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การสร้างเวบ็เพจดว้ย PHP 
โดย อ.ชูศกัดิ  ยาทองไชย 
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PHP () 
1. แนะนํา PHP 

PHP คืออะไร, PHP ทาํงานอยา่งไร, ทาํไมตอ้งใช ้PHP 
2. PHP Syntax รูปแบบและโครงสร้างของ PHP 
3. PHP Variables การกาํหนด และใชต้วัแปร, Operator, การกาํหนดเงือนไข และ Loop 
4. PHP Function  การเรียกใช ้Functions 
5.   PHP Forms การรับขอ้มูลจาก Forms 
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PHP () 
6 PHP Cookies 

Cookie คืออะไร, การกาํหนดและการใชง้าน Cookie 
7. PHP Session 

Session คืออะไร, การกาํหนดและการใชต้วัแปรของ Session 
8. PHP Class และ Object 

Object ต่าง ๆ ของ PHP, การกาํหนด Properties ของ Object 
9. PHP Components 

Component ต่าง ๆ  ทีใชก้บั PHP 
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PHP คืออะไร? 
 PHP เป็นภาษาจาํพวก scripting language คาํสงัต่างๆจะเก็บอยูใ่นไฟล์ทเีรียกว่า สคริปต ์(script) และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปลชุดคาํสงั ตวัอยา่งของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ทแีตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพอืใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML 
 PHP เป็นภาษาทเีรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครืองมือทีสาํคญัชนิดหนึงทีช่วยใหส้ามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML  



PHP: Hypertext Preprocessors 

2 

5 

ไฟล ์PHP มีรูปแบบอยา่งไร? 
 ไฟล ์PHP จะมีลกัษณะเหมือนกบัไฟล ์HTML 
 ไฟล ์PHP จะประกอบดว้ย Text, HTML tags และ Scripts 
 Scripts ในไฟล ์PHP จะถูกประมวลผลบนฝัง Server 
 ไฟล ์PHP จะตอ้งมีส่วนขยายเป็น “.php” 
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PHP ทาํงานอยา่งไร? 
การทาํงานของ PHP จะใช ้Scripts อยู ่2 รูปแบบ คือ 
 Server-Side Script เป็นลกัษณะการทาํงานบนเครือง 

Server และแปลออกมาเป็นภาษา HTML เช่น ASP, 
CGI  

 Client-Side Script เป็นลกัษณะการทาํงานบนเครือง 
Client (เครืองผูใ้ช)้  เช่น JavaScript, VBScript   
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การทาํงานของ PHP 

คอมพวิเตอร์ทรัีนโปรแกรม Browser Server ทรัีนโปรแกรม IIS หรือ PWS 

HTTP Request 

ประมวลผล 
Scripts ในไฟล์ Php 

ส่งไฟล์ HTML 
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ทาํไมตอ้งใช ้PHP (1) 
 เป็นภาษาทมีีลกัษณะเป็นแบบ  Open Source  ผูใ้ชส้ามารถ  Download และนาํ  Source Code ของ PHP ไปใชโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 เป็นสคริปตแ์บบ  Server Side Script ดงันนัจึงทาํงานบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์  ไม่ส่งผลกบัการทาํงานบนเครือง Client โดย PHP จะอ่านโคด้  และทาํงานทีเซิร์ฟเวอร์ จากนนัจึงส่งผลลพัธ์ทีไดจ้ากการประมวลผลมาทีเครืองของผูใ้ชใ้นรูปแบบของเอกสาร HTML  ซึงโคด้ของ PHP นีผูใ้ชจ้ะไม่สามารถมองเห็นได ้
 PHP สามารถทาํงานในเวบ็เซิร์ฟเวอร์หลายชนิด เช่น Personal Web Server (PWS,) Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service (IIS)  
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ทาํไมตอ้งใช ้PHP (2) 
 PHP สามารถทาํงานไดใ้นระบบปฏิบติัการทีต่างชนิดกนั เช่น Unix, Windows, Mac OS หรือ Risc OS อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 PHP มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูลทีหลากหลาย  ซึงระบบการจดัการฐานขอ้มูลทีสนบัสนุนการทาํงานของ PHP เช่น Oracle, FilePro,Solid, FrontBase,MS SQL,mSQL และ MySQL 
 PHP อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้างเวบ็ไซตซึ์งทาํงานผา่นโปรโตคอลชนิดต่าง ๆได ้เช่น LDAP, IMAP, SNMP,POP3 และ HTTP  
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รูปแบบและโครงสร้างของ PHP (1) 
 รูปแบบของ PHP มี 4 แบบดงันี  
 Short Style    <?echo “My program PHP.<BR>”;?>  รูปแบบนีจะใชต้ามรูปแบบของ SGML (Standard Genralized Markup -  Language)  
 XML Style    <?php echo “My program PHP.<BR>”;?>  รูปแบบนีสามารถใชไ้ดก้บัภาษา XML (Extensible Markup Language) 
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รูปแบบและโครงสร้างของ PHP (2) 
 SCRIPT Style <SCRIPT LANGUAGE = ‘php’> echo “My program PHP.<BR>” ; </SCRIPT>   ใชร่้วมกบัภาษา HTML แลว้ระบุภาษาลงไปใน SCRIPT ซึงเหมือนกบัการใช ้JavaScript และ VBScript  
 ASP Style   <% echo “My program PHP.<BR>” ;%>  ใชรู้ปแบบของแทก็เหมือนกบัภาษา ASP (Active Server Pages)  
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การกาํหนดและใชต้วัแปรของ PHP (1)   การกาํหนดชนิดของตวัแปรในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นนัอาจจะกาํหนดหรือไม่ก็ได ้ถา้ไม่กาํหนดจะเรียกตวัแปรนนัว่าเป็นตวัแปรแบบ “Type Strength” คือ ไม่มีการระบุชนิดของตวัแปร โดยมากจะใชก้บัตวัแปรทมีีค่าจากการคาํนวณตวัเลข เช่น     $Price=150*10;   ตวัแปร Price จะถูกกาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรทมีีชนิดเป็น Integer โดยอตัโนมติัเนืองจากผลลพัธ์ท ีPrice เก็บไวมี้ชนิดเป็น Integer   กรณีทมีีการกาํหนดชนิดใหก้บัตวัแปรหลงัจากทใีชต้วัแปรไปแลว้ หรือเมือมีการกระทาํบางอย่างแลว้ตอ้งการเปลียนชนิดของตวัแปรเพือนาํไปใชต่้อ จะเรียกตวัแปรชนิดนีว่าตวัแปรแบบ “Type Casting”  
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ตวัอยา่ง แสดงการเปลียนชนิดของตวัแปรเพือนาํไปใช ้   เพือการคาํนวณ 
1. <? php 2. $x=70.15;       //เป็นตวัแปรชนิด Float 3. $y=50.35;       // เป็นตวัแปรชนิด Integer 4. $z=$x+$y;       //ผลลพัธที์ไดจ้ะเป็นชนิด Float เนืองจากตวัแปร $x มีชนิดเป็น Float 5. $a=Sz/40; 6. $b=(Integer)$a;   //เปลียนชนิดของ $z  จาก Float ใหเ้ป็น Integer เรียกวา่ “Type Casting” 7. Echo $b;       //แสดงค่าของ $b 8. ?>  
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การกาํหนดและใชต้วัแปรของ PHP (2) 
  ตวัแปรและการอา้งอิง   ชือตวัแปรในภาษา PHP จะมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัชือตวัแปรในภาษา Perl กล่าวคือตวัแปรทุกตวั จะขึนตน้ดว้ยเครืองหมาย “$” เสมอ นอกจากนีตงัแต่ PHP version 4 เป็นตน้มายงัมีวิธีการ ในการอา้งอิงตวัแปรแบบ reference ไดอี้กดว้ย ทงันีการอา้งอิงตวัแปรแบบ reference จะมีลกัษณะเหมือนกบัการอา้งอิงดว้ย Pointer ในภาษา C คือขอ้มูลจะถูกชีไปยงัตาํแหน่งเดียวกนั ในหน่วยความจาํ โดยการอา้งอิงในลกัษณะนีจะใชอ้า้งอิงถึงตวัแปรตาํแหน่งเดียวกนัดว้ยชือมากกว่า 1 ชือ   
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ตวัอยา่ง  การอา้งอิงตวัแปรแบบ Reference 
<?php $A = "Test"; $B = 10; $C = 10.01; $ptr = &$A; echo ("A : $A\n"); // A : Test echo ("B : $B\n"); // B : 10 echo ("C : $C\n"); // C : 10.01 echo ("ptr : $ptr\n"); // ptr : Test  $ptr="Hello, $ptr"; $C=$B; $C=200;  echo ("ptr : $ptr\n"); // ptr : Hello, Test echo ("B : $B\n"); // B : 10.01 echo ("C : $C\n"); // C : 200 echo ("A : $A\n"); // A : Hello, Test ?>   16 

