บทที่ 1 ทำควำมรู้จักกับภำษำ Python
ภำษำไพทอน (Python programming language)
ภาษาไพทอน (Python programming language) เป็ นภาษาโปรแกรมภาษา
ระดับสูงแบบอินเทอร์พรี เตอร์ (Interperter) ที่สร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van
Rossum) ในปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบนั ดูแลโดย มูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน ( Python Software
Foundation (PSF)) ซึ่ งภาษาไพทอนสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิการไม่วา่ จะเป็น
Unix, Linux, Windows NT, Windows 2000, Windows 95/98/MEXP หรื อ OS/X โดย
Version ล่าสุดของ Python ตอนนี้คือ 3.6.5
จุดเด่นของภำษำไพทอน
ไพทอนเป็นภาษาสคริ ปต์ ทาให้ใช้เวลาในการเขียนและคอมไพล์ไม่มาก ทาให้
เหมาะกับงานด้านการดูแลระบบ (System administration) เป็นอย่างยิง่ ได้มีการ
สนับสนุนภาษาไพทอนโดยเป็นส่ วนหนึ่งของระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์, ลินุกซ์ และ
สามารถติดตั้งให้ทางานเป็นภาษาสคริ ปต์ของวินโดวส์ ผ่านระบบ Windows Script
Host ได้อีกด้วย และ Python เองก็ได้ถูกนามาพัฒนา Web application อย่างแพร่ หลาย
ซึ่งมี Framework สาหรับทาเว็บของ Python ที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากคือ Django
ไวยำกรณ์อ่ำนง่ ำย
ภาษาไพทอนจะคล้ายกับภาษา C มาก โดยจะมีโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อน มี
ไวยากรณ์ที่ได้กาจัดการใช้สญ
ั ลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งบล็อกของโปรแกรม และใช้การ
ย่อหน้าแทน ทาให้สามารถอ่านโปรแกรมที่เขียนได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุน
การเขียน docstring ซึ่ งเป็นข้อความสั้นๆ ที่ใช้อธิบายการทางานของฟังก์ชนั , คลาส,
และโมดูลอีกด้วย

ควำมเป็ นภำษำกำว
ไพทอนเป็ นภาษากาว (Glue Language) ได้อย่างดีเนื่ องจากสามารถเรี ยกใช้
ภาษาโปรแกรมอื่นๆ ได้หลายภาษา ทาให้เหมาะที่จะใช้เขียนเพื่อประสานงาน
โปรแกรมที่เขียนในภาษาต่างกันได้
ไลบรำรีในไพทอน
การเขียนโปรแกรมในภาษาไพทอนโดยใช้ไลบรารี ต่าง ๆ เป็นการลดภาระของ
โปรแกรมเมอร์ได้เป็นอย่างดี ทาให้โปรแกรมเมอร์ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลากับการเขียนคาสัง่ ที่
ซ้ าๆ เช่นการแสดงผลข้อมูลออกสู่ หน้าจอ หรื อการรับค่าต่าง ๆ ไพทอนมีชุดไลบรารี
มาตรฐานมาให้ต้งั แต่ติดตั้งอินเตอร์ พรี เตอร์
นอกจากนั้นยังมีผพู้ ฒั นาจากทัว่ โลก
ดาเนินการพัฒนาไลบรารี ซ่ ึ งช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยจะเผยแพร่ ใน
รู ปแบบของแพ็คเกจต่าง ๆ ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อีกด้วย สุดท้ายคือ ภาษาไพ
ทอน ทางานเร็ วที่สุดเมื่อเทียบกับภาษา script ด้วยกัน เช่น php, jsp, asp จะพูดว่า ไพ
ทอน เขียนน้อยได้งานมาก ทางานเร็ วก็ไม่ผิดนัก

บทที่ 2 โครงสร้ างและลักษณะการเขียนโปรแกรม
ภาษา python จัดเป็ นภาษาที่อยูใ่ นระดับสู งเทียบกับภาษา Visual Basic บางกรณีที่ตอ้ งการใช้งาน
เชิงลึกในระดับ Kernel ของระบบปฏิบตั ิการ การเรี ยกใช้พอร์ตฮาร์ดแวร์ต่างๆ การจัดการระดับ
หน่วยความจา การเขียนโปรแกรมระบบเครื อข่ายเชิงลึก ตามที่กล่าวไว้บางส่ วน ภาษา python ไม่มี
ความสามารถเข้าไปจัดการได้เลย ต้องอาศัยภาษาอื่นๆ ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงลึก เช่น
C, C + +, Java ฯลฯ สร้างเป็ นโมดูลพิเศษไว้เชื่อมต่อกับ python ที่จะเรี ยกใช้ในลักษณะเป็ นฟังก์ชนั ย่อย
ภายในของโมดูลพิเศษเหล่านั้นอีกที
คาสั่งที่เราใช้ในการอ้างอิงโมดูลมาตรฐาน หรื อโมดูลเพิม่ เติมพิเศษใน python ประกอบด้วย 2
คาสั่งดังนี้
1. คาสัง่ import
2. คาสั่ง from

คาสั่ง import
ตัวอย่างที่ 1 การเขียนคาสั่งอ้างอิงโมดูลที่ 1

Import

datetime

ตัวอย่างที่ 2 การเขียนคาสัง่ อ้างอิงโมดูลมากกว่า 1 โมดูล

Import
Import
Import

datetime
decimal
os

ตัวอย่างที่ 3 การเขียนคาสัง่ อ้างอิงโมดูลมากกว่า 1 โมดูล แบบใช้คาสัง่ import 1คาสัง่

Import

datetime, decimal, os

คาสั่ง import จะเป็ นการอ้างอิงโมดูลที่เราต้องการใช้กลุ่มคาสั่งข้างในโมดูล การอ้างอิงโมดูล
แบบนี้ Python จะมองเห็นกลุ่มคาสั่งทั้งหมดในโมดูล และพร้อมนาไปใช้งานได้ตลอดเวลา แต่บางครั้ง
หากเราต้องการอ้างอิงโมดูล และอยากจะเลือกใช้เฉพาะคาสัง่ หรื อกลุ่มคาสัง่ ภายในบางคาสัง่ ก็ตอ้ งใช้
คาสั่ง from ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

คาสั่ง from
ตัวอย่างที่ 1 รู ปแบบการเขียนคาสั่ง from เพื่ออ้างอิงโมดูล และกลุ่มคาสั่งทั้งหมด
from ชื่อโมดูล import
คาสั่งหรื อกลุ่มคาสั่ง

From

os

import

*

สัญลักษณ์ * ใช้สาหรับเรี ยกใช้งานทุกคาสั่ง หรื อกลุ่มคาสั่งในโมดูลนี้
ตัวอย่างที่ 2 รู ปแบบการเขียนคาสั่ง from สาหรับเรี ยกใช้บางคาสั่ง หรื อกลุ่มคาสั่งในโมดูลที่
กาลังอ้างอิงในปัจจุบนั
from

ชื่อโมดูล import

From

os

import

กลุ่มคาสัง่ ที่ 1, กลุ่มคาสัง่ ที่ 2

error, chdir, getcwd

การเขียนโปรแกรมโดยทัว่ ไปด้วยภาษา python จะมีรูปแบบเป็ นการเขียนกลุ่มคาสั่งลงในโพรซี
เจอร์หรื อฟังก์ชนั แล้วทาการเรี ยกใช้งานตามต้องการ เหมือนหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆ
เช่น C, C + +, Java ฯลฯ เพือ่ ง่ายต่อการทาความเข้าใจถึงวิธีการเขียนโปรแกรม python ด้วย editor พอ
สรุ ปได้เป็ น 5 วิธีดงั ต่อไปนี้
1. รู ปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 1
2. รู ปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 2
3. รู ปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 3 : แบบ Object Oriented
4. รู ปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 4 : แบบสร้าง Object Oriented พร้อมกลุ่มคาสั่งเรี ยกใช้งาน Object
5. รู ปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 5 : แบบ Object Oriented ที่เกิดจากวิธีที่ 3 และ 4 มาประยุกต์ใช้
งานร่ วมกัน

รูปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 1
Python Editor
ลาดับการ
ทดสอบคาสั่ง
จะทาจาก
บรรทัดแรก
ไปจนจบ

1
2
3
4
5

คาสั่ง 1
คาสั่ง 2
คาสั่ง 3
คาสัง่ 4
คาสั่ง 5

รู ปที่ 2.3 แสดงการเขียนโปรแกรมภาษา
python ด้วยคาสัง่ ต่างๆ โดยไม่ได้ใช้
โพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั ของ python

ตามรู ปที่ 2.3 การเขียนคาสัง่ ต่างๆ จะทาการเขียนบรรทัดต่อบรรทัดจากบรรทัดแรกไอจนถึง
บรรทัดสุ ดท้าย เมื่อทาการทดสอบโปรแกรม python จะทางานคาสั่งในบรรทัดแรกไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่
ถึงบรรทัดสุ ดท้ายหรื อคาสั่งสุ ดท้าย

รูปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 2
Python Editor
โพรซีเจอร์ที่ 1

ส่ วน A

คาสั่งภายใน 1
คาสัง่ ภายใน 2
โพรซีเจอร์ที่ 2

จุดเริ่ มต้ น
ของคาสั่ ง
ส่ วน B

คาสั่งภายใน 1
คาสั่งภายใน 2
โพรซีเจอร์ที่ 1
โพรซีเจอร์ที่ 2

คาสั่งที่ 3
คาสัง่ ที่ 4

รู ปที่ 2.4 แสดงการเขียนโปรแกรม
python ด้วยการสร้างโพรซีเจอร์ร่วมกับ
การใช้คาสั่งปกติ

ตามรู ปที่ 2.4 เป็ นรู ปแบบการเขียนโปรแกรมที่นิยมใช้กนั เนื่องจากกลุ่มคาสั่งบางกลุ่มจาเป็ นต้อง
ทางานร่ วมกันตามลาดับขั้นตอน เราก็นากลุ่มคาสัง่ เหล่านั้นไปจัดสร้างไว้ในโพรซี เจอร์หรื อฟังก์ชนั ซึ่ง
เพือ่ ความง่ายในการจัดสร้างโพรซีเจอร์หรื อฟั งก์ชนั ควรจะสร้างไว้ในฐานะ A ตามรู ปที่ 2.4 ส่ วนการ
เรี ยกใช้งานโพรซีเจอร์ ก็ให้ไปเขียนในสวน B ( ตามรู ปที่ 2.4) วิธีการเขียนตามรู ปแบบนี้ จะดีกบั ผูเ้ ขียน
โปรแกรมในระยะยาว ยกตัวอย่าง ถ้าผูพ้ ฒั นาได้สร้างโปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่ง หลังจากสร้าง
เสร็ จผ่านไปสัก 1 ปี แล้วต้องกลับมาแก้ไขเพิม่ เติมในโปรแกรม ถ้าจัดรู ปแบบการเขียนไว้ดี เราก็จะหาจุด
ที่ตอ้ งแก้ไข หรื อเพิม่ เติมให้รวดเร็ ว

รูปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 3 : แบบ Object Oriented
Python Editor
Class Barcode
Property ที่ 1

Method ที่ 1

Method ที่ 2
รู ปที่ 2.5 แสดงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ(OO)
เพือ่ สร้าง Object ด้วยภาษา python
ตามรู ปที่ 2.5 เป็ นวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตามรู ปแบบของ python ซึ่งเป็ นวิธีการสร้าง
Object ขึ้นมาเพือ่ รอให้มีการนาไปใช้งาน ดังนั้นจะเห็นว่าภายใต้โครงสร้างแบบนี้ จะไม่มีส่วนสาหรับ
เรี ยกทดสอบโปรแกรม

รูปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 4 : แบบ Object Oriented พร้ อมกลุ่มคาสั่ งเรียกใช้ งาน
Object
ในรู ปที่ 2.6 ก็จะคล้ายการเขียนโปรแกรมตามรู ปแบบที่ 3 เพียงแค่เพิม่ กลุ่มคาสั่งในส่ วน B ( ตาม
รู ปที่ 2.6) สาหรับเรี ยกใช้ส่วนA ที่เป็ นการสร้าง Class Object มาใช้งานภายใต้โครงสร้างเดียวกันเลย

Python Editor
Class Barcode
Property ที่ 1
ส่ วน A
Method ที่ 1

Method ที่ 2

ส่ วน B

คาสั่งที่ 1
คาสั่งที่ 2
คาสั่งเกี่ยวกับ Barcode
คาสั่งที่ 3

จุดเริ่ มต้ น
การทดสอบ

รู ปที่ 2.6 แสดงวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented ร่ วมกับกลุ่มคาสั่งที่เรี ยกใช้งาน
Object ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน

รูปแบบการเขียนด้วยวิธีที่ 5 : แบบ Object Oriented ที่เกิดจากวิธีที่ 3 และ 4 มา
ประยุกต์ ใช้ งานร่ วมกัน
ในรู ปที่ 2.7 ก็เป็ นอีกวิธีที่นิยมใช้งานเชิงประยุกต์ สาหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของ
python โดยบางกรณีก็มีการสร้าง Class object จัดเก็บไปเฉพาะ เมื่อไรที่ตอ้ งการนามาใช้งานก็จะทาการ
Import เข้ามาใช้ร่วมกับโปรแกรมที่กาลังพัฒนาในปัจจุบนั

Python Editor
Class Barcode

Import

ส่ วน A

Class Print Bar
ส่ วน B
จุดเริ่ มต้ น คาสั่งที่ 1
ใช้ งาน คาสั่งอ้าง Barcode
คาสั่งอ้าง Print Bar

ชุดคาสั่งปัจจุบนั
ส่ วน C

คาสั่งที่ 2
รู ปที่ 2.7 แสดงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยการเรี ยกใช้โมดูลที่เป็ น Class object จากภายนอก
มาใช้งานเพิม่ เติมร่ วมกับชุดคาสัง่ ปัจจุบนั
ด้วยลักษณะวิธีการเขียนโปรแกรมทั้ง 4 วิธี ที่กล่าวไปข้างต้นสาหรับภาษา python จะทาการ
จัดเก็บกลุ่มคาสั่ง หรื อ (source Code) ในรู ปแบบไฟล์ที่ใช้นามสกุล .py ซึ่งจะเป็ นไฟล์แบบ
ข้อความ (text file) หรื ออาจแปลงให้เป็ นรู ปแบบไฟล์ไบนารี โดยจะใช้นามสกุลเป็ น.pyc
ไฟล์ .py เป็ นไฟล์ source Code แบบ ข้อความ
ไฟล์ .pyc เป็ นไฟล์ source Code แบบ ไบนารี

สาหรับการเขียนซอร์สโค้ดด้วย editor ของ python เพือ่ ให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม หรื อการ
ค้นหา หรื อทาการปรับปรุ งซอร์สโค้ดในระหว่างการเขียนโปรแกรม หรื อแก้ไขเพิม่ เติมให้กบั โปรแกรม
หลังจากปิ ดงานเขียนโปรแกรมไปแล้ว ผูเ้ ขียนได้แบ่งโครงสร้างการเขียน source Code ของ
python ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังรู ปที่ 2.8 ซึ่งประกอบด้วย
ส่ วน A

Import datetime, os
from datetime import date

สาหรับการอ้างอิงโมดูลทั้งหลายที่ใช้งานใน python

ส่ วน B

Id = 100
dbpath = ‘data.txt’

กลุ่มตัวแปรที่ใช้ใน python ประกาศไว้ที่นี่ ถ้าหาก
จะใช้ทุกที่ในsource Code นี้

ส่ วน C

Def showreport() :
print(‘No.’)
cost = 100 * 0.07

ในส่ วนนี้เหมาะสาหรับสร้างโพรซีเจอร์หรื อ
ฟังก์ชนั ที่จะใช้งานในโมดูลนี้

ส่ วน D

Print(‘Start Program’)
Id = id + 1
showreport()

จุดเริ่ มต้นของกลุ่มคาสั่งที่ทางานในโมดูลนี้

รู ปที่ 2.8 แสดงการแบ่งพื้นที่สาหรับการใช้ตวั แปร, ฟังก์ชนั่ และคาสั่งภายใต้โครงสร้างของ
โมดูลที่กาลังพัฒนานี้
ส่ วน A กรณีที่ตอ้ งการอ้างอิงกลุ่มคาสั่งอื่นๆ จากโมดูลมาตรฐานของ python หรื อโมดูลเพิม่ เติม
พิเศษ เพื่อนามาใช้งานในการเขียนโปรแกรมในโมดูลนี้ เราจะใช้คาสั่งสาหรับอ้างอิงโมดูล คือ คาสั่ง
Import และคาสั่ง from...Import
ส่ วน B ใช้ในกรณีที่ตอ้ งการสร้างตัวแปรที่สามารถเรี ยกใช้งานได้ในส่ วน C ที่เกี่ยวกับโพรซีเจอร์
หรื อฟังก์ชนั่ และส่ วนD ซึ่งเป็ นจุดที่กลุ่มคาสัง่ ทางาน
ส่ วน C มีไว้สาหรับทาการสร้างกลุ่มโพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั เพื่อให้สามารถเรี ยกใช้งานภายใน
โมดูลนี้
ส่ วน D เป็ นจุดเริ่ มต้นของการทางานในโมดูลนี้ ที่นี่เราจะเขียนคาสั่งต่างๆ เพือ่ ใช้งานร่ วมกับตัว
แปรในส่ วน B หรื อการเรี ยกใช้งานโพรซี เจอร์หรื อฟังก์ชนั ในส่ วน C ของโมดูลนี้

หลังจากทาความเข้าใจโครงสร้างของการสร้างและเขียน source Code ของ python ก็เหลือสิ่ งที่
ควรรู ้ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม python อีกไม่กี่เรื่ อง เช่น การกาหนดคาสัง่ กลุ่มย่อยให้กบั คาสัง่ หลัก
(Indenting), การทาความเข้าใจการใช้เครื่ องหมาย ‘ หรื อ “ สาหรับตัวแปรชนิดข้อความ (String), การใช้
เครื่ องหมาย () [] {} ร่ วมกับตัวแปรหรื อฟังก์ชนั ภายในของ python ( ฟังก์ชนั ภายใน ได้แก่ คาสั่ง format,
tolower, ฯลฯ) และวิธีการทดสอบโปรแกรมภายใต้ editor ของ python ก็จะทาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษา
สามารถทดสอบเขียนโปรแกรมและทดสอบเองได้ เมื่อเขียนโปรแกรมคล่องขึ้น ก็สามารถค้นหาตัวอย่าง
source Code ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบพิเศษจะ internet มาทดลอง และ
ประยุกต์เข้ากับงานที่กาลังศึกษา หรื อสร้างเพื่อนาไปใช้งาน

การกาหนดคาสั่ งกลุ่มย่อยให้ กบั คาสั่งหลัก (Indenting)
วิธีการจัดรู ปแบบโครงสร้างของกลุ่มคาสั่งย่อย ภายใต้คาสั่งหลักภาษา python จะอาศัยการจัดย่อ
หน้าแทนการใช้สัญลักษณ์เหมือนภาษาอื่น ตามรู ปที่ 2.9 แสดงการจัดรู ปแบบโครงสร้างของกลุ่มคาสัง่
ย่อยของ python เทียบกับภาษา C
คาสั่ งหลัก
for (a = 1; a > 10; ++a)
{
print(a);
คาสัง่ ย่อย
testdata();
ภายใต้ for
}

การจัดรู ปแบบโครงสร้างกลุ่มคาสั่งย่อยของ
ภาษา C ใช้สัญลักษณ์{} สาหรับกาหนดจุดเริ่ มต้น
ของคาสั่งย่อย และกาหนดจุดสิ้ นสุ ดภายใต้คาสั่ง
หลัก for

คาสั่ งหลัก
for a in range(1, 10) :
print(a);
คาสั่งย่อย
testdata();
ภายใต้ for
ต้องกาหนดย่อหน้าให้เท่ากันมิฉะนั้น
python จะเกิด Indent Error ไม่
สามารถรันทดสอบโปรแกรมได้

การจัดรู ปแบบโครงสร้าง
กลุ่มคาสั่งย่อยของ python โดย
อาศัยการจัดย่อหน้าแทนสัญลักษณ์

รู ปที่ 2.9 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดรู ปแบบโครงสร้างกลุ่มคาสั่งย่อยของภาษา python

โดยตัวอย่างตามรู ปที่ 2.9 จะเป็ นการใช้คาสั่ง for ซึ่งถือว่าเป็ นคาสั่งหลัก และมีคาสั่งย่อยเพือ่ ให้
เกิดกระบวนการทางานตามรอบการวนลูป คือคาสัง่ print และคาสัง่ ที่ 2 คือเรี ยกไปที่ฟังก์ชนั่ Test Data
ในโมดูลใช้งาน จะเห็นว่าการเขียนคาสั่งย่อยของ python จะไม่มีการใช้สัญลักษณ์ใดๆ เป็ นตัวบอกการ
เป็ นคาสั่งย่อย เมื่อเทียบกับภาษาC ที่ใช้สัญลักษณ์{ เป็ นจุดเริ่ มต้นและใช้สัญลักษณ์} สาหรับบอก
จุดสิ้ นสุ ด ภาษา python จะใช้การย่อหน้า ด้วยวิธีการกดปุ่ ม Space Bar หรื อกดปุ่ ม Tab ก็แล้วแต่ผเู ้ ขียน
โปรแกรมจะถนัดแบบใด (แนะนาการย่อหน้าของคาสั่งย่อย ควรใช้ปุ่ม Tab ดีกว่า โอกาสเกิดข้อผิดพลาด
จากย่อน่าจะน้อยลง) ถ้าหากผูศ้ ึกษาเจอข้อความ error ตามรู ปที่ 2.10 ก็แสดงว่าการย่อหน้าของคาสัง่ มี
ปัญหา ซึ่งส่ วนใหญ่จะเกิดจากการย่อหน้าไม่เท่ากัน
สรุ ป การใช้ยอ่ หน้าเพือ่ แบ่งคาสั่งย่อย จะใช้กบั กลุ่มคาสั่งเช่น if, for, while, def (สาหรับสร้าง
ฟังก์ชนั เพื่อเรี ยกใช้งานในโมดูลนี้), Class ( สาหรับสร้างโครงภายในเป็ นวัตถุ เช่น Property, Method
ฯลฯ) เป็ นต้น
SyntaxError : expected
an indented block
รู ปที่ 2.10 แสดงข้อความผิดพลาดเกี่ยวกับการกาหนดย่อหน้าหรื อ Indent ผิดพลาดในการเขียน
โปรแกรม

การทาความเข้ าใจการใช้ เครื่ องหมาย ‘ หรื อ “ สาหรับข้ อความหรื อตัวแปรชนิดข้ อความ
ใช้สัญลักษณ์ร่วมกับกลุ่มข้อความในภาษา python มีให้เลือก 2 แบบ คือ การใช้สัญลักษณ์ฝนทอง
หรื อ ‘ (Single Quote) และสัญลักษณ์ ? หรื อ “ (Double Quote) โดยผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้
สัญลักษณ์ดงั กล่าวตามความถนัด สาหรับวิธีการใช้งานทั้ง 2 สัญลักษณ์จะแบ่งออกเป็ น 2 วิธีดงั นี้
1. วิธีใช้งานสัญลักษณ์ร่วมกับข้อความแบบบรรทัดเดียว (In-Line)
a = 'This is my book.'
b = "วันนี้อยากทุบกระป๋ อง"
2. การใช้งานสัญลักษณ์ร่วมกับข้อความแบบหลายบรรทัด เมื่อใช้สัญลักษณ์กาหนดจุดเริ่ มต้น
และจุดสิ้ นสุ ดของข้อความ ให้พมิ พ์สัญลักษณ์อย่างละ 3 เครื่ องหมาย ตามตัวอย่างต่อไปนี้

a = '''This is my book.
The cover is Yellow color.
Book owner write something.'''
b = """ปูเป้ ออกเดินทางไปเมืองที่แสนไกล
ไกล แล้วไกลออกไปเรื่ อยๆ จนในที่สุด
ปูเป้ก็... รออ่านต่อฉบับถัดไป """

การใช้ เครื่ องหมาย (), [], {} ร่ วมกับตัวแปรหรื อฟังก์ ชัน
python จะใช้เครื่ องหมาย (), [], {} สาหรับการเขียนผสมผสานร่ วมกับตัวแปร, คาสั่ง, ฟั งก์ชนั
ภายใน หรื อบางกรณีก็ทาตัวเป็ นฟังก์ชนั ภายในแบบอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งพิมพ์คาสั่ง ด้วยความ
หลากหลายต่อวิธีการนาไปใช้ และให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ผูเ้ ขียนจึงได้รวบรวมวิธีการเขียนสาหรับ
การใช้งานไว้ 4 ประเภทดังนี้
1. ประเภทการใช้เครื่ องหมายร่ วมกับตัวแปร
2. ประเภทการใช้เครื่ องหมายร่ วมกับโพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั
3. ประเภทการใช้เครื่ องหมายร่ วมกับคาสั่งหรื อฟังก์ชนั ภายใน
4. ประเภทการใช้เครื่ องหมายที่ทาหน้าที่เสมือนเป็ นฟังชัน่ ภายในแบบอัตโนมัติ

ประเภทการใช้ เครื่ องหมายร่ วมกับตัวแปร
โดยส่ วนใหญ่ถา้ มีการใช้เครื่ องหมายร่ วมกับตัวแปร ลักษณะของตัวแปรเหล่านั้นจะเป็ นประเภท
Sequence (ขายตัวแปรอาร์เรย์ในภาษาอื่น) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
a = (1, 2, 3, 4)
b = ['TV ', 'หลอดไฟ ', 'ปลาทู ']
c = {100: 'TV ', 200: 'หลอดไฟ ', 300: 'ปลาทู '}
จากตัวอย่างเป็ นการกาหนดค่าต่างๆ ลงในตัวแปรประเภท Sequence ซึ่งประกอบด้วย 3 ชนิด
ได้แก่ Tuple จะใช้เครื่ องหมาย (), List จะใช้เครื่ องหมาย [] และDictionary จะใช้เครื่ องหมาย {} ตัวอย่าง
ต่อไปนี้เป็ นการใช้เครื่ องหมาย [] สาหรับการอ่านค่าในตัวแปรประเภท Sequence
ตัวอย่าง print(a[2], b[1], c[300])
ผลลัพธ์ >>>3 หลอดไฟ ปลาทู

ประเภทการใช้ เครื่ องหมายร่ วมกับโพรซีเจอร์ หรื อฟังก์ ชัน
ในการสร้างโพรซี เจอร์หรื อฟังก์ชนั ในโมดูล จะมีการกากับด้วยเครื่ องหมาย () หลังชื่อโพรซีเจอร์
หรื อฟังก์ชนั ที่สร้างขึ้นมา ด้วยจะถูกนาไปใช้สาหรับการผ่านค่าอาร์กิวเมนต์ (Argument) ของโพรซีเจอร์
หรื อฟังก์ชนั ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 แสดงการสร้างโพรซีเจอร์หรื อฟั งก์ชนั โดยไม่มีตวั แปรอาร์กิวเมนต์
def showtime ():
การสร้างฟังก์ชนั Showtime ต้องมีเครื่ องหมาย () เสมอ
a = 100
b = a + 10

กลุ่มคาสั่งภายใน

print(a, b)
ตัวอย่างที่ 2 แสดงการสร้างโพรซีเจอร์หรื อฟั งก์ชนั พร้อมกับตัวแปรอาร์กิวเมนต์
def bookinfo(title, author) :
a = 100
b = a + 10
print(title, a)
print(b, author)

กาหนดตัวแปรอาร์กิวเมนต์ภายใน
เครื่ องหมาย () ของชื่อฟังก์ชนั นี้

นอกจากนี้จะใช้เครื่ องหมาย () สาหรับใช้ร่วมกับการสร้างโพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั แล้ว การเรี ยก
โพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั เพื่อใช้งานก็จาเป็ นต้องมีเครื่ องหมาย () ต่อท้ายชื่อขณะใช้งาน ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 วิธีการเขียนโปรแกรมเรี ยกใช้งานโพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั โดยไม่มีค่าอาร์กิวเมนต์
Showtime ()
ต้องมีเครื่ องหมาย () เสมอ
ตัวอย่างที่ 2 วิธีการเขียนโปรแกรมเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั พร้อมส่ งผ่านค่าอาร์กิวเมนต์ให้กบั ฟั งชัน
Bookinfo('หนังสื อชินจัง ' , 'ชิโนกุ ')

ประเภทการใช้ เครื่ องหมายร่ วมกับคาสั่ งหรื อฟังก์ชันภายใน
รู ปแบบของคาสั่งหรื อฟังก์ชนั ภายในภาษา python
วิธีการเขียนคาสั่งบางครั้งจะมีการใช้
เครื่ องหมาย (), {} ร่ วมกับค่าต่างๆ ที่ใช้ในคาสั่งนั้นตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการใช้เครื่ องหมาย () รับคาสัง่ print + ค่าที่ตอ้ งการแสดงบนจอภาพ print ('ปลาทู 2 เข่ง ')
ตัวอย่างการใช้เครื่ องหมาย () กับคาสั่ง tolower + ค่าที่ตอ้ งการแปลงจากอักษรตัวใหญ่ไปอักษร
ตัวเล็ก
a = tolower ('COUNT ')
ตัวอย่างการใช้เครื่ องหมาย {} กับคาสั่ง format + ค่าที่ตอ้ งการจัดรู ปแบบการแสดงค่าตัวเลข
Print()'{0} to {1} '.Format(100, 'TV '))

ประเภทการใช้ เครื่ องหมายที่ทาหน้ าทีเ่ สมือนเป็ นฟังชั่นภายในแบบอัตโนมัติ
python เป็ นภาษาที่ได้รับการปรับปรุ งให้การเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ใช้งานบ่อยๆ ง่ายมากขึ้น
วิธีการเขียนหรื อใช้งานก็กระชับต่อการทาความเข้าใจและจดจา ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างแสดงการใช้เครื่ องหมาย [] ที่ทาหน้าที่แทนฟังก์ชนั ภายในร่ วมกับตัวแปร โดยการใช้
เครื่ องหมาย [] ต่อท้ายตัวแปรเสมอการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ทาหน้าที่ตดั ค่า (เหมือน Sub String ใน
ภาษาอื่น)
กาหนดค่าตัวแปร a = 'This is my book '
print(a[1])
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ตัวอักษร h จะปรากฏบนจอภาพ
ตัวอย่างการใช้เครื่ องหมาย [] ที่ทาหน้าที่แทนฟังก์ชนั ภายในร่ วมกับตัวแปรประเภท Sequence
0

1

2

กาหนดค่าให้ตวั แปร a = ['book ', 'color ', 'fan ']
print(a[1][0])
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตัวอักษร C จะปรากฏบนจอภาพ การใช้เครื่ องหมาย [0] ต่อท้าย a[1] หมายถึงการ
ตัดตัวอักษรตัวแรกของ a[1] ซึ่งค่าใน a ตาแหน่งที่ 1 ก็คือ color

การใช้ เครื่ องหมายคอมเมนต์ (Comment)
ด้วยการทางานของภาษา python ซึ่งเป็ นแบบ interpreter ทาให้การประมวลผลคาสั่งทีละบรรทัด
การใช้ คอมเมนต์ อธิ บายหมายเหตุต่างๆ จึงต้องใช้เครื่ องหมายคอมเมนต์ ได้ทีละบรรทัด โดยใช้
เครื่ องหมาย # (Shape Sing) ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการใช้เครื่ องหมาย # สาหรับใส่ คาอธิ บายหรื อหมายเหตุ
# sample python code
บรรทัดที่จะไม่มีการประมวลผลใดเนื่องจากมีการคอมเมนต์
a = 100
b = 20
c=a+b
# print(a, b)
print(c)
b = 20 * 100
# คูณอีก 100 เท่า
print(b)

Python กับการใช้ ตัวอักษรตัวเล็กหรื อใหญ่ (Case Sensitive)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python และต้องใช้ความระมัดระวังเรื่ องการใช้ตวั อักษรเล็กหรื อ
ใหญ่ สาหรับการประกาศตัวแปร การเขียนคาสั่งภายใน การเรี ยกชื่อโพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั และอื่นๆ
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งให้ความสนใจเมื่อมีการเรี ยกใช้งาน
มิฉะนั้นจะส่ งผลให้เกิด
ข้อผิดพลาด error เกี่ยวกับตัวอักษรเล็กหรื อใหญ่ระหว่างใช้งานขึ้นได้

มาทดลองเขียนโปรแกรมด้วยภาษา python
การทดลองเขียนคาสั่งต่างๆ ของภาษา python สามารถทดสอบได้ 2 วิธีคือ
1 ทดลองเขียนคาสั่งด้วย python shell
2 ทดลองเขียนคาสัง่ ด้วยรู ปแบบไฟล์โปรแกรมแบบ python

ทดลองเขียนคาสั่ งด้ วย python shell
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดคือการทดลองพิมพ์คาสั่งต่างๆเพื่อดูผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบคาสั่งหรื อประสบความสาเร็ จในการทางานของคาสั่ง
นั้นๆ อีกทั้งทาให้ผฝู ้ ึ กเขียนโปรแกรมได้ประสบการณ์การเขียนและทดสอบจริ งมากกว่าเข้าใจจากทฤษฎี
แต่เพียงอย่างเดียว พูดแล้วก็เริ่ มเปิ ดโปรแกรม python IDLE ใน Windows ตามรู ปที่ 2.11

รู ปที่ 2.11 แสดงขั้นตอนการเปิ ด python IDLE ภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ Windows
หลังจากเปิ ด python IDLE ได้แล้วลองมาทดลองพิมพ์คาสั่งต่างๆ ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 ทดลองพิมพ์ขอ้ ความลงใน python Shell
>>> "I got Python Code"
หลังจากพิมพ์ขอ้ ความเสร็ จสิ้ นให้กดปุ่ ม enter ผลลัพธ์ที่ได้จาก python Shell จะปรากฏ
ข้อความดังกล่าวขึ้นมาในบรรทัดถัดไป

ตัวอย่างที่ 2 ทดลองพิมพ์ขอ้ ความหลายบรรทัดด้วยเครื่ องหมาย " " " หรื อ ' ' '
>>> ' ' 'This book has three pages
First page is empty page ' ' '

ตัวอย่างที่ 3 ทดลองใช้คาสัง่ print ร่ วมกับข้อความ
สาหรับ Windows : >>> print(' My Book is ok ')
สาหรับ linux: >>> print 'My book is ok ' โดยไม่ตอ้ งใส่ วงเล็บร่ วมกับฟังก์ชนั
ตัวอย่างที่ 4 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างข้อความตั้งแต่ 2 ข้อความขึ้นไป
>>> 'Joe ' + 'Mary ' แสดงการเชื่อมต่อด้วยเครื่ องหมาย +
หรื อ
>>> 'Joe ' 'Mary ' แสดงการเชื่อมต่อด้วยการเขียนแบบต่อเนื่ อง
หรื อ
>>> 'Joe ' + ' ' + 'Mary ' แสดงการเชื่อมต่อด้วยเครื่ องหมาย + กับข้อความ 3
ข้อความหรื อใช้ร่วมกับคาสัง่ print
>>> print('Joe ', 'Mary ') แสดงการเชื่อมต่อระหว่าง 2 ข้อความพร้อมใช้ร่วมกับ
คาสั่ง print

ตัวอย่างที่ 5 แสดงการใช้คาสัง่ ตรวจสอบชนิดของข้อมูล
>>> type(100)
ตรวจสอบค่า 100 ใน python ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกชนิดของค่าที่ตรวจสอบ
<class 'int'>
>>> type(9999999)
<class 'int'>
>>> type(3.143)
<class 'float'>
>>> type('joe')
<class 'string'>
>>> type(5+4j)
<class 'complex'>
ตัวอย่างที่ 6 ทดสอบการอ้างอิงโมดูลที่นามาใช้งาน
กรณีที่ 1 การอ้างอิงโมดูลที่มีใช้ใน Python
>>> Import os ทดสอบการอ้างอิงโมดูลชื่อ OS
>>> จะไม่ปรากฏอะไรถ้าหาก python รู ้จกั โมดูลชื่อ OS
กรณีที่ 2 การอ้างอิงโมดูลที่ไม่มีการติดตั้งใน python
>>> Import mysql ทดสอบการอ้างอิงโมดูลชื่อ mysql เพือ่ ทาการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
>>> จะมีขอ้ ความเกิด error ปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งเตือนการใช้งานโมดูล

ตัวอย่างที่ 7 แสดงการใช้งานตัวแปรใน python Shell
>>> a = 100
>>> b = 200
>>> c = a + b
>>> print(a,b,c)
พิมพ์ค่าในตัวแปร a, b, c ร่ วมกับคาสั่ง print
>>> print(' a= %d b=%d c=%d ' %(a, b, c) )
พิมพ์ค่าในตัวแปร a, b, c พร้อมกับ
>>> type(a)
ข้อความแบบผสมผสานกับค่าในตัว
<class ' int ' >
แปรด้วยคุณสมบัติของคาสั่ง print

ตัวอย่างที่ 8 แสดงการใช้คาสั่งลูปด้วย python Shell
>>> for a in range(1 , 10):
print(a)
เว้นว่างแล้วกดปุ่ ม Enter
>>> 1
ผลลัพธ์ที่เกิด
::
>>> 9

สาหรับการใช้ python Shell ทดลองคาสั่งที่สามารถมีคาสั่งย่อยภายในตัวของคาสั่งหลัก (สังเกต
คาสั่งหลักที่สามารถมีกลุ่มคาสั่งย่อยได้ มักจะนิยมใช้เครื่ องหมาย : (Colon) ก่อนจะเริ่ มแบ่งย่อหน้าและ
กาหนดคาสั่งย่อย) จะขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมย่อหน้าให้อตั โนมัติเพื่อรอการพิมพ์คาสั่งย่อย วิธีที่ python
Shell จะรู ้วา่ คาสัง่ ย่อยสิ้ นสุ ดก็คือ บรรทัดสุ ดท้ายไม่มีการพิมพ์ใดๆ หรื อเว้นว่างไว้ (กดปุ่ ม Enter สัก 2
ครั้งก็ได้ ก็ถือว่าสิ้ นสุ ดแล้ว)
ตัวอย่างที่ 9 แสดงการใช้คาสั่งแปลงชนิดของค่าในตัวแปร
>>> a = '100 '
>>> b = int(a)
>>> type(b)
<class 'int '>
>>> type(a)
<class 'string '>

กาหนด 100 แบบ string ให้กบั ตัวแปร a
ใช้คาสั่งฟังก์ชนั่ int สาหรับแปลงค่าจากชนิด String ให้เป็ นชนิด Int

ตัวอย่างที่ 10 แสดงการใช้คาสัง่ เกี่ยวกับการแปลงเลขฐาน
>>> a = 255
>>> hex(a)
>>> bin(a)
>>> oct(a)
หรื อใช้ร่วมกับคาสัง่ print
>>> print(‘%x’ %a)ใช้ตวั อักษร x หรื อ x สาหรับเลขฐานสิ บหก (hex)
>>> print (‘%o’ %a)ใช้ตวั อักษร o หรื อ o สาหรับเลขฐานแปด (oct)

หลังจากทดลองใช้ python shell กับคาสั่งต่างๆ ก็คงทาให้ผใู ้ ช้งานพอได้แนวทางการเขียน
โปรแกรม และผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ แต่การทดสอบเขียนโปรแกรมด้วย python shell ก็มีขอ้ จากัด
ในการจัดเก็บกลุ่มคาสัง่ ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการพัฒนางานในรู ปแบบที่เป็ นซอร์สโค้ด ด้วยเหตุน้ ีเราจึง
สามารถเขียนโปรแกรมในรู ปของไฟล์โปรแกรมได้ดว้ ย

ทดลองเขียนคาสั่ งด้ วยรูปแบบไฟล์โปรแกรม
เมื่อพูดถึงรู ปแบบการเขียนโปรแกรมที่เหมาะต่อการพัฒนางานจริ งๆ จังๆแล้ว การเขียนคาสัง่
ทั้งหลายควรจะอยูเ่ ป็ นที่เป็ นทาง ง่ายต่อการทางานอย่างต่อเนื่องและค้นหาได้ง่าย ซึ่งก็เป็ นไปตาม
แนวทาง การเขียนโปรแกรมด้วยเครื่ องมือพัฒนาโปรแกรม ที่จดั เก็บในรู ปของไฟล์ซอร์สโค้ด โดยไฟล์
ซอร์สโค้ด ต้องมีนามสกุลเป็ น .py ส่ วนจะเก็บในโฟลเดอร์ ไหนก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเก็บไว้ที่เดียวกัน
กับโฟลเดอร์ที่ python ติดตั้งอยู่ ต่อไปนี้เป็ นการทดลองสร้างไฟล์ซอร์สโค้ดไอด้วย Editor ดังรู ปที่ 2.13
ซึ่งเป็ นการเรี ยกใช้งาน Editor ด้วย python shell

รู ปที่ 2.13 แสดงการเลือกเมนูใน python Shell เพือ่ เรี ยกใช้งาน Editor

หลังจาก Editor ปรากฏขึ้น ให้ทดลองเขียนคาสั่งต่อไปนี้ เพือ่ ทดสอบการเขียนโปรแกรม และ
ศึกษาการใช้เมนูต่างๆ เช่น ทดสอบการทางานของโปรแกรม จัดเก็บไฟล์ซอร์สโค้ดลงในโฟลเดอร์ที่
ต้องการ ฯลฯ

รู ปที่ 2.14 ใช้เมนู Run เพือ่ ทดสอบการเขียนคาสั่งหรื อสั่งให้โปรแกรมทางาน
ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง ให้เลือกเมนู Run ใน editor เพือ่ ดูผลลัพธ์ที่ปรากฏใน
python Shell เลือกเมนูยอ่ ย Run Module ( หรื อจะกดปุ่ ม F5 ก็ได้) เท่านี้ก็เสร็ จสิ้ นการทดสอบโปรแกรม
ที่กาลังพัฒนา

บทที่ 3 รู้จกั การใช้ ตัวแปรของ Python
พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมที่นักพัฒนาโปรแกรมในแต่ละภาษาจาเป็ นต้องรู ้และเข้าใจ คือการให้
งานตัวแปรของภาษา ซึ่ งจะมีรายละเอียดการใช้งาน การประกาศตัวแปร การกาหนดชนิ ดตัวแปร การทาความ
เข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่ มของชนิ ดตัวแปร ที่มีการใช้รูปแบบการเขี ยนตัว แปรแต่ล ะชนิ ดการใช้เครื่ อ งหมายเช่ น
'(Quote) หรื อ "(Double Quote) ร่ วมกับค่าที่จะจัดเก็บในตัวแปร การกาหนดขอบเขตของตัวแปรสาหรับใช้งาน
ในโมดูลที่กาลังเขียนโปรแกรมหรื อการรี เซ็ต (Reset) ค่าในตัวแปรแต่ละชนิ ดเป็ นต้น เพื่อง่ายต่อการทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรของ python

 การเลือกใช้ ตัวแปรสาหรับเขียนโปรแกรม
ปั จจุบนั หลักการและแนวคิดการพัฒนาการเขียนโปรแกรม หรื อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม มีขีด
ความสามารถรองรับการเขียนโปรแกรมในรู ปแบบทัว่ ไป และ Object Base เชิงวัตถุ(Object Oriented) ดังนั้น
การเลือกตัวแปรสาหรับใช้งานร่ วมกับกลุ่มคาสั่งจึงต้องกาหนดให้เหมาะสมและถูกต้อง สาหรับตัวแปรของ
ภาษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ดงั นี้
กลุ่ ม ที่ 1 ตัว แปรชนิ ด ทั่ว ไปได้แก่ ตัว เลข(Number), ข้อ ความ(String), วัน ที่ เวลา(Date Time), เลข
ทศนิยมหรื อชนิดที่เป็ น Sequence (คล้ายตัวแปร Array ในภาษาอื่น) เป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 ตัวแปรชนิด Object เช่น คาสัง่ Object เกี่ยวกับไฟล์ (File) หรื อไดเรกทอรี (Dir), คาสัง่ object
connect สาหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ฯลฯ

 รูปแบบการสร้ างและใช้ งานตัวแปร
รู ปแบบการเขียนใน python ที่ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการสร้าง และเรี ยกใช้งานโดยไม่ตอ้ งมี
ขั้นตอนและรู ปแบบยุง่ ยากมากนัก โดยรู ปแบบที่จะใช้ก็แค่กาหนดชื่อตัวแปรแล้วก็กาหนดค่าตัวเลข,ข้อความ,
วันที่,เวลา,Object ให้กบั ตัวแปรตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1

อย่าลืมเครื่ องหมาย ' และ "

ตัวอย่ างที่ 2 ถ้าต้องการกาหนดค่า 100 ให้กบั a, b, c
a = b = c = 100
ภาษา Python จะกาหนดชนิดของตัวแปรตามค่าที่จดั เก็บลงในตัวแปรปั จจุบนั โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงค่าที่จดั เก็บ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
a = 100 เริ่ มต้นกาหนด 100 ที่เป็ นชนิด Int
type(a) คาสัง่ type สาหรับตรวจชนิดของตัวแปร a
a = 'joe' กาหนดค่าข้อความให้กบั ตัวแปร a
type(a) ตรวจชนิดของตัวแปร a ซึ่งจะปรากฏเป็ น String
เพื่อเป็ นการตรวจสอบชนิ ดของตัวแปร เราสามารถใช้คาสั่งฟั งก์ชนั ภายในที่ชื่อ Type ทาการทดสอบ
ชนิดของตัวแปรในปั จจุบนั ได้

 ชนิดของตัวแปรทีม่ กี ารใช้ งานใน Python

รู ปแสดงโครงสร้างชนิดตัวแปรใน Python
ตามรู ปแสดงให้เ ห็ นถึ ง โครงสร้างชนิ ดตัวแปรใน Python โดยแบ่งชนิ ดของตัวแปรที่ เกี่ ยวกับ เลข
จานวนเต็ม ,ตัวเลขทศนิ ยม,ข้อความและชนิ ดที่เป็ น Complex ที่ไ ม่ ตอ้ งใช้คาสั่ง import เนื่ อ งจาก Python ได้
กาหนดชนิ ดตัวแปรเหล่านี้ให้เป็ นพื้นฐานที่ร่วมกับการเขียนโปรแกรมเสมอ (ในรู ป ใช้เส้นวงกลมทึบสาหรับ
ชนิดตัวแปรที่ไม่ตอ้ ง import)

ตัวอย่ างชนิดตัวแปรพื้นฐานที่สามารถใช้ งานได้ โดยไม่ ต้อง import
ชื่อชนิดตัวแปร
Long, Int
Float
Complex หรื อ Imaginary
String
Boolean

ความหมาย
ตัวเลขจานวนเต็ม
ตัวเลขทศนิยม
ตัวเลขเชิงซ้อน
ข้อความ
ค่าทางตรรกะ

ตัวอย่าง
979
3.1467
5+4j
'Joe' หรื อ ''Joe''
True, False

ถ้าเป็ นชนิ ดตัว แปรที่ จ าเป็ นต้อง import ให้สังเกตเมื่ อ นามาใช้งาน เวลาทดสอบโปรแกรมจะเกิ ด
ข้อผิดพลาด (Error) ขึ้น วิธีแก้ไข ก็ให้เพิม่ โมดูลที่อา้ งอิงชนิดตัวแปรนั้นเข้าไปในโปรแกรมของเรา
ตัวอย่ างชนิดตัวแปรที่จาเป็ นต้ อง import
ชื่ อชนิดตัวแปร
Date
Time
MySQL.Connect
OS.path.isdir

ความหมาย
ชนิดวันที่
ชนิดเวลา
ตัวเชื่อมฐานข้อมูล
ตรวจชื่อไดเรกทอรี

ตัวอย่ าง
datetime
datetime
MySQL
os

ทาความเข้ าใจกับชนิดตัวแปรพืน้ ฐานของ Python
ชนิ ดตัวแปรพื้นฐานของ Python ถูกกาหนดไว้แล้วภายในตัว (Built-in) โดยการนาไปใช้ประกาศสร้างตัว
แปร(เช่น ตัวแปรชื่อ Id สาหรับการจัดเก็บค่า 100 เมื่อเขียนเป็ นคาสัง่ จะได้ดงั นี้ Id = 100) จะพร้อมใช้งานทันที
ไม่ ตอ้ งอ้างอิงจากโมดูล ภายนอก สาหรับขอบเขตของชนิ ดตัวแปรพื้นฐานแบบจัดสร้างภายใน (Built-in) มี
รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรชนิดตัวเลขจานวนเต็ม
Python มีตวั แปรที่รองรับการใช้งานตัวเลขแบบจานวนเต็มที่มีขนาดได้ 50 ถึง 100 หลัก ยิง่ จานวนหลัก
มากเท่าใด ความเร็ วในการใช้งานของตัวแปรชนิดนี้ก็จะลดลงตามขนาดความจุของตัวเลขเมื่อเทียบกับความจุ
ชนิดตัวเลขจานวนเต็มมาตรฐานทัว่ ไป จุดเด่นของชนิดตัวเลขแบบจานวนเต็มใน Python อีกประการได้แก่ การ
ใช้งานตัวเลขจานวนเต็มที่เป็ นเลขฐานสอง(Binary), ฐานแปด(Octal), ฐานสิ บหก(Hexadecimal) ลงในตัวแปร
ชนิดตัวเลขจานวนเต็มตามตัวอย่าง และการทดสอบต่อไปนี้ เริ่ มจากเปิ ด Python IDLE แล้วพิมพ์ค่าตัวแปร a

ตัวแปร a จัดเก็บตัวเลขแบบจานวนเต็มในรู ปแบบตัวเลขฐานสิบ
ผลลัพธ์ที่ Python Shell จะแสดงค่า 12345678901234567890
สาหรับการจัดชนิ ดตัวเลขจานวนเต็มแบบฐานสองลงในตัวแปร b จะกาหนด 0b นาหน้าเลขฐานสอง
หรื อใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อว่า bin() สาหรับการจัดเก็บลงในตัวแปร b
ทดลองโดยการพิมพ์ค่าตัวเลขฐานสองลงในตัวแปร
ป้อนค่าตัวเลข 1011 ฐานสองลงในตัวแปร b
ผลลัพธ์จะแสดงค่าตัวเลข 1011 ฐานสองหรื อตรงกับตัวเลข 11 ฐานสิบ

ทดสอบเลขฐานสองโดยใช้ฟังก์ชนั ภายในที่
ชื่อ bin สาหรับการจัดเก็บค่าลงในตัวแปร b

เช่ นเดี ยวกับเลขฐานแปดและฐานสิ บหกก็จะมีวิธีการเขียนและใช้งานคล้ายๆกับเลขฐานสองตามที่
กล่าวไว้แล้ว
ชื่อเลขฐาน
สอง (Binary)
แปด (Octal)
สิบ (Decimal)
สิบหก (Hexadecimal)

คานาหน้า
0b
0o
0x

ฟังก์ชนั
bin(ตัวเลข)
oct(ตัวเลข)
int(ตัวเลข)
hex(ตัวเลข)

ตารางเทียบการใช้ชนิดตัวเลขจานวนเต็มร่ วมกับเลขฐานสอง,แปด,สิบ,และสิบหก
แสดงรู ปแบบการกาหนดคานาหน้าค่าตัวเลขและการใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ทาหน้าที่แปลงค่าตัวเลขจาก
เลขฐานสิบไปเป็ นเลขฐานสอง,แปด,สิบ,และสิบหก

รู ปแบบ
i|j
i^j
i&j
i << j
i >> j
~i

ลักษณะการทางาน
เรี ยกว่า Bitwise OR
เรี ยกว่า Bitwise XOR
เรี ยกว่า Bitwise AND
เรี ยกว่า Shift left
เรี ยกว่า Shift right
เรี ยกว่า Inverts i’s bits

ตารางแสดงการใช้เครื่ องหมายตรรกะร่ วมกับตัวแปรชนิดตัวเลข
ทดลองพิมพ์ ค่าตัวเลขฐานแปดและฐานสิ บหกลงในตัวแปร
ตัวอย่ างเลขฐานแปด
ป้อนค่าตัวเลข 10 ฐานแปดลงในตัวแปร c

ป้อนค่าตัวเลข 8 ฐานสิบโดยใช้ฟังก์ชนั
ภายในแปลงเลขฐานแปดให้กบั ตัวแปร d

ตัวอย่ างเลขฐานสิ บหก
ป้อนค่าตัวเลข ff ฐานสิบหกลงในตัวแปร
e

ป้อนค่าตัวเลข 255 ฐานสิบแล้วใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อ hex
ช่วยแปลงค่าเป็ นเลขฐานสิบหกเพือ่ จัดเก็บในตัวแปร f

ตัวแปรชนิดบูลีน(Boolean)
Python กาหนดการใช้งานตัวแปรชนิ ดบูลีน ด้วยค่าตัวเลขจานวนเต็มได้แก่ ค่าที่เป็ นจริ งให้มีค่าเท่ากับ
1 หรื อสามารถเขียนคาว่า True แทนค่าตัวเลข และค่าที่เป็ นเท็จให้มีค่าเท่ากับตัวเลข 0 หรื อ False นอกจากนี้เรา
ยังนาค่าตัวแปรชนิดบูลีนมาใช้ร่วมกับลอจิกโอเปอเรเตอร์ (Logic Operator) ซึ่งประกอบด้วย and, or, Not และ
รู ปแบบฟังก์ชนั พิเศษเฉพาะ Python ที่เรี ยกว่า Short-Circuit ฟังก์ชนั
การทดลองพิมพ์ ค่าตัวแปรชนิดบูลีน
กาหนดค่าบูลีน True ให้กบั ตัวแปร a

กาหนดโอเปอเรเตอร์ Not ให้กบั ค่าบูลีนที่อยูใ่ นตัวแปร a ซึ่งมีค่าเป็ น True
ป้อนค่าตัวเลข b จะปรากฏเป็ นค่าเท็จหรื อ False
ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้โอเปอเรเตอร์ Not นัน่ เอง

ตัวแปรชนิดตัวเลขที่มีทศนิยม
ชนิดตัวเลขที่มีทศนิยมสาหรับการใช้งานใน Python แบ่งออกเป็ น 3 ชนิดย่อย ได้แก่
1. ตัวเลขทศนิยมชนิด Floating
2. ตัวเลขทศนิยมชนิด Complex
3. ตัวเลขทศนิยมชนิด Decimal
โดยตัวเลขทศนิ ยมชนิ ด Float และ Complex จะพร้อมใช้งานภายใน (Built-in) ร่ วมกับ Python ยกเว้น
ชนิด Decimal ที่จาเป็ นต้อง import โมดูล Decimal ก่อนใช้งาน ทั้งนี้อยูท่ ี่ความแตกต่างของตัวเลขที่เป็ นทศนิ ยม
ถ้าใช้คานวณทัว่ ไปไม่เกี่ยวกับเงินๆทองๆ ก็ใช้ชนิด Floating แต่ถา้ เกี่ยวกับเงินทองควรใช้ชนิ ด Decimal ที่ตอ้ ง
ใช้ต่างชนิ ดกัน โดยเฉพาะเกี่ ยวกับค่าทางการเงินเพราะเทคนิ คการปั ดเศษและจานวนทศนิ ยมที่มีใช้ในชนิ ด
Floating และ Decimal แตกต่างกัน สาหรับชนิด Floating อาศัยการทางานของอัลกอริ ทึมที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปของ
David Goy ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการปั ดเศษทศนิ ยมจะมีค่าคลาดเคลื่อนนิ ดหน่ อย แต่ก็ยงั นาไปใช้งานทัว่ ไปได้
แต่ถา้ นาไปใช้กบั การเงินที่ตอ้ งการความแม่นยาในการปั ดเศษมาก แนะนาให้ใช้ชนิด Decimal ซึ่งใช้เทคนิคการ
ปั ดเศษแบบ Balance Rounding ที่มีความเร็วในการคานวณน้อยกว่าตัวเลขทศนิ ยม แต่มีความคลาดเคลื่อนน้อย
กว่าด้วย

math.acos(x)

math.exp(x)

math.loglp(x)

math.acosh(x)

math.fabs(x)

math.modf(x)

math.asin(x)

math.factorial(x)

math.pi

math.asinh(x)

math.floor(x)

math.pow(x,y)

math.atan(x)

math.fmod(x,y)

math.radians(d)

math.atan2(y,x)

math.frexp(x)

math.sin(x)

math.atanh(x)

math.fsum(i)

math.sinh(x)

math.ceil(x)

math.hypot(x,y)

math.aqrt(x)

math.copysign(x,y)

math.isinf(x)

math.tan(x)

math.cos(x)

math.isnan(x)

math.tanh(x)

math.cosh(x)

math.Idexp(m,e)

math.trunc(x)

math.degrees(r)

math.log(x,b)

math.e

math.log10(x)
ตารางแสดงกลุ่มคาสัง่ เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์

