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Page 1 of 187



กอ่นอา่น

เมอืหลายเดอืนกอ่นผมพยายามมองหา framework ตวัใหมท่จีะมาใชแ้ทน Cakephp มาเจอกบั Laravel
เพราะเขา้ไปอา่นบทความใน nettut บ่อยเลยลองใชด้เูเลว้พบวา่ โคด้จํานวนมากบท Cakephp
สามารถย่อเหลอืไมก่บีรรทดับน Laravel และทสีาํคญัมากสาํหรับผม การทไีมต่อ้งมาพมิพ ์$this ทกุครัง มันสดุยอดมาก
ผมใหค้ะแนนเกา้เตม็สบิ สาํหรับเรอืงความงา่ยในการอา่นโคด้ ผมนกึถงึสมมตุถิา้เรานําเอาไปทําโปรเจคขนาดใหญ่
การทโีคด้อา่นงา่ยมาก แคอ่า่นคูม่อืเสร็จ แลว้มานังไลโ่คด้ทไีดทํ้าไวเ้เลว้ จะเป็นอะไรทเีรยีนรูไ้ดเ้ร็วมาก 
แตข่อ้เสยีของ laravel ก็คอืไมม่รีะบบอัตโินมัตมิาให ้Route ก็ตอ้งเขยีนเอง UI ก็ไมม่ตีวัสรา้งอัตโินมัตใิห ้

เนอืหาตอ่ไปนผีมไดทํ้าการแปล มาจากคูม่อืหลกัทอียู่บนเว็บ ซงึทําการแปลตามคําอธบิาย และเสรมิความเขา้ใจ
ตามทผีมไดท้ดลองทํามาหลายเดอืน และบางหวัขอ้ ในหนังสอืนเีป็นเรอืงหลกัการของ php 5.3 ทงัเรอืง
namespace,reflectionclass สาํหรับคนทไีมเ่คยรูม้ากอ่นอาจ จะงงเหมอืนผม ในตอนแรก ซงึจะเขยีนไวใ้นนกี็จะยาวไป
เพอืการนันผมจงึไดทํ้าการอธบิายเพมิเตมิไวท้ ีblog ของผม ในหนังสอืน ีอาจมขีอ้ผดิพลาดมากมาย
ซงึผมอยากใหใ้ครทเีหน็ขอ้ผดิพลาด ชว่ยทําการแจง้ใหผ้มทราบ หรอืเขา้ไปชว่ยกนัแกไ้ขและ
เพมิเตมิตวัอย่างการใชง้านฟังกช์ันตา่งๆ ไดท้ ีgithub
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แนะนําตวักนักอ่น

ปรชัญาของ Laravel
Laravel เป็น php framework ทเีนน้ไปทคีวามเรยีบงา่ยของการใชง้านตวัแปรตา่งๆ .
เราเชอืวา่ในการพฒันาเว็บของคณุตอ้งเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานแน่นอน,ประสบการณค์วามคดิสรา้งสรรคท์จีะตอบสนองความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ.
Laravel พยายามลดงานในระหวา่งการพฒันาโดยสรา้งระบบสาํเร็จรูปมาใหอ้ย่าง authentication, routing, sessions,
และ caching.

Laravel ทจีะเป็นหนงึใน เครอืงมอืในการพฒันาทนัีกพฒันาชนืชอบ
และสามารถใชง้านไดโ้ดยทไีมต่อ้งเสยีสละฟังกช์ันไหนไปเลย เราเชอืวา่ นักพฒันาทมีคีวามสขุจะสรา้งโคด้ทเียยีมยอด
เราพยายามนําสงิทดีขีองภาษาอนืๆ เชน่ Ruby on Rails, ASP.NET MVC, และ Sinatra เขา้มาผสมผสานเขา้กบั
laravel

Laravel เตรยีมเครอืงมอืทใีชเ้พอืการสรา้งเว็บแอพลเิคชัน ทยีดืหยุ่นดว้ย inversion of control container,ระบบ
migration , และการทํา unit testing ทแีสนงา่ยดาย

เรยีนรู ้Laravel
หนงึในทางเลอืกทดีคีอืการศกึษาคูม่อืการใชง้าน หรอืซอืหนังสอืในนคีรับ

Code Bright by Dayle Rees
Laravel Testing Decoded by Jeffrey Way
Laravel From Aprentice to Artisan by Taylor Otwell

นกัพฒันาหลกั

Laravel ถูกสรา้งโดย Taylor Otwell, และ Dayle Rees, Shawn McCool, Jeffrey Way, Jason Lewis, Ben Corlett,
Franz Liedke, Dries Vints, Mior Muhammed Zaki, และ Phil Sturgeon.
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ผูส้นบัสนนุ Laravel

UserScape
Cartalyst
Elli Davis - Toronto Realtor
Jay Banks - Vancouver Lofts & Condos
Julie Kinnear - Toronto MLS
Jamie Sarner - Toronto Real Estate
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Installation
การตดิตงั laravel

Install Composer
Laravel ใช ้Composer ในการจดัการไลบราลตีา่งๆ รวมจนถงึคลาสหลกัของระบบ เรมิแรกเราตอ้งไปโหลด

composer.phar. เราจะไดไ้ฟลท์มีนีามสกลุเป็น phar มาแลว้เอาไปวางไวท้ ีusr/local/bin เพอืใหร้ะบบมองเหน็

บนวนิโดเราม ีWindows installer อยากรูเ้พมิเตมิเขา้ไปดไูดบ้ลอ็กของผมไดค้รับ

การตดิตงั Laravel

ใช ้Composer ในการตดิตงั

พมิพคํ์าสงัขา้งลา่งไปท ีcommandline composer จะทําการดาวนโ์หลดมาลงตรงทเีราเรยีกใช ้

composer create-project laravel/laravel

ดาวนโ์หลดเอง

เมอืตดิตงั laravel เวอรช์ันลา่สดุ แลว้ก็แตกไฟลไ์ปลงทโีฟลเดอรข์อง server เปิด command line
เลอืกทอียู่ใหต้รงกบัทเีอา laravel ไปวางแลว้รันคําสงั php composer.phar install (หรอื composer install) ก็เสร็จสนิ

ถา้เราตอ้งการอัพเดทก็ใชคํ้าสงั php composer.phar update

ความตอ้งการของระบบ

PHP >= 5.3.7
MCrypt PHP Extension
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การตงัคา่

laravel ไมไ่ดต้อ้งการปรับแตง่อะไรมากเพยีงแคเ่ราเขา้ไปท ีapp/config/app.php โดยอาจปรับแค ่timezone กบั locale

Note: และมคีา่ key ทอียู่ใน app/config/app.php. เราตอ้งใชคํ้าสงั php artisan key:generateเพอืสรา้งคยีท์จีะใชส้รา้ง

private key ในการสรา้งรหสัผ่าน hash ในระบบ

สทิธิ

laravel ตอ้งการสทิธใินการอา่นเขยีนโฟลเดอร ์app/storage

เสน้ทาง

การกําหนดเสน้ทางสามารถทําไดท้ ีbootstrap/paths.php

URLs ทสีวยงาม
laravel เตรยีมไฟล ์public/.htaccess ทอีนุญาตใหเ้ราเรยีกใชง้านโดยไมต่อ้งใส ่index.php. โดยตอ้งการใชง้านขอ

mod_rewrite บน server กอ่น

Page 6 of 187



Laravel Lifecycle

ตอนท ี1 Autoloading

มาดวูัฏจกัรการทํางานของ Laravel กนัครับ มอียู่ดว้ยกนั 4 ชว่ง Autoloading,Bootstrap,Application,Run เรมิที
Autoloadingกอ่นครับ

1. เรมิจากไฟล ์index.php ครับ ชว่งทเีราตงัคา่ vhostเราจะตงัใหเ้สน้ทางทเีขา้ถงึเรมิแรก คอื /public/ พอเรมิเขา้ถงึไฟล์
index.php ทําการเรยีกไฟล ์autoload.php จากโฟลเดอร ์bootstrap

2. ในไฟล ์autoload.php จะทําการตงัคา่เวลาทตีวัเว็บเรมิทํางาน

3. จากนันเราจะ เรยีกไฟล ์autoload.php จากโฟลเดอร ์vendor ขนึมา

4. ทเีหน็ชอืยาวขนาดนเีป็นเพราะถูกสมุมาจากการทใีชคํ้าสงัartisan dump autoloadเพอืสรา้ง รายชอืของ package
ใหมน่ะครับ แตก่อ่นหนา้นันเราจะทําการโหลดไฟล ์package ทงัหมดกอ่น
โดยเรยีกไฟล ์autoload_real.php ขนึมา
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5. ตอ่มาใน ไฟล ์vendor/composer/autoload_real.php จะทําการเรยีกไฟล ์Classloader มาทําการสรา้งเป็นวัตถุชอื $loader
แลว้ก็

6. เรยีกไฟล ์autoload_classmap กบั autoload_namespaceขนึมาซงึในไฟล ์autoload_classmap จะเป็นรายชอืของไฟล ์package
ทงัหมดทอียู่ในโฟลเดอร ์vendor สว่นในไฟล ์autoload_namespace จะเป็นรายชอืของตวั namespace ทใีชเ้รยีก root path
ของไฟล ์package นันครับ
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7. พอเรยีกเสร็จก็จะสง่กลบัมาท ีไฟล ์autoload แลว้ก็สง่คา่ตอ่ไปให ้ClassLoader ของ laravel 

8. ตามลงมาดวูา่ Classloaderของ laravel มันทํายังไงตอ่นะครับ
ฟังกช์ัน registerทําการเรยีกใช ้ฟังกช์ัน load
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9. ฟังกช์ัน loadจะทําการเรยีกโฟลเดอร ์package ทมีตีามรายชอืในตวัแปร classทสีง่มาตอนแรก

10. เทา่นกี็เสร็จการโหลด package ในโฟลเดอร ์vendor ครับ อะแตย่ังไมห่มดนะครับ ยังเหลอื package ทโีฟลเดอร์
workbench เรยีกใชค้ลาส Starterเพอืทําการลงทะเบยีน package ในโฟลเดอร ์workbench

โฟลเดอร ์workbech คอืสว่นทเีราใชใ้นการพฒันา package ในเครอืงเราซงึยังไมเ่สร็จหรอืวา่ทําขนึใชเ้อง
เราก็จะมาเรมิตน้จากตรงนี

package ถอืวา่เป็นสว่นสาํคญัทจีะตอ้งรูก้อ่นใน laravel 4 นเีลย การเขยีน package เป็นจะทําใหเ้ราเลอืก php libraly
ตวัไหนก็ไดบ้น packagist.org ซงึเป็นศนูยร์วมของ libraly ของ php ทใีชม้าตรฐาน psr-0,psr-1,psr-2 มาสรา้งเป็นPage 10 of 187
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pakage ใชเ้อง ซงึผมก็ไดศ้กึษาแลว้ลองทําไปเเลว้หลายตวัครับ ไวจ้บเรอืงน ีเเลว้จะมาขยีนเรอืงการสรา้ง package
ตอ่ครับ

ปล.ตวัแปร Laravel_Start ตอนแรกเราสามารถนําไปใช ้ลบกบัคา่เวลาปัจจบุันเพอืหาเวลาทเีว็บใช ้จดัการคํารอ้งขอ

ตอนท ี2 Application

1. ขนัตอนนจีะเป็นการเรมิสรา้งตวัออปเจคหลกัของ เว็บกนัแลว้นะครับ
เรมิจากไฟล ์bootstrap/start.php เราจะดําดงิลงไปดใูนคลาส Application 

ตรงคลาสนเีป็นตวัหลกัทคีอยขบัเคลอืนเว็บไซตข์องเราเลยครับ เพราะ มกีารเรยีกใช ้คลาสเขา้มาจํานวนมาก
ฟังกช์ันในน ีผมจะไมพ่ยายามไปดใูหต้าลาย ใหรู้ว้า่เรา มฟัีงกช์ันทเีราตอ้งเขา้ใจ คอื 
App::share,App::bind,App::instance,App::make เราไปดตูอ่วา่เรมิมาตวั class Applicationทําอะไรตอ่

2. เนอืงจาก ทําการเรยีกตวัคลาสเขา้มาแลว้ จงึทําการสรา้งวัตถุใหมไ่ดท้นัทเีลยครับ
สงิทตีอ้งสรา้งกอ่นสามอันดบัแรกเลยก็คอื Class Exception ใชใ้นการจดัการขอ้ผดิพลาด
Class Routing จดัการๆวงิของคํารอ้งขอ
Class Event จดัการเหตกุารณต์า่ง ทเีกดิขนึ
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3. กลบัมาท ีไฟล ์start.php ครับ ขนัตอ่มา เราจะทําการตรวจสถานะการทํางานของระบบนะครับ
วา่อยู่ในโหมดไหน ตรงนมีปีระโยชนม์ากในกรณีเมอืเรากําลงัพฒันาอยู่ก็ตงัใหเ้ป็น development
สว่นจะไปกําหนดทไีหนคอ่ยมาพดูกนัอกีทคีรับ

4. ทําการโหลดไฟล ์path.php ซงึจะเป็น classใชใ้นการกําหนดเสน้ทางการเขา้หาโฟลเดอรต์า่งๆ

5. ทําการเรยีกใชง้านตวั laravel ละครับตรงนจีะเป็นการ เรยีกไฟล ์start ของตวั laravel ขนึมา
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ตอนท ี3 Bootstrap

1. laravel เรมิการตรวจวา่มกีารตติตงั Mcrypt ไหม

2. ตอ่มาก็ตรวจสภาวะการตงัคา่กอ่นวา่เรากําลงั ตงัใหอ้ยู่ในสถานะการทอบสอบไหม

3. คลาส Facade จะทําการเคลยีร ์ตวัแทนของมัน
แลว้ก็สรา้งขนึใหม่
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4. ทําการโหลดขอ้มลูการตงัคา่จากตวัแปร $env ขนึมาใสใ่หค้ลาส Config ครับ แลว้สรา้งตวัแทนใหค้ลาส Config

5. ทําการตงัคา่วันเวลาโดยโหลดคา่มาจากตวัแปรในไฟล ์app.php

6. โหลดคา่ชอืย่อจากทไีฟล ์app.php มา

มาใหฟั้งกช์ัน getInstance มาทําการลงทะเบยีนไว ้

7. ทําการอนุญาตใหใ้ชคํ้ารอ้งขอชนดิ put ใชทํ้าการแกไ้ขขอ้มลู กบั delete ใชใ้นการลบขอ้มลู เพอืใชต้อนทํา restful
ในกรณีท ีfirewall ไมอ่นุญาตใุหเ้มทอดสองอันนผี่าน เราจงึจําเป็นตอ้งทําการเปลยีนสว่นหวัของเมทอด post
ใหก้ลายเป็นสองเมทอดทโีดนบลอ็ก
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8. ทําการวมคลาสทกุตวัทโีหลดมาเขา้ดว้ยกนั $config['providers'] คอืรายชอืคลาสทอียู่ในไฟล ์app.php

9. เรยีกใชฟั้งกช์ัน $app->boot() เพอืเรมิตน้การทํางาน เเลว้เรยีกไฟล ์global.php
ซงึเป็นไฟลท์เีราสามารถใชก้ําหนดคา่เรมิตน้เองได ้

10. รองสดุทา้ยดงึไฟลท์เีราใชก้ําหนดสภาวะการตงัคา่ขนึมา

11. สดุทา้ยในบทนแีลว้ครับเรยีกไฟล ์routes.php จบตอนครับ

ตอนท ี4 Run

ตอนสดุทา้ยแลว้ครับ เราใกลไ้ดคํ้าตอบกลบัหรอื Response

1. ทําการเขยีน session
2. คน้หา Route ทสีง่มาวา่ตรงกบัตวัทกีําหนดไวไ้หม
3. สงัให ้filter เชน่ before,after ทํางาน Page 15 of 187
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4. สรา้งคําตอบกลบัหรอื Response
5. สง่คําตอบกลบั
6. เรยีกใช ้after filter อย่างเชน่ log

จบแลว้ครับกวา่จะไดคํ้าตอบกลบัหนงึครังยาวนานไหมครับ

ทมีา :: Kenny Mayer Per Your Request
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การเรมิตน้อยา่งรวดเร็ว

หมายเหต ุ:: url ทเีราจะเรยีกใชง้านในตอนเรมิแรกคอื localhost หรอื 127.0.0.1
ตามดว้ยชอืโฟลเดอรข์องเว็บทเีราสรา้ง แลว้ตามดว้ย public นะครับ ยกตวัอย่าง 127.0.0.1/taqmaninw/public
นะครับ

บททนจีะทําใหเ้ราเหน็ภาพรวมของ laravel นะครับ

การตดิตงั

ถา้ไมรู่จ้กั composer แนะนําไปอา่น ทนี ีกอ่น เรมิจากใชคํ้าสงั

composer create-project laravel/laravel �
�
�
������� --prefer-dist

หลงัจากนัน composer จะทําการดาวนโ์หลดไฟลต์า่งๆ มาเก็บทโีฟลเดอรท์เีรากําหนดชอืไว ้

หลงัจากนันก็ทําความรูจ้กักบั โครงสรา้งโฟลเดอรข์อง laravel เรมิแรกเราตอ้งไปกําหนดคา่ตา่งๆ ทโีฟลเดอร ์app/config
กอ่นในนกี็จะมกีารตงัคา่ใหม้ากมายแตเ่ราอาจตอ้งการแค ่การกําหนดคา่เบอืงตน้

Routing
เราตอ้งกําหนด url ทเีราจะอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ ฟังกช์ันตา่งกอ่นท ีapp/routes.php ตวัอย่างการสรา้ง Route เบอืงตน้

Route::get('users', function()
{
    return 'Users!';
});

ตอนนเีมอืเราพมิพช์อืโปรเจคของเราบนบราวเซอรแ์ลว้ตามดว้ย /users เราจะเหน็คําวา่ Users! แสดงอยู่

การสรา้ง Route ไปหา Controller Page 17 of 187
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Route::get('users', 'UserController@getIndex');

ตอนน ี/user จะถูกสง่ไปทฟัีงกช์น getIndex ของ UserController

การสรา้ง View

ตอ่มาเรามาสรา้งไฟลท์จีะใชจ้ดัการรูปแบบในการแสดงผลทโีฟลเดอร ์app/views เราสรา้งไฟลท์ชีอื layout.blade.php และ
users.blade.phpตอ่ดว้ย layout.blade.php

<html>
    <body>
        <h1>Laravel Quickstart</h1>

        @yield('content')
    </body>
</html>

ตอ่มาในไฟล ์users.blade.php เราจะดงึไฟล ์layout มาลง

@extends('layout')

@section('content')
    Users!
@stop

เพอืความไมง่งวา่ตวัแปรเหลา่นคีอือะไร ตามไปดทูนีเีลยครับ Blade documentation

ถา้เราจะแสดงไฟล ์view ทเีราสรา้งก็ตอ้งอาศยั Route ดงัตวัอย่าง

Route::get('users', function()
{
    return View::make('users');
});

ตอ่ไปเราจะไปลยุดาตา้เบสกนันะครับ Page 18 of 187
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การทาํ Migration
เราจะใชค้ลาส Migration ในการจดัการฐานขอ้มลูนะครับ
เรมิตน้ดว้ยการตงัคา่ในการเชอืมตอ่ฐานขอ้มลูกอ่นทไีฟล ์app/database ในคา่เรมิตน้เเลว้อาเรย ์driverจะเป็น mysql
แลว้เราก็เปลยีนคา่ตรง mysql เป็นขอ้มลูในการเชอืมตอ่ฐานขอ้มลูของเรา

ตอ่มาในการสรา้ง migration เราใช ้คําสงั artisan ใน commandline จากในโฟลเดอรโ์ปรเจคของเรา ตวัอย่าง

php artisan migrate:make create_users_table

ตอ่มาไฟล ์migrration จะไปโผลท่โีฟลเดอร ์app/database/migrations ในไฟลจ์ะมฟัีงกช์ัร up และ down เราจะสรา้ง
Schema เพอืการจดัการฐานขอ้มลู

ตวัอย่างการสรา้ง Schema

public function up()
{
    Schema::create('users', function($table)
    {
        $table->increments('id');
        $table->string('email')->unique();
        $table->string('name');
        $table->timestamps();
    });
}

public function down()
{
    Schema::drop('users');
}

ตอ่มาเราก็รันคําสงั

php artisan migrate
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ถา้อยากยอ้นคําสงั migrate เราตอ้งใชคํ้าสงั migrate:rollback

Eloquent ORM
Eloquent คอื ชดุคําสงัทเีราใชใ้นการทํา sql query นันเองครับ ชว่ยใหเ้ราสะดวกสะบาย ทํางานไดร้วดเร็วขนึ
เรมิแรกเราตอ้งไปสรา้ง model ทโีฟลเดอร ์app/models โดยตงัชอืวา่ User.php ตวัอย่างการประกาศคลาสในโมเดล

class User extends Eloquent {}

ตวัอย่างการเรยีกใช ้Eloquent Model ครับ

Route::get('users', function()
{
    $users = User::all();

    return View::make('users')->with('users', $users);
});

เมทอด allทตีอ่จากเนมสเปซ User จะควิรคีา่ทงัหมดจากตาราง users สว่นใน View เราใชฟั้งกช์ัน with
เพอืดงึเฉพาะคอลมัน ์user ครับ

Displaying Data
ตวัอย่างการแสดงคา่ทมีาจากฐานขอ้มลูบนไฟล ์view ครับ

@extends('layout')

@section('content')
    @foreach($users as $user)
        <p>{{ $user->name }}</p>
    @endforeach
@stop

ตอ่ไปเราตอ้งไปเรยีนรูเ้รอืง Eloquent และ Blade. หรอืแวะเขา้ไปอา่นเลน่ๆ กอ่นทเีรอืงQueues และ Unit
Testing.ถา้ตอ้งการใชง้านในระดบัสงูตอ่ก็ไปท ีIoC Container. Happy In Laravel krub :) Page 20 of 187
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Artisan CLI

Introduction
Artisan คอื ชดุคําสงัทใีชเ้รยีกงานผ่านทาง command lineเพอืชว่ยใหจ้ดัการงานตา่งใหง้า่ย รวดเร็วขนึ ซงึ laravel นํา
Class console ของ symfony มาปรับใช ้

การใชง้าน

ในการเรยีกดคํูาสงัทงัหมดใชคํ้าสงั list

php artisan list

ทกุคําสงัจะมวีธิกีารใชใ้หเ้ราด ูโดยเพมิ parameter help เขา้ไปนะครับ

ตวัอยา่งการใชง้าน help

php artisan help migrate

เราสามารถเรยีก พรอ้มกบัเปลยีนการตงัคา่โดยรวมของเว็บโดยเพมิพารามเิตอร ์--env

ตวัอยา่งนเีราเรยีกในการตงัคา่แบบ local

php artisan migrate --env=local

จะเรยีกดรูุน่ของ laravel ก็ไดโ้ดยพารามเิตอร ์--version

php artisan --version

การสรา้งคําสงัขนึใชง้านเอง
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เราสามารถสรา้งคําสงั artisan ขนึมาใช ้โดยไฟลจ์ะเก็บทโีฟลเดอร ์app/commands
ถา้เราไมอ่ยากเก็บไวต้รงนกี็ไปตงัคา่ทไีฟล ์composer.json ได ้

การสรา้งคําสงั

เรมิสรา้งคลาส

เราจะใชคํ้าสงั command:make ใน command line เพอืสรา้ง class ขนึมากอ่นครับ

ตวัอยา่งการใช ้command line สรา้งคําสงั

php artisan command:make FooCommand

ถา้เราอยากจะเปลยีนทอียู่ใหก้บัไฟลคํ์าสงัของเรา ก็ใชคํ้าสงันไีปเลยครับ

php artisan command:make FooCommand --path="app/classes" --namespace="Classes"

การตงัคา่คาํสงั

เรมิตน้โดยการตงั name และ description รวมถงึสว่นประกอบอนืของคลาส, โดยคา่เหลา่นจีะไปปรากฏตอนคําสงั
artisan list ฟังกช์ัน fire ใชใ้นการเรยีกฟังกช์ันตา่งๆ ทจีะทํางานในคําสงันี

การตงัคา่ตา่งๆ

getArguments กบั getOptions เมทอด เป็นทีๆ  เราะทําการตงัคา่จะตา่งๆ ทงั พารามเิตอรท์ ี1 ท ี2
การตงัคา่จะมลีกัษณะการสง่คา่ลงอาเรย.์

เมอืเรา คําสงัของเรามกีารใหป้้อนพารามเิตอร ์ตวัของ array ตอ้งมรีูปแบบดงันี

array($name, $mode, $description, $defaultValue)

ตวัแปร mode เรากําหนดใหเ้ป็นแบบตอ้งม ีInputArgument::REQUIRED หรอืไมม่กี็ได ้InputArgument::OPTIONAL.
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เมอืเรากําหนดใหม้กีารใสคํ่าสงัเพมิเตมิ ลกัษณะอาเรยจ์ะเป็นแบบนี

array($name, $shortcut, $mode, $description, $defaultValue)

ในการกําหนด mode ใหเ้ป็นไดห้ลายๆแบบไดเ้ชน่

InputOption::VALUE_REQUIRED, InputOption::VALUE_OPTIONAL, InputOption::VALUE_IS_ARRAY, InputOption::VALUE_NONE.

