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PL ยอมาจาก Procedural Language เปนภาษาที่ Oracle พฒันาขึ้น เพือ่ใหผูใชสามารถพฒันาโปรแกรม ในลักษณะ 
procedure ได โดยในขณะเดียวกันยังคงสามารถใชคําสั่ง SQL ไดเชนเดิม ลักษณะคําสั่งภาษา SQL จะเปนการสั่งทีละ
คําสั่งเดียว แลวใหผลลัพธทันที เชน

SELECT * FROM emp; 

หรอื 

UPDATE emp SET salary = salary * 1.1; 

สวนลักษณะคาํสั่งภาษา PL/SQL จะเปนการทํางานทีละ procedure เชน 
DECLARE V_deptno NUMBER; 
BEGIN 

SELECT deptno
INTO v_deptno
FROM dept 
WHERE deptname = ‘Accounting’; 

UPDATE emp
SET deptno = V_deptno
WHERE empno = 10; 

END; 

ขอดีของภาษา PL/SQL 

1. Control flow การทํางานในโปรแกรมไดดวยคําสั่งตาง ๆ เชน IF statement, Loop ตาง ๆ 

2. การเขาถึงขอมูล สามารถทําไดงายดวยคําสั่ง SQL ธรรมดา 

3. Portability คอื เขียนโปรแกรมครั้งเดียว สามารถ port ขาม platform ไดถาตองการยายเครือ่ง ไมจําเปนตองเขียน
ใหม สามารถเอา source code เกามาใชไดเลย 

4. Tools ตางๆ ของ oracle ใชภาษา PL/SQL ในการเขียนโปรแกรม ทําใหผูพัฒนาไมตองเรียนรู หลายภาษา เพียงแค
เรียน PL/SQL อยางเดียว ก็สามารถพัฒนา applications ดวย oracle tools ไดเลย (แตตอง เรียนรู features ของ tools 
นั้น ๆ เพิ่มเติม)

5. ใชตัวแปรได 

6. Handle exception ได (exception = error ที่เกิดระหวางการทํางานในโปรแกรม) เชน การหารดวย 0
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โครงสรางโปรแกรมภาษา PL/SQL

การเขียนโปรแกรมภาษา PL/SQL เราจะเขียนเปน block ซึ่งแตละ block มโีครงสรางดังนี้

[ DECLARE 1. Declaration Section เริ่มดวย DECLARE

การประกาศตัวแปร ]

BEGIN 
[ EXCEPTION 2. Executable Code เริ่มดวย BEGIN จบดวย END;

Exception Handling

] 3. Exception Handler เริ่มดวย EXCEPTION 
END; และจะถูกสรางไวกอน END;

หลักการเขียน PL/SQL Blocks

1. การประกาศตัวแปร และการ Handle Exception เปน Optional ถาไมใช ไมตองมีกไ็ด 

2. แตละคาํสั่งจะปดดวย ; เสมอ 

3. สามารถเขียน PL/SQL Block ซอนกันได

DECLARE

BEGIN

DECLARE BEGIN

EXCEPTION <= Sub Block

END

EXCEPTION

END

4. ตัวแปรที่ประกาศภายใน Block จะใชงานไดเฉพาะใน Block นั้นเทานั้น ถาออกนอก Block แลว จะไมรูจัก

5. การ Comment ทําได 2 วิธี คือ 

5.1 ใช -- นําหนาขอความที่ตองการ comment เปนการ comment ตั้งแตจุดนั้นจนจบบรรทัดนั้น 
5.2 ใช /* เปด และ */ ปดขอความที่ตองการ comment (สามารถใช comment ไดหลายบรรทัด)

6. การ Assign คาใหตัวแปร ใชเครื่องหมาย :=

7. การใชเครื่องหมาย มีดังนี้

เปรียบเทียบคา ไดแก=, >, <, <=, >=, <>, !

Logical Operator ไดแก AND, OR, NOT

การคํานวณ ไดแก +, -, *, /, ** (ยกกําลัง)

Concatenation Operator สําหรับตัวอักษร ไดแก ||



การประกาศตวัแปรในภาษา PL/SQL

SYNTAX : 

variable_name [CONSTANT] datatype [NOT NULL][{DEFAULT|:=}initial_value]; 

โดย :

variable_nameคือชือ่ตัวแปร
CONSTANTเปน keyword วาตัวแปรนี ้เปน constant variable (คาคงที่) ไมสามารถเปลี่ยนคาได
datatypeคือประเภทของตัวแปร เชน

NUMBER[(p[,s])] number (p = precision, s = scale) 
CHAR[(n)] fixed length character (default = 1 char) 
VARCHAR2(n) variable length character n คอื maximum length 
BOOLEAN logical มี 3 คา คอื (True, False, Null)

NOT NULLเปนการตั้งกฎไววา ตัวแปรนีต้องมคีาเสมอ (หามเปน NULL)
{DEFAULT|:=}initial_valueเปนการกําหนดคาเริม่ตนใหตัวแปร 
หมายเหตุ ถาระบุ NOT NULL หรือ CONSTANT keyword ในการประกาศตัวแปรแสดงวา ตองมี
การกําหนด Initial value ใหตัวแปรนัน้ดวย

ตวัอยางการ Declare ตวัแปร 

1. V_amount NUMBER (12, 3); จะไดตัวแปรชื่อ V_amount เก็บตัวเลขความยาวสูงสุด 12 หลัก 
แบงเปนหนาจุด 9 หลัก หลังจุด 3 หลัก (คาสูงสุด ที่เกบ็ไดคือ 999,999,999.999)

2. V_Vat NUMBER (5, 2) := 10; ไดตัวแปรชื่อ V_vat เกบ็ตัวเลขหนาจุดได 3 หลัก หลังจุด 2 หลัก 
และมคีาเริม่ตนเปน 10 ทันที 

3. V_valid BOOLEAN NOT NULL := TRUE ;
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คําสั่งในภาษา PL/SQL 

1. ใชคาํสั่งภาษา SQL ไดดังนี้

Data Retrieval SELECT

Data Manipulation Language INSERT
UPDATE
DELETE

Transaction Control COMMIT
ROLLBACK
SAVEPOINT

2. การ Assign คาตัวแปร 

ชื่อตัวแปร := expression ; 

3. การทํางานตามเงื่อนไขดวย IF statement 

IF condition THEN 

statements ; 

[ELSIF condition THEN 

statements; ] 

[ELSE 

statements;] 

END IF; 

โดย : condition คือตัวแปร Boolean หรือ expression ที่ไดผลลัพธเปนคา Boolean 

หมายเหตุ 

* ELSIF เขียนติดกัน และ 1 IF จะมีกี่ ELSIF ก็ได 
* END IF เขียนเปน 2 คํา 
* IF statement มไีดอยางมาก 1 ELSE เทานั้น
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ตัวอยาง 

IF V_date_shipped - V_date_ordered < 5 THEN 

V_ship_flag := ‘Acceptable’; 

ELSE V_ship_flag := ‘Unacceptable’; 

END IF; 

IF V_last_name = ‘Dumas’ THEN

V_job := ‘Sales Representative’; 

V_region_id := 35; 

END IF; 
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4. การทํางานแบบ loop เปนการทํางานคําสัง่ชุดเดิม หลาย ๆ รอบ loop ใน PL/SQL มี 3 แบบ 

4.1 Basic loop

LOOP

statement 1;

statement 2;

...

EXIT [WHEN condition];

END LOOP;

loop ประเภทนี้เปนการวน loop ไปเรื่อย ๆ ไมมีกาํหนด (คือทําตั้งแต loop จนถึง END LOOP เสร็จแลววนกลับขึ้นไปทําใหม
ตั้งแต LOOP ไปเรื่อยๆ) จึงตองมีการเช็คเงื่อนไขในการหยุดวน LOOP 

วิธีเช็คเงื่อนไข ทําได 2 แบบ 

แบบที ่1

IF condition THEN 

EXIT; 

END IF; 

แบบที ่2

EXIT WHEN condition; 

หรืออาจสั่ง EXIT; โดยไมมีเงื่อนไขเลยก็ได

ตัวอยาง 

... 

V_ord_id NUMBER := 100; 
V_counter NUMBER (2) := 1; 
BEGIN 

LOOP 

INSERT INTO ord_lines (ord_id, item_id) 
VALUES (V_ord_id, V_counter); 
V_counter := V_counter +1; 
EXIT WHEN V_counter > 10; 

END;
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4.2 FOR loop

เปนการวน loop ที่ทราบจํานวนครั้งในการทํางานที่แนนอน 

FOR index IN [REVERSE] 
lower_bound..upper_bound
LOOP 

statement 1; 
statement 2; 

END LOOP; 

[REVERSE] ใชสําหรับวน loop แบบยอนหลัง (จาก upper_bound ลดลงทีละ 1 จนถึง lower_bound)

หมายเหตุ ไมตองประกาศตัวแปร index ใหตั้งชื่อไดเลย และโปรแกรมจะรูจักตัวแปรที่เปน index ภายใน loop เทานั้น

ตัวอยาง 

...

V_ord_id NUMBER := 100; 

BEGIN 

FOR i IN 1..10
LOOP 

INSERT INTO ord_lines (ord_id, item_id) 
VALUES (V_ord-id, i); 

END LOOP; 

...

สังเกตไดวา ตัวแปร i ซึ่งทําหนาที่เปน index ในการวน loop เราไมตองประกาศ
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4.3 WHILE loop

เปนการวน loop ตามเงือ่นไข โปรแกรมจะทําการเช็คเงื่อนไขกอน ตราบใดที่เงื่อนไขไดผลลัพธเปน TRUE จะทํางานตาม loop 
ดังนั้น loop ชนดินี้อาจ ไมถูกทํางานเลยก็ได ถาการเช็คเงื่อนไขในครั้งแรกเปน FALSE

WHILE condition 
LOOP 

statement 1;
statement 2; 

END LOOP; 

ตัวอยาง 

...

V_ord_id NUMBER := 100; 
V_counter NUMBER(2) := 1; 
BEGIN 

...
WHILE V_counter <= 10
LOOP 

INSERT INTO ord_lines (ord_id, item_id) 
VALUES (V_ord_id, V_counter); 
V_counter := V_counter + 1; 

END LOOP; 

END; 
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การนํา PL/SQL ไปใชงาน

1. เขียนในรูปแบบของ Anonymous Block 

[DECLARE variable_declaration ;] 
BEGIN 

executable - code ; 

END; 

2. ใชพัฒนาเปน SubProgram สําหรับเรียกใชไดมี 3 ลักษณะ 

2.1 PROCEDURE เปนโปรแกรมยอยที่ทํางานอะไรบางอยาง โดยสามารถรับ parameter มาทํางานได 

2.2 FUNCTION เปนโปรแกรมยอยที่นิยมใช เพื่อหาคาอะไรบางอยาง แลวคืน กลับมาเปนชือ่ของตัว function เอง 

2.3 PACKAGE เปนการรวบรวม PROCEDURE หรือ FUNCTION หลาย ๆ ตัว ถาไวดวยกัน เพื่องายตอการควบคุมในแง 
privilege และเปนหมวดหมูดีขึ้น

ในที่นี้ จะพูดถึงเฉพาะ PROCEDURE และ FUNCTION เทานั้น 

โครงสรางการเขียน PROCEDURE และ FUNCTION

PROCEDURE name [ ( parameter,….)] 
IS 

pl/sql block;

FUNCTION name [( parameter…)] 
RETURN datatype
IS 

pl/sql block;

หมายเหตุ PL/SQL block ใหเริ่มดวยการประกาศตัวแปร (ถาม)ี โดยไมตองม ีkeyword DECLARE หรือถาไมใชตัวแปร 
สามารถเริ่มดวย BEGIN ไดเลย 
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วิธีการประกาศ parameters ใน Subprograms

parameter.name [IN | OUT | IN OUT] 

datatype [{ := | DEFAULT} expr];

parameter.nameชือ่ parameter

Mode IN = รับคาเขา
OUT = สงคากลับ
IN OUT = รับคาเขาและสงคากลับ

datatype ชนิดของขอมูล ไมตองระบุความยาว

[{ := | DEFAULT} expr]ใช initial คา กรณีเปน parameter ใน mode IN และเวลาเรียกไมระบุคา parameter เขามา

ตัวอยาง 

PROCEDURE change_salary
(p_emp_id IN NUMBER, 
p_new_salary IN NUMBER) 
IS 

/*variables declaration 
(don’t include DECLARE)*/ 

BEGIN 

UPDATE emp
SET salary = p_new_salary
WHERE id = p_emp_id; 
COMMIT; 

END; 

FUNCTION tax 
(p_value IN NUMBER) 
RETURN NUMBER 
IS 
BEGIN 

RETURN (p_value * .1); 

END; 
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Anonymous Block Procedure Function

[DECLARE 

การประกาศตัวแปร ]

BEGIN 

คําสั่งตาง ๆ 

END;

PROCEDURE ชื่อ 

(parameter(s)) 

IS 

การประกาศตัวแปร 

BEGIN

คําสั่งตาง ๆ 

END;

FUNCTION ชือ่ 

(parameter(s)) 

IS 

การประกาศตัวแปร 

BEGIN

คําสั่งตาง ๆ 

END;

เปรียบเทียบ Anonymous Block, Procedure และ Function
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วิธีการประกาศ parameters ใน Subprograms

parameter.name [IN | OUT | IN OUT] 

datatype [{ := | DEFAULT} expr];

parameter.nameชือ่ parameter

Mode IN = รับคาเขา
OUT = สงคากลับ
IN OUT = รับคาเขาและสงคากลับ

datatype ชนิดของขอมูล ไมตองระบุความยาว

[{ := | DEFAULT} expr]ใช initial คา กรณีเปน parameter ใน mode IN และเวลาเรียกไมระบุคา parameter เขามา

ตัวอยาง 

PROCEDURE change_salary
(p_emp_id IN NUMBER, 
p_new_salary IN NUMBER) 
IS 

/*variables declaration 
(don’t include DECLARE)*/ 

BEGIN 

UPDATE emp
SET salary = p_new_salary
WHERE id = p_emp_id; 
COMMIT; 

END; 

FUNCTION tax 
(p_value IN NUMBER) 
RETURN NUMBER 
IS 
BEGIN 

RETURN (p_value * .1); 

END; 
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SQL *Plus กับ PL/SQL

SQL *Plus เปน tool ตัวหนึ่งของ Oracle มลีักษณะเปน command line การใชงานจะตอง connect กับ Oracle Database กอน 

Commands in SQL *Plus

SQL*Plus รองรับคําสั่ง 3 ประเภท ไดแก

1. คําสั่งภาษา SQL 

2. คําสั่งที่ทํางานตาม PL/SQL Block 

3. คําสั่งของ SQL *Plus เอง ซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของ environment ตางๆ เชน กําหนดขนาดจํานวนตัวอักษรตอ 1 บรรทัด 

โดยปกติเราจะใช SQL *Plus ในชวงการ develop เพื่อสราง object ตางๆ หรือเพื่อตรวจเช็คขอมูล 

ตัวอยางคําสั่งของ SQL *Plus

- Set pagesize 25 คือ กําหนดให 1 หนา screen มี 25 บรรทัด

- Set linesize 100 คือ กําหนดให 1 บรรทัดมี 100 chars 

- Spool a.txt คือ เก็บสิ่งที่ display บนหนาจอ ลง file ชือ่ a.txt ตั้งแตจุดนี้ไปจนกระทั่งปด spool

- Spool off คือ ปด spool 

เราสามารถใช SQL*Plus เปน tools ในการเขียน Stored Procedure โดยภาษา PL/SQL ไดเชนกัน
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