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VS Code
และพืน้ ฐานการเขียนโคด

1

ก

อนทีเ่ ราจะเขาสูเ นือ้ หาของการเขียนโคดดวยจาวาสคริปต ก็ควรติดตัง้ เครื1องมือทีจ่ าํ เปนตอการใชงานให
เรียบรอยกอน ซึ่งประกอบดวย Node.js สําหรับแปลภาษาจาวาสคริปต และ Visual Studio Code
เพื1อเปน Editor ในการเขียนและทดสอบโคด ตลอดจนการใชคําสั่งบน Terminal ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ
การใชงานแบบ Command Line แลวหลังจากนัน้ เราจะเริม่ ตนการเขียนโคดจาวาสคริปตขนั้ พืน้ ฐานและการรัน
ทดสอบดวย Node.js เพื1อเปนแนวทางสําหรับการใชงานในบทตอๆ ไป

เกี่ยวกับ JavaScript และ ECMAScript
JavaScript (จาวาสคริปต) เปนภาษาคอมพิวเตอรทสี่ รางขึน้ ในป ค.ศ. 1995 โดย Brendan Eich เพื1อใช
กับเว็บเบราเซอร Netscape ภายใตขอตกลงกับบริษัท Sun Microsystems ซึ่งเปนเจาของภาษา Java (จาวา)
inspiration
starts
here
ในขณะนัน้ ตอมาในป ค.ศ. 1997 ทางดาน Netscape
ไดสง ตอภาษา JavaScript
ใหแกสมาคมผู
ผ ลิตคอมพิวเตอร
แหงยุโรป (European Computer Manufacturers Association หรือ ECMA) เพื1อกําหนดมาตรฐานของภาษานี้
ใหกลายเปนหนึ่งเดียว และองคกรดังกลาวก็ไดพัฒนาจาวาสคริปตรวมกับ Brendan Eich เรื1อยมาตามลําดับ
จนกลายเปนมาตรฐานที่รองรับในทุกเบราเซอร ดังนั้น เราอาจเรียกจาวาสคริปตในอีกชื1อหนึ่งวา ECMAScript
(เอ็กมาสคริปต) ตามชื1อองคกรที่เปนผูกําหนดมาตรฐานของภาษานี้ในปจจุบันนั่นเอง
ถึงแมบริษทั ผูม สี ว นเกีย่ วของกับจาวาสคริปตในยุคแรกคือ Netscape และ Sun Microsystems จะลมสลาย
ไปแลวทัง้ คู แตภาษานีย้ งั คงอยูแ ละมีพฒ
ั นาการอยางตอเนื1องภายใตการกํากับดูแลของ ECMA ปจจุบนั จาวาสคริปต
จัดเปนหนึง่ ในภาษาคอมพิวเตอรของกลุม Top - 10 ทีม่ ผี ใู ชงานมากทีส่ ดุ ซึง่ ไมเพียงแคการใชรว มกับเว็บเทานัน้
แตยังถูกนําไปพัฒนาซอฟตแวรในดานอื1นๆ อยางแพรหลาย
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เกี่ยวกับ Node.js และการติดตั้ง
การที่จาวาสคริปตจะทํางานตามโคดที่เราเขียน ก็ตองมีตัวแปลคําสั่งของ
ภาษานี้โดยตรง ซึ่งตามปกตินั้น เราจะตองเขียนจาวาสคริปตไวบนเว็บเพจ แลว
ใชตัวแปลคําสั่งของเว็บเบราเซอรในการประมวลผล อยางไรก็ตาม ไดมีผูสราง
ชุดแปลคําสัง่ ของจาวาสคริปตขนึ้ มาตางหาก โดยไมขนึ้ อยูก บั เว็บเบราเซอร เรียกวา
Node.js ซึ่งสามารถสรุปลักษณะที่นาสนใจบางสวนไดดังนี้

Ç Node.js สรางโดย Ryan Dahl ในป ค.ศ. 2009
Ç Node.js เปนชุดเครื1องมือในการแปลคําสั่งของจาวาสคริปต โดยอาศัย Google V8 Engine เปน
ตัวประมวลผล แต Node.js ไมไดเปนผูแปลคําสั่งเอง หรือกลาวไดวา Node.js ก็คือ JavaScript
Runtime Environment หรือเปนผูกําหนดสภาพแวดลอมในการทํางานใหแก V8 Engine นั่นเอง

