
 

 

 

บทที่ 10 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชนั 
 

 การเชื่อมตอระหวางบราวเซอรและเว็บเซิรฟเวอรนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อบราวเซอรสงการรองขอ 

(Request) ออกไป และเมื่อเว็บเซิรฟเวอรสงขอมูลผลลัพธกลับมาครบทั้งหมดแลว การเชื่อมตอก็จะสิ้นสุด

ลง จะสงผลใหขอมูลตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นภายในเว็บเพจที่เรียกใชในขณะนั้นถูกทําลายลงไปดวย แตถา

ขอมูลที่ถูกสรางขึ้นในเว็บเพจนี้ และมีความจําเปนตองนําไปใชในเว็บเพจอื่นๆ ดวย ทําอยางไรจึงจะเก็บ

รักษาขอมูลนั้นเอาไวได ดังนั้นในบทนี้จะมาศึกษาถึงวิธีการที่จะจัดเก็บขอมูลเพื่อใหสามารถนําไปใชงาน

ระหวางเว็บเพจ ที่จะกลาวถึงในบทนี้ คือ การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกีแ้ละเซสชัน 
 

10.1 เฮดเดอร 

 เฮดเดอร (Header) คือ ขอมูลบางอยางที่ใชในการสื่อสารกันระหวางเว็บเซิรฟเวอร และ

บราวเซอร เฮดเดอรอาจจะเปนขอมูลที่สงมาจากเว็บเซิรฟเวอรไปยังบราวเซอร หรือสงจากบราวเซอรไป

ยังเว็บเซิรฟเวอรก็ได โดยวัตถุประสงคของการสงเฮดเดอรนั้นมีหลายลักษณะ การกําหนดเฮดเดอรจะใช

ฟงกชนั header ( ) มีรูปแบบดังนี ้

 รูปแบบ 

 void header ( string $string [, bool $replace = true [, int $http_response_code ]] ) 

 เมื่อ $string หมายถึง ชื่อเฮดเดอร มีหลายลักษณะขึ้นอยูกับวาจะสงขอมูลอะไรไปยัง

บราวเซอร 

  $replace หมายถึง การแทนที ่คาโดยปริยายคือ true 

  $http_response_code หมายถึง ลักษณะการตอบสนอง จะตองกําหนดใหอยูในสตริง

เดียวกันกับชื่อเฮดเดอร 

 ตัวอยางที่ 10.1 การยายหนาเว็บเพจ (Webpage Redirect) ไปยัง URL อื่น ๆ 

1 <?php 

2  header ('Location: http://www.freebsd.sru.ac.th/'); 

3 ?> 

 จากตัวอยางที่ 10.1 การยายหนาเว็บเพจ (Webpage Redirect) ไปยัง URL อื่น ๆ โดยใช

ฟงกชัน header ( ) โดยพารามิเตอรที่ระบุภายในฟงกชัน คือ URL ที่ตองการยายหรือไปทํางานตอ 
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 ตัวอยางที่ 10.2 การยายหนาเว็บเพจแบบ 

1 <?php 

2  header ('Refresh: 10; url=http://

3 ?> 

 จากตัวอยางที่ 10.2 เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน 

แบบกําหนดพารามิเตอร refresh (

กําหนดเวลา 10 นาที กอนทําการยาย
 

 ตัวอยางที่ 10.3 การกําหนดภาษาที่ใชในหนาเว็บ

1 <?php 

2  header ('Content

3 ?> 

 จากตัวอยางที่ 10.3 เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน 

แสดงภายในหนาเว็บเพจ จากตัวอยางเปนการกําหนดใหแสดงผลเปนภาษาอังกฤษ
 

 ตัวอยางที่ 10.4 การใชฟงกชัน 

1 <?php  

2  header ('Content

3  header ('Content

4  header ('Content

5 ?> 

จากตัวอยางที่ 10.4 เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน 

ดาวนโหลด 
 

 ตัวอยางที่ 10.5 การสราง

1 <?php 

2  header ('Cache

3  header ('Expires: Mon, 

4 ?> 

จากตัวอยางที่ 10.5 เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน 

ไมใหมีการเขียนเว็บแคช เว็บแคชทําใหเขา

หนาเว็บไซตที่ผูใชงานเรียก แตอยางไรก็ตาม

ไมอัพเดต เพราะฉะนั้นระบบเว็บแคช

อัพเดตแคชใหม ถาหากวาเวลาของ

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การยายหนาเว็บเพจแบบ refresh (หนวงเวลากอนเปลี่ยนหนาเว็บเพจ มีหนวยเปนวินาที

('Refresh: 10; url=http:// www.freebsd.sru.ac.th/'); 

เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน header ( ) สําหรับ

refresh (หนวงเวลากอนเปลี่ยนหนาเว็บเพจ มีหนวยเปนวินาที

นาที กอนทําการยาย 

กําหนดภาษาที่ใชในหนาเว็บ 

('Content-language: en'); 

เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน header ( ) สําหรับ

เพจ จากตัวอยางเปนการกําหนดใหแสดงผลเปนภาษาอังกฤษ 

การใชฟงกชัน header ( ) สําหรับสรางไฟลสําหรับการดาวนโหลด

('Content-Type: application/octet-stream'); 

('Content-Disposition: attachment; filename="example.zip"');

('Content-Transfer-Encoding: binary'); 

เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน header ( ) สําหรับสรางไฟลสําหรับการ

สรางเว็บเพจโดยไมใหมีการเขียนเว็บแคช (web cache) 

('Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must

('Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');  

เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน header ( ) สําหรับการสรางเว็บเพจโดย

ทําใหเขาถึงเว็บไซตไดเร็วยิ่งขึ้น เพราะจะไมมีการปร

หนาเว็บไซตที่ผูใชงานเรียก แตอยางไรก็ตามเว็บแคช ก็ยังมีขอเสียในการทํางาน นั่นคือขอมูลที่ได อาจจะ

เว็บแคชจึงจําเปนที่จะตองมีการตั้งเวลาใหหมดอายุของแคช

ใหม ถาหากวาเวลาของแคชเยอะเกินไป กจ็ะทําใหขอมูลอัพเดตชาไปดวย 

MySQL 

มีหนวยเปนวินาท)ี 

สําหรับยายหนาเว็บเพจ

มีหนวยเปนวินาที) และ

สําหรับกําหนดภาษาที่ใช

ไฟลสําหรับการดาวนโหลด 

filename="example.zip"'); 

สําหรับสรางไฟลสําหรับการ

 

, must-revalidate'); 

สําหรับการสรางเว็บเพจโดย

ระมวลผลใดๆ ของ

ก็ยังมีขอเสียในการทํางาน นั่นคือขอมูลที่ได อาจจะ

แคช และทําการ
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 ตัวอยางที่ 10.6 การกําหนดประเภท

1 <?php 

2  header ('Content

3  header ('Content

4  header ('Content

5  header ('Content

6  header ('Content

7  header ('Content

8  header ('Content

9 ?> 

 จากตัวอยางที่ 10.6 เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน 

ของการแสดงเนื้อหาของเว็บ 

 

10.2 การสงขอมูลระหวางเว็บ

 Query String คือ รูปแบบการสงขอมูลจาก

ตอทาย URL มีตัวอยางดังตอไปนี้

 

 

ภาพที่ 10.1 แสดงตัวอยางรูปแบบของ

 จากตัวอยางที่ 10.1 แสดง

แตละชุดจะใชสัญลักษณคั่นเปนชวงๆ
 

http://localhost/sru_rpm/member.php?username=admin&board_id=123&group=99
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กําหนดประเภทของการแสดงเนื้อหาของเว็บ (web content

('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); 

('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 

('Content-Type: text/plain');   // plain text file

('Content-Type: image/jpeg');   // JPG picture

('Content-Type: application/zip');  // ZIP file 

('Content-Type: application/pdf');  // PDF file 

('Content-Type: audio/mpeg');   // Audio MPEG (MP

เปนตัวอยางการประยุกตใชฟงกชัน header ( ) สําหรับ

เว็บเพจแบบ Query String 

คือ รูปแบบการสงขอมูลจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่ง โดยแนบขอมูล

มีตัวอยางดังตอไปนี้ 

ตัวอยางรูปแบบของ Query String 

แสดงตัวอยางรูปแบบ Query String จะเห็นไดวาตัวแปรและคาของตัวแปร

เปนชวงๆ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสัญลักษณ ดัง

http://localhost/sru_rpm/member.php?username=admin&board_id=123&group=99

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 205 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

content) 

// plain text file 

// JPG picture 

 

// Audio MPEG (MP3,...) file 

สําหรับการกําหนดประเภท

เพจหนึ่ง โดยแนบขอมูล

 

จะเห็นไดวาตัวแปรและคาของตัวแปร

ดังตารางที่ 10.1 

http://localhost/sru_rpm/member.php?username=admin&board_id=123&group=99 
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ตารางที่ 10.1 สัญลักษณที่ใชรวมกับ 

