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Ionic Framework 2 เป็ น Mobile Framework สมัยใหม่ทีช่วยให้ เราพัฒนา Mobile App ได้ อย่างรวดเร็ว และง่ายมากๆ แนวคิดคือ การ
พัฒนา Mobile App ให้ เหมือนกับพัฒนา Web App โดยทีนักพัฒนาแต่ละคนจะต้ องมีความรู้พนฐาน
ื
HTML, CSS และ JavaScript (JS
ES6) มาแล้ วถึงจะสามารถเรี ยนรู้ Ionic ได้ อย่างรวดเร็ว
Ionic Framework ในเวอร์ ชนั 2 นี ข้ อดีของผู้เริ มต้ นคือ ไม่จําเป็ นต้ องรู้ Ionic เวอร์ ชนั 1 มาก่อนก็สามารถเรี ยนรู้ได้ ทนั ที เพราะตัว Ionic 2
เอง ได้ ถกู เขียนโค้ ดขึนมาใหม่ทงหมดด้
ั
วย Angular 2 และ TypeScript เพราะฉะนันสิงทีเป็ นพืนฐานทีขาดไม่ได้ เลยหากผู้เรียนต้ องการ
สร้ าง Mobile App ทีซับซ้ อนมากขึน ก็ขอแนะนําว่าให้ ศกึ ษา Angular 2 ด้ วย มาลุยกันเลย!
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บทที 1 การติดตัง Node.js, npm and Visual Studio Code
ก่อนเขียน Ionic 2 เราต้ องติดตังซอฟต์แวร์ และเครื องมือกันก่อน ประกอบด้ วย Node.js, npm และ Visual Studio Code

การติดตัง Node.js และ mpm
การติดตัง Node.js สามารถดาวน์โหลดการติดตังได้ โดยตรงทีเว็บ https://nodejs.org/en/download/current/ เราสามารถติดตังได้ ทงั
Windows, Linux และ Mac ในหนังสือเล่มนีจะใช้ Node.js สําหรับ Windows เป็ นหลัก แต่ถ้าใครใช้ Mac หรื อ Linux ก็ใช้ ได้ ไม่มีปัญหา
เพราะคําสังต่างๆ นันเหมือนกัน
ในการเขียน Ionic Framework 2 แนะนําให้ ใช้ Node.js เวอร์ ชันล่ าสุด หากมี ปัญหาในการใช้งานสามารถถอยลงมา 1 เวอร์ ชนั ก็ได้
เช่นเดียวกัน
หลังจากดาวน์โหลดมาแล้ วให้ ติดตังตามขันตอน ดังนี
1. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตัง แล้ วกดปุ่ ม Next
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2. คลิกเลือก I accept the terms… แล้ วกดปุ่ ม Next

3. กดปุ่ ม Next
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4. กดปุ่ ม Next (แนะนําว่าไม่ต้องแก้ อะไร)

5.คลิกปุ่ ม Install เพือติดตัง Node.js
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การตรวจสอบเวอร์ ชัน Node.js และ npm
หลังจากติดตัง Node.js เรี ยบร้ อย ให้ ตรวจสอบเวอร์ ชนั ของ Node.js และ npm ด้ วย เพือตรวจสอบว่า เราได้ ติดตัง Node.js สมบูรณ์พร้ อม
ใช้ งานหรื อไม่ ให้ เปิ ด Node.js command prompt (จะค้ นหา หรื อคลิกที Start Menu ของ Windows ก็ได้ )

เมือเปิ ดขึนมาแล้ วให้ พมิ พ์คาํ สัง node -v แล้ วกด enter เพือตรวจสอบเวอร์ ชนั ของ Node.js และพิมพ์ npm -v แล้ วกด Enter เพือตรวจสอบ
เวอร์ ชนั ของ npm ดังรูป

Note: การเปิ ดใช้ งาน Node.js command prompt ทุกครัง แนะนําให้ คลิกขวา แล้ วเลือก Run as administrator ทุกครัง

รู้ จักกับ npm
npm เป็ นตัวจัดการ dependencies หรื อไลบรารี ต่างๆ ในโปรเจคของเรา ข้ อดีคือ เราไม่ต้องเข้ าเว็บเพือไปดาวน์โหลดไฟล์มาติดตังทีละตัว
เราสามารถใช้ npm จัดการการติดตัง หรื อลบ dependencies/ ต่างๆ ได้ อย่างสะดวก (ผ่านอินเทอร์ เน็ต)
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สรุ ปคําสัง npm พืนฐาน
• npm init

เริ มต้ นใช้ งาน และช่วยให้ เราสร้ าง และใส่รายละเอียดเกียวกับโปรเจคของเรา (package.json)

• npm install module_name

ติดตัง module

• npm install -g module_name

ติดตัง module ในระดับ global

• npm install module_name --save ติดตัง module และเพิมมันเข้ าไปในไฟล์ package.json (ข้ างใน dependencies)
• npm install module_name –save-dev

เหมือนกันกับข้ างบน ติดตัง module และเพิมมันเข้ าไปในไฟล์ package.json

(ข้ างใน dependencies) และบอกว่าจะนํามาช่วยในส่วนของการพัฒนา
• npm list

แสดงรายการ modules ทังหมดทีติดตังไปแล้ วในโปรเจคของเรา

• npm list -g

แสดงรายการ modules ระดับ global ทังหมดทีถูกติดตังบน OS ของเรา

• npm uninstall module_name

uninstall module ออกจากโปรเจคของเรา

• npm uninstall -g module_name uninstall module ระดับ global
• npm uninstall module_name --save

uninstall module ออกจากโปรเจคของเรา พร้ อมทังนําออกจาก attribute dependencies

ในไฟล์ package.json
• npm uninstall module_name --save-dev เหมือนกันกับด้ านบน uninstall module ออกจากโปรเจคของเรา พร้ อมทังนําออกจาก
attribute dependencies ในไฟล์ package.json
• npm update module_name

update เวอร์ ชนั module ให้ ใหม่ลา่ สุด

• npm update -g module_name

update เวอร์ ชนั module ให้ ใหม่ลา่ สุด ในระดับ global

• npm -v

แสดงเวอร์ ชนั ปั จจุบนั ของ npm
Note: เว็บไซต์หลักของ mpm https://www.npmjs.com/

การติดตัง Visual Studio Code
Visual Studio Code เป็ น Editor สมัยใหม่ โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ สามารถใช้ งานได้ ฟรี , Cross-platform และมีตวั จัดการ Extensions
หรื อส่วนเสริ มต่างๆ เพือช่วยให้ นกั พัฒนาเขียนโค้ ดได้ ง่ายขึน
Note: เว็บไซต์หลักของ VS Code https://code.visualstudio.com/
เนืองจากการติดตัง VS Code ค่อนข้ างง่ายเพียงแค่กดปุ่ ม next ก็เสร็ จเรี ยบร้ อยจึงไม่ขอกล่าวถึงในหนังสือเล่มนีแต่ถ้าหากสงสัยสามารถ
ถามมาได้
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การติดตัง Extensions ให้ กับ Visual Studio Code
สําหรับการเขียน Ionic มี Extensions ทีแนะนําให้ ติดตัง ดังนี
Angular v2 TypeScript Snippets ใช้ สาํ หรับช่วยสร้ างโค้ ด Angular ได้ ง่ายขึนเพียงแค่พิมพ์ด้วยคําสันๆ
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=johnpapa.Angular2
JavaScript (ES6) code snippets

ใช้ สาํ หรับช่วยสร้ างโค้ ด JavaScript (ES6)

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=xabikos.JavaScriptSnippets
vscode-icons

ใช้ สาํ หรับแสดงไอคอนไฟล์ตา่ งๆในโปรเจคให้ ดงู ่าย และสวยงาม

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=robertohuertasm.vscode-icons
VS Color Picker

ใช้ สาํ หรับเลือกสีให้ กบั CSS

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=lihui.vs-color-picker
Sass

ใช้ สาํ หรับช่วยเขียน Sass ให้ งา่ ยขึน

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=robinbentley.sass-indented
ขันตอนการติดตัง Extension ต่างๆ มีดงั นี
1. เปิ ด VS Code ขึนมา คลิกเลือกทีไอคอน Extensions
2. พิมพ์ชือ Extension ทีต้ องการ แล้ วคลิกปุ่ ม install

3. เมือกดปุ่ ม install เรี ยบร้ อย อาจต้ องคลิก reload เพือเปิ ด VS code อีกครัง จึงจะสามารถใช้ งานได้
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บทที 2 พืนฐาน Angular 2, TypeScript และ Sass สําหรั บ Ionic 2
พืนฐาน Angular 2
Angular 2 เป็ น JavaScript framework หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ น platform สําหรับสร้ าง applications ฝัง client เขียนด้ วย TypeScript ในการ
พัฒนา Ionic 2 นัน เราจะต้ องเขียนโค้ ดด้ วย Angular 2 (TypeScript) ดังนันจึงจําเป็ นอย่างมากทีเราต้ องเรี ยนรู้ Angular 2 ด้ วย