Ç Node.js จะทํางานเปนอิสระเหมือนกับภาษาคอมพิวเตอรทั่วไป โดยไมขึ้นกับเว็บเบราเซอร นั่นคือ
เราสามารถสรางไฟลที่มีเฉพาะโคดจาวาสคริปตลวนๆ แลวรันดวย Node.js ไดเลย โดยไมจํากัดวา
จะตองเขียนไวในเว็บเพจแลวเปดดวยเว็บเบราเซอรเทานั้น

Ç Node.js ถูกสรางขึ้นมาเพื1อทํางานทางฝงเซิรฟเวอร (Server) เปนหลัก คลายกับ PHP, Django
(ใชภาษา Python) หรืออื1นๆ แตการใช Node.js มีขอ ไดเปรียบคือ สามารถควบคุมการทํางานทัง้ ทางฝง
เบราเซอร (หรือ Frontend) และฝง เซิรฟ เวอร (หรือ Backend) โดยใชจาวาสคริปตเพียงภาษาเดียว

Ç Node.js มี Community ที่ใหญที่สุดในปจจุบัน และจํานวนโมดูล (Module) จากนักพัฒนาที่สราง
ขึ้นมาสนับสนุนการทํางานของ Node.js มีมากที่สุดเชนกัน เมื1อเทียบกับภาษาอื1นๆ
ถึงแมวัตถุประสงคหลักของ Node.js จะเพื1อทํางานทางฝงเซิรฟเวอร แตเราสามารถนํามาใชทดสอบ
การเขียนคําสัง่ จาวาสคริปตทวั่ ๆ ไปได ทัง้ นี้ หากเราใชinspiration
งานในแบบเว็บเพจ อาจยุstarts
ง ยากตอการกํhere
าหนดแท็ก HTML
รวมถึงวิธกี ารตรวจสอบผลลัพธดว ยเว็บเบราเซอรอกี ดวย แตถา เราใช Node.js ก็สามารถเขียนเฉพาะโคดทีเ่ ปน
จาวาสคริปต แลวรันทดสอบดวยการพิมพคําสั่งงายๆ ผาน Terminal ไดเลย ดังนั้น เนื้อหาในชวงบทแรกๆ ของ
หนังสือเลมนี้ เราจะใช Node.js ในการรันคําสั่งจาวาสคริปต แตอยางไรก็ตาม Node.js จะไมรองรับลักษณะ
บางอยางทีเ่ ปนรูปแบบเฉพาะของเว็บเพจ เชน การเขาถึงและจัดการแท็ก HTML หรือการใชองคประกอบบางอยาง
ของเว็บเบราเซอร เปนตน โดยในกรณีที่จําเปนตองใชงานแบบเว็บเพจ จะกลาวถึงในชวงบทหลังๆ ของเนื้อหา
สวนที่เปนจาวาสคริปต
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กอนที่เราจะใช Node.js เพื1อรันคําสั่งจาวาสคริปต ก็จําเปนตองติดตั้งลงในเครื1องนั้นกอน เหมือนกับ
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรอื1นๆ โดยมีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
1. สามารถดาวนโหลดชุดเครื1องมือของ Node.js ไดฟรีที่เว็บไซต https://nodejs.org/
2. หลังจากดาวนโหลด ก็ดับเบิลคลิกไฟลติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนตางๆ ก็เหมือนโปรแกรมทั่วไป

การติดตั้ง Visual Studio Code
การเขียนโคดจาวาสคริปตนั้น เราสามารถใชโปรแกรมประเภท Text Editor ตัวใดก็ได เพราะถึงอยางไร
เราก็ตองสั่งการผานทาง Command Line อยูแลว และสําหรับในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนเลือกใช Visual Studio
Code (ตอไปจะเรียกสั้นๆ วา VS Code) ดวยเหตุผลดังนี้
Development Environment)
หรับการเขียนโคด ที่มี
Ç เปนโปรแกรมประเภท IDE (Integrated
inspiration
startsสําhere
ขนาดไมใหญมาก และไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน

Ç รองรับการเขียนโคดไดหลายภาษา เชน HTML, JavaScript, Java, PHP, Python เปนตน
Ç ทํางานไดอยางชาญฉลาด พรอมทั้งมีตัวชวยในการเขียนโคดอยางครบครัน รวมถึงยืดหยุนตอการ
ปรับแตงใหสามารถใชงานรวมกับภาษาคอมพิวเตอรอื1นๆ ไดเปนอยางดี

Ç มีสวนเสริมการทํางานใหเลือกใชมากมาย และสามารถนํามาใชงานไดฟรี
สําหรับการติดตัง้ VS Code สามารถดาวนโหลดชุดติดตัง้ ไดจากเว็บไซต https://code.visualstudio.com/
download
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หลังดาวนโหลดเสร็จ ก็ดับเบิลคลิกไฟลติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนตางๆ ก็ทําเหมือนกับโปรแกรมทั่วไป

การใชงานบางอยางของ VS Code
VS Code เปน IDE สําหรับการเขียนโคดทั่วไปที่ไมเจาะจงวาเราตองใชภาษาใด ดังนั้น เครื1องมือและ
ตัวชวยตางๆ ก็เปนลักษณะพืน้ ฐานทีส่ ามารถนําไปใชไดกบั ภาษาคอมพิวเตอรเกือบทัง้ หมด โดยลักษณะทีน่ าสนใจ
ซึ่งเราอาจไดใชงานในบางโอกาส มีดังนี้

หนาจอ Welcome
ปกติแลว เมื1อเราเปดเขาสู VS Code จะปรากฏหนาจอ Welcome โดยอัตโนมัติ ดังภาพ

inspiration starts here

บทที่ 1 ÓÐÀìáâ`GR@Yh;2T;$TE_%WD;a'6
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สิง่ ทีน่ าสนใจของหนาจอ Welcome เชน ทางลัดในการเปดโฟลเดอรเปาหมายไดรวดเร็วขึน้ หรือการแจง
ขอมูลขาวสาร รวมถึงการอัปเดตตางๆ แตหากหนาจอ Welcome ไมปรากฏ เชน เราอาจคลิกปดไปแลว หรือ
ตั้งคาไมใหแสดงอีก แตตองการแสดงอีกครั้ง ก็เลือกที่เมนู Help > Welcome

การติดตั้งสวนขยายของ VS Code
การเขียนโคดในบางกรณี เราอาจตองใชสวนขยาย (Extension) สําหรับการทํางานรวมกับภาษานั้นๆ ซึ่ง
เราสามารถตรวจสอบและดาวนโหลดสวนขยายมาใชงานไดดังนี้
1. ในขณะนัน้ ตองเชื1อมตอกับอินเทอรเน็ต แลวคลิกทีไ่ อคอน Extensions ทีข่ อบดานซาย (ดูภาพถัดไป)
หรือเลือกที่เมนู View > Extensions
2. ใสคียเวิรดลงไป หลังจากนั้นจะปรากฏรายชื1อสวนขยายที่อาจเกี่ยวของกับคียเวิรดดังกลาว
3. ถาเราตองการติดตั้งสวนขยายใด ก็คลิกปุม Install บนรายการนั้น หรือหากตองการดูรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนขยายใด ก็คลิกที่รายการดังกลาว ดังภาพ

2
3

1

inspiration starts here

4. สวนขยายใดที่ถูกติดตั้งเอาไวแลว จะมีรูป
ไอคอน Manage ทีม่ มุ ลางขวาของรายการนัน้
ทั้งนี้หากเราตองการลบสวนขยายนั้นทิ้งไป
ก็คลิกที่รูปไอคอนดังกลาว (1) แลวเลือกที่
Uninstall (2)

1

2
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การเปลี่ยนรูปแบบสีของ VS Code
รูปแบบสีหรือ Color Theme ที่ VS Code เลือกไวลวงหนา จะเปนสีดํา (Dark) แตหากเราไมถูกใจสิ่งนี้
VS Code ก็มีรูปแบบสีมาใหเลือกบางสวน ซึ่งขั้นตอนคือ
1. ที่มุมลางซาย คลิกที่ไอคอน Manage
2. เลือกเมนู Color Theme แลวเลือกรูปแบบสีที่ตองการ