ต่อไปนี้เป็ นการทดลองพิมพ์ตวั เลขทศนิยม

แปลงค่า Floating ไปเป็ นเลขฐานสิบหก และทาการ
จัดเก็บในตัวแปร d เป็ นชนิดข้อความ (String)
แปลงค่าในตัวแปร d ซึ่งเก็บค่าเลขฐานสิบหกให้กลับไป
เป็ นค่าชนิด Float ด้วยฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อว่า fromhex()
อ้างอิงกลุ่มฟังก์ชนั ภายในเกี่ยวกับการคานวณภายใต้โมดูล math
ใน Python ใช้เครื่ องหมาย ** สาหรับการยกกาลัง

เครื่ องหมายทางการคานวณ
+,*
**
/ , //
// , %

ใช้ งานเกีย่ วกับตัวเลข
คานวณบวกหรื อลบตัวเลข
สาหรับคูณตัวเลข
เกี่ยวกับการหารค่าตัวเลขใน Python ใช้ได้ 2 รู ปแบบ
สาหรับการยกกาลัง เช่น 102 ก็คือ 10**2
สาหรับการตัดค่าเฉพาะเศษที่ได้จากการหารค่าตัวเลข

ตาราง แสดงเครื่ องหมายการคานวณ
ตัวแปรชนิดตัวเลขจานวนเชิงซ้ อน (Complex Number)
สาหรับการคานวณจานวนเชิงซ้อน เช่น 1.2 + 4j , 0.7 - 6.5j ฯลฯ ในภาษา Python ได้กาหนดตัวแปร
Built-in ชนิด Imaginary ไว้รองรับ ช่วยให้ทางานเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนได้สะดวก ลักษณะรู ปแบบของตัวเลข
จานวนเชิงซ้อนจะประกอบด้วยค่า Real และค่า Imaginary
1.2
เรี ยกค่า Real

+

4j
เรี ยกค่า Imaginary

รู ปแสดงองค์ประกอบของตัวเลขจานวนเชิงซ้อน Imaginary
ตามรู ป ทดลองพิมพ์ตวั เลขเชิงซ้อนตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตรวจชนิดตัวแปรใน a

ตัวแปรชนิดตัวเลขทศนิยม Decimal
โดยปกติทวั่ ไปถ้าเรากาหนดตัวเลขทศนิยม 3.1428 ให้กบั ตัวแปร สมมุติวา่ ชื่อตัวแปร a หรื อ a = 3.1428
ในภาษา Python จะเป็ นการสร้างและกาหนดชนิ ดตัวเลขทศนิ ยมแบบ Floating ให้กบั ตัวแปร a เมื่อไรก็ตามที่
นาตัวแปรไปคานวณแล้วเกิดค่าตัวเลขเศษขึ้นมาใหม่ วิธีการปั ดเศษภายใต้ตวั แปรชนิด Floating จะผิดเพี้ยนไป
ทีละนิ ด โดยเฉพาะเมื่อมีจานวนหลักของเศษทศนิ ยมมากๆ(ในตัวเลขทศนิ ยมชนิ ด Floating จานวนของเศษ
ทศนิ ยมอยูท่ ี่ประมาณ 17 หลัก) ดังนั้นเมื่อมีการนาค่าตัวเลขทศนิ ยมชนิ ด Floating ไปใช้งาน สมมุตินาไปใช้
ร่ วมกับสมการอะไรสักสมการหนึ่ง จะต้องมีการแก้ไขชดเชยตัวเลขทศนิยมที่มีโอกาสคลาดเคลื่อนด้วย ลองมา
ดู ต ัว เลขทศนิ ย มชนิ ด Decimal กัน บ้า ง ตัว เลขทศนิ ย มชนิ ด นี้ มี ก รรมวิธี การปั ด เศษแบบใหม่ ที่ ใ ห้ผ ลลัพธ์
คลาดเคลื่ อ นน้อ ยกว่า ชนิ ด ตัว เลขทศนิ ยม Floating แต่การรองรับ จานวนตัว เลขเศษของชนิ ด Decimal ก็มี
ประมาณ 28 ตัว
ข้อจากัดของตัวเลขทศนิ ยมชนิ ด Decimal ก็คงเป็ นเรื่ องของความเร็ วในการคานวณเมื่อเทียบกับชนิด
Floating อีกเรื่ องที่สาคัญในการใช้งานตัวเลขทศนิ ยมชนิ ด Decimal ก็คือการอ้างอิงโมดูล Decimal ก่อนใช้งาน
เสมอ
ต่อไปนี้เป็ นการทดลองพิมพ์ตวั อย่างเกี่ยวกับตัวเลขทศนิยม Decimal
อ้างอิงการใช้ตวั เลขชนิด Decimal
พิมพ์ค่าตัวเลขในตัวแปร a
พิมพ์ชนิดค่าตัวเลขในตัวแปร a

ตัวแปรชนิดข้ อความ(String)
ตัวแปรชนิ ดข้อความมีความจาเป็ นต่อทุกภาษารวมทั้งภาษา Python ด้วย ส่ วนใหญ่รูปแบบการเขียน
และประกาศตัวแปรชนิ ดนี้ จะคล้ายกับภาษาอื่น จะแตกต่างก็คงเป็ นที่เครื่ องหมาย เช่น ภาษา Visual Basic ใช้
เครื่ องหมายอัญประกาศ(Double Quote), ภาษา C หรื อ C++ จะใช้เครื่ องหมายฝนทอง(Single Quote) สาหรับ
ภาษา Python สามารถใช้ไ ด้ท้ งั 2 ภาษา(เครื่ อ งหมายอัญประกาศหรื อ ฝนทอง เช่ น A = 'Blue Sky' หรื อ A =
"Blue Sky" เป็ นต้น) Python กาหนดการใช้รหัสข้อความแบบ UTF-8 Unicode เพื่อรองรับข้อความที่เป็ นภาษา
อื่นทัว่ โลก รวมทั้งภาษาอังกฤษที่เป็ นพื้นฐานของการใช้ปกติ เหตุผลที่ Python เลือกรหัส Unicode เป็ นหลัก
แทนรหัส ASCII ที่ เ รามัก คุ ้น เคยบน Microsoft Windows เนื่ อ งจากการป้ อ นข้อ ความจากการใช้งานแต่ล ะ
ประเทศ จะใช้ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ จานวนพยัญชนะของแต่ละภาษาจะมีมากน้อยไม่เท่ากัน ยิง่ ถ้ามี
พยัญชนะมากๆ เช่น ภาษาจีน การใช้รหัส ASCII จะไม่สามารถรองรับพยัญชนะทั้งหมดได้ ทางออกก็คือต้อง
ใช้รหัสใหม่ที่รองรับพยัญชนะได้มากขึ้น ก็คงหนีไม่พน้ รหัส Unicode เพือ่ หลีกเลี่ยงปั ญหาการป้อนข้อความที่
มีความหลากหลายและจานวนของพยัญชนะของแต่ละภาษาที่จะนามาใช้กบั ข้อความของภาษา Python จึงได้
กาหนดรหัส Unicode สาหรับใช้งานกับข้อความเป็ นหลัก อีกเรื่ องหนึ่งก็คือ Python สามารถทางานได้บนหลาย
ระบบปฏิบตั ิการ รวมทั้งสามารถนามาสร้างเป็ นเว็บแอพพลิเคชันที่รองรับกลุ่มภาษาที่หลากหลาย การใช้รหัส
Unicode กับข้อความจะช่วยลดปั ญหาเรื่ องการใช้งานลง
สาหรับรู ปแบบการใช้ขอ้ ความร่ วมกับตัวแปรหรื อฟั งก์ชนั ภายใน พอสรุ ปลักษณะการเขียนโปรแกรม
ของภาษา Python ได้ 5 รู ปแบบ ดังนี้ (ทดลองพิมพ์คาสัง่ ลงใน Python IDLE)
1. การใช้ งานข้ อความร่ วมกับตัวแปรและฟังก์ ชันภายใน
การใช้ขอ้ ความ
ร่ วมกับตัวแปร

พิมพ์ค่าในตัวแปร a, b
ตรวจชนิดตัวแปรใน a

การใช้ขอ้ ความร่ วมกับ
ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อ print()

2. การใช้ ข้อความ + String Escape ร่ วมกับตัวแปรและฟังก์ ชันภายใน
\newline
\\
\’
\”
\a
\b

กลุ่ม String Escape
\f
\n
\N{name}
\ooo
\r
\t
ตารางแสดงกลุ่ม String Escape

\uhhhh
\Uhhhhhhhh
\v
\xhh

การใช้ String Escape ก็เพื่อ นารหัส ASCII มาเสริ ม รวมเข้ากับกลุ่ มของข้อ ความ ซึ่ งรหัส ASCII ที่
คุน้ เคย เช่น รหัส ASCII10 สาหรับ Linefeed หรื อดูจากตารางที่ 3.5 ก็คือ การใช้รูปแบบ \n ถ้านามาเขียนร่ วมกับ
กลุ่มข้อความของ Python จะต้องใช้ภายในเครื่ องหมายอัญประกาศ (Double Quote) หรื อฝนทอง(Single Quote)
ตามตัวอย่างต่อไปนี้(ทดลองพิมพ์ตวั อย่างใน Python IDLE เพือ่ ดูผลลัพธ์)
ตัวอย่ างที่ 1 กลุ่มข้อความในตัวแปร a ที่ไม่ได้ใช้ String Escape

ตัวอย่ างที่ 2 กลุ่มข้อความในตัวแปร a มีการใช้ String Escape เกี่ยวกับการขึ้นบรรทัดใหม่(\n)

ตัวอย่ างที่ 3 การใช้ String Escape ที่เกี่ยวกับการขึ้นบรรทัดใหม่ \n ร่ วมกับฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อ print()

3. การใช้ งานกลุ่มข้ อความ + ค่าอาร์ กิวเมนต์ (Argument) ร่ วมกับฟังก์ ชันภายใน
บางกรณี ของการใช้กลุ่มข้อความร่ วมกับฟังก์ชนั ภายในที่สามารถอ่านค่าจากตัวแปร แล้วนาค่าที่ได้มา
ใช้ร่วมกับกลุ่มข้อความได้ ตามตัวอย่างต่อไปนี้

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3

พิมพ์ค่าในตัวแปร a
พิมพ์ขอ้ ความอย่างเดียว

บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5

บรรทัดที่ 5 เป็ นรู ปแบบการใช้ขอ้ ความผสมกับตัวแปรภายใต้การทางานของฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อ print
ตัวแปรหรื อค่าอาร์กิวเมนต์ที่จะ
นาค่าไปใช้ร่วมกับกลุ่มข้อความ
เป็ นกลุ่มข้อความ
เป็ นเครื่ องหมายสาหรับการเชื่อมกลุ่มข้อความ
ให้สามารถแสดงค่าในตัวแปรได้
รู ปแสดงรู ปแบบการเขียนคาสัง่ ฟังก์ชนั print ข้อความผสมกับค่าในตัวแปร

อ่ า นค่ า ในตัว แปร a หรื อ ค่ า อาร์ กิ ว เมนต์ต ัว แรก แล้ว น ามาวางลงที่
ตาแหน่ งนี้ โดยใช้เครื่ องหมาย %d สาหรับการอ่านค่าใน a และระบุชนิด
ค่าตัวเลขที่อ่านได้จากตัวแปร a ในที่น้ ีจะเป็ นชนิดตัวเลขจานวนเต็ม (Int)
รู ปแสดงตาแหน่งการวางค่าที่อ่านได้จากตัวแปร

เครื่ องหมายสั ญลักษณ์
%s
%d
%f

ชนิดตัวแปร
String
Int, Decimal
Float

ตารางแสดงเครื่ องหมายสัญลักษณ์สาหรับ
การระบุตาแหน่งในกลุ่มข้อความและระบุชนิดค่าที่อยูใ่ นตัวแปร
บรรทัดที่ 6
ในบรรทัดที่ 6 เป็ นการแสดงค่าตัวแปรหรื ออาร์กิวเมนต์มากกว่า 1 ตัวแปร คือ a และ b

ใช้วงเล็บครอบตัวแปร a และ b
รู ปแสดงการใช้ขอ้ ความผสมกับค่าของตัวแปรที่มีมากกว่าหนึ่งตัวแปร

รู ปแสดงลาดับการอ่านค่าในตัวแปรหรื ออาร์กิวเมนต์ a และ b ตามลาดับ
และนาไปใช้งานร่ วมกับกลุ่มข้อความตามลาดับด้วยเช่นกัน
4. การใช้ งานข้ อความ + String Escape + ค่าอาร์ กิวเมนต์
รู ปแบบนี้ เป็ นการนาความสามารถการทางานของรู ปแบบที่ 2 และ 3 มาใช้ร่วมกับกลุ่มข้อความตาม
ตัวอย่ าง

บรรทัดที่ 1

บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4

บรรทั ด ที่ 4 เป็ นการผสมการใช้ String Escape โดยการใช้เ ครื่ อ งหมาย \n ส าหรั บ ขึ้ น บรรทัดใหม่
ร่ วมกับการระบุตาแหน่ งผ่านเครื่ องหมายสัญลักษณ์ %d ตัวแรกที่มีในกลุ่มข้อความซึ่งแทนค่าตัวแปร a หรื อค่า
อาร์กิวเมนต์ a และเครื่ องหมายสัญลักษณ์ %f ซึ่งแทนค่าตัวเลขและชนิดของตัวแปร b ตามลาดับ
5. การใช้ งานข้ อความ + String Escape + ฟังก์ ชันภายใน + ค่าอาร์ กิวเมนต์
ค่าอาร์กิวเมนต์ที่เป็ นกลุ่มชนิดตัวเลข เมื่อนามาใช้ร่วมกับกลุ่มข้อความ บางกรณี ก็ตอ้ งการจัดรู ปแบบ
เพื่อ ให้ง่ายต่อ การใช้งาน ยกตัวอย่างตัวเลข 10000.7687 ต้อ งการจัดรู ป แบบให้เป็ น 10,000.77 เพื่อ นาไป
แสดงผลร่ วมกับกลุ่มข้อความ โดยจะแทรกเครื่ องหมาย , หรื อคอมม่า(comma) ให้กบั ตัวเลขทุก 3 หลัก และปั ด
เศษให้เหลือ 2 หลัก ด้วยการใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อว่า format() คราวนี้ลองมาดูตวั อย่างการใช้งาน
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3

พิมพ์ค่าในตัวแปร a

บรรทัดที่ 4

พิมพ์กลุ่มข้อความ

บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6
บรรทัดที่ 7
บรรทัดที่ 6 เป็ นการจัดรู ปแบบตัวเลขในตัวแปร a ผ่านฟังก์ชนั ภายใน format โดยมีการนาไปใช้ร่วมกับ
กลุ่มข้อความเพือ่ ระบุตาแหน่งที่จะแทรกค่าตัวเลขในข้อความด้วยการใช้เครื่ องหมาย {} สาหรับการแทรกลงใน
กลุ่มข้อความ
ตัวแปรอาร์กิวเมนต์
กลุ่มข้อความ ฟังก์ชนั ภายใน format
อาร์กิวเมนต์ลาดับที่ 0

การระบุตาแหน่งค่าตัวเลขลงในกลุ่มข้อความ
ลาดับ 0

ลาดับ 1

ตัวแปร a เป็ นลาดับอาร์กิวเมนต์ลาดับที่ 0 และนาไปแทรกลงในข้อความตรงเครื่ องหมาย
{0} หรื อ {ลาดับของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ ในฟังก์ชนั ภายใน format} ในกลุ่มข้อความ

พอจะเห็นรู ปแบบและวิธีการเขียนลักษณะการอ้างอิงลาดับของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ การใช้เครื่ องหมาย
ระบุตวั เลขที่ของอาร์กิวเมนต์สาหรับแทรกค่าตัวแปรผ่านเครื่ องหมายปี กกา {} ในกลุ่มข้อความต่อไปนี้จะเป็ น
ตัวอย่างเชิงลึกสาหรับการใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อ format ร่ วมกับค่าตัวแปรอาร์กิวเมนต์และการอ้างอิงในการ
แทรกค่าตัวแปรลงในข้อความ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1. วิธีอ้างอิงการแทรกลาดับ เลขที่ ค่ า ตัว แปรอาร์ กิว เมนต์ ระหว่ างฟั งก์ ชั นภายใน format และกลุ่ม
ข้ อความ
การอ้างอิงการแทรกลาดับเลขที่ค่าตัวแปรอาร์กิวเมนต์กบั กลุ่มข้อความ แบ่งออกเป็ น 5 วิธียอ่ ยตาม
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ าง 1.1 การอ้างอิงการแทรกลาดับเลขที่ค่าตัวแปรอาร์กิวเมนต์ดว้ ยหมายเลขลาดับ

ตัวแปรอาร์กิวเมนต์ที่ชื่อ a จะมีลาดับอ้างอิงคือ 0 ตัวแปร b มีหมายเลข
อ้างอิงลาดับที่ 1 และตัวแปร c จะเป็ นหมายเลขอ้างอิงลาดับ 2
ประโยชน์ของการมีหมายเลขล าดับเลขที่ของตัวแปรอาร์ กิวเมนต์ คือ เวลาอ้างอิงเลขที่ลาดับขณะ
แทรกในกลุ่มข้อความ ซึ่งมีความยืดหยุน่ ต่อการเรี ยกใช้งานตามเลขที่ลาดับที่รวมได้ตามต้องการ
ตัวอย่ าง 1.2 การอ้างอิงการแทรกตัวแปรอาร์กิวเมนต์ดว้ ยการเรี ยงลาดับตามตัวแปรอาร์กิวเมนต์จากลาดับแรก
ไปลาดับสุดท้าย

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
จากบรรทัดที่ 3 ลักษณะการใช้เครื่ องหมาย {} ร่ วมกับกลุ่มข้อความจะไม่รวมเลขที่ลาดับของตัวแปร
อาร์ กิ ว เมนต์ a,b,c ดัง นั้ น การดึ ง ค่ า ที่ อ ยู่ใ นตัว แปรอาร์ กิ ว เมนต์ก็ จ ะดึ ง ค่ า ตามล าดับ การเรี ย งชื่ อ ตัว แปร
อาร์กิวเมนต์ภายใต้ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อว่า format

ลาดับในการดึงตัวแปรอาร์กิวเมนต์ a สาหรับแทรกค่าลงในกลุ่มข้อความทีม่ ีเครื่ องหมาย {} แรกสุด
ตัวอย่ าง 1.3 การอ้างอิงแทรกค่าของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ดว้ ยการกาหนดชื่อ(Field Name) แทนเลขที่ลาดับของ
ตัวแปรอาร์กิวเมนต์
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3

จากบรรทัดที่ 3 ในส่วนท้าย .format(tv=a, cost=b) จะเป็ นรู ปแบบการกาหนดค่าว่า tv ให้มีคา่ เท่ากับตัว
แปรอาร์กิวเมนต์ a เมื่อต้องการแทรกค่าของตัวแปร a ด้วยเครื่ องหมาย {} ลงในกลุ่มข้อความ ต้องระบุคาว่า tv
ร่ วมกับเครื่ องหมาย {} เพือ่ ที่จะทาการอ้างอิงดึงค่าจากตัวแปรอาร์กิวเมนต์ a มาแทรกลงในกลุ่มข้อความ

เป็ นวิธีการกาหนดชื่อ tv แทนการใช้หมายเลขลาดับของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ a
ตัวอย่ าง 1.4 การอ้างอิงแทรกค่าของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ดว้ ยการใช้ฟังก์ชนั ภายในที่ชื่อว่า locals()
บรรทัดที่ 1
ตัวแปรภายในโมดูลนี้ซ่ ึงเป็ นแบบ Local
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3

เทคนิคการใช้ฟังก์ชนั local() ร่ วมกับฟังก์ชนั format เป็ นวิธีการอ้างอิงและทาการแทรกค่า(ตอนแทรก
ค่าลงในข้อความให้สงั เกตที่เครื่ องหมาย {} ในกลุ่มข้อความ) ภายในของตัวแปรอาร์กิวเมนต์โดยเป็ นการอ้าง
จากชื่อของตัวแปรจริ งๆ ภายในโมดูลที่เป็ นแบบ Local ร่ วมกับเครื่ องหมาย {} ซึ่งจะเป็ นการแทรกค่าลงตาม
ตาแหน่งในกลุ่มข้อความ
เรี ยกตัวแปร Local ของโมดูลนี้มา
ตัวแปรในโมดูลแบบ Local
เป็ นตัวแปรอาร์กิวเมนต์โดยอัตโนมัติ

ถูกดึงค่าภายในตัวแปรอาร์กิวเมนต์ b ด้วย

การอ้างอิงชื่อเดียวกับตัวแปรในโมดูล คือตัวแปร b สาหรับการแทรกค่าในตัวแปรอาร์กิวเมนต์ b ลงใน
กลุ่มข้อความตามตาแหน่งที่มีการใช้เครื่ องหมาย {b} เทคนิคการใช้งานภายใต้ลกั ษณะการอ้างอิงค่าจากตัวแปร
Local ของโมดูลแล้วนามาเป็ นค่าของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ เพื่อที่จะนาไปแทรกค่าลงในข้อความ แบบนี้ เรี ยกว่า
Mapping Unpacking(อย่าลืมเครื่ องหมาย ** นาหน้าฟังก์ชนั ภายใน local())
ตัวอย่ าง 1.5 การอ้างอิงแทรกค่าของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ประเภท Sequence ด้วยหมายเลขลาดับ
การนาตัวแปรอาร์กิวเมนต์ที่เป็ นประเภท Sequence (คล้ายตัวแปรอาร์เรย์ในภาษาอื่นๆ) ซึ่งแบ่งย่อยได้
3 ประเภท ได้แก่ Tuple, List และ Dictionary เป็ นต้น รู ปแบบของตัวแปรประเภท Sequence มีการเขียน ดังนี้
รู ปแบบการเขียน a = [ TV , 10000 , 'Monday' ]
วิธีการอ้างอิงค่าภายใน
a[0] a[1]
a[2]
เมื่อนาไปใช้งานร่ วมกับการผ่านค่าตัวแปรอาร์กิวเมนต์ จะมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมใช้งานดังนี้

ตัวแปร a เป็ นประเภท List Sequence โดยมีการระบุค่าภายใน
ดังนี้ a[0] คือ TV , a[1] คือ 10000 , a[2] คือ Monday
จะเห็นว่ารู ปแบบการแทรกค่าภายในตัวแปรอาร์กิวเมนต์ในกลุ่มข้อความ โดยปกติจะใช้เพียงเครื่ องหมาย
{0} ที่อา้ งอิงเลขที่ลาดับตัวแปรอาร์กิวเมนต์ หมายเลข 0 หรื อตัวแปรอาร์กิวเมนต์ a ซึ่ งจะมีค่าที่เก็บภายในตัว
แปรอาร์กิวเมนต์ a เป็ นประเภท Sequence ที่สามารถจัดเก็บค่าภายในได้มากกว่าหนึ่ งค่า การอ้างอิงแทรกค่าใน
กลุ่มข้อความจะต้องรวมให้ชดั
[0] [1]
[3]

เลขลาดับอ้างอิงหมายเลข 0 ที่ติดกับเครื่ องหมายปี กกา {0} จะบ่งบอกให้ทราบว่าเป็ นตัวแปรอาร์กิวเมนต์
ลาดับแรก หรื อตัวแปรที่ชื่อว่า a แต่เผอิญตัวแปร a เป็ นชนิ ด List Sequence ที่มีหมายเลขอ้างอิงย่อยสาหรับค่า
ภายในของตัวแปร a เป็ น [0] คือ TV,[1] คือ 10000 ฯลฯ
การใช้เครื่ องหมายแทรกก็ตอ้ งทาการเพิ่ม เติมเลขที่ลาดับย่อ ยภายในตัวแปรอาร์กิวเมนต์ของ a เข้าไป
[0] [1]
[3]
ดังนี้
อ่านค่าตามหมายเลขลาดับประเภท Sequence ของตัวแปร
a โดยค่าที่ตอ้ งการคือ TV ซึ่งตรงกับการอ้างอิงลาดับ [0]

หมายเลขอ้างอิงลาดับตัวแปรอาร์กิวเมนต์ a ใน format คือลาดับที่ {0}

2. การจัดค่าในตัวแปรอาร์ กิวเมนต์ ด้วยฟังก์ ชันภายใน format
หลังจากคุ น้ กับชื่ อ ฟั งก์ชันภายในที่ชื่อ format มาพอสมควร คราวนี้ ม าดูลกั ษณะการเขียนคาสั่งแสดง
รู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ โดยส่ วนใหญ่ฟังก์ชนั format จะเหมาะกับตัวแปรที่เป็ นชนิดตัว
เลขที่เป็ นจานวนเต็ม(Int), ทศนิยม(Float), ทศนิยมคงที่(Decimal) และชนิดข้อความ เป็ นต้น
ต่อไปนี้เป็ นรู ปแบบการใช้งานฟังก์ชนั format กับตัวแปรชนิดต่างๆ ตามตัวอย่าง
ตัวอย่ างที่ 2.1 เป็ นการใช้คาสั่ง format กับตัวแปรสาหรับการแทรกค่าลงในกลุ่มข้อความด้วยการระบุเลขที่
ลาดับของตัวแปรอาร์กิวเมนต์

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3

จากบรรทัดที่ 2 ซึ่งนาฟังก์ชนั format ,ต่อท้ายกลุ่มข้อความ แล้วทาการแทรกค่าตัวแปรอาร์กิวเมนต์ดว้ ย
เครื่ องหมาย {} ในข้อความ โดยระบุเลขที่ลาดับของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชนั
เลขที่ลาดับของตัวแปร
012

เส้นทางการอ้างอิงเลขที่ลาดับตัวแปรอาร์กิวเมนต์ สาหรับ
การแทรกค่าภายในตัวแปรอาร์กิวเมนต์ลงในข้อความ
ตัวอย่ างที่ 2.2 การจัดรู ปแบบค่าในตัวแปรอาร์ กิวเมนต์ระหว่างทาการแทรกแบบปรับแต่งการวางข้อมูลไป
ทางซ้าย,ขวา,ตรงกลาง,จากัดจานวนตัวอักษรที่ตอ้ งการแทรก ฯลฯ
การเขียนคาสัง่ ฟังก์ชนั format แบบเพิม่ รู ปแบบการจัดค่าข้อมูล
เลขที่ลาดับตัวแปรอาร์กิวเมนต์ : การจัดค่าข้อมูลภายในของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ เพือ่ ทาการแทรกลงใน
ข้อความ
ในตัวอย่างที่ 2.2 เมื่อมีการเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดรู ปแบบข้อมูลให้กบั ฟังก์ชนั format การเขียน
คาสัง่ จะเพิม่ เติมเครื่ องหมาย : (Colon) ต่อจากเลขที่ลาดับตัวแปรอาร์กิวเมนต์

เป็ นการจัดรู ปแบบทัว่ ไปสาหรับการแทรก

เมื่อเพิม่ เครื่ องหมาย :20 ต่อท้ายเลขที่ลาดับศูนย์ของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ a ในฟังก์ชนั format จะเป็ น
การกาหนดจานวนตัวอักษรอย่างน้อย 20 ตัวอักษรเสมอ เมื่อแทรกลงในข้อความ สาหรับกรณี ค่าข้อมูลในตัว
แปร a ตามตัวอย่างข้างล่าง ซึ่งมีขอ้ ความ Television เมื่อนับจานวนตัวอักษรตั้งแต่ตวั อักษร T ไปจนถึง n รวม
ทั้งหมด 10 ตัวอักษร เมื่อนามาใช้กบั เครื่ องหมาย :20 จานวนในตัวแปร a ที่มี 10 ตัวอักษร จึงน้อยกว่าจานวนที่
ต้องแทรกตามเครื่ องหมาย :20
ภายใต้กระบวนการทางานที่มีส่วนต่างกัน 9 ตัวอักษร จะมีการเพิม่ รหัสช่องว่างต่อท้ายภายในตัวแปร a
อีก 9 ตัวอักษร เพือ่ ที่จะทาให้ครบตามจานวน 20 ตัวอักษร
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ผลลัพธ์เมื่อใช้เครื่ องหมาย :20 ร่ วมกับค่าข้อมูลในตัวแปร a
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เติมรหัสว่างเปล่าต่อท้ายค่าข้อมูลในตัวแปร a ให้ครบ 20 ตัวอักษร

ต่อไปเป็ นการทดลองใช้ > , < , ^ ตามตัวอย่างคาสัง่ ต่อไปนี้
กาหนดค่าที่แทรกให้ครบ 20 ตัวอักษร
แล้วเลื่อนไปไว้ทางขวาสุด
กาหนดค่าที่แทรกให้ครบ 20 ตัวอักษร
แล้วเลื่อนไปไว้ทางซ้ายสุด
กาหนดค่าที่แทรกให้ครบ 20 ตัวอักษร
แล้วเลื่อนไปไว้ตรงกลาง
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เมื่อใช้เครื่ องหมาย > ตัวอักษรจะเลื่อนทางขวาสุด
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เมื่อใช้เครื่ องหมาย ^ ตัวอักษรจะเลื่อนมาตรงกลาง
เทคนิคการ slicing และ Striding String สาหรับตัวแปรชนิดข้ อความ
ในการเขียนภาษา Python จะมีการใช้เครื่ องหมาย [] ร่ วมกับตัวแปรชนิ ดต่างๆ ให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง แต่
ละเครื่ องแบบที่นาเครื่ องหมาย [] มาใช้ ก็ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดตัวแปรหรื อสถานการณ์ที่ใช้
งานเครื่ องหมาย [] ในขณะนั้น ตามผลลัพธ์ที่อยากได้ แต่ถา้ หากนาเครื่ องหมาย [] มาใช้กบั ตัวแปรชนิดข้อความ
ก็จะต้องมีคาศัพท์เชิงเทคนิคอยู่ 2 คาศัพท์ ได้แก่ slicing และ Striding String
โครงสร้างของข้อ ความที่จดั เก็บลงในตัวแปร ประกอบด้วย หมายเลขลาดับ(Index) ของตัวอักษร
ภายในกลุ่มข้อความเป็ นหมายเลขกากับการอ้างอิงถึงทุกๆ ตัวอักษร ซึ่งมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ชนิด คือ 1.ชนิดหมายเลข

ลาดับ(Index) ที่มีหมายเลขทางด้านบวก(คือเริ่ มจากหมายเลข 0,1,2,3,… จนถึงหมายเลขสุ ดท้ายเหมือนกับเริ่ ม
จากตัวอักษรตัวแรกไปจนถึ งตัวสุ ดท้าย) 2.ชนิ ดหมายเลขลาดับ(Index) ที่มีหมายเลขทางด้านลบ(คือเริ่ ม จาก
หมายเลข 0,-1,-2,-3,… จนถึงหมายเลขติดลบตัวสุดท้าย เริ่ มจากตัวอักษรตัวสุดท้ายย้อนกลับไปตัวแรกสุด)
การใช้หมายเลขลาดับทางด้านลบ
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การใช้หมายเลขลาดับทางด้านบวก
ตามโครงสร้างของข้อความที่จดั เก็บในตัวแปรของ Python รู ปแบบการเขียนคาสัง่ เพือ่ ทาการตัดคา
หรื อการ Slicing มีรูปแบบดังนี้
รู ปแบบที่ 1 การตัดคาด้วยการระบุตาแหน่งตัวอักษร
หมายเลข Index ทางด้านบวก
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วิธีการเขียนคาสัง่ ตัดคา B = A[3]
หมายเลข Index ของข้อความในตัวแปร B

ผลที่ได้จากการตัดคาเมื่อระบุ A[3] ให้กบั ตัวแปร B =

รู ปแบบที่ 2 การตัดคาด้วยการกาหนดจุดเริ่ มต้นและการระบุความยาวจานวนตัวอักษร
หมายเลข Index ทางด้านบวก
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วิธีการเขียนคาสัง่ ตัดคา B = A[2:7]
ตาแหน่งหรื อจุดเริ่ มต้นของตัวอักษรที่ตอ้ งการ

ผลที่ได้จากการตัดคาเมื่อระบุ A[2:7] =
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จ านวนตัว อักษรที่ จ ะทาการตัดคา โดยเริ่ มนับจากตัว อักษรแรกสุ ดไปถึง
จานวน 7 ตัวอักษรแต่มีเงื่อนไขจากการกาหนดตาแหน่งหมายเลขลาดับที่ 2
สาหรับการนาค่าที่ทาการตัดไปจนถึงตาแหน่งสุดท้ายมาใส่ลงในตัวแปร B

รู ปแบบที่ 3 การตัดคาด้วยการกาหนดจุดเริ่ มต้นและการระบุความยาวจานวนตัวอักษร พร้อมด้วยการกาหนด
Step ของตัวอักษรสาหรับการตัดคา บางครั้งก็เรี ยกว่า Striding String
หมายเลข Index ทางด้านบวก
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จุดเริ่ มต้น จุดสิ้นสุด
เขียนคาสัง่ B = A[0 : 7] = A[0 : 7 : 1]
ผลที่ได้จากการตัดคา

จุดสิ้นสุดการ Step ของการตัดคา

ปกติจะกาหนดการ Step ตัวอักษรหรื อ Striding String ใช้ที่ 1
สรุ ป การใช้วิธีตดั คาในกลุ่มข้อความทั้ง 3 รู ปแบบของภาษา Python เราเรี ยกว่า Slicing และลักษณะการ Step
ของตัวอักษรบางครั้งเรี ยกว่า Striding String ซึ่งใน Python จะกาหนดไว้ทีละ 1 Step โดยอัตโนมัติ
- ทดลองโปรแกรมสาหรับการใช้ตวั แปรและชนิดตัวแปรแบบพื้นฐาน

พิมพ์คาสัง่ ต่อไปนี้

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

*** คาสัง่ print() ใช้สาหรับแสดงค่าทัว่ ไปหรื อค่าในตัวแปร โดยมีรูปแบบการใช้คาสัง่ ดังนี้
print(ชื่อตัวแปร)
print('ข้อความ % = ชนิดตัวแปร' %(ตัวแปร))
แสดงข้อความผสมกับค่าตัวแปร

 การรีเซตค่ าในตัวแปร
การสร้างตัวแปรในโปรแกรมบางครั้งก็มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใส่ค่าอะไรสักอย่างเข้าไปในตัวแปรก่อ นที่
จะนาไปใช้งาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามรู ปแบบการสร้างตัวแปรของ python ดังนั้นค่าที่เหมาะสมต่อการ
นามาใช้งานร่ วมกับการสร้างตัวแปร ควรจะเลือกค่าเริ่ มต้นให้ตรงตามชนิดตัวแปรตามตัวอย่างต่อไปนี้
a = 0 ถ้าต้องการสร้างตัวแปร a สาหรับรอการใช้งานและทางานเกี่ยวกับตัวเลข ควรกาหนดค่าให้กบั ตัว
แปร a
a = " " ถ้าต้องการสร้างและรอการนาตัวแปรไปให้งาน
หรื อ b = " " ควรกาหนดค่าข้อ ความแบบว่างหรื อ เรี ยกว่า Empty String(ต้อ งเขียนเครื่ อ งหมาย ' ให้
ติดกันเลย ห้ามกดปุ่ ม Space Bar ขั้นกลางระหว่างเครื่ องหมาย ' หรื อ " )
c = None หากตัวแปร c เป็ นชนิ ด Object ระหว่างรอการนาไปใช้งาน เราต้องการล้างค่า Object ที่คา้ ง
อยู่ ด้วยการกาหนดค่า None กับตัวแปร

การใช้ ตัวแปรประเภท Sequence
โดยปกติการใช้งานตัวแปรสาหรับเก็บค่าต่างๆ จะจัดเก็บได้ทีละ 1 ค่าต่อ ตัวแปร(ชนิ ดตัวแปรก็จะ
เปลี่ยนตามค่าที่จดั เก็บด้วย) เช่น a=100 เป็ นต้น ถ้ามีกรณี พเิ ศษที่ตอ้ งการให้ตวั แปรหนึ่งตัวจัดเก็บได้หลายค่าใน
เวลาเดียวกัน(คล้ายกับการใช้งานตัวแปรประเภทอาร์เรย์หรื อ Array ในภาษาอื่น) Python ได้ทาการแบ่งรู ปแบบ
ตัวแปรประเภทนี้ไว้ 3 ประเภทย่อย ได้แก่
1. ตัวแปรประเภท Tuple
2.ตัวแปรประเภท List
3. ตัวแปรประเภท Dictionary
ตัวอย่ างที่ 1 การใช้ตวั แปรประเภท Tuple

ข้ อควรสั งเกต ตัวแปรประเภท Tuple จะใช้เครื่ องหมายวงเล็บ() และใช้เครื่ องหมายคอมม่า(Comma)คัน่ กลาง

ตัวอย่ างที่ 2 การใช้ตวั แปรประเภท List สาหรับจัดเก็บข้อมูล

ข้ อควรสั งเกต ตัวแปรประเภท List จะใช้เครื่ องหมาย Slicing[] และคอมม่า(Comma)
ตัวอย่ างที่ 3 การใช้ตวั แปรประเภท Dictionary สาหรับจัดเก็บค่าในตัวแปร

ข้ อควรสั งเกต ตัวแปรประเภท Dictionary เครื่ องหมายที่ใช้งานกับตัวแปรนี้คือ {} และคอมม่า (Comma)
เนื่องจากตัวแปรประเภท Tuple, List และ Dictionary สามารถเก็บค่าในตัวแปรได้มากกว่า 1 ค่า ตัวแปร
ประเภทเหล่านี้จึงมีโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการกาหนดลาดับหมายเลขอ้างอิง(Index) ที่แน่นอน
ตามตัวอย่างโครงสร้างต่อไปนี้
ตัวอย่ าง ตัวแปร
ลาดับหมายเลขอ้างอิง

'tv'
0
A[0]

'dvd'
1
A[1]

100
2
A[2]

'fan '
3
A[3]

100
-2
A[-2]

'fan '
-1
A[-1]

หากต้องการใช้ค่า dvd ที่อยูใ่ นตัวแปร a จะต้องใช้หมายเลขอ้างอิงที่ 1
วิธีเขียนคาสั่ ง
b = a[1] ค่าในตัวแปร b จะมีคาว่า dvd
กรณี หมายเลขอ้างอิงมีค่าติดลบ
ลาดับหมายเลขอ้างอิง

'tv'
0
A[0]

'dvd'
-3
A[-3]

การใช้หมายเลขอ้างอิงที่มีค่าติดลบ เป็ นวิธีการเรี ยกค่าจากตาแหน่งสุดท้ายแล้วย้อนขึ้นไปหาค่าแรกสุ ด
ตัวอย่างถ้าต้องการค่าที่เป็ น dvd แบบหมายเลขอ้างอิงย้อนกลับหรื อหมายเลขอ้างอิงติดลบ
b = a[-3]

การจัดลาดับหมายเลขอ้างอิ งข้อมูลในตัวแปรประเภท Tuple และ List Sequence จะเริ่ มต้นจากศูนย์
และเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆโดยอัตโนมัติ ตามค่าข้อ มูลที่นามาจัดเก็บ บางกรณี ที่ไ ม่ ตอ้ งการหมายเลขอ้างอิงบอก
ข้อมูลอัตโนมัติที่ตวั แปร Sequence สร้างขึ้นเองในภาษา python ก็มีตวั แปร Dictionary Sequence เพื่อรองรับ
การกาหนดหมายเลขอ้างอิง พร้อมค่าข้อมูลจากผูใ้ ช้งานเอง
ตัวแปร Tuple
ลาดับหมายเลขอ้างอิง

'tv'
0
0

'dvd'
1
-3

100
2
-2

'fan '
3
-1

ค่าข้อมูล
Positive Index
Negative Index

100
2
-2

'fan '
3
-1

ค่าข้อมูล
Positive Index
Negative Index

100
300

'fan '
400

ค่าข้อมูล
Index

การใช้งานตัวแปร Tuple b = a[1]
ผลลัพธ์ใน b คือ dvd
ตัวแปร List
ลาดับหมายเลขอ้างอิง

'tv'
0
0

'dvd'
1
-3

การใช้งานตัวแปร Tuple b = a[1]
ผลลัพธ์ใน b คือ dvd
ตัวแปร Dictionary

ลาดับหมายเลขอ้างอิง
การใช้งานตัวแปร Tuple
ผลลัพธ์ใน b คือ dvd

'tv'
100

'dvd'
200

b = a[200]
หรื อ b = a.get(200)

แสดงการทางานของลาดับหมายเลขอ้างอิงของตัวแปรประเภท Sequence

เทคนิคการใช้ งานตัวแปรประเภท Sequence ในลักษณะ Nested
นอกจากความสามารถในการจัดการโครงสร้างของตัวแปรประเภท Sequence เพือ่ รองรับการจัดเก็บ

ข้อมู ลแบบลักษณะทัว่ ไปแล้ว ยัง มี การจัดเรี ยงโครงสร้ าง ข้อมู ลแบบซ้อนเชิ งลึ ก หรื อบางครั้งก็เรี ยกว่า
Nested Sequence อีกด้วย
ตัวอย่ างการสร้ าง : การใช้ตวั แปรประเภท Sequence แบบเก็บค่าทัว่ ไป

ตัวอย่ างการสร้ าง : การใช้ตวั แปรประเภท Sequence แบบ Nested Sequence

สั งเกต การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกในลาดับหมายเลขอ้างอิงที่ 1 ซึ่งจะมีรายการข้อมูล DVD หลายยีห่ อ้
ตัวอย่ างวิธีการอ่ านค่า : ตัวแปรประเภท Sequence แบบค่าทัว่ ไป
รู ปแบบการเขียนคาสัง่

a =
ลาดับหมายเลขอ้างอิงแบบ Forward

'TV'
0

'DVD'
1

5.67
2

'FAN'
3

0

1

2

'TV'

'DVD'
a[1]

5.67

3
'FAN'
1

ตัวอย่ างวิธีการอ่ านค่า : ตัวแปรประเภท Nested แบบค่าทัว่ ไป
รู ปแบบการเขียนคาสัง่
ลาดับหมายเลขอ้างอิงขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2 ภายใต้ตวั แปร a[1]

a =

SONY DVD
0

b = a [1][1]

LG DVD
1

FAN
2

ผลลัพธ์ใน b จะมีคา่ เท่ากับ LG DVD

ตัวอย่างทดลองการ Nested ค่าในตัวแปรประเภท Sequence พิมพ์คาสัง่ ต่อไปนี้

รู ปแบบการเขียนตัวแปรประเภท Sequence
ลักษณะการเขียนตัวแปรประเภท Sequence ของภาษา Python ที่มีถึง 3 ประเภทย่อย ซึ่ งที่บ่งบอกถึ ง
ประเภทย่อยนัน่ จะใช้เครื่ องหมายร่ วมกับการกาหนดค่าต่างๆ ตามตารางที่ 3.7 ดังนี้
ชื่ อประเภทย่ อย
1
2
3

Tuple
List
Dictionary

สั ญลักษณ์สาหรับการใช้ งาน

ตัวอย่ าง

()
[]
{}

a = ('TV', 'DVD', 'VCD')
a = ['TV', 'DVD', 'VCD']
a = {100:'TV', 200'DVD'}

ตารางที่ 3.7 การใช้เครื่ องหมายสาหรับการจัดเก็บข้อมูลลงในตัวแปร Sequence แต่ละประเภทย่อย
หลังจากเข้าใจการจัดเก็บค่าข้อมูลลงตัวแปร Sequence ตามประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ การอ่านค่าข้อมูลใน
ตัวแปร Sequence ในแต่ละประเภท ตามตารางที่ 3.8 ดังนี้
ชื่ อประเภทย่ อย
Tuple
List
Dictionary

สั ญลักษณ์สาหรับการใช้ งาน
a = ('TV', 'DVD', 'VCD')
a = ['TV', 'DVD', 'VCD']
a = {100:'TV', 200'DVD', 300: 'VCD'}

ตัวอย่ าง
b = a[0] ได้ค่า tv
b = a[0] ได้ค่า tv
b = a[100] ได้ค่า tv

ตารางที่ 3.8 การใช้เครื่ องหมาย [] สาหรับการอ่านค่าข้อมูลจากตัวแปรประเภทแบบ Sequence

การอ่ า นค่ า ในตัว แปรประเภท Sequence ของภาษา Python จะใช้เ ครื่ อ งหมายการอ่ า นค่ า เพี ย ง
เครื่ องหมายเดียวคือ [] โดยระบุหมายเลขลาดับของค่าที่จดั เก็บตามลาดับโครงสร้างที่กล่าวไว้ตอนต้นหัวข้อนี้
ยกเว้นตัวแปรที่เป็ น Dictionary ที่ใช้ค่า Key แทนหมายเลขลาดับค่าข้อมูล
ตัวอย่างคาสัง่ การใช้ตวั แปร Sequence แต่ละประเภท พิมพ์ตามคาสัง่ เพือ่ ดูผลลัพธ์
กาหนดให้ตวั แปร a ซึ่งเป็ น
แบบ Tuple Sequence

กาหนดให้ค่าตัวแปร b
เป็ นแบบ List

กาหนดค่าลงในตัวแปร c
เป็ นแบบ Dictionary

ตัวแปรชนิด Tuple
ตัวแปรชนิ ดนี้ จดั อยูใ่ นกลุ่มตัวแปรประเภท Sequence ที่สามารถเก็บค่าต่างๆ คล้ายกับตัวแปรอาร์เรย์
(Array) ของภาษาอื่นๆ ลงในตัวแปรตัวเดียว โดยค่าที่จดั เก็บจะจัดเรี ยงตามลาดับการใส่ ค่าข้อมูลไว้ในตัวแปร
และจะกาหนดหมายเลขลาดับ(Index) ให้กบั ค่าในโครงสร้างของตัวแปร แต่เนื่องจากตัวแปรชนิด Tuple จัดเป็ น
โครงสร้างแบบ Immutable(Immutable เป็ นโครงสร้างที่เมื่อมีการกาหนดค่าข้อมูลลงในตัวแปรที่มีโครงสร้าง
แบบนี้เรี ยบร้อยแล้ว ขณะนาตัวแปรที่มีโครงสร้างแบบ Immutable ไปใช้ จะไม่สามารถเพิม่ หรื อลบค่าข้อมู ลที่
จัดเก็บในโครงสร้างนี้ได้ ยกเว้นการแก้ไขค่าข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในตัวแปร)

พิมพ์ค่าข้อมูลที่ระบุตามหมายเลขลาดับ(Index)

เป็ นการให้หมายเลขลาดับ(Index) ทางด้านลบ

บรรทัดที่ 1 เป็ นการกาหนดค่าข้อมูลให้ตวั แปร a เนื่ องจากการใช้เครื่ องหมาย() จะกาหนดโครงสร้าง
การจัดเก็บค่าข้อมูลที่เป็ น Immutable โดยอัตโนมัติ
กรณี มีขอ้ มูลเพียงค่าเดียว แต่ตอ้ งการกาหนดลงในตัวแปรให้เป็ นแบบ Tuple จะมีเทคนิคการกาหนดค่า
ข้อมูลตามรู ปแบบการเขียนดังนี้

ข้ อสั งเกต การใช้เครื่ องหมาย , (Comma) ต่อท้ายก่อนวงเล็บปิ ด จะเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกให้ Python รู ้ว่าตัว
แปร a จะต้องเป็ นชนิด Tuple เท่านั้น เมื่อเรี ยกใช้งานก็ตอ้ งเขียนคาสัง่ ดังนี้

b = a[0]
ถ้าลืมเครื่ องหมาย , (Comma) ต่อท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแปร a คาตอบก็คือ ตัวแปร a จะเป็ นตัวแปร
ปกติ เก็บค่าข้อมูลได้ทีละ 1 ค่า และเป็ นข้อมูลชนิดแบบข้อความทัว่ ไป
มีเครื่ องหมาย Comma ตัวแปร a เป็ นชนิด Tuple

ไม่มีเครื่ องหมาย Comma เป็ นตัวแปรแบบทัว่ ไป

จะได้ตวั อักษร ‘ป’ ซึ่งเป็ นอักษรตัวแรก เนื่องจากตัวแปร b
เป็ นตัวแปรแบบ String ไม่ใช่ตวั แปรแบบ Tuple
ตัวแปรชนิด List
หนึ่ งในตัวแปรประเภท Sequence ที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดค่าข้อมูลลงในตัวแปร และขณะนา
ตัวแปรชนิ ดนี้ ไปใช้งานก็สามารถเพิ่ม,ลบ,แก้ไขค่าข้อมูลในตัวแปรได้ตลอดเวลา ด้วยโครงสร้างการจัดเก็บค่า
ของตัวแปร List เป็ นแบบ Mutable(Mutable เป็ นโครงสร้างที่เหมาะกับค่าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
การเพิม่ ,ลบ,หรื อแก้ไข ขณะนาไปใช้งาน)
a = ['ปลาทู', 1000, 'ปลาสลิด'], 'กิโลกรัม']

a=

-4
'ปลาทู'
0

-3
1000
1

-2
'ปลาสลิด'
2

-1
'กิโลกรัม'
3

หมายเลขลาดับ Index ทางด้านลบ
หมายเลขลาดับ Index ทางด้านบวก

รู ปที่ 3.10 แสดงโครงสร้างการจัดค่าข้อมูลของตัวแปรชนิด List
ลักษณะการจัดเก็บค่าของตัวแปรชนิ ด List จะเรี ยงตามลาดับการนาค่าข้อมูลเข้าไปเก็บภายในตัวแปร
และกาหนดหมายเลข Index สาหรับข้อ มู ลแต่ล ะค่าที่จดั เก็บ ตามโครงสร้างของตัวแปรในรู ป ที่ 3.10 เมื่ อ
ต้องการค่าในตัวแปรขณะใช้งานจะใช้วธิ ีอา้ งหมายเลขลาดับ Index ของค่าข้อมูลนั้นๆ

ตัวอย่ างการสร้ างตัวแปรชนิด List และเรียกใช้ งานค่าภายในตัวแปร
กาหนดค่าข้อมูลเริ่ มต้นลงในตัวแปร a ที่เป็ นชนิด List

ทาการแก้ไขค่าในตัวแปร List

ในการเพิม่ หรื อลบค่าข้อมูลภายในตัวแปร List จาเป็ นต้องเรี ยกใช้คาสั่งพิเศษ โดยเรี ยกคาสัง่ พิเศษนี้ ว่า
Method ต่อไปนี้เป็ นตารางกลุ่ม Method ที่มีใช้ตวั แปร List
รู ปแบบ
คาอธิบาย
A.ppend(x)
นาค่าในตัวแปร x ไปเพิม่ ที่ตาแหน่งท้ายสุดของกลุ่มข้อมูลในตัวแปร a
A.count(x)
นับจานวนกลุ่มข้อมูลที่อยูใ่ นตัวแปร a
A.extend(m)
นาค่าในตัวแปร m ไปเพิม่ ที่ตาแหน่งท้ายสุดของกลุ่มข้อมูลในตัวแปร a
A+=m
A.index(x,start,end) อ่านค่าในตัวแปร a ตามตาแหน่งของ Index ที่ระบุไว้ในตัวแปร x
A.index(i,x)
นาค่าในตัวแปร x เพิม่ ที่ตาแหน่งของ Index ตามที่ระบุในตัวแปร i
A.pop()
อ่านค่าที่ตาแหน่งท้ายสุดของตัวแปร a และลบค่าดังกล่าวออกจากตัวแปร a ด้วย
A.pop(i)
อ่านค่าที่ตาแหน่งท้ายสุดของตัวแปร i ระบุ Index ของตัวแปร a และลบค่าดังกล่าวออกจาก
ตัวแปร a ด้วย
A.remove(x)
ลบค่าตามที่ระบุในตัวแปร x จากกลุ่มข้อมูลในตัวแปร a ถ้าหาค่าดังกล่าวไม่เจอ จะเกิด
ข้อผิดพลาดในกลุ่มของ Value Error ขึ้น
A. reverse()
เรี ยงค่ากลุ่มข้อมูลจากท้ายสุดไปตาแหน่งแรกสุด
A.sort(...)
เรี ยงค่ากลุ่มข้อมูลจากน้อยไปมาก

ตัวแปรชนิด Dictionary
สมมุ ติว่าเราต้อ งการเก็บค่าข้อมู ลลงในตัวแปรประเภท Sequence โดยมี เงื่อ นไขเกี่ ยวกับค่าข้อมูลที่
ประกอบด้วยรหัสของข้อมูลที่กาหนดพร้อมกับค่าข้อมูลที่ตอ้ งการจัดเก็บ ตามตารางที่ 3.10 แสดงองค์ประกอบ
ของค่าข้อมูล
ลักษณะองค์ประกอบ
ชื่อทางเทคนิคใน Python
ตัวอย่างค่าข้อมูล

รหัสของข้ อมูลที่กาหนดเอง : ค่าข้ อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
Key : Value
'T100' : 'TV'

ตารางที่ 3.10 แสดงองค์ประกอบค่าข้อมูลสาหรับใช้กบั ตัวแปรชนิด Dictionary
เมื่อถูกนามาใช้ร่วมกับตัวแปรประเภท Sequence ด้วยค่าข้อมูล 1 ค่า แต่ประกอบด้วยรหัสและค่าข้อมูล
รวมกัน นอกจากนี้ยงั มีเงื่อนไขว่าการนามาใช้งานหรื ออ่านค่าข้อมูลภายในตัวแปรต้องใช้วิธีการระบุรหัสที่เรา
ใส่ลงไปพร้อมกับค่าข้อมูลแทนการใช้หมายเลขลาดับ Index ปกติที่เราคุน้ เคยกับตัวแปร Sequence ชนิด Tuple
หรื อ List พอเจอเงื่อนไขข้อหลังนี้ ก็คงไม่มีทางเลือกที่จะต้องใช้ตวั แปร Sequence ชนิด Dictionary ที่เหมาะต่อ
การลองรับค่าข้อมูลที่มีโครงสร้างพิเศษและเรี ยกใช้งานด้วยรหัสที่มาพร้อมกับค่าข้อมูล สาหรับการเขียนคาสั่ง
ของ Python ที่จะกาหนดตัวแปรให้เป็ นชนิด Dictionary จะใช้เครื่ องหมาย {} ร่ วมกับค่าข้อมูล
Key Value
a = { 't100': 'TV'
ค่าข้อมูลที่ 1

'd200': 'DVD'
ค่าข้อมูลที่ 2

'v300': 'VCD' }
ค่าข้อมูลที่ 3

แสดงการกาหนดค่าข้อมูลที่มีรหัสและค่าข้อมูลในตัวเองลงในตัวแปร a ซึ่งเป็ นชนิด Dictionary

b = a['d200'] หรื อ a.get('d200')
การอ้าง Key หรื อรหัสของค่าสาหรับการอ่านข้อมูล
แสดงวิธีใช้งานตัวแปร a เมื่อต้องการค่าข้อมูลที่เก็บไว้ภายในตัวแปร
เนื่ อ งจากตัวแปรชนิ ด Dictionary ใช้โครงสร้างค่าข้อมูลเป็ นแบบ Mutable ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
,ลบ,และแก้ไ ขค่ า ภายในตัว แปรโดยการใช้ Method ของตัว แปรชนิ ด Dictionary ช่ ว ยในการท างานตาม
คุณสมบัติต่างๆ ดังตาราง 3.11