ตวัแปร 
 ในบางกรณีเพอือาํนวยความสะดวกอาจจะมีการอา้งอิงถึงตวัแปรตวั แปรก็ไดเ้ช่นกนั เช่น กรณีตอ้งการอา้งอิงถึงตวัแปรชือ $test อาจทาํ ไดโ้ดยการอา้งอิงถึง $$a โดย $a มีความเป็น “test” ก็ได ้  
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ตวัอยา่ง การอา้งอิงตวัแปร 
<?php 

$a= "test; 
$$a="variable"; 
echo ("$a ${$a}"); // ทงัสองบรรทดัจะไดผ้ลลพัธ์เหมือนกนั 
echo ("$a $test"); // ?>   
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การอา้งอิง Array ดว้ยตวัแปร  ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขียนเพอืแยกแยะความสับสน ของการประมวผลดว้ย เช่น  $$a[1] อาจจะมีความหมายไดว้่า ${$a[1]} หรือ ${$a}[1] ก็ได ้  ตวัอยา่ง  การอา้งอิง Array ดว้ยตวัแปรตวัแปร  <?php $a="HELLO.."; $b[1]="Test"; $Test="5555"; $x="a"; echo ${$x}[1]; // จะไดผ้ลลพัธ์ เป็น "E" ซึงเป็นตวัอกัษรท ี2 ใน "A" echo ${$b[1]}; // จะไดผ้ลลพัธ์ เป้น "5555" ซึงเป็นค่าของ $Test ?>   
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ตวัแปรจากระบบ 
  ตัวแปรจากระบบคือตัวแปรที ถูกกําหนดขึนโดย Web 

Server และผ่านต่อมายงั PHP ซึงรายละเอียดจะแตกต่างกนัไป  ใน Web Server แต่ละตวั ทงันีเราอาจจะตรวจสอบไดว้่า 
Web Server ของเรานนัมีการส่งค่าใดบา้งมาถึง PHP ได้โดยการเรียกใช ้Function phpinfo(); และดูในส่วนของ 
Web Server ของตน (กรณีเป็น Apache ก็ให้ดูในส่วน 
Apache กรณีเป็น IIS ก็ใหดู้ในส่วน IIS เป็นตน้ )   
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ตวัแปรจาก PHP 
  เป็นขอ้มูลทตีวัแปลภาษา PHP เตรียมให้ผูใ้ชก่้อนเริมทาํการประมวลผลคาํสงัต่างๆ ทงันีตวัแปรบางตวั จะมีการกาํหนดค่เริมตน้โดยตวัแปลภาษา PHP หรือไม่นนัขึนอยูก่บัการตงัค่าบางตวัใน PHP.INI ดว้ย  
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ตวัแปรระบบทีไดจ้าก PHP 
Variable    Description  
argv    เป็น Array ของ argument ทเีรียกเขา้สู่ PHP ใน  
    Command-lin หรือกรณีGET Method จะแสดง 
    QUERY_STING (ในลกัษณะเดียวกนักบัภาษา C) 
argc    แสดงจาํนวนของ argument ทเีรียกเขา้สู่ PHP ใน    Command-line 
PHP_SELF   แสดงชือ SCRIPT ทกีาํลงัทาํการประมวลผล (ไม่สามารถ   ใชไ้ดใ้นการเรียก PHP แบบ Command-line)  
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ตวัแปรจาก Web (1) 
  ตวัแปรทีไดรั้บจากหนา้ Web Page นนัอาจจะไดรั้บมาจาก URL หรือ Form ผา่น Get Method, Post Methid หรือ อาจจะมาจาก Cookie ก็ได ้ทงันีใน PHP จะเรียกตวัแปรทไีดรั้บผา่น Web ว่า GPC ซึงเป็นตวัยอ่ของ Get, Post และ Cookie ตามลาํดบั ซึงโดยปกติ PHP ก็จะประมวลผล ในการตงัค่าของขอ้มูลตามลาํดบัเหล่านีเช่นเดียวกนั ดงันนัขอ้มูลใน Cookie จะมีลาํดบัความสาํคญัสูงสุด และขอ้มูลใน Get Method จะมีความสาํคญัตาํสุด (สาํหรับผูท้ไีม่คุน้เคยกบัการทาํงานของ Web นนั Get Method คือการผา่น Parameter ผา่น URL เช่น http://www.test.com/test.php?test=5555 เป็นตน้) กรณีนีทผีูใ้ชต้อ้งการจะเปลียนลาํดบัในการประมวลผลค่าตวัแปรจาก Web นนั ผูใ้ชอ้าจจะตงัค่าท ีgpc_order ใน PHP.INI ก็ได ้ 
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ตวัแปรจาก Web (2) 
  การอา้งอิงถึงตวัแปรทีไดรั้บผา่น Web สามารถกระทาํได ้  2 วิธี คือ การอา้งอิงผา่น Global Variable หรือ การอา้งอิงผา่น Array ชือ HTTP_*_VARS โดย * คือแหล่งกาํเนิดของขอ้มูลเช่นGET,POST,COOKIE,SERVER หรือ ENV เป็นตน้ (ในกรณีของ PHP Version 4.0 เป็นตน้ไปนนั ผูใ้ชต้อ้งตงัค่า register_globals=on ใน PHP.INI ก่อนจึงจะทาํการอา้งอิงค่าผา่น Global Variable ได)้ ดงัตวัอยา่งของ Form ต่อไปนี  
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ตวัอยา่ง Form 
 <form method=post> <input type=text name="myvar"> </form> <?php echo $myvar; // or  echo $HTTP_POST_VARS["myvar"]; ?>   
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การใช ้IMAGE SUBMIT 
  ในบางกรณีผูเ้ขียน Web อาจจะใช ้Image แทนการใช้ปุ่ ม Submit ก็ได ้ซึงในกรณีนี PHP จะกาํหนดตวัแปรเพิมขีนอีก 2 ตวั คือ *_x และ *_y เพอืใชแ้สดงตาํแหน่ง X และ Y ของปุ่มทถูีกกด   
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PHP Operator 
 Arithmetic Operators (เครืองหมายทีใชใ้นการคาํนวณ) 

