
 

 
หวัขอ้ :  

 
ท าเว็บไซต ์php ใหส้ามารถสรา้งไฟล ์pdf  
 

รายละเอยีด :  กอ่นอืน่เราตอ้งม ีsource code ดงันี ้
1. thaipdfclass.php สามารถโหลดได ้
ที ่http://web.banphan.com/libthaipdf.rar (ลงิคเ์สยีไปแลว้) 
 
เมือ่เราโหลดโปรแกรมมาแลว้จะได ้ไฟลท์ีช่ ือ่  libthaipdf .rar แตก rar 
ออกมาก็จะได ้ thaipdf.php โฟลเ์ดอร ์font น าไฟลท์ีไ่ดน้ีไ้ปไวท้ีเ่ว็บไซตท์ี่
เราจะสรา้งไฟล ์pdf 

 
 
หลงัจากนัน้เราจะมาสรา้งไฟล ์php เพือ่สรา้งไฟล ์pdf กนั พมิพต์ามนีเ้ลยครับ 

<?php 
require('./thaipdf.php'); 
$pdf=new ThaiPDF(); 
$pdf->SetThaiFont(); 
//เริม่ page 
$pdf->AddPage(); 
  
$pdf->Image("../receipt/images/logo.jpg",3,4,21,16); //เป็นการสรา้ง
รปูภาพเขา้ไปใน pdf 
$pdf->SetFont('CordiaNew','',12); //ตัง้คา่ตวัอกัษร 
$pdf->SetTextColor(0,0,200); //ตัง้คา่สตีวัอกัษร 
$pdf->Cell(0,0,'ชดิซา้ย',0,0,'L'); //สัง่ใหแ้สดงตวัอกัษรชดิซา้ย 
$pdf->Cell(0,5,'ชดิขวา',0,1,'R'); //สัง่ใหแ้สดงตวัอกัษรชดิขวา 
$pdf->Cell(0,5,'อยูต่รงกลาง',0,1,'C'); //สัง่ใหแ้สดงตวัอกัษรอยูต่รงกลาง 
$pdf->Output();  
?>  
จาก code ดา้นบนเราก็จะสามารถสรา้งไฟล ์pdf ไดแ้ลว้ code ดา้นบนเป็นแค่
การเริม่เขยีนเทา่นัน้ 
 
 Demo http://127.0.0.1:8080/IOI2011/bill_payment/libthaipdf/test01.php 

http://web.banphan.com/libthaipdf.rar
http://127.0.0.1:8080/IOI2011/bill_payment/libthaipdf/test01.php


 

 

Font ภาษาไทยมอียูห่ลาย Font และ คณุสมบตัทิีม่ขีอง Font ไดแ้ก ่ตวัปกต ิตวัหนา ตวั

เอยีง ตวัหนาเอยีง ซึง่ม ี4 คณุสมบตั ิส าหรับ บาง Font นัน้มคีณุสมบตัไิมค่รบทัง้ 4 อยา่ง 

ดงันัน้ Font แตล่ะตวั มคีณุสมบตัดิงันี ้

  CordiaNew ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง 

  AngsanaNew ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  Tahoma ม ีตวัปกต ิตวัหนา  

  BrowalliaNew ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  KoHmu ม ีตวัปกต ิ 

  KoHmu2 ม ีตวัปกต ิ 

  KoHmu3 ม ีตวัปกต ิ 

  MicrosoftSansSerif ม ีตวัปกต ิ 

  PLE_Cara ม ีตวัปกต ิ 

  PLE_Care ม ีตวัปกต ิตวัหนา  

  PLE_Joy ม ีตวัปกต ิ 

  PLE_Tom ม ีตวัปกต ิตวัหนา  

  PLE_TomOutline ม ีตวัปกต ิ 

  PLE_TomWide ม ีตวัปกต ิ 

  DilleniaUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  EucrosiaUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  FreesiaUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  IrisUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  JasmineUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง  

  KodchiangUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยี  

  LilyUPC ม ีตวัปกต ิตวัหนา ตวัเอยีง ตวัหนาเอยีง 

ตวัอยา่งการก าหนด Font 

  $pdf->SetFont('LilyUPC','',16); //เป็นการก าหนด Font LilyUPC ตวัปกต ิขนาด 16 

  $pdf->SetFont('LilyUPC','B',16); //เป็นการก าหนด Font LilyUPC ตวัหนา ขนาด 16 

  $pdf->SetFont('LilyUPC','I',16); //เป็นการก าหนด Font LilyUPC ตวัเอยีง ขนาด 16 

  $pdf->SetFont('LilyUPC','IB',16); //เป็นการก าหนด Font LilyUPC ตวัหนาเอยีง ขนาด 16 

 

สว่นการให ้output สามารถก าหนดไดห้ลายแบบครบั เชน่ 
  $pdf->Output(); //เป็นการก าหนดใหแ้สดง PDF บนบราวเซอรไ์ดเ้ลย (หรอืก าหนด flag เป็น 'I') 

  $pdf->Output('test.pdf','F'); //เป็นการก าหนดใหบ้นัทกึเป็นไฟลเ์ก็บไวบ้น server ในชือ่ test.pdf (ก าหนด flag เป็น 'F') 

  $pdf->Output('test.pdf','D'); //เป็นการก าหนดเพือ่ดาวนโ์หลดครับ (ก าหนด flag เป็น 'D') 

  echo $pdf->Output('','S'); //เป็นการก าหนดเพือ่คนืคา่เป็น string ครับ (บน IE สามารถแสดงเป็น PDF เลยไดค้รับ) 

 

 



 

 

http://www.fpdf.org/ 

 
 
 

http://www.fpdf.org/


 
 
 
ลงิคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
http://goragod.g-th.com/knowledge/สรา้งไฟล ์PDF ดว้ย PHP.html 
http://web.banphan.com/article.php?article_id=2 

http://www.thaicreate.com/php/php-pdf.html 

http://www.ninemee.com/category/fpdf/ 

http://goragod.g-th.com/knowledge/���ҧ���%20PDF%20����%20PHP.html
http://web.banphan.com/article.php?article_id=2
http://www.thaicreate.com/php/php-pdf.html
http://www.ninemee.com/category/fpdf/