2
1

การยอและขยายขนาด (Zoom In/Out)
ขนาดปกติของฟอนตและไอคอนที่ VS Code กําหนดไวลวงหนา จะเปนดังภาพถัดไป (ซาย)

inspiration starts here

หากเราตองการใหฟอนตและไอคอนมีขนาดใหญอีก 1 ระดับ ก็เลือกที่เมนู View > Appearance >
Zoom In หรือกด <Ctrl => และถาทําเชนนี้อีก ขนาดจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ ดังภาพที่แลวดานขวามือ แตหาก
เราตองการใหขนาดของฟอนตและไอคอนเล็กลง 1 ระดับ ก็เลือกที่เมนู View > Appearance > Zoom Out
หรือกด <Ctrl -> และถาทําเชนนี้อีก ขนาดจะลดลงอีก 1 ระดับ

บทที่ 1 ÓÐÀìáâ`GR@Yh;2T;$TE_%WD;a'6
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การกําหนดรูปแบบฟอนตของ Code Editor
หากเราตองการปรับเปลี่ยนฟอนตของ Code Editor ก็มีขั้นตอนดังนี้
4. คลิกที่ Text Editor
5. คลิกเมนู Font

1. คลิกที่ไอคอน Manage ตรงมุมลางซาย
2. เลือกที่เมนู Settings
3. เลือกแท็บ User

จากนั้นก็กําหนดรูปแบบฟอนตตามที่เราตองการ เชน Font Family (ชนิดฟอนต), Font Size และ Font
Weight เปนตน
3
2

4
5

1

inspiration
starts here
การเปดใช Terminal บน VS
Code
การทดสอบจาวาสคริปตดวย Node.js ตามที่เราจะไดศึกษาในบทตอๆ ไปนั้น ตองอาศัยการเขียนคําสั่ง
ผาน Command Line หรือ Terminal เพื1อดําเนินการตางๆ นับตัง้ แตการสรางโฟลเดอรเพื1อจัดเก็บไฟลของโคด
การเขาและออกจากไดเร็กทอรี การติดตั้งโมดูล รวมถึงการรันทดสอบอีกดวย และถึงแมในบางกรณีจะมีคําสั่ง
เฉพาะของ Node.js ใหใชงานอยูแ ลว แตการกระทําบางอยางก็ตอ งใชคาํ สัง่ ทีเ่ ปนของระบบปฏิบตั กิ ารโดยตรง ดังนัน้
เราควรมีพื้นฐานการเขียนคําสั่งผาน Terminal เอาไวบาง ดังแนวทางตอไปนี้
ปกติแลว Terminal จะยังไมปรากฏ ยกเวนเราจะเคยเปดเอาไว
เมื1อใชงาน VS Code คราวที่แลว ทั้งนี้ หากเราตองการเปดเขาสู
Terminal ใหเลือกที่เมนู Terminal > New Terminal
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หลังจากนั้น เมื1อ Terminal ปรากฏขึ้น ซึ่งตามปกติจะแบงเปนหลายแท็บ หากเราตองการเขียนคําสั่ง ก็
ใหเลือกแท็บ Terminal

VS Code นั้นมี Terminal ใหเลือก 2 แบบคือ Command prompt (cmd) และ PowerShell ซึ่งเรา
จะใชงานแบบไหนก็ได โดยสามารถเลือกรูปแบบที่ตองการไดดังนี้
1. เปด Terminal ขึ้นมาแสดงกอน แลวเลือกที่ตัวเลือก Select Default Shell
2. เลือกรูปแบบ Terminal ตามตองการ

1

2

3. หลังจากนั้น เราตองลบ Terminal อันเดิมทิ้งไปกอน (คลิกไอคอนถังขยะ) แลวคอยสรางขึ้นมาใหม
(เมนู Terminal > New Terminal) จึงจะปรากฏ Terminal ตามรูปแบบที่เราเลือก

inspiration
starts
หลังจากที่เราใชงาน Terminal เสร็จแลว หากไม
ตองการใชงานอีก อาจลบ
วินโดว Terminal ทิง้ ไป (สรางใหมได) โดยคลิกทีไ่ อคอนรูปถังขยะบนแถบทูลบารของมัน
และหากตองการใชงานอีก ก็ตอ งสรางขึน้ มาใหม โดยเลือกทีเ่ มนู Terminal > New
Terminal เชนเคย
หรือถาตองการซอน Terminal ชั่วคราว เชน กรณีที่ยังไมจําเปนตองใชงาน
ขณะนัน้ แตอาจจะกลับมาใชงานในภายหลัง (ตองไมปด VS Code) ก็ใหคลิกไอคอน X
ที่มุมขวาบนของแถบทูลบารของมัน และหากจะกลับมาใชงานอีก ใหเลือกที่เมนู
View > Terminal