เครืองหมาย ชือ ความหมาย ตัวอย่าง + - * / % 

Addition Subtraction Multiplication Division Modulus 

บวก ลบ คูณ หาร เศษจากการหาร (Mod) 

$A + AB $A - AB $A * AB $A / AB $A % AB 
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PHP Conditional Statement (1) 
 กลุ่มคาํสงัแบบมีเงือนไข   เป็นกลุ่มคาํสงัทใีชต้ดัสินใจในการเลือกเงือนไขต่าง ๆภายใน โปรแกรมเพียงเงือนไขเดียวมาทาํงาน ไดแ้ก่ คาํสงั if และ switch 
 คาํสงั if    เป็นคาํสงัทใีชส้าํหรับตดัสินใจ โดยถา้เป็นจริงจะทาํตามคาํสงัต่างๆทีกาํหนดไวภ้ายใตเ้งือนไข if ซึงเงือนไขของคาํสงั if จะอยูภ่ายในเครืองหมายวงเวบ็ ( ) แต่ถา้ไม่จริงจะไปทาํงานคาํสังถดัไปทอียูห่ลงัเครืองหมายปีกกาปิด }มีรูปแบบของคาํสงั if ดงันี     if (เงือนไข)     } คาํสงัต่าง ๆ เมือเงือนไขเป็นจริง     

28 

ตวัอยา่ง แสดงการใชค้าํสัง if 
1. if ($height >0 && $width > 0) 
2. { $area = $height * $width; 
3. echo “พืนทสีีเหลียมเท่ากบั”.$area ; 
4. } 
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PHP Conditional Statement (2) 
  คาํสงั if…else   เป็นคาํสงัทีมี 2 เงือนไขคือ ถา้เงือนไขภายใน if เป็นจริงก็เขา้ไป ทาํคาํสงัภายใน if แต่ถา้เงือนเป็นเทจ็ก็จะไปทาํคาํสงัภายใน else รูปแบบ เป็นดงันี     if (เงือนไข)    { คาํสงัต่าง ๆเมือเงือนไขเป็นจริง ; }    else    { คาํสงัต่าง ๆเมือเงือนไขเป็นเทจ็ ; }    …  

30 

ตวัอยา่ง แสดงการใชค้าํสัง else 
 1.    if ($height >0 && $width > 0) 
2.        { $area = $height * $width; 
3.        echo “พืนทสีีเหลียมเท่ากบั”.$area ; 
4.        } 
5. else 
6.       {echo “กรุราป้อนตวัเลขใหม่ <br>” ; 
7.        echo “ค่าขอ้มูลมากกว่า 0”  ;}  

31 

PHP Conditional Statement (3) 
  คาํสงั if…elseif   ใชใ้นกรณีทมีีเงือนไข if และ else จาํนวนมาก  คาํสงั elseif  เป็นการรวมกนัของคาํสงั if และ else  ซึงคาํสงัเหล่านีจะเรียงลาํดบักนั อยู ่ มีรูปแบบดงันี    if (เงือนไขที1)    { คาํสังต่าง ๆเมือเงือนไขที 1 เป็นจริง ; }    elseif (เงือนไขที 2)    {คาํสังต่าง ๆ เมือเงือนไขที 2 เป็นจริง ; }    elseif (เงือนไขที 3)    {คาํสังต่าง ๆ เมือเงือนไขที 3 เป็นจริง ; }    … 32 

ตวัอยา่ง แสดงการใชค้าํสัง if…elseif 
1. if ($score < 0) 
2.        echo “กรุณาตรวจสอบช่วงคะแนนอีกครัง” ; 
3. elseif ($score > 80.0) 
4.        $grade = “G” ; 
5. elseif ($score >= 60.0) 
6.        $grade = “P” ; 
7. elseif ($score <60) 
8.        $grade = “F” ;   
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PHP Conditional Statement (4) 

  คาํสงั switch   หลกัการทาํงานของ switch จะคลา้ยกบัคาํสงั if แต่ว่าเงือนไขใน switch จะมีมากกว่า 2 เงือนไข คือ ตรวจสอบเงือนไขโดยดูจากค่าของตวัแปร โดยนาํค่าจากตวัแปรทอียูใ่นคาํสงั switch มาตรวจสอบกบัค่าทอียูห่ลงัคาํสงั case แต่ละคาํสงัถา้ตรงกนัจะทาํงานตามคาํสงัทีอยูใ่น case นนั ถา้ไม่ตรงเลยจะมาทาํงานทีคาํสงั default แทน มีรูปแบบดงันี  
34 

รูปแบบของคาํสัง switch 
  switch (ตวัแปร)   { case ค่าท ี1 : คาํสงัท ี1 ;        break ;      case ค่าท ี2 : คาํสงัท ี2 ;        break ;        ...      case ค่าท ีN : คาํสงัท ีN ;        break ;      default : คาํสงัเมือไม่มีค่าทีตรงกบัทรีะบุใน case ;    } 

35 

ตวัอยา่ง แสดงการใชค้าํสัง switch 
1. Switch ($year) 2. { 3. Case 5 : $Irate = 12; 4.    break; 5. Case 15 : $Irate = 18; 6.    break; 7. Case 30 : $Irate = 24; 8.    break; 9. Default : echo “ตวัเลือกผดิ ป้อนตวัเลข 5 , 15 หรือ 30 เท่านนั กรุณาป้อนใหม่อีกครัง”; 10. } 

36 

PHP Looping Statement (1) กลุ่มคาํสงัแบบวนรอบ 
   เป็นกลุ่มคาํสงัทีใชใ้นการวนรอบ (loop) โปรแกรมจะทาํงานไปเรือยจนกว่าเงือนไขทกีาํหนดไวจ้ะเป็นจริงจึงหลุดออกจากการทาํงาน คาํสงัในกลุ่มนีไดแ้ก่ while, for, do…while 
  คาํสงั while   คาํสงั while จะคลา้ยกบัคาํสงั if มีขอ้แตกต่างคือ คาํสงั if จะทาํคาํสงัภายใน if ทีละคาํสงัรอบเดียวหากเงือนไขเป็นจริง คาํสงั while จะทาํตามคาํสงัภายใน while ตราบทเีงือนไขเป็นจริง 
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รูปแบบของคาํสัง while 
   while (เงือนไข) 
  { คาํสงัต่าง ๆ เมอืเงือนไขเป็นจริง;}    ตวัอย่าง  1. $sum = 100; 2. $num = 1; 3. While($num<=$sum) 4. {echo $num. “<BR>”; 5. $num++; 6. } 

38 

PHP Looping Statement (2) 
  คาํสงั for 
  เป็นรูปแบบทีใชใ้นการตรวจสอบเงือนไขพร้อมทงัค่าเริมตน้และการเปลียนแปลงของค่าเริมตน้ไปพร้อม ๆ กนั โดยตราบใดทเีงือนไขในคาํสงั for เป็นจริง     มีรูปแบบดงันี       for (ค่าเริมตน้ของตวัแปร ; เงือนไข ; เปลียนแปลงค่าตวัแปร)    { คาํสงัต่างๆ เมือเงือนไขเป็นจริง ;}   ตวัอยา่ง    1. for ($x = 0;$x<10 ;$x++)    2. {echo “รอบที”.$x;}  
       

39 

PHP Looping Statement (3) 
 คาํสงั do…while 
  โปรแกรมจะทาํงานตามคาํสงัต่างๆ ก่อน เมือทาํเสร็จจึงจะมาตรวจสอบเงือนไขทคีาํสงั while ถา้เงือนไขเป็นจริงจะวนกลบัขึนไปทาํงานทีคาํสงัต่างๆ ใหม่ แต่ถา้ไม่เป็นจริงจะหลุดออกมาทาํงานทคีาํสงัต่อไป มีรูปแบบดงันี    do 
   {คาํสงัต่างๆ เมือเงือนไขเป็นจริง;} 
   while (เงือนไข); 
 