Angular 2 Modules
Module เป็ นแนวคิดในการเขียนโค้ ดชุดหนึงขึนมาเพือใช้ งานด้ วยจุดประสงค์บางอย่าง เราสามารถ import module เข้ ามาใช้ งานได้
ตลอดเวลา จะเป็ น Module ทีเราเขียนขึนมาเอง หรื อจะ import library modules ของ Angular 2 เข้ ามาใช้ ก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น
import {Component} from '@angular/core';
import {MyDetailsPage} from '../my-details/my-details';
@Component({
templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {
constructor(){ }
}
จากตัวอย่างโค้ ดเป็ นนําเข้ า (import) Angular Component function จาก module @angular/core และถ้ าเราต้ องการส่งออก (export)
ฟั งก์ชนั หรื อคลาส ก็สามารถเขียนคําสัง export ไว้ ด้านหน้ าได้ เลย
สรุ ปเรือง Modules
1. App ทีเขียนด้ วย Angular 2 ถูกประกอบขึนมาด้ วย Modules ต่างๆ ซึงทําหน้ าทีแตกต่างกัน
2. Modules จะ export บางอย่าง ได้ แก่ classes, function, values แต่ละ modules อาจมีการ import modules ต่างๆเข้ ามา
ใช้ งานได้
3. การเขียน Application ด้ วย Angular 2 ก็คือ การเขียนเพือเรียกใช้ Modules ต่างๆ นันเอง
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Note: หลักการ import และ export นี เป็ นหลักการของ JavaScript ES2015 หรื อ ES6

Angular 2 Decorators
Decorators เป็ นฟั งก์ชนั ทีเราสามารถเพิม meta data ต่างๆ ให้ กบั Class อาจเป็ นสมาชิกของคลาสหรื อ method ของคลาสก็ได้
Decorators จะขึนต้ นด้ วยเครื องหมาย @ เสมอ เช่น @Component, @Pipe เป็ นต้ น

Angular 2 Components
ใน Angular 2 นัน Component คือ ส่วนทีใช้ ในการควบคุมการแสดงผล หรื อเรี ยกว่าง่ายๆว่า ส่วน view ประกอบด้ วย Template, Class
(properties + methods) และ meta data ทีเกียวข้ องกับการแสดงผล และ logic ต่างๆ ทีใช้ ในหน้ าเพจ ส่วนประกอบ Components มีดงั นี

Note: ใน Ionic 2 หากเปรี ยบเทียบง่ายๆ 1 Component ก็คือ 1 หน้ า ของ Mobile App นันเอง

พืนฐาน TypeScript
TypeScript เป็ นส่วนขยาย และเป็ น superset ของภาษา JavaScript โดยเราสามารถเขียนระบุชนิดข้ อมูล หรื อ type ได้ สามารถเขียน
Classes, Interfaces หรื อ Generics ได้ (คล้ ายการเขียนภาษา c# หรื อ java) แน่นอน Ionic 2 ใช้ TypeScript ในการเขียนโค้ ดเป็ นหลัก
Note: หากอยากศึกษา TypeScript เพิมเติม แนะนําเว็บ https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/basic-types.html
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ชนิดข้ อมูลของ TypeScript และการประกาศตัวแปร
ชนิดข้ อมูลของ TypeScript คล้ ายกับ JavaScript ประกอบชนิดข้ อมูลทีใช้ บอ่ ย ดังนี
1. Boolean

เป็ นข้ อมูลชนิดเก็บค่า true หรื อ false

let isDone: boolean = false;
2. Number

เป็ นชนิดข้ อมูลเก็บค่าตัวเลข โดยปกติแล้ ว Number จะเป็ น floating point

let decimal: number = 6;
let hex: number = 0xf00d;
let binary: number = 0b1010;
let octal: number = 0o744;
3. String

เป็ นชนิดข้ อมูลเก็บข้ อความต่างๆ โดยจะอยูใ่ นเครื องหมาย quotes (") หรื อ single quotes (')

let color: string = "red";
let fullName: string = ‘Bob Bobbington’;
let age: number = 37;
let sentence: string = `Hello, my name is ${ fullName }.
I'll be ${age + 1} years old next month.`
เราสามารถใช้ Template strings ได้ โดยใช้ เครื องหมาย backtick (`) ครอบ string ทีต้ องการ หากต้ องการแสดงตัวแปรให้ ใช้ ${ }
4. Array

เป็ นชนิดข้ อมูลแบบชุดสามารถเก็บค่าได้ หลายค่าภายในตัวแปรเดียว

let list: number[] = [1, 2, 3];
let list: Array<number>;
let items: Array<{}>;
5. Any

เป็ นชนิดข้ อมูลทีประกาศไว้ หากยังไม่ร้ ูวา่ จะเก็บค่าชนิดข้ อมูลเป็ นอะไร หรื อจะเรี ยกว่าการเก็บข้ อมูลแบบ

dynamic ก็ได้
let notSure: any = 4;
let notSure: any = null;

พืนฐาน Sass (Syntactically Awesome StyleSheets)
Sass เป็ น stylesheet language (จะถูก complies เป็ น CSS อีกที) ใช้ สาํ หรับตกแต่งหน้ าเพจให้ สวยงาม โดยมีความสามารถ เช่น
variables, nesting และ mixins เป็ นต้ น ใน Ionic 2 เราสามารถเขียน Sass หรื อจะเขียน CSS ปกติก็ได้ เช่นเดียวกัน
Note: หากต้ องการศึกษาข้ อมูลเพิมเติมดูได้ ทีเว็บ http://sass-lang.com/
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บทที 3 การติดตัง Ionic 2
การติดตัง Ionic Framework 2
การติดตัง Ionic Framework 2 มีขนตอน
ั
ดังนี
1. เปิ ด Node.js command prompt แล้ วพิมพ์คําสัง cd C:\ แล้ วกด Enter (จะสร้ างโปรเจคใหม่ที Drive C สามารถเปลียนได้ ตาม
ความต้ องการ สําหรับคนทีใช้ Mac สามารถเลือกโฟลเดอร์ ทีต้ องการติดตังได้ เลย)

Note: ก่อนเปิ ด Node.js command prompt อย่ าลืม Run as administrator
2. ติดตัง Ionic 2 พิมพ์คาํ สัง npm install -g ionic แล้ วกด Enter รอจนเสร็ จเรียบร้ อย
Note: หากใช้ MAC หรื อ Linux ให้ ใช้ คาํ สัง sudo npm install -g ionic
3. ติดตัง Cordova ให้ ใช้ คาํ สัง npm install -g cordova แล้ วกด Enter รอจนเสร็ จเรี ยบร้ อย
Note: หากใช้ MAC หรื อ Linux ให้ ใช้ คาํ สัง sudo npm install -g cordova
4. ติดตัง Android Studio และ Android SDK ดาวน์โหลดที https://developer.android.com/studio/index.html
Note: สําหรับคนทีใช้ MAC หากต้ องการ build ios อย่าลืมติดตัง XCode ด้ วย
Note: แนะนําให้ ดวู ิดีโอการติดตัง Ionic 2 แบบละเอียดเพือความเข้ าใจทีดีขนได้
ึ ที https://goo.gl/hAZXGT
จริ งๆ แล้ วข้ อ 4 สามารถติดตังทีหลังได้ เพราะเราสามารถทดสอบ App ผ่าน Browser เช่น Google Chrome ได้ หลังจากติดตัง Ionic 2
เรี ยบร้ อย ให้ ตรวจสอบเวอร์ ชนั ของ Ionic CLI (Command Line Interface) ด้ วยคําสัง ionic -v
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หากต้ องการดู Environments ต่างๆ ให้ ลองใช้ คําสัง ionic info แล้ วกด Enter

การสร้ างโปรเจคใหม่
การสร้ างโปรเจคใหม่เราสามารถใช้ Ionic CLI พิมพ์คาํ สังได้ เลย โดยมีรูปแบบคําสัง ดังนี
ionic start <ชือโปรเจค> <template> --v2
สําหรับการสร้ างโปรเจคใหม่นนเราสามารถใส่
ั
Templates หรื อไม่ก็ได้ templates เป็ นรูปแบบ App สําเร็ จรูปทําให้ ประหยัดเวลาในการ
พัฒนา ใน Ionic 2 นันมี Templates ให้ เลือก ดังนี
1. หากไม่ใส่ template จะเป็ น App ในรูปแบบของ tabs application ใช้ คําสัง
ionic start MyIonic2 --v2
2. Template แบบ blank ใช้ คําสัง
ionic start MyIonic2 blank --v2
3. Template แบบ sidemenu ใช้ คาํ สัง
ionic start MyIonic2 sidemenu --v2

