python language และตวัอยา่งถดัมาเป็นการแทนค่าสตรงิใหมท่ัง้หมด  

 
Note: ควรจ าไวว้่า ผูเ้ขยีนโปรแกรมไมส่ามารถแกไ้ขสตรงิโดยการระบุต าแหน่งไดโ้ดยตรง 
เช่น s[0] = 'C' ตอ้งใชเ้มธอด s.replace() แทน เพราะสตรงิเป็นตวัแปรแบบ Immutable 
ในบางกรณทีีผู่ใ้ชต้อ้งการพมิพค์่าขอ้มลู หรอืผลลพัธ ์ไปพรอ้มๆ กบัการพมิพข์อ้ความ สามารถ

ท าไดโ้ดยใช ้, ช่วยในการพมิพ ์เช่น 

>>> i = 10 

>>> print ("15 / 3 = ", 15 / 3) 

15 / 3 = 4.666666666666667 

>>> print (15 % 3," = 15 % 3") 

0  = 15 % 3 

>>> print ("15.0 / 3.0 =",15.0 / 3.0, " Baht") 

15.0 / 3.0 = 5.0  Baht 

>>> print ("This is ", "the integer =", i) 

This is   the integer = 10 

การเชื่อมต่อสตรงิสามารถท าไดโ้ดยใชเ้ครือ่งหมาย + (String concatenation symbol) ดงันี้ 

>>>Str1 = "Python is a widely used general-purpose," 

>>>Str2 = 'high-level programming language.' 

>>>Str3 = 'Its design philosophy emphasizes code readability, \ 

and its syntax allows programmers to express concepts in \ 

fewer lines of code than would be possible in languages such \ 

as C' 

>>>Python = Str1 + Str2 + Str3 # String concatination 

>>>print(Python) 

Python is a widely used general-purpose,high-level programming 

language.Its design philosophy emphasizes code readability, and its     

syntax allows programmers to express concepts in fewer lines    of 

code than would be possible in languages such as C 

ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชเ้ครือ่งหมาย ' และ " แทนกนัได ้แต่มหีลกัการใชค้อื ถา้กลุ่มของ
ขอ้ความจ าเป็นตอ้งมเีครือ่งหมาย ' อยูภ่ายในขอ้ความ ควรใชเ้ครือ่งหมาย " ครอบอยูภ่ายนอกสาย
อกัษร ในทางกลบักนั ถา้ในขอ้ความมเีครือ่งหมาย " อยูภ่ายใน ควรจะใช ้' ครอบสายอกัษรไว ้หรอื
สามารถใช ้\ เพื่อบอกกบัไพธอนว่าไมต่อ้งแปลความหมายของอกัษร (เพยีง 1 ตวัอกัษรเท่านัน้) ที่
ตามหลงัเครือ่งหมายดงักล่าวมากไ็ด ้ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 
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>>> 'spam eggs' # single quotes 
'spam eggs' 

>>> 'doesn\'t' # use \' to escape the single quote... 
"doesn't" 

>>> "doesn't" # ...or use double quotes instead 
"doesn't" 

>>> '"Yes," he said.' 

'"Yes," he said.' 

>>> "\"Yes,\" he said." 

'"Yes," he said.' 

>>> '"Isn\'t," she said.' 

'"Isn\'t," she said.' 

เมือ่ผูใ้ชพ้มิพค์ าสัง่เขา้ไปโดยตรงที ่Python shell หรอื Interactive interpreter จะปรากฎ
รหสัควบคุม (') ทีอ่ยูภ่ายนอกขอ้ความตดิมาดว้ย แต่เมือ่พมิพผ์่านฟังชนั print จะท าใหเ้ครือ่งหมายที่
ครอบขอ้ความอยูห่ายไป เช่น 

>>> '"Isn\'t," she said.' 
'"Isn\'t," she said.'  # Result in Python shell 

>>> print('"Isn\'t," she said.') # Result from print() 

"Isn't," she said. 

>>> s = 'First line.\nSecond line.' # \n means newline 

>>> s   # without print(), \n is included in the output 

'First line.\nSecond line.' 

>>> print(s)   # with print(), \n produces a new line 

First line. 

Second line. 

การพมิพข์อ้ความกบั Python shell เขา้ไปตรงๆ นัน้ บางค าสัง่อาจจะแสดงผลลพัธท์ีไ่มถู่กตอ้ง จาก
ตวัอยา่งดา้นบน 'First line.\nSecond line.' สงัเกตว่า ตอ้งการสัง่ใหข้ึน้บรรทดัใหมด่ว้ย \n แต่การ
ท างานนัน้ไมถู่กตอ้งเมือ่สัง่งานผ่าน Python shell ถา้ตอ้งการใหค้ าสัง่แสดงผลอยา่งถูกตอ้งจะตอ้งใช้
ควบคู่กบัค าสัง่ print  

Escape characters และ String formatting operator เป็นรหสัค าสัง่ทีใ่ชค้วบคุมการแสดงผล
รว่มกบัค าสัง่ print ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในบทที ่3 แต่ในไพธอนเวอรช์นั 3 ขึน้ไป จะมรีหสัควบคุม
พเิศษเพิม่เตมิ ดงัในตารางที ่4.1 

ตารางท่ี 4.1 Escape Characters 

Backslash 
notation 

Description 

\cx ค าสัง่พมิพ ์Control และ x พรอ้มกนั   
\C-x ค าสัง่พมิพ ์Control และ x พรอ้มกนั   
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\M-\C-x ค าสัง่พมิพ ์Meta, Control  และ x พรอ้มกนั 
\nnn พมิพเ์ลขฐานแปด โดยที ่n มคี่าระหว่าง 0 - 7 
\s ค าสัง่พมิพช์่องว่าง 
\x ค าสัง่พมิพต์วัอกัษร x 

\xnn พมิพเ์ลขฐานสบิหก โดยที ่n มคี่าระหว่าง 0 – 9 และ A - F 
 
ตวัด าเนินการพิเศษเก่ียวกบัสตริง (String special operators) 

 ตารางที ่4.2 เป็นตวัด าเนินการพเิศษทีใ่ชท้ างานรว่มกบัสตรงิ เพื่อสาธติการท างานของตวั
ด าเนินการพเิศษดงักล่าว สมมตุใิหต้วัแปร a มคี่าเท่ากบั 'Hello' และตวัแปร b เท่ากบั 'Python' 

ตารางท่ี 4.2 String special operators  

Operator Description Example 
+ เชื่อมสตรงิ 2 ชุดเขา้ดว้ยกนั a + b = HelloPython 
* ท าส าเนาซ ้าจ านวนเท่ากบั n ตวั (*n) a*3 = HelloHelloHello 
[ ] เขา้ถงึขอ้มลูสตรงิ ดว้ยการระบุต าแหน่ง a[1] = e, b[0] = P 
[ : ] เขา้ถงึช่วงขอ้มลูสตรงิ ดว้ยการระบุ

ต าแหน่งเริม่ตน้ : ต าแหน่งสิน้สุด 
a[1:4] = ell 

in เป็นจรงิ เมือ่ขอ้มลูทีท่ดสอบเป็นสมาชกิ
ในสตรงิ  

'H' in a = True, 'L' in a = False 

not in เป็นจรงิ เมือ่ขอ้มลูทีท่ดสอบไมเ่ป็น
สมาชกิในสตรงิ 

'H' not in a = False, 'L' not in a = True 

% ใชจ้ดัรปูแบบของสตรงิ อ่านเพิม่เตมิในบทที ่3: String formatting 
r/R เป็นการจดัรปูแบบสตรงิ ในรปูแบบที่

ผูใ้ชก้ าหนดเอง โดยไมต่อ้งสนใจ 
Escape character 

print(r'\n') = \n 
print ('C:\\nowhere') = C:\nowhere (ผดิ) 
แต่ถา้พมิพก์บั r/R จะถูกตอ้ง 
print (r'C:\\nowhere') = C:\\nowhere (ถูก) 

 
โดยปกต ิสตรงิในไพธอนจะเป็นชนิด ASCII ทีม่ขีนาด 8 บติ ซึง่ไมค่รอบคลุมตวัอกัษรของภาษาต่างๆ 
ทัว่โลก ดงันัน้เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใชอ้กัษรพเิศษอื่นๆ ทีเ่กนิขอบเขตของ ASCII จะตอ้งใช้
ตวัอกัษรแบบ Unicode ซึง่มขีนาด 16 บติ โดยใชต้วัอกัษร u น าหน้าขอ้ความ ดงันี้ 

>>> print (u'ทดสอบ Unicode') 
ทดสอบ Unicode  
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Note: ยนูิโค๊ด (Unicode) คอื รหสัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชแ้ทนตวัอกัขระ ตวัอกัษร, ตวัเลข, 
สญัลกัษณ์ต่างๆ ไดม้ากกว่ารหสัแบบเก่าอยา่ง ASCII ซึง่เกบ็ตวัอกัษรไดส้งูสุดเพยีง 256 
ตวัอกัษร โดย Unicode รุน่ปัจจบุนัสามารถเกบ็ตวัอกัษรไดถ้งึ 34,1683 ตวั จากภาษา
ทัง้หมดทัว่โลก 24 ภาษา โดยไมส่นใจว่าเป็นแพลตฟอรม์ใด และไม่ขึน้กบัโปรแกรมใดๆ 

 

2. ข้อมลูเชิงประกอบ (Composite data types)  

คอืขอ้มลูทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งขึน้มาโดยการผสม หรอืประกอบจากชนิดขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัก็
ได ้ขึน้มาใชง้านไดเ้อง สามารถเกบ็ขอ้มลูไดโ้ดยทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งเป็นชนิดเดยีวกนั เช่น data = {'name', 
25, [-3, 6]} เป็นตน้ ขอ้มลูเชงิประกอบมหีลายชนิดประกอบไปดว้ย ลสิต ์(Lists) ทพัเพลิ (Tuples) 
ดกิชนันาร ี(Dictionaries) และเซต (Set) 

ลิสต ์(lists) 

 ตวัแปรชนิดลสิต ์(list) คอื ตวัแปรทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูไดห้ลายจ านวนต่อเนื่องกนัภายในตวัแปร
เดยีวกนั (สามารถเกบ็ขอ้มลูต่างชนิดกนัได)้ มลีกัษณะคลา้ยกบัอะเรย ์(Array ใชเ้กบ็ขอ้มลูชนิดเดยีวกนั
เท่านัน้) ในโปรแกรมรุ่นเก่า อยา่งเช่น C/C++ แต่มกีารใชง้านทีย่ดืหยุน่กว่า เป็นตวัแปรทีเ่กดิขึน้ใน
ภาษาใหม่ๆ  การเขา้ถงึขอ้มลูภายในลสิตจ์ะตอ้งระบุดว้ยดชันีล าดบัของขอ้มลู (ต าแหน่งทีเ่กบ็ขอ้มลู) ที่
เกบ็เอาไว ้โดยเริม่ตน้จาก 0 เช่นเดยีวกบัอะเรย ์แต่ลสิต์มคีวามสามารถใชด้ชันีทีเ่ป็นค่าลบ (เขา้ถงึ
ขอ้มลูจากดา้นหลงัของลสิต)์ ได ้นัน่คอื ถา้เป็น -1 หมายถงึ ขอ้มลูล าดบัทา้ยสุดของลสิต ์ตวัแปรชนิด
ลสิตใ์ชส้ญัลกัษณ์ [ ] ในการเกบ็ขอ้มลู และแยกขอ้มลูแต่ละตวัดว้ยสญัลกัษณ์ , ดงัตวัอยา่งในรปูที ่4.1 
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S:

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

[index]

[-index]

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

รปูท่ี 4.1 โครงสรา้งตวัแปรแบบลสิต ์(list) 

 จากรปูที ่4.1 แสดงโครงสรา้งของลสิต ์จากรปูสงัเกตว่าต าแหน่งส าหรบัเขา้ถงึขอ้มลูดา้นซา้ย 
(index) จะเริม่จาก 0 ไป จนถงึ n แต่เมือ่ตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูจากส่วนทา้ยของลสิตท์ าไดโ้ดยการอา้ง
ต าแหน่งโดยใชค้่าลบ (-index) ซึง่ขอ้มลูในล าดบัทีอ่ยูท่า้ยสุดจะเป็น -1 เมือ่ตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลู 4 
สามารถเขา้ถงึได ้2 แบบคอื [4] และ [-6] ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูจรงิเมือ่ท าการเขยีนโปรแกรม ตวัแปร
ลสิตจ์ะอยูภ่ายในเครือ่งหมาย [ ] และแยกขอ้มลูดว้ย , ดงัรปูที ่4.1 การประกาศตวัแปรลสิตใ์ชค้ าสัง่ดงันี้ 
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>>> lst = [1, 2, 3, 4, 'Foo', 5, 'Bar'] 

>>> print(lst) 

[1, 2, 3, 4, 'Foo', 5, 'Bar'] 

>>> type(lst) 

<class 'list'> 

การประกาศตวัแปรสามารถก าหนดชนิดขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัได ้เช่น 

list0 = []   # Empty list 

list1 = ['physics', 'chemistry', 1997, 2000]; 

list2 = [1, 2, 3, 4, 5 ]; 

list3 = ["a", "b", "c", "d"]; 

list4 = ['name', "Surname", 123, 0.5,[list1]] 

a = (1,2,3)  #tuple data type 

b = {1:'a',2:'b'} #dictionary data type 

c = [1, a, b] 

การเขา้ถงึขอ้มลูสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใช ้[index], [-index] หรอืเขา้ถงึเป็นช่วงขอ้มลูโดยใช ้[index_start: 
index_stop] หรอื [index_start:[index_stop[:[step[] ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

list1 = ['physics', 'chemistry', 1997, 2000]; 

list2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]; 

print ("list1[0]:", list1[0]) 

print ("list1[-1]:", list1[-1]) 

print ("list2[3]:", list2[3]) 

print ("list2[-4]:", list2[-4]) 

print ("list2[1:5]:", list2[1:5]) 

print ("list2[::2]:", list2[::2]) 

print ("list2[2::2]:", list2[2::2]) 

print ("list2[2:7:2]:", list2[2:7:2]) 

print ("list2[:7]:", list2[:7]) 

print ("list2[4:]:", list2[4:]) 

OUTPUT 

list1[0]: physics 

list1[-1]: 2000 

list2[3]: 4 

list2[-4]: 4 

list2[1:5]: [2, 3, 4, 5] 

list2[::2]: [1, 3, 5, 7] 

list2[2::2]: [3, 5, 7] 

list2[2:7:2]: [3, 5, 7] 

list2[:7]: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

list2[4:]: [5, 6, 7] 
จากตวัอยา่งผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของลสิตไ์ดห้ลายลกัษณะ เหมอืนสตรงิ 

(สามารถกลบัไปอ่านวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูอย่างละเอยีดในหวัขอ้ ตวัแปรแบบสายอกัขระ หรอืสตรงิ 
เพิม่เตมิ) เช่น เขา้ถงึขอ้มลูจากส่วนหวั จากส่วนหาง เขา้ถงึแบบเจาะจง หรอืเขา้ถงึเป็นช่วง เป็นตน้ 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ [0] หมายถงึเขา้ถงึขอ้มลูในต าแหน่งแรกตรงส่วนหวัของลสิต์, [-1] คอืเขา้ถงึจาก
ส่วนหางต าแหน่งแรก, [1:5] คอืเขา้ถงึขอ้มลูตัง้แต่ต าแหน่งที่ 1 ถงึ 5 จากส่วนหวัลสิต,์ [::2] คอืเขา้ถงึ
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ขอ้มลูจากส่วนหวัตัง้แต่ต าแหน่งแรกถงึทา้ยสุดของลสิต ์โดยกระโดดเป็นช่วง ช่วงละ 2 ต าแหน่ง, [2::2] 
คอืเขา้ถงึขอ้มลูตัง้แต่ต าแหน่งที ่2 จากส่วนหวัของลสิตไ์ปถงึต าแหน่งสุดทา้ยของลสิต ์โดยกระโดดเป็น
ช่วง ช่วงละ 2 ต าแหน่ง, [2:7:2] คอืเขา้ถงึขอ้มลูจากหวัลสิตต์ัง้แต่ต าแหน่งที ่2 ไปจนถงึต าแหน่งที ่7 
โดยกระโดดเป็นช่วง ช่วงละ 2 ต าแหน่ง, [:7] คอืการเขา้ถงึขอ้มลูจากหวัลสิต์ถงึต าแหน่งที ่7 และ [4:] 
คอืเขา้ถงึขอ้มลูเริม่จากต าแหน่งที ่4 ของหวัลสิตไ์ปจนถงึค่าตวัสุดทา้ยของลสิต ์

การปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลูในลสิต์ สามารถท าไดโ้ดยอา้งถงึต าแหน่งขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ข โดยใช ้[index] 
หรอื [-index] เช่น 

list = ['physics', 'chemistry', 1997, 2000]; 

print ("Old value available at index 2 : ",list[2]) 

list[2] = 2001; 

print ("New value available at index 2 : ",list[2])  

OUTPUT 

Old value available at index 2 :  1997 

New value available at index 2 :  2001 

การลบขอ้มลูออกจากลสิตท์ าไดโ้ดยใชค้ าสัง่ del แลว้ตามดว้ยต าแหน่งสมาชกิทีต่อ้การจะลบ [index] 
หรอื [-index] เช่น 

list1 = ['physics', 'chemistry', 1997, 2000]; 

print ("Before deleting index 2: ",list1); 

del list1[2]; # deleting command 

print ("After deleting index 2: ",list1);  

OUTPUT 

Before deleting index 2: ['physics', 'chemistry', 1997, 2000] 

After deleting index 2: ['physics', 'chemistry', 2000] 

 

 ตวัด าเนินการพื้นฐานของลิสต ์(Basic list operations) 

 ส าหรบัตวัแปรแบบลสิต์สามารถใชส้ญัลกัษณ์ * และ + เช่นเดยีวกบัสตรงิได ้ในลกัษณะการ
เชื่อมค่าของสมาชกิเขา้ดว้ยกนั (+) และการท าซ ้าขอ้มลู (*) ส าหรบัตวัอยา่งของการใชง้านตวัด าเนินการ
พืน้ฐานมดีงัต่อไปนี้ 

 สมมตุใิห ้lst1 = [1, 2, 3] และ lst2 = [4, 5, 6] 
  len(lst1) = 3   # จ านวนของสมาชกิ หรอืความยาวของ lst1 เท่ากบั 3 
  lst1 + lst2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6] # list concatenation 
  lst1 * 3 = [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] 
  3 in lst1 # 3 อยูใ่น lst1 หรอืไม ่ค าตอบคอื จรงิ (True) 
  for x in lst1: print (x) # พมิพข์อ้มลูสมาชกิใน lst1 โดยใช ้for ค าตอบคอื 1, 2, 3 
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ตวัอยา่งการเขยีนโปรแกรมดงันี้ 

lst1 = [1, 2, 3]; lst2 = [4, 5, 6] 

print("length of lst1 :",len(lst1)) 

print("lst1 + lst2 :",lst1 + lst2) 

print("lst1 * 3 :",lst1*3) 

print("Elements in lst1 are :") 

for x in lst1: 

    print (x)  

OUTPUT 

length of lst1 : 3 

lst1 + lst2 : [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

lst1 * 3 : [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] 

Elements in lst1 are : 

1 

2 

3 
การเปรยีบเทยีบขอ้มลูในตวัแปรลสิตส์ามารถท าไดเ้หมอืนสตรงิ โดยใชต้วัด าเนินการคอื <, <=, 

>, >=, ==, !=, in และ not in ดงัต่อไปนี้ 

lst1 = [1,2,3,4,5] 

lst2 = [9,8,7,6,5] 

lst3 = [9,8,7,6,5] 

lst4 = [8,7] 

print("lst1 < lst2 :",lst1 < lst2) 

print("lst1 > lst2 :",lst1 > lst2) 

print("lst2 >= lst1 :",lst2 >= lst1) 

print("lst2 == lst3 :",lst2 == lst3) 

print("8 in lst3 :",8 in lst2) 

print("lst4 not in lst2 :",lst4 not in lst2) 

OUTPUT 

lst1 < lst2 : True 

lst1 > lst2 : False 

lst2 >= lst1 : True 

lst2 == lst3 : True 

8 in lst3 : True 

lst4 not in lst2 : True 
การเปรยีบเทยีบในลสิต์จะเป็นการเปรยีบเทยีบในลกัษณะค่าต่อค่า หรอืสมาชกิต่อสมาชกิ ทลีะ

ตวัไปเรือ่ยๆ ในกรณแีรก lst1 < lst2 โปรแกรมจะเริม่ตรวจสอบคู่ของ lst1 และ lst2 คู่แรกก่อน ในทีน่ี้คอื 
1 (lst1[0]) กบั 9 (lst2[0]) ผลทีไ่ดค้อื 1 < 9 จรงิ ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นจรงิ (True) ส าหรบัตวั
ด าเนินการแบบ in และ not in จะเป็นการตรวจสอบสมาชกิทีอ่ยูภ่ายในลสิตว์่ามอียูห่รอืไม ่จากตวัอยา่ง 
8 อยูใ่น lst3 ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื เป็นจรงิ 

การแสดงผลขอ้มลูในลสิตท์ีม่คีวามยาวมากๆ นิยมใชก้ารท าซ ้าช่วยในการแสดงผล (ซึง่จะกล่าว
ในบทที ่6) ในส่วนน้ีจะขอแนะน าการใช ้for ส าหรบัแสดงผลขอ้มลูดงันี้ 

Sum = 0; 

for i in [2,3,5,7,11,13,17,19]: 
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    Sum += i 

print ("Summation of list :",Sum)  

OUTPUT 

 

Summation of list : 77 

จากตวัอยา่งเป็นการหาผลรวมของสมาชกิทัง้หมดในลสิต ์โดยใช ้for ในการวนลบูซ ้า เพื่อดงึค่า
ขอ้มลูในลสิตม์าทลีะตวั และท าการหาผลรวมของสมาชกิทัง้หมดเอาไวใ้นตวัแปร Sum ค าสัง่ for จะวน
ซ ้าทัง้หมด 8 ครัง้จงึหยดุท างาน ผลลพัธท์ีเ่กดิจากผลรวมของสมาชกิในลสิตม์คี่าเท่ากบั 77 

เมือ่ตอ้งการลบขอ้มลูตวัใดตวัหนึ่งของสมาชกิภายในลสิต ์หรอืลบตวัแปรลสิตท์ัง้ลสิต ์สามารถ
ท าไดโ้ดยใชค้ าสัง่ del และตามดว้ยต าแหน่งสมาชกิ หรอืตวัแปร เช่น 

lst = [i*1 for i in range(10)] 

print("list befor removing member:",lst) 

del lst[0], lst[2], lst[4], lst[6] 

print("list after removing member:",lst) 

del lst 

print("list after removing member:",lst) 

OUTPUT 

list befor removing member: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

list after removing member: [1, 2, 4, 5, 7, 8] 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:\Python34\testx.py", line 6, in <module> 

    print("list after removing member:",lst) 

NameError: name 'lst' is not defined 
จากโปรแกรมตวัอยา่งดา้นบน ค าสัง่ [i*1 for i in range(10)] คอืการสรา้งลสิตโ์ดยใช ้for ท างานรว่มกบั
นิพจน์คณติศาสตร ์โดยค่า i จะมคี่าตัง้แต่ 0 – 9 จากนัน้น าค่า i แต่ละค่ามาคณูกบั 1 ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์
เป็นตวัแปรลสิตท์ีม่สีมาชกิเป็น [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] ต่อจากนัน้ทดสอบลบขอ้มลูโดยใชค้ าสัง่ del 
lst[0], lst[2], lst[4], lst[6] ส่งผลใหส้ามาชกิทีต่ าแหน่ง 0, 2, 4 และ 6 ถูกลบออกไป เมือ่ท าการลบตวั
แปรดว้ยค าสัง่ del lst และทดสอบพมิพค์่าขอ้มลูทีอ่ยูภ่ายในตวัแปรดงักล่าวอกีครัง้ ผลทีไ่ดค้อื ไพธอน
จะแสดงขอ้ผดิพลาดออกมาเนื่องจากตวัแปรดงักล่าวไดถู้กลบออกไปจากหน่วยความจ าเรยีบรอ้ยแลว้
นัน่เอง 

 

 ทพัเพิล (Tuples) 

 ทพัเพลิมลีกัษณะโครงสรา้งคลา้ยกบัลสิต ์คอื สามารถเกบ็ขอ้มลูไดใ้นปรมิาณมาก และสามารถ
เกบ็ขอ้มลูต่างประเภทกนัไดภ้ายในตวัแปรเดยีวกนั ขอ้แตกต่างระหว่างลสิตก์บัทพัเพลิคอื ทพัเพลิจะใช้
ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีม่คี่าคงที ่และไมม่กีารเปลีย่นแปลง คลา้ยอะเรยท์ีม่ขีนาดคงที ่ไมส่ามารถเพิม่หรอืลบ
ขอ้มลูทพัเพลิไดโ้ดยตรง แต่ท าใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งของความเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลู ส าหรบัการ
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เขา้ถงึขอ้มลูท าไดโ้ดยใชต้วัชี ้หรอืดชันีเหมอืนลสิต ์ตวัแปรทพัเพลิจะใชส้ญัลกัษณ์ (…) ในการประกาศ
ตวัแปร และสมาชกิภายในทพัเพลิจะคัน่ดว้ย , ดงัตวัอยา่ง 

tup1 = (12, 34.56); 

tup2 = ('abc', 'xyz'); 

tup3 = (19, 12.5, 'Python',"HELLO"); 

tup4 = (tup1, tup2, tup3); 

tup5 = tup1 + tup2 

print(tup1) 

print(tup2) 

print(tup3) 

print(tup4) 

print(tup5)  

OUTPUT 

(12, 34.56) 

('abc', 'xyz') 

(19, 12.5, 'Python', 'HELLO') 

((12, 34.56), ('abc', 'xyz'), (19, 12.5, 'Python', 'HELLO')) 

(12, 34.56, 'abc', 'xyz') 
ใชค้ าสัง่ type (ตวัแปร) เพื่อตรวจสอบชนิดของขอ้มลู ดวัอยา่งเช่น 

>>> tup1 = (12, 3.5, 'Hi'); 

>>> type(tup1) # Display class type 

<class 'tuple'> 

>>> tup1  # Display structure of Tuple 

(12, 3.5, 'Hi') 

เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัทพัเพลิ เป็นค่าว่าง มรีปูแบบดงันี้ 

tup1 = (); 

print ("Tuple empty : ",tup1)  

OUTPUT 

 

Tuple empty :  () 

การก าหนดค่าสมาชกิใหก้บัทพัเพลิเพยีงค่าเดยีว สามารถท าได ้2 รปูแบบ ดงันี้ 

tup1 = (30); 

tup2 = (30,); 

print("Tuple 1 :",tup1); 

print("Tuple 2 :",tup2);  

OUTPUT 

Tuple 1 : 30 

Tuple 2 : (30,) 

เมือ่ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรทพัเพลิ มากกว่า 2 ตวัขึน้ไปพรอ้มกนั จ านวนของขอ้มลูทางดา้น
ขวามอื ตอ้งมคี่าเท่ากบัตวัแปรทางดา้นซา้ยมอื เช่น 

  >>> tup1, tup2 = (1, 2); 

  >>> tup1 

  1 
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  >>> tup2 

  2 

จากโปรแกรมขา้งตน้จะพบว่า tup1 เกบ็ค่า 1 และ tup2 จะเกบ็ค่า 2 ไว ้ซึง่จะแตกต่างจากการ
ก าหนดค่าของตวัแปรทัว่ๆ ไป เพราะการก าหนดตวัแปรแบบทัว่ไป tup1 และ tup2 ควรจะมคี่าเท่ากบั 
(1, 2) เหมอืนกนั ลองทดสอบการก าหนดค่าใหมอ่กีครัง้ดว้ยรปูแบบต่อไปนี้ 

tup1, tup2 = (1, 2), (3, 4); 

>>> tup1 

(1, 2) 

>>> tup2 

(3, 4) 

tup1, tup2 = ((1, (2, (3, 4))), (((5, 6), 7), 8)) 

>>> tup1 

(1, (2, (3, 4))) 

>>> tup2 

(((5, 6), 7), 8) 

>>> 

ไพธอนใช ้, ในการแยกค่าขอ้มลูทีอ่ยูท่างดา้นขวามอื เพื่อก าหนดใหต้วัแปรทีอ่ยูท่างซา้ยมอื ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และควรจ าไวว้่า ตอ้งก าหนดจ านวนของค่าขอ้มลูใหเ้ท่ากบัตวัแปรเสมอ มเิช่นนัน้จะท าใหเ้กดิ
ขอ้ผดิพลาดขึน้ เช่น 

>>> tup1, tup2 = (1, 2, 3) 

tup1, tup2 = (1, 2, 3) 

ValueError: too many values to unpack (expected 2) 

ในบางสถานะการณ์ผูเ้ขยีนโปรแกรมมคีวามตอ้งการก าหนดตวัแปรทพัเพลิ ใหส้ามารถเกบ็คู่ของขอ้มลู
คลา้ยดกิชนันาร ีมรีปูแบบดงันี้ 

>>> tup1 = (("Name", "Michael"),("Age","35"),("Sex","Male")) 

>>> tup1[0] 

('Name', 'Michael') 

>>> tup1[1] 

('Age', '35') 

การแกไ้ขขอ้มลูหลงัจากประกาศตวัแปรแลว้เป็นขอ้หา้มของทพัเพลิ ลองทดสอบเปลีย่นค่าขอ้มลูใน
ทพัเพลิ โดยการอพัเดทขอ้มลูใน tup1[0] ดงัตวัอยา่ง 

tup1 = (12, 34.56); 

tup1[0] = 15 

OUTPUT 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/testx.py", line 2, in <module> 

    tup1[0] = 15 

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment 
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จากตวัอยา่ง โปรแกรมขา้งตน้ จะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ เนื่องจาก tuples จะไมอ่นุญาตให้
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขขอ้มลูใดๆ หลงัจากทีม่ปีระกาศตวัแปรแลว้ 

 ส าหรบัการลบตวัแปรแบบทพัเพลิสามารถกระท าไดโ้ดยใชค้ าสัง่ del และตามดว้ยชื่อตวัแปร 

tup = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000); 

print (tup); 

del tup; 

print ("After deleting tup : ",tup)  

OUTPUT 

('physics', 'chemistry', 1997, 2000) 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/testx.py", line 4, in <module> 

    print ("After deleting tup : ",tup) 

NameError: name 'tup' is not defined 
 เมือ่สัง่รนัโปรแกรม ในบรรทดัที ่2 สามารถพมิพข์อ้มลูของ tup ได ้แต่เมือ่ใชค้ าสัง่ลบตวัแปร
ดว้ย del แลว้ ท าการสัง่พมิพต์วัแปรดงักล่าวอกีครัง้จะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ เพราะตวัแปรดงักล่าวถูกลบ
ออกจากหน่วยความจ าของเครือ่งไปแลว้นัน่เอง 
 

 ตวัด าเนินการพื้นฐานท่ีใช้กบัทพัเพิล (Basic tuples operations) 

ส าหรบัตวัแปรแบบทพัเพลิจะสามารถใชส้ญัลกัษณ์ * และ + เช่นเดยีวกบัลสิต ์โดย (+) ใช้
ส าหรบัเชื่อมสมาชกิระหว่างทพัเพลิเขา้ดว้ยกนั และใช ้(*) ส าหรบัท าซ ้าขอ้มลูสมาชกิ ส าหรบัตวัอยา่ง
ของการใชง้านตวัด าเนินการพืน้ฐานมดีงัต่อไปนี้ 

 สมมตุใิห ้tup1 = (1, 2, 3) และ tup2 = (4, 5, 6) 
  len(tup1) = 3   # จ านวนของสมาชกิ หรอืความยาวของ tup1 เท่ากบั 3 
  tup1 + tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6) # tuple concatenation 
  tup1 * 3 = (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3) 
  3 in tup1  # 3 อยูใ่น tup1 หรอืไม ่ค าตอบคอื จรงิ (True) 
  for x in tup1: print (x) # พมิพข์อ้มลูสมาชกิใน tup1 โดยใช ้for ค าตอบคอื 1, 2, 3 

ตวัอยา่งการโปรแกรมใชง้านตวัแปรทพัเพลิ ดงันี้ 

tup1 = (1, 2, 3); tup2 = (4, 5, 6) 

print("length of tup1 :",len(tup1)) 

print("tup1 + tup2 :",tup1 + tup2) 

print("tup1 * 3 :",tup1*3) 

print("Elements in tup1 are :") 

for x in tup1: 

    print (x)  
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OUTPUT 

length of tup1 : 3 

tup1 + tup2 : (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

tup1 * 3 : (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3) 

Elements in tup1 are : 

1 

2 

3 
การเขา้ถงึขอ้มลูในตวัแปรชนิดทพัเพลิ เหมอืนกบัตวัแปรชนิดลสิต์ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000); 
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
print ("tup1[0]:", tup1[0]) 
print ("tup1[-1]:", tup1[-1]) 
print ("tup2[3]:", tup2[3]) 
print ("tup2[-4]:", tup2[-4]) 
print ("tup2[1:5]:", tup2[1:5]) 
print ("tup2[::2]:", tup2[::2])  

OUTPUT 

tup1[0]: physics 

tup1[-1]: 2000 

tup2[3]: 4 

tup2[-4]: 4 

tup2[1:5]: (2, 3, 4, 5) 

tup2[::2]: (1, 3, 5, 7) 
การเปรยีบเทยีบขอ้มลูในตวัแปรทพัเพลิสามารถท าไดเ้หมอืนสตรงิ โดยใชต้วัด าเนินการคอื <, 

<=, >, >=, ==, !=, in  และ not in ดงัต่อไปนี้ 

tup1 = (1,2,3,4,5) 

tup2 = (9,8,7,6,5) 

tup3 = (9,8,7,6,5) 

tup4 = (8,7) 

print("Tup1 < Tup2 :",tup1 < tup2) 

print("Tup1 > Tup2 :",tup1 > tup2) 

print("Tup2 >= Tup1 :",tup2 >= tup1) 

print("Tup2 == Tup3 :",tup2 == tup3) 

print("8 in Tup3 :",8 in tup2) 

print("Tup4 not in Tup2 :",tup4 not in tup2)  

OUTPUT 

Tup1 < Tup2 : True 

Tup1 > Tup2 : False 

Tup2 >= Tup1 : True 

Tup2 == Tup3 : True 

8 in Tup3 : True 

Tup4 not in Tup2 : True 
การเปรยีบเทยีบในทพัเพลิจะเป็นการเปรยีบเทยีบในลกัษณะค่าต่อค่า หรอืสมาชกิต่อสมาชกิ ที

ละตวัไปเรือ่ยๆ ในกรณแีรก Tup1 < Tup2 โปรแกรมจะเริม่ตรวจสอบคู่ของ Tup1 และ Tup2 คู่แรกก่อน 
ในทีน่ี้คอื 1 (Tup1[0]) กบั 9 (Tup2[0]) ผลทีไ่ดค้อื 1 < 9 จรงิ ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นจรงิ (True) 
ส าหรบัตวัด าเนินการแบบ in และ not in จะเป็นการตรวจสอบสมาชกิทีอ่ยู่ภายในทพัเพลิว่ามอียูห่รอืไม ่
จากตวัอยา่ง 8 อยูใ่น Tup3 ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื เป็นจรงิ 
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ดิกชนันารี (Dictionary) 

 ดกิชนันารเีป็นตวัแปรชนิดเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ลอดเวลา (Mutable) คลา้ยกบัลสิต ์และมี
ลกัษณะการเกบ็ขอ้มลูทีเ่หมอืนกบัลสิตแ์ละทเูพลิ คอืสามารถเกบ็ขอ้มลูไดห้ลายค่า และต่างชนิดกนัได้
พรอ้มๆ กนั คุณสมบตัพิเิศษทีแ่ตกต่างของดกิชนันารคีอื จะเกบ็ขอ้มลูเป็นคู่ คอืคยี ์(Key) ซึง่จะตอ้งไม่
ซ ้ากนั กบัขอ้มลู (Value) ซึง่ขอ้มลูทัง้สองตอ้งมคีวามสมัพนัธก์นั โดยทีค่ยีเ์ปรยีบเหมอืนตวัชี ้
(Identification) เพื่ออา้งองิไปยงัขอ้มลูจรงิทีต่อ้งการใชง้าน การประกาศตวัแปรดกิชนันารจีะใช้
สญัลกัษณ์ {…} ในการประกาศตวัแปร ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูคู่ของสมาชกิจะใชส้ญัลกัษณ์ : เชื่อม
ระหว่างคยีแ์ละขอ้มลู และใชส้ญัลกัษณ์ , ในการแยกแยะระหว่างสมาชกิในดกิชนันาร ีส าหรบัการเขา้ถงึ
ขอ้มลูของดกิชนันารจีะใชส้ญัลกัษณ์ […] เหมอืนกบัลสิต ์และทพัเพลิ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

dict1 = {}  #empty dictionary  

dict2 = {'Alice': '2341', 'Beth': '9102', 'Cecil': '3258'} 

dict3 = { 'abc': 456 }; 

dict4 = { 'abc': 123, 98.6: 37 }; 

print(dict1) 

print(dict2) 

print(dict3) 

print(dict4)  

OUTPUT 

{} 

{'Alice': '2341', 'Cecil': '3258', 'Beth': '9102'} 

{'abc': 456} 

{98.6: 37, 'abc': 123} 
 

 
Note: ควรจ าไวว้่า คยี ์(Key) จะตอ้งมคี่าทีไ่มซ่ ้ากนั (Unique) และเป็นชนิดอะไรกไ็ด ้แต่มขีอ้
แมว้่า ตอ้งเป็นขอ้มลูประเภททีไ่มเ่ปลีย่นแปลง (Immutable) เช่น สตรงิ เลขจ านวน หรอื
ทพัเพลิ 

จากการประกาศตวัแปรดกิชนันารขีา้งต้น ตวัแปร dict1 ประกาศใหม้สีมาชกิว่าง เมือ่แสดงผลจะ
ปรากฎสญัลกัษณ์ { } แสดงถงึไมม่สีมาชกิใดๆ เกบ็อยูใ่นตวัแปรดงักล่าว ในตวัแปร dict2 ไดป้ระกาศ
ชนิดของตวัแปรทีเ่กบ็หลายประเภทในตวัแปรดกิชนันารตีวัเดยีวกนั โดยสมาชกิตวัแรกจะมคียีค์อื Alice 
เพื่อชีไ้ปยงัขอ้มลูจรงิคอื 2341 คัน่ดว้ยเครือ่งหมาย : และ Cecil เป็นคยีช์ีไ้ปยงัขอ้มลู 3258 เป็นตน้ 
ส าหรบั dict3, dict4 นัน้เป็นการประกาศตวัแปรโดยใช ้; ปิดทา้ยค าสัง่ (เหมอืนในภาษาซ)ี  

การเขา้ถงึขอ้มลูในดกิชนันารสีามารถเขา้ถงึไดโ้ดยใชเ้ครือ่งหมาย […] รว่มกบัชื่อคยี ์เหมอืนกบัตวั
แปรลสิต ์และทพัเพลิ เช่น 

Zara

Name

dict: 7

Age

First

Class
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dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'}; 

print ("dict['Name']: ", dict['Name']); 

print ("dict['Age']: ", dict['Age']);  

OUTPUT 

dict['Name']:  Zara 

dict['Age']:  7 

จากตวัอยา่งดา้นบน เมือ่การตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูชื่อ Zara ใหอ้า้งองิไปทีต่วัแปรชื่อ dict โดยใช้
คยีค์อื Name รว่มกบัเครือ่งหมาย [..] ดงันี้ dict[‘name’] เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมพยายามทีจ่ะอ้างองิไปยงั
ขอ้มลูทีไ่ม่มคียีป์รากฎอยูใ่นตวัแปรดกิชนันาร ีจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดขึน้  

 
Tips: คยี ์(key) สามารถใชค้่าว่างได ้เช่น dict1 = {'':111, "  ":222} แต่ไมแ่นะน าให้
กระท า เพราะคยีค์วรสื่อความหมาย เพื่อใชอ้า้งองิถงึขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 

 
ในกรณทีีผู่เ้ขยีนโปรแกรมยงัไมท่ราบขอ้มลูทีจ่ะใส่ลงไปในดกิชนันารแีน่ชดัในเบือ้งตน้ แต่วางแผนไวว้่า
จะใส่ขอ้มลูในภายหลงั ใหก้ าหนดเป็นดกิชนันารวี่างเตรยีมไวก่้อน แลว้จงึปรบัปรงุขอ้มลูภายหลงั เช่น 

dict1 = {}; 

print("Original dict : ",dict1) 

dict1['Key1'] = 123; 

print("Update data1 to dict : ",dict1) 

dict1['Key2'] = 456; 

print("Update data2 to dict : ",dict1)  

OUTPUT 

Original dict :  {} 

Update data1 to dict :  {'Key1': 123} 

Update data2 to dict :  {'Key1': 123, 'Key2': 456} 
จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน เป็นการปรบัปรงุขอ้มลูในดกิชนันารโีดยการเพิม่คู่ของคยีแ์ละ

ขอ้มลูใหด้กิชนันารเีขา้ไปได้เรือ่ยๆ มขีอ้แมว้่าตอ้งมกีารประกาศตวัแปรดกิชนันารแีบบว่างเปล่าไวก่้อน
เสมอ คอื dict1 = { } ต่อจากนัน้จงึสามารถเพิม่ขอ้มลูได ้ในการใชง้านดกิชนันารขี ัน้สงูนัน้ ผูเ้ขยีน
โปรแกรมสามารถสรา้งคยี ์และขอ้มลู ไดห้ลายรปูแบบ เช่น คยีห์นึ่งค่ากบัขอ้มลูหนึ่งค่า คยีห์นึ่งค่ากบั
ขอ้มลูหลายค่า คยีห์ลายค่ากบัขอ้มลูหนึ่งค่า และคยีห์ลายค่ากบัขอ้มลูหลายค่า ดงัตวัอยา่ง 

numbers = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); # tuples 

chars = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'); # tuples 

DummyDict = {};  # Empty dictionary 

DummyDict['001'] = 'John'; #One to One Dict 

print("One to One Dictionary :",DummyDict) 

DummyDict['001'] = numbers;  #One to Many Dict 

print("One to Many Dictionary :",DummyDict) 

DummyDict = {}; 

DummyDict[numbers] = 'Python'; #Many to One Dict 

print("Many to One Dictionary :",DummyDict); 

DummyDict[numbers] = chars;  #Many to Many Dict 

print("Many to Many Dictionary :",DummyDict)  
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OUTPUT 

One to One Dictionary:{'001': 'John'} 

One to Many Dictionary:{'001': (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)} 

Many to One Dictionary:{(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9): 'Python'} 

Many to Many Dictionary : {(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9): ('a', 'b', 

'c', 'd', 'e', 'f')} 
 การแกไ้ขขอ้มลูในดกิชนันารสีามารถท าไดโ้ดยการอา้งถงึดว้ยคยี ์และก าหนดค่าโดยใช้
เครือ่งหมาย '=' เช่น dict1['Key1'] = 'xyz' (ก าหนดให ้Key1 ชีข้อ้มลู xyz) เป็นตน้ แต่ถา้ไมม่คียีอ์ยูใ่น
ตวัแปรดกิชนันารทีีป่ระกาศไว ้ไพธอนถอืว่าเป็นการสรา้งคู่ของคยีแ์ละขอ้มลูใหม ่ตวัอยา่งเช่น dict1 มี
ขอ้มลูดงันี้ 

  >>> dict1 = {'Key1': 123} 

 เมือ่ท าการเพิม่คู่ของคยีแ์ละขอ้มลูเขา้ไป (Key2: 345) โดยที ่dict1 ไมม่ขีอ้มลูชุดนี้อยูก่่อนหน้า 
จะท าให ้dict1 มขีอ้มลูดงันี้ 

>>> dict1['Key2'] = 456 

>>> dict1 

{'Key2': 456, 'Key1': 123} 

 การลบขอ้มลูออกจากดกิชนันารที าไดใ้น 3 รปูแบบคอื ลบเฉพาะสมาชกิทีต่อ้งการ เคลยีรค์่า
ขอ้มลูทัง้หมด หรอืลบตวัแปรดกิชนันารอีอกจากหน่วยความจ า โดยใชค้ าสัง่ del ส าหรบัการลบขอ้มลู
เฉพาะสมาชกิทีต่อ้งการท าไดโ้ดยใชร้ปูแบบค าสัง่ del ชื่อตวัแปร[คยี]์ การเคลยีรข์อ้มลูมรีปูแบบคอื ชื่อ
ตวัแปร.clear() และการลบตวัแปรดกิชนันารมีรีปูแบบ del ชื่อตวัแปร ดงัตวัอยา่ง 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'}; 

print("Original dict :",dict); 

del dict['Name']; # remove entry with key 'Name' 

print("After removed 'Name' :",dict); 

dict.clear();     # remove all entries in dict 

print("After cleared all :",dict); 

del dict ;        # delete entire dictionary 

print("After deleted form memory :",dict);  

OUTPUT 

Original dict : {'Class': 'First', 'Name': 'Zara', 'Age': 7} 

After removed 'Name' : {'Class': 'First', 'Age': 7} 

After cleared all : {} 

After deleted form memory : <class 'dict'> 
สมาชกิในดกิชนันาร ีสามารถเป็นไดท้ัง้ลสิต์และทพัเพลิ กรณทีีส่รา้งดกิชนันารโีดยมคียีเ์ป็น

ทพัเพลิและขอ้มลูสมาชกิเป็นสตรงิ ตวัอยา่งเช่น 

>>> Number = {(-1, 0, 1): 'Integer', (1.0, 0.0, -1.0): 'Float'} 

>>> Number 

{(-1, 0, 1): 'Integer', (1.0, 0.0, -1.0): 'Float'} 

หรอืกรณทีีส่รา้งดกิชนันารโีดยทีม่คียีเ์ป็นสตรงิและขอ้มลูสมาชกิเป็นสตรงิ จ านวนเตม็ หรอืลสิต ์เช่น 
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>>> myBoat = {"NAME":"KaDiMa", "LOA":18, "SAILS":["main","jib"]} 

>>> myBoat 

{'SAILS': ['main', 'jib'], 'NAME': 'KaDiMa', 'LOA': 18} 

NAME, LOA และ SAILS คอืคยีท์ีเ่ป็นสตรงิ ส าหรบัขอ้มลูสมาชกิทีเ่ป็นสตรงิคอื KaDiMa, จ านวนเตม็
คอื 18 และลสิตค์อื ["main","jib"] ตามล าดบั 

การแสดงผลขอ้มลูในดกิชนันารทีีม่คีวามยาวมากๆ นิยมใชค้ าสัง่ท าซ ้าช่วยในการแสดงผล เช่น for เป็น
ตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

dict1 = {1:"Python", 2:'Programming', 3:"Language", 4:"!!!."} 

for i in dict1: 

    print(dict1[i]) 

dict2 = {1:"Python", 2:(1, 2), '3':[3, 4, 5], 4:{"Name":"Suchart"}} 

for i in dict1: 

    print(dict2[i])  

OUTPUT 

Python 

Programming 

Language 

!!!. 

Python 

(1, 2) 

[3, 4, 5] 

{'Name': 'Suchart'} 
จากตวัอยา่ง dict1 เป็นตวัแปรชนิดดกิชนันารทีีม่คียีเ์ป็น จ านวนเตม็ และขอ้มลูสมาชกิเป็น

สตรงิ ในตวัอยา่งเลอืกใช ้for ในการแสดงผลขอ้มลูสมาชกิทัง้หมด โดย การดงึคยีอ์อกมาจาก dict1 ทลีะ
ค่า (for i in dict1) และใชค้ยีด์งักล่าว เขา้ถงึขอ้มลูสมาชกิทีเ่กบ็จรงิ เช่น เมือ่คยีเ์ท่ากบั 1 คยีด์งักล่าวจะ
ถูกเกบ็ไวใ้นตวัแปร i ต่อจากนัน้ใชต้วัแปร i เพื่ออา้งองิไปยงัขอ้มลูจรงิอกีครัง้ดว้ย dict1[i] = dict1[1] = 
"Python" ส าหรบัการแสดงผลขอ้มลูใน dict2 กจ็ะท าในลกัษณะเช่นเดยีวกนั  
 

คณุสมบติัของดิกชนันารีท่ีควรต้องจดจ า 

 ประการแรก: ตามทฤษฏแีลว้ คยีใ์นดกิชนันารจีะตอ้งมคี่าไมซ่ ้ากนัเลย แต่ในสถานะการณ์จรงิ 
ไพธอนยอมใหส้ามารถประกาศคยีท์ีเ่หมอืนกนัในดกิชนันารไีด ้(ไพธอนไมไ่ดต้รวจสอบขณะประกาศ
ขอ้มลูในตวัแปร) ส่งผลใหก้ารอ้างองิขอ้มลูทีม่คียีเ์หมอืนกนัเกดิขอ้ผดิพลาดคอื ไพธอนจะดงึขอ้มลู
รายการสุดทา้ยทีเ่จอในดกิชนันารอีอกมาแสดงผล โดยขอ้มลูทีซ่ ้ากนัในล าดบัก่อนหน้าจะไมถู่กน ามาใช้
งานเลย ยกตวัอยา่งเช่น 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Name': 'Manni'}; 

print ("dict['Name']: ", dict['Name']);  
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OUTPUT 

 

dict['Name']:  Manni 

จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน แสดงใหเ้หน็ว่ามคียีเ์หมอืนกนั 2 ต าแหน่งในดกิชนันาร ีคอื 
Name เมือ่ท าการเรยีกใชง้านขอ้มลู ปรากฎว่าโปรแกรมจะน าขอ้มลูหลงัสุดของดกิชนันารมีาแสดงผล
เสมอ ส่งผลใหคู้่ของขอ้มลู 'Name':'Zara' จะไมถู่กน ามาประมวลผลเลย 

 ประการท่ีสอง: โดยปกตคิยีจ์ะตอ้งเป็นค่าทีไ่มค่วรเปลีย่นแปลง เพราะเป็นค่าทีใ่ชอ้า้งองิถงึ
ขอ้มลูจรงิ ตวัอยา่งในชวีติประจ าวนั เช่น นกัศกึษาตอ้งมหีมายเลข ID ของนกัศกึษา และไมค่วรเปลีย่น 
ID ไปเรือ่ยๆ ฉนัใดกฉ็นันัน้ คยีไ์มค่วรเปลีย่นแปลงบ่อยเช่นเดยีวกนั แมว้่าเราสามารถใชข้อ้มลูหลาย
ประเภทเป็นคยีไ์ด ้เช่น สตรงิ ตวัเลข หรอืทพัเพลิ แต่ไพธอนไมแ่นะน าใหใ้ชค้ยีใ์นลกัษณะทีค่ยีถ์ูกครอบ
ดว้ย […] เพราะจะท าใหไ้พธอนเกดิความสบัสนในการอา้งถงึขอ้มลู และเกดิความผดิพลาด เช่น  

dict = {['Name']: 'Zara', 'Age': 7}; 
print ("dict['Name']: ", dict['Name']);  

OUTPUT 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/testx.py", line 1, in <module> 

    dict = {['Name']: 'Zara', 'Age': 7}; 

TypeError: unhashable type: 'list' 
แต่ถา้จ าเป็นตอ้งการใช ้[…] เป็นคยีจ์รงิๆ สามารถท าได้โดยใชเ้ครือ่งหมาย '' ในลกัษณะดงันี้ 
'[KeyName]'แทน เช่น 

dict = {'[Name]': 'Zara', 'Age': 7}; 

print ("dict['[Name]']: ", dict['[Name]']);  

OUTPUT 

 

dict['[Name]']:  Zara 

 

เซต (Sets) 

เซต ในทางคณติศาสตรเ์ป็นค าทีใ่ชบ้่งบอกถงึกลุ่มของสิง่ต่างๆ ว่า สิง่ใดอยูใ่นกลุ่ม สิง่ใดไมอ่ยูใ่น
กลุ่ม เช่น เซตสระในภาษาองักฤษ หมายถงึ กลุ่มของสระองักฤษ a, e, i, o และ u เซตของจ านวนนบัที่
น้อยกว่า 10 หมายถงึ กลุ่มตวัเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็นตน้ สิง่ทีอ่ยูใ่นเชต็เรยีกว่า สมาชกิ 
(Element หรอื Members) คุณสมบตัขิองเซตคอื สมาชกิไมจ่ าเป็นตอ้งเรยีงล าดบั และสมาชกิตอ้งไมซ่ ้า
กนั ส าหรบัการด าเนินงานกบัเซตพืน้ฐานประกอบไปดว้ย การทดสอบความเป็นสมาชกิ การขจดัสมาชกิ
ทีซ่ ้ากนัทัง้หมดในเซต, union, intersection, difference และ symmetric difference เป็นตน้ ในไพธอน
จะใชส้ณัลกัษณ์ {…} ส าหรบัสรา้งตวัแปรชนิดเซต และใช ้set() ในการก าหนดว่าเป็นเซตว่าง ดงั
ตวัอยา่ง ต่อไปนี้ 
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>>> setx = set(); # empty set 

>>> type(setx); 

<class 'set'> 

จากตวัอยา่งค าสัง่ขา้งบน เป็นการสรา้งตวัแปร setx ใหเ้ป็นเซตว่าง เมือ่เรยีกค าสัง่ type(setx) จะแสดง
ประเภทของตวัแปร setx คอื set  

 
Note: ควรจ าไวว้่า การประกาศตวัแปรเซตใหเ้ป็นเซตว่าง จะตอ้งใชฟั้งชนั set() เทา่นัน้ ผูใ้ช้
ไมส่ามารถใช ้setx = { } ได ้เพราะไพธอนจะมองว่าเป็นตวัแปรชนิดดกิชนันาร ีและไม่
สามารถใชร้ปูแบบ setx = ( ) ได ้เพราะจะเป็นตวัแปรทพัเพลิ และ setx = [ ] จะเป็นตวัแปร
ชนิดลสิตแ์ทน   

 ตวัอยา่งการประกาศตวัแปรเซตทีไ่มว่่าง 

basket = {'apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana'} 

print(basket) # show that duplicates have been removed 

OUTPUT 

 

{'banana', 'orange', 'apple', 'pear'} 

จากโปรแกรมตวัอยา่งขา้งบน เป็นการประกาศตวัแปรชนิดเซต basket พรอ้มก าหนดค่าของสมาชกิ 
เป็น apple, orange, pear, banana เหน็ไดว้่าสมาชกิทีก่ าหนดลงไปในเซตจะมคี่าทีซ่ ้ากนั แต่เมือ่สัง่รนั
โปรแกรมผลลพัธท์ีไ่ดค้อื เซตจะท าการก าจดัสมาชกิทีซ่ ้ากนัออก จงึเหลอืแค่ 4 ตวัเท่านัน้ 

 การสรา้งเซตในไพธอนสามารถสรา้งจากลสิต์ และทพัเพลิได ้โดยการประกาศตวัแปร และขอ้มลู
ชนิดลสิตก่์อน แลว้จงึเรยีกฟังชนัเพื่อเปลีย่นค่าตวัแปรจากชนิดลสิตม์าเป็นเซต โดยใชฟั้งชนั set() ดงันี้ 

List_x = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana'] 

type(list_x) 

<class 'list'> # Declear list_x was List 

setList = set(list_x) # Converting List to Set 

print(setList) 

{'banana', 'orange', 'apple', 'pear'} # remove duplicate member 

type(setList) 

<class 'set'> 

tuple_x = ("hello", "world", "of", "words", "of", "world") 

type(setTuple)  # Declear tuple_x was Tuple 

<class 'tuple'> 

setTuple = set(tuple_x) # Converting Tuple to Set 

print(setTuple) 

{'world', 'of', 'hello', 'words'} 

 

 ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถประกาศเซตจากตวัอกัษร หรอืตวัเลขทีไ่มซ่ ้ากนัไดใ้นครัง้เดยีว โดยใช้
รปูแบบคอื set('ตวัเลขหรอืตวัอกัษร') ดงันี้ 
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setA = set('abracadabra') 

setB = set('alacazam') 

setC = set('112768730893488746249') 

print(setA) 

print(setB) 

print(setC)  

OUTPUT 

{'b', 'r', 'a', 'd', 'c'} 

{'z', 'c', 'a', 'l', 'm'} 

{'2', '3', '0', '1', '6', '7', '4', '8', '9'} 
การตรวจสอบขอ้มลูในเซต ท าไดโ้ดยใชค้ าสัง่ in ดงันี้ 

 เมือ่ setA มคี่าเท่ากบั {'b', 'r', 'a', 'd', 'c'} 

>>> 'a' in setA 

True 

>>> 'z' in setA 

False 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า 'a' เป็นสมาชกิทีอ่ยูใ่น setA และ 'z' ไมเ่ป็น
สมาชกิใน setA   

ไพธอนเตรยีมค าสัง่ไวใ้หผู้ใ้ชง้านสามารถด าเนินการเกี่ยวกบัเซต เช่น union (|), intersection (&), 
difference (-), symmetric difference (^) ไวอ้ยา่งครบถว้น ดงันี้ 

 ก าหนดให ้S1 = {1, 2, 3, 5, 8, 13} และ S2 = {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

ยเูนียน (Union) ของเซต S1 และ S2 คอืเซตทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิของเซต S1 หรอื S2 ใชส้ญัลกัษณ์ 
'|' ดงัรปู 4.2 

 
รปูท่ี 4.2 S1 | S2 

S1=set((1,1,2,3,5,8,13)) 

S2=set((2,3,5,7,11,13)) 

print("Set S1 :",S1) 

print("Set S2 :",S2) 

print("Set S1 | S2 :",S1|S2)  

OUTPUT 

Set S1 : {1, 2, 3, 5, 8, 13} 

Set S2 : {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

Set S1 | S2 : {1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13} 
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อินเตอรเ์ซคชนั (Intersection) ของเซต S1 และ S2 คอื เซตทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิของเซต S1 และ 
S2 ใชส้ญัลกัษณ์ '&' ดงัรปู 4.3 

 
รปูท่ี 4.3 S1 & S2 

print("Set S1 :",S1) 

print("Set S2 :",S2) 

print("Set S1 & S2 :",S1&S2)  

OUTPUT 

Set S1 : {1, 2, 3, 5, 8, 13} 

Set S2 : {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

Set S1 & S2 : {2, 3, 5, 13} 
 

ผลต่าง (Difference) ของเซต S1 และ S2 คอืเซตทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิทีเ่ป็นสมาชกิของเซต S1 แต่
ไมเ่ป็นสมาชกิของเซต S2 ใชส้ญัลกัษณ์ '-' ดงัรปู 4.4 

 
รปูท่ี 4.4 S1 - S2 

print("Set S1 :",S1) 

print("Set S2 :",S2) 

print("Set S1 - S2 :",S1-S2)  

OUTPUT 

Set S1 : {1, 2, 3, 5, 8, 13} 

Set S2 : {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

Set S1 - S2 : {8, 1} 
 

ผลต่างสมมาตร (Symmetric difference) ของเซต S1 และ S2 คอืเซตทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิทีอ่ยูใ่น
เซต S1 หรอืเซต S2 แต่ไมใ่ช่สมาชกิทีอ่ยู่ทัง้ใน S1 และ S2 ใชส้ญัลกัษณ์ '^' ดงัรปู 4.5 



 

ห น้ า  92 

 

 
รปูท่ี 4.5 S1 ^ S2 

print("Set S1 :",S1) 

print("Set S2 :",S2) 

print("Set S1 ^ S2 :",S1^S2)  

OUTPUT 

Set S1 : {1, 2, 3, 5, 8, 13} 

Set S2 : {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

Set S1 ^ S2 : {1, 7, 8, 11} 
 

ตวัด าเนินการท่ีใช้เปรียบเทียบส าหรบัเซต (Set comparison operators) 

 ส าหรบัตวัด าเนินการทีใ่ชก้บัเซตประกอบไปดว้ย <, <=, >, >=, ==, !=, in , not in ซึง่จะอธบิาย
ไวอ้ยา่งละเอยีดในหวัขอ้นิพจน์ ตวัด าเนินการ และตวัถูกด าเนินการ แต่ในหวัขอ้นี้จะอธบิายการใชง้าน
กบัตวัด าเนินการพืน้ฐาน เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของเซตในเบือ้งตน้ ตวัด าเนินการทีใ่ชบ้่อยๆ คอื in 
และ not in ความหมายคอื เป็นสมาชกิ หรอืไมเ่ป็นสมาชกิ ตวัอยา่งเช่น 
 ก าหนดให ้S1 = {1, 2, 3, 5, 8, 13} และ S2 = {2, 3, 5, 7, 11, 13} 

>>> S1 = {1, 2, 3, 5, 8, 13}; 

>>> S2 = {2, 3, 5, 7, 11, 13}; 

>>> S3 = {3, 5, 8} 

>>> 3 in S1 

True 

>>> 7 in S1 

False 

เครือ่งหมาย <, <=, >, >= ใชส้ าหรบัการเปรยีบเทยีบ 2 เซตใดๆ ถงึความเป็น superset และ subset 
เช่น ถา้ S1 เป็น subset ของ S2 กต่็อเมือ่สมาชกิทุกตวัใน S1 อยูใ่น S2 ใชต้วัด าเนินการ <=, S1 เป็น 
proper subset ของ S2 ใชต้วัด าเนินการ < เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

>>> S1 < S2 

False 

S1 < S2 เป็นเทจ็เพราะสมาชกิใน S1 และ S2 มคี่าเท่ากนั 
>>> S1 >= S3 

True 

S1 >= S3 เป็นจรงิเพราะสมาชกิใน S1 มากกว่า S3  
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การสรา้งเซตขัน้สงู ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งเซตไดจ้ากตวัแปรหลายชนิด เช่นเซตทีม่คีู่ของสมาชกิ
อยูภ่ายใน ดงัตวัอยา่ง 

>>> A = Set([('Yes', 'No'), ('Yes', 'Idontknow'), ('No', 

'Yes'), ('No', 'Idontknow')]) 
>>> ('Yes','No') in A 
True 

จากโปรแกรมตวัอยา่งขา้งบน เซต A ถูกสรา้งมาจากตวัแปรชนิดทพัเพลิ ('Yes', 'No'), ('Yes', 
'Idontknow'), ('No', 'Yes') และ ('No', 'Idontknow') ทัง้หมดถูกครอบดว้ยลสิต ์[…] อกีครัง้ แลว้จงึท า
การแปลงจากลสิตไ์ปเป็นตวัแปรชนิดเซต สงัเกตเหน็ว่าในบางครัง้ การสรา้งตวัแปรเซตจากตวัแปรชนิด
อื่นๆ จะใหค้วามสะดวกกว่าการก าหนดสมาชกิใหก้บัตวัแปรเซตตรงๆ 

แมว้่าเซตจะไมใ่ช่ตวัแปรอนัดบั (sequence) แต่ถา้ตอ้งการประมวลผลสมาชกิแต่ละตวัในเซต
นิยมใช ้for (ซึง่จะกล่าวอย่างละเอยีดในหวัขอ้ เงือ่นไข และการควบคุมทศิทางโปรแกรม) ในการเขา้ถงึ
สมาชกิในเซต ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

even = set(range(2,10,2)); 

odd = set(range(1,10,2)); 

zero = set((0,'00')); 

for n in even|odd|zero: 

    print ("Member of set even|odd|zero :",n)  

OUTPUT 

Member of set even|odd|zero : 0 

Member of set even|odd|zero : 1 

Member of set even|odd|zero : 2 

Member of set even|odd|zero : 3 

Member of set even|odd|zero : 4 

Member of set even|odd|zero : 5 

Member of set even|odd|zero : 6 

Member of set even|odd|zero : 7 

Member of set even|odd|zero : 8 

Member of set even|odd|zero : 9 

Member of set even|odd|zero : 00 
 

สรปุการใช้งานข้อมลูพื้นฐานและข้อมลูเชิงประกอบ 

 จากตารางที ่4.3 แสดงการเปรยีบเทยีบการใชง้านของตวัแปรชนิดพืน้ฐานคอื สตรงิกบัขอ้มลู
เชงิประกอบคอื ลสิต ์ดกิชนันาร ีทพัเพลิและเซต็ ดงันี้ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงสรปุการใชง้านขอ้มลูพืน้ฐานและขอ้มลูเชงิประกอบ 

การด าเนินการ สตริง ลิสต ์ ดิกชนันารี ทพัเพิล เซต็ 
การสรา้ง  '…' หรอื "…" 

เช่น 
[…] เช่น 

L = [1, 2,.., n] 
{…} เช่น (…) เช่น  {…} เช่น  

Z = {1, 2,…, n} 
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S = "Hello 
World" 

D = {key1:1, 
key2:2,…, keyn:n} 

T = (a, b,…, 
n) 

การเขา้ถงึสมาชกิ 
 

S[i] เช่น 
S[0], S[-1] 

L[i] เช่น 
L[0], L[-1] 

D[key] เช่น 
D['key1'] 

T[i] เช่น 
T[0], T[-1] 

for z in Z: เช่น 
for z in Z: 
print(z) 

ตรวจสอบความ
เป็นสมาชกิ  

Char in S เช่น 
'H' in S 

e in L เช่น 
1 in L 

key in D เช่น 
'key1' in D 

e in T เช่น 
2 in T 

e in Z เช่น 
1 in Z 

การลบสมาชกิ 1 
ตวั  

ลบไม่ได ้แต่ใช้
การสรา้งใหม่ได้
เช่น S = S[:i-1] 

+ S[i:] 

del L[i] เช่น 
del L[0] 

del D[key] เช่น 
del D['key1'] 

ลบไม่ได ้แต่ให้
แปลงเป็นลสิต์
ก่อนแลว้จงึลบ, 
การลบทพัเพลิ

ใช ้del T 

Z.remove(e) 
เช่น 

Z.remove(1) 
หรอื Z.pop() 

การแกไ้ขสมาชกิ 
 

แกไ้ขไม่ได ้แต่ใช้
การสรา้งใหม่ได ้
เช่น S = S[:i-1] 
+ new + S[i:] 

L[i] = new 
เช่น 

L[0] = 5 

D[key] = new เช่น 
D['key1'] = 5 

แกไ้ขไม่ได ้แต่
ใหแ้ปลงเป็น

ลสิตก์่อนแลว้จงึ
แกไ้ข แลว้จงึ
แปลงกลบัเป็น
ทพัเพลิอกีครัง้ 

แกไ้ขไม่ได ้

เพิม่สมาชกิใหม่ 
 

เพิม่สมาชกิตรงๆ 
ไม่ได ้ใช ้S = S 
+ 'new' แทน 

L.append(e) 
เช่น 

L.append(5) 

D[newkey] = new 
เช่น 

D['key5'] = 5 

เพิม่ไมไ่ด ้แต่
ใหแ้ปลงเป็น

ลสิตก์่อนแลว้จงึ
เพิม่ 

Z.add(e) เช่น 
Z.add(5) 

การลบสมาชกิ
หลายตวั

แบบต่อเนื่อง  

ลบไม่ได ้แต่ใช้
การสรา้งใหม่ได ้
เช่น S = S[:i] + 

S[k:] 

del L[i:k] เช่น 
del L[2:4] 

ลบไม่ได ้แต่ถา้เคลยีร์
ขอ้มลูทิง้ทัง้หมด
สามารถท าได ้คอื 

D.clear() 

ลบไม่ได ้แต่ให้
แปลงเป็นลสิต์
ก่อนแลว้จงึลบ 

ลบไม่ได ้แต่ถา้
เคลยีรข์อ้มลูทิง้
ทัง้หมดสามารถ

ท าได ้คอื 
Z.clear() 

แกไ้ขสมาชกิ
หลายตวั

แบบต่อเนื่อง  

แกไ้ขไม่ได ้แต่ใช้
การสรา้งใหม่ได ้
เช่น S = S[:i-1] 
+ news + S[i:] 

L[i:k] = 
Lnews เช่น 

L[2:4] = [0, 0] 

แกไ้ขไม่ได ้ แกไ้ขไม่ได ้แต่
ใหแ้ปลงเป็น

ลสิตก์่อนแลว้จงึ
แกไ้ข 

แกไ้ขไม่ได ้

การเพิม่สมาชกิ
มากกว่า 1 ตวั 
 

เพิม่ไมไ่ด ้แต่ใช้
การสรา้งใหม่ได ้
เช่น S = S + 

news 

L.extend(Lne
ws) หรอื L + 
L + Lnews 

D.update(newD) เช่น 
D.update({'key3':3}) 

เพิม่ไมไ่ด ้แต่
ใหแ้ปลงเป็น

ลสิตก์่อนแลว้จงึ
เพิม่ 

Z.update(newZ) 
เช่น 

Z.update({1, 2}) 

 

 การสร้าง  



 

ห น้ า  95 

 

 ตวัแปรชนิดสตรงิ  S = 'Hello World' หรอื S = "Hello World" 

 ตวัแปรชนิดลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5], L= ['Yes', 'No', 'OK'], L = [1, 0.5, 'True'] 

 ตวัแปรชนิดดกิชนันาร ี D = {1:'One', 1:'Two', 1:'Three'}, D = {'key1':1, 'key2':2} 

ตวัแปรชนิดทพัเพลิ  T = (1, 2, 3, 4), T = (1, 0.5, 'True') 

ตวัแปรชนิดเซต็  Z = {1, 2, 3, 4}, T = {1, 0.5, 'True'} 

 การเข้าถึงสมาชิก 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S[0]  'H', S[-1]  'd' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ L[0]  1, S[-1]  5 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ L['key1']  1 

ทพัเพลิ  T = (1, 2, 3, 4) แลว้ T[0]  1, S[-1]  4  

เซต็  Z = {1, 2, 3, 4} แลว้ for z in Z: print(z)  พมิพเ์ลข 1 ถงึ 4 

 การตรวจสอบความเป็นสมาชิก 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ 'H' in S  True, 'X' in S  False 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ 1 in L  True, 9 in S  False 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ 'key1' in D  True 

ทพัเพลิ  T = (1, 2, 3, 4) แลว้ 1 in T  True, 9 in T  False  

เซต็  Z = {1, 2, 3, 4} แลว้ 1 in Z  True, 9 in Z  False 

 การลบสมาชิก 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S = S[:3-1] + S[6:]  'HeWorld' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ del L[0]  [2, 3, 4, 5] 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ del D['key1']  {'key2':2} 

ทพัเพลิ  ไมส่นบัสนุนการลบสมาชกิตอ้งแปลงเป็นลสิตก่์อนแลว้จงึลบ 

เซต็  Z = {1, 2, 3, 4} แลว้ Z.remove(1)  {2, 3, 4} 
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 การแก้ไขหรือปรบัปรงุสมาชิก 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S = S[:3-1] + 'XX' + S[6:]  'HeXXWorld' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ L[0] = 0  [0, 2, 3, 4, 5] 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ D['key1'] = 9  {'key1':9, 'key2':2} 

ทพัเพลิ  ไมส่นบัสนุนการแกไ้ขสมาชกิตอ้งแปลงเป็นลสิตก่์อนแลว้จงึแกไ้ข 

เซต็  ไมส่นบัสนุนการแก้ไขสมาชกิ 

 การเพ่ิมสมาชิกใหม่ 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S = 'X' + S + 'X'  'XHello WorldX' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ L.append(6)  [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ D['key3'] = 3  {'key1':1, 'key2':2, 'key3':3} 

ทพัเพลิ  ไมส่นบัสนุนการเพิม่สมาชกิใหมต่อ้งแปลงเป็นลสิตก่์อนแลว้จงึเพิม่ 

เซต็  Z = {1, 2, 3, 4} แลว้ Z.add(5)  {1, 2, 3, 4, 5} 

 การลบสมาชิกหลายตวัแบบต่อเน่ือง 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S = S[:2] + S[7:]  'Heorld' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ del L[2:4]  [1, 2, 5] 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ D.clear()  { } 

ทพัเพลิ  ไมส่นบัสนุนการลบสมาชกิใหมต่อ้งแปลงเป็นลสิตก่์อนแลว้จงึลบ 

เซต็  Z = {1, 2, 3, 4} แลว้ Z.clear()  set() 

 การแก้ไขหรือปรบัปรงุสมาชิกหลายตวัแบบต่อเน่ือง 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S = S[:3-1] + 'XX' + S[6:]  'HeXXWorld' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ L[2:4] = [0, 0]   [1, 2, 0, 0, 5] 

 ดกิชนันาร ี ไมส่นบัสนุนการแกไ้ข 

ทพัเพลิ  ไมส่นบัสนุนการแกไ้ขสมาชกิตอ้งแปลงเป็นลสิตก่์อนแลว้จงึแกไ้ข 
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เซต็  ไมส่นบัสนุนการแก้ไข 

 การเพ่ิมสมาชิกหลายตวัแบบต่อเน่ือง 

 สตรงิ  S = 'Hello World' แลว้ S = S + ' Python'  'Hello World Python' 

 ลสิต ์ L = [1, 2, 3, 4, 5] แลว้ L.extend([6, 7]) = [0, 0]   [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 ดกิชนันาร ี D = {'key1':1, 'key2':2} แลว้ D.update({'key3':3, 'key4':4})  {'key1': 1, 
'key2': 2, 'key3': 3, 'key4': 4} 

ทพัเพลิ  ไมส่นบัสนุนการเพิม่สมาชกิตอ้งแปลงเป็นลสิตก่์อนแลว้จงึเพิม่ 

เซต็  Z = {1, 2, 3, 4} แลว้ Z.update({5, 6})  {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 

 

จบบทท่ี 4 
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บทท่ี 5 

นิพจน์ ตวัด ำเนินกำร และตวัถกูด ำเนินกำร 
(Expression, Operators and Operands) 

 

นิพจน์ (Expression) คอื การด าเนินการทีป่ระกอบดว้ยตวัด าเนินการ (Operator) และตวัถูก
ด าเนินการ (Operand) 

ตวัด าเนินการ (Operator) คอื สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการแทนการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งกบัขอ้มลู
เช่น +, -, *, **, /, //, %, =, >, <, !=, ==, <> เป็นตน้ 

ตวัถูกด าเนินการ (Operand) คอื ขอ้มลูทีถู่กกระท าโดยตวัด าเนินการ ซึง่ตวัถูกด าเนินการอาจ
อยูใ่นรปูของตวัแปร (Variable) ค่าคงที ่(Constant) ค่าทีไ่ดร้บัจากฟังก์ชนั (Return function) หรอื
แมก้ระทัง่นิพจน์ (Expression) เอง กเ็ป็นตวัถูกด าเนินการได ้เช่น  a+b,  x++, a != b, x = (a + b) / 2 
เป็นตน้ จากตวัอยา่ง y = x2 + 2x + 1 

y, x, 1 คอื ตวัถูกด าเนินการ (Operand) 

=, +, ยกก าลงัสอง คอื ตวัด าเนินการ (Operator) 

y = x2 + 2x + 1 ทัง้หมด คอื นิพจน์ (Expression) 

ภาษาไพธอนสนบัสนันตวัด าเนินการหลายแบบ คอื Arithmetic Operators, Comparison Operators, 
Assignment Operators, Logical Operators, Bitwise Operators, Membership Operators, Identity 
Operators 

1. ตวัด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร ์(Arithmetic Operators) 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึการท างานของตวัด าเนินการทางคณติศาสตร ์สมมตุใิห ้ตวัแปร a = 10, b = 5, 
c = 9.0, d = 2.0, e = -3.5 ส าหรบัตวัอยา่งการด าเนินการทางคณติศาสตรแ์สดงในตารางที ่4.1 

ตำรำงท่ี 4.1 Arithmetic Operators 



 

ห น้ า  99 

 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง (a = 10, b = 5, c = 9.0, d = 2.0, e = -3.5) 
+ การบวก 

(Addition) 
a + b = 15, a + c = 19.0 

- การลบ 
(Subtraction) 

a – b = 5, b – a = -5, c – d = 7.0, d – c = -7.0 

* การคณู 
(Multiplication) 

a * b = 50, b * d = 10.0, a * e = -35.0, e * e = 12.25 

/ การหาร 
(Division) 

a / b = 2.0, b / a = 0.5, d / c = 2.99999, c / b = 1.8, e / d = -
1.75, e / e = 1.0 

% การหารเอาเศษ 
(Modulus) 

a % b = 0 

5

2

10
10

0
 หรอื b % a = 5  

10 5

5

0

 
c % d = 1.0, c % e = -1.5, e % c = 5.5 

** เลขยกก าลงั 
(Exponent) 

a**b (ab) = 100000 หรอื b**a (ba) = 9,765,625  
d**e = 0.0883, e**d = -12.25 

// การหารเอาส่วน 
(Floor division) 

a // b = 2 
5

2

10
10

0  หรอื b // a = 0 
10 5

5

0

 

ถา้ 9 // 2 = 4,  9.0 // 2.0 = 4.0, 9.0 // 2 = 4.0 และ 9 // 2.0 = 4.0  
ตวัอยา่ง Arithmetic Operators 

a = 21 

b = 10 

c = 0 

c = a + b 

print ("1: Value of c is ", c) 

c = a – b 

print ("2: Value of c is ", c) 

c = a * b 

print ("3: Value of c is ", c) 

c = a / b 

print ("4: Value of c is ", c) 

c = a % b 

print ("5: Value of c is ", c) 

a = 2 

b = 3 

c = a**b 

print ("6: Value of c is ", c) 

a = 10 

b = 5 

c = a//b  

print ("7: Value of c is ", c)  
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OUTPUT 

1: Value of c is  31 

2: Value of c is  11 

3: Value of c is  210 

4: Value of c is  2.1 

5: Value of c is  1 

6: Value of c is  8 

7: Value of c is  2 
 

2. ตวัด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรเปรียบเทียบ (Comparison Operators) 

 เป็นการเปรยีบเทยีบกนัระหว่างขอ้มลู หรอืตวัถูกด าเนินการอย่างน้อย 2 จ านวน โดยการ
เปรยีบเทยีบนัน้จะท าการเปรยีบเทยีบทลีะ 2 จ านวน ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูตรรกะ (Boolean) คอื จรงิ 
(True) หรอื เทจ็ (False) ถา้มกีารเปรยีบเทยีบมากว่า 2 จ านวน จะท าการเปรยีบเทยีบจากดา้นซา้ยมอื
ไปขวามอื หรอืภายในวงเลบ็ก่อน โดยมกีารเชื่อมดว้ยตรรกะ เช่น and (และ) or (หรอื) ดงัตวัอยา่งใน
ตารางที ่4.2 โดยสมมตุวิ่า ตวัแปร a = 10, b = 5, c = 9.0, d = 2.0, e = -3.5 

ตำรำงท่ี 4.2 Comparison Operators 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง (a = 10, b = 5, c = 9.0, d = 2.0, e = -3.5) 
== เท่ากบั 

(Equal) 
เป็นจรงิกต่็อเมือ่ ซา้ยเท่ากบัขวา เช่น a == b ใหผ้ลลพัธ์
คอื เทจ็  
x = 'str'; y = 'stR'; x == y ผลลพัธค์อื เทจ็ 

!= ไมเ่ท่ากบั 
(Not equal) 

เป็นจรงิกต่็อเมือ่ ซา้ยไมเ่ท่ากบัขวา เช่น b != c ให้
ผลลพัธค์อื จรงิ 

> มากกว่า(Greater than) เป็นจรงิกต่็อเมือ่ ซา้ยมากกว่าขวา เช่น c > d ใหผ้ลลพัธ์
คอื จรงิ 

< น้อยกว่า  
(Less than) 

เป็นจรงิกต่็อเมือ่ ซา้ยน้อยกว่าขวา เช่น d < e ใหผ้ลลพัธ์
คอื เทจ็ 

>= มากกว่าหรอืเท่ากบั 
(Greater than or equal to) 

เป็นจรงิกต่็อเมือ่ ซา้ยมากกว่าหรอืเท่ากบัขวา เช่น a >= 
c ใหผ้ลลพัธค์อื จรงิ, (3 >= 5) ใหผ้ลลพัธค์อื เทจ็ 

<= น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
(Less than or equal to) 

เป็นจรงิกต่็อเมือ่ ซา้ยน้อยกว่าหรอืเท่ากบัขวา เช่น b <= 
c ใหผ้ลลพัธค์อื จรงิ, (5.0 <= 5) ใหผ้ลลพัธค์อื จรงิ 

 

 
Note: ภาษาไพธอนไมส่นันสนุนตวัด าเนินการ ===, !==, <> เหมอืนในภาษา C/C++ 

ตวัอยา่ง Comparison Operators 

a = 21 
b = 10 
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c = 0 
if ( a == b ): 

   print ("Line 1 - a is equal to b") 

else: 

   print ("Line 1 - a is not equal to b") 

if ( a != b ): 

   print ("Line 2 - a is not equal to b") 

else: 

   print ("Line 2 - a is equal to b") 

if ( a < b ): 

   print ("Line 3 - a is less than b") 

else: 

   print ("Line 3 - a is not less than b") 

if ( a > b ): 

   print ("Line 4 - a is greater than b") 

else: 

   print ("Line 4 - a is not greater than b") 

a = 5; 

b = 20; 

if ( a <= b ): 

   print("Line 5 - a is either less than or equal to  b") 

else: 

   print("Line 5 - a is neither less than nor equal to  b") 

if ( b >= a ): 

     print("Line 6 - b is either greater than  or equal to b") 
else: 

   print("Line 6 - b is neither greater than  nor equal to b") 

OUTPUT 

Line 1 - a is not equal to b 

Line 2 - a is not equal to b 

Line 3 - a is not less than b 

Line 4 - a is greater than b 

Line 5 - a is either less than or equal to  b 

Line 6 - b is either greater than  or equal to b 
 

3. ตวัด ำเนินกำรก ำหนดค่ำ (Assignment Operators)  

เป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชส้ าหรบัก าหนดค่า หรอืเปลีย่นแปลงค่าใหแ้ก่ตวัแปร ซึง่ตวัแปร
ทางดา้นซา้ยมอืจะถูกก าหนดค่าจากขอ้มลูหรอืตวัแปรจากดา้นขวามอื โดยสมมตุวิ่า ตวัแปร a = 
10, b = 5, c = 9.0, d = 2.0, e = -3.5  

 ตำรำงท่ี 4.3 Assignment Operators 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง (a = 10, b = 5, c = 9.0, d = 2.0, e = -3.5) 
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= 
ซา้ย=ขวา 

ก าหนดค่า 
(Simple assignment 

operator) 

ก าหนดค่าทางดา้ขวามอื (ขวามอืของผูอ่้าน) ใหก้บัตวั
แปรทางดา้นซา้ยมอื เช่น a = b + c (a มคี่าเท่ากบั 
14.0), d = 4.0 (d มคี่าเท่ากบั 4.0)  

+= บวกก่อนก าหนดค่า 
(Add and assignment 

operator) 

น าค่าทางซา้ยมอืบวกทางขวาแลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปรทาง
ซา้ยมอื เช่น a += b (a = a + b) ซึง่ a มคี่าเท่ากบั 15 

-= ลบก่อนก าหนดค่า 
(Subtract and assignment 

operator) 

น าค่าทางซา้ยมอืลบทางขวาแลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปรทาง
ซา้ยมอื เช่น a -= b (a = a - b) ซึง่ a มคี่าเท่ากบั 5 

*= คณูก่อนก าหนดค่า  
(Multiply and assignment 

operator) 

น าค่าทางซา้ยคณูทางขวาแลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปรทาง
ซา้ยมอื เช่น a *= b (a = a * b) ซึง่ a มคี่าเท่ากบั 50 

/= หารก่อนก าหนดค่า  
(Divide and assignment 

operator) 

น าค่าทางซา้ยหารทางขวาแลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปรทาง
ซา้ยมอื เช่น a /= b (a = a / b) ซึง่ a มคี่าเท่ากบั 2.0 

%= หารเอาเศษก่อนก าหนดค่า 
(Modulus and assignment 

operator) 

น าค่าซา้ยหารแบบเอาเศษดว้ยค่าทางขวามอื แลว้เกบ็
เศษทีไ่ดไ้วท้างซา้ย เช่น a %= b (a = a % b) ซึง่ a มี
ค่าเท่ากบั 0 

**= ยกก าลงัก่อนก าหนดค่า 
(Exponent and assignment 

operator) 

น าค่าซา้ยยกก าลงัดว้ยค่าทางขวามอื แลว้ค่าทีไ่ดไ้วท้าง
ซา้ยมอื เช่น a **= b (a = a ** b) ซึง่ a มคี่าเท่ากบั 
10,000 

//= หารเอาส่วนก่อนก าหนดค่า 
(Floor dividion and assigns 

a value) 

น าค่าซา้ยหารเอาส่วนดว้ยค่าทางขวามอื แลว้ค่าทีไ่ดไ้ว้
ทางซา้ยมอื เช่น a //= b (a = a // b) ซึง่ a มคี่าเท่ากบั 2 

ตวัอยา่ง Assignment Operators 

a = 21 
b = 10 
c = 0 
c = a + b 
print ("Line 1 - Value of c is ", c) 
c += a 

print ("Line 2 - Value of c is ", c) 
c *= a 

print ("Line 3 - Value of c is ", c) 
c /= a  

print ("Line 4 - Value of c is ", c)  
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c  = 2 

c %= a 

print ("Line 5 - Value of c is ", c) 
c **= a 

print ("Line 6 - Value of c is ", c) 
c //= a 

print ("Line 7 - Value of c is ", c)  

OUTPUT 

Line 1 - Value of c is  31 

Line 2 - Value of c is  52 

Line 3 - Value of c is  1092 

Line 4 - Value of c is  52.0 

Line 5 - Value of c is  2 

Line 6 - Value of c is  2097152 

Line 7 - Value of c is  99864 
 

4. ตวัด ำเนินกำรระดบับิต (Bitwise Operators) 

 ก่อนท าความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัด าเนินการระดบับติ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจเกีย่วกบัตารางความจรงิ 
(Truth table) ของตวัด าเนินการ AND (และ), OR (หรอื), NOT (ไม่), XOR ก่อน ในตารางที ่4.4  

ตำรำงท่ี 4.4 Truth table 

ค่ำในตวัแปร ตวัด ำเนินกำร 
A B A AND B A OR B A XOR B NOT A 
0 0 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 0 0 

 จากตารางที ่4.4 มขีอ้สงัเกตว่า 

  AND ผลลพัธม์คี่าเท่ากบั จรงิ (1) กต่็อเมือ่ A และ B ตอ้งเป็นจรงิทัง้คู่ 
  OR ผลลพัธม์คี่าเท่ากบั เทจ็ (0) กต่็อเมือ่ A และ B ตอ้งเป็นเทจ็ทัง้คู่ 
 XOR ผลลพัธม์คี่าเท่ากบั จรงิ (1) กต่็อเมือ่ ค่า A และ B เหมอืนกนั เช่น A, B = 0 หรอื A, B = 
1 และ ผลลพัธม์คี่าเท่ากบั เทจ็ (0) กต่็อเมือ่ ค่า A และ B ต่างกนั เช่น A = 0, B = 1 หรอื A = 1, B = 0 
เป็นตน้  

 
Tips: การหาค่า AND, OR, XOR ใหไ้ดร้วดเรว็คอื กรณ ีAND ถา้ค่าใดค่าหนึ่งเป็น 0 จะท า
ใหผ้ลลพัธเ์ป็นเทจ็ทนัท ีกรณ ีOR ถา้ค่าใดค่าหนึ่งเป็น 1 จะท าใหผ้ลลพัธเ์ป็นจรงิทนัท ีและ 
XOR คอืเหมอืนกนัได ้0 ต่างกนัได ้1  
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Note: ภาษาไพธอนถอืว่าค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นเทจ็ (0) คอื False, 0, None, สตรงิทีม่คี่าว่าง 
"", ขอ้มลูชนิด list ทีม่คี่าเป็น [ ], ตวัแปร tuples ทีว่่าง () 

   ตวัด าเนินการระดบับติ คอื ตวัด าเนินการทีก่ระท ากบัตวัถูกกระท าในระดบับติต่อบติ คลา้ย
ภาษาในระดบัต ่า ซึง่ท าใหโ้ปรแกรมสามารถท างานไดเ้รว็ขึน้ ซึง่ม ี6 ตวั ดงัตารางที ่4.5 สมมตุใิห ้a = 
60 และ b = 13 เพื่อแสดงใหเ้หน็การท างานของตวัด าเนินการระดบับติ จ าเป็นตอ้งแสดงใหอ้ยูใ่น
เลขฐานสอง คอื  

a (60 ฐานสบิ) = 0011 1100 (ฐานสอง) และ b = 0000 1101 

ตวัอยา่งการใช ้Bitwise 

ตวัด าเนินการชนิด and  a & b = 0000 1100 

0011 1100

0000 1101
and

0000 1100  

ตวัด าเนินการชนิด or  a | b = 0011 1101 

0011 1100

0000 1101
or

0011 1101  

ตวัด าเนินการชนิด xor  a ^ b = 0011 0001 

0011 1100

0000 1101
xor

0011 0001  

ตวัด าเนินการชนิด not  ~a = 1100 0011 

0011 1100 not

1100 0011  

ตำรำงท่ี 4.5 Bitwise Operators 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง (a = 60 และ b = 13) 
& and ระดบับติ 

(Binary AND) 
เป็นจรงิกต่็อเมือ่ซา้ยและขวาเป็นจรงิ เช่น a & b หรอื a 
and b ผลลพัธค์อื 0000 1100 (เท่ากบั 12 ฐานสบิ) 

| or ระดบับติ 
(Binary OR) 

เป็นจรงิกต่็อเมือ่ซา้ยหรอืขวาเป็นจรงิ เช่น a | b หรอื a 
or b ผลลพัธค์อื 0011 1101 (เท่ากบั 60)  
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^ XOR ระดบับติ 
(Binary XOR) 

เป็นจรงิกต่็อเมือ่ค่าดา้นซา้ยหรอืขวามคี่าต่างกนั a ^ b 
ผลลพัธค์อื 0011 0001 (เท่ากบั 49) 

~ คอมพลเีมนต์   
(Binary Ones Complement) 

ท าการสลบับติขอ้มลูโดยใชห้ลกัการของ 2’s เช่น (~a) 
ผลลพัธค์อื -61 

<< เลื่อนบติขอ้มลูไปทางซา้ย 
(Binary Left Shift) 

ท าการเลื่อนบติขอ้มลูไปทางซา้ยมอืครัง้ละ n บติ เช่น a 
<< 1 จะเลื่อนบติไปทางซา้ย 1 บติ ผลลพัธค์อื 0111 
1000 (120) ถา้ตอ้งการเลื่อนทลีะ 2 บติ ท าไดโ้ดย a << 
2 = 1111 0000 (240) 

0011 1100

0111 1000
  

>> เลื่อนบติขอ้มลูไปทางขวา 
(Binary Right Shift) 

ท าการเลื่อนบติขอ้มลูไปทางขวามอืครัง้ละ n บติ เช่น a 
>> 1 จะเลื่อนบติไปทางขวา 1 บติ ผลลพัธค์อื 0001 
1110 (30) ถา้ตอ้งการเลื่อนทลีะ 2 บติ ท าไดโ้ดย a >> 
2 = 0000 1111 (15)  

0011 1100

0001 1110
 

 

 
Tips: เมือ่ท าการเลื่อนบติไปทางซา้ย << คอืการคณู และเลื่อนบติไปทางขวา >> คอืการหาร 

ตวัอยา่งการใช ้Bitwise 

a = 60  # 60 = 0011 1100 
b = 13            # 13 = 0000 1101 
c = 0 

c = a & b       # 12 = 0000 1100 
print ("Line 1 - Value of c is ", c) 

c = a | b         # 61 = 0011 1101 

print ("Line 2 - Value of c is ", c) 

c = a ^ b         # 49 = 0011 0001 

print ("Line 3 - Value of c is ", c) 

c = ~a            # -61 = 1100 0011 

print ("Line 4 - Value of c is ", c) 

c = a << 2        # 240 = 1111 0000 

print ("Line 5 - Value of c is ", c) 

c = a >> 2        # 15 = 0000 1111 

print ("Line 6 - Value of c is ", c)  

OUTPUT 

Line 1 - Value of c is  12 

Line 2 - Value of c is  61 

Line 3 - Value of c is  49 

Line 4 - Value of c is  -61 

Line 5 - Value of c is  240 
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Line 6 - Value of c is  15 
 

5. ตวัด ำเนินกำรทำงตรรกศำสตร ์(Logical Operators) 

 ตวัด าเนินทางตรรกศาสตร ์คอื ตวัด าเนินการทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจ โดยมี
เงือ่นไขตัง้แต่ 2 เงือ่นไขมาเปรยีบเทยีบกนั ผลทีไ่ดจ้ากการเปรยีบเทยีบจะไดผ้ลเป็น 2 กรณ ีคอื จรงิซึง่
ใหค้่าเป็น 1 และเทจ็ซึง่ใหค้่าเป็น 0 ในภาษาไพธอนม ี3 ตวัคอื and (และ) or (หรอื) not (ไม่) ดงัใน
ตารางที ่4.6 โดยก าหนดให ้a = 10, b = 20, c=0 

 ตำรำงท่ี 4.6 Logical Operators 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง (a = 10, b = 20, c=0) 
and และ (and) 

(Logical AND) 
เงือ่นไขจะเป็นจรงิ เมือ่ค่าขอ้มลูดา้นซา้ยและขวาเป็น
จรงิทัง้คู่ เช่น a and b = จรงิ, a and c = เทจ็ 

or or (หรอื) 
(Logical OR) 

เงือ่นไขจะเป็นจรงิ เมือ่ค่าขอ้มลูดา้นซา้ยหรอืขวาเป็น
จรงิ เช่น a or b = จรงิ, c or c = เทจ็ 

not ไม่  
(Logical NOT) 

ท าการเปลีย่นค่าเป็นตรงกนัขา้ม ถา้ค่าเป็น 0 เมือ่ใชต้วั
ด าเนินการ NOT จะท าใหค้่าทีไ่ดเ้ป็น 1 เช่น not (a 
and b) ผลลพัธเ์ป็น False, not 0 = True, not 1 = 
False, not False = True, not True = False 

ตวัอยา่งการใช ้Logic Operations 

a = 10 
b = 20 
c = 0 

if (a and b): 
   print("Line 1 - a and b are true") 

else: 

   print("Line 1 - Either a is not true or b is not true") 

if (a or b): 

   print("Line 2 - Either a is true or b is true or both are true") 

else: 

   print("Line 2 - Neither a is true nor b is true") 

a = 0 

if (a and b): 

   print("Line 3 - a and b are true") 

else: 

   print("Line 3 - Either a is not true or b is not true") 

if (a or b): 

   print("Line 4 - Either a is true or b is true or both are true") 

else: 
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   print("Line 4 - Neither a is true nor b is true") 

if not(a and b): 

   print("Line 5 - a and b are true") 

else: 

   print("Line 5 - Either a is not true or b is not true") 

OUTPUT 

Line 1 - a and b are true 

Line 2 - Either a is true or b is true or both are true 

Line 3 - Either a is not true or b is not true 

Line 4 - Either a is true or b is true or both are true 

Line 5 - a and b are true 
 

ตวัอย่ำงกำรหำผลลพัธท์ำงตรรก ก าหนดให ้ A = 1, B = 2, C = 3  
ถา้ (A != B) and ((A > C) or (C > B)) ผลลพัธเ์ป็นจรงิหรอืเทจ็แสดงไดด้งันี้ 

(A != B) and ((A > C) or (C > B))

False True

True

True

or

True

and

 

 จากรปูผลลพัธท์ีไ่ดม้คี่าเป็นจรงิ  

 

6. ตวัด ำเนินงำนกำรเป็นสมำชิก (Membership Operators) 

 ไพธอนสรา้งตวัด าเนินการสมาชกิเพิม่ขึน้ 2 ตวั คอื in และ not in เพื่อใชก้ารทดสอบว่าอยูใ่น
เซตของขอ้มลูหรอืไม ่ตวัอยา่งขอ้มลูทีต่รวจสอบ เช่น ขอ้มลูสายสตรงิ (strings) ลสิต ์(lists) ทบัเบิล้ 
(tuples) แสดงในตารางที ่4.7 และก าหนดให ้list = [1, 2, 3, 4, 5 ], a = 2, b = 7 

ตำรำงท่ี 4.7 Membership operators 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง (list = [1, 2, 3, 4, 5 ], a = 2, b = 7) 
in อยูใ่น 

(in) 
เป็นจรงิ เมือ่สามารถคน้หาขอ้มลูพบ แต่ถา้ไมพ่บจะให้
ผลลพัธเ์ป็นเทจ็ เช่น a in list = จรงิ (True), 9 in list = 
เทจ็ (False), b in list = เทจ็ 

not in ไมอ่ยูใ่น 
(not in) 

เป็นจรงิ เมือ่ไมส่ามารถคน้หาขอ้มลูพบ แต่ถา้พบจะให้
ผลลพัธเ์ป็นจรงิ เช่น a not in list = จรงิ (True), 9 not 
in list = เทจ็ (False) 

ตวัอยา่งการใช ้Membership Operators 
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a = 10 
b = 20 
list = [1, 2, 3, 4, 5] 

if (a in list): 
   print("Line 1 - a is available in the given list") 
else: 
   print("Line 1 - a is not available in the given list") 

if (b not in list): 

   print("Line 2 - b is not available in the given list") 

else: 

   print("Line 2 - b is available in the given list") 

a = 2 

if (a in list): 

   print("Line 3 - a is available in the given list") 

else: 

   print("Line 3 - a is not available in the given list") 

OUTPUT 

Line 1 - a is not available in the given list 

Line 2 - b is not available in the given list 

Line 3 - a is available in the given list 
 

7. ตวัด ำเนินกำรเอกลกัษณ์ (Identity Operators) 

ตวัด าเนินการเอกลกัษณ์ใชส้ าหรบัเปรยีบเทยีบอ๊อปเจก็ต ์2 อ๊อปเจก็ตใ์ดๆ ทีเ่กบ็ใน
หน่วยความจ า มอียู่ 2 ตวัคอื is และ is not ซึง่ค าสัง่ดงักล่าวน ามาทดแทนค าสัง่ equal เพราะไพธอน
มองว่าค าสัง่ equal ไมส่ื่อความหมาย ดงัแสดงในตารางที ่4.8 

ตำรำงท่ี 4.8 Identity operators 

Operator ควำมหมำย ตวัอย่ำง 
is เป็น, อยู,่ คอื 

 
เป็นจรงิ เมือ่อ๊อปเจก็ตท์ัง้สองขา้งเท่ากนั หรอืเหมอืนกนัทุกประการ 
เช่น 10 is 10 = True, 10 is 20 = False  

is not ไมเ่ป็น, ไมใ่ช่ 
 

เป็นจรงิ เมือ่อ๊อปเจก็ตท์ัง้สองขา้งไมเ่ท่ากนั หรอืไมเ่หมอืนกนัทุก
ประการ เช่น 10 is not 10 = False, 10 is not 20 = True 

ตวัอยา่ง Identity Operators 

a = 20 
b = 20 

if (a is b): 
   print("Line 1 - a and b have same identity") 

else: 

   print("Line 1 - a and b do not have same identity") 

if (id(a) == id(b)): 

   print("Line 2 - a and b have same identity") 
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else: 

   print("Line 2 - a and b do not have same identity") 

b = 30 

if (a is b): 

   print("Line 3 - a and b have same identity") 

else: 

   print("Line 3 - a and b do not have same identity") 

if ( a is not b ): 

   print("Line 4 - a and b do not have same identity") 

else: 

   print("Line 4 - a and b have same identity") 

OUTPUT 

Line 1 - a and b have same identity 

Line 2 - a and b have same identity 

Line 3 - a and b do not have same identity 

Line 4 - a and b do not have same identity 
 

8. ล ำดบัควำมส ำคญัของตวัด ำเนินกำร (Operators Precedence) 

Operators Precedence คอืการเรยีงล าดบัการด าเนินการทางเครือ่งหมายทางคณติศาสตร ์ว่า
จะใหค้วามส าคญักบัเครือ่งหมายใดก่อนหรอืหลงั โดยจะเรยีงล าดบัความส าคญัดงัแสดงในตาราง 4.9 
โดยล าดบัทีม่นียัส าคญัสงูสุดจะอยูด่า้นบนของตาราง ต ่าสุดอยูด่า้นล่าง (ทา้ย) ตาราง เช่น (…) มี
นยัส าคญัสงูสุด และ not หรอื or มนีัยส าคญัต ่าสุด ตวัอยา่งเช่น x = 7 + 3 * 2 ค่าทีถู่กตอ้งคอื x ตอ้ง
เท่ากบั 13 ไมใ่ช่ 20 เนื่องจาก * มลี าดบัความส าคญัมากกว่า + ดงันัน้ จะตอ้งท าการคณูระหว่าง 3 และ 
2 ใหเ้สรจ็ก่อน หลงัจากนัน้จงึบวกดว้ย 7 จงึเป็นค าตอบทีถู่กตอ้ง (ถา้น า 7 + 3 ก่อนจากนัน้จงึคณูดว้ย 
2 จะเป็นค าตอบทีผ่ดิ) ถา้ไมแ่น่ใจกบัล าดบัของการประมวลผล ใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย (…) ช่วย เช่น x = 7 
+ (3 * 2) เป็นตน้ 

ตำรำงท่ี 4.9 Operators Precedence 

Operator ค ำอธิบำย 
(…) วงเลบ็มนียัส าคญัสงูสุด ตอ้งถูกกระท าก่อนเสมอ  
** ยกก าลงั  

~, +, - คอมพลเีมนต ์การบวกก่อน และการลบก่อน เช่น a += b 
*, /, %, // การคณู หาร มอด และการหารเอาส่วน 

+, - การบวก และการลบ 
>>, << การเลื่อนขวา (shift right) และเลื่อนทางซา้ย (shift left) 

& การ and ระดบับติ 
^, | XOR และ OR 

<=, <, >, >= น้อยกว่าหรอืเท่ากบั น้อยกว่า มากกว่า และมากกว่าหรอืเท่ากบั 



 

ห น้ า  110 

 

 

 
Tips: จากสมการ x = 7 + 3 * 2 ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมมัน่ใจอย่างแน่นอนว่า ตอ้งท าการบวก 7 
และ 3 ก่อน แลว้น าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปคณูกบั 2 ใหใ้ช ้(…) ครอบนิพจน์ทีต่อ้งการใหก้ระท าก่อน 
เช่น x = (7 +  3) * 2 ผลลพัธท์ีไ่ด ้คอื 20 

 

 
Note: เมือ่ตวัด าเนินการมนีัยส าคญัเท่ากนั เช่น * กบั / ไพธอนจะประมวลผลจากซา้ยไปขวา
เสมอ เช่น 5 * 6 / 4  (5 * 6) / 4 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 7.5 

ตวัอยา่ง Operators Precedence 

a = 20 

b = 10 

c = 15 

d = 5 

e = 0 

e = (a + b) * c / d        # (30 * 15)/5 

print ("Value of (a + b) * c / d is ", e) 

e = ((a + b) * c) / d      # (30 * 15 )/5 

print ("Value of ((a + b) * c) / d is ", e) 

e = (a + b) * (c / d);     # (30) * (15/5) 
print ("Value of (a + b) * (c / d) is ", e) 

e = a + (b * c) / d;       # 20 + (150/5) 

print ("Value of a + (b * c) / d is ", e) 

e = a + b ** d - c;  # 100000 + 20 - 15 

print ("Value of a + b ** d - c is ", e) 

OUTPUT 

Value of (a + b) * c / d is  90.0 

Value of ((a + b) * c) / d is  90.0 

Value of (a + b) * (c / d) is  90.0 

Value of a + (b * c) / d is  50.0 

Value of a + b ** d - c is  100005 
 

จบบทท่ี 5 

 

==, != เท่ากบั และไมเ่ท่ากบั 
=, %=, /=, //=, -=, 

+=, *=, **= 
การก าหนดค่า หารเอาเศษ หารเอาส่วน ลบก่อนก าหนดค่า บวกก่อน
ก าหนดค่า คณูก่อนก าหนดค่า ยกก าลงัก่อนก าหนดค่า 

is, is not ตวัด าเนินการเอกลกัษณ์ 
In, not in ตวัด าเนินการสมาชกิ 

not, or, and ไม่ (not), หรอื (or), และ (and) 
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บทท่ี 6 

เง่ือนไข การตดัสินใจ การควบคมุทิศทาง และการท าซ า้ 
(Conditions, Decisions, Control flows and Loop) 

 

เมือ่กล่าวถงึปัญหาไมว่่าจะเป็นปัญหาเกีย่วกบัมนุษยห์รอืคอมพวิเตอรก์ต็าม สิง่ทีห่ลกีเลีย่ง
ไมไ่ดก้ค็อื จะตอ้งพบเจอกบัเงือ่นไข (Conditions) และตอ้งท าการตดัสนิใจ (Decisions) อยูเ่สมอๆ 
ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่ตอ้งการเดนิทางไปทีแ่ห่งหนึ่ง ระหว่างการเดนิทางพบทางแยกซา้ย (สมมตใิหเ้ป็น
ตวัแปร A) และขวา (ตวัแปร B) ผูอ่้านจะเลอืกไปทางไหนด?ี ค าตอบนัน้จะขึน้อยูก่บัว่าเงือ่นไขทางใด
ดกีว่ากนั สมมตติัง้เง ือ่นไขไวว้่าพจิารณาจากระยะทาง ดงันัน้เงือ่นไขทีใ่ชต้ดัสนิใจ คอื 

  เมือ่ เสน้ทางซา้ย (A) น้อยว่า เสน้ทางขวา (B) แลว้ เลอืกไปทางซา้ย 

  ถา้ไมเ่ช่นนัน้ เลอืกไปทางขวา 

เมือ่ท าการแปลงค าพดูทีก่ล่าวมานี้เป็น Pseudo code ไดด้งันี้ 

IF A < B THEN 
         Go to left way 
ELSE  
         Go to right way    

ส าหรบัการควบคุมทศิทาง (Control flows) คอื ค าสัง่หรอืกฎเกณฑท์ีใ่ชส้ าหรบัควบคุมทศิทางการ
ท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย (ในตวัอยา่งคอื สัง่ใหไ้ปทางซา้ยหรอืขวา) แต่การจะบรรลุเป้าหมายใหไ้ด้
นัน้ อาจจะท าไมส่ าเรจ็ในครัง้เดยีว จ าเป็นตอ้งท าซ ้าหลายๆ ครัง้ (Loop)  

สงัเกตเหน็ว่าเงือ่นไข การตดัสนิใจ การควบคุมทศิทางและการท าซ ้า เป็นสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วัเราและ
พบเจอในชวีติประจ าวนัเสมอๆ ไมว่่าจะอยูท่ีใ่ดกต็าม การเขยีนโปรแกรมกเ็ช่นเดยีวกนั พยายามทีจ่ะ
จ าลองปัญหาต่างๆ ในชวีติประจ าวนัมาประมวลผลกบัคอมพวิเตอร ์เพราะคอมพวิเตอรส์ามารถท างานที่
มคีวามซบัซอ้นไดเ้รว็กว่ามนุษยม์าก  
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ในภาษาไพธอนแบ่งลกัษณะการควบคุมการท างานของโปรแกรมออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื 
การควบคุมทศิทางแบบเลอืกท าและควบคุมทศิทางแบบวนรอบหรอืท าซ ้า 

1. การควบคมุทิศทางแบบเลือกท า (Decisions, Choice, Selection) 

การควบคุมทศิทางแบบเลอืกท าคอื การเขยีนโปรแกรมใหม้กีารตดัสนิใจ สามารถเลอืกไดว้่าจะ
ท า หรอืไม่ท าตามค าสัง่ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้มา โดยค าสัง่ส าหรบัการควบคุมทศิทางแบบเลอืก
ท าในภาษาไพธอนมเีพยีงค าสัง่เดยีวคอื if โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคอื if, if...else และ nested if 
ดงัต่อไปนี้ 

 
Note: ภาษาไพธอนไมส่นันสนุนการควบคุมทศิทางแบบ switch…case 

 
การควบคมุทิศทางแบบ if 

ค าสัง่ if ใชใ้นกรณีทีม่ทีางเลอืกใหท้ างานอยูเ่พยีงทางเลอืกเดยีว โดยถา้ตรวจสอบเงื่อนไขแลว้
เป็นจรงิ จงึจะท างานตามค าสัง่ รปูแบบการเรยีกใชค้ าสัง่ if แสดงไดด้งันี้ 

if condition: 
statement(s) 

condition คอื เงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใชต้ดัสนิว่าจะท าหรอืไมท่ าตามค าสัง่ โดยเงือ่นไขจะ
เขยีนไวภ้ายในเครือ่งหมาย ( ) หรอืไมก่ไ็ด ้ซึง่เง ือ่นไขอาจจะอยูใ่นรปูของนิพจน์ การค านวณ
เปรยีบเทยีบ หรอืเป็นค่าของตวัแปรกไ็ดแ้ละตามดว้ยเครือ่งหมาย :   

statement(s) คอื ค าสัง่หรอืชุดของค าสัง่ทีจ่ะใหท้ างาน เมือ่ผลการตรวจสอบเงือ่นไขเป็นจรงิ ใน
ภาษาไพธอนไมจ่ าเป็นตอ้งเขยีนค าสัง่ (statement) ไวภ้ายใน { } เหมอืนภาษาซหีรอืจาวา แต่ไพธอนใช้
การยอ่หน้าเพื่อแสดงขอบเขตของค าสัง่หรอืชุดค าสัง่แทน เช่น 

if condition: 
statement 1 
statement 2 
… 
statement n 

 ค าสัง่แบบมเีงือ่นไข if เป็นค าสัง่แบบเลอืกท า โดยการเปรยีบเทยีบเงือ่นไขนิพจน์ทาง
ตรรกศาสตร ์ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะมคี่าจรงิกบัเทจ็เท่านัน้  ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิแลว้โปรแกรมจะเลอืกท าค าสัง่   
ทีอ่ยูห่ลงัเครือ่งหมาย : ทนัท ีแต่ถา้เป็นเทจ็จะไม่มกีารประมวลผลใดๆ เกดิขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
แผนผงัจ าลองการท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.1 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.1 
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Caution! หลงัค าสัง่ if, else, for, while และ function อยา่ลมืเครือ่งหมาย : เป็นอนัขาด 

 

condition

statement(s)

if condition 

is True

Start

End

if condition 

is False

 

รปูท่ี 6.1 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของค าสัง่ if 

 
Note: ในภาษาไพธอนถอืว่า ค่าทีไ่มใ่ช่ศูนย ์(0) และค่าทีไ่มใ่ช่ null เป็นค่าจรงิ และถา้ขอ้มลู
เป็นศูนย ์หรอื null จะอนุมานว่าเป็นเทจ็ทนัท ี

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.1 

Program Example 6.1: if 

1 # If command testing 

2 var1 = 100; 

3 if var1:   #This condition is True 

4    print ("1 - Got a true expression value") 

5    print (var1) 

6 var2 = 0; 

7 if var2:   #This condition is False 

8    print ("2 - Got a true expression value") 

9    print (var2) 

10 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

1 - Got a true expression value 

100 

Good bye! 
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.1 เริม่ตน้บรรทดัที ่2 เป็นก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัตวัแปร var1 = 100 

บรรทดัที ่3 ท าการตรวจสอบดว้ยค าสัง่ if ว่า var1 เป็นจรงิหรอืไม่ (ไพธอนตคีวามหมายว่า null และ 0 
เท่านัน้ทีเ่ป็นเทจ็) ผลจากการเปรยีบเทยีบปรากฎว่าเป็นจรงิ ดงันัน้โปรแกรมจงึเลื่อนไปท าค าสัง่หลงั if 
ในบรรทดัที ่4 และ 5 โดยพมิพข์อ้ความ "1 - Got a true expression value" และ 100 (ค่าทีเ่กบ็อยูใ่น
ตวัแปร var1) ต่อจากนัน้โปรแกรมจงึเลื่อนมาท างานต่อไปในบรรทดัที ่6 โดยก าหนดตวัแปร var2 มคี่า
เท่ากบั 0 ในบรรทดัที ่7 ท าการตรวจสอบเงือ่นไขว่า var2 เป็นจรงิหรอืไม ่ผลทีไ่ดค้อื เป็นเทจ็ จงึท าให้
โปรแกรมไมเ่ขา้ไปประมวลผลค าสัง่หลงั if (ชุดของค าสัง่หลงั if มสีองค าสัง่คอื print โดยสงัเกตจากการ
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ยอ่หน้าว่าทัง้สองค าสัง่ยอ่หน้าตรงกนั) แต่จะขา้มไปท างานบรรทดัที ่10 โดยสัง่พมิพข์อ้ความว่า "Good 
bye!" แทน พรอ้มกบัจบการท างานของโปรแกรม 

โจทยต์วัอย่างและผงังาน 

 จงเขยีนโปรแกรมคดิส่วนลดราคาสนิคา้และภาษมีลูค่าเพิม่ โดยรบัชื่อและราคาสนิคา้จาก
แป้นพมิพ ์ถา้ราคาสนิคา้เกนิ 500 บาท ทางรา้นจะลดราคาให ้3% จากนัน้จงึค านวณหาภาษมีลูค่าเพิม่
ในอตัรา 7% ผลลพัธท์ีต่อ้งการคอื พมิพช์ื่อสนิคา้พรอ้มกบัราคาสนิคา้ทีค่ดิภาษมีลูค่าเพิม่แลว้  

 ตวัอยา่งอนิพุต:  Enter goods name : FAN 
    Enter price of FAN (Baht) : 350 

 ตวัอยา่งเอาตพ์ุต: The price of FAN (inc VAT 7%) is : 374.5 

ผงังานของโปรแกรมคดิส่วนลดราคาสนิคา้ เขยีนไดด้งัรปูที ่6.2 

Price>=500

Temp = Price*0.03

TrueFalse

Start

End

Read(Name

, Price)

Price = Price-Temp

VAT = Price*0.07

Price = Price+VAT

Print Name, 

Price

 

รปูท่ี 6.2 แสดงผงังานการค านวณการลดราคาและภาษมีลูค่าเพิม่ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.2 การค านวณการลดราคาและภาษมีลูค่าเพิม่  

Program Example 6.2: Discount price and VAT 
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1 #Calculating discount price and VAT 

2 name = input("Enter goods name :") 

3 price = float(input("Enter price of %s :" %name)) 

4 if price >= 500: 

5     temp = price * 0.03 

6     price = price – temp 

7 VAT = price * 0.07 

8 price = price + VAT 

9 print("The price of %s (inc VAT 7%%) is %.2f %s"%(name, 

price, "Baht.")) 

 

OUTPUT 

Enter goods name :FAN 

Enter price of FAN :550.75 

The price of FAN (inc VAT 7%) is 571.62 Baht. 
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.2 ในบรรทดัที ่2 เริม่ตน้รบัขอ้มลูคอื ชื่อของสนิคา้ทีต่อ้งการคดิราคา โดย

เกบ็ไวใ้นตวัแปร name ขัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่3 โปรแกรมจะรอรบัการป้อนขอ้มลูราคาสนิคา้ (เป็นเลข
จ านวนจรงิ) ราคาสนิคา้จะถูกแปลงค่าเป็น float และเกบ็ไวใ้นตวัแปร price บรรทดัที ่4 โปรแกรมจะ
เปรยีบเทยีบค่าว่าราคาสนิคา้มากกว่า 500 หรอืไม ่ถา้มากกว่าจะประมวลค าสัง่หลงั if ในบรรทดัที ่5 
และ 6 เพื่อค านวณส่วนลดของสนิคา้ให ้3% เมือ่ค านวณส่วนลดเสรจ็แลว้ โปรแกรมจะค านวณ
ภาษมีลูค่าเพิม่ต่อในบรรทดัที ่7 และพมิพผ์ลลพัธค์อื ราคาสนิคา้ทีไ่ดร้บัส่วนลด 3% รวมกบั
ภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ออกทางจอภาพในบรรทดัที ่9 
 

การควบคมุทิศทางแบบ if…else  

ค าสัง่ if-else จะใชใ้นกรณทีีม่ทีางเลอืกใหท้ างาน 2 ทางเลอืกขึน้ไป โดยการท างานของค าสัง่ if-
else จะเริม่จากการตรวจสอบเงือ่นไข ถา้ผลออกมาเป็นจรงิ จะท างานตามค าสัง่ทีอ่ยูห่ลงั if แต่ถา้ผล
ของการตรวจสอบเงือ่นไขเป็นเทจ็ ใหท้ างานตามค าสัง่ทีอ่ยูห่ลงั else แทน รปูแบบค าสัง่ if-else แสดง
ไดด้งันี้ 

if condition: 
statement(s) 

else: 
statement(s) 

 แผนผงัจ าลองการท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.3 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.3 
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condition

if code

Start

End

else code

if condition 

is True

if condition 

is False

 

รปูท่ี 6.3 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของค าสัง่ if…else 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.3 

Program Example 6.3: if…else 

1 var1 = 100 

2 if var1:   #This condition is True 

3    print ("1 - Got a true expression value") 

4    print (var1) 

5 else: 

6    print ("1 - Got a false expression value") 

7    print (var1) 

8 var2 = 0 

9 if var2:   #This condition is False 

10    print ("2 - Got a true expression value") 

11    print (var2) 

12 else: 

13    print ("2 - Got a false expression value") 

14    print (var2) 

15 print ("Good bye!") 

 

OUTPUT 

1 - Got a true expression value 

100 

2 - Got a false expression value 

0 

Good bye! 
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.3 บรรทดัที ่1 ก าหนดค่าใหต้วัแปร var1 เท่ากบั 100 เมือ่ทดสอบเงือ่นไข

ดว้ยค าสัง่ if ในบรรทดัที ่2 ใหผ้ลลพัธเ์ป็นจรงิ เพราะ var1 ไมเ่ท่ากบั 0 หรอื null ดงันัน้โปรแกรมจะ
พมิพข์อ้ความว่า "1 - Got a true expression value" (บรรทดัที ่3) และพมิพค์่าของ Var1 เท่ากบั 100 
(บรรทดัที ่4) ออกทางจอภาพ จากนัน้โปรแกรมจะเลื่อนมาท าค าสัง่ในบรรทดัที ่8 คอืก าหนดค่าตวัแปร 
var2 เท่ากบั 0 และเลื่อนมาเปรยีบเทยีบในเงือ่นไขดว้ยค าสัง่ if อกีครัง้ในบรรทดัที ่9 ผลปรากฎว่า
เงือ่นไขเป็นเทจ็ เพราะ var2 เป็นเทจ็ (var2 = 0) ส่งผลใหโ้ปรแกรมขา้มไปท างานบรรทดัที ่13 และ 14 
หลงัค าสัง่ else โดยพมิพข์อ้ความ "2 - Got a false expression value" และ var2 เท่ากบั 0 ออกทาง
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จอภาพ ในบรรทดัสุดทา้ยของโปรแกรมจะสัง่พมิพ ์Good bye เสมอ เพราะค าสัง่ดงักล่าวไมไ่ดอ้ยู่ภายใน
ขอบเขตของค าสัง่ if…else (สงัเกตไดจ้ากการยอ่หน้าของโปรแกรม) 

 โจทยต์วัอย่างและผงังาน 

จงเขยีนโปรแกรมตรวจสอบว่าตวัเลขจ านวนเตม็ใดๆ เป็นเลขคู่หรอืเลขคี ่

ตวัอยา่งอนิพุต:  Enter Integer number : 35 

ตวัอยา่งเอาตพ์ุต: 35 is Odd 

ผงังานของโปรแกรมตรวจสอบเลขจ านวนคู่หรอืคี ่ดงัรปูที ่6.4 

Num%2 = 0

Print  Even 

TrueFalse

Start

End

Read(Num)

Print  Odd 

 

รปูท่ี 6.4 ผงังานของโปรแกรมตรวจสอบเลขจ านวนคีคู่่ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.4 โปรแกรมตรวจสอบเลขจ านวนคีคู่่ 

Program Example 6.4: Odd or Even 

1 # Testing Odd or Even 

2 Num = int(input("Enter Integer Number :")) 

3 if Num % 2 != 0: 

4     print(Num," is Odd.") 

5 else: 

6     print(Num," is Even.") 

7 print("Good bye!") 

 

 

จากโปรแกรมที ่6.4 บรรทดัที ่2 โปรแกรมรบัขอ้มลูเป็นตวัเลขจ านวนเตม็บวกจากแป้นพมิพม์าเกบ็ไวใ้น

OUTPUT 

Enter Integer Number :35 

35 is Odd. 

Good bye! 

Enter Integer Number :22 

22 is Even. 

Good bye! 
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ตวัแปร Num ขัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่3 ท าการหารเอาเศษ (mod) ค่า Num ดว้ย 2 ถา้ผลทีไ่ดเ้ป็น 0 
แสดงว่าเป็นเลขคู่ จะท าค าสัง่หลงั else ในบรรทดัที ่6 โดยพมิพข์อ้ความว่า "X is Even." โดยที ่x คอื
ตวัเลขจ านวนเตม็ใดๆ แต่ถา้ผลทีไ่ดไ้มเ่ท่ากบั 0 แสดงว่าเป็นเลขคี ่โปรแกรมท าค าสัง่หลงั if ในบรรทดั
ที ่4 โดยพมิพข์อ้ความ "X is Odd." สุดทา้ยโปรแกรมจะสัง่พมิพ์ "Good bye!" ในบรรทดัที ่7 ทุกครัง้
เสมอก่อนจบโปรแกรม 

 

การควบคมุทิศทางแบบ if…elif 

 โครงสรา้งการท างานแบบ if…elif มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

if condition 1: 
statement(s) 

elif condition 2: 
statement(s) 
… 

elif condition n: 
statement(s) 

else: 
statement(s) 

 ค าสัง่รปูแบบ if..elif นี้ เป็นค าสัง่เปรยีบเทยีบเงือ่นไขซอ้นเงือ่นไข โดยเริม่ตน้เปรยีบเทยีบ
เงือ่นไขที ่1 (condition 1) ถา้เป็นเทจ็ จะเลื่อนไปเปรยีบเทยีบกบัเงือ่นไขที ่2 (condition 2) ถา้ผลลพัธ์
การเปรยีบเทยีบกบัเงือ่นไขที ่2 เป็นเทจ็ จงึเลื่อนไปเปรยีบเทยีบเงือ่นไขที ่3 (condition 3) ต่อไปเรือ่ยๆ 
จนกว่าจะหมดค าสัง่การเปรยีบเทยีบ (condition n) แต่ถา้ผลการเปรยีบเทยีบเงือ่นไขใดๆ แลว้ผลลพัธ์
เป็นจรงิ จะประมวลผลค าสัง่หรอืกลุ่มของค าสัง่หลงัเครือ่งหมาย : ของเงือ่นไขนัน้ๆ เมือ่เสรจ็สิน้การ
ประมวลผลค าสัง่แลว้ถอืว่าสิน้สุดการเปรยีบเทยีบเงือ่นไขในกลุ่มนัน้และจบการท างาน แผนผงัจ าลอง
การท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.5 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.5 
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Condition 1

Start

End

if code of 

condition 1

True

Condition 2

Condition 3

Condition n
if code of 

condition n

if code of 

condition 3

if code of 

condition 2

Default else 

code 

True

True

True False

False

False

False

 

รปูท่ี 6.5 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของค าสัง่ if…elif 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.5 

Program Example 6.5: if…elif 

1 var = 100 

2 if var == 200: 

3    print ("1 - Got a true expression value") 

4    print (var) 

5 elif var == 150: 

6    print ("2 - Got a true expression value") 

7    print (var) 

8 elif var == 100: 

9    print ("3 - Got a true expression value") 

10    print (var) 

11 else: 

12    print ("4 - Got a false expression value") 

13    print (var) 

14 print ("Good bye!") 

 

OUTPUT 

3 - Got a true expression value 

100 

Good bye! 
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.5 บรรทดัที ่1 ก าหนดค่าใหต้วัแปร var เท่ากบั 100 ต่อจากนัน้โปรแกรม

เลื่อนมาท างานบรรทดัที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบเงือ่นไขว่า var เท่ากบั 200 จรงิหรอืไม ่ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นเทจ็ 
จงึเลื่อนมาเปรยีบเทยีบในบรรทดัที ่5 ผลทีไ่ดม้คี่าเป็นเทจ็ (ตวัแปร var มคี่าไมเ่ท่า 150) โปรแกรมจงึ
เลื่อนมาเปรยีบเทยีบเงือ่นไขต่อในบรรทดัที ่8 ซึง่ var มคี่าเท่ากบั 100 เป็นจรงิ โปรแกรมจงึท าค าสัง่
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หลงั :  ในบรรทดัที ่9 และ 10 โดยการพมิพข์อ้ความว่า  "3 - Got a true expression value" และ 100 
ออกทางจอภาพ ต่อจากนัน้โปรแกรมจะกระโดดขา้มไปพมิพข์อ้ความว่า "Good bye!" ในบรรทดัที ่14 
แลว้จบการท างาน 

โจทยต์วัอย่างและผงังาน 

จงเขยีนโปรแกรมค านวณเกรดของนกัเรยีน โดยรบัคะแนนจากแป้นพมิพ ์โดยมเีงือ่นไขการตดัเกรดดงันี้ 

ช่วงคะแนน เกรดท่ีได้ 
80 - 100      A 
75 - 79      B+ 
70 - 74      B 
65 - 69      C+ 
60 - 64      C 
55 - 59      D+ 
50 - 54      D 
0 - 49      F 

ตวัอยา่งอนิพุต:  Enter your score : 73 

ตวัอยา่งเอาตพ์ุต: Your grade is B 

ผงังานของโปรแกรมค านวณเกรด ดงัรปูที ่6.6 
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Score >= 80 

Start

End

Print  A 
True

Score >= 75

Score >= 70Print  B 

Print  B+ 

True

True False

False

False

Score >= 65Print  C+ 

True

Score >= 60Print  C 
True

Score >= 55Print  D+ 

True

Score >= 50Print  D 
True

Print  F 

False

False

False

False

 

รปูท่ี 6.6 แสดง flowchart การท างานของโปรแกรมค านวณเกรด 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.6 โปรแกรมค านวณเกรด 

Program Example 6.6: Grade evaluation 

1 Score = float(input("Enter your score :")) 

2 Msg = "Your grade is "; 

3 if Score >= 80: 

4     print(Msg + "A") 

5 elif Score >= 75: 

6     print(Msg + "B+") 

7 elif Score >= 70: 

8     print(Msg + "B") 

9 elif Score >= 65: 

10     print(Msg + "C+") 

11 elif Score >= 60: 

12     print(Msg + "C") 

13 elif Score >= 55: 

14     print(Msg + "D+") 

15 elif Score >= 50: 

16     print(Msg + "D") 

17 else: 

18     print(Msg + "F") 

19 print("Good bye!") 
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OUTPUT 

Enter your score :40 

Your grade is F 

Good bye! 

Enter your score :75.55 

Your grade is B+ 

Good bye! 

Enter your score :82 

Your grade is A 

Good bye! 
โปรแกรมตวัอยา่งที ่6.6 เริม่ตน้อ่านค่าขอ้มลูจ านวนจรงิจากแป้นพมิพใ์นบรรทดัที่ 1 แลว้เกบ็ไว้

ในตวัแปรชื่อ Score ต่อจากนัน้บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศตวัแปรชนิดสตรงิชื่อ Msg มขีอ้ความคอื 
"Your grade is " สมมตวิ่าผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูเขา้มาคอื 75.5 โปรแกรมจะท าการเปรยีบเทยีบกบั
เงือ่นไขแรกในบรรทดัที ่3 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นเทจ็ (75.5 >= 80) ท าใหโ้ปรแกรมเลื่อนมาท างานใน
บรรทดัที ่5 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าใน Score กบัเงือ่นไขที ่2 (Score >= 75) ซึง่ใหผ้ลลพัธเ์ป็นจรงิ 
โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่หลงั elif ในบรรทดัที ่6 โดยพมิพข์อ้ความว่า "Your grade is B+" เมือ่
พมิพข์อ้ความดงักล่าวเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะกระโดดไปท างานบรรทดัสุดทา้ย (บรรทดัที ่19) 
เพื่อพมิพข์อ้ความ Good bye! และจบโปรแกรม 

 

การควบคมุทิศทางแบบ nested if 

โครงสรา้งการท างานแบบ nested if มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

if condition (1): 
if condition (1.1): 

if condition (1.1.1): 
statement(s) 

elif (1.1.1) condition (1.1.2): 
statement(s) 

else (1.1.1): 
statement(s) 

else (1.1): 
statement(s) 

else (1): 
statement(s) 

การท างานของ nested if นัน้จะมลีกัษณะเงือ่นไงซอ้นเงื่อนไขไปเรือ่ยๆ ขึน้อยูก่บัความซบัซอ้น
ของโจทยปั์ญหา จากโครงสรา้งการท างานของ nested if ขา้งบน เริม่ตน้จากการเปรยีบเทยีบเงือ่นไข
แรก condition (1): ถา้เป็นเทจ็จะท าค าสัง่หลงั else (1): แต่ถา้เป็นจรงิ โปรแกรมจะท าค าสัง่หลงั
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เครือ่งหมาย : โดยหลงัเครือ่งหมาย : มเีงือ่นไขที ่2 condition (1.1) ทีต่อ้งตรวจสอบอกีครัง้ ถา้ผลจาก
การเปรยีบเทยีบแลว้ปรากฏว่าเป็นเทจ็ โปรแกรมจะท าค าสัง่หลงั else (1.1): แต่ถา้ผลการเปรยีบเทยีบ
เป็นจรงิ จะเปรยีบเทยีบกบัค าสัง่ if ในครัง้ที ่3 condition (1.1.1) แต่ถา้ผลการเปรยีบเทยีบในครัง้ที ่3 นี้
ผลลพัธเ์ป็นเทจ็ จะท าการเปรยีบเทยีบอกีเป็นครัง้ที ่4 กบัเงือ่นไข condition (1.1.2): ถา้ผลการ
เปรยีบเทยีบในครัง้ที ่4 นี้เป็นเทจ็ จะประมวลผลค าสัง่หลงั else (1.1.1): แต่ถา้เป็นจรงิจะท าการ
ประมวลผลค าสัง่หลงั condition (1.1.2): เป็นตน้ ส าหรบัแผนผงัจ าลองการท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่
6.7 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.7 

Condition 1

Statement(s)

True

False

Start

Condition 2 Condition 3

Statement(s) Statement(s)

End

True

False

False True

 

รปูท่ี 6.7 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของค าสัง่ nested if 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.7 

Program Example 6.7: nested if 

1 var = 100 

2 if var < 200: 

3    print("Expression value is less than 200") 

4    if var == 150: 

5       print("Which is 150") 

6    elif var == 100: 

7       print("Which is 100") 

8    elif var == 50: 

9       print("Which is 50") 

10 elif var < 50: 

11    print("Expression value is less than 50") 

12 else: 

13    print ("Could not find true expression") 

14 print("Good bye!") 
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OUTPUT 

Expression value is less than 200 

Which is 100 

Good bye! 
จากโปรแกรมที ่6.7 บรรทดัที ่1 ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหต้วัแปร var เท่ากบั 100 จากนัน้บรรทดัที ่2 ท า

การเปรยีบเทยีบเงือ่นไข (var < 200) ผลปรากฎว่า เป็นจรงิ ท าใหโ้ปรแกรมพมิพข์อ้ความว่า 
"Expression value is less than 200" (บรรทดัที ่3) ออกทางจอภาพ ล าดบัถดัไปในบรรทดัที ่4 
โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบเงือ่นไข if var == 150 ผลลพัธค์อื เป็นเทจ็ โปรแกรมจงึกระโดดขา้ม
บรรทดัที ่5 ไปท าการเปรยีบเทยีบเงือ่นไข elif ต่อในบรรทดัที ่6 ผลจากการเปรยีบเทยีบมคี่าเป็นจรงิ 
(var == 100) ดงันัน้ในบรรทดัที ่7 โปรแกรมจงึสัง่พมิพข์อ้ความ "Which is 100" หลงัจากพมิพข์อ้ความ
เสรจ็ โปรแกรมจะกระโดดไปท าค าสัง่บรรทดัที ่14 เพื่อพมิพข์อ้ความ "Good bye!" แลว้จบการท างาน 

โจทยต์วัอย่างและผงังาน 

จงเขยีนโปรแกรมตรวจสอบเลขจ านวนเตม็หรอืจรงิทีน้่อยทีสุ่ด 3 ค่า โดยรบัขอ้มลูจากแป้นพมิพ ์ 

ตวัอยา่งอนิพุต:  Enter the 1’st number : 73 

   Enter the 2’nd number : 35.7 

   Enter the 3’rd number : 53.35 

ตวัอยา่งเอาตพ์ุต: Minimum number is 35.7 

 ส าหรบัแผนผงัจ าลองการท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.8 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.8 
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Num1 < Num2

Min_num = Num3

True

False

Start

Num2 < Num3 Num1 < Num3

Min_num = Num2 Min_num = Num1

End

True

False

False True

Read(Num1

, Num2, 

Num3)

Min_num = Num3

Print Min_num

 

รปูท่ี 6.8 แสดงแผนภาพจ าลองโปรแกรมตรวจสอบตวัเลขทีน้่อยทีสุ่ด 3 ค่า 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.8 โปรแกรมตรวจสอบตวัเลขทีน้่อยทีสุ่ด 3 ค่า 

Program Example 6.8: comparing 3 minimum numbers 

1 # Comparing the minimum of 3 numbers 

2 num1 = float(input("Enter 1'st number :")); 

3 num2 = float(input("Enter 2'nd number :")); 

4 num3 = float(input("Enter 3'rd number :")); 

5 if num1 < num2: 

6     if num1 < num3: 

7         min_num = num1 

8     else: 

9         min_num = num3 

10 elif num2 < num3: 

11     min_num = num2 

12 else: 

13     min_num = num3 

14 print("Minimum number is ",min_num) 

 

OUTPUT 

Enter 1'st number :73 

Enter 2'nd number :35.7 

Enter 3'rd number :53.35 

Minimum number is 35.7 
จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่6.8 เริม่ตน้บรรทดัที ่2, 3 และ 4 ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูจากแป้นพมิพ ์3 ค่า 

(สมมตวิ่าค่าทีป้่อนเป็น 73, 35.7 และ 53.35 ตามล าดบั) เกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ num1, num2 และ num3 
ขัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบเงือ่นไขดว้ย if ว่า num1 < num2 หรอืไม ่
ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นเทจ็ (73 < 35.7) ส่งผลใหโ้ปรแกรมเลื่อนไปประมวลผลค าสัง่ในบรรทดัที ่10 ซึง่เป็นการ
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เปรยีบเทยีบดว้ยค าสัง่ elif num2 < num3 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นจรงิ เพราะ (35.7 < 53.35) โปรแกรมจะ
ประมวลผลค าสัง่หลงั elif ในบรรทดัที ่11 โดยก าหนดค่า min_num (ซึง่เป็นตวัแปรทีเ่กบ็ขอ้มลูตวัทีน้่อย
ทีสุ่ดไว)้ ดว้ยค่าในตวัแปร num2 ต่อจากนัน้โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่ในบรรทดัที ่14 โดยพมิพ์
ขอ้ความว่า "Minimum number is" พรอ้มกบัค่าขอ้มลูในตวัแปร min_num มาแสดงผล และจบ
โปรแกรม 

 

2. การควบคมุทิศทางแบบวนรอบ หรือท าซ า้ (Loop, Iteration) 

การแกปั้ญหาต่างๆ ในชวีติประจ าวนั มกัจะพบเจอกบัปัญหาทีต่อ้งใชค้วามพยายามในการ
แกปั้ญหาดงักล่าววนซ ้าหลายๆ ครัง้ เพื่อทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย เช่น ถา้ตอ้งการสอบใหไ้ดค้ะแนนด ี
จ าเป็นตอ้งอ่านหนงัสอืในบททีจ่ะออกสอบหลายๆ รอบ ยิง่อ่านมากยิง่มโีอกาสทีจ่ะไดค้ะแนนสอบมาก
ตามไปดว้ย หรอืนกักฬีาทีต่อ้งการไดเ้หรยีญทองในการแขง่ขนัจ าเป็นตอ้งฝึกซ ้าแบบเดมิใหเ้กดิความ
ช านาญ ยิง่ช านาญมากกย็ิง่มโีอกาสประสบความส าเรจ็มากตามไปดว้ย เช่นเดยีวกบัการแก้ปัญหาทาง
คอมพวิเตอร ์บางปัญหานัน้จ าเป็นตอ้งประมวลผลซ ้าไปซ ้ามาหลายๆ รอบ จนกว่าจะไดค้ าตอบ เช่น 
การหาผลรวมของจ านวนเตม็ตัง้แต่ 1 – n, การหาค่า factorial, การหาค่า prime number และการ
ค านวณเลขล าดบัอนุกรม เป็นตน้ ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคการท าซ ้าทัง้สิน้ ภาษาไพธอน
เตรยีมค าสัง่ในการท าซ ้าไว ้2 ค าสัง่คอื while และ for loop โดยใน 2 ค าสัง่นี้ สามารถจ าแนกเป็นวธิกีาร
ท างานได ้3 รปูแบบ while loop, for loop และ nested loop ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ค าสัง่ While loop 

 While เป็นค าสัง่วนซ ้าทีม่กีารตรวจสอบเงือ่นไข (condition) ก่อนเขา้ท างานเสมอ เมือ่เงือ่นไขที่
ท าการตรวจสอบเป็นจรงิ จงึจะประมวลผลค าสัง่หลงั while แต่ถา้เงือ่นไขเป็นเทจ็จะยตุกิารท างานทนัท ี
ส าหรบังานทีน่ิยมใช ้while ในการแก้ปัญหาคอื ปัญหาทีไ่มท่ราบจ านวนรอบการท างานทีแ่น่นอนหรอื
ปัญหาทีไ่มส่ามารถทราบไดร้ว่งหน้าว่าจะตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลนานเท่าใด ส่วนใหญ่มกัจะหยดุ
การท างานของ while ดว้ยเงือ่นไขบางประการ เช่น กดแป้นพมิพท์ีบ่่งบอกว่าตอ้งการออกจากโปรแกรม 
เช่น ESC, q, -1, 0 เป็นตน้ หรอืตรวจสอบค่าในตวัแปรตวัใดตวัหนึ่งในโปรแกรมเป็นเทจ็ เป็นตน้ 

โครงสรา้งการท างาน while loop มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

while condition: 
statement(s) 

แผนผงัจ าลองการท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.9 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.9 
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While 

condition

Conditional 

code

True False

 

รปูท่ี 6.9 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของค าสัง่ while loop 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.9 

Program Example 6.9: while 

1 # While loop testing 

2 count = 0 

3 while (count < 9): 

4    print ('The count is:', count) 

5    count = count + 1 

6 print ("Good bye!") 

 

OUTPUT 

The count is: 0 

The count is: 1 

The count is: 2 

The count is: 3 

The count is: 4 

The count is: 5 

The count is: 6 

The count is: 7 

The count is: 8 

Good bye! 
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.9 เริม่ตน้บรรทดัที ่2 เป็นการก าหนดค่าใหต้วัแปร count มคี่าเท่ากบั 0 

เพื่อใชส้ าหรบันบัค่า ขัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่3 โปรแกรมจะเปรยีบเทยีบเงือ่นไขใน while ว่า count มคี่า
น้อยกว่า 9 หรอืไม ่ถา้เงือ่นไขเป็นเทจ็ โปรแกรมจะขา้มไปท างานในบรรทดัที ่6 โดยพมิพข์อ้ความว่า 
"Good bye!" ออกจอภาพ แต่ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ (count < 9) โปรแกรมจะท างานหลงั while ในบรรทดัที ่
4 โดยพมิพข์อ้ความว่า 'The count is:' พรอ้มกบัค่าในตวัแปร count ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่5 จะท าการ
เพิม่ค่าใหต้วัแปร count อกี 1 ต่อจากนัน้โปรแกรมจะวนกลบัไปตรวจสอบเงือ่นไขของ while ในบรรทดั

ที ่3 ใหม ่เป็นรอบที ่2 และท าการประมวลผลค าสัง่ตามล าดบัในบรรทดัที ่3  4  5 ไปเรือ่ยๆ 
จนกว่าเงือ่นไขที ่while จะเป็นเทจ็ (count >= 9) เมือ่เงือ่นไขใน while เป็นเทจ็โปรแกรมจะมาท างานใน
บรรทดัที ่6 โดยพมิพข์อ้ความว่า "Good bye!" ก่อนจบโปรแกรมเสมอ 
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การวนซ า้แบบไม่รู้จบ (The Infinite Loop) 

บ่อยครัง้ทีพ่บปัญหาในการใชง้าน while คอื เงือ่นไขทีต่รวจสอบไมเ่ป็นเทจ็ ซึง่สาเหตุมาจากหลาย
กรณ ีแต่ส่วนใหญ่มาจากการหลงลมืท าใหต้วัแปรทีใ่ชต้รวจสอบเงือ่นไขเป็นเทจ็ เช่น ในกรณตีวัอยา่ง
โปรแกรมที ่6.9 ถา้นกัเขยีนโปรแกรมลมืเพิม่ค่าใหก้บัตวัแปร count จะท าใหโ้ปรแกรมเขา้สู่สถานะที่
เรยีกว่า Infinite loop คอืโปรแกรมท างานไปเรือ่ยๆ ไม่สามารถหยุดได ้แต่กม็โีปรแกรมบางประเภทที่
ตอ้งการการท างานในลกัษณะ Infinite loop อยูเ่หมอืนกนั เช่น โปรแกรมประเภท Client-Server ทีฝั่ง่ผู้
ใหบ้รกิาร (Server) จะรอใหบ้รกิารตลอดเวลาไมม่วีนัหยุดพกัหรอืปิดโปรแกรมเลย ส าหรบัค าสัง่ตวัอยา่ง
ทีใ่ชใ้นกรณีทีต่อ้งการใหโ้ปรแกรมท างานในลกัษณะ infinite loop ดงัโปรแกรมที ่6.10 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.10 

Program Example 6.10: infinite loop 

1 # Infinite loop program 

2 # When would you like to exit this program, push CTRL + C 

3 var = 1 

4 while var == 1 :  # This constructs an infinite loop 

5    num = int(input("Enter a number  :")) 

6    print("You entered: ", num) 

7 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

Enter a number  :394 

You entered:  394 

Enter a number  :3994 

You entered:  3994 

Enter a number  :  Here user enter CTRL + C 
Traceback (most recent call last): 

  File "C:\Python34\exam6_10.py", line 5, in <module> 

    num = int(input("Enter a number  :")) 

  File "C:\Python34\lib\idlelib\PyShell.py", line 1381, in 

readline 

    line = self._line_buffer or self.shell.readline() 

KeyboardInterrupt 
จากตวัอยา่งโปรแกรม 6.10 เริม่ตน้บรรทดัที ่3 ก าหนดค่าใหต้วัแปร var = 1 เพื่อใชส้ าหรบั

เปรยีบเทยีบเงือ่นไขก่อนเขา้ท างานใน while loop (การก าหนดเง่ือนไขเพ่ือใช้เปรียบเทียบก่อนเข้า
ท างานใน while loop เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากและต้องท าเสมอ) บรรทดัที ่4 ท าการตรวจสอบ
เงือ่นไขก่อนเขา้ท างานใน while ผลการตรวจสอบปรากฎว่า เป็นจรงิเสมอ เพราะว่าค่าในตวัแปร var มี
ค่าเท่ากบั 1 โปรแกรมจงึเลื่อนไปท าค าสัง่ในบรรทดัที ่5 หลงัค าสัง่ while คอืค าสัง่อ่านขอ้มลูจ านวนเตม็
มาจากแป้นพมิพเ์กบ็ไวใ้นตวัแปร num จากนัน้บรรทดัที ่6 จะพมิพค์่าทีอ่ยูใ่นตวัแปร num ออกมาทาง
จอภาพ แลว้โปรแกรมจะกลบัไปท างานในบรรทดัที ่4 อกีครัง้ ทัง้นี้เพราะเงือ่นไขใน while ยงัเป็นจรงิอยู ่

การท างานจะท าซ ้าค าสัง่บรรทดัที ่4  5  6 ไปเรือ่ยๆ จนกว่าเงือ่นไขใน while จะเป็นเทจ็ แต่
ส าหรบัในกรณีนี้จะเป็นจรงิตลอดไป แบบไมม่วีนัจบ (Infinite loop) และค าสัง่ในบรรทดัที ่7 จะไมถู่ก
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ประมวลผลเลย ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการออกจากโปรแกรมนี้ ใหก้ดปุ่ ม CTRL + C เท่านัน้ เพื่อเป็น
การ Terminate โปรแกรมและโปรแกรมจะแสดงขอ้ความผดิพลาดออกมาดงัตวัอยา่งขา้งบน  

การใช้ค าสัง่ else ร่วมกบั while และ for 

 ไพธอนจะอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถใช ้else ร่วมกบัค าสัง่ while และ for ได ้(ซึง่
แนวคดิดงักล่าวไม่มใีนภาษา C/C++ หรอื Java) โดยถา้ใชค้ าสัง่ else กบั for แลว้ ค าสัง่ else จะท างาน
เมือ่การประมวลผลค าสัง่ใน for loop เสรจ็เรยีบรอ้ยหมดแลว้ และเมือ่ใชง้าน else กบั while โดย else 
จะท างานกต่็อเมือ่เงือ่นไขใน while loop เป็นเทจ็ ตวัอยา่งการใช ้else รว่มกบั while ดงัโปรแกรมที ่
6.11 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.11 

Program Example 6.11: while with else 

1 # Testing else statement with while loop 

2 count = 0 

3 while count < 5: 

4    print(count, " is less than 5 (While Loop)") 

5    count = count + 1 

6 else: 

7    print(count," is not less than 5(Else after exit while 

loop)")  

8 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

0  is less than 5 (While Loop) 

1  is less than 5 (While Loop) 

2  is less than 5 (While Loop) 

3  is less than 5 (While Loop) 

4  is less than 5 (While Loop) 

5  is not less than 5 (Else after exit while loop) 

Good bye! 
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.11 บรรทดัที ่2 ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหต้วัแปร count เท่ากบั 0 เพื่อใช้

ส าหรบัท าการเปรยีบเทยีบก่อนเขา้ท างานใน while loop ผลลพัธจ์ากการเปรยีบเทยีบ (บรรทดัที ่3) มี
ค่าเป็นจรงิ เพราะ count < 5 โปรแกรมจะเขา้ไปประมวลผลในบรรทดัที ่4 โดยพมิพข์อ้ความว่า "X is 
less than 5 (While Loop)" โดย X คอืค่าทีอ่ยูใ่นตวัแปร count ในบรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการเพิม่ค่า 
conunt อกี 1 จากนัน้โปรแกรมจะวนกลบัมาตรวจสอบเงือ่นไขใน while อกี (เพราะเงือ่นไขยงัไมเ่ป็น

เทจ็) ซึง่โปรแกรมจะท าค าสัง่ซ ้าในบรรทดัที ่3  4  5 เช่นนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่า count >= 5 จงึท าให้
โปรแกรมยตุกิารท างานใน while loop ลง และมาประมวลผลค าสัง่ในบรรทดัที ่6 โดยพมิพข์อ้ความว่า 
"5  is not less than 5 (Else after exit while loop)" และตามดว้ยขอ้ความ "Good bye!" ในบรรทดัที ่8 
ดงัแสดงใน OUTPUT ของโปรแกรมดา้นบน  
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ส าหรบัในกรณีทีต่อ้งการประมวลผลค าสัง่ที่มเีพยีงแค่ค าสัง่เดยีวเท่านัน้ ต่อจากค าสัง่ while (จะมี
ลกัษณะการท างานคลา้ยกบั if ทีป่ราศจาก else) คอื ให้วาง 1 ค าสัง่ท่ีต้องการประมวลผลอยู่ใน
บรรทดัเดียวกนักบั while ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

flag = True 

while flag != False: flag = False   # Single statement only 
print("Good bye!") 

เมือ่รนัโปรแกรมผลลพัธท์ีไ่ดค้อื  

Good bye! 

โจทยต์วัอย่างและผงังาน 

จงเขยีนโปรแกรมค านวณหาค่าเฉลีย่ n จ านวน โดยโปรแกรมจะวนรบัค่าขอ้มลูจากแป้นพมิพไ์ป
เรือ่ยๆ พรอ้มค านวณหาค่าเฉลีย่ไปพรอ้มๆ กนักบัการรบัขอ้มลู จนกว่าผูใ้ชจ้ะพมิพ ์0 หรอื 0.0 
โปรแกรมจงึหยุดท างาน 

ตวัอยา่งอนิพุต/เอาตพ์ุต: Enter a number : 10.5 

    Average of number is : 10.5 

    Enter a number : 5 
    Average of number is : 7.75 

    Enter a number : 0 

    Good bye! 

 ส าหรบัแผนผงัจ าลองการท างานจะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.10 และตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.12 
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Num != 0 

or 0.0

Sum = Sum + Num

Avg = Sum / Count

Count = Count + 1

TrueFalse

Start

End

Read(Num)

Count = 1

Sum = 0.0

Print Avg

Print  Good bye! 

Num = 

float(Num)

Read(Num)

Num = 

float(Num)

 

รปูท่ี 6.10 แสดงแผนภาพจ าลองโปรแกรมค านวณหาค่าเฉลีย่ n จ านวน 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.12 โปรแกรมค านวณหาค่าเฉลีย่ n จ านวน 

Program Example 6.12: The average of n numbers 

1 # Calcuting the average for N numbers 

2 Count = 1 

3 Sum = 0.0 

4 print("To exit this program, please type 0 or 0.0 :") 

5 Num = float(input("Enter a number :")) 

6 while Num != 0 or Num != 0.0: 

7     Sum += Num 

8     Avg = Sum / Count 

9     Count += 1 

10     print ("Average of number is : ", Avg) 

11     Num = float(input("Enter a number :")) 

12 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

To exit this program, please type 0 or 0.0 : 

Enter a number : 10.5 

Average of number is : 10.5 

Enter a number : 5 

Average of number is : 7.75 

Enter a number : 0 

Good bye! 
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จากโปรแกรมที ่6.12 บรรทดัที ่2 และ 3 โปรแกรมก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัตวัแปร Count 
เท่ากบั 1 เพื่อใชส้ าหรบันับจ านวน และ Sum = 0.0 ส าหรบัเกบ็ผลรวมสะสม ในบรรทดัที ่4 โปรแกรม
พมิพข์อ้ความว่า "To exit this program, please type 0 or 0.0 :" เพื่อบอกใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบวธิใีนการ
ออกจากโปรแกรมดงักล่าว ขัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการอ่านค่าขอ้มลูจากแป้นพมิพ ์ขอ้มลู
ทีอ่่านไดจ้ะถูกแปลงใหเ้ป็นขอ้มลูชนิด float เนื่องจากการหาค่าเฉลีย่ขอ้มลูจะเป็นจ านวนจรงิเสมอ 
หลงัจากนัน้ในบรรทดัที ่6 โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบเงือ่นไขในค าสัง่ while ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มลูทีม่คี่า
เป็น 0 หรอื 0.0 จะส่งผลใหก้ารท างานใน while loop หยดุลง และกระโดดไปท างานบรรทดัที ่12 โดย
พมิพข์อ้ความว่า "Good bye!" พรอ้มกบัจบโปรแกรมทนัท ีแต่ถา้ผูใ้ชง้านป้อนค่าอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ 0 หรอื 
0.0 โปรแกรมจะท าการประมวลผลหลงัค าสัง่ while ในบรรทดัที ่7 โดยเริม่ต้นค านวณคอื น าค่า Sum + 
Num และเกบ็ไวใ้นตวัแปร Sum บรรทดัที ่8 หาค่าเฉลีย่แลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปร Avg บรรทดัที ่9 ท าการ
เพิม่ค่าใหต้วัแปร Count อกี 1 เสรจ็แลว้พมิพค์่าเฉลีย่ออกทางจอภาพในบรรทดัที ่10 หลงัจากพมิพ์
ผลลพัธเ์สรจ็แลว้ ในบรรทดัที ่11 โปรแกรมจะรอรบัขอ้มลูจากแป้นพมิพใ์หม่อกีครัง้ เมือ่ผูใ้ชป้้อนขอ้มลู
แลว้ โปรแกรมจะแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นชนิด float เช่นเดมิ เสรจ็แลว้จงึกระโดดไปท างานในบรรทดัที ่6 เพื่อ
เปรยีบเทยีบเงือ่นไขใน while อกีครัง้ โปรแกรมท าซ ้าในบรรทดัที ่6 – 11 ในลกัษณะเช่นนี้ไปเรือ่ยๆ 
จนกว่าผูใ้ชจ้ะป้อน 0 หรอื 0.0 โปรแกรมจงึจะยตุกิารท างานใน while loop และพมิพข์อ้ความ "Good 
bye!" พรอ้มกบัจบการท างาน  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.13 จงเขยีนโปรแกรมค านวณหาค่าเฉลีย่ของการสุ่มโยนลกูเต๋าแต่ละลกู 
จ านวน 100 ครัง้ ทัง้หมด 2 ลกู และแสดงค่าเฉลีย่ของลกูเต๋าแต่ละลกูพรอ้มกบัเปรยีบเทยีบว่าลกูไหนมี
ค่าเฉลีย่มากกว่ากนั 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.13  

Program Example 6.13: The average of 2 dices 

1 # Calcuting the average of two dices 

2 import random 

3 count, avg1, avg2 = 1, 0, 0 

4 while count <= 100: 

5     dice1, dice2 = random.randrange(6)+1, 

random.randrange(6)+1 

6     avg1, avg2, count = avg1 + dice1, avg2 + dice2, count + 1 

7  

8 print("Average of dice1 = %0.2f and dice2 = %0.2f"%(avg1, 

avg2)) 

9 if avg1 > avg2: 
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10     print("Average of dice1 > dice2") 

11 else: 

12     print("Average of dice2 > dice1") 

 

OUTPUT 

Average of dice1 = 357.00 and dice2 = 352.00 

Average of dice1 > dice2 

Average of dice1 = 341.00 and dice2 = 359.00 

Average of dice2 > dice1 

Average of dice1 = 324.00 and dice2 = 357.00 

Average of dice2 > dice1 
จากโปรแกรมที ่6.13 บรรทดัที ่2 โปรแกรมน าเขา้ไลบรารชีื่อ random เพื่อใชสุ้่มค่าขอ้มลู

ส าหรบัการโยนลกูเต๋า บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัตวัแปร count เท่ากบั 1 เพื่อ
นบัจ านวนครัง้ในการโยนลกูเต๋า (โดยในโปรแกรมจะท าการโยนลกูเต๋าทัง้หมดจ านวน 100 ครัง้) พรอ้ม
กบัก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร avg1 และ avg2 มคี่าเท่ากบั 0 เพื่อเกบ็ค่าเฉลีย่ในการโยนลกูเต๋าแต่ละครัง้ 
ซึง่จะโยนพรอ้มกนั 2 ลกู เมื่อก าหนดค่าตวัแปรแลว้ บรรทดัที ่4 โปรแกรมจะท าการตรวจสอบเงือ่นไข
ของ while ว่า count <= 100 ใช่หรอืไม ่ผลจากการตรวจสอบในครัง้แรก เป็นจรงิ เพราะ count < 100 
โปรแกรมจงึประมวลผลค าสัง่หลงั while ในบรรทดัที ่5 ดว้ยการสุ่มค่าดว้ยค าสัง่ randrange (จ าลองการ
โยนลกูเต๋า) จาก 1 – 6 ดว้ยค าสัง่ random.randrange(6) + 1 (โดยปกตฟัิงชนั randrange จะสุ่มค่าจาก 
0 ถงึ n-1 ดงันัน้จ าเป็นตอ้งบวกอกี 1 เพื่อท าใหเ้หมอืนหน้าของลกูเต๋า) ค าสัง่แรกจะเกบ็ค่าทีสุ่่มไดไ้วใ้น
ตวัแปรชื่อ dice1 และตวัแปรชื่อ dice2 จะเกบ็ค่าการสุ่มครัง้ทีส่อง (การก าหนดค่าตวัแปรในบรรทดัที ่5 
ตวัแปรดา้นซา้ย และขอ้มลูทางดา้นขวาจะตอ้งมจี านวนเท่ากนั มเิช่นนัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาด) จากนัน้
บรรทดัที ่6 โปรแกรมจะค านวณหาค่าเฉลีย่ ของลกูเต๋าทัง้สองลกูแยกกนั โดย avg1 ส าหรบัลกูเต๋าลกูที ่
1 และ avg2 ส าหรบัลกูที ่2 พรอ้มกบับวกค่า count เพิม่อกี 1  

ต่อจากนัน้โปรแกรมจะกลบัไปเปรยีบเทยีบเงือ่นไขใน while เช่นเดมิ จนกว่า count จะมากกว่า 
100 โปรแกรมจงึจะยตุกิารท างานใน while loop และพมิพค์่าเฉลีย่ของลกูเต๋าในบรรทดัที ่8 ต่อจากนัน้
บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบค่าระหว่าง avg1 และ avg2 ว่าตวัแปรใดมคี่ามากกว่ากนั ถา้ 
avg1 มากกว่าโปรแกรมจะท างานในบรรทดัที ่10 โดยพมิพข์อ้ความว่า "Average of dice1 > dice2" แต่
ถา้ avg2 มากกว่า avg1 จะท างานในบรรทดัที ่12 โดยพมิพข์อ้ความว่า "Average of dice2 > dice1" 
ดงัผลลพัธท์ีแ่สดงขา้งบน 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.14 จงเขยีนโปรแกรมเขา้และถอดรหสัอยา่งง่าย เรยีกชื่อวธิกีารนี้ว่า CTOF โดย
ใชส้มการเขา้และถอดรหสัดงันี้ 

𝐹 = 32 +
(212 − 32) 

100
𝑥 𝐶 

เมือ่ F คอืตวัอกัษรทีถู่กเขา้รหสัแลว้ และ C คอือกัษรทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้รหสั เมือ่ท าการถอดรหสักลบัจะใช้
สมการดงันี้ 
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𝐶 = (𝐹 − 32)𝑥
100 

(212 − 32)
 

ตวัอยา่งอนิพุต:  Enter string message : Hello!, how are you? 

 ตวัอยา่งเอาตพ์ุต: Encrypted message : [161.6, 213.8, 226.4, 226.4, 231.8, 91.4, 

111.2, 89.6, 219.20000000000002, 231.8, 246.20000000000002, 89.6, 206.6, 
237.20000000000002, 213.8, 89.6, 249.8, 231.8, 242.6, 145.4] 

    Decrypted string : Hello!, how are you? 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.14  

Program Example 6.14: Encryption & Decryption 

1 # Encrypted/Decrypted program 

2 # These codes for encrypting message 

3 i = 0 

4 encryptedMsg = [] 

5 msg = input("Enter string message :") 

6 while i < len(msg): 

7     C = ord(msg[i]) 

8     F = 32 + (((212 - 32)/100) * C) 

9     encryptedMsg.append(F) 

10     i += 1 

11 print ("Encrypted message : ",encryptedMsg) 

12 #These codes for decrypting message 

13 i = 0 

14 decryptedMsg = "" 

15 while i < len(encryptedMsg): 

16     F = encryptedMsg[i] 

17     C = (F - 32) * (100/(212 - 32)) 

18     temp = chr(int(C)) 

19     decryptedMsg = decryptedMsg + str(temp) 

20     i += 1 

21 print ("Decrypted string : ",decryptedMsg) 

 

OUTPUT 

Enter string message: Hello!, how are you? 

Encrypted message: [161.6, 213.8, 226.4, 226.4, 231.8, 

91.4, 111.2, 89.6, 219.20000000000002, 231.8, 

246.20000000000002, 89.6, 206.6, 237.20000000000002, 213.8, 

89.6, 249.8, 231.8, 242.6, 145.4] 

Decrypted string: Hello!, how are you? 

จากโปรแกรมที ่6.14 บรรทดัที ่3 เริม่ตน้ก าหนดค่า i เท่ากบั 0 ส าหรบันับความยาวของ
ขอ้ความ และ encryptedMsg (บรรทดัที ่4) เป็นค่าลสิตว์่างเพื่อเกบ็ขอ้มลูทีเ่ขา้รหสัแลว้ บรรทดัที ่5 
โปรแกรมท าการรบัค่าขอ้ความจากแป้นพมิพแ์ละเกบ็ไวใ้นตวัแปร msg หลงัจากรบัขอ้ความแลว้ใน
บรรทดัที ่6 โปรแกรมเริม่การตรวจสอบค่า i ใน while ว่ามคี่าน้อยกว่าค่าความยาวของสตรงิ msg 
หรอืไม ่(ความยาวของสตรงิหาไดจ้าก len(msg)) เมือ่ตรวจสอบแลว้ผลปรากฎว่าค่า i มคี่าน้อยกว่าค่า
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ความยาวของตรงิ msg (ถา้ความยาวของสตรงิมคี่า = 0 แสดงว่าไมไ่ดป้้อนขอ้มลู) ถา้เป็นจรงิแสดงว่า
ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูทีแ่ป้นพมิพ ์บรรทดัที ่7 โปรแกรมจะท าการแปลงรหสัตวัอกัษรทลีะตวัให้เป็นจ านวน
เตม็ โดยเรยีกฟังชนั ord (เพราะสมการจะใชเ้ลขจ านวนในการค านวณไมใ่ช่สตรงิ) และบรรทดัที ่8 น า
ค่าทีแ่ปลงเป็นจ านวนเตม็มาเขา้สมการเพื่อค านวณหาค่า F บรรทดัที ่9 ค่า F ทีค่ านวณไดจ้ะถูกน าไป
พกัไวใ้นตวัแปร encryptedMsg ก่อน โดยเกบ็เป็นตวัเลขต่อทา้ยไปเรือ่ยๆ ดว้ยเมธอด append ใหค้รบ
ทุกตวัอกัษร เนื่องจากตอ้งรอเขา้รหสัใหค้รบทุกตวัก่อนท างานต่อไป จากนัน้บรรทดัที ่10 ท าการเพิม่ค่า
ใหก้บั i เพื่อนบัจ านวนในรอบถดัไป ต่อจากนัน้โปรแกรมจะกระโดดกลบัไปท าค าสัง่ while ในบรรทดัที ่6 

อกี (เพราะเงือ่นไขยงัเป็นจรงิอยู)่ เป็นรอบที ่2 โปรแกรมจะท างานเรยีงล าดบับรรทดัที ่6  7  8 

 9  10 ในลกัษณะเช่นนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าตวัอกัษรจะถูกเขา้รหสัหมดทุกตวั นัน่คอื ค่า i เท่ากบั
ความยาวของสตรงินัน่เอง เมือ่ท าการแปลงรหสัครบทุกตวัอกัษรแลว้โปรแกรมจะยุตกิารท างานใน while 
loop และพมิพผ์ลลพัธข์อ้ความทีเ่ขา้รหสัแลว้ในบรรทดัที ่11 ออกทางจอภาพ ซึง่กจ็ะเสรจ็สิน้
กระบวนการเขา้รหสัขอ้ความ 

 ส าหรบัการถอดรหสัจะเริม่จากบรรทดัที ่13 และ 14 โดยก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร i เท่ากบั 0 อกี
ครัง้ (เพื่อเอาไวน้บัจ านวนตวัอกัษร) และตวัแปร decryptedMsg เป็นสตรงิว่าง (เพื่อเกบ็ขอ้ความทีจ่ะถูก
ถอดรหสัแลว้) ล าดบัถดัไปในบรรทดัที ่15 โปรแกรมจะท าการตรวจสอบเงือ่นไขใน while ว่าขอ้ความ
ว่างหรอืไม ่ถา้ว่างโปรแกรมจะกระโดดไปท างานบรรทดัที ่21 แต่ถา้ขอ้ความไมว่่าง โปรแกรมจะเริม่
ถอดรหสัทลีะตวัอกัษรเหมอืนกบัการเขา้รหสั โดยใชส้มการการถอดรหสัในบรรทดัที ่17 ขอ้ความจะถูก
ถอดทลีะตวัและเกบ็ไวใ้นตวัแปร temp (บรรทดัที ่18) ในขัน้ตอนนี้จ าเป็นตอ้งท าการแปลงจากตวัเลข
จ านวนจรงิเป็นจ านวนเตม็ก่อน ดว้ยฟังชนั int(c) เพราะว่าสตูรทีค่ านวณออกมาค่าทีไ่ดจ้ะเป็นจ านวน
จรงิ เมือ่ไดจ้ านวนเตม็แลว้จงึท าการแปลงเป็นตวัอกัษรอกีครัง้ โดยใชฟั้งชนั chr()  และเกบ็ตวัอกัษรที่
ถอดรหสัแลว้ในตวัแปร decryptedMsg (บรรทดัที ่19) ในรปูแบบของสตรงิ พรอ้มกบัเพิม่ค่า i (บรรทดัที ่
20) และโปรแกรมจะกระโดดไปท างานบรรทดัที ่15 เพื่อเปรยีบเทยีบเงือ่นไขใน while อกีครัง้และท าซ ้า
อยา่งนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะถอดรหสัขอ้ความครบทุกตวัอกัษร เมือ่ถอดรหสัครบทุกตวัแลว้ ในบรรทดัที ่
21 โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความทีถ่อดรหสัทัง้หมดออกทางจอภาพ 

 

 ค าสัง่ควบคมุการท าซ า้ (Loop control statements) 

 ค าสัง่ควบคุมการท าซ ้าถูกสรา้งขึน้เพื่อตอ้งการเปลีย่นทศิทางของการประมวลผลแบบวนซ ้า ซึง่
ตามปกตแิลว้ การประมวลผลจะเป็นแบบล าดบัจากซา้ยไปขวาและจากดา้นบนลงล่าง (Sequence) แต่
สถานะการณ์บางอย่างการท างานแบบล าดบัอาจจะไมเ่หมาะสม เช่น โปรแกรมตอ้งการคน้หาขอ้ความ
ในสตรงิทีม่คีวามยาวมากๆ เมือ่คน้หาไปเรือ่ยๆ ปรากฎว่าโปรแกรมพบขอ้ความทีต่อ้งการดงักล่าวอยู่
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ระหว่างกลางของขอ้ความ ผูเ้ขยีนโปรแกรมควรจะหยดุการท างานวนซ ้า เนื่องจากจะท าใหป้ระหยดัเวลา
ในการค านวณ จากตวัอยา่งทีก่ล่าวมาแลว้ เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมบงัคบัใหโ้ปรแกรมหลุดออกจากค าสัง่วน
ซ ้า จะส่งผลใหต้วัแปรหรอือ๊อปเจก็ตต่์างๆ ทีใ่ชง้านอยูภ่ายในขอบเขตของการวนซ ้านัน้ หมดอายกุาร
ท างาน คอืจะถูกลบออกจากหน่วยความจ าไปโดยอตัโนมตั ิไพธอนสนบัสนุนค าสัง่ควบคุมการท าซ ้า 3 
ค าสัง่คอื break, continue และ pass 

 ค าสัง่ break เป็นค าสัง่ทีส่ ัง่ใหโ้ปรแกรมยตุกิารท าซ ้า (Loop) ซึง่ส่งผลใหค้ าสัง่ทีเ่หลอืทัง้หมด
หลงัค าสัง่ break และอยูภ่ายในขอบเขตของค าสัง่ท าซ ้า ไมถู่กประมวลผลไปดว้ย เมือ่ออกจากขอบเขต
ของค าสัง่การท าซ ้าปัจจบุนัแลว้ โปรแกรมจะประมวลค าสัง่อื่นๆ ต่อไป (ไมใ่ช่การจบการท างานของ
โปรแกรม จะยตุกิารท างานเฉพาะค าสัง่ใน Loop ปัจจุบนัเท่านัน้) ส าหรบัการท างานของค าสัง่ break ใน 
nested loop เมือ่โปรแกรมยตุกิารท างานใน Loop ปัจจุบนัแลว้ โปรแกรมจะท างานต่อใน Loop ทีค่รอบ 
Loop ปัจจบุนัอยูต่่อไป ค าสัง่ break จะใชท้ างานกบั while และ for loop เท่านัน้ ไม่สามารถใชไ้ดก้บั if, 
if..else, if..elif ไดเ้หมอืนในภาษาซ ีส าหรบัแผนผงัจ าลองการท างานของ break จะมลีกัษณะดงัภาพที ่
6.11  

While 

condition

statement(s)

Break

statement(s)

True

False Item from 

sequence

statement(s)

 break

statement(s)

If no more item

from sequence

Next item 

from sequence

for i in sequence

(a)while (b)for
 

รปูท่ี 6.11 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของค าสัง่ break  
(a) break ใน while loop, (b) break ใน for loop 

รปูที ่6.11 (a) แสดงการท างานของค าสัง่ break ใน while loop และ (b) ส าหรบั for loop โปรแกรม 
6.15 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน break ส าหรบั while และ for loop 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.15  

Program Example 6.15: break for while & while 

1 # Break for while and for loop 

2 for letter in 'Python':  #First example for for loop 

3    if letter == 'h': 

4       break #Break force exit for loop 

5    print('Current Letter :', letter)   

6  
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7 var = 10  #Second example while loop 

8 while var > 0: 

9    print('Current variable value :', var) 

10    var = var – 1 

11    if var == 5: 

12       break #Break force exit while loop 

13 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

Current Letter : P 

Current Letter : y 

Current Letter : t 

Current variable value : 10 

Current variable value : 9 

Current variable value : 8 

Current variable value : 7 

Current variable value : 6 

Good bye! 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.15 เริม่ตน้โปรแกรมในบรรทดัที ่2 ดว้ยค าสัง่ท าซ ้าแบบ for โดย for 
ท าการอ่านสตรงิ 'Python' เขา้มาครัง้ละ 1 ตวัอกัษร และเกบ็ไวใ้นตวัแปร letter ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่
3 โปรแกรมน าค่าในตวัแปร letter ไปท าการตรวจสอบเงื่อนไขกบัค าสัง่ if ว่าเป็นตวัอกัษร h หรอืไม ่ถา้
ใช่ หรอืเป็นจรงิ โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่ break (บรรทดัที ่4) เป็นผลใหโ้ปรแกรมยตุกิารท างานใน
ลปู for ทนัท ีและจะไปท างานบรรทดัที ่7 แทน แต่ถา้เงื่อนไขทีเ่ปรยีบเทยีบเป็นเทจ็ คอื ตวัอกัษรไม่
เท่ากบั h โปรแกรมจะท าค าสัง่ในบรรทดัที ่5 โดยพมิพข์อ้ความว่า 'Current Letter : X' เมือ่ X คอื
ตวัอกัษรใดๆ ออกทางจอภาพ หลงัจากพมิพต์วัอกัษรเสรจ็ โปรแกรมจะกลบัไปท าซ ้าในบรรทดัที ่2  
เช่นเดมิ จนกว่าตวัอกัษรจะเป็นตวัอกัษร h หรอืหมดขอ้ความ โปรแกรมจงึจะจบการท างานใน for loop 
ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื โปรแกรมพมิพต์วัอกัษรเฉพาะ P, y และ t เท่านัน้  

ต่อจากนัน้บรรทดัที ่7 โปรแกรมก าหนดค่าตวัแปร var เท่ากบั 10 บรรทดัที ่8 โปรแกรมท าการ
ตรวจสอบเงือ่นไขใน while ว่า var มากว่า 0 หรอืไม ่ซึง่ในรอบแรกผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นจรงิ โปรแกรมจะ
ท างานหลงั while ในบรรทดัที ่9 พมิพข์อ้ความว่า 'Current variable value : X' โดย X คอืค่าทีเ่กบ็ใน
ตวัแปร var ออกจอภาพ จากนัน้บรรทดัที ่10 โปรแกรมท าการลบค่า var ลง 1 บรรทดัที ่11 โปรแกรม
จะท าการตรวจสอบเงือ่นไขใน if ว่าค่า var เท่ากบั 5 หรอืไม ่ส าหรบัในรอบแรก ค่าของ var จะมคี่า
เท่ากบั 9 ซึง่จะท าใหเ้งือ่นไข if เป็นเทจ็ โปรแกรมจงึวนกลบัไปท างานในบรรทดัที ่8 เพื่อไปตรวจสอบ
เงือ่นไขใน while อกีครัง้ โปรแกรมจะท างานในบรรทดัที ่8, 9, 10 และ 11 ซ ้าในลกัษณะน้ีไปเรือ่ยๆ 
จนกว่าค่าในตวัแปร var จะมคี่าเท่ากบั 5 โปรแกรมจงึจะประมวลผลค าสัง่ break (บรรทดัที ่12) ค าสัง่
ดงักล่าวจะส่งผลใหโ้ปรแกรมออกจาก while loop ทนัท ีและพมิพข์อ้ความ "Good bye!" ก่อนจบ
โปรแกรม ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้เมือ่จบ while loop คอื โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความเฉพาะตวัเลขจาก 9 ลง
มาถงึ 6 เท่านัน้ เนื่องจากโปรแกรมถูกหยุดการท างานตัง้แต่เลข 5  
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ค าสัง่ continue เป็นค าสัง่ทีส่ ัง่ใหโ้ปรแกรมกลบัไปเริม่ตน้ใหมท่ีต่น้ loop ซึง่ส่งผลใหค้ าสัง่ที่
เหลอืทัง้หมดหลงัค าสัง่ continue และอยูภ่ายในขอบเขตของค าสัง่ท าซ ้า จะไมถู่กประมวลผลในรอบ
นัน้ๆ ไปดว้ย (แต่ไมไ่ดอ้อกจากค าสัง่การท าซ ้า) ค าสัง่ continue จะใชไ้ดท้ัง้ while และ for loop ส าหรบั
แผนผงัจ าลองการท างานของ continue จะมลีกัษณะดงัภาพที ่6.12 

While 

condition

statement(s)

continue

statement(s)

True

False

 

รปูท่ี 6.12 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของ continue 

โปรแกรม 6.16 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน continue ส าหรบั while และ for loop 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.16  

Program Example 6.16: continue for while & while 

1 # Continue for while and for loop 

2 for letter in 'Python':  # First example for for loop 

3    if letter == 'h': 

4       continue 

5    print('Current Letter :', letter) 

6 var = 10  # Second example for while loop 

7 while var > 0:               

8    var = var -1 

9    if var == 5: 

10       continue 

11    print('Current variable value :', var) 

12 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

Current Letter : P 

Current Letter : y 

Current Letter : t 

Current Letter : o 

Current Letter : n 

Current variable value : 9 

Current variable value : 8 

Current variable value : 7 

Current variable value : 6 

Current variable value : 4 

Current variable value : 3 

Current variable value : 2 
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Current variable value : 1 

Current variable value : 0 

Good bye! 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่6.16 บรรทดัที ่2 ค าสัง่ for จะเริม่อ่านขอ้ความ 'Python' เขา้มาทลีะ
ตวัอกัษรแลว้เกบ็ไวใ้นตวัแปร letter จากนัน้บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการตรวจสอบค่าในตวัแปร letter 
ว่าเป็นอกัษรตวั h หรอืไม ่ถา้ใช่โปรแกรมจะท าค าสัง่ continue (ในบรรทดัที ่4) ค าสัง่ continue จะ
บงัคบัใหโ้ปรแกรมไปเริม่ตน้ท างานทีค่ าสัง่ for ในรอบใหม ่โดยค าสัง่ถดัจากค าสัง่ continue จะไมถู่ก
ประมวลผล ค าสัง่ continue ส่งผลใหโ้ปรแกรมยกเลกิไมพ่มิพต์วัอกัษร h ออกทางจอภาพ (บรรทดัที ่5) 
ส าหรบัตวัอกัษรอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ตวั h จะถูกพมิพอ์อกทางจอภาพทัง้หมด  

ส าหรบัโปรแกรมในส่วนของ while loop จะเริม่ตน้ในบรรทดัที ่6 โดยการก าหนดค่าตวัแปร var 
เท่ากบั 10 ในบรรทดัที ่7 โปรแกรมจะตรวจสอบเงือ่นไขดว้ยค าสัง่ while ว่า var > 0 หรอืไม ่เมือ่
เงือ่นไขเป็นจรงิโปรแกรมจะท างานในบรรทดัที ่8 แต่ถา้เป็นเทจ็ โปรแกรมจะท าค าสัง่ในบรรทดัที ่12 
ส าหรบัในบรรทดัที ่8 โปรแกรมจะลดค่าตวัแปร var ลง 1 จากนัน้บรรทดัที ่9 โปรแกรมจะตรวจสอบ
เงือ่นไขใน if ว่า var เท่ากบั 5 หรอืไม ่เมือ่ผลของการเปรยีบเทยีบเป็นจรงิ โปรแกรมจะประมวลผล
ค าสัง่ continue ในบรรทดัที ่10 ผลจากค าสัง่ดงักล่าวจะบงัคบัใหโ้ปรแกรมไปเริม่ตน้ท างานใหมท่ี่
จดุเริม่ตน้ของ while loop ทนัท ีผลลพัธท์ีไ่ดค้อื โปรแกรมจะไมพ่มิพต์วัเลข 5 ออกทางจอภาพ ส าหรบั
ตวัเลขอื่นๆ จะถูกพมิพอ์อกมาทัง้หมด 

ค าสัง่ pass (ไม่มกีารประมวลผลใดๆ เกดิขึน้) เป็นค าสัง่ทีม่ไีวเ้พื่อรกัษาโครงสรา้งหรอื
ความหมายของโปรแกรมไว ้เช่น กรณทีีผู่เ้ขยีนโปรแกรมก าลงัเขยีนโปรแกรมอยู ่แต่ปรากฎว่าในบางจดุ
ของโปรแกรม ผูเ้ขยีนยงัไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการต่ออยา่งไรและตอ้งการยกเวน้โปรแกรมตรงส่วนน้ีไว้
ก่อน (ใส่ comment กพ็อใชไ้ดเ้หมอืนกนั) แลว้จงึค่อยมาแกไ้ขในภายหลงั ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถ
บรรจคุ าสัง่ pass นี้ไวเ้พื่อใหโ้ปรแกรมสามารถทดสอบรนัโปรแกรมไดแ้ละประมวลผลโปรแกรมในส่วนที่
ละเวน้ไวด้ว้ย ซึง่ค าสัง่ pass จะไมม่กีารประมวลผลใดๆ เกดิขึน้ (คลา้ยค าสัง่ No operation ในภาษา
แอสแซมบล)ี และเมือ่ไมต่อ้งการใชง้านค าสัง่ดงักล่าวแลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งลบทิง้กไ็ด ้(แต่ควรลบจะดกีว่า) 
ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านค าสัง่ pass แสดงในตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.17 

 
Tips: เมือ่ป้อนค าสัง่ pass และกด Enter โปรแกรมจะออกจากขอบเขตของค าสัง่ทีก่ าลงั
เขยีนโปรแกรมทนัท ีเช่น เมื่อก าลงัเขยีนค าสัง่อยูใ่น while loop เมือ่ป้อนค าสัง่ pass 
เคอรเ์ซอรจ์ะมาปรากฎในต าแหน่งเดยีวกบัค าสัง่ while ทนัท ี

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.17  

Program Example 6.17: pass 

1 # Testing pass command 

2 for letter in 'Python':  

3    if letter == 'h': 
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4       pass 

5       print('This is pass block') 

6    print('Current Letter :', letter) 

7 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

Current Letter : P 

Current Letter : y 

Current Letter : t 

This is pass block 

Current Letter : h 

Current Letter : o 

Current Letter : n 

Good bye! 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.17 การท างานเริม่ตน้ในบรรทดัที ่2 ค าสัง่ for จะอ่านตวัอกัษรทลีะตวั
จากขอ้ความ 'Python' โดยตวัอกัษรแต่ละตวัจะถูกตรวสอบว่าเป็นตวัอกัษรเป็นตวั h หรอืไม ่ถา้ผล
จากการตรวจสอบเป็นเทจ็ โปรแกรมจะพมิพต์วัอกัษรทลีะตวั เริม่ตัง้แต่ P, y, t ตามล าดบั แต่เมือ่
เปรยีบเทยีบแลว้เป็นตวัอกัษร h โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่ pass (บรรทดัที ่4) ซึง่เป็นค าสัง่ทีไ่มม่ี
ผลกระทบใดๆ กบัโปรแกรม แต่เป็นการบ่งบอกใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมทราบว่าโปรแกรมตรงส่วนนี้ยงัไม่
เสรจ็สมบรูณ์ (อาจจะมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิในภายหลงั) และตอ้งการใหป้ระมวลผลโปรแกรมตรงส่วนน้ี
ดว้ย เพราะตอ้งการทดสอบการท างานของค าสัง่ if ว่าท างานไดจ้รงิหรอืไม ่(การใช ้comment แทนก็
เป็นทางเลอืกทีด่ ีแต่ comment มหีน้าทีห่ลกัในการอธบิายการท างานของโปรแกรมมากกว่า) เพื่อให้
การท างานของค าสัง่ pass เหน็ไดช้ดัเจนขึน้ (เพราะค าสัง่ pass จะไมแ่สดงผลใดๆ ใหเ้หน็) ผูเ้ขยีนจงึ
เพิม่ค าสัง่ทีพ่มิพข์อ้ความว่า 'This is pass block' ในบรรทดัที ่5 เขา้มาช่วยเพื่อใหเ้หน็ผลของการ
ประมวลผลค าสัง่ pass ไดด้ขีึน้ ผลลพัธเ์มือ่สัง่รนัโปรแกรมแลว้แสดงในตวัอยา่งขา้งบน 

 
Note: ค าสัง่ switch, do-while, forecach ไม่มใีหใ้ชง้านในภาษาไพธอน 

 

ค าสัง่ for loop 

 ค าสัง่ for เป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ าหรบัการท าซ ้าเช่นเดยีวกบั while และตอ้งมกีารตรวจสอบเงือ่นไข
ก่อนเขา้ลปูเหมอืนกนั แต่แตกต่างกนัตรงที ่for จะตรวจสอบรายการแบบล าดบัแทน (Item of 
sequence) เช่น ขอ้มลูชนิดสตรงิ ลสิต ์หรอืทพัเพลิ เป็นตน้ โครงสรา้งการท างาน for loop มรีปูแบบ
ค าสัง่ดงันี้ 

for iterating_var in sequence: 
   statements(s) 

 โดย interating_var คอืตวัแปรทีใ่ชส้ าหรบัรบัค่าทลีะค่าเพื่อน ามาประมวลผล จากขอ้มลูทีอ่ยูใ่น
ตวัแปร sequence เมือ่ขอ้มลูในตวัแปร sequence เป็นชนิดลสิต ์ค าสัง่ for จะดงึขอ้มลูในต าแหน่งแรก
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ของลสิตอ์อกมาเกบ็ไวใ้น iterating_var หลงัจากนัน้จะเริม่ท าค าสัง่ใน statement(s) เมือ่ค าสัง่ใน 
statement(s) หมดแลว้ การควบคุมจะกลบัไปเริม่ตน้ใหมท่ี ่for แลว้ดงึขอ้มลูในลสิตล์ าดบัถดัไปมา
ท างาน การท างานจะเป็นไปในลกัษณะเช่นนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าขอ้มลูในลสิตจ์ะหมด for จงึจะยตุกิาร
ท างาน ส าหรบัแผนผงัจ าลองการท างานของ for และตวัอยา่งการดงึขอ้มลูสมาชกิในรายการ ดงัภาพที ่
6.13 และ 6.14 ตามล าดบั 

Item from 

sequence

Execute 

statement(s) 

If no more item

from sequence

Next item 

from sequence

for iterating_var in sequence

 

รปูท่ี 6.13 แสดงแผนภาพจ าลองการท างานของ for 

for iterating_var in [first_item, second_item, third_item, ,final_item]

print(interating_var)

1 2 3

, ,

statement(s)

1 2 3

 

รปูท่ี 6.14 แสดงการดงึขอ้มลูสมาชกิจากตวัแปรชนิดลสิตข์อง for loop 

 จากรปูที ่6.14 แสดงวธิกีารดงึขอ้มลูจากตวัแปรลสิตเ์ขา้มาท างานใน for อนัดบัแรก for จะท า
การอ่าน first_item ซึง่เป็นขอ้มลูสมาชกิตวัแรกในลสิตม์าเกบ็ไวใ้น  interating_var จากนัน้โปรแกรม
จะสัง่พมิพค์่าทีอ่ยูใ่นตวัแปร interating_var ออกจอภาพ และท าค าสัง่ statement(s) จนหมด เมือ่ท า
ค าสัง่ใน statement(s) ดงักล่าวเสรจ็แลว้ ค าสัง่ for จะท าการดงึขอ้มลูสมาชกิจากลสิตต์วัถดัไป  
(second_item) เขา้มาทบัขอ้มลูตวัแรกทีอ่ยูใ่น interating_var จากนัน้โปรแกรมจะท าการพมิพค์่าในตวั
แปร interating_var และท าค าสัง่ statement(s) เช่นเดมิ โปรแกรมจะท าการอ่านขอ้มลูสมาชกิตวัถดัไป
มาท างานเรือ่ยๆ จนกว่าจะไมม่ขีอ้มลูอยูใ่นลสิต ์for จงึจะยตุกิารท างาน ส าหรบัตวัอยา่งการใช ้for แสดง
ดงัโปรแกรมที ่6.18 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.18  

Program Example 6.18: for 

1 # Testing for loop 

2 for letter in 'Python':     # First Example 
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3    print('Current Letter :', letter) 

4 fruits = ['banana', 'apple',  'mango'] 

5 for fruit in fruits:        # Second Example 

6    print('Current fruit :', fruit) 

7 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

Current Letter : P 

Current Letter : y 

Current Letter : t 

Current Letter : h 

Current Letter : o 

Current Letter : n 

Current fruit : banana 

Current fruit : apple 

Current fruit : mango 

Good bye! 

 จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่6.18 บรรทดัที ่2 ค าสัง่ for เริม่อ่านขอ้มลูสตรงิเขา้มาทลีะตวัอกัษร 
และเกบ็ไวใ้นตวัแปร letter ต่อจากนัน้โปรแกรมจะท างานในบรรทดัที ่3 โดยการพมิพต์วัอกัษรทีเ่กบ็อยู่
ในตวัแปร letter ออกมา ซึง่ตวัอกัษรตวัแรกในสตรงิชุดน้ีคอืตวั 'P' หลงัจากนัน้โปรแกรมจะกลบัไป
เริม่ตน้อ่านขอ้มลูใหม ่ซึง่อกัษรตวัที ่2 ในสตรงิคอื 'y' โดยเกบ็ทบัตวัอกัษรเดมิทีอ่ยูใ่นตวัแปร letter 
จากนัน้โปรแกรมจะพมิพต์วัอกัษรออกทางจอภาพเช่นเดมิ โปรแกรมจะท างานในลกัษณะอยา่งนี้ไป
เรือ่ยๆ จนถงึอกัษรตวัสุดทา้ยในสตรงิ (ในทีน่ี้คอื n) จงึจะยตุกิารท างานของ for ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 
ขอ้ความ 'Python'  

บรรทดัที ่4 โปรแกรมจะก าหนดค่าขอ้มลูใหก้บัตวัแปรลสิตช์ื่อ fruits คอื 'banana', 'apple' และ 
'mango' ตามล าดบั ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่5 ค าสัง่ for จะท าการอ่านขอ้มลูสมาชกิต าแหน่งแรกจากตวั
แปร fruits คอื 'banana' มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร fruit ในบรรทดัที ่6 โปรแกรมจะพมิพข์อ้มลูทีเ่กบ็อยูใ่นตวั
แปร fruit ออกจอภาพ ผลลพัธค์อื 'banana' เมือ่พมิพข์อ้มลูเสรจ็ โปรแกรมจะกลบัไปเริม่ต้นค าสัง่ for 
อกีครัง้ โดยโปรแกรมจะท าค าสัง่เหมอืนเดมิอยา่งนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าขอ้มลูของสมาชกิทีอ่ยูใ่นตวัแปร 
fruits จะหมด ค าสัง่ for จงึจะยตุกิารท างาน ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ขอ้ความ 'banana', 'apple' และ 'mango' 
ตามล าดบั 

 การอ้างถึงข้อมลูสมาชิกโดยการช้ีต าแหน่งของ for loop 

ค าสัง่ range เป็นค าสัง่ทีช่่วยสรา้งช่วงของขอ้มลู เช่น เมือ่ใชค้ าสัง่ range(5) ช่วงขอ้มลูทีไ่ดค้อื 0, 1, 2, 
3, 4 ดงันัน้เราสามารถน า range มาประยกุตใ์ชก้บั for ได ้โดยขอ้มลูทีส่รา้งโดย range จะถูกน าไปใช้
เป็นตวัชีต้ าแหน่งของรายการขอ้มลูได ้ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.19 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.19  

Program Example 6.19: for and range 

1 # for loop and index 
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2 fruits = ['banana', 'apple',  'mango'] 

3 for index in range(len(fruits)): 

4    print('Current fruit :', fruits[index]) 

5 print("Good bye!") 

 

OUTPUT 

Current fruit : banana 

Current fruit : apple 

Current fruit : mango 

Good bye! 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่6.19 บรรทดัที ่2 เป็นการก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรลสิตช์ื่อ fruits มคี่า
เป็น 'banana', 'apple' และ 'mango' ตามล าดบั ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่3 ค าสัง่ for จะสรา้งช่วงของ
ขอ้มลูโดยอาศยัค าสัง่ range ส าหรบัช่วงขอ้มลูทีเ่กดิจากค าสัง่ range คอืค่า 0, 1, 2 (ซึง่เกดิจากการหา
จ านวนสมาชกิของตวัแปร fruits โดยใชฟั้งชนั len(fruits) เพราะ fruits มสีมาชกิ 3 ตวั) ล าดบัต่อไป 
ค าสัง่ for จะท าการอ่านขอ้มลูทีส่รา้งโดย range มาทลีะค่า โดยเริม่ตน้ที ่0 และเกบ็ค่าดงักล่าวไวใ้นตวั
แปร index (index = 0) ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่4 โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า 'Current fruit : ' พรอ้ม
กบัขอ้มลูทีด่งึมาจากตวัแปร fruits ในต าแหน่งที ่index มคี่าเท่ากบั 0 คอื fruits[index] = fruits[0] = 
'banana' ออกทางจอภาพ ล าดบัต่อไปโปรแกรมจะกลบัไปเริม่ต้นค าสัง่ for ใหมเ่พราะขอ้มลูใน range 
ยงัไมห่มด โดยดงึค่าขอ้มลูในต าแหน่งถดัไปของตวัแปร fruits มาแสดง การท างานจะท าซ ้าอย่างนี้ไป
เรือ่ยๆ จนกว่าสมาชกิใน range จะหมด ผลจากการท างานของโปรแกรมคอื โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความ 
'banana', 'apple', 'mango' ส าหรบับรรทดัสุดทา้ยโปรแกรมจะพมิพข์อ้ความ 'Good bye!' ก่อนจบ
โปรแกรมเสมอ   

ฟังชนั range จากทีก่ล่าวไปแลว้ว่า for นัน้นิยมใชง้านกบัค าสัง่ range เสมอ ดงันัน้ในยอ่หน้านี้
จะกล่าวถงึค าสัง่ range เพิม่เตมิอกีเลก็น้อย เพื่อใหก้ารใชค้ าสัง่ range รว่มกบั for ไดด้ขีึน้ โดยปกติ
ค าสัง่ range จะมรีปูแบบค าสัง่ 4 แบบดงันี้ 

 range (x),  range (x, y),  range (x, y, i),  range (y, x, -i) 

range (x) แบบที ่ จะสรา้งชุดของขอ้มลูเริม่ตน้จาก 0 ถงึ (x -1) โดยเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1 เช่น 
เมือ่เรยีกใชฟั้งชนั range(6) ขอ้มลูทีถู่กสรา้งขึน้คอื [0, 1, 2, 3, 4, 5] 

range (x, y) แบบที ่ จะสรา้งชุดของขอ้มลูเริม่ตน้จาก x ถงึ (y -1) โดยเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1 เช่น 
เมือ่เรยีกใชฟั้งชนั range(3, 10) ขอ้มลูทีถู่กสรา้งขึน้คอื [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

range (x, y, i) แบบที ่ จะสรา้งชุดของขอ้มลูเริม่ต้นจาก x ถงึ (y -1) โดยเพิม่ขึน้ครัง้ละ i 
เช่น เมือ่เรยีกใชฟั้งชนั range(3, 15, 2) ขอ้มลูทีถู่กสรา้งขึน้คอื [3, 5, 7, 9, 11, 13] มขีอ้สงัเกตส าหรบั
ค่า y ตวัสุดทา้ย คอื 15 จะไมถู่กน ามาใส่ไวใ้นรายการดว้ย เนื่องจากตดิเงือ่นไขทีค่่า y = y – 1 ดงันัน้ค่า 
y ทีไ่ดค้อื 14 โปรแกรมจงึตดัทัง้ 14 และ 15 ทิง้ไปดว้ย เพราะไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขทัง้คู่  



 

ห น้ า  144 

 

range (y, x, -i) แบบที ่ จะสรา้งชุดของขอ้มลูแบบยอ้นหลงั จาก y ถงึ (x - 1) โดยลดลงครัง้
ละ -i เช่น เมือ่เรยีกใชฟั้งชนั range(15, 3, -2) ขอ้มลูทีถู่กสรา้งขึน้คอื [15, 13, 11, 9, 7, 5] ตามล าดบั 
ถา้ตอ้งการใหล้ดค่าทลีะ 1 โดยเริม่ตัง้แต่ 15 ถอยหลงัไปจนถงึ 1 มรีปูแบบคอื range(15, 0, -1) หรอืถา้
ตอ้งการใหเ้ป็นค่าทีต่ดิลบ โดยเริม่ตัง้แต่ 0 ลงไปถงึ -4 และลดค่าครัง้ละ 1 มรีปูแบบคอื range(0, -5, -1) 
ส าหรบัตวัอยา่งเพิม่เตมิการใช ้for กบั range ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.20 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.20  

Program Example 6.20: for and range examples 

1 # explain function range 

2 import sys, random 

3 sys.stdout.write("Show range (6) = ") 

4 for i in range(6): 

5     sys.stdout.write(str(i) + " ") 

6 print("\n" + "-" *70) 

7 sys.stdout.write("Show range (1, 7) = ") 

8 for j in range(1, 7): 

9     sys.stdout.write(str(j) + " ") 

10 print("\n" + "-" *70) 

11 sys.stdout.write("Show range (1, 36, 2) = ") 

12 for o in range(1, 36, 2):     

13     sys.stdout.write(str(o) + " ") 

14 print("\n" + "-" *70) 

15  

16 sys.stdout.write("Show range [1, 3,..., 36] =") 

17 for r in [1,3,5,7,9,12,14,16,18,19,21,23,25,27,30,32,34,36]: 

18     sys.stdout.write(str(r) + " ") 

19 print("\n" + "-" *70) 

20 sys.stdout.write("Show multiple range = ") 

21 for d1 in range(2): 

22     for d2 in range(2): 

23         print (d1 + 1, "+", d2+1, '=', d1+d2+2) 

24 print("\n" + "-" *70) 

25 sys.stdout.write("Show range + random = ") 

26 for i in range(5): 

27     d1= random.randrange(6)+1 

28     d2= random.randrange(6)+1 

29     print (d1+d2) 

30 print("Show range backward") 

31 for i in range(5, 0, -1): 

32     print(i) 

 

OUTPUT 

Show range (6) = 0 1 2 3 4 5  

---------------------------------------------------------------------- 

Show range (1, 7) = 1 2 3 4 5 6  

---------------------------------------------------------------------- 

Show range (1,36,2) = 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35  

---------------------------------------------------------------------- 

Show range [1, 3,..., 36] =1 3 5 7 9 12 14 16 18 19 21 23 25 27 30 32 

34 36  

---------------------------------------------------------------------- 
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Show multiple range = 1 + 1 = 2 

1 + 2 = 3 

2 + 1 = 3 

2 + 2 = 4 

---------------------------------------------------------------------- 

Show range + random = 8 

2 

7 

8 

8 

Show range backward 

5 

4 

3 

2 

1 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.20 บรรทดัที ่2 คอืค าสัง่น าเขา้ไลบรารี ่sys เพื่อเรยีกใชเ้มธอด 
sys.stdout.write() เนื่องจากค าสัง่ print จะไมย่อมใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมพมิพข์อ้ความเวน้วรรคตดิกนัใน
แถวเดยีวกนัได ้(ปกตจิะขึน้บรรทดัใหม)่ ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งน าเมธอด sys.stdout.write() มาช่วยในการ
แสดงผลขอ้มลูใหอ้ยูใ่นบรรทดัเดยีวกนั และ random ส าหรบัสุ่มชุดขอ้มลูตวัเลข บรรทดัที ่6, 10, 14, 19 
และ 24 คอืค าสัง่ print("\n" + "-" *70) เป็นการสัง่ใหข้ึน้บรรทดัใหม ่โดยใชร้หสั '\n' และท าการพมิพ ์'–' 
จ านวน 70 ครัง้ตดิต่อกนัในบรรทดัเดยีว ส าหรบัค าสัง่ในบรรทดัที ่27 คอื random.randrange(6) + 1 
เป็นการสุ่มค่าใดค่าหนึ่งตัง้แต่ 1 – 6 (ปกตจิะสุ่มค่า 0 - 5 แต่ในทีน่ี้บวก 1 เพิม่เขา้ไป ดงันัน้ค่าทีไ่ด้จะ
เป็น 1 – 6) ในบางกรณ ีเมื่อผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการชุดของขอ้มลูแบบยอ้นกลบั จากมากมาหาน้อย
สามารถท าไดโ้ดย ก าหนดค่าของตวัแปร i ใหเ้ป็นค่าลบและสลบัค่าของตวัแปร x กบั y ดงัตวัอยา่ง
โปรแกรมในบรรทดัที ่31 

 

การใช้ else statement กบั for loop 

ไพธอนอนุญาตใหใ้ช ้else กบั for loop ได ้ซึง่แตกต่างจากภาษาอื่นๆ โดยทัว่ไป เช่นภาษาซ ี
หรอืจาวา เป้าหมายส าคญัของการใช ้else กบั for นัน้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้ขยีนโปรแกรม 
ในกรณทีีเ่ง ือ่นไขใน for เป็นเทจ็ โดยปกตจิะออกจากค าสัง่ for ไปโดยอตัโนมตั ิบางครัง้ผูเ้ขยีน
โปรแกรมไมท่ราบเลยว่าเกดิขอ้ผดิพลาดอะไรขึน้ในลปู for ดงันัน้ค าสัง่ else จงึช่วยใหผู้เ้ขยีนโปรแกรม
สามารถตรวจสอบความผดิปกตใิน for ไดอ้กีทางหนึ่งหรอืผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการท างานบางอย่าง
หลงัจากจบการท างานใน for เรยีบรอ้ยแลว้ ส าหรบัการใช ้else กบั for และ while นัน้มขีอ้พจิารณาดงันี้ 

1) ค าสัง่ else เมือ่ถูกใชก้บั for loop: ค าสัง่ else จะถูกประมวลผลเมือ่ ค าสัง่ใน for ถูก
ประมวลผลครบหมดแลว้ 

2) ค าสัง่ else เมือ่ถูกใชก้บั while loop: ค าสัง่ else จะถูกประมวลผลเมือ่ เงือ่นไขใน while 
เป็นเทจ็ 
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พจิารณาตวัอยา่งการใช ้else กบั for ดงัโปรแกรมที ่6.21 โดยโปรแกรมดงักล่าวจะหาค่า 
จ านวนเฉพาะ (prime number) คอืเลขจ านวนทีไ่มม่เีลขอะไรมาหารมนัไดล้งตวั นอกจากตวัของมนัเอง
และ 1 เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13 และ 17 เป็นตน้ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.21  

Program Example 6.21: else with for & while 

1 # Testing elase and for loop with prime number 

2 for num in range(10, 20):  #to iterate between 10 to 20 

3    for i in range(2, num): #to iterate on the number 

4       if num % i == 0:     #to determine the first factor 

5          j = num / i       #to calculate the second factor 

6          print('%d equals %d * %d' % (num, i, j)) 

7          break  

8    else:                  # else part of the loop 

9       print(num, 'is a prime number') 

 

OUTPUT 

10 equals 2 * 5 

11 is a prime number 

12 equals 2 * 6 

13 is a prime number 

14 equals 2 * 7 

15 equals 3 * 5 

16 equals 2 * 8 

17 is a prime number 

18 equals 2 * 9 

19 is a prime number 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.21 บรรทดัที ่2 ค าสัง่ for เริม่ตน้อ่านขอ้มลูจ านวนเตม็ครัง้ละ 1 ค่า 
จาก range (สรา้งช่วงของเลขจ านวนเตม็บวกตัง้แต่ 10 ถงึ 20) และเกบ็ไวใ้นตวัแปร num ล าดบัต่อมา
ในบรรทดัที ่3 เป็นค าสัง่ for ซอ้นอกีชัน้หน่ึง โดยค าสัง่ for (ชัน้ใน) จะน าค่าในตวัแปร num ทีร่บัมาจาก 
for ชัน้นอก มาสรา้งเป็นช่วงขอ้มลูดว้ยค าสัง่ range(2, num) ใหก้บั for ทีอ่ยูช่ ัน้ใน ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้จะ
ถูกอ่านเขา้มาท างานทลีะค่า โดยเกบ็ไวใ้นตวัแปร i บรรทดัที ่4 น าค่าขอ้มลูทีอ่ยูใ่น i % num ผลทีไ่ดจ้ะ
ถูกน าไปตรวจสอบดว้ยค าสัง่ if ว่าเท่ากบั 0 หรอืไม ่(เป็นการตรวจสอบตวัเลขทีไ่มใ่ช่ค่า prime number) 
ถา้ผลลพัธม์คี่าเท่ากบั 0 แสดงว่าตวัเลขดงักล่าวสามารถหารดว้ยตวัเลขใดๆ ลงตวั (ยกเวน้ตวัเอง) 
แสดงว่าไมใ่ช่จ านวนเฉพาะ (จ านวนเฉพาะจะหารดว้ยตวัเองและ 1 ลงตวัเท่านัน้) ใหโ้ปรแกรมท าการ
พมิพต์วัเลขทีไ่มใ่ช่ค่า prime number ดงักล่าวออกทางจอภาพ (บรรทดัที ่6) และหยดุการท างานของ 
for ในรอบนัน้ๆ ทนัท ีดว้ยค าสัง่ break (ในบรรทดัที ่7) แต่ถา้ไมม่คี่า i ใดๆ ทีไ่ดจ้ากชุดของขอ้มลูที่
สรา้งจาก range(2, num) % num ไดล้งตวัเลย ในแต่ละรอบการท างานของ for ชัน้ใน แสดงว่าตวัเลข
ดงักล่าวเป็นจ านวนเฉพาะ ดงันัน้โปรแกรมจะท างานหลงัค าสัง่ else (บรรทดัที ่9) โดยพมิพข์อ้ความว่า 
'X is a prime number' (โดย X คอืจ านวนเฉพาะ) โปรแกรมจะท างานวนซ ้าเพื่อคน้หาจ านวนเฉพาะ
อยา่งนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าค่า num ของ for ลปูนอกจะมคี่าเท่ากบั 20 โปรแกรมจงึจะยตุกิารท างาน 
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เพื่อใหเ้หน็ภาพการท างานไดช้ดัเจนขึน้ ผูเ้ขยีนจะจ าลองภาพการท างานของโปรแกรมดงักล่าวในรปูที ่
6.15 (a) กรณทีีต่วัเลขไมใ่ช่จ านวนเฉพาะ, (b) กรณตีวัเลขเป็นจ านวนเฉพาะ 

for num in range(10,20): [10, 11, 12, 13,..., 19]

for i in range(2,10): [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

num

if 10 % i == 0 10 isn t prime number  

รปูท่ี 6.15 (a) 10 ไมใ่ช่จ านวนเฉพาะ เนื่องจาก 10 % ดว้ยตวัเลขใดๆ แลว้ลงตวั 
 

for num in range(10,20): [10, 11, 12, 13,..., 19]

for i in range(2,11): [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

num

if 11 % i != 0 11 is prime number
 

รปูท่ี 6.15 (b) 11 คอืจ านวนเฉพาะ เนื่องจากไมม่ตีวัเลขใด % 11 ลงตวั 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.22 จงเขยีนโปรแกรมเพื่อพสิูจน์ว่าสมการดงัต่อไปนี้เป็นจรงิ 

𝜋

4
= 1 −

1

3
+

1

5
−

1

7
+

1

9
−

1

11
+

1

13
− 

ตวัอยา่งอนิพุต:  Enter integer number (odd) : 15 
 ตวัอยา่งเอาตพ์ุต: Result of PI/4 = : 0.7543 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.22  

Program Example 6.22: PI/4 

1 # calculating PI 

2 n = int(input("Enter integer number(odd) :")) 

3 flag = False    #flag = True (+), flag = False (-) 

4 num = 1 

5 for i in range(3, n+2, 2): 

6     if flag == False: 

7         num = num – 1 / i 
8         flag = True 

9     else: 

10         num = num + 1 / i 
11         flag = False 

12 print ("Result of PI/4 = %.4f" %num) 

 

OUTPUT 

Enter integer number(odd) :15 

Result of PI/4 = 0.7543 
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จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่6.22 บรรทดัที ่2 โปรแกรมเริม่ตน้อ่านค่าขอ้มลูจากแป้นพมิพแ์ลว้ท า
การแปลงสตรงิทีร่บัเขา้มาเป็นเลขจ านวนเตม็ดว้ยฟังชนั int ผลลพัธเ์กบ็ไวใ้นตวัแปร n บรรทดัที ่3 ตวั
แปร flag จะเป็นตวัแปรทีใ่ชส้ าหรบัตรวจสอบว่าเป็นการบวกหรอืการลบ เมือ่ flag เท่ากบั False จะเป็น
การลบ แต่ถา้ flag เป็น True จะเป็นการบวก บรรทดัที ่4 ตวัแปร num ใชส้ าหรบัเกบ็ค่าผลรวมทัง้หมด 
โดยก าหนดค่าเริม่ต้นใหเ้ป็น 1 (Operand ตวัแรกของสมการ) บรรทดัที ่5 ค าสัง่ for จะน าค่าขอ้มลูที่
สรา้งโดย range ทีม่ชี่วงค่าขอ้มลูระหว่าง 3 ถงึ n+2 (เนื่องจากค าสัง่ range จะสรา้งชุดขอ้มลูทีน้่อยกว่า
ทีร่ะบุไว ้1 ค่า เช่น range(0, 2) ค่าทีไ่ดค้อื 0, 1 การบวกดว้ย 2 จะท าใหไ้ดข้อ้มลูครบตามสมการ) และ
เป็นจ านวนคี ่เช่น 3, 5, 7, 9 เป็นตน้ มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร i ต่อจากนัน้บรรทดัที ่6 โปรแกรมจะตรวจสอบ
ค่าในตวัแปร flag ว่ามคี่าเป็น False หรอืไม ่ถา้ค่าในตวัแปร flag เป็น False โปรแกรมจะค านวณดว้ย
สตูรการลบ เช่น − 1

3
, −

1

7
  (บรรทดัที ่7) เป็นตน้ แต่ถา้ flag เป็น True โปรแกรมจะค านวณดว้ยสตูรการ

บวก เช่น + 1

5
, +

1

9
 (บรรทดัที ่9) โดยค่า flag จะถูกก าหนดใหส้ลบัค่ากนัระหว่างบวกและลบ หลงัจากทีม่ ี

การค านวณการบวกหรอืลบเสรจ็แลว้ (บรรทดัที ่8 และ 11) เนื่องจากสมการจะค านวณบวกและลบ
สลบักนัไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะหมดขอ้มลูใน loop for ขัน้ตอนสุดทา้ยบรรทดัที ่12 โปรแกรมจะพมิพ์
ผลรวมทัง้หมดออกทางจอภาพ โดยก าหนดรปูแบบการแสดงผลเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง (%.4f) 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.23 โปรแกรม infinite loop แบบไมรู่จ้บ (อกีแบบหนึ่ง) 

Program Example 6.23: infinite loop 

1 # Infinitie loop 

2 x = 1 

3 while True: 

4     print("To exit program, please CTRL + c %d now!" % (x)) 

5     x += 1 

 

OUTPUT 

To exit program, please CTRL + x 1 now! 

To exit program, please CTRL + x 2 now! 

To exit program, please CTRL + x 3 now! 

To exit program, please CTRL + x 4 now! 

To exit program, please CTRL + x 5 now! 

... 

จากโปรแกรมที ่6.23 เป็นการเขยีนโปรแกรมท าซ ้าแบบไมรู่จ้บ (อกีแบบหนึ่ง) โดยก าหนดให ้
while มคี่าเท่ากบัจรงิตลอดเวลา (บรรทดัที ่3) ส่งผลใหโ้ปรแกรมพมิพข์อ้ความออกจอภาพแบบไมห่ยดุ 
เมือ่ตอ้งการหยดุโปรแกรมใหก้ดปุ่ ม CTRL พรอ้มตวัอกัษร c ประโยชน์ของโปรแกรมประเภทน้ีใช้
ส าหรบัเป็นฟังชนัหลกัในการควบคุมการท างานของฟังชนัอื่นๆ เช่น เคอรเ์นล (Kernel) ของ
ระบบปฏบิตักิาร โปรแกรมหลกัในเกมสค์อมพวิเตอร ์หรอืโปรแกรมประเภท Client-Server ทีโ่ปรแกรม
บนเครือ่งเซอรเ์วอรต์อ้งรอรบัการรอ้งขอการใหบ้รกิารตลอดเวลาโดยไมม่กีารหยดุโปรแกรม เป็นต้น 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.24 โปรแกรม for loop กบัสตรงิ 
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Program Example 6.24: string with for loop 

1 string = "Hello World" 

2 for x in string: 

3     print (x) 

 

OUTPUT 

H 

e 

l 

l 

o 

  

W 

o 

r 

l 

d 
 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.25 โปรแกรม for loop กบัลสิต ์

Program Example 6.25: list with for loop 

1 collection = ['hey', 5, 'd'] 

2 for x in collection: 

3     print (x) 

 

OUTPUT 

hey 

5 

d 

 
ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.26 โปรแกรม for loop กบัลสิตซ์อ้นลสิต์ 

Program Example 6.26: list[list] with for loop 

1 list_of_lists = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] 

2 for list in list_of_lists: 

3     for x in list: 

4         print (x) 

 

OUTPUT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.27 โปรแกรม for loop กบัดกิชนันารี ่

Program Example 6.27: dictionary with for loop 

1 knights = {'gallahad': 'the pure', 'robin': 'the brave'} 

2 for k, v in knights.items(): 
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3     print ("key = %s and value = %s"%(k, v)) 

 

OUTPUT 

key = gallahad and value = the pure 

key = robin and value = the brave 

 

ลปูซ้อน (Nested loops) 

ไพธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชล้ปูซอ้นได ้(การวาง for loop ไวภ้ายใน for loop) 
มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 
  ลปูซอ้นของ for 

for iterating_var in sequence: 
   for iterating_var in sequence: 
      statements(s) 
statements(s) 

 ลปูซอ้นของ while  

while expression: 
while expression: 

statement(s) 
statement(s) 

 ลปูซอ้นของ for กบั while 

   for iterating_var in sequence: 
while expression: 

statement(s) 
statement(s) 

การวางลูปซอ้นภายใน ไพธอนไมไ่ดจ้ ากดัว่ามไีดท้ัง้หมดกีช่ ัน้ ดงันัน้ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถ
วางลปูซอ้นไดต้ามอสิระ ขึน้อยูก่บัปัญหาว่ามคีวามซบัซอ้นมากน้อยเพยีงใด แต่สิง่ทีค่วรจดจ าไวเ้สมอ
คอื การวางลปูทีซ่อ้นกนัมากๆ จะท าใหโ้ปรแกรมอ่านหรอืแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดย้ากขึน้ดว้ย จะเกดิปัญหา
เรือ่งของการยอ่หน้าภายในลปู อาจจะส่งผลใหโ้ปรแกรมท างานผดิพลาด ตรงจดุนี้ถอืว่าเป็นจดุอ่อนของ
ไพธอนกไ็ด ้เพราะการไม่มเีครือ่งหมายบอกขอบเขต ท าใหบ้างครัง้ตอ้งใชส้ายตาในการหาขอบเขตของ
ค าสัง่เอง พจิารณาจากโปรแกรมต่อไปนี้ 

for i in range(1, 10): 

  print("For loop for i") 

  for j in range(1, i): 

   print("For loop for j") 
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              for k in range(1, j): 

                   print("For loop for k") 

              print("Good bye!") 

จากโปรแกรมขา้งตน้ค าสัง่ print (“Good bye!”) เป็นค าสัง่ของ for อนัไหนกนัแน่ เป็นไปไดท้ี่
ขณะเขยีนโปรแกรมอยู ่มกีารกด space bar บา้ง ใชปุ้่ ม tab บา้ง จงึท าใหย้อ่หน้าไม่ตรงกนัพอด ีจากใน
กรณตีวัอยา่ง โปรแกรมจะแจง้เตอืนว่า expected an indented block แปลว่า มบีางค าสัง่ทีอ่ยูน่อก
ขอบเขต (block) เมือ่กดปุ่ ม Ok เคอรเ์ซอรจ์ะไปอยูใ่นต าแหน่งทีค่าดว่าโปรแกรมจะผดิพลาด ผูเ้ขยีน
โปรแกรมตอ้งคน้หาเอาเองว่า ขอ้ผดิพลาดอยูต่รงไหน ซึง่ในกรณขีองการเวน้ยอ่หน้าไมต่รงกนันี้ 
ค่อนขา้งทีจ่ะคน้หายากพอสมควร 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.28 โปรแกรมแสดงตารางเวลา 

Program Example 6.28: timetable 

1 # timestable 

2 for row in range(1, 10): 

3     for col in range(1, 10): 

4         prod = row * col 

5         if prod < 10: 

6             print(' ', end = '') 

7         print(row * col, ' ', end = '') 

8     print() 

 

OUTPUT 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   

 2   4   6   8  10  12  14  16  18   

 3   6   9  12  15  18  21  24  27   

 4   8  12  16  20  24  28  32  36   

 5  10  15  20  25  30  35  40  45   

 6  12  18  24  30  36  42  48  54   

 7  14  21  28  35  42  49  56  63   

 8  16  24  32  40  48  56  64  72   

 9  18  27  36  45  54  63  72  81 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.28 บรรทดัที ่6 และ 7 เป็นการใชค้ าสัง่ print ใน Python 3 ซึง่จะ
อนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถเพิม่อกัษร หรอืขอ้ความต่อทา้ยค าสัง่ แทนการขึ้นบรรทดัใหมไ่ด ้
โดยก าหนดในตวัแปร end เช่น เมือ่ก าหนด end = '' โปรแกรมจะไมพ่มิพค์่าใดๆ และไมข่ึน้บรรทดัใหม ่
ส าหรบัในบรรทดัที ่6 ค าสัง่ print(' ', end = '') โปรแกรมจะพมิพอ์กัษรว่าง (' ') และหยดุรอเพื่อพมิพ์
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อกัษรตวัถดัไป บรรทดัที ่7 ค าสัง่ print(row * col, ' ', end = '') โปรแกรมจะพมิพผ์ลคณูของค่า row * 
col ต่อดว้ยอกัษรว่าง (' ') และหยดุรอเพื่อพมิพอ์กัษรตวัถดัไป (end = '') 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่6.29 โปรแกรมเชื่อม 2 ลสิตเ์ขา้ดว้ยกนั 

Program Example 6.29:  

1 # combination of 2 lists 

2 combs = [] 

3 for x in [1,2,3]: 

4      for y in [3,1,4]: 

5          if x != y: 

6              combs.append((x, y)) 

7 print(combs) 

 

OUTPUT 

  

[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)] 

 

 

 

 

 

จบบทท่ี 6 
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บทท่ี 7 

ฟังกช์นั 
(Functions) 

 

1. ฟังกช์นัคืออะไร? 

    ฟังกช์นั คอื โปรแกรมย่อยหรอืงานยอ่ยๆ (Sub-program) ภายในโปรแกรมขนาดใหญ่ หรอื
บางครัง้เรยีกว่า เมทอ็ด (Method) หรอืรทูนี (Routine) กไ็ด ้โดยปกตโิปรแกรมทีม่ขีนาดใหญ่ จะ
ประกอบดว้ยค าสัง่ต่างๆ มากมายและในโปรแกรมขนาดใหญ่นัน้จะมคี าสัง่ทีท่ างานเหมอืนกนั ซ ้ากัน 
หรอืถูกเรยีกใชง้านอยูเ่ป็นประจ าปรากฎอยู่ ดงันัน้เพื่อลดค าสัง่ใหโ้ปรแกรมสัน้และกระชบัลง จงึได้
รวบรวมค าสัง่ทีท่ าหน้าทีเ่หมอืนกนัเหล่านัน้เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นโปรแกรมยอ่ย เมือ่ต้องการเรยีกใช้
โปรแกรมยอ่ยเหล่านัน้ตรงจุดใดๆ ในโปรแกรม สามารถเรยีกใชโ้ดยผ่านทางชื่อของฟังกช์นัไดท้นัท ี
(Function call) กรณกีารเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสรา้ง (Strutural programming) นิยมเรยีกว่า “ฟังกช์นั” 
แต่ในการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object oriented programmning) เรยีกว่า “เมธอด” ประเภทของ
ฟังกช์นัแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคอื ฟังกช์นัมาตรฐาน (Standard functions) ทีม่อียูใ่นไลบรารขีองภาษาไพ
ธอน และฟังกช์นัทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมสรา้งขึน้เอง (User defined functions) ฟังกช์นัทีม่อียูแ่ลว้ในภาษา
ไพธอนเมือ่เรยีกใชง้านจะต้องท าการ import แฟ้มเขา้มาก่อนเสมอ ในบทนี้จะกล่าวถงึการสรา้งฟังกช์นั
ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมสรา้งขึน้ใชง้านเอง 

 
Note: ฟังกช์นั Vs เมธอด แมว้่าฟังกช์นัและเมธอดจะมลีกัษณะการท างานทีค่ลา้ยกนั แต่ใน
การท างานจรงินัน้จะมคีวามแตกต่างกนัอยูพ่อสมควร เนื่องจากแนวคดิโปรแกรมเชงิวตัถุมอง
ว่า เมธอดคอืพฤตกิรรมต่างๆ ของวตัถุ (Object) ทีแ่สดงออก ซึง่พฤตกิรรมอาจจะไมใ่ช่งาน
ประจ าเหมอืนทีฟั่งกช์นัท ากไ็ด ้ซึง่จะไดศ้กึษาแนวความคดิเชงิวตัถุอยา่งละเอยีดในบทที ่11 

 

2. ประโยชน์ของฟังกช์นั 
1. ช่วยลดค าสัง่ทีซ่ ้าซอ้นกนัในโปรแกรม 
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2. ช่วยใหผู้พ้ฒันาโปรแกรมสามารถปรบัปรงุและแกไ้ขโปรแกรมไดอ้ย่างรวดเรว็ เนื่องจาก
ฟังกช์นัแต่ละฟังกช์นันัน้มหีน้าทีท่ีช่ดัเจนในตวัเอง เช่น read_input คอืฟังกช์นัส าหรบั
อ่านค่าอนิพุตเขา้มาท างานในโปรแกรม หรอื print ท าหน้าทีพ่มิพข์อ้ความ  

3. ช่วยท าใหโ้ปรแกรมมคีวามกะทดัรดั ท าใหเ้ขา้ใจง่ายและรวดเรว็ เพราะโปรแกรมถูก
แบ่งออกตามหน้าทีข่องงานชดัเจน 

4. ฟังกช์นัสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้กีหลายครัง้ (reusable code) 
5. ป้องกนัขอ้ผดิพลาดไดด้เีพราะงานจะถูกแบ่งตามหน้าทีช่ดัเจน การเขยีนโปรแกรมจะไม่

กา้วก่ายงานในฟังกช์นัอื่นๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 
6. ช่วยใหห้าขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมไดร้วดเรว็และเป็นระบบ กรณถี้าโปรแกรมเกดิ

ขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ในขณะท างาน การทดสอบจะทดสอบตามฟังกช์นั 
7. ฟังกช์นัมกีารท างานเป็นอสิระ สามารถน าฟังกช์นัทีถู่กสรา้งไวแ้ละมปีระสทิธภิาพเกบ็

ไวเ้ป็นโมดลู คลาส หรอืไลบราร ีเพื่อน าไปใชง้านต่อไดใ้นอนาคตได ้
 

3. การประกาศฟังกช์นั (Defining a function) 

 ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งฟังกช์นัขึน้มาใชไ้ดเ้อง โดยมกีฎการสรา้งดงันี้ 

1. การประกาศฟังกช์นัใชค้ าว่า def น าหน้า ตามดว้ยชื่อฟังกช์นัและเครือ่งหมาย (): ปิด
ทา้ย เช่น def myfunc(): ชื่อของฟังกช์นัจะตอ้งไมซ่ ้ากบัค าสงวน ควรสื่อความหมายให้
ตรงกบัหน้าทีข่องฟังก์ชนั  

2. กรณทีีฟั่งกช์นัมพีารามเิตอร ์(Parameters) ในฟังกช์นั ใหใ้ส่พารามเิตอรเ์หล่านัน้ไวใ้น
เครือ่งหมาย () เช่น def myfunc(para1, para2): พารามเิตอรส์ามารถมไีดม้ากกว่า 1 
ตวัแปรได ้

3. ไพธอนอนุญาตใหค้ าสัง่แรกในฟังกช์นั เป็นค าอธบิายโปรแกรมได ้(Documentation 
string) โดยทีไ่พธอนจะไมแ่ปลความหมาย เช่น 

def myfunc(para1, para2): 
 "This statement is the documentation string" 
 Statement(s) 

4. ค าสัง่ในฟังกช์นัจะเริม่ตน้หลงัเครือ่งหมาย :  
5. ฟังกช์นัจะใชค้ าสัง่ return ในการส่งค่าหรอือ๊อปเจก็ตใ์ดๆ กลบัไปยงัผูท้ีเ่รยีก ในกรณทีี่

ไมม่กีารส่งคนืค่าใดๆ กลบั ไพธอนถอืว่าเป็นการส่งกลบัดว้ยค่า None 

รปูแบบการประกาศฟังก์ชนัดงันี้ 
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def functionname( [parameters] ): 
"function_docstring" 
statement(s) 
return [expression] 

 ตวัอยา่งการประกาศฟังกช์นัในโปรแกรมที ่7.1 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.1 การประกาศฟังกช์นั 

Program Example 7.1: define function  

1 # Defining user function 

2 def printme( str ): 

3     "This prints a passed string into this function" 

4  print (str) 

5     Return 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.1 เป็นการประกาศฟังกช์นัอย่างงา่ย โดยเริม่จากบรรทดัที ่2 ประกาศว่า
เป็นฟังกช์นัมชีื่อว่า printme ท าหน้าทีพ่มิพข์อ้ความออกจอภาพและมพีารามเิตอรส์ าหรบัใชง้านใน
ฟังกช์นันี้ 1 ตวัคอื str บรรทดัที ่3 เป็นการอธบิายการท างานของฟังก์ชนันี้ (ไพธอนจะไม่มกีารแปล
ความหมายของบรรทดันี้) ค าสัง่ถดัไปในบรรทดัที ่4 เป็นการเรยีกฟังก์ชนั print เพื่อพมิพข์อ้มลูใน
พารามเิตอร ์str ออกจอภาพและค าสัง่สุดทา้ยในบรรทดัที ่5 คอืค าสัง่ส่งค่ากลบั ส าหรบัในตวัอยา่งนี้จะ
ไมม่กีารส่งคนืค่าใดๆ กลบัไปยงัผูท้ีเ่รยีกใช ้แต่ไพธอนตคีวามว่าเป็นค่า None 
 

4. การเรียกใช้ฟังกช์นั (Calling a function) 

 เมือ่ฟังกช์นัถูกสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ การเรยีกใชง้านสามารถกระท าได ้3 วธิ ีคอื เรยีกใชง้าน
จาก Python shell (prompt), เรยีกใชจ้ากภายในโปรแกรมเดยีวกนั และการเรยีกใชจ้ากโปรแกรมอื่นๆ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การเรยีกฟังกช์นัจาก Python shell สามารถท าไดโ้ดยเรยีกผ่านพรอมพข์อง Python shell 
โดยตรง เช่น 

>>> def myfunc(): #Defined function 

 print("Testing function") #Print command 

  

>>> myfunc()  #Calling function form prompt 

Testing function 

2. วธิเีรยีกใชง้านจากภายในโปรแกรมเดยีวกนั แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.2 แต่มขีอ้หา้ม
ส าหรบัวธิกีารน้ีคอื หา้มมใิหผู้เ้ขยีนโปรแกรมประกาศฟังกช์นัหลงัค าสัง่เรยีกใชง้าน เพราะ
ไพธอนจะมองว่ายงัไมม่กีารประกาศฟังกช์นัไว ้(เป็นจดุอ่อนของการแปลภาษาแบบ 
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interpreter ซึง่แตกต่างจากภาษาซทีีส่ามารถประกาศฟังกช์นัไวท้ีใ่ดๆ กไ็ด ้เพราะ
คอมไพเลอรข์องภาษาซจีะแปลทัง้โปรแกรม)  

 
Caution! หา้ม ประกาศฟังกช์นัหลงัค าสัง่เรยีกใชง้านฟังกช์นั เพราะจะท าใหโ้ปรแกรม
ผดิพลาด 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.2 การเรยีกฟังก์ชนัภายในโปรแกรมเดยีวกนั 

Program Example 7.2:  

1 # Calling user function 

2 def printme( str ): 

3     "This prints a passed string into this function" 

4  print (str) 

5     Return 

6 # Now you can call printme function 

7 printme("I'm first call to user defined function!"); 

8 printme("Again second call to the same function"); 

 

OUTPUT 
I'm first call to user defined function!100 

Again second call to the same function 

 จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.2 ในบรรทดัที ่2 โปรแกรมไดท้ าการประกาศฟังกช์นัชื่อ printme ท า
หน้าทีพ่มิพข์อ้ความทีร่บัมาแสดงออกจอภาพ โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวั คอื str ในค าสัง่บรรทดัที ่7 และ 
8 โปรแกรมท าการเรยีกฟังกช์นั printme พรอ้มส่งขอ้ความ "I'm first call to user defined function!" 
และ "Again second call to the same function" เป็นอารก์วิเมนต์ใหก้บัฟังกช์นัเพื่อพมิพข์อ้ความ
ดงักล่าว 

3. วธิเีรยีกใชจ้ากโปรแกรมอื่น เป็นวธิกีารทีใ่ชส้ าหรบัการพฒันาโปรแกรมขนาดใหญ่และมี
ความซบัซอ้น ซึง่มกัจะน าฟังกช์นัทีเ่ขยีนขึน้มาจดัเกบ็เอาไวเ้ป็นไลบรารอีย่างเป็นระบบ 
เพื่อตอ้งการใหโ้ปรแกรมต่างๆ สามารถเรยีกใช้งานได ้โดยการน าเขา้ (Import) ซึง่จะ
อธบิายในหวัขอ้โมดลูต่อไป 
 

5. การส่งผา่นอารกิ์วเมนต ์(Pass by reference vs value) 

อารก์วิเมนต ์(Argument) คอื ค่าคงทีห่รอืค่าของตวัแปรในโปรแกรมหลกั (Main program) ที่
ส่งไปเป็นพารามเิตอรข์องโปรแกรมยอ่ย (Subprogram) เพื่อการค านวณหรอืประมวลผล พารามเิตอรจ์ะ
อยูภ่ายในวงเลบ็หลงัชื่อฟังกช์นั พารามเิตอรอ์าจจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้ถา้ไม่มพีารามเิตอรใ์หใ้ชเ้ครือ่งหมาย 
() เท่านัน้ ส าหรบัในกรณีทีม่พีารามเิตอรม์ากกว่าหนึ่งตวั ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายจลุภาค (,) คัน่ระหว่าง
พารามเิตอรเ์หล่านัน้ การส่งผ่านอารก์วิเมนตใ์นภาษาระดบัสงูทัว่ไปม ี2 แบบคอื pass by reference 
และ pass by value แต่ส าหรบัไพธอนมเีฉพาะ pass by reference เท่านัน้ 
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Printinfo(7.5, 5,  Hello )

Main program

def Printinfo(a, b, c):

Subprogram

function call

Arguments
Parameters

Pass arguments to parameters

รปูท่ี 7.1 Arguments Vs Parameters, Pass arguments to parameters 

จากรปูที ่7.1 แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่าง Argument และ Parameter โดยอารก์วิเมนตค์อื
ค่าคงทีท่ีส่่งใหก้บัฟังก์ชนัท างาน แต่พารามเิตอรค์อืตวัแปรทีป่ระกาศไวใ้นฟังกช์นัเพื่อรบัค่าทีส่่งมาจาก
อารก์วิเมนตเ์พื่อใชท้ างานในฟังกช์นั (ส่งเป็น Argument รบัเป็น Parameter) จ านวนของอารก์วิเมนต์
จะตอ้งสมัพนัธก์บัจ านวนของพารามเิตอร ์จากตวัอยา่งรปูที ่7.1 อารก์วิเมนตต์วัแรก (7.5) ใน main 
program จะถูกส่งไปเป็นค่าของพารามเิตอร ์a ในฟังกช์นั Printinfo (ดงันัน้ a จะมคี่าเท่ากบั 7.5 ดว้ย) 
อารก์วิเมนตต์วัทีส่อง (5) จะถูกส่งไปเป็นค่าของพารามเิตอร ์b (b มคี่าเท่ากบั 5) และอารก์วิเมนตต์วัที่
สาม (“Hello”) จะถูกส่งไปเป็นค่าของพารามเิตอร ์c (c มคี่าเท่ากบั “Hello”) เป็นตน้ 

Pass by value คอื การส าเนา (Copy) ค่าขอ้มลูจากโปรแกรมทีเ่รยีกใชใ้หก้บัฟังก์ชนัทีถู่กเรยีก 
โดยเกบ็ค่าทีท่ าส าเนาไวใ้นตวัแปรชนิดทอ้งถิน่ (local) ภายในฟังกช์นัทีถู่กเรยีกเพื่อประมวลผลหรอื
กล่าวใหก้ระชบัคอื เป็นการผ่านค่าจรงิๆ ของตวัแปรใหฟั้งกช์นั ดงัรปูที ่7.2 

ผลการท างานของ Pass by value คือ  

 การแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูในฟังกช์นัจะมผีลเฉพาะในฟังกช์นั (Local) เท่านัน้ จะ
ไมม่ผีลใดๆ กบัขอ้มลูในโปรแกรมทีเ่รยีกใช้ 

 การส่งคนืค่าจากฟังกช์นัดว้ยค าสัง่ return จะเป็นการส าเนาขอ้มลูจากภายในฟังก์ชนั
กลบัไปยงัผูเ้รยีกและส่งค่าขอ้มลูกลบัไดเ้พยีงค่าเดยีวเท่านัน้ 

 ใชพ้ืน้ทีห่น่วยความจ าในการท างานมาก เพราะตอ้งส าเนาขอ้มลูทุกพารามเิตอรท์ีส่่งไป
ยงัฟังกช์นั 

Old address

5

Argument

New address

5

Parameter

Pass by value

5
Copy

Main program Function

X: X:

 

รปูท่ี 7.2 Pass by value 
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Note:  อารก์วิเมนต ์(Arguments) ใชใ้นโปรแกรมหลกั หรอืฟังกช์นัทีเ่รยีกใชง้าน 

พารามเิตอร ์(Parameters) ใชใ้นโปรแกรมยอ่ย หรอืฟังกช์นัทีถู่กเรยีกใชง้าน 
Pass by reference คอื การส่งทีอ่ยู ่(Address) ของตวัแปรจากโปรแกรมทีเ่รยีกใชใ้หก้บั

ฟังกช์นัทีถู่กเรยีก หรอืพดูง่ายๆ คอื การผ่านทีอ่ยูข่องตวัแปร ดงัรปูที ่7.3 

ผลการท างานของ Pass by reference คือ  

 การแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูในฟังกช์นัจะมผีลกระทบกบัขอ้มลูในโปรแกรมที่
เรยีกใชด้ว้ย 

 การส่งคนืค่าจากฟังกช์นัดว้ยค าสัง่ return จะสามารถส่งกลบัไดห้ลายค่า 

 ประหยดัพืน้ทีห่น่วยความจ า เพราะตวัแปรไมไ่ดถู้กคดัลอกเหมอืนกบัการส่งแบบ pass 
by value 

 ประหยดัเวลา เพราะเขา้ถงึหน่วยความจ าในต าแหน่งเดยีวกนั ท าใหไ้มจ่ าเป็นตอ้ง
คดัลอกตวัแปร  

Address

5

Argument

Address

5

Parameter

Pass by reference

Main program Function

X: refer to

 

รปูท่ี 7.3 Pass by reference 

 
Note: การส่งค่าอารก์วิเมนต์ในภาษาไพธอนจะมเีฉพาะชนิด Pass by reference เท่านัน้ ไม่
มกีารส่งค่าแบบ Pass by value 

 ตวัอยา่ง และการใชง้าน Pass by reference ดงัต่อไปนี้ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.3 การส่งอารก์วิเมนตแ์บบ Pass by reference 

Program Example 7.3: pass by reference 

1 def changeme(mylist): 

2    "This changes a passed list into this function" 

3    mylist.append([1,2,3,4]); 

4    print ("Values inside the function: ", mylist) 

5    return 

6 # Now you can call changeme function 

7 mylist = [10,20,30]; 

8 changeme(mylist); 

9 print ("Values outside the function: ", mylist) 
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OUTPUT 

Values inside the function:  [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] 

Values outside the function:  [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.3 บรรทดัที ่1 ท าการประกาศฟังกช์นัชื่อ changeme ท าหน้าทีเ่ชื่อม
ขอ้มลูในลสิต ์2 ลสิตเ์ขา้ดว้ยกนั โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื mylist เพื่อรบัค่าขอ้มลูจากโปรแกรมที่
เรยีกใชง้าน ซึง่เป็นการส่งค่าตวัแปรชนิด pass by reference เมือ่รบัค่าพารามเิตอรม์าแลว้ โปรแกรมจะ
น าค่าในพารามเิตอรด์งักล่าว ซึง่เป็นชนิดลสิต ์มาเชื่อมกบัรายการลสิตท์ีฟั่งกช์นัก าหนดขึน้คอื [1, 2, 3, 
4] ดว้ยเมธอด append (บรรทดัที ่3) เมือ่เสรจ็จากการเชื่อมต่อลสิตแ์ลว้ บรรทดัที ่4 โปรแกรมจะท าการ
พมิพข์อ้มลูในลสิตท์ีเ่ชื่อมต่อแลว้ออกจอภาพ ในบรรทดัสุดทา้ยของฟังกช์นั (บรรทดัที ่5) จะใชค้ าสัง่ 
return เพื่อบอกว่าเป็นการจบฟังกช์นัแลว้ โดยไมม่กีารส่งค่าใดๆ กลบัไปใหผู้เ้รยีก  

ค าสัง่ในบรรทดัที ่7 โปรแกรมท าการประกาศตวัแปรชนิดลสิตช์ื่อ mylist มคี่าเท่ากบั [10, 20, 
30] จากนัน้บรรทดัที ่8 โปรแกรมท าการเรยีกฟังกช์นั changeme พรอ้มส่งอารก์วิเมนตค์อื mylist ไปให้
ฟังกช์นั ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการพมิพข์อ้มลูใน mylist 
ใหมอ่กีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]] ซึง่เหมอืนกบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากค าสัง่ในบรรทดัที ่8 
แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปร mylist ถูกอา้งองิจากต าแหน่งทีอ่ยูเ่ดยีวกนั เป็นเพราะคุณสมบตัขิองการใชต้วั
แปรแบบ Pass by reference นัน่เอง 

การแกไ้ขขอ้มลูของตวัแปรทีอ่า้งองิแบบ Pass by reference จะมผีลกระทบทัง้ในโปรแกรมที่
เรยีกใชแ้ละภายในฟังกช์นัทีถู่กเรยีก แต่ในกรณทีีผู่เ้ขยีนโปรแกรมท าการประกาศชื่อตวัแปรให้
เหมอืนกนักบัชื่อพารามเิตอรใ์นฟังกช์นั และก าหนดค่าใหมใ่หก้บัตวัแปรดงักล่าว ไพธอนจะมองว่าไมใ่ช่
ตวัแปรเดยีวกนั เรยีกตวัแปรแบบนี้ว่าตวัแปรทอ้งถิน่ (Local vairable)  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.4 ตวัแปรชนิดทอ้งถิน่ (local variable) 

Program Example 7.4: local variable 

1 # Function definition is here 

2 def changeme(mylist): 

3    "This changes a passed list into this function" 

4    mylist = [1,2,3,4]; # Assign new reference in mylist 

5    print ("Values inside the function: ", mylist) 

6    return 

7 # Now you can call changeme function 

8 mylist = [10,20,30]; 

9 changeme(mylist); 

10 print ("Values outside the function: ", mylist) 

 

OUTPUT 

Values inside the function:  [1, 2, 3, 4] 

Values outside the function:  [10, 20, 30] 
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พจิารณาจากโปรแกรมที ่7.4 บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ changeme ท าหน้าที่
ก าหนดค่าและพมิพข์อ้มลู โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื mylist บรรทดัที ่4 โปรแกรมประกาศตวัแปรชื่อ 
mylist ซึง่ตรงกบัชื่อพารามเิตอรข์องฟังกช์นัและก าหนดค่าใหมใ่หก้บัตวัแปรดงักล่าวเป็น [1, 2, 3, 4] 
บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการพมิพค์่าขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตวัแปร mylist ออกจอภาพ 

ในบรรทดัที ่8 โปรแกรมประกาศตวัแปรชื่อ mylist เป็นชนิดลสิต ์และก าหนดค่าเท่ากบั [10, 20, 
30] ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการเรยีกฟังกช์นั changeme พรอ้มส่ง mylist เป็น
อารก์วิเมนตใ์หก้บัฟังก์ชนั ผลลพัธท์ีพ่มิพจ์ากฟังกช์นัคอื [1, 2, 3, 4] บรรทดัที ่10 โปรแกรมสัง่พมิพค์่า
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตวัแปร mylist อกีครัง้ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื [10, 20, 30] แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปร mylist ทีอ่ยู่
ภายนอกและภายในฟังกช์นัไมใ่ช่ตวัแปรเดยีวกนั 

 
Note: การประกาศตวัแปรเป็นชื่อเดยีวกบัพารามเิตอรท์ีป่ระกาศไวใ้นฟังกช์นั ไพธอนตคีวาม
ว่าเป็นตวัแปรคนละตวักนั  

 

6. ชนิดของอารกิ์วเมนตท่ี์ส่งให้ฟังกช์นั 

อารก์วิเมนตท์ีส่่งใหก้บัฟังก์ชนัแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคอื Required arguments, Keyword 
arguments, Default arguments, Variable-length arguments  

Required arguments คอื การส่งจ านวนอารก์วิเมนตใ์หต้รงกบัจ านวนพารามเิตอรท์ีฟั่งกช์นั
ประกาศไว ้โดยอารก์วิเมนต์สามารถสลบัต าแหน่งกนัได ้เนื่องจากไพธอนมองทุกอย่างเป็นอ๊อปเจก็ต ์
และมคีุณสมบตักิารเปลีย่นชนิดขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิส าหรบัตวัอยา่งการใช ้required arguments ดงันี้ 

เมือ่ประกาศฟังกช์นั myfunc เป็น 

def myfunc(number, mylist): 

โดย myfunc มพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื number (เป็นชนิดจ านวนเตม็) และ mylist (ชนิดลสิต)์ 
เมือ่เรยีกใชง้านฟังก์ชนัดงักล่าวจะมรีปูแบบคอื 

num = 5; mylist = [1, 2, 3, 4] 
myfunc(num, mylist) หรอืสลบัต าแหน่งของอารก์วิเมนต์ได ้เช่น myfunc(mylist, num) 

แต่ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมเรยีกใชง้านฟังก์ชนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้จะเกดิขอ้ผดิพลาดทนัท ี

  myfunc(num) หรอื myfunc(mylist) หรอื myfunc() ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.5 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.5 อารก์วิเมนตช์นิด required argument 



 

ห น้ า  161 

 

Program Example 7.5: required argument 

1 # Required arguments 

2 def printme(str): 

3    "This prints a passed string into this function" 

4    print (str); 

5    return; 

6 # Now you can call printme function 

7 printme(); 

 

OUTPUT 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/exam7_4.py", line 8, in <module> 

    printme(); 

TypeError: printme() missing 1 required positional 

argument: 'str' 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.5 โปรแกรมจะเกดิขอ้ผดิพลาดเพราะว่าฟังกช์นั printme ตอ้งการ
พารามเิตอร ์1 ตวั เป็นชนิดสตรงิ (บรรทดัที ่2) แต่เมือ่เรยีกใชง้านฟังก์ชนัดงักล่าวในบรรทดัที ่7 
โปรแกรมไมไ่ดส้่งค่าอารก์วิเมนตต์รงตามทีฟั่งก์ชนัก าหนดไว ้ 

 Keyword arguments คอื อารก์วิเมนตท์ีก่ าหนดผ่านชื่อตวัแปร เช่น 

  ประกาศฟังกช์นัเป็น def myfunc(string): 

 เมือ่เรยีกฟังกช์นั myfunc โดยใช ้Keyword arguments จะมรีปูแบบคอื myfunc(Str ='Testing 
keyword') ดงัโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.6 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.6 อารก์วิเมนตช์นิด keyword arguments 

Program Example 7.6: keyword arguments 

1 # Required arguments 

2 def printme(str): 

3    "This prints a passed string into this function" 

4    print (str); 

5    return; 

6 # Now you can call printme function 

7 printme(str = "My string"); 

 

OUTPUT 

 

My string 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.6 บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ printme ท าหน้าทีพ่มิพ์
ขอ้ความออกจอภาพ โดยฟังกช์นัดงักล่าวมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื str บรรทดัที ่7 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั 
printme พรอ้มกบัส่งอารก์วิเมนต ์str = "My string" (เป็นชนิด keyword argument) ใหก้บัฟังกช์นั
ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื "My string"  

การสลบัต าแหน่งของอารก์วิเมนตข์ณะเรยีกใชฟั้งกช์นั อาจเกดิจากความไมไ่ดต้ัง้ใจของผูเ้ขยีน
โปรแกรม ไพธอนสามารถแกไ้ขความผดิพลาดดงักล่าวได ้โดยการสลบัต าแหน่งของตวัแปรเหล่านัน้ให ้
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แต่มขีอ้แมว้่าพารามเิตอรใ์นฟังกช์นักบัอารก์วิเมนตท์ีส่่งจากโปรแกรมทีเ่รยีกตอ้งเป็นชื่อเดยีวกนัเท่านัน้ 
ดงัโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.7 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.7 การสลบัต าแหน่งของอารก์วิเมนต์ 

Program Example 7.7: swapping arguments 

1 # Keyword arguments(swap agrument) 

2 def printinfo(name, age): 

3    "This prints a passed info into this function" 

4    print ("Name: ", name); 

5    print ("Age ", age); 

6    return; 

7 # Now you can call printinfo function 

8 printinfo(age=50, name="miki") 

 

OUTPUT 

Name:  miki 

Age  50 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.7 บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ printinfo ท าหน้าทีพ่มิพ์
ชื่อและอาย ุโดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื name และ age บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการพมิพช์ื่อ และ
บรรทดัที ่5 พมิพอ์ายุ 

ในโปรแกรมหลกับรรทดัที ่8 โปรแกรมเรยีกใชง้านฟังกช์นั printinfo พรอ้มกบัส่งอารก์วิเมนตไ์ป
ใหฟั้งกช์นั 2 ตวัคอื age = 50 และ name = miki โดยทดสอบสลบัทีต่ าแหน่งของอารก์วิเมนตไ์มใ่ห้
ตรงกนักบัต าแหน่งของพารามเิตอรใ์นฟังก์ชนั printinfo (ในฟังกช์นัก าหนดเป็น name, age) เมือ่
ฟังกช์นั printinfo ท าการพมิพค์่าของ name และ age ปรากฎว่าผลลพัธท์ีไ่ดถู้กตอ้ง ซึง่เกดิจากไพธอน
ท าการสลบัต าแหน่งของพารามเิตอรใ์หอ้ตัโนมตันิัน่เอง 

 Default arguments คอื อารก์วิเมนตท์ีถู่กก าหนดค่าไวล้่วงหน้า เมือ่โปรแกรมทีเ่รยีกใชไ้มไ่ด้
ส่งอารก์วิเมนต์มาใหก้บัฟังกช์นัครบตามจ านวนทีร่ะบุไว ้ฟังกช์นัจะน าค่า default arguments ดงักล่าว
มาท างานแทน ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.8 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.8 default arguments 

Program Example 7.8: default arguments 

1 # Default arguments 

2 def printinfo(name, age = 35): 

3    "This prints a passed info into this function" 

4    print ("Name: ", name); 

5    print ("Age: ", age); 

6    return; 

7 # Now you can call printinfo function 

8 printinfo(age=50, name="miki"); 

9 printinfo(name="miki"); 
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OUTPUT 

Name:  miki 

Age:  50 

Name:  miki 

Age:  35 

 จากโปรแกรมที ่7.8 บรรทดัที ่2 ท าการประกาศฟังกช์นัชื่อ printinfo ท าหน้าทีพ่มิพช์ื่อและอายุ
ออกทางจอภาพ โดยฟังกช์นัดงักล่าวมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื name และ age ส าหรบัพารามเิตอร ์age 
ถูกก าหนดค่าเริม่ไวค้อื age = 35 (เป็นค่า default) บรรทดัที ่4 เป็นค าสัง่พมิพช์ื่อและบรรทดัที ่5 พมิพ์
อายุ 

บรรทดัที ่8 โปรแกรมหลกัทดสอบเรยีกฟังกช์นั printinfo โดยส่งอารก์วิเมนต์มาใหฟั้งกช์นัครบ
ตามจ านวน คอื age = 50 และ name ="miki" ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ฟังกช์นัจะสัง่พมิพ ์name = miki และ 
age = 50 บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการทดสอบเรยีกฟังกช์นั printinfo อกีครัง้ โดยการส่งอารก์วิเมนต์ให้
ฟังกช์นั printinfo เพยีงตวัเดยีวคอื name ="miki" ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ฟังกช์นัจะพมิพ ์name = miki และ 
age = 35 (ซึง่ age = 35 ถูกแทนทีด่ว้ยค่า default โดยอตัโนมตันิัน่เอง) 

  Variable-length arguments คอื อารก์วิเมนตท์ีส่ามารถบรรจขุอ้มลูไวไ้ดแ้บบไม่จ ากดัจ านวน 
เพื่อใชใ้นกรณทีีผู่เ้ขยีนโปรแกรมไมท่ราบแน่ชดัว่าฟังกช์นัทีเ่ขยีนขึน้จะตอ้งใชข้อ้มลูในการท างานกีต่วั 
หรอือาจจะมขีอ้มลูทีไ่มไ่ดค้าดการณ์ไวเ้กดิขึน้ในอนาคต ไพธอนจงึไดเ้ตรยีมอารก์วิเมนตช์นิดนี้ไวใ้ห้
ผูเ้ขยีนโปรแกรมเพื่อความยดืหยุน่ในการท างาน ส าหรบัรปูแบบอารก์วิเมนตแ์บบ Variable-length 
arguments ดงันี้คอื 

def functionname([formal_args,] *var_args_tuple ): 
   "function_docstring" 
   function_suite 
   return [expression] 

 การประกาศฟังกช์นัโดยใชอ้ารก์วิเมนตแ์บบ Variable-length arguments จะมรีปูแบบคลา้ยการ
ประกาศฟังกช์นัโดยทัว่ไป แต่แตกต่างตรงทีม่สีญัลกัษณ์ * น าหน้าตวัแปรชนิดทพัเพลิแบบไมจ่ ากดั
จ านวนสมาชกิ (คลา้ยการประกาศตวัแปรพอยเตอรใ์นภาษาซ)ี ส าหรบัตวัอยา่งการประกาศและใชง้าน
อารก์วิเมนตแ์บบ Variable-length arguments ดงันี้ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.9 การใชง้าน Variable-length arguments 

Program Example 7.9: variable-length arguments 

1 # Variable-length arguments  

2 def printinfo(arg1, *vartuple): 

3    "This prints a variable passed arguments" 

4    print ("Output of formal arg is : ",arg1) 

5    for var in vartuple: 

6       print ("Output of virtuple arg is : ",var) 

7    return; 
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8 # Now you can call printinfo function 

9 printinfo(10); 

10 printinfo(70, 60, 50); 

 

OUTPUT 

Output of formal arg is :  10 

Output of formal arg is :  70 

Output of virtuple arg is :  60 

Output of virtuple arg is :  50 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.9 บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ printinfo ท าหน้าทีพ่มิพ์
ขอ้มลู โดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื arg1 (พารามเิตอรป์กต)ิ และ *vartuble (เป็นชนิด variable-length 
สามารถบรรจขุอ้มลูหรอืสมาชกิไดไ้มจ่ ากดั) บรรทดัที ่4 ฟังกช์นั printinfo สัง่พมิพข์อ้มลูทีอ่ยู่
พารามเิตอร ์arg1 ออกจอภาพ บรรทดัที ่5 โปรแกรมจะอ่านค่าขอ้มลูทีเ่กบ็อยูใ่นพารามเิตอร ์*vartuble 
เขา้มาท างานดว้ยค าสัง่ for ขอ้มลูทีอ่่านไดใ้นแต่ละครัง้จะถูกพมิพอ์อกจอภาพ (บรรทดัที ่6) จนกว่า
ขอ้มลูในพารามเิตอร ์*vartuple จะหมด โปรแกรมจงึจะหยดุการท างานใน for loop 

บรรทดัที ่9 โปรแกรมเรยีกใชฟั้งกช์นั printinfo พรอ้มส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตไ์ปใหฟั้งกช์นั 1 
ตวั คอื 10 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังกช์นั printinfo คอื ขอ้ความว่า "Output of formal arg is : 10" ซึง่ไพธอน
ตคีวามว่าค่า 10 ทีส่่งไปใหฟั้งกช์นัเป็นค่าของพารามเิตอร ์arg1 ไมใ่ช่พารามเิตอร ์*vartuble  

บรรทดัที ่10 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั printinfo อกีครัง้ ในครัง้นี้ก าหนดค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์
ใหก้บัฟังกช์นั 3 ค่าคอื 70, 60 และ 50 ตามล าดบั ไพธอนตคีวามว่า 70 เป็นค่าของพารามเิตอร ์arg1 
และ 60 กบั 50 เป็นค่าของพารามเิตอร ์*vartuple เมือ่ฟังกช์นัสัง่พมิพข์อ้มลู ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื "Output of 
formal arg is : 70" และ "Output of virtuple arg is :  60, 50" ดงัตวัอยา่งขา้งบน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
อารก์วิเมนตแ์บบ Variable-length arguments สามารถบรรจขุอ้มลูไดห้ลายค่า ซึง่ส่งผลใหก้ารใชง้านมี
ความยดืหยุน่มาก 

 

7. การสร้างฟังกช์นัโดยไม่ระบช่ืุอ (The Anonymous functions: lambda) 

ฟังกช์นัทีไ่มร่ะบุชื่อ หรอื Lambda expression คอื การสรา้งฟังก์ชนัทีผู่เ้ขยีนโปรแกรม
ไมต่อ้งการประกาศชื่อฟังก์ชนั แต่ใช ้Keyword "lambda" แทน def ซึง่ถูกใชใ้นการ

ประกาศฟังกช์นัแบบปกต ิโดยมเีงือ่นไขในการสรา้ง lambda ฟังกช์นัดงันี้ 

1. ฟังกช์นัแบบไม่ระบุชื่อ (Anonymous functions) นี้ สามารถก าหนดจ านวนอารก์วิเมนต์ 
ใหก้บัฟังกช์นักีต่วักไ็ด ้แต่การส่งค่ากลบั (return) จากฟังกช์นัมไีดเ้พยีงค่าเดยีวเท่านัน้ 

2. ฟังกช์นัแบบไม่ระบุชื่อ ไมส่ามารถถูกเรยีกใชเ้พื่อใหแ้สดงผล (print) ค่าขอ้มลูได ้เพราะจะมี
เฉพาะนิพจน์ (Expressions) เท่านัน้ 
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3. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการประมวลผลของฟังกช์นัแบบไมร่ะบุชื่อ จะอยูภ่ายในขอบเขตพืน้ทีท่ีใ่ช้
ส าหรบัเกบ็ตวัแปร (namespace) ของตวัเองเท่านัน้ และไมส่ามารถเรยีกขา้ม namespace 
ได ้(แมว้่าภายในฟังกช์นัจะมกีารประกาศตวัแปรแบบ global ไวก้ต็าม กไ็มส่ามารถเรยีกใช้
งานได)้ 

4. เมือ่มกีารประกาศฟังกช์นั def และ lambda เหมอืนกนั ไพธอนจะใหค้วามส าคญักบั 
lambda มากกว่า 

ข้อดีของ Anonymous functions 

 ไมต่อ้งประกาศชื่อฟังกช์นั แต่ใชช้ื่อเป็นตวัแปรแทน 

 ค าสัง่มคีวามกระชบัและสัน้ เพราะมเีฉพาะนิพจน์เท่านัน้ 

 มลีกัษณะการท างานคลา้ยกบัสตูรหรอืสมการเฉพาะงาน หรอื inline ในภาษา 
C/C++ 

 มลีกัษณะการท างานเป็นแบบ function shorthand หรอื embed a function คอื 
สามารถฝังฟังกช์นั lambda เขา้ไปในโปรแกรมแต่ละบนัทดัได้ 

ข้อเสียของ Anonymous functions 

 ยากต่อการอ่านและท าความเขา้ใจ ท าใหน้กัเขยีนโปรแกรมพฒันาต่อไดย้าก 

 ยากต่อการตรวจสอบและแกไ้ข เมือ่โปรแกรมเกดิขอ้ผดิพลาด 

 ไมเ่หมาะกบังานทีม่กีารประมวลผลทีซ่บัซอ้นมากๆ เพราะงานขนาดใหญ่ตอ้งมกีาร
อธบิายการท างานแต่ละขัน้ตอนไวอ้ยา่งละเอยีด เพื่อใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถ
อ่านเขา้ใจได ้

 การเขยีนโปรแกรมโดยใช ้lambda จะเป็นทางการน้อยกว่าการใชฟั้งกช์นั (def) 
 

Anonymous functions มรีปูแบบการประกาศฟังกช์นั ดงันี้ 

lambda [arg1 [,arg2,.....argn]]: expression 
โดย lambda เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกแทนชื่อของฟังกช์นั, arg1, arg2,…,argn เป็นอารก์วิเมนตท์ีส่่ง

ใหก้บั lambda ท าการประมวลผล และนิพจน์ (expression) คอืค าสัง่ทีใ่ชป้ระมวลผลขอ้มลู, lambda ไม่
จ าเป็นตอ้งมคี าสัง่ return ปิดทา้ยฟังกช์นั เมือ่จบค าสัง่สุดทา้ยใน lambda ค่าทีป่ระมวลผลไดจ้ะถูก
ส่งกลบัมาใหแ้ก่ผูเ้รยีกโดยอตัโนมตั ิการเรยีกใช ้lambda มรีปูแบบคอื 
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var = lambda arg1, agr2, …,argn : expression 

print("Test calling lambda : ", var(arg1, arg2,…,argn)) 

 

โดย var คอืตวัแปรทีก่ าหนดขึน้เพื่อรบัค่าทีส่่งกลบัมาจากฟังกช์นั lambda ตวัอยา่งโปรแกรมที ่
7.10 เป็นการสรา้งฟังกช์นั Anonymous functions (lambda) โดยท าหน้าทีร่วมค่า 2 จ านวนเขา้ดว้ยกนั 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.10  

Program Example 7.10: lambda function 

1 # Lambda fuction 

2 # Function definition is here 

3 sum = lambda arg1, arg2: arg1 + arg2; 

4 # Now you can call sum as a function 

5 print ("Value of total : ", sum(10, 20)) 

6 print ("Value of total : ", sum(20, 20)) 

 

OUTPUT 

Value of total :  30 

Value of total :  40 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.10 บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการสรา้งฟังก์ชนั lambda ท าหน้าทีร่วม
ค่า 2 จ านวนเขา้ดว้ยกนั โดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื arg1 และ arg2 ผลลพัธจ์ากการประมวลผลของ
ฟังกช์นั lambda จะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ sum  

บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการเรยีกใชง้านฟังกช์นั lambda พรอ้มกบัส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์
ใหฟั้งกช์นั lambda 2 ค่าคอื 10 (เกบ็ไวใ้น arg1) และ 20 (เกบ็ไวใ้น arg2) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังกช์นั 
lambda คอื 30 จากนัน้บรรทดัที ่6 โปรแกรมเรยีกฟังก์ชนั lambda อกีครัง้ พรอ้มส่งค่าคงทีเ่ป็น
อารก์วิเมนตใ์หก้บัฟังก์ชนั lambda คอื 20 และ 20 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 40 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.11  

Program Example 7.11: lambda vs normal function 

1 # Lambda vs normal function in same name 

2 def f(x, y, z): return x + y + z 

3 f = lambda x, y, z: x - y - z 

4 #Calling normal function 

5 print("Calling lambda function :", f(2, 2, 2)) 

6 #calling lambda function 

7 print("Calling normal function :", f(2, 3, 4)) 

 

OUTPUT 

Calling lambda function : -2 

Calling normal function : -5 
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จากโปรแกรมที ่7.11 บรรทดัที ่2 ท าการประกาศฟังกช์นัแบบธรรมดาชื่อ f ท าหน้าทีห่าผลรวม
ของเลข 3 จ านวนเขา้ดว้ยกนั โดยพารามเิตอร ์3 ตวั คอื x, y และ z ตามล าดบั บรรทดัที ่3 โปรแกรม
ประกาศฟังกช์นั lambda ท าหน้าทีห่าผลลบของเลข 3 จ านวน โดยมอีารก์วิเมนต ์3 ตวัเช่นเดยีวกนัคอื 
x, y และ z ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณจะเกบ็ไวใ้นตวัแปร f 

บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการเรยีกใชง้านฟังกช์นั f พรอ้มส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์ใหก้บั
ฟังกช์นัดงักล่าว 3 ค่าคอื 2, 2 และ 2 ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื -2 (ฟังกช์นั lambda ท างาน) เนื่องจาก
ไพธอนใหค้วามส าคญักบัฟังกช์นั lambda มากกว่าฟังกช์นัธรรมดานัน่เอง แมว้่าผูเ้ขยีนโปรแกรมตัง้ใจ
จะเรยีกฟังกช์นั f แบบธรรมดากต็าม บรรทดัที ่7 ท าการเรยีกฟังก์ชนั f ใหมอ่กีครัง้พรอ้มกบัส่งค่าคงที่
เป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บัฟังก์ชนั f คอื 2, 3 และ 4 ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื -5 ซึง่ไพธอนจะเรยีกใชง้าน
ฟังกช์นั lambda เหมอืนเดมิ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.12 แสดงการก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัพารามเิตอรใ์นฟังกช์นั lambda 

Program Example 7.12: lambda vs default value 

1 # Default value in Lambda function     

2 mz = (lambda a = 'A', b = 'B', c = 'C':"["+ a + b + c + "]") 

3 #calling lambda function 

4 print(mz('A')) 

5 print(mz('A', ' B')) 

6 print(mz('A', ' B', ' C')) 

7 print(mz('A', ' X', ' Y')) 

8 print(mz('X', ' Y', ' Z')) 

 

OUTPUT 

[A B C] 

[A B C] 

[A B C] 

[A X Y] 

[X Y Z] 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.12 บรรทดัที ่2 โปรแกรมท าการประกาศฟังกช์นั lambda ท าหน้าที่
เชื่อมขอ้มลูในพารามเิตอร ์a, b และ c เขา้ไวด้ว้ยกนัภายในเครือ่งหมาย […] โดยพารามเิตอรแ์ต่ละตวั
จะถูกก าหนดค่าเริม่ต้น (default value) ไวค้อื a = 'A', b = 'B' และ  c = 'C' ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การค านวณในฟังก์ชนั lambda จะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ mz  

บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการเรยีกฟังก์ชนั lambda พรอ้มกบัส่งตวัอกัษร 'A' เป็นอารก์วิเมนต์
เขา้ไปดว้ย ผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก lambda คอื [A B C] แมว้่าโปรแกรมทีเ่รยีก lambda จะส่งอารก์วิเมนตไ์ป
ไมค่รบตามจ านวนทีฟั่งก์ชนั lambda ไดป้ระกาศไว ้(lambda ตอ้งการพารามเิตอร ์3 ตวั) แต่ไพธอนจะ
ประเมนิว่าพารามเิตอรท์ีเ่หลอือกี 2 ตวั จะใชค้่า default ทีฟั่งกช์นัก าหนดไวม้าท างานแทน 
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บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีกใชง้านฟังกช์นั lambda เป็นครัง้ที ่2 พรอ้มกบัตวัอกัษร 'A' และ 'B' 
เป็นอารก์วิเมนต ์ซึง่ไมค่รบตามจ านวนทีฟั่งก์ชนั lambda ประกาศไวเ้ช่นเดมิ ผลลพัธท์ีไ่ดย้งัคงถูกตอ้ง
คอื [A B C] บรรทดัที ่7 และ 8 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั lambda พรอ้มกบัส่งตวัอกัษรเป็นอารก์วิเมนต์
ตามจ านวนทีฟั่งก์ชนั lambda ก าหนดไว ้แต่เปลีย่นเป็นอกัษรตวัอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ A, B หรอื C ในทีน่ี้คอื A, 
X, Y และ X, Y, Z ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื [A X Y] (เนื่องจากฟังก์ชนั lambda จะแทนทีต่วัอกัษร A 
ดว้ย A, B ดว้ย X และ C ดว้ย Y) และ [X Y Z] (ฟังกช์นั lambda จะแทนทีต่วัอกัษร A ดว้ย X, B ดว้ย 
Y และ C ดว้ย Z) ตามล าดบั 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.13 แสดงการฝัง lambda เขา้ไปในตวัแปรชนิดลสิต์ 

Program Example 7.13: lambda in list 

1 # Define lambda in list 

2 L = [lambda x: x ** 2, lambda x: x ** 3, lambda x: x ** 4] 

3  

4 for f in L: 

5  print(f(3)) 

6 print(L[0](11)) 

 

OUTPUT 

9 

27 

81 

121 

โปรแกรมตวัอยา่งที ่7.13 บรรทดัที ่2 ประกาศฟังกช์นั lambda ท าหน้าทีค่ านวณค่าใหก้บั
สมาชกิแต่ละตวัในตวัแปรชนิดลสิต ์L (ฝังฟังกช์นั lambda เขา้ไปในสมาชกิของตวัแปรชนิดลสิต์) โดย
ฟังกช์นั lambda มพีารามเิตอร ์1 ตวั คอื x จากตวัอยา่ง สมาชกิในช่องที ่1 ของลสิต ์L คอื [lambda x: 
x ** 2] เป็นการหาค่าเลขยกก าลงัสองของ x, สมาชกิช่องที ่2 คอื [lambda x: x ** 3] เป็นการหาค่าเลข
ยกก าลงัสามของ x และสมาชกิช่องที ่3 คอื [lambda x: x ** 4] คอื การหาค่าเลขการยกก าลงัสีข่อง x 
ตามล าดบั 

บรรทดัที ่4 โปรแกรมใชค้ าสัง่ for ดงึสมาชกิชนิดอ๊อปเจก็ตจ์ากตวัแปลลสิต ์L มาทลีะค่าเกบ็ไว้
ในอ๊อปเจก็ต ์f (เรยีก f ว่าเป็นอ๊อปเจก็ตแ์ทนตวัแปรเพราะว่าค่าทีอ่ยูใ่น f เป็นต าแหน่งทีอ่ยูข่องฟังก์ชนั) 
ส าหรบัค่าทีเ่กบ็อยูใ่นอ๊อปเจก็ต ์f หมายถงึการอา้งถงึฟังกช์นั lambda x: x ** 2 นัน่เอง (แสดงในรปูที ่
7.4) เมือ่โปรแกรมสัง่พมิพข์อ้มลูในบรรทดัที ่5 โดยส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์ใหก้บัอ๊อปเจก็ต์ f เท่ากบั 
3 ส่งผลใหโ้ปรแกรมเรยีกฟังกช์นั lambda x: x ** 2 มาท างาน โดยค่า x เท่ากบั 3 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 32 = 
9 จากนัน้ค าสัง่ for (รอบที ่2) ดงึขอ้มลูสมาชกิจากลสิต์ L ในต าแหน่งถดัไปมาท างาน (สมาชกิต าแหน่ง
ที ่2) นัน่คอืต าแหน่งทีอ่ยูข่อง lambda x: x ** 3 เมือ่โปรแกรมสัง่พมิพพ์รอ้มส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์
เท่ากบั 3 ใหก้บั f(3) ส่งผลใหเ้กดิการค านวณในฟังก์ชนั lambda x: x ** 3 = 33 = 27 ค าสัง่ for (รอบที ่
3) ดงึขอ้มลูสมาชกิจากลสิต์ L ในต าแหน่งสุดทา้ยมาท างาน นัน่คอืต าแหน่งทีอ่ยูข่อง lambda x: x ** 4 
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จากนัน้เมือ่โปรแกรมสัง่พมิพพ์รอ้มส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตเ์ท่ากบั 3 ใหก้บั f(3) ส่งผลใหเ้กดิการ
ค านวณในฟังก์ชนั lambda x: x ** 4 = 34 = 81 

ในค าสัง่ล าดบัสุดทา้ยบรรทดัที ่6 โปรแกรมเรยีกใชส้มาชกิล าดบัที ่1 ของตวัแปรลสิต ์L (L[0] = 
lambda x: x ** 2) พรอ้มส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บั L[0] เท่ากบั 11 ผลทีไ่ดค้อื 112 = 121   

lambda x: x
2

[0]

lambda x: x
3

[1]

lambda x: x
4

[2]

(Address 100) (Address 200) (Address 300)

for f in L:

print(f(3))
x = 3

(Address 100)
1

2
3

 

รปูท่ี 7.4 แสดงการฝังฟังก์ชนั lambda ในตวัแปรชนิดลสิต ์

 
8. การส่งค่ากลบัจากฟังกช์นั (The return statement) 

ค าสัง่ return เป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ าหรบัส่งค่ากลบัจากฟังกช์นัทีถู่กเรยีก โดยค่าทีค่นืกลบัอาจจะเป็น
ค่าทีถู่กประมวลผลในรปูของนิพจน์ ตวัแปร ฟังกช์นั หรอืค่าคงทีก่ไ็ด ้ซึง่มรีปูแบบคอื 

return [expression] 
ตวัอยา่งการส่งค่ากลบัทีเ่กดิจากนิพจน์ทางคณติศาสตร ์เช่น return (33*(s-f)/c*(d+33))  

 การส่งค่ากลบัจากตวัแปร เช่น  return y = 2.5 * E0.38 

 การส่งค่ากลบัจากค่าคงที ่เช่น return -1  
 การส่งค่ากลบัจากฟังกช์นั เช่น  return myfunc(5, 3.5) 

 ไมม่กีารส่งค่ากลบัจากฟังก์ชนั เช่น return หรอื return;  

ค าสัง่ return หรอื return; ไพธอนมองว่าเป็นการส่งคนืค่า None ซึง่ไมส่ามารถน าค่าดงักล่าวไป
ใชป้ระโยชน์อะไรไดใ้นการเขยีนโปรแกรม ส าหรบัโปรแกรมตวัอยา่งการคนืค่ากลบัจากฟังก์ชนั แสดงใน
โปรแกรมที ่7.14 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.14 แสดงการคนืค่าจากฟังก์ชนั 

Program Example 7.14: return 

1 # Return from function 

2 # Function definition is here 

3 def sum(arg1, arg2): 

4    # Add both the parameters and return them." 

5    total = arg1 + arg2 

6    print ("Inside the function : ", total) 

7    return total; 
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8 # Now you can call sum function 

9 total = sum(10, 20); 

10 print ("Outside the function : ", total) 

 

OUTPUT 

Inside the function :  30 

Outside the function :  30 

จากโปรแกรมที ่7.14 บรรทดัที ่3 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ sum ท าหน้าทีบ่วกเลข 2 
จ านวนเขา้ดว้ยกนัและพมิพค์่าทีร่วมไดอ้อกจอภาพ โดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื agr1 และ agr2 บรรทดั
ที ่5 โปรแกรมรวมค่าในพารามเิตอร ์arg1 กบั arg2 เขา้ไวด้ว้ยกนั ผลลพัธท์ีไ่ดเ้กบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ total 
บรรทดัที ่6 โปรแกรมสัง่พมิพค์่าในตวัแปร total ออกจอภาพ บรรทดัที ่7 ฟังกช์นัส่งค่าในตวัแปร total 
กลบัไปใหแ้ก่ผูเ้รยีกใชง้าน 

บรรทดัที ่9 โปรแกรมเรยีกใชฟั้งกช์นั sum พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บัฟังกช์นั คอื 
10 และ 20 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังกช์นัคอื 30 บรรทดัที ่10 โปรแกรมทดสอบพมิพค์่าในตวัแปร total ที่
ส่งกลบัมาจากฟังกช์นั sum ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 30 เหมอืนเดมิ จากโปรแกรมขา้งตน้มขีอ้สงัเกตว่าตวัแปร 
total ทีป่ระกาศไวภ้ายในฟังกช์นัและภายนอกฟังกช์นัไมใ่ช่ตวัแปรตวัเดยีวกนั 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.15 เป็นโปรแกรมเครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ เพื่อสาธติการสรา้งและการ
เรยีกใชง้านฟังก์ชนั ดงันี้ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.15 โปรแกรมเครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ 

Program Example 7.15: mini-calculator program 

1 # Mini-calculator program 

2 def menu(): 

3 #print what options you have 

4     print ("Welcome to calculator program") 

5     print ("your options are:") 

6     print (" ") 

7     print ("1) Addition") 

8     print ("2) Subtraction") 

9     print ("3) Multiplication") 

10     print ("4) Division") 

11     print ("5) Quit calculator program") 

12     print (" ") 

13     return int(input("Choose your option: ")) 

14      

15 # this adds two numbers given 

16 def add(a, b): 

17     print("You chose the Addition") 

18     print ("Result of ",a, "+", b, "=", a + b) 

19     return a + b 

20      

21 # this subtracts two numbers given 

22 def sub(a, b): 

23     print("You chose the Subtraction") 
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24     print ("Result of ",a, "-", b, "=", a - b) 

25     return a - b 

26      

27 # this multiplies two numbers given 

28 def mul(a, b): 

29     print("You chose the Multiplication") 

30     print ("Result of ",a, "*", b, "=", a * b) 

31     return a * b 

32      

33 # this divides two numbers given 

34 def div(a, b): 

35     print("You chose the Division") 

36     if b != 0: 

37         print ("Result of ",a, "/", b, "=", a / b) 

38         return a / b 

39     else: 

40         print("Can't divide by zero") 

41         return False 

42          

43 # this is main program for control all def 

44 def main(): 

45     loop = 1 

46     choice = 0 

47     while loop == 1: 

48         choice = menu() 

49         if choice == 1: 

50             add(int(input("Number 1:")),int(input("Number 

2:"))) 

51         elif choice == 2: 

52             sub(int(input("Number 1:")),int(input("Number 

2:"))) 

53         elif choice == 3: 

54             mul(int(input("Number 1:")),int(input("Number 

2:"))) 

55         elif choice == 4: 

56             div(int(input("Number 1:")),int(input("Number 

2:"))) 

57         elif choice == 5: 

58             loop = 0 

59     else: 

60             print("Good bye! ") 

61  

62 if __name__ == "__main__": 

63     main() 

 

OUTPUT 

Welcome to calculator program 

your options are: 

  

1) Addition 

2) Subtraction 

3) Multiplication 

4) Division 

5) Quit calculator program 
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Choose your option: 1 

Number 1:5 

Number 2:8 

You chose the Addition 

Result of  5 + 8 = 13 

Choose your option: 5 

Good bye! 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.15 เป็นโปรแกรมเครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ทีม่ฟัีงก์ชนัการท างาน
ทัง้หมด 6 ฟังกช์นัคอื ฟังกช์นัหลกั (main), สรา้งเมนู (menu), การบวก (add), การลบ (sub), การคณู 
(mul), การหาร (div) ดงันี้  

บรรทดัที ่2 ประกาศฟังกช์นัชื่อว่า menu ท าหน้าทีแ่สดงคุณสมบตัต่ิางๆ (Features) ของเครือ่ง
คดิเลขทีเ่ตรยีมไวใ้หใ้ชง้าน เช่น เลอืก 1 คอืการบวก, 2 คอืการลบ ถา้ตอ้งการออกจากโปรแกรมให้
เลอืก 5 เป็นตน้ ฟังกช์นันี้ไมต่อ้งการพารามเิตอรเ์พื่อใชใ้นการท างาน แต่ฟังกช์นัจะส่งค่ากลบัไปใหแ้ก่
ผูเ้รยีกใชเ้ป็นเลขจ านวนเตม็ทีผู่ใ้ชเ้ลอืกว่าตอ้งการใหเ้ครื่องคดิเลขท าอะไร (บรรทดัที ่13) เช่น ถา้เลอืก 
1 คอืการบวก เป็นตน้ 

บรรทดัที ่16 โปรแกรมประกาศฟังกช์นั add ท าหน้าทีบ่วกเลข 2 จ านวนเขา้ดว้ยกนั และส่ง
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการบวกคนืใหแ้ก่ผูเ้รยีก โดยฟังกช์นัมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื a และ b  

 บรรทดัที ่22 โปรแกรมประกาศฟังกช์นั sub ท าหน้าทีล่บเลข 2 จ านวน และส่งผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การลบคนืใหแ้ก่ผูเ้รยีก โดยฟังกช์นัมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื a และ b 

บรรทดัที ่28 โปรแกรมประกาศฟังกช์นั mul ท าหน้าทีค่ณูเลข 2 จ านวน และส่งผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การคณูคนืใหแ้ก่ผูเ้รยีก โดยฟังกช์นัมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื a และ b 

บรรทดัที ่34 โปรแกรมประกาศฟังกช์นั div ท าหน้าทีห่ารเลข 2 จ านวน และส่งผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การหารคนืใหแ้ก่ผูเ้รยีก โดยฟังกช์นัมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื a และ b ภายในฟังกช์นัมกีารตรวจสอบดว้ย
ว่าค่าทีใ่ชห้ารตอ้งไมเ่ป็น 0 ถา้เป็น 0 ฟังกช์นัจะส่งค่ากลบัเป็น False 

บรรทดัที ่44 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ main ท าหน้าทีค่วบคุมการท างานของเครือ่งคดิเลข 
ในฟังกช์นัไม่มพีารามเิตอรเ์พื่อใชท้ างาน บรรทดัที ่45 โปรแกรมประกาศตวัแปรชื่อว่า loop มคี่าเริม่ตน้
เท่ากบั 1 ใชส้ าหรบัตรวจสอบว่าผูใ้ชต้อ้งการออกจากโปรแกรมหรอืไม่ ถา้ loop เท่ากบั 0 แสดงว่าผูใ้ช้
ตอ้งการออกจากโปรแกรม บรรทดัที ่46 ประกาศตวัแปรชื่อ choice มคี่าเริม่ต้นเป็น 0 มหีน้าทีเ่กบ็ค่า
ตวัเลขจ านวนเตม็ทีส่่งกลบัมาจากฟังก์ชนั menu (เป็นตวัเลขทีบ่อกใหโ้ปรแกรมทราบว่าผูใ้ชเ้ลอืกใช้
คุณสมบตัใิดของเครือ่งคดิเลข) บรรทดัที ่47 โปรแกรมตรวจสอบเงือ่นใขดว้ยค าสัง่ while ว่า loop มคี่า
เท่ากบั 1 หรอืไม ่ผลจากการตรวจสอบเป็นจรงิ (เพราะบรรทดัที ่45 มกีารก าหนดให ้loop = 1) บรรทดั
ที ่48 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั menu เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกว่าตอ้งการใหเ้ครือ่งคดิเลขท าฟังกช์นัอะไร ผลลพัธ์
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ทีส่่งกลบัมาจากฟังกช์นั menu คอืตวัเลขจ านวนเตม็ตัง้แต่ 1 – 5 เท่านัน้ แต่ถา้ผูใ้ชป้้อนตวัเลขทีไ่มใ่ช่ 1 
– 5 โปรแกรมจะกลบัไปรบัค่าใหม่ 

ถา้ผูใ้ชเ้ลอืก 1 (บรรทดัที ่49) โปรแกรมจะแสดงขอ้ความว่า "Number 1:" และ "Number 2:" 
เพื่อรอใหผู้ใ้ชป้้อนตวัเลขใดๆ 2 จ านวนทางแป้นพมิพ ์เมือ่ผูใ้ชป้้อนขอ้มลูทัง้ 2 จ านวนแลว้ โปรแกรมจะ
ไปท างานในฟังกช์นั add (การบวก) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะถูกพมิพอ์อกจอภาพ และโปรแกรมจะกลบัมารอรบั
ค าสัง่ต่อไปในโปรแกรมหลกั (main)  

ถา้ผูใ้ชเ้ลอืก 2 (บรรทดัที ่51) โปรแกรมจะแสดงขอ้ความว่า "Number 1:" และ "Number 2:" 
เช่นเดมิ เพื่อรอใหผู้ใ้ชป้้อนตวัเลขใดๆ 2 จ านวนทางแป้นพมิพ ์เมือ่ผูใ้ชป้้อนขอ้มลูทัง้ 2 จ านวนแลว้ 
โปรแกรมจะไปท างานในฟังกช์นั sub (การลบ) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะถูกพมิพอ์อกจอภาพ และโปรแกรมจะ
กลบัมารอรบัค าสัง่ต่อไปในโปรแกรมหลกั (main) 

ถา้ผูใ้ชเ้ลอืก 3 หรอื 4 (บรรทดัที ่53 หรอื 55) โปรแกรมจะแสดงขอ้ความว่า "Number 1:" และ 
"Number 2:" เช่นเดยีวกนั เพื่อรอใหผู้ใ้ชป้้อนตวัเลขใดๆ 2 จ านวนทางแป้นพมิพ ์เมือ่ผูใ้ชป้้อนขอ้มลูทัง้ 
2 จ านวนแลว้ โปรแกรมจะไปท างานในฟังกช์นั mul (การคณู) หรอื div (การหาร) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะถูก
พมิพอ์อกจอภาพ และโปรแกรมจะกลบัมารอรบัค าสัง่ต่อไปในโปรแกรมหลกั (main) เช่นเดมิ 

ถา้ผูใ้ชเ้ลอืก 5 (บรรทดัที ่57) โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า "Good bye!" พรอ้มกบัยตุกิาร
ท างานของโปรแกรมทนัท ีแต่ถา้ผูใ้ชป้้อนเป็นตวัเลขใดๆ ทีไ่มใ่ช่ 1 – 5 โปรแกรมจะกลบัไปรอใหผู้ใ้ช้
ป้อนขอ้มลูใหม ่ส าหรบัเอาตพ์ุตของการใชง้านโปรแกรมเครือ่งคดิเลขแสดงในตวัอยา่งขา้งบน 

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ใชไ้ดก้บัเลขจ านวนเตม็เท่านัน้ ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัเลขจ านวนจรงิ ถา้
ผูเ้ขยีนตอ้งการใหโ้ปรแกรมสามารถใชง้านไดท้ัง้จ านวนเตม็และจ านวนจรงิใหแ้กไ้ขโปรแกรมในบรรทดัที ่
50, 52, 54 และ 56 ดงันี้ 

จาก add(int(input("Number 1:")), int(input("Number 2:")))  

เป็น add(float(input("Number 1:")),float(input("Number 2:"))) 

 
9. การส่งค่ากลบัจากฟังกช์นัหลายค่า (Returning multiple values) 

ในภาษาระดบัสงูส่วนใหญ่ ฟังกช์นัสามารถส่งค่ากลบัไดเ้พยีงค่าเดยีวเท่านัน้ แต่ในไพธอนยอม
ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถส่งค่ากลบัจากฟังกช์นัไดม้ากกว่า 1 ค่า โดยอาศยัตวัแปรชนิดทพัเพลิช่วยใน
การท างาน ซึง่มรีปูแบบการใชง้าน ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.16 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.16 การส่งค่ากลบัจากฟังกช์นัหลายค่า 
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Program Example 7.16: returning multiple values 

1 # Returning multiple values 

2 import random 

3 def rollDice(): 

4     return (1 + random.randrange(6), 1 + 

random.randrange(6)) 

5 d1, d2 = rollDice() 

6 print (d1,",",d2) 

7 d1, d2 = rollDice() 

8 print (d1,",",d2) 

9 d1, d2 = rollDice() 

10 print (d1,",",d2) 

 

OUTPUT 

4 , 3 

5 , 3 

3 , 5 

  

 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.16 บรรทดัที ่3 ประกาศฟังกช์นัชื่อ rollDice มหีน้าทีสุ่่มแตม้ของ
ลกูเต๋า 2 ลกู (บรรทดัที ่4) ตวัเลขทีสุ่่มไดจ้ะอยูใ่นช่วงระหว่าง 1 – 6 (เท่ากบัจดุบนหน้าของลกูเต๋า) และ
ส่งแตม้ทีสุ่่มไดท้ัง้ 2 ค่ากลบัคนืใหก้บัผูเ้รยีก  

บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการเรยีกใชฟั้งกช์นั rollDice ค่าทีส่่งกลบัมาจากฟังก์ชนั rollDice ม ี2 
ค่า เพราะลกูเต๋าม ี2 ลกู (เป็นขอ้มลูชนิดทพัเพลิ) ค่าทัง้สองจะถูกเกบ็ไวใ้นตวัแปรชนิด int ชื่อ d1 และ 
d2 ตามล าดบั จากนัน้บรรทดัที ่6 โปรแกรมท าการพมิพค์่าทีเ่กบ็อยูใ่นตวัแปร d1 และ d2 ส าหรบั
โปรแกรมบรรทดัที ่7 – 10 โปรแกรมท าการสุ่มโยนลกูเต๋าหลายๆ ครัง้ 

 
10. ขอบเขตของตวัแปร (Scope of variables) 

 ขอบเขตของตวัแปรคอื บรเิวณหรอือาณาเขตทีส่ามารถเขา้ถงึตวัแปรหรอือา้งถงึเพื่อใชง้านได ้
โดยตวัแปรทีอ่ยูใ่นโปรแกรมหลกั เรยีกว่า ตวัแปรชนิดโกลบอล (Global) ส าหรบัตวัแปรทีอ่ยูใ่นฟังกช์นั
เรยีกว่า ตวัแปรชนิดโลคอล (Local) ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ตวัแปรโกลบอล ตวัแปรชนิดนี้จะประกาศไวใ้นส่วนของโปรแกรมหลกั (main program) 
และสามารถเขา้ถงึตวัแปรดงักล่าว ไดต้ลอดทัง้โปรแกรม (โปรแกรมส่วนอื่นๆ สามารถ
เรยีกใชต้วัแปรแบบโกลบอลจากทีใ่ดๆ กไ็ดใ้นโปรแกรม)   



 

ห น้ า  175 

 

 ตวัแปรชนิดโลคอล ตวัแปรชนิดนี้จะประกาศไวใ้นฟังก์ชนัเท่านัน้ ขอบเขตการท างานของ
ตวัแปรจะอยูเ่ฉพาะภายในฟังกช์นัเท่านัน้ เมือ่เสรจ็สิน้การท างานภายในฟังกช์นั ตวัแปร
เหล่านัน้จะถูกลบทิง้ทนัท ี 

คุณสมบตักิารใชง้านระหว่างตวัแปรโกลบอลและโลคอล สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 กรณทีีม่กีารตัง้ชื่อตวัแปรชนิดโกบอลและโลคอลต่างกนั ไพธอนถอืว่าตวัแปรโลคอลจะมี
ขอบเขตการท างานเฉพาะภายในฟังก์ชนัเท่านัน้ โปรแกรมภายนอกฟังกช์นัไมส่ามารถ
เรยีกใชง้านตวัแปรโลคอลได ้แต่ตวัแปรโกลบอลสามารถถูกเรยีกใชไ้ดจ้ากทุกๆ ทีใ่น
โปรแกรม  

 กรณทีีม่กีารตัง้ชื่อตวัแปรชนิดโกบอลและโลคอลเหมอืนกนั เมือ่เรยีกใชง้านตวัแปรภายใน
โปรแกรมหลกั ตวัแปรทีถู่กเรยีกใชค้อื ตวัแปรโกลบอล แต่ถา้เรยีกใชง้านตวัแปรภายใน
ฟังกช์นั ตวัแปรทีถู่กเรยีกใช้ คอื ตวัแปรโลคอล 

 กรณเีรยีกใชต้วัแปรภายในฟังกช์นั แต่ไม่มกีารประกาศตวัแปรดงักล่าวไวใ้นฟังกช์นั 
โปรแกรมจะเรยีกใชต้วัแปรโกลบอลแทน (แต่ตอ้งประกาศว่าเป็นตวัแปรแบบโกลบอลไว้
ดว้ย โดยใช ้keyword global มฉิะนัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาด) 

 กรณเีรยีกใชต้วัแปรระหว่างฟังกช์นั ไมส่ามารถท าได ้แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดย ประกาศตวั
แปรทีต่อ้งการใชร้ะหว่างฟังกช์นัเป็นตวัแปรชนิดโกลบอลแทน 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.17 แสดงตวัอยา่งการใชง้านตวัแปรแบบโกลบอล และโลคอล 

Program Example 7.17: Global vs local variables 

1 # Scope of variables 

2 total = 0; # This is global variable. 

3 def sum(arg1, arg2): 

4    # Add both the parameters and return them. 

5    total = arg1 + arg2; # Here total is local variable. 

6    print ("Total of local variable inside function : ", 

total) 

7    return total; 

8 # calling sum function 

9 sum(5, 10); 

10 print ("Total of global variable outside function : ", 

total) 

 

OUTPUT 

Total of local variable inside function :  15 

Total of global variable outside function :  0 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่7.16 บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศตวัแปรโกบอลชื่อว่า total มคี่า
เริม่ตน้เท่ากบั 0 บรรทดัที ่3 ประกาศฟังก์ชนัชื่อว่า sum ท าหน้าทีบ่วกเลข 2 จ านวนเขา้ดว้ยกนั และส่ง
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ผลลพัธท์ีบ่วกไดก้ลบัไปยงัผูเ้รยีก โดยฟังก์ชนัมพีารามเิตอรท์ีใ่ชง้าน 2 ตวัคอื agr1 และ arg2 บรรทดัที ่
5 เป็นการบวกระหว่าง arg1 กบั agg2 ผลลพัธเ์กบ็ไวใ้นตวัแปร total บรรทดัที ่6 โปรแกรมสัง่พมิพ์
ผลลพัธอ์อกจอภาพ และบรรทดัที ่7 ฟังกช์นัส่งค่า total กลบัคนืไปยงัผูท้ีเ่รยีกใชง้าน 

บรรทดัที ่9 โปรแกรมเรยีกใชฟั้งกช์นั sum พรอ้มกบัส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บัฟังกช์นั 2 
ค่าคอื 5 และ 10 ตามล าดบั ผลลพัธท์ีส่่งกลบัมาจากฟังก์ชนั sum มคี่าเท่ากบั 15 บรรทดัที ่10 
โปรแกรมท าการพมิพค์่าทีอ่ยูใ่นตวัแปร total อกีครัง้ ผลปรากฎว่ามคี่าเท่ากบั 0 มขีอ้สงัเกตว่าตวัแปร 
total ภายนอกฟังกช์นัและภายในฟังก์ชนัไมใ่ช่ตวัเดยีวกนั ส าหรบัตวัแปร total ภายในฟังกช์นัเมือ่
โปรแกรมท างานเสรจ็ไพธอนจะลบตวัแปรดงักล่าวทิง้ทนัทแีละตวัแปรภายในฟังก์ชนัจะมขีอบเขตการ
ท างานเฉพาะภายในฟังกช์นัเท่านัน้  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.18 แสดงการก าหนดตวัแปรโกลบอลและโลคอล 

Program Example 7.18: define variables 

1 # Define variables 

2 def modifyVar1(): 

3     var1, var2 = 10, 20 #These are local variables 

4     print("Local variables are var1 = %d, var2 = %d"%(var1, 

var2)) 

5 def modifyVar2(var1, var2): 

6     var1 = 30 #var1 is local, and var2 is global 

7     print("Local variable var1 = %d, and global var2 = 

%d"%(var1, var2)) 

8 def modifyVar3(var1): 

9     global var2 

10     var2 = 3 

11     return var1**var2 

12 def modifyVar4(): 

13     global var1 

14     var1 = var1**2 

15     return 

16 var1, var2 = 5, 5 

17 modifyVar1() 

18 modifyVar2(5, 10) 

19 print("Var1 and Var2 in main program = %d, %d"%(var1, var2)) 

20 print(modifyVar3(var1)) 

21 print("Var1 and Var2 in main program = %d, %d"%(var1, var2)) 

22 modifyVar4() 

23 print("Var1 and Var2 in main program = %d, %d"%(var1, var2)) 

 

OUTPUT 

Local variables are var1 = 10, var2 = 20 

Local variable var1 = 30, and global var2 = 10 

Var1 and Var2 in main program = 5, 5 

125 

Var1 and Var2 in main program = 5, 3 

Var1 and Var2 in main program = 25, 3 
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จากโปรแกรมที ่7.17 บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ modifyVar1 มหีน้าทีก่ าหนดค่า
ใหก้บัตวัแปรโลคอล var1 = 10 และ var2 = 20 (บรรทดัที ่3) และพมิพผ์ลลพัธข์องตวัแปร var1 และ 
var2 ออกจอภาพ (บรรทดัที ่4) ฟังกช์นันี้ไมม่พีารามเิตอรเ์พื่อใชง้าน บรรทดัที ่5 โปรแกรมประกาศ
ฟังกช์นัชื่อ modifyVar2 มหีน้าทีก่ าหนดค่าใหก้บัตวัแปรโลคอล var1 = 20 (บรรทดัที ่6) และพมิพ์
ผลลพัธข์องตวัแปร var1 และ var2 (โดยใชต้วัแปร var2 จากภายนอกฟังกช์นั) ออกจอภาพ (บรรทดัที ่
7) ฟังกช์นันี้มพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื var1 และ var2 

บรรทดัที ่8 โปรแกรมประกาศฟังกช์นัชื่อ modifyVar3 มหีน้าทีก่ าหนดค่าใหก้บัตวัแปรโกลบอล 
(โดยใช ้keyword ว่า global น าหน้าตวัแปร ในบรรทดัที ่9) var2 = 3 (บรรทดัที ่10) และส่งค่ากลบัเป็น 
var1**var2 กลบัไปยงัผูเ้รยีก (บรรทดัที ่11) บรรทดัที ่12 โปรแกรมประกาศฟังก์ชนัชื่อ modifyVar4 มี
หน้าทีก่ าหนดค่าใหก้บัตวัแปรโกลบอล var2 = var1**2 (บรรทดัที ่14) โดยไมส่่งค่ากลบัไปยงัผูเ้รยีก 

บรรทดัที ่16 โปรแกรมประกาศตวัแปรชื่อ var1 มคี่าเท่ากบั 5 และ var2 มคี่าเท่ากบั 5 
เช่นเดยีวกนั จากนัน้บรรทดัที ่17 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั modifyVar1 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื var1 = 10 และ 
var2 เท่ากบั 20 เพราะฟังก์ชนัเรยีกใชต้วัแปรแบบ var1 และ var2 จากภายในฟังก์ชนั (Local) 

บรรทดัที ่18 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั modifyVar2 พรอ้มกบัส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บั
ฟังกช์นั 2 ค่าคอื 5 และ 10 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื var1 = 30 และ var2 เท่ากบั 10 เพราะภายในฟังกช์นัได้
ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร var1 = 30 และ var2 เป็นค่าทีร่บัมาจากภายนอก สรปุว่าฟังกช์นัดงักล่าว
เรยีกใชต้วัแปรแบบโลคอลทัง้ var1 และ var2 โดยทีต่วัแปร var1 และ var2 ภายนอกฟังกช์นัไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงค่าใดๆ (บรรทดัที ่19) 

บรรทดัที ่20 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั modifyVar3 พรอ้มกบัส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บั
ฟังกช์นั 1 ค่าคอื ค่าในตวัแปร var1 ทีอ่ยูภ่ายนอกฟังก์ชนั ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 125 (ค่า 125 เกดิจาก 
var1**var2 = 53) สรปุว่าฟังกช์นัดงักล่าวเรยีกใชต้วัแปรแบบโกลบอลทัง้ var1 และ var2 บรรทดัที ่21 
ทดสอบสัง่พมิพค์่าในตวัแปร var1 และ var2 อกีครัง้ ผลปรากฎว่าค่าในตวัแปร var2 เปลีย่นจาก 5 เป็น 
3 เพราะฟังก์ชนั modofyVar3 ท าการก าหนดค่าใหมใ่หก้บัตวัแปรโกลบอลคอื var2 (var2 = 3) 

บรรทดัที ่22 โปรแกรมเรยีกฟังกช์นั modifyVar4 โดยไมม่กีารส่งอารก์วิเมนตใ์ดๆ ใหก้บั
ฟังกช์นัซึง่ฟังกช์นัดงักล่าวไมม่กีารส่งค่ากลบัเพยีงแต่ก าหนดค่าตวัแปร var1 = va1**2 เท่านัน้ จากนัน้
บรรทดัที ่23 โปรแกรมทดสอบพมิพค์่า var1 และ var2 อกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื var1 เท่ากบั 25 และ 
var2 เท่ากบั 3 สรปุว่าฟังก์ชนันี้เรยีกใชต้วัแปรแบบโกลบอลทัง้ var1 และ var2 

 
Note: เมือ่โปรแกรมภายในฟังกช์นัเรยีกใชต้วัแปรจากภายนอกฟังกช์นั ตอ้งใชค้ าสัง่ global 
น าหน้าตวัแปรทีใ่ชง้านอยู่ภายในฟังก์ชนั เช่น global var1 
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11. การเรียกตวัเอง หรือการเวียนเกิด (Recursion) 

การเรยีกตวัเอง คอื วธิกีารแกปั้ญหาแบบหนึ่ง ทีใ่ชว้ธิเีรยีกตวัเองซ ้าและท าตามหลกัการเดมิไป
เรือ่ยๆ จนกว่าจะไดค้ าตอบทีต่อ้งการ ส าหรบัปัญหาทีเ่หมาะทีจ่ะใชก้ารเรยีกตวัเองคอื ปัญหาทีส่ามารถ
แบ่งยอ่ยออกเป็นส่วนๆ ได ้เมือ่ผ่านกรรมวธิแีกปั้ญหาแบบเรยีกตวัเองแลว้ ปัญหาจะถูกแบ่งออกเป็น
ส่วนยอ่ยๆ จ านวนมาก ซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ แต่ละชัน้ใชว้ธิกีารแกปั้ญหาแบบเดยีวกนั จนกระทัง่กลายเป็น
ปัญหายอ่ยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีส่ามารถหาค าตอบได ้(ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค่าคงที)่ ค่าคงทีด่งักล่าวจะเป็นค่าทีท่ าให้
สามารถหาค าตอบแบบยอ้นกลบัได ้โดยการรวมผลลพัธท์ีแ่กปั้ญหาแลว้จากปัญหาย่อยๆ กลบัมาเป็น
ค าตอบของปัญหาทัง้หมด การประกาศฟังกช์นัการเรยีกตวัเองมรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

def name([arg1, arg2,..,argn], n): 
statement(s) 
if condition(n): 
        return constant 
else: 
        return  name([arg1, arg2,..,argn], n-1) 

name คอื ชื่อของฟังกช์นัชนิดเรยีกตวัเอง arg1, arg2, ..,argn คอืพารามเิตอรท์ีส่่งใหก้บั
ฟังกช์นัเพื่อใชใ้นการประมวลผล (ซึง่จะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้เพราะอยูใ่นเครือ่งหมาย [..]), n คอื พารามเิตอร์
ทีใ่ชเ้ป็นเงือ่นไขในการหาค่าทีเ่ลก็ทีสุ่ด, n-1 คอื การเรยีกซ ้าตวัเองโดยการแบ่งยอ่ยปัญหาไปเรือ่ยๆ 
จนกว่าเงือ่นไขใน if condition(n) จะเป็นจรงิ  

ตวัอยา่งการหาค่ายกก าลงั exponent (exp) ซึง่เป็นปัญหาทีส่ามารถแบ่งยอ่ยเป็นส่วนๆ ได ้ 

จากสมการของ exp(an) = a1 * a2 * … * an  

สมมตุวิ่า a = 2 และ n = 4 ดงันัน้ exp(24) = 2 * 2 * 2 * 2 = 16  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.19 แสดงการสรา้งและใชง้านฟังกช์นัเวยีนเกดิ 

Program Example 7.19: Recursion 

1 # Computing exponent 

2 def exp(x, n): 

3     if n == 0: 

4         return 1  #constant(minimum solution) 

5     else: 

6         return x * exp(x, n-1) 

7 print("Exponet of 2^4 = ",exp(2, 4)) 
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OUTPUT 

 

Exponet of 2^4 =  16 

อธบิายการท างานของฟังก์ชนัเรยีกตวัเอง exp ดงัรปูที ่7.5 

exp(2, 4)

2 * address

exp(2, 3)

2 * address

exp(2, 2)

2 * address

exp(2, 1)

2 * address

exp(2, 0)

1

return

2 * 1 = 2

2 * 2 = 4

2 * 4 = 8

2 * 8 = 16

2 * exp(2,3)

2 * exp(2,2)

2 * exp(2,1)

2 * exp(2,0)

 

รปูท่ี 7.5 แสดงการท างานของฟังกช์นัเรยีกตวัเอง (exp) 

จากรปูที ่7.5 เมือ่โปรแกรมหลกัท าการเรยีกฟังกช์นั exp พรอ้มกบัส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์
เขา้ไปในฟังกช์นั 2 ค่า คอื เลขฐาน = 2 และเลขยกก าลงั = 4 (ฐานมคี่าเท่ากบั 2 และเลขยกก าลงัมคี่า
เท่ากบั 4) ฟังกช์นั exp จะเริม่ท าการค านวณโดยเริม่ต้นจากการน าเอา 2 * exp(2, 3) ซึง่เป็นการเรยีก
ตวัเองซ ้ารอบที ่1 พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์ 2 ตวัคอื เลขฐาน = 2 และเลขยกก าลงั = 3 ผลทีไ่ด้
คอื 2 * (2 * exp(2, 2)) จากนัน้โปรแกรมท าการเรยีกซ ้าตวัเองเป็นรอบที ่2 พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็น
อารก์วิเมนต์ 2 ตวัคอื เลขฐาน = 2 และเลขยกก าลงั = 2 ผลทีไ่ดค้อื 2 * (2 * (2 * exp(2, 1))) จากนัน้
โปรแกรมท าการเรยีกซ ้าตวัเองเป็นรอบที ่3 พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์ 2 ตวัคอื เลขฐาน = 2 
และเลขยกก าลงั = 1 ผลทีไ่ดค้อื 2 * (2 * (2 * (2 * exp(2, 0)))) ในรอบนี้ เงือ่นไขในค าสัง่ if เป็นจรงิ 
เพราะว่าค่า n มคี่าเท่ากบั 0 (20 = 1) ส่งผลใหม้กีารส่งค่ากลบั เป็นค่าคงทีเ่ท่ากบั 1 ออกมา (ค่า
ดงักล่าวเป็นค าตอบของปัญหาทีเ่ลก็ทีสุ่ด) จากการส่งค่ากลบัเป็น 1 ออกมา ท าใหโ้ปรแกรมเริม่
ประมวลผลยอ้นกลบัอตัโนมตั ิดงันี้ 

2 * (2 * (2 * (2 * exp(2, 0)))) 

เมือ่ exp(2, 0) = 1 ดงันัน้   2 * (2 * (2 * (2 * 1))) 

(2 * 1) = 2   2 * (2 * (2 * 2)) 

(2 * 2) = 4   2 * (2 * 4) 
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(2 * 4) = 8   2 * 8   

(2 * 8)   16 

 

ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาทีค่ลาสสคิอกี 2 ตวัอยา่ง คอื Factorial และ Fibonacci ซึง่มสีมการดงันี้ 

Factorial (n) =  𝑛! = {
1, 𝑥 = 0

∏ 𝑘𝑛
𝑘=1 , 𝑥 > 0

  

เช่น 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

Fibonacci = 𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2 โดยที ่F0 = 0 และ F1 = 1 

เช่น F5 = F4 + F3, F4 = F3 + F2, F3 = F2 + F1, F2 = F1 + F0  

เมือ่ F0 = 0 และ F1 = 1 ดงันัน้ 

F2 = 1 + 0 = 1, F3 = 1 + 1 = 2, F4 = 2 + 1 = 3, F5 = 3 + 2 = 5 

ดงันัน้ F5 = 5 

ตวัอยา่งโปรแกรมของ Factorial และ Fibonacci แสดงใน โปรแกรมที ่7.20   

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่7.20 Factorial และ Fibonacci 

Program Example 7.20: Factorial Vs Fibonacci 

1 # Factorial & Fibonacci 

2 #Factorial function 

3 def factorial(n): 

4     if n == 1: 

5         return 1    #constant(minimum solution) 

6     else: 

7         res = n * factorial(n-1) 

8         return res 

9  

10 #Fibonacci function 

11 def fib(n): 

12     if n == 0: 

13         return 0    #constant(minimum solution) 

14     elif n == 1: 

15         return 1    #constant(minimum solution) 

16     else: 

17         return fib(n-1) + fib(n-2) 

18 #call both functions 

19 print("Factorial (5) = ",factorial(5)) 

20 print("Fibonacci (5) = ",fib(5)) 
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OUTPUT 

Factorial (5) =  120 

Fibonacci (5) =  5 

จบบทท่ี 7 
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บทท่ี 8 

โมดลู และแพค็เกจ  
(Modules and Packages) 

 

1. โมดลูคืออะไร? 

    โมดลู คอื การจดักลุ่มของแฟ้มตน้ฉบบัทีถู่กเขยีนดว้ยภาษาไพธอนอยา่งเป็นระบบตาม
ภาระหน้าทีท่ีถู่กก าหนดไว ้และสามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยสะดวก เช่น โมดลูทีบ่รหิารจดัการเกีย่วกบั
ระบบปฏบิตักิาร (Operating system: os) โมดลูทีใ่ชส้ าหรบัประมวลผลทางคณติศาสตร ์(Mathematics: 
math) เป็นตน้ โดยกลุ่มของแฟ้มทีถู่กเกบ็รวมรวมไวอ้าจจะประกอบไปดว้ย ฟังชนั คลาส ตวัแปร หรอื 
runnable code กไ็ด ้โมดลูม ี2 ประเภทคอื โมดลูทีม่าพรอ้มกบัตวัภาษาไพธอน เช่น โมดลู io, math, 
os, random, re, socket, string, sys, types, xml เป็นต้น และโมดลูทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมเขยีนขึน้มาใช้
งานเอง โดยปกตชิื่อโมดลูจะมชีื่อเดยีวกบัชื่อแฟ้มทีจ่ดัเกบ็โมดลูไว ้แต่ถา้แฟ้มนัน้มหีลายๆ โมดลู หรอื
หลายฟังชนั ผูเ้ขยีนโปรแกรมควรตัง้ชื่อแฟ้มใหส้อดคลอ้งกบังานทีท่ า ตวัอยา่งเช่น โมดลู 
CalAreaRectangle ท าหน้าทีค่ านวณหาพืน้ทีร่ปูสีเ่หลีย่มใดๆ ประกอบดว้ยฟังชนัค านวณพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่ม
ดา้นขนาน (Parallelogram) ผนืผา้ (Rectangle) ดา้นเท่า (Squre) คางหม ู(Trapezoid) เปียกปนู 
(Rhomboid) รปูว่าว (KiteRectangular) และสีเ่หลีย่มใดๆ (AnyRectangular) เมือ่สรา้งฟังชนัแลว้ใหท้ า
การบนัทกึแฟ้มเป็นชื่อ CalAreaRectagle.py 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.1 โมดลู CalAreaRectangle 

Program Example 8.1: Module 

1 # Calculating area of any rectangles 

2 # This module named CalAreaRectangle.py 

3 def rectangle(width, height): 

4    return width * height 

5  

6 def squre(width1, width2): 

7    return width1 * width2 

8  

9 def parallelogram(height, base): 

10    return height * base 

11  

12 def trapezoid(sumofpararell, height): 
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13    return 0.5 * sumofpararell * height 

14  

15 def rhomboid(mulofdiagonal): 

16    return 0.5 * mulofdiagonal 

17  

18 def RectangularKite(mulofdiagonal): 

19    return 0.5 * mulofdiagonal 

20  

21 def AnyRectangular(diagonal, sumofbranch): 

22    return 0.5 * diagonal * sumofbranch 

 

2. การเรียกใช้งานโมดลู 

             เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการเรยีกใชฟั้งกช์นัทีร่วบรวมเป็นโมดลูไวแ้ลว้ สามารถเรยีกโดยใช้
ค าสัง่ import และนิยมเขยีนค าสัง่ดงักล่าวไวต้ัง้แต่บรรทดัแรกของโปรแกรม ส าหรบัวธิกีารเรยีกใช้
ฟังกช์นัในโมดลูสามารถกระท าได ้4 วธิ ีไดแ้ก่ ใชค้ าสัง่ import, from module import function, import 
module import * และ import OldModule as NewModule ซึง่มรีปูแบบการเรยีกใชด้งัต่อไปนี้ 

 การใช้ค าสัง่ import 

import module1[, module2[,... moduleN] 
โดย import คอื ค าสัง่เรยีกใชโ้มดลู, module1 คอื ชื่อโมดลูทีต่อ้งการเรยีกใชง้าน และ 
module2…moduleN คอื ชื่อโมดลูอื่นๆ ทีต่อ้งการเรยีกใชเ้พิม่เตมิ (กรณใีชง้านมากกว่า 1 
โมดลู) 
หลกัการใช้งาน: เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเรยีกใชง้านฟังชนัและตวัแปรทัง้หมดในโมดลู
เขา้มาท างานในโปรแกรม 
 ตวัอย่าง เช่น 

import sys, io, math  

 การใช้ค าสัง่ from module import function 

from moduleName import funcName1[, FuncName2[, ... FuncNameN]] 
โดย from moduleName import คอื ค าสัง่เรยีกใชโ้มดลูชื่อ moduleName, 
funcName1,...,N คอื ชื่อของฟังชนัทีอ่ยูใ่นโมดลู moduleName 
หลกัการใช้งาน: เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเรยีกฟังชนัหรอืตวัแปรเฉพาะทีต่อ้งการมาใช้
งานเท่านัน้ 
ตวัอย่าง 

from math import pi, pow 

 การใช้ค าสัง่ from module import * 

from moduleName import * 
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โดย from moduleName import คอื ค าสัง่เรยีกใชโ้มดลูชื่อ moduleName, * คอื ฟังชนั
ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นโมดลู moduleName 
หลกัการใช้งาน: เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเรยีกฟังชนัหรอืตวัแปรทัง้หมดในโมดลูมา
ท างาน 
ตวัอย่าง 

from math import * 

 การใช้ค าสัง่ import OldModule as NewModule 

import OldModule as NewModule 
โดย import OldModule คอื ค าสัง่เรยีกใชโ้มดลูชื่อ OldModule และ as NewModule คอื 
โมดลูใหมท่ีถู่กเปลีย่นชื่อจาก OldModule ไปเป็น NewModule 
หลกัการใช้งาน: เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเปลีย่นชื่อโมดลูเดมิ ใหเ้ป็นชื่อใหม่ 

ตวัอย่าง 
import math as MAT  
print(MAT.pi)  เปลีย่นชื่อโมดลูจาก math เป็นชื่อ MAT 

หรอืใชค้ าสัง่ from module import OldName as NewName เช่น 
from math import sqrt as SquareRoot เปลีย่นชื่อฟังชนัจาก sqrt เป็น SquareRoot 
print(SquareRoot(5)) 

 
Caution! เมือ่ไพธอนแปลค าสัง่มาถงึค าสัง่ import แลว้ ไพธอนจะท าการโหลดโมดลูทีร่ะบุไว้
ขึน้มาท างาน โดยคน้หาทีอ่ยูข่องโมดลูจาก path ซึง่ถูกก าหนดไวใ้นระบบปฏบิตักิาร ถา้ไพ
ธอนคน้หาแฟ้มดงักล่าวไมพ่บ จะท าใหโ้ปรแกรมเกดิขอ้ผดิพลาด (ส าหรบัวนิโดวสก์ าหนด 
path ที ่system  Advanced system settings  Environment variables  System 
variables  Path) 

โปรแกรมที ่8.2 แสดงตวัอยา่งการเรยีกใชโ้มดลู CalAreaRectangle โดยใชค้ าสัง่ import (ผูเ้ขยีน
โปรแกรมควรเกบ็แฟ้ม CalAreaRectangle.py ไวใ้นไดเรคทรอรเีดยีวกบัโปรแกรมทีเ่รยีกใชง้าน) 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.2 การเรยีกใชโ้มดลูดว้ยค าสัง่ import 

Program Example 8.2: calling CalAreaRectangle module 

1 # import CalAreaRectangle module 

2 import CalAreaRectangle 

3 print("Area of Rectangle :",CalAreaRectangle.rectangle(3, 4)) 

4 print("Area of Squre :",CalAreaRectangle.squre(3, 3)) 

5 print("Area of Parallelogram 

:",CalAreaRectangle.parallelogram(1.5, 4.5)) 

6 print("Area of Trapezoid :",CalAreaRectangle.trapezoid(5, 2.5)) 

7 print("Area of Rhomboid :",CalAreaRectangle.rhomboid(8)) 
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8 print("Area of RectangularKite :",CalAreaRectangle. 

RectangularKite(12)) 

9 print("Area of AnyRectangular 

:",CalAreaRectangle.AnyRectangular(3.5, 6) 

 

OUTPUT 

Area of Rectangle : 12 

Area of Squre : 9 

Area of Parallelogram : 6.75 

Area of Trapezoid : 6.25 

Area of Rhomboid : 4.0 

Area of KiteRectangular : 6.0 

Area of AnyRectangular : 10.5 

   จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.2 บรรทดัที ่2 แสดงตวัอยา่งการใชค้ าสัง่ import โมดลู 
CalAreaRectangle เขา้มาท างาน เมือ่ตอ้งการเรยีกใชฟั้งชนัใดๆ ในโมดลูดงักล่าว ผูใ้ชจ้ าเป็นตอ้งอา้ง
ชื่อโมดลู แลว้ตามดว้ยชื่อฟังชนัทีต่อ้งการใชง้าน (โดยใช ้. ในการอา้งองิถงึฟังชนั) เช่น ในบรรทดัที ่3 
ตอ้งการเรยีกใชฟั้งชนั CalAreaRectangle.rectangle พรอ้มกบัส่งค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตใ์หก้บัฟังชนั 2 
ตวัคอื 3 และ 4 ส าหรบัการเรยีกใชฟั้งชนัอื่นๆ กท็ าในลกัษณะเดยีวกนั ส าหรบัตวัอยา่งที ่8.3 แสดงการ
ใชค้ าสัง่ from module import function  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.3 การเรยีกใชโ้มดลูดว้ยค าสัง่ from module import function 

Program Example 8.2: calling CalAreaRectangle module 

1 # from moduleName import funcName example 

2 from CalAreaRectangle import rectangle, squre, parallelogram, 

trapezoid, rhomboid, RectangularKite, AnyRectangular 

3 print("Area of Rectangle :",rectangle(3, 4)) 

4 print("Area of Squre :",squre(3, 3)) 

5 print("Area of Parallelogram :",parallelogram(1.5, 4.5)) 

6 print("Area of Trapezoid :",trapezoid(5, 2.5)) 

7 print("Area of Rhomboid :",rhomboid(8)) 

8 print("Area of KiteRectangular :", RectangularKite(12)) 

9 print("Area of AnyRectangular :",AnyRectangular(3.5, 6)) 

 

OUTPUT 

Area of Rectangle : 12 

Area of Squre : 9 

Area of Parallelogram : 6.75 

Area of Trapezoid : 6.25 

Area of Rhomboid : 4.0 

Area of KiteRectangular : 6.0 

Area of AnyRectangular : 10.5 

   จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.3 บรรทดัที ่2 แสดงการใชค้ าสัง่ from module import function 
โปรแกรมเริม่ตน้โดยการ import โมดลู CalAreaRectangle เขา้มาก่อนโดยใชค้ าสัง่ from 
CalAreaRectangle จากนัน้ท าการเลอืกเอาเฉพาะฟังชนัทีต่อ้งการใชง้านจรงิๆ มาท างานเท่านัน้ โดยใช้
ค าสัง่ import rectangle, squre, parallelogram, trapezoid, rhomboid, RectangularKite, 
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AnyRectangular เมือ่โปรแกรมตอ้งการเรยีกใชฟั้งชนั ไมจ่ าเป็นตอ้งอา้งชื่อโมดลูเหมอืนการใชค้ าสัง่ 
import แบบปกต ิเช่น print("Area of Rectangle :", rectangle(3, 4)) ในบรรทดัที ่3 เป็นตน้    

 
Tips: เมือ่ตอ้งการเรยีกใชฟั้งชนัในโมดลูโดยไมต่อ้งการอา้งชื่อของโมดลู ใหใ้ชค้ าสัง่ form 
ModuleName import function และสามารถเลอืกเอาเฉพาะฟังชนัทีต่อ้งการใชจ้รงิๆ เท่านัน้  

เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการดรูายละเอยีดของฟังชนั ตวัแปร ภายในโมดลูทีโ่หลดเขา้มาใชง้านใน
โปรแกรมสามารถใชค้ าสัง่ dir(ModuleName) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

>>> import CalAreaRectangle 

>>> dir(CalAreaRectangle) 

['AnyRectangular', 'KiteRectangular', '__builtins__', 

'__cached__', '__doc__', '__file__', '__initializing__', 

'__loader__', '__name__', '__package__', 'parallelogram', 

'rectangle', 'rhomboid', 'squre', 'trapezoid'] 

 โดยตวัแปร __name__ เกบ็ชื่อของโมดลู (แสดงชื่อโดยใชค้ าสัง่ 
print(CalAreaRectangle.__file__)) และตวัแปร __file__ เกบ็ชื่อของแฟ้มทีโ่หลดมาใชง้าน (แสดงชื่อ
โดยใชค้ าสัง่ print(CalAreaRectangle.__file__)) มนีามสกุลเป็น .py 

 
Tips: เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรม import โมดลูใดโมดลูหนึ่งเขา้มาในโปรแกรมแลว้ สามารถ
เรยีกดฟัูงชนัในโมดลูเหล่านัน้ดว้ยค าสัง่ dir(ModuleName) เช่น dir(CalAreaRectangle) 

ค าสัง่ dir() สามารถเรยีกดูรายละเอยีดของโมดลูทีต่ดิตัง้มากบัไพธอนไดเ้ช่นเดยีวกนั 

>>> import math 

>>> dir(math) 

['__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', 'acos', 

'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 

'copysign', 'cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'erf', 'erfc', 

'exp', 'expm1', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod', 'frexp', 

'fsum', 'gamma', 'hypot', 'isfinite', 'isinf', 'isnan', 

'ldexp', 'lgamma', 'log', 'log10', 'log1p', 'log2', 'modf', 

'pi', 'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 

'trunc'] 

 

ความแตกต่างระหว่าง import, from module import function และ import * 

   ส าหรบัความแตกต่างระหว่างค าสัง่ import และ from module import function คอื import จะ
โหลดโมดลู พรอ้มกบัฟังชนัทัง้หมดเขา้มาในโปรแกรมทีเ่รยีกใชง้าน แต่ form module import function 
จะสามารถเลอืกเอาเฉพาะฟังชนัทีจ่ าเป็นตอ้งใชง้านเขา้มาเท่านัน้ ส่งผลใหป้ระหยดัพืน้ทีห่น่วยความจ า
ในการท างานลงได ้แต่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งจดจ าใหไ้ดว้่าแต่ละโมดลูมฟัีงชนัใหเ้รยีกใชง้านอะไรบา้ง 
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   ส าหรบัค าสัง่ from module import * จะใชเ้มือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมต้องการน าเขา้ฟังชนัทัง้หมดใน
โมดลูเขา้มาท างานในโปรแกรม ซึง่ไมแ่ตกต่างกบัค าสัง่ import moduleName เพราะฉนัน้ไพธอน
แนะน าใหใ้ชค้ าสัง่นี้เท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ส าหรบัการใชง้าน import OldModule as NewModule และ 
from module import OldName as NewName เป็นการเปลีย่นชื่อโมดลู และฟังชนัจากชื่อเดมิเป็นชื่อ
ใหมเ่ท่านัน้  
 

ต าแหน่งท่ีอยู่ของการโหลดโมดลูมาใช้งาน 

 เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมโหลดโมดลูใดโมดลูหนึ่งเขา้มาท างานในโปรแกรม ตวัแปลภาษาไพธอนจะ
เริม่ท าการคน้หาโมดลูตามล าดบัดงันี้ 

1. คน้หาแฟ้มทีเ่กบ็โมดลูในไดเรคทรอรปัีจจบุนั เมือ่ไมพ่บโมดลูทีต่อ้งการจะคน้หาต่อในล าดบั
ที ่2 

2. ไพธอนจะคน้หาแฟ้มในแต่ละไดเรคทรอรทีีถู่กระบุใน PYTHONPATH ถา้ไมพ่บโมดลูที่
ตอ้งการจะคน้หาต่อไปในล าดบัที ่3 

3. ไพธอนจะคน้หาใน default path ซึง่ถูกก าหนดโดยระบบปฏบิตักิารทีต่ดิตัง้ไพธอนไว ้เช่น 
ถา้ตดิตัง้ไวบ้นวนิโดวส ์default path จะถูกก าหนดไวท้ี ่C:\PythonXX (โดย XX คอืเวอรช์นั
ของไฟธอน เช่น Python34) แต่ถา้เป็น UNIX โดยปกตจิะอยูท่ี ่/usr/local และ /lib/python 
ถา้ไพธอนยงัหาโมดลูไมเ่จอใน path ทีร่ะบุไวท้ัง้หมด จะเกดิ error ขึน้ และไมส่ามารถใช้
งานโมดลูนัน้ๆ ได ้

เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการด ูdefault path ทีไ่พธอนไดก้ าหนดไว ้สามารถใชค้ าสัง่ดงันี้ 

>>> import sys 

>>> print(sys.path) 

['C:\\Python34\\Lib\\idlelib', 

'C:\\Windows\\SYSTEM32\\python34.zip', 'C:\\Python34\\DLLs', 

'C:\\Python34\\lib', 'C:\\Python34', 'C:\\Python34\\lib\\site-

packages'] 

ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเพิม่เตมิทีอ่ยู่ของโปรแกรมหรอืโมดลูทีเ่ขยีนขึน้ไดเ้อง โดยใชค้ าสัง่ 
sys.path.append(PATH_NAME) เช่น 

>>> import sys 

>>> sys.path.append('C:\\test') 

>>> print(sys.path) 

['C:\\Python33\\Lib\\idlelib', 

'C:\\Windows\\SYSTEM32\\python33.zip', 'C:\\Python33\\DLLs', 

'C:\\Python33\\lib', 'C:\\Python33', 'C:\\Python33\\lib\\site-

packages', 'C:\\test'] 
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PYTHONPATH 

   ตวัแปร PYTHONPATH เป็นตวัแปรระบบ ทีถู่กสรา้งขึน้จากระบบปฏบิตักิาร ซึง่ตวัแปร
ดงักล่าวจะเกบ็บญัชรีายชื่อทีอ่ยูข่องไดเรคทรอรทีีร่ะบบใชส้ าหรบัท างาน รวมถงึไดเรคทรอรขีองไพธอน
ดว้ย ตวัแปรดงักล่าวสามารถก าหนดใหมไ่ด ้โดยใชร้ปูแบบค าสัง่คอื  

 บนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์เลอืก start  run  cmd  

set PYTHONPATH=c:\python34\lib;  

บนระบบปฏบิตักิารยนูิกส ์เปิด terminal  

set PYTHONPATH=/usr/local/lib/python 

   บนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์สามารถก าหนดผ่านกราฟฟิกได ้โดยเลอืก My Computer  

คลกิขวาเลอืก properties  เลอืก System  Advanced system settings  Environment 

variables.. System variables  Path  edit  ใหก้ าหนด path ดงันี้คอื C:\YourPath เช่น 
%C:\Python34  กดปุ่ ม OK ไปเรือ่ยๆ จนกว่าหน้าต่างการท างานจะหมด 

 

การโหลดโมดลูมาใช้งานใหม่ 

   โดยปกตเิมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมท าการน าเขา้โมดลูใดๆ เขา้มาท างานในโปรแกรม นิยมประกาศไว้
บรรทดับนสุดของโปรแกรม โดยโมดลูนัน้ๆ จะถูกโหลดมาใชง้านเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ (ไพธอนแนะน า
ใหโ้หลดโมดลูเพยีงแค่ครัง้เดยีวจนกว่าโปรแกรมจะหยุดการท างาน) จนโปรแกรมยตุกิารท างาน แต่ถา้
ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการโหลดโมดลูใดโมดลูหนึ่งใหท้ างานอกีครัง้ในโปรแกรม มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

reload(module_name) 
 ตวัอยา่งเช่น reload(CalAreaRectangle) 

 

3. แพค็เกจ (Packages) 

 โปรแกรมทีม่ขีนาดใหญ่ จะประกอบดว้ยคลาส โมดลู และฟังชนัอยูเ่ป็นจ านวนมาก เราสามารถ
จดัหมวดหมู ่ของคลาส โมดูล และฟังชนัใหเ้ป็นระเบยีบและงา่ยต่อการใชง้าน โดยการน าเอาคลาส และ
โมดลูเหล่านัน้ รวมเขา้กนัไวต้ามล าดบัชัน้ดว้ยโครงสรา้งแฟ้มอยา่งเป็นระบบ และใช้ค าสัง่ import ใน
การเรยีกใช ้ส าหรบัการสรา้งแพค็เกจมขีัน้ตอนดงันี้ 
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 จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูเ้ขยีนไดส้รา้งโมดลูและเกบ็ไวใ้นแฟ้มชื่อว่า CalAreaRectangle.py 
ไวแ้ลว้ ต่อไปผูเ้ขยีนจะสรา้งโมดลูเพิม่ขึน้อกี 1 โมดลูคอื โมดลูค านวณหาพืน้ทีส่ามเหลีย่ม 
(CalAreaTriangle) แสดงในโปรแกรมที ่8.4 ซึง่ประกอบไปดว้ย สามเหลีย่มทัว่ไป (Triangle) 
สามเหลีย่มดา้นเท่า (Equilateral) สามเหลีย่มหน้าจัว่ (Isosceles) และสามเหลีย่มมุมฉาก 
(Pythagorean) แลว้ท าการบนัทกึเป็นแฟ้มชื่อ CalAreaTiangle.py และเกบ็โมดลูทัง้สอง 
(CalAreaRectangle และ CalAreaTiangle) ไวใ้นไดเรคทรอรชีื่อ CalArea ดงัรปูดา้นล่าง 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.4 โมดลู CalAreaTriangle 

Program Example 8.4: CalAreaTriangle module 

1 # Calculating Triangles Area 

2 # This module named CalAreaTriangle.py 

3 def triangle(height, base): 

4    return 1/2 * height * base 

5  

6 def equilateral(width): 

7    return 3**(1/2) * width * width 

8  

9 def isosceles(base, sidebase): 

10    return base/4 * 4 * (((sidebase*sidebase) - 

(base*base)))**(1/2) 

11  

12 def pythagorean(perpendicular): 

13    return 0.5 * perpendicular * perpendicular 

ขัน้ตอนต่อไป ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสรา้งแฟ้มชื่อ __init__.py เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ค่าคอนฟิกเริม่ตน้ 
ส าหรบัเรยีกใชง้านแพค็เกจ CalArea และเกบ็ไวใ้นไดเรคทรอรชีื่อ CalArea รว่มกนักบัแฟ้ม 
CalAreaRectangle.py และ CalAreaTriangle.py จากนัน้ท าการก าหนดค่าใหก้บัแฟ้ม __init__.py ดงันี้ 

#This initial file for CalArea Package (__init__.py) 

from .CalAreaRectangle import rectangle, squre, parallelogram, 

trapezoid, rhomboid, KiteRectangular, AnyRectangular 

from .CalAreaTriangle import triangle, equilateral, isosceles, 

pythagorean 

ในแฟ้ม __init__.py ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมท าการ import โมดลูพรอ้มกบัฟังชนัทัง้หมดทีต่อ้งการใชง้าน 
ดงัตวัอยา่งทีแ่สดงไวข้า้งบน จากนัน้ทดสอบเขยีนโปรแกรมเพื่อเรยีกใชง้านแพค็เกจ CalArea โดยใช้
ค าสัง่ import แลว้ตามดว้ยชื่อของแพค็เกจ (ส าหรบัในตวัอยา่งคอื import CalArea) ดงัตวัอยา่ง
โปรแกรมที ่8.5 
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ตวัอยา่งโปรแกรมที ่8.5 import CalArea 

Program Example 8.5: calling CalArea Area 

1 # Calling package CalArea 

2 import CalArea   # import package CalArea 

3 print("Area of squre :",CalArea.squre(2.5, 2.5)) 

4 print("Area of rectangle :",CalArea.rectangle(2.5, 3.5)) 

5 print("Area of triangle :",CalArea.triangle(3, 2.5)) 

6 print("Area of equilateral :",CalArea.equilateral(2.5)) 

 

OUTPUT 

Area of squre : 6.25 

Area of rectangle : 8.75 

Area of triangle : 3.75 

Area of equilateral : 

10.825317547305481 

 จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่8.5 บรรทดัที ่2 โปรแกรมท าการ import แพก็เกจชื่อ CalArea เขา้มา
ท างาน จากนัน้ในบรรทดัที ่3, 4, 5 และ 6 ทดสอบเรยีกฟังชนัทีอ่ยู่ภายในแพก็เกจดงักล่าว โดยผูใ้ชต้อ้ง
ทราบดว้ยว่าแต่ละฟังชนัตอ้งการอารก์วิเมนตใ์นการท างานกีต่วั อะไรบา้ง ผลลพัธจ์ากการเรยีกใชฟั้งชนั
แสดงในตวัอยา่งขา้งบน 

 
Caution! ระวงั ในไดเรคทรอรทีีส่รา้งเป็นแพค็เกจ (Package) จะตอ้งประกอบดว้ย แฟ้ม 
(โมดลู) ทีม่นีามสกุล *.py และ __init__.py โดยตอ้งสะกดชื่อแฟ้ม __init__ ใหถู้กตอ้งเสมอ 

สรปุการสร้างและใช้งานแพก็เกจ 

1. สรา้งโมดลูทีป่ระกอบไปดว้ยฟังชนัต่างๆ ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการ เช่น โมดลู 
CalAreaRectagle ประกอบดว้ยฟังชนัค านวณพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มดา้นเท่า (Squre) ผนืผา้ 
(Rectangle) เป็นตน้ เสรจ็แลว้บนัทกึแฟ้มเป็นชื่อ CalAreaRectagle.py 

2. สรา้งแฟ้มเพื่อก าหนดค่าคอนฟิกใหก้บัแพก็เกจ ชื่อ __init__.py (ตอ้งใชช้ื่อนี้เท่านัน้และตอ้ง
สะกดชื่อแฟ้มใหถู้กตอ้งดว้ย) ภายในแฟ้มใหท้ าการ import โมดลูและฟังชนัทีต่อ้งการใช้
งาน เช่น from .CalAreaRectangle import squre, rectangle เป็นตน้ 

3. สรา้งไดเรคทรอรเีพื่อท าเป็นแพก็เกจส าหรบัโมดลูทีส่รา้งขึน้ โดยตัง้ชื่อไดเรคทรอรใีห้
สอดคลอ้งกบัโมดลูทีส่รา้ง ในตวัอยา่งนี้จะสรา้งไดเรคทรอรชีื่อ CalArea จากนัน้ใหท้ าการ
คดัลอกแฟ้ม CalAreaRectagle.py และ __init__.py เขา้ไปในไดเรคทรอรทีีส่รา้งขึน้ (ถา้มี
มากกว่า 1 แฟ้มใหค้ดัลอกเขา้ไปทัง้หมด) 

4. เขยีนโปรแกรมทดสอบใชง้านแพก็เกจ โดยใชค้ าสัง่ import เขา้มาท างาน เช่น  
import CalArea    # import package CalArea 
print("Area of squre :", CalArea.squre(2.5, 2.5))  # calling the method in module 

จบบทท่ี 8 
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บทท่ี 9 

การจดัการข้อผิดพลาด  
(Handling Exceptions) 

 

1. ข้อผิดพลาด (Exceptions) คืออะไร? 

ขอ้ผดิพลาด คอื เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ขณะโปรแกรมก าลงัประมวลผลและส่งผลใหเ้กดิการ
ขดัจงัหวะ หรอืรบกวนการประมวลผลค าสัง่ปกตขิองโปรแกรม โดยทัว่ไปแลว้ความผดิพลาดสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ความผดิพลาดขณะคอมไพล ์(Compile-Time Errors) หรอื Syntax Error 
และความผดิพลาดขณะโปรแกรมก าลงัท าการประมวลผล (Run- Time-Errors)  

1) ความผดิพลาดขณะคอมไพล ์เกดิขึน้จากผูเ้ขยีนโปรแกรมไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามไวยกรณ์
ของภาษา เช่น สะกดประโยคค าสัง่ผดิพลาด ประกาศตวัแปรทีเ่หมอืนกบัค าสงวน เป็นตน้ 
ลกัษณะความผดิพลาดแบบนี้ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะพบเมื่อท าการสัง่คอมไพลโ์ปรแกรม ถา้ไม่มี
การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเหล่านี้ก่อน โปรแกรมจะไมส่ามารถท างานได ้

2) ความผดิพลาดขณะท าการประมวลผล สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คอื ความ
ผดิพลาดจากวธิกีารคดิ (Program Logic) และความผดิพลาดทีเ่กดิจากสภาวะแวดลอ้มของการ
ท างานไมส่มบูรณ์ 

 ความผดิพลาดจากวธิกีารคดิ คอื ผูเ้ขยีนโปรแกรมเกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบั
กระบวนการท างานของโปรแกรม เช่น โปรแกรมท าการหารดว้ยศูนย ์โปรแกรมสัง่อ่าน
แฟ้มแต่ไมป่รากฎแฟ้มดงักล่าวในระบบ เป็นตน้ (ในส่วนน้ีผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถ
บรหิารจดัการได ้โดยใชค้ าสัง่ try…except) 

 ความผดิพลาดทีเ่กดิจากสภาวะแวดลอ้มการท างานไมส่มบรูณ์ เช่น หน่วยความจ าไม่
เพยีงพอต่อการท างาน ระบบเครอืขา่ยไมพ่รอ้มใชง้าน พืน้ทีท่ีเ่กบ็ขอ้มลูเตม็ เป็นต้น 

โดยปกตเิมือ่โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้เกดิขอ้ผดิพลาดอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ไพธอนจะจดัการความผดิพลาด
เหล่านัน้ทนัท ีเรยีกกระบวนการนี้ว่า การจดัการขอ้ผดิพลาด (Exceptions handling) แต่ถา้ไมส่ามารถ
จดัการความผดิพลาดเหล่านัน้ได ้ไพธอนจะหยดุการท างานของโปรแกรมเหล่านัน้ทนัท ีส าหรบัการ
บรหิารจดัการความผดิปกตทิีไ่มไ่ดค้าดการณ์ไว ้ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมค าสัง่ไวใ้ห ้2 วธิคีอื การจดัการ
ขอ้ผดิพลาด (Exceptions handling) และการยนืยนัในสมมตฐิาน (Assertions) 
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2. การจดัการข้อผิดพลาด (Exceptions handling) 

คุณลกัษณะทีส่ าคญัอยา่งมากส าหรบัการเขยีนโปรแกรมคอื ความคงทนของโปรแกรม 
โปรแกรมทีม่คีวามคงทนจะไมล่ม้เหลวหรอืยตุกิารท างาน แมใ้นขณะทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดขึน้จากความ
ผดิพลาดของผูใ้ช ้หรอืจากสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เพื่อใหโ้ปรแกรมสามารถทนต่อสภาพความลม้เหลว
ในขณะท างานได ้ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมค าสัง่ในการจดัการความผดิพลาดไว ้โดยมรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

try: 
   normal statement(s) 
except Exception 1: 
   exception statement(s) 
except Exception 2: 
   exception statement(s) 
   ...........  
except Exception n: 
   exception statement(s) 
else: 
   normal statement(s) 

เงือ่นไขการใชค้ าสัง่ try…except มดีงันี้ 

 โปรแกรมตรงส่วนทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมคาดว่าอาจจะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ไดใ้นอนาคต 
(normal statement(s)) ใหใ้ชค้ าสัง่ try ครอบไว ้ 

 ค าสัง่ try จะท างานรว่มกบั except เสมอ โดยค าสัง่ except สามารถใชง้านไดม้ากกว่า 
1 ครัง้ เนื่องจากการตรวจจบัความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ มไีดห้ลายกรณี 

 ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถแสดงขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมไดเ้อง โดยก าหนดไวห้ลงั
ค าสัง่ except (exception statement(s)) เช่น except IOError: print ("Error: can\'t 
find file or read data")  

 ไพธอนออกแบบใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชค้ าสัง่ else ปิดทา้ยค าสัง่ try…except 
ได ้ส าหรบัค าสัง่ else จะท างานกต่็อเมือ่โปรแกรมไม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.1 แสดงตวัอยา่งการท างานของ try…except 

Program Example 9.1: try...except 

1 # Try...except first program 

2 try: 
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3    fh = open("myfile", "w") 

4    fh.write("This is my file for exception handling!!") 

5 except IOError: 

6    print ("Error: can\'t find file or read data") 

7 else: 

8    print ("Written content in the file successfully") 

9    fh.close() 

 

OUTPUT 

 

Written content in the file successfully 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่9.1 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน try…except บรรทดัที ่2 โปรแกรม
ประกาศค าสัง่ try: เพื่อท าหน้าทีต่รวจจบัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัการเปิดแฟ้มขอ้มลูในบรรทดั
ที ่3 และสัง่เขยีนแฟ้มในบรรทดัที ่4 จากตวัอยา่งโปรแกรมท าการเปิดแฟ้มเพื่อเขยีน ("w") ชื่อ myfile 
และเขยีนขอ้ความลงในแฟ้มคอื “This is my file for exception handling!!” ลงในแฟ้มดงักล่าว บรรทดัที ่
5 (except) เป็นค าสัง่เพื่อจดัการกบัความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ โดยปกตกิารเปิดแฟ้มจะตอ้งท าการเชื่อมต่อ
กบั Standard IO คอืฮารด์ดสิก ์ซึง่เป็นอุปกรณ์ทีอ่าจจะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ได ้ดงันัน้ในโปรแกรมจงึใช้
ค าสัง่ try ท าการครอบส่วนของโปรแกรมทีต่ดิต่อกบั IO เอาไว ้ถา้มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ เช่น เปิดแฟ้ม
ไมไ่ด ้มโีปรแกรมอื่นๆ ใชง้านอยู ่เป็นตน้ โปรแกรมจะท าค าสัง่ในส่วน except IOError แทน (บรรทดัที ่
5) โดยพมิพข์อ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดคอื “Error: can\'t find file or read data” แต่ถา้โปรแกรมไม่มี
ความผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ (เปิดแฟ้มและเขยีนขอ้มลูลงแฟ้มไดส้ าเรจ็) โปรแกรมจะท างานต่อหลงัค าสัง่ 
else (บรรทดัที ่7) โดยพมิพข์อ้ความคอื “Written content in the file successfully” และปิดแฟ้มขอ้มลู
ในบรรทดัที ่9 ตามล าดบั 

จากตวัอยา่งใหท้ าการทดสอบอ่าน-เขยีนแฟ้มใหมอ่กีครัง้ โดยในครัง้นี้ก าหนดสทิธิใ์หอ่้าน

แฟ้มขอ้มลูไดอ้ย่างเดยีว (บนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส)์ โดยคลกิขวาที่แฟ้มชื่อ myfile  เลื่อก 

Properties  ส่วนของ Attributes ใหท้ าการคลกิเลอืก read-only  เลอืก Ok ดงัรปูที ่9.1 



 

ห น้ า  193 

 

 

รปูท่ี 9.1 แสดงการก าหนดสทิธิช์นิดอ่านไดอ้ยา่งเดยีวใหก้บัแฟ้มชื่อ myfile 

 จากนัน้ใหท้ าการรนัโปรแกรมที ่9.1 อกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 

OUTPUT 

 

Error: can't find file or read data 

 ขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้จากโปรแกรมไมส่ามารถเขยีนขอ้มลูลงไปในแฟ้มได ้เพราะแฟ้มถูกก าหนด
สทิธใ์หอ่้านไดอ้ยา่งเดยีว เมื่อเกดิความผดิพลาดขึน้ โปรแกรมจะท างานหลงัค าสัง่ except IOError โดย
พมิพข์อ้ความ “Error: can't find file or read data” ออกทางจอภาพ และไมท่ าค าสัง่ทีอ่ยูห่ลงั else (ไม่
จ าเป็นตอ้งปิดแฟ้มเพราะว่าโปรแกรมไมส่ามารถเปิดแฟ้มได)้ 

 ส าหรบัความผดิพลาดทีเ่กดิจากการป้อนขอ้มลูทางแป้นพมิพ ์เช่น ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูผดิ
ประเภท กจ็ะส่งผลท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได ้เช่น 

>>> n = int(input("Please enter a number: ")) 
Please enter a number: 23.5  #invalid data type 
Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '23.5' 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.2 แสดงการใช ้try…except กบัการจดัการขอ้ผดิพลาดจากแป้นพมิพ์ 

Program Example 9.2: try...except  with keyboard  
1 # Try...except with keyboard 

2 while True: 

3     try: 

4         n = int(input("Please enter an integer: ")) 

5         break 

6     except ValueError: 

7         print("No valid integer! Please try again ...") 

8 print("Great, you successfully entered an integer!") 
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OUTPUT 

Please enter an integer: 5.6 

No valid integer! Please try again ... 

Please enter an integer: 4 

Great, you successfully entered an integer! 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.2 บรรทดัที ่2 โปรแกรมท าการวนลปูแบบไม่รูจ้บ เพราะเงื่อนไขที ่
while ตรวจสอบเป็นจรงิเสมอ บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการตรวจจบัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั
การป้อนขอ้มลูจากแป้นพมิพโ์ดยใชค้ าสัง่ try บรรทดัทดัที ่4 โปรแกรมรบัขอ้มลูผ่านแป้นพมิพเ์ป็นสตรงิ
จากนัน้ท าการแปลงเป็นเลขจ านวนเตม็ดว้ยค าสัง่ int ถา้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูเป็นเลขจ านวนเตม็โปรแกรม
จะหยุดการท างานของค าสัง่ while ดว้ยค าสัง่ break (บรรทดัที ่5) และกระโดดไปท างานต่อในบรรทดัที ่
8 เพื่อพมิพข์อ้ความว่า “Great, you successfully entered an integer!” พรอ้มกบัจบการท างาน แต่ถา้
ผูใ้ชป้้อนขอ้มลูชนิดอื่นๆ เช่น จ านวนจรงิ ตวัอกัษร เป็นตน้ โปรแกรมจะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ส่งผลให้
โปรแกรมกระโดดไปท างานหลงัค าสัง่ except (บรรทดัที ่6) ซึง่ประกาศไวว้่าเป็นความผดิพลาดชนิด 
ValueError (ขอ้มลูผดิประเภท) โปรแกรมจะสัง่พมิพข์อ้ความว่า “No valid integer! Please try again 
...” (บรรทดัที ่7) จากนัน้โปรแกรมจะกลบัไปรบัขอ้มลูจากแป้นพมิพ์ใหมไ่ปเรือ่ยๆ จนกว่าผูใ้ชง้านจะ
ป้อนขอ้มลูใหถู้กตอ้ง (เลขจ านวนเตม็เท่านัน้) 

 

การตรวจจบัความผิดพลาดแบบไม่ก าหนด Exceptions 

 ในบางกรณผีูเ้ขยีนโปรแกรมไม่ทราบชนิดของความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ หรอืไมต่อ้งการ
ก าหนดรายละเอยีดของความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้เหล่านัน้ ไพธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมไม่
จ าเป็นตอ้งก าหนดชนิดของความผดิพลาดได ้โดยมรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

try: 
   normal statement(s) 
except: 
   exception statement(s) 
else: 
   normal statement(s) 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.3 แสดงการตรวจจบัขอ้ผดิพลาดทีไ่มก่ าหนด Exception 

Program Example 9.3: undefined exception 

1 # Try...except with no any exceptions 

2 try: 

3    fh = open("myfile", "w") 

4    fh.write("This is my file for exception handling!!") 

5 except: 

6    print ("IO Error with File") 

7 else: 
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8    print ("Written content in the file successfully") 

9    fh.close() 

 

OUTPUT 

 

IO Error with File 

จากโปรแกรมที ่9.3 เป็นโปรแกรมทีท่ าหน้าทีเ่ปิดแฟ้มเพื่อเขยีนขอ้มลู โดยก าหนดใหม้กีาร
ตรวจจบัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปิดแฟ้มดว้ยค าสัง่ try…except แต่ไมก่ าหนดชนิดความ
ผดิพลาดอนัใดอนัหน่ึงไวห้ลงัค าสัง่ except (บรรทดัที ่5) เมือ่โปรแกรมเกดิความผดิพลาดขึน้ โปรแกรม
สัง่พมิพข์อ้ความ “IO Error with File” ออกมาเท่านัน้ ซึง่การเขยีนโปรแกรมทีด่ไีมค่วรกระท าในลกัษณะ
เช่นน้ี เพราะเมือ่โปรแกรมท างานผดิพลาด ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะคน้หาสาเหตุของความผดิพลาดไดย้าก 
เพราะโปรแกรมแสดงขอ้ความแบบทัว่ๆ ไปไมไ่ดเ้จาะจงหรอืเชื่อมโยงกบัปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 

การตรวจจบัความผิดพลาดแบบหลาย Exceptions (Multiple exceptions) 

Try…except อนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถก าหนดเงือ่นไขการเกดิขอ้ผดิพลาดได้
มากกว่า 1 ชนิดไดภ้ายใน try ค าสัง่เดยีวกนั แต่ขณะใดขณะหน่ึงจะม ีexception เพยีงอนัเดยีวเท่านัน้ที่
จะไดถู้กประมวลผล ซึง่ม ี2 รปูแบบดงันี้ 

แบบท่ี 1 ก าหนด Exception แยกจากกนั 

try: 
   normal statement(s) 
except Exception 1: 
   exception statement(s) 
except Exception 2: 
   exception statement(s) 
   ...........  
except Exception n: 

 แบบท่ี 2 ก าหนด Exception อยูภ่ายใตค้ าสัง่ except เดยีวกนั 

try: 
   normal statement(s) 
except(Exception1[, Exception2[,...ExceptionN]]]): 
   exception statement(s) 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.4 แสดงการใชง้าน Multiple exceptions ทัง้ 2 แบบ 
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Program Example 9.4: multiple exceptions 

1 # Try...except with multiple exceptions 

2 import sys 

3 #This code for separating errors 

4 try: 

5     f = open('integers.txt') 

6     s = f.readline() 

7     i = int(s.strip()) 

8 except IOError: 

9     print("I/O error") 

10 except ValueError: 

11     print("No valid integer in line.") 

12 except: 

13     print("Unexpected error")    

14   

15 #This code for combining errors 

16 try: 

17    fh = open("testfile", "w") 

18    fh.write("This is my file for exception handling!!") 

19 except(IOError, ValueError, SystemError): 

20    print("Error: can\'t find file or read data") 

21 else: 

22    print("Written content in the file successfully") 

23    fh.close() 

 

OUTPUT 

No valid integer in line. 

Written content in the file successfully 

 จากโปรแกรมที ่9.4 แสดงการใช ้try…except จดัการกบั exception หลายประเภท ในส่วนแรก
ของโปรแกรม (บรรทดัที ่4 - 13) ทดสอบโดยการเปิดแฟ้มชื่อ "integer.txt" แบบอ่านไดอ้ยา่งเดยีว 
จากนัน้ใชฟั้งชนั leadline() เพื่ออ่านขอ้มลูในแฟ้มจ านวน 1 บรรทดัเกบ็ไวใ้นตวัแปร s บรรทดัที ่6 
โปรแกรมจะตดัขอ้ความว่างออกจากสตรงิดว้ยฟังชนั strip() จากนัน้สตรงิจะถูกแปลงใหเ้ป็นขอ้มลูชนิด
จ านวนเตม็ดว้ยฟังชนั int() ความผดิพลาดชนิด IOError (บรรทดัที ่8) เกดิขึน้จากโปรแกรมไมส่ามารถ
เปิดแฟ้มชื่อ integers.txt เพื่ออ่านได ้หรอืไม่มแีฟ้มดงักล่าวอยูใ่นไดเรคทรอรปัีจจุบนั ความผดิพลาด
ชนิด ValueError (บรรทดัที ่10) เกดิขึน้จากแฟ้ม integers.txt ไม่มขีอ้มลูใดๆ หรอืขอ้มลูไมใ่ช่ตวัเลข 
(เกดิจากค าสัง่ int(s.strip())) แต่ถา้ขอ้ผดิพลาดไมอ่ยูใ่น 2 ชนิดแรก โปรแกรมจะท างานในส่วน except: 
(บรรทดัที ่12) โดยพมิพข์อ้ความว่า “Unexpected error”  

ส าหรบัส่วนทีส่องของโปรแกรม 9.4 (บรรทดัที ่16 - 23) โปรแกรมท าการเปิดแฟ้มชื่อ 
testfile.txt แบบเขยีนได ้("w") เมือ่โปรแกรมเริม่อ่านเขยีนแฟ้มและเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ โปรแกรมจะ
ท างานในบรรทดัที ่19 ซึง่ไดร้วมเอาความผดิพลาดหลายชนิดเขา้ไวภ้ายใน except เดยีวกนัคอื 
IOError, ValueError, SystemError เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดอยา่งใดอยา่งหนึ่งขึน้ใน 3 ชนิดขา้งตน้ 
โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า “Error: can\'t find file or read data” 
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การตรวจจบัความผิดพลาดแบบ try…else..finally 

 จากตวัอยา่งทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เมือ่โปรแกรมเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้โปรแกรมจะท างานในส่วน
หลงัของค าสัง่ except แต่ถา้โปรแกรมท างานปกตไิม่มขีอ้ผดิพลาดใดๆ จะประมวลผลหลงัค าสัง่ else 
(ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมประกาศค าสัง่ else ไวใ้น try…except) แต่ส าหรบัค าสัง่ try…finally จะมกีารใชง้าน
ทีแ่ตกต่างไปเลก็น้อยคอื try…finally จะท างานทุกๆ ครัง้ แมว้่าโปรแกรมจะเกดิขอ้ผดิพลาด หรอืไมก่็
ตาม ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

try: 

   normal statement(s) 

finally: 

   finally statement(s) 
 ส าหรบัการใช ้try…finally มขีอ้ก าหนดทีค่วรทราบดงันี้ 

 สามารถใชค้ าสัง่ except รว่มกบัค าสัง่ finally ได ้แต่ควรระวงัเรือ่งของความหมาย
ในการแสดงผล และจ าไวเ้สมอว่าเมือ่โปรแกรมท างานผดิพลาดจะท างานหลงัค าสัง่ 
except และ finally แต่ถา้โปรแกรมท างานปกต ิโปรแกรมจะท าค าสัง่หลงั finally 

 สามารถใชค้ าสัง่ except รว่มกบั finally และ else ได ้(ไมแ่นะน าใหท้ า) แต่ตอ้ง
เรยีงล าดบัใหถู้กตอ้ง โดยเรยีงล าดบัค าสัง่ ดงันี้ 

try: 

normal statement(s) 

except: 

exception statement(s) 

else: 

else statement(s) 

finally: 

finally statement(s) 
 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.5 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน try…except, else และ finally รว่มกนั 

Program Example 9.5: try...except, else and finally 

1 # Try...except, else and finally 

2 try: 

3    fh = open("myfile", "w") 

4    fh.write("This is my file for exception handling!!") 

