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บทที 1 การเตรี ยมตัวและการติดตัง Laravel ด้ วย Composer
การติดตังต้ องเตรี ยมอะไรบ้ าง
เนืองจากหนังสือเล่มนีไม่ใช่หนังสือพืนฐาน การเตรี ยมตัวอย่างแรกในการอ่านหนังสือเล่มนีคือ เราจะต้ องมีพืนฐานภาษา PHP และ มี
ความรู้เกียวกับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Object Oriented Programming หรื อ OOP มาก่อน เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
เรี ยนรู้ สําหรับคนทียังไม่มีพืนฐานความรู้ดงั ทีกล่าวมา ผมว่าแนะนําควรให้ ศกึ ษาก่อนครับ
ในการติดตัง Laravel นัน ก่อนเรียนต้ องเตรี ยมตัวและติดตังโปรแกรมต่างๆ ประกอบด้ วย
1. XAMPP สําหรับจําลองเครื องเราให้ เป็ น Web Server ประกอบด้ วย Apache, PHP, MySQL/MariaDB และ phpMyAdmin
หรื อโปรแกรมจําลอง Web Server อืนๆ
2. PHP จะต้ องเป็ นเวอร์ ชนั 7 ขึนไป เพราะฉะนันในข้ อ 1 จะต้ องดูด้วยว่าใช่ XAMPP ทีมี PHP เวอร์ ชนั 7 หรื อไม่
3. Netbeans สําหรับใช้ เขียนโค้ ด หรื อจะใช้ IDE ทีถนัดก็ได้
4. Composer สําหรับการจัดการกับ PHP Packages และ Library ต่างๆ
ขันตอนการติดตังทังหมด สามารถเปิ ดดูวิดีโอได้ ที https://www.youtube.com/watch?v=6DH_aEaJ3X4

Extensions ของ PHP ทีควรเปิ ดไว้
บางครังระหว่างติดตัง Composer หรื อ พัฒนา Web Application อาจมี errors สําหรับบางคําสัง ก่อนติดตัง Laravel ควรไปตรวจสอบ
หรื อเปิ ด extension ในไฟล์ php.ini ให้ เรี ยบร้ อย คือ ให้ เปิ ดไฟล์ php.ini (C:\xampp\php\php.ini) ค้ นหา extensions แล้ วเอาเครืองหมาย;
(เซมิโคล่อน) ข้ างหน้ าออก เสร็ จแล้ วบันทึกไฟล์แล้ ว Restart Apache ส่วนรายการ extensions ทีควรเปิ ด มีดงั ต่อไปนี
extension=php_bz2.dll

extension=php_curl.dll

extension=php_mbstring.dll

extension=php_gd2.dll extension=php_openssl.dll
extension=php_mbstring.dll

extension=php_intl.dll

extension=php_fileinfo.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
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การติดตัง Laravel ด้ วย Composer
การติดตัง Laravel นัน วิธีทีง่ายและสะดวก แนะนําติดตังผ่าน Composer โดยมีขนตอนการติ
ั
ดตัง ดังนี
1. เปิ ด Command Prompt แล้ วพิมพ์ cd C:\xampp\htdocs เพือเข้ าไปโฟลเดอร์ htdocs

2. พิมพ์คําสัง composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel5 "5.5.*" แล้ วกด enter
(laravel5 คือ ชือโฟลเดอร์ ทีเก็บโปรเจคของเรา สามารถตังชืออืนได้ )
3. รอสักครู่จนการติดตังเสร็ จเรี ยบร้ อย (โครงสร้ างโฟลเดอร์ ของ Laravel หลังติดตัง)
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4. เปิ ดโปรแกรม Netbeans คลิกทีเมนู File -> Open Project… จากนันเลือกโฟลเดอร์ ทีเราได้ ติดตังไว้ (ในทีนีคือ laravel5)

5. เปิ ดไฟล์ .env เพือตรวจสอบความเรี ยบร้ อยอีกครัง (ไฟล์ .env เป็ นไฟล์สาํ หรับตังค่าสภาพแวดล้ อมการทํางานของ Laravel)

Note: ไฟล์ .env หากใครเคยใช้ MySQL/MariaDB แล้ ว สามารถกรอกรายละเอียดการติดต่อกับข้ อมูลฐานข้ อมูล ได้ ตงแต่
ั บรรทัด
ที 8 ถึงบรรทัดที 13
Note: สามารถดูวดิ ีโอการติดตังเพิมเติมได้ ที https://www.youtube.com/watch?v=XCbnaTH54xM
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6. ทดสอบ Laravel ผ่าน Browser โดยพิมพ์ URL ดังนี http://localhost/laravel5/public/ แค่นก็ี ตดิ ตัง Laravel เรี ยบร้ อย

การตังค่ าระบบของ Laravel
หลังจากการติดตังแล้ ว เราควรทําความรู้จกั กับการตังค่าต่างๆของ Laravel กันก่อน โดยให้ เปิ ดโฟลเดอร์ config การตังค่าสําคัญๆ ได้ แก่
 app.php: เป็ นรายละเอียดการตังค่าภาพรวมของระบบเราทังหมด เช่น กําหนดการเปิ ด-ปิ ด ของ Debug Mode, การกําหนด
timezone ให้ กบั Web Application เป็ นต้ น แน่นอนเราอยูใ่ นประเทศไทย ก็ควรกําหนดเป็ น 'timezone' => 'Asia/Bangkok'
 auth.php: เป็ นรายละเอียดการตังค่าเกียวกับการล็อกอิน การรับรอง หรื อตรวจสอบผู้ใช้ เช่น การกําหนดตารางผู้ใช้ ในการ
ฐานข้ อมูล, การตังค่าเกียวกับการ reset รหัสผ่าน เป็ นต้ น
 cache.php: รายละเอียดการตังค่าของ cache โดย Laravel รองรับประเภท cache ได้ หลายตัว ได้ แก่ filesystem, database,
mem-cached, redis เป็ นต้ น โดยปกติ Laravel จะกําหนดค่าปริยาย (default) เป็ น filesystem
 database.php: รายละเอียดการตังค่าเกียวกับฐานข้ อมูลต่างๆ เช่น กําหนดการเชือมต่อให้ กบั ฐานข้ อมูล เป็ นต้ น หลังจากทีเรา
ติดตัง Laravel แล้ ว ค่าการเชือมต่อ default จะเป็ น MySQL/MariaDB การตังค่าการเชือมต่อแนะนําให้ กําหนดทีไฟล์ .env ใน
ส่วนของ DB_CONNECTION
 filesystems.php: รายละเอียดการตังค่าและกําหนดปลายทางของระบบไฟล์ในโปรเจคของเรา เช่น การจัดการกับไฟล์เมือเราอัพ
โหลดไฟล์ตา่ งๆ เป็ นต้ น โดยรองรับทังแบบ local disk และ Amazon S3
 mail.php: รายละเอียดการตังค่าการสําหรับการส่งอีเมลของระบบว่าเราจะใช้ driver รูปแบบไหน รองรับได้ หลากหลาย ได้ แก่
smtp, mail, sendmail, mailgun, mandrill,ses, sparkpost และ log


services.php: รายละเอียดการตังค่าและกําหนดบริ การของ third-party ต่างๆ เช่น Stripe ใช้ เป็ น gateway สําหรับจ่ายเงิน
ร้ านค้ าออนไลน์, การส่งอีเมล์ เป็ นต้ น

 session.php: รายละเอียดการตังค่าระบบ Sessions ของ PHP โดยสามารถกําหนดได้ หลายแบบ ได้ แก่ file, cookie, database,
apc,memcached, redis และ array
 view.php: รายละเอียดการตังค่าทีอยูห่ รื อ path สําหรับ view ใน Laravel
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Note: การตังค่าไฟล์ทกุ ไฟล์ในโฟลเดอร์ config นัน หากบรรทัดใดมีคาํ ว่า env อยูน่ นแปลว่
ั
า เราควรกําหนดค่าพวกนีที
ไฟล์ .env

การตังค่ า timezone
สิงแรกทีควรทําหลังการติดตังอันต่อมาคือ การตังค่าวันทีและเวลาให้ ถกู ต้ องกับ timezone ของประเทศไทย มีขนตอนดั
ั
งนี
1. เปิ ดไฟล์ config/app.php แล้ วแก้ ไขค่า timezone จาก UTC เป็ น Asia/Bangkok

2. จากนันให้ ทดสอบเขียนโค้ ดเพือแสดงวันทีและเวลาว่าถูกต้ องหรื อไม่ โดยให้ เปิ ดไฟล์ resources/views/welcome.blade.php
แล้ วเขียนโค้ ดเพือแสดงวันทีและเวลาปั จจุบนั เสร็ จแล้ วบันทึกไฟล์ แล้ วลองรันดูวา่ วันทีและเวลาถูกต้ องหรื อไม่