รู ปแบบ
d.clear()
d.copy()
d.fromkeys(s,v)
d.get(k)
d.get(k,v)
d.items()
d.keys()
d.pop(k)
d.pop(k,v)
d.popitem()
d.setdefault(k,v)
d.update(a)
d.values()

คาอธิบาย
ลบกลุ่มข้อมูลภายในตัวแปร d ทั้งหมด
สาหรับการ copy กลุ่มข้อมูลในตัวแปร d ไปยังตัวแปรอีกตัวหนึ่ ง
ตรวจหาค่า key ของค่าข้อมูลที่ระบุในตัวแปร s โดยค่า key ที่ได้ เก็บไว้ในตัวแปร v
อ่านค่าข้อมูลตามค่า key ที่ระบุในตัวแปร k
อ่านค่าข้อมูลตามค่า key ที่ระบุในตัวแปร k
อ่านค่าข้อมูลและค่า key จากกลุ่มข้อมูลภายในตัวแปร d ทั้งหมด
อ่านเฉพาะค่า key ของกลุ่มข้อมูลภายในตัวแปร
อ่านค่าที่ตาแหน่ งที่ตวั แปร k ระบุ Index ของตัวแปร d และลบค่าดังกล่าวออกจาก
ตัวแปร d ด้วย
อ่านค่าที่ตาแหน่ งที่ตวั แปร k ระบุ Index ของตัวแปร d และลบค่าดังกล่าวออกจาก
ตัวแปร d ด้วย
อ่านค่าข้อมูลที่ตาแหน่งแรกสุด และลบค่าดังกล่าวออกจากตัวแปร d ด้วย
กาหนดค่าข้อมูลภายในตัวแปร d เป็ นค่า default สาหรับการอ่านค่าจาก g.get()
นาค่าในตัวแปร a ที่เป็ นชนิ ด Dictionary เช่นเดียวกับตัวแปร d ไปแก้ไขข้อมูลใน
ตัวแปร d
อ่านเฉพาะค่าของกลุ่มข้อมูลภายในตัวแปร d ทั้งหมด
ตารางที่ 3.11 Method สาหรับตัวแปรชนิด Dictionary

ต่อไปนี้เป็ นการทดลองตัวอย่างคาสัง่ ของตัวแปร Dictionary

เป็ นการใช้งานตัวแปรโดยการแก้ไขค่าภายในผ่านรหัสปั จจุบนั

ตัวอย่ าง การใช้ตวั แปร Dictionary ร่ วมกับกลุ่ม Method

ประกาศค่าข้อมูลใหม่ในตัวแปร b
นาค่าข้อมูลจากตัวแปร b เพิม่ เข้าไปในตัวแปร a

ลบค่าข้อมูลที่ใช้รหัส(Key) ที่มีค่า 100

แก้ไขค่าในตัวแปร a

ลบทุกค่าข้อมูลในตัวแปร a

สรุ ป ข้อแตกต่างของตัวแปรชนิ ด Tuple, List และ Dictionary สาหรับการเลือกนาไปใช้งานให้เหมาะสมตาม
ลักษณะของค่าข้อมูลที่นามาใช้งานร่ วมกับตัวแปรทั้ง 3 ชนิด ตามตารางที่ 3.12 ดังนี้
ชนิดตัว
แปร

Tuple
List
Dictionary

ใช้
กาหนดคีย ์
หมายเลข สาหรับ
Index
ข้อมูล





เพิ่มข้อมูล
สาหรับใช้
งานตัวแปร




แก้ไขค่า
ลบค่า ใช้โครงสร้าง ความเร็ ว
ข้อมูลขณะ ข้อมูลขณะ
การเก็บ
ในการ
ใช้งาน
ใช้งาน
ข้อมูล
ทางาน








Immutable
Mutable
Mutable

ตาราง แสดงคุณสมบัติของตัวแปรชนิด Tuple, List และ Dictionary

ชนิดตัว
แปรที่
ใช้ได้

เร็วที่สุด ทุกชนิด
กลาง ทุกชนิด
กลาง ทุกชนิด

 การใช้ โอเปอเรเตอร์ (Operator) กับตัวแปร
การพัฒนาโปรแกรม เช่น a+b,c ^2 เป็ นต้น รู ปแบบการเขียนคาสัง่ จะประกอบด้วยตัวแปรชนิ ดต่างๆ นามา
คานวณร่ วมกัน สาหรับนักพัฒนาโปรแกรมทั้งหลายจะเห็ นว่าเครื่ องหมายที่เกี่ ยวข้อ งกับการคานวณที่เป็ น
พื้นฐาน ได้แก่
รู ปแบบการเขียน
A+B
A-B
A*B
A/B หรื อ A // B
A^B
A%B
A|B
A ** B
A&B
A >> B
A << B
~A
-A

ความหมาย (กาหนด A=10,B=5)
ทาการบวกค่าในตัวแปร A และ B
นาค่าในตัวแปร A ลบกับตัวแปร B
คูณค่าในตัวแปร A และ B เข้าด้วยกัน
หารค่าตัวแปร A ด้วย B
ใช้ xor ระหว่างตัวแปร A และ B
หาค่าเศษจากการหารตัวแปร A ด้วย B
ทาการ or ระหว่างค่าในตัวแปร A และ B
ยกกาลังค่าในตัวแปร A ยกกาลังด้วย B
ทาการ and ระหว่างค่าของ A และ B
เลื่อนค่าบิตในตัวแปร A ไปทางขวาด้วย B
เลื่อนค่าบิตในตัวแปร A ไปทางซ้ายด้วย B
เป็ นการ Not กลับค่าในตัวแปร A
ค่าในตัวแปร A ติดลบ

ตัวอย่ าง
10 + 5 = 15
10 – 5 = 5
10 * 5 = 50
10/5 = 2
10 ^ 5 = 2
10 % 5 = 0
10 | 5 = 5
10 ** 5 = 100000
10 & 5 = 0
10 >> 5 = 0
10 << 5 = 320
~5
-10

เรี ยกเครื่ องหมายเหล่านั้นว่า โอเปอเรเตอร์(Operator) ลักษณะการนาเครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ไปใช้
งาน จะแบ่งตามชนิ ดของและตัวแปรและสถานการณ์ ซึ่ งบางครั้งก็เป็ นเครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์เดี ยวกันแต่
ลักษณะแตกต่างกัน ยกตัวอย่างคาสัง่ ของ Python ต่อไปนี้
กาหนดค่า 10 และ 20 ลงในตัวแปรที่เป็ นชนิด Int

ทาการ or ค่าภายในในระดับบิตของตัวแปรทั้ง a,b ด้วยเครื่ องหมาย |
แสดงผลลัพธ์ที่เกิดจากการ or ค่าของตัวแปร a และ b

ทาการเซตค่าในกลุ่มข้อมูลของตัวแปร a และ b ด้วยการ Union ด้วยเครื่ องหมาย |

จะเห็นว่า กลุ่มตัวแปร a,b,c มีการใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ | เพือ่ ทาการ or ข้อมูลในระดับบิต (Bit)
ผลลัพธ์ที่ได้ในตัวแปร c ก็เกิดจากการ or ค่าของตัวแปร a และ b คราวนี้มาดูกลุ่มตัวแปร x,y,z ที่ใช้เครื่ องหมาย
โอเปอเรเตอร์ | เช่นเดียวกับกลุ่ม a,b,c ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ เพียงแต่วา่ การใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ | กับ
ตัวแปร x,y,z ที่เป็ นตัวแปรประเภท Sequence ชนิ ด List (สามารถจัดเก็บค่าข้อมูลได้มากกว่า 1 ค่า ภายในตัว
แปร) จะอยูใ่ นรู ปของการทายูเนียนเซตทางคณิ ตศาสตร์ (Union Set) ด้วยการนากลุ่มค่าข้อมูลในตัวแปร x มาทา
การยูเนี ยนค่ากับตัวแปร y หรื อ x u y โดยเก็บผลลัพธ์ที่ได้ล งในตัวแปร z จากทั้ง 2 กรณี ของกลุ่มตัวแปร
a,b,c และกลุ่ม x,y,z ที่ใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์เดียวกัน แต่ลกั ษณะการทางานแตกตางกัน เพือ่ ความง่ายต่อ
การศึกษาการใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ของภาษา Python จะขอแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ดังนี้
1. การใช้โอเปอเรเตอร์กบั ตัวแปรชนิดตัวเลข (Numeric And Iterable Operator)
2. การใช้โอเปอเรเตอร์กบั ตัวเลขจานวนเต็มในระดับบิต (Integer Bitwise Operator)
3. เซตของข้อมูลกับการใช้โอเปอเรเตอร์ (Set Operator)
การใช้ โอเปอเรเตอร์ กับตัวแปรชนิดตัวเลข (Numeric And Iterable Operator)
การคานวณทางคณิ ตศาสตร์ นับเป็ นพื้นฐานประกอบการเขียนคาสั่ง ร่ วมกับตัวแปรหรื อ ค่าตัว เลข
โดยตรง ส่ วนใหญ่จะใช้โอเปอเรเตอร์ดา้ นการคานวณ เช่น บวก (+), ลบ(-),คูณ(*),หาร(/),ยกกาลัง(**) ฯลฯ
(กรณี ตอ้ งการทาสู ตรสมการที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทา Log, ตรี โกณมิติ ซึ่ งไม่มีโอเปอเรเตอร์รองรับการ
คานวณแบบนี้โดยตรง แต่จะใช้ผา่ นฟังก์ชนั ภายในที่เกี่ยวกับการคานวณมาตรฐานทัว่ ไป เพียงแต่เมื่อใดก็ตามที่
จะใช้ฟังก์ชนั ภายในเหล่านี้ก็อย่าลืมอ้างอิงถึงโมดูลที่ชื่อว่า Math หรื อการ Import Math ก่อนเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั
เสมอ) ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างเกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์ดา้ นการคานวณดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1

ตัวอย่ างที่ 1 จะเห็นการใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ที่มีรูปแบบการเขียนคาสั่งที่แตกต่างกัน โดยที่มี
กระบวนการคานวณเหมือนกันตามตารางด้านล่าง แสดงรู ปแบบวิธีใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์กบั การคานวณ
Numeric Operator
A=A+1
A=A*1
A=A/1
A=A-1
A = A ** 2
A =A %3

Iterable Operator
A += 1
A *= 1
A/=1
A -= 1
A **= 2
A %= 3

ตารางแสดงรู ปแบบการใช้งานเครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์สาหรับการคานวณ

รู ปแบบ
s+t
s*n
x in i
all(i)

any(i)

คาอธิบาย
ถ้าหากตัวแปร s และ t มีค่าข้อมูลที่เป็ นชนิดข้อความหรื อ Sequence จะเป็ นการเชื่อมต่อ
ระหว่างกลุ่มข้อมูลเข้าด้วยกัน
ถ้าค่าข้อมูลในตัวแปรเป็ นชนิดข้อความหรื อ Sequence จะเป็ นการเชื่อมต่อด้วยค่าข้อมูล
ของตัวแปรซ้ าๆ กันตามจานวนของตัวแปร n
นาค่าในตัวแปร I สืบค้นภายในค่าข้อมูลตัวแปร x ซึ่งผลลัพธ์จะให้ค่าเจอ(True) หรื อไม่
เจอ (Flase)
กลุ่มคาข้อมูลทุกๆ คาในตัวแปร i จาเป็ นต้องมีตรรกะเป็ นจริ ง (True) ผลลัพธ์ของฟังก์ชนั
จะได้ True เป็ นคาตอบ (เหมือนคาสัง่ if ใช้คู่กบั and)
ตัวอย่าง i=10
j=3
all([i>2,j>2])
ผลลัพธ์ True
กลุ่มคาสัง่ ข้อมูลทุกๆ ค่าในตัวแปร i ค่าใดค่าหนึ่งมีตรรกะเป็ นจริ ง (True) ผลลัพธ์ของ
ฟังก์ชนั จะได้ True เป็ นคาตอบ (เหมือนคาสัง่ if ใช้คู่กบั or)
ตัวอย่าง i=30
j=30
any([i>2,j>10])
ผลลัพธ์ True

รู ปแบบ
enumerate(i,start)

len(x)
max(i,key)
min(i,key)
rang(start,stop,step)
reversed(i)

Sorted(i, key, reverse)
sum(i,start)
****(a,…,b)

คาอธิบาย
แสดงลาดับ Index คู่กบั กลุ่มค่าข้อมูลในตัวแปร i
ตัวอย่าง i = [‘L’,’O’,’M’]
for r,v in enumerate(i):
print(r,v)
ผลลัพธ์ 0 L
1 O
2 M
อ่านจานวนตัวอักษรในตัวแปร x หรื อจานวนกลุ่มค่าตัวข้อมูลในตัวแปร x ที่เป็ นชนิด
Sequence
บอกค่า key ที่มากที่สุดในตัวแปร i ที่เป็ นชนิด Sequence
บอกค่า key ที่นอ้ ยที่สุดในตัวแปร i ที่เป็ นชนิด Sequence
ทาการนับจานวนตัวเลขโดยเริ่ มจาก Start และสิ้นสุดที่ Stop ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงค่า
ออกมา
อ่านค่ากลุ่มข้อมูลในตัวแปร i ที่เป็ นชนิด Sequence จากท้ายสุดมาหน้าสุด
ตัวอย่าง

เรี ยงค่าข้อมูลในตัวแปร i
หาค่าผลรวมในตัวแปร i ที่เป็ นชนิด Sequence
กาหนดลาดับระหว่างค่าข้อมูลที่เกิดจากกลุ่มตัวแปร a ถึง b

ตารางแสดงรู ปแบบการใช้โอเปอเรเตอร์และฟังก์ชนั สาหรับข้อมูลชนิด Sequence

ตัวอย่ างที่ 2 ทดลองพิมพ์คาสั่งการใช้สมการพีทาโกรัส รู ป004 สาหรับการคานวณหาความยาวของด้านตรง
ข้ามมุมฉาก โดยการป้อนค่า a และ b ผ่านคียบ์ อร์ด และทาการแสดงผลลัพธ์

การใช้ โอเปอเรเตอร์ กับตัวเลขจานวนเต็มในระดับบิต (Integer Bitwise Operator)
เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ ในระดับบิตมักนิ ยมนามาใช้กบั เลขฐานสอง (Binary) สาหรับการคานวณ
ทางด้านพีชคณิ ตบูลีน (Boolean) ซึ่งประกอบด้วยการ and, or, xor และ Not (Invert) เป็ นต้น เมื่อนามาเขียนเป็ น
คาสัง่ ร่ วมกับภาษา Python จะใช้เป็ นเครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์กบั ตัวแปรที่เป็ นชนิดตัวเลขจานวนเต็มดังตาราง
รู ปแบบ
i|j
i^j
i&j
i << j
i >> j
~i

คาอธิบาย
จะได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากตรรกะการ or จากค่าในตัวแปร i และ j ที่เป็ นชนิด Int
จะได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากตรรกะการ xor จากค่าในตัวแปร i และ j ที่เป็ นชนิด Int
จะได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากตรรกะการ and จากค่าในตัวแปร i และ j ที่เป็ นชนิด Int
ผลลัพธ์จากการเลื่อนค่า bit ไปทางซ้าย 1 ค่า คล้ายกับการคานวณจากสมการ i*(2**j))
ผลลัพธ์จากการเลื่อนค่า bit ไปทางขวา 1 ค่า คล้ายกับการคานวณจากสมการ i*(2**j))
จะได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากตรรกะการ Not
ตารางแสดงการใช้โอเปอเรเตอร์กบั เลขจานวนเต็มในระดับบิต

เป็ นการกาหนดรู ปแบบการคานวณทางพีชคณิ ตบูลีนของ Python เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจต่อการใช้งาน
โอเปอเรเตอร์ทางพีชคณิ ตบูลีน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อธิบายคาสัง่
a,b = 5,3
print (a|b)
print (a,b)
a |=b

<--- ทาการ or ค่าบิตของ a กับ b แล้วเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ใน a สังเกตการณ์ใช้เครื่ องหมาย

โอเปอเรเตอร์ or คู่กบั เครื่ องหมายเท่ากับ (=)
print (a)
a,b = 5,3
print (a&b)

<--- ทาการ and ค่าบิตระหว่างตัวแปร a และ b

print (a,b)
a &= b

<--- ทาการ and ค่าบิตของตัวแปร a,b แล้วเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในตัวแปร a

print (a)
print (a,b)
a=2

<--- กาหนดค่า a=2 หรื อ 0010 ฐานสอง

print (a>>1)

<--- ใช้โอเปอเรเตอร์ >> สาหรับเลื่อนค่าบิตไปทางขวาตามจานวนบิตที่ระบุ เช่น a>>1 แสดง

ถึงการเลื่อนค่าบิตไปทางขวา 1 ครั้ง

อธิบายคาสัง่
a,b = 5,3
print(a)
a >>= 1

<--- เมื่อเพิม่ เครื่ องหมายเท่ากับต่อท้ายเครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ >> เพือ่ ต้องการเก็บผลลัพธ์

ที่เกิดจากเลื่อนค่าบิตไว้ในตัวแปร a ดังนั้นค่าในตัวแปรจะเปลี่ยนไปจากค่าเดิม
print(a)
a=2
print(a<<1)

<--- ทาการเลื่อนค่าบิตในตัวแปร a ไปทางซ้ายมือ 1 ครั้ง โดยไม่เก็บผลลัพธ์ที่เกิดจากการ

เลื่อนค่าบิต
print(a)
a <<= 1

<--- เมื่อเลื่อนค่าบิตไปทางซ้าย 1 ครั้ง และให้เก็บผลลัพธ์ที่เกิดจากการเลื่อนไว้ในตัวแปร a

print(a)
a,b = 7,8
print(a^b)

<--- ทาการ xor ค่าบิตในตัวแปร a ด้วยค่าในตัวแปร b

print(a,b)
a ^= b

<--- หลังทาการ xor ในตัวแปร a กับ b จะเก็บผลลัพธ์ที่ได้ลงในตัวแปร a

print(a,b)

<--- ค่าตัวแปร a จะเปลี่ยนไปจากเดิม

เซตของข้ อมูลกับการใช้ โอเปอเรเตอร์ (Set Operator)
ใน Python มีตวั แปรประเภท Sequence ที่ประกอบด้วย Tuple,List และ Dictionary ที่มีความสามารถใน
การจัดเก็บค่าข้อมูลชนิดต่างๆ เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนลงในตัวแปรประเภท Sequence ได้
รู ปแบบ
s.add(x)
s.clear()
s.copy()
s.difference(t)
s-t
s. difference_update(t)
s-=t
s.discard(x)
s.intersection(t)
s&t
s. intersection_update(t)
s&=t
s.sclisjoint(t)
s.issubset(t)
s<=t
s.issuperset(t)
s>=t
s.poop()
s.remove(x)
s.symmetric_difference(t)
s^t
s.symmetric_difference_
update (t)
s^=t

คาอธิบาย
เพิม่ ค่าข้อมูลในตัวแปร s ด้วยค่าของตัวแปร x
ลบกลุ่มค่าข้อมูลทั้งหมดของตัวแปร s
ใช้สาหรับการ copy กลุ่มค่าข้อมูลทั้งหมดของตัวแปร s ให้กบั ตัวแปรอื่นๆ
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่มีความแตกต่างของตัวแปร s และ t โดยแสดง
ผลลัพธ์ส่วนที่แตกต่างของตัวแปร s เท่านั้น
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่มีความแตกต่างของตัวแปร s และ t โดยแสดง
ผลลัพธ์ส่วนที่แตกต่างของตัวแปร s เท่านั้นและจัดเก็บค่าผลลัพธ์ลงในตัวแปร s
ลบค่าข้อมูลในตัวแปร s ด้วยค่าข้อมูลของตัวแปร x
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่เหมือนกันของตัวแปร s และ t โดยแสดง
ผลลัพธ์ส่วนที่เหมือนกันของตัวแปร s เท่านั้น
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่เหมือนกันของตัวแปร s และ t โดยแสดง
ผลลัพธ์ส่วนที่เหมือนกันของตัวแปร s เท่านั้นและจัดเก็บค่าผลลัพธ์ลงในตัวแปร s
แสดงผลลัพธ์เป็ น True เมื่อตรวจค่ากลุ่มข้อมูลในตัวแปร s และ t ไม่มีกลุ่มข้อมูล
ใช้ร่วมกัน
แสดงผลลัพธ์เป็ น True เมื่อตรวจค่ากลุ่มข้อมูลในตัวแปร s และ t ที่เป็ นลักษณะ
subset
แสดงผลลัพธ์เป็ น True เมื่อตรวจค่ากลุ่มข้อมูลในตัวแปร s และ t ที่เป็ นลักษณะ
superset
ลบค่าข้อมูลที่ตาแหน่งท้ายสุดของตัวแปร s
ลบค่าข้อมูลในตัวแปร s ด้วยค่าข้อมูลของตัวแปร x ถ้าไม่เจอจะเกิดข้อผิดพลาดใน
กลุ่มของ Key Error
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่มีความแตกต่างของตัวแปร s และ t
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่มีความแตกต่างของตัวแปร s และ t โดยจัดเก็บ
ค่าผลลัพธ์ลงในตัวแปร s

รู ปแบบ

คาอธิบาย
เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่มีท้งั หมดของตัวแปร s และ t

s.union(t)
s|t
s.update(t)
s|=t

เป็ นฟังก์ชนั ที่แสดงกลุ่มค่าข้อมูลที่มีท้งั หมดของตัวแปร s และ t โดยจัดเก็บค่า
ผลลัพธ์ลงในตัวแปร s
ตารางแสดงรู ปแบบการใช้โอเปอเรเตอร์และฟังก์ชนั สาหรับข้อมูลชนิด Set

แต่ถา้ ต้องการนากลุ่มข้อมูลเหล่านั้นมาทางานแบบเขต ภาษา Python ก็มีฟังก์ชนั เซต (Set Function)
สาหรับทางานกับค่าในตัวแปรประเภท Sequence โดยที่ฟังก์ชนั เซตแบ่งออกเป็ น 4 ชนิดย่อย ได้แก่
1. ฟังก์ชนั ยูเนียน (Union) ใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์คือ |
2. ฟังก์ชนั อินเตอร์เซ็กชัน (Intersection) ใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์คือ &
3. ฟังก์ชนั Difference ใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ คือ 4. ฟังก์ชนั Symmetric Difference ใช้เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์คือ ^
รู ปแบบการเขียนคาสัง่ สาหรับการใช้ฟังก์ชนั เซตกับตัวแปร Python จะมีลกั ษณะตามรู ปตัวอย่าง
ด้านล่างจะแสดงผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ฟังก์ชนั เซตแต่ละชนิดร่ วมกับตัวแปร

รู ปแสดงรู ปแบบและการเขียนฟังก์ชนั เซตร่ วมกับตัวแปร
ชนิดของฟังก์ ชันเซต
Uninon
intersection
Difference
Symmetric Difference

รู ปแบบการเขียน
set(‘earth’) | set(‘mar’)
set(‘earth’) & set(‘mar’)
set(‘earth’) – set(‘mar’)
set(‘earth’) ^ set(‘mar’)

ผลลัพธ์
‘a’,‘e’, ‘h’, ‘m’, ‘r’, ‘t’
‘a’, ‘r’
‘h’,‘e’, ‘t’
‘h’, ‘m’, ‘r’, ‘t’

ตารางแสดงการใช้งานฟังก์ชนั เซตแต่ละชนิด

อธิบายคาสัง่
a='earth'
b='mar'
print(set (a) | set(b)) <--- ฟังก์ชนั เซตชนิดยูเนียน
print(set (a) & set(b)) <--- ฟังก์ชนั อินเตอร์เซ็กชัน
print(set (a) - set(b)) <--- ฟังก์ชนั ชนิด Difference
print(set (a) ^set(b)) <--- ฟังก์ชนั เซตชนิด Symmetric Difference
ตัวอย่ างที่ 2 การใช้ฟังก์ชนั เซตกับตัวแปรประเภท Sequence
สมมุติวา่ มีร้านขายของ 2 สาขา ที่มีสินค้าหน้าร้านบางรายการเหมือนกัน และบางรายการก็ต่างกัน
คราวนี้ลองมาใช้ฟังก์ชนั เซตชนิดต่างๆ ช่วยงานเกี่ยวกับสินค้า ดังนี้

 การกาหนดขอบเขตการใช้ งานตัวแปรในโมดูล
การเขียนโปรแกรมสาหรับพัฒนางานต่างๆ ด้วยภา Python มักนิ ยมเขียนกลุ่มคาสั่งต่างๆ ลงในโมดูล
(ทาการเปิ ดโมดูลใหม่ โดยการเลือกเมนู File แล้วตามด้วยการเลือกเมนู New บนจอภาพจะปรากฏหน้าจอใหม่
สาหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมา สาหรับโครงสร้างโมดูลของ Python ประกอบด้วยอะไรบ้าง ได้อธิบายไว้ในบทที่
2 ) สิ่งหนึ่งที่ตอ้ งให้ความสนใจกับการใช้งานตัวแปรในโมดูลที่เขียนคือ การกาหนดขอบเขตการใช้งานตัวแปร
ภายในโมดูล เนื่องจากโครงสร้างในโมดูลจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ตามรู ปด้านล่าง

รู ปแสดงโครงสร้างของโมดูลสาหรับเขียนคาสัง่ ต่างๆ
ส่วนที่2,3 และ 4 ของโครงสร้างโมดูล มักเป็ นส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานตัวแปรของโปรแกรม โดยส่วน
ใหญ่เรามักประกาศตัวแปรในส่ วนที่ 2 ซึ่ งจะมีขอบเขตที่ตวั แปรจะถูกเรี ยกนาไปใช้งานได้ในส่ วนที่ 3 และ 4
ของโมดูล

รู ปแสดงขอบเขตการกาหนดและเรี ยกใช้งานของตัวแปรภายในโมดูลของ Python
เขียนคาสัง่ ตามตัวอย่าง (เปิ ดโมดูลใหม่ Python Shell โดยการเลือกเมนู File เลือกเมนูยอ่ ยที่ชื่อ New)
บรรทัดที่ 1

Import math

บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6

a = 100
b = ‘แชมพู’
c = ‘2 ขวด’
def orderme():
print(‘อยากสัง่ %s เพิม่ จัง’ %b)

ในส่วนที่ 1 อ้างอิงโมดูล math
จากภายนอกมาใช้ในโมดูลนี้
สาหรับส่วนที่ 2 ได้กาหนดตัว
แปร a,b,c เพือ่ ใช้งานในโมดูลนี้
เป็ นส่วนที่ 3 สาหรับฟังก์ชนั ที่ชื่อ
orderme ซึ่งมีการเรี ยกใช้ตวั แปร
จากส่วนที่ 2 คือ b มาใช้ร่วมกับ
คาสัง่ อื่นๆ ภายในฟังก์ชนั

บรรทัดที่ 7
บรรทัดที่ 8
บรรทัดที่ 9
บรรทัดที่ 10

print(‘รหัส %d’ %a)
print(b,c)
print(‘รหัส %d สัง่ %s จานวน %s’ %(a,b,c))
orderme()

ส่วนที่ 4 ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นการ
ทางานของโปรแกรม และ
เรี ยกใช้งานตัวแปร a,b,c จาก
ส่วนที่ 2

ตัวอย่ างการเขียนคาสั่ ง

จากตัวอย่างจะเห็นได้ถึงวิธีกาหนดตัวแปรในโมดูล และวิธีเรี ยกใช้ตวั แปรที่กาหนดขึ้นในส่ วนต่างๆ
ของโมดูล ขอบเขตการใช้งานตัวแปร ในบางกรณี จาเป็ นต้องระบุคียบ์ อร์ด (Keyword) ที่ชื่อว่า Global เพิม่ เติม
ลงไปในโพรซี เจอร์ หรื อ ฟั งก์ชนั อาจจะมีการกาหนดตัวแปรแบบ Local เพื่อใช้งานเฉพาะภายในโพรซี เจอร์
หรื อฟังก์ชนั เท่านั้น สังเกตได้จากตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่ างที่ 1 แสดงวิธีกาหนดและใช้งานตัวแปรแบบ Local ในฟังก์ชนั test

อธิบายคาสัง่
a = 95

<--- กาหนดตัวแปร a ในส่วนที่ 2 ของโมดูล

def test():

<--- สร้างฟังก์ชนั test ในส่วนที่ 3 ของโมดูล
c=7
print('a = %d, c= %d' %(a,c))
<--- เป็ นจุดเริ่ มต้นเขียนคาสัง่ ต่างๆ ในส่วนที่ 4 ของโมดูล โดยบรรทัดนี้จะพิมพ์ค่าในตัวแปร a ที่

print(a)

กาหนดในส่วนที่ 2
test()

<--- เรี ยกฟังก์ชนั test มาใช้งาน

print(a)

<--- พิมพ์ค่าตัวแปร a ที่กาหนดในส่วนที่ 2

จากตัวอย่างที่ 1 จะเห็นว่าในฟั งก์ชนั test มีการกาหนดตัวแปรภายในที่ชื่อ c สาหรับใช้งานเฉพาะใน
ฟังก์ชนั เท่านั้น และในฟังก์ชนั นี้ก็ยงั ใช้งานตัวแปร a ของโมดูลนี้ โดยการพิมพ์ค่าตัวแปร a ด้วยคาสัง่ print
ตัวอย่ างที่ 2 แสดงการกาหนดตัวแปรแบบ Local ในฟั งก์ชนั test ที่มีชื่อตัวแปร a ของโมดูล และ ตัวแปรชื่อ a
ของฟังก์ชนั test เหมือนกัน เพือ่ ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

อธิบายคาสัง่
a=85

<--- กาหนดตัวแปร a ในส่วนที่ 2 ของโมดูล

def test():

<--- สร้างฟังก์ชนั test ในส่วนที่ 3 ของโมดูล
c=3
a=65

<--- กาหนดตัวแปรภายในที่ชื่อ a และ c ที่ใช้เฉพาะในฟังก์ชนั นี้เท่านั้น ซึ่งตัว
แปรภายใน a ที่กาหนดในฟังก์ชนั นี้ จะไม่ใช่ตวั เดียวกันกับตัวแปร a ของ
โมดูลที่ประกาศในส่วนที่ 2

print(a,c) <--- พิมพ์ค่าตัวแปร a และ c ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ตัวจะใช้งานเฉพาะฟังก์ชนั นี้เท่านั้น
print(a) <--- จุดเริ่ มต้นของคาสัง่ ในโปรแกรมนี้ จะทาการพิมพ์ค่าในตัวแปร a ของโมดูล
test() <--- เรี ยกฟังก์ชนั ในส่ วนที่ 3 ของโมดูลนี้
print(a)
จากตัวอย่างที่ 2 การกาหนดตัวแปรที่ชื่อ a จะมี 2 ตัวแปรโดยตัวแปร a ตัวแรกจะถูกกาหนดในส่วนที่ 2
ของโมดูล ซึ่งมีขอบเขตการใช้งานตัวแปรตัวนี้ได้ทุกที่ในโมดูลนี้ ตัวแปร a ตัวที่สองถูกกาหนดภายในฟั งก์ชนั
test ได้มีการตั้งชื่อตัวแปรซ้ ากับตัวแปร a ตัวแรก ภายในฟั งก์ชนั test เมื่อมีการเรี ยกใช้ตวั แปรที่ชื่อ a ฟั งก์ชนั
test จะเรี ยกใช้ตวั แปรภายใน a ตัวที่สองเสมอ
ตัวอย่ างที่ 3 แสดงการใช้ตวั แปร a ของโมดูล ร่ วมกับฟังก์ชนั test โดยใช้คียเ์ วิร์ด Global

รู ปแสดงข้อความผิดพลาดที่เกิดจากการนาตัวแปร a ของโมดูลมาใช้คานวณภายในฟังก์ชนั test
อธิบายคาสั่ ง
a=85 <--- กาหนดตัวแปร a ในส่วนที่ 2 ของโมดูลนี้
def test(): <--- สร้างฟังก์ชนั test ในส่วนที่ 3 ของโมดูลนี้
a = a + 55

<--- เรี ยกใช้ตวั แปร a ของโมดูลมาทาการคานวณในฟังก์ชนั test

print(a)
print(a)
test()
print(a)

<--- จุดเริ่ มต้นของคาสัง่ ในโมดูลนี้ ซึ่งอยูใ่ นส่วนที่ 4
ผลลัพธ์จากการทางานของโปรแกรมในตัวอย่างที่ 3 จะเกิด Error
ดังที่ปรากฏในรู ปด้านบน ในฟังก์ชนั test บรรทัดที่เป็ นการ
คานวร a = a + 85

บทที่ 4
การตรวจสอบเงื่อนไข
ลองนึกภาพการใช้งานโปรแกรมสมัครสมาชิกร้านกาแฟ
ที่ในช่องอายุของสมาชิกมีความ
จาเป็ นต้องกรอกจานวนตัวเลขเท่านั้น เพือ่ นาไปจัดเก็บลงบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ดูแล้วก็น่าจะเป็ นการ
ใช้งานที่ราบรื่ นตามขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมทัว่ ไป แต่เผอิญผูใ้ ช้งานมันถือไปนิด หนึ่งป้ อนเป็ นค่า a7
ลงในช่องอายุ ลูกค้าก็รีบๆ เพลงให้ผใู ้ ช้งานรี บทางานให้เสร็ จผูใ้ ช้งานจึงไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทีก่ รอกไว้บนจอภาพก่อนทาการบันทึกลงในฐานข้อมูล คิดดูวา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับข้อมูลในช่องอายุ ที่
ต้องเป็ นตัวเลข
ถ้าโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมไว้ดีก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลตามช่องกรอกข้อมูลว่า
ถูกต้องหรื อเปล่า แล้วแจ้งเตือนผูใ้ ช้งานให้แก้ไขให้ถูกต้องจะเห็นว่าพื้นฐาน 1 ในการเขียนโปรแกรมไม่วา่
จะเขียนด้วยภาษาใดหรื อแม้แต่ภาษา python ก็จะต้องมีคาสัง่ ตรวจสอบเงื่อนไขเพือ่ นามาใช้แก้ไขปั ญหา
ตามที่ยกตัวอย่างโปรแกรมร้านกาแฟกับการป้อนอายุเป็ นต้นซึ่งส่วนใหญ่คาสัง่ ตรวจเงื่อนไขวง ได้ (python
conditional branching) มักจะใช้เป็ นคาสัง่ If ( If statement) โดยจะมีวธิ ีการเขียนตามรู ปแบบดังนี้
If เงื่อนไข :

{

ชุดคาสัง่
ทาเมื่อตรงกับเงื่อนไข

else :

{

ชุดคาสัง่
ทากรณี ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไข

คาว่า “เงื่อนไข” ที่เห็นในรู ปแบบของคาสัง่ if (ซึ่งส่วนใหญ่ Python จะเรี ยกว่า Comparson) ข้างต้น พูดง่ายๆ
ก็คือการเปรี ยบเทียบสิ่งที่ตอ้ งการตรวจสอบนัน่ เอง เช่น ค่าในช่องอายุ == ตัวเลขอย่างเดียว (จากตัวอย่างที่เล่า
เรื่ องในตอนต้นของบทนี้ เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขสาหรับการตรวจสอบช่องอายุ) หรื อต้องการตรวจค่าใน
ตัวแปร a มีค่าตัวเลขเกิน 1500 หรื อเปล่า วิธีเขียนเงื่อนไขเพือ่ ตรวจสอบคือ a > 1500 ลงในคาสัง่ if หลังจาก
การทดสอบตามเงื่อนไขที่ระบุ คาสัง่ if จะบอกผลลัพธ์ที่ได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ผลลัพธ์เป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อค่าที่เป็ นจริ ง (True)
2. ผลลัพธ์ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ตรวจสอบหรื อได้ผลเป็ นเท็จ (False)

ผลลัพธ์ เป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อค่าที่เป็ นจริง (True)

a=5
ชุดคาสัง่ ที่จะทางาน
เมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง

if a > 4
print (‘ใช้ค่าใน a มากกว่า 4’ )

หลังการทดสอบปรากฏว่า a มีค่า
มากกว่า 4 เงื่อนไขที่ทดสอบเป็ นจริ ง

else
Print(‘ค่าใน a น้อยกว่า 4’)
แสดงการทดสอบเงื่อนไขของตาสัง่ if และชุดคาสัง่ ที่ตอ้ งทางานเมื่อเงื่อนไขเป็ นจริ ง
ผลลัพธ์ ไม่ ตรงกับเงื่อนไขที่ตรวจสอบหรื อได้ ผลเป็ นเท็จ (False)

a=0
ผลทดสอบที่ไม่
ตรงตามเงื่อนไข

If

a>4:

ทาการตรวจสอบค่า a ด้วยเงื่อนไข a > 4

Print(‘ใช้ค่าใน a มากกว่า 4’)
else :
print(‘ค่าของ a น้อยกว่า 4’)

ชุดคาสัง่ ที่ตอ้ งทางานเมื่อผลทดสอบ
ไม่ตรงตามเงื่อนไข a = 4

แสดงเส้นทางการทดสอบเงื่อนไขที่เป็ นเท็จ และเริ่ มกระบวนการทางานในชุดคาสัง่ หลังคาสัง่ else ซึ่งเป็ น
พื้นที่ของกลุ่มคาสัง่ เมื่อการทดสอบเป็ นเท็จ
เมื่อมองดูรูปแบบการสร้างเงื่อนไขเช่น a > 4 จะมีการใช้เครื่ องหมายทางด้าน Operator สาหรับการ
เปรี ยบเทียบ (comparison มาประกอบร่ วมกับค่าข้อมูลที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบในที่น้ ีคือตัวแปรและตัวเลข 4
สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่าในตัวแปร a มากกว่าค่าตัวเลข 4 หรื อไม่) ลักษณะของการเลือกใช้
เครื่ องหมาย Operator สาหรับการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบดังนี้
1. เครื่ องหมายสาหรับเปรียบเทียบหาค่าข้ อมูลที่เท่ ากัน ( Equality comparison operation) เช่น a==
10, B== c ฯลฯ จะใช้เครื่ องหมายเท่ากับ ( แต่เขียน 2 ครั้งติดกันตามตัวอย่าง)ในการสร้างเงื่อนไข
2. เครื่ องหมายในการเปรียบเทียบค่าข้ อมูลที่ไม่ เท่ ากัน (Not Equality comparison operation) จะใช้ !
= รวมกับค่าข้อมูลที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบเช่น a!=10 (ค่าข้อมูลในตัวแปร a ไม่เท่ากับค่าตัวเลข 10 ใช่หรื อไม่
เป็ นต้น

3. เครื่ องหมายเปรียบเทียบค่าข้ อมูลมากกว่าหรื อน้ อยกว่า (Greater Than and Less Than Comparison
Operation) ใช้เครื่ องหมาย > (มากกว่า), < (น้อยกว่า), >= (มากกว่าหรื อเท่ากับ), <= (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ)
4. Not กับการทาหน้ าทีใ่ นการเปรียบเทียบ (Not Comparition operation) โอเปอเรเตอร์น้ ีเหมาะกับ
การนามาใช้งานกับค่าข้อมูลที่เป็ น True หรื อ False ด้วยการทางานของ โอเปอเรเตอร์ not จะเปลี่ยนค่าข้อมูล
ไปในทางตรงกันข้ามเช่นถ้าค่าในตัวแปร A มีค่าเป็ น True เมื่อนา โอเปอเรเตอร์ not มาใช้กบั ตัวแปร a หรื อ
not a ผลลัพธ์จะได้ค่า false ด้วยเหตุน้ ีถา้ ข้อมูลที่จะนามาใช้กบั โอเปอเรเตอร์ not ต้องมี2สถานะเสมอคือ
True และfalse
จะเห็นได้วา่ ลักษณะการใช้โอเปอเรเตอร์การเปรี ยบเทียบของภาษา Python จะมีการใช้งานเหมือน
ภาษาโปรแกรมอื่นๆตามมาตรฐานทัว่ ไปจึงง่ายต่อการเรี ยนรู ้รูปแบบการเขียนและการทางาน

โอเปอเรเตอร์
==
>
>=
<
<=
!=
not

ตารางสรุปการใช้ เครื่ องหมายโอเปอเรเตอร์ เปรียบเทียบ
ความมาย
ตัวอย่ าง
ผลลัพธ์
เท่ากับ
A == 10
จะได้ค่า True ก็ต่อเมื่อตัวแปร A มี
ค่าเป็ น 10 เท่านั้น
มากกว่า
A>3
ถ้าค่าข้อมูลในตัวแปร A มีค่าตั้งแต่
4 ขึ้นไปจะได้ผลลัพธ์เป็ น True
มากกว่าหรื อเท่ากับ
A >=3
ผลลัพธ์จะเป็ น True ตั้งแต่ค่าในตัว
แปรมีค่าเป็ น 3 ขึ้นไป
น้อยกว่า
A<2
จะเป็ น True เมื่อค่าข้อมูลในตัวแปร
A มีค่าเป็ น 1 หรื อน้อยกว่า 1 เสมอ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
A <= 2
เมื่อไรค่าข้อมูลในตัวแปร A มีค่า
เป็ น 2
ไม่เท่ากับ
A! = 10
จะได้ผลลัพธ์เป็ น True ตราบใดที่
ค่าข้อมูลใน A ไม่เท่ากับ 10
ตรวจค่าตรงกันข้ามระหว่าง Not A
True กับ False

ทดลองเขียนคาสัง่ และสังเกตผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานตามตัวอย่างต่อไปนี้ใน Python Shell
ตัวอย่ างที่ 1 โอเปอเรเตอร์เปรี ยบเทียบสาหรับทดสอบค่าที่เท่ากัน
>>> a=100
>>> b=50
>>> a==b
ตรวจค่าในตัวแปร a และ b เท่ากันหรื อไม่
>>> b=100
แก้ไขค่าใน b เป็ น 100
>>> a==b
ตรวจค่าใดตัวแปรทั้ง 2 ตัวอีกครั้ง
>>> a='TV'
>>> b='VCD'
>>> a==b
>>> b='tv'

>>> a==b
น่าแปลกที่ TV ตัวอักษรตัวใหญ่ในตัวแปร a ไม่เท่ากับ tv ของตัวแปร b เนื่องจากเป็ นจาก
>>> b='TV'
เป็ นการเปรี ยบเทียบด้วยรหัส ASCll หรื อ Unicode ของตัวอักษร
>>> a==b
>>> a=['TV SONY','TV LG']
>>> a==b
>>> print(a[0])
>>> a[0]==b
>>> print(a[0][:2])
ตัดคาว่า TV จาก TV SONY ซึ่งได้จากตัวแปร a [0]
>>> a[0][:2]==b
นาคาว่า TV ใน a[0] [:2] มาเปรี ยบเทียบกับตัวแปร b
ตัวอย่ างที่ 2 โอเปอเรเตอร์เปรี ยบเทียบมากกว่าและน้อยกว่า
>>>a = input
(‘ป้อนค่าตัวเลขอะไรก็ได้’)
>>>a = int(a)
>>>a > 50
>>>a = ‘d’
>>>b = ‘D’
>>>a > b

แปลงค่าในตัวแปรที่รับค่าจากฟังก์ชนั Input (ซึ่งจะเป็ นข้อมูลชนิด String เสมอ) ให้เป็ น
ตัวเลขชนิดจานวนเต็มหรื อ Integer ผ่านฟังก์ชนั แปลงชนิดที่ชื่อ Int
ตรวจค่าในตัวแปร a มีค่ามากกว่า 50 หรื อเปล่า
ตรวจค่าในตัวแปร a และ b ด้วยโอเปอเรเตอร์ > (มากกว่า) กระบวนการเปรี ยบเทียบจะนาค่า
‘d’ ตัวอักษรตัวเล็ก และ ‘D’ ตัวอักษรตัวใหญ่ไปถอดเป็ นรหัส ASCll หรื อ Unicode แล้วนา
รหัสมาเปรี ยบเทียบกัน

>>> a = ‘ปลาทู’
>>> b = ‘ปลาทู’
>>>a > = b
ภาษาไทยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่ องตัวอักษรเล็กหรื อใหญ่
>>>a = ‘PASSWORD’
>>>b = ‘password’
>>>a >= b
ใช้ฟังก์ชนั Lower แปลงค่าตัวอักษรในตัวแปร a ให้เป็ นตัวอักษรตัวเล็ก
>>>a.lower() >= b
ทั้งหมด แล้วค่อยนาไปเปรี ยบเทียบกับตัวแปร b
>>>a = 1
>>>a < 2
ค่าในการเปรี ยบเทียบคือ 1 < 2
>>>a = 2

>>> a < 2
>>> a <= 2
>>> a = 1
>>> a > 2
>>> a = 2
>>> a > 2
>>> a >= 2

ค่าที่ใช้ทดสอบคือ 2 < 2
ลองใหม่กบั การใช้ <= ด้วยค่า 2<=2
ทดสอบค่ามากกว่าด้วย 1 > 2
ดูการทดสอบเมื่อ a มีค่าเป็ น 2 ด้วย 2 > 2
เมื่อใช้ >= กับค่า 2 >= 2 อะไรจะเกิดขึ้น

ตัวอย่ างที่ 3 โอเปอเรเตอร์เปรี ยบเทียบกับการทดสอบค่าที่ไม่เท่ากัน
>>> a='TV'
>>> b='tv'
>>> a!=b
TV ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไม่เท่ากับ tv ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใช่หรื อไม่
>>> a=10
>>> b=7
>>> a!=b
10 ไม่เท่ากับ 7 ใช่ไหม

ตัวอย่ างที่ 4 โอเปอเรเตอร์เปรี ยบเทียบกับ Not
>>> a=True
>>> not a
>>> b=False
>>> a==b
เปรี ยบเทียบค่าใน a และ b
>>> not a==b
>>> 10>7
>>> not 10>7

ใช้ not a สาหรับกลับค่าใน a จาก True ให้เป็ น False แล้วค่อยนาไปเปรี ยบเทียบกับ b
ผลลัพธ์จากการเปรี ยบเทียบจะได้ True เพราะเงื่อนไข 10>7 เป็ นจริ ง
กระบวนการจะเริ่ มจากการเปรี ยบเทียบ 10 > 7 เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์จากการ
เปรี ยบเทียบก่อน ซึ่งในที่น้ ีจะได้ True แล้วทาการเพิม่ Not สาหรับกลับค่าผลลัพธ์
ที่ได้ให้เป็ นค่าตรงกันข้าในที่น้ ีคือจาก True ไปเป็ น False

หลังจากทาความเข้าใจการกาหนดเงื่อนไขด้วย Operator ด้านการเปรี ยบเทียบเมื่อต้องนานัน่ ไข่มา
ประกอบการเขียนร่ วมกับคาสัง่ If โดยผลลัพธ์ของคาสัง่ if มีมี 2 สถานะเมื่อตรวจสอบตรงตามเงื่อนไขจะได้
สถานะเป็ น True และได้สถานะเป็ น false เมื่อการตรวจสอบไม่ตรงตามเงื่อนไขซึ่งจะมีการระบุการกระทา
สาหรับแต่ละสถานะของผลลัพธ์ตามโครงสร้างของคาสัง่ If แต่งรู ปแสดงเส้นทางการกระทาของผลลัพธ์ที่
เกิดจากการตรวจสอบเงื่อนไข(ภายใต้โครงสร้างของคาสัง่ If จะมีวธิ ีกาหนดพื้นที่ยอ่ ยโดยแบ่ง indent ของ
คาสัง่ ย่อย ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เกี่ยวกับการกาหนดกลุ่มคาสัง่ ย่อยภายใต้คาสัง่ หลัก)
การเข้าถึงพื้นที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยภายใต้คาสัง่ If ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 2 พื้นที่คือพื้นที่ของกลุ่มคาสัง่
ย่อยเมื่อผลลัพธ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขมีสถานะเป็ นจริ ง ( True) และพื้นที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยที่จะทางาน
ได้ก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบเงื่อนไขไม่ตรงตามที่กาหนดของเงื่อนไขหรื อได้สถานะเป็ นเท็จ (False) คาสัง่ If
เมื่อต้องนาคาสัง่ If มาใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรม python จะมีรูปแบบที่นกั พัฒนาโปรแกรม
นิยมเขียนอยู่ 4 รู ปแบบ ตามเหตุการณ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขดังนี้ที่มนั คิด
1. การใช้คาสัง่ If ตรวจสอบเงื่อนไขและทางานกลุ่มคาสัง่ ย่อย เมื่อการตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นจริ ง (
True) เท่านั้น
2. การใช้คาสัง่ If ร่ วมกับ elif สาหรับตรวจสอบเงื่อนไขและทากลุ่มคาสัง่ ย่อย เมื่อผลลัพธ์การ
ตรวจสอบเป็ นจริ ง ( True) เท่านั้น
3. การใช้คาสัง่ If ทีม่ ีลกั ษณะการตรวจสอบเงื่อนไขแบบสอนกัน (Nested)
4. การใช้คาสัง่ If ร่ วมกับคาสัง่ else

เส้ นทางการทางานเมื่อการตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นจริง( True)
a = 10
if
a = = 10:
พืน้ ที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยจะทางานเมื่อเงื่อนไขที่ตรวจสอบ
ตรงตามเงื่อนไขหรื อมีสถานะเป็ น True
else :
พืน้ ที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยจะทางานก็ต่อเมื่อการตรวจสอบไม่
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยมีสถานะเป็ น False
print(‘พิมพ์ค่าของ a = %d’ %a)
print(‘ค่าของ b= ‘%d’ %b)
เส้ นทางการทางานของคาสั่ ง If เมื่อการตรวจสอบเป็ นเท็จ Fasle
a=1
if
a = = 10:
พืน้ ที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยจะทางานเมื่อเงื่อนไขที่ตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขหรื อมีสถานะเป็ น True
else :
พืน้ ที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยจะทางานก็ต่อเมื่อการตรวจสอบไม่
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยมีสถานะเป็ น false
print(‘พิมพ์ค่าของ a = %d’ %a)
print(‘ค่าของ b= ‘%d’ %b)

การใช้ คาสั่ ง if ตรวจสอบเงื่อนไข และทางานกลุ่มคาสั่ งย่ อย เมื่อการตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นจริง ( True)
เท่ านั้น
การใช้คาสัง่ If ตรวจสอบเงื่อนไข และทางานกลุ่มคาสัง่ ย่อย เมื่อการตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นจริ ง (
True) เท่านั้น
a = 10
if a == 10:
พืน้ ที่กลุ่มคาสัง่ ย่อยเมื่อตรวจสอบเงื่อนไข ตรงตามที่
กาหนดในคาสัง่ If หรื อมีสถานะจริ ง (True)
ทดลองพิมพ์การใช้ if ตามรู ปแบบที่ 1 ลงในโมดูลของ Python (ใน Python shell เลือกเมนู file คลิก
เมนูยอ่ ยที่ชื่อว่า New เพือ่ เปิ ดโมดูลของ Python)
a = {'STV50' : 'TV SONY 50 นิ้ว', 'LG100' : 'TV LG', 'SCD' : 'VCD SONY', 'TDVD' :
'SAMSUNG DVD'}
b = input('ป้อนรหัสสินค้า TV SONY : ')
if a[b] == 'TV SONY 50 นิ้ว':
print('ยังมีสินค้า TV SONY ในโกดัง 10 เครื่ อง')
print('\n ต้องการเบิกติดต่อฝ่ ายคลัง')
b = input('ป้อนรหัสสินค้า VCD SONY : ')
if a[b] == 'VCD SONY':
print('สินค้าอยูร่ ะหว่างจัดส่งมายังโกดัง')
print('\n อีก 2 วันจะมาถึง สามารถส่งของ')
print('\n ล่วงหน้าได้เลย')

การใช้ คาสั่ ง if ร่ วมกับ elif สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไขและการทางานกลุ่มคาสั่ งย่ อย เมื่อผลลัพธ์ การ
ตรวจสอบเป็ นจริง (True)
มีรูปแบบการเขียน ดังนี้
A = 10
If a == 10:
ทาคาสัง่ ย่อยในพื้นที่น้ ีเมื่อค่าในตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 10
Elif a == 100:
ทาคาสัง่ ย่อยในพื้นที่น้ ีเมื่อค่าของตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 100
Ekif a > 200:
ทาคาสัง่ ย่อยในพื้นที่น้ ีเมื่อค่าของตัวแปร a มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 200
Elif a < = 0 :
ทาคาสัง่ ย่อยในพื้นที่น้ ีเมื่อค่าในตัวแป a น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0
ถ้าหากมีโจทย์ที่ตอ้ งการตรวจค่าในตัวแปร a โดยมีเงื่อนไขและการกระทาเมื่อการตรวจสอบ
เงื่อนไขเป็ นจรองที่แตกต่างกัน ดังเช่นตัวอย่างข้างต้น การตรวจสอบค่าในตัวแปร a จะมีถึง 4 ครั้ง สัง่ เกตจาก
การใช้คาสัง่ if และ elif ตรวจสอบเงื่อนไขและมีการทางานของกล่มคาสัง่ ย่อยของใครของมัน เมื่อผลลัพธ์

การตรวจสอบมีสถานะเป็ นจริ ง จานวนของคาสัง่ if + elif ก็คือ จานวนของความต้องการที่ตรวจสอบค่าใน
ตัวแปร a นัน่ เอง
เส้ นทางลาดับการตรวจสอบค่าในตัวแปร a
เส้ นทางลาดับการตรวจสอบค่าในตัวแปร a
เมื่อผลการทดสอบเป็ นเท็จทั้งหมด
เมื่อผลการทดสอบเป็ นจริง
a=9
a = 100
if a == 10:
if a == 10:
Print('a มีค่าเป็ น 10 จริ ง')
print('a มีค่าเป็ น 10')
elif a == 100:
elif a == 100:
Print('a มีค่า')
print('a มีค่า 100')
elif a >= 200:
elif a >= 200:
print('มีค่ามากกว่า 200')
print('a มีค่ามากกว่า 200')
print('จบขั้นตอนการตรวจค่า a')
print('จบการทดสอบ')
print('ทาคาสัง่ อื่นๆ ต่อไป')
print('ทาคาสัง่ อื่นๆ ')
ด้านซ้ายแสดงลักษณะการทางานของรู ปแบบการเขียนคาสัง่ if + elif เมื่อผลลัพธ์การตรวจสอบเป็ น
เท็จทั้งหมด และทางด้านขวาแสดงการทางานเมื่อการตรวจสอบค่าในตัวแปร a มีผลลัพธ์การตรวจสอบมี
สถานะเป็ นจริ ง และได้มีการกระทาของกลุ่มคาสัง่ ย่อยของคาสัง่ if หรื อ elif นั้น
เพือ่ ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจจึงกาหนดลาดับการตรวจสอบในแต่ละคาสัง่ if และ elif ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยโครงสร้างการเขียนจะเริ่ มต้นด้วยคาสัง่ ตรวจสอบแรกสุดคือ คาสัง่ if และเมื่อต้อง
เพิม่ คาสัง่ ตรวจสอบถัดไปให้ใช้คาสัง่ elif จึงจะถือว่าเป็ นคาสัง่ ตรวจสอบตามรู ปแบบในหัวข้อที่ 2 นี้
ทดลองการใช้คาสัง่ if + elif ลงในโมดูลของ Python (บนจอภาพ Python Shell เลือกเมนู file เลือก
เมนูยอ่ ย New เพือ่ ทาการเปิ ด Python โมดูล)
import time
ทาการอ้างอิงโมดูลมาตรฐานเกี่ยวกับฟังก์ชนั เวลาหรื อ time มาใช้ในโมดูลนี้
loadtime=time.localtime()
สร้างตัวแปรชื่อ loadtime เพือ่ อ่านวัน เวลาจาระบบปฏิบตั ิการ
loadhour=loadtime.tm_hour
สร้างตัวแปรที่ชื่อ loadhour สาหรับอ่านชัว่ โมงปั จจุบนั มาใช้งาน
print('ขณะนี้เวลา')
print(loadhour)
if loadhour<7:
ตรวจสอบตารางเวลาสาหรับกิจกรรมประจาวัน
print('ยังไม่ตื่น')
elif loadhour<9:
print('อาบน้ า ทานข้าว')

elif loadhour<16:
print('ทางาน')
elif loadhour<19:
print('กลับบ้าน ทานข้าว')
elif loadhour<21:
print('ดูทีวรี ายการสุดโปรด')