สัญลักษณ 

? ใชคั่น URL 

& ใชคั่นตัวแปรแตละตัว

= ใชคั่นระหวางตัวแปรและคาของตัวแปร เชน 

+ ใชแทนชองวาง 

% ใชแทนอักขระพิเศษที่ไมใชตัวอักษรหรือตัวเลข โดยจะใชเครื่องหมาย 

เลขฐาน 16 

เปนตน  
 

สําหรับการอานขอมูลที่เว็บเพจปลายทางที่

ลักษณะ ดังนี ้

10.2.1 ใชตัวแปร $_GET 

จากภาพที่ 10.1 $member = $_GET [

คาเทากับ admin เพราะ $_GET ["

10.2.2 ถาตองการอาน Query String 

สามารถอานจากตัวแปร $_SERVER ['Query_STRING']
 

 ตัวอยางที่ 10.7 การอาน 

1 <?php 

2  $qrystr = $_SERVER ['Query_STRING'];

3  $goto = "nextpage.php" . "?" . $qrystr;

4  header ("Location: $goto");

5 ?> 

 จากตัวอยางที่ 10.7 

['Query_STRING'] อธิบายรวมกับภาพที่ 

 บรรทัดที่ 2  จะหมายความวา กําหนดใหตัวแปร 

admin &board_id=123&group=99
 บรรทัดที่ 3 กําหนดใหตัวแปร 

admin &board_id=123&group=99"

 บรรทัดที่ 4 ใชฟงกชัน 

nextpage.php พรอมดวยคา Query String

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

สัญลักษณที่ใชรวมกับ Query String เพื่อการสงคาระหวางเว็บเพจ 

ความหมาย 

URL กับขอมูลที่จะแนบไป 

ใชคั่นตัวแปรแตละตัว 

ใชคั่นระหวางตัวแปรและคาของตัวแปร เชน password=123 

ใชแทนชองวาง 1 ชองของชุด URL เชน keyword=parinya+noidonprai

ใชแทนอักขระพิเศษที่ไมใชตัวอักษรหรือตัวเลข โดยจะใชเครื่องหมาย 

16 ที่จะใชแทนอักขระตัวนั้นๆ เชน %28 ใชแทนเครื่องหมายวงเล็บเปด

สําหรับการอานขอมูลที่เว็บเพจปลายทางที่ไดรับขอมูล Query String สามารถเรียกใชได

$_GET เหมือนกับการอานขอมูลที่สงจากฟอรมดวยวิธี GET 

= $_GET ["username"]; หมายความวา กําหนดใหตัวแปร 

"username"] มีคาเทากับ admin 

Query String ทั้งหมดออกมาจาก URL เพื่อสงตอไปยัง

$_SERVER ['Query_STRING'] ดังตัวอยางที่ 10.7 

การอาน Query String ดวย $_SERVER ['Query_STRING'] 

$qrystr = $_SERVER ['Query_STRING'];  

goto = "nextpage.php" . "?" . $qrystr; 

header ("Location: $goto"); 

10.7 การอาน Query String ทั้งหมดออกมาจาก URL

อธิบายรวมกับภาพที่ 10.1 ดังนี้ 

จะหมายความวา กําหนดใหตัวแปร $qrystr มีคาเทากับ 

&board_id=123&group=99" 
กําหนดใหตัวแปร $goto มีคาเทากับ "nextpage.php?

admin &board_id=123&group=99" (คือ การตอขอความใหเปนประโยคเดียวกัน) 

ใชฟงกชัน header ( ) เพื่อยายหนาเว็บเพจปจจุบันไปยังเว็บเพจ 

Query String เพื่อนําคาทั้งหมดไปประมวลผลตอ 

MySQL 

noidonprai 

ใชแทนอักขระพิเศษที่ไมใชตัวอักษรหรือตัวเลข โดยจะใชเครื่องหมาย % นําหนา

ใชแทนเครื่องหมายวงเล็บเปด 

สามารถเรียกใชไดหลาย

GET ตามปกติ เชน 

หมายความวา กําหนดใหตัวแปร $member มี

เพื่อสงตอไปยังเว็บเพจอื่นๆ ก็

 

URL ดวย $_SERVER 

เทากับ "username= 

nextpage.php?username= 

ปจจุบันไปยังเว็บเพจ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

10.2.3 ใชฟงกชัน parse_str ( ) 

ตัวอยางการใชงาน ดังนี้ 

ตัวอยางที่ 10.8 การอาน 

1 <?php 

2  $qrystr = $_SERVER ['Query_STRING'];

3  parse_str ($qrystr);

4  echo "$username

5  echo "$board_id

6  echo "$group

7 ?> 

ผลลัพธ 

 admin 

 123 

 99 
 

 จากตัวอยางที่ 

parse_str ( ) อธิบายรวมกับภาพที่ 

 บรรทัดที่ 2  

admin &board_id=123&group=99
 บรรทัดที่ 3 

ในหนาเว็บเพจที่ใชฟงกชัน ประกอบดวยตัวแปร ดังนี้

 บรรทัดที่ 4 

 บรรทัดที่ 5 

 บรรทัดที่ 6 
 

10.3 การจัดเก็บขอมูลแบบคุกกี้

 คุกกี้ (Cookie) เปนรูปแบบของการเก็บรักษาขอมูลบางอยางไวบนเครื่องของผูใช เพื่อจะนํา

ขอมูลนี้กลับมาใชใหมภายหลังได โดยขอมูลที่เก็บในแบบคุกก้ีไมควรเปนขอมูลที่ตองเก็บเปนความลับ เชน 

รหัสผาน เปนตน เนื่องจากขอมูลคุกกี้จะเก็บไวในรูปแบบของ

จึงคอนขางต่ํา แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากผูใชบางกลุมกลับเห็นวา คุกกี้นั้นเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูใช 

ดังนั้นโปรแกรมเว็บบราวเซอรจึงมีตัวเลือกสําหรับใหผูใช สามารถปฏิเสธการบันทึกคุกกี้จากเว็บไซตที่ไม

ตองการได ดวยเหตุนี้การใชคุกกี้จึงอ

บทที่ 10 การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

parse_str ( ) จะไดผลลัพธเปนตัวแปรพารามิเตอร และคาของตัวแปรนั้น

การอาน Query String ทั้งหมดออกมาจาก URL ดวยฟงกชัน 

$qrystr = $_SERVER ['Query_STRING'];  

parse_str ($qrystr); 

$username <br>"; 

board_id <br>"; 

group <br>"; 

จากตัวอยางที่ 10.8 การอาน Query String ทั้งหมดออกมาจาก 

อธิบายรวมกับภาพที่ 10.1 ดังนี้ 

 จะหมายความวา กําหนดใหตัวแปร $qrystr มีคาเทากับ 

&board_id=123&group=99" 
 ใชฟงกชัน parse_str ($qrystr) ผลของฟงกชันจะไดตัวแปรพรอมใชงาน

ในหนาเว็บเพจที่ใชฟงกชัน ประกอบดวยตัวแปร ดังนี้ 

 แสดงผลคาตัวแปร $username 

 แสดงผลคาตัวแปร $board_id 

 แสดงผลคาตัวแปร $group 

การจัดเก็บขอมูลแบบคุกกี้ 

เปนรูปแบบของการเก็บรักษาขอมูลบางอยางไวบนเครื่องของผูใช เพื่อจะนํา

ขอมูลนี้กลับมาใชใหมภายหลังได โดยขอมูลที่เก็บในแบบคุกก้ีไมควรเปนขอมูลที่ตองเก็บเปนความลับ เชน 

รหัสผาน เปนตน เนื่องจากขอมูลคุกกี้จะเก็บไวในรูปแบบของไฟลขอความธรรมดา ระดับค

จึงคอนขางต่ํา แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากผูใชบางกลุมกลับเห็นวา คุกกี้นั้นเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูใช 

ดังนั้นโปรแกรมเว็บบราวเซอรจึงมีตัวเลือกสําหรับใหผูใช สามารถปฏิเสธการบันทึกคุกกี้จากเว็บไซตที่ไม

ตองการได ดวยเหตุนี้การใชคุกกี้จึงอาจไมบรรลุผลเสมอไป 
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จะไดผลลัพธเปนตัวแปรพารามิเตอร และคาของตัวแปรนั้นๆ มี

ดวยฟงกชัน parse_str ( ) 

ทั้งหมดออกมาจาก URL ดวยฟงกชัน 

มีคาเทากับ "username= 

ะไดตัวแปรพรอมใชงาน

เปนรูปแบบของการเก็บรักษาขอมูลบางอยางไวบนเครื่องของผูใช เพื่อจะนํา

ขอมูลนี้กลับมาใชใหมภายหลังได โดยขอมูลที่เก็บในแบบคุกก้ีไมควรเปนขอมูลที่ตองเก็บเปนความลับ เชน 