ตวัอย่างรูปแบบคา่ทตีอ้งป้อนใหเ้มอืกําหนด mode เป็น VALUE_IS_ARRAY

php artisan foo --option=bar --option=baz

การเขา้ถงึตวัแปร

เมอืคําสงัทํางาน เราก็ตอ้งมตีวัจดัการในการ ดงึคา่ตา่งๆ ในพารามเิตอรข์องการตงัคา่ ทรีับมา

การดงึคา่จากพารามเิตอรเ์ฉพาะตวั

$value = $this->argument('name');

การดงึคา่ทงัหมด

$arguments = $this->argument();

การรบัคา่จากคา่การตงัคา่แบบเฉพาะตวั

$value = $this->option('name');

การรบัคา่จากคา่การตงัคา่แบบทงัหมด

$options = $this->option();

สง่ผลการทาํงาน
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มปีระเภทของคําสงัทจีะแสดงออกทาง commandline 4 ประเภท คอื info , comment , question และ error ทงั 4
มรีูปบแบบ unicode เป็น ANSI

สง่ขอ้มลูของคําสงัออกทางหนา้จอ

$this->info('Display this on the screen');

สง่ขอ้ความออกไปทางหนา้จอ

$this->error('Something went wrong!');

ใหผู้ใ้ชง้านเลอืก

เราสามารถใชก้ารถามคําถาม และ ยนืยัน เพอืความรวดเร็วในการใชง้าน

การถามคําถาม

$name = $this->ask('What is your name?');

การถามคําถามและคา่ทป้ีอนมาเป็นรูปแบบ

$password = $this->secret('What is the password?');

ยนืยนัการเลอืก

if ($this->confirm('Do you wish to continue? [yes|no]'))
{
    //
}

เราสามารถกําหนดคา่เรมิตน้ของคําสงั confirm ใหเ้ป็นtrue หรอื false ได ้

$this->confirm($question, true);
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การลงทะเบยีนคําสงั

เมอืการสรา้งคําสงัเสร็จสนิ เราตอ้งนําไปลงทะเบยีนทไีฟล ์app/start/artisan.php โดยใชคํ้าสงั Artisan::add
เพอืลงทะเบยีน

ตวัอยา่งการใชง้าน

Artisan::add(new CustomCommand);

ถา้คําสงัเราใชใ้น IoC container เราตอ้งใชคํ้าสงั Artisan::resolve เพอืผูกคําสงัของเราไปกบั IOC ดว้ย

ตวัอยา่งการใชง้าน

Artisan::resolve('binding.name');

การเรยีกใชค้ําสงัอนืรว่ม

บางเวลาเราตอ้งการจะเรยีกใชคํ้าสงัอนืๆ สามารถใชฟั้งกช์ัน call เรยีกได ้

ตวัอยา่งการใชง้าน

$this->call('command.name', array('argument' => 'foo', '--option' => 'bar'));
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Cache

การตงัคา่

Laravel เตรยีมรูปแบบของการ cache ไวใ้หเ้ราใชเ้เลว้หลายตวัเลยนะครับ . ซงึรายชอืและการตงัคา่อยู่ที
app/config/cache.php. ในไฟลเ์ราสามารถตงัคา่ใหก้บั cache ทเีราชนืชอบไดเ้ลย Laravel สนับสนุนทงั Memcached กบั
Redis อยู่แลว้ครับ.

กอ่นจะทําการตงัคา่ใดๆ ลองไปศกึษากอ่นนะครับ ตวั laravel ใช ้file cache เป็นตวัเรมิตน้นะครับ
ถา้เว็บไซตม์ขีนาดใหญ่ควรเปลยีนไปใช ้Memcached หรอื APC จะดกีวา่

การใชง้าน Cache

การเก็บคา่ลง cache

Cache::put('key', 'value', $minutes);

เก็บลงในกรณีทไีมม่คีา่นนัอยู่

Cache::add('key', 'value', $minutes);

ตรวจวา่มคีา่ไหม

if (Cache::has('key'))
{
    //
}

ดงึคา่จากแคช

$value = Cache::get('key'); Page 27 of 187
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ดงึคา่โดยเรยีกคา่เรมิตน้

$value = Cache::get('key', 'default');

$value = Cache::get('key', function() { return 'default'; });

กําหนดใหค้า่ชนดินไีมม่วีนัหมดอายุ

Cache::forever('key', 'value');

บางเวลาเราตอ้งการเรยีกใชค้า่จากแคช แตไ่มม่คีา่แลว้ เราสามารถเรยีกใช ้Cache::remember
โดยการดงึคา่จากฐานขอ้มลูขนึมาเก็บไวใ้นแคช

$value = Cache::remember('users', $minutes, function()
{
    return DB::table('users')->get();
});

และยังสามารถผสมคําสงั remember กบั forever

$value = Cache::rememberForever('users', function()
{
    return DB::table('users')->get();
});

เราสามารถเก็บคา่ชนดิใดก็ไดเ้พราะรูปแบบการเก็บคา่ใชแ้บบ serialize

การลบคา่ออกจากคยี ์

Cache::forget('key');

การเพมิและการลดคา่

แคชทกุชนดิยกเวน้ file กบั database สนับสนุนการทําเพมิและลดคา่ของแคช
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การเพมิคา่

Cache::increment('key');

Cache::increment('key', $amount);

การลดคา่

Cache::decrement('key');

Cache::decrement('key', $amount);

Cache Sections

หมายเหต:ุ Cache sections ไมส่นับสนุนแคชแบบ file หรอื database

Cache sections คอืการใหเ้ราสามารถจบักลุม่ใหก้บัแคชทมีรีูปแบบการเก็บคา่ทคีลา้ยๆ กนัโดยใชคํ้าสงัsection

ตวัอยา่งการใชง้าน Cache section

Cache::section('people')->put('John', $john);

Cache::section('people')->put('Anne', $anne);

การเขา้ถงึคา่ของแคช

$anne = Cache::section('people')->get('Anne');

flush คอืการลบคา่ออก:

Cache::section('people')->flush();

การเก็บแคชไวใ้นฐานขอ้มลู
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เมอืเราจะใชฐ้านขอ้มลูเก็บคา่แคช เราตอ้งเพมิตารางทจีะใชเ้ก็บกอ่น
นคีอืตวัอย่างการสรา้งตารางทใีชเ้ก็บแคชในรูปแบบ ของ laravel

Schema::create('cache', function($table)
{
    $table->string('key')->unique();
    $table->text('value');
    $table->integer('expiration');
});
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เราสามารถสรา้งคําสงั artisan ขนึมาใชโ้ดยไฟลจ์ะเก็บทโีฟลเดอร ์app/commands
ถา้เราไมอ่ยากเก็บไวต้รงนกี็ไปตงัคา่ทไีฟล ์composer.json ได ้

การสรา้งคําสงั

เรมิสรา้งคลาส

เราใชคํ้าสงั command:make ใน command line เพอืสรา้ง class ขนึมากอ่นครับ

ตวัอยา่งการใช ้command line สรา้งคําสงั

php artisan command:make FooCommand

ถา้เราอยากจะเปลยีนทอียู่ใหก้บัไฟลคํ์าสงัของเรา ก็ใชคํ้าสงันไีปเลยครับ

php artisan command:make FooCommand --path="app/classes" --namespace="Classes"

เรมิลงรายละเอยีด

เรมิตน้โดยการตงั name และ description รวมถงึสว่นประกอบอนืของคลาส, โดยคา่เหลา่นจีะไปปรากฏตอนคําสงั
artisan list. ฟังกช์ัน fire ใชใ้นการเรยีกฟังกช์ันตา่งๆ ทจีะทํางานในคําสงันี

การตงัคา่ตา่งๆ

getArguments กบั getOptions เมทอด เป็นทีๆ  เราะทําการตงัคา่จะตา่งๆ ทงั พารามเิตอรท์ ี1 ท ี2 .
การตงัคา่จะมลีกัษณะการสง่คา่ลงอาเรย.์

เมอืเรา คําสงัของเรามกีารใหป้้อนพารามเิตอร ์array ตอ้งมรีูปแบบดงันี

array($name, $mode, $description, $defaultValue)

ตวัแปร mode เรากําหนดใหเ้ป็นแบบตอ้งม ีInputArgument::REQUIRED ไมม่กี็ได ้InputArgument::OPTIONAL. Page 31 of 187



เมอืเรากําหนดใหม้กีารใสคํ่าสงัเพมิเตมิลกัษณะอาเรยจ์ะเป็นแบบนี

array($name, $shortcut, $mode, $description, $defaultValue)

ในการกําหนด mode ใหเป็นไดห้ลายๆแบบไดเ้ชน่: InputOption::VALUE_REQUIRED, InputOption::VALUE_OPTIONAL,
InputOption::VALUE_IS_ARRAY, InputOption::VALUE_NONE.

ตวัอย่างรูปแบบคา่ทตีอ้งป้อนใหเ้มอืกําหนด mode เป็น VALUE_IS_ARRAY

php artisan foo --option=bar --option=baz

การเขา้ถงึตวัแปร

เมอืคําสงัทํางาน เราก็ตอ้งมตีวัจดัการๆ ดงึคา่ตา่งๆ ในพารามเิตอร ์การตงัคา่ ทรีับมา

การดงึคา่จากพารามเิตอรเ์ฉพาะตวั

$value = $this->argument('name');

การดงึคา่ทงัหมด

$arguments = $this->argument();

การรบัคา่แบบเฉพาะตวั

$value = $this->option('name');

การรบัคา่แบบทงัหมด

$options = $this->option();

สง่ผลการทาํงาน
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มปีระเภทของคําสงัทจีะแสดงออกทาง commandline 4 ประเภท คอื info , comment , question และ error ทงั 4 มรีูปบบ
unicode เป็น ANSI

สง่ขอ้มลูของคําสงัออกทางหนา้จอ

$this->info('Display this on the screen');

สง่เออเรอออกไปทางหนา้จอ

$this->error('Something went wrong!');

ใหผู้ใ้ชง้านเลอืก

เราสามารถใชก้ารถามคําถาม และ ยนืยัน เพอืความรวดเร็วในการใชง้าน

การถามคําถาม

$name = $this->ask('What is your name?');

**การถามคําถามและคา่ทป้ีอนมาเป็นรูปแบบ ** **

$password = $this->secret('What is the password?');

Asking The User For Confirmation

if ($this->confirm('Do you wish to continue? [yes|no]'))
{
    //
}

เราสามารถกําหนดคา่เรมิตน้ใหคํ้าสงั confirm ใหเ้ป็นtrue หรอื false ได ้

$this->confirm($question, true);
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การลงทะเบยีนคําสงั

เมอืการสรา้งคําสงัเสร็จสนิ เราตอ้งนําไปลงทะเบยีนทไีฟล ์app/start/artisan.php โดยใชคํ้าสงั Artisan::add
เพอืลงทะเบยีน

ตวัอยา่งการใชง้าน

Artisan::add(new CustomCommand);

ถา้คําสงัเราใชใ้น IoC container,เราตอ้งใชคํ้าสงัArtisan::resolve เพอืมัดคําสงัของเราไปกบั IOC ดว้ย

ตวัอยา่งการใชง้าน

Artisan::resolve('binding.name');

การเรยีกใชค้ําสงัอนืรว่ม

บางเวลาเราตอ้งการจะเรยีกใชคํ้าสงัอนืๆ สามารถใชฟั้งกช์ัน call เรยีกได ้

ตวัอยา่งการใชง้าน

$this->call('command.name', array('argument' => 'foo', '--option' => 'bar'));
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การดงึคา่ของการตงัคา่หลกัมาใช้

สว่นการตงัคา่หลกัๆ ของเว็บเราจะอยู่ทโีฟลเดอร ์app/config ในบทนเีราจะมาดวูา่ laravel เตรยีมฟังกช์ันอะไร

ใหเ้ราใชใ้นการดงึคา่จากไฟลท์งัหลายในโฟลเดอร ์config ออกมาใชไ้ดบ้า้ง.

laravel เตรยีม class ทชีอืวา่ Config ไวใ้หเ้ราเเลว้นะครับ

ยกตวัอยา่งการดงึคา่ timezone ออกมา

Config::get('app.timezone');

เราสามารถกําหนดคา่ของตวัแปรนันใหมไ่ด ้กรณีทรีูปแบบไมเ่ป็นไปตามทเีราตอ้งการ:

$timezone = Config::get('app.timezone', 'UTC');

สงัเกตวุา่ถา้เป็นการเขา้ถงึคา่ในอาเรยข์องไฟล ์laravel จะใชเ้ครอืงหมายดอท ในการเขา้ถงึนะครับ

กําหนดคา่แบบไมต่อ้งเขา้ไปในไฟลเ์ลย

Config::set('database.default', 'sqlite');

การกําหนดคา่แบบนจีะไมไ่ปเขยีนทบัการตงัคา่ในไฟล ์app.php นะครับ จะเกดิผลเฉพาะตรงทเีราประกาศไวเ้ทา่นัน.

การกาํหนดชุดรูปแบบของการตงัคา่พนืฐาน

ในการพฒันาเว็บเรามักจะเปิด การตงัคา่ตา่งๆเพอืทจีะเออือํานวยใหเ้ราทราบขอ้มลู ไดม้ากทสีดุ

แตใ่นกรณีทเีว็บออนไลนแ์ลว้การแสดง การแสดงขอ้มลูการทํางานผดิพลาด การลมืไปแลว้วา่เคยทงิคําสงั debug
ไวต้รงไหน

เรมิตน้สรา้งไฟลช์ดุการตงัคา่ในโฟลเดอร ์config ยกตวัอย่างชอื local.ยกตวัอย่างการตงัคา่ในไฟล์

สมมตุเิราตอ้งการใชแ้คชแบบ file ก็ทําแบบตวัอย่างเลยครับ Page 35 of 187



<?php

return array(

    'driver' => 'file',

);

Note: testing เป็นชอืทถีูกกําหนด ไวก้บั laravel แลว้วา่ถา้อยู่ในชอืนกีารตงัคา่ทงัหมดจะอยู่ในการโหมด unit test
ฉะนัน เราอย่าไปตงัทบัมันเลยครับ

สว่นการตงัคา่ทเีราไมไ่ดต้งัไว ้จะอา้งองิกลบัไปทไีฟลห์ลกันะครับ

ตอ่มาเราตอ้งไปตงัคา่ใหต้วั laravel รูว้า่ขณะนอียู่ในโหมดไหน โดยเขา้ไปตงัคา่ท ีbootstrap/start.php
ตวัโฟลเดอรจ์ะอยู่ขา้งหนา้สดุเลย. เขา้ไปคน้หา $app->detectEnvironment ตวัฟังชันจะใชค้น้หารูปแบบการตงัคา่ของเว็บเรา

<?php

$env = $app->detectEnvironment(array(

    'local' => array('your-machine-name'),

));

เราก็จะเปลยีนใหเ้ป็นเหมอืนตวัอย่าง

$env = $app->detectEnvironment(function()
{
    return $_SERVER['MY_LARAVEL_ENV'];
});

ตวัอยา่งการเรยีกใช้

$environment = App::environment();
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การปรบัปรุงเว็บไซต์

เมอืเราตอ้งการปิดเว็บเพอืทําการปรับปรุง เราจะกําหนดเมทอด App::down ไวท้ ีapp/start/global.php
ซงึจะทําใหท้กุคํารอ้งถูกพาไปทหีนา้ ทบีอกวา่ตอนน ีเวบ้กําลงัอยู่ในสถานะปรับปรุง.

ตอ้งการทําใหร้วดเร็วขนึก็ใช ้command line ก็ได ้

php artisan down

up เป็นคําสงัใหเ้ว็บกลบัไปอยู่ในสถานะออนไลนอ์กีครัง

php artisan up

ถา้ตอ้งการเปลยีนหนา้ทใีชใ้นการแสดงผลก็เขา้ไปตงัคา่ท ีapp/start/global.php ตวัอย่าง

App::down(function()
{
    return Response::view('maintenance', array(), 503);
});
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Controllers

การทาํงานเบอืงตน้

แทนทเีราจะวางฟังกช์ันไวท้ไีฟล ์routes.php ควรเขยีนลงไปท ีcontroller ดกีวา่ครับ จะทําใหโ้คด้มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย
อา่นงา่ย

เราจะสรา้ง Controllers ไวท้โีฟลเดอร ์app/controllers โฟลเดอรน์จีะถูกกําหนดทอียู่ไวใ้นตวัแปร classmap ในไฟล์
composer.json โดยเรมิตน้ .

ตวัอย่างการเรยีกใช ้controller:

class UserController extends BaseController {

    /**
     *
     */
    public function showProfile($id)
    {
        $user = User::find($id);

        return View::make('user.profile', array('user' => $user));
    }

}

ทกุ controller จะสบืทอดคลาส BaseController จะเก็บไวท้โีฟลเดอร ์app/controllersโดยคลาส BaseController
ก็สบืทอดตอ่มาจาก Controller ตอ่ไปคอืตวัอย่างการลงทะเบยีน controller ไวท้ ีroute ครับ

Route::get('user/{id}', 'UserController@showProfile');

ตวัอย่างนเีป็นการเรยีกใชง้าน controller แบบใช ้namespace นะครับ

Route::get('foo', 'Namespace\FooController@method');
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เราสามารถตงัชอืย่อใหเ้พอืสะดวกตอ่การใชง้าน ตามตวัอย่างขา้งลา่งเลยครับ

Route::get('foo', array('uses' => 'FooController@method','as' => 'name'));

จะสรา้งลงิไปท ีcontroller ก็ใชฟั้งกช์ัน URL::action

$url = URL::action('FooController@method');

ใชฟั้งกช์ัน currentRouteAction เพอืเรยีกคํารอ้งขอทผี่านมา

$action = Route::currentRouteAction();

Controller Filters
คอืการกรองคา่ ทสีง่เขา้มายังตวัเว็บซงึ laravel ก็มรีูปแแบบการทํา filter ไวใ้หอ้ยู่แลว้เหมอืนในตวัอย่างคอื
เมอืเว็บเรมิทํางาน ก็ตรวจวา่ไดล้งชอืเขา้ใชง้านไหม แลว้คา่ทสีง่มาปลอดภยัไหม สง่เครอืงหมายแปลกประหลาดมาไหม
โดยทําการตรวจดว้ย filter ชอื csrf แลว้ถา้มกีารเรยีก fooAction กบั barAction ก็ทําการเก็บ log ไวด้ว้ย

class UserController extends BaseController {

    /**
     * �
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     */
    public function __construct()
    {
        $this->beforeFilter('auth');

        $this->beforeFilter('csrf', array('on' => 'post'));

        $this->afterFilter('log', array('only' =>
                            array('fooAction', 'barAction')));
    }

}
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เราสามารถจบักลุม่ใหต้วักรองได ้เหมอืนในตวัอย่างนะครับ

class UserController extends BaseController {

    /**
     * Instantiate a new UserController instance.
     */
    public function __construct()
    {
        $this->beforeFilter(function()
        {
            //�������

�
�����

�
���
�
��
�
����

�
�
���

        });
    }

}

RESTful Controllers
restful controller ของ laravel คอืการกําหนดวา่เมอืมกีารสง่คําขอแบบนไีปทฟัีงกช์ันนใีหต้อบสนองแบบไหนนะครับ
เป็นการกรองตามชนดิของคํารอ้ง ทงั get,post,put,delete การกรองระดบัชนดิของคํารอ้งขอ ทําใหเ้ราจดัการไดง้า่ยขนึ

การกําหนดคา่ restful controller ใน route

Route::controller('users', 'UserController');

เมอืเรากําหนด ดงัตวัอย่างดา้นบนแลว้ คลาส UserController ก็จะรับแคค่า่ทเีรากําหนด
โดยเราจะใสช่นดิของคํารอ้งขอทเีราจะรับไวท้หีนา้ตวัฟังกช์ัน

class UserController extends BaseController {

    public function getIndex()
    {
        // �

�
��
�
�
�
��
�
�
���
�
����
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    }
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    {
        // �
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    }

}

ในกรณีทชีอืฟังชันเรามหีลายคําใชเ้ครอืงหมาย - เพอืเรยีกไดด้งัตวัอย่างเราเรยีกใชฟั้งกช์ัน adminprofile ซงึมสีองคํา
users/admin-profile

public function getAdminProfile() {}

Resource Controllers
Resource controllers คอืการลงทะเบยีน restful controller ของเรากบั Route มคํีาสงัใน command line
ทชีว่ยใหเ้ราสรา้ง restful controller ไดร้วดร็วขนึ. ตวัอย่าง เราอยากจะสรา้ง controller เพอืจดัการภาพเราก็ใชคํ้าสงั
controller:make ตามตวัอย่าง

php artisan controller:make PhotoController

แลว้ก็ลงทะเบยีนบอก route วา่ controller นเีป็น restful

Route::resource('photo', 'PhotoController');

การใชคํ้าสงัอัตโินมัตสิรา้งจะทําใหเ้ราได ้restful controller แบบเตม็รูปแบบ ยังเป็นการสรา้งตวัอย่างการใชง้าน restful
ใหด้ว้ย

รูปแบบของ restful controller ทคีําสงั artisan จะสรา้งให้

Verb Path Action Route Name

GET /resource index resource.index
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POST /resource store resource.store

GET /resource/{id} show resource.show

GET /resource/{id}/edit edit resource.edit

PUT/PATCH /resource/{id} update resource.update

DELETE /resource/{id} destroy resource.destroy

ถา้เราไมต่อ้งการสรา้งทงัหมดตามในตารางก็กําหนดเป็นรายตวัไปเลยครับ ดงัตวัอย่าง

php artisan controller:make PhotoController --only=index,show

php artisan controller:make PhotoController --except=index

แลว้ก็กําหนดคา่ใน route ใหใ้ชง้านไดเ้ฉพาะฟังกช์ันก็ได ้

Route::resource('photo', 'PhotoController',
                array('only' => array('index', 'show')));

การแสดงผลเมอืมคีํารอ้งทไีมถ่กูตอ้ง

เราจะใชฟั้งกช์ัน missingMethodเพอืจดัการคํารอ้งขอทไีมต่รงตามทเีรากําหนดไว ้
จะสง่ไปไหนจะแสดงอะไรก็กําหนดไดเ้ลยครับ:

ตวัอยา่ง

public function missingMethod($parameters)
{
    //
}
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การจดัการฐานขอ้มลูเบอืงตน้

การตงัคา่

เราจะไปตงัคา่ท ีapp/config/database.php. ซงึเราจะไปตงัคา่การเชอืมตอ่ขา้งในนคีรับ

laravel ในขณะนสีนับสนุน: MySQL, Postgres, SQLite, and SQL Server.