5 except:      

6    print("IO Error with File") 

7 else: 

8    print("Written content in the file successfully") 

9 finally: 

10    print("This file is closed completely") 

11    fh.close() 
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OUTPUT 

Written content in the file successfully 

This file is closed completely 

 

OUTPUT 

IO Error with File 

This file is closed completely 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/exam9_5.py", line 11, in <module> 

    fh.close() 

NameError: name 'fh' is not defined 

จากโปรแกรมที ่9.5 บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการเปิดแฟ้มแบบอ่านเขยีนได ้("w")ถา้โปรแกรม
สามารถเปิดแฟ้มและเขยีนขอ้มลูลงแฟ้มได ้(บรรทดัที ่4) โดยไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ โปรแกรมจะ
ประมวลผลหลงัค าสัง่ else (บรรทดัที ่7) โดยพมิพข์อ้ความว่า “Written content in the file 
successfully” จากนัน้โปรแกรมจะท าค าสัง่หลงั finally ต่อ (บรรทดัที ่9) โดยพมิพข์อ้ความว่า “This file 
is closed completely” พรอ้มกบัปิดแฟ้ม (บรรทดัที ่11) และจบการท างานโดยสมบูรณ์ แต่ถา้โปรแกรม
ไมส่ามารถอ่านหรอืเขยีนแฟ้มอยา่งใดอย่างหนึ่ง โปรแกรมจะท างานหลงัค าสัง่ except (บรรทดัที ่5) 
โดยพมิพข์อ้ความว่า “IO Error with File” เมือ่ท าค าสัง่ดงักล่าวเสรจ็ โปรแกรมจะกระโดดไปท างานหลงั
ค าสัง่ finally โดยพมิพข์อ้ความว่า “This file is closed completely” พรอ้มกบัปิดแฟ้ม แต่โปรแกรมจะ
เกดิขอ้ผดิพลาดคอื “NameError: name 'fh' is not defined” เนื่องจากโปรแกรมตรงส่วน finally 
พยายามจะปิดแฟ้มซึง่ไมไ่ดเ้ปิดไว ้(เพราะเกดิขอ้ผดิพลาดก่อนเปิดแฟ้มไดใ้นส่วนของค าสัง่ try) ท าให้
ไพธอนแจง้เตอืนว่าแฟ้ม (fh) ดงักล่าวไมเ่คยมกีารประกาศไว ้ 

try 

statement(s)

except:

statement(s)

finally:

statement(s)

1

2

(b)

try 

statement(s)

except:

statement(s)

else:

statement(s)

finally:

statement(s)

1

2

3

(c)

try 

statement(s)

except:

statement(s)

1

(a)  

รปูท่ี 9.2 แสดงการใช ้try…except, else และ finally (กรณไีมเ่กดิความผดิพลาด) 

จากรปูที ่9.2 แสดงการใช ้try…except, else และ finally เพื่อดกัจบัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิ
ขึน้กบัโปรแกรม (a) โปรแกรมประมวลผลใน try แลว้ไมเ่กดิความผดิพลาด โปรแกรมจะไม่ประมวลผล
ค าสัง่ except (b) โปรแกรมประมวลผลใน try แลว้ไมเ่กดิความผดิพลาด โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่ 
finally และ (c) โปรแกรมประมวลผลใน try แลว้ไมเ่กดิความผดิพลาด โปรแกรมจะประมวลผลทัง้ค าสัง่ 
else และ finally 
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try 

statement(s)

except:

statement(s)

finally:

statement(s)

1

2

3

try 

statement(s)

except:

statement(s)

else:

statement(s)

finally:

statement(s)

1

2

3

(b) (c)

try 

statement(s)

except:

statement(s)

1

2

(a)  

รปูท่ี 9.3 แสดงการใช ้try…except, else และ finally (กรณเีกดิความผดิพลาด) 

จากรปูที ่9.3 (a) โปรแกรมประมวลผลใน try แลว้เกดิความผดิพลาด โปรแกรมจะประมวลผล
ค าสัง่ except (b) โปรแกรมประมวลผลใน try แลว้เกดิความผดิพลาด โปรแกรมจะประมวลผลทัง้ค าสัง่ 
except และ finally (c) โปรแกรมประมวลผลใน try แลว้เกดิความผดิพลาด โปรแกรมจะประมวลผล
ค าสัง่ execpt และ finally ยกเวน้ค าสัง่ else 
 การเขยีนโปรแกรมดว้ยการใช ้try…except ทีด่ไีมค่วรใชค้ าสัง่ทีม่กีารท างานซ ้ากนัในโปรแกรม 
เช่น ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมใช ้finally แลว้ ไมค่วรใช ้else อกี หรอืถา้ใชค้ าสัง่ except รว่มกบั else แลว้ก็
ไมค่วรใช ้finally เช่นเดยีวกนั จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.6 แสดงการใช ้try…except ทีง่า่ยต่อการ
ตคีวามหมายของโปรแกรม 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.6 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน try…except ทีด่ ี

Program Example 9.6: good try...except 

1 # How to use good try...except 

2 try: 

3    fh = open("myfile", "w") 

4    try: 

5       fh.write("This is my test file for exception 

handling!!") 

6    finally: 

7       print("Going to close the file") 

8       fh.close() 

9 except IOError: 

10    print("Error: can\'t find file or read data") 

 

OUTPUT 

Going to close the file 

Error: can't find file or read data 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่9.6 แสดงการใช ้try ซอ้น try โดยค าสัง่ try ล าดบัที ่1 (บรรทดัที ่2) จะ
ตรวจสอบการเปิดแฟ้มเพื่ออ่านเขยีน ถา้การเปิดแฟ้มเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ (บรรทดัที ่3) โปแกรมจะไป
ท างานทีห่ลงัค าสัง่ except IOError (บรรทดัที ่9) โดยพมิพข์อ้ความว่า “Error: can\'t find file or read 
data” แต่ถา้โปรแกรมท างานเป็นปกต ิจะท างานในค าสัง่ล าดบัถดัไป (บรรทดัที ่5) คอืการเขยีนขอ้ความ
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ลงแฟ้มมขีอ้ความว่า “This is my test file for exception handling!!” เมือ่ขอ้มลูถูกเขยีนเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า “Going to close the file” (บรรทดัที ่7) พรอ้มกบัปิดแฟ้มขอ้มลูและ
ยตุกิารท างานของโปรแกรม สงัเกตว่า try…except ทีอ่ยูด่า้นนอกจะจดัการเกีย่วกบัการเปิดแฟ้ม ส่วน 
try…finally ทีอ่ยูด่า้นในจะจดัการความผดิพลาดเกี่ยวกบัการเขยีนแฟ้ม โดย finally จะท าหน้าทีปิ่ดแฟ้ม
เสมอ  

 
Note: try…finally จะท างานตลอดเวลา แมว้่าการท างานของโปรแกรมจะผดิปกตหิรอืไมก่็
ตาม ดงันัน้ ถา้โปรแกรมเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ อาจจะไม่ทราบว่าเกดิขึน้หรอืไมอ่ยา่งไร เพราะ
โปรแกรมจะเขา้ไปท างานในส่วน finally เสมอ เช่น ในโปรแกรมที ่9.6 ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะไม่
ทราบเลยว่ามขีอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ขณะเขยีนขอ้ความลงแฟ้มหรอืไม ่เพราะโปรแกรมจะท า
ค าสัง่ finally เสมอ 

 

อารกิ์วเมนตข์อง Exception 

 ไพธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งอารก์วิเมนต์เพื่อรบัขอ้มลูเกีย่วกบัความ
ผดิพลาดหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้จากไพธอนคอมไพลเ์ลอรไ์ด ้โดยมรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

try: 

   normal statement(s) 

except ExceptionType as Args: 

   exception statement(s) 
จากรปูแบบค าสัง่ขา้งบน ExceptionType as คอื ชนิดของความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในโปรแกรม 

ซึง่แสดงในรปูที ่9.4 และ Args คอื ตวัแปรอารก์วิเมนต์ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมก าหนดขึน้เอง เพื่อส าเนา
ขอ้มลูความผดิปกตจิากอ๊อปเจก็ต ์ExceptionType ตวัอยา่งการใชง้านดงัโปรแกรมที ่9.7 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.7 แสดงตวัอยา่งการใชง้านอารก์วิเมนตข์อง exception 

Program Example 9.7: except arguments 

1 # Argument of Exception 

2 # Define a function here. 

3 def temp_convert(var): 

4    try: 

5       return int(var) 

6    except ValueError as Args: 

7       print ("Argument doesn’t contain numbers\n", Args.args) 

8 # Call above function here. 

9 temp_convert("xyz"); 

 

OUTPUT 

Argument does not contain numbers 

 ("invalid literal for int() with base 10: 'xyz'") 
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จากโปรแกรมที ่9.7 แสดงการสรา้งอารก์วิเมนตเ์พื่อรบัขอ้มลูความผดิพลาดจากไพธอน
คอมไพลเ์ลอร ์บรรทดัที ่3 โปรแกรมประกาศฟังชนัชื่อ temp_convert ท าหน้าทีแ่ปลงอ๊อปเจก็ใดๆ ให้
เป็นชนิดจ านวนเตม็ (บรรทดัที ่5) โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื var บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการตรวจจบั
ความผดิพลาดไว ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถแปลงขอ้มลูไดส้ าเรจ็ โปรแกรมจะท างานในบรรทดัที ่6 ซึง่ท าการ
ส าเนาความผดิพลาดจากตวัแปรระบบคอื ValueError ไปเป็น Args ดว้ยค าสัง่ as เมือ่ขอ้ผดิพลาด
เกดิขึน้ เช่น อ๊อปเจก็ var ไมเ่ป็นจ านวนเตม็ โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า "Argument doesn’t contain 
numbers" พรอ้มกบัความผดิพลาดทีถู่กส าเนาเกบ็ไวใ้นตวัแปร Args.args (เมือ่ตอ้งการแสดงขอ้มลู
ผดิพลาดในอารก์วิเมนต ์Args ใหใ้ช ้.attribute เช่น Args.args) 

บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการเรยีกฟังชนั temp_convert พรอ้มค่าคงทีส่ตรงิเป็นอารก์วิเมนต์
ใหก้บัฟังชนั ผลปรากฎว่าฟังชนัแสดงขอ้ความ Argument does not contain numbers ("invalid literal 
for int() with base 10: 'xyz'") เพราะอารก์วิเมนตท์ีส่่งเขา้ไปใหฟั้งชนัผดิประเภท (ตอ้งการสตรงิทีเ่ป็น
ตวัเลขไมใ่ช่ตวัอกัษร) นัน่เอง

BaseException

SystemExit KeyboardInterrupt GeneratorExitException

StopIteration StandardError Warning

BufferError

ArithmeticError

AssertionError

AttributeError

EnvironmentError

EOFError

ImportError

LookupError

MemoryError

NameError

ReferenceError

RuntimeError

SyntaxError

SystemError

TypeError

ValueError

FloatingPointError

OverflowError

ZeroDivisionError

IOError

OSError

WindowsError(Windows)

VMSError(VMS)

IndexError

KeyError

UnboundLocalError

UnicodeError

UnicodeDecodeError

UnicodeEncodeError

UnicodeTranslateError

IndentationError TabError

DeprecationWarning

PendingDeprecationWarning

RuntimeWarning

SyntaxWarning

UserWarning

FutureWarning

ImportWarning

UnicodeWarning

BytesWarning

 

รปูท่ี 9.4 แสดงประเภทของ Exceptions 
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         จากรปูที ่9.4 คลาส Exception เป็นคลาสหลกัทีส่ าคญั ครอบคลุมความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เกอืบ
ทัง้หมด โดยคลาส StandardError เป็นคลาสลกูทีส่บืทอดคุณสมบตัมิาจากคลาส Exception คลาสนี้ท า
หน้าทีด่แูลเกีย่วกบัความผดิพลาดพืน้ฐานทีพ่บเจอบ่อยๆ ในการเขยีนโปรแกรม เช่น ArithmeticError 
ซึง่เป็นความผดิพลาดทีเ่กีย่วกบัการประมวลผลทางคณิตศาสตร ์MemoryError เป็นความผดิพลาด
เกีย่วกบัการอ้างถงึหน่วยความจ า RuntimeError เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ขณะโปรแกรมก าลงั
ท างาน เช่น คน้หาแฟ้มไมพ่บ ชนิดตวัแปรผดิพลาด เป็นตน้ SyntaxError คอืความผดิพลาดของการ
เขยีนโปรแกรมผดิไวยกรณ์ และ SystemError คอืความผดิพลาดเกีย่วกบัระบบ เช่น พืน้ที่
หน่วยความจ าในดสิกเ์ตม็ ระบบเครอืข่ายไมส่ามารถเชื่อมต่อได ้เป็นตน้ ส าหรบัชนิดและความหมาย
ของความผดิพลาดต่างๆ สามารถอ่านเพิม่เตมิไดจ้าก Python Library 
(http://docs.python.org/3.1/library/exceptions.html)  

 

การตรวจจบัความผิดพลาดด้วยค าสัง่ Raising 

Raising คอื ค าสัง่ทีไ่พธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งขอ้ความแจง้เตอืนความ
ผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยตนเอง ซึง่ค าสัง่ดงักล่าวจะท าหน้าที ่2 อยา่งคอื สรา้ง Exception object 
เพื่อใชส้ าหรบัอา้งองิกบัความผดิพลาดทีไ่พธอนสรา้งไว ้(Built-in exception) และการโยนความ
ผดิพลาดไปยงัโปรแกรมทีเ่รยีกใชง้าน ส าหรบัการใชง้าน raising มรีปูแบบคอื 

raise [Exception [, args [, traceback]]] 
raise คอืค าสัง่ตรวจจบัความผดิพลาด Exception คอื ชนิดของความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ เช่น 

NameError, IOError เป็นต้น ซึง่อารก์วิเมนตด์งักล่าวจะก าหนดหรอืไมก่ไ็ด ้(เพราะอยูใ่นเครือ่งหมาย 
[…]) args เป็นอารก์วิเมนต์ของ exception ถา้ไมไ่ดก้ าหนดไวไ้พธอนจะถอืว่าเป็นค่าเป็น None 
อารก์วิเมนต ์traceback เป็นออ็ปชนัทีใ่ชส้ าหรบัแสดงความผดิพลาดแบบยอ้นกลบั (ตน้เหตุของปัญหา) 
ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้าน raising แสดงดงัโปรแกรมที ่9.8, 9.9 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.8 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน raise 

Program Example 9.8: raise 

1 # Raising exception example 1  

2 def functionName(level): 

3    if level < 1: 

4       raise ("Invalid level!", level) 

5       print("The code would not be executed") 

6    print("Good Bye!") 

7  

8 functionName(5) 

9 functionName(0) 
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OUTPUT 

Good Bye! 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:\Python34\exam9_8.py", line 9, in <module> 

    functionName(0) 

  File "C:\Python34\exam9_8.py", line 4, in functionName 

    raise ("Invalid level!", level) 

TypeError: exceptions must derive from BaseException 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่9.8 แสดงการใชค้ าสัง่ raising เพื่อสรา้งขอ้ความแจง้เตอืนความ
ผดิพลาดทีผู่ใ้ชก้ าหนดขึน้เอง บรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังชนัชื่อว่า functionName ท าหน้าที่
ตรวจสอบระดบัสทิธใ์นการประมวลผล ถา้ระดบัสทิธ ์(level) น้อยกว่า 1 จะไมอ่นุญาตใหป้ระมวลผล ฟัง
ชนัดงักล่าวมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื level (ระดบัสทิธิก์ารประมวลผล) บรรทดัที ่3 โปรแกรมใช ้if ในการ
ตรวจสอบเงือ่นไขว่าถา้ level น้อยกว่า 1 หรอืไม ่ถา้ใช่โปรแกรมจะสรา้งขอ้ความแจง้เตอืนความ
ผดิพลาดใหมโ่ดยใชค้ าสัง่ raise (บรรทดัที ่4) โดยพมิพข์อ้ความว่า "Invalid level!" พรอ้มกบัค่าในตวั
แปร level ไปใหก้บัผูเ้รยีกใชง้านและจบโปรแกรมทนัทโีดยไม่ประมวลผลค าสัง่ในบรรทดัที ่5 ซึง่พมิพ์
ขอ้ความแจง้เตอืนว่า "The code would not be executed" แต่ถา้ level มคี่ามากกว่า 1 โปรแกรมจะ
พมิพข์อ้ความว่า "Good Bye!" และยตุกิารท างานของโปรแกรม 

บรรทดัที ่8 โปรแกรมเรยีก functionName พรอ้มค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์มคี่าเท่ากบั 5 ผลลพัธ์
ทีไ่ดจ้าก functionName คอืขอ้ความว่า "Good Bye!" บรรทดัที ่9 ทดสอบเรยีกฟังชนัเดมิอกีครัง้ พรอ้ม
กบัค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนต์มคี่าเท่ากบั 0 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ขอ้ความผดิพลาดทีเ่กดิจากค าสัง่ raise พรอ้ม
กบัขอ้ผดิพลาดทีไ่พธอนสามารถตรวจจบัได ้ดงัแสดงในตวัอยา่งขา้งบน  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.9 แสดงตวัอยา่งการใชค้ าสั ่raise อกีแบบหนึ่ง 

Program Example 9.9: other rise exam   

1 # Raising exception example 2 

2 try: 

3     f = open("myfile","w") 

4     f.write("This is my test file for exception handling!!") 

5 except(IOError, ValueError): 

6     print("An I/O error or a ValueError occurred") 

7     raise OSError("Permission denied") 

8 except: 

9     print("An unexpected error occurred") 

10     raise 

11 else: 

12    f.close() 

13    print("Myfile was closed!!") 

14 finally: 

15    print("Program has finished") 

 

OUTPUT 

# While Myfile attribute can read-write 

Myfile was closed!! 

Program has finished 
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# While Myfile attribute can read-only 

An I/O error or a ValueError occurred 

Program has finished 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/exam9_9.py", line 4, in <module> 

    f = open("myfile", "w") 

PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'myfile' 

 

During handling of the above exception, another exception 

occurred: 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/exam9_9.py", line 8, in <module> 

    raise OSError("Permission denied") 

OSError: Permission denied 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่9.9 แสดงการท างานของค าสัง่ raise อกีรปูแบบหนึ่ง เริม่ต้นจาก
บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการเปิดแฟ้มชื่อ Myfile เพื่อเขยีน ("w") ถา้โปรแกรมสามารถเขยีนขอ้ความว่า 
"This is my test file for exception handling!!" ลงแฟ้มไดส้ าเรจ็ (บรรทดัที ่4) โปรแกรมจะไป
ประมวลผลค าสัง่หลงั else ในบรรทดัที ่12 คอืปิดแฟ้มพรอ้มกบัพมิพข์อ้ความว่า “Myfile was closed!!” 
ออกทางจอภาพ (บรรทดัที ่13) จากนัน้โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่ finally ต่อในบรรทดัที ่14 โดย
พมิพข์อ้ความว่า “Program has finished” และยตุกิารท างานของโปรแกรม แต่ถา้โปรแกรมไมส่ามารถ
เขยีนขอ้มลูลงแฟ้ม Myfile ได ้(ทดสอบโดยการคลกิขวาทีแ่ฟ้ม Myfile แลว้เลอืก attribute เป็น read-
only) โปรแกรมจะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้  

ถา้เกดิความผดิพลาดเป็นชนิด IOError และ ValueError (บรรทดัที ่5) โปรแกรมจะไป
ประมวลผลหลงัค าสัง่ except (IOError, ValueError) ในบรรทดัที ่6 โดยพมิพข์อ้ความว่า “An I/O error 
or a ValueError occurred” ต่อจากนัน้บรรทดัที ่7 โปรแกรมจะท าการประมวลผลค าสัง่ raise โดยกรอง
เอาเฉพาะความผดิพลาดชนิด OSError ไว ้ถา้โปรแกรมเกดิความผดิพลาดตามชนิดทีร่ะบุไว ้(OSError) 
จะพมิพข์อ้ความว่า “Permission denied” และจะประมวลผลค าสัง่ finally เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

แต่ถา้ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ไมใ่ช่ทัง้ IOError และ ValueError โปรแกรมจะประมวลผลทีค่ าสัง่ 
except (บรรทดัที ่8) โดยพมิพข์อ้ความว่า “An unexpected error occurred” (บรรทดัที ่9) พรอ้มกบัสัง่
ใหไ้พธอนแสดงความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จรงิๆ ในระบบดว้ยค าสัง่ raise (บรรทดัที ่10) อกีครัง้ สุดทา้ย
โปรแกรมจะท างานหลงัค าสัง่ finally (จะท างานทุกครัง้แมว้่าจะเกดิหรอืไมเ่กดิขอ้ผดิพลาดใดๆ กต็าม) 
โดยไม่ประมวลผลค าสัง่ else 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.10 แสดงการตรวจจบัความผดิพลาดทีเ่กดิจากจ านวนเตม็ทีน้่อยกว่า 0 

Program Example 9.10: detecting zero number   

1 # Raising exception example 3 

2 def f(x): 
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3     return g(x) + 1  

4 def g(x): 

5     if x < 0: raise (ValueError, ("I can't settle with a 

negative number.")) 

6     else: return 5  

7 try: 

8     print (f(3)) 

9     print (f(-5)) 

10 except ValueError: 

11     print ("That value was invalid.") 

 

OUTPUT 

6 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/exam9_10.py", line 11, in <module> 

    print (f(-5)) 

  File "C:/Python33/exam9_10.py", line 3, in f 

    return g(x) + 1 

  File "C:/Python33/exam9_10.py", line 6, in g 

    if x < 0: raise (ValueError, ("I can't settle with a 

negative number.")) 

TypeError: exceptions must derive from BaseException 

 

การสร้าง Exception ขึ้นมาใช้งานเอง (User-defined exceptions) 

 ไพธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้ง exception ขึน้มาใชง้านเองได ้โดยการสบืทอด
คุณสมบตัมิาจากคลาสทีเ่ป็น built-in มาตรฐาน (standard built-in exceptions) ตวัอยา่งเช่น เมือ่ผูเ้ขยีน
โปรแกรมเขยีนโปรแกรมเกี่ยวกบัระบบเครอืข่าย (Networking) และตอ้งการสรา้ง exception เกีย่วกบั
ความผดิพลาดเกี่ยวกบัการสื่อสาร ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถสบืทอด exception จากคลาส 
RuntimeError ซึง่มรีปูแบบการสบืทอดดงันี้ 

class NetworkError(RuntimeError): 
   def __init__(self, arg): 
      self.args = arg 

ส าหรบัการใชง้าน class NetworkError มรีปูแบบคอื 

try: 
   raise Networkerror("Bad hostname") 
except Networkerror as e: 
   print(e.args) 

OUTPUT 

 

('B', 'a', 'd', ' ', 'h', 'o', 's', 't', 'n', 'a', 'm', 'e') 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน ใชค้ าสัง่ raise ส าหรบัตรวจจบัและบงัคบัใหโ้ปรแกรมพมิพ์
ขอ้ความ “Bad hostname” ขณะโปรแกรมท างานผดิพลาด และใชต้วัแปร e ในการส าเนาขอ้มลูทีเ่กดิ
ความผดิพลาดมาแสดงผล 

 

3. การยืนยนัในสมมติฐาน (Assertions) 

 Assertions คอื การทดสอบและยนืยนัสมมตฐิานเกีย่วกบัโปรแกรมทีไ่ดเ้ขยีนไว ้ยกตวัอยา่งเช่น 
กรณทีีม่เีง ือ่นไขในโปรแกรมทีผู่เ้ขยีนมัน่ใจว่าจะไมม่โีอกาสเป็นเทจ็ได ้(False) ผูเ้ขยีนโปรแกรมควรจะ
วาง assertion เป็นจริง (True) เอาไว ้ถา้ระหว่างการพฒันาหรอืใชง้านโปรแกรมแลว้เกดิความ
ผดิพลาดทีเ่กดิจาก Assertion error แสดงว่าโปรแกรมตรงต าแหน่งดงักล่าวมกีารท างานทีผ่ดิพลาด
เกดิขึน้ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอืถา้จะพดูใหส้ัน้ๆ งา่ยๆ คอื การกรอง (Fillter) ความถูกตอ้งของ
โปรแกรมในส่วนทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมก าหนดไวน้ัน่เอง การวางต าแหน่งของ assertion ไวใ้นโปรแกรม 
โดยปกตจิะว่างไวท้ีจ่ดุเริม่ต้นของฟังชนัเพื่อตรวจสอบอนิพุตพารามเิตอร ์และวางไวห้ลงัจากทีเ่รยีกฟัง
ชนั เพื่อใชส้ าหรบัตรวจสอบเอาตพ์ุตทีส่่งกลบัมา assertion มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

assert Expression[, Arguments] 
assert คอื ค าสัง่ทีใ่ชต้รวจสอบสมมตฐิาน, Expression คอื เงือ่นไขทีต่อ้งการตรวจสอบ และ 

Arguments คอื ขอ้มลูเกีย่วกบัความผดิพลาด 

เมือ่ไพธอนแปลค าสัง่มายงับรรทดัทีว่าง assert เอาไว ้ไพธอนจะตรวจสอบเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้
ว่าเป็นจรงิหรอืไม ่ถา้เป็นจรงิไพธอนจะประมวลผลค าสัง่ถดัไป เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้ (เหมอืนค าสัง่ 
pass) แต่ถา้เงือ่นไขเป็นเทจ็ ไพธอนจะสรา้งความผดิพลาด AssertionError ออกมาใหผู้เ้ขยีนโปรแกรม
ไดท้ราบทนัท ีโดยโยนความผดิพลาดเกบ็ไวใ้น Arguments โปรแกรมเมอรส์ามารถจบัความผดิพลาด
ดงักล่าวดว้ยค าสัง่ try…except ได ้แต่ถา้ไมไ่ดส้รา้งค าสัง่ตรวจจบัไว ้เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดจาก assert 
โปรแกรมจะหยดุท างาน และจะแสดงผลความผดิพลาดแบบยอ้นกลบั (trackback) ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรม
ไดท้ราบ 

ข้อก าหนดในการใช้ assert 

 วางค าสัง่ assert ไวใ้นบรรทดัทีโ่ปรแกรมเมอรค์ดิว่าจะเป็นจรงิ (True) เสมอ 

 ถา้เงือ่นไขเป็นเทจ็ขณะท างาน assert จะสรา้ง AssertionError ออกมา 

 โปรแกรมเมอรส์ามารถ disable การตรวจสอบได ้

 โดยทัว่ไปการใช ้assert จะกระท าในช่วงการพฒันาโปรแกรม แต่หลงัจากทีโ่ปรแกรม
พฒันาไดส้มบรูณ์หรอืปลอดภยัแลว้ ควร disable ค าสัง่ assert ดว้ย 
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ประโยชน์ของ assert 

 ใชเ้พื่อตรวจสอบสมมตฐิานหรอืคดักรองความผดิพลาดของผูเ้ขยีนโปรแกรม 

 ช่วยในการหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (bug) 

 เพิม่ความมัน่ใจว่า โปรแกรมทีใ่ชง้านจะไมม่ขีอ้ผดิพลาดหรอืมขีอ้ผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 

 ใชง้านไดส้ะดวกกว่า try…except เนื่องจากสามารถ disable การตรวจสอบของ assert 
ไดใ้นขณะทีโ่ปรแกรมท างาน (Run-time) โดยไมล่ดทอนประสทิธภิาพการท างานของ
การประมวลผลลง  

ต าแหน่งท่ีนิยมวาง assert ไว้ 

 ในฟังชนั (ดา้นบนสุดของฟังชนั) เพื่อตรวจสอบตวัแปรอนิพุต 

 หลงัจากกลบัมาจากการเรยีกใชง้านฟังชนั เพื่อตรวจสอบค่าทีส่่งกลบัจากฟังชนั 

 วางแทนต าแหน่งของ comment ในโปรแกรม 

 วางไวห้ลงัค าสัง่ทีไ่ม่มคี าสัง่ default เช่น หลงั while, for เป็นตน้ 

 วาง assert ไวใ้นลปูหรอืเงือ่นไขทีไ่มม่โีอกาสจะเกดิขึน้ (อาจจะไมเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั แต่
อาจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต)  

ค าแนะน าเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการใช้งาน assert 

 Expression ของ assert ตอ้งไมม่ผีลกระทบกบัการท างานในส่วนอื่นๆ ของโปรแกรม 
(side effect) 

 ใหเ้พิม่ assert ขณะก าลงัเขยีนโปรแกรม ไมค่วรเขยีนหลงัจากเขยีนโปรแกรมเสรจ็แลว้ 
(เพราะขอ้สงสยัอาจจะหายไปดว้ยเมือ่เวลาผ่านไป) 

 ใช ้assert ไดม้ากเท่าทีต่อ้งการ ไมต่อ้งกลวัว่าจะมากเกนิไป ขอใหส้ามารถตรวจสอบ
ความผดิพลาดของโปรแกรมไดม้ากทีสุ่ด (เป้าหมายคอื โปรแกรมไม่ม ีbug เลย) 

 ไมต่อ้งห่วงเรือ่งประสทิธภิาพการท างานทีจ่ะลดลง เนื่องจากสามารถ disable ค าสัง่ 
asset ได ้

 Exception ใชก้บัสิง่ทีค่ดิว่าจะเกดิความผดิพลาด เมือ่ความผดิพลาดเกดิขึน้แลว้ จะตอ้ง
มวีธิแีกไ้ข แต่ assertion ใชก้บัสิง่ทีต่อ้งไมเ่กดิขึน้ ถา้เกดิขึน้แสดงว่าผดิพลาดค่อนขา้ง
รา้ยแรง 

 Exception เป็นการเสรมิใหโ้ปรแกรมมคีวามคงทน ไมล่ม้เหลวงา่ยๆ (Robustness) แต่ 
assert เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ (Reliability) ใหก้บัโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ 
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ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.11 การวาง assert preconditions ไวใ้นฟังชนั เพื่อตรวจสอบอนิพุตพารามเิตอร์ 

Program Example 9.11: assert preconditions   

1 # Assert preconditions 

2 def DIV(x, y): 

3     assert (y != 0), "Cann't divide by zero!!!" 

4     return x / y  

5 print (DIV(5, 3)) 

6 print (DIV(5, 0)) 

 

OUTPUT 

1.6666666666666667 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python34/exam9_11.py", line 7, in <module> 

    print (DIV(5, 0)) 

  File "C:/Python34/exam9_11.py", line 3, in DIV 

    assert (y != 0), "Cann't divide by zero!!!" 

AssertionError: Cann't divide by zero!!! 

จากโปรแกรมที ่9.11 เริม่ต้นบรรทดัที ่2 โปรแกรมประกาศฟังชนัชื่อ DIV() ท าหน้าทีค่ านวณ
การหารของเลข 2 จ านวน โดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื x และ y บรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการตรวจสอบ
สมมตฐิานดว้ยค าสัง่ assert ว่า y ตอ้งไมเ่ท่ากบั 0 จงึจะยอมใหโ้ปรแกรมท างานต่อไปได ้แต่ถา้ y เป็น 
0 โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า “Cann't divide by zero!!!” พรอ้มกบัแสดงขอ้ผดิพลาดทัง้หมดและยตุิ
การท างานของโปรแกรม ส าหรบัในกรณีที ่y ไมเ่ท่ากบั 0 โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่หาร x/y (บรรทดั
ที ่4) และส่งผลลพัธจ์ากการหารกลบัไปยงัผูเ้รยีกใชง้าน  

บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีกฟังชนั DIV พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตเ์ท่ากบั 5 และ 3 
ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังชนั DIV คอื 1.666 ซึง่เป็นผลลพัธท์ีถู่กตอ้งและไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากค่าคงที ่3 จะถูกก าหนดใหก้บัพารามเิตอร ์y และมคี่าไมเ่ท่ากบั 0 

บรรทดัที ่6 โปรแกรมเรยีกฟังชนั DIV อกีครัง้พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็นอารก์วิเมนตเ์ท่ากบั 5 และ 0 
ตามล าดบั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังชนั DIV คอื ขอ้ความผดิพลาดทีถู่กจบัไดโ้ดย assert และขอ้ความ
ผดิพลาดทีไ่พธอนสรา้งขึน้ดว้ย 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.12 การวาง assert postconditions ไวห้ลงัจากการเรยีกฟังชนั เพื่อตรวจสอบเอา
พุตทีส่่งกลบั 

Program Example 9.12: assert postconditions   

1 # Assert postconditions 

2 def DIV(x, y): 

3     return x / y  

4 result = DIV(5, 6) 

5 assert result > 1, "Result less than zero" 

 



 

ห น้ า  209 

 

OUTPUT 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python34/exam9_12.py", line 6, in <module> 

    assert result > 1, "Result less than zero" 

AssertionError: Result less than zero 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.12 ซึง่เหมอืนกบัโปรแกรมที ่9.11 แต่แตกต่างตรงทีใ่นตวัอยา่งนี้ท า
การวาง assert ไวห้ลงัจากทีเ่รยีกฟังชนั DIV แลว้ (บรรทดัที ่5) ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังชนัจะถูกน ามา
ตรวจสอบในบรรทดัที ่6 ว่าค่าทีไ่ดจ้ากการค านวณตอ้งเป็นค่าทีม่ากกว่า 1 เท่านัน้ ถา้เป็นเทจ็ assert 
จะแสดงความผดิพลาดโดยพมิพว์่า “Result less than zero”  

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.13 เป็นการใช ้assert ในกรณต่ีางๆ 

Program Example 9.13: other assert   

1 # Assert for any conditions 

2 x = 0 

3 assert x == 0, "X must be 0 only" 

4  

5 f = lambda x: x*x 

6 assert f(2) == 4 

7 assert f(3) == 9 

8  

9 y = 5 

10 value = 0 

11 if y < 5: 

12     value = -1 

13 elif y > 5: 

14     value = 1 

15 else: 

16     value = 0 

17 assert value == 0 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่9.13 แสดงการใชง้าน assert ในการตรวจสอบสมมตฐิานในกรณต่ีางๆ 
โดยเริม่จากบรรทดัที ่3 เป็นการตรวจสอบว่าค่าในตวัแปร x ทีก่ าหนดไว ้(บรรทดัที ่2) ยงัคงเป็น 0 อยู่
หรอืไม่ เมือ่โปรแกรมท างานต่อไปเรือ่ยๆ แลว้สมมตวิ่ามกีารเปลีย่นแปลงค่าในตวัแปร x ใหม้คี่าไม่
เท่ากบั 0 โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า “X must be 0 only”  

บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการสรา้งฟังชนั lambda ซึง่ท าหน้าทีย่กก าลงัสองของ x โปรแกรมท า
การวาง assert ไวด้า้นหน้าฟังชนั lambda (บรรทดัที ่6 และ 7) เมือ่เรยีกใชฟั้งชนั lambda พรอ้มกบั
ค่าคงทีเ่ป็นอากวิเมนตเ์ท่ากบั 2 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งเป็น 4 เท่านัน้ (ถา้ไมเ่ท่ากบั 4 โปรแกรมจะแสดง
ขอ้ผดิพลาดจาก assert) เช่นเดยีวกบับรรทดัที ่7 เมือ่เรยีกฟังชนั lambda พรอ้มกบัค่าคงทีเ่ป็นอากวิ
เมนตเ์ท่ากบั 3 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะตอ้งเป็น 9 เท่านัน้  

บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการก าหนดค่าใหต้วัแปร y = 5 และ value = 0 เมือ่ตรวจสอบเงือ่นใน
ค าสัง่ if ในบรรทดัที ่11 จะไดผ้ลลพัธเ์ป็นเทจ็ (เพราะ y มากกว่า 0) โปรแกรมจงึเลื่อนมาตรวจสอบ
เงือ่นไขต่อทีค่ าสัง่ elif ในบรรทดัที ่13 จะไดผ้ลลพัธเ์ป็นเทจ็ (เพราะ y เท่ากบั 5) โปรแกรมจงึเลื่อนไป
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ท างานต่อทีค่ าสัง่ else ในบรรทดัที ่15 โดยก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร value = 0 เมือ่เสรจ็จากค าสัง่ else 
แลว้ โปรแกรมจะตรวจสอบค่าใน value ดว้ย assert โดยก าหนดไวว้่าค่าในตวัแปร value ตอ้งเป็น 0 
เท่านัน้ ถา้ value เป็นค่าอื่นๆ ทีไ่มเ่ท่ากบั 0 assert จะแจง้ความผดิพลาดทนัท ี

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่9.14 เป็นโปรแกรมแปลงค่าอุณหภมูจิาก Kalvin เป็น Fahrenheit 

Program Example 9.14: Kalvin to Fahrenheit   

1 # Convert Kelvin to Fahrenheit 

2 def KelvinToFahrenheit(Temperature): 

3    assert(Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!" 

4    return((Temperature - 273) * 1.8) + 32 

5  

6 print(KelvinToFahrenheit(273)) 

7 print(int(KelvinToFahrenheit(505.78))) 

8 print(KelvinToFahrenheit(-5)) 

 

OUTPUT 

32.0 

451 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python34/exam9_14.py", line 8, in <module> 

    print (KelvinToFahrenheit(-5)) 

  File "C:/Python34/exam9_14.py", line 3, in 

KelvinToFahrenheit 

    assert (Temperature >= 0),"Colder than absolute zero!" 

AssertionError: Colder than absolute zero! 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่9.14 เป็นการแปลงอุณหภมูจิาก Kelvin ไปเป็น Fahrenheit โดย
โปรแกรมไดท้ าการตัง้สมมตฐิานว่าค่าของอุณหภูม ิ(Temperature) จะตอ้งไมเ่ป็นค่าตดิลบ (บรรทดัที ่3) 
ถา้ค่าดงักล่าวทีร่บัเขา้มาประมวลผลในฟังชนัเป็นค่าลบ assert จะแสดงความผดิพลาดออกมาเป็น
ขอ้ความคอื “Colder than absolute zero!” 

 

 

 

 

จบบทท่ี 9 
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บทท่ี 10 

การจดัการแฟ้มข้อมลู  
(File Management) 

 

1. แฟ้มข้อมลูคืออะไร? 

แฟ้มขอ้มลู (File) หมายถงึ ขอ้สนเทศหรอืขอ้มลูทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ดทีค่อมพวิเตอรส์ามารถแสดง
ใหผู้ใ้ชเ้หน็ได ้โดยจดัเกบ็ขอ้มลูในลกัษณะระเบยีน (Record) แฟ้มจะถูกจดัเกบ็อยูใ่นหน่วยความจ า
ภายนอก (External storage) ชนิดถาวร เช่น ฮารด์ดสิก ์แผ่นซดี ีเป็นตน้ วตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็
ขอ้มลูจะแตกต่างกนัตามลกัษณะการใชง้าน เช่น ขอ้มลูทีใ่ชใ้นส านกังานส่วนใหญ่เป็นแฟ้มประเภท
เวริด์โปรเซสเซอร ์เช่น .doc, .xls, .xml เป็นตน้ ขอ้มลูเกีย่วกบัมลัตมิเีดยี เช่น .wmv, .mp4, .dat หรอื 
.avi เป็นตน้ ขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัประมวลผลเช่น .exe, .com เป็นตน้ ซึง่สามารถแบ่งตามชนิดของ
แฟ้มขอ้มลูไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื  

1) แฟ้มขอ้ความ (Text file) ส าหรบัเกบ็ ตวัอกัษร ตวัเลข หรอืขอ้ความ ทีส่ามารถอ่านท าความ
เขา้ใจได ้ตวัอยา่งแฟ้มขอ้มลู เช่น .txt, .doc, .ini, .xml, .c, .py เป็นตน้ 

2) แฟ้มไบนารี ่(Binary file) ส าหรบัใชเ้กบ็ขอ้มลูระบบ หรอืค าสัง่ของคอมพวิเตอรร์ะดบัล่างสุด 
และส่วนใหญ่ไมส่ามารถอ่านท าความเขา้ใจได ้ตวัอยา่งแฟ้มขอ้มลูประเภทนี้ เช่น .exe, .com, 
.msi, .mp3, .wmv, .dat, .zip, .class หรอื .o เป็นตน้ 
 

2. การบริหารจดัการกบัแฟ้มข้อมูล (File Management) 

การจดัการกบัแฟ้มขอ้มลูนัน้มลี าดบัขัน้ตอนการท างาน 3 ขัน้ตอน คอื 

1) การเปิดแฟ้มขอ้มลู มคีุณสมบตั ิ4 ประการคอื 
a. เปิดแฟ้มเพื่ออ่านอย่างเดยีว ใชส้ญัลกัษณ์ r (read only) 
b. เปิดแฟ้มเพื่อท าการเขยีน ใชส้ญัลกัษณ์ w (write) 
c. เปิดแฟ้มเพื่อท าการอ่านและเขยีน ใชส้ญัลกัษณ์ rw (read-write) 
d. เปิดแฟ้มเพื่อปรบัปรงุขอ้มลู ใชส้ญัลกัษณ์ a (append) 

2) การใชง้านหรอืด าเนินการกบัแฟ้มขอ้มลู ประกอบไปดว้ย  
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a. การอ่านและเขยีนขอ้มลู 
b. การลบและแกไ้ขขอ้มลู 
c. การคน้หาและแทนทีข่อ้มลู 
d. การบบีอดัและขยายแฟ้มขอ้มลู 
e. การแสดงและการก าหนดคุณสมบตัขิองแฟ้มขอ้มลู (Permission) 
f. และอื่นๆ 

3) การปิดแฟ้มขอ้มลู 
 

การเปิดและปิดแฟ้ม (Opening and Closing Files) 

การเปิดแฟ้ม (Opening files) 

ค าสัง่เปิดแฟ้มขอ้มลูในไพธอนคอื ค าสัง่ open ซึง่เป็นชนิด built-in ฟังชนั ค าสัง่จะท าการสรา้ง
ออปเจก็ของแฟ้ม (File object) ขึน้มา เพื่อใชส้ าหรบัอา้งองิในการเรยีกใชง้านแฟ้มต่อไป รปูแบบค าสัง่
ในการเปิดแฟ้มขอ้มลูในไพธอน แสดงไดด้งันี้คอื 

file object = open(file_name [, access_mode][, buffering]) 
 object คอื ออ็ปเจก็ของแฟ้มทีถู่กใชใ้นการอ้างองิไปยงัแฟ้มจรงิๆ ที่เกบ็อยูใ่น

หน่วยความจ าชนิดถาวร เช่น ฮารด์ดสิก์  

 open คอื ฟังชนัเปิดแฟ้มขอ้มลู  

 file_name คอื ชื่อของแฟ้มขอ้มลูทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใชง้าน 

 access_mode คอื วธิกีารเขา้ใชง้านแฟ้ม เช่น อ่านอย่างเดยีว เขยีน หรอืทัง้อ่านและ
เขยีน เป็นตน้ ซึง่จะก าหนดดว้ยตวัอกัษร (โหมดในการเปิดแฟ้มขอ้มลู) ดไูดจ้ากตาราง
ที ่10.1 เมือ่ไมก่ าหนด access_mode ไพธอนจะถอืว่าเป็นการเปิดแฟ้มเพื่ออ่านอย่าง
เดยีว  

 buffering คอื หน่วยความจ าชัว่คราวเพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูก่อนน าไปประมวลผล 
เนื่องจากการอ่านเขยีนขอ้มลูกบัหน่วยความจ าถาวรจะท างานไดช้า้มาก ดงันัน้ไพธอน
จ าเป็นตอ้งสรา้งแหล่งส าหรบัพกัขอ้มลูเอาไวก่้อน เมือ่ขอ้มลูเตม็จ านวนพืน้ทีท่ีก่นัไว้
เป็นบฟัเฟอรแ์ลว้ โปรแกรมจงึค่อยน าเอาขอ้มลูดงักล่าวไปประมวลผล ถา้ก าหนดค่า 
buffer เป็น 0 แสดงว่าไมใ่ชห้น่วยความจ าชนิดบฟัเฟอร ์ถา้ก าหนดเป็น 1 ไพธอนจะใช้
บฟัเฟอรใ์นการอ่านเขยีนแฟ้มแบบทลีะบรรทดั ถา้ก าหนดเป็นเลขจ านวนเตม็ทีม่ากกว่า 
1 คอื เป็นการจองหน่วยความจ าตามจ านวนทีร่ะบุไว ้แต่ถา้ตวัเลขทีก่ าหนดเป็นค่าตดิ
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ลบ ไพธอนจะใชค้่าขนาดของบฟัเฟอรเ์ท่ากบัจ านวนทีร่ะบบปฏบิตัิการก าหนดไว ้(โดย
ปกตจิะอยู่ทีป่ระมาณ 4 – 16 K ส าหรบัวนิโดวส)์ 

ตารางท่ี 10.1 แสดงอกัษร หรอืกลุ่มของตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการเปิดแฟ้มขอ้มลู (โหมด) 

โหมด ค าอธิบาย 
r เปิดแฟ้มทีม่อียูแ่ลว้เพื่ออ่านเพยีงอยา่งเดยีว ตวัชีจ้ะชีไ้ปยงัต าแหน่งเริม่ต้นของแฟ้ม (เป็น

โหมดการใชง้านปกต ิ(default) ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมไมก่ าหนดโหมดในการเปิดแฟ้มไว้) 
rb เปิดแฟ้มชนิดไบนารีเ่พื่ออ่านเพยีงอย่างเดยีว ตวัชี้อยูต่ าแหน่งเริม่ตน้ของแฟ้ม 
r+ เปิดแฟ้มเพื่ออ่านและเขยีน โดยทีข่อ้มลูเก่ายงัคงอยู ่ตวัชีอ้ยูต่ าแหน่งเริม่ต้น 
rb+ เปิดแฟ้มชนิดไบนารีเ่พื่ออ่านและเขยีน โดยทีข่อ้มลูเก่ายงัคงอยู ่ตวัชีอ้ยูต่ าแหน่งเริม่ตน้ 
w เปิดแฟ้มเพื่อเขยีนเท่านัน้ ในกรณทีีม่แีฟ้มอยูแ่ลว้ ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นแฟ้มเดมิจะถูกเขยีนทบั ถา้

ไมม่แีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม ่ตวัชีอ้ยูต่ าแหน่งเริม่ตน้ 
wb เปิดแฟ้มชนิดไบนารเีพื่อเขยีนเท่านัน้ ในกรณีทีม่แีฟ้มอยูแ่ลว้ ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นแฟ้มเดมิจะถูก

เขยีนทบั ถา้ไม่มแีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม ่ตวัชีอ้ยูต่ าแหน่งเริม่ต้น 
w+ เปิดแฟ้มเพื่ออ่านและเขยีน ในกรณทีีม่แีฟ้มอยูแ่ลว้ ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นแฟ้มเดมิจะถูกเขยีนทบั ถา้

ไมม่แีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม ่ตวัชีอ้ยูต่ าแหน่งเริม่ตน้ 
wb+ เปิดแฟ้มชนิดไบนารีเ่พื่ออ่านและเขยีน ในกรณีทีม่แีฟ้มอยู่แลว้ ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นแฟ้มเดมิจะถูก

เขยีนทบั ถา้ไม่มแีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม ่ตวัชีอ้ยูต่ าแหน่งเริม่ต้น 
a เปิดแฟ้มเพื่อเขยีนขอ้มลูต่อทา้ยแฟ้ม ตวัชีจ้ะอยูใ่นต าแหน่งสุดทา้ยในแฟ้ม ในกรณีทีม่แีฟ้ม

อยูแ่ลว้จะเขยีนขอ้มลูต่อ ถา้ไมม่แีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม่ 
ab เปิดแฟ้มชนิดไบนารีเ่พื่อเขยีนขอ้มลูต่อทา้ยแฟ้ม ตวัชีจ้ะอยูใ่นต าแหน่งสุดทา้ยในแฟ้ม ใน

กรณทีีม่แีฟ้มอยู่แลว้จะเขยีนขอ้มลูต่อ ถา้ไมม่แีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม่ 
a+ เปิดแฟ้มเพื่ออ่านและเขยีน ตวัชีจ้ะอยูต่ าแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลูในแฟ้ม ในกรณทีีม่แีฟ้มอยู่

แลว้จะเขยีนขอ้มลูต่อ ถา้ไม่มแีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม่ 
ab+ เปิดแฟ้มชนิดไบนารีเ่พื่ออ่านและเขยีน ตวัชีจ้ะอยูต่ าแหน่งสุดทา้ยของขอ้มลูในแฟ้ม ในกรณี

ทีม่แีฟ้มอยูแ่ลว้จะเขยีนขอ้มลูต่อ ถา้ไมม่แีฟ้มขอ้มลูอยู ่จะสรา้งแฟ้มขึน้ใหม่ 
b เปิดอ่านแฟ้มขอ้มลูโดยไมส่นใจรหสัปิดทา้ย (\n) ของแฟ้ม 
U เปิดอ่านแฟ้มขอ้มลูประเภท Unicode ซึง่มคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของรหสัปิดทา้ยบรรทดั 

เช่น ถา้เป็นแฟ้มทัว่ๆ ไป จะใชร้หสัปิดทา้ยบรรทดัเป็น \n แต่ถา้เป็นแฟ้มบนวนิโดวสจ์ะใช ้\r 
แทน เป็นต้น  

   

 
Note: สญัลกัษณ์ + ทีใ่ชใ้นตารางที ่10.1 คอื แฟ้มมคีุณสมบตัทิัง้อ่านและเขยีน ผูเ้ขยีน
โปรแกรมสามารถผสมสญัลกัษณ์ในการเปิดแฟ้มได ้เช่น rU คอืเปิดอ่านแฟ้ม Unicode เป็น
ตน้  
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คณุสมบติัท่ีเก่ียวข้องกบัแฟ้มข้อมลู 

 เมือ่แฟ้มขอ้มลูถูกเปิดใชง้านแลว้ ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถตรวจสอบคุณสมบตัต่ิางๆ ของแฟ้ม
ไดด้งันี้ 

 ตรวจสอบว่าแฟ้มขอ้มลูถูกปิดหรอืยงั มรีปูแบบคอื 
file.closed ฟังชนัส่งค่ากลบัเป็นจรงิ เมือ่แฟ้มถูกปิดแลว้ 

 ตรวจสอบว่าแฟ้มขอ้มลูมโีหมดการเขา้ใชง้านอยา่งไร 
file.mode ฟังชนัส่งค่ากลบัเป็นโหมดทีเ่ปิดใชง้านอยู่ 

 ตรวจสอบชื่อของแฟ้มขอ้มลู 
file.name ฟังชนัส่งค่ากลบัเป็นชื่อของแฟ้ม 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.1 แสดงคุณสมบตัขิองแฟ้มขอ้มลูทีถู่กเปิดใชง้านอยู่ 

Program Example 10.1: file attributes 

1 # Show information about file 

2 # Open a file 

3 f = open("MyFile.txt", "w") 

4 print ("Name of the file: ", f.name) 

5 print ("Closed or not : ", f.closed) 

6 print ("Opening mode : ", f.mode) 

 

OUTPUT 

Name of the file:  MyFile.txt 

Closed or not :  False 

Opening mode :  w 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่10.1 เริม่ตน้บรรทดัที ่3 โปรแกรมเปิดแฟ้มชื่อ MyFile.txt ดว้ยค าสัง่ 
open ในโหมดเขยีนอยา่งเดยีว (w) อ๊อปเจก็ทีไ่ดจ้ากค าสัง่เปิดแฟ้มเกบ็ไวใ้นตวัแปร f เพื่อใชอ้า้งองิแฟ้ม
จรงิในหน่วยความจ า บรรทดัที ่4 โปรแกรมพมิพช์ื่อแฟ้มโดยใชค้ าสัง่ f.name ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื MyFile.txt 
บรรทดัที ่5 โปรแกรมตรวจสอบแฟ้มว่าถูกปิดหรอืไมด่ว้ยค าสัง่ f.closed ผลลพัธค์อื False (แฟ้มยงัไม่
ถูกปิด) และบรรทดัที ่6 โปรแกรมแสดงโหมดการใชง้านแฟ้มดว้ยค าสัง่ f.mode ผลลพัธค์อื w (เปิดแฟ้ม
เพื่อเขยีน)  

 

การปิดแฟ้ม (Closing files) 

หลงัจากผูเ้ขยีนโปรแกรมใชค้ าสัง่เปิดแฟ้มและด าเนินการใดๆ กบัแฟ้มขอ้มลูแลว้ จ าเป็นตอ้งปิด
แฟ้มทุกๆ ครัง้ ทัง้นี้เพราะขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ าชัว่คราวอาจจะยงัไมถู่กเขยีนกลบัไปยงั
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แฟ้มขอ้มลูทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ าถาวร ดงันัน้ค าสัง่ close (ปิดแฟ้ม) จะช่วยใหข้อ้มลูเหล่านัน้ถูกบนัทกึ 
ในบางครัง้ผูเ้ขยีนโปรแกรมอาจจะลมืหรอืโปรแกรมอาจจะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ท าใหแ้ฟ้มทีถู่กเปิดไว้
ไมไ่ดร้บัการปิดลง ซึง่ส่งผลใหส้ิน้เปลอืงเนื้อที่ของหน่วยความจ า ไพธอนจงึไดเ้ตรยีมมาตรการทีช่่วย
จดัการกบัปัญหาเหล่านี้ใหร้ะดบัหนึ่ง คอื เมือ่ผูใ้ชง้านเปิดแฟ้มไวแ้ต่ไมไ่ดส้ัง่ใหโ้ปรแกรมท าการปิดแฟ้ม 
ไพธอนจะปิดแฟ้มดงักล่าวใหเ้องโดยอตัโนมตั ิเมือ่ผูใ้ชง้านไดท้ าการเปิดแฟ้มอื่นๆ ขึน้ใหม ่รปูแบบค าสัง่
ในการปิดแฟ้มขอ้มลูในไพธอนแสดงไดด้งันี้คอื 

fileObject.close() 
fileObject คอื ออ็ปเจก็ของแฟ้มทีต่อ้งการปิด และ close คอื เมธอดทีใ่ชใ้นการปิดแฟ้มขอ้มลู  

ส าหรบัตวัอยา่งปิดแฟ้มดงัโปรแกรมที ่10.2 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.2  

Program Example 10.2: close file 

1 # Show Opening and Closing files 

2 FilePath = "C:\\Python34\\ทดสอบอา่นไทย.txt" 
3 try: 

4     f = open(FilePath, "rU") 

5     if f: 

6         print("สามารถเปิดแฟ้ม :",FilePath, "ไดแ้ลว้") 
7         print ("Name of the file: ", f.name) 

8         print ("Opening mode : ", f.mode) 

9         str = f.readline() 

10         print("ขอ้ความในแฟ้มคอื ",str) 
11 except IOError as err: 

12     print("ไมส่ามารถเปิดแฟ้มไดเ้พราะ :",err.args) 
13 else: 

14     print("ปิดแฟ้มเรยีบรอ้ยแลว้") 
15     f.close() 

แฟ้มขอ้มลูอนิพุตทีใ่ชท้ดสอบ 

 

Input File: ทดสอบอ่านไทย.txt 

แฟ้มนี้ใชส้ าหรบัทดสอบการเปิดและการปิดแฟ้ม 
ผลลพัธใ์นกรณทีีโ่ปรแกรมเปิดแฟ้มขอ้มลูเพื่ออ่านได ้

OUTPUT 

สามารถเปิดแฟ้ม : C:\Python34\ทดสอบอ่านไทย.txt ไดแ้ลว้ 
Name of the file:  C:\Python34\ทดสอบอ่านไทย.txt 
Opening mode :  rU 

ปิดแฟ้มเรยีบรอ้ยแลว้ 
ผลลพัธใ์นกรณทีีโ่ปรแกรมไมส่ามารถเปิดแฟ้มขอ้มลูเพื่ออ่านได ้เช่น ไม่มแีฟ้มอยูใ่นไดเรคทรอรี ่

OUTPUT 

 

ไม่สามารถเปิดแฟ้มไดเ้พราะ : (2, 'No such file or directory') 
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จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่10.2 บรรทดัที ่2 เป็นการก าหนดทีอ่ยูข่องแฟ้มทีต่อ้งการใชง้านชื่อว่า 
"ทดสอบอ่านไทย.txt" ใหก้บัตวัแปร FilePath ภายในแฟ้มดงักล่าวมขีอ้ความว่า “แฟ้มนี้ใชส้ าหรบั
ทดสอบการเปิดและการปิดแฟ้ม” ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่3 โปรแกรมดกัจบัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้
จากการเปิดแฟ้มขอ้มลู บรรทดัที ่4 โปรแกรมเปิดแฟ้มขอ้มลูชนิด Unicode (แฟ้มภาษาไทย) ในโหมด
อ่านไดอ้ยา่งเดยีว ("rU") ถา้โปรแกรมเปิดแฟ้มไมส่ าเรจ็จะไปท างานหลงัค าสัง่ except (บรรทดัที ่11) ซึง่
จะพมิพข์อ้ความรายงานความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ออกทางจอภาพคอื "ไมส่ามารถเปิดแฟ้มไดเ้พราะ" 
พรอ้มกบัความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในตวัแปร err.args  

แต่ถา้แฟ้มสามารถเปิดใชง้านไดต้ามปกต ิโปรแกรมจะท างานทีค่ าสัง่ if (บรรทดัที ่5) ซึง่
ตรวจสอบเงือ่นไขว่าอ๊อปเจก็ f มคี่าจรงิหรอืไม ่(ถา้ f == None หรอื 0 แสดงว่าไม่สามารถเปิดแฟ้มได)้ 
ถา้เงือ่นไขเป็นจรงิ โปรแกรมจะท างานในบรรทดัที ่6 คอืสัง่พมิพข์อ้ความว่า "สามารถเปิดแฟ้ม : 
C:\Python34\ทดสอบอ่านไทย.txt ไดแ้ลว้" บรรทดัที ่7 พมิพช์ื่อแฟ้มเท่ากบั "C:\Python34\ทดสอบอ่าน
ไทย.txt" บรรทดัที ่8 พมิพโ์หมดการอ่านแฟ้มเท่ากบั "rU" บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการอ่านขอ้มลูจาก
แฟ้มมา 1 บรรทดัดว้ยค าสัง่ readline และพมิพข์อ้ความทีอ่่านไดอ้อกจอภาพ เมือ่โปรแกรมท างาน
ดงักล่าวเสรจ็แลว้ จะไปท างานที่บรรทดัที ่13 หลงัค าสัง่ else โดยพมิพข์อ้ความว่า “ปิดแฟ้มเรยีบรอ้ย
แลว้” พรอ้มกบัปิดแฟ้มขอ้มลู 

 
Note: การระบุเสน้ทาง (path) เพื่อเปิดแฟ้มในวนิโดวสใ์หใ้ชเ้ครือ่งหมาย \\ ในการระบุทีอ่ยู่
เช่น  filePath = "C:\Python34\\ทดสอบอ่านไทย.txt" 

 

การด าเนินการกบัแฟ้มข้อมลู (File Operating) 

 การอ่านแฟ้มข้อมลู 

         การเขยีนโปรแกรมเพื่ออ่านขอ้มลูของแฟ้มออกมาแสดงผลนิยมใชเ้มธอด read(), 
readline() และ readlines ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

f.read([size]) 
โดย f คอื ออ็ปเจก็ของแฟ้มขอ้มลูจรงิทีต่อ้งการอ้างถงึ, read คอื ค าสัง่ในการอ่านแฟ้มขอ้มลู และ [size] 
คอื จ านวนตวัอกัษรทีต่อ้งการอ่านจากแฟ้ม ถา้ก าหนดค่า size เป็นค่าลบหรอืไมไ่ดร้ะบุไว ้ไพธอนจะ
ตคีวามว่าอ่านขอ้มลูทัง้แฟ้ม 

f.readline([size]) 
readline อ่านขอ้มลูจากแฟ้มครัง้ละ 1 บรรทดัโดยอตัโนมตั ิแต่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถก าหนดจ านวน
ของตวัอกัษรทีต่อ้งการอ่านได ้โดยก าหนดใน size ค าสัง่ readline จะอ่านแฟ้มแต่ละบรรทดัโดย
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พจิารณาจากรหสัการขึน้บรรทดัใหม ่\n โปรแกรมจะหยุดอ่านกต่็อเมือ่พบรหสัจบแฟ้ม EOF (end of 
file)  

f.readlines([sizehint]) 
readlines อ่านขอ้มลูจากบรรทดัแรกจนจบแฟ้ม ขอ้มลูทีส่่งกลบัประกอบไปดว้ยขอ้มลูหลายๆ บรรทดั 
ถา้ก าหนดค่าใน sizehint ค าสัง่ readline จะเปลีย่นจากการอ่านแฟ้มทัง้หมดเป็นการอ่านตามจ านวนที่
ระบุใน sizehint ซึง่ค่าทีก่ าหนดใน sizehint จะมหีน่วยเป็นไบต ์(1 ไบตเ์ท่ากบั 8 บติ)  

Note: เมือ่แฟ้มไมม่ขีอ้มลูใดๆ (แฟ้มว่าง) ค าสัง่ read จะส่งกลบัค่า null กลบัไปใหผู้เ้รยีกใช้ 
หรอืมคีวามยาวเท่ากบั 0 แต่ถา้เป็นบรรทดัว่างความยาวของบรรทดัว่างจะมคี่าเท่ากบั 1 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.3 แสดงการใชค้ าสัง่ read, readline และ readlines 

Program Example 10.3: read, readline, readlines 

1 # Testing read, readline(s) mothod 

2 FilePath = "C:\Python34\README.txt" 

3 try: 

4     f = open(FilePath)     

5     #Testing read method  

6     str = f.read() 

7     print(str) 

8     #Testing readlines method 

9     f = open(FilePath) 

10     str = f.readlines(15) 

11     print(str)     

12     #Testing readline method 

13     f = open(FilePath) 

14     while 1: 

15         line = f.readline() 

16         if len(line): 

17             print(line) 

18         else: break 

19 except IOError as err:  

20    print("Cann't open file because :",err.args) 

21 else: 

22     print("This file was closed!") 

23     f.close() 

ผลลพัธข์องการทดสอบค าสัง่ read 

OUTPUT 

This is Python version 3.4.0 beta 1 
=================================== 
 

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,… 
…… 
All trademarks referenced herein are property of their 

respective holders. 
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This file was closed! 

ผลลพัธข์องการทดสอบค าสัง่ readlines 

OUTPUT 

['This is Python version 3.4.0 beta 1\n'] 

This file was closed! 

ผลลพัธข์องการทดสอบค าสัง่ readline 

OUTPUT 

This is Python version 3.4.0 beta 1 

=================================== 

 

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,… 

…… 

All trademarks referenced herein are property of their 

respective holders. 

 

This file was closed! 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.3 แสดงตวัอยา่งการใชง้านค าสัง่ read, readline และ readlines 
เริม่ตน้ในบรรทดัที ่2 โปรแกรมก าหนดทีอ่ยูข่องแฟ้มชื่อ README.txt ใหก้บัตวัแปร FilePath 
ต่อจากนัน้บรรทดัที ่4 โปรแกรมจะท าการเปิดแฟ้มดว้ยค าสัง่ open ซึง่เป็นการเปิดแฟ้มเพื่ออ่านเท่านัน้ 
ออ็ปเจก็ทีไ่ดจ้ากการเปิดแฟ้มจะถูกเกบ็ไวใ้น f เพื่อใชส้ าหรบัอา้งองิแฟ้ม บรรทดัที ่6 โปรแกรมอ่าน
ขอ้มลูจากแฟ้มในครัง้เดยีวดว้ยค าสัง่ read และพมิพข์อ้ความทัง้หมดออกทางจอภาพ (บรรทดัที ่7)  

ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการเปิดแฟ้มใหมด่ว้ยค าสัง่ open (เนื่องจากการอ่านแฟ้ม
ดว้ยค าสัง่ read ในครัง้แรกท าใหต้วัชีต้ าแหน่งของแฟ้มชีไ้ปยงัต าแหน่งทา้ยแฟ้มแลว้ เมือ่เปิดแฟ้มใหม่
ตวัชีจ้ะเริม่ทีต่น้แฟ้ม) บรรทดัที ่10 โปรแกรมท าการอ่านแฟ้มดว้ยค าสัง่ readlines ในทีน่ี้ไดก้ าหนด 
sizehint ใหม้คี่าเท่ากบั 15 นัน่คอื แฟ้มจะถูกอ่านขอ้มลูเขา้มา 1 บรรทดั (ถา้สมมตวิ่า 1 บรรทดัม ี30 
ตวัอกัษร เมือ่ก าหนดค่า sizehint มคี่าระหว่าง 1 -  30 ขอ้มลูทีอ่่านไดจ้ะเท่ากบั 1 บรรทดั) และพมิพ์
ขอ้ความทัง้หมดออกทางจอภาพ (บรรทดัที ่11) 

ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่13 โปรแกรมเปิดแฟ้มใหมเ่พื่อใหต้วัชีช้ ีท้ ีต่ าแหน่งเริม่ต้นแฟ้ม บรรทดัที ่
14 โปรแกรมท าการอ่านขอ้มลูทลีะบรรทดัไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะหมดแฟ้มดว้ยค าสัง่ while 1 บรรทดัที ่15 
โปรแกรมอ่านขอ้มลูแบบทลีะบรรทดัโดยใชค้ าสัง่ readline ขอ้ความทีอ่่านไดน้ าไปเปรยีบเทยีบดว้ย
ค าสัง่ if (บรรทดัที ่16) ว่าโปรแกรมอ่านแฟ้มขอ้มลูหมดหรอืยงั (ถา้ความยาวของขอ้มลูทีอ่่านไดม้คี่า
เท่ากบั 0 แสดงว่าขอ้มลูหมดแฟ้มแลว้ แต่ถา้ความยาวเท่ากบั 1 แสดงว่าเป็นบรรทดัว่าง) เมือ่ความยาว
ไมเ่ป็น 0 โปรแกรมท าการพมิพข์อ้ความออกจอภาพ (บรรทดัที ่17) แต่ถา้ความยาวเป็น 0 โปรแกรมจะ
หยดุการท างานของ while ดว้ยค าสัง่ break (บรรทดัที ่18) ผลจากค าสัง่ break ท าใหโ้ปรแกรมท างาน
หลงัค าสัง่ else คอืการปิดแฟ้มขอ้มลู (บรรทดัที ่23) แต่ถา้โปรแกรมไมส่ามารถเปิดแฟ้มไดจ้ะเกดิ
ขอ้ผดิพลาดขึน้ โดยโปรแกรมจะท างานหลงัค าสัง่ except IOError (บรรทดัที ่19) 
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 การอ่านแฟ้มข้อมลูทีละบรรทดั 

 ในบางกรณผีูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการอ่านแฟ้มขอ้มลูเขา้มาประมวลผลทลีะบรรทดั โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเปิดแฟ้มขอ้มลูดว้ยค าสัง่ open ซึง่ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมเมธอดไวใ้หค้อื getline ซึง่อยูใ่นโมดลู 
linecache มรีปูแบบค าสัง่ใชง้านดงันี้ 

linecache.getline(file_name, line_no) 
โดย linecache คอื ชื่อโมดลู, getline คอืชื่อของเมธอดทีท่ าหน้าทีอ่่านแฟ้มขอ้มลูเขา้มาทลีะบรรทดั, 
file_name คอื ชื่อแฟ้มทีต่อ้งการเปิดใชง้าน และ line_no คอื จ านวนบรรทดัทีต่อ้งการอ่าน เมือ่อ่าน
ขอ้มลูแลว้ไมจ่ าเป็นตอ้งปิดแฟ้ม แต่ควรคนืหน่วยความจ าใหก้บัระบบดว้ยเมธอด clearcache() ส าหรบั
รปูแบบการใชง้านแสดงในโปรแกรมที ่10.4 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.4 แสดงการใชค้ าสัง่ getline 

Program Example 10.4: linecache.getline 

1 # read file in line by line 

2 import linecache 

3 FilePath = "C:\Python34\README.txt" 

4 for line in range(5): 

5     print(linecache.getline(FilePath, line)) 

6 linecache.clearcache() 

 

OUTPUT 

This is Python version 3.4.0 beta 1 

=================================== 

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.4 โปรแกรมเริม่ตน้ในบรรทดัที ่2 โดยการ import โมดลู linecache 
เขา้มาท างานในโปรแกรม จากนัน้บรรทดัที ่3 โปรแกรมก าหนดต าแหน่งทีอ่ยูข่องแฟ้มทีต่อ้งการเรยีกใช้
งานชื่อ README.txt ขัน้ตอนต่อไปโปรแกรมใชค้ าสัง่ for (บรรทดัที ่4) เพื่อวนอ่านแฟ้มจ านวน 5 
บรรทดัเขา้มาท างานในโปรแกรม บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีกใชเ้มธอด getline() เพื่ออ่านแฟ้มขอ้มลูทลีะ
บรรทดัโดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื ชื่อแฟ้ม (FilePath) และต าแหน่งบรรทดัทีต่อ้งการอ่าน (line) 
โปรแกรมจะอ่านแฟ้มทลีะ 1 บรรทดัจ านวน 5 บรรทดัพรอ้มกบัพมิพข์อ้มลูในแต่ละบรรทดัออกจอภาพ 
เมือ่เสรจ็สิน้การอ่านแฟ้มแลว้โปรแกรมจะท าการเคลยีรค์่าขอ้มลูทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ าโดยใชเ้มธอด 
clearcache (บรรทดัที ่6) 

 

การอ่านแฟ้มข้อมลูทีละค า 
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 ในบางกรณผีูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการอ่านขอ้มลูจากแฟ้มทลีะค า ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใชเ้มธ
อด split() ช่วยในการแยกค าออกจากแฟ้ม ซึง่แสดงตวัอยา่งการใชง้านดงัในโปรแกรมที ่10.5 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.5 แสดงการใชค้ าสัง่ split 

Program Example 10.5: split 

1 # read file in word by word 

2 FilePath = "C:\Python34\README.txt" 

3 wordTemp = [] 

4 wordCount = 0 

5 file = open(FilePath, 'r') 

6 for line in file: 

7     for word in line.split(): 

8         wordTemp.append(word) 

9         wordCount = wordCount + 1 

10 print(wordTemp) 

11 print(wordCount) 

 

OUTPUT 

['This', 'is', 'Python', 'version', '3.4.0', 'beta', '2', 

'===================================', 'Copyright', '(c)', 

'2001,', '2002,', '2003,', '2004,', 

… 

code', 'but', 'these', 'are', 'entirely', 'optional.', 'All', 

'trademarks', 'referenced', 'herein', 'are', 'property', 

'of', 'their', 'respective', 'holders.'] 

 

The number of word count in this file = 973 

จากโปรแกรมที ่10.5 เป็นตวัอยา่งการอ่านแฟ้มแบบค าต่อค าและน ามาเกบ็ไวใ้นตวัแปรชนิด
ลสิต ์โดยโปรแกรมเริม่ตน้ในบรรทดัที ่2 เป็นการก าหนดชื่อแฟ้มขอ้มลูทีต่อ้งการอ่านชื่อ README.txt 
บรรทดัที ่3 ก าหนดค่าตวัแปร wordTemp เป็นลสิตว์่าง ([..]) เพื่อเกบ็ค าทีอ่่านไดจ้ากแฟ้ม และบรรทดัที ่
4 ก าหนดค่าตวัแปร wordCount เท่ากบั 0 เพื่อใชใ้นการนบัค าทีอ่่านไดจ้ากแฟ้ม ขัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่
5 โปรแกรมเปิดแฟ้มชื่อ README.txt เพื่ออ่านอยา่งเดยีว เมือ่เปิดแฟ้มเสรจ็แลว้โดยไม่มขีอ้ผดิพลาด
ใดๆ เกดิขึน้ โปรแกรมจะใชค้ าสัง่ for เพื่ออ่านขอ้มลูจากแฟ้มเขา้มาทลีะบรรทดั (บรรทดัที ่6) ขอ้มลูที่
อ่านไดใ้นแต่ละบรรทดัจะถูกเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ line จากนัน้บรรทดัที ่7 โปรแกรมเรยีกใชเ้มธอดชื่อ 
split เพื่อแยกขอ้มลูในตวัแปร line ออกเป็นค าๆ เกบ็ไวใ้นตวัแปร word โดยท างานรว่มกบัค าสัง่ for 
เมือ่แยกแต่ละค าในบรรทดัแลว้ ค าทีแ่ยกไดจ้ะถูกน าไปเกบ็ในลกัษณะแบบต่อค าโดยใชค้ าสัง่ append 
(บรรทดัที ่8) เกบ็ไวใ้นตวัแปร wordTemp พรอ้มกบันับจ านวนค าทีอ่่านเขา้มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร 
wordCount (บรรทดัที ่9) เมือ่โปรแกรมอ่านแฟ้มขอ้มลูหมดแลว้จะท าการพมิพค์ าทัง้หมดทีเ่กบ็ไวใ้นตวั
แปร wordTemp แสดงออกทางจอภาพ (บรรทดัที ่10) ค าสัง่สุดทา้ยจะพมิพจ์ านวนค าทีน่ับไดท้ัง้หมด
ออกจอภาพ (บรรทดัที ่11) 
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ตวัช้ีต าแหน่งในแฟ้มข้อมูล 

การเขยีนโปรแกรมกบัแฟ้มขอ้มลูบางครัง้ผูเ้ขยีนมคีวามจ าเป็นตอ้งการหาต าแหน่งของตวัชีใ้น
แฟ้มทีก่ าลงัท างานอยูใ่นขณะนัน้ หรอืตอ้งการอ่าน-เขยีนแฟ้มในต าแหน่งทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการระบุ
เอง โดยปกตขิณะทีท่ าการเปิดแฟ้ม ตวัชีจ้ะอยูท่ีต่ าแหน่งเริม่ตน้แฟ้ม แต่ถา้เป็นกรณกีารเขยีนแฟ้มเพิม่ 
(append) ต าแหน่งตวัชีจ้ะอยูท่ีด่า้นทา้ยของแฟ้ม ไพธอนไดเ้ตรยีมเมธอดชื่อ tell ไวใ้หเ้พื่อบอกให้
ผูเ้ขยีนโปรแกรมไดท้ราบว่าต าแหน่งตวัชี ้ณ ขณะปัจจุบนัอยูต่ าแหน่งไหนในแฟ้มขอ้มลู และเมือ่
ตอ้งการยา้ยต าแหน่งตวัชีไ้ปในต าแหน่งต่างๆ ในแฟ้มจะใชค้ าสัง่ seek ซึง่มรีปูแบบคอื 

seek(offset[, from]) 
โดย seek คอื ค าสัง่ทีใ่ชเ้คลือ่นยา้ยต าแหน่งตวัชีไ้ปยงัต าแหน่งต่างๆ ในแฟ้มขอ้มลู offet คอื 

จ านวนขอ้มลูทีต่อ้งการเคลื่อนผ่านไป (มหีน่วยเป็นไบต)์ และ from ใชร้ะบุต าแหน่งอา้งองิเพื่อ
เคลื่อนยา้ยไปยงัต าแหน่งต่างๆ ในแฟ้ม ถา้ก าหนด from มคี่าเท่ากบั 0 หมายถงึค าสัง่ seek จะอา้งองิ
จากจดุเริม่ตน้ของแฟ้ม ถา้ก าหนดค่าเท่ากบั 1 หมายถงึ ใชต้ าแหน่งปัจจุบนัในการอา้งองิ และก าหนดค่า
เท่ากบั 2 หมายถงึ อา้งองิจากดา้นทา้ยของแฟ้ม ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.6 

 

Input File: TEST.txt 

This is Python version 3.4.0 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.6 แสดงการใชค้ าสัง่ tell และ seek 

Program Example 10.6: tell and seek 

1 # tell and seek method 

2 file = open("TEST.txt", "r+") 

3 str = file.read(10); 

4 print ("Read String is : ", str) 

5 # Check current position 

6 position = file.tell(); 

7 print ("1.Current file position after read 1:", position) 

8 # Reposition pointer at the beginning once again 

9 position = file.seek(5, 0); 

10 print ("2.Current file position after seek 1:", position) 

11 str = file.read(10); 

12 print ("Again read String is : ", str) 

13 print ("2.Current file position after read 2:", file.tell()) 

14 # Reposition pointer at the current position 

15 position = file.seek(0, 1); 

16 print ("3.Current file position after seek 2:", position) 

17 str = file.read(10); 

18 print ("3.Again read String is : ", str) 

19 print ("3.Current file position after read 3: ", position) 

20 # Reposition pointer at the end of file 

21 position = file.seek(0, 2); 

22 print ("4.Current file position after seek 3:", position) 

23 str = file.read(10); 
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24 print ("4.Again read String is : ", str) 

25 print ("4.Current file position after read 4: ", position) 

26 # Close opend file 

27 file.close() 

 

OUTPUT 

1.Read String is : This is Py 

1.Current file position after read 1: 10 

2.Current file position after seek 1: 5 

2.Again read String is : is Python  

2.Current file position after read 2: 15 

3.Current file position after seek 2: 15 

3.Again read String is : version 3. 

3.Current file position after read 3: 25 

4.Current file position after seek 3: 28 

4.Again read String is :  

4.Current file position after read 4: 28 

จากโปรแกรมที ่10.6 แสดงการใชเ้มธอด tell และ seek บรรทดัที ่2 โปรแกรมเริม่ตน้ดว้ยการ
เปิดแฟ้มชื่อ TEST.txt เพื่ออ่านและเขยีนโดยทีข่อ้มลูเดมิยงัคงอยู ่ในแฟ้มดงักล่าวมขีอ้ความคอื “This is 
Python version 3.4.0” เกบ็อยู ่ข ัน้ตอนต่อไปบรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการอ่านแฟ้มจ านวน 10 ตวัอกัษร
เกบ็ไวใ้นตวัแปร str เมือ่สัง่พมิพข์อ้มลูจะไดผ้ลลพัธ์คอื “This is Py” (ในบรรทดัที ่4) ส าหรบัต าแหน่ง
ของตวัชีปั้จจุบนัจะอยู่ทีต่ าแหน่ง 10 (อกัษรตวั t) แสดงในรปูที ่10.1 
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รปูท่ี 10.1 แสดงการอ่านแฟ้มดว้ยเมธอด read(10) 

ล าดบัต่อไปโปรแกรมตอ้งการแสดงต าแหน่งของตวัชีแ้ฟ้มปัจจุบนั โดยใชเ้มธอด tell (บรรทดัที ่
6) ผลลพัธข์องต าแหน่งตวัชีปั้จจบุนัเกบ็ไวใ้นตวัแปร position เมือ่พมิพค์่าในตวัแปรดงักล่าว (บรรทดัที ่
7) ออกมาจะไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 10 (ต าแหน่งของตวัอกัษร t) ต่อจากนัน้บรรทดัที ่9 โปรแกรมใชค้ าสัง่ 
seek(5, 0) เพื่อเลื่อนต าแหน่งตวัชีก้ลบัไปยงัต าแหน่งเริม่ตน้ของแฟ้ม (from = 0) และนบัอกัษรจากตน้
แฟ้มไปอกี 5 (offset = 5) ตวัอกัษร ดงันัน้ท าใหต้วัชีปั้จจบุนัจะอยูต่ าแหน่งที ่5 (ตวัอกัษร i แสดงในรปูที ่
10.2) จากนัน้บรรทดัที ่11 โปรแกรมออกค าสัง่ใหอ่้านแฟ้มขอ้มลูไปอกี 10 ตวัอกัษรเกบ็ไวใ้น str เมือ่
พมิพข์อ้มลูทีอ่ยูใ่น str จะไดผ้ลลพัธค์อื “is Python ” ส าหรบัต าแหน่งตวัชีปั้จจุบนัหลงัจากอ่านแฟ้มแลว้
จะอยูต่ าแหน่งที ่15 แสดงดงัรปูที ่10.2 
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รปูท่ี 10.2 แสดงการเลื่อนต าแหน่งตวัชีด้ว้ยเมธอด seek(5, 0) และอ่านแฟ้มดว้ย read(10) 
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ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่15 โปรแกรมเลื่อนต าแหน่งตวัชีโ้ดยอา้งองิจากต าแหน่งทีอ่ยูปั่จจุบนั 
(from = 1) และค่าของ offset จะตอ้งถูกก าหนดใหม้คี่าเท่ากบั 0 เท่านัน้ (มฉิะนัน้โปรแกรมจะเกดิ
ผดิพลาด) เมือ่โปรแกรมพมิพค์่าตวัชี ้(บรรทดัที ่16) หลงัจากใชค้ าสัง่ seek(0, 1) ต าแหน่งตวัชีม้คี่า
เท่ากบั 15 จากนัน้บรรทดัที ่17 โปรแกรมเริม่อ่านตวัอกัษรไปอกี 10 ตวัเริม่จากต าแหน่งตวัอกัษรตวัที ่
15 (อกัษร v) เกบ็ไวใ้นตวัแปร str เมือ่พมิพค์่าในตวัแปรดงักล่าว (บรรทดัที ่18) ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 
“version 3.” และเมือ่พมิพค์่าต าแหน่งตวัชีปั้จจบุนั (บรรทดัที ่19) จะมคี่าเท่ากบั 25 แสดงในรปูที ่10.3 
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รปูท่ี 10.3 แสดงการเลื่อนต าแหน่งตวัชีด้ว้ยเมธอด seek(0, 1) และอ่านแฟ้มดว้ย read(10) 

ในล าดบัถดัไปบรรทดัที ่21 โปรแกรมท าการเลื่อนตวัชีไ้ปยงัต าแหน่งทา้ยแฟ้มดว้ยค าสัง่ seek(0, 2) 
โดยก าหนดพารามเิตอร ์from เท่ากบั 2 และค่า offset ตอ้งเท่ากบั 0 เท่านัน้ ท าใหต้วัชีปั้จจุบนัอยู่ที่
ต าแหน่งที ่28 ซึง่เป็นต าแหน่งสุดทา้ยของแฟ้มขอ้มลู ต่อจากนัน้บรรทดัที ่23 โปรแกรมท าการอ่าน
ตวัอกัษรอกี 10 ตวั โดยเริม่อ่านจากต าแหน่งที ่28 (EOF) ซึง่ในกรณีนี้จะไม่มตีวัอกัษรใหอ่้านแลว้ 
เพราะตวัชีต้ าแหน่งอยูท่ีท่า้ยแฟ้ม ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะพมิพค์่าว่างออกจอภาพ (บรรทดัที ่24) และต าแหน่ง
ตวัชีปั้จจุบนัจะอยูต่ าแหน่งที ่28 (บรรทดัที ่25) ดงัรปูที ่10.4  
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รปูท่ี 10.4 แสดงการเลื่อนต าแหน่งตวัชีด้ว้ยเมธอด seek(0, 2) และอ่านแฟ้มดว้ย read(10) 

 
การเขียนแฟ้มข้อมลู 

 การเขยีนหรอืการปรบัปรงุขอ้มลูในแฟ้มส าหรบัภาษาไพธอนนิยมใชเ้มธอด write() และ 
writelines() ส าหรบัค าสัง่ print>> ไพธอน 3 ไดย้กเลกิไปแลว้ มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

f.write(string) 
โดย f คอื ออ็ปเจก็ของแฟ้มขอ้มลูจรงิทีต่อ้งการอ้างถงึ, write คอื ค าสัง่ในการเขยีนแฟ้มขอ้มลู และ 
string คอื ขอ้ความทีต่อ้งการเขยีนลงแฟ้ม  

f.writelines(sequence) 
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โดย f คอื ออ็ปเจก็ของแฟ้มขอ้มลูจรงิทีต่อ้งการอ้างถงึ, writelines คอื ค าสัง่ในการเขยีนแฟ้มขอ้มลู และ 
sequence คอื ชุดของขอ้ความทีต่อ้งการเขยีนลงแฟ้ม ส าหรบัตวัอยา่งการเขยีนแฟ้มขอ้มลูแสดงดงั
ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.7 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.7 แสดงการใชค้ าสัง่ write และ writelines 

Program Example 10.7: write vs writelines 

1 # write, writelines 

2 string1 = "hello world in the new file\n" 

3 string2 = "and another line\n" 

4 sequence = ["Sequence string line 1\n", "Sequence string line 

2"] 

5 file = open("newfile.txt", "w")  

6 file.write(string1)  

7 file.write(string2) 

8 file.writelines(sequence) 

9 file.close() 

 

OUTPUT 

OUTPUT: myfile.txt 

 

hello world in the new file 

and another line 

Sequence string line 1 

Sequence string line 2 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.7 บรรทดัที ่2 โปรแกรมท าการก าหนดขอ้ความใหก้บั string1 
เท่ากบั “hello world in the new file\n”, string2 เท่ากบั “and another line\n” (บรรทดัที ่2) และรายการ
ของขอ้ความไวใ้น sequence เท่ากบั ["Sequence string line 1\n", "Sequence string line 2"] (บรรทดั
ที ่3) ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการเปิดแฟ้มชื่อ myfile.txt ในโหมดเขยีนทบั (w) และสัง่ใหท้ า
การเขยีนแฟ้มดว้ยค าสัง่ write (บรรทดัที ่6) กบั string1 และ string2 (บรรทดัที ่7) ส าหรบัค าสัง่ 
writelines จะใชเ้ขยีนขอ้มลูกบัค่าทีอ่ยู่ตวัแปร sequence (บรรทดัที ่8)  

เมือ่เปิดแฟ้มชื่อ myfile.txt ในไดเรคทรอรีปั่จจุบนัจะปรากฎขอ้ความดงัแสดงในตวัอยา่งเอาตพ์ุต
ขา้งบน 

 

การใช้ค าสัง่ with กบัแฟ้มข้อมลู 

 ไพธอนไดเ้สนอค าสัง่ทีใ่ชส้ าหรบัเปิดแฟ้มเพิม่เตมิใหก้บัผูเ้ขยีนโปรแกรม คอื ค าสัง่ with ซึง่
ค าสัง่ดงักล่าวเป็นค าสัง่ทีใ่ชง้านค่อนขา้งง่าย มคีวามสามารถในการปิดแฟ้ม (ไมต่อ้งใชค้ าสัง่ close) และ
เคลยีรข์อ้มลูทีอ่ยูใ่นหน่วยความจ าแบบอตัโนมตั ิซึง่มรีปูแบบค าสัง่คอื  

with open(filename) as file 
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โดย filename คอื ชื่อแฟ้มทีต่อ้งการเปิดใชง้าน, file คอื อ๊อปเจก็ทีอ่า้งองิไปยงั filename เพื่อ
น าไปใชง้าน ตวัอยา่งการเปิดแฟ้มดว้ยค าสัง่ with แสดงในโปรแกรมที ่10.8 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.8 แสดงการใชค้ าสัง่ with 

Program Example 10.8: with 

1 # with with open file 

2 # use with to read file 

3 with open("newfile.txt") as file 

4     for line in file: 

5         print (line) 

6  

7 #use with to write file 

8 with open("hello.txt", "w") as file: 

9     file.write("Hello World") 

 

OUTPUT 

hello world in the new file 

and another line 

Sequence string line 1 

Sequence string line 2 
 

OUTPUT 

OUTPUT: hello.txt 

 

Hello World 

 โปรแกรมที ่10.8 เป็นการใชค้ าสัง่ with ในการอ่านและเขยีนแฟ้มขอ้มลู บรรทดัที ่3 โปรแกรม
จะใชค้ าสัง่ with ท าการสรา้งอ๊อปเจก็ทีอ่า้งองิไปยงัแฟ้มขอ้มลูในหน่วยความจ าถาวรชื่อ newfile.txt โดย
ใชช้ื่อส าหรบัอา้งองิชื่อ file บรรทดัที ่4 โปรแกรมใชค้ าสัง่ for เพื่ออ่านขอ้มลูทีอ่า้งดว้ยอ๊อปเจก็ file ไปใช้
งานครัง้ละ 1 บรรทดัเกบ็ไวใ้นตวัแปร line จากนัน้บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการพมิพข์อ้มลูทีอ่ยูใ่นตวั
แปร line ออกจอภาพ โปรแกรมจะท างานไปเรือ่ยๆ จนกว่าขอ้มลูจะหมดแฟ้ม  

ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่8 โปรแกรมจะท าการเปิดแฟ้มชื่อ hello.txt ในโหมดการเขยีน บรรทดัที ่9 
โปรแกรมท าการเขยีนขอ้ความว่า “Hello World” ลงไปในแฟ้มดงักล่าว เมือ่เปิดแฟ้ม hello.txt ทีอ่ยูใ่น
ไดเรคทรอรีปั่จจบุนัจะปรากฎผลลพัธใ์นตวัอยา่งเอาตพ์ุตดา้นบน สงัเกตว่าการใชค้ าสัง่ with ไม่
จ าเป็นตอ้งท าการปิดแฟ้มเหมอืนการใชค้ าสัง่ open โดยไม่มคี าสัง่ with ก ากบั 

     

การจดัการแฟ้มและไดเรคทรอร่ี  

ภายในโมดลู os ของไพธอน มฟัีงชนัและเมธอดส าหรบับรหิารจดัการเกีย่วกบัการประมวลผล
แฟ้มขอ้มลู (file processing) ไวอ้ยา่งมากมาย เมือ่ตอ้งการน ามาใชง้าน อนัดบัแรกจะตอ้งท าการ import 
เขา้มาในโปรแกรมเสยีก่อน ล าดบัต่อไปจงึเรยีกใชง้านฟังชนัเหล่านัน้ได ้ 
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 การเปล่ียนช่ือแฟ้มข้อมลู มรีปูแบบค าสัง่คอื  

os.rename("current_finename", "new_filename") 
โดย current_finename คอืชื่อแฟ้มปัจจุบนัทีต่อ้งการเปลีย่นชื่อ และ new_filename คอืชื่อแฟ้ม

ใหม่  

การลบแฟ้มข้อมูล มรีปูแบบค าสัง่คอื  

os.remove("finename") 
โดย finename คอืชื่อแฟ้มปัจจุบนัทีต่อ้งการลบทิง้ 

การสร้างไดเรคทรอรี่ มรีปูแบบค าสัง่คอื  

os.mkdir("dirname") 
โดย dirname คอื ชื่อไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการสรา้งขึน้ใหม่ 

การเปล่ียนท่ีอยู่ของไดเรคทรอร่ี มรีปูแบบค าสัง่คอื  

os.chdir("newname") 
โดย newname คอื ชื่อไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการยา้ยเขา้ไปท างาน 

การแสดงไดเรคทรอร่ีปัจจบุนั มรีปูแบบค าสัง่คอื  

os.getcwd() 
เมธอดนี้ไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ารามเิตอร ์

การลบไดเรคทรอรี่ มรีปูแบบค าสัง่คอื  

os.rmdir("dirname") 
โดย dirname คอื ชื่อไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการลบทิง้ 

ส าหรบัตวัอยา่งการจดัการแฟ้มและไดเรคทรอรี ่แสดงในโปรแกรมที ่10.9 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่10.9 ตวัอยา่งการจดัการแฟ้มและไดเรคทรอรี ่

Program Example 10.9: file & directory management 

1 # file and directory management 

2 import os 

3 # Rename a file from test1.txt to test2.txt 

4 os.rename("test1.txt", "test2.txt") 

5 # Delete file test2.txt 

6 os.remove("test2.txt") 

7 # Create a directory "C:\\test" 

8 os.mkdir("C:\\test1") 

9 # Changing a directory to "C:\\test1" 

10 os.chdir("C:\\test1") 

11 # This would give location of the current directory 

12 print("Current directory is:",os.getcwd()) 
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13 # This would  remove "C:\\test1"  directory. 

14 os.rmdir("C:\\test1") 

 

OUTPUT 

 

Current directory is: C:\test1 

 ส าหรบัการใชง้านฟังชนัและเมธอดเกีย่วกบัการจดัการแฟ้มและไดเรคทรอรีเ่พิม่เตมิ สามารถ
อ่านไดใ้นภาคที ่5 เรือ่ง Standard Library of Python  

 

 

 

จบบทท่ี 10 
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# Object-oriented Programming Example

class Car:

   __brand  = 'No brand'

   color  = 'No color'

   speed  = 0

   wheel  = 4

   seat   = 4

   register_number = 0

     

   def __init__(self, color='white', *args):

      self.color = color

      if (len(args) != 0):

         self.__brand = args[0]

         self.speed = args[1]

         self.wheel = args[2]

         self.seat = args[3]

      else:

         print("No argument for overriding")

      Car.register_number += 1

   

   def getBrand(self):

      return self.__brand

      

   def setBrand(self, brand):

      self.__brand = brand

   def display(self):

      print("The details of (%s) car are: color(%s) speed(%d) wheel(%d) 

seat(%d) 

reg(%d)"%(self.__brand,self.color,self.speed,self.wheel,self.seat,self.regi

ster_number))

      

   def __del__(self):

      class_name = self.__class__.__name__

      print(class_name, "object has destroyed")

   

class Accessory:

   radio = 'yes'

   mobile = 'option'

   aircondition = 'yes'

   def setAccessory(self, radio, mobile, aircon):

      self.radio = radio

      self.mobile = mobile

      self.aircondition = aircon

      

   def displayAccessory(self, brand):

      print("The accessories of (%s) are: radio(%s) mobile(%s) 

aircon(%s)"%(brand,self.radio,self.mobile,self.aircondition)) 

            

class ModernCar(Car, Accessory):

      

   def setBrand(self, brand):

      self.__brand = brand

      

car1 = ModernCar('blue','Toyota',150,4,4)

car1.display()

car1.setAccessory('yes','no','yes')

car1.displayAccessory(car1.getBrand())

car1._Car__brand = 'Honda'

car1.displayAccessory(car1.getBrand())

del car1

              (Super Class)               (Data hinding)

            Class variable

       Class variable

                                                                   

                  
                             (Variable-length arguments)

                               

                                 

                              

             Encapsulation                 
                                    

              

      constructor

      deconstructor                   

              (Super Class)

                    
                   

                                      

                                    

                         

                   (Inheritance) 
        Car     Accessory

              (Child class)

                
                  

               

                           Constructor
                  

                
             

         :                                                                  
      Deconstructor       

Comment                 

ภ                                 ภ ษ       
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(Object-Oriented Programming: OOP) 

Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods
Car ClassObject Car 1

Object Car 2

Object Car 3

Object Car 4
Object Car 5

Object Car 6

Object Car 7

extend

extend

extend

extend
extend

 

1.                                    (Programming Paradigms) 

แนวความคดิในการเขยีนโปรแกรม คอื วธิกีารพืน้ฐานของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึง่
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่  

 การเขยีนโปรแกรมเชงิฟังก์ชนั (Functional programming) หรอืเชงิโครงสรา้ง 
(Structure programming) หรอืแบบกระบวนการ (Procedure programming) 

 การเขยีนโปรแกรมเชงิค าสัง่ (Imperative programming) 

 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object-Oriented Programming)  

 การเขยีนโปรแกรมเชงิตรรกะ (Logic programming)  

นอกจากรปูแบบหลกัทัง้ 4 แลว้ ยงัมอีกีรปูแบบหนึ่งซึง่ขยายความสามารถของโมดูลโปรแกรม 
โดยใชว้ธิกีารตดัแทรกโปรแกรม เรยีกว่า การโปรแกรมเชงิหน่วยยอ่ย (Aspect-Oriented programming)  

ในบทเรยีนก่อนๆ ทีผ่่านมาของหนงัสอืเล่มนี้ เป็นการกล่าวถงึการเขยีนโปรแกรมเชงิฟังชนั
เกอืบทัง้หมด แต่มแีทรกเกี่ยวกบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุไวบ้า้ง เช่น การเรยีกใชง้าน Attribute    
เมธอด หรอืการใชง้านคลาส เป็นตน้ ส าหรบัในบทน้ีจะเจาะลกึส าหรบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุดว้ย
ภาษาไพธอน  

 

2.                                    (Object-Oriented Programming Concept: OOP) 

ก่อนจะเขา้สู่เนื้อหาการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ จ าเป็นตอ้งกล่าวถงึการเขยีนโปรแกรมในรปู
แบบเดมิๆ ก่อนว่าท าไมการเขยีนโปรแกรมแบบเก่าจงึเริม่ถูกแทนทีด่ว้ยแนวคดิแบบเชงิวตัถุ การเขยีน
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โปรแกรมในรปูแบบเดมิมจีุดบกพรอ่งอยา่งไร และแบบใหมส่ามารถแกไ้ขจดุบกพร่องเหล่านัน้ได้จรงิ
หรอืไม ่ลองมาส ารวจความแตกต่างระหว่างการเขยีนโปรแกรมทัง้ 2 แบบกนัก่อน 

                         ฟ        (Functional/Structure/Procedure programming) 
จดัเป็นการเขยีนโปรแกรมในรปูแบบเก่า มลีกัษณะการเขยีนโปรแกรม คอื การมองปัญหาหนึ่งๆ 
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ แลว้จงึค่อยแกไ้ขไปทลีะส่วนจนกว่าจะไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ ซึง่ประยกุตม์าจากวธิคีดิ
ของมนุษยน์ัน่เอง เช่น เมือ่ตอ้งการแกปั้ญหาโจทยค์ณิตศาสตรเ์รือ่งสมการเชงิเสน้ Ax + By = C ถา้
มนุษยค์ดิโดยปราศจากเครื่องค านวณ จะแยกค านวณประโยคคณติศาสตรน์ี้ทลีะส่วน โดยเริม่ตน้จาก น า
ค่าคงที ่A คณูกบัค่าในตวัแปร x เมือ่ไดค้ าตอบแลว้ทดไวใ้นกระดาษก่อน ขัน้ต่อไปค านวณ B คณู y 
ค าตอบทีไ่ดจ้ะน าไปรวมกบั A คณู x ผลรวมทีไ่ดจ้ะถูกน าไปเปรยีบเทยีบกบัค่าคงที ่C ในล าดบัสุดทา้ย 
สงัเกตว่าปัญหาถูกแยกและท างานเป็น 4 ขัน้ตอน คอื 

1) A คณูกบั x ผลลพัธท์ีไ่ด ้ พกัไวใ้นกระดาษทด 

2) B คณูกบั y ผลลพัธท์ีไ่ด ้ พกัไวใ้นกระดาษทด 

3) Ax + By ผลลพัธท์ีไ่ด ้ พกัไวใ้นกระดาษทด 

4) เปรยีบเทยีบค่า Ax + By กบั C ผลลพัธท์ีไ่ด ้ เป็นจรงิยตุกิารท างาน ถา้เป็นเทจ็
กลบัไปแกไ้ข 

ถา้ตอ้งการหาค าตอบจากสมการเชงิเสน้ทีม่รีปูแบบ Ax + By = C จะตอ้งท าขัน้ตอนในลกัษณะ
ดงักล่าวนี้เสมอๆ จงึเรยีกว่า งานแบบฟังชนั (Function) หรอืแบบกระบวนการ (Procedure) นัน่เอง 
ส าหรบัมุมมองในการพฒันาโปรแกรม ค าสัง่จะเรยีงต่อกนัไปเรือ่ยๆ ทลีะบรรทดั โปรแกรมจะเริม่ท างาน
จากค าสัง่แรกสุดเรือ่ยไปจนถงึค าสัง่ทา้ยสุดเป็นอนัจบโปรแกรม อาจมกีารสรา้งเป็นโปรแกรมยอ่ยๆ ใน
โปรแกรมใหญ่บา้งเพื่อลดค าสัง่ทีซ่ ้าซอ้นลง 

                         ? ขนาดของโปรแกรม (จ านวนบรรทดัของโปรแกรม หรอื lines of 
code) จะขึน้อยูก่บัความซบัซอ้นของปัญหา ถา้โปรแกรมมขีนาดและความซบัซอ้นไมม่ากจะไมก่่อใหเ้กดิ
ปัญหาและไมยุ่ง่ยากในการทีจ่ะพฒันาโปรแกรมดว้ยวธินีี้  ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ปัญหามขีนาดใหญ่และ
ซบัซอ้นมากๆ จะท าใหก้ารเขยีนโปรแกรมซบัซอ้นตามไปดว้ย และยงัพบปัญหาในเรือ่งของการน า
โปรแกรมทีเ่ขยีนแลว้กลบัมาใชใ้หม ่(Reusable) การแกไ้ข (Modifying) การขยายเพิม่เตมิ (Extensible) 
การบ ารงุรกัษา (Maintenance) ในระยะยาวอกีดว้ย 

                (Object) คอื แนวคดิการพฒันาโปรแกรมรปูแบบใหมท่ีน่ ามาใชก้นัในปัจจบุนั 
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้กบัการการเขยีนโปรแกรมแบบเชงิฟังชนั ถงึแมร้ปูแบบการเขยีนจะ
ค่อนขา้งยากและมคีวามซบัซอ้น แต่จะส่งผลดต่ีอการดูแลรกัษาโปรแกรมในระยะยาว ซึง่แนวคดินี้จะ
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แยกปัญหาหรอืแยกระบบงานออกเป็นส่วนยอ่ยเช่นกนั เพื่อลดความซบัซอ้นใหน้้อยลง ส่วนยอ่ยหรอื
โปรแกรมยอ่ยเรยีกว่า คลาส (Class) ภายในคลายจะประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ(Properties/Attributes) 
และพฤตกิรรมการตอบสนองกบัสิง่เลา้ภายนอก (Behaviors/Methods)  

                                      

 เขา้ใจง่าย เพราะการท างานจะเลยีนแบบสภาพแวดลอ้มจรงิ โดยอาศยัการมองทุกอยา่ง
เป็นวตัถุ (Object) ทีม่หีน้าทีแ่ละความหมายในตวั 

 บ ารงุรกัษาและแกไ้ขโปรแกรมไดง้่าย ลดผลกระทบต่อส่วนอื่นของโปรแกรม 

 มคีวามปลอดภยัสงู เพราะจดัการกบัความผดิพลาดของโปรแกรมไดด้ ี

 การซอ้นขอ้มลู (Information hidden) และมกีลไกในการเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งปลอดภยั 

 มคีุณสมบตัใินการสบืทอด (Inheritance) 

 น ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้(Reusability) ลดขัน้ตอนในการเขยีนโปรแกรม 

 โปรแกรมมคีุณภาพสงู ใชไ้ดห้ลายแพลตฟรอม (platform) 

                                       

 เขา้ใจยากส าหรบัผูเ้ริม่ต้นเขยีนโปรแกรมหรอืถนดัเขยีนโปรแกรมแบบเชงิฟังชนัมาก่อน 

 ท างานไดช้า้กว่าภาษาโปรแกรมทีพ่ฒันาดว้ยแนวความคดิแบบเชงิฟังชนั 

 ภาษามคีวามก ากวม ถา้มลีกัษณะการสบืทอดทีซ่บัซอ้น (Multiple inheritance) 
 

                            (Object Oriented Programming) 

 การโปรแกรมเชงิวตัถุหรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า OOP เป็นวธิกีารเขยีนโปรแกรมโดยมองสิง่ต่างๆ ใน
ระบบเป็นวตัถุ (Object) ชิน้หนึ่ง  

       คอื การมองภาพสิง่ต่างๆ เป็นวตัถุเป้าหมาย โดยภายในวตัถุประกอบดว้ยคุณสมบตัขิอง
วตัถุ (Properties หรอื Attributes) กบัพฤตกิรรมหรอืการกระท าทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
(Behaviors) ตวัอยา่งของวตัถุในสภาพความเป็นจรงิ เช่น  

วตัถุ     ษ   ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ(Properties) คอื มตีา ห ูจมกู ลิน้ ผวิหนงั ผม สผีวิ  
ความสงู สดัส่วน ความเป็นหญงิ-ชาย สญัชาต ิอาย ุชื่อ-นามสกุล เป็นตน้ และมพีฤตกิรรมการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Behavior) เช่น การกนิ นอน นัง่ ยนื เดนิ ต่อสู ้เป็นตน้ 
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Behaviors
Eat()
Sleep()
Sit()
Walk()
Fight()
...

Properties
Name = John
Eyes = black
Ears = long
Nose = prominent
Skin = white
Height = 175
Weight = 72
Age = 60
...

 

วตัถุ       ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิคอื มสีมอง ฟัน งา ผวิหนงั เลบ็เทา้ งวง หาง ห ูตา ปาก 
ล าตวั เป็นตน้ และมพีฤตกิรรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น เดนิ นอน กนิ วิง่ ขบัถ่าย เล่น ผสม
พนัธุ ์ลากซุง เป็นตน้ 

Properties
Brain = yes
Ivory = 8.5
Teeth = 6
Ears = big
Nose = long
Skin = brown
Height = 220
Weight = 2,500
Age = 15
...

Behaviors
Eat()
Sleep()
Sit()
Walk()
Play()
...

 

วตัถุ         ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิคอื มสีรีถ ขนาด รุ่น ประเภท เชือ้เพลงิทีใ่ช ้
ความเรว็ จ านวนทีน่ัง่ ก าลงัขบั เป็นตน้ และมพีฤตกิรรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น เคลื่อนที ่เรง่
ความเรว็ หยดุหรอืเบรก เลีย้ว เป็นตน้ 

Properties
Color = orange
Size = small
Type = racing car
Model = FX1
Speed = 250
Power = 350
...

Behaviors
Move()
Speed()
Brake()
Stop()
...
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วตัถุ              ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิคอื มคีวามรว็ หน่วยความจ า เมาส ์คยีบ์อรด์ 
เสยีง จอภาพ เมนบอรด์ พดัลม ระบบปฏบิตักิาร รุน่ ส ีขนาด เป็นตน้ และมพีฤตกิรรมการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ เช่น เล่นเกมส ์ฟังเพลง เขยีนโปรแกรม ชมภาพยนต ์พมิพง์าน คน้หาขอ้มลู ชมเวบ็ไซต ์
chat เป็นตน้ 

Properties
CPU = 3.0 GHz
MEM = 8 GB
Mouse =  optical
Keyboard = Standard
Monitor = 18 inch
Sound = yes
...

Behaviors
Game()
Search()
Work()
Programming()
...

 

วตัถุ       Enter             ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิคอื มรีปูรา่ง ขนาด ส ีภาษาหรอืตวั
อกัษรบนปุ่ ม เป็นตน้ และมพีฤตกิรรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น การกด การปล่อย การกดคา้ง 
การสัง่งานโปรแกรมท างาน การขึน้บรรทดัใหม ่เป็นตน้ 

Properties
Shape = ractangle
Size = meduim
Color =  white
Language = Thai
...

Behaviors
Push()
Release()
Hold()
Operate()
...

 

วตัถุ  Google search engine ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิคอื ช่องส าหรบักรอกขอ้มลู เมนู
คน้หา แผนที ่gmail ปฏทินิ แปลภาษา โลโก ้ปุ่ มคน้หา รปูร่างเวบ็ ขนาดเวบ็ ส ีภาษา เป็นตน้ และมี
พฤตกิรรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น การคน้หา การจดัเรยีงรายทีค่น้หา การจดัอนัดบัเวบ็ การ
เชื่อมโยงขอ้มลู การแสดงผล เป็นตน้ 
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Properties
InputText = 100
SearchMenu = top
MapMenu =  top
Translate = right
Logo = center
...

Behaviors
Search()
Sort()
Display()
Grade()
...

 

   การเขยีนโปรแกรมแบบ OOP จะพยายามมองทุกสิง่ทุกอยา่งในมมุของการโปรแกรมใหเ้ป็น
วตัถุ ก่อนทีจ่ะสรา้งออบเจก็ตข์ึน้มาไดต้อ้งสรา้งคลาสขึน้มาก่อนเสมอ คลาสกเ็ปรยีบเสมอืนแมแ่บบ 
แมพ่พิมห์รอืพมิพเ์ขยีว ส่วนวตัถุ คอื สิง่ทีเ่กดิจากแมพ่มิพ ์วตัถุทีเ่กดิจากคลาสเดยีวกนัจงึมคีุณสมบตัิ
พืน้ฐานเหมอืนกนั ดงันัน้ในการสรา้งวตัถุต่างๆ ขึน้มา ตอ้งอยูใ่นคลาสใดคลาสหนึ่งเสมอ ซึง่แสดงในรปู
ที ่11.1 

Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods

Properties

Methods
Car ClassObject Car 1

Object Car 2

Object Car 3

Object Car 4
Object Car 5

Object Car 6

Object Car 7

extend

extend

extend

extend
extend

 

       11.1 แสดงการสรา้งวตัถุจากคลาสรถยนต์ 

 จากรปูที ่11.1 แสดงใหเ้หน็ถงึการสรา้งวตัถุจากคลาสรถยนต์ (Car Class) ทีเ่ปรยีบเสมอืน
พมิพเ์ขยีวใหก้บัรถยนต์รุน่ใหม่ๆ  ทีถู่กสรา้งในเวลาต่อมา โดยคุณสมบตัหิลกัๆ จะถูกถ่ายทอดมาจาก 
Car Class เช่น จ านวนลอ้ พวงมาลยั ระบบเกยีร ์การท างานของเครือ่งยนต ์เชือ้เพลงิทีใ่ชง้าน ระบบ
ไฟฟ้า เป็นตน้ และพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัถ่ายทอดมา เช่น การเคลื่อนที ่การหยุด การเบรค การเลีย้ว การ
เปิดปิดระบบไฟฟ้า เป็นต้น แต่เมือ่สรา้งเป็นวตัถุใหม ่เช่น Object Car 5 ซึง่เป็นรถของต ารวจ อาจจะ
เพิม่คุณสมบตัเิฉพาะดา้นขึน้มาใหมไ่ด ้เช่น ส ีสญัญาณไฟ ความเรว็ อุปกรณ์วทิยสุื่อสาร เป็นต้น แต่ถา้
เป็นวตัถุชนิดรถแขง่ (Object Car 6) จะมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิพเิศษ เช่น ความเรว็ และระบบรกัษาความ
ปลอดภยั เป็นต้น    

              (Operation) หรอืความหมายเดยีวกบัเมธอด (Method) นัน่เอง เป็นวธิใีนการ
ควบคุมหรอืสัง่งานพฤตกิรรมต่างๆ ของวตัถุ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หรอืค าสัง่ตามทีเ่ราตอ้งการ 
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          (Instance) คอื วตัถุทีใ่ชง้านจรงิๆ ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในคลาสนัน้ๆ เช่น วตัถุทีถู่กสรา้ง
จากคลาสรถยนต ์(Car Class) กจ็ะเป็นอนิสแตนซข์องคลาสรถยนต์นัน่เอง 

                /              (Encapsulation/Data hinding) คอื การห่อหุม้ขอ้มลู โดย
การรวมขอ้มลูและฟังก์ชนัเขา้ไวใ้นวตัถุตวัเดยีวและมกีลไกทีจ่ะอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใิหว้ตัถุอื่นๆ 
สามารถเขา้ถงึได ้แสดงในรปูที ่11.2 

Function

Function
Function

Function

Properties

Behaviors

 

       11.2 แสดงจดัระเบยีบขอ้มลูและฟังชนัใหอ้ยูใ่นวตัถุเดยีวกนั 

          (Inheritance) คอื คลาสแมห่รอืคลาสหลกั (Super Class) สามารถสบืทอด
คุณสมบตัต่ิางๆ ไปยงัคลาสลกู (Sub Class) ได ้ซึง่คลาสลกูจะรบัคุณสมบตัทิุกอย่างมาจากคลาสแม ่
และสามารถเพิม่เตมิคุณสมบตัใิหมเ่ฉพาะตวัของตนเองเขา้ไปได ้(เป็นการขยายลกัษณะพเิศษหรอื
ความสามารถของวตัถุชนิดใหม่) ดงัรปูที ่11.3 

CAR CLASS

Properties
Gear system

Engine

Fuel

Electric system

...

Behaviors
Move()

Speed()

Stop()

Brake()

...

PRIVATE CAR

Properties
Gear system

Engine

Fuel

Electric system

Color

Safety

Door lock

...

Behaviors
Move()

Speed()

Stop()

Brake()

SafetyLock()

DoorLock()

...

ECO CAR

Properties
Gear system

Engine

Fuel

Electric system

Color

Safety

Door lock

Gear auto

Finger scan

...

Behaviors
Move()

Speed()

Stop()

Brake()

FingerStart()

BreakABS()

...

 

       11.3 แสดงคุณสมบตักิารสบืทอดรถยนต ์
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 จากรปูที ่11.3 เป็นตวัอยา่งของการสบืทอดคุณสมบตัจิากคลาสรถยนต ์(Car Class) ซึง่มี
คุณสมบตัพิืน้ฐาน เช่น ระบบเกยีร ์น ้ามนัเชือ้เพลงิ เครือ่งยนต ์ระบบไฟฟ้า และมคีวามสามารถในการ
เคลื่อนที ่หยดุ เรง่ เบรค เป็นตน้ เมือ่น าพมิพเ์ขยีวดงักล่าวมาขยายเป็นรถยนตช์นิดส่วนตวั (Private 
Car) กจ็ะไดร้บัคุณสมบตัพิืน้ฐานมาครบทัง้หมด แต่รถยนตส์่วนบุคคลสามารถเพิม่เตมิคุณสมบตัพิเิศษ
อื่นๆ เขา้ไป เช่น ส ีระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบการลอ็คประตู พืน้ทีใ่ชง้าน เป็นตน้ ต่อจากนัน้น า
รถยตส์่วนบุคคลมาเป็นต้นแบบ (Extend) โดยดดัแปลงประสทิธภิาพ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพใน
ปัจจบุนั คอื รถยตแ์บบ ECO Car โดยเพิม่คุณสมบตัอิื่นๆ เขา้ไปเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 
เช่น ระบบเกยีรแ์บบอตัโนมตั ิระบบสแกนลายน้ิวมอื ระบบเบรคอตัโนมตั ิเป็นตน้  

           (Polymorphism) คอื เป็นคุณสมบตัขิองวตัถุใหมท่ีเ่กดิจากวตัถุแมช่นิดเดยีวกนั มี
ความสามารถเหมอืนแมแ่ต่ผลลพัธก์ารด าเนินงานไมเ่หมอืน คอื มลีกัษณะเฉพาะตวั ดงัรปูที ่11.4 

CAR CLASS

Properties
Gear system

...

Behaviors
Speed(60 km/h)

PRIVATE CAR

Properties
Gear system

...

Behaviors
Speed(100 km/h)

RACING CAR

Properties
Gear system

...

Behaviors
Speed(240 km/h)

SPORT CAR

Properties
Gear system

...

Behaviors
Speed(430 km/h)

 

       11.4 แสดงคุณสมบตักิารฟ้องรปู 

จากรปูที ่11.4 แสดงความสามารถในการพอ้งรปูของการพฒันาโปรแกรมดว้ย OOP จาก
ตวัอยา่ง คลาสรถยนต ์(Car Class) เป็นคลาสแม่ทีส่ามารถเพิม่ความเรว็ในการเคลื่อนทีไ่ดส้งูสุด คอื 60 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง เมือ่น าคลาสตน้แบบมาสรา้งเป็นรถยนตส์่วนบุคคล (Private) จะยงัคงความสามารถ
ในการวิง่ไดเ้หมอืนคลาสแม่ แต่ท าความเรว็เพิม่ขึน้อกี 40 กโิลเมตรต่อชัว่โมง (100 กโิลเมตรต่อชัว่โมง) 
แต่ถา้น าแบบไปสรา้งเป็นรถแขง่ (Racing) จะสามารถเพิม่ความเรว็ไดถ้งึ 240 กโิลเมตรต่อชัว่โมง แต่ถา้
น าตน้แบบมาสรา้งเป็นรถยนตส์ปอรต์จะมคีวามเรว็สงูสุดถงึ 430 กโิลเมตรต่อชัว่โมง จากตวัอยา่งนี้
แสดงใหเ้หน็การพอ้งรปูในเรือ่งของความเรว็รถยนต์นัน่เอง 
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Class variable คอื ตวัแปรทีส่ามารถใชง้านรว่มกนั (Share) ระหว่างอนิสแตนซแ์ละต่าง
อนิสแตนซไ์ด ้โดยตวัแปร Class variable จะถูกก าหนดขึน้ภายในคลาสแต่อยูน่อกเมธอดของคลาส  

      (Method) คอืฟังกช์นัชนิดหนึ่งทีถู่กสรา้งขึน้ภายในคลาส เพื่อใชด้ าเนินการกระท าที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของวตัถุ 

           /             /      (Attributes/Properties/Data) คอื ตวัแปร ค่าคงที ่หรอื 
Class variable ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคลาสและวตัถุอยูภ่ายในคลาส 

              (Constructor) คอื เมธอดหรอืฟังกช์นัทีส่รา้งตวัเองโดยอตัโนมตัเิมือ่มกีาร
สรา้งวตัถุหรอือนิสแตนซจ์ากคลาส มเีป้าหมายเพื่อเป็นการก าหนดสภาพแวดลอ้มก่อนเริม่ตน้การ
ท างาน ส าหรบัไพธอนมชีื่อเมธอด คอื __init__() 

                (Destructor) คอื เมธอดหรอืฟังกช์นัทีท่ างานหลงัจากมกีารเรยีกใชค้ าสัง่ลบ
วตัถุหรอือนิสแตนซ ์(del object) มเีป้าหมายเพื่อเป็นการเคลยีรค์่าตวัแปรต่างๆ ก่อนคนืหน่วยความจ า
ใหก้บัระบบ ชื่อเมธอด คอื __del__() 

Overriding method/function คอื เมธอดหรอืฟังชนัทีม่ชีื่อเหมอืนกนักบัเมธอดในคลาสแม่ แต่
มกีารด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนั  

Overloading method/function คอื เมธอดหรอืฟังชนัทีช่ื่อเหมอืนกนั แต่สามารถแยกการ
ท างานของแต่ละฟังกช์นัดว้ยอากวิเมนต์ 

Overloading operator ตวัด าเนินการทีท่ างานไดก้บัขอ้มลูหลายชนิด 

 

3.                                        

             (Creating class) 

การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุจะมองทุกสิง่เป็นวตัถุ ดงันัน้ก่อนทีจ่ะสรา้งวตัถุใดๆ ขึน้มา
จ าเป็นตอ้งสรา้งพมิพเ์ขยีวหรอืคลาสขึน้มาเสยีก่อน (การสรา้งคลาสจงึเป็นกระบวนการแรกของแนวคดิ
ของการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ) รปูแบบค าสัง่ในการสรา้งคลาสของภาษาไพธอนเขยีนไดด้งันี้ คอื 

class ClassName: 

   'Optional class documentation string' 

   class_suite 
การประกาศคลาสจะใชค้ยีเ์วริด์คอื class ตามดว้ยชื่อของคลาส และปิดทา้ยดว้ย : (Colon) 

'Optional class documentation string' คอื ค าอธบิายเกีย่วกบัคุณลกัษณะของคลาสทีส่รา้งขึน้ 
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สามารถเขา้ถงึค าอธบิายดงักล่าวไดโ้ดยใชค้ าสัง่ ClassName.__doc__ (ค าอธบิายของคลาสอาจไมม่กี็
ได ้: optional), class_suite เป็นส่วนของค าสัง่และคุณสมบตัต่ิางๆ ทีอ่ยูภ่ายในคลาส ประกอบไปดว้ย 
สมาชกิของคลาส แอตทรบิวิต์และเมธอดต่างๆ เป็นตน้ ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งคลาสแสดงในโปรแกรม
ที ่11.1 

Program Example 11.1: creating class 

1 # Creating car class(private attributes & methods) 

2 class Car: 

3     # attributes 

4     color = "No brand yet" 

5     brand = "No brand yet" 

6     number_of_seats = 4 

7     number_of_wheels = 4 

8     maxSpeed = 0 

9     registration_number = 0 

10      

11     def __init__(self, color, brand, number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed): 

12         self.color = color 

13         self.brand = brand 

14         self.number_of_seats = number_of_seats 

15         self.number_of_wheels = number_of_wheels 

16         self.maxSpeed = maxSpeed 

17         self.registration_number += 1 

18   

19     # methods 

20     def setColor(self,x): 

21         self.Color = x 

22          

23     def setBrand(self,x): 

24         self.brand = x 

25  

26     def setNumberOfSeats(self,x): 

27         self.number_of_seats = x 

28          

29     def setNumberOfWeels(self,x): 

30         self.number_of_wheels = x 

31  

32     def setMaxSpeed(self,x): 

33         self.maxSpeed = x 

34   

35     def printData(self): 

36         print("The color of this car is :", self.color) 

37         print("The car was manufactured by :", self.brand) 

38         print("The number of seats is :", 

self.number_of_seats, "seats.") 

39         print("The number of wheels is :", 

self.number_of_wheels, "wheels.") 

40         print("The maximum speed is :", self.maxSpeed, 

"km/h.") 

41         print("The registration number is :", 

self.registration_number) 
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42  

43 # Creating instance and use it 

44 car1 = Car('red','Toyota',4,4,150) 

45 car1.printData() 

46 car1.color = 'Blue' 

47 car1.printData() 

48 car2 = Car('Yello','Honda',4,4,170) 

49 car2.printData() 

 

OUTPUT 

The color of this car is : red 

The car was manufactured by : Toyota 

The number of seats is : 4 seats. 

The number of wheels is : 4 wheels. 

The maximum speed is : 150 km/h. 

The registration number is : 1 

The color of this car is : Blue 

The car was manufactured by : Toyota 

The number of seats is : 4 seats. 

The number of wheels is : 4 wheels. 

The maximum speed is : 150 km/h. 

The registration number is : 1 

The color of this car is : Yello 

The car was manufactured by : Honda 

The number of seats is : 4 seats. 

The number of wheels is : 4 wheels. 

The maximum speed is : 170 km/h. 

The registration number is : 1 

จากโปรแกรมที ่11.1 แสดงการประกาสคลาสรถยนตช์ื่อ Car (บรรทดัที ่2) โดยมแีอตทรบิวิต ์6 
(บรรทดัที ่3) ตวัประกอบดว้ย color (สขีองรถต)์ ไมก่ าหนดค่าเริม่ตน้, brand (รุน่หรอืยีห่อ้) ไม่
ก าหนดค่าเริม่ตน้, number_of_seats (จ านวนทีน่ัง่) ค่าเริม่ตน้เท่ากบั 4, number_of_wheels (จ านวน
ลอ้) เท่ากบั 4, maxSpeed (ความเรว็สงูสุด) เท่ากบั 0 และ registration_number (ซึง่เป็นการ
ลงทะเบยีนรถยนตท์ีส่รา้งไวแ้ลว้ทัง้หมด จะถูกเพิม่ค่าครัง้ละ 1 ทุกครัง้เมือ่มกีารสรา้งอนิสแตนซข์ึน้ใหม่) 
เท่ากบั 0 ตามล าดบั ต่อไปโปรแกรมจะท าการก าหนดค่าเริม่ตน้ส าหรบัตวัแปรต่างๆ (บรรทดัที ่11) ดว้ย
เมธอดคอนสตรกัเตอร ์__init__() โดยน าอารก์วิเมนตท์ีร่บัเขา้มาก าหนดใหก้บัตวัแปรทีป่ระกาศไว ้การ
อา้งถงึตวัแปรในคลาสจะตอ้งขึน้ตน้ดว้ยค าว่า self น าหน้า เช่น self.color ซึง่หมายถงึตวัแปรนี้จะถูกใช้
งานภายในอนิสแตนซเ์ดยีวกนัเท่านัน้ ไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัอนิสแตนซอ์ื่นๆ ได ้เมธอดนี้จะท างาน
เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ขณะสรา้งอนิสแตนซข์องคลาส Car  

ล าดบัถดัไปโปรแกรมจะสรา้งเมธอดชื่อ setColor (บรรทดัที ่20) ซึง่ท าหน้าทีก่ าหนดค่าสใีหก้บั
ตวัแปร color โดยมพีารามเิตอรท์ีใ่ชง้าน 2 ตวัคอื self และ x ซึง่ self คอืการอา้งถงึตวัเอง (ชีข้อ้มลู
ภายในอนิสแตนซข์องตวัเอง) และ x คอื สขีองรถยนตท์ีต่อ้งการก าหนด (เมือ่เรยีกใชง้านเมธอดนี้ไม่
ตอ้งส่งค่าใหก้บัพารามเิตอร ์self) ในคลาส Car มหีลายเมธอดทีท่ าหน้าทีก่ าหนดค่าใหก้บัตวัแปรต่างๆ 
ดงันี้คอื ก าหนดยีห่อ้รถยนต ์setBrand (บรรทดัที ่23),  จ านวนทีน่ัง่ setSeats (บรรทดัที ่26), จ านวน
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ลอ้ setWheels (บรรทดัที ่29), ความเรว็สงูสุดทีส่ามารถท าความเรว็ได ้setMaxSpeed (บรรทดัที ่32) 
และแสดงขอ้มลูรถยนตท์ัง้หมด printData (บรรทดัที ่35)  

เมือ่ตอ้งการใชง้านคลาสดงักล่าวจะตอ้งท าการสรา้งอนิสแตนซ์ (บรรทดัที ่44) ขึน้ก่อน (ซึง่จะ
อธบิายอยา่งละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป) พรอ้มกบัส่งค่าอารก์วิเมนตใ์หก้บัคอนสตรกัเตอรอ์ยา่งเหมาะสม 
เช่น car1 = Car('red', 'Toyota', 4, 4, 150) เมือ่สรา้งอนิสแตนซแ์ลว้ จะใชอ้นิสแตนซท์ีส่รา้งขึน้เรยีกใช้
งานแอตทรบิวิตแ์ละเมธอดทีป่ระกาศไวใ้นคลาสได ้เช่น car.color = ‘blue’ หรอื car.setColor(‘Blue’) 
เป็นตน้ จากตวัอยา่งโปรแกรมนี้ใหส้งัเกตทีต่วัแปร registration_number มคี่าเท่ากบั 1 ตลอดเวลาไม่
เปลีย่นแปลง ซึง่ในความเป็นจรงิเมือ่มกีารสรา้งอนิสแตนซใ์หมทุ่กๆ ครัง้ ค่าดงักล่าวควรจะเพิม่ขึน้ไป
ตามจ านวนของรถยนตท์ีถู่กสรา้งขึน้ (มหีมายเลขทะเบยีนรถทีไ่มซ่ ้ากนั) ทัง้นี้เป็นเพราะว่าตวัแปร
ดงักล่าวมขีอบเขตการใชง้านเฉพาะในอนิสแตนซข์องตนเองเท่านัน้ ฉะนัน้การเพิม่ค่า 
registration_number ในเมธอดคอนสตรกัเตอร ์__init__ จงึไม่มผีลกบัการสรา้งอนิสแตนซใ์หม่ แสดงใน
รปูที ่11.5 

Car Class

Attributes

color = "No brand yet"

brand = "No brand yet"

number_of_seats = 4

number_of_wheels = 4

maxSpeed = 0

registration_number = 0

Methods

__init__(self, color, brand, 

number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed)

setColor(self,x)

setBrand(self,x)

setNumberOfSeats(self,x)

setNumberOfWeels(self,x)

setMaxSpeed(self,x)

printData(self)

Creating 

instance
Creating 

instance

Toyota instance

Attributes

color = "red"

brand = "Toyota"

number_of_seats = 4

number_of_wheels = 4

maxSpeed = 150

registration_number = 1

Methods

__init__(self, color, brand, 

number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed)

setColor(self,x)

setBrand(self,x)

setNumberOfSeats(self,x)

setNumberOfWeels(self,x)

setMaxSpeed(self,x)

printData(self)

Honda instance

Attributes

color = "Yello"

brand = "Honda"

number_of_seats = 4

number_of_wheels = 4

maxSpeed = 170

registration_number = 1

Methods

__init__(self, color, brand, 

number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed)

setColor(self,x)

setBrand(self,x)

setNumberOfSeats(self,x)

setNumberOfWeels(self,x)

setMaxSpeed(self,x)

printData(self)

Car1 Car2

 

       11.5 แสดงการสรา้งอนิสแตนซร์ถยนต ์Toyota และ Honda 

 
Note: แอตทรบิวิต ์(Attribute) และคุณสมบตั ิ(Propertie) มคีวามหมายเดยีวกนั ส่วนฟังชนั 
(Function) เมธอด (Method) หรอื พฤตกิรรม (Behavior) มคีวามหมายไปในท านองเดยีวกนั 
การอธบิายในเชงิทฤษฏนีิยมใช้ คุณสมบตั ิและ พฤตกิรรมมากกว่า ส่วนในทางปฏบิตันิิยมใช ้
แอตทรบิวิต ์และ เมธอดแทน 
โปรแกรมตวัอยา่งที ่11.1 เป็นการสรา้งคลาสทีใ่ชแ้อตทรบิวิตช์นิดโลคอล (Local) เท่านัน้ คอื

สามารถใชง้านเฉพาะภายในอนิสแตนซเ์ดยีวกนัเท่านัน้ ไมส่ามารถใชข้า้มอนิสแตนซไ์ด ้ดงันัน้ใน
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โปรแกรมที ่11.2 และรปูที ่11.6 จะแสดงการประกาศแอตทรบิวิตช์นิด Variable class ซึง่เป็นตวัแปรที่
สามารถใชง้านรว่มกนัระหว่างอนิสแตนซท์ีส่รา้งจากคลาสเดยีวกนั 

Program Example 11.2: class variable 

1 # Creating Car class(Class variable) 

2 class Car: 

3     # attributes 

4     color = "No brand yet" 

5     brand = "No brand yet" 

6     number_of_seats = 4 

7     number_of_wheels = 4 

8     maxSpeed = 0 

9     registration_number = 0 

10      

11     def __init__(self, color, brand, number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed): 

12         self.color = color 

13         self.brand = brand 

14         self.number_of_seats = number_of_seats 

15         self.number_of_wheels = number_of_wheels 

16         self.maxSpeed = maxSpeed 

17         Car.registration_number += 1 

18   

19     # methods 

20       

21     def printData(self): 

22         print("The color of this car is :", self.color) 

23         print("The car was manufactured by :", self.brand) 

24         print("The number of seats is :", 

self.number_of_seats, "seats.") 

25         print("The number of wheels is :", 

self.number_of_wheels, "wheels.") 

26         print("The maximum speed is :", self.maxSpeed, 

"km/h.") 

27         print("The registration number is :", 

self.registration_number) 

28  

29 # Creating instance and use it 

30 car1 = Car('red','Toyota',4,4,150) 

31 car1.printData() 

32 car2 = Car('Yello','Honda',4,4,170) 

33 car2.printData() 

 

OUTPUT 

The color of this car is : red 

The car was manufactured by : Toyota 

The number of seats is : 4 seats. 

The number of wheels is : 4 wheels. 

The maximum speed is : 150 km/h. 

The registration number is : 1 

The color of this car is : Yello 

The car was manufactured by : Honda 

The number of seats is : 4 seats. 

The number of wheels is : 4 wheels. 
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The maximum speed is : 170 km/h. 

The registration number is : 2 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.2 มคีวามตัง้ใจใหต้วัแปร registration_number เป็นชนิด Class 
variable (บรรทดัที ่9) ซึง่เมื่อพจิารณาคร่าวๆ แลว้ เหมอืนกบัตวัแปรธรรมดาทัว่ไป ไมไ่ดม้คีวามพเิศษ
แตกต่างจากตวัแปรอื่นๆ เช่น color หรอื brand เป็นตน้ แต่เมือ่สรา้งอนิสแตนซ ์เมธอดคอนสตรกัเตอร์
จะเปลีย่นคุณสมบตัขิองตวัแปร registration_number เป็นตวัแปรชนิด Class variable โดยใชก้ารอา้ง
ชื่อคลาส Car แทน self (บรรทดัที ่17) เช่น Car.registration_number += 1 เมือ่สรา้งอนิสแตนซต์วัแรก
จะท าใหต้วัแปร registration_number เพิม่ค่าจาก 0 เป็น 1 (บรรทดัที ่30) และเมือ่สรา้งอนิสแตนซท์ี่
สอง ค่าในตวัแปร registration_number จะเพิม่เป็น 2 (บรรทดัที ่32) ดงัแสดงในรปูที ่11.6 แสดงภาพ
ของการสรา้งอนิสแตนซ ์Car1 และ Car2 ส่งผลใหต้วัแปร registration_number เพิม่ค่าเป็น 2 (เหมอืน
สรา้งรถยนต์มาแลว้ 2 คนัหรอืเลขทะเบยีนรถยนตท์ีไ่ม่ซ ้ากนั 2 หมายเลขนัน่เอง) 

Car Class

Attributes

color = "No brand yet"

brand = "No brand yet"

number_of_seats = 4

number_of_wheels = 4

maxSpeed = 0

registration_number = 0

Methods

__init__(self, color, brand, 

number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed)

Car.registration_number += 1

printData(self)

Creating 

instance
Creating 

instance

Toyota instance

Attributes

color = "red"

brand = "Toyota"

number_of_seats = 4

number_of_wheels = 4

maxSpeed = 150

registration_number = 1

Methods

__init__(self, color, brand, 

number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed)

Car.registration_number += 1

printData(self)

Honda instance

Attributes

color = "Yello"

brand = "Honda"

number_of_seats = 4

number_of_wheels = 4

maxSpeed = 170

registration_number = 2

Methods

__init__(self, color, brand, 

number_of_seats, 

number_of_wheels, maxSpeed)

Car.registration_number += 1

printData(self)

Car1 Car2

 
       11.6 แสดงการใชง้านตวัแปร Class variable (registertion_number) 

เพื่อใหเ้หน็ภาพการสรา้งคลาสและการใชง้านตวัแปรใหช้ดัเจนขึน้ ผูเ้ขยีนจะขอยกตวัอยา่งการสรา้ง
คลาสพนกังาน (Employee) อกีสกัตวัอยา่งดงัรปูที ่11.7 และโปรแกรมตวัอยา่งที ่11.3 
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Employee Class

Attributes

empCount = 2

name

Salary

Methods

__init__(self, name, salary)

displayCount(self)

displayEmployee(self)

Lisa instance

Attributes

empCount = 

name = Lisa

Salary = 20000

Methods

__init__(self, name, salary)

displayCount(self)

displayEmployee(self)

John instance

Attributes

empCount = 

name = John

Salary = 25000

Methods

__init__(self, name, salary)

displayCount(self)

displayEmployee(self)

Creating

employee1

 instance

Creating 

employee2

instance

Class variable

John
Lisa

Class variable

 

       11.7 แสดงการสรา้งอนิสแตนซพ์นกังานส าหรบั John และ Lisa 

Program Example 11.3: creating employee class 

1 # Creating instance objects of Employee class 

2 class Employee: 

3    'To declear super class Employee for all employee' 

4    empCount = 0 

5  

6    def __init__(self, name, salary): 

7       self.name = name 

8       self.salary = salary 

9       Employee.empCount += 1 

10     

11    def displayCount(self): 

12      print ("Total Employee =%d" % Employee.empCount) 

13  

14    def displayEmployee(self): 

15       print ("Name : ", self.name,  ", Salary: ", 

self.salary) 

16  

17 #Creating instance objects 

18 employee1 = Employee("John", 25000) 

19 employee2 = Employee("Lisa", 20000) 

20 employee1.displayEmployee() 

21 employee2.displayEmployee() 

22 employee1.displayCount() 

 

OUTPUT 

Name :  John , Salary:  25000 

Name :  Lisa , Salary:  20000 

Total Employee = 2 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.3 แสดงการสรา้งคลาสพนกังาน (Employee) เริม่จากประกาศว่า
เป็น class ชื่อ Employee (บรรทดัที ่2) ในบรรทดัถดัมาเป็นการเขยีนค าอธบิายเกีย่วกบัคลาสทีส่รา้งว่า
มหีน้าทีอ่ย่างไร (บรรทดัที ่3) บรรทดัต่อไปเป็นการประกาศตวัแปรชนิด Class variable (บรรทดัที ่4) 
ชื่อ empCount ซึง่เป็นตวัแปรทีใ่ช้นบัจ านวนของพนกังานทัง้หมด โดยตวัแปรดงักล่าวจะใชง้านรว่มกนั
ระหว่างอนิสแตนซท์ีส่รา้งจากคลาสหนกังาน บรรทดัถดัไปเป็นเมธอดพเิศษ (บรรทดัที ่6) ทีเ่รยีกว่า 
คอนสตรกัเตอร ์(Constructor) ชื่อว่า __init__() ท าหน้าทีก่ าหนดค่าเริม่ตน้เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ส าหรบัคลาสพนกังาน เมธอดดงักล่าวจะท างานเมือ่มกีารสรา้งอนิสแตนซ์ใหม่จากคลาสพนกังาน เมธอด
นี้มพีารามเิตอร ์3 ตวัคอื self, name และ salary โดย self หมายถงึตวัคลาสพนกังานเอง (ชีต้วัเอง) 
ผูเ้ขยีนโปรแกรมไมจ่ าเป็นต้องส่งค่าอากวิเมนต์ใหก้บั self เขา้มายงัเมธอดคอนสตรกัเตอร ์ตวัแปร 
name คอื ชื่อพนกังาน และ salary คอืเงนิเดอืนของพนักงานแต่ละคน  

การประกาศเมธอดในไพธอนจะประกาศเหมอืนการประกาศฟังชนัตามทีไ่ดเ้คยศกึษามาในบท
ก่อนๆ อารก์วิเมนตท์ีส่่งเขา้มายงัคอนสตรกัเตอรจ์ะถูกก าหนดใหก้บัตวัแปร name (การใชง้านตวัแปรใน
คอนสตรกัเตอรต์อ้งอา้งดว้ย self ก่อนเสมอ) คอื self.name = name เช่นเดยีวกบั salary แต่มขีอ้สงัเกต
ว่าการอา้งถงึตวัแปร empCount จะอา้งชื่อคลาสก่อน ไมใ่ช่ self ทัง้นี้เพราะว่า คยีเ์วริด์ self หมายถงึ 
ขอ้มลูภายในขอบเขตของเมธอดเท่านัน้ แต่ถา้ตอ้งการอา้งไปยงัตวัแปรนอกเมธอดทีเ่ป็นตวัแปรชนิด 
Class variable ตอ้งอา้งชื่อคลาสก่อน คอื Emplyee.empCount ตวัแปรนี้จะเกบ็จ านวนของพนกังานเมือ่
มกีารสรา้งอนิสแตนซใ์หมทุ่กๆ ครัง้ (คลา้ยกบัการรบัพนกังานใหมเ่ขา้มาในบรษิทั ถา้มกีารสรา้ง
อนิสแตนซ ์3 อนิสแตนซ ์จะท าใหค้่า empCount = 3)  

บรรทดัถดัไป (บรรทดัที ่11) เป็นเมธอด DisplayCount โดยมพีารามเิตอร ์self ตวัเดยีวเท่านัน้ 
ส าหรบัหน้าทีข่องเมธอดนี้คอื พมิพจ์ านวนสมาชกิทัง้หมดของพนกังานและเมธอด DisplyEmployee 
(บรรทดัที ่14) จะพมิพช์ื่อพรอ้มกบัเงนิเดอืนทัง้หมดของพนกังาน จากนัน้โปรแกรมจะสรา้งอนิสแตนซ ์
employee1 ชื่อ John และไดร้บัเงนิเดอืนเท่ากบั 25,000 ส่วน employee2 คอื Lisa และไดร้บัเงนิเดอืน 
20,000 ตามล าดบั 

 
Note: การตัง้ชื่อแฟ้ม ควรตัง้ใหต้รงกบัชื่อคลาสทีส่รา้งขึน้ เช่น คลาส Employee ควรตัง้ชื่อ
แฟ้มเป็น Employee.py 

 

                          (Creating instance objects) 

การสรา้งอนิสแตนซส์ าหรบัวตัถุ สามารถสรา้งไดโ้ดยการระบุชื่อคลาสตน้แบบและใส่
อารก์วิเมนตใ์หต้รงกบัเมธอดทีค่อนสตรกัเตอร ์(__init__) ก าหนดไว ้โดยไมต่อ้งส่งค่าใหก้บัอารก์วิเมนต ์
self ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.4 
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Program Example 11.4: creating instances of Object 
1 #Creating instance objects 

2 employee1 = Employee("John", 25000) 

3 employee2 = Employee("Lisa", 20000) 

4 employee1.displayEmployee() 

5 employee2.displayEmployee() 

6 employee1.displayCount() 

7 employee1.empCount = 5 

8 employee1.salary = 30000 

9 employee2.salary = 28000 

10 employee1.displayEmployee() 

11 employee2.displayEmployee() 

12 employee2.displayCount() 

 

OUTPUT 

Name :  John , Salary:  25000 

Name :  Lisa , Salary:  20000 

Total Employee = 2 

Name :  John , Salary:  30000 

Name :  Lisa , Salary:  28000 

Total Employee = 2 

แสดงตวัอยา่งการสรา้งอนิสแตนซข์องวตัถุโดยอา้งองิจากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.3 ส าหรบั
โปรแกรมที ่11.4 เริม่ตน้จากบรรทดัที ่2 โปรแกรมท าการสรา้งอนิสแตนซช์ื่อ employee1 โดยก าหนด
อารก์วิเมนต ์2 ตวัคอื name = John และ salary = 25000 ต่อจากนัน้ท าการสรา้งอนิสแตนซ ์
employee2 (บรรทดัที ่3) โดยก าหนดอารก์วิเมนต ์2 ตวัเช่นเดยีวกนั คอื name = Lisa และ salary = 
20000 การสรา้ง employee1 จะส่งผลใหค้อนสตรกัเตอรก์ าหนดชื่อ John และเงนิเดอืนเท่ากบั 25000 
เกบ็ไวใ้นตวัแปร name และ salary ตามล าดบั พรอ้มกบัท าการเพิม่ค่าของ empCount เป็น 1 เมือ่ 
employee2 ถูกสรา้งคอนสตรกัเตอรก์จ็ะก าหนด name = Lisa และ salary = 20000 และเพิม่ค่า 
empCount เป็น 2 ตามล าดบั ในบรรทดัที ่4, 5 โปรแกรมเรยีกเมธอด displayEmployee() ของ
อนิสแตนซ ์employee1 และ employee2 เพื่อแสดงขอ้มลู ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื "Name :  John , Salary:  
25000" และ "Name :  Lisa , Salary:  20000" ตามล าดบั  

ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่6 โปรแกรมเรยีกเมธอด displayCount() ซึง่จะใหผ้ลลพัธเ์ป็น 2 
เนื่องจากสรา้งพนกังานไปแลว้จ านวน 2 คนนัน่เอง ต่อจากนัน้โปรแกรมบรรทดัที ่7 จะทดสอบ
ก าหนดค่าตวัแปร Clas variable คอื cmpCount ใหม้คี่าเท่ากบั 5 พรอ้มกบัก าหนดเงนิเดอืนใหมใ่หก้บั 
John เท่ากบั 30,000 และ Lisa เท่ากบั 28,000 ในบรรทดัที ่8 และ 9 ต่อจากนัน้ท าการพมิพข์อ้มลูของ 
John และ Lisa พรอ้มทัง้แสดงขอ้มลูของ empCount (บรรทดัที ่10, 11, 12) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่า
เงนิเดอืนใหม่ทีก่ าหนดใหจ้ะสามารถปรบัปรงุได ้แต่ค่าของ empCount จะไมส่ามารถก าหนดเขา้ไปได้
โดยตรง ตอ้งก าหนดผ่านเมธอดเท่านัน้ ซึง่จ ากล่าวในหวัขอ้ต่อไป   
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                               (Accessing attributes and methods) 

การเขา้ถงึแอตทรบิวิตแ์ละเมธอดของวตัถุสามารถท าไดโ้ดยการอา้งชื่ออนิสแตนซข์องวตัถุตามดว้ย
สญัลกัษณ์ . และชื่อของเมธอดหรอืแอตทรบิวิต์ แต่ถา้เป็นตวัแปรชนิด Class variable ตอ้งอา้งโดยใช้
ชื่อคลาส ซึง่มรีปูแบบดงันี้ 

การเขา้ถงึแอตทรบิวิตข์องวตัถุแบบปกต ิ 

Instance of Object.attribute 
 เช่น car1.color หรอื employee1.name 

การเขา้ถงึเมธอดของวตัถุแบบปกต ิ 

Instance of Object.method() 
 เช่น car1.setColor() หรอื employee1.displayEmployee() 

การเขา้ถงึแอตทรบิวิตช์นิด Class variable  

Class.class_variable 
  เช่น Car.register_number หรอื Employee.empCount 

 ไพธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถเพิม่ แกไ้ข และลบแอตทรบิวิตข์องวตัถุทีไ่มไ่ดส้รา้ง
เอาไวล้่วงหน้าเพิม่เตมิไดท้นัทหีลงัจากสรา้งอนิสแตนซแ์ลว้ เช่น 

 car1.fuel = "binzine" 

 employee1.age = 35 

แอตทรบิวิต ์fuel (น ้ามนัเชือ้เพลงิ) และ age (อายุ) ไมเ่คยถูกประกาศเป็นตวัแปรในคลาส Car และ 
Employee มาก่อน แต่เมือ่สรา้งอนิสแตนซข์องวตัถุแลว้สามารถเพิม่เตมิแอตทรบิวิตต่์างๆ เหล่านี้ไดใ้น
ภายหลงั แต่ผูเ้ขยีนไมแ่นะน าใหท้ าถา้ไมจ่ าเป็น เพราะจะท าใหส้บัสนไดว้่าแอตทรบิวิตท์ีป่ระกาศ
เพิม่เตมิมคีวามจ าเป็นกบัคลาสทีส่รา้งขึน้จรงิหรอืไม ่เพราะการประกาศเพิม่เตมิดว้ยวธินีี้แอตทรบิวิตจ์ะ
ไมป่รากฏอยูใ่นคลาส ส าหรบัการลบแอตทรบิวิตท์ีส่รา้งขึน้ใหใ้ชค้ าสัง่ del และตามดว้ยแอตทรบิวิตท์ี่
ตอ้งการลบเช่น 

  del car1.fuel 

  del employee1.age 

การเขา้ถงึแอตทรบิวิตท์ีไ่ดก้ล่าวมาแลว้เป็นวธิกีารแบบปกต ิแต่ไพธอนมวีธิกีารเขา้ถงึและก าหนดค่าให้
แอตทรบิวิตเ์หล่านี้ไดด้ว้ยฟังชนั getattr(), hasattr(),setattr() และ delattr() ดงันี้ 
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 การเขา้ถงึแอตทรบิวิตด์ว้ยค าสัง่ getattr(obj, name[, default]) โดย obj หมายถงึวตัถุทีใ่ชก้าร
อา้งองิ, name คอืชื่อของแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการใชง้าน ผลลพัธท์ีส่่งกลบัมาจากฟังชนัคอื ค่าทีอ่ยูใ่นแอ
ตทรบิวิตท์ีร่ะบุ ตวัอยา่งเช่น 

  getattr(car1, 'fuel') หรอื getattr(employee1, 'age') 

 ผลลพัธจ์าก fuel คอื benzine และ age คอื 35  

การตรวจสอบแอตทรบิวิตว์่ามอียูห่รอืไม ่ดว้ยค าสัง่ hasattr(obj,name) โดย obj หมายถงึวตัถุทีใ่ชก้าร
อา้งองิ, name คอืชื่อของแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการใชง้าน ผลลพัธท์ีส่่งกลบัมาจากฟังชนัคอื เป็นจรงิเมือ่แอ
ตทรบิวิตท์ีร่ะบุปรากฎอยู ่ถา้ไม่ปรากฎจะเป็นเทจ็ ตวัอยา่งเช่น 

  hasattr(car1, 'fuel') หรอื hasattr(employee1, 'sex') 

 ผลลพัธจ์าก fuel คอื True และ sex คอื False (เพราะไมไ่ดเ้พิม่แอตทรบิวิต ์sex ไว)้ 

การก าหนด (Set) แอตทรบิวิต ์ดว้ยค าสัง่ setattr(obj,name,value) โดย obj หมายถงึวตัถุทีใ่ชก้าร
อา้งองิ, name คอืชื่อของแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการก าหนดค่า และ value คอืค่าทีต่อ้งการก าหนดใหแ้อตทริ
บวิต ์name ถา้แอตทรบิวิตด์งักล่าวไมม่อียู ่ฟังชนั setattr จะสรา้งใหใ้หม่ทนัท ีตวัอยา่งเช่น 

  setattr(car1, 'fuel', 'diesel') หรอื setattr(employee1, 'age', 8) 

 การลบแอตทรบิวิต ์ดว้ยค าสัง่ delattr(obj, name) โดย obj หมายถงึวตัถุทีใ่ชก้ารอา้งองิ, name 
คอืชื่อของแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการลบ ตวัอยา่งเช่น 

  delattr(car1, 'fuel') หรอื delattr(employee1, 'age') 

 

                built-in        (Built-In class attributes) 

 เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสรา้งคลาสใดคลาสหนึ่งขึน้มาใชง้าน ไพธอนจะสรา้งแอตทรบิวิตท์ีเ่รยีกว่า 
built-in attribute มาใหพ้รอ้มกบัคลาสดงักล่าวทนัท ีซึง่แอตทรบิวิตช์นิด built-in นี้จะมหีน้าทีอ่ธบิาย
โครงสรา้งของคลาสและรายละเอยีดของคลาส ดงัต่อไปนี้ 

 __dict__ เป็นแอตทรบิวิตท์ีท่ าหน้าทีแ่สดงรายละเอยีดต่างๆ ทีอ่ยูใ่น namespace ของคลาส 

 __doc__ เป็นแอตทรบิวิตท์ีใ่ชอ้ธบิายหน้าทีข่องคลาสตามทีผู่เ้ขยีนไดส้รา้งขึน้ (ในส่วน class 
document string ซึง่อยูห่ลงัจากการประกาศชื่อคลาส) 

 __name__ เป็นแอตทรบิวิตท์ีใ่ชเ้กบ็ชื่อคลาส 
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 __module__ เป็นแอตทรบิวิตท์ีใ่ชเ้กบ็รายชื่อของโมดลูทีค่ลาสไดก้ าหนดไว ้แอตทรบิวิต์
ดงักล่าวจะเกบ็ฟังชนั __main__ เมือ่อยูใ่นโหมด Interactive (Python shell) 

 __bases__ (ไมม่ใีนไพธอนเวอรช์นั 3.0) แต่มใีนเวอรช์นัทีต่ ่ากว่า ท าหน้าทีเ่กบ็รายชื่อของ
คลาสพืน้ฐานต่างๆ ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านแอตทรบิวิตแ์บบ built-in แสดงในโปรแกรมที ่11.5 

Program Example 11.5: built-in class attributes 
1 # Testing built-in attributes 

2 class Employee: 

3    'To declear super class Employee for all employee' 

4    empCount = 0 

5  

6    def __init__(self, name, salary): 

7       self.name = name 

8       self.salary = salary 

9       Employee.empCount += 1 

10     

11    def displayCount(self): 

12      print ("Total Employee = %d" % Employee.empCount) 

13  

14    def displayEmployee(self): 

15       print ("Name : ", self.name,  ", Salary: ", 

self.salary) 

16  

17    def setEmpCount(self, x): 

18       Employee.empCount = x 

19  

20 #To access built-in attributes 

21 print("Employee.__name__: ",Employee.__name__) 

22 print("Employee.__doc__: ",Employee.__doc__) 

23 print("Employee.__module__: ",Employee.__module__) 

24 print("Employee.__dict__: ",Employee.__dict__) 

 

OUTPUT 

Employee.__name__:  Employee 

Employee.__doc__:  To declear super class Employee for all 

employee 

Employee.__module__:  __main__ 

Employee.__dict__:  {'empCount': 0, '__dict__': <attribute 

'__dict__' of 'Employee' objects>, '__module__': 

'__main__', 'setEmpCount': <function Employee.setEmpCount 

at 0x0000000003EF52F0>, '__doc__': 'To declear super class 

Employee for all employee', 'displayCount': <function 

Employee.displayCount at 0x0000000003EF51E0>, 

'displayEmployee': <function Employee.displayEmployee at 

0x0000000003EF5268>, '__init__': <function 

Employee.__init__ at 0x000000000112D7B8>, '__weakref__': 

<attribute '__weakref__' of 'Employee' objects>} 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.5 แสดงการเรยีกใชง้านแอตทรบิวิตช์นิด built-in ในคลาส 
Employee ส าหรบัการเรยีกใชง้านจะตอ้งอา้งชื่อของคลาสตามดว้ยแอตทรบิวิตท์ีต่อ้งการ เช่น แอตทริ
บวิต ์__name__ (บรรทดัที ่21) เกบ็ชื่อของคลาส ส าหรบัในตวัอยา่งนี้ชื่อ Employee, __doc__ เกบ็
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ขอ้ความใน class document string (บรรทดัที ่22) ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมเขยีนไวห้ลงัการประกาศชื่อคลาส 
(บรรทดัที ่3) มคี่าเท่ากบั “To declear super class Employee for all”, __module__ เกบ็ชื่อของฟังชนั 
main (บรรทดัที ่23) และ __dict__ (บรรทดัที ่24) เกบ็รายละเอยีดทัง้หมดทีเ่กบ็อยูใ่น namespace ของ
คลาส Employee  

 

                      (Destroying objects) 

 ไพธอนสนบัสนุนกลไกการคนืหน่วยความจ าแบบอตัโินมตัทิีเ่รยีกว่า Garbage collection ซึง่
กลไกดงักล่าวท าหน้าทีล่บอ๊อปเจก็หรอืวตัถุทีไ่มไ่ดถู้กใชง้าน (ตวัแปรชนิด built-in และอนิสแตนซ)์ ออก
จากหน่วยความจ า ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีโ่ปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ าเป็นตอ้งใชส้ าหรบัการประมวลผล เมือ่พืน้ที่
ดงักล่าวมปีรมิาณมากจะท าใหค้อมพวิเตอรท์ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดย Garbage 
collection จะพจิารณาพืน้ทีห่น่วยความจ าทีไ่มไ่ดถู้กใชง้านในเวลานานๆ กลบัคนืใหก้บัระบบ กลไกของ 
Garbage collection ในไพธอนจะประมวลผลอยูต่ลอดเวลาขณะทีโ่ปรแกรมก าลงัท างาน และจะท า
หน้าทีค่นืหน่วยความจ าเมือ่ถูกกระตุน้ โดยพจิารณาจากตวัแปรทีเ่รยีกว่า ตวันบัการใชง้านของวตัถุ 
(Object's reference count) เมือ่ค่าของตวันบัดงักล่าวเป็น 0 หมายถงึวตัถุดงักล่าวไมไ่ดถู้กใชง้านแลว้ 
Garbage collection จะลบวตัถุนัน้ๆ ออกจากหน่วยความจ าทนัท ีเมือ่มกีารประกาศตวัแปรและวตัถุใหม ่
ตวันบัการใชง้านวตัถุจะเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1 และจะลดลงเมื่อผูเ้ขยีนโปรแกรมใชค้ าสัง่ del (หรอืเรยีกอกีชื่อ
หนึ่งว่า Destructor) ในการลบตวัแปรหรอืวตัถุดงักล่าวทิง้ไป หรอืถา้มกีารประกาศตวัแปรหรอืวตัถุใดๆ 
ไวแ้ลว้ แต่ผูเ้ขยีนโปรแกรมไปอา้งองิตวัแปรใหม่เพิม่ขึน้อกี โดยไมใ่ชง้านตวัแปรหรอืวตัถุทีป่ระกาศไว้
แต่เดมิ กจ็ะเป็นผลให ้Grabage collection ท างานเช่นเดยีวกนั จากรปูที ่11.8 แสดงตวัอยา่งการท างาน
ของ Garbage collection และตวันบัการใชง้านวตัถุ (Object's reference count) 

Object O

O Object count = 1

Object O

O Object count = 3

Y = X

Z = Y 15

X

15

Y

Object O

O Object count = 1

Y = 100

del Z 15

X

(a) (b) (c)

15

X
X = 15

Object O

O Object count = 0

(d)

del X

Garbage 

collection
Z15

 

       11.8 แสดงการท างานของ Garbage collection และ Object's reference count 

จากรปูที ่11.8 เริม่ตน้เมือ่ท าการสรา้งวตัถุ O โดยก าหนดค่าใหต้วัแปร X เท่ากบั 15 แสดงใน 
(a) ไพธอนจะคน้หาพืน้หน่วยความจ าทีว่่างใหเ้พื่อเกบ็ขอ้มูลของ X และตวันบัวตัถุ (O object count) จะ
มคี่าเท่ากบั 1 เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมท าการประการตวัแปรเพิม่คอื Y และก าหนดค่าใหเ้ท่ากบั X และ Z = 
Y ส่งผลใหม้กีารจองพืน้ทีส่ าหรบัเกบ็ตวัแปร Y และ Z เพิม่เตมิ โดยตวัแปร X จะถูกอา้งองิเพิม่ขึน้ 
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ดงันัน้ค่าในตวันบัวตัถุจะถูกเพิม่ค่าเป็น 3 แสดงในรปู (b) เมือ่โปรแกรมท างานไประยะหนึ่ง ค่าของ Y 
ถูกก าหนดค่าใหมเ่ท่ากบั 100 และท าการลบตวัแปร Z ทิง้ดว้ยค าสัง่ del ส่งผลใหไ้ม่มกีารอา้งองิไปยงัตวั
แปร X จาก Y และ Z อกี ท าใหต้วันบัวตัถุลดลงจาก 3 เป็น 1 ดงัแสดงใน (c) เมือ่โปรแกรมใชง้านไปอกี
ระยะเวลาหนึ่งตวัแปร X ถูกลบดว้ยค าสัง่ del ส่งผลใหต้วันบัวตัถุเป็น 0 ส่งผลกระตุ้นให ้Garbage 
collection ท าการคนืหน่วยความจ าของวตัถุ O ใหก้บัระบบ ดงัรปู (d)  

ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถคนืพืน้ทีห่น่วยความจ าไดเ้อง เมือ่เหน็เหมาะสมแลว้ว่าวตัถุดงักล่าว
ไมไ่ดถู้กใชง้านอกีต่อไป โดยใชเ้มธอดชื่อว่า __del__(เรยีกว่า deconstrutor) เมธอดดงักล่าวจะถูก
เรยีกใชง้านทนัทเีมือ่ผูเ้ขยีนออกค าสัง่ del กบัอนิสแตนซข์องวตัถุใดๆ ทีต่อ้งการลบ ดงัแสดงใน
โปรแกรมที ่11.6 

Program Example 11.6: destroying the object 

1 # Destroying any obects that not use  

2 class Car: 

3    def __init__(self, color='red', speed=100): 

4       self.color = color 

5       self.speed = speed 

6        

7 # Destructor method    

8    def __del__(self): 

9       class_name = self.__class__.__name__ 

10       print (class_name, "object has destroyed") 

11  

12 car1 = Car() 

13 car2 = car1 

14 car3 = car1 

15 # prints the ids of the obejcts 

16 print ("ID[car1]=",id(car1),", ID[car2]=",id(car2),", 

ID[car3]=",id(car3))  

17 del car1 

18 del car2 

19 del car3 

 

OUTPUT 

ID[car1]= 60680568 , ID[car2]= 60680568 , ID[car3]= 60680568 

Car object has destroyed 

จากโปรแกรมตวัอยา่งที ่11.6 แสดงการใชง้านเมธอด destructor โดยโปรแกรมเริม่ตน้จากการ
สรา้งคลาส Car ในบรรทดัที ่2 และประกาศเมธอด constructor ชื่อ __init__() ในบรรทดัที ่3 โดยรบัค่า
อารก์วิเมนต ์2 ตวัคอื color และ speed (ไมน่บัรวม self) เมธอดนี้จะท าหน้าทีก่ าหนดค่าเริม่ตน้ต่างๆ 
เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัคลาส Car ไดท้ างาน โดยก าหนดค่าเริม่ตน้ของ color เท่ากบั ‘red’ และ 
speed เท่ากบั 100  

ในบรรทดัที ่8 เป็นเมธอด destructor ชื่อว่า __del__ เมธอดนี้จะถูกเรยีกใชง้านเสมอ (เมือ่มี
การประกาศไวใ้นคลาส) จากค าสัง่ del เพื่อท าหน้าทีเ่กบ็กวาดหรอืท าความสะอาดคลาสก่อนคนืพืน้ที่
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หน่วยความจ าใหก้บัระบบ สิง่ทีค่วรจะท าความสะอาดของเมธอดนี้คอื ตวัแปร และขอ้มลูต่างๆ ทีถู่ก
ประกาศไวใ้นคลาสนัน่เอง ส าหรบัในตวัอยา่งโปรแกรมนี้จะใหพ้มิพข์อ้ความว่า “Car object has 
destroyed” ทุกครัง้เมือ่ลบวตัถุ Car ทิง้ ในบรรทดัที ่12 เป็นการสรา้งอนิสแตนซจ์ากคลาส Car เป็น 
car1 หลงัจากใชค้ าสัง่ดงักล่าวเมธอด constructor จะท างาน ต่อจากนัน้ในบรรทดัที ่13 และ 14 เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทีอ่ยูข่องอนิสแตนซ ์car1 ใหก้บั car2 และ car3 ตามล าดบั ซึง่จะส่งผลใหอ้นิสแตนซท์ัง้ 
3 ตวัมทีีอ่ยูเ่ดยีวกนัคอื 60680568 (บรรทดัที ่16) เมือ่ท าการลบอนิสแตนซ ์car1 (บรรทดัที ่17) ส่งผล
ใหเ้มธอด deconstrutor (__del__()) ท างาน โดยแสดงขอ้ความ “Car object has destroyed” ออก
จอภาพ แต่จะแสดงเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ เพราะว่า car1, car2 และ car3 อา้งองิวตัถุตวัเดยีวกนันัน่เอง 

 สรปุการท างานของเมธอด Constructor และ Destructor มลี าดบัการท างานดงันี้คอื 

1) เมือ่สรา้งคลาสจะตอ้งประกาศเมธอด Constructor (__init__) และ Destructor 
(__del__) ไวด้ว้ย เช่น 
class Car: 

 def __init__(self, agr1, arg2,…, argn): 
  ก ำหนดค่ำเริม่ตน้ใหก้บัตวัแปรต่ำงๆ ทีต่อ้งกำรใชง้ำน 
 def __del__(self): 
  ยกเลกิตวัแปรต่ำงๆ ภำยในคลำสก่อนคนืหน่วยควำมจ ำใหร้ะบบ 

2) เมธอด Constructor (__init__) จะเริม่ท างานทนัทหีลงัจากการสรา้งอนิสแตนซข์องวตัถุ 
เช่น 

car1 = Car() 
3) เมธอด Destructor (__del__) จะเริม่ท างานทนัทหีลงัจากการออกค าสัง่ del เพื่อลบ

อนิสแตนซข์องวตัถุ เช่น 
del car1 
 

                           (Class Inheritance) 

 การสบืทอดคุณสมบตัขิองคลาส (Inheritance) เป็นการสบืทอดคุณสมบตัต่ิางๆ จากคลาสแมไ่ป
ยงัคลาสลกู คอื แอตทรบิวิตแ์ละเมธอด แนวความคดิทีด่มีากในการสบืทอด คอื คุณสมบตับิางประการที่
เหมอืนกนัควรจะไดร้บัการสบืทอดไปดว้ย ไมค่วรสรา้งใหมท่ัง้หมดทุกครัง้ ซึง่แนวความคดิดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัการด ารงชวีติ เช่น บุตรทีเ่กดิมาจากพ่อและแม่จะไดร้บัการสบืทอด
คุณสมบตัต่ิางๆ มาดว้ย เช่น ตา สผีม ลกัษณะรปูรา่งหน้าตา เป็นตน้ แต่บุตรสามารถมลีกัษณะพเิศษ
เพิม่ขึน้ไดเ้ช่น สผีวิอาจจะผสมระหว่างพ่อและแม ่แต่มคีวามสงูมากกว่าพ่อและแม่ เป็นตน้ 
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ส าหรบัรปูแบบการสรา้งคลาสลกู (Subclass) ในไพธอนจะใชส้ญัลกัษณ์ (…) ในการอา้งถงึการ
สบืทอดคุณสมบตัจิากคลาสแม ่(Parent class) ดงันี้  

class SubClassName (ParentClass1[, ParentClass2, …]) 
ขึน้ตน้ดว้ยคยีเ์วริด์ class ตามดว้ยชื่อคลาสลกูทีต่อ้งการสรา้ง (SubClassName) เปิดวงเลบ็ 

แลว้ตามดว้ยคลาสแม่ทีต่อ้งการสบืทอดคุณสมบตั ิการสบืทอดสามารถสบืทอดมาจากคลาสแมไ่ด้
มากกว่า 1 คลาส (เช่นสบืทอดจากพ่อ + แม)่ โดยชื่อคลาสแม่จะอยู่ภายในเครือ่งหมาย (…) ส าหรบั
ตวัอยา่งโปรแกรมแสดงการสบืทอดคุณสมบตั ิแสดงในโปรแกรมที ่11.7 

Program Example 11.7: Inheritance of class 

1 # Showing inheritance, constructor and Destructor  

2 # Define parent class 

3 class ClassicCar: 

4    register_number = 0 

5    color = 'white' 

6    #Constructor method 

7    def __init__(self): 

8       ClassicCar.register_number += 1 

9       print ("ClassicCar: Constructor") 

10        

11    def ClassicCarGetReg(self): 

12       print ("ClassicCar: Register number is 

",self.register_number) 

13        

14    def ClassicCarSetColor(self, color): 

15       self.color = color 

16       print ("ClassicCar: Set color") 

17  

18    def ClassicCarGetColor(self): 

19       print ("ClassicCar: Get color is ",ClassicCar.color) 

20     

21    #Destructor method    

22    def __del__(self): 

23       class_name = self.__class__.__name__ 

24       print ("ClassicCar: ",class_name, "object has 

destroyed") 

25  

26 # Define Toyota child class 

27 class ToyotaCar(ClassicCar): 

28    def __init__(self): 

29       self.color = 'gold blond' 

30       print ("Toyota Car: Constructor") 

31  

32    def ToyotaCarGetColor(self): 

33       print ('Toyota Car: Get color is ',self.color) 

34  

35 # Define Honda child class 

36 class HondaCar(ClassicCar): 

37    def __init__(self): 

38       self.color = 'black' 
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39       print ("Honda Car: Constructor") 

40  

41    def HondaCarGetColor(self): 

42       print ('Honda Car: Get color is ',self.color) 

43  

44 # Define Dummy child class 

45 class DummyCar(ClassicCar): 

46    color = 'No color' 

47    def DummyCarGetColor(self): 

48       print ('Dymmy Car: Get color is ',self.color) 

49        

50 #Creating Toyota car instance       

51 car1 = ToyotaCar() 

52 car1.ClassicCarGetReg() 

53 car1.ClassicCarGetColor() 

54 car1.ClassicCarSetColor('green') 

55 car1.ClassicCarGetColor() 

56 car1.ToyotaCarGetColor() 

57 #Creating Honda car instance       

58 car2 = HondaCar() 

59 car2.ClassicCarGetReg() 

60 car2.ClassicCarGetColor() 

61 car2.ClassicCarSetColor('yello') 

62 car2.ClassicCarGetColor() 

63 car2.HondaCarGetColor() 

64 #Creating Dummay car instance       

65 car3 = DummyCar() 

66 car3.ClassicCarGetReg() 

67 car3.ClassicCarGetColor() 

68 car3.ClassicCarSetColor('pink') 

69 car3.ClassicCarGetColor() 

70 car3.DummyCarGetColor() 

71 #Destroying all instances 

72 del car1 

73 del car2 

74 del car3 

 

OUTPUT 

Toyota Car: Constructor 

ClassicCar: Register number is  0 

ClassicCar: Get color is  white 

ClassicCar: Set color 

ClassicCar: Get color is  white 

Toyota Car: Get color is  green 

 

Honda Car: Constructor 

ClassicCar: Register number is  0 

ClassicCar: Get color is  white 

ClassicCar: Set color 

ClassicCar: Get color is  white 

Honda Car: Get color is  yello 

 

ClassicCar: Constructor 

ClassicCar: Register number is  1 
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ClassicCar: Get color is  white 

ClassicCar: Set color 

ClassicCar: Get color is  white 

Dymmy Car: Get color is  pink 

 

ClassicCar:  ToyotaCar object has 

destroyed 

ClassicCar:  HondaCar object has 

destroyed 

ClassicCar:  DummyCar object has 

destroyed 

จากโปรแกรมที ่11.7 แสดงตวัอยา่งการสบืทอดคุณสมบตัขิองคลาสรถยนต ์(Classic Car) โดย
โปรแกรมเริม่จากบรรทดัที ่3 เป็นการสรา้งคลาสแมช่ื่อ ClassicCar ซึง่มแีอตทรบิวิต ์2 ตวัคอื 
register_number (Class variable) มคี่าเริม่ตน้เป็น 0 และ color (Local variable) มคี่าเท่ากบั “white” 
บรรทดัที ่7 สรา้งคอนสตรกัเตอรท์ีท่ าหน้าทีเ่พิม่ค่าทลีะ 1 ใหก้บัแอตทรบิวิต ์register_number ทุกๆ 
ครัง้เมือ่มกีารสรา้งอนิสแตนซข์อง ClassicCar บรรทดัที ่11 ของ ClassicCar สรา้งเมธอดชื่อ 
ClassicCarGetReg() ท าหน้าทีแ่สดงค่าของ register_number ใหก้บัผูเ้รยีกใชง้าน บรรทดัที ่14 สรา้ง
เมธอดชื่อ ClassicCarSetColor() ท าหน้าทีก่ าหนดสขีองรถยนต ์ซึง่ตอ้งการพารามเิตอรใ์นการท างาน 1 
ตวัคอื ค่าของสรีถยนต ์บรรทดัที ่18 สรา้งเมธอดชื่อ ClassicCarGetColor() ท าหน้าทีแ่สดงสขีองรถยต ์
และเมธอดสุดทา้ย (บรรทดัที ่22) คอืเมธอด Destructor ท าหน้าทีท่ าความสะอาดคลาส ในทีน่ี้ใหส้ ัง่
พมิพว์่า คลาสทีท่ างานอยูไ่ดถู้กลบไปแลว้  

 ในบรรทดัที ่27 โปรแกรมสรา้งคลาสลกูชื่อว่า ToyotaCar ซึง่ไดร้บัการสบืทอดคุณสมบตัมิาจาก
คลาส ClassicCar ในบรรทดัถดัมา (บรรทดัที ่28) คลาส ToyotaCar ท าการสรา้ง constructor 
(__init__) ท าหน้าทีก่ าหนดค่าเริม่ต้นของสรีถโตโยต้าเป็นส ี“gold blond” และพมิพข์อ้ความว่า “Toyota 
Car: Constructor” ในคลาส toyotaCar มกีารสรา้งเมธอดชื่อ ToyotaCarGetColor() ท าหน้าทีแ่สดงสี
ของรถยนต ์(บรรทดัที ่32)  

 ในบรรทดัที ่36 โปรแกรมสรา้งคลาสลกูชื่อว่า HondaCar ซึง่ไดร้บัการสบืทอดคุณสมบตัมิาจาก
คลาส ClassicCar เหมอืนกบัคลาส ToyotaCar และสรา้ง constructor (บรรทดัที ่37) ท าหน้าที่
ก าหนดค่าเริม่ตน้ของสรีถฮอนดา้เป็นส ี“black” และพมิพข์อ้ความว่า “Honda Car: Constructor” ใน
คลาส HondaCar มกีารสรา้งเมธอดชื่อ HondaCarGetColor() ท าหน้าทีแ่สดงสขีองรถยนต ์(บรรทดัที ่
41)   

 ในบรรทดัที ่45 โปรแกรมสรา้งคลาสลกูชื่อว่า DummyCar ซึง่ไดร้บัการสบืทอดคุณสมบตัมิา
จากคลาส ClassicCar เช่นเดยีวกนั แต่ไมม่ ีconstructor (เมือ่คลาส DummyCar ท างานจะไปเรยีกใช ้
constructor จากคลาสแมแ่ทน) บรรทดัที ่46 ประกาศแอตทรบิวิต ์color เพื่อเกบ็สขีองรถยนต ์โดย
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ก าหนดค่าเริม่ตน้เป็น “No Color” บรรทดัที ่47 สรา้งเมธอดชื่อ DummyCarGetColor() ท าหน้าทีแ่สดงสี
ของรถยนต์ 

 เมือ่ท าการประกาศคลาสแม่ (ClassicCar) และคลาสลกูเสรจ็แลว้ (ToyotaCar, HondaCar, 
DummyCar) ขัน้ต่อไปโปรแกรมท าการสรา้งอนิสแตนซข์องคลาส ToyotaCar เป็น car1 (บรรทดัที ่51) 
ส่งผลให ้constructor ในคลาส ToyotaCar ท างานทนัท ีโดยพมิพข์อ้ความว่า “Toyota Car: 
Constructor” ในบรรทดัที ่52 เริม่เรยีกใชง้านเมธอด car1.ClassicCarGetReg() ซึง่เป็นเมธอดของ
คลาสแมท่ีไ่ดร้บัสบืทอดมา ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื “ClassicCar: Register number is  0” ทัง้นี้เพราะ 
constructor ในคลาสแมไ่ม่ท างาน (       : ถา้มกีารสรา้ง constructor ไวท้ัง้คลาสแมแ่ละคลาสลกู 
เมือ่สรา้งอนิสแตนซ ์constructor ทีค่ลาสลกูจะถูกเรยีกใชง้าน โดยไมเ่รยีกใช ้constructor ทีค่ลาสแม่) 
บรรทดัที ่53 เรยีกเมธอดจากคลาสแมช่ื่อ car1.ClassicCarGetColor() ผลทีไ่ดค้อื “ClassicCar: Get 
color is white” บรรทดัที ่54 เรยีกเมธอดจากคลาสแมเ่พื่อก าหนดสขีองรถยนตใ์หเ้ป็นสเีขยีว คอื 
car1.ClassicCarSetColor('green') ผลทีไ่ดค้อื “ClassicCar: Set color” บรรทดัที ่55 เรยีกเมธอดจาก
คลาสแมเ่พื่อแสดงผลของการก าหนดชื่อสรีถยนตใ์หมจ่ากค าสัง่ทีผ่่านมา คอื 
car1.ClassicCarGetColor() ผลทีไ่ดค้อื “ClassicCar: Get color is white” เหมอืนเดมิทัง้นี้เพราะว่าแอ
ตทรบิวิต ์color เป็นตวัแปรแบบโลคอลของคลาส ซึง่ไม่สามารถเขา้ถงึไดจ้ากคสลาสลกู (ถา้ตอ้งการให้
เปลีย่นแปลงค่าไดต้อ้งเปลีย่นเป็นตวัแปรชนิด Class variable แทน โดยเปลีย่นจาก self.color เป็น 
ClassicCar.color แทน ในบรรทดัที ่15) 

 บรรทดัที ่56 เรยีกเมธอดจากคลาส ToyotaCar เอง คอื car1.ToyotaCarGetColor() เพื่อแสดง
สขีองรถยต ์ผลทีไ่ดค้อื “Toyota Car: Get color is  green” ซึง่เป็นสทีีก่ าหนดใหก้บัคลาสแมใ่นบรรทดัที ่
54 แทนทีจ่ะเป็นส ี“gold blon” ทัง้นี้เพราะไพธอนมองว่า self.color คอืแอตทรบิวิตภ์ายในคลาส 
ToyotaCar ไมใ่ชค้ลาส ClassicCar แต่เนื่องจากคลาส ToyotaCar ไดร้บัการถ่ายทอดคุณสมบตัขิองเมธ
อด ClassicCarSetColor() มาดว้ย ท าใหส้ ี“green” ทีก่ าหนดเป็นส ี(color) ของคลาสลกูนัน่เอง 

 ส าหรบัคลาสลกู HondaCar กม็ลีกัษณะการท างานเหมอืนกบั ToyotaCar ทุกประกาศ ทัง้นี้
เพราะไดร้บัการถ่ายทอดคุณสมบตั ิและม ีconstructor และ Destructor เหมอืนกนัทุกประการ แต่ที่
น่าสนใจคอื คลาสลกู DummyCar ไมม่กีารสรา้ง constructor ไว ้ดงันัน้จงึไดร้บัเมธอดดงักล่าวถ่ายทอด
คุณสมบตัมิาจากคลาสแม่ดว้ย เมือ่สรา้งอนิสแตนซข์องคลาส DummyCar (บรรทดัที ่65) ส่งผลให ้
constructor ทีไ่ดร้บัจากคลาสแมท่ างาน โดยการเพิม่ค่าตวัแปร register_number เป็น 1 เมือ่ท าการ
เรยีกเมธอด car3.ClassicCarGetReg()ในบรรทดัที ่66 ส่งผลใหไ้ดร้บัผลลพัธค์อื “ClassicCar: Register 
number is  1” เพราะอนิสแตนซ ์car3 สามารถเขา้ถงึตวัแปรแบบ Class variable ไดน้ัน่เอง ในบรรทดั
ที ่72 เป็นค าสัง่ทีส่ ัง่ใหท้ าการลบอนิสแตนซท์ัง้หมดออกจากหน่วยความจ า ส่งผลใหค้ลาสลกูทัง้ 3 
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อนิสแตนซเ์รยีกใชง้านเมธอด Destructor (__del__) ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากคลาสแม่เหมอืนกนั 
เนื่องจากไม่มคีลาสลกูใดๆ ทีส่รา้งเมธอด Destructor ไวเ้ลย โปรดพจิารณาในรปูที ่11.9 ประกอบเพื่อ
เพิม่ความเขา้ใจ 

 
Note: เมือ่ประกาศ constructor (__init__) และ Destructor (__del__) ไวท้ัง้คลาสแม่ 
(Parent class) และคลาสลกู (Child class) เมือ่ท าการสรา้งอนิสแตนซจ์ะใช ้constructor และ 
Destructor จากคลาสลกูเป็นหลกั แต่ถา้คลาสลกูไมไ่ดป้ระกาศไวจ้ะเรยีกจากคลาสแมม่าใช้
งานแทน 

ClassicCar

Attributes

color = "white"

registration_number = 0

Methods

__init__(self)

ClassicCarGetReg(self)

ClassicCarSetColor(self, color)

ClassicCarGetColor(self)

__del__(self)

Inheritance

ToyotaCar

Attributes

color = "gold blond"

Attributes form ClassicCar

Register_number = 0

Methods

__init__(self)

ToyotaCarGetColor(self)

Methods form ClassicCar

ClassicCarGetReg(self)

ClassicCarSetColor(self, color)

ClassicCarGetColor(self)

__del__(self)

Car1

HondaCar

Attributes

color = "black"

Attributes form ClassicCar

Register_number = 0

Methods

__init__(self)

HondaCarGetColor(self)

Methods form ClassicCar

ClassicCarGetReg(self)

ClassicCarSetColor(self, color)

ClassicCarGetColor(self)

__del__(self)

Inheritance
Car2

DummyCar

Attributes

color = "No Color"

Attributes form ClassicCar

Register_number = 0

Methods

DummyCarGetColor(self)

Methods form ClassicCar

__init__(self)

ClassicCarGetReg(self)

ClassicCarSetColor(self, color)

ClassicCarGetColor(self)

__del__(self)

Inheritance
Car3

 

       11.9 แสดงการสบืทอดคลาสของ ClassicCar, ToyotaCar, HondaCar และ DymmyCar 

จากรปูที ่11.9 แสดงการสบืทอดคลาส โดยม ีClassicCar เป็นคลาสแม ่และคลาส ToyotaCar, 
HondaCar และ DummyCar เป็นคลาสลกู ผลจากการสบืทอดสรปุไดด้งันี้คอื 

 ToyotaCar ไดร้บัการถ่ายทอดคุณสมบตัมิาจาก ClassicCar คอื 

            register_number 
      ClassicCarGetReg(self), ClassicCarSetColor(self, color), 

ClassicCarGetColor(self) และ __del__(self) 
HondaCar ไดร้บัการถ่ายทอดคุณสมบตัมิาจาก ClassicCar คอื 
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            register_number 
      ClassicCarGetReg(self), ClassicCarSetColor(self, color), 

ClassicCarGetColor(self) และ __del__(self) 
DummyCar ไดร้บัการถ่ายทอดคุณสมบตัมิาจาก ClassicCar คอื 

            register_number 
      __init__(self), ClassicCarGetReg(self), ClassicCarSetColor(self, color), 

ClassicCarGetColor(self) และ __del__(self) 
 เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการสบืทอดคุณสมบตัจิากคลาสแมม่ากกว่า 1 คลาส มรีปูแบบค าสัง่
ดงันี้ 

class ClassicCar:        # define Classic Car class 
        statement(s) 

class GeneralCar:        # define General Car calss 
        statement(s) 

class ToyotaCar (ClassicCar, GeneralCar):   # subclass of ClassicCar and GeneralCar 
        statement(s) 

จากตวัอยา่งดา้นบนเป็นตวัอยา่งของสบืทอดคุณสมบตัขิองคลาสแมม่ากกว่า 1 คลาส โดยคลาส 
ToyotaCar จะสบืทอดคุณสมบตัมิาจากทัง้คลาส ClassicCar และ GeneralCar โดยประกาศคลาสแม่ที่
ตอ้งการสบืทอดไวใ้นเครือ่งหมายวงเลบ็ (…) ไพธอนไมไ่ดแ้นะน าไวว้่าควรจะสบืทอดคุณสมบตัจิาก
คลาสแมไ่ดม้ากแค่ไหน ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและความซบัซอ้นของปัญหาแต่ละปัญหา 

 ไพธอนไดเ้ตรยีมฟังชนัชื่อ issubclass(sub, sup) เอาไวใ้หน้กัเขยีนโปรแกรมใชเ้พื่อตรวจสอบ
ว่า sub (คลาสลกู: subclass) สบืทอดมาจาก sup (คลาสแม่: super class) หรอืไม ่เป็นจรงิเมือ่ทัง้สอง
คลาสมคีวามสมัพนัธก์นั เช่น 

  issubclass(ToyotaCar, ClassicCar)  True 

  issubclass(ToyotaCar, DummyCar)  False 

 ฟังชนัชื่อ isinstance(obj, class) ใหผ้ลลพัธเ์ป็นจรงิเมือ่ obj (Object) เป็นอนิสแตนซข์อง class 
เช่น  isinstance(car1, ClassicCar)  True 

  isinstance(ToyotaCar, ClassicCar)  False 
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                        (Overriding methods) 

 แนวความคดิการโอเวอรไ์รดด์ิง้เกดิขึน้จาก คุณสมบตัขิองพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัการสบืทอดจาก
คลาสแมไ่ปใหค้ลาสลกูไมเ่หมาะสมทีจ่ะใชง้านภายในคลาสลกู ดงันัน้คลาสลกูสามารถแกไ้ขคุณสมบตัทิี่
รบัสบืทอดเหล่านัน้ได ้ตวัอยา่งเช่น คุณพ่อและคุณแมท่ างานในเวลาปกต ิคอืจนัทร-์ ศุกร ์(หยดุวนัเสาร์
และอาทติย)์ ลกูชายกท็ างานเหมอืนกนั (ไดร้บัการถ่ายทอดเรือ่งการท างานมา) แต่ลกูชายท างานใน
ลกัษณะการใหบ้รกิาร ดงันัน้จงึไมม่เีวลาท างานทีแ่น่นอนและไม่มวีนัหยดุ (เป็นการท างานเหมอืนกนัแต่
มรีายละเอยีดในการท างานทีต่่างกนั เรยีกว่า โอเวอรไ์รดด์ิง้)  

ส าหรบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ เป็นการสรา้งเมธอดของคลาสลกูทีม่ชีื่อเหมอืนกนักบัเมธอด
ในคลาสแม ่แต่ท างานแตกต่างจากเมธอดในคลาสแมน่ัน่เอง เพื่อประกอบความเขา้ใจเพิม่เตมิโปรด
พจิารณารปูที ่11.10 ประกอบเพิม่เตมิ 

ClassicCar

Attributes

color = "No Color"

Methods

Brake(self):

Normal brake

Inheritance

ToyotaCar

Attributes

color = "yellow"

Methods

Brake(self):

Disk brake pad

Car1

HondaCar

Attributes

color = "black"

Methods

Brake(self):

Drum brake pad

Inheritance
Car2

 

       11.10 แสดงการโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอดส าหรบัคลาสรถยนต์ 

จากรปูที ่11.10 แสดงใหเ้หน็ว่าคลาสลกู (ToyotaCar และ HondaCar) ไดร้บัการถ่ายทอด
คุณสมบตักิารเบรค (Brake) แบบธรรมดามาจากคลาสแมค่อื ClassicCar แต่ว่าเมือ่น ามาใชง้านแลว้ 
กลบัเกดิความไมเ่หมาะสม (เช่น การเบรคแบบเดมิไมม่ปีระสทิธภิาพเกดิอุบตัเิหตุบ่อยครัง้) ดงันัน้
รถยนต ์Toyota จงึดดัแปลงคุณภาพของเบรคใหมใ่หก้ลายเป็นระบบแบบ Disk brake pad (เรยีกชื่อการ
เบรคเหมอืนกนัแต่วธิกีารท างานของเบรคต่างกนั) ส่วน Honda กป็รบัปรงุระบบเบรคของตนเองใหม่
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัเช่นกนั โดยมลีกัษณะรายละเอยีดทีต่่างกนั เรยีกว่า Drum brake pad 
เป็นตน้  

เพื่อใหเ้หน็ภาพของการโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอดในทางการเขยีนโปรแกรม โปรดพจิารณาตวัอยา่ง
โปรแกรมที ่11.8 โดยใชต้วัอยา่งของคลาสรถยนตท์ีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ขา้งต้น 
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Program Example 11.8: Overriding methods 

1 # Showing overriding methods  

2 # Define Classic car parent class 

3 class ClassicCar: 

4    #ClassicCar method   

5    def brake(self): 

6       print ("ClassicCar: Normal brake!") 

