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บทที่ 4  
FreeBSD Ports Collection และ การติดตั้ง FAMP 

 
การติดตั้งโปรแกรมโดยใช  FreeBSD Ports and Packages Collection 
 สําหรับการติดตั้งเครื่องแมขายดวยระบบปฏิบัติการ FreeBSD 8.0  ในครั้งนี้จะใชวิธิการ
ติดตั้งโดยใช Ports Collection หรือการติดตั้ง Sources ตาง ๆ ผานทางพอรตของ FreeBSD กลาวคือ
เปนวิธีการติดตั้งโปรแกรมที่งายและสะดวกอีกวิธีการหนึ่ง เพียงแคส่ัง make install เทานั้น
โปรแกรมก็จะถูกติดตั้งลงที่ Server ไดทันที (ถาไมมีปญหา) การติดตั้งโปรแกรมผาน port นั้น
จะตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลาเนื่องจาก Ports Collection นี้จะทําดาวนโหลด 
sources ตาง ๆ มาเก็บไวใน /usr/ports/distfiles กอนทําการติดตั้ง  
 Ports Collection หมายถึง folder ตาง ๆ ที่บรรจุ คําสั่ง (Makefile script) ของ program ไว
เปนหมวดหมู เปนระเบียบมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน (Dependency) เชน library ที่จําเปนในการ 
compile program ก็รวมไวใน ports ของ library และจะถูกดาวนโหลดติดตั้งเมื่อมีความตองการใช
งานรวมกับ ports อ่ืน ๆ เชน libtool15 จําเปนตอการติดตั้ง mysql5-server กระบวนการทํางานจะทํา
การดาวนโหลดและติดตั้งอัตโนมัติ  Ports Collection มีจํานวนมากวา 21,539 พอรต และสามารถ
ทําการปรับปรุงพอรตใหทันสมัยอยูตลอดได และเมื่อพอรตมีความทันสมัยนั่นก็หมายความวา 
Sources ที่ติดตั้งก็มีความทันสมัยหรือไดเวอรชันใหมตามไปดวย 
 

ตวอยางการติดตั้งโปรแกรมดวย Ports Collection 
 ในการทดลองครั้งนี้ก็จะทําการติดตั้งโปรแกรม nano ซ่ึง nano เปนโปรแกรมประเภท 
text editor ที่ใชงานงายตัวหนึง สําหรับคนที่ไมถนัด vi การทํางานจะเหมือนกับการใชโปรแกรม 
pico มีขั้นตอนดังนี้ 
1. เขาไปที่ /usr/ports/ 
# cd /usr/ports/ 
# ls 
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2. จะเห็นวามีการแบงเปน directory ของโปรแกรมในกลุมตางๆอยางเปนระบบ เราสามารถหา
โปรแกรมที่เราตองการติดตั้งโดยใชคําสั่ง whereis โดยมีรูปแบบการใชงานดังนี้ “whereis 
ProgramName” ดังนี้ 
# whereis nano 
nano: /usr/ports/editors/nano 
 
3. เราก็จะทราบวา โปรแกรม nano อยูที่ไหน เมื่อได path ที่ของโปแกรมใน Ports Collection 
มาแลว ก็มาติดตั้งไดทันที 
# cd /usr/ports/editors/nano 
# make install clean 

หมายเหตุ คําสั่ง make install ก็คือการ compile เมื่อไดผลแลว ก็เอาไปเก็บไวยังที่ที่กําหนด 
สวน clean ที่ตามมานั้น ก็จะลบ ขยะ ที่เกิดขึ้นออกจาก hard disk ถาไมลบออกโดยวิธีนี้ ก็ตองสั่ง
เอง  rm -f *  ซ่ึงอันตรายมาก 
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4. จากการติดตั้งจะเห็นวาไมสามารถดาวนโหลด source ไฟลช่ือ nano-2.0.9.tar.gz ไปเก็บใน 
/usr/ports/distfiles/ ไดเนื่องจากอาจจะเกิดจากเว็บไซตปลายทางไมมี source ไฟลนั้นอยูหรือ 
เว็บไซตนั้นงดบริการไปแลว หรืออินเทอรเน็ตมีปญหาก็อาจเปนไปได แกปญหานี้โดยไปดาวน
โหลดจากแหลงอื่นโดยใช Google ในการคาหา source ไฟล ดังนี้ 
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  ทําการดาวนโหลดไฟล nano-2.0.9.tar.gz ที่มีขนาด 1.3 MB เก็บไวในเครื่องที่เปน 
Windows กอน และหลังจากนั้นให Upload ขึ้นไปเก็บไวที่เครื่อง Server และใหทําการยายไฟล
ดังกลาวไปเก็บไวใน /usr/ports/distfiles/ ใหได 
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5. ใหทําการติดตั้งซ้ําอีกครั้งดวยคําสั่ง จะเห็นวาสามารถติดตั้งไดทันทีและรอจนกวาจะติดตั้งเสร็จ 
และควรอานคําแนะนําเพิ่มเติมใหการตั้งคาโปรแกรม nano ซ่ึงจะแจงใหทราบเปนขอความเมื่อ
ติดตั้งเสร็จ 
# make deinstall 
# make reinstall 

 
 
6. ใหทําการ Logout แลว Login เขามาใหมก็จะสามารถใชโปรแกรม nano ไดทันทีดังนี้ 
# nano 
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7. ถาหาก ตองการที่จะ uninstall โปรแกรมนั้นๆออกก็สามารถทําไดงายๆ โดยใช make deinstall clean ดังนี้ 
# cd /usr/ports/editors/nano 
# make deinstall clean 
 