การใช้ คาสั่ ง if ที่มีลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไขแบบซ้ อนกัน (Nested)
การเขียนคาสัง่ if แบบ Nested ฟังดูแล้วน่าจะเป็ นการเขียนอะไรที่ตอ้ งแปลกแตกต่างจากรู ปแบบ
การเขียนคาสัง่ ในข้อที่ 1 และ 2 อย่างแน่นอน แต่ความเป็ นจริ งก็คือ การเขียนคาสัง่ แบบ Nested เป็ นการใช้
คาสัง่ if ซ้อนภายในกลุ่มคาสัง่ ย่อยของคาสัง่ if แรกเท่านั้นเอง ประโยชน์ของการเขียนคาสัง่ if แบบ Nested
ก็เพือ่ ที่จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขย่อยลึกลงไป ยกตัวอย่าง หากคาในตัวแปร a มีขอ้ มูลเกี่ยวกับทีวโี ซนี่ (TV
Sony), ทีวแี อลจี(TV LG), ทีวโี ตชิบา(TV Toshiba), ทีวซี มั ซุง(TV Samsung), วีซีดีโซนี่ (VCD Sony), วีซีดี
แอลจี(VCD LG) เป็ นต้น เราจะใช้คาสัง่ if สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไข สาหรับการแบ่งประเภทของข้อมูล
ในตัวแปร a ออกเป็ น 2 ประเภท หรื อ 2 คาสัง่ if ประกอบด้วย ประเภททีวแี ละประเภทวีซีดี ตามรู ปแบบการ
เขียนคาสัง่ ต่อไปนี้
a = ['tv sony','tv lg', 'tv toshiba', 'tv samsung', 'vcd sony', 'vcd lg']
if a[1][:2]== 'tv:':
พื้นที่กลุ่มคาสัง่ ย่อยจะทางานก็ต่อเมื่อค่าในตัวแปร a[1][:2] เป็ นประเภททีวีเท่านั้น

elif a[1][:3]=='vcd':
พื้นที่กลุ่มคาสัง่ ย่อยจะทางานเมื่อผลการตรวจสอบค่าในตัวแปร a[1][:3] เป็ นประเภทวีซีดีเท่านั้น
การใช้คาสัง่ if ตรวจสอบเงื่อนไขเพือ่ แยกประเภทของข้อมูลในตัวแปร a นับเป็ นการกรองข้อมูล
ชั้นที่ 1 ด้วยคาสัง่ if คราวนี้ลองมาเพิม่ การตรวจสอบเงื่อนไขย่อยด้วยคาสัง่ if เพิม่ ลงในพื้นที่กลุ่มคาสัง่ ย่อย
ของแต่ละคาสัง่ if ในชั้นที่ 1 เพือ่ ตรวจสอบค่าข้อมูลเฉพาะ ยกตัวอย่าง ต้องการตรวจสอบหาค่าในตัวแปร a
ที่ตรงกับคาว่า ‘tv lg’ โดยที่ค่าดังกล่าวจะตรงกับ a[1] (เนื่องด้วยตัวแปร a เป็ นชนิด Sequence แบบ List ซึ่ง
ต้องใช้หมายเลขอ้างอิงข้อมูลภายในของตัวแปร a อ่านรายละเอียดตัวแปรชนิดนี้ได้ในบทที่ 3) ซึ่งจะมี
รู ปแบบการเขียนคาสัง่ if เพิม่ เติมซ้อนลงในกลุ่มคาสัง่ ย่อยของคาสัง่ if ในชั้นที่ 1 ดังต่อไปนี้
a = ['tv sony','tv lg', 'tv toshiba', 'tv samsung', 'vcd sony', 'vcd lg']
if a[1][:2]== 'tv:':
ตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคาสัง่ if ในชั้นที่ 1 เพือ่ แยก
ประเภทค่าในตัวแปร a เป็ นประเภททีวี
b = a[1]
if b == 'tv sony':
print('ค่าในคัวแปร b คือ tv sony')
if b == 'tv lg':
print('ค่าในตัวแปร b คือ tv lg')
if b == 'tv toshiba':
print('มีค่า tv toshiba ในตัวแปร b')
if b == 'tv samsung':
print('ในตัวแปร b มีค่า tv samsung ')
elif a[1][:3] == 'vcd':
b = a[1]
if b == 'vcd sony':
print('ค่าในตัวแปร b มี vcd sony เก็บไว้ภายใน')
if b == 'vcd lg':
print('มีค่า vcd lg ในตัวแปร b')

พืน้ ที่กลุ่มคาสัง่ ย่อยของการ
ตรวจสอบเงื่อนไขประเภททีวี

พืน้ ที่กลุ่มคาสัง่ ย่อยของการตรวจสอบ
เงื่อนไขเมื่อตัวแปร a[1] เป็ นประเภทวีซีดี

จากรู ปแบบการเขียนคาสัง่ ที่เห็นในตัวอย่าง จะใช้คาสัง่ if ซ้อนกันเป็ นชั้นๆ โดยการตรวจสอบ
เงื่อนไขจะมีลาดับจากคาสัง่ if ชั้นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย a[1][:2] == ‘vcd’ ภายใต้เงื่อนไขแรกคือ
a[1][:2] == ‘tv’ หรื อการตรวจข้อมูลสาหรับกลุ่มทีวี จะมีคาสัง่ if ย่อยเป็ นชั้นที่ 2 อีก 4 คาสัง่ สาหรับการ
ตรวจสอบเฉพาะค่าข้อมูลของตัวแปรจริ ง เช่น ค่าใน b (ซึ่งรับค่าโอนถ่ายมาจากตัวแปร a[1]) มีคา่ เท่ากับ ‘tv
lg’ ใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ก็ทาคาสัง่ ย่อยของคาสัง่ if b == ‘tv lg’ คือทาคาสัง่ print(‘ค่าในตัวแปร b คือ tv lg’)
ตามรู ปแบบการใช้คาสัง่ if ดังที่อธิบายไว้เป็ นวิธีการใช้คาสัง่ if แบบ Nested สาหรับการตรวจสอบ
เงื่อนไขในเชิงลึก
เส้ นทางลาดับการตรวจสอบเงื่อนไขเชิงลึกด้ วยคาสั่ ง if แบบ Nested
a = ['tv sony', 'tv lg', 'tv lg', 'tv to shiba',...]
if a[1][:2] == 'tv':
คาสัง่ if ชั้นที่ 1 ที่มีคาสัง่ if ย่อยอีก 4 คาสัง่ ภายใน
b = a[1]
การตรวจสอบเงื่อนไขมีสถานะเป็ นจริ ง
if b == 'tv sony':
print('ค่าในตัวแปร b คือ tv sony')
if b == 'tv lg':
print('ค่าในตัวแปร b คือ tv lg')
if b == 'tv toshiba':
print('มีค่า toshiba ในตัวแปร b')
if b == 'tv samsung':
print('.....')
elif a[1][:3] == 'vcd':
b = a[1]
if b == 'vcd sony':
print('........')
if b == 'vcd lg':
print('........')
print('จบการตรวจสอบ')

ทดลองพิมพ์การใช้คาสัง่ if แบบ Nested ลงในโมดูลของ Python
a = 100
if a < 40:
if a == 25:
print('a มีค่าเท่ากับ 25')
if a == 30:
print('a มีค่าเท่ากับ 30')
elif a > 80:
if a == 50:
print('a มีค่าเท่ากับ 50')
if a == 100:
print('a มีค่าเท่ากับ 100')

การใช้ คาสั่ ง If ร่ วมกับคาสั่ ง else
พื้นฐานการทางานของคาสัง่ If มีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตามที่กาหนด และต้องมีการตอบสนอง
ต่อผลลัพธ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขในพื้นที่กลุ่มคาสัง่ ย่อย เมืองเงื่อนไขเป็ นไปตามที่กาหนดหรื อมีสถานะ
ที่เป็ นจริ ง ( True) แต่ถา้ หากต้องการเพิม่ พื้นทีก่ ลุ่มคาสัง่ ย่อยกรณี ผลลัพธ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขไม่ตรง
ตามที่กาหนดหรื อมีสถานะเป็ นเท็จ (false) รู ปแบบการเขียนคาสัง่ ในกรณี น้ ีจาเป็ นต้องเพิม่ คาสัง่ else ให้กบั
คาสัง่ If

a = 10
if a == 10:
พื้นที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยจะตอบสนองเมื่อ
ผลลัพธ์การตรวจสอบตรงที่กาหนดหรื อมี
สถานะเป็ นจริ ง (True)

a=7
if a == 10:
พื้นที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยเมื่อการตรวจสอบเงื่อนไข
ตรงตามเงื่อนไขหรื อมีสถานะที่เป็ นจริ ง (True)

print(‘ทาต่อไปเรื่ อยๆ’)

else:
พื้นที่ของกลุ่มคาสัง่ ย่อยกรณี ผลลัพธ์ของการ
ตรวจสอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อมีสถานะที่
เป็ นเท็จ (False)

print(‘ทาต่อไปเรื่ อยๆ’)
แสดงรู ปแบบการใช้คาสัง่ if สาหรับการตรวจสอบ แสดงรู ปแบบการใช้คาสัง่ if ร่ วมกับคาสัง่ else
เงื่อนไขและตอบสนองกลุ่มคาสัง่ ย่อยเมื่อตรง
สาหรับตอบสนองผลลัพธ์ที่เกิดจากการตรวจสอบ
ตามที่กาหนดเพียงอย่างเดียว
เงื่อนไขและกระทากับกลุ่มคาสัง่ ย่อยที่อยูใ่ นพื้นที่
ตามสถานะที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ
แสดงรู ปแบบการเขียนและลักษณะการทางานของคาสั่ ง if และ else

ทดลองพิมพ์คาสัง่ if และคาสัง่ else สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไขลงในโมดูลของ Python
ตัวอย่ างที่ 1

ตัวอย่ างที่ 2

ตัวอย่ างที่ 3

การกาหนดเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขให้ กับคาสั่ ง if
การกาหนดเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขให้กบั คาสัง่ If
ถ้าหากต้องการสร้างเงื่อนไขตรวจค่าข้อมูลที่อยูใ่ นตัวแปร A ซึ่งเป็ นข้อมูลชนิดตัวเลขจานวนเต็มที่
มีค่าตัวเลขอยูใ่ นช่วง 37 ถึง 76 จะมีวธิ ีการสร้างเงื่อนไขเพือ่ นาไปตรวจสอบและคาสัง่ If ถึง 2 เงื่อนไขโดย
เงื่อนไขแรกจะตรวจดูค่าตัวเลขในตัวแปร A ที่มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับตัวเลข 37 ( มีรูปแบบการเขียนเพือ่
นาไปใช้ในงานคือ a >= 37 และเงื่อนไขที่ 2 จะตรวจค่าตัวเลขของตัวแปร A ที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับตัวเลข
76 (มีรูปแบบของการเขียนเงื่อนไขสาหรับนาไปใช้ในคาสัง่ If ดังนี้ a<=76) ซึ่งในการตรวจสอบด้วยคาสัง่ If
จาเป็ นต้องนาเงื่อนไขแลกมาผูกร่ วมกับเงื่อนไขที่ 2 จึงจะทาให้การตรวจสอบเงื่อนไขได้ตามจุดที่ต้งั ขึ้นสิ่งที่
น่าสนใจคือการผูกเงื่อนไขทั้ง2เข้าด้วยกัน ให้ทางานผสมผสานกันเป็ นอย่างดีโดยอาศัยการใช้ Combining
Operator ซึ่งประกอบด้วย and และ or
โอเปอเรเตอร์ที่ทาหน้าที่ผกู เงื่อนไขของคาสัง่ If เข้าด้วยกันมี 3 รู ปแบบดังนี้
1. รู ปแบบการเขียนคาสัง่ If ร่ วมกับ and operator
2. รู ปแบบการเขียนคาสัง่ If ร่ วมกับ or operator
3. รู ปแบบการเขียนคาสัง่ If ร่ วมกับ and และ or operator

รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง if ร่ วมกับ and opreator
บรรทัดที่ 1 a = 5
บรรทัดที่ 2 if a >= 2 and a <= 7:
บรรทัดที่ 3 print(‘ตัวเลขอยูใ่ นช่วง 2 ถึง 7 เท่านั้น’)
บรรทัดที่ 4 print(‘ทาเรื่ องอื่นต่อไป’)
จากการใช้โอเปอเรเตอร์ and ในบรรทัดที่ 2 แสดงให้เห็นการทดสอบเงื่อนไขแรกสุดคือ a >= 2 และ
เงื่อนไข a <= 7 โดยจะนาผลลัพธ์ของทั้งสองเงื่อนไขมาเทียบคุณสมบัติของ and operator (คุณสมบัติของการ
and operator จะได้ผลลัพธ์เป็ นจริ ง (True) ก็ต่อเมื่อผลลัพธ์ของทั้งสองเงื่อนไขเป็ นจริ ง (True) เท่านั้น) จาก
ตัวอย่างคาสัง่ ในบรรทัดที่ 2 ตัวแปร a มีค่า 5 เมื่อนามาตรวจสอบกับเงื่อนไขที่ 1 คือ a >= 2 หรื อแทนค่า 5 ที่
ตัวแปร a ของเงื่อนไขแรกจะได้ 5 >= 2 แน่นอนผลลัพธ์ของเงื่อนไขนี้เป็ นจรอง (True) เช่นเดียวกับเงื่อนไข
ที่ 2 คือ a <= 7 แทนค่า 5 ที่ตวั แปร a ในเงื่อนไขจะได้ 5 <= 7 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ก็
เป็ นจริ ง (True) เช่นกัน
เมื่อนาผลลัพธ์ของทั้งสอง 2 เงื่อนไขมาใช้ร่วมกับ and ภายใต้คาสัง่ if ส่งผลให้การตรวจสอบ
เงื่อนไขทั้งหมดเป็ นไปตามทีก่ าหนด หรื อมีสถานการณ์ตรวจสอบเป็ นจริ ง(True) ในที่น้ ีคาสัง่ ถัดไปหลังการ
ตรวจสอบเงื่อนไขก็คอื คาสัง่ print บรรทัดที่ 3 นั่นเอง
เทคนิคการเขียน and operator ร่ วมกับคาสัง่ if ใน Python บางรู ปแบบจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
รู ปแบบคาสัง่ if ร่ วมกับ and ปกติ
If a >= 2 and a <= 7
รู ปแบบคาสัง่ if ร่ วมกับ and operator วิธีลดั
If 2 >= a <= 7:
รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง if ร่ วมกับ or operator
บรรทัดที่ 1 a,b = 5,10
บรรทัดที่ 2 if a == 5 or b == 2:
บรรทัดที่ 3 print(‘ค่าในตัวแปร a คือ 5 หรื อค่าในตัวแปร b มีค่าเป็ น 2 เท่านั้น’)
บรรทัดที่ 4 print(‘ทาคาสัง่ อื่นต่อไป’)
โอเปอเรเตอร์ or จะถูกนามาใช้ร่วมกับการตรวจสอบเงื่อนไขภายใต้คาสัง่ if ก็ต่อเมื่อต้องการให้ผล
ลัพธ์ของเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็ นจริ ง (True) ซึ่งเท่านี้ก็ส่งผลให้กลุ่มคาสัง่ ย่อยที่จะทางานเมื่อผลลัพธ์มีค่า
เป็ นจริ ง (True) เกิดการทางาน ยกตัวอย่างตามบรรทัดที่ 2 ค่าในตัวแปร a คือ 5 และค่าของตัวแปร b ที่มีค่า 10
เมื่อนาค่าในตัวแปร a มาตรวจสอบเงื่อนไข จะมีสถานะเป็ นจริ ง (True) ตามเงื่อนไขกาหนดไว้ในขณะที่การ
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบจะมีสถานะเป็ นเท็จ (False) เนื่องจากค่าในตัวแปร b ไม่
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เมื่อนาผลลัพธ์ของทั้ง 2 เงื่อนไขมาใช้กบั โอเปอเรเตอร์ or ในบรรทัดที่ 2 นี้จะทา

ให้การตรวจสอบของคาสัง่ if นี้มีสถานะเป็ นจริ งหรื อ True (เนื่องจากผลลัพธ์การตรวจสอบเงื่อนไขแรกสุดมี
สถานะเป็ นจริ ง) ซึ่งจะทาคาสัง่ ต่อไปในบรรทัดที่ 3 ที่อยูใ่ นพื้นที่กลุ่มคาสัง่ ย่อยของคาสัง่ if
รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง if ร่ วมกับ and และ or operator
บรรทัดที่ 1 a, b = 5, 10
บรรทัดที่ 2 if a >= 2 and a <= 7 or b == 10:
บรรทัดที่ 3
print(‘ค่าของตัวแปร a อยูใ่ นช่วง 2 ถึง 7’)
บรรทัดที่ 4
print(‘หรื อค่าในตัวแปร b มีค่าเท่ากับ 10’)
บรรทัดที่ 5 print(‘ทาคาสัง่ อื่นต่อไป’)
การใช้คาสัง่ If สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไขที่จานวนของเงื่อนไขอาจจะมีมากกว่า 1 เงื่อนไขจึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องผูกเงื่อนไขเข้ากับการใช้ and หรื อ or Operator ทั้งนี้ตอ้ งคานึงถึงคุณสมบัติการทางาน
ของ operator ที่นามาใช้สาหรับการผูกเงื่อนไขบางกรณี จานวนเงื่อนไขมีมากกว่า 2 เงื่อนไขจานวนของ
operator ที่จะนามาผูกเงื่อนไขก็จะมีมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถใช้ Operator ทั้งสองชนิดผสมผสานในการ
ตรวจสอบภายใต้คาสัง่ is เดี่ยวตามตัวอย่างการใช้คาสัง่ บรรทัดที่ 2 จะเห็นได้วา่ มีจานวนเงื่อนไขถึง 3
เงื่อนไขภายใต้การตรวจสอบของคาสัง่ If โดยที่โจทก์ถูกกาหนดให้เงื่อนไขที่ 1(a >= 2) และเงื่อนไขที่ 2 (a
<= 7) จาเป็ นต้องผ่านตามกาหนดหรื อมีผลสถานะการตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นจริ ง (True) ทั้งคู่ความเหมาะสม
ต่อการใช้ Operator ก็ตอ้ งเลือก and operator มาผูกเงื่อนไขที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกันจึงจะถูกต้องตามความ
ต้องการของโจทย์ในหัวข้อนี้สาหรับเงื่อนไขที่ 3 (b == 10 )ถ้าผลลัพธ์การตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นจริ ง(True)
คาสัง่ if ก็จะสัง่ ให้ปุ่มคาสัง่ ย่อยในพื้นที่ที่สถานการณ์ตรวจสอบเป็ นจริ ง(True) หรื อตรงตามที่เงื่อนไข
กาหนดให้ทางานได้ทนั ที
เป็ นที่น่าสังเกตสาหรับการทางานของเงื่อนไขที่ 3(b == 10 ) ที่มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
ของคาสัง่ If โดยไม่ตอ้ งไปยุง่ กับเงื่อนไขอื่นๆทีคนกันในคาสัง่ If นี้ Combining Operator ควรจะใช้กบั การ
ทางานของเงื่อนไขที่มีความเป็ นอิสระแบบนี้ก็คอื or operator
พิมพ์คาสัง่ ต่อไปนี้สาหรับทดลองการใช้ Combining Operator ร่ วมกับคาสัง่ if โดยเขียนคาสัง่ ลง
ในโมดูลของ python ( ที่จอภาพของ Python Shell เลือกเมนู file และเลือกเมนูยอ่ ยที่ชื่อ New เพือ่ กาหนดเปิ ด
โมดูล python)
ตัวอย่ างที่ 1 การใช้ and operator
username = input('ป้อนชื่อผูใ้ ช้งาน : ')
password=input('ป้อนรหัสผ่าน')
if username is None :
print('ป้อนชื่อด้วยค่ะ')
elif password is None:
print('ป้อนรหัสเท่านั้น')

elif username == 'admin' and password == 'password':
print('ยินดีตอ้ นรับ')
else:
print('คุณไม่สามารถผ่านเข้าไปใช้งานในระบบได้')
print('\nติดต่อผูด้ ูแลระบบ')
print('เสร็จสิ้นการทดสอบ')

การทดลองในตัวอย่างนี้เป็ นการใช้โอเปอเรเตอร์ and สาหรับตรวจสอบค่าในตัวแปร username
และ password เพือ่ เข้าสู่การใช้งานในระบบตามลาดับ โดยที่การล็อกอินเข้าสู่ระบบจะสาเร็จก็ต่อเมื่อชื่อ
ผูใ้ ช้งานเป็ น admin และรหัสผ่านเป็ นคาว่า 1234

ตัวอย่ างที่ 2 การใช้ or operator
a = []
b = input('ป้อนผลไม้ทคี่ ุณชอบลาดับที่ 1 : ')
a.append(b)
b = input('ป้อนผลไม้ทคี่ ุณชอบลาดับที่ 2 : ')
a.append(b)
b = input('ป้อนผลไม้ทคี่ ุณชอบลาดับที่ 3 : ')
a.append(b)
b = input('ป้อนผลไม้ทคี่ ุณชอบลาดับที่ 4 : ')
a.append(b)
b = input('ป้อน 1 ใน 4 ผลไม้ที่ป้อนจัดเก็บไว้')
if b == a[0] or b == a[1] or b == a[2] or b == a[3]:
print('ยินดีดว้ ยค่ะ คุณจาผลไม้ที่ป้อนได้คะ่ ')
else :
print('แย่แล้วค่ะ คุณจาผลไม้ที่ป้อนไว้ไม่ได้คะ่ ')

ลองใช้โอเปอเรเตอร์ or สาหรับตรวจค่าผลไม้ที่ตอ้ งการป้อนเก็บไว้ในตัวแปร a (เป็ นตัวแปร
Sequence แบบ List เป็ นจานวน 4 ชนิด จากนั้นก็ทาการทดสอบความจาโดยการเลือกพิมพ์ชื่อผลไม้ที่เคย
ป้อนเก็บไว้ 1 ชนิดจากทั้งหมด 4 ชนิด
ตัวอย่ างที่ 3 การใช้ and และ or operator
a = input('ป้อนอีเมล์ของคุณ : ')
if '@' in a and '.' in a or a == 'admin' :
b = input('ป้อนรหัสผ่าน : ')
if b == '1234' :
print('เตรี ยมส่งข้อความจากระบบ')
print('ข้อความถูกส่งแล้ว')
else :
print('อีเมล์คุณมีรูปแบบการเขียนที่ไม่ถูกต้อง')
print('%s กรุ ณาตรวจใหม่อีกครั้ง' %a)
print('ทาขั้นตอนต่อไปนี้')

การทดลองสมมติให้ใช้อีเมล์ของผูใ้ ช้ login เข้าสู่ระบบโดยตรวจสอบรู ปแบบของการเขียนอีเมล์
จากค่าในตัวแปรเอด้วยการสังเกตเครื่ องหมาย @ และ . ที่เป็ นองค์ประกอบของชื่ออีเมล์ดว้ ยเงื่อนไขที่ 1 (‘@’
in a ) และเงื่อนไขที่ 2 (‘.’ in a ) เทคนิคการเขียนคาสัง่ ด้วยการใช้ in ซึ่งทาหน้าที่คน้ หาตัวอักษรเครื่ องหมาย
หรื อค่าที่ตอ้ งการค้นหา ฯลฯ ผลลัพธ์จากการค้นหาด้วยคาสัง่ in ถ้าไม่เจอจะให้ค่าเท็จ (False) และให้ค่าที่
เป็ นจริ ง (True) เมื่อเจอสิ่งที่ตอ้ งการค้นหาจากค่าในตัวแปรโจทย์ของการตรวจสอบรู ปแบบของ e mail คือ
เงื่อนไขที่ 1 (‘@’ in a) และเงื่อนไขที่ 2 (‘.’ in a) จาเป็ นต้องผูกกันด้วย operator an เพราะต้องการผลลัพธ์ที่
มีสถานะจริ ง (True) ทั้งคู่เสมอในขณะเดียวกันโจทก์ก็ยงั ตั้งเงื่อนไขพิเศษสาหรับการ login เข้าสู่ระบบใน
เงื่อนไขที่ 3 (a == ‘admin’) ที่มีความเป็ นอิสระจากเงื่อนไขอื่นในคาสัง่ If นี้นนั่ คือ Operator ที่เหมาะสม
สาหรับเงื่อนไขที่ 3 ก็คือ or

บทที่ 5 คำสั่ งกำรวนซ้ำ
ด้วยพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม จะมีกลุ่มคาสัง่ หลักอีกประเภทหนึ่ งที่ทางานร่ วมกับกลุ่มคาสั่ง
ย่อยโดยบังคบให้คาสั่งย่อยทั้งหมดทางานตามจานวนครั้งที่ระบุในคาสั่งหลัก เรามักจะเรี ยกคาสั่งหลักที่มี
ลักษณะการทางานเช่ นนี้ ว่า คาสั่งการวนทาซ้ า ( Repetition) สาหรับภาษา Python กลุ่ มคาสั่งการวนทาซ้ าจะ
ประกอบด้ว ยค าสั่ง for และค าสั่ง while ก่ อ นที่ จ ะอธิ บ ายลงไปในรายละเอี ย ดของทั้ง 2 ค าสั่ง ลองมาดู
ประโยชน์ของการใช้คาสั่งการวนทาซ้ า และการตัดสินใจที่จะนาคาสัง่ การวนทาซ้ ามาใช้ระหว่างการพัฒนา
งาน (การทดลองคาสัง่ จะทาการเขียนคาสัง่ ลงในโมเดล Python โดยไปที่เมนู File เลือกเมนูยอ่ ย New สาหรับเปิ ด
โมดูล)
ตัวอย่ ำงที่ 1 เป็ นคาสัง่ รับข้อมูลแบบลุกทุง้ ลูกทุ่ง
a=1
c = []
print (‘กรุ ณาป้ อนชื่อผลไม้ 6 ชื่อ’)
b = input(‘%d ป้ อนชื่อผลไม้สุดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
a=a+1
b = input(‘%d ป้ อนชื่อผลไม้สุดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
a+=1
b = input(‘%d ป้ อนชื่อผลไม้สุดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
a+=1
b = input(‘%d ป้ อนชื่อผลไม้สุดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
a+=1
b = input(‘%d ป้ อนชื่อผลไม้สุดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
print (‘ผลไม้โปรดของคุณคือ %s’%c)
print(‘จบคาสัง่ ’)

การทางานของกลุ่มคาสัง่ ในตัวอย่างที่ 1 จะรอให้ผใู ้ ช้งานป้อนชื่ออาหารให้ครบ 6 ชื่อ เมื่อครบตาม
จานวนรายชื่ออาหาร ก็จะทาการพิมพ์รายการชื่อเหล่านั้นเป็ นขั้นตอนสุดท้ายของการทางานในโปรแกรมนี้
ลองมาดูลกั ษณะการเขียนคาสัง่ ของตัวอย่างที่ 1 พบว่ามีการใช้คาสัง่ การรับค่าจากการป้อนผ่านคียบ์ อร์ด คือ
คาสัง่ input และค่าข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บลงในตัวแปร b ชัว่ คราว (b = input (‘%d ป้อนชื่ออาหารสุดโปรดของ
คุณ%a) ซึ่งค่าข้อมูลในตัวแปร b ก็คือชื่ออาหารโปรดที่ผใู ้ ช้จะต้องทาการป้อน 1 ชื่อ หลังจากได้ชื่ออาหารก็

จะนาไปเก็บรวมกันในตัวแปร c ที่เป็ นชนิด Sequence แบบ List โดยการใช้คาสัง่ c.append(b) เพียงเท่านี้กค็ รบตาม
กระบวนการใช้งานสาหรับการป้อนชื่ออาหาร และจัดเก็บไว้ในโปรแกรม แต่โจทย์ตอ้ งการชื่ออาหาร
ทั้งหมด 6 รายชื่อ ด้วยวิธีการแบบเดิมคือ การป้อนชื่ออาหารตามกระบวนการที่ได้อธิบาย และคาสัง่ ที่
นามาใช้สาหรับการเขียนโปรแกรมก่อนหน้านี้ไปแล้ว ดังนั้นกลุ่มคาสัง่ ชุดที่ 2,3,4 ไปจนถึง 6 หรื อมากกว่านี้
ก็จะใช้เหมือนกันกลุ่มคาสัง่ ในชุดที่ 1 ซึ่ งถ้าดูตามตัวอย่างที่ 1 จะเห็นกลุ่มคาสัง่ ที่ทางานซ้ าๆ กัน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 6 ชุด ประกอบด้วย คาสัง่ ต่อไปนี้
b = input(‘%d ป้ อนชื่ออาหารสดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)

คราวนี้ลองมาดูประโยชน์ของการนาคาสัง่ การวนทาซ้ าของภาษา Python มาดัดแปลงลงในกลุ่มคาสัง่ ที่
ใช้ในตัวอย่างที่ 1 ให้สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของคาสัง่ หลังจากการนาคาสัง่ การวนซ้ ามาใช้งานร่ วมกัน
เนื่องจากคาสัง่ การวนทาซ้ าของภาษา Python มี 2 คาสัง่ วิธีหรื อรู ปแบบการเขียนคาสัง่ เพือ่ ใช้งานจะคล้ายกัน
เพียงแต่แตกต่างกันที่วธิ ีการสิ้นสุดการวนทาซ้ าของกลุ่มคาสัง่ ย่อย ถ้าหากเป็ นการทาซ้ าที่มีจุดเริ่ มต้น สมมุติ
ว่าเริ่ มจากตัวเลข 1 และกาหนดตัวเลข 5 ให้เป็ นจุดสิ้นสุด ซึ่งจะมีความชัดเจนในการกาหนดจุดเริ่ มต้นและ
จุดสิ้นสุด คาสัง่ การวนทาซ้ าก็ตอ้ งใช้คาสัง่ for โดยการมีรูปแบบการเขียนตามตัวอย่างที่ 2 ยัง เหลือวิธีการ
สิ้นสุดการวนทาซ้ าจากคาสัง่ while ซึ่งอาศัยการกาหนดเงื่อนไข และตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละรอบของการ
วนทาซ้ า เมื่อผลลัพธ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขเป็ นเท็จ (False) ก็จะถือว่าสิ้นสุดการวนทาซ้ า ตัวอย่างที่ 3 จะ
แสดงวิธีการเขียนคาสัง่ while และกาหนดเงื่อนไขสาหรับการสิ้นสุดการวนทาซ้ าของกลุ่มคาสัง่ ย่อย
ตัวอย่างที่ 2 เป็ นคาสัง่ รับข้อมูลโดยใช้คาสัง่ การวนทาซ้ า for มาแทนการเขียนแบบลูกทุง้ ลูกทุ่งใน ตัวอย่างที่
1
บรรทัดที่ 1 c = []
บรรทัดที่ 2 for a in [1,2,3,4,5] :
บรรทัดที่ 3 b = input(‘%d ป้อนชื่ออาหารสุดโปรดของคุณ’ %a)
บรรทัดที่ 4 c.append(b)
บรรทัดที่ 5 print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s ‘%c)
บรรทัดที่ 6 print(‘จบคาสัง่ ’)
สังเกตรู ปแบบการเขียนคาสัง่ for ซึ่งจะเริ่ มจากบรรทัดที่ 2 โดยมีกลุ่มคาสัง่ ย่อยที่จะทาการวนทาซ้ า
คือ บรรทัดที่ 2 และ 3 ที่มีจุดเริ่ มต้นจากตัวเลข 1 (แบบเรี ยงจากน้อยไปมาก หรื อจะแก้จากมากไปน้อยก็พมิ พ์
5,4,3,2,1 ก็ได้ หรื อชอบแบบผาดโผน เช่น 1,9,17,4,100 เป็ นต้น) ในการวนทาซ้ ารอบแรกซึ่ งจัดเก็บค่าตัวเลขไว้ที่
ตัวแปร a เมื่อเริ่ มการวนทาซ้ าในรอบที่ 2 หรื อรอบถัดไปก็จะอ่านค่าตัวเลขที่เก็บเรี ยงไว้คือ 2,3,4,5 จึงจะ

สิ้นสุดการวนซ้ าของคาสัง่ for อีกเทคนิคหนึ่งที่นิยมนามาใช้ร่วมกับการกาหนดตัวเลขเริ่ มต้นไปจนถึงตัว
เลขที่สิ้นสุด ด้วยการใช้ฟังก์ชนั range ที่มีรูปแบบการเขียนฟังก์ชนั ดังนี้
แบบที่ 1 range (1,5) มีค่าเท่ากับ [1,2,3,4,5] เหมือนที่ใช้ในบรรทัดที่ 2 เมื่อนาฟังก์ชนั range มาร่ วมกับ
คาสัง่ for จะมีรูปแบบการเขียน ดังนี้
c = []
for a in range(1,5) :
b = input(‘%d ป้ อนชื่ออาหารสุ ดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s’ %c)
print(‘จบคาสัง่ ’)

แบบที่ 2 range (5,1, -1) มีค่าเท่ากับ [5,4,3,2,1] เป็ นการกาหนดตัวเลขจากมากไปน้อย จะให้ลดทีละ 1 ก็
กาหนด -1 ในอาร์กิวเมนต์ตวั ที่ 3 ซึ่งทาหน้าที่กาหนดการเพิม่ หรื อลดค่าตัวเลขของฟังก์ชนั range ฟังก์ชนั จะ
กาหนดค่าเป็ น 1 ไว้เสมอ ซึ่งหมายถึงจะทาการเพิม่ ทีละ 1 โดยอัตโนมัติ)
c = []
for a in range (5,1,-1) :
b = input(‘%d ป้ อนชื่ออาหารสุ ดโปรดของคุณ’ %a)
c.append(b)
print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s’ %c)
print(‘จบคาสัง่ ’)

แบบที่ 3 แสดงการใช้คาสัง่ while สาหรับกลุ่มคาสัง่ ย่อยในการวนทาซ้ าและสิ้นสุดด้วยการ
ตรวจสอบเงื่อนไข
บรรทัดที่ 1 a = 1
บรรทัดที่ 2 c = []
บรรทัดที่ 3 while a < 5 :
บรรทัดที่ 4 b = input(‘%d ป้อนชื่ออาหารสุดโปรดของคุณ’ %a)
บรรทัดที่ 5 c.append(b)
บรรทัดที่ 6 a += 1
บรรทัดที่ 7 print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s’ %c)
บรรทัดที่ 8 print(‘จบคาสัง่ ’)

ในบรรทัดที่ 3 เป็ นรู ปแบบการเขียนคาสัง่ การวนซ้ าด้วยคาสัง่ while พร้อมเงื่อนไขทีก่ าหนดขึ้นเพือ่
หยุดการวนทาซ้ า ซึ่งต้องการผลลัพธ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็ นเท็จ (False) เท่านั้น จากตัวอย่างจะเห็น
ว่าค่าในตัวแปร a จะเริ่ มที่ 1 (กาหนดที่บรรทัดที่ 1 ) เมื่อนาค่าในตัวแปรมาตรวจสอบเงื่อนไข a < 5 ของคาสัง่
while ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็ นจริ ง (เนื่ องจากค่าในตัวแปร a น้อยกว่า 5 ตามเงื่อนไข)
กระบวนการวนทาซ้ ากับกลุ่มคาสัง่ ย่อยในบรรทัดที่ 4 ถึง 6 ก็จะเริ่ มต้นทางานแต่ละรอบจนกว่าจะจบตาม
เงื่อนไขของคาสัง่ while คราวนี้ลองมาดูตวั อย่างเพิม่ เติมกรณี มีเงื่อนไขที่สามารถจบการวนทาซ้ ามากกว่า 1
เงื่อนไข
ตัวอย่ ำงที่ 4 แสดงการใช้คาสัง่ while ที่มีมากกว่า 1 เงื่อนไขสาหรับการวนทาซ้ า
บรรทัดที่ 1 a = 1
บรรทัดที่ 2 c = []
บรรทัดที่ 3 while a < 5 or b != ‘exit’ :
บรรทัดที่ 4 b = input(‘%d ป้อนชื่ออาหารสุดโปรดของคุณ’ %a)
บรรทัดที่ 5 c.append(b)
บรรทัดที่ 6 a += 1
บรรทัดที่ 7 print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s’ %c)
บรรทัดที่ 8 print(‘จบคาสัง่ ’)
จากตัวอย่างที่ 4 ในบรรทัดที่ 3 จะมีเงื่อนไข b <> ‘exit’ เพิม่ เติม ซึ่งมีประโยชน์สาหรับการหยุดการ
ป้อนชื่ออาหารสุดโปรด โดยการพิมพ์คาว่า exit แทนชื่ออาหาร เท่านี้การวนทาซ้ าของคาสัง่ while ก็จะสิ้นสุด
การทางาน
พอเห็นตัวอย่างที่ 4 ทาให้นึกถึงเทคนิคการเขียนคาสัง่ การวนทาซ้ าที่เป็ นลักษณะการวนทาซ้ าแบบ
ไม่มีวนั สิ้นสุดหรื อ Infinity Repetition โดยใช้คาสัง่ while ซึ่งเป็ นที่นิยมใช้แพร่ หลายกับการเขียนในภาษา Python
ลองดูเทคนิคการกาหนดเงื่อนไขในลักษณะ Infinity Repetition ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ ำงที่ 5 การใช้คาสัง่ while กับการกาหนดเงื่อนไขในลักษณะ Infinity Repetition (ข้อควรระวังของ
ตัวอย่างนี้คือ คุณจะต้องพิมพ์ชื่ออาหารจนเมื่อยมือแน่ๆ เพราะคุณไม่สามารถออกจากคาสัง่ การวนทาซ้ าได้)
บรรทัดที่ 1 a = 1
บรรทัดที่ 2 c = []
บรรทัดที่ 3 while True :
บรรทัดที่ 4 b = input(‘%d ป้อนชื่ออาหารสุดโปรดของคุณ’ %a)

บรรทัดที่ 5 c.append(b)
บรรทัดที่ 6 a += 1
บรรทัดที่ 7 print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s’ %c)
บรรทัดที่ 8 print(‘จบคาสัง่ ’)
จากตัวอย่างที่ 5 บรรทัดที่ 3 คาสัง่ while ถูกกาหนดเงื่อนไขด้วยค่าประเภทบูลีน (Boolean) ที่เป็ นค่า
จริ ง (True) ซึ่งเป็ นรู ปแบบการเรี ยงเงื่อนไขที่ส้ นั มาก แต่ส่งผลให้การวนทาซ้ าจะกลายเป็ นแบบ Infinity
Repetition ไปเลย คือ จะทาคาสัง่ กลุ่มย่อยในบรรทัดที่ 4 และ 5 ที่ทาหน้าที่รันชื่ออาหารโปรดของคุ ณและ
จัดเก็บไว้ในตัวแปร c ไปเรื่ อยๆ วิธีหยุดก็ตอ้ งหาทางหยุดด้วยตัวเอง เทคนิคใคร เทคนิคมัน ถ้าใครไม่รู้จริ ง
กด Ctrl + C ก็แล้วกัน บาคนสงสัยกับเทคนิคการเขียนในลักษณะ Infinity Repetition จะนาไปใช้ประโยชน์อะไร
ในเชิงการใช้งาน แถมยังไม่สามารถหยุดโปรแกรมจากคาสัง่ ปกติได้อีก เรื่ องแรกมาดูประโยชน์ของการใช้
เทคนิคแบบนี้ ตามตัวอย่างที่ 5 จะเห็นว่ากรป้อนชื่ออาหารและการจัดค่าลงในตัวแปร c สามารถทาไปเรื่ อย
ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ขอบเขตจานวนรอบของค่าในตัวแปร a เหมือนในตัวอย่างที่ 4 เรื่ องที่สองของเทคนิคการ
เขียนคาสัง่ วนทาซ้ าแบบไม่มีวนั สิ้นสุด คือ การหยุดการวนทาซ้ าจากคาสัง่ ที่ชื่อว่า break (เมื่อคาสัง่ break
ทางานจะเปลี่ยนสถานะเงื่อนไขของคาสัง่ while จาก True ให้เป็ น False โดยอัตโนมัติซ่ ึงจะทาให้การวนทาซ้ า
ของคาสัง่ while หยุดกระบวนการทางานทันที) สาหรับการใช้คาสัง่ break เพือ่ หยุดการวนทาซ้ าของคาสัง่ while
จะเขียนได้ตามตัวอย่างข้างล่างนี้
บรรทัดที่ 1 a = 1
บรรทัดที่ 2 c = []
บรรทัดที่ 3 while True :
บรรทัดที่ 4 d = input(‘%d ป้อนชื่ออาหารสุดโปรดของคุณ’ %a)
บรรทัดที่ 5 if d = = ‘exit’:
บรรทัดที่ 6
break
บรรทัดที่ 7 c.append(d)
บรรทัดที่ 8 a += 1
บรรทัดที่ 9 print(‘อาหารโปรดของคุณคือ %s’ %c)
บรรทัดที่ 10 print(‘จบคาสัง่ ’)

ตัวอย่างนี้ จะแก้ไขปั ญหาการวนทาซ้ าแบบไม่มีวนั สิ้นสุดที่เกิดขึ้นในตัวอย่างที่ 5 โดยจะเพิม่ คาสัง่
if เพือ
่ ตรวจสอบค่าในตัวแปร b (บรรทัดที่ 5) มีการป้อนคาว่า exit เพือ่ ต้องการหยุดการวนทาซ้ าเกี่ยวกับการ
ป้อนชื่ออาหารสุดโปรด ด้วยคาสัง่ break ในบรรทัดที่ 6 และเมื่อไรที่คาสัง่ break ทางานก็จะกระโดดกลับไปที่
บรรทัดที่ 3 ที่เป็ นคาสัง่ while พร้อมกับเปลี่ยนสถานะของเงื่อนไขในการวนทาซ้ าจาก True ให้เป็ น False เพียง
เท่านี้คาสัง่ while ก็เลิกทาการวนทาซ้ า ในกลุ่มคาสัง่ ย่อยภายในทั้งหมด (บรรทัดที่เป็ นกลุ่มคาสัง่ ย่อยเริ่ มจาก
บรรทัดที่ 5 ถึง 8) และเริ่ มในคาสัง่ ถัดไปที่อยูใ่ นระดับเดียวกันกับคาสัง่ while คือ บรรทัดที่ 9 เป็ นต้นไป
เพือ่ ให้เข้าใจลักษณะการทางานของคาสัง่ การวนทาซ้ าร่ วมกับคาสัง่ break โดยศึกษาจากเส้นทางการทางาน
ของคาสัง่ ดังรู ปที่ 5.1

รู ปที่ 5.1 แสดงเส้นทางการทางานของคาสัง่ การวนทาซ้ าแบบไม่มีวนั สิ้นสุดและวิธีการหยุดการวนทาซ้ า
ด้วยคาสัง่ break
อีกคาสัง่ หนึ่งที่นิยมนามาใช้ร่วมกับคาสัง่ การวนทาซ้ า (for และ while) คือ คาสัง่ continue ที่มีรูปแบบ
การใช้งานคล้ายๆ คาสัง่ break แต่การทางานจะแตกต่างกันตรงที่คาสัง่ continue จะตัดขึ้นรอบใหม่ของการวน
ทาซ้ า เพือ่ ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจการทางานของคาสัง่ continue ขอให้ดูจากรู ปที่ 5.2 ที่เปรี ยบเทียบการ
ทางานของคาสัง่ การวนทาซ้ าทีไ่ ม่มีคาสัง่ continue และที่มีคาสัง่ continue

รู ปที่ 5.2 แสดงเส้นทางการเปรี ยบเทียบการทางานของการวนทาซ้ าปกติ และเพิม่ คาสัง่ continue ในกลุ่มคาสัง่
ย่อยของคาสัง่ วนทาซ้ า for
++++++++++++++++++++++++รู ปที่ 007,008,009 และ 010 ++++++++++++++++++++
สรุ ปได้วา่ คาสัง่ การวนทาซ้ า ซึ่งประกอบด้วยคาสัง่ for และ while มีความเหมาะสมต่อการนามาใช้กบั
กลุ่มคาสัง่ ย่อยที่ตอ้ งการวนทาซ้ า โดยที่คาสัง่ ทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันที่วธิ ีการหยุดวนทาซ้ า ที่มีขอ้ สังเกต
จากลักษณะของเงื่อนไขคู่กบั คาสัง่ วนทาซ้ า เช่น เงื่อนไขกาหนดการหยุดวนทาซ้ าที่ชดั เจน สมมุติเริ่ มนับ
ตัวเลขจาก 4 ไปจนถึง 20 เพือ่ ทาคาสัง่ ย่อยเป็ นจานวน 17 รอบ เงื่อนไขแบบนี้เหมาะกับคาสัง่ for เป็ นอย่างยิง่
แต่ถา้ เงื่อนไขของการหยุดวนทาซ้ ามีรูปแบบคือ a == ‘จบ’ หรื อ a > 500 หรื ออะไรที่มีเครื่ องหมาย =,>,< ทานอง
นี้ ต้องใช้คาสัง่ while เท่านั้น นอกจากนี้ยงั มีคาสัง่ พิเศษที่ใช้ภายในคาสัง่ for และ while คือ คาสัง่ break และ
continue ที่มีรูปแบบการเขียนใช้งานคล้ายกัน คือต้องใช้ภายในร่ วมกับกลุ่มคาสัง่ ย่อยของคาสัง่ for และ while
เท่านั้น ทั้งสองคาสัง่ พิเศษ (break และ continue) เมื่อถึงเวลาทางานจะกระโดดไปที่คาสัง่ for หรื อ while ทันที ที่
จุดนี้จะแตกต่างกับที่คาสัง่ break จะหยุดการวนทาซ้ า และออกจากคาสัง่ for หรื อ while ไปทาคาสัง่ อื่นๆ
ภายนอกต่อไป แต่คาสัง่ continue จะเริ่ มรอบใหม่สาหรับทางานของกลุ่มคาสัง่ ย่อยภายในของคาสัง่ for หรื อ
while ในขณะนั้นต่อไป
ทดลองพิมพ์คาสัง่ for ร่ วมกับคาสัง่ พิเศษ break และ continue ตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 6
บรรทัดที่ 1 a = ['fc shirts','fcskirt','fc pants','fc hat']
บรรทัดที่ 2 brand = []
บรรทัดที่ 3 for c in a :
บรรทัดที่ 4
if ‘fc’ in c :
บรรทัดที่ 5
brand.append(c[2:])
บรรทัดที่ 6
print('Fashion clothing %s' %c[2:])
บรรทัดที่ 7
if ‘skirt’ in c :
บรรทัดที่ 8
print(‘No discounts.!!’)
บรรทัดที่ 9
continue
บรรทัดที่ 10
elif ‘hat’ in c :
บรรทัดที่ 11
print(‘Waiting to order’)
บรรทัดที่ 12
break
บรรทัดที่ 13
print(‘Waiting to order’)
บรรทัดที่ 14 print('ร้านนี้ขายเสื้อผ้าแฟชัน %s' %brand)
บรรทัดที่ 15 print('ทาคาสัง่ ต่อไปเลยคะ !!!')
++++++++++++++++++++++รุ ปโคด 011 และ 012+++++++++++++++++++++++++++++++
จากตัวอย่างที่ 6 จะเป็ นการค้นหาและจัดเก็บยีห่ อ้ เสื้อผ้าลงในตัวแปรที่ชื่อ Brand (ซึ่งเป็ นตัวแปรแบบ
Sequence ชนิ ด List) จากกลุ่มของสิ นค้าที่เก็บไว้ในตัวแปร a โดยใช้การวนทาซ้ าจากคาสัง่ for ดึงสิ้ นค้าจากตัว
แปร a มาทีละ 1 รายการ เพือ่ จะแจ้งลูกค้าถึงส่วนลดของราคาสินค้า 20% ของแต่ละรายการยกเว้นกระโปรง
ที่ไม่ส่วนลด (สังเกตเมื่อมีการพิมพ์ skirt' จะไม่มีการพิมพ์คาว่า “ลดราคา 20% วันนี้เท่านั้น” เหมือนเสื้อผ้า
อื่นๆ เนื่องจากมีคาสัง่ continue ในบรรทัดที่ 9 ) และการอ่านรายการสินค้าจากคาสัง่ for จะสิ้นสุดก่อนความ
เป็ นจริ ง เนื่องจากถ้าพบทีวยี หี่ อ้ hat (สมมุติวา่ หมวกที่จะขายยังมาไม่ถึง) จากการตรวจเงื่อนไขในบรรทัดที่ 10
ก็จะทาการ break ด้วยคาสัง่ จากบรรทัดที่ 12 เป็ นผลให้การวนทาซ้ าของคาสัง่ for นี้หยุดลง และกระโดดไปทา
คาสัง่ ในบรรทัดที่ 14,15 ต่อไป
ตัวอย่างที่ 7 การใช้คาสัง่ while ร่ วมกับ break และ continue สมมุติขอ้ มูลรายชื่อลูกค้าที่มีรูปแบบการป้อนข้อมูล
ดังนี้

1406: มาณี:กทม
3767:ประเสริ ฐ:อยุธยา
7499:หน้าตาดี:ขอนแก่น
และต้องการผลลัพธ์เป็ นรายงานที่มีรูปแบบต่อไปนี้
----------------------------------------------------รหัส
ชื่อ จังหวัด
----------------------------------------------------1406
มาณี (กทม
)
3767
ประเสริ ฐ
(อยุธยา
)
7499
หน้าตาดี
(ขอนแก่น
)
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6
บรรทัดที่ 7
บรรทัดที่ 8
บรรทัดที่ 9
บรรทัดที่ 10
บรรทัดที่ 11
บรรทัดที่ 12
บรรทัดที่ 13
บรรทัดที่ 14
บรรทัดที่ 15
บรรทัดที่ 16
บรรทัดที่ 17
บรรทัดที่ 18
บรรทัดที่ 19

a = []
while True :
b = input(‘ร้านค้า \n เพิม
่ [a] \n แสดง [s] \n ออกจากระบบ [x]’)
b = b.lower()
if b = = ‘a’ :
c = input(‘ป้ อนรายการลูกค้า’)
a.append(c)
print(‘***ข้อมูลได้เข้าสู่ ระบบแล้ว***’)
elif b = = ‘s’ :
print(‘{0:-<6}{0:-<10}{0:-<10}’.format(‘’))
print(‘{0:<6}{1:<10}{2:10}’.format(‘รหัส’,’ชื่อ’,’จังหวัด’))
print(‘{0:-<6}{0:-<10}{0:-<10}’.format(“”))
for d in a :
e = d.split(“:”)
print(‘{0[0]:<6} {0[1]:<10} ({0[2]:10})’.format(e))
continue
elif b = = ‘x’ :
break
print(‘ทาคาสัง่ ถัดไป.....’)