7         

8 # Define Toyota car child class 

9 class ToyotaCar(ClassicCar): 

10    #ToyotaCar method   

11    def brake(self): 

12       print ("ToyotaCar: Disk brake pad!") 

13  

14 # Define Honda car child class 

15 class HondaCar(ClassicCar): 

16    #HondaCar method   

17    def brake(self): 

18       print ("HondaCar: Drum brake pad!") 

19  

20 # Define Dummy car child class 

21 class DummyCar(ClassicCar): 

22    pass 

23  

24 #Creating Toyota car instance       

25 car1 = ToyotaCar() 

26 car1.brake() 

27 #Creating Honda car instance       

28 car2 = HondaCar() 

29 car2.brake() 

30 #Creating Dummay car instance       

31 car3 = DummyCar() 

32 car3.brake() 

 

OUTPUT 

ToyotaCar: Disk brake pad! 

HondaCar: Drum brake pad! 

ClassicCar: Normal brake! 

จากโปรแกรมที ่11.8 เป็นตวัอยา่งการท างานของโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด บรรทดัที ่3 สรา้งคลาส
แมช่ื่อ ClassicCar โดยมเีมธอดเดยีวคอื brake (บรรทดัที ่5) ในตวัอยา่งนี้ สมมตวิ่าเป็นระบบเบรคแบบ
ธรรมดา (Normal brake) บรรทดัที ่9 สรา้งคลาสลกูชื่อ ToyotaCar ทีไ่ดร้บัการสบืทอดคุณสมบตัมิาจาก 
ClassicCar และท าโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด brake ไวด้ว้ย (ชื่อเมธอดเป็นชื่อเดยีวกนักบัชื่อเมธอดในคลาส
แม)่ โดยเปลีย่นระบบเบรคเป็นแบบ Disk brake pad (บรรทดัที ่11) ส าหรบัคลาสลกู HondaCar กท็ า
ในลกัษณะเดยีวกบั ToyotaCar คอื ท าโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด brake เหมอืนกนั แต่เปลีย่นเทคนิคการ
เบรคคอื Drum brake pad (บรรทดัที ่15 และ 17) และสรา้งคลาส DummyCar (บรรทดัที ่21) เป็น
คลาสลกูทีส่บืทอดคุณสมบตัมิาจาก ClassicCar เช่นกนั แต่ไมม่กีารสรา้งเมธอดใดๆ ไวเ้ลย ค าสัง่ pass 
ในบรรทดัที ่22 เป็นค าสัง่ทีร่กัษาโครงสรา้งของไวยกรณ์ไวไ้มใ่หผ้ดิพลาด ในตวัอยา่งนี้ถา้ไมใ่ส่ค าสัง่ 
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pass จะเกดิ excepted an intented block เพราะไพธอนมองว่า ค าสัง่ car1 = ToyotaCar() ในบรรทดัที ่
25 เป็นค าสัง่ของคลาส DummyCar แต่มยีอ่หน้าไมต่รงกบัคลาส DummyCar นัน่เอง 

 ผลจากการสัง่รนัโปรแกรม ปรากฎว่าเมธอด brake ในอนิสแตนซ ์car1 (ToyotaCar) พมิพ์
ขอ้ความว่า “ToyotaCar: Disk brake pad!” ส่วนเมธอด brake ในอนิสแตนซ ์car2 (HondaCar) พมิพ์
ขอ้ความว่า “HondaCar: Drum brake pad!” ทัง้นี้เพราะทัง้สองเมธอดไดถู้กท าโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอดไว้
นัน่เอง ท าใหก้ารท างานต่างไปจากคลาสแม ่แต่ในอนิสแตนซข์องคลาส car3 (DummyCar) ไมม่เีมธอด
ทีโ่อเวอรไ์รดด์ิง้ไว ้ดงันัน้จงึเรยีกใชเ้มธอดจากคลาสแม่แทน ผลลพัธค์อืพมิพข์อ้ความ “ClassicCar: 
Normal brake!” 

 รายชื่อเมธอดในตารางต่อไปน้ีเป็นเมธอดของไพธอนทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมสามารถท าโอเวอรไ์รด์
ดิง้ได ้

                
__init__(self [,args...]) เมธอด constructor ท าหน้าทีก่ าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัตวัแปรต่างๆ ในคลาส

ก่อนเริม่ท างาน โดยตวัแปร args จะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้เช่น 
class ClassicCar: 

    def __init__(self, message): 

      print (message) 

 

class ToyotaCar(ClassicCar): 

    pass 

 

car1 = ToyotaCar("Toyota car") 

ผลลพัธค์อื 
Toyota car 

__del__( self ) เมธอด Destructor ท าหน้าทีเ่ครยีรข์อ้มลูต่างๆ ก่อนคนืหน่วยความจ า 
class ClassicCar: 

    def __del__(self): 

      print ("Classic Car has destroyed!") 

 

class ToyotaCar(ClassicCar): 

    def __del__(self): 

      print ("Toyota Car has destroyed!") 

 

car1 = ToyotaCar() 

del car1 

ผลลพัธค์อื 
Toyota Car has destroyed! 

__repr__( self ) เมธอดแสดงผลของสตรงิ เรยีกใชโ้ดย repr(obj) 
__str__( self ) เมธอดแสดงผลของสตรงิ เรยีกใชโ้ดย str(obj) 
__cmp__( self, x ) เมธอดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ เรยีกใชโ้ดย cmp(obj, x) 
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                        (Overloading method/function) 

 การโอเวอรโ์หลด (Overloading) มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัโอเวอรไ์รด ์(Overriding) คอื ชื่อของ
เมธอดตอ้งมชีื่อเหมอืนกนั แตกต่างกนัทีก่ารโอเวอรโ์หลดจะมพีารามเิตอรท์ีม่จี านวนไมเ่ท่ากนั ส่วน    
โอเวอรไ์รดจ์ะตอ้งมจี านวนพารามเิตอรเ์ท่ากนัและรปูแบบเดยีวกนั โอเวอรโ์หลดอาจจะอยูใ่นคลาส
เดยีวกนัหรอืไมก่ไ็ด ้แต่โอเวอรไ์รดจ์ะตอ้งมกีารสบืทอดจากคลาสแมสู่่คลาสลกู แสดงในตวัอยา่ง
โปรแกรมที ่11.9 

Program Example 11.9: overloading methods 
1 # Overloading methods  

2 class Car: 

3    #Constructor overloading 

4    def __init__(self, *args): 

5       if(len(args)==0): 

6             print("No overloading") 

7       else: 

8             print("There are %d arguments overloading" 

%(len(args))) 

9             lists = [] 

10             for i in args: 

11                lists.append(i) 

12             print("Constructor overloading arguments:",lists) 

13  

14    #Method overloading    

15    def printX(*args): 

16       if(len(args)==0): 

17             print("No overloading") 

18       else: 

19             print("There are %d arguments overloading" 

%(len(args)-1)) 

20             lists = [] 

21             for i in args: 

22                lists.append(i) 

23             print("Method overloading arguments:",lists[1:]) 

24 #Creating instance 

25 car1 = Car() 

26 car2 = Car("Toyota") 

27 Car3 = Car("Toyota", "Honda", "BMW", "Audi", "Ford") 

28 car1.printX() 

29 car1.printX(5) 

30 car1.printX(5, 6.5, -5, "Overloading") 

 

OUTPUT 

No overloading 

There are 1 arguments overloading 

Constructor overloading arguments: ['Toyota'] 

There are 5 arguments overloading 
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Constructor overloading arguments: ['Toyota', 'Honda', 

'BMW', 'Audi', 'Ford'] 

There are 0 arguments overloading 

Method overloading arguments: [] 

There are 1 arguments overloading 

Method overloading arguments: [5] 

There are 4 arguments overloading 

Method overloading arguments: [5, 6.5, -5, 'Overloading'] 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.9 แสดงการสรา้งเมธอดโอเวอรโ์หลดดิง้ บรรทดัที ่4 สรา้งคลาส Car 
และมเีมธอด constructor (__init__) เป็นชนิดโอเวอรโ์หลดดิง้ โดยมพีารามเิตอรช์นิดทพัเพลิ (*args) 
แบบไม่จ ากดัจ านวน บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการตรวจสอบว่าความยาวของพารามเิตอรด์งักล่าวบรรจุ
ค่าใดๆ มาหรอืไม ่(len(args) == 0) ถา้ไม่มคี่ามากบัพารามเิตอรด์งักล่าวจะพมิพข์อ้ความ “No 
overloading” แต่ถา้ความยาวไมเ่ท่ากบั 0 จะท างานหลงั else ในบรรทดัที ่7 โดยการพมิพข์อ้ความว่า 
“There are X arguments overloading” ในบรรทดัที ่8 โดย X คอื จ านวนอารก์วิเมนตท์ีร่บัเขา้มา ใน
บรรทดัที ่9 โปรแกรมท าการดงึขอ้มลูออกจากอารก์วิเมนต ์args (ในบรรทดัที ่9-12) เกบ็ไวใ้นตวัแปร
ลสิตช์ื่อ lists โดยใช ้for ดงึค่ามาทลีะค่าเกบ็ไวใ้นตวัแปร i ซึง่ขอ้มลูทีน่ าออกจาก args ในแต่ละรอบจะ
เกบ็แบบต่อเนื่องไปเรือ่ยๆ (append) เมือ่ไดข้อ้มลูครบทุกค่าแลว้ ท าการส่งพมิพอ์อกจอภาพ  

 บรรทดัที ่15 โปรแกรมสรา้งเมธอดโอเวอรโ์หลดดิง้ชื่อ printX ซึง่สามารถรบัพารามเิตอรไ์ดไ้ม่
จ ากดั การท างานคลา้ยกบั Constructor overloading ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ แต่แตกต่างกนัตรงทีเ่มธอดนี้ไม่
มกีารรบัค่าพารามเิตอร ์self เขา้มาท างานดว้ย แต่ไพธอนจะแอบใส่มาใหโ้ดยทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมไม่ทราบ 
เมือ่ท าการพมิพค์่ามาแสดง ในบรรทดัที ่23 ส่งผลใหโ้ปรแกรมพมิพค์่าทีอ่ยูข่องวตัถุตดิมาดว้ย คอื 
[<__main__.Car object at 0x00000000038279B0>] ดงันัน้เพื่อผลลพัธท์ีถู่กตอ้ง ใหเ้ลื่อนพมิพข์อ้มลู
ใน lists ออกไปอกี 1 ต าแหน่งดว้ยค าสัง่ lists[1:] จะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 

 เมือ่โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซ ์car1, car2 และ car3 ของคลาส Car ในบรรทดัที ่25, 26 และ 27 
จะท าให ้constructor ทีท่ าโอเวอรโ์หลดไวท้ างาน สงัเกตว่า การสรา้งอนิสแตนซใ์นแต่ละครัง้จะส่ง
อารก์วิเมนตไ์มเ่ท่ากนั แต่ constructor กส็ามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในบรรทดัที ่28, 29 และ 30 
ทดสอบเรยีกเมธอดทีท่ าโอเวอรโ์หลดไว ้ชื่อว่า printX() และส่งอารก์วิเมนตใ์นจ านวนทีต่่างๆ กนัใหก้บั
เมธอดดงักล่าว printX() สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกต้องเช่นกนั 

 หมายเหตุ: การโอเวอรโ์หลดดิง้เมธอดในไพธอนไมเ่หมอืนกบัใน C++ หรอื Java โดย C++ มี
รปูแบบดงันี้ 

 void myfunction (arg1) { //some code } 

 void myfunction (arg1, arg2) { //some code } 

 void myfunction (arg1, arg2, arg3,…,argn) { //some code } 
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 ถา้ตอ้งการโอเวอรโ์หลด 10 พารามเิตอรจ์ะตอ้งสรา้งอย่างน้อย 10 เมธอด และการรบัส่ง
พารามเิตอรต์อ้งมชีนิดของตวัแปรทีต่รงกนัทัง้หมด มเิช่นนัน้จะเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ 

 แต่ไพธอนใชเ้พยีงเมธอดและอารก์วิเมนตเ์ดยีวคอื *args ซึง่เป็นตวัแปรชนิดทพัเพลิ 

  def myfunction (*agrs): some code 

 
Caution! Overriding method คอื เมธอดทีส่บืทอดมาจากคลาสแม ่แต่มคีุณสมบตัไิมต่รงกบั 
การใชง้าน คลาสลกูจงึท าการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการท างานขา้งในเมธอดใหม ่แต่ชื่อ 
และอารก์วิเมนตย์งัคงเหมอืนเดมิ, Overloading method คอื ตอ้งการใชเ้มธอดมี
ความสามารถรบัพารามเิตอรไ์ดไ้ม่จ ากดั โดยมชีื่อเหมอืนเดมิ แต่พารามเิตอรไ์ม่จ ากดั และไม่
จ าเป็นตอ้งอยูใ่นคลาสเดยีวกนั 

 

                            (Overloading operators) 

การโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการ หมายถงึ การอนุญาตใหว้ตัถุทีส่รา้งขึน้จากคลาสใดๆ สามารถ
ใชเ้ครือ่งหมายตวัด าเนินการ (Operators) พืน้ฐานได ้เช่น เครือ่งหมาย บวก ลบ คณู หาร (+, - , * , /) 
และอื่นๆ จากหวัขอ้ทีผ่่านมาเมธอดของไพธอนทีย่อมใหโ้อเวอรโ์หลดไดค้อื __init__, __del__, 
__repr__, __str__ และ __com__ แลว้ยงัมเีมธอดอื่นๆ อกีมากมายทีส่ามารถท าโอเวอรโ์หลดได ้เช่น 
__lt__, __le__, __gt__ อ่านเพิม่เตมิไดจ้าก http://www.rafekettler.com/magicmethods.html  

ส าหรบัตวัด าเนินการ (Operator) ทีภ่าษาไพธอนอนุญาตใหโ้อเวอรโ์หลดได ้เช่น __add__(), 
__sub__, __mul__() , __div__() และอื่นๆ อกีจ านวนมากอ่านเพิม่เตมิไดจ้าก 
http://docs.python.org/2/library/operator.html  

ตวัอยา่งการโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการแสดงในโปรแกรมที ่11.10 ซึง่เป็นตวัอยา่งการ
ประยกุตใ์ชก้ารโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการกบัการหาระยะทางจากจดุสองจดุใดๆ ในปรภิูม ิ3 มติ ิดงัรปูที ่
11.11  

X

Y

Z

A(x=2,y=3,z=4)

B(x=4,y=3,z=0)
 

       11.11 แสดงจดุของ A และ B ในปรภิูม ิ3 มติ ิ
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จากรปูแสดงจดุ 2 จดุ คอื จดุ A มคี่าแกน x = 2, แกน y = 3 และ แกน z = 4 และจดุ B มคี่า x 
= 4, y = 3 และ z = 0 ตามล าดบั ใหห้าระยะทางจากจุด A ไปจุด B ซึง่มสีมการดงัต่อไปนี้ 

 ระยะทางจาก A  B  = √(𝑥2 − 𝑥1)2+(𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2 -------- ( 1 ) 

    = √(4 − 2)2 + (3 − 3)2 + (0 − 4)2 

    = 4.47 

Program Example 11.10: calculating distance between A and B point 
1 # Overloading overators 

2 import math 

3 class Vector: 

4    x = y = z = 0 

5    def __init__(self, x, y, z): 

6       self.x = x 

7       self.y = y 

8       self.z = z 

9  

10    # Overloading function print() 

11    def __str__(self): 

12       return '-->(' + str(self.x) + ',' + str(self.y) + ',' + 

str(self.z) + ')' 

13  

14    # Overloading operator + 

15    def __add__(self, obj): 

16       return Vector(self.x + obj.x, self.y + obj.y , self.z + 

obj.z) 

17     

18    # Overloading operator - 

19    def __sub__(self, obj): 

20       return Vector(self.x - obj.x, self.y - obj.y , self.z - 

obj.z) 

21  

22    # Overloading operator ** 

23    def __pow__(self, obj): 

24       return Vector(self.x ** obj.x, self.y ** obj.y , self.z 

** obj.z) 

25  

26    def squreRoot(self): 

27       return math.sqrt(self.x + self.y + self.z) 

28  

29 A = Vector(2, 3, 4) 

30 B = Vector(4, 3, 0) 

31 C = B - A 

32 print (C) 

33 D = Vector(2, 2, 2) 

34 E = C ** D 

35 print (E) 

36 Y = E.squreRoot() 

37 print (Y) 
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OUTPUT 

(2,0,-4) 

(4,0,16) 

4.47213595499958 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.10 บรรทดัที ่3 สรา้งคลาสชื่อ Vector มตีวัแปร x, y และ z โดยมคี่า
เริม่ตน้เป็น 0 บรรทดัที ่5 เป็น constructor ทีท่ าหน้าทีก่ าหนดค่า x, y และ z เมือ่โปรแกรมมกีารสรา้ง
อนิสแตนซ ์บรรทดัที ่11 เป็นการสรา้งโอเวอรโ์หลดเมธอด print() มาท างาน ซึง่กค็อืเมธอด 
__str__(self) เมือ่โปรแกรมเรยีกค าสัง่ print(Object) เมื่อใด ไพธอนจะคน้หาค าสัง่ print ในคลาสก่อน 
ถา้ไมพ่บจงึเรยีก print จากไลบรารีข่องไพธอนต่อไป แต่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากค าสัง่ print ของไลบรารีใ่นไพ
ธอนจะไมถู่กตอ้ง โดยพมิพเ์ป็นทีอ่ยูอ่อกมาแทน เช่น <__main__.Vector object at 
0x00000000042AE9B0> ผลลพัธท์ีถู่กตอ้งจากค าสัง่ print คอื โปรแกรมจะพมิพ ์--> (ค่าของ x, ค่าของ 
y, ค่าของ z) ตามล าดบั 

 บรรทดัที ่15 เป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ าหรบัโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการบวก (+) โดย obj คอืวตัถุทีส่่งเขา้
มาในเมธอด แต่ละวตัถุจะประกอบดว้ยตวัแปร x, y และ z เมือ่รวมค่าในต าแหน่งของ x, y และ z แลว้
จะส่งค่ากลบัเป็น Vector บรรทดัที ่19 เป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ าหรบัโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการลบ (-) บรรทดัที ่
23 เป็นค าสัง่ทีใ่ชส้ าหรบัโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการยกก าลงั (pow หรอื **) และบรรทดัที ่26 เป็นการหา
ค่ารากทีส่องของค่า x, y และ z ใน Vector 

 ผลการสรา้งอนิสแตนซใ์นบรรทดัที ่29 ส่งผลให ้A เป็นวตัถุชนิด Vector เกบ็ขอ้มลู 3 ค่าคอื x = 
2, y = 3 และ z = 4 ในบรรทดัที ่30 วตัถุ B มคี่า x = 4, y = 3 และ z = 0 บรรทดัที ่31 ท าการลบค่าใน
วตัถุ A และ B โดยโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการลบ ค่าทีล่บกนัจะเกดิจาก x ของวตัถุ B ลบกบั x ของวตัถุ 
A คู่ใครคู่มนั (B.x – A.x, B.y – A.y, B.z – A.z) ตามล าดบั ดงัแสดงในสมการที ่(1) ผลทีไ่ดเ้กบ็ไวใ้น
วตัถุ C บรรทดัที ่32 ท าการพมิพค์่าในวตัถุ C ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื  (2, 0, -4) 

 บรรทดัที ่33 เป็นการสรา้งวตัถุชนิด Vector ใหก้บัวตัถุ D เพื่อเอาไวส้ าหรบัเป็นเลขยกก าลงั
สอง บรรทดัที ่34 ท าการยกก าลงั (ใชโ้อเวอรโ์หลดตวัด าเนินการ **) โดยมคี่าของตวัแปรในวตัถุ C เป็น
ฐาน และค่าของตวัแปรในวตัถุ D เป็นเลขยกก าลงั คอื C.xD.x,  C.yD.y,  C.zD.z = 22, 02, -42 เมือ่สัง่พมิพ์
ไดผ้ลลพัธด์ว้ยโอเวอรโ์หลดเมธอด print (บรรทดัที ่35) ไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั  (4,0,16) บรรทดัที ่36 
และ 37 เรยีกฟังชนั squreRoot() เพื่อหาค่ารากทีส่องของ E.x + E.y + E.y และพมิพผ์ลลพัธอ์อก
จอภาพ ไดค้ าตอบคอื 4.472  

 
Note: การโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการจะกระท าไดก้ต่็อเมือ่ ตวัด าเนินการเหล่านัน้ไพธอน
อนุญาตใหใ้ชง้านไดเ้ท่านัน้ และผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งจดจ าใหไ้ดว้่า เมธอดใดคู่กบัตวั
ด าเนินการใด เช่น ตวัด าเนินการ + จะคู่กบั __add__, ** คู่กบั __pow__, * คู่กบั __mul_ 
เป็นตน้ ดไูดจ้าก http://docs.python.org/2/reference/datamodel.html 
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                /              (Encapsulation/Data hinding) 

 การห่อหุม้หรอืการซ่อนขอ้มลู เป็นกลไกลอกีอยา่งหนึ่งทีส่ าคญัในการออกแบบโปรแกรมเชงิ
วตัถุ โดยมเีป้าหมายเพื่อตอ้งการรกัษาความปลอดภยัหรอืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูจากภายนอกคลาส 
ในภาษาไพธอนสามารถท าไดโ้ดยใส่เครือ่งหมาย __ ( 2 underscore) ไวท้ีด่า้นหน้าตวัแปร เช่น 
__color ส าหรบัตวัอยา่งการห่อหุม้ขอ้มลูพจิารณาในโปรแกรมที ่11.11 

Program Example 11.11: Data hinding 

1 # Encapsulation/Data hinding 

2 class Car: 

3    __color = 'red' 

4    register_count = 0 

5     

6    def getColor(self): 

7       print("Color is:",self.__color) 

8        

9    def setColor(self, color): 

10       self.__color = color 

11       print("Color is:",self.__color) 

12  

13    def regCount(self): 

14       self.register_count += 1 

15       print("Register count is:",self.register_count) 

16        

17 car1 = Car() 

18 car1.getColor() 

19 car1.setColor("yellow") 

20 car1.regCount() 

21 car1.__color = 'green' 

22 car1.getColor() 

23 car1.register_count = 5 

24 print(car1.register_count) 

25 car1._Car__color = 'pink' 

26 car1.getColor() 

 

OUTPUT 

Color is: red 

Color is: yellow 

Register count is: 1 

Color is: yellow 

5 

Color is: pink 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่11.11 แสดงการเขยีนโปรแกรมตามแนวคดิการห่อหุม้ขอ้มลู เริม่จาก
ในบรรทดัที ่2 เป็นการสรา้งคลาส Car ทีม่แีอตทรบิวิต ์2 ตวัคอื __color = ‘red’ ซึง่เป็นแอตทรบิวิตท์ี่
ไดร้บัการปกป้องหรอืการห่อหุ่มไมใ่หส้ามารถเขา้ถงึจากภายนอกคลาสได ้และแอตทรบิวิต ์
register_count = 0 ซึง่เป็นแอตทรบิวิตธ์รรมดาทีส่ามารถเขา้ถงึจากภายนอกคลาสได ้บรรทดัที ่6 คอื
เมธอด getColor(self) ท าหน้าทีแ่สดงสขีองรถยนตปั์จจุบนั บรรทดัที ่9 คอืเมธอด setColor(self, color) 
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ซึง่มพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื สทีีต่อ้งการก าหนดใหก้บัรถยนต ์พรอ้มกบัแสดงสทีีก่ าหนดใหมอ่อกทาง
จอภาพ บรรทดัที ่13 คอืเมธอด regCount() ท าหน้าทีเ่พิม่ค่า register_count ครัง้ละ 1 เมือ่มกีารเรยีก
เมธอดดงักล่าว พรอ้มกบัพมิพค์่าของ register_count ปัจจบุนัออกจอภาพ  

 บรรทดัที ่17 โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซ ์car1 จากคลาส Car ในบรรทดัที ่18 โปรแกรมเรยีก 
getColor() ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื “red” จากนัน้บรรทดัที ่19 โปรแกรมท าการก าหนดสใีหมใ่หร้ถยตเ์ป็นสี
เหลอืง setColor(“yellow”) และพมิพส์ทีีก่ าหนดออกทางจอภาพ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื “Color is: yellow” 
บรรทดัที ่20 โปรแกรมเรยีกเมธอด regCount() ผลทีไ่ดค้อืค่า register_count เพิม่ค่าเป็น 1 ต่อจากนัน้
บรรทดัที ่21 โปรแกรมทดลองก าหนดค่าใหก้บัแอตทรบิวิต ์__color โดยตรง ผ่านทางชื่ออนิสแตนซ ์
จากนัน้บรรทดัที ่22 เรยีกเมธอด getColor() เพื่อแสดงผลทีเ่กดิจากค าสัง่ในบรรทดัที ่21 ผลปรากฎว่า 
สขีองรถเป็นส ี“yellow” เหมอืนเดมิ ทัง้นี้เป็นเพราะแอตทรบิวิต ์__color ไดร้บัการปกป้องการเขา้ถงึจาก
ภายนอกตรงๆ การปรบัปรงุแอตทรบิวิต ์__color จะตอ้งกระท าผ่านเมธอดทีโ่ปรแกรมเตรยีมไวใ้ห้
เท่านัน้ บรรทดัที ่23 ทดสอบก าหนดค่าของ register_count ผ่านอนิสแตนซต์รงๆ เหมอืนในบรรทดัที ่
21 ใหม้คี่าเท่ากบั 5 และทดสอบพมิพข์อ้มลูโดยใชค้ าสัง่ print(car1.register_count) ในบรรทดัที ่24 ผล
ปรากฎว่า ค่าในแอตทรบิวิต์ register_count ถูกก าหนดใหมเ่ป็น 5 

แมว้่าไพธอนจะออกแบบใหม้กีารปกป้องขอ้มลูตามแนวความคดิของการโปรแกรมวตัถุแลว้ก็
ตาม แต่ไพธอนมขีอ้ยกเวน้ในการเขา้ถงึแอตทรบิวิตจ์ากภายนอกไวเ้ช่นกนั คอื ผูเ้ขยีนโปรแกรม
สามารถเขา้ถงึแอตทรบิวิตจ์ากภายนอกคลาสโดยใชร้ปูแบบดงันี้  

Instance of Object._className__Attribute 
จากตวัอยา่งโปรแกรมในบรรทดัที ่25 คอื car1._Car__color = ‘pink’ บรรทดัที ่26 ทดสอบพมิพส์ขีอง
รถยนตใ์หมอ่กีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื “Color is: pink” 

 
Note: การห่อหุม้ขอ้มลูหรอืการซ่อนขอ้มลูจากการเรยีกใชจ้ากภายนอกคลาสท าไดโ้ดยใช ้
รปูแบบคอื __attribute (2 underscore) แต่ไพธอนมขีอ้ยกเวน้การเขา้ถงึแอตทรบิวิตด์งักล่าว
ไดโ้ดยใชค้ าสัง่ InstanceOfClass._ClassName__Attribute เช่น car1._Car__color = “pink” 

   

 

 

        11 
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ภาคท่ี 3 

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขัน้สงู 

(Advanced  Language Programming) 
 

บทที ่12 นิพจน์ปกต ิและการประมวลผลขอ้ความ 
บทที ่13 ไพธอนกบัฐานขอ้มลู 
บทที ่14 เวบ็และซจีไีอ 
บทที ่15 การเขยีนโปรแกรมกบัมลัตเิธรดและระบบเครอืขา่ย 
บทที ่16 การเขยีนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์บือ้งตน้ 
บทที ่17 โครงสรา้งขอ้มลูเบือ้งต้น 
บทที ่18 ปกณิกะโปรแกรมมิง่ 
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บทท่ี 12 

นิพจน์ปกติ และการประมวลผลข้อความ 
(Regular Expressions and Text Processing) 

/[\w._%-]+@[\w.-]+.[a-zA-Z]{2,4}/

         น้         น       Regular Expressions

               ., _, %, -

   น     ห                
     ้น       ห า  [ ]

          at    น      a – z ห    A – Z     ้

  า  า               ้    
   า น้   2 – 4         

         น [...] หน้า +     ้   
   า น้   1         

          . (dot)

username@domain.com (.com, .net, .org)  
 

1. นิพจน์ปกติคืออะไร? 

น   น      (Regular Expression: Regex)      า       บ  ู บบ า                     
(Pattern)  น  ้  า ห          า           น   า    ซึ   า  ช ้Regex   ท า หผู้ ้   นโ      
 า า ถ  าหน   ู บบ น า  น้หา    ท    า า ถ    า   บ  ้  ู (โ   ฉ า    า       ้  ูท     น
         Text)    ้  า        ทธ ภา  า  ึ น 

      า  า  น้หา  ู บบ า                    ท   บบ       ท    ู  า    (Address) ท     า 
                      น  ้  า         น า ๆ  ช น 

"19/988  .8 ถ.  ทธ  ฑ  า  5     บา  ผ     บา         ท ฯ 10160" 

"73/184  .2 ถ. ถนน  ช บ       ห       บา         ห ้   า       ท ฯ 10320" 

 า   ู บบ  ้  า ท    ู  า    า้นบน  า า ถ  า น   ู บบ า                       า ๆ    ้  น   

1.    ท  บา้น    ู  า้ หน้า           ้            า น้  หนึ       า   ้        ห า  "/" 
ห          ห า       า   ้            า น้   1      ช น 19/988 

2. " ." ห า ถ ึ ห ู ท    ช น  .8 
3. "ถ." ห า ถ ึ ถนน  ช น ถ.  ทธ  ฑ  า  5 
4. "    "     "   "   า ห า ถ ึช          ห      ท   า     ู   ช น     บา  ผ  
5.  ห              น      หา้ห     ู ห        ช น 10160 
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     ผู ้   นโ        ้  า       บ า                      า "  ท    ู  า     บา้ ท    บา้น   ท   
        1 -  20, ห ู  1 – 10,    ห        ท ฯ บา้ "  า า ถ    น   น Regex    ้  น   

regex = r"[0-9]+/[0-9]+  .*      ท ฯ [0-9]{5}" 

โ   [0 - 9]+ ห า ถ ึ     0 ถ ึ 9     าน น า    า 1     ึ น  , * ห า ถ ึ      ห             ๆ   
   ้      าน น          ,้ [0 - 9]{5}  ห             น       0 ถ ึ 9      ้     าน น 5     ท าน  น 
    น   น regex  นภา า  ธ น   น   

regex = r"[1-20]/[0-9]+  .[1-10] ถ.*     *    *      ท ฯ [0-9]{5}" 

  าห  บ      า  า  ช ้าน Regex   บ  ้  ู า  น ท    นๆ  ช น  า  น้หา     ้    าห          า
  ้ ฟ  ช น replace  นโ       Microsoft Word,  า  ช ้Regex            บ  ห า       ท  น  ซ  
(email)   าผู ้ช ้าน      ้  ูช   ท    ู ผู ้  บ   ผู ้  ถู   ้  า   ู บบห          ท  น    ช ้ น า บน
   บ       า       บ  ้  ูบนฟ      ช น ช   ผู ้ช ้(Username )   ้      บ    ้                
ห    ห  ผ    บ              า น้   1            า  า   ู   ห  า  1 – 15             น น้ 

 น  ธ น     บ า  ช ้าน Regex    ้  า   บ ู   บบ    า    ้  บ า ถ า ท  
  า  า า ถ      า  า  า ภา า Perl น  น    โ   ชโ้   ูช    re     า         บ า       ผ 
น   น                    า ผ    า   ๆ      ึ น า  า       ผ น   น      โ        โ น
  า ผ    า ช     า re.error     า      ูท   12.1 

Regular 

expression 

detect patterns

 String test 

^[a-z]{5}[][a-zA-Z]{2}$

PASS

REJECT

Exception: re.error  

รปูท่ี 12.1      า ท า าน    Regular Expression 

 

2. นิพจน์ปกติอย่างง่าย (Easily Regular Expressions) 

   น ธ บา  า  ช ้าน Regex    า         ผู ้   น     ธ บา  า  น้หา  ้  า น  ้  า 
ห           น   า    น   า     ห   น  บ Regex            น   นฐาน ห ้ บผูท้      ึ า น       
Regex       
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     ผู ้   นโ        ้  า  น้หาห         บ  า  ๆ   า  ู  น  ้  า ห         ธ น  
 า     า     in  น า       บ       า  ช น ถา้            s     า ท า  บ "This is the Python 
language."      ้  า  น้หา  า  า Python   า  ู  น            า ห        น  ธ น   ช ้ า        

>>> s = "This is the Python language." 

>>> "Python" in s 

True 

ผ    ธ ท     ้า       า  า้ บน    True       หผู้ ้ าน  า้   า ท า าน    า       บ  ้  า 
      ึ น ผู ้   น            า โ   า   ภา      บ        น   

        า     ท  ถู       บ    S = "xaababcbcd"      าท   ช ้ าห  บ      บ    Regex = "abc" 
(ห        า   น Regex    า   า     ้)          ูท   12.2 

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:
 

รปูท่ี 12.2       ้  ูท     บ น      S      าท   ช ้น า       บ    "abc" 

 น   น  น       า       บ   ธ น  น า  ้  ู น  า หน                  า า     บ ท  บ  า
 ห   น  นห       (   ช : Match)    น   S[0] == Regex[0]?          ูท   12.3  

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

รปูท่ี 12.3      า      บ ท  บ  ้  ู น  า หน  ท   [0] 

  า   ู 12.3      ห า ถ ึ   า หน   (0) ท  ท า า      บ ท  บ  ห  า       S[0]   บ 
Regex[0] ผ  า  า      บ ท  บ        า    ห   น  น (Mismatch) โ             น  า หน   า 
     บ ท  บ       า หน  ถ        S[1]   บ Regex[1]      ูท   12.4 

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

รปูท่ี 12.4      า      บ ท  บ  ้  ู น  า หน  ท   [1] 

  า   ูท   12.4 ห    า ท  โ           บ ท  บ  ้  ู น  า หน  ท   0     บ  า  ้  ูท    น   
    S     Regex     ห   น  น   า  บ     โ             น  ท า า      บ ท  บ  ้  ู น  า หน  
ท   1 - 3 (S[1:4])           S       ผ    ธ  า  า      บ ท  บ น  า หน  ท   1 น    หผ้    ธ 
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 ห   น  น    S[1] = "a"     Regex[1] = "a" ผู ้   น   ช ้ ฟ้า (  า หน  ท   1)     ถ ึ  ้  ูท      
 ห   น  น      ูท   12.5 

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

รปูท่ี 12.5       ้  ูท       น (match)  น  า หน  ท   [2] 

 า   ูท   12.5      โ           บ  ้  ู น  า หน  ท   1    ้ผ   า ฎ  า  ้  ู ห   น  น โ      
  ท า า    บ ถาน  (  น  า   น)    ้  า  บถ    โ             น       บ ท  บ  ้  ู น  า หน  ท   2 
         ผ   า ฎ  า น  า หน  ท   2     S[2]     Regex[2]     ห   น  น โ        ท า า      น
  ้  ูท   ช            Regex    น  า หน  ท   2      ูท   12.6            ถาน ท   ห   น  น (  น  า
   น) ท       ้  

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

รปูท่ี 12.6      า      น  า หน            Regex 

  า   ูท   12.6 โ           น  ้  ู น       Regex  า     บ ท  บ  บ  ้  ู น       S   า หน  ท   
2 - 4 (S[2:5]) ผ  า  า      บ ท  บ   ้  ู น  า หน  ท   2     3     า     น      ้  ู น  า หน  ท   
4     า        น      ูท   12.7 

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

รปูท่ี 12.7       ้  ู น  า หน  ท   2     3  ห   น  น      า หน  ท   4     ห   น  น 

 า   ูท   12.7        ้  ู น  า หน  ท   4         น โ        ท า า      น  ้  ู น       Regex   
    1   า หน   ซึ              บ ท  บ  บ  ้  ู S  น  า หน  ท   3 – 5 (S[3:6]) ซึ  ผ    ธ ท     ้    
 ห   น  นท    3   า หน   ช น     โ             น า      บ ท  บ        ๆ  นถ ึ  า หน  ท   S[4] ซึ  
  า  ้  ู น      ท       ห   น  นท      า        า  ้  ู น       Regex    น  าช  ห     ู  น
       S น  น         ูท   12.8 

x a a b a b c b c dS:

a b cRegex:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

รปูท่ี 12.8       ้  ู น       S[4:7] == Regex[0:3] 
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3. นิพจน์ปกติในไพธอน (Regular Expressions in Python) 

 า       า  า้ บน          า น   น        า   า   นห    ้น       า ถ ึ า  ช ้านน   น 
     นภา า  ธ น ซึ       ธ น      ้     โ   ู  าห  บ    า         บน   น      (Regex)   ้
 ห ้  ้    โ   ู re ซึ     น า  ช ้าน Regex ผู ้   นโ          ้  import re   า้ า   น     

  าห  บ า  ช ้าน Regex  นภา า   นๆ ผู ้   นโ        า   น  ้     น Regex ภา  น
       ห า  "/…/"    น  ช น ภา า Perl, SED ห    AWK    น น้      ธ น     า   น  ้  ช้
       ห า       า  โ    ธ น     า Regex    น     ธ    าๆ          หา น า  ช ้าน  บ
       ห า  \ (blackslash)     น้    น     า        ห า น    ธ น ช ้  น               น า 
       ช น \n, \v ห    \t    น น้     ช ้ า น น า   บ Regex   ้        ้    น า  ช ้าน
       ห า  "\"     หผ้    า    ธ น   ช ้"\\"  ทน "\"          บ   หา า  า       ถา้
  ้  า  ช ้"\" ห า ๆ   น     น  ช น ถา้  ้  า  ห ้      ห า       า      น 2   น   ช ้ า     
"\\\\"" ผ    ธ ท     ้   "\\" ท า ห ้    า   บ า  ช ้าน า  ซึ  ผู ้   นโ        ทา      ท       า   
 ช ้ห    า     raw string ซึ    า          า   ท า ห ้ ธ น       า ห า           ห า        ๆ 
ท      น (   ท             น      บบธ    า)    น   

>>> print(r"C:\\\\programs") 
C:\\\\programs 
>>> print(r"^a.*\.html$") 
^a.*\.html$ 

  า       า  า้ บน raw string (       บ)     ้  ึ น ้น  ้          'r'    น Regex ท  
  ้  า  ช ้าน      า ผ    ธ       า      ห ้ห น  า       ห า        า ๆ  ช น \, *, ^ ห    $   
ถู      า   น        ธ    า ท าน  น   ท า หผู้ ้   นโ           า   น  ้              บ         
     ท   ช ้ บ    นภา า  ธ น    

 

4. ไวยกรณ์ของนิพจน์ปกติ (Syntax of Regular Expressions) 

น   น        า   า   ช น r"cat"  า า ถ  า้ ู  ห      ช  (Match)    ้ บ      า  า  
      า  ช น "a cat and a rat can't be friends.", "Education", "Communicate", "Falsification", 
"Ramifications", "Cattle"        า  า    น ้น    ถา้ผู ้   นโ        ้  า  ห ้r"cat"    ช  ฉ า 
  บ  ้  า  "a cat and a rat can't be friends."     ้ ท า   า   ?    หาน         า "Over matching" 
ห      ช    น  า   า   น า ท    ้  า    าห  บ   หาน   า า ถ   ้  หถู้   ้ โ        น า  r"cat" 
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   น r" cat " (         า  า้นซา้      า     า)        ้  า     น  ธ น ห ้     บ  ้  า 
      า  า า ถท า   ้  น      

>>> import re 
>>> x = re.search("cat","A cat and a rat can't be friends.") 
>>> print(x) 
<_sre.SRE_Match object; span=(2, 5), match='cat'> 
>>> x = re.search("cow","A cat and a rat can't be friends.") 
>>> print(x) 
None 

 
Tips: span=(2, 5) ห า ถ ึ   า หน  ท   น้ บ  า น  ้  า   า       า       า หน          
2 ถ ึ 4 (A =   า หน   0, ' ' =   า หน   1, 'c' = 2, 'a' = 3     't' = 4)  
 า       า โ       า้  ้น โ            ้น  ้  า  import re   า้ าท า าน  บ Regex โ  

       ธ  ช    search() ซึ     น  ธ  ท      า   า       ช ้านบ   ท          ู บบ    
re.search(regex, s) โ   regex     น   น          s         ท    ้  า      บ ท  บ   า          น
 า      บ ท  บ  า "cat"   ู  น  ้  า  "a cat and a rat can't be friends." ห       ผ    ธ ท     ้   ช  
True ห    False         น ๊         ทน (    ห   น  บภา า   นๆ ท     น ห         า   บ   น    
ห    ท  )      ท า า      บ ท  บ ห          โ   ช ้ า  า "cow"   บ  ้  า      ผ    ธ ท     ้  บ    
None ผู ้   นโ        า   น  ้  ช ้ า     if      ช    น    ผ    ธ    น    

import re 

if re.search("cat","A cat and a rat can't be friends."): 

   print("Some kind of cat has been found!!") 

else: 

     print("Some kind of cat has been found!!") 

if re.search("cow","A cat and a rat can't be friends."): 

    print("Cats and Rats and a cow!!") 

else: 

    print("No cow around!!") 

OUTPUT 

Some kind of cat has been found!! 

No cow around!! 

 

1.          ท   ช ้ทน          ๆ       1     (.) 

     ผู ้   นโ        ้  า  า้ ถ ึ          ๆ 1      นน   น         ช ้     '.'  ทน  ช น 
".at" ห า ถ ึ  ึ น น้  ้            ๆ      ้    ้   ทา้   ้  "at"       า      ้  า ท     น    ้
    "rat", "cat", "bat", "eat", "sat", "1at", "&at"    น น้     น   น raw string    ้  น   

  s = r" .at " 
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Note:       ห า ถ ึ            ๆ ท   ช ้ าห  บ     า ห    ทน  า ห า    า      า 
หนึ   า ท     ้     น   ้(           ๆ ท   ห  ท   ช ้นโ  ถ     น      ท   ห  ), 
        ห า ถ ึ          a – z, A – Z     '_' (underscore),       ห า ถ ึ 0 ถ ึ 9 

 

2.          ท   ช ้               ๆ       1      า                ([…]) 

       ห า  […] ห า ถ ึ  า า ถ                      หนึ     ้     1     ท าน  น  า    
      ท   ห  ท    ู ภา  น       ห า       า   ช น ถา้                      บ  ้  [xy1@]    น  น
 า า ถ        ้ฉ า  "x" ห    "y" ห    "1" ห    "@"         หนึ     ้             ท าน  น  ช น raw 
string           s = r"Py[ts][hz]on"             า  า า ถ    น   น  ้  า ท   ห     ้4  บบ    
"Python", "Pytzon", "Pyshon"     "Pyszon"          น   นผ    า    า ท า าน   ้    ูท   12.9 

Start P y
t

s

h
z

h
z

o n
o n

o n
o n

Python
Pytzon

Pyshon
Pyszon

 

รปูท่ี 12.9     ผ    า    า ท า าน    r"Py[ts][hz]on" 

  า   ูท   12.9           า  า                    1     า                 ท    ู ภา  น
       ห า  […]      ผู ้   นโ        ้  า   า   บ        ้  ู ห ้  บ              า  ึ น 
 า า ถ ช ้         '-'  ทน   ้     ้  ู      า   ้    น    า  ้  ูท      น      น  ช น 0 ถ ึ 9, a ถ ึ z, 
A ถ ึ Z  ช น [a-e]   ้  ูท  ถู          a, b, c, d, ห    e         หนึ   ห    [0-5]   ้  ูท  ถู          0, 
1, 2, 3, 4 ห    5    น น้           ้  า   าหน  ห ้Regex    นท                      ห   า า ถ
    น   น Regex    ้  น      [a-zA-Z] ห    า า ถผ            บ         ้ช น [a-zA-Z0-9] ซึ  
ห า ถ ึ   ้  ู        หนึ  ท    ู   ห  า  a ถ ึ z ห    A ถ ึ Z ห    0 ถ ึ 9    น น้ 

 
Note:   า   ้     า         ท    ู ภา  น       ห า  […]   ถู         ช ้าน             
 ท าน  น 

           '-'        า      ท       า             ช ้      ห า       า  า   ู  า้นหน้า   
 า้นห             ๆ (  ู ถ   า        ห า  [ ห     ู    นหน้า       ห า  ])  น […]  ช น [-az] 
ห า ถ ึ   ้  ู  ถู        ห  า  '-', 'a' ห    'z'    ถา้  าหน    น [az-]       ผ้    ธ  ช น       น 
  าห  บ      า  า  ช ้[…]     '-'    น   
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[th] = 't' ห    'h'         หนึ   ท าน  น 
[0123] = '0', '1', '2' ห    '3'         หนึ   ท าน  น 
[ab12] = 'a', 'b', '1' ห    '2'         หนึ   
[a-c0-2] = 'a', 'b', 'c', '0', '1' ห    '2'         หนึ   
[a-cA-C0-2] = 'a', 'b', 'c', 'A', 'B', 'C', '0', '1' ห    '2'         หนึ   
[-3] = '-' ห    '3'         หนึ   
[-a-c] = '-', 'a', 'b' ห    'c'         หนึ   
[a-c-] = '-', 'a', 'b' ห    'c'         หนึ   
[ - ] = ' ' ถ ึ ' '         หนึ   

           '^' (Caret)           ห้          ห า  '['    น าหน้า            ช น [^abc]       า
  ้  ูห                  า   ถู     น้ ห      ถู                า  

[^abc] =          'a', 'b' ห    'c'      ถู         
[^13579] =        '1', '3', '5', '7' ห    '9'  ท าน  นท       ถู        
[^   ] =         ภา า ท  ' ', ' ' ห    ' '  ท าน  นท       ถู       

                '^'   ู ห    า               า ห า    น        ธ    า ท าน  น  ช น [a^bc] 
ห า ถ ึ 'a', '^', 'b' ห    'c'         หนึ    ถู       ห    [abc^], [ab^c]       า ห า  ช น       บ 
[a^bc]        า โ      ท   12.1      า  ช ้าน Regex  น า  น้หาห า    โท    ท ท     บ น ฟ้ 
ช    phone_book.txt 

 

Input File: phone_book.txt 

Allison Neu 555-8396 

Bob Newhall 555-4344 

C. Montgomery Burns 555-0001 

C. Montgomery Burns 555-0113 

Canine College 555-7201 

Canine Therapy Institute 555-2849 

Cathy Neu 555-2362 

… 
The Nuclear Powerplant 555-5246 

The Simpsons' residence 555-8707 

The Simpsons, 742 Evergreen Terrace 555-0113 

Toby Muntz 555-9972 
 

Program Example 12.1: searching phone number by using regex 

1 import re 

2 f = open("phone_book.txt") 

3 for line in f: 

4     if re.search(r"J.*Neu", line): 
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5         print(line.rstrip()) 

6 f.close() 

 

OUTPUT 

Jack Neu 555-7666 

Jeb Neu 555-5543 

Jennifer Neu 555-3652 

 า       า โ      ท   12.1      า   า้  Regex       น้หาห า    โท    ท ท   ึ น น้  ้          

J     ห     า   ้         ๆ      ้บบ     า     า  า  ( ช ้         .*)       ทา้   ้  
"Neu"  

      น้บ  ท  ท   1 โ      น า  า้โ   ูช    re       ช ้ าห  บ      ผ  Regex  นบ  ท  ท   2 
โ      ท า า      ฟ้ ช    phone_book.txt ซึ     บ า ช      ห า    โท    ท    ผู ้ช ้ า   ้ ๊  
          ฟ้ ท    า้  ึ น     บ   ้น      ช    f (ถา้ผู ้ าน           นฐาน า้น า         ฟ้  ห ้  บ  
  าน นบทท   10    น)    น  น     บ  ท  ท   3 โ      ท า า   าน  ้  ู น    โท    ท  า        1 
บ  ท    ้   า     for   ้  ูท    าน   ้น     บ  ท    ถู     ห ้ บ  ธ   search()       น้หาช   ผู ้ช้
โท    ท ท    ้  า  (บ  ท   4) โ    ธ        า   ้  า  า า        2        Regex ท      า ท า  บ 
r"J.*Neu"      ้  ู        บ  ท   น    โท    ท  ผ    ธ  า   ธ   search()   ถู     ห ้ บ  า     
if       บ  า น้ บห       (ถา้ บช   ผู ้ชท้   ้   า   าท        บ า   ธ   search()       า    ท า  บ 
None)      ผ    ธ ท       บ ท  บ  ้   า     if    น     โ                   ้  า       า      ภา  
(บ  ท   5)       น า      โ        ท า า    บ  ท    า     า   ้  า ท            น  ้   า     
line.rstrip()  นบ  ท     ทา้  (บ  ท   6) โ      ท า า         ฟ้   ้  ู    บโ       

 

3.                  นๆ ท   ช ้ า้  Regex 

น   หน   า        ห า  '-'     '^' ท  ท า าน      บ          […]    ้   ธ น     ้
                          นๆ      ช     าน    า       น า   า้  Regex    น   

  าหน  ห ้regex = r"[a-zA-Z0-9_]"        า น น า   บ                า ๆ      น     ้
ผ    ธ ท     ้   

 \d    ช   บ      ฐาน  บ        หนึ      ช    ้  ู [0-9] ห    า า ถ    น regex  ห      
r"[a-zA-Z\d_]"  ช น 

>>> import re 

>>> regex = r"[a-zA-Z\d]" 

>>> print(re.search(regex, "9")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='9'> 

>>> print(re.search(s, "*")) 
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None 

>>> print(re.search(regex, "a")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

 
Note: <_sre.SRE_Match object...> หมายถึงแมตช ์และ None หมายถึง ไม่แมตช ์

 \D ท า าน     น า้   บ \d       ช   บ        ๆ     ท้      ช    ฐาน  บ           บ ท  บ  บ 
regex    ท  บ ท า  บช    ้  ู [^0-9] ห    า า ถ    น regex  ห      r"[ a-zA-Z\D]" ห    r" 
a-zA-Z\D"  

>>> import re 

>>> regex = r"[a-zA-Z\D]" 

>>> print(re.search(regex, "9")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "*")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='*'> 

>>> print(re.search(regex, "a")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

 \s    ช   บ           า         หนึ    ท  บ ท า  บช    ้  ู     [\t\n\r\f\v] ห    r"[\s]" ห    
r"\s"  ช น 

>>> import re 

>>> regex = r"[\s]" 

>>> re.search(regex, " ") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match=' '> 

>>> re.search(regex, "\t") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\t'> 

>>> re.search(regex, "\n") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\n'> 

>>> re.search(regex, "\r") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\r'> 

>>> re.search(regex, "\f") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\x0c'> 

>>> re.search(regex, "\v") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\x0b'> 

 \S ท า าน     น า้   บ \s       ช          ท      ช   า  า         หนึ    ท  บ ท า  บช  
  ้  ู    [^\t\n\r\f\v] ห    r"[\S]" ห    r"\S"  ช น 

>>> import re 

>>> regex = r"[\S]" 

>>> re.search(regex, "a") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

>>> re.search(regex, "\\") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\\'> 

>>> re.search(regex, "&") 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='&'> 
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>>> print(re.search(regex, "\n")) 

None 

 \w    ช   บ         ห          ห             '_' (Underscore)         หนึ       ท า  บช  
  ้  ู [a-zA-Z0-9_] ห    า า ถ    น regex  ห      r"[\w]" ห    r"\w" 

>>> import re 

>>> regex = r"[\w]" 

>>> print(re.search(regex, "a")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

>>> print(re.search(regex, "A")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='A'> 

>>> print(re.search(regex, "_")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='_'> 

>>> print(re.search(regex, "&")) 

None 

 \W ท า าน     น า้   บ \w       ช   บ         ท      ช ท            ห          ห    '_'    
     หนึ    ช น " " (  ้  า   า ), "@", "\n", "*", "+"    น น้ 

>>> import re 

>>> regex = r"[\W]" 

>>> print(re.search(regex, "a")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "_")) 

None 

>>> print(re.search(regex, " ")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match=' '> 

>>> print(re.search(regex, "@")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='@'> 

>>> print(re.search(regex, "\n")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='\n'> 

 \b    ช   บ  า  ห  า  \W   บ \w ห     ห  า  \w   บ \W  ช น r'\bfoo\b'    ช   บ  ้  า  
'foo', 'foo.', '(foo)' ห    'bar foo baz'          ช   บ 'foobar' ห    'foo3'  

 
Tips: \b      ช                        (0-9, a-z, A-Z, underscore '_')   ู      บ      
      (' ', @, *, \n, !)            ช   บ              บ     ห                บ      

 

 \B    ช   บ  า  ห  า  \W   บ \W ห     ห  า  \w   บ \w  ช น r'py\B'      ช   บ  ้  า  
'python', 'py3', 'py_'            ช   บ 'py', 'py.', ห    'py!' 

 
Tips: \B      ช                        (0-9, a-z, A-Z, underscore '_')   ู      บ     
                ช   บ              บ            
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       ห ้s = "A  cat and a rat!"  

        ท     ช   บ \w     'A', 'c', 'a', 't', 'a', 'n', 'd', 'a', 'r', 'a', 't'  า   า  บ 

        ท     ช   บ \W     ' ', ' ', ' ', ' ', ' '     '!'  ซึ            า  า ท า าน    \b     \B 
 น  ูท   12.10  

A c a t a n dS: a r a t !

\b

\B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3

4 5

 

รปูท่ี 12.10      า ท า าน    \b     \B 

   าห  บ \b      ช   บ       ห  า  \w   บ \W ห    \W   บ \w    น    

 า   ูท   12.10          น  ้  า น      'A'           \b      ช   บ       ห  า  \w     
\W    น  น า้นซา้     'A'  ถ    า   น \W             'A' ถ    า   น \w   ู    ึช  ท   า้นซา้     
'A'  

  า  บถ   า  ท า า      บ ท  บ         'A' (\w)   บ       า  (\W)  า้นซา้     'A' ซึ  
    า      น        ู   ห  า  \w   บ \W ฉ น  น  ู    ึช  ท   า้น  า    'A' 

  า  บถ   า  ท า า      บ ท  บช     า  า้นซา้     'c' (\W)   บ         'c' (\w) ซึ     
 า      น        ู   ห  า  \W   บ \w ฉ น  น  ู    ึช  ท   า้นซา้     'c' 

  าห  บ \B   า หน  ท       ึ น  ห  า  \w   บ \w ห    \W   บ \W    น   

 ท า า      บ ท  บ  ห  า        า  ' ' (\W)   บ       า  ' ' (\W) ซึ      า      น      
  ู   ห  า  \W   บ \W ฉ น  น  ู    ึช    ู      า   ห  า        า  

 ท า า      บ ท  บ  ห  า          'c' (\w)   บ         'a' (\w) ซึ      า      น        ู 
  ห  า  \w   บ \w ฉ น  น  ู    ึช       า   ห  า  'c'   บ 'a' 

 \\    ช   บ       ห า  "\"  ช น 
>>> s = "C:\\Programs\Python" 

>>> print(s) 

C:\Programs\Python 

 

 (…)  ช ้ าห  บ  าหน           า  ช น "(a|b)c" ห า ถ ึ    2        า    "ac"     "bc"  ช น 
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>>> import re 

>>> regex = r"(a|b)c" 

>>> print(re.search(regex, "ac")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='ac'> 

>>> print(re.search(regex, "bc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='bc'> 

 

 ?         ห          าท  น าหน้า       ห า       า     ห             ้(Option)  ช น a?b 
   ช   บ b, ab, aaab, aaaab, acb ห    cccb, cccbbb    า      า หนึ       ้ ช น 

>>> import re 

>>> regex = r"a?b" 

>>> print(re.search(regex, "a")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "b")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='b'> 

>>> print(re.search(regex, "aab")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(1, 3), match='ab'> 

>>> print(re.search(regex, "abb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='ab'> 

>>> print(re.search(regex, "abbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='ab'> 

>>> print(re.search(regex, "a$*ab@")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 5), match='ab'> 

 ห         า  ช น r"Feb(ruary)? 2011"    หผ้    ธ    น   

>>> import re 

>>> print(re.search(r"Feb(ruary)? 2011","Feb")) 

None 

>>> print(re.search(r"Feb(ruary)? 2011","2011")) 

None 

>>> print(re.search(r"Feb(ruary)? 2011","Feb 2011")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 8), match='Feb 2011'> 

>>> print(re.search(r"Feb(ruary)? 2011","February 2011"))  

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 13), match='February 

2011'> 

  า       า โ       า้นบน regex = r"Feb(ruary)? 2011" ห า ถ ึ โ           ช   บ
  ้  า   า "Feb 2011" ห    "February 2011"  ท าน  น 

 *    ช   บ        ห     า  ๆ ท    ู หน้า       ห า       า         าน น           ้ห          
   ้ ช น 1*2    ช   บ 12, 112, 122, 11112, 12222, 1111111112, 12222222222    น น้ 
ห    1(abc)*2     12, 1abc2, 1abcabc2, 1abcabcabc2, 1abcabcabcabc2    น ้น 

>>> import re 

>>> print(re.search(r"1*2","12")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='12'> 
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>>> print(re.search(r"1*2","112")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='112'> 

>>> print(re.search(r"1*2","122")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='12'> 

>>> print(re.search(r"1*2","11112")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 5), match='11112'> 

>>> print(re.search(r"1*2","12222")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='12'> 

>>> print(re.search(r"1*2","1111111112")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 10), match='1111111112'> 

>>> print(re.search(r"1*2","12222222222")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='12'> 

>>> print(re.search(r"1*2","11111111111")) 

None 

>>> print(re.search(r"1*2","22222222222")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='2'> 

ห    regex = r"1(abc)*2" 

>>> print(re.search(r"1(abc)*2","12")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='12'> 

>>> print(re.search(r"1(abc)*2","1abc2")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 5), match='1abc2'> 

>>> print(re.search(r"1(abc)*2","1abcabc2")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 8), match='1abcabc2'> 

>>> print(re.search(r"1(abc)*2","1abcabcabc2")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 11), 

match='1abcabcabc2'> 

 +   าห           ท    ู หน้า       ห า น       ้   า ฏ  ู  น  ้  า ท  น า า      บ   า 
น้   1      ช น a+    ช   บ abc, a123, 1a23abc, xyza, 12aaa45 ห    x(abc)+y    ช   บ 
xabcabcy, xabcabcabcy ห    0(123)+9    ช   บ 01239, 01231239    น น้ 

>>> import re 

>>> print(re.search(r"a+","a")) 
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

>>> print(re.search(r"a+","abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

>>> print(re.search(r"a+","a123")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='a'> 

>>> print(re.search(r"a+","1a23abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(1, 2), match='a'> 

>>> print(re.search(r"a+","xyza")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 4), match='a'> 

>>> print(re.search(r"x(abc)+y","xabcy")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 5), match='xabcy'> 

>>> print(re.search(r"x(abc)+y","xabcabcy")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 8), match='xabcabcy'> 

>>> print(re.search(r"0(123)+9","01231231239")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 11), 

match='01231231239'> 
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 ^    ช   บ  าห           ท   ึ น น้  ้  า ท  น า า      บ ช น ^abc     abc123, abcdef, 
abc$3s    น น้ 

 .  ช ้ทน           ๆ       1     ท าน  น     น้ newline (\n)  ช น x.y    ช   บ xzy, x1y, 
xxy ห    xyy            ช   บ xaby, x\ny ห    xxxy    น น้ 

>>> import re 

>>> regex = r"x.y"  

>>> print(re.search(regex, "x")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "y")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "xzy")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='xzy'> 

>>> print(re.search(regex, "x1y")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='x1y'> 

>>> print(re.search(regex, "x12y")) 

None 
>>> print(re.search(regex, "x\ny")) 

None 

 ถา้  าหน   ู บบ regex = r"[0-9]." ห า ถ ึ    ช   บ              หนึ          0 ถ ึ 9 ([0-

9])      า   ้            ๆ      ้   ทา้    หนึ      (.)  ช น 00, 01, 11, 25, 58, 99, 012, 0123, 
0a, 0ab          ช   บ a1, ab    น น้ 

 ถา้  าหน   ู บบ regex = r".*" ห า ถ ึ    ช   บ              ๆ      ้   ถ ึ       
             าน น           ้(.*)  ช น a, ab, abc, abcdef, 1, 12, 123, 123456, aaabbb12*@%* ห   
  ู  า ๆ        ช   บท  ๆ      โ       า     า  า  

 ถา้  าหน   ู บบ regex = r"[0-9].*" ห า ถ ึ    ช   บ              หนึ          0 ถ ึ 9  
    า   ้         ๆ      ้โ       า     า  า  (.*)  ช น 00, 01, 11, 25, 58, 99, 012, 0123, 0a, 
0ab, 1@%*          ช   บ a, ab, c12    น น้ 

 ถา้  าหน   ู บบ regex = r"[0-9][0-9] .*" ห า ถ ึ    ช   บ              หนึ          0 ถ ึ 

9   า   ้               หนึ          0 ถ ึ 9   า   ้        า  1          (" ")   า   ้ 
               ้      า  า  บบ     า    (.*)  ช น 12 , 12 3456, 12 @%*, 12 abc          ช   บ 
a, ab, 12, a12    น น้ 

>>> import re 

>>> regex = r"[0-9][0-9] .*" 

>>> print(re.search(regex, "1")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "12")) 

None 
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>>> print(re.search(regex, "12 ")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='12 '> 

>>> print(re.search(regex, "12 3456")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 7), match='12 3456'> 

>>> print(re.search(regex, "12 @%*")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='12 @%*'> 

>>> print(re.search(regex, "12 abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='12 abc'> 

 ถา้  าหน   ู บบ regex = r"[0-9]+ .*" ห า ถ ึ    ช   บ              หนึ          0 ถ ึ 9 

   า น้  หนึ      ([0-9]+)   า   ้        า  1     (" ")   า   ้                ้      า 
 า  บบ     า    (.*)  ช น 1 , 1 2, 12 , 1234 56, 1223456 @%* 

>>> import re 

>>> regex = r"[0-9]+ .*" 

>>> print(re.search(regex, "1 ")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 2), match='1 '> 

>>> print(re.search(regex, "1 2")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='1 2'> 

>>> print(re.search(regex, "12 ")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='12 '> 

>>> print(re.search(regex, "1234 56")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 7), match='1234 56'> 

>>> print(re.search(regex, "1223456 @%*")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 11), match='1223456 

@%*'> 

ถา้  าหน   ู บบ regex = r"^[0-9][0-9][0-9][0-9] [A-Za-z]+" ห า ถ ึ    ช   บ        

      หนึ          0 ถ ึ 9 ท            น 4     โ    ้   ู หน้า        ้  า  (^)   า   ้        า  

1     (" ")       า   ้          a ถ ึ z        ห    ห       ้  า น้   1          ([A-Za-z]+) 
 ช น 0123 A, 0123 abc, 5678 AbC          ช   บ a5678 abc ห    1234Aa    น น้ 

>>> import re 

>>> regex = r"^[0-9][0-9][0-9][0-9] [A-Za-z]+"  

>>> print(re.search(regex, "1234 A")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='1234 A'> 

>>> print(re.search(regex, "5678 abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 8), match='5678 abc'> 

>>> print(re.search(regex, "a5678 abc")) 

None 

 

 {…}       าน น        ห     าท    ้  า ท าซ  า  ช น {2} ห า ถ ึ ท าซ  า   า น้   2          
      า   

1{3}     ท าซ  า       1  ท า  บ 3           ช น 111, 1111, 11112222, 222111333, 
@#%111&*+, @#%&*+1111 
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>>> import re 
>>> regex = r"1{3}" 
>>> print(re.search(regex, "11")) 
None 

>>> print(re.search(regex, "111")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='111'> 

>>> print(re.search(regex, "1111")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='111'> 

>>> print(re.search(regex, "11111122222")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='111'> 

>>> print(re.search(regex, "2221111333")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 6), match='111'> 

>>> print(re.search(regex, "@#%111&*+")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 6), match='111'> 

>>> print(re.search(regex, "@#%&*+1111")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(6, 9), match='111'> 

ab{2}     ท าซ  า         b (    ช  ab)  ท า  บ 2      ช น abb, abbb, aaabbb 

>>> regex = r"ab{2}" 

>>> print(re.search(regex, "ab")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "abb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='abb'> 

>>> print(re.search(regex, "abbbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='abb'> 

>>> print(re.search(regex, "aaabbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(2, 5), match='abb'> 

a(123){2}b     ท าซ  า            123  ท า  บ 2 ช       น  ช น a123123b 

>>> regex = r"a(123){2}b" 

>>> print(re.search(regex, "a123b")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "a123123b")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 8), match='a123123b'> 

>>> print(re.search(regex, "a123123123b")) 

None 

ab{2,}     ท าซ  า         b         2 ถ ึ N      ช น abb, abbb, abbbbbbb, aaaabbbbbbb, 
abbabbabb    น น้ 

>>> regex = r"ab{2,}" 

>>> print(re.search(regex, "ab")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "abb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='abb'> 

>>> print(re.search(regex, "abbbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='abbbbb'> 

>>> print(re.search(regex, "aaabbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(2, 6), match='abbb'> 
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>>> print(re.search(regex, "abbabbabb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='abb'> 

ab{start, stop}  ab{3, 5}     ท าซ  า         b   ู   ห  า  3 ถ ึ 5     (ถา้                 า
 ท า  บ bbbbbbb      ช   บ bbbbb โ        ช   บ bbb     bbbb)  ช น abbb, abbbb, 
abbbbbbbb    น น้ 

>>> regex = r"ab{3,5}" 

>>> print(re.search(regex, "ab")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "abb")) 

None 

>>> print(re.search(regex, "abbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 4), match='abbb'> 

>>> print(re.search(regex, "aaaaabbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(4, 9), match='abbbb'> 

>>> print(re.search(regex, "aaaaabbbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(4, 10), match='abbbbb'> 

>>> print(re.search(regex, "aaaaabbbbbbbbbbbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(4, 10), match='abbbbb'> 

>>> print(re.search(regex, "abbabbbabbbbabbbbbabbbbbb")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 7), match='abbb'> 

regex = r"^[0-9]{4} [A-Za-z]*" ห า ถ ึ  ึ น น้ (^)   ้        0 ถ ึ 9   าน น 4     ([0-9]{4}) 

 า   ้          า  1     (" ")   า   ้             ห    ห       ้บบ     า     าน น 
([A-Za-z]*)  ช น 1234 Aa, 1234 AZaz, 1234 abcxyz456    น น้ 

>>> regex = r"^[0-9]{4} [A-Za-z]*" 

>>> print(re.search(regex, "1234 Aa")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 7), match='1234 Aa'> 

>>> print(re.search(regex, "1234 AZaz")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 9), match='1234 AZaz'> 

>>> print(re.search(regex, "1234 abcxyz456")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 11), match='1234 

abcxyz'> 

regex = r"^[0-9]{4,5} [A-Z][a-z]{2,}"      ึ น น้ (^)   ้        0 ถ ึ 9   าน น 4 ถ ึ 5     ([0-

9]{4,5})   า   ้        า  1     (" ")   า   ้             ห   1     ([A-Z])  
 า   ้                     2 ถ ึ N     ([a-z]{2,})  ช น 0123 Axyz, 0123 Aabcxyz, 0123 
Zabcdefghijkl, 0123 Zabcdefghijkl%@  

>>> regex = r"^[0-9]{4,5} [A-Z][a-z]{2,}" 

>>> print(re.search(regex, "0123 Axyz")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 9), match='0123 Axyz'> 

>>> print(re.search(regex, "0123 Aabcxyz")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 12), match='0123 

Aabcxyz'> 
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>>> print(re.search(regex, "0123 Zabcdefghijkl")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 18), match='0123 

Zabcdefghijkl'> 

>>> print(re.search(regex, "0123 Zabcdefghijkl%@")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 18), match='0123 

Zabcdefghijkl'> 

 | ห า ถ ึ   น ทา         า      า หนึ    ช น abc|xyz    ช   บ abc ห    xyz      ้ห    
(a|bc)de    ช   บ ade ห    bcde    น น้          า โ           น   

>>> import re 

>>> regex = r"abc|xyz" 

>>> print(re.search(regex, "abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='abc'> 

>>> print(re.search(regex, "xyz")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='xyz'> 

 

>>> regex = r"(a|bc)de" 

>>> print(re.search(regex, "ade")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='ade'> 

>>> print(re.search(regex, "bcde")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 4), match='bcde'> 

 

  $    ช   บ     ห     าท     น  า  ทา้      ้  า ท  น า า      บ ช น abc$     abcabc, 
123abc, abc$3sabc    น ้น  ช น  

>>> import re 

>>> regex = r"abc$" 

>>> print(re.search(regex, "123abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 6), match='abc'> 

>>> print(re.search(regex, "abc")) 

<_sre.SRE_Match object; span=(3, 6), match='abc'> 

>>> print(re.search(regex, "abc123")) 

None 

 

 \1…\9    ช   บผ    ธ ท       า         น   น                   ท   1 (\1),          ท   2 
(\2), …,          ท   9 (\9)  า   า  บ  ช น regex = r"([a-z]) ([0-9]{3}) \1 \2" ผ    ธ ท       า  
\1     า ท า  บ ([a-z])     \2     า ท า  บ ([0-9]{3})    น น้  

r"([a-z]) ([0-1]{3}) \1 \2"

 
>>> import re 

>>> regex = r"([a-z]) ([0-9]{3}) \1 \2" 

>>> matchObj = re.search(regex, "a 123 a 123") 

>>> print(matchObj) 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 11), match='a 123 a 

123'> 
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>>> print(matchObj.group(1)) 

a 

>>> print(matchObj.group(2)) 

123 

 
Note:         น   น             ้   ู ภา  น       ห า  (…)  า       า  า้นบน  ช น 
([a-z])             น   น         ท   1 (\1), ([0-9]{3})             น   น         ท   2 (\2) 
 

 

4.  า  น้หา  าท    า หน        น้      น        ้  า  

 า ท     ้  า  า   ้  า  ธ   search()    น้หา  ้  า ท    ู   า หน    ๆ      ้น  ้  า 
ห                า       น า  น้หา  าท    ู   า หน        น้ห      น        ้  า    ธ น  ้
        ธ  ช     า match()       ช ้ าห  บ      บ  ้  า ท    ู  ฉ า  น  า หน        น้ห      น   
     ้  า   ช น 

import re 

s1 = "Python is the popular programming language." 

s2 = "Everyone surely can write the Python language." 

print(re.search(r"Python", s1)) 

print(re.search(r"Python", s2)) 

print(re.match(r"Python", s1)) 

print(re.match(r"Python", s2)) 

OUTPUT 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='Python'> 

<_sre.SRE_Match object; span=(30, 36), match='Python'> 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='Python'> 

None 

  ธ   match()    น  ธ       ท   ช ้ าห  บ น้หา  าท    า หน        น้     ้  า ห         
ผู ้   นโ       า า ถ ช ้         ^ (Caret) น าหน้า  าท    ้  า  น้หา      บ  ธ   search() 
     ท  ทน า  ช ้าน  ธ   match()    ้ห    ช ้^   บ  ้  า ท       บ ึ น า   ้  า ห า ๆ 
บ  ท            น   ้(MULTILINE) โ    ้  า ท     น MUTILINE      \n  ช      ห  า      บ  ท   
ซึ    ธ   match()     น บ น น า ท า าน  บ MULTILINE  ช น 

import re 

s1 = "Python is the popular programming language.\n" 

s2 = "Everyone surely can write the Python language.\n" 

print(re.search(r"^Python", s1)) 

print(re.search(r"^Python", s2)) 

OUTPUT 

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='Python'> 

None 

ท   บ า  ช ้^          โ   า  ช          s1     s2   า้  ้   น    น   

  s = s2 + '\n' + s1 = "Everyone surely can write the Python 
language.\nPython is the popular programming language.\n" 
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Note: โ       \n        า ฎ ห ้ห นท  ทา้      ้  า      นทา  ฏ บ    ห        า     ู 
   ทา้   ้  า       น      า  า้ บน ผู ้   น  ึ    น \n    ทา้   ้  า            ห้
ผู ้ าน ห น  า   ห   \n   ู   ้  

 ผ  า  า  ช          s2   บ s1   า้  ้   น    ผ  ห ้\n    น  า            s1  า น  นท า
 า ท   บ โ   า  ช ้^       น้หา  า  า 'Python'  น s          

s = s2 + '\n' + s1 

print(re.search(r"^Python", s)) 

OUTPUT 

 

None 

  า ผ    ธ ท     ้   None      ห ้ห น  า ^     า  า า ถ      บ  าท    ู  น  า หน        น้
         ท าน  น (ซึ    า    น s      า  า Everyone)    ถา้  ้  า  ห ้^  า า ถ น้หา  าท    ้  า 
 า      ท   ช         น   ้   บ  น  ธ   search()   ้ โห   MULTILINE (re.M)    น   

import re 

s1 = "Python is the popular programming language." 

s2 = "Everyone surely can write the Python language." 

s = s2 + '\n' + s1 

print(re.search(r"^Python", s, re.MULTILINE)) 

print(re.search(r"^Python", s, re.M)) 

print(re.match(r"^Python", s, re.M)) 

OUTPUT 

<_sre.SRE_Match object; span=(47, 53), match='Python'> 

<_sre.SRE_Match object; span=(47, 53), match='Python'> 

None 

  า ผ    ธ ท     ้    ห ้ห น  า ^   ้ ท า าน      บ า  น้หา นโห   MULTILINE   าห  บ
     ท    ห า ๆ บ  ท   โ   ช         ้  \n      าห  บ  ธ   match()     า า ถ ช ้าน นโห   
MULTILINE    ้

  า       า ท  ผ าน า   น า  น้หา  าท    า หน        น้     ้  า    าห  บ า  น้หา  าท  
  า หน     ทา้      ้  า    ช ้         '$' (dollar sign)  ทน ซึ   า ท า าน            
      า      ช   บ  าท    ู ทา้   ้  า  น  า หน     น \n  ช น abc$     abcabc, 123abc, 
abc$3sabc    น น้     า า ถ ช ้'$'       บโห   MULTILINE    ้  ช น 

import re 

print(re.search(r"Python.$","I like Python.")) 

print(re.search(r"Python.$","I like Python and Perl.")) 

print(re.search(r"Python.$","I like Python.\nSome prefer 

Java or Perl.")) 

print(re.search(r"Python.$","I like Python.\nSome prefer 

Java or Perl.", re.M)) 
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OUTPUT 

<_sre.SRE_Match object; span=(7, 14), match='Python.'> 

None 

None 

<_sre.SRE_Match object; span=(7, 14), match='Python.'> 

 า       า  า้นบน Regex = r"Python.$"     ถ ึโ           ช   บ  ้  า ท    ทา้   ้   า  า 
"Python."  ท าน  น    ถา้  ้  า    า    า 1 บ  ท   (MULTILINE)   ้   าหน  ห ้ ธ   search() 
ท า าน นโห   MULTILINE โ        ึ า า ถ น้หา  ้  ู   ้  า ถู   ้   
 

5.   ธ   re.search() 

 า ท     ้  า  า   ้ บ     น้  า  ธ   re.search()    น  ธ    า   ท   ช ้ าห  บ น้หา     
ห     า น  ้  า ห         ซึ    ธ        า    า         า  ช ้าน            น   

  ู บบ     ธ   re.search() 

re.search(pattern, string, flags=0) 
โ   pattern     น   น     ห    regex ท   ช ้ าห  บ      บ, string       ้  า ห        ท  

  ถู       บ, flags    น ๊  ช น       ช ้ าหน      น                 น า      บ ท  บ     า า ท   
12.1 

ตารางท่ี 12.1 flags 

Flags ค าอธิบาย 
re.I       ผ          บบ case-insensitive (           ห  

  า   น)  ช น Python   บ python        า   น 
re.L       ผ           ้  า  า้      บ Current locale   
re.M       ผ   บ  ้  า ท      าน นบ  ท   า    า 1 บ  ท   ึ น   
re.S       ผ            ๆ      ้   ถ ึ      ท   ช ้ึ นบ  ท   ห  

  ้  (\n ห    newline) 
re.U       ผ   บ            ภท นู โ ๊  (Unicode) 

  ธ   re.search()        า   บ   น                า า ถ น้หา (Match)   าห          า น
  ้  า            า   บ   น None       น้หา  าห          า    บ (Mismatch)  

ผู ้   นโ       า า ถ ู า          า ๆ     ๊        ท        บ าโ   ช ้ ธ   group(), 
span(), start()     end()    น   

Program Example 12.2: re.search() method  and other 
1 #More details about re.search() method 

2 import re 
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3 regex = "[0-9]+" 

4 text = "Customer number: 232454, Date: February 12, 2011" 

5 matchObj = re.search(regex, text) 

6 print(matchObj) 

7 print("group->",matchObj.group()) 

8 print("span->",matchObj.span()) 

9 print("start->",matchObj.start()) 

10 print("end->",matchObj.end()) 

11 print("span[0]->",matchObj.span()[0]) 

12 print("span[1]->",matchObj.span()[1]) 

 

OUTPUT 

<_sre.SRE_Match object; span=(17, 23), match='232454'> 

group->232454 

span->(17, 23) 

start->17 

end->23 

span[0]->17 

span[1]->23 

 า โ            า ท   12.2      า                บ า  ช ้าน  ธ   re.search() โ  
      น้ นบ  ท  ท   3 โ        า้  regex  ท า  บ "[0-9]+" ซึ     ช   บ       0 ถ ึ 9        าน น   
น้     า 1     ึ น   บ  ท  ท   4    น  ้  า ท  น า า      บ บ  ท  ท   5 โ            ช ้าน  ธ
   search() โ     า า        2        regex     text ถา้  ธ        า  า า ถ น้หา  าท    าหน 
   ้น       regex  บ น  ้  า ท     บ น       text       ธ   search()       ๊           บ า   
ผู ้     โ     บ   ้น      ช    matchObj    ถา้ น้หา    บ   ธ   search()        า   บ  น า   น 
None  ทน  

บ  ท  ท   6 โ      ท   บ       ้  ู น ๊       ท        บ า า   ธ   re.search() ซึ  
  ้  ูท          า   น      

_sre.SRE_Match object     ช      โ   ูท   ช ้น า  น้หา  ้  ู 

span=(17, 23)     โ   ู น้ บ  าท    ้  า  น้หา โ    า      า       น้ า   า หน  ท   17 ถ ึ
  า หน  ท   23    น  า หน     ทา้      ้  ู (  ้  ู        ู ท    า หน   17 - 22) 

match='232454'      าท   น้ บ 

บ  ท  ท   7 โ            ช ้าน  ธ   group() ซึ     บ  าห          าท   น้ บ ( น      า น    
       า         232454) บ  ท  ท   8 โ            ช ้าน  ธ   span() ซึ     บ  า หน        น้   
   น        าท   น้ บ ( นท  น       า หน  ท   17 ถ ึ 23) บ  ท  ท   9 โ            ช ้าน  ธ   start() 
     า หน        ้น     าท   น้ บ (  า หน  ท   17)    บ  ท  ท   10 โ             ธ   stop()    
  า หน     ทา้      าท   น้ บ (  า หน  ท   23) ผู ้   นโ       า า ถ       ู า หน        น้   
  า หน     ทา้      าท   น้ บ   ้    ธ หนึ       ช ้ ธ   span()[0]      า หน        น้     า     
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span()[1]      า หน     ทา้      า ซึ    า          า    หผ้    ธ  ช น       บ า       ช ้ ธ   
start()     stop() 

  าท        บ า   ธ   group()      น      ชน  ท       ซึ      า  า า ถ   บ  าท   น้ บ  ้
 า    า 1   า ผู ้   นโ       า า ถ      าท   น้หา  โ้   ช ้ ู บบ  า        group([subgroup1, 
subgroup2, …, subgroup])    โ            า ท   12.3  

Program Example 12.3: re.group([subgroup_id]) method 

1 #More details about re.group() method 

2 import re 

3 regex = "([0-9]+).*: (.*)" 

4 text = "Customer number: 232454, Date: February 12, 2011" 

5 matchObj = re.search(regex, text) 

6 print(matchObj) 

7 print(matchObj.group()) 

8 print(matchObj.group(0)) 

9 print(matchObj.group(1)) 

10 print(matchObj.group(2)) 

11 print(matchObj.group(1,2)) 

 

OUTPUT 

<_sre.SRE_Match object; span=(17, 48), match='232454, Date: 

February 12, 2011'> 

('232454', 'February 12, 2011') 

232454, Date: February 12, 2011 

232454 

February 12, 2011 

('232454', 'February 12, 2011') 

 า โ            า ท   12.3      า  ช ้าน  ธ   re.group()                 าท   น้ บ 
โ   นบ  ท  ท   3 โ          า น   น      ห ้ บ       regex  ท า  บ "([0-9]+).*: (.*)" ห า ถ ึ 

  าท    ้  า  น้หา      น้  ้        0 ถ ึ 9        าน น         า น้   1     ึ น   ([0-9]+)  

 า   ้         ๆ      ้บบ     า     า  า  (.*)   า   ้        ห า  :   า   ้         

  า  1     (" ")   า   ้         ๆ      ้บบ     า     า  า  (.*)    ทา้   าท    ้  า  น้หา 
บ  ท  ท   4    น  ้  า ท    ้  า  น้หา บ  ท  ท   5 โ            ช ้ า     re.search() โ    
 า า        2        regex     text  ๊        ท        บ า   ธ   re.search()      บ   ้น       
matchObj บ  ท  ท   6 โ             า  า ๆ  น ๊         matchObj ท        บ า า   ธ   
re.search() 

  บ  ท  ท   7 โ                      า    ท   น้ บท   ห       ภา  ผ    ธ ท     ้  2        า
        "232454"     "Date: February 12, 2011" บ  ท  ท   8                 า    ท   น้ บท   ห   น
      ท           ภา  บ  ท  ท   9 โ                      า    ท   1   ้  า       ช ้ ธ   
group(1)     "232454" บ  ท  ท   10       ช ้ ธ   group(2)                      า    ท    2     "Date: 
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February 12, 2011"    บ  ท  ท   11 โ                      า    ท   น้ บท        า     ภา   ้ 
  า     group(1, 2)          า โ      ท   12.3  

ผู ้   นโ       า า ถ    ผ    ธ     ๆ ท       า  regex (group())    ้า    า 1   าน น ช น    

Program Example 12.4: re.group([subgroup_id]) method 

1 #Another example for re.group(index) method 

2 import re 

3 matchObj = re.match("(Hello|Hi) (Tom|Thom) (Bombadil|Jason)", 

"Hello Tom Bombadil") 

4 if not matchObj is None: 

5   print (matchObj.group(0))                 

6   print (matchObj.group(1)) 

7   print (matchObj.group(2)) 

8   print (matchObj.group(3)) 

 

OUTPUT 

Hello Tom Bombadil 

Hello 

Tom 

Bombadil 

โ            า ท   12.4    น      า  า  ช ้าน  ธ   group()          า หนึ         น้ น
บ  ท  ท   3 โ        า้ น   น         "(Hello|Hi) (Tom|Thom) (Bombadil|Jason)" ห า ถ ึ  น้หา

  าท   ึ น น้  ้   า  า Hello ห    Hi      ้  า   ้   า  า Tom ห    Thom      ้  า   ้   า  า 
Bomdadil ห    Jason  า   า  บ   าห  บ  ้  า ท   ช ้ าห  บท   บ    "Hello Tom Bombadil" โ  
      น า  า        ธ   re.search()  า   น  ธ   re.match()  ทน ผ    ธ ท     ้า  า       บ
     บ น       matchObj   

ผ    ธ   ถู       บ  ้   า     if (บ  ท  ท   4)        ธ   match()  า า ถ น้หา  าท  
  ้  า  บ โ                    า    ท   น้ บโ        า   า  บ   น   น     ท    บ   ช น        า
    าหนึ    ห  า  Hello   บ Hi ถู    ช  (บ  ท  ท   6) ผ    ธ ท     ้    บ   ้น matchObj.group(1), 
ถา้  า    าหนึ    ห  า  Tom   บ Thom ถู    ช  (บ  ท  ท   7) ผ    ธ ท     ้    บ   ้น 
matchObj.group(2)    ถา้  า    าหนึ    ห  า  Bombadil   บ Jason ถู    ช  (บ  ท  ท   8) ผ    ธ 
ท     ้    บ   ้น matchObj.group(3)   าห  บ matchObj.group(0)      บผ    ธ           า    
ท   ห     ้ผ    ธ    โ              น      า  OUTPUT  า้นบน 

   าห  บ      า  า  ช ้าน     ช น  า     า   บ ฟ้  XML ห    HTML ซึ      ู บบ น   หา
    ฟ้    น   ( ฟ้ ช    tags.xml) 

 <title>Programming Fundamentals and Python</title> 

<author>Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper</author> 
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<city>Pennsylvania, USA</city> 

      ผู ้   นโ        ้  า           ้  า  น ฟ้  tags.xml  ห   ห ้   ู บบ        น      

  title: Programming Fundamentals and Python 

author: Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper 

city: Pennsylvania, USA 

  า า ถ    น regex                ้  ู   ้  น   regex = r"<([a-z]+)>(.*)</\1>"         น
โ      ท   12.5 

 

Input File: tags.xml 

<title>Programming Fundamentals and Python</title> 

<author>Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper</author> 

<city>Pennsylvania, USA</city> 
 

Program Example 12.5: applied regex for XML 

1 #XML example 

2 import re 

3 f = open("tags.xml") 

4 for i in f: 

5      res = re.search(r"<([a-z]+)>(.*)</\1>",i) 

6      print(res.group(1) + ": " + res.group(2)) 

7 f.close() 

 

OUTPUT 

title: Programming Fundamentals and Python 

author: Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper 

city: Pennsylvania, USA 

 า       า โ      ท   12.5           า  า  ช ้regex   บ ฟ้   ้  ู xml        าน   
          ้  ู า ท  ผู ้   นโ        ้  า        น้ นบ  ท  ท   3 โ      ท า า      ฟ้   ้  ูช    
tags.xml โ   น   หา     ้  ู        น Input File  า้นบน  ฟ้ ท  ถู        ้   า้      ้  ๊        
f  า น  นโ          าน  ้  ู า  ฟ้   า้ า        1 บ  ท   โ   ช ้ า     for (บ  ท  ท   4)   ้  ู
 า  ฟ้  น     บ  ท  ท    าน   ้  ถู      บ ท  บ  บ regex = r"<([a-z]+)>(.*)</\1>" ซึ  ห า ถ ึ 
  ้  า   ้    น               ท      าน น า    า 1          ึ น       ู ภา  น       ห า  <> 

(     า               ท       บ    ้  <([a-z]+)>)        า regex          ท   1   า   ้    

        ๆ      ้(     ถ ึ                ้ )  บบ     า     าน น (     า  (.*))   า   ้ น   น 
             ท   2 ซึ   ห   น  บ regex          ท   1 (\1) โ    ้  ึ น น้  ้           '/'      ู 
ภา  น       ห า  <> ผ    ธ ท       า น   น       r"<([a-z]+)>(.*)</\1>"      2   า (      ผ    ธ 
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       ึ นภา  น       ห า  "(…)")     title     "Programming Fundamentals and Python"   าห  บ
บ  ท  ท   1  น ฟ้  tags.xml  

บ  ท  ท   6 โ      ท า า  ช      ้  า ท     นผ    ธ  า น   น   r"<([a-z]+)>(.*)</\1>"   ้ 
       ห า  ":"              ภา  โ        ท า า  นซ  า  าน  า า  ฟ้  tags.xml         ๆ  น
ห   ฟ้       ห   ฟ้    ้โ            ฟ้   ้   ธ   close() ผ    ธ ท     ้    น      า  
OUTPUT  า้นบน   

      า ท   12.6           า  า  น้หาห า    โท    ท  า     โท    ท  

Program Example 12.6: applied regex with phone book 

1 #Phone book 

2 import re 

3 phone_list = ["555-8396 Neu, Allison", "Burns, C. 

Montgomery", "555-5299 Putz, Lionel", "555-7334 Simpson, 

Homer Jay"] 

  

4 for i in phone_list: 

5     res = re.search(r"([0-9-]*)\s*([A-Za-z]+),\s+(.*)", i) 

6     print(res.group(3) + " " + res.group(2) + " " + 

res.group(1)) 

 

OUTPUT 

Allison Neu 555-8396 

C. Montgomery Burns  

Lionel Putz 555-5299 

Homer Jay Simpson 555-7334 

 า โ            า ท   12.6      า          ช ้าน regex   บ า  น้หาห า    ท    ู 
โท    ท  โ        ้นบ  ท  ท   3 โ        า้       ชน       ช    phone_list   าห  บ   บช   ผู ้ช ้าน 
   ห า    โท    ท  บ  ท  ท   4 โ        าน  ้  ู า        phone_list  า        1 บ  ท   
   บ   ้น       i     า น  นโ        น า  าท    ู  น       i  า     บ ท  บ  บ regex ท    น   น    น 
r"([0-9-]*)\s*([A-Za-z]+),\s+(.*)" ห า ถ ึ ห า    โท    ท ท   ึ น น้  ้  0 ถ ึ 9 ห    "-"        า 

 า                 ้([0-9-]*)   า   ้ ช     า            ้(\s*)   า   ้              ห  ห       

     ้า    า 1          ึ น   ([A-Za-z]+)   า   ้  ","   า   ้ ช     า    า น้   1     (\s+) 
  า   ้            ๆ      ้บบ     า     าน น ((.*))    ทา้  

 ผ    ธ ท     ้  3   า (      ท         ห า  (…) ห า ถ ึน   น         ) โ    าท   1    บ   ้น 
res.group(1) ซึ       า       regex     ท   1 ([0-9-]*),   าท   2    บ   ้น res.group(2) ซึ       า       
regex     ท   2 ([A-Za-z]+)      าท   3    บ   ้น res.group(3) ซึ       า       regex     ท   3 (.*) 
ผ    ธ ท     ้ ถู  ช      ้           " "         ผ    ธ ท     ้  ทา   ภา  ( นบ  ท  ท   6) 
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6.  า  น้หา    ทนท    า  ้   ธ   re.sub() 

 นโ   ู re     ธ    า        ท าหน้าท   ทนท    ้  ู    sub โ      ู บบ    

re.sub(pattern, repl, string, max=0) 
 โ   pattern     น   น     ห    regex ท   ช ้ าห  บ      บ, repl       ้  า ท    ้  า 
 ทนท  , string       ้  า ห        ท    ถู       บ, max    น ๊  ช น   าห  บ ช ้ าหน   าน น
  ้  า ท     ทนท   ถา้      า   าหน   า ห ้ บ    า า        max   ้  า   ถู  ทนท  ท   ห   
      า ท   12.7      า  ช ้าน  ธ   re.sub()   

Program Example 12.7: re.sub() 

1 # re.sub() testing 

2 import re 

3 phone = "2004-959-559 # This is Phone Number" 

 # Delete Python-style comments 

4 num = re.sub(r'#.*$', "", phone) 

5 print ("Phone Num : ", num) 

 # Remove anything other than digits 

7 num = re.sub(r'\D', "", phone)     

8 print ("Phone Num : ", num) 

 

OUTPUT 

Phone Num :  2004-959-559  

Phone Num :  2004959559 

 า       า โ      ท   12.7      า  ช ้าน  ธ   re.sub()  น า  ทน  า  ้  ู า ท  ผู ้ช้
  ้  า   ้  regex ท      า ท า  บ '#.*$'       น้ นบ  ท  ท   3 โ      ท า า     า        phone   
  า ท า  บ "2004-959-559 # This is Phone Number" บ  ท  ท   4 โ      ท า า  บ  ้  า  "# 
This is Phone Number (comment)"     า   ้  ู น       phone โ   ช ้      ""  ทนท    

ถ   า นบ  ท  ท   5 โ      ท า า        ้  า ท   บ comment       ้     า ภา  
บ  ท  ท   7 โ      ท า า  บ      ท      ช           า   ้  า  ('\D') ท า หผ้    ธ    ทา้  ห   
 ฉ า        ท าน  น          า  า้ บน 

 

7.   ธ   re.findall() 

 นโ   ู re     ธ  ท  น า น       ธ      findall()   ธ        า น     น้หา  าท   ห   น
  ้  า ท    ้  า       บท   ห        า  ้  า น  นๆ       า  า  ท า       ้     า  า   ธ   
re.search()     ซึ     น้หา ฉ า   า   ท   น้ บ ท าน  น      าห  บ  ธ   findall()    น้หาห  ท   
 ฟ้    าท        บ     น า  า   าท   น้ บท   ห        น      ชน          ู บบ     ธ   findall() 
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re.findall(pattern, string) 
โ   pattern     น   น     ห    regex ท   ช ้ าห  บ      บ, string       ้  า ห        ท  

  ถู       บ ซึ       า  ช ้าน         า โ      ท   12.8  

Program Example 12.8: re.findall() 

1 # re.findall() testing 

2 import re 

3 value = "abc 123 def 456 dot map pat" 

 # Find all words starting with d or p. 

4 list = re.findall("[dp]\w+", value) 

5 # Print result. 

6 print(list) 

 

OUTPUT 

 

['def', 'dot', 'pat'] 

 า       า โ      ท   12.8      า  ช ้ ธ   findall()  น า  น้หา  าท    ้  า  บ  ท  ท   
3 โ        าหน   า value  ท า  บ "abc 123 def 456 dot map pat"       ช ้ าห  บ   น  ้  า 
 น้ฉบ บท    ้  า  น้หา บ  ท  ท   4 โ            ช ้าน  ธ   findall() ซึ     า า        2        

regex  ท า  บ "[dp]\w+" ห า ถ ึ   าท   ึ น น้  ้          'd' ห    'p' ([dp])   า   ้         
         ้     า   า 1     (\w+)     value      ้  า ท    ้  า       บ บ  ท  ท   6 โ          
     ผ    ธ ท   น้หา   ้    ภา  

      ห ้ า้   า ท า าน     ธ   findall()           ผู ้   น            า  า  ช ้ ธ   
findall()   าห  บ น้หาช         ซึ      ู บบ   น      

email_list = 'Sophia Emma@google.com, Isabella Olivia Ava@abc.com Emily Abigail' 

Program Example 12.9: finding email address 

1 # To find email address 

2 import re 

3 email_list = 'Sophia Emma@google.com, Isabella Olivia 

Ava@abc.com Emily Abigail' 

  

4 # re.findall() returns a list of all the found email strings 

5 # ['Emma@google.com', 'Ava@abc.com'] 

6 emails = re.findall(r'[\w\.-]+@[\w\.-]+', email_list)  

7    

8 for email in emails: 

9     # do something with each found email string 

10     print (email) 

 

OUTPUT 

Emma@google.com 

Ava@abc.com 
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 า       า โ      ท   12.9      า  น้หาช        ท  ผู ้ช ้ ้  า        น้บ  ท  ท   3 
โ        าหน ช         ห ้ บ       email_list     า ท า  บ 'Sophia Emma@google.com, Isabella 
Olivia Ava@abc.com Emily Abigail' บ  ท  ท   6 โ            ช ้ ธ   findall()       น้หาช        
ท    ้  า  โ    ธ        า   ้  า  า า        2        regex     า ท า  บ r'[\w\.-]+@[\w\.-]+' 

ห า ถ ึ ช          ้  ึ น น้  ้         ห             '-'     าน น   น้     า 1     ([\w\.-]+)  

 า   ้        ห า  @   า   ้         ห             '-'     าน น   น้     า 1       ทา้ ช   
          า า          ท   2      า ช        ท    ้  า  น้หา (email_list) ผ    ธ ท        บ า   ธ   
findall()      น า  า ช        โ     บ  ู  น      ชน        (emails) บ  ท  ท   8 โ      ท า า 
  าน  า น       emails ท   ช       บ   ้น      ช    email           ้  ู      า    ทา   ภา  
(บ  ท  ท   10) ผ    ธ      น      า  OUTPUT  า้นบน 

 

8.   ธ   re.match() 

 นโ   ู re     ธ  ช    match() ซึ   า า ถ น้หา  า น  ้  า  ช น       บ  ธ   search() 
  ู บบ     ธ   match()     

re.match(pattern, string, flags=0) 
โ   pattern     น   น     ห    regex ท   ช ้ าห  บ      บ, string       ้  า ห        ท  

  ถู       บ     flags    น ๊  ช น       ช ้ าหน      น                 น า      บ ท  บ    
 า า ท   12.1 ( า า ถ ช ้าน   ้า    า 1  ๊  ช น โ   ช ้    า น น า  OR ห    '|'  ช น re.M|re.I) 
ซึ       า  ช ้าน         า โ      ท   12.10 

Program Example 12.10: re.match() example 

1 import re 

2 # Sample strings 

3 list = ["dog dot", "do don't", "dumb-dumb", "no match"] 

 # Loop 

4 for element in list: 

5     # Match if two words starting with letter d 

6     m = re.match("(d\w+)\W(d\w+)", element) 

7     # See if success 

8     if m: 

9         print(m.groups()) 

 

OUTPUT 

('dog', 'dot') 

('do', 'don') 

('dumb', 'dumb') 
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 า       า โ      ท   12.10      า  ช ้าน  ธ   match()       น้หา  าท    ้  า  โ  
บ  ท  ท   3 โ      ท า า     า       ชน       ช    list     า ท า  บ ["dog dot", "do don't", 
"dumb-dumb", "no match"]       ช ้ าห  บ   น  ้  า       า ท    ้  า  น้หา บ  ท  ท   4 โ      
ท า า   าน  ้  ู า        list   า้ า      ผ         1   ้  า     บ   ้น      ช    element 
    า น  นโ             ช ้ ธ   match()       น้หา  ้  า ท    ้  า  โ    ธ        า   
 า า        2        regex     า ท า  บ "(d\w+)\W(d\w+)" ห า ถ ึ   ้  า ท    ้  า  น้หา ึ น น้

  ้          'd'           า   ้           ๆ      ้  น้     า 1          (\w+)   า   ้    

      ท      ช          1      ช น ' ', '-' ห    '@'    น ้น (\W)   า   ้          'd'          
 า   ้           ๆ      ้  น้     า 1          (\w+)    ทา้   า     า า          ท   2    
  ้  า ท    ้  า       บ ผ    ธ ท     ้า  า  น้หา     บ   ้น       m               า      า 
   ทา   ภา  (บ  ท  ท   9) โ   ช ้ ธ   m.groups() ซึ  ผ    ธ      ้  ู       บ    ้  2    น
       นท   1 ผ    ธ ท       า น   น      "(d\w+)"       นท   2 ผ    ธ ท       า น   น      "(d\w+)" 
 ช น       น ผู ้   นโ       า า ถ    ผ โ   ช ้m.groups(1)     m.groups(2)       ผ้    ธ 
 ช น       บ า  ช ้ า     m.groups() 

 

9.   ธ   re.split() 

โ   ู re     ธ  ช    split() ซึ   า า ถ น้หา        า    า   ้  า    ้บบ   โน       
  ู บบ     ธ      

re.split(pattern, string) 
โ   pattern     น   น     ห    regex ท   ช ้ าห  บ      บ, string       ้  า ห        ท  

  ถู       บ ซึ       า  ช ้าน         า โ      ท   12.11 

Program Example 12.11: re.split() example 

1 import re 

2 # Input string 

3 value = "one 1 two 2 three 3" 

 # Separate on one or more non-digit characters 

4 result = re.split("\D+", value) 

5 # Print results 

6 for element in result: 

7     print(element) 

 

OUTPUT 

1 

2 

3 
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 า       า โ      ท   12.11           า  า  ช ้าน  ธ   split()       ช ้ าห  บ   ห   
     าท    ้  า  า   ้  า ท   ช ้     บ       น้บ  ท  ท   3 โ        าหน   า ห ้ บ       value 
 ท า  บ "one 1 two 2 three 3" บ  ท  ท   4 โ            ช ้าน  ธ   split()              า    า 
  ้  า  โ     า า        2        regex ท   ช ้ าห  บ        า    า   ้  า   น      า น   regex 
    า ท า  บ "\D+" ห า ถ ึ         ๆ         0 ถ ึ 9 โ    ้     าน น า    า 1     ึ น      
 า า          ท   2      ้  า ท    ้  า ท   บ ผ    ธ ท     ้า   ธ        า       ฉ า       
 ท าน  น       บ   ้น      ชน       ช    result     า น  น นบ  ท  ท   6 โ       ช ้ า     for        าน
  า า า        result             ท     า นห   ผ    ธ ท     ้    น OUTPUT  า้นบน 

 

10.  า   าหน ช    ห ้ บ regex (Named group) 

 นบา      regex     า ซ บซ ้นห       า  า  า ๆ  า   ท า หผู้ ้   นโ      ท า  า 
  า้     ้า     น  น  ธ น  ึ   ้           า    ท  ช    หผู้ ้   นโ       า า ถ          า      า ๆ ท  
     บ  น  า้   น regex        ช    ห    าห  บ ช ้          ห ้ า       น า  ช ้าน        า 
Named groups ซึ      ู บบ า  ช ้าน   น       

?P<Named group> 

โ   Named group     ช   ท   ช ้ าห  บ     ช           น   น     ห    regex         น
      า โ      ท   12.12 

Program Example 12.12: Named group example 

1 import re 

2 # A string 

3 name = "Clyde Griffiths" 

 # Match with named groups 

4 m = re.match("(?P<FIRST>\w+)\W+(?P<LAST>\w+)", name) 

5 # Print groups using names as id 

6 if m: 

7     print(m.group("FIRST")) 

8     print(m.group("LAST")) 

 

OUTPUT 

Clyde 

Griffiths 

 า       า โ      ท   12.12      า   า้  Named group ห    า     ช            regex 
โ        น้ นบ  ท  ท   3 โ        าหน   า ห ้ บ       name  ท า  บ "Clyde Griffiths"       ช ้น
 า ท   บ บ  ท  ท   4 โ            ช ้าน  ธ   match()       น้หา  าท    ้  า  โ    
 า า        2        regex     า ท า  บ "(?P<FIRST>\w+)\W+(?P<LAST>\w+)" ห า ถ ึ   ้  า 
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 น้หา  าท   ึ น น้  ้           ๆ      ้  า น้   1     (\w+) โ       ช            regex  ห  น    า 

"FIRST"      า น   น  ?P<FIRST>     น  ้          ท      ช            า น้   1     (\W+)   
   ทา้   ้           ๆ      ้  า น้   1             ช         regex  ห  น    า "LAST"      า น   น  
?P<LAST>  

ผู ้   นโ       า า ถ      ผู    ธ โ       ช    FIRST     LAST  ทน (บ  ท  ท   7     
8)          า  า้ บน น   า  า  ช ้Named group    ้   ธ น           ธ   groupdict()      
  าน    า       ห ้ บผู ้   นโ       า า ถ      ผู    ธ ท       ึ น า  า       ช ้าน regex 
  ้           า โ      ท   12.13 

Program Example 12.13: groupdict() example 

1 import re 

2 name = "Clyde Griffiths" 

3 # Match names 

 m = re.match("(?P<first>\w+)\W+(?P<last>\w+)", name) 

4 if m: 

5     # Get dict 

6     d = m.groupdict() 

7     # Loop over dictionary with for-loop 

8     for t in d: 

9         print("  key:", t) 

10         print("value:", d[t]) 

 

OUTPUT 

  key: first 

value: Clyde 

  key: last 

value: Griffiths 

 า       า โ      ท   12.13      า  ช ้ ธ   groupdict() โ        า น    ท า าน ห   น  บ
โ            า ท   12.12         า   น     น      า น   ผ    ธ ท     ้า  า  น้หา  ถู          น
  ้  ู    ภท   ช นนา   (บ  ท  ท   6)        ้  า     ผ    ธ     า ท า าน า า ถท า  โ้       
ผ าน     ทน (บ  ท  ท   9     10) 
 

11.       า  า     น regex    ้   า ธ บา  

นิพจน์ปกติ ค าอธิบาย 
r"xell.*soft"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "xell" (xell)   า   ้         ๆ     ้

 บบ     า     า  า  (.*)     ทา้   ้  "soft"  ช น xell123soft, 
xell$%absoft, xell-@1-soft, xell_xell_soft    น น้ 

r"xell(.*)soft"    ห   น  บน   น  r"xell.*soft"    น   น  r"xell(.*)soft"    า         
       น   น   ้           (…)  น      า     (.*)  
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r"xell\s{1,4}soft"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "xell" (xell)   า ช     า   ท บ ห    ึ น
บ  ท   ห   (\s)   าน น 1 ถ ึ 4     {1,4}     ทา้   ้  "soft"  ช น 
xell  soft, xell    absoft, xell\nsoft    น น้ 

r"xell[0-9ABCDEF]*soft"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "xell"   า   ้     0 ถ ึ 9 ห           
 ห   A ถ ึ F  บบ     า     าน น ([0-9ABCDEF]*)     ทา้   ้  
"soft"  ช น xell123Asoft, xellABC12soft, xell1A2Bsoft    น น้ 

r"harry (?:and|or) mary"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "harry "   า   ้   า  า "and" ห    "or" 
(?:and|or)     ทา้   ้  " mary"  ช น harry and mary, harry or 
mary    น น้ โ   (?:) ห า ถ ึ    ช  า         น   น           

r"harvex\d+"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "harvex"   า   ้               1     ึ น
   (\d+)  ช น harvex123, harvex45678    น น้ 

r"harvex\+?"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "harvex"   า   ้        ห า  + ห      
       ้(+?)  ช น harvex, harvex+    น น้ โ   (\) ห า ถ ึ ห         
 า       ผ        ห า        น    น   +       ช  า บ         น
          "+"  ทน 

r"harvex(\+\+)?"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "harvex"   า   ้        ห า  ++ 
ห             ้(\+\+)?  ช น harvex, harvex++    น น้  

r"\bword\b"    ช   บ  าท   ึ น น้  ้  "word" โ   \b ห า ถ ึ             ๆ  ช น 
"word"          ช   บ " word " ห    "-word-"    น น้ 

 

 

 

จบบทท่ี 12 
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บทท่ี 13 

ไพธอนกบัฐานข้อมลู 
(Python versus Database) 

 
 

1. ฐานข้อมูลคืออะไร? 

ฐานขอ้มลู (Database) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมี
ระบบ โดยขอ้มลูทีป่ระกอบกนัเป็นฐานขอ้มลูนัน้จะตอ้งตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านขององคก์ร 
ตวัอยา่งของขอ้มลูเช่น ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์รายการสนิคา้ จ านวนสนิคา้ทีม่อียูใ่น
คลงัสนิคา้ เป็นตน้ 

ระบบฐานขอ้มลู (Database System) หมายถงึระบบทีร่วบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนัเขา้ไว้
ดว้ยกนัอยา่งมรีะบบและมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูต่างๆ ทีช่ดัเจน ในระบบฐานขอ้มลูจะประกอบดว้ย
แฟ้มขอ้มลู โดยแต่ละแฟ้มขอ้มลูจะถูกจดัเกบ็เป็นระเบยีน (Record) ซึง่แต่ละระเบยีนจะประกอบดว้ย
ขอ้มลูส่วนยอ่ยๆ หรอืฟิลด ์(Field) หลายชิน้ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนั ดงัรปูที ่13.1 

Student ID Student Name Student Address

5701345 Jason Yong 47/111 Tiwanon Road, Nonthaburi 11000

Field Field Field

Record

 

รปูท่ี 13.1 แสดงระเบยีนขอ้มลู (Record) และฟิลด ์(Field) 

 จากรปูที ่13.1 แสดงระเบยีนขอ้มลูทีใ่ชจ้ดัเกบ็ในแฟ้มขอ้มลู ในตวัอยา่งเป็นขอ้มลูเกีย่วกบั
นกัศกึษาประกอบไปดว้ย รหสันกัศกึษา (Student ID) เช่น 5701345, ชื่อ-นามสกุล (Student Name) 
เช่น "Jason Yong" และทีอ่ยู ่(Student Address) เช่น "47/111 Tiwanon Road, Nonthaburi 11000" 
ตามล าดบั ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการออกแบบระบบฐานขอ้มลูและค าสัง่ SQL จะไมอ่ยูใ่นขอบเขต
ของหนงัสอืเล่มนี้ ผูอ่้านสามารถอ่านเพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอืเกีย่วกบัฐานขอ้มลูทีม่จี าหน่ายอยูท่ ัว่ๆ ไป 
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2. การใช้ไพธอนกบัฐานข้อมลู 

ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมเครือ่งมอืต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการจดัการเกีย่วกบัฐานขอ้มลูไวอ้ยา่งครบถว้น 
เรยีกว่า Python DB-API ซึง่เป็นไลบรารพีืน้ฐานส าหรบัใชใ้นการเขยีนโปรแกรมรว่มกบัฐานขอ้มลู โดย
ไพธอนรองรบัการเชื่อมต่อกบัระบบฐานขอ้มลูไดม้ากมายหลายค่าย อาธเิช่น GadFly, mSQL, MySQL, 
PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2000, Informix, Interbase, Oracle และ Sybase เป็นตน้ 
(สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://wiki.python.org/moin/DatabaseInterfaces) แต่ใน
หนงัสอืเล่มนี้จะเน้นการเขยีนโปรแกรมกบัฐานขอ้มลู MySQL เพราะเป็นฐานขอ้มลูทีส่ามารถใชง้านได้
ฟรโีดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย เป็นฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัความนิยมมาก และมปีระสทิธภิาพสงูไมแ่พร้ะบบ
ฐานขอ้มลูอื่นๆ  

เมือ่ตอ้งการเขยีนโปรแกรมไพธอนเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลูใดๆ ผูเ้ขยีนโปรแกรมจ าเป็นตอ้งดาวน์
โหลดโมดลูส าหรบัฐานขอ้มลูนัน้ๆ มาตดิตัง้ก่อน ส าหรบัในหนงัสอืนี้จะใชฐ้านขอ้มลู MySQL ดงันัน้
ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดโมดูล MySQL ไดท้ี ่URL: https://wiki.python.org/moin/MySQL 
ดงัรปูที ่13.2 

 

รปูท่ี 13.2 ดาวน์โหลดไพธอนโมดลูส าหรบัฐานขอ้มลู MySQL 

ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมคลิก๊ดาวน์โหลดลงิคด์งักล่าว จะปรากฎหน้าต่างเพื่อใหด้าวน์โหลดแฟ้มดงั
รปูที ่13.3 

 

รปูท่ี 13.3 โมดลู MySQL-python-1.2.4b4.win32-py2.7.exe 
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ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมคลิก๊เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มชื่อ MySQL-python-1.2.xxx.win32-py2.7.exe 
(ส าหรบัวนิโดวส)์ เมือ่ดาวน์โหลดแฟ้มดงักล่าวแลว้ ใหท้ าการดบัเบลิคลิก๊แฟ้มดงักล่าวเพื่อตดิตัง้โมดลู 
MySQL ลงบนเครือ่งคอมพวิเตอร ์(แนะน าใหต้ดิตัง้ไพธอนเวอรช์นั 2.7 เพื่อท างานกบัโมดลู MySQL 
เพราะโมดลู MySQL เวอรช์นัล่าสุดท างานไดก้บัเวอรช์นั 2.7 เท่านัน้) 

 

รปูท่ี 13.4 เริม่ตน้การตดิตัง้โมดลู MySQL 

 ใหค้ลิก๊เลอืก Next> ต่อไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะเสรจ็สิน้การตดิตัง้โปรแกรม  

 ทดสอบการใชง้านโมดลู MySQL โดยทดสอบน าเขา้ MySQLdb ดงัตวัอยา่งค าสัง่ต่อไปนี้ 

  >>> import MySQLdb 

  >>> 

 จากตวัอยา่งดา้นบนแสดงว่าโมดลู MySQLdb พรอ้มใชง้านแลว้ แต่ถา้โปรแกรมแสดงผลลพัธ์
ดงัต่อไปนี้แสดงว่ายงัไม่มกีารตดิตัง้ MySQLdb  

>>> import MySQLdb 

Traceback (most recent call last): 

  File "test.py", line 3, in <module> 

    import MySQLdb 

ImportError: No module named MySQLdb 

หลงัจากตดิตัง้ MySQLdb แลว้ จ าเป็นตอ้งตดิตัง้ฐานขอ้มลู MySQL ต่อไป โดยดาวน์โหลด MySQL ได้
ที ่URL: http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/ ดงัรปูที ่13.5 
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รปูท่ี 13.5 ฐานขอ้มลู MySQL Server 

 คลิก๊ Download ดงัรปูที ่13.6  

 

รปูท่ี 13.6 ดาวน์โหลดฐานขอ้มลู 

เมือ่ดาวน์โหลดฐานขอ้มลู MySQL Server แลว้ ใหท้ าการตดิตัง้ฐานขอ้มลู โดยมขีัน้ตอนดงันี้คอื 

1. คลิก๊แฟ้มชื่อ mysql-installer-community-5.6.16.0.msi 

2. เมนู License Agreement เลอืก  I accept the license terms  Next > 

3. เมนู Find lasted Products เลอืก  Next > 

4. เมนู Choosing a Setup Type เลอืก  MySQL Server  Next > 

5. เมนู Check Requirements เลอืก  Next > 

6. เมนู Installation Progress เลอืก  Execute 

7. เมนู Configuration Overview เลอืก  Next > 

8. เมนู MySQL Server Configuration เลอืก  Server Configuration Type เลอืก  

Development Machine เลอืก  Next > 
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9. เมนู MySQL Sever Configuration  Root Account Password  ใหผู้ใ้ชใ้ส่ Root 

Password และ Repeat Password, MySQL User Accounts  Add User ใหผู้ใ้ชส้รา้ง 

User ตามทีต่อ้งการ  เลอืก Next >  

10. เมนู MySQL Server Configuration เลอืก  Next >  คลิก๊ Next ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะ 
finish 

ทดสอบการเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู MySQL โดยเขยีนโปรแกรมภาษาไพธอนดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.1 

Program Example 13.1: testing database connection  

1 import MySQLdb 

2 # Open database connection 

3 db = MySQLdb.connect("localhost","root","abc123","test" ) 

 # prepare a cursor object using cursor() method 

4 cursor = db.cursor() 

5 # execute SQL query using execute() method. 
6 cursor.execute("SELECT VERSION()") 

7 # Fetch a single row using fetchone() method. 

8 data = cursor.fetchone() 

9 print ("Database version : %s " % data) 

10 # disconnect from server 

11 db.close() 

 

OUTPUT 

 

Database version : 5.6.16 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.1 ทดสอบการเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู MySQL โดยเริม่ตน้ในบรรทดั
ที ่1 โปรแกรมน าเขา้โมดลู MySQLdb เพื่อใชส้ าหรบัจดัการกบัฐานขอ้มลู บรรทดัที ่2 โปรแกรมท าการ
เชื่อมต่อฐานขอ้มลูโดยใชเ้มธอด connect โดยเมธอดดงักล่าวตอ้งการพารามเิตอร ์4 ตวัคอื ทีอ่ยูข่อง
ฐานขอ้มลู (หมายเลขไอพ ีในตวัอยา่งคอื localhost หรอื 127.0.0.1), ชื่อผูใ้ชง้าน (User Name) มคี่า
เท่ากบั root, ชื่อรหสัผ่าน (Password) มคี่าเท่ากบั "abc123" (เป็นรหสัผ่านในขัน้ตอนการตดิตัง้) และ
ชื่อฐานขอ้มลู ส าหรบัตวัอยา่งคอื "test" ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการเชื่อมต่อจะเกบ็ไวใ้นตวัแปร db บรรทดัที ่4 
โปรแกรมก าหนดใหส้ามารถสัง่งานฐานขอ้มลูโดยผ่านค าสัง่ SQL ได ้โดยใชเ้มธอด cursor() บรรทดัที ่6 
ทดสอบโดยการสอบถามเวอรช์นัของฐานขอ้มลู ดว้ยค าสัง่ SQL คอื "SELECT VERSION()" ดว้ย    
เมธอดเมธอด execute() บรรทดัที ่8 โปรแกรมสัง่ประมวลผลค าสัง่ SQL ใหด้งึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูดว้ย
เมธอด fetchone() แต่จะดงึขอ้มลูมาแสดงผลครัง้ละ 1 ระเบยีน  

ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการประมวลผลคอื โปรแกรมสัง่พมิพ์เวอรช์นัของฐานขอ้มลู (บรรทดัที ่9) มคี่า
เท่ากบั "Database version : 5.6.16" บรรทดัที ่11 โปรแกรมปิดฐานขอ้มลูดว้ยเมธอด close() 
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3. การสร้างฐานข้อมลูและตาราง (Creating Database & Table) 

ล าดบัการด าเนินงานกบัฐานขอ้มลูจะมอียู ่4 ขัน้ตอนดงันี้คอื 

1. ประกาศหรอืน าเขา้โมดลูเพื่อด าเนินการกบัฐานขอ้มลู (โมดลู MySQL) คอื 
import MySQLdb 

2. เชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู ซึง่มรีปูแบบค าสัง่คอื 

MySQLdb.connect(database_address, user_name, password) 
หรอื 

MySQLdb.connect(database_address, user_name, password, database_name) 
โดย database_address คอื ทีอ่ยูข่องฐานขอ้มลู (IP Address), user_name คอื ชื่อ
ผูใ้ชง้าน, password คอื รหสัผ่าน และ database_name คอื ชื่อฐานขอ้มลูทีต่อ้งการใช้
งาน 

3. ออกค าสัง่เพื่อใชง้านฐานขอ้มลูดว้ยค าสัง่ SQL หรอื Store Procedures (การเขยีน 
SQL ฝังไวท้ีฐ่านขอ้มลูเพื่อใหช้่วยแบ่งเบาภาระของเวบ็เซฟิเวอร)์ โดยใชเ้มธอด 
execute() เช่น 
sql = "SHOW DATABASES" 

exceute(sql) 

หรอื เขยีนภาษา SQL ไดโ้ดยตรงผ่านเมธอด execute() เช่น 
exceute("SHOW TABLES") 

4. ปิดการเชื่อมต่อฐานขอ้มลู ดว้ยเมธอด close() เช่น 
db.close() 

เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถสรา้งฐานขอ้มลู 
ตาราง หรอืระเบยีนดว้ยเมธอด execute() ไดท้นัท ีดงัโปรแกรมตวัอยา่งที ่13.2 

Program Example 13.2: Creating database and use it 

1 import MySQLdb 

2 # Connect database 

3 db = MySQLdb.connect("localhost","root","abc123") 

4 cursor = db.cursor() 

5  

6 # Create and use database 

7 cursor.execute("CREATE DATABASE DBTest") 

8 cursor.execute("USE DBTest") 

9  

10 # Create table Employee 

11 sql = """CREATE TABLE EMPLOYEE( 

          FIRST_NAME CHAR(20) NOT NULL, 
          LAST_NAME CHAR(20), 

          AGE INT,   

          SEX CHAR(1), 
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          INCOME FLOAT)""" 

12  

13 cursor.execute(sql) 

14  

15 # Shows table Employee 

16 cursor.exceute("SHOW TABLES") 

17 data = cursor.fetchall() 

18 print(data) 

19  

20 # disconnect from server 

21 db.close() 

 

OUTPUT 

mysql> show databases; 

+--------------------+ 

| Database           | 

+--------------------+ 

| information_schema | 

| dbtest             | 

| mysql              | 

| performance_schema | 

| test               | 

+--------------------+ 

5 rows in set (0.00 sec) 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.2 แสดงการสรา้งตารางและแสดงผลจากการสรา้งตารางขอ้มลู 
เริม่ตน้บรรทดัที ่1 โปรแกรมน าเขา้โมดลู MySQLdb เพื่อใชป้ระมวลผลกบัฐานขอ้มลู บรรทดัที ่3 
โปรแกรมเชื่อมต่อระบบฐานขอ้มลูผ่านเมธอด connect() ซึง่เมธอดดงักล่าวตอ้งการพารามเิตอร ์3 ตวั
คอื ทีอ่ยูฐ่านขอ้มลู (localhost หรอื 127.0.0.1) พารามเิตอรต์วัที ่2 คอื ชื่อผูใ้ช ้(root) และพารามเิตอร์
ตวัที ่3 คอื รหสัผ่าน (abc123) เมือ่สามารถเชื่อมต่อฐานขอ้มลูไดส้ าเรจ็ โปรแกรมจะใชเ้มธอด cursor() 
เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถประมวลผลผ่านค าสัง่ SQL ได ้(บรรทดัที ่4) เมือ่ฐานขอ้มลูใหส้ทิธิก์บัผูใ้ชใ้นการ
ส่งค าสัง่ SQL เพื่อประมวลผลไดแ้ลว้ ล าดบัต่อไปโปรแกรมจะท าการสรา้งฐานขอ้มลูชื่อ "DBTest" 
(บรรทดัที ่7) ถา้การสรา้งฐานขอ้มลูไมเ่กดิขอ้ผดิพลาดใดๆ โปรแกรมจะสัง่ใหใ้ชฐ้านขอ้มลูดงักล่าวที่
สรา้งขึน้โดยใชค้ าสัง่ "USE DBTest" (บรรทดัที ่8) 

บรรทดัที ่11 โปรแกรมสรา้งค าสัง่ sql เพื่อสรา้งตารางขอ้มลูชื่อ "EMPLOYEE" โดยมฟิีวด์
ขอ้มลูต่างๆ ดงันี้ คอื FIRST_NAME, LAST_NAME, AGE INT, SEX CHAR และ INCOME FLOAT 
และประมวลผลค าสัง่ดงักล่าวในบรรทดัที ่13, ล าดบัถดัไปบรรทดัที ่16 โปรแกรมใชค้ าสัง่ "SHOW 
TABLES" พรอ้มกระตุน้ใหฐ้านขอ้มลูดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาแสดงผลดว้ยเมธอด fetchall() โดยดงึ
ขอ้มลูทุกระเบยีนมาแสดงผล (บรรทดัที ่17) 

ส าหรบัผลลพัธข์องการแสดงผลแสดงดงั OUTPUT ดา้นบน ในบรรทดัสุดทา้ยโปรแกรมสัง่ปิด
ฐานขอ้มลูดว้ยเมธอด close() 
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Note: ในการเชื่อมต่อกบัระบบฐานขอ้มลูจ าเป็นตอ้งระบุทีอ่ยูข่องฐานขอ้มลู ซึง่เรยีกชื่อ
ในทางปฏบิตัวิ่าหมายเลขไอพ ี(Internet Protocal Address: IP) ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมเชื่อมต่อ
ฐานขอ้มลูทีต่ดิตัง้อยูใ่นเครื่องของผูเ้ขยีนโปรแกรมเอง จะสามารถใชค้ าว่า localhost ซึง่จะมี
หมายเลข IP Address คอื 127.0.0.1 แต่ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมท าการเชื่อมต่อฐานขอ้มลูใน
ระยะไกล จะตอ้งเปลีย่น IP Address จาก 127.0.0.1 เป็นหมายเลข IP ทีต่อ้งการ 

 

4. ค าสัง่ด าเนินการเก่ียวกบัฐานข้อมูล 

การด าเนินการพืน้ฐานหลกัๆ เกีย่วกบัฐานขอ้มลูม ี6 ค าสัง่คอื การเพิม่ระเบยีน (Insert), การลบ
ระเบยีน (Delete), การปรบัปรงุระเบยีน (Update), การอ่านระเบยีน (Read), การยนืยนัค าสัง่ (Commit) 
และ การยกเลกิการท างานของค าสัง่ก่อนหน้า (Rollback) ซึง่มรีายละเอยีดแต่ละค าสัง่ดงัต่อไปนี้ 

1. ค าสัง่การเพิม่ระเบยีน (Insert Operation) 
โปรแกรมตวัอยา่งที ่13.3 แสดงการใชง้านค าสัง่ Insert ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

Program Example 13.3: Insert Operation  

1 import MySQLdb 

2  

3 db = MySQLdb.connect("127.0.0.1","root","abc123","DBTest" ) 

4 cursor = db.cursor() 

5 sql = """INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME, 

          LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME) 

          VALUES ('John', 'Carter', 20, 'M', 2000)""" 

6 try: 

7    cursor.execute(sql) 

8    # Commit your changes in the database 

9    db.commit() 

10 except: 

11    # Rollback in case there is any error 

12    db.rollback() 

13 db.close() 

ทดสอบผลลพัธโ์ดยสัง่งานผ่าน MySQL Command line client ดงันี้คอื 

OUTPUT 

mysql> use DBTest; 

Database changed 

mysql> show tables; 

+------------------+ 

| Tables_in_dbtest | 

+------------------+ 

| employee         | 

+------------------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

mysql> select * from employee; 

+------------+-----------+------+------+--------+ 

| FIRST_NAME | LAST_NAME | AGE  | SEX  | INCOME | 

+------------+-----------+------+------+--------+ 
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| John       | Carter    |   20 | M    |   2000 | 

+------------+-----------+------+------+--------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.3 แสดงการใชค้ าสัง่ insert เพื่อเพิม่ระเบยีน (Record) ลงฐานขอ้มลู 
เริม่ตน้ในบรรทดัที ่3 โปรแกรมเชื่อมต่อฐานขอ้มลูชื่อว่า DBTest ดว้ยชื่อผูใ้ชค้อื "root" และรหสัผ่านคอื 
"abc123" ส าหรบัค าสัง่ทีต่อ้งการประมวลผลคอื ตอ้งการเพิม่ระเบยีนใหมเ่ขา้ไปยงัฐานขอ้มลูชื่อ 
DBTest ในตารางชื่อ Employee (บรรทดัที ่5 และ 8) โดยมฟิีวดต่์างๆ ประกอบไปดว้ย FIRST_NAME 
= "John", LAST_NAME = "Carter", AGE = "20", SEX = "M" และ INCOME = "2000" บรรทดัที ่6 
โปรแกรมใชค้ าสัง่ try…except เพื่อดกัจบัความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิจากการประมวลผลค าสัง่ SQL ถา้
การประมวลผลจากค าสัง่ SQL ท างานเป็นปกตโิดยไม่มคีวามผดิพลาด โปรแกรมจะท าการยนืยนัค าสัง่
ทีท่ าว่าถูกตอ้งแลว้ดว้ยเมธอด commit (บรรทดัที ่9) แต่ถา้มคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ โปรแกรมจะท างาน
ในบรรทดัที ่12 คอืการยกเลกิค าสัง่ทีไ่ดก้ระท าไปก่อนหน้าคนืกลบัสู่สภาวะเดมิ     

จากตวัอยา่งในบรรทดัที ่5 คอืค าสัง่เพิม่ระเบยีนของ SQL สามารถเขยีนใหมไ่ดอ้กีแบบดงันี้คอื 

sql = "INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME, \ 
       LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME) \ 
       VALUES ('%s', '%s', '%d', '%c', '%d' )" % \ 
       ('John', 'Carter', 20, 'M', 2000)  

('%s', '%s', '%d', '%c', '%d') ('John', 'Carter', 20, 'M', 2000)%  

 

2. ค าสัง่การอ่านระเบยีน (Read Operation) 

โดยปกตกิารอ่านหรอืดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาแสดงผล จะมเีมธอดทีส่ าคญัคอื fetchone() และ 
fetchall() โดย fetchone() จะดงึขอ้มลูทีเ่กดิจากค าสัง่ SQL มาแสดงผลครัง้ละ 1 ระเบยีน ส่วนเมธอด 
fetchall() จะดงึขอ้มลูทีเ่กดิจากค าสัง่ SQL มาแสดงผลทุกระเบยีน ไพธอนยงัไดจ้ดัเตรยีมแอตทรบิวิตท์ี่
ท าหน้าทีส่ าหรบันบัจ านวนระเบยีนทีเ่กดิจากค าสัง่ SQL ไวด้ว้ยคอื rowcount ซึง่แอตทรบิวิดงักล่าวจะ
ท างานเมือ่เรยีกใชง้านเมธอด exceute() ส าหรบัโปรแกรมตวัอยา่งที ่13.4 จะแสดงการอ่านค่าจาก
ฐานขอ้มลู ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

Program Example 13.4: Read Operation (fetch, fetchall) 

1 import MySQLdb 

2 db = MySQLdb.connect("127.0.0.1","root","abc123","DBTest" ) 

3 cursor = db.cursor() 

4 sql = "SELECT * FROM EMPLOYEE \ 

        WHERE INCOME > '%d'" % (1000) 

5 try: 

6    cursor.execute(sql) 

7    results = cursor.fetchall() 
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8    for row in results: 

9       fname = row[0] 

10       lname = row[1] 

11       age = row[2] 

12       sex = row[3] 

13       income = row[4] 

14       print 

("fname=%s,lname=%s,age=%d,sex=%s,income=%d,rowcount=%d") % \ 

            (fname, lname, age, sex, income, cursor.rowcount) 

15 except: 

16    print ("Error: unable to fecth data") 

17 db.close() 

 

OUTPUT 

 

fname=John,lname=Carter,age=20,sex=M,income=2000,rowcount=1 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.4 แสดงการใชเ้มธอด fetchall() เพื่อดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมา
แสดงผล ในบรรทดัที ่4 เป็นค าสัง่ SQL ทีร่อ้งขอใหฐ้านขอ้มลู DBTest แสดงขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตาราง 
EMPLOYEE ทีม่คี่าในฟิลด ์INCOME มากกว่า 1000 ออกมาแสดง ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผล
ค าสัง่ SQL ดงักล่าวจะถูกอ่านดว้ยเมธอด fetchall() ในบรรทดัที ่7 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากเมธอด fetchall() 
อาจจะมมีากกว่า 1 ระเบยีนเกบ็ไวใ้นตวัแปร results ดงันัน้จ าเป็นตอ้งใชค้ าสัง่ for (บรรทดัที ่8) ดงึ
ขอ้มลูเหล่านัน้มาแสดงผล โดย row[0] เกบ็ขอ้มลูชื่อคอื "John", row[1] เท่ากบั "Carter", row[2] หรอื 
age เท่ากบั "20", row[3] หรอื sex เท่ากบั "M" และ row[4] หรอื income เท่ากบั 2000 ดงัในบรรทดัที ่
9 ถงึ 14 แต่ถา้การประมวลผลค าสัง่ SQL เกดิขอ้ผดิพลาดโปรแกรมพมิพข์อ้ความ "Error: unable to 
fecth data" ออกจอภาพ (บรรทดัที ่16) 

 

3. ค าสัง่การปรบัปรงุระเบยีน (Update Operation) 

ระเบยีนทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูสามารถปรบัปรงุไดโ้ดยการใชเ้มธอด execute() เช่นเดยีวกบั
การด าเนินการอื่นๆ ดงัตวัอยา่งที ่13.5  

Program Example 13.5: Update Operation  

1 import MySQLdb 

2 db = MySQLdb.connect("127.0.0.1","root","abc123","DBTest" ) 

3 cursor = db.cursor() 

4 # Prepare SQL query to UPDATE required records 

5 sql = "UPDATE EMPLOYEE SET AGE = AGE + 1 WHERE SEX = '%c'" % 

('M') 

6 try: 

7    cursor.execute(sql) 

8    db.commit() 

9 except: 

10    db.rollback() 

11 db.close() 
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แสดงผลลพัธด์ว้ยค าสัง่ select * from employee; ใน MySQL Command Line Client ดงันี้ 

OUTPUT 

mysql> select * from employee; 

+------------+-----------+------+------+--------+ 

| FIRST_NAME | LAST_NAME | AGE  | SEX  | INCOME | 

+------------+-----------+------+------+--------+ 

| John       | Carter    |   21 | M    |   2000 | 

+------------+-----------+------+------+--------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.5 แสดงการปรบัปรงุฐานขอ้มลูทีเ่ป็นเพศชาย "M" ใหม้อีายเุพิม่ขึน้
อกี 1 ปี (SET AGE = AGE + 1 ในบรรทดัที ่5) ดว้ยค าสัง่ SQL คอื "UPDATE EMPLOYEE SET 
AGE = AGE + 1 WHERE SEX = '%c'" % ('M') โดย %c จะถูกแทนทีด่ว้ยอกัษร 'M' ส าหรบัการ
ท างานของโปรแกรมในบรรทดัอื่นๆ จะเหมอืนกบัตวัอย่างที ่13.4 ส าหรบัในตวัอยา่งนี้โปรแกรมจะไม่มี
การแสดงผลลพัธใ์ดๆ ออกทางจอภาพ ดงันัน้ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถแสดงผลการท างานไดโ้ดยผ่าน
ทาง MySQL Command Line Client ดว้ยค าสัง่ select คอื mysql> select * from employee; ผลลพัธ์
แสดงในตวัอยา่ง OUTPUT ดา้นบน 
 

4. ค าสัง่การลบระเบยีน (Delete Operation) 

ค าสัง่ลบระเบยีนขอ้มลูจะใชเ้มือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการลบระเบยีนออกจากฐานขอ้มลู
โดยใชง้านผ่านเมธอด execute() เช่นเดยีวกนั ดงัตวัอยา่งที ่13.6  

Program Example 13.6: Delete Operation  

1 import MySQLdb 

2 db = MySQLdb.connect("127.0.0.1","root","abc123","DBTest" ) 

3 cursor = db.cursor() 

4 # Prepare SQL query to DELETE required records 

5 sql = "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE AGE > '%d'" % (20) 

6 try: 

7    cursor.execute(sql) 

8    db.commit() 

9 except: 

10    db.rollback() 

11 db.close() 

แสดงผลลพัธด์ว้ยค าสัง่ select * from employee; ใน MySQL Command Line Client ดงันี้ 

OUTPUT 

mysql> select * from employee; 

1 Empty set (0.00 sec) 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่13.6 แสดงการลบระเบยีนขอ้มลูของผูท้ีม่อีายุมากกว่า 20 ปีขึน้ไป ออกจาก
ฐานขอ้มลู ดว้ยค าสัง่ SQL เท่ากบั "DELETE FROM EMPLOYEE WHERE AGE > '%d'" % (20) 
โดยสญัลกัษณ์ '%d' % (20) หมายถงึ %d จะถูกแทนทีด่ว้ย 20 จากซึง่เกดิจาก (20) ดงัรปูดา้นล่าง 

"DELETE FROM EMPLOYEE WHERE AGE > '%d'" % (20)  
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5. การยนืยนัและยกเลกิค าสัง่การด าเนินการ (Commit and Rollback Operation) 

การด าเนินการกบัระบบฐานขอ้มลูมชีื่อเรยีกอกีอยา่งคอื Transaction หมายถงึ  กลุ่ม
ค าสัง่ทีด่ าเนินการต่อขอ้มลูบนฐานขอ้มลู ซึง่จะถูกมองเป็นหน่วยการท างานเพยีงหนึ่งหน่วยซึง่
ไมส่ามารถทีจ่ะแบ่งแยกยอ่ยได ้เพื่อเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู ประกอบไปดว้ย 4 
ขอ้คอื 

1) Atomicity (แบ่งแยกไมไ่ด)้ Transaction จะตอ้งเสรจ็สิน้อยา่งสมบรูณ์ หรอื
ไมเ่ช่นนัน้กจ็ะไมเ่กดิขึน้เลย เช่น A ตอ้งการโอนเงนิให ้B เป็นจ านวนเงนิ 500 บาท 
ค าสัง่ทีต่อ้งการในการด าเนินการคอื ถอนเงนิจากบญัชขีอง A 500 บาทแลว้ฝาก
เงนิเขา้ไปในบญัชขีอง B เท่ากบั 500 บาท แต่ถา้มกีารด าเนินการเพยีงหนึ่งค าสัง่
คอืถอนเงนิออกจากบญัชขีอง A แต่ไมม่กีารฝากเงนิเขา้ไปในบญัชขีอง B กจ็ะท า
ใหฐ้านขอ้มลูอยูใ่นสภาวะทีไ่มถู่กตอ้ง เนื่องจากเงนิในบญัชขีอง A ไดห้ายไปแลว้ 
500 บาท แต่เงนิในบญัชขีอง B ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ 500 บาท อยา่งทีค่วรจะเป็น ดงันัน้
ถา้หากมกีารด าเนินการเพยีงหนึ่งค าสัง่และระบบเกดิหยุดชะงกัไมว่่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆ กต็าม Transaction นัน้จะตอ้งถูกท าใหย้อ้นกลบัไป (roll back) ณ จดุทีไ่มเ่คย
มกีารกระท าใดๆ ตาม Transaction นัน้เกดิขึน้มาก่อน 

2) Consistency (ความสอดคลอ้งถูกตอ้ง) หมายถงึฐานขอ้มลูจะตอ้งคงอยูใ่นสถานะที่
ถูกตอ้งเสมอ ไมว่่าก่อนทีจ่ะเกดิ Transaction หรอืหลงัจากทีม่กีารด าเนินการตาม 
Transaction แลว้ การด าเนินการของ Transaction จะตอ้งไมม่ผีลท าใหฐ้านขอ้มลู
สญูเสยีความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของขอ้มลู 

3) Isolation (การไมถู่กรบกวน) โดยทัว่ไปในระบบฐานขอ้มลูนัน้ มกัจะม ีTransaction 
ทีด่ าเนินการพรอ้มๆ กนั จ านวนหลาย Transaction โดยที ่Transaction เหล่านัน้
ในบางครัง้กใ็ชข้อ้มลูชุดเดยีวกนั ซึง่การใชข้อ้มลูรว่มกนัของ Transaction เหล่านัน้ 
กอ็าจจะท าใหก้ารท างานของ Transaction ไดผ้ลลพัธท์ีไ่มถู่กตอ้งได ้ดงันัน้ในการ
ท างานของแต่ละ Transaction จะตอ้งถูกจดัล าดบัการท างานใหไ้ม่มกีารรบกวนกนั
โดยใหแ้ต่ละ Transaction สามารถท างานโดยเสมอืนว่ามเีพยีง Transaction เดยีว
เท่านัน้ ทีก่ าลงัท างานอยู่ 

4) Durability (ความคงทน) เมื่อ Transaction ไดด้ าเนินการเสรจ็สมบูรณ์แลว้ ผลลพัธ์
ทีเ่กดิจาก Transaction นัน้บนฐานขอ้มลู จะตอ้งคงอยู่ตลอดไป ไมว่่าจะเกดิปัญหา
ระบบหยดุชะงกั (System crash) หรอืระบบลม้เหลวในการท างาน (System 
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failure)  ขอ้มลูทีเ่ป็นผลลพัธท์ีเ่กดิจาก Transaction ทีท่ างานอย่างถูกตอ้งนัน้ 
จะตอ้งคงอยูต่ลอดไปเสมอ หลงัจากทีร่ะบบไดร้บัการกูใ้หก้ลบัมาท างาน 
(Recovery) อกีครัง้ 

จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้เบือ้งตน้ ฐานขอ้มลูจ าเป็นตอ้งมกีารยนืยนัและยกเลกิ Transaction ซึง่ไพ
ธอนเตรยีมค าสัง่ไวเ้พื่อใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมเรยีกใชง้านไดค้อื Commit และ Rollback ซึง่มี
รปูแบบค าสัง่คอื 

 ค าสัง่ยนืยนัการด าเนินการ (Commit)    

db.commit() 
 ค าสัง่ยกเลกิการด าเนินการ (Rollback)    

db.rollback() 
ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านทัง้ 2 ค าสัง่ ผูเ้ขยีนไดแ้สดงไวแ้ลว้ในตวัอยา่งต่างๆ ทีผ่่านมา โดยมี
หลกัการใชง้านคอื ถา้การประมวลผลค าสัง่ SQL ไมม่คีวามผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ในขณะท า 
Transaction ใหเ้รยีกใชเ้มธอด commit() เพื่อยนืยนัว่าค าสัง่ทีส่ ัง่งานไปแลว้นัน้สมบรูณ์ แต่ถา้มี
ความผดิพลาดเกดิขึน้ในขณะท า Transaction ใหเ้รยีกใชเ้มธอด rollback() เพื่อยกเลกิค าสัง่ที่
ท างานไปแลว้กลบัคนืมา โดยตอ้งท างานรว่มกบัค าสัง่ try…except เสมอ (ถา้ผูอ่้านไมม่คีวามรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัค าสัง่ดงักล่าว สามารถอ่านเพิม่เตมิไดใ้นบทที ่9)  

   

6. ค าสัง่ยกเลกิการเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู (Disconnect) 

หลงัจากทีม่กีารใชง้านแฟ้มใดๆ กต็าม ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการปิดแฟ้ม เพื่อบอกให้
ระบบปฏบิตักิารทราบว่าไม่ตอ้งการใชง้านแฟ้มดงักล่าวแลว้ ระบบปฏบิตักิารกจ็ะคนื
หน่วยความจ าทีใ่ชจ้ดัเกบ็แฟ้มดงักล่าวคนืกลบัสู่ระบบต่อไป ในการใชง้านฐานขอ้มลูกม็ลีกัษณะ
เดยีวกนัคอื จ าเป็นตอ้งยตุกิารเชื่อมต่อฐานขอ้มลูเมือ่ไม่มกีารใชง้านใดๆ กบัฐานขอ้มลูแลว้ โดย
ใชเ้มธอด close() ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้   

db.close() 
 ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านเมธอด close() ผูเ้ขยีนไดแ้สดงไวแ้ลว้ จากตวัอยา่ง 13.1 – 13.6 ที่
อยูด่า้นบน 

 

จบบทท่ี 13 
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บทท่ี 14 

เวบ็และซีจีไอ 
(Web and Common Gateway Interface:CGI) 

 
 

1. เวบ็และซีจีไอคืออะไร? 

เวบ็ (Web) ยอ่มาจากเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) หมายถงึระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิาร
ขอ้มลู (เอกสาร HTML หรอืเวบ็เพจ) ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวสามารถใชง้านผ่านทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
(Internet) ได ้โดยใชโ้พรโทคอลเอชททีพี ี(HTTP หรอื Hypertext Tranfer Protocol) ในการสื่อสาร ซึง่
เอกสาร HTML เปรยีบเสมอืนกบัสมดุเล่มหนึ่ง ทีไ่ม่มกีารตอบโต้กบัผูใ้ชง้าน ท าใหเ้วบ็เพจดไูม่น่าสนใจ 
แต่ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใหเ้วบ็เพจดงักล่าวมคีวามน่าสนใจเพิม่ขึน้ เช่น แสดงตวันบั (Counter) ที่
จะท าใหรู้ว้่ามคีนมาเยีย่มชมโฮมเพจเท่าไร มเีวบ็บอรด์ (Web Board) ส าหรบัใหผู้เ้ขา้มาเยีย่มชม
สามารถเขยีนค าถามทิง้เอาไวก้ไ็ด ้เป็นตน้ สิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมาเหล่านี้ HTML ธรรมดาไมส่ามารถท าได ้
จ าเป็นตอ้งอาศยัภาษาสครปิต ์(Scripting Language) เพื่อช่วยใหเ้วบ็เพจมคีวามสามารถมากขึน้ ในการ
เขยีนภาษาสครปิต ์ส าหรบัเวปไซตน์ัน้เขยีนไดห้ลายภาษา และมรีปูแบบการเขยีนอยูด่ว้ยกนัสองแบบ
คอื 

1. Client-Side Scripting เป็นการเขยีนโปรแกรมภาษาสครปิต ์ใหท้ างานบนเวบ็บราวเซอร ์
(Web Browser) โดยเขยีนโปรแกรมแทรกหรอืฝัง (Embed) เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร HTML 
โปรแกรมภาษาสครปิตป์ระเภทนี้ไดแ้ก่ JavaScript, VBScript 

2. Server-Side Scripting เป็นการเขยีนโปรแกรมภาษาสครปิต ์ใหท้ างานบนเวบ็เซริฟ์เวอร ์
(Web Server) โดยเวบ็บราวเซอรจ์ะเป็นเพยีงแค่ตวัทีแ่สดงผลการท างานเท่านัน้ โปรแกรมทีท่ างานบน
เวบ็เซริฟ์เวอรเ์หล่านี้เราเรยีกว่า CGI Script ซึง่สามารถเขยีนไดห้ลายภาษาดว้ยกนั เช่น Perl, JSP, 
ASP, PHP และ Python 
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Script Language for WEB

Client Side Script Server Side Script

VB Script

Java Script

ASP

JSP

PHP

Perl

Python  

รปูท่ี 14.1 แสดงประเภทของภาษาสครปิตท์ีท่ างานกบัเวบ็ 

CGI ยอ่มาจาก Common Gateway Interface หมายถงึวธิกีารตดิต่อสื่อสารทีใ่ชร้ะหว่างเวบ็
เซริฟ์เวอรแ์ละโปรแกรมฝัง่ไคลเอนต ์(Client program) ซึง่ไม่จ ากดัภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และไมข่ึน้ต่อ
ระบบปฏบิตักิารใดๆ ขอ้ส าคญัคอื โปรแกรมฝัง่ไคลเอนต์เหล่านัน้จะตอ้งรบัและส่งขอ้มลูตามรปูแบบที่ 
CGI ก าหนดไว ้เราจงึเรยีกโปรแกรมทีท่ างานบนเวบ็เซริฟ์เวอรโ์ดยใชม้าตรฐานการสื่อสารแบบ CGI ว่า 
CGI Script นัน่เอง 

สถาปัตยกรรมของ CGI 

 รปูที ่14.2 แสดงสถาปัตยกรรมการท างานของ CGI ซึง่ประกอบไปดว้ยโปรแกรมทางฝัง่
ไคลเอนต ์(Client Side) คอื เวบ็ไคลเ์อนต ์(Web Client) หรอื โปรแกรมไคลเ์อนต ์(Client Program) 
และโปรแกรมฝัง่เซริฟ์เวอร ์(Server Side) ทีท่ างานรว่มกนัระหว่างเวบ็เซริฟ์เวอร ์(Web Server), ซจีไีอ 
(CGI) และฐานขอ้มลู (Database) โปรแกรมทัง้สองฝัง่จะอาศยัโพรโทคอล HTTP ในการตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างกนั 

Web Client, 

Program Client

Web Server

Server Side 

Script (CGI)

Database

H
T
T
P
 
P
r
o
t
o
c
o
l

Client Side Server Side

 

รปูท่ี 14.2 แสดงสถาปัตยกรรมของ CGI 
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การท างานของ CGI  

CGI มหีน้าทีป่ระมวลผลขอ้มลูทีร่อ้งขอมาจากโปรแกรมฝัง่ไคลเอนต ์เช่น เวบ็ไคลเอนตห์รอื 
โปรแกรมไคลเอนต ์โดยแสดงผลออกมาเป็นเอกสาร HTML รว่มกบัสครปิต ์เรยีกว่าโฮมเพจ (Home 
page) ยกตวัอยา่งเช่น เวบ็ไซต ์Google (www.google.com) เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารคน้หาขอ้มลูทีม่ ี
ผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ดในโลก เวบ็ไซตด์งักล่าวจะเตรยีมช่องส าหรบัรบัขอ้ความทีผู่ใ้ชส้ามารถพมิพ์
ขอ้ความทีต่อ้งการคน้หาอะไรกไ็ดล้งไป จากนัน้กดปุ่ มคน้หา (Search) สกัครู ่Google จะแสดงผลขอ้มลู
ทีต่อ้งการคน้หาออกมาให้ 

 

เวบ็ไซต ์Google ท างานอย่างไร? ค าตอบคอื บนเวบ็ไซต ์Google นัน้จะม ีCGI ฝังตวัอยูก่บั
เวบ็เซริฟ์เวอร ์เมือ่ผูใ้ชง้านเปิดโปรแกรมเวบ็ไคลเอนต ์(IE, Firefox, Crome) ไปยงัเวบ็ไซตข์อง Google 
และพมิพข์อ้ความทีต่อ้งการคน้หา เช่น “Python” เมือ่กดปุ่ มคน้หา (หรอืเรยีกว่าการ Submit ฟอรม์) 
ขอ้มลูทัง้หมดจะถูกส่งไปให้กบั CGI บนฝัง่เซริฟ์เวอรท์ างาน CGI จะน าค าว่า “Python” ไปคน้หาใน
ฐานขอ้มลูว่ามขีอ้ความดงักล่าวหรอืไม่ ถา้ CGI พบขอ้ความดงักล่าว จะส่งผลลพัธผ์่านโพรโทคอล 
HTTP กลบัไปยงัเวบ็ไคลเ์อนตข์องผูใ้ชง้าน ดงัรปูที ่14.3 

Python

Web Server and CGI

Database

1

2

3

4

5

6

HTTP Request

HTTP Reply

 python 

 

รปูท่ี 14.3 แสดงการท างานของ CGI 
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 จากรปูที ่14.3  เปิดเวบ็ไคลเอนต ์(Firefox, Crome, IE) และพมิพ ์www.google.com ใน
ช่อง address จะปรากฎหน้าต่างของเวบ็ไซต ์google ในบราวเซอร ์ใหผู้ใ้ชพ้มิพข์อ้ความทีต่อ้งการ

คน้หา จากตวัอยา่งคอืค าว่า “python”  กดปุ่ มคน้หาเพื่อรอ้งขอไปยงั CGI ทีฝั่ง่เวบ็เซริฟ์เวอร ์

ดว้ยโพรโทคอล HTTP (Request)  CGI บนฝัง่เซริฟ์เวอรท์ างานโดยการส่งค าสัง่ไปคน้หาขอ้มลูที่

อยูใ่นฐานขอ้มลู  คน้หาขอ้มลูในฐานขอ้มลู ถา้คน้พบจะส่งรายเอยีดของขอ้มลูทัง้หมดกลบัไปยงั 

CGI แต่ถา้ไมพ่บจะแสดงผลว่าไมพ่บขอ้มลู  CGI จะจดัเรยีงรปูแบบของขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 
เช่น รปูรา่งหน้าตาของการแสดงผล จ านวนขอ้มลูในการแสดงผล รปูแบบของตวัอกัษร (Font) ขนาด

ของตวัอกัษร เป็นตน้ เพื่อสง่กลบัไปใหผู้เ้รยีกใชง้านผ่านโพรโทคอล HTTP (Reply)  เวบ็
ไคลเอนตร์บัขอ้มลูทีส่่งมาจาก CGI และแสดงผล  

 

2. การติดตัง้เวบ็เซิรฟ์เวอรแ์ละการปรบัแต่ง (Web Server & Configuration) 

ก่อนจะเขยีนโปรกรมเพื่อใหท้ าหน้าทีเ่ป็น CGI จ าเป็นต้องมโีปรแกรมเวบ็เซริฟ์เวอรต์ดิตัง้อยูบ่น
เครือ่งก่อน ซึง่โปรแกรมเวบ็เซริฟ์เวอรท์ีน่ิยมใชง้านอย่างมากในปัจจุบนัคอื Apache webserver มี
ขัน้ตอนการตดิตัง้ดงันี้ 

ติดตัง้ Apache Webserver 

1. ดาวน์โหลด Apache webserver ไดท้ี ่URL: http://httpd.apache.org/ 
2. คลกิดาวน์โหลดแฟ้มชื่อ httpd-2.x.xx-win32-x86-openssl-x.x.x.msi (ส าหรบัวนิโดวส)์ 
3. ดบัเบิล้คลกิแฟ้มดงักล่าว จะปรากฎเมนู Apache HTTP Server 2.0 – Installation 

Wizard เลอืก  Next > เลอืก I accept the terms in the license agreement เลอืก 

Next >  Read the first เลอืก Next > 
4.  เมนู Server Information ในส่วน Network Domain ใหผู้ใ้ชป้้อนโดเมนตามทีต่อ้งการ 

เช่น servertest.com, ในส่วน Server Name เช่น www.servertest.com, ในส่วน
Administrator’s Email Address เช่น webmaster@servertest.com เลอืก Next >  

5. เมนู Setup Type เลอืก Typical เลอืก Next > 
6. เมนู Destination Folder เลอืก Next > 
7. เมนู Ready to Install the Program เลอืก Install > และรอจนกว่าโปรแกรมตดิตัง้เสรจ็ 

 คลกิเลอืก finish 
8. ทดสอบการท างานของเวบ็เซริฟ์เวอรโ์ดยเรยีกไปยงั URL: localhost บนเวบ็ไคลเอนต ์

ถา้ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในรปูที ่14.4 แสดงว่าเวบ็เซริฟ์เวอรพ์รอ้มใชง้านแลว้ 
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รปูท่ี 14.4 แสดงเวบ็เซริฟ์เวอรพ์รอ้มท างาน 

 ปรบัแต่งเวบ็เซิรฟ์เวอรเ์พ่ือสนับสนุนการท างานของ CGI 

 โดยปกต ิApache Webserver สนบัสนุนการท างานของ CGI อยูแ่ลว้ แต่จ าเป็นตอ้งปรบัแต่ง
เวบ็เซริฟ์เวอรใ์หร้องรบัการท างานกบัไพธอนเลก็น้อย โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

1. เปิดแฟ้มคอนฟิกกูเรชนั (Configuration file) ดว้ยโปรแกรม Notepad เพื่อปรบัแต่งเวบ็
เซริฟ์เวอรช์ื่อ httpd.conf ซึง่อยูท่ีไ่ดเรคทรอรี ่C:\Program Files (x86)\Apache 
Group\Apache2\conf 

2. ใหค้น้หา Keyword ค าว่า Options Indexes FollowSymLinks ใหเ้พิม่ค าว่า ‘ExecCGI’ ดงันี้ 
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI 

3.  คน้หา Keyword ค าว่า #AddHandler cgi-script .cgi และลบสญัลกัษณ # ออกดงันี้ 
AddHandler cgi-script .cgi .py 

4. บนัทกึแฟ้ม httpd.conf และเริม่ตน้เวบ็เซริฟ์เวอรใ์หม ่(restart apache) 

 
Note: ถา้ไมส่ามารถบนัทกึแฟ้มขอ้มลู httpd.conf ได ้อาจสบืเนื่องมาจากผูใ้ชง้านไมม่สีทิธิใ์น
การเขยีนแฟ้มขอ้มลู ใหผู้ใ้ชง้านคลกิขวาทีโ่ฟลเดอร ์C:\Program Files (x86)\Apache 
Group\Apache2\htdocs  Security  edit  Users  Permission for Users  
Allow ใหเ้ป็น Full control และกดปุ่ ม OK จนกว่าจะเสรจ็สิน้ 

 

ทดสอบการท างานของ Python CGI Script 

1. เขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาไพธอนชื่อว่า hello.py ดงันี้ 

hello.py  

1 #!/Python34/python 

2 print("Content-type: text/html") 

3 print("") 
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4 print("<html><head>") 

5 print("") 

6 print("</head><body>") 

7 print("Hello from Python.") 

8 print("</body></html>") 

บรรทดัที ่1 ของโปรแกรม hello.py เป็นการประกาศว่าใหเ้วบ็เซริฟ์เวอรเ์รยีกใชไ้พธอนคอมไพเลอรท์ีอ่ยู่
ในไดเรคทรอรี ่/Python34/python ซึง่หมายถงึ C:\Python34\python.exe นัน่เอง (ถา้ตดิตัง้ไพธอนไวใ้น
ไดเรคทรอรีอ่ื่นๆ ทีแ่ตกต่างจากทีแ่สดงไว ้ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมเปลีย่นไปยงัไดเรคทอรีท่ีต่ดิตัง้ไพธอนไว)้ 
จากนัน้ท าการบนัทกึ hello.py ไวใ้นไดเรคทรอรี ่C:\Program Files (x86)\Apache 
Group\Apache2\htdocs  

2. ทดสอบการท างานของไพธอนโดยเปิดเวบ็ไคเอนตแ์ละป้อนทีอ่ยูด่งันี้ URL: 
http://localhost/hello.py ซึง่จะไดผ้ลลพัธด์งัรปูที ่14.5  

 

รปูท่ี 14.5 แสดงผลการท างานของโปรแกรม hello.py 

แต่ถา้เขยีนโปรแกรมผดิไวยกรณ์จะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดดงัตวัอยา่งที ่14.6 

 

รปูท่ี 14.6 แสดงผลลพัธเ์มือ่ไวยกรณ์ผดิพลาด 

 

3. การเขียนโปรแกรม CGI สคริปต์ 
ก่อนทีจ่ะเขยีนโปรแกรม CGI สครปิตท์ีซ่บัซอ้นขึน้ ผูเ้ขยีนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจกระบวนการท างาน
ของโพรโทคอล HTTP เสยีก่อน โดยเรยีนรูจ้ากโปรแกรมตวัอยา่งที ่14_1 ดงันี้   

Program Example 14_1: Python CGI Script 

1 #!/Python34/python 

2 print ("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

3 print ('<html>') 

4 print ('<head>') 
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5 print ('<title>Hello Word - Python CGI Program</title>') 

6 print ('</head>') 

7 print ('<body>') 

8 print ('<h2>Hello Word! This is my Python CGI program</h2>') 

9 print ('</body>') 

10 print ('</html>') 

ทดสอบการท างานโดยเปิดเวบ็ไคลเอนตแ์ละป้อน URL ดงันี้คอื http://localhost/exam14_1.py จะได้
ผลลพัธด์งัรปู 

 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_1 แสดงการเขยีนโปรแกรม CGI สครปิตเ์พื่อพมิพข์อ้ความว่า 
'Hello Word - Python CGI Program' ลงบนส่วน Title bar ของเวบ็ไคลเอนต ์และพมิพข์อ้ความว่า 
'Hello Word! This is my Python CGI program' โดยมขีนาดตวัอกัษรใหญ่เท่ากบั H2 ลงบนส่วนพืน้ที่
ท างาน (Workspace) ของเวบ็ไคลเอนต ์ดงัรปูดา้นบน 

บรรทดัที ่2 โปรแกรมสัง่พมิพ ์"Content-type:text/html\r\n\r\n" ซึง่หมายถงึรหสัส่วนหวัของโพร
โทคอล HTTP (HTTP Header) มรีปูแบบดงันี้   

Field_Name : Field_Content 
เช่น Content-type:text/html\r\n\r\n โดย Field_Name เท่ากบั Content-type และ 

Field_Content เท่ากบั text/html\r\n\r\n ส าหรบัรหสัส่วนหวัทีจ่ าเป็นในการเขยีนโปรแกรมกบั CGI 
สครปิตม์หีลายชนิดดงัตารางที ่14.1 

ตารางท่ี 14.1 แสดงรหสัส่วนหวัของ HTTP โพรโทคอล 

รหสัส่วนหวั (Header) ค าอธิบาย 
Content-type: บอกใหเ้วบ็บราวเซอรร์ูว้่าเนื้อหาทีเ่ซริฟ์เวอรส์่งกลบัมาเป็นแฟ้มประเภท

อะไร เช่น Content-type:text/html เป็นเอกสาร html, image/jpeg เป็น
ภาพ และ application/pdf เป็นประเภท pdf เป็นตน้ 

Expires: Date ใชส้ าหรบับอกวนัและเวลาหมดอายุของเอกสาร ใหก้บัเวบ็บราวเซอรเ์พื่อ
ท าการอ่านขอ้มลูใหม่ มรีปูแบบ เช่น 01 Jan 1998 12:00:00 GMT.   