19

ลงมือสร้ างโปรเจคใหม่
ในหนังสือเล่มนีเราจะใช้ Template sidemenu และตังชือโปรเจคว่า IonicEbook ให้ รันคําสังนี แล้วกด Enter (ชือโปรเจคสามารถตังชือตาม
ความต้ องการได้ เลย)
ionic start IonicEbook sidemenu --v2
Note: สําหรับคนทีใช้ Mac อย่าลืมใส่คําสัง sudo ไว้ ด้านหน้ าคําสังด้ วย และเมือติดตังเสร็ จแล้ วให้ ใช้ คาํ สัง chmod -R
775 โฟลเดอร์ โปรเจคด้ วยนะ (เรืองสิทธิเกียวกับไฟล์และโฟลเดอร์ ของ MAC)
หลังจากสร้ างโปรเจคเรี ยบร้ อย ให้ ใช้ คาํ สัง cd IonicEbook แล้ วกด Enter เพือเข้ าไปยังโฟลเดอร์ โปรเจคของเรา

คําเตือน: เนืองจากในหนังสือเล่มนีเราจะใช้ Ionic เวอร์ ชนั 2 ในการเรี ยนรู้ การใช้ คําสัง ionic start เพือสร้ าง
โปรเจคใหม่แบบด้ านบน อาจทําให้ เวอร์ ชนั ไม่ตรงกัน และเกิดข้ อผิดพลาดได้ แนะนําให้ ดาวน์โหลด
template ตามลิงก์นี https://codingthailand.com/ionic2sidemenu.zip จากนันให้ แตก zip ไฟล์ แล้ ว cd
เข้ าไปในโฟลเดอร์ โปรเจค แล้ วใช้ คําสัง npm install เพือติดตังแทนคําสังด้ านบน
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เพิม Platforms ทีเราต้ องการ Build
ต่อมาเราควรเพิม Platforms สําหรับ build app ถ้ า Android ใช้ คําสัง
ionic platform add android
ถ้ า iOS ใช้ คําสัง
ionic platform add ios
Note: การเพิม platform ถ้ าเป็ น android เราต้ องติดตัง Android Studio และต้ องติดตัง Android SDK ก่ อน
Note: หากต้ องการยกเลิกหรื อลบ platform ให้ ใช้ คําสัง ionic platform rm android หรื อ ionic platform rm ios
Note: สําหรับคนทีใช้ MAC ก่อนทีจะเพิม platform ให้ ตดิ ตัง iOS simulator ก่อนด้ วยคําสัง npm install -g ios-sim

การสังรั น Application ไปที Browser
การสังรัน Application ให้ ใช้ คาํ สัง ionic serve แล้ วกด Enter หลังจากรันคําสังจะมีการเปิ ด Web browser ขึนมา หากเราแก้ ไขโค้ ดแล้ ว
บันทึกไฟล์ Web browser จะ refresh อัตโนมัติ ในหนังสือเล่มนีเราจะใช้ Google Chrome เป็ นหลัก

หากต้ องการยกเลิกคําสังรัน Application ให้ กดปุ่ ม Ctrl + C
อีกคําสังในการรัน Application ทีไป Browser คือคําสัง ionic serve -l เป็ นคําสังสําหรับสังรัน ionic lab เราสามารถดู App พร้ อมกันทัง
สาม platform ได้ เลยทัง Android, iOS และ Windows
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การสังรั น Application ไปที เครื องทดสอบจริ ง (ต่ อ USB)
สําหรับ Android ใช้ คาํ สัง ionic run android --device
สําหรับ iOS ใช้ คําสัง ionic run ios --device
Note: การรันไปเครื องทดสอบจริง อย่าลืมต่อสาย USB และเปิ ด Developer Options ในเครื องด้ วย ถ้ าเป็ น Android ปกติเข้ าที
เมนู Setting->About phone->Build Number (กดต่อเนือง 7 ครัง)->ติกถูกที Stay awake->ติกถูกที USB Debugging

การสังรั น Application ไปที Emulator
สําหรับ Android ใช้ คาํ สัง ionic emulate android
สําหรับ iOS ใช้ คําสัง ionic emulate ios

การอัปเดต Ionic CLI ให้ เป็ นเวอร์ ชันล่ าสุด
ให้ ใช้ 3 คําสัง
npm uninstall -g ionic
npm cache clean
npm install -g ionic
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การเปิ ดโปรเจค และเพิมเข้ าใน Visual Studio Code
เปิ ด Visual Sudio Code คลิกทีเมนู File -> Open Folder… แล้ วเลือก โฟลเดอร์ โปรเจคของเราได้ เลย

หากมาถึงขันตอนนีแสดงว่าเราพร้ อมพัฒนา App เรี ยบร้ อย!
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บทที 4 แนะนํา Ionic Framework 2
ก่อนจะเข้ าสูก่ ารพัฒนา Mobile App ขอเกริ นนํา Ionic เล็กน้ อย และมาทําความรู้จกั กับโครงสร้ างโฟลเดอร์ ในโปรเจคกันก่อน
อย่างทีเกริ นไปแล้ ว Ionic เป็ นรูปแบบการพัฒนา Mobile App ทีเรี ยกว่า Hybrid App Development คือ นักพัฒนาสามารถใช้ ความรู้ด้าน
Web Application ได้ แก่ HTML5, CSS (Sass), JavaScript (JS ES6, Angular 2) มาพัฒนาเป็ น Mobile App ได้

โครงสร้ างไฟล์ และโฟลเดอร์ ต่างๆในโปรเจค
หลังจากติดตัง Ionic 2 เรี ยบร้ อยมาดูกนั ว่า โฟลเดอร์ สาํ คัญๆในโปรเจคของเรามีอะไรบ้ าง
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1. โฟลเดอร์ src เป็ นโฟลเดอร์ ทีเราใช้ งานบ่อยทีสุด ภายในโฟลเดอร์ src ประกอบด้ วย
 โฟลเดอร์ pages

มีหน้ าทีเก็บโฟลเดอร์ หน้ าเพจทังหมดใน app ของเรา เรียกว่า page component ในแต่ละเพจจะ

ประกอบด้ วยไฟล์นามสกุล .html, .scss (ไว้ ตกแต่งเพจ) และ .ts (ไว้ เขียน logic ต่างๆ) หน้ าเพจนีสามารถ gen code ได้ โดย
การใช้ Ionic CLI
 โฟลเดอร์ theme

จะเก็บไฟล์นามสกุล .scss (Sass) มีไว้ สาํ หรับแก้ ไข และตกแต่งสไตล์ (Theme) ทังหมดใน App

 โฟลเดอร์ app

เป็ นทีเก็บของ root component (app.component.ts) และเป็ นจุดเริ มการทํางานของ application

เรานันเอง
 โฟลเดอร์ assets
2. โฟลเดอร์ www

ใช้ สาํ หรับเก็บรูปภาพ ไอคอน และ ไฟล์ JSON สําหรับใช้ ใน App
เป็ นโฟลเดอร์ ในรูปแบบของ Web Application ซึงได้ ผา่ นการ build มาแล้ ว เราจะต้ องไม่แก้ ไขไฟล์

ต่างๆในโฟลเดอร์ นแต่
ี ก็สามารถแก้ ไขไฟล์ index.html ได้ (หากจําเป็ น) โฟลเดอร์ นเราสามารถ
ี
upload ขึน Server จริ ง และ
นําไปใช้ ในรูปแบบ Web Application ได้ ไม่ใช่แค่ทาํ Mobile App เท่านัน เราเขียนครังเดียวยังได้ Web App มาใช้ งานอีกด้ วย
3. ไฟล์ config.xml

เป็ นไฟล์ตงค่
ั าต่างๆ เพือบอกรายละเอียดให้ Cordova เพือ build app เราไปยัง Platforms ต่างๆ

เช่น ชือของ Mobile App, เวอร์ ชนั ของ Mobile App เป็ นต้ น
4. ไฟล์ package.json

เป็ นไฟล์ตงค่
ั าของ npm ใช้ สาํ หรับจัดการ และอัปเดตเวอร์ ชนั Ionic และ dependencies ต่างๆ

5. โฟลเดอร์ resources

มีไว้ เก็บ splash screens และ icons ต่างๆ ใน App ของเรา และใช้ ตอน build app การสร้ าง

resources นัน สามารถใช้ Ionic CLI ได้
6. โฟลเดอร์ hooks

เป็ นโฟลเดอร์ ทีเก็บไฟล์เกียวกับกระบวนการ build ต่างๆ โดยเราสามารถเพิม custom script ใน

กระบวนการ build นีได้ สําหรับมือใหม่ยงั ไม่แนะนําให้ แก้ ไขในส่วนนี
7. โฟลเดอร์ node_modules เป็ นโฟลเดอร์ ไว้ เก็บ libraries ต่างๆทีต้ องใช้ ในโปรเจคของเรารวมถึง Angular 2 กับ Ionic ด้ วย
8. โฟลเดอร์ platforms

เป็ นโฟลเดอร์ เก็บไฟล์และโปรเจคของ mobile platforms ต่างๆ เมือเราเพิม platform เข้ ามา

