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บทที่ 18
ภาษา PERL

PERL คอืภาษาคอมพวิเตอรภาษาหนึง่ ยอมาจาก Practical Extraction and Report Language
ถกูพฒันาขึน้โดย Mr.Larry  Wall ตัง้แตปพ.ศ. 2519 (ค.ศ.1976) มรีปูแบบคลายภาษา C ถกูใชพฒันา
เวบ็ไซต เพือ่ประมวลผลขอมลูและนาํเสนอในแบบโตตอบกบัผูใช  มลีกัษณะการทาํงานแบบ Server-side
script ซึง่ทาํงานบนเครือ่งใหบรกิาร (Server) เชนเดยีวกบัภาษา PHP หรอื ASP ภาษาเหลานีเ้กบ็ Source
code บนเครือ่งบรกิาร (Server) เมือ่ผูใชรองขอโปรแกรมทีต่องการ สิง่ทีส่งใหผูใช คอื ผลลพัธทีผ่านการ
ประมวลผล

คําที่ตรงขามกับ Server-side script คือ Client-side script  เก็บ Source code บน Server
เมือ่ผูใชรองขอโปรแกรมทีต่องการ จะคดัลอก Source code สงใหผูใชทัง้หมด และใหโปรแกรม Browser
เชน Internet explorer หรอื Netscape ประมวลผลใหเปนไปตามตองการในเครือ่งคอมพวิเตอรของผูใช
โดยปกตจิะสามารถด ูSource code ไดทัง้หมด ภาษาทีน่ยิมใชเชน JavaScript หรอื VBScript เปนตน

ผูเขยีนเริม่เขยีน PERL ครัง้แรกเมือ่กลางปพ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) เพราะเปนภาษาเดยีวทีน่าใช
สาํหรบัพฒันาเวบ็เพจแบบไดนามกิ และมผีูนยิมใชมากทีส่ดุภาษาหนึง่ เพือ่การพฒันาเวบ็ไซตแบบไดนามกิ
ภาษานีท้าํงานบน Unix หรอื Linux ไดยอดเยีย่ม ถาใครคดิจะเขยีนภาษา PERL และนาํไปใชงานกบั Free
hosting นกัพฒันามากมายจะรูจกั hypermart.net เปนอยางด ีในสมยันัน้ทีน่ีย่งัเปดบรกิาร Free hosting
แตปจจบุนัเปดใหบรกิารสมาชกิใหม เฉพาะผูยนิดชีาํระคาบรกิารเทานัน้  สวนสมาชกิเดมิยงัไดรบับรกิาร
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ตามปกตแิมไมจายคาบรกิาร และผูเขยีนเปนผูหนึง่ทีย่งัใชบรกิารของทีน่ี ่โดยใชชือ่เวบ็ไซตวา thaiall.com
โดยเสยีคาบรกิารปละ $199 แต thaiabc.com ทีเ่ปนอกีเวบ็หนึง่ของผูเขยีน ยงัใชบรกิารในแบบไมเสยี
คาบรกิาร แตมปีายโฆษณาผดุขึน้มา (Popup banner) 2 ปายทกุครัง้ทีเ่วบ็ไซตถกูเปด

ปจจบุนัยงัมเีวบ็ไซตทีเ่ปดใหบรกิาร PERL เชน se-ed.net หรอื netfirms.com เปนตน ถาทาน
ตองการเริม่ตนศกึษา หรอืทดสอบสรางเวบ็ไซตดวยตนเอง สามารถสมคัรใชบรกิาร free hosting เหลานี้
เมือ่เขาใจหลกัการพืน้ฐานแลว จงึไปจดโดเมนเนม และเชา web hosting เพือ่เขยีนโปรแกรมในระดบัสงู
และสรางบรกิารทีด่ตีอไป

18.1  แหลงทดสอบการใชโปรแกรม
1. ใชงานกบั Free hosting เชน se-ed.net, netfirms.com หรอื prohosting.com เปนตน
2. ตดิตัง้ OMNI ซึง่เปน Web server และหาโปรแกรม perl.exe ไวในหอง c:\perl\bin เพือ่เปน
ตวัแปรภาษา