การทาํ Queries
เราใชค้ลาส DB ในการเรยีกใชก้ารควิรนีะครับ

ตวัอยา่งการควิร ี

$results = DB::select('select * from users where id = ?', array(1));

ฟังกช์ันselectจะสง่คา่เป็น arrayกลบัมาเสมอ

ตวัอยา่งการเพมิขอ้มลู

DB::insert('insert into users (id, name) values (?, ?)', array(1, 'Dayle'));

ตวัอยา่งการแกไ้ขขอ้มลู

DB::update('update users set votes = 100 where name = ?', array('John'));

ตวัอยา่งการลบขอ้มลู

DB::delete('delete from users');

หมายเหต:ุ คําสงั update กบั delete จะคนืคา่เป็นจํานวนของแถวทไีดทํ้าการจดัการไป.
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ตวัอยา่งการใชค้ําสงัทวัไป

DB::statement('drop table users');

เราสามารถกําหนดใหฟั้งกช์ันนทํีางานเมอืมกีารควิรเีกดิขนึโดยใชฟั้งกช์ัน DB::listen

ตวัอยา่งการใชง้าน

DB::listen(function($sql, $bindings, $time)
{
    //
});

Database Transactions
เมอืเราจะทําการควิรหีลายๆ คําสงัเราจะใชฟั้งกช์ัน transaction ในการควบคมุ เหมอืนในตวัอย่างขา้งลา่ง

DB::transaction(function()
{
    DB::table('users')->update(array('votes' => 1));

    DB::table('posts')->delete();
});

การเขา้ถงึการเชอืมตอ่ฐานขอ้มลู

สมมตุเิว็บของเราใชฐ้านขอ้มลูหลายชนดิ สามารถใชฟั้งกช์ัน DB::connection ในการเรยีกฐานขอ้มลู
เฉพาะทเีราตอ้งการดงัตวัอย่าง

$users = DB::connection('foo')->select(...);

แลว้ก็สามารถเชอืมตอ่ใหมด่ว้ยคําสงั reconnect

DB::reconnect('foo');
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การเก็บประวตักิารควิร ี

โดยคา่เรมิตน้ laravel จะเก็บประวัตไิวใ้นหน่วยความจําอยู่เเลว้ ในกรณีทเีว็บของเรามคํีารอ้งขอจํานวนมาก
การเก็บประวัตจิะใชห้น่วยความจํามาก เราจะใชฟั้งกช์ัน disableQueryLog เพอืทําการหยุดเก็บประวัต ิตวัอย่าง

DB::connection()->disableQueryLog();
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Eloquent ORM

ทาํความรูจ้กักอ่น

Eloquent ORM คอืการทเีราจําลองตารางเป็นคลาสแลว้ เรยีกใชง้านเป็นชอืของตาราง
นันเลยทําใหเ้ขา้ใจการพฒันารวดเร็วขนึ เขา้ใจงา่ยขนึ ทเีรยีกวา่ Eloquent เพราะตวัมันมคีวามเรยีบงา่ย

การใชง้านเบอืงตน้

เรมิตน้ดว้ยการสรา้ง moedel ไวท้โีฟลเดอร ์app/models

ตวัอยา่งการสรา้ง model

class User extends Eloquent {}

ถา้คลาสนจีะไมใ่ชต้ารางตามชอื model เราก็สามารถใชต้วัแปร table ในการกําหนดชอืตารางทเีราจะใช ้
เหมอืนในตวัอย่าง

class User extends Eloquent {

    protected $table = 'my_users';

}

หมายเหต:ุ Eloquent จะถอืวา่คอลมัน ์id เป็นคยีห์ลกัเสมอ เราสามารถใชต้วัแปร primaryKey
เพอืกําหนดคยีห์ลกัไดเ้อง และเชน่เดยีวกนั เราสามารถใชต้วัแปร connectionเพอืกําหนดฐานขอ้มลูทเีราจะใชใ้น
model นี

ถา้ในตารางของเรามคีอลมันท์ชีอื updated_at กบั created_at จะถูกใชใ้นการเก็บเวลาทขีอ้มลูในแถวนถีูกเพมิหรอืแกไ้ข.
ถา้เราไมต่อ้งการเพยีงแคต่งัคา่ตวัแปร $timestamps ใหเ้ป็น false
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การควิรโีดยใช ้eoloquent

คน้หาขอ้มลูทงัหมดจากตาราง user

$users = User::all(); //

คน้หาตามเงอืนไข

คน้หาโดยคา่ id เทา่กบั 1

$user = User::find(1); //

แสดงคา่ในคอลมันอ์อกมา

var_dump($user->name); // 

Note: ทกุคําสงัทใีชใ้น query builder สามารถใชก้บั eloquent ไดเ้ชน่กนั

การควิรแีลว้สง่ตอ่

บางเวลาเมอืคน้หาเเลว้ไมเ่จอเราตอ้งการใหเ้กดิหนา้แสดงขอ้ผดิพลาดขนึมา สามารถใชฟั้งกช์ัน findOrFail
เหมอืนในตวัอย่างเลยครับ ถา้คน้ไมเ่จอเราจะสง่ไปหนา้ 404 ทนัที

$model = User::findOrFail(1);

$model = User::where('votes', '>', 100)->firstOrFail();

อยากจะสรา้งการแสดงขอ้ผดิพลาดโดยทเีรากําหนดเองก็สามารถทําตามตวัอย่างเลยครับ สมมตุเิราจะสรา้งฟังกช์ัน
ModelNotFoundExceptionเราก็เรยีกตวัคลาสหลกัเขา้มากอ่น

use Illuminate\Database\Eloquent\ModelNotFoundException;

App::error(function(ModelNotFoundException $e)
{
    return Response::make('Not Found', 404);
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});

ตวัอยา่งการควิรแีบบหลายเงอืนไข

$users = User::where('votes', '>', 100)->take(10)->get();

foreach ($users as $user)
{
    var_dump($user->name);
}

Eloquent Aggregates

$count = User::where('votes', '>', 100)->count();

ถา้เราอยากเขยีนคําสงัควิร ีขนึมาใชเ้องก็ตอ้งใชฟั้งกช์ัน whereRaw

$users = User::whereRaw('age > ? and votes = 100', array(25))->get();

การสง่คา่อาเรยล์งฐานขอ้มลู

เราสามารถสง่ คา่จํานวนมากอย่างเชน่ อาเรย ์ลงฐานขอ้มลูไดง้า่ยๆ แตต่อ้งใชต้วัแปร

fillable เพอืกําหนดวา่คอลมันไ์หนทสีามารถใสอ่าเรยไ์ด ้

guarded เพอืกําหนดวา่คอลมันไ์หนใสอ่าเรยล์งไปไมไ่ด ้

ตวัอยา่งการกําหนดคา่ fillable

class User extends Eloquent {

    protected $fillable = array('first_name', 'last_name', 'email');
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ตวัอยา่งการตงัคา่ตวัแปร guard

class User extends Eloquent {

    protected $guarded = array('id', 'password');

}

ตว้อย่างคอลมัน ์id and password เราจะไมอ่นุญาตใิหทํ้าการใสค่า่ทมีาในรูปแบบอาเรยล์งไป

การป้องกนัไมใ่หท้ําการเพมิขอ้มลูเป็นอาเรย ์

protected $guarded = array('*');

เพมิ, ลบ, แกไ้ข
ตวัอยา่งการแกไ้ขขอ้มลูแบบไมใ่ช ้namespace

$user = new User;

$user->name = 'John';

$user->save();

หมายเหต:ุ โดยเรมิตน้ laravel จะทําการเพมิคา่คยีห์ลกัใหอ้ัตโนมัต ิถา้เราไมต่อ้งการก็ตงัคา่ตวัแปร incrementingใน
model ใหเ้ป็น false.

เราสามารถใชคํ้าสงั create เพอืสรา้งขอ้มลูใหมไ่ด ้แตก่อ่นหนา้นันตอ้งกําหนดตวัแปร fillable หรอื guarded
ไมง่ันเพมิไมไ่ดต้ดิ error

การสรา้งขอ้มลูใหม่

$user = User::create(array('name' => 'John'));
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ตวัอยา่งการแกไ้ขขอ้มลู

$user = User::find(1);

$user->email = 'john@foo.com';

$user->save();

บางเวลาเราตอ้งบันทกึคา่ในตารางทอีา้งองิกนั เราจะใชคํ้าสงั push

บนัทกึคา่พรอ้มกบับนัทกึลงตารางทมีกีารเชอืมกนัอยู่

$user->push();

ตวัอยา่งการลบขอ้มลู

$user = User::find(1);

$user->delete();

ลบโดยกําหนด id เป็นเงอืนไข

User::destroy(1);

User::destroy(1, 2, 3);

ตวัอย่างการลบแบบมเีงอืนไข:

$affectedRows = User::where('votes', '>', 100)->delete();

ถา้เราตอ้งการแกไ้ขเฉพาะคอลมันท์ใีชบ้ันทกึเวลา เราจะใชคํ้าสงั touch

ตวัอยา่งการใชง้าน

$user->touch();
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การกาํหนดวา่ขอ้มลูนถีกูลบเเลว้

เราสรา้งตวัแปร $softdelete เพอืบอก model วา่ไมต่อ้งลบจรงิ เหมอืนกบัเราเอาไปเก็บไวใ้นถังขยะกอ่น
ยังไมไ่ดเ้อาไปเผาทงิจรงิๆ

class User extends Eloquent {

    protected $softDelete = true;

}

แลว้ก็เพมิคอลมัน ์deleted_at ลงในตาราง เพอืกําหนดวา่ขอ้มลูแถวนถีูกลบแลว้หรอืยัง

เมอืเราเรยีกคําสงั delete กบั model นคีอลมัน ์deleted_at จะถูกเพมิคา่ใหเ้ป็นวันเวลาทเีราลบ เมอืเราคน้หาขอ้มลูโดยใช ้
model นขีอ้มลูแถวทเีราทําการ
ลบจะไมถู่กดงึขนึมา

ตวัอยา่งการคน้หา โดยรวมแถวทถีูกตงัคา่วา่ลบแลว้

$users = User::withTrashed()->where('account_id', 1)->get();

ตวัอยา่งการคน้หา โดยคน้หาเฉพาะแถวทถีูกตงัคา่วา่ลบแลว้

$users = User::onlyTrashed()->where('account_id', 1)->get();

ถา้ตอ้งการยกเลกิการลบ ใชคํ้าสงั restore ไดเ้ลยครับ

$user->restore();

หรอืจะเรยีกคนืเฉพาะแถวก็ตามตวัอย่างนเีลย

User::withTrashed()->where('account_id', 1)->restore();
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ฟังกช์ัน restore สามารถใชก้บัความสมัพนัธไ์ดด้ว้ย

$user->posts()->restore();

ถา้ตอ้งการลบขอ้มลูจรงิๆ ก็ใชคํ้าสงั forceDelete

$user->forceDelete();

คําสงั forceDelete ก็สามารถใชก้บัความสมัพนัธก์็ได ้

$user->posts()->forceDelete();

ฟังกช์ัน trashed ใชใ้นการตรวจวา่โมเดลนมีกีารตงัคา่ softdelete ไวไ้หม

if ($user->trashed())
{
    //
}

Timestamps การบนัทกึเวลา
โดยคา่เรมิตน้ laravel ใชค้อลมัน ์created_at และ updated_at ในตารางของเราโดยอัตโนมัต.ิ

ตวัอยา่งการยกเลกิการเก็บเวลาในการจดัการขอ้มลู

class User extends Eloquent {

    protected $table = 'users';

    public $timestamps = false;

}

ฟังกช์ัน freshTimestampใชใ้นการกําหนดรูปแบบวันเวลาทเีราจะเก็บ
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ตวัอยา่งการใชง้าน

class User extends Eloquent {

    public function freshTimestamp()
    {
        return time();
    }

}

Query Scopes
เราใชคํ้านําหนา้ฟังกช์ันวา่ scope เพอืทําการสรา้งฟังกช์ันทใีชค้วิรแีบบเฉพาะของเราเอง:

ตวัอยา่งการใชง้าน scope

class User extends Eloquent {

    public function scopePopular($query)
    {
        return $query->where('votes', '>', 100);
    }

}

การใชง้านควิรทีมีาจาการใชค้ําสงั scope

$users = User::popular()->orderBy('created_at')->get();

ความสมัพนัธ์

การจดัการความสมัพนัธต์ารางใน laravel ม ี4 รูปแบบ

1 ตอ่ 1
1 ตอ่ กลุม่

Page 53 of 187



กลุม่ ตอ่ กลุม่
ความสมัพนัธแ์บบซบัซอ้น

1 ตอ่ 1

ตวัอย่างความสมัพนัธแ์บบ 1 ตอ่ 1 ผูใ้ชง้านมโีทรศพัทไ์ดเ้เคเ่ครอืงเดยีว

ตวัอยา่งความสมัพนัธแ์บบ 1 ตอ่ 1

class User extends Eloquent {

    public function phone()
    {
        return $this->hasOne('Phone');
    }

}

เราใชฟั้งกช์ันเป็นตวักําหนดตารางทเีราจะเชอืมดว้ย ตวัอย่างขา้งลา่งการคน้หาโทรศพัทข์องผูใ้ชง้านทมี ีid เทา่กบั 1

$phone = User::find(1)->phone;

ถา้เขยีนเป็น php ธรรมดาก็จะไดเ้เบบนคีรับ

select * from users where id = 1

select * from phones where user_id = 1

โดยคา่เรมิตน้เเลว้ Eloquent จะใชค้อลมัน ์user_id ในตาราง Phone เป็น คยีเ์ชอืม ถา้เราไมเ่อา
จะเอาชอืทเีราตงัเองก็ใชต้วัแปร hasOne เป็นตวัแกด้งัตวัอย่าง

return $this->hasOne('Phone', 'custom_key');

ในการเชอืมโมเดลสงิทสีาํคญัคอืการตงัคา่ความสมัพนัธใ์หต้รงกนัใน Phone model เราก็จะใชฟั้งกช์ัน belongsTo
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ตวัอยา่งการเชอืมกลบัไปยงั User Model

class Phone extends Eloquent {

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo('User');
    }

}

เหมอืนกบัขา้งบนครับ เราไมเ่อา user_id เป็นคยีเ์ชอืมก็ตอ้งกําหนดดว้ย ตามตวัอย่าง

class Phone extends Eloquent {

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo('User', 'custom_key');
    }

}

1 ตอ่ กลุม่

ความสมัพนัธแ์บบ 1 ตอ่ กลุม่ มตีวัอย่างคอื 1 โพสมไีดห้ลาย ความคดิเหน็
ตวัอย่างการใช ้hasMany

class Post extends Eloquent {

    public function comments()
    {
        return $this->hasMany('Comment');
    }

}
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$comments = Post::find(1)->comments;

ตวัอย่างการคน้หาแบบหลายเงอืนไขครับ ดงัตวัอย่าง เราจะคน้หาความคดิเหน็ทมี ีtitle ชอื foo โดยเอาคา่เเรกทเีจอกอ่น

$comments = Post::find(1)->comments()->where('title', '=', 'foo')->first();

อกีครัง อย่าลมืเชอืมกลบัไปยังตารางทเีชอืมมานะครับ

ตวัอยา่งอกีครงั

class Comment extends Eloquent {

    public function post()
    {
        return $this->belongsTo('Post');
    }

}

กลุม่ ตอ่ กลุม่

กลุม่ตอ่กลุม่ จะเป็นความสมัพนัธท์ยีุ่งยากพอสมควรเลยครับ เรามตีวัอย่างคอื ผูใ้ชง้านมสีทิธกิารใชง้านไดห้ลายสทิธิ
ทงัเรยีกด,ูลบ,แกไ้ข,เพมิ แลว้แตล่ะสทิธกิ็ถูกใชไ้ดใ้นหลายผูใ้ชง้าน เราตอ้งม ี3 ตาราง users, roles, กบั role_user.
ตาราง role_userจะเก็บ user_id กบั role_id เพอืบอกวา่ ผูใ้ชง้านคนนมีสีทิธทํิาอะไรไดบ้า้ง

laravel ใชฟั้งกช์ัน belongsToMany ในการเชอืมความสมัพนัธ:์

class User extends Eloquent {

    public function roles()
    {
        return $this->belongsToMany('Role');
    }

}
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ตอนนเีราสามารถตรวจไดเ้เลว้วา่ผูใ้ชง้านหมายเลข 1 มสีทิธทํิาอะไรไดบ้า้ง

$roles = User::find(1)->roles;

ถา้เราตอ้งการใชช้อืตาราง ตามใจเราก็สามารถทําไดโ้ดยการ สง่พารามเิตอรไ์ป ดงัตวัอย่างครับ

return $this->belongsToMany('Role', 'userroles');

หรอืจะเปลยีนไปจนถงึชอืคอลมันเ์ลยก็ได ้แตต่อ้งสง่ชอื คอลมันท์เีราตงัเองไปบอก model ดว้ย

return $this->belongsToMany('Role', 'userroles', 'user_id', 'foo_id');

อย่าลมืเชอืมความสมัพนัธก์ลบัมาดว้ยนะครับ

class Role extends Eloquent {

    public function users()
    {
        return $this->belongsToMany('User');
    }

}

ความสมัพนัธท์ยีุง่ยากมากขนึ

เพอืชว่ยใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขนึจะมตีวัอย่างมาใหด้กูนัครับ
ตวัอยา่งโครงสรา้งตาราง

staff
    id - integer
    name - string

orders
    id - integer
    price - integer
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    id - integer
    path - string
    imageable_id - integer
    imageable_type - string

มันพเิศษตรงทคีอลมัน ์imageable_id กบั imageable_type ของตาราง photos ทเีราจะใชเ้ก็บคยีท์ใีชเ้ชอืมตาราง photo
เขา้กบัตาราง staff หรอื order ใชเ้ก็บคยีเ์ชอืมร่วมกนัได ้โดยใชค้อลมัน์
เมอืเรากําหนดคยีเ์ชอืมและชอืของตารางทเีชอืมไป ORM จะทําการตรวจสอบโดยใชค้อลมันท์ ีimageable_type
ในการหาวา่คยีน์เีป็นของตารางไหน โดยเราตอ้งตงัชอืฟังกช์ันวา่ imageable เราตอ้งประกาศ model แบบนคีรับ

class Photo extends Eloquent {

    public function imageable()
    {
        return $this->morphTo();
    }

}

class Staff extends Eloquent {

    public function photos()
    {
        return $this->morphMany('Photo', 'imageable');
    }

}

class Order extends Eloquent {

    public function photos()
    {
        return $this->morphMany('Photo', 'imageable');
    }

}
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ตวัอยา่ง

$staff = Staff::find(1);

foreach ($staff->photos as $photo)
{
    //
}

ความพเิศษจรงิ ๆอยู่ทเีมอืเราใช ้Photo model ในการคน้ครับ

ตวัอยา่ง

$photo = Photo::find(1);

$imageable = $photo->imageable;

ความสมัพนัธท์ชีอื imageable บน model Photo จะสง่ขอ้มลูของทงั Staff และ Order หรอืตารางใดตารางหนงึ
ขนึอยู่กบัคา่ทเีราใชค้น้หาจะไปตรงกบั model ไหน

การควิรโีดยใชค้วามสมัพนัธเ์ป็นเงอืนไข

เราสามารถจํากดัผลการคน้หาดว้ยฟังกช์ัน has

คน้หาโดยจาํกดัเฉพาะความสมัพนัธ์

$posts = Post::has('comments')->get(); // ��
�
���
�
��
�
��������� post ������������

�
�
�
�
 comment

You may also specify an operator and a count:

$posts = Post::has('comments', '>=', 3)->get(); // ��
�
�� post �

�
�
�
�
 comment �����

�
���
�
���
�
��
�
� 3 

การคน้หาแบบยดืหยุน่
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พยายามใหเ้ราจํากดัขอบเขตการคน้หาใหไ้ดล้กึลงทสีดุเพอืใหไ้ดเ้ฉพาะขอ้มลูทตีอ้งการจรงิๆ

และพลกิแพลงรูปแบบของฟังกช์ันไดม้ากมาย ดงัตวัอย่าง

class Phone extends Eloquent {

    public function user()
    {
        return $this->belongsTo('User');
    }

}

$phone = Phone::find(1);

แทนทเีราจะทําแบบขา้งบน ซงึจะทําใหเ้ราไดค้า่ทไีมต่อ้งการออกมามาก เราก็เปลยีนมาใชแ้บบขา้งลา่ง
เราสามารถเขา้ถงึ อเีมล ์ของผูใ้ชง้าน คนแรกไดเ้ลย

echo $phone->user()->first()->email;

หรอืจะใหส้นัไดอ้กี ก็ทําตามนเีลยครับ

echo $phone->user->email;

Eager Loading
Eager loading มเีพอืแกปั้ญหาการควิรแีบบ N + 1 ตวัอย่างคอื, ผูเ้เตง่หนงึคนสามารถแตง่หนังสอืไดห้ลายๆ เลม่
ความสมัพนัธจ์ะออกมาแบบนี

class Book extends Eloquent {

    public function author()
    {
        return $this->belongsTo('Author');
    }
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แลว้การควิรทีมีปัีญหาก็ประมาณนี

foreach (Book::all() as $book)
{
    echo $book->author->name;
}

1 ควิร ีจะทําการดงึคา่หนังสอืทงัหมดจากตาราง, แลว้การควิรคีรังตอ่ไปก็จะทําเหมอืนกนั. ถา้มหีนังสอื 25
เลม่,จะมกีารควิรถีงึ 26 ครัง คอืเราใชข้อ้มลูทงัหมดของตารางหนังสอืไปคน้หาผูแตง่ 1
ผูแ้ตง่ก็จะไปดงึหนังสอืทงัหมดของเขาออกมา

select * from books

select * from authors where id = ?

นกึถงึเรามขีอ้มลูเรมิตน้ 1000 แถว ปัญหานสีว่นใหญ่จะเกดิขนึกบัความสมัพนัธแ์บบ hasMany
เพราะเราตอ้งนําทงัหมดไปคน้หาตอ่แลว้แตล่ะแถวจะไดผ้ลลพัทอ์อกมาหลายๆ

แถวจํานวนผลการคน้หาทมีหาศาลจะทําใหก้ารควิรชีา้มากแต ่ซงึถา้ขอ้มลูตงัตน้ยังมากกวา่นลีงไปแตง่ควิรเีองโดยใช ้
Fluent Query Builder แตถ่า้ยังจะใช ้Eloquent ก็ยัง
โชคดที ีlaravel มฟัีงกช์ัน with ใชใ้นการทําใหเ้ร็วขนึ

foreach (Book::with('author')->get() as $book)
{
    echo $book->author->name;
}

sql ทเีกดิขนึจะมหีนา้ตาแบบนคีรับ เรมิจากคน้หาหนังสอืทหัมดกอ่นแลว้ คอ่ยเอา id ทไีดไ้ปคน้ตอ่ในตาราง authors
เราเปลยีนไปใช ้in แทน

select * from books

select * from authors where id in (1, 2, 3, 4, 5, ...)
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จะทําใหเ้ว็บของเราโหลดเร็วขนึอย่างมากเลยครับ

ตวัอย่าง การใช ้eager loading ในกรณีตารางมกีารเชอืมกบัอกีหลายตาราง

$books = Book::with('author', 'publisher')->get();

จะใชก้ารทํา eager load กบัคอลมันอ์นืได ้

$books = Book::with('author.contacts')->get();

In the example above, the author relationship will be eager loaded, and the author's contacts relation will also
be loaded.

Eager Load Constraints

บางเวลาเราตอ้งการเฉพาะบางคอลมัจ์าการทํา eager loading แลว้ใสเ่งอืนไขเขา้ไปอกี สามารถกําหนดไดด้ังันคีรับ:

$users = User::with(array('posts' => function($query)
{
    $query->where('title', 'like', '%first%');
}))->get();

Lazy Eager Loading

เราสามารถใชก้ารทํา eager loading ไปยังตารางทเีชอืมกนัไดเ้หมอืนในตวัอย่างครับ
เราเขา้ไปคน้ตอ่ไปในตาราง publisher ทเีชอืมกบัตาราง author อกี

$books = Book::all();

$books->load('author', 'publisher');

การบนัทกึขอ้มลูแบบมคีวามสมัพนัธ์
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ของบทความทเีราโพสความคดิเหน็ใสไ่ปมาใสใ่นความคดิเหน็ดว้ย

ตวัอยา่งการเก็บขอ้มลูทตีอ้งมคีวามสมัพนัธ์

$comment = new Comment(array('message' => 'A new comment.'));

$post = Post::find(1);

$comment = $post->comments()->save($comment);

ในตวัอย่างคอลมัน์post_id จะถูกใสค่า่ใหอ้ัตโินมัต ิ

Associating Models (Belongs To)

เมอืเราจะทําการแกไ้ขขอ้มลูทมีคีวามสมัพนัธแ์บบ กลุม่ตอ่หนงึ เราตอ้งใชฟั้งกช์ัน associate
ในการเพมิคา่คยีเ์ชอืมไปยังตารางทมีคีวามสมัพนัธอ์ยู่ดว้ย

$account = Account::find(10);

$user->account()->associate($account);

$user->save();

การเพมิขอ้มลูแบบกลุม่ตอ่กลุม่ (Many To Many)

ตวัอย่างคอืเราจะทําการเพมิความสามารถใหผู้เ้ราตอ้ง laravel มฟัีงกช์ัน attach มาใหใ้ชเ้เลว้

การเพมิขอ้มลูแบบกลุม่ตอ่กลุม่

$user = User::find(1);

$user->roles()->attach(1);

ตวัอย่างขา้งลา่ง เราจะทําการเพมิขอ้มลูไปยังตารางทใีชเ้ชอืม สามารถสง่เป็นอาเรยก์็ได:้
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เมอืเพมิแลว้ก็ลบได ้ฟังกช์ัน detach ใชล้บคา่ในตารางทใีชเ้ชอืม

$user->roles()->detach(1);

เราสามารถใชฟั้งกช์ัน syncเมทอด เพอืการเพมิคา่ไปยังตารางทเีชอืมอยู่ดว้ยได ้ในขณะทเีพมิลงในตารางหลกั

ตวัอยา่งการใช ้sync กบัความสมัพนัธแ์บบกลุม่ตอ่กลุม่

$user->roles()->sync(array(1, 2, 3));

Aตวัอยา่งการใช ้sync กบัตารางกลาง

$user->roles()->sync(array(1 => array('expires' => true)));

การใชเ้มทอด save เพอืทําการเพมิขอ้มลูงตารางทเีชอืมกนัอยู่

$role = new Role(array('name' => 'Editor'));

User::find(1)->roles()->save($role);

ในตวัอย่างเราสรา้ง Role model แลว้แนบไปกบั User model. แลว้ยังสามารถแนบอาเรยเ์ขา้ไปไดอ้กี

User::find(1)->roles()->save($role, array('expires' => $expires));

การแกไ้ขคอลมันท์เีก็บเวลาในตารางทเีชอืมดว้ย

ตวัอย่าง เมอืเราแกไ้ขขอ้มลูในตาราง Comment เราตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูในตาราง Post ในแถวทเีชอืมกนัดว้ย laravel
เตรยีมฟังกช์ัน touch มาใหเ้เลว้ วธิกีารใชง้านในตวัอย่างเลยครับ

class Comment extends Eloquent {

    protected $touches = array('post');
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    {
        return $this->belongsTo('Post');
    }

}

ตอนนถีา้เราทําการแกไ้ขขอ้มลูในตาราง Comment, คอลมัน ์updated_at ขอ้มลูในตาราง Postทเีชอืมดว้ยก็จะถูกแกไ้ขดว้ย

การจดัการตารางทใีชเ้ชอืม

laravel เตรยีมฟังกช์ัน pivot มาใหเ้ราใชใ้นการจดัการขอ้มลูของตารางทใีชเ้ชอืมตรงกลางระหวา่งสองตาราง
ดงัตวัอย่างเลยครับ

$user = User::find(1);

foreach ($user->roles as $role)
{
    echo $role->pivot->created_at;
}

คลาส Role model จะดงึคา่ออกมาจากตารางกลาง โดยใชฟั้งกช์ันpivot โดยอัตโินมัต ิ

โดยคา่เรมิตน้แลว้คา่ทไีดจ้าก ตารางทเีป็นตวัเชอืมจะมคีา่เดยีวทใีชอ้า้งองิไปยัง อกีตารางคอื id เทา่นัน
แตถ่า้เราตอ้งการเพมิ ก็ตอ้งเพมิไปตอนทกีําหนดความสมัพนัธแ์บบในตวัอย่าง

return $this->belongsToMany('Role')->withPivot('foo', 'bar');