9. โฟลเดอร์ plugins

เป็ นโฟลเดอร์ สาํ หรับเก็บ third party plugins ต่างๆ (native) ของ Cordova

การใช้ IONIC CLI COMMANDS เพือสร้ างโค้ ดอัตโนมัติ
โดยส่วนใหญ่แล้ วเราจะไม่คอ่ ยได้ สร้ างไฟล์ตา่ งๆเองเพราะมี Ionic CLI ช่วยในการ gen โค้ ดต่างๆให้ (สะดวกมาก) ในหัวข้ อนีจะมาเรี ยนรู้
วิธีการใช้ Ionic CLI กัน รูปแบบคําสัง คือ
ionic <command> <option>
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รูปแบบคําสังจะขึนต้ นด้ วย ionic ตามด้ วยคําสังทีเราต้ องการ หากมี option ของคําสังนันก็สามารถใส่เข้ าไปได้ เช่น ionic serve -l
มีหลายคําสังทีเราใช้ กนั ไปบ้ างแล้ ว แต่ใช้ บอ่ ยมาก จะเป็ นคําสังทีเรี ยกว่า Generate command เราสามารถ gen code ต่างๆ แบบ
อัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เองทังหมด ได้ แก่ การสร้ าง page, component, directive, pipe, provider และ tabs รูปแบบคําสังมีดงั นี
ionic g [page|component|directive|pipe|provider|tabs]
ยกตัวอย่างเช่น หากต้ องการสร้ างหน้ าเพจใหม่กใ็ ห้ ใช้ คําสัง ionic g page product
Note: หากต้ องการดูคาํ สังเกียวกับ generate ทังหมดให้ พิมพ์ ionic g --list และเราสามารถใช้ generate แทน g ได้
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บทที 5 การสร้ าง Pages, Basic Navigation และ Passing Data
การสร้ าง Pages
การสร้ างหน้ าเพจขึนมาใหม่ เราจะใช้ Ionic CLI ด้ วยคําสัง ionic g page <ชือเพจ>

ทดลองสร้ างเพจชือว่ า About
การสร้ างเพจใหม่ มีขนตอน
ั
ดังนี
1. พิมพ์คําสัง ionic g page about แล้ วกด Enter

2. เสร็ จแล้ ว Ionic CLI จะ gen โค้ ดและสร้ างไฟล์ให้ เราอัตโนมัติ
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3. เปิ ดไฟล์ src\app\app.module.ts เพิมโค้ ด import { AboutPage } from '../pages/about/about'; เข้ าไปด้ านบน และกําหนดชือ
คลาสของเพจเข้ าไปในส่วนของ declarations และ entryComponents ดังรูป

4. เสร็ จเรี ยบร้ อยสําหรับการสร้ างเพจ อย่าลืมบันทึกไฟล์ด้วย
Note: ต่อไปหากมีการบอกให้ สร้ าง Page ก็ให้ ทําตามขันตอนด้ านบนนีได้ เลย เป็ นขันตอนทีเราต้ องทําเป็ นประจํา
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ทดลองสร้ างเมนู “เกียวกับเรา” เพือเปิ ดหน้ าเพจ About
หลังจากทดลองสร้ างเพจ About เรี ยบร้ อย มาลองสร้ างเมนู (sidebar) เพือเปิ ดหน้ าเพจ About ดู
1. เปิ ดไฟล์ src\app\app.component.ts เพิมโค้ ด import { AboutPage } from '../pages/about/about'; เข้ าไปด้ านบน จากนันเพิม
Object อีก 1 ชุด โดยให้ แก้ ไข title และเพิมหน้ า AboutPage เข้ าไปในส่วนของ component ดังรูป

Note: ในหนังสือเล่มนีเราจะไม่ได้ Page2 สามารถ comment โค้ ดหรื อลบโฟลเดอร์ ออกไปได้ เลย
2. ทดลองรันด้ วยคําสัง ionic serve แล้ วดูผลลัพธ์ที Browser

Note: การรันคําสัง ionic serve แนะนําให้ รันทิงไว้ เลยโดยให้ เปิ ด Node.js command prompt อีก 1 หน้ าต่าง หากมี
การเขียนโค้ ดแล้ วเกิด error บางครังต้ องสัง ionic serve ใหม่อีกครัง
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3. หากต้ องการให้ หน้ า About มีไอคอนเมนูด้วย ให้ แก้ ไขไฟล์และเพิมโค้ ด about.html ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>เกียวกับเรา</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<p>ยินดีต้อนรับทุกท่าน</p>
</ion-content>
บันทึกไฟล์ แล้ วดูผลลัพธ์อีกครัง

Note: ต่อไปหากมีการสร้ างเพจใหม่ และอยากเพิมเมนูให้ กลับมาทบทวนในหัวข้ อนี หรื อจะ copy โค้ ดไปใช้ เลยก็ได้
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พืนฐาน Navigation
เมือเราสร้ างเพจได้ แล้ ว ลําดับต่อไปจะต้ องทําความเข้ าใจเกียวกับ Navigation หลักการของ Navigation จะอยูใ่ นรูปแบบ Stack คือ ถ้ ามี
การนําเพจเข้ ามาแสดง จะเรียกว่า push และถ้ ามีการนําเพจออกไป จะเรี ยกว่า pop
Navigation Stack

หน้ าเพจ
@Component

Push

หน้ าเพจ

Pop
หน้ าเพจ
@Component

@Component

หน้ าเพจ

หน้ าเพจ
@Component

@Component

การทีเราจะทํา Navigation ได้ จะต้ อง import NavController เข้ ามาก่อน และต้ องประกาศไว้ ในส่วนของ constructor ในคลาสด้ วย โดย
ปกติหากเราสร้ างเพจด้ วย Ionic CLI (คําสัง ionic g page) จะมีการเพิมโค้ ดส่วนนีให้ อยูแ่ ล้ ว
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การ Push หน้ าเพจขึนมาแสดง
เพือการยกตัวอย่างให้ เห็นภาพมากขึน เราจะสร้ างปุ่ มทีเพจ about เมือคลิกปุ่ มแล้ วให้ เปิ ด (push) หน้ าเพจ contact
ขันตอน มีดงั นี
1. สร้ างเพจ contact ก่อนโดยใช้ คําสัง ionic g page contact แล้ วกด enter

2. เปิ ดไฟล์ src\app\app.module.ts เพิมโค้ ด import { ContactPage } from '../pages/contact/contact'; เข้ าไปด้ านบน และ
กําหนดชือคลาสของเพจเข้ าไปในส่วนของ declarations และ entryComponents
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3. เปิ ดไฟล์ src\pages\contact\contact.html แทรกโค้ ดเพือเพิมไอคอน และปุ่ ม menuToggle ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>ติดต่อเรา</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<p>codingthailand.com</p>
</ion-content>
4. เปิ ดไฟล์ src\pages\about\about.html เพือเพิมปุ่ ม, ไอคอน และเหตุการณ์ (event) คลิก พร้ อมตังชือฟั งก์ชนั ชือว่า
goToContact()
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>เกียวกับเรา</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<p>ยินดีต้อนรับทุกท่าน</p>
<br>
<button ion-button (click)="goToContact()" icon-left>
<ion-icon name="person"></ion-icon> เปิ ดหน้ าเพจติดต่ อเรา
</button>
</ion-content>
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5. เปิ ดไฟล์ src\pages\about\about.ts เพือ import เพจ contact เข้ ามา แล้ วเขียน method เพือเปิ ด (push) เพจ contact ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { ContactPage } from '../contact/contact';
@Component({
selector: 'page-about',
templateUrl: 'about.html'
})
export class AboutPage {
constructor(public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams) {}
goToContact() {
this.navCtrl.push(ContactPage);
}
}
อธิบายโค้ ด ส่วนของด้ านบนเราได้ Import คลาส ContactPage เข้ ามา จากนันสร้ าง method ชือว่า goToContact() เมือผู้ใช้
คลิกปุ่ มก็จะมาทํางานใน method นี เพือเปิ ดเพจ Contact ด้ วยคําสัง this.navCtrl.push(ContactPage);

Note: หากต้ องการ push หน้ าไหนก็ให้ import และใส่ชือคลาสให้ กบั argument ของ method push() นันเอง
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การ Pop หน้ าเพจ
หลังจากทีเราได้ เปิ ดหน้ าเพจ Contact แล้ วมาลอง pop ออกกัน จริ งๆแล้ วคําสังในการ pop ก็ใช้ งานคล้ ายกันกับ push ดังนี
this.nav.pop(); ตัวอย่าง
class ContactPage {
constructor(public navCtrl: NavController) { }
goBack() {
this.navCtrl.pop();

}
}
แต่มีอีกวิธีหากไม่ต้องการสร้ างฟังก์ชนั หรื อ method เพิม เราสามารถระบุ attribute หรื อ directive ชือว่ า navPop เข้ าไปทีปุ่ มได้ เลย (ไม่
ต้ องเขียนโค้ ดทีไฟล์ ts)
มาลองเขียนกันดู
1. เปิ ดไฟล์ src\pages\contact\contact.html แทรกโค้ ด ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>ติดต่อเรา</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<p>codingthailand.com</p>
<button ion-button color="light" round navPop>กลับ</button>
</ion-content>
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2. บันทึกไฟล์ แล้ วลองคลิกปุ่ ม “เปิ ดหน้ าเพจติดต่อเรา” ทีเพจ About จากนันคลิกปุ่ ม “กลับ” แค่นเราก็
ี pop เพจได้ เรี ยบร้ อย