3. ตดิตัง้ PWS (Personal Web Server) หรอื Web server ทีท่านเชือ่ถอื แลวตดิตัง้ ActivePerl
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18.2  เหตุผลที่เลือกเขียน PERL
เหตุผลที่ เลือกเขียน PERL เพราะผู  เขียนต องการเขียนเว็บไซต ที่สามารถ

ใหบริการไดอยางสมบูรณ ที่ภาษา HTML ใหไมได และถาถามวาทําไมไมเลือกภาษาอื่น ก็ขอตอบ
สัน้ ๆ  วากลางปพ.ศ. 2539 ยงัไมม ีภาษาใดนาใชเทาภาษานี้ เทาที่เสาะหาผูใหบริการ Free hosting
กพ็บแตทีใ่หบรกิารภาษานีเ้ทานัน้ และตัง้แตนัน้เปนตนมากใ็ชภาษานีม้าโดยตลอด
     ตัวอยางงานของผูเขียนที่ใชภาษา PERL พัฒนา

1. บรกิารสบืคน และระบบสารบญัเวบ็ http://www.thaiall.com
2. บรกิารจดัอนัดบัเวบ็ http://www.thaiall.com/rangeweb.htm
3. บรกิาร Demo e-commerce http://thaiall.hypermart.net
4. บรกิารขอสอบ online http://www.thaiall.com/quiz
5. บทเรยีนสอนเขยีน PERL http://www.thaiall.com/perl
6. บรกิารกระดานขาว http://yonok.hypermart.net/board
7. บรกิารประกาศผลการเรยีน http://yonok.hypermart.net/grade
8. บรกิาร counter http://www.counterthai.com
9. บรกิาร URL redirection http://www.thainame.net
ทานสามารถพฒันาโปรแกรมไดอกีมากมายดวยภาษานี้ ผูเขยีนเพยีงนาํเสนอตวัอยาง ใหเปน

แนวทางสาํหรบันกัพฒันามอืใหม แตภาษานีม้ใิชภาษาเดยีวในโลก ยงัมภีาษาอืน่ทีน่าสนใจ มคีณุสมบตัเิดน
หรอืดอยกวา ใหทานไดศกึษา และหวงัวาทานจะไมดวนตดัสนิใจเลอืกภาษานี ้โดยไมศกึษาภาษาอืน่กอน

18.3  การเขียน PERL ใชกับ Free hosting
ปกตผิูเขยีนไมสนบัสนนุใหเขยีนโปรแกรม และทดสอบในเครือ่งคอมพวิเตอร แตใหเขยีนแลว

upload ขึน้ไปยงั free hosting แลวทดสอบดเูลย เพราะคาใชจายในการใชบรกิารอนิเทอรเนต็ตํา่มาก  หลาย
ครัง้ทีต่วัแปรภาษาฝงเครือ่งบรกิาร (Server) ไมตรงกบัตวัแปรทีอ่ยูในเครือ่งคอมพวิเตอรทีบ่าน หลายทาน
พบวา เขยีนและทดสอบในเครือ่งคอมพวิเตอรของตนแลวใชงานไดสมบูรณ แตหลังจาก upload ขึ้น
เครือ่งบรกิาร (Server) กลบัใชงานไมได โดยเฉพาะภาษา PERL เมือ่พลาดแลว หาจดุผดิพลาดยาก เพราะ
ไมบอกวาผดิอยางไร นกัพฒันาตองไปคนหาเองวา ลบบรรทดัใดแลวไมผดิพลาด จะตองทดสอบทลีะบรรทดั
บางครัง้ลมืแคเครือ่งหมาย , หรอื ; ใชเวลาทัง้วนักม็ ีเรือ่งแบบนีโ้ปรแกรมเมอรทราบกนัดี
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     ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา PERL โปรแกรมแรก
1. สมัครใชบริการกับ free hosting เพื่อใหได username และ password

เชน สมคัรกบั se-ed.net จะได URL เปน   http://www.se-ed.net/yourname
สมคัรกบั netfirms.com จะได URL เปน  http://yourname.netfirms.com

2. ทดสอบ upload แฟม เชน index.html ที่สรางขึ้นอยางงาย แลวทดลองวาเปดเว็บไดจริง
เชน ให index.html สรางดวย notepad เก็บตัวอักษร 18 ตัว
โปรแกรม index.html มีขอมูล ดังนี้  <body>hello</body>
เมือ่เปดเวบ็ชือ่ http://www.se-ed.net/yourname/index.html
ควรเหน็ผลเปนคาํวา hello

3. เขยีนเวบ็ดวยโปรแกรม notepad แลวเกบ็ในชือ่ thai.pl โดยม ี3 บรรทดัขางลางนี้
#!/usr/bin/perl
print “Content-type:text/html\n\n”;
print “thailand”;

4. หลงัจาก upload แฟม thai.pl ขึน้ไปยงัเวบ็ไซตของผูใหบรกิาร โดยปกตผิูใชตองใชโปรแกรม
FTP เขาไปกาํหนดสทิธิด์วยคาํสัง่ chmod 755 thai.pl และสงเขาไปในแบบ ASCII mode ถาทดสอบและ
เหน็ผลลพัธ เปนคาํวา thailand เพยีงคาํเดยีว แสดงวาโปรแกรมภาษา PERL โปรแกรมแรกของทาน ผาน
และไมผดิพลาดแตอยางใด

ตวัอยาง URL ทีท่านตองไปเปด เชน http://www.se-ed.net/yourname/thai.pl
หรือ http://yourname.netfirms.com/cgi-bin/thai.pl

18.4  การอานขอมูลจากแฟมมาพิมพ
ถาทานมขีอมลูอยูใน data.csv มโีครงสรางแบบ CSVDelimited (Comma Separated Value) ที่

สรางดวย notepad หรอืไดแฟมมาจากโปรแกรม Microsoft Excel เมือ่สงเขาไปใน Web server ทานสามารถ
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เขยีนโปรแกรมดวยภาษา PERL เพือ่อานขอมูลจากแฟมนี้มาแสดงผล
ตัวอยาง source code ที่ใชเปนดังนี้

#!/usr/bin/perl
print “Content-type:text/html\n\n”;
$filename = ‘data.csv’;
open(myfile,“$filename”);
@getrec=<myfile>;
close(myfile);
$cnt=@getrec;
for $i (0..$cnt-1){
   @rec=split(/,/,$getrec[$i]);
   print $i + 1, “-”,$rec[0], “-”,$rec[1], “<br>”;
}

ภาพแสดงแฟมขอมลูทีส่รางดวย Microsoft Excel และแสดงผลลัพธจากการประมวลผลใน IE

18.5  การแสดงคาสภาพแวดลอมทั้งหมด
โปรแกรมนีช้วยนกัพฒันาเลอืกใชตวัแปรจากระบบ บางครัง้ตองการทราบคา DOCUMENT

_ROOT ของระบบทีใ่ชอยู เพราะผูใชบรกิารอาจไมไดเขยีนคาํอธบิาย นกัพฒันาตองเขยีนโปรแกรมขึน้มา
ตรวจสอบคาเหลานีใ้นเครือ่งบรกิาร (Web server) และนาํไปใชตามความตองการ  คาํสัง่เพือ่เรยีกคาบางคา
มาใชเขยีนไดดงันี ้print “$ENV{‘DOCUMENT_ROOT’}”; หรอื print $ENV{“DOCUMENT_ROOT”};
     โปรแกรมแสดงคา $ENV ทัง้หมด

#!usr/bin/perl
print “Content-type:text/html\n\n”;
foreach $key (keys(%ENV)){
   print “<b>$key</b>=$ENV{$key}<br>”;
}
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18.6  แนะนําเว็บไซต
1. http://www.activeperl.com ผูพฒันาโปรแกรมเพือ่ใหบรกิารภาษา perl
2. http://www.netfirms.com ผูใหบริการ Free web hosting 25 Mb
3. http://www.perl.com แหลงอางอิงเกี่ยวกับภาษา perl โดย O’Reilly
4. http://www.perl.org แหลงอางอิงภาษา Perl ที่นาศึกษาอีกแหงหนึ่ง
5. http://www.se-ed.net ผูใหบริการ Free web hosting 15 Mb
6. http://www.thaiall.com/perl บทเรยีนสอนเขียนภาษา PERL โดยผูเขียน
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