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PHP ถูกพัฒนาโดย Mr.Rasmus Lerdorf เริม่ เผยแพรเมือ่ ปพ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) และตอมา
มีการปรับปรุงโดย Mr.Zeev Saraski และ Andi Gutmans ทําใหสมบูรณ และเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
จนเปนรุน ที่ 4 ในปจจุบนั
PHP เดิมยอมาจาก Personal Home Page ตอมาปรับเปน Professional Home Page มีรปู แบบ
ภาษาคลายภาษา C หรือ PERL แตใชงานไดงา ยกวา หลายทานทีเ่ คยพัฒนาเว็บไซตดว ย PERL เมือ่ หัน
มาลองใช PHP จะติดใจ เพราะภาษานีบ้ อกจุดผิดพลาดเมือ่ เขียนผิด ไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ใชงานงาย
รูปแบบภาษาไมซบั ซอน ติดตอกับฐานขอมูลไดหลากหลาย มีลกั ษณะการทํางานแบบ Server-side script
ซึง่ ทํางานบนเครือ่ งใหบริการ (Server) เชนเดียวกับภาษา PERL หรือ ASP ภาษาเหลานีเ้ ก็บ Source code
บนเครือ่ งบริการ (Server) แตเมือ่ ผูใ ชรอ งขอโปรแกรมทีต่ อ งการจากเครือ่ งบริการ สิง่ ทีส่ ง ใหผใู ช คือ
ผลลัพธทผี่ า นการประมวลผลเทานัน้

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

บทที่
ภาษา PHP

19.1 แหลงทดสอบการใชโปรแกรม

1. ใชงานกับ Free hosting
การเขียนโปรแกรมดวย PHP ไมยงุ ยากเหมือนภาษา PERL ถาใชบริการ Free hosting ที่เปด
ใหใช PHP จะเก็บโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ ไวทใี่ ดก็ได ไมจาํ เปนตองเก็บในหอง CGI-BIN และไมจาํ เปนตอง ใชคาํ สัง่
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chmod สิ่งที่จําเปนตองเรียนรูมีเพียง 4 เรื่อง คือ สมัครใชบริการอยางไร เขียนโปรแกรมอยางไร
สงแฟมขึน้ ไปยังเครือ่ งบริการอยางไร และเปดดูเว็บของตัวเองไดอยางไร
2. ติดตั้ง PWS (Personal Web Server) หรือ Web server ตัวอื่น แลวติดตั้ง ตัวแปลภาษา
PHP เพิ่มภายหลัง
มีหลายโปรแกรมทีส่ ามารถทําใหเครือ่ งของทานเปน Web server ทีใ่ หบริการ PHP บางโปรแกรม
เมือ่ ติดตัง้ แลวจะใชงาน PHP ไดทนั ที แตบางโปรแกรมตองไปหาตัวแปลภาษา PHP มาติดตัง้ เพิม่ ซึง่
รายละเอียดของแตละโปรแกรมเปลีย่ นแปลงตามการพัฒนาแตละรุน ขอใหศกึ ษาจากเจาของโปรแกรม
สําหรับ PWS เปนโปรแกรมของ Microsoft ยังไมมตี วั แปลภาษา PHP แตมีตัวแปลภาษา ASP ติดตั้ง
เปนมาตรฐาน ถาตองการให PWS บริการ PHP จะตองติดตัง้ โปรแกรมเพิม่ เติม
โปรแกรมนีไ้ มจาํ เปนตอง Download เพราะมีอยูใ นแผน CD Windows98 ในหอง Add-on ทาน
เพียงแตทาํ การติดตัง้ ลงไปเทานัน้ แตถา ทานใช WindowsXP ขึน้ ไป จะมีโปรแกรม IIS (Internet Information
System) ติดตัง้ อยู ซึง่ นํามาแทน PWS ทีอ่ อกแบบมาใหใชกบั Windows98 หรือ Windows95 เปนตน
ติดตัง้ ตัวแปลภาษา PHP
ถาโปรแกรม Web server ของทานยังไมมตี วั แปลภาษา PHP ทานจําเปนตอง Download PHP
มาติดตัง้ จาก http://www.php.net ซึง่ มีขอ มูลทีส่ มบูรณสาํ หรับนักพัฒนา PHP เกือบทุกเรือ่ ง ตัวแปล
ภาษา PHP ถูกพัฒนาใหสามารถใชไดในเกือบทุกระบบปฏิบตั กิ าร ไมวา ทานจะนําไปใชในระบบใด ก็จะมี
รายละเอียดแตกตางกันไมมาก

