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การสรางเว็บแอปพลิเคชันดวย PHP ตามที่จะกลาวถึงในหนังสือเลมนี้ ตองเริ่มตนดวยการติดตั้งระบบ

พรอมเซตคาที่จําเปนตอการทํางานในเบื้องตนเสียกอน นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่เราควรจัดเตรียมควบคูกันไปดวย 

นัน่คอื เครื+องมอืในการเขยีนโคด โดยในทีน่ีจ้ะเลอืกใชโปรแกรม NetBeans ซึง่เราจาํเปนตองรูวธิปีรับแตงเพื+อใช 

สาํหรบัสรางเวบ็ไซตและเขยีนโคด PHP รวมถงึการทดสอบดูผลลัพธอกีดวย โดยเนือ้หาทีจ่ะกลาวถงึในบทน้ี เปนการ 

จดัเตรียมระบบทีจ่าํเปนในเบือ้งตนของการสรางเวบ็แอปพลเิคชนั กอนจะกาวเขาสูขัน้ตอนการเขียนโคดในบทตอๆ ไป

เครื-องมือที่ตองใชในการพัฒนาเว็บ
กลไกการทํางานของระบบเว็บนั้น จะเริ่มจากการสงคําสั่งรองขอขอมูลจากผูใช (เบราเซอร) ไปยังเว็บ

เซิรฟเวอร จากนั้นเว็บเซิรฟเวอรก็จะเรียกตัวประมวลผลมาจัดการกับการรองขอดังกลาว เมื+อไดผลลัพธออกมา

ก็จะสงผานเว็บเซิรฟเวอรกลับมายังเบราเซอร ดังแผนภาพโดยสังเขปตอไปนี้

การที่จะเกิดเปนระบบเว็บซึ่งสามารถทํางานไดดังกลาวมานั้น เราจําเปนตองมีการติดตั้งซอฟตแวรที่

เกีย่วของพรอมกบัเซตคาใหสามารถทาํงานรวมกันไดเสียกอน เราจงึจะเขาสูขัน้ตอนการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั 

ตอไปได โดยสิ่งที่จะตองใชคือ

การจัดเตรียมระบบ

1



20 พัฒนา Web Application ดวย PHP และ MariaDB

 เว็บเซิรฟเวอร เปนตัวที่จะควบคุมและจัดการทรัพยากรท้ังหมดในการทํางานของระบบ ดังนั้น  

เว็บเซิรฟเวอรจึงถือเปนสิ่งจําเปนอันดับแรกที่จะตองมี ในที่นี้จะใช Apache

 ภาษาสําหรบัประมวลผล เปนตัวประมวลผลคาํสัง่หรือโคดทีเ่ราเขยีนเพื+อใหไดผลลพัธตามทีต่องการ 

ในที่นี้จะใช PHP

 ฐานขอมลู เปนตวัเสรมิการทาํงานเพื+อใชในการจดัเกบ็ขอมลูของระบบเวบ็ ซึง่จะมหีรอืไมกไ็ด ขึน้กบั

ความจําเปน สําหรับในที่นี้จะใช MariaDB (MySQL)

 โปรแกรมสําหรับเขียนโคด โดยทั่วไปเรามักเลือกโปรแกรมประเภท IDE เชน Dreamweaver, 

PHPStrom, Eclipse (PDT) เปนตน ในที่นี้จะใช NetBeans

สําหรับเว็บเซิรฟเวอร ภาษาสําหรับประมวลผล และฐานขอมูลนั้น ปกติจะแยกจากกันโดยอิสระ ซึ่งเรา

ตองนํามาติดตั้งลงไปทีละตัวแลวเซตคาเพื+อใหทํางานรวมกันได แตเพื+อลดความความยุงยากดังกลาว กลุม 

นักพัฒนาที่ชื+อ Apache Friends จึงไดสรางชุดเครื+องมือเพื+อชวยในการติดตั้งซอฟตแวรทั้ง 3 อยางพรอมกัน

ทีเดียว แลวเซตคาที่จําเปนในเบื้องตนใหเราพรอมใชงานไดทันที ซึ่งชุดเครื+องมือดังกลาวชื+อวา XAMPP สวน 

NetBeans แมจะเปนโปรแกรมประเภท IDE ที่แยกตางหาก แตสามารถเชื+อมโยงกับ XAMPP ได ซึ่งจะกลาว