การกําหนดเพจ ให้ เป็ น root page
จะสังเกตว่าเวลาทีเรา push หน้ าเพจไหนก็ตาม เพจนันจะมาทับอยูบ่ นเพจเดิมทีมีอยู่ และตัวมันเองสามารถ pop ได้ แต่ถ้าหากเราต้ องการ
เปิ ดเพจใดๆ แล้ วอยากให้ เป็ น root page (เพจหลัก) ให้ ใช้ คําสัง this.navCtrl.setRoot(ชือคลาสเพจ);
ให้ ทกุ คนลองแก้ ไขไฟล์ src\pages\about\about.ts ที method goToContact()แล้ วลองรันดูอกี ครัง
goToContact() {
//this.navCtrl.push(ContactPage);
this.navCtrl.setRoot(ContactPage);
}

การส่ งข้ อมูลระหว่ างเพจ (Passing Data between Pages)
หัวข้ อนีเป็ นหัวข้ อทีสําคัญมาก เพราะเราจะได้ ใช้ บอ่ ยๆในการพัฒนา Mobile App เช่นในการทําเพจในรูปแบบของ Master Detail
ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าเรามีหน้ าเพจสินค้ า หากคลิกทีชือสินค้ า เราสามารถส่งรหัสสินค้ าไปทีเพจรายละเอียดสินค้ าเพือดึงข้ อมูลจากฐานข้ อมูล
มาแสดง เป็ นต้ น
ในการส่งข้ อมูลนัน ทีเพจหลัก (Master) เราสามารถส่งข้ อมูลไปกับ method push() ได้ เลย (หรื อ method setRoot() ก็ได้ ) ในตัวอย่างนีเรา
จะส่งข้ อมูลจากเพจ About ไปยังเพจ Contact
1. เปิ ดไฟล์ src\pages\about\about.ts เราจะทดลองส่งข้ อมูล 2 ตัว ได้ แก่ companyName กับ companyWebsite โดยแก้ ไข
method goToContact() ดังนี
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goToContact() {
this.navCtrl.push(ContactPage,{
companyName: 'CodingThailand',
companyWebsite: 'https://codingthailand.com'
});
//this.navCtrl.setRoot(ContactPage);
}
2. เปิ ดไฟล์ src\pages\contact\contact.ts ซึงเราจะใช้ หน้ านีสําหรับรับข้ อมูลจากเพจ About ในการรับข้ อมูลทีถูกส่งมา เราจะต้ อง
import NavParams ก่อน และต้ องกําหนดที constructor ด้ วย (ปกติถ้าใช้ การ gen โค้ ดจะมี NavParams มาให้ เลย) ในการเรียก
ข้ อมูลทีรับมานันให้ ใช้ method ทีชือว่า get() และต้ องมีการประกาศตัวแปรในคลาสเพือรับค่าทีส่งมาด้ วย
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
@Component({
selector: 'page-contact',
templateUrl: 'contact.html'
})
export class ContactPage {
companyName:string;
companyWebsite:string;
constructor(public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams) {
this.companyName = this.navParams.get('companyName');
this.companyWebsite = this.navParams.get('companyWebsite');
}
}
เปิ ดไฟล์ src\pages\contact\contact.html และเพิมโค้ ดเพือนําตัวแปรในคลาส (ทีรับข้ อมูลมา) ไปแสดงผลทีหน้ าเพจ ดังนี
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<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>ติดต่อเรา</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<p>
codingthailand.com
<br>
ชือบริษัท: {{companyName}} <br>
เว็บไซต์ : {{companyWebsite}}
</p>
<button ion-button color="light" round navPop>
กลับ
</button>
</ion-content>
Note: เครื องหมายวงเล็บปี กกาคู่ {{companyName}} เป็ นหลักการของการผูกข้ อมูลระหว่างตัวแปรในคลาส และ template ของ
Angular 2 เรี ยกว่า Data Binding (interpolation) อ่านเพิมเติมได้ ที https://angular.io/docs/ts/latest/guide/template-syntax.html
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3. ทดสอบ App แล้ วลองคลิกปุ่ ม “เปิ ดหน้ าเพจติดต่อเรา” ในเพจ About ดู จะเห็นว่ามีการส่งข้ อมูลมายังเพจ Contact เรี ยบร้ อย
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บทที 6 Ionic 2 Components
Components คืออะไร
Components คือ ชุดของ User Interface (UI) สําเร็ จรูปทีเราสามารถนํามาใช้ ได้ ทนั ที เช่น Buttons, Cards, Alerts, Modals, Lists เป็ นต้ น
โดยใน Component แต่ละตัวจะมีข้อกําหนด ฟั งก์ชนั และการใช้ งานแตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียด และทดลองดูตวั อย่าง
Components ทังหมดได้ ที http://ionicframework.com/docs/v2/components/

การใช้ Components เบืองต้ น
เนืองจาก Component มีหลายตัว ในหนังสือเล่มนีจะยกตัวอย่างเฉพาะทีใช้ บอ่ ย แต่ถ้ารู้หลักการแล้ วสามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกตัว

Buttons
เป็ นปุ่ มกด สามารถใช้ งานได้ ง่ายมาก เพียงแค่คาํ สัง <button ion-button>Button</button> หากต้ องการปรับสีปมต่
ุ่ างๆก็เขียนโค้ ดได้ ดงั นี
<button ion-button color="light">Light</button>
<button ion-button>Default</button>
<button ion-button color="secondary">Secondary</button>
<button ion-button color="danger">Danger</button>
<button ion-button color="dark">Dark</button>
ดูรายละเอียดการใช้ งานทังหมดได้ ที http://ionicframework.com/docs/v2/components/#round-buttons

Icons
ใน Ionic 2 จะมีไอคอนสําเร็ จรูปต่างๆมาให้ เราใช้ เรี ยบร้ อย โดยมีการใช้ งาน ดังนี
<ion-icon name="heart"></ion-icon>
หากอยากเปลียนไอคอนแค่ระบุชือ (name) เข้ าไปได้ ตามต้ องการ ดูไอคอนทังหมดได้ ทีนี http://ionicframework.com/docs/v2/ionicons/
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Cards
Card มีไว้ สาํ หรับแสดงผลข้ อมูลในหน้ าเพจโดยแบ่งเป็ นส่วนๆ และสวยงาม มีวิธีการใช้ งานง่ายๆ ดังนี
<ion-card>
<ion-card-header>
Card Header
</ion-card-header>
<ion-card-content>
<!--เพิมเนือหาข้ อมูลทีนี! -->
</ion-card-content>
</ion-card>
ดูรายละเอียดการใช้ งาน Cards ทังหมดได้ ทีนี http://ionicframework.com/docs/v2/components/#cards

Grid
เราสามารถแบ่งหน้ าเพจในรูปแบบของคอลัมน์ได้ โดยสามารถระบุได้ วา่ แต่ละคอลัมน์จะให้ กว้ างกีเปอร์ เซ็นต์ หากใครเคยใช้ CSS
Framework เช่น Bootstrap จะมีแนวคิดการใช้ แบบเดียวกัน รายละเอียดการใช้ ดไู ด้ ที
http://ionicframework.com/docs/v2/components/#grid
มาลองสร้ างเมนูหน้ าแรกด้ วย Grid กัน
1. เปิ ดไฟล์ src\pages\page1\page1.html ให้ แก้ ไขโค้ ดหน้ าเพจ ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
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<ion-title>หน้ าหลัก</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<ion-grid>
<ion-row>
<ion-col width-50>
<button ion-button block large icon-left>
<ion-icon name="home"></ion-icon>
หน้ าหลัก
</button>
</ion-col>
<ion-col width-50>
<button ion-button block large icon-left>
<ion-icon name="aperture"></ion-icon>
เกียวกับ
</button>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-row>
<ion-col width-75>
<button ion-button block large icon-left>
<ion-icon name="person"></ion-icon>
ติดต่ อเรา
</button>
</ion-col>
<ion-col width-25>
<button ion-button block large icon-only>
<ion-icon name="settings"></ion-icon>
</button>
</ion-col>
</ion-row>
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<ion-row>
<ion-col>
<button ion-button block full large icon-left>
<ion-icon name="heart"></ion-icon>
สินค้ า
</button>
</ion-col>
</ion-row>
</ion-grid>
</ion-content>
2. บันทึกไฟล์ แล้ วรันดูอีกครัง