เตรียม Sources ไฟลสําหรับการติดตั้ง 
 ในการติดตั้งโปรแกรมในครั้งนี้สวนใหญจะติดตั้งโดยใช Ports Collection ซ่ึงไดเตรียม 
sources ไฟลไวแลวอยูในแผน CD-ROM ช่ือ FAMP80.tar.gz มีขั้นตอนดังนี้ 
 
1. ใสแผน CD-ROM Utilities เขาเครื่องคอมพิวเตอร แลวใชคําสั่งดังนี ้
#mount /cdrom      (mount CD-ROM เปน partition หนึ่งของ FreeBSD ช่ือวา /cdrom) 
#cp /cdrom/FAMP80.tar.gz /usr/ports/distfiles/ 
#cd /   
#umount -f /cdrom    (ยกเลิกการ mount CD-ROM) 
 

2. นําแผน CD-ROM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร แลวใชคําสั่งเพื่อทําการแตกไฟลดังนี้ 
#cd /usr/ports/distfiles/ 
#ls      (ตรวจสอบไฟล FAMP80.tar.gz วามีอยูจริงหรือไม) 
#gzip -cd FAMP80.tar.gz | tar xvf -    

(หรือใชคําสั่ง #gunzip -c FAMP80.tar.gz | tar xvf -) 

         (หรือใชคําสั่ง  #tar xvfz FAMP80.tar.gz  ซ่ึงคําสั่งสําหรับแตกไฟลเชนเดียวกนั) 
 

#ls (ตรวจสอบผลจากการแตกไฟล) 
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FAMP 
 

 FAMP คือ FreeBSD  Apache  MySQL  PHP ซ่ึงเปนการรวมเอาทั้ง 4 โปรแกรมที่นิยมใช
มาติดตั้งพรอมกันเพื่อทําใหรองรับการทํางานกับ Packages ตาง ๆ ไดเปนอยางดี  ในการอบรมใน
คร้ังนี้ใชโปรแกรม ตาง ๆ ดังนี้ 

- F   คือ FreeBSD 8.0-RELEASE 
- A  คือ Apache Web-serer 2.2.13 
- M  คือ MySQL-server-5.1.39 
- P  คือ PHP 5.2.11 

 

1. Apache Web-Server 2.2.13 
 

1. พิมพคําสั่งสําหรับการติดตั้งดังตอไปนี ้
#cd /usr/ports/www/apache22   (เปลี่ยน directory ไปยัง apache22 Port Installation) 
#pwd       (ตรวจวาอยูใน directory ปจจุบันหรือไม) 
#make install      (คําสั่งสําหรับการติดตั้ง packages ผาน port tree) 
 

2. รอสักครูโปรแกรมจะเริ่มติดตั้งแลวจะปรากฏหนาจอถามเกี่ยวกับ Options เสริมของ Apache 
2.2.13 ในที่นี้ไมตองเลือกอะไรเพิ่มใหเรากดปุม Tab มาที่ OK แลวกดปุม Enter เพื่อทํางานตอไปดัง
รูปที่ 4.1 

 
รูปที่ 4.1 การเลือก Options เสริมของ Apache 2.2.13 
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ไมเลือก Options เพิ่มเติมในขณะตดิตั้ง 
 

 
 

 
3. ใหรอจนกวาระบบปฏิบัติการ FreeBSD จะทําการคอมไพล (Compile) Apache จนเสร็จเรียบรอย
จะปรากฏขอความดังรูปที่ 4.2 
 

 
 

รูปที่ 4.2 ขอแนะนําหลังจากติดตั้ง Apache เสร็จเรียบรอย 



 

เรียบเรียงโดย นายปรีชา  พังสุบรรณ  สาขาวิชาคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

68

หมายเหตุ   
1. หลังการติดตั้งถาเกิด error code 1 แสดงวาติดตั้งไมสําเร็จจะตองทําการติดตั้งซ้ําอีกครั้ง

ดวยคําสั่งตอไปนี้ 
#make deinstall (ลบ apache packages) 
#make reinstall (ติดตั้ง apache packages ซํ้าอีกครั้ง) 

2. หากลืม Options บางอยางของ apache สามารถติดตั้ง Options เพิ่มไดดังนี ้
#make config 
#make deinstall (ลบ apache packages) 
#make reinstall (ติดตั้ง apache packages ซํ้าอีกครั้ง) 
 
 
 3. หากรตองการลบ apache packages ออกจากระบบใหใชคําสั่งดังนี ้
#pkg_info | grep apache   (ตรวจสอบ apache packages) 
#pkg_delete apache-2.2.13   (ลบ apache-2.2.13 packages) 

4. ถาตองการลบ Optionsที่เลือกเพิ่มเติมใชคําสั่งดังนี้  
#cd /usr/ports/www/apache22 
#make rmconfig    (หลังจากทําคําสั่งนี้แลว Options ที่ถูกเลือกเพิ่มเตมิไวจะถูกยกเลิก จะเลือก
เฉพาะOptins ที่เปนคา Default เทานั้น) 

5. รายงาน Optionds ที่ไดถูกติดตั้งอยูแลวใชคําสั่งดังนี้ 
#cd /usr/ports/www/apache22 
#make showconfig 
 

** ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคําสั่งที่เกีย่วของไดแก make,install,ports ** 
 
4. แกไขคา config ของ apache ดังตอไปนี ้
#cd /usr/local/etc/apache22/ 
#cp httpd.conf  httpd.conf.bak (ทําการสําเนาไฟลคอนฟกเก็บไวกอนเสมอสําหรับมือใหม) 
#pico httpd.conf 
 
 
     (การแกไขหรือการเพิ่มคําสั่งในไฟล  ใหทําการคนหารบรรทัดหรือกลุมคําที่มีขอความคลาย ๆ 
กัน การคนหานี้ทําไดโดยการพิมพ  Ctrl+w แลวพิมพ keyword ที่ตองการคนหาลงไป) 
 