รายละเอียดในหัวขอตอๆ ไป

การติดตั้ง XAMPP
สําหรับขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP บนระบบ Windows มีแนวทางโดยสังเขปดังนี้

1. ดาวนโหลดชุดเครื+องมือนี้ไดที่  

https://htdocs.apachefriends.org

2. หลังจากดาวนโหลด ใหดับเบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว ก็จะเขาสู

ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไป

3. ในขั้นตอนการเลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง อาจเลือกทั้งหมด

หรือบางสวนกไ็ด ซึง่สิง่ทีจ่าํเปนตองใชงานในหนงัสอืเลมนีค้อื 

Apache, MySQL (MariaDB), PHP และ phpMyAdmin

4. ในขั้นตอนการกําหนดตําแหนuงติดตั้ง ในที่นี้จะใชคาดีฟอลต

คือ C:\xampp

5. หลังจากนั้น ก็รอจนกวากระบวนการติดตั้งจะแลวเสร็จ
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เริ่มตนการใช XAMPP 
หลังจากติดตั้ง XAMPP เสร็จ เราสามารถทดสอบการใชงานในเบื้องตน โดยเปดเขาสู XAMPP Control 

Panel ซึ่งสิ่งที่เราตองทําก็คือ เริ่มตนการทํางานของ Apache เพื+อใชเปนเว็บเซิรฟเวอร โดยคลิกที่ปุม Start 

และหากไมมีขอผิดพลาด จะปรากฏแถบสีเขียวตรงคําวา Apache พรอมคา PID และ Port แสดงวาระบบเว็บ

เซิรฟเวอรทํางานแลว  สวน MySQL (MariaDB) ยังไมไดใชงานในตอนนี้ จึงไมจําเปนตองเริ่มการทํางานก็ได 

จนกวาจะถึงเวลาที่เราตองใช MariaDB จึงจะกลาวถึงอีกครั้งหนึ่ง

เราสามารถทดสอบไดโดยคลกิปุม Admin ตรงแถวของ Apache ซึง่จะเปดเขาสูเวบ็เพจ http://localhost/

dashboard ดังภาพ แสดงวาระบบของเราสามารถใชงานได
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หากเราปดเครื+องแลวเปดใชงานครัง้ตอไป ถาตองการใหระบบเวบ็เซริฟเวอรกลบัมาทาํงานอีกครัง้ กต็อง

เปดเขาสู XAMPP Control Panel แลวคลิกปุม Start ตรงแถบ Apache เหมือนเชนเคย และตองทําเชนนี้ทุก

ครั้งไป อยางไรก็ตาม ถาเราตองใชงานเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรอยูเปนประจํา แตตองคอยเปด XAMPP เพื+อสั่ง 

Start Apache แบบนี้ทุกครั้งที่เปดเครื+อง ก็อาจยุงยากและเสียเวลา ดังนั้น ผูเขียนจึงจะแนะนําวิธีการทําใหเว็บ

เซิรฟเวอรเริ่มงานโดยอัตโนมัติเมื+อเปดเครื+อง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ใหเปดเขาสู XAMPP Control Panel แลวคลิกที่ปุม Config

2. จากนั้น ในกลุม Autostart of modules ซึ่งเปนการเลือกโมดูลที่จะเริ่มตนการทํางานทันทีที่เปด 

XAMPP Control ซึ่งอยางนอยตองเลือก Apache สวนตัวอื+นๆ ถายังไมไดใช จะไมเลือกตอนนี้ก็ได 

(สามารถเลือกเพิ่มเติมภายหลัง) หลังจากนั้นใหคลิกปุม Save 
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3. เปด File Browser ของระบบ Windows ไปยังตําแหนuงที่เราติดตั้ง XAMPP เอาไว ซึ่งตามปกติจะ

อยูที่ C:\xampp จากนั้นใหคลิกขวาที่ไฟล xampp-control.exe แลวเลือก Create Shortcut

4. คลิกขวาที่ Shortcut ที่สรางขึ้นแลวเลือก cut (หรือ copy) เพื+อจะนําไปวางที่อื+น

5. เปด File Browser ไปยังตําแหนuงโฟลเดอร Startup ซึ่งตามปกติ (Windows 10) จะอยูที่ (บาง

โฟลเดอรอาจถูกซอน ใหพิมพชื+อลงไปเอง)