here
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คําสั่งของ Terminal ที่ควรรูจักในเบื้องตน
การใช Terminal เราตองพิมพคาํ สัง่ สําหรับดําเนินการในกรณีนนั้ ๆ ลงไป อยางไรก็ตาม คําสัง่ ของ Terminal
นัน้ มีเปนจํานวนมาก แตทเี่ ราจะไดใชงานอยูบ อ ยๆ มีเพียงไมกอี่ นั ดังนัน้ จึงขอนํามากลาวเฉพาะคําสัง่ ทีน่ าสนใจ
ซึ่งวิธีการใชงานคือ ใหเปดเขาสู Terminal แลวพิมพคําสั่งที่ตองการลงไป โดยแนวทางการใชงานคําสั่งที่สําคัญ
มีดังนี้ (จะเขียนดวยตัวพิมพเล็กหรือใหญ ก็ถือวาเหมือนกัน)

Ç คําสั่ง cd (หรือ chdir) สําหรับเปลี่ยน (change) ไปยังไดเร็กทอรีที่ระบุ โดยกําหนดไดเร็กทอรี
เปาหมายตามหลังคําสั่งนี้ เชน
C:\Users\Admin>cd d:\ebooks\javascript

ไปยังไดเร็กทอรี d:\ebooks\javascript

C:\Users\Admin>cd documents\node

ไปยังไดเร็กทอรีที่อยูถัดจากตําแหนงที่แสดง prompt คําสั่งในขณะ
นั้น ซึ่งกรณีนี้คือ C:\Users\Admin ดังนั้น คําสั่งดังกลาวจะไปที่
C:\Users\Admin\Documents\node

C:\Users\Admin>cd ..

ไปยังไดเร็กทอรีกอนนี้ 1 ระดับ นั่นคือ C:\Users

C:\Users\Admin>cd \

ไปยังไดเร็กทอรีเริ่มตนที่แสดง prompt คําสั่งในขณะนั้น ซึ่งกรณีนี้
จะไปที่ C:\

Ç คําสั่ง md (หรือ mkdir) สําหรับสราง (make) ไดเร็กทอรีใหม โดยระบุชื1อไดเร็กทอรีที่จะสรางใหม
ตามหลังคําสั่งนี้ เชน
C:\Users\Admin>mkdir js

สรางไดเร็กทอรี (โฟลเดอร) ที่ชื1อ js ซอนไวในตําแหนงที่แสดง
inspiration
here
prompt คําสัง่ ในขณะนัน้ ซึstarts
ง่ กรณีนี้ จะสรางไว
ที่ C:\Users\Admin\js

C:\Users\Admin>mkdir js\node

ถายังไมมไี ดเร็กทอรี js ก็จะสรางขึน้ ใหม แลวสรางไดเร็กทอรี node
ซอนไวใน js

C:\Users\Admin>md d:\javascript\code

สรางไดเร็กทอรี javascript\code ไวที่ d:\

Ç คําสั่ง rm (หรือ rmdir) สําหรับลบ (remove) ไดเร็กทอรี (ลบไดเฉพาะไดเร็กทอรีวาง) โดยระบุชื1อ
ไดเร็กทอรีทตี่ อ งการลบตามหลังคําสัง่ นี้ แตหากไดเร็กทอรีนนั้ ไมวา ง เชน มีไดเร็กทอรียอ ยๆ และ/หรือ
ไฟลอยูขางใน จะลบไมได
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C:\Users\Admin>rmdir test

ลบไดเร็กทอรี (โฟลเดอร) ที่ชื1อ test ซึ่งซอนอยูในตําแหนงที่แสดง
prompt คําสั่งในขณะนั้น สําหรับกรณีนี้คือ C:\Users\Admin\test

C:\Users\Admin>rmdir d:\bad_dir

ลบไดเร็กทอรี (โฟลเดอร) ในตําแหนงที่ระบุ (ถาวาง)