ธรรมดา ระดับความปลอดภัย

จึงคอนขางต่ํา แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากผูใชบางกลุมกลับเห็นวา คุกกี้นั้นเปนการลวงละเมิดสิทธิของผูใช 

ดังนั้นโปรแกรมเว็บบราวเซอรจึงมีตัวเลือกสําหรับใหผูใช สามารถปฏิเสธการบันทึกคุกกี้จากเว็บไซตที่ไม
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 นอกจากการปฏิเสธคุกกี้จากผูใชแลว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําใหไมสามารถใชคุกกี้ได เชน การ

หมดอายุของคุกก้ี หรือไฟลที่จัดเก็บคุกกี้อาจเสียหาย ใชการไมได หรือถูกทําลาย เชน การติดตั้งระบบใหม 

เปนตน ดังนั้นตองจัดเตรียมทางเลือกไวเผื่

10.3.1 การสรางคุกกี ้

ฟงกชันหลักในการใชงานเกี่ยวกับคุกกี้

 รูปแบบ 

 bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire = 0 [, string $path

 เมื่อ $name หมายถึง

  $value หมายถึง

  $expire หมายถึง

  $path หมายถึง

  $domain หมายถึง
 

 ตัวอยางที่ 10.9 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 $value = "something from somewhere

3 setcookie ("TestCookie", $value);

4 setcookie ("TestCookie", $value, time()+

5 setcookie ("TestCookie", $value, time()+

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 10.9 

ที่มีอยูแลว จะเปนการแทนที่ขอมูลเดิม หรือเทากับเปนการแกไขคาของคุกกี้นั่

ฟงกชัน setcookie ( ) นี้เปนแบบอยางงายเทานั้น 

เพิ่มเติมไดอีกหลายรูปแบบ 

10.3.2 การอานขอมูลจากคุกกี้

การอานคุกกี้จะใชตัวแปร 

คาคีย ก็จะไดคาของคุกกี้ ที่กําหนด

หมดอายุไปแลว การอานคุกกี้นั้นโดยไมตรวจสอบกอนจะเกิดขอผิดพลาดขึ้น ดังนั้นเพื่อใหแนใจวามีคุกกี้

นั้นอยูจริงหรือไม ควรตรวจสอบดวยฟงกชัน 
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นอกจากการปฏิเสธคุกกี้จากผูใชแลว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําใหไมสามารถใชคุกกี้ได เชน การ

หมดอายุของคุกก้ี หรือไฟลที่จัดเก็บคุกกี้อาจเสียหาย ใชการไมได หรือถูกทําลาย เชน การติดตั้งระบบใหม 

เปนตน ดังนั้นตองจัดเตรียมทางเลือกไวเผื่อกรณีนี้ดวย 

ฟงกชันหลักในการใชงานเกี่ยวกับคุกกี ้คือ ฟงกชัน setcookie ( ) มีรูปแบบดังนี้

bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire = 0 [, string $path [, string $domain

หมายถึง ชื่อคุกกี้ท่ีตองการสราง 

หมายถึง คาที่จะกําหนดใหกับคุกกี ้

หมายถึง อายุของคุกก้ี 

หมายถึง พาธบนเซิรฟเวอรที่คุกก้ีสามารถใชงานได 

หมายถึง กําหนดโดเมนที่สามารถอานคุกก้ีได 

ฟงกชัน setcookie ( ) 

something from somewhere"; 

("TestCookie", $value); 

("TestCookie", $value, time()+3600);  /* หมดอายุใน 1 ชั่วโมง

("TestCookie", $value, time()+3600, "/~rasmus/", "example.com", 

10.9 ตัวอยางการใชฟงกชัน setcookie ( ) กรณีกําหนดชื่อคุกกี้ซ้ํากับชื่อ

ที่มีอยูแลว จะเปนการแทนที่ขอมูลเดิม หรือเทากับเปนการแกไขคาของคุกกี้นั่นเอง สําหรับรูปแบบของ

นี้เปนแบบอยางงายเทานั้น ในความเปนจริงยังสามารถกําหนดพารามิเตอร

การอานขอมูลจากคุกกี ้

การอานคุกกี้จะใชตัวแปร $_COOKIE เปนตัวแปรแบบอารเรย โดยระบุชื่อของคุกกี้เปน

ที่กําหนดไวตอนสรางคุกกี้ แตอยางไรก็ตาม หากคุกกี้นั้นไมมีอยูจริง หรือ

หมดอายุไปแลว การอานคุกกี้นั้นโดยไมตรวจสอบกอนจะเกิดขอผิดพลาดขึ้น ดังนั้นเพื่อใหแนใจวามีคุกกี้

นั้นอยูจริงหรือไม ควรตรวจสอบดวยฟงกชัน isset ( ) กอนอานคาเสมอ ตัวอยางดังนี ้

  

MySQL 

นอกจากการปฏิเสธคุกกี้จากผูใชแลว ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําใหไมสามารถใชคุกกี้ได เชน การ

หมดอายุของคุกก้ี หรือไฟลที่จัดเก็บคุกกี้อาจเสียหาย ใชการไมได หรือถูกทําลาย เชน การติดตั้งระบบใหม 

มีรูปแบบดังนี้ 

[, string $domain]]]]) 

ชั่วโมง */ 

, "/~rasmus/", "example.com", 1); 

กําหนดชื่อคุกกี้ซ้ํากับชื่อ

เอง สําหรับรูปแบบของ

จริงยังสามารถกําหนดพารามิเตอร

เปนตัวแปรแบบอารเรย โดยระบุชื่อของคุกกี้เปน

ตอนสรางคุกกี้ แตอยางไรก็ตาม หากคุกกี้นั้นไมมีอยูจริง หรือ

หมดอายุไปแลว การอานคุกกี้นั้นโดยไมตรวจสอบกอนจะเกิดขอผิดพลาดขึ้น ดังนั้นเพื่อใหแนใจวามีคุกกี้



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 10.10 ตัวอยางการตรวจสอบตัวแปรคุกกี้กอน

1 <?php 

2  if (isset ($_COOKIE [

3   $b = $_COOKIE ["

4  } 

5 ?> 

จากตัวอยางที่ 

ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได

10.3.3 การกําหนดอายุ และลบคุกก้ี

ปกติแลวหากสรางคุกกี้ดวยวิธีการตามที่กลาวมาแลว คือ ไมไดกําหนดอายุ จะทําใหคุกกี้

หมดอายุทันทีที่ปดบราวเซอร แตโดยทั่วไปมักจะเก็บขอมูลคุกก้ีนี้ไวใชในคราวตอๆ ไปดวย

การกําหนดอายุ

โดยทั่วไปแลวมักอางอิงเวลาปจจุบันดวยฟงกชัน 

ปจจุบัน ดังนั้นสามารถนําอายุของคุกกี้มาบวกเพิ่มเขาไปไดเลย เชน 

กําหนดใหคกุกี้หมดอายุภายใน 

นี้ตองนํามาแปลงเปนวินาที เชน หากตองการใหคุกกี้มีอายุ 

60) เปนตน มีตัวอยางดังนี ้
 

 ตัวอยางที่ 10.11 การกําหนดอายุของคุกก้ี

1 <?php 

2  $expire = time ( ) + (24 * 60 * 60);

3  setcookie ("mycookie", "Parinya Noidonprai", $expire);

4 ?> 

จากตัวอยางที่ 

ชื่อ "mycookie" สามารถประยุกตตามตัวอยาง

 ตัวอยางที่ 10.12 การลบคุกกี้

1 <?php 

2  $expire = time ( ) 

3  setcookie ("mycookie", "", $expire);

4 ?> 
 

จากตัวอยางที่ 

หรือความหมายคือการลบคุกกี้ออกนั่นเอง
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ตัวอยางการตรวจสอบตัวแปรคุกกี้กอนการอานคาจากคุกก้ี

if (isset ($_COOKIE ["book"])) { 

$b = $_COOKIE ["book"]; 

จากตัวอยางที่ 10.10 ตัวอยางการตรวจสอบตัวแปรคุกกี้กอนการอาน

ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 

การกําหนดอายุ และลบคุกก้ี 

ปกติแลวหากสรางคุกกี้ดวยวิธีการตามที่กลาวมาแลว คือ ไมไดกําหนดอายุ จะทําใหคุกกี้

หมดอายุทันทีที่ปดบราวเซอร แตโดยทั่วไปมักจะเก็บขอมูลคุกก้ีนี้ไวใชในคราวตอๆ ไปดวย

การกําหนดอายุของคุกกี้จะกําหนดเปนเวลาในหนวยวินาทีโดยเทียบกับเวลาปจจุบัน 

โดยทั่วไปแลวมักอางอิงเวลาปจจุบันดวยฟงกชัน time ( ) ฟงกชันนี้จะคืนคา timestamp 

ปจจุบัน ดังนั้นสามารถนําอายุของคุกกี้มาบวกเพิ่มเขาไปไดเลย เชน time ( ) + 30 

กกี้หมดอายุภายใน 30 วินาที หลังจากนี้ หรือหากตองการกําหนดเวลาในหนวยที่ยาวนานกวา

นี้ตองนํามาแปลงเปนวินาที เชน หากตองการใหคุกกี้มีอายุ 1 วัน ตองเขียนเปน time ( ) + (24 * 60 * 

