
ชนิดข้อมูลใน MySQL (Datatype) 
 

VARCHAR : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัอกัษร ทุกคร้ังท่ีเลือกชนิดของฟิลดเ์ป็นประเภทน้ี จะตอ้งมี กำรก ำหนดควำม
ยำวของขอ้มูลลงไปดว้ย ซ่ึงสำมำรถก ำหนดค่ำไดต้ั้งแต่ 1 - 255 ฟิลดช์นิดน้ี เหมำะ 
ส ำหรับกำรเก็บขอ้มูลสั้นๆ เช่น ช่ือ นำมสกลุ หรือหวัขอ้ต่ำงๆ เป็นตน้... ในส่วนฟิลดป์ระเภทน้ี จะ สำมำรถเลือก "แอตทริ
บิวต"์ เป็น BINARY ได ้โดยปกติแลว้กำรจดัเรียงขอ้มูลเวลำสืบคน้ (query) ส ำหรับ VARCHAR จะเป็นแบบ case-sensitive 
(ตวัอกัษรใหญ่ และเลก็มีควำมหมำยแตกต่ำงกนั) แต่ หำกระบุ "แอตทริบิวต"์ เป็น BINARY ปุ๊บ กำรสืบคน้จะไม่ค ำนึง
ตวัอกัษรวำ่จะเป็นตวัใหญ่ หรือตวัเลก็ 
 
CHAR : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัอกัษร แบบท่ีถูกจ ำกดัควำมกวำ้งเอำไวคื้อ 255 ตวัอกัษร ไม่ สำมำรถปรับเปล่ียนได้
เหมือนกบั VARCHAR หำกท ำกำรสืบคน้โดยเรียงตำมล ำดบั ก็จะเรียงขอ้มูล 
แบบ case-sensitive เวน้แต่จะก ำหนดแอตทริบิวตเ์ป็น BINARY ท่ีจะท ำใหก้ำรเรียงขอ้มูลเป็นแบบ non case-sensitive 
เช่นเดียวกบั VARCHAR 
 
TINYTEXT : ในกรณีท่ีขอ้ควำมยำวๆ หรือตอ้งกำรท่ีจะคน้หำขอ้ควำม โดยอำศยัฟีเจอร์ FULL TEXT SEARCH ของ 
MySQL เรำอำจจะเลือกท่ีจะไม่เก็บขอ้มูลลงในฟิลดป์ระเภท VARCHAR ท่ีมีขอ้จ ำกดั 
แค่ 256 ตวัอกัษร แต่เรำจะเก็บลงฟิลดป์ระเภท TEXT แทน โดย TINYTEXT น้ี จะสำมำรถเก็บขอ้มูล ได ้256 ตวัอกัษร ซ่ึง
มองเผินๆ ก็ไม่ต่ำงกบัเก็บลงฟิลดป์ระเภท CHAR หรือ VARCHAR(255) เลย แต่ 
จริงๆ มนัต่ำงกนัตรงท่ี มนัท ำFULL TEXT SEARCH ได ้
 
TEXT : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัอกัษร เช่นเดียวกบั TINYTEXT แต่สำมำรถเก็บไดม้ำกข้ึน โดย สูงสุดคือ 65,535 
ตวัอกัษร หรือ 64KB เหมำะส ำหรับเก็บขอ้มูลพวกเน้ือหำต่ำงๆ ท่ียำวๆ  
 
MEDIUMTEXT : เก็บขอ้มูลประเภทตวัอกัษร เช่นเดียวกบั TINYTEXT แต่เก็บขอ้มูลได ้16,777,215 ตวัอกัษร 
 
LONGTEXT : เก็บขอ้มูลประเภทตวัอกัษร เช่นเดียวกบั TINYTEXT แต่เก็บขอ้มูลได ้4,294,967,295 ตวัอกัษร 
 
TINYINT : ส ำหรับเก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขท่ีมีขนำด 8 บิต ขอ้มูลประเภทน้ีเรำสำมำรถก ำหนดเพ่ิมเติม ในส่วนของ "แอตทริ
บิวต"์ ไดว้ำ่จะเลือกเป็น UNSIGNED หรือ UNSIGNED ZEROFILL โดยจะมี ควำมแตกต่ำงดงัน้ี 
      - UNSIGNED : จะหมำยถึงเก็บค่ำตวัเลขแบบไม่มีเคร่ืองหมำย แบบน้ีจะท ำใหสำมำรถเก็บค่ำได ้ตั้งแต่ 0 - 255 
      - UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนขำ้งตน้ แต่วำ่หำกขอ้มูลท่ีกรอกเขำ้มำไม่ครบตำมจ ำนวน หลกัท่ีเรำก ำหนด ตวั 
MySQL จะท ำกำรเติม 0 ใหค้รบหลกัเอง เช่น ถำ้ก ำหนดใหใ้ส่ได ้3 หลกั แลว้ท ำกำรเก็บขอ้มูล 25 เขำ้ไป เวลำท่ีสืบคน้ดู เรำ
จะไดค้่ำออกมำเป็น 025 หำกไม่เลือก "แอ ตทริบิวต"์ ส่ิงท่ีเรำจะไดก็้คือ SIGNED นัน่ก็คือตอ้งเสียบิตนึงไปเก็บเคร่ืองหมำย 
บวก/ลบ ท ำ ใหส้ำมำรถเก็บขอ้มูลไดอ้ยูใ่นช่วง -128 ถึง 127 เท่ำนั้น 
 



SMALLINT : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีมีขนำด 16 บิต จึงสำมำรถเก็บค่ำไดต้ั้งแต่ -32768 ถึง 32767 (ในกรณีแบบ
คิดเคร่ืองหมำย) หรือ 0 ถึง 65535 (ในกรณี UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมำย) 
ซ่ึงสำมำรถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ไดเ้ช่นเดียวกบั TINYINT 
 
MEDIUMINT : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีมีขนำด 24 บิต นัน่ก็หมำยควำมวำ่สำมำรถเก็บ ขอ้มูลตวัเลขไดต้ั้งแต่ -
8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณีแบบคิดเคร่ืองหมำย) หรือ 0 ถึง 16777215 
(ในกรณี ท่ีเป็น UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมำย) ซ่ึงสำมำรถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED 
ZEROFILL ไดเ้ช่นเดียวกบั TINYINT 
 
INT : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีมีขนำด 32 บิต หรือสำมำรถเก็บขอ้มูลไดต้ั้งแต่ -2147483648 ไปจนถึง 
2147483647 ครับ (ในกรณีแบบคิดเคร่ืองหมำย) หรือ 0 ถึง 4294967295 (ในกรณีท่ีเป็น 
UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมำย) ซ่ึงสำมำรถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้
เช่นเดียวกบั TINYINT  
 
BIGINT : ส ำหรับ เก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีมีขนำด 64 บิต สำมำรถเก็บขอ้มูลไดต้ั้งแต่ - 9223372036854775808 ไป
จนถึง 9223372036854775807 เลยทีเดียว (แบบคิดเคร่ืองหมำย) หรือ 0 ถึง 18446744073709551615 (ในกรณีท่ีเป็น 
UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมำย) ซ่ึงสำมำรถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้
เช่นเดียวกบั TINYINT  
 
FLOAT[(M,D)] : ท่ีกล่ำวถึงไปทั้งหมด ในตระกลู INT นั้นจะเป็นเลขจ ำนวนเตม็ หำกเรำบนัทึกขอ้มูล ท่ีมีเศษทศนิยม มนั
จะถูกปัดทนัที ดงันั้นหำกตอ้งกำรจะเก็บค่ำท่ีเป็นเลขทศนิยม ตอ้งเลือกชนิดขอฟิลด ์เป็น FLOAT โดยจะเก็บขอ้มูลแบบ 32 
บิต คือมีค่ำตั้งแต่ -3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E- 38, 0 และ 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38 
 
DOUBLE[(M,D)] : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขทศนิยม เช่นเดียวกบั FLOAT แต่มีขนำดเป็น 64 บิต สำมำรถเก็บได้
ตั้งแต่ -1.7976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308, 0 และ 
2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 
 
DECIMAL[(M,D)] : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขทศนิยม เช่นเดียวกบั FLOAT แต่ใชก้บัขอ้มูลท่ี ตอ้งกำรควำม
ละเอียดและถูกตอ้งของขอ้มูลสูง ขอ้สงัเกต เก่ียวกบัขอ้มูลประเภท FLOAT, DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ เวลำก ำหนด
ควำม ยำวของขอ้มูลในฟิลด ์จะถูกก ำหนดอยูใ่นรูปแบบ (M,D) ซ่ึงหมำยควำมวำ่ ตอ้งมีกำรระบุวำ่ จะใหมี้ ตวัเลขส่วนท่ีเป็น
จ ำนวนเตม็ก่ีหลกั และมีเลขทศนิยมก่ีหลกั เช่น ถำ้เรำก ำหนดวำ่ FLOAT(5,2) จะ หมำยควำมวำ่ เรำจะเก็บขอ้มูลเป็นตวัเลข
จ ำนวนเตม็ 5 หลกั และทศนิยม 2 หลกั ดงันั้นหำกท ำกำรใส่ ขอ้มูล 12345.6789 เขำ้ไป ส่ิงท่ีจะเขำ้ไปอยูใ่นขอ้มูลจริงๆ ก็คือ 
12345.68 (ปัดเศษใหมี้จ ำนวนหลกั ตำมท่ีก ำหนดไว)้ 
 
DATE : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทวนัท่ี โดยเก็บไดจ้ำก 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธนัวำคม ค.ศ. 9999 โดยจะแสดงผลใน
รูปแบบ YYYY-MM-DD 



 
DATETIME : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทวนัท่ี และเวลำ โดยจะเก็บไดต้ั้งแต่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 เวลำ 00:00:00 ไปจนถึง 
31 ธนัวำคม ค.ศ. 9999 เวลำ 23:59:59 โดยรูปแบบกำรแสดงผล เวลำท่ีท ำกำรสืบคน้ 
(query) ออกมำ จะเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS  
 
TIMESTAMP[(M)] : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทวนัท่ี และเวลำเช่นกนั แต่จะเก็บในรูปแบบของ YYYYMMDDHHMMSS 
หรือ YMMDDHHMMSS หรือ YYYYMMDD หรือ YYMMDD แลว้แต่ วำ่จะระบุค่ำ M เป็น 14, 12, 8 หรือ 6 ตำมล ำดบั 
สำมำรถเก็บไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 ไป จนถึงประมำณปี ค.ศ. 2037  
 
TIME : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทเวลำ มีค่ำไดต้ั้งแต่ -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 โดยจะแสดงผล ออกมำในรูปแบบ 
HH:MM:SS YEAR[(2/4)] : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทปี ในรูปแบบ YYYY หรือ YY แลว้แต่วำ่จะเลือก 2 หรือ 4 (หำกไม่
ระบุ จะถือวำ่เป็น 4 หลกั) โดยหำกเลือกเป็น 4 หลกั จะเก็บค่ำไดต้ั้งแต่ ค.ศ. 1901 ถึง 2155 แต่ หำกเป็น 2 หลกั จะเก็บตั้งแต ่
ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ขอ้สงัเกต ค่ำท่ีเก็บในขอ้มูลประเภท TIMESTAMP และ YEAR นั้นจะมีควำมสำมำรถพอๆ กบั กำรเก็บ
ขอ้มูลวนัเดือนปี และเวลำ ดว้ยฟิลดช์นิด VARCHAR แต่ต่ำงกนัตรงท่ี จะใชเ้น้ือท่ีเก็บขอ้มูล นอ้ยกวำ่... ทวำ่ ฟิลดป์ระเภท 
TIMESTAMP นั้นจะมีขอ้จ ำกดัในเร่ืองของเวลำท่ีสำมำรถเก็บได ้คือ จะตอ้งอยูใ่นระหวำ่ง 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึง
แถวๆ ค.ศ. 2037 อยำ่งท่ีบอก แตห่ำกเก็บเป็น VARCHAR นั้นจะไม่ติดขอ้จ ำกดัน้ี ฟิลดช์นิด YEAR ก็เช่นกนัครับ... ใชเ้น้ือ
ท่ีแค่ 1 ไบตเ์ท่ำนั้นในกำร เก็บขอ้มูล แต่ขอ้จ ำกดัจะอยูท่ี่ ปี ค.ศ. 1901 ถึง 2155 เท่ำนั้น (หรือ ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ในกรณี 2 
หลกั) แต่หำกเก็บเป็น VARCHAR จะไดต้ั้งแต่ 0000 ถึง 9999 เลย อนัน้ีเลยอยูท่ี่ควำมจ ำเป็นมำกกวำ่ครับ (แต่ ดว้ยควำมท่ีวำ่ 
ปัจจุบนัฮำร์ดดิสกร์ำคำถูกมำกๆ ผมเลยไม่ติดใจอะไรท่ีจะใช ้VARCHAR แทน เพ่ือ ควำมสบำยใจ อิอิ เพรำะสมมติวำ่กิน
เน้ือท่ีต่ำงกนั 3 ไบต ์ต่อ 1 ระเบียน มีขอ้มูล 4 ลำ้นระเบียน ก็เพ่ิง ตำ่งกนั 12 ลำ้นไบต ์หรือ 12 เมกะไบตเ์ท่ำนั้นเอง ซ่ึงหำก
เทียบกบัปริมำณขอ้มูลทั้งหมดของขอ้มูล 4 ลำ้นระเบียน ผมวำ่มนัตอ้งมีอยำ่งนอ้ยเป็นกิกะไบต ์ดงันั้นควำมแตกต่ำงท่ีไม่ก่ีเม
กะไบตจึ์งไม่มำกมำย) 
 
TINYBLOB : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทไบนำรี ไดแ้ก่ ไฟลข์อ้มูลต่ำงๆ, ไฟลรู์ปภำพ, ไฟลม์ลัติมีเดีย เป็นตน้ คือไฟลอ์ะไร
ก็ตำมท่ีอพัโหลดผำ่นฟอร์มอพัโหลดไฟลใ์นภำษำ HTML โดย TINYBLOB นั้น 
จะมีเน้ือท่ีใหเ้ก็บขอ้มูลได ้256 ไบต ์
 
BLOB : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทไบนำรี เช่นเดียวกบั TINYBLOB แต่สำมำรถเก็บขอ้มูลได ้64KB 
 
MEDIUMBLOB : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทไบนำรี เช่นเดียวกบั TINYBLOB แต่เก็บขอ้มูลได ้16MB 
 
LONGBLOB : ส ำหรับเก็บขอ้มูลประเภทไบนำรี เช่นเดียวกบั TINYBLOB แต่เก็บขอ้มูลได ้4GB ขอ้สงัเกต ขอ้มูลประเภท 
BLOB นั้น แมจ้ะมีประโยชน์ในเร่ืองของกำรเก็บขอ้มูลประเภท BINARY ใหอ้ยูก่บัตวัฐำนขอ้มูล ท ำใหส้ะดวกเวลำสืบคน้ก็
ตำม แต่มนัก็ท ำใหฐ้ำนขอ้มูลมีขนำดใหญ่ เกินควำมจ ำเป็นดว้ย ท ำใหเ้กิดควำมไม่สะดวกในกำรส ำรองฐำนขอ้มูลในกรณีท่ี 
มีขอ้มูลอพัโหลดไป เก็บมำกๆ โดยปกติแลว้ จะใชว้ธีิกำรอพัโหลดไปเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ แลว้เก็บลิงกไ์ปยงัไฟลเ์หล่ำนั้น 
เป็นฟิลดช์นิด VARCHAR มำกกวำ่ 



 
SET : ส ำหรับเก็บขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มของขอ้มูลท่ียอมใหเ้ลือกได ้1 คำ่หรือหลำยๆ ค่ำ ซ่ึงสำมำรถก ำหนด ไดถึ้ง 64 ค่ำ 
 
 

 


