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การติดตั้งและพื้นฐาน
ของ React

1
eact เปนไลบรารีหรือเฟรมเวิรกของภาษา JavaScript ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบัน โดยเนื้อหา
ในบทนี้ เราจะกลาวถึงการติดตัง้ เครื1องมือทีจ่ ําเปนทัง้ หมดสําหรับการใช React จากนัน้ ก็จะเริม่ ตนเรียนรู
วิธีการเขียนโคด HTML และ CSS ตามแนวทางของ React หรือที่เรียกวา JSX รวมถึงลักษณะปลีกยอยอื1น ๆ
ที่เราควรรูจักในเบื้องตน เพื1อเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนา Web Application ที่จะกลาวถึงในบทตอ ๆ ไป

R

การใช VS Code
เครื1องมือในการเขียนและทดสอบโคดของ React ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในปจจุบันก็คือ Visual Studio
Code (VS Code) ซึ่งเปนโปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development Environment) ที่มีลักษณะ
โดดเดนหลายประการ เชน ใหใชงานฟรี รองรับการเขียนโคดไดหลายภาษา และที่สําคัญคือ มีสวนเสริม
การทํางานใหเลือกใชมากมาย สําหรับการติดตั้ง VS Code เราสามารถดาวนโหลดชุดติดตั้งไดจากเว็บไซต
https://code.visualstudio.com/download
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หลังดาวนโหลดเสร็จ ก็ดับเบิลคลิกไฟลติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนตาง ๆ ก็ทําเหมือนกับโปรแกรมทั่วไป และ
เนื1องจาก VS Code เปน IDE สําหรับการเขียนโคดทั่วไปที่ไมเจาะจงวาเราตองใชภาษาใด ดังนั้น เครื1องมือและ
ตัวชวยตาง ๆ ก็เปนสิ่งที่สามารถนําไปใชไดกับภาษาคอมพิวเตอรเกือบทั้งหมด โดยลักษณะที่นาสนใจซึ่งเราอาจ
ไดใชงานในบางครั้ง มีดังนี้

หนาจอ Welcome
ปกติแลว เมื1อเราเปดเขาสู VS Code จะปรากฏหนาจอ Welcome โดยอัตโนมัติ ดังภาพ

สิง่ ทีน่ า สนใจของหนาจอ Welcome เชน ทางลัดในการเปดโฟลเดอรเปาหมายไดรวดเร็วขึน้ หรือการแจง
ขอมูลขาวสาร รวมถึงการอัปเดตตาง ๆ แตหากหนาจอ Welcome ไมปรากฏ เชน เราอาจคลิกปดไปแลว หรือ
ตั้งคาไมใหแสดงอีก แตตองการแสดงอีกครั้ง ก็เลือกที่เมนู Help > Welcome

การติดตั้งสวนขยายของ VS Code
การเขียนโคดในบางกรณี เราอาจตองใชสว นขยาย (Extension) สําหรับการทํางานรวมกับภาษานัน้ ๆ ซึง่
เราสามารถตรวจสอบและดาวนโหลดสวนขยายมาใชงานไดดังนี้
1. ในขณะนัน้ ตองเชื1อมตอกับอินเทอรเน็ต แลวคลิกทีไ่ อคอน Extensions ทีข่ อบดานซาย (ดูภาพถัดไป)
หรือเลือกที่เมนู View > Extensions
2. ใสคียเวิรดลงไป หลังจากนั้นจะปรากฏรายชื1อสวนขยายที่อาจเกี่ยวของกับคียเวิรด
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3. ถาเราตองการติดตั้งสวนขยายใด ก็คลิกปุม Install บนรายการนั้น หรือหากตองการดูรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนขยายใด ก็คลิกที่รายการดังกลาว ดังภาพ

2
3

1
4. สวนขยายใดทีถ่ กู ติดตัง้ เอาไวแลว จะมีรปู ไอคอน
Manage ที่มุมลางขวาของรายการนั้น ทั้งนี้หาก
เราตองการลบสวนขยายนั้นทิ้งไป ก็ทําดังนี้
(1) คลิกที่รูปไอคอนดังกลาว
(2) เลือกที่ Uninstall

1

2

การเปลี่ยนรูปแบบสีของ VS Code
รูปแบบสีหรือ Color Theme ที่ VS Code เลือกไวลวงหนาจะเปนสีดํา (Dark) แตหากเราไมถูกใจสิ่งนี้
VS Code ก็มีรูปแบบสีมาใหเลือกบางสวน ซึ่งขั้นตอนคือ
1. คลิกที่ไอคอน Manage ตรงมุมลางซาย
2. เลือกเมนู Color Theme แลวเลือกรูปแบบสีที่ตองการ (กรณีของผูเขียนจะเลือก Tomorrow Night
Blue)
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2
1

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

หากเราตองการใหฟอนตและไอคอนมีขนาดใหญอกี 1 ระดับ ก็เลือกทีเ่ มนู View > Appearance > Zoom In
หรือกด <Ctrl => และถาทําเชนนีอ้ กี ขนาดจะเพิม่ ขึน้ อีก 1 ระดับ ดังภาพทีแ่ ลวดานขวามือ แตหากเราตองการให
ขนาดของฟอนตและไอคอนเล็กลง 1 ระดับ ก็เลือกทีเ่ มนู View > Appearance > Zoom Out หรือกด <Ctrl ->
และถาทําเชนนี้อีก ขนาดจะลดลงอีก 1 ระดับ

การกําหนดรูปแบบฟอนตของ Code Editor
หากเราตองการปรับเปลี่ยนฟอนตของ Code Editor ก็ทําตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่ไอคอน Manage ตรงมุมลางซาย
2. เลือกที่เมนู Settings
3. เลือกแท็บ User
4. คลิกที่ Text Editor
5. คลิกเมนู Font
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จากนั้นก็กําหนดรูปแบบฟอนตตามที่เราตองการ เชน Font Family (ชนิดฟอนต), Font Size และ
Font Weight เปนตน
3
2

4
5

1

การใช Terminal ของ VS Code
การทดสอบ React บน VS Code มีบางกรณีที่เราตองพิมพคําสั่งผาน Command Line หรือ Terminal
เพื1อดําเนินการตาง ๆ เชน การสรางแอปของ React การเขาและออกจากไดเร็กทอรี การติดตัง้ โมดูล การรันทดสอบ
แอป เปนตน และยังมีกรณีอื1น ๆ อีกมากมายที่เราอาจตองพิมพคําสั่งผาน Terminal ดังนั้น จึงควรมีพื้นฐาน
การเขียนคําสั่งผาน Terminal เอาไวบาง ดังแนวทางตอไปนี้
ปกติแลว Terminal จะยังไมปรากฏ ยกเวนเราจะเคยเปด
เอาไวเมื1อใชงาน VS Code คราวที่แลว ทั้งนี้ หากเราตองการเปด
เขาสู Terminal ใหเลือกที่เมนู Terminal > New Terminal
หลังจากนั้น เมื1อ Terminal ปรากฏขึ้น ซึ่งตามปกติจะแบง
เปนหลายแท็บ หากเราตองการเขียนคําสัง่ ก็ใหเลือกแท็บ Terminal
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VS Code นั้นมี Terminal ใหเลือกหลายแบบ เชน Command Prompt (cmd) หรือ PowerShell
เปนตน ซึ่งเราจะใชงานแบบไหนก็ได โดยสามารถเลือกรูปแบบที่
ตองการไดดังนี้
1. เปด Terminal ขึ้นมาแสดงกอน
2. คลิกที่ไอคอนลูกศรดังภาพถัดไป แลวเลือกรูปแบบ
Terminal ตามตองการ
3. หลังจากนั้น Terminal แบบใหมที่เราเลือกจะถูกเพิ่มเขามา สวน
Terminal อันเดิม ถายังปรากฏอยูก็สามารถลบทิ้งไปโดยการคลิกที่
ไอคอนถังขยะ
หลังจากที่เราใชงาน Terminal เสร็จแลว หากไมตองการใชงานอีก อาจ
ลบวินโดว Terminal ทิ้งไป (สรางใหมได) โดยคลิกที่ไอคอนรูปถังขยะบนแถบ
ทูลบารของมัน และหากตองการใชงานอีกก็ตองสรางขึ้นมาใหม โดยเลือกที่เมนู
Terminal > New Terminal เชนเคย หรือถาตองการซอน Terminal ชั่วคราว
เชน กรณีที่ยังไมจําเปนตองใชงานขณะนั้น แตอาจจะกลับมาใชงานในภายหลัง (ตองไมปด VS Code) ก็ใหคลิก
ไอคอน X ที่มุมขวาบนของแถบทูลบารของมัน และหากจะกลับมาใชงานอีก ใหเลือกที่เมนู View > Terminal
การใช Terminal เราตองพิมพคําสั่งสําหรับดําเนินการในกรณีนั้น ๆ ลงไป อยางไรก็ตาม คําสั่งของ
Terminal นั้นมีเปนจํานวนมาก แตมีเพียงไมกี่อันที่เราจะไดใชงานอยูบอย ๆ ดังนั้น จึงขอนํามากลาวเฉพาะ
คําสั่งที่นาสนใจ ซึ่งวิธีการใชงานคือ ใหเปดเขาสู Terminal แลวพิมพคําสั่งที่ตองการลงไป โดยแนวทางการใช
คําสั่งที่สําคัญมีดังนี้

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

ไปยังไดเร็กทอรี d:\ebooks\javascript

C:\Users\MY>cd documents\node

ไปยังไดเร็กทอรีที่อยูถัดจากตําแหนงที่แสดง prompt คําสั่ง
ในขณะนั้น ซึ่งกรณีนี้คือ C:\Users\MY ดังนั้น คําสั่งดังกลาวจะ
ไปที่ C:\Users\MY\Documents\node

C:\Users\MY>cd ..

(2 จุด) ไปยังไดเร็กทอรีกอนนี้ 1 ระดับ นั่นคือ C:\Users

C:\Users\MY>cd \

ไปยังไดเร็กทอรีเริ่มตนที่แสดง prompt คําสั่งในขณะนั้น ซึ่ง
กรณีนี้จะไปที่ C:\
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Ç คําสั่ง md (หรือ mkdir) สําหรับสราง (make) ไดเร็กทอรีใหม โดยระบุชื1อไดเร็กทอรีที่จะสรางใหม
ตามหลังคําสั่งนี้ เชน
C:\Users\MY>mkdir js

สรางไดเร็กทอรี (โฟลเดอร) ที่ชื1อ js ซอนไวในตําแหนงที่แสดง
prompt คําสั่งในขณะนั้น ซึ่งกรณีนี้จะสรางไวที่ C:\Users\MY\js

C:\Users\MY>mkdir js\node

ถายังไมมีไดเร็กทอรี js ก็จะสรางขึ้นใหม แลวสรางไดเร็กทอรี
node ซอนไวใน js

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

สรางไดเร็กทอรี javascript\code ไวที่ d:\

Ç คําสั่ง rm (หรือ rmdir) สําหรับลบ (remove) ไดเร็กทอรี (ลบไดเฉพาะไดเร็กทอรีวาง) โดยระบุชื1อ
ไดเร็กทอรีที่ตองการลบตามหลังคําสั่งนี้ แตหากไดเร็กทอรีนั้นไมวาง เชน มีไดเร็กทอรียอย ๆ และ/
หรือ ไฟลอยูขางใน จะลบไมได
C:\Users\MY>rmdir test

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

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

ลบไดเร็กทอรี (โฟลเดอร) ในตําแหนงที่ระบุ (ถาวาง)

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

ลบไฟล temp.docx ออกจาก c:\Users\MY

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

ลบไฟล badfile.txt ออกจาก d:\test

C:\Users\MY>erase test1\test2

ลบไฟลทั้งหมดออกจากไดเร็กทอรี c:\Users\MY\test1\test2
(แตไมลบไดเร็กทอรี) และจะมี prompt ใหเรายืนยันดวย

Ç คําสั่ง ren หรือ rename สําหรับเปลี่ยนชื1อไฟลหรือไดเร็กทอรี โดยระบุชื1อไฟลหรือไดเร็กทอรีเดิม
แลวตามดวยชื1อใหม เชน
C:\Users\MY>ren test.js demo.js

เปลี่ยนชื1อไฟล test.js ซึ่งอยูในตําแหนงที่แสดง prompt คําสั่งใน
ขณะนัน้ สําหรับกรณีนคี้ อื C:\Users\MY\test.js ไปเปนชื1อ demo.js

C:\Users\MY>rename temp backup

เปลีย่ นชื1อไดเร็กทอรี ซึง่ ซอนอยูใ นตําแหนงทีแ่ สดง prompt คําสัง่
ในขณะนัน้ สําหรับกรณีนคี้ อื C:\Users\MY\temp ไปเปนชื1อ backup
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Ç คําสั่ง cls สําหรับเคลียรหนาจอ (screen) โดยไมจําเปนตองระบุพารามิเตอรใด ๆ เชน
C:\Users\MY>cls

เคลียรขอความทั้งหมดบนหนาจอของ Terminal

Ç คําสั่ง dir สําหรับแสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรียอย ๆ ที่อยูในไดเร็กทอรีของ prompt คําสั่งใน
ขณะนั้น หรือที่ระบุตามหลังคําสั่งนี้ เชน
C:\Users\MY>dir c:\

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน C:\Users\MY>

C:\Users\MY>dir c:\

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน c:\

C:\Users\MY>dir documents\js

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน c:\Users\MY\documents\js

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

แสดงรายชื1อไฟลและไดเร็กทอรีใน d:\temp\download

การติดตั้ง Node.js และคําสั่ง NPM
ถึงแม React จะเปนการสราง Web Application สําหรับฝง Frontend เปนหลัก แตโครงสรางของ
แอปจะอยูในรูปแบบของ Node.js Application และจําเปนตองอาศัย Engine ของ Node.js ในการทํางาน
ดังนั้น องคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เราตองจัดเตรียมไวลวงหนาก็คือ Node.js ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
1. สามารถดาวนโหลดชุดเครื1องมือของ Node.js ไดฟรีที่เว็บไซต https://nodejs.org/
2. หลังจากดาวนโหลด ก็ดับเบิลคลิกไฟลติดตั้ง ซึ่งขั้นตอนตาง ๆ ก็เหมือนโปรแกรมทั่วไป
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หลังการติดตั้ง เมื1อเปดเขาสู VS Code ก็สามารถใชงาน Node.js ผาน Terminal ทันที ซึ่งโดยทั่วไปจะ
เปนการพิมพชุดคําสั่งที่เรียกวา NPM (Node Package Manager) สําหรับคําสั่งที่เราควรรูจักในเบื้องตนมีดังนี้

Ç npm install <ชื1อแพ็กเกจ> สําหรับการติดตัง้ แพ็กเกจตามชื1อทีร่ ะบุ เชน npm install react-wizard
Ç npm install -g <ชื1อแพ็กเกจ> เมื1อเราตองการติดตัง้ แพ็กเกจแบบ global ใหสามารถใชงานระหวาง
แอปได โดยไมจาํ เปนตองติดตัง้ แบบซํา้ ๆ ในแตละแอปทีจ่ ะใชงาน เชน npm install -g hello-world

Ç npm install <-g> <แพ็กเกจ1> <แพ็กเกจ2> <แพ็กเกจ3> ... เมื1อตองการติดตั้งหลาย ๆ
แพ็กเกจพรอมกัน (ไมตอ งเสียเวลาติดตัง้ ทีละแพ็กเกจ) เชน npm install reactive reaction reactor

Ç npm uninstall <ชื1อแพ็กเกจ> เมื1อตองการลบหรือยกเลิกการติดตัง้ แพ็กเกจตามชื1อระบุออกไปจาก
แอป เชน npm uninstall chain-reaction
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคําสั่งที่เราอาจไดใชงานในบางกรณี รวมถึงวิธีการนําคําสั่งที่กลาวมานี้ไปใชงาน
จริง เราจะไดเรียนรูเพิ่มเติมอีกครั้งในหัวขอตอ ๆ ไป

การใชโมดูลของ JavaScript
โมดูล (Module) ก็คือไฟลที่จัดเก็บโคดของจาวาสคริปต ซึ่งอาจประกอบดวย ตัวแปร ฟงกชัน คลาส
ออบเจ็กต หรืออื1น ๆ เพื1อนําไปใชงานยังสวนอื1น ๆ และเนื1องจากการพัฒนาเว็บดวย React นั้น จะเกี่ยวของ
กับการใชโมดูลไปตลอด ดังนั้น เราควรรูจักพื้นฐานในการนําเขา (import) และสงออก (export) โมดูลเอาไว
ลวงหนา เพื1อใหงายตอการเรียนรูในหัวขอตอ ๆ ไป
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การสรางและสงออกโมดูล
เนื1องจากโมดูลก็คือไฟลจาวาสคริปต (.js) ดังนั้น หากจะสรางโมดูล เราก็เริ่มจากการสรางไฟลพรอม
กําหนดชื1อใหกับมัน (ชื1อไฟลจะเปนชื1อโมดูล) และใหมีสวนขยายเปน .js เชน ในการทดสอบนี้ ผูเขียนสรางไฟล
ชื1อ math.js แสดงวาโมดูลนี้ก็จะชื1อ math เปนตน และสมาชิกที่อยูในโมดูลอาจเปน ตัวแปร ฟงกชัน คลาส
ออบเจ็กต ก็ได สุดทายก็สงออกไปดวยคําสั่ง export เชน
const PI = 3.141
function add(num1, num2) {
return num1 + num2
}
class Random {
static getInteger(min, max) {
return min + Math.floor(Math.random() * (max - min))
}
static getBoolean() {
return (this.getInteger(1, 10) <= 5) ? true : false
}
}
export {PI, add, Random} //ระบุสิ่งที่จะสงออกไวในวงเล็บ { }
//หรือเราอาจสงออกในชื1อใหม โดยใชคียเวิรด as เชน
//export {PI, Random, add as plus}
//หมายถึง PI, Random ใชชื1อเดิมแต add เปลี่ยนเปน plus

หรืออีกวิธีคือ นําคียเวิรด export มาวางไวดานหนาสมาชิกของโมดูลที่จะสงออกไป ซึ่งเรียกวา inline
export เชน
export const PI = 3.141
export function add(num1, num2) {
...
}
export class Random {
...
}
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การนําเขาโมดูล
การนําเขาโมดูล จะใชคําสั่ง import-form ดังรูปแบบตอไปนี้
import {identifier} from <location>

Ç identifier ใหระบุชื1อของสมาชิกทีต่ อ งการนําเขา เชน ชื1อตัวแปร ฟงกชนั คลาส หรือออบเจ็กต เปนตน
โดยตองเขียนไวในวงเล็บ { } เชน {add, number, Random}

Ç location คือตําแหนงของโมดูล โดยเทียบกับตําแหนงไฟลทนี่ าํ โมดูลนัน้ มาใชงาน ซึง่ การระบุตาํ แหนง
มีหลักการดังนี้
๏ หากไฟลของโมดูล และไฟลที่ตองการใชโมดูล อยูในไดเร็กทอรีเดียวกัน ใหแทนตําแหนงดวย
'./ชื1อไฟล' เชน './math' โดย . หมายถึงไดเร็กทอรีปจจุบัน
๏ แตถาไฟลของโมดูล อยูในไดเร็กทอรียอย ๆ ลงไปอีก เราก็ตองระบุตําแหนงไปตามลําดับจนถึง
ไฟลของโมดูล เชน import { ... } from './modules/js/math'
เชน จากโมดูล math ที่เราไดสรางไวในหัวขอที่แลว หากเราตองการนําเขาฟงกชัน add, คลาส
Random จากโมดูล math มาใชงานในไฟล test-module.js ซึ่งเก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟล
โมดูล ก็อาจกําหนดโคดดังนี้
import {add, Random} from './math'
alert(add(10, 20))
let r = Random.getInteger(1, 100)

Ç เราอาจตั้งชื1อใหมใหกับสมาชิกบางอันของโมดูลดวย as แลวเรียกใชงานจากชื1อที่ตั้งขึ้นใหม เชน
import {add as plus, Random} from './math'
let x = plus(1, 99)

Ç หากเราตองการนําเขาทุกอยางที่มีในโมดูล สามารถแทนดวยเครื1องหมาย * แลวตั้งชื1อใหกับมันดวย
as ซึ่งกรณีนี้ไมตองเขียนในวงเล็บ { } จากนั้นเราอางถึงสมาชิกในโมดูลผานชื1อที่ตั้งขึ้น
import * as math from './math'
let x = math.add(10, 90)
let r = math.Random.getInteger(1, 100)
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การสงออกแบบ default
ภายในโมดูล หากมีสมาชิกเพียงอันเดียว เชน คลาสเดียว หรือออบเจ็กตเดียว หรือฟงกชันเดียว เรา
สามารถสงออกสมาชิกแบบดีฟอลต โดยมีหลักการดังนี้

Ç หากใชวิธี inline ก็ระบุคําวา export default ที่สมาชิกตัวนั้น เชน
export default class Test {
static hello() { }
}

Ç หรืออาจกําหนดสมาชิกขึ้นมากอน แลวใชคําสั่ง export ทีหลัง เชน
class Test() {
static hello() { }
}
export default Test
//export {Test as default}

//แบบที่ 1
//แบบที่ 2

Ç ขั้นตอนการนําเขา ไมตองมีวงเล็บ { } ครอบชื1อสมาชิกที่สงออกแบบ default สวนหลักการอื1น ๆ ก็
เหมือนเดิม เชน
import Test from './test'
Test.hello()

Ç ถาตองการนําเขาโมดูลที่สงออกแบบ default แลวเปลี่ยนชื1อ ก็ใช as ตามเดิม แตกรณีนี้ตองเขียน
ในวงเล็บ { } เชน
import {default as demo} from './test'
demo.hello()

อยางไรก็ตาม ไมจําเปนตองใช default กับโมดูลที่มีสมาชิกเพียงอันเดียว เราสามารถใชกับโมดูลที่มี
สมาชิกมากกวา 1 อันได แตในโมดูลเดียวกันจะมีสมาชิกแบบ default ไดเพียงอันเดียวเทานั้น เชน
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1
function hi() { return 'Hi' }
default function hello() { return 'Hello' } //สงออกแบบ default
function hey() { return 'Hey' }

//แบบที่ 2
function hi() { ... }
function hello() { ... }
function hey() { ... }
export {hi, hey, hello as default}

//สงออก hello แบบ default

แลวในขั้นตอนการนําเขา ก็กําหนดโคดแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะดังนี้
//เอาตัว default ขึ้นกอน
import hello, {hi, hey} from './example'
//หรือแบบอื1น ๆ เชน
//import {default as hello, hi, hey} from './example'
//import hello, * as H from './example'

ทั้งหมดที่กลาวคือ หลักการพื้นฐานทั่ว ๆ ไปตามขอกําหนดของ JavaScript (ECMAScript) ซึ่งเมื1อนํา
ไปใชงานใน React Application อาจมีบางลักษณะที่แตกตางไปจากนี้เล็กนอย โดยสวนใหญก็ยังเปนไปตาม
หลักการที่กลาวมานี้

การสรางและทดสอบ React Application
การสรางเว็บดวย React ตองทําในแบบของ Web Application ที่ประกอบดวยไฟลหลายชนิดรวมกัน
เชน HTML, CSS, JavaScript รวมถึงโมดูลของ React ซึ่งอยูในรูปแบบของ Node.js อยางไรก็ตาม React ได
จัดเตรียมคําสัง่ npm ใหเราใชในการสรางแอปเอาไวแลว ซึง่ เราแคพมิ พคาํ สัง่ ลงใน Terminal แลวองคประกอบ
(ไฟล) พื้นฐานทั้งหมดของ React App ก็จะถูกสรางขึ้นหรือดาวนโหลดมาติดตั้งใหโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้หากผูอาน
เคยสรางแอปของ Node.js มากอน ในกรณีของ React ก็ใชหลักการเดียวกัน โดยมีขั้นตอนปลีกยอยดังตอไปนี้

สรางโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บแอปตาง ๆ
หากเราตองการสรางหลาย ๆ แอปเพื1อทดสอบการทํางานในกรณีตาง ๆ ก็ควรสรางโฟลเดอรเพื1อเก็บ
แอปเหลานั้นใหเปนสัดสวนเฉพาะ สําหรับชื1อและตําแหนงการจัดเก็บ ผูอานสามารถกําหนดไดเองตามตองการ
แตควรจะเขาถึงไดงาย เชน กรณีที่จะนําเสนอประกอบการใชงานในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนจะสรางโฟลเดอรชื1อ
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react ไวที่ตําแหนง c:\react สําหรับเก็บแอปของ React ดังภาพถัดไป ซึ่งผูอานอาจสรางโฟลเดอรผาน File
Explorer หรือใชคําสั่ง mkdir บน Terminal ก็ได เชน mkdir c:\react

การติดตั้งคําสั่ง create-react-app
เนื1องจากการสราง React App เราตองพิมพคาํ สัง่ ในแบบของ npm แตคาํ สัง่ นีไ้ มใชองคประกอบพืน้ ฐาน
ของ Node.js ดังนั้น เราจะตองติดตั้งเพิ่มลงไปกอน โดยใชรูปแบบดังนี้
npm install -g create-react-app

กรณีนี้ เราควรระบุออปชั่น -g ลงไปดวย เพื1อใหคําสั่งหรือแพ็กเกจนี้ถูกติดตั้งแบบ Global แลวในการ
สรางแอปครั้งตอ ๆ ไป ก็ไมจําเปนตองติดตั้งคําสั่งนี้ซํ้าอีก แตสามารถใชงานไดตลอด

การสราง React App
การสราง React App จะตองใชคําสั่ง create-react-app ตามที่เราไดติดตั้งเอาไวในหัวขอที่แลว ดวย
รูปแบบดังนี้
create-react-app <ชื1อแอป>

โดยเราตองพิมพคําสั่งนี้ลงบน Terminal แตเนื1องจากแอปจะถูกสรางในโฟลเดอรหรือตําแหนงที่แสดง
Prompt อยูใ นขณะนัน้ ซึง่ หากไมใชเปาหมายทีเ่ ราตองการ ก็ใหใชคาํ สัง่ cd เพื1อเปลีย่ นตําแหนงไดเร็กทอรีกอ น
แลวคอยสรางแอป โดยตามขอกําหนดในหนังสือเลมนี้คือ จะสราง
แอปไว C:\react ดังนั้น แนวทางโดยรวมก็จะเปนดังภาพ ซึ่งสมมติ
วาตองการสรางแอปชื1อ app1-1
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การสราง React App ดังที่กลาวมา เราตองเชื1อมอินเทอรเน็ตและใชเวลาพอสมควร กวาไฟลทั้งหมดจะ
ถูกดาวนโหลดมาติดตั้งจนครบสมบูรณ โดยในขณะที่เขียนหนังสือเลมนี้ React App จะมีขนาดเริ่มตนประมาณ
157 MB ตอ 1 แอป และหลังจากการสรางแอปเสร็จสิ้น หากเราเปด File Explorer เขาไปดูที่ตําแหนง
การจัดเก็บแอป ก็จะปรากฏโฟลเดอรและไฟลดังนี้

การเปดเขาสูแอป
หลังจากที่เราสรางแอปดังหัวขอที่ผานมา หากตองการเปดเขาสูแอป ก็สามารถทําไดหลายวิธี ดังตอไปนี้
โดยสมมติวา เราตองการเปดแอปที่ชื1อ app1-1

Ç วิธีที่ 1 เปดจากเมนูของ VS Code โดยเลือกที่ File > Open Folder จากนั้นก็เลือกโฟลเดอร
ของแอปที่เราสรางเอาไว
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Ç วิธีที่ 2 โดยการพิมพคําสั่งผาน Terminal ของ VS Code ดังขั้นตอนตอไปนี้
1) ในขณะนัน้ Prompt ตองชีอ้ ยูท โี่ ฟลเดอรของแอป ถาอยูท ตี่ าํ แหนงอื1น ใหใชคาํ สัง่ cd เพื1อเขาไป
ยังโฟลเดอรของแอป เชน cd c:\react\app1-1
2) พิมพคําสั่งเพื1อเปดโฟลเดอรดังนี้
code . -r
โดยที่ . (จุด) หมายถึงเปดโฟลเดอรปจจุบันที่แสดง Prompt อยูในขณะนั้นและ -r หมายถึง
เปดแทนที่แอปเดิมที่กําลังเปดอยู (ถามี) หรือเปดในวินโดวปจจุบันของ VS Code นั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมีอกี วิธคี อื การระบุตาํ แหนงโฟลเดอรทตี่ อ งการเปดลงไปโดยตรง เชน code c:\react\
app1-1 -r เปนตน

Ç วิธีที่ 3 ถาเราเคยเปดแอปนัน้ มากอน เมื1อเขาสู VS Code จะปรากฏรายชื1อบนหนาจอ Welcome
ในกลุม Recent ซึ่งหากมีรายชื1อแอปที่เราตองการ ก็สามารถเปดผานตรงนี้ไดเลย (หากหนาจอ
Welcome ไมปรากฏ ใหเลือกที่เมนู Help > Welcome)
หลังจากเปดแอปขึ้นมาแลว หากตองการปด ใหเลือกที่เมนู File > Close Folder หรือ File > Exit (วิธีนี้
เมื1อเปด VS Code ครั้งตอไป จะเขาสูแอปที่เคยเปดครั้งลาสุดโดยอัตโนมัติ)

ลักษณะโครงสรางของ React Application
หลังจากทีเ่ ราไดสราง React App ขึน้ มาแลว เมื1อเปดเขาสูแ อปดังวิธกี าร
ที่ไดมาแลว จะปรากฏโครงสรางหรือองคประกอบภายในแอปดังภาพ สําหรับ
โฟลเดอรและไฟลที่สําคัญภายในแอป ซึ่งเราควรรูจักในเบื้องตนมีดังนี้

Ç node_modules เปนโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บโมดูลที่จําเปนสําหรับ
การทํางานของ React โดยโมดูลเหลานีจ้ ะอยูใ นรูปแบบของ Node.js
ทั้งนี้ หากเราติดตั้งโมดูลอื1น ๆ เพิ่มเติมในภายหลังดวยคําสั่ง npm
ก็จะถูกนํามาเก็บไวในโฟลเดอรนี้

Ç public เปนโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บไฟลที่ตองใชงานรวมกันระหวาง
เพจหรือไฟลอื1น ๆ ซึ่งโดยสวนใหญจะเปนไฟลแบบ Static หรือไฟลที่ไมมีการเปลี่ยนเนื้อหานั่นเอง
เชน ไฟล HTML , รูปภาพ เปนตน

Ç src เปนโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บไฟล Source Code หลักของแอป เชน ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน
JavaScript แตบางกรณีก็อาจเปน CSS โดยไฟลสําคัญภายในโฟลเดอรนี้คือ
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๏ src\App.css เปนทีจ่ ดั เก็บโคด CSS สวนกลางสําหรับนําไปวางทีส่ ว นอื1น ๆ ในแบบ Placeholder
CSS
๏ src\App.js เปนไฟลของคอมโพเนนตระดับ Top-Level ของ React
๏ src\index.js คือไฟลหลักสําหรับหนาแรกของแอปพลิเคชัน หรือเทียบไดกับ Homepage ของ
เว็บไซตนั่นเอง
๏ src\index.css เปนไฟล CSS สําหรับหนาแรก หรือใชคูกับไฟล index นั่นเอง

Ç package.json เปนไฟลที่เก็บการตั้งคาตาง ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น
Ç package-lock.json ใชจัดเก็บขอมูลของโมดูลที่ติดตั้งในโฟลเดอร node_modules เพื1อใชเปน
คาอางอิงสําหรับคําสั่ง npm โดยทั่วไป เราไมจําเปนตองจัดการใด ๆ กับไฟลนี้

Ç .gitignore รายชื1อไฟลที่ไมควรเพิ่มลงใน Git แตใหใชภายในแอปนี้เทานั้น
Ç README.md สวนขยาย .md คือไฟลประเภท Markdown และสําหรับไฟล README.md เปนการ
แสดงคําสั่งและขอมูลที่จําเปนเมื1อเรานําไปแอปไปใชบนแพลตฟอรมอื1น เชน GitHib
ทั้งหมดนี้เปนเพียงองคประกอบพื้นฐานบางสวนที่ React สรางมาให นอกจากนี้ เราอาจตองสรางไฟล
เพิ่มเติมหรือนํามาจากที่อื1น ๆ เพื1อใหแอปสามารถทํางานไดตามตองการ

การรันทดสอบแอป
หากเราตองการรันทดสอบองคประกอบพื้นฐานที่ React สรางมาให ก็ตองเปดเขาสูแอปนั้นกอน ดังที่
กลาวไปในหัวขอที่แลว จากนั้นก็ทําตามขั้นตอนดังนี้
1. ที่ Terminal ตองเขาไปในโฟลเดอรของแอปที่
ตองการรัน (ยกเวน Prompt จะแสดงอยูท ตี่ าํ แหนง
นั้นอยูแลว) เชน สมมติวาเราตองการรันแอป
app1-1 ก็ใชคําสั่ง cd เพื1อเขาไปยังโฟลเดอรดัง
กลาว
2. พิมพคําสั่ง npm start ลงบน Terminal
3. ตอจากนั้น ระบบเซิรฟเวอรจําลองของ React จะเริ่มการทํางาน (อาจใชเวลาเล็กนอย เพราะแอปมี
ขนาดคอนขางใหญ) หลังจากนั้น เว็บเบราวเซอรที่ถูกตั้งคาเปนดีฟอลตจะถูกเปดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
พรอมกับแสดงผลทีต่ ําแหนง http://localhost:3000 (หรือเทียบเทากับ http://127.0.0.1:3000) โดย
3000 หมายเลขพอรต ดังภาพถัดไป ซึ่งเปนหนา Homepage ที่ React สรางไวใหลวงหนา
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ระบบเซิรฟเวอรจําลองจะทํางานตอเนื1องไปเรื1อย ๆ ซึ่งในระหวางนั้น หากเราเปดเบราวเซอรตัวอื1นขึ้นมา
แลวกําหนด URL เปน http://localhost:3000 (หรือ http://127.0.0.1:3000) ก็จะไดผลในแบบเดียวกัน และ
ถาเราตองการหยุดการรัน ใหกลับไปที่ Terminal แลวคลิกบนพื้นที่วางของมัน (เพื1อให Terminal อยูในสถานะ
Active) แลวกด <Ctrl +C> จากนัน้ เมื1อมี Prompt
ขึ้นมาถาม ก็ใหตอบ Y (Yes) เพื1อยืนยัน แลว
เซิรฟเวอรจําลองจะหยุดทํางาน ดังนั้น การ
สื1อสารระหวางเบราวเซอรกับเซิรฟเวอรจะสิ้น
สุดลง และถาเราตองการกลับไปรันอีกครั้ง ก็
พิมพคําสั่ง npm start ตามเดิม แลวหยุดรัน
ดวย <Ctrl + C> เปนเชนนี้ไปตลอด

หลักการของ React JSX
JSX (JavaScript XML) เปนเทคนิคการเขียนแท็ก HTML ภายในโคดของ JavaScript โดยไมใชวิธีการ
แบบสตริง ซึง่ JSX ถือเปนจุดเดนอีกอยางหนึง่ ของ React แตกอ นอื1น เราลองมาดูวธิ กี ารเขียน HTML ลงในโคด
JavaScript แบบปกติทั่วไป ที่ตองกําหนดขอบเขตดวยเครื1องหมายคําพูด (Quotes หรือ Backticks) อันใด
อันหนึ่ง ดังนี้ (ยังไมใช JSX)
const head = "<h2>React & React Native</h2>"
const text = '<div><b>Create Web & Mobile Apps with JavaScript</b></div>'
const table = `
<table>
<tr><th>Column 1</th><th>Column 2</th></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td></tr>
...
</table>`
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แตการเขียนในแบบ JSX เราไมตองเขียนเครื1องหมายคําพูดกํากับ สามารถเขียนโคด HTML ลงไป
โดยตรงเหมือนกับในเว็บเพจ และถาสตริงนั้นยาวเกิน 1 บรรทัด ใหเขียนไวในวงเล็บ () เชน
const head = <h2>React & React Native</h2>
const text = <div><b>Create Web & Mobile Apps with JavaScript</b></div>
const table = (
<table>
<tr><th>Product</th><th>Price</th></tr>
<tr><td>React</td><td>320</td></tr>
<tr><td>React Native</td><td>340</td></tr>
...
</table>
)

จะเห็นไดวาการเขียนโคด HTML ในแบบ JSX นั้น ทําไดงายกวาและเปนหนึ่งของ JavaScript โดย
ไมตอ งเขียนเครื1องหมายคําพูดกํากับใหดยู งุ เหยิง อยางไรก็ตาม โคดดังกลาวไมตรงตามหลักการของ JavaScript
ดังนัน้ React จึงมีกลไกทีช่ ว ยแปลงจาก JSX ไปเปนสตริงตามรูปแบบทีถ่ กู ตองของ JavaScript ดังนัน้ จึงสามารถ
นําไปแสดงผลบนเบราวเซอรไดตามปกติ โดยไมเกิดปญหาใด ๆ

และนอกจากนี้ การใช JSX ยังมีขอกําหนดและลักษณะที่เราควรรูเพิ่มเติมอีกหลายประการ ดังราย
ละเอียดตอไปนี้

Ç ไฟล JavaScript ที่เราจะเขียน JSX ได ตองนําเขา (import) คอมโพเนนตที่ชื1อ React จากโมดูล
'react' เปนอันดับแรก เชน
import React from 'react'

Ç แท็ก HTML ที่เขียนในแบบ JSX ตองบรรจุอยูใน Parent หรือมี Container ที่มีแท็กเปดและแท็ก
ปดเพื1อกําหนดขอบเขตแทนการใชเครื1องหมายคําพูด เชน
const t1 = <div><b>Hello React</b></div>
//หรือสามารถใชแท็กวางเปน Parent ก็ได เชน
cost t2 = <>This text is in empty parent</>

//มี div เปน Parent
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//แตถาเขียนแบบนี้จะเกิดขอผิดพลาด เพราะทั้งหมดไมอยูใน Parent
const t3 = <br/><span>Hi React</span>
//Error เพราะเริ่มตนดวย <br/>
constSÔp,NAHKD OO}Ô1D@BS-@SHUD
$QQNQเพราะไมมี Parent

Ç ถามีหลายบรรทัด ใหเขียนไวในวงเล็บ () เชน
const table = (
<table>
<tr><th>Product</th><th>Price</th></tr>
<tr><td>React</td><td>1000</td></tr>
...
</table>
)

Ç เนื1องจาก JSX ใชหลักการของ XML ดังนัน้ แท็ก HTML ทัง้ หมดทีเ่ ขียนตองมีทงั้ แท็กเปดและปดคูก นั
เสมอ คือเริม่ ตนดวย Open Tag ในแบบ <tagname> และสิน้ สุดดวย Close Tag ในแบบ </tagname>
แตกรณีที่เปนแท็กเดี่ยว (Sigle Tag) ใหเขียนในแบบ <tagname/> เชน
แท็กปกติของ HTML

แท็กในแบบ JSX

<br>

<br/>

<hr>

<hr/>

<input ...>

<input ... />

<img ...>

<img .../>

Ç เราสามารถเขียน HTML ในแบบ JSX ใหกับตัวแปร คาคงที่ ฟงกชัน หรือกําหนดเปนอารกิวเมนต
ของฟงกชัน และอื1น ๆ อีกหลายแบบ เชน
import React from 'react'
let title = <h2>React & React Native</h2>
function showFooter() {
return <div>&copy;2000-2030 developerthai.com</div>
}
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function test(html) {
...
}
test(<h3>Hello</h3>)

//สามารถกําหนด HTML ใหเปนอารกิวเมนตเมื1อเรียกฟงกชัน

Ç เราสามารถแทรกคาตัวแปรหรือคาจากฟงกชนั หรือ Expression ทีม่ ผี ลลัพธเกิดขึน้ ลงใน JSX ไดเชน
เดียวกับการแทรกลงใน Template String ของ JavaScript โดยระบุตวั แปรไวในวงเล็บ { } แตกรณีนี้
ไมตอ งเขียนเครื1องหมาย $ ไวหนาวงเล็บเหมือนทีต่ อ งทําใน Template String ของ JavaScript เชน
import React from 'react'
let
let
let
let
let
let

r = 'React'
rn = 'React Native'
title = <span>Developing Web & Mobile Apps with {r} & {rn}</span>
a = 10
b = 20
x = <div>{a} + {b} = {a + b}</div>

Ç หากขอมูลที่นํามาแทรกเปนแบบอารเรย สมาชิกทั้งหมดจะถูกเชื1อมตอเปนสตริงเดียวกัน เชน
let a = ['red', 'green', 'blue']
let b = <div>{a}</div>
//b = redgreenblue

Ç หากตัวแปรทีเ่ รานํามาแทรก มีแท็ก HTML รวมอยูด ว ย (HTML String) เมื1อแสดงผล จะปรากฏเปน
แท็กในแบบสตริงตามเดิม เชน <b>Hello</b> แตหากเราตองการใหแท็กถูกประมวล ตองกําหนด
ดวยแอตทริบิวต dangerouslySetInnerHTML ดังโคดตอไปนี้
let r = '<b>React</b>'
let a = <span>{r}</span> //a = <b>React</b>
let b = <span dangerouslySetInnerHTML={{__html: r}}/> //React จะเปนตัวหนา

Ç นอกจากการแทรกคาตัวแปรแลว เรายังสามารถกําหนดเงื1อนไขแบบ Ternary ภายในวงเล็บ { }
ดังแนวทางตอไปนี้
let success = false
const msg = <div>{(success) ? 'Yes' : 'No'}</div>
//หมายความวา หาก success = true จะแทรกคําวา 'Yes' มิฉะนั้นจะแทรกคําวา 'No'
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let num = parseInt(Math.random()*10)
const oddEven = (
<div>
{num % 2 == 0) ? 'Even' : 'Odd'}
</div>
)
//ถาหาร 2 ลงตัว จะแทรกคําวา 'Even' มิฉะนั้น จะแทรกคําวา 'Odd'

Ç เนื1องจาก HTML ที่เขียนในแบบ JSX ตองถูกแปลงเปนสตริงในรูปแบบโคดของ JavaScript ดังนั้น
การเขียนแอตทริบิวตของ HTML ตองตรงตามหลักการของ JavaScript ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่
นาสนใจไดดังนื้
๏ แอตทริบิวตที่ตรงกับ Reserved Word ของ JavaScript ไดแก class และ for ใหแทนดวย
คาใหม ดังนี้
แอตทริบิวตแบบ HTML

แอตทริบิวตแบบ JSX

class

className

for (ปกติใชกับ label)

htmlFor

<div className="container">...</div>
<label htmlFor="login">Login</label>
<input id="login" ... />

๏ แอตทริบวิ ตทเี่ ปนคําเดียว ใหเขียนเปนตัวพิมพเล็กทัง้ หมดตามแบบเดิมของ HTML เชน id, style,
name, value, placeholder, src, disabled เปนตน
๏ แอตทริบวิ ตทเี่ กิดจากการนําตัง้ แต 2 คําขึน้ ไปมารวมกัน ใหเขียนแบบ camelCase นัน่ คือ คําแรก
ใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก แตคําที่ 2 เปนตนไปใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ เชน
แอตทริบิวตแบบ HTML

แอตทริบิวตแบบ JSX

maxlength

maxLength

tabindex

tabIndex

onclick

onClick

onmousedown

onMouseDown

...

...
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const input =
<input type="number" id="n1" className="num" maxLength="5" />

Ç หากตองการเขียนคําอธิบาย (Comment) แทรกใน JSX ตองเขียนในแบบ
{/* คําอธิบาย */} เทานั้น จะใชรูปแบบของ HTML คือ <!-- --> ไมได เชน
const table = (
<table>
<tr><th>Product</th><th>Price</th></tr>
{/*
<tr><td>React</td><td>1000</td></tr>
*/}
</table>
)

หลักการเขียน HTML ในแบบ JSX ดังที่กลาวมานี้ เปนพื้นฐานเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับลักษณะ
ปลีกยอยอื1น ๆ รวมถึงแนวทางการนําไปใชงาน ขอใหดูรวมกับหัวขอตอ ๆ ไป

ReactDOM และการแสดงเว็บเพจ
ในมุมมองของ JavaScript นั้น DOM (Document Object Model) คือออบเจ็กตสําหรับการเขาถึงและ
จัดการอิลิเมนตตาง ๆ ภายในเพจ เชน อานคา เปลี่ยนแปลง เพิ่ม และลบอิลิเมนตในเอกสาร HTML เปนตน
สวนใน React ก็มี DOM เชนเดียวกัน โดยอยูในรูปแบบของคอมโพเนนตที่ชื1อ ReactDOM ซึ่งหนาที่หลัก ๆ ที่
เราจะไดใชงานในเบื้องตนก็คือ การแสดงผลเว็บเพจ โดยมีแนวทางดังตอไปนี้

Ç การใชงาน ReactDOM อาจทําไดใน 2 รูปแบบคือ
๏ แบบที่ 1 นําเขาคอมโพเนนต ReactDOM จากโมดูล 'react-dom' แลวแสดงผลโดยเรียก
เมธอด render() ผานคอมโพเนนตนี้เชน
import ReactDOM from 'react-dom'
ReactDOM.render(...)

//เมื1อตองการแสดงผล

๏ แบบที่ 2 นําเขาเมธอด render() แบบเจาะจงจากโมดูล 'react-dom' แลวแสดงผลดวยการ
เรียกเมธอด render() โดยตรง เชน (ถาไมเขาใจ ใหยอนกลับไปดูที่หัวขอการนําเขาโมดูล)
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import {render} from 'react-dom'
render(...)

//เมื1อตองการแสดงผล

Ç เมธอด render() ซึ่งใชสําหรับการแสดงผลเว็บเพจ มีรูปแบบดังนี้
render(element, container [, callback])

๏ element คือสิ่งที่เราจะแสดงผล ซึ่งอาจกําหนดเปน HTML ในแบบ JSX โดยตรง หรือจะนําคา
มาจากตัวแปร หรือฟงกชัน หรืออื1น ๆ อีกหลายแบบ
๏ container คือเปาหมายในการแสดงผล (นํา HTML มาแสดงผลในอิลิเมนตนี้)
๏ callback อาจระบุเมื1อเราตองการกระทําบางอยางเมื1อแสดงผล โดยเรียกฟงกชันเปาหมายขึ้น
มาทํางาน

Ç สําหรับแนวทางการนําไปใชก็คือ การแสดงผลแอปที่เราสรางขึ้น โดยในเบื้องตนมี 3 ไฟลหลัก ๆ ที่
เกี่ยวของคือ
๏ public/index.html เปนตําแหนง container ที่จะแสดงผล
๏ src/App.js กําหนดองคประกอบสวนตาง ๆ ของแอป
๏ src/index.js แสดงองคประกอบที่กําหนดไวใน App.js ออกไปที่ index.html

แสดงผลออกไป
ที่เว็บเบราวเซอร

บทที่ 1 $TE7V67Sh*`GR@Yh;2T;%O*ÏâÞàñ

39

สําหรับในเบื้องตน เราจะเขียนโคดที่ไฟล App.js เปนหลัก โดยหากตองการทดสอบ JSX ก็อาจกําหนด
โคดไวในฟงกชัน App() โดยลบโคดเดิมที่ React สรางมาใหในฟงกชันทิ้งไป โดยหลังการแกไขโคด ใหบันทึก
การเปลีย่ นแปลงกอนรันทดสอบ (Ctrl + K + S) แลวทําการ Refresh เบราวเซอรเพื1อดูผลลัพธลา สุด ซึง่ แนวทาง
การทดสอบบางสวนเปนดังนี้ (นํามาแสดงเฉพาะโคดที่เกี่ยวของในไฟล App.js)
react/app1-1/src/App.js
function App() {
return <h3>Hello Word! <br/>สวัสดีชาวโลก</h3>
}
function App() {
let r = 'React'
let rn = 'React Native'
const el = (
<div>
Create Web & Mobile Apps<br/>
with {r} & {rn}
</div>
)
return el
}
function App() {
return (
<table border="1">
<tr><th>Product</th><th>Price</th></tr>
<tr><td>React</td><td>320</td></tr>
<tr><td>React Native</td><td>340</td></tr>
</table>
)
}

การกําหนดสไตล CSS รวมกับ JSX
กรณีทเี่ ราตองการปรับแตงเว็บเพจดวย CSS หากเขียนโคดในแบบ JSX ก็มหี ลักการบางสวนทีแ่ ตกตาง
ไปจากกรณีที่เรากําหนด CSS ใหกับเอกสาร HTML โดยตรง ซึ่งการนํา CSS มาใชรวมกับ JSX จะแบงเปน
2 ลักษณะคือ แบบ Inline Style และ External Style ดังรายละเอียดตอไปนี้
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การกําหนดสไตลแบบ Inline
การกําหนดสไตลแบบ Inline ก็คือการเขียนโคด CSS ไวที่แท็ก HTML โดยตรง ซึ่งในกรณีที่เราเขียน
โคดในแบบ JSX ก็มีหลักการที่แตกตางจากแบบปกติดังนี้

Ç กําหนดสไตลในแบบออบเจ็กตของ JavaScript โดยชื1อพร็อปเพอรตี้ตองเขียนในแบบ camelCase
หามมีขีดคั่นระหวางคําตามหลักการของ JavaScript และคาของพร็อปเพอรตี้ตองกําหนดไวใน
เครื1องหมายคําพูด

Ç นําออบเจ็กตของสไตลมากําหนดใหกับแท็กดวยแอตทริบิวต style ตามปกติ แตตองเขียนคาของมัน
ไวในวงเล็บ { } เชน
const divStyle = {
color: 'red',
backgroundColor: 'powderblue',
fontSize: 'larger',
}

//สรางสไตลในแบบออบเจ็กต
//แบบ CSS คือ background-color
//แบบ CSS คือ font-size

return <div style={divStyle}>Hello React</div>

Ç เราสามารถกําหนดไสตลยอย ๆ ใหแกแท็กเดียวกันในแบบของอารเรย เชน
const redText = { color: 'red' }
const darkBg = { backgroundColor: 'black' }
...
return <div style={[redText, darkBg]}>Hello React</div>

Ç หรืออีกวิธีคือ กําหนดไสตลในแบบออบเจ็กตใหกับแท็กโดยตรง ดังโคดถัดไป (วงเล็บ { } อันขางใน
ใชกําหนดออบเจ็กต สวนอันขางนอกใชสําหรับกําหนดสไตลในแบบ JSX)
<div style={{color:'red', backgroundColor:'powderblue'}}>
Hello React
</div>
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แนวทางการเขียนโคดโดยรวมที่ไฟล App.js จะมีลักษณะดังนี้
react/app1-1/src/App.js
function App() {
const divStyle = {
color: 'red',
backgroundColor: 'powderblue',
fontSize: 'larger',
padding: '3px',
}
return <div style={divStyle}>Hello React</div>
}

การกําหนดสไตลแบบ External
การกําหนดสไตลแบบ External เปนการแยกสวนของ CSS ไปสรางเปนไฟลไวตางหาก และในกรณี
ของ React จะนําสไตลเขามาใชงานในเพจหรือไฟลที่ตองการ โดยใชคําสั่ง import ในแบบเดียวกับโมดูล ซึ่ง
หลักการที่สําคัญมีดังนี้

Ç สรางไฟลใหมเพิม่ เขามาในแอป โดยใหมสี ว นขยายเปน .css แลวภายในไฟลดงั กลาว จะตองมีเฉพาะ
โคด CSS เทานั้น หามมีแท็ก <style> รวมอยูดวย

Ç ไฟลหรือเพจทีจ่ ะนําสไตลไปใชงาน ใหนาํ เขาดวยคําสัง่ import './ชื1อไฟล CSS' เชน สมมติวา ตองการ
นําเขาไฟลที่ชื1อ global.css ก็กําหนดโคดเปน import './global.css'

Ç สไตลที่นําเขามาจะมีผลกับแท็ก HTML ที่ตรงกับ Selector ซึ่งระบุไวในไฟล CSS แมจะเขียนใน
แบบ JSX ก็ตาม
react/app1-1/src/style.css
h2 {
}

font-size: 20px;
color: blue;

.title {
font-size: 16px;
color: green;
text-decoration: underline;
}
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react/app1-1/src/App.js
import React from 'react'
import './style.css'
function App() {
return (
<>
<h2>DeveloperThai.com</h2>
<div className="title">React & React Native</div>
</>
)
}
export default App

การใชเมธอด Array.map() รวมกับ JSX
หากเราตองการเขาถึงเพื1อดําเนินการกับสมาชิกทัง้ หมดในอารเรย ซึง่ ตามปกติกม็ ลี ปู for แบบตาง ๆ รวม
ถึงเมธอด forEach() ของอารเรยใหใชงานอยูแลว แตเนื1องจากลูป for รวมถึงเมธอด forEach() ไมคืนคากลับ
มา จึงไมสะดวกตอการใชงานรวมกับ React JSX อยางไรก็ตาม อารเรยใน JavaScript ยังมีเมธอด map() ที่
ทํางานคลายกับ forEach() ดังรูปแบบตอไปนี้
map(function(item) { หรือ
...
return ...
})

map(function(item, index) { ...})

หรืออาจเขียนในแบบ Arrow Function เปน
map((item) => { หรือ map(item => { ... }) หรือ map((item, index) => { ... })
...
return ...
})

Ç item คือคาของสมาชิกในการวนลูปแตละรอบ
Ç index อาจระบุเมื1อเราตองการอางถึงลําดับของสมาชิก
Ç ภายในบล็อกของ map() ตองมีคําสั่ง return เพื1อสงคาในแตละรอบกลับออกไป ยกเวนกรณีที่ใช
Arrow Function หากมีเพียงคําสั่งเดียว อาจไมระบุ return ก็ได
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จะเห็นไดวา map() จะคลายกับ forEach() แตขอแตกตางที่สําคัญคือ เมธอด map() จะคืนคาผลลัพธ
ในแตละรอบของการวนลูปกลับคืนมา โดยลักษณะปกติของ map() ใน JavaScript นั้น จะคืนคากลับมาเปน
อารเรยของผลลัพธที่ได ดังโคดตอไปนี้
let colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow']
let list = colors.map(c => `<li>${c}</li>`)
//list = ['<li>red</li>', '<li>green</li>', ...]

แตเมื1อนํามาใชกับ JSX อารเรยจะถูกแปลงเปนสตริงเดียวกันหรือนําสมาชิกแตละตัวมาเชื1อมตอกัน
นั่นเอง ตามหลักการของ JSX ที่ไดกลาวไวแลว ซึ่งถือวาเปนประโยชนอยางมาก เพราะเราไมตองเสียเวลาอาน
คาสมาชิกมาเชื1อมตอกันทีละตัว ดังแนวทางในโคดตอไปนี้
react/app1-1/src/App.js
import React from 'react'
function App() {
let colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow']
let list = colors.map(c => <li>{c}</li>)
//แทรกคาแบบ JSX
//list = <li>red</li><li>green</li>...
return <ul>{list}</ul>

}

//หรือเรียกเมธอด map() ใน JSX โดยตรง
/*
return (
<ul>
{colors.map(c => <li>{c}</li>)}
</ul>
)
*/

ในบทตอ ๆ ไปเรา เราจะไดใชงานเมธอด map() อยูบ อ ย ๆ ซึง่ ในบทนี้ เพียงแคแนะนําหลักการในเบือ้ งตน
ใหทราบลวงหนาเอาไวกอนเทานั้น

การแสดงรูปภาพใน React App
รูปภาพ คือองคประกอบทีส่ าํ คัญอยางหนึง่ ซึง่ เราจําเปนตองนํามาแสดงผลในเว็บเพจอยูบ อ ย ๆ และสําหรับ
ใน React นั้น ก็มีวิธีการจัดเก็บและอางถึงตําแหนงรูปภาพภายในแอป ดังนี้
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Ç ตามหลักการแลว เราควรจัดเก็บรูปภาพในโฟลเดอร public หรืออาจสรางโฟลเดอรยอย ๆ ซอนไว
ใน public เพื1อแยกเก็บรูปภาพใหเปนสัดสวนจากไฟลอื1น ๆ ก็ได เชน public/images เปนตน

Ç กรณีที่เราจัดเก็บภาพไวในโฟลเดอร public หากตองการอางถึงภาพในโคด JSX ก็อาจเลือกใชวิธีใด
วิธีหนึ่งดังนี้ (สมมติวาตองแสดงภาพที่ชื1อ logo192.png ซึ่งอยูใน public)
react/app1-1/src/App.js
function App() {
//เลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง
//return <img src="./logo192.png" alt=""/>
//return <img src={"./logo192.png"} alt=""/>
//return <img src={(process.env.PUBLIC_URL + "/logo192.png")} alt=""/>

}

//ถาจัดเก็บภาพในโฟลเดอรยอย ๆ ซอนอยูใน public ก็ใหระบุโฟลเดอรนั้นดวย เชน
//ถาเก็บภาพไวใน public/images ก็อางอิงตําแหนงเปน
//return <img src="./images/logo192.png" alt=""/>

Ç หรือถาเราจัดเก็บภาพในโฟลเดอร src การอางถึงตําแหนงภาพในโคด JSX ก็ทําดังนี้ (สมมติวา
ตองการแสดงภาพที่ชื1อ logo.svg ซึ่งอยูในโฟลเดอร src)
react/app1-1/src/App.js
import logo from './logo.svg'

//ภาพอยูที่ src/logo.svg

function App() {
return <img src={logo} width="10%" alt=""/>
}

สิ่งที่เราไดศึกษาในบทนี้ ทั้งวิธีการเขียนโคด HTML และ CSS ในรูปแบบ JSX รวมถึงลักษณะปลีกยอย
อื1น ๆ จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับใชในการพัฒนา Web Application ดวย React ที่จะกลาวถึงในบทตอ ๆ ไป