       

40 

ตวัอยา่ง แสดงการใชค้าํสัง  do…while 
1. $sum = 100; 
2. $num = 1; 
3. do{ 
4.      echo $num. “<BR>” ; 
5.      $num++; 
6. } 
7. While ($num<=$sum); 
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PHP Looping Statement (4) 
  กลุ่มคาํสงักระโดดออกจากคาํสงัวนรอบ   เป็นคาํสงัทีทาํงานร่วมกบักลุ่มคาํสงัแบบวนรอบ เพือใหห้ลุดออกจากลูปหรือทาํงานต่อไปภายในลูปซึงประกอบคาํสงั break, continue และ exit  

 คาํสงั break   ถา้โปรแกรมพบคาํสงันี จะหลุดจากการทาํงานในลูปทนัที เพือไปทาํ  คาํสงัอืนทีอยูน่อกลูป 
 คาํสงั continue   คาํสงันีจะทาํใหห้ยดุการทาํงาน แลว้ยอ้นกลบัไปเริมตน้การทาํงานทีตน้ลูปใหม่   ทาํงานคลา้ยๆกบั break แต่แตกต่างกนัที break ใชห้ยดุกาทาํงานในลูปใหม่ทงัหมด   แต่ continue จะขา้มคาํสงัตา่งๆแลว้ยอ้นกลบัไปเริมตน้ลูปใหม ่
 คาํสงั exit    ใชค้าํสงั exit เพือใหโ้ปรแกรมหยดุทาํงาน กรณีทีตอ้งการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด  ในโปรแกรมและออกจากโปรแกรมการทาํงานทงัหมด 

 
      42 

ตวัอยา่ง แสดงการใชค้าํสงั break,continue, exit 
1. $num = 0; 2. while(1<2) 3. { 4.           $num = $num +1; 5.           if ($num = = 10) 6. {        echo “จบการทาํงานใน while loop<BR>”; 7.           break;} 8. if ($num > 0 && $num <= 9) 9. { echo “ตวัเลข”.$num. “<BR>”; 10. continue;} 11. } 12. exit; 13. Echo “โปรแกรมการใชค้าํสังกระโดดออกจากลูป” 

43 

PHP Functions (1) 
   ในการใชง้าน PHP นอกเหนือจากการควบคุมโปรแกรมให ้เป็นไปตามทีตอ้งการแลว้ ยงัมีอีกสิงหนึงทีมีความสาํคญัและจาํเป็นใน การเขียนโปรแกรม เพือช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพสูงมากขึน  และทาํงานไดดี้ขึน คือ "ฟังกช์นั (Function)"  
    ฟังกช์นัคือโปรแกรมยอ่ยทีสามารถทาํการประมวลผลไดด้ว้ยตวัเอง และ สามารถคืนผลลพัธ์ จากการประมวลนนักลบัสู่โปรแกรมหลกั ทีเรียกใชฟั้งกช์นั นนั ฟังกช์นัของ PHP มี 2 ส่วนดว้ยกนัคือ 1. ฟังกช์นัทีผูใ้ชส้ร้างเอง  2. ฟังกช์นัทีมากบั PHP ซึงสามารถเรียกใชง้านไดเ้ลย    

44 

PHP Functions (2) 
ฟังก์ชันทผู้ีใช้สร้างเอง  
       PHP มีความยดืหยุน่ใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างฟังกช์นัขนึมาใชง้านไดเ้องโดยทีไม่ตอ้งคอมไพล ์การสร้างกท็าํไดโ้ดยอาศยัโครงสร้างพืนฐาน, ตวัแปร , ค่าคงที, โอเปอเรเตอร์ และการควบคุมโปรแกรม สาํหรับฟังกช์นัทีผูใ้ชส้ร้างเอง จะมี 2 แบบคือ     1. ฟังกช์นัทีไม่มีการส่งคา่ระหวา่งฟังกช์นั     2. ฟังกช์นัทีมีการส่งคา่ระหวา่งฟังกช์นั  
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PHP Functions (3) 
ฟังก์ชันทีไม่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน        ฟังกช์นัแบบนีผูใ้ชจ้ะตอ้งกาํหนดชือและขนัตอนการทาํงานของฟังกช์นัไวที้ตน้ของโปรแกรมก่อน หลงัจากนนัจึงจะสามารถเรียกใชง้านไดโ้ดยมีรูปแบบดงันี     Function Func_Name();     { Instructions; } Func_Name();  // เรียกใชง้าน 

46 

 ตัวอย่าง  การสร้างฟังก์ชันทไีม่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน  
<?php Function Welcome() {       echo"ยนิดีตอ้นรับสู่เวบ็ไซตข์องเรา"."<br>"; } Welcome();  // เรียกใชง้าน ?>              

47 

PHP Functions (4) 
ฟังก์ชันทมีกีารส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน        ฟังกช์นัในลกัษณะนีจะเป็นการส่งค่าเพอืไปคาํนวณจนไดผ้ลลพัธ์แลว้จะส่งค่ากลบัออกมา ภายในฟังกช์นัจะเป็นการใชโ้ครงสร้าง, ตวัแปร , ค่าคงที, โอเปอเรเตอร์ และอืนๆ เมือกาํหนดฟังกช์นัเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนนัก็สามารถใชง้านไดด้ว้ยการส่งคา่เขา้ไป โดยรูปแบบจะเป็นดงันี   Function Func_Name(parameter);   {    return [Instructions];   }  Func_Name(parameter_value);  

48 

ตัวอย่าง  การสร้างฟังก์ชันทมีีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน  <?php Function Dec_to_Bin($dec)  //แปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 {      return DecBin($dec);  //ใชฟั้งกช์นัทางคณิตศาสตร์เขา้มาช่วย }  Function Bin_to_Dec($bin)  //แปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 {     return BinDec($bin);  //ใชฟั้งกช์นัทางคณิตศาสตร์เขา้มาช่วย }    echo"เลข 2638961มีค่า = ".Dec_to_Bin(2638961)." ในเลขฐาน 2<br>";   $Diaw = Dec_to_Bin(2638961);   //นาํค่าทไีดจ้ากฟังกช์นัแรกมาเก็บในตวัแปร แลว้คาํนวณกลบั   echo"เลข ".$Diaw." มีค่า = ".Bin_to_Dec($Diaw)." ในเลขฐาน 10<br>"; ?>  
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String Functions (1) 
  addslahes() จะทาํการเพมิเครืองหมาย \ (Back Slashes) ให้กบั String ทมีีสัญลกัษณ์ ('), ("), (\)  
  chr() เป็นฟังกช์นัในการแปลงค่าตวัเลข ASCII กลบัมาเป็นตวัอกัษร  
  echo() ใชใ้นการแสดงขอ้ความ สามารถแสดงไดห้ลายบรรทดั และสามารถใชร้หัสคอบคุม String            ไดด้ว้ย  
  explode() ใชใ้นการแบ่ง String โดยตอ้งกาํหนดอกัขระทีใชแ้บ่ง เมือแบ่งเสร็จแลว้ค่า String ทถูีก          แบ่งยอ่ยจะเก็บอยูใ่นตวัแปรอาเรย ์ 
  htmlspecialchars() ใชใ้นกรณีทีตอ้งการแสดงแทก็ HTML บน Browser  
  print() ใชใ้นการแสดงขอ้ความคลา้ยกบัคาํสงั echo()  
  sprintf() ใชใ้นการแสดงขอ้ความแต่สามารถกาํหนดรูปแบบได ้
  strlen() ใชใ้นการคาํนวนอกัขระทงัหมดใน String  