C:\Users\ชื+อผูใช\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

6. วาง (Paste) ชอรตคัตที่เราคัตหรือกอบปจากขั้นตอนของขอ 4 ลงในโฟลเดอร Startup ก็ถือเปนอัน

เสร็จสิ้น

หลงัจากขัน้ตอนดงัทีก่ลาวมา เราสามารถตรวจสอบวา XAMPP  

ทาํงานอตัโนมตัหิรอืไม โดยการ Restart เครื+อง แลวเมื+อกลบัเขาสูระบบ  

Windows อีกครั้ง ใหดูวามีไอคอนของ xampp-control ปรากฏบน 

Taskbar หรือไม 

ตอไปถาเราตองการเพิ่มหรือยกเลิก การเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติของโมดูลใด ก็เปด XAMPP Control 

Panel แลวคลิกปุม Config จากนั้นก็เลือกหรือไมเลือกโมดูลที่ตองการในกลุม Autostart of modules แตอยา

ลืมคลิกที่ปุม Save เพื+อบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ดวย

ตําแหนง Document Root
เมื+อเราเลอืกทีจ่ะสรางและจดัการเวบ็เพจบนระบบเว็บเซริฟเวอร สิง่ทีค่วรรูจกัในเบือ้งตนกค็อื Document 

Root ซึ่งเปนตําแหนuงอางอิงในการจัดเก็บไฟลเว็บเพจและไฟลอื+นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับเว็บเซิรฟเวอรที่เราติด

ตั้งจาก XAMPP ตามปกติแลว ตําแหนuงนี้จะอยูที่
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C:\xampp\htdocs

ไฟลเว็บเพจที่เราสรางขึ้นรวมถึงไฟลที่เกี่ยวของ จะตองนํา

มาเกบ็ไวทีน่ี ่เมื+อเราตองการเปดดูเวบ็เพจใดดวยเว็บเบราเซอร ให

แทนตําแหนuง 

C:\xampp\htdocs ดวย http://localhost 

แลวตามดวยไฟลเวบ็เพจนัน้ เชน สมมติวาเราสรางเพจชื+อ 

hello.html จัดเก็บไวที่ 

C:\xampp\htdocs\hello.html    

ตองกําหนด URL บนเว็บเบราเซอรเปน    

http://localhost/hello.html 

หรอืถาสรางโฟลเดอรยอยซอนไวใน htdocs กต็องระบทุกุโฟลเดอรทีอ่ยูถดัจาก htdocs เขาไปจนถงึไฟล

นั้น เชน สมมติวาตําแหนuงการจัดเก็บไฟลเปน

C:\xampp\htdocs\example\test.php 

ตองกําหนด URL บนเว็บเบราเซอรเปน    

http://localhost/example/test.php 

สรุปแลวก็คือ ใหแทน C:\xampp\htdocs ดวย http://localhost  ตามดวยเสนทางท่ีอยูถัดจาก

โฟลเดอร htdocs ไปจนถึงไฟลนั้น สําหรับไฟลตางๆ ในแตละบทของหนังสือเลมนี้ เชน ตัวอยาง เวิรคช็อป 

ไลบรารี รูปภาพ หรือปลั๊กอิน ผูเขียนจะใชรูปแบบการจัดเก็บดังนี้

 สรางโฟลเดอร pmdb ซอนไวใน htdocs เพื+อแยกโคดของหนังสือเลมนี้ใหเปนสัดสวนเฉพาะ

 ไฟลในแตละบทจะแยกจากกัน โดยสรางโฟลเดอรยอยชื+อ chX สําหรับแตละบท ซอนไวในโฟลเดอร 

pmdb เชน

 ๏ ไฟลตัวอยางของบทที่ 2 จะอยูที่  

C:\xampp\htdocs\pmdb\ch2

 ๏ ไฟลตัวอยางของบทที่ 3 จะอยูที่  

C:\xampp\htdocs\pmdb\ch3

 ๏ ... บทอื+นๆ ก็ใชแนวทางเดียวกัน ...
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ตัวอยางตางๆ ของแตละบท จะซอนอยูในโฟลเดอรของบทนั้น เชน ตัวอยางที่ 2-1 จะอยูที่