3. ติดตั้ง OMNIHTTPD ซึ่งเปน Web server ที่ใหบริการ PHP4 โดยไมตองลง PHP เพิ่ม
ถาทานเลือก PWS หรือ IIS ก็ไมจาํ เปนตองติดตัง้ OMNIHTTPD เลือกใชตวั ใดตัวหนึง่ เปน Web
server ก็พอ แตในเครือ่ งของผูเ ขียนลงไวทงั้ 2 ตัว จะใชตวั ใดก็เลือกเปดตัวนัน้ เพราะชอบศึกษาความ
สามารถของโปรแกรม ทีอ่ าจตองใช จึงตองเรียนรูไ ว
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โปรแกรมนีน้ า ใชมาก เพราะมีเมนูทเี่ ขาใจไดงา ย เคยใชกบั Windows2000 สามารถทําใหคอมพิวเตอรเครือ่ งเดียว มีเว็บไซตหลายชือ่ ได เพราะความสามารถในการเพิม่ IP ของ Windows2000 นัน่ เอง
เมือ่ ลงโปรแกรม MYSQLและ PHPMYADMIN ก็จะใชงานเปน Web server ทีใ่ หบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเ ขียนเองก็ใชพฒ
ั นาโปรแกรมในเครือ่ งคอมพิวเตอรทบี่ า น เมือ่ ถึงเวลาจึง Upload โปรแกรมขึน้ ไปประมวล
ผลยังเว็บทีเ่ ก็บขอมูล ถากลาวถึง PHP ก็ยงั ไมพบผูใ หบริการทีใ่ ชระบบปฏิบตั กิ าร Windows ใหบริการ PHP
เพราะสวนใหญชนื่ ชอบ Linux แตถา เปน ASP ก็ยงั ไมมรี ายใดใช Linux เชนกัน เนือ่ งจากนิยมใช Microsoft
Windwos ทํา Web server ใหบริการ ASP + MDB สําหรับโปรแกรม OMNIHTTPD ซึ่งพัฒนาโดย
OMNICRON Technologies Corporation ถานําไปทําธุรกิจสามารถซือ้ ไดในราคาประมาณ $113 หรือทดลอง
ดูกอ น สามารถ download ไดจาก http://www.omnicron.ca
ติดตัง้ โปรแกรม MYSQL
นักพัฒนาทัว่ ไปทีใ่ ช PHP มักมองหา MYSQL (http://www.mysql.com) เพราะทําใหการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเปนไปอยางสะดวก และ MYSQL เปนโปรแกรมทีไ่ มเสียเงิน จึงสามารถ Download มา
ติดตัง้ ไดงา ย และเปนฐานขอมูลสําหรับ PHP ทีไ่ ดรบั ความนิยมสูงสุด
ปจจุบนั กําลังพัฒนา MYSQL ในรุน 4 แตยงั ไมอยูใ นระหวางทดสอบ และปรับปรุงใหดกี วารุน 3.23
ทีถ่ กู นําไปใชกนั ทัว่ โลก ผูเ ขียนเองก็ใชทงั้ บน Windows และ Red hat Linux
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ติดตัง้ โปรแกรม PHPMYADMIN
MYSQL ถูกออกแบบมาเพือ่ บริการฐานขอมูล แตการสรางตาราง หรือการประมวลผลขอมูล
ในฐานขอมูลทําไดยาก จึงมีการพัฒนา PHPMYADMIN ซึง่ เปน Server-Side Script เพือ่ ใชจดั การขอมูล
ใน MYSQL และเปนโปรแกรมทีใ่ ชคกู บั MYSQL มากทีส่ ดุ เพราะผูเ ขียนพบบริการนีท้ ี่ f2s.com และ
lycos.co.uk ตางก็ใหบริการ MYSQL คูก บั PHPMYADMIN มิเชนนัน้ ก็ยากทีจ่ ะสรางตาราง หรือเปดดูขอ มูล