- คนหาบรรทัด DirectoryIndex 
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แกไขขอความ 
<IfModule dir_module> 
    DirectoryIndex index.html 
</IfModule> 
 
ใหเปนขอความใหมดังตอไปนี้ 

<IfModule dir_module> 
        DirectoryIndex index.html index.htm index.php 

</IfModule> 

 
- คนหาบรรทัด  AddType application/x-gzip .gz .tgz   แลวพิพมเพิ่มสองบรรทัดนี้เขาไป 
     AddType application/x-compress .Z (มีอยูแลว) 
   AddType application/x-gzip .gz .tgz (มีอยูแลว) 
 

               AddType application/x-httpd-php .php                            (พิมพเพิ่ม)                          
               AddType application/x-httpd-php-source .phps     (พิมพเพิ่ม) 
       

5. แกไขให Apache รองรับหลาย ๆ ภาษา 
- คนหาบรรทัด # Language settings 

 Include etc/apache22/extra/httpd-languages.conf   (เอาเครื่องหมาย # หนาขอความออก) 
 
 

6. แกไขให Apache รองรับ web ของ user 
- คนหาบรรทัด  # User home directories 

 Include etc/apache22/extra/httpd-userdir.conf          (เอาเครื่องหมาย # หนาขอความออก) 
 

บันทึกไฟล httpd.conf แลวทาํตอขอ 7 
 

7. แกไขคา config ของ apache ใหมีคา default เปนภาษาไทย 
#cd /usr/local/etc/apache22/extra 
#cp httpd-languages.conf httpd-languages.conf.bak   
#pico httpd-languages.conf                                                  

- คนหาบรรทัด  AddCharset us-ascii.ascii .us-ascii แลวเพิ่มบรรทัด  
    AddCharset us-ascii.ascii .us-ascii  (มีอยูแลว) 
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   AddDefaultCharset utf-8 

 (พิมพเพิ่มเหนอืบรรทัด AddCharset us-ascii.ascii .us-ascii) 
                 (ถาตองการใหรองรับ tis-620 ใหกําหนดเปน AddDefaultCharset tis-620) 

 

บันทึกไฟล httpd-languages.conf แลวทําตอขอ 8 
 

8. กําหนดให Apache web server ทํางานทุกครั้งที่มีการบูทเครื่อง ทําไดโดยการเพิ่มคาํสั่งดังตอไปนี ้
#pico /etc/rc.conf   

(เพิมบรรทัดคาํสั่ง  apache22_enable="YES" เขาไปในไฟลนี้ดานลางสุด) 
 

บันทึกไฟล rc.conf  แลวทําตอขอ 9 
9. Start Apache โดยใชคําสั่งดังนี ้
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 start    (กอนใชคําสั่งนี้จะตองทําขอ 8 มากอน)       
 การทํางานของ apache22 ที่ถูกตองจะไดผลดังนี้ 

Performing sanity check on apache22 configuration: 
Syntax OK 
Starting apache22. 
 

10. ตรวจสอบ Process ของ apache ดวยคําสั่งดังนี้ 
#ps ax | grep httpd 

การทํางานของ apache ที่เปนปกติจะไดผลลัพธดังรูปที่ 4.3 
 

 
 

รูปที่ 4.3 แสดง Process ที่เกดิขึ้นเนื่องจากการทํางานของ Apache 
 
11. สามารถทดสอบการทํางานของ Apache Web Server  ที่เครื่อง PC บนระบบปฏิบัติการ 
Windows เปดโปรแกรม Internet Explorer  ในชอง Address พิมพ IP ตามเครื่อง Server ของทาน 
ตัวอยางเชน http://172.16.41.227/  หากทําไดถูกตอง หนาเว็บจะแสดงคําวา “It Works!”           
ดังรูปที่ 4.4 
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รูปที่ 4.4 ผลการทดสอบการทํางานของ Apache Web Server 
 
12. สามารถทดสอบการทํางานของ Apache Web Server  ที่สามารถรองรับ Web ของ User ไดดังนี้ 
  12.1 เพิ่มชื่อผูใชเขาระบบดวยคําสั่ง  ถามีช่ือผูใชอยูแลวไมตองเพิ่มอีกใหใชช่ือผูใชเดิมได
ทันที 
#adduser    ↵ 
 Username: preecha      
 

(ตัวอยางนี้เปนการเพิ่มชื่อผูใชช่ือ preecha และปฏิบัติตามที่ปรากฏบนหนาจอจนเสร็จเรียบรอย) 
 
 12.2 สราง HTML root documents ใชกับ User 
#cd /home/preecha/ 
#mkdir public_html 
#chown preecha public_html 
 
 12.3 คัดลอกไฟล ดังตัวอยาง 
#cp /usr/local/www/apache22/data/index.html  /home/preecha/public_html 
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12.4 ที่เครื่อง PC บนระบบปฏิบัติการ Windows เปดโปรแกรม Internet Explorer  ในชอง 
Address พิมพ IP ตามเครื่อง Server ของทาน ตัวอยางเชน http://172.16.41.227/~preecha  หาก
ทําไดถูกตอง หนาเว็บจะแสดงคําวา “It Works!” เชนกัน 

 

13. การทํา AliasMatch ใน Apache เปนเทคนิคที่ใชเพื่อกําหนดชื่อเสมือน (Alias) ใหกับ URL 
ตามที่เราตองการ  เทคนิคนี้มักจะนิยมในการใชตัดเครื่องหมาย (~) ออกเมื่อเราเรียก Homepage 
ของ User ผานเว็บ เชน 
 - เดิม  http://172.16.41.227/~preecha   
 - ใหม  http://172.16.41.227/preecha   
คนหาบรรทัด ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/www/apache22/cgi-bin/" และเพิ่มบรรทัด
ใหมตอจากบรรทัดดังกลาวลงไปดังนี้ 
AliasMatch ^/([a-zA-Z0-9]+)/?(.*) /home/$1/public_html/$2 