ตอนนตีวัแปร foo กบั bar จะถูกใชก้บัฟังกช์ัน pivot ในการจดัการตาราง Role

และถา้เราตอ้งการ คอลมัน ์created_at กบั updated_at เพอืใชก้ําหนดเวลา laravel มฟัีงกช์ัน withTimestamps
ซงึเราตอ้งกําหนดตอนประกาศความสมัพนัธค์รับ

return $this->belongsToMany('Role')->withTimestamps();

ตอ่มาถา้เราตอ้งการลบขอ้มลูในตารางในตารางกลาง เพอืความถูกตอ้งของขอ้มลูเราจะใชฟั้งกช์ัน detachนะครับPage 65 of 187



ตวัอยา่งการใชง้าน

User::find(1)->roles()->detach();

เราจะทําการแกไ้ขไมใ่หผู้ใ้ชง้านหมายเลข 1 มสีทิธใินการทําอะไรเลย

Collections
ขอ้มลูทเีป็นผลลพัทข์องการคน้หานันจะกลบัออกมาเป็น อาเรย ์eloquent อํานวนความสะดวกใหเ้ราโดยมฟัีงกชัน
contains ใหใ้นการตรวจสอบขอ้มลู

ตรวจวา่ในผลลพัทท์ไีดม้ามขีอ้มลูทมีคียีห์ลกั เป็น 2 ไหม

$roles = User::find(1)->roles;

if ($roles->contains(2))
{
    //
}

เพอืความสบายของเรายงิขนึไปอกีเมอืคน้เสร็จก็เอาเฉพาะคา่ role แปลงเป็นอาเรย ์หรอื json เสร็จสรรพเลย

$roles = User::find(1)->roles->toArray();

$roles = User::find(1)->roles->toJson();

แทนทจีะใชก้ารทํา foreach แบบปกตเิหมอืนเดมิ eloquent มฟัีงกช์ัน each กบั filter มาให ้
การใชง้าน each และ filter

$roles = $user->roles->each(function($role)
       {

       });

$roles = $user->roles->filter(function($role)
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$roles = $user->roles->filter(function($role)
           {

           });

เพมิการ Callback

$roles = User::find(1)->roles;

$roles->each(function($role)
{
    //
});

เรยีงลําดบัคา่ทอียูใ่นอาเรยด์ว้ยฟงักช์นั sortby

$roles = $roles->sortBy(function($role)
{
    return $role->created_at;
});

บางครังเราตอ้งการเปลยีนแปลงคา่ทงัออปเจคเลย eloquent ก็มฟัีงกช์ัน newCollection ใหใ้ชใ้นการเขยีนทบั

ตวัอยา่งการใชง้าน

class User extends Eloquent {

    public function newCollection(array $models = array())
    {
        return new CustomCollection($models);
    }

}

Accessors & Mutators
ถา้ยังไมเ่ขา้ใจวา่สองฟังกช์ันนมีันคอือะไร ทําอะไรไดบ้า้ง แนะนําเขา้ไปอา่นทผีมสรุปไวก้อ่นใน บลอ็ก ครับ
บางเวลาเราตอ้งการ จดัรูปแบบขอ้มลูใหอ้ยู่ในรูปแบบทเีราตอ้งการ กอ่นจะบันทกึหรอืดงึมาใช ้eloquent เตรยีมฟังกช์ันPage 67 of 187
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getFooAttribute แตก่ารตงัชอืฟังกช์ันคําเรมิตน้ของคําทเีป็นชอืของคอลมัน ์ตอ้งขนึตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่
ในกรณีทมีเีครอืงหมาย _ มาคนั คําหลงัจากนันก็ตอ้งขนึตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ครับ

ตวัอยา่ง

class User extends Eloquent {

    public function getFirstNameAttribute($value)
    {
        return ucfirst($value);
    }

}

ในตวัอย่างเราทําการสรา้ง accessor ของคอลมัน ์first_name ทนีคีา่ทเีราสง่เขา้ฟังกช์ันนกี็จะถูกสง่ไปเก็บถูกทลีะครับ

การสรา้งฟังกช์ัน Mutator ก็คลา้ยๆ กนั

ตวัอยา่ง

class User extends Eloquent {

    public function setFirstNameAttribute($value)
    {
        $this->attributes['first_name'] = strtolower($value);
    }

}

Date Mutators
โดยคา่เรมิตน้เเลว้ Eloquent จะทําการตงัคา่ใหค้อลมัน ์created_at, updated_at, และ deleted_at ตามคา่เบอืงตน้ของ
php.ini อยู่เเลว้นะครับ

แตถ่า้เราตอ้งการแกไ้ขหรอืเรยีกใชง้านแบบไมอ่ยากเขา้ไปยุ่งตรงๆ ก็สามารถใชฟั้งกช์ัน getDates Page 68 of 187



แบบในตวัอย่างเลยครับ

public function getDates()
{
    return array('created_at');
}

ขา้งในเราสามารถจดัการกอ่นเอาไปใชไ้ดเ้ลย และ laravel ก็มคีลาสจดัการ วันเวลาทมีฟัีงกช์ันหลากหลายมากอย่าง
Carbon มาใหใ้ชด้ว้ย แตต่อ้งไปประกาศชอืย่อในไฟล ์app.php กอ่นนะครับ โดยคา่เรมิตน้เเลว้ไมม่ี

Model Events
Eloquent เตรยีมฟังกช์ันทคีอยดกัจบัเหตกุารณต์า่งๆ มาใหเ้ราดงันคีรับ creating, created, updating, updated, saving,
saved, deleting, deleted. แตถ่า้คา่ทสีง่กลบัมาเป็น false เหตกุารณ ์creating, updating, หรอื saving จะถูกยกเลกิ

การยกเลกิการแกไ้ขขอ้มลู

User::creating(function($user)
{
    if ( ! $user->isValid()) return false;
});

การทเีราจะสรา้งฟังกช์ันใ์นการจดัการเหตกุารณข์อง model ตอ้งประกาศฟังชัน boot กอ่นนะครับ

การประกาศฟงักช์นั boot

class User extends Eloquent {

    public static function boot()
    {
        parent::boot();

        // Setup event bindings...
    }
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Model Observers
Eloquent มคีลาสชอื Observer ในการสรา้งฟังกช์ันทใีชจ้ดัการเหตกุารณ ์ฟังกช์ันcreating, updating, saving
ก็ตงัตามเหตกุารณท์จีะใหฟั้งกช์ันนันจดัการครับ ตวัอย่าง

class UserObserver {

    public function saving($model)
    {
        //
    }

    public function saved($model)
    {
        //
    }

}

แลว้เราก็ตอ้งประกาศโดยใชฟั้งชัน observe แบบตวัอย่าง

User::observe(new UserObserver);

การแปลงคา่เป็น Arrays หรอื JSON
การแปลงผลลพัททคีน้มาใหก้ลายเป็น array

$user = User::with('roles')->first();

return $user->toArray();

return User::all()->toArray();

การแปลงผลลพัธใ์หก้ลายเป็น json

return User::find(1)->toJson(); Page 70 of 187



การใชง้าน Eloquent จากใน route เลย

Route::get('users', function()
{
    return User::all();
});

บางเวลาาเราไมอ่ยากใหบ้างคอลมันถ์ุกเรยีกไปพรอ้มกบั toJson หรอื toArray เราก็ใชต้วัแปร hidden ในการนัน

ตว้อยา่งการใชง้าน

class User extends Eloquent {

    protected $hidden = array('password');

}
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Errors & Logging

การแสดง Error
โดยคา่เรมิตน้เเลว้การแสดงขอ้ผดิพลาดจะถูกเปิดใชง้านอยู่เเลว้ หากเราพฒันาเว็บเสร็จ
กอ่นจะสง่ขนึโฮสตงิก็ควรเขา้ไปตงัคา่ตวัแปร debug ท ีapp/config/app.php ใหเ้ป็น false

การจดัการ Errors
โดยคา่เรมิตน้เเลว้การจดัการขอ้ผดิพลาดตา่งๆเราจะทําในไฟล ์app/start/global.php

App::error(function(Exception $exception)
{
    Log::error($exception);
});

ถา้เราอยากกําหนดการทํางานหลงัจากเกดิ RuntimeException เราก็ทําไดด้งัตวัอย่างครับ

App::error(function(RuntimeException $exception)
{
    // Handle the exception...
});

เมอืเราใชก้าร return ในฟังกช์ันขา้งลา่งน ีคา่จะถูกสง่กลบัไปยังบราวเซอรเ์สมอครับ:

App::error(function(InvalidUserException $exception)
{
    Log::error($exception);

    return 'Sorry! Something is wrong with this account!';
});

การดกัรอ PHP fatal errors เราใชฟั้งกช์ัน App::fatal
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App::fatal(function($exception)
{
    //
});

HTTP Exceptions
กรณีขอ้ผดิพลาดทเีกดิขนึเพราะไมพ่บหนา้ทเีรยีก (404), กบัไมม่สีทิธเิขา้ถงึ (401)
เราสามารถแกไ้ขคา่ทจีะไปแสดงไดด้งันี

App::abort(404, 'Page not found');

App::abort(401, 'You are not authorized.');

คา่ 404 คอืรหสัขอ้ผดิพลาดครับ

การจดัการขอ้ผดิพลาด 404
เราสามารถสรา้งหนา้แสดงขอ้ผดิพลาดทเีรา สามารถออกแบบไดเ้อง แลว้ตอ้งมาตงัคา่แบบในตวัอย่างนี
พารามเิตอรท์หีนงึคอื ทอียู่ของไฟล ์view

App::missing(function($exception)
{
    return Response::view('errors.missing', array(), 404);
});

การเก็บ log
คลาสทใีชใ้นการเก็บ log ของ laravel เป็นการใชค้ลาส Monolog มาพฒันาตอ่ Laravel ตงัคา่เรมิตน้ใหเ้ก็บ log
ทกุวันแลว้สง่ไปเก็บไวใ้น app/storage/logsเราสามารถกําหนดคา่ log ทจีะเขยีนไดด้งัตวัอย่าง

Log::info('This is some useful information.');

Log::warning('Something could be going wrong.'); Page 73 of 187
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Log::error('Something is really going wrong.');

ประเภทของ log ถูกประกาศไวใ้นมาตรฐาน RFC 5424 ม ีdebug, info, notice, warning, error, critical, และ alert.

ตวัอย่างการสง่คา่ทเีป็นอาเรยใ์หฟั้งกช์ัน info ทอียู่ในคลาส log

Log::info('Log message', array('context' => 'Other helpful information'));

การดงึคา่มาใชก้็ใชฟั้งกช์ันตามตวัอย่างเลยครับ

$monolog = Log::getMonolog();

เราสามารถกําหนดเหตกุารณท์เีราจะใหเ้ก็บ log ไดโ้ดยใชฟั้งกช์ัน listen:

ตวัอยา่ง

Log::listen(function($level, $message, $context)
{
    //
});
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Events

การใชง้านเบอืงตน้

คลาส Event เตรยีมมาใหเ้ราใชใ้นการดกัจบัเหตกุารณต์า่งๆทเีกดิขนึบน เว็บของเรา หมายเหต ุEvent
คอืเหตกุารใดทเีกดิขนึบนเว็บเรา ยกตวัอย่างการเพมิลบแกไ้ข , Listener คอื ฟังกช์ันทคีอยดกัจบัเหตกุาร , fire
คอืฟังกช์ันทสีงัใหเ้กดิเหตกุารขนึเพอืให ้listerner ทํางาน

การดกัรอฟงัเหตกุารณ์

Event::listen('user.login', function($user)
{
    $user->last_login = new DateTime;

    $user->save();
});

การสงัใหเ้กดิเหตกุารณ์ขนึ

$event = Event::fire('user.login', array($user));

เราสามารถกําหนดลําดบัเหตกุารทจีะใหเ้กดิได ้โดยคา่ลําดบัทเีกดิเรยีงจากนอ้ยไปหามาก.

การใชล้ําดบัควบคมุการทํางาน

Event::listen('user.login', 'LoginHandler', 10);

Event::listen('user.login', 'OtherHandler', 5);

บางครังเราอยากจะใหฟั้งกช์ันทดีกัฟังอยู่ทํางานแคค่รังเดยีว เราสามารถใชก้าร return false เพอืหยุดฟังกช์ันนไีด ้

หยดุการทํางานของเหตกุาร
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Event::listen('user.login', function($event)
{
    // Handle the event...

    return false;
});

Wildcard Listeners
คอืการดกัฟังทกุเหตกุารเลย ไมเ่ฉพาะเจาะจงเเลว้

การใชง้าน

Event::listen('foo.*', function($param, $event)
{
    // Handle the event...
});

ทนีถีา้มเีหตกุารณอ์ะไรทขีนึตน้ดว้ย foo..ฟังกช์ันในตวัอย่างก็จะทํางาน

ใช ้Classes กบั Listeners
ในบางกรณี เราสามารถผูกคลาสเขา้กบัเหตกุารได ้โดย laravel จะใชก้ารทํา Laravel IoC container,ในการจดัการ

ตวัอยา่ง

Event::listen('user.login', 'LoginHandler');

โดยคา่เรมิตน้ฟังกช์ัน handle ในคลาส LoginHandlerจะถูกเรยีกกอ่นเลย เหมอืนกบั _construct

ฟงักช์นั handle จะถูกเรยีกใชเ้ลย

class LoginHandler {

    public function handle($data)
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        //
    }

}

ถา้เราไมต่อ้งการ ก็ผูกเมทอดทเีราตอ้งการเขา้ไปดงันคีรับ

Event::listen('user.login', 'LoginHandler@onLogin');

การเรยีงลาํดบัเหตุการ

ใชฟั้งกช์ัน queue กบั flush ในการเรยีงลําดบัการเกดิเหตกุาร

การสรา้งลําดบั

Event::queue('foo', array($user));

Event Subscribers
คอืคลาสทเีราแบ่งกลุม่ฟังกช์ันทใีชจ้ดัการเหตกุาร โดยตน้ทางมาจากฟังกช์ัน subscribe

ตวัอยา่งการสรา้งคลาส Subscriber

class UserEventHandler {

    /**
     * �
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     */
    public function onUserLogin($event)
    {
        //
    }

    /**
     * �
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     */
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    {
        //
    }

    /**
     * ��
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     *
     * @param  Illuminate\Events\Dispatcher  $events
     * @return array
     */
    public function subscribe($events)
    {
        $events->listen('user.login', 'UserEventHandler@onUserLogin');

        $events->listen('user.logout', 'UserEventHandler@onUserLogout');
    }

}

เมอืประกาศคลาสแลว้ การนําไปใชง้านเราก็ตอ้งเอาไปลงทะเบยีนกบัคลาสหลกั

ตวัอยา่ง

$subscriber = new UserEventHandler;

Event::subscribe($subscriber);
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Facades
ความเห็นสว่นตวั บทนจีะตอ้งใชจ้นิตนาการเยอะหน่อยนะครับ เพราะเป็นเรอืงของแนวคดิทใีชส้รา้งจดุขายของตวั
laravel เลยครับ ในการตดั $this-> ทงิไปทําใหโ้คด้อา่นงา่ย ทําความเขา้ใจงา่ย ลดบรมิาณการเขยีนลง
ใครทอียากจะเอาคลาสบน packagist มาทําเป็น package ใชเ้องตอ้งอา่นครับ

รูจ้กัดา้นหนา้ของตกึกนักอ่น

ถา้ยังไมรู่จ้กัวา่มันคอือะไรลองไปอา่นทผีมสรุปไวก้็ไดค้รับ

Facades แปลเป็นไทยคอื ดา้นหนา้ของตกึ ทมีาของมันคอืการใช ้facade design pattern เขา้มาจดัการทํา
ใหค้ลาสทเีราเรยีกใชง้านกลายเป็นแบบ static แทนทจีะสรา้งเป็นออปเจคเหมอืนทผี่านมา การทําแบบ static
คอืการเรยีกใชค้ลาสนันตรงๆ เลยครับ การทําแบบนจีะทําใหรู้ปแบบของฟังกช์ันดเูขา้ใจไดง้า่ยมาก 
บางครังเราไปเจอคลาสทเีจง๋ๆ และอยากเอาเขา้มาใชใ้น laravel เราก็อยากใหม้ันเรยีกแบบ static
ไดเ้พราะฉะนันเราจงึตอ้งมาดบูททนคีรับ

Note: กอ่นทจีะมาเจาะลกึลงไปในโครงสรา้งหลกัของ laravel แนะนําใหไ้ปอา่นบบทน ีIoC container กอ่นครับ

หลกัการเบอืงตน้

โดยโครงสรา้งหลกัของ laravel แลว้, facade คลาสถูกวางใหใ้ชใ้นการเรยีกใชง้าน วัตถุทถีูกลงทะเบยีนไวใ้นคลาส
Container ในการสรา้ง facade ขนึใชเ้องนัน เราตอ้งการแคเ่มทอด getFacadeAccessorแคต่วัเดยีวครับ ตวัคลาส Facade
หลกัจะทําการใช ้__callStatic() ซงึเป็น magic-method ของ php
จะไปทําการเรยีกออปเจ็คของคลาสทเีราทําการลงทะเบยีนไวท้คีลาส Service Provider
ของ ไลบราล ีนันๆ

การประยกุตใ์ชง้าน
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ในตวัอย่าง, เรายกตวัอย่าง คลาส Cache. ซงึเรยีกตวัฟังกช์ัน get ซงึตอนนเีป็นรูปแบบ static นะครับ

$value = Cache::get('key');

แตถ่า้เราตามเขา้ไปดตูามเสน้ทางน ีIlluminate\Support\Facades\Cache เราจะไมเ่หน็ฟังกช์ัน get อยู่เลย

class Cache extends Facade {

    /**
     * Get the registered name of the component.
     *
     * @return string
     */
    protected static function getFacadeAccessor() { return 'cache'; }

}

การทํางานคอืเมทอด getFacadeAccessor()จะทําการสง่คา่ทเีราทําการผูกไวใ้นคลาสหลกั โดยใชส้ตรงิทเีรากําหนดตรง
return ในการคน้หาคลาสทตีรงกนัให ้

เมอืผูใ้ชง้านอา้งองิถงึตวั Cache คลาสในรูปแบบ static, Laravel จะผูกcache เขา้กบั IoC container
และสง่คําขอฟังกช์ันตามในตวัอย่าง (กรณีนเีป็น get)

ถา้จะเขยีน Cache::get แบบปกตจิะไดแ้บบนคีรับ

$value = $app->make('cache')->get('key');

การสรา้ง Facades
การสรา้ง Facade ให ้package หรอื คลาสภายนอกตอ้งการ 3 อย่างครับ

การทํา IoC bind
คลาส facade
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ตวัอย่างการสรา้ง package แบบงา่ยครับ
PaymentGateway\Payment.

namespace PaymentGateway;

class Payment {

    public function process()
    {
        //
    }

}

เราตอ้งทําการผูกคลาสเขา้กบัตวัคลาสหลกักอ่น

App::bind('payment', function()
{
    return new \PaymentGateway\Payment;
});

ทีๆ  เราจะนําฟังกช์ันขา้งบนไปเขยีนไวค้อืทไีฟล ์service provider ทชีอื PaymentServiceProvider โดยใสไ่วข้า้งในเมทอด
registerเราตอ้งเอาเสน้ทางทอียู่ของคลาส PaymentServiceProvider ไปใสต่รงท ีapp/config/app.php ดว้ย

ตอ่มา เราก็สรา้งคลาส Facade ใหก้บัคลาส Payment

use Illuminate\Support\Facades\Facade;

class Payment extends Facade {

    protected static function getFacadeAccessor() { return 'payment'; }

}

สดุทา้ย เรานําทอียู่ของไฟล ์Facade ไปใสท่อีาเรยช์อื aliases ใน app/config/app.php และตอ้งใชคํ้าสงั
php artisan dump-autoload กอ่นนะครับไมง่ัน laravel จะไมเ่จอคลาส แลว้สดุทา้ยเราสามารถเรยีกเมทอด process ของPage 81 of 187
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คลาส Payment ในรูปแบบ static ไดเ้เลว้

Payment::process();
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Helper Functions
เป็นคลาสอเนกประสงคท์รีวมการจดัการอาเรย,์สตรงิ,ยูอารแ์อล อนืๆ

Arrays

array_add

ฟังกช์ัน array_add ใชเ้พมิ key / value ลงในอาเรยถ์า้ไมม่ ีkey นันอยู่

$array = array('foo' => 'bar');

$array = array_add($array, 'key', 'value');

array_divide

ฟังกช์ัน array_divide จะทําการแบ่งอาเรยท์สีง่เขา้ไปออก เป็นสองกอ้น กอ้นหนงึเป็น key กอ้นหนงึเป็น value

$array = array('foo' => 'bar');

list($keys, $values) = array_divide($array);

array_dot

ฟังกช์ัน array_dot จะทําการแผ่อาเรยห์ลายมติ ิออกเป็นมติเิดยีว
โดยเราจะใชเ้ครอืงหมายดอทในการเขา้ถงึหลงัจากใชฟั้งกช์ันแแลว้

$array = array('foo' => array('bar' => 'baz'));

$array = array_dot($array);

// array('foo.bar' => 'baz');
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ฟังกช์ัน array_except ใชล้บคา่ key หรอื value ออกจากอาเรย์

$array = array_except($array, array('keys', 'to', 'remove'));

array_fetch

ฟังกช์ัน array_fetch จะสง่อาเรยม์ติเิดยีวทเีรากําหนดไดว้า่จะเอาคา่เฉพาะ คยีช์อือะไร

$array = array(array('name' => 'Taylor'), array('name' => 'Dayle'));

var_dump(array_fetch($array, 'name'));

// array('Taylor', 'Dayle');

array_first

ฟังกช์ัน array_first จะสง่คา่แรกของอาเรยค์นืมา

$array = array(100, 200, 300);

$value = array_first($array, function($key, $value)
{
    return $value >= 150;
});

array_flatten

ฟังกช์ัน array_flatten ทําการแตกอาเรยห์ลายมติลิงมาเหลอืมติเิดยีว

$array = array('name' => 'Joe', 'languages' => array('PHP', 'Ruby'));

$array = array_flatten($array);

// array('Joe', 'PHP', 'Ruby');
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ฟังกช์ัน array_forget ใชล้บคา่ออกจากอาเรยโ์ดยกําหนดตําแหน่ง ดว้ยใชเ้ครอืงหมายดอท $array = array('names' =>
array('joe' => array('programmer')));

$array = array_forget($array, 'names.joe');

array_get

ฟังกช์ัน array_get ใชด้งึคา่ออกจากอาเรยโ์ดยกําหนดตําแหน่ง ดว้ยเครอืงหมายดอท

$array = array('names' => array('joe' => array('programmer')));

$value = array_get($array, 'names.joe');

array_only

ฟังกช์ัน array_only ใชด้งึคา่จากเฉพาะ key ทเีรากําหนด ไดค้า่เดยีว

$array = array('name' => 'Joe', 'age' => 27, 'votes' => 1);

$array = array_only($array, array('name', 'votes'));

array_pluck

ฟังกช์ัน array_pluck ใชด้งึคา่ตามคยีท์กีําหนด ไดห้ลายๆคา่

$array = array(array('name' => 'Taylor'), array('name' => 'Dayle'));

$array = array_pluck($array, 'name');

// array('Taylor', 'Dayle');

array_pull

ฟังกช์ัน array_pull ใชด้งึคา่ออกมาพรอ้มกบัลบไปดว้ย.
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$name = array_pull($array, 'name');

array_set

ฟังกช์ัน array_set ใชเ้พมิคา่ลงอาเรยโ์ดยกําหนดทอียู่โดยใชเ้ครอืงหมายดอท

$array = array('names' => array('programmer' => 'Joe'));

array_set($array, 'names.editor', 'Taylor');

array_sort

ฟังกช์ัน array_sort ใชเ้รยีงลําดบัคา่ในอาเรย์

$array = array(
    array('name' => 'Jill'),
    array('name' => 'Barry'),
);

$array = array_values(array_sort($array, function($value)
{
    return $value['name'];
}));

head

ใชค้นืคา่แรกของ อาเรย ์มปีระโยชม์ากในการทําการเรยีกฟังกช์ันแบบตอ่เนอืง

$first = head($this->returnsArray('foo'));

last

ใชค้นืคา่สดุทา้ยของ อาเรย ์มปีระโยชม์ากในการทําการเรยีกฟังกช์ันแบบตอ่เนอืง

$last = last($this->returnsArray('foo'));
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Paths
ตวัแปรทใีชเ้ก็บคา่ทอียู่ของโฟลเดอร์

app_path

เก็บคา่ทอียู่ของโฟลเดอร ์application

base_path

เก็บคา่ทอียู่ของเว็บระดบั root เลย

public_path

เก็บคา่ทอียู่ของโฟลเดอร ์public

storage_path

เก็บคา่ทอียู่ของโฟลเดอร ์application/storage

Strings
คลาสน ีใชจ้ดัการตวัอักษร เชน่แปลงเป็นตวัใหญ่ รูปแบบไวยกรณ์

camel_case

แปลงคําใหข้นึตน้ดว้ยตวัใหญซงึเรยีกวา่ camelCase.