19.2 เหตุผลที่เลือกเขียน PHP

PHP รุน 3 คือ โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาดวย PHP แตมนี ามสกุลเปน PHP3 ในปพ.ศ. 2540 (ค.ศ.
1997) เริม่ มีการใช PHP รุน ที่ 4 มากขึน้ มีคําสั่งใหใชมากขึ้น เหตุผลที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ free
hosting เริม่ หันมาใหบริการ PHP แทน PERL มากขึน้ ผูเ ขียนจึงไดเขาไปมาสัมผัสกับภาษานี้
ผูเ ขียนเคยคิดจะเขียน PERL เพียงภาษาเดียว แตในฐานะทีเ่ ปนอาจารยอาจมีคนถามวาทําไมไมใช
PHP จึงตองเขาไปศึกษา เมือ่ ศึกษาพบวาภาษานีง้ า ยกวา PERL อยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะเรือ่ งการทํางาน
กับฐานขอมูลทีใ่ ช SQL เขียนโปรแกรมเพียงบรรทัดเดียว แตสามารถประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ถาใช PERL ปรับปรุงขอมูล จะมีขนั้ ตอนมากมาย และผูเ ขียนก็เห็นการคืบคลานเขามาของภาษา PHP
อยางตอเนื่อง เว็บไซตใหญหลายเว็บเปลี่ยนไปใช PHP แทน CGI หรือ PERL ทําใหผูเขียนตองเริ่ม
ศึกษาอยางจริงจัง จนในทีส่ ดุ มีบริษทั ทีเ่ ปดใหบริการ E-commerce ระดับองคกร ชวนผูเ ขียนไปทํางาน
ทีป่ รึกษา ทําใหมโี อกาสสัมผัสภาษานีใ้ นแงมมุ ของธุรกิจมากขึน้
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ตัวอยางงานของผูเ ขียน ทีใ่ ชภาษา PHP พัฒนา
1. บริการขอสอบ online
2. บทเรียนสอนเขียน PHP
3. เกม Online แบบทีม่ ใี น Casino
4. ระบบขายสินคา e-commerce
5. ระบบสมาชิก e-commerce
6. ระบบสมาชิกชาวลําปาง

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
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การเขียนโปรแกรม PHP ในเครือ่ งคอมพิวเตอรทบี่ า น แมจะไม Online ก็ไมใชเรือ่ งยาก เพียง
download โปรแกรม OMNIHTTPD จาก http://www.omnicron.ca มาติดตัง้ ทําใหเครือ่ งของทานเปน
Web server ไดอยางงายดาย ปจจุบนั นักเรียนประถมปที่ 6 เขาพัฒนาเว็บไซตกนั เปนแลว ผูเ ขียนเห็น
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครตั นอนุสรณ) จังหวัดลําปาง เขียนเว็บไดดจี นไดรางวัลระดับ
ประเทศหลายรางวัล กวาจะจบมหาวิทยาลัย ผูเ ขียนคิดวา เด็กทีส่ นใจหลายคนคงกลายเปนนักพัฒนาเว็บ
ชั้นยอดไปแลว ผูเขียนเริ่มตนหลังจากจบปริญญาโท ยังมาไดไกลพอสมควร นี่เริ่มตนตั้งแตประถม
พวกเขาเปนคนยุคใหมทพี่ บโอกาสทีด่ ี เมือ่ หันกลับไปดูตนเอง จึงทําใหผเู ขียนอยูเ ฉยไมได เด็กประถมยัง
ทําไดแลวทานจะทําไมไดเชียวหรือ โอกาสของทุกคนในยุค IT มีเทากันหมด ทุกอยางอยูใ นอินเทอรเน็ต
เพียงแตใครจะใชเวลามากกวากัน หาขอมูลที่ตรงกับความตองการ และใชประโยชนไดเหมาะสมกับ
สถานการณกวากันเทานัน้
ขัน้ ตอนการเขียนโปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมแรก
1. ติดตัง้ โปรแกรม OMNIHTTPD ทีส่ ามารถ download จาก http://www.omnicron.ca
2. เขียนโปรแกรมดวย Notepad มี 3 บรรทัด จัดเก็บชือ่ ohwow.php ไวใน c:\httpd\htdocs