 
หมายเหตุ   1. ตองมั่นใจวาทําการแกไขให Apache รองรับ web ของ user ในขอ 6 เรียบรอยแลว 
 2. หลังจากทํา AliasMatch แลว เว็บหนาหลักของ Apache หรือที่เรียกวา HTML 
Document Root ของ Apache ที่เก็บอยูที่ /usr/local/www/apache22/data จะไมสามารถเรียกใชได
ตามปกติดังนั้นเทคนิคนี้จึงเหมาะสําหรับใชเปน Web Server ที่ใหบริการผูใชมากกวาเปน Web 
Server ของหนวยงาน 
 
14. การทํา Virtual Host หรือ Host เสมือนเพื่อจะทําให Host หรือ Server ของเราซึ่งมี Web Server 
เดียว ซ่ึงอาจจะมี IP เดียวหรือหลาย IP ก็ได สามารถที่จะรองรับการทํางานไดหลาย ๆ Web นั่นเอง 
เชน ถามีคนเรียกเว็บ www.yourname.com ก็จะไปเปดเว็บเพจที่เก็บไวใน /home/user1/public_html 
แลวถามีคนเรียก mail.yourname.com ก็จะไปเปดเว็บเพจที่เก็บไวใน /home/user2/public_html เปน
ตน ซ่ึง Web เหลานี้อยูบน Server ตัวเดียวกัน ไมตองติดตั้ง Web Server หลายตัวนั่นหมายความวา 
1 Server สามารถใหบริการไดหลายเว็บเพจสําหรับหนวยงานตาง ๆ ซ่ึง user แตละคนเขาก็จะ
บริหารเว็บเพจ ของหนวยงานเขาเอง มีเทคนิคการทํา Virtual Host ดังนี้ 
 14.1 มี IP เดียวรองรับการทํางานไดหลาย ๆ Web ในเครื่อง Web Server เดียว 
 หลักการ: มีอยู 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ  
 1. ที่ DNS Server ของ Domain ของเรา จะตองมีการกําหนด Name ให Virtual Host 
เหลานั้นกอน เชน สมมุติใน /etc/namedb ในไฟล named.conf มีการกําหนด Zone File ช่ือ 
yourname.com (สมมุตินะ) ก็ขอใหแกไขไฟลนี้แลวเพิ่ม Host name เขาไป จากตัวอยางกําหนดให  
  



 

เรียบเรียงโดย นายปรีชา  พังสุบรรณ  สาขาวิชาคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

73

 Forward Lookup 
 www  A  IN 172.16.41.227 
 e-learning  A  IN 172.16.41.227 
 mail  A  IN  172.16.41.227 
  
 Reverse Lookup 
 199      IN      PTR     www.yru.ac.th. 
 199      IN      PTR     mail.yru.ac.th. 
 199      IN      PTR     e-learning.yru.ac.th. 
(จะสังเกตวา Host 3 ตัวนี้ใช IP เดยีวกัน) เปนหนาที่ที ่DNS Server ของเราตองบอกวาใครเปนใคร 
 
 2. ใหเรามาที่ Server เบอร 172.16.41.227 ซ่ึงเปน Web Server ที่ไดติดตั้ง Apache Web 
Server เรียบรอยแลว ใหเราแกไขไฟล httpd.conf ที่ทายสุดของไฟลนี้ในสวนของ Virtual host     
ดังตัวอยาง  

- แกไขให Apache รองรับ Virtual hosts 
#pico /usr/local/etc/apache22/httpd.conf 

คนหาบรรทัด # Virtual hosts 

 Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf     (เอาเครื่องหมาย # หนาขอความออก) 

-  กําหนดคา Virtual hosts ให Apache ดังนี้  
#cd /usr/local/etc/apache22/extra 
#cp cp httpd-vhosts.conf httpd-vhosts.conf.bak 
#pico httpd-vhosts.conf 

- คนหาบรรทัด  # Use name-based virtual hosting. แลวแกไขขอความดงันี้  
 

NameVirtualHost *:80 
 
<VirtualHost *:80> 
     ServerAdmin preecha@yru.ac.th 
     DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data/" 
     ServerName www.yru.ac.th 
     <Directory "/usr/local/www/apache22/data/"> 
           Allow from all   
          Options +Indexes 
     </Directory>   
</VirtualHost> 
 
<VirtualHost *:80> 
     ServerAdmin preecha@yru.ac.th 
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     DocumentRoot "/home/e-learning/" 
     ServerName e-learning.yru.ac.th 
     <Directory "/home/e-learning/"> 
           Allow from all   
          Options +Indexes 
     </Directory>   
</VirtualHost> 
 
<VirtualHost *:80> 
     ServerAdmin preecha@yru.ac.th 
     DocumentRoot "/home/mail/" 
     ServerName mail.yru.ac.th 
     <Directory "/home/mail/"> 
           Allow from all   
          Options +Indexes 
     </Directory>   
</VirtualHost> 

 
หมายเหตุ  จะตองประกาศสวนที่เปน HTML Documents Root ไวในสวนของ 

VirtualHost ดวยถามิเชนนั้นจะไมสามารถเรียกใชงาน HTML Documents Root ของ Server ได 
 

- สรางพื้นที่สําหรับเก็บ HTML Document Root ไวใน /home ดังนี ้
#mkdir /home/www 
#mkdir /home/mail 
 