จากตัวอย่างที่ 7 เป็ นโปรแกรมสมมุติของร้านค้าในส่วนของลูกค้า เมื่อโปรแกรมทางานจะมีเมนูให้
ผูใ้ ช้เลือกเมนูเกี่ยวกับการเพิม่ ลูกค้า, การพิมพ์รายการของลูกค้า และการสิ้นสุดการใช้งานของโปรแกรม
เป็ นต้น โดยที่ลกั ษณะการทางานของโปรแกรมจะใช้วธิ ีการวนทาซ้ าด้วยคาสัง่ while ที่ใช้เงื่อนไขแบบไม่มี
วันสิ้นสุดคือ True แสดงว่ากลุ่มคาสัง่ ย่อยภายในคาสัง่ while จะต้องมีคาสัง่ พิเศษที่ชื่อ break เพือ่ หยุดการวน
ทาซ้ าเป็ นอย่างแน่นอน (สังเกตบรรทัดที่ 17.18 เป็ นการตรวจดูการเลือกเมนูเพือ่ เลิกใช้งาน โดยการพิมพ์
ตัวอักษร x เพือ่ สัง่ ให้คาสัง่ break ทางานนัน่ เอง) สาหรับเทคนิคการสร้างเมนูให้ผใู ้ ช้เลือกก็อาศัยเทคนิคง่ายๆ
จากบรรทัดที่ 2 คือการรอรับการป้องกันข้อมูลผ่านคียบ์ อร์ดจากคาสัง่ input ที่สามารถแสดงข้อความได้ เราก็
ดัดแปลงข้อความนั้นมาทาเป็ นเมนูดว้ ยการเพิม่ เครื่ องหมาย \n สาหรับขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้นก็เป็ นเมนูได้
แล้ว เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการเพิม่ รายการลูกค้าให้พมิ พ์ตวั อักษร a ซึ่งจะทาให้คาสัง่ บรรทัดที่ 5,6 และ 7 ทางาน
หากต้องการดูรายการลูกค้าทั้งหมด ให้พมิ พ์ตวั อักษร s จะมีการทางานในบรรทัดที่ 9 ไปจนถึงบรรทัดที่ 16
สาหรับการพิมพ์รายการของลูกค้าแต่ละคน ตามรู ปแบบรายงานที่กาหนดไว้ในโจทย์

บทที่ 6 การสร้ างโพรซีเจอร์ หรื อฟังก์ ชันของ Python
โพรซีเจอร์ หรื อฟังก์ชนั มักจะเป็ นชื่อที่นกั พัฒนาโปรแกรมทั้งหลายต้องคุน้ หู และจาเป็ นต้องรู ้จกั
รู ปแบบการเขียน ประโยชน์ของการใช้งาน เทคนิคการเขียนในลักษณะต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละ
ภาษา ทั้งโพรซีเจอร์และฟังก์ชนั จะมีความคล้ายคลึงกันมาก จึงมักจะเกิดคาถามสาหรับนักพัฒนาโปรแกรม
มือใหม่ ถึงการเลือกใช้โพรซีเจอร์หรื อฟังก์ชนั เสมอ กล่าวตามหลักการวิชาการมักจะให้คาจากัดความ
เกี่ยวกับโพรซีเจอร์และฟังก์ชนั พอสรุ ปให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ตามตารางต่อไปนี้
โพรซีเจอร์
1. เป็ นที่อยูข่ องกลุ่มคาสัง่ ที่มีโอกาสเรี ยกใช้งานซ้ าๆได้
2. สามารถกาหนดตัวแปรที่ใช้งานเฉพาะภาพในโพรซีเจอร์
นี้ได้เท่านั้น
3. รองรับการผ่านค่าข้อมูลจากภายนอกในรู ปแบบ
อาร์กิวเมนต์
4. สามารถดึงตัวแปรภายนอกโพรซีเจอร์มาใช้ร่วมภายใน
โพรซีเจอร์ได้
5. ไม่สามารถส่งค่าผลลัพธ์กลับในรู ปแบบการ return ได้

ฟังก์ ชัน
ข้อ 1-4 มีคุณสมบัติเหมือนกับโพรซีเจอร์
ข้อ 5 สามารถ return ค่าผลลัพธ์ภายใน
ของฟังก์ชนั กลับไปยังจุดที่เรี ยกฟังก์ชนั มา
ใช้งานได้

จากรายละเอียดในตาราง จะเห็นความแตกต่างกันเพียงข้อที่ 5 ความสามารถในการส่งค่าผลลัพธ์
ภายในกลับออกไปด้วยการใช้คาสัง่ return ซึ่งจะมีใช้เฉพาะกับฟังก์ชนั เท่านั้น ด้วยเหตุที่มีความแตกต่างจาก
ลักษณะการใช้งานเพียงเล็กน้อย ภาษา Python จึงรวมโครงสร้างของทั้งโพรซีเจอร์และฟังก์ชนั ให้เป็ นเรื่ อง
เดียวกัน โดยจะอ้างอิงคุณลักษณะของการใช้งานแบบฟังก์ชนั เป็ นหลัก ดังนั้นในภาษา Python จะมีเพียงแค่
การสร้างฟังก์ชนั (Custom Function) สาหรับใช้งานในโมดูลเท่านั้น ก่อนที่จะทาความเข้าใจรู ปแบบการ
สร้างฟังก์ชนั ด้วยคาสัง่ ของภาษา Python ลองมาดูโครงสร้างโดยรวมและเส้นทางการทางานของฟังก์ชนั
ตามรู ปที่ 1

import os
yourchoice = 0
def main( ) :
2
4

จุดเริ่ มต้นของโมดูลตัวอย่างนี้
กาหนดตัวแปรสาหรับใช้ในโมดูลและฟังก์ชนั

คาสัง่ ย่อยของ
ฟังก์ชนั Main

def showdirectory ( ):

1

กลุ่มคาสัง่ ย่อยของฟังก์ชนั
แสดงรายชื่อ Folder

3
4

กลุ่ม Custom ฟังก์ชนั
พร้อมกับการแสดง
เส้นทางการเรี ยกใช้
ฟังก์ชนั ของโมดูลนี้

def showfilelist( ):
5
4

กลุ่มคาสัง่ ย่อยของฟังก์ชนั
สาหรับแสดงรายชื่อไฟล์
main( )
showdirectory( )
print(‘ทาต่อไป’)

6
4

คาสัง่ ที่เริ่ มทางานของ
โมดูลนี้ โดยเริ่ มจาก
การเรี ยนฟังก์ชนั main

รู ปที่ 1 แสดงการสร้างฟังก์ชนั , วิธีการเรี ยกใช้งาน พร้อมเส้นทางการทางานของแต่ละ
ฟังก์ชนั ในโมดูลของ Python
ตาแหน่งของการสร้างฟังก์ชนั สาหรับการใช้งายภายในโครงสร้างของโมดูล รวมทั้งลักษณะวิธีการ
เรี ยกใช้ฟังก์ชัน (สังเกตส้นทางเมื่ อ ฟั งก์ชันแต่ล ะชื่ อ ถู กเรี ยกใช้งาน โดยเริ่ มจากฟั งก์ชันที่ชื่อ main เป็ น
จุดเริ่ มต้นของโมดูลนี้) ยกตัวอย่างตามรู ปที่ 1 สาหรับโมดูลนี้คาสั่งจะเริ่ มต้นที่หลังสันประข้างล่างของกลุ่ม
ฟั งก์ชนั ทั้งหมด คาสั่งแรกหลังเส้นประจะพบการเรี ยนใช้งานฟั งก์ชนั ที่ชื่อว่า main เมื่อฟั งก์ชนั นี้ ทางานจะ

กระโดดไปยังฟั งก์ชนั main ตามเส้นทางหมายเลข 1 และเริ่ มทางานกับกลุ่มคาสั่งย่อยภายในฟั งก์ชนั main
จนสิ้ นสุ ดจึงกระโดดกลับมาที่กลุ่มคาสั่งเริ่ มต้นตามเส้นทางกลับหมายเลข 2 ที่คาสั่งถัดไป คือ คาสั่งที่เรี ยก
ฟั งก์ชนั ที่ชื่อว่า showdirectory ซึ่ งจะกระโดดไปที่ฟังก์ชนั ตามเส้นทางหมายเลข 3 เพื่อทาคาสั่งย่อยต่างๆ
ภายในของฟั งก์ชนั showdirectory ขณะที่ทาคาสั่งย่อยภายใน จะมีการเรี ยกฟั งก์ชนั ที่ชื่อ showfilelist ซึ่ งจะ
กระโดดไปยังที่อยู่ของฟั งก์ชนั ดังกล่าวตามเส้นทางหมายเลข 4 เพื่อทางานกับกลุ่มคาสั่งย่อ ยภายในของ
ฟังก์ชนั showfilelist จนกระทัง่ สิ้นสุดการทางานของกลุ่มคาสัง่ ย่อยจึงกระโดดกลับตามเส้นทางหมายเลข 5
มายังกลุ่มคาสัง่ ย่อยภายในของฟังก์ชนั showdirectory และทาคาสัง่ ย่อยภายในของฟังก์ชนั นี้ จนกระทัง่ เสร็ จ
สิ้นจึงจะกระโดดกลับไปกลุ่มคาสัง่ หลักด้วยเส้นทางหมายเลข 6 เพือ่ ทาคาสัง่ ในกลุ่มคาสัง่ หลักต่อไปจนจบ
โปรแกรม คงพอจะเห็นภาพการทางานและวิธีเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั ภายในโมดูลของภาษา Python และเพือ่ ให้
ง่ายต่อการทาความเข้าใจในรายละเอียดของการเขียนโปรแกรมร่ วมกับฟั งก์ชนั ที่จดั สร้างขึ้น จะขอแบ่งการ
อธิบายออกเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการสร้างฟังก์ชนั ของภาษา Python และวิธีเขียนโปรแกรมเพือ่ เรี ยกใช้งาน
2. การกาหนดขอบเขตของตัวแปรภายในของฟังก์ชนั
3. ลักษณะการใช้คียเ์ วิร์ดอาร์กิวเมนต์และพารามิเตอร์ร่วมกับฟั งก์ชนั (Argument And Parameter
Function Keyword)
4. ความแตกต่างระหว่างฟังก์ชนั ที่ใช้และไม่ใช้คาสัง่ return

รู ปแบบการสร้ างฟังก์ ชันของภาษา Python และวิธีเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ งาน
ลักษณะการสร้างฟั งก์ชันมีรูปแบบ (Syntax) ของการเขียนที่ค่อนข้างง่าย ดังรู ปที่ 2 แสดงวิธีการ
เขียนฟังก์ชนั ที่แบ่งตามการนาไปใช้งาน 4 รู ปแบบ ได้แก่
1. การสร้างฟังก์ชนั ที่ทางานเหมือนโพรซีเจอร์ (ไม่มีการส่งค่าใดๆ กลับ)
2. การสร้างฟังก์ชนั ที่ทางานเหมือนโพรซีเจอร์ แต่มีการส่งผ่านค่าต่างๆ ร่ วมกับตัวแปรอาร์กิวเมนต์
3. การสร้างฟังก์ชนั ร่ วมกับการส่งค่าผลลัพธ์กลับด้วยคาสัง่ return
4. การสร้างฟังก์ชนั ที่มีการใช้ตวั แปรอาร์กิวเมนต์และการส่งค่าผลลัพธ์กลับ

1. def ชื่อฟังก์ชนั ( ) :
a = 100
print(‘a=%d’ % a)
print(a+10)
2. def ชื่ อฟังก์ชนั (ตัวแปรอาร์กิวเมนต์):
a = ค่าอาร์กิวเมนต์
print(a+10)

เหมาะต่ อการใช้งานกับ กลุ่ มค าสั่งที่ที
การเรี ยกใช้ซ้ าๆหรื อถูกเรี ยกใช้งานจาก
หลายๆ ที่โปรแกรมของโมดูล

รู ป แบบในหัว ข้อ นี้ จะถู ก เรียดใช้ง าน
เหมือนหัวข้อที่ 1 แต่สามารถส่ งผ่านค่า
จากการเรี ยกใช้งานฟั งก์ชนั ด้วยตัวแปร
อาร์กิวเมนต์ที่กาหนดร่ วมกับฟังก์ชนั
3. def ชื่อฟังก์ชนั ( ) :
การสร้ างฟั งก์ชัน ลัก ษณะนี้ เหมาะต่ อ
a=1
การประมวลผลที่เกิดจากกลุ่มคาสัง่ ย่อย
b=2
ภายใน ซึ่ งผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ส ามารถส่ ง
print(a + b)
ย้อนกลับ โดยการใช้คาสั่ง return ของ
return a + b
ฟังก์ชนั
4. def ชื่อฟังก์ชนั (ตัวแปรอาร์กิวเมนต์): การท างานของฟั ง ก์ ชัน ในหั ว ข้อ นี้ มี
a = ค่าอาร์ กิวเมนต์
หลักการทางานเหมือนหัวข้อที่ 3 โดย
b=5
แตกต่างกันตรงที่ฟังก์ชันสามารถผ่าน
print(a * b)
ค่ า ข้ อ มู ล จากภายนอกด้ ว ยตั ว แปร
return a * b
อาร์กิวเมนต์มาใช้งานภายในฟังก์ชนั ได้

รู ปที่ 2 แสดงรู ปแบบวิธีการสร้างฟั งก์ชนั ของภาษา Python
ซึ่ งทั้ง 4 รู ปแบบจะถูกนามาใช้งานภายในโมดูลของภาษา Python ตามคุณสมบัติของแต่ละรู ปแบบ
โดยนักพัฒนาโปรแกรมจะเป็ นผูท้ ี่ตดั สินใจเลือกใช้งานให้ตรงกับรู ปแบบโปรแกรมคาสัง่ ที่กาลังพัฒนา และ
ตรงตามการออกแบบโครงสร้าง เพื่อพัฒนาโปรแกรม เช่น โปรแกรมที่เป็ นลักษณะ Procedural ซึ่ งก็เป็ น
รู ปแบบการเขียนโปรแกรมที่เป็ นพื้นฐานของภาษา Python ที่มีการใช้ฟังก์ชนั ทั้ง 4 รู ปแบบ เป็ นส่ วนร่ วม
ภายในโมดูล และแบ่งลักษณะการใช้งานฟังก์ชนั ทั้ง 4 รู ปแบบ ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ฟังก์ชนั ที่ใช้งานแบบ Global
2. ฟังก์ชนั ที่ใช้งานแบบ Local
ฟังก์ ชันที่ใช้ แบบ
ฟังก์ชนั ประเภทนี้ถูกสร้างขึ้นภายในโมดูลมาตรฐานปกติของ Python ซึ่งสามารถนาฟังก์ชนั นี้ไปใช้
งานร่ วมกับโมดูลอื่นๆ โดยเชื่อมโยงการใช้งานด้วยคาสั่ง import จากรู ปที่ 3 แสดงวิธีการ import การใช้
Global ฟังก์ชนั ระหว่างโมดูลกับโมดูล

มีฟังก์ชนั ที่ชื่อว่า
check และเป็ น
global ฟังก์ชนั

check

เป็ นวิธีการเรี ยกใช้ทุกๆ
ฟังก์ชนั ที่เป็น global
ของโมดูล stock

Import stock
stock.check

โมดูล stock.py

โมดูล shop.py

วิธีการเรี ยกใช้
ฟังก์ชนั check
ที่เป็ น global
ของโมดูล
stock

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะการสร้าง Global ฟังก์ชนั และการเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั ระหว่างโมดูล
เงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ ที่ผใู ้ ช้งานไม่ควรพลาดในการสร้างโมดูลและฟังก์ชนั ลักษณะ Global สาหรับ
ใช้งานร่ วมกับโมดูลอื่นๆ คือการจดบันทึกไฟล์โมดูลทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน มาลองทาตัวอย่าง
เกี่ยวกับฟังก์ชนั ประเภท Global

ตัวอย่ างที่ 1 สร้างโฟลเดอร์ใน Local Drive ที่ชื่อว่า Go Sample (ถ้าใช้ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ให้
ทดลองสร้างไว้ใน Drive C:\Go Sample) จากนั้นเปิ ดโปรแกรม IDLE Python เลือกเมนู File, เมนูยอ่ ยNew
Window เมื่อจอภาพโมดูลของ Python ปรากฏให้บนั ทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ Go Sample โดยใช้ชื่อว่า
check.py กลับไปที่ IDLE Python เปิ ด New Window อีกครั้งหนึ่ง ทาการบันทึกจอภาพโมดูลที่ 2 ลงในไฟล์
ที่ชื่อว่า shop.py ลงในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ check.py

โมดูล
Check.py
โฟลเดอร์
IDLE Python
โมดูล
shop.py
รู ปที่ 4 ลาดับการสร้างโมดูลไปเก็บไว้ใน C:\Go Sample

ทดลองสร้างฟังก์ชนั Global ลงในโมดูล check.py ดังนี้

จากนั้นทาการบันทึกไฟล์โมดูล check.py เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ทาการทดลองเปิ ดโมดูล shop.py เพือ่
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั Global จากโมดูล check.py ตามคาสัง่ ต่อไปนี้

Import check
check.stockin( )
check.stockout( )
check.checkstock( )

สาหรับอ้างอิงโมดูล check.py
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั global ที่ชื่อ stockin จากโมดูล check.py

ทาการทดสอบโปรแกรมโดยการรันคาสั่งในโมดู ล shop เพื่อ ดู ผลลัพธ์การเรี ยกใช้งานฟั ง ก์ชัน
Global จากโมดูล check.py ข้อควรสังเกตการณ์เรี ยกใช้ฟังก์ชนั แบบ Global เนื่องจากชื่อฟังก์ชนั แบบ Global
มี โอกาสซ้ ากับชื่ อ ฟั งก์ชันภายในโมดู ล shop ซึ่ งเป็ นฟั งก์ชันแบบ Local ได้ รู ปแบบการเขียนโปรแกรม
เรี ยกใช้ฟังก์ชัน Global จาเป็ นต้องมี ชื่อโมดู ล (บางครั้งเรี ยก Name Space) ของฟั งก์ชัน Global พิมพ์ไ ว้
ข้างหน้าการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั เสมอ
ฟังก์ ชันที่ใช้ งานแบบ Local
การสร้างฟั งก์ชันใดๆ ภายในโมดู ล มาตรฐานของ Python และมี การเรี ยกใช้งานฟั งก์ชันเฉพาะ
ภายในโมดูลนั้น กลุ่มฟังก์ชนั ภายในโมดูลนั้นจะถูกจัดให้เป็ นฟังก์ชนั ภายในหรื อแบบ Local นัน่ เอง ทดลอง
สร้างและใช้งานฟังก์ชนั แบบ Local ตามตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่ างที่ 1 ทาการเปิ ดโมดูลวินโดว์จาก IDLE Python

จากตัวอย่างนี้ จะต้องทดลองสร้างโฟลเดอร์ python31 ไว้ใน Drive C:\ โดยสร้างโฟลเดอร์และไฟล์
นามสกุลต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์ python31 ก่อน เพือ่ ให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถเรี ยกดูไฟล์และโฟลเดอร์
ได้ โดยค าสั่ ง ที่ เ ขี ย นขึ้ นจะประกอบด้ว ยฟั ง ก์ ชั น แบบ Local ในโมดู ล นี้ มี ท้ ัง หมด 3 ฟั ง ก์ ชัน main,
showdirectory, showfilelist โดยฟั งก์ชันแรกที่ถู ก เรี ยกใช้งานคือ ฟั งก์ชัน main ทาหน้าที่เป็ นเมนู ส าหรั บ
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั showdirectory และ showfilelist ผ่านตัวแปรที่ชื่อ yourchoice ที่เก็บค่าหมายเลขหัวเรื่ อ งจาก
ภายในฟั ง ก์ชัน main ส าหรั บ ฟั ง ก์ชัน แสดงรายชื่ อ โฟลเดอร์ ใ น Drive C คื อ ฟั ง ก์ชัน ที่ชื่ อ showdirectory
ประกอบด้วยคาสั่ง os.listdir( ) ร่ วมกับคาสั่ง for เพื่ออ่านรายชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ตามที่ระบุชื่อ Path หรื อ
Drive ในตัวอย่างนี้ระบุให้อ่านใน Drive C:\ ทั้งหมด เนื่องจากคาสัง่ os.listdir( ) จะอ่านรายชื่อโฟลเดอร์และ
ไฟล์ จึงจาเป็ นต้องเลือกเฉพาะชื่อโฟลเดอร์เท่านั้น วิธีการก็ใช้คาสัง่ if เพือ่ สร้างเงื่อนไขในการแยกชื่อที่เป็ น

โฟลเดอร์ (สังเกตไม่มีการใช้เครื่ องหมาย. และนามสกุล) ออกจากชื่อไฟล์โดยการค้นหาเครื่ องหมาย. ภายใน
ตัวแปร sNamedir ที่มี รูปแบบคาสั่งในการค้นหาเครื่ องหมายดังนี้ ‘.’in sNamedir ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ค้น หาเครื่ อ งหมายจุ ด เมื่ อ ตรวจพบจะมี ค่ าเป็ น True เมื่ อ น าค าสั่ง การค้นหามารวมกับค าสั่ง if (if ‘.’ In
sNamedir) จะเป็ นการสร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจชื่อในค่าตัวแปร sNamedir ที่เป็ นเกี่ยวกับไฟล์เท่านั้น ถ้าหาก
ต้องการตรวจชื่อที่อยูใ่ นตัวแปร sNamedir ที่เป็ นโฟลเดอร์ ต้องดัดแปลงคาสัง่ การตรวจเงือนไขตามนี้ if not
‘.’ in sNamedir จะเห็นว่ามีการเพิม่ คาสัง่ not แทรกลงในการตรวจเงือนไข แค่น้ ี ก็จะค้นหาเฉพาะชื่อที่เป็ น
โฟลเดอร์เท่านั้น
นอกจากการใช้งานฟั งก์ชนั ที่เป็ น Global และ Local แล้วก็มีการสร้างหรื อเขียนฟั งก์ชนั เพื่อใช้งาน
ภายใต้รูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ตอนนี้ หากเปิ ดโมดูลมาตรฐาน
ปกติทว่ั ไปมาเขียนโปรแกรม OOP แล้วเราจะเรี ยกโมดู ล เป็ น Class Module แทนคาว่าโมดู ล เฉยๆ และ
แน่นอน คาว่าฟังก์ชนั ที่เราสร้างในโมดูลเฉยๆ ก็ตอ้ งเปลี่ยนชื่อเรี ยกฟังก์ชนั ใหม่เป็ นคาว่า Method ของ Class
Module โดยแบ่งลักษณะการใช้งาน Methon ออกเป็ น 2 ลักษณะการใช้งาน คือ
1. Internal Method หรื อ Private Method
2. Interface Method
การกาหนดขอบเขตของตัวแปรภายในของฟังก์ชัน
การเขียนโปรแกรมในโมดูล สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ตัวแปร เมื่อมีการใช้งานตัวแปรในโมดูลก็
ย่อมมีโอกาสที่ตอ้ งนาตัวแปรเหล่านั้นมาใช้งานร่ วมกับกลุ่มฟังก์ชนั ที่สร้างไว้ภายในโมดูลเช่นกัน ลักษณะ
ของการประกาศตัวแปรในโมดูล เพือ่ นามาใช้ในฟังก์ชนั มีรูปแบบตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 การใช้ตวั แปรระดับโมดูลร่ วมกับคาสัง่ ย่อยภายในฟังก์ชนั

จากตัวอย่างที่ 1 เป็ นการแสดงตัวแปรที่ประกาศและใช้งานในโมดูล สังเกตในฟังก์ชนั test จะมีการ
เรี ยกใช้งานตัวแปร fullname ร่ วมกับกลุ่มคาสัง่ ย่อยภายในฟังก์ชนั เมื่อทาการทดสอบรันโปรแกรมตัวแปร
fullmane ที่ประการไว้ และต้องนามาใช้ร่วมภายในฟังก์ชนั test ก็สามารถแสดงค่าข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปร
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงดังต่อไปนี้
ผลลัพธ์ของการทดสอบโปรแกรมในตัวอย่างที่ 1
>>> จองพื้นที่ 3 X 3 ม.
>>> ของร้านชื่อ shop
ตัวอย่างที่ 2 ทาไมถึงต้องใช้คาสัง่ Global กับตัวแปรของโมดูลภายในฟังก์ชนั

โปรแกรมเริ่ มต้นทางานที่จุดนี้โดยเริ่ มจากฟังก์ชนั one และ two

เมื่อรันโปรแกรมเพือ่ ทดสอบจะได้ผลลัพธ์ดงั นี้

เกิดจากการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ที่ชื่อ one ซึ่ งแสดงค่าข้อมูลในตัวแปร x
เกิด Error จาก
ฟังก์ชนั ที่ชื่อ two

น่าแปลกมากที่เกิด Error เกิดขึ้นเมื่อเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ที่ชื่อว่า two ในบรรทัด (x=x+300) ที่ตวั แปร
ของโมดูลมีการเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ภายในฟังก์ชนั นี้ ข้อความ Error ที่ปรากฏจะถามถึงตัวแปร x ที่กาลังจะ
เปลี่ยนแปลงค่าใหม่เป็ นตัวแปร x แบบ Local ภายในฟังก์ชนั หรื อตัวแปร x นี้ได้มาจากข้างนอกฟังก์ชนั (ตัว
แปรของโมดูล) ตรงนี้ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมต้องเป็ นผูเ้ ลือกการใช้ตวั แปร x ตัวนี้เอง ถ้าใช้ตวั แปร x แบบ Local
ก็แก้ไขคาสัง่ เพิม่ ตามตัวอย่างต่อไปนี้ลงในฟังก์ชนั two และทาการทดลองรันโปรแกรมใหม่

ในบรรทัด x=0 ที่ทาการเพิม่ ในฟังก์ชนั two จะถือว่าเป็ นตัวแปรใหม่ที่ชื่อ x และจะใช้งาน
เฉพาะในฟังก์ชนั two เท่านั้น สาหรับตัวแปร x ของโมดูลจะไม่สามารถนามาใช้งานในฟังก์ชนั ได้อีกเลย
ต่อมาในกรณี ที่ตอ้ งการใช้ตวั แปร x ของโมดูล ซึ่งประกาศอยูภ่ ายนอกฟังก์ชนั มีเงื่อนไขคือ ต้อง

เปลี่ยนแปลงค่าภายในของตัวแปร x ของโมดูลนี้ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างการเพิม่ คาสัง่ global เสริ มลงใน
ฟังก์ชนั two แสดงไว้ดงั นี้

เพิ่มคาสัง่ global ตัวแปรก่อนเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปร x

เมื่อกาหนด global x ในฟังก์ชนั two ต่อไปนี้ การใช้งานตัวแปร x ตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงค่า
ภายในตัวแปรได้ (ตัวแปร x ต้องประกาศในโมดูลก่อนเรี ยกใช้ในฟังก์ชนั เสมอ)
ตัวอย่างที่ 3 แสดงการกาหนดขอบเขตของตัวแปรที่ใช้งานกับฟังก์ชนั ให้เปิ ดวินโดว์โมดูลใหม่จาก
IDLE ของ Python Shell เพือ่ ทดลองโปรแกรมต่อไปนี้
import os
#เชื่อมต่อโมดูลคาสัง่ เกี่ยวกับการเรี ยกใช้ไฟล์ต่างๆ ใน Drive C:\
choice = 0
#ประกาศตัวแปรโมดูลเพือ่ ใช้งานร่ วมกันในโมดูลนี้
filename = ‘’
def menu() :
global choice #อ้างถึงตัวแปรโมดูลมาใช้ภายในฟังก์ชนั และสามารถเปลี่ยนแปลงค่า
ข้อมูลของตัวแปรนี้ได้ดว้ ย
print(‘ เมนูใช้งาน \n 1.เปิ ดใช้เครื่ องคิดเลข \n 2.บันทึกข้อความ \n3.ออกจากการใช้งาน’)
choice = input('เลือกเมนูยอ่ ยเพือ่ ใช้งาน :')
def opennotpad():
filename = 'C:\\Windows\\notepad.exe'
print('บันทึกหมายเหตุดว้ ย %s' %filename)
os.system(filename)
def opencalculator():
filename = 'C:\\Windows\\system32\\calc.exe'

#เป็ นตัวแปร Local ของฟังก์ชนั เท่านั้น

print('คิดเงินด้วยโปรแกรมเครื่ องคิดเลขที่ชื่อ %s' %filename)
os.system(filename)
#จุดเริ่ มต้นของโปรแกรม
while True :
menu()
if choice == '1':
opencalculator()
elif choice == '2' :
opennotepad()
else :
break

จากตัวอย่างที่ 3 จะใช้ตวั แปรที่ชื่อ choice เป็ นตัวแปรเก็บหัวข้อที่ตอ้ งการใช้งาน (ตัวแปร choice จะ
ถูกใช้งานในหลายแห่ง เช่น ในฟังก์ชนั ที่ชื่อ menu และที่กลุ่มคาสัง่ เริ่ มต้นที่คาสัง่ if กรณี น้ ีตวั แปร choice
ควรประกาศในระดับโมดูลจึงจะเหมาะสมต่อการใช้งาน) จากฟังก์ชนั ที่ชื่อ menu ซึ่งจะทาหน้าที่แสดง
รายการของเมนูการใช้งานและรอรับหัวเรื่ องที่ตอ้ งการใช้งานจากคาสัง่ input ภายในฟังก์ชนั เนื่องจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลในตัวแปร choice ที่อยูภ่ ายนอกฟังก์ชนั จึงจาเป็ นต้องระบุคาว่า Clobal choice ลง
ในฟังก์ชนั menu เมื่อได้หมายเลขหัวเรื่ องก็จะนาไปตรวจด้วยกลุ่มคาสัง่ if เพือ่ เรี ยกใช้ฟังก์ชนั ย่อยอื่นๆ เช่น
กดหมายเลข 1 จะเรี ยกใช้ฟังก์ชนั opencalculator ซึ่งภายในฟั งก์ชนั นี้จะมีตวั แปรภายในที่เป็ นแบบ Local
(ตัวแปรชื่อ filename) เพือ่ กาหนดชื่อไฟล์เครื่ องคิดเลขหรื อ call.exe (ไฟล์เครื่ องคิดเลขที่เรี ยกใช้งานจาก
ตัวอย่างนี้จะได้รับการติดตั้ง และมีใช้งานในระบบปฏิบตั ิการ Windows อยูแ่ ล้ว) โดยจะนาค่าในตัวแปร
filename ไปใช้ร่วมกับคาสัง่ os.system(filename) ซึ่งทาหน้าที่รันไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ น .exe ของ
ระบบปฏิบตั ิการ Windows กดหมายเลข 2 สาหรับรี ยกฟังก์ชนั opennotepad (ลักษณะการใช้คาสัง่ และตัว
แปรจะคล้ายกับฟังก์ชนั opencalculator) สาหรับเปิ ดโปรแกรม Notepad ของระบบปฏิบตั ิการสรุ ปได้วา่ การ
ทางานของโปรแกรมในตัวอย่างที่ 3 ตัวแปร choice ค่อยข้างมีบทบาทในการใช้ค่าที่ได้รับมาจากภายใน

ฟังก์ชนั menu เชื่อมโยงกับกลุ่มคาสัง่ ในจุดอื่นๆ ภายในโมดูล ดังนั้นฟังก์ชนั ใดต้องการใช้ตวั แปร choice ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลก็อย่าลืมใช้ Global choice ไว้ในฟังก์ชนั ด้วย
ลักษณะการใช้ คยี ์ เวิร์ดอาร์ กวิ เมนต์ และพารามิเตอร์ ร่วมกับฟังก์ ชัน
(Argument And Parameter Function Keyword)
“ เพิม่ อาร์กิวเมนต์สกั 2 ตัวในฟังชัน Payment ด้วย “ ถ้าใครเป็ นนักพัฒนาโปรแกรมมือใหม่หรื อมือ
เก่าก็คงไม่มีปัญหาในการสร้างอาร์กิวเมนต์เพิม่ ให้กบั ฟังก์ชนั มากนัก เพียงแต่ขอตัวอย่างรู ปแบบ (Syntax)
ของการเขียนใน python ว่าเค้ามีรูปแบบอย่างไร เท่านี้ก็ลุยทางานที่เหลือต่อไปได้ ก่อนที่จะมาดูวธิ ีการใช้
อาร์กิวเมนต์หรื อบางครั้งก็เรี ยกว่าพารามิเตอร์เพิ่มให้กบั ฟังก์ชนั ต้องมาดูเหลุผลว่าทาไมต้องใช้อาร์กิวเมนต์
หรื อพารามิเตอร์ร่วมกับฟังก์ชนั คาตอบง่ายๆ ก็คือ เราต้องการส่งค่าข้อมูลผ่านเข้าไปภายในฟังก์ชนั
เพือ่ ที่จะได้นาค่าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานกับตัวแปร Local, การคานวณ หรื อใช้กบั กลุ่มคาสัง่ ย่อยภายใน
ฟังก์ชนั
รู ปที่ 1 แสดงรู ปแบบการกาหนดอาร์ กิวเมนต์ ให้ กบั ฟังก์ ชัน

รู ปที่ 1 แสดงรู ปแบบการกาหนดอาร์ กิวเมนต์ สาหรับให้ งานกับฟังก์ ชัน
อาร์กิวเมนต์ที่ใช้ร่วมกับฟังก์ชนั ของ Python จะประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ
1. อาร์กิวเมนต์แบบตาแหน่งและจานวนใช้งานที่แน่นอน (Positional Argument)
2. อาร์กิวเมนต์แบบขยายจานวนตามค่าข้อมูล (Sequence Unpacking Operator)
อาร์ กิวเมนต์ แบบตาแหน่ งและจานวนใช้ งานที่แน่ นอน (Positional Argument)
การใช้งานอาร์กิวเมนต์ลกั ษณะนี้มกั นิยมใช้งานทัว่ ไปร่ วมกับฟังก์ชนั ปกติ รู ปแบบการประกาศ
อาร์กิวเมนต์ค่อนข้างเขียนง่าย ตาแหน่งของอาร์กิวเมนต์ในการประกาศและใช้งานก็แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง
วิธีการผ่านค่าข้อมูลเข้าไปจัดเก็บและเรี ยกใช้ค่าข้อมูลภายในอาร์กิวเมนต์คล้ายกับการใช้งานตัวแปรทัว่ ไป
ดังแสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง แสดงวิธีประกาศอาร์กิวเมนต์ที่ชื่อว่า startno และ endno

การระบุ startno และ endno ให้กบั ฟังก์ชนั shownumber เป็ นทางผ่านค่าข้อมูลจากภายนอกฟังก์ชนั เข้าไปใช้
งานภายในฟังก์ชนั ด้วยการเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั ตามตัวอย่างต่อไปนี้

a, b = 5, 10
shownumber(a, b)
โดยกาหนดค่า 5 ให้กบั ตัวแปร a และค่า 10 ให้กบั ตัวแปร b เมื่อเรี ยกใช้ฟังก์ชนั shownumber ก็
กาหนดตัวแปร a ณ ตาแหน่งอาร์กิวเมนต์แรกฟังก์ชนั ซึ่งจะตรงกับอาร์กิวเมนต์ที่ชื่อ startno เช่นเดียวกับตัว
แปร b ที่จะกาหนดตาแหน่งอาร์กิวเมนต์ที่ 2 ซึ่งตรงกับอาร์กิวเมนต์ endno

a, b = 5, 10
shownumber (a, b)

คาสัง่ ด้านเรี ยกใช้ฟังก์ชนั

def shownumber (startno, endno)
for …
…….
…….
ฟังก์ชนั และคาสัง่ ภายใน

รู ปที่ 2 แสดงการผ่านค่าข้อมูลจากตัวแปร a และ b ตรงตามตาแหน่งของอาร์กิวเมนต์แต่ละตัว
การโอนถ่ายค่าข้อมูลในตัวแปร a ไปยังอาร์กิวเมนต์ startno จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (ชนิดการโอนย้ายข้อมูล
ระหว่างตัวแปรปกติกบั อาร์กิวเมนต์จะเป็ นแบบ Tuple ซึ่งมีความหมายว่า เมื่อค่าข้อมูลอาร์กิวเมนต์มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไป จะไม่ส่งผลให้ค่าข้อมูลในตัวแปรต้นทางเปลี่ยนตามไป ตัวอย่าง ตัวแปร a มีค่าคือ 5

ซึ่งเป็ นตัวแปรต้นทาง เมื่อตัวแปร a ผ่านค่าข้อมูลไปยังอาร์กิวเมนต์ startno จาก 5 ไปเป็ น 7 ค่าข้อมูลในตัว
แปรต้นทางคือ ตัวแปร a ก็คงค่าเท่ากับ 5 ไว้ดงั เดิม) เมื่อฟังก์ชนั ถูกเรี ยกใช้งานเสนอ ลองพิมพ์กลุ่มสัง่
เกี่ยวกับฟังก์ชนั ร่ วมกับอาร์กิวเมนต์แบบที่ 1 ตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 แสดงการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั พร้อมการผ่านค่าข้อมูลให้กบั อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชนั เปิ ด
วินโดว์โมดูลใหม่จาก IDLE ของ Python Shell เพือ่ ทดลองโปรแกรม

จากตัวอย่ างที่ 1 สมมุติให้เป็ นโปรแกรมเกี่ยวกับรายชื่อนักเรี ยนในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ
โดยจัดเก็บรายชื่อนักเรี ยนไว้ในตัวแปร englishroom ในโปรแกรมตัวอย่างนี้ประกอบด้วย 2 ฟังก์ชนั ทา
หน้าที่คน้ หาชื่อที่มีตวั อักษรของชื่อมากน้อยตามที่ตอ้ งการ ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการแสดงรายชื่อนักเรี ยนที่มี
มากกว่า 3 ตัวอักษร ให้เลือกเมนูหมายเลข 1 จะเป็ นการเลือกฟังก์ชนั ชื่อ namemorechar ที่ประกอบด้วย
อาร์กิวเมนต์ชื่อ room สาหรับรับค่าข้อมูลที่เป็ นรายชื่อนักเรี ยน ซึ่งจะได้จากตัวแปร englishroom และ
อาร์กิวเมนต์ชื่อ numchar สาหรับรันจานวนตัวอักษรที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบในฟังก์ชนั โดยจะได้ค่าจากตัว
แปร b หรื อหากต้องการแสดงรายชื่อนักเรี ยนที่มีนอ้ ยกว่า 3 ตัวอักษร ให้เลือกเมนูหมายเลข 2 ซึ่งจะ
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั ชื่อ namemorechar ที่มี 2 อาร์กิวเมนต์และมีการทางานคล้ายๆ กับฟังก์ชนั แรก

อาร์ กิวเมนต์ แบบขยายจานวนตามค่าข้ อมูล (Sequence Unpacking Operator)
การสร้างฟังก์ชนั ที่มีอาร์กิวเมนต์สาหรับใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะกาหนดอาร์กิวเมนต์ใช้งานเป็ น
จานวนที่แน่นอน แต่ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างฟังก์ชนั ที่จาเป็ นต้องมีอาร์กิวเมนต์ แต่ไม่ตอ้ งการกาหนดจานวน
ที่แน่นอน แบบนี้ควรจะใช้อาร์กิวเมนต์แบบ Sequence Unpacking Operator (ในภาษา Python จะใช้
เครื่ องหมาย * นาหน้าอาร์กิวเมนต์แบบนี้) ลองมาดูรูปแบบการกาหนดอาร์กิวเมนต์แบบนี้ร่วมกับฟังก์ชนั
ตามตัวอย่างต่อไปนี้
def shownumber(*startendno) :
for x in range(startendno[0], startendno[1])
print(x)
จากตัวอย่างนี้ฟังก์ชนั shownumber จะมีเพียงแค่หนึ่งอาร์กิวเมนต์ที่ชื่อ *startendno (ซึ่งในตัวอย่าง
จากหัวข้อที่ 1 ซึ่งเป็ นแบบ Positional Argument จะมี 2 อาร์กิวเมนต์คือ startno endno) แต่สามารถรองรับ
การขยายจานวนอาร์กิวเมนต์ที่ตอ้ งใช้งานโดยอัตโนมัติ ตามรู ป 9 แสดงการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ที่มีอาร์กิวเมนต์
แบบขยายจานวนตามค่าข้อมูล

เส้นทางการส่ งผ่านค่าข้อมูลของทั้ง 3 ตัวแปร

คาสัง่ ด้านเรี ยกใช้ฟังก์ชนั
a,b,c = 5,7,10
Shownumber(a,b,c)
แสดงการขยายจานวนอาร์ กิวเมนต์ของ startendno
ออกเป็ น 3 อาร์ กิวเมนต์โดยอัตโนมัติ โดยภายใน
ฟังก์ชนั จะเรี ยกเป็ น startendno[0] สาหรับ
อาร์ กิวเมนต์แรก ซึ่ งได้ค่าข้อมูลจากตัวแปร a,
อาร์ กิวเมนต์ startendno[1] ได้จากตัวแปร b
ตามลาดับไปจนครบ

def
shownumber(*startendno) :
(a)
startendno[0]
(b)
startendno[2]

ภาพแสดงการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั และผ่านค่าข้อมูลไปให้กบั อาร์กิวเมนต์

(c)
startendno[1]

ทดลองการใช้งานอาร์กิวเมนต์ตามตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1 เปิ ดวินโดว์โมดูลใหม่จาก IDLE ของ Python Shell ทดลองป้อนคาสัง่ ต่อไปนี้

จากตัวอย่างที่ 1 แสดงการผ่านค่าตัวแปรจานวน 3 ค่าไปยังฟังก์ชนั showitem ซึ่งภายในฟังก์ชนั จะ
แสดงวิธีการเขียนโปรแกรมดึงค่าจากอาร์กิวเมนต์แบบขยายจานวนตามค่าข้อมูลด้วย (Item[0], Item[1],
Item[2])
ตัวอย่ างที่ 2 แสดงวิธีดึงค่าจากอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชนั ด้วยคาสัง่ for

ตัวอย่างนี้แสดงการผ่านค่าจากตัวแปรต้นทางจานวน 3 ค่า ผ่านอาร์กิวเมนต์ที่ชื่อ * item เมื่อต้องการ
ใช้ค่าในอาร์กิวเมนต์ภายในฟังก์ชนั จะใช้วิธีอ่านค่าด้วยคาสัง่ วนทาซ้ าหรื อคาสัง่ for เพือ่ อ่านค่าที่เก็บไว้ใน
อาร์กิวเมนต์ * item ตั้งแต่ค่าแรกไปจนค่าสุดท้าย (ลักษณะค่าที่จดั เก็บใน * item จะมีวธิ ีเก็บเหมือนกับตัว
แปร Collection Data ประเภท Tuple ภาพจาลองการเก็บค่าข้อมูลในอาร์กิวเมนต์เป็ นดังนี้

* item = (TV’, ‘DVD’, ‘VCD’)

การอ้างตาแหน่งโดยตรง (Item[0], Item[1], Item[2])
ดังนั้นการเรี ยกใช้ค่าภายในอาร์กิวเมนต์จึงเรี ยกได้จากตาแหน่งโดยอ้างอิงหมายเลข Index ตาม
ตัวอย่างที่ 1 หรื อใช้วธิ ีการอ่านจากคาสัง่ for ในตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่ างที่ 3 แสดงโปรแกรมการใช้อาร์กิวเมนต์แบบ Sequence Unpacking Operator โดยผ่านตัวแปร
Collection Data ประเภท Dictionary ด้วยเทคนิคการผ่านค่าข้อมูล **- Operator

ตัวอย่างที่ 3 เป็ นเทคนิคการใช้ Unpacking Operator ในฝั่งค่าข้อมูลต้นทาง ให้สงั เกตที่ตวั แปรต้น
ทาง ซึ่งปกติจะมีจานวนตัวแปรเท่ากับจานวนค่าข้อมูลที่ตอ้ งการผ่านไปยังอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชนั แต่ใน
ตัวอย่างนี้ตวั แปรต้นทางจะมีเพียงตัวเดียว และเป็ นตัวแปรชนิด Dictionary คือมีค่าข้อมูลในตัวแปรได้
มากกว่าหนึ่งค่า ในที่น้ ีประกอบด้วย code : sotv42, title : sony42tv, cost : 50000 ซึ่งนับได้จานวน 3 ค่า
ข้อมูล เมื่อส่งผ่านไปยังอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชนั ซึ่งประกอบด้วย code, title, cost (การตั้งชื่ออาร์กิวเมนต์
ของฟังก์ชนั เมื่อต้องใช้เทคนิคการส่งผ่านค่าจากตัวแปรต้นทางหนึ่งตัวแปรหลายค่าข้อมูล ชื่ออาร์กิวเมนต์
จาเป็ นต้องตั้งชื่อให้ตรงกับชื่อของคีย ์ (Key) ในค่าข้อมูลต้นทางเสมอ

Stock = [‘code’ :

‘sotv42’,

Key ที่ 1 ค่าข้อมูลที่ 1

‘title’ :

‘sony42tv’...]

Key ที่ 2 ค่าข้อมูลที่ 2

นาชื่อ Key มากาหนดชื่ออาร์ กิวเมนต์
Def showitem(code, title..) :

จึงจะสามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคนิค Unpacking Operator ต้นทางได้ จากตัวแปร stock ซึ่งอาศัย
เทคนิคการกระจายค่าข้อมูลภายในแบบ Dictionary ให้ลงพอดีกบั อาร์กิวเมนต์จึงต้องระบุเครื่ องหมาย ** ไว้
หน้าตัวแปรต้นทาง ซึ่งจะเขียนได้เป็ น **stock ร่ วมกับการเรี ยกฟังก์ชนั showitem(**stock) เพือ่ ใช้งาน
ความแตกต่ างระหว่ างฟังก์ ชันที่ใช้ และไม่ ใช้ คาสั่ง return
การสร้างฟังก์ชนั เพือ่ ใช้งานในโมดูลบางกรณี เมื่อมีการประมวลผลภายในฟังก์ชนั เสร็ จสิ้น ก็มี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งการผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลภายใน ส่งกลับออกไปใช้งานภายนอกฟังก์ชนั ด้วย
เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมา จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเพิม่ เติมคาสัง่ บางคาสัง่ ลงภายในฟังก์ชนั เพือ่ ส่งผลลัพธ์น้ นั
กลับไปจุดที่เรี ยกใช้งานฟังก์ชนั ซึ่ งคาสัง่ นั้นก็คือ คาสัง่ return นัน่ เอง ต่อไปนี้เป็ นการแสดงรู ปแบบการใช้
คาสัง่ return ภายในฟังก์ชนั Factorial ตามตัวอย่าง

เมื่อมีการคานวณค่าของ Factorial ภายใต้คาสัง่ for เสร็ จสิ้นแล้วจะทาการส่งค่าที่อยูใ่ นตัวแปร a
กลับไปจุดที่เรี ยกใช้ฟังก์ชนั ตามตัวอย่างการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั Factorial ดังนี้

Resultfactorial = factorial(5)
การเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั ที่มีการส่งค่าผลลัพธ์กลับมาจาเป็ นต้องมีตวั แปรต้นทางรองรับค่าผลลัพธ์ที่
ได้จากฟังก์ชนั ซึ่งในที่น้ ีคือตัวแปรต้นทาง resultfactorial ในทางตรงกันข้ามกับฟังก์ชนั ที่ไม่มีคาสัง่ return
ภายในฟังก์ชนั ก็ไม่มีความจาเป็ นต้องมีตวั แปรต้นทางรอรับค่า เนื่องจากฟังก์ชนั นั้นๆ จะไม่ส่งค่าผลลัพธ์
ใดๆ กลับออกมายังจุดที่ทาการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั นั่นเอง
ทดลองโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้ สาหรับการใช้คาสัง่ return ร่ วมกับฟังก์ชนั
ตัวอย่ างที่ 1 เปิ ดวินโดว์โมดูลใหม่จาก IDLE ของ Python Shell และทดลองป้อนคาสัง่ ต่อไปนี้

ตัวอย่างข้างต้นเป็ นโปรแกรมสาหรับคานวณค่า Factorial และ Fibonacci โดยเลือกจากเมนูที่
ต้องการคานวณ เช่น เลือกเมนูหมายเลข 1 สาหรับคานวณค่า Factorial โดยเรี ยกใช้ฟังก์ชนั ที่ชื่อ Factorial
พร้อมส่งค่าข้อมูลผ่านอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชนั เข้าสู่กระบวนการคานวณกลุ่มคาสัง่ ในลูปหรื อคาสัง่ for จน

ได้คาตอบสุดท้ายที่เก็บค่าผลลัพธ์น้ นั ตัวแปร a ในขั้นตอนสุดท้ายของฟังก์ชนั คือการใช้คาสัง่ return ค่าใน
ตัวแปร a กลับออกไปข้างนอกฟังก์ชนั ซึ่งจะส่งผ่านค่าข้อมูลไปยังตัวแปรต้นทางที่ชื่อ y สาหรับฟังก์ชนั
Fibonacci ก็มีลกั ษณะการ return ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

บทที่ 7 ฝึ กเขียนโปรแกรมกับเต่ าไพทอน
ไพทอนมีโมดูล turtle ซึ่งมีตน้ ฉบับมาจากภาษา Logo โดยจะมีในโปรแกรม Python เวอร์ชนั่ Python
2.6 และ Python 3 เป็ นต้นมา สําหรับใช้ฝึกเขียนโปรแกรมขั้นเริ่ มต้น โดยใช้เต่าในการลากเส้นหรื อวาดรู ป
ในที่น้ ีจะแนะนําให้ใช้โหมดสคริ ปต์
ตัวอย่ าง ให้ทดลองเขียนคําสัง่ ดังต่อไปนี้

เมื่อรันโปรแกรม จะได้ผลลัพธ์คือ

บรรทัดบนสุดของโค้ดคําสัง่ จะต้องใช้คาํ สัง่ from turtle import * เพือ่ เรี ยกใช้ตวั แปร ฟั งก์ชนั หรื อเมธ
อดทั้งหมดจากโมดูล turtle เพือ่ ใช้ในการวาดภาพได้

1. forward() / fd() ลากเส้นตรงไปข้างหน้ามีหน่วยเป็ นพิกเซล โดยภายในวงเล็บใส่ตวั เลขที่เป็ นชนิด integer
หรื อ float เช่น
forward(100) เต่าจะเดินหน้า 100 พิกเซล
forward(-100) เต่าจะเดินหน้า -100 พิกเซล หรื อถอยหลัง 100 พิกเซลนัน่ เอง (ทิศตรงข้าม)

2. back() / bk() / backward() ลากเส้นตรงไปข้างหลัง มีหน่วยเป็ นพิกเซล เช่น
backward(100) เต่าจะเดินถอยหลัง 100 พิกเซล
backward(-100) เต่าจะเดินถอยหลัง -100 พิกเซล หรื อเดินหน้า 100 พิกเซลนัน่ เอง

3. right() / rt() หันไปทางขวา ทํามุมตามองศาที่กาํ หนดจากมุมเดิม เช่น right(90) หันหัวเต่าไปทางขวา 90
องศาจากมุมเดิม
4. left() / lt() หันไปทางซ้าย ทํามุมตามองศาทีก่ าํ หนดจากมุมเดิม เช่น left(90) หันหัวเต่าไปทางซ้าย 90 องศา
จากมุมเดิม

5. goto(x, y) / setpos(x, y) / setposition(x, y) ย้ายเต่าไปยังตําแหน่งที่แน่นอน โดยไม่เปลี่ยนทิศทางของเต่า
ตัวอย่างเช่น

6. setx() ตั้งค่าพิกดั ในแกน x ของเต่า โดยที่พกิ ดั ในแกน y ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
7. sety() ตั้งค่าพิกดั ในแกน y ของเต่า โดยที่พกิ ดั ในแกน x ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

8. setheading() / seth() กําหนดหัวเต่าให้หนั ไปตามทิศที่ตอ้ งการ ในวงเล็บให้ใส่ตวั เลของศาเข้าไป โดย 0
คือทิศตะวันออก, 90 คือ ทิศเหนือ, 180 คือ ทิศตะวันตก และ 270 คือ ทิศใต้

9. home() ย้ายเต่าไปยังจุดเริ่ มต้น นัน่ ก็คือ พิกดั (0,0) และตั้งค่าหัวเต่าไว้ที่ทิศทางเริ่ มต้น นัน่ คือ 0 องศา หรื อ
ชี้ไปทางขวา

10. circle(รัศมี, องศา, จํานวนเหลี่ยม) ใช้วาดรู ปวงกลม
- circle(รัศมี) ใช้วาดรู ปวงกลม เช่น circle(50) จะได้วงกลมทีม่ ีรัศมีเท่ากับ 50
- circle(รัศมี, องศา) ใช้วาดรู ปวงกลมไม่ครบวง ตามองศาที่กาํ หนด เช่น circle(50,180) จะได้ครึ่ ง
วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 50
- circle(รัศมี, องศา, จํานวนเหลี่ยม) ใช้วาดรู ปหลายเหลี่ยม เช่น circle(100,360,5) จะได้วงกลมที่มี
ห้าเหลี่ยม

11. dot(ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง, "สี ") ใช้วาดจุดวงกลม โดยระบุเส้นผ่านศูนย์กลางและสี

12. stamp() ปั๊ มตัวเต่าให้อยูใ่ นตําแหน่งที่กาํ หนด เช่น เมื่อเดินเต่าเดินหน้าไป 100 พิกเซล ให้ทาํ การปั๊ มรู ป
เต่าไว้ตาํ แหน่งนั้น ตัวอย่างเช่น

13. clearstamp() ลบตัวเต่าที่เราทําการปั๊ มเอาไว้

14. undo() ยกเลิก (ซํ้าๆ) การกระทําของเต่าครั้งล่าสุด

15. speed() ใส่ความเร็วในการเดินของตัวเต่า มีค่าตั้งแต่ 0 - 10 โดย 0 = เร็วที่สุด, 10 = เร็ว, 6 = ปกติ, 3 = ช้า,
1= ช้าที่สุด เช่น speed(3)

1. position() / pos() ส่งกลับค่าตําแหน่งปั จจุบนั ของเต่า (x, y)
2. towards(x, y) ส่งกลับค่ามุมระหว่างเส้นจากตําแหน่งเต่าไปยังตําแหน่งที่ระบุ

3. xcor() ส่งกลับค่าพิกดั แกน x ของตัวเต่า
4. ycor() ส่งกลับค่าพิกดั แกน y ของตัวเต่า
5. heading() ส่งกลับค่าองศาของหัวเต่า
6. distance(x, y) ส่งกลับค่าระยะทางจากเต่าไปยังตําแหน่ง (x, y) ที่อา้ งอิง

1. pendown() / pd() / down() เป็ นคําสัง่ วางปากกา
2. penup() / pu() / up() เป็ นคําสัง่ ยกปากกา
3. pensize() เป็ นคําสัง่ สําหรับใช้กาํ หนดขนาดตัวเต่าและขนาดของเส้นเป็ นหน่วยเป็ นพิกเซล เช่น pensize(3)
4. pen() ตั้งค่าแอตทริ บิวต์หลายๆ อย่างของปากกาในคําสัง่ เดียว ซึ่ งมีค่าดังต่อไปนี้ :
- shown แสดงหรื อซ่อนปากกา มี 2 ค่า คือ True/False
- pendown วางปากกา มี 2 ค่า คือ True/False

- pencolor ใส่สีปากกา โดยระบุชื่อสีลงไป เช่น pencolor = "red"
- fillcolor เติมสีวตั ถุแบบปิ ด โดยระบุชื่อสีลงไป เช่น fillcolor = "red"
- pensize ใส่ขนาดปากกา
- speed ใส่ความเร็ วในการวาดของปากกา มีค่าตั้งแต่ 0 - 10
5. isdown() ส่งกลับค่า True ถ้าสถานะเป็ นวางปากกา และส่งกลับค่า False ถ้าสถานะเป็ นยกปากกา

1. pencolor() ส่งกลับค่าหรื อตั้งค่าสีปากกา โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- pencolor() ส่งกลับค่า pencolor ปั จจุบนั ส่งค่ากลับมาเป็ นสตริ งระบุสี
- pencolor(ชื่อสี) ตั้งค่า pencolor เป็ น colorstring เช่น "red", "yellow" หรื อ "# 33cc8c"
- pencolor(r, g, b) ตั้งค่า pencolor เป็ นสี RGB โดยแต่ละ R, G และ B ต้องอยูใ่ นช่วง 1.0 - 255
2. fillcolor() ส่งกลับค่าหรื อตั้งค่าการเติมสี โดยมี 3 รู ปแบบ คือ
- fillcolor() ส่งกลับค่า fillcolor ปั จจุบนั ส่งค่ากลับมาเป็ นสตริ งระบุสี
- fillcolor(ชื่อสี) ตั้งค่า fillcolor เป็ น colorstring เช่น "red", "yellow" หรื อ "# 33cc8c"
- fillcolor(r, g, b) ตั้งค่า fillcolor เป็ นสี RGB โดยแต่ละ R, G และ B ต้องอยูใ่ นช่วง 1.0 - 255
3. color() เป็ นคําสัง่ กําหนดสีให้กบั เส้น (ชื่อสีในภาษาอังกฤษ) เช่น color("yellow") ตัวอย่างเช่น

1. begin_fill() กําหนดจุดเริ่ มต้นในการเติมสี โดยจะต้องใส่คาํ สัง่ นี้ก่อนคําสัง่ วาดรู ปทรง
2. end_fill() เติมสีรูปทรง โดยจะต้องใส่คาํ สัง่ นี้ หลังคําสัง่ begin_fill()

1. reset() เป็ นคําสัง่ ที่ใช้ลบภาพวาดของเต่าออกจากหน้าจอ ปรับตําแหน่งตัวเต่ามาอยูต่ รงกลางหน้าจออีก
ครั้ง และตั้งค่าตัวแปรให้เป็ นค่าเริ่ มต้น

2. clear() เป็ นคําสัง่ ที่ใช้ลบภาพวาดของเต่าออกจากหน้าจอ แต่ตาํ แหน่งของเต่าและภาพวาดของเต่าอื่น ๆ จะ
ไม่ได้รับผลกระทบ
3. write(arg, move, align, font) ใช้เขียนข้อความ เช่น write("Python", True, align = "left", font = ("Arial",
8, "normal"))
- arg การแทนสตริ งของอาร์กิวเมนต์ เช่น "Python"
- move หากเป็ น True ปากกาจะถูกย้ายไปที่มุมล่างขวาของข้อความ โดยค่าเริ่ มต้นย้ายเป็ น False
- align การจัดตําแหน่งข้อความ ได้แก่ "left", "center" และ "right" เช่น align = "left"
- font
8, "normal")

กําหนดรู ปแบบตัวอักษร ได้แก่ fontname, fontsize, fonttype เช่น font = ("Arial",

1. hideturtle() / ht() คําสัง่ ในการซ่อนเต่าไม่ให้มองเห็นตัวเต่า เมื่ออยูใ่ นระหว่างการทําภาพวาดที่ซบั ซ้อน
บางส่วน เพราะการซ่อนเต่าจะช่วยให้การวาดภาพสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น
2. showturtle() / st() คําสัง่ ในการแสดงเต่า
3. isvisible() ส่งกลับค่า True ถ้าอยูใ่ นสถานะแสดงตัวเต่า ส่งกลับค่า False ถ้าอยูใ่ นสถานะซ่อนตัวเต่า

4.
shape()
เป็ นการระบุรูปร่ างของตัวเต่า
โดยระบุรูปร่ างเป็ นสตริ งอยูภ่ ายในวงเล็บ
()
ได้แก่ "arrow", "turtle", "circle", "square", "triangle", "classic" ลงไป เช่น shape("circle") หรื อ
shape("square") หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็ นรู ปลูกศรให้ใช้ shape("classic")
5. shapesize(กว้ าง, ยาว) / turtlesize(กว้ าง, ยาว) กําหนดขนาดรู ปร่ าง

6. tilt(angle) หมุนรู ปร่ างของเต่าให้เอียงจากมุมของรู ปร่ างเดิมของเต่า แต่ไม่เปลี่ยนทิศทางของหัวเต่า

1. onclick() กําหนดเหตุการณ์เมื่อมีการคลิกเมาส์ที่ตวั เต่า โดยมีการส่งค่าพิกดั x, y ของจุดที่คลิกบนตัวเต่า
เช่น เมื่อคลิกที่ตวั เต่าให้โปรแกรมเรี ยกฟังก์ชนั rectangle