การกําหนดอายุของคุกก้ี 

$expire = time ( ) + (24 * 60 * 60); 

setcookie ("mycookie", "Parinya Noidonprai", $expire); 

จากตัวอยางที่ 10.11 การกําหนดอายุของคุกกี้ใหมีอายุ 1 วัน แต

สามารถประยุกตตามตัวอยางที่ 10.12 ดังนี้ 

การลบคุกกี ้

$expire = time ( ) - 3600; // ลบดวยเลขอะไรก็ไดเพื่อใหเปนเวลาที่ผานมาแลว

setcookie ("mycookie", "", $expire); 

จากตัวอยางที่ 10.12 การลบคุกกี้ โดยใชเทคนิควิธีการยอนเวลาเพื่อใหคุกกี้หมดเวลา

หรือความหมายคือการลบคุกกี้ออกนั่นเอง 
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จากคุกก้ี 

การอานคาจากคุกกี้ เพื่อ

ปกติแลวหากสรางคุกกี้ดวยวิธีการตามที่กลาวมาแลว คือ ไมไดกําหนดอายุ จะทําใหคุกกี้

หมดอายุทันทีที่ปดบราวเซอร แตโดยทั่วไปมักจะเก็บขอมูลคุกก้ีนี้ไวใชในคราวตอๆ ไปดวย 

ของคุกกี้จะกําหนดเปนเวลาในหนวยวินาทีโดยเทียบกับเวลาปจจุบัน 

timestamp ของเวลา

time ( ) + 30 หมายความวา 

วินาที หลังจากนี้ หรือหากตองการกําหนดเวลาในหนวยที่ยาวนานกวา

time ( ) + (24 * 60 * 

วัน แตหากตองการลบคุกกี้ที่

ลบดวยเลขอะไรก็ไดเพื่อใหเปนเวลาที่ผานมาแลว 

ใชเทคนิควิธีการยอนเวลาเพื่อใหคุกกี้หมดเวลา
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

10.4 การจัดเก็บขอมูลแบบเซสชัน

 เซสชัน (Session) เปนการจัด

สามารถนําขอมูลกลับมาใชงานใหมหลังจากที่

งานทีเ่ว็บเพจอื่นๆ ได 

10.4.1 ลักษณะและการทํางานของเซสชัน มีดังนี้

1) เมื่อผูใชเชื่อมตอไปยังเว็บไซตแตละแหง 

ถึงผูใชแตละคน โดยรหัสนี้เรียกวา 

จํานวน 32 ตัว เชน d77a4f704

เชื่อมตอกับเว็บไซตในชวงเวลาเดียวกันจะตอง

2) คา SID นี้จะถูกนําไปใชในการอางอิงถึงผูใชคนนั้นตลอดการเชื่อมตอ และเมื่อใดก็

ตามที่ผูใชเลิกการเชื่อมตอ เชน การปดบราวเซอร จะสงผลใหคา 

จะมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตแหงนั้น ครั้งตอไปคา 

3) เมื่อสรางขอมูลแบบเซสชันสําหรับผูใชคนใด ขอมูลนั้นก็จะมีผลหรือใชงานไดเฉพาะ

กับผูใชคนนั้นสวนคนอื่นๆ ไมสามารถเรียกใชงานได เนื่องจากขอมูลเซสชันของผูใชแตละคนจะถูกแยก

ออกจากกัน 

4) ขอมูลแบบเซสชันที่สรางขึ้นจาก

ถูกเรียกใชโดยผูใชที่เปนผูสรางเซสชันนั้นได

5) ขอมูลเซสชันที่ถูกสรางขึ้นจะสามารถใชงานไดชั่วระยะเวลาที่เปดใชบราวเซอรอยู แต

ไมเกิน 180 นาที ถาปดบราวเซอรหรือเวลาเกินกวา 

สามารถสั่งลบขอมูลเซสชันเมื่อไมตองการใชงานตอไปได

6) เซสชันจะมีความเกี่ยวของกับคุกกี้ โดยเซสชันจะใชการเก็บขอมูลรหัสแบบคุกกี้ไวที่

เครื่องของผูใชแตละคน และเมื่อเชื่อมตอไปยัง

ผูใชคนใด ดังนั้นหากเครื่องของผูใชคนใดปฏิเสธการใชคุกกี้ก็จะสงผลถึงเซสชันดวย แตปจจุบันนี้มีการใช

เทคนิค URL Rewriting หรือนํารหัสเซสชันไปตอทาย 

PHPSESSID 

7) แมเซสชันจะเปนการพักเก็บขอมูลไวชั่วคราวคลายกับคุกกี้

แนวทางการนําไปใชงานที่แตกตางกัน

10.4.2 การเริ่มการทํางานของเซสชัน

กอนที่จะเริ่มใชงานเซสชัน ตองเริ่มดวยการสั่งใหเซสชันเริ่มทํางานดวยฟงกชัน 

session_start ( ) โดยตองกําหนดไวที่สวนบนสุดของ

 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การจัดเก็บขอมูลแบบเซสชัน 

เปนการจัดเก็บขอมูลบางอยางไวชั่วคราวในฝงของเว็บเซิรฟเวอร เพื่อให

มาใชงานใหมหลังจากที่เว็บเพจนั้นสิ้นสุดการทํางานไปแลว และยังสามารถนําไปใช

ลักษณะและการทํางานของเซสชัน มีดังนี ้

เมื่อผูใชเชื่อมตอไปยังเว็บไซตแตละแหง เว็บเซิรฟเวอรจะสรางรหัสสําหรับการอางอิง

โดยรหัสนี้เรียกวา Session ID หรือ SID ประกอบดวยตัวเลข 0 - 9 และตัวอักษร 

704b938b240e4228a7e0847895 ทั้งนี้คา SID ของผูใชแตละคนที่

เชื่อมตอกับเว็บไซตในชวงเวลาเดียวกันจะตองมี SID ไมซ้ํากัน 

นี้จะถูกนําไปใชในการอางอิงถึงผูใชคนนั้นตลอดการเชื่อมตอ และเมื่อใดก็

ตามที่ผูใชเลิกการเชื่อมตอ เชน การปดบราวเซอร จะสงผลใหคา SID ของผูใชคนนั้นถูกยกเลิกไป จนกวา

จะมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตแหงนั้น ครั้งตอไปคา SID จึงจะถูกสรางขึ้นมาใหใหมเปนเชนนี้ไปตลอด

เมื่อสรางขอมูลแบบเซสชันสําหรับผูใชคนใด ขอมูลนั้นก็จะมีผลหรือใชงานไดเฉพาะ

กับผูใชคนนั้นสวนคนอื่นๆ ไมสามารถเรียกใชงานได เนื่องจากขอมูลเซสชันของผูใชแตละคนจะถูกแยก

ขอมูลแบบเซสชันที่สรางขึ้นจากเว็บเพจหนึ่งจะสามารถนําไปใชงานที่

ถูกเรียกใชโดยผูใชที่เปนผูสรางเซสชันนั้นได 

ขอมูลเซสชันที่ถูกสรางขึ้นจะสามารถใชงานไดชั่วระยะเวลาที่เปดใชบราวเซอรอยู แต

นาที ถาปดบราวเซอรหรือเวลาเกินกวา 180 นาที ขอมูลก็จะถูกยกเลิกไป หรือนอกจากนี้

สามารถสั่งลบขอมูลเซสชันเมื่อไมตองการใชงานตอไปได 

เซสชันจะมีความเกี่ยวของกับคุกกี้ โดยเซสชันจะใชการเก็บขอมูลรหัสแบบคุกกี้ไวที่

เครื่องของผูใชแตละคน และเมื่อเชื่อมตอไปยังเว็บเซิรฟเวอร ขอมูลนี้จะถูกนําไปใชในการตรวจสอบวาเป

ผูใชคนใด ดังนั้นหากเครื่องของผูใชคนใดปฏิเสธการใชคุกกี้ก็จะสงผลถึงเซสชันดวย แตปจจุบันนี้มีการใช

หรือนํารหัสเซสชันไปตอทาย URL ในแบบ Query String 

แมเซสชันจะเปนการพักเก็บขอมูลไวชั่วคราวคลายกับคุกกี้ แตทั้งคุกกี้และเซสชันก็มี

แนวทางการนําไปใชงานที่แตกตางกัน 

การเริ่มการทํางานของเซสชัน 

กอนที่จะเริ่มใชงานเซสชัน ตองเริ่มดวยการสั่งใหเซสชันเริ่มทํางานดวยฟงกชัน 

โดยตองกําหนดไวที่สวนบนสุดของเว็บเพจ ตัวอยางการใชงานดังนี้ 

  