Location: URL เป็น URL ทีจ่ะถูกส่งกลบัไปยงัผูร้อ้งขอ และสามารถใชร้หสัดงักล่าว
เปลีย่นทศิทาง (Redirect) ไปยงัแฟ้มอื่นๆ ได ้

Last-modified: Date เวลาล่าสุดทีแ่กไ้ขหรอืปรบัปรงุแฟ้ม 
Content-length: N ความยาวของขอ้มลู (ไบต)์ ทีจ่ะส่งกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร ์เพื่อค านวณ

เวลาในการดาวน์โหลดแฟ้ม 
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Set-Cookie: String ก าหนดค่าคุกกี ้(Cookie) ในลกัษณะสตรงิ 
  

ตวัแปรสภาพแวดล้อมท่ีใช้กบั CGI สคริปต ์(Environment Variables) 

 ตวัแปรสภาพแวดลอ้มใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ขณะที ่CGI สครปิตก์ าลงัประมวลผล โดยเมือ่
ผูใ้ชก้ดปุ่ ม submit ในฟอรม์ (Form) ทีฝั่ง่ของเวบ็ไคลเอนต ์ขอ้มลูจะถูกส่งมายงัเวบ็เซริฟ์เวอร ์โดยสิง่
แรกทีเ่วบ็เซริฟ์เวอรจ์ะกระท าหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มลูทีส่่งมาจากฟอรม์กค็อื การก าหนดค่าในตวัแปร
สภาพแวดลอ้มใหก้บั CGI สครปิตเ์พื่อท างาน ตวัแปรสภาพแวดลอ้มทีส่ าคญัแสดงในตารางที ่4.2 

ตารางท่ี 4.2 แสดงตวัแปรสภาพแวดลอ้มทีใ่ชก้บั CGI สครปิต ์

รหสัส่วนหวั (Header) ค าอธิบาย 
CONTENT_TYPE บอกประเภทของขอ้มลูตามแบบ MIME ใชเ้มือ่ไคลเอนตส์่งแฟ้มขอ้มลู

มาพรอ้มกบัฟอรม์ไปยงัเซริฟ์เวอร ์เช่น การอพัโหลดแฟ้ม เป็นตน้ 
CONTENT_LENGTH ความยาวของขอ้มลูแบบสอบถามทีส่่งไปยงัเวบ็เซริฟ์เวอร ์เมือ่ใช้กบัเมธ

อด POST   
HTTP_COOKIE ส่งค่ากลบัเป็นเซต็ของคุกกีท้ีม่ลีกัษณะเป็นคู่คอื คยีก์บัขอ้มลู 
HTTP_USER_AGENT ชื่อและเวอรช์ัน้ของไคลเอนต ์เช่น Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows 

NT 5.1; en-US) 
HTTP_ACCEPT บอกประเภทของขอ้มลูตามแบบ MIME ทีเ่วบ็บราวเซอรร์บัได ้
PATH_INFO ต าแหน่งทีอ่ยู่ของ CGI สครปิต ์
QUERY_STRING เป็นตวัแปรทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูทัง้หมดจากแบบฟอรม์ทีถู่กส่งใหก้บัเวบ็

เซริฟ์เวอรโ์ดยวธิ ีGET 
REMOTE_ADDR หมายเลขไอพขีองเครือ่งไคลเอนตท์ีร่อ้งขอมายงัเวบ็เซริฟ์เวอร ์
REMOTE_HOST เกบ็ชื่อเตม็ (fully qualified name) ของเครือ่งไคลเอน็ตท์ีร่อ้งขอมายงั

เวบ็เซริฟ์เวอร ์
REQUEST_METHOD บอกวธิกีารทีร่อ้งขอมายงัเวบ็เซริฟ์เวอร ์เช่น POST หรอื GET 
SCRIPT_FILENAME เกบ็ทีอ่ยูแ่บบเตม็ (full path) ของ CGI สครปิต ์เช่น C:\Program Files 

(x86)\Apache Group\Apache2\htdocs\hello.py 
SCRIPT_NAME เกบ็ชื่อของ CGI สครปิต์ 
SERVER_NAME เกบ็ชื่อหรอืไอพขีองเวบ็เซริฟ์เวอร ์ถา้ไมก่ าหนดจะมคี่าเป็น 127.0.0.1 
SERVER_SOFTWARE เกบ็ชื่อและรุน่ของซอฟตแ์วรท์ีท่ างานอยูบ่นเวบ็เซริฟ์เวอร์ 
AUTH_TYPE บอกวธิกีารพสิจูน์ตวัตนผูใ้ชง้าน 
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ตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_2 แสดงรายการของตวัแปรสภาพแวดลอ้มของ CGI สครปิต ์

Program Example 14_2: Environment Variables for CGI 

1 #!/Python34/python 

2 import os 

3 print("Content-type: text/html\r\n\r\n") 

4 print("<font size=+1>Environment</font><br />") 

5 for param in os.environ.keys(): 

6   print("<br><br>%20s</b>: %s<br />"%(param, os.environ[param])) 

 

OUTPUT 

Environment  

SERVER_SOFTWARE: Apache/2.0.65 (Win32)  

REQUEST_URI: /exam14_2.py  

SCRIPT_FILENAME: C:/Program Files (x86)/Apache 

Group/Apache2/htdocs/exam14_2.py  

REMOTE_PORT: 50294  

SERVER_PROTOCOL: HTTP/1.1  

REQUEST_METHOD: GET  

SERVER_ADMIN: webmaster@servertest.com  

REMOTE_ADDR: 127.0.0.1  

HTTP_ACCEPT: 

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*

/*;q=0.8  

HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 

Safari/537.36  

PATH: 

C:\Python33\;C:\Python34\;C:\Python34\Scripts;C:\Windows\system32;

C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPow

erShell\v1.0\;  

HTTP_CONNECTION: keep-alive  

HTTP_HOST: localhost  

SERVER_ADDR: 127.0.0.1  

SCRIPT_NAME: /exam14_2.py  

SERVER_PORT: 80  

HTTP_ACCEPT_ENCODING: gzip,deflate,sdch  

HTTP_ACCEPT_LANGUAGE: th-TH,th;q=0.8  

SYSTEMROOT: C:\Windows  

WINDIR: C:\Windows  

PATHEXT: 

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY<r>  

QUERY_STRING:   

DOCUMENT_ROOT: C:/Program Files (x86)/Apache Group/Apache2/htdocs  

COMSPEC: C:\Windows\system32\cmd.exe  

HTTP_CACHE_CONTROL: max-age=0  

SERVER_NAME: localhost  

GATEWAY_INTERFACE: CGI/1.1  

SERVER_SIGNATURE: 

Apache/2.0.65 (Win32) Server at localhost Port 80 

ในตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_2 บรรทดัที ่2 โปรแกรมน าเขา้โมดลู os เพื่อใชส้ าหรบัดงึขอ้มลูต่างๆ 
ของระบบมาแสดงผล บรรทดัที ่3 เวบ็เซริฟ์เวอรบ์อกใหเ้วบ็ไคลเอนตท์ราบว่าเนื้อหาทีส่่งมาใหเ้ป็น
เอกสารชนิด HTML ("Content-type: text/html") พรอ้มกบัขึน้บรรทดัใหม่จ านวน 2 บรรทดั (\r\n\r\n) 
บรรทดัที ่4 เวบ็เซริฟ์เวอรส์ัง่ใหเ้วบ็ไคลเอนตแ์สดงค าว่า "Environment" ทีม่ขีนาดฟอนตเ์ท่ากบั 1 
บรรทดัที ่5 เวบ็เซริฟ์เวอรด์งึขอ้มลูจากระบบออกมาแสดงผลโดยใชค้ าสัง่ for ซึง่ขอ้มลูดงักล่าว
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ประกอบดว้ยคู่ของคยี ์(Key) และขอ้มลู (Value) เช่น คยีค์อื SERVER_SOFTWARE มขีอ้มลูเท่ากบั 
"Apache/2.0.65 (Win32)" เป็นตน้ จากนัน้บรรทดัที ่6 โปรแกรมจะน าคยีท์ีไ่ดม้าเพื่อดงึขอ้มลูของระบบ
มาแสดงผลโดยใชเ้มธอด os.environ[param]) ซึง่ param เท่ากบัคยีน์ัน่เอง โปรแกรมจะดงึขอ้มลูมา
แสดงผลทลีะค่าจนกว่าขอ้มลูจะหมด 

เมธอด HTTP GET และ HTTP POST 

วธิกีารรวบรวมขอ้มลูจากฟอรม์ในฝัง่ของไคลเอนตเ์พื่อส่งใหก้บั CGI สครปิตบ์นฝัง่เซริฟ์เวอร์
นัน้โดยทัว่ไปจะมอียู ่2 วธิหีลกัๆ ขึน้อยูก่บัการก าหนดไวใ้นฟอรม์ HTML ว่าจะส่งขอ้มลูดว้ยวธิกีารใด 

 เมธอด HTTP GET 
เมธอด HTTP GET หมายถงึ การส่งขอ้มลูเรยีงต่อไปทางดา้นทา้ยของ URL ซึง่จะท าใหต้วัแปรและ

ขอ้มลูทีก่รอกในฟอรม์แสดงต่อทา้ย URL ทีต่้องการส่งขอ้มลูไป โดยสามารถมองเหน็ขอ้มลูเหล่านัน้ปรากฎ
ในช่อง address ของบราวเซอร ์เช่น http://localhost/get.php?name="Johny"&age=30 

 เมธอด HTTP POST 
เมธอด HTTP POST เป็นวธิกีารส่งขอ้มลูอกีวธิกีารหนึ่ง โดยไมส่่งขอ้มลูต่อทา้ยไปรว่มกบั URL ท า

ให้มองไม่เห็นข้อมูลที่ส่ง สามารถรองรบัปรมิาณการส่งข้อมูลได้มากกว่าและมคีวามปลอดภยัมากกว่า 
ตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_3 แสดงการใชง้านเมธอด HTTP GET พรอ้มส่งขอ้มลูไปพรอ้มกบัเมธอดดงักล่าว 2 
ค่าคอื ชื่อและนามสกุลดงันี้ 

Program Example 14_3: HTTP GET Method  

1 #!/Python34/python 

2 # Import modules for CGI handling  

3 import cgi, cgitb  

4 # Create instance of FieldStorage  

5 form = cgi.FieldStorage()  

6 # Get data from fields 

7 first_name = form.getvalue('first_name') 

8 last_name  = form.getvalue('last_name') 

9 print ("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

10 print ("<html>") 

11 print ("<head>") 

12 print ("<title>Hello - Second CGI Program</title>") 

13 print ("</head>") 

14 print ("<body>") 

15 print ("<h2>Hello %s %s</h2>" % (first_name, last_name)) 

16 print ("</body>") 

17 print ("</html>") 

ทดสอบการท างานของโปรแกรมดา้นบนโดยกรอกขอ้มลูชื่อและนามสกุลในต าแหน่ง address ของ
บราวเซอรถ์ดัจาก CGI สครปิต ์ดงันี้ 
http://localhost/exam14_3.py?first_name=John&last_name=Carter 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_3 บรรทดัที ่3 โปรแกรมน าเขา้โมดลู cgi และ cgitb เขา้มาเพื่อใช้
ประมวลผล CGI สครปิต ์บรรทดัที ่5 โปรแกรมท าการสรา้งการเชื่อมโยงไปยงัฟอรม์ HTML โดยเรยีกใช้
เมธอด cgi.FieldStorage() บรรทดัที ่7 โปรแกรมท าการดงึขอ้มลูชื่อ 'first_name' และ 'last_name' จาก
ฟอรม์ดว้ยเมธอด form.getvalue() ค่าทีไ่ดจ้ากเมธอดดงักล่าวจะถูกแสดงผลในบราวเซอร ์(บรรทดัที ่15) 
โดยมขีนาดตวัอกัษรเท่ากบั H2 และโปรแกรมท าการพมิพ ์title bar ดว้ยขอ้ความว่า "Hello - Second 
CGI Program" ในบรรทดัที ่12 

เพื่อให้เขา้ใจการท างานของเมธอด HTTP GET เพิม่เตมิ ในตวัอย่างโปรแกรมชื่อ get.html แสดง
การสรา้งฟอรม์ HTML ทีป่ระกอบไปดว้ยฟิวด ์‘first_name’ และ ‘last_name’ เช่นเดยีวกบัตวัอย่างทีผ่่านมา 
แต่แตกต่างกนัคอื โปรแกรมจะฝัง CGI สครปิต์ไว้ภายในแฟ้ม get.html ส าหรบั CGI สครปิต์จะเก็บไว้ใน
ไดเรคทรอรีเ่ดยีวกบัแฟ้ม get.html ดงันี้  

Program Example get.html: Simple Form example with get 

1 <form action="exam14_3.py" method="get"> 

2 First Name: <input type="text" name="first_name">  <br/> 

3  

4 Last Name: <input type="text" name="last_name" /> 

5 <input type="submit" value="Submit" /> 

6 </form> 

เรยีกใชง้านโดยเปิดบราวเซอรแ์ละใส่ขอ้มลูในช่อง address ดงันี้คอื http://localhost/get.html 

 

 ใหผู้ใ้ชง้านใส่ชื่อและนามสกุลลงในฟิวด ์First Name: เช่น 'John' และ Last Name: เช่น 
'Carter' เมือ่กรอกขอ้มลูเสรจ็แลว้ใหก้ดปุ่ ม Submit เพื่อส่งฟอรม์ไปประมวลผลบนเวบ็เซริฟ์เวอร ์
ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัรปูดา้นล่าง 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ get.html แสดงตวัอยา่งการสรา้งฟอรม์ HTML เพื่อรบัชื่อและนามสกุล เมือ่
ผูใ้ชก้รอกขอ้มลูครบแลว้ เมื่อกดปุ่ ม Submit โปรแกรมจะเรยีกเมธอด HTTP GET เพื่อส่งขอ้มลูใหก้บั
โปรแกรม exam14_3.py (บรรทดัที ่1) ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตวัอยา่งทีผ่่านมาท างาน ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื
บราวเซอรจ์ะแสดงชื่อและนามสกุลทีก่รอกไว ้ดงัตวัอยา่งดา้นบน 

 ในมุมมองดา้นความปลอดภยั เมธอด HTTP GET จะมคีวามปลอดภยัน้อยกว่าเมธอด HTTP 
POST สบืเนื่องจาก HTTP GET จะแสดงขอ้มลูแบบ clear text (ไม่มกีารเขา้รหสัหรอืซ่อนขอ้มลู) 
ต่อทา้ยไปกบั URL ท าใหเ้กดิจดุอ่อนในดา้นความปลอดภยั แต่ส าหรบัเมธอด HTTP POST จะใช้
เทคนิคการส่งขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั คอื POST จะรวบรวมขอ้มลูจากฟอรม์เป็นแฟ้มขอ้มลูชนิด text ก่อน
แลว้จงึส่งแฟ้มดงักล่าวไปพรอ้มกบั URL ต่อจากอกัขระ ? ท าใหข้อ้มลูทีส่่งดว้ยเมธอด POST มคีวาม
ปลอดภยัมากกว่าเมธอด GET เพราะไมม่กีารเปิดเผยเนื้อหาของขอ้มลูโดยตรง ตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ 
post.html แสดงการใชง้านเมธอด HTTP POST โดยบนัทกึแฟ้มชื่อ post.html และเรยีกใช ้CGI สครปิต์
ชื่อ exam14_3.py เหมอืนในตวัอยา่งโปรแกรมทีผ่่านมา ดงันี้ 

Program Example post.html: Simple Form example with post 

1 <form action="exam14_3.py" method="post"> 

2 First Name: <input type="text" name="first_name">  <br/> 

3  

4 Last Name: <input type="text" name="last_name" /> 

5 <input type="submit" value="Submit" /> 

6 </form> 

เรยีกใชง้านโดยเปิดบราวเซอรแ์ละใส่ขอ้มลูในช่อง address ดงันี้คอื http://localhost/post.html 
ต่อจากนัน้ใหก้รอกขอ้มลูชื่อและนามสกุลลงในฟอรม์และกดปุ่ ม Submit ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเหมอืนกบัใน
ตวัอยา่งโปรแกรมทีผ่่านมา แต่แตกต่างกนัคอื ในตวัอยา่งโปรแกรม post.html จะไม่แสดงขอ้มลูทีผู่ใ้ช้
กรอกต่อทา้ยกบั URL โดยตรง แต่จะถูกส่งเป็นแฟ้มขอ้มลู text แทน ท าใหข้อ้มลูมคีวามปลอดภยั
เพิม่ขึน้ 
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 การส่งข้อมลูของ Checkbox ไปประมวลผลกบั CGI สคริปต์ 

 Checkbox ถูกใชเ้มือ่ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลอืกค าตอบไดม้ากกว่า 1 ตวัเลอืก เช่น เลอืก
รายวชิาทีต่อ้งการเรยีน หรอืเลอืกหนงัสอืทีต่อ้งการซือ้ เป็นตน้ ตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ checkbox.html 
แสดงการสรา้งฟอรม์ HTML โดยใช ้Checkbox สนบัสนุนการท างาน ภายในโปรแกรมเรยีกใช ้CGI 
สครปิตช์ื่อ exam14_4.py โดยใชเ้มธอด HTTP POST ดงันี้ 

Program Example checkbox.html: HTML form with Checkbox 

1 <form action="exam14_4.py" method="POST" target="_blank"> 

2 <input type="checkbox" name="maths" value="on" /> Maths 

3 <input type="checkbox" name="physics" value="on" /> Physics 

4 <input type="checkbox" name="computer" value="on" /> Computer 

5 <input type="submit" value="Select Subject" /> 

6 </form> 

ส าหรบัตวัอยา่ง CGI สครปิตท์ีฝั่งอยูใ่นโปรแกรม checkbox.html ดงันี้ 

Program Example 14_4: CGI Script for processing Checkbox 

1 #!/Python34/python 

2 import cgi, cgitb  

3 form = cgi.FieldStorage()  

4 if form.getvalue('maths'): 

5    math_flag = "ON" 

6 else: 

7    math_flag = "OFF" 

8 if form.getvalue('physics'): 

9    physics_flag = "ON" 

10 else: 

11    physics_flag = "OFF" 

12 if form.getvalue('computer'): 

13    computer_flag = "ON" 

14 else: 

15    computer_flag = "OFF" 

16  

17 print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

18 print("<html>") 

19 print("<head>") 

20 print("<title>Checkbox for CGI Program</title>") 

21 print("</head>") 

22 print("<body>") 

23 print("<h2> CheckBox Maths is : %s</h2>" % math_flag) 

24 print("<h2> CheckBox Physics is : %s</h2>" % physics_flag) 

25 print("<h2> CheckBox Computer is : %s</h2>" % computer_flag) 

26 print("</body>") 

27 print("</html>") 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_4 บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการตรวจสอบค่าในตวัแปร maths ว่าถูกเลอืก 
(check) หรอืไม ่ถา้ maths ถูกเลอืก โปรแกรมจะก าหนดค่าตวัแปร math_flag เท่ากบั "ON" แต่ถา้ตวั
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แปรดงักล่าวไมถู่กเลอืก math_flag จะถูกก าหนดค่าเป็น "OFF" เช่นเดยีวกบัโปรแกรมบรรทดัที ่8 และ 
12 ทีโ่ปรแกรมด าเนินการกบัตวัแปร physics และ computer ในบรรทดัที ่23, 24 และ 25 โปรแกรมสัง่
พมิพข์อ้มลูทีเ่กบ็ในตวัแปร math_flag, physics_flag และ computer_flag ผลลพัธก์ารท างานของ
โปรแกรมแสดงในรปูดา้นล่าง 

 

จากรปูดา้นบน แสดงผลการท างานเมือ่เรยีกโปรแกรม checkbox.html ใหผู้ใ้ชง้านคลกิเลอืกวชิาใดวชิา
หนึ่งหรอืหลายวชิากไ็ด ้บน checkbox ดงัรปูดา้นบน และกดปุ่ ม Select Subject ผลลพัธแ์สดงดงัรปู
ดา้นล่าง 

 

 

 การส่งข้อมลูของ Radio button ไปประมวลผลกบั CGI สคริปต์ 

 Radio button ถูกใชก้บังานทีต่อ้งการเลอืกค าตอบไดเ้พยีง 1 ตวัเลอืกเท่านัน้ เช่น เลอืกปี พ.ศ. 
ทีเ่กดิ หรอืเลอืกชื่อน าหน้า (นาย/นาง/นางสาว) เป็นตน้ ตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ radio.html แสดงการสรา้ง
ฟอรม์ HTML โดยใช ้radio button สนบัสนุนการท างาน ภายในโปรแกรมเรยีกใช ้CGI สครปิตช์ื่อ 
exam14_5.py ท างานรว่มกบัเมธอด HTTP POST ดงันี้ 

Program Example radio.html: HTML form with radio button 

1 <form action="exam14_5.py" method="POST" target="_blank"> 

2 <input type=" radio" name=" subject" value="on" /> Maths 
3 <input type=" radio" name=" subject" value="on" /> Physics 
4 <input type=" radio" name=" subject" value="on" /> Computer 
5 <input type="submit" value="Select Subject" /> 

6 </form> 

ส าหรบัตวัอยา่ง CGI สครปิตท์ีฝั่งอยูใ่นโปรแกรม radio.html ดงันี้ 

Program Example 14_5: CGI Script for processing radio button 

1 #!/Python34/python 

2 import cgi, cgitb  

3 form = cgi.FieldStorage()  
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4 if form.getvalue('subject'): 

5    subject = form.getvalue('subject') 

6 else: 

7    subject = "Not set" 

8  

9 print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

10 print("<html>") 

11 print("<head>") 

12 print("<title>Radio for CGI Program</title>") 

13 print("</head>") 

14 print("<body>") 

15 print("<h2> Selected Subject is %s</h2>" % subject) 

16 print("</body>") 

17 print("</html>") 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_5 บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการตรวจสอบค่าในตวัแปร subject ว่าถูกเลอืก 
(check) หรอืไม ่ถา้ subject ถูกเลอืก โปรแกรมดงึค่าขอ้มลูดงักล่าวมาเกบ็ไวใ้นตวัแปร subject ซึง่ค่าที่
ไดจ้ะม ี2 สถานะเท่านัน้คอื ON และ OFF แต่ถา้ตวัแปรดงักล่าวไมถู่กเลอืก โปรแกรมจะก าหนดค่า
ใหก้บัตวัแปร subject เท่ากบั "Not set" ในบรรทดัที ่15 โปรแกรมสัง่พมิพข์อ้มลูทีเ่กบ็ในตวัแปร subject 
ผลลพัธก์ารท างานของโปรแกรมแสดงในรปูต่อไปนี้ 

 

จากรปูดา้นบนแสดงผลการท างานเมือ่เรยีกโปรแกรม radio.html ใหผู้ใ้ชง้านคลกิเลอืกวชิาใดวชิาหนึ่ง
บน radio button ดงัรปูดา้นบน และกดปุ่ ม Select Subject ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นล่าง 

 

 

 การส่งข้อมลูของ Text Area ไปประมวลผลกบั CGI สคริปต์ 

 Text Area ถูกใชก้บังานทีต่้องการประมวลผลขอ้ความทีม่จี านวนมากกว่า 1 บรรทดั เช่น ขอ้มลู
ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืขอ้ความทีต่อ้งการโพสตใ์นเวบ็บอรด์ เป็นตน้ ตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ textarea.html แสดง
การสรา้งฟอรม์ HTML โดยใช ้Text Area สนบัสนุนการท างาน ภายในโปรแกรมเรยีกใช ้CGI สครปิต์
ชื่อ exam14_6.py ดงันี้ 

Program Example textarea.html: HTML form with Text Area 
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1 <form action="exam14_6.py" method="post" target="_blank"> 

2 <textarea name="textcontent" cols="40" rows="4"> 

3 This program for testing Text Area 

4 </textarea> 

5 <input type="submit" value="Submit" /> 

6 </form> 

ส าหรบัตวัอยา่ง CGI สครปิตท์ีฝั่งอยูใ่นโปรแกรม textarea.html ดงันี้ 

Program Example 14_6: CGI Script for processing Text Area 

1 #!/Python34/python 

2 import cgi, cgitb  

3 form = cgi.FieldStorage()  

4 if form.getvalue('textcontent'): 

5    text_content = form.getvalue('textcontent') 

6 else: 

7    text_content = "Not entered" 

8  

9 print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

10 print("<html>") 

11 print("<head>") 

12 print("<title>Text Area for CGI Program</title>") 

13 print("</head>") 

14 print("<body>") 

15 print("<h2> Entered Text Content is %s</h2>" % text_content) 

16 print("</body>") 

17 print("</html>") 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_6 บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการตรวจสอบค่าในตวัแปร textcontent ซึง่เป็น
ชนิด Text Area ว่ามกีารเขยีนขอ้ความไวห้รอืไม ่ถา้ผูใ้ชง้านมกีารเขยีนขอ้ความไว ้โปรแกรมจะดงึค่า
ขอ้ความดงักล่าวมาเกบ็ไวใ้นตวัแปร text_content แต่ถา้ตวัแปรดงักล่าวไม่มขีอ้ความใดๆ โปรแกรมจะ
ก าหนดค่าใหต้วัแปร text_content เท่ากบั "Not entered" แทน ในบรรทดัที ่15 โปรแกรมสัง่พมิพข์อ้มลู
ทีเ่กบ็ในตวัแปร text_content ผลลพัธข์องการท างานแสดงในรปูต่อไปนี้ 

 

จากรปูดา้นบนแสดงผลการท างานเมือ่เรยีกโปรแกรม textarea.html ใหผู้ใ้ชง้านพมิพข์อ้ความใดๆ กไ็ด้
ลงบน Text Area ดงัรปูดา้นบน และกดปุ่ ม Submit ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นล่าง 
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 การส่งข้อมลูของ Drop Down Box ไปประมวลผลกบั CGI สคริปต์ 

 Drop Down Box ถูกใชก้บังานทีต่อ้งการเลอืกค าตอบเพยีง 1 ค าตอบเท่านัน้ จากค าตอบ
หลายๆ ค าตอบทีม่อียู ่เช่น เลอืกวชิาเรยีน หรอืเลอืกชื่อจงัหวดัทีอ่าศยั เป็นตน้ ตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ 
dropdown.html แสดงการสรา้งฟอรม์ HTML โดยใช ้Drop Down Box ภายในโปรแกรมเรยีกใช ้CGI 
สครปิตช์ื่อ exam14_7.py ดงันี้ 

Program Example dropdown.html: HTML form with Drop Down Box 

1 <form action="exam14_7.py" method="post" target="_blank"> 

2 <select name="dropdown"> 

3 <option value="Maths" selected>Maths</option> 

4 <option value="Physics">Physics</option> 

5 <option value="Computer">Computer</option> 

6 </select> 

7 <input type="submit" value="Submit"/> 

8 </form> 

ส าหรบัตวัอยา่ง CGI สครปิตท์ีฝั่งอยูใ่นโปรแกรม dropdown.html ดงันี้ 

Program Example 14_7: CGI Script for processing Drop Down Box 

1 #!/Python34/python 

2 import cgi, cgitb  

3 form = cgi.FieldStorage()  

4 if form.getvalue('dropdown'): 

5    subject = form.getvalue('dropdown') 

6 else: 

7    subject = "Not entered" 

8  

9 print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

10 print("<html>") 

11 print("<head>") 

12 print("<title>Dropdown Box for CGI Program</title>") 

13 print("</head>") 

14 print("<body>") 

15 print("<h2> Selected Subject is %s</h2>" % subject) 

16 print("</body>") 

17 print("</html>") 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_7 บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการตรวจสอบค่าในตวัแปร dropdown ซึง่เป็น
ชนิด Drop Down Box ว่าไดถู้กเลอืกหรอืไม ่ถา้ผูใ้ชเ้ลอืกขอ้มลูใน Drop Down ตวัใดตวัหนึ่งไว ้
โปรแกรมจะดงึค่าขอ้ความดงักล่าวมาเกบ็ไวใ้นตวัแปร subject แต่ถา้ตวัแปรดงักล่าวไมไ่ดเ้ลอืกขอ้มลู
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ใดๆ ไว ้โปรแกรมจะก าหนดค่าใหต้วัแปร subject เท่ากบั "Not entered" แทน ในบรรทดัที ่15 
โปรแกรมสัง่พมิพข์อ้มลูทีเ่กบ็ในตวัแปร subject ผลลพัธก์ารท างานของโปรแกรมแสดงในรปูต่อไปนี้ 

 

จากรปูดา้นบนแสดงผลการท างานเมือ่เรยีกโปรแกรม dropdown.html ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกวชิาใดๆ ใน 
Drop Down Box ดงัรปูดา้นบน และกดปุ่ ม Submit ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นล่าง 

 

 

 การใช้คกุก้ี (Cookie) ใน CGI สคริปต์ 

 Cookie เป็นกลไกอยา่งหนึ่งทีช่่วยใหผู้พ้ฒันาโฮมเพจสามารถจะใชเ้กบ็สถานะการใชง้านต่างๆ
ของผูเ้ยีย่มชมได ้โดยปกตแิลว้โพรโทคอล HTTP เป็นโพรโทคอลทีม่ลีกัษณะเป็น "stateless" คอืไมม่ี
กลไกเกีย่วกบัการตรวจสอบสถานะต่างๆ ของผูใ้ชง้าน  

Cookies คอื ขอ้มลูขนาดเลก็ทีจ่ะถูกส่งไปเกบ็ไวใ้นบราวเซอรข์องผูใ้ชง้าน เพื่อเกบ็ขอ้มลูการ
เขา้เยีย่มชม ช่วยใหส้ามารถตดิตามว่าผูใ้ชเ้ยีย่มชมหน้าใดบา้ง เริม่ตน้จากหน้าไหน หรอืจบลงดว้ยหน้า
ไหน หรอืบ่อยแค่ไหน เป็นตน้ โดย Cookies ไมไ่ดใ้ชส้ าหรบัตรวจสอบว่าผูใ้ชค้อืใคร  

คกุก้ีท างานอย่างไร 

คุกกีม้ขี ัน้ตอนการท างานดงัต่อไปนี้ 

1. ผูใ้ชง้าน (คนเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต)์ ส่งค ารอ้งขอมายงัเวบ็เซริฟ์เวอร ์(โดยการเปิด
บราวเซอรเ์ขา้หน้าเวบ็ปกต)ิ ดงัรปูที ่14.6 

2. เวบ็เซริฟ์เวอรจ์ะท าการสรา้งคุกกี้ขึน้มาและส่งกลบัไปใหก้บัเวบ็บราวเซอรข์องผูใ้ชง้าน 
3. เมือ่บราวเซอรใ์นฝัง่ของผูใ้ชง้านยอมรบัคุกกี ้บราวเซอรจ์ะสรา้งแฟ้มขนาดเลก็ใน

รปูแบบขอ้ความธรรมดา (plain text) เกบ็ไวใ้นฮารด์ดสิกข์องผูใ้ชง้าน ตวัอยา่งขอ้มลู
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ของคุกกี ้เช่น .2o7.net TRUE/FALSE1234755376s_vi_nvnwhg
 [CS]v4|3F09DC8800001DFF-A000A4A00000001|4032DDB1[CE]  

4. เมือ่เวลาผ่านไป ผูใ้ชง้านส่งค ารอ้งขอมายงัเซริฟ์เวอรอ์กี (เขา้เยีย่มชมเป็นครัง้ที ่2) เวบ็
เซริฟ์เวอรจ์ะสามารถจดจ าไดว้่าผูใ้ชง้านไดท้ ากจิกรรมใดบา้งทีผ่่านมา 

 

รปูที ่14.6 แสดงการท างานของ Cookie 

รปูแบบของ Cookie ประกอบไปดว้ย 5 ส่วนเชื่อมต่อกนั คอื 

 Expires: วนัหมดอายขุองคุกกี ้เมือ่ไมไ่ดก้ าหนดขอ้มลูในส่วนนี้ คุกกีจ้ะหมดอายทุนัทเีมือ่
ผูใ้ชง้านปิดบราวเซอร ์

 Domain: ชื่อโดเมนของเวบ็ไซต์ 

 Path: ต าแหน่งทีอ่ยูส่ าหรบัเกบ็ขอ้มลูของคุกกี ้ถา้ไมก่ าหนดไวบ้ราวเซอรจ์ะเกบ็คุกกีไ้วใ้นที่
ใดๆ กไ็ดใ้นเครือ่งผูใ้ชง้าน 

 Secure: เมือ่ก าหนดค่าเท่ากบั "Secure" คุกกีจ้ะท างานรว่มกบัเวบ็เซริฟ์เวอรแ์บบปลอดภยั
เท่านัน้ (Secure Server) ถา้ไมก่ าหนดไวคุ้กกีจ้ะไม่ท างานในโหมดปลอดภยั 

 Name=Value: คุกกีถู้กก าหนดใหม้รีปูแบบเป็นคู่ของคยีก์บัขอ้มลู (Key, Value) 

การสร้าง Cookie 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ว่าคุกกีส้รา้งขึน้จากฝัง่ของเวบ็เซริฟ์เวอร ์และส่งใหก้บับราวเซอรข์องผูใ้ชง้าน
ผ่านโพรโทคอล HTTP (ซึง่อยูใ่นส่วนหวัของโพรโทคอล HTTP) จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_8 แสดง
การสรา้งคุกกี ้โดยเรยีกใชเ้มธอด SimpleCookie() ดงันี้ 

Program Example 14_8: Creating Simple Cookie 

1 #!C:/Python27/python 

2 import time, Cookie 

3  

4 # Instantiate a SimpleCookie object 

5 cookie = Cookie.SimpleCookie() 

6  
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7 # The SimpleCookie instance is a mapping 

8 cookie['lastvisit'] = str(time.time()) 

9  

10 # Output the HTTP message containing the cookie 

11 print cookie 

12 print 'Content-Type: text/html\n' 

13 print '<html><body>' 

14 print 'Server time is', time.asctime(time.localtime()) 

15 print '</body></html>' 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_8 สามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยพมิพท์ีอ่ยูใ่นต าแหน่ง address ของบราวเซอร์
เท่ากบั http://localhost/exam14_8.py บรรทดัที ่1 โปรแกรมน าเขา้ตวัแปลภาษาคอืไพธอนเวอรช์นั 2.7 
เขา้มาท างาน (เนื่องจากโมดลู Cookie ใชง้านไดเ้ฉพาะไพธอน 2.7 ส าหรบัเวอรช์นั 3 ขึน้ไปจะใชเ้มธอด 
cookies() แทน) บรรทดัที ่2 โปรแกรมน าเขา้โมดลู time และ Cookie เพื่อสนบัสนุนการท างานคุกกี ้
บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีกเมธอด SimpleCookie() เพื่อสรา้งคุกกีแ้ละเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ cookie 
บรรทดัที ่8 โปรแกรมก าหนดวนัและเวลาล่าสุดทีเ่ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์บรรทดัที ่11 โปรแกรมสัง่พมิพค์่า
ของคุกกีอ้อกจอภาพ ผลลพัธก์ารท างานของโปรแกรมแสดงในรปูต่อไปนี้ 

 

เมือ่ตอ้งการแสดงค่าขอ้มลูของคุกกีท้ีเ่กบ็ในเครือ่งของผูใ้ชง้าน สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 14_9: Retrieving Cookie 

1 #!C:/Python27/python 

2 import Cookie, os, time 

3 cookie = Cookie.SimpleCookie() 

4 print 'Content-Type: text/html\n' 

5 print '<html><body>' 

6 # The returned cookie is available in the os.environ dictionary 

7 cookie_string = os.environ.get('HTTP_COOKIE') 

8 # The first time the page is run there will be no cookies 

9 if not cookie_string: 

10    print '<p>First visit or cookies disabled</p>' 

11 else: # Run the page twice to retrieve the cookie 

12    print '<p>The returned cookie string was "' + cookie_string 

+ '"</p>' 

13    # load() parses the cookie string 

14    cookie.load(cookie_string) 

15    # Use the value attribute of the cookie to get it 

16    lastvisit = float(cookie['lastvisit'].value) 

17    print '<p>Your last visit was at', 

18    print time.asctime(time.localtime(lastvisit)), '</p>' 

19 print '</body></html>' 
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ตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_9 แสดงการดงึขอ้มลูของคุกกีท้ีอ่ยูใ่นเครือ่งมาแสดง บรรทดัที ่1 โปรแกรม
น าเขา้โมดลู Cookie, os และ time เขา้มาใชง้าน บรรทดัที ่7 โปรแกรมเรยีกใชเ้มธอด environ.get() ที่
อยูใ่นโมดลู os โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื 'HTTP_COOKIE' ขอ้มลูทีส่่งกลบัมาจากเมธอดดงักล่าวคอื 
ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุกกี ้ซึง่จะถูกเกบ็ไวใ้นตวัแปร cookie_string บรรทดัที ่9 โปรแกรมจะ
ตรวจสอบขอ้มลูในตวัแปร cookie_string ว่ามขีอ้มลูอยูห่รอืไม ่ถา้ไม่ม ี(ไมไ่ดก้ าหนดค่า cookie ไว)้ 
โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า 'First visit or cookies disabled' แต่ถา้ตวัแปรดงักล่าวมขีอ้มลู โปรแกรม
จะพมิพข์อ้ความว่า 'The returned cookie string was'  ตามดว้ยค่าขอ้มลูของคุกกีท้ีเ่กบ็อยูใ่นตวัแปร 
cookie_string บรรทดัที ่14 โปรแกรมท าการแปลงขอ้มลูคุกกีใ้หผู้ใ้ชง้านสามารถอ่านไดง้า่ยโดยใชเ้มธ
อด cookie.load() บรรทดัที ่16 และ 17 โปรแกรมไดน้ าเอาขอ้มลูของ lastvisit ทีแ่ปลงแลว้มาแสดงผล
ทางจอภาพดงัรปูขา้งล่าง 

 

 

 การอพัโหลดแฟ้มด้วย CGI สคริปต์ 

 การสรา้งฟอรม์ HTML ส าหรบัอพัโหลดแฟ้มขอ้มลู จะต้องใชแ้อตทรบิวิต ์multipart/form-data 
ดงัตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ upload.html 

Program Example upload.html: HTML form with upload file 

1 <html> 

2 <body> 

3    <form enctype="multipart/form-data" action="exam14_10.py" 

method="post"> 

4    <p>File: <input type="file" name="filename" /></p> 

5    <p><input type="submit" value="Upload" /></p> 

6    </form> 

7 </body> 

8 </html> 

ผลลพัธก์ารท างานของโปรแกรม upload.html แสดงดงัรปูดา้นล่าง ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกแฟ้มขอ้มลูทีต่อ้งการอพั
โหลดโดยคลกิเลอืก Browse… แลว้กดปุ่ ม Upload 
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ส าหรบัตวัอยา่ง CGI สครปิตท์ีท่ าหน้าทีอ่พัโหลดแฟ้มทีฝั่งอยูใ่นโปรแกรม upload.html ดงันี้ 

Program Example 14_10: CGI Script for uploading file 

1 #!C:/Python27/python 

2 import cgi, os 

3 import cgitb; cgitb.enable() 

4 form = cgi.FieldStorage() 

5 # Get filename here. 

6 fileitem = form['filename'] 

7  

8 # Test if the file was uploaded 

9 if fileitem.filename: 

10    # strip leading path from file name to avoid  

11    # directory traversal attacks 

12    fn = os.path.basename(fileitem.filename) 

13    open('/tmp/' + fn, 'wb').write(fileitem.file.read()) 

14    message = 'The file "' + fn + '" was uploaded successfully' 

15 else: 

16    message = 'No file was uploaded' 

17     

18 print """\ 

19 Content-Type: text/html\n 

20 <html> 

21 <body> 

22    <p>%s</p> 

23 </body> 

24 </html> 

25 """ % (message,) 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่14_10 บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการดงึขอ้มลูจากฟอรม์เกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ 
form และสกดัขอ้มลูจากฟอรม์ชื่อว่า filename เกบ็ไวใ้นตวัแปร fileitem บรรทดัที ่9 โปรแกรม
ตรวจสอบตวัแปร fileitem.filename ว่ามชีื่อแฟ้มทีต่อ้งการอพัโหลดหรอืไม ่ถา้ผูใ้ชเ้ลอืกแฟ้มทีต่อ้งการ
อพัโหลดแลว้ โปรแกรมจะท าการก าหนดทีอ่ยูแ่บบเตม็ (บรรทดัที ่12) และท าการเปิดแฟ้มเพื่อเขยีน
ขอ้มลูลงในไดเรคทรอรี ่C:\tmp (บรรทดัที ่13) และพมิพข์อ้ความว่า 'The file " ชื่อแฟ้ม" was uploaded 
successfully' แต่ถา้ผูใ้ชไ้มไ่ดเ้ลอืกแฟ้มทีต่อ้งการอพัโหลดโปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า 'No file was 
uploaded' (บรรทดัที ่15) ดงัตวัอยา่งในรปูขา้งล่าง 
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 การประยกุต ์CGI สคริปต์ท างานร่วมกบัฐานข้อมลู 

 โดยปกตเิวบ็ไซตต่์างๆ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปัจจบุนั เช่น รา้นคา้ออนไลน์ ธนาคาร เวบ็บอรด์ จะมี
การจดัเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้เอาไว ้เพื่อความสะดวกในการท าธุรกรรมในอนาคต เวบ็ไซตต่์างๆ ทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้นี้ นิยมใชฐ้านขอ้มลูในการเกบ็ขอ้มลู และใช้ภาษาสครปิต ์(VB, PHP, Perl, ASP script) ในการ
บรหิารจดัการฐานขอ้มลูอยูเ่บือ้งหลงัเช่น การเพิม่ การลบ การปรบัปรงุ และการแสดงผลขอ้มลูเป็นตน้ 
ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนจะแนะน าวธิกีารใชง้านไพธอนสครปิต์ในการบรหิารจดัการฐานขอ้มลูเช่นเดยีวกบั
ภาษาสครปิตอ์ื่นๆ โดยในตวัอยา่งจะใหล้กูคา้ป้อนขอ้มลู ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ และรายไดผ้่านทางฟอรม์ 
HTML จากนัน้ HTML จะเรยีกไพธอนสครปิตเ์พื่อด าเนินการเพิม่ขอ้มลูลงฐานขอ้มลูชื่อ DBTest ใน
ตารางชื่อว่า employee โปรแกรมชื่อ employeeForm.html มหีน้าทีร่บัขอ้มลูของพนกังาน ประกอบไป
ดว้ย ชื่อ (Name), นามสกุล (Surname), อาย ุ(Age), เพศ (Sex) และรายได ้(Income) จากนัน้ท าการ
เพิม่ขอ้มลูเหล่านี้ลงในฐานขอ้มลูโดยใช ้CGI สครปิต ์ชื่อ exam14_11.py ดงันี้ 

Program Example employeeForm.html:  

1 <html> 

2 <head> 

3 <title>User Registration</title> 

4 </head> 

5 <body> 

6     <form action="exam14_11.py" method="post" target="_blank"> 

7     <h2>Employee Form</h2> 

8     <h3>Name:&nbsp;<input maxlength="35" name="name" size="25" 

type="text"/></h3> 

9     <h3>Surname:&nbsp;<input maxlength="35" name="surname" 

size="25" type="text"/></h3> 

10     <h3>Age:&nbsp;<input maxlength="3" name="age" size="5" 

type="text"/></h3> 

11     <h3>Sex: &nbsp;<strong>Male</strong><input name="male" 

type="radio"/>&nbsp;Female<input name="female" type="radio" 

/></h3> 

12     <h3>Salary:&nbsp;<select name="income" size="1"><option 

value="20000">20000</option><option 

value="25000">25000</option><option 

value="30000">30000</option></select></h3> 

13 </body> 

14 <input type="submit" value="Submit" /> 
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15 </form> 

16 </html> 

สครปิต ์exam14_11.py แสดงไดด้งันี้  

Program Example exam14_11.py:  

1 #!/Python27/python 

2 import cgi, cgitb  

3 import MySQLdb 

4  

5 form = cgi.FieldStorage()  

6 if form.getvalue('name'): 

7    name = form.getvalue('name') 

8 else: 

9    name = "NOT SET" 

10     

11 if form.getvalue('surname'): 

12    surname = form.getvalue('surname') 

13 else: 

14    surname = "NOT SET" 

15     

16 if form.getvalue('age'): 

17    age = int(form.getvalue('age')) 

18 else: 

19    age = 0 

20  

21 if form.getvalue('male'): 

22    sex =  'M' 

23 elif form.getvalue('female'): 

24    sex = "F" 

25  

26 if form.getvalue('income'): 

27    income = int(form.getvalue('income')) 

28 else: 

29    income = 20000 

30  

31 sql_insert = "INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME, LAST_NAME, AGE, 

SEX, INCOME) VALUES('%s', '%s', %d, '%c', %d)" %(name, surname, 

age, sex, income) 

32 db = MySQLdb.connect("127.0.0.1","root","abc123","DBTest" ) 

33 cursor = db.cursor() 

34 try: 

35    cursor.execute(sql_insert) 

36    db.commit() 

37 except: 

38    db.rollback() 

39 db.close() 

40  

41 print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

42 print("<html>") 

43 print("<head>") 

44 print("<body>") 

45 print("<h2>Name is %s</h2>" % name) 

46 print("<h2>Surname is %s</h2>" % surname) 

47 print("<h2>Age is %s</h2>" % age) 
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48 print("<h2>Sex is %s</h2>" % sex) 

49 print("<h2>Income is %s</h2>" % income) 

50 print("<h2>--- Inserted list ---</h2>") 

51 print("<h2>%s</h2>" % sql_insert) 

52 print("</body>") 

53 print("</html>") 

เมือ่เรยีกใชง้าน employee.html ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัรปูดา้นล่าง ใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มลูจนครบแลว้กดปุ่ ม 
Submit ดงันี้ 

 

เมือ่เพิม่ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลลพัธด์งันี้ 

 

เมือ่ตอ้งการแสดงผลขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ในฐานขอ้มลู จะใช ้CGI สครปิตช์ื่อ exam14_12.py ในการดงึ
ขอ้มลูมาแสดงผลดงันี้  

Program Example exam14_12.py:  

1 #!/Python27/python 

2 import cgi, cgitb  

3 import MySQLdb 

4  

5 sql_select = "SELECT * FROM EMPLOYEE" 

6 db = MySQLdb.connect("127.0.0.1","root","abc123","DBTest" ) 
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7 cursor = db.cursor() 

8  

9 print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

10 print("<html>") 

11 print("<head>") 

12 print("<body>") 

13 try: 

14    count = 1 

15    cursor.execute(sql_select) 

16    results = cursor.fetchall() 

17    for row in results: 

18       name = row[0] 

19       surname = row[1] 

20       age = row[2] 

21       sex = row[3] 

22       income = row[4] 

23       print("<h2>----- User[%d] -----</h2>" % count) 

24       print("<h2>Name=%s, Surname=%s, Age=%d, Sex=%c, 

Income=%d</h2>" % (name, surname, age, sex, income)) 

25       count += 1 

26 except: 

27    print ("Error: unable to fecth data") 

28 db.close() 

29  

30 print("</body>") 

31 print("</html>") 

ผลลพัธข์องโปรแกรม exam14_12.py แสดงไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

จบบทท่ี 14 
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บทท่ี 15 

การเขียนโปรแกรมกบัมลัติเธรดและระบบเครือข่าย 
(Multithread and Network Programming) 

 
 

 แอพพลเิคชนัทีใ่ชง้านกนัอยู่ในปัจจบุนั เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Hotmail, Gmail, Yahoo), 
เวบ็ไซตใ์หบ้รกิารต่างๆ (Facebook, Instargram, Twisster, Ebay, Amazon, Sanook และอื่นๆ), เซริช์
เอน็จนิ (Google, Bring, Yahoo) เป็นตน้ แอพพลเิคชนัเหล่านี้ เบือ้งหลงัลว้นเกดิขึน้มาจากการเขยีน
โปรแกรมโดยใชเ้ทคนิคของระบบเครอืขา่ยและมลัตเิธรดดิง้เกอืบทัง้สิน้ 

1. เธรดและโพรเซส (Threads and Processes) 

ระบบคอมพวิเตอรส์มยัใหม่อนุญาตใหผู้ใ้ช้งานสามารถประมวลผลโปรแกรมไดม้ากกว่า 1 
โปรแกรมพรอ้มๆ กนั โดยเรยีกเทคนิคนี้ว่า มลัตโิพรเซสซิง่ (Multi-Processing/Multi-Threading) ซึง่
ส่งผลใหแ้อพพลเิคชนัต่างๆ สามารถรองรบัการเชื่อมต่อและใชง้านจากผูใ้ชง้านไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง 
ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ชง้านสามารถใชอ้เีมล์ (Gmail) ไดพ้รอ้มๆ กนัเป็นจ านวนมาก (1,000 users ขึน้ไป) 

Process (โพรเซส) คอื โปรแกรมทีเ่ริม่ต้นตัง้แต่อยู่ในควิ (Queue) เพื่อรอการประมวลผลดว้ย
ซพียี ูไปจนถงึการยุตกิารท างาน (Terminate) หรอือธบิายใหเ้ขา้ใจง่ายๆ คอื เมื่อผูใ้ชง้านดบัเบิล้คลกิที่
ไอคอนของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งขึน้มาท างาน และโปรแกรมดงักล่าวท างานไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะปิด
โปรแกรม เรยีกโปรแกรมทีก่ าลงัท างานนัน้ว่าโพรเซสนัน่เอง โดยช่วงชวีติของโพรเซสมอียูห่ลายสถานะ 
(Process State) ดงัรปูที ่15.1  
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รปูที ่15.1 แสดงสถานะของโพรเซสและเธรด 

1. Ready queue (New) คอื สถานะการเลอืกโปรแกรมเพื่อน ามาสรา้งเป็นโพรเซส โดยเลอืก
โปรแกรมดงักล่าวมาจากหน่วยความจ าส ารอง (ฮารด์ดสิก)์ เมือ่โปรแกรมถูกเรยีกเขา้
มาแลว้ระบบปฏบิตักิารจะเปลีย่นโปรแกรมเป็นโพรเซส โดยการสรา้ง Process Control 
Block (PCB) และจดัเตรยีมพืน้ทีห่น่วยความจ าในการประมวลผล เตรยีมจดัตารางงาน
ใหก้บัซพียี ูและเตรยีมอุปกรณ์ IO ต่างๆ ทีจ่ าเป็นของโพรเซสเพื่อใหท้ างานไดส้ าเรจ็ 
จากนัน้โพรเซสจะถูกน าไปเขา้ควิ (Job Queue) เพื่อรอประมวลผลในสถานะต่อไป 

2. Ready คอื สถานะของโพรเซสทีเ่ตรยีมเขา้ไปใชง้านหน่วยประมวลผลกลาง (ซพียี)ู ใน
สถานะนี้อาจจะมาจาก New หรอื Waiting หรอื Running กไ็ด ้กระบวนการทีม่าจาก New, 
Waiting, Running จะเขา้ควิเพื่อรอเขา้ใชห้น่วยประมวลผลกลาง หรอืเรยีกว่า Ready 
Queue กไ็ด ้

3. Running คอื สถานะของโพรเซสทีไ่ดเ้ขา้ไปใชง้านหน่วยประมวลผลกลาง ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยจะมเีพยีง 1 โพรเซสเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ไปประมวลผลในซพียีไูด ้เนื่องจากซพียีู
ท างานดว้ยความเรว็สงูมาก จงึไม่มปัีญหาในเรือ่งการรอคอย 

4. Terminate หรอื dead เป็นสถานะโพรเซสทีไ่ดร้บัการประมวลผลเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ หรอืโพ
รเซสทีม่กีารท างานทีผ่ดิปกตเิกดิขึน้ 

5. Waiting เป็นสถานะของโพรเซสทีไ่ดเ้ขา้ไปประมวลผลกบัซพียีแูลว้ และมกีารเรยีกใช้
อุปกรณ์รบั - ส่งขอ้มลูหรอือุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ทรพัยากรเหล่านัน้ยงัไมว่่าง หรอืมโีพรเซสอื่น
ก าลงัใชง้านอยู ่โพรเซสเหล่านัน้จะเปลีย่นจากสถานะ Running ไปเป็น Waiting หรอื
เรยีกว่า Device Queue หรอื Waiting Queue กไ็ด ้
 

Thread (เธรด) คอื ส่วนประกอบยอ่ยของโพรเซส โดยปกตโิพรเซสทีม่ ี1 เธรด เรยีกว่า Single 
thread แต่ถา้ 1 โพรเซสมหีลายเธรดจะเรยีกว่ามลัตเิธรด (Multithread) ตวัอยา่งเช่น เมือ่ผูใ้ชง้านเปิด
โปรแกรมเวบ็บราวดเ์ซอร ์(Firefox, Crome, IE) พรอ้มกบัเรยีกไปยงัเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการ เช่น 
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www.goole.com เรยีกไดว้่าเป็น 1 โพรเซส แต่เมือ่บราวดเ์ซอรเ์ริม่ท างานอาจจะแบ่งเป็นหลายๆ เธรด 
โดยเธรดแรกท าหน้าทีโ่หลดรปูภาพจาก google มายงัเครือ่งผูใ้ชง้าน เธรดทีส่องท าหน้าทีโ่หลดขอ้ความ 
Text และเธรดทีส่ามท าหน้าทีแ่สดงผลแอนนิเมชนับนหน้าบราวดเ์ซอรข์องผูใ้ชง้าน เป็นตน้ 

เพราะฉะนัน้ก่อนการเขยีนโปรแกรมกบัระบบเครอืข่ายมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ใจการท างานของ
เธรดก่อนเสมอ เพราะว่าความเขา้ใจเรือ่งเธรดจะช่วยใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถเขยีนโปรแกรมกบั
ระบบเครอืขา่ยไดด้ขีึน้ 

 
2. การเขียนโปรแกรมกบัเธรด 

ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมโมดลูส าหรบับรหิารจดัการกบัเธรดชื่อว่า threading ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะตอ้ง
ขยาย (extend) คลาสชื่อว่า Thread เขา้มาท างาน ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.1 

Program Example 15.1: Thread class  

1 from threading import Thread 

2  

3 class myThread(Thread): 

4     def __init__(self, name): 

5         Thread.__init__(self) 

6         self.name = name 

7  

8     def run(self): 

9         print("Hello, my name is %s\n" %self.getName()) 

10  

11 process1 = myThread("Thread 1") 

12 process2 = myThread("Thread 2") 

13 process3 = myThread("Thread 3") 

14 process1.start() 

15 process2.start() 

16 process3.start() 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Hello, my name is  Thread 1 
Hello, my name is  Thread 2 
Hello, my name is  Thread 3 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.1 แสดงการสรา้งและใชง้านเธรด โดยบรรทดัที ่1 โปรแกรมน าเขา้คลาส 
Thread ทีอ่ยูภ่ายใตโ้มดลู threading เขา้มาท างาน บรรทดัที ่3 สรา้งคลาสใหมช่ื่อ MyThread โดยสบื
ทอดคุณสมบตัมิาจากคลาส Thread บรรทดัที ่4 สรา้งคอนสตรกัเตอรช์ื่อ __init__(ส าหรบัผูอ่้านทีไ่ม่มี
ความรูเ้กี่ยวกบั OOP สามารถอ่านเพิม่เตมิไดใ้นบทที ่11) ท าหน้าทีก่ าหนดค่าแอตทรบิวิเบือ้งตน้ใหก้บั
คลาส myThread โดยบรรทดัที ่5 ท าการโอเวอรไ์รดเ์มธอดคอนสตรกัเตอรข์องคลาสแม ่(คลาส 
Thread) ซึง่จะตอ้งท าเสมอ บรรทดัที ่6 ก าหนดค่าใหแ้อตทรบิวิ name ของคลาส myThread จาก
อารก์วิเมนตท์ีส่่งมาจากการสรา้งอนิสแตนซ์ในบรรทดัที ่11 – 13 เมือ่โปรแกรมเรยีกใชเ้มธอด start() 
กบัเธรดทีส่รา้งขึน้จะส่งผลใหไ้พธอนคน้หาเมธอดทีม่ชีื่อว่า run() ทนัท ีซึง่เมธอด run() ในโปรแกรมนี้จะ
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ท าหน้าทีพ่มิพข์อ้ความว่า "Hello, my name is" ตามดว้ยชื่อของเธรด เช่น "Hello, my name is  
Thread 1" บรรทดัที ่11 – 13 โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซข์องเธรดชื่อ process1, process2 และ 
process3 พรอ้มกบัส่งอารก์วิเมนตเ์ป็นชื่อของเธรด คอื "Thread 1", "Thread 2" และ "Thread 3" 
ตามล าดบั บรรทดัที ่14 – 16 สัง่เริม่ตน้การท างานของเธรด ส่งผลใหโ้ปรแกรมเรยีกใชเ้มธอด run() 
อตัโนมตั ิ

1. โมดลู Threading 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ในตอนต้นว่าการเขยีนโปรแกรมควบคุมเธรดจ าเป็นตอ้งน าเขา้โมดลู 
threading เขา้มาท างานก่อนเสมอ ในหวัขอ้นี้จะกล่าวถงึเมธอดต่างๆ ทีโ่มดลู threading เตรยีมไวใ้ห้
ดงันี้ 

 เมธอด threading.activeCount() คนืค่าจ านวนของเธรดทีก่ าลงัท างานอยู่ในควิ 

 เมธอด threading.currentThread() คนืค่าจ านวนของเธรดทีก่ าลงัประมวลผลกบัซพียีู 

 เมธอด threading.enumerate() คนืค่ารายการของเธรดทัง้หมดทีถู่กสรา้งขึน้มาในระบบ
ทัง้หมด 

ภายในโมดลู threading มคีลาสทีส่ าคญัในการสรา้งและใชง้านเธรดคอื คลาสชื่อ Thread ซึง่ใน
คลาสดงักล่าวมเีมธอดทีส่ าคญัดงันี้ 

 เมธอด run() ท าหน้าทีเ่ริม่ต้นการท างานของเธรด ซึง่ผูเ้ขยีนโปรแกรมจะตอ้งเพิม่
โปรแกรมตน้ฉบบัทีต่อ้งการลงในส่วนน้ี เมธอดนี้จะท างานทนัทหีลงัจากมกีารเรยีกเมธ
อด start()  

 เมธอด start() ท าหน้าทีก่ระตุน้ใหเ้ธรดท างาน โดยจะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเมธอด 
run() ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

 เมธอด join([time]) ท าหน้าทีก่ าหนดเวลาใหก้บัเธรดก่อนทีเ่ธรดดงักล่าวจะยตุกิาร
ท างาน หรอืพดูง่ายๆ คอืก าหนดเวลาเพื่อใหย้ตุกิารท างานนัน่เอง 

 เมธอด isAlive() ท าหน้าทีต่รวจสอบว่าเธรดยงัคงท างานอยูห่รอืไม่ 

 เมธอด getName() คนืค่าเป็นชื่อของเธรด 

 เมธอด setName() ก าหนดชื่อใหก้บัเธรด 

สรปุขัน้ตอนการสร้างและใช้งานเธรดจากโมดลู threading และคลาส Thread ดงัน้ี 

1. น าเขา้โมดลู threading เช่น 
from threading import Thread   
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2. สรา้งคลาสใหม่และตอ้งสบืถอดคุณสมบตัมิาจากคลาส Thread เช่น 
class myClass(Thread): 

3. โอเวอรไ์รดด์ิง้ (Overriding) เมธอดคอนสตรกัเตอรข์องคลาส Thread คอื 
__init__(self [,args]) ซึง่จะมอีารก์วิเมนตห์รอืไมก่ไ็ด ้(option) เช่น 
Thread.__init__(self) 

4. โอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด run() ของคลาส Thread โดยผูเ้ขยีนโปรแกรมจะใชพ้ืน้ทีต่รง
ส่วนน้ีในการเขยีนโปรแกรมเพื่อใหเ้ธรดท างานตามทีต่อ้งการ 
def run(self): 
 "Please writing your code in here!" 

หลงัจากทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมสรา้งอนิสแตนซห์รอือ๊อปเจก็ตข์องคลาสขึน้มาแลว้ จะสัง่ใหเ้ธรด
ท างานโดยการเรยีกผ่านเมธอด start() ซึง่จะส่งผลใหโ้ปรแกรมเขา้ไปท างานในเมธอด run() ทนัท ีจาก
โปรแกรมตวัอยา่งที ่15.2 แสดงการสรา้งเธรดจากโมดลู threading เพิม่เตมิจากตวัอยา่งที ่15.1 

Program Example 15.2: Thread and sleep  

1 from threading import Thread 

2 import time 

3  

4 class myThread (Thread): #Extending Thread class 

5     def __init__(self, threadID, name, counter): 

6         Thread.__init__(self) #Overriding __init__ method 

7         self.threadID = threadID 

8         self.name = name 

9         self.counter = counter 

10          

11     def printTime(self, threadName, delay, counter): 

12         while counter: 

13             time.sleep(delay) 

14             print ("%s: %s" % (threadName, 

time.ctime(time.time()))) 

15             counter -= 1 

16  

17     def run(self): #Overriding run method 

18         print ("Starting " + self.name) 

19         self.printTime(self.name, self.counter, 5) 

20         print ("Exiting " + self.name) 

21          

22 # Create new threads 

23 thread1 = myThread(1, "Thread-1", 1) 

24 thread2 = myThread(2, "Thread-2", 2) 

25  

26 # Start new Threads 

27 thread1.start() 

28 thread2.start() 

29  
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30 print ("Exiting Main Thread") 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Starting Thread-1 

Starting Thread-2 

Exiting Main Thread 

Thread-1: Thu Mar 13 15:49:07 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 15:49:08 2014 

Thread-1: Thu Mar 13 15:49:08 2014 

Thread-1: Thu Mar 13 15:49:09 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 15:49:10 2014 

Thread-1: Thu Mar 13 15:49:10 2014 

Thread-1: Thu Mar 13 15:49:11 2014 

Exiting Thread-1 

Thread-2: Thu Mar 13 15:49:12 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 15:49:14 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 15:49:16 2014 

Exiting Thread-2 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.2 แสดงการสรา้งและใชง้านเธรดอกีรปูแบบหนึ่ง โดยเริม่จากบรรทดัที ่1 ท าการ
น าเขา้โมดลู threading เขา้มาใชง้าน บรรทดัที ่2 น าเขา้โมดลูทีจ่ดัการดา้นเวลา (Time) มาท างาน 
บรรทดัที ่4 สรา้งคลาสใหม่ชื่อ myThread โดยไดร้บัการสบืทอดคุณสมบตัเิกีย่วกบัเธรดมาจากคลาสแม่
ชื่อ Thread บรรทดัที ่5 สรา้งเมธอดคอนสตรกัเตอรช์ื่อ __init__() ของคลาส myThread ซึง่มคีุณสมบตัิ
ในการก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัคลาส myThread เริม่ตน้จากการโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด __init__ ของคลาส 
Thread (บรรทดัที ่6) ต่อจากนัน้ก าหนดค่าใหก้บัแอตทรบิวิ threadID, name และ counter ในบรรทดัที ่
7, 8 และ 9 ตามล าดบั 

 บรรทดัที ่11 สรา้งเมธอดชื่อว่า printTime() ท าหน้าทีพ่มิพช์ื่อและเวลาของแต่ละเธรดทีก่ าลงั
ท างาน โดยมพีารามเิตอร ์3 ตวัคอื threadName, delay และ counter ตามล าดบั (ส่วนพารามเิตอร ์self 
นัน้หมายถงึการอา้งคลาสของตวัเอง ถา้ไมใ่ส่ใวโ้ปรแกรมจะเขา้ใจว่าเป็นการเรยีกเมธอดในคลาสแม่
แทน จะท าใหโ้ปรแกรมเกดิความผดิพลาด) เมธอด printTime() จะท าการหน่วงเวลาการพมิพโ์ดย
เรยีกใชเ้มธอด time.sleep() ซึง่เวลาทีใ่ชห้น่วงมหีน่วยเป็นวนิาท ี(บรรทดัที ่13) ค าสัง่ลปู while ใน
โปรแกรมจะท างานไปเรือ่ยๆ จนกว่าค่าในตวัแปร counter จะมคี่าเท่ากบั 0 บรรทดัที ่14 โปรแกรม
เรยีกใชเ้มธอด time.ctime(time.time()) ซึง่จะส่งผลใหเ้วลาทีแ่สดงมรีปูแบบเป็น เดอืน วนั วนัที ่เวลา ปี 
เช่น Thu Mar 13 15:49:12 2014 บรรทดัที ่17 โอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด run() ภายในเมธอดดงักล่าว
โปรแกรมจะสัง่พมิพข์อ้ความว่า "Starting " และตามดว้ยชื่อของเธรด เมือ่พมิพข์อ้ความเรยีบรอ้ยแลว้ 
จะเรยีกใชเ้มธอด printTime() ซึง่ตอ้งส่งอารก์วิเมนตไ์ปดว้ย 3 ค่าคอื ชื่อ (name), เวลาทีใ่ชห้น่วงการ
ท างาน (delay) และตวันบั (counter) การเรยีกเมธอดดงักล่าวจะตอ้งขึน้ตน้ดว้ย keyword ค าว่า self 
เสมอ เมือ่โปรแกรมกลบัมาจากการท างานในเมธอด prinTime() แลว้จะพมิพข์อ้ความว่า "Exiting" และ
ตามดว้ยชื่อของเธรดนัน่ๆ (บรรทดัที ่20) 
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 บรรทดัที ่23 และ 24 โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซข์องคลาส myThread ชื่อว่า thread1 และ 
thread2 โดยส่งอารก์วิเมนต์ใหก้บัคลาส myThread 3 ตวัคอื threadID, name และ counter เมือ่สรา้ง
อนิสแตนซแ์ลว้ โปรแกรมสัง่ใหเ้ธรดท างานโดยเรยีกใชง้านผ่านเมธอด start() ซึง่จะท าใหเ้มธอด run() 
ในคลาส myThread ท างานทนัท ีผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ว่าโปรแกรมจะพมิพข์อ้ความสลบักนัระหว่าง
เธรด 1 และเธรด 2 ไปเรือ่ยๆ จนกว่าเธรดจะเสรจ็สิน้การท างาน 

 
Note: การสรา้งอนิสแตนซจ์ะส่งผลให ้เมธอด __init__() ในคลาสท างานทนัท ีซึง่จะถูกใชใ้น
การเตรยีมสภาพแวดลอ้มใหพ้รอ้มก่อนโปรแกรมท างาน  

 

 
Tips: การเรยีกใชต้วัแปร (แอตทรบิวิ) และเมธอด ใน OOP จะใชค้ าน าหน้าดว้ย self เสมอ มิ
เช่นนัน้แลว้ โปรแกรมจะเขา้ใจว่าเป็นการเรยีกใชแ้อตทรบิวิหรอืเมธอดจากคลาสแม่ 

 

2. ซิงโครไนซเ์ธรด (Threads Synchronization)  

จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าโพรเซสสามารถสรา้งเธรดไดม้ากกว่า 1 เธรด ซึง่เธรดต่างๆ 
เหล่านัน้มคีวามสามารถในการท างานไดพ้รอ้มๆ กนั หากเธรดเหล่านัน้ท างานทีเ่ป็นอสิระไมข่ึน้ต่อกนั
โดยสิน้เชงิ จะไมเ่กดิปัญหาใดๆ แต่ในความเป็นจรงิเธรดเหล่านัน้ตอ้งใชท้รพัยากรร่วมกนัไม่มากกน้็อย 
ดงันัน้การท างานของเธรดใดเธรดหน่ึง อาจมผีลกระทบทางออ้มกบัเธรดอื่นๆ โดยผ่านทางทรพัยากรที่
ใชง้านรว่มกนั เพื่อมใิหส้่งผลกระทบและเกดิความเสยีหายต่อระบบ จงึเป็นหน้าทีข่องระบบปฏบิตักิารที่
จะตอ้งควบคุมหรอืหลกีเลีย่งการท างานของแต่ละเธรดทีม่าเกี่ยวขอ้งกนั (Interaction) หน้าทีน่ี้เรยีกว่า 
การเขา้จงัหวะกนัของเธรด หรอืการซงิโครไนซเ์ธรด (Threads Synchronization) 

โมดลู threading ไดจ้ดัเตรยีมกลไกส าหรบัจดัการเรือ่งซงิโครไนซเ์ธรดใหก้บัผูเ้ขยีนโปรแกรมไว้
ดงันี้คอื 

 เมธอด threading.Lock() ท าหน้าทีล่อ็คทรพัยากรทีต่อ้งการใชง้านรว่มกนั ออ็ปเจก็ตท์ี่
คนืจากเมธอดดงักล่าวจะถูกใชใ้นการควบคุมทรพัยากร 

 acquire([blocking]) เป็นเมธอดทีท่ างานรว่มกบัออ็ปเจก็ตท์ีส่รา้งจากเมธอด Lock() ท า
หน้าทีบ่งัคบัใหเ้ธรดท างานในโหมดซงิโครไนซ ์โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื blocking ซึง่
เป็นอ๊อปชนั (option) ถา้ก าหนดให ้blocking = 0 เมธอด acquire() จะคนืค่าเป็น 0 
ทนัทเีมือ่ไมส่ามารถลอ็คทรพัยากรได ้และคนืค่าเป็น 1 เมือ่สามารถลอ็คทรพัยากรได ้
เมือ่ blocking ถูกก าหนดเป็น 1 โปรแกรมจะหยดุการรอ้งขอทรพัยากรทีต่อ้งการลอ็ค
จากเธรดอื่นๆ ไว ้และจะรอจนกว่าทรพัยากรทีต่อ้งการจะถูกปลดปล่อยเพื่อท าการลอ็ค 
สรปุสัน้ๆ คอื ถา้ก าหนด blocking เป็น 1 โปรแกรมจะรอจนกว่าจะลอ็คทรพัยากรได้ 
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 เมธอด release() ท าหน้าทีป่ลดปล่อยทรพัยากรทีโ่ปรแกรมลอ็คหรอืครอบครองอยู ่ 

การใชง้านซงิโครไนซเ์ธรดแสดงในตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.3 

Program Example 15.3: Threads Syncronization  

1 from threading import Thread 

2 import threading 

3 import time 

4  

5 class myThread (Thread): 

6     def __init__(self, threadID, name, counter): 

7         Thread.__init__(self) 

8         self.threadID = threadID 

9         self.name = name 

10         self.counter = counter 

11  

12     def printTime(self, threadName, delay, counter): 

13         while counter: 

14             time.sleep(delay) 

15             print ("%s: %s" % (threadName, 

time.ctime(time.time()))) 

16             counter -= 1 

17          

18     def run(self): 

19         print ("Starting " + self.name) 

20         # Get lock to synchronize threads 

21         threadLock.acquire() 

22         self.printTime(self.name, self.counter, 3) 

23         # Free lock to release next thread 

24         threadLock.release() 

25  

26 threadLock = threading.Lock() 

27 threads = [] 

28  

29 # Create new threads 

30 thread1 = myThread(1, "Thread-1", 1) 

31 thread2 = myThread(2, "Thread-2", 2) 

32  

33 # Start new Threads 

34 thread1.start() 

35 thread2.start() 

36  

37 # Add threads to thread list 

38 threads.append(thread1) 

39 threads.append(thread2) 

40  

41 # Wait for all threads to complete 

42 for t in threads: 

43     t.join() 

44      

45 print ("Exiting Main Thread") 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 
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OUTPUT 

Starting Thread-1 

Starting Thread-2 

Thread-1: Thu Mar 13 18:13:57 2014 

Thread-1: Thu Mar 13 18:13:58 2014 

Thread-1: Thu Mar 13 18:13:59 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 18:14:01 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 18:14:03 2014 

Thread-2: Thu Mar 13 18:14:05 2014 

Exiting Main Thread 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.3 แสดงการสรา้งและใชง้านซงิโครไนซเ์ธรด บรรทดัที ่5 และ 12 โปรแกรมสรา้ง
คลาสชื่อ myThread และ เมธอด printTime() ตามล าดบั ซึง่จะท างานเหมอืนโปรแกรมที ่15.2 บรรทดัที ่
18 โปรแกรมท าการโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด run() จากคลาส Thread ซึง่เมธอดดงักล่าวท าหน้าทีพ่มิพช์ื่อ
เธรดและเวลาของเธรดนัน้ๆ ออกจอภาพ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าเธรดจะท างานเป็นอสิระต่อกนั 
ดงันัน้ Thread-1 และ Thread-2 จะเขา้ใชง้านเมธอด printTime() สลบักนัไป ขึน้อยู่กบัว่าเมธอดใดจะ
เขา้ถงึเมธอด prinTime() ไดก่้อนกนั ดงันัน้ในโปรแกรมนี้ไดอ้อกค าสัง่ (บรรทดัที ่21) ใหเ้กดิการ
ซงิโครไนซเ์ธรด ซึง่หมายความว่าถา้เธรดใดเธรดหนึ่งครอบครองเมธอด printTime() แลว้ เธรดนัน้ๆ จะ
ท างานจนกว่าจะส าเรจ็ โดยใชเ้มธอด threadLock.acquire() เมือ่เธรดท างานเสรจ็แลว้จะปลดปล่อยเมธ
อด printTime() คนืสู่ระบบเพื่อใหเ้ธรดอื่นๆ น าไปใชง้านต่อได ้โดยการเรยีกใช ้threadLock.release() 
ดงัในบรรทดัที ่24 และแสดงการท างานในรปูที ่15.2 

 บรรทดัที ่26 สรา้งอนิสแตนซช์ื่อ threadLock เพื่อใชส้ าหรบัท าซงิโครไนซเ์ธรด บรรทดัที ่27 
สรา้งตวัแปรลสิตช์ื่อ threads เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ออ็ปเจก็ตข์องเธรดทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ บรรทดัที ่30 
โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซจ์ากคลาส myThread ชื่อ thread1 และ thread2 ตามล าดบั บรรทดัที ่34 ออก
ค าสัง่กระตุ้นใหเ้ธรดท างานผ่านเมธอด start() บรรทดัที ่38 เพิม่เธรดลงในตวัแปรชนิดลสิต ์บรรทดัที ่42 
โปรแกรมใชลู้ป for ดงึออ็ปเจก็ตเ์ธรดออกจากตวัแปร threads และใชเ้มธอด join() เพื่อก าหนดใหเ้ธรด
ทัง้หมดรอเพื่อจบการท างานพรอ้มๆ กนั  

Resource

def printTime()

Thread-1 Thread-2

threadLock.acquire()

threadLock.release()

wait

 

รปูที ่15.2 แสดงการซงิโครไนซเ์ธรดระหว่าง Thread-1 และ Thread-2 
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3. การจดัล าดบัความส าคญัของคิวส าหรบัมลัติเธรด (Multithreaded Priority Queue) 

โมดลู Queue อนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถสรา้งควิและก าหนดล าดบัการท างานของ
เธรดในควิไดด้ว้ยตนเอง ซึง่มเีมธอดใหใ้ชง้านดงันี้ 

 เมธอด get() ดงึขอ้มลูออกจากควิ 

 put() น าขอ้มลูเขา้สู่ควิ 

 qsize() คนืค่าจ านวนของขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยูใ่นควิ 

 empty() ตรวจสอบว่าควิว่างหรอืไม ่ค่าทีส่่งคนืเท่ากบั 0 แสดงว่าควิว่าง ค่าอื่นๆ แสดง
ว่าควิไมว่่าง 

 full() ตรวจสอบว่าควิเตม็หรอืไม ่ค่าทีส่่งคนืเท่ากบั 0 แสดงว่าควิเตม็ ค่าอื่นๆ แสดงว่า
ควิไมเ่ตม็ 

การสรา้งและใชง้านควิแสดงในตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.4 

Program Example 15.4: Multithreaded Priority Queue  

1 from threading import Thread 

2 import threading 

3 import queue 

4 import time 

5  

6 exitFlag = 0 

7  

8 class myThread(Thread): 

9     def __init__(self, threadID, name, q): 

10         Thread.__init__(self) 

11         self.threadID = threadID 

12         self.name = name 

13         self.q = q 

14          

15     def run(self): 

16         print("Starting " + self.name + "\n") 

17         self.process_data(self.name, self.q) 

18         print("Exiting " + self.name + "\n") 

19  

20     def process_data(self, threadName, q): 

21         while not exitFlag: 

22             queueLock.acquire() 

23             if not workQueue.empty(): 

24                 data = q.get() 

25                 queueLock.release() 

26                 print("%s processing %s\n" % (threadName, 

data)) 

27             else: 

28                 queueLock.release() 

29             time.sleep(1) 
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30  

31 threadList = ["Thread-1", "Thread-2", "Thread-3"] 

32 nameList = ["One", "Two", "Three", "Four", "Five"] 

33 queueLock = threading.Lock() 

34 workQueue = queue.Queue(10) 

35 threads = [] 

36 threadID = 1 

37  

38 # Create new threads 

39 for tName in threadList: 

40     thread = myThread(threadID, tName, workQueue) 

41     thread.start() 

42     threads.append(thread) 

43     threadID += 1 

44  

45 # Fill the queue 

46 queueLock.acquire() 

47 for word in nameList: 

48     workQueue.put(word) 

49 queueLock.release() 

50  

51 # Wait for queue to empty 

52 while not workQueue.empty(): 

53     pass 

54  

55 # Notify threads it's time to exit 

56 exitFlag = 1 

57  

58 # Wait for all threads to complete 

59 for t in threads: 

60     t.join() 

61 print("Exiting Main Thread") 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Starting Thread-1 

Starting Thread-3 

Starting Thread-2 

Thread-1 processing One 

Thread-3 processing Two 

Thread-2 processing Three 

Thread-1 processing Four 

Thread-3 processing Five 

Exiting Thread-2 

Exiting Thread-1 

Exiting Thread-3 

Exiting Main Thread 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.4 แสดงการสรา้งและใชง้านควิส าหรบัมลัตเิธรด บรรทดัที ่3 โปรแกรมน าเขา้
โมดลู queue เพื่อใชส้ าหรบัสรา้งควิในการบรหิารจดัการเธรด บรรทดัที ่6 ก าหนดตวัแปร exitFlag เพื่อ
ใชส้ าหรบัควบคุมเพื่อใหเ้ธรดยตุกิารท างาน ในเบือ้งตน้ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรดงักล่าวเท่ากบั 0 
บรรทดัที ่8 สรา้งคลาสชื่อ myThread โดยมพีารามเิตอร ์3 ตวัคอื threadID, Name และ q (queue) 
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บรรทดัที ่15 – 18 โปรแกรมโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด run() จากคลาส Thread ท าหน้าทีพ่มิพข์อ้ความว่า 
"Starting" ตามดว้ยชื่อเธรด จากนัน้โปรแกรมเรยีกใชง้านเมธอด process_data() เมธอดดงักล่าว
ตอ้งการพารามเิตอร ์2 ตวัคอื ชื่อเธรด (threadName) และควิ (Queue) เมือ่เมธอด process_data() 
ท างานเสรจ็แลว้ โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความว่า "Exiting" ตามดว้ยชื่อของเธรด 

 บรรทดัที ่20 - 29 ฟังชนัชื่อ process_data() ท าหน้าทีด่งึเธรดออกมาจากควิ (workQueue) 
และน ามาประมวลผล เป็นทีท่ราบกนัดแีลว้ว่าเธรดจะแข่งขนักนัเขา้ใชท้รพัยากร (ในทีน่ี้คอื workQueue) 
ดงันัน้ฟังชนัดงักล่าวจงึใชเ้มธอด queueLock.acquire() เพื่อรอ้งขอการเขา้ใชค้วิ ถา้เธรดใดเธรดหน่ึง
ครอบครองควิไดส้ าเสรจ็ เธรดอื่นๆ จะตอ้งรอคอยจนกว่าเธรดทีใ่ชง้านควิอยู่จะท างานเสรจ็ก่อน เมือ่
เธรดเขา้ใชง้านควิจะเรยีกใชเ้มธอด workQueue.empty() เพื่อตรวจสอบก่อนว่ามขีอ้มลูอยูใ่นควิหรอืไม ่
ถา้ไม่มโีปรแกรมจะปลดปล่อยควิ แต่ถา้มขีอ้มลูอยูใ่นควิโปรแกรมจะใชเ้มธอด q.get() เพื่อดงึขอ้มลูใน
ควิออกมาท างาน เมือ่เธรดท างานเสรจ็แลว้จะปลดปล่อยควิ (workQueue) คนืใหก้บัเธรดอื่นๆ ไดใ้ชง้าน
บา้ง โดยใชเ้มธอด queueLock.release() 

 บรรทดัที ่31 สรา้งชื่อเธรดเกบ็ไวใ้นตวัแปร threadList โดยมอียู ่3 ชื่อคอื "Thread-1", "Thread-
2" และ "Thread-3" บรรทดัที ่32 ก าหนดขอ้มลูเพื่อเกบ็ในควิประกอบดว้ย "One", "Two", "Three", 
"Four" และ "Five" บรรทดัที ่33 สรา้งออ็ปเจก็ตช์ื่อ queueLock ท าหน้าทีล่อ็คและปลดปล่อยทรพัยากร
ทีเ่ธรดแขง่ขนักนัใชง้าน (workQueue) บรรทดัที ่34 สรา้งควิชื่อ workQueue ทีส่ามารถเกบ็ขอ้มลูได ้10 
ออ็ปเจก็ต ์บรรทดัที ่36 สรา้งตวัแปร threadID เพื่อใชก้ าหนดจ านวนเธรดทีจ่ะรนัในโปรแกรม 

 บรรทดัที ่39 – 43 โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซข์องคลาส myThread ซึง่มพีารามเิตอร ์3 ตวัคอื 
threadID, tName และ workQueue ในทีน่ี้โปรแกรมสรา้งเธรดขึน้มา 3 เธรดคอื ThreadID = 1 มชีื่อว่า 
Thread-1, ThreadID = 2 มชีื่อว่า Thread-2, ThreadID = 3 มชีื่อว่า Thread-3 จากนัน้โปรแกรมสัง่ให้
เธรดเหล่านี้ท างานทนัทดีว้ยเมธอด start() และโปรแกรมท าการเพิม่เธรดเหล่านี้ลงในลสิตข์องเธรดชื่อ 
threads บรรทดัที ่46 – 49 โปรแกรมท าการเพิม่ขอ้มลูลงในควิ (workQueue) แต่เป็นไปไดข้ณะเมือ่
โปรแกรมก าลงัเพิม่ขอ้มลูลงในควิดงักล่าว ปรากฎว่าเธรดทีส่ ัง่ใหท้ างานไปแลว้อาจจะเขา้มาอ่านขอ้มลู
ในควิพรอ้มๆ กบัการเพิม่ขอ้มลูลงในควิเช่นเดยีวกนั ดงันัน้โปรแกรมจ าเป็นตอ้งเรยีกใชง้านเมธอด 
queueLock.acquire() เพื่อครอบครองควิและท าการเพิม่ขอ้มลูใหเ้สรจ็ก่อน เมือ่ท างานเสรจ็แลว้จงึ
ปลดปล่อยควิดว้ยเมธอด queueLock.release() เพื่อใหเ้ธรดอื่นๆ สามารถใชง้านควิต่อได ้

 เมือ่โปรแกรมใส่ขอ้มลูในควิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะท างานต่อในบรรทดัที ่53 (ในขณะน้ี
เธรดอื่นๆ กย็งัคงท างานอยู่เช่นเดยีวกนั) โปรแกรมจะประมวลผลค าสัง่ while โดยมเีงือ่นไขว่า 
โปรแกรมจะวนท างานไปเรื่อยๆ จนกว่าควิ (workQueue) จะว่าง โปรแกรมจงึจะยตุกิารท างานในลูป 
while นัน่หมายถงึว่า เธรดต่างๆ ทีท่ างานอยูไ่ดด้งึขอ้มลูในควิไปท างานจนหมดแลว้นัน่เอง ลปู while 
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จงึยตุกิารท างาน เมือ่ควิว่างแลว้ส่งผลใหโ้ปรแกรมหลุดจากลปู while (แต่เธรด "Thread-1", "Thread-2", 
"Thread-3" ยงัคงท างานอยู่) แลว้มาท างานในบรรทดัที ่56 ซึง่เป็นการก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรชื่อ 
exitFlag=1 ส่งผลใหเ้ธรดยตุกิารท างาน (บรรทดัที ่21)  

 บรรทดัที ่59 โปรแกรมท าการวนลปูพรอ้มกบัใชเ้มธอด join() เพื่อก าหนดใหเ้ธรดทุกๆ ตวัยตุิ
การท างานพรอ้มกนั (ถูก Terminate พรอ้มกนั) 

 

3. การเขียนโปรแกรมเครือข่ายแบบไคลเอน็ต์-เซิรฟ์เวอร ์(Clients-Servers) 

สถาปัตยกรรมแบบไคลเอน็ต-์เซฟิเวอร ์ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคอื ระบบคอมพวิเตอรท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพสงูท าหน้าทีเ่ป็นเซฟิเวอร ์ซึง่จะใหบ้รกิารอยู่ตลอดเวลา และเครือ่งไคลเอน็ต ์(Desktop 
PC, Notebook, smartphone, mobile-phone) ซึง่จะท าหน้าทีร่อ้งขอบรกิาร ไคลเอน็ตอ์าจจะเป็นเครือ่ง
ทีท่ างานตลอดเวลาหรอืไมก่ไ็ดแ้ละไมส่ามารถสื่อสารกนัเองได ้ส าหรบัเครือ่งเซฟิเวอรจ์ะตอ้งมหีมายเลข
ไอพทีีค่งที ่(Fixed IP Address) รปูที ่15.3 แสดงสถาปัตยกรรมแบบไคลเอน็ต์-เซริฟ์เวอร ์จากรปู เครือ่ง
ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นเวบ็เซฟิเวอร ์(Web Server) จะคอยตอบสนองต่อการรอ้งขอจากเครื่องไคลเอน็ตท์ี่
ท างานดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวดเ์ซอร ์เป็นต้น 

 

รปูที ่15.3 แสดงสถาปัตยกรรมแบบไคลเอน็ต์-เซริฟ์เวอร ์

1. หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 

คอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อกบัระบบเครอืข่ายจ าเป็นตอ้งมหีมายเลขไอพแีอดเดรสเพื่อใช้
ส าหรบัตดิต่อสื่อสารกนั โดยหมายเลขไอพดีงักล่าวตอ้งไมซ่ ้ากนัเลย (Unique) ส าหรบัรปูแบบ
ของไอพแีอดเดรสคอื ddd.ddd.ddd.ddd โดย d คอืเลขฐานสบิ และไอพแีอดเดรสแต่ละกลุ่ม 
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(ddd) จะมคี่าระหว่าง 0 - 255 ตวัอยา่งเช่น 192.168.5.10, 136.112.195.77 เป็นตน้ แต่การ
จดจ าหมายเลขไอพแีอดเดรสเป็นเรือ่งยากเนื่องจากมคีวามยาวมาก ดงันัน้จงึนิยมเรยีกชื่อ
เครือ่งแทน เช่น John-PC, Computer001 เป็นตน้ ส าหรบัการเขยีนโปรแกรมเพื่อแสดงขอ้มลู
ไอพแีอดเดรสและชื่อเครือ่ง ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมเครือ่งมอืไวใ้หค้อื โมดลู socket ดงันี้ 

 เมธอด gethostname() แสดงชื่อเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่ าลงัท างานอยู ่ถา้
คอมพวิเตอรไ์มไ่ดก้ าหนดชื่อไว ้เมธอดดงักล่าวจะแสดงขอ้ความผดิพลาดออกมา 
(exception) เช่น 
>>> from socket import * 

>>> gethostname() 

'K-PC' 

 เมธอด gethostbyname(ipName) แสดงหมายเลขไอพแีอดเดรสของเครือ่งทีก่ าลงั
ท างานอยู่ โดย ipName คอืชื่อของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ถา้ก าหนดชื่อเครือ่งไมถู่ก
โปรแกรมจะแสดงขอ้ผดิพลาดออกมา เช่น 
>>> gethostbyname(gethostname()) 

'192.168.1.104' 

>>> gethostbyname('John') 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#11>", line 1, in <module> 

    gethostbyname('John') 

socket.gaierror: [Errno 11001] getaddrinfo failed 

ชื่อเครือ่งทีใ่ชส้ าหรบัทดสอบการท างานของโปรแกรมเบือ้งตน้เรยีกว่า "localhost" มี
หมายเลขไอพแีอดเดรสคอื 127.0.0.1 หรอืเรยีกว่า IP Loopback กไ็ด ้หมายเลขไอพดีงักล่าวจะ
ไมส่ามารถเชื่อมต่อกบัระบบเครอืขา่ยได ้แต่มหีน้าทีส่ าหรบัทดสอบการท างานของแอพพลเิค
ชนัทีพ่ฒันาขึน้ก่อนการน าไปใชง้านจรงิเท่านัน้ รปูแบบค าสัง่ทีใ่ชแ้สดงไอพ ีlocalhost คอื 

>>> gethostbyname('localhost') 

'127.0.0.1'  
 

2. พอรต์, เซิรฟ์เวอร ์และไคลเอน็ต ์(Ports, Servers and Clients) 

พอรต์ คอื ช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเครือ่งเซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ต ์เปรยีบเสมอืนท่าเรอื
ขนส่งสนิคา้ ซึง่เรอืทุกๆ ล าจะตอ้งน าเรอืสนิค้ามาจอดทีท่่าเรอื (เปรยีบเสมอืนพอรต์) ก่อนจากนัน้กจ็งึท า
การขนถ่ายสนิคา้ (เปรยีบเสมอืนขอ้มลู) ได ้พอรต์จะถูกก าหนดเป็นเลขจ านวนเตม็มคี่าระหว่าง 0 – 
65535 โดยพอรต์ตัง้แต่ 0 – 1024 ถูกจองไวเ้พื่อใชง้านพเิศษหรอืเรยีกว่า (Well known ports) เช่น ท า
หน้าทีเ่ป็นเวบ็เซริฟ์เวอร ์(พอรต์ 80), จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(25), โดเมนเนมเซริฟ์เวอร ์(53) เป็นตน้ 
ดงันัน้หมายเลขพอรต์ตัง้แต่ 0 – 1024 จงึไมค่วรน าไปใชใ้นการเขยีนโปรแกรม ส าหรบัเครือ่งไคลเอน็ต์
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โดยปกตเิมือ่มกีารสื่อสารจะตอ้งใชพ้อรต์เช่นเดยีวกบัเครือ่งเซริฟ์เวอร ์แต่ระบบปฏบิตักิารจะสุ่มเลอืก
ขึน้มาใหเ้องอตัโนมตั ิการเขยีนโปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ตจ์ะใชโ้มดลู Socket ใน
การท างาน ซึง่ Socket จะท าหน้าทีส่รา้งลงิคเ์พื่อเชื่อมต่อระหว่างโพรเซสทีท่ างานอยูใ่นฝัง่เซริฟ์เวอรก์บั
ไคลเอน็ตใ์นลกัษณะโฮสต ์(Host) ต่อโฮสต ์(เซริฟ์เวอร ์1 เครือ่งกบัไคลเอน็ต ์1 เครื่อง) เรยีกว่าการเปิด
ซอ็กเกต็ (Socket) หรอืเปิดพอรต์กไ็ด ้ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเปิด Socket ไดม้ากกว่า 1 Socket บน
หมายเลขพอรต์เดยีวกนัได ้(เหมอืนท่าเรอืทีส่ามารถรองรบัการจอดเรอืไดห้ลายล า) โดยปกตแิลว้
ความเรว็ในการสื่อสารระหว่างไคลเอน็ตแ์ละเซริฟ์จะแตกต่างกนั เนื่องจากเซริฟ์เวอรจ์ะมปีระสทิธภิาพ
การท างานทีส่งูกว่าไคลเอน็ตม์าก และเซริฟ์เวอรจ์ะตอ้งรองรบัการรอ้งขอจากไคลเอน็ตเ์ป็นจ านวนมาก
ในเวลาเดยีวกนั ส่งผลใหก้ารสื่อสารระหว่างเซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ตอ์าจจะเกดิปัญหาในการรบัส่งขอ้มลู
ได ้ดงันัน้เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวจงึใชบ้ฟัเฟอร ์(Buffer) เขา้มาช่วยในการท างาน ถา้จะอธบิายใหง้า่ยๆ 
บฟัเฟอรค์อื การจดัเรยีงขอ้มลูไวใ้นพืน้ทีท่ีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวก่้อน เมือ่เครือ่งคอมพวิเตอรพ์รอ้มท างานแลว้
จะน าขอ้มลูในบฟัเฟอรไ์ปท างานนัน่เอง จากรปูที ่15.4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเซริฟ์เวอร,์ ไคลเอน็ต ์
พอรต์, Sockets และ บฟัเฟอร ์

Server

(Host)

Port

(5000)

Port

(1234)

Port

(3500)

Port

(1234)

Client 1

Client 2

Client 3

Socket
Socket Socket

Buffer

 

รปูที ่15.4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Server, Clients, Port และ Sockets 

 

3. เร่ิมต้นการเขียนโปรแกรมเซิรฟ์เวอร-์ไคลเอน็ต์ 

โดยปกตแิลว้เครือ่งคอมพวิเตอรท์ุกๆ เครือ่งจะเปิดพอรต์ทีท่ าหน้าทีต่่างๆ ไวม้ากมาย ผูใ้ชง้าน
สามารถตรวจสอบการเปิดพอรต์บนเครือ่งของตนเองโดยใชค้ าสัง่ netstate ใน Command rompt บน 
DOS ดงันี้ 
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 เรยีกโปรแกรม Command prompt บน DOS โดยคลกิที ่Start  run  พมิพ์
ค าสัง่ cmd และกดปุ่ ม Enter ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในรปูดา้นล่าง 

 

 พมิพค์ าสัง่ netstat –na ที ่Command prompt และกดปุ่ ม Enter 

 

 จากรปูดา้นบนตรงส่วนที ่Highlight ไวค้อืหมายเลขพอรต์ต่างๆ ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรเ์ปิดไว้ 

 การเขียนโปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ต์ 

 ในตวัอยา่งนี้ผูเ้ขยีนจะแนะน าการเขยีนโปรแกรมเพื่อดงึวนัและเวลาจากเครือ่งเซริฟ์เวอรม์า
แสดงผลในเครือ่งไคลเอน็ต ์โดยอาศยัโมดลู Socket ช่วยในการเขยีนโปรแกรม ซึง่ขัน้ตอนการเขยีน
โปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ตด์งันี้คอื 

1) สรา้ง Socket (ออ็ปเจก็ตซ์๊อกเกต็) 
2) เปิด Socket ดว้ยพอรต์ทีส่ามารถใชง้านได ้(แนะน าใหใ้ชพ้อรต์ตัง้แต่ 1,024 ขึน้ไป) ใน

เครือ่งผูใ้ชเ้อง (Localhost) ในทีน่ี้จะใชพ้อรต์หมายเลข 5,000 
3) ดงึวนัและเวลาจากเครือ่งเซริฟ์เวอรผ์่าน Socket 
4) แสดงผลวนัและเวลาออกจอภาพ 

ส าหรบัตวัอยา่งโปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ตแ์สดงไดด้งันี้ 

Program Example 15.5: Easy Client Script (receive day/time)  

1 ''' Client for obtaining the day and time from localhost.''' 

2 from socket import * 
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3  

4 HOST = 'localhost'  
5 PORT = 5000 

6 BUFFER_SIZE = 1024 

7 ADDRESS = (HOST, PORT) #(127.0.0.1, 5000) 

8  

9 server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) #Create a socket  

10 server.connect(ADDRESS) #Connect it to a host 

11 data_bytes = server.recv(BUFFER_SIZE) #Read a string from it 

12 dayAndTime = bytes.decode(data_bytes) 

13 print(dayAndTime) 

14 server.close() #Close the connection 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.5 แสดงโปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ต ์ท าหน้าทีร่อ้งขอวนัและเวลาบนเครือ่ง
เซริฟ์เวอรม์าแสดงผล บรรทดัที ่2 น าเขา้โมดลู Socket โดยเลอืกคลาส, เมธอดทัง้หมด (*) ทีอ่ยูใ่นโมดลู
ดงักล่าวเขา้มาท างาน บรรทดัที ่4 ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร HOST เท่ากบั 'localhost' (127.0.0.1) 
บรรทดัที ่5 ก าหนดค่าหมายเลขพอรต์ (PORT) เท่ากบั 5000 ซึง่หมายเลขพอรต์ดงักล่าวอยูบ่นฝัง่
เซริฟ์เวอร ์บรรทดัที ่6 ก าหนดขนาดของบฟัเฟอรเ์ท่ากบั 1024 โดยมหีน่วยเป็นไบต ์(Bytes) บรรทดัที ่
7 ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร ADDRESS มคี่าไอพเีท่ากบั 127.0.0.1 และหมายเลขพอรต์เท่ากบั 5000 (ใน
ตวัอยา่งนี้ เซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ตจ์ะท างานอยูใ่นเครือ่งเดยีวกนั) บรรทดัที ่9 สรา้งซอ็กเกต็คอนเน็คชนั
ดว้ยคลาส socket โดยคลาสดงักล่าวตอ้งการพารามเิตอร ์2 ตวัคอื AF_INET ซึง่เป็นมาตรฐานการ
เชื่อมต่อของโพรโทรคอล TCP/IP และ SOCK_STREAM คอืการเชื่อมต่อเหมอืนกบัการสรา้งท่อจ าลอง 
(Pipe) ขอ้มลูทีร่บัและส่ง โดยขอ้มลูจะไหลในท่อดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง บรรทดัที ่10 สัง่ใหเ้กดิการ
เชื่อมต่อระหว่างไคลเอน็ตแ์ละเซริฟ์เวอรด์ว้ยหมายเลขไอพแีอดเดรสและพอรต์ทีก่ าหนดไวใ้น 
ADDRESS บรรทดัที ่11 ไคลเอน็ตร์อ้งขอขอ้มลูจากเซริฟ์เวอรด์ว้ยเมธอด 
server.recv(BUFFER_SIZE) โดย BUFFER_SIZE คอืขนาดของบฟัเฟอรท์ีฝั่ง่ไคลเอน็ตจ์ะรบัขอ้มลูได้
สงูสุดในแต่ละรอบ ค่าทีส่่งกลบัมาจากเซริฟ์เวอรค์อืวนัและเวลาเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ data_bytes แต่
เนื่องจากขอ้มลูทีส่่งและรบัของ Socket ในไพธอน 3.0 ขึน้ไปจะใชข้อ้มลูชนิด byte แทนสตรงิ ดงันัน้จงึ
จ าเป็นตอ้งท าการแปลงจาก byte เป็นสตรงิเสยีก่อนโดยใชเ้มธอด bytes.decode() ดงัแสดงในบรรทดัที ่
12 ขอ้มลูทีแ่ปลงแลว้จะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ dayAndTime ต่อจากนัน้บรรทดัที ่13 พมิพข์อ้มลูทีอ่ยูใ่นตวั
แปร dayAndTime บรรทดัที ่14 สัง่ใหโ้ปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ตย์ตุกิารเชื่อมต่อ ส่งผลใหเ้ซริฟ์เวอรปิ์ดช่อง
ทางการเชื่อมต่อจากเครือ่งไคลเอน็ตด์งักล่าว เมือ่เขยีนโปรแกรมเสรจ็แลว้ทดสอบสัง่รนัโปรแกรมจะเกดิ
ขอ้ผดิพลาดขึน้คอื  

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python34/Ch15/Ch15_5.py", line 10, in <module> 

    server.connect(ADDRESS) 

ConnectionRefusedError: [WinError 10061] No connection could be made 

because the target machine actively refused it 
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ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากโปรแกรมฝัง่เซริฟ์เวอรย์งัไมไ่ดท้ างานนัน่เอง ดงันัน้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้ง
สัง่รนัโปรแกรมเซริฟ์เวอรก่์อนไคลเอน็ตเ์สมอ 

 การเขียนโปรแกรมฝัง่เซิรฟ์เวอร ์

 โปรแกรมในฝัง่เซริฟ์เวอรจ์ะแตกต่างจากฝัง่ไคลเอน็ตเ์ลก็น้อยคอื เมือ่โปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ต์
เชื่อมต่อกบัเซริฟ์เวอรแ์ลว้ จากนัน้ไคลเอน็ตจ์ะรบัและส่งขอ้มลูกบัเซริฟ์เวอรอ์ยา่งต่อเนื่อง เมือ่รบัส่ง
ขอ้มลูเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไคลเอน็ตจ์ะรอ้งขอเพื่อยตุกิารเชื่อมต่อจากเซริฟ์เวอร ์ซึง่เป็นอนัหมดหน้าที่
ของไคลเอน็ต ์แต่ส าหรบัเซริฟ์เวอรแ์ลว้จะไม่ยตุกิารท างาน โดยเซริฟ์เวอรจ์ะท างานต่อไปเรือ่ยๆ เพื่อรอ
การเชื่อมต่อจากไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ต่อไป ส าหรบัขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรมในฝัง่เซริฟ์เวอรด์งันี้ 

1) สรา้ง Socket ซึง่จะท าใหไ้ดซ้อ็กเกต็ออ็ปเจก็ต ์(Socket Object) 
2) ผกู (Bind) ออ็ปเจก็ตข์องซอ็กเกต็ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่1 เขา้กบัหมายเลขไอพแีอดเดรส

และพอรต์ 
3) ก าหนดจ านวนไคลเอน็ตท์ีส่ามารถเขา้ใชง้านเซริฟ์เวอรไ์ดพ้รอ้มๆ กนั 
4) รอรบัการเชื่อมต่อ, สื่อสารขอ้มลู และยตุกิารเชื่อมต่อจากไคลเอน็ต ์แสดงดงัรปูที ่15.5 

 

รปูที ่15.5 (ก) แสดงการท างานของเซริฟ์เวอร ์
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รปูที ่15.5 (ข) แสดงภาพรวมการท างานของไคลเอนต์ - เซริฟ์เวอร ์

ส าหรบัตวัอยา่งโปรแกรมฝัง่เซริฟ์เวอรแ์สดงไดด้งันี้ 

Program Example 15.6: Easy Server Script (send day/time) 

1 ''' Server for providing the day and time.''' 

2 from socket import * 

3 from time import ctime 

4  

5 HOST = 'localhost' 

6 PORT = 5000 

7 BUFFER_SIZE = 1024 

8 ADDRESS = (HOST, PORT) #(127.0.0.1, 5000) 

9  

10 server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) 

11 server.bind(ADDRESS) 

12 server.listen(5) 

13  

14 while True: 

15     print('waiting for connection...') 

16     client, address = server.accept() 

17     print('connected from: ', address) 

18     data_bytes = str.encode(ctime()) 

19     client.send(data_bytes) 

20     client.close() 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.6 แสดงโปรแกรมฝัง่เซริฟ์เวอร ์ท าหน้าทีร่อรบัการเชื่อมต่อจากไคลเอน็ต์
และจะส่งวนัและเวลาบนเครื่องเซริฟ์เวอรใ์หก้บัโปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ตน์ าไปแสดงผล บรรทดัที ่10 สรา้ง 
Socket ของเซริฟ์เวอรช์ื่อ server เหมอืนกบัในตวัอยา่งที ่15.5 บรรทดัที ่11 โปรแกรมผกูไอพแีอดเดรส
และพอรต์เขา้กบัออ็ปเจก็ต์ชื่อ server บรรทดัที ่12 ก าหนดใหเ้ซริฟ์เวอรส์ามารถรองรบัการเชื่อมต่อจาก
ไคลเอน็ตไ์ดพ้รอ้มๆ กนัเท่ากบั 5 เครือ่ง บรรทดัที ่14 ก าหนดใหโ้ปรแกรมท างานตลอดเวลาเพื่อรอรบั
การเชื่อมต่อจากไคลเอน็ต ์บรรทดัที ่15 เซริฟ์เวอรส์ัง่พมิพข์อ้ความว่า 'waiting for connection...'
จากนัน้เซริฟ์เวอรจ์ะเฝ้ารอการเชื่อมต่อจากไคลเอน็ต ์เมื่อไคลเอน็ตเ์ชื่อมต่อเขา้มา (บรรทดัที ่16) และ
เซริฟ์เวอรต์อบรบัการเชื่อมต่อแลว้ เซริฟ์เวอรจ์ะพมิพข์อ้ความว่า 'connected from: ' ตามดว้ย
หมายเลขไอพแีละพอรต์ตามล าดบัดงัในบรรทดัที ่17 จากนัน้โปรแกรมจะดงึวนัและเวลาจากระบบดว้ย
เมธอด ctime() จากโมดลู time แต่ในไพธอนเวอรช์นั 3.0 ขึน้ไป จะไม่รองรบัการส่งสตรงิผ่าน Socket 
จงึจ าเป็นตอ้งเปลีย่นวนัและเวลาเป็นขอ้มลูชนิดไบตเ์สยีก่อนดว้ยเมธอด str.encode(ctime()) และเกบ็ไว้
ในตวัแปรชื่อ data_byte แสดงในบรรทดัที ่18 จากนัน้โปรแกรมจะส่งวนัเวลาทีถู่กแปลงเป็นไบตแ์ลว้
ใหก้บัเครือ่งไคลเอน็ตด์ว้ยเมธอด send() เมือ่เซริฟ์เวอรส์่งขอ้มลูให้ไคลเอน็ตเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะปิด
การเชื่อมต่อทนัทดีว้ยเมธอด close() 

 วิธีการรนัโปรแกรมเซิรฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ต์ 

 เนื่องจากไพธอนอนุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถรนัโปรแกรมไดค้รัง้ละ 1 โปรแกรมเท่านัน้
จาก Phython Shell หรอื Python IDLE ดงันัน้เมือ่จะสัง่รนัโปรแกรมไคลเอน็ต์-เซริฟ์เวอรพ์รอ้มๆ กนับน 
Python IDLE จะท าใหเ้ซริฟ์เวอรปิ์ดพอรต์และยตุกิารท างานทนัท ีเพื่อใหก้ารรนัโปรแกรมดงักล่าว
สามารถท างานไดจ้ะตอ้งใช ้MS-DOS ช่วยดงันี้ 

 การรนัโปรแกรมเซิรฟ์เวอร ์

 สัง่รนัโปรแกรมฝัง่เซริฟ์เวอรจ์าก Python IDLE จะท าใหไ้ดผ้ลลพัธด์งัรปูดา้นล่าง 

 

 เมือ่สัง่รนัโปรแกรมไคลเอน็ตจ์ะท าใหเ้ซริฟ์เวอรแ์สดงผลลพัธด์งัรปูดา้นล่าง 
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การรนัโปรแกรมไคลเอน็ต ์

 เลอืก start ของวนิโดวส ์ Run  พมิพค์ าว่า cmd และกดปุ่ ม Enter ดงัรปู 

 

 เปลีย่นไดเรคทรอรีไ่ปยงัทีเ่กบ็โปรแกรมต้นฉบบัของไคลเอน็ต ์(ในทีน่ี้ชื่อ 
Ch15_5.py) จากตวัอยา่งนี้โปรแกรมจะเกบ็อยู่ใน C:\Python34\Ch15 ดงันัน้ใหใ้ช้
ค าสัง่เปลีย่นไดเรคทรอรีด่งันี้ cd c:\Python34\Ch15 ดงัรปู 

 

 เมือ่กดปุ่ ม Enter จะเปลีย่นไดเรคทรอรีไ่ปยงั c:\Python34\Ch15 ทนัท ีจากนัน้ใช้
ค าสัง่เพื่อรนัโปรแกรมไคลเอน็ตด์งันี้ c:\Python34\Ch15>python Ch15_5.py 
ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นล่าง 

 

ไคลเอน็ตจ์ะสัง่พมิพว์นัและเวลาทีส่่งมาจากเซริฟ์เวอรบ์นจอภาพ ผูใ้ชง้านสามารถสัง่รนั
โปรแกรมไคลเอน็ตไ์ดเ้รือ่ยๆ ไมจ่ ากดัจ านวน แต่ไคลเอน็ตจ์ะเขา้ใชง้านเซริฟ์เวอรไ์ดพ้รอ้มๆ กนัได้
เพยีง 5 เครือ่งเท่านัน้ 

4.  การเขียนโปรแกรมพดูคยุผา่นเน็ตเวิรค์ (Chat) 

จากตวัอยา่งโปรแกรมในหวัขอ้ทีผ่่านมาเป็นการสื่อสารในลกัษณะทางเดยีว คอืไคลเอน็ตร์บั
ขอ้มลูจากเซริฟ์เวอรอ์ย่างเดยีวโดยที่ไคลเอน็ตไ์มไ่ดส้่งขอ้มลูใดๆ กลบัไปใหก้บัเซริฟ์เวอรเ์ลย ดงันัน้ใน
ตวัอยา่งต่อไปนี้ ผูเ้ขยีนจะแนะน าการเขยีนโปรแกรม Chat ซึง่มคีวามสามารถในการสื่อสารแบบ
สองทศิทาง คอืผูใ้ชง้านสามารถพมิพข์อ้ความโตต้อบกบัเซริฟ์เวอรไ์ดต้ลอดเวลา จนกว่าผูใ้ชง้านจะยตุ ิ
(ปิดโปรแกรม) การท างานลง แต่ในโปรแกรมนี้ยงัมขีอ้จ ากดัคอื โปรแกรมสามารถโตต้อบระหว่าง
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เซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ตใ์นขณะหนึ่งๆ ไดเ้พยีง 1 ต่อ 1 เท่านัน้ ส าหรบัไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ทีต่อ้งการสื่อสาร
กบัเซริฟ์เวอรจ์ะตอ้งรอใหไ้คลเอน็ตท์ีก่ าลงัท างานอยู่ยุตกิารท างานเสยีก่อน จงึจะสามารถสื่อสารกบั
เซริฟ์เวอรด์งักล่าวได ้ส าหรบัการแก้ปัญหาเกี่ยวกบัขอ้จ ากดัของการสื่อสารทีก่ล่าวมาแลว้จะแสดงใน
หวัขอ้ถดัไป 

ตวัอยา่งโปรแกรม Chat ในฝัง่เซริฟ์เวอรแ์สดงไดด้งันี้ 

Program Example 15.7: Chat Server Script 

1 '''Chat Server Script''' 

2 from socket import * 

3  

4 HOST = 'localhost' 

5 PORT = 5000 

6 BUFFER_SIZE = 1024 

7 ADDRESS = (HOST, PORT) #(127.0.0.1, 5000) 

8  

9 server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) 

10 server.bind(ADDRESS) 

11 server.listen(5) 

12  

13 while True: 

14     print('waiting for connection...') 

15     client, address = server.accept() 

16     print('connected from: ', address) 

17     client.send(str.encode('Welcome to my Chat room!')) 

18  

19     while True: 

20         message = bytes.decode(client.recv(BUFFER_SIZE)) 

21         if not message: 

22             print("Client diconnected") 

23             client.close() 

24             break 

25         else: 

26             print(message) 

27             client.send(str.encode(input('> '))) 

เมือ่สัง่รนัโปรแกรม Chat เซริฟ์เวอรจ์ะไดผ้ลลพัธด์งันี้ 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่15.7 แสดงโปรแกรม Chat เซริฟ์เวอร ์ท าหน้าทีร่อรบัการเชื่อมต่อ (บรรทดัที ่
14, 15) จากไคลเอน็ต ์เมือ่ไคลเอน็ตเ์ชื่อมต่อเขา้มาและเซริฟ์เวอรย์อมรบัการเชื่อมต่อแลว้ เซริฟ์เวอรจ์ะ
พมิพข์อ้ความว่า 'connected from: ' ตามดว้ยหมายเลขไอพแีอดเดรสของเครือ่งไคลเอน็ต ์(บรรทดัที ่
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16) ต่อจากนัน้เซริฟ์เวอรจ์ะส่งขอ้ความไปใหก้บัไคลเอน็ตค์อื 'Welcome to my Chat room!' โดย
ขอ้ความดงักล่าวจะตอ้งถูกแปลงเป็นไบตเ์สยีก่อน (บรรทดัที ่17) ดว้ยเมธอด str.encode() บรรทดัที ่19 
โปรแกรมจะวนลูปเพื่อใหเ้ซริฟ์เวอรท์ างานไปเรือ่ยๆ แบบไม่รูจ้บ เมือ่เซริฟ์เวอรส์่งขอ้ความว่า 
'Welcome to my Chat room!' ไปใหก้บัไคลเอน็ตแ์ลว้ เซริฟ์เวอรจ์ะรอรบัขอ้มลูจาก Socket ว่าเครือ่ง
ไคลเอน็ตส์่งขอ้มลูมาใหห้รอืยงั (บรรทดัที ่20) ถา้มกีารส่งขอ้มลูมายงัเซริฟ์เวอร ์ขอ้มลูเหล่านัน้จะถูก
แปลงจากไบตเ์ป็นสตรงิเสยีก่อนดว้ยเมธอด bytes.decode() แต่ถา้ไคลเอน็ตไ์มส่่งขอ้มลูเขา้มา 
เซริฟ์เวอรจ์ะรอไปเรือ่ยๆ ขอ้มลูทีถู่กแปลงเป็นสตรงิแลว้จะน าไปตรวจสอบว่าขอ้มลูดงักล่าวมคีวามยาว
หรอืไม ่(บรรทดัที ่21) ถา้ค่าในตวัแปร message เท่ากบั 0 แสดงว่าไคลเอน็ตก์ดปุ่ ม Enter เท่านัน้ โดย
ไมพ่มิพข์อ้ความใดๆ เลย ส่งผลใหเ้ซริฟ์เวอรพ์มิพข์อ้ความว่า "Client diconnected" และปิดการ
เชื่อมต่อกบัไคลเอน็ตน์ัน้ๆ ทนัท ีและหลุดออกจากลูป while ชัน้ใน (บรรทดัที ่19) ทนัทดีว้ยค าสัง่ break  

 แต่ถา้ค่าในตวัแปร message ไมเ่ท่ากบั 0 แสดงว่าไคลเ์อนตส์่งขอ้มลูเขา้มา เซริฟ์เวอรจ์ะพมิพ์
ขอ้ความดงักล่าว (บรรทดัที ่26) ออกทางจอภาพของฝัง่เซริฟ์เวอร ์และส่งสตรงิค าว่า input('> ') ใหก้บั
ไคลเอน็ต ์(บรรทดัที ่27) เมือ่ค าสัง่นี้ไปปรากฎในฝัง่ไคลเอน็ตจ์ะถูกแปลความหมายคอื ฟังชนั input() 
ซึง่จะกลายเป็น prompt บนฝัง่ไคลเอน็ตน์ัน่เอง สรปุการท างานของเซริฟ์เวอรค์อื เซริฟ์เวอรจ์ะปิดการ
เชื่อมต่อจากไคลเอน็ตเ์มือ่ไคลเอน็ตก์ดปุ่ ม Enter อยา่งเดยีวเท่านัน้ 

ตวัอยา่งโปรแกรม Chat ในฝัง่ไคลเอน็ตแ์สดงไดด้งันี้ 

Program Example 15.8: Chat Client Script 

1 '''Chat Client Script''' 

2 from socket import * 

3  

4 HOST = 'localhost' 

5 PORT = 5000 

6 BUFFER_SIZE = 1024 

7 ADDRESS = (HOST, PORT) #(127.0.0.1, 5000) 

8  

9 server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) 

10 server.connect(ADDRESS) 

11 messageFromServer =  bytes.decode(server.recv(BUFFER_SIZE)) 

12 print(messageFromServer) 

13  

14 while True: 

15     message = input('> ') 

16     if not message: 

17         break 

18     server.send(str.encode(message)) 

19     reply = bytes.decode(server.recv(BUFFER_SIZE)) 

20     if not reply: 

21         print('Server disconnected') 

22         break 

23     print(reply) 
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24 server.close() 

เมือ่สัง่รนัโปรแกรม Chat ไคลเอน็ตบ์น MS-DOS จะไดผ้ลลพัธด์งันี้ 

 

ทดสอบพมิพข์อ้ความบนฝัง่ไคลเอน็ต ์เช่น 'I'm client' จะไดผ้ลลพัธด์งันี้ 

 

ขอ้ความ 'I'm client' จะไปปรากฎทีฝั่ง่เซริฟ์เวอร ์ใหท้ดสอบพมิพข์อ้ความว่า 'I'm server' บนฝัง่
เซริฟ์เวอร ์ 

 

ขอ้ความจะปรากฎบนฝัง่ไคลเอน็ตด์งัรปูดา้นล่าง ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม Enter จะท าใหไ้คลเอน็ตย์ตุกิารท างาน
ทนัทดีงัรปู 

 

ส าหรบัโปรแกรมบนฝัง่เซริฟ์เวอรจ์ะปิดการเชื่อมต่อของไคลเอน็ต ์และรอการเชื่อมต่อจากไคลเอน็ต์
เครือ่งอื่นๆ ต่อไป 
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ส าหรบัตวัอยา่งโปรแกรม Chat Client จะมลีกัษณะการท างานคลา้ยกบัฝัง่เซริฟ์เวอร ์แต่แตกต่างกนัคอื 
โปรแกรมฝัง่ไคลเอน็ตจ์ะยตุกิารท างานทนัทเีมือ่กดปุ่ ม Enter แต่เซริฟ์เวอรจ์ะท างานต่อไปเรือ่ยๆ โดย
ไมย่ตุกิารท างานจนกว่าผูใ้ชจ้ะปิดโปรแกรม 

5. โปรแกรม Chat ท่ีสามารถรองรบัไคลเอน็ตพ์ร้อมๆ กนัหลายเครื่อง 

จากตวัอยา่ง Chat ทีผ่่านมาในหวัขอ้ทีแ่ลว้ มขีอ้จ ากดัคอื ในขณะหน่ึงๆ จะมเีพยีงไคลเอน็ต์
เครือ่งเดยีวเท่านัน้ทีส่ามารถสื่อสารกบัเซริฟ์เวอรไ์ด ้โดยไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ตอ้งรอจนกว่าไคลเอน็ตท์ีก่ าลงั
สื่อสารอยูจ่ะยตุกิารท างาน ในตวัอยา่งนี้ผูเ้ขยีนจะปรบัปรงุใหเ้ซริฟ์เวอรส์ามารถรองรบัการเชื่อมต่อจาก
ไคลเอน็ตไ์ดพ้รอ้มๆ กนั โดยใชคุ้ณสมบตัเิรือ่งของเธรดในหวัขอ้ทีผ่่านมาช่วยในการท างาน เมือ่
ไคลเอน็ตร์อ้งขอมายงัเซริฟ์เวอร ์เซริฟ์เวอรจ์ะสรา้งเธรด (Spawns) เพื่อจดัการสื่อสารกบัไคลเอน็ต ์
(Client Handler) เหล่านัน้โดยแยกเป็นอสิระจากกนั แสดงดงัรปูที ่15.6 
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รปูที ่15.6 แสดงการท างานของเซริฟ์เวอรท์ีส่ามารถรองรบัไคลเอน็ตไ์ดพ้รอ้มๆ กนั 

  ไคลเอน็ตร์อ้งขอการเชื่อมต่อไปยงัเซริฟ์เวอรผ์่าน Socket 

  เมือ่เซริฟ์เวอรย์อมรบัการเชื่อมต่อจากไคลเอน็ตแ์ลว้ เซริฟ์เวอรจ์ะสรา้งเธอด (Spawns) 
เพื่อจดัการกบัไคลเอน็ต ์(Client Handler) แต่ละเครือ่ง 

  ไคลเอน็ตส์่งและรบั (send/recv) ขอ้มลูกบัเซริฟ์เวอร ์ผ่าน Socket (Socket Connection) 
ยตุกิารเชื่อมต่อโดยกดปุ่ ม Enter โดยปราศจากขอ้ความใดๆ 

 ขัน้ตอนออกแบบโปรแกรม Chat 

1. ออกแบบฐานขอ้มลูส าหรบัเกบ็ขอ้ความที่ไคลเอน็ตส์นทนากนั 
2. ออกแบบเซริฟ์เวอรท์ีส่ามารถจดัการกบัไคลเอน็ตไ์ดห้ลายๆ เครือ่งพรอ้มกนั (Spawns) 

โดยการลงทะเบยีนดว้ยชื่อผูใ้ช ้(User name), เกบ็และดงึขอ้มลู (Store/Retrieve) การ
สนทนาจากฐานขอ้มลูใหก้บัไคลเอน็ต,์ ส่งขอ้ความไปยงัทุกๆ ไคลเอน็ต ์
(Broadcasting), ยตุกิารเชื่อมต่อเมือ่ผูใ้ชย้กเลกิการใชง้าน (โดยกดปุ่ ม Enter ที่
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ปราศจากขอ้ความใดๆ), ลอ็คและปลดปล่อยทรพัยากรที่ใชท้ างานรว่มกนัเพื่อให้
ทรพัยากรเหล่านัน้ถูกเขา้ใชง้านอย่างถูกตอ้ง (เนื่องจากโปรแกรมเขยีนดว้ยเธรด) 

3. ออกแบบไคลเอน็ตท์ีส่ามารถสนทนาโตต้อบกบัไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ไดพ้รอ้มกนัหลายๆ 
เครือ่ง และยตุกิารท างานของโปรแกรมดว้ยการกดปุ่ ม Enter โดยปราศจากขอ้ความ
ใดๆ ส าหรบัรปูแบบการท างานทัง้ระบบแสดงในรปูที ่15.7  
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รปูที ่15.7 แสดงภาพรวมของโปรแกรม Chat 

 

สร้างโปรแกรมช่ือ chatDatabase.py เพ่ือใช้ส าหรบัเกบ็ข้อมลูการสนทนา 

Program Example chatDatabase.py:  

1 '''Chat Database Script''' 

2 class chatRecord(): 

3     def __init__(self): 

4         self.data = [] 

5  

6     def addMessage(self, message): 

7         self.data.append(message) 

8  

9     def getMessage(self, messageID): 

10         if len(self.data) == 0: 

11             return 'No message yet!' 

12         elif messageID == 0: #get all message for database 

13             return '\n'.join(self.data) 

14         elif messageID != 0: #get a chunk of message 

15             temp = self.data[messageID:] 
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16             return '\n'.join(temp) 

17         else: 

18             return "\n" 

จากตวัอยา่งโปรแกรม chatDatabase.py แสดงการสรา้งฐานขอ้มลูอยา่งงา่ยเพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูการ
สนทนาระหว่างไคลเอน็ต ์โดยฐานขอ้มลูดงักล่าวยงัมจีุดอ่อนคอื ขอ้มลูการสนทนาจะสญูหายเมือ่ยตุกิาร
ท างานของเซริฟ์เวอร ์ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใหข้อ้มลูการสนทนาถูกเกบ็แบบถาวร ผูเ้ขยีนแนะน า
ใหเ้กบ็เป็น Text ไฟล ์(เหมาะส าหรบัไคลเอน็ตท์ีม่จี านวนน้อย), เกบ็ใน XML ไฟล ์(จ านวนไคลเอน็ต์
ปานกลาง) และเกบ็ในฐานขอ้มลู เช่น MySQL, Oracle, Informix (ส าหรบัไคลเอน็ต์จ านวนมาก) 

 บรรทดัที ่2 - 4 สรา้งคลาสชื่อ chatRecord() โดยมคีอนสตรกัเตอรท์ าหน้าทีก่ าหนดค่าเริม่ต้น
ใหก้บัตวัแปรชนิดลสิตช์ื่อ data เพื่อท าหน้าทีเ่กบ็ขอ้ความการสนทนาของไคลเอน็ตท์ัง้หมด บรรทดัที ่6 
– 7 สรา้งเมธอดชื่อ addMessage() ท าหน้าทีเ่พิม่ขอ้ความการสนทนาไวใ้นตวัแปร data โดยใชเ้มธอด 
append() มพีารามเิตอร ์1 ตวัคอื message (ขอ้ความการสนทนา) บรรทดัที ่9 – 18 สรา้งเมธอดชื่อว่า 
getMessage() ท าหน้าดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลู (ในตวัแปร data) โดยมพีารามเิตอร ์1 ตวั (messageID) 
คอื หมายเลขบรรทดัของขอ้ความในฐานขอ้มลู ถา้ messageID เท่ากบั 0 โปรแกรมจะดงึขอ้มลูทัง้หมด
ในฐานขอ้มลูส่งกลบัไปใหก้บัไคลเอน็ต ์ถา้ messageID เป็นเลขจ านวนเตม็ทีไ่มเ่ท่ากบั 0 โปรแกรมจะ
ดงึขอ้มลูตัง้แต่ต าแหน่งบรรทดัใน messageID ถงึ ต าแหน่งขอ้มลูบรรทดัสุดทา้ยของตวัแปร data 
ส าหรบัค าสัง่ '\n'.join(self.data) ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อขอ้ความในตวัแปร data เขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น data[0] = 
'Hello', data[1] = 'World!' และ data[2] = 'Python'  เมือ่ใชค้ าสัง่ '\n'.join(self.data) จะไดผ้ลลพัธค์อื 
'Hello\nWorld!\nPython' ถา้ตวัแปร data ไมม่ขีอ้มลูใดๆ เกบ็อยูโ่ปรแกรมจะคนืค่าใหก้บัไคลเอน็ตเ์ป็น 
'No message yet!' 

 

สร้างโปรแกรมช่ือ ChatServer.py เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นเซิรฟ์เวอรส์ าหรบัโปรแกรม Chat  

Program Example ChatServer.py 

1 '''Chat Server for a multi-client chat room''' 

2 from socket import * 

3 from chatDatabase import chatRecord 

4 from threading import Thread 

5 import threading 

6 from time import ctime 

7                  

8 class clientHandler(Thread): 

9     def __init__(self, client, record, address): 

10         Thread.__init__(self) 

11         self._client = client 

12         self._record = record 

13         self._address = address 

14          

15     #broadcasting chat messages to all connected clients 
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16     def broadCastingMessage(self, activeClient, message): 

17     #Do not send the message to server and the client who has 

send the message to us 

18         for socket in CONNECTIONS_LIST: 

19             if socket != server and socket != activeClient: 

20                 try: 

21                     broadcastMessage = str.encode(message)  

22                     socket.send(broadcastMessage) 

23                 except: 

24                     # broken socket connection may be, chat 

client pressed ctrl+c for example 

25                     print ("Client (%s) is offline" 

%self._address) 

26                     broadCastingMessage(socket, ("Client (%s) 

is offline" %self._address)) 

27                     socket.close() 

28                     CONNECTIONS_LIST.remove(socket) 

29  

30     def run(self): 

31         self._client.send(str.encode('Welcome to the chat 

room')) 

32         self._name = bytes.decode(self._client.recv(BUFSIZE)) 

33         #Geting all messages from database and send them to 

client in the first time 

34         allMessage = self._record.getMessage(0)  

35         self._client.send(str.encode(allMessage)) 

36         while True: 

37             message = 

bytes.decode(self._client.recv(BUFSIZE)) 

38             if not message: 

39                 print('Client disconnected') 

40                 self._client.close() 

41                 CONNECTIONS_LIST.remove(self._client) 

42                 break 

43             else: 

44                 message = ctime() + ': [' + self._name + '] -

->' + message 

45                 self._record.addMessage(message) 

46                 #Broadcasing a new messages to every clients 

47                 threadLock.acquire() 

48                 self.broadCastingMessage(self._client, 

message) 

49                 threadLock.release() 

50  

51 HOST = 'localhost' 

52 PORT = 5000 

53 BUFSIZE = 4096 

54 ADDRESS = (HOST, PORT) #(127.0.0.1, 5000) 

55 # List to keep track of all socket connections 

56 CONNECTIONS_LIST = [] 

57 # Creating Threads Synchronization 

58 threadLock = threading.Lock() 

59 record = chatRecord() 
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60 server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) 

61 server.bind(ADDRESS) 

62 server.listen(10) 

63 # Add server socket to the list 

64 CONNECTIONS_LIST.append(server) 

65 print ("Chat server started on port " + str(PORT)) 

66   

67 while True: 

68     print('Waiting for connection...') 

69     client, address = server.accept() 

70     print('...connected from:', address) 

71     # Lock CONNECTIONS_LIST for inserting connected client 

72     threadLock.acquire() 

73     CONNECTIONS_LIST.append(client) 

74     # Release CONNECTIONS_LIST 

75     threadLock.release() 

76     handler = clientHandler(client, record, address) 

77     handler.start() 

จากตวัอยา่งโปรแกรม ChatServer.py แสดงการสรา้งเซริฟ์เวอร ์Chat บรรทดัที ่3 น าเขา้ฐานขอ้มลูทีไ่ด้
สรา้งไวแ้ลว้คอื แฟ้ม chatDatabase.py เขา้มาท างาน โดยใชค้ าสัง่ form chatDatabase import 
chatRecord (ชื่อคลาสในแฟ้ม chatDatabase.py) บรรทดัที ่4 – 5 น าเขา้โมดลู threading เพื่อใช้
ส าหรบัสรา้งเธรดของไคลเอน็ตแ์ต่ละเครือ่ง บรรทดัที ่6 น าเขา้โมดลู time เพื่อใชส้รา้งวนัและเวลา 

 บรรทดัที ่8 สรา้งคลาสชื่อ clientHandler() ท าหน้าทีจ่ดัการไคลเอน็ตท์ีเ่ชื่อมต่อเขา้มายงั
เซริฟ์เวอร ์Chat โดยคลาสดงักล่าวสบืทอดคุณสมบตัมิาจากคลาส Thread ซึง่ส่งผลใหค้ลาส 
clientHandler มคีุณสมบตัเิป็นเธรดไปดว้ย ในคลาสนี้สรา้งคอนสตรกัเตอร ์(บรรทดัที ่9 - 13) ท าหน้าที่
ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัตวัแปรต่างๆ ก่อนคลาสดงักล่าวจะท างาน ส าหรบัค่าเริม่ต้นทีก่ าหนดคอื ออ็ป
เจก็ตข์องไคลเอน็ต ์(self._client), ตวัแปรทีอ่า้งองิไปยงัฐานขอ้มลู (self._record) และหมายเลขไอพี
แอดเดรส (self._address) บรรทดัที ่16 โปรแกรมสรา้งเมธอดชื่อ broadCastingMessage() ท าหน้าที่
ส่งขอ้ความสนทนาจากไคลเอน็ตเ์ครือ่งใดเครือ่งหนึ่งไปยงัทุกๆ เครือ่งทีก่ าลงัสื่อสารกบัเซริฟ์เวอร ์Chat 
อยู ่เมธอดนี้ตอ้งการพารามเิตอร ์2 ตวัคอื ออ็ปเจก็ต์ (activeClient) ของไคลเอน็ตเ์ครือ่งใดเครือ่งหนึ่งที่
ก าลงัเชื่อมต่ออยู ่และขอ้ความ (message) ทีไ่คลเอน็ตต์อ้งการส่งไปยงัไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ทัง้หมดทีอ่ยูใ่น
ระบบ บรรทดัที ่18 โปรแกรมน าเอาออ็ปเจก็ตข์อง Socket ทีเ่กบ็รวบรวมไวใ้นตวัแปร 
CONNECTIONS_LIST มาตรวจสอบว่าเป็นออ็ปเจก็ต ์Socket ของเซริฟ์เวอรห์รอืไม ่หรอืเป็นออ็ป
เจก็ตข์องตนเองหรอืไม ่อธบิายง่ายๆ คอื ถา้ไคลเอน็ต ์A ส่งขอ้ความไปยงัไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ในระบบ 
ขอ้ความดงักล่าวไมค่วรถูกส่งไปยงั Socket ของเซริฟ์เวอรแ์ละ Socket ของตวัเอง (ไคลเอน็ต ์A) โดยใช้
เงือ่นไขในโปรแกรมบรรทดัที ่19 ต่อจากนัน้บรรทดัที ่21 โปรแกรมวนลูปส่งขอ้ความสนทนาไปยงัทุกๆ 
เครือ่งยกเวน้เซริฟ์เวอรแ์ละตวัเอง ถา้โปรแกรมไมส่ามารถส่งขอ้ความไปยงัเครือ่งไคลเอน็ตใ์ดๆ ได ้
เซริฟ์เวอรจ์ะส่งขอ้ความไปบอกไคลเอน็ตอ์ื่นๆ ว่ามไีคลเอน็ตบ์างตวัไมส่ามารถเชื่อมต่อได ้และ
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โปรแกรมจะท าการปิด Socket ของไคลเอน็ตเ์ครือ่งทีไ่มต่อบสนอง และลบออ็ปเจก็ตข์องไคลเอน็ต์
ดงักล่าวออกจากตวัแปร CONNECTIONS_LIST (บรรทดัที ่25 - 28) โดยค าสัง่ทัง้หมดจะท างานอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของค าสัง่ try…except  

 บรรทดัที ่30 โปรแกรมท าการโอเวอรไ์รดเ์มธอด run() ของคลาส Thread เพื่อท าหน้าทีค่วบคุม
การสนทนาระหว่างไคลเอน็ต ์โดยเริม่ตน้เซริฟ์เวอรจ์ะส่งขอ้ความว่า 'Welcome to the chat room' 
(บรรทดัที ่31) ไปใหไ้คลเอน็ตก่์อน จากนัน้ไคลเอน็ตจ์ะส่งชื่อผูใ้ชก้ลบัไปใหเ้ซริฟ์เวอร ์(บรรทดัที ่32) 
ขัน้ตอนต่อไปเซริฟ์เวอรจ์ะส่งขอ้มลูการสนทนาทีม่อียู่ทัง้หมดในฐานขอ้มลูไปใหก้บัไคลเอน็ต ์(บรรทดัที ่
34 - 35) จากนัน้เซริฟ์เวอรจ์ะท าการวนลปูดว้ยค าสัง่ while True: ซึง่จะท าใหโ้ปรแกรมท างานไปเรือ่ยๆ 
จนกว่าจะปิดโปรแกรม บรรทดัที ่37 – 49 โปรแกรมเซริฟ์เวอรจ์ะรบัขอ้มลูจากไคลเอน็ตเ์ครือ่งใดเครือ่ง
หนึ่งทีส่่งเขา้มา และส่งขอ้ความดงักล่าวไปใหก้บัไคลเอน็ตเ์ครือ่งอื่นๆ พรอ้มกนัทัง้หมด ถา้ไคลเอน็ต์
เครือ่งใดๆ กดปุ่ ม Enter 1 ครัง้ เซริฟ์เวอรจ์ะถอืว่าเป็นการยตุกิารเชื่อมต่อของไคลเอน็ตเ์ครือ่งนัน้ๆ  
(บรรทดัที ่38) แต่ถา้เป็นขอ้ความปกต ิเซริฟ์เวอรจ์ะเรยีกใชง้านเมธอด broadCastingMessage() เพื่อ
ส่งขอ้ความไปยงัทุกๆ ไคลเอน็ต ์แต่การเรยีกใชเ้มธอด broadCastingMessage() อาจจะถูกเรยีกใชจ้าก
เธรดอื่นๆ พรอ้มๆ กนัได ้ดงันัน้เซริฟ์เวอรจ์ะใชคุ้ณสมบตักิารลอ็ค (threadLock.acquire()) เมธอด 
broadCastingMessage() ไวก่้อน เพื่อไมใ่หเ้ธอดอื่นๆ เขา้มาแย่งใชง้าน เมือ่ใชง้านเมธอด 
broadCastingMessage() เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เซริฟ์เวอรจ์ะปลดปล่อยทรพัยากรดว้ยเมธอด 
threadLock.release() เพื่อใหเ้ธรด (ไคลเอน็ตเ์ครือ่งอื่นๆ) อื่นๆ เรยีกใชเ้มธอด 
broadCastingMessage() บา้ง 

 บรรทดัที ่53 ผูเ้ขยีนท าการเปลีย่นขนาดของบฟัเฟอรจ์าก 1024 จากในตวัอย่างทีผ่่านมาเป็น 
4098 เนื่องจากตอ้งการใหโ้ปรแกรมสามารถรองรบัขอ้ความทีม่ขีนาดยาวขึน้ บรรทดัที ่56 สรา้งตวัแปร
ชนิดลสิตช์ื่อ CONNECTIONS_LIST เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ออ็ปเจก็ตข์อง Socket ไคลเอน็ตท์ุกๆ เครือ่ง
เอาไว ้รวมถงึออ็ปเจก็ต ์Socket ของเซริฟ์เวอรด์ว้ย เพราะตอ้งการใชอ้า้งองิในกรณทีีต่อ้งการส่ง
ขอ้ความไปยงัทุกๆ เครือ่งไคลเอน็ตน์ัน่เอง บรรทดัที ่58 สรา้งตวัแปรส าหรบัใชล้๊อคและปลดปล่อย
ทรพัยากรในกรณีทีอ่าจจะเกดิการแยง่ชงิกนัเขา้ใชง้านของไคลเอน็ตเ์ธรด บรรทดัที ่59 สรา้งอนิสแตนซ์
ของคลาส chatDatabase เพื่อใชเ้กบ็ขอ้มลูการสนทนา บรรทดัที ่64 เพิม่ออ็ปเจก็ต ์Socket ของ
เซริฟ์เวอรไ์วใ้นตวัแปร CONNECTIONS_LIST เพื่อใชส้ าหรบัอ้างองิในอนาคต บรรทดัที ่67 - 77 
เซริฟ์เวอรท์ าการวนลปูรอรบัการเชื่อมต่อจากไคลเอน็ต์ เมือ่มไีคลเอน็ตร์อ้งขอเขา้มา และเซริฟ์เวอร์
ยอมรบัการเชื่อมต่อดงักล่าวแลว้ เซริฟ์เวอรจ์ะเกบ็ออ็ปเจก็ต ์Socket ของไคลเอน็ตไ์วใ้นตวัแปร 
CONNECTIONS_LIST ไปเรือ่ยๆ จากนัน้เซริฟ์เวอรจ์ะสรา้งเธรดของไคลเอน็ต ์โดยมพีารามเิตอร ์3 
ตวัคอื ออ็ปเจก็ต ์Socket ของไคลเอน็ต ์(client), ออ็ปเจก็ตฐ์านขอ้มลู (record) และหมายเลขไอพี
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แอดเดรส (address) แลว้เซริฟ์เวอรก์ท็ าการเริม่ตน้เธรดทนัท ี(บรรทดัที ่77) ส่งผลใหเ้ธรดแต่ละเธรดที่
สรา้งขึน้จะดแูลไคลเอน็ตแ์ต่ละเครือ่งแบบ 1 เธรด ต่อ 1 เครือ่งนัน่เอง  

 
Note: ในตวัอยา่งทีผ่่านมาทัง้หมด โปรแกรมจะท างานอยูภ่ายในเครือ่งเดยีวเท่านัน้ ถา้
ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใหเ้ซริฟ์เวอรแ์ละไคลเอน็ตท์ างานอยูต่่างเครือ่งกนั ใหก้ าหนด 
HOST จาก 'localhost' เป็นหมายเลขไอพแีอดเดรสแทน เช่น HOST = '192.168.1.10' และ
ไคลเอน็ตจ์ะตอ้งก าหนด HOST ใหเ้หมอืนกบัฝัง่เซริฟ์เวอรด์ว้ย 

 

สร้างโปรแกรมช่ือ ChatClient.py เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นไคลเอน็ต ์ 

Program Example ChatClient.py 

1 '''Chat Client for a multi-client chat room''' 

2 from socket import * 

3  

4 HOST = 'localhost' 

5 PORT = 5000 

6 BUFSIZE = 4096 

7 ADDRESS = (HOST, PORT) #(127.0.0.1, 5000) 

8  

9 server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) 

10 server.connect(ADDRESS) 

11 messageFromServer =  bytes.decode(server.recv(BUFSIZE)) 

12 print(messageFromServer) 

13 name = input('Enter your name: ') 

14 userName = str.encode(name) 

15 server.send(userName) 

16  

17 while True: 

18     receiveMessage = bytes.decode(server.recv(BUFSIZE)) 

19     if not receiveMessage: 

20         print('Server disconnected') 

21         break 

22     print(receiveMessage) 

23     sendMessage = input('> ') 

24     if not sendMessage: 

25         print('Server disconnected') 

26         break 

27     server.send(str.encode(sendMessage)) 

28 server.close() 

จากตวัอยา่งโปรแกรม ChatClient.py แสดงการสรา้งไคลเอน็ต ์Chat ซึง่เหมอืนในตวัอยา่งที ่15.8 ทุก
ประการ แตกต่างกนัคอื ขนาดของบฟัเฟอรก์ าหนดใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้จาก 1024 เป็น 4096 ดงัในบรรทดั
ที ่6 

ขัน้ตอนการสัง่รนัโปรแกรม ChatServer และ ChatClient 
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1) สัง่รนั ChatServer.py ผ่านทาง Python IDLE โดยการกดปุ่ ม F5 หรอืเลอืกเมนู Run  
Run Module F5 ดงัรปู 

 

2) สัง่รนั ChatClient.py ผ่านทาง MS-DOS โดยใชค้ าสัง่ python ChatClient.py และกดปุ่ ม 
Enter จากนัน้ใหท้ดสอบ Chat ดงัรปูดา้นล่าง 

  

 

 

จบบทท่ี 15 
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บทท่ี 16 

การเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศภมิูศาสตรเ์บือ้งต้น 
(Introduction to Geographic Information System Programming: GISP) 

 
ท่ีมา: www.winona.edu 

 

1. ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์(Geographic Information System: GIS ) 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์คอืกระบวนการท างานเกีย่วกบัขอ้มลูในเชงิพืน้ทีด่ว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์เพื่อใชก้ าหนดขอ้มลูและสารสนเทศทีม่คีวามสมัพนัธก์บัต าแหน่งในเชงิพืน้ที ่เช่น ทีอ่ยู่
อาศยั ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยสมัพนัธก์บัต าแหน่งในแผนที ่เสน้รุง้ และเสน้แวง  

ขอ้มลูและแผนทีใ่น GIS เป็นระบบขอ้มลูสารสนเทศทีอ่ยูใ่นรปูของตารางขอ้มลูและฐานขอ้มลู 
ซึง่รปูแบบและความสมัพนัธข์องขอ้มลูเชงิพืน้ทีท่ ัง้หลายสามารถน ามาวเิคราะหด์ว้ย GIS เพื่อท าใหส้ื่อ
ความหมายในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทีส่มัพนัธก์บัเวลาได ้เช่น การแพรข่ยายของโรคระบาด การ
เคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน การบุกรุกท าลาย การเปลีย่นแปลงของการใชพ้ืน้ที ่ฯลฯ ขอ้มลูเหล่านี้ เมือ่ปรากฏบน
แผนทีท่ าใหส้ามารถแปลและสื่อความหมายใชง้านไดง้า่ย (ขอ้มลูตน้ฉบบัทัง้หมดคดัลอกมาจาก 
http://www.gisthai.org/) 

GIS เป็นระบบขอ้มลูข่าวสารทีเ่กบ็ไวใ้นคอมพวิเตอร ์แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกบั
สภาพภมูศิาสตรอ์ื่นๆ สภาพการท างานของระบบสมัพนัธก์บัสดัส่วนระยะทางและพืน้ทีจ่รงิบนแผนที ่
ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ใน GIS มลีกัษณะเป็นขอ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial Data) ทีแ่สดงในรปูของภาพ (graphic) 
แผนที ่(map) ทีเ่ชื่อมโยงกบัขอ้มลูเชงิบรรยาย (Attribute Data) หรอืฐานขอ้มลู (Database) การ
เชื่อมโยงขอ้มลูทัง้สองประเภทเขา้ดว้ยกนั จะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถทีจ่ะแสดงขอ้มลูทัง้สองประเภทได้
พรอ้มๆ กนั  
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องคป์ระกอบของ GIS (Components of GIS) 

องคป์ระกอบหลกัของระบบ GIS จดัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ คอื อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
(Hardware) โปรแกรม (Software) ขัน้ตอนการท างาน (Methods) ขอ้มลู (Data) และบุคลากร (People) 
ดงัรปูที ่16.1 โดยมรีายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ 

1. อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์คอื เครือ่งคอมพวิเตอรร์วมไปถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น 
Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรอือื่นๆ เพื่อใชใ้นการน าเขา้ขอ้มลู ประมวลผล 
แสดงผล และผลติผลลพัธข์องการท างาน 

2. ซอฟตแ์วร ์คอืชุดของค าสัง่ส าเรจ็รปู เช่น โปรแกรม ArcGIS, QGIS, MapInfo เป็นตน้ 
ซึง่ประกอบดว้ยฟังก์ชนัการท างานและเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นต่างๆ ส าหรบัน าเขา้และ
ปรบัแต่งขอ้มลู จดัการระบบฐานขอ้มลู เรยีกคน้ วเิคราะห ์และจ าลองภาพ 

3. ขอ้มลู คอืขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ะใชใ้นระบบ GIS และถูกจดัเกบ็ในรปูแบบของฐานขอ้มลูโดย
ไดร้บัการดแูลจากระบบจดัการฐานขอ้มลูหรอื DBMS ขอ้มลูจะเป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัรองลงมาจากบุคลากร  

4. บุคลากร คอื ผูป้ฏบิตังิานซึง่เกีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เช่น ผูน้ าเขา้
ขอ้มลู ช่างเทคนิค ผูด้แูลระบบฐานขอ้มลู ผูเ้ชีย่วชาญส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลู ผูบ้รหิาร
ซึง่ตอ้งใชข้อ้มลูในการตดัสนิใจ บุคลากรจะเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดในระบบ GIS 
เนื่องจากถ้าขาดบุคลากร ขอ้มลูทีม่อียู่มากมายมหาศาลนัน้กจ็ะเป็นเพยีงขยะไม่มคีุณค่า
ใดเลยเพราะไมไ่ดถู้กน าไปใชง้าน อาจจะกล่าวไดว้่าถ้าขาดบุคลากรกจ็ะไม่มรีะบบ GIS 

5.  วธิกีารหรอืขัน้ตอนการท างาน คอืวธิกีารทีอ่งคก์รนัน้ๆ น าเอาระบบ GIS ไปใชง้านโดย
แต่ละระบบ แต่ละองคก์รยอ่มมคีวามแตกต่างกนัออกไป ฉะนัน้ผูป้ฏบิตังิานตอ้งเลอืก
วธิกีารในการจดัการกบัปัญหาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัของหน่วยงานนัน้ๆ เอง 

 

รปูท่ี 16.1 แสดงองคป์ระกอบของ GIS 
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 ส าหรบัความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัระบบ GIS อยูน่อกเหนือหนงัสอืเล่มนี้ ผูท้ีส่นใจสามารถอ่าน
เพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอืหรอืต าราเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรท์ีม่จี าหน่ายอยูท่ ัว่ไป หรอือ่านได้
จากเวบ็ไซต ์http://www.gisthai.org/ การเขยีนโปรแกรมกบัระบบ ArcGIS ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งมี
ความรูเ้กี่ยวกบัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุดว้ย ซึง่สามารถอ่านไดจ้ากบทที ่11 ในหนงัสอืเล่มนี้  

ในบทน้ีผูเ้ขยีนมเีป้าหมายเพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขยีนโปรแกรมไพธอนควบคุมการท างานของ
ซอฟตแ์วรใ์นองคป์ระกอบขอ้ที ่2 ของ GIS ดา้นบน ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้
ผูอ่้านควรตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใชง้านระบบ GIS (ArcGIS) มาบา้งพอสมควร ส าหรบั
ซอฟตแ์วรท์ีผู่เ้ขยีนน ามาทดสอบการเขยีนโปรแกรมคอื ArcGIS (ESRI) เวอรช์นั 10.x ซึง่เป็นซอฟตแ์วร์
ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการประมวลผลขอ้มลูดา้น GIS ในปัจจบุนั 

 

2. การติดตัง้โปรแกรม ArcGIS 
โปรแกรม ArcGIS เป็นซอฟตแ์วรท์ีใ่ชส้ าหรบัประมวลผลงานดา้น GIS ซึง่ครอบคลุม

การท างานดา้น GIS เกอืบทัง้หมด ผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้ทดลองใชง้านไดฟ้รี
ประมาณ 60 วนั ไดจ้าก http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial 
ปัจจบุนัเป็นเวอรช์นัที ่10.2 ในขัน้ตอนก่อนการดาวน์โหลดผูใ้ชต้อ้งท าการลงทะบยีนเพื่อขอ 
Authorize number ผ่านทาง email ส าหรบัขัน้ตอนการตดิตัง้ ArcGIS เวอรช์นัทดลอง 
(ArcGIS_Desktop_10xx_xxxxxx.exe) ดงันี้คอื 

 ตอ้งตดิตัง้ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 หรอืสงูกว่าก่อนเสมอ 

 ถา้มซีอพตแ์วร ์ArcGIS เวอรช์นัเก่า ใหถ้อนการตดิตัง้เวอรช์นัเดมิออกก่อน 

 ดบัเบลิคลกิแฟ้มชื่อ ArcGIS_Desktop_10xx_xxxxxx.exe เพื่อท าการขยาย
แฟ้มทีใ่ชใ้นการตดิตัง้ (ใหเ้กบ็แฟ้มทีข่ยายใน C:\temp เป็นตน้) 

 ดบัเบลิคลกิแฟ้ม Setup.exe เพื่อตดิตัง้ ArcGIS จะปรากฏหน้าต่างแสดง
ลขิสทิธิ ์(license agreement) ใหผู้ใ้ชเ้ลอืก accept  เลอืกตดิตัง้แบบ
สมบรูณ์ (Complete)  คลกิ next เพื่อยอมรบัการตดิตัง้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะ
เสรจ็สิน้การตดิตัง้ 

การลงทะเบยีนเพื่อขอใชง้าน ArcGIS เวอรช์นัทดลอง 
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 โปรแกรมจะเปิด ArcGIS administrator ใหผู้ใ้ชเ้ลอืก ArcGIS for Desktop 
Advanced (Single Use) และคลกิที ่Authorize Now 

 เลอืก I have installed my software and need to authorize it และคลกิ next 

 เลอืก Authorize with Esri now using the Internet (คอมพวิเตอรต์อ้งเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตดว้ย แต่ถา้ไมไ่ดเ้ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตใหเ้ลอืก authorize ผ่าน 
email แทนกไ็ด)้ และคลกิ next 

 ป้อนขอ้มลูผูใ้ชง้านใหค้รบและคลกิ next 

 ป้อนขอ้มลู Authorization number ซึง่ขึน้ตน้ดว้ย EVAxxxxxxxxx เช่น 
EVA280525629 (ตวัเลขดงักล่าวไดจ้ากขัน้ตอนก่อนการดาวน์โหลด
ซอฟตแ์วร)์ 

 เมือ่ลงทะเบยีนแบบ online เสรจ็แลว้ (ใชเ้วลาประมาณ 30 – 60 วนิาท)ี ให้
เลอืก finish 

 ปิดโปรแกรม ArcGIS administrator, โปรแกรมพรอ้มใชง้านแลว้  

ส าหรบัโปรแกรม ArcGIS รุ่นทดลองสามารถใชง้านซอฟตแ์วรไ์ด้ครบทุกฟังชนั แต่ใชง้านได้
เพยีง 60 วนัเท่านัน้ 

1. การเรยีกใชง้านไพธอน 
ขณะท าการตดิตัง้ ArcGIS เวอรช์นั 10.x โปรแกรมจะท าการตดิตัง้ไพธอนเวอรช์นั 
2.7.x ใหโ้ดยอตัโนมตั ิผูใ้ชง้านสามารถเรยีกใชไ้พธอนได ้2 แบบคอื  

 เรยีกใชง้านจากภายใน ArcGIS เรยีกว่า Python shell window โดยคลกิทีเ่มนู 

geoprocessing  Python แต่วธินีี้จะเป็นแบบ Interactive mode คอืไพธอน
จะรบัค าสัง่ทลีะบรรทดัพรอ้มกบัประมวลผลค าสัง่ทนัที ดงัรปูที ่16.2 

 

รปูท่ี 16.2 Python shell window 
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 หรอืเรยีกจากภายนอกโปรแกรม ArcGIS โดยเลอืก Start  Programs  

Python 2.7.x  IDLE (Python GUI) ส าหรบัวนิโดวส ์7 และ 8 กดปุ่ ม 
windows  บนแป้นพมิพ ์ IDLE (Python GUI) ดงัรปูที ่16.3 

 

รปูท่ี 16.3 IDLE (Python GUI) 

 ส าหรบัวธินีี้ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเขยีนโปรแกรมในลกัษณะเป็นสครปิตไ์ด ้คอืเขยีน
โปรแกรมหลายๆ ค าสัง่รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั เมือ่เขยีนโปรแกรมเสรจ็แลว้ตอ้งท าการบนัทกึเป็นแฟ้มก่อน
แลว้จงึสามารถสัง่ใหโ้ปรแกรมประมวลผลได ้

 

3. การเขียนโปรแกรมไพธอนกบั GIS (ArcGIS 10.x) 

การเขยีนสครปิตส์ าหรบัการประมวลผลขอ้มลูทางภูมศิาสตร ์(Geoprocessing script) คอืการ
ประมวลผลขอ้มลูทางภูมศิาสตรก์บัขอ้มลูทีม่จี านวนมาก ใชเ้วลานาน และตอ้งท างานซ ้าๆ ในรปู
แบบเดมิๆ จนกว่าจะไดค้ าตอบทีต่อ้งการ การเขยีนสครปิตจ์ะช่วยใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารถประหยดั
ทรพัยากรในการประมวลผลลงไดม้าก ส าหรบั ArcGIS ไดจ้ดัเตรยีมชุดค าสัง่หรอืโมดูลส าหรบังานดา้น 
Geoprocessing ไว ้มชีื่อว่า Arcpy site package เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการควบคุมและ
เขา้ถงึสภาพแวดลอ้มของ ArcGIS   

3.1 การเรยีกใชง้าน Arcpy site package ดว้ยไพธอน 

1. เปิดแฟ้มเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็แผนทีช่ื่อ Crime1 (มสี่วนขยายเป็น .mxd) ในไดเรคท
รอร ีC:\PythonData\Ch16 (ใหท้ าการคดัลอกไดเรคทรอร ีPythonData จากแผ่น CD 

ลงใน C:\PythonData) ดว้ยโปรแกรม ArcMap ดงันี้  เมนู File  Open  
C:\PythonData\Ch16\Crime1.mxd 

2. เปิดโปรแกรม Python window เพื่อเขยีนสครปิต์จาก  เมนู Geoprocessing  
Python 
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3. ในหน้าต่างของ Python window ใหท้ าการ import arcpy package ดงันี้ 
>>> import arcpy 

 

 ขณะทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมก าลงัพมิพค์ าสัง่ใดๆ ใน Python window โปรแกรมจะแสดงค าสัง่ที่
สอดคลอ้งกบัการพมิพข์องผูเ้ขยีนใหเ้หน็ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน ดงัรปูดา้นบน 

 
Tips: เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมพมิพค์ าสัง่ใดๆ ใน Python window โปรแกรมจะแสดงค าสัง่ที่
เกีย่วขอ้งออกมาใหเ้หน็ ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเลอืกใชค้ าสัง่ใดๆ ดว้ยการกดปุ่ ม Tab หรอื
เลื่อนเมาสไ์ปทีค่ าสัง่ทีต่อ้งการแลว้คลกิเลอืกค าสัง่นัน้ๆ กไ็ด้ 

4. เมือ่ท าการ import arcpy package เขา้มาในโปรแกรมแลว้ ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถ
เรยีกใชง้านแอตทรบิวิ, เมธอด, geoprocessing tools, ฟังชนั หรอืคลาสในโปรแกรม 
ArcGIS ไดท้ัง้หมด โดยใชส้ญัลกัษณ์ . เพราะ arcpy package ถูกเขยีนขึน้จากแนวคดิ
การโปรแกรมเชงิวตัถุนัน่เอง 

 

 จากรปูตวัอยา่งดา้นบน เมือ่พมิพ ์arcpy. โปรแกรมจะแสดงแอตทรบิวิต์, เมธอด, ฟังชนั, 
geoprocessing tools และคลาสทัง้หมดใน ArcGIS (ขึน้อยูก่บั license ทีต่ดิตัง้ว่าเป็นประเภท Basic, 
Standard หรอื Advanced) ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมเลอืกใชง้าน โดยการกดปุ่ ม Tab หรอืเลื่อนเมาสไ์ปยงั
ค าสัง่ทีต่อ้งการกไ็ด้ ดงัรปูดา้นล่าง 
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3.2 การเรยีกใช ้Tools ใน ArcGIS ดว้ยไพธอน 

การประมวลผลขอ้มลูทางภูมศิาสตร ์(geoprocessing tasks) อาศยัเครือ่งมอืทีอ่ยูใ่น 
ArcToolbox ซึง่อยูใ่นเมนู Geoprocessing เช่น Analysis, Network Analyst และ Spatial Analyst Tool 
เป็นตน้ ในหวัขอ้นี้จะใชไ้พธอนเรยีกใชง้าน Tools ทีช่ื่อว่า Buffer ใน ArcToolbox 

1. เปิดแฟ้มเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็แผนทีช่ื่อ TravisCounty.mxd ในไดเรคทรอร ี
C:\PythonData\Ch16 ดว้ยโปรแกรม ArcMap 

2. เปิดโปรแกรม Python window และท าการ import arcpy package ดว้ยค าสัง่ 
>>> import arcpy 

3. ท าการก าหนดไดเรคทรอรใีชง้าน (current working directory) ดว้ยไพธอนเพื่อใชเ้กบ็
ขอ้มลูอนิพุตและเอาตพ์ุตทีเ่กดิจาก ArcMap (เมือ่ใชง้านผ่าน ArcMap เลอืกเมนู 

Geoprocessing  Environments  Workspace  Current workspace) ดว้ย
ค าสัง่ดงันี้ 

>>> arcpy.env.workspace = "c:\PythonData\workspace" 
4. ในตวัอยา่งนี้จะเลอืกเครือ่งมอืชื่อ buffer ส าหรบัใชก้บัแม่น ้า (Strems) ในแผนทีช่ื่อ 

TravisCounty โดยเครือ่งมอืดงักล่าวอยูใ่นเมนู Geoprocessing  ArcToolbox  
Analysis Tools  Proximity  Buffer ดงัรปูที ่16.4 



 

ห น้ า  382 

 

 

รปูท่ี 16.4 แสดง Python window และ Buffer Tool ใน ArcMap 

5. ขัน้ตอนต่อไปท าการดบัเบลิคลกิที ่Buffer Tool ดงัแสดงในรปูที ่16.5 จะเหน็ไดว้่าใน 
Buffer Tool จะมพีารามเิตอรท์ีจ่ าเป็นตอ้งก าหนดหลายตวั (เป็นจดุสเีขยีว) เช่น Input 
Features, Output Feature Class และ Distance 

 

รปูท่ี 16.5 แสดงพารามเิตอรท์ีจ่ าเป็นตอ้งก าหนดใน Buffer Tool 

6. ปิดโปรแกรม Buffer Tool เพื่อเปลีย่นมาใชไ้พธอนสครปิตส์ าหรบัก าหนดพารามเิตอร์
ใน Tool ดงักล่าวแทน โดยใช ้Buffer ซอ้นทบัขอ้มลูของแมน่ ้า (Streams) ในรศัม ี50 
เมตร เอาตพ์ุตชื่อว่า Strems_Buff ในลกัษณะของ polygon ดว้ยค าสัง่ดงันี้ 

>>> arcpy.Buffer_analysis("Streams", "Streams_Buff", 
"50 Meters") 
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 จากค าสัง่ขา้งบน โปรแกรมเริม่จากการอา้งถงึ arcpy package ดว้ยค าสัง่ arcpy ล าดบัต่อไป
โปรแกรมเรยีกใช ้Tool ชื่อว่า Buffer อยูภ่ายในเครือ่งมอืชื่อ Analysis Tools (ใชช้ื่อแทนว่า analysis 

สามารถดขูอ้มลูไดโ้ดยการคลกิขวาที ่Analysis Tools  เลอืก Properites  ในช่อง Alias) โดยอา้ง
ดว้ยค าสัง่ Buffer_analysis (มรีปูแบบการอา้งองิคอื <toolname>_<toolbox_alias>) ภายในวงเลบ็
พารามเิตอรต์วัแรกคอื Input Features มคี่าเท่ากบั "Streams", พารามเิตอรต์วัทีส่องคอื Output 
Feature Class มคี่าเท่ากบั "Streams_Buff" และพารามเิตอรต์วัทีส่ามคอื Distance มคี่าเท่ากบั "50 
Meters" ตามล าดบั 

arcpy.Buffer_analysis("Streams", "Streams_Buff", "50 Meters")

Arcpy package Tool name Toolbox(alias) Input Features Output Feature Class Distance

(Buffer Tool)  

7. ล าดบัถดัไปใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมใช ้zoom in และ zoom out ในโปรแกรม ArcMap 
ตรวจสอบว่า Streams_Buff ถูกสรา้งขึน้จรงิหรอืไม ่ดงัรปูที ่16.6 

 

รปูท่ี 16.6 แสดงการสรา้ง Streams_Buff 

8. เหน็ไดว้่าการเขยีนสครปิตค์วบคุม ArcMap มหีลายขัน้ตอนและในบางงานอาจจะมี
ความซบัซอ้น ผูเ้ขยีนแนะน าใหผู้ใ้ชง้านออกแบบการท างานในลกัษณะเป็น Flowchat 
ทีแ่สดงการท างานอยา่งครา่วๆ ก่อน หลงัจากนัน้จงึเขยีนโปรแกรมไพธอนตาม 
Flowchart ทีอ่อกแบบไว ้

 
Note: ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการใชง้านค าสัง่ต่างๆ โดยใช ้ArcGIS 
Desktop Help เช่น ตอ้งการแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัค าสัง่ Buffer ไดจ้ากเมนู Help ใน 
ArcMap  ArcGIS Desktop Help  Contents tab  Desktop  Geoprocessing 
 Tool Reference  Alalysis Toolbox  Proximity Toolset  Buffer 

 

3.3 การสรา้งตวัแปรเพื่อใชง้านรว่มกบั arcpy 
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การเขยีนโปรแกรมรว่มกบั Toolboxs ใน ArcGIS มคีวามจ าเป็นตอ้งสรา้งตวัแปรเพื่อรบัผลลพัธ์
ทีเ่กดิจาก Tools ต่างๆ หลงัจากท างานเสรจ็แลว้ หรอืใชส้ าหรบัเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัเมธอดทีเ่รยีกใช้
งาน ในหวัขอ้นี้จะอธบิายเกี่ยวกบัการสรา้งตวัแปรเพื่อใชง้านตามทีก่ล่าวมาแลว้ 

1. เป็นโปรแกรม IDLE ส าหรบัเขยีนโปรแกรมไพธอนจากภานนอก ArcMap 
2. ตัง้ชื่อสครปิตว์่า DealWithVariables.py และบนัทกึลงใน C:\PythonData\Ch16 
3. ภายในสครปิตใ์หพ้มิพค์ าสัง่ดงันี้ 

import arcpy 
4. สรา้งตวัแปรชื่อ path ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูของอนิพุตและเอาตพ์ุต ซึง่อยูใ่นไดเรคทรอร ี

(ถา้ไม่มไีดเรคทรอรดีงักล่าวใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสรา้งไดเรคทรอรขีึน้ก่อน) 
path = "c:\PythonData\data"  

5. ก าหนดค่าในตวัแปร path ใหก้บั env.workspace 
arcpy.env.workspace = path 

6. เรยีกใชง้านเมธอด ListFields เพื่อแสดง fields ทัง้หมดในแฟ้มชื่อ 
"Building_Permits.shp" (.shp หรอื Shapefile คอืไฟลท์ีเ่กบ็ขอ้มลูเวคเตอรแ์ละชัน้
ขอ้มลู) ค่าทีส่่งกลบัจากเมธอด ListFields จะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ Fields 
fields = arcpy.ListFields("Building_Permits.shp") 

7. ใช ้for เพื่อน าขอ้มลูทีอ่ยูใ่นตวัแปร fields แต่ละตวัเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ fld  
for fld in fields: 

8. พมิพค์่าทีอ่ยูใ่น fld แต่ละค่าออกมาแสดงผลดว้ยค าสัง่ print 
print fld.name หรอื print( fld.name ) 

9. ค าสัง่ทัง้หมดทีก่ล่าวมาถงึขัน้ตอนน้ีแสดงไดด้งันี้ 
import arcpy 

path = "c:\PythonData\data" 

arcpy.env.workspace = path 

fields = arcpy.ListFields("Building_Permits.shp") 

for fld in fields: 

    print fld.name     
10. บนัทกึโปรแกรมพรอ้มกบัสัง่ใหโ้ปรแกรมประมวลผลโดยการกด F5 

OUTPUT 

FID 

Shape 

LOC_NAME 

STATUS 

SCORE 

SIDE 

… 

PROPERTYRS 

PARENTRSN 

Work_Desc2 
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3.4 การเรยีกใชง้านโมดลูใน arcpy package 

ใน arcpy package มโีมดลูทีส่ าคญัหลายโมดลู เช่น โมดลูจดัการเกีย่วกบัแผนที ่(Maping 
Momule) ชื่อว่า arcpy.mapping, โมดลูเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลู (Data Access Module) ชื่อว่า 
arcpy.da, โมดลูวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial Analyst Module) ชื่อว่า arcpy.sa, โมดลูการวเิคราะห์
ทางธรณสีถติ ิ(Geostatistical module) ชื่อว่า arcpy.ga, โมดลูการวเิคราะหแ์ผนภาพเครอืขา่ย 
(Network Analyst module) และโมดลูเกีย่วกบัเวลา (Time module) ชื่อว่า arcpy.time เป็นตน้ ใน
หวัขอ้นี้จะสาธติการเรยีกใชโ้มดลูชื่อ arcpy.mapping 

1. เปิดแฟ้มขอ้มลูชื่อว่า Crime1.mxd ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 ดว้ยโปรแกรม 
ArcMap 

2. เปิดโปรแกรม Python window และท าการ import arcpy.mapping โดยสรา้งชื่อเรยีก
แทน (alias) ใหมว่่า mapping เพื่อใหก้ารเรยีกใชง้านสัน้และกระชบัขึน้ 
import arcpy.mapping as mapping 

3. ก าหนดใหไ้พธอนเรยีกใชแ้ผนทีท่ีเ่ปิดใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัซึง่มชีื่อว่า Crime1.mxd โดย
ใชส้ตรงิ "CURRENT" ผลลพัธท์ีส่่งกลบัคอืต าแหน่งอา้งองิแผนที ่Crime1 และเกบ็ไวใ้น
ตวัแปรชื่อ mxd 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

4. เรยีกใชเ้มธอด ListLayers ในโมดลู mapping เพื่อแสดงรายการ Layers ทัง้หมดใน
แฟ้มของแผนทีช่ื่อ Crime1.mxd 
print mapping.ListLayers(mxd) 

5. เมือ่พมิพค์ าสัง่ในขัน้ตอนที ่4 และกดปุ่ ม enter โปรแกรมจะแสดงรายชื่อของ Layers 
ในแฟ้มแผนที ่Crime1 ดงันี้ 

OUTPUT 

[<map layer u'All Crimes in 2009'>, <map layer 

u'Burglaries in 2009'>, <map layer u'Crime Density by 

School District'>, <map layer u'Bexar County 

Boundary'>, <map layer u'Test Performance by School 

District'>, <map layer u'Bexar County Boundary'>, <map 

layer u'Bexar County Boundary'>, <map layer u'Texas 

Counties'>, <map layer u'School_Districts'>, <map layer 

u'Crime Surface'>, <map layer u'Bexar County 

Boundary'>] 

 จากเอาตพ์ุตดา้นบนแผนทีช่ื่อ Crime1 มรีายการของเลเยอรท์ัง้หมด 11 เลเยอร ์เช่น All 
Crimes in 2009, Buglaries in 2009 และ Crime Density by School District เป็นต้น 

 

3.5 การอา้งองิแผนทีท่ีใ่ชง้านภายใน ArcMap 
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เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการด าเนินการใดๆ กบัแผนที ่จ าเป็นตอ้งอา้งองิผ่านชื่อของแผนที่
นัน้ๆ ก่อนเสมอ เมือ่เขยีนโปรแกรมดว้ยไพธอนใน Python window จะตอ้งใชค้ยีเ์วริด์ 
"CURRENT" เสมอเพื่ออา้งองิแผนทีปั่จจุบนั แต่ถา้เขยีนโปรแกรมไพธอนจากภายนอก
โปรแกรม ArcMap จะไมส่ามารถใชค้ยีเ์วริด์ "CURRENT" ในการอา้งถงึแผนทีไ่ด ้ในหวัขอ้
นี้จะสาธติการเขยีนโปรแกรมไพธอนเพื่อแกไ้ขคุณสมบตัต่ิางๆ ในแผ่นทีก่บัคยีเ์วริด์ 
"CURRENT" 
1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 ดว้ยโปรแกรม 

ArcMap 
2. เปิดโปรแกรม Python window และท าการน าเขา้โมดลู mapping เขา้มาท างาน 

import arcpy.mapping as mapping 
3. ท าการอา้งองิไปยงัแผนทีช่ื่อ Crime2 ผ่านคลาส MapDocument และเกบ็ผลลพัธจ์าก

การอา้งองิไวใ้นตวัแปรชื่อ mxd 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

4. แสดง title ของแผนที ่Crime2 โดยใชค้ าสัง่ print 
print mxd.title 

5. ทดสอบก าหนด title ใหมใ่หก้บัแผนที ่Crime2 เป็น "New Crime Project" 
mxd.title = "New Crime Project" 

6. ทดสอบโดยการบนัทกึแฟ้มแผนทีใ่หมเ่ป็นชื่อ NewCrime2 ดว้ยเมธอด saveACopy 
mxd.saveACopy("c:\PythonData\Ch16\NewCrime2.mxd") 

7. ทดสอบรนัสครปิตด์งักล่าว และสงัเกตุผลลพัธท์ีไ่ด ้โดยเปิดแฟ้ม NewCrime2 แลว้

เลอืกเมนู File  Map Document Properties  สงัเกตุในส่วนของ Title จะเปลีย่น
จาก "Crime Project" เป็น "New Crime Project" 
 

3.6 การอา้งองิแผนทีท่ีใ่ชง้านภายนอก ArcMap 

1. เปิดไพธอน IDLE (ซึง่อยูภ่ายนอกโปรแกรม ArcMap) จาก Start  Programs  

ArcGIS  Python 2.7  IDLE 

2. สรา้งสครปิตใ์หม่โดยเลอืกเมนู File  New Window 
3. น าเขา้ arcpy.mapping และเปลีย่นชื่อเป็น mapping 

import arcpy.mapping as mapping 
4. ท าการอา้งองิไปยงัแผนทีช่ื่อ NewCrime2.mxd ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 

ผ่านคลาส MapDocument 
mxd = 

mapping.MapDocument("C:\PythonData\Ch16\NewCrime2.mxd") 
5. ทดสอบโดยการพมิพแ์อตทรบิวิต ์Title ของ NewCrime2 ดว้ยค าสัง่ print 
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print mxd.title  
6. บนัทกึแฟ้มชื่อ ReferMapOutsideArcGIS.py แลว้รนัโปรแกรม ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 

OUTPUT 

 

New Crime Project 

 

3.7 การแสดงเฟรมขอ้มลู (Data frame) 

ในส่วนของ Table of Contents (ดา้นซา้ยมอื) ของ ArcMap จะแสดงรายละเอยีดของเฟรม
ขอ้มลู (data frame) และภายในแต่ละเฟรมจะประกอบไปดว้ยเลเยอร ์(Layers) และตาราง (Tables) ดงั
รปู ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถดงึรายการของเฟรมขอ้มลูมาแสดงผลได ้โดยใชเ้มธอด ListDataFrame 
และใชเ้มธอด ListLayers ส าหรบัดงึเลเยอรท์ัง้หมดทีอ่ยู่ในเฟรมขอ้มลูทีต่อ้งการมาแสดงผล ส าหรบัการ
แสดงผลตารางจะใชเ้มธอดชื่อว่า ListTables ไดเ้ช่นเดยีวกนั ในหวัขอ้นี้จะสาธติการดงึรายการเฟรม
ขอ้มลูมาแสดงผล 

 

1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 ดว้ยโปรแกรม 
ArcMap 

2. เปิดโปรแกรม Python window และท าการน าเขา้โมดลู mapping เขา้มาท างาน 
import arcpy.mapping as mapping 

3. ท าการอา้งองิไปยงัแผนทีช่ื่อ Crime2 ผ่านคลาส MapDocument และเกบ็ผลลพัธจ์าก
การอา้งองิไวใ้นตวัแปรชื่อ mxd 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

4. แสดงรายการเฟรมขอ้มลูดว้ยเมธอด ListDataFrames โดยเลอืกเฉพาะชื่อเฟรมทีข่ ึน้ตน้
ดว้ยตวัอกัษร C ตวัใหญ่เท่านัน้ รายชื่อเฟรมทีไ่ดจ้ะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ frames 
frames = mapping.ListDataFrames(mxd,"C*") 

เมธอด ListDataFrames ตอ้งการพารามเิตอร ์2 ตวั คอื ตวัแปรทีอ่า้งองิแผนที ่(mxd) 
และชื่อเฟรมขอ้มลูทีต่อ้งการแสดงผล ถา้ไมก่ าหนดชื่อเฟรมขอ้มลู โปรแกรมจะแสดงชื่อ
เฟรมทัง้หมดทีอ่ยูใ่น Table of Contents  
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5. ค่าทีส่่งกลบัมาจากเมธอด ListDataFrames คอืรายการเฟรมขอ้มลูจาก Table of 
Contents ใน ArcMap ดงันัน้จ าเป็นตอ้งใช ้for เพื่อวนลปูดงึขอ้มลูแต่ละรายการใน 
frames มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร df และแสดงผลทลีะค่าในแต่ละรอบของ for loop ดงันี้ 
for df in frames: 

print df.name 

  df.name คอืการอา้งองิถงึแอตทรบิวิต ์name ของอ๊อปเจก็ต ์Data Frame  

6. เมือ่สัง่รนัโปรแกรมผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 

OUTPUT 

Crime 

Crime_Inset 

 

3.8 การแสดงเลเยอร ์(Layers) 
1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 ดว้ยโปรแกรม 

ArcMap อกีครัง้ 
2. เปิดโปรแกรม Python window และท าการน าเขา้โมดลู mapping เขา้มาท างาน 

import arcpy.mapping as mapping 
3. ท าการอา้งองิไปยงัแผนทีช่ื่อ Crime2 ผ่านคลาส MapDocument และเกบ็ผลลพัธจ์าก

การอา้งองิไวใ้นตวัแปรชื่อ mxd 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

4. แสดงรายการเลเยอรด์ว้ยเมธอด ListLayers และเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ layers 
layers = mapping.ListLayers(mxd) 

พารามเิตอร ์mxd คอืตวัแปรทีอ่า้งองิไปยงัแผนที ่Crime2  
5. ค่าทีส่่งกลบัมาจากเมธอด ListLayers คอืรายการเลเยอรท์ัง้หมดทีอ่ยูใ่น Table of 

Contents ดงันัน้จ าเป็นตอ้งใช ้for เพื่อวนลปูดงึขอ้มลูแต่ละรายการในตวัแปร layers 
มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร lyr และแสดงผลทลีะค่าในแต่ละรอบของ for loop ดงันี้ 
for lyr in layers: 

print lyr.name  

6. เมือ่สัง่รนัโปรแกรมผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 

OUTPUT 

Burglaries in 2009 

Crime Density by School District 

Bexar County Boundary 

Test Performance by School District 

Bexar County Boundary 

Bexar County Boundary 

Texas Counties 

School_Districts 

Crime Surface 

Bexar County Boundary 
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3.9 การคดักรองเฉพาะเลเยอรท์ีต่อ้งการ 

ในหวัขอ้ทีผ่่านมาไดส้าธติวธิกีารดงึขอ้มลูของเลเยอรท์ัง้หมดจาก Table of Contents มา
แสดงผล ส าหรบัในหวัขอ้นี้จะสาธติการคดักรองเลเยอรท์ีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใชง้านเท่านัน้มาแสดง 

1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd และท าการน าเขา้โมดลู mapping พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชแ้ผน
ทีปั่จจบุนัทีโ่ปรแกรม ArcMap ก าลงัเปิดใชง้านอยู่ 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

2. แสดงรายการเฟรมขอ้มลูดว้ยเมธอด ListDataFrames โดยเลอืกเฉพาะเฟรมชื่อ Crime 
เขา้มาท างานเท่านัน้ (ซึง่ภายในเฟรมดงักล่าวมเีลเยอรท์ัง้หมด 3 เลเยอรค์อื Burglaries 
in 2009, Crime Density by School District และ Bexar County Boundary) โดยใช ้if 
ในการตรวจสอบเงือ่นไขเพื่อกรองเฉพาะเฟรมทีช่ื่อ Crime 
for df in mapping.ListDataFrames(mxd): 

if (df.name == 'Crime'): 
3. เมือ่เลอืกเฉพาะเฟรมขอ้มลูทีช่ื่อ Crime แลว้ โปรแกรมจะส่งทีอ่ยูส่ าหรบัอา้งองิเฟรม

เกบ็ไวใ้นตวัแปร df ขัน้ตอนต่อไปจะน าเอาอ๊อปเจก็ต ์df เป็นพารามเิตอรใ์หก้บัเมธอด 
ListLayers อกีครัง้ เพื่อเลอืกเฉพาะเลเยอรท์ีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการ (ในทีน่ี้จะเลอืกเล
เยอรท์ีข่ ึน้ตน้ดว้ย 'Burg*') โดยระบุชื่อเลเยอรท์ีต่อ้งการเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัเมธอด 
ListLayers ดงันี้ 
layers = mapping.ListLayers(mxd,'Burg*',df)  

 
Tips: * แทนตวัอกัษรหรอืตวัเลขใดๆ กไ็ด ้เช่น Burg* หมายถงึ Burglaries, Burger, 
Burg16, Burg_ หรอื Burg_lar กถ็ูกตอ้งทัง้หมด 

4. ค่าทีเ่กบ็อยูใ่นตวัแปร layers คอืรายการเลเยอรท์ัง้หมดทีข่ ึน้ตน้ดว้ยค าว่า 'Burg' 

ดงันัน้จ าเป็นตอ้งใช ้for เพื่อวนลปูดงึขอ้มลูแต่ละรายการในตวัแปร layers มาเกบ็ไวใ้น
ตวัแปร lyr และแสดงผลทลีะค่าในแต่ละรอบของ for loop ดงันี้ 
for lyr in layers: 

print lyr.name 
5. เมือ่น าค าสัง่ทัง้หมดตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1 ถงึ 4 มาเขยีนเป็นสครปิต์จะไดด้งันี้ 

import arcpy.mapping as mapping 

mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

for df in mapping.ListDataFrames(mxd): 

    if (df.name == 'Crime'): 

        layers = mapping.ListLayers(mxd,'Burg*',df) 

        for layer in layers: 

            print layer.name 
6. เมือ่สัง่รนัโปรแกรมผลลพัธท์ีไ่ดด้งันี้ 
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OUTPUT 