$camel = camel_case('foo_bar');

// fooBar

class_basename
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$class = class_basename('Foo\Bar\Baz');

// Baz

e

เรยีกใชฟั้งกช์ัน htmlentites เพอืกรองคา่

$entities = e('<html>foo</html>');

ends_with

ใชต้รวจวา่ในประโยคจบดว้ยคําทกีําหนดไหม

$value = ends_with('This is my name', 'name');

snake_case

แปลงคําใหไ้ปอยู่ในรูปแบบ snake_case คอือักษรขนึตน้คําเป็นตวัเลก็แลว้แบ่งคําดว้ยเครอืงหมายอันเดอรส์กอร์

$snake = snake_case('fooBar');

// foo_bar

starts_with

ใชต้รวจวา่ในประโยคขนึตน้ดว้ยคําทกีําหนดไหม

$value = starts_with('This is my name', 'This');

str_contains

ใชต้รวจวา่ในประโยคมคํีาทกีําหนดไหม
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str_finish

เพมิตวัอักษรทกีําหนดลงไปทา้ยคํา

$string = str_finish('this/string', '/');

// this/string/

str_is

ตรวจวา่คา่ทป้ีอนเขา้มาตรงกบัรูปแบบทกีําหนดไหม

$value = str_is('foo*', 'foobar');

str_plural

แปลงตวัอักษรจากเอกพจนเ์ป็นพหพูจ ์ปล.เตมิ s,es,ies

$plural = str_plural('car');

str_random

สุม่ตวัอักษรขนึมาโดยกําหนดความยาวตามคา่ทป้ีอนเขา้มา

$string = str_random(40);

str_singular

แปลงตวัอักษรจากเอกพจนเ์ป็นเอกพจน์

$singular = str_singular('cars');

studly_case

แปลงคําใหไ้ปอยู่ในรูปแบบ StudlyCase คอือักษรขนึตน้คําเป็นตวัใหญ่ถา้มเีครอืงหมายอันเดอรส์กอรก์็ลบออก Page 89 of 187



$value = studly_case('foo_bar');

// FooBar

trans

ใชแ้ปลภาษาเหมอืนกบัใช ้Lang::get.

$value = trans('validation.required'):

trans_choice

แปลโดยเรมิตน้จากคําทกีําหนดโดยนับตอ่ไปตามคา่จากตวัแปร $count เหมอืนกบั Lang::choice.

$value = trans_choice('foo.bar', $count);

URLs
เป็นฟังกช์ันทใีชจ้ดัการ URL

action

สรา้งลงิจาก controller

$url = action('HomeController@getIndex', $params);

asset

สรา้งลงิจากไฟลท์อียู่ในโฟลเดอร ์asset

$url = asset('img/photo.jpg');

link_to

สรา้งลงิโดยกําหนดคา่ตา่งๆเอง Page 90 of 187



echo link_to('foo/bar', $title, $attributes = array(), $secure = null);

link_to_asset

สรา้งลงิจากไฟลท์อียู่ในโฟลเดอร ์asset

echo link_to_asset('foo/bar.zip', $title, $attributes = array(), $secure = null);

link_to_route

สรา้งลงิโดยอา้งองิจากคา่ route

echo link_to_route('route.name', $title, $parameters = array(), $attributes = array());

link_to_action

สรา้งลงิเขา้ไปหาฟังกช์ันใน controller

echo link_to_action('HomeController@getIndex', $title, $parameters = array(), $attributes = array());

secure_asset

สรา้งลงิจากไฟลท์อียู่ในโฟลเดอร ์asset โดยใช ้https

echo secure_asset('foo/bar.zip', $title, $attributes = array());

secure_url

สรา้งลงิทเีป็น https

echo secure_url('foo/bar', $parameters = array());

url
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สรา้งลงิจากการกําหนดเอง

echo url('foo/bar', $parameters = array(), $secure = null);

Miscellaneous
ฟังกช์ันอเนกประสงค์

csrf_token

สรา้งคา่ hash ทใีชป้้องกนัการโจมตแีบบ csrf

$token = csrf_token();

dd

ใชใ้นการดงึคา่ทงัหมดในตวัแปรออกมาแสดง

dd($value);

value

ดงึคา่จากฟังกช์ันทไีมม่ชีอื

$value = value(function() { return 'bar'; });

with

ใชด้งึคา่กลบัมาเป็นวัตถุ

$value = with(new Foo)->doWork();
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Forms & HTML
เป็นคลาสทใีชจ้ดัการ Form กบั html

การเปิดฟอรม์

ตวัอยา่ง

{{ Form::open(array('url' => 'foo/bar')) }}
    //
{{ Form::close() }}

โดยคา่เรมิตน้ชนดิของคํารอ้งขอจะเป็น POST ถา้จะเปลยีนก็เเคใ่สพ่ารามเิตอรไ์ปเหมอืนในตวัอย่างครับ

echo Form::open(array('url' => 'foo/bar', 'method' => 'put'))

สามารถกําหนดเป้าหมายของไฟลท์จีะสง่คา่ไปไดห้ลายรูปแบบตามตวัอย่างเลยครับ

echo Form::open(array('route' => 'route.name'))

echo Form::open(array('action' => 'Controller@method'))

จะกําหนดพารามเิตอรโ์ดยเฉพาะเลยก็ตามตวัอย่างครับ:

echo Form::open(array('route' => array('route.name', $user->id)))

echo Form::open(array('action' => array('Controller@method', $user->id)))

ถา้จะสรา้งฟอรม์มาอัพโหลดไฟลก์็ตอ้งตงัคา่แบบตวัอย่างครับ files

echo Form::open(array('url' => 'foo/bar', 'files' => true))
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Laravel เตรยีมการป้องกนัโดยสรา้งคา่ hash ขนึจาก session ของ user แลว้สรา้ง hidden form ขนึมาใสไ่ว ้
เราเพยีงแตใ่ชเ้มทอด tokenประกาศไวก้็เสร็จเเลว้ครับ

ตวัอยา่ง

echo Form::token();

การป้องกนั csrf จากใน route

Route::post('profile', array('before' => 'csrf', function()
{
    //
}));

การดงึคา่จากตารางมาใสใ่นฟอรม์

laravel เตรยีมเมทอด Form::model มาเพอืการนันครับ

ตวัอยา่ง

echo Form::model($user, array('route' => array('user.update', $user->id)))

ถา้ชอืของคอลมันต์รงกบั ชอืของฟอรม์คา่ก็จะปรากฏมาโดยอัตโินมัต ิอย่างเชน่ฟอรม์ชอื email,ตรงกบัโมเดลชอื email
แตค่า่ทจีะปรากฏบนฟอรม์ไมไ่ดม้แีคค่า่ทมีาจากโมเดลอย่างเดยีว มจีาก session คา่ทมีาจากการสง่พารามเิตอรอ์กี
ลําดบัการแสดงคา่จงึตามขา้งลา่งนคีรับ 1. คา่จาก Session (คา่เกา่ทเีกดิจาการป้อน) 2. คา่จากการสง่พารามเิตอร ื3.
คา่จากโมเดล

ซงึเมอื server สง่คา่การตรวจสอบคา่ทป้ีอนมาวา่ผดิพลาด คา่ทสีง่มาจากโมเดลก็จะตามกลบัขนึมาดว้ย

หมายเหต:ุ เมอืใช ้Form::modelอย่าลมื Form::close!
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การใสป้่ายชอืใหฟ้อรม์

echo Form::label('email', 'E-Mail Address');

การใสค่ลาสใหฟ้อรม์

echo Form::label('email', 'E-Mail Address', array('class' => 'awesome'));

หมายเหต:ุ หลงัจากใสค่า่ label ชอืฟอรม์ คา่ id ก็จะตงัตามคา่ label โดยอัตโินมัต.ิ

Text, Text Area, Password & Hidden Fields
ตวัอยา่งฟอรม์ทใีชร้บัคา่

echo Form::text('username');

กําหนดคา่เรมิตน้ใหฟ้อรม์

echo Form::text('email', 'example@gmail.com');

หมายเหต:ุ hidden และ textarea ฟังกช์ันใชง้านเหมอืน text เมทอด

สรา้งฟอรม์รบัรหสัผา่น

echo Form::password('password');

สรา้งฟอรม์ชนดิอนื

echo Form::email($name, $value = null, $attributes = array());
echo Form::file($name, $attributes = array());

Checkboxes and Radio Buttons
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สรา้งฟอรม์ชนดิเลอืกคา่

echo Form::checkbox('name', 'value');

echo Form::radio('name', 'value');

สรา้งฟอรม์ชนดิเลอืกคา่โดยคา่เรมิตน้คอืเลอืกไวเ้เลว้

echo Form::checkbox('name', 'value', true);

echo Form::radio('name', 'value', true);

File Input
สรา้งฟอรม์อพัโหลดไฟล์

echo Form::file('image');

Drop-Down Lists
สรา้งฟอรม์ใหเ้ลอืกคา่แบบดรอบดาวน์

echo Form::select('size', array('L' => 'Large', 'S' => 'Small'));

สรา้งฟอรม์ชนดิเลอืกคา่แบบดรอบดาวนโ์ดยคา่เรมิตน้คอืเลอืกไวเ้เลว้

echo Form::select('size', array('L' => 'Large', 'S' => 'Small'), 'S');

แบง่กลุม่ใหต้วัเลอืก

echo Form::select('animal', array(
    'Cats' => array('leopard' => 'Leopard'),
    'Dogs' => array('spaniel' => 'Spaniel'),
));
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Buttons
สรา้งปุ่ มสง่คา่

echo Form::submit('Click Me!');

หมายเหต:ุ ถา้จะสรา้งปุ่ มธรรมดาก็ใช ้button

Custom Macros
macro คอืชดุของ html ทเีราเขยีนเตรยีมไว ้สามารถนําเอาไปแทรกตามใจเราได ้

การสรา้ง Form Macro

Form::macro('myField', function()
{
    return '<input type="awesome">';
});

เรยีก Form Macro มาใช้

echo Form::myField();
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IoC Container

Introduction

หมายเหต ุ:: ถา้ใครยังไมค่อ่ยเขา้ใจวา่สองตวันมีันคอือะไรลองไปอา่นทผีมสรุปไวท้นีกีอ่นครับ

IOC คอืคลาสทใีชใ้นการจดัการ library ภายนอกทเีรานําเขา้มาใช ้หรอืทดีงึเขา้มาใชโ้ดย composerตอ่ไปนจีะเรยีกย่อๆวา่
IOC นะครับ
IOC จะชว่ยในการเรยีกใชง้านคลาสตา่ง การทําความเขา้ใจ IOC ถอืวา่เป็นหวัใจ
เลยในการปูทางสูก่ารทําเว็บขนาดใหญ่สาํหรับ

laravel นะครับ เพราะหลกัการนจีะเกยีวโยงไปถงึเรอืง Service Provider กบั Facade

การใชง้านเบอืงตน้

การใชง้าน IOC ในการผูก object

App::bind('foo', function($app)
{
    return new FooBar; //
});

งา่ยคอืตอ่ไปนพีารามเิตอรช์อื foo จะใชเ้ป็นตวัแทนของ class FooBar ทถีูกสรา้งเป็นวัตถุแแลว้

การเรยีกใชง้าน

$value = App::make('foo');

เมอืเราเรยีกใชง้าน App::make เมทอด ฟังกช์ันขา้งบนก็จะถูกเรยีกใชง้าน ตวัแปร value
ก็จะรับคณุสมบัตติา่งๆ ของคลาส FooBar เขา้มา

บางครังเราไมต่อ้งการสรา้ง instane ทกุครังทรีเีฟรช laravel มฟัีงกช์ัน singleton มาใหใ้ชใ้นการนเีลยครับPage 98 of 187
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ตวัอยา่งการใชง้าน

App::singleton('foo', function()
{
    return new FooBar;
});

ถา้ไมต่อ้งการจดัเพมิเขา้ไปทงัคลาสจะยัดเขา้ไปเป็นออปเจ็คก็ใชฟั้งกช์ัน instance ไดเ้ลยครับ

ตวัอยา่งการผูกออปเจคเขา้ไป

$foo = new Foo;

App::instance('foo', $foo);

Automatic Resolution
ตวัอย่างการผูกคลาสอย่างรวดเร็วขนึโดยไมต่อ้งใช ้App::bind แลว้แตข่อใหช้อืตรงกนัก็พอ

ตวัอยา่ง

class FooBar {

    public function __construct(Google $baz)
    {
        $this->baz = $baz;
    }

}

$fooBar = App::make('FooBar');

ในตวัอย่างน ีตวัแปร $foofBar จะเก็บคา่คลาส Google ทถีูกแทรกเขา้มา

laravel จะทําการเรยีกใช ้reflection class ของ php เพอืทําการตรวจสอบคา่ตา่งๆ ในคลาสนันใหเ้องครับPage 99 of 187
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บางกรณีคลาสทเีราจะใชง้านดนัไปดงึคลาสทเีป็น interface เขา้มาใชด้ว้ย เพอืการนันเราตอ้งใช ้App::bind เมทอด
ในการผูก ดงัตวัอย่าง

ตวัอยา่งการผูก class ทเีป็นเรยีกใชง้าน interface

App::bind('UserRepositoryInterface', 'DbUserRepository');

คลาสทเีราเรยีกใชง้าน

class UserController extends BaseController {

    public function __construct(UserRepositoryInterface $users)
    {
        $this->users = $users;
    }

}

ตอนน ีUserRepositoryInterface จะถูกเรยีกใชง้านแลว้

การประยกุตใ์ชง้าน

เพอืความยดืหยุ่นในการทดสอบและใชง้าน Laravel เตรยีมการใหเ้ราใชง้าน IOC ไในหลายกรณีเลยครับ

ตวัอยา่งการเรยีกใชง้าน Class OrderRepository

class OrderController extends BaseController {

    public function __construct(OrderRepository $orders)
    {
        $this->orders = $orders;
    }

    public function getIndex()
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        $all = $this->orders->all();

        return View::make('orders', compact('all'));
    }

}

ในตวัอย่างคลาส OrderRepository แทรกเขา้ไปโดยอัตโินมัตเิมอื คลาส OrderController ทํางาน เมอืมกีารทํา unit testing
คลาส OrderRepository ก็จะถูกเพมิเขา้มาเหมอืนกนั

Filters, composers, และ event handlers อยู่นอกเหนอืการทํางานของ IoC container
เมอืเราจะใชต้อ้งทําตามตวัอย่างครับ

การใชง้าน View::composer,Route::filter และ Event::listen กบั IOC

Route::filter('foo', 'FooFilter');

View::composer('foo', 'FooComposer');

Event::listen('foo', 'FooHandler');

Service Providers
Service providers เป็นการจบัคลาส IOC ททํีางานคลา้ยกนัเขา้มาไวใ้นทเีดยีวกนั.
แลว้เรยีกใชง้าน ดว้ย facade 
โดยหลกัเเลว้ทกุคลาสหลกัของ laravel ใชก้ารทํา service provider
ในการจดัการเราสามารถเขา้ไปดไูดต้รงทตีวัแปรอาเรย ์providers ตรงทaีpp/config/app.php

จะสรา้ง Service Provider ขนึมาใชก้บัคลาสของเราเรมิแรกตอ้งดงึคลาส Illuminate\Support\ServiceProvider
และประกาศเมทอด register

ตวัอยา่งการสรา้ง Service Provider

use Illuminate\Support\ServiceProvider; Page 101 of 187
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class FooServiceProvider extends ServiceProvider {

    public function register()
    {
        $this->app->bind('foo', function()
        {
            return new Foo;
        });
    }

}

ในเมทอด register คลาส IOC จะเป็นตวัแปร $this->app ถา้เราทําเสร็จแลว้ก็ตอ้งเอาเสน้ทางทอียู่ของคลาส Provider
ของเราไปเพมิในอาเรย ์providers ใน app.php ดว้ย

การเรยีกใชง้าน Service Provider ดว้ยเมทอด App::register

ตวัอยา่ง

App::register('FooServiceProvider');

Container Events
ใน IOC ก็ม ีevent อยู่ชอืเมทอดวา่ resolving

การใชง้าน resoliving เพอืรอดวูา่ม ีIOC ตวัไหนทํางานบา้ง

App::resolving(function($object)
{
    //
});
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Localization

แนะนํา

คลาส Lang จะทําหนา้ทแีปลภาษาในเบอืงตน้ใหก้บัเมนูหรอืป้ายกําหบัตา่งๆ ในเว็บของเรา

ไฟลท์เีก็บขอ้มลูภาษา

ถูกเก็บไวท้โีฟลเดอร ์app/lang โดยโครงสรา้งจะเป็นแบบนี

/app
    /lang
        /en
            messages.php
        /es
            messages.php

ไฟลท์เีก็บภาษาจะเก็บในรูปแบบอาเรย:์

ตวัอยา่งของไฟลภ์าษา

<?php

return array(
    'welcome' => 'Welcome to our application'
);

โดยคา่เรมิตน้เเลว้ คา่ภาษาจะถูกกําหนดไวท้ ีapp/config/app.php แตถ่า้จะตงัเราจะตงัแบบไมใ่หค้ลมุไปทงัเว็บก็ใชเ้มทอด
App::setLocale

ตวัอยา่ง

App::setLocale('es');
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การใชง้านเบอืงตน้

การดงึคา่จากไฟลภ์าษา

echo Lang::get('messages.welcome');

ฟังกช์ัน get ใชด้งึคา่โดยมพีารามเิตอรค์อืชอืภาษาและแถวทตีอ้งการดงึ

การสง่พารามเิตอรไ์ป

พารามเิตอรท์สีองจะใชร้ับคา่ทจีะสง่มา

'welcome' => 'Welcome, :name',

ตวัอย่างการใชง้าน

echo Lang::get('messages.welcome', array('name' => 'Dayle'));

ตรวจวา่ในไฟลภ์าษามคีอลมันน์อียู่

if (Lang::has('messages.welcome'))
{
    //
}

Pluralization
Pluralization คอืโครงสรา้งไวยากรณข์องแตล่ะภาษาทมีคีวามแตกตา่งกนั แตเ่ราใชเ้ครอืงหมาย
ในการสรา้งตวัเลอืกระหวา่งเอกพจนก์บัพหพูจน:์

'apples' => 'There is one apple|There are many apples',

เเลว้เราก็ใชฟั้งกช์ัน Lang::choice ในการเลอืก
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echo Lang::choice('messages.apples', 10);

เนอืงจากการแปลภาษาของ laravel สบืทอดมาจากของ Symfony เราจงึสามารถสรา้งเงอืนไขทซีบัซอ้นดงัตวัอย่างได ้

'apples' => '{0} There are none|[1,19] There are some|[20,Inf] There are many',
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Mail

การตงัคา่

Laravel นําไลบราล ีSwiftMailer มาใชง้าน การตงัคา่อยู่ท ีapp/config/mail.php,โดยจะใหเ้ราเปลยีน SMTP host, port,
และ username กบั password, แลว้ก็คา่ from คอืคา่เรมิตน้ของชอืผูร้ับ. ถา้เราตอ้งการใชไ้ลบราร ีphp mail
ในการสง่ก็เพยีงเปลยีน driver เป็น mail

การใชง้านเบอืงตน้

ฟังกช์ัน Mail::send ใชใ้นการสง่อเีมล์

Mail::send('emails.welcome', $data, function($message)
{
    $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

เมทอด send ตวัแปรแรกคอืไฟล ์html ทเีป็นรูปแบบขอ้มความในเมล.์ ตวัทสีองคอืขอ้มลูทจีะเขยีนลงเมล ์$data
ซงึจะถูกสง่ไปยัง view ตวัทสีามเป็นฟังกช์ันทใีชก้ําหนดคา่ตา่งๆของอเีมล์

Note: ตวัแปร $message คอืออปเจ็คของตวั Swiftmailer class ซงึเราจะใชก้ําหนดคา่ตา่งๆของเมล์

Mail::send(array('html.view', 'text.view'), $data, $callback);

ตวัอย่างคอืเราเลอืกทจีะสง่ไปในรูปแบบใด html หรอื text

Mail::send(array('text' => 'view'), $data, $callback);

ตวัอย่างการปรับแตง่เนอืหาภายในเมล:์

Mail::send('emails.welcome', $data, function($message)
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    $message->from('us@example.com', 'Laravel');

    $message->to('foo@example.com')->cc('bar@example.com');

    $message->attach($pathToFile);
});

เมอืจะทําการแนบไฟลเ์ราตอ้งใสน่ามสกลุกบัชอืใหม้ันดว้ย:

$message->attach($pathToFile, array('as' => $display, 'mime' => $mime));

การแทรกไฟลไ์วร้ะหวา่งบรรทดั

เราสามารถแนบรูปไปโดยไมใ่หเ้เสดงไดโ้ดยใชฟั้งกช์ัน embed

ตวัอยา่งการใชง้าน

<body>
    Here is an image:

    <img src="<?php echo $message->embed($pathToFile); ?>">
</body>

เรยีงลาํดบัการสง่อเีมล์

Laravel เตรยีมคลาส Queue มาใหเ้ราใชใ้นการเรยีงลําดบัการสง่อเีมล์

ตวัอยา่ง

Mail::queue('emails.welcome', $data, function($message)
{
    $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

เราสามารถหน่วงเวลาการสง่โดยใชฟั้งกช์ัน later ตามตวัอย่างครับ
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Mail::later(5, 'emails.welcome', $data, function($message)
{
    $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

ถา้เรามหีลายควิ มฟัีงกช์ันใหเ้ราเรยีงควิอกี คอื queueOn และ laterOn

Mail::queueOn('queue-name', 'emails.welcome', $data, function($message)
{
    $message->to('foo@example.com', 'John Smith')->subject('Welcome!');
});

Mail & Local Development
ในการพฒันานัน เรายังไมต่อ้งใชง้านเมลจ์รงิๆในการสง่ก็ได ้laravel เตรยีมฟังกช์ัน Mail::pretend หรอืตงัคา่ pretend ใน
app/config/mail.php เป็น true. เพอืเขา้สู ่pretend mode ขอ้ความบนเมลท์ถีูกสง่จะถูกเขยีนบนลอ็กแทย
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Migrations & Seeding

คําอธบิายเบอืงตน้

Migrations คอืการเก็บประวัตสิรา้งจดุเซฟของฐานขอ้มลู. ทําใหเ้ราสามารถเพมิลบตาราง โดยยอ้นกลบัไดห้ากไมถู่กใจ
สว่นการเขยีนตารางตอ้งไปดเูรอืง Schema Builder การทํา migration จะเป็นการควบคมุการทํางานของ schema.

สรา้ง Migrations
เรมิดว้ยการรันคําสงั migrate:make บน commandline:

การสรา้งตารางโดยใช ้commandline

php artisan migrate:make create_users_table

ไฟล ์migration ถูกเก็บไวท้โีฟลเดอร ์app/database/migrations แตล่ะไฟลจ์ะมวีันกํากบัชอื

ดว้ยเพอืใหร้ะบบรูลํ้าดบัการสรา้งไฟล์

เราสามารถกําหนดทอียู่ของไฟลไ์ดโ้ดยพารามเิตอร ์--path เหมอืนตวัอย่างขา้งลา่งครับ

php artisan migrate:make foo --path=app/migrations

พารามเิตอร ์--table และ --create ใชใ้นการสรา้ง ตารางทงัคูเ่ลยครับ

php artisan migrate:make create_users_table --table=users --create

Running Migrations
การสงัใหค้ําสงั migration ทํางาน
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กําหนดทอียูข่องไฟลท์จีะรนั

php artisan migrate --path=app/foo/migrations

สงัรนัเฉพาะตรง package

php artisan migrate --package=vendor/package

หมายเหต:ุ ถา้เราเจอ error Class not foundใหร้ันคําสงั composer update.