MySQL 

เซิรฟเวอร เพื่อให

นั้นสิ้นสุดการทํางานไปแลว และยังสามารถนําไปใช

เซิรฟเวอรจะสรางรหัสสําหรับการอางอิง

และตัวอักษร a - z 

ของผูใชแตละคนที่

นี้จะถูกนําไปใชในการอางอิงถึงผูใชคนนั้นตลอดการเชื่อมตอ และเมื่อใดก็

ของผูใชคนนั้นถูกยกเลิกไป จนกวา

นเชนนี้ไปตลอด 

เมื่อสรางขอมูลแบบเซสชันสําหรับผูใชคนใด ขอมูลนั้นก็จะมีผลหรือใชงานไดเฉพาะ

กับผูใชคนนั้นสวนคนอื่นๆ ไมสามารถเรียกใชงานได เนื่องจากขอมูลเซสชันของผูใชแตละคนจะถูกแยก

หนึ่งจะสามารถนําไปใชงานที่เว็บเพจอื่นๆ ที่

ขอมูลเซสชันที่ถูกสรางขึ้นจะสามารถใชงานไดชั่วระยะเวลาที่เปดใชบราวเซอรอยู แต

หรือนอกจากนี้ ยัง

เซสชันจะมีความเกี่ยวของกับคุกกี้ โดยเซสชันจะใชการเก็บขอมูลรหัสแบบคุกกี้ไวที่

เซิรฟเวอร ขอมูลนี้จะถูกนําไปใชในการตรวจสอบวาเปน

ผูใชคนใด ดังนั้นหากเครื่องของผูใชคนใดปฏิเสธการใชคุกกี้ก็จะสงผลถึงเซสชันดวย แตปจจุบันนี้มีการใช

Query String ในชื่อตัวแปร 

แตทั้งคุกกี้และเซสชันก็มี

กอนที่จะเริ่มใชงานเซสชัน ตองเริ่มดวยการสั่งใหเซสชันเริ่มทํางานดวยฟงกชัน 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 10.13 การเริ่มการทํางานของเซสชัน

1 <?php 

2  session_start ( );

3 ?> 

จากตัวอยางที่ 

สวนบนสุดของเว็บเพจ 

 หมายเหตุ 

ขอควรระวัง คือ เนื่องจากเซสชันตองอาศัยคุกกี้เปนกลไกรวมดวย 

เฮดเดอร ทําใหเซสชันมีความเก่ียวพันกับเฮดเดอรดวย ดังนั้นการใชฟงกชัน 

การสงขอมูลใดๆ ไปที่บราวเซอรเชนเดียวกับเฮดเดอรและคุกกี้
 

1) การเก็บขอมูลดวยตัวแปร 

ตัวแปร $_SESSION 

ลักษณะเปนคียและคาอาเรย 

คาของเซสชัน ทั้งนี้จะสรางตัวแปร 

 ตัวอยางที่ 10.14 การเก็บขอมูลดวยตัวแปร 

1 <?php 

2  session_start ( );

3  $_SESSION [

4  $_SESSION [

5 ?> 

จากตัวอยางที่ 10.14 

เซสชันใดก็สามารถระบุผานตัวแปร 

เนื่องจากเซสชันสามารถถูกลบ หรือหมดอายุได กอนอาน

การเรียกใชงาน โดยใชฟงกชัน 
 

 ตัวอยางที ่10.15 การใชงาน

1 <?php 

2  session_start ( );

3  if (isset ($_SESSION [

4 ?> 
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การเริ่มการทํางานของเซสชัน 

session_start ( ); 

จากตัวอยางที่ 10.13 แสดงตัวอยางการเริ่มการทํางานของเซสชัน โดยตองกําหนดไวที่

ขอควรระวัง คือ เนื่องจากเซสชันตองอาศัยคุกกี้เปนกลไกรวมดวย และคุกกี้จะอาศัยการสงขอมูลแบบ

เฮดเดอร ทําใหเซสชันมีความเก่ียวพันกับเฮดเดอรดวย ดังนั้นการใชฟงกชัน session_start ( ) 

การสงขอมูลใดๆ ไปที่บราวเซอรเชนเดียวกับเฮดเดอรและคุกกี ้

การเก็บขอมูลดวยตัวแปร $_SESSION 

$_SESSION เปนตัวแปรอารเรยสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบเซสชัน ตัวแปรนี้จะมี

 โดยที่คีย คือ ชื่อของเซสชัน (คลายกับชื่อของคุกกี้

คาของเซสชัน ทั้งนี้จะสรางตัวแปร $_SESSION จํานวนเทาไหรก็ได ตัวอยางดังนี้ 

การเก็บขอมูลดวยตัวแปร $_SESSION 

session_start ( ); 

$_SESSION ["user"] = "Parinya"; 

$_SESSION ["pass"] = $_POST ["pass"]; 

10.14 แสดงการเก็บขอมูลดวยตัวแปร $_SESSION 

ระบุผานตัวแปร $_SESSION พรอมระบุชื่อเซสชันที่ตองการ

เนื่องจากเซสชันสามารถถูกลบ หรือหมดอายุได กอนอานคาตัวแปรควรตรวจสอบการตัวแปร

ฟงกชัน isset ( ) ตรวจสอบกอนเรียกใชงานตัวแปร ตัวอยางดังนี้

การใชงานตัวแปร $_SESSION 

session_start ( ); 

(isset ($_SESSION ["login"])) $login = $_SESSION ["login"
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

แสดงตัวอยางการเริ่มการทํางานของเซสชัน โดยตองกําหนดไวที่

และคุกกี้จะอาศัยการสงขอมูลแบบ 

session_start ( ) ตองทํากอน

เปนตัวแปรอารเรยสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบเซสชัน ตัวแปรนี้จะมี

คลายกับชื่อของคุกกี้) และคาอารเรย คือ  

 โดยเมื่อตองการนําคา 

พรอมระบุชื่อเซสชันที่ตองการ แตอยางไรก็ตาม 

คาตัวแปรควรตรวจสอบการตัวแปรเซสชันกอน

ตัวอยางดังนี้ 

"]; 
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10.4.3 การลบขอมูลเซสชัน

ปกติแลวเมื่อบราวเซอรที่เปดเอาไวถูกปดทั้งหมด หรือระยะเวลาที่สรางเซสชันเอาไวนาน

เกินกวา 180 นาที (3 ชั่วโมง) คาตัวแปรเซสชันที่ถูกสรางขึ้นก็จะยกเลิกไปเองโดยอัตโนมัติ แตบางครั้งก็

ตองการยกเลิกขอมูลเซสชันที่เวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่ยังใชงานเว็บไซตอยู เชน กรณีการออกจากระบบ 

(Logout) เปนตน การลบขอมูลเซสชันสามารถใชฟงกชัน

1) ฟงกชัน unset ( )

นํามาใชกับตัวแปรเซสชันไดเชนกัน มีรูปแบบดังนี้

 รูปแบบ 

 void unset ( mixed $var [, mixed $... ] )

 เมื่อ $var หมายถึง 

 ตัวอยางที่ 10.16 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  session_start ( ); 

3  $_SESSION ["name

4  echo $_SESSION ["

5  unset ($_SESSION [

6  echo $_SESSION ["

7 ?> 

2) ฟงกชัน session_destroy ( )

เซสชันทั้งหมดในระบบที่ไดสรางขึ้นให

 รูปแบบ 

 bool session_destroy ( void )
 

 หมายเหตุ 

ฟงกชัน session_destroy ( ) ใชสําหรับลบหรือยกเลิกตัวแปรเซสชันทั้งหมด หากตองการลบตัวแปรเซสชัน

ตัวใดตัวหนึ่ง ขอแนะนําใหเลือกใชฟงกชัน 
 

10.4.4 ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเซสชัน

1) ฟงกชัน session_id ( )

 รูปแบบ 

 string session_id ([ string $id ]
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การลบขอมูลเซสชัน 

ปกติแลวเมื่อบราวเซอรที่เปดเอาไวถูกปดทั้งหมด หรือระยะเวลาที่สรางเซสชันเอาไวนาน

คาตัวแปรเซสชันที่ถูกสรางขึ้นก็จะยกเลิกไปเองโดยอัตโนมัติ แตบางครั้งก็

ตองการยกเลิกขอมูลเซสชันที่เวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่ยังใชงานเว็บไซตอยู เชน กรณีการออกจากระบบ 

เปนตน การลบขอมูลเซสชันสามารถใชฟงกชัน ดังนี้ 

unset ( ) เปนฟงกชันที่ใชในการยกเลิกตัวแปรทั่วๆ ไปของ 

นํามาใชกับตัวแปรเซสชันไดเชนกัน มีรูปแบบดังนี้ 

void unset ( mixed $var [, mixed $... ] ) 