 

Burglaries in 2009 

 

 

Crime

Data Frame
Burglaries in 2009

Crime Density by School District

Bexar County Boundary

Layers

 

 

3.10 การปรบัเปลีย่นขอบเขตของแผนที ่

ในบางสถานะการณ์อาจจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นขอบเขตของแผนที ่เช่น ในกรณทีีผู่ใ้ชง้าน
ท าการสรา้งแผนทีม่ากกว่า 1 แผนที ่และแต่ละแผนทีม่คีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั ส าหรบัการปรบัเปลีย่น
ขอบเขตสามารถท าไดห้ลายวธิแีต่ในหวัขอ้นี้จะใช้แอตทรบิวิต ์DefinitionQuery, extent และเมธอด 
GetExtent ทีอ่ยูใ่นคลาส DataFrame 

1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd และท าการน าเขา้โมดลู mapping พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชแ้ผน
ทีปั่จจบุนัทีโ่ปรแกรม ArcMap ก าลงัเปิดใชง้านอยู่ 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

2. แสดงรายการเฟรมขอ้มลูดว้ยเมธอด ListDataFrames โดยเลอืกเฉพาะเฟรมชื่อ Crime 
เขา้มาท างานเท่านัน้ดว้ยการใชค้ าสัง่ if ตรวจสอบเงือ่นไข 
for df in mapping.ListDataFrames(mxd): 

if (df.name == 'Crime'): 
3. เมือ่เลอืกเฉพาะเฟรมขอ้มลูทีช่ื่อ Crime แลว้ จากนัน้ใชเ้มธอด ListLayers เพื่อเลอืก

เฉพาะเลเยอรช์ื่อว่า 'Crime Density by School District' เท่านัน้ ดงันี้ 
layers = mapping.ListLayers(mxd,'Crime Density by School 

District',df)  

4. ค่าทีเ่กบ็อยูใ่นตวัแปร layers มเีพยีงเลเยอรเ์ดยีวคอื Crime Density by School 
District แต่จ าเป็นตอ้งใช ้for เพื่อดงึขอ้มลูในตวัแปร layers มาท างาน ดงันี้ 
for layer in layers: 

query = '"NAME"' = \'Lackland ISD\'' 

layer.definitionQuery = query 

df.extent = layer.getExtent() 

ส าหรบัตวัแปร query จะเกบ็สตรงิเท่ากบั "NAME" = 'Lackland ISD' และก าหนด
ใหก้บัแอตทรบิวิต ์definitionQuery ของคลาสเลเยอร ์จากนัน้โปรแกรมจะสัง่ใหเ้ลเยอร์
สรา้งแผนทีใ่หม่โดยแสดงเฉพาะ Lackland ISD เท่านัน้ ดว้ยค าสัง่ getExtent() เมือ่สัง่
ใหร้นัโปรแกรม ผลการท างานแสดงดงัในรปูที ่16.7 
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รปูท่ี 16.7 แสดงการปรบัเปลีย่นขอบเขตของแผนที่ 

5. เขยีนเป็นสครปิตท์ัง้หมดไดด้งันี้ 
import arcpy.mapping as mapping 

mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 
for df in mapping.ListDataFrames(mxd): 

    if (df.name == 'Crime'): 

        layers = mapping.ListLayers(mxd,'Crime Density by 

School District', df) 

        for layer in layers: 

            query = '"NAME" = \'Lackland ISD\'' 

            layer.definitionQuery = query 

            df.extent = layer.getExtent() 

 

3.11 แสดงรายชื่อตาราง (Tables) 
ในโมดลู arcpy.mapping มเีมธอดชื่อว่า ListTableViews ส าหรบัแสดงรายการของตารางใน
แผนที ่
1.  เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd และท าการโหลดโมดลู mapping พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชแ้ผน

ทีปั่จจบุนัทีโ่ปรแกรม ArcMap ก าลงัเปิดใชง้านอยู่ 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

2. แสดงรายชื่อตารางดว้ยเมธอด ListTableViews ในเอกสารแผนที ่(map document)  
for tableView in mapping.ListTableViews(mxd): 

print tableView.name 
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สัง่รนัโปรแกรม ผลลพัธท์ีไ่ดด้งันี้ 

OUTPUT 

 

Burglaries in 2009 

 
 

 
Note: เมธอด ListTableViews ท างานไดก้บั map document และ data frame เท่านัน้ ไม่
สามารถใชง้านกบั Layer ได ้

 

3.12 การเพิม่เลเยอรใ์นเอกสารแผนที ่โดยใช ้AUTO_ARRANGE 
โมดลู arcpy.mapping ไดเ้ตรยีมเมธอดทีใ่ชส้ าหรบัเพิม่เลเยอรเ์ขา้ไปในเอกสารแผนทีโ่ดย
ใชเ้มธอดชื่อว่า AddLayer() ซึง่มรีปูแบบการใชง้านดงันี้ 
1.  เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd และท าการโหลดโมดลู mapping พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชแ้ผน

ทีปั่จจบุนัทีโ่ปรแกรม ArcMap ก าลงัเปิดใชง้านอยู่ 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

2. เริม่ตน้โดยการเรยีกใชเ้มธอด ListDataFrames() เพื่อขอดเูฟรมขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยูใ่น
แผนที ่ผลจากการเรยีกเมธอดดงักล่าวจะท าใหไ้ดร้ายการของเฟรมขอ้มลูจากเอกสาร
แผนที ่Crime2 คอื Crime, Test_Performance, Inset_Map และ Crime_Inset ใน
ตวัอยา่งนี้ตอ้งการเพิม่เลเยอรใ์หมช่ื่อว่า School_District ลงในเฟรมขอ้มลูชื่อ Crime 
แบบอตัโนมตั ิ("AUTO_ARRANGE") การอา้งองิขอ้มลูจะใชเ้มธอด 
mapping.ListDataFrames(mxd)[0] หมายถงึ เฟรมขอ้มลูตวัแรกทีค่นืมาจากเมธอด 
ListDataFrames ในทีน่ี้หมายถงึเฟรมขอ้มลู Crime ถา้เรยีกใชเ้มธอด 
mapping.ListDataFrames(mxd)[1] หมายถงึเฟรมขอ้มลู Test_Performance 
ตามล าดบั 
df = mapping.ListDataFrames(mxd)[0] 

3. อา้งองิไปยงัแฟ้มทีเ่กบ็ขอ้มลูของเลเยอรท์ีต่อ้งการเพิม่ชื่อ School_District.lyr เกบ็อยู่
ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Data ดว้ยเมธอด Layer ดงันี้ 
layer = 

mapping.Layer(r"C:\PythonData\data\School_Districts.lyr") 

4. เพิม่เลเยอรล์งในเฟรมขอ้มลู Crime ดว้ยเมธอด AddLayer ดงันี้ 
mapping.AddLayer(df,layer,"AUTO_ARRANGE") 

AUTO_ARRANGE คอืใหโ้ปรแกรมจดัรปูแบบของเลเยอรแ์บบอตัโนมตัิ 
5. เมือ่สัง่รนัสครปิต ์โปรแกรมจะเพิม่แฟ้มเลเยอรช์ื่อ School_Districts.lyr ลงในเฟรม

ขอ้มลูชื่อ Crime ดงัรปูที ่16.8 
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รปูท่ี 16.8 แสดงการเพิม่เลเยอรช์ื่อ School_Districts ลงในเฟรมขอ้มลู Crime 

 

3.13 การเพิม่เลเยอรล์งในแผนทีโ่ดยการก าหนดต าแหน่งในเฟรมขอ้มลู 

เมธอด AddLayer() ท าหน้าทีเ่พิม่เลเยอรล์งในเฟรมขอ้มลู แต่ไมส่ามารถก าหนดต าแหน่งในการ
เพิม่เลเยอรไ์ด ้ในหวัขอ้นี้จะใชเ้มธอดชื่อ InsertLayer เพราะสามารถก าหนดต าแหน่งการเพิม่เลเยอรไ์ด ้
จากตวัอยา่งถ้าตอ้งการเพิม่เลเยอรช์ื่อ School_Districts ดงัรปูที ่16.9 จะตอ้งเลอืกเลเยอรท์ีใ่ชส้ าหรบั
อา้งองิก่อน ในตวัอยา่งนี้จะใชเ้ลเยอรช์ื่อ District_Crime_Join เป็นเลเยอรอ์า้งองิ ผูเ้ขยีนโปรแกรม
สามารถเพิม่เลเยอร ์School_Districts ในล าดบัก่อนหรอืหลงัเลเยอรท์ีอ่า้งองิได้ โดยมขีัน้ตอนการเพิม่เล
เยอรด์งันี้ 

 

รปูท่ี 16.9 เพิม่เลเยอรช์ื่อ School_Districts ก่อนหรอืหลงัเลเยอรท์ีอ่า้งองิ (District_Crime_Join) 
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1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd และท าการโหลดโมดลู mapping พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชแ้ผน
ทีปั่จจบุนัทีโ่ปรแกรม ArcMap ก าลงัเปิดใชง้านอยู่ 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

2. ท าการอา้งองิไปยงัเฟรมขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เลเยอร ์ในทีน่ี้คอืเฟรมขอ้มลูชื่อ Crime 
df = mapping.ListDataFrames(mxd,"Crime")[0] 

3. ก าหนดเลเยอรท์ีใ่ชเ้พื่ออา้งองิชื่อ urglaries* (* คอืตวัอกัษรหรอืตวัเลขใดๆ กไ็ด)้ ใน
เฟรมขอ้มลู Crime 
refLayer = mapping.ListLayers(mxd, "Burglaries*", df)[0] 

4. ก าหนดเลเยอรท์ีต่อ้งการเพิม่ชื่อ Crime2009 ซึง่เกบ็อยู่ในไดเรคทรอร ี
C:\PythonData\data\CityOfSanAntonio.gdb ซึง่เป็นฐานขอ้มลูอาชญากรรมในเมอืง 
SanAntonio 
insertLayer = 

mapping.Layer(r"C:\PythonData\data\CityOfSanAntonio. 

gdb\Crimes2009") 

5. เพิม่เลเยอรท์ีเ่ลอืกไปยงัเฟรมขอ้มลูชื่อ Crime โดยเพิม่ใหอ้ยูใ่นล าดบัก่อนหน้าเลเยอร์
ชื่อ Burglaries  
mapping.InsertLayer(df,refLayer,insertLayer,"BEFORE") 

6. สัง่รนัสครปิต ์ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในรปูที ่16.10 

 

รปูท่ี 16.10 เพิม่เลเยอรช์ื่อ Crime2009 ในล าดบัก่อนเลเยอรอ์า้งองิ Burglaries in 2009 

นอกเหนือจากเมธอด InsertLayer แลว้ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเรยีกใชเ้มธอด MoveLayer ในการ
เปลีย่นต าแหน่งของเลเยอรไ์ดต้ามตอ้งการ แต่มขีอ้ยกเวน้ว่าตอ้งอยูภ่ายในเฟรมขอ้มลูเดยีวกนัเท่านัน้ 

 

3.14 การเปลีย่นสญัลกัษณ์ (Symbology) ในเลเยอร ์
โมดลู arcpy.mapping ไดเ้ตรยีมเมธอดทีใ่ชส้ าหรบัแกไ้ขหรอืปรบัปรงุสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ช้
แสดงในเลเยอรไ์วช้ื่อ UpdateLayer() ตวัอยา่งเช่น เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการปรบัปรงุ
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สญัลกัษณ์เดมิในเลเยอร ์Crime Density by School District จากสีเ่หลีย่มเป็นวงกลม แสดง
ในรปูที ่16.11 สามารถท าไดด้งันี้ 

 

รปูท่ี 16.11 ปรบัปรงุสญัลกัษณ์สีเ่หลีย่มไปเป็นวงกลมใน Crime Density by School District เลเยอร ์

1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd และท าการโหลดโมดลู mapping พรอ้มกบัก าหนดใหใ้ชแ้ผน
ทีปั่จจบุนัทีโ่ปรแกรม ArcMap ก าลงัเปิดใชง้านอยู่ 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

2. ท าการอา้งองิไปยงัเฟรมขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เลเยอร ์ในทีน่ี้คอืเฟรมขอ้มลูชื่อ Crime 
df = mapping.ListDataFrames(mxd,"Crime")[0] 

3. ก าหนดชื่อของเลเยอรท์ีต่อ้งการปรบัปรงุสญัลกัษณ์ ในทีน่ี้คอื เลเยอรช์ื่อ Crime 
Density by School District  
updateLayer = mapping.ListLayers(mxd,"Crime Density by 

School District",df)[0] 

ผลจากการเรยีกเมธอดนี้ จะไดค้่าทีส่่งกลบัมาคอื อ๊อปเจก็ตข์องเลเยอร ์Crime Density 
by School District เพยีงค่าเดยีวเท่านัน้ 

4. ก าหนดเลเยอรท์ีต่อ้งการใชป้รบัปรงุชื่อ CrimeDensityGradSym.lyr 
sourceLayer = 

mapping.Layer(r"C:\PythonData\data\CrimeDensityGradSym.ly

r") 

5. เรยีกเมธอด UpdateLayer เพื่อปรบัปรงุสญัลกัษณ์ของเลเยอร ์
mapping.UpdateLayer(df,updateLayer,sourceLayer,True) 

เมธอด UpdateLayer ตอ้งการ 4 พารามเิตอรค์อื ตวัแปรอา้งองิเฟรมขอ้มลู (df), อ๊อป
เจก็ตข์องเลเยอรท์ีต่อ้งการปรปัปรงุ (updateLayer), ตวัแปรอา้งองิไปยงัเลเยอรใ์หม่ 
(sourceLayer) และ True หมายถงึตอ้งการปรบัปรงุเฉพาะสญัลกัษณ์เท่านัน้ 

6. สัง่รนัสครปิต ์และสงัเกตุเลเยอรช์ื่อ Crime Density by School District สญัลกัษณ์ทีใ่ช้
จะเปลีย่นจากสีเ่หลีย่มเป็นวงกลม เมธอด UpdateLayer มคีวามสามารถในการลบเล
เยอรไ์ด ้หรอืสามารถใชเ้มธอด RemoveLayer() แทนกไ็ด ้ 
 

3.15 ปรบัปรงุคุณสมบตัต่ิางๆ ในเลเยอร ์(Layer properties) 
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เมธอด UpdateLayer มคีวามสามารถในการแก้ไขคุณสมบตัต่ิางๆ ของเลเยอรไ์ด ้เช่น ชื่อ 
aliases, symbology, query definitions และ label เป็นตน้ ในเบือ้งตน้จะแนะน าการใช ้
ArcMap ในการแกไ้ขคุณสมบตัขิองเลเยอรช์ื่อ Burglaries in 2009 ต่อจากนัน้จะใชไ้พธอน
สครปิตใ์นการแกไ้ขเลเยอรด์งักล่าวอกีครัง้ในภายหลงั 
1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd ดว้ยโปรแกรม ArcMap 
2. ดบัเบลิคลกิเลเยอรช์ื่อ Burglaries in 2009 ซึง่โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของ Layer 

properties แสดงในรปูที ่16.12 

 

รปูท่ี 16.12 แสดง Layer properties 

3. คลกิแทป็ General ในส่วน Layer Name: ทดสอบเปลีย่นชื่อจาก Burglaries in 2009 
เป็น Burglaries in 2009 – No Forced Entry 

4. คลกิแทป็ Defination Query ใหเ้พิม่ขอ้ความว่า "OFFDESC" = 'BURGL-FORCED 
ENTRY-N' หรอืใช ้Query Builder แทนกไ็ด ้

5. คลกิแทป็ Fields คลกิเลอืก OFFDESC และเปลีย่น alias จาก OFFDESC เป็น 
Offense Description ดงัรปูที ่16.13 
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รปูท่ี 16.13 เปลีย่นคุณสมบตั ิOFFDESC เป็น Offense Description 

6. คลกิปุ่ ม OK, จากนัน้คลกิขวาทีเ่ลเยอร ์Burglaries – No Forced Entry และบนัทกึแฟ้ม
ใหมเ่ป็นชื่อ BurglariesNoForcedEntry.lyr เกบ็ไวใ้นไดเรคทรอร ีC:\PythonData\data 

7. คลกิขวาที ่Burglaries – No Forced Entry อกีครัง้ และเลอืก Remove 
8. จากเมนูหลกัใน ArcMap เลอืกปุ่ ม Add Data เพิม่ Crimes2009 จากฐานขอ้มลู 

CityOfSanAntonio เขา้มาในแผนที ่Crime2 ดงัรปูดา้นล่าง 

 

9. เปิดโปรแกรม Python window เพื่อเขยีนสครปิต ์โดยเปิดแฟ้มชื่อ Crime2.mxd โหลด
โมดลู mapping และก าหนดใชแ้ผนทีปั่จจบุนั 
import arcpy.mapping as mapping 
mxd = mapping.MapDocument("CURRENT") 

10. ท าการอา้งองิไปยงัเฟรมขอ้มลูชื่อ Crime 
df = mapping.ListDataFrames(mxd,"Crime")[0] 

11. ก าหนดชื่อของเลเยอรท์ีต่อ้งการแกไ้ขชื่อ Crimes2009 
updateLayer = mapping.ListLayers(mxd,"Crimes2009",df)[0] 

12. เลอืกแฟ้มเลเยอรท์ีต่อ้งการใชป้รบัปรุงชื่อ BurglariesNoForcedEntry.lyr 
sourceLayer = 

mapping.Layer(r"C:\PythonData\data\BurglariesNoForcedEntr

y.lyr") 

13. ใชเ้มธอด UpdateLayer() เพื่อสัง่ใหแ้กไ้ขเลเยอรใ์หม่ 
mapping.UpdateLayer(df,updateLayer,sourceLayer,False) 

False คอืแกไ้ขเฉพาะคุณสมบตัต่ิางๆ เท่านัน้ โดยไม่รวมสญัลกัษณ์ 
14. สัง่รนัสครปิต ์สงัเกตเหน็ว่าเลเยอรช์ื่อว่า Crimes2009 จะเปลีย่นเป็นเลเยอร ์Burglaries 

in 2009 – No Forced Entry ดงัรปูที ่16.14 
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รปูท่ี 16.14 การแกคุ้ณสมบตัขิองเลเยอรจ์าก Crimes2009 เป็น Burglaries in 2009 

 

3.16 การคน้หาต าแหน่งขอ้มลูตน้ฉบบัของแฟ้มแผนทีแ่ละแฟ้มเลเยอร์ 
โดยปกตกิารด าเนินการใดๆ กบัแผนทีจ่ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งเพื่อน าเขา้และจดัเกบ็
แฟ้มขอ้มลูก่อนเสมอ (ตอ้งท าเป็นอนัดบัแรกในการใชง้านแผนที)่ เมือ่ต าแหน่งทีเ่กบ็ของ
แฟ้มไมไ่ดร้ะบุไวห้รอืระบุไม่ถูกตอ้งจะส่งผลใหไ้มส่ามารถแสดงขอ้มลูของแผนทีไ่ด ้ดงั
ตวัอยา่งในรปูดา้นล่าง 

 

  จากรปูแสดงใหเ้หน็ว่าไมไ่ดก้ าหนดแหล่งขอ้มลูไวใ้หก้บัแผนทีช่ื่อ Crime ไว ้ดงันัน้
โปรแกรมจะแสดงเป็นเครือ่งหมาย  แต่เป็นสเีทาใหผู้ใ้ชง้านไดเ้หน็ ในหวัขอ้นี้จะใชเ้มธอดชื่อว่า 
ListBrokenDataSources() เพื่อคน้หาว่าแหล่งขอ้มลูทีเ่สยีหายอยูท่ีใ่ดบา้ง ดงันี้ 

1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime_BrokenDataLinks.mxd ดว้ยโปรแกรม ArcMap ในไดเรคทรอร ี
C:\PythonData\Ch16 ดงัรปูที ่16.15 
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รปูท่ี 16.15 แสดงการก าหนดแหล่งขอ้มลูผดิพลาด 

จากรปูที ่16.15 แสดงใหเ้หน็ว่าเฟรมขอ้มลูและเลเยอรท์ัง้หมดในแฟ้มแผนที ่Crime ไม่
สามารถเปิดใชง้านได ้โดยแสดงเป็น  สเีทา 

15. ปิดโปรแกรม ArcMap และเปิดโปรแกรมไพธอน IDLE ภายนอกโปรแกรม ArcMap 
โหลดโมดลู mapping 
import arcpy.mapping as mapping 

2. ก าหนดใหไ้พธอนเรยีกใชแ้ผนทีช่ื่อ Crime_BrokenDataLinks.mxd โดยตรงจาก
ฮารด์ดสิก ์โดยเกบ็อยูใ่นไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 
mxd = 

mapping.MapDocument(r"c:\PythonData\Ch16\Crime_BrokenData

Links.mxd") 

3. เรยีกใชเ้มธอด ListBrokenDataSources() เพื่อดงึแหลง่ขอ้มลูทีเ่กดิความผดิพลาดของ
แผนที ่Crime_BrokenDataLinks 
lstBrokenDS = mapping.ListBrokenDataSources(mxd) 

4. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเมธอด ListBrokenDataSources() คอืรายการของเฟรมขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถเชื่อมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลูได ้ผูเ้ขยีนโปรแกรมจ าเป็นตอ้งใช ้for เพื่อช่วยใน
การแสดงผลขอ้มลูดงักล่าว ดงันี้ 
for layer in lstBrokenDS: 

 print layer.name 

5. บนัทกึแฟ้มขอ้มลูเป็นชื่อ FindFixBrokenData.py ในไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 

สัง่รนัโปรแกรม ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 
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OUTPUT 

District_Crime_Join 

Bexar_County_Boundary 

District_Crime_Join 

Bexar_County_Boundary 

Bexar_County_Boundary 

Texas_Counties_LowRes 

School_Districts 

Crime_surf 

Bexar_County_Boundary 

Crime2009Table 

จากผลลพัธด์า้นบนแสดงรายการเฟรมขอ้มลูทีไ่มส่ามารถเชื่อมโยงไปยงัแหล่งขอ้มลูของแฟ้มได ้
ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถแสดงรายการเลเยอรท์ีม่แีหล่งขอ้มลูผดิพลาดไดเ้ช่นกนั โดยเปลีย่นจากแฟ้มที่
มนีามสกุลเป็น .mxd เป็น .lyr 

 

3.17 การแกปั้ญหาแหล่งขอ้มลูผดิพลาดดว้ยเมธอด findAndReplaceWorkspacePaths 

แหล่งเกบ็ขอ้มลูทีใ่ชก้บัแผนทีห่รอืเรยีกว่า workspace เป็นต าแหน่งทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรบัแผนที ่เช่น shapefiles, personal geodatabase, file geodatabase หรอื ArcSDE 
connection เป็นตน้ เมธอด findAndReplaceWorkspacePaths() ในโมดลู arcpy.mapping สามารถ
แกไ้ขแหล่งขอ้มลูทีผ่ดิพลาดไดใ้น 3 ประเภทคอื MapDocument, Layer และ TableView 

1. เปิดแฟ้มชื่อ Crime_BrokenDataLinks.mxd ดว้ยโปรแกรม ArcMap ในไดเรคทรอร ี
C:\PythonData\Ch16  

2. คลกิขวาทีเ่ลเยอรใ์ดเลเยอรห์นึ่งและเลอืก Properties 

3. คลกิเลอืกทีแ่ทป็ Source  ในส่วนของ Data Source  Database จะชีไ้ปยงั
ไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16\Data\OldData\CityOfSanAntonio.gdb ซึง่ไม่
ถูกตอ้ง เนื่องจากแฟ้มจรงิอยูใ่นไดเรคทรอร ีC:\PythonData\data 

4. เปิดโปรแกรมไพธอน IDLE และโหลดโมดลู mapping 
import arcpy.mapping as mapping 

6. ก าหนดใหไ้พธอนเรยีกใชแ้ผนทีช่ื่อ Crime_BrokenDataLinks.mxd โดยตรงจาก
ฮารด์ดสิก ์โดยเกบ็อยูใ่นไดเรคทรอร ีC:\PythonData\Ch16 
mxd = 

mapping.MapDocument(r"c:\PythonData\Ch16\Crime_BrokenData

Links.mxd") 

7. ใชเ้มธอด findAndReplaceWorkspacePaths() เพื่อแกไ้ขทีอ่ยูข่องไดเรคทรอรทีีเ่ป็น
แหล่งขอ้มลู (Data Source) ใหถู้กตอ้ง 
mxd.findAndReplaceWorkspacePaths(r" 
C:\PythonData\Ch16\Data\OldData\CityOfSanAntonio.gdb", 

r"C:\PythonData\data\CityOfSanAntonio.gdb") 
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8. เรยีกใชเ้มธอด SaveACopy() เพื่อบนัทกึเป็นแฟ้มใหม่ชื่อ 
Crime_DataLinksFixed.mxd 
mxd.saveACopy(r"C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksFixed.m

xd") 

9. บนัทกึสครปิตไ์พธอนเป็น C:\Python\Ch16\MapDocumentFindReplace.py 
10. สัง่รนัสครปิต ์จากนัน้ใหเ้ปิดแฟ้มทีถู่กแกไ้ขแหล่งขอ้มลูแลว้คอื 

C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksFixed.mxd และคลกิขวาทีเ่ลเยอรใ์ดเลเยอร์

หนึ่งเลอืก Properties  คลกิแทป็ Source  Data Source  Database: สงัเกต
ว่าไดเรคทรอรถีูกแกไ้ขเป็น C:\PythonData\data\CityOfSanAntonio.gdb 

 
Tips: ตวัอกัษร r ทีอ่ยูห่น้าขอ้ความทีร่ะบุถงึไดเรคทรอร ีเช่น 
(r"C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksFixed.mxd") คอืบอกใหไ้พธอนไมต่ดัทอน
ตวัอกัษรใดๆ ในสตรงิออก เช่น ถา้ใชค้ าสัง่ print "C:\\test" ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื "C:\test" แต่ถา้ใช ้
r รว่มกบัค าสัง่ดงักล่าว เช่น print r"C:\\test" หรอื print (r"C:\\test") ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 
"C:\\test" เหน็ไดว้่าขอ้ความจะไมถู่กตดัทอนตวัอกัษรใดๆ ออก 

 เมธอด findAndReplaceWorkspacePaths() สามารถคน้หาและแทนทีแ่หล่งขอ้มลูของเลเยอร ์
(Layer) และตาราง (TableView) ไดเ้ช่นเดยีวกบั MapDocument 

 

3.18 การแกไ้ขแหล่งขอ้มลูดว้ยค าสัง่ MapDocument.replaceWorkspaces() 

เมธอด replaceWorkspaces() ท างานเหมอืนกบัเมธอด findAndReplaceWorkspacePaths() 
แตกต่างตรงทีเ่มธอด replaceWorkspaces() สามารถสลบัการท างานจาก workspace หนึ่งไปยงั 
workspace อื่นๆได ้เช่น ขณะท างานอยูก่บั file geodatabase สามารถสลบัไปท างานกบั personal 
geodatabase ได ้แต่อยา่งไรกต็าม เมธอดดงักล่าวจะท างานกบั workspace ใด workspace หนึ่ง ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ วธิกีารใชง้านดงันี้ 

1.  เปิดแฟ้ม C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksFixed.mxd ดว้ยโปรแกรม ArcMap  
2. โปรดจ าไวว้่าขอ้มลูทีใ่ชส้รา้งเลเยอรแ์ละตารางทัง้หมดเกบ็อยูใ่น file geodatabase ชื่อ 

CityOfSanAntonio.gdb ดงัรปูขา้งล่าง 
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3. เปิดโปรแกรมไพธอน IDLE และโหลดโมดลู mapping 
import arcpy.mapping as mapping 

4. ก าหนดแผนทีช่ื่อ Crime_BrokenDataLinks.mxd โดยตรงจากฮารด์ดสิก ์ 
mxd = 

mapping.MapDocument(r"c:\PythonData\Ch16\Crime_BrokenData

Links.mxd") 

5. เรยีกใชเ้มธอด replaceWorkspace() เพื่อแกไ้ขแหล่งขอ้มลูเก่าเป็นแหล่งขอ้มลูใหม่ 
mxd.replaceWorkspaces(r"c:\PythonData\data\CityOfSanAnton

io.gdb","FILEGDB_WORKSPACE", 

r"C:\PythonData\new_data\CityOfSanAntonio_Personal.mdb", 
"ACCESS_WORKSPACE") 

6. บนัทกึเป็นแฟ้มแผนทีใ่หมช่ื่อ Crime_DataLinksUpdated.mxd 
mxd.saveACopy(r"C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksUpdated

.mxd") 

7. บนัทกึสครปิตไ์พธอนเป็น C:\Python\Ch16\MapDocumentReplaceWorkspace.py 
8. สัง่รนัสครปิต ์และสงัเกตว่าฐานขอ้มลูเดมิเปลีย่นเป็นฐานขอ้มลูใหมห่รอืไม ่ดงัรปู

ดา้นล่าง 

 

ส าหรบัเมธอด replaceWorkspaces() จะมคียีเ์วริด์ 2 ตวัคอื FILEGDB_WORKSPACE และ 
ACCESS_WORKSPACE ซึง่หมายถงึชนิดของฐานขอ้มลูทีใ่ชง้าน ส าหรบัฐานขอ้มลูอื่นๆ แสดงดงัใน
ตารางดา้นล่าง 

คียเ์วิรด์ ฐานข้อมูล 
ACCESS_WORKSPACE A personal geodatabase or Access workspace 
ARCINFO_WORKSPACE An ArcInfo coverage workspace 
CAD_WORKSPACE A CAD file workspace 
EXCEL_WORKSPACE An Excel file workspace 
FILEGDB_WORKSPACE A file geodatabase workspace 
NONE Used to skip the parameter 
OLEDB_WORKSPACE An OLE database workspace 
PCCOVERAGE_WORKSPACE A PC ARC/INFO Coverage workspace 
RASTER_WORKSPACE A raster workspace 
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SDE_WORKSPACE An SDE geodatabase workspace 
SHAPEFILE_WORKSPACE A shapefile workspace 
TEXT_WORKSPACE A text file workspace 
TIN_WORKSPACE A TIN workspace 
VPF_WORKSPACE A VPF workspace 
 

3.19 แกไ้ขแหล่งขอ้มลูในระดบัเลเยอร ์(Layer) และตาราง (TableView) 

ในหวัขอ้ทีแ่ลว้ไดก้ล่าวถงึการแกไ้ขการเชื่อมโยงแหล่งขอ้มลูกบั MapDocument ดว้ยเมธอด 
replaceWorkspaces() แต่ส าหรบัการแกไ้ขการเชื่อมโยงแหล่งขอ้มลูส าหรบัเลเยอรแ์ละตารางจะใชเ้มธ
อด replaceDataSource() แทน ดงันี้ 

1. เปิดแฟ้ม C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksLayer.mxd ดว้ยโปรแกรม ArcMap 
ในแผนทีด่งักล่าวจะมเีลเยอรช์ื่อ Burglary ซึง่เชื่อมโยงกบัแฟ้มฐานขอ้มลู geodatabase 
ชื่อ CityOfSanAntonio.gdb ดงัรปูดา้นล่าง เมือ่ตอ้งการแกไ้ขแหล่งขอ้มลูใหมใ่หก้บัเล
เยอร ์Burglary สามารถท าไดด้งันี้ 

 

2. เปิดโปรแกรมไพธอน IDLE และโหลดโมดลู mapping 
import arcpy.mapping as mapping 

3. ก าหนดแผนทีช่ื่อ Crime_DataLinksLayer โดยตรงจากฮารด์ดสิก ์ 
mxd = 

mapping.MapDocument(r"c:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksL

ayer.mxd") 

4. สรา้งการเชื่อมโยงไปยงัเฟรมขอ้มลู Crime 
df = mapping.ListDataFrames(mxd,"Crime")[0] 

5. สรา้งการเชื่อมโยงไปยงัเลเยอร ์Burglary 
lyr = mapping.ListLayers(mxd,"Burglary",df)[0] 

6. เรยีกใชเ้มธอด replaceDataSource() เพื่อแกไ้ขแหล่งขอ้มลูเก่าเป็นแหล่งขอ้มลูใหม่ 
โดยเปลีย่นจาก C:\PythonData\data\CityOfSanAntonio.gdb เป็น 
C:\PythonData\data\Burglaries_2009.shp)  
lyr.replaceDataSource(r"C:\PythonData\data","SHAPEFILE_WO

RKSPACE","Burglaries_2009") 
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คยีเ์วริด์ SHAPEFILE_WORKSPACE เพื่อใชร้ะบุว่าแหล่งขอ้มลูใหมเ่ป็นแฟ้มชนิด 
shapefile ชื่อว่า Burglaries_2009.shp 

7. บนัทกึแฟ้มแผนทีเ่ป็นชื่อใหมค่อื Crime_DataLinksNewLayer.mxd 
mxd.saveACopy(r"C:\PythonData\Ch16\Crime_DataLinksNewLaye

r.mxd") 

8. บนัทกึสครปิตไ์พธอนเป็น C:\Python\Ch16\LayerReplaceDataSource.py 
9. สัง่รนัสครปิต ์และสงัเกตว่าฐานขอ้มลูเดมิเปลีย่นเป็นฐานขอ้มลูใหมห่รอืไม ่ดงัรปู

ดา้นล่าง 

 

10. คลกิขวาทีเ่ลเยอร ์Burglary แลว้เลอืก Properties 
11. คลกิแทป็ Source ในส่วนของ Shapefile จะชีไ้ปยงัแฟ้มชื่อ 

C:\PythonData\data\Burglaries_2009.shp ดงัรปูที ่16.16 

 

รปูท่ี 16.16 แสดงการการเปลีย่นแหล่งขอ้มลูดว้ยเมธอด replaceDataSource() 

จากรปูสงัเกตเหน็ว่าเลเยอร ์Burglary ชีไ้ปยงัแฟ้มขอ้มลู Burglaries_2009.shp แต่เลเยอรอ์ื่นๆ ทีอ่ยูใ่น
แผนทีเ่อกสารเดยีวกนัจะยงัคงเหมอืนเดมิ จะเปลีย่นแปลงเฉพาะเลเยอร ์Burglaries เท่านัน้ 
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3.20 การคน้หาการเชื่อมโยงแหล่งขอ้มลูทีผ่ดิพลาดทัง้หมดในไดเรคทรอร ี
1. เปิดโปรแกรมไพธอน IDLE และท าการ import arcpy.mapping และ os package 

import arcpy.mapping as mapping, os 
2. ก าหนดชื่อไดเรคทรอรทีีต่อ้งการคน้หา ในกรณนีี้จะเริม่ตน้คน้หาตัง้แต่ไดรฟ์ C: และ

ทุกๆ ไดเรคทรอรยีอ่ยทีอ่ยู่ภายใตไ้ดรฟ์ดงักล่าวทัง้หมด  
path = r"C:" 

3. เปิดแฟ้มชื่อ "BrokenDataList.txt" เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ชื่อเลเยอรท์ีเ่ชื่อมโยงแหล่งขอ้มลู
ผดิพลาด 
f = open('BrokenDataList.txt','w') 

4. เรยีกใชเ้มธอด os.walk() รว่มกบั for เพื่อแสดงรายชื่อไดเรคทรอรทีัง้หมดภายใตไ้ดรฟ์ 
C: มาแสดง 
for root,dirs,files in os.walk(path): 

5. ภายในลปู for ใหท้ าการสรา้งลปู for อกีชัน้อยูภ่ายใน เพื่อดงึรายชื่อแฟ้มทัง้หมดทีอ่ยู่
ในตวัแปร files ออกมาแสดงผล โดยท างานรว่มกบัเมธอด os.path.splitext() ซึง่จะแยก
ชื่อแฟ้มพรอ้มกบัส่วนขยาย (นามสกุล) ออกมาจากตวัแปร files 
for filename in files: 

basename, extension = os.path.splitext(filename) 

6. ถา้แฟ้มมนีามสกุล .mxd โปรแกรมจะสรา้งการเชื่อมโยงไปยงัแฟ้มดงักล่าวดว้ยเมธอด 
mapping.MapDocument(fullPath) จากนัน้จะเขยีนขอ้ความว่า "MXD: " + filename + 
"\n" ลงแฟ้ม "BrokenDataList.txt" ต่อจากนัน้จ าตรวจสอบการเชื่อมโยงว่าผดิพลาด
หรอืไมด่ว้ยเมธอด mapping.ListBrokenDataSources(mxd) ถา้การเชื่อมโยงผดิพลาด 
โปรแกรมจะเขยีนชื่อเลเยอรล์งแฟ้ม "BrokenDataList.txt" ดว้ยเมธอด f.write("\t" + 
brknItem.name + "\n") 
if extension == ".mxd": 

     fullPath = os.path.join(path,filename) 

     mxd = mapping.MapDocument(fullPath) 

     f.write("MXD: " + filename + "\n") 

     brknList = mapping.ListBrokenDataSources(mxd) 

     for brknItem in brknList: 

          f.write("\t" + brknItem.name + "\n") 

7. ปิดแฟ้มขอ้มลู "BrokenDataList.txt" 
f.close() 

8. สครปิตค์ าสัง่ทัง้หมดแสดงไดด้งันี้ 
import arcpy.mapping as mapping, os 

path = r"C:" 

f = open('BrokenDataList.txt','w') 

for root,dirs,files in os.walk(path): 

    for filename in files: 

        basename, extension = os.path.splitext(filename) 
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        if extension == ".mxd": 

            fullPath = os.path.join(path,filename) 

            mxd = mapping.MapDocument(fullPath) 

            f.write("MXD: " + filename + "\n") 

            brknList = mapping.ListBrokenDataSources(mxd) 

            for brknItem in brknList: 

                f.write("\t" + brknItem.name + "\n") 

f.close() 

 

9. บนัทกึสครปิตช์ื่อ C:\Python\Ch16\FindAllBrokenDataSources.py 
10. สัง่รนัสครปิต ์และเปิดแฟ้มชื่อ BrokenDataList.txt เพื่อดผูลลพัธข์องโปรแกรม 

OUTPUT 

MXD: Crime1.mxd 

MXD: Crime2.mxd 

MXD: Crime_BrokenDataLinks.mxd 

 District_Crime_Join 

 Bexar_County_Boundary 

 District_Crime_Join 

 Bexar_County_Boundary 

 Bexar_County_Boundary 

 Texas_Counties_LowRes 

 School_Districts 

 Crime_surf 

 Bexar_County_Boundary 

 Crime2009Table 

... 

 

 ในการเขยีนโปรแกรมไพธอนรว่มกบั ArcGIS มรีายละเอยีดอกีมากมาย ในบทนี้จะเป็นเพยีงการ
แนะน าการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้เท่านัน้ ถา้ผูอ่้านตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถเปิดอ่านได้
โดยตรงจาก help ของ ArcGIS ซึง่จะมทีัง้ค าอธบิายและตวัอยา่งโปรแกรมไพธอนใหด้ว้ย 

 

 

จบบทท่ี 16 
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บทท่ี 17 

โครงสร้างข้อมลูเบือ้งต้น 
(Basic Data Structures) 

 
  

อลักอรทิมึ (Algorithm) เป็นวธิกีารด าเนินงานของโพรเซสบนระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อใหส้ามารถ
แกปั้ญหาไดม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด (Optimal) บนทรพัยากรทีม่อียา่งจ ากดั ซึง่ทรพัยากรดงักล่าวม ี2 
ประเภทคอื เวลาทีใ่ชใ้นการประมวลผล (Processing Time) และพืน้ทีห่น่วยความจ า (Memory) ทีใ่ช้
งาน ถา้โพรเซสตัง้แต่ 2 โพรเซสขึน้ไป ด าเนินการแก้ปัญหาชนิดเดยีวกนักบัขอ้มลูชุดเดยีวกนัแลว้ โพ
รเซสทีใ่ชท้รพัยากรทัง้ 2 ชนิดน้อยทีสุ่ดแสดงว่า อลักอรทิมึของโพรเซสนัน้ๆ มปีระสทิธภิาพทีสู่งกว่า
นัน่เอง ในบทนี้จะกล่าวถงึวธิทีีใ่ชว้ดัประสทิธภิาพของอลักอรทิมึในเบือ้งตน้ก่อน จากนัน้จะน าเอาวธิกีาร
ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บัอลักอรทิมึการจดัเรยีง (Sorting) และการคน้หาขอ้มลู (Searching) ต่อไป 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพอลักอริทึมจากเวลาท่ีใช้ท างาน (Run time) 

วธิกีารแรกทีใ่ชว้ดัประสทิธภิาพอลักอรทิมึคอื วดัจากระยะเวลาการท างานตัง้แต่เริม่ตน้จนจบ 
โดยใชส้ญัญาณนาฬกิาจรงิจากเครือ่งคอมพวิเตอร ์(Computer’s clock) เรยีกวธิกีารนี้ว่า benchmarking 
หรอื profiling โดยออกแบบใหชุ้ดของขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัทดสอบมคีวามหลากหลาย เช่น ขนาดขอ้มลูที่
แตกต่างกนั และชนิดขอ้มลูไมเ่หมอืนกนัเป็นตน้ ท าการทดสอบกบัชุดขอ้มลูดงักล่าวหลายๆ ครัง้แลว้จงึ
หาค่าเฉลีย่ จากตวัอยา่ง ถา้พจิารณาอลักอรทิมึการนับเลขจ านวนเตม็ตัง้แต่ 1 – N โดย N คอืขนาดของ
ปัญหาเป็นเลขจ านวนเตม็ทีไ่มเ่ท่ากบั 0 และไมเ่ป็นค่าลบ (∑ 𝑖𝑛

𝑖=1 ) ก าหนดใหโ้ปรแกรมท างาน 5 รอบ 
โดยในแต่ละรอบ (Epoch) โปรแกรมจะเพิม่ขนาดของปัญหา (N) และจบัเวลาเริม่ตน้และลบดว้ยเวลา
สิน้สุด ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื เวลาในการท างานของอลักอรทิมึนัน่เอง ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่17.1 

Program Example 17.1: Counting Runtime  

1 import time 

2  

3 problemSize = 10000000  
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4 print("%3s%14s%15s" %("Epoch","Problem Size","Seconds")) 

5 for count in range(5): 

6     start = time.time() 

7     work = 0 

8     #Start of the algorithm 

9     for x in range(problemSize): 

10         work += x 

11     #Stop of the algorithm 

12     elapsed = time.time() – start 

13     print("%5d%14d%15f" %(count+1, problemSize, elapsed)) 

14     problemSize *= 2 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Epoch  Problem Size        Seconds 

    1      10000000       2.220476 

    2      20000000       4.396939 

    3      40000000       9.169125 

    4      80000000      18.255202 

    5     160000000      37.282913 

จากตวัอยา่งที ่17.1 บรรทดัที ่1 โปรแกรมน าเขา้โมดลู time เพื่อใชส้ าหรบัจบัเวลาของโปรแกรมที่
ประมวลผล บรรทดัที ่3 ก าหนดขนาดของปัญหา (problemSize) ใหม้ขีนาดใหญ่เท่ากบั 10,000,000 
บรรทดัที ่5 ก าหนดจ านวนรอบในการท างานใหก้บัโปรแกรม โดยใชค้ าสัง่ for ในทีน่ี้โปรแกรมจะท างาน
ทัง้หมด 5 รอบ บรรทดัที ่6 ท าการเรยีกใชเ้มธอด time() ซึง่ใหผ้ลลพัธม์หีน่วยเป็นวนิาท ีเกบ็ไวใ้นตวั
แปร start เพื่อท าหน้าทีเ่กบ็เวลาเริม่ตน้ก่อนอลักอรทิมึจะท างาน บรรทดัที ่9 และ 10 โปรแกรมจะท า
อลักอรทิมึหาผลรวมจาก 0 ถงึ problemSize -1 โดยเกบ็ผลลพัธส์ะสมไวใ้นตวัแปร work เมือ่โปรแกรม
ท างานเสรจ็ในรอบที ่1 จะค านวณหาเวลาเริม่ต้น – เวลาสิน้สุดของอลักอรทิมึ (บรรทดัที ่12) และพมิพ์
ผลลพัธด์งักล่าวออกจอภาพ (บรรทดัที ่13) เมือ่พมิพผ์ลลพัธแ์ลว้ โปรแกรมจะเพิม่ขนาดของปัญหาเป็น 
2 เท่าหรอื 2N (โดยการคณูดว้ย 2 ในบรรทดัที ่14) ส่งผลใหเ้วลาประมวลผลของอลักอรทิมึเพิม่ขึน้
ประมาณ 2 เท่าดว้ย ดงัแสดงในตวัอยา่ง OUTPUT ดา้นบน  

 จากตวัอยา่งขา้งบนเป็นอลักอรทิมึทีใ่ชห้าผลรวมของจ านวนนับตัง้แต่ 1 – N (problemSize) 
โดยอาศยัการท างานของ for แบบชัน้เดยีว แต่ถา้อลักอรทิมึมลีกัษณะในตวัอยา่งต่อไปนี้ เวลาทีใ่ช้
ประมวลผลจะมคี่าเป็นอย่างไร 

for i in range(problemSize): 
    for j in range(problemSise): 
        work += j 

ค าตอบคอื อาจจะตอ้งใชต้ลอดทัง้คนืกเ็ป็นได ้เนื่องจากปัญหามขีนาดเพิม่ขึน้เป็นการยกก าลงัสอง (N2) 
นัน่เอง ส าหรบัวธิกีารวดัประสทิธภิาพอลักอรทิมึดว้ยการจบัเวลามขีอ้จ ากดั 2 ประการคอื 

 ฮารด์แวรท์ีม่คีวามแตกต่างกนัจะส่งผลโดยตรงกบัความเรว็ในการวดัประสทิธภิาพ, 
ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชง้านไมเ่หมอืนกนัจะมผีลกระทบเช่นกนั รวมไปถงึภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
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โปรแกรมกม็ผีลกระทบดว้ย เช่น ภาษาซจีะท างานเรว็กว่าภาษาไพธอน เป็นตน้ ดงันัน้
สรปุว่า ความแตกต่างของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรจ์ะมผีลกระทบโดยตรงกบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพของอลักอรทิมึ 

 ส าหรบัในบางกรณ ีขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบมขีนาดใหญ่เกนิกว่าทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะสามารถ
ค านวณได ้เมือ่ไมส่ามารถค านวณไดก้ส็่งผลใหก้ารจบัเวลาไมบ่รรลุผลเช่นเดยีวกนั  

โปรดจ าไวว้่า การประเมนิอลักอรทิมึโดยการจบัเวลาจะใชไ้ดก้บับางกรณเีท่านัน้ ดงันัน้นกั
คอมพวิเตอรท์ัง้หลายจงึไดพ้ยายามคดิคน้วธิกีารทีจ่ะแกปั้ญหาการประเมนิประสทิธภิาพอลักอรทิมึโดย
ไมข่ึน้กบัฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ดงัต่อไปนี้ 

 

2. การประเมินประสิทธิภาพอลักอริทึมจากการนับจ านวนบรรทดัค าสัง่ (Counting 

instructions) 

วธิกีารนบัจ านวนค าสัง่ถูกคดิคน้ขึน้เพื่อจะแกปั้ญหาวธิกีารแบบจบัเวลา เนื่องจากวธิกีาร
ดงักล่าวจะขึน้กบัฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์โดยวธิกีารนี้จะใชว้ธิกีารนบัจ านวนบรรทดัของโปรแกรม 
(lines of code) ทีเ่ขยีนขึน้ โปรดจ าไวว้่าเป็นการนบัจ านวนค าสัง่ของโปรแกรมระดบัสงู (High level 
code) ไมใ่ช่ค าสัง่ระดบัล่าง (Machine code) โดยหลกัการนี้จะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการนับจ านวน
บรรทดัในลปูชนิดซอ้น หรอื Nested loop หรอืการเวยีนเกดิ (Recursion) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

Program Example 17.2: Counting instructions (Interation) 

1 import time 

2  

3 problemSize = 1000 

4 print("%3s%14s%15s" %("Epoch","Problem Size","Iterations")) 

5 for count in range(5): 

6     number = 0 

7     work = 0 

8     #Start of the algorithm 

9     for x in range(problemSize): 

10         for y in range(problemSize): 

11             number += 1 

12             work += x 

13     #Stop of the algorithm 

14     print("%5d%14d%15d" %(count+1, problemSize, number)) 

     problemSize *= 2 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Epoch  Problem Size     Iterations 

    1          1000        1000000 

    2          2000        4000000 

    3          4000       16000000 

    4          8000       64000000 
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    5         16000      256000000 

จากตวัอยา่งที ่17.2 แสดงการนบัจ านวนบรรทดัของโปรแกรม (lines of code) โดยบรรทดัที ่3 
โปรแกรมก าหนดค่าใหก้บัตวัแปร problemSize เท่ากบั 1,000 ซึง่ถา้ก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรดงักล่าว
ใหญ่เกนิไป จะส่งผลใหค้อมพวิเตอรป์ระมวลผลนานเกนิไป บรรทดัที ่6 ก าหนดตวัแปร number เท่ากบั 
0 เพื่อใชส้ าหรบันบัจ านวนบรรทดัของโปรแกรม บรรทดัที ่9 และ 10 สรา้งลูป for แบบซอ้น โดยวนลปู
ซ ้าจาก 0 ถงึ problemSize (1,000) บรรทดัที ่11 โปรแกรมท าการบวกค่าใหก้บัตวัแปร number ขึน้ทลีะ 

1 (number += 1  number = number + 1) ซึง่หมายถงึ โปรแกรมจะนับเป็น 1 บรรทดั โดยไมส่นใจ
ว่าภายในลปูจะมคี าสัง่อื่นๆ ทีท่ างานอยูก่ต็าม เช่นบรรทดัที ่11 และ 12 สรปุคอื การวนลปู 1 ครัง้ 
อลักอรทิมึดงักล่าวจะนับเป็น 1 บรรทดั ตวัอยา่งเช่น จาก Epoch 4 มขีนาดของปัญหาเท่ากบั 8,000 
ส่งผลใหม้จี านวนบรรทดัในการท างานเท่ากบั 64,000,000 บรรทดั เป็นตน้  

 ตวัอยา่งโปรแกรมที ่17.3 แสดงตวัอยา่งการนบัจ านวนบรรทดัของโปรแกรม Fibonacci โดย
โปรแกรมดงักล่าวท างานในลกัษณะเวยีนเกดิ (Recursion) ดงันี้ 

Program Example 17.3: Counting instructions (Recursion) 

1 class Counter(object): 

2     def __init__(self): 

3         self._number = 0 

4  

5     def increment(self): 

6         self._number += 1 

7  

8     def __str__(self): 

9         return str(self._number) 

10      

11 def Fibonacci(n, counter): 

12     counter.increment() 

13     if n < 3: 

14         return 1 

15     else: 

16         return Fibonacci(n-1, counter) + Fibonacci(n-2, 

counter) 

17  

18 problemSize = 2 

19 print("%12s%15s" %("Problem Size", "Calls")) 

20 for i in range(5): 

21     counter = Counter() 

22     Fibonacci(problemSize, counter) 

23     print("%12d%15s" %(problemSize, counter)) 

24     problemSize *= 2 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Problem Size          Calls 

           2              1 

           4              5 

           8             41 

          16           1973 
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          32        4356617 

จากผลลพัธแ์สดงใหเ้หน็ว่าขนาดของปัญหาเพิม่ขึน้เป็น 2n คอื 2, 4, 8, 16 และ 32 ส่งผลใหจ้ านวน
บรรรทดัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ วธิกีารนี้มขีอ้ดคีอืไมข่ึน้ต่อฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร์ และยงัเป็นพืน้ฐานที่
ส าคญัในการออกแบบวธิกีารประเมนิประสทิธภิาพดว้ยวธิทีางคณติศาสตร ์ซึง่จะกล่าวต่อไป 

 

3. การประเมินประสิทธิภาพอลักอริทึมจากการค านวณหน่วยความจ า (Memory) 

ส าหรบัการค านวณหน่วยความจ าแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื การค านวณหน่วยความจ าทีเ่กดิจาก
การใชง้านจรงิในขณะทีโ่พรเซสก าลงัท างาน และการค านวณทางคณติศาสตร ์ในส่วนแรกจะกล่าวถงึ
การค านวณหน่วยความจ าจากการใชง้านจรงิก่อน ผูเ้ขยีนแนะน าใหใ้ชโ้มดลูชื่อ psutil ซึง่สามารถดาวน์
โหลดและตดิตัง้ไดจ้าก URL: https://pypi.python.org เมือ่ตดิตัง้แลว้สามารถเรยีกใชง้านกบัไพธอนได้
ทนัท ีจากโปรแกรมตวัอยา่งที ่17.4 แสดงการใชโ้มดลู psutil ในการค านวณขนาดของหน่วยความจ า
ดงันี้ 

Program Example 17.4: Counting memory 

1 import psutil 

2 import os 

3  

4 def memory_usage_psutil(): 

5     # return the memory usage in MB 

6     process = psutil.Process(os.getpid()) 

7     mem = process.get_memory_info()[0] / float(2 ** 20) 

8     return mem 

9  

10 mem = memory_usage_psutil() 

11 print(str(mem) + " MB") 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

 

20.38 MB 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่17.4 แสดงการค านวณหน่วยความจ าทีโ่พรเซสก าลงัใชง้าน  โดยบรรทดัที ่1 
น าเขา้โมดลู psutil เพื่อใชส้ าหรบัแสดงขอ้มลูทรพัยากรต่างๆ ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์บรรทดัที ่2 น าเขา้
โมดลู os เพื่อใชใ้นการเขา้ถงึขอ้มลูระบบ เช่น หมายเลขโพรเซส, ชื่อไดเรคทรอรีปั่จจุบนั เป็นต้น 
บรรทดัที ่4 – 7 สรา้งฟังชนัชื่อ memory_usage_psutil() ท าหน้าทีค่ านวณขนาดของหน่วยความจ า 
ค่าทีส่่งคนืกลบัจากฟังชนัดงักล่าว คอืขนาดหน่วยความจ าทีโ่พรเซสปัจจบุนัก าลงัใชง้านอยู ่มหีน่วยเป็น
เมก็กะไบต ์(MB) โมดลู psutil ยงัมคีวามสามารถในการแสดงขอ้มลูอื่นๆ ของระบบไดอ้กีเป็นจ านวน
มากดงันี้ 
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เมธอด ค าอธิบาย 
psutil.cpu_times() แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยประมวลผลกลาง (ซพียี)ู 
psutil.virtual_memory() แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยความจ าชนิดเวอรช์วล 
psutil.disk_partitions() แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยความจ าส ารอง 
psutil.net_io_counters() แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัเน็ตเวริค์ 
psutil.users() แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชง้าน 
psutil.pids() แสดงขอ้มลูเกีย่วกบัโพรเซส 

  

ส่วนท่ีสองแสดงการค านวณหน่วยความจ าด้วยวิธีทางคณิตศาสตร ์

องคป์ระกอบของการวเิคราะหห์น่วยความจ าทีใ่ชโ้ดยวธิคีณติศาสตร ์มดีงัต่อไปนี้ 

 Instruction Space คอื ขนาดหน่วยความจ าทีจ่ าเป็นตอ้งใชข้ณะคอมไพเลอร ์
(Compiler) คอมไพลโ์ปรแกรมตน้ฉบบั 

 Data Space คอื ขนาดหน่วยความจ าทีจ่ าเป็นตอ้งใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูค่าคงที ่และตวั
แปรทีใ่ชใ้นขณะประมวลผลโปรแกรม ซึง่แยกออกได ้2 ประเภท คอื 
o Static memory ขนาดของหน่วยความจ าทีถู่กจองไว ้ซึง่จะถูกประมวลผล

แน่นอน เช่น หน่วยความจ าทีใ่ชเ้กบ็ค่าคงที ่หรอืตวัแปรชนิดอารเ์รย์ 
o Dynamic memory ขนาดหน่วยความจ าทีใ่ชใ้นการประมวลผลประเภทไม่

แน่นอน คอื จะรูว้่าตอ้งใชห้น่วยความจ าเท่าไรกต่็อเมือ่โปรแกรมตอ้งใชง้าน
นัน้เอง เช่น การประกาศตวัแปรพอยเตอร ์(Pointer) ในภาษา C หรอืการเกบ็
ขอ้มลูในรปูแบบลงิคล์สิตท์ีส่ามารถเพิม่หรอืลดขนาดการเกบ็ขอ้มลูไดแ้บบ
อตัโนมตัโิดยไมต่อ้งจองพืน้ทีห่น่วยความจ าไวก่้อนใชง้าน เป็นตน้  

 Environment Stack Space คอื หน่วยความจ าทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การประมวลผล เพื่อรอเวลาทีจ่ะน ากลบัไปใชใ้หมใ่นโปรแกรม ซึง่หน่วยความจ า
ประเภทนี้จะเกดิขึน้เมือ่มกีารใชง้านเท่านัน้ 

ตวัอยา่งการวเิคราะหห์น่วยความจ าทีใ่ช้ดว้ยวธิทีางคณิตศาสตร ์ดงัต่อไปนี้ 

def myFunc(data1, data2): 

    temp = 0 

    temp = data1 + data2 

    return temp 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบนไดป้ระกาศตวัแปรทัง้หมด 3 ตวั คอื data1, data2 และ temp ซึง่
ตวัแปรทัง้สามเป็นขอ้มลูชนิด integer (ภาษาไพธอน integer มขีนาดโดยประมาณคอื 24 ไบต ์โดยใช้
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ค าสัง่ sys.getsizeof(i)) ดงันัน้เมือ่ค านวณหาพืน้ทีห่น่วยความจ าทีใ่ชท้ัง้หมดของฟังชนัดงักล่าวเท่ากบั 
24*3 = 72 ไบต ์ตวัอยา่งต่อไปแสดงการค านวณพืน้ทีห่น่วยความจ าทีใ่ชง้านในลกัษณะการเวยีนเกดิ 
(Recursion) ดงันี้ 

def Factorial(n): 

    if n == 0: 

        return 1 

    else: 

        return n * Factorial(n - 1) 

จากฟังชนั Factorial(n) ดา้นบน เมือ่ก าหนดให ้n มคี่าเท่ากบั 3 จะตอ้งท าการวนซ ้าเท่ากบั 3 
ครัง้ ซึง่จะใชพ้ืน้ทีห่น่วยความจ าเท่ากบั 3 * 24 = 72 ไบต ์สรปุไดว้่าฟังชนั Factorial จะตอ้งใชพ้ืน้ทีข่อง
หน่วยความจ าเท่ากบั n * 24 ไบตน์ัน่เอง  

 

4. การประเมินประสิทธิภาพอลักอริทึมด้วยฟังกช์นัอตัราการเติบโต (Growth-rate 
functions) 

การประเมนิประสทิธภิาพอลักอรทิมึดว้ยฟังก์ชนัอตัราการเตบิโตจะมุง่เน้นการวเิคราะหเ์วลาทีใ่ช้
ในการประมวลผลเป็นหลกั หรอืเรยีกว่า Time complexity analysis โดยเวลาทีอ่ลักอรทิมึใชท้ างานม ี2 
ประเภทคอื เวลาทีใ่ชใ้นการตรวจไวยากรณ์ (Compile time) และเวลาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชใ้นการ
ประมวลผลอลักอรทิมึ (Execution time) ซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดขอ้มลู จ านวนตวัแปรทีใ่ช ้และจ านวนลปูเป็น
ตน้ ตวัอยา่งที ่1: แสดงการวเิคราะหเ์วลาทีใ่ชฟั้งก์ชนัอตัราการเตบิโต ดงัต่อไปนี้ 

ตวัอย่างท่ี 1: 

n = 0      ก ำหนดคำ่ 1 ครัง้  

total = 0     ก ำหนดคำ่ 1 ครัง้  

while n <= 30:    เปรียบเทียบ n + 1 ครัง้  

    total = total + n   ค ำนวณ n ครัง้  

    n = n + 1    ค ำนวณ n ครัง้  

print("Total = ", total)  แสดงผล 1 ครัง้  

 ก าหนดให ้f(n) แทนประสทิธภิาพในการวเิคราะหเ์วลาทีใ่ชใ้นการประมวลผล และ n แทน
จ านวนรอบในการท างาน เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดด้งันี้ 

 f(n) =  +  +  +  +  +  

 f(n) = 1 + 1 + (n + 1) + n + n + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + (n + n + n) = 3n + 4 

 f(n) = 3n + 4 ------------------------- 



 

ห น้ า  414 

 

 

ตวัอย่างท่ี 2: เป็นการเขยีนสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตชนิดเวยีนเกดิ ดงันี้ 

 def Factorial(n):     ถกูเรียกใช้ n ครัง้  

      if n == 0:      ตรวจสอบเง่ือนไข n ครัง้  

          return 1     คืนคำ่ 1 ครัง้  

      else: return n * Factorial(n - 1)  เรียกใช้ตวัเอง n ครัง้  

 เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดค้อื 

 f(n) =  +  +  +  = n + n + 1 + n 

 f(n) = 3n + 1 ------------------------- 

 

ตวัอย่างท่ี 3: เป็นการเขยีนสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตชนิดวนลปูขา้มล าดบั (งานจะเสรจ็เรว็กว่า
ก าหนด 𝑛

2
 ) ดงันี้ 

total = 0      ก ำหนดคำ่ 1 ครัง้ 

for i in range(1, 3, 5, 7, 9):  เปรียบเทียบ 
𝑛

2
 + 1 ครัง้ 

    total = total + i    ค ำนวณ 
𝑛

2
 ครัง้ 

    total = total * 2    ค ำนวณ 
𝑛

2
 ครัง้ 

print("Total = ", total)   แสดงผล 1 ครัง้ 

 เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดค้อื 

 f(n) = 1 + ( 𝑛
2
 + 1) + 𝑛

2
 + 𝑛

2
 + 1 =  

3𝑛

2
 + 3 ------------------------- 

 

ตวัอย่างท่ี 4: เป็นการเขยีนสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตชนิด Logarithmic ฐานสองดงันี้ 

ส าหรบัค่าตวัแปรทีท่ าหน้าทีเ่ป็นเงือ่นไขของลปูจะมกีารเพิม่ขึน้หรอืลดลงดว้ยการคูณหรอืการหารเป็น
อตัราเท่าตวัหรอื 2n 

total = 0       ก ำหนดคำ่ 1 ครัง้ 

for i in (2**x for x in range(10)):  เปรียบเทียบ log2 𝑛 + 1 ครัง้ 

    total = total + i     ค ำนวณ log2 𝑛 ครัง้ 

    total = total * 2     ค ำนวณ log2 𝑛 ครัง้ 

print("Total = ", total)    แสดงผล 1 ครัง้ 
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ผลลพัธข์องค่า i = 1, 2, 4, 8, 16, 32,…, 2n 

 เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดค้อื 

 f(n) = 1 + (log2 𝑛 + 1) + log2 𝑛 + log2 𝑛 + 1 = 3 log2 𝑛 + 3 ------------------------- 

 

ตวัอย่างท่ี 5: เป็นการเขยีนสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตชนิดลปูซอ้นดงันี้ 

for i in range(10):    เปรียบเทียบ n + 1 ครัง้ 

for i in range(10):   เปรียบเทียบ n(n + 1) = n2 + n ครัง้ 

    total = total + i   ค ำนวณ n*n = n2 ครัง้ 

 

 เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดค้อื 

 f(n) = (n + 1) + (n2 + n) + n2 = 2n2 + 2n + 1 ------------------------- 

 

ตวัอย่างท่ี 6: เป็นการเขยีนสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตชนิด Linear Logarithmic ดงันี้ 

for i in range(10):      n + 1 ครัง้ 

for i in (2**x for x in range(10)):  n(log2 𝑛 + 1)ครัง้ 

    total = total + i     n log2 𝑛 ครัง้ 

 

 เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดค้อื 

 f(n) = (n + 1) + n (log2 𝑛 + 1) + n log
2

𝑛 = n + 2n log2 𝑛 + 2 ------------------------- 

 

ตวัอย่างท่ี 7: เป็นการเขยีนสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตชนิด Dependent Quadratic ดงันี้ 

Total = 0;      1 ครัง้ 

for (i = 0;i < n; i++){  n + 1 

   for(j = 0; j < i; j++){  n(
𝑛+1

2
 + 1) 

       …     n(
𝑛+1

2
) 

       …     n(
𝑛+1

2
)   

   } 

} 

 เขยีนเป็นสมการฟังกช์นัอตัราการเตบิโตไดค้อื 
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 f(n) = 1 + (n + 1) + n(𝑛 + 1

2
 + 1) + n(𝑛 + 1

2
) + n(𝑛 + 1

2
) = 3n(𝑛 + 1

2
) + 2n + 2 ----------- 

 

 Asymptotic notation 

 Asymptotic notation คอืเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทีใ่ชอ้ธบิายการเจรญิเตบิโตของฟังชนั หรอื
อลักอรทิมึ (Algorithm Growth Rates) ซึง่จะใชใ้นการวดัประสทิธภิาพของอลักอรทิมึ เช่น Big-O, Big-
Omega, Big-Teta, Little-o และ Little-omga เป็นตน้ แต่ในทีน่ี้ผูเ้ขยีนจะอธบิายเฉพาะ Big-O เท่านัน้ 
เพราะเป็นวธิทีีน่ิยมมากทีสุ่ด ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราการเติบโต Big-O 

Big-O เป็นขอบเขตบน (Upper bound) ของประสทิธภิาพทีแ่ย่ทีสุ่ดในการประมวลผลของ
อลักอรทิมึ (Worst case) ซึง่หมายความว่าอลักอรทิมึนี้จะท างานไมแ่ยไ่ปกว่า Big-O ของมนัแลว้ ซึง่ก็
เหมอืนกบัเป็นตวับอกถงึประสทิธภิาพของอลักอรทิมึนัน้ๆ นัน่เอง หรอืเพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบว่า
อลักอรทิมึใดดกีว่ากนั ซึง่ Big-O มคีุณสมบตัดิงันี้คอื 

 เป็นการวดัประสทิธภิาพเชงิเวลาทีใ่ชใ้นการประมวลผลของอลักอรทิมึ 

 เป็นฟังกช์นัเวลาขอบเขตบนทีใ่ชใ้นการประมวลผล (Asymptotic upper bounds) 

 สญัลกัษณ์เป็นตวัโอใหญ่ (O) 

 O(n) หมายถงึ ฟังกช์นัน้ีจะใชเ้วลาในการประมวลผลน้อยกว่าหรอืเท่ากบั n (<n) เสมอ 

นิยาม Big-O: ฟังกช์นั f(n) = O(g(n)) กต่็อเมือ่มคี่าคงที ่m, c ทีท่ าให ้f(n) < cg(n) เมือ่ n > m 
ดงัรปู 17.1 

 

รปูที ่17.1 Big-O 
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จากตวัอยา่ง ก าหนดให ้f(n) = 5n4 - 37n3 + 13n - 4 สามารถแสดงการหาค่า Big-O และ
ค่าคงที ่c กบั m ไดด้งันี้ 

 จาก  f(n) = |5n4 - 37n3 + 13n - 4| < c|n4| โดยที ่n > m (|…| คอืค่าจ านวนเตม็บวก
เท่านัน้) จะไดว้่า 

 เมือ่ก าหนดให ้m = 1 จะท าให ้n > 1 สามารถท าใหก้ารด าเนินการถูกตอ้งไดด้งันี้ 

|5n4 - 37n3 + 13n - 4|  < |5n4 + 37n4 + 13n4 + 4n4|     (เนื่องจาก 37n4 > 37n3) 

   < 59|n4| 

 เพราะฉะนัน้ |5n4 - 37n3 + 13n - 4| < 59|n4| เมือ่ n > 1 

 ดงันัน้   f(n) = 5n4 - 37n3 + 13n - 4 ∈ O(n4) 

 จงึไดว้่า c = 59, n = 1 และ Big-O คอื O(n4)   

 
Note: สรปุแนวคดิการหา Big-O จะพจิารณาค่าทีม่ผีลกระทบมากทีสุ่ดเพยีงค่าเดยีว ซึง่
ค่าคงที ่c มผีลน้อยกว่าค่าทีม่ผีลกระทบมากทีสุ่ด ดงันัน้ จงึน าค่าทีม่ผีลกระทบมากทีสุ่ดเป็น
ค่าของตวัวดัประสทิธภิาพของ Big-O 

  

 สรปุการหาค่า Big-O แบบง่ายๆ 

1. ตดัสมัประสทิธิข์องแต่ละเทอมทิง้ (ตดัค่าคงทีท่ิง้) 
2. เลอืกเทอมทีใ่หญ่ทีสุ่ดเกบ็ไวเ้ป็นค าตอบ 

 ตวัอย่างท่ี 1: จากตวัอยา่งที ่ f(n) = 3n + 4 

 f(n) = n  ตดัสมัประสทิธิข์องแต่ละเทอมทิง้ 

 O(f(n)) = n = O(n)  เลอืกเทอมใหญ่ทีสุ่ด 

 ตวัอย่างท่ี 2: f(n) = 3n4 + 2n2 + n 

 f(n) = n4 + n2 + n  ตดัสมัประสทิธิ ์

  O(f(n)) = n4 = O(n4)  เลอืกเทอมใหญ่ทีสุ่ด 

 ตวัอย่างท่ี 3: f(n) = 10n3 + n3 + 10 

 f(n) = n3 + n3 
 ตดัสมัประสทิธิ ์
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  O(f(n)) = n3 = O(n3)  เลอืกเทอมใหญ่ทีสุ่ด 

 ตวัอย่างท่ี 4: f(n) = 100 

 O(f(n)) = 1 = O(1)  

 ตวัอย่างท่ี 5: f(n) = 100n + 1 

 f(n) = n 

 O(f(n)) = n = O(n) 

 ตวัอย่างท่ี 6: f(n) = 20nlogn + 5n 

 f(n) = nlogn + n  ตดัสมัประสทิธิ ์

 O(f(n)) = O(nlogn)  เลอืกเทอมใหญ่ทีสุ่ด 

 ตวัอย่างท่ี 7: ก าหนดใหแ้ต่ละโปรแกรมท างานดงันี้คอื โปรแกรม 1  f(n) = 3n2 + 2n, 

โปรแกรม 2  f(n) = 2log2n + 6n + n, โปรแกรมที ่3  f(n) = n + nlog2n + 4n + 9 จงหาค่า Big-
O และประเมนิว่าโปรแกรมใดมปีระสทิธภิาพการท างานจากดทีีสุ่ดไปยงัแยท่ีสุ่ด 

โปรแกรมที ่1  f(n) = 3n2 + 2n = n2 + n 

 = O(n2) 

โปรแกรมที ่2  f(n) = 2log2n + 6n + n = log2n + n + n 

   = O(n) 

โปรแกรมที ่3  f(n) = n + nlog2n + 4n + 9 = n + nlog2n + n 

   = O(nlog2n) 

เพราะฉะนัน้ O(n) (โปรแกรมที ่2 ดทีีสุ่ด) < O(nlog2n) (โปรแกรมที ่3) < O(n2) (โปรแกรมที ่1 แยท่ีสุ่ด)  

ตารางที ่17.1 แสดงบทสรปุของอตัราการเตบิโตตามการวดัประสทิธภิาพของอลักอรทิมึ 

f(n) แบบการนับตวัด าเนินการ ประสิทธิภาพ 
c ค่าคงที ่(Constant) เรว็ทีสุ่ด 
log2n ฟังชนัลอการทิมึ (Logarithm loops) ค่อนขา้งเรว็ 
n ฟังชนัเชงิเสน้ (Linear loops)  
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n log2n ฟังชนัลอการทิมึเชงิเสน้ (Linear Logarithm)  
n2 ฟังชนัก าลงัสอง (Quadratic) ปานกลาง 
n3 ฟังชนัก าลงัสาม (Cubic)  
nk ฟังชนัโพลโีนเมยีล (Polynomial)  
2n ฟังชนัเอก็โพแนนเชยีล (Exponential) ค่อนขา้งชา้ 
n! ฟังชนัแฟคทอเรยีล (Factorial) ชา้ทีสุ่ด 

จากตารางที ่7.1 สามารถแสดงเป็นกราฟเชงิเสน้ไดด้งัรปูที ่17.2 

 

 

รปูที ่17.2 แสดงอตัราการเตบิโตตามการวดัประสทิธภิาพของอลักอรทิมึ 

 

5. การวิเคราะห ์Best-case, Worst-case และ Average-case 

Base-case: การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ดในการประมวลผลของอลักอรทิมึ เช่น 
การคน้หาขอ้มลูในอารเ์รย ์แลว้เจอขอ้มลูทนัทเีมือ่ท าการตรวจสอบในครัง้แรก 
Worst case: การวเิคราะหห์าประสทิธภิาพทีแ่ยท่ีสุ่ดในการประมวลผลของอลักอรทิมึ เช่น 
การคน้หาขอ้มลูในอารเ์รย ์แลว้เจอขอ้มลูในการตรวจสอบครัง้สุดทา้ย เป็นตน้ แสดงว่ากรณี
นี้เป็นกรณทีีแ่ยท่ีสุ่ดเพราะต้องตรวจสอบขอ้มลูจนถงึครัง้สุดทา้ยจงึจะพบขอ้มลูทีต่อ้งการ 
Average-case: การหาค่าเฉลีย่ของเวลาทีใ่ชป้ระมวลผลของอลักอรทิมึ โดยน าเวลาทีด่ี
ทีสุ่ด + เวลาทีแ่ยท่ีสุ่ด แลว้หารดว้ย 2 
 

6. การจดัเรียงข้อมูล (Sorting) 

Sorting หมายถงึ การจดัเรยีงขอ้มลูใหม้กีารเรยีงล าดบัตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ โดยจะท าการ
เรยีงขอ้มลูจากค่าทีน้่อยไปมาก หรอืเรยีงขอ้มลูจากมากไปน้อยกไ็ด ้เช่น การเรยีงล าดบัตามความสงู จดั
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เรยีงล าดบัตามรหสันกัศกึษา การเรยีงรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทต์ามล าดบัขอ้มลูตวัอกัษร การจดัเรียง

ตวัอกัษรในพจนานุกรม การเรียงล าดบัรายช่ือท่ีมีคะแนนสูงสุดไปต ่าสุด เป็นตน้ สาเหตุทีท่ าใหต้อ้งมกีาร
จดัเรยีงขอ้มลูกเ็พราะว่างา่ยต่อการคน้หา ถา้หากมขีอ้มลูจ านวนมากๆ แลว้ไมท่ าการเรยีงขอ้มลู กจ็ะท า
ใหเ้สยีเวลาในการคน้หาขอ้มลูเป็นอย่างมาก วธิกีารจดัเรยีงขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรแ์บ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คอื 

 การเรยีงขอ้มลูภายใน (Internal sorting) จะใชก้บัขอ้มลูทีม่ขีนาดไม่เกนิพืน้ที่
หน่วยความจ าทีม่อียูใ่นระบบ โดยเรยีงขอ้มลูภายในหน่วยความจ าของเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์โดยไมต่อ้งใชห้น่วยความจ าส ารอง เช่น ดสิก ์เทป เป็นตน้ ซึง่มวีธิกีารจดั
เรยีงล าดบัขอ้มลูภายในมหีลายวธิ ีไดแ้ก่ Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, 
Quick Sort, Shell Sort, Heap Sort และ Radix Sort เป็นตน้ 

 การเรยีงขอ้มลูภายนอก (External sorting) จะใชก้บัขอ้มลูทีม่ขีนาดใหญ่เกนิกว่าทีจ่ะ
เกบ็ลงในหน่วยความจ าไดห้มดภายในครัง้เดยีว และจะใชห้น่วยความจ าจากภายนอก
แทน เช่น ดสิก ์เทป ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูชัว่คราวทีไ่ดร้บัการเรยีงขอ้มลูแลว้ ซึง่มวีธิกีารจดั
เรยีงล าดบัขอ้มลูภายนอกหลายวธิ ีไดแ้ก่ Merge Sort, Run List, การเรยีงขอ้มลูบน
ดสิก ์และการเรยีงขอ้มลูบนเทป เป็นตน้ 

 

1. การจดัเรียงข้อมูลแบบ Insertion Sort 

หลกัการ: มลีกัษณะคลา้ยกบัการจดัไพ่ในมอืของผูเ้ล่น คอื เมือ่ผูเ้ล่นไดไ้พ่ใบใหมเ่พิม่
ขึน้มา จะน าไพ่ใบนัน้ไปแทรกในต าแหน่งทีเ่หมาะสม ท าใหไ้พ่ในมอืบางส่วนตอ้งขยบัต าแหน่ง
ออกไป ซึง่การจดัเรยีงล าดบัขอ้มลูแบบแทรกนี้ จะเริม่พจิารณาขอ้มลูในต าแหน่งที ่2 เป็นตน้ไป 
เช่น ผูเ้ล่นมไีพ่หมายเลข 3, 5 และ 9 อยูใ่นมอื เมือ่ไดไ้พ่ใบใหมม่าเป็นเลข 4 ผูเ้ล่นจะแทรกไพ่
ดงักล่าวระหว่างไพ่หมายเลข 3 และ 5 เป็นตน้ จากรปูดา้นล่างแสดงการจดัเรยีงขอ้มลูจากน้อย
ไปมากโดยใชอ้ลักอรทิมึแบบ Insertion sort 

ล าดบัท่ี แสดงการจดัเรียงล าดบั 
1 

5

1

3

2

2

3

4

4

1

5

 
2 

5

1

3

2

2

3

4

4

1

5

 



 

ห น้ า  421 

 

3 
3

1

5

2

2

3

4

4

1

5

 
4 

3

1

5

2

2

3

4

4

1

5

 

5 
2

1

3

2

5

3

4

4

1

5

 

6 
2

1

3

2

5

3

4

4

1

5

 

7 
1

1

2

2

3

3

4

4

1

5

 

8 
1

1

2

2

3

3

4

4

1

5

 

9 
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

 

10 
1
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2

2

3

3

4

4

5

5

 

11 
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

 

จากรปูดา้นบนแสดงการท างานของ Insertion Sort ซึง่สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 17.5: Insertion Sort 

1 def insertion(data): 

2     for i in range(1, len(data)): 

3         temp = data[i] 

4         j = i 

5         while (temp < data[j-1] and j>0): 

6             data[j] = data[j-1] 

7             j -= 1 

8         data[j] = temp 

9  

10 data = [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

11 print("The data before sorting = ", data) 

12 insertion(data) 

13 print("The data after sorting = ", data) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

The data before sorting =  [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

The data after sorting =  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
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การจดัเรยีงล าดบัโดยการแทรก จะมกีารจดัเรยีงล าดบัขอ้มลูทัง้หมด n - 1 รอบ โดยแต่ละรอบนัน้  
จ านวนการเปรยีบเทยีบจะไมแ่น่นอน เพราะในแต่ละรอบการเปรยีบเทยีบจะสิน้สุดเมือ่ไมม่กีารสลบั
ต าแหน่งของขอ้มลู เมือ่พจิารณาจ านวนการเปรยีบเทยีบขอ้มลูแบ่งเป็น 3 กรณคีอื 

1. กรณดีทีีสุ่ด (Base-case) ขอ้มลูถูกจดัเรยีงล าดบัเรยีบรอ้ยแลว้ การเปรยีบเทยีบในกรณนีี้แต่ละ
รอบจะมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มลูเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ เพราะฉะนัน้จ านวนการเปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูจะเท่ากบั n – 1 ครัง้ ดงันัน้ BigO = O(n) 

2. กรณแียท่ีสุ่ด (Worst-case) ขอ้มลูถูกจดัเรยีงล าดบัในต าแหน่งทีส่ลบักนั เช่น เรยีงล าดบัค่า
ขอ้มลูจากมากไปหาน้อย (ในกรณทีีต่อ้งการจดัเรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก) ในกรณนีี้แต่ละ
รอบจะมจี านวนการเปรยีบเทยีบขอ้มลูดงันี้ 

รอบที ่1 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน 1 ครัง้ 

รอบที ่2 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน 2 ครัง้ 

รอบที ่3  เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน 3 ครัง้ 

…….. 

รอบที ่n – 2 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน n - 2 ครัง้ 

รอบที ่n – 1 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน n - 1 ครัง้ 

 ดงันัน้ จ านวนการเปรยีบเทยีบทัง้หมดเท่ากบั 

 1 + 2 + 3 + … + (n - 2) + (n – 1) = 𝑛(𝑛 − 1)

2
 = 

𝑛2 − 𝑛

2
 

 ฉะนัน้ BigO ในกรณ ีWest-case ของ Insertion Sort เท่ากบั O(n2) 

3. กรณเีฉลีย่ (Average-case) จ านวนการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัง้หมด สามารถค านวณไดจ้าก
น าเอาจ านวนการเปรยีบเทยีบในกรณทีีด่ทีีสุ่ดและกรณีทีแ่ยท่ีสุ่ดมารวมกนัและหารดว้ย 2 ดงันี้ 

 
(𝑛 − 1) +  

𝑛2 − 𝑛

2

2
 = 

 
(2𝑛 − 2) + 𝑛2− 𝑛

2

2
 = 

 
 𝑛2 + 𝑛 − 2

2
2

1

 = 
𝑛2 + 𝑛 − 2

2
𝑥

1

2
 = 

 𝑛2 + 𝑛 − 2

4
 

 ฉะนัน้ BigO ในกรณี Average-case ของ Insertion Sort เท่ากบั O(n2) 

 

2. การจดัเรียงข้อมูลแบบ Selection Sort 
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หลกัการ: จดจ าต าแหน่งขอ้มลูทีม่คี่าน้อยทีสุ่ด (กรณเีรยีงขอ้มลูจากน้อยไปหามาก) ใน
แต่ละรอบและน าขอ้มลูในต าแหน่งดงักล่าวมาแลกกบัขอ้มลูในต าแหน่งที ่1, 2, 3, …, n  - 1 
ตามล าดบั 

จากรปูดา้นล่างแสดงการจดัเรยีงขอ้มลูจากน้อยไปมากโดยใชอ้ลักอรทิมึแบบ Selection Sort 

ล าดบัท่ี แสดงการจดัเรียงล าดบั 
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จากรปูดา้นบนแสดงการท างานของ Selection Sort ซึง่สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 17.6: Selection Sort 

1 def selection(data): 

2     for i in range(0, len(data)-1): 

3         indexOfMin = i 

4         for j in range(i+1, len(data)): 

5             if (data[j] < data[indexOfMin]): 

6                 indexOfMin = j 

7         temp = data[i] 

8         data[i] = data[indexOfMin] 

9         data[indexOfMin] = temp 

10  

11 data = [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

12 print("The data before sorting = ", data) 

13 selection(data) 

14 print("The data after sorting = ", data) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

The data before sorting =  [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

The data after sorting =  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

ในกรณทีีม่ขีอ้มลู N ตวั การเรยีงล าดบัขอ้มลูแบบ Selection Sort จะมกีารคน้หาทัง้หมด N - 1 ครัง้ และ
มกีารสลบัทีก่นัจรงิไมเ่กนิ N - 1 ครัง้ โดยในแต่ละรอบจะมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มลูดงันี้ 

1. กรณดีทีีสุ่ด (Base-case) มคี่า BigO = O(n2) 
2. กรณแียท่ีสุ่ด (Worst-case) ขอ้มลูถูกจดัเรยีงล าดบัในต าแหน่งทีส่ลบักนั เช่น เรยีงล าดบัค่า

ขอ้มลูจากมากไปหาน้อย (ในกรณทีีต่อ้งการจดัเรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก) ในกรณนีี้แต่ละ
รอบจะมจี านวนการเปรยีบเทยีบขอ้มลูดงันี้ 

รอบที ่1 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน n - 1 ครัง้ 

รอบที ่2 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน n - 2 ครัง้ 

รอบที ่3 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน n - 3 ครัง้ 

…….. 

รอบที ่n – 2 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน 2 ครัง้ 

รอบที ่n – 1 เปรยีบเทยีบทัง้หมดจ านวน 1 ครัง้ 

 ดงันัน้  จ านวนการเปรยีบเทยีบทัง้หมดเท่ากบั 

1 + 2 + 3 + … + (n - 2) + (n – 1) = 𝑛(𝑛 − 1)

2
 = 

𝑛2 − 𝑛

2
 = O(n2) 

3. กรณเีฉลีย่ (Average-case) มคี่า BigO = O(n2) 
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3. การจดัเรียงข้อมูลแบบ Bubble Sort 

หลกัการ: เปรยีบเทยีบขอ้มลูในต าแหน่งทีอ่ยูต่ดิกนัทลีะคู่ ถา้ขอ้มลูทีเ่ปรยีบเทยีบไม่อยูใ่น
ต าแหน่งทีต่อ้งการแลว้ใหท้ าการสลบัทีก่นัระหว่างขอ้มลู 2 ตวันัน้ ท าเช่นนี้จนกระทัง่เปรยีบเทยีบครบ
ทุกตวั ซึง่คอื N - 1 ครัง้ จากรปูดา้นล่างแสดงการจดัเรยีงขอ้มลูจากน้อยไปมากโดยใชอ้ลักอรทิมึแบบ 
Bubble Sort 

ล าดบัท่ี แสดงการจดัเรียงล าดบั 
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จากรปูดา้นบนแสดงการท างานของ Bubble Sort ซึง่สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 17.7: Bubble Sort 

1 def bubble(data): 

2     for i in range(0, len(data)-1): 

3         for j in range(len(data)-1, i, -1): 

4             if (data[j] < data[j-1]): 

5                 temp = data[j] 

6                 data[j] = data[j-1] 

7                 data[j-1] = temp 

8  

9 data = [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

10 print("The data before sorting = ", data) 

11 bubble(data) 

12 print("The data after sorting = ", data) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

The data before sorting =  [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

The data after sorting =  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

จากโปรแกรมสงัเกตุว่าขอ้มลูมกีารสลบัทีก่นัไปเรือ่ยๆ จนไดข้อ้มลูทีม่กีารเรยีงล าดบัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
ซึง่มกีารจดัเรยีง n -  1 รอบ โดยในแต่ละรอบจะมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มลูเป็น n - 1, n - 2, n – 3 ,…., 
3, 2, 1 ดงันัน้ จ านวนการเปรยีบเทยีบทัง้หมดคอื 

1. กรณดีทีีสุ่ด (Base-case) มคี่า BigO = O(n) 
2. กรณแียท่ีสุ่ด (Worst-case) มคี่า BigO เท่ากบั 

1 + 2 + 3 + … + (n - 2) + (n - 1) = 𝑛(𝑛 − 1)

2
 = 

𝑛2 − 𝑛

2
 = O(n2) 

3. กรณเีฉลีย่ (Average-case) มคี่า BigO = O(n2) 
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4. การจดัเรียงข้อมูลแบบ Merge Sort 

หลกัการ: เป็นวธิกีารเรยีงขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะเป็นวธิสี าคญัในการเรยีง
ขอ้มลูขนาดใหญ่ (การเรยีงแบบภายนอก) วธิกีารเรยีงจะเริม่กระท าครัง้ละ 2 ค่า ซึง่จะไดล้สิต์
ยอ่ยจ านวน n/2 ลสิต ์แต่ละลสิตม์ ี2 ค่า จากนัน้จะท าการ merge ต่ออกีครัง้ละ 2 ลสิตแ์ลว้จะได้
ลสิตท์ีเ่รยีงแลว้ จ านวน n/4 ลสิต ์แต่ละลสิตม์ ี4 ค่า ท าเช่นน้ีไปเรือ่ยๆ จนในทีสุ่ดจะท าการ 
merge 2 ลสิตส์ุดทา้ยเขา้ดว้ยกนั จะไดล้สิตท์ีเ่รยีงเรยีบรอ้ยแลว้ จากรปูดา้นล่างแสดงการ
จดัเรยีงขอ้มลูจากน้อยไปมากโดยใชอ้ลักอรทิมึแบบ Bubble Sort 

ล าดบัท่ี แสดงการจดัเรียงล าดบั 
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จากรปูดา้นบนแสดงการท างานของ Merge Sort ซึง่สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 17.8: Merge Sort 

1 def mergeSort(data): 

2     if len(data) < 2: return data  

3     m = len(data) // 2  

4     return merge(mergeSort(data[:m]), mergeSort(data[m:]))  

5  

6 def merge(l, r): 

7     result = []  

8     i = j = 0  

9     while i < len(l) and j < len(r):  

10         if l[i] < r[j]:  

11             result.append(l[i]) 

12             i += 1  

13         else:  

14             result.append(r[j]) 

15             j += 1 

16     result.extend(l[i:])  

17     result.extend(r[j:])  

18     return result 
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19  

20 data = [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

21 print("The data before sorting = ", data) 

22 data = mergeSort(data) 

23 print("The data after sorting = ", data) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

The data before sorting =  [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

The data after sorting =  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

จากโปรแกรมจ านวนการเปรยีบเทยีบทัง้หมดคอื 

1. กรณดีทีีสุ่ด (Base-case) มคี่า BigO = O(nlog10(n)) 
2. กรณแียท่ีสุ่ด (Worst-case) มคี่า BigO = O(nlog10(n)) 
3. กรณเีฉลีย่ (Average-case) มคี่า BigO = O(nlog10(n)) 

 

7. การค้นหาข้อมลู (Searching) 

การคน้หาขอ้มลูมอียูห่ลายวธิดีว้ยกนั แต่ทีน่ยิมใชแ้ละควรทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจไดแ้ก่ 

 การคน้หาขอ้มลูแบบล าดบั (Sequential Search) 

 การคน้หาขอ้มลูแบบพบัครึง่ (Binary Search) 
 

1. การค้นหาข้อมลูแบบล าดบั (Sequential Search) 

หลกัการ: การคน้หาขอ้มลูแบบล าดบัหรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า Linear Search เป็นการคน้หา
ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะการท างานแบบเรยีงตามล าดบั เป็นวธิทีีง่า่ยทีสุ่ด ในการคน้หาขอ้มลูแบบน้ีจะท าการ
ตรวจสอบขอ้มลูทีต่อ้งการโดยไล่ไปทลีะ 1 ขอ้มลูตามล าดบั ท าอยา่งนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะพบขอ้มลู 
(Key) ตามทีต่อ้งการหรอืหมดขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา จากรปูดา้นล่างแสดงการคน้หาขอ้มลูโดยใช้
อลักอรทิมึแบบ Sequential Search 

ล าดบัท่ี แสดงการจดัเรียงล าดบั 
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จากรปูดา้นบนแสดงการท างานของ Sequential Search ซึง่สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 17.9: Sequential Search 

1 def sequentialSearch(data, key): 

2     for i in range(len(data)): 

3         if key == data[i]: 

4             return i 

5     return -1 

6  

7 data = [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

8 print("Data source = ", data) 

9 print("Would like to search the 8 number.") 

10 position = sequentialSearch(data, 8) 

11 print("The position of the 8 number is ", position) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Data source =  [6, 1, 7, 9, 2, 8, 5, 4, 3] 

Would like to search the 8 number. 

The position of the 8 number is  5 

การท างานของการคน้หาขอ้มลูแบบน้ี จะท าการรบัค่าขอ้มลู (Key) ส าหรบัคน้หาแลว้น าไปคน้หากบั
ขอ้มลูทีเ่กบ็อยู ่ส าหรบัวธิกีารนี้สามารถสรุปประสทิธภิาพในการคน้หาไดเ้ป็น 3 กรณ ีคอื 

1. กรณทีีด่ทีีสุ่ด โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูเพยีง 1 ครัง้เท่านัน้ ถา้ขอ้มลูทีต่อ้งการ
คน้หาอยูอ่นัดบัแรกของขอ้มลูทัง้หมด ฉะนัน้ค่า BigO = O(1) 

2. กรณทีีแ่ยท่ีสุ่ด โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูจ านวน n ครัง้  (n = จ านวนขอ้มลู
ทัง้หมด) ถา้ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หาอยูอ่นัดบัสุดทา้ยของขอ้มลูทัง้หมด ฉะนัน้ค่า BigO = O(n) 

3. กรณเีฉลีย่ทัว่ไป โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูประมาณ n/2 ครัง้ 
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2. การค้นหาข้อมลูแบบพบัครึ่ง (Binary Search) 

หลกัการ: การคน้หาขอ้มลูแบบพบัครึง่นี้ไดถู้กคดิคน้ขึน้มาเพื่อแกไ้ขขอ้เสยีของการคน้หา
ขอ้มลูแบบล าดบัในกรณทีีข่อ้มลูทีต่อ้งการคน้หาอยูต่วัทา้ยๆ ของขอ้มลู แต่ขอ้ก าหนดของการคน้หา
ขอ้มลูแบบพบัครึง่นี้จะสามารถท างานได้กบัขอ้มลูทีม่กีารจดัเรยีงเรยีบรอ้ยแลว้ (เรยีงจากมากไปน้อย
หรอืเรยีงจากน้อยไปหามากกไ็ด)้ 

หลกัการคน้หาขอ้มลูแบบพบัครึง่จะท างานโดยการแบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วน แลว้น าค่ากลาง
มาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู (Key) ทีต่อ้งการคน้หา ถา้ขอ้มลูทีท่ าการคน้หาเรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก 
เมือ่เปรยีบเทยีบแลว้ขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หามคี่ามากกว่า แสดงว่าตอ้งไปคน้หาขอ้มลูต่อในส่วนขอ้มลูครึง่
หลงัต่อ จากนัน้ใหน้ าขอ้มลูครึง่หลงัพบัครึง่หาค่ากลางอกี ท าอยา่งนี้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะไดข้อ้มลูที่
ตอ้งการ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

ล าดบัท่ี แสดงการจดัเรียงล าดบั 
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จากรปูดา้นบน แสดงการท างานของ Binary Search ซึง่สามารถเขยีนโปรแกรมไดด้งันี้ 

Program Example 17.10: Binary Search 

1 def binarySearch(data, key): 

2     min = 0 

3     max = len(data) - 1 

4      

5     while True: 
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6         if max < min: 

7             return -1 

8         m = (min + max) // 2 

9         if data[m] < key: 

10             min = m + 1 

11         elif data[m] > key: 

12             max = m - 1 

13         else: 

14             return m + 1 

15          

16 data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

17 print("Data source = ", data) 

18 print("Would like to search the 8 number.") 

19 position = binarySearch(data, 8) 

20 print("The position of the 8 number is ", position) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Data source =  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

Would like to search the 8 number. 

The position of the 8 number is  8 

การท างานของการคน้หาขอ้มลูแบบน้ี จะท าการรบัค่าขอ้มลู (Key) ส าหรบัคน้หาแลว้น าไปคน้หากบั
ขอ้มลูทีเ่กบ็อยูใ่นลกัษณะพบัครึง่ ท าใหป้ระสทิธภิาพดกีว่าแบบ Sequential Search ส าหรบัวธิกีารนี้
สามารถสรุปประสทิธภิาพในการคน้หาไดเ้ป็น 3 กรณี คอื 

1. กรณทีีด่ทีีสุ่ด โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูเพยีง 1 ครัง้เท่านัน้ ถา้ขอ้มลูทีต่อ้งการ
คน้หาอยูใ่นต าแหน่งทีพ่บัครึง่แลว้พบในครัง้แรก ฉะนัน้ค่า BigO = O(1) 

2. กรณทีีแ่ยท่ีสุ่ด โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูจ านวน log(n) ครัง้ ฉะนัน้ค่า BigO = 
O(log(n)) 

3. กรณเีฉลีย่ทัว่ไป โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูประมาณ log(n) ครัง้ 

 

 

 

 

จบบทท่ี 17 
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บทท่ี 18 

ปกิณกะโปรแกรมม่ิง 
(Miscellaneous Programming) 

 
 

 ในบทน้ีเป็นบทสุดทา้ยของภาคที ่3 ซึง่เป็นบททีผู่เ้ขยีนไดร้วบรวมเทคนิคการเขยีนโปรแกรม
เพื่อแกปั้ญไขหาต่างๆ ดว้ยภาษาไพธอนไว ้หรอืพดูอย่างรวบรดั คอื เป็นการเกบ็ตกหวัขอ้ทีไ่มไ่ดก้ล่าว
ไวใ้นบทที ่1 ถงึ 17 นัน่เอง เนื่องจากเนื้อหาในบทน้ีบางส่วนไมเ่ขา้กลุ่มกบัเนื้อหาในบทต่างๆ ทีก่ล่าว
มาแลว้ แต่กไ็มส่ามารถตดัทิง้เนื้อหาในบทน้ีได้เช่นกนั เพราะว่าเป็นเนื้อหาทีม่คีวามส าคญัและมี
ประโยชน์อยา่งมากต่อการเขยีนโปรแกรม จงึเรยีกชื่อบทน้ีว่า ปกณิกะโปรแกรมมิง่ (การเขยีนโปรแกรม
เบด็เตลด็) ซึง่จะเป็นบททีผ่สมผสานเน้ือหาทีห่ลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยแยกเป็นหวัขอ้ๆ ดงันี้  

 

1. วนัและเวลา (Date/Time) 

ไพธอนใชโ้มดลู time เพื่อประมวลผลเกีย่วกบัวนัและเวลาของระบบ โดยเวลาเริม่ต้นนบัตัง้แต่
เวลาเทีย่งคนื ของวนัที ่1 เดอืนมกราคม 1970 (Julian day) เป็นตน้มา ซึง่รปูแบบของวนัเวลาจะแสดง
อยูใ่นรปูแบบของเลขจ านวนจรงิ (floating-point) มหีน่วยวดัเป็นวนิาท ีเมธอดทีส่ าคญัของโมดลู time 
คอื time() เมธอดดงักล่าวจะคนืค่ากลบัมาเป็นเลขจ านวนจรงิทีเ่ริม่ตน้นบัมาตัง้แต่ 12:00am, January 
1, 1970 ดงัตวัอยา่ง 

Program Example 18.1: time() method  

1 import time  # import the time module 

2  

3 dateAndTime = time.time() 

4 print("Date and Time since 12:00am, January 1, 1970:", 

dateAndTime) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 
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OUTPUT 

 

Date and Time since 12:00am, January 1, 1970: 1395544330.215419 

จากตวัอยา่งโปรแกรมดา้นบนแสดงวนัและเวลาปัจจบุนัของระบบ (Current system time) โดยเวลา
ดงักล่าวจะมรีปูแบบเป็นเลขจ านวนทศนิยม บรรทดัที ่1 โปรแกรมน าเขา้โมดลู time เพื่อเรยีกใชง้าน
ฟังกช์นัหรอืเมธอดทีท่ างานเกีย่วกบัเวลาเขา้มาท างานในโปรแกรม บรรทดัที ่3 เรยีกใชเ้มธอด time() 
ซึง่จะคนืค่าเวลาปัจจบุนัของเครือ่งโดยมรีปูแบบเลขทศนิยม ใหก้บัตวัแปร dataAndTime บรรทดัที ่4 
แสดงผลวนัและเวลาดงักล่าวบนจอภาพ 

 เมธอด time() จะเกบ็ขอ้มลูเป็นชนิดทพัเพลิประกอบไปดว้ย 9 ฟิลดค์อื 

ต าแหน่ง ฟิลด ์ ข้อมลู 
0 tm_year: เกบ็ขอ้มลูปี ค.ศ. ม ี4 หลกั (Year) 2014 
1 tm_mon: เกบ็ขอ้มลูเดอืน มกราคม – ธนัวาคม (Month) 1 - 12 
2 tm_mday: เกบ็ขอ้มลูวนัที ่(Day) 1 - 31 
3 tm_hour: เกบ็ขอ้มลูชัว่โมง (Hour) 0 - 23 
4 tm_min: เกบ็ขอ้มลูนาท ี(Minute) 0 - 59 
5 tm_sec: เกบ็ขอ้มลูวนิาท ี(Second) 0 - 61 
6 tm_wday: เกบ็ขอ้มลูวนัในสปัดาห ์(วนัจนัทร ์= 0) 0 - 6 
7 tm_yday: เกบ็ขอ้มลูวนัใน 1 ปี 1 - 366 
8 tm_isdst: เกบ็ขอ้มลู Daylight Savings Time (DST) -1, 0, 1 

ส าหรบัโมดลู time มเีมธอดทีส่ าคญัเช่น time.localtime() ส าหรบัแสดงขอ้มลูวนัเวลาปัจจบุนัในรปูแบบ
ทพัเพลิ, เมธอด time.asctime() แสดงวนัเวลาทีผู่ใ้ชง้านสามารถอ่านไดง้่ายๆ ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่
18.2 

Program Example 18.2: localtime(), asctime() method  

1 import time; 

2  

3 localtime = time.localtime(time.time()) 

4 print ("Local current time :", localtime) 

5 localtime = time.asctime(time.localtime(time.time())) 

6 print ("Local current time :", localtime) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Local current time : time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=3, 

tm_mday=23, tm_hour=12, tm_min=30, tm_sec=58, tm_wday=6, 

tm_yday=82, tm_isdst=0) 

Local current time : Sun Mar 23 12:30:58 2014 

บรรทดัที ่3 เรยีกใชเ้มธอด localtime() เพื่อแสดงโครงสรา้งของวนัเวลา เช่น tm_year=2014 หมายถงึปี 
ค.ศ. 2014, tm_mon หมายถงึเดอืนมนีาคม เป็นตน้ บรรทดัที ่5 เรยีกใชเ้มธอด asctime() เพื่อแสดงวนั
เวลาทีผู่ใ้ชง้านสามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย เช่น Sun Mar 23 12:30:58 2014 
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 ในโมดลู time มเีมธอดทีถู่กใชง้านบ่อยครัง้ไดแ้ก่ time.ctime() ท าหน้าทีแ่ปลงวนัเวลาทีเ่ป็น
ทศนิยมเป็นสตรงิของวนัเวลาปัจจบุนั, time.clock() คนืค่าเป็นวนิาททีีไ่ดจ้ากนาฬกิาของเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ time.sleep(t) ท าหน้าทีส่ ัง่ใหโ้พรเซสหยดุการประมวลผล โดยค่า t มคี่าเท่ากบัวนิาท ี 

Program Example 18.3: ctime(), clock(), sleep() method  

1 import time 

2  

3 t0 = time.clock() 

4 print("Start : %s" % time.ctime()) 

5 print("Start Processing time (seconds) = ", t0) 

6 time.sleep(5) 

7 print("Stop Processing time (Start - Current time) =", 

time.time() - t0)  

8 print("End : %s" % time.ctime()) 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

Start : Sun Mar 23 12:56:36 2014 

Start Processing time (seconds) =  5.131631479069614e-07 

Stop Processing time (Start - Current time) = 

1395554201.3708725 

End : Sun Mar 23 12:56:41 2014 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่18.3 แสดงการเรยีกใชง้านเมธอด ctime(), clock() และ sleep() บรรทดัที ่3 
โปรแกรมเรยีกใชง้าน clock() ซึง่จะท าใหไ้ดเ้วลาจากนาฬกิาของคอมพวิเตอรม์คี่าเป็นเลขทศนิยมเกบ็ไว้
ในตวัแปร t0 บรรทดัที ่4 สัง่พมิพว์นัเวลาดว้ยเมธอด ctime() บรรทดัที ่5 สัง่พมิพเ์วลาทีเ่กบ็ไวใ้นตวั
แปร t0 ออกทางจอภาพ บรรทดัที ่6 โปรแกรมสัง่ใหโ้ปรแกรมทีก่ าลงัท างานอยูห่ยุดพกัการท างาน
ชัว่คราวประมาณ 5 วนิาท ีดว้ยเมธอด sleep(5) หลงัจากโปรแกรมกลบัมาท างานอกีครัง้ จะสัง่พมิพ์
เวลาทีห่ยดุพกั (บรรทดัที ่7) ไปโดยค านวณไดจ้าก เวลาปัจจบุนั (time.time()) – เวลาเริม่ตน้ (t0) 
บรรทดัสุดทา้ยโปรแกรมสัง่พมิพว์นัเวลาในรปูแบบสตรงิออกทางจอภาพ 

 

2. ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(Email) 

เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการส่ง Email ไปยงัเพื่อนๆ สามารถท าไดง้า่ยๆ โดยใชโ้มดลู smtplib 
ทีท่ างานตามมาตรฐานของโพรโทคอล SMTP (Mail Transfer Protocol) มรีปูแบบการใชง้านคอื 

smtpObj = smtplib.SMTP( [host [, port [, local_hostname]]] ) 
โดยพารามเิตอรท์ีใ่ชง้านมคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

 host: ระบุชื่อของเซริฟ์เวอรท์ีใ่หบ้รกิารเป็นเมลเ์ซริฟ์เวอร ์เช่น Hotmail.com, 
gmail.com และ yahoo.com เป็นตน้ (host เป็น option จะไมใ่ส่กไ็ด ้ถา้ไมใ่ส่ขอ้มลู
ใหก้บั host เครือ่งผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรมทีท่ าหน้าทีเ่ป็นเมลเ์ซริฟ์เวอร)์ 
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 port: ระบุหมายเลขพอรต์ของเมลเ์ซริฟ์เวอร์ โดยปกตจิะใชพ้อรต์หมายเลข 25 

 local_hostname: เมือ่ผูเ้ขยีนโปรแกรมใชเ้ครือ่งทีก่ าลงัท างานเป็นเมลเ์ซริฟ์เวอร ์ให้
ก าหนดฟิลดด์งักล่าวเป็น localhost 

เมือ่โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซข์องคลาส SMTP แลว้ ไพธอนไดเ้ตรยีมเมธอดส าหรบัส่งขอ้ความตดิ
มากบัอนิสแตนซด์งักล่าวดว้ยทนัท ีเรยีกว่าเมธอด sendmail() โดยมพีารามเิตอร ์3 ตวัคอื ชื่อผูส้่ง
อเีมล ์(sender), รายชื่อผูร้บัอเีมล ์(receviers) สามารถก าหนดไดม้ากกว่า 1 คน และขอ้ความที่
ตอ้งการส่ง (message) แสดงในตวัอยา่งที ่18.4 

Program Example 18.4: sendmail() method  

1 import smtplib 

2  

3 sender = 'webmaster@homework.com' 

4 receivers = ['abc@gmail.com', 'xyz@hotmail.com'] 

5  

6 message = """From: webmaster <webmaster@homework.com> 

 To: To every persons <abc@gmail.com>,<xyz@hotmail.com> 

 Subject: SMTP e-mail test 

 This is a test e-mail message.""" 

7  

8 try: 

9    smtpObj = smtplib.SMTP('localhost') 

10    smtpObj.sendmail(sender, receivers, message)          

11    print ("Successfully sent email") 

12 except SMTPException: 

13    print ("Error: unable to send email") 

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการรนัโปรแกรมดงันี้ 

OUTPUT 

 

Successfully sent email 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่18.4 แสดงวธิสี่งเมลโ์ดยใชเ้มธอด sendmail() เริม่ต้นโปรแกรมน าเขา้โมดลู 
smtplib ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อกบัเมลเ์ซริฟ์เวอร ์บรรทดัที ่3 ก าหนดชื่อผูส้่ง ในทีน่ี้ทดสอบก าหนดเป็น 
'webmaster@homework.com' ซึง่ชื่อดงักล่าวตอ้งเป็นสมาชกิของผูใ้หบ้รกิารเมลเ์ซริฟ์เวอรด์ว้ย ในการ
ทดสอบน้ีผูเ้ขยีนไดท้ าการตดิตัง้เมลเ์ซริฟ์เวอรช์ื่อ hMailServer บนเครือ่ง localhost (ปัจจุบนัเมล์
เซริฟ์เวอรส์าธารณะทีใ่หบ้รกิารเมลท์ัว่ๆ ไป เช่น gmail, hotmail ไมเ่ปิดใหเ้ชื่อมต่อเขา้ไปไดโ้ดยตรง) 
บรรทดัที ่4 ก าหนดรายชื่อผูร้บัอเีมลซ์ึง่สามารถมไีดม้ากกว่า 1 ชื่อ โดยก าหนดไวใ้นตวัแปลชนิดลสิต ์
บรรทดัที ่6 สรา้งขอ้ความทีต่อ้งการส่งอเีมล ์บรรทดัที ่9 โปรแกรมสรา้งอนิสแตนซข์องคลาส SMTP 
พรอ้มกบัพารามเิตอร ์1 ตวัคอื ชื่อของเซริฟ์เวอรท์ีใ่หบ้รกิารส่งเมล ์(ในทีน่ี้ใชเ้มลท์ีต่ดิตัง้อยูใ่น 
localhost) ออ็ปเจก็ตท์ีส่รา้งขึน้ชื่อ smtpObj จะถูกน าไปอา้งถงึเมธอด senmail() เพือ่ส่งจดหมาย 
(บรรทดัที ่10) โดยเมธอดดงักล่าวตอ้งการพารามเิตอร ์3 ตวัคอื ชื่อผูส้่ง (sender) รายชื่อผูร้บัจดหมาย 
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(receivers) และขอ้ความทีต่้องการส่ง (message) ถา้การส่งอเีมลท์ าไดส้ าเรจ็โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความ
ว่า "Successfully sent email" แต่ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ในขณะท าการส่งเมลโ์ปรแกรมจะพมิพ์
ขอ้ความว่า "Error: unable to  send email" ดงัตวัอยา่ง OUTPUT ดา้นบน 

 
3. การประยกุต์ใช้ฟังกช์นั map, filter, reduce, lambda กบัข้อมูลแบบล าดบั 

ฟังกช์นั map(): เป็นฟังกช์นัทีใ่ชส้ าหรบัด าเนินการกบัขอ้มลูประเภทล าดบั เช่น list หรอื 
tupple แต่นิยมใชก้บั list มากทีสุ่ด โดยฟังกช์นั map() มหีน้าทีจ่บัคู่ฟังกช์นัหรอืเมธอดเขา้กบัขอ้มลูแบบ
ล าดบั เพื่อประหยดัเวลาในการเขยีนโปรแกรมลง ซึง่มรีปูแบบคอื  

map(aFunction, aSequence) 
โดย aFunction คอืฟังกช์นัใดๆ ทีต่อ้งการประมวลผล ฟังกช์นัดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูใน 

aSequence เขา้มาท างานจงึจะสมบรูณ์, aSequence คอืล าดบัของขอ้มลูทีส่่งใหเ้ป็นพารามเิตอรข์อง 
aFunction ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการเขยีนโปรแกรมยกก าลงัสองของขอ้มลูจ านวนหนึ่ง โดยปกตจิะใช ้for 
ช่วยในการท างาน เช่น 

>>> items = [1, 2, 3, 4, 5] 
>>> squared = [] 
>>> for x in items: 
 squared.append(x ** 2) 
>>> squared 
[1, 4, 9, 16, 25] 

  

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งต้นจะเหน็ว่า โปรแกรมจะดงึขอ้มลูในลสิตม์าทลีะตวั จากนัน้
โปรแกรมจะยกก าลงัสองและเพิม่เขา้ไปในตวัแปรชื่อ squared ดว้ยเมธอด append() จนกว่าจะครบ
ขอ้มลูทุกๆ ตวัใน items แต่ถา้จะใหส้ะดวกและประหยดัค าสัง่การเขยีนโปรแกรม ใหส้งัเกตุการใช้
ฟังกช์นั map() ช่วยในการท างานเดยีวกนัดงันี้ 

>>> items = [1, 2, 3, 4, 5] 

>>> def sqr(x): return x ** 2 

>>> lst = list(map(sqr, items)) 

>>> print(lst) 

[1, 4, 9, 16, 25] 

 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน แสดงใหเ้หน็ว่าฟังกช์นั map() จะท าการจบัคู่ฟังก์ชนั sqr() ซึง่
ท าหน้าทีย่กก าลงัสองของ x โดย x คอืค่าทีป้่อนเขา้มาทลีะค่าจากตวัแปร items นัน่เอง ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื
การยกก าลงัสองของสมาชกิทัง้หมดในตวัแปร items ผลลพัธท์ีย่กก าลงัสองแลว้จะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชนิด
ลสิตเ์ช่นเดมิ 
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sqr(x) Items[1, 2, 3, 4, 5]

map

list[1, 4, 9, 16, 25]  
ฟังกช์นั map() ยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บัฟังกช์นั lambda ไดเ้ช่นเดยีวกนั ดงันี้ 

>>> lst = list(map((lambda x: x **2), items)) 

>>> print(lst) 

[1, 4, 9, 16, 25] 

ฟังกช์นั lambda ดา้นบนท าหน้าทีห่าค่ายกก าลงัสองเช่นเดยีวกบัฟังกช์นั sqr() ฟังกช์นั map() 
ยงัสามารถใชไ้ดก้บัฟังกช์นัทางคณติศาสตรใ์นไลบรารีข่องไพธอนได ้เช่น การใชฟั้งกช์นัยกก าลงั pow() 

>>> import math 

>>> pow(3,5) 

243 

>>> pow(2,10) 

1024 

>>> pow(3,11) 

177147 

>>> pow(4,12) 

16777216 

>>> list(map(pow,[2, 3, 4], [10, 11, 12])) 

[1024, 177147, 16777216] 

จากโปรแกรมขา้งบน โปรแกรมจะท าการยกก าลงัโดยน าเอาสมาชกิใน list ตวัแรก ([2, 3, 4]) 
เป็นฐานและน าสมาชกิใน list ตวัทีส่อง ([10, 11, 12]) เป็นเลขชีก้ าลงัในคู่สมาชกิทีต่รงกนั เช่น 210, 311, 
412 ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 1024, 177147, 16777216 ตามล าดบั ถา้พารามเิตอรต์วัแรกของฟังกช์นั map() 
เป็น none ฟังกช์นั map() จะมองว่าเป็นการสรา้งคู่ของขอ้มลูชนิดทพัเพลิแทน เช่น 

>>> m = [1,2,3]  
>>> n = [1,4,9] 

>>> new_tuple = map(None, m, n) 

>>> new_tuple 

[(1, 1), (2, 4), (3, 9)] 

 

m = [1, 2, 3]

n = [1, 4, 9]

new_tuple = [(1,1),(2,4),(3,9)]  

 

ฟังกช์นั filter(): เป็นฟังก์ชนัทีใ่ชส้ าหรบักรองสมาชกิในลสิตห์รอืขอ้มลูชนิดล าดบั โดยมรีปูแบบ
ดงันี้  

filter(aFunction, aSequence) 
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โดย aFunction คอืฟังกช์นัใดๆ และ aSequence คอืล าดบัของขอ้มลูทีต่อ้งการประมวลผลกบั 
aFunction ตวัอยา่งเช่น 

>>> list(range(-5,5)) 

[-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4] 

>>> list(filter((lambda x: x < 0), range(-5, 5))) 
[-5, -4, -3, -2, -1] 

จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากฟังก์ชนั range(-5, 5) จะไดช้่วงขอ้มลูตัง้แต่ -
5 ถงึ 4 เมือ่ตอ้งการกรองขอ้มลูจากผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ โดยเอาเฉพาะค่าทีเ่ป็นจ านวนเตม็ลบ ผูเ้ขยีน
โปรแกรมสามารถใชฟั้งก์ชนั filter() ในการกรองขอ้มลูโดยใช ้(lambda x: x < 0) หมายถงึ ค่า x ทีเ่ป็น
พารามเิตอรต์อ้งมคี่าน้อยกว่า 0 เท่านัน้ ค่าอื่นๆ จะตดัทิง้ทัง้หมด เมือ่เขยีนโปรแกรมดว้ยลปู for แบบ
ธรรมดาซึง่จะใหผ้ลลพัธท์ีเ่หมอืนกบัโปรแกรมดา้นบนแสดงไดด้งันี้ 

>>> result = [] 

>>> for x in range(-5, 5): 

    if x < 0: 
  result.append(x) 

>>> result 

[-5, -4, -3, -2, -1] 

 

ฟังกช์นั reduce(): เป็นฟังกช์นัทีใ่ชส้ าหรบัลดการประมวลผลของการวนลปูกบัขอ้มลูแบบ
ล าดบั โดยมรีปูแบบดงันี้  

reduce(aFunction, aSequence) 
โดย aFunction คอืฟังกช์นัใดๆ และ aSequence คอืล าดบัของขอ้มลูทีต่อ้งการประมวลผลกบั 

aFunction แต่ก่อนการใชง้านจ าเป็นตอ้งน าเขา้โมดลู functools เขา้มาก่อน ตวัอยา่งเช่น 

>>> from functools import reduce 

>>> reduce((lambda x, y: x * y), [1, 2, 3, 4]) 

24 

>>> reduce((lambda x, y: x / y), [1, 2, 3, 4]) 

0.041666666666666664 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบนเป็นการการท างานของฟังกช์นั reduce() โดยบรรทดัที ่1 เป็นการ
น าเขา้ฟังกช์นั reduce() ทีอ่ยูใ่นโมดลู functools เขา้มาท างาน บรรทดัต่อมาเรยีกใชฟั้งกช์นั (lambda x, 
y: x * y) ซึง่หมายถงึ การหาผลคณูของ x กบั y โดยในรอบแรกฟังกช์นั lambda น าเอาสมาชกิตวัที ่1 
(1) ในลสิตส์่งเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัตวัแปร x และสมาชกิตวัที ่2 (2) ส่งเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัตวัแปร y 
น ามาคณูกนั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการคณูซึง่มคี่าเท่ากบั 2 (1*2=2) จะกลายเป็นพารามเิตอรข์อง x อกีครัง้ 
และ lambda กจ็ะดงึสมาชกิตวัที ่3 (3) ในลสิต ์ใหเ้ป็นพารามเิตอร ์y จากนัน้ lambda จะน า x และ y มา
คณูกนัอกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ท่ากบั 6 (2*3=6) เกบ็ไวใ้นตวัแปร x และน าไปคณูกบัตวัแปร y ซึง่มคี่า
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เท่ากบั 4 อกีครัง้ ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ท่ากบั 24 (6*4=24) การท างานของฟังก์ชนั reduce() ท างานค่อนขา้ง
ซบัซอ้น ดงันัน้จ าเป็นตอ้งดูภาพดา้นล่างเพื่อประกอบความเขา้ใจดว้ย 

reduce((lambda x, y: x * y), [1, 2, 3, 4])

reduce((lambda x, y: 1 * 2), [3, 4])

reduce((lambda x, y: 2 * 3), [3, 4])

reduce((lambda x, y: 2 * 3), [4])

reduce((lambda x, y: 6 * 4), [4])

reduce((lambda x, y: 6 * 4))

24

(1)(2)

(2)(2)

(2)(3)

(6)(3)

(6)(4)

 

ส าหรบัฟังก์ชนั (lambda x, y: x / y) จะท างานคลา้ยกบั lambda การคณูทีแ่สดงในรปูดา้นบน 
แต่แตกต่างกนัคอื เปลีย่นจากการคณูเป็นการหารแทน ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ท่ากบั 0.04166 เมือ่เขยีนโปรแกรม
โดยใชล้ปูธรรมดาเพื่อประมวลผลการคณูเหมอืนฟังกช์นั reduce() แสดงไดด้งันี้ 

>>> L = [1, 2, 3, 4] 

>>> result = L[0] 

>>> for x in L[1:]: 

  result = result * x 

>>> result 

24 

 

ฟังกช์นั lambda(): ท าหน้าทีแ่ทนการสรา้งฟังก์ชนัแบบปกต ิโดยไม่จ าเป็นตอ้งประกาศชื่อ
ฟังกช์นัแต่ใชค้ าว่า lambda แทน ใชส้ าหรบัประมวลผลเพื่อแกปั้ญหาบางอยา่งเหมอืนกบัการสรา้งสตูร
หรอืสมการในตารางของโปรแกรม MS-Excel (เนื้อหาโดยละเอยีดสามารถอ่านไดจ้ากบทที ่7) โดยมี
รปูแบบดงันี้  

lambda para1, para2,…,paraN: operation 

โดย lambda คอืชื่อของฟังกช์นั, papa1 – paraN คอืพารามเิตอรท์ีส่่งใหก้บั lambda และ operation คอื
ค าสัง่ที ่lambda ตอ้งประมวลผล เช่น 

 ถา้ตอ้งการหาค่ายกก าลงั 3 ของ x สามารถเขยีนโปรแกรมดว้ยฟังก์ชนัปกตไิดค้อื 

>>> def func(x): return x ** 3 

>>> print(func(5)) 

125 

 

 แต่ถา้ใชฟั้งกช์นั lambda โปรแกรมจะสัน้และกระทดัลดักว่าโดยไมต่อ้งใชค้ าสัง่ return ดงันี้ 
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>>> lamb = lambda x: x ** 3 

>>> print(lamb(5)) 

125 

 

4. ไพธอน Generators, yield 

Generators เป็นกลไกพเิศษทีใ่ชส้ าหรบัควบคุมพฤตกิรรมการท างานของลปูเพื่อสรา้งชุดของ
ขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามทีผู่ใ้ชต้้องการ ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ Generator มลีกัษณะการท างานทีค่ลา้ยคลงึ
กบัฟังกช์นัเป็นอย่างมาก แตกต่างกนัคอื ฟังกช์นัจะคนืค่ากลบัใหแ้ก่ผูเ้รยีกใชง้านทัง้หมดในครัง้เดยีว
เมือ่ท างานเสรจ็ (อาจจะเป็นขอ้มลูเพยีงค่าเดยีวหรอืเป็นชุดของขอ้มลูกไ็ด)้ ดว้ยค าสัง่ return แต่ส าหรบั 
Generators แลว้ขอ้มลูทีส่่งคนืใหแ้ก่ผูเ้รยีกจะขึน้อยูก่บัความตอ้งการใชง้าน (On-demand) กล่าวคอื ถา้
ผูใ้ชต้อ้งการ Generators จะสรา้งขอ้มลูใหต้ามทีต่อ้งการเท่านัน้ หลงัจากนัน้ Generators จะหยดุพกั
ท างานชัว่คราว (Suspending) และจะกลบัมาท างานใหมอ่กีครัง้เมือ่ผูใ้ชง้านเรยีกใชง้านอกีครัง้ 
(Resuming) ท าอยา่งนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผูใ้ชจ้ะยตุกิารใชง้าน ซึง่วธิกีารแบบ Genterators นี้จะช่วยให้
คอมพวิเตอรป์ระหยดัหน่วยความจ า ซึง่แตกต่างจากฟังกช์นัทีจ่ะสรา้งชุดขอ้มลูทีม่คี่าคงทีเ่ช่น อาเรย ์
ลสิต ์หรอืทพัเพลิ เพือ่ส่งคนืใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน Generators แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 

 Generator functions คอื การใชค้ าสัง่ yield ท างานรว่มกบัฟังกช์นัปกต ิโดยขอ้มลูทีถู่ก
สรา้งจะขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ชง้านขณะนัน้ๆ โดยปราศจากค าสัง่ return เมือ่
ผูใ้ชย้งัไมเ่รยีกใชง้าน ฟังกช์นัดงักล่าวจะหยดุพกั (Suspending) และกลบัมาท างาน
ใหมเ่มือ่ผูใ้ชเ้รยีกใชง้าน (Resuming) อกีครัง้ ท าอยา่งนี้ไปเรือ่ยจนกว่าจะยตุโิปรแกรม 
 

 Generator expressions เป็นการฝังนิพจน์คณติศาสตรห์รอืค าสัง่ลงในตวัแปรประเภท
ลสิต ์เพื่อสรา้งชุดของขอ้มลู เช่น 

>>> list(c * 3 for c in 'Python') 

['PPP', 'yyy', 'ttt', 'hhh', 'ooo', 'nnn'] 

>>> list(x ** 3 for x in range(5)) 

[0, 1, 8, 27, 64]  

 
Generator functions 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า Generator functions สรา้งขึน้จากค าสัง่ yield รว่มกบัฟังกช์นัปกติ
โดยไม่มคี าสัง่ return ปิดทา้ยฟังกช์นั จากตวัอยา่งขา้งล่าง แสดงการสรา้งชุดขอ้มลูเลขจ านวนนับทีย่ก
ก าลงัสอง 

def increment(): 

    x = 0 
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    while True: 

        x += 1 

        yield x 

y = increment() 

print(y) 

print(next(y)) 

print(next(y)) 

print(next(y)) 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมคอื 

OUTPUT 

<generator object increment at 0x0000000004008828> 

1 

2 

3 

จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน โปรแกรมสรา้งฟังก์ชนัชื่อ increment() ท าหน้าทีเ่พิม่ค่าขอ้มลูขึน้ครัง้ละ 1 
เมือ่เรยีกใชง้านฟังก์ชนัดงักล่าว การเรยีกใชค้ าสัง่ y  = increment() จะส่งผลใหค้่าทีค่นืกลบัมาจาก
ฟังกช์นัดงักล่าวคอื ทีอ่ยูข่องออ็ปเจก็ต ์Generator (<generator object increment at 
0x0000000004008828>) ซึง่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีส่รา้งมาจากฟังกช์นัดงักล่าว ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งใชฟั้งกช์นั 
next(y) เพื่อช่วยดงึขอ้มลูจากฟังกช์นั increment() มาแสดงผลทลีะค่า แต่ถา้ตอ้งการเรยีกใชง้านขอ้มลู
ทัง้หมดอย่างต่อเนื่องสามารถใชง้านรว่มกบัค าสัง่ลปู for ได ้เช่น 

Program Example 18.5: yield, next   

1 def increment(): 

2     x = 0 

3     while True: 

4        yield x 

5        x += 1 

6  

7 def pow(n): 

8     for i in range(n): 

9         yield i**2 

10  

11 y = increment() 

12 for j in pow(6): 

13     print("The power of %d = %d" %(next(y), j)) 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากโปรแกรมคอื 

OUTPUT 

The power of 0 = 0 

The power of 1 = 1 

The power of 2 = 4 

The power of 3 = 9 

The power of 4 = 16 

The power of 5 = 25 

จากการท างานของโปรแกรมที ่18.5 บรรทดัที ่4 ในฟังกช์นั increment() สงัเกตุว่า ค าสัง่ yield แตกต่าง
จากค าสัง่ return เพราะถา้ใชค้ าสัง่ return แทน yield แลว้ ค าสัง่ x += 1 จะไมถู่กท างานเลย (เพราะจะ
กลบัไปยงัโปรแกรมทีเ่รยีกใชง้านทนัท)ี แต่ส าหรบัค าสัง่ yield ค าสงั x += 1 จะสามารถท างานได้
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หลงัจากฟังก์ชนั increment() กลบัมาท างานอกีครัง้ บรรทดัที ่7 เมธอด pow() สรา้งชุดขอ้มลูทีเ่ป็นเลข
จ านวนนับยกก าลงัสองรว่มกบัค าสัง่ yield โดยรบัพารามเิตอร ์1 ตวั คอื เลขจ านวนนบั (n) บรรทดัที ่12 
และ 13 โปรแกรมสัง่พมิพค์่าเลขยกก าลงัสองออกจอภาพดว้ยฟังกช์นั print() ท างานรว่มกบัลปู for โดย
ใชพ้ารามเิตอร ์2 ตวัคอื next(y) ซึง่เป็นชุดขอ้มลูทีเ่กดิจากฟังกช์นั increment() และ j ซึง่เป็นชุดขอ้มลูที่
เกดิจากฟังก์ชนั power() 

 
Note: ผูเ้ขยีนโปรแกรมไมส่ามารถใชค้ าสัง่ return ในการสรา้งชุดขอ้มลูไดเ้หมอืนค าสัง่ yield 
เช่น def generator(n): 
  for i in range(n): 
  return i ** 3 
for i in generator(5): 
 print(i) 
TypeError: 'int' object is not iterable 

 

 

5. การเขียนโปรแกรมไพธอนด้วย Eclipse 

Eclipse เป็นเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากส าหรบัโปรแกรมเมอรเ์พื่อใชพ้ฒันา
โปรแกรมไดห้ลากหลาย เช่น Java, C, C++ เป็นตน้ เนื่องจากโปรแกรมดงักล่าวมรีปูแบบอนิเตอรเ์ฟสที่
สามารถใชง้านไดส้ะดวก ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนจะแนะน าการใชง้านโปรแกรมดงักล่าว โดยมขีัน้ตอนดงันี้  

1) ดาวน์โหลดและตดิตัง้ Java JRE หรอื Java SDK ก่อน จาก URL: 
https://www.java.com/en/download/ หรอืจาก CD ซึง่อยูใ่นไดเรคทรอรี ่Ch18-
Misc\Softwares\ jre-7u51-windows-x64.exe เมือ่ตดิตัง้เสรจ็แลว้ตอ้งก าหนด path ใน 
Environment Variables ในวนิโดวสใ์หช้ีไ้ปยงั C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin 

2) ดาวน์โหลดโปรแกรม Eclipase มาตดิตัง้บนเครือ่งก่อนจาก URL: 
https://www.eclipse.org/downloads/ โดยเลอืกแบบ Eclipse Standard x.x.x (x คอื
หมายเลขของเวอรช์นั) ซึง่มขีนาดประมาณ 200 Mb หรอืสามารถตดิตัง้โปรแกรมไดจ้าก
แผ่น CD ซึง่อยูใ่นไดเรคทรอรี ่Ch18-Misc\Softwares\eclipse-standard-kepler-SR2-
win32-x86_64.zip ส าหรบัสถาปัตยกรรมแบบ 64 บติ เมือ่ดาวน์โหลดมาแลว้ใหท้ าการแตก
แฟ้มทีบ่บีอดัไว ้แลว้น าไปวางไวใ้นไดรฟ์ C:  

3) ดบัเบลิคลกิแฟ้มชื่อ eclipse.exe ดงัรปูที ่1 
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รปูที ่1 แสดงขัน้ตอนเริม่ตน้การปรบัแต่ง eclipse 

4) คลกิเลอืก OK จากนัน้โปรแกรม eclipse จะเริม่ต้นท างานดงัรปูที ่2 

 

รปูที ่2 แสดงหน้าต่างเริม่ตน้ของโปรแกรม eclipse 

5) เลอืกทีเ่มนู Help  Install New Software… ดงัรปูที ่3 

 

รปูที ่3 แสดงการตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ 

6) คลกิเลอืก Add… ดงัรปูที ่4  
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รปูที ่4 เพิม่แหล่งทีเ่กบ็ตวัคอมไพลภ์าษาไพธอนใหก้บั eclipse 

7) ใหเ้พิม่ URL ของเวบ็ไซต ์pydev.org ในช่อง Name: เพิม่ขอ้ความว่า PyDev และช่อง 
Location: เป็น http://pydev.org/updates เพื่อท าการเพิม่ภาษาไพธอนใหก้บั eclipse ดงัรปู
ที ่5 ต่อจากนัน้กดปุ่ ม OK 

 

รปูที ่5 เพิม่แหล่งขอ้มลูภาษาไพธอนจากเวบ็ไซต ์pydev.org 

8) รอสกัครู ่โปรแกรมจะท าการ update ขอ้มลูใหก้บั eclipse เมือ่โปรแกรมปรบัปรงุขอ้มลู
ส าเรจ็ โปรแกรมจะแสดงดงัรปูที ่6 ใหค้ลกิเลอืก PyDev และ PyDev for Eclipse แลว้เลอืก 
Next> 
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รปูที ่6 คลกิเลอืก PyDev for Eclipse 

9) ขัน้ตอนต่อไปเลอืก Next> เมือ่ถงึเมนู Review Licenses เลอืก I accept the terms…. และ
คลกิเลอืก Finish 

10) โปรแกรมจะเริม่ท าการตดิตัง้โปรแกรมเสรมิคอื ไพธอนใหก้บั eclipse ใหร้อสกัครู ่ดงัรปูที ่7 

 

รปูที ่7 โปรแกรมเริม่ตดิตัง้ไพธอนส าหรบั eclipse  

11)  เมือ่โปรแกรมแสดงเมนู Selection Needed ใหค้ลกิเลอืก Brainwy Software; 
PyDev;Brainwy แลว้เลอืก OK ดงัรปูที ่8 
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รปูที ่8 แสดงหน้าต่าง Selection Needed 

12)  เมือ่ตดิตัง้เสรจ็ โปรแกรมแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบว่าจ าเป็นตอ้งเริม่ตน้การท างานของ eclipse ใหม ่
ใหผู้ใ้ชเ้ลอืก Yes ดงัรปูที ่9 

 

รปูที ่9 แสดงโปรแกรมตดิตัง้เสรจ็และตอ้งการเริม่ตน้โปรแกรมใหม่ 

13)  เมือ่เริม่ตน้โปรแกรมใหม่ จ าเป็นตอ้งปรบัแต่งให ้eclipse มองเหน็ตวัแปรภาษาไพธอนก่อน

เริม่ตน้ใชง้าน eclipse คลกิที ่Window  Preferences  PyDev  Interpreter  
Interpreter - Python ดงัรปูที ่10 
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รปูที ่10 แสดงหน้าต่าง Interpreter - Python  

14)  ในหน้าต่าง Python Interpreters เลอืก Quick Auto-Config ซึง่จะท าใหโ้ปรแกรมคน้หา
ต าแหน่งทีอ่ยู่ของไพธอนใหเ้องโดยอตัโนมตั ิแลว้คลกิ OK ดงัรปูที ่11 

 

รปูที ่11 แสดงผลลพัธเ์มือ่เลอืก Quick Auto-Config 
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15) เมือ่ eclipse ไดร้บัการปรบัแต่งเรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการสรา้ง Project เพื่อใช้

ส าหรบัเขยีนโปรแกรม โดยเลอืกที ่File  New  Other… แลว้เลอืกที ่PyDev Project 
แลว้คลกิ Next > ดงัรปูที ่12 

 

รปูที ่12 แสดงการสรา้ง Project 

16)  ทดสอบตัง้ชื่อ Project ชื่อ test ซึง่ Project ดงักล่าวจะบนัทกึอยูใ่นไดเรคทรอรี ่
C:\Users\Username\workspace ต่อจากนัน้ใหเ้ลอืก Grammar version เป็น 3.0 แลว้เลอืก 
Finish ดงัรปูที ่13 
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รปูที ่13 เสรจ็สิน้ขัน้ตอนการสรา้ง Project 

17)  ทดสอบการรนัโปรแกรม โดยเลอืกที ่Test Project  New  Source Folder ตัง้ชื่อว่า 

test จากนัน้คลกิขวาที ่Source Folder ชื่อว่า test แลว้เลอืก New  File  ตัง้ชื่อแฟ้ม
ว่า test.py แลว้ทดสอบเขยีนโปรแกรมดงัรปูที ่14 

 

รปูที ่14 สรา้งไดเรคทรอรีส่ าหรบัเกบ็โปรแกรม 

18) เมือ่สัง่รนัโปรแกรม โดยการกดทีเ่มนู Run  Run หรอืปุ่ ม CTRL + 11 ถา้โปรแกรม
แสดงขอ้ความผดิพลาดว่า "Fatal Python error: Py_Initialize: can't initialize sys 

standard streams LookupError: unknown encoding: MS874" แสดงว่าฟอนตท์ี่
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โปรแกรมก าหนดไว ้วนิโดวสไ์มส่นบัสนุน ใหท้ าการก าหนดฟอนตใ์หม ่โดยการคลกิขวาที่

ชื่อ Project (ในทีน่ี้คอื Test)  Properties  Resource  Text file encoding  

UTF-8 คลกิ OK แลว้สัง่รนัโปรแกรมใหมอ่กีครัง้ ถา้ไมม่ขีอ้ผดิพลาดใดๆ ผลลพัธจ์ะ
แสดงดงัรปูที ่15 

 

รปูที ่15 แสดงการรนัโปรแกรม 

 
Caution! เมือ่สัง่รนัโปรแกรมไพธอนบน eclipse แลว้เกดิขอ้ผดิพลาดคอื "Fatal Python 
error: Py_Initialize: can't initialize sys standard streams LookupError: unknown 
encoding: MS874" ใหแ้กไ้ขโดย คลกิขวาทีช่ื่อ Project  Properties  Resource  
Text file encoding  UTF-8  คลกิ OK 

 

6. การแปลงไพธอนสคริปต์เป็น EXE (exceutable)  

ไพธอนเป็นภาษาสครปิต ์ดงันัน้เมือ่รนัโปรแกรมจ าเป็นตอ้งมตีวัแปรภาษาอยูใ่นเครื่องทีท่ างาน
เสมอ และมขีอ้จ ากดัเรือ่งความเรว็ในการท างานดว้ยเพราะตอ้งแปลภาษาทลีะบรรทดั (Interpreting) 
จากปัญหาดงักล่าวสามารถแกปั้ญหาโดยการแปลงภาษาสครปิตเ์ป็นแฟ้มประเภท exe เพื่อใหส้ามารถ
ประมวลผลไดเ้รว็ขึน้และสามารถท างานไดโ้ดยปราศจากตวัแปรภาษา ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1) บนเครือ่งคอมพวิเตอรต์อ้งมกีารตดิตัง้ภาษาไพธอน ในตวัอยา่งนี้เป็นเวอรช์นั 3.4 
2) ตอ้งตดิตัง้โปรแกรม py2exe สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก URL: http://www.py2exe.org/ 

ส าหรบัไพธอน 2.7 และ cx_Freeze ส าหรบัไพธอนเวอรช์นั 2.7 ขึน้ไป ดาวน์โหลดได้
จาก URL: http://cx-freeze.sourceforge.net/ (โปรแกรมทัง้หมดอยูใ่นแผ่น CD ทีแ่นบ
มากบัหนงัสอืเล่มนี้แลว้ในโฟลเดอร ์Ch18\Softwares) 

1. การแปลงสคริปตไ์พธอนเป็น exe ด้วย py2exe 
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ส าหรบัโปรแกรม py2exe จะเหมาะกบัผูเ้ขยีนโปรแกรมทีย่งัใชไ้พธอนเวอรช์นัตัง้แต่ 2.7 ลง
ไป ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 

 หลงัจากตดิตัง้โปรแกรม py2exe เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้ขยีนโปรแกรมทดสอบมชีื่อ
ว่า testexe.py ดงันี้ 

import math 

def cal(n): 

    for i in range(n): 

        print(math.pow(i, 2)) 

cal(5) 
 ทดสอบรนัโปรแกรมผ่านทาง MS-DOS ดว้ยค าสัง่ python testexe.py ดงัรปู

ดา้นล่าง 

 

 อนัดบัต่อไป ใหท้ าการสรา้งแฟ้มส าหรบัก าหนดสภาพแวดลอ้มในการสรา้งแฟ้ม 
exe ชื่อว่า setup.py ซึง่มคี าสัง่ดงันี้  

from distutils.core import setup 

import py2exe 

setup(console=['testexe.py']) 
 จากโปรแกรม setup.py ท าการน าเขา้คลาส setup จากโมดลู distutils.core เขา้มาท างานเพื่อ
รวมรวมไลบรารีต่่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการสรา้งแฟ้ม exe บรรทดัต่อมาน าเขา้โปรแกรม py2exe เพื่อ
สรา้งแฟ้ม exe บรรทดัสุดทา้ยก าหนดชื่อแฟ้มไพธอนสครปิตท์ีต่อ้งการแปลงเป็นแฟ้ม exe ไวภ้ายใน
เครือ่งหมาย […] เมือ่สรา้งแฟ้มดงักล่าวเสรจ็แลว้ ใหส้รา้งแฟ้ม exe โดยใชค้ าสัง่ python setup.py 
py2exe ใน MS-DOS ผลลพัธแ์สดงดงัภาพดา้นล่าง 

 

 
Caution! ถา้สัง่คอมไพลโ์ปรแกรมเป็น exe แลว้เกดิขอ้ผดิพลาด คอื Traceback (most 
recent call last): 
  File "setup.py", line 2, in <module> 
    import py2exe 
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ImportError: No module named 'py2exe' แสดงว่าไม่ไดท้ าการ path โปรแกรม py2exe ไว้
ดงันัน้ใหย้า้ยแฟ้ม setup.py และ testexe.py ไวใ้น path ของไพธอน เช่น C:\Python27 แทน 

 ผลลพัธจ์ากการคอมไพลจ์ะสรา้งแฟ้ม exe และแฟ้มขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น .dll, 
library.zip, .pyd เกบ็ไวใ้นไดเรคทรอรีช่ื่อ dist ดงันัน้เมื่อผูใ้ชต้อ้งการน าแฟ้ม .exe 
ไปท างานบนเครือ่งอื่นๆ จ าเป็นตอ้งคดัลอกไดเรคทรอรีด่งักล่าวไปทัง้หมด มิ
เช่นนัน้แลว้จะเกดิขอ้ผดิพลาดทนัท ีใหผู้ใ้ช้ทดลองดบัเบลิคลกิแฟ้ม testexe.exe 
หรอืสัง่รนัผ่าน MS-DOS ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นล่าง 

 

2. การแปลงสคริปตไ์พธอนเป็น exe ด้วย cx_Freeze 

 ตดิตัง้โปรแกรม cx_Freeze โดยดบัเบลิคลกิแฟ้มชื่อ cx_Freeze-4.3.2*.msi ใหผู้ใ้ช้
เลอืก Next > ไปเรือ่ยๆ จนกว่าโปรแกรมจะเสรจ็สิน้การตดิตัง้ 

 โปรแกรม cx_Freeze จะท าการ path ใหอ้ตัโนมตั ิผูใ้ชง้านสามารถเรยีกใชง้านได้
ทนัท ี 

 การสรา้ง exe ดว้ย cx_Freeze ท าได ้2 วธิคีอื วธิทีี ่1 สัง่รนัดว้ยค าสัง่ cxfreeze 
testexe.py --target-dir dist ใน MS-DOS ซึง่จะท าใหไ้ดแ้ฟ้ม .exe ทนัทแีละเกบ็
แฟ้มดงักล่าวในไดเรคทรอรีช่ื่อ dist วธิทีี ่2 คอืการสรา้งแฟ้มชื่อ setup.py ซึง่มี
ค าสัง่ดงันี้ หรอืคน้หาไดจ้ากแผ่น CD 

from cx_Freeze import setup, Executable 

  

setup(  name = "hello", 

        version = "0.1", 

        description = "Sample cx_Freeze script", 

        executables = [Executable("testexe.py")]) 
 สัง่คอมไพลโ์ปรแกรมดว้ยค าสัง่ python setup.py build ใน MS-DOS ผลจากการ

คอมไพลโ์ปรแกรมจะสรา้งโฟลเดอรช์ื่อ built\exe.win-xx และเกบ็แฟ้ม .exe ไวใ้น
โฟลเดอรด์งักล่าว 
 

7. Decorator Vs Function 
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ฟังกช์นั (Function) คอื กลุม่ของชุดค าสัง่ทีท่ างานเฉพาะกจิ เช่น ค านวณเลขยกก าลงั หาค่าพืน้ 
เป็นตน้ แต่ Decorator คอื ฟังกช์นัทีท่ าหน้าทีด่ดัแปลงหรอืปรบัแต่งฟังก์ชนัอื่นๆ ใหเ้หมาะสมตามที่
ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการ 

ไพธอนมองทุกๆ สิง่เป็นออ็ปเจก็ตท์ัง้หมด ไม่มขีอ้ยกเวน้แมแ้ต่ฟังกช์นั ซึง่ส่งผลใหฟั้งกช์นัถูก
มองว่าเป็นพารามเิตอรต์วัหนึ่งในโปรแกรมกไ็ด ้ตวัอยา่งเช่น 

1 def function_parameter(): 

2     print ("I am a parameter!") 

3  

4 function_dict = {"func": function_parameter} 

5 func_para = function_dict['func'] 

6 func_para() 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

 

I am a parameter! 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน บรรทดัที ่1 โปรแกรมสรา้งฟังกช์นัชื่อ function_parameter() ท า
หน้าทีพ่มิพข์อ้ความว่า "I am a parameter!" จากนัน้บรรทดัที ่4 โปรแกรมประกาศตวัแปรชื่อ 
function_dic ซึง่เป็นตวัแปรชนิดดกิชนันารี ่ประกอบไปดว้ยคยีช์ื่อ "func" และมขีอ้มลูคอื 
function_parameter ซึง่กค็อืฟังกช์นั function_parameter() นัน่เอง เมือ่โปรแกรมดงึขอ้มลูจากตวัแปร 
function_dict ในบรรทดัที ่5 โดยการก าหนดคยี ์"func" (function_dict['func']) ค่าทีส่่งคนืกลบัมาจะ
เป็นออ็ปเจก็ตข์องฟังกช์นั function_parameter() ส่งผลใหต้วัแปร func_para เป็นฟังกช์นั 
function_parameter() ดว้ย เมือ่เรยีก func_para() ในบรรทดัที ่6 จะท าใหไ้ดผ้ลลพัธเ์หมอืนกบัการเรยีก 
function_parameter() เช่นเดยีวกนั 

 การส่งฟังกช์นัเป็นพารามิเตอร ์

 เมือ่ฟังกช์นัสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูหรอืพารามเิตอรใ์หก้บัตวัแปรชนิดต่างๆ ได ้เช่น ดกิชนัรารี ่
ลสิต ์ทพัเพลิ ฉะนัน้ฟังกช์นักส็ามารถก าหนดเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัฟังกช์นัอื่นๆ ไดเ้ช่นเดยีวกนั เรยีก
ฟังกช์นัทีร่บัฟังก์ชนัอื่นๆ เป็นพารามเิตอร ์หรอืคนืค่ากลบัเป็นฟังก์ชนัว่า "higher order function" 
ตวัอยา่งเช่น 

1 def self_absorbed_function(): 

2     return ("I'm an amazing function!") 

3  

4 def printer(func): 

5     print ("The function passed to me says: " + func()) 

6  

7 printer(self_absorbed_function) 
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 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

 

The function passed to me says: I'm an amazing function! 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน บรรทดัที ่1 โปรแกรมสรา้งฟังกช์นัชื่อ self_absorbed_function() 
ท าหน้าทีค่นืค่าเป็นขอ้ความว่า "I'm an amazing function!" ไปยงัผูเ้รยีกใชง้าน บรรทดัที ่4 โปรแกรม
สรา้งฟังก์ชนัชื่อ printer() ท าหน้าทีพ่มิพข์อ้ความว่า "The function passed to me says: " ตามดว้ย
ขอ้ความทีเ่กดิจากฟังก์ชนัชื่อ func() นัน่กค็อืผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากฟังก์ชนั self_absorbed_function() นัน่เอง 
โดยฟังกช์นั printer() ตอ้งการพารามเิตอร ์1 ตวัซึง่เป็นฟังกช์นั เมือ่ผูใ้ชง้านเรยีกฟังกช์นั 
printer(self_absorbed_function) พรอ้มกบัส่งฟังกช์นัเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัฟังก์ชนัดงักล่าว ท าให้
ไดผ้ลลพัธด์งัแสดงในตวัอยา่ง OUTPUT ดา้นบน  

 Decorator คือ wrapper (ผูห่้อหุ้ม) 

 จากทีก่ล่าวมาแลว้ว่าฟังกช์นัสามารถเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัฟังกช์นัอื่นๆ ได ้ซึง่หลกัการท างาน
นี้ถูกน าไปใชก้บั Decorator ดว้ย คอื เมือ่ส่งฟังกช์นัใดๆ ใหก้บั Decorator ฟังกช์นัเหล่านัน้จะถูกแกไ้ข 
ตดัต่อ หรอืห่อหุม้จากฟังกช์นั Decorator นัน่เอง ตวัอยา่งเช่น 

1 def logging_decorator(func): 

2     def wrapper(): 

3         wrapper.count += 1 

4         print("The function I modify has been called {0} 

times(s).".format(wrapper.count)) 

5         func() 

6     wrapper.count = 0 

7     return wrapper 

8  

9 def a_function(): 

10     print("I'm a normal function.") 

11  

12 modified_function = logging_decorator(a_function) 

13 modified_function() 

14 modified_function() 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

The function I modify has been called 1 times(s). 

I'm a normal function. 

The function I modify has been called 2 times(s). 

I'm a normal function. 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน บรรทดัที ่1 สรา้งฟังกช์นั Decorator ชื่อว่า logging_decorator() 
ท าหน้าทีห่่อหุม้ฟังกช์นัชื่อว่า func() โดยมพีารามเิตอรเ์ป็นฟังกช์นัชื่อ func() = a_function() นัน่เอง 
บรรทดัที ่2 โปรแกรมสรา้งฟังกช์นัชื่อ wapper() ท าหน้าทีส่รา้งขอ้ความเพื่อครอบก่อนทีฟั่งกช์นั func() 
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จะท างาน โดยฟังกช์นัดงักล่าวท าหน้าทีเ่พิม่ค่าใหก้บัตวัแปร wrapper.count ขึน้ครัง้ละ 1 พรอ้มกบัพมิพ์
ขอ้ความว่า "The function I modify has been called {0} times(s)." โดย {0} หมายถงึขอ้มลูทีถู่กเมธ
อด format() จดัรปูแบบให ้โดย {0} = wrapper.count นัน่เอง บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีก func() มา
ท างาน ซึง่หมายถงึเรยีกฟังกช์นั a_function() มาท างานนัน่เอง ในบรรทดัที ่6 สรา้งตวัแปรชื่อ 
wrapper.count เพื่อใชท้ างานกบัฟังกช์นั wrapper() เท่านัน้ โดยใชค้ าน าหน้าเป็นชื่อของฟังกช์นั 
(wrapper) และตามดว้ยชื่อตวัแปร เช่น wrapper.count เป็นตน้ บรรทดัที ่7 โปรแกรมคนืค่ากลบัเป็น
ฟังกช์นั wrapper() ใหก้บัผูเ้รยีกใชง้าน 

บรรทดัที ่9 สรา้งฟังกช์นัแบบธรรมดาชื่อว่า a_function() ท าหน้าทีพ่มิพข์อ้ความว่า "I'm a normal 
function." บรรทดัที ่12 เรยีกใชฟั้งกช์นั logging_decorator() โดยส่งฟังกช์นั a_function() เป็น
พารามเิตอรใ์หก้บัฟังก์ชนัดงักล่าว ส่งผลใหต้วัแปร modified_function = ฟังกช์นั wrapper() เมือ่
เรยีกใชง้านตวัแปร modified_function ตามดว้ยเครือ่งหมายวงเลบ็ (…) ต่อทา้ยตวัแปรดงักล่าว จะ
ส่งผลใหเ้หมอืนกบัเป็นการเรยีกใชง้านฟังก์ชนั wrapper() นัน่เอง ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในตวัอยา่งขา้งบน 

สรปุคอื โปรแกรมจะพมิพข์อ้ความ "The function I modify has been called 1 times(s)." ก่อนแลว้
จงึพมิพข์อ้ความ "I'm a normal function." ตามมา เมือ่เรยีกใชต้วัแปร (ชนิดฟังกช์นั) 
modified_function อกีครัง้ค่า wrapper.count จะเพิม่ขึน้ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะยตุกิารท างานของ
โปรแกรม 

Decorator syntax (@) 

 การเรยีกใชง้าน Decorator ในหวัขอ้ก่อนหน้า ท าไดโ้ดยการประกาศชื่อตวัแปรเพื่อรบัค่าออ็ป
เจก็ตจ์าก Decorator เช่น modified_function = logging_decorator(a_function) จากนัน้ใชต้วัแปร
ดงักล่าวเรยีกใชง้านฟังก์ชนั wrapper (modified_function()) ต่อไป แต่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถท าให้
โปรแกรมกระชบัขึน้ได ้โดยใชส้ญัลกัษณ์ @ น าหน้าชื่อฟังกช์นัทีต่อ้งการส่งเป็นพารามเิตอรใ์หก้บั 
Decorator และเรยีกใชฟั้งก์ชนัแบบปกตโิดยไมต่อ้งอา้งถงึฟังกช์นั Docorator อกี เช่น  

1 def logging_decorator(func): 

2     count = 0 

3     def wrapper(): 

4         wrapper.count += 1 

5         print("The function I modify has been called {0} 

times(s).".format(wrapper.count)) 

6         func() 

7     wrapper.count = 0 

8     return wrapper 

9  

10 @logging_decorator 

11 def a_function(): 

12     print("I'm a_function.") 
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13  

14 @logging_decorator 

15 def some_function(): 

16     print("I'm some_function.") 

17  

18 a_function() 

19 some_function() 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

The function I modify has been called 1 times(s). 

I'm a_function. 

The function I modify has been called 1 times(s). 

I'm some_function. 

จากตวัอยา่งดา้นบน บรรทดัที ่10 โปรแกรมประกาศว่า @logging_decorator คอื การอา้งถงึฟังก์ชนั 
Decorator ชื่อว่า logging_decorator และจะใชฟั้งก์ชนัชื่อ a_function() ในบรรทดัที ่11 เป็น
พารามเิตอร ์เพื่อให ้logging_decorator ท างาน และบรรทดัที ่14 กท็ างานในลกัษณะเดยีวกนั แต่
เปลีย่นฟังกช์นัชื่อ some_function() เป็นพารามเิตอรใ์หก้บั logging_decorator ท างานแทน ส าหรบัการ
เรยีกใชง้าน โปรแกรมไม่จ าเป็นตอ้งสรา้งตวัแปรใหมเ่หมอืนในตวัอยา่งทีผ่่านมา แต่ใหเ้รยีกชื่อฟังกช์นั
แบบปกต ิเช่นในบรรทดัที ่18 และ 19 ไพธอนจะรูโ้ดยอตัโนมตัวิ่า เมือ่เรยีกฟังกช์นั a_function() และ 
some_function() แลว้จะตอ้งส่งฟังกช์นัทัง้สองเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัฟังกช์นั Decorator ชื่อว่า 
logging_decorator ท างานทนัท ี 

 

8. เมธอด .format() 

.format() เป็นเมธอดทีใ่ชส้ าหรบัจดัรปูแบบการแสดงผลขอ้มลู เช่น สตรงิ (String) และจ านวน
จรงิ (Floating-point) ซึง่มรีปูแบบการท างานดงันี้ 

การจดัรปูแบบของข้อความสตริง 

template.format(p0, p1, ... pN, k0=v0, k1=v1, ...) 
โดย template คอืขอ้ความสตรงิทีต่อ้งการแสดงผล, p0 – pN คอืต าแหน่งทีต่อ้งการวางสตรงิใน 

template ซึง่โดยปกตสิามารถก าหนดได ้2 แบบคอื ก าหนดโดยใชเ้ครือ่งหมาย {…} เช่น {0}, {1}, …, 
{N} หรอืก าหนดโดยใช ้Keyword เช่น {city}, {name} และ k0=v0, k1=v1, kn=vn คอืการก าหนดค่า
ใหก้บั Keyword เช่น city= 'thailand', name = 'John' ส าหรบัการใชง้านแสดงไดด้งันี้ 

ตวัอย่างท่ี 1:  

>>> "We have {0} hectares planted to {1}.".format(49, "Apple") 

'We have 49 hectares planted to Apple.' 
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"We have {0} hectares planted to {1}.".format(49, "Apple")

 

ตวัอย่างท่ี 2: 
>>> "{monster} has now eaten {city}".format(city='Tokyo', 

monster='Godzillar') 

Godzillar has now eaten Tokyo 

"{monster} has now eaten {city}".format(city='Tokyo', monster='Godzillar')

 

ตวัอย่างท่ี 3: 
>>> "The {structure} sank {0} times in {1} years.".format(3, 

2, structure='castle') 

The castle sank 3 times in 2 years. 

 
การจดัรปูแบบของจ านวนจริง 

{x:.yf}.format(floating-point) 
โดย {…} ใชร้ะบุขอบเขตของจ านวนจรงิ, x แสดงจ านวนจรงิหน้าจุดทศนิยม, : คอืจดุเริม่ตน้ของ

จดุทศนิยม, y คอืจ านวนเลขทศนิยมหลงัจุดทศนิยม และ f คอืเลขจ านวนจรงิ ส าหรบัการใชง้านแสดงได้
ดงันี้ 

ตวัอย่างท่ี 1:  

>>> "{0:.4f}".format(0.1234567890) 

'0.1235' 

>>> "{0:.4f}".format(10.1234567890) 

'10.1235' 

 

ตวัอย่างท่ี 2:  

>>> "{0:8.4f}".format(0.1234567890) #ก ำหนดเลขหน้ำจดุทศนิยมเทำ่กบั 8 ตวั  
'  0.1235'   

>>> "{0:8.4f}".format(10.987654321) 

' 10.9877' 

 

ตวัอย่างท่ี 3:  
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>>> "{0:.4e}".format(0.1234567890) #ก ำหนดเป็น exponential 
'1.2346e-01' 

 

ตวัอย่างท่ี 4:  

>>> import math 

>>> "sin({0:.4f}) = {1:.4e}".format(0.1234567890, 

math.sin(0.123456789)) 

'sin(0.1235) = 1.2314e-01' 

 

9. อาเรยแ์ละเมทริกซ ์(Array and Matrix)  

ไพธอนมพีนัธมติรทีช่่วยกนัพฒันาความสามารถต่างๆ ใหก้บัไพธอนมากมาย ซึง่รวมถงึ
ความสามารถในการประมวลผลคณติศาสตรช์ัน้สงูดว้ย เช่น อาเรยห์ลายมติ,ิ เมทรกิซข์นาดใหญ่, 
Optimization, Regression และ Fourier-transformation (มคีวามสามารถคลา้ย MATLAB) เป็นต้น ซึง่
โมดลูเหล่านี้คอื SciPy (Scientific Python) และ NumPy โดยปกตโิมดลูทัง้สองไมไ่ดต้ดิตัง้มาพรอ้มกบั
ไพธอน จ าเป็นตอ้งตดิตัง้เสยีก่อน สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก URL: http://www.scipy.org/ หรอืจาก CD 
เมือ่ตดิตัง้ SciPy และ NumPy เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ทดสอบการใชง้านดงันี้ 

อาเรยก์บั NumPy โมดลู 

 สรา้งอาเรยช์นิดจ านวนเตม็ 1 มติทิีม่ขีนาด 1 แถว 4 คอลมัภ ์

>>> import numpy as np 

>>> x = np.array([42,47,11, -55], int) 

>>> x 

array([42,  47,  11, -55]) 

>>> print(x[2]) #การเขา้ถงึอาเรยแ์ถวที ่0 คอลมัภท์ี ่2 
11 

 สรา้งอาเรยช์นิดจ านวนเตม็ 2 มติ ิขนาด 3 แถว 3 คอลมัภ ์

>>> x = np.array(((11,12,13), (21,22,23), (31,32,33))) 

>>> print(x) 

[[11 12 13] 

 [21 22 23] 

 [31 32 33]] 

>>> print(x[1][1]) #การเขา้ถงึอาเรยแ์ถวที ่1 คอลมัภท์ี ่1 
22 

 สรา้งอาเรยช์นิดจ านวนเตม็ 3 มติ ิขนาด 2 แถว 2 คอลมัภ ์และลกึ 2 หน่วย 
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>>> x = np.array((((111,112), (121,122)), 

((211,212),(221,222)))) 

>>> print (x) 

[[[111 112] 

  [121 122]] 

[[211 212] 

  [221 222]]]  

>>> print(x[1][0][1]) #การเขา้ถงึอาเรยแ์ถวที ่1 คอลมัภท์ี ่0 และความลกึ 1 หน่วย 
212 

>>> print (x[1][1][1]) #การเขา้ถงึอาเรยแ์ถวที ่1 คอลมัภท์ี ่1 และความลกึ 1 หน่วย 
222 

121 122

111 112

212

222
Row 0

Row 1

Col 0 Col 1

Dep 0
Dep 1

 

 
Note: อาเรยใ์นทางทฤษฎจีะอา้งถงึขอ้มลูเริม่จาก แถวที ่1, คอมลมัภท์ี ่1 แต่ในทาง
คอมพวิเตอรจ์ะอา้ง แถวที ่0, คอมลมัภท์ี ่0 แทน ในหนงัสอืเล่มนี้จะอา้งต าแหน่งสมาชกิ
ขอ้มลูในอาเรยแ์บบคอมพวิเตอร ์ฉะนัน้ระวงัอยา่สบัสน 

 

 แสดงจ านวนมติขิองอาเรย ์โดยใชแ้อตทรบิวิต ์ndim 

>>> x = np.array( ((11,12,13), (21,22,23) )) 

>>> x.ndim 

2 

 แสดงจ านวนสมาชกิของอาเรย ์โดยใชเ้มธอด shape 

>>> x = np.array(((7,3,0), (7,11,9), (15,3,7),(12,4,8))) 

>>> x.shape 

(4, 3)  

 แสดงช่วงสมาชกิของอาเรยโ์ดยใชส้ญัลกัษณ์ [X:Y] โดย X คอืแถว และ Y คอืคอลมัภ ์

>>> x = np.array([42,47,11]) 

>>> x[:2] 

array([42, 47])  #แสดงสมาชกิตัง้แต่คอลมัภท์ี ่0 - 1 
>>> x[0]  #แสดงขอ้มลูสมาชกิต าแหน่งคอลมัภท์ี ่0 
42 

>>> x[1] = 49 #ก าหนดค่าของขอ้มลูสมาชกิในต าแหน่งคอลมัภท์ี ่1 
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>>> x 

array([42, 49, 11]) 

 สรา้งอาเรยช์นิดจ านวนจรงิ 2 มติ ิขนาด 2 แถว 2 คอลมัภ ์

>>> x = np.array([[0.314, 0.5,17],[1.4142,0.67, 7]], float) 

>>> x 

array([[  0.314 ,   0.5   ,  17.    ], 

       [  1.4142,   0.67  ,   7.    ]]) 

>>> x[0] #แสดงขอ้มลูสมาชกิแถวที ่0 
array([  0.314,   0.5  ,  17.   ]) 

>>> x[1] #แสดงขอ้มลูสมาชกิแถวที ่1 
array([ 1.4142,  0.67  ,  7.    ]) 

>>> x[0,2] #แสดงขอ้มลูสมาชกิแถวที ่0 คอลมัภท์ี ่2 
17.0 

>>> x[:,0] #แสดงขอ้มลูสมาชกิทุกๆ แถว คอลมัภท์ี ่0  
array([ 0.314 ,  1.4142]) 

>>> x[:,1] #แสดงขอ้มลูสมาชกิทุกๆ แถว คอลมัภท์ี ่1 
array([ 0.5 ,  0.67]) 

>>> x[:,2] #แสดงขอ้มลูสมาชกิทุกๆ แถว คอลมัภท์ี ่2 
array([ 17.,   7.]) 

 การเปลีย่นรปูร่างของอาเรยด์ว้ยเมธอด flatten() และ ravel() 
เมธอด flatten() และ revel() ท าหน้าทีป่รบัเปลีย่นรปูรา่งของอาเรยใ์หอ้ยูใ่นแนวราบ 
>>> import numpy as np 

>>> x = np.array([[[ 0,  1], 

               [ 2,  3], 

               [ 4,  5], 

               [ 6,  7]], 

 

              [[ 8,  9], 

               [10, 11], 

               [12, 13], 

               [14, 15]], 

 

              [[16, 17], 

               [18, 19], 

               [20, 21], 

               [22, 23]]]) 

>>> x.flatten() 

array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]) 

 การเปลีย่นรปูร่างของอาเรยใ์หม้มีติติามทีต่อ้งการดว้ยเมธอด reshape() โดยอาเรยต์น้ฉบบั
จะไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
>>> x = np.array(range(24)) #สรา้งอาเรย ์1 มติทิีม่สีมาชกิตัง้แต่ 0 - 23 

>>> x 
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array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]) 

>>> y = x.reshape((3,4,2))#เปลีย่นรปูร่างอาเรยเ์ป็น 3 มติ ิ4 แถว 2 คอลมัภ ์ลกึ 3  
>>> y 

array([[[ 0,  1], 

        [ 2,  3], 

        [ 4,  5], 

        [ 6,  7]], 

 

       [[ 8,  9], 

        [10, 11], 

        [12, 13], 

        [14, 15]], 

 

       [[16, 17], 

        [18, 19], 

        [20, 21], 

        [22, 23]]]) 

>>> x 

array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]) #อาเรยไ์ม่เปลีย่นรปูร่าง 

 
Note: เมธอด reshape() จะปรบัขนาดของอาเรย ์โดยมรีปูแบบคอื reshape(deep, row, col) 
โดย deep = ขนาดความลกึของอาเรย,์ row = จ านวนแถว, col = จ านวนคอลมัภ ์

 

 การเชื่อมอาเรยเ์ขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้มธอด concatenate() 
>>> x = np.array([11,22]) 

>>> y = np.array([18,7,6]) 

>>> z = np.array([1,3,5]) 

>>> np.concatenate((x,y,z)) 

array([11, 22, 18,  7,  6,  1,  3,  5]) 

 เพิม่มติใิหมใ่หก้บัอาเรย ์โดยใชแ้อตทรบิวิต ์newaxis 
>>> x = np.array([2,5,18,14,4]) 

>>> x 

array([ 2,  5, 18, 14,  4]) 

>>> y = x[:, np.newaxis] 

>>> y 

array([[ 2], 

       [ 5], 

       [18], 

       [14], 

       [ 4]]) 

 ก าหนดค่าเริม่ตน้เป็น 0 และ 1 ใหก้บัอาเรย ์
>>> np.ones((2,3)) #ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัอาเรย ์2 x 3 เป็น 1.0 (float) 
array([[ 1.,  1.,  1.], 

       [ 1.,  1.,  1.]]) 
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>>> np.ones((3,4),dtype=int) #ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัอาเรย ์2 x 3 เป็น 1 (int) 
array([[1, 1, 1, 1], 

       [1, 1, 1, 1], 

       [1, 1, 1, 1]]) 

>>> np.zeros((2,4))  #ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัอาเรย ์2 x 4 เป็น 0.0 (float) 
array([[ 0.,  0.,  0.,  0.], 

       [ 0.,  0.,  0.,  0.]]) 