- Restart apacheอีกครั้ง 
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart 
 14.2 มี IP หลาย  IP รองรับการทํางานไดหลาย ๆ Web ในเครื่อง Web Server เดียว 
 หลักการ: มีอยู 3 ประเด็นใหญ ๆ คือ  
 1. ที่ DNS Server ของ Domain ของเรา จะตองมีการกําหนด Name ให Virtual Host 
เหลานั้นกอน เชน สมมุติใน /etc/namedb ในไฟล named.conf มีการกําหนด Zone File ช่ือ 
yourname.com (สมมุตินะ) ก็ขอใหแกไขไฟลนี้แลวเพิ่ม Host name เขาไป จากตัวอยางกําหนดให  
 

www  A  in 172.16.41.227 

teachercouncil  A  in 172.16.60.124 

e-learning   A  in 172.16.60.125 
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 2. ใหเรามาที่ Server เบอร 172.16.41.227 ซ่ึงเปน Web Server ที่ไดติดตั้ง Apache Web 
Server เรียบรอยแลว ใหเราแกไขไฟล httpd.conf ที่ทายสุดของไฟลนี้ในสวนของ Virtual host     
ดังตัวอยาง  

- แกไขให Apache รองรับ Virtual hosts 
#pico /usr/local/etc/apache22/httpd.conf 

คนหาบรรทัด # Virtual hosts 

 Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf     (เอาเครื่องหมาย # หนาขอความออก) 
 

-  กําหนดคา Virtual hosts ให Apache ดังนี้  
#cd /usr/local/etc/apache22/extra 
#cp cp httpd-vhosts.conf httpd-vhosts.conf.bak 
#pico httpd-vhosts.conf 

- คนหาบรรทัด  # Use name-based virtual hosting. แลวแกไขขอความดงันี้  
 

 NameVirtualHost 172.16.41.227 
 NameVirtualHost 172.16.60.124 
 NameVirtualHost 172.16.60.125 

 
 <VirtualHost 172.16.41.227> 
 DocumentRoot "/usr/local/www/apache22/data/" 
 ServerName www.yru.ac.th 
 <Directory "/usr/local/www/apache22/data/"> 
 allow from all 
 Options +Indexes 
 </Directory> 
 </VirtualHost> 

 
 <VirtualHost 172.16.60.124> 
 DocumentRoot "/usr/data/teachercouncil/" 
 ServerName teachercouncil.yru.ac.th 
 <Directory "/usr/data/teachercouncil/"> 
 allow from all 
 Options +Indexes 
 </Directory> 
 </VirtualHost> 

 
 

 <VirtualHost 172.16.60.125> 
 DocumentRoot "/usr/data/e-learning/" 
 ServerName e-learning.yru.ac.th 
 <Directory "/usr/data/e-learning/"> 
 Allow from all 
 Options +Indexes 
 </Directory> 
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 </VirtualHost> 
 

หมายเหตุ  จะตองประกาศสวนที่เปน HTML Documents Root ไวในสวนของ 
VirtualHost ดวยถามิเชนนั้นจะไมสามารถเรียกใชงาน HTML Documents Root ของ Server ได 

 3. ทํา Virtual IP แบบถาวรที่ Network Interface Card (NIC) ในที่นี้คือ rl0 ดังนี้ 
- แกไขไฟล /etc/rc.conf  ดังนี้ 

#pico /etc/rc.conf 
พิมพขอความดังตอไปนี้ 

ifconfig_rl0_alias0="inet 172.16.60.124 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.60.255" 
ifconfig_rl0_alias1="inet 172.16.60.125 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.60.255" 
 

- สรางพื้นที่สําหรับเก็บ HTML Document Root ไวใน /usr/data ดังนี้ 
#mkdir -p /usr/data/teachercouncil 
#mkdir -p /usr/data/e-learning 

- Restart apacheอีกครั้ง 
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart 
 
ขอแนะนํา 
1. คําสั่งสําหรับ Start ,Stop, Restart Apache  
 

#/usr/local/etc/rc.d/apache22 start        (คําสั่งสําหรับ Start Apache ) 
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 stop  (คําสั่งสําหรับ Stop Apache ) 
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart  (คําสั่งสําหรับ Restart Apache) 
2. ตรวจสอบการ Access เขาใช Web-Server ดวยคําสั่ง 
#tail -f /var/log/httpd-access.log 
 
3. ตรวจสอบการความผิดพลาดของ Web-Server ดวยคําสัง่ 
#tail -f /var/log/httpd-error.log 
 
4.Directory ที่เกี่ยวของกับการ config Apache มีดังนี ้
 

Installing configuration files 
/usr/local/etc/apache22 
/usr/local/etc/apache22/extra 
/usr/local/share/examples/apache22 
/usr/local/share/examples/apache22/extra 

 
Installing HTML documents 
/usr/local/www/apache22/data 
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Installing error documents 
/usr/local/www/apache22/error 

 
Installing icons 
/usr/local/www/apache22/icons 

 
Installing CGIs 
/usr/local/www/apache22/cgi-bin 

 
Installing header files 
mkdir /usr/local/include/apache22 

 
Installing build system files 
mkdir /usr/local/share/apache22 
mkdir /usr/local/share/apache22/build 

 
Installing man pages and online manual 
mkdir /usr/local/share/doc/apache22 
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2. MySQL-Server-5.1.39 
 
1.เขาไปยังไดเร็กทอรี่ /usr/ports/databases/mysql55-server แลวพิมพคําสั่ง make ตามดวย options 
ตาง ๆ  รอจนกระทั่งติดตั้งและคอมไพลโปรแกรมจนกวาจะเรียบรอย 
 
#cd /usr/ports/databases/mysql51-server/ 
#make \ 
? WITH_CHARSET=utf8 \ 
? WITH_XCHARSET=all \ 
? WITH_COLLATION=utf8_unicode_ci \ 
? WITH_OPENSSL=yes \ 
? WITH_PROC_SCOPE_PTH=yes \ 
? BUILD_OPTIMIZED=yes \ 
? WITH_FAST_MUTEXES=yes \ 
? BUILD_STATIC=yes \ 
? WITH_NDB=yes \ 
? install clean 
 