2. onrelease() กําหนดเหตุการณ์เมื่อมีการปล่อยเมาส์ที่ตวั เต่า

เมื่อคลิกเมาส์ที่ตวั เต่า

เมื่อปล่อยเมาส์

3. ondrag() กําหนดเหตุการณ์เมื่อมีการคลิกค้างที่ตวั เต่าแล้วลาก ตัวอย่างเช่น คําสัง่ ondrag(goto) เมื่อคลิก
ค้างที่เต่าแล้วลาก จะเป็ นการวาดเส้นตามตําแหน่งของเต่าที่เคลื่อนที่ไป

1. bgcolor() เป็ นคําสัง่ กําหนดสีภาพพื้นหลัง (ชื่อสีในภาษาอังกฤษ) เช่น bgcolor("orange")

2. clear() / clearscreen() ลบภาพวาดทั้งหมดและเต่าทั้งหมดออกจากหน้าจอ รี เซ็ตหน้าจอให้มีสถานะ
เริ่ มต้น คือ พื้นหลังสีขาว
3. reset() / resetscreen() รี เซ็ตเต่าทั้งหมดบนหน้าจอให้อยูใ่ นสถานะเริ่ มต้น

4. screensize() เป็ นคําสัง่ กําหนดขนาดให้กบั หน้าต่าง มีหน่วยเป็ นพิกเซล เช่น screensize(2000,1500)
5. title() เป็ นคําสัง่ กําหนดหัวข้อ title ของหน้าต่าง เช่น title("Rectangle")
6. mainloop() เป็ นคําสัง่ ลูปค้างหน้าจอไว้สาํ หรับรอวาดรู ปต่อ

ตัวอย่ างที่ 1

ตัวอย่ างที่ 2

บทที่ 8 Python กับการเชื่ อมต่ อฐานข้ อมูล
ภาษา Python มีช่องทางในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 2 แบบ คือ
1. การเชื่ อมโยงกับฐานข้ อมูลผ่ านไลบรารี มาตรฐานประเภท DBM (Database Manager) เหมาะ
กับข้อมูลที่ไม่มีความซับซ้อนมาก เช่น ข้อมูลมีเพียง 1 ตาราง เป็ นต้น
2. การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ผ่ า นไลบรารี ม าตรฐาน DB-API 2.0 เหมาะกับ ฐานข้อ มู ล ประเภท
RDBMS (Relational Database Management System) เช่น Oracle, MySQL หรื อ MS SQL Server เป็ นต้น

โครงสร้ างฐานข้ อมูล
1. ตาราง (Table) สาหรับจัดเก็บกลุ่มข้อมูล เช่น ตารางลูกค้า ภายในตารางจะเป็ นข้อมูลของลูกค้า
ทั้งหมด ตารางสินค้า จะเก็บกลุ่มรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการไว้ในตารางสินค้าเท่านั้น
2. เรคอร์ ด (Record) บางครั้งเรี ยกว่า Row รายละเอียดข้อมูลแต่ละรายการ เช่น เรคอร์ดของลูกค้า
คนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ คือ รหัส, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู,่ เบอร์โทร, อีเมล์ หรื อเรคอร์ดของสินค้าชิ้นที่ 1 จะมี
รายละเอียดดังนี้ คือ รหัสสินค้า, ชื่อ, ยีห่ อ้ , รุ่ น, หมายเลขเครื่ อง, สีสินค้า เป็ นต้น
3. ฟิ ลด์ (Field) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า คอลัมน์ (Column) เป็ นองค์ประกอบของเรคอร์ด เช่น เรคอร์ด
ของลุ กค้าคนที่ 1 มี การเก็บรายละเอี ยด 6 รายการต่อ การบันทึก 1 เรคอร์ ด ภายในรายละเอียด 6 รายการ
ดังกล่าว ประกอบด้วย รหัส, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู,่ เบอร์โทร, อีเมล์ ซึ่งทุกรายการย่อยที่ยกตัวอย่างก็คือ Field
ย่อยภายในเรคอร์ดนัน่ เอง

ที่มาของภาพ : https://www.9experttraining.com

1. การเลือกใช้ ฐานข้ อมูลประเภท Flat File Database
เป็ นพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลเป็ นไฟล์ Text หรื อ Binary เหมาะกับข้อมูลขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
ไฟล์ชนิ ดนี้ จะมี ความจุที่ไ ม่ จากัด ขึ้นอยู่กับปริ มาณของข้อ มูล ที่จดั เก็บ เมื่ อ เทียบกับอี ก 2 ประเภท ไฟล์
ฐานข้อ มู ลประเภทนี้ จะมี ความจุไ ฟล์น้อ ยที่สุด อี กทั้งยังง่ายต่อ การสร้าง ค่าใช้จ่ายน้อ ย สามารถใช้งาน
ร่ วมกับโปรแกรม Spreadsheet ได้ แต่ขอ้ ด้อยคือความเร็ วในการเรี ยกใช้งานข้อมูล ยิง่ มีขอ้ มูลมาก ความเร็ ว
ในการค้นหาหรื อดึงข้อมูลมาใช้ก็จะทางานได้ชา้ สาหรับภาษา Python สามารถใช้คาสั่งในการสร้าง อ่าน
เขียนค่าข้อมูลที่ตอ้ งการจัดเก็บในไฟล์ฐานข้อมูลประเภทนี้ได้
ตัวอย่ างที่ 1 โปรแกรมจะทาการสร้างไฟล์ datatest.txt ขึ้นมาหน้า Desktop แล้วให้รับค่าการป้อนชื่อ
สินค้าและราคาสินค้าในหน้าต่าง Python Shell ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะพิมพ์ exit ในช่องป้อนชื่อสินค้าและป้อน
ราคาสินค้า ข้อมูลชื่อสินค้าและราคาสินค้าจะถูกจัดเก็บในไฟล์ datatest.txt โดยอัตโนมัติ
- เขียนคาสั่ ง Python

- ป้ อนชื่ อสิ นค้าและราคาสิ นค้าในหน้ าต่ าง Python Shell

- เปิ ดไฟล์ datatest.txt บนหน้า Desktop จะมีขอ้ มูลดังนี้

จากตัวอย่าง ให้ล องรันโปรแกรมอีกครั้ง เมื่ อ เราป้ อ นข้อมูลชื่ อสิ นค้าและราคาสิ นค้าใหม่เข้าไป
ข้อ มู ล ใหม่ น้ ี จะไปทับ ข้อ มู ล เดิ ม ท าให้ ข ้อ มู ล เดิ ม หายไป เพราะจากค าสั่ ง ในบรรทัด ที่ 2 คื อ fdata =
open('C:\\Users\OFFBKK\Desktop\datatest.txt', 'w') จะพบว่าเมื่อใช้อาร์กิวเมนต์ตวั อักษร 'w' จะทาให้ขอ้ มูล
ใหม่ไปทับข้อมูลเดิม หากต้องการเพิม่ ข้อมูลเข้าไป โดยไม่ให้ขอ้ มูลเดิมสูญหาย ต้องเปลี่ยนจาก 'w' เป็ น 'a'
ค่าคงที่สาหรับใช้ งานกับอาร์ กิวเมนต์
a
w
r

ลักษณะการทางานร่ วมกับคาสั่ ง open
สร้างไฟล์หรื อแก้ไขข้อมูลแบบเพิม่ เติม
สร้างไฟล์หรื อแก้ไขข้อมูลแบบทับซ้ า
อ่านข้อมูลในไฟล์ที่กาลังเปิ ดใช้งาน

จากตัวอย่างที่ 1 ประกาศตัวแปร lineno เพื่อใช้เก็บจานวนครั้งในการป้ อนข้อมูล โดยมีค่าเริ่ ม ต้น
เท่ากับ 1 และจะเพิม่ ขึ้นทีละหนึ่งเพือ่ รับข้อมูลชื่อสินค้าและราคาสินค้าชุดใหม่ โปรแกรมจะเชื่อมต่อกับไฟล์
datatest.txt ด้วยคาสั่ง open และสิ้ นสุ ดการเชื่อมต่อด้วยคาสั่ง close ในการวนซ้ าเพื่อรับค่าการป้ อนข้อ มู ล
ของสิ น ค้า แต่ ล ะรอบจะใช้ค าสั่ง while True ซึ่ งในแต่ ล ะครั้ ง ของการวนลู ป จะเขี ย นข้อ มู ล ลงในไฟล์
datatest.txt ด้วยคาสัง่ write
ตั ว อย่ า งที่ 2 เขี ย นโปรแกรมรวมค าสั่ ง เขี ย นไฟล์ และอ่ า นค่ า ข้ อ มู ล แบบ read, readline และ
readlines

เมื่อพิมพ์ 1 จะทาตามคาสัง่ ฟังก์ชนั writefile() จนกว่าจะป้อนคาว่า exit ก็จะออกจากฟังก์ชนั

เมื่อพิมพ์ 2 จะทาตามคาสัง่ ฟังก์ชนั readallfile()

เมื่อพิมพ์ 3 จะทาตามคาสัง่ ฟังก์ชนั readonelinefile()

เมื่อพิมพ์ 4 จะทาตามคาสัง่ ฟังก์ชนั readlineloopfile ()

2. ฐานข้ อมูลประเภท File Server-Based Database
ภาษา Python มี โมดู ลที่มี ความสามารถในการจัดสร้างไฟล์ฐานข้อ มูลแบบ RDBMS (Relational
Database Management System) ที่ มี ข นาดของไฟล์เ หมาะกับ การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ระดับ เล็ ก ถึ ง ระดับ กลาง
สาหรับโมดูลของ Python ที่ใช้ดูแลไฟล์ฐานข้อมูลนี้ คือ SQLite3 ซึ่ งถูกติดตั้งพร้อมกับโปรแกรม Python
แล้ว โดยรองรับการใช้คาสัง่ select, insert, delete, update, create, drop, alter เป็ นต้น
การใช้งาน SQLite3 แบ่งออกเป็ นลาดับขั้นตอนดังนี้ คือ
2.1 การอ้ างอิงโมดูลของ SQLite3

2.2 สร้ างไฟล์ ฐานข้ อมูล มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

โดย

cn
เป็ นตัวแปรของ Connect Object
sqlite3 เป็ นประเภทของฐานข้อมูลที่ใช้งาน ในที่น้ ีคือโมดูล SQLite3
student เป็ นที่อยูข่ องไฟล์ฐานข้อมูล ซึ่งจะต้อง path ที่อยูข่ องไฟล์ให้ถูกต้อง

2.3 การใช้ Cursor Object เมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้แล้ว ต่อมาจะต้องใช้ Cursor Object เพือ่
เข้าถึงตารางและข้อมูลในตาราง โดยต้องเขียนคาสัง่ cur = cn.cursor() เพือ่ เชื่อม Cursor เข้ากับ Cursor
Object

2.3.1 การใช้ Cursor Object กับการอ่ านค่ าข้ อมูลด้ วยคาสั่ ง Select คาสั่งที่ใช้ในการอ่านค่าข้อมูล
ต่างๆ จากตาราง คือ คาสัง่ select โดยมีรูปแบบการเขียน ดังนี้ คือ
รู ปแบบการใช้ select สาหรับอ่ านเฉพาะ Field ที่ระบุ
รู ปแบบ : select ชื่อฟิ ลด์ที่ 1, ชื่อฟิ ลด์ที่ 2 from ชื่อตาราง
ตัวอย่าง : select id, name, lastname from student
รู ปแบบการใช้ select สาหรับอ่ านทุกฟิ ลด์ ในตาราง
รู ปแบบ : select * from ชื่อตาราง
ตัวอย่าง : select * from student

รู ปแบบการใช้ select พร้ อมเงื่อนไขที่ต้องการอ่ านเรคอร์ ด
รู ปแบบ : select * from ชื่อตาราง where เงื่อนไข
ตัวอย่าง : select * from student where age > 15
รู ปแบบการใช้ select ร่ วมกับการเรียงข้ อมูล (Sort)
รู ปแบบ

: select * from ชื่อตาราง order by ชื่อฟิ ลด์

ตัวอย่าง (น้อยไปมาก) : select * from student order by age
ตัวอย่าง (มากไปน้อย) : select * from student order by age desc
รู ปแบบการใช้ select พร้ อมเงื่อนไขและการเรียงข้ อมูล
รู ปแบบ : select * from ชื่อตาราง where เงื่อนไข order by ชื่อฟิ ลด์
ตัวอย่าง : select * from student where age > 15 order by age
รู ปแบบการใช้ select กับการเชื่ อมระหว่ างตาราง รู ปแบบคาสัง่ จะเขียนได้ดงั นี้
select ชื่อตารางที่ 1.ชื่อฟิ ลด์, ชื่อตารางที่ 2.ชื่อฟิ ลด์
from ชื่อตารางที่ 1, ชื่อตารางที่ 2
where ชื่อตารางที่ 1.ชื่อฟิ ลด์ (คียร์ องหรื อ FK) = ชื่อตารางที่ 2.ชื่อฟิ ลด์ (คียห์ ลัก หรื อ PK)

ตัวอย่ าง :

select ORDER.OrderNo, ORDER.OrderDate, CUSTOMER.CustFirst,
CUSTOMER.CustLast, CUSTOMER.CustPhone
from ORDER, CUSTOMER
where ORDER.CustID = CUSTOMER. CustID

2.3.2 การใช้ Cursor Object กับการเพิ่มข้ อมูลใหม่ ในตารางด้ วยคาสั่ ง Insert
รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง insert สาหรับเพิ่มข้ อมูลใหม่

รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง insert สาหรับเพิ่มข้ อมูลลงทุกฟิ ลด์ ของตาราง
รู ปแบบ : insert into ชื่อตาราง values (ค่าข้อมูลที่ 1, ค่าข้อมูลที่ 2, ..., ค่าข้อมูลที่ n)
ตัวอย่าง : insert into student values (1,'Sawittree', 'Taweekarn', 13, 'M.2/5')
รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง insert สาหรับเพิ่มข้ อมูลบางฟิ ลด์ ของตาราง
รู ปแบบ : insert into ชื่อตาราง(ชื่อฟิ ลด์ที่ 1, ชื่อฟิ ลด์ที่ 2)values(ค่าข้อมูลที่ 1, ค่าข้อมูลที่ 2)
ตัวอย่าง : insert into student (id, name, lastname) values (2,'Tawee', 'Meesuk')
2.3.3 การใช้ Cursor Object กับการแก้ ไขข้ อมูลในตารางด้ วยคาสั่ ง Update
รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง update สาหรับแก้ ไขข้ อมูลในตาราง

รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง update สาหรับแก้ ไขข้ อมูลในฟิ ลด์ ที่ระบุทุกเรคอร์ ดในตาราง
รู ปแบบ : update ชื่อตาราง set ชื่อฟิ ลด์ที่ 1 = ค่าข้อมูล, ชื่อฟิ ลด์ที่ 2 = ค่าข้อมูล
ตัวอย่าง : update student set age = age + 1
จากตัวอย่างจะเป็ นการเพิม่ อายุนกั เรี ยนทุกคนในตาราง โดยเพิม่ ขึ้นคนละ 1 ปี
รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง update โดยใช้ ร่วมกับคาสั่ ง where เพื่อแก้ ไขข้ อมูลบางเรคอร์ ด
รู ปแบบ : update ชื่ อ ตาราง set ชื่ อ ฟิ ลด์ ที่ 1 = ค่ า ข้ อ มู ล , ชื่ อ ฟิ ลด์ ที่ 2 = ค่ า ข้ อ มู ล
Where ชื่อฟิ ลด์ 1 = ค่าข้อมูล
ตัวอย่าง : update student set classroom = 'M.3/2' age = 14 where id = 1
2.3.4 การใช้ Cursor Object กับการลบเรคอร์ ดข้ อมูลจากตารางด้ วยคาสั่ ง Delete

รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง delete สาหรับลบเรคอร์ ดทั้งหมดในตาราง
รู ปแบบ : delete from ชื่อตาราง
ตัวอย่าง : delete from student
รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง delete ร่ วมกับคาสั่ ง where สาหรับลบบางเรคอร์ ดในตาราง
รู ปแบบ : delete from ชื่อตาราง where ชื่อฟิ ลด์ = ค่าข้อมูล
ตัวอย่าง : delete from student where id = 1

2.4 การสร้ างตารางและความสั มพันธ์ ของตาราง (Relationship)
การสร้างตารางในไฟล์ฐานข้อมูล มี 2 วิธี คือ การเขียนโค้ดคาสัง่ สร้างตาราง และการใช้โปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป สร้ า งตาราง โดยให้ ท าการดาวน์ โ หลดโปรแกรม DB Browser for SQLite จากเว็ บ ไซต์
https://sqlitebrowser.org/ และทาการติดตั้งโปรแกรมเพือ่ ใช้จดั การฐานข้อมูล ดังนี้

รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง create เพื่อสร้ างตาราง :
create table ชื่อตาราง (
ชื่อฟิ ลด์ที่ 1 ชนิดข้อมูล,
ชื่อฟิ ลด์ที่ 2 ชนิดข้อมูล,
ชื่อฟิ ลด์สุดท้าย ชนิดข้อมูล)
ตัวอย่ าง :

เปิ ดโปรแกรม DB Browser for SQLite ขึ้นมา แล้วคลิกที่ปุ่ม open Database เปิ ดไฟล์ฐานข้อมูล
product.db ที่สร้างไว้ข้ นึ มา เพือ่ ดูตารางที่สร้างขึ้นจากการเขียนโค้ดคาสัง่

รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง create เพื่อสร้ างตาราง โดยระบุ Primary Key:
create table ชื่อตาราง (
ชื่อฟิ ลด์ที่ 1 ชนิดข้อมูล,
ชื่อฟิ ลด์ที่ 2 ชนิดข้อมูล,
ชื่อฟิ ลด์สุดท้าย ชนิดข้อมูล,
constraint[]
primary key (ชื่อฟิ ลด์ที่เป็ นคียห์ ลัก PK))
ตัวอย่ าง :

เปิ ดโปรแกรม DB Browser for SQLite ขึ้นมา แล้วคลิ กที่ปุ่ม open Database เปิ ดไฟล์ฐานข้อ มู ล
student.db ที่สร้างไว้ข้ นึ มา เพือ่ ดูตารางที่สร้างขึ้นจากการเขียนโค้ดคาสัง่

รู ปแบบการเขียนคาสั่ ง create เพื่อสร้ างตารางที่มีความสั มพันธ์ (Relationship) กับตารางอื่น :
create table ชื่อตาราง (
ชื่อฟิ ลด์ที่ 1 ชนิดข้อมูล,
ชื่อฟิ ลด์ที่ 2 ชนิดข้อมูล,
ชื่อฟิ ลด์ที่ 3 ชนิดข้อมูล, constraint [ชื่อฟิ ลด์ที่เป็ น Foreign Key] references
ชื่อตารางที่อา้ งอิง Primary Key(ฟิ ลด์ที่เป็ น Primary Key)
on update cascade

on delete cascade
)
ตัวอย่ าง :

เมื่อรันโปรแกรม จะได้ตาราง 2 ตาราง คือ product และ productgroup ดังรู ป

2.5 เพิ่มเรคอร์ ดข้ อมูลลงในตาราง ด้ วยคาสั่ ง insert ของ SQL Statement
รู ปแบบการใช้ คาสั่ ง insert เพิ่มเรคอร์ ดในตาราง
insert into ชื่อตาราง values (ค่าข้อมูล, ค่าข้อมูล, ค่าข้อมูล)
ตัวอย่ าง :

จากตัวอย่าง มีการสร้างฟั งก์ชนั productinput() ขึ้นมาเพื่อรับค่าข้อมูลใส่ ในตาราง product (สร้าง
เอาไว้ก่อนแล้วในขั้นตอนการสร้างตาราง) โดยรับค่าข้อมูลทางคียบ์ อร์ดด้วยคาสั่ง input() แล้วบันทึกไว้ใน
ตัวแปร a, b, c, d, e ตามล าดับ (ตามจานวนฟิ ลด์ในตาราง) หลังจากนั้นใช้คาสั่ง cur.execute("insert into
product values(?,?,?,?,?)",(a,b,c,d,e)) โดยใช้เครื่ องหมาย ? อ้างอิงค่าข้อมูลของตัวแปรที่จะนาไปใส่ในแต่ละ
ฟิ ลด์ของตาราง product

เมื่อรันโปรแกรม จะเข้าสู่หน้าจอ Python Shell ให้เราทาการกรอกข้อมูล ดังรู ป

เมื่อเปิ ดโปรแกรม DB Browser for SQLite ก็จะได้เรคอร์ดข้อมูลในตาราง ดังรู ป

2.6 อ่ านค่าข้ อมูลจากตารางด้ วยคาสั่ ง select มีหลายรู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 การอ่ านเรคอร์ ดระหว่ างคาสั่ ง cursor กับตัวแปร Python แบบส่ งผ่ านค่าข้ อมูลไปยังตัว
แปรโดยตรง
รู ปแบบ :

ตัวอย่ าง :

cur.execute("select * from ชื่อตาราง")
ชื่อตัวแปร = cur.fetchall()
print(ชื่อตัวแปร)

ผลลัพธ์ :

เมื่อใช้คาสัง่ fetchall ข้อมูลจะออกมาเป็ นชนิด List โดยสามารถอ่านค่าข้อมูลบางฟิ ลด์ของบางเร
คอร์ดได้ โดยการอ้างหมายเลขลาดับของตัวแปร List เช่น
เมื่อใช้คาสัง่ showgroup = cur.fetchall() ผลลัพธ์ที่ได้คือ [('01', 'computer'), ('02', 'stationery'), ('03',
'clothes')] โดยสามารถระบุขอ้ มูลบางส่วนของเรคอร์ดได้ ดังนี้คือ
- showgroup[0] คือ เรคอร์ดที่ 1 ในที่น้ ีคือ ('01', 'computer') ถ้าระบุตาแหน่ง showgroup[0][0] คือ
ฟิ ลด์แรกของเรคอร์ดแรก คือ '01' ส่วน showgroup[0][1] คือ ฟิ ลด์ที่ 2 ของเรคอร์ดที่ 1 คือ ' computer '
- showgroup[1] คือ เรคอร์ดที่ 2 ในที่น้ ีคือ ('02', 'stationery') ถ้าระบุตาแหน่ง showgroup[1][0] คือ
ฟิ ลด์แรกของเรคอร์ดที่ 2 คือ '02' ส่วน showgroup[1][1] คือ ฟิ ลด์ที่ 2 ของเรคอร์ดที่ 2 คือ 'stationery'
- showgroup[2] คือ เรคอร์ดที่ 3 ในที่น้ ีคือ ('03', 'clothes') ถ้าระบุตาแหน่ง showgroup[2][0] คือ
ฟิ ลด์แรกของเรคอร์ดที่ 3 คือ '03' ส่วน showgroup[2][1] คือ ฟิ ลด์ที่ 2 ของเรคอร์ดที่ 3 คือ 'clothes'
ดังนั้นถ้าเราต้องการเรี ยกดูขอ้ มูลบางส่วนของเรคอร์ด ก็ให้ระบุตาแหน่งไปเลย เช่น

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

รู ปแบบที่ 2 การใช้ คาสั่ ง for ร่ วมกับคาสั่ ง Cursor Object สาหรับอ่ านค่าข้ อมูลในตาราง
รู ปแบบ :

ตัวอย่ าง :

cur.execute("select * from ชื่อตาราง")
for ชื่อตัวแปร in cur.fetchall()
print(ชื่อตัวแปร)

ผลลัพธ์ :

ถ้าต้องการอ่านค่าข้อมูลบางฟิ ลด์ของเรคอร์ด ให้ระบุคาสั่งเป็ น print(a[0]) แสดงค่าข้อมูลในฟิ ลด์
แรก print(a[1]) แสดงค่าข้อมูลในฟิ ลด์ที่ 2 ไปเรื่ อยๆ ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น

รู ปแบบที่ 3 การใช้ คาสั่ ง select อ่ านค่าข้ อมูลตารางมากกว่ า 1 ตารางที่มีความสั มพันธ์ กัน
ตัวอย่ างเช่ น :

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จะแสดงข้อมูลในฟิ ลด์ pid, title, price ของตาราง product และฟิ ลด์ title ของตาราง
productgroup โดยเรี ยงลาดับข้อมูลตามที่เรากาหนด ซึ่ งสามารถแสดงข้อมูลจาก 2 ตารางได้ เพราะมีฟิลด์ที่
สัมพันธ์กนั คือ ฟิ ลด์ groupid นัน่ เอง

2.7 แก้ ไขค่าข้ อมูลเดิมในตารางด้ วยคาสั่ ง update
รู ปแบบ : update ชื่อตาราง set ชื่อฟิ ลด์ = ค่าข้อมูลใหม่ where ชื่อฟิ ลด์ = ค่าข้อมูล
เช่ น : update product set title = 'computer' where pid = '01'
ตัวอย่ าง :

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

2.8 ลบค่าข้ อมูลในตารางด้ วยคาสั่ ง delete
รู ปแบบ : delete from ชื่อตาราง where ชื่อฟิ ลด์ = ค่าข้อมูล
เช่ น : delete from product where pid = '01'
ตัวอย่ าง

ผลลัพธ์ ที่ได้

2.9 ปิ ดการเชื่ อมต่ อฐานข้ อมูล
การปิ ดการเชื่อมต่อไฟล์ฐานข้อมูล มีรูปแบบการเขียนคาสัง่ ดังนี้คือ

cn.close()
มักใช้คาสั่งนี้ ก่ อ นสิ้ นสุ ดการใช้ง านของโปรแกรม เพื่อ ไม่ ให้กระบวนการทางาน Engine ด้าน
ฐานข้อมูลตกค้างในระบบปฏิบตั ิการ เมื่อยุติการใช้โปรแกรมไปแล้ว

3. ฐานข้ อมูลประเภท Database Server
3.1 ดาวน์ โหลดและติดตั้ง Appserv เพื่อใช้ งาน localhost โดยมีข้นั ตอนดังนี้
3.1.1 ดาวน์โหลด appserv จากเว็บไซต์ https://www.appserv.org/th/ ดังรู ป

จะได้ไ ฟล์ติดตั้ง Appserv ชื่ อ ว่า appserv-win32-8.6.0.exe ให้ดับเบิ้ล คลิ กที่ไฟล์เพื่อ ทาการติดตั้ง
โปรแกรม
3.1.2 ติดตั้งโปรแกรม appserv โดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1.3 เปิ ดบราวเซอร์ Internet Explorer หรื อ Google Chrome ขึ้นมา แล้วเข้าสู่หน้าแรกของ Appserv
โดยพิมพ์คาว่า http://127.0.0.1:81 แล้วคลิกที่ phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6 ดังรู ป

3.1.4 กรอก Username และ Password ที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ ม Go

3.1.5 สร้างฐานข้อมูล หรื อ Database โดยคลิกที่ New

ใส่ ชื่อ database และภาษา ซึ่ งที่น้ ี จะเลือกเป็ น utf8_unicode_ci เพื่อให้รองรับข้อมูลภาษาไทย แล้ว
กดปุ่ ม Create

3.2 ดาวน์ โหลดโมดูลพิเศษ MySQLdb
3.2.1 ทาการติดตั้งโมดูลพิเศษที่ชื่อว่า MySQLdb เพือ่ เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL กับภาษา Python
จากเว็บไซต์ https://pypi.org/project/mysqlclient/#files โดยเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า “mysqlclient-1.3.12-cp36cp36m-win32.whl” ดังรู ป

3.2.2 เมื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว ไฟล์ติดตั้งจะอยูใ่ นโฟลเดอร์ Downloads ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ให้ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) คัดลอกตาแหน่งที่อยูข่ องไฟล์ที่เพิง่ ดาวน์โหลดมา

2) เปิ ดโปรแกรม Command Prompt ขึ้นมา แล้วพิมพ์ว่า cd ตามด้วยตาแหน่ งไฟล์ที่ เ รา
คัดลอกมา ในที่น้ ีจะเป็ น cd C:\Users\OFFBKK\Downloads ดังรู ป

แล้วกดปุ่ ม Enter จะได้ผลลัพธ์ดงั รู ป

3) หลังจากนั้นให้พมิ พ์คาสัง่ pip install ตามด้วยชื่อไฟล์ (โดยคัดลอกชื่อไฟล์ ดังรู ป) ในที่น้ ี
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาชื่อว่า mysqlclient-1.3.12-cp36-cp36m-win32.whl

จึงต้องพิมพ์ว่า pip install mysqlclient-1.3.12-cp36-cp36m-win32.whl แล้วกด Enter เพื่อ
ทาการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว จะมีขอ้ ความว่า Successfully

3.2.3 เปิ ดโปรแกรม Python ขึ้นมา หลังจากนั้นให้ลองพิมพ์คาสั่ง import MySQLdb ถ้าไม่มี Error
แสดงว่าได้ทาการติดตั้งโมดูล MySQLdb เรี ยบร้อยแล้ว
3.3 การเขียนโปรแกรมสาหรับเชื่ อมต่ อฐานข้ อมูล MySQL ด้ วยโมดูล MySQLdb
3.3.1 เรี ยกใช้โมดูล MySQLdb โดยใช้คาสัง่
import MySQLdb
3.3.2 ใช้ Connect Object เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยจะต้องระบุชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน โดย
มีรูปแบบการเขียนดังนี้ คือ
cn = MySQLdb.connect(host = "ชื่อ host", user = "ชื่อผูใ้ ช้", passwd = "รหัสผ่าน", db = "ชื่อฐานข้อมูล")
cur = cn.cursor()

ตัวอย่ างเช่ น

3.3.3 เขียนโปรแกรมสาหรับเชื่ อมต่ อฐานข้ อมูล MySQL
การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ เชื่ อ มต่ อ ฐานข้อ มู ล MySQL ด้ว ยโมดู ล MySQLdb จะมี ลัก ษณะ
เหมือนกับการใช้โมดูล SQLite ในหัวข้อที่ผ่านมา โดยมีคาสั่งในการจัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้างตาราง
ด้วยคาสัง่ create, การเพิม่ เรคอร์ดข้อมูลใหม่ดว้ ยคาสั่ง insert, การเรี ยกดูขอ้ มูลด้วยคาสัง่ select, การแก้ไขเร
คอร์ดข้อมูลด้วยคาสัง่ update, การลบเรคอร์ดข้อมูลด้วยคาสัง่ delete เป็ นต้น
1) การสร้ างตารางด้ วยคาสั่ ง create

2) การเพิ่มเรคอร์ ดข้ อมูลใหม่ ด้วยคาสั่ ง insert

ผลลัพธ์ ที่ได้

หมายเหตุ : %s ใช้สาหรับตัวแปรชนิด integer ส่วน '%s' ใช้สาหรับตัวแปรชนิด string

3) การเรียกดูข้อมูลด้ วยคาสั่ ง select

ผลลัพธ์ ที่ได้

4) การแก้ ไขเรคอร์ ดข้ อมูลด้ วยคาสั่ ง update

ผลลัพธ์ ที่ได้

ลักษณะการทางานของโปรแกรม
รับค่ารหัสนักเรี ยนทางคียบ์ อร์ดด้วยคาสั่ง input() และแปลงค่าเป็ น integer เพราะจะต้องนาค่าตัว
แปร student_id ไปเปรี ยบเทียบกับฟิ ลด์ id (row[0]) ของตาราง ซึ่ งเป็ นชนิ ด integer หลังจากนั้นใช้คาสั่ง
cur.execute("select * from student") เพือ่ เรี ยกดูขอ้ มูลทั้งหมดในตาราง วนลูปคาสัง่ for row in cur.fetchall()
เพือ่ ดูขอ้ มูลทีละเรคอร์ด ในระหว่างการวนลูปให้ทาการตรวจสอบเงื่อนไขว่า รหัสนักเรี ยนที่กรอกเข้ามาตรง
กับฟิ ลด์ id ในตารางหรื อไม่ (student_id == row[0]) ถ้าตรงกันให้แสดงเรคอร์ดนั้นมาทางหน้าจอด้วยคาสัง่
print(row) จากนั้นให้กรอกค่าเดิมที่ตอ้ งการแก้ไข แล้วนาค่ามาเปรี ยบเทียบว่าตรงกับฟิ ลด์ใด เช่น ถ้าตรงกับ
ฟิ ลด์ id ก็ให้ทาการแทนที่ขอ้ มูลของฟิ ลด์ id ด้วยคาสั่ง cur.execute("update student set id = %s where id =
%s",(newdata, row[0])) โดย %s ตัวแรกคือตัวแปร newdata ก็คือข้อมูลใหม่ที่ตอ้ งใส่ เข้าไป ส่ วน %s ตัวที่
สองคือ row[0] เป็ นการระบุตาแหน่งของเรคอร์ดที่ตอ้ งการแก้ไข

5) การลบเรคอร์ ดข้ อมูลด้ วยคาสั่ ง delete

ผลลัพธ์ ที่ได้

ลักษณะการทางานของโปรแกรม
รับค่ารหัสนักเรี ยนทางคียบ์ อร์ดด้วยคาสั่ง input() และแปลงค่าเป็ น integer เพราะจะต้องนาค่าตัว
แปร student_id ไปเปรี ยบเทียบกับฟิ ลด์ id (row[0]) ของตาราง ซึ่ งเป็ นชนิ ด integer หลังจากนั้นใช้คาสั่ง
cur.execute("select * from student") เพือ่ เรี ยกดูขอ้ มูลทั้งหมดในตาราง วนลูปคาสัง่ for row in cur.fetchall()
เพือ่ ดูขอ้ มูลทีละเรคอร์ด ในระหว่างการวนลูปให้ทาการตรวจสอบเงื่อนไขว่า รหัสนักเรี ยนที่กรอกเข้ามาตรง
กับฟิ ลด์ id ในตารางหรื อไม่ (student_id == row[0]) ถ้าตรงกันให้แสดงเรคอร์ดนั้นมาทางหน้าจอด้วยคาสัง่
print(row) จากนั้นให้ทาการยืนยันการลบ ถ้ามีการพิมพ์ y หรื อ Y ทางคียบ์ อร์ดให้ทาการลบเรคอร์ดนั้นด้วย
คาสัง่ cur.execute("delete from student where id = %s", (row[0],))

บทที่ 9 พืน้ ฐานการใช้ โมดูล tkinter สาหรับ Graphical User Interface (GUI)
รู ปแบบการเขียนคาสั่งภาษาไพธอนมี 2 รู ปแบบ คือ แบบป้ อนคาสั่งทีละบรรทัด (Command line
interface และแบบกราฟิ ก คือ การติดต่อสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยอินเตอร์เฟสแบบกราฟิ ก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเมนู รู ป ภาพ ไอคอน โดยการใช้เ มาส์ค ลิ กเพื่อ สั่งงาน ซึ่ ง ในบทนี้ จะอธิ บ ายการสร้าง
อินเตอร์เฟสแบบกราฟิ กด้วยภาษาไพธอนเป็ นหลัก
ไพธอนได้รับการสนับสนุ นโมดู ลสาหรับพัฒนา GUI (Graphic User Interface) ไว้มากมาย เช่ น
tkinter, wxPython, JPython, wxWidgets, Qt, Gtk+, FLTK, FOX และ OpenGL เป็ นต้น ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ด
เฉพาะโมดูลที่สาคัญๆ ดังนี้คือ
1. Tkinter เป็ นโมดู ลที่พฒั นามาจาก Tk GUI Toolkit ซึ่ งทางานอยู่บนระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์มา
ก่อน ไพธอนได้เลือกโมดูลนี้ในการพัฒนากราฟิ กบนไพธอนเป็ นหลัก
2. wxPython เป็ นโมดูลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพือ่ ให้ทางานอยูบ่ นระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์เป็ นหลัก และ
เป็ นลิขสิทธิ์แบบ Open source
3. JPython เป็ นโมดูลที่พฒั นาขึ้นเพือ่ ให้ไพธอนสามารถทางานร่ วมกับกราฟิ กของภาษาจาวาได้

1. แนวความคิดในการออกแบบ GUI
ก่อนการพัฒนา GUI ด้วยไพธอน จะต้องออกแบบหน้าตาของ GUI เสียก่อน โดยการสเก็ตช์ภาพบน
กระดาษ หรื อออกแบบด้วยโปรแกรมสาหรับสร้างงานกราฟิ กด้วยคอมพิวเตอร์อย่างคร่ าวๆ เสียก่อน ดังรู ป

รู ปที่ 9.1 การสเก็ตช์ GUI อย่างคร่ าวๆ บนกระดาษ

ยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแปลงค่าหน่วยวัดระยะทางจากฟุต (feet) เป็ นเมตร (meters)

รู ปที่ 9.2 แสดงภาพสเก็ตช์ของโปรแกรมแปลงจาก feet เป็ น meters
จากรู ปที่ 9.2 ผูใ้ ช้จะป้ อนตัวเลขจานวนจริ งในช่อง Feet เมื่อกดปุ่ ม calculate โปรแกรมจะทาการ
แปลงค่าจานวนจริ งที่ป้อนให้กบั โปรแกรมเป็ นเมตรและแสดงใน meters ขั้นตอนต่อไปให้ผเู ้ ขียนโปรแกรม
ท าการวาดเส้น กริ ด เพื่อ ใช้ก าหนดขอบเขตส าหรั บ จัด วางต าแหน่ ง (Layout) ของอ๊ อ ปเจ็ก ต์ต่ า งๆ ใน
โปรแกรม จากตัวอย่างด้านบน จะทาการกาหนดเส้นกริ ดเป็ น 3 แถว 3 คอลัมน์ดงั รู ปที่ 9.3

รู ปที่ 9.3 แสดงการวาดเส้นกริ ด 3 x 3 ลงบนภาพสเก็ตช์

2. การสร้ าง GUI ด้ วย Tk
ก่อนการสร้างกราฟิ กจาก Tk หรื อ Tkinter ผูเ้ ขียนโปรแกรมจาเป็ นต้องเข้าใจถึงแนวความคิดและ
หลักการทางานของ Tk เสี ยก่อน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้าง GUI ที่สมบูรณ์ต่อไป Tk ประกอบไปด้วย 3
ส่วนที่สาคัญคือ widgets, geometry management และ event handling ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 Widgets คือสิ่งต่างๆ (หรื อเรี ยกว่า อ๊อปเจ็กต์) ที่ปรากฏอยูบ่ นจอภาพ เช่น Button, Label, Frame,
checkbox, tree views, scrollbars, text areas เป็ นต้น ดังรู ปที่ 9.4

รู ปที่ 9.4 แสดงตัวอย่าง Widgets บนระบบปฏิบตั ิการต่างๆ
Widgets ต่างๆ เหล่ านี้ ถู กออกแบบให้มีลกั ษณะการทางานแบบลาดับชั้น นั่น คือ การสร้าง GUI
ใดๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ จะเริ่ มต้นสร้างจากลาดับชั้น ที่เรี ยกว่า root window (root) ขึ้นเสี ยก่อน ดังรู ปที่
9.5 ลาดับชั้นที่ 2 จึงสร้างเฟรม (Content frame) หรื อผืนผ้า (Canvas) เพื่อบรรจุ widgets ต่างๆ ลงบน root
window ในลาดับชั้นที่ 3 เป็ นการเพิ่ม Widgets ต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้บนกระดาษลงบนเฟรมหรื อ Canvas
ที่ได้จดั เตรี ยมไว้ สาหรับการควบคุมการทางานของWidgets จะเป็ นแบบลาดับชั้นเช่นเดียวกัน

รู ปที่ 9.5 แสดงลาดับของการสร้าง GUI ด้วย Tk

จากรู ปที่ 9.5 แสดงลาดับชั้นการสร้าง GUI ของโปรแกรมแปลงหน่วยวัดระยะทางจากฟุตเป็ นเมตร
โดยเริ่ มต้นจากการสร้างหน้าต่างหลัก (Root) ขึ้นก่อนเสมอ เพื่อรองรับ Widgets ที่ทาหน้าที่ต่างๆ กัน โดย
Widgets จะถูกสร้างขึ้นลงบนเฟรม (Content frame) อีกที ซึ่ งเฟรมดังกล่าวเปรี ยบเสมือนหน้ากระดาษบน
คอมพิวเตอร์นน่ั เอง
2. การเรียกใช้ งาน Widgets โดย Widgets ในภาษาไพธอนถูกเขียนขึ้นด้วยโปรแกรมเชิงวัตถุ ดังนั้น
ทุกๆ Widget ที่สร้างขึ้นจะถูกเรี ยกว่า อ๊อปเจ็กต์ (Object) หรื อวัตถุ เมื่อทาการสร้างอินสแตนซ์ของ Widget
ใดๆ ขึ้นจะต้องส่งพารามิเตอร์ให้กบั คลาสแม่ตามลาดับชั้นตามที่กล่าวมาแล้ว ยกเว้น Root ซึ่งเป็ นคลาสแม่ที่
อยูใ่ นตาแหน่งบนสุด (Top level window) ของลาดับชั้น คลาสลูกทุกๆ คลาสจะถูกสร้างภายใน root เท่านั้น
จากตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างการสร้าง Root, Content frame และ Widgets

Widget แต่ล ะประเภทมี หน้า ที่การทางานที่ต่า งกัน ดังนั้นเมื่ อ สร้าง Widget ขึ้นมาแล้วจาเป็ นที่
จะต้องการทาการปรับแต่งคุณสมบัติของ Widgets (Configuration option) แต่ละตัวให้เหมาะสมกับงานที่จะ
ท า ตัว อย่า งเช่ น Label และ Button สามารถก าหนดข้อ ความที่แ สดงผลด้ว ยออฟชัน text = "Textname"
ในขณะที่ scrollbar ไม่จาเป็ นต้องใช้ออฟชันดังกล่าว และถ้ามีการกดปุ่ ม Button จะต้องเรี ยกใช้ฟังก์ชันหรื อ
เมธอดที่เหมาะกับงานดังกล่าวโดยใช้คาสัง่ command แต่สาหรับ Label ไม่จาเป็ นต้องใช้คาสัง่ command ใน
การทางาน เป็ นต้น
Configuration option จะถู กกาหนดในขณะที่ทาการสร้าง Widget โดยการส่ งเป็ นพารามิ เ ตอร์ ที่
เหมาะสมให้กบั แต่ละ Widget ที่จะถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างปุ่ ม Button โดยปุ่ มดังกล่ าว
ประกอบด้วยชื่อของปุ่ ม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการกดปุ่ มดังกล่าว ดังนี้
1. นาเข้าโมดูล tkinter

2. สร้างปุ่ ม Button โดยส่ งพารามิ เตอร์ ให้ 2 ค่า คือ ข้อ ความที่แสดงบนปุ่ ม (text = "Hello") และ
วิธีการตอบสนองเมื่อปุ่ มดังกล่าวถูกกด (command = "buttonpressed") พร้อมกับกาหนดค่ากริ ด

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

3. ทดสอบเปลี่ยนข้อความที่แสดงบนปุ่ มจาก "Hello" เป็ น "Goodbye"

หรื อใช้เมธอด configure() เพือ่ เปลี่ยนข้อความบนปุ่ มแทนก็ได้

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

3. การจัดการรู ปทรงเรขาคณิตให้ กับ Widgets (Geometry management) จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ว่าการวาง Widgets ลงบนเฟรมนั้น จะต้องกาหนดตาแหน่งในการวาง โดยอาศัยศาสตร์ทางด้านเรขาคณิ ตเข้า
ช่ ว ย เพื่อ ให้ Widgets ที่ จ ะวางอยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ไพธอนมี 3 เมธอดในการจัด การเกี่ ย วกับ
เรขาคณิ ตของ Widgets ประกอบไปด้วยเมธอด pack(), grid() และ place() ซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อการจัดวาง
Widgets ด้วยเรขาคณิ ต
สาหรับปั ญหาการวาง Widgets ที่เกิดขึ้นเสมอ คือ การปรับขนาดของเฟรมหรื อ Widgets จะส่ งผล
กระทบซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าผูใ้ ช้งานย่อหรื อขยายขนาดของหน้าต่างหลัก จะส่งผลให้กระทบกับอ๊อปเจ็กต์
ต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในหน้าต่างหลักนั้นๆ ทันที ซึ่งอาจจะทาให้ปมุ่ ตัวอักษร ลาเบล เกิดความผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ปั ญหาต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดการด้วย Geometry management ที่อยูใ่ น Tk โดยใช้เทคนิคที่เรี ยกว่า Master and
Slave โดย Master คืออ๊อปเจ็กต์ที่ทาหน้าที่รองรับ Widgets ต่างๆ ที่จะทางาน เช่น root หรื อ content frame
สาหรับ Slave คือ Widgets ต่างๆ ที่วาดหรื อวางลงบน Master นัน่ เอง
สาหรับการทางานของ Geometry management นั้นจะใช้วิธีสอบถามไปยัง Widgets ต่างๆ ที่กาลัง
จะท างานว่า แต่ ล ะ Widgets ต้อ งการพื้น ที่ ๆ ใช้ส าหรั บ การท างานมากน้อ ยเพีย งใด จากนั้น Geometry
management จะคานวณพื้นที่ท้งั หมดในภาพรวม เพือ่ จัดวาง Widgets เหล่านั้นในตาแหน่งที่เหมาะสมต่อไป
จากตัวอย่าง เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่ม Widget อันใดอันหนึ่ งลงบนเฟรมจะเรี ยกใช้เมธอด grid() และตามด้วย
พารามิ เ ตอร์ ค อลัม น์ (Column) และแถว (Low) ในการก าหนดตาแหน่ ง การวาง พร้ อ มกับ พารามิ เตอร์
"sticky" เพื่อบอกว่าให้วาง Widget ตามขนาดจริ งที่ปรากฏ เช่น ความกว้างและยาวของปุ่ มจะมีขนาดตาม
ฟอนต์ที่ปรากฏบนปุ่ ม เป็ นต้น หรื ออาจจะใช้เมธอด columnconfigure() หรื อ rowconfigure() เพือ่ ปรับขนาด
ของ Widget ตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการก็ได้
4. การจัดการกับเหตุการณ์ ต่างๆ (Event Handling) Event handling คือ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผใู ้ ช้งาน
กระทากับ Widgets ใดๆ บน GUI เช่น การกดปุ่ ม การกดปุ่ มใดๆ บนแป้ นพิมพ์ การเคลื่อนเมาส์ การปรับ
ขนาดของหน้าต่างวินโดวส์ เป็ นต้น ซึ่ งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดการโดย Tk ซึ่ งเรี ยกว่า event loop
โดยจะทางานร่ วมกับระบบปฏิบตั ิการโดยตรง เช่ น เมื่ อ เคลื่ อ นเมาส์ไ ปยังปุ่ มจะส่ งผลให้ปุ่มดังกล่าวจะ
เปลี่ยนสี และเมื่อเคลื่อนเมาส์ออกจากปุ่ มจะทาให้สีของปุ่ มกลับไปเป็ นสีเดิม เป็ นต้น

5. การตอบสนองต่ อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ (Command Callbacks) มีหลาย Widgets จาเป็ นต้องกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ งเมื่อมีการคลิกหรื อกระทากับ Widgets เหล่านั้น เช่น เมื่อกดปุ่ ม Save as… จะส่ งผลให้มี
การเปิ ดหน้าต่างวินโดวส์ เพือ่ ให้ผใู ้ ช้เลือกไดเรคทอรี ที่ตอ้ งการบันทึกผลลงฮาร์ดดิสก์ เป็ นต้น ในไพธอนจะ
ใช้คาสั่ง "command" หรื อเรี ยกว่า "Callbacks" ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ Widgets
โดยมีรูปแบบคาสัง่ คือ
command = functionName
ตัวอย่างเช่น เมื่อคลิกปุ่ ม Hello แล้วไปยังฟังก์ชนั helloCallBack เพือ่ พิมพ์คาว่า Hello World!