50 

  strpos() ใชใ้นการหาตาํแหน่งของ String โดยทตีาํแหน่งแรกคือ 0 
  strrev() ใชใ้นการสลบัตาํแหน่ง String จากหลงัมาหนา้  
  strstr() ใชใ้นการคน้หาคาํใน String  
  strtolower() ใชใ้นการเปลียน String ให้เป็นตวัพิมพเ์ล็กทงัหมด 
  strtoupper() ใชใ้นการเปลียน String ให้เป็นตวัพิมพใ์หญ่ทงัหมด 
  str_replace() ใชใ้นการคน้หาและแทนที String  
  trim() ใชใ้นการตดัช่องวา่งทงัหนา้และหลงั String  
  ucfirst() ใชใ้นการเปลียนตวัอกัษรตวัแรกให้เป็นตวัพิมพใ์หญ่ 
  ucwords() ใชใ้นการเปลียนตวัอกัษรตวัแรกของทุกคาํให้เป็นตวัพิมพใ์หญ่ 

String Functions (2) 

51 

Mail Functions   เป็นฟังกช์นัทีใชใ้นการติดต่อกบัระบบ Mail ซึงมีรูปแบบในการใช ้งานทีดงัตวัอยา่งต่อไปนี  
 <?   $Address = "aspthai@aspthai.net";   $Subject = "Test PHP Mail Function";   $Message = "I Love You";   $From = "diaw@aspthai.net";    mail($Address,"$Message","From : $From");   echo "Send Mail SuccessFully";  ?>  

52 

Data Files functions (แฟ้มขอ้มูล Text Files) (1)  
  fopen() ใชใ้นการเปิดแฟ้มขอ้มูลและสร้างแฟ้มขอ้มูล ซึงมีโหลดในการทาํงานดงันี    r      เปิดแฟ้มขอ้มูลสาํหรับการอ่านขอ้มูล   r+    เปิดแฟ้มขอ้มูลสาํหรับการอ่านขอ้มูล / บนัทึกขอ้มูล   w    สร้างแฟ้มขอ้มูลสาํหรับบนัทึกขอ้มูล   w+  สร้างแฟ้มขอ้มูลสาํหรับอ่าน / บนัทึกขอ้มูล   a     ใชส้าํหรับบนัทึกขอ้มูลต่อจากแฟ้มขอ้มูลเดิม   a+    ใชต่้อหรือสร้างขอ้มูลเพมิเขา้ไปในแฟ้มขอ้มูลเดิม  
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Data Files functions (แฟ้มขอ้มูล Text Files) (2) 
  fclose() ใชใ้นการปิดแฟ้มขอ้มูล 
  fputs() ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ตรงตวัชีตาํแหน่งของขอ้มูล 
  fgets() ใชใ้นการอ่านขอ้มูล ตรงตวัชีตาํแหน่งของขอ้มูล 
  feof() ใชใ้นการตรวจสอบแฟ้มขอ้มูล โดยในการตรวจสอบนนั ถา้ยงัไม่จบแฟ้มขอ้มูล ฟังก์ชนันีจะคืนค่าเป็น 0 แต่ถา้จบแฟ้มขอ้มูลไปแลว้ ฟังกช์นันีจะคืนค่าทไีม่ใช่ 0 ออกมา 

54 

Mathematical Functions (1) 
  sin() หาค่า Sie ทางตรีโกณมิติของมมุทีตอ้งการ  
  cos() หาค่า Cosine ทางตรีโกณมิติของมมุทีตอ้งการ  
  tan() หาค่า Tangent ทางตรีโกณมิติของมุมทีตอ้งการ  
  sqrt() หาค่ารากทีสองของค่าคงทีหรือตวัแปร (Square Root)  
  pow() หาค่ายกกาํลงัของคา่คงทีหรือตวัแปร  
  log() หาค่า log ฐาน n (Natural Logarithm) ของค่าคงทีหรือตวัแปร  
  log10() หาค่า log ฐาน 10 ของค่าคงทีหรือตวัแปร  
  max() หาค่าสูงสุด  

55 

Mathematical Functions (2) 
  min() หาค่าตาํสุด  
  bindec() ใชใ้นการเปลียนเลขฐาน 2 ใหเ้ป็นฐาน 10  
  octdec() ใชใ้นการเปลียนเลขฐาน 8 ใหเ้ป็นฐาน 10  
  hexdec() ใชใ้นการเปลียนเลขฐาน 16 ใหเ้ป็นฐาน 10  
  decbin() ใชใ้นการเปลียนเลขฐาน 10 ใหเ้ป็นฐาน 2  
  decoct() ใชใ้นการเปลียนเลขฐาน 10 ใหเ้ป็นฐาน 8  
  dechex() ใชใ้นการเปลียนเลขฐาน 10 ใหเ้ป็นฐาน 16  
  number_format() ใชใ้นการกาํหนดรูปแบบการแสดงผลของตวัเลข  

56 

PHP Forms (1) 
  ในการออกแบบฟอร์มรับขอ้มูลผา่นทางหนา้เวบ็เพจนนั  จะใชภ้าษา HTML เขา้มา เป็นตวัช่วยในการทาํตรงจุดนี โดยฟอร์มทีถูกสร้างขึนมาจะทาํการส่งค่าขอ้มูลทีผูใ้ชก้รอก ขอ้มูล ไปประมวลผลยงัไฟล ์php ทีอา้งอิงไวที้เครืองบริการ หรือ Web Server  โดยทีการเขียน HTML Fome การอา้งอิงชือไฟล ์และการกาํหนดวิธีการส่งขอ้มูล มี รูปแบบดงันี  <form method=“วิธีการส่งขอ้มูล” action=“ชือไฟล”์>             .............             .............แทก็ HTML Code ในการสร้างฟอร์ม       .............  </form> 
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PHP Forms (2) 
  การสร้างฟอร์มจะเริมการเปิดและปิดแทก็<form>...</form> โดย ค่าต่างๆ ทีอยูภ่ายในแท็ก <form> เรียกวา่ Attribute action      ใชใ้นการกาํหนดชือไฟล ์php ทีเราจะส่งขอ้มูลจากฟอร์มประมวลผล Method        ใชก้าํหนดรูปแบบในการส่งขอ้มลูไปยงั Web Server แบบ GET กบั POST       GET เป็นการส่งขอ้มูลใหก้บั php ไปพร้อมกบั URL เช่น     test.php?User=Kitisak โดยทีชุดของสตริงต่อทา้ย URL จะ    ถูกเกบ็ไวที้ตวัแปร $QUERY_STRING     POST เป็นการส่งขอ้มูลใหก้บั php ไปทีละบรรทดั  

58 

PHP Forms (3) 
 การสร้างช่องรับขอ้มูล  (Text Box)  Textbox เป็นการแสดงช่องสาํหรับใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข  สามารถสร้าง Textbox โดย การเขียนโคด้ HTML ไดด้งันี   รูปแบบ  <input type =“text” name =“ชืออา้งอิง” size =“ขนาดความยาว”> 