หรือใหพิมพขอความตอกันไปดังนี้   
# make WITH_CHARSET=utf8 WITH_XCHARSET=all 
WITH_COLLATION=utf8_unicode_ci WITH_OPENSSL=yes  
WITH_PROC_SCOPE_PTH=yes BUILD_OPTIMIZED=yes 
WITH_FAST_MUTEXES=yes BUILD_STATIC=yes WITH_NDB=yes install clean 
 
หมายเหต ุถาพิมพขอความผิดใหกดปุม Arrow key จะไดขอความทีพ่ิมพเรียงตอกนัไปเพื่อทําการ
แกไขขอความใหถูกตอง 
 
ถาตองการใหรองรับ tis-620 ใหกําหนดดงันี้ 
#make \ 
? WITH_CHARSET=tis620 \ 
? WITH_XCHARSET=all \ 
? WITH_COLLATION=tis620_thai_ci \ 
? WITH_OPENSSL=yes \ 
? WITH_PROC_SCOPE_PTH=yes \ 
? BUILD_OPTIMIZED=yes \ 
? WITH_FAST_MUTEXES=yes \ 
? BUILD_STATIC=yes \ 
? WITH_NDB=yes \ 
? install clean 
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2.กําหนดให MySQL ทํางานทุกครั้งที่มีการบูทเครื่องทําไดโดยการเพิม่คําสั่งดังตอไปนี้ 
#pico /etc/rc.conf 
   (เพิมบรรทัดคาํสั่ง  mysql_enable="YES" เขาไปในไฟลนี้) 
 
       หรืออาจจะใชวิธีการแกไขไฟล /usr/local/etc/rc.d/mysql-server ดังนี้ 
#pico /usr/local/etc/rc.d/mysql-server  
     เปลี่ยนบรรทัด : ${mysql_enable="YES"} // จาก NO เปลี่ยนเปน YES เสร็จแลวก็ Save ออกมา 

 
3. ทําการรีบูทเครื่องเพื่อให MySQL Server ทํางานดวยคาํสั่ง 
#reboot 

     
ถาไมตองการ Reboot ให Start ดวยคําสั่ง 
#/usr/local/etc/rc.d/mysql-server start 
 
4. ตรวจสอบ Process ของ apache ดวยคําสั่งดังนี้ 
#ps ax | grep mysqld     

การทํางานของ mysql ที่เปนปกติจะแสดงดังรูปที่ 4.5  

 

 
 

รูปที่ 4.5 แสดง Process ที่เกดิขึ้นเนื่องจากการทํางานของ MySQL 
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5. ตรวจสอบฐานขอมูลของ MySQL ที่สรางขึ้นมี 2 ฐานขอมูลไดแก mysql และ test 
#ls -l /var/db/mysql 
 
6.กําหนดรหัสผาน (password)ใหกับผูดูแลระบบ(root) ของ MySQL ดวยคําสั่ง 
#/usr/local/bin/mysqladmin -u root password 123456   
   (จากตวัอยางนี้ password root คือ 123456) 
 
7. login เขาฐานขอมูล MySQL ดวยคําสั่ง 
#/usr/local/bin/mysql -u root -p 
   Enter password:******   (ใสรหัสผานของ root ที่ไดกําหนด จากตัวอยางคือ 123456) 
8. ทดสอบการใชงาน MySQL ดวยคําสั่งดังตอไปนี ้
mysql>show databases;    (แสดงฐานขอมูลทั้งหมดของ MySQL) 
mysql>use mysql;       (เรียกใชฐานขอมูลช่ือ mysql) 
mysql>show tables;      (แสดง table ทั้งหมดของฐานขอมูลช่ือ mysql) 
mysql>desc host;       (แสดงรายละเอียดของ table ช่ือวา host) 
mysql>exit        (เมื่อตองการออกจากฐานขอมูล MySQL) 
 
ขอแนะนํา 
1. คําสั่งสําหรับ Start ,Stop, Restart MySQL  
 

#/usr/local/etc/rc.d/mysql-server start     (คําสั่งสําหรับ Start MySQL ) 
#/usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop  (คําสั่งสําหรับ Stop MySQL ) 
#/usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart (คําสั่งสําหรับ Restart MySQL ) 
 

2. การเปลี่ยนรหัสผาน MySQL ทําโดย login เขาฐานขอมูล MySQL แลวพิมพคําสั่งดังนี ้
mysql>set password=password('654321');     (654321 คือรหัสผานที่ตองการเปลี่ยนใหม ) 
mysql>flush privileges; 
 

3. ดู help ของ MySQL ดวยคาํสั่ง 
mysql> \? 
 

4. ตรวจสอบสถานะของ MySQL 
mysql> \s 
 

5. ดูรายละเอยีดตาง ๆ ของ MySQL ดวยคาํสั่ง 
#more /usr/local/info/mysql.info 
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6. ถอน MySQL จากการติดตัง้ใชคําสั่ง 
#make deinstall 
 

7. MySQL มีคุณสมบัติตาง ๆ ใหเลือกตดิตั้งดังนี ้
 
        WITH_CHARSET=charset     Define the primary built-in charset (latin1). 
        WITH_XCHARSET=list       Define other built-in charsets (may be 'all'). 
        WITH_COLLATION=collate   Define default collation (latin1_swedish_ci). 
        WITH_OPENSSL=yes         Enable secure connections. 
        WITH_LINUXTHREADS=yes    Use the linuxthreads pthread library. 
        WITH_PROC_SCOPE_PTH=yes  Use process scope threads 
                                   (try it if you use libpthread). 
        BUILD_OPTIMIZED=yes      Enable compiler optimizations 
                                   (use it if you need speed). 
        BUILD_STATIC=yes          Build a static version of mysqld. 
                                   (use it if you need even more speed). 
        WITHOUT_THR_ALARM=yes    Disable signals (this reduces kernel lock 
                                   contention on SMP, but has the side effect 
                                   that you can't kill clients that are sleeping). 
        WITHOUT_INNODB=yes       Disable support for InnoDB table handler. 
        WITH_ARCHIVE=yes         Enable support for Archive Storage Engine. 
        WITH_CSV=yes              Enable support for CSV Storage Engine. 
        WITH_FEDERATED=yes       Enable support for Federated Storage Engine. 
        WITH_NDB=yes              Enable support for NDB Cluster. 
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3. PHP Version 5.2.11 
 