 รเีซต็ (Reset) ขอ้มลูสมาชกิในอาเรยใ์หเ้ป็น 1 หรอื 0 ดว้ยเมธอด ones_like() และ 
zeros_like() 
>>> x = np.array([2,5,18,14,4]) 

>>> np.ones_like(x) 

array([1, 1, 1, 1, 1]) 

>>> np.zeros_like(x) 

array([0, 0, 0, 0, 0]) 

 

เลขคณิตเมตริกซ์ 

ในหวัขอ้ทีผ่่านมาไดก้ล่าวถงึการสรา้งอาเรยใ์นหลากหลายรปูแบบ ซึง่การสรา้งอาเรยเ์ป็น
พืน้ฐานของการสรา้งเมตรกิซด์ว้ย ในบทนี้จะกล่าวถงึการประมวลผลคณติศาสตรก์บัเมตรกิซ ์เช่น การ
บวกเมตรกิซ,์ การลบ, การคณู, Skalar product, Cross product และการด าเนินการอื่นๆ ไพธอนใชต้วั
ด าเนินการพืน้ฐานคอื + (บวก), - (ลบ), * (คณู), / (หาร), ** (ยกก าลงั), % (modulo) กบัอาเรย ์

 การด าเนินการพืน้ฐานใดๆ ขนาดของอาเรยจ์ะตอ้งมขีนาดเท่ากนั 
>>> x = np.array([1,5,2]) 

>>> y = np.array([7,4,1]) 

>>> x + y 

array([8, 9, 3]) 

>>> x * y 

array([ 7, 20,  2]) 

>>> x - y 

array([-6,  1,  1]) 

>>> x / y 

array([0, 1, 2]) 

>>> x % y 

array([1, 1, 0]) 

 การรวมเวกเตอร ์ 

การรวมเวกเตอร ์หมายถงึ การบวกหรอืลบกนัของเวกเตอรต์ัง้แต่ 2 เวกเตอร ์ขึน้ไป ผลลพัธท์ี่
ไดเ้ป็นปรมิาณเวกเตอร ์เรยีกว่า เวกเตอรล์พัธ ์(Resultant Vector) ซึง่พจิารณาได ้ดงันี้ 
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>>> x = np.array([3,2]) 

>>> y = np.array([5,1]) 

>>> z = x + y 

>>> z 

array([8, 3]) 

>>> z = x – y 

>>> z 

array([-2,  1])  

 การคณูสเกลาร ์(Scalar product หรอื dot product แทนดว้ยเครือ่งหมาย " . " ) 
จากนิยามของการคณูสเกลาร ์ 𝐴. �⃗⃗� = |𝐴||𝐵|𝑐𝑜𝑠𝜃(𝐴 , �⃗⃗�) = 𝐴. �⃗⃗� = 𝐴1𝐵1 + 𝐴2𝐵2 + 𝐴3𝐵3 

>>> x = np.array([1,2,3]) 

>>> y = np.array([-7,8,9]) 

>>> np.dot(x,y) 

36 

>>> dot = np.dot(x,y) 

>>> x_modulus = np.sqrt((x*x).sum()) 

>>> y_modulus = np.sqrt((y*y).sum()) 

>>> cos_angle = dot / x_modulus / y_modulus #cosinus of 

angle between x and y 

>>> angle = np.arccos(cos_angle) 

>>> angle 

0.80823378901082499 

>>> angle * 360 / 2 / np.pi # angle in degrees 

46.308384970187326 

 การคณูเมตรกิซส์ามารถท าไดโ้ดยการใชเ้มธอด matrix() รว่มกบัเครือ่งหมาย * 
>>> x = np.matrix( ((2,3), (3, 5)) ) 

>>> y = np.matrix( ((1,2), (5, -1)) ) 

>>> x * y 

matrix([[17,  1], 

        [28,  1]]) 

 
Note: ไมส่ามารถใชอ้าเรยท์ าการคณูเมตรกิซไ์ดโ้ดยตรง เช่น 
>>> x = np.array( ((2,3), (3, 5)) ) 

>>> y = np.array( ((1,2), (5, -1)) ) 

>>> x * y 

array([[ 2,  6], 

       [15, -5]]) 
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10. การสร้างเน็ตเวิรค์กราฟด้วย NetworkX 

NetworkX เป็นโมดลูทีเ่สรมิความสามารถของไพธอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการเน็ตเวริค์
กราฟ เพื่อใชส้ าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ที่จ าเป็นตอ้งอาศยัความสามารถของกราฟช่วยในการท างาน 
NetworkX ไมไ่ดต้ดิตัง้มาพรอ้มกบัไพธอน ดงันัน้ผูเ้ขยีนจ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรม NetworkX เพิม่เตมิ 
โดยดาวน์โหลดไดจ้าก URL: http://networkx.github.io/ หรอืจาก CD ซึง่เวอรช์นัล่าสุดคอื networkx-
0.33.win32 ใหท้ าการตดิตัง้โดยคลกิ Next > ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะเสรจ็สิน้การตดิตัง้ เมือ่ตดิตัง้เสรจ็จะ
สามารถเรยีกใชจ้ากไพธอนไดท้นัท ี

 เริม่ตน้การสรา้งกราฟ 
ในอนัดบัแรกจะแนะน าการสรา้ง empty graph ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ (NetworkX_1.py) 

1 import networkx as nx 

2  

3 G=nx.Graph() 

4  

5 print(G.nodes()) 

6 print(G.edges()) 

7  

8 print(type(G.nodes())) 

9 print(type(G.edges())) 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

[] 

[] 

<type 'list'> 

<type 'list'> 

จากตวัอยา่งดา้นบน บรรทดัที ่1 น าเขา้โมดลู networkx ส าหรบัใชส้รา้งกราฟ โดยเปลีย่นเป็นชื่อเล่นคอื 
nx บรรทดัที ่3 สรา้งออ็ปเจก็ตข์องกราฟชื่อว่า G ซึง่เป็นกราฟว่าง บรรทดัที ่5, 6 ทดสอบพมิพค์่าของ
โหนดและเสน้กราฟ ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื กราฟทีไ่ม่มโีหนดและเสน้เชื่อมใดๆ ขอ้มลูทีใ่ชเ้กบ็โหนดและเสน้
เชื่อมจะเป็นขอ้มลูชนิดลสิต์ 

 การเพิม่โหนดใหก้ราฟ 

การเพิม่โหนดใหก้บักราฟจะใชเ้มธอด add_node(node_name) และเพิม่โหนดพรอ้มๆ กนั
หลายๆ โหนดจะใชค้ าสัง่ add_nodes_from(list_node) เช่น (NetworkX_2.py) 

1 mport networkx as nx 

2  

3 G=nx.Graph() 

4  

5 # adding just one node: 

6 G.add_node("a") 
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7 # a list of nodes: 

8 G.add_nodes_from(["b","c"]) 

9  

10 print("Nodes of graph: ") 

11 print(G.nodes()) 

12 print("Edges of graph: ") 

13 print(G.edges()) 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

Nodes of graph:  

['a', 'c', 'b'] 

Edges of graph:  

[] 

จากตวัอยา่งดา้นบน บรรทดัที ่6 แสดงค าสัง่ส าหรบัเพิม่โหนดใหก้บักราฟเพยีง 1 โหนดเท่านัน้ และ
บรรทดัที ่7 แสดงการเพิม่โหนดหลายๆ โหนดพรอ้มๆ กนั 

 การเพิม่เสน้เชื่อม (edges) ใหก้ราฟ 

การเพิม่เสน้เชื่อมของกราฟสามารถท าไดโ้ดยใชเ้มธอด add_edge(startnode, endnode) 
ส าหรบัเพิม่ 1 เสน้ แต่ถา้ตอ้งการเพิม่เสน้เชื่อมมากกว่า 1 เสน้ใหใ้ช ้* แทน เช่น (NetworkX_3.py) 

1 import networkx as nx 

2  

3 G=nx.Graph() 

4 G.add_node("a") 

5 G.add_nodes_from(["b","c"]) 

6  

7 G.add_edge(1, 2) 
8 e = ("d", "e") 

9 G.add_edge(*e) 

10 e = ("a", "b") 

11 G.add_edge(*e) 

12  

13 print("Nodes of graph: ") 

14 print(G.nodes()) 

15 print("Edges of graph: ") 

16 print(G.edges()) 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   

OUTPUT 

Nodes of graph:  

['a', 1, 'c', 'b', 'e', 'd', 2] 

Edges of graph:  

[('a', 'b'), (1, 2), ('e', 'd')] 

จากตวัอยา่งดา้นบน บรรทดัที ่7 แสดงการเพิม่เสน้เชื่อมลงในกราฟโดยใชค้ าสัง่ G.add_edge(1, 2) 
(สรา้งเสน้เชื่อมระหว่างโหนดที ่1 และ 2) แต่ในตวัอยา่งนี้ยงัไมเ่คยสรา้งโหนด 1 และ 2 มาก่อน ดงันัน้
เมือ่ใชค้ าสัง่เพิม่เสน้เชื่อม โปรแกรมจะสรา้งโหนด 1 และ 2 ใหอ้ตัโนมตั ิบรรทดัที ่8 โปรแกรมสรา้งเสน้
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เชื่อมจาก "d" ไป "e" ดว้ยตวัแปรชนิดทพัเพลิชื่อ e จากนัน้น าตวัแปรดงักล่าวเป็นพารามเิตอรใ์หก้บัเมธ
อด add_edge(*e) ในบรรทดัที ่9 ซึง่สญัลกัษณ์ * หมายถงึสามารถเพิม่เสน้เชื่อมไดม้ากกว่า 1 เสน้ 
บรรทดัที ่10 และ 11 กเ็ป็นวธิกีารเพิม่เสน้เชื่อมเช่นเดยีวกนั แต่เชื่อมระหว่าง "a" ไป "b" แทน ดงันัน้
ผลลพัธท์ีไ่ดใ้นตวัอยา่ง OUTPUT ขา้งบนคอื โหนดในกราฟจะมทีัง้หมด 7 โหนด ('a', 1, 'c', 'b', 'e', 'd', 
2) และมเีสน้เชื่อมทัง้หมด 3 เสน้คอื เสน้เชื่อมจาก 'a' ไปยงั 'b', 1 ไปยงั 2 และ 'e' ไปยงั 'd' 

 เมือ่ตอ้งการเพิม่เสน้เชื่อมมากกว่า 1 เสน้สามารถใชเ้มธอด add_edges_from() ดงันี้ 

 G.add_edges_from([("a","c"),("c","d"), ("a",1), (1,"d"), ("a",2)])  

และสามารถ plot เป็นกราฟไดโ้ดยใชง้านรว่มกบัโมดลู matplotlib ดงันี้ (NetworkX_4.py) 

1 import networkx as nx 

2 import matplotlib.pyplot as plt 

3  

4 G=nx.Graph() 

5 G.add_node("a") 

6 G.add_nodes_from(["b","c"]) 

7  

8 G.add_edge(1,2) 

9 e = ("d", "e") 

10 G.add_edge(*e) 

11 e = ("a", "b") 

12 G.add_edge(*e) 

13 G.add_edges_from([("a","c"),("c","d"), ("a",1), (1,"d"), 

("a",2)]) 

14  

15 print("Nodes of graph: ") 

16 print(G.nodes()) 

17 print("Edges of graph: ") 

18 print(G.edges()) 

19  

20 nx.draw(G) 

21 plt.savefig("simple_path.png") # save as png 

22 plt.show() # display 

 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื   
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11. การพรอ็ตกราฟ (Plot Graph) ด้วย MATPLOTLIB, NUMPY และ SCIPY 

ไพธอนไดร้บัการสนับสนุนดา้นการพรอ็ตกราฟโดยใชโ้มดลู MATPLOTLIB, NUMPY และ 
SCIPY ท างานรว่มกนั ซึง่โมดลูเหล่านี้ไมไ่ดต้ดิตัง้มาพรอ้มกบัไพธอน จงึจ าเป็นตอ้งตดิตัง้เพิม่ทหีลงั แต่
ในปัจจบุนัไดม้กีารรวบรวมโมดลูเหล่านี้ไวเ้ป็นแพค็เกจเดยีวกนัชื่อว่า Anaconda-1.9.1-Windows-
x86_64.exe ขนาดประมาณ 370 MB หรอืคน้หาไดจ้าก CD หรอืสามารถโหลดไดจ้าก URL: 
http://continuum.io/downloads เมือ่ดาวน์โหลดเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้ าการตดิตัง้โปรแกรมซึง่สามารถ
คลกิ Next> ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะเสรจ็สิน้ เมือ่ตดิตัง้เสรจ็สิน้แลว้จะปรากฏโปรแกรมชื่อว่า anaconda 
command prompt ใหผู้ใ้ชค้ลกิเพื่อเปิดโปรแกรม และจะปรากฏ prompt เพื่อรบัค าสัง่จากผูใ้ช ้ซึง่
โปรแกรมดงักล่าวมโีปรแกรมทัง้หมดรวมอยู ่คอื Python, MATPLOTLIB, NUMPY และ SCIPY 

 เริม่ตน้การพรอ็ตกราฟ 

ใหเ้ขยีนโปรแกรมดงัต่อไปนี้ แลว้บนัทกึแฟ้มชื่อ plot1.py และเกบ็ไวใ้นไดเรคทรอรีข่อง 
anaconda เช่น C:\Users\UserName\Anaconda และสัง่รนัโปรแกรมดงันี้ python plot1.py 

1 import matplotlib.pyplot as pyp 

2 x = [0, 2, 4, 6, 8] 

3 y = [0, 3, 3, 7, 0] 

4 pyp.plot(x, y) 

5 pyp.show() 

6 pyp.savefig("MyFirstPlot.png") 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื  
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 เมือ่รนัโปรแกรมแลว้กราฟทีถู่กสรา้งขึน้จะบนัทกึเป็นไฟลร์ปูภาพชื่อว่า "MyFirstPlot.png" ดว้ย
ในไดเรคทรอรีปั่จจุบนั 

 แสดงการพรอ็ตกราฟชนิด Sine Wave (plot2.py) 

1 import numpy 

2 import pylab 

3  

4 t = numpy.arange(0.0, 1.0+0.01, 0.01) 

5 s = numpy.cos(numpy.pi*4*t) 

6 pylab.plot(t, s) 

7   

8 pylab.xlabel('time (s)') 

9 pylab.ylabel('cos(4t)') 

10 pylab.title('Simple cosine') 

11 pylab.grid(True) 

12 pylab.savefig('simple_cosine') 

13  

14 pylab.show() 

 ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื  
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 แสดงการพรอ็ต Contour (plot3.py) 

1 import scipy 

2 import pylab  

3 import matplotlib.pyplot as plt 

4  

5 x,y = scipy.ogrid[-1.:1.:.01, -1.:1.:.01] 

6 z = x**3-3*x*y**2 

7 pylab.imshow(z, origin='lower', extent=[-1,1,-1,1]) 

8 plt.contour(z, origin='lower', extent=[-1,1,-1,1]) 

9 pylab.xlabel('x') 

10 pylab.ylabel('y') 

11 pylab.title('Saddle') 

12 pylab.savefig('Saddle') 

13 plt.show() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื 
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 แสดงการพรอ็ตโดยใชข้อ้มลูจากแฟ้ม .CVS (plot4.py)  

1 import scipy 

2 import pylab  

3 import matplotlib.pyplot as plt 

4  

5 x,y = scipy.ogrid[-1.:1.:.01, -1.:1.:.01] 

6 z = x**3-3*x*y**2 

7 pylab.imshow(z, origin='lower', extent=[-1,1,-1,1]) 

8 plt.contour(z, origin='lower', extent=[-1,1,-1,1]) 

9 pylab.xlabel('x') 

10 pylab.ylabel('y') 

11 pylab.title('Saddle') 

12 pylab.savefig('Saddle') 

13 plt.show() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื 

 

ภาษาไพธอนสนบัสนุนใหส้ามารถพฒันาโปรแกรมเพื่อแกปั้ญหาไดม้ากมาย ซึง่ผูเ้ขยีนไมส่ามารถกล่าว
ไวใ้นหนงัสอืเล่มนี้ไดท้ัง้หมด แต่ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเนื้อหาทัง้หมดในหนงัสอืเล่มนี้จะเพยีงพอต่อ
การท าความเขา้ใจและเป็นพืน้ฐานใหก้บัผูอ่้านสามารถน าไปต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 

จบบทท่ี 18 
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จบภาค 3 
 



 

 

 

 

ภาคท่ี 4 

การเขียนโปรแกรมกราฟฟิกด้วยไพธอน 

(  Graphic Programming) 
 

บทที ่19 การเขยีนโปรแกรมกราฟฟิกดว้ยไพธอน 
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บทท่ี 19 

การเขียนโปรแกรมกราฟฟิกด้วยไพธอน 
(Graphics Programming with Python) 

 

 
 รปูแบบการปฏสิมัพนัธก์บัระบบคอมพวิเตอรใ์นปัจจบุนัม ี2 รปูแบบใหญ่ๆ คอื แบบป้อนค าสัง่ที
ละบรรทดั (Command line interface) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารระหว่างผูใ้ชก้บัระบบคอมพวิเตอรด์ว้ย
การป้อนค าสัง่ (Command) จากแป้นพมิพเ์พื่อใหร้ะบบปฏบิตักิารประมวลผลตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ เช่น 
MS-DOS และ ยนูิกซ-์ลนุิกซ ์เป็นตน้ และแบบกราฟฟิก คอื การตดิต่อสื่อสารกบัระบบคอมพวิเตอรโ์ดย
อาศยัอนิเตอรเ์ฟสแบบกราฟฟิก ซึง่ประกอบไปดว้ยเมนู รปูภาพ ไอคอน โดยการใชเ้มาส์คลกิเพื่อ
สัง่งาน เช่น ระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์และระบบปฏบิตักิาร Machintosh เป็นตน้ ในบททีผ่่านๆ มาจะ
เป็นการใชง้านดว้ยวธิกีารแบบป้อนค าสัง่ (Command line) เป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรบัในบทนี้จะอธบิาย
การสรา้งอนิเตอรเ์ฟสแบบกราฟฟิกดว้ยภาษาไพธอนเป็นหลกั 

 ไพธอนไดร้บัการสนับสนุนโมดลูส าหรบัพฒันา GUI (Graphic User Interface) ไวม้ากมาย เช่น 
Tkinter, wxPython, JPython, wxWidgets, Qt, Gtk+, FLTK, FOX และ OpenGL เป็นตน้ ซึง่มี
รายละเอยีดเฉพาะโมดลูทีส่ าคญัๆ ดงันี้คอื 

 Tkinter เป็นโมดลูทีพ่ฒันามาจาก Tk GUI Toolkit ซึง่ท างานอยูบ่นระบบปฏบิตักิารยนูิกซม์า
ก่อน ไพธอนไดเ้ลอืกโมดลูนี้ในการพฒันากราฟฟิกบนไพธอนเป็นหลกั 

 wxPython เป็นโมดลูทีถู่กพฒันาขึน้เพื่อใหท้ างานอยูบ่นระบบปฏบิตักิารวนิโดวสเ์ป็นหลกั และ
เป็นลขิสทิธิแ์บบ Open source อ่านขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ http://wxpython.org 
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  JPython เป็นโมดลูทีพ่ฒันาขึน้เพื่อใหไ้พธอนสามารถท างานรว่มกบักราฟฟิกของภาษาจาวาได ้
อ่านขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.jython.org 

 อื่นๆ สามารถอ่านไดจ้าก https://wiki.python.org/moin/GuiProgramming 

ส าหรบัในหนงัสอืเล่มนี้จะเน้นการสรา้ง GUI ดว้ย Tkinter เป็นหลกั 

 

1. แนวความคิดในการออกแบบ GUI 

ก่อนการพฒันา GUI ดว้ยไพธอน ผูเ้ขยีนโปรแกรมจ าเป็นตอ้งท าการออกแบบหน้าตาของ GUI 
เสยีก่อน โดยการสเกต็ช ์(Sketch) คอื การออกแบบโปรแกรมเป็นภาพบนกระดาษ หรอืออกแบบดว้ย
โปรแกรมส าหรบัสรา้งงานกราฟฟิกดว้ยคอมพวิเตอรอ์ยา่งคร่าวๆ เสยีก่อน ดงัรปูที ่19.1 

 

รปูที ่19.1 การสเกต็ช ์GUI อยา่งคร่าวๆ บนกระดาษ 

 จากรปูที ่19.1 แสดงการออกแบบ GUI บนกระดาษแบบหยาบๆ เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของ
โปรแกรมและหน้าตาคร่าวๆ ก่อนการเขยีนโปรแกรม ภาพทีส่เกต็ชค์วรจะมรีายละเอยีดต่างๆ เช่น 
หน้าต่างหลกัของโปรแกรม (Main window) เมนูต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบังาน ปุ่ ม แทป็ ไอคอน เมนูยอ่ย 
และภาพ เป็นตน้ จากนัน้ท าการเชื่อมโยงหน้าต่างหรอืเมนูต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยใชเ้สน้และลกูศร ดงั
รปูที ่19.2 
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รปูที ่19.2 การเชื่อมโยงหน้าต่างหรอืเมนูต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั 

 ส าหรบัตวัอยา่งการเชื่อมโยงระหว่างหน้าต่างเขา้ดว้ยกนั เช่น เมือ่ผูใ้ชง้านกดปุ่ ม Save as… 
โปรแกรมควรจะปรากฎหน้าต่างเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกต าแหน่งไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการบนัทกึแฟ้มลงบน
ฮารด์ดสิกเ์ป็นตน้  

 ตวัอย่างการออกแบบ 

 สมมตุวิ่าผูเ้ขยีนโปรแกรมต้องการออกแบบ GUI อยา่งงา่ย เพื่อท าหน้าทีแ่ปลงค่าหน่วยวดั
ระยะทางจากฟุต (feet) เป็นเมตร (meters) ตวัอยา่งรปูทีส่เกต็ชไ์ดแ้สดงดงัรปูที ่19.3 

Is equivalent to

Converting Feet to meters

Feet

meters

calculate

 

รปูที ่19.3 แสดงภาพสเกต็ชข์องโปรแกรมแปลงจาก feet เป็น meters 

 จากรปูที ่19.3 ผูใ้ชจ้ะป้อนตวัเลขจ านวนจรงิในช่อง Feet เมือ่กดปุ่ ม calculate 
โปรแกรมจะท าการแปลงค่าจ านวนจรงิทีป้่อนใหก้บัโปรแกรมเป็นเมตรและแสดงใน 

meters ขัน้ตอนต่อไป ใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมท าการวาดเสน้กรดิเพื่อใชก้ าหนดขอบเขต
ส าหรบัจดัวางต าแหน่ง (Layout) ของอ๊อปเจก็ตต่์างๆ ในโปรแกรม จากตวัอยา่งดา้นบน จะท าการ
ก าหนดเสน้กรดิเป็น 3 แถว 3 คอลมัน์ดงัรปูที ่19.4 
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Is equivalent to

Converting Feet to meters

Feet

meters

calculate

1 2 3

1

2

3

Column

Low

(Column, Low) = 3, 1 = Feet 

Grid

Grid

 

รปูที ่19.4 แสดงการวาดเสน้กรดิ 3 x 3 ลงบนภาพสเกต็ช ์

ส าหรบัตวัอยา่งโปรแกรมแปลงฟุตเป็นเมตร แสดงในตวัอยา่งที ่19.1 

Program Example 19.1: Converting Feet to Meters  

1 from tkinter import * 

2 from tkinter import ttk 

3  

4 def calculate(*args): 

5     try: 

6         value = float(feet.get()) 

7         meters.set((0.3048 * value * 10000.0 + 0.5)/10000.0) 

8     except ValueError: 

9         pass 

10      

11 root = Tk() 

12 root.title("Converting Feet to Meters") 

13  

14 mainframe = ttk.Frame(root, padding="3 3 12 12") 

15 mainframe.grid(column=0, row=0, sticky=(N, W, E, S)) 

16 mainframe.columnconfigure(0, weight=1) 

17 mainframe.rowconfigure(0, weight=1) 

18  

19 feet = StringVar() 

20 meters = StringVar() 

21  

22 feet_entry = ttk.Entry(mainframe, width=7, textvariable=feet) 

23 feet_entry.grid(column=2, row=1, sticky=(W, E)) 

24  

25 ttk.Label(mainframe, textvariable=meters).grid(column=2, 

row=2, sticky=(W, E)) 

26 ttk.Button(mainframe, text="Calculate", 

command=calculate).grid(column=3, row=3, sticky=W) 

27  

28 ttk.Label(mainframe, text="feet").grid(column=3, row=1, 

sticky=W) 

29 ttk.Label(mainframe, text="is equivalent to").grid(column=1, 

row=2, sticky=E) 
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30 ttk.Label(mainframe, text="meters").grid(column=3, row=2, 

sticky=W) 

31  

32 for child in mainframe.winfo_children(): 

child.grid_configure(padx=5, pady=5) 

33  

34 feet_entry.focus() 

35 root.bind('<Return>', calculate) 

36  

37 root.mainloop() 

เมือ่รนัโปรแกรมจะไดผ้ลลพัธด์งัรปูที ่19.5 ใหผู้ใ้ชง้านใส่จ านวนฟุตทีต่อ้งการแปลงเป็นเมตร และกดปุ่ ม 
calculate จะไดผ้ลลพัธด์งัรปู 

 

รปูที ่19.5 แสดงผลการรนัโปรแกรม Converting Feet to Meters 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.5 บรรทดัที ่1 โปรแกรมท าการน าเขา้โมดลู tkinter หรอืไลบรารี ่Tk 
เพื่อใชส้ าหรบัสรา้ง GUI และบรรทดัที ่2 เป็นคลาสทีเ่พิม่เตมิความสามารถใหก้บั tkinter ส าหรบัสรา้ง
เครือ่งมอืต่างๆ (themed widgets) สงัเกตว่าโปรแกรมน าเขา้ฟังชนัและเมธอดทัง้หมดจากโมดลู tkinter 
โดยเรยีกใชค้ าสัง่ from tkinter import * ซึง่ส่งผลใหส้ามารถเรยีกใชฟั้งชนัและเมธอดโดยไมต่อ้งอา้ง 
tkinter ก่อนการใชง้าน แต่ส าหรบัค าสัง่ from tkinter import ttk คอื โปรแกรมตอ้งการโหลดคลาสชื่อ ttk 
เขา้มาเสรมิการท างาน (โหลดซอ้น) คลาสทีโ่หลดเขา้มาก่อนดว้ยสญัลกัษณ์ * จากบรรทดัที ่1 นัน่เอง 
และตอ้งอา้งชื่อคลาส (ttk) ในการใชง้านก่อนเสมอเพราะถา้ไมอ่้างชื่อ ttk ก่อน โปรแกรมจะมองว่า
เรยีกใชง้านเมธอดหรอืคลาสจากค าสัง่ * แทนนัน่เอง บรรทดัที ่4 สรา้งเมธอดชื่อ calculate() เพื่อ
ค านวณการแปลงจากฟุตเป็นเมตร 

 บรรทดัที ่11 – 17 เป็นการสรา้งหน้าต่างหลกั (Main window) ชื่อ root โดยการหนด title ใหม้ี
ขอ้ความว่า "Converting Feet to Meters" บรรทดัที ่14 โปรแกรมท าการสรา้งเฟรม (Frame widget) 
ชื่อว่า mainframe ในหน้าต่างหลกั เพื่อรองรบัเครือ่งมอืหรอื tools ต่างๆ ทีจ่ะสรา้งขึน้ในล าดบัต่อไป 

 บรรทดัที ่19 – 30 เป็นการสรา้ง widgets ต่างๆ ลงบนเฟรม (mainframe) คอื Label, Entry 
และ Button โดยอยูภ่ายใตก้รดิ (Grid) ทีก่ าหนด เช่น feet_entry.grid(column=2, row=1, sticky=(W, 
E)) คอื Entry หรอืช่องทีเ่ตรยีมไวใ้หผู้ใ้ชง้านใส่จ านวนฟุตทีต่อ้งการแปลง โดยวางในต าแหน่งแนว
ระหว่างตะวนัออก (E) และตะวนัตก (W)  
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 บรรทดัที ่32 เป็นการก าหนดใหโ้ปรแกรมท าการวาด Widgets ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นเฟรมลงบนกรดิ 
และบรรทดัที ่34 โปรแกรมท าการตรวจจบัเมือ่ผูใ้ชก้ดปุ่ ม enter บนแป้นพมิพ ์(root.bind('<Return>', 
calculate)) จะท าใหโ้ปรแกรมเรยีกเมธอด calculate() เพื่อประมวลผลสมการแปลงหน่วยจากฟุตเป็น
เมตรทนัท ี  

 ในบรรทดัสุดทา้ย (37) โปรแกรมบอกให ้Tk ท างานในลกัษณะวนลปูไปเรือ่ยๆ เพื่อรอรบั
เหตุการณ์ (event) ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัโปรแกรม  

 

2. การสร้าง GUI ด้วย Tk 

ก่อนการสรา้งกราฟฟิกจาก Tk หรอื Tkinter ผูเ้ขยีนโปรแกรมจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถงึแนวความคดิ
และหลกัการท างานของ Tk เสยีก่อน เพื่อเป็นพืน้ฐานในการสรา้ง GUI ทีส่มบูรณ์ต่อไป Tk ประกอบไป
ดว้ย 3 ส่วนทีส่ าคญัคอื widgets, geometry management และ event handling ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. Widgets 

Widgets คอืสิง่ต่างๆ (บางครัง้เรยีกว่า อ๊อปเจก็ต)์ ทีป่รากฎอยูบ่นจอภาพ เช่น Button, 
Label, Frame, checkbox, tree views, scrollbars, text areas เป็นตน้ ดงัรปูที ่19.6 

 

รปูที ่19.6 แสดงตวัอยา่ง Widgets บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

อา้งองิจาก http://www.tkdocs.com/ 

Widgets ต่างๆ เหล่านี้ถูกออกแบบใหม้ลีกัษณะการท างานแบบล าดบัชัน้ นัน่คอื การสรา้ง 
GUI ใดๆ ใหป้รากฎบนจอภาพ จะเริม่ตน้สรา้งจากล าดบัชัน้ทีเ่รยีกว่า root window (root) ขึน้
เสยีก่อน ดงัรปูที ่19.7 ล าดบัชัน้ที ่2 จงึสรา้งเฟรม (Content frame) หรอืผนืผา้ (Canvas) เพื่อบรรจ ุ
widgets ต่างๆ ลงบน root window ในล าดบัชัน้ที ่3 เป็นการเพิม่ Widgets ต่างๆ ทีไ่ดอ้อกแบบไว ้
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(บนกระดาษ) ลงบนเฟรมหรอื Canvas ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้ส าหรบัการควบคุมการท างานของ 
Widgets จะเป็นแบบล าดบัชัน้เช่นเดยีวกนั 

Root

Content frame

Feet entry Meters label 

(result)

Calculate button Feet label Meters label Is equivalent to 

(label)

Feetcalculate meters Is equivalent to  

รปูที ่19.7 แสดงล าดบัชัน้ของการสรา้ง GUI ดว้ย Tk 

 จากรปูที ่19.7 แสดงล าดบัชัน้การสรา้ง GUI ของโปรแกรมแปลงหน่วยวดัระยะทางจากฟุตเป็น
เมตรทีแ่สดงไวใ้นรปูที ่19.4 โดยเริม่ต้นจากการสรา้งหน้าต่างหลกั (Root) ขึน้ก่อนเสมอ เพื่อรองรบั 
Widgets ทีท่ าหน้าทีต่่างๆ กนั โดย Widgets จะถูกสรา้งขึน้ลงบนเฟรม (Content frame) อกีท ีซึง่เฟรม
ดงักล่าวเปรยีบเสมอืนหน้ากระดาษบนคอมพวิเตอรน์ัน่เอง ซึง่แสดงในรปูที ่19.8 

Root (root window)

Content frame

Widgets

 

รปูที ่19.8 แสดงตวัอยา่งความสมัพนัธข์อง Root (root window), Content frame และ Widgets 

 

2.  การเรียกใช้งาน Widgets 

Widgets ในภาษาไพธอนถูกเขยีนขึน้ดว้ยโปรแกรมเชงิวตัถุ ดงันัน้ทุกๆ Widget ทีส่รา้งขึน้
จะถูกเรยีกว่า อ๊อปเจก็ต ์(Object) หรอืวตัถุ เมือ่ท าการสรา้งอนิสแตนซข์อง Widget ใดๆ ขึน้จะตอ้ง
ส่งพารามเิตอรใ์หก้บัคลาสแมต่ามล าดบัชัน้ตามทีก่ล่าวมาแลว้ ยกเวน้ Root ซึง่เป็นคลาสแมท่ีอ่ยูใ่น
ต าแหน่งบนสุด (Toplevel window) ของล าดบัชัน้ คลาสลกูทุกๆ คลาสจะถูกสรา้งภายใน root 
เท่านัน้ จากตวัอยา่งต่อไปนี้เป็นตวัอยา่งการสรา้ง Root, Content frame และ Widgets 
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root = Tk() #Create root window 
content = ttk.Frame(root) #Create content frame 

button = ttk.Button(content) #Create button in fram 

 Widget แต่ละประเภทมหีน้าทีก่ารท างานทีต่่างกนั ดงันัน้เมือ่สรา้ง Widget ขึน้มาแลว้จ าเป็นที่
ตอ้งการท าการปรบัแต่งคุณสมบตัขิอง Widgets (Configuration option) แต่ละตวัใหเ้หมาะสมกบังานที่
จะท า ตวัอยา่งเช่น Label และ Button สามารถก าหนดขอ้ความทีแ่สดงผลดว้ยออฟชนั text = "Text 
name" ในขณะที ่scrollbar ไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้อฟชนัดงักล่าว และถา้มกีารกดปุ่ ม Button จะตอ้งเรยีกใช้
ฟังชนัหรอืเมธอดทีเ่หมาะกบังานดงักล่าวโดยใชค้ าสัง่ command แต่ส าหรบั Label ไมจ่ะเป็นตอ้งใช้
ค าสัง่ command ในการท างาน เป็นตน้ 

 
Note: ในไพธอนเวอรช์นัต ่ากว่า 3.0 ไพธอนจะใชโ้มดลูชื่อ Tkinter ส าหรบัสรา้ง GUI แต่ไพ
ธอนเวอรช์นั 3 ขึน้ไปจะเปลีย่นชื่อเป็น tkinter และเพิม่คลาสชื่อ tkk เขา้มาเสรมิในการสรา้ง 
GUI ดงันัน้ผูใ้ชส้ามารถเลอืกใชค้ลาส Tk แบบเดมิหรอืแบบใหมก่ไ็ด้ โดยถา้ผูใ้ชเ้รยีกใชค้ลาส
ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย tkk แสดงว่าก าลงัเรยีกใชค้ลาสใหม่นัน่เอง 

 Configuration option จะถูกก าหนดในขณะทีท่ าการสรา้ง Widget โดยการส่งเป็นพารามเิตอรท์ี่
เหมาะสมใหก้บัแต่ละ Widget ทีจ่ะถูกสรา้งขึน้ ตวัอยา่งเช่น เมือ่ตอ้งการสรา้งปุ่ ม Button โดยปุ่ ม
ดงักล่าวประกอบดว้ยชื่อของปุ่ ม และเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากมกีารกดปุ่ มดงักล่าว ดงันี้ 

 น าเขา้โมดลู tkinter และ ttk 

>>> from tkinter import * 

>>> from tkinter import ttk 

>>> root = Tk() #Create root window 

 สรา้งปุ่ ม Button โดยส่งพารามเิตอรใ์ห ้2 ค่าคอื ขอ้ความทีแ่สดงบนปุ่ ม (text="Hello") และ
วธิกีารตอบสนองเมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด (command="buttonpressed") พรอ้มกบั
ก าหนดค่ากรดิ 

>>> button = ttk.Button(root, text="Hello", 

command="buttonpressed") 
>>> button.grid() 

 แสดงขอ้ความบนปุ่ มชื่อ button ทีก่ าลงัท างาน 

>>> button['text'] 

'Hello' 

 ทดสอบเปลีย่นขอ้ความทีแ่สดงบนปุ่ มจาก "Hello" เป็น "Goodbye" 

>>> button['text'] 
'Hello' 
>>> button['text'] = 'Goodbye' 
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'Goodbye' 
>>> button['text'] 
'Goodbye' 

หรอืใชเ้มธอด configure() เปลีย่นขอ้ความแทนกไ็ด้ 

 >>> button.configure(text='Goodbye') 

 แสดงประวตัขิอ้มลูทีถู่กปรบัปรงุแกไ้ขใหก้บัออฟชนั 'text' ของปุ่ ม button 

>>> button.configure('text') 
('text', 'text', 'Text', '', 'goodbye') 

 ขอดรูายละเอยีดทัง้หมดของ Widget ทีช่ื่อว่า Button 

>>> button.configure() 
{'textvariable': ('textvariable', 'textVariable', 'Variable', 

'', ''), 'text': ('text', 'text', 'Text', '', 'goodbye'), 

'command': ('command', 'command', 'Command', '', 

'buttonpressed'), 'default': ('default', 'default', 'Default', 

<index object: 'normal'>, <index object: 'normal'>), 'style': 

('style', 'style', 'Style', '', ''), 'class': ('class', '', 

'', '', ''), 'state': ('state', 'state', 'State', <index 

object: 'normal'>, <index object: 'normal'>), 'compound': 

('compound', 'compound', 'Compound', <index object: 'none'>, 

<index object: 'none'>), 'padding': ('padding', 'padding', 

'Pad', '', ''), 'takefocus': ('takefocus', 'takeFocus', 

'TakeFocus', 'ttk::takefocus', 'ttk::takefocus'), 'image': 

('image', 'image', 'Image', '', ''), 'cursor': ('cursor', 

'cursor', 'Cursor', '', ''), 'underline': ('underline', 

'underline', 'Underline', -1, -1), 'width': ('width', 'width', 

'Width', '', '')} 

   

3. การจดัการรปูทรงเลขาคณิตให้กบั Widgets (Geometry management) 

 จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าการวาง Widgets ลงบนเฟรมนัน้ จะตอ้งก าหนดต าแหน่งในการวาง
โดยอาศยัศาสตรท์างดา้นเลขาคณติเขา้ช่วย เพื่อให ้Widgets ทีจ่ะวางอยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม ซึง่ไพ
ธอนม ี3 เมธอดในการจดัการเกีย่วกบัเลขาคณติของ Widgets ประกอบไปดว้ยเมธอด pack(), grid() 
และ place() ซึง่จะกล่าวในหวัขอ้ การจดัวาง Widgets ดว้ยเลขาคณติ  

ส าหรบัปัญการวาง Widgets ทีเ่กดิขึน้เสมอคอื การปรบัขนาดของเฟรมหรอื Widgets จะส่งผล
กระทบซึง่กนัและกนั เช่น ถา้ผูใ้ชง้านยอ่หรอืขยายขนาดของหน้าต่างหลกัจะส่งผลใหก้ระทบกบัอ๊อป
เจก็ตต่์างๆ ทีอ่ยูภ่ายในหน้าต่างหลกันัน้ๆ ทนัท ีซึง่อาจจะท าใหปุ้่ ม ตวัอกัษร เลเบล เกดิความผดิเพีย้น
ไปจากเดมิ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะถูกจดัการดว้ย Geometry management ทีอ่ยูใ่น Tk โดยใชเ้ทคนิคที่
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เรยีกว่า Master and Slave โดย Master คอือ๊อปเจก็ตท์ีท่ าหน้าทีร่องรบั Widgets ต่างๆ ทีจ่ะท างาน
เช่น root หรอื content frame ส าหรบั Slave คอื Widgets ต่างๆ ทีว่าดหรอืวางลงบน Master นัน่เอง 
ส าหรบัการท างานของ Geometry management นัน้จะใชว้ธิสีอบถามไปยงั Widgets ต่างๆ ทีก่ าลงัจะ
ท างานว่าแต่ละ Widgets ตอ้งการพืน้ที่ๆ  ใชส้ าหรบัการท างานมากน้อยเพยีงใด จากนัน้ Geometry 
management จะค านวณพืน้ทีท่ ัง้หมดในภาพรวมเพื่อจดัวาง Widgets เหล่านัน้ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม
ต่อไป จากตวัอยา่ง เมือ่ผูใ้ชต้อ้งการเพิม่ Widget อนัใดอนัหน่ึงลงบนเฟรมจะเรยีกใชเ้มธอด grid() และ
ตามดว้ยพารามเิตอรค์อลมัน์ (Column) และแถว (Low) ในการก าหนดต าแหน่งการวาง พรอ้มกบั
พารามเิตอร ์"sticky" เพื่อบอกว่าใหว้าง Widget ตามขนาดจรงิทีป่รากฎ เช่น ความกวา้งและยาวของปุ่ ม
จะมขีนาดตามฟอนตท์ีป่รากฎบนปุ่ มเป็นตน้ หรอือาจจะใชเ้มธอด columnconfigure() หรอื 
rowconfigure() เพื่อปรบัขนาดของ Widget ตามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการกไ็ด้ 

 

4. การจดัการกบัเหตุกราณ์ต่างๆ (Event Handling) 

 Event handling คอืเหตุกราณ์ต่างๆ ทีผู่ใ้ชง้านกระท ากบั Widgets ใดๆ บน GUI เช่น การกด
ปุ่ ม การกดปุ่ มใดๆ บนแป้นพมิพ ์การเคลื่อนเมาส ์การปรบัขนาดของหน้าต่างวนิโดวส ์เป็นตน้ ซึง่
เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะถูกจดัการโดย Tk ซึง่เรยีกว่า event loop โดยจะท างานรว่มกบั
ระบบปฏบิตักิารโดยตรง เช่น เมือ่เคลื่อนเมาสไ์ปยงัปุ่ มจะส่งผลใหปุ้่ มดงักล่าวจะเปลีย่นสีและเมือ่เคลื่อน
เมาสอ์อกจากปุ่ มจะท าใหส้ขีองปุ่ มกลบัไปเป็นสเีดมิ เป็นตน้ 

 

5. การตอบสนองต่อเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้น (Command Callbacks) 

 มหีลาย Widgets จ าเป็นตอ้งกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งเมื่อมกีารคลกิหรอืกระท ากบั Widgets 
เหล่านัน้ เช่น เมือ่กดปุ่ ม Save as… จะส่งผลใหม้กีารเปิดหน้าต่างวนิโดวสเ์พื่อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกไดเรคทรอรี
ทีต่อ้งการบนัทกึผลลงฮารด์ดสิก ์เป็นตน้ ในไพธอนจะใชค้ าสัง่ "command" หรอืเรยีกว่า "Callbacks" ใน
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบั Widgets โดยมรีปูแบบค าสัง่คอื 

command = functionName 

ตวัอยา่งเช่น 

 def helloCallBack(): 

  print("Hello World!") 

   

Button(mainframe, text="Hello", command=helloCallBack) 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมขา้งบน เมือ่กดปุ่ มชื่อว่า "Hello" โปรแกรมจะเรยีกใชฟั้งชนัชื่อ helloCallBack() 
เขา้มาท างานทนัท ีโดยฟังชนัดงักล่าวจะพมิพข์อ้ความว่า ="Hello World!" 

6. การผกูเหตุการณ์ต่างๆ เข้ากบัไพธอน 

 Widgets มคี าสัง่ "command" ซึง่มาพรอ้มกบัขณะทีม่กีารสรา้ง Widget อยูแ่ลว้ เพือ่ผกู
เหตุกราณ์ต่างๆ เขา้กบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งในโปรแกรม แต่ผูใ้ชส้ามารถเรยีกใชค้ าสัง่ bind 
เพื่อเป็นทางเลอืกในการดกัจบัเหตุกราณ์ต่างๆ เหมอืนกบัการใชค้ าสัง่ command ไดเ้ช่นเดยีวกนั จาก
โปรแกรมตวัอยา่งที ่19.2 แสดงการจดัการกบั Widget ชนิด Label ดว้ยค าสัง่ bind ดงันี้ 

Program Example 19.2: Event Bindings (bind)  

1 from tkinter import * 

2 from tkinter import ttk 

3 root = Tk() 

4 l = ttk.Label(root, text="Starting...") 

5 l.grid() 

6 l.bind('<Enter>', lambda e: l.configure(text='Moved mouse 

inside')) 

7 l.bind('<Leave>', lambda e: l.configure(text='Moved mouse 

outside')) 

8 l.bind('<1>', lambda e: l.configure(text='Clicked left mouse 

button')) 

9 l.bind('<Double-1>', lambda e: l.configure(text='Double 

clicked')) 

10 l.bind('<B3-Motion>', lambda e: l.configure(text='right 

button drag to %d,%d' % (e.x, e.y))) 

11 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมคอื 

     

เริม่โปรแกรม เคลื่อนเมาสไ์ปใน
วนิโดวส ์

เคลื่อนเมาสอ์อก
จากวนิโดวส ์

ดบัเบลิคลกิเมาส์
ในวนิโดวส ์

คลกิขวาและลาก
เมาส ์

 จากภาพดา้นบนแสดงการท างานของโปรแกรมที ่19.2 โดยเริม่จากบรรทดัที ่3 โปรแกรมท าการ
สรา้งหน้าต่างหลกั (root) โดยเรยีกคลาส Tk() ขึน้มาท างาน จากนัน้บรรทดัที ่4 โปรแกรมท าการสรา้ง 
Label ลงบนหน้าต่างหลกัดงักล่าว โดยมพีารามเิตอร ์2 ตวัคอื หน้าต่างหลกัทีจ่ะเพิม่ Label ลงไป ในทีน่ี้
คอื root และขอ้ความทีจ่ะใหป้รากฎบน Label คอื text="Starting..." บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีกใชเ้มธ
อดกรดิ (เมือ่ไมก่ าหนดคอมลมัพแ์ละแถวจะมคี่าเป็น 1 คอลมัน์ 1 แถว) บรรทดัที ่6 ท าการผกู
เหตุกราณ์เมือ่ผูใ้ชม้กีารกระท าใดๆ บน Lable ดงักล่าวดว้ยค าสัง่ bind โดยค าสัง่นี้จะท างานกต่็อเมือ่
ผูใ้ชเ้คลื่อนเมาสเ์ขา้ไปในวนิโดวส ์โดยจะพมิพข์อ้ความว่า "Move mouse inside" บรรทดัที ่7, 8, 9 และ 
10 จะท างานกต่็อเมือ่ผูใ้ชเ้คลื่อนเมาสอ์อกจากวนิโดวส ์คลกิเมาสซ์า้ย ดบัเบลิคลกิ และการคลกิพร้อม
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กบัลากเมาส ์ตามล าดบั ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นบน บรรทดัที ่11 โปรแกรมจะท าการวนลปูเพื่อรอรบั
เหตุกราณ์ต่างๆ ของผูใ้ชง้านไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะปิดโปรแกรม 

 
Tips: <Enter> = เมาสอ์ยูใ่นขอบเขตของวนิโดวส์, <Leave> = นอกขอบเขตของวนิโดวส,์ 
<1> = คลกิซา้ย, <Double-1> = ดบัเบลิคลกิ, <B3-Motion> = คลกิขวา + ลากเมาส ์

 

 
Note: lambda คอืฟังชนัชนิดหนึ่งทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งประกาศชื่อฟังชนั แต่ใชค้ าว่า lambda แทน 
เพื่อท างานเฉพาะกจิอย่างใดอยา่งหนึ่ง (สามารถอ่านเพิม่เตมิไดใ้นบทที ่7) 

 

 
Note: ส าหรบัรหสัทีใ่ชก้บัเหตุการณ์ต่างๆ เมือ่เกดิขึน้กบั Widgets สามารถอ่านเพิม่เตมิได้
จากเวบ็ไซตข์อง Tk ไดท้ี ่http://www.tcl.tk/man/tcl8.5/TkCmd/bind.htm 

 

7. สรปุขัน้ตอนการสร้าง GUI ด้วย tkinter และ tkk มขีัน้ตอนดงันี้ 
1. น าเขา้โมดลู Tkinter (import tkinter, ttk) 
2. สรา้งหน้าต่าง GUI หลกั (Root window) 
3. เพิม่เครือ่งมอื (Widgets) หรอือ๊อปเจก็ต์ทีต่อ้งการลงในหน้าต่างหลกั เช่น Button, 

Canvas หรอื Label เป็นตน้ ตามหลกัการของเลขาคณิต 
4. เขยีนโปรแกรมส าหรบัตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ (Events) ทีเ่กดิขึน้จากผูใ้ชง้าน

กระท ากบัอ๊อปเจก็ตใ์ดๆ เช่น การคลกิ การลาก การปล่อย เป็นตน้ 
5. สัง่ใหโ้ปรแกรมวนลปูรบัค าสัง่จากผูใ้ชง้านไปเรือ่ยๆ จนกว่าโปรแกรมจะยตุกิาร

ท างาน 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.3 แสดงตวัอยา่งล าดบัการสรา้งหน้าต่าง GUI ดว้ย Tk 

Program Example 19.3: Step of creating GUI by Tk  

1 import tkinter 

2 root = tkinter.Tk() 

3 # Code to add widgets will go here... 

4 root.mainloop() 

ผลลพัธแ์สดงดงัรปูที ่19.9 
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รปูที ่19.9 แสดงหน้าต่างหลกั (root window) 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.3 บรรทดัที ่1 เป็นการน าเขา้โมดลู tkinter เพื่อใชส้ าหรบัสรา้งกราฟฟิก 
บรรทดัที ่2 เรยีกใชง้านคลาส Tk() เพื่อสรา้งอ๊อกเจก็ตข์องหน้าต่าง GUI หลกั ค่าอ๊อปเจกตข์องหน้าต่าง
หลกัทีไ่ดจ้ะถูกไวใ้นตวัแปรชื่อ root ในบรรทดัที ่3 เป็นต าแหน่งของโปรแกรมทีใ่ชส้ าหรบัเพิม่ Widgets 
ต่างๆ ทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการ (ในตวัอยา่งนี้ยงัไมม่กีารเพิม่ Widgets ใดๆ) บรรทดัสุดทา้ยเรยีกใช้
เมธอด mainloop() เพื่อใชส้ าหรบัควบคุมและดกัจบัเหตุการณ์ต่างๆ ทีผู่ใ้ชก้ระท าบนหน้าต่าง GUI หลกั 

 

3. การจดัวาง Widgets ด้วยเลขาคณิต (Geometry management) 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าทุกๆ Widgets จะตอ้งอาศยัเลขาคณติช่วยในการจดัวาง (Geometry 
management) ซึง่ไพธอนไดจ้ดัเตรยีมไว ้3 เมธอดคอื pack(), grid() และ place() ดงันี้ 

1. เมธอด pack() ท าหน้าทีจ่ดัวาง Widgets ใหอ้ยูใ่นกลุ่ม (block) ก่อนวางลงใน Widget 
แม ่ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

widget.pack( pack_options ) 
pack_options ม ี3 รปูแบบคอื expand, fill และ side  

 expand: เมือ่ก าหนดใหเ้ป็น True หรอื YES โปรแกรมจะขยายขนาด Widget โดยการเพิม่
ช่องว่างเขา้ไปแทน และอยูต่รงกลางหน้าต่างหลกั เช่น widget.pack(expand=True) 

 

 fill: ก าหนดใหข้ยายขนาดของ Widget ตามขนาดจรงิทีน้่อยทีสุ่ด หรอืสามารถก าหนดเป็น 
Y (vertically: ขยายทางแนวตัง้) หรอืก าหนดเป็น X (horizontally: ขยายทางแนวนอน) 
หรอืทัง้คู่กไ็ด ้แต่ค่าดฟีอลต ์(default) เป็น NONE เช่น fill = X, fill = Y หรอื fill = BOTH 
เช่น widget.pack(fill=BOTH) 

 

 side: ก าหนดต าแหน่งในการวาง Widget คอื TOP (ดฟีอลต)์ ดา้นบน, BOTTOM ดา้นล่าง, 
LEFT ดา้นซา้ย และ RIGHT ดา้นขวา เช่น side = BOTTOM เช่น 
widget.pack(side=BOTTOM) 
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ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านเมธอด pack() ดงันี้ 

Program Example 19.4: pack() method  

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4 frame = Frame(root, bd="3", relief=GROOVE, padx=10, pady=10) 

5 frame.pack() 

6 redbutton = Button(frame, text="Red", fg="red") 

7 redbutton.pack(side = LEFT) 

8 greenbutton = Button(frame, text="Brown", fg="brown") 

9 greenbutton.pack(side = RIGHT) 

10 bluebutton = Button(frame, text="Blue", fg="blue") 

11 bluebutton.pack(side = BOTTOM) 

12  

13 bottomframe = Frame(root, bd="3",  relief=GROOVE, padx=10, 

pady=10) 

14 bottomframe.pack(side = BOTTOM) 

15 blackbutton = Button(bottomframe, text="Black", fg="black") 

16 blackbutton.pack(side = BOTTOM) 

17  

18 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปู 

 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.4 แสดงการใชเ้มธอด pack() ในการจดัวาง Widgets โดยโปรแกรม
สรา้งเฟรม (บรรทดัที ่4) ดว้ยเมธอด Frame(root) อ๊อปเจก็ตท์ีส่รา้งขึน้จะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ frame 
จากนัน้บรรทดัที ่5 โปรแกรมเรยีกเมธอด pack() โดยไมม่พีารามเิตอร ์ซึง่ส่งผลใหเ้ฟรมดงักล่าวจะวาง
อยูใ่นต าแหน่งบนสุดของหน้าต่างหลกั (root window) บรรทดัที ่6 – 11 โปรแกรมสรา้งปุ่ มสแีดง น ้าเงนิ 
และน ้าตาลลงบนเฟรมดงักล่าว  

 บรรทดัที ่13 และ 14 โปรแกรมสรา้งเฟรมชื่อ bottomframe โดยวางอยูใ่นต าแหน่งดา้นล่างของ
หน้าต่างหลกั บรรทดัที่ 15 และ 16 โปรแกรมสรา้งปุ่ มสดี าและวางลงในเฟรมชื่อ bottomframe 
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2. เมธอด grid() ท าหน้าทีจ่ดัวาง Widgets ลงในหน้าต่างหลกั (root window) โดยอยู่ใน
รปูแบบของตาราง ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

widget.grid( grid_options ) 
grid_options มรีปูแบบดงันี้คอื 

 column: ต าแหน่งคอลมัน์ทีต่อ้งการวาง Widget ค่าดฟีอลตค์อื 0 (คอลมัน์ซา้ยสุด) 

 columnspan: จ านวนคอลมัน์ทีต่อ้งการใช ้ค่าดฟีอลตค์อื 1 บรรทดั 

 ipadx, ipady: ขนาดภายในขอบของ Widget ในแนวตัง้และแนวนอน มหีน่วยเป็นพกิเซล 

 padx, pady: ขนาดภายนอกขอบของ Widget ในแนวตัง้และแนวนอน มหีน่วยเป็นพกิเซล 

 row: ต าแหน่งแถวทีต่อ้งการวาง Widget 

 rowspan: จ านวนแถวทีต่อ้งการใช ้ค่าดฟีอลตค์อื 1 บรรทดั 

 sticky: ใชเ้มือ่ตอ้งการวาง Widget ในต าแหน่งทีต่อ้งการ โดยค่าดฟีอลตจ์ะอยูต่รงกลาง แต่
สามารถก าหนดต าแหน่งดว้ยการบอกทศิทาง โดยใชอ้กัษรต่างๆ ดงันี้ N (ทศิเหนือ), E 
(ตะวนัออก), S (ใต)้, W (ตะวนัตก), NE (ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ), NW (ทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือ), SE (ทศิตะวนัออกเฉียงใต)้ และ SW (ทศิตะวนัตกเฉียงใต)้ เป็นตน้  

ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านเมธอด grid() ดงันี้ 

Program Example 19.5: grid() method  

1 import tkinter 

2 root = tkinter.Tk(  ) 

3 for r in range(4): 

4     for c in range(4): 

5         tkinter.Label(root, text='Row[%s]/Cow[%s]'%(r,c), 

borderwidth=5).grid(row=r,column=c) 

6 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปู 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.5 แสดงการใชเ้มธอด grid() ในการจดัวาง Widgets โดยบรรทดัที ่5 
โปรแกรมสรา้งเลเบลทีท่ าการพมิพต์ าแหน่งแถวและคอลมัน์ลงบนวนิโดสวห์ลกั โดยใชเ้มธอดกรดิในการ
ก าหนดต าแหน่งของเลเบล ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัรปูดา้นบน 

3. เมธอด place() ท าหน้าทีจ่ดัวาง Widgets ลงในหน้าต่างหลกั (root window) โดยการ
ระบุต าแหน่ง ซึง่มรีปูแบบค าสัง่ดงันี้ 

widget.place( place_options ) 
place_options มรีปูแบบดงันี้คอื 

 anchor: ก าหนดต าแหน่งการวาง Widget โดยอาศยัทศิ เช่น N (ทศิเหนือ), E (ตะวนัออก), 
S, W, NE, NW, SE หรอื SW เป็นตน้ 

 bordermode: ก าหนดต าแหน่งการวาง Widget โดยอาศยัขอบดา้นใน (INSIDE) และขอบ
ดา้นนอก (OUTSIDE) ค่าดฟีอลตค์อื INSIDE 

 height, width: ก าหนดขนาดความกวา้งและความยาว มหีน่วยเป็นพกิเซล 

 relheight, relwidth: ก าหนดขนาดความกวา้งและความยาว โดยใชเ้ลขจ านวนจรงิระหว่าง 
0.0 – 1.0 

 relx, rely: ขนาดแนวตัง้และแนวนอนของ offset โดยใชเ้ลขจ านวนจรงิระหว่าง 0.0 – 1.0 

 x, y: ขนาดแนวตัง้และแนวนอนของ offset มหีน่วยเป็นพกิเซล 

ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านเมธอด place() ดงันี้ 

Program Example 19.6: place() method  

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5  

6 def helloCallBack(): 

7    tkinter.messagebox.showinfo("Hello Python", "Hello World") 

8  

9 B = tkinter.Button(root, text ="Hello", command = 

helloCallBack) 

10 B.pack() 

11 B.place(bordermode=OUTSIDE, height=100, width=100) 

12  

13 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.6 แสดงการใชเ้มธอด place() ในการจดัวาง Widgets โดยบรรทดัที ่
4 โปรแกรมสรา้งหน้าต่างหลกั โดยอา้งชื่อโมดลูและตามดว้ยคลาส Tk (tkinter.Tk()) ซึง่เป็นวธิกีารสรา้ง
หน้าต่างหลกัอกีรปูแบบหนึ่ง บรรทดัที ่6 โปรแกรมสรา้งเมธอดชื่อว่า helloCallBack() ท าหน้าทีแ่สดง
กล่องขอ้ความ (messagebox) โดยพมิพข์อ้ความว่า "Hello World" เมธอดดงักล่าวนี้จะถูกเรยีกใชเ้มือ่มี
การกดปุ่ ม บรรทดัที ่9 โปรแกรมสรา้งปุ่ มซึง่มขีอ้ความบนปุ่ มคอื "Hello" โดยมพีารามเิตอร ์3 ตวัคอื อ๊
อปเจก็ตข์องหน้าต่างหลกั (root), ขอ้ความทีต่อ้งการแสดงบนปุ่ ม ("Hello") และการกระท า (action) เมือ่
ปุ่ มถูกกด ในทีน่ี้โปรแกรมจะเรยีกเมธอด helloCallBack() มาท างาน บรรทดัที ่11 โปรแกรมจะวางปุ่ ม
ดงักล่าวนอกขอบ (border=OUTSIDE) ทีเ่มธอด pack() ไดก้ าหนดไว ้โดยปุ่ มมขีนาดความกวา้งและ
ความยาวเท่ากบั 100 พกิเซล 

 

4. คณุสมบติัพื้นฐานของ Widgets 

Widgets ต่างๆ ทีใ่ชส้ าหรบัออกแบบ GUI มคีุณสมบตัพิืน้ฐานหลายประการทีส่ามารถใชง้าน
รว่มกนัได ้เช่น ขนาด ส ีและฟอนต ์เป็นตน้ ซึง่มรีายละเอยีดของคุณสมบตัต่ิางๆ ดงันี้ 

1. Dimension (ขนาด): ขนาดของ Widgets สามารถก าหนดไดห้ลายแบบดงันี้ 

 ก าหนดขนาดดว้ยตวัอกัษร เช่น 'c' = เซนตเิมตร (Centimeters), 'i' = นิ้ว (Inches), 
'm' = มลิลเิมตร (Millimeters), 'p' = Printer's points (ประมาณ 1/72) 

 ก าหนดขนาดดว้ยตวัเลข มหีน่วยเป็นพกิเซล (Pixels) เช่น 1, 3, หรอื 5 เป็นตน้ 

Dimension ถูกน าไปใชก้ าหนดคุณสมบตัขิอง Widgets ดงัต่อไปนี้ 

 borderwidth: ความกวา้งเสน้ขอบของ Widget 

 highlightthickness: ความกวา้งของรปูสีเ่หลยีมทีใ่ชส้ าหรบัเน้นความสนใจ 
(highlight rectangle) เมือ่ Widget ถูกโฟกสั 

 padX padY: ขนาดพืน้ทีว่่างเพิม่เตมิรอบๆ Widget  
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Widget

Pad Y

Pad Y

Pad X Pad X

 
 selectborderwidth: ความกวา้งเสน้ขอบเมือ่ Widget ถูกเลอืก 

 wraplength: ความยาวสงูสุดทีเ่กดิจากการครอบค าหรอืขอ้ความ 

 height: ก าหนดความสงูของ Widget 

 width: ความกวา้งของ Widget 

 underline: ขดีเสน้ใตต้วัอกัษรทีต่อ้งการ (0 คอือกัษรตวัแรกของขอ้ความ) 
 

2. Color (สี): การก าหนดสใีหก้บัตวัอกัษรหรอื Widgets ได ้2 รปูแบบคอื 

 ก าหนดค่าของสโีดยใชเ้ลขฐาน 16 ตวัอยา่งเช่น #ffff คอืสขีาว, #0000 คอืสดี า หรอื 
#00ffff คอืสฟ้ีา เป็นตน้ 

 ก าหนดค่าของสโีดยใชข้อ้ความ เช่น "red" = สแีดง, "green" = สเีขยีว หรอื "white" 
= สขีาว เป็นต้น ดงัรปูดา้นล่าง 

 

อา้งองิจาก: http://wiki.tcl.tk/37701 

Color ถูกน าไปใชก้ าหนดคุณสมบตัขิอง Widgets ดงัต่อไปนี้ 
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 activebackground: ก าหนดสพีืน้หลงัของ Widgets เมือ่ Widgets ท างาน (Active) 

 activeforeground: ก าหนดสดีา้นหน้าของ Widgets เมื่อ Widgets ท างาน (Active) 

 background: ก าหนดสพีืน้หลงัของ Widgets หรอืเขยีนยอ่เป็น bg 

 foreground: ก าหนดสดีา้นหน้าของ Widgets หรอืเขยีนยอ่เป็น fg 

 disabledforeground: ก าหนดสดีา้นหน้าของ Widgets เมือ่ Widgets ถูก Disable 

 highlightbackground: ก าหนดสพีืน้หลงัเมือ่ Widgets ถูกโฟกสั 

 highlightcolor: : ก าหนดสดีา้นหน้าเมือ่ Widgets ถูกโฟกสั 

 selectbackground: ก าหนดสพีืน้หลงัเมือ่มกีารเลอืกรายการใดรายการหนึ่งใน 
Widget เช่น เลอืกรายการจาก Dropdown 

 selectforeground: ก าหนดสดีา้นหน้าเมือ่มกีารเลอืกรายการใดรายการหน่ึงใน 
Widget   

3. Font (ฟอนต์): การก าหนดรปูแบบของฟอนตใ์หก้บั Widgets สามารถก าหนดได ้2 
รปูแบบคอื 

 ก าหนดฟอนตโ์ดยใชเ้ครือ่งหมายวงเลบ็ครอบ เช่น ("Helvetica", "16") หรอื 
("Times", "24", "bold italic") 

 ก าหนดฟอนตโ์ดยใชเ้มธอด font ทีม่ากบั Tk ซึง่มรีปูแบบคอื 

myFont = font.Font( option, ... ) 
ตวัอยา่งเช่น 
from tkinter import * 

from tkinter import font 

root = Tk() 

myFont = font.Font(family='Helvetica', size=12, 

weight='bold') 

ส าหรบั option มรีายละเอยีดดงันี้ 

o family: ชื่อของฟอนต ์เช่น 'Helvetica', 'Verdana', 'Times' ตวัอยา่ง family = 
'Helvetica' 

o size: ขนาดของฟอนต ์เช่น size = 15 
o weight: ขนาดความหนาของฟอนต ์เช่น bold คอืฟอนตต์วัหนา, normal คอื

ความหนาปกต ิตวัอยา่ง weight = 'bold' 
o slant: ตวัอกัษรเอยีง เช่น italic คอืตวัอกัษรเอยีง, roman คอืตวัอกัษรปกต ิ
o underline: ขดีเสน้ใต ้เช่น underline = 1 คอืการขดีเสน้ตวัอกัษร, 0 คอื

ตวัอกัษรปกต ิ
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o overstrike: ขดีเสน้ทบัตวัอกัษร เช่น overstrike=1 คอืขดีเสน้ทบัตวัอกัษร, 0 
คอืไมข่ดีเสน้ทบั  

4. Anchors (แองเคอ): ก าหนดจดุอ้างองิทีใ่ชส้ าหรบัจดัวาง Widgets มรีปูแบบคอื 

NW: ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ, N: ทศิเหนือ, NE: ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ, W: ทศิ
ตะวนัตก, CENTER: จดุกลางของแผนที,่ E: ทศิตะวนัออก, SW: ทศิตะวนัตกเฉียงใต้, S: ทศิใต้
, SE: ทศิตะวนัออกเฉียงใต ้

ตวัอยา่งเช่น anchor = NE, anchor = SE ส าหรบัตวัอยา่งต าแหน่งทศิต่างๆ แสดงดงัรปูที ่
19.10 

 

รปูที ่19.10 แสดงต าแหน่งทศิต่างๆ ทีใ่ชก้บั anchor 

5. Relief styles: ก าหนดลกัษณะภาพในรปูแบบ 3 มติ ิ(3-D) รอบๆ บรเิวณ Widgets มี
รปูแบบคอื 

 FLAT: แสดงภาพในลกัษณะแบนราบ (ไมเ่ป็นภาพนูน) 

 RAISED: แสดงภาพในลกัษณะยกขึน้ หรอืนูนขึน้ 

 SUNKEN: แสดงภาพในลกัษณะจมลงไป 

 GROOVE: แสดงภาพในลกัษณะกรอบเป็นรอ่งลกึ 

 RIDGE: แสดงภาพในลกัษณะกรอบนูนขึน้ 

ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้าน Relief แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.7 ดงันี้ 

Program Example 19.7: Relief styles  

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5  

6 B1 = tkinter.Button(root, text ="FLAT", relief=FLAT) 

7 B2 = tkinter.Button(root, text ="RAISED", relief=RAISED) 

8 B3 = tkinter.Button(root, text ="SUNKEN", relief=SUNKEN) 

9 B4 = tkinter.Button(root, text ="GROOVE", relief=GROOVE) 

10 B5 = tkinter.Button(root, text ="RIDGE", relief=RIDGE) 
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11  

12 B1.pack() 

13 B2.pack() 

14 B3.pack() 

15 B4.pack() 

16 B5.pack() 

17 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

 

 

6. Bitmaps (บิตแมป)  

Bitmap คอืภาพทีเ่กดิจากจุดสทีีเ่รยีกว่า Pixel (พกิเซล) ประกอบกนัเป็นรปูรา่งบนพืน้ทีท่ีม่ ี
ลกัษณะเป็นเสน้ตาราง (กรดิ) แต่ละพกิเซลจะมคี่าของต าแหน่ง และค่าสขีองตวัเอง ภาพหนึ่งภาพ
จะประกอบดว้ยพกิเซลหลายๆ พกิเซลผสมกนั ไฟลภ์าพเหล่านี้มหีลายรปูแบบ อาท ิเช่น BMP, 
TIF, JPG, PCT เป็นตน้ ไพธอนมภีาพบติแมปใหเ้ลอืกใชง้านดงัรปูที ่19.11 

 

รปูที ่19.11 แสดงภาพบติแมปทีใ่ชง้านรว่มกบั Widgets 

ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้าน Bitmaps แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.8 ดงันี้ 

Program Example 19.8: Bitmaps  

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5 B1 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="error") 

6 B2 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="hourglass") 

7 B3 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="info") 
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8 B4 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="question") 

9 B5 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="warning") 

10 B6 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="gray75") 

11 B7 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, bitmap="questhead") 

12 B1.pack() 

13 B2.pack() 

14 B3.pack() 

15 B4.pack() 

16 B5.pack() 

17 B6.pack() 

18 B7.pack() 

19 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

 

 

7. Cursors (เคอรเ์ซอร)์: เคอรเ์ซอรห์รอืตวัชีเ้มาส ์คอื สญัลกัษณ์แสดงต าแหน่งของเมาส์
บนจอภาพ ไพธอนเตรยีมสญัลกัษณ์ส าหรบัใชเ้ป็นเคอรเ์ซอรใ์หเ้ลอืกใชง้านดงัรปูที ่
19.12 
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รปูที ่19.12 แสดงสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นเคอรเ์ซอร ์

ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านเคอรเ์ซอร์ แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.9 ดงันี้ 

Program Example 19.9: Cursors  

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5  

6 B1 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, cursor="hand1") 

7 B2 = tkinter.Button(root, relief=RAISED, cursor="heart") 

8 B1.pack() 

9 B2.pack() 

10 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง ใหท้ดลองเลื่อเคอรเ์ซอรไ์ปทบัทีปุ่่ มดงักล่าว 
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5. การสร้างและใช้งาน Widgets พื้นฐาน 

ในหวัขอ้นี้จะกล่าวถงึวธิกีารสรา้ง Widgets พืน้ฐานทีส่ าคญัๆ ส าหรบัใชใ้นการสรา้ง GUI เช่น 
frames, labels, buttons, checkbuttons, radiobuttons, entries และ comboboxes เป็นตน้ ซึง่ผูเ้ขยีน
แนะน าใหอ่้านไปตามล าดบั เพราะเนื้อหาทัง้หมดจะมคีวามเกีย่วเนื่องกนั 

1. Frame (เฟรม)  

เฟรมเป็น Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่ม โดยปกตเิฟรมจะถูกใชส้ าหรบัจดักลุ่ม
หรอืบรรจ ุWidgets อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์นัเขา้ไวด้ว้ยกนั รปูร่างของเฟรมแสดงในรปูที ่
19.13 

 

รปูที ่19.13 แสดงรปูแบบของเฟรมบนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

อา้งองิจาก http://www.tkdocs.com/ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้งเฟรมคอื  

f = Frame( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของเฟรม แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
bd ก าหนดขนาดความกวา้งของขอบเฟรมมหีน่วยเป็นพกิเซล ค่า

เริม่ตน้เท่ากบั 2 พกิเซล เช่น Frame(root, bd=5, height=50, 
width=100, relief=GROOVE)  
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bg ก าหนดสพีืน้ดา้นหลงัของเฟรม เช่น Frame(root, bd=5, 
height=50, width=100, relief=GROOVE, bg="green")  

cursor ก าหนดรปูแบบของเคอรเ์ซอร ์เคอรเ์ซอรจ์ะเปลีย่นรปูเมือ่
เคลื่อนเมาสท์บับนเฟรม เช่น Frame(root, bd=3, height=50, 

width=100, relief=GROOVE, cursor="hand1") 
height ก าหนดความสงูของเฟรมมหีน่วยเป็นพกิเซล เช่น Frame(root, 

bd=3, height=50, width=100, relief=GROOVE) 
width ก าหนดความกวา้งของเฟรม ถา้ไมก่ าหนดไพธอนจะก าหนด

ขนาดเท่ากบัความกวา้งของฟอนต์แทน เช่น Frame(root, 
bd=3, height=50, width=100) 

highlightbackground ก าหนดแถบสพีืน้หลงัเมือ่เฟรมไดร้บัความสนใจ (Focus) เช่น Frame(root, 
bd=3, height=50, width=100, highlightbackground="green") 

highlightcolor ก าหนดแถบสเีมือ่เฟรมไดร้บัความสนใจ เช่น Frame(root, bd=3, 
height=50, width=100, highlightcolor="green") 

highlightthickness ก าหนดความกวา้งจากขอบของเฟรม เช่น Frame(root, bd=3, height=50, 
width=100, highlightthickness =2) 

relief ก าหนดลกัษณะเฟรมในรปูแบบ 3 มติ ิเช่น Frame(root, bd=5, height=50, 
width=100, relief=GROOVE) 

 

ส าหรบัตวัอยา่งการใชง้านเฟรม แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.10 ดงันี้ 

Program Example 19.10: Frame and pack() 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4 frame = Frame(root, bd=3, height=300, width=500, 

relief=GROOVE, cursor="hand1", highlightthickness=20) 

5 frame.pack(expand=True) 

6 redbutton = Button(frame, text="Red", fg="red") 

7 redbutton.pack(side=LEFT) 

8 greenbutton = Button(frame, text="Brown", fg="brown") 

9 greenbutton.pack(side=LEFT) 

10 bluebutton = Button(frame, text="Blue", fg="blue") 

11 bluebutton.pack(side=LEFT) 

12  

13 bottomframe = Frame(root, bd=3, cursor="hand1", 

relief=SUNKEN) 

14 bottomframe.pack(side = BOTTOM) 

15 blackbutton = Button(bottomframe, text="Black", fg="black") 

16 blackbutton.pack(side = BOTTOM) 

17  
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18 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

 

 จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.10 แสดงการสรา้งเฟรมเพื่อรอบรบัการวาง Widget ชนิดปุ่ มลงใน
เฟรมดงักล่าว บรรทดัที ่4 เป็นการสรา้งเฟรมชื่อ frame ใหม้ขีนาดสงูเท่ากบั 300 และกวา้งเท่ากบั 500 
โดยมคีวามหนาของขอบเฟรมเท่ากบั 3 (bd=3) กรอบของเฟรมเป็นแบบรอ่งลกึ (relief=GROOVE) มี
ขนาดความกวา้งจากขอบเฟรมเท่ากบั 20 (highlightthickness=20) เมือ่เลื่อนเมาสเ์ขา้ใกลเ้ฟรมดงักล่าว
เคอรเ์ซอรจ์ะเปลีย่นเป็นรปูมอื (cursor="hand1") และเฟรมทีส่รา้งขึน้จะเขยีนลงบนหน้าต่างหลกัของ
โปรแกรม (root) บรรทดัที ่5 เป็นการก าหนดใหเ้ฟรมดงักล่าววางลงตรงกลางหน้าต่างหลกัดว้ยเมธอด 
frame.pack(expand=True) บรรทดัที ่6 – 11 โปรแกรมท าการสรา้งปุ่ ม (ซึง่จะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป) มี
ขอ้ความสแีดง น ้าตาล และน ้าเงนิลงบนเฟรมดงักล่าว ตามล าดบั สงัเกตว่าขนาดของเฟรมจะเท่ากบั
ขนาดของปุ่ มเนื่องจากเมธอด pack() จะบบีอดัใหเ้ฟรมมขีนาดเท่ากบัผลรวมความกวา้งและความยาว
ของ Widgets ทีอ่ยูใ่นเฟรมนัน่เอง (โปรแกรมจะไมส่นใจความสงูและความกวา้งทีก่ าหนดในเฟรม) 

 บรรทดัที1่3 โปรแกรมท าการสรา้งเฟรมอกีครัง้ชื่อ bottomframe โดยเฟรมดงักล่าวมลีกัษณะ
ของกรอบทีจ่มลกึลงไป (relief=SUNKEN) และเฟรมดงักล่าวถูกจดัวางใหอ้ยูใ่นต าแหน่งดา้นล่างของ
หน้าต่างหลกัดว้ยเมธอด bottomframe.pack(side = BOTTOM) แสดงในบรรทดัที ่14 จากนัน้โปรแกรม
สรา้งปุ่ มทีม่ขีอ้ความสดี า ใส่ลงในเฟรม bottomfram โดยก าหนดใหว้างในต าแหน่งดา้นล่างของเฟรม 
(side = BOTTOM) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในรปูดา้นบน ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถเลอืกใชเ้มธอด grid() แทน
เมธอด pack() ในการจดัวาง Widgets กไ็ด ้ดงัตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.11 

Program Example 19.11: Frame and Grid()  

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4 frame = Frame(root, bd=3, height=300, width=500, 

relief=GROOVE, cursor="hand1", highlightthickness=20) 

5 frame.pack() 

6  

7 Button(frame, text="Red", fg="red").grid(column=2, row=3) 

8 Label(frame, text=" ", fg="red").grid(column=3, row=3) 

9 Button(frame, text="Brown", fg="brown").grid(column=4, row=3) 

10 Label(frame, text=" ", fg="red").grid(column=5, row=3) 

11 Button(frame, text="Blue", fg="blue").grid(column=6, row=3) 
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12  

13 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

 

 

2. Button (ปุ่ ม)  

Button คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ มหีน้าทีต่อบสนองกบัผูใ้ชง้าน
โดยวธิกีารกดลงและปล่อย การแสดงผลบนปุ่ มจะเป็นไดท้ัง้ขอ้ความหรอืรปูภาพกไ็ด ้เมือ่กดปุ่ ม
และปล่อย (เกดิ event) จะส่งผลใหเ้กดิการเรยีกใชง้านฟังชนัหรอืเมธอดทีฝั่งอยูก่บัปุ่ มได ้เพื่อ
ท าหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กดปุ่ ม Cancel จะท าใหโ้ปรแกรมยกเลกิค าสัง่ทีเ่พิง่กระท าเสรจ็ 
เป็นตน้ รปูร่างของปุ่ มแสดงในรปูที ่19.14 

 

รปูที ่19.14 แสดงรปูแบบของปุ่ มบนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้งปุ่ มคอื  

b = Button( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของปุ่ ม แสดงในตารางดา้นล่าง  

Option ค าอธิบาย 
activebackground ก าหนดสบีนพืน้หลงัของปุ่ มเมือ่ผูใ้ชค้ลกิบนปุ่ ม เช่น Button(root, text 

="Hello", activebackground="yellow") 
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activeforeground ก าหนดสขีอ้ความบนปุ่ มเมือ่ผูใ้ชค้ลกิบนปุ่ ม เช่น Button(root, text 
="Hello", activebackground="yellow", activeforeground="red") 

bd ก าหนดขนาดความกวา้งขอบปุ่ มมหีน่วยเป็นพกิเซล ค่าเริม่ตน้เท่ากบั 
2 พกิเซล เช่น Button(root, text ="Hello", bd=5) 

bg ก าหนดสพีืน้หลงัของปุ่ ม เช่น Button(root, text ="Hello", bg="red") 
command ฟังชนัหรอืเมธอดทีจ่ะถูกเรยีกใชเ้มือ่ปุ่ มถูกกดหรอืคลกิ เช่น Button(root, text 

="Hello", bg="red", command=myFunc) 
fg ก าหนดสขีองฟอนต์ เช่น Button(root, text ="Hello", bg="red", 

fg="blue") 
font ก าหนดรปูแบบฟอนตข์องปุ่ ม เช่น Button(root, text ="Hello", 

bg="red", font="Times 10 bold") หรอื font=("Helvetica", 16) 
height ก าหนดความสงูของปุ่ ม (กรณปีุ่ มทีถู่กสรา้งดว้ยรปูภาพจะมหีน่วยเป็น

พกิเซล) เช่น Button(root, text ="Hello", height=5)  
highlightcolor ก าหนดแถบสเีมือ่เฟรมไดร้บัความสนใจ เช่น Button(root, text ="Hello", 

highlightcolor="green") 
image ก าหนดรปูภาพใหก้บัปุ่ มแทนการใชข้อ้ความ เช่น  

image = PhotoImage(file='printer.png') 
B = Button(root, text ="Hello", image=image) 

justify ก าหนดต าแหน่งการแสดงผลขอ้ความบนปุ่ ม โดย LEFT=วาง
ขอ้ความชดิดา้นซา้ยของปุ่ ม, RIGHT=ชดิดา้นขวา, CENTER=วาง

ตรงกลางปุ่ ม เช่น Button(root, text = "Hello\nPython\nLanguage", 
justify=LEFT) 

padx เตมิขอ้ความว่าง (Padding) ดา้นซา้ยและขวาของขอ้ความในปุ่ ม 
เช่น Button(root, text = "Hello", padx=5) 

pady เตมิขอ้ความว่าง (Padding) ดา้นบนและล่างของขอ้ความในปุ่ ม เช่น 
Button(root, text = "Hello", pady=5)  

relief ก าหนดลกัษณะขอบของปุ่ มในแบบ 3-D เช่น Button(root, text = 
"Hello", relief=GROOVE) 

state ก าหนดใหปุ้่ มท างานหรอืไม่ท างาน ถา้ก าหนดเป็น DISABLED ปุ่ มจะ
ไมส่ามารถกดได ้แต่ถา้ก าหนดเป็น ACTIVE จะสามารถกดปุ่ มได ้เช่น 
Button(root, text = "Hello", state=DISABLED) 
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underline ตวัอกัษรของปุ่ มจะถูกขดีเสน้ใต ้โดยค่า -1 คอืปุ่ มจะไม่ถูกขดีเสน้ แต่
ตวัเลขอื่นๆ ทีเ่ป็นค่าบวกจะท าใหต้วัอกัษรบนปุ่ มถูกขดีเสน้ (0 คอือกัษรตวั
แรก) เช่น Button(root, text = "Hello", underline=1) 

width ก าหนดความกวา้งของปุ่ ม (กรณปีุ่ มทีถู่กสรา้งดว้ยรปูภาพจะมี
หน่วยเป็นพกิเซล) เช่น Button(root, text ="Hello", width=5) 

wraplength เมือ่ค่าดงักล่าวถูกก าหนดเป็นจ านวนเตม็บวก ขอ้ความบนปุ่ มจะถูกจ ากดั
พืน้ที ่โดยจะแสดงผลอยูใ่นขอบเขตทีก่ าหนดใน wraplength เท่านัน้ เช่น 
ขอ้ความ "Hello" จะใชพ้ืน้ทีใ่นการแสดงผลเท่ากบั 28 พกิเซล เมือ่

ก าหนด wraplength=10 จะท าใหข้อ้ความแสดงในแนวตัง้ ตวัอยา่ง 
Button(root, text = "Hello", wraplength=10) 

Widget ชนิดปุ่ มมเีมธอดทีช่่วยเสรมิในการท างานของปุ่ มคอื  

 เมธอด flash() ท าหน้าทีว่าดปุ่ มใหม ่เช่น 
B = Button(root, text = "Hello") 

B.flash() 

 เมธอด invoke() บงัคบัใหค้ าสัง่ออฟชนั command ทีก่ าหนดไวใ้นปุ่ มท างานทนัท ีเช่น 
B = Button(root, text = "Hello", command=callBack) 

B.invoke() 

 เมือ่สัง่รนัโปรแกรมจะส่งผลให ้ไพธอนเรยีกเมธอด callback() มาท างานทนัทโีดยไม่ตอ้งคลกิที่
ปุ่ ม 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้านปุ่ ม แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.12 ดงันี้ 

Program Example 19.12: Button 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5  

6 def helloCallBack(): 

7    messagebox.showinfo( "Hello Python", "Hello World") 

8  

9 def printCallBack(): 

10    messagebox.showinfo( "Print", "Hello Printer") 

11     

12 image = PhotoImage(file='printer.png') 

13 B1 = Button(root, text ="Go!", relief=GROOVE, underline=0, 

activebackground="yellow", activeforeground="red", command = 

helloCallBack) 

14 B2 = Button(root, image=image, padx=30, pady=20, 

command=printCallBack) 

15 B1.pack(expand=True) 

16 B2.pack() 

17  
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18 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง ใหท้ดลองคลกิทีปุ่่ ม Go! และปุ่ มเครือ่งพมิพ ์

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.12 แสดงการสรา้งและใชง้าน Button (ปุ่ ม) โดยบรรทดัที ่6 
โปรแกรมสรา้งเมธอดชื่อ helloCallBack() มหีน้าทีส่รา้งกล่องขอ้ความโดยพมิพข์อ้ความว่า "Hello 
World" ออกจอภาพ บรรทดัที ่9 โปรแกรมสรา้งเมธอดชื่อ printCallBack() มหีน้าทีส่รา้งกล่องขอ้ความ
โดยพมิพข์อ้ความว่า "Hello Printer" ออกจอภาพ บรรทดัที ่12 สรา้งอ๊อปเจก็ต ์image ทีเ่ชื่อมโยงไปยงั
รปูภาพชื่อว่า "printer.png" เพื่อใชส้ าหรบัแสดงบนปุ่ ม บรรทดัที ่13 โปรแกรมสรา้งปุ่ มโดยมขีอ้ความ
บนปุ่ มคอื "Go!" (text ="Go!"), ขดีเสน้ใตท้ีต่วัอกัษร "G" (underline=0), ขอบของปุ่ มเป็นแบบรอ่งลกึ 
(relief=GROOVE), เมือ่ปุ่ มถูกกด ปุ่ มจะเป็นสเีหลอืง (activebackground="yellow"), เมือ่ปุ่ มถูกกด 
ขอ้ความจะเป็นสแีดง (activeforeground="red") และเมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกคลกิ โปรแกรมจะเรยีกใชเ้มธอด 
helloCallBack() 

บรรทดัที ่14 โปรแกรมสรา้งปุ่ มโดยมภีาพบนปุ่ มคอื "printer.png" (image=image) เมือ่ปุ่ ม
ดงักล่าวถูกคลกิ โปรแกรมจะเรยีกใชเ้มธอด printCallBack() ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัรปูดา้นบน 

 

3. Canvas (ผนืผา้ใบ) 

Canvas คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่ม มเีป้าหมายเพื่อใชส้ าหรบัจดัวาง
รปูภาพ เฟรม ขอ้ความ หรอืวาดรปูภาพ ทีม่คีวามซบัซอ้นได้ รปูร่างของ Canvas แสดงในรปูที ่
19.15 

 



 

ห น้ า  503 

 

รปูที ่19.15 แสดง Canvas บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Canvas คอื  

c = Canvas( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Canvas แสดงในตารางดา้นล่าง  

Option ค าอธิบาย 
confine ก าหนดให ้Canvas สามารถเลื่อน Scroll ได ้(ดฟีอลตเ์ท่ากบั True) เช่น 

Canvas(root, bd=5, relief=GROOVE, height=250, width=300, 
confine=False) 

cursor ก าหนดรปูแบบของเคอรเ์ซอร ์เคอรเ์ซอรจ์ะเปลีย่นรปูเมือ่เคลื่อนเมาสท์บับน 
Canvas เช่น Canvas(root, bd=5, relief=GROOVE, height=250, width=300, 
cursor="hand1") 

bd ก าหนดขนาดความกวา้งขอบ Canvas มหีน่วยเป็นพกิเซล ค่า
เริม่ตน้เท่ากบั 2 พกิเซล เช่น Canvas(root, bd=3, 

relief=GROOVE, height=250, width=300) 
bg ก าหนดสพีืน้หลงัของ Canvas เช่น Canvas(root, bd=3, 

relief=GROOVE,  bg="blue", height=250, width=300) 
scrollregion ก าหนดพืน้ทีท่ี ่Canvas สามารถขยายไดส้งูสุดเท่าใด โดยขอบเขตพืน้ทีก่ าหนด

ในตวัแปรชนิดทพัเพลิ ซึง่มรีปูแบบ tuple(w, e, n, s) โดย w คอืขอบดา้นซา้ย, 
e คอืขอบดา้นขวา, n คอืดา้นบน และ s คอืดา้นล่าง เช่น Canvas(root, bd=5, 
relief=GROOVE, scrollregion=(0, 0, 500, 500)) 

xscrollincrement ก าหนดขนาดการเพิม่ขึน้ของจ านวนคอลมัน์ เมือ่ Canvas ใช ้Scrollbar ใน
แนวนอน ใชใ้นกรณทีี ่Canvas ตอ้งการแสดงผลมากกว่าขอบเขตที ่Canvas 
ก าหนดไว ้เช่น Canvas(frame, xscrollcommand=xscrollbar.set, 
yscrollcommand=yscrollbar.set, xscrollincrement=10, 
yscrollincrement=10) 

height ก าหนดความสงูของ Canvas เช่น Canvas(root, bd=3, relief=GROOVE, 
height=250, width=300) 

highlightcolor ก าหนดแถบสเีมือ่ Canvas ไดร้บัความสนใจ (Focus) เช่น Canvas(root, bd=5, 
relief=GROOVE, height=250, width=300, highlightcolor="green") 
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xscrollcommand ก าหนดให ้Canvas สามารถใชง้าน Scrollbar ในแนวนอนได ้เช่น 
Canvas(frame, xscrollcommand=xscrollbar.set, 
yscrollcommand=yscrollbar.set) 

yscrollincrement เหมอืนกบั xscrollincrement แต่เปลีย่นเป็นแนวตัง้แทน เช่น Canvas(frame, 
xscrollcommand=xscrollbar.set, yscrollcommand=yscrollbar.set, 
xscrollincrement=10, yscrollincrement=10) 

yscrollcommand ก าหนดให ้Canvas สามารถใชง้าน Scrollbar ในแนวตัง้ได ้เช่น 
Canvas(frame, xscrollcommand=xscrollbar.set, 
yscrollcommand=yscrollbar.set) 

relief ก าหนดลกัษณะขอบของ Canvas ในแบบ 3-D เช่น Canvas(root, bd=5, 
relief=GROOVE, height=250, width=300) 

width ก าหนดความกวา้งของ Canvas เช่น Canvas(root, bd=3, relief=GROOVE, 
height=250, width=300) 

 

จากทีก่ล่าวมาแลว้ว่า Canvas สามารถวาดรปูต่างๆ ลงบน Canvas ได ้ดงันัน้เมธอดต่อไปนี้จงึใชง้าน
รว่มกบั Canvas ไดเ้ป็นอย่างด ี

 การวาดเสน้โคง้บน Canvas ดว้ยเมธอด create_arc() ตวัอยา่งเช่น 

coord = 10, 50, 240, 210 
arc = canvas.create_arc(coord, start=0, extent=150, 

fill="blue") 

 การสรา้งรปูภาพบน Canvas ดว้ยเมธอด create_image() ตวัอยา่งเช่น 

filename = PhotoImage(file = "sunshine.gif") 
image = canvas.create_image(50, 50, anchor=NE, 

image=filename) 

 การวาดเสน้บน Canvas ดว้ยเมธอด create_line() ตวัอยา่งเช่น 

  line = canvas.create_line(x0, y0, x1, y1,..., xn, yn, 

options) 

 การวาดรปูวงรบีน Canvas ดว้ยเมธอด create_oval() ตวัอยา่งเช่น 

  oval = canvas.create_oval(x0, y0, x1, y1, options) 

 การวาดรปูหลายเหลีย่มบน Canvas ดว้ยเมธอด create_ polygon() ตวัอยา่งเช่น 

 polygon = canvas.create_polygon(x0, y0, x1, y1,...xn, yn, 
options) 
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 การวาดรปูสีเ่หลีย่มบน Canvas ดว้ยเมธอด create_ rectangle() ตวัอยา่งเช่น 

 rect = canvas. create_rectangle(50, 25, 150, 75, 
fill="blue") 

 การวาดลบภาพวาดทัง้หมดออกจาก Canvas ดว้ยเมธอด create_ delete() ตวัอยา่งเช่น 

 rect = canvas. delect(oval) #remove oval from Canvas 
  rect = canvas. delect(ALL) #remove ALL from Canvas 

การวาดรปูต่างๆ บน Canvas สามารถอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์
http://www.java2s.com/Tutorial/Python/0360__Tkinker/0100__Canvas.htm 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Canvas แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.13 ดงันี้ 

Program Example 19.13: Canvas 

1 import tkinter 

2 from tkinter import * 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5  

6 C = tkinter.Canvas(root, bg="blue", height=250, width=300) 

7  

6 coord = 10, 50, 240, 210 

9 arc = C.create_arc(coord, start=0, extent=150, fill="red") 

10  

11 C.pack() 

12 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.13 แสดงการสรา้งและใชง้าน Canvas โดยบรรทดัที ่6 โปรแกรมสรา้ง 
Canvas ทีม่สีพีืน้หลงัเป็นสนี ้าเงนิ (bg="blue") มคีวามกวา้งเท่ากบั 300 และสงูเท่ากบั 250 บรรทดัที ่6 
ก าหนดต าแหน่งของ coord ซึง่เป็นตวัแปรชนิดทพัเพลิเท่ากบั 10, 50, 240, 210 ตามล าดบั บรรทดัที ่9 
โปรแกรมท าการวาดวงกลมเสีย้วสแีดงลงบน Canvas ดงัรปูดา้นบน 
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4. Checkbutton  

Checkbutton คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มเลก็ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกได ้
โดยการคลกิบน Checkbutton ดงักล่าว ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 ตวัเลอืก เช่น การเลอืก
ค าตอบทีม่ ี4 ตวัเลอืก ก, ข, ค และ ง เป็นตน้ รปูรา่งของ Checkbutton แสดงในรปูที ่19.16 

 

รปูที ่19.16 แสดงรปูร่างของ Checkbutton บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Checkbutton คอื  

cb = Checkbutton( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Checkbutton แสดงในตารางดา้นล่าง  

Option ค าอธิบาย 
activebackground ก าหนดสบีนพืน้หลงัของ Checkbutton เมือ่ผูใ้ชค้ลกิบนปุ่ ม เช่น 

Checkbutton(root, text = "Music", activebackground="gray") 
activeforeground ก าหนดสขีอ้ความบน Checkbutton เมือ่ผูใ้ชค้ลกิบนปุ่ ม เช่น 

Checkbutton(root, text = "Music", activebackground="gray", 
activeforeground="white") 

bd ก าหนดขนาดความกวา้งขอบ Checkbutton มหีน่วยเป็นพกิเซล ค่า
เริม่ตน้เท่ากบั 2 พกิเซล เช่น Checkbutton(root, text = "Music", 

bg="yellow", bd=5, relief=GROOVE) 
bg ก าหนดสพีืน้หลงัของ Checkbutton เช่น Checkbutton(root, text = 

"Music", bg="yellow") 
bitmap แสดงภาพแบบ monochrome บน Checkbutton 
command ฟังชนัหรอืเมธอดทีจ่ะถูกเรยีกใชเ้มือ่ Checkbutton ถูกกดหรอืคลกิ เช่น 

Checkbutton(root, text = "Music", command=myFunc) 
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fg ก าหนดสขีองฟอนต์ เช่น Checkbutton(root, text = "Music", 
fg="red") 

cursor ก าหนดรปูแบบของเคอรเ์ซอร ์เคอรเ์ซอรจ์ะเปลีย่นรปูเมือ่เคลื่อน
เมาสท์บับน Checkbutton เช่น Checkbutton(root, text = "Music", fg="red", 
cursor="hand1") 

font ก าหนดรปูแบบของฟอนตข์อง Checkbutton เช่น 
Checkbutton(root, text = "Music", fg="red", font="Times 10 bold") 

height ก าหนดความสงูของ Checkbutton เช่น Checkbutton(root, text 
= "Music", height=5, width=10, bg="pink") 

width ก าหนดความกวา้งของ Checkbutton เช่น Checkbutton(root, text = "Music", 
height=5, width=10, bg="pink") 

highlightcolor ก าหนดแถบสเีมือ่ Checkbutton ไดร้บัความสนใจ เช่น Checkbutton(root, text 
= "Music", height=5, width=10, highlightcolor="green") 

image ก าหนดรปูภาพใหก้บัปุ่ มแทนการใชข้อ้ความ เช่น  
image = PhotoImage(file='printer.png') 

Checkbutton(root, text = "Music", height=5, width=10, image=image) 
justify ก าหนดต าแหน่งการแสดงผลขอ้ความบนปุ่ ม โดย LEFT=วาง

ขอ้ความชดิดา้นซา้ยของปุ่ ม, RIGHT=ชดิดา้นขวา, CENTER=วาง
ตรงกลางปุ่ ม เช่น Checkbutton(root, text = "Music\nVideo", justify=LEFT) 

padx เตมิขอ้ความว่าง (Padding) ดา้นซา้ยและขวาของขอ้ความใน Checkbutton 
เช่น Checkbutton(root, text = "Music", padx=5) 

pady เตมิขอ้ความว่าง (Padding) ดา้นบนและล่างของขอ้ความใน Checkbutton เช่น 
Checkbutton(root, text = "Music", pady=5) 

relief ก าหนดลกัษณะขอบของ Checkbutton ในแบบ 3-D เช่น 
Checkbutton(root, text = "Music", relief=GROOVE) 

state ก าหนดให ้Checkbutton ท างานหรอืไม่ท างาน ถา้ก าหนดเป็น 
DISABLED Checkbutton จะไมท่ างาน เช่น Checkbutton(root, text = 
"Music", state=DISABLED) 

underline ตวัอกัษรของ Checkbutton จะถูกขดีเสน้ใต ้(0 คอือกัษรตวัแรก, -1 
= ไมข่ดีเสน้ใต)้ เช่น Checkbutton(root, text = "Music", underline=1) 

wraplength ขอ้ความบนปุ่ มจะถูกจ ากดัพืน้ที่ โดยจะแสดงผลอยูใ่นขอบเขตที่
ก าหนดใน wraplength เท่านัน้ เช่น Checkbutton(root, text = "Music", 
wraplength=20) 
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onvalue ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บั Checkbutton เมือ่ Checkbutton ถูกคลกิเลอืก
โปรแกรมจะดงึค่าใน onvalue ไปใชง้าน เช่น Checkbutton(root, text = 
"Music", onvalue=1), หน้าทีข่อง onvalue คอื จดัเตรยีมค่าขอ้มลูเพื่อใหเ้มธ
อดอื่นๆ น าไปใชง้านนัน่เอง (onvalue ในรปูแบบสตรงิคอื "on" ) 

offvalue ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บั Checkbutton เมือ่ Checkbutton ถูกคลกิยกเลกิ 
โปรแกรมจะดงึค่าใน offvalue ไปใชง้าน เช่น Checkbutton(root, text = 
"Music", offvalue=0), หน้าทีข่อง offvalue คอื จดัเตรยีมค่าขอ้มลูเพื่อใหเ้มธ
อดอื่นๆ น าไปใชง้านเช่นเดยีวกบั onvalue (offvalue ในรปูแบบสตรงิคอื "off" ) 

selectcolor ก าหนดสขีองช่องว่างใน Checkbutton เช่น Checkbutton(root, 
text = "Music", selectcolor="red") 

selectimage ก าหนดรปูภาพของช่องว่างใน checkbutton เช่น  
image = PhotoImage(file='printer.png') 
Checkbutton(root, text = "Music", selectimage=image) 

text ก าหนดขอ้ความใหก้บั Checkbutton ถา้ตอ้งการก าหนดขอ้ความมากกว่า 1 
บรรทดัใหใ้ช ้\n เช่น "Music \n Audio \n Guitar" 

variable ใชส้ าหรบัดงึขอ้มลูจาก Widgets หรอืดงึขอ้มลูจาก onvalue และ offvalue 
นัน่เอง โดยจะท างานรว่มกบัเมธอด IntVar() เมือ่ขอ้มลูใน onvalue/offvalue 
เป็นตวัเลข และท างานรว่มกบัเมธอด StringVar() เมือ่ขอ้มลูใน 
onvalue/offvalue เป็นสตรงิ เช่น Checkbutton(root, text = "Music", 
variable=IntVar(), onvalue=1, offvalue=0)  

 

Widget ชนิด Checkbutton มเีมธอดทีช่่วยสนบัสนุนการท างานคอื  

 เมธอด deselect() ท าหน้าทีเ่คลยีรค์่า Checkbutton ทีเ่ลอืกไว ้(turn-off) เช่น 
C = Checkbutton(root, text = "Music") 

C.deselect() 

 เมธอด flash() ท าหน้าทีว่าด Checkbutton ใหม ่เช่น 
C = Checkbutton(root, text = "Music") 

C.flash() 

 เมธอด invoke() จะบงัคบัใหท้ าค าสัง่หลงั command ทนัท ีเช่น 
C = Checkbutton(root, text = "Music", command=callBack) 

C.invoke() 

 เมธอด select() เซต็ (turn-on) ค่าใหก้บั Checkbutton เมือ่สถานะเดมิของ Checkbutton ไมถู่ก
เลอืกจะท าใหส้ถานะกลายเป็นถูกเลอืกแทน เช่น 
C = Checkbutton(root, text = "Music") 

C.select() 
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 เมธอด toggle() สลบัระหว่าง turn-on และ turn-off เมือ่สถานะเดมิของ Checkbutton ถูก
ก าหนดเป็น on เมือ่เรยีกเมธอด toggle() จะท าให ้Checkbutton กลายเป็น off เช่น 
C = Checkbutton(root, text = "Music") 

C.toggle() 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้านปุ่ ม แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.14 ดงันี้ 

Program Example 19.14: Checkbutton 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = tkinter.Tk() 

5 CheckVar1 = StringVar() 

6 CheckVar2 = IntVar() 

7  

8 def checkCallBack(): 

9     C1.select() 

10     C2.toggle() 

11     print(CheckVar1.get()) 

12     print(CheckVar2.get()) 

13      

14 C1 = Checkbutton(root, text = "Music", variable = CheckVar1, 

onvalue = "on", offvalue = "off", height=5, width = 20, 

command=checkCallBack) 

15 C2 = Checkbutton(root, text = "Video", variable = CheckVar2, 

onvalue = 1, offvalue = 0, height=5, width = 20, 

command=checkCallBack) 

16 C1.pack() 

17 C2.pack() 

18 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง ใหท้ดลองคลกิที ่Checkbutton และสงัเกตการ
เปลีย่นแปลง 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.14 แสดงการสรา้งและใชง้าน Checkbutton บรรทดัที ่5 เป็นการสรา้งตวั
แปรชื่อ CheckVar1 เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ค่าขอ้มลูชนิดสตรงิ ในทีน่ี้คอื 'on' หรอื 'off' ทีเ่กดิขึน้จากการคลกิ
ที ่Checkbutton (C1) โดยตวัแปรดงักล่าวสรา้งขึน้จากคลาสชื่อ StringVar() บรรทดัที ่6 เป็นการสรา้ง
ตวัแปรชื่อ CheckVar2 ซึง่เป็นชนิดจ านวนเตม็ ในทีน่ี้คอื 0 หรอื 1 ทีเ่กดิจากการคลกิ Checkbutton 
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(C2) โดยสรา้งมาจากคลาสชื่อ IntVar() บรรทดัที ่8 โปรแกรมสรา้งฟังชนัชื่อ checkCallBack() เพื่อ
ทดสอบการท างานของ Checkbutton C1 และ C2 โดยฟังชนัดงักล่าวเรยีกใชง้านเมธอด select() และ 
toggle() พรอ้มกบัพมิพค์่า CheckVar1 และ CheckVar2 ออกทางจะภาพเมือ่ผูใ้ชม้กีารคลกิที ่
Checkbutton 

 บรรทดัที ่14 สรา้ง Widget Checkbutton ชื่อ C1 ทีม่ขีอ้ความว่า 'Music' มคีวามสงูเท่ากบั 5 
ความกวา้งเท่ากบั 20 เมือ่ Checkbutton C1 ถูกคลกิเลอืกจะน าค่าใน onvalue ('on') เกบ็ไวใ้นตวัแปร 
CheckVar1 ทนัท ีแต่ถา้ C1 ไมถู่กเลอืก โปรแกรมจะน าค่า offvalue ('off') เกบ็ไวใ้นตวัแปร 
CheckVar1 แทน ใน Checkbutton C1 โปรแกรมฝังค าสัง่เอาไว ้ถา้มกีารคลกิที ่Checkbutton C1 
โปรแกรมจะเรยีกใชเ้มธอด checkCallBack() ทนัท ี(command=checkCallBack) 

 บรรทดัที ่15 สรา้ง Widget Checkbutton ชื่อ C2 ทีม่ขีอ้ความว่า 'Video' มคีวามสงูเท่ากบั 5 
ความกวา้งเท่ากบั 20 เมือ่ Checkbutton C2 ถูกคลกิเลอืกจะน าค่าใน onvalue (1) เกบ็ไวใ้นตวัแปร 
CheckVar2 ทนัท ีแต่ถา้ C2 ไมถู่กเลอืก โปรแกรมจะน าค่า offvalue (0) เกบ็ไวใ้นตวัแปร CheckVar2 
แทน ใน Checkbutton C2 โปรแกรมฝังค าสัง่เอาไว ้ถา้มกีารคลกิที ่Checkbutton C2 โปรแกรมจะ
เรยีกใชเ้มธอด checkCallBack() ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัในรปูดา้นบน 

 

5. Entry (น าเข้าข้อมลู)  

Entry คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นกล่องขอ้ความ เพื่อใชร้บัขอ้มลูจากผูใ้ชเ้ขา้มา
ประมวลผลในโปรแกรม เช่น การป้อนชื่อ-สกุล รหสัผ่าน เป็นตน้ รปูร่างของ Entry แสดงในรปู
ที ่19.17 

 

รปูที ่19.17 แสดงรปูแบบของ Entry บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Entry คอื  

e = Entry( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
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o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Entry  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื bg, 
bd, cursor, font, fg, highlightcolor, justify, relief และ state ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก 
Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
exportselection โดยปกตเิมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกขอ้ความภายใน Entry ขอ้มลูทีถู่กเลอืกจะถูกส่งไปเกบ็ไว้

ในคลปิบอรด์ (Clipboard) โดยอตัโนมตั ิเมือ่ไมต่อ้งการใหข้อ้มลูดงักล่าวถูก
ส่งไปยงัคลปิบอรด์ ใหก้ าหนด exportselection = 0 เช่น Entry(root, bd =5, 
exportselection=0) 

selectbackground ก าหนดสพีืน้หลงัของขอ้ความเมือ่ขอ้ความดงักล่าวถูก
เลอืก (highlight) เช่น Entry(root, bd =5, selectbackground="red") 

selectborderwidth ก าหนดขนาดความกวา้งของขอบรอบๆ ขอ้ความทีถู่กเลอืก 
(ค่าดฟีอลตค์อื 1 พกิเซล) เช่น Entry(root, bd=3, width=10, 
selectborderwidth=10) 

selectforeground ก าหนดสขีองขอ้ความใน Entry เมือ่ขอ้ความดงักล่าวถูก
เลอืก เช่น Entry(root, bd=3, width=10, selectforeground="red") 

show ขอ้ความทีป้่อนเขา้ไปใน Entry จะมลีกัษณะเป็น Clear text 
(ไมม่กีารเขา้รหสั) แต่บางครัง้ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งซ่อนขอ้ความดงักล่าว เช่น 
รหสัผ่าน เป็นตน้ สามารถก าหนดโดย show="*" เช่น Entry(root, bd=3, 
width=10, show="*") 

textvariable ก าหนดตวัแปรส าหรบัใชเ้กบ็ค่าทีเ่กดิขึน้จากการ
ป้อนขอ้มลูลงใน Entry โดยท างานรว่มกบัคลาส StringVar() เช่น  
entryVar = StringVar() 
Entry(root, bd=3, width=10, show="*", textvariable=entryVar) 

width ก าหนดขนาดความกวา้งของ Entry ทีแ่สดงผล เช่น 
Entry(root, bd=3, width=5) 

xscrollcommand เมือ่คาดว่าผูใ้ชง้านจะป้อนขอ้มลูเกนิความกวา้ง (Width) 
ของ Entry ทีก่ าหนดไว ้สามารถใช ้xscrollcommand (แทบ็สไลดใ์นแนวนอน) 
ท างานรว่มกบั Entry ได ้เชน่  
scrollbar = Scrollbar(root, orient=HORIZONTAL) 
Entry(root, bd=3, width=5, show="*", xscrollcommand=scrollbar.set) 
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Widget ชนิด Entry มเีมธอดทีช่่วยสนับสนุนการท างานคอื  

 เมธอด delete(first, last=None) ท าหน้าทีล่บตวัอกัษรออกจาก Entry โดยก าหนดต าแหน่ง
ตวัอกัษรเริม่ตน้ทีพ่ารามเิตอร ์first และต าแหน่งตวัอกัษรตวัสุดทา้ยในพารามเิตอร ์last ถา้ไมไ่ด้
ก าหนดค่าใหก้บัพารามเิตอร ์last ตวัอกัษรตวัแรกจะถูกลบเพยีวตวัเดยีวเท่านัน้ เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5, show="*") 

E.delete(0, END) 

 เมธอด get() ท าหน้าดงึขอ้มลูจาก Entry เป็นสตรงิ เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5, show="*") 

E.get() 

 เมธอด icursor(index) ก าหนดต าแหน่งของเคอรเ์ซอรใ์นขอ้ความของ Entry ผ่านพารามเิตอร ์
index เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.icursor(3) 

 เมธอด index(index) เลื่อนตวัชีไ้ปยงัต าแหน่งทีต่อ้งการของขอ้ความใน Entry เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.index(3) 

 เมธอด insert(index, s) เพิม่สตรงิในต าแหน่ง (index) ทีก่ าหนด เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.insert(3, "Hello") 

 เมธอด select_adjust(index) เมธอดนี้ถูกใชเ้พื่อยนืยนัว่าตวัอกัษรทีเ่ลอืกตรงตามทีร่ะบุไวจ้รงิๆ 
เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.select_adjust(3) 

 เมธอด select_clear() เคลยีรแ์ทบ highlight บนขอ้ความทีถู่กเลอืกใน Entry เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.select_clear() 

 เมธอด select_from(index) ก าหนดต าแหน่ง ANCHOR ดว้ย index เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.select_from(3) 

 เมธอด select_present() เมื่อขอ้ความถูกเลอืก (highlight) จะคนืค่าเป็น True แต่ไมถู่กเลอืกจะ
คนืค่าเป็น False เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.select_present() 

 เมธอด select_range(start, end) เลอืกช่วงของขอ้ความทีต่อ้งการ โดยก าหนดต าแหน่งเริม่ตน้ 
(start) และต าแหน่งสิน้สุด (end) เช่น 
E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.select_range(2, 4) 

 เมธอด select_to(index) เลอืกช่วงของขอ้ความตัง้แต่ ANCHOR ไปถงึตวัอกัษรตวัสุดทา้ย เช่น 
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E = Entry(root, bd=3, width=5) 

E.select_to(5) 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Entry แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.15 ดงันี้ 

Program Example 19.15: Entry 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4 entryVar = StringVar() 

5  

6 def deleteCallBack(): 

7     E1.delete(2, 4) 

8  

9 def insertCallBack(): 

10     E1.insert(3, "Hello") 

11      

12 def selectCallBack(): 

13     E1.select_range(2, 4) 

14  

15 def clearCallBack(): 

16     E1.select_clear() 

17  

18 def showCallBack(): 

19     print(entryVar.get()) 

20      

21 L1 = Label(root, text="Password:") 

22 L1.pack(side = LEFT) 

23 E1 = Entry(root, bd=3, width=10, textvariable=entryVar) 

24 E1.pack(side = LEFT) 

25 B1 = Button(root, text="delete", width=10, 

command=deleteCallBack) 

26 B1.pack() 

27 B2 = Button(root, text="insert", width=10, 

command=insertCallBack) 

28 B2.pack() 

29 B3 = Button(root, text="select", width=10, 

command=selectCallBack) 

30 B3.pack() 

31 B4 = Button(root, text="clear", width=10, 

command=clearCallBack) 

32 B4.pack() 

33 B5 = Button(root, text="show", width=10, 

command=showCallBack) 

34 B5.pack() 

35  

36 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง ใหท้ดลองป้อนขอ้มลูและคลกิเลอืกปุ่ มต่างๆ พรอ้มกบั
สงัเกตการเปลีย่นแปลง 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.15 แสดงการสรา้งและใชง้าน Entry บรรทดัที ่4 สรา้งตวัแปรชื่อ entryVar 
เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ค่าขอ้มลูชนิดสตรงิทีป้่อนลงใน Entry โดยตวัแปรดงักล่าวสรา้งขึน้จากคลาสชื่อ 
StringVar() บรรทดัที ่6 สรา้งฟังชนัชื่อ deleteCallBack() ท าหน้าทีล่บขอ้ความใน Entry โดยการระบุ
ต าแหน่งเริม่ตน้ (first) และสิน้สุด (last) ของขอ้ความดว้ยเมธอด delete(first, last) บรรทดัที ่9 สรา้งฟัง
ชนัชื่อ insertCallBack() ท าหน้าทีแ่ทรกหรอืเพิม่ขอ้ความลงใน Entry ดว้ยเมธอด insert(index, s) โดย 
index คอืต าแหน่งทีต่อ้งการเพิม่ขอ้ความลงใน Entry และ s คอืขอ้ความ บรรทดัที ่12 สรา้งฟังชนั 
selectCallBack() ท าหน้าทีเ่ลอืกช่วงของขอ้ความ (highlight) ใน Entry โดยใชเ้มธอด 
selectRange(start, end) บรรทดัที ่18 สรา้งฟังชนัชื่อ getCallBack() ท าหน้าทีแ่สดงผลขอ้มลูทีอ่ยูใ่น 
Entry ผ่านตวัแปรชนิดสตรงิชื่อ entryVar โดยใชเ้มธอด get() 

 บรรทดัที ่21 โปรแกรมสรา้ง Label เพื่อพมิพค์ าว่า 'Password' ออกจอภาพ บรรทดัที ่23 สรา้ง 
Entry ทีม่คีวามกวา้งของเท่ากบั 10 เมือ่ผูใ้ชป้้อนขอ้มลูใดๆ ลงใน Entry ขอ้ความเหล่าจะถูกเกบ็ไวใ้น
ตวัแปร entryVar (textvariable=entryVar) บรรทดัที ่25 สรา้งปุ่ มมขีอ้ความบนปุ่ มคอื 'delete' เมือ่ปุ่ ม
ดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั deleteCallBack() เขา้มาท างานทนัท ีบรรทดัที ่27 สรา้งปุ่ มมี
ขอ้ความคอื 'insert' เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั insertCallBack() บรรทดัที ่29 สรา้ง
ปุ่ มมขีอ้ความคอื 'select' เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั selectCallBack() บรรทดัที ่31 
สรา้งปุ่ มมขีอ้ความคอื 'clear' เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั clearCallBack() บรรทดัที ่
33 สรา้งปุ่ มมขีอ้ความคอื 'show' เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั showCallBack() 
ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นบน 

 

6. Label (เลเบลหรือป้ายช่ือ)  

Label คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นป้ายของขอ้ความ เพื่อใชแ้สดงขอ้ความต่างๆ 
ผูใ้ชง้านทราบ เช่น ป้ายชื่อผูใ้ชง้าน (User label) ป้ายชื่อรหสัผ่าน (Password label) เป็นตน้ 
รปูร่างของ Label แสดงในรปูที ่19.18 
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รปูที ่19.18 แสดงรปูแบบของเลเบลบนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Label คอื  

l = Label( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Label  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื bg, 
bd, cursor, font, fg, heigh, width, image, tjustify, padx, pady, relief, underline และ 
wraplength ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
anchor ก าหนดต าแหน่งการวาง Label โดยการก าหนดทศิคอื N, W, S, E 

เป็นตน้ (อ่านขอ้มลูเพิม่ในหวัขอ้ คุณสมบตัพิืน้ฐานของ Widgets) ค่าดฟีอลตค์อื 
วางกลางวนิโดวส ์ เช่น Label(root, anchor=NW, text="User Name:") 

text ก าหนดขอ้ความใหแ้สดงบน Label เช่น Label(root, text='User 
Name:', font=("Helvetica", 9), fg="red") 

bitmap ก าหนดรปูภาพบติแมบ็ทีต่อ้งการแสดงบน Label เช่น Label(root, 
bitmap="error", fg="red") 

textvariable ก าหนดตวัแปรส าหรบัใชเ้กบ็ขอ้ความของ Label โดยท างานรว่มกบัคลาส 
StringVar() เช่น  
labelVar = StringVar() 
Label(root, textvariable=labelVar, text='User Name:') 

 

คลาส StringVar() และคลาส IntVar() มเีมธอดส าคญัทีช่่วยสนบัสนุนการท างานของ Widgets คอื  

 เมธอด get() ท าหน้าทีด่งึขอ้มลูตากตวัแปรคลาส StringVar() และ IntVar() มาแสดงผล เช่น 
stringVariable = StringVar() 
Label(root, text="User Name:", textvariable=stringVariable) 

print(stringVariable.get()) # result = "User Name:" 
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 เมธอด set() ท าหน้าก าหนดขอ้ความใหมใ่หก้บั Label เช่น 
stringVariable = StringVar() 
Label(root, text="User Name:", textvariable=stringVariable) 

print(stringVariable.set("User:")) # result = "User" 

 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Label แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.16 ดงันี้ 

Program Example 19.16: Label 

1 from tkinter import * 

2 root = Tk() 

3  

4 userVar = StringVar() 

5 passwdVar = StringVar() 

6  

7 def showLoginInfo(): 

8     msg = userVar.get() + ":" + passwdVar.get() 

9     print(msg) 

10     messagebox.showinfo("Login info", msg) 

11  

12 def clearLogin(): 

13     userVar.set("") 

14     passwdVar.set("") 

15       

16 L1 = Label(root, text='User Name:') 

17 L1.grid(column=0, row=0, sticky=(W, E)) 

18 E1 = Entry(root, width=10, fg="red", textvariable=userVar) 

19 E1.grid(column=1, row=0, sticky=(W, E)) 

20 L2 = Label(root, text='Password:') 

21 L2.grid(column=0, row=1, sticky=(W, E)) 

22 E2 = Entry(root, width=10, show="*", fg="red", 

textvariable=passwdVar) 

23 E2.grid(column=1, row=1, sticky=(W, E)) 

24  

25 B1 = Button(root, text='Login', command=showLoginInfo) 

26 B1.grid(column=0, row=2, sticky=(W, E)) 

27 B2 = Button(root, text='Cancel', command=clearLogin) 

28 B2.grid(column=1, row=2, sticky=(W, E)) 

29  

30 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง ใหท้ดลองป้อนขอ้มลูและคลกิเลอืกปุ่ ม Login และ Cancel 
พรอ้มกบัสงัเกตการเปลีย่นแปลง 

 ต าแหน่งการวาง Widgets ต่างๆ ลงบน grid(column, row) แสดงไดด้งันี้ 

คอลมัน์/แถว คอลมัน์ 0 คอลมัน์ 1 
แถว 0 Widget L1 (User Name:) Widget E1 (ช่องรบัขอ้มลู 1) 
แถว 1 Widget L2 (Password:) Widget E2 (ช่องรบัขอ้มลู 2) 
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แถว 2 Widget B1 (ปุ่ ม Login) Widget B2 (ปุ่ ม Cancel) 
 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.16 แสดงการสรา้งและใชง้าน Label บรรทดัที ่4 และ 5 สรา้งตวัแปรชื่อ 
userVar และ passwordVar เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็ค่าขอ้มลูชนิดสตรงิทีป้่อนลงใน Entry ของ User Name 
และ Password ตามล าดบั บรรทดัที ่7 สรา้งฟังชนัชื่อ showLoginInfo() ท าหน้าทีแ่สดงชื่อผูใ้ชง้านและ
รหสัผ่านดว้ยกล่องขอ้ความชื่อ "Login info"  และพมิพข์อ้มลูออกทาง Python shell ดว้ย บรรทดัที ่12 
สรา้งฟังชนัชื่อ clearLogin() ท าหน้าทีล่บชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านออกจาก Entry 

 บรรทดัที ่16 โปรแกรมสรา้ง Label เพื่อพมิพค์ าว่า 'User Name:' ออกจอภาพ บรรทดัที ่18 
สรา้ง Entry ทีม่คีวามกวา้งของเท่ากบั 10, ตวัอกัษรทีป้่อนจะถูกก าหนดใหเ้ป็นสแีดง และขอ้มลูทีป้่อนจะ
เกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ userVar (textvariable=userVar) บรรทดัที ่20 สรา้ง Label เพื่อพมิพค์ าว่า 
'Password:' ออกจอภาพ บรรทดัที ่22 สรา้ง Entry ทีม่คีวามกวา้งของเท่ากบั 10 ขอ้มลูทีป้่อนจะถูก
เขา้รหสัดว้ยตวัอกัษร '*' และเกบ็ขอ้มลูไวใ้นตวัแปรชื่อ passwdVar บรรทดัที ่25  สรา้งปุ่ มทีม่ขีอ้ความ
บนปุ่ มคอื 'Login' เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั showLoginInfor() เขา้มาท างานทนัท ี
บรรทดัที ่27 สรา้งปุ่ มมขีอ้ความคอื 'Cancel' เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั 
clearLogin() ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นบน 

 

7. Listbox  

Listbox คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นรายการของสมาชกิทีส่่วนใหญ่มตีวัเลอืกมากกว่า 1 
ตวัเลอืก โดยผูใ้ชง้านสามารถเลอืกสมาชกิจากรายการดงักล่าวไดเ้พยีงตวัเดยีวเท่านัน้ เช่น 
ประเทศทีอ่าศยัอยู ่ค าน าหน้าชื่อ เป็นตน้ รปูรา่งของ Listbox แสดงในรปูที ่19.19 
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รปูที ่19.19 แสดงรปูแบบของ Listbox บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Listbox คอื  

l = Listbox( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Listbox  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื bg, 
bd, cursor, font, fg, highlightcolor, highlightthickness, justify, relief ส าหรบั option ที่
แตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
selectbackground ก าหนดสขีอ้ความใน Listbox เมือ่สมาชกิถูกเลอืก เช่น 

Listbox(root, selectbackground="red") 
selectmode ก าหนดคุณสมบตัวิ่าจะเลอืกสมาชกิจาก Listbox อยา่งไร โดยมโีหมด

ใหเ้ลอืกดงันี้คอื  
 

 BROWSE: เลอืกสมาชกิไดเ้พยีงตวัเดยีว เมือ่ลากเมาส ์(drag) แทบ็ส ี
(highlight) จะวิง่ไปพรอ้มๆ กบัเมาส์ 

 SINGLE: เลอืกสมาชกิไดเ้พยีงตวัเดยีว และไมส่ามารถลากเมาสไ์ด้ 
 MULTIPLE: เลอืกสมาชกิไดม้ากกว่า 1 ตวั โดยการคลกิเลอืกสมาชกิ

แต่ละตวั ไมส่ามารถลากเมาสเ์พื่อเลอืกสามาชกิหลายๆ ตวั พรอ้มกนั
ได ้

 EXTENDED: เลอืกสมาชกิไดม้ากกว่า 1 ตวั โดยการลากเมาสเ์พื่อ
เลอืกสามาชกิหลายๆ ตวั พรอ้มกนัได้ 

เช่น Listbox(root, selectmode=EXTENDED) 
xscrollcommand สรา้งแทบ็สไลดแ์นวนอน (HORIZONTAL) ใหก้บั Listbox เช่น  
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xscrollbar = Scrollbar(root, orient=VERTICAL) 
xscrollbar.pack(side=BOTTOM, fill=X) 
Listbox(root, selectmode=EXTENDED, xscrollcommand=xscrollbar.set) 

yscrollcommand สรา้งแทบ็สไลดแ์นวตัง้ใหก้บั Listbox (VERTICAL) เช่น 
 

yscrollbar = Scrollbar(root, orient=VERTICAL) 
yscrollbar.pack(side=RIGHT, fill=Y) 
Listbox(root, selectmode=EXTENDED, yscrollcommand=yscrollbar.set) 

 

Widget ชนิด Listbox มเีมธอดทีช่่วยสนบัสนุนการท างานคอื  

 เมธอด selection_set(first, last) ท าหน้าทีเ่ลอืกช่วงสมาชกิทีต่อ้งการ โดยใชก้ าหนดต าแหน่ง
สมาชกิตวัแรกในพารามเิตอร ์first และสมาชกิตวัสุดทา้ยคอื last ถา้ระบุเฉพาะ first แสดงว่า
เลอืกสมาชกิจาก Listbox เพยีวตวัเดยีวเท่านัน้ เช่น 
Lb1 = Listbox(root) 

Lb1.insert(1, "Python") 

Lb1.insert(2, "Perl") 

Lb1.pack() 

Lb1.selection_set(1) #Select only member form Listbox 

Lb1.selection_set(0, END) #Select all member  

 เมธอด curselection() ท าหน้าทีด่งึขอ้มลูสมาชกิทีถู่กเลอืกใน Listbox ค่าทีส่่งกลบัจะเป็นขอ้มลู
ชนิดทพัเพลิ แต่ถา้สมาชกิใน Listbox ไมไ่ดถู้กเลอืกไวจ้ะส่งค่ากลบัเป็นทพัเพลิทีว่่างเปล่า เช่น 
Lb1 = Listbox(root) 

Lb1.insert(1, "Python") 

Lb1.insert(2, "Perl") 

Lb1.insert(3, "C") 

Lb1.pack() 

Lb1. selection_set(0, 1) 
print(Lb1.curselection()) 

ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื (0, 1)  

 เมธอด delete(first, last=None) ลบสมาชกิออกจาก Listbox ถา้ก าหนดต าแหน่ง first และ last 
แสดงว่าเป็นการลบสมาชกิแบบช่วง แต่ถา้ก าหนดเฉพาะ first จะเป็นการลบสมาชกิจาก 
Listbox เพยีงตวัเดยีวเท่านัน้ เช่น 
Lb1 = Listbox(root) 

Lb1.insert(1, "Python") 

Lb1.insert(2, "Perl") 

Lb1.insert(3, "C") 

Lb1.pack() 

Lb1. delete(1, 2) 
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 เมธอด get(first, last=None) ดงึสมาชกิจาก Listbox ถา้ก าหนดต าแหน่ง first และ last แสดงว่า
เป็นการดงึสมาชกิแบบช่วง แต่ถา้ก าหนดเฉพาะ first จะเป็นการดงึสมาชกิจาก Listbox เพยีง
ตวัเดยีวเท่านัน้ ค่าทีส่่งคนืจากเมธอดดงักล่าวเป็นชนิดทพัเพลิ เช่น 
Lb1 = Listbox(root) 

Lb1.insert(1, "Python") 

Lb1.insert(2, "Perl") 

Lb1.insert(3, "C") 

Lb1.pack() 

Lb1. get(1, 2) 

ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื ('Perl', 'C') 

 เมธอด index(i) ก าหนดต าแหน่งตวัชีด้ว้ย index เช่น 
Lb1. index(1) 

 เมธอด insert(index, *elements) เพิม่สมาชกิตัง้แต่ 1 – n ตวั ลงใน Listbox โดยสามารถ
ก าหนดต าแหน่งทีจ่ะเพิม่ดว้ย index ถา้ตอ้งการเพิม่สมาชกิในต าแหน่งทา้ยของ Listbox ใหท้ า
การก าหนด index เป็น END เช่น 
Lb1 = Listbox(root) 

Lb1.insert(1, "Python") 

Lb1.insert(2, "Perl") 

Lb1.insert(3, "C") 

Lb1.pack() 

elements = ("C++", "Prolog") 

for item in elements: 

    Lb1.insert(END, item) 

 เมธอด nearest(y) ดงึค่าต าแหน่งบนสุดของ Listbox เช่น 
Lb1.nearest(1) 

 เมธอด see(index) เปลีย่นต าแหน่งของ Listbox โดยอา้งองิจาก index เช่น 
Lb1.see(2) 

 เมธอด size() ค านวณจ านวนสมาชกิทีม่ที ัง้หมดใน Listbox เช่น 
Lb1.size() 

 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Listbox แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.17, 19.18 ดงันี้ 

Program Example 19.17: Listbox 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = Tk() 

5  

6 Lb1 = Listbox(root) 

7 Lb1.insert(1, "Python") 

8 Lb1.insert(2, "Perl") 

9 Lb1.insert(3, "C") 

10 Lb1.insert(4, "PHP") 
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11 Lb1.insert(5, "JSP") 

12 Lb1.insert(6, "Ruby") 

13  

14 Lb1.pack() 

15 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.17 แสดงการสรา้งและใชง้าน Listbox บรรทดัที ่6 สรา้ง Listbox ในหน้าต่าง
หลกั บรรทดัที ่7 – 12 เป็นการเพิม่สมาชกิใหก้บั Listbox คอื 'Python', 'Perl', 'C', 'PHP', 'JSP' และ 
'Ruby' ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงดงัรปูดา้นบน 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.18 เป็นการประยกุต ์Listbox เขา้กบั scrollbar และ button ดงันี้ 

Program Example 19.18: Applied Listbox, Scrollbar, Button 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  

4 root = Tk() 

5  

6 def insertMember(): 

7     elements = ("C++", "Prolog") 

8     for item in elements: 

9         Lb1.insert(END, item) 

10  

11 def deleteMember(): 

12     Lb1.delete(0, END) 

13      

14 xscrollbar = Scrollbar(root, orient=HORIZONTAL) 

15 yscrollbar = Scrollbar(root, orient=VERTICAL) 

16 xscrollbar.pack(side=BOTTOM, fill=X) 

17 yscrollbar.pack(side=RIGHT, fill=Y) 

18 Lb1 = Listbox(root, selectmode=EXTENDED, 

xscrollcommand=xscrollbar.set) 

19 Lb1.insert(1, "Python") 

20 Lb1.insert(2, "Perl") 

21 Lb1.insert(3, "C") 

22 Lb1.insert(4, "PHP") 

23 Lb1.insert(5, "JSP") 

24 Lb1.insert(6, "Ruby") 

25 Lb1.insert(7, "ASP") 

26 Lb1.insert(8, "JAVA") 

27 Lb1.insert(9, "HTML") 

28 Lb1.pack() 



 

ห น้ า  522 

 

29 B1 = Button(root, text="Insert", command=insertMember) 

30 B2 = Button(root, text="Delete", command=deleteMember) 

31 B1.pack(side=LEFT) 

32 B2.pack(side=LEFT) 

33  

34 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง ใหท้ดลองคลกิเลอืกปุ่ มต่างๆ พรอ้มกบัสงัเกตการ
เปลีย่นแปลง 

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.18 บรรทดัที ่6 สรา้งเมธอดชื่อ insertMember() เพื่อท าหน้าทีเ่พิม่สมาชกิ
ใหก้บั Listbox ทลีะค่าตามล าดบั (เพิม่ขอ้ความว่า "C++" และ "Prolog") โดยเพิม่ต่อทา้ยรายการของ 
Listbox บรรทดัที ่11 สรา้งฟังชนัชื่อ deleteMember() ท าหน้าทีล่บสมาชกิทัง้หมดใน Listbox 
(delete(0, END)) บรรทดัที ่14 สรา้งแทบ็สไลดใ์นแนวนอน (HORIZONTAL Scrollbar) ชื่อว่า 
xscrollbar บรรทดัที ่15 สรา้งแทบ็สไลดใ์นแนวตัง้ (VERTICAL) ชื่อว่า yscrollbar  

 บรรทดัที ่18 โปรแกรมสรา้ง Listbox ชื่อว่า Lb1 โดยผูใ้ชส้ามารถเลอืกสมาชกิจาก Listbox ได้
มากกว่า 1 รายการ (selectmode=EXTENDED) และ Listbox ดงักล่าวมแีทบ็สไลดอ์ยูท่างดา้นขวาของ 
Listbox จากนัน้บรรทดัที ่19 – 27 ท าการเพิม่สมาชกิเขา้ไปใน Listbox ทลีะรายการ โดยเริม่จาก 
"Python" และไปสิน้สุดที ่"HTML" บรรทดัที ่29 สรา้งปุ่ มชื่อ B1 มขีอ้ความว่า "Insert" เมือ่ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม
ดงักล่าวโปรแกรมจะเรยีกใชฟั้งชนั insertMember() เขา้มาท างานทนัท ีบรรทดัที ่30 สรา้งปุ่ มชื่อ B2 มี
ขอ้ความว่า "Delete" เมือ่ผูใ้ชค้ลกิปุ่ มดงักล่าวโปรแกรมจะเรยีกใชฟั้งชนั deleteMember() เขา้มาท างาน 
ผลการท างานแสดงดงัรปูขา้งบน 

 

8. Menubutton 

Menubutton คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นเมนูแบบเลื่อนลงเมือ่ผูใ้ชค้ลกิเลอืก เมนู
ดงักล่าวจะคงอยูต่ลอดไปจนกว่าจะปิดโปรแกรม ผูใ้ชส้ามารถเลอืกรายการใดรายการหนึ่งใน 
Menubutton โดยการคลกิทีร่ายการทีต่อ้งการ แสดงในรปูที ่19.20 
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รปูที ่19.20 แสดงรปูแบบของ Menubutton 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Menubutton คอื  

me = Menubutton( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Menubutton  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื 
activebackground, activeforeground, anchor, bg, bitmap, bd, cursor, font, fg, heigh, 
width, image, justify, padx, pady, relief, state, text, textvariable, underline และ 
wraplength ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
direction ก าหนดต าแหน่งของเมนูทีต่อ้งการแสดงผล ถา้ก าหนดเป็น 

LEFT เมนูจะปรากฎทางดา้นซา้ยของปุ่ มทีก่ าลงัแสดงผล 
ถา้ก าหนดเป็น RIGHT เมนูจะปรากฎทางดา้นขวาของปุ่ ม ถา้ก าหนดเป็น 
"above" เมนูจะแสดงดา้นบนของปุ่ ม ส าหรบัค่าดฟีอลตค์อื "below" เช่น 
Menubutton(root, text="Colors", relief=RAISED, direction=RIGHT) 

disabledforeground สขีองตวัอกัษรใน Menubutton จะไมถู่กใชง้าน เช่น Menubutton(root, 
text="Colors", disabledforeground="black") 

menu ก าหนดเมนูยอ่ยทีส่มัพนัธก์บั Menubutton เช่น  
mb = Menubutton(root, text="Colors", relief=RAISED) 

mb.menu.add_checkbutton(label="Red") 
mb.menu.add_checkbutton(label="Green") 

 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Menubutton แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.19 ดงันี้ 

Program Example 19.19: Menubutton 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3  
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4 root = Tk() 

5  

6 mb = Menubutton(root, text="Colors", relief=RAISED, 

direction=RIGHT) 

7 mb.grid() 

8 mb.menu = Menu(mb, tearoff=0) 

9 mb["menu"] = mb.menu 

10  

11 mb.menu.add_checkbutton(label="Red") 

12 mb.menu.add_checkbutton(label="Green") 

13  

14 mb.pack() 

15 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.19 แสดงการสรา้งและใชง้าน Menubutton บรรทดัที ่6 สรา้ง Menubutton 
ชื่อ mb โดยเมนูดงักล่าวมขีอ้ความคอื "Colors" และเมนูยอ่ยจะปรากฎทางดา้นขวาของเมนู "Colors" 
บรรทดัที ่8 สรา้งเมนูยอ่ยภายใน Menubutton บรรทดัที ่11 และ 12 เพิม่รายการในเมนูยอ่ยชื่อ "Red" 
และ "Green" ตามล าดบั 

 

9. Message (ข้อความ) 

Message คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นขอ้ความเพื่ออธบิายบางสิง่บางอยา่งในโปรแกรม 
(โดยแกไ้ขไมไ่ด)้ คลา้ยกบั Label แต่แตกต่างกนัคอื Message จะถูกปรบัขนาดการแสดงผลให้
เหมาะสมโดยอตัโนมตั ิแสดงในรปูที ่19.21 

 

รปูที ่19.21 แสดงรปูแบบของ Message 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Message คอื  

me = Message( root, option=value, ... ) 



 

ห น้ า  525 

 

 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Message  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื 
anchor, bg, bitmap, bd, cursor, font, fg, heigh, image, justify, padx, pady, relief, text, 
textvariable, underline, width และ wraplength  

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Message แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.20 ดงันี้ 

Program Example 19.20: Message 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4  

5 var = StringVar() 

6 me = Message(root, textvariable=var, relief=RAISED ) 

7  

8 var.set("Hello!! Welcome to Python Programming?") 

9 me.pack() 

10 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.20 แสดงการสรา้งและใชง้าน Message บรรทดัที ่5 สรา้งตวัแปรชื่อ var 
เป็นชนิดสตรงิ ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูของ Message บรรทดัที ่6 สรา้ง Message ชื่อ me โดยไมม่ขีอ้ความ
ใดๆ แสดงออกจอภาพ การควบคุมการแสดงผลจะขึน้อยูก่บัตวัแปรทีถู่กก าหนดใน textvariable นัน่คอื
ตวัแปรชื่อ var นัน่เอง บรรทดัที ่8 ก าหนดขอ้ความใหมว่่า " Hello!! Welcome to Python 
Programming?" โดยใชเ้มธอด set() ใหก้บัตวัแปร var ส่งผลให ้Message เปลีย่นเป็นขอ้ความใหมท่ี่
ก าหนดขึน้ทนัท ี

 

10. Menu 
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Menu คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นเมนูยอ่ย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื เมนูแบบ pop-
up, toplevel และ pull-down ตวัอยา่งเช่น เมนู File, Edit, Option, Windows และ Help เป็นตน้ 
ดงัแสดงในรปูที ่19.22 

 

รปูที ่19.22 แสดงรปูแบบของ Menu 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Menu คอื  

me = Menu( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Menu  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื 
activebackground, activeforeground, bg, bd, cursor, disabledforeground, font, fg, relief, 
image ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
activeborderwidth ก าหนดขนาดความกวา้งของกรอบเมนู เมือ่ผูใ้ชค้ลกิเลอืกเมนู 

(ดฟีอลตเ์ท่ากบั 1 พกิเซล) เช่น Menu(root, 
activeborderwidth=5) 

postcommand ก าหนดใหเ้มนูเรยีกใชเ้มธอดหรอืฟังชนั เมือ่มผีูใ้ชค้ลกิ
เลอืกเมนูดงักล่าว เช่น 

Menu(root, postcommand=donothing) 
selectcolor ก าหนดสขีองปุ่ ม checkbutton หรอื radiobutton เมือ่ปุ่ มเหล่านี้

ถูกเลอืก เช่น Menu(root, selectcolor="red") 
tearoff โดยปกต ิเมือ่เพิม่รายการของเมนูยอ่ยเขา้ไปในเมนู

หลกัจะเพิม่ในต าแหน่งที ่1 แต่เมือ่ก าหนดให ้tearoff=0 
จะสามารถเพิม่เมนูยอ่ยในต าแหน่งที ่0 ได ้และเมนู
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ยอ่ยนัน่ๆ จะสามารถแสดงผลเป็นอสิระจากเมนูหลกัได ้เช่น Menu(menubar, 
tearoff=1) 
 

title ก าหนดขอ้ความ title ใหก้บั Menu Widget 
 

Widget ชนิด Menu มเีมธอดทีช่่วยสนับสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด add_command(options) สรา้งเมนูยอ่ยในเมนูหลกั เช่น 
menubar = Menu(root) 

filemenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

filemenu.add_command(label="New", command=donothing)  

 เมธอด add_radiobutton(options) สรา้งเมนูชนิด checkbutton ในเมนูหลกั เช่น 
menubar = Menu(root) 

filemenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

filemenu.add_radiobutton(label="Exit", selectcolor="red")  
 เมธอด add_checkbutton(options) สรา้งเมนูชนิด checkbutton ในเมนูหลกั เช่น 

menubar = Menu(root) 

filemenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

filemenu.add_checkbutton(label="Exit", selectcolor="red") 

 เมธอด add_cascade(options) เพิม่ชุดของเมนูยอ่ยทีเ่รยีงต่อเนื่องกนัในเมนูหลกั เช่น 
menubar = Menu(root) 

filemenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

filemenu.add_command(label="New", command=donothing) 

filemenu.add_command(label="Open", command=donothing) 

filemenu.add_command(label="Save", command=donothing) 

menubar.add_cascade(label="File", menu=filemenu) 

 เมธอด add_separator() สรา้งเสน้เพื่อแยกเมนูยอ่ยออกจากกนั เช่น 
filemenu.add_separator() 

 เมธอด add(type, options) เพิม่เมนูยอ่ยเขา้ไปยงัเมนูหลกัแบบต่อทา้ย (append) โดย type คอื
ชนิดของเมนูต่างๆ เช่น cascade (submenu), checkbutton, radiobutton, หรอื separator และ 
options เช่น font, foreground หรอื image เป็นตน้ 

 เมธอด delete(startindex [,endindex]) ลบช่วงรายการในเมนูยอ่ย โดยระบุรายการแรกใน 
startindex และรายการตวัสุดทา้ยใน endindex เช่น 
editmenu.delete(2, 4) 

 เมธอด entryconfig(index, options) เมือ่เมนูยอ่ยถูกสรา้งขึน้แลว้ สามารถแกไ้ขคุณสมบตัขิอง
เมนูยอ่ยเหล่านัน้ ผ่านเมธอด entryconfig() โดยอา้งดว้ย index เช่น 
filemenu.entryconfig(1, label="Test") 

 เมธอด index(item) ส่งค่ากลบัเป็นต าแหน่งของเมนูยอ่ยทีเ่ลอืก เช่น 
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filemenu.index(2) 

 เมธอด insert_separator(index) เพิม่เสน้ส าหรบัแบ่งเมนูยอ่ย โดยการระบุต าแหน่งทีต่อ้งการ
แทรกเสน้ดงักล่าว เช่น 
filemenu.insert_separator(2) 

 เมธอด invoke(index) เรยีกใชค้ าสัง่ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมนูทีเ่รยีกใชง้าน ถา้เป็นเมนูแบบ 
checkbutton เมธอดดงักล่าวจะท าหน้าทีส่ลบัระหว่างปุ่ มถูกเลอืก (set) หรอืถูกยกเลกิ 
(cleared) ถา้เมนูเป็นแบบ radiobutton จะถูกเซค็หรอืยกเลกิ เช่น 
filemenu.invoke(2) 

 เมธอด type(index) ส่งค่ากลบัเป็นชนิดของเมนูยอ่ย เช่น ascade", "checkbutton", 
"command", "radiobutton", "separator", or "tearoff" เป็นตน้ 
filemenu.type(2) 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Menu แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.21 ดงันี้ 

Program Example 19.21: Menu 

1 from tkinter import * 

2  

3 def donothing(): 

4    filewin = Toplevel(root) 

5    button = Button(filewin, text="Do nothing button") 

6    button.pack() 

7     

8 root = Tk() 

9 menubar = Menu(root) 

10 #To create File menu  

11 filemenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

12 filemenu.add_command(label="New", command=donothing) 

13 filemenu.add_command(label="Open", command=donothing) 

14 filemenu.add_command(label="Save", command=donothing) 

15 filemenu.add_command(label="Save as...", command=donothing) 

16 filemenu.add_command(label="Close", command=donothing) 

17 filemenu.add_separator() 

18 filemenu.add_command(label="Exit", command=root.destroy) 

19  

20 menubar.add_cascade(label="File", menu=filemenu) 

21  

22 #To create Edit menu  

23 editmenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

24 editmenu.add_command(label="Undo", command=donothing) 

25 editmenu.add_separator() 

26 editmenu.add_command(label="Cut", command=donothing) 

27 editmenu.add_command(label="Copy", command=donothing) 

28 editmenu.add_command(label="Paste", command=donothing) 

29 editmenu.add_command(label="Delete", command=donothing) 

30 editmenu.add_command(label="Select All", command=donothing) 

31  

32 menubar.add_cascade(label="Edit", menu=editmenu) 

33  
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34 #To create Help menu  

35 helpmenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

36 helpmenu.add_command(label="Help Index", command=donothing) 

37 helpmenu.add_command(label="About...", command=donothing) 

38  

39 menubar.add_cascade(label="Help", menu=helpmenu) 

40  

41 root.config(menu=menubar) 

42 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

   
จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.21 แสดงการสรา้งและใชง้านเมนู บรรทดัที ่5 สรา้งฟังชนัชื่อว่า donoting() 
ท าหน้าทีส่รา้งหน้าต่างวนิโดวสใ์หม่ทีเ่ป็นอสิระจากวนิโดวสห์ลกั โดยฟังชนัดงักล่าวสรา้งปุ่ มและพมิพ์
ขอ้ความบนปุ่ มว่า "Do nothing button" บรรทดัที ่9 สรา้งวนิโดวสห์ลกัพรอ้มกบัเมนูหลกัชื่อว่า 
menubar เพื่อใชส้ าหรบัรองรบัเมนูยอ่ยทีจ่ะสรา้งขึน้ในค าสัง่ล าดบัถดัไป 

 บรรทดัที ่11 สรา้งเมนูยอ่ยชุดแรกมชีื่อว่า filemenu บนเมนูหลกั (Menubar) โดยเมนูยอ่ย
ดงักล่าวจะถูกเพิม่ในต าแหน่งแรกของเมนูหลกัได ้(tearoff=0) บรรทดัที ่12 – 16 สรา้งรายการของเมนู
ยอ่ยโดยเริม่จาก "New", "Open", "New", "Save", …, "Close" ตามล าดบั บรรทดัที ่17 สรา้งเสน้
ส าหรบัแบ่งหมวดหมูข่องเมนูยอ่ยออกจากกนั บรรทดัที ่18 สรา้งเมนูยอ่ยชื่อว่า "Exit" เมือ่ผูใ้ชง้านกด
ปุ่ มดงักล่าว โปรแกรมจะยตุกิารท างานทนัท ี(command=root.destroy) บรรทดัที ่20 เพิม่เมนูยอ่ยที่
สรา้งขึน้ชื่อว่า filemenu เขา้ไปยงัเมนูหลกั ในลกัษณะแบบล าดบัชัน้คลา้ยน ้าตก (Cascade) เมนูหลกั
ดงักล่าวมชีื่อว่า "File" 

 บรรทดัที ่23 สรา้งเมนูหลกัชื่อว่า "Edit" เพื่อรองรบัเมนูยอ่ยๆ ทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ข
แฟ้ม เช่น "Cut", "Copy", "Paste" และเสน้แยก (separator) ตามล าดบั (บรรทดัที ่24 - 30) ในบรรทดัที ่
32 เพิม่รายการเมนูยอ่ยทีส่รา้งขึน้ในเมนูหลกัชื่อ "Edit" ดว้ยเมธอด add_cascade(label="Edit", 
menu=editmenu) บรรทดัที ่35 – 39 สรา้งเมนูยอ่ยทีท่ าหน้าทีเ่กี่ยวกบัการช่วยเหลอื (Help) ค าสัง่ทีใ่ช้
งานจะคลา้ยกบัการสรา้งเมนู File และ Edit บรรทดัที ่41 เป็นการกระตุน้ใหว้นิโดวสห์ลกัอพัเดทเมนู
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หลกั เพื่อใหทุ้กอยา่งท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยเมธอด root.config(menu=menubar) ซึง่จะตอ้งกระท า
ทุกครัง้เมือ่สรา้งเมนูต่างๆ เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

11. Radiobutton 

Radiobutton คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นปุ่ มกลมมชี่องว่างอยูภ่ายใน เมือ่ถูกเลอืกจะ
เปลีย่นสถานะเป็นสทีีท่บึขึน้ Radiobutton ส่วนใหญ่จะถูกสรา้งเป็นกลุ่มของตวัเลอืก เพื่อให้
ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกรายการใดรายการหนึ่งเพยีงรายการเดยีวเท่านัน้ เช่น เลอืกค าน าหน้าชื่อ 
ชาย, นางสาว, นาง เป็นตน้ ดงัแสดงในรปูที ่19.23 

 

รปูที ่19.23 แสดงรปูแบบของ Radiobutton บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Radiobutton คอื  

r = Radiobutton( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Radiobutton  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื 
activebackground, activeforeground, anchor, bg, bitmap, borderwidth, command, cursor, 
font, fg, height, highlightbackground, highlightcolor, image, justify, padx, pady, relief, 
selectcolor, selectimage, state, text, textvariable, underline, width, wraplength ส าหรบั 
option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
value ก าหนดค่าใหก้บั Radiobutton และจะสมัพนัธก์บั variable เช่น ถา้ก าหนดค่าใน value 

เท่ากบัจ านวนเตม็ (int) ตวัแปร variable จะตอ้งเป็นจ านวนเตม็ดว้ย ในกรณขีองสตรงิกม็ี
ลกัษณะเช่นเดยีวกนั เช่น 
var = IntVar(), str = StringVar()  
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Radiobutton(root, text="Mr.", variable=var, value=1) 
Radiobutton(root, text="Mr.", variable=str, value="Mr") 

variable ก าหนดตวัแปรทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากการท างานของ Radiobutton (ใชไ้ดท้ัง้
สตรงิและจ านวนเตม็) ส าหรบัตวัอยา่งเหมอืนกบั value 

Widget ชนิด Radiobutton มเีมธอดทีช่่วยสนบัสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด deselect() เคลยีรค์่ารายการทีเ่ลอืกไวใ้น Radiobutton 

 เมธอด flash() วาด Radiobutton ใหม่  

 เมธอด select() ก าหนดค่าใหก้บั Radiobutton 
 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Radiobutton แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.22 ดงันี้ 

Program Example 19.22: Radiobutton 

1 from tkinter import * 

2  

3 def sel(): 

4    selection = "You selected the option " + str(var.get()) 

5    label.config(text = selection) 

6  

7 root = Tk() 

8 var = IntVar() 

9 R1 = Radiobutton(root, text="Mr.", variable=var, value=1, 

command=sel) 

10 R1.pack(anchor = W) 

11  

12 R2 = Radiobutton(root, text="Miss.", variable=var, value=2, 

command=sel) 

13 R2.pack(anchor = W) 

14  

15 R3 = Radiobutton(root, text="Mrs.", variable=var, value=3, 

command=sel) 

16 R3.pack(anchor = W) 

17  

18 label = Label(root) 

19 label.pack() 

20 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.22 แสดงการสรา้งและใชง้าน Radiobutton บรรทดัที ่3 สรา้งฟังชนัชื่อว่า 
sel() ท าหน้าทีก่ าหนดขอ้ความใหมใ่หก้บั Label เป็น "You selected the option" ตามดว้ยค่าทีเ่กบ็อยู่
ในตวัแปร var (var.get()) โดยใชเ้มธอด Label.config() บรรทดัที ่8 สรา้งตวัแปรชื่อ var เป็นชนิด
จ านวนเตม็ ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการใดๆ บน Radiobutton บรรทดัที ่9 สรา้ง 
Radiobutton ชื่อ R1 มขีอ้ความว่า "Mr." มคี่าเท่ากบั 1 (value=1) เมือ่มกีารคลกิเลอืกปุ่ ม Radiobuttion 
ดงักล่าว ผลลพัธจ์าก value จะถูกน ามาเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ var (variable=var) เมือ่ปุ่ มดงักล่าวถูกคลกิ
เลอืก โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั ชื่อว่า sel() มาท างานทนัท ี(command=sel)  

 บรรทดัที ่12 และ 15 สรา้ง Radiobutton ชื่อ R1 และ R2 มขีอ้ความว่า "Miss." และ "Mrs." 
โดยมคี่าเท่ากบั 2 และ 3 ตามล าดบั เมือ่คลกิเลอืกปุ่ มทัง้สอง โปรแกรมจะเรยีกใชง้านฟังชนั sel() 
เช่นเดยีวกบัเมนู R1 บรรทดัที ่18 สรา้ง Label ชื่อ label เพื่อแสดงผลลพัธจ์ากการคลกิเลอืกปุ่ มใน 
Radiobutton ออกจอภาพ ผลการท างานของโปรแกรมแสดงดงัรปูดา้นบน 

 

12. Scale 

Scale คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเลื่อนสไลดข์ึน้ลงหรอืซา้ยขวาได ้เพื่อท าหน้าทีแ่สดง
ขอบเขตของขอ้มลูทีผู่ใ้ชต้อ้งการ เช่น ปรบัขนาดความเขม้ของส ีความสว่าง ความคมชดั เป็น
ตน้ ดงัแสดงในรปูที ่19.24 

 

รปูที ่19.24 แสดงรปูแบบของ Scale บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Scale คอื  

s = Scale( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Scale  
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Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื 
activebackground, bg, bd, command, cursor, font, fg, highlightbackground, 
highlightcolor, length, relief, state, variable, width ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets 
ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
digits เป็น Option ทีใ่ชส้ าหรบัแสดงรปูแบบของสเกล (scale) ม ี3 รปูแบบ

คอื จ านวนเตม็ (IntVar), จ านวนจรงิ (DoubleVar(float)), และสตรงิ (StringVar) เช่น 
Scale(root, digits=4, orient=HORIZONTAL) 

from_ เป็นเลขจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิทีใ่ชก้ าหนดขอบเขตเริม่ตน้ของ
สเกล เช่น Scale(root, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL) 

label  แสดงขอ้ความก ากบัสเกล ขอ้ความจะปรากฎที่มมุดา้นซา้ยบนเมือ่
สเกลเป็นชนิดแนวนอน, ขอ้ความจะปรากฎมุมดา้นขวาบนเมือ่สเกล

เป็นชนิดแนวตัง้ ค่าดฟีอลตจ์ะไมแ่สดงขอ้ความ เช่น Scale(root, label="Scale", 
orient=HORIZONTAL) 

orient ก าหนด orient=HORIZONTAL เมือ่ตอ้งการใหส้เกลวางอยูใ่น
แนวนอน (แนวแกน x) และ orient=VERTICAL เมือ่ตอ้งการสรา้งสเกลในแนวตัง้ 
(แกน y) ค่าดฟีอลตเ์ป็นสเกลในแนวนอน (HORIZONTAL) เช่น Scale(root, 
orient=HORIZONTAL) 

repeatdelay ใชก้ าหนดเวลาเพื่อหน่วงการเคลื่อนทีข่องปุ่ มในสเกล (เคลื่อนทีข่ ึน้-ลง) 
ในกรณทีีผู่ใ้ชค้ลกิในช่องของสเกลคา้งไว ้(ดฟีอลต=์300) เช่น Scale(root, 
repeatdelay=5, orient=HORIZONTAL) 

resolution ก าหนดช่วงของสเกลเมือ่เพิม่ขึน้หรอืลดลง เช่น เมือ่ก าหนดช่วงของ
สเกลเท่ากบั from_=-1.0 ถงึ to=1.0 และก าหนด resolution=0.5 สเกลจะเพิม่ขึน้และ
ลดลงดงันี้คอื -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, และ +1.0 เช่น Scale(root, from_=-1.0, to=1.0, 
resolution=0.5, orient=HORIZONTAL) 

showvalue โดยปกตคิ่าของสเกลจะแสดงผลรว่มกบัแทบ็สเกลเสมอ เมือ่ไม่
ตอ้งการแสดงค่าของสเกลใหก้ าหนด showvalue=0 เช่น Scale(root, from_=-1.0, 
to=1.0, resolution=0.5, showvalue=0, orient=HORIZONTAL) 

sliderlength ก าหนดขนาดของแทบ็สไลดข์องสเกล (โดยปกตแิทบ็จะมขีนาดเท่ากบั 
30 พกิเซล) เช่น Scale(root, sliderlength=10, orient=HORIZONTAL) 

takefocus โดยปกต ิสเกลจะโฟกสัเป็นแบบวงรอบ เมือ่ไมต่อ้งการพฤตกิรรมดงักล่าวใหก้ าหนด 
takefocus=0 เช่น Scale(root, from_=1, to=10, resolution=1, takefocus=0)  
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tickinterval ก าหนดการแสดงตวัเลขช่วงของสเกล เมือ่เป็นสเกลแนวนอนจะแสดง
ช่วงสเกลดา้นล่าง แต่ถา้เป็นสเกลแนวตัง้จะแสดงดา้นซา้ย เช่น 

Scale(root, from_=1, to=10, tickinterval=1, orient=HORIZONTAL) 
to เป็นเลขจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิทีใ่ชก้ าหนดขอบเขตสิน้สุดของ

สเกล เช่น Scale(root, from_=0, to=200, orient=HORIZONTAL) 
troughcolor ก าหนดสขีองรอ่งหรอืรางของสเกล เช่น Scale(root, from_=1, to=10, 

troughcolor="red", orient=HORIZONTAL) 
Widget ชนิด Scale มเีมธอดทีช่่วยสนับสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด get() คนืค่าของสเกลปัจจุบนัทีก่ าลงัท างานอยู่ 

 เมธอด set(value) ก าหนดค่าสเกลใหม่  
 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Scale แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.23 ดงันี้ 

Program Example 19.23: Scale 

1 from tkinter import * 

2  

3 def sel(): 

4    selection = "Value = " + str(var.get()) 

5    label.config(text = selection) 

6  

7 root = Tk() 

8 var = DoubleVar() 

9 scale = Scale(root, from_=1, to=15, resolution=1, 

tickinterval=1, troughcolor="yellow", variable=var, 

orient=VERTICAL) 

10 scale.pack(anchor=CENTER) 

11  

12 button = Button(root, text="Get Scale Value", command=sel) 

13 button.pack(anchor=CENTER) 

14  

15 label = Label(root) 

16 label.pack() 

17  

18 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.23 แสดงการสรา้งและใชง้าน Scale บรรทดัที ่3 สรา้งฟังชนัชื่อว่า sel() ท า
หน้าทีแ่สดงขอ้ความใหก้บั Label มคี่าเท่ากบั "Value =" ตามดว้ยค่าทีเ่กบ็อยูใ่นตวัแปร var (var.get()) 
โดยใชเ้มธอด Label.config() บรรทดัที ่8 สรา้งตวัแปรชื่อ var เป็นชนิดจ านวนจรงิขนาดใหญ่ (Double) 
ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีเ่กดิขึน้จากการเลื่อนสเกล บรรทดัที ่9 สรา้ง Scale ชื่อ scale มขีอบเขตของสเกล
ตัง้แต่ 1 ถงึ 15 (from_=1, to=15), ช่วงของสเกลเท่ากบั 1 (resolution=1), แสดงค่าของสเกลอยู่
ดา้นซา้ยตัง้แต่ 1 ถงึ 15 (tickinterval=1),  รางของสเกลเป็นสเีหลอืง (troughcolor="yellow"), เป็นสเกล
ในแนวตัง้ (orient=VERTICAL), เมือ่ผูใ้ชเ้ลื่อนแทบ็ของสเกล ผลลพัธจ์ะเกบ็ไวใ้นตวัแปรชื่อ var 
(variable=var) บรรทดัที ่12 สรา้งปุ่ มชื่อ button มขีอ้ความว่า "Get Scale Value" เมือ่คลกิปุ่ มดงักล่าว 
โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั sel() มาท างาน ผลการท างานของโปรแกรมแสดงดงัรปูดา้นบน 

 

13. Scrollbar 

Scrollbar คอื Widget ทีม่ลีกัษณะเป็นแทบ็สไลดเ์ลื่อนขึน้-ลง หรอืซา้ย-ขวาได ้เพื่อเพิม่
ขนาดพืน้ทีส่ าหรบัแสดงผลหรอืใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มลูเพิม่ขึน้ นิยมใชง้านรว่มกบั Listbox, Text, 
Canvas และ Entry เป็นตน้ ดงัแสดงในรปูที ่19.25 

 

รปูที ่19.25 แสดงรปูแบบของ Scrollbar บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Scrollbar คอื  
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s = Scrollbar( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Scrolbar  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets (Scale) ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ คอื activebackground, bg, bd, command, cursor, orient, repeatdelay, takefocus, 
troughcolor width ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
borderwidth ก าหนดขนาดของหวัลกูศรและแทบ็สไลดข์อง Scrollbar เช่น 

Scrollbar(root, borderwidth=5) 
jump ก าหนดพฤตกิรรมเมือ่เกดิการเคลื่อนทีข่อง Scrollbar (แทบ็) เมือ่ก าหนด jump=0 

จะท าใหส้ามารถเรยีกใช ้command เพื่อเรยีกใชฟั้งชนัทีก่ าหนดไวเ้ขา้มาท างาน, 
เมือ่ก าหนด jump=1 จะปิดการใชง้าน command เช่น Scrollbar(root, jump=0, 
command=jumpCall) 

repeatinterval  ก าหนดระยะเวลาเมือ่ผูใ้ชก้ดคา้งทีร่างของ Scrollbar ก่อนทีแ่ทบ็ของ 
Scrollbar จะเคลื่อนทีไ่ปยงัทศิทางทีผู่ใ้ชต้อ้งการ ค่าดฟีอลตเ์ท่ากบั 300 
มลิลวินิาท ีเช่น Scrollbar(root, repeatdelay=100) 

Widget ชนิด Scale มเีมธอดทีช่่วยสนับสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด get() คนืค่าต าแหน่งปัจจบุนัของแทบ็ทีก่ าลงัท างานอยู่ซึง่ม ี2 ค่าคอื (a, b) โดย a คอื
ต าแหน่งทีอ่ยู่ดา้นซา้ย (Scrollbar เป็นชนิดแนวนอน) และดา้นบน (Scrollbar เป็นชนิดแนวตัง้) 
ของแทบ็ และ b คอื คอืต าแหน่งทีอ่ยูด่า้นขวาและล่างของแทบ็ เช่น print(scrollbar.get()) 

ผลลพัธค์อื (0.41, 0.51)  เมือ่ Scrollbar เป็นแนวตัง้ ค่า 0.41 คอืต าแหน่งของแทบ็ดา้นบน 
และ 0.51 คอืต าแหน่งของแทบ็ดา้นล่าง ดงัรปู 

 

 เมธอด set(first, last) ใชส้ าหรบักรณีทีน่ า Scrollbar ไปใชก้บั Widget ชนิดอื่นๆ โดย Widgets 
ทีต่อ้งการเรยีกใชเ้มธอดดงักล่าวจะเรยีกผ่าน xscrollcommand หรอื yscrollcommand แทน 
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ผลลพัธท์ีไ่ดเ้หมอืนกบัการเรยีกเมธอด get() นัน่เอง (สามารถอ่านการใชง้าน xscrollcommand 
หรอื yscrollcommand จากหวัขอ้ Canvas, Entry หรอื Listbox)   
 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Scrollbar แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.24 ดงันี้ 

Program Example 19.24: Scrollbar 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4     

5 scrollbar = Scrollbar(root) 

6 scrollbar.pack(side = RIGHT, fill=Y) 

7  

8 mylist = Listbox(root, yscrollcommand = scrollbar.set) 

9  

10 for line in range(100): 

11    mylist.insert(END, "This is line number " + str(line)) 

12  

13 mylist.pack(side = LEFT, fill = BOTH) 

14 scrollbar.config(command = mylist.yview) 

15  

16 mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.24 แสดงการสรา้งและใชง้าน Scrollbar บรรทดัที ่5 สรา้ง Scrollbar ชื่อ 
scrollbar บรรทดัที ่8 สรา้ง Listbox ชื่อว่า mylist จากนัน้ท าการเพิม่ Scrollbar เขา้ไปใน Listbox ใน
แนวตัง้หรอืแนวแกน y ดว้ยค าสัง่ yscrollcommand (yscrollcommand = scrollbar.set) บรรทดัที ่10 
โปรแกรมใชลู้ป for สัง่พมิพ ์"This is line number" และตามดว้ยตวัเลขทีเ่ริม่ตัง้แต่ 0 – 99 ลงใน 
Listbox โดยใชเ้มธอด insert() ส่งผลให ้Scrollbar สรา้งแทบ็สไลดม์ขีนาดทีค่รอบคลุมรายการทัง้หมด 
(ถา้สัง่พมิพร์ายการน้อยๆ เช่น 5 รายการ Scrollbar จะไมส่รา้งแทบ็ส าหรบัเลื่อนสไลดใ์ห้) บรรทดัที ่14 
โปรแกรมสัง่กระตุน้ให ้Scrollbar ท างานดว้ยเมธอด config() ผ่านอ๊อปชนั command ผลการท างานของ
โปรแกรมแสดงดงัรปูดา้นบน 
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14. Text 

Text คอื Widget ทีอ่นุญาตใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสามารสรา้งขอ้ความเพื่ออธบิายบางสิง่
บางอย่างในโปรแกรม โดย Text มคีวามสามารถหลายอยา่งเช่น เปลีย่นสพีืน้ขอ้ความ สี
ตวัอกัษร รปูแบบฟอนต ์ขนาด และอื่นๆ ดงัแสดงในรปูที ่19.26 

 

รปูที ่19.26 แสดงรปูแบบของ Text บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Text คอื  

t = Text( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Text  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื bg, 
bd, cursor, font, fg, height, highlightbackground, highlightcolor, padx, pady, relief, state, 
width, xscrollcommand, yscrollcommand ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ 
แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
exportselection โดยปกตเิมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกขอ้ความภายใน Text ขอ้มลูทีถู่กเลอืกจะถูกส่งไปเกบ็ไว้

ในคลปิบอรด์ (Clipboard) โดยอตัโนมตั ิเมือ่ไมต่อ้งการใหข้อ้มลูดงักล่าวถูก
ส่งไปยงัคลปิบอรด์ ใหก้ าหนด exportselection = 0 เช่น Text(root, 
exportselection=0) 

highlightthickness ก าหนดขนาดของ Highlight Focus ของ Text ค่าดฟีอลตเ์ท่ากบั 1 แต่ถา้ไม่
ตอ้งการใหอ้อฟชัน่ดงักล่าวท างานใหก้ าหนดเป็น 0 เช่น Text(root, 
highlightthickness=0) 

insertbackground หนดสขีองของเคอรเ์ซอร ์ณ ต าแหน่งปัจจุบนั เช่น Text(root, 
insertbackground="red") 
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insertborderwidth ขนาดของกรอบแบบ 3-D รอบๆ เคอรเ์ซอร ์ค่าดฟีอลตค์อื 0  
insertofftime ก าหนดเวลาใหเ้คอรเ์ซอรห์ยดุท างาน มหีน่วยเป็นมลิลวินิาท ีค่าดี

ฟอลตเ์ท่ากบั 300 มลิลวินิาท ีถา้ไมต่อ้งการใหเ้คอรเ์ซอรก์ระพรบิ ก าหนดให ้
insertofftime=0 เช่น Text(root, insertbackground="red", 
insertofftime=100) 

insertontime ก าหนดเวลาใหเ้คอรเ์ซอรท์ างาน (กระพรบิ) มหีน่วยเป็นมลิลวินิาท ี
ค่าดฟีอลตเ์ท่ากบั 600 มลิลวินิาท ีถา้ไมต่อ้งการใหเ้คอรเ์ซอรป์รากฎ 
ก าหนดให ้insertofftime=0 เช่น Text(root, insertbackground="red", 
insertonftime=0) 

insertwidth ก าหนดขนาดของเคอรเ์ซอร ์ค่าดฟีอลตเ์ท่ากบั 2 พกิเซล เช่น 
Text(root, insertbackground="red", insertwidth=10) 

selectbackground ก าหนดสพีืน้หลงัเมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกขอ้ความ เช่น Text(root, 
insertbackground="red", selectbackground="black") 

selectborderwidth ก าหนดความกวา้งของกรอบรอบๆ Text  
spacing1 ก าหนดขนาดความกวา้งดา้นบนของขอ้ความในแต่ละบรรทดั ค่าดี

ฟอลตเ์ท่ากบั 0 เช่น Text(root, spacing1=10) 
spacing2 ก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทดัของขอ้ความใน Text คา่ดฟีอลตเ์ท่ากบั 0 เช่น 

Text(root, spacing2=10)  
spacing3 ก าหนดขนาดความกวา้งดา้นล่างของขอ้ความในแต่ละบรรทดั ค่าดี

ฟอลตเ์ท่ากบั 0 เช่น Text(root, spacing3=10) 
tabs ก าหนดขนาดของแทบ็ในขอ้ความ หน่วยเป็นพกิเซล เช่น 

Text(root, tabs=100) (ใหผู้ใ้ชค้ลกิทีข่อ้ความแลว้ทดสอบกดทีปุ่่ ม TAB) 
wrap ก าหนดขนาดของขอ้ความทีจ่ะถูกครอบ (Focus) ถา้ก าหนด wrap=WORD 

โปรแกรมครอบทลีะค า (แยกดว้ยขอ้ความว่าง) แต่ถา้ก าหนดเป็น wrap=CHAR 
จะเป็นการครอบทลีะตวัอกัษรแทน เช่น Text(root, wrap=WORD) 

xscrollcommand ก าหนด Scrollbar ใหก้บั Text ในแนวนอน ใชใ้นกรณี
ทีข่อ้ความมขีนาดความยาวมากๆ เช่น Text(root, 

xscrollcommand=xscrollbar.set, yscrollcommand=yscrollbar.set) 
yscrollcommand ก าหนด Scrollbar ใหก้บั Text ในแนวตัง้ เช่น Text(root, 

xscrollcommand=xscrollbar.set, yscrollcommand=yscrollbar.set) 
Widget ชนิด Text มเีมธอดทีช่่วยสนับสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด delete(startindex [,endindex]) ลบตวัอกัษรหรอืขอ้ความใน Text โดยระบุช่วงของ
ขอ้ความ ถา้ก าหนดเฉพาะ startindex ขอ้ความจะถูกลบตัง้แต่ startindex ถงึต าแหน่งสิน้สุด



 

ห น้ า  540 

 

ของขอ้ความ เช่น text.delete(1.0) โดย 1 หมายถงึบรรทดัที ่1, 0 หมายถงึอกัษรตวัที ่0 (line 
number.character number) 

 เมธอด get(startindex [,endindex]) คนืค่าเป็นตวัอกัษรหรอืขอ้ความจาก Text โดยใช ้
startindex ก าหนดต าแหน่งเริม่ตน้ และต าแหน่งสุดทา้ยของขอ้ความดว้ย endindex เช่น 
print(text.get(1.0, END))  

 เมธอด index(index) คนืค่าสมบรูณ์ (absolute value) จาก Text โดยใช ้index ก าหนดต าแหน่ง 
เช่น print(text.index(4.0)) 

Text ยงัมเีมธอดทีช่่วยส าหรบัการท า Marks, Tabs และ Indexes ดงันี้ 

 เมธอด index(mark) คนืค่าแถวและคอลมัน์ทีผู่ใ้ชท้ าเครือ่งหมายไว ้(Marks) เช่น 
text.mark_set("Python", INSERT) 
print(text.index(INSERT)) 
ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื 1.26 (แถวที ่1, คอลมัน์ที ่26) 

 เมธอด mark_gravity(mark [,gravity]) ก าหนดลกัษณะทศิทางของการ Marks ซึง่เป็นไปได ้2 
ทศิทาง คอื ทศิทางทีเ่ป็นจดุอา้งองิทางดา้นขวา (RIGHT) หรอืดา้นซา้ย (LEFT) เช่น ขอ้ความ
ว่า "This is Python Programming" เมือ่ท าการ Marks ไวก้บัขอ้ความเป็นค าว่า "Python" และ
ท าการก าหนดทศิทางเป็น LEFT แสดงรปูแบบค าสัง่ดงันี้ 
text.insert(INSERT, "This is Python Programming") 
text.mark_set("Python", INSERT) 
text.mark_gravity("Python", LEFT)  

 เมธอด mark_names() คนืค่าขอ้ความทัง้หมดที ่Marks ไว ้เช่น print(text.mark_names())  

 เมธอด mark_set(mark, index) ก าหนดต าแหน่ง Marks ใหม ่เช่น  
text.insert(INSERT, "This is Python Programming") 
text.mark_set("Python", CURRENT) 

 เมธอด mark_unset(mark) เคลยีรค์่าที ่Marks ไว ้เช่น text.mark_unset(CURRENT) 

Text ยงัมเีมธอดทีช่่วยส าหรบัการท างานเกี่ยวกบั Tag ดงันี้ 

 เมธอด tag_add(tagname, startindex[,endindex] ...) ท าหน้าทีก่ าหนดป้ายชื่อลงในขอ้ความใน 
Text โดย tagname คอืชื่อของ tag, startindex คอืต าแหน่งเริม่ตน้ทีต่อ้งการเพิม่ tag, 
endindex (option=ไมใ่ส่กไ็ด)้ ต าแหน่งสุดทา้ยทีต่อ้งการเพิม่ tage เช่น  
text.tag_add("here", "1.0", "1.4") 
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จากค าสัง่ดา้นบนเป็นการก าหนด tag ชื่อ "here" โดยขนาดของ tage มคีวามยาวตัง้แต่
ตวัอกัษรที ่0 (.0) ถงึ 4 (.4) และอยูใ่นบรรทดัที ่1 (1.) ของขอ้ความใน Text 

 เมธอด tag_config ท าหน้าทีป่รบัแต่งคุณสมบตัต่ิางๆ หลงัจากทีส่รา้ง Text ขึน้มาใชง้านแลว้ 
เช่น การก าหนดสพีืน้หลงั สตีวัอกัษร ขดัเสน้ใต ้เป็นตน้ เช่น 
text.tag_config("here", background="yellow", foreground="blue") 

 เมธอด tag_delete(tagname) ท าหน้าทีล่บ tag จากทีเ่คยก าหนดไว ้

 เมธอด tag_remove(tagname [,startindex[.endindex]] ...) ท าหน้าทีล่บ tag ออกจากพืน้ทีท่ี่
เคยก าหนดไว ้แต่ไมล่บ Tag ทีน่ิยามเอาไวใ้นโปรแกรม 
 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Text แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.25 ดงันี้ 

Program Example 19.25: Text 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4 frame = Frame(root, bd=2, relief=SUNKEN) 

5  

6 frame.grid_rowconfigure(0, weight=1) 

7 frame.grid_columnconfigure(0, weight=1) 

8  

9 xscrollbar = Scrollbar(frame, orient=HORIZONTAL) 

10 xscrollbar.grid(row=1, column=0, sticky=E+W) 

11  

12 yscrollbar = Scrollbar(frame) 

13 yscrollbar.grid(row=0, column=1, sticky=N+S) 

14  

15 text = Text(frame, bd=0, xscrollcommand=xscrollbar.set, 

yscrollcommand=yscrollbar.set) 

16 text.grid(row=0, column=0, sticky=N+S+E+W) 

17  

18 xscrollbar.config(command=text.xview) 

19 yscrollbar.config(command=text.yview) 

20  

21 text.insert(INSERT, "Hello...Python Programming") 

22 text.insert(END, "Bye Bye.....") 