Ç คําสั่ง del (หรือ erase) สําหรับการลบไฟล โดยระบุตําแหนงไฟลดังกลาวตามหลังคําสั่งนี้ แตหาก
กําหนดเปนชื1อไดเร็กทอรี จะหมายถึงการลบไฟลทั้งหมดในไดเร็กทอรีนั้น
C:\Users\Admin>del temp.docx

ลบไฟล temp.docx ออกจาก c:\users\admin

C:\Users\Admin>del d:\test\badfile.txt

ลบไฟล badfile.txt ออกจาก d:\test

C:\Users\Admin>erase test1\test2

ลบไฟลทั้งหมดออกจากไดเร็กทอรี c:\users\admin\test1\test2
(แตไมลบไดเร็กทอรี) และจะมี prompt ใหเรายืนยันดวย

Ç คําสั่ง ren หรือ rename สําหรับเปลี่ยนชื1อไฟล หรือไดเร็กทอรี โดยระบุชื1อไฟลหรือไดเร็กทอรีเดิม
แลวตามดวยชื1อใหม เชน
C:\Users\Admin>ren test.js demo.js

เปลีย่ นชื1อไฟล test.js ซึง่ อยูใ นตําแหนงทีแ่ สดง prompt คําสัง่ ในขณะนัน้
สําหรับกรณีนี้คือ C:\Users\Admin\test.js ไปเปนชื1อ demo.js

C:\Users\Admin>rename temp backup

เปลีย่ นชื1อไดเร็กทอรี ซึง่ ซอนอยูใ นตําแหนงทีแ่ สดง prompt คําสัง่ ในขณะ
นั้น สําหรับกรณีนี้คือ C:\Users\Admin\temp ไปเปนชื1อ backup

โดยไมจําเปนตองระบุพstarts
ารามิเตอรใดๆhere
เชน
Ç คําสั่ง cls สําหรับเคลียรหนาจอ (screen)inspiration
C:\Users\Admin>cls

เคลียรขอความทั้งหมดบนหนาจอของ Terminal

Ç คําสั่ง dir สําหรับแสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรียอยๆ ที่อยูในไดเร็กทอรีของ prompt คําสั่ง
ในขณะนั้น โดยระบุตําแหนงไดเร็กทอรีที่ตองการแสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรียอยๆ เชน
C:\Users\Admin>dir c:\

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน c:\

C:\Users\Admin>dir documents\js

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน c:\users\admin\documents\js

C:\Users\Admin>dir d:\temp\download

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน d:\temp\download

บทที่ 1 ÓÐÀìáâ`GR@Yh;2T;$TE_%WD;a'6
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การเขียนโคดและทดสอบดวย Node.js
ในชวงบทแรกๆ ของหนังสือเลมนี้ เราจะรันโคดจาวา
สคริปตโดยใช Node.js เปนตัวประมวลผลแลวในบทหลังๆ จึง
จะใชงานแบบเว็บ ซึ่งแนวทางการเขียนและทดสอบโคดมีดังนี้

Ç ในเนื้อหาสวนจาวาสคริปต จะเก็บโคดไวที่ C:\js ซึ่ง
หากผูอ า นตองการทําตามแนวทางในหนังสือ ก็สราง
โฟลเดอร js ขึ้นมาใน C:\

Ç โคดในแตละบทจะแยกเก็บไวคนโฟลเดอร เชน
C:\js\chap1 สําหรับตัวอยางโคดของบทที่ 1
C:\js\chap2 สําหรับตัวอยางโคดของบทที่ 2
...

Ç สมมติวา เราตองการเขียนโคดสําหรับทดสอบในบทที่ 1 ถายังไมมโี ฟลเดอร
C:\js\chap1 ก็ใหสรางขึ้นมากอน จากนั้นเปดเขาสู VS Code แลวเปด
โฟลเดอร C:\js\chap1 (เชน เลือกเมนู File > Open Folder) ตอไป
ใหสรางไฟลตามชื1อทีต่ อ งการ โดยกําหนดสวนขยายเปน .js หรือเปนไฟล
จาวาสคริปตนั่นเอง ดังในภาพ