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

6. การผูกเหตุการณ์ ต่างๆ เข้ ากับไพธอน Widgets มีคาสั่ง "command" ซึ่ งมาพร้อมกับขณะที่มีการ
สร้าง Widget อยู่แล้ว เพื่อ ผูกเหตุการณ์ ต่างๆ เข้ากับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ในโปรแกรม แต่ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยกใช้คาสั่ง bind เพือ่ เป็ นทางเลือกในการดักจับเหตุการณ์ต่างๆ เหมือนกับการใช้คาสั่ง command
ได้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการจัดการกับ Widget ชนิด Label ด้วยคาสัง่ bind ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสัง่ รันโปรแกรม คือ

เริ่ มโปรแกรม

เคลื่อนเมาส์ไปใน เคลื่อนเมาส์ออก ดับเบิลคลิกเมาส์
วินโดวส์
จากวินโดวส์
ในวินโดวส์

คลิกขวาและลาก
เมาส์

จากภาพด้านบนแสดงการทางานของโปรแกรม โดยเริ่ มจากบรรทัดที่ 2 โปรแกรมทาการสร้าง
หน้าต่างหลัก (root) โดยเรี ยกคลาส Tk() ขึ้นมาทางาน จากนั้นบรรทัดที่ 3 โปรแกรมทาการสร้าง Label ลง
บนหน้าต่างหลัก โดยมีพารามิเตอร์ 2 ตัวคือ หน้าต่างหลักที่จะเพิม่ Label ลงไป ในที่น้ ีคือ root และข้อความ
ที่จะให้ปรากฏบน Label คือ text="Starting..." บรรทัดที่ 4 โปรแกรมเรี ยกใช้เมธอดกริ ด (เมื่ อ ไม่ กาหนด
คอลัมน์และแถวจะมีค่าเป็ น 1 คอลัมน์ และ 1 แถว) บรรทัดที่ 6 ทาการผูกเหตุการณ์เมื่อผูใ้ ช้มีการกระท า
ใดๆ บน Label ดังกล่ าวด้วยคาสั่ง bind โดยจะทางานก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้เคลื่อนเมาส์เข้าไปในวินโดวส์ โดยจะ
พิมพ์ขอ้ ความว่า "Move mouse inside" บรรทัดที่ 6, 7, 8 และ 9 จะทางานก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้เคลื่อนเมาส์ออกจาก
วินโดวส์ คลิกเมาส์ซ้าย ดับเบิ้ลคลิก และการคลิกพร้อมกับลากเมาส์ตามลาดับ ผลลัพธ์แสดงดังรู ปด้านบน
ส่ วนบรรทัดที่ 10 โปรแกรมจะทาการวนลูปเพื่อรอรับเหตุการณ์ต่างๆ ของผูใ้ ช้งานไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะปิ ด
โปรแกรม
7. สรุปขั้นตอนการสร้ าง GUI ด้ วย tkinter มีข้นั ตอนดังนี้
1. นาเข้าโมดูล Tkinter ด้วยคาสัง่ from tkinter import *

2. สร้างหน้าต่าง GUI หลัก ด้วยคาสัง่ root = Tk()
3. เพิม่ Widgets หรื ออ๊อปเจ็กต์ลงในหน้าต่างหลัก เช่น Button, Canvas หรื อ Label เป็ นต้น
4. เขียนโปรแกรมสาหรับตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ (Events) ที่เกิดขึ้นจากผูใ้ ช้งานกระทา
กับอ๊อปเจ็กต์ใดๆ เช่น การคลิก การลาก การปล่อย เป็ นต้น
5. สัง่ ให้โปรแกรมวนลูปรับคาสัง่ จากผูใ้ ช้งานไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะปิ ดโปรแกรม ด้วยคาสั่ง
root.mainloop()
- ลาดับการสร้ างหน้ าต่ าง GUI ด้ วย Tk

- แสดงหน้ าต่ างหลัก (root window)

3. การจัดวาง Widgets ด้ วยเรขาคณิต (Geometry management)
ทุกๆ Widgets จะต้องอาศัยเรขาคณิ ตช่ ว ยในการจัดวาง (Geometry management) ซึ่ งไพธอนได้
จัดเตรี ยมไว้ 3 เมธอดคือ pack(), grid() และ place() ดังนี้
3.1 เมธอด pack() ทาหน้าที่จดั วาง Widgets ให้อยูใ่ นกลุ่ม (block) ก่อนวางลงใน Widget แม่ ซึ่ งมี
รู ปแบบคาสัง่ ดังนี้
widget.pack( pack_options )
pack_options มี 3 รู ปแบบคือ expand, fill และ side

1) expand เมื่อกาหนดให้เป็ น True หรื อ YES โปรแกรมจะขยายขนาด Widget โดยการเพิม่ ช่องว่าง
เข้าไปแทน และอยูต่ รงกลางหน้าต่างหลัก เช่น widget.pack(expand = True)

2) fill กาหนดให้ขยายขนาดของ Widget ตามขนาดจริ งที่น้อ ยที่สุด หรื อ สามารถกาหนดเป็ น Y
(vertically : ขยายทางแนวตั้ง) หรื อกาหนดเป็ น X (horizontally : ขยายทางแนวนอน) หรื อทั้งคู่ก็ได้ แต่ค่าดี
ฟอลต์ (default) เป็ น NONE เช่น fill = X, fill = Y หรื อ fill = BOTH ตัวอย่างเช่น widget.pack(fill = BOTH)

3) side กาหนดตาแหน่งในการวาง Widget คือ TOP (ดีฟอลต์) ด้านบน, BOTTOM ด้านล่าง, LEFT
ด้านซ้าย และ RIGHT ด้านขวา เช่น side = BOTTOM เช่น widget.pack(side = BOTTOM)

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด pack() ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการใช้เมธอด pack() ในการจัดวาง Widgets โดยโปรแกรมสร้างเฟรม
(บรรทัดที่ 4) ด้วยเมธอด Frame(root) อ๊อปเจ็กต์ที่สร้างขึ้นจะเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ frame จากนั้นบรรทัดที่ 5
โปรแกรมเรี ยกเมธอด pack() โดยไม่มีพารามิเตอร์ ซึ่งส่งผลให้เฟรมดังกล่าวจะวางอยูใ่ นตาแหน่งบนสุดของ
หน้าต่างหลัก (root window) บรรทัดที่ 6 – 11 โปรแกรมสร้างปุ่ มสี แดง น้ า เงิน และน้ าตาลลงบนเฟรม
ดังกล่าว
บรรทัดที่ 13 และ 14 โปรแกรมสร้างเฟรมชื่ อ bottomframe โดยวางอยู่ในตาแหน่ งด้านล่ างของ
หน้าต่างหลัก บรรทัดที่ 15 และ 16 โปรแกรมสร้างปุ่ มสีดา และวางลงในเฟรมชื่อ bottomframe
2. เมธอด grid() ทาหน้าที่จดั วาง Widgets ลงในหน้าต่างหลัก (root window) โดยอยูใ่ นรู ปแบบของ
ตาราง ซึ่งมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี้
widget.grid( grid_options )
grid_options มีรูปแบบ ดังนี้คือ
1. column ตาแหน่งคอลัมน์ที่ตอ้ งการวาง Widget ค่าดีฟอลต์คือ 0 (คอลัมน์ซา้ ยสุด)
2. columnspan จานวนคอลัมน์ที่ตอ้ งการใช้ ค่าดีฟอลต์คือ 1 บรรทัด
3. ipadx, ipady ขนาดภายในขอบของ Widget ในแนวตั้งและแนวนอน มีหน่วยเป็ นพิกเซล
4. padx, pady ขนาดภายนอกขอบของ Widget ในแนวตั้งและแนวนอน มีหน่วยเป็ นพิกเซล
5. row ตาแหน่งแถวที่ตอ้ งการวาง Widget
6. rowspan จานวนแถวที่ตอ้ งการใช้ ค่าดีฟอลต์คือ 1 คอลัมน์
7. sticky ใช้เ มื่ อ ต้อ งการวาง Widget ในต าแหน่ ง ที่ ต ้อ งการ โดยค่ า ดี ฟ อลต์จ ะอยู่ต รงกลาง แต่
สามารถกาหนดตาแหน่ งด้วยการบอกทิศทาง โดยใช้อกั ษรต่างๆ ดังนี้ N (ทิศเหนือ), E (ตะวันออก), S (ใต้),

W (ตะวันตก), NE (ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ), NW (ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ), SE (ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้)
และ SW (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) เป็ นต้น
ตัวอย่ างการใช้ งานเมธอด grid() ดังนี้

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรมดังรู ป

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการใช้เมธอด grid() ในการจัดวาง Widgets โดยบรรทัดที่ 5 โปรแกรม
สร้างเลเบลที่ทาการพิมพ์ตาแหน่ งแถวและคอลัมน์ลงบนหน้าต่างหลัก โดยใช้เมธอด grid() ในการกาหนด
ตาแหน่งของเลเบล ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังรู ปด้านบน
3. เมธอด place() ทาหน้าที่จดั วาง Widgets ลงในหน้าต่างหลัก (root window) โดยการระบุตาแหน่ ง
ซึ่งมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี้
widget.place( place_options )
place_options มีรูปแบบดังนี้ คือ
1. anchor กาหนดตาแหน่ งการวาง Widget โดยอาศัยทิศ เช่น N (ทิศเหนื อ), E (ตะวันออก), S, W,
NE, NW, SE หรื อ SW เป็ นต้น
2. bordermode กาหนดตาแหน่ งการวาง Widget โดยอาศัยขอบด้านใน (INSIDE) และขอบด้าน
นอก (OUTSIDE) ค่าดีฟอลต์คือ INSIDE
3. height, width กาหนดขนาดความกว้างและความยาว มีหน่วยเป็ นพิกเซล

4. relheight, relwidth กาหนดขนาดความกว้างและความยาว โดยใช้เลขจานวนจริ งระหว่าง 0.0 –
1.0
5. relx, rely ขนาดแนวตั้งและแนวนอนของ offset โดยใช้เลขจานวนจริ งระหว่าง 0.0 – 1.0
6. x, y ขนาดแนวตั้งและแนวนอนของ offset มีหน่วยเป็ นพิกเซล
ตัวอย่ างการใช้ งานเมธอด place() ดังนี้

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการใช้เมธอด place() ในการจัดวาง Widgets โดยบรรทัดที่ 6 โปรแกรม
สร้างเมธอดชื่อว่า helloCallBack() ทาหน้าที่แสดงกล่องข้อความ (messagebox) โดยพิมพ์ขอ้ ความว่า "Hello
World" เมธอดดังกล่าวนี้จะถูกเรี ยกใช้เมื่อมีการกดปุ่ ม Hello บรรทัดที่ 8 โปรแกรมสร้างปุ่ มซึ่งมีขอ้ ความบน
ปุ่ มคือ "Hello" โดยมีพารามิเตอร์ 3 ตัวคือ อ๊อปเจ็กต์ของหน้าต่างหลัก (root), ข้อความที่ตอ้ งการแสดงบน

ปุ่ ม ("Hello") และการกระทา (action) เมื่ อปุ่ มถู กกด ในที่ น้ ี โปรแกรมจะเรี ยกเมธอด helloCallBack() มา
ทางาน บรรทัดที่ 10 โปรแกรมจะวางปุ่ มดังกล่าวนอกขอบ (border = OUTSIDE) ที่เมธอด pack() ได้กาหนด
ไว้ โดยปุ่ มมีขนาดความกว้างและความยาวเท่ากับ 100 พิกเซล

4. คุณสมบัติพนื้ ฐานของ Widgets
Widgets ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ส าหรั บ ออกแบบ GUI มี คุ ณ สมบัติ พ้ืน ฐานหลายประการที่ส ามารถใช้งาน
ร่ วมกันได้ เช่น ขนาด สี และฟอนต์ เป็ นต้น ซึ่งมีรายละเอียดของคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1. Dimension (ขนาด): ขนาดของ Widgets สามารถกาหนดได้หลายแบบดังนี้
- กาหนดขนาดด้วยตัวอักษร เช่ น 'c' = เซนติเมตร (Centimeters), 'i' = นิ้ ว (Inches), 'm' =
มิลลิเมตร (Millimeters), 'p' = Printer's points (ประมาณ 1/72)
- กาหนดขนาดด้วยตัวเลข มีหน่วยเป็ นพิกเซล (Pixels) เช่น 1, 3, หรื อ 5 เป็ นต้น
Dimension ถูกนาไปใช้กาหนดคุณสมบัติของ Widgets ดังต่อไปนี้
- borderwidth ความกว้างเส้นขอบของ Widget
- highlightthickness ความกว้างของรู ปสี่ เหลี ยมที่ใช้สาหรับ เน้นความสนใจ (highlight
rectangle) เมื่อ Widget ถูกโฟกัส
- padX padY ขนาดพื้นที่วา่ งเพิม่ เติมรอบๆ Widget

- selectborderwidth ความกว้างเส้นขอบเมื่อ Widget ถูกเลือก
- wraplength ความยาวสูงสุดที่เกิดจากการครอบคาหรื อข้อความ
- height กาหนดความสูงของ Widget
- width ความกว้างของ Widget
- underline ขีดเส้นใต้ตวั อักษรที่ตอ้ งการ (0 คืออักษรตัวแรกของข้อความ)

2. Color (สี ) การกาหนดสีให้กบั ตัวอักษรหรื อ Widgets ได้ 2 รู ปแบบคือ
- ก าหนดค่ า ของสี โ ดยใช้เ ลขฐาน 16 ตัว อย่า งเช่ น #ffff คื อ สี ข าว, #0000 คื อ สี ด า หรื อ
#00ffff คือสีฟ้า เป็ นต้น
- กาหนดค่าของสี โดยใช้ขอ้ ความ เช่น "red" = สี แดง, "green" = สี เขียว หรื อ "white" = สี
ขาว เป็ นต้น ดังรู ปด้านล่าง

Color ถูกนาไปใช้กาหนดคุณสมบัติของ Widgets ดังต่อไปนี้
- activebackground กาหนดสีพ้นื หลังของ Widgets เมื่อ Widgets ทางาน (Active)
- activeforeground กาหนดสีดา้ นหน้าของ Widgets เมื่อ Widgets ทางาน (Active)
- background กาหนดสีพ้นื หลังของ Widgets หรื อเขียนย่อเป็ น bg

- foreground กาหนดสีดา้ นหน้าของ Widgets หรื อเขียนย่อเป็ น fg
- disabledforeground กาหนดสีดา้ นหน้าของ Widgets เมื่อ Widgets ถูก Disable
- highlightbackground กาหนดสีพ้นื หลังเมื่อ Widgets ถูกโฟกัส
- highlightcolor กาหนดสีดา้ นหน้าเมื่อ Widgets ถูกโฟกัส
- selectbackground กาหนดสี พ้ืนหลังเมื่ อ มี การเลื อ กรายการใดรายการหนึ่ งใน Widget
เช่น เลือกรายการจาก Dropdown
- selectforeground กาหนดสีดา้ นหน้าเมื่อมีการเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน Widget
3. Font (ฟอนต์ ) การกาหนดรู ปแบบของฟอนต์ให้กบั Widgets สามารถกาหนดได้ 2 รู ปแบบ คือ
- กาหนดฟอนต์โดยใช้เครื่ อ งหมายวงเล็บครอบ เช่น ("Helvetica", "16") หรื อ ("Times",
"24", "bold italic")
- กาหนดฟอนต์โดยใช้เมธอด font ที่มากับ Tk ซึ่งมีรูปแบบคือ
myFont = font.Font( option, ... )
สาหรับ option มีรายละเอียดดังนี้
- family ชื่อของฟอนต์ เช่น 'Helvetica', 'Verdana', 'Times' ตัวอย่าง family = 'Helvetica'
- size ขนาดของฟอนต์ เช่น size = 15
- weight ขนาดความหนาของฟอนต์ เช่ น bold คือ ฟอนต์ตวั หนา, normal คือ ความหนา
ปกติ ตัวอย่าง weight = 'bold'
- slant ตัวอักษรเอียง เช่น italic คือตัวอักษรเอียง, roman คือ ตัวอักษรปกติ
- underline ขีดเส้นใต้ เช่น underline = 1 คือการขีดเส้นตัวอักษร, 0 คือ ตัวอักษรปกติ
- overstrike ขีดเส้นทับตัวอักษร เช่น overstrike = 1 คือขีดเส้นทับตัวอักษร, 0 คือไม่ขีดเส้น
ทับ

4. Anchors กาหนดจุดอ้างอิงที่ใช้สาหรับจัดวาง Widgets มีรูปแบบคือ NW: ทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ
, N: ทิ ศ เหนื อ , NE: ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ , W: ทิ ศ ตะวัน ตก, CENTER: จุ ด กลางของแผนที่ , E: ทิ ศ
ตะวันออก, SW: ทิศตะวันตกเฉียงใต้, S: ทิศใต้, SE: ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตัวอย่างเช่น anchor = NE, anchor = SE สาหรับตัวอย่างตาแหน่งทิศต่างๆ แสดงดังรู ป

5. Relief styles กาหนดลักษณะภาพในรู ปแบบ 3 มิติ (3D) รอบๆ บริ เวณ Widgets มีรูปแบบคือ
- FLAT แสดงภาพในลักษณะแบนราบ (ไม่เป็ นภาพนูน)
- RAISED แสดงภาพในลักษณะยกขึ้น หรื อนูนขึ้น
- SUNKEN แสดงภาพในลักษณะจมลงไป
- GROOVE แสดงภาพในลักษณะกรอบเป็ นร่ องลึก
- RIDGE แสดงภาพในลักษณะกรอบนูนขึ้น
ตัวอย่ างการใช้ งาน Relief แสดงในโปรแกรม

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

6. Bitmaps (บิ ต แมป) Bitmap คื อ ภาพที่ เ กิ ด จากจุ ดสี ที่ เ รี ย กว่า Pixel (พิก เซล) ประกอบกัน เป็ น
รู ปร่ างบนพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นตาราง (กริ ด) แต่ละพิกเซลจะมีค่าของตาแหน่ ง และค่าสีของตัวเอง ภาพ
หนึ่ งภาพ จะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซลผสมกัน ไฟล์ภาพเหล่านี้ มีหลายรู ปแบบ อาทิ เช่น BMP,
TIF, JPG, PCT เป็ นต้น ไพธอนมีภาพบิตแมปให้เลือกใช้งานดังรู ป

ตัวอย่ างการใช้ งาน Bitmaps

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

7. Cursors เคอร์ เซอร์ หรื อ ตัวชี้ เมาส์ คือ สัญลักษณ์ แสดงตาแหน่ งของเมาส์บนจอภาพ ไพธอน
เตรี ยมสัญลักษณ์สาหรับใช้เป็ นเคอร์เซอร์ให้เลือกใช้งานดังรู ป

ตัวอย่ างการใช้ งานเคอร์ เซอร์

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

5. การสร้ างและใช้ งาน Widgets พืน้ ฐาน
ในหัวข้อ นี้ จะกล่ าวถึ งวิธีการสร้าง Widgets พื้นฐานที่สาคัญๆ สาหรับใช้ในการสร้าง GUI เช่ น
frames, labels, buttons, checkbuttons, radiobuttons, entries และ comboboxes เป็ นต้น
1. Frame เฟรมเป็ น Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม โดยปกติเฟรมจะถูกใช้สาหรับจัดกลุ่มหรื อ
บรรจุ Widgets อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กนั เข้าไว้ดว้ ยกัน
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ างเฟรม คือ f = Frame( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของเฟรม แสดงในตารางด้านล่าง

Option
bd
bg

คาอธิบาย
กาหนดขนาดความกว้างของขอบเฟรม มีหน่วยเป็ นพิกเซล ค่าเริ่ มต้นเท่ากับ 2 พิก
เซล เช่น Frame(root, bd = 5, height = 50, width = 100, relief = GROOVE)
ก าหนดสี พ้ืน ด้า นหลัง ของเฟรม เช่ น Frame(root, bd = 5, height = 50, width =
100, relief = GROOVE, bg = "green")

cursor

กาหนดรู ปแบบของเคอร์เซอร์ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนรู ปเมื่อเคลื่อนเมาส์ทบั บนเฟรม
เช่ น Frame(root, bd = 3, height = 50, width = 100, relief = GROOVE, cursor =
"hand1")
height
กาหนดความสู งของเฟรม มีหน่ วยเป็ นพิกเซล เช่น Frame(root, bd = 3, height =
50, width = 100, relief = GROOVE)
width
กาหนดความกว้างของเฟรม ถ้าไม่กาหนดไพธอนจะกาหนดขนาดเท่ากับความ
กว้างของฟอนต์แทน เช่น Frame(root, bd = 3, height = 50, width = 100)
highlightbackground กาหนดแถบสี พ้นื หลังเมื่อเฟรมได้รับความสนใจ (Focus) เช่น Frame(root, bd =
3, height = 50, width = 100, highlightbackground = "green")
highlightcolor
กาหนดแถบสี เมื่ อ เฟรมได้รับความสนใจ เช่ น Frame(root, bd = 3, height = 50,
width = 100, highlightcolor = "green")
highlightthickness กาหนดความกว้างจากขอบของเฟรม เช่น Frame(root, bd = 3, height = 50, width
= 100, highlightthickness = 2)
relief
กาหนดลักษณะเฟรมในรู ปแบบ 3 มิติ เช่น Frame(root, bd = 5, height = 50, width
= 100, relief = GROOVE)
ตัวอย่ างการใช้ งานเฟรม (ตัวอย่ างที่ 1)

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างเฟรมเพือ่ รอบรับการวาง Widget ชนิดปุ่ มลงในเฟรมดังกล่าว
บรรทัดที่ 4 เป็ นการสร้างเฟรมชื่อ frame ให้มีขนาดสูงเท่ากับ 300 และกว้างเท่ากับ 500 โดยมีความหนาของ
ขอบเฟรมเท่ากับ 3 (bd = 3) กรอบของเฟรมเป็ นแบบร่ องลึก (relief = GROOVE) มีขนาดความกว้างจากขอบ
เฟรมเท่ากับ 20 (highlightthickness = 20) เมื่อเลื่อนเมาส์เข้าใกล้เฟรมดังกล่าว เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปมือ
(cursor = "hand1") และเฟรมที่สร้างขึ้นจะเขียนลงบนหน้าต่างหลักของโปรแกรม (root) บรรทัดที่ 5 เป็ น
การกาหนดให้เฟรมดังกล่ าววางลงตรงกลางหน้าต่างหลักด้วยเมธอด frame.pack(expand=True) บรรทัด
ถัดไปโปรแกรมทาการสร้างปุ่ ม มีขอ้ ความสีแดง น้ าตาล และน้ าเงินลงบนเฟรมดังกล่าวตามลาดับ สังเกตว่า
ขนาดของเฟรมจะเท่ากับขนาดของปุ่ ม เนื่องจากเมธอด pack() จะบีบอัดให้เฟรมมีขนาดเท่ากับผลรวมความ
กว้างและความยาวของ Widgets ที่อ ยู่ในเฟรมนั่นเอง (โปรแกรมจะไม่ สนใจความสู งและความกว้า งที่
กาหนดในเฟรม)
บรรทัดที่ 12 โปรแกรมทาการสร้างเฟรมอีกครั้ง ชื่อ bottomframe โดยเฟรมดังกล่าวมีลกั ษณะของ
กรอบที่จมลึกลงไป (relief = SUNKEN) และเฟรมดังกล่าวถูกจัดวางให้อยูใ่ นตาแหน่งด้านล่างของหน้าต่าง
หลักด้วยเมธอด bottomframe.pack(side = BOTTOM) จากนั้นโปรแกรมสร้างปุ่ มที่มีขอ้ ความสี ดา ใส่ ลงใน
เฟรม bottomframe โดยกาหนดให้วางในตาแหน่ งด้านล่างของเฟรม (side = BOTTOM) ผลลัพธ์ที่ได้แสดง
ในรู ปด้านบน ผูเ้ ขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้เมธอด grid() แทนเมธอด pack() ในการจัดวาง Widgets ก็
ได้ ดังตัวอย่างโปรแกรมด้านล่าง

ตัวอย่ างการใช้ งานเฟรม (ตัวอย่ างที่ 2)

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

2. Button (ปุ่ ม) Button คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าที่ตอบสนองกับผูใ้ ช้งาน
โดยวิธีการกดลงและปล่อย การแสดงผลบนปุ่ มจะเป็ นได้ท้งั ข้อความหรื อรู ปภาพก็ได้ เมื่อกดปุ่ มและปล่อย
(เกิด event) จะส่ งผลให้เกิดการเรี ยกใช้งานฟั งก์ชนั หรื อเมธอดที่ฝังอยูก่ บั ปุ่ มได้ เพื่อทาหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น กดปุ่ ม Cancel จะทาให้โปรแกรมยกเลิกคาสัง่ ที่เพิง่ กระทาเสร็จ เป็ นต้น
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ างปุ่ ม คือ b = Button( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของปุ่ ม แสดงในตารางด้านล่าง

Option
activebackground
activeforeground
bd
bg
command
fg
font
height
highlightcolor
image

justify

padx
pady
relief

คาอธิบาย
กาหนดสีบนพื้นหลังของปุ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกบนปุ่ ม เช่น Button(root, text = "Hello",
activebackground = "yellow")
ก าหนดสี ข ้อ ความบนปุ่ มเมื่ อ ผูใ้ ช้คลิ กบนปุ่ ม เช่ น Button(root, text = "Hello",
activebackground = "yellow", activeforeground = "red")
กาหนดขนาดความกว้างขอบปุ่ มมี หน่ วยเป็ นพิกเซล ค่าเริ่ มต้นเท่ากับ 2 พิกเซล
เช่น Button(root, text = "Hello", bd = 5)
กาหนดสีพ้นื หลังของปุ่ ม เช่น Button(root, text = "Hello", bg = "red")
ฟั งชันหรื อเมธอดที่จะถูกเรี ยกใช้เมื่อปุ่ มถูกกดหรื อคลิก เช่น Button(root, text =
"Hello", bg = "red", command = myFunc)
กาหนดสีของฟอนต์ เช่น Button(root, text = "Hello", bg = "red", fg = "blue")
กาหนดรู ปแบบฟอนต์ของปุ่ ม เช่น Button(root, text = "Hello", bg = "red", font =
"Times 10 bold") หรื อ font = ("Helvetica", 16)
กาหนดความสู งของปุ่ ม (กรณี ปุ่มที่ถูกสร้างด้วยรู ปภาพ จะมีหน่ วยเป็ นพิกเซล)
เช่น Button(root, text = "Hello", height = 5)
ก าหนดแถบสี เ มื่ อ เฟรมได้ รั บ ความสนใจ เช่ น Button(root, text = "Hello",
highlightcolor = "green")
กาหนดรู ปภาพให้กบั ปุ่ มแทนการใช้ขอ้ ความ เช่น
image = PhotoImage(file = 'printer.png')
B = Button(root, text ="Hello", image=image)
ก าหนดต าแหน่ ง การแสดงผลข้อ ความบนปุ่ ม โดย LEFT = วางข้อ ความชิ ด
ด้ า นซ้ า ยของปุ่ ม, RIGHT = ชิ ด ด้ า นขวา, CENTER = วางตรงกลางปุ่ ม เช่ น
Button(root, text = "Hello\nPython\nLanguage", justify=LEFT)
เติมข้อความว่าง (Padding) ด้านซ้ายและขวาของข้อความในปุ่ ม เช่น Button(root,
text = "Hello", padx = 5)
เติมข้อความว่าง (Padding) ด้านบนและล่างของข้อความในปุ่ ม เช่น Button(root,
text = "Hello", pady = 5)
กาหนดลักษณะขอบของปุ่ มในแบบ 3D เช่น Button(root, text = "Hello", relief =
GROOVE)

state

underline

width
wraplength

กาหนดให้ปมท
ุ่ างานหรื อไม่ทางาน ถ้ากาหนดเป็ น DISABLED ปุ่ มจะไม่สามารถ
กดได้ แต่ถ้ากาหนดเป็ น ACTIVE จะสามารถกดปุ่ มได้ เช่ น Button(root, text =
"Hello", state = DISABLED)
ตัวอักษรของปุ่ มจะถูกขีดเส้นใต้ โดยค่า -1 คือปุ่ มจะไม่ถูกขีดเส้น แต่ตวั เลขอื่นๆ
ที่ เ ป็ นค่ า บวกจะท าให้ ต ัว อัก ษรบนปุ่ มถู ก ขี ด เส้ น (0 คื อ อัก ษรตัว แรก) เช่ น
Button(root, text = "Hello", underline = 1)
กาหนดความกว้างของปุ่ ม (กรณี ปมที
ุ่ ่ถูกสร้างด้วยรู ปภาพ จะมีหน่วยเป็ นพิกเซล)
เช่น Button(root, text = "Hello", width = 5)
เมื่ อ ค่าดังกล่าวถูกกาหนดเป็ นจานวนเต็มบวก ข้อ ความบนปุ่ มจะถูกจากัดพื้นที่
โดยจะแสดงผลอยู่ใ นขอบเขตที่ก าหนดใน wraplength เท่ า นั้น เช่ น ข้อ ความ
"Hello" จะใช้พ้นื ที่ในการแสดงผลเท่ากับ 28 พิกเซล เมื่อกาหนด wraplength = 10
จะท าให้ ข ้อ ความแสดงในแนวตั้ง ตัว อย่ า งเช่ น Button(root, text = "Hello",
wraplength = 10)

Widget ชนิดปุ่ มมีเมธอดที่ช่วยเสริ มในการทางานของปุ่ มคือ
- เมธอด flash() ทาหน้าที่วาดปุ่ มใหม่ เช่น
B = Button(root, text = "Hello")
B.flash()
- เมธอด invoke() บังคับให้คาสัง่ ออฟชัน command ที่กาหนดไว้ในปุ่ มทางานทันที เช่น
B = Button(root, text = "Hello", command = callBack)
B.invoke()
เมื่อสัง่ รันโปรแกรมจะส่งผลให้ไพธอนเรี ยกเมธอด callback() มาทางานทันทีโดยไม่ตอ้ งคลิกที่ปุ่ม

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งานปุ่ ม

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม ให้ทดลองคลิกที่ปมุ่ Go! และปุ่ มเครื่ องพิมพ์

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Button (ปุ่ ม) โดยบรรทัดที่ 7 โปรแกรมสร้างเมธ
อดชื่อ helloCallBack() มีหน้าที่สร้างกล่องข้อความโดยพิมพ์ขอ้ ความว่า "Hello World" ออกจอภาพ บรรทัด
ที่ 10 โปรแกรมสร้างเมธอดชื่ อ printCallBack() มีหน้าที่สร้างกล่องข้อความ โดยพิมพ์ขอ้ ความว่า "Hello
Printer" ออกจอภาพ บรรทัดที่ 12 สร้างอ๊อปเจ็กต์ image ที่เชื่อมโยงไปยังรู ปภาพชื่อว่า "printer.png" เพือ่ ใช้
สาหรับแสดงบนปุ่ ม บรรทัดที่ 13 โปรแกรมสร้างปุ่ มโดยมีขอ้ ความบนปุ่ มคือ "Go!" (text = "Go!"), ขีดเส้น
ใต้ที่ตวั อักษร "G" (underline=0), ขอบของปุ่ มเป็ นแบบร่ องลึก (relief=GROOVE), เมื่อปุ่ มถูกกด ปุ่ มจะเป็ น
สี เ หลื อ ง (activebackground = "yellow"), เมื่ อ ปุ่ มถู ก กดข้อ ความจะเป็ นสี แ ดง (activeforeground = "red")
และเมื่อปุ่ มดังกล่าวถูกคลิก โปรแกรมจะเรี ยกใช้เมธอด helloCallBack()
บรรทัดที่ 15 โปรแกรมสร้างปุ่ มโดยมีภาพบนปุ่ มคือ "printer.png" (image = image) เมื่อปุ่ มดังกล่าว
ถูกคลิก โปรแกรมจะเรี ยกใช้เมธอด printCallBack() ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังรู ปด้านบน
3. Canvas คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยม มีเป้ าหมายเพื่อใช้สาหรับจัดวางรู ปภาพ เฟรม
ข้อความ หรื อวาดรู ปภาพที่มีความซับซ้อนได้ รู ปร่ างของ Canvas แสดงดังรู ป

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Canvas คือ
c = Canvas( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Canvas แสดงในตารางด้านล่าง

Option
confine

cursor

bd
bg
scrollregion

xscrollincrement

height
highlightcolor
xscrollcommand
yscrollincrement

yscrollcommand

คาอธิบาย
ก าหนดให้ Canvas สามารถเลื่ อ น Scroll ได้ (ดี ฟ อลต์ เ ท่ า กั บ True) เช่ น
Canvas(root, bd = 5, relief = GROOVE, height = 250, width = 300, confine =
False)
กาหนดรู ปแบบของเคอร์ เซอร์ เคอร์ เซอร์ จะเปลี่ ยนรู ปเมื่ อ เคลื่ อ นเมาส์ท ับ บน
Canvas เช่น Canvas(root, bd = 5, relief = GROOVE, height = 250, width = 300,
cursor = "hand1")
กาหนดขนาดความกว้างขอบ Canvas มีหน่ วยเป็ นพิกเซล ค่าเริ่ มต้นเท่ากับ 2 พิก
เซล เช่น Canvas(root, bd = 3, relief = GROOVE, height = 250, width = 300)
กาหนดสี พ้นื หลังของ Canvas เช่น Canvas(root, bd = 3, relief = GROOVE, bg =
"blue", height = 250, width = 300)
กาหนดพื้นที่ที่ Canvas สามารถขยายได้สูงสุดเท่าใด โดยขอบเขตพื้นที่กาหนดใน
ตัวแปรชนิ ด Tuple ซึ่ งมี รูปแบบ tuple(w, e, n, s) โดย w คือ ขอบด้านซ้าย, e คือ
ขอบด้านขวา, n คือด้านบน และ s คือด้านล่าง เช่น Canvas(root, bd = 5, relief =
GROOVE, scrollregion = (0, 0, 500, 500))
ก าหนดขนาดการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนคอลัม น์ เมื่ อ Canvas ใช้ Scrollbar ใน
แนวนอน ใช้ใ นกรณี ที่ Canvas ต้อ งการแสดงผลมากกว่ า ขอบเขตที่ Canvas
กาหนดไว้ เช่น Canvas(frame, xscrollcommand = xscrollbar.set, yscrollcommand
= yscrollbar.set, xscrollincrement = 10, yscrollincrement=10)
กาหนดความสู งของ Canvas เช่น Canvas(root, bd = 3, relief = GROOVE, height
= 250, width = 300)
กาหนดแถบสี เมื่ อ Canvas ได้รับความสนใจ (Focus) เช่ น Canvas(root, bd = 5,
relief = GROOVE, height = 250, width = 300, highlightcolor = "green")
กาหนดให้ Canvas สามารถใช้งาน Scrollbar ในแนวนอนได้ เช่น Canvas(frame,
xscrollcommand = xscrollbar.set, yscrollcommand = yscrollbar.set)
เหมือนกับ xscrollincrement แต่เปลี่ยนเป็ นแนวตั้งแทน เช่น Canvas(frame,
xscrollcommand = xscrollbar.set, yscrollcommand = yscrollbar.set,
xscrollincrement = 10, yscrollincrement = 10)
กาหนดให้ Canvas สามารถใช้งาน Scrollbar ในแนวตั้งได้ เช่ น Canvas(frame,
xscrollcommand = xscrollbar.set, yscrollcommand = yscrollbar.set)

relief
width

กาหนดลักษณะขอบของ Canvas ในแบบ 3D เช่ น Canvas(root, bd = 5, relief =
GROOVE, height = 250, width = 300)
ก าหนดความกว้า งของ Canvas เช่ น Canvas(root, bd = 3, relief = GROOVE,
height = 250, width = 300)

Canvas สามารถวาดรู ปต่างๆ ลงบน Canvas ได้ ดังนั้นเมธอดต่อไปนี้ จึงใช้งานร่ วมกับ Canvas ได้
เป็ นอย่างดี
- การวาดเส้ นโค้งบน Canvas ด้ วยเมธอด create_arc() ตัวอย่างเช่น
coord = 10, 50, 240, 210
arc = canvas.create_arc(coord, start=0, extent=150, fill="blue")
- การสร้ างรู ปภาพบน Canvas ด้ วยเมธอด create_image() ตัวอย่างเช่น
filename = PhotoImage(file = "sunshine.gif")
image = canvas.create_image(50, 50, anchor = NE, image = filename)
- การวาดเส้ นบน Canvas ด้ วยเมธอด create_line() ตัวอย่างเช่น
line = canvas.create_line(x0, y0, x1, y1,..., xn, yn, options)
- การวาดรู ปวงรีบน Canvas ด้ วยเมธอด create_oval() ตัวอย่างเช่น
oval = canvas.create_oval(x0, y0, x1, y1, options)
- การวาดรู ปหลายเหลี่ยมบน Canvas ด้ วยเมธอด create_ polygon() ตัวอย่างเช่น
polygon = canvas.create_polygon(x0, y0, x1, y1,...xn, yn, options)
- การวาดรู ปสี่ เหลี่ยมบน Canvas ด้ วยเมธอด create_ rectangle() ตัวอย่างเช่น
rect = canvas.create_rectangle(50, 25, 150, 75,fill = "blue")
- การลบภาพวาดทั้งหมดออกจาก Canvas ด้ วยเมธอด create_ delete() ตัวอย่างเช่น
rect = canvas.delect(oval) #remove oval from Canvas

rect = canvas.delect(ALL) #remove ALL from Canvas
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Canvas

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Canvas โดยบรรทัดที่ 4 โปรแกรมสร้าง Canvas
ที่มี สีพ้ืนหลังเป็ นสี น้ าเงิน (bg = "blue") มี ความกว้างเท่ากับ 300 และสู งเท่ากับ 250 บรรทัดที่ 5 กาหนด
ตาแหน่งของ coord ซึ่งเป็ นตัวแปรชนิ ด Tuple เท่ากับ 10, 50, 240, 210 ตามลาดับ บรรทัดที่ 6 โปรแกรมทา
การวาดวงกลมเสี้ยวสีแดงลงบน Canvas ดังรู ปด้านบน
4. Checkbutton คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเลือกได้โดยการ
คลิกบน Checkbutton ดังกล่าว ผูใ้ ช้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Checkbutton คือ
cb = Checkbutton( root, option=value, ... )

พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Checkbutton แสดงในตารางด้านล่าง
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activebackground
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bg
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cursor
font
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width
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image

คาอธิบาย
กาหนดสีบนพื้นหลังของ Checkbutton เมื่อผูใ้ ช้คลิกบนปุ่ ม เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", activebackground = "gray")
กาหนดสี ขอ้ ความบน Checkbutton เมื่ อ ผูใ้ ช้คลิ กบนปุ่ ม เช่ น Checkbutton(root,
text = "Music", activebackground = "gray", activeforeground = "white")
กาหนดขนาดความกว้างขอบ Checkbutton มีหน่วยเป็ นพิกเซล ค่าเริ่ มต้นเท่ากับ 2
พิ ก เซล เช่ น Checkbutton(root, text = "Music", bg = "yellow", bd = 5, relief =
GROOVE)
กาหนดสี พ้ืนหลังของ Checkbutton เช่ น Checkbutton(root, text = "Music", bg =
"yellow")
แสดงภาพแบบ monochrome บน Checkbutton
ฟังชันหรื อเมธอดที่จะถูกเรี ยกใช้เมื่อ Checkbutton ถูกกดหรื อคลิก เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", command = myFunc)
กาหนดสีของฟอนต์ เช่น Checkbutton(root, text = "Music", fg = "red")
กาหนดรู ปแบบของเคอร์ เซอร์ เคอร์ เซอร์ จะเปลี่ ยนรู ปเมื่ อ เคลื่ อ นเมาส์ท ับ บน
Checkbutton เช่น Checkbutton(root, text = "Music", fg = "red", cursor = "hand1")
กาหนดรู ปแบบของฟอนต์ของ Checkbutton เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", fg = "red", font = "Times 10 bold")
กาหนดความสูงของ Checkbutton เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", height = 5, width = 10, bg = "pink")
กาหนดความกว้างของ Checkbutton เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", height = 5, width = 10, bg = "pink")
กาหนดแถบสี เมื่อ Checkbutton ได้รับความสนใจ เช่น Checkbutton(root, text =
"Music", height = 5, width = 10, highlightcolor = "green")
กาหนดรู ปภาพให้กบั ปุ่ มแทนการใช้ขอ้ ความ เช่น
image = PhotoImage(file = 'printer.png')
Checkbutton(root, text = "Music", height = 5, width = 10, image = image)
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ก าหนดต าแหน่ ง การแสดงผลข้อ ความบนปุ่ ม โดย LEFT = วางข้อ ความชิ ด
ด้ า นซ้ า ยของปุ่ ม, RIGHT = ชิ ด ด้ า นขวา, CENTER = วางตรงกลางปุ่ ม เช่ น
Checkbutton(root, text = "Music\nVideo", justify = LEFT)
เติมข้อ ความว่าง (Padding) ด้านซ้ายและขวาของข้อความใน Checkbutton เช่ น
Checkbutton(root, text = "Music", padx = 5)
เติมข้อความว่าง (Padding) ด้านบนและล่างของข้อความใน Checkbutton เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", pady = 5)
กาหนดลักษณะขอบของ Checkbutton ในแบบ 3D เช่น
Checkbutton(root, text = "Music", relief = GROOVE)
ก าหนดให้ Checkbutton ท างานหรื อไม่ ท างาน ถ้ า ก าหนดเป็ น DISABLED
Checkbutton จ ะ ไ ม่ ท า ง า น เ ช่ น Checkbutton(root, text = "Music", state =
DISABLED)
ตัวอักษรของ Checkbutton จะถูกขีดเส้นใต้ (0 คืออักษรตัวแรก, -1 = ไม่ขีดเส้น
ใต้) เช่น Checkbutton(root, text = "Music", underline = 1)
ข้อ ความบนปุ่ มจะถู กจ ากัดพื้น ที่ โดยจะแสดงผลอยู่ใ นขอบเขตที่ ก าหนดใน
wraplength เท่านั้น เช่น Checkbutton(root, text = "Music", wraplength = 20)
กาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั Checkbutton เมื่อ Checkbutton ถูกคลิกเลือกโปรแกรมจะ
ดึงค่าใน onvalue ไปใช้งาน เช่น Checkbutton(root, text = "Music", onvalue = 1),
หน้าที่ของ onvalue คือ จัดเตรี ยมค่าข้อมูลเพื่อให้เมธอดอื่นๆ นาไปใช้งานนัน่ เอง
(onvalue ในรู ปแบบสตริ งคือ "on" )
กาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั Checkbutton เมื่อ Checkbutton ถูกคลิกยกเลิกโปรแกรม
จะดึงค่าใน offvalue ไปใช้งาน เช่น Checkbutton(root, text = "Music", offvalue =
0), หน้าที่ของ offvalue คือ จัดเตรี ยมค่าข้อ มู ล เพื่อ ให้เมธอดอื่ นๆ นาไปใช้งาน
เช่นเดียวกับ onvalue (offvalue ในรู ปแบบสตริ งคือ "off" )
ก าหนดสี ข องช่ อ งว่ า งใน Checkbutton เช่ น Checkbutton(root, text = "Music",
selectcolor = "red")
กาหนดรู ปภาพของช่องว่างใน checkbutton เช่น
image = PhotoImage(file = 'printer.png')
Checkbutton(root, text = "Music", selectimage = image)
ก าหนดข้อ ความให้ กับ Checkbutton ถ้า ต้อ งการก าหนดข้อ ความมากกว่า 1
บรรทัดให้ใช้ \n เช่น "Music \n Audio \n Guitar"

variable

ใช้สาหรับดึงข้อมูลจาก Widgets หรื อดึงข้อมูลจาก onvalue และ offvalue นัน่ เอง
โดยจะทางานร่ วมกับเมธอด IntVar() เมื่อข้อมูลใน onvalue/offvalue เป็ นตัวเลข
และทางานร่ วมกับเมธอด StringVar() เมื่อข้อมูลใน onvalue/offvalue เป็ นสตริ ง
เช่น Checkbutton(root, text = "Music", variable = IntVar(), onvalue = 1, offvalue
= 0)

Widget ชนิด Checkbutton มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางานคือ
- เมธอด deselect() ทาหน้าที่เคลียร์ค่า Checkbutton ที่เลือกไว้ (turn-off) เช่น
C = Checkbutton(root, text = "Music")
C.deselect()
- เมธอด flash() ทาหน้าที่วาด Checkbutton ใหม่ เช่น
C = Checkbutton(root, text = "Music")
C.flash()
- เมธอด invoke() จะบังคับให้ทาคาสัง่ หลัง command ทันที เช่น
C = Checkbutton(root, text = "Music", command=callBack)
C.invoke()
- เมธอด select() เซ็ต (turn-on) ค่าให้กบั Checkbutton เมื่อสถานะเดิมของ Checkbutton ไม่
ถูกเลือก จะทาให้สถานะกลายเป็ นถูกเลือกแทน เช่น
C = Checkbutton(root, text = "Music")
C.select()
- เมธอด toggle() สลับระหว่าง turn-on และ turn-off เมื่อสถานะเดิมของ Checkbutton ถูก
กาหนดเป็ น on เมื่อเรี ยกเมธอด toggle() จะทาให้ Checkbutton กลายเป็ น off เช่น
C = Checkbutton(root, text = "Music")
C.toggle()

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Checkbutton

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรมดังรู ป ให้ทดลองคลิกที่ Checkbutton และสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Checkbutton บรรทัดที่ 4 เป็ นการสร้างตัวแปรชื่อ
CheckVar1 เพื่ อ ใช้ส าหรั บ เก็ บ ค่ า ข้อ มู ล ชนิ ด สตริ ง ในที่ น้ ี คื อ 'on' หรื อ 'off' ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการคลิ ก ที่
Checkbutton (C1) โดยตัวแปรดังกล่าวสร้างขึ้นจากคลาสชื่อ StringVar() บรรทัดที่ 5 เป็ นการสร้างตัวแปร
ชื่อ CheckVar2 ซึ่งเป็ นชนิดจานวนเต็ม ในที่น้ ีคือ 0 หรื อ 1 ที่เกิดจากการคลิก Checkbutton (C2) โดยสร้างมา
จากคลาสชื่อ IntVar() บรรทัดที่ 7 โปรแกรมสร้างฟั งชันชื่อ checkCallBack() เพื่อทดสอบการทางานของ
Checkbutton C1 และ C2 โดยฟั ง ชัน ดัง กล่ า วเรี ย กใช้ง านเมธอด select() และ toggle() พร้ อ มกับพิมพ์ค่า
CheckVar1 และ CheckVar2 ออกทางจอภาพเมื่อผูใ้ ช้มีการคลิกที่ Checkbutton
บรรทัดที่ 13 สร้าง Widget Checkbutton ชื่ อ C1 ที่มีขอ้ ความว่า 'Music' มี ความสู งเท่ากับ 5 ความ
กว้างเท่ากับ 20 เมื่อ Checkbutton C1 ถูกคลิกเลือกจะนาค่าใน onvalue ('on') เก็บไว้ในตัวแปร CheckVar1
ทัน ที แต่ ถ้า C1 ไม่ ถู ก เลื อ ก โปรแกรมจะนาค่ า offvalue ('off') เก็ บ ไว้ใ นตัว แปร CheckVar1 แทน ใน
Checkbutton C1 โปรแกรมฝั ง ค าสั่งเอาไว้ ถ้า มี ก ารคลิ กที่ Checkbutton C1 โปรแกรมจะเรี ย กใช้เ มธอด
checkCallBack() ทันที (command = checkCallBack)
บรรทัดที่ 15 สร้าง Widget Checkbutton ชื่ อ C2 ที่มีขอ้ ความว่า 'Video' มี ความสู งเท่ากับ 5 ความ
กว้างเท่ากับ 20 เมื่ อ Checkbutton C2 ถู กคลิ กเลื อ กจะนาค่าใน onvalue (1) เก็บไว้ในตัวแปร CheckVar2
ทัน ที แต่ ถ ้า C2 ไม่ ถู ก เลื อ ก โปรแกรมจะนาค่ า offvalue (0) เก็ บ ไว้ใ นตัว แปร CheckVar2 แทน ใน
Checkbutton C2 โปรแกรมฝั ง ค าสั่งเอาไว้ ถ้า มี ก ารคลิ กที่ Checkbutton C2 โปรแกรมจะเรี ย กใช้เ มธอด
checkCallBack() ผลลัพธ์ที่ได้แสดงดังในรู ปด้านบน
5. Entry (นาเข้ าข้ อมูล) คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นกล่องข้อความ เพื่อใช้รับข้อมูลจากผูใ้ ช้เข้ามา
ประมวลผลในโปรแกรม เช่น การป้อนชื่อ-สกุล รหัสผ่าน เป็ นต้น
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Entry คือ
e = Entry( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Entry

Option ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ bg, bd,
cursor, font, fg, highlightcolor, justify, relief และ state ส าหรั บ option ที่ แ ตกต่ า งจาก Widgets ตัว อื่ น ๆ
แสดงในตารางด้านล่าง

Option
exportselection

selectbackground
selectborderwidth
selectforeground
show

textvariable

width
xscrollcommand

คาอธิบาย
โดยปกติเมื่อผูใ้ ช้เลือกข้อความภายใน Entry ข้อมูลที่ถูกเลือกจะถูกส่ งไปเก็บไว้
ในคลิ ป บอร์ ด (Clipboard) โดยอัต โนมัติ เมื่ อ ไม่ ต ้อ งการให้ขอ้ มู ล ดังกล่ าวถู ก
ส่ ง ไปยัง คลิ ป บอร์ ด ให้ ก าหนด exportselection = 0 เช่ น Entry(root, bd = 5,
exportselection = 0)
ก าหนดสี พ้ืน หลัง ของข้อ ความเมื่ อ ข้อ ความดัง กล่ า วถู ก เลื อ ก (highlight) เช่ น
Entry(root, bd = 5, selectbackground = "red")
กาหนดขนาดความกว้างของขอบรอบๆ ข้อความที่ถูกเลือก (ค่าดีฟอลต์คือ 1 พิก
เซล) เช่น Entry(root, bd = 3, width = 10, selectborderwidth = 10)
กาหนดสีของข้อความใน Entry เมื่อข้อความดังกล่าวถูกเลือก เช่น Entry(root, bd
= 3, width = 10, selectforeground = "red")
ข้อความที่ป้อนเข้าไปใน Entry จะมีลกั ษณะเป็ น Clear text (ไม่มีการเข้ารหัส) แต่
บางครั้ง ผูใ้ ช้งานจาเป็ นต้องซ่อนข้อความดังกล่าว เช่น รหัสผ่าน เป็ นต้น สามารถ
กาหนดโดย show="*" เช่น Entry(root, bd = 3,width = 10, show = "*")
กาหนดตัวแปรสาหรับใช้เก็บค่าที่เกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลลงใน Entry โดย
ทางานร่ วมกับคลาส StringVar() เช่น
entryVar = StringVar()
Entry(root, bd = 3, width = 10, show = "*", textvariable = entryVar)
กาหนดขนาดความกว้างของ Entry ที่แสดงผล เช่น Entry(root, bd = 3, width = 5)
เมื่อคาดว่าผูใ้ ช้งานจะป้ อนข้อมูลเกินความกว้าง (Width) ของ Entry ที่กาหนดไว้
สามารถใช้ xscrollcommand (แท็บสไลด์ในแนวนอน) ทางานร่ วมกับ Entry ได้
เช่น
scrollbar = Scrollbar(root, orient = HORIZONTAL)
Entry(root, bd = 3, width = 5, show = "*", xscrollcommand = scrollbar.set)

Widget ชนิด Entry มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด delete(first, last = None) ท าหน้า ที่ ล บตัว อัก ษรออกจาก Entry โดยก าหนดต าแหน่ ง
ตัวอักษรเริ่ มต้นที่พารามิเตอร์ first และตาแหน่ งตัวอักษรตัวสุ ดท้ายในพารามิเตอร์ last ถ้าไม่ได้กาหนดค่า
ให้กบั พารามิเตอร์ last ตัวอักษรตัวแรกจะถูกลบเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5, show = "*")
E.delete(0, END)
- เมธอด get() ทาหน้าดึงข้อมูลจาก Entry เป็ นสตริ ง เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5, show = "*")
E.get()
- เมธอด icursor(index) กาหนดตาแหน่ งของเคอร์ เซอร์ ในข้อความของ Entry ผ่านพารามิ เตอร์
index เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.icursor(3)
- เมธอด index(index) เลื่อนตัวชี้ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการของข้อความใน Entry เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.index(3)
- เมธอด insert(index, s) เพิม่ สตริ งในตาแหน่ง (index) ที่กาหนด เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.insert(3, "Hello")
- เมธอด select_adjust(index) เมธอดนี้ถูกใช้เพือ่ ยืนยันว่าตัวอักษรที่เลือกตรงตามที่ระบุไว้จริ ง เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.select_adjust(3)
- เมธอด select_clear() เคลียร์แทบ highlight บนข้อความที่ถูกเลือกใน Entry เช่น

E = Entry(root, bd=3, width=5)
E.select_clear()
- เมธอด select_from(index) กาหนดตาแหน่ง ANCHOR ด้วย index เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.select_from(3)
- เมธอด select_present() เมื่อข้อความถูกเลือก (highlight) จะคืนค่าเป็ น True แต่ไม่ถูกเลือกจะคืน
ค่าเป็ น False เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.select_present()
- เมธอด select_range(start, end) เลื อ กช่ วงของข้อความที่ตอ้ งการ โดยกาหนดตาแหน่ งเริ่ มต้น
(start) และตาแหน่งสิ้นสุด (end) เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.select_range(2, 4)
- เมธอด select_to(index) เลือกช่วงของข้อความตั้งแต่ ANCHOR ไปถึงตัวอักษรตัวสุดท้าย เช่น
E = Entry(root, bd = 3, width = 5)
E.select_to(5)

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Entry

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรมดังรู ป ให้ลองป้อนข้อมูลและคลิกเลือกปุ่ มต่างๆ พร้อมกับสังเกต
การเปลี่ยนแปลง

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Entry บรรทัดที่ 3 สร้างตัวแปรชื่อ entryVar เพือ่
ใช้สาหรับเก็บค่าข้อมูลชนิดสตริ งที่ป้อนลงใน Entry โดยตัวแปรดังกล่าวสร้างขึ้นจากคลาสชื่อ StringVar()
บรรทัดที่ 4 สร้างฟังชันชื่อ deleteCallBack() ทาหน้าที่ลบข้อความใน Entry โดยการระบุตาแหน่งเริ่ มต้น
(first) และสิ้นสุด (last) ของข้อความด้วยเมธอด delete(first, last) บรรทัดที่ 6 สร้างฟังชันชื่อ insertCallBack()
ทาหน้าที่แทรกหรื อเพิม่ ข้อความลงใน Entry ด้วยเมธอด insert(index, s) โดย index คือตาแหน่งที่ตอ้ งการ
เพิม่ ข้อความลงใน Entry และ s คือข้อความ บรรทัดที่ 8 สร้างฟังชัน selectCallBack() ทาหน้าที่เลือกช่วงของ
ข้อความ (highlight) ใน Entry โดยใช้เมธอด selectRange(start, end) บรรทัดที่ 12 สร้างฟังชันชื่อ
showCallBack() ทาหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่อยูใ่ น Entry ผ่านตัวแปรชนิดสตริ งชื่อ entryVar โดยใช้เมธอด
get()
บรรทัดที่ 14 โปรแกรมสร้าง Label เพือ่ พิมพ์คาว่า 'Password' ออกจอภาพ บรรทัดที่ 16 สร้าง Entry
ที่มีความกว้างของเท่ากับ 10 เมื่อผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลใดๆ ลงใน Entry ข้อความเหล่าจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร
entryVar (textvariable=entryVar) บรรทัดที่ 18 สร้างปุ่ มมีขอ้ ความบนปุ่ มคือ 'delete' เมื่อปุ่ มดังกล่าวถูกกด
โปรแกรมจะเรี ยกฟังชัน deleteCallBack() เข้ามาทางานทันที บรรทัดที่ 20 สร้างปุ่ มมีขอ้ ความคือ 'insert' เมื่อ
ปุ่ มดังกล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรี ยกฟังก์ชนั insertCallBack() บรรทัดที่ 22 สร้างปุ่ มมีขอ้ ความคือ 'select' เมื่อ
ปุ่ มดังกล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรี ยกฟังก์ชนั selectCallBack() บรรทัดที่ 24 สร้างปุ่ มมีขอ้ ความคือ 'clear' เมื่อ
ปุ่ มดังกล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรี ยกฟังก์ชนั clearCallBack() บรรทัดที่ 26 สร้างปุ่ มมีขอ้ ความคือ 'show' เมื่อ
ปุ่ มดังกล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรี ยกฟังก์ชนั showCallBack() ผลลัพธ์แสดงดังรู ปด้านบน
6. Label (เลเบลหรื อป้ายชื่ อ) คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นป้ายของข้อความ เพือ่ ใช้แสดงข้อความ
ต่างๆ ผูใ้ ช้งานทราบ เช่น ป้ายชื่อผูใ้ ช้งาน (User label) ป้ายชื่อรหัสผ่าน (Password label) เป็ นต้น

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Label คือ
l = Label( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Label
Option ดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สาหรับ
option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
anchor

text
bitmap
textvariable

คาอธิบาย
กาหนดตาแหน่งการวาง Label โดยการกาหนดทิศคือ N, W, S, E เป็ นต้น (อ่าน
ค่าดีฟอลต์คอื วางกลางวินโดวส์ เช่น Label(root, anchor = NW, text = "User
Name:")
กาหนดข้อความให้แสดงบน Label เช่น Label(root, text = 'User Name:', font =
("Helvetica", 9), fg = "red")
กาหนดรู ปภาพบิตแม็พที่ตอ้ งการแสดงบน Label เช่น Label(root, bitmap =
"error", fg = "red")
กาหนดตัวแปรสาหรับใช้เก็บข้อความของ Label โดยทางานร่ วมกับคลาส
StringVar() เช่น
labelVar = StringVar()
Label(root, textvariable = labelVar, text = 'User Name:')

คลาส StringVar() และคลาส IntVar() มีเมธอดสาคัญที่ช่วยสนับสนุนการทางานของ Widgets คือ
- เมธอด get() ทาหน้าที่ดึงข้อมูลจากตัวแปรคลาส StringVar() และ IntVar() มาแสดงผล เช่น
stringVariable = StringVar()
Label(root, text="User Name:", textvariable = stringVariable)
print(stringVariable.get())
- เมธอด set() ทาหน้าที่กาหนดข้อความใหม่ให้กบั Label เช่น

stringVariable = StringVar()
Label(root, text="User Name:", textvariable = stringVariable)
print(stringVariable.set("User:"))
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Label

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรมดังรู ป

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Label บรรทัดที่ 5 และ 6 สร้างตัวแปรชื่อ userVar
และ passwordVar เพือ่ ใช้สาหรับเก็บค่าข้อมูลชนิดสตริ งที่ป้อนลงใน Entry ของ User Name และ Password
ตามลาดับ บรรทัดที่ 8 สร้างฟั งชันชื่อ showLoginInfo() ทาหน้าที่แสดงชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านด้วยกล่อง
ข้อ ความชื่ อ "Login info" และพิ ม พ์ข ้อ มู ล ออกทาง Python shell ด้ ว ย บรรทัด ที่ 12 สร้ า งฟั ง ชั น ชื่ อ
clearLogin() ทาหน้าที่ลบชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านออกจาก Entry
บรรทัดที่ 16 โปรแกรมสร้าง Label เพื่อ พิมพ์คาว่า 'User Name:' ออกจอภาพ บรรทัดที่ 17 สร้าง
Entry ที่มีความกว้างของเท่ากับ 10, ตัวอักษรที่ป้อนจะถูกกาหนดให้เป็ นสีแดง และข้อมูลที่ป้อนจะเก็บไว้ใน
ตัวแปรชื่อ userVar (textvariable=userVar) บรรทัดที่ 18 สร้าง Label เพือ่ พิมพ์คาว่า 'Password:' ออกจอภาพ
บรรทัดที่ 19 สร้าง Entry ที่มีความกว้างของเท่ากับ 10 ข้อมูลที่ป้อนจะถูกเข้ารหัสด้วยตัวอักษร '*' และเก็บ
ข้อมูลไว้ในตัวแปรชื่อ passwdVar บรรทัดที่ 20 สร้างปุ่ มที่มีขอ้ ความบนปุ่ มคือ 'Login' เมื่อปุ่ มดังกล่าวถูกกด
โปรแกรมจะเรี ยกฟั งชัน showLoginInfor() เข้ามาทางานทันที บรรทัดที่ 21 สร้างปุ่ มมีขอ้ ความคือ 'Cancel'
เมื่อปุ่ มดังกล่าวถูกกด โปรแกรมจะเรี ยกฟังชัน clearLogin() ผลลัพธ์แสดงดังรู ปด้านบน
7. Listbox คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นรายการของสมาชิกที่ส่วนใหญ่มีตวั เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือก
โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกสมาชิกจากรายการดังกล่าวได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น ประเทศ คานาหน้าชื่อ เป็ น
ต้น
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Listbox คือ
l = Listbox( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Listbox

Option ดังต่อ ไปนี้ มีคุณสมบัติการทางานที่เหมื อนกับ Widgets ที่ไ ด้กล่ าวมาแล้วข้างต้น สาหรับ
option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option

คาอธิบาย

selectbackground
selectmode

xscrollcommand

yscrollcommand

กาหนดสีขอ้ ความใน Listbox เมื่อสมาชิกถูกเลือก เช่น
Listbox(root, selectbackground = "red")
กาหนดคุณสมบัติวา่ จะเลือกสมาชิกจาก Listbox อย่างไร โดยมีโหมดให้เลือก
ดังนี้คือ
- BROWSE เลือกสมาชิกได้เพียงตัวเดียว เมื่อลากเมาส์ (drag) แท็บสี (highlight)
จะวิง่ ไปพร้อมๆ กับเมาส์
- SINGLE เลือกสมาชิกได้เพียงตัวเดียว และไม่สามารถลากเมาส์ได้
- MULTIPLE เลือกสมาชิกได้มากกว่า 1 ตัว โดยการคลิกเลือกสมาชิกแต่ละตัว
ไม่สามารถลากเมาส์เพือ่ เลือกสมาชิกหลายๆ ตัว พร้อมกันได้
- EXTENDED เลือกสมาชิกได้มากกว่า 1 ตัว โดยการลากเมาส์เพือ่ เลือกสมาชิก
หลายๆ ตัว พร้อมกันได้ เช่น Listbox(root, selectmode = EXTENDED)
สร้างแท็บสไลด์แนวนอน (HORIZONTAL) ให้กบั Listbox เช่น
xscrollbar = Scrollbar(root, orient = VERTICAL)
xscrollbar.pack(side = BOTTOM, fill = X)
Listbox(root, selectmode = EXTENDED, xscrollcommand = xscrollbar.set)
สร้างแท็บสไลด์แนวตั้งให้กบั Listbox (VERTICAL) เช่น
yscrollbar = Scrollbar(root, orient = VERTICAL)
yscrollbar.pack(side = RIGHT, fill = Y)
Listbox(root, selectmode = EXTENDED, yscrollcommand = yscrollbar.set)

- เมธอด selection_set(first, last) ทาหน้าที่เลื อ กช่ วงสมาชิ กที่ตอ้ งการ โดยใช้กาหนดตาแหน่ ง
สมาชิกตัวแรกในพารามิเตอร์ first และสมาชิกตัวสุ ดท้ายคือ last ถ้าระบุเฉพาะ first แสดงว่าเลือกสมาชิ ก
จาก Listbox เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น
Lb1 = Listbox(root)
Lb1.insert(1, "Python")
Lb1.insert(2, "Perl")