1. เขาไปยังไดเร็คทอรี่ /usr/ports/lang/php5 ซ่ึงเปนภาษา PHP เวอรชัน 5 สามารถติดตั้งโดยการ
ใชคําสั่ง make install ดังนี้ 
 
#cd /usr/ports/lang/php5 
#make install 
 
2. รอสักครูจะประกฏหนาจอใหเลือก options ใหเลือกโมดูล (module)  APACHE เพื่อให Apache 
Web Server รับรูภาษา PHP และเลือก MULTIBYTE เพื่อให PHP รองรับการใชงานโปรแกรม 
ZendOptimizer ในอนาคต จากนั้นกดปุม TAB มาที่ OK แลว Enter เพื่อทํางานตอไป ดังรูปที่ 4.6 
 

 
 

รูปที่ 4.6 การเลือก Apache module ของ PHP เพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ ไมควรเลือก option DEBUG เนื่องจากจะทําให php ไมสามารถเรียกใช extensions ที่อยู
ใน /usr/local/lib/php/20060613 ไดซ่ึงจะถูกเปลี่ยนเปน /usr/local/lib/php/20060613-debug แทน 
 
3. เมื่อโปรแกรมภาษา PHP ไดทําการติดตั้งและคอมไพล (compile) เสร็จเรียบรอยแลวจะประกฏ
หนาจอดานลางนี้ แลวยังใหตรวจสอบวามีการเพิ่มบรรทัดคําสั่งทั้ง 2 บรรทัดในไฟล httpd.conf 
แลวหรือยัง ดังรูปที่ 4.7 
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AddType application/x-httpd-php .php 
AddType application/x-httpd-php-source .phps 
 
ซ่ึงการเพิ่ม 2 บรรทัดนี้ทําแลวในการตดิตัง้ Apache  
 
 

 
 

รูปที่ 4.7 หนาจอแสดงภาษา PHP ที่ถูกติดตั้งเสร็จเรียบรอย 
 

4. ทําการติดตั้ง Extensions (1.1) ใหกับภาษา PHP เพื่อใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เชน
รองรับการประมวลผลกราฟก (GD) หรือสามารถติดตั้งฐานขอมูล MySQL และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
สามารถทําไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 
 
#cd /usr/ports/lang/php5-extensions 
#make install 
 
5. ทําการเลือก Extensions ที่เราตองการ ในที่นี้แนะนําใหเลือกตามเอกสาร  เนื่องจาก Extensions ที่
มีความจําเปนตอการใชงานของโปรแกรมทั่ว ๆ ไป การเลือกนี้สามารถทําไดโดยการเลื่อน
เคอรเซอร (Cursor) ไปยัง Extensions ที่ตองการแลวกดปุม Space Bar ดังรูปที่ 4.8-1 ถึงรูปที่ 4.8-5      



 

เรียบเรียงโดย นายปรีชา  พังสุบรรณ  สาขาวิชาคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

84

(ถาเลือก Extensions ที่นอกเหนือจากเอกสารเครื่อง Server จะตองเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
ทั้งนี้เพื่อให Server ไปดาวนโหลด Extensions มาติดตั้งเองอยางอัตโนมัติ) 
 

 
 

รูปที่ 4.8-1 เลือก Extensions เพิ่มเติมของภาษา PHP  
 

 
รูปที่ 4.8-2 เลือก Extensions เพิ่มเติมของภาษา PHP (ตอ) 
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รูปที่ 4.8-3 เลือก Extensions เพิ่มเติมของภาษา PHP (ตอ) 
 

 
 

รูปที่ 4.8-4 เลือก Extensions เพิ่มเติมของภาษา PHP (ตอ) 
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รูปที่ 4.8-5 เลือก Extensions เพิ่มเติมของภาษา PHP (ตอ) 
  
 
ในระหวางการติดตั้งถามี Options ใหเลือกเพิ่มเติมใหเลือกดังตัวอยางดังตอไปนี ้
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 เมื่อเลือก Extensions ตามตัวอยางเรียบรอยแลวใหกดปุม OK เพื่อทําการติดตั้ง รอจนกวา
จะติดตั้งเสร็จเรียบรอยดังรูปที่ 4.9 

 
รูปที่ 4.9 หนาจอแสดง Extensions ของภาษา PHP ที่ถูกติดตั้งเสร็จเรียบรอย 
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6. แกไขคา config ของ PHP ดังตอไปนี ้
 
#cp /usr/local/etc/php.ini-dist /usr/local/etc/php.ini    
#pico /usr/local/etc/php.ini     และแกไขดังนี ้

- แกไข session.auto_start = 0 ใหเปน session.auto_start = 1 เพื่อรองรับการเขียน
โปรแกรมแบบมีการใช session 

- แกไข short_open_tag = Off  ใหเปน short_open_tag = On  เพื่อรองรับรูปแบบการแทรก
สคริปต php แบบ short tag ในรูปแบบ <?       ?> 

- แกไข asp_tags = Off ใหเปน asp_tags = On เพื่อรองรับรูปแบบการแทรกสคริปต php 
แบบ ASP tag ในรูปแบบ <%       %> 