C:\xampp\htdocs\pmdb\ch2\example2-1\ 

ดังนั้น ถาจะเปดดูตัวอยางนี้ก็ตองระบุ URL เปน

http://localhost/pmdb/ch2/example2-1/index.php

การติดตั้ง JDK และ NetBeans
จากที่ไดกลาวไปแลววา องคประกอบสําหรับการพัฒนาเว็บนั้น นอกจากระบบเว็บเซิรฟเวอรแลว เรา

ยังตองมีโปรแกรมสําหรับการเขียนโคดอีกดวย โดยในปจจุบันเรามักเลือกโปรแกรมประเภท IDE (Integrated 

Development Environment) เพราะมีเครื+องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ อยางครบครัน ซึ่งมีให

เลอืกมากมาย แตหากตองการแบบใชฟรีๆ  เมื+อเทยีบภาพรวมทกุดานแลว ตวัทีน่uาใชงานทีส่ดุนuาจะเปน NetBeans 

ดวยเหตุผลบางประการคือ

 เปนโปรแกรมที่แจกใหใชฟรี โดยไมมีรุน Commercial เหมือนกับ IDE บางตัว

 เครื+องมือตางๆ ใชงานงาย ไมมีลักษณะที่ยุงยากหรือซับซอน

 สามารถใชงานรวมกับ XAMPP ไดทันที โดยไมตองเซตคาใดๆ เหมือน IDE ตัวอื+นๆ 

 มีเครื+องมือและตัวชวยสําหรับพัฒนาและทดสอบเว็บมาใหคอนขางสมบูรณ 

 นอกจาก PHP แลว ยังสามารถใช NetBeans ในเขียนโปรแกรมอื+นๆ ไดอีก เชน Java หรือ HTML/

JavaScript เปนตน 

ในหนงัสอืเลมนีผู้เขยีนกจ็ะเลอืกใช NetBeans ประกอบการอธิบาย รวมทัง้โคดของทกุตวัอยาง และเวริคชอ็ป  

ก็จะสรางบน NetBeans ทั้งหมด สวนการนํา NetBeans มาใชงาน มีดังตอไปนี้

การติดตั้ง JDK
เนื+องจากโปรแกรม NetBeans เขียนดวยภาษา Java ดังนั้น กอนจะติดตั้ง NetBeans เราจําเปนตอง

มี JDK (เครื+องมือของภาษา Java) อยูในเครื+องนั้นกอน ทั้งนี้หากเราติดตั้งไวกอนแลว ก็ใหขามขั้นตอนนี้ไปได 

แตถายังไมมีก็สามารถติดตั้งตามแนวทางตอไปนี้ 

1. สามารถดาวนโหลด JDK ไดที่เว็บไซต https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/

downloads/ 

โดยเลอืกรุน Standard Edition (JSE) และเลือกชนดิไฟลตดิตัง้ใหตรงกบัระบบปฏบิตักิารทีเ่ราใชงานอยู 

ซึ่งเวอรชันลาสุดในขณะที่เขียนหนังสือเลมนี้คือ Java 11 (JDK 11) 
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2. หลังจากดาวนโหลดเสร็จ ใหดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้ง แลวก็คลิกปุม Next ไปเรื+อยๆ จนกวา 

กระบวนการจะเสรจ็สิน้ ซึง่ตาํแหนuงการตดิต้ังสาํหรบัระบบ Windows ตามปกตเิราจะใชคาดฟีอลตคอื  

C:\Program Files\Java 

  

กรณีใช Java เวอรชันตํ่ากวา 11 อาจมีขั้นตอนการติดตั้ง JRE เพิ่มเติมเขามาอีก แลวหลังการติดตั้ง 

เราไมจําเปนตองเซตคาใดๆ 

การติดตั้งและเรียกใชงาน NetBeans
ปจจุบัน NetBeans อยูภายใตการดูแลขององคกร Apache โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

1. สามารถดาวนโหลด NetBeans ไดจากเว็บไซต https://netbeans.apache.org/download/ โดย

เวอรชนัลาสดุขณะทีเ่ขยีนหนังสอืเลมนีค้อื NetBeans 10.0 และควรเลอืกดาวนโหลดไฟลแบบ Binary 

(incubating-netbeans-x.y-bin.zip)
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2. หลงัการดาวนโหลด (แบบ Binary) ใหขยายไฟลดงักลาว โดยผูเขยีนแนะนําใหจดัเกบ็ไฟลไวที ่C:\Program  

Files ทั้งนี้เนื+องจาก NetBeans ไมมีกระบวนการ Setup ซึ่งหลังจากที่เราขยายไฟลเสร็จก็สามารถ