Rolling Back Migrations
การยอ้นกลบัการทํางานครงัลา่สดุ

php artisan migrate:rollback

การยอ้นกลบัทงัหมด

php artisan migrate:reset

การยอ้นกลบัแลว้ทํางานใหมอ่กีรอบ

php artisan migrate:refresh

php artisan migrate:refresh --seed

Database Seeding
Laravel เตรยีมการฟังกช์ันทชีว่ยในการป้อนขอ้มลูจําลอง ทอีาจจะใชท้ดสอบการทํางานของเว็บไวใ้นโฟลเดอร์

app/database/seeds. ชอืคลาสเราก็ตงัชอืตามตารางและรูปแบบใหเ้ป็นไปตามแบบนคีรับ UserTableSeeder,
โดยคา่เรมิตน้เเลว้จะเป็น DatabaseSeeder โดยใชฟั้งกช์ัน call เพอืรันคลาสอนืๆ ทําใหเ้ราลําดบัการทํางานได ้
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ตวัอยา่ง

class DatabaseSeeder extends Seeder {

    public function run()
    {
        $this->call('UserTableSeeder');

        $this->command->info('User table seeded!');
    }

}

class UserTableSeeder extends Seeder {

    public function run()
    {
        DB::table('users')->delete();

        User::create(array('email' => 'foo@bar.com'));
    }

}

การทํางานก็ใชคํ้าสงั db:seed command บน Artisan CLI:

php artisan db:seed

ทําการยอ้นกลบัการทํางานดว้ย

php artisan migrate:refresh --seed
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Package Development

คําอธบิายเบอืงตน้

Packages คอืการนําไลบรารภีายนอกเขา้มาใชง้านใน laravel ซงึสว่นมากจะอยู่บน Packagist
และสว่นมากอกีไมไ่ดป้รับแตง่ใหเ้ขา้กบั framework ไหนเป็นพเิศษ ซงึตรงนเีราก็ตอ้ง ออกเเรงกนัหน่อยครับ
ถา้อยากจะม ีpackage เป็นของเราเอง สว่น การตดิตงั package ถา้มาเขยีนในนคีงจะยาว ผมเลยเขยีนไวท้เีว็บแลว้
อยากรูต้อ้งทําไงตอ้งตามไปดเูลยครับ

การสรา้ง Package
สถานทีๆ เราจะทําการพฒันาคอืโฟลเดอรช์อื workbench ครับ แตต่อนแรกเราตอ้งเขา้ไปตงัคา่ทไีฟล์
app/config/workbench.php ในไฟลน์เีราตอ้งเปลยีน name และ email ซงึ composer.json จะนําไปใสเ่วลาเราสรา้ง package
ขนึมา

สรา้งโครงของ package ขนึมาดว้ย CommandLine

php artisan workbench vendor/package --resources

parameter แรก vendor คอืชอืผูพ้ฒันา package คอืชอืของ package resources เป็นพารามเิตอรท์บีอกใหส้รา้ง migrations,
views, config, ดว้ย

เมอืคําสงัขา้งบนทํางาน packageของเราจะไปปรากฏทโีฟลเดอร ์workbench ตอ่มาเราจะสรา้ง ServiceProvider
ซงึการตงัชอืจะเป็นแบบน ี[Package]ServiceProvider สว่นการนําไปลงททะเบยีนทไีฟล ์app.php
นันเสน้ทางของไฟลจ์ะเป็นแบบนคีรับ Taylor\Zapper\ZapperServiceProvider ซงึตอ้งนําไปวางไวท้อีาเรยช์อื providers

กอ่นทจีะเรมิพฒันา package ของเรา ควรมารูจ้กัโครงสรา้งของมันกอ่นครับ
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โครงสรา้งโฟลเดอรข์อง package

/src
    /Vendor
        /Package
            PackageServiceProvider.php
    /config
    /lang
    /migrations
    /views
/tests
/public

เมอืตามเขา้ไปดใูนโฟลเดอร ์src/��
�
�������/�

�
�
�package������ จะเจอกบัไฟล ์ServiceProviderกบัโฟลเดอร ์config, lang,

migrations, และ views ซงึจะเหมอืนในตวัโฟลเดอร ์app หลกัของเราแตย่่อสว่นลงมาครับ

Service Providers
เรมิแรกในไฟล ์Service Provider จะมฟัีงกช์ัน boot และ register. ซงึในนเีราจะสามารถ
ใสฟั่งกช์ันอะไรก็ไดท้จีะชว่ยจดัการ package ของเรา เชน่ ดงึไฟล ์route เขา้มา,ใช ้IOC ดงึคลาสอนืเขา้มาชว่ยเพมิ
event เขา้มาดกัฟัง

ฟังกช์ัน register จะเรมิทํางานทนัทเีมอื package เรมิทํางาน, ถา้เรา package ของเราตอ้งการคลาสอนืๆ
ในการทํางานร่วมดว้ยตอ้งใชเ้มทอด boot ครับ

โดยคา่เรมิตน้เเลว้ฟังกช์ัน boot จะมคีา่มาใหด้งันี

$this->package('vendor/package');
// �

�
���
�
���
�
��
�
�����

�
�
�
�
����

�
�
�
������

�
����� boot package

ClassLoader::addDirectories(array(
        app_path().'/widgets'
    ));

ถา้ลบบรรทดัแรกออกไปผลก็คอื package ไมทํ่างานครับ laravel จะไมรู่จ้กั package นเีลย Page 113 of 187



Package Conventions
ตวัอย่างการเรยีกใชง้านคา่ตา่งๆใน package

เรยีก view ของ package

return View::make('package::view.name');

เรยีกคา่ของการตงัคา่

return Config::get('package::group.option');

หมายเหต:ุ ถา้ package ของเราม ีmigrations ควรใสชอื package เขา้ไปอยู่ไฟลด์ว้ย เพอืป้องกนัการเหมอืนกบั
packages อนื

ขนัตอนในการพฒันา

พอสรา้งโปรเจคเสร็จ เราก็ใชคํ้าสงั php artisan dump-autoload เพอืสรา้งไฟลท์บีอกทอียู่ของ package ของเราขนึมา

ตวัอยา่ง

php artisan dump-autoload

Package Routing
การทจีะโหลดไฟล ์route เขา้มาใชต้อ้งใชฟั้งกช์ัน include ในฟังกช์ัน boot ครับ

ตวัอยา่งการดงึ route มาใชใ้น Service Provider

public function boot()
{
    $this->package('vendor/package');
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    include __DIR__.'/../../routes.php';
}

หมายเหต:ุถา้ตอ้งการใช ้controller ดว้ยมันใจวา่มันตอ้งถูกเพมิไวใ้นไฟล ์composer.json ในสว่น autoload

การตงัคา่ Package
บาง package เราตอ้งดงึคา่ตา่งๆ เชน่ appid,appsecret มาใช ้โดยเรมิตน้ไฟล ์config.php จะอยู่ในตวั package
กรณีทดีงึลงมาดว้ย composer แลว้ตดิตงัเสร็จไฟล ์จะอยู่ทโีฟลเดอร ์/app/config/package

การเขา้ถงึไฟล ์config

Config::get('package::file.option');

ตวัพารามเิตอรแ์รกคอืชอืของ package หลงัจาก semicolon คอืชอืไฟล ์หลงัเครอืงหมายดอทคอืชอื อาเรย ์config.php.
ถา้โฟลเดอรท์ใีชเ้ก็บไฟล ์config ของ package มไีฟลเ์ดยีวก็ไมต่อ้งใสช่อืก็ไดค้รับ

ตวัอยา่งกรณีโฟลเดอรม์ไีฟลเ์ดยีว

Config::get('package::option');

บางครังไฟลท์ตีอ้งใชใ้น package มันก็ดนัไมไดอ้ยู่ใน package สามารถใชฟั้งกช์ัน addNamespace ซงึมอียู่ในคลาส View,
Lang, กบั Configดงัตว้อย่างเลยครับ

View::addNamespace('package', __DIR__.'/path/to/views');

ทนีเีราก็สามารถใชง้านคลาส View ใน package ไดล้ะ

return View::make('package::view.name');

Cascading Configuration Files

เมอืเราดาวนโ์หลดไฟล ์package มาดว้ย composer ตอ้งนําไฟลโ์ฟลเดอร ์config ของ package ออกมาใชก้อ่นPage 115 of 187



ตวัอยา่งการใชง้าน

php artisan config:publish vendor/package

เมอืคําสงัทํางานเสร็จจะปรากฎอยู่ท ีapp/config/packages/vendor/package

Package Migrations
เราสามารถทํา migration ใหก้บั package โดโ้ดยใชพ้ารามเิตอร ์--bench ตามตวัอย่างเลยครับ

สรา้ง migration ให ้package ในโฟลเดอร ์workbench

php artisan migrate:make create_users_table --bench="vendor/package"

สงัให ้migration ของ package ทํางาน

php artisan migrate --bench="vendor/package"

เมอืพฒันาเสร็จอยากจะลองใชง้านจรงิเองกอ่นเราตอ้งใชพ้ารามเิตอร ์--packageเพอืสง่ package ไปไวท้โีฟลเดอร ์vendor

ตวัอยา่งคําสงัการยา้ย package ไปไวท้ ีvendor

php artisan migrate --package="vendor/package"

Package Assets
บาง package จะมไีฟล ์JavaScript, CSS, และ images.เราไมส่ามารถสรา้งลงิโดยตรงจากโฟลเดอร ์vendor หรอื
workbench ฉะนันเราตอ้งยา้ยไปไวท้ ีโฟลเดอร ์public

การยา้ยไฟล ์css,js,image โดยใช ้commandline

php artisan asset:publish
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php artisan asset:publish vendor/package

แตถ่า้ package ยังอยู่ในโฟลเดอร ์workbench ตอ้งใชคํ้าสงันคีรับ

php artisan asset:publish --bench="vendor/package"

ตอนนโีฟลเดอรจ์ะถูกสง่ไปไวท้ ีโฟลเดอร์public/packages ตวัอย่างชอืโฟลเดอร ์userscape/kudos ตวัอย่างเสน้ทางทอียุ่
public/packages/userscape/kudos.

การแบง่ปนั Packages ของเรา
เมอืพฒันาเสร็จแลว้ เราเกดิอยากใหค้นอนืชว่ยพฒันาตอ่ หรชืว่ยหาบักให ้เราตอ้งอัพ package ของเราขนึ github หรอื
bitbucket กอ่นครับ หลงัจากนันไปสมัคร Packagist เพอืนํา package ของเราไปผูกไวก้บัฐานขอ้มลูหลกัของ composer
หลงัจากนัน ก็ใช ้composer โหลดลงมาใชเ้ลย
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Pagination
คอืแบ่งการแสดงขอ้มลูเป็นหนา้ไปครับ

การตงัคา่

การตงัคา่การของอยู่ท ีapp/config/view.php ตวัแปรชอื pagination ในการแบ่งหนา้ ฟังกช์ัน pagination::slider
ใชใ้นการสรา้งเลขหนา้ pagination::simple ใชส้รา้งปุ่ ม "previous" และ "next"

การใชง้าน

การใชง้านมอียู่หลายรูปแบบ เเตท่งีา่ยทสีดุใชเ้มทอด paginateบน query builder หรอื Eloquent model.

ตวัอยา่งโดยใช ้query builder

$users = DB::table('users')->paginate(15);

You may also paginate Eloquent models:

ตวัอยา่งโดยใช ้Eloquent Model

$users = User::where('votes', '>', 100)->paginate(15);

ในตวัอย่างเรากําหนดจํานวนขม้ลูตอ่หนา้ได ้สว่นการแสดงผลบน view เราจะใชฟั้งกช์ัน links

<div class="container">
    <?php foreach ($users as $user): ?>
        <?php echo $user->name; ?>
    <?php endforeach; ?>
</div>

<?php echo $users->links(); ?>
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เพยีงแคน่กี็จะไดก้ารแบ่งหนา้ละครับ.

เราสามารถจดัการๆ แบ่งหนา้ไดโ้ดยฟังกช์ันตอ่ไปนคีรับ:

getCurrentPage

getLastPage

getPerPage

getTotal

getFrom

getTo

บางครังเราอยากสรา้งเองเพราะอาจจะมขีอ้มลูทตีอ้งผ่านการคํานวนหลายขนั ก็ใชเ้มทอดนเีลยครับ Paginator::make

ตวัอยา่ง

$paginator = Paginator::make($items, $totalItems, $perPage);

Appending To Pagination Links
เราสามารทําการเรยีงลําดบัการแสดงผลไดโ้ดยใชเ้มทอด appends เหมอืนในตวัอย่าง

<?php echo $users->appends(array('sort' => 'votes'))->links(); ?>

ลงิทอีอกมาหนา้ตาจะเป็นแบบนี

http://example.com/something?page=2&sort=votes
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Query Builder
คอืการจดัการๆควิรขีอง laravel ชว่ยอํานวยความสะดวกใหเ้รา ไมต่อ้งเขยีนควิรยีาวๆ ดว้ยตวัเองครับ

การเลอืกขอ้มลู

ดงึคา่ทงัหมดจากตาราง users

$users = DB::table('users')->get();

foreach ($users as $user)
{
    var_dump($user->name);
}

ดงึคา่แถวแรกจากตาราง users โดย name เทา่กบั john

$user = DB::table('users')->where('name', 'John')->first();

var_dump($user->name);

ดงึคา่จากตาราง users โดย name เทา่กบั john แลว้ก็เอาแคค่อลมันท์ชีอืวา่ name

$name = DB::table('users')->where('name', 'John')->pluck('name');

ดงึคา่ทงัหมดจากตาราง roles โดยเอาแคค่อลมัน ์title

$roles = DB::table('roles')->lists('title');

คา่ทคีนืมาจะเป็นอาเรยน์ะครับ ถา้เราอยากใสค่ยีใ์หแ้ตล่ะแถวเราใสพ่ารามเิตอรต์วัทสีองเขา้ไป name จะไปเป็นคยีใ์หก้บั
title
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เมทอด select ใชก้ําหนดคําสงัในการเลอืกเอง

$users = DB::table('users')->select('name', 'email')->get();

$users = DB::table('users')->distinct()->get();

$users = DB::table('users')->select('name as user_name')->get();

เลอืกขอ้มลูจากผลการควิรอีกีท ี

$query = DB::table('users')->select('name');

$users = $query->addSelect('age')->get();

การใช ้where

$users = DB::table('users')->where('votes', '>', 100)->get();

การใชห้ลายๆเงอืนไขโดยวธิเีชนเมทอด

$users = DB::table('users')
                    ->where('votes', '>', 100)
                    ->orWhere('name', 'John')
                    ->get();

ใช ้between

$users = DB::table('users')
                    ->whereBetween('votes', array(1, 100))->get();

ตวัอยา่งการใช ้where กบั In รว่มกนั

$users = DB::table('users')
                    ->whereIn('id', array(1, 2, 3))->get();

$users = DB::table('users')
                    ->whereNotIn('id', array(1, 2, 3))->get();
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ใชห้าแถวทเีป็นคา่วางตามคอลมัน์

$users = DB::table('users')
                    ->whereNull('updated_at')->get();

ตวัอยา่งการเรยีงลําดบัขอ้มลู

$users = DB::table('users')
                    ->orderBy('name', 'desc')
                    ->groupBy('count')
                    ->having('count', '>', 100)
                    ->get();

การจาํกดัขอ้มลู

$users = DB::table('users')->skip(10)->take(5)->get();

Joins
ตวัอยา่งการ join ครบั

DB::table('users')
            ->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')
            ->join('orders', 'users.id', '=', 'orders.user_id')
            ->select('users.id', 'contacts.phone', 'orders.price');

การจอยแบบเตมิควิรลีงไปชว่ยประหยัดเวลา เวลาคดิไมอ่อกวา่จะใชฟั้งกไ์หนด ีแทรกควิรลีงไปตรงๆ เลย:

DB::table('users')
        ->join('contacts', function($join)
        {
            $join->on('users.id', '=', 'contacts.user_id')->orOn(...);
        })
        ->get();
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Advanced Wheres
การ where แบบ หลายเงอืนไข

DB::table('users')
            ->where('name', '=', 'John')
            ->orWhere(function($query)
            {
                $query->where('votes', '>', 100)
                      ->where('title', '<>', 'Admin');
            })
            ->get();

หนา้ตาของควิรจีะออกมาเป็นแบบนี

select * from users where name = 'John' or (votes > 100 and title <> 'Admin')

หาวา่มคีา่นอียูไ่หม

DB::table('users')
            ->whereExists(function($query)
            {
                $query->select(DB::raw(1))
                      ->from('orders')
                      ->whereRaw('orders.user_id = users.id');
            })
            ->get();

หนา้ตาของควิรจีะออกมาเป็นแบบนี

select * from users
where exists (
    select 1 from orders where orders.user_id = users.id
)

Aggregates การหาผลรวมชนดิตา่งๆ
Page 123 of 187



ตวัอยา่งการคํานวนคา่

$users = DB::table('users')->count();

$price = DB::table('orders')->max('price');

$price = DB::table('orders')->min('price');

$price = DB::table('orders')->avg('price');

$total = DB::table('users')->sum('votes');

Raw Expressions
Raw คอืการใสค่วิรแีบบสดๆ เขา้ไปเลยไมต่อ้งไปใหฟั้งกช์ันสรา้งให ้
ประหยัดเวลามากขนึเมอืเราตอ้งการคน้หาแบบซบัซอ้น

ตวัอยา่งการใชค้ําสงัควิร ี

$users = DB::table('users')
                     ->select(DB::raw('count(*) as user_count, status'))
                     ->where('status', '<>', 1)
                     ->groupBy('status')
                     ->get();

การเพมิและลดคา่ใหค้อลมัน์

DB::table('users')->increment('votes');

DB::table('users')->increment('votes', 5);

DB::table('users')->decrement('votes');

DB::table('users')->decrement('votes', 5);

การกําหนดคา่คอลมันท์จีะเพมิคา่ให ้
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DB::table('users')->increment('votes', 1, array('name' => 'John'));

การเพมิขอ้มลู

ตวัอยา่ง

DB::table('users')->insert(
    array('email' => 'john@example.com', 'votes' => 0)
);

การเพมิคา่พรอ้มกบัเพมิคา่ id ดว้ย

$id = DB::table('users')->insertGetId(
    array('email' => 'john@example.com', 'votes' => 0)
);

หมายเหต:ุ ถา้ใช ้PostgreSQL เมทอด insertGetId คาดหวังวา่จะใชค้อลมัน ์"id" เป็นตวัทมีันจะเพมิให ้

การเพมิหลายๆขอ้มลู

DB::table('users')->insert(array(
    array('email' => 'taylor@example.com', 'votes' => 0),
    array('email' => 'dayle@example.com', 'votes' => 0),
));

การแกไ้ข

ตวัอยา่ง

DB::table('users')
            ->where('id', 1)
            ->update(array('votes' => 1));

การลบ
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ตวัอยา่ง

DB::table('users')->where('votes', '<', 100)->delete();

การลบขอ้มลูทงัหมดเป็นการลบแบบแถวตอ่แถว

DB::table('users')->delete();

การลบแบบลบทงัตารางดว้ยแลว้สรา้งขนึใหม่

DB::table('users')->truncate();

การทาํ Unions
union คอืการจบัผลลพัทข์องการ selecet 2 ครัง มารวมกนัเป็นหนงึผลลพัท ์Performing A Query Union

$first = DB::table('users')->whereNull('first_name');

$users = DB::table('users')->whereNull('last_name')->union($first)->get();

เมทอด unionAll ใชง้านเหมอืนกบั union เลยครับ

Caching Queries
เราสามารถทําการแคชหรอืบันทกึผลการควิรไีวบ้น session กอ่นดว้ยเมทอด remember

ตวัอยา่ง

$users = DB::table('users')->remember(10)->get();

ในตวัอย่างเราจะแคชผลการคน้หานเีป็นเวลา 10 นาท ีระหวา่งนกีารควิรจีากตวัอย่างจะไมไ่ปดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลู
แตจ่ะดงึจากแคชจนกวา่จะหมดเวลาครับ
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Queues
คลาสทชีว่ยเรยีงลําดบัการทํางานของฟังกช์ันตา่งๆ

การตงัคา่

Laravel Queue เตรยีมฟังกช์ันทใีชใ้นการเขา้ถงึ api ของเว็บทใีหบ้รกิารควิไว ้การควิคอืการเรยีงลําดบังานของเว็บไซต์
เชน่ เรามเีมลท์ตีอ้งสง่ถงึ 1000 ฉบับถา้สง่แบบเดมิ server อาจจะรับไมไ่หว เราจงึมคีลาส queue มาเพอืการนคีรับ

ไฟลท์ใีชต้งัคา่เก็บไวท้ ีapp/config/queue.php. ในไฟลจ์ะมขีอ้มลูทเีราตอ้งใชใ้นการเชอืมตอ่ผูใ้หบ้รกิารควิ เชน่
Beanstalkd, IronMQ, Amazon SQS, and synchronous (สาํหรับการทดสอบในเครอืง)

ชอืคลาสของผูใ้หบ้รกิารควิทเีราจะป้อนเขา้ไป:

Beanstalkd: pda/pheanstalk
Amazon SQS: aws/aws-sdk-php
IronMQ: iron-io/iron_mq

การใชง้านเบอืงตน้

ในการสง่งานใหมเ่ขา้ไปในควิเราใชฟั้งกช์ัน Queue::push

Pushing A Job Onto The Queue

Queue::push('SendEmail', array('message' => $message));

พารามเิตอรต์วัแรกเป็น ฟังช์ันทเีราใชค้วบคมุควิน.ี ตวัทสีองเป็นขอ้มลูทเีราจะทําการควิ

ตวัอยา่งฟงักช์นัทใีชค้วบคมุการควิ

class SendEmail { Page 127 of 187
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    public function fire($job, $data)
    {
        //
    }

}

ฟังกช์ันfireรับพารามเิตอร ์Job ตวัทสีองคอืขอ้มลู data ทจีะสง่ลงควิ

ถา้เราไมใ่ชเ่มทอด fireเราสามารถกําหนดไดต้ามตวัอย่างครับ

เปลยีนจาก fire เป็น Push

Queue::push('SendEmail@send', array('message' => $message));

เมอืมกีารทํางานไปเเลว้เราก็ตอ้งลบขอ้มลูออกไปโดยใชเ้มทอด delete เพอืลบ Job instance:

ตวัอยา่งการลบ

public function fire($job, $data)
{
    // Process the job...

    $job->delete();
}

ถา้เราตอ้งการเอางานททํีาไปกลบัมาเขา้ควิอกีครังก็ใชเ้มทอด release ครับ

ตวัอยา่ง

public function fire($job, $data)
{
    // Process the job...

    $job->release();
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เราสามารถกําหนดเวลาทจีะหน่วงไวก้อ่นทจีะสงัใหง้านตอ่ไปทํางานไดแ้บบนคีรับ

$job->release(5);

เมอืงานทเีขา้ควิเกดิขอ้ผดิพลาดขนึ จะถูกนํากลบัไปตอ่ควิใหม ่เราสามารถตรวจสอบการทํางานใหมไ่ดโ้ดยฟังกช์ัน
attempts

ตรวจหางานทมีกีารพยายามทํามากกวา่ 3 ครงั

if ($job->attempts() > 3)
{
    //
}

การเรยีกขอ้มลูของาน

$job->getJobId();

Queueing Closures
เราสามารถใชง้านฟังกช์ันทไีมม่ชีอืในการสรา้งงานไดโ้ดยตวัอย่างเลยครับ

Queue::push(function($job) use ($id)
{
    Account::delete($id);

    $job->delete();
});

หมายเหต:ุ เมอืใชฟั้งกช์ันทไีมม่ชีอืกบั queue ตวัแปร __DIR__ และ __FILE__ จะไมส่ามารถใชง้านได ้

ถา้ใชบ้รกิารของ Iron.io push queues, ควรจะไมใ่ชง้านฟังกช์ันทไีมม่ชีอืในเมล.์ จะมกีารตรวจสอบคํารอ้งวา่สง่มาจาก
Iron.io.จรงิหรอืไม ่ตวัอย่าง https://yourapp.com/queue/receive?token=SecretToken.ควรทําการตรวจสอบคา่ secrettoken
กอ่นทําการควิ. Page 129 of 187
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Running The Queue Listener
Laravel เตรยีมคําสงัqueue:listen เพอืรอรับคําขอทมีากจากผูใ้หบ้รกิาร

ตวัอยา่งการใชง้าน

php artisan queue:listen

เราสามารถกําหนดคา่การเชอืมตอ่เสรมิลงไปได:้

php artisan queue:listen connection

เราสามารถใชโ้ปรแกรม Supervisor เพอืตรวจสอบวา่คําสงั queue listener ยังทํางานอยู่ไหม

สามารถตงัคา่เวลาทจีะอนุญาตใุหเ้กดิทํางานขนึได ้

ตวัอยา่งการหนว่งเวลา

php artisan queue:listen --timeout=60

สงัใหง้านชนิแรกทอียูบ่นควิทํางาน

php artisan queue:work

Push Queues
Push queues คอืการโยนภาระการรอรับควิจากททํีาบนเครอืงขงิเรา เปลยีนไปใหผู้บ้รกิารทําแทน ซงึม ีIron.io
เจา้เดยีวทสีนับสนุน. กอ่นอนืเราตอ้งไปสมัครบรกิารของ Ironio กอ่น, แลว้นําขอ้มลูการเชอืมตอ่มาใสไ่วท้ี
app/config/queue.php

ตอ่มาก็ใชคํ้าสงั Artisan queue:subscribe เพอืลงทะเบยีนควิไวก้บั Iron.io:
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php artisan queue:subscribe queue_name http://foo.com/queue/receive

ตอนน ีถา้เราไปดทูหีนา้แสดงผลควิท ีIron.io , ก็จะเหน็รายการควิ และรายชอืลงิทเีราจะสงัใหทํ้างาน.
เราสามารถลงทะเบยีนไวท้ลีะหลายๆลงิก็ได.้ตอ่มาเราตอ้งมาสรา้ง route เพอืรับคํารอ้งขอของ Iron.io โดยชอื route
จะเป็น queue/receive และสง่คา่กลบัไปดว้ยฟังกช์ัน Queue::marshal

Route::post('queue/receive', function()
{
    return Queue::marshal();
});

เมทอด marshal จะดแูลการทํางานของควิให ้
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Redis
Redis เป็นโอเพน่ซอรส์ฐานขอ้มลูขนาดเลก็ ทเีก็บขอ้มลูในรูปแบบ คยีก์บัคา่ หนงึคา่ตอ้งมคียีก์ํากบั ประมาณนคีรับ
อยากรูจ้กัมากกวา่นตีอ้งลองไปเลน่ท ีtry redis โดยขอ้มลูทอียู่ในนจีะม ีstrings, hashes, lists, sets, และ sorted sets.