- แกไข ;default_charset = "iso-8859-1"   

   ใหเอา ; ออกและแกไขขอความเปน default_charset = "utf-8,tis-620" 
- แกไข register_globals = Off ใหเปน register_globals = On หากไมแกไขตัวแปร 

register_globals = Off  ใหเปน register_globals = On เมื่อเขียนโปรแกรมภาษา PHP และมี
การเรียกใชฟงกชัน mysql_fetch_array() จะทําใหเกิดขอผิดพลาด 
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource 

 
7. ทําการรีสตารท Apache ใหมอีกครั้งเพื่อใหรับรูภาษา PHP ดวยคําสั่งดังนี ้
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart 
 
8. สามารถทดสอบการทํางานของภาษา PHP โดยการเขยีนโปรแกรมภาษา PHP เพือ่ทดสอบตาม
ขั้นตอนดังนี ้
 
#pico /usr/local/www/apache22/data/test.php 

ใหพิมพขอความ <?phpinfo();?>  (เรียกใช function phpinfo เพื่อแสดงคาติดตั้งตาง ๆ ของ php) 
  

 หลังจากนั้นใหเปดโปรแกรม Internet Explorer เรียก IP ตามเครื่อง Server ของทาน 
ตัวอยางเชน http://172.16.41.227/test.php  หากทําไดถูกตองก็จะเขียนรายละเอียดของภาษา PHP 
ใหเราไดทราบดังรูปที่ 4.10 แตหากไมถูกตองจะปรากฏเปนไฟลใหบันทึก (Save) หรืออาจะเกิด
เหตุการณอ่ืน ๆ  
 



 

เรียบเรียงโดย นายปรีชา  พังสุบรรณ  สาขาวิชาคอมพวิเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

92

 
 

รูปที่ 4.10 หนาจอแสดงผลการทํางานของภาษา PHP 
 

ขอแนะนํา 
หากเลือก Extensions ไมครบตามที่กําหนดหรือตองการเลือกเพิ่มเตมิใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ตอไปนี ้
1. ตอเครื่อง Server เขาเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

2. เลือก Extensions ที่ตองการเพิ่มเติมดวยคําสั่งตอไปนี ้
#cd /usr/ports/lang/php5-extensions 
#make config 
 

3. เมื่อเลือก Extensions ที่ตองการเพิ่มเติมเรียบรอยแลวใหกดปุม OK เพื่อทําการติดตั้งจากนั้นพิมพ
คําสั่งดังนี้ 
#make reinstall 
 

4. รอจนกวาจะติดตั้งเสร็จเรียบรอย และถามี error code1 (หาไฟลที่ติดตั้งไดไมครบถวน) เกิดขึ้น
รายงานกอนจบการติดตั้งใหพิมพ 2 คําสั่งตอไปนี้จนกวา จะไมเกิด error code1 ขึ้นมาอีก 
#make deinstall 
#make reinstall 
 

5. ถาใชคําสั่ง #make deinstall จะทําให บรรทัด 
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LoadModule php5_module        libexec/apache22/libphp5.so   
ในไฟล /usr/local/etc/apache22/httpd.conf  หายไปทั้งบรรทัดไดและไฟล libphp5.so ในไดเรคทอรี 
/usr/local/libexec/apache22 ก็อาจจะหายไปดวย แกไขโดย 
       5.1กอนใชคําสั่ง make deinstall ใหใสเครื่องหมาย # หนาบรรทัด LoadModule 
php5_module        libexec/apache22/libphp5.so  

5.3 หรือพิมพขอความ LoadModule php5_module        libexec/apache22/libphp5.so เพิ่ม
เขาไปในกรณีที่ไมมีขอความบรรทัดนี้อยูในไฟล /usr/local/etc/apache22/httpd.conf  ) 
       5.3 ใหทําการ backup ไฟล  libphp5.so กอนใชคําสั่ง make deinstall  

5.4 หรือ copy ไฟล  libphp5.so จาก CDROM ไปเก็บใน  /usr/local/libexec/apache22 
6. ตัวอยางการติดตั้ง Extensions เพิ่มเติม เชน จากตัวอยางนี้ตองการติดตั้ง ZIP เพิ่มใหทําตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 
#cd /usr/ports/lang/php5-extensions 
#make config 
  

6.1 เลือก Extensions ที่ตองการเพิ่มเติมในตัวอยางนี้เลือก ZIP แลวใหกดปุม OK เพื่อทํา
การติดตั้งจากนั้นพิมพคําสั่งดังนี้ 
#make reinstall 
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6.2 รอจนกวาจะติดตั้งเสร็จเรียบรอย และถามี error code1 (หาไฟลที่ติดตั้งไดไม
ครบถวน) เกิดขึ้นรายงานกอนจบการติดตั้งใหพิมพ 2 คําสั่งตอไปนี้จนกวา จะไมเกิด error code1 
ขึ้นมาอีก 
#make deinstall 
#make reinstall 
 

6.3 ทําการรีสตารท Apache ใหมอีกครั้งเพือ่ใหรับรูภาษา PHP ที่ไดติดตั้งเพิ่มดวยคําสั่ง
ดังนี ้
#/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart 
 
  

6.4 เปดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ IP ของเครื่อง Server ตัวอยางเชน 
http://172.16.41.227/test.php  หากทําไดถูกตองก็จะเขียนรายละเอยีดของภาษา PHP ที่ไดทําการ
ติดตั้ง ZIP ใหเราไดทราบดังรูป 

 
 
7. หากตองการลบ Options ทั้งหมดที่ไดติดตั้งไวใหใชคําสั่งดังนี้ 
#make deinstall clean 
 
8. หากตองการให Options ที่ถูกเลือกเพิ่มเติมกลับมาเปน Default Options ใหใชคําสั่งดังนี้ 
#make rmconfig 
 