Components อืนๆ มักใช้ กบั ฟอร์ ม หรื อเกียวข้ องกับ Data ต่างๆ จะมีตวั อย่างใช้ งานแทรกในบทต่อๆไป
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บทที 7 การเรี ยกใช้ API ด้ วย Angular 2 Services
ในการพัฒนา Mobile App บ่อยครังทีต้ องเขียนติดต่อกับฐานข้ อมูล หรื อติดต่อกับระบบ Backend ต่างๆ อาจมีการเรี ยกดูข้อมูลเพือนํามา
แสดงผล การเพิมข้ อมูล การแก้ ไขข้ อมูล หรื อลบข้ อมูล สําหรับ Ionic 2 นันจะใช้ หลักการของ Angular 2 Services (HTTP) เพือช่วยติดต่อ
และจัดการกับข้ อมูลต่างๆ ในฝังของ Backend ให้ กบั เรา
Note: ดูรายละเอียดเชิงลึกของ Angular 2 Services ได้ ที https://angular.io/docs/ts/latest/guide/servercommunication.html

ขันตอนการใช้ Angular 2 Services หรื อ HTTP Services ใน Ionic 2
การใช้ HTTP Services นัน ใน Ionic 2 จะเรียกอีกอย่างหนึง provider เราสามารถใช้ Ionic CLI ช่วยสร้ างโค้ ดอัตโนมัติในส่วนนีได้ เลย ด้ วย
คําสัง ionic g provider <ชือ provider>
Note: การใช้ HTTP Services นอกจากจะจัดการข้ อมูลฝัง Backend แล้ วยังสามารถจัดการไฟล์ JSON ได้ ด้วย
ส่วนใหญ่แล้ วในฝัง Backend จะคืนค่าข้ อมูลมาให้ App ของเราในรูปแบบ JSON มาทดลองเขียนกันเลย!
มาทดลองดึงข้ อมูลจาก Server กัน ในหนังสือเล่มนีได้ เตรี ยมข้ อมูลฝัง Backend ให้ เป็ นตัวอย่างแล้ ว ซึงเขียนด้ วยภาษา PHP แบบง่ายๆ
โดยเราจะทดลองดึงข้ อมูลผ่าน URL นี https://codingthailand.com/api/get_courses.php
Note: การเขียนเพือดึงข้ อมูลสามารถใช้ ภาษาอะไรก็ได้ ตามทีเราถนัด ขอให้ return ข้ อมูลทีได้ ออกมาเป็ น JSON
ไฟล์ get_courses.php นีจะทําดึงข้ อมูลรายชือคอร์ สเรียนฟรี จากเว็บ codingthailand.com และคืนค่ามาในรูปแบบ JSON ตัวอย่างการ
เขียน php มีดงั นี
<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'mydb');
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mysqli_set_charset($link, 'utf8');
$sql = "SELECT * FROM courses";
$result = mysqli_query($link, $sql);
$coursesArray = array();
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
$coursesArray[] = $row;
}
echo json_encode($coursesArray);
?>
ทดลองรัน https://codingthailand.com/api/get_courses.php ที Browser จะได้ ผลลัพธ์ดงั นี

จากภาพ จะเห็นว่า เราได้ ข้อมูลจากฐานข้ อมูลมา โดยแต่ละแถวจะมีคอลัมน์ และค่าข้ อมูลแสดงออกมา ในฝังของ Ionic เวลาอ้ างถึง
คอลัมน์ในฐานข้ อมูลก็อย่าลืมเขียนและอ้ างชือให้ ตรงกันด้ วย
ในหัวข้ อนีเราจะดึงข้ อมูลมาแสดงในรูปแบบ Lists มีขนตอน
ั
ดังนี
1. สร้ างเพจใหม่ ด้ วยคําสัง ionic g page course (ให้ ทดลอง import CoursePage ในไฟล์ app.module.ts ด้ วยตัวเอง)
2. สร้ างเมนูด้านข้ าง (ให้ ทดลองเขียนเพิมเมนูด้วยตัวเอง ทีไฟล์ app.component.ts) ดังรูป
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3. สร้ าง model เพือรองรับข้ อมูลทีได้ จาก Backend โดยให้ คลิกขวาทีโฟลเดอร์ src เลือก New Folder จากนันพิมพ์ตงชื
ั อโฟลเดอร์
ใหม่วา่ models และสร้ างไฟล์ course.ts ด้ านใน ดังรูป

เปิ ดไฟล์ models/course.ts แล้ วพิมพ์โค้ ดเพือสร้ าง model โดยตังชือคลาสว่า Course และกําหนดตัวแปรใน constructor ให้ ตรง
กับข้ อมูล (JSON) ทีได้ รับมาจาก Backend ดังนี
export class Course {
constructor(
public id,
public c_title,
public c_detail,
public c_date,
public c_view,
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public c_color,
public c_pic
) {}
}

4. สร้ าง provider ใหม่ ด้ วยคําสัง ionic g provider courseService แล้ วกด Enter

Path ของ provider ทีสร้ าง จะอยูท่ ี src\providers\ชือไฟล์.ts
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5. เปิ ดไฟล์ src\providers\course-service.ts เขียนคําสัง ดังนี
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Response } from '@angular/http';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/observable/throw';
import { Course } from '../models/course'; //import model เข้ ามาใช้ งาน
@Injectable()
export class CourseService {
constructor(public http: Http) { }
//ดึงข้ อมูลจาก Backend ด้ วย method get() ตาม URL ทีระบุไว้
getCourse():Observable<Course[]> {
return this.http.get('https://codingthailand.com/api/get_courses.php')
.map((res:Response) => <Course[]> res.json())
.catch(this.handleError);
}
//method handleError เป็ น method สําหรับดักจับข้ อผิดพลาดทีส่งมาจาก Backend
// error.json().errorMessage คําสัง .errorMessage เป็ น name ของ json ในส่วนของ Backend ขึนกับว่าตังอะไรไว้
//หากไม่มี error ส่งมาจาก Backend จะใช้ ข้อความ 'เกิดข้ อผิดพลาดจาก Server' แทน
private handleError(error:any) {
return Observable.throw(error.json().errorMessage || 'เกิดข้ อผิดพลาดจาก Server');
}
}
Note: คําสัง map จะต้ องเขียนติดกันกับ get() ก่อนค่อย enter ลงมา เหมือนกัน คําสัง catch ต้ องติดกับ map ด้ วย
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6. เมือสร้ าง provider หรื อ Service เรี ยบร้ อยแล้ ว ขันตอนต่อมาทีลืมไม่ได้ เลยคือ ต้ อง import เข้ ามาใช้ งานใน App ของเรา โดยให้
เปิ ดไฟล์ src\app\app.module.ts เพือ import และ กําหนดในส่วนของ providers ดังรูป (เสร็ จแล้ วอย่าลืมบันทึกไฟล์)

7. หากต้ องการเรี ยกใช้ งาน provider ทีสร้ างขึน จะต้ องมีการ import provider นัน เข้ ามาใช้ งาน และต้ องประกาศ (inject) ที
constructor ของเพจนันๆ ด้ วย จากนันต้ อง import model ทีสร้ างขึนเข้ ามาด้ วยเช่นกัน ในตัวอย่างนีเราจะดึงข้ อมูลจาก
Backend มาแสดงผลในเพจ course ให้ เปิ ดไฟล์ src\pages\course\course.ts เพือเรี ยกใช้ provider เข้ ามาใช้ งาน เพิมคําสัง
ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { CourseService } from '../../providers/course-service'; //import service เข้ ามาใช้ งาน
import { Course } from '../../models/course'; //import model เข้ ามาใช้ งาน
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription'; //import Subscription เพือ unsubscribe() ข้ อมูลจาก Server
@Component({
selector: 'page-course',
templateUrl: 'course.html'
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})
export class CoursePage {
courses: Course[];
sub:Subscription;
errorMessage:string;
constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private coursesService:CourseService
) {}
//subscribe ข้ อมูลทีได้ รับจาก service (CourseService) และส่งค่าให้ กบั ตัวแปร courses (courses (res) => this.courses =
res)
//เก็บข้ อความ error แล้ วส่งค่าให้ ตวั แปร errorMessage ของคลาสนี (error) => this.errorMessage = <any> error
private getCourses() {
this.sub = this.coursesService.getCourse().subscribe(
(res) => this.courses = res,
(error) => this.errorMessage = <any> error
);
}
ionViewWillEnter() {
this.getCourses(); //เรี ยกใช้ method getCourses()
}
ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe(); // unsubscribe ข้ อมูลทีมาจาก server
}
}
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8. เปิ ดไฟล์ src\pages\course\course.html เพือแสดงผลข้ อมูลโดยใช้ Lists Component
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>คอร์ สเรี ยนฟรี </ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<ion-list>
<button ion-item *ngFor="let c of courses">
<h3>{{ c.c_title }}</h3>
<p>{{ c.c_detail }}</p>
<ion-badge item-right color="danger">{{ c.c_view }}</ion-badge>
</button>
</ion-list>
</ion-content>
ภาพแสดงการผูกข้ อมูล และการวนลูปเพือแสดงผลข้ อมูล
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9. เพียงเท่านีเราก็สามารถดึงข้ อมูลจาก Backend และแสดงผลได้ เรี ยบร้ อย 