ใชงานไดทันที (รันบน Java ที่ติดตั้งไวกอนนี้)

3. การเปดใชงาน ตองเขาไปในโฟลเดอร netbeans > bin  

แลวดบัเบลิคลกิทีไ่ฟล netbeans64.exe ทัง้นีเ้พื+อความ 

สะดวกรวดเร็วในการใชงานครั้งตอๆ ไป เราควรสราง 

ชอรตคัตของไฟล netbeans64.exe ไปไวบน Desktop 

หมายเหตุ

การเปดเขาสู NetBeans ครัง้แรก ควรเชื+อมตอกบัอนิเทอรเนต็ เพื+อให NetBeans ทําการ Activate 

และดาวนโหลดปลั๊กอินมาติดตั้งเพิ่มเติม มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาในบางขั้นตอน และอยาลืมวา NetBeans 

ตองใชอาศัยภาษา Java ในการทํางาน ดังนั้น เราจะลบ JDK ออกไปไมได

การสรางโปรเจ็กต PHP บน NetBeans
การใช NetBeans ตองเริ่มจากการสรางโปรเจ็กต (Project) ใหมเสมอ ซึ่งก็คือแอปพลิเคชันอยางใด

อยางหนึ่งนั่นเอง โดยเปดเขาสู NetBeans แลวทําตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกที่เมนู File > New Project หรือคลิกที่ไอคอน  บนทูลบาร

2. ในหนาจอถัดไป มีขอกําหนดดังนี้

1

2

3



28 พัฒนา Web Application ดวย PHP และ MariaDB

1) ตรงชอง Categories ใหเลือก PHP

2) ตรงชอง Projects ใหเลือก PHP Application

3) คลิกปุม Next

3. ในขั้นตอนถัดไป มีขอกําหนดที่ควรรูเพิ่มเติมคือ

 ๏ Project Name คือชื+อโปรเจ็กต ซึ่งตามปกติ NetBeans จะต้ังชื+อเปน PhpProjectX มาให 

ลวงหนา (X คือตัวเลข) ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเปนชื+อใหมไดตามตองการ

 ๏ Source Folder คือตําแหนuงการจัดเก็บโปรเจ็กต ซึ่งเราตองกําหนดเปน Document Root ของ 

XAMPP นั่นคือ C:\xampp\htdocs

 ๏ ลักษณะการกําหนดคาตามรูปแบบในหนังสือเลมนี้คือ

 Source Folder ใหระบุเปนตําแหนuง Document Root แลวสราง (ระบุ) ชื+อโฟลเดอรซอน

เขาไป ดังหลักการที่กลาวมาแลว เชน

C:\xampp\htdocs\pmdb\ch1\example

 Project Name กําหนดเปนชื+อเดียวกับโฟลเดอรที่จะใชเก็บไฟล (โฟลเดอรอันสุดทายที่ระบุ

ในชอง Source Folder) เชน

ถาระบุ Source Folder คือ C:\xampp\pmdb\ch1\example-1

ก็กําหนด Project Name เปน example-1

ถาระบุ Source Folder คือ C:\xampp\pmdb\ch2\example2-1

ก็กําหนด Project Name เปน example2-1
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4. จากขั้นตอนที่ผานมา เมื+อคลิกปุม Finish ก็จะเขาสูหนาจอหลักของ NetBeans ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

(การซอน/แสดงปุมทูลบาร เลือกที่เมนู View > Toolbars > ...)
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นอกจากนี้ยังมีกรณีพื้นฐานเกี่ยวกับโปรเจ็กตที่เราควรรูเพิ่มเติมคือ

 ตามปกตินั้น เมื+อสรางโปรเจ็กตใหม NetBeans 

จะสรางไฟล index.php มาใหอยูแลว ซึง่ก็เพยีง

พอสําหรับทดสอบในเบื้องตน แตถาเราตองการ

สรางไฟลเพิ่มเติม ใหคลิกขวาที่โฟลเดอรชื+อ 

โปรเจ็กตแลวเลือก New > PHP Webpage... 