Lb1.pack()
Lb1.selection_set(1)
Lb1.selection_set(0, END)
- เมธอด curselection() ทาหน้าที่ดึงข้อมูลสมาชิกที่ถูกเลือกใน Listbox ค่าที่ส่งกลับจะเป็ นข้อมูล
ชนิด Tuple แต่ถา้ สมาชิกใน Listbox ไม่ได้ถูกเลือกไว้จะส่งค่ากลับเป็ นทัพเพิลที่วา่ งเปล่า 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())
ผลลัพธ์ที่ได้คือ (0, 1)
- เมธอด delete(first, last = None) ลบสมาชิกออกจาก Listbox ถ้ากาหนดตาแหน่ ง first และ last
แสดงว่าเป็ นการลบสมาชิกแบบช่ วง แต่ถา้ กาหนดเฉพาะ first จะเป็ นการลบสมาชิกจาก Listbox เพียงตัว
เดียวเท่านั้น เช่น
Lb1 = Listbox(root)
Lb1.insert(1, "Python")
Lb1.insert(2, "Perl")
Lb1.insert(3, "C")
Lb1.pack()
Lb1.delete(1, 2)

- เมธอด get(first, last = None) ดึงสมาชิกจาก Listbox ถ้ากาหนดตาแหน่ ง first และ last แสดงว่า
เป็ นการดึงสมาชิกแบบช่วง แต่ถา้ กาหนดเฉพาะ first จะเป็ นการดึงสมาชิกจาก Listbox เพียงตัวเดียวเท่านั้น
ค่าที่ส่งคืนจากเมธอดดังกล่าวเป็ นชนิด Tuple เช่น
Lb1 = Listbox(root)
Lb1.insert(1, "Python")
Lb1.insert(2, "Perl")
Lb1.insert(3, "C")
Lb1.pack()
Lb1.get(1, 2)
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ('Perl', 'C')
- เมธอด index(i) กาหนดตาแหน่งตัวชี้ดว้ ย index เช่น
Lb1.index(1)
- เมธอด insert(index, *elements) เพิ่มสมาชิกตั้งแต่ 1 – n ตัว ลงใน Listbox โดยสามารถกาหนด
ตาแหน่งที่จะเพิม่ ด้วย index ถ้าต้องการเพิม่ สมาชิกในตาแหน่งท้ายของ Listbox ให้ทาการกาหนด index เป็ น
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) ดึงค่าตาแหน่งบนสุดของ Listbox เช่น
Lb1.nearest(1)
- เมธอด see(index) เปลี่ยนตาแหน่งของ Listbox โดยอ้างอิงจาก index เช่น
Lb1.see(2)
- เมธอด size() คานวณจานวนสมาชิกที่มีท้งั หมดใน Listbox เช่น
Lb1.size()
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Listbox

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

ตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Listbox บรรทัดที่ 4 สร้าง Listbox ในหน้าต่างหลัก
บรรทัดที่ 5 – 10 เป็ นการเพิ่มสมาชิกให้กบั Listbox คือ 'Python', 'Perl', 'C', 'PHP', 'JSP' และ 'Ruby' ผลลัพธ์
ที่ได้แสดงดังรู ปด้านบน
8. Menubutton คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นเมนู แบบเลื่อนลง เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู ดงั กล่าวจะคง
อยูต่ ลอดไปจนกว่าจะปิ ดโปรแกรม ผูใ้ ช้สามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน Menubutton โดยการคลิกที่
รายการที่ตอ้ งการ
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Menubutton คือ
me = Menubutton( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Menubutton
Option ดัง ต่ อ ไปนี้ มี คุ ณ สมบัติ ก ารท างานที่ เ หมื อ นกับ Widgets ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น คื อ
activebackground, activeforeground, anchor, bg, bitmap, bd, cursor, font, fg, heigh, width, image, justify,
padx, pady, relief, state, text, textvariable, underline และ wraplength สาหรับ option ที่แตกต่างจาก Widgets
ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
direction

disabledforeground
menu

คาอธิบาย
กาหนดตาแหน่งของเมนูที่ตอ้ งการแสดงผล ถ้ากาหนดเป็ น LEFT เมนูจะปรากฏ
ทางด้านซ้ายของปุ่ มที่กาลังแสดงผล ถ้ากาหนดเป็ น RIGHT เมนูจะปรากฏทาง
ด้านขวาของปุ่ ม ถ้ากาหนดเป็ น "above" เมนูจะแสดงด้านบนของปุ่ ม สาหรับค่าดี
ฟอลต์คือ "below" เช่น Menubutton(root, text = "Colors", relief = RAISED,
direction = RIGHT)
สีของตัวอักษรใน Menubutton จะไม่ถูกใช้งาน เช่น Menubutton(root, text =
"Colors", disabledforeground = "black")
กาหนดเมนูยอ่ ยที่สมั พันธ์กบั Menubutton เช่น
mb = Menubutton(root, text = "Colors", relief = RAISED)
mb.menu.add_checkbutton(label = "Red")
mb.menu.add_checkbutton(label = "Green")

ตัวอย่างการสร้างและใช้งาน Menubutton

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Menubutton บรรทัดที่ 4 สร้าง Menubutton ชื่อ
mb โดยเมนูดงั กล่าวมีขอ้ ความคือ "Colors" และเมนูยอ่ ยจะปรากฏทางด้านขวาของเมนู "Colors" บรรทัดที่ 6
สร้ า งเมนู ย่อ ยภายใน Menubutton บรรทัด ที่ 9 และ 10 เพิ่ม รายการในเมนู ย่อ ยชื่ อ "Red" และ "Green"
ตามลาดับ
9. Message (ข้ อความ) คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นข้อความเพือ่ อธิบายบางสิ่งบางอย่างในโปรแกรม
(โดยแก้ไขไม่ได้) คล้ายกับ Label แต่แตกต่างกันคือ Message จะถูกปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมโดย
อัตโนมัติ

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Message คือ
me = Message( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Message
Option ดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ anchor,
bg, bitmap, bd, cursor, font, fg, height, image, justify, padx, pady, relief, text, textvariable, underline, width
และ wraplength
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Message

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Message บรรทัดที่ 4 สร้างตัวแปรชื่อ var เป็ น
ชนิ ดสตริ ง ใช้สาหรับเก็บข้อ มู ล ของ Message บรรทัดที่ 5 สร้าง Message ชื่ อ me โดยไม่ มีขอ้ ความใดๆ
แสดงออกจอภาพ การควบคุมการแสดงผลจะขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรที่ถูกกาหนดใน textvariable นัน่ คือ ตัวแปร

ชื่ อ var นั่นเอง บรรทัดที่ 7 กาหนดข้อความใหม่ ว่า " Hello!! Welcome to Python Programming?" โดยใช้
เมธอด set() ให้กบั ตัวแปร var ส่งผลให้ Message เปลี่ยนเป็ นข้อความใหม่ที่กาหนดขึ้นทันที
10. Menu คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นเมนูยอ่ ย แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ เมนูแบบ popup, toplevel
และ pull-down ตัวอย่างเช่น เมนู File, Edit, Option, Windows และ Help เป็ นต้น

รู ปแบบคาสัง่ สาหรับการสร้าง Menu คือ
me = Menu( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Menu
Option ดัง ต่ อ ไปนี้ มี คุ ณ สมบัติ ก ารท างานที่ เ หมื อ นกับ Widgets ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น คื อ
activebackground, activeforeground, bg, bd, cursor, disabledforeground, font, fg, relief, image ส าหรั บ
option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
activeborderwidth
postcommand
selectcolor

คาอธิบาย
กาหนดขนาดความกว้างของกรอบเมนู เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู (ดีฟอลต์เท่ากับ 1
พิกเซล) เช่น Menu(root, activeborderwidth = 5)
กาหนดให้เมนูเรี ยกใช้เมธอดหรื อฟังชัน เมื่อมีผใู ้ ช้คลิกเลือกเมนูดงั กล่าว เช่น
Menu(root, postcommand = donothing)
กาหนดสีของปุ่ ม checkbutton หรื อ radiobutton เมื่อปุ่ มเหล่านี้ถูกเลือก เช่น
Menu(root, selectcolor = "red")

tearoff

title

โดยปกติเมื่อเพิม่ รายการของเมนูยอ่ ยเข้าไปในเมนูหลักจะเพิม่ ในตาแหน่งที่ 1 แต่
เมื่อกาหนดให้ tearoff = 0 จะสามารถเพิม่ เมนูยอ่ ยในตาแหน่งที่ 0 ได้ และเมนูยอ่ ย
นัน่ ๆ จะสามารถแสดงผลเป็ นอิสระจากเมนูหลักได้ เช่น Menu(menubar, tearoff
= 1)
กาหนดข้อความ title ให้กบั Menu Widget
Widget ชนิด Menu มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด add_command(options) สร้างเมนูยอ่ ยในเมนูหลัก เช่น
menubar = Menu(root)
filemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)
filemenu.add_command(label = "New", command = donothing)
- เมธอด add_radiobutton(options) สร้างเมนูชนิด checkbutton ในเมนูหลัก เช่น
menubar = Menu(root)
filemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)
filemenu.add_radiobutton(label = "Exit", selectcolor = "red")
- เมธอด add_checkbutton(options) สร้างเมนูชนิด checkbutton ในเมนูหลัก เช่น
menubar = Menu(root)
filemenu = Menu(menubar, tearoff = 0)
filemenu.add_checkbutton(label = "Exit", selectcolor = "red")
- เมธอด add_cascade(options) เพิม่ ชุดของเมนูยอ่ ยที่เรี ยงต่อเนื่องกันในเมนูหลัก 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() สร้างเส้นเพือ่ แยกเมนูยอ่ ยออกจากกัน เช่น
filemenu.add_separator()
- เมธอด add(type, options) เพิม่ เมนูยอ่ ยเข้าไปยังเมนูหลักแบบต่อท้าย (append) โดย type คือ ชนิด
ของเมนู ต่ า งๆ เช่ น cascade (submenu), checkbutton, radiobutton, หรื อ separator และ options เช่ น font,
foreground หรื อ image เป็ นต้น
- เมธอด delete(startindex [,endindex]) ลบช่ ว งรายการในเมนู ย่อ ย โดยระบุ ร ายการแรกใน
startindex และรายการตัวสุดท้ายใน endindex เช่น
editmenu.delete(2, 4)
- เมธอด entryconfig(index, options) เมื่ อ เมนู ย่อ ยถู กสร้างขึ้นแล้ว สามารถแก้ไ ขคุ ณสมบัติของ
เมนูยอ่ ยเหล่านั้น ผ่านเมธอด entryconfig() โดยอ้างด้วย index เช่น
filemenu.entryconfig(1, label="Test")
- เมธอด index(item) ส่งค่ากลับเป็ นตาแหน่งของเมนูยอ่ ยที่เลือก เช่น
filemenu.index(2)
- เมธอด insert_separator(index) เพิ่มเส้นสาหรับแบ่งเมนู ย่อ ย โดยการระบุตาแหน่ งที่ตอ้ งการ
แทรกเส้นดังกล่าว เช่น
filemenu.insert_separator(2)
- เมธอด invoke(index) เรี ยกใช้คาสั่ง ที่มี หน้า ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เมนู ที่ เ รี ย กใช้งาน ถ้าเป็ นเมนู แ บบ
checkbutton เมธอดดังกล่าวจะทาหน้าที่สลับระหว่างปุ่ มถูกเลือก (set) หรื อถูกยกเลิก (cleared) ถ้าเมนู เป็ น
แบบ radiobutton จะถูกเซ็ตหรื อยกเลิก เช่น
filemenu.invoke(2)

- เมธอด type(index) ส่ งค่ากลับเป็ นชนิ ดของเมนู ย่อ ย เช่ น ascade", "checkbutton", "command",
"radiobutton", "separator", or "tearoff" เป็ นต้น เช่น
filemenu.type(2)
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Menu

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งานเมนู บรรทัดที่ 3 สร้างฟังชันชื่อว่า donothing() ทา
หน้าที่สร้างหน้าต่างวิน โดวส์ ใหม่ ที่เป็ นอิ สระจากวินโดวส์หลัก โดยฟั งชันดังกล่ าวสร้า งปุ่ มและพิม พ์

ข้อ ความบนปุ่ มว่า "Do nothing button" บรรทัดที่ 8 สร้างวินโดวส์หลักพร้อมกับเมนู หลักชื่ อว่า menubar
เพือ่ ใช้สาหรับรองรับเมนูยอ่ ยที่จะสร้างขึ้นในคาสัง่ ลาดับถัดไป
บรรทัดที่ 11 สร้างเมนูยอ่ ยชุดแรกมีชื่อว่า filemenu บนเมนูหลัก (Menubar) โดยเมนูยอ่ ยดังกล่าวจะ
ถูกเพิม่ ในตาแหน่งแรกของเมนูหลักได้ (tearoff = 0) บรรทัดที่ 12 – 16 สร้างรายการของเมนูยอ่ ยโดยเริ่ มจาก
"New", "Open", "New", "Save", …, "Close" ตามลาดับ บรรทัดที่ 17 สร้างเส้นสาหรับแบ่งหมวดหมู่ ของ
เมนูยอ่ ยออกจากกัน บรรทัดที่ 18 สร้างเมนูยอ่ ยชื่อว่า "Exit" เมื่อผูใ้ ช้งานกดปุ่ มดังกล่าว โปรแกรมจะยุติการ
ทางานทันที (command = root.destroy) บรรทัดที่ 20 เพิ่มเมนู ย่อ ยที่สร้างขึ้นชื่ อว่า filemenu เข้าไปยังเมนู
หลัก ในลักษณะแบบลาดับชั้นคล้ายน้ าตก (Cascade) เมนูหลักดังกล่าวมีชื่อว่า "File"
บรรทัดที่ 23 สร้างเมนู หลักชื่อ ว่า "Edit" เพื่อรองรับเมนู ยอ่ ยๆ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไ ขแฟ้ ม
เช่ น "Cut", "Copy", "Paste" และเส้นแยก (separator) ตามลาดับ (บรรทัดที่ 24 - 30) ในบรรทัดที่ 32 เพิ่ม
รายการเมนูยอ่ ยที่สร้างขึ้นในเมนูหลักชื่อ "Edit" ด้วยเมธอด add_cascade(label = "Edit", menu = editmenu)
บรรทัดที่ 35 – 39 สร้างเมนูยอ่ ยที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ (Help) คาสัง่ ที่ใช้งานจะคล้ายกับการสร้าง
เมนู File และ Edit บรรทัดที่ 41 เป็ นการกระตุน้ ให้วินโดวส์หลักอัพเดทเมนูหลัก เพื่อให้ทุกอย่างทางานได้
อย่างถู กต้อ งด้วยเมธอด root.config(menu = menubar) ซึ่ งจะต้อ งกระทาทุกครั้งเมื่ อ สร้างเมนู ต่างๆ เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว
11. Radiobutton คือ Widget ที่มี ลักษณะเป็ นปุ่ มกลมมีช่อ งว่างอยู่ภายใน เมื่ อ ถู กเลื อ กจะเปลี่ ยน
สถานะเป็ นสีที่ทึบขึ้น Radiobutton ส่วนใหญ่จะถูกสร้างเป็ นกลุ่มของตัวเลือก เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งานสามารถเลือก
รายการใดรายการหนึ่งเพียงรายการเดียวเท่านั้น เช่น เลือกคานาหน้าชื่อ ชาย, นางสาว, นาง เป็ นต้น
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Radiobutton คือ
r = Radiobutton( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Radiobutton
Option ดัง ต่ อ ไปนี้ มี คุ ณ สมบัติ ก ารท างานที่ เ หมื อ นกับ Widgets ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น คื อ
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 สาหรับ option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่ นๆ แสดงในตาราง
ด้านล่าง

Option
value

variable

คาอธิบาย
กาหนดค่าให้กบั Radiobutton และจะสัมพันธ์กบั variable เช่น ถ้ากาหนดค่าใน
value เท่ากับจานวนเต็ม (int) ตัวแปร variable จะต้องเป็ นจานวนเต็มด้วย ในกรณี
ของสตริ งก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน เช่น
var = IntVar(), str = StringVar()
Radiobutton(root, text = "Mr.", variable = var, value = 1)
Radiobutton(root, text = "Mr.", variable = str, value = "Mr")
กาหนดตัวแปรที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทางานของ Radiobutton
(ใช้ได้ท้งั สตริ งและจานวนเต็ม) สาหรับตัวอย่างเหมือนกับ value

Widget ชนิด Radiobutton มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทา งาน คือ
- เมธอด deselect() เคลียร์ค่ารายการที่เลือกไว้ใน Radiobutton
- เมธอด flash() วาด Radiobutton ใหม่
- เมธอด select() กาหนดค่าให้กบั Radiobutton

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Radiobutton

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Radiobutton บรรทัดที่ 3 สร้างฟั งชันชื่อว่า sel()
ทาหน้าที่กาหนดข้อความใหม่ ให้กบั Label เป็ น "You selected the option" ตามด้วยค่าที่เก็บอยู่ในตัว แปร

var (var.get()) โดยใช้เมธอด Label.config() บรรทัดที่ 8 สร้างตัวแปรชื่อ var เป็ นชนิ ดจานวนเต็ม สาหรับ
เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการใดๆ บน Radiobutton บรรทัดที่ 9 สร้าง Radiobutton ชื่อ R1 มีขอ้ ความ
ว่า "Mr." มีค่าเท่ากับ 1 (value = 1) เมื่อมีการคลิกเลือกปุ่ ม Radiobuttion ดังกล่าว ผลลัพธ์จาก value จะถูกนา
มาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ var (variable = var) เมื่อปุ่ มดังกล่าวถูกคลิกเลือก โปรแกรมจะเรี ยกฟังชัน ชื่อว่า sel()
มาทางานทันที (command = sel)
บรรทัดที่ 12 และ 16 สร้าง Radiobutton ชื่อ R1 และ R2 มีขอ้ ความว่า "Miss." และ "Mrs." โดยมีค่า
เท่ากับ 2 และ 3 ตามลาดับ เมื่อคลิกเลือกปุ่ มทั้งสอง โปรแกรมจะเรี ยกใช้งานฟัง ก์ชนั sel() เช่นเดียวกับเมนู
R1 บรรทัดที่ 18 สร้าง Label ชื่อ label เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการคลิกเลือกปุ่ มใน Radiobutton ออกจอภาพ
ผลการทางานของโปรแกรมแสดงดังรู ปด้านบน
12. Scale คือ Widget ที่มีลกั ษณะเลื่อนสไลด์ข้ นึ ลงหรื อซ้ายขวาได้ เพือ่ ทาหน้าที่แสดงขอบเขตของ
ข้อมูลที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ เช่น ปรับขนาดความเข้มของสี ความสว่าง ความคมชัด เป็ นต้น

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Scale คือ
s = Scale( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Scale
Option ดัง ต่ อ ไปนี้ มี คุ ณ สมบัติ ก ารท างานที่ เ หมื อ นกับ Widgets ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น คื อ
activebackground, bg, bd, command, cursor, font, fg, highlightbackground, highlightcolor, length, relief,
state, variable, width สา หรับ option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
digits

from_
label

orient

repeatdelay

resolution

showvalue

sliderlength
takefocus

tickinterval

คาอธิบาย
เป็ น Option ที่ใช้สาหรับแสดงรู ปแบบของสเกล (scale) มี 3 รู ปแบบ คือ จานวน
เต็ม (IntVar), จานวนจริ ง (DoubleVar(float)), และสตริ ง (StringVar) เช่น
Scale(root, digits = 4, orient = HORIZONTAL)
เป็ นเลขจานวนเต็มหรื อจานวนจริ งที่ใช้กาหนดขอบเขตเริ่ มต้นของสเกล เช่น
Scale(root, from_ = 0, to = 200, orient = HORIZONTAL)
แสดงข้อความกากับสเกล ข้อความจะปรากฏที่มุมด้านซ้ายบนเมื่อสเกลเป็ นชนิด
แนวนอน, ข้อความจะปรากฏมุมด้านขวาบนเมื่อสเกลเป็ นชนิดแนวตั้ง ค่าดีฟอลต์
จะไม่แสดงข้อความ เช่น Scale(root, label = "Scale", orient = HORIZONTAL)
กาหนด orient = HORIZONTAL เมื่อต้องการให้สเกลวางอยูใ่ นแนวนอน
(แนวแกน x) และ orient = VERTICAL เมื่อต้องการสร้างสเกลในแนวตั้ง
(แกน y) ค่าดีฟอลต์เป็ นสเกลในแนวนอน (HORIZONTAL) เช่น Scale(root,
orient = HORIZONTAL)
ใช้กาหนดเวลาเพือ่ หน่วงการเคลื่อนที่ของปุ่ มในสเกล (เคลื่อนที่ข้ นึ -ลง) ในกรณี ที่
ผูใ้ ช้คลิกในช่องของสเกลค้างไว้ (ดีฟอลต์ = 300) เช่น Scale(root, repeatdelay =
5, orient = HORIZONTAL)
กาหนดช่วงของสเกลเมื่อเพิม่ ขึ้นหรื อลดลง เช่น เมื่อกาหนดช่วงของสเกลเท่ากับ
from_ = -1.0 ถึง to = 1.0 และกาหนด resolution = 0.5 สเกลจะเพิม่ ขึ้นและลดลง
ดังนี้คือ -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)
โดยปกติค่าของสเกลจะแสดงผลร่ วมกับแท็บสเกลเสมอ เมื่อไม่ตอ้ งการแสดงค่า
ของสเกลให้กาหนด showvalue = 0 เช่น Scale(root, from_ = -1.0, to = 1.0,
resolution = 0.5, showvalue = 0, orient = HORIZONTAL)
กาหนดขนาดของแท็บสไลด์ของสเกล (โดยปกติแท็บจะมีขนาดเท่ากับ 30 พิก
เซล) เช่น Scale(root, sliderlength = 10, orient = HORIZONTAL)
โดยปกติ สเกลจะโฟกัสเป็ นแบบวงรอบ เมื่อไม่ตอ้ งการพฤติกรรมดังกล่าวให้
กาหนด takefocus = 0 เช่น Scale(root, from_ =1, to = 10, resolution = 1,
takefocus = 0)
กาหนดการแสดงตัวเลขช่วงของสเกล เมื่อเป็ นสเกลแนวนอนจะแสดงช่วงสเกล
ด้านล่าง แต่ถา้ เป็ นสเกลแนวตั้งจะแสดงด้านซ้าย เช่น
Scale(root, from_ = 1, to = 10, tickinterval = 1, orient = HORIZONTAL)

to
troughcolor

เป็ นเลขจานวนเต็มหรื อจานวนจริ งที่ใช้กาหนดขอบเขตสิ้นสุดของสเกล เช่น
Scale(root, from_ = 0, to = 200, orient = HORIZONTAL)
กาหนดสีของร่ องหรื อรางของสเกล เช่น Scale(root, from_ = 1, to = 10,
troughcolor = "red", orient = HORIZONTAL)

Widget ชนิด Scale มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด get() คืนค่าของสเกลปั จจุบนั ที่กาลังทางานอยู่
- เมธอด set(value) กาหนดค่าสเกลใหม่
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Scale

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Scale บรรทัดที่ 2 สร้างฟังชันชื่อว่า sel() ทาหน้าที่
แสดงข้อความให้กบั Label มีค่าเท่ากับ "Value =" ตามด้วยค่าที่เก็บอยูใ่ นตัวแปร var (var.get()) โดยใช้เมธ
อด Label.config() บรรทัดที่ 7 สร้างตัวแปรชื่ อ var เป็ นชนิ ดจานวนจริ งขนาดใหญ่ (Double) สาหรับเก็บ
ข้อ มู ล ที่เกิ ดขึ้นจากการเลื่ อ นสเกล บรรทัดที่ 8 สร้าง Scale ชื่ อ scale มี ขอบเขตของสเกลตั้งแต่ 1 ถึ ง 15
(from_ = 1, to = 15), ช่วงของสเกลเท่ากับ 1 (resolution = 1), แสดงค่าของสเกลอยูด่ า้ นซ้ายตั้งแต่ 1 ถึง 15
(tickinterval = 1), รางของสเกลเป็ นสี เ หลื อ ง (troughcolor = "yellow"), เป็ นสเกลในแนวตั้ง (orient =
VERTICAL), เมื่อผูใ้ ช้เลื่อนแท็บของสเกล ผลลัพธ์จะเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ var (variable = var) บรรทัดที่ 12
สร้างปุ่ มชื่ อ button มี ขอ้ ความว่า "Get Scale Value" เมื่ อ คลิ กปุ่ มดังกล่าวโปรแกรมจะเรี ยกฟั งชัน sel() มา
ทางาน ผลการทางานของโปรแกรมแสดงดังรู ปด้านบน
13. Scrollbar คือ Widget ที่มีลกั ษณะเป็ นแท็บสไลด์เลื่อนขึ้น-ลง หรื อซ้าย-ขวาได้ เพื่อเพิ่มขนาด
พื้นที่สาหรับแสดงผลหรื อให้ผใู ้ ช้ป้อนข้อมูลเพิม่ ขึ้น นิ ยมใช้งานร่ วมกับ Listbox, Text, Canvas และ Entry
เป็ นต้น

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Scrollbar คือ
s = Scrollbar( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Scrolbar
Option ดังต่อไปนี้มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets (Scale) ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ
activebackground, bg, bd, command, cursor, orient, repeatdelay, takefocus, troughcolor, width ส าหรั บ
option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
borderwidth
jump

repeatinterval

คาอธิบาย
กาหนดขนาดของหัวลูกศรและแท็บสไลด์ของ Scrollbar เช่น
Scrollbar(root, borderwidth = 5)
กาหนดพฤติกรรมเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของ Scrollbar (แท็บ) เมื่อกาหนด jump = 0
จะทาให้สามารถเรี ยกใช้ command เพือ่ เรี ยกใช้ฟังชันที่กาหนดไว้เข้ามาทางาน,
เมื่อกาหนด jump = 1 จะปิ ดการใช้งาน command เช่น Scrollbar(root, jump = 0,
command = jumpCall)
กาหนดระยะเวลาเมื่อผูใ้ ช้กดค้างที่รางของ Scrollbar ก่อนที่แท็บของ Scrollbar จะ
เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ ค่าดีฟอลต์เท่ากับ 300 มิลลิวนิ าที เช่น
Scrollbar(root, repeatdelay = 100)

Widget ชนิด Scale มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด get() คืนค่าตาแหน่ งปั จจุบนั ของแท็บที่กาลังทางานอยูซ่ ่ ึ งมี 2 ค่าคือ (a, b) โดย a
คือ ตาแหน่งที่อยูด่ า้ นซ้าย (Scrollbar เป็ นชนิดแนวนอน) และด้านบน (Scrollbar เป็ นชนิดแนวตั้ง) ของแท็บ
และ b คือ คือตาแหน่ งที่อยูด่ า้ นขวาและล่างของแท็บ เช่น print(scrollbar.get()) ผลลัพธ์คือ (0.41, 0.51) เมื่อ
Scrollbar เป็ นแนวตั้ง ค่า 0.41 คือตาแหน่งของแท็บด้านบน และ 0.51 คือตาแหน่งของแท็บด้านล่าง
- เมธอด set(first, last) ใช้สาหรับกรณี ที่นา Scrollbar ไปใช้กับ Widget ชนิ ดอื่ นๆ โดย
Widgets ที่ตอ้ งการเรี ยกใช้เมธอดดังกล่าวจะเรี ยกผ่าน xscrollcommand หรื อ yscrollcommand แทน ผลลัพธ์
ที่ได้เหมือนกับการเรี ยกเมธอด get() นัน่ เอง

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Scrollbar

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Scrollbar บรรทัดที่ 5 สร้าง Scrollbar ชื่อ scrollbar
บรรทัด ที่ 8 สร้ า ง Listbox ชื่ อ ว่า mylist จากนั้น ท าการเพิ่ม Scrollbar เข้า ไปใน Listbox ในแนวตั้ง หรื อ
แนวแกน y ด้วยคาสั่ง yscrollcommand (yscrollcommand = scrollbar.set) บรรทัดที่ 10 โปรแกรมใช้ลูป for
สั่งพิมพ์ "This is line number" และตามด้วยตัวเลขที่เริ่ มตั้งแต่ 0 – 99 ลงใน Listbox โดยใช้เมธอด insert()
ส่ งผลให้ Scrollbar สร้างแท็บสไลด์มีขนาดที่ครอบคลุมรายการทั้งหมด (ถ้าสั่งพิมพ์รายการน้อ ยๆ เช่น 5
รายการ Scrollbar จะไม่สร้างแท็บสาหรับเลื่อนสไลด์ให้) บรรทัดที่ 14 โปรแกรมสัง่ กระตุน้ ให้ Scrollbar ทา
งานด้วยเมธอด config() ผ่านอ๊อปชัน command ผลการทางานของโปรแกรมแสดงดังรู ปด้านบน
14. Text คื อ Widget ที่ อ นุ ญ าตให้ผูเ้ ขี ย นโปรแกรมสามารถสร้ า งข้อ ความเพื่อ อธิ บ ายบางสิ่ ง
บางอย่างในโปรแกรม โดย Text มีความสามารถหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนสี พ้นื ข้อความ สี ตวั อักษร รู ปแบบ
ฟอนต์ ขนาด และอื่นๆ
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Text คือ
t = Text( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Text
Option ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ bg, bd,
cursor, font, fg, height, highlightbackground, highlightcolor, padx, pady, relief, state, width,
xscrollcommand, yscrollcommand สาหรับ option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
exportselection

highlightthickness

insertbackground

คาอธิบาย
โดยปกติเมื่อผูใ้ ช้เลือกข้อความภายใน Text ข้อมูลที่ถูกเลือกจะถูกส่งไปเก็บไว้ใน
คลิปบอร์ด (Clipboard) โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลดังกล่าวถูกส่งไปยัง
คลิปบอร์ด ให้กาหนด exportselection = 0 เช่น Text(root, exportselection = 0)
กาหนดขนาดของ Highlight Focus ของ Text ค่าดีฟอลต์เท่ากับ 1 แต่ถา้ ไม่
ต้องการให้ออฟชันดังกล่าวทางานให้กาหนดเป็ น 0 เช่น Text(root,
highlightthickness = 0)
กาหนดสีของของเคอร์เซอร์ ณ ตาแหน่งปั จจุบนั เช่น Text(root, insertbackground
= "red")

insertborderwidth
insertofftime

ขนาดของกรอบแบบ 3D รอบๆ เคอร์เซอร์ ค่าดีฟอลต์คือ 0
กาหนดเวลาให้เคอร์เซอร์หยุดทางาน มีหน่วยเป็ นมิลลิวนิ าที ค่าดีฟอลต์เท่ากับ
300 มิลลิวนิ าที ถ้าไม่ตอ้ งการให้เคอร์เซอร์กระพริ บ กาหนดให้ insertofftime = 0
เช่น Text(root, insertbackground = "red", insertofftime = 100)

insertontime

กาหนดเวลาให้เคอร์เซอร์ทางาน (กระพริ บ) มีหน่วยเป็ นมิลลิวนิ าที ค่าดีฟอลต์
เท่ากับ 600 มิลลิวนิ าที ถ้าไม่ตอ้ งการให้เคอร์เซอร์ปรากฏ กาหนดให้
insertofftime = 0 เช่น Text(root, insertbackground = "red", insertofftime = 0)
กาหนดขนาดของเคอร์เซอร์ ค่าดีฟอลต์เท่ากับ 2 พิกเซล เช่น
Text(root, insertbackground = "red", insertwidth = 10)
กาหนดสีพ้นื หลังเมื่อผูใ้ ช้เลือกข้อความ เช่น Text(root, insertbackground = "red",
selectbackground = "black")
กาหนดความกว้างของกรอบรอบๆ Text
กาหนดขนาดความกว้างด้านบนของข้อความในแต่ละบรรทัด ค่าดีฟอลต์เท่ากับ 0
เช่น Text(root, spacing1 = 10)
กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความใน Text ค่าดีฟอลต์เท่ากับ 0 เช่น
Text(root, spacing2 = 10)
กาหนดขนาดความกว้างด้านล่างของข้อความในแต่ละบรรทัด ค่าดีฟอลต์เท่ากับ 0
เช่น Text(root, spacing3 = 10)
กาหนดขนาดของแท็บในข้อความ หน่วยเป็ นพิกเซล เช่น
Text(root, tabs=100) (ให้ผใู ้ ช้คลิกที่ขอ้ ความแล้วทดสอบกดที่ปมุ่ TAB)
กาหนดขนาดของข้อความที่จะถูกครอบ (Focus) ถ้ากาหนด wrap = WORD
โปรแกรมครอบทีละคา (แยกด้วยข้อความว่าง) แต่ถา้ กาหนดเป็ น wrap = CHAR
จะเป็ นการครอบทีละตัวอักษรแทน เช่น Text(root, wrap = WORD)
กาหนด Scrollbar ให้กบั Text ในแนวนอน ใช้ในกรณี ที่ขอ้ ความมีขนาดความยาว
มากๆ เช่น Text(root, xscrollcommand = xscrollbar.set, yscrollcommand =
yscrollbar.set)
กาหนด Scrollbar ให้กบั Text ในแนวตั้ง เช่น Text(root, xscrollcommand =
xscrollbar.set, yscrollcommand = yscrollbar.set)

insertwidth
selectbackground
selectborderwidth
spacing1
spacing2
spacing3
tabs
wrap

xscrollcommand

yscrollcommand

Widget ชนิด Text มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด delete(startindex [,endindex]) ลบตัวอักษรหรื อ ข้อ ความใน Text โดยระบุช่วง
ของข้อความ ถ้ากาหนดเฉพาะ startindex ข้อความจะถูกลบตั้งแต่ startindex ถึงตาแหน่งสิ้นสุดของข้อความ
เช่น text.delete(1.0) โดย 1 หมายถึงบรรทัดที่ 1, 0 หมายถึงอักษรตัวที่ 0 (linenumber.character number)
- เมธอด get(startindex [,endindex]) คืนค่าเป็ นตัวอักษรหรื อ ข้อ ความจาก Text โดยใช้
startindex กาหนดตาแหน่ งเริ่ มต้นและตาแหน่ งสุ ดท้ายของข้อความด้วย endindex เช่ น print(text.get(1.0,
END))
- เมธอด index(index) คื น ค่ า สมบู ร ณ์ (absolute value) จาก Text โดยใช้ index ก าหนด
ตาแหน่ง เช่น print(text.index(4.0))
Text ยังมีเมธอดที่ช่วยสาหรับการทา Marks, Tabs และ Indexes ดังนี้
- เมธอด index(mark) คืนค่าแถวและคอลัมน์ที่ผใู ้ ช้ทาเครื่ องหมายไว้ (Marks) เช่น
text.mark_set("Python", INSERT)
print(text.index(INSERT))
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1.26 (แถวที่ 1, คอลัมน์ที่ 26)
- เมธอด mark_gravity(mark [,gravity]) ก าหนดลัก ษณะทิ ศ ทางของการ Marks ซึ่ ง
เป็ นไปได้ 2 ทิศทาง คือ ทิศทางที่เป็ นจุดอ้างอิงทางด้านขวา (RIGHT) หรื อด้านซ้าย (LEFT) เช่น ข้อความว่า
"This is Python Programming" เมื่ อ ท าการ Marks ไว้กับ ข้อ ความเป็ นคาว่า "Python" และท าการกาหนด
ทิศทางเป็ น LEFT แสดงรู ปแบบคาสัง่ ดังนี้
text.insert(INSERT, "This is Python Programming")
text.mark_set("Python", INSERT)
text.mark_gravity("Python", LEFT)
- เมธอด mark_names() คืนค่าข้อความทั้งหมดที่ Marks ไว้ เช่น print(text.mark_names())
- เมธอด mark_set(mark, index) กาหนดตาแหน่ง Marks ใหม่ เช่น
text.insert(INSERT, "This is Python Programming")

text.mark_set("Python", CURRENT)
- เมธอด mark_unset(mark) เคลียร์ค่าที่ Marks ไว้ เช่น text.mark_unset(CURRENT)
Text ยังมีเมธอดที่ช่วยสาหรับการทางานเกี่ยวกับ Tag ดังนี้
- เมธอด tag_add(tagname, startindex[,endindex] ...) ท าหน้ า ที่ ก าหนดป้ า ยชื่ อ ลงใน
ข้อ ความใน Text โดย tagname คือชื่ อของ tag, startindex คือ ตาแหน่ งเริ่ ม ต้นที่ตอ้ งการเพิ่ม tag, endindex
(option = ไม่ใส่ ก็ได้) ตาแหน่ งสุ ดท้ายที่ตอ้ งการเพิ่ม tag เช่น text.tag_add("here", "1.0", "1.4") จากคาสั่ง
ด้านบนเป็ นการกาหนด tag ชื่อ "here" โดยขนาดของ tage มีความยาวตั้งแต่ตวั อักษรที่ 0 (.0) ถึง 4 (.4) และ
อยูใ่ นบรรทัดที่ 1 (1.) ของข้อความใน Text
- เมธอด tag_config ทาหน้าที่ปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ หลังจากที่สร้าง Text ขึ้นมาใช้งาน
แล้ว เช่น การกาหนดสีพน้ื หลัง สีตวั อักษร ขัดเส้นใต้ เป็ นต้น เช่น
text.tag_config("here", background="yellow", foreground="blue")
- เมธอด tag_delete(tagname) ทาหน้าที่ลบ tag จากที่เคยกาหนดไว้
- เมธอด tag_remove(tagname [,startindex[.endindex]] ...) ท าหน้ า ที่ ล บ tag ออกจาก
พื้นที่ที่เคยกาหนดไว้ แต่ไม่ลบ Tag ที่นิยามเอาไว้ในโปรแกรม
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Text

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Text บรรทัดที่ 3 สร้างเฟรมชื่อ frame มีความหนา
ของกรอบเท่ากับ 2 พิกเซล เป็ นชนิดกรอบแบบร่ องลึก บรรทัดที่ 4 และ 5 สร้างกริ ดบนเฟรมมีขนาดเท่ากับ
1 แถว 1 คอลัมน์ บรรทัดที่ 6 และ 7 สร้าง Scrollbar ในแนวนอนลงบนเฟรม วางในตาแหน่ งแถวที่ 1 และ
คอลัมน์ที่ 0 ในกริ ด และวาง Scrollbar จากด้านทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก (sticky=E+W) บรรทัดที่ 8 และ
9 สร้าง Scrollbar ในแนวตั้งลงบนเฟรม วางในตาแหน่งแถวที่ 0 และคอลัมน์ที่ 1 ในกริ ด และวาง Scrollbar
จากด้านทิศเหนือไปทิศใต้ (sticky=N+S)
บรรทัดที่ 11 สร้าง Text ลงบนเฟรม โดยมี Scrollbar อยูด่ า้ นขวา (yscrollcommand) และด้านล่ าง
(xscrollcommand) ของ Text ในบรรทัดที่ 12 Text จะถูกวางลงในแถวที่ 0 คอลัมน์ 0 ของกริ ดใน 4 ทิศทาง
(row=0, column=0, sticky=N+S+E+W) บรรทัดที่ 14 และ 15 ออกคาสัง่ ให้ scrollbar แสดงผลใน Text
บรรทัดที่ 17 เพิ่มข้อความว่า "Hello...Python Programming" ลงใน Text โดยใช้ตาแหน่ งที่ Marks
ไว้คือ INSERT (โดยปกติ INSERT Mark จะอยูใ่ นตาแหน่งด้านท้ายของข้อความใน Text สามารถเปลี่ยนจุด
Marks ของ INSERT ใหม่ ไ ด้โดยใช้เมธอด mark_set() ที่อ ธิ บายไว้ในหัวข้อ ที่ผ่านมา) บรรทัดที่ 18 เพิ่ม
ข้อ ความว่า " Bye Bye....." ลงใน Text โดยใช้ตาแหน่ งที่ Marks ไว้คือ END ซึ่ งเป็ นตาแหน่ ง สุ ด ท้า ยใน
ข้อความ ผลลัพธ์จากการทางานของบรรทัดที่ 17 และ 18 คือข้อความว่า "Hello...Python ProgrammingBye
Bye....." บน Text
บรรทัดที่ 19 สร้าง tag ชื่อ "here" โดยครอบคลุมตัวอักษรตั้งแต่ตวั ที่ 0 – 3 ของบรรทัดที่ 1 เอาไว้ ("
here", "1.0", "1.4") คือข้อความว่า "Hell" บรรทัดที่ 20 สร้าง tag ชื่อ "start" โดยครอบคลุมตัวอักษรตั้งแต่ตวั
ที่ 8 – 13 เอาไว้ คือข้อความว่า "Python" บรรทัดที่ 21 สัง่ ให้ระบายสี tage ชื่อ "here" โดยมีสีของพื้นหลังเป็ น
สีเหลือง และตัวอักษรเป็ นสีน้ าเงิน บรรทัดที่ 22 สัง่ ให้ระบายสี tage ชื่อ "start" โดยมีสีของพื้นหลังเป็ นสี ดา
และตัวอักษรเป็ นสีเขียวตามลาดับ ผลการทางานของโปรแกรมแสดงดังรู ปด้านบน
15. Toplevel เป็ น Widget ที่อยูบ่ นสุดของวินโดวส์ ไม่จาเป็ นต้องมีวนิ โดวส์อื่นๆ คอยควบคุมหรื อ
อยู่ภายใต้วินโดวส์ใดๆ หรื อ พูดง่ายๆ คือ Toplevel จะถู กดู แลจาก Window Manager โดยตรงนั่นเอง ดัง
แสดงดังรู ป

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Toplevel คือ
t = Toplevel( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Toplevel
Option ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ bg, bd,
cursor, font, fg, height, relief, width เป็ นต้น
Widget ชนิด Toplevel มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด deiconify() แสดงวินโดวส์ทนั ที เมื่อเรี ยกใช้เมธอดดังกล่าว เช่น
top = Toplevel()
top.deiconify()
- เมธอด frame() คืนค่า system-specific window identifier เช่น
print(text.get(1.0, END))
ผลลัพธ์คือ 0x2403c2
- เมธอด group(window) จัดกลุ่มของวินโดวส์
- เมธอด iconify() แปลงวินโดวส์ไปเป็ น icon
- เมธอด protocol(name, function) ลงทะเบียนฟังชันเพือ่ ทาหน้าที่เป็ น callback ฟังชัน
- เมธอด state() คื น ค่ า สถานะปั จ จุ บ ัน ของวิน โดวส์ ค่ า ที่ เ ป็ นไปได้คื อ Normal, iconic,
withdrawn และ icon
- เมธอด withdraw() ลบวินโดวส์ออกจากจอภาพ
- เมธอด maxsize(width, height) กาหนดขนาดวินโดวส์ที่ใหญ่ที่สุด
- เมธอด minsize(width, height) กาหนดขนาดวินโดวส์ที่เล็กที่สุด

- เมธอด title(string) กาหนด title ของวินโดวส์ที่สร้างขึ้น
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Text (ตัวอย่ างที่ 1)

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Toplevel บรรทัดที่ 3 สร้างวินโดวส์หลักหรื อ root
window ชื่อว่า root บรรทัดที่ 4 สร้างวินโดวส์หลักที่เป็ นอิสระจาก root ชื่อว่า top บรรทัดที่ 5 กาหนด title
ของ top เท่ากับ "Toplevel" บรรทัดที่ 6 สั่งวาดวินโดวส์ใหม่ ด้วยเมธอด deiconify() ผลลัพธ์แสดงดังรู ป
ด้านบน

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Text (ตัวอย่ างที่ 2)

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

ตัวอย่างโปรแกรม บรรทัดที่ 3 สร้างหน้าต่างหลักชื่อ root จากนั้นบรรทัดที่ 4 โปรแกรมลบวินโดวส์
ด้วยเมธอด withdraw() บรรทัดที่ 6 โปรแกรมสร้างวินโดวส์ใหม่ชื่อ top โดยสืบทอดคุณสมบัติท้งั หมดมาจาก
วินโดวส์ root บรรทัดที่ 7 โปรแกรมทาการลงทะเบียนเมธอด root.destroy กับ "WM_DELETE_WINDOW"
เพือ่ ใช้สาหรับลบหรื อทาลายวินโดวส์ออกจากจอภาพ บรรทัดที่ 9 สร้างปุ่ มชื่อ but มีขอ้ ความบนปุ่ มคือ
'deiconify' บรรทัดที่ 10 เป็ นการกาหนดว่าเมื่อคลิกปุ่ มดังกล่าว โปรแกรมจะเรี ยกเมธอด root.deiconify เพือ่
ยุติการทางานของวินโดวส์ ผลลัพธ์แสดงดังรู ปด้านบน

16. Spinbox คือ Widget ที่เหมือนกับ Entry แต่สามารถกาหนดขอบเขตของข้อมูลได้ ดังแสดงใน
รู ป

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง Spinbox คือ
s = Spinbox( root, option=value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ Spinbox
Option ดัง ต่ อ ไปนี้ มี คุ ณ สมบัติ ก ารท างานที่ เ หมื อ นกับ Widgets ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น คื อ
activebackground, bg, bd, command, cursor, disabledbackground, disabledforeground, font, fg, justify,
relief, repeatdelay, repeatinterval, state, textvariable, width, wrap, xscrollcommand ส า ห รั บ option ที่
แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
format
from_
to

คาอธิบาย
กาหนดรู ปแบบของสตริ งในการแสดงผล เช่น Spinbox(root, from_= 0, to = 10,
format = '%10.4f')
กาหนดจานวนบรรทัดเริ่ มต้นของ spinbox เช่น Spinbox(root, from_ = 0, to = 10,
format = '%10.4f')
กาหนดจานวนบรรทัดสุดท้ายของ spinbox เช่น Spinbox(root, from_ = 0, to =
10, format = '%10.4f')

Widget ชนิด Spinbox มีเมธอดที่ช่วยสนับสนุนการทางาน คือ
- เมธอด delete(startindex [,endindex]) ลบตัวอักษรหรื อ ข้อ ความใน Spinbox โดยระบุช่วงของ
ข้อความ ถ้ากาหนดเฉพาะ startindex ข้อความจะถูกลบตั้งแต่ startindex ถึงตาแหน่งสิ้นสุดของข้อความ เช่น
spin.delete(1.0) โดย 1 หมายถึงบรรทัดที่ 1, 0 หมายถึงอักษรตัวที่ 0 (linenumber.character number)
- เมธอด get(startindex [,endindex]) คื น ค่ า เป็ นตัว อั ก ษรหรื อ ข้อ ความจาก Spinbox โดยใช้
startindex กาหนดตาแหน่ งเริ่ มต้น และตาแหน่ งสุ ดท้ายของข้อความด้วย endindex เช่น print(spin.get(1.0,
END))
- เมธอด index(index) คืนค่าสมบูรณ์ (absolute value) จาก Spinbox โดยใช้ index กาหนดตาแหน่ ง
เช่น print(spin.index(4.0))
- เมธอด insert(index [,string]...) แทรกข้อ ความในตาแหน่ งที่ระบุใน index เช่ น spin.insert(1.0,
"Python")
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน Spinbox

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน Spinbox ในบรรทัดที่ 4 สร้าง Spinbox ชื่อ spin มี
จานวนบรรทัดเท่ากับ 10 บรรทัด เพือ่ ให้ผใู ้ ช้งานสามารถป้อนข้อมูลได้เพิม่ ขึ้น โดยการคลิกเลือกที่ลูกศรขึ้น
และลงที่อยูท่ างด้านขวาของ Spinbox

17. LabelFrame คือ Widget ที่ผสมผสานกันระหว่าง Frame กับ Label นัน่ คือ มีความสามารถใน
การรองรับ Widgets ต่างๆ เหมือนเฟรม และจัดการกับข้อความได้เหมือนกับ Label นัน่ เอง

รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง LabelFrame คือ
lf1 = LabelFrame( root, option = value, ... )
พารามิเตอร์ คือ
- root คือ วินโดวส์หลัก (root window)
- option คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ LabelFrame
Option ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติการทางานที่เหมือนกับ Widgets ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ bg, bd,
cursor, font, height, highlightbackground, highlightcolor, highlightthickness, relief, text, width ส าหรั บ
option ที่แตกต่างจาก Widgets ตัวอื่นๆ แสดงในตารางด้านล่าง

Option
labelAnchor

คาอธิบาย
กาหนดตาแหน่งที่จะวางเลเบล ค่าดีฟอลต์คือ nw ซึ่งมีรูปแบบดังรู ป เช่น
LabelFrame(root, text = "Group",
labelanchor="n", padx = 5, pady = 5)

ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน LabelFrame

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน LabelFrame ในบรรทัดที่ 4 สร้าง LabelFrame ชื่อ
lf1 โดยมีขอ้ ความว่า "Group" วางอยูใ่ นทิศเหนื อ (labelanchor = "n") ของวินโดวส์ บรรทัดที่ 7 สร้าง Entry
และเพิม่ ลงใน LabelFrame
18. MessageBox คือ Widget ที่ใช้สาหรับแสดงข้อความที่เหมาะสม หรื อ ตามที่ผูเ้ ขียนโปรแกรม
ต้องการ เช่น ข้อความเกี่ยวกับการกระทาที่ผดิ พลาดของผูใ้ ช้งาน ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ เป็ นต้น
รู ปแบบคาสั่ งสาหรับการสร้ าง MessageBox คือ
mb = messagebox.FunctionName(title, message [, options])
พารามิเตอร์ คือ
- title คือ title ของ messagebox
- message คือ ข้อความที่ตอ้ งการแสดงใน messagebox

- options คือ คุณสมบัติต่างๆ ของ MessageBox เช่น ABORT, RETRY หรื อ IGNORE
สาหรับฟังชัน (FunctionName) ที่สามารถใช้งานได้ดงั นี้
- showinfo()
- showwarning()
- showerror()
- askquestion()
- askokcancel()
- askyesno()
- askretrycancel()
ตัวอย่ างการสร้ างและใช้ งาน messagebox

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม แสดงการสร้างและใช้งาน messagebox ในบรรทัดที่ 4 สร้างฟังชันชื่อ hello()
โดยพิมพ์ขอ้ ความว่า "Hello World" ผ่าน messagebox บรรทัดที่ 7 สร้างปุ่ มชื่อ B1 มีขอ้ ความว่า "Say Hello"
เมื่อกดปุ่ มดังกล่าว โปรแกรมจะเรี ยกฟังชัน hello() มาทางาน
19. Widgets อื่นๆ ที่น่าสนใจ ไพธอนยังมี Widgets ที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น Paned Windows, Notebook,
Tree, Combobox, SizeGrip, Progressbar ซึ่งมีรูปแบบคือ

Paned Windows

Notebook

Tree

Combobox

SizeGrip

Progressbar

ตัวอย่ างโปรแกรมแสดงการสร้ างและใช้ งาน Widgets ต่ างๆ ที่แสดงไว้ ในรู ปด้ านบน

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

6. ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ งานไพธอน GUI
ในหัวข้อนี้ ผูเ้ ขียนจะนาเสนอรู ปแบบการใช้งานไพธอน GUI ประยุกต์เข้ากับการใช้งานจริ ง ซึ่ งมี
เป้าหมายเพือ่ ต้องการให้ผอู ้ ่านเข้าใจวิธีการพัฒนาไพธอน GUI ในภาพรวม โดยการนาเอา Widgets ต่างๆ ที่
อธิบายมาแล้วในตอนต้น ประกอบเข้าเป็ นแอพพลิเคชันที่ มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งจะแสดงไว้ 1 ตัวอย่างคือ โปรแกรมเครื่ องคิดเลข และเกม Tic-TacToe ดังนี้
โปรแกรมเครื่ อ งคิ ด เลขขนาดเล็ ก (Mini-Calculator) มี ข้ ัน ตอนในการออกแบบและพัฒ นา
โปรแกรมดังนี้
1) สเก็ตช์ (Sketch) เครื่ องคิดเลขลงบนกระดาษแบบคร่ าวๆ ดังรู ป

2) นาเข้าโมดูลในการสร้าง GUI (tkinter)
from tkinter import *
3) ประกาศตัวแปรชนิ ดโกลบอล (global) เพื่อให้ฟังชันต่างๆ สามารถเรี ยกใช้งานได้ทุกๆ
ที่ในโปรแกรม
expression = ""
4) สร้างหน้าต่างหลัก (วินโดวส์หลัก) หรื อ root window
root = drawMainWindow()
5) สร้างเมนู (Menubar)
menu = drawMenuBar()
6) สร้างหน้าจอแสดงผลลัพธ์ของเครื่ องคิดเลข (Entry Widget)
display = drawDisplay()
7) สร้างปุ่ มของเครื่ องคิดเลขทั้งหมด
drawCalButton()
8) เขียนโปรแกรมดักจับและควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเครื่ องคิดเลข
handleEvents()

9) กาหนดให้โปรแกรมวนลูบรับคาสัง่ ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะยุติโปรแกรม
mainloop()
ตัวอย่ างโปรแกรมชื่ อ calculator.py

ผลลัพธ์ ที่ได้ เมื่อสั่ งรันโปรแกรม

จากตัวอย่างโปรแกรม บรรทัดที่ 1 เป็ นการนาเข้าโมดูล tkinter เพือ่ สร้าง GUI สาหรับเครื่ องคิดเลข
บรรทัดที่ 3 ประกาศตัวแปรชนิ ดโกลบอลชื่อ expression เพื่อใช้สาหรับเก็บนิ พจน์คณิ ตศาสตร์ที่ผใู ้ ช้ป้อ น
ให้กบั เครื่ องคิดเลข บรรทัดที่ 5 สร้างหน้าต่างหลัก โดยมี title คือ "Mini-Calculator" บรรทัดที่ 10 สร้างเมนู
ที่มีเมนู ยอ่ ยเพียงเมนูเดียวคือ Quit เพื่อใช้สาหรับออกจากโปรแกรม บรรทัดที่ 16 สร้าง Entry เพื่อรับข้อมูล
จากผูใ้ ช้งานเพื่อนามาประมวลผลภายในโปรแกรมเครื่ องคิดเลข โดยวางลงบนกริ ดในตาแหน่ งแถวที่ 1
คอลัมน์ที่ 0 และวางเลเบลเพื่อคัน่ ระหว่างปุ่ มเครื่ องคิดเลขกับ Entry โดยวางอยูบ่ นกริ ดในตาแหน่งแถวที่ 2
คอลัมน์ที่ 0
บรรทัดที่ 22 สร้างฟังชันชื่อ collectExpression() ทาหน้าที่เชื่อมต่อนิพจน์ของคณิ ตศาสตร์ที่ผใู ้ ช้งาน
ป้ อนเข้ามาด้วยปุ่ ม บรรทัดที่ 28 สร้างฟั งชันชื่อ insertExpression() ทาหน้าที่แสดงนิ พจน์คณิ ตศาสตร์ออก
ทางจอภาพ บรรทัด ที่ 31 สร้ า งฟั ง ชัน ชื่ อ clearDisplay() ท าหน้า ที่ ล บนิ พ จน์ คณิ ต ศาสตร์ แ บบครั้ งเดี ยว
ทั้งหมด และลบแบบทีละตัว บรรทัดที่ 42 สร้างฟั งชันชื่อ handleEvents() ทาหน้าที่ตอบสนองเมื่อผูใ้ ช้งาน
กดปุ่ มต่างๆ บนเครื่ องคิดเลข บรรทัดที่ 82 สร้างฟังชันชื่อ drawCalButton() ทาหน้าที่วาด Widgets ต่างๆ ลง
บนหน้า ต่ า งวิน โดวส์ บรรทัด ที่ 104 สร้ า งฟั ง ชัน calculator() ท าหน้า ที่ ค วบคุ ม การท างานทั้ง หมดของ
โปรแกรม โดยรวบรวมฟังชันหลักๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน บรรทัดที่ 111 โปรแกรมตรวจสอบว่ามีการสร้างตัวแปร
__main__ ไว้หรื อ ไม่ (โดยปกติไ พธอนจะสร้างตัวแปร __main__ ไว้แล้วอัตโนมัติ) ถ้าประกาศตัวแปร
ดังกล่าวไว้ในโปรแกรม จะส่ งผลให้สามารถเรี ยกฟั งชัน calculator() เข้ามาทางานได้ เพราะเงื่อนไขใน if
เป็ นจริ งนัน่ เอง