23 text.tag_add("here", "1.0", "1.4") 

24 text.tag_add("start", "1.8", "1.13") 

25 text.tag_config("here", background="yellow", 

foreground="blue") 

26 text.tag_config("start", background="black", 

foreground="green") 

27  

28 frame.pack() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  
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จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.25 แสดงการสรา้งและใชง้าน Text บรรทดัที ่4 สรา้งเฟรมชื่อ frame มคีวาม
หนาของกรอบเท่ากบั 2 พกิเซล เป็นชนิดกรอบแบบรอ่งลกึ บรรทดัที ่6 และ 7 สรา้งกรดิบนเฟรมมี
ขนาดเท่ากบั 1 แถว 1 คอลมัน์ บรรทดัที ่9 และ 10 สรา้ง Scrollbar ในแนวนอนลงบนเฟรม วางใน
ต าแหน่งแถวที ่1 และคอลมัน์ที ่0 ในกรดิ และวาง Scrollbar จากดา้นทศิตะวนัออกไปทศิตะวนัตก 
(sticky=E+W) บรรทดัที ่12 และ 13 สรา้ง Scrollbar ในแนวตัง้ลงบนเฟรม วางในต าแหน่งแถวที ่0 และ
คอลมัน์ที ่1 ในกรดิ และวาง Scrollbar จากดา้นทศิเหนือไปทศิใต ้(sticky=N+S) 

 บรรทดัที ่15 สรา้ง Text ลงบนฟรอม โดยม ีScrollbar อยูด่า้นขวา (yscrollcommand) และ
ดา้นล่าง (xscrollcommand) ของ Text ในบรรทดัที ่16 Text จะถูกวางลงในแถวที ่0 คอลมัน์ 0 ของกรดิ 
ใน 4 ทศิทาง (row=0, column=0, sticky=N+S+E+W) บรรทดัที ่18 และ 19 ออกค าสัง่ให ้scrollbar 
แสดงผลใน Text 

 บรรทดัที ่21 เพิม่ขอ้ความว่า "Hello...Python Programming" ลงใน Text โดยใชต้ าแหน่งที ่
Marks ไวค้อื INSERT (โดยปกต ิINSERT Marsk จะอยู่ในต าแหน่งดา้นทา้ยของขอ้ความใน Text 
สามารถเปลีย่นจดุ Marks ของ INSERT ใหมไ่ดโ้ดยใชเ้มธอด mark_set() ทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ทีผ่่าน
มา) บรรทดัที ่22 เพิม่ขอ้ความว่า " Bye Bye....." ลงใน Text โดยใชต้ าแหน่งที ่Marks ไวค้อื END ซึง่
เป็นต าแหน่งสุดทา้ยในขอ้ความ ผลลพัธจ์ากการท างานของบรรทดัที ่21 และ 22 คอืขอ้ความว่า 
"Hello...Python ProgrammingBye Bye....." บน Text 

 บรรทดัที ่23 สรา้ง tag ชื่อ "here" โดยครอบคลุมตวัอกัษรตัง้แต่ตวัที ่0 – 3 ของบรรทดัที ่1 
เอาไว ้("here", "1.0", "1.4") คอืขอ้ความว่า "Hell" บรรทดัที ่24 สรา้ง tag ชื่อ "start" โดยครอบคลุม
ตวัอกัษรตัง้แต่ตวัที ่8 – 13 เอาไว ้คอืขอ้ความว่า "Phton" บรรทดัที ่25 สัง่ใหร้ะบายส ีtage ชื่อ "here" 
โดยมสีขีองพืน้หลงัเป็นสเีหลอืง และตวัอกัษรเป็นสนี ้าเงนิ บรรทดัที ่26 สัง่ใหร้ะบายส ีtage ชื่อ "start" 
โดยมสีขีองพืน้หลงัเป็นสดี า และตวัอกัษรเป็นสเีขยีวตามล าดบั ผลการท างานของโปรแกรมแสดงดงัรปู
ดา้นบน 
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15. Toplevel 

Toplevel เป็น Widget ทีอ่ยูบ่นสุดของวนิโดวส ์ไม่จ าเป็นตอ้งมวีนิโดวสอ์ื่นๆ คอย
ควบคุมหรอือยูภ่ายใตว้นิโดวสใ์ดๆ หรอืพดูงา่ยๆ คอื Toplevel จะถูกดแูลจาก Window 
Manager โดยตรงนัน่เอง ดงัแสดงในรปูที ่19.27 

 

รปูที ่19.27 แสดงรปูแบบของ Toplevel 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Toplevel คอื  

t = Toplevel( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Toplevel  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื bg, 
bd, cursor, font, fg, height, relief, width เป็นตน้ 

Widget ชนิด Toplevel มเีมธอดทีช่่วยสนบัสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด deiconify() แสดงวนิโดวสท์นัท ีเมือ่เรยีกใชเ้มธอดดงักล่าว เช่น  
top = Toplevel() 
top.deiconify() 

 เมธอด frame() คนืค่า system-specific window identifier เช่น  
print(text.get(1.0, END))  
ผลลพัธค์อื 0x2403c2 

 เมธอด group(window) จดักลุ่มของวนิโดวส ์
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 เมธอด iconify() แปลงวนิโดวสไ์ปเป็น icon 

 เมธอด protocol(name, function) ลงทะเบยีนฟังชนัเพื่อท าหน้าทีเ่ป็น callback ฟังชนั  

 เมธอด state() คนืค่าสถานะปัจจบุนัของวนิโดวส ์ค่าทีเ่ป็นไปไดค้อื Normal, iconic, withdrawn 
และ icon 

 เมธอด withdraw() ลบวนิโดวสอ์อกจากจอภาพ 

 เมธอด maxsize(width, height) ก าหนดขนาดวนิโดวสท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด 

 เมธอด minsize(width, height) ก าหนดขนาดวนิโดวสท์ีเ่ลก็ทีสุ่ด 

 เมธอด title(string) ก าหนด title ของวนิโดวสท์ีส่รา้งขึน้ 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Text แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.27 ดงันี้ 

Program Example 19.26: Toplevel 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4 top = Toplevel() 

5 top.title("Toplevel") 

6 top.deiconify() 

7  

8 top.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.26 แสดงการสรา้งและใชง้าน Toplevel บรรทดัที ่3 สรา้งวนิโดวสห์ลกัหรอื 
root window ชื่อว่า root บรรทดัที ่4 สรา้งวนิโดวสห์ลกัทีเ่ป็นอสิระจาก root ชื่อว่า top บรรทดัที ่5 
ก าหนด title ของ top เท่ากบั "Toplevel" บรรทดัที ่6 สัง่วาดวนิโดวสใ์หมด่ว้ยเมธอด deiconify() 
ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นบน 

โปรแกรมตวัอยา่งที ่19.27 แสดงตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Toplevel อกีตวัอยา่งหนึ่ง 

Program Example 19.27: Other Toplevel 

1 from tkinter import * 
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2  

3 root = Tk() 

4 root.withdraw() 

5  

6 top = Toplevel(root) 

7 top.protocol("WM_DELETE_WINDOW", root.destroy) 

8  

9 but = Button(top, text='deiconify') 

10 but['command'] = root.deiconify 

11 but.pack() 

12  

13 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

 ตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.27 บรรทดัที ่3 สรา้งหน้าต่างหลกัชื่อ root จากนัน้บรรทดัที ่4 โปรแกรม
ลบวนิโดวสด์ว้ยเมธอด withdraw() บรรทดัที ่6 โปรแกรมสรา้งวนิโดวสใ์หม่ชื่อ top โดยสบืทอด
คุณสมบตัทิัง้หมดมาจากวนิโดวส ์root บรรทดัที ่7 โปรแกรมท าการลงทะเบยีนเมธอด root.destroy กบั 
"WM_DELETE_WINDOW" เพื่อใชส้ าหรบัลบหรอืท าลายวนิโดวสอ์อกจากจอภาพ บรรทดัที ่9 สรา้งปุ่ ม
ชื่อ but มขีอ้ความบนปุ่ มคอื 'deiconify' บรรทดัที ่10 เป็นการก าหนดว่าเมือ่คลกิปุ่ มดงักล่าว โปรแกรม
จะเรยีกเมธอด root.deiconify เพื่อยตุกิารท างานของวนิโดวส ์ผลลพัธแ์สดงดงัรปูดา้นบน 

 

16. Spinbox 

Spinbox คอื Widget ทีเ่หมอืนกบั Entry แต่สามารถก าหนดขอบเขตของขอ้มลูได ้ดงั
แสดงในรปูที ่19.28 
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รปูที ่19.28 แสดงรปูแบบของ Spinbox บนระบบปฏบิตักิารต่างๆ 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง Spinbox คอื  

s = Spinbox( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ Spinbox  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื 
activebackground, bg, bd, command, cursor, disabledbackground, disabledforeground, 
font, fg, justify, relief, repeatdelay, repeatinterval, state, textvariable, width, wrap, 
xscrollcommand ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
format  ก าหนดรปูแบบของสตรงิในการแสดงผล เช่น Spinbox(root, 

from_=0, to=10, format='%10.4f') 
from_ ก าหนดจ านวนบรรทดัเริม่ต้นของ spinbox เช่น Spinbox(root, from_=0, 

to=10, format='%10.4f') 
to ก าหนดจ านวนบรรทดัสุดทา้ยของ spinbox เช่น Spinbox(root, from_=0, 

to=10, format='%10.4f')  
Widget ชนิด Spinbox มเีมธอดทีช่่วยสนบัสนุนการท างาน คอื  

 เมธอด delete(startindex [,endindex]) ลบตวัอกัษรหรอืขอ้ความใน Spinbox โดยระบุช่วงของ
ขอ้ความ ถา้ก าหนดเฉพาะ startindex ขอ้ความจะถูกลบตัง้แต่ startindex ถงึต าแหน่งสิน้สุด
ของขอ้ความ เช่น spin.delete(1.0) โดย 1 หมายถงึบรรทดัที ่1, 0 หมายถงึอกัษรตวัที ่0 (line 
number.character number) 

 เมธอด get(startindex [,endindex]) คนืค่าเป็นตวัอกัษรหรอืขอ้ความจาก Spinbox โดยใช ้
startindex ก าหนดต าแหน่งเริม่ตน้ และต าแหน่งสุดทา้ยของขอ้ความดว้ย endindex เช่น 
print(spin.get(1.0, END))  
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 เมธอด index(index) คนืค่าสมบรูณ์ (absolute value) จาก Spinbox โดยใช ้index ก าหนด
ต าแหน่ง เช่น print(spin.index(4.0)) 

 เมธอด insert(index [,string]...) แทรกขอ้ความในต าแหน่งทีร่ะบุใน index เช่น spin.insert(1.0, 
"Python") 
 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน Spinbox แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.28 ดงันี้ 

Program Example 19.28: Spinbox 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4  

5 spin = Spinbox(root, from_=0, to=10) 

6 spin.pack() 

7  

8 root.mainloop( 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.28 แสดงการสรา้งและใชง้าน Spinbox ในบรรทดัที ่5 สรา้ง Spinbox ชื่อ 
spin มจี านวนบรรทดัเท่ากบั 10 บรรทดั เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถป้อนขอ้มลูไดเ้พิม่ขึน้ โดยการคลกิเลอืก
ทีล่กูศรขึน้และลงทีอ่ยูท่างดา้นขวาของ Spinbox 

 

17. LabelFrame 

LabelFrame คอื Widget ทีผ่สมผสานกนัระหว่าง Frame กบั Label นัน่คอื มี
ความสามารถในการรองรบั Widgets ต่างๆ เหมอืนเฟรม และจดัการกบัขอ้ความไดเ้หมอืนกบั 
Label นัน่เองดงัรปูที ่19.29 

 

รปูที ่19.29 แสดงรปูแบบของ LabelFrame 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง LabelFrame คอื  
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lf = LabelFrame( root, option=value, ... ) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o root คอื วนิโดวสห์ลกั (root window) 
o option คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ LabelFrame  

Option ดงัต่อไปนี้มคีุณสมบตักิารท างานทีเ่หมอืนกบั Widgets ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คอื bg, 
bd, cursor, font, height, highlightbackground, highlightcolor, highlightthickness, relief, 
text, width ส าหรบั option ทีแ่ตกต่างจาก Widgets ตวัอื่นๆ แสดงในตารางดา้นล่าง 

Option ค าอธิบาย 
labelAnchor ก าหนดต าแหน่งทีจ่ะวางเลเบล ค่าดี

ฟอลตค์อื nw ซึง่มรีปูแบบดงัรปู 
เช่น LabelFrame(root, text="Group", 
labelanchor="n", padx=5, pady=5) 

 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน LabelFrame แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.29 ดงันี้ 

Program Example 19.29: LabelFrame 

1 from tkinter import * 

2  

3 root = Tk() 

4  

5 lf = LabelFrame(root, text="Group", labelanchor="n", padx=5, 

pady=5) 

6 lf.pack(padx=10, pady=10) 

7  

8 e = Entry(lf) 

9 e.pack() 

10  

11 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.29 แสดงการสรา้งและใชง้าน LabelFrame ในบรรทดัที ่5 สรา้ง 
LabelFrame ชื่อ lf โดยมขีอ้ความว่า "Group" วางอยูใ่นทศิเหนือ (labelanchor="n") ของวนิโดวส ์
บรรทดัที ่8 สรา้ง Entry และเพิม่ลงใน LabelFrame 
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18. MessageBox 

MessageBox คอื Widget ทีใ่ชส้ าหรบัแสดงขอ้ความทีเ่หมาะสม หรอืตามทีผู่เ้ขยีน
โปรแกรมตอ้งการ เช่น ขอ้ความเกีย่วกบัการกระท าทีผ่ดิพลาดของผูใ้ชง้าน ขอ้ความแจง้เตอืน
ต่างๆ เป็นตน้ ดงัรปูที ่19.30 

 

รปูที ่19.30 แสดงรปูแบบของ MessageBox 

 รปูแบบค ำสัง่ส ำหรบักำรสรำ้ง MessageBox คอื  

mb = messagebox.FunctionName(title, message [, options]) 
 พำรำมเิตอรค์อื 

o title คอื title ของ messagebox 
o message คอื ขอ้ความทีต่อ้งการแสดงใน messagebox 
o options คอื คุณสมบตัต่ิางๆ ของ MessageBox เช่น ABORT, RETRY หรอื 

IGNORE  

ส าหรบัฟังชนั (FunctionName) ทีส่ามารถใชง้านไดด้งันี้ 

 showinfo() 

 showwarning() 

 showerror() 

 askquestion() 

 askokcancel() 

 askyesno() 

 askretrycancel() 

ส าหรบัตวัอยา่งการสรา้งและใชง้าน messagebox แสดงในโปรแกรมตวัอยา่งที ่19.30 ดงันี้ 

Program Example 19.30: messagebox 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 
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3  

4 root = Tk() 

5 def hello(): 

6    messagebox.showinfo("Say Hello", "Hello World") 

7  

8 B1 = Button(root, text = "Say Hello", command = hello) 

9 B1.pack() 

10  

11 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง  

 

จากตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.30 แสดงการสรา้งและใชง้าน messagebox ในบรรทดัที ่5 สรา้งฟังชนัชื่อ 
hello() โดยพมิพข์อ้ความว่า "Hello World" ผ่าน messagebox บรรทดัที ่8 สรา้งปุ่ มชื่อ B1 มขีอ้ความ
ว่า "Say Hello" เมือ่กดปุ่ มดงักล่าว โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั hello() มาท างาน 

 

19. Widgets อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 

ไพธอนยงัม ีWidgets ทีน่่าสนใจอื่นๆ เช่น Paned Windows, Notebook, Tree, 
Combobox, SizeGrip, Progressbar ซึง่มรีปูแบบคอื 

 
  

Paned Windows Notebook Tree 
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Combobox SizeGrip Progressbar 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมที ่19.31 แสดงการสรา้งและใชง้าน Widgets ต่างๆ ทีแ่สดงไวใ้นรปูดา้นบน 

Program Example 19.31: Other Widgets 

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3 from tkinter import ttk 

4  

5 root = Tk() 

6  

7 # PanedWindow 

8 p = PanedWindow(root, orient=VERTICAL) 

9 f1 = LabelFrame(p, text='Pane1', width=100, height=100) 

10 f2 = LabelFrame(p, text='Pane2', width=100, height=100) 

11 p.add(f1) 

12 p.add(f2) 

13 p.pack() 

14  

15 # Notebook 

16 n = ttk.Notebook(root) 

17 f1 = Frame(n) 

18 f2 = Frame(n) 

19 n.add(f1, text='One') 

20 n.add(f2, text='Two') 

21 n.pack() 

22  

23 # Treeview 

24 tree = ttk.Treeview(root) 

25 tree.insert('', 'end', 'widgets', text='Widget Tour') 

26 tree.insert('', 0, 'gallery', text='Applications') 

27 id = tree.insert('', 'end', text='Tutorial') 

28 tree.insert('widgets', 'end', text='Canvas') 

29 tree.insert(id, 'end', text='Tree') 

30 tree.pack() 

31  

32 # Combobox 

33 countryvar = StringVar() 

34 country = ttk.Combobox(root, textvariable=countryvar) 

35 country['values'] = ('USA', 'Canada', 'Australia') 

36 country.pack() 

37  

38 # Sizegrip 

39 sg = ttk.Sizegrip(root) 
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40 sg.pack() 

41  

42 # Progressbar 

43 p = ttk.Progressbar(root, orient=HORIZONTAL, length=200, 

mode='determinate') 

44 p.start() 

45 p.pack() 

46  

47 root.mainloop() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

 

 

6. ตวัอย่างการประยุกต์ใช้งานไพธอน GUI 

ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนจะน าเสนอรปูแบบการใชง้านไพธอน GUI ประยกุตเ์ขา้กบัการใชง้านจรงิ ซึง่มี
เป้าหมายเพื่อตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจวธิกีารพฒันาไพธอน GUI ในภาพรวม โดยการน าเอา Widgets 
ต่างๆ ทีอ่ธบิายมาแลว้ในตอนตน้ ประกอบเขา้เป็นแอพพลเิคชนัทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาโปรแกรมต่อไปในอนาคตได ้ซึง่จะแสดงไว ้2 ตวัอยา่งคอื โปรแกรมเครือ่งคดิเลข 
และเกมส ์ทคิ-แทค-โท ดงันี้ 

1. เคร่ืองคิดเลขขนาดเลก็ (Mini-Calculator) 

การเขยีนโปรแกรมเครือ่งคดิเลขมขีัน้ตอนในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมดงันี้ 

1) สเกต็ช ์(Sketch) เครือ่งคดิเลขลงบนกระดาษแบบครา่วๆ ดงัรปูที ่19.31 
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Row 0

Row 8

Row 4

Col 0 Col 3

Grid

Grid  

รปูที ่19.31 แสดงภาพสเกต็ชข์องโปรแกรมเครือ่งคดิเลข 

2) น าเขา้โมดลูในการสรา้ง GUI (tkinter) 
from tkinter import * 

3) ประกาศตวัแปรชนิดโกบอล (global) เพื่อใหฟั้งชนัต่างๆ สามารถเรยีกใชง้าน
ไดทุ้กๆ ทีใ่นโปรแกรม 
expression = "" 

4) สรา้งหน้าต่างหลกั (วนิโดวสห์ลกั) หรอื root window 
root = drawMainWindow() 

5) สรา้งเมนู (Menubar) 
menu = drawMenuBar() 

6) สรา้งหน้าจอแสดงผลลพัธข์องเครือ่งคดิเลข (Entry Widget)  
display = drawDisplay() 

7) สรา้งปุ่ มของเครือ่งคดิเลขทัง้หมด 
drawCalButton() 

8) เขยีนโปรแกรมดกัจบัและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนเครือ่งคดิเลข 
handleEvents() 

9) ก าหนดใหโ้ปรแกรมวนลบูรบัค าสัง่ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะยตุโิปรแกรม 
mainloop() 

ตวัอยา่งโปรแกรมชื่อ calculator.py แสดงตวัอยา่งโปรแกรมเครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ 

Program Example Calculator: Mini-Calculator 

1 from tkinter import * 

2  

3 expression = "" 
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4  

5 def drawMainWindow(): 

6     root = Tk() 

7     root.title("Mini-Calculator") 

8     return root 

9  

10 def drawMenuBar(root): 

11     menu = Menu(root) 

12     menu.add_command(label="Quit", command=root.destroy) 

13     root.config(menu=menu) 

14     return menu 

15  

16 def drawDisplay(root): 

17     display = Entry(root, bg="yellow", fg="red") 

18     display.grid(row=1, column=0, columnspan=5) 

19     Label(root).grid(row=2, column=0) 

20     return display 

21  

22 def collectExpression(keypress): 

23     global expression  

24     expression += keypress 

25     print(expression) 

26     return expression 

27  

28 def insertExpression(display, keypress): 

29     display.insert(END, keypress) 

30  

31 def clearDisplay(display, mode): 

32     global expression 

33     if mode == "DEL": 

34         expression = expression[0:len(display.get())-1] 

35         display.delete(len(display.get())-1, END) 

36         print(expression) 

37     elif mode == "DELALL": 

38         expression = "" 

39         display.delete(0, END) 

40         print(expression) 

41  

42 def handleEvents(display, keypress): 

43     if keypress == "C": 

44         clearDisplay(display, "DELALL") 

45     elif keypress == "DEL": 

46         clearDisplay(display, "DEL") 

47     elif keypress == ".": 

48         insertExpression(display, keypress) 

49         collectExpression(keypress) 

50     elif keypress == "(": 

51         insertExpression(display, keypress) 

52         collectExpression(keypress) 

53     elif keypress == ")": 

54         insertExpression(display, keypress) 

55         collectExpression(keypress) 

56     elif keypress == "+": 

57         insertExpression(display, keypress) 
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58         collectExpression(keypress) 

59     elif keypress == "-": 

60         insertExpression(display, keypress) 

61         collectExpression(keypress) 

62     elif keypress == "x": 

63         insertExpression(display, keypress) 

64         collectExpression("*") 

65     elif keypress == "÷": 

66         insertExpression(display, keypress) 

67         collectExpression("/") 

68     elif keypress == "=": 

69         global expression 

70         try: 

71             result = eval(expression) 

72             print(result) 

73             clearDisplay(display, "DELALL") 

74             insertExpression(display, str(result)) 

75         except: 

76             clearDisplay(display, "DELALL") 

77             insertExpression(display, "Error: Can't 

execute") 

78     else: 

79         insertExpression(display, keypress) 

80         collectExpression(keypress) 

81              

82 def drawCalButton(root, display): 

83     Button(root, text="1", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "1")).grid(row=4, 

column=0) 

84     Button(root, text="2", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "2")).grid(row=4, 

column=1) 

85     Button(root, text="3", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "3")).grid(row=4, 

column=2) 

86     Button(root, text="4", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "4")).grid(row=5, 

column=0) 

87     Button(root, text="5", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "5")).grid(row=5, 

column=1) 

88     Button(root, text="6", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "6")).grid(row=5, 

column=2) 

89     Button(root, text="7", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "7")).grid(row=6, 

column=0) 

90     Button(root, text="8", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "8")).grid(row=6, 

column=1) 

91     Button(root, text="9", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "9")).grid(row=6, 

column=2) 
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92     Button(root, text="0", width=5, foreground="blue", 

command=lambda: handleEvents(display, "0")).grid(row=7, 

column=1) 

93     Button(root, text=".", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, ".")).grid(row=7, column=0) 

94     Button(root, text="=", width=12, command=lambda: 

handleEvents(display, "=")).grid(row=8, column=2, 

columnspan=2) 

95     Button(root, text="(", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "(")).grid(row=8, column=0) 

96     Button(root, text=")", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, ")")).grid(row=8, column=1) 

97     Button(root, text="x", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "x")).grid(row=4, column=3) 

98     Button(root, text="÷", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "÷")).grid(row=5, column=3) 

99     Button(root, text="-", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "-")).grid(row=6, column=3) 

100     Button(root, text="+", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "+")).grid(row=7, column=3) 

101     Button(root, text="C", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "C")).grid(row=3, column=3) 

102     Button(root, text="Del.", width=5, command=lambda: 

handleEvents(display, "DEL")).grid(row=3, column=2) 

103  

104 def calculator(): 

105     root = drawMainWindow() 

106     menu = drawMenuBar(root) 

107     display = drawDisplay(root) 

108     drawCalButton(root, display) 

109     mainloop() 

110  

111 if __name__ == '__main__': 

112     calculator() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 
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 จากตวัอยา่งโปรแกรม calculator.py แสดงการสรา้งเครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ ในทีน่ี้ผูเ้ขยีนจะขอ
อธบิายโปรแกรมเฉพาะส่วนทีส่ าคญัตามล าดบัการพฒันาโปรแกรมทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในเบือ้งตน้ โดยเริม่
จากบรรทดัที ่1 เป็นการน าเขา้โมดลู tkinter เพื่อสรา้ง GUI ส าหรบัเครือ่งคดิเลข บรรทดัที ่3 ประกาศ
ตวัแปรชนิดโกบอลชื่อ expression เพื่อใชส้ าหรบัเกบ็นิพจน์คณติศาสตรท์ีผู่ใ้ชป้้อนใหก้บัเครือ่งคดิเลข 
บรรทดัที ่5 สรา้งหน้าต่างหลกั โดยม ีtitle คอื "Mini-Calculator" บรรทดัที ่10 สรา้งเมนูทีม่เีมนูยอ่ย
เพยีงเมนูเดยีวคอื Quit เพื่อใชส้ าหรบัออกจากโปรแกรม บรรทดัที ่16 สรา้ง Entry เพื่อรบัขอ้มลูจาก
ผูใ้ชง้านเพื่อน ามาประมวลผลภายในโปรแกรมเครือ่งคดิเลข โดยวางลงบนกรดิในต าแหน่งแถวที ่1 
คอลมัน์ที ่0 และวางเลเบลเพื่อคัน่ระหว่างปุ่ มเครือ่งคดิเลขกบั Entry โดยวางอยูบ่นกรดิในต าแหน่งแถว
ที ่2 คอลมัน์ที ่0 

 บรรทดัที ่22 สรา้งฟังชนัชื่อ collectExpression() ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อนิพจน์ของคณติศาสตรท์ี่
ผูใ้ชง้านป้อนเขา้มาดว้ยปุ่ ม บรรทดัที ่28 สรา้งฟังชนัชื่อ insertExpression() ท าหน้าทีแ่สดงนิพจน์คณติ
ศาตรอ์อกทางจอภาพ บรรทดัที ่31 สรา้งฟังชนัชื่อ clearDisplay() ท าหน้าทีล่บนิพจน์คณติศาสตรแ์บบ
ครัง้เดยีวทัง้หมด และลบแบบทลีะตวั บรรทดัที ่42 สรา้งฟังชนัชื่อ handleEvents() ท าหน้าทีต่อบสนอง
เมือ่ผูใ้ชง้านกดปุ่ มต่างๆ บนเครือ่งคดิเลข บรรทดัที ่82 สรา้งฟังชนัชื่อ drawCalButton() ท าหน้าทีว่าด 
Widgets ต่างๆ ลงบนหน้าต่างวนิโดวส ์บรรทดัที ่104 สรา้งฟังชนั calculator() ท าหน้าทีค่วบคุมการ
ท างานทัง้หมดของโปรแกรม โดยรวบรวมฟังชนัหลกัๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั บรรทดัที ่111 โปรแกรม
ตรวจสอบว่ามกีารสรา้งตวัแปร __main__ ไวห้รอืไม ่(โดยปกตไิพธอนจะสรา้งตวัแปร __main__ ไว้
แลว้อตัโนมตั)ิ ถา้ประกาศตวัแปรดงักล่าวไวใ้นโปรแกรม จะส่งผลใหส้ามารถเรยีกฟังชนั calculator() 
เขา้มาท างานได ้เพราะเงือ่นไขใน if เป็นจรงินัน่เอง 

 
Tips: การใชง้าน option: command ของ Button โดยปกตจิะเรยีกใชง้านไดโ้ดยตรง เช่น 
command=callback แต่โปรแกรมจะท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เมือ่ฟังชนัดงักล่าวไม่มกีารส่ง
พารามเิตอรใ์หก้บัฟังชนั แต่ถา้จ าเป็นตอ้งส่งพารามเิตอรใ์หก้บัใชฟั้งชนัควรใช ้lambda แทน 
เช่น lambda: handleEvents(display, "=") 

 

2. เกมส ์Tic-Tac-Toe  

เกมส ์Tic-Tac-Toe หรอืคนไทยรูจ้กักนัในชื่อ เกมส ์O (โอ) – X (เอก็ซ)์ วธิกีารเล่นกไ็ม่
ยาก โดยผูเ้ล่นจะชนะไดก้ต่็อเมือ่ ผูเ้ล่นตอ้งเลอืก X (เมือ่ผูเ้ล่นเลอืก X) ใหค้รบ 3 ตวัต่อเนื่องกนั
ไมว่่าจะเป็นแนวนอน แนวตัง้ หรอืแนวทะแยงกไ็ด ้ดงัรปูดา้นล่าง 
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การเขยีนโปรแกรมเกมส ์Tic-Tac-Toe มขีัน้ตอนในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมดงันี้ 

1) สเกต็ช ์(Sketch) เกมส ์Tic-Tac-Toe ลงบนกระดาษแบบครา่วๆ ดงัรปูที ่19.32 

Row 0

Row 1

Row 2

Col 0 Col 1 Col 2

Grid

Row 4

Row 5

 

รปูที ่19.32 แสดงภาพสเกต็ชข์องโปรแกรม Tic-Tac-Toe 

2) น าเขา้โมดลูในการสรา้ง GUI (tkinter) และโมดลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ 
3) ประกาศตวัแปรชนิดโกบอล (global) เพื่อใหฟั้งชนัต่างๆ สามารถเรยีกใชง้าน

ไดทุ้กๆ ทีใ่นโปรแกรม 
4) สรา้งหน้าต่างหลกั (วนิโดวสห์ลกั) หรอื root window 
5) สรา้งเมนู (Menubar) 
6) สรา้งหน้าจอแสดงผลลพัธข์องการเล่นเกมส ์(Label Widget)  
7) สรา้งอนิเตอรเ์ฟสส าหรบัเล่นของเกมสแ์ละปุ่ มควบคุมทัง้หมด 
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8) เขยีนโปรแกรมดกัจบัและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนเกมส์ 
9) ก าหนดใหโ้ปรแกรมวนลบูรบัค าสัง่ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะยตุโิปรแกรม 

ส าหรบัตวัอยา่งรหสัตน้ฉบบั (Source Code) โปรแกรมเกมส ์Tic-Tac-Toe แสดงดงัต่อไปนี้ 

Program Example  Tic-Tac-Toe:  

1 from tkinter import * 

2 import tkinter 

3 import random 

4  

5 MAP = [-1, -1, -1, 

6        -1, -1, -1, 

7        -1, -1, -1] 

8  

9 layoutGrid = [(0, 1, 0), (1, 1, 1), (2, 1, 2), 

10               (3, 2, 0), (4, 2, 1), (5, 2, 2), 

11               (6, 3, 0), (7, 3, 1), (8, 3, 2)] 

12  

13 root = Tk() 

14 layoutButtons = [] #keeps all game buttons 

15 controlButtons = [] #keeps all control buttons 

16 player = 1  #0 = Computer, 1 = You (default=You) 

17 playMode = 0 # 0 = Easy, 1 = Hard  

18  

19 def drawMainWindow(): 

20     global root 

21     root.title("Tic-Tac-Toe") 

22   

23 def drawMenuBar(): 

24     menubar = Menu(root, selectcolor="red") 

25     filemenu = Menu(menubar, tearoff=0) 

26     filemenu.add_command(label="New Game", 

command=resetGame) 

27     filemenu.add_separator() 

28     filemenu.add_command(label="Exit", command=root.destroy) 

29     menubar.add_cascade(label="File", menu=filemenu) 

30     root.config(menu=menubar) 

31     return menubar 

32  

33 def setMode(mode): 

34     def set(): 

35         global playMode 

36         if mode == 0: playMode = 0 

37         else: playMode = 1 

38     return set 

39  

40 def resetGame(): 

41     global MAP 

42     global layoutButtons 

43     global controlButtons 

44     controlButtons[1]['text']="" 

45     layoutButtons = [] 

46     controlButtons = [] 
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47     playMode = 0 

48     for i in range(9): 

49         MAP[i] = -1 

50     TicTacToe() 

51  

52 def checkStatus(): 

53     global MAP 

54     for i in range(9): 

55         if MAP[i] == -1: 

56             return True  

57     return False 

58      

59 def comPlayModeEasy(): 

60     global MAP 

61     global layoutButtons 

62     while checkStatus(): 

63         ran = random.randrange(9) 

64         if MAP[ran] == -1: 

65             MAP[ran] = 0 

66             layoutButtons[ran]['text']='O' 

67             layoutButtons[ran]['state']=DISABLED 

68             break 

69      

70 def comPlayModeAI(): 

71     global MAP 

72     global layoutButtons 

73     while checkStatus(): 

74         # AI computing 

75         searchCom = AICheck(0) 

76         searchPly = AICheck(1) 

77         if searchCom == -1 and searchPly == -1: 

78             ran = random.randrange(9) 

79             if MAP[ran] == -1: 

80                 MAP[ran] = 0 

81                 layoutButtons[ran]['text']='O' 

82                 layoutButtons[ran]['state']=DISABLED 

83                 break 

84         else: 

85             if searchCom != -1: 

86                 MAP[searchCom] = 0 

87                 layoutButtons[searchCom]['text']='O' 

88                 layoutButtons[searchCom]['state']=DISABLED 

89                 break 

90             else: 

91                 MAP[searchPly] = 0 

92                 layoutButtons[searchPly]['text']='O' 

93                 layoutButtons[searchPly]['state']=DISABLED 

94                 break 

95          

96 def AICheck(who): 

97     global MAP 

98     count = 0 

99     for i in 0,1,2: 

100         if MAP[i]==who: 

101             count += 1 
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102     if count == 2: 

103         for j in 0,1,2: 

104             if MAP[j]== -1: 

105                 return j 

106     count = 0 

107     for i in 3,4,5: 

108         if MAP[i]==who: 

109             count += 1 

110     if count == 2: 

111         for j in 3,4,5: 

112             if MAP[j]== -1: 

113                 return j         

114     count = 0 

115     for i in 6,7,8: 

116         if MAP[i]==who: 

117             count += 1 

118     if count == 2: 

119         for j in 6,7,8: 

120             if MAP[j]== -1: 

121                 return j    

122     count = 0 

123     for i in 0,3,6: 

124         if MAP[i]==who: 

125             count += 1 

126     if count == 2: 

127         for j in 0,3,6: 

128             if MAP[j]== -1: 

129                 return j    

130     count = 0 

131     for i in 1,4,7: 

132         if MAP[i]==who: 

133             count += 1 

134     if count == 2: 

135         for j in 1,4,7: 

136             if MAP[j]== -1: 

137                 return j 

138     count = 0 

139     for i in 2,5,8: 

140         if MAP[i]==who: 

141             count += 1 

142     if count == 2: 

143         for j in 2,5,8: 

144             if MAP[j]== -1: 

145                 return j 

146     count = 0 

147     for i in 0,4,8: 

148         if MAP[i]==who: 

149             count += 1 

150     if count == 2: 

151         for j in 0,4,8: 

152             if MAP[j]== -1: 

153                 return j 

154     count = 0 

155     for i in 2,4,6: 

156         if MAP[i]==who: 
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157             count += 1 

158     if count == 2: 

158         for j in 2,4,6: 

160             if MAP[j]== -1: 

161                 return j 

162     return -1 

163                  

164 def checkWin(): 

165     global MAP 

166     for i in range(2): 

167         if MAP[0]==i and MAP[1]==i and MAP[2]==i: #(r0) 

168             if i == 0: return "COM" 

169             elif i == 1: return "YOU" 

170         elif MAP[3]==i and MAP[4]==i and MAP[5]==i: #(r1) 

171             if i == 0: return "COM" 

172             elif i == 1: return "YOU" 

173         elif MAP[6]==i and MAP[7]==i and MAP[8]==i: #(r2) 

174             if i == 0: return "COM" 

175             elif i == 1: return "YOU" 

176         elif MAP[0]==i and MAP[3]==i and MAP[6]==i: #(c0) 

177             if i == 0: return "COM" 

178             elif i == 1: return "YOU" 

179         elif MAP[1]==i and MAP[4]==i and MAP[7]==i: #(c1) 

180             if i == 0: return "COM" 

181             elif i == 1: return "YOU" 

182         elif MAP[2]==i and MAP[5]==i and MAP[8]==i: #(c2) 

183             if i == 0: return "COM" 

184             elif i == 1: return "YOU" 

185         elif MAP[0]==i and MAP[4]==i and MAP[8]==i: #(s1) 

186             if i == 0: return "COM" 

187             elif i == 1: return "YOU" 

188         elif MAP[2]==i and MAP[4]==i and MAP[6]==i: #(s1) 

189             if i == 0: return "COM" 

190             elif i == 1: return "YOU" 

191  

192 def onClick(userMarks): 

193     def click(): 

194         global MAP 

195         global playMode 

196         global layoutButtons 

197         print(playMode) 

198         if playMode == 0: 

199             MAP[userMarks] = 1 

200             layoutButtons[userMarks]['text']='X' 

201             layoutButtons[userMarks]['state']=DISABLED 

202             comPlayModeEasy() 

203             check = checkWin() 

204             if check == "YOU": 

205                 for button in layoutButtons: 

206                     button['state']=DISABLED 

207                 controlButtons[1]['fg']="red" 

208                 controlButtons[1]['text']="You win" 

209                  

210             if check == "COM": 

211                 for button in layoutButtons: 
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212                     button['state']=DISABLED 

213                 controlButtons[1]['fg']="red" 

214                 controlButtons[1]['text']="Com win" 

215  

216         if playMode == 1: 

217             MAP[userMarks] = 1 

218             layoutButtons[userMarks]['text']='X' 

219             layoutButtons[userMarks]['state']=DISABLED 

220             comPlayModeAI() 

221             print(MAP) 

222             check = checkWin() 

223             if check == "YOU": 

224                 for button in layoutButtons: 

225                     button['state']=DISABLED 

226                 controlButtons[1]['fg']="red" 

227                 controlButtons[1]['text']="You win" 

228                  

229             if check == "COM": 

230                 for button in layoutButtons: 

231                     button['state']=DISABLED 

232                 controlButtons[1]['fg']="red" 

233                 controlButtons[1]['text']="Com win"         

234     return click 

235  

236 def drawGraphic(): 

237     global root 

238     global layoutButtons 

239     global layoutGrid 

240     global controlButtons 

241     control = Label(root, text="Result:") 

242     control.grid(row=0, column=0) 

243     controlButtons.append(control) #controlButtons[0] 

244     control = Label(root, text="") 

245     control.grid(row=0, column=1) 

246     controlButtons.append(control) #controlButtons[1] 

247     control = Label(root, text="You please\nplay first") 

248     control.grid(row=4, column=0) 

249     controlButtons.append(control) #controlButtons[2] 

250     control = Label(root, text="") 

251     control.grid(row=4, column=1) 

252     controlButtons.append(control) #controlButtons[3] 

253     control = Radiobutton(root, text="Easy", relief=GROOVE, 

value=0, command=setMode(0)) 

254     control.grid(row=5, column=0) 

255     controlButtons.append(control) #controlButtons[4] 

256     control = Radiobutton(root, text="Hard", relief=GROOVE, 

value=1, command=setMode(1)) 

257     control.grid(row=5, column=1) 

258     controlButtons.append(control) #controlButtons[5] 

259     control = Button(root, text="Start", width=8, height=3, 

relief=GROOVE, foreground="red", command=resetGame) 

260     control.grid(row=5, column=2) 

261     controlButtons.append(control) #controlButtons[6] 

262  

263     for i,j in enumerate(layoutGrid): 
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264         button = Button(root, text="", width=8, height=3, 

foreground="blue", command=onClick(j[0])) 

265         button.grid(row=j[1], column=j[2]) 

266         layoutButtons.append(button) 

267     

268 def TicTacToe(): 

269     drawMainWindow() 

270     drawMenuBar() 

271     drawGraphic() 

272     mainloop() 

273  

274 if __name__ == '__main__': 

275     TicTacToe() 

ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่สัง่รนัโปรแกรมดงัรปูดา้นล่าง 

   
เริม่ตน้เล่นเกมส ์ ผูเ้ล่นเกมสช์นะ คลกิเลอืกเมนูบนเกมส ์

จากตวัอยา่งโปรแกรม Tic-Tac-Toe บรรทดัที ่1 แสดงการน าเขา้โมดลู tkinter และ random เพื่อใช้
ส าหรบัสรา้งกราฟฟิกและสุ่มค่าใหก้บัโปรแกรม บรรทดัที ่5 ประกาศตวัแปรโกลบอลชื่อ MAP ท าหน้าที ่
ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัแผนทีข่องเกมส ์โดยค่าเริม่ตน้เป็น -1  ถา้ผูใ้ชค้ลกิเล่นเกมส ์โปรแกรมจะ
ก าหนดค่าใหก้บัต าแหน่งบน MAP เป็น 1 แต่ถา้คอมพวิเตอรเ์ล่นจะก าหนดเป็น 0 ตารางดงักล่าวจะใช้
เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นผูช้นะระหว่างผูเ้ล่นหรอืคอมพวิเตอร ์รวมถงึคอมพวิเตอรจ์ะใชต้ารางดงักล่าว
ตรวจสอบว่าควรจะคลกิเลอืกช่องไหน (ส าหรบัโหมด AI คอมพวิเตอรจ์ะตอ้งฉลาดทีจ่ะคลกิเลอืก) 
บรรทดัที ่9 ประกาศตวัแปรชื่อ layoutGrid ท าหน้าทีก่ าหนดต าแหน่งการวางปุ่ มต่างๆ วงบนวนิโดวส์ 
บรรทดัที ่13 – 17 ประกาศตวัแปรชนิดโกลบอล ประกอบไปดว้ยหน้าต่างหลกั (root), ตวัแปรชนิดลสิต์
ทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูอ๊อปเจก็ตป์ุ่ มเล่นเกมส ์(layoutButtons), ตวัแปรชนิดลสิตท์ีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูอ๊
อปเจก็ตป์ุ่ มส าหรบัควบคุมเกมส ์(controlButtons), ตวัแปรเกบ็สถานะผูเ้ล่นคอื player ถา้ตวัแปร
ดงักล่าวมคี่าเท่ากบั 0 แสดงว่าเป็นคอมพวิเตอร ์ในทางกลบัถา้เป็น 1 แสดงว่าเป็นมนุษย,์ ตวัแปรชื่อ 
playMode ท าหน้าทีเ่กบ็โหมดการเล่นคอื งา่ยหรอืยาก (โดยผูใ้ชค้ลกิเลอืกทีปุ่่ ม Radiobutton) ถา้เป็น
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โหมดง่ายโปรแกรมจะใหค้อมพวิเตอรส์ุ่มต าแหน่งในการเล่นเกมส ์แต่ถา้เป็นโหมดยาก โปรแกรมจะใช ้
AI (Artificial Intelligence) ในการเลอืกต าแหน่งในการเล่นเกมสแ์ทน 

 บรรทดัที ่19 ฟังชนัชื่อ drawMainWindow() ท าหน้าทีว่าดหน้าต่างหลกัเพื่อรองรบั Widgets 
ต่างๆ ทีจ่ะวาดเป็น GUI ของเกมส ์บรรทดัที ่23 ฟังชนัชื่อ drawMenuBar() ท าหน้าทีว่างเมนู เช่น New 
Game และ Exit ลงบนหน้าต่างหลกั บรรทดัที ่33 ฟังชนัชื่อ setMode() ท าหน้าทีก่ าหนดโหมดการเล่ม
เกมสว์่างา่ยหรอืยาก (เมธอดนี้ถูกเรยีกเมือ่กดปุ่ ม radiobutton ของเกมส)์ บรรทดัที ่40 ฟังชนัชื่อ 
resetGame() ท าหน้าทีว่าดกราฟฟิกบนเกมสใ์หมท่ัง้หมด พรอ้มเคลยีรค์่าตวัแปรต่างๆ ส าหรบัการเริม่
เล่นเกมสใ์หมอ่กีครัง้ บรรทดัที ่52 ฟังชนัชื่อ checkStatus() ท าหน้าทีต่รวจสอบว่าขอ้มลูใน MAP ยงัมี
ต าแหน่งทีจ่ะสามารถจะเล่นเกมสไ์ดห้รอืไม ่ถา้ช่องในตาราง MAP ไมม่คี่าเท่ากบั -1 แมแ้ต่ช่องเดยีว
แสดงว่าไมส่ามารถเล่นเกมสไ์ดอ้กีแลว้ โปรแกรมจะคนืค่าเป็น False แต่ถา้ยงัมตี าแหน่งในเกมสท์ี่
สามารถเล่นเกมสไ์ดจ้ะคนืค่าเป็น True  

 บรรทดัที ่59 ฟังชนัชื่อ comPlayModeEasy() ท าหน้าทีค่น้หาต าแหน่งช่องว่างทีค่อมพวิเตอร์
สามารถเล่นเกมสไ์ดใ้น MAP โดยใชห้ลกัการของการสุ่มค่า ถา้ค่าทีสุ่ม (ต าแหน่งในตาราง MAP) ถูก
เลอืกไวแ้ลว้ โปรแกรมจะสุ่มไปเรือ่ยๆ จนกว่าคอมพวิเตอรจ์ะสามารถวางตวัอกัษร 'O' ไดส้ าเรจ็ บรรทดั
ที ่70 ในกรณีทีผู่เ้ล่นเลอืกเล่นแบบยาก (Hard) โปรแกรมจะเรยีกใชฟั้งชนัชื่อ comPlayModeAI() ซึง่ฟัง
ชนัดงักล่าวจะค านวณหาต าแหน่งทีค่ดิว่าไดเ้ปรยีบผูเ้ล่นมากทีสุ่ด โดยอาศยัหลกัการคอื ถา้คอมพวิเตอร์
วาง 'O' แลว้ส่งผลใหไ้ดต้วัอกัษร 'O' ครบ 3 ตวั ในแนวนอน แนวตัง้ หรอืแนวทะแยง โปรแกรมจะเลอืก
ต าแหน่งดงักล่าวทนัท ีแต่ถ้าคอมพวิเตอรย์งัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะชนะผู้เล่นได ้คอมพวิเตอรจ์ะเลอืก
ต าแหน่งทีค่อยกดีกนัไมใ่หผู้เ้ล่นวางอกัษร 'X' ในต าแหน่งทีผู่เ้ล่นจะชนะคอมพวิเตอรไ์ด ้แต่ถา้ไมเ่ป็นไป
ตามทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้ 2 กรณ ีคอมพวิเตอรจ์ะหาต าแหน่งโดยการสุ่มแทน บรรทดัที ่96 ฟังชนัชื่อ 
AICheck() ท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้มลูในตาราง MAP ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะชนะผูเ้ล่นในทุกกรณ ีและ
ต าแหน่งทีจ่ะขดัขวางไมใ่หผู้เ้ล่นชนะ ค่าทีค่นืกลบัจะเป็นต าแหน่งทีไ่ดเ้ปรยีบคู่แขง่ แต่ถา้คอมพวิเตอร์
ยงัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะชนะจะคนืค่าเป็น -1 

 บรรทดัที ่164 ฟังชนัชื่อ checkWin() ท าหน้าทีต่รวจสอบว่าใครเป็นผูช้นะระหว่างคอมพวิเตอร์
กบัผูเ้ล่น โดยใชห้ลกัการตรวจสอบค่า 0 ('O' ในกรณเีป็นคอมพวิเตอร)์ ในตาราง MAP ว่าเรยีงตวัใน
แนวตัง้ แนวนอน หรอืแนวทะแยงครบ 3 ค่าหรอืไม ่ส าหรบัในกรณตีรวจสอบผูเ้ล่นจะเปลีย่นเป็น
ตรวจสอบค่า 1 ('X' ในกรณเีป็นผูเ้ล่น) ในตาราง MAP แทน บรรทดัที ่192 ฟังชนัชื่อ onClick() ท า
หน้าทีด่กัจบัหรอืตอบสนองต่อผูใ้ช ้เมือ่คลกิปุ่ มต่างๆ บนเกมส์ บรรทดัที ่236 ฟังชนัชื่อ drawGraphic() 
ท าหน้าทีว่าดปุ่ มต่างๆ ของเกมสล์งบนหน้าต่างหลกั บรรทดัที ่268 ฟังชนัชื่อ TicTacToe() ท าหน้าที่
ควบคุมการสรา้งเกมสท์ัง้หมดไว ้โดยเริม่ตัง้แต่การวาดหน้าต่างหลกั (drawMainWindow), การวาดเมนู 
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(drawMenuBar), การวาดกราฟฟิก (drawGraphic), และการวนลบูเพื่อใหเ้กมสเ์ล่นไปเรือ่ยๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง (mainloop)  บรรทดัที ่274 เป็นการตรวจสอบว่าตวัแปร __main__ มกีารประกาศไวห้รอืไม ่
(โดยปกตไิพธอนจะประกาศไวเ้สมอทุกๆ โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้) ถา้มกีารประกาศตวัแปรดงักล่าวไว ้
โปรแกรมจะเรยีกฟังชนั TicTacToe() ขึน้มาท างานทนัท ี
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จบภาค 4 
 



 

 

 

 

ภาคท่ี 5 

ไลบราร่ีพืน้ฐานของไพธอน 

Standard library of    
 

ฟังชนัภายในส าหรบัขอ้มลูพืน้ฐาน 
ฟังชนัภายในส าหรบัขอ้มลูเชงิประกอบ 
เมธอดเกีย่วกบัการบรหิารจดัการแฟ้มขอ้มลูและไดเรคทรอรี ่
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1. ฟังชนัภายในส าหรบัข้อมูลพื้นฐาน (Built-in functions for basic data types) 

 ฟังชนัภายใน (Built-in function) คอื ฟังชนัทีผู่เ้ขยีนโปรแกรมสามารถเรยีกใชง้านไดท้นัท ีโดย
ส่วนใหญ่ไมต่อ้งน าเขา้ (Import) มาจากไลบรารี ่(Library) แต่มบีางฟังชนัเท่านัน้ทีจ่ าเป็นตอ้งน าเขา้มา
ใชง้าน ซึง่มรีปูแบบคอื 

  ตวัแปร.ชื่อฟังชนั ([input_var1, input_var2, …, input_varN]) เช่น  

  str = "this is string example....wow!!!"; 

  print ("str.capitalize() : ", str.capitalize()) 

OUTPUT 

 

str.capitalize() :  This is string example....wow!!! 

 

ไพธอน เป็นภาษาลกูผสมระหว่างภาษาเก่าและใหม ่ดงันัน้ในไลบรารีข่องไพธอนจะผสมกนั
ระหว่างฟังชนั และเมธอด (ใชก้บัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ) ขอ้สงัเกตระหว่างฟังชนั และเมธอดคอื 
ฟังชนัจะเรยีกใชง้านโดยไม่จ าเป็นตอ้งอา้งคลาสก่อน สามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยตรงดงันี้ 

  len(list) คอืการเรยีกฟังชนั  
  list.count(Object) คอืการเรยีกเมธอด โดยอา้ง instance ของคลาส โดยใช ้. เสมอ 

 

การเปล่ียนชนิดข้อมลู (Data type conversion)  

 int() แปลงขอ้มลูจากชนิดต่างๆ เป็นเลขฐานสบิ 
รปูแบบค าสัง่: int(x [,base]) 
พารามเิตอร:์ x คอืขอ้มลูชนิดใดๆ และ base คอืเลขฐานสบิ สญัลกัษณ์ [ ] หมายถงึ 

option คอื ก าหนด หรอืไม่ก าหนดกไ็ด ้ถา้ไมก่ าหนดจะเป็นเลขฐานสบิโดย
อตัโนมตั ิ

ค่าทีส่่งกลบั:จ านวนเตม็ฐานสบิ 
ตวัอยา่ง:  

num = int('10') # Convert string to integer 

print(num) 

print(type(num)) 

print(int('10',10))  # Define the 10 base 

print(int(10.5))  # Convert float to integer 

print(int(True))  # Convert Boolean to integer 

z = 0b1001001; j = 0o35; k = 0x45A 

print(int(z)) 
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print(int(j)) 

print(int(k)) 

OUTPUT 

10 

<class 'int'> 

10 

10 

1 

73 

29 

1114 
 float() แปลงขอ้มลูจากชนิดใดๆ เป็นเลขจ านวนจรงิทีต่อ้งการ  

รปูแบบค าสัง่: float(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืขอ้มลูชนิดใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนจรงิ 
ตวัอยา่ง: 

print(float(5)) 
print(float('5.35')) 
print(float(False))  

OUTPUT 

5.0 

5.35 

0.0 
 complex() สรา้งขอ้มลูเชงิซอ้น  

รปูแบบค าสัง่: complex(real [,imag]) 
พารามเิตอร:์ real คอืขอ้มลูบนแกนจรงิ และ imag คอืขอ้มลูบนแกนจนิตภาพ 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนเชงิซอ้น 
ตวัอยา่ง: 

complex_num = complex(5, 3) 

print(complex_num) 

complex_num = complex(5, -3) 

print(complex_num) 

OUTPUT 

(5+3j) 

(5-3j) 

 str(x) สรา้งขอ้มลูสตรงิ หรอืสายอกัขระ 
รปูแบบค าสัง่: str(x) 
พารามเิตอร:์ x คอื อ๊อปเจก็ตใ์ดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูสตรงิ 
ตวัอยา่ง: 

s = str(123) 

print(s) 
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s = str(3.5) 

print(s)  

OUTPUT 

123 

3.5 

 eval() ท าหน้าทีป่ระเมนิผล สตรงิใดๆ ใหเ้ป็นนิพจน์ทางคณติศาสตร ์โดยปกตสิตรงิไม่
สามารถประมวลผลได ้แต่ฟังชนัน้ีจะท าใหส้ตรงิเป็นนิพจน์ทางคณติศาสตร ์และสามารถ
ประมวลได ้

รปูแบบค าสัง่: eval(str) 
พารามเิตอร:์ str คอื สตรงิทีต่อ้งการประเมนิผล 
ค่าทีส่่งกลบั: อ๊อปเจก็ตใ์ดๆ 
ตวัอยา่ง: 

s = '1.0 + 2.0' 
print(s) 

print(eval(s)) 

print(eval("'*' * 10")) 

OUTPUT 

1.0 + 2.0 

3.0 

********** 
 จากตวัอยา่ง โดยปกตถิา้พมิพ ์'1.0 + 2.0' ดว้ยค าสัง่ print ออกทางจอภาพ ผลทีไ่ดจ้ะแสดงเป็น
สตรงิคอื '1.0 + 2.0' แต่ถา้ผูเ้ขยีนโปรแกรมตอ้งการใหเ้กดิการประมวลผลนิพจน์ดงักล่าว ใหใ้ชฟั้งชนั 
eval แทน print 

 tuple() แปลงขอ้มลูสตรงิใหเ้ป็นขอ้มลูชนิดทพัเพลิ (tuple) 
รปูแบบค าสัง่: tuple(s) 
พารามเิตอร:์ s คอื สตรงิทีต่อ้งการแปลง 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดทพัเพลิ 
ตวัอยา่ง: 

s = '12345' 

print(tuple(s))  

OUTPUT 

 

('1', '2', '3', '4', '5') 

 list() แปลงขอ้มลูชนิดสตรงิเป็นขอ้มลูชนิดลสิต ์(list) 
รปูแบบค าสัง่: list(s) 
พารามเิตอร:์ s คอื สตรงิทีต่อ้งการแปลง 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดลสิต์ 
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ตวัอยา่ง: 
s = '12345' 

print(list(s)) ))  

OUTPUT 

 

['1', '2', '3', '4', '5'] 

 

 set() แปลงขอ้มลูชนิดสตรงิใหเ้ป็นขอ้มลูชนิดเซต็ (Set) 
รปูแบบค าสัง่: set(s) 
พารามเิตอร:์ s คอื สตรงิทีต่อ้งการแปลง 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดเซต็ 
ตวัอยา่ง: 

s = '12345' 

print(set(s))  

OUTPUT 

 

{'1', '2', '3', '4', '5'} 

 dict() สรา้งขอ้มลูชนิดดกิชนันารี ่(Dictionaty) ซึง่เป็นขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยคู่ของคยี ์(Key) 
และค่าขอ้มลู (Value) ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ Key:Value 

รปูแบบค าสัง่: dict(d) 
พารามเิตอร:์ d คอื คู่ของขอ้มลูทีต่อ้งการแปลง เช่น 001:”John” (Key=1, 
Value=”John”) 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดดกิชนันารี ่
ตวัอยา่ง: 

print(dict({"one":1,"two":2,"three":3})) 

print(dict({1:'John',2:'Somsri',3:'Suchart'})) 

OUTPUT 

{'two': 2, 'three': 3, 'one': 1} 

{1: 'John', 2: 'Somsri', 3: 'Suchart'} 

 hex() แปลงเลขฐานใดๆ เป็นเลขฐานสบิหก 
รปูแบบค าสัง่: hex(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขฐานใดๆ ทีต่อ้งการแปลง 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขฐานสบิหก 
ตวัอยา่ง: 

x = 31; y = -15; z = 0b1001001; j = 0o35 

print(hex(x)) 

print(hex(y)) 

print(hex(z)) 
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print(hex(j)) 

OUTPUT 

0x1f 

-0xf 

0x49 

0x1d 

 oct(x) แปลงเลขฐานใดๆ เป็นเลขฐานแปด 
รปูแบบค าสัง่: oct(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขฐานใดๆ ทีต่อ้งการแปลง 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขฐานแปด 
ตวัอยา่ง: 

x = 31; y = -15; z = 0b1001001; k = 0x45A 

print(oct(x)) 

print(oct(y)) 

print(oct(z)) 

print(oct(k)) 

OUTPUT 

0o37 

-0o17 

0o111 

0o2132 

 

ฟังชนัค านวณทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Functions) 

 abs(), fabs() หาค่าจ านวนเตม็บวก (absolute) ของเลขจ านวนเตม็ใดๆ  
รปูแบบค าสัง่: abs(x), fabs(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนเตม็ใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนเตม็บวก 
ตวัอยา่ง:  

print ("abs(-45) : ", abs(-45)) 

print ("abs(100.12) : ", abs(100.12))  

OUTPUT 

abs(-45) : 45 

abs(100.12) : 100.12 

 ceil() ปัดเศษขึน้ใหเ้ป็นจ านวนเตม็ทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด  
รปูแบบค าสัง่: ceil(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนเตม็ทีปั่ดเศษแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

import math # This will import math module 

print ("math.ceil(-45.17) : ", math.ceil(-45.17)) 
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print ("math.ceil(100.12) : ", math.ceil(100.12)) 

print ("math.ceil(100.72) : ", math.ceil(100.72)) 

print ("math.ceil(math.pi) : ", math.ceil(math.pi))  

OUTPUT 

math.ceil(-45.17) :  -45 

math.ceil(100.12) :  101 

math.ceil(100.72) :  101 

math.ceil(math.pi) :  4 

 exp() ค านวณเลขชีก้ าลงั 
รปูแบบค าสัง่: exp(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขยกก าลงั 
ตวัอยา่ง: 

import math   # This will import math module 

print ("math.exp(-45.17) : ", math.exp(-45.17)) 

print ("math.exp(100.12) : ", math.exp(100.12)) 

print ("math.exp(100.72) : ", math.exp(100.72)) 

print ("math.exp(math.pi) : ", math.exp(math.pi))  

OUTPUT 

math.exp(-45.17) :  2.4150062132629406e-20 

math.exp(100.12) :  3.0308436140742566e+43 

math.exp(100.72) :  5.522557130248187e+43 

math.exp(math.pi) :  23.140692632779267 

 floor() ค านวณค่าจ านวนเตม็มากทีสุ่ด แต่ไม่มากกว่าค่า x 
รปูแบบค าสัง่: floor(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนจรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนเตม็ 
ตวัอยา่ง: 

import math   # This will import math module 

print ("math.floor(-45.17):", math.floor(-45.17)) 

print ("math.floor(100.12):", math.floor(100.12)) 

print ("math.floor(100.72):", math.floor(100.72)) 

print ("math.floor(math.pi):", math.floor(math.pi))  

OUTPUT 

math.floor(-45.17) :  -46 

math.floor(100.12) :  100 

math.floor(100.72) :  100 

math.floor(math.pi) :  3 

 log() ค านวณหาค่าลอการทิมึ (Logarithm) ฐานธรรมชาต ิ(ฐาน e) 
รปูแบบค าสัง่: log(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ โดย x ตอ้งมคี่ามากกว่า 0 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่าลอการทิมึฐานธรรมชาต ิ
ตวัอยา่ง: 
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import math   # This will import math module 

print ("math.log(100.12) : ", math.log(100.12)) 

print ("math.log(100.72) : ", math.log(100.72)) 

print ("math.log(math.pi) : ", math.log(math.pi))  

OUTPUT 

math.log(100.12) :  4.6063694665635735 

math.log(100.72) :  4.612344389736092 

math.log(math.pi) :  1.1447298858494002 

 log10() ค านวณหาค่าลอการทิมึฐานสบิ 
รปูแบบค าสัง่: log10(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ โดย x ตอ้งมคี่ามากกว่า 0 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่าลอการทิมึฐานสบิ 
ตวัอยา่ง: 

import math   # This will import math module 
print ("math.log10(100.12):", math.log10(100.12)) 

print ("math.log10(100.72):", math.log10(100.72)) 

print ("math.log10(math.pi):", math.log10(math.pi))  

OUTPUT 

math.log10(100.12) :  2.0005208409361854 

math.log10(100.72) :  2.003115717099806 

math.log10(math.pi) :  0.49714987269413385 

 max() ค านวณหาเลขจ านวนทีม่คี่ามากทีสุ่ดในสมาชกิทัง้หมด 
รปูแบบค าสัง่: max(x1, x2,...) 
พารามเิตอร:์ x1, x2,…,xn คอืจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนทีม่คี่ามากทีสุ่ด 
ตวัอยา่ง: 

print ("max(80, 100, 1000) : ", max(80, 100, 1000)) 

print ("max(-20, 100, 400) : ", max(-20, 100, 400)) 

print ("max(-80, -20, -10) : ", max(-80, -20, -10)) 

print ("max(0, 100, -400) : ", max(0, 100, -400))  

OUTPUT 

max(80, 100, 1000) :  1000 

max(-20, 100, 400) :  400 

max(-80, -20, -10) :  -10 

max(0, 100, -400) :  100 

 min() ค านวณหาเลขจ านวนทีม่คี่าน้อยทีสุ่ดในสมาชกิทัง้หมด 
รปูแบบค าสัง่: min(x1, x2,...) 
พารามเิตอร:์ x1, x2,…,xn คอืจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนทีม่คี่าน้อยทีสุ่ด 
ตวัอยา่ง: 

print ("min(80, 100, 1000) : ", min(80, 100, 1000)) 

print ("min(-20, 100, 400) : ", min(-20, 100, 400)) 

print ("min(-80, -20, -10) : ", min(-80, -20, -10)) 
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print ("min(0, 100, -400) : ", min(0, 100, -400))  

OUTPUT 

min(80, 100, 1000) :  80 

min(-20, 100, 400) :  -20 

min(-80, -20, -10) :  -80 

min(0, 100, -400) :  -400 

 modf() แยกขอ้มลูของจ านวนจรงิออกเป็นสองส่วนคอื ส่วนหน้าจดุทศนิยม และหลงั
ทศนิยม  

รปูแบบค าสัง่: modf(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืจ านวนจรงิใดๆ  
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดทพัเพลิ (tuple) มสีมาชกิ 2 ค่า โดยสมาชกิตวัแรกเกบ็ค่า
หลงัจดุทศนิยม และสมาชกิตวัที ่2 เกบ็จ านวนเตม็หน้าทศนิยม  
ตวัอยา่ง: 

import math   # This will import math module 

print ("math.modf(100.12) : ", math.modf(100.12)) 

print ("math.modf(100.72) : ", math.modf(100.72)) 

print ("math.modf(math.pi) : ", math.modf(math.pi)) 

temp = math.modf(100.12) 

print("Integer : ",temp[1]) 

print("Fractional : ",temp[0])  

OUTPUT 

math.modf(100.12): (0.12000000000000455, 100.0) 

math.modf(100.72): (0.7199999999999989, 100.0) 

math.modf(math.pi): (0.14159265358979312, 3.0) 

Integer: 100.0 

Fractional: 0.12000000000000455 

 pow() ค านวณเลขยกก าลงั  
รปูแบบค าสัง่: pow(x, y) 
พารามเิตอร:์ ฐานคอื x และ ก าลงัคอื y (xy) 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนจรงิทีย่กก าลงัแลว้  
ตวัอยา่ง: 

import math   # This will import math module 

print ("math.pow(100, 2) : ", math.pow(100, 2)) 

print ("math.pow(100, -2) : ", math.pow(100, -2)) 

print ("math.pow(2, 4) : ", math.pow(2, 4)) 

print ("math.pow(3, 0) : ", math.pow(3, 0))  

OUTPUT 

math.pow(100, 2) :  10000.0 

math.pow(100, -2) :  0.0001 

math.pow(2, 4) :  16.0 

math.pow(3, 0) :  1.0 

 round() ปัดเศษตวัเลขตามจ านวนหลกัทีร่ะบุ  
รปูแบบค าสัง่: round(x [,n]) 
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พารามเิตอร:์ x คอืตวัเลขทีต่อ้งการปัด และ n คอืจ านวนทศนิยมทีต่้องแสดงผล เมือ่
ไมก่ าหนดค่า n จะปัดเป็นจ านวนเตม็แทน 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนทีไ่ดร้บัการปัดเศษแลว้  
ตวัอยา่ง: 

print ("round(20.1234):",round(20.1234)) 

print ("round(80.23456,2):",round(80.23456,2)) 

print ("round(100.000056,3):",round(100.000056,3)) 

print ("round(-100.000056,3):",round(-100.000056,3))  

OUTPUT 

round(20.1234): 20 

round(80.23456,2): 80.23 

round(100.000056,3): 100.0 

round(-100.000056,3): -100.0 

 sqrt() ค านวณหารากทีส่อง (Square root)  
รปูแบบค าสัง่: sqrt(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนเตม็ หรอืจ านวนจรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนทีไ่ดร้บัการค านวณหารากทีส่องแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

import math    # This will import math module 

print ("math.sqrt(100) : ", math.sqrt(100)) 

print ("math.sqrt(7) : ", math.sqrt(7)) 

print ("math.sqrt(math.pi) : ", math.sqrt(math.pi))  

OUTPUT 

math.sqrt(100) :  10.0 

math.sqrt(7) :  2.6457513110645907 

math.sqrt(math.pi) :  1.7724538509055159 

 

ฟังชนัตรโีกณมติ ิ(Random Number Functions)  

 choice() เลอืกขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสุ่มค่า  
รปูแบบค าสัง่: choice(seq) 
พารามเิตอร:์ seq เป็นขอ้มลูทีต่อ้งการใชสุ้่ม เช่น สตรงิ, ลสิต ์หรอืทพัเพลิ 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการสุ่มเพยีง 1 ค่าเท่านัน้ 
ตวัอยา่ง: 
import random # import random class 

print("choice([1,2,3,5,9]):",random.choice([1,2,3,5,9])) 

print("choice('A String'):",random.choice('A String'))  

OUTPUT 

choice([1, 2, 3, 5, 9]) :  1 

choice('A String') :  i 
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 randrange() สุ่มค่าขอ้มลูเป็นช่วง 
รปูแบบค าสัง่: randrange ([start,] stop [,step]) 
พารามเิตอร:์ start คอืการก าหนดขอ้มลูเริม่ตน้, stop คอืสิน้สุดขอ้มลู และ step คอื
ความห่างของขอ้มลู เช่น ก าหนดค่าเริม่ตน้เท่ากบั 1 คา่สิน้สุดเท่ากบั 10 และก าหนด
ความห่างเป็น 2 จะไดผ้ลลพัธท์ีเ่กดิจากการสรา้งชุดของขอ้มลูคอื 1, 3, 4, 7, 9 แต่ชุด
ขอ้มลูดงักล่าวจะถูกสุ่มเลอืกออกมาเพยีง 1 ค่าเท่านัน้ 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการสุ่มเพยีง 1 ค่าเท่านัน้ 
ตวัอยา่ง: 

import random 

# Select an even number in 100 <= number < 1000 

print("randrange(100,1000,2):",random.randrange(100,1000,2)) 

# Select another number in 100 <= number < 1000 

print("randrange(100,1000,3):",random.randrange(100,1000,3)) 

OUTPUT 

randrange(100, 1000, 2) :  612 

randrange(100, 1000, 3) :  334 

 random() สุ่มค่าขอ้มลูเลขจ านวนจรงิ ทีม่คี่าระหว่าง 0 – 1 
รปูแบบค าสัง่: random() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนจรงิทีไ่ดร้บัการสุ่มเพยีง 1 ค่าเท่านัน้ 
ตวัอยา่ง: 

import random 

# First random number 

print ("random() : ", random.random()) 

# Second random number 

print ("random() : ", random.random()) 

OUTPUT 

random() :  0.6819560436956998 

random() :  0.13485861760609497 

 seed() ก าหนดค่าเริม่ตน้ก่อนเรยีกใชฟั้งชนั random() เพื่อใหค้่าสุ่มทีไ่ดม้คี่าเท่าเดมิ 
รปูแบบค าสัง่: seed([x]) 
พารามเิตอร:์ x เป็นจ านวนเตม็ หรอืจรงิ เมือ่ตอ้งการไดค้่าสุ่มทีเ่ท่าเดมิทุกๆ ครัง้ ให้
ก าหนดเป็นตวัเลขทีเ่หมอืนกนั 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนจรงิทีไ่ดร้บัการสุ่มเพยีง 1 ค่าเท่านัน้ มคี่าระหว่าง 0 - 1 
ตวัอยา่ง: 

import random 

random.seed(5) 

print("Random number with seed 5:",random.random()) 
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# It will generate same random number 

random.seed(10) 

print("Random number with seed 10:",random.random()) 

random.seed(10) 

print("Random number with seed 10:",random.random()) 

OUTPUT 

Random number with seed 5 :  0.6229016948897019 

Random number with seed 10 :  0.5714025946899135 

Random number with seed 10 :  0.5714025946899135 

 shuffle() สลบัต าแหน่งของขอ้มลูในรายการของตวัแปรชนิดลสิต ์(list) 
รปูแบบค าสัง่: shuffle(lst) 
พารามเิตอร:์ lst คอืขอ้มลูชนิดลสิตท์ีต่อ้งการสลบัต าแหน่ง 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดลสิตท์ีไ่ดร้บัการสลบัต าแหน่งแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

import random 

list = [20, 16, 10, 5]; 

print ("Original list : ", list) 

random.shuffle(list) 

print ("Reshuffled list : ", list) 

random.shuffle(list) 

print ("Reshuffled list : ", list)  

OUTPUT 

Original list :  [20, 16, 10, 5] 

Reshuffled list :  [5, 16, 10, 20] 

Reshuffled list :  [16, 20, 5, 10] 

 uniform() สุ่มค่าเลขจ านวนจรงิ 
รปูแบบค าสัง่: uniform(x, y) 
พารามเิตอร:์ x คอืขอบเขตเริม่ตน้ขอ้มลู และ y คอืขอบเขตสิน้สุดของขอ้มลู ค่าทีสุ่่ม
ไดจ้ะอยู่ระหว่างช่วง x ถงึ y เพยีง 1 ค่าเท่านัน้ 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนจรงิทีไ่ดร้บัการสุ่มเพยีง 1 ค่าเท่านัน้ 
ตวัอยา่ง: 

import random 

print("Random Float uniform(5 - 10):", random.uniform(5, 10)) 

print("Random Float uniform(7 - 14):", random.uniform(7, 14))  

OUTPUT 

Random Float uniform(5 - 10) :  6.6396969456700115 

Random Float uniform(7 - 14) :  10.61079139843364 

 

ฟังชนัตรีโกณมิติ (Trigonometric Functions) 

 acos() ค านวณค่า arc cosine ของ x 
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รปูแบบค าสัง่: acos(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนใดๆ  
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า arc cosine ทีไ่ดเ้ป็น radians อยูใ่นช่วง -1 ถงึ 1 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("acos(0.64) : ", math.acos(0.64)) 

print ("acos(0) : ", math.acos(0)) 

print ("acos(-1) : ", math.acos(-1)) 

print ("acos(1) : ", math.acos(1))  

OUTPUT 

acos(0.64) : 0.8762980611683406 

acos(0) : 1.5707963267948966 

acos(-1) : 3.141592653589793 

acos(1) : 0.0 

 asin() ค านวณค่า arc sine ของ x 
รปูแบบค าสัง่: asin(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนใดๆ  
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า arc sine ทีไ่ดเ้ป็น radians อยูใ่นช่วง -1 ถงึ 1 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("asin(0.64) : ", math.asin(0.64)) 

print ("asin(0) : ", math.asin(0)) 

print ("asin(-1) : ", math.asin(-1)) 

print ("aasin(1) : ", math.asin(1))  

OUTPUT 

asin(0.64) : 0.694498265626556 

asin(0) : 0.0 

asin(-1) : -1.5707963267948966 

aasin(1) : 1.5707963267948966 

 atan() ค านวณค่า arc tangent ของ x  
รปูแบบค าสัง่: atan(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า arc tangent ทีไ่ดเ้ป็น radians 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("atan(0.64) : ", math.atan(0.64)) 

print ("atan(0) : ", math.atan(0)) 

print ("atan(10) : ", math.atan(10)) 

print ("atan(-1) : ", math.atan(-1)) 

print ("atan(1) : ", math.atan(1))  

OUTPUT 

atan(0.64) : 0.5693131911006619 

atan(0) : 0.0 

atan(10) : 1.4711276743037347 
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atan(-1) : -0.7853981633974483 

atan(1) : 0.7853981633974483 

 atan2() ค านวณค่า atan(y / x) ค่าทีไ่ดเ้ป็น radians 
รปูแบบค าสัง่: atan2(y, x) 
พารามเิตอร:์ x และ y เป็นเลขจ านวนใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า atan2(y / x) ทีไ่ดเ้ป็น radian 
ตวัอยา่ง: 
import math 

print ("atan2(-0.50,-0.50) : ", math.atan2(-0.50,-0.50)) 

print ("atan2(0.50,0.50) : ", math.atan2(0.50,0.50)) 

print ("atan2(5,5) : ", math.atan2(5,5)) 

print ("atan2(-10,10) : ", math.atan2(-10,10)) 

print ("atan2(10,20) : ", math.atan2(10,20))  

OUTPUT 

atan2(-0.50,-0.50) :  -2.356194490192345 

atan2(0.50,0.50) :  0.7853981633974483 

atan2(5,5) :  0.7853981633974483 

atan2(-10,10) :  -0.7853981633974483 

atan2(10,20) :  0.4636476090008061 

 cos() ค านวณค่า cosine ของ x  
รปูแบบค าสัง่: acos(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนใดๆ  
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า cosine ทีไ่ดเ้ป็น radians อยูใ่นช่วง -1 ถงึ 1 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("cos(3) : ", math.cos(3)) 

print ("cos(-3) : ", math.cos(-3)) 

print ("cos(0) : ", math.cos(0)) 

print ("cos(math.pi) : ", math.cos(math.pi)) 

print ("cos(2*math.pi) : ", math.cos(2*math.pi))  

OUTPUT 

cos(3) : -0.9899924966004454 

cos(-3) : -0.9899924966004454 

cos(0) : 1.0 

cos(math.pi) : -1.0 

cos(2*math.pi) : 1.0 

 hypot() ค านวณค่า Euclidean norm  
รปูแบบค าสัง่: hypot(x, y) 
พารามเิตอร:์ โดยค่า x และ y เป็นเลขจ านวนเตม็ 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า Euclidean norm ทีถู่กค านวณดว้ยสมการ sqrt(x*x + y*y) 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("hypot(3, 2) : ", math.hypot(3, 2)) 
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print ("hypot(-3, 3) : ", math.hypot(-3, 3)) 

print ("hypot(0, 2) : ", math.hypot(0, 2))  

OUTPUT 

hypot(3, 2) :  3.605551275463989 

hypot(-3, 3) :  4.242640687119285 

hypot(0, 2) :  2.0 

 sin() ค านวณค่า sine ของ x  
รปูแบบค าสัง่: sin(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า sine ทีไ่ดเ้ป็น radians อยูใ่นช่วง -1 ถงึ 1 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("sin(3) : ", math.sin(3)) 

print ("sin(-3) : ", math.sin(-3)) 

print ("sin(0) : ", math.sin(0)) 

print ("sin(math.pi) : ", math.sin(math.pi)) 

print ("sin(math.pi/2) : ", math.sin(math.pi/2))  

OUTPUT 

sin(3) :  0.1411200080598672 

sin(-3) :  -0.1411200080598672 

sin(0) :  0.0 

sin(math.pi) :  1.2246467991473532e-16 

sin(math.pi/2) :  1.0cos(2*math.pi) : 1.0 

 tan() ค านวณค่า tangent ของ x  
รปูแบบค าสัง่: tan(x) 
พารามเิตอร:์ x คอืเลขจ านวนใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า arc cosine ค่าทีไ่ดเ้ป็น radians อยูใ่นช่วง -1 ถงึ 1 
ตวัอยา่ง: 

import math 

print ("tan(3) : ", math.tan(3)) 

print ("tan(-3) : ", math.tan(-3)) 

print ("tan(0) : ", math.tan(0)) 

print ("tan(math.pi) : ", math.tan(math.pi)) 

print ("tan(math.pi/2) : ", math.tan(math.pi/2)) 

print ("tan(math.pi/4) : ", math.tan(math.pi/4))  

OUTPUT 

tan(3) :  -0.1425465430742778 

tan(-3) :  0.1425465430742778 

tan(0) :  0.0 

tan(math.pi) :  -1.2246467991473532e-16 

tan(math.pi/2) :  1.633123935319537e+16 

tan(math.pi/4) :  0.9999999999999999 

 degrees() แปลงค่าจาก radians เป็น degree 
รปูแบบค าสัง่: degrees(x) 
พารามเิตอร:์ x เป็นเลขจ านวนใดๆ 
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ค่าทีส่่งกลบั: ค่า degree ของ radians x 
ตวัอยา่ง: 
import math 

print ("degrees(3) : ", math.degrees(3)) 

print ("degrees(-3) : ", math.degrees(-3)) 

print ("degrees(0) : ", math.degrees(0)) 

print ("degrees(math.pi) : ", math.degrees(math.pi)) 

print ("degrees(math.pi/2) : ", math.degrees(math.pi/2)) 

print ("degrees(math.pi/4) : ", math.degrees(math.pi/4))  

OUTPUT 

degrees(3) :  171.88733853924697 

degrees(-3) :  -171.88733853924697 

degrees(0) :  0.0 

degrees(math.pi) :  180.0 

degrees(math.pi/2) :  90.0 

degrees(math.pi/4) :  45.0 

 radians() แปลงค่าจาก degree เป็น radians 
รปูแบบค าสัง่: radians(x) 
พารามเิตอร:์ x เป็นเลขจ านวนใดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั: ค่า radians ของ degree x 
ตวัอยา่ง: 
import math 

print ("radians(3) : ", math.radians(3)) 

print ("radians(-3) : ", math.radians(-3)) 

print ("radians(0) : ", math.radians(0)) 

print ("radians(math.pi) : ", math.radians(math.pi)) 

print ("radians(math.pi/2) : ", math.radians(math.pi/2)) 

print ("radians(math.pi/4) : ", math.radians(math.pi/4))  

OUTPUT 

radians(3) :  0.05235987755982989 

radians(-3) :  -0.05235987755982989 

radians(0) :  0.0 

radians(math.pi) :  

0.05483113556160755 

radians(math.pi/2) :  

0.027415567780803774 

radians(math.pi/4) :  

0.013707783890401887 

 

ค่าคงท่ีทางคณิตศาสตร ์(Mathematical constants) 

ค่าคงทีท่ีใ่ชใ้นทางคณติศาสตร ์ทีน่ิยมม ี2 ตวัคอื ค่า pi = 3.14159 และ e = 2.71828 

  math.pi, math.e 

เมธอดและฟังชนัท่ีด าเนินการกบัสตริง (Built-in String Methods) 
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 สมมตุใิห ้str เป็นสตรงิใดๆ เช่น str = "Python" หรอื str = 'Programming' 

 str.capitalize() แปลงตวัอกัษรตวัแรกในสตรงิใหเ้ป็นตวัใหญ่ 
รปูแบบค าสัง่: str.capitalize() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้ความสตรงิทีม่อีกัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!" 

print ("str.capitalize() : ", str.capitalize()) 

OUTPUT 

 

str.capitalize() :  This is string example....wow!!! 

 str.center() จดัเรยีงสตรงิใหอ้ยูต่รงกลาง โดยเตมิอกัษร (fillchar) ดา้นซา้ย และดา้นขวา
ของสตรงิใหค้รบจ านวนความกวา้งทีก่ าหนด (width) 

รปูแบบค าสัง่: str.center(width, fillchar) 
พารามเิตอร:์ width ความกวา้งของสตรงิ, fillchar คอืตวัอกัษรทีต่อ้งการเตมิในสตรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้ความสตรงิทีอ่ยูต่รงกลางระหว่างตวัอกัษรทีเ่ตมิเขา้ไป 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print ("str.center(40, 'x'):", str.center(40, 'x'))  

OUTPUT 

 

str.center(40,'x'):xxxxthis is string example....wow!!!xxxx 

 str.count() คน้หากลุ่มค าทีต่อ้งการ 
รปูแบบค าสัง่: str.count(str, beg= 0,end=len(string)) 
พารามเิตอร:์ str คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการคน้หา, beg คอืต าแหน่งเริม่ตน้ทีต่อ้งการคน้หา

, end คอืต าแหน่งสุดทา้ยทีต่อ้งการคน้หา ถา้ไม่รูต้ าแหน่งสุดทา้ยของ
สตรงิสามารถใช ้len() เพื่อหาความยาวสตรงิ (อกัษรตวัแรกของสตรงิ
เริม่ตน้ที ่0) 

ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนนับของกลุ่มค านัน้ๆ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

sub = "i"; 

print("str.count(sub,4,40):",str.count(sub, 4, 40)) 

sub = "wow"; 

print ("str.count(sub):",str.count(sub)) ))  
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OUTPUT 

str.count(sub, 4, 40) :  2 

str.count(sub) :  1 

 str.decode() ถอดรหสัสตรงิทีถู่กเขา้รหสัไว ้ 
รปูแบบค าสัง่: str.decode(encoding='UTF-8',errors='strict') 

พารามเิตอร:์ encoding คอืแบบของภาษาทีใ่ชถ้อดรหสั เช่น UTF-8, ISO, Latin 
เป็นตน้, error คอืขอ้ก าหนดเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ขณะถอดรหสั เช่น 
strict, ignore, replace ส าหรบั strict เป็นค่า default หมายถงึใหส้นใจ
ขอ้ผดิพลาดในการถอดรหสั 

ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้ความทีถู่กถอดรหสัแลว้ 

ตวัอยา่ง: 
str = "this is string example....wow!!!"; 

# This is encoding 

str = str.encode('base64','strict');  

print("Encoded String:" + str) 

print("Decoded String:" + tr.decode('base64','strict'))  

OUTPUT 

Encoded String: dGhpcyBpcyBzdHJpbmcgZXhhbXBsZS4uLi53b3chISE= 

Decoded String: this is string example....wow!!! 

 str.encode() เขา้รหสัสตรงิ 
รปูแบบค าสัง่: str.encode(encoding='UTF-8',errors='strict') 
พารามเิตอร:์ encoding คอืแบบอกัษรทีใ่ชเ้ขา้รหสั เช่น UTF-8, ISO, Latin เป็นตน้, 

error คอืขอ้ก าหนดเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ขณะเขา้รหสั เช่น strict, 
ignore, replace ส าหรบั strict เป็นค่า default หมายถงึใหส้นใจ
ขอ้ผดิพลาดในการเขา้รหสั 

ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้ความทีถู่กเขา้รหสัแลว้ 
ตวัอยา่ง: 
str = "this is string example....wow!!!"; 

print("Encoded String:" + str.encode('base64','strict'))  

print("Decoded String:" + tr.decode('base64','strict'))  

OUTPUT 

Encoded String: dGhpcyBpcyBzdHJpbmcgZXhhbXBsZS4uLi53b3chISE= 

 str.endswith() คน้หากลุ่มค า โดยเริม่ตน้จากทางดา้นทา้ยของสตรงิ  
รปูแบบค าสัง่: str.endswith(suffix[, start[, end=len(string)]]) 
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พารามเิตอร:์ suffix คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการคน้หา, start คอืต าแหน่งเริม่ตน้, end คอื
ขนาดความยาวของสตรงิ  

ค่าทีส่่งกลบั: ถา้คน้หากลุ่มค าพบจะส่งค่ากลบัเป็นจรงิ (True) 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

suffix = "wow!!!"; 

print (str.endswith(suffix)); 

print (str.endswith(suffix,20)); 

suffix = "is"; 

print (str.endswith(suffix, 2, 4)); 

print (str.endswith(suffix, 2, 6));  

OUTPUT 

True 

True 

True 

False 
 

 
Note: ควรจ าไวว้่า สญัลกัษณ์ [, start[, end]] หมายถงึ ค่า start และ end จะใส่หรอืไมใ่ส่กไ็ด ้

 str.expandtabs() แทนทีแ่ทบ็ (\t) ในสตรงิดว้ยช่องว่าง (space) โดยค่า default ของ
ช่องว่างทีแ่ทนทีค่อื 1 tab ต่อ 1 space (เมือ่ไมก่ าหนด tabsize) แต่ถา้ตอ้งการใหช้่องว่าง
กวา้งขึน้ใหก้ าหนด tabsize ในอตัราส่วน 1 tab ต่อ 8 spaces โดยค่าตวัเลขทีป้่อนใหค้อื 8, 
16, 24, 32 เป็นตน้  

รปูแบบค าสัง่: str.expandtabs(tabsize) 
พารามเิตอร:์ ความกวา้งของ tabsize 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้ความทีแ่ทนที ่\t ดว้ยช่องว่างตามขนาดของ tabsize 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is\tstring example....wow!!!"; 

print("Original string:" + str) 

print("Defualt exapanded tab:" + str.expandtabs()) 

print("Double exapanded tab:" + str.expandtabs(16))  

OUTPUT 

Original string: this is string example....wow!!! 

Defualt exapanded tab: this is string example....wow!!! 

Double exapanded tab: this is      string example....wow!!! 

 str.find() คน้หากลุ่มค าในสตรงิ 
รปูแบบค าสัง่: str.find(str, beg=0 end=len(string)) 
พารามเิตอร:์ str คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการคน้หา, beg คอืต าแหน่งเริม่ตน้ (default = 0), 

end คอืขนาดความยาวของสตรงิ (ถา้ไมก่ าหนดถอืว่าคน้หาหมด)  
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ค่าทีส่่งกลบั: ถา้คน้หากลุ่มค าพบจะส่งต าแหน่งเริม่ตน้ของกลุ่มค ากลบัคนืมา ถา้ไม่
พบผลลพัธค์อื -1 

ตวัอยา่ง: 
str1 = "this is string example....wow!!!"; 

str2 = "exam"; 

print (str1.find(str2)); 

print (str1.find(str2, 10)); 

print (str1.find(str2, 40)); 

print (str1.find(str2,0,len(str1))); ))  

OUTPUT 

15 

15 

-1 

15 

 str.rfind() การท างานเหมอืน find() แต่ผลลพัธท์ีส่่งกลบัมาคอื ต าแหน่งของกลุ่มค าที่
ตอ้งการคน้หาล าดบัสุดทา้ย  

รปูแบบค าสัง่: str.rfind(str, beg=0,end=len(string)) 
พารามเิตอร:์ str คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการคน้หา, beg คอืต าแหน่งเริม่ตน้ (default = 0), 

end คอืขนาดความยาวของสตรงิ (ถา้ไมก่ าหนดถอืว่าคน้หาหมด)  
ค่าทีส่่งกลบั: ถา้คน้หากลุ่มค าพบจะส่งต าแหน่งเริม่ตน้ของกลุ่มค าในล าดบัสุดทา้ย

กลบัคนืมา ถา้ไมพ่บผลลพัธค์อื -1 
ตวัอยา่ง: 

str1 = "this is string example....wow!!!"; 

str2 = "exam"; 

print (str1.find(str2)); 

print (str1.find(str2, 10)); 

print (str1.find(str2, 40)); 

print (str1.find(str2,0,len(str1)));  

OUTPUT 

24 

5 

24 

-1 

 str.index() ท างานเหมอืน find() ทุกประการ ต่างกนัคอื ถา้คน้หากลุ่มค าไมเ่จอจะส่งค่า
กลบัเป็น exception ออกมาแทน 

รปูแบบค าสัง่: str.index(str, beg=0, end=len(string)) 
พารามเิตอร:์ str คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการคน้หา, beg คอืต าแหน่งเริม่ตน้ (default = 0), 

end คอืขนาดความยาวของสตรงิ (ถา้ไมก่ าหนดถอืว่าคน้หาหมด)  
ค่าทีส่่งกลบั: ถา้คน้หากลุ่มค าพบจะส่งต าแหน่งเริม่ตน้ของกลุ่มค ากลบัคนืมา ถา้

คน้หากลุ่มค าไมเ่จอจะส่งค่ากลบัเป็น exception 
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ตวัอยา่ง: 
str1 = "this is string example....wow!!!"; 

str2 = "exam"; 

print (str1.index(str2)); 

print (str1.index(str2, 10)); 

print (str1.index(str2, 40));  

OUTPUT 

15 

15 

Traceback (most recent call last): 

  File "C:/Python33/testx.py", line 5, in <module> 

    print (str1.index(str2, 40)); 

ValueError: substring not found 

 str.rindex() การท างานเหมอืน index() แต่เริม่ท าการคน้หามาจากดา้นทา้ยสตรงิแทน 
รปูแบบค าสัง่: str.rindex(str, beg=0, end=len(string)) 
พารามเิตอร:์ str คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการคน้หา, beg คอืต าแหน่งเริม่ตน้ (default = 0), 

end คอืขนาดความยาวของสตรงิ (ถา้ไมก่ าหนดถอืว่าคน้หาหมด)  
ค่าทีส่่งกลบั: ถา้คน้หากลุ่มค าพบจะส่งต าแหน่งเริม่ตน้ของกลุ่มค าทีค่น้หาจากดา้น

ทา้ยของสตรงิกลบัคนืมา ถา้คน้หากลุ่มค าไมเ่จอจะส่งค่ากลบัเป็น 
exception 

ตวัอยา่ง: 
str1 = "this is string example....wow!!!"; 

str2 = "is"; 

print(str1.rindex(str2)); # This method of rindex() 

print(str1.index(str2)); # This method of index() 

OUTPUT 

5 

2 

 str.isalnum(), str.isalpha() ตรวจสอบว่าสตรงิเป็น Alphanumeric (สญัลกัษณ์ต่างๆ ที่
พมิพจ์ากแป้นพมิพ ์ทัง้ตวัอกัษร และตวัเลข โดยไมร่วมช่องว่าง และสญัลกัษณ์พเิศษ) 
หรอืไม ่ 

รปูแบบค าสัง่: str.isalnum(), str.isalpha() 
พารามเิตอร:์ str คอืกลุ่มค าทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: ถา้เจออกัษรทีไ่มใ่ช่ Alphanumeric เพยีงตวัเดยีว จะส่งค่ากลบัเป็น 

เทจ็ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this2009";  # No space in this string 

print (str.isalnum()); 

str = "this is string example....wow!!!";  
print (str.isalnum()); 
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OUTPUT 

True 

False 

 str.isdigit() ตรวจสอบตวัเลขในสตรงิ 
รปูแบบค าสัง่: str.isdigit() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ขอ้มลูในสตรงิทุกตวัเป็นตวัเลขทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

str = "123456";  # Only digit in this string 

print (str.isdigit()); 

str = "this is string example....555 !!!"; 

print (str.isdigit()); 

OUTPUT 

True 

False 

 str.islower() ตรวจสอบว่าตวัอกัษรในสตรงิเป็นตวัอกัษรตวัเลก็หรอืไม่ 
รปูแบบค าสัง่: str.islower() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ขอ้มลูในสตรงิทุกตวัเป็นอกัษรตวัเลก็ทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

str = "THIS is string example....wow!!!";  

print (str.islower()); 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print (str.islower()); 

OUTPUT 

False 

True 

 str.isnumeric() ตรวจสอบตวัเลขในสตรงิชนิด Unicode 
รปูแบบค าสัง่: str.isnumeric() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ขอ้มลูในสตรงิชนิด Unicode ทุกตวัเป็นตวัเลขทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

str = u"this2009";  # u means Unicode 

print (str.isnumeric()); 

str = u"23443434"; 

print (str.isnumeric()); 

OUTPUT 

False 

True 
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 str.isspace() ตรวจสอบสตรงิว่าง 
รปูแบบค าสัง่: str.isspace() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ขอ้มลูในสตรงิเป็นค่าว่าง 
ตวัอยา่ง: 

str = " ";  

print (str.isspace()); 

str = "This is string example....wow!!!"; 

print (str.isspace()); 

OUTPUT 

True 

False 

 str.istitle() ตรวจสอบอกัษรตวัแรกของขอ้ความว่าเป็นตวัใหญ่หรอืไม่ 
รปูแบบค าสัง่: str.istitle() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ค าขึน้ต้นในทุกๆ กลุ่มค าเป็นตวัใหญ่ทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

str = "This Is String Example...Wow!!!"; 

print (str.istitle()); 

str = "This is string example....wow!!!"; 

print (str.istitle()); 

OUTPUT 

True 

False 

 str.isupper() ตรวจสอบว่าตวัอกัษรในสตรงิเป็นตวัใหญ่ทัง้หมด 
รปูแบบค าสัง่: str.isupper() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการตรวจสอบ  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ขอ้ความในสตรงิเป็นอกัษรตวัใหญ่ทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

str = "THIS IS STRING EXAMPLE....WOW!!!";  

print (str.isupper()); 

str = "THIS is string example....wow!!!"; 

print (str.isupper()); 

OUTPUT 

True 

False 

 str.lstrip() ลบช่องว่างหน้าสตรงิทัง้หมดออก ถา้ตอ้งการลบตวัอกัษรอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ช่องว่าง
หน้าสตรงิออก ใหก้ าหนดตวัอกัษรทีต่อ้งการลบกบัตวัแปร chars   
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รปูแบบค าสัง่: str.lstrip([chars]) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการลบตวัอกัษร, chars คอืตวัอกัษรทีต่อ้งการลบทิง้  
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีล่บช่องว่าง หรอือกัษรทีต่อ้งการออกแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "     this is string example....wow!!!     "; 

print (str.lstrip()); 

str = "55555this is string example....wow!!!55555"; 

print (str.lstrip('5'));  

OUTPUT 

this is string example....wow!!!      

this is string example....wow!!!55555 

 str.rstrip() ท างานเหมอืน lstrip() แตกต่างกนัตรงที ่rstrip() จะแทนทีต่วัอกัษรมาจากดา้น
ทา้ยของสตรงิแทน 

รปูแบบค าสัง่: str.rstrip([chars]) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการลบตวัอกัษร, chars คอืตวัอกัษรทีต่อ้งการลบทิง้  
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีล่บช่องว่าง หรอือกัษรทีต่อ้งการออกแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "     this is string example....wow!!!     "; 

print (str.rstrip()); 

str = "55555this is string example....wow!!!55555"; 

print (str.rstrip('5'));  

OUTPUT 

     this is string example....wow!!! 

55555this is string example....wow!!! 

 str.join() เชื่อมกลุ่มของสตรงิเขา้ดว้ยกนั โดยคัน่ดว้ยเครือ่งหมายทีผู่ใ้ชก้ าหนดเอง   
รปูแบบค าสัง่: str.join(seq) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิชุดที ่1 ใชส้ าหรบัคัน่ระหว่างสตรงิ, seq สตรงิชุดที ่2  
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีเ่กดิจากการเชื่อมต่อระหว่าง str และ seq 
ตวัอยา่ง: 

str = "/";  # This is concatenation fo string 

seq = ("12", "12", "2012"); # Sequence of strings. 

print (str.join( seq ));  

OUTPUT 

 

12/12/2012 

 len() ค านวณหาความยาวของสตรงิ  
รปูแบบค าสัง่: len(string) 
พารามเิตอร:์ สตรงิทีต่อ้งการหาความยาว  



 

หน้า 591 

 

ค่าทีส่่งกลบั: ความยาวของสตรงิ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print ("Length of the string: ", len(str));  

OUTPUT 

 

Length of the string:  32 

 str.ljust() เตมิตวัอกัษรลงในดา้นทา้ยสตรงิใหค้รบตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้ 
รปูแบบค าสัง่: str.ljust(width[, fillchar]) 
พารามเิตอร:์ width คอืความยาวของสตรงิทีต่อ้งการ, fillchar คอืตวัอกัษรทีต่อ้งการ

เตมิใหเ้ตม็ ถา้ไมก่ าหนด fillcahr ไว ้จะมคี่าเป็นช่องว่างโดยอตัโนมตั ิ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีเ่ตมิตวัอกัษรตามทีต่้องการแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print (str.ljust(50, '@'));  

OUTPUT 

 

this is string example....wow!!!@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 str.rjust() ท างานเหมอืน ljust() แต่ท าการเตมิอกัษรจากดา้นหน้าของสตรงิแทน 
รปูแบบค าสัง่: str.rjust(width,[, fillchar]) 
พารามเิตอร:์ width คอืความยาวของสตรงิทีต่อ้งการ, fillchar คอืตวัอกัษรทีต่อ้งกา

เตมิใหเ้ตม็ ถา้ไมก่ าหนด fillcahr ไว ้จะมคี่าเป็นช่องว่างโดยอตัโนมตั ิ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีเ่ตมิตวัอกัษรตามทีต่้องการแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print (str.rjust(50, '@'));  

OUTPUT 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@this is string example....wow!!! 

 str.lower() เปลีย่นตวัอกัษรในสตรงิใหเ้ป็นอกัษรตวัเลก็ทัง้หมด 
รปูแบบค าสัง่: str.lower() 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการเปลีย่นใหเ้ป็นตวัเลก็  
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีเ่ป็นตวัอกัษรตวัเลก็ทัง้หมดแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "THIS IS STRING EXAMPLE....WOW!!!"; 

print (str.lower()); 
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OUTPUT 

 

this is string example....wow!!! 

 max() คน้หาตวัอกัษรทีม่คี่าสงูทีสุ่ดจากการเรยีงล าดบัตวัอกัษรของแต่ละภาษา 
รปูแบบค าสัง่: max(str) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการคน้หา  
ค่าทีส่่งกลบั: ตวัอกัษรทีม่คี่าสงูทีสุ่ดของแต่ละภาษา 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is really a string example....wow!!!"; 

print ("Max character: " + max(str)); 

str = "this is a string example....wow!!!"; 

print ("Max character: " + max(str)); 

str = "กขคงจพศอฮ" 
print ("Max character of Thai is: " + max(str));  

OUTPUT 

Max character: y 

Max character: x 

Max character of Thai is: ฮ 
 min() คน้หาตวัอกัษรทีม่คี่าต ่าทีสุ่ดจากการเรยีงล าดบัตวัอกัษรของแต่ละภาษา 

รปูแบบค าสัง่: min(str) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการคน้หา  
ค่าทีส่่งกลบั: ตวัอกัษรทีม่คี่าต ่าทีสุ่ดของแต่ละภาษา 
ตวัอยา่ง: 

str = "this-is-real-string-example....wow!!!"; 

print ("Min character: " + min(str)); 

str = "this-is-a-string-example....wow"; 

print ("Min character: " + min(str)); 

str = "กขคงจพศอฮ" 
print ("Max character of Thai is: " + min(str))  

OUTPUT 

Min character: ! 

Min character: - 

Max character of Thai is: ก 
 str.replace() แทนทีต่วัอกัษร  

รปูแบบค าสัง่: str.replace(old, new[, max]) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการแทนที่, old ตวัอกัษรเก่าทีถู่กแทนที,่ new  

ตวัอกัษรใหมท่ีต่อ้งการแทนที ่ถา้ไมก่ าหนดค่า max จะท าการแทนที่
ทัง้สตรงิ  

ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีถู่กแทนทีแ่ลว้ 
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ตวัอยา่ง: 
str = "this is string example....wow!!! this is really string"; 

print (str.replace("is", "was")); 

print (str.replace("is", "was", 3));  

OUTPUT 

thwas was string example....wow!!! thwas was really string 

thwas was string example....wow!!! thwas is really string 

 str.split() แยกกลุ่มค าออกจากสตรงิ โดย default จะท าการแยกโดยพจิารณาจากอกัษร
ว่าง (space) ทีค่ ัน่ละหว่างกลุ่มค า (และตดัสญัลกัษณ์พเิศษออกดว้ย เช่น \n) และสามารถ
แยกกลุ่มค าดว้ยตวัอกัษรอื่นๆ ทีผู่ใ้ชก้ าหนดได้  

รปูแบบค าสัง่: str.split(strs="", num=string.count(str)) 
พารามเิตอร:์ str คอืสตรงิทีต่อ้งการแยกออก, strs ตวัอกัษรทีใ่ชแ้ยกกลุ่มค า, num 

ใชส้ าหรบัก าหนดจ านวนกลุ่มค ายอ่ยว่าตอ้งการทัง้หมดกีชุ่ด ถา้ไมใ่ส่
จะแยกทุกกลุ่มค าในสตรงิ  

ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดลสิตข์องสตรงิทีถู่กแยกแลว้ 
ตวัอยา่ง: 
str = "Line1-abcdef \nLine2-abc \nLine4-abcd"; 

str1 = "This + is + program + for + splitting + word";  

print (str.split()); 

print (str.split(' ', 1)); 

print (str.split('\n')); 

print (str1.split(' + '));  

OUTPUT 

['Line1-abcdef', 'Line2-abc', 'Line4-abcd'] 

['Line1-abcdef', '\nLine2-abc \nLine4-abcd'] 

['Line1-abcdef ', 'Line2-abc ', 'Line4-abcd'] 

['This', 'is', 'program', 'for', 'splitting', 'word'] 

 str.splitlines() ท าการแยกกลุ่มค าออกจากสตรงิ โดยพจิารณาจาก \n ในกรณีทีก่ าหนดค่า 
num > 0 กลุ่มค าทีถู่กแยกออกมาจะม ี\n ต่อทา้ย  

รปูแบบค าสัง่: str.splitlines( num=string.count('\n')) 
พารามเิตอร:์ num > 0 กลุ่มค าทีถู่กแยกออกมาจะม ี\n ต่อทา้ย  
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดลสิตข์องสตรงิทีถู่กแยกแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "Line1-a b c d e f\nLine2- a b c\n\nLine4- a b c d"; 

print (str.splitlines()); 

print (str.splitlines(0)); 

print (str.splitlines(3)); 

print (str.splitlines(4)); 

print (str.splitlines(5));  
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OUTPUT 

['Line1-a b c d e f', 'Line2- a b c', '', 'Line4- a b c d'] 

['Line1-a b c d e f', 'Line2- a b c', '', 'Line4- a b c d'] 

['Line1-a b c d e f\n', 'Line2- a b c\n', '\n', 'Line4- a b c d'] 

['Line1-a b c d e f\n', 'Line2- a b c\n', '\n', 'Line4- a b c d'] 

['Line1-a b c d e f\n', 'Line2- a b c\n', '\n', 'Line4- a b c d'] 

 str.startswith() ตรวจสอบสตรงิว่ามขีอ้ความทีต่รงกบัขอ้ความทีต่อ้งการคน้หาหรอืไม ่ 
รปูแบบค าสัง่: str.startswith(str, beg=0,end=len(string)) 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการคน้หา, beg คอืต าแหน่งเริม่ต้นทีต่อ้งการ

คน้หา, end คอืต าแหน่งสุดทา้ยของสตรงิทีต่อ้งการคน้หา  
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่คน้หาพบ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print (str.startswith( 'this' )); 

print (str.startswith( 'is', 2, 4 )); 

print (str.startswith( 'this', 2, 4 ));  

OUTPUT 

True 

True 

False 

 str.strip() ลบตวัตวัอกัษรทีต่อ้งการทิง้ทัง้จากดา้นหน้าและดา้นหลงัสตรงิ โดยท างาน
เหมอืน lstrip() และ rstrip() รว่มกนั   

รปูแบบค าสัง่: str.strip([chars]) 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการลบตวัอกัษร, chars ตวัอกัษรทีต่อ้งการ

ลบทิง้ ถา้ไมก่ าหนดตวัอกัษรทีจ่ะลบ ค่า default คอืช่องว่าง 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีถู่กลบตวัอกัษรทีต่อ้งการออกแลว้ 
ตวัอยา่ง: 
str = "0000000this is string example....wow!!!0000000"; 

print (str.strip( '0' ));  #Remove 0 both sides 

OUTPUT 

 

this is string example....wow!!! 

 str.swapcase() สลบัตวัอกัษรในสตรงิ เช่น ถา้เดมิเป็นตวัเลก็จะสลบัเป็นตวัใหญ่ แต่ถา้
เดมิเป็นตวัใหญ่จะสลบัเป็นอกัษรตวัเลก็แทน   

รปูแบบค าสัง่: str.swapcase() 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการสลบัที ่ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีถู่กสลบัทีต่วัอกัษรแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "This is string example....Wow!!!"; 

print (str.swapcase()); 
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str = "THIS Is STRING EXAMPLE....WOw!!!"; 

print (str.swapcase()); 

OUTPUT 

tHIS IS STRING EXAMPLE....wOW!!! 

this iS string example....woW!!! 

 str.title() แทนทีต่วัอกัษรตวัแรกของกลุ่มค าในสตรงิเป็นตวัอกัษรตวัใหญ่ทัง้หมด   
รปูแบบค าสัง่: str.title() 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการเปลีย่นตวัอกัษรตวัแรกใหเ้ป็นตวัใหญ่ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีถู่กเปลีย่นใหอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่แลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print (str.title()); 

OUTPUT 

 

This Is String Example....Wow!!! 

 str.upper() แปลงอกัษรในสตรงิใหเ้ป็นตวัใหญ่ทัง้หมด   
รปูแบบค าสัง่: str.upper() 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการเปลีย่นเป็นอกัษรตวัใหญ่ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีถู่กเปลีย่นใหเ้ป็นอกัษรตวัใหญ่แลว้ 
ตวัอยา่ง: 

str = "this is string example....wow!!!"; 

print ("str.capitalize() : ", str.capitalize()) 

OUTPUT 

 

str.upper() :  THIS IS STRING EXAMPLE....WOW!!! 

 str.zfill() เตมิอกัษรเลข 0 ตามจ านวนทีก่ าหนด ตรงส่วนหน้าของสตรงิ   
รปูแบบค าสัง่: str.zfill(width) 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการเตมิเลข 0, width คอืความกวา้งของสตรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีถู่กเตมิเลข 0 แลว้ 
ตวัอยา่ง: 
str = "this is string example....wow!!!"; 

print ("Original string length = ",len(str)); #len = 32 

chars 

print (str.zfill(40)); # fill 0 from 32 to 40 chars 

print (str.zfill(50)); # fill 0 from 32 to 50 chars 

OUTPUT 

Original string length =  32 

00000000this is string example....wow!!! 

000000000000000000this is string example....wow!!! 
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 str.isdecimal() ตรวจสอบว่าตวัอกัษรในสตรงิเป็นเลขฐานสบิ  
รปูแบบค าสัง่: str.isdecimal() 
พารามเิตอร:์ str เป็นขอ้ความทีต่อ้งการตรวจสอบ 
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ตวัอกัษรในสตรงิเป็นเลขฐานสบิทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

str = u"this2009";   # u means Unicode 

print (str.isdecimal()); 

str = u"23443434"; 

print (str.isdecimal()); 

OUTPUT 

False 

True 

 chr()  ฟังชนัแปลงจ านวนเตม็ใดๆ เป็นตวัอกัษร 1 ตวั  
รปูแบบค าสัง่: chr(i) 
พารามเิตอร:์ i คอืจ านวนเตม็ใดๆ มคี่าอยู่ระหว่าง 0 - 256 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิทีเ่ป็นตวัอกัษรเพยีง 1 ตวั 
ตวัอยา่ง: 

a = 97   # integer of ‘a’ in ASCII code 

b = 60 # integer of < in ASCII 

print (chr(a)); 

print (chr(b)); 

OUTPUT 

a 

< 

 len() ฟังชนัหาขนาดความยาวของอ๊อปเจก็ตใ์ดๆ 
รปูแบบค าสัง่: len(object) 
พารามเิตอร:์ object คอือ๊อปเจก็ตใ์ดๆ ทีต่อ้งการหาความยาว 
ค่าทีส่่งกลบั: ความยาวทีเ่ป็นเลขจ านวนเตม็ 
ตวัอยา่ง: 

strs = 'Hello Python!' 

lst = [1, 2, 3, 4] 

tupl = (5, 6) 

dicts = {1:'name',2:'Surname'} 

print("len of string = ",len(strs)) 

print("len of list = ",len(lst)); 

print("len of tuple = ",len(tupl)); 

print("len of dictionary = ",len(dicts)); 
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OUTPUT 

len of string =  13 

len of list =  4 

len of tuple =  2 

len of dictionary =  2 

 ord() ฟังชนัแปลงตวัอกัษรใดๆ ใหเ้ป็นตวัเลขจ านวนเตม็ 
รปูแบบค าสัง่: ord(c) 
พารามเิตอร:์ c คอืตวัอกัษรเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ 
ค่าทีส่่งกลบั: เลขจ านวนเตม็ในรหสั ASCII 
ตวัอยา่ง: 

print("Integer (ASCII Table) of a is ",ord('a')) 

print("Integer (ASCII Table) of > is ",ord('>')) 

print("Integer (ASCII Table) of # is ",ord('#')) 

OUTPUT 

Integer (ASCII Table) of a is  97 

Integer (ASCII Table) of > is  62 

Integer (ASCII Table) of # is  35 

 repr() ฟังชนัแปลงอ๊อปเจก็ตใ์ดๆ เป็นสตรงิ 
รปูแบบค าสัง่: repr(object) 
พารามเิตอร:์ object คอือ๊อปเจก็ตใ์ดๆ ทีต่อ้งการแปลงเป็นสตรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิ 
ตวัอยา่ง: 

print("Convert Integer to String :",repr(1234)) 

print("Convert Float to String :",repr(12.34)) 

print("Convert List to String :",repr([1, 2, 3])) 

print("Convert Tuple to String :",repr((4, 5))) 

print("Convert Dictionary to String :",repr({1:'Python'})) 

print("Convert Hex to String :",repr(0x345)) 

OUTPUT 

Convert Integer to String : 1234 

Convert Float to String : 12.34 

Convert List to String : [1, 2, 3] 

Convert Tuple to String : (4, 5) 

Convert Dictionary to String : {1: 'Python'} 

Convert Hex to String : 837 

 str() ฟังชนัแปลงอ๊อปเจก็ตใ์ดๆ เป็นสตรงิ เหมอืน repr() 
รปูแบบค าสัง่: str(object) 
พารามเิตอร:์ object คอือ๊อปเจก็ตใ์ดๆ ทีต่อ้งการแปลงเป็นสตรงิ 
ค่าทีส่่งกลบั: สตรงิ 
ตวัอยา่ง: เหมอืนกบัฟังชนั repr() ทุกประการ 
 

2. ฟังชนัภายในส าหรบัข้อมูลเชิงประกอบ (Built-in functions for composite data types) 
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ฟังชนั และเมธอดส าหรบัลิสต ์(Built-in list functions & methods)  

 ฟังชนัส าหรบัลิสต์ 

 len() ฟังชนัหาจ านวนของสมาชกิ หรอืความยาวในลสิต ์ 
รปูแบบค าสัง่: len(list) 
พารามเิตอร:์ list คอืตวัแปรลสิตท์ีต่อ้งการหาจ านวนสมาชกิ 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนของสมาชกิในลสิตเ์ป็นเลขจ านวนเตม็ 
ตวัอยา่ง: 

list1, list2 = [123, 'xyz', 'zara'], [456, 'abc'] 

print ("First list length : ", len(list1)); 

print ("Second list length : ", len(list2));  

OUTPUT 

First list length :  3 

Second list length :  2 

 max() ฟังชนัคน้หาค่าขอ้มลูทีม่คี่าสงูทีสุ่ดในลสิต ์ในกรณทีีเ่ป็นตวัอกัษรจะพจิารณาค่า
ตวัเลขประจ าตวัอกัษรนัน้ๆ เช่น a = 97, b = 98 ในรหสั ASCII เป็นตน้ 
รปูแบบค าสัง่: max(list) 
พารามเิตอร:์ list คอืตวัแปรชนิดลสิต ์
ค่าทีส่่งกลบั: สมาชกิในลสิตท์ีม่คี่ามากทีสุ่ด 
ตวัอยา่ง: 
list1, list2 = ['123','xyz', 'zara', 'abc'], [456, 700, 200] 

print ("Max value element : ", max(list1)); 

print ("Max value element : ", max(list2));  

OUTPUT 

Max value element :  zara 

Max value element :  700 

 min()  ฟังชนัคน้หาค่าขอ้มลูทีม่คี่าต ่าทีสุ่ดในลสิต ์ 
รปูแบบค าสัง่: min(list) 
พารามเิตอร:์ list คอืตวัแปรชนิดลสิต ์
ค่าทีส่่งกลบั: สมาชกิในลสิตท์ีม่คี่าน้อยทีสุ่ด 
ตวัอยา่ง: 
list1, list2 = ['123','xyz', 'zara', 'abc'], [456, 700, 200] 

print ("Min value element : ", min(list1)); 

print ("Min value element : ", min(list2));  

OUTPUT 

Min value element :  123 

Min value element :  200 
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 list()  ฟังชนัแปลงขอ้มลูชนิดทพัเพลิ (tuple) เป็นลสิต ์(list)   
รปูแบบค าสัง่: list(seq) 
พารามเิตอร:์ seq คอืขอ้มลูของตวัแปรชนิดทพัเพลิ 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูชนิดลสิต์ 
ตวัอยา่ง: 

aTuple = (123, 'xyz', 'zara', 'abc'); 

aList = list(aTuple) 

print ("List elements : ", aList)  

OUTPUT 

List elements :  [123, 'xyz', 'zara', 'abc'] 

 any() ฟังชนัตรวจสอบหาว่าลสิตว์่างหรอืไม่   
รปูแบบค าสัง่: any(seq) 
พารามเิตอร:์ seq คอืขอ้มลูของตวัแปรชนิดลสิต์ 
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่มขีอ้มลูสมาชกิอยา่งน้อย 1 ค่า หรอืไมใ่ช่ลสิตว์่าง 
ตวัอยา่ง: 

aList = [] 

print("Testing empty list :",any(aList)) 

aList = [1, 2, 3] 

print("Testing empty list :",any(aList))  

OUTPUT 

Testing empty list : False 

Testing empty list : True 

 all() ฟังชนัตรวจสอบหาค่าทีเ่ป็นเทจ็ของสมาชกิ   
รปูแบบค าสัง่: all(seq) 
พารามเิตอร:์ seq คอืขอ้มลูของตวัแปรชนิดลสิต์ 
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่ขอ้มลูสมาชกิในลสิตท์ัง้หมดไม่มคี่าใดเป็นค่าเทจ็ 
ตวัอยา่ง: 

aList = [4, 2, 5] 

print("Testing false member:",all(aList)) 

aList = [4, 2, 0] 

print("Testing false member:",all(aList)) 

aList = [4, 2, False] 

print("Testing false member:",all(aList))  

OUTPUT 

Testing false member: True 

Testing false member: False 

Testing false member: False 

 range() ฟังชนัสรา้งล าดบัขอ้มลูสมาชกิของลสิต ์
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รปูแบบค าสัง่: range([start], stop, [step]) 
พารามเิตอร:์ start คอืค่าเริม่ตน้ของขอ้มลู, stop คอืค่าสิน้สุดขอ้มลู, step คอืค่าทีใ่ช้

ระบุถงึการสรา้งขอ้มลูในลกัษณะเป็นช่วงๆ ถา้ไมไ่ดร้ะบุค่าใน step 
ขอ้มลูจะเรยีงในลกัษณะจ านวนนบั คอื 1, 2, 3,…n และถา้ไม่
ก าหนดค่าใน start โปรแกรมจะถอืว่าเริม่จาก 0 เสมอ 

ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูสมาชกิของตวัแปรลสิต์ 
ตวัอยา่ง: 

lst1 = list(range(10)) 

lst2 = list(range(10, 20)) 

lst3 = list(range(0, 20, 2)) 

print("lst1 :",lst1) 

print("lst2 :",lst2) 

print("lst3 :",lst3)  

OUTPUT 

lst1 : [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

lst2 : [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] 

lst3 : [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18] 

 

 เมธอดส าหรบัลิสต์ 

 list.append() เพิม่ขอ้มลูสมาชกิโดยการต่อทา้ยลสิต์ 
รปูแบบค าสัง่: list.append(obj) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, obj คอือ๊อปเจก็ตท์ีต่อ้งการเพิม่ต่อทา้ยลสิต์ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

aList = [123, 'xyz', 'zara', 'abc']; 

print ("Before update list : ", aList); 

aList.append( 2009 ); 

print ("After update list : ", aList);  

OUTPUT 

Before update list :  [123, 'xyz', 'zara', 'abc'] 

After update list :  [123, 'xyz', 'zara', 'abc', 2009] 

 list.count() นบัจ านวนสมาชกิทีต่อ้งการในลสิต ์ 
รปูแบบค าสัง่: list.count(obj) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, obj คอือ๊อปเจก็ตท์ีต่อ้งการนับ 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนอ๊อปเจก็ตท์ีน่บัได ้มคี่าเป็นจ านวนเตม็บวก 
ตวัอยา่ง: 

aList = [123, 'xyz', 'zara', 'abc', 123]; 

print ("Count for 123 : ", aList.count(123)); 
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print ("Count for zara : ", aList.count('zara'));  

OUTPUT 

Count for 123 :  2 

Count for zara :  1 

 list.extend() เชื่อมสมาชกิของ 2 ลสิตใ์ดๆ เขา้ดว้ยกนั โดยเชื่อมต่อจากดา้นหลงั 
รปูแบบค าสัง่: list.extend(seq) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, seq คอืลสิตใ์หมท่ีต่อ้งการเชื่อมต่อ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

aList = [123, 'xyz', 'zara', 'abc', 123]; 

bList = [2009, 'manni']; 

aList.extend(bList) 

print ("Extended List:", aList);  

OUTPUT 

 

Extended List:[123, 'xyz', 'zara', 'abc', 123, 2009, 'manni'] 

 list.index() คน้หาขอ้มลูในลสิต ์ 
รปูแบบค าสัง่: list.index(obj) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, obj คอืขอ้มลูทีต่อ้งการคน้หา 
ค่าทีส่่งกลบั: ต าแหน่งของขอ้มลูสมาชกิทีค่น้หาเจอในอนัดบัตน้ของลสิต ์ถา้คน้หา

ไมพ่บจะเกดิ exception error 
ตวัอยา่ง: 

aList = [125, 'xyz', 'zara', 'abc', 123]; 

print ("Index for 123 : ", aList.index( 123 )); 

print ("Index for zara : ", aList.index( 'zara' ));  

OUTPUT 

Index for 123 :  4 

Index for zara :  2 

 list.insert() เพิม่ขอ้มลูสมาชกิใหมเ่ขา้ไปในลสิต์ 
รปูแบบค าสัง่: list.insert(index, obj) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, index คอืต าแหน่งทีต่อ้งการเพิม่สมาชกิ, obj คอื

ขอ้มลูสมาชกิใหม่ทีต่อ้งการเพิม่  
ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

aList = [123, 'xyz', 'zara', 'abc'] 

aList.insert(3, 2009) 

print ("Insert 2009 to list : ", aList) 

aList.insert(-1,123) 
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print ("Insert 123 before end list : ", aList)  

OUTPUT 

Insert 2009 to list :  [123, 'xyz', 'zara', 2009, 'abc'] 

Insert 123 before end list:[123,'xyz','zara',2009,123,'abc'] 

 list.pop() ลบขอ้มลูสมาชกิออกจากลสิต ์โดย default จะลบสมาชกิทีอ่ยูใ่นต าแหน่งทา้ยสุด
ของลสิตอ์อกก่อน แต่ถา้ตอ้งการลบขอ้มลูสมาชกิต าแหน่งใดๆ ในลสิตอ์อก ใหก้ าหนดชื่อ
สมาชกิทีต่อ้งการลบใน obj  
รปูแบบค าสัง่: list.pop(obj=list[-1]) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, obj คอืขอ้มลูสมาชกิทีต่อ้งการลบออก 
ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

aList = [123, 'xyz', 'zara', 'abc']; 

print ("Before pop list : ", aList); 

print ("1'st pop (last list): ", aList.pop()); 

print ("After 1'st pop list : ", aList); 

print ("2'nd pop [index 1]: ", aList.pop(1)); 

print ("After 2'nd pop list : ", aList);  

OUTPUT 

Before pop list :  [123, 'xyz', 'zara', 'abc'] 

1'st pop (last list):  abc 

After 1'st pop list :  [123, 'xyz', 'zara'] 

2'nd pop [index 1]:  xyz 

After 2'nd pop list :  [123, 'zara'] 

 list.remove() ลบขอ้มลูสมาชกิออกจากลสิต ์โดยระบุชื่อของสมาชกิทีต่อ้งการลบ  
รปูแบบค าสัง่: list.remove(obj) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, obj คอืชื่อสมาชกิทีต่อ้งการลบออก 
ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

List = [123, 'xyz', 'zara', 'abc', 'xyz']; 

print ("Before remove list : ", aList); 

aList.remove('xyz'); 

print ("Remove xyz member : ", aList); 

aList.remove('abc'); 

print ("Remove abc member : ", aList);  

OUTPUT 

Before remove list :  [123, 'xyz', 'zara', 'abc', 'xyz'] 

Remove xyz member :  [123, 'zara', 'abc', 'xyz'] 

Remove abc member :  [123, 'zara', 'xyz'] 

 list.reverse() จดัเรยีงขอ้มลูของสมาชกิภายในลสิต ์แบบยอ้นกลบั หรอืสลบัทศิทางกนั  
รปูแบบค าสัง่: list.reverse() 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั 
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ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

aList = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]; 

print ("Before reverse list : ", aList) 

aList.reverse(); 

print ("After reverse list : ", aList)  

OUTPUT 

Before reverse list :  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

After reverse list :  [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] 

 list.sort() จดัเรยีงขอ้มลูของสมาชกิภายในลสิต ์โดยพจิารณาจากค่าประจ าต าแหน่งของ
ตวัอกัษรแต่ละตวั  
รปูแบบค าสัง่: list.sort([func]) 
พารามเิตอร:์ list คอืลสิตต์น้ฉบบั, func คอืวธิทีีใ่ชจ้ดัเรยีงขอ้มลู จะมหีรอืไมม่กีไ็ด้ 
ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

aList = ['123', 'xyz', 'zara', 'abc', 'xyz']; 

bList = [1, 5, 7, 4, 5, 6, 3] 

aList.sort(); 

bList.sort(); 

print ("Sorting aList : ", aList); 

print ("Sorting bList : ", bList);  

OUTPUT 

Sorting aList :  ['123', 'abc', 'xyz', 'xyz', 'zara'] 

Sorting bList :  [1, 3, 4, 5, 5, 6, 7] 

 

ฟังชนัภายในส าหรบัทพัเพิล (Built-in tuple functions) 

 len() ฟังชนันบัจ านวนสมาชกิในทพัเพลิ  
รปูแบบค าสัง่: len(tuple) 
พารามเิตอร:์ tuple คอืทพัเพลิตน้ฉบบั 
ค่าทีส่่งกลบั:  จ านวนของสมาชกิเป็นจ านวนเตม็บวก 
ตวัอยา่ง: 

tuple1, tuple2 = (123, 'xyz', 'zara'), (456, 'abc') 

print ("First tuple length : ", len(tuple1)); 

print ("Second tuple length : ", len(tuple2));  

OUTPUT 

First tuple length :  3 

Second tuple length :  2 

 max() ฟังชนัคน้หาสมาชกิทีม่คี่ามากทีสุ่ดในทพัเพลิ  
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รปูแบบค าสัง่: max(tuple) 
พารามเิตอร:์ tuple คอืทพัเพลิตน้ฉบบั 
ค่าทีส่่งกลบั:  สมาชกิทีม่คี่ามากทีสุ่ดในทพัเพลิ 
ตวัอยา่ง: 
tuple1, tuple2 = ('123','xyz','zara','abc'),(456, 700, 200) 

print ("Max value element : ", max(tuple1)); 

print ("Max value element : ", max(tuple2));  

OUTPUT 

Max value element :  zara 

Max value element :  700 

 min() คน้หาสมาชกิทีม่คี่าน้อยทีสุ่ดในทพัเพลิ  
รปูแบบค าสัง่: min(tuple) 
พารามเิตอร:์ tuple คอืทพัเพลิตน้ฉบบั 
ค่าทีส่่งกลบั:  สมาชกิทีม่คี่าน้อยทีสุ่ดในทพัเพลิ 
ตวัอยา่ง: 
tuple1, tuple2 = ('123','xyz','zara','abc'),(456, 700, 200) 

print ("Min value element : ", min(tuple1)); 

print ("Min value element : ", min(tuple2));  

OUTPUT 

Min value element :  123 

Min value element :  200 

 tuple() แปลงขอ้มลูชนิดลสิตไ์ปเป็นทพัเพลิ  
รปูแบบค าสัง่: tuple(seq) 
พารามเิตอร:์ seq คอืขอ้มลูของตวัแปรชนิดลสิต์ 
ค่าทีส่่งกลบั:  ขอ้มลูชนิดทพัเพลิ 
ตวัอยา่ง: 

aList = (123, 'xyz', 'zara', 'abc'); 

aTuple = tuple(aList) 

print ("Tuple elements : ", aTuple)  

OUTPUT 

 

Tuple elements :  (123, 'xyz', 'zara', 'abc') 

 

ฟังชนั และเมธอดส าหรบัดิกชนันารี (Built-in Dictionary Functions & Methods) 

 ฟังชนัส าหรบัดิกชนันารี (Dictionary Functions) 

 len() ฟังชนัหาจ านวนของสมาชกิ หรอืความยาวในดกิชนันาร ี
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รปูแบบค าสัง่: len(dict) 
พารามเิตอร:์ dict คอืตวัแปรชนิดดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:  จ านวนของสมาชกิในดกิชนันาร ี
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7}; 

print ("Length : %d" % len (dict))  

OUTPUT 

 

Length : 2 

 str() แสดงโครงสรา้งของดกิชนันารทีัง้หมดในรปูของสตรงิ  
รปูแบบค าสัง่: str(dict) 
พารามเิตอร:์ dict คอืตวัแปรชนิดดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:  สตรงิทีแ่สดงโครงสรา้งของดกิชนันาร ี
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7}; 

print ("Equivalent String : %s" % str (dict))  

OUTPUT 

 

Equivalent String : {'Age': 7, 'Name': 'Zara'} 

 type() แสดงชนิดของตวัแปร 
รปูแบบค าสัง่: type(variable) 
พารามเิตอร:์ variable คอือ๊อปเจก็ตใ์ดๆ 
ค่าทีส่่งกลบั:  สตรงิแสดงชนิดของตวัแปร 
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7}; 

print ("Variable Type : %s" %  type (dict))  

OUTPUT 

 

Variable Type : <class 'dict'> 

 

เมธอดส าหรบัดิกชนันารี (Dictionary methods) 

 dict.clear() เคลยีรข์อ้มลูทัง้หมดออกจากดกิชนันาร ี
รปูแบบค าสัง่: dict.clear() 
พารามเิตอร:์ dict คอืตวัแปรดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
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ตวัอยา่ง: 
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7}; 

print ("Start Len : %d" %  len(dict)) 

dict.clear() 

print ("End Len : %d" %  len(dict))  

OUTPUT 

Start Len : 2 

End Len : 0 

 dict.copy() ส าเนาขอ้มลูของดกิชนันาร ี
รปูแบบค าสัง่: dict.copy() 
พารามเิตอร:์ dict คอืตวัแปรดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:  ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

dict1 = {'Name': 'Zara', 'Age': 7}; 

dict2 = dict1.copy() 

print ("New Dictinary : %s" %  str(dict2))  

OUTPUT 

 

New Dictinary : {'Name': 'Zara', 'Age': 7} 

 dict.fromkeys() สรา้งดกิชนันารใีหม ่โดยการส าเนาคยีม์าจากดกิชนันารเีดมิ หรอื
ก าหนดค่าเริม่ตน้ใหก้บัขอ้มลู  
รปูแบบค าสัง่: dict.fromkeys(seq[, value])) 
พารามเิตอร:์ seq คอืดกิชนันารเีดมิทีต่อ้งการส าเนาคยี์, value คอืค่าเริม่ตน้ที่

ตอ้งการก าหนดใหก้บัตวัแปรดกิชนันารทีีส่รา้งขึน้ใหม่ 
ค่าทีส่่งกลบั:  ดกิชนันารใีหมท่ีส่รา้งขึน้ 
ตวัอยา่ง: 
seq = ('name', 'age', 'sex') 

dict = dict.fromkeys(seq)   #new dict & copy keys 

print ("New Dictionary : %s" %  str(dict)) 

dict = dict.fromkeys(seq, 10) #new dict by copy keys & set 

value 

print ("New Dictionary : %s" %  str(dict)) ))  

OUTPUT 

New Dictionary : {'sex': None, 'name': None, 'age': None} 

New Dictionary : {'sex': 10, 'name': 10, 'age': 10} 

 dict.get() คน้หาขอ้มลูในดกิชนันาร ีโดยใชค้ยีใ์นการคน้หา  
รปูแบบค าสัง่: dict.get(key, default=None) 
พารามเิตอร:์ key คอืคยีท์ีใ่ชค้น้หา, default ระบุค่าทีต่อ้งการใหส้่งกลบั 
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ค่าทีส่่งกลบั:  แสดงขอ้มลูทีค่น้พบ แต่ถา้ไมพ่บจะคนืค่าเป็น None  
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 27} 

print ("Value : %s" %  dict.get('Age')) 

print ("Value : %s" %  dict.get('Sex', "Never")) 

OUTPUT 

Value : 27 

Value : Never 

 dict.items() แสดงคู่ของคยีแ์ละขอ้มลู 
รปูแบบค าสัง่: dict.items() 
พารามเิตอร:์ dict คอืขอ้มลูชนิดดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:  ลสิตท์ีบ่รรจคุู่ของคยีแ์ละขอ้มลู  
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7} 

print ("Value : %s" %  dict.items()) 

OUTPUT 

 

Value : dict_items([('Age', 7), ('Name', 'Zara')]) 

 dict.keys() แสดงรายการของคยีท์ัง้หมดในดกิชนันาร ี
รปูแบบค าสัง่: dict.keys() 
พารามเิตอร:์ dict คอืขอ้มลูชนิดดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:  รายการของคยีท์ัง้หมด  
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7} 

print ("Value : %s" %  dict.keys()) 

OUTPUT 

 

Value : dict_keys(['Name', 'Age']) 

 dict.setdefault() ท างานคลา้ย dict.get แต่แตกต่างทีเ่มือ่คน้หาคยีใ์ดๆ ในดกิชนันารไีมเ่จอ
จะแทนทีค่ยีแ์ละขอ้มลูใหมใ่ส่เขา้ไปเป็นสมาชกิใหมท่นัท ี 
รปูแบบค าสัง่: dict.setdefault(key, default=None) 
พารามเิตอร:์ dict คอืขอ้มลูชนิดดกิชนันาร,ี key คอืคยีท์ีต่อ้งการคน้หา, default คอื

ค่าทีต่อ้งการก าหนดใหเ้มือ่คน้หาขอ้มลูใดๆ ไมพ่บ ถา้ไมก่ าหนดจะ
เป็น None 

ค่าทีส่่งกลบั:  รายการของขอ้มลูทัง้หมด  
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7} 
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print ("Value : %s" %  dict.setdefault('Age', None)) 

print ("Value : %s" %  dict.setdefault('Sex', None)) 

print ("Value : %s" %  dict.setdefault('ID', '001')) 

print (dict)  

OUTPUT 

Value : 7 

Value : None 

Value : 001 

{'Age': 7, 'Sex': None, 'Name': 'Zara', 'ID': '001'} 

 dict.update() ปรบัปรงุ หรอืเชื่อมขอ้มลูในดกิชนันาร ี2 ดกิชนันารใีดๆ เขา้  
รปูแบบค าสัง่: dict.update(dict2) 
พารามเิตอร:์ dict คอืขอ้มลูชนิดดกิชนันาร,ี dict2 คอืขอ้มลูดกิชนันารทีีต่อ้งการ

เชื่อมต่อเขา้กบั dict 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7} 

dict2 = {'Sex': 'female' } 

dict.update(dict2) 

print ("Value : %s" %  dict)  

OUTPUT 

 

Value : {'Sex': 'female', 'Age': 7, 'Name': 'Zara'} 

 dict.values() แสดงรายการขอ้มลูในดกิชนันารทีัง้หมด 
รปูแบบค าสัง่: dict.values() 
พารามเิตอร:์ dict คอืขอ้มลูชนิดดกิชนันาร ี
ค่าทีส่่งกลบั:   ลสิตข์องรายการขอ้มลู (values) ในดกิชนันารทีัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7} 

print ("Value : %s" %  dict.values()) 

OUTPUT 

 

Value : dict_values(['Zara', 7]) 

 dict.has_key(key) คน้หาว่าคยีอ์ยูใ่นดกิชนันารหีรอืไม ่จะไม่มใีนไพธอน 3.0 แลว้ แต่
ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถใช ้in แทนไดด้งันี้ 

>>> d = {'a': 1, 'b': 2} 

>>> check = 'a' in d 

>>> print(check) 

True 
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ฟังชนั และเมธอดส าหรบัเซต (Set built-in functions and methods) 

 ฟังชนัส าหรบัเซต 

 len() ค านวณจ านวนสมาชกิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเซต  
รปูแบบค าสัง่: len(object) 
พารามเิตอร:์ object คอืขอ้มลูชนิดเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   จ านวนสมาชกิทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเซต 
ตวัอยา่ง: 

setx = {1, 2, 3, 4, 5} 

print("Number of set :",len(setx))  

OUTPUT 

 

Number of set : 5 

 max() คน้หาสมาชกิทีม่คี่ามากทีสุ่ดในเซต  
รปูแบบค าสัง่: max(set) 
พารามเิตอร:์ set คอืขอ้มลูชนิดเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   สมาชกิทีม่คี่ามากทีสุ่ดในเซต 
ตวัอยา่ง: 

setx = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

print("The largest item of set :",max(setx)))  

OUTPUT 

 

The largest item of set : 7 

 min() คน้หาสมาชกิทีม่คี่าน้อยทีสุ่ดในเซต  
รปูแบบค าสัง่: min(set) 
พารามเิตอร:์ set คอืขอ้มลูชนิดเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   สมาชกิทีม่คี่าน้อยทีสุ่ดในเซต 
ตวัอยา่ง: 

setx = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

print("The smallest item of set :",min(setx))  

OUTPUT 

 

The smallest item of set : 1 

 

เมธอดส าหรบัเซต 
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 s.clear() เคลยีรข์อ้มลูทัง้หมดในเซต  
รปูแบบค าสัง่: s.clear() 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

print("Before set was cleared :",s) 

s.clear() 

print("After set was cleared :",s)  

OUTPUT 

Before set was cleared : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

After set was cleared : set() 

 s.copy() การท าส าเนาเซต  
รปูแบบค าสัง่: s.copy() 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   เซตใหมท่ีส่ าเนามาจากเซต s 
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

newset = s.copy() 

print("New set after coopy :",newset)  

OUTPUT 

 

New set after coopy : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

 s.pop() การลบสมาชกิตวัแรกออกจากเซต  
รปูแบบค าสัง่: s.pop() 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ีแต่ถา้เซตว่างจะเกดิ error 
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

print("After pop set :",s.pop()) 

print("remained item in set :",s)  

OUTPUT 

After pop set : 1 

remained item in set : {2, 3, 4, 5, 6, 7} 

 s.add() เพิม่สมาชกิเขา้ไปในเซต 
รปูแบบค าสัง่: s.add(new) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, new คอืขอ้มลูใหมท่ีต่อ้งการเพิม่เขา้ไปในเซต 
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ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ีแต่ถา้เซตว่างจะเกดิ error 
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

s.add(8) 

print("After insert item into set :",s)  

OUTPUT 

 

After insert item into set : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

 s.remove() ลบสมาชกิตวัทีต่อ้งการออกจากเซต 
รปูแบบค าสัง่: s.remove(old) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, old คอืขอ้มลูทีต่อ้งการลบออกจากเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ีแต่ถา้เซตว่างจะเกดิ error 
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

s.remove(5) 

print("After delete item from set :",s)  

OUTPUT 

 

After delete item from set : {1, 2, 3, 4, 6, 7} 

 s.discard() ลบสมาชกิทีต่อ้งการออกจากเซต (ไมแ่สดง error ถา้ไมพ่บสมาชกิทีจ่ะลบ) 
รปูแบบค าสัง่: s.discard(old) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, old คอืขอ้มลูทีต่อ้งการลบออกจากเซต 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ีแต่ถา้เซตว่าง จะไมเ่กดิ error เหมอืน remove 
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

s.discard(5) 

print("After delete item from set :",s) 

s.discard(5)  

OUTPUT 

 

After delete item from set : {1, 2, 3, 4, 6, 7} 

 s.update() ท าการรวม 2 เซตใดๆ เขา้ดว้ยกนั 
รปูแบบค าสัง่: s.update(new) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, new คอืเซตใหมท่ีต่อ้งการรวมกบั s 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

s1 = {4, 5, 8, 9} 
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s.update(s1) 

print("After update set :",s)  

OUTPUT 

 

After update set : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 s.intersection_update() intersection ระหว่าง 2 เซตใดๆ 
รปูแบบค าสัง่: s.intersection_update(new) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, new คอืเซตใหมท่ีต่อ้งการท า intersection 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

s1 = {4, 5, 8, 9} 

s.intersection_update(s1) 

print("After intersect set :",s)  

OUTPUT 

 

After intersect set : {4, 5} 

 s.difference_update() ลบสมาชกิทีเ่หมอืนกนัออกจาก s  
รปูแบบค าสัง่: s.difference_update(new) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, new คอืเซตทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ 
ค่าทีส่่งกลบั:   ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

new = {4, 5, 8, 9} 

s.difference_update(new) 

print("After difference update set :", s)  

OUTPUT 

 

After difference update set : {1, 2, 3, 6, 7} 

 s.issubset() ตรวจสอบความเป็น subset  
รปูแบบค าสัง่: s.issubset(set) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, set คอืเซตทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ 
ค่าทีส่่งกลบั:   เป็นจรงิ ถา้ s เป็น subset ของ set ถา้ไมใ่ช่จะเป็นเทจ็ 
ตวัอยา่ง: 

set = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

s = {3,4} 

print("After check subset :",s.issubset(set))  
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OUTPUT 

 

After check subset : True 

 s.union() union ระหว่าง s และ new  
รปูแบบค าสัง่: s.union(new) 
พารามเิตอร:์ s คอืขอ้มลูชนิดเซต, new คอืเซตทีใ่ชด้ าเนินการ union 
ค่าทีส่่งกลบั:   เซตทีผ่่านการด าเนินการ union มาแลว้ 
ตวัอยา่ง: 

s = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

new = {4, 5, 8, 9} 

s1 = s.union(new) 

print("After union set :", s1)  

OUTPUT 

 

After union set : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

 
3. เมธอดเก่ียวกบัการบริหารจดัการแฟ้มข้อมลูและไดเรคทรอร่ี (File & Directory 

Methods) 

การใชง้านเมธอดเกีย่วกบัแฟ้มขอ้มลูจ าเป็นตอ้งเปิดแฟ้มดว้ยเมธอด open() และใชอ๊้อปเจก็ 
(File object) ทีไ่ดจ้ากเมธอด open เพื่ออา้งองิถงึแฟ้มจรงิในระบบ ทัง้นี้การใชเ้มธอดใดๆ ตอ้งขึน้อยูก่บั
โหมดทีก่ าหนดในเมธอด open ดว้ย เช่น ถา้ตอ้งการเขยีนแฟ้มแบบต่อเนื่องจะตอ้งเปิดโดยใชโ้หมด a+ 
เป็นตน้  

 file.close(): ปิดแฟ้มทีเ่ปิดใชง้านอยู ่เมือ่แฟ้มถูกปิดลงแลว้จะไมส่ามารถด าเนินการใดๆ 
กบัแฟ้มไดอ้กี ถา้มกีารอ่านแฟ้มจะเกดิ ValueError, ขณะเปิดแฟ้ม A ขา้งไว ้และเปิดแฟ้ม 
B อกี โดยใชต้วัแปรทีอ่า้งองิตวัเดยีวกนั แฟ้ม A จะถูกปิดโดยอตัโนมตั ิ

รปูแบบค าสัง่: file.close() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

# Open a file 

file = open("test.txt", "wb") 

print ("Name of the file: ", file.name) 

# Close opend file 

file.close() 

  เอาตพ์ุต: 
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OUTPUT 

 

Name of the file:  test.txt 

 file.flush(): เขยีนขอ้มลูในหน่วยความจ าลงแฟ้ม เมือ่ท าการปิดแฟ้ม ขอ้มลูทีอ่ยูใ่น
หน่วยความจ าจะถูกเขยีนลงแฟ้มก่อนแฟ้มถูกปิด แต่ผูเ้ขยีนโปรแกรมสามารถสัง่ใหเ้ขยีน
ขอ้มลูลงแฟ้มก่อนได ้ดว้ยเมธอด flush 

รปูแบบค าสัง่: file.flush() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

# Open a file 

file = open("test.txt", "wb") 

print ("Name of the file: ", file.name) 

# flush operation 

file.flush() 

# Close opend file 

file.close() 

  เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

 

Name of the file:  test.txt 

 file.fileno(): แสดงค่าหมายเลขอา้งองิแฟ้มจรงิ โดยปกตริะบบปฏบิตักิารจะอา้งองิแฟ้มใดๆ 
จะใชค้่าจ านวนเตม็ในการอ้างองิ เรยีกว่า integer file descriptor เมธอด fileno() จะส่งค่า
ตวัเลขดงักล่าวใหก้บัผูเ้รยีกใชง้าน 

รปูแบบค าสัง่: file.fileno() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: ตวัเลขจ านวนเตม็บวก 
ตวัอยา่ง: 

# Open a file 

file = open("test.txt", "wb") 

print ("Name of the file: ", file.name) 

fid = file.fileno() 

print ("File Descriptor: ", fid) 

# Close opend file 

file.close() 

  เอาตพ์ุต: 
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OUTPUT 

Name of the file: test.txt 

File Descriptor: 3 

 file.isatty(): เชื่อมต่อแฟ้มกบัเทอรม์นิอล (tty) ในระบบปฏบิตักิารยนูิกสห์รอืลนุิกซ ์จะมอง
ว่าโครงสรา้งแฟ้มเป็นอุปกรณ์หนึ่งๆ ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบปฏบิตักิาร เมือ่ตอ้งการใชง้านแฟ้ม
จ าเป็นตอ้งสัง่เชื่อมโครงสรา้งเขา้กบัโครงสรา้งแฟ้มของระบบ (mount) การเขา้ถงึแฟ้มในยู
นิกสจ์ะผ่านโปรแกรมตวัหนึ่ง บางครัง้เรยีกเทอรม์นิอล (Terminal) เมือ่แฟ้มดงักล่าวถูกเปิด
ดว้ยเทอรม์นิอล เรยีกว่าการเชื่อม (connect) 

รปูแบบค าสัง่: file.fileno() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิเมือ่แฟ้มดงักล่าวเชื่อมกบัเทอรม์นิอล กรณอีื่นๆ จะเป็นเทจ็ 
ตวัอยา่ง: 

status = file.isatty() 

print ("Return value : ", status) 

  เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

 

Return value :  False 

 next(): ท าหน้าทีอ่่านขอ้มลูจากแฟ้มเขา้มาท างานครัง้ละ 1 บรรทดั จนกว่าจะหมดแฟ้ม 
นิยมใชง้านควบคู่กบัค าสัง่วบซ ้า คอื for  

หมายเหตุ: file.next() ถูกยกเลกิการใชง้านในไพธอน 3 

รปูแบบค าสัง่: next(file) 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้ความบรรทดัถดัไป 
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'r+') 

for index in range(5): 

   line = next(file) 

   print ("Line No %d - %s" % (index, line)) 

file.close() 

  อนิพุต: 

 
first line 

second line 

third line 

forth line 

fifth line 

เอาตพ์ุต: 
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OUTPUT 

Line No 0 - first line 

Line No 1 - second line 

Line No 2 - third line 

Line No 3 - forth line 

Line No 4 - fifth line 

 file.read(): ท าหน้าทีอ่่านขอ้มลูจากแฟ้มทัง้หมด  

รปูแบบค าสัง่: file.read(size) 
พารามเิตอร:์ size ขนาดของขอ้มลูทีต่อ้งการอ่านจากแฟ้ม มหีน่วยเป็นไบต์ 
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูทีอ่่านจากแฟ้ม มหีน่วยเป็นไบต์ 
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'r+') 

line = file.read(10) 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

file.close() 

  เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

 

Read Line: first line 

 file.readline(): ท าหน้าทีอ่่านขอ้มลูจากแฟ้มทลีะบรรทดั  

รปูแบบค าสัง่: file.readline([size]) 
พารามเิตอร:์ size ขนาดของขอ้มลูทีต่อ้งการอ่านจากแฟ้ม มหีน่วยเป็นไบต์ เมือ่ไม่

ก าหนดจะอ่านทลีะบรรทดัจนหมดแฟ้ม  
ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูทีอ่่านจากแฟ้ม ครัง้ละ 1 บรรทดั 
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'r+') 

line = file.readline() 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

line = file.readline(5) 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

file.close() 

  เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Read Line: first line 

Read Line: secon 

 file.readlines(): ท าหน้าทีอ่่านขอ้มลูจากแฟ้มครัง้ละหลายบรรทดั  

รปูแบบค าสัง่: file.readline([sizehint]) 
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พารามเิตอร:์ sizehint ขนาดของขอ้มลูทีต่อ้งการอ่านจากแฟ้ม มหีน่วยเป็นไบต์ เมือ่
ก าหนดค่า sizehint จ านวนบรรทดัจะถูกค านวณจากค่า sizehint แทน
การอ่านแฟ้มทัง้แฟ้ม  

ค่าทีส่่งกลบั: ขอ้มลูทีอ่่านจากแฟ้มครัง้ละหลายบรรทดั แต่ละบรรทดัจะปิดดว้ย \n 
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'r+') 

line = file.readlines() 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

line = file.readlines(2) 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

file.close() 

  เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Read Line: ['first line\n', 'second line\n', 'third 

line\n', 'forth line\n', 'fifth line'] 

Read Line: [] 

 file.seek(): เลื่อนต าแหน่งตวัชีใ้นแฟ้มตามค่าทีร่ะบุใน offset  
รปูแบบค าสัง่: file.seek(offset[, whence]) 
พารามเิตอร:์ offset เป็นต าแหน่งทีเ่ริม่อ่าน-เขยีนแฟ้มขอ้มลู, whence (option) เป็น

การก าหนดจดุอา้งองิในการอ่าน-เขยีนแฟ้ม โดยปกตจิะเป็น 0 
หมายถงึอา้งองิจากตน้แฟ้ม ถา้ก าหนดเป็น 1 คอือา้งองิจากต าแหน่ง
ปัจจบุนั และถ้าเป็น 2 หมายถงึอา้งกบัต าแหน่งจดุจบของแฟ้ม  

ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'r+') 

line = file.readline() 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

 

# Again set the pointer to the beginning 

file.seek(0, 0) 

line = file.readline() 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

# Again set the pointer to the current position 

file.seek(0, 1) 

line = file.readline() 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

file.close() 

อนิพุต: 
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Input File: TEST.txt 

first line 

second line 

third line 

forth line 

fifth line 
 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Read Line: first line 

Read Line: first line 

Read Line: second line 

 file.tell(): ตรวจสอบต าแหน่งตวัชีแ้ฟ้มปัจจบุนั  
รปูแบบค าสัง่: file.tell() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี 
ค่าทีส่่งกลบั: ต าแหน่งของตวัชีแ้ฟ้มทีก่ าลงัอ่าน-เขยีนในปัจจบุนั 
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'r+') 

line = file.readline() 

print ("Read Line: %s" % (line)) 

# Get the current position of the file. 

pos = file.tell() 

print ("Current Position: %d" % (pos)) 

file.close() 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Read Line: first line 

Current Position: 12 

 file.write(): เขยีนขอ้มลูลงแฟ้ม  
รปูแบบค าสัง่: file.write(str) 
พารามเิตอร:์ ขอ้ความหรอืสตรงิทีต่อ้งการเขยีน  
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'a+') 

str = "\nsixth line" 

# Write a line at the end of the file. 

file.seek(0, 2) 

line = fo.write( str ) 

 

file = open("INPUT.txt", "r+") 

# Now read complete file from beginning. 

file.seek(0,0) 

for index in range(6): 

   line = next(file) 
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   print ("Line No %d - %s" % (index, line)) 

file.close() 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Line No 0 - first line 

Line No 1 - second line 

Line No 2 - third line 

Line No 3 - forth line 

Line No 4 - fifth line 

Line No 5 - sixth line 

 file.writelines(): เขยีนขอ้มลูลงแฟ้มครัง้ละหลายบรรทดั  

รปูแบบค าสัง่: file.writelines(sequence) 
พารามเิตอร:์ ชุดของขอ้ความหรอืสตรงิ ทีต่อ้งการเขยีน  
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

file = open("INPUT.txt", 'a+') 

seq = ["This is 6th line\n", "This is 7th line"] 

# Write sequence of lines at the end of the file. 

file.seek(0, 2) 

line = file.writelines( seq ) 

 

# Now read complete file from beginning. 

file.seek(0,0) 

for index in range(7): 

   line = next(file) 

   print ("Line No %d - %s" % (index, line)) 

file.close() 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Line No 0 - first line 

Line No 1 - second line 

Line No 2 - third line 

Line No 3 - forth line 

Line No 4 - fifth line 

Line No 5 - This is 6th line 

Line No 6 - This is 7th line 

 os.access(): ทดสอบสทิธิใ์นการเขา้ถงึแฟ้ม โดยใช ้GID/UID  
รปูแบบค าสัง่: os.access(path, mode) 
พารามเิตอร:์ path คอื ทีอ่ยูข่องแฟ้มขอ้มลูทีต่อ้งการทดสอบ 
 Mode คอื คุณสมบตัทิีใ่ชส้ าหรบัเขา้ถงึแฟ้ม ประกอบดว้ย 
  os.F_OK คอื ทดสอบว่าแฟ้มดงักล่าวมอียูจ่รงิ 
  os.R_OK คอื ทดสอบว่าแฟ้มดงักล่าวงสามารถอ่านได ้ 
  os.W_OK คอื ทดสอบว่าแฟ้มดงักล่าวงสามารถเขยีนได้ 
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  os.X_OK คอื ทดสอบว่าแฟ้มดงักล่าวงสามารถประมวลผลได้ 
ค่าทีส่่งกลบั: เป็นจรงิ เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นโหมด 
ตวัอยา่ง: 

import os, sys, stat 

# Assuming C:\Python34\INPUT.txt exists, Set a file 

execute by the group. 

os.chmod("C:\Python34\INPUT.txt", stat.S_IXGRP) 

# Set a file write by others. 

os.chmod("C:\Python34\INPUT.txt", stat.S_IWOTH) 

print ("Changed mode successfully!!") 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

 

Changed mode successfully!! 

 os.chdir(): เปลีย่นต าแหน่งทีอ่ยู่ไปยงัไดเรคทรอรีใ่หม่  

รปูแบบค าสัง่: os.chdir(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ทีอ่ยูใ่หมข่องไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการยา้ยไป 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os 

path = "c:\windows" 

# Check current working directory. 

cur_dir = os.getcwd() 

print ("Current working directory %s" % cur_dir) 

# Now change the directory 

os.chdir( path ) 

# Check current working directory. 

cur_dir = os.getcwd() 

print ("Directory changed successfully %s" % 

cur_dir) 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

Current working directory C:\Python34 

Directory changed successfully c:\windows 

 os.chmod(): เปลีย่นสทิธิข์องแฟ้มหรอืไดเรคทรอรี ่(ใชบ้นยนูิกส-์ลนุิกซ)์ 
รปูแบบค าสัง่: os.chmod(path, mod) 
พารามเิตอร:์ path คอื ทีอ่ยูข่องแฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการเปลีย่นสทิธิ ์
 mode คอื สทิธิท์ีต่อ้งการก าหนด ดงัน้ี 

  stat.S_ISUID ก าหนดค่า UID (User ID) ใหแ้ฟ้มขอ้มลู 
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  stat.S_ISGID ก าหนดค่า GID (Group ID) ใหแ้ฟ้มขอ้มลู 
  stat.S_ENFMT สัง่ใหบ้นัทกึการใชง้านแฟ้ม 
  stat.S_ISVTX บนัทกึภาพขอ้ความหลงัจากประมวลผล 
  stat.S_IREAD เจา้ของแฟ้มสามารถอ่านได้ 
  stat.S_IWRITE เจา้ของแฟ้มสามารถเขยีนได้ 
  stat.S_IEXEC เจา้ของแฟ้มสามารถประมวลผลได ้
  stat.S_IRWXU เจา้ของแฟ้ม อ่าน เขยีน และประมวลผลแฟ้มได้ 
  stat.S_IRUSR เจา้ของแฟ้มสามารถอ่านได้ 
  stat.S_IWUSR เจา้ของแฟ้มสามารถเขยีนได้ 
  stat.S_IXUSR เจา้ของแฟ้มสามารถประมวลผลได ้
  stat.S_IRWXG สมาชกิกลุ่มเดยีวกบัเจา้ของแฟ้ม อ่าน เขยีน และ

ประมวลผลแฟ้มได้ 
  stat.S_IRGRP สมาชกิในกลุ่มสามารถอ่านได ้
  stat.S_IWGRP สมาชกิในกลุ่มสามารถเขยีนได้ 
  stat.S_IXGRP สมาชกิในกลุ่มสามารถประมวลผลได้ 
  stat.S_IRWXO สมาชกิกลุ่มอื่นๆ สามารถอ่าน เขยีน และประมวลผล 
  stat.S_IROTH สมาชกิกลุ่มอื่นๆ สามารถอ่านได้ 
  stat.S_IWOTH สมาชกิกลุ่มอื่นๆ สามารถเขยีนได ้
  stat.S_IXOTH สมาชกิกลุ่มอื่นๆ สามารถประมวลผลได้ 

ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

#!/usr/bin/python 

import os, sys, stat 

# Assuming /tmp/test.txt exists, Set a file execute 

by the group. 

os.chmod("/tmp/test.txt", stat.S_IXGRP) 

# Set a file write by others. 

os.chmod("/tmp/test.txt", stat.S_IWOTH) 

print "Changed mode successfully!!" 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

 

Changed mode successfully!! 

 os.chown(): เปลีย่นสทิธิผ์ูค้รอบครองแฟ้มหรอืไดเรคทรอรี ่(ใชบ้นยนูิกส-์ลนุิกซ)์ 

รปูแบบค าสัง่: os.chown(path, uid, gid) 
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พารามเิตอร:์ path คอื แฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีท่ีต่อ้งการเปลีย่นสทิธิผ์ูค้รอบครอง 
 uid คอื หมายเลขทีใ่ชร้ะบุตวัตน ของเจา้ของแฟ้มหรอืไดเรคทรอรี่ 
 gid คอื หมายเลขทีใ่ชร้ะบุกลุ่ม ของเจา้ของแฟ้มหรอืไดเรคทรอรี่ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Assuming /tmp/test.txt exists. 

# To set owner uid = 99, gid = -1 (for group of 

super user). 

os.chown("/tmp/test.txt", 99, -1) 

print "Changed ownership successfully!!" 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

 

Changed ownership successfully!! 

 os.chroot(): เปลีย่นดฟีอลท ์(default) ไดเรคทรอรีข่อง root (ใชบ้นยนูิกส-์ลนุิกซ)์ 
รปูแบบค าสัง่: os.chroot(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ไดเรคทรอรีใ่หมท่ีต่อ้งการเปลีย่นเป็นดฟีอลทไ์ดเรคทรอรี ่
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

#!/usr/bin/python 

import os, sys 

# To set the current root path to /tmp/user 

os.chroot("/tmp/usr") 

print "Changed root path successfully!!" 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

 

Changed root path successfully!! 

 os.getcwd(): แสดงไดเรคทรอรีท่ีท่ างานอยูใ่นปัจจุบนั 
รปูแบบค าสัง่: os.getcwd() 
พารามเิตอร:์ ไมม่ ี
ค่าทีส่่งกลบั: ไดเรคทรอรีปั่จุบนั 
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Print current working directory 

print ("Current working dir : %s" % os.getcwd()) 
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 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

 

Current working dir : C:\Python34 

 os.link(): สรา้ง shortcut ของแฟ้มขอ้มลู 
รปูแบบค าสัง่: os.link(src, dst) 
พารามเิตอร:์ src คอื แฟ้มตน้ฉบบัทีต่อ้งการสรา้ง shortcut 
 dst คอื shortcut ใหมท่ีเ่ชื่อมโยงไปยงัแฟ้ม src  
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Open a file 

src = "C:\Python34\INPUT.txt" 

fd = os.open(src, os.O_RDWR|os.O_CREAT) 

# Close opened file 

os.close(fd) 

# Now create another copy of the above file. 

dst = "C:\Python34\LINK_INPUT.txt" 

os.link( src, dst) 

print ("Created hard link successfully!!") 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

 

Created hard link successfully!! 

 os.listdir(): แสดงรายชื่อแฟ้มและไดเรคทรอรีย่อ่ยภายในไดเรคทรอรีท่ีก่ าลงัท างานอยู ่
โดยไม่รวมไดเรคทรอรีช่นิด . และ ..  

รปูแบบค าสัง่: os.listdir(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อไดเรคทรอรีท่ีต่้องการแสดงรายการของแฟ้ม และไดเรคท

รอรีย่อ่ย 
ค่าทีส่่งกลบั: รายการแฟ้ม และไดเรคทรอรีย่อ่ยทัง้หมด 
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

path = "C:\Python34" 

dirs = os.listdir( path ) 

# This would print all the files and directories 

for file in dirs: 

   print (file) 

 เอาตพ์ุต:  
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OUTPUT 

CalArea 

CalAreaRectangle.py 

DLLs 

… 

testfile 

testx.py 

Tools 

__pycache__ 

 os.makedir(), os.makedirs() : สรา้งไดเรคทรอรีใ่หม ่ 
รปูแบบค าสัง่: os.makedir(path [,mode]), os.makedirs(path [,mode]) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อไดเรคทรอรีท่ีต่้องการสรา้งใหม่ 
 mode (option) เป็นการก าหนดสทิธิใ์หก้บัไดเรคทรอรีท่ีส่รา้งขึน้ใหม่ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Path to be created 

path = "C:\Python34\TEST" 

os.makedirs(path, 755); 

print ("Path is created") 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

 

Path is created 

 os.open(): เปิดแฟ้มขอ้มลูเพื่ออ่าน-เขยีน (บนยนูิกส-์ลนุิกซ)์  
รปูแบบค าสัง่: os.open(file, flags[, mode]) 
พารามเิตอร:์ file คอื ชื่อแฟ้มทีต่อ้งการอ่าน-เขยีน 
 flags คอื โหมดในการเปิดแฟ้ม (เป็นค่าคงที)่ ดงันี้ 

  os.O_RDONLY เปิดเพื่ออ่านอยา่งเดยีว 
  os.O_WRONLY เปิดเพื่อเขยีนเท่านัน้ 
  os.O_RDWR เปิดเพื่ออ่าน และเขยีน 
  os.O_NONBLOCK ไมปิ่ดกนัแฟ้มทีต่อ้งการเปิดใชง้าน 
  os.O_APPEND เปิดเพื่อเขยีนขอ้มลูเพิม่ 
  os.O_CREAT เปิดแฟ้ม ถา้ไมม่แีฟ้มใหส้รา้งใหม่ 
  os.O_TRUNC ตดั หรอืลดขนาดแฟ้มใหม้ขีนาดเท่ากบั 0  
  os.O_EXCL สรา้งแฟ้มใหม่ ถา้มแีฟ้มอยูแ่ลว้ จะแสดงขอ้ผดิพลาด 
  os.O_SHLOCK ไมอ่นุญาตใหแ้ชรแ์ฟ้มขอ้มลู 
  os.O_EXLOCK เปิดแฟ้มชนิด exclusive lock 
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  os.O_DIRECT ไมส่นใจผลกระทบทีจ่าก cache ขณะเปิดแฟ้ม 
  os.O_FSYNC เขยีนแฟ้มชนิดเขา้จงัหวะ (synchronous) 
  os.O_NOFOLLOW ไมส่นับสนุนการท า symlinks 

 mode (option) ท างานเหมอืนกบั mode ในค าสัง่ chmod 
ค่าทีส่่งกลบั: อ๊อปเจก็ทีอ่า้งองิไปยงัแฟ้มขอ้มลูจรงิ (File descriptor : แสดง

รายละเอยีดโครงสรา้งแฟ้ม) 
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Open a file 

fd = os.open( "INPUT.txt", os.O_RDWR|os.O_CREAT ) 

# Write one string 

os.write(fd, "This is test") 

# Close opened file 

os.close( fd ) 

print ("Closed the file successfully!!") 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

 

Closed the file successfully!! 

 os.read() : อ่านขอ้มลูจากแฟ้มท างานรว่มกบั File descriptor (บนยนูิกส-์ลนุิกซ)์ 

รปูแบบค าสัง่: os.read(fd, n) 
พารามเิตอร:์ fd คอื File descriptor (แสดงรายละเอยีดโครงสรา้งแฟ้ม) 
 n จ านวนไบตข์อ้ทีต่อ้งการอ่าน 
ค่าทีส่่งกลบั: สายอกัขระทีเ่รยีงต่อกนั (ขอ้มลูเป็นไบตเ์รยีงต่อกนั) 
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Open a file 

fd = os.open("INPUT.txt",os.O_RDWR) 

# Reading text 12 bytes 

ret = os.read(fd, 12) 

print (ret) 

# Close opened file 

os.close(fd) 

print ("Closed the file successfully!!") 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

b'first line\n' 

Closed the file successfully!! 
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 os.remove() : ลบแฟ้มขอ้มลู 
รปูแบบค าสัง่: os.remove(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อแฟ้มทีต่อ้งการลบจากระบบ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# listing directories 

print ("The dir is: %s" %os.listdir(os.getcwd())) 

# removing 

os.remove("t.txt") 

# listing directories after removing path 

print ("The dir after removal of path : %s" 

%os.listdir(os.getcwd())) 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

The dir is: ['CalArea', 'CalAreaRectangle.py', 

'DLLs', 'Doc', 'exam10_1.py', 'exam10_2.py', 

'exam10_9.py', t.txt,…] 

The dir is: ['CalArea', 'CalAreaRectangle.py', 

'DLLs', 'Doc', 'exam10_1.py', 'exam10_2.py', 

'exam10_9.py',…] 

 

 os.removedirs() : ลบไดเรคทรอรี ่
รปูแบบค าสัง่: os.removedirs(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อไดเรคทรอรีท่ีต่้องการลบจากระบบ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# listing directories 

print ("The dir is: %s" %os.listdir(os.getcwd())) 

# removing 

os.removedirs("C:\Python34\TEST") 

# listing directories after removing directory 

print ("The dir after removal is:" 

%os.listdir(os.getcwd())) 

 เอาตพ์ุต: 

OUTPUT 

The dir is: ['CalArea', 'CalAreaRectangle.py', 

'DLLs', 'Doc', 'exam10_1.py',TEST,…] 

… 

The dir after removal is: ['CalArea', 

'CalAreaRectangle.py', 'DLLs', 'Doc', 

'exam10_1.py',…] 
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 os.rename() : เปลีย่นชื่อแฟ้มหรอืไดเรคทรอรี ่
รปูแบบค าสัง่: os.rename(src, dst) 
พารามเิตอร:์ src คอื ชื่อแฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีเ่ดมิทีต่อ้งการเปลีย่นชื่อ 
 dst คอื ชื่อแฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีใ่หม่ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# listing directories 

print ("The dir is: %s"%os.listdir(os.getcwd())) 

# renaming directory 

os.rename("TEST","TEST1") 

print ("Successfully renamed.") 

# listing directories after renaming 

print ("The dir after rename is: %s" 

%os.listdir(os.getcwd())) 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

The dir is: ['CalArea', 'CalAreaRectangle.py', 

'DLLs', 'Doc', 'exam10_1.py',TEST,…] 

… 

The dir after rename is: ['CalArea', 

'CalAreaRectangle.py', 'DLLs', 'Doc', 

'exam10_1.py',TEST1,…] 

 os.renames() : เปลีย่นชื่อแฟ้มหรอืไดเรคทรอรีเ่หมอืน rename แต่แตกต่างที ่renames 
สามารถเปลีย่นชื่อพรอ้มกบัยา้ยไดเรคทรอรีใ่หมด่ว้ย 

รปูแบบค าสัง่: os.rename(old, new) 
พารามเิตอร:์ old คอื ชื่อแฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีเ่ดมิทีต่อ้งการเปลีย่นชื่อ 
 new คอื ชื่อแฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีใ่หม่ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

print ("Current directory is: %s" %os.getcwd()) 

# listing directories 

print ("The dir is: %s"%os.listdir(os.getcwd())) 

# renaming file "t.txt" 

os.renames("t.txt","newdir/tt.txt") 

print ("Successfully renamed.") 

# listing directories after renaming and moving 

"t.txt" 

print ("The dir is: %s" %os.listdir(os.getcwd())) 

 เอาตพ์ุต:  
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OUTPUT 

Current directory is: C:\Python34 

The dir is: ['CalArea', 

'CalAreaRectangle.py',…,t.txt,…] 

Successfully renamed. 

The dir is: ['CalArea', 

'CalAreaRectangle.py',…,t.txt,…,newdir,…] 

 os.rmdir() : ลบไดเรคทรอรี ่(ตอ้งเป็นไดเรคทรอรีว่่าง) 
รปูแบบค าสัง่: os.rmdir(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อแฟ้ม หรอืไดเรคทรอรีเ่ดมิทีต่อ้งการลบ 
ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# listing directories 

print "the dir is: %s" %os.listdir(os.getcwd()) 

# removing path 

os.rmdir("mydir") 

# listing directories after removing directory path 

print "the dir is:" %os.listdir(os.getcwd()) 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

The dir is: ['CalArea', 

'CalAreaRectangle.py',…,t.txt,…,newdir,…] 

The dir is: ['CalArea', 

'CalAreaRectangle.py',…,t.txt,…] 

 os.stat() : แสดงสถติแิฟ้มขอ้มลูจากการเรยีกใชง้านของระบบปฏบิตั ิ
รปูแบบค าสัง่: os.stat(path) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อแฟ้มทีต่อ้งการแสดงสถติ ิ
ค่าทีส่่งกลบั: รายการขอ้มลูสถติ ิ 
 st_mode บติขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัก าหนดความปลอดภยั 
 st_ino หมายเลข inode 
 st_dev ชื่ออุปกรณ์ 
 st_nlink จ านวนลงิคท์ีเ่ชื่อมต่อ 
 st_uid UID (user ID) ของผูเ้ป็นเจา้ของแฟ้ม 
 st_gid GID (group ID) ของผูเ้ป็นเจา้ของแฟ้ม 
 st_size ขนาดของแฟ้ม (มหีน่วยเป็นไบต)์ 
 st_atime วนั-เวลาทีเ่ขา้ใชง้านล่าสุด 
 st_mtime วนั-เวลาทีป่รบัปรงุแฟ้มล่าสุด 
 st_ctime วนั-เวลาทีป่รบัปรุงแฟ้ม metadata ล่าสุด 
ตวัอยา่ง: 
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import os, sys 

# showing stat information of file "testx.py" 

statinfo = os.stat('testx.py') 

print (statinfo) 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

os.stat_result(st_mode=33206, st_ino=1407374883790118, 

st_dev=1222005554, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0, 

st_size=113, st_atime=1388819475, st_mtime=1389107870, 

st_ctime=1388819475) 

 os.utime() : ก าหนดวนั-เวลา ในการเขา้ใชง้านและปรบัปรงุแฟ้ม 

รปูแบบค าสัง่: os.utime(path[, times]) 
พารามเิตอร:์ path คอื ชื่อแฟ้มทีต่อ้งการก าหนดค่าเวลา 
 time คอื เวลาใหมท่ีต่อ้งการเปลีย่นแปลงใหก้บัแฟ้ม เมือ่ไม่

ก าหนดเวลาทีป่รบัปรงุใหม ่จะใชเ้วลาปัจจบุนั ประกอบดว้ย (atime, 
mtime) เช่น (accesstime และตามดว้ย modifiedtime) มรีปูแบบคอื 
yymmddHHMM 

ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี 
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Showing stat information of file 

stinfo = os.stat('testx.py') 

print (stinfo) 

# Using os.stat to recieve atime and mtime of file 

print ("access time of testx.py: %s" 

%stinfo.st_atime) 

print ("modified time of testx.py: %s" 

%stinfo.st_mtime) 

# Modifying atime and mtime 

os.utime("testx.py",(1330712280, 1330712292)) 

print ("done!!") 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

os.stat_result(st_mode=33206, st_ino=1407374883790118, 

st_dev=1222005554, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0, 

st_size=358, st_atime=1388819475, st_mtime=1389109069, 

st_ctime=1388819475) 

access time of testx.py: 1388819475.676249 

modified time of testx.py: 1389109069.4353268 

 os.walk() : แสดงโครงสรา้งของไดเรคทรอรีใ่นรปูแบบของทร ี

รปูแบบค าสัง่: os.walk(top[, topdown=True[, onerror=None[, followlinks=False]]]) 
พารามเิตอร:์ top ก าหนดไดเรคทรอรีร่าก (root) ทีต่อ้งการแสดงผล (รายการทีไ่ดร้บั

กลบัมาจะเกบ็ในทพัเพลิ ม ี3 ชนิด คอื dirpath, dirnames, filenames) 
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 Topdown (option) ก าหนดใหเ้ป็น True เมือ่ตอ้งการแสดงทรจีากบน
ลงล่าง และ False แสดงจากล่างขึน้บน 

 Onerror แสดงความผดิพลาด ขณะแสดงไดเรคทรอรี ่
Followlinks เมือ่ก าหนดเป็น True จะแสดง symlinks 

ค่าทีส่่งกลบั: ไมม่ ี 
ตวัอยา่ง: 

import os 

for root, dirs, files in os.walk(".", 

topdown=False): 

    for name in files: 

        print(os.path.join(root, name)) 

    for name in dirs: 

        print(os.path.join(root, name)) 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

.\CalArea\__pycache__\CalAreaRectangle.cpython-34.pyc 

.\CalArea\__pycache__\CalAreaTriangle.cpython-34.pyc 

… 

 os.write() : เขยีนขอ้มลูลงแฟ้ม 
รปูแบบค าสัง่: os.write(fd, str) 
พารามเิตอร:์ fd คอื File descriptor ส าหรบัใชอ้า้งองิไปยงัแฟ้มจรงิ 
 str สตรงิหรอืสายอกัขระทีต่อ้งการเขยีนลงแฟ้ม 
ค่าทีส่่งกลบั: จ านวนขอ้มลูทีไ่ดเ้ขยีนลงแฟ้มแลว้ (มหีน่วยเป็นไบต)์  
ตวัอยา่ง: 

import os, sys 

# Open file 

fd = os.open("TEST.txt",os.O_RDWR|os.O_CREAT) 

# Writing text 

ret = os.write(fd,'This is test') 

# ret consists of number of bytes written to 

TEST.txt 

print ("the number of bytes written: ") 

print  (ret) 

print ("written successfully") 

# Close opened file 

os.close(fd) 

print ("Closed the file successfully!!") 

 เอาตพ์ุต:  

OUTPUT 

the number of bytes written: 

12 

written successfully  

Closed the file successfully!! 
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ดชันีค ำศพัท ์

กระบวนการท างาน (Documentation/Procedure) 
การจดัการหน่วยความจ าอตัโนมตั ิ(Garbage collection) 
การประกาศตวัแปร (Variable declaration) 
ก าหนดค่าใหต้วัแปร (Assigning values to variables) 
การใชต้วัแปร (Use the variable) 
การเปลีย่นค่าตวัแปร (Forcing a number type) 
การควบคุมทศิทางแบบเลอืกท า (Decisions, Choice, Selection) 
การวนซ ้าแบบไม่รูจ้บ (The Infinite Loop) 
การประกาศฟังชนั (Defining a function) 
การเรยีกใชฟั้งชนั (Calling a function) 
การส่งผ่านอารก์วิเมนต ์(Pass by reference vs value) 
การสรา้งฟังก์ชนัโดยไม่ระบุชื่อ (The Anonymous functions: lambda) 
การส่งค่ากลบัจากฟังชนั (The return statement) 
การส่งค่ากลบัจากฟังชนัหลายค่า (Returning multiple values) 
การเรยีกตวัเอง หรอืการเวยีนเกดิ (Recursion) 
การจดัการขอ้ผดิพลาด (Exceptions handeling) 
การตรวจจบัความผดิพลาดแบบหลาย Excetions (Multiple exceptions) 
การสรา้ง Exception ขึน้มาใชง้านเอง (User-defined exceptions) 
การยนืยนัในสมมตฐิาน (Assertions) 
การเปิดแฟ้ม (Opening files) 
การปิดแฟ้ม (Opening files) 
การโปรแกรมเชงิวตัถุ (Object-Oriented Programming Concept: OOP) 
การห่อหุม้ขอ้มลู/การซ่อนขอ้มลู (Encapsulation/Data hinding) 
การสบืทอด (Inheritance) 
การพอ้งรปู (Polymorphism) 
การสรา้งคลาส (Creating class) 
การสรา้งอนิสแตนซข์องวตัถุ (Creating instance objects) 
การเขา้ถงึแอตทรบิวิต์และเมธอด (Accessing attributes and methods) 
การลบวตัถุทสีรา้งขึน้ (Destroying objects) 
การสบืทอดคุณสมบตัขิองคลาส (Class Inheritance) 
การโอเวอรไ์รดด์ิง้เมธอด (Overriding methods) 

 
3 
19 
64 
64 
65 
70 
114 
130 
156 
157 
158 
166 
171 
175 
178 
193 
197 
207 
208 
214 
216 
231 
237 
237 
238 
239 
246 
248 
251 
253 
260 
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การโอเวอรโ์หลดดิง้เมธอด (Overloading method/function) 
การโอเวอรโ์หลดตวัด าเนินการ (Overloading operators) 
การห่อหุม้ขอ้มลู/การซ่อนขอ้มลู (Encapsulation/Data hinding) 
การเพิม่ระเบยีน (Insert) 
การลบระเบยีน (Delete) 
การปรบัปรงุระเบยีน (Update) 
การอ่านระเบยีน (Read) 
การยนืยนัค าสัง่ (Commit) 
การยกเลกิการท างานของค าสัง่ก่อนหน้า (Rollback) 
การจดัเรยีงขอ้มลู (Sorting) 
การคน้หาขอ้มลู (Searching) 
การพรอ็ตกราฟ (Plot Graph) 
การจดัการรปูทรงเลขาคณติใหก้บั Widgets (Geometry management) 
การจดัการกบัเหตุกราณ์ต่างๆ (Event Handling) 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ (Command Callbacks) 
การจดัวาง Widgets ดว้ยเลขาคณติ (Geometry management) 
เกมส ์Tic-Tac-Toe 

263 
265 
268 
313 
316 
315 
314 
317 
317 
421 
431 
469 
483 
483 
483 
487 
559 

ขอ้มลู/สารสนเทศ (Data/Information) 
ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax error) 
ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรม (Software development) 
ขอ้มลูพืน้ฐาน (Basic data types) 
ขอ้มลูตวัเลข (Numeric) 
ขอ้มลูชนิดสายอกัษร (String) 
ขอ้มลูเชงิประกอบ (Composite data types) 
ขอบเขตของตวัแปร (Scope of variables) 
ขอ้ผดิพลาด (Exceptions) 
ขอ้ความ (Message)

 
3 
7 
8 
66 
66 
70 
77 
176 
192 
526 

คอมไพเลอร ์(Compiler) 
โครงสรา้งการท างานแบบตามล าดบั (Sequence) 
โครงสรา้งการท างานแบบเลอืกตดัสนิใจ หรอืเงือ่นไข (Decision หรอื Selection) 
โครงสรา้งการท างานแบบการท าซ ้า (Repetition หรอื Loop) 
ค าสัง่ช่วยเหลอื help () 

 
6 
11 
11 
13 
62 
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ค่าคงที ่(Literal constants) 
ค าสงวน (Reserved word, Keyword) 
ควบคุมทศิทางแบบวนรอบ หรอืท าซ ้า (Loop, Iteration) 
ค าสัง่ break 
ค าสัง่ continue 
ค าสัง่ pass 
คอนสตรกัเตอร ์(Constructor) 
เคอรเ์ซอร ์(Cursors) 
เครือ่งคดิเลขขนาดเลก็ (Mini-Calculator) 

63 
66 
128 
138 
140 
141 
239 
496 
554 

จ านวนตรรกะ (Boolean) 
จ านวนเชงิซอ้น (Complex numbers)

 
69 
69 

ชนิดขอ้มลู (Data types)

 
66 

 
ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System software) 
ซอฟตแ์วรท์ีค่วบคุมอุปกรณ์ฮารด์แวรโ์ดยตรง (Device driver program) 
ซอฟตแ์วรป์ระยกุต์ (Application software) 
ซอฟตแ์วรเ์สร ี(Open source software) 
เซต (Sets) 
ซงิโครไนซเ์ธรด (Threads Synchronization)

 
2 
2 
3 
19 
90 
351 

ฐานขอ้มลู (Database)

 
306 

ดกิชนันาร ี(Dictionary) 
ดคีอนสตรกัเตอร ์(Deconstructor)

 
86 
239 

ตวัแปร (Variable) 
ตวัเลขทศนิยม หรอืจ านวนจรงิ (Floating-Point numbers) 
ตวัด าเนินการพเิศษเกีย่วกบัสตรงิ (String special operators) 
ตวัด าเนินการพืน้ฐานของลสิต ์(Basic list operations) 
ตวัแปรชนิดเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดต้ลอดเวลา (Mutable) 
ตวัด าเนินการทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบส าหรบัเซต (Set comparison operators) 

 
63 
68 
76 
79 
86 
94 
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ตวัด าเนินการ (Operator) 
ตวัถูกด าเนินการ (Operand) 
ตวัด าเนินการทางคณติศาสตร ์(Arithmetic Operators) 
ตวัด าเนินการทางดา้นการเปรยีบเทยีบ (Comparison Operators) 
ตวัด าเนินการก าหนดค่า (Assignment Operators) 
ตวัด าเนินการระดบับติ (Bitwise Operators) 
ตวัด าเนินการทางตรรกศาสตร ์(Logical Operators) 
ตวัด าเนินงานการเป็นสมาชกิ (Membership Operators) 
ตวัด าเนินการเอกลษัณ์ (Identity Operators)

100 
100 
100 
102 
103 
105 
108 
109 
110 

ทพัเพลิ (Tuples)

 
81 

เธรดและโพรเซส (Threads and Processes) 
เธรด (Thread)

 
345 
346 

นิพจน์ (Expression) 
แนวคดิเชงิวตัถุ (Object) 
นิพจน์ปกต ิ(Regular Expression: Regex) 
น าเขา้ขอ้มลู (Entry)

 
100 
232 
272 
512 

บคุคลำกร (Peopleware) 
บติแมป (Bitmaps)

 
3 
495 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer programs) 
ปุ่ ม (Button)

 
2 
501 

ผงังาน (Flowchart) 
ผงังานระบบ (System flowchart) 
ผงังานโปรแกรม (Program flowchart) 
ผลต่าง (Difference) 
ผลต่างสมมาตร (Symmetric difference) 
ผูห้่อหุม้ (Wrapper) 
ผนืผา้ใบ (Canvas) 

 
9 
9 
9 
92 
92 
457 
504 
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แพค็เกจ (Packages) 
Process (โพรเซส)

 
189 
345 

ฟังกช์นั (Function) 
แฟ้มขอ้มลู (File) 
ฟิลด ์(Field) 
เฟรมขอ้มลู (Data frame) 
ฟังกช์นัอตัราการเตบิโต (Growth-rate functions) 
เฟรม (Frame)

 
155 
213 
306 
389 
415 
498 

ภาษาคอมพวิเตอร ์(Computer languages) 
ภาษาเครือ่ง (Machine language) 
ภาษาระดบัต ่า (Low level language) 
ภาษาแอสแซมบล ี(Assembly language) 
ภาษาระดบัสงู (High level language) 
ภาษาระดบัสงูมาก (Very high-level language) 
ภาษาธรรมชาต ิ(Natural languages) 
ภาษากาว (Glue language) 
ภาษาสครปิต ์(Scripting language)

 
3 
3 
3 
4 
4 
6 
7 
20 
22 

โมดลู (Module) 
เมธอด (Method)

 
183 
239 

ยเูนียน (Union) 
ยกเลกิการเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู (Disconnect)

 
92 
318 

ระบบปฏบิตักิาร (Operating system) 
รหสัเทยีม หรอืซโูดโคด้ (Pseudo Code) 
รหสัควบคุม (Escape Characters) 
ระเบยีน (Record) 
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS )

 
2 
14 
75 
306 
377 

 



 

หน้า 639 

 

เลขทศนิยม (Floating-point formatting) 
เลขจ านวนเตม็ (Integers) 
ล าดบัความส าคญัของตวัด าเนินการ (Operators Precedence) 
ลปูซอ้น (Nested loops) 
เลเยอร ์(Layers) 
เลเบลหรอืป้ายชื่อ (Label)

59 
67 
111 
152 
390 
516 

ไวยากรณ์ของภาษา (Syntax) 
วตัถุ หรอือ๊อปเจก็ต์ (Object) 
เวบ็ (Web) 
เวลาทีใ่ชใ้นการประมวลผล (Processing Time)

 
6 
51 
319 
409 

สายอกัขระ (String) 
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการแปลงสายอกัขระ หรอืสตรงิ (String formatting operator)

 
56 
57 

อุปกรณ์ฮารด์แวร ์(Hardware) 
แอสเซมเบลอร ์(Assembler) 
ออปเจกตโ์ปรแกรม (Object program) 
เอก็ซซ์คีวิทโ์ปรแกรม (Execute program) 
อนิเทอรพ์รเีตอร ์(Interpreter) 
อนิเตอรเ์ซคชนั (Intersection) 
อนิสแตนซ ์(Instance) 
แอตทรบิวิต/์พรอปเพอรต์สี/์ดาตา้ (Attributes/Properties/Data) 
แอตทรบิวิตช์นิด built-in ในคลาส (Built-In class attributes) 
ไอพแีอดเดรส (IP Address) 
อลักอรทิมึ (Algorithm) 
อตัราการเตบิโต Big-O 
อาเรยแ์ละเมทรกิซ ์(Array and Matrix) 

 
2 
4 
7 
7 
7 
92 
237 
239 
249 
357 
409 
418 
461 
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