จากนั้นก็กําหนดชื+อเพจ (ไฟล) ตามตองการ

 หากตองการลบหรือเปลี่ยนชื+อไฟลก็ทําดังนี้

 ๏ การลบไฟล ใหคลิกขวาที่ไฟลนั้น แลวเลือก Delete

 ๏ การเปลี่ยนชื<อไฟล ใหคลิกขวาที่ไฟลนั้นแลวเลือก Rename

 ถาตองการออกจากโปรเจ็กต จะแยกพิจารณาเปน 2 กรณีคือ

 ๏ ถาตองการออกจากโปรเจ็กตพรอมกับปด Netbeans ใหเลือกที่เมนู File > Exit

 ๏ ถาตองการเพียงแคปดโปรเจ็กต แลวกลับเขาสูหนาจอเร่ิมตนของ NetBeans ใหเลือกที่เมนู  

File > Close Project (ชื+อโปรเจ็กตที่เปดอยู)

 เมื+อเปดเขาสูโปรแกรม NetBeans คร้ังตอไป ตามปกตจิะมีรายชื+อโปรเจก็ตจาํนวนหนึง่ทีเ่ราเปดลาสดุ

มาใหเลอืกบน Start Page อยูแลว แตถาโปรเจก็ตทีเ่ราจะเปดไมปรากฏอยูบน Start Page ก็ใหเลอืก

ที่เมนู File > Open Project จากนั้นก็เปดเขาไปดูยังตําแหนuงที่เราเก็บโปรเจ็กตของ NetBeans 

เอาไว เชน C:\xampp\hdocs\pmdb\ch1\example-1

 ถาตองการลบโปรเจ็กตที่สรางขึ้น หากปรากฏชื+ออยูบนวินโดว Projects ของ NetBeans ก็สามารถ

คลิกที่ชื+อโปรเจ็กตนั้นแลวกดคียบอรดปุม Delete หรือจะคลิกขวาแลวเลือก Delete ก็ได แตถา 

โปรเจ็กตที่เราตองการลบไมปรากฏในวินโดว Project ก็เปดไปยังตําแหนuงที่เราเก็บโปรเจ็กตของ  

NetBeans เอาไว เชน C:\xampp\hdocs\pmdb\ch1\example-1 แลวลบโฟลเดอรของโปรเจก็ตนัน้  

(เชน example-1) ทิ้งไปไดเลย 

การกําหนดฟอนตสําหรับ NetBeans
ลกัษณะของฟอนตที ่NetBeans กําหนดมาให อาจไมถกูใจเรานกั เชน ไมสามารถแสดงอักขระภาษาไทย 

หรือมีขนาดที่ไมพอดี เปนตน ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนไดดังนี้
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1. บนโปรแกรม NetBeans เลือกที่เมนู Tools > Options

2. ในหนาจอถัดไป ใหเลือกตามลําดับหมายเลขในภาพคือ 

1) Font & Colors

2) Profile: NetBeans และแท็บ Syntax

3) Language: All Language

4) Category: Default 

5) Font: คลิกปุม  

6) จากนัน้จะปรากฏไดอะลอ็กขึน้มาใหเราเลอืกชนดิ รูปแบบ และขนาดของฟอนตทีต่องการ ซึง่ควร

เลือกชนิดที่รองรับภาษาไทยและไมชิดกันเกินไป สําหรับในกรณีของผูเขียนไดเลือกชนิด Leela-

wadee UI ขนาด 15 ซึง่ตองพจิารณาความละเอยีดหนาจอของเครื+องทีเ่ราใชงานอยูดวย และหลงั 

การเลือกใหคลิกปุม Apply เพื+อใหฟอนตถูกนําไปใช

  

สวนการปรับแตงในกรณีอื+นๆ จะกลาวเพิ่มเติมตอไปเรื+อยๆ ในหัวขอที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

NetBeans อาจจะมีปญหากบัฟอนตไทยบางชนดิ กลาวคอื หลงัจากทีเ่ราเลอืกฟอนตเสรจ็ เมื+อกลับ

มาดูที่ Code Editor อาจจะแสดงผลไดถูกตอง แตเมื+อปดโปรแกรม NetBeans แลวเปดขึ้นมาใหม ลักษณะ

ของฟอนตอาจผิดเพี้ยนไป ดังนั้น เพื+อใหแนuใจวาฟอนตที่เราเลือกสามารถใชงานไดจริง หลังจากเลือกเสร็จ 

ใหลองปดโปรแกรม NetBeans แลวเปดขึ้นมาใหม ถาฟอนตนั้นมีปญหาก็เลือกชนิดอื+นแทน
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