ตอนนีเรามีความรู้ และสามารถดึงข้ อมูลจาก Backend กันได้ เรี ยบร้ อย เพือทบทวนเราจะมาทํา Workshop กันต่อ โดยจะประยุกต์เพิมอีก
โดยใช้ Ionic Component อืนๆ ด้ วย เช่น Cards, Loading และจะลองแสดงภาพจาก API ด้ วย
ใน Workshop นีเราจะดึงข้ อมูลข่าวจากเว็บ https://newsapi.org/ ซึงเค้ ามี API ให้ เราใช้ ด้วย แนะนําให้ สมัครสมาชิกก่อน หากไม่อยาก
สมัครสมาชิก จะลองใช้ apiKey เดียวกันกับในหนังสือเล่มนีก็ได้ ตาม URL นี
https://newsapi.org/v1/articles?source=techcrunch&apiKey=ab0d4aca4cea481e8157d31c68eb2b23

มาลุยกันเลย!
Note: จาก URL เราสามารถระบุชือสํานักข่าวต่างๆ ได้ ที source ดูรายชือสํานักข่าวได้ ทีนี https://newsapi.org/sources
1. ให้ สร้ างเพจใหม่ชือว่า news ด้ วยคําสัง ionic g page news แล้ วกด enter
2. ให้ ทดลอง import NewsPage ในไฟล์ app.module.ts ด้ วยตัวเอง
3. สร้ างเมนูด้านข้ าง (ให้ ทดลองเขียนเพิมเมนูด้านข้ างด้ วยตัวเอง ทีไฟล์ app.component.ts) ดังรูป
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4. สร้ าง model เพือรองรับข้ อมูลข่าวทีได้ จาก Backend โดยให้ สร้ างไฟล์ใหม่ชือว่า news.ts ในโฟลเดอร์ src\models ดังรูป

เปิ ดไฟล์ src\models\news.ts แล้ วพิมพ์โค้ ดเพือสร้ าง model ดังนี
export class News {
constructor(
public author,
public title,
public description,
public url,
public urlToImage,
public publishedAt
){}
}
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หากเราดูในคูม่ ือของเว็บ ตัว API จะ return JSON ออกมา แต่เราต้ องการเฉพาะข้ อมูลข่าวในส่ วนของ articles เท่ านัน ดังรูป
สังเกตว่าตอนสร้ าง model ก็จะต้ องตังชือต่างๆ ให้ ตรงกัน

5. สร้ าง provider ใหม่ ด้ วยคําสัง ionic g provider newsService แล้ วกด enter

6. เปิ ดไฟล์ src\providers\news-service.ts เพือเพิมโค้ ดสําหรับดึงข้ อมูลข่าวจาก Backend ดังนี
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Response } from '@angular/http';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/observable/throw';
import { News } from '../models/news'; //import model News เข้ ามาใช้ งาน
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@Injectable()
export class NewsService {
constructor(public http: Http) {}
//ดึงข้ อมูลจาก Backend โดยระบุเลือกข้ อมูลเฉพาะส่ วนของ articles เท่ านัน <News[]> res.json().articles
getNews():Observable<News[]> {
return
this.http.get('https://newsapi.org/v1/articles?source=techcrunch&apiKey=ab0d4aca4cea481e8157d31c68eb2b23')
.map((res:Response) => <News[]> res.json().articles)
.catch(this.handleError);
}
private handleError(error:any) {
return Observable.throw(error.json().errorMessage || 'เกิดข้ อผิดพลาดจาก Server');
}
}
7. เมือสร้ าง provider หรื อ Service เรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ อง import เข้ ามาใช้ งานใน App ของเรา โดยให้ เปิ ดไฟล์
src\app\app.module.ts เพือ import และ กําหนดในส่วนของ providers ดังรูป (เสร็ จแล้ วอย่าลืมบันทึกไฟล์)
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8. เรี ยกใช้ provider ให้ เปิ ดไฟล์ src\pages\news\news.ts เขียนคําสัง ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { NewsService } from '../../providers/news-service'; //import NewsService เข้ ามาใช้ งาน
import { News } from '../../models/news'; //import model News เข้ ามาใช้ งาน
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription';
@Component({
selector: 'page-news',
templateUrl: 'news.html'
})
export class NewsPage {
news: Array<News>; // เป็ นประกาศตัวแปรแบบ generic (TypeScript) มีคา่ เท่ากับ News[]
sub: Subscription;
errorMessage:string;
constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private newsService:NewsService
) {}
ionViewWillEnter() {
this.getNews();
}
ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe();
}
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private getNews() {
this.sub = this.newsService.getNews().subscribe(
(res) => this.news = res,
(error) => this.errorMessage = <any> error
);
}
}
9. เปิ ดไฟล์ src\pages\news\news.html เพือแสดงผลข้ อมูลโดยใช้ Cards Component
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>ข่าวสาร</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<ion-card *ngFor="let item of news">
<img [src]="item.urlToImage"/>
<ion-card-content>
<ion-card-title>
{{ item.title }}
</ion-card-title>
<p>
{{ item.description }}
</p>
</ion-card-content>
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<ion-row no-padding>
<ion-col>
<button ion-button clear small color="danger" icon-left>
<ion-icon name='person'></ion-icon>
{{ item.author }}
</button>
</ion-col>
<ion-col text-right>
<button ion-button clear small color="danger" icon-left>
<ion-icon name='calendar'></ion-icon>
{{ item.publishedAt | date:'dd/MM/y' }}
</button>
</ion-col>
</ion-row>
</ion-card>
</ion-content>
อธิบายโค้ ด: เราใช้ *ngFor เพือวนลูปตัวแปร news ซึงเป็ น array ทีเก็บข้ อมูลข่าวทังหมดซึงเราได้ ประกาศในคลาส ในหัวข้ อนี
เราได้ เรียนรู้การผูกข้ อมูล URL ของรูปภาพด้ วย คือ คําสัง <img [src]="item.urlToImage"/>
10. ต่อไปเราจะทําสถานะรอโหลดข้ อมูล โดยใช้ Loading Component เปิ ดไฟล์ src\pages\news\news.ts เพิมคําสังดังนี (ดูโค้ ดที
เป็ นตัวหนา)
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams, LoadingController } from 'ionic-angular';
import { NewsService } from '../../providers/news-service'; //import NewsService เข้ ามาใช้ งาน
import { News } from '../../models/news'; //import model News เข้ ามาใช้ งาน
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription';
@Component({
selector: 'page-news',
templateUrl: 'news.html'
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})
export class NewsPage {
news: Array<News>;
sub: Subscription;
errorMessage:string;
constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private newsService:NewsService,
private loadingCtrl:LoadingController
) {}
ionViewWillEnter() {
this.getNews();
}
ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe();
}
private getNews() {
let loading = this.loadingCtrl.create({
content: 'กําลังโหลดข้ อมูล...',
//spinner: 'dots'
});
loading.present(); //เริ มแสดง Loading
this.sub = this.newsService.getNews().subscribe(
(res) => this.news = res,
(error) => {
this.errorMessage = <any> error,
loading.dismiss() //ให้ Loading หายไปกรณีเกิด error
},
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() => loading.dismiss() //ให้ Loading หายไปกรณีเกิดการทํางานเสร็ จสมบูรณ์
);
}
}
Note: ดูคมู่ ือการใช้ งาน Loading เพิมเติม ได้ ที http://ionicframework.com/docs/v2/components/#loading
11. เพียงเท่านีเราก็สามารถดึงข้ อมูลจาก Backend พร้ อมทังแสดงสถานะระหว่างรอโหลดข้ อมูลเรียบร้ อย 
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การสร้ าง Pages ในรูปแบบ Master Detail
ในหัวข้ อทีแล้ วเราสร้ างได้ เพจ ชือว่า course ซึงโหลดข้ อมูลแสดงรายการคอร์ สเรี ยนฟรี จากเว็บ coidngthailand.com เรี ยบร้ อยแล้ ว ใน
หัวข้ อนีเราจะมาทดลองสร้ างเพจในรู ปแบบของ Master Detail กัน โดยจะให้ เพจ course เป็ น Master ทีแสดงคอร์ สเรี ยนทังหมด และจะ
สร้ างเพจใหม่ชือว่า course-detail สําหรับแสดงรายละเอียดคอร์ สนันๆ เมือผู้ใช้ คลิกเลือกรายการคอร์ สใน Lists Component
สําหรับเพจ course-detail นีเราจะใช้ Backend ตาม URL https://codingthailand.com/api/get_course_detail.php?course_id=1

ตัวเลขด้ านหลังสุดของ URL คือ ตัวเลขรหัสคอร์ สทีจะต้ องรับจากมาจากเพจ courses จะทดลองเปลียนตัวเลขก็ได้ เช่น เปลียนจาก 1 เป็ น
2 เป็ นต้ น มาลุยกันเลย!
1. ให้ สร้ างเพจใหม่ชือว่า course-detail ด้ วยคําสัง ionic g page course-detail แล้ วกด enter (อย่าลืม ทุกครังทีสร้ างเพจแล้ วต้ อง
import เพจทีไฟล์ src\app\app.module.ts ด้ วย)
2. ก่อนจะไปทีเพจ course-detail เราจะเขียนในส่วนของเพจ Master ก่อน นันคือเพจ course ให้ เปิ ดไฟล์
src\pages\course\course.html เพือเขียนโค้ ดเหตุการณ์คลิก (click) ให้ กบั ปุ่ ม เมือผู้ใช้ คลิกรายการก็ให้ เรี ยกฟังก์ชนั ทีชือว่า
itemTapped พร้ อมทังส่งตัวแปร c ไปด้ วย ดังนี (click)="itemSelected(c)"
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>คอร์ สเรี ยนฟรี </ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
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<ion-content padding>
<ion-list>
<button ion-item *ngFor="let c of courses" (click)="itemSelected(c)">
<h3>{{ c.c_title }}</h3>
<p>{{ c.c_detail }}</p>
<ion-badge item-right color="danger">{{ c.c_view }}</ion-badge>
</button>
</ion-list>
</ion-content>
3. เปิ ดไฟล์ src\pages\course\course.ts เขียน method itemSelected พร้ อมทังส่งค่าตัวแปร c ไปยังหน้ า course-detail การส่งตัว
แปร c นันจะใช้ หลักการการส่งข้ อมูลระหว่างเพจนันเอง
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { CourseService } from '../../providers/course-service'; //import service เข้ ามาใช้ งาน
import { Course } from '../../models/course'; //import model เข้ ามาใช้ งาน
import { CourseDetailPage } from '../course-detail/course-detail';//import CourseDetailPage
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription'; //import Subscription เพือ unsubscribe() ข้ อมูลจาก Server
@Component({
selector: 'page-course',
templateUrl: 'course.html'
})
export class CoursePage {
courses: Course[];
sub:Subscription;
errorMessage:string;
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constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private coursesService:CourseService
) {}
private getCourses() {
this.sub = this.coursesService.getCourse().subscribe(
(res) => this.courses = res,
(error) => this.errorMessage = <any> error
);
}
ionViewWillEnter() {
this.getCourses();
}
ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe();
}
private itemSelected(c):void {
this.navCtrl.push(CourseDetailPage,{
id : c.id, //ส่ งรหัสคอร์ สทีเลือกพร้ อมกําหนดให้ กับ id แล้ วส่ งไปให้ หน้ า course-detail
c_detail : c.c_detail //ส่ งรายการรายละเอียดคอร์ สไปพร้ อมกําหนดให้ กับ titleให้ หน้ า course-detail
});
}
}
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12. สร้ าง model เพือรองรับข้ อมูลรายละเอียดคอร์ สทีได้ จาก Backend โดยให้ สร้ างไฟล์ใหม่ชือว่า item.ts ในโฟลเดอร์ src\models
ดังรูป

เปิ ดไฟล์ src\models\item.ts แล้ วพิมพ์โค้ ดเพือสร้ าง model ดังนี
export class Item {
constructor(private fields: any) {
// Quick and dirty extend/assign fields to this model
for(let f in fields) {
this[f] = fields[f];
}
}
}
Note: จะเห็นว่า model item นีจะเป็ น model แบบ dynamic ไม่ได้ กําหนดตัวแปรให้ กบั constructor ตายตัว การเขียนแบบนี
เหมาะสําหรับการแสดงผลข้ อมูลอย่างเดียว และใช้ งานได้ เร็ว เราสามารถเอา model นี ไปใช้ ได้ กบั ทุกๆ provider ทีสร้ างขึนมา
4. เปิ ดไฟล์ src\providers\course-service.ts เพือเพิม method getCourseDetail สําหรับการดึงข้ อมูลรายละเอียดแต่ละคอร์ ส เพิม
โค้ ด ดังนี
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Response } from '@angular/http';
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import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/observable/throw';
import { Course } from '../models/course';
import { Item } from '../models/item'; //import item model เข้ ามาใช้ งาน
@Injectable()
export class CourseService {
constructor(public http: Http) { }
getCourse():Observable<Course[]> {
return this.http.get('https://codingthailand.com/api/get_courses.php')
.map((res:Response) => <Course[]> res.json())
.catch(this.handleError);
}
//ดึงข้ อมูลรายละเอียดคอร์ สตามรหัสคอร์ สทีส่งเข้ ามา
getCourseDetail(id:number):Observable<Item[]> {
return this.http.get('https://codingthailand.com/api/get_course_detail.php?course_id='+id)
.map((res:Response) => <Item[]> res.json())
.catch(this.handleError);
}
private handleError(error:any) {
return Observable.throw(error.json().errorMessage || 'เกิดข้ อผิดพลาดจาก Server');
}
}
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5. เปิ ดไฟล์ src\pages\course-detail\course-detail.ts เพือรับค่าทีส่งมาจากเพจ course พร้ อมทังโหลดหัวข้ อรายละเอียดคอร์ ส
ต่างๆ
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { CourseService } from '../../providers/course-service';
import { Item } from '../../models/item';
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription';
@Component({
selector: 'page-course-detail',
templateUrl: 'course-detail.html'
})
export class CourseDetailPage {
id:number;
cDetail:string;
items: Item[];
sub: Subscription;
errorMessage:string;
constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private courseService:CourseService
){
this.id = this.navParams.get('id'); //รับค่ า id จากเพจ course
this.cDetail = this.navParams.get('c_detail'); //รับค่ า c_detail จากเพจ course
}
ionViewWillEnter() {
this.getCourseDetail();
}
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ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe();
}
private getCourseDetail() {
//เรียก method getCourseDetail แล้ วส่ งค่ ารหัสคอร์ สเข้ าไป (this.id คือตัวแปรชือว่ า id ของคลาสนี)
this.sub = this.courseService.getCourseDetail(this.id).subscribe(
(res) => this.items = res,
(error) => this.errorMessage = <any> error
);
}
}
6. เปิ ดไฟล์ src\pages\course-detail\course-detail.html เพือเขียนโค้ ดแสดงผลข้ อมูลโดยใช้ Lists Component ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<ion-title>{{ cDetail }}</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<ion-list>
<button ion-item *ngFor="let c of items" (click)="itemSelected(c)">
<h3>{{ c.ch_title }}</h3>
<p>{{ c.ch_dateadd }}</p>
<button ion-button clear item-right>View</button>
</button>
</ion-list>
</ion-content>
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7. บันทึกไฟล์ แล้ วรันเพือทดสอบ App โดยลองกดเลือกทีรายการคอร์ สเรี ยน เมือกดแล้ วจะเห็นหัวข้ อรายละเอียดการสอนในคอร์ ส
นันๆ

ถึงตรงนีแล้ วเราจะมาลองสร้ างอีก 1 เพจเพือให้ แสดงวิดีโอจาก Youtube กัน คือเมือคลิกทีรายละเอียดหัวข้ อเรี ยนแล้ วให้ เปิ ดหน้ าเพจ
youtube ขึนมาแสดง แต่! ในหัวข้ อนีจะให้ ทาํ แบบฝึ กหัดในการสร้ างเพจเอง และจะให้ ขนตอนไว้
ั
เฉยๆ มาเริมกันเลย
1. สร้ างเพจชือว่า youtube (ให้ ทดลองสร้ างด้ วยตัวเอง)
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2. เปิ ดไฟล์ src\pages\course-detail\course-detail.ts เพือส่งค่า URL ของ youtube ให้ เพจ youtube
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { CourseService } from '../../providers/course-service';
import { Item } from '../../models/item';
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription';
import { YoutubePage } from '../youtube/youtube'; //import page Youtube
@Component({
selector: 'page-course-detail',
templateUrl: 'course-detail.html'
})
export class CourseDetailPage {
id:number;
cDetail:string;
items: Item[];
sub: Subscription;
errorMessage:string;
constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private courseService:CourseService
){
this.id = this.navParams.get('id'); //รับค่า id จากเพจ course
this.cDetail = this.navParams.get('c_detail'); //รับค่า c_detail จากเพจ course
}
ionViewWillEnter() {
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this.getCourseDetail();
}
ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe();
}
private getCourseDetail() {
this.sub = this.courseService.getCourseDetail(this.id).subscribe(
(res) => this.items = res,
(error) => this.errorMessage = <any> error
);
}
public itemSelected(c):void {
this.navCtrl.push(YoutubePage,{
ch_title : c.ch_title, //ส่ งรายละเอียดหัวข้ อคอร์ สไปให้ เพจ Youtube
ch_url : c.ch_url //ส่ ง Youtube id ไปให้ เพจ Youtube เพือนําไปแสดงวิดโี อ
});
}
}
3. เปิ ดไฟล์ src\pages\youtube\youtube.ts เพือทําการรับค่าทีส่งมาจากเพจ course-detail เขียนโค้ ดดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { DomSanitizer, SafeResourceUrl } from '@angular/platform-browser';
@Component({
selector: 'page-youtube',
templateUrl: 'youtube.html'
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})
export class YoutubePage {
chTitle:string;
chUrl:string;
chUrlTrusted: SafeