ชนิดข้ อมูลใน MySQL (Datatype)
VARCHAR : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร ทุกครั้งที่เลือกชนิดของฟิ ลด์เป็ นประเภทนี้ จะต้องมี กำรกำหนดควำม
ยำวของข้อมูลลงไปด้วย ซึ่งสำมำรถกำหนดค่ำได้ต้งั แต่ 1 - 255 ฟิ ลด์ชนิดนี้ เหมำะ
สำหรับกำรเก็บข้อมูลสั้นๆ เช่น ชื่อ นำมสกุล หรื อหัวข้อต่ำงๆ เป็ นต้น... ในส่วนฟิ ลด์ประเภทนี้ จะ สำมำรถเลือก "แอตทริ
บิวต์" เป็ น BINARY ได้ โดยปกติแล้วกำรจัดเรี ยงข้อมูลเวลำสื บค้น (query) สำหรับ VARCHAR จะเป็ นแบบ case-sensitive
(ตัวอักษรใหญ่ และเล็กมีควำมหมำยแตกต่ำงกัน) แต่ หำกระบุ "แอตทริ บิวต์" เป็ น BINARY ปุ๊ บ กำรสื บค้นจะไม่คำนึง
ตัวอักษรว่ำจะเป็ นตัวใหญ่ หรื อตัวเล็ก
CHAR : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร แบบที่ถูกจำกัดควำมกว้ำงเอำไว้คือ 255 ตัวอักษร ไม่ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
เหมือนกับ VARCHAR หำกทำกำรสื บค้นโดยเรี ยงตำมลำดับ ก็จะเรี ยงข้อมูล
แบบ case-sensitive เว้นแต่จะกำหนดแอตทริ บิวต์เป็ น BINARY ที่จะทำให้กำรเรี ยงข้อมูลเป็ นแบบ non case-sensitive
เช่นเดียวกับ VARCHAR
TINYTEXT : ในกรณี ที่ขอ้ ควำมยำวๆ หรื อต้องกำรที่จะค้นหำข้อควำม โดยอำศัยฟี เจอร์ FULL TEXT SEARCH ของ
MySQL เรำอำจจะเลือกที่จะไม่เก็บข้อมูลลงในฟิ ลด์ประเภท VARCHAR ที่มีขอ้ จำกัด
แค่ 256 ตัวอักษร แต่เรำจะเก็บลงฟิ ลด์ประเภท TEXT แทน โดย TINYTEXT นี้ จะสำมำรถเก็บข้อมูล ได้ 256 ตัวอักษร ซึ่ง
มองเผินๆ ก็ไม่ต่ำงกับเก็บลงฟิ ลด์ประเภท CHAR หรื อ VARCHAR(255) เลย แต่
จริ งๆ มันต่ำงกันตรงที่ มันทำFULL TEXT SEARCH ได้
TEXT : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่สำมำรถเก็บได้มำกขึ้น โดย สูงสุดคือ 65,535
ตัวอักษร หรื อ 64KB เหมำะสำหรับเก็บข้อมูลพวกเนื้อหำต่ำงๆ ที่ยำวๆ
MEDIUMTEXT : เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่เก็บข้อมูลได้ 16,777,215 ตัวอักษร
LONGTEXT : เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่เก็บข้อมูลได้ 4,294,967,295 ตัวอักษร
TINYINT : สำหรับเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขที่มีขนำด 8 บิต ข้อมูลประเภทนี้เรำสำมำรถกำหนดเพิ่มเติม ในส่วนของ "แอตทริ
บิวต์" ได้วำ่ จะเลือกเป็ น UNSIGNED หรื อ UNSIGNED ZEROFILL โดยจะมี ควำมแตกต่ำงดังนี้
- UNSIGNED : จะหมำยถึงเก็บค่ำตัวเลขแบบไม่มีเครื่ องหมำย แบบนี้จะทำใหสำมำรถเก็บค่ำได้ ตั้งแต่ 0 - 255
- UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนข้ำงต้น แต่วำ่ หำกข้อมูลที่กรอกเข้ำมำไม่ครบตำมจำนวน หลักที่เรำกำหนด ตัว
MySQL จะทำกำรเติม 0 ให้ครบหลักเอง เช่น ถ้ำกำหนดให้ใส่ได้ 3 หลัก แล้วทำกำรเก็บข้อมูล 25 เข้ำไป เวลำที่สืบค้นดู เรำ
จะได้ค่ำออกมำเป็ น 025 หำกไม่เลือก "แอ ตทริ บิวต์" สิ่ งที่เรำจะได้ก็คือ SIGNED นัน่ ก็คือต้องเสี ยบิตนึงไปเก็บเครื่ องหมำย
บวก/ลบ ทำ ให้สำมำรถเก็บข้อมูลได้อยูใ่ นช่วง -128 ถึง 127 เท่ำนั้น

SMALLINT : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนำด 16 บิต จึงสำมำรถเก็บค่ำได้ต้ งั แต่ -32768 ถึง 32767 (ในกรณี แบบ
คิดเครื่ องหมำย) หรื อ 0 ถึง 65535 (ในกรณี UNSIGNED หรื อไม่คิดเครื่ องหมำย)
ซึ่งสำมำรถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้เช่นเดียวกับ TINYINT
MEDIUMINT : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนำด 24 บิต นัน่ ก็หมำยควำมว่ำสำมำรถเก็บ ข้อมูลตัวเลขได้ต้งั แต่ 8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณี แบบคิดเครื่ องหมำย) หรื อ 0 ถึง 16777215
(ในกรณี ที่เป็ น UNSIGNED หรื อไม่คิดเครื่ องหมำย) ซึ่งสำมำรถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED
ZEROFILL ได้เช่นเดียวกับ TINYINT
INT : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนำด 32 บิต หรื อสำมำรถเก็บข้อมูลได้ต้ งั แต่ -2147483648 ไปจนถึง
2147483647 ครับ (ในกรณี แบบคิดเครื่ องหมำย) หรื อ 0 ถึง 4294967295 (ในกรณี ที่เป็ น
UNSIGNED หรื อไม่คิดเครื่ องหมำย) ซึ่งสำมำรถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้
เช่นเดียวกับ TINYINT
BIGINT : สำหรับ เก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนำด 64 บิต สำมำรถเก็บข้อมูลได้ต้งั แต่ - 9223372036854775808 ไป
จนถึง 9223372036854775807 เลยทีเดียว (แบบคิดเครื่ องหมำย) หรื อ 0 ถึง 18446744073709551615 (ในกรณี ที่เป็ น
UNSIGNED หรื อไม่คิดเครื่ องหมำย) ซึ่งสำมำรถเลือก Attribute เป็ น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้
เช่นเดียวกับ TINYINT
FLOAT[(M,D)] : ที่กล่ำวถึงไปทั้งหมด ในตระกูล INT นั้นจะเป็ นเลขจำนวนเต็ม หำกเรำบันทึกข้อมูล ที่มีเศษทศนิยม มัน
จะถูกปั ดทันที ดังนั้นหำกต้องกำรจะเก็บค่ำที่เป็ นเลขทศนิยม ต้องเลือกชนิดขอฟิ ลด์ เป็ น FLOAT โดยจะเก็บข้อมูลแบบ 32
บิต คือมีค่ำตั้งแต่ -3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E- 38, 0 และ 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38
DOUBLE[(M,D)] : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เช่นเดียวกับ FLOAT แต่มีขนำดเป็ น 64 บิต สำมำรถเก็บได้
ตั้งแต่ -1.7976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308, 0 และ
2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308
DECIMAL[(M,D)] : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เช่นเดียวกับ FLOAT แต่ใช้กบั ข้อมูลที่ ต้องกำรควำม
ละเอียดและถูกต้องของข้อมูลสูง ข้อสังเกต เกี่ยวกับข้อมูลประเภท FLOAT, DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ เวลำกำหนด
ควำม ยำวของข้อมูลในฟิ ลด์ จะถูกกำหนดอยูใ่ นรู ปแบบ (M,D) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ต้องมีกำรระบุวำ่ จะให้มี ตัวเลขส่วนที่เป็ น
จำนวนเต็มกี่หลัก และมีเลขทศนิยมกี่หลัก เช่น ถ้ำเรำกำหนดว่ำ FLOAT(5,2) จะ หมำยควำมว่ำ เรำจะเก็บข้อมูลเป็ นตัวเลข
จำนวนเต็ม 5 หลัก และทศนิยม 2 หลัก ดังนั้นหำกทำกำรใส่ ข้อมูล 12345.6789 เข้ำไป สิ่ งที่จะเข้ำไปอยูใ่ นข้อมูลจริ งๆ ก็คือ
12345.68 (ปั ดเศษให้มีจำนวนหลัก ตำมที่กำหนดไว้)
DATE : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ โดยเก็บได้จำก 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวำคม ค.ศ. 9999 โดยจะแสดงผลใน
รู ปแบบ YYYY-MM-DD

DATETIME : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ และเวลำ โดยจะเก็บได้ต้ งั แต่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 เวลำ 00:00:00 ไปจนถึง
31 ธันวำคม ค.ศ. 9999 เวลำ 23:59:59 โดยรู ปแบบกำรแสดงผล เวลำที่ทำกำรสื บค้น
(query) ออกมำ จะเป็ น YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP[(M)] : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ และเวลำเช่นกัน แต่จะเก็บในรู ปแบบของ YYYYMMDDHHMMSS
หรื อ YMMDDHHMMSS หรื อ YYYYMMDD หรื อ YYMMDD แล้วแต่ ว่ำจะระบุค่ำ M เป็ น 14, 12, 8 หรื อ 6 ตำมลำดับ
สำมำรถเก็บได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 ไป จนถึงประมำณปี ค.ศ. 2037
TIME : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทเวลำ มีค่ำได้ต้ งั แต่ -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 โดยจะแสดงผล ออกมำในรู ปแบบ
HH:MM:SS YEAR[(2/4)] : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทปี ในรู ปแบบ YYYY หรื อ YY แล้วแต่วำ่ จะเลือก 2 หรื อ 4 (หำกไม่
ระบุ จะถือว่ำเป็ น 4 หลัก) โดยหำกเลือกเป็ น 4 หลัก จะเก็บค่ำได้ต้งั แต่ ค.ศ. 1901 ถึง 2155 แต่ หำกเป็ น 2 หลัก จะเก็บตั้งแต่
ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ข้อสังเกต ค่ำที่เก็บในข้อมูลประเภท TIMESTAMP และ YEAR นั้นจะมีควำมสำมำรถพอๆ กับ กำรเก็บ
ข้อมูลวันเดือนปี และเวลำ ด้วยฟิ ลด์ชนิด VARCHAR แต่ต่ำงกันตรงที่ จะใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล น้อยกว่ำ... ทว่ำ ฟิ ลด์ประเภท
TIMESTAMP นั้นจะมีขอ้ จำกัดในเรื่ องของเวลำที่สำมำรถเก็บได้ คือ จะต้องอยูใ่ นระหว่ำง 1 มกรำคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึง
แถวๆ ค.ศ. 2037 อย่ำงที่บอก แต่หำกเก็บเป็ น VARCHAR นั้นจะไม่ติดข้อจำกัดนี้ ฟิ ลด์ชนิด YEAR ก็เช่นกันครับ... ใช้เนื้อ
ที่แค่ 1 ไบต์เท่ำนั้นในกำร เก็บข้อมูล แต่ขอ้ จำกัดจะอยูท่ ี่ ปี ค.ศ. 1901 ถึง 2155 เท่ำนั้น (หรื อ ค.ศ. 1970 ถึง 2069 ในกรณี 2
หลัก) แต่หำกเก็บเป็ น VARCHAR จะได้ต้ งั แต่ 0000 ถึง 9999 เลย อันนี้เลยอยูท่ ี่ควำมจำเป็ นมำกกว่ำครับ (แต่ ด้วยควำมที่วำ่
ปั จจุบนั ฮำร์ดดิสก์รำคำถูกมำกๆ ผมเลยไม่ติดใจอะไรที่จะใช้ VARCHAR แทน เพื่อ ควำมสบำยใจ อิอิ เพรำะสมมติวำ่ กิน
เนื้อที่ต่ำงกัน 3 ไบต์ ต่อ 1 ระเบียน มีขอ้ มูล 4 ล้ำนระเบียน ก็เพิ่ง ต่ำงกัน 12 ล้ำนไบต์ หรื อ 12 เมกะไบต์เท่ำนั้นเอง ซึ่งหำก
เทียบกับปริ มำณข้อมูลทั้งหมดของข้อมูล 4 ล้ำนระเบียน ผมว่ำมันต้องมีอย่ำงน้อยเป็ นกิกะไบต์ ดังนั้นควำมแตกต่ำงที่ไม่กี่เม
กะไบต์จึงไม่มำกมำย)
TINYBLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนำรี ได้แก่ ไฟล์ขอ้ มูลต่ำงๆ, ไฟล์รูปภำพ, ไฟล์มลั ติมีเดีย เป็ นต้น คือไฟล์อะไร
ก็ตำมที่อพั โหลดผ่ำนฟอร์มอัพโหลดไฟล์ในภำษำ HTML โดย TINYBLOB นั้น
จะมีเนื้อที่ให้เก็บข้อมูลได้ 256 ไบต์
BLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนำรี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ 64KB
MEDIUMBLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนำรี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่เก็บข้อมูลได้ 16MB
LONGBLOB : สำหรับเก็บข้อมูลประเภทไบนำรี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่เก็บข้อมูลได้ 4GB ข้อสังเกต ข้อมูลประเภท
BLOB นั้น แม้จะมีประโยชน์ในเรื่ องของกำรเก็บข้อมูลประเภท BINARY ให้อยูก่ บั ตัวฐำนข้อมูล ทำให้สะดวกเวลำสื บค้นก็
ตำม แต่มนั ก็ทำให้ฐำนข้อมูลมีขนำดใหญ่ เกินควำมจำเป็ นด้วย ทำให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรสำรองฐำนข้อมูลในกรณี ที่
มีขอ้ มูลอัพโหลดไป เก็บมำกๆ โดยปกติแล้ว จะใช้วธิ ีกำรอัพโหลดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ แล้วเก็บลิงก์ไปยังไฟล์เหล่ำนั้น
เป็ นฟิ ลด์ชนิด VARCHAR มำกกว่ำ

SET : สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็ นกลุม่ ของข้อมูลที่ยอมให้เลือกได้ 1 ค่ำหรื อหลำยๆ ค่ำ ซึ่งสำมำรถกำหนด ได้ถึง 64 ค่ำ