Ç หลังจากทีเ่ ราเขียนโคดลงในไฟลแลว หากตองการรันทดสอบ ใหเปด Terminal ซึง่ ถา prompt ไมไดชี้
อยูที่ตําแหนงโฟลเดอรที่เปดอยูในขณะนั้น ก็อาจใชคําสั่ง cd เพื1อเปลี่ยนไดเร็กทอรีดังที่กลาวมา
ในหัวขอที่แลว หรืออีกวิธีคือ ใหลบ Terminal นั้น (คลิกไอคอนถังขยะ) แลวเปด Terminal ใหม
inspiration
(เมนู Terminal > New Terminal)
ซึ่งปกติ prompt จะชี้ไstarts
ปที่โฟลเดอรทhere
ี่แสดงโคดอยูในขณะนั้น
โดยอัตโนมัติ

Ç ถาจะรันทดสอบโคดของไฟลใด ตองบันทึการเปลีย่ นแปลงในไฟลกอ นรันทุกครัง้ (กด <Ctrl + S> หรือ
เลือกเมนู File > Save หรือ Save All) แลวพิมพคําสั่งลงบน Terminal ดังตอไปนี้
node ชื1อไฟล

๏ node หมายถึง ใหรันไฟลดวย Node.js
๏ ชื1อไฟล ก็ระบุชื1อไฟลเปาหมายที่ตองรัน เชน test.js เปนตน
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Ç ถาเราจะทดสอบตัวอยางอื1นๆ ก็อาจสรางไฟลใหมเพิม่ เขามา แลวถาตองการ
รันไฟลกใ็ ชคาํ สัง่ node <ชื1อไฟล> เชนเดิม แตอยาลืมบันทึกการเปลีย่ นแปลง
กอนจะรันไฟลนั้น

Ç ถาจะเปลี่ยนชื1อหรือลบไฟล ใหคลิกขวาที่ไฟลเปาหมาย แลวเลือกรายการจากเมนู
Ç ถาเราตองการเปดโฟลเดอรใหม ตองปดโฟลเดอรทเี่ ปดอยูใ นขณะนัน้ กอน โดยเลือกทีเ่ มนู File > Close
Folder จากนั้นคอยเปดโฟลเดอรใหมที่ตองการ หรืออีกวิธีคือ พิมพคําสั่งดังตอไปนี้ลงใน Terminal
เชน ถา prompt อยูท ี่ c:\js\chap1 แลวตองการให VS Code เปดไปที่ c:\js\chap2 ก็อาจเขียนคําสัง่
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้ (-r คือเปดแทนที่โฟลเดอรปจจุบัน)
code c:\js\chap2 -r หรือเขียนเปน code ..\chap2 -r (.. คือไดเร็กทอรีกอนนี้ 1 ระดับ)
code ชื1อโฟลเดอรที่ตองการเปด -r

inspiration starts here

องคประกอบเบื้องตนของการเขียนโคด
การเขียนโคดจาวาสคริปตที่จะกลาวถึงในบทตอๆ ไปนั้น มีลักษณะพื้นฐานบางอยางที่เราตองใชงานกัน
อยูตลอด จึงควรรูจักเอาไวลวงหนา ดังรายละเอียดตอไปนี้

การแสดงขอมูล console.log( )
กรณีที่เราทดสอบจาวาสคริปตดวย Node.js จะตองแสดงผลออกไปที่ Terminal หรือเรียกวา console
โดยใชคําสั่งตอไปนี้

บทที่ 1 ÓÐÀìáâ`GR@Yh;2T;$TE_%WD;a'6
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console.log(ขอมูลที่จะแสดงผล)
หรือ console.log(ขอมูล1, ขอมูล2, ขอมูล3, ... )

โดยขอมูลที่จะแสดงอาจเปน ขอความ ตัวเลข ตัวแปร ก็ได ทั้งนี้หากเรากําหนดขอมูลมากกวา 1 คา ให
คั่นดวยเครื1องหมาย , แลวขอมูลจะถูกเขียนใหอยูในบรรทัดเดียวกัน แตคั่นดวยชองวาง เชน
console.log(12345)
console.log('Hello World')
console.log('One', 'Two', 'Three')
console.log('สวัสดี ชาวโลก')

การเขียนคําอธิบายโคด
คําอธิบายโคด (Comment) เปนขอความที่เขียนแทรกไวในโคดของโปรแกรม สําหรับอธิบายหลักการ
ทํางานหรือแสดงขอความใดๆ ก็ไดตามทีเ่ ราตองการ ซึง่ อาจเขียนไวเพื1อเตือนความทรงจําเมื1อเรากลับมาอานโคด
ในภายหลัง หรือเมื1อสงตอใหแกผูอื1น ก็จะเขาใจขอกําหนดตางๆ ของสวนนั้นได โดยการเขียนคําอธิบายในภาษา
จาวาสคริปตมี 2 รูปแบบดังนี้

Line Comment
Line Comment (//) มักใชกับการเขียนคําอธิบายสั้นๆ ใหจบภายในหนึ่งบรรทัด ซึ่งตั้งแตเครื1องหมาย //
ไปจนสิน้ สุดบรรทัดนัน้ จะถือวาเปนคําอธิบายและไมถกู ประมวลผล แมจะเปนคําสัง่ จาวาสคริปตกต็ าม เชน ในโคด
ถัดไป บรรทัดที่ 2 และ 4 ถือเปนคําอธิบาย จึงไมถูกประมวลผล
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console.log(12345)
//console.log('Hello World')
console.log('One', 'Two', 'Three')
//console.log('สวัสดี ชาวโลก')

Block Comment
Block Comment (/* */) มักใชกบั คําอธิบายทีย่ าวหลายบรรทัด โดยเขียนไวระหวางเครื1องหมาย /* และ
*/ เชนในโคดตอไป บรรทัดที่ 2, 3 และ 6 ถือเปนคําอธิบาย จึงไมถูกประมวลผล

30

พัฒนา Web Application ดวย JavaScript และ Node.js
/*
console.log(12345)
console.log('Hello World')
*/
console.log('One', 'Two', 'Three')
/* console.log('สวัสดี ชาวโลก') */

Statement และจุดสิ้นสุดคําสั่ง
Statement คือคําสั่งที่สมบูรณ และสามารถนําไปใชในการประมวลผลเพื1อกระทําการบางอยางได ซึ่ง
ในจาวาสคริปตจะถือวา แตละบรรทัดคือ 1 Statement ดังนั้น เราจะใชเครื1องหมาย Semicolon (;) ปดทาย
เพื1อกําหนดจุดสิ้นสุดของแตละ Statement หรือไมก็ได เชนในโคดถัดไป เราจะเขียนแบบคอลัมนทางซายหรือ
ขวาก็ทํางานไดเหมือนกัน โดยไมเกิดขอผิดพลาด
var a = 'ECMAScript '
var b = 8
console.log(a + b)

var a = 'ECMAScript ';
var b = 8;
console.log(a + b);

สําหรับหนังสือเลมนี้ จะไมใชเครื1องหมาย ; ในการระบุจุดสิ้นสุด Statement หรือเขียนตามแบบคอลัมน
ทางขวาของโคดขางบนนั่นเอง ตามแนวทางของภาษาคอมพิวเตอรยุคใหม ซึ่งสวนใหญไมนิยมใชเครื1องหมาย ;
ปดทายคําสั่ง เพื1อใหโคดดูสะอาด (Clean Code) อานงาย และสบายตากวา

คําสงวนของจาวาสคริปต
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ในจาวาสคริปตก็มีคําสงวน (Reserved Words หรือ Keywords) เชนเดียวกับภาษาอื1นๆ สําหรับใชเปน
คําสัง่ หลักๆ เพื1อกําหนดหรือควบคุมการทํางาน ซึง่ เราไมสามารถนําคําเหลานีไ้ ปตัง้ เปนชื1อ ตัวแปร ฟงกชนั คลาส
หรืออื1นๆ ตามที่จะกลาวถึงในบทตอๆ ไปได โดยคําสงวนทั้งหมดของจาวาสคริปต มีดังนี้
as

default

function

return

typeof

async

delete

get

set

var

await

do

if

static

void

break

else

import

super

while
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case

export

in

switch

with

catch

extends

instanceof

target

yield

class

false

let

this

const

finally

new

throw

continue

for

null

true

debugger

from

of

try

31

นอกจากนี้ ยังมีคําสงวนอีกลุมหนึ่งที่อาจถูกนํามาใชในอนาคต ซึ่งประกอบดวย
enum implements interface package private protected public
ดังนัน้ เราควรหลีกเลีย่ งการนําคําเหลานีไ้ ปตัง้ ชื1อตัวแปร ฟงกชนั คลาส หรืออื1นๆ มิฉะนัน้ อาจเกิดปญหา
ในภายหลังได
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