         ขอ้มูลทีป้อนจะเห็นตามนนั 

59 

PHP Forms (4) 
  การสร้างช่องรับรหสัผา่น (Parssword Box) 
 Parssword Box เป็นการแสดงช่องสาํหรับใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข แต่เวลากรอกขอ้มูลลงในช่องแสดงจะเป็น * แทน สามารถสร้าง Parssword Box โดยการเขียนโคด้ HTML ไดด้งันี  รูปแบบ       <input type = “Parssword” name =“ชืออา้งอิง” size =“ขนาดความยาว”> 
     ขอ้มูลทีป้อนจะถูกแทนดว้ยเครืองหมาย * 

60 

PHP Forms (5) 
  การสร้างช่องรับขอ้มูลขนาดใหญ่ (Text Area) 
  Text Area เป็นการแสดงช่องสาํหรับใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขเช่นเดียวกบั Text Box แต่ Text  
Area จะสามารถกรอกขอ้ความไดเ้ป็นจาํนวนมาก สามารถสร้าง  
Text Area ไดโ้ดยการเขียนโคด้ HTML ดงันี  รูปแบบ <textarea name = “ชืออา้งอิง” rows = “จาํนวนแถว” cols=“จาํนวนคอลมัน”์></textarea>     เหมาะสาํหรับการป้อนขอ้มูลทีมีขนาดมากๆ เช่น รายละเอียด ความคิดเห็น 
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PHP Forms (6) 
  การสร้างปุ่มส่งขอ้มูล (Submit Button) 
 ปุ่ ม Submit ใชส้าํหรับกดเพอืส่งขอ้มูลในแบบฟอร์มไปยงั URL ทีปรากฏในแอท็ทริบิวต ์action ของ FORM สามารถสร้างปุ่ม 

Submit ไดโ้ดยการเขียนโคด้ HTML ดงันี  รูปแบบ    <input type = “Submit” value = “ขอ้ความแสดงบนปุ่ ม”> 
 
   

62 

PHP Forms (7) 
  การสร้างยกเลิกขอ้มูล (Reset Button) 
 ปุ่ ม Reset ใชส้าํหรับคืนค่าของขอ้มูลทีอยูทุ่ก element ใน ฟอร์มใหเ้ป็นค่าเริมตน้ สามารถสร้างปุ่ม Reset ไดโ้ดยการเขียนโคด้  
HTML ดงันี  รูปแบบ    <input type = “Reset” value = “ขอ้ความแสดงบนปุ่ ม”> 

63 

PHP Forms (8) 
  การสร้างตวัเลือกรายการ (List Box) 
  List Box เป็นตวัเลือกทอีนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ลือกเพียงรายการใดรายการหนึงจากหลายรายการเหล่านนั โดยจะปรากฏเป็น List รายการให้เลือกเมือ Click mouse ทแีถบเมนูดา้นขา้ง  รูปแบบ    กรณีเลือกไดร้ายการเดียว  <selete name = “= ชืออา้งอิง”>     <input value = “ค่าทตีอ้งการจดัเกบ็”>ขอ้ความทตีอ้งการแสดง</option>  </select> 

64 

PHP Forms (9) รูปแบบ    กรณีเลือกไดห้ลายรายการเดียว (โดยการกดปุ่ม <Ctrl> หรือ <Shift> คา้งไวแ้ลว้ Click mouse เลือก)    <select name = “ชืออา้งอิง[ ]” multiple>    <option>ขอ้ความทีตอ้งการแสดง  </select> 
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PHP Forms (10) 
  การสร้างรายการเลือกทางใดทางหนึง (Radio Box) 
   Radio Box เป็นตวัเลือกทีใหผู้ใ้ชเ้ลือกเพียงขอ้ใดขอ้หนึงจากหลาย รายการเหล่านนั  เมือเลือกรายการใดรายการหนึงแลว้จะไม่สามารถยกเลิกรายการได ้ แต่สามารถยา้ยไปเลือกรายการอืนในกลุ่มเดียวกนัได ้ สามารถสร้าง Radio Box  ไดโ้ดยการเขียนโคด้ HTML ดงันี  รูปแบบ <input type = “radio” name = “ชืออา้งอิง” value = “ค่าทีตอ้งการจดัเกบ็”>ขอ้ความแสดง 

66 

PHP Forms (11) 
  การสร้างรายการเลือกแบบ Check Box 
  Check Box เป็นการเลือกรายการจากกลุ่มรายการเช่นเดียวกบั  
Radio Button แต่ Check Box สามารถเลือกไดห้ลายรายการ  สามารถสร้าง Check Box โดยการเขียนโคด้ HTML ดงันี  รูปแบบ <input type = “checkbox” name = “ชืออา้งอิง” value = “ค่าทีตอ้งการจดัเก็บ”>ขอ้ความแสดง  

67 

Cookies (1) 
  Cookies คือ ขอ้มูลขนาดเลก็ทีสริปตส์ามารถเก็บไวบ้นเครืองฝังไคลเอน็ทไ์ด ้ ประโยชน์ของการใชง้าน  Cookies คือใชเ้กบ็ขอ้มูลเกียวกบัผูใ้ช ้โดยเมอืผูใ้ชก้ลบัมา ใชง้านเวบ็เพจหนา้นนัอีกครัง เวบ็เพจนนัจะสามารถระบุถึงผูใ้ชแ้ละจดัเตรียมเพจที เหมาะสมกบัการใชง้านใหอ้ตัโนมตัิ สามารถติดตงั Cookies บนเครืองผูใ้ชโ้ดยการ ส่ง HTTP เฮดเดอร์ทบีรรจุขอ้มูลทีอยูใ่นรูปแบบดงันี  Set – Cookies: NAME =VALUE;[expires = DATE;][path = PATH ;][domain = DOMAIN_NAME;][secure]  

68 

Cookies (2) การติดตงั Cookies จาก PHP    PHP มีคาํสงัในการเรียกใช ้Cookies ดงันี 
  ฟังกช์นั setcookie ( )   เป็นฟังกช์นัสาํหรับกาํหนดค่าของ Cookies ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ใน ฟังกช์นั setcookie ( ) นนั จะมีความหมายเดียวกนักบัการ Set –Cookies ใน  HTTP เฮดเดอร์ รูปแบบ     Int setcookie (string name [,string value [, int expire [, string path [, string domain [, int secure]]]]]) 
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ตวัอยา่ง การใชฟั้งกช์นั setcookie ( ) 
1. <? 
2.     setcookie (“ck”, “Hello, My Cookie!”,time()+3600, “/work/”); 
3.    echo $HTTP+COOKIE_VARS[“ck”]; 
4. ?> 

70 

Cookies (3) 
  ฟังกช์นั session_set_cookie_params ( ) 
 ฟังกช์นันีจะทาํการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให ้cookie ดว้ย  
session  รูปแบบ void session_set_cookie_params (int lifetime [, string path [, string domin]]) 

71 

Cookies (4) 
  ฟังกช์นั session_get_cookie_params ( )  เป็นฟังกช์นัทรัีบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จาก cookie ดว้ย session โดยจะส่งค่ากลบัมาเป็น array ทเีก็บค่า lifetime, path และ domain  รูปแบบ  array session_get_cookie_params (void) 

72 

การเก็บ Session ID 
  โดยทวัไปแลว้ PHP จะใช ้Session เพอืเรียกใชง้าน cookie อีกที ซึง cookie  นีสามารถเก็บค่า session ID ไดด้ว้ย ส่วนอีกวิธีหนึงทีใชใ้นการเก็บ session ID  คือ การรวม session ID เขา้กบั URL วิธีนี Session ID จะถูกฝังเขา้กบั link และ ส่งไปพร้อมกนั โดยท ีsession ID จะถูกเก็บเป็นตวัแปรค่าคงทชืีอ SID การส่ง วิธีนีสามารถเพิมเขา้ไปในส่วนทา้ยของ link ซึงจะคลา้ยกบัวิธีการ GET  พารามิเตอร์ เช่น    <A HREF = “link.php?<? = SID?>”>  
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PHP Session   Session ใน PHP จะทาํงานดว้ย Session ID ซึงไดม้าจากการสุ่มตวัเลข Session ID ถูกสร้างขึนโดย PHP และเก็บไวบ้นเครืองของผูใ้ช้ตามอาย ุSession ซึงสามารถส่งไปกบั URL ไดเ้ลย Session id จะทาํหนา้ทีคลา้ยกบัคียที์อนุญาตใหใ้ชไ้ดก้บัตวัแปรเฉพาะเท่านนั ตวัแปรดงักล่าว คือ ตวัแปร Session รายละเอียดของตวัแปรเหล่านี จะเก็บไว้ทเีซิร์ฟเวอร์ ส่วน Session ID เป็นขอ้มูลเดียวทีปรากฏบนฝังไคลเอนตใ์นช่วงเวลาทผีูใ้ชติ้ดต่อไปยงั Session ID จะปรากฏผา่นทาง URL ซึงช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงตวัแปร Session ทเีก็บบนเซิร์ฟเวอร์ สาํหรับ Session นนัๆได ้โดยทวัไปแลว้ตวัแปร Session จะเก็บใน Flat file บนเซิร์ฟเวอร์   
74 

การสร้างและการจดัการ Session 
มี 4 ขนัตอน ดงันี  
1. การเริมตน้ Session 
2. การกาํหนดตวัแปร Session 
3. การใชต้วัแปร Session 
4. การยกเลิกตวัแปร และการทาํลาย Session 

75 

การเริมตน้ Session 
  ก่อนทจีะใชฟั้งกช์นัการทาํงานของ Session นนั จะตอ้งเรียกใช ้ฟังกช์นัสาํหรับเริมตน้ Session ก่อน   การเริมตน้ Session ดว้ย Session_start()     ใชส้าํหรับการเริมตน้ session โดยจะตรวจสอบว่ามี Session ID อยู ่แลว้หรือไม่ ถา้มีอยูแ่ลว้จะโหลดตวัแปร Session ทสีามารถใชง้านได ้ รูปแบบ ดงันี   

session_start()  
76 

การกาํหนดตวัแปร Session 
  การกาํหนดตวัแปร Session สามารถทาํไดโ้ดยใชฟั้งกช์นั Session_register() ซึงจะทาํใหส้คริปตอ์นืๆสามารถใชก้บัตวัแปร Session ตวัเดียวกนันีได ้  ฟังกช์นั Session_register() มีรูปแบบ ดงันี  

Session_register(“name”) 
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การกาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปร Session 
  หลงัจากลงทะเบียนตวัแปร Session โดยใชฟั้งกช์นั Session_register() สามารถกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปรนนัได ้โดยมีรูปแบบการใชง้าน ดงันี     ** Session’s name หมายถึง ชือของตวัแปร Session ทจีะกาํหนด สามารถกาํหนดไดห้ลายตวั   Session’s value หมายถึง ค่าของ Session ทตีอ้งการกาํหนดให้กบัตวัแปร  

$_session[“Session’s name”] = “Session’s value” 

78 

ตวัอยา่ง  การกาํหนดค่าใหก้บัตวัแปร Session 
1. <?php 
2.      session_start(); 
3.      $_session [“count”]=“50”; 
4.      echo “คุณเขา้ชมเวบ็เพจหนา้นีเป็นจาํนวน “.”“.$count.” “.” ครัง”; 
5. ?> 

79 

การใชต้วัแปร Session 
 การเรียกใชต้วัแปร Session สามารถทาํได ้2 วิธี คือ  1. การเรียกใชต้วัแปรแบบวิธีเดียวกบัการเขา้ถึงตวัแปรทวัไป โดยวิธีนีสามารถเขา้ไปกาํหนดในไฟล ์php.ini ทีค่า register_globals ใหเ้ป็น on  2. การเรียกใชต้วัแปรผา่นทาง associative array $HTTP_SESSION_VARS เช่น     ตวัแปร Session นีไม่สามารถถูกเขียนคา่ทบัดว้ยขอ้มูล GET หรือ POST ซึง นบัเป็นคุณสมบติัทีดีในการรักษาความปลอดภยั 

$HTTP_SESSION_VARS[“var”]; 

80 

การตรวจสอบตวัแปร Session 
  เนืองจากตวัแปรทวัไปสามารถสร้างโดยผูใ้ชผ้า่นทางวิธี GET หรือ POST ได ้ดงันนั จึงไม่สมควรทีจะตรวจสอบตวัแปร Session ดว้ยฟังกช์นั isset() sหรือ emply() แต่ควรใชฟั้งกช์นั session_is_registered() ในการตรวจสอบตวัแปร session แทน  ฟังกช์นัตรวจสอบตวัแปร                          โดยที  name หมายถึง ชือตวัแปร session ทีตอ้งการคน้หา  

bool session_is_registered(string name) 
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ตวัอยา่ง การตรวจสอบตวัแปร Session 
 <?  
     Session_register (“count”); 
     if(session_is_registered(“count”)){ 
          echo “ตวัแปร session count ถูกสร้างแลว้ <br>”; 
          echo “คุณเขา้ชมเวบ็เพจหนา้นีเป็นจาํนวน”.$count++. 

“ครัง”; 
       } 
       else 
             echo “ไม่พบตวัแปร session count”; 
       ?> 82 

การยกเลิกตวัแปร และการทาํลายตวัแปร Session 
ฟังกช์นั Session_unregister()  เมือสร้างตวัแปร Session แลว้หากไม่ตอ้งการตวัแปรนนัอีก สามารถยกเลิกดว้ยฟังกช์นั                     โดยที name หมายถึง ชือของตวัแปร Session  เมือตอ้งการจะปิด Session ควรจะทาํการยกเลิกตวัแปร Session ทุกตวัก่อน แลว้จึงปิด Session ดว้ยฟังกช์นั Session_destroy() 

 
session_unregister(name)  

83 

การยกเลิกตวัแปร และการทาํลายตวัแปร Session 
ฟังกช์นั Session_destroy() 
 
  ฟังกช์นัสาํหรับปิดการเชือมต่อ Session  
             โดย void  หมายถึง ชือของตวัแปร Session  

 
Session_destroy(void);  

84 

Class และObject ของ PHP      Class หรือ Object เป็นโครงสร้างของโปรแกรมทีรวบรวมขอ้มลู และฟังกช์นัไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นหมวดหมู ่โดยในแต่ละ Class นนัจะมี ขอ้มูลและ Method สาํหรับจดัการโครงสร้างขอ้มลูนนัๆ  โครงสร้าง Class    การสร้าง Class คือการสร้างโครงร่างของขอ้มูลและฟังกช์นัทีเกียวขอ้งเท่านนัเมือตอ้งการใชง้าน ผูใ้ชจ้ะตอ้งสร้างตวัแปรและกาํหนดใหเ้ป็นขอ้มลูประเภท Class ทีกาํหนด โครงสร้างของ Class จะประกอบดว้ย ขอ้มูล Method ต่างๆ และจะมี Method พิเศษอนัหนึงซึงจะเป็น Construction ทีจะถูกเรียกเมือมีการสร้าง Class ทงันีฟังกช์นัทีเป็น Construction จะตอ้งมีชือเดียวกนักบั Class เสมอ  
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ตวัอยา่งการสร้าง Class  
 <? class Queue {             var $lists; // the list for queue             var $max; // the max of queue             var $curr; // the max of queue              function Queue($maxlist = 100) {             // Construction                          $max=$maxlist;                                      $curr=0;                          }               function enQueue($data) {             // enQueue Method                         if ($curr==$maxlist)                                     return -1 ; // Queue is full                         else {                                     $lists[$curr++] = $data;                         }               }              function deQueue($data) {             // deQueueMethod                         if ($curr==0)                                     return -1 ; // Queue is empty                         else {                                     $data = $lists[$curr--];                         }                          return $data;              }   }   $queue1 = new Queue(10); $queue2 = new Queue();  $queue1->enQueue("data1"); $queue2->enQueue("data2"); ?>   86 

การสร้าง Class ใหม่จาก Class เดิม    นอกจากนีเรายงัสามารถทีจะสร้าง class ใหม่ทีมีพืนฐานมาจาก Class เดิมทีมีอยูไ่ดอี้กดว้ย ซึงเราเรียกการทาํงานในลกัษณะนีวา่ การ Derive Class ซึงการเรียกใชจ้ะเขียนในทาํนองเดียวกนักบัการ Extend Class ของ Java ดงัตวัอยา่งแสดงการสร้าง Queue แบบใหม่ทีสามารถจะดูจาํนวนทีวา่งทีเหลือใน Queue ได ้ทงันีการอา้งอิงถึง Class ทีกาํลงัทาํงานดว้ยเราจะใชต้วัแปรชือ $this เสมอ 

87 

ตวัอยา่ง <? class Ext_Queue extends Queue{             function Ext_Queue($maxlist = 100) {             // Construction                          $this->Queue($maxlist);                          }               function RemainQueue() {             // enQueue Method                         return max-curr;               }  }   $queue1 = new Ext_Queue(10);  echo $queue1->RemainQueue();  ?>     **ทงันีขอ้ควรระวงัคือ Class ที Derived มาใหม่นีจะไม่มีการเรียก Constructor ของ Class ทีเป็นตน้แบบมาดว้ย  
88 

การใช ้PHP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
 สร้างฐานขอ้มูลโดยใช ้DBMS ต่างๆ เช่น Access และ

SQL server 
 กาํหนด Data Source Name ใน ODBC ทจีะใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูลนนั 
 ใช ้ADO Data Component ในการติดต่อกบั Data 

Source Name 
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การเขา้ถึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ PHP 
Application DBMS ODBC SQL SQL 

Data Data 

90 

การใช ้PHP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
   การใช ้PHP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล มี 2 ส่วน  1. โดยส่วนแรกใช ้SQL server ซึง SQL server จะสนบัสนุนผูใ้ช ้UNIX และ Windows 2. จะเป็นการติดต่อโดยใช ้ODBC  ซึงการใช ้ODBC จะจาํกดัอยูเ่ฉพาะผูใ้ชง้าน Windows เท่านนั 

91 

การเพิมขอ้มูลเขา้สู่ตาราง  รูปแบบ   INSERT INTO<ชือตาราง>(field1,field2)VALUES(data1,data2) การเรียกดูขอ้มูลจากตาราง  รูปแบบ    SELECT<field>     FROM<ชือ>  

คาํสงัภาษา SQL ทีจาํเป็นตอ้งใช(้1) 

92 

คาํสงัภาษา SQL ทีจาํเป็นตอ้งใช ้(2) 
การปรับขอ้มูลในตาราง  รูปแบบ    UPDATE<ชือตาราง>     SET<field>=<ขอ้มูล>     WHERE<เงือนไข> 
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คาํสงัภาษา SQL ทีจาํเป็นตอ้งใช(้3)  การเปิดการติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL 
  การสร้าง Connection ในการเปิดการติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL เราจะใชฟั้งกช์นั mysql-connect() โดยตอ้งระบุค่าอากิวเมนต ์3 ตวั คือ “ชือ Host” , “ชือผูใ้ช”้ , “รหสัผา่น”  

94 

คาํสงัภาษา SQL ทีจาํเป็นตอ้งใช(้4) 
 การเลือกฐานขอ้มูลมาใชง้าน (Select Database)   หลงัจากสร้าง Connection ไดแ้ลว้ เราตอ้งเลือกฐานขอ้มูลทีจะทาํงานดว้ย โดยการเรียกใชง้านฟังกช์นั  mysql-select-db()  ซึงตอ้งระบุอากิวเมนต ์2 ตวั คือ “ชือฐานขอ้มูล” , “Connection ทไีดส้ร้างไว”้ 

95 

คาํสงัภาษา SQL ทีจาํเป็นตอ้งใช(้5) 
 การปิดการติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL   การยกเลิกหรือการปิด Connection ทติีดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL เราจะใชฟั้งกช์นั mysql-close() โดยระบุค่าอากิวเมนต ์1 ตวั คือ “Connection” ทตีอ้งการติดต่อ 

96 

ติดต่อฐานข้อมูล Access ด้วย ODBC    การทีเราจะเขียน php ติดต่อกบัฐานขอ้มูล Microsoft Access เราจะตอ้งติดต่อผา่น ODBC ซึงเป็น Driver ของการเชือมต่อฐานขอ้มูล ซึงการติดต่อผา่น ODBC จะตอ้งมีการ Set ชือ DSN เพอืเป็นชืออา้งอิงในการติดต่อกบัฐานขอ้มูลนนั ๆ  
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ฟังก์ชันทใีช้ติดต่อฐานข้อมูล Access ด้วย ODBC (1) 
   ฟังก์ชัน   ความหมาย    odbc_close()   ปิดการเชือมต่อกบัฐานขอ้มูล    odbc_close_all()  ปิดการเชือม ODBC แน่นอน    odbc_commit()   สงัทาํคาํสงักบั ODBC    odbc_connect()   เชือมต่อกบัฐานขอ้มูล หรือ datasource   odbc_do()   เตรียมและเอก็ซิคิวส์คาํสงั SQL    odbc_exec()   เตรียมและเอก็ซิคิวส์คาํสงั SQL      odbc_execute()   เอก็ซิคิวส์คาํสงัทีเตรียมไวแ้ลว้  

98 

ฟังก์ชันทใีช้ติดต่อฐานข้อมูล Access ด้วย ODBC(2)   ฟังก์ชัน   ความหมาย   odbc_fetch_into()  ดึงขอ้มูลครังละ 1 Reccord และเกบ็ขอ้มูลลง Array  odbc_fetch_row()   ดึงขอ้มูลครังละ 1 Reccord   odbc_filed_name()  แสดงชือฟิวส์   odbc_filed_type()  แสดงประเภทของฟิวส์   odbc_filed_len()  แสดงค่าขนาดของฟิวส์   odbc_num_files()  นบัจาํนวนฟิวส์   odbc_pconnect()  เปิดการเชือมฐานขอ้มูลทีมีอยู ่   

99 

ฟังก์ชันทใีช้ติดต่อฐานข้อมูล Access ด้วย ODBC(3)   ฟังก์ชัน    ความหมาย   odbc_perpare()  เตรียมคาํสงัสาํหรับการเอก็ซิคิวส์   odbc_num_rows()  หาจาํนวน Reccord ของขอ้มูล   odbc_result()  แสดงขอ้มูลอกมา   odbc_result_all()  แสดงขอ้มูลเป็นตารางของ Html   odbc_rollback()  ทาํคาํสงัอีกครัง   odbc_setoption()  ปรับแต่งการตงัค่า Odbc จะใหค่้า false ถา้เกิด                                           ขอ้ผดิพลาดนอกจากเป็นจริง  