การปรบัแตง่

การปรับแตง่ redis เราทําใน app/config/database.php ในนเีราจะเหน็อาเรยช์อื redis แบบนคีรับ

'redis' => array(

    'cluster' => true,

    'default' => array('host' => '127.0.0.1', 'port' => 6379),

),

โดยคา่เรมิตน้เเลว้ ถูกตงัใหส้นับสนุนการพฒ้นาบนเครอืง เราสามารถปรับแตง่ไดต้ามใจครับ อาเรยช์อื cluster
ใชเ้พอืบอกให ้redis ทอียู่ในเครอืงทําการ client-side sharding ขา้ม Redis nodes ของคณุ, ทําใหเ้ราสามารถสรา้ง
ram จํานวนมากได.้ แตก่ารทํา client-side sharding แตเ่ราไมส่ามารถจบัการ failover ได ้

การใชง้าน

เราสามารถสรา้งตวัแปรทเีป็นตวัแทนของเมทอด Redis::connection โดยการ

$redis = Redis::connection();

เรายังไมไ่ดก้ําหนดชอื server redis ของเราตอ้งกําหนดกอ่นนะครับ

$redis = Redis::connection('other');

ถา้อยากศกึษาตอ่ไปทนีคีรับ Redis commands ในการจดัการตา่งๆ laravel มฟัีงกช์ันตา่งๆ มาใหเ้เลว้ครับ: Page 132 of 187
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$redis->set('name', 'Taylor');

$name = $redis->get('name');

$values = $redis->lrange('names', 5, 10);

ถา้ไมต่อ้งการใชคํ้าสงั laravel ก็สามารถใชเ้มทอด command ในการใชคํ้าสงัของ redis ตรงๆได ้

$values = $redis->command('lrange', array(5, 10));

คลาส Redis ทเีป็นตวั static คลาสครับ:

Redis::set('name', 'Taylor');

$name = Redis::get('name');

$values = Redis::lrange('names', 5, 10);

Pipelining
Pipelining คอืการสง่คําสงัหลายๆ ตวัไปยัง redis server laravel มเีมทอด pipeline มาใหใ้ช ้

ตวัอยา่ง

Redis::pipeline(function($pipe)
{
    for ($i = 0; $i < 1000; $i++)
    {
        $pipe->set("key:$i", $i);
    }
});
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Requests & Input
คลาสนใีชจ้ดัการคํารอ้งขอตา่งๆ เชน่ คา่ทสีง่มาจากฟอรม์

Basic Input
รบัเฉพาะคา่ทมีชีอืตรงกบัทกีําหนด

$name = Input::get('name');

กําหนดคา่สํารองกรณีคา่ทสีง่มาเป็น null

$name = Input::get('name', 'Sally');

ตรวจวา่คา่ทสีง่มาเป็นคา่วา่งไหม

if (Input::has('name'))
{
    //
}

รบัคา่ทงัหมดของคํารอ้งขอ

$input = Input::all();

รบัคา่เป็นกรณีๆ ไป

$input = Input::only('username', 'password');

$input = Input::except('credit_card');

Cookies
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การดงึคา่จาก cookies

$value = Cookie::get('name');

สรา้ง cookie และสง่คนืไปใหผู้ใ้ชง้าน

$response = Response::make('Hello World');

$response->withCookie(Cookie::make('name', 'value', $minutes));

สรา้ง cookie ทไีมห่มดอายุ

$cookie = Cookie::forever('name', 'value');

Old Input
คอืการทเีราเก็บคา่ทไีดจ้ากฟอรม์ไว เพอืทําการใสใ่นฟอรม์ถัดไป หรอืนําไปแสดงหลงัจากหนา้โหลดเสร็จ

การนําคา่ในฟอรม์เก็บใส ่session

Input::flash();

การรบัคา่เฉพาะกรณี

Input::flashOnly('username', 'email');

Input::flashExcept('password');

เราทําการสง่คา่ในฟอรม์เกา่ทเีก็บไวข้นึไปในฟอรม์

return Redirect::to('form')->withInput();

return Redirect::to('form')->withInput(Input::except('password'));
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Input::old('username');

Files
รบัคา่จากการอพัโหลดไฟล์

$file = Input::file('photo');

ตรวจวา่ไฟลถ์ูกอพัโหลดไหม

if (Input::hasFile('photo'))
{
    //
}

คา่ทถีูกคนืมาจะเป็นเมทอด file method ซงึมาจากคลาส Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile
ซงึสบืทอดมาจากคลาส SplFileInfo ซงึเตรยีมเมทอดไวใ้หเ้ราจดัการไฟลไ์วเ้ยอะเลยครับ

เปลยีนทอียูใ่หไ้ฟลท์อีพัขนึมา

Input::file('photo')->move($destinationPath);

Input::file('photo')->move($destinationPath, $fileName);

ดงึคา่เสน้ทางทอียขูองไฟล์

$path = Input::file('photo')->getRealPath();

ดงึชอืเรมิตน้ของไฟล์

$name = Input::file('photo')->getClientOriginalName();
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$size = Input::file('photo')->getSize();

ดงึนามสกุลของไฟล์

$mime = Input::file('photo')->getMimeType();

Request Information
คลาส Requestของ laravel สบืทอดมาจากคลาส Symfony\Component\HttpFoundation\Request ตอไปนคีอืฟังกช์ันสาํคญัครับ

ดงึคา่ URI จากการเรยีกครงัลา่สดุ

$uri = Request::path();

ตรวจสอบวา่คํารอ้งขอทสีง่เขา้มาตรงกบักฏทเีราตงัไวไ้หม

if (Request::is('admin/*'))
{
    //
}

ดงึคา่ url ของคํารอ้งขอ

$url = Request::url();

ดงึคา่ URI เฉพาะสว่น

$segment = Request::segment(1); 
// http::/taqmaninw.com/admin/post/id?=3
// $sengment ����

�
��
�
� admin

**ดงึคา่ header **

$value = Request::header('Content-Type');
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ดงึคา่จากตวัแปร $_SERVER

$value = Request::server('PATH_INFO');

ตรวจวา่คําขอเป็น ajax ไหม

if (Request::ajax())
{
    //
}

ตรวจวา่คําขอมาจาก https ไหม

if (Request::secure())
{
    //
}
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Views & Responses
บทนจีะมาพดูถงึคลาส views กบั Response นะครับ

Basic Responses
การสง่คา่คนืแบบงา่ยๆ

Route::get('/', function()
{
    return 'Hello World';
});

สรา้งการสง่กลบัเอง

คลาส Response สบืทอดมาจากคลาส Symfony\Component\HttpFoundation\Response
เราจะมาดเูฉพาะเมทอดทสีาํคญักนันะครับ

ตวัอย่างการสรา้งคําตอบกลบันะครับ

$response = Response::make($contents, $statusCode);

$response->header('Content-Type', $value);

return $response;

เพมิ cookie ลงไปในคําตอบกลบั

$cookie = Cookie::make('name', 'value');

return Response::make($content)->withCookie($cookie);
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สง่กลบัไปท ีroute

return Redirect::to('user/login');

สง่กลบัไปพรอ้มกบั ขอ้ความ

return Redirect::to('user/login')->with('message', 'Login Failed');

สง่กลบัไปท ีroute ทมีชีอืยอ่ตามตวัอยา่ง

return Redirect::route('login');

สง่กลบัไปท ีroute ทมีชีอืยอ่ตามตวัอยา่งพรอ้มกบัคา่

return Redirect::route('profile', array(1));

สง่กลบัไปท ีroute ทมีชีอืยอ่ตามตวัอยา่งพรอ้มกบัตวัแปร

return Redirect::route('profile', array('user' => 1));

**สง่กลบัไปทฟัีงกช์ันใน controller **

return Redirect::action('HomeController@index');

สง่กลบัไปทฟีงักช์นัใน controller พรอ้มกบัพารามเิตอร ์

return Redirect::action('UserController@profile', array(1));

สง่กลบัไปทฟีงักช์นัใน controller พรอ้มกบัตวัแปร

return Redirect::action('UserController@profile', array('user' => 1));
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Views คอืสว่นทใีชเ้ก็บไฟลท์ใีชส้รา้งหนา้ html นะครับจะถูกเก็บไวท้โีฟลเดอร ์app/views ตวัอย่าง view

<!-- View stored in app/views/greeting.php -->

<html>
    <body>
        <h1>Hello, <?php echo $name; ?></h1>
    </body>
</html>

การใชง้าน view เบอืงตน้ครับ

Route::get('/', function()
{
    return View::make('greeting', array('name' => 'Taylor'));
});

สง่คา่ไปท ีview ครบั

$view = View::make('greeting', $data);

$view = View::make('greeting')->with('name', 'Steve');

ในตวัอย่างตวัแปร $nameจะถูกใชง้านบน View ได ้

You may also share a piece of data across all views:

View::share('name', 'Steve');

การสง่ view แทรกเขา้ไปในอกี view หนงึครบั

เราสรา้งโฟลเดอรข์นึมาเก็บ view ทเีราจะทําเป็น view ย่อยกอ่นตวัอย่าง app/views/child/view.php ตวัอย่างการใชง้าน

$view = View::make('greeting')->nest('child', 'child.view');

$view = View::make('greeting')->nest('child', 'child.view', $data);
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ผลทอีอกมาครับ

<html>
    <body>
        <h1>Hello!</h1>
        <?php echo $child; ?>
    </body>
</html>

View Composers
View composers คอืเมทอดทชีว่ยเราในการจดัการคา่ทเีราตอ้งแสดง ในทกุหนา้ของ view ลดการเขยีนโคด้ซ ้าํซอ้น

ตวัอยา่งการใชง้าน

View::composer('profile', function($view)
{
    $view->with('count', User::count());
});

ตอนนทีกุครังท ีprofile view ถูกสรา้ง count จะถูกสง่ขนึไปดว้ย

เราสามารถสง่ขนึไปทลีะหลายๆ view ได ้

View::composer(array('profile','dashboard'), function($view)
{
    $view->with('count', User::count());
});

ถา้เราตอ้งการทําใหเ้ป็นคลาสเพอืงา่ยตอ่การจดักลุม่ เราตอ้งทําแบบนคีรับ

View::composer('profile', 'ProfileComposer');

สรา้งคลาสขนึมา
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    public function compose($view)
    {
        $view->with('count', User::count());
    }

}

แลว้อย่าลมืเพมิเขา้ไปทไีฟล ์composer.json

การสง่กลบัแบบพเิศษ

สรา้งการสง่กลบัในรูปแบบของ json

return Response::json(array('name' => 'Steve', 'state' => 'CA'));

สรา้งการสง่กลบัในรูปแบบของ jsonp

return Response::json(array('name' => 'Steve', 'state' => 'CA'))->setCallback(Input::get('callback'));

สรา้งการสง่กลบัในรูปแบบของการดาวนโ์หลดไฟล์

return Response::download($pathToFile);

return Response::download($pathToFile, $name, $headers);
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Routing
ใชใ้นการกําหนดวา่เมอืเราเรยีกลงินจีะใหทํ้าอะไรขนึบา้ง

Basic Routing
ในการตงัคา่เราจะไปท ีapp/routes.php โดยรูปแบบของฟังก็ชันทเีป็น Route จะเป็นแบบ Closure callback Closure
คอือะไรตามไปตามเขา้ไปอา่น ทนีคีรับ

การรบัคา่ทเีป็น get

Route::get('/', function()
{
    return 'Hello World';
});

การรบัคา่ทเีป็น POST

Route::post('foo/bar', function()
{
    return 'Hello World';
});

กําหนด route ในการเรยีกพารามเิตอร ์foo ในทุกรูปแบบเมทอด

Route::any('foo', function()
{
    return 'Hello World';
});

ลงิทเีรยีกมาตอ้งเป็น https เทา่นนั

Route::get('foo', array('https', function()
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    return 'Must be over HTTPS';
}));

Route Parameters
ตวัอย่างการกําหนดรูปแบบของพารามเิตอร์

Route::get('user/{id}', function($id)
{
    return 'User '.$id;
});

พารามเิตอรแ์บบมหีรอืไมม่ก็ีได ้

Route::get('user/{name?}', function($name = null)
{
    return $name;
});

กําหนดพารามเิตอรแ์บบตายตวั

Route::get('user/{name?}', function($name = 'John')
{
    return $name;
});

การใช ้regex ตรวจสอบวา่พารามเิตอรต์รงกบัทกีําหนดไวไ้หม

Route::get('user/{name}', function($name)
{
    //
})
->where('name', '[A-Za-z]+');

Route::get('user/{id}', function($id)
{
    //
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->where('id', '[0-9]+');

จะใสไ่ปเป็นอาเรยก์็ได ้

Route::get('user/{id}/{name}', function($id, $name)
{
    //
})
->where(array('id' => '[0-9]+', 'name' => '[a-z]+'))

Route Filters
คอืการกําหนดฟังกช์ันทใีชใ้นการตรวจสอบขอ้มลู auth ใชต้รวจวา่มกีารลอ็กอนิไหม, guest ตรวจวา่ยังไมไ่ดล้อ็กอนิ, และ
csrfตรวจวา่เป็นการทํา csrf ไหม.ซงึเราจะไปประกาศไวท้ ีapp/filters.php

ตวัอยา่งการสรา้ง filter

Route::filter('old', function()
{
    if (Input::get('age') < 200)
    {
        return Redirect::to('home');
    }
});

การใส ่filter ให ้route

Route::get('user', array('before' => 'old', function()
{
    return 'You are over 200 years old!';
}));

การใส ่route หลายตวั

Route::get('user', array('before' => 'auth|old', function()
{
    return 'You are authenticated and over 200 years old!';
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}));

การกําหนดคา่เฉพาะให ้filter

Route::filter('age', function($route, $request, $value)
{
    //
});

Route::get('user', array('before' => 'age:200', function()
{
    return 'Hello World';
}));

filter บางตวัเราสงัใหทํ้างานหลงัจากท ีroute ทํางานไปแลว้เราตอ้งกําหนดตวัแปร $response
เพอืกําหนดคา่ทจีะสง่ไปใหต้วัฟังกช์ันดว้ย

Route::filter('log', function($route, $request, $response, $value)
{
    //
});

Pattern Based Filters

เราสามารถกําหนด filter ใหทํ้างานเฉพาะเมอืมกีารเรยีกตรงกบัทเีรากําหนดได ้ตามตวัอย่างเลยครับ.

Route::filter('admin', function()
{
    //
});

Route::when('admin/*', 'admin');

ตามตวัอย่างเราเพมิ filter ชอื admin เขา้กบัทกุลงิทมี ีadmin/ อยู่ขา้งใน

แลว้ก็ยังสามารถกําหนดเมทอดใหไ้ดด้ว้ย
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Route::when('admin/*', 'admin', array('post'));

Filter Classes

ในการกรองขนัสงูเราสามารถสรา้งคลาสขนึมาไดเ้อง แลว้ทําการใช ้IoC Container เรยีกใชค้ลาสนัน

ตวัอยา่งคลาส

class FooFilter {

    public function filter()
    {
        // Filter logic...
    }

}

ลงทะเบยีนคลาสโดยใหช้อืทจีะนําไปใชว้า่ foo

Route::filter('foo', 'FooFilter');

Named Routes
คอืการตงัชอืย่อใหก้บั route:

Route::get('user/profile', array('as' => 'profile', function()
{
    //
}));

กําหนดใหช้อืย่อนจีะใช ้controller ไหน

Route::get('user/profile', array('as' => 'profile', 'uses' => 'UserController@showProfile'));

ตอนนเีราใชช้อืย่อ เพอืสรา้งลงิไดเ้เลว้
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$url = URL::route('profile');

$redirect = Redirect::route('profile');

เราใชเ้มทอดcurrentRouteName เพอืดงึชอืของ Route ททํีางานในขณะนไีด ้

$name = Route::currentRouteName();

Route Groups
เราสามารถกําหนดกลุม่ให ้Route ไดทํ้าใหส้ะดวกมากขนึ

Route::group(array('before' => 'auth'), function()
{
    Route::get('/', function()
    {
        // Has Auth Filter
    });

    Route::get('user/profile', function()
    {
        // Has Auth Filter
    });
});

Sub-Domain Routing
การสรา้ง Route ใหก้บัโดนเมนยอ่ย

Route::group(array('domain' => '{account}.myapp.com'), function()
{

    Route::get('user/{id}', function($account, $id)
    {
        //
    });
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Route Prefixing
ในการกําหนดคําทใีชก้ําหนดกลุม่ของ เราใช ้prefix ในการตรวจสอบ

ตวัอยา่งการใช ้prefix

Route::group(array('prefix' => 'admin'), function()
{

    Route::get('user', function()
    {
        //
    });

});

Route Model Binding
คอืการผูกโมเดลเขาไปกบั Route โดยใชเ้มทอด Route::model

การใชง้าน

Route::model('user', 'User');

ตอ่มาก็กําหนดใหเ้มอืมกีารเรยีกลงิทมี ี{user}เป็นพารามเิตอร์

Route::get('profile/{user}', function(User $user)
{
    //
});

เราก็จะทําการแทรก User instance เขา้ไปใน Route ยกตวัอย่าง profile/1 ถูกเรยีก User instance ก็จะม ีID = 1.

ถา้พารามเิตอรท์สีง่เขา้มาไมต่รงกบั model ใดๆเราสามารถกําหนดการแสดงขอ้ผดิพลาดําได ้
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Route::model('user', 'User', function()
{
    throw new NotFoundException;
});

ตอ่มา เมทอด Route::bind เป็นการผูกพารามเิตอรเ์ขา้กบั โมเดล เมอืมกีารสง่คา่เขา้ตรงกบั route
ทกีําหนดคา่ก็จะก็จะถูกสง่มาทเีมทอดนกีอ่น

Route::bind('user', function($value, $route)
{
    return User::where('name', $value)->first();
});
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Schema Builder
คลาส Schemaใชใ้นการจดัการตาราง มักใชร้่วมกบัคําสงั migration

สรา้งและลบตาราง

สรา้งตารางใหมด่ว้ยเมทอด Schema::create ตามตวัอย่างเลยครับ

Schema::create('users', function($table)
{
    $table->increments('id');
});

เมทอดตวัแรกคอืชอืตาราง พารามเิตอรท์สีองคอื Closure ทจีะรับออปเจคของคลาส Blueprint ในการสรา้งตาราง

จะเปลยีนชอืตารางใชเ้มทอดrename

Schema::rename($from, $to);

ในการเลอืกการเชอืมตอ่กรณีเรามหีลายฐานขอ้มลูใชเ้มทอด Schema::connection

Schema::connection('foo')->create('users', function($table)
{
    $table->increments('id'):
});

จะลบตารางใชเ้มทอด Schema::drop

Schema::drop('users');

Schema::dropIfExists('users');
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ในการแกไ้ขตารางเราใชคํ้าสงั Schema::table

Schema::table('users', function($table)
{
    $table->string('email');
});

ตารางคําสงัตา่งของคลาส Blueprint ครับ

Command Description

$table->increments('id'); ใชทํ้า auto_increment ให ้(primary key).

$table->string('email'); คา่ทอีอกมาจะเป็น VARCHAR ความยาว 255

$table->string('name', 100); คา่ทอีอกมาจะเป็น VARCHAR ความยาว 100

$table->integer('votes'); คา่ทอีอกมาจะเป็น interger

$table->bigInteger('votes'); คา่ทอีอกมาจะเป็น bigint

$table->smallInteger('votes'); คา่ทอีอกมาจะเป็นSMALLINT

$table->float('amount'); คา่ทอีอกมาจะเป็น FLOAT

$table->decimal('amount', 5, 2); คา่ทอีอกมาจะเป็น decimal ทมีคีา่ระหวา่ง 5,2

$table->boolean('confirmed'); คา่ทอีอกมาจะเป็น BOOLEAN

$table->date('created_at'); คา่ทอีอกมาจะเป็น DATE

$table->dateTime('created_at'); คา่ทอีอกมาจะเป็นDATETIME

$table->time('sunrise'); คา่ทอีอกมาจะเป็น TIME Page 153 of 187



$table->timestamp('added_on'); คา่ทอีอกมาจะเป็น TIMESTAMP

$table->timestamps(); เพมิคอลมัน ์created_at และ updated_at columns

$table->softDeletes(); เพมิคอลมัน ์deleted_at

$table->text('description'); คา่ทอีอกมาจะเป็น TEXT

$table->binary('data'); คา่ทอีอกมาจะเป็น BLOB

$table->enum('choices', array('foo', 'bar')); คา่ทอีอกมาจะเป็น ENUM

->nullable() อนุญาตใหเ้ป็นคา่วา่งได ้

->default($value) สรา้งคา่เรมิตน้

->unsigned() เลยีน INTEGER เป็น UNSIGNED

ถา้เราใช ้MySQL dสามารถใชเ้มทอด after ทําการเรยีงลําดบัคอลมัน์

ตวัอยา่ง

$table->string('name')->after('email');

เปลยีนชอื Columns
ใชเ้มทอด renameColumn ครับ

ตวัอยา่ง

Schema::table('users', function($table)
{
    $table->renameColumn('from', 'to'); Page 154 of 187



});

หมายเหต:ุ คอลมันช์นดิ enum ไมส่นับสนุน

ลบ Columns
ตวัอยา่ง

Schema::table('users', function($table)
{
    $table->dropColumn('votes');
});

ลบหลายๆ คอลมัน์

Schema::table('users', function($table)
{
    $table->dropColumn('votes', 'avatar', 'location');
});

ตรวจวา่ตารางมอียูไ่หม

ตรวจวา่ตารางมอียูไ่หม

if (Schema::hasTable('users'))
{
    //
}

ตรวจวา่คอลมันม์อียูไ่หม

if (Schema::hasColumn('users', 'email'))
{
    //
}
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เพมิ Indexes
สรา้งทงั Column และ Index

$table->string('email')->unique();

Command Description

$table->primary('id'); เพมิ primary key

$table->primary(array('first', 'last')); เพมิ composite keys

$table->unique('email'); เพมิ unique index

$table->index('state'); เพมิ basic index

Foreign Keys คยีเ์ชอืม
ตวัอยา่งการเพมิคยีเ์ชอืม

$table->foreign('user_id')->references('id')->on('users');

ในตวัอย่างเราทําการใหค้อลมัน ์user_idอา้งองิกบัคอลมัน ์id บนตารางusers

เราสามารถเสรมิคําสงั "on delete" และ "on update" เขา้ไปเหมอืนตวัอย่าง

$table->foreign('user_id')
      ->references('id')->on('users')
      ->onDelete('cascade');

ในการลบใชเ้มทอด dropForeign ตวัอย่าง

$table->dropForeign('posts_user_id_foreign'); Page 156 of 187



หมายเหต:ุ ใหช้นดิของคอลมันท์เีป็นคยีเ์ชอืมใหเ้ป็น unsigned ทกุครังกรณีทเีชอืมไปยัง คอลมันท์เีป็น interger
และเป็น auto_increment ครับ

ลบ Indexes
ในการลบคยีเ์ชอืม larave ตงัคา่คยีเ์ป็นคา่เรมิตน้ใหเ้เลว้นะครับ โดยอา้งองิจากชนดิกบัชอืของตารง

Command Description

$table->dropPrimary('users_id_primary'); ลบคยีห์ลกัจากตาราง users

$table->dropUnique('users_email_unique'); ลบคยีเ์ดยีวจากตาราง users

$table->dropIndex('geo_state_index'); ลบคยีท์วัไปจาก ตาราง geo

ชนดิของตาราง

การเซตชนดิของตารางเราใชเ้มทอด engine ตามตวัอย่างครับ

Schema::create('users', function($table)
{
    $table->engine = 'InnoDB';

    $table->string('email');
});
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Security
คลาสนใีชใ้นการสรา้งระบบรักษาความปลอดภยัตา่งอย่างเชน่ การเขา้รหสัเพอืใชใ้น password,session,cookie

การเก็บรหสัผา่น

Class Hash ของ laravel ใชส้ว่นขยาย Bcrypt ของ php มาพฒันาตอ่ยอด

การสรา้งคา่ hash

$password = Hash::make('secret');

การตรวจสอบคา่ hash

if (Hash::check('secret', $hashedPassword))
{
    // The passwords match...
}

ตรวจวา่ password ตอ้งการเขา้รหสัอกีครงั กรณีลมืรหสัผา่น

if (Hash::needsRehash($hashed))
{
    $hashed = Hash::make('secret');
}

การยนืยนัตวับคุคล

การลอ็กอนิ laravel เตรยีมเมทอด Auth::attempt มาใหต้วัอย่างการใชง้าน

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $password)))
{
    return Redirect::intended('dashboard');
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คา่ email เราสามารถเปลยีนไปตามใจเราไดค้รับ สว่นเมทอด Redirect::intended
ใชส้ง่ผูใ้ชง้านกลบัไปทลีงิทเีขา้เรยีกมาครับ

เมอืเมทอด attempt ถูกเรยีก event auth.attempt จะถูกเรยีกและ event auth.login จะถูกเรยีกเมอืการเขา้สูร่ะบบสาํเร็จ

ตรวจสอบวา่มกีารล็อกอนิคา้งอยูไ่หม

if (Auth::check())
{
    // The user is logged in...
}

ตวัอยา่งการปรบัปรุงเมทอด attempt ใหส้ามารถทําการจาํชอืผูใ้ชก้บัรหสัผา่นได้

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $password), true))
{
    // The user is being remembered...
}

กากําหนดเงอืนไขตอนล็อกอนิ

if (Auth::attempt(array('email' => $email, 'password' => $password, 'active' => 1)))
{
    // �
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�
� 1 �����
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��
�
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���
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�

}

การเขา้ถงึเขอ้มลูคนทล็ีอกอนิ

$email = Auth::user()->email;

ใชเ้มทอด loginUsingId เพอืดงึ Id ของคนทลีอ็กอนิมา

Auth::loginUsingId(1);

สมมตุวา่เรากําหนดวา่การเปลยีนแปลงเลขบัตรเครดติตอ้งใชร้หสัผ่านยนืยันเพมิเตมิ เมทอด validate Page 159 of 187



สามารถทํางานนใีหเ้ราได ้

การใชง้านการยนืยนัตวัตนโดยไมไ่ดเขา้สูร่ะบบ

if (Auth::validate($credentials))
{
    //
}

การล็อกอนิแบบไมม่ ีsession หรอื cookies

if (Auth::once($credentials))
{
    //
}

เมทอดทใีชล็้อกเอาท์

Auth::logout();

การจําลองการล็อกอนิ

การลอ็กอนิแบบ ทเีราจําลองขนึมาเองครับ เมทอดlogin ใชค้า่จากฐานขอ้มลูมาลอ็กอนิไดท้นัทเีลย

$user = User::find(1);

Auth::login($user);

การป้องกนั CSRF

ทําการแนบคา่ token เขา้กบัฟอรม์

<input type="hidden" name="_token" value="<?php echo csrf_token(); ?>">

ตรวจสอบคา่ token ทถีูกสง่มา Page 160 of 187



Route::post('register', array('before' => 'csrf', function()
{
    return 'You gave a valid CSRF token!';
}));

HTTP Basic Authentication
laravel เตรยีม filter ชอื auth.basic เพอืตรวจวา่ มกีารลอ็กอนิไหม

ตวัอยา่ง

Route::get('profile', array('before' => 'auth.basic', function()
{
    // Only authenticated users may enter...
}));

โดยคา่เรมิตน้เเลว้เมทอด basic ใชค้อลมัน ์email ในการตรวจสอบ ถา้เราจะเปลยีนก็ใช ้

return Auth::basic('username');

laravel เตรยีมฟังกช์ัน Oncebasic มาเพอืการลอ็กอนิแบบไมส่รา้ง session ไวเ้หมาะกบัการให ้
ผูใ้ชง้านใชใ้นกรณีไปลอ็กอนิเครอืงทไีมใ่ชข่องตวัเอง

ตวัอยา่ง

Route::filter('basic.once', function()
{
    return Auth::onceBasic();
});

การจดัการการลมืรหสัผา่น

การลมืรหสัผ่านและการสรา้งใหม่
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สง่รหสัผา่นใหม่

laravel เตรยีมการมาใหเ้ราสามารถสรา้งระบบการสแ่ละเปลยีนรหสัผ่าน ใหเ้ราโดยการให ้User model ทําการสบืทอด
Illuminate\Auth\Reminders\RemindableInterface.