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
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19.3 การเขียน PHP ใชที่บาน

<?
echo “abc”;
?>

3. เมือ่ เปดเว็บชือ่ http://localhost/ohwow.php จะเห็นคําวา abc เพียง 3 อักษร แสดงวาสําเร็จ
4. ใหลองนํา Source code จาก http://www.perlphpasp.com ไปทดสอบ และเรียนรูเ พิม่ เติม
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19.4 การเขียน PHP ใชกับ Free hosting

Free hosting คือ เว็บไซตทที่ า นไปสมัครขอพืน้ ทีท่ าํ เว็บไดฟรี เมือ่ ขอแลวจะไดรหัสผูใ ช (User
name) และรหัสผาน (Password) ถามีบริการ FTP (File Transfer Protocol) ก็ตองรูชื่อ host
ทีใ่ ชสาํ หรับติดตอเขาไป มีเว็บทีใ่ หบริการหลายราย บางรายยอดเยีย่ มมากเชน f2s.com หรือ hypermart.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. สมัครใชบริการกับ free hosting เพือ่ ใหไดรหัสผูใ ช (Username) และรหัสผาน (Password)
แนะนําใหใช http://www.tripod.lycos.co.uk
ถาใชของ se-ed.net ก็ได แตเดือนพฤษภาคม 2545 ยังไมเปดใหบริการ MYSQL บริการอื่น
สมบูรณมาก ในอนาคตนาจะมีเว็บทีใ่ หบริการ PHP + MYSQL เพิม่ มากขึน้ มีปญ
 หาก็ mail มาคุยกันได
2. Login ผานหนาเว็บไซต เพือ่ ขอเปดบริการ FTP, PHP และ MYSQL
3. เขียนโปรแกรมดวย Notepad มี 3 บรรทัด จัดเก็บชือ่ wow.php แลว upload ขึน้ ไป
<?
echo “abe”;
?>

4. ทดสอบเปดเว็บชือ่ http://members.lycos.co.uk/yourname/wow.phpถาเห็นอักษร abc แสดงวาสําเร็จ

19.5 การสรางตาราง หรือเพิ่มระเบียนใหม

ที่ http://www.tripod.lycos.co.uk มีบริการ MYSQL และการเขียนโปรแกรมทีใ่ ชตดิ ตอฐาน
ขอมูล ไมจาํ เปนตองกําหนดรหัสผูใ ช และรหัสผานในโปรแกรม ถาทานจะเขียนโปรแกรมนีแ้ ลวนําไป
ทดสอบ ตองเปลีย่ นคําวา thaiall เปนรหัสผูใ ช (Username) ทีท่ า นไดจากผูใ หบริการ เมือ่ เขียนเสร็จแลว
ให Upload ขึน้ ไป แลวใช IE ทดสอบ

<<<

154

Introduction to Webmaster

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

บทที่ 19 : ภาษา PHP
เพือ่ ใหเห็นการทํางานทีต่ ดิ ตอฐานขอมูล ควรมีโปรแกรมสําหรับสรางขอมูล และอานขอมูลมา
แสดงผล ผูเขียนไดสรางโปรแกรม mysqlcreate.php ก็คือ โปรแกรมขางลางนี้ เพื่อทําหนาที่เพิ่ม
ระเบียนใหมเขาไปในตาราง worker และโปรแกรม mysqlselect.php สําหรับอานขอมูลจากตาราง worker
มาแสดงผล ซึง่ อยูใ นหัวขอตอไป จากนัน้ ทานควรใชเขาไปดูขอ มูลผานบริการที่ free hosting จัดเตรียม
ใหผา นการ login เขาไป แลวจึงเลือก MYSQL database : admin เพือ่ เปดดูขอ มูลในตาราง worker และ
จํานวนระเบียนวาถูกตองหรือไม การประมวลผลโปรแกรมนีค้ รัง้ หนึง่ จะสรางระเบียน 3 ระเบียน การสัง่
Refresh 10 ครัง้ อาจสรางระเบียนถึง 30 ระเบียน ถาจํานวนระเบียนเพิม่ ขึน้ ตอไปอาจมีปญ
 หา ทานควร
ลบระเบียน หรือลบตาราง
ตัวอยางโปรแกรม mysqlcreate.php (อยางลืมเปลีย่ นคําวา thaiall เปน username ของทาน)

3:

ตอนที่

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

<?
$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

เมือ่ เขาใจวาจะสรางตาราง หรือระเบียนอยางไร ก็มาดูวา จะนําขอมูลออกมาแสดงผลดวย PHP
อยางไร ผูเขียนสรางโปรแกรมชื่อ mysqlselect.php ซึ่งทําหนาที่อานขอมูลจาก worker มาแสดงผล
ทานสามารถทดสอบโปรแกรมนีเ้ หมือนทีผ่ เ ู ขียนทดสอบไดที่ http://members.lycos.co.uk/thaiall/mysql
select.php แตไมสามารถทดสอบโปรแกรมสราง เพราะผูเ ขียนลบโปรแกรม mysqlcreate.php ออกไป
กอนทีจ่ ะลบผูเ ขียนสงโปรแกรมทัง้ 2 เขาไป โดยใชโปรแกรม WS_FTP ซึง่ เห็นผลดังภาพ

ตัวอยางโปรแกรม mysqlselect.php (อยางลืมเปลีย่ นคําวา 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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ตัวอยางผลลัพธจากโปรแกรม mysqlselect.php

โปรแกรมนีส้ าํ คัญมาก เพราะทําใหสามารถเขาไปเลือกใชตวั แปรบางตัวของระบบได บางครัง้
ตองการทราบวา DOCUMENT_ROOT ของระบบอยูท ใี่ ด เพือ่ ทีจ่ ะเขียนโปรแกรมเขาไปอานแฟมขอมูล
และบางครัง้ Web server ไมไดเขียนคําอธิบายไว นักพัฒนาจึงตองเขียนโปรแกรมขึน้ มา เพือ่ ตรวจสอบ
คาเหลานีใ้ นเครือ่ งบริการ และนําไปใช คําสัง่ เพือ่ เรียกเฉพาะบางคามาใช เขียนไดดงั นี้ echo $DOCUMENT _ROOT;
โปรแกรมแสดงคา $HTTP_ENV_VARS ทัง้ หมด

19.8 แนะนําเว็บไซต
1.
2.
3.
4.

http://www.hotscripts.com
http://www.mysql.com
http://www.omnicron.ca
http://www.php.net

3:

ตอนที่

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

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

19.7 การแสดงคาสภาพแวดลอมทั้งหมด

แหลงแนะนํา Source code ชัน้ เยีย่ มเกือบทุกภาษา
ผูพ ฒ
ั นาโปรแกรม MYSQL
ผูพ ฒ
ั นาโปรแกรม Omnihttpd (Web server) ทีใ่ ช PHP ได
แหลงอางอิงภาษา PHP ทีท่ วั่ โลกยอมรับ
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ผูพ ฒ
ั นาโปรแกรม PHPMYADMIN
5. http://www.phpwizard.net
6.
http://www.spaceports.com
ผู  ใ ห บ ริ ก าร
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
บทเรียนสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP โดยผูเขียน
ผู  ใ ห บ ริ ก าร
9.
http://www.tripod.lycos.co.uk
Free web hosting 50 Mb + Mysql
10. http://www.uebimiau.sili.com.br
ผูพัฒนาโปรแกรมอาน E-mail จาก POP3 mail server
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