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บทที่ 19
ภาษา PHP

PHP ถกูพฒันาโดย Mr.Rasmus Lerdorf เริม่เผยแพรเมือ่ปพ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) และตอมา
มกีารปรบัปรงุโดย Mr.Zeev Saraski และ Andi Gutmans ทาํใหสมบรูณ และเกดิการพฒันาอยางตอเนือ่ง
จนเปนรุนที ่4 ในปจจบุนั

PHP เดมิยอมาจาก Personal Home Page ตอมาปรบัเปน Professional Home Page มรีปูแบบ
ภาษาคลายภาษา C หรอื PERL แตใชงานไดงายกวา หลายทานทีเ่คยพฒันาเวบ็ไซตดวย PERL เมือ่หนั
มาลองใช PHP จะตดิใจ เพราะภาษานีบ้อกจดุผดิพลาดเมือ่เขยีนผดิ ไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่ง ใชงานงาย
รปูแบบภาษาไมซบัซอน ตดิตอกบัฐานขอมลูไดหลากหลาย มลีกัษณะการทาํงานแบบ Server-side script
ซึง่ทาํงานบนเครือ่งใหบรกิาร (Server) เชนเดยีวกบัภาษา PERL หรอื ASP ภาษาเหลานีเ้กบ็ Source code
บนเครือ่งบรกิาร (Server) แตเมือ่ผูใชรองขอโปรแกรมทีต่องการจากเครือ่งบรกิาร สิง่ทีส่งใหผูใช คอื
ผลลพัธทีผ่านการประมวลผลเทานัน้

19.1  แหลงทดสอบการใชโปรแกรม
1. ใชงานกับ Free hosting

การเขยีนโปรแกรมดวย PHP ไมยุงยากเหมอืนภาษา PERL ถาใชบริการ Free hosting ที่เปด
ใหใช PHP จะเกบ็โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ไวทีใ่ดกไ็ด ไมจาํเปนตองเกบ็ในหอง CGI-BIN และไมจาํเปนตอง ใชคาํสัง่
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chmod สิ่งที่จําเปนตองเรียนรูมีเพียง 4 เรื่อง คือ สมัครใชบริการอยางไร เขียนโปรแกรมอยางไร
สงแฟมขึน้ไปยงัเครือ่งบรกิารอยางไร และเปดดเูวบ็ของตวัเองไดอยางไร
2. ติดตั้ง PWS (Personal Web Server) หรือ Web server ตัวอื่น แลวติดตั้ง ตัวแปลภาษา

PHP เพิ่มภายหลัง
มหีลายโปรแกรมทีส่ามารถทาํใหเครือ่งของทานเปน Web server ทีใ่หบรกิาร PHP บางโปรแกรม

เมือ่ตดิตัง้แลวจะใชงาน PHP ไดทนัท ีแตบางโปรแกรมตองไปหาตวัแปลภาษา PHP มาตดิตัง้เพิม่ ซึง่
รายละเอยีดของแตละโปรแกรมเปลีย่นแปลงตามการพฒันาแตละรุน ขอใหศกึษาจากเจาของโปรแกรม
สาํหรบั PWS เปนโปรแกรมของ Microsoft ยงัไมมตีวัแปลภาษา PHP แตมีตัวแปลภาษา ASP ติดตั้ง
เปนมาตรฐาน ถาตองการให PWS บรกิาร PHP จะตองตดิตัง้โปรแกรมเพิม่เตมิ

โปรแกรมนีไ้มจาํเปนตอง Download เพราะมอียูในแผน CD Windows98  ในหอง Add-on ทาน
เพยีงแตทาํการตดิตัง้ลงไปเทานัน้ แตถาทานใช WindowsXP ขึน้ไป จะมโีปรแกรม IIS (Internet Information
System) ตดิตัง้อยู ซึง่นาํมาแทน PWS ทีอ่อกแบบมาใหใชกบั Windows98 หรอื Windows95 เปนตน
     ตดิตัง้ตวัแปลภาษา PHP

ถาโปรแกรม Web server ของทานยงัไมมตีวัแปลภาษา PHP ทานจาํเปนตอง Download PHP
มาตดิตัง้จาก http://www.php.net ซึง่มขีอมลูทีส่มบรูณสาํหรบันกัพฒันา PHP เกอืบทกุเรือ่ง ตวัแปล
ภาษา PHP ถกูพฒันาใหสามารถใชไดในเกอืบทกุระบบปฏบิตักิาร ไมวาทานจะนาํไปใชในระบบใด กจ็ะมี
รายละเอยีดแตกตางกนัไมมาก

3. ติดตั้ง OMNIHTTPD ซึ่งเปน Web server ที่ใหบริการ PHP4 โดยไมตองลง PHP เพิ่ม
ถาทานเลอืก PWS หรอื IIS กไ็มจาํเปนตองตดิตัง้ OMNIHTTPD เลอืกใชตวัใดตวัหนึง่เปน Web

server กพ็อ แตในเครือ่งของผูเขยีนลงไวทัง้ 2 ตวั จะใชตวัใดกเ็ลอืกเปดตวันัน้ เพราะชอบศกึษาความ
สามารถของโปรแกรม ทีอ่าจตองใช จงึตองเรยีนรูไว
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โปรแกรมนีน้าใชมาก เพราะมเีมนทูีเ่ขาใจไดงาย เคยใชกบั Windows2000 สามารถทาํใหคอม-
พวิเตอรเครือ่งเดยีว มเีวบ็ไซตหลายชือ่ได เพราะความสามารถในการเพิม่ IP ของ Windows2000 นัน่เอง
เมือ่ลงโปรแกรม MYSQL และ PHPMYADMIN กจ็ะใชงานเปน Web server ทีใ่หบรกิารไดอยางมปีระสทิธภิาพ
ผูเขยีนเองกใ็ชพฒันาโปรแกรมในเครือ่งคอมพวิเตอรทีบ่าน เมือ่ถงึเวลาจงึ Upload โปรแกรมขึน้ไปประมวล
ผลยงัเวบ็ทีเ่กบ็ขอมลู ถากลาวถงึ PHP กย็งัไมพบผูใหบรกิารทีใ่ชระบบปฏบิตักิาร Windows ใหบรกิาร PHP
เพราะสวนใหญชืน่ชอบ Linux แตถาเปน ASP กย็งัไมมรีายใดใช Linux เชนกนั เนือ่งจากนยิมใช Microsoft
Windwos ทํา Web server ใหบริการ ASP + MDB สําหรับโปรแกรม OMNIHTTPD ซึ่งพัฒนาโดย
OMNICRON Technologies Corporation ถานาํไปทาํธรุกจิสามารถซือ้ไดในราคาประมาณ $113 หรอืทดลอง
ดกูอน สามารถ download ไดจาก http://www.omnicron.ca
     ตดิตัง้โปรแกรม MYSQL

นกัพฒันาทัว่ไปทีใ่ช PHP มกัมองหา MYSQL (http://www.mysql.com) เพราะทาํใหการพฒันา
ระบบฐานขอมลูเปนไปอยางสะดวก และ MYSQL เปนโปรแกรมทีไ่มเสยีเงนิ จงึสามารถ Download มา
ตดิตัง้ไดงาย และเปนฐานขอมลูสาํหรบั PHP ทีไ่ดรบัความนยิมสงูสดุ

ปจจบุนักาํลงัพฒันา MYSQL ในรุน 4 แตยงัไมอยูในระหวางทดสอบ และปรบัปรงุใหดกีวารุน 3.23
ทีถ่กูนาํไปใชกนัทัว่โลก ผูเขยีนเองกใ็ชทัง้บน Windows และ Red hat Linux
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     ตดิตัง้โปรแกรม PHPMYADMIN
MYSQL ถกูออกแบบมาเพือ่บรกิารฐานขอมลู แตการสรางตาราง หรอืการประมวลผลขอมลู

ในฐานขอมลูทาํไดยาก  จงึมกีารพฒันา PHPMYADMIN ซึง่เปน Server-Side Script เพือ่ใชจดัการขอมลู
ใน MYSQL และเปนโปรแกรมทีใ่ชคูกบั MYSQL มากทีส่ดุ เพราะผูเขยีนพบบรกิารนีท้ี ่f2s.com และ
lycos.co.uk ตางกใ็หบรกิาร MYSQL คูกบั PHPMYADMIN มเิชนนัน้กย็ากทีจ่ะสรางตาราง หรอืเปดดขูอมลู

19.2  เหตุผลที่เลือกเขียน PHP
PHP รุน 3 คอื โปรแกรมทีพ่ฒันาดวย PHP แตมนีามสกลุเปน PHP3 ในปพ.ศ. 2540 (ค.ศ.

1997) เริม่มกีารใช PHP รุนที ่4 มากขึน้ มคีําสั่งใหใชมากขึ้น เหตุผลที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ free
hosting เริม่หนัมาใหบรกิาร PHP แทน PERL มากขึน้ ผูเขยีนจงึไดเขาไปมาสมัผสักบัภาษานี้

ผูเขยีนเคยคดิจะเขยีน PERL เพยีงภาษาเดยีว แตในฐานะทีเ่ปนอาจารยอาจมคีนถามวาทาํไมไมใช
PHP จงึตองเขาไปศกึษา เมือ่ศกึษาพบวาภาษานีง้ายกวา PERL อยางเหน็ไดชดั โดยเฉพาะเรือ่งการทาํงาน
กบัฐานขอมลูทีใ่ช SQL เขยีนโปรแกรมเพยีงบรรทดัเดยีว แตสามารถประมวลผลไดอยางมปีระสทิธภิาพ
ถาใช PERL ปรบัปรงุขอมลู จะมขีัน้ตอนมากมาย และผูเขยีนกเ็หน็การคบืคลานเขามาของภาษา PHP
อยางตอเนื่อง เว็บไซตใหญหลายเว็บเปลี่ยนไปใช PHP แทน CGI หรือ PERL ทําใหผูเขียนตองเริ่ม
ศกึษาอยางจรงิจงั จนในทีส่ดุมบีรษิทัทีเ่ปดใหบรกิาร E-commerce ระดบัองคกร ชวนผูเขยีนไปทาํงาน
ทีป่รกึษา ทาํใหมโีอกาสสมัผสัภาษานีใ้นแงมมุของธรุกจิมากขึน้
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     ตวัอยางงานของผูเขยีน ทีใ่ชภาษา PHP พฒันา
1. บรกิารขอสอบ online http://www.thaiall.com/quiz
2. บทเรยีนสอนเขยีน PHP http://www.thaiall.com/php
3. เกม Online แบบทีม่ใีน Casino http://www.thaiall.com/joyspin
4. ระบบขายสนิคา e-commerce http://www.cookkoo.com
5. ระบบสมาชกิ e-commerce http://www.payaftersale.com
6. ระบบสมาชกิชาวลาํปาง http://www.lovelampang.com/id

19.3  การเขียน PHP ใชที่บาน
การเขยีนโปรแกรม PHP ในเครือ่งคอมพวิเตอรทีบ่าน แมจะไม Online กไ็มใชเรือ่งยาก เพยีง

download โปรแกรม OMNIHTTPD จาก http://www.omnicron.ca มาตดิตัง้ ทาํใหเครือ่งของทานเปน
Web server ไดอยางงายดาย ปจจบุนันกัเรยีนประถมปที ่6 เขาพฒันาเวบ็ไซตกนัเปนแลว ผูเขยีนเหน็
นกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลลาํปาง (เขลางครตันอนสุรณ) จงัหวดัลาํปาง เขยีนเวบ็ไดดจีนไดรางวลัระดบั
ประเทศหลายรางวลั กวาจะจบมหาวทิยาลยั ผูเขยีนคดิวา เดก็ทีส่นใจหลายคนคงกลายเปนนกัพฒันาเวบ็
ชั้นยอดไปแลว ผูเขียนเริ่มตนหลังจากจบปริญญาโท ยังมาไดไกลพอสมควร นี่เริ่มตนตั้งแตประถม
พวกเขาเปนคนยคุใหมทีพ่บโอกาสทีด่ ีเมือ่หนักลบัไปดตูนเอง จงึทาํใหผูเขยีนอยูเฉยไมได เดก็ประถมยงั
ทาํไดแลวทานจะทาํไมไดเชยีวหรอื โอกาสของทกุคนในยคุ IT มเีทากนัหมด ทกุอยางอยูในอนิเทอรเนต็
เพยีงแตใครจะใชเวลามากกวากนั หาขอมูลที่ตรงกับความตองการ และใชประโยชนไดเหมาะสมกับ
สถานการณกวากนัเทานัน้
     ขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมแรก
1. ตดิตัง้โปรแกรม OMNIHTTPD ทีส่ามารถ download จาก http://www.omnicron.ca
2. เขยีนโปรแกรมดวย Notepad ม ี3 บรรทดั จดัเกบ็ชือ่ ohwow.php ไวใน c:\httpd\htdocs

<?
echo “abc”;
?>

3. เมือ่เปดเวบ็ชือ่  http://localhost/ohwow.php จะเหน็คาํวา abc เพยีง 3 อกัษร แสดงวาสาํเรจ็
4. ใหลองนาํ Source code จาก http://www.perlphpasp.com ไปทดสอบ และเรยีนรูเพิม่เตมิ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.thaiall.com/quiz
http://www.thaiall.com/php
http://www.thaiall.com/joyspin
http://www.cookkoo.com
http://www.payaftersale.com
http://www.lovelampang.com/id
http://www.omnicron.ca
http://www.omnicron.ca
http://localhost/ohwow.php
http://www.perlphpasp.com
http://www.pdffactory.com


154<<<

ตอนที่ 3 : เรื่องนารูสําหรับเว็บโปรแกรมเมอร

Introduction to Webmaster

19.4  การเขียน PHP ใชกับ Free hosting
Free hosting คอื เวบ็ไซตทีท่านไปสมคัรขอพืน้ทีท่าํเวบ็ไดฟร ีเมือ่ขอแลวจะไดรหสัผูใช (User

name) และรหัสผาน (Password) ถามีบริการ FTP (File Transfer Protocol) ก็ตองรูชื่อ host
ทีใ่ชสาํหรบัตดิตอเขาไป มเีวบ็ทีใ่หบรกิารหลายราย บางรายยอดเยีย่มมากเชน f2s.com หรือ hyper-
mart.net เปนตน แตทั้งคู ตางก็ปดรับสมัครสมาชิกใหม พบเว็บที่นาสนใจคือ http://www.tripod.
lycos.co.uk ที่นี่ยังเปดรับสมาชิก (พฤษภาคม 2545) และมีบริการที่ยอดเยี่ยมหลายรายการ เชน
บริการ PHP, MYSQL, FTP และใหพื้นที่สูงถึง 50 Mb ชื่อเว็บไซตที่ได เชน http://members.
lycos.co.uk/yourname ถาตองการใชบริการที่ไมธรรมดา ทานตองเขาไปขอเปดบริการ FTP, PHP
และ MYSQL อีกครั้ง จึงจะใชบริการเหลานี้

1. สมคัรใชบรกิารกบั free hosting เพือ่ใหไดรหสัผูใช (Username) และรหสัผาน (Password)
แนะนาํใหใช http://www.tripod.lycos.co.uk

ถาใชของ se-ed.net กไ็ด แตเดอืนพฤษภาคม 2545 ยงัไมเปดใหบรกิาร MYSQL บรกิารอื่น
สมบรูณมาก  ในอนาคตนาจะมเีวบ็ทีใ่หบรกิาร PHP + MYSQL เพิม่มากขึน้ มปีญหาก ็mail มาคยุกนัได
2. Login ผานหนาเวบ็ไซต เพือ่ขอเปดบรกิาร FTP, PHP และ MYSQL
3. เขยีนโปรแกรมดวย Notepad ม ี3 บรรทดั จดัเกบ็ชือ่ wow.php แลว upload ขึน้ไป

<?
echo “abe”;
?>

4. ทดสอบเปดเวบ็ชือ่ http://members.lycos.co.uk/yourname/wow.php ถาเหน็อกัษร abc แสดงวาสาํเรจ็

19.5  การสรางตาราง หรือเพิ่มระเบียนใหม
ที ่http://www.tripod.lycos.co.uk มบีรกิาร MYSQL และการเขยีนโปรแกรมทีใ่ชตดิตอฐาน

ขอมลู ไมจาํเปนตองกาํหนดรหสัผูใช และรหสัผานในโปรแกรม ถาทานจะเขยีนโปรแกรมนีแ้ลวนาํไป
ทดสอบ ตองเปลีย่นคาํวา thaiall เปนรหสัผูใช (Username) ทีท่านไดจากผูใหบรกิาร เมือ่เขยีนเสรจ็แลว
ให Upload ขึน้ไป แลวใช IE ทดสอบ
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เพือ่ใหเหน็การทาํงานทีต่ดิตอฐานขอมลู ควรมโีปรแกรมสาํหรบัสรางขอมลู และอานขอมลูมา
แสดงผล ผูเขียนไดสรางโปรแกรม mysqlcreate.php ก็คือ โปรแกรมขางลางนี้ เพื่อทําหนาที่เพิ่ม
ระเบยีนใหมเขาไปในตาราง worker และโปรแกรม mysqlselect.php สาํหรบัอานขอมลูจากตาราง worker
มาแสดงผล ซึง่อยูในหวัขอตอไป จากนัน้ทานควรใชเขาไปดขูอมลูผานบรกิารที ่free hosting จดัเตรยีม
ใหผานการ login เขาไป แลวจงึเลอืก MYSQL database : admin เพือ่เปดดขูอมลูในตาราง worker และ
จาํนวนระเบยีนวาถกูตองหรอืไม การประมวลผลโปรแกรมนีค้รัง้หนึง่ จะสรางระเบยีน 3 ระเบยีน การสัง่
Refresh 10 ครัง้อาจสรางระเบยีนถงึ 30 ระเบยีน ถาจาํนวนระเบยีนเพิม่ขึน้ตอไปอาจมปีญหา ทานควร
ลบระเบยีน หรอืลบตาราง
     ตวัอยางโปรแกรม mysqlcreate.php (อยางลมืเปลีย่นคาํวา thaiall เปน username ของทาน)

<?
$db= “thaiall_uk_db”;
$connect=mysql_connect();
$tb= “worker”;
$result=mysql_create_db($connect);
echo “Create database thaiall (table $tb)”;
$query= “create table $tb (eid char(4),ename char(40))”;
$result=mysql_db_query($db,$query);
$sql= “insert into $tb values(‘1001’, ‘Tom’)”;
$result=mysql_db_query($db,$sql);
$sql= “insert into $tb values(‘1002’, ‘Dang’)”;
$result=mysql_db_query($db,$sql);
$sql= “insert into $tb values( ‘1003’, ‘Pom’)”;
$result=mysql_db_query($db,$sql);
mysql_close($connect);
?>
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19.6  การอานขอมูลจากตารางมาแสดงผล
เมือ่เขาใจวาจะสรางตาราง หรอืระเบยีนอยางไร กม็าดวูาจะนาํขอมลูออกมาแสดงผลดวย PHP

อยางไร ผูเขียนสรางโปรแกรมชื่อ mysqlselect.php ซึ่งทําหนาที่อานขอมูลจาก worker มาแสดงผล
ทานสามารถทดสอบโปรแกรมนีเ้หมอืนทีผู่เขยีนทดสอบไดที่ http://members.lycos.co.uk/thaiall/mysql
select.php แตไมสามารถทดสอบโปรแกรมสราง เพราะผูเขยีนลบโปรแกรม mysqlcreate.php ออกไป
กอนทีจ่ะลบผูเขยีนสงโปรแกรมทัง้ 2 เขาไป โดยใชโปรแกรม WS_FTP  ซึง่เหน็ผลดงัภาพ

ตวัอยางโปรแกรม mysqlselect.php  (อยางลมืเปลีย่นคาํวา thaiall เปน username ของทาน)
<?
$db= “thaiall_uk_db”;
$connect=mysql_connect();
echo “Display records :”;
$tb= “worker”;
$query= “select * from $tb”;
$result=mysql_db_query($db,$query);
if ($result) { echo “OK<br>”; } else { exit; }
while ($object=mysql_fetch_object($result)) {
  echo $object->eid . “ ”. $object->ename . “<br>”;
}
echo “Total records : ”.mysql_num_rows($result);
mysql_close($connect);
?>
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ตวัอยางผลลพัธจากโปรแกรม mysqlselect.php

19.7 การแสดงคาสภาพแวดลอมทั้งหมด
โปรแกรมนีส้าํคญัมาก เพราะทาํใหสามารถเขาไปเลอืกใชตวัแปรบางตวัของระบบได บางครัง้

ตองการทราบวา DOCUMENT_ROOT ของระบบอยูทีใ่ด เพือ่ทีจ่ะเขยีนโปรแกรมเขาไปอานแฟมขอมลู
และบางครัง้ Web server ไมไดเขยีนคาํอธบิายไว นกัพฒันาจงึตองเขยีนโปรแกรมขึน้มา เพือ่ตรวจสอบ
คาเหลานีใ้นเครือ่งบรกิาร และนาํไปใช คาํสัง่เพือ่เรยีกเฉพาะบางคามาใช เขยีนไดดงันี ้echo $DOCU-
MENT _ROOT;
     โปรแกรมแสดงคา $HTTP_ENV_VARS ทัง้หมด

<?
while (list ($key, $val) = each ($HTTP_ENV_VARS)) {
   echo “$key = $val<br>”;
}
?>

19.8  แนะนาํเว็บไซต
1. http://www.hotscripts.com แหลงแนะนาํ Source code ชัน้เยีย่มเกอืบทกุภาษา
2. http://www.mysql.com ผูพฒันาโปรแกรม MYSQL
3. http://www.omnicron.ca ผูพฒันาโปรแกรม Omnihttpd (Web server) ทีใ่ช PHP ได
4. http://www.php.net แหลงอางองิภาษา PHP ทีท่ัว่โลกยอมรบั
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5. http://www.phpwizard.net ผูพฒันาโปรแกรม PHPMYADMIN
6. http://www.spaceports.com ผู ใหบริการ

Free web hosting 30 Mb + Mysql 7. http://www.t35.com
ผูใหบริการ Free web hosting 35 Mb 8. h t t p : / /
www.thaiall.com/php บทเรยีนสอนเขยีนโปรแกรมภาษา ASP โดยผูเขียน

9. http://www.tripod.lycos.co.uk ผู ใหบริการ
Free web hosting 50 Mb + Mysql 10. http://www.uebimiau.sili.com.br
ผูพัฒนาโปรแกรมอาน E-mail จาก POP3 mail server
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