การใชง้าน RemindableInterface

class User extends Eloquent implements RemindableInterface {

    public function getReminderEmail()
    {
        return $this->email;
    }

}

ตอ่มาเราก็ตอ้งสรา้งตารางใหร้ะบบลมืรหสัผ่านกอ่นโดย php artisan auth:reminders

สรา้งตวั migration ของตารางลมืรหสั

php artisan auth:reminders

php artisan migrate

การสง่รหสัใชเ้มทอด Password::remind

ตวัอยา่งการใชง้าน

Route::post('password/remind', function()
{
    $credentials = array('email' => Input::get('email'));

    return Password::remind($credentials);
});

หมายเหต:ุ เราตอ้งสรา้ง view ทชีอื auth.reminder.emailเพอืรับ email เองนะครับ
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เราสามารถสง่ขอ้ความเพมิเตมิใหผู้ใ้ชโ้ดยสง่พารามเิตอรไ์ป $message ไปในฟังกช์ัน remind

return Password::remind($credentials, function($message, $user)
{
    $message->subject('Your Password Reminder');
});

โดยคา่เรมิตน้เเลว้เมทอด remind จะสง่กลบัมาทหีนา้ทเีรยีกใช ้ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดขนึ ตวัแปร errorจะมคีา่ขนึใน session
สว่นเมอืสาํเร็จตวัแปร success ก็จะปรากฏขนึมาใน session แทน หนา้ตาของหนา้ auth.reminder.email ควรเป็นแบบนคีรับ

@if (Session::has('error'))
    {{ trans(Session::get('reason')) }}
@elseif (Session::has('success'))
    An e-mail with the password reset has been sent.
@endif

<input type="text" name="email">
<input type="submit" value="Send Reminder">

การรเีซตรหสัผา่น

การสรา้ง route เพอืรับการทผีูใ้ชง้านกดลงิทําการรเีซตรหสัผ่าน

Route::get('password/reset/{token}', function($token)
{
    return View::make('auth.reset')->with('token', $token);
});

หนา้ view ททํีาการใหผู้ใ้ชง้านทําการเปลยีนรหสัผ่าน

@if (Session::has('error'))
    {{ trans(Session::get('reason')) }}
@endif

<input type="hidden" name="token" value="{{ $token }}">
<input type="text" name="email">
<input type="password" name="password">
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ตวัอย่างการสรา้ง route เพอืทําการรับคา่รหสัผ่านใหม่

Route::post('password/reset/{token}', function()
{
    $credentials = array('email' => Input::get('email'));

    return Password::reset($credentials, function($user, $password)
    {
        $user->password = Hash::make($password);

        $user->save();

        return Redirect::to('home');
    });
});

ถา้การเปลยีนรหสัผ่านสาํเร็จ User instance และรหสัผ่านใหมจ่ะถูกเก็บลงฐานขอ้มลูและ สง่กลบัไปหนา้ home

Encryption
Laravel เตรยีมการเขา้รหสัแบบ AES-256 โดยสว่นเสรมิ mcrypt ของ PHP มาใหเ้เลว้

กาเขา้รหสั

$encrypted = Crypt::encrypt('secret');

Note: มันใจวา่เราเปลยีนคา่ key ตรงท ีapp/config/app.php ไมง่ันการเขา้รหสัจะไมค่อ่ยปลอดภยัครับ

การถอดรหสั

$decrypted = Crypt::decrypt($encryptedValue);

การกําหนดรูปแบบตา่งๆ

Crypt::setMode('ctr'); Page 164 of 187



Crypt::setCipher($cipher);
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Session

การตงัคา่เบอืงตน้

ไฟลท์ใีชต้งัคา่จะอยู่ท ีapp/config/session.php.โดยชนดิของ session จะมหีลายชนดินะครับแตโ่ดยเรมิตน้แลว้จะเป็น
native สว่นการตงัคา่อนืๆ ก็จะเป็นเวลาทจีะให ้seesion มชีวีติอยู่ ทอียู่ของ seesion ชอืของ cookie และอนืๆ ครับ

การใชง้าน

การสรา้งคา่แลว้เก็บใน session

Session::put('key', 'value');

ดงึคา่จาก Session

$value = Session::get('key');

ดงึคา่เรมิตน้ของ session

$value = Session::get('key', 'default');

$value = Session::get('key', function() { return 'default'; });

ตรวจวา่มคีา่นใีน Session หรอืไม่

if (Session::has('users'))
{
    //
}

ลบคา่ออกจาก Session

Session::forget('key');
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ลบคา่ทงัหมด Session

Session::flush();

สรา้ง Session ID อกีครงั

Session::regenerate();

Flash Data
หลายๆครังเราตอ้งฝากคา่ไวใ้น session เพอืนําไปใชใ้นการทํางานตอ่ไป สามารถใชเ้มทอด Session::flash ตวัอย่าง

Session::flash('key', 'value');

ทําการเรยีกใช ้falsh message อกีครงั

Session::reflash();

ทําการเรยีกใชง้านอกีครงัเฉพาะคา่

Session::keep(array('username', 'email'));

การเก็บ session ในฐานขอ้มลู
เมอืเราใชฐ้านขอ้มลูเก็บ session เราตอ้งสรา้งตารางขนึมากอ่น ดว้ยคําสงัSchema ดงัตวัอย่าง

Schema::create('sessions', function($table)
{
    $table->string('id')->unique();
    $table->text('payload');
    $table->integer('last_activity');
});
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ตอนนเีราก็ใชคํ้าสงั php artisab session:table เป็นอันจบครับ
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Templates

Controller Layouts
เราใชต้วัแปร layout เพอืกําหนดเลเอาทห์ลกัใหก้บั controller ครับ

ตวัอยา่งการใชง้าน

class UserController extends BaseController {

    /**
     * The layout that should be used for responses.
     */
    protected $layout = 'layouts.master';

    /**
     * �

�
��
�
����������

�
������

�
��
�
�

     */
    public function showProfile()
    {
        $this->layout->content = View::make('user.profile');
    }

}

Blade Templating
Blade template คอืคลาสทใีชใ้นการเขยีน html ขนึมาดว้ย php ทําใหเ้ราสามารถสรา้ง html ทมีโีครงสรา้งซบัซอ้นได ้
การจะใชนั้นตอ้งตงัชอืไฟลเ์ป็น ��

�
� view.blade.php

ตวัอยา่งทยีงัใช ้html อยู่

<!-- Stored in app/views/layouts/master.blade.php -->
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    <body>
        @section('sidebar')
            This is the master sidebar.
        @show

        <div class="container">
            @yield('content')
        </div>
    </body>
</html>

ใช ้blade ในการสรา้งเลเอาทท์งัหมด

@extends('layouts.master')

@section('sidebar')
    @parent

    <p>This is appended to the master sidebar.</p>
@stop

@section('content')
    <p>This is my body content.</p>
@stop

extend ใชใ้นการดงึคา่จากเลเอาทอ์นืมาใช ้@parent ทําใหเ้ราสามารถใช ้view อนืแทรกเขา้มาได ้@section
ก็ใชง้านโดยการแทรก html จากไฟลอ์นืเขา้ไป

การใชง้านฟงักช์นั php ใน blade
การแสดงขอ้มลู การแทรกขอ้มลู

Hello, {{ $name }}.

The current UNIX timestamp is {{ time() }}.

ทนีเีรากใ์ช ้syntax แบบสนัๆ ในการแสดงผลจาก server ไดเ้เลว้
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Hello, {{{ $name }}}.

การใช ้if

@if (count($records) === 1)
    I have one record!
@elseif (count($records) > 1)
    I have multiple records!
@else
    I don't have any records!
@endif

@unless (Auth::check())
    You are not signed in.
@endunless

การใช ้Loops

@for ($i = 0; $i < 10; $i++)
    The current value is {{ $i }}
@endfor

@foreach ($users as $user)
    <p>This is user {{ $user->id }}</p>
@endforeach

@while (true)
    <p>I'm looping forever.</p>
@endwhile

การแทรก Views

@include('view.name')

การแสดงภาษา

@lang('language.line')
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@choice('language.line', 1);

การทําคอมเมน้

{{-- This comment will not be in the rendered HTML --}}
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Unit Testing
Laravel สรา้งขนึมาดว้ยแนวคดิของการทดสอบเป็นเบอืงตน้อยู่เเลว้ครับ โดยหลกัแลว้จะสนับสนุนไลบราล ีPHPUnit
เป็นพนืฐาน และ phpunit.xmlไฟลไ์ดถู้กเตรยีมการเอาไวใ้หแ้ลว้. Laravel เตรยีมคลาส Symfony HttpKernel,
DomCrawler, และ BrowserKit components ทอีนุญาตใหเ้ราจําลองบราวเซอรข์นึมาเเละเขา้ไปแกไ้ขไฟล ์html ได ้
ตวัอย่างไฟลอ์ยู่ทโีฟลเดอร ์app/tests

Defining & Running Tests
การสรา้งไฟลส์าํหรับทดสอบนันเราจะไปสรา้งทโีฟลเดอร ์app/tests สรา้งคลาสทสีบืทอดคลาส TestCase.

ตวัอยา่งคลาสสําหรบัใชท้ดสอบ

class FooTest extends TestCase {

    public function testSomethingIsTrue()
    {
        $this->assertTrue(true);
    }

}

เราจะทําการทดสอบโดยรัน phpunit บน commandline

หมายเหต:ุ ถา้คณุประกาศเมทอด setUp มันใจวา่ไดเ้รยีก parent::setUpแลว้

สภาวะการตงัคา่สาํหรบัการทดสอบ

เมอืใชง้าน unit tests, Laravel จะทําการเปลยีนการสภาวะการตงัคา่ใหไ้ปเป็น testing. และจะตดัการทํางานของ session
และ cache หมายความวา่จะไมม่แีคชและ session เกดิขนึระหวา่งการทดสอบ
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ตวัอยา่งการเรยีก Route ในขณะทํากาารทดสอบ

$response = $this->call('GET', 'user/profile');

$response = $this->call($method, $uri, $parameters, $files, $server, $content);

เราสามารถตรวจสอบออปเจค Illuminate\Http\Response

$this->assertEquals('Hello World', $response->getContent());

ตวัอยา่งการเรยีก Controller ในขณะทดสอบ

$response = $this->action('GET', 'HomeController@index');

$response = $this->action('GET', 'UserController@profile', array('user' => 1));

เมทอด getContent จะสง่คา่เป็นตวัอักษรกลบัคนืมา View เราสามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยตวัแปร original

$view = $response->original;

$this->assertEquals('John', $view['name']);

ถา้จะเรยีก HTTPS route,เราตอ้งใชเ้มทอดcallSecure

$response = $this->callSecure('GET', 'foo/bar');

DOM Crawler

คลาส DOM Crawler ทําใหเ้ราสามารถตรวจสอบ html ทถีูกสรา้งขนึมาระหวา่งการทดสอบได ้ตวัอย่างการใช ้

$crawler = $this->client->request('GET', '/');

$this->assertTrue($this->client->getResponse()->isOk());
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Mocking Facades
เมอืเราทําการทดสอบ,เราจะทําการจําลองในการเรกีคลาส Facade ตวัอย่างเราจะทําการเรยีก controller

public function getIndex()
{
    Event::fire('foo', array('name' => 'Dayle'));

    return 'All done!';
}

เราสามารถจําลองคลาสEventโดยใชเ้มทอด shouldReceive

การจาํลองคลาส Facade

public function testGetIndex()
{
    Event::shouldReceive('fire')->once()->with(array('name' => 'Dayle'));

    $this->call('GET', '/');
}

หมายเหต:ุ คณุไมค่วรจําลองคลาส Facade Request ใชเ้มทอด call ดกีวา่ครับ

Framework Assertions
เมทอด assert ใชใ้นการตรวจสอบวา่คา่ทอีอกมาตรงกบัทเีราคาดหวังไวไ้หม

คาดหวงัวา่คา่ทสีง่มาจะไมผ่ดิพลาด

public function testMethod()
{
    $this->call('GET', '/');

    $this->assertResponseOk();
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คาดหวงัวา่จะเป็น 403

$this->assertResponseStatus(403);

คาดหวงัวา่ฟงักช์นัจะสง่กลบัไปท ีroute

$this->assertRedirectedTo('foo');

$this->assertRedirectedToRoute('route.name');

$this->assertRedirectedToAction('Controller@method');

คาดหวงัวา่ในหนา้ view จะมคีา่

public function testMethod()
{
    $this->call('GET', '/');

    $this->assertViewHas('name');
    $this->assertViewHas('age', $value);
}

คาดหวงัวา่ใน session จะมคีา่

public function testMethod()
{
    $this->call('GET', '/');

    $this->assertSessionHas('name');
    $this->assertSessionHas('age', $value);
}

Helper Methods
คลาส TestCase มเีมทอดชว่ยใหเ้ราทําการทดสอบไดง้า่ยๆ เยอะเลยครับ.
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เมทอด beใชใ้นการจําลองการลอ็กอนิ

ตวัอยา่ง

$user = new User(array('name' => 'John'));

$this->be($user);

ทําการเพมิขอ้มลูลงฐานขอ้มลูในขณะทดสอบ

$this->seed();

$this->seed($connection);
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Validation
คอืการตรวจสอบคา่ตา่งๆ ทป้ีอนเขา้มา หรอืระหวา่งการทํางานของฟังกช์ันตา่งๆ โดยจะแสดงขอ้ผดิพลาดใหเ้ราดว้ย
โดยคลาสททํีาหนา้ทนัีนชอื Validator ครับ

การใชง้านเบอืงตน้

การใชง้านคลาส validator

$validator = Validator::make(
    array('name' => 'Dayle'),
    array('name' => 'required|min:5')
);

อาเรยต์วัแรกคอืขอ้มลูทเีราจะทําการตรวจนันเอง ตวัทสีองคอืรูปแบบทเีราตอ้งการ การใชเ้ครอืงหมาย |
การตรวจสอบออกเป็นหลายๆ แบบ

ใชอ้าเรยใ์นการกําหนดกฏ

$validator = Validator::make(
    array('name' => 'Dayle'),
    array('name' => array('required', 'min:5'))
);

คลาส Validator จะสรา้งเมทอด ชอื fails (หรอื passes) เพอืตรวจสอบผล

if ($validator->fails())
{
    // The given data did not pass validation
}

ถา้ไมผ่่านเราสามารถดงึขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดได.้

$messages = $validator->messages();
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เมทอด failed ใชใ้นการเขา้ถงึกฏทเีราตงัไว ้

$failed = $validator->failed();

การจดัการขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

เมอืเรยีกเมทอด messages บนตวั Validator instance,เราจะไดร้ับ MessageBag instance ทจีะมเีมทอดใหเ้ราจดัการขอ้ความ

แสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเฉพาะตวัแรก

echo $messages->first('email');

รบัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทงัหมด

foreach ($messages->get('email') as $message)
{
    //
}

รบัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจากทุคอลมัน์

foreach ($messages->all() as $message)
{
    //
}

ตรวจวา่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจากคอลมัน ์eamil ไหม

if ($messages->has('email'))
{
    //
}

รบัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดโดยใสรู่ปแบบใหด้ว้ย Page 179 of 187



echo $messages->first('email', '<p>:message</p>');

หมายเหต:ุ โดยเรมิตน้, รูปแบบขอ้ความจะถูกจดัในรูปแบบทนํีาไปใชง้านร่วมกบั twiiter bootstrap ได.้

รบัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทงัหมดพรอ้มใสรู่ปแบบ

foreach ($messages->all('<li>:message</li>') as $message)
{
    //
}

การแสดงขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบน view
ตวัอย่างนเีราจะสง่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ไปให ้view

Route::get('register', function()
{
    return View::make('user.register');
});

Route::post('register', function()
{
    $rules = array(...);

    $validator = Validator::make(Input::all(), $rules);

    if ($validator->fails())
    {
        return Redirect::to('register')->withErrors($validator);
    }
});

ถา้การตรวจสอบไมผ่่านเราจะใชเ้มทอด withErrors สง่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ขนึไปบน View ดว้ย

ไมค่วรสง่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ไปบน Route ทเีป็น method GET เพราะ laravel
จะตรวจสอบขอ้ผดิพลาดบน session ทุกคํารอ้งขอ
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เมอืทําการรไีดเรคเราสามารถเขา้ถงึขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด โดยใชตวัแปร$errors ดงัตวัอย่างครับ

<?php echo $errors->first('email'); ?>

กฏในการตรวจสอบท ีlaravel เตรยีมไว้

accepted

คา่ทจีะผ่านคอื yes, on, or 1.เหมาะสาํหรับใชใ้นการตรวจสอบวา่ยอมรับ "Terms of Service" ไหม

active_url

ตรวจสอบวา่ลงิตายยัง โดยใช ้checkdnsrr ซงึเป็น PHP function.

after:_date_

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมรีูปแบบของเวลาหลกัจากใช ้strtotime อยู่หลงัสดุแปลงไหม

alpha

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นรูปแบบของตวัอักษรตา่งๆ ไหม

alpha_dash

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นรูปแบบของตวัเลขทมีเีครอืงหมาย _ รวมอยู่ดว้ยไหม

alpha_num

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นรูปแบบของตวัเลขไหม

before:_date_

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมรีูปแบบของเวลาหลกัจากใช ้strtotime อยู่หนา้สดุไหม

between:_min,_max
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ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมคีา่อยู่ระหวา่ง min กบั max ไหม

confirmed

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมรีูปแบบของฟอรม์ทมีรีูปแบบ ชอื_confirmation ยกตวัอย่างการ ตรวจสอบ
password,วา่ตรงกบัpassword_confirmation ไหม

date

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมรีูปแบบของเวลาหลกัจากใช ้strtotime ไหม.

date_format:_format_

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมรีูปแบบของเวลาทกีําหนดไหม

different:_field_

คา่ตรง field ตอ้งมคีา่ตา่งจากคา่ทป้ีอนเขา้มาถงึจะผ่าน

email

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นมรีูปแบบของ email

exists:_table,_column

ฟอรม์ทอียู่ในการตรวจสอบตอ้งมชีอืตรงกบัคอลมันใ์นฐานขอ้มลู

การใชง้านเบอืงตน้

'state' => 'exists:states'

การใชง้านโดยใสค่า่ทตีอ้งการตรวจไปหลายคา่

'state' => 'exists:states,abbreviation'
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'email' => 'exists:staff,email,account_id,1'

image

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นรูปภาพมนีามสกลุ(jpeg, png, bmp, or gif) ไหม

in:_foo,_bar,...

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามคีา่ตรงกบัคา่ใน foo,bar ไหม

integer

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามรีูปแบบของเลขจํานวนเตม็ไหม

ip

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามรีูปแบบของ IP address.

max:_value_

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามคีา่นอ้ยกวา่คา่ทกีําหนดไว ้

mimes:_foo,_bar,...

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามรีูปแบบของ mime type ตรงกบัทกีําหนดไหม

ตวัอยา่งการตรวจสอบนามสกุลของไฟล์

'photo' => 'mimes:jpeg,bmp,png'

min:_value_

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามจํีานวนนอ้ยกวา่ไหมถา้มนีอ้ยกวา่ก็ไมผ่่าน
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ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามคีา่ตรงกบัคา่ทตีงัไวไ้หม ถา้มกี็ไมผ่่านครับ

numeric

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นตวัเลขไหม

regex:_pattern_

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มามรีูปแบบกบั regular expression ทกีําหนดไวไ้หม

required

ตรวจสอบวา่คา่ทสีง่มาเป็นคา่วา่งไหม ถา้เป็นก็ไมผ่่านครับ

required_if:_field,_value

ตรวจวา่คา่ใน field ตอ้งไมว่า่งและ ตรงกบั value

required_with:_foo,_bar,...

ตรวจวา่ฟิล foo ตอ้งมคีา่หาก bar มคีา่ดว้ย

required_without:_foo,_bar,...

ตรวจวา่ฟิล foo ตอ้งมคีา่หาก bar ไมม่คีา่

same:_field_

ตรวจวา่คา่ทสีง่เขา้มาซ ้าํกบัคา่ทกีําหนดไวไ้หม

size:_value_

ตรวจวา่คา่ทสีง่เขา้มาตรงกบัทกีําหนดไวไ้หม กรณีเป็นคําจะตรวจสอบจํานวนคํา เป็นตวัเลขก็เทยีบตามคา่
เป็ไฟลเ์ทยีบตามขนาดของไฟลเ์ป็นกโิลไบต์
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ตรวจวา่คา่ทสีง่มาซ ้าํกบัในตารางไหม.

ตวัอยา่งการใชต้รวจวา่อเีมลน์มีใีนตาราง user ไหม

'email' => 'unique:users'

ตวัอยา่งการใชต้รวจวา่อเีมลน์มีใีนตาราง user ตรงคอลมัน ์email-address ไหม

'email' => 'unique:users,email_address'

ตวัอย่างการใชต้รวจวา่อเีมลน์มีใีนตาราง user ตรงคอลมัน ์email-address ไหม โดยไมส่นใจ id ทมีคีา่เทา่กบั 10

'email' => 'unique:users,email_address,10'

url

ตรวจวา่คา่เป็น url ไหม

Custom Error Messages
เราสามารถปรับแตง่ขอ้ความทแีสดงขอ้ผดิพลาดได ้

ตวัอยา่ง

$messages = array(
    'required' => 'The :attribute field is required.',
);

$validator = Validator::make($input, $rules, $messages);

การใชข้อ้ความทเีรากําหนดรว่มกบั Place-Holders

$messages = array(
    'same'    => 'The :attribute and :other must match.',
    'size'    => 'The :attribute must be exactly :size.', Page 185 of 187



    'between' => 'The :attribute must be between :min - :max.',
    'in'      => 'The :attribute must be one of the following types: :values',
);

กําหนดขอ้ความใหแ้ตล่ะคอลมันเ์ลย

$messages = array(
    'email.required' => 'We need to know your e-mail address!',
);

บางกรณีเราตอ้งการกําหนดขอ้ความทแีสดงใหเ้ป็นเฉพาะแตล่ะภาษาไป ซงึเราตอ้งไปเพมิทอีาเรยช์อื custom ใน
app/lang/xx/validation.php ตาม ภาษาทไีป

ควัอยา่ง

'custom' => array(
    'email' => array(
        'required' => 'We need to know your e-mail address!',
    ),
),

การสรา้งตวัตรวจสอบ

เราสามารถสรา้งฟังกช์ันในการตรวจสอบไดเ้องโดย laravel เตรยีมเมทอด Validator::extend มาเพอืการนันครับ

ตวัอยา่ง

Validator::extend('foo', function($attribute, $value, $parameters)
{
    return $value == 'foo';
});

ตวัอย่างขา้งบนเรารับตวัแปรมาสามตวัครับ $attribute คอืชอืขอ้มลูทจีะตรวจ $value คา่ของขอ้มลู $parameters คา่อนืๆ

You may also pass a class and method to the extend method instead of a Closure:
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Validator::extend('foo', 'FooValidator@validate');

มอีกีวธิใีนการสรา้งคลาสของเราเองโดยการสบืทอด Illuminate\Validation\Validator ทนีฟัีงกช์ันตอ้งมคํีาวา่
validateนําหนา้ดว้ยนะครับ

ตวัอยา่ง

<?php

class CustomValidator extends Illuminate\Validation\Validator {

    public function validateFoo($attribute, $value, $parameters)
    {
        return $value == 'foo';
    }

}

ตอ่มาเราตอ้งเอาคลาสของเรามาลงทะเบยีน

Validator::resolver(function($translator, $data, $rules, $messages)
{
    return new CustomValidator($translator, $data, $rules, $messages);
});

เราสามารถสรา้งเมทอดทใีชใ้นการแสดงขอ้ผดิพลาดโดยตามรูปแบบนคีรับ replaceXXX ตามตวัอย่าง

protected function replaceFoo($message, $attribute, $rule, $parameters)
{
    return str_replace(':foo', $parameters[0], $message);
}
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