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Web Development with Laravel 7 (step by step) 
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บทที� 1 การเตรียมตัวและการตดิตั�ง Laravel ดว้ย Composer 

 

การตดิตั�งต้องเตรียมอะไรบ้าง 

 

เนื�องจากหนงัสอืเลม่นี �ไมใ่ช่หนงัสอืพื �นฐาน การเตรยีมตวัอยา่งแรกในการอา่นหนงัสอืเลม่นี �คือ เราจะตอ้งมีพื �นฐานภาษา PHP และ มี

ความรูเ้กี�ยวกบัการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Object Oriented Programming หรอื OOP มาก่อน เพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการ

เรยีนรู ้สาํหรบัคนที�ยงัไมม่ีพื �นฐานความรูด้งัที�กลา่วมา ผมวา่แนะนาํควรใหศ้กึษาก่อนครบั 

 

ในการติดตั�ง Laravel นั�น ก่อนเรยีนตอ้งเตรยีมตวัและติดตั�งโปรแกรมตา่งๆ ประกอบดว้ย 

1. XAMPP สาํหรบัจาํลองเครื�องเราใหเ้ป็น Web Server ประกอบดว้ย Apache, PHP, MySQL/MariaDB และ phpMyAdmin 

หรอืโปรแกรมจาํลอง Web Server อื�นๆ 

2. PHP จะตอ้งเป็นเวอรช์นั 7.2.5 ขึ �นไป เพราะฉะนั�นในขอ้ 1 จะตอ้งดดูว้ยวา่ใช่ XAMPP ที�มี PHP เวอรช์นั 7 หรอืไม ่

3. Visual Studio Code สาํหรบัใชเ้ขียนโคด้ หรอืจะใช ้IDE หรอื Editor ที�ถนดัก็ได ้ 

4. Composer สาํหรบัการจดัการกบั PHP Packages และ Library ตา่งๆ 

5. Node.js เวอรช์นั LTS สาํหรบัการจดัการกบัสว่นของ frontend 

 ขั�นตอนการตดิตั�งทั�งหมด สามารถเปิดดวูิดีโอไดท้ี� https://www.youtube.com/watch?v=6DH_aEaJ3X4 

 

Extensions ของ PHP ที�ควรเปิดไว้ 

 

บางครั�งระหวา่งตดิตั�ง Composer หรอื พฒันา Web Application อาจมี errors สาํหรบับางคาํสั�ง ก่อนติดตั�ง Laravel ควรไปตรวจสอบ 

หรอืเปิด extension ในไฟล ์php.ini ใหเ้รยีบรอ้ย คือ ใหเ้ปิดไฟล ์php.ini (C:\xampp\php\php.ini) คน้หา extensions แลว้เอาเครื�องหมาย; 

(เซมิโคลอ่น) ขา้งหนา้ออก เสรจ็แลว้บนัทกึไฟลแ์ลว้ Restart Apache สว่นรายการ extensions ที�ควรเปิด มีดงัตอ่ไปนี � 

extension=php_bz2.dll extension=php_curl.dll extension=php_mbstring.dll extension=php_fileinfo.dll 

extension=php_gd2.dll extension=php_openssl.dll extension=php_intl.dll extension=php_pdo_mysql.dll 

extension=php_mbstring.dll 
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 หมายเหตุ extension=php_openssl.dll ใหใ้ส ่เครื�องหมาย; (เซมิโคลอ่น) ไมต่อ้งเอาออกก็ได ้ปกติจะเปิดมาใหแ้ลว้ 

 

การตดิตั�ง Laravel ด้วย Composer 

การติดตั�ง Laravel นั�น วิธีที�ง่ายและสะดวก แนะนาํติดตั�งผา่น Composer โดยมีขั�นตอนการติดตั�ง ดงันี � 

1. เปิด Command Prompt แลว้พิมพ ์cd C:\xampp\htdocs เพื�อเขา้ไปโฟลเดอร ์htdocs 

 
 

2. พิมพค์าํสั�ง composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel7 "7.*.*" แลว้กด enter  

(laravel7 คือ ชื�อโฟลเดอรท์ี�เก็บโปรเจคของเรา สามารถตั�งชื�ออื�นได)้ 

 

3. รอสกัครูจ่นการติดตั�งเสรจ็เรยีบรอ้ย (โครงสรา้งโฟลเดอรข์อง Laravel หลงัติดตั�ง) 
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4. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code คลกิที�เมน ูFile -> Open Folder… จากนั�นเลอืกโฟลเดอรท์ี�เราไดต้ิดตั�งไว ้

 
5. เปิดไฟล ์.env เพื�อตรวจสอบความเรยีบรอ้ยอกีครั�ง (ไฟล ์.env เป็นไฟลส์าํหรบัตั�งคา่สภาพแวดลอ้มการทาํงานของ Laravel) 

 
 

Note: ไฟล ์.env หากใครเคยใช ้MySQL/MariaDB แลว้ สามารถกรอกรายละเอียดการตดิตอ่กบัขอ้มลูฐานขอ้มลู ไดต้ั�งแตบ่รรทดั

ที� 9 ถึงบรรทดัที� 14  
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6. ทดสอบ Laravel ผา่น Browser โดยพิมพ ์URL ดงันี � http://localhost/laravel7/public/ แคน่ี �ก็ตดิตั�ง Laravel เรยีบรอ้ย 

 
การตั�งค่าระบบของ Laravel 

 

หลงัจากการติดตั�งแลว้ เราควรทาํความรูจ้กักบัการตั�งคา่ตา่งๆของ Laravel กนัก่อน โดยใหเ้ปิดโฟลเดอร ์config การตั�งคา่สาํคญัๆ ไดแ้ก่ 

 app.php: เป็นรายละเอียดการตั�งคา่ภาพรวมของระบบเราทั�งหมด เช่น กาํหนดการเปิด-ปิด ของ Debug Mode, การกาํหนด 

timezone ใหก้บั Web Application เป็นตน้ แนน่อนเราอยูใ่นประเทศไทย ก็ควรกาํหนดเป็น 'timezone' => 'Asia/Bangkok'  

 auth.php: เป็นรายละเอยีดการตั�งคา่เกี�ยวกบัการลอ็กอิน การรบัรอง หรอืตรวจสอบผูใ้ช ้เช่น การกาํหนดตารางผูใ้ชใ้นฐานขอ้มลู, 

การตั�งคา่เกี�ยวกบัการ reset รหสัผา่น เป็นตน้ 

 cache.php: รายละเอียดการตั�งคา่ของ cache โดย Laravel รองรบัประเภท cache ไดห้ลายตวั  ไดแ้ก่ filesystem, database, 

mem-cached, redis เป็นตน้ โดยปกติ Laravel จะกาํหนดคา่ปรยิาย (default) เป็น filesystem 

 database.php: รายละเอียดการตั�งคา่เกี�ยวกบัฐานขอ้มลูตา่งๆ เชน่ กาํหนดการเชื�อมตอ่ใหก้บัฐานขอ้มลู เป็นตน้ หลงัจากที�เรา

ติดตั�ง Laravel แลว้ คา่การเชื�อมตอ่ default จะเป็น MySQL/MariaDB การตั�งคา่การเชื�อมตอ่แนะนาํใหก้าํหนดที�ไฟล ์.env ใน

สว่นของ DB_CONNECTION และอื�นๆ 

 filesystems.php: รายละเอียดการตั�งคา่และกาํหนดปลายทางของระบบไฟลใ์นโปรเจคของเรา เชน่ การจดัการกบัไฟลเ์มื�อเราอพั

โหลดไฟลต์า่งๆ เป็นตน้ โดยรองรบัทั�งแบบ local disk หรอืจะใช ้Amazon S3 ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั  

 mail.php: รายละเอียดการตั�งคา่การสาํหรบัการสง่อีเมลของระบบวา่เราจะใช ้driver รูปแบบไหน รองรบัไดห้ลากหลาย ไดแ้ก่ 

smtp, mail, sendmail, mailgun, mandrill,ses, sparkpost และ log 

  services.php: รายละเอียดการตั�งคา่และกาํหนดบรกิารของ third-party ตา่งๆ เช่น Stripe ใชเ้ป็น gateway สาํหรบัจ่ายเงิน

รา้นคา้ออนไลน,์ การสง่อเีมล ์เป็นตน้ 

 session.php: รายละเอยีดการตั�งคา่ระบบ Sessions ของ PHP โดยสามารถกาํหนดไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ file, cookie, database, 

apc,memcached, redis และ array 

 view.php: รายละเอียดการตั�งคา่ที�อยูห่รอื path สาํหรบั view ใน Laravel  

 