 ชื่อของตัวแปรที่จะลบหรือยกเลิก 

ฟงกชัน unset ( ) 

name"] = "Mr.Parinya"; 

"name"] . "<br>"; 

unset ($_SESSION ["name"]); 

"name"] . "<br>"; // จะไมพบขอมูลใดๆ เนื่องจากไดลบแลว

session_destroy ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับลบขอมูลหรือยกเลิกตัวแปร

ที่ไดสรางขึ้นใหโดยผูใชคนนั้นๆ มีรูปแบบดังนี้ 

bool session_destroy ( void ) 

ใชสําหรับลบหรือยกเลิกตัวแปรเซสชันทั้งหมด หากตองการลบตัวแปรเซสชัน

ตัวใดตัวหนึ่ง ขอแนะนําใหเลือกใชฟงกชัน unset ( ) 

ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเซสชัน 

session_id ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับคืนคา SID มีรูปแบบดังนี้

string $id ]) 

  

MySQL 

ปกติแลวเมื่อบราวเซอรที่เปดเอาไวถูกปดทั้งหมด หรือระยะเวลาที่สรางเซสชันเอาไวนาน

คาตัวแปรเซสชันที่ถูกสรางขึ้นก็จะยกเลิกไปเองโดยอัตโนมัติ แตบางครั้งก็

ตองการยกเลิกขอมูลเซสชันที่เวลาใดเวลาหนึ่งขณะที่ยังใชงานเว็บไซตอยู เชน กรณีการออกจากระบบ 

เปนฟงกชันที่ใชในการยกเลิกตัวแปรทั่วๆ ไปของ PHP สามารถ

จะไมพบขอมูลใดๆ เนื่องจากไดลบแลว 

ลบขอมูลหรือยกเลิกตัวแปร

ใชสําหรับลบหรือยกเลิกตัวแปรเซสชันทั้งหมด หากตองการลบตัวแปรเซสชัน

มีรูปแบบดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 10.17 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2 session_start ( );

3 echo session_id ( );

4 ?> 

2) ฟงกชัน session_regenerate_id (

 รูปแบบ 

 bool session_regenerate_id

ตัวอยางที่ 10.18 การใชฟงกชัน 

1 <?php  

2 session_start ( );

3 echo session_id ( );

4 session_regenerate_id ( );

5 echo session_id ( );

6 ?> 

3) ฟงกชัน session_encode ( )

โดยจะคืนคาขอมูลที่เขารหัสไวแลว

 รูปแบบ 

 string session_encode ( void )

 ตัวอยางที่ 10.19 การใช

1 <?php 

2 session_start ( );

3 $_SESSION ["user"] = "

4 $_SESSION 

5 echo session_encode ( );

6  ?> 

4) ฟงกชัน session_decode (

โดย session_encode ( ); มีรูปแบบดังนี้

 รูปแบบ 

 bool session_decode ( string $data )

 

บทที่ 10 การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การใชฟงกชัน session_id ( ) 

session_start ( ); 

echo session_id ( ); 

session_regenerate_id ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับการสราง 

bool session_regenerate_id ([ bool $delete_old_session = false ] )

การใชฟงกชัน session_regenerate_id ( ) 

session_start ( ); 

echo session_id ( ); 

session_regenerate_id ( ); 

echo session_id ( ); 

session_encode ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับเขารหัสขอมูล

โดยจะคืนคาขอมูลที่เขารหัสไวแลว 

string session_encode ( void ) 

การใชฟงกชัน session_encode ( ) 

session_start ( ); 

$_SESSION ["user"] = "parinya"; 

$_SESSION ["pass"] = "1234"; 

echo session_encode ( ); 

session_decode ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับถอดรหัสขอมูล ที่ถูกเขารหัส

มีรูปแบบดังนี้ 

bool session_decode ( string $data ) 

  

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 213 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

การสราง SID ใหม  

([ bool $delete_old_session = false ] ) 

เขารหัสขอมูลเซสชันทั้งหมด 

ถอดรหัสขอมูล ที่ถูกเขารหัส
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 ตัวอยางที่ 10.20 การใช

1 <?php  

2 session_start ( );

3 $_SESSION["user"] = "

4 $_SESSION["pass"] = "1234";

5 $secret = session_encode

6 session_decode ( $secret );

7 ?> 

5) ฟงกชัน session_register 

ตัวแปรเซสชันมีรูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

 bool session_register ( mixed $name [, mixed $... ] )

 ตัวอยางที่ 10.21 การใชฟงกชัน 

1 <?php  

2 session_start ( );

3 $the_best = "Computer Science of SRU

4 session_register ("

5 echo $_SESSION["

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 

แปรเซสชัน อธิบายดังนี้ 

บรรทัดที่ 2 เริ่มตนใชงานเซสชัน

บรรทัดที่ 3 กําหนดใหตัวแปร 

SRU" 

บรรทัดที่ 4 ลงทะเบียนตัวแปร 

บรรทัดที่ 5 แสดงผลตัวแปรเซสชัน

บรรทัดที่ 4 

6) ฟงกชัน session_unregister

ตัวแปรเซสชันมีรูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

 bool session_register ( mixed $name [, mixed $... ] )

 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การใชฟงกชัน session_decode ( ) 

session_start ( ); 

$_SESSION["user"] = "parinya"; 

$_SESSION["pass"] = "1234"; 

$secret = session_encode ( ); 

session_decode ( $secret ); 

session_register ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับใชลงทะเบียน ตัวแปร 

bool session_register ( mixed $name [, mixed $... ] ) 

ฟงกชัน session_register ( ) 

session_start ( ); 

Computer Science of SRU"; 

session_register ("the_best"); 

echo $_SESSION["the_best"]; 

จากตัวอยางที่ 10.21 แสดงการใชฟงกชัน session_register ( ) เพื่อลงทะเบียนตัว

เริ่มตนใชงานเซสชัน 

กําหนดใหตัวแปร $the_best มีคาเทากับ "Computer Science of 

ลงทะเบียนตัวแปร $the_best เปนตัวแปรชนิดเซสชัน

แสดงผลตัวแปรเซสชัน$_SESSION["the_best"] ที่ไดลงทะเบียนไวใน

session_unregister ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับยกเลิกการลงทะเบียน

session_register ( mixed $name [, mixed $... ] ) 

MySQL 

ใชลงทะเบียน ตัวแปร ใหเปน

เพื่อลงทะเบียนตัว

"Computer Science of 

เปนตัวแปรชนิดเซสชัน 

ที่ไดลงทะเบียนไวใน

ยกเลิกการลงทะเบียน 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 10.22 การใช

1 <?php  

2 $the_best = "

3 session_register ("the_best"

4 echo $_SESSION

5 session_unregister (

6 echo $_SESSION ["

7 ?> 

จากตัวอยางที่ 

ลงทะเบียนตัวแปรเซสชัน อธิบายดังนี้

บรรทัดที่ 

Science of SRU" 

บรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 

ไดถูกยกเลิกแลว) 

7) ฟงกชัน session_unset ( )

คือ ยกเลิกตัวแปร ที่ไดลงทะเบียนไว

 รูปแบบ 

 void session_unset ( void )

 ตัวอยางที่ 10.23 การใชฟงกชัน 

1 <?php  

2 session_start ( );

3 $the_best = "

4 session_register ( "

5 session_unset (

6 ?> 

8) ฟงกชัน session_is_registered

นั้นไดลงทะเบียนเซสชันแลวหรือยัง

 รูปแบบ 

 bool session_is_registered

บทที่ 10 การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การใชฟงกชัน session_unregister ( ) 

= "Computer Science of SRU"; 

session_register ("the_best");  

echo $_SESSION ["the_best"]; 

session_unregister ("the_best"); 

$_SESSION ["the_best"]; 

จากตัวอยางที่ 10.22 การใชฟงกชัน session_unregister ( )

อธิบายดังนี้ 

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร $the_best  มีค า เทากับ 

บรรทัดที่ 3 ลงทะเบียนตัวแปรเซสชัน session_register ("the_best"

บรรทัดที่ 4 แสดงผลคาตัวแปรเซสชัน จะไดผลลัพธ คือ "Computer Science of SRU"

บรรทัดที่ 5 ยกเลิกตัวแปรเซสชัน 

บรรทัดที่ 6 แสดงผลคาตัวแปรเซสชัน (ไมแสดงขอมูลใดๆ เนื่องจากตัวแปรเซสชัน

session_unset ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับใชยกเลิกตัวแปร

ยกเลิกตัวแปร ที่ไดลงทะเบียนไวมีรูปแบบดังนี้ 

void session_unset ( void ) 

การใชฟงกชัน session_unset ( ) 

session_start ( ); 

= "Computer Science of SRU"; 

session_register ( "the_best" ); 

session_unset ( ); 

session_is_registered ( ) เปนฟงกชันที่ใชสําหรับใชตรวจสอบวาตัวแปร

หรือยังมีรูปแบบดังนี้ 

bool session_is_registered ( string $name ) 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

session_unregister ( ) สําหรับยกเลิกการ

มีค า เทากับ "Computer 

session_register ("the_best") 

"Computer Science of SRU" 

ไมแสดงขอมูลใดๆ เนื่องจากตัวแปรเซสชัน

ใชยกเลิกตัวแปรเซสชันทั้งหมด 

ใชตรวจสอบวาตัวแปร
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 ตัวอยางที่ 10.24 การใชงานฟงกชัน 

1 <?php 

2 session_start ( ); 

3 $the_best = "Computer Science of SRU

4 if ( ! session_is_registered ( $

5 session_register( $

6 } 

7 ?> 

จากตัวอยางที่ 

ดังนี้ 

บรรทัดที่ 2 เริ่มตนใชงานเซสชัน

บรรทัดที่ 3 กําหนดใหตัวแปร 

SRU" 

บรรทัดที่ 4 ใชโครงสรางเงื่อนไข 

ตรวจสอบตัวแปรที่ระบุไดลงทะเบียนเซสชันแลวหรือไม หากยังไมไดลงทะเบียนไปบรรทัด 

บรรทัดที่ 5 ลงทะเบียนตัวแปร 

 

10.5 ขั้นตอนการประยุกตใชเซสชัน

10.5.1 สรางฟอรมสําหรับการ 

ที่ 10.25 

 ตัวอยางที่ 10.25 ฟอรมสําหรับ 

<?php 

 session_start ( ); 

 session_destroy ( ); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf

<title>ตัวอยางหนา Login</title> 

</head> 

<body> 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การใชงานฟงกชัน session_is_registered ( ) 

  

Computer Science of SRU"; 

if ( ! session_is_registered ( $the_best ) ) { 

session_register( $the_best ); 

จากตัวอยางที่ 10.24 ตัวอยางการใชงานฟงกชัน session_is_registered

เริ่มตนใชงานเซสชัน 

กําหนดใหตัวแปร $the_best มีคาเทากับ "Computer Science of 

ใชโครงสรางเงื่อนไข if รวมกับฟงกชัน session_is_registered

ตรวจสอบตัวแปรที่ระบุไดลงทะเบียนเซสชันแลวหรือไม หากยังไมไดลงทะเบียนไปบรรทัด 

ลงทะเบียนตัวแปร $the_best เปนตัวแปรชนิดเซสชัน

เซสชัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ Login 

สําหรับการ Login ประกอบดวย User Name และ Password

สําหรับ Login (index.php) มีสคริปต ดังนี้ 

//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

 

MySQL 

session_is_registered ( ) อธิบาย

"Computer Science of 

session_is_registered ( ) เพื่อ

ตรวจสอบตัวแปรที่ระบุไดลงทะเบียนเซสชันแลวหรือไม หากยังไมไดลงทะเบียนไปบรรทัด 5 

เปนตัวแปรชนิดเซสชัน 

Password ดังตัวอยาง 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 <form id="form1" name="

  <table width="300" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tr> 

   <td width="117">User:</td>

   <td width="283"><label>

   <input type="text" 

   </label></td>

  </tr> 

      <tr> 

         <td>Password:</td>

         <td><label>

   <input type="password" name="pass" id="pass" />

   </label></td>

  </tr> 

  <tr> 

   <td colspan="2" align="center"><label>

   <input type="submi

   </label></td>

  </tr> 

  </table> 

 </form> 

</body> 

</html> 

จากตัวอยางที่ 

สําคัญ 3 สวน คือ 1) สวนนําเขาขอมูล 

แบบ POST และ 3) สคริปตที่จะประมวลผลตอ คือ 

ภาพที่ 10.2 สรางฟอรมสําหรับการ 
 

10.5.2 สรางไฟลเพื่อ

กําหนดใหใชชื่อ check_login.php

บทที่ 10 การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

<form id="form1" name="frmLogin" method="POST" action="check_login.php

<table width="300" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<td width="117">User:</td> 

<td width="283"><label> 

<input type="text" name="user" id="user" /> 

</label></td> 

<td>Password:</td> 

<td><label> 

<input type="password" name="pass" id="pass" /> 

</label></td> 

<td colspan="2" align="center"><label> 

<input type="submit" name="login" id="login" value="Login" />

</label></td> 

จากตัวอยางที่ 10.25 ฟอรมสําหรับ Login เพื่อเขาสูระบบ กําหนดสวนนําเขาขอมูลที่

สวนนําเขาขอมูล ประกอบดวย user และ pass 2) รูปแบบวิธีสงฟอรมใชรูปแบบวิธี

สคริปตที่จะประมวลผลตอ คือ check_login.php ผลลัพธที่ได ดังภาพที่ 

 
สรางฟอรมสําหรับการ Login กรณีศึกษาและประยุกตใชงานเซสชัน 

สรางไฟลเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ผูใช Login ผานสวนนําเขาขอมูล 

check_login.php มสีคริปตคําสั่ง ดังนี้ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

check_login.php"> 

<table width="300" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

t" name="login" id="login" value="Login" /> 

กําหนดสวนนําเขาขอมูลที่

วิธีสงฟอรมใชรูปแบบวิธี

ผลลัพธที่ได ดังภาพที่ 10.2 

ผานสวนนําเขาขอมูล user และ pass 
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  ตัวอยางที่ 10.26 สคริปตสําหรับ

1 <?php 

2 session_start ( ); 

3 $user_check="testuser";

4 $pass_check="testpass

5 if (($_POST['user']

6  $user = $_POST['user'];

7  $pass = $_POST['pass'];

8  $fullname = "Mr.Parinya Noidonprai";

9  session_register ("fullname");

10  session_register ("user");

11  session_register

12  header ("location:

13 } else header ("location:

14 ?> 

จากตัวอยางที่ 10.26 

บรรทัดที่ 2 เริ่มใชงานเซสชัน

บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

เปรียบเทียบชื่อผูใชกับสวนนําเขาขอมูลที่ผูใชงานปอนผาน

บรรทัดที่ 4 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

เปรียบเทียบรหัสผานกับสวนนําเขาขอมูลที่ผูใชงานปอนผาน

บรรทัดที่ 5 ใชโครงสรางเงื่

ตรงกันหรือไม ถาชื่อผูใชและรหัสผานเหมือนกับคาที่กําหนดไวในตัวแกร บรรทัดที่ 

6 ถาไมใชไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 13

บรรทัดที่ 6 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 7 กําหนดใหตัวแปร 

บรรทัดที่ 8 กําหนดตัวแปรอื่นๆ ตามผูใชจะใชงานเซสชัน จากตัวอยางกําหนดใหตัว

แปร $fullname มีคาเทากับ "Mr.Parinya Noidonprai"

บรรทัดที่ 9 ลงทะเบียนตัวแปร 

บรรทัดที่ 10 ลงทะเบียนตัวแปร 

บรรทัดที่ 11 ลงทะเบียนตัวแปร 

บรรทัดที่ 12 ใชฟงกชัน 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

สคริปตสําหรับตรวจสอบขอมูลที่ผูใช Login เขามา (check_login.php)

 

$user_check="testuser"; 

$pass_check="testpass"; 

']==$user_check) && ($_POST['pass']==$pass_check)) {

$user = $_POST['user']; 

$pass = $_POST['pass']; 

$fullname = "Mr.Parinya Noidonprai"; 

session_register ("fullname"); 

session_register ("user"); 

session_register ("pass"); 

("location: member.php"); 

("location: index.php"); 

10.26 สคริปตสําหรับตรวจสอบขอมูลที่ผูใช Login เขามา

เริ่มใชงานเซสชัน 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $user_check มีคาเทากับ 

เปรียบเทียบชื่อผูใชกับสวนนําเขาขอมูลที่ผูใชงานปอนผาน user) 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $pass_check มีคาเทากับ 

เปรียบเทียบรหัสผานกับสวนนําเขาขอมูลที่ผูใชงานปอนผาน pass) 

ใชโครงสรางเงื่อนไข if ตรวจสอบสวนนําเขาที่รับเขามากับคาที่กําหนดไว

ตรงกันหรือไม ถาชื่อผูใชและรหัสผานเหมือนกับคาที่กําหนดไวในตัวแกร บรรทัดที่ 3 และ 

13 

กําหนดใหตัวแปร $user มีคาเทากับสวนนําเขาขอมูล $_P

กําหนดใหตัวแปร $pass มีคาเทากับสวนนําเขาขอมูล $_POST['

กําหนดตัวแปรอื่นๆ ตามผูใชจะใชงานเซสชัน จากตัวอยางกําหนดใหตัว

"Mr.Parinya Noidonprai" 

ลงทะเบียนตัวแปร fullname ใหเปนตัวแปรเซสชัน 

ลงทะเบียนตัวแปร user ใหเปนตัวแปรเซสชัน 

ลงทะเบียนตัวแปร pass ใหเปนตัวแปรเซสชัน 

ใชฟงกชัน header ( ) เพื่อยายหนาเว็บเพจไปยัง member.php

MySQL 

(check_login.php) 

==$pass_check)) { 

เขามา อธิบายดังนี้ 

มีคาเทากับ testuser (ใช

มีคาเทากับ testpass (ใช

ตรวจสอบสวนนําเขาที่รับเขามากับคาที่กําหนดไว

และ 4 ไปบรรทัดที่ 

$_POST['user'] 

$_POST['pass'] 

กําหนดตัวแปรอื่นๆ ตามผูใชจะใชงานเซสชัน จากตัวอยางกําหนดใหตัว

member.php 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

บรรทัดที่ 13 

ขอมูลไมตรงกับคาตัวแปรที่กําหนดไว

Login ใหม) 

10.5.3 กําหนดหนาเว็บเพจที่จะประมวลผลตอ 

ทํางานตอที่เว็บเพจ member.php

  ตัวอยางที่ 10.27 สคริปต

1 <?php 

2 session_start ( ); 

3 if (isset ($_SESSION[

4  echo "Congratulation, You are login with:

5 else  header ("location: index.php");

6 ?> 

จากภาพที่ 10.27 

บรรทัดที่ 2 

บรรทัดที่ 3 

$_SESSION["pass"] หากไมมีการลงทะเบียนตัวแปรดังกลาวแสดงวาเขาสูสคริปตนี้อยางไมถูกตอง ไป

ทํางานตอบรรทัดที่ 5 กรณีตรวจสอบแลวพบการลงทะเบียนตัวแปรเซสชันที่ระบุ ไปบรรทัดที่ 

บรรทัดที่ 4 

header ( ) เพื่อยายหนาเว็บเพจ

บรรทัดที่ 5 

 

สรุป 

ลักษณะของเว็บแอพพลิเคชัน

แยกตามบทบาทหนาที่การทํางาน เชน ตรวจสอบสิทธิผู

รายงาน แกไข และลบขอมูล 

เว็บไซตจําเปนตองทํางานประสานกันเปนระบบ ดังนั้นจึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการควบคุมหนาเว็

ยายไปยังเว็บเพจที่ทําหนาที่ในเรื่องนั้นๆ

การยายหรือปรับเปลี่ยนเว็บเพจ คือ ตัวแปรที่ทํางานอยูภายในเว็บเพจนั้นๆ จะถูกยกเลิกการใชงานโดย

ปริยายไมสามารถนําไปใชในเว็บเพจอื่นๆ ได นี่คือส

กลาวถึงในบทนี้ 
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 โครงสรางเงื่อนไข else (กรณีที่ชื่อผูใชกับรหัสผานที่ปอนผานสวนนําเขา

ขอมูลไมตรงกับคาตัวแปรที่กําหนดไว) ใชฟงกชัน header ( ) เพื่อกลับไปยังเว็บเพจ 

เว็บเพจที่จะประมวลผลตอ เมื่อตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผาน

member.php มสีคริปตคําสั่ง ดังนี้ 

สคริปตตรวจสอบการลงทะเบียนตัวแปรเซสชัน (member.php

if (isset ($_SESSION["user"]) && isset ($_SESSION["pass"])) 

echo "Congratulation, You are login with: ". $_SESSION["fullname

header ("location: index.php"); 

10.27 สคริปตตรวจสอบการลงทะเบียนตัวแปรเซสชัน อธิบายดังนี้

 เริ่มตนใชงานเซสชัน 

 ตรวจสอบการลงทะเบียนตัวแปรเซสชัน $_SESSION["user"]

หากไมมีการลงทะเบียนตัวแปรดังกลาวแสดงวาเขาสูสคริปตนี้อยางไมถูกตอง ไป

กรณีตรวจสอบแลวพบการลงทะเบียนตัวแปรเซสชันที่ระบุ ไปบรรทัดที่ 

 แสดงความยินดีตอนรับ หรือผูพัฒนาระบบสามารถ

นาเว็บเพจไปยังหนาเว็บเพจของระบบสมาชิก หรือเว็บเพจอื่นๆ ตามตองการ

 กรณีที่พบตัวแปรเซสชันที่ลงทะเบียนกลับไป Login 

แอพพลิเคชันที่พัฒนาเปนระบบงานนั้น จําเปนตองแบงเว็บเพจออกเปนสวนๆ 

หนาที่การทํางาน เชน ตรวจสอบสิทธิผูใชงานระบบ จัดการขอมูลสม

แกไข และลบขอมูล เปนตน และเมื่อเริ่มทํางานติดตอกับผูใชงานระบบ

เว็บไซตจําเปนตองทํางานประสานกันเปนระบบ ดังนั้นจึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการควบคุมหนาเว็

ยายไปยังเว็บเพจที่ทําหนาที่ในเรื่องนั้นๆ ตามหนาที่ที่ผูพัฒนาไดออกแบบไว เปนตน ปญหาที่สําคัญเมื่อมี

การยายหรือปรับเปลี่ยนเว็บเพจ คือ ตัวแปรที่ทํางานอยูภายในเว็บเพจนั้นๆ จะถูกยกเลิกการใชงานโดย

ปริยายไมสามารถนําไปใชในเว็บเพจอื่นๆ ได นี่คือสาเหตุที่ตองเรียนรูถึงวิธีการสงคาตัวแปรในรูปแบบที่ได

  

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 219 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

บรหัสผานที่ปอนผานสวนนําเขา

เพื่อกลับไปยังเว็บเพจ index.php (กลับไป 

ตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานถูกตองให

member.php) 

fullname"]; 

อธิบายดังนี้ 

$_SESSION["user"] และ 

หากไมมีการลงทะเบียนตัวแปรดังกลาวแสดงวาเขาสูสคริปตนี้อยางไมถูกตอง ไป

กรณีตรวจสอบแลวพบการลงทะเบียนตัวแปรเซสชันที่ระบุ ไปบรรทัดที่ 4 

สามารถประยุกตใชฟงกชัน 

หรือเว็บเพจอื่นๆ ตามตองการ 

Login ใหมที่ index.php 

ที่พัฒนาเปนระบบงานนั้น จําเปนตองแบงเว็บเพจออกเปนสวนๆ 

จัดการขอมูลสมาชิก สืบคนขอมูล 

และเมื่อเริ่มทํางานติดตอกับผูใชงานระบบ ทุกเว็บเพจภายใน

เว็บไซตจําเปนตองทํางานประสานกันเปนระบบ ดังนั้นจึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการควบคุมหนาเว็บเพจ เชน 

ตามหนาที่ที่ผูพัฒนาไดออกแบบไว เปนตน ปญหาที่สําคัญเมื่อมี

การยายหรือปรับเปลี่ยนเว็บเพจ คือ ตัวแปรที่ทํางานอยูภายในเว็บเพจนั้นๆ จะถูกยกเลิกการใชงานโดย

าเหตุที่ตองเรียนรูถึงวิธีการสงคาตัวแปรในรูปแบบที่ได
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คําถามทายบท 

1. จงอธิบายหนาที่ของฟงกชัน 

2. จงอธิบายหลักการสงขอมูลระหวางเว็บเพจแบบ 

ขอมูลที่เว็บเพจปลายทางที่ไดรับขอมูล 

3. จงอธิบายถึงประโยชนของคุกกี้และเซสชัน และความแตกตางระหวางคุกกี้และเซสชัน

4. จงอธิบายหนาที่ของฟงกชัน 

ยกตัวอยางสคริปตประกอบการอธิบาย

5. จงอธิบายหลักการทํางานข

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php  

2 session_start ( );

3 $the_best = "Computer Science of SRU

4 session_register ("the_best"

5 echo $_SESSION["

6 ?> 

 

การเชื่อมโยงระหวางเว็บเพจ คุกกี้ และเซสชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จงอธิบายหนาที่ของฟงกชัน header ( ) พรอมยกตัวอยางประกอบ 

จงอธิบายหลักการสงขอมูลระหวางเว็บเพจแบบ Query String และอธิบายถึงหลักการอาน

ปลายทางที่ไดรับขอมูล Query String 

จงอธิบายถึงประโยชนของคุกกี้และเซสชัน และความแตกตางระหวางคุกกี้และเซสชัน

จงอธิบายหนาที่ของฟงกชัน session_start ( ) และฟงกชัน session_destroy ( ) 

ยกตัวอยางสคริปตประกอบการอธิบาย 

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก

session_start ( ); 

Computer Science of SRU"; 

session_register ("the_best"); 

echo $_SESSION["the_best"]; 

MySQL 

และอธิบายถึงหลักการอาน

จงอธิบายถึงประโยชนของคุกกี้และเซสชัน และความแตกตางระหวางคุกกี้และเซสชัน 

session_destroy ( ) พรอม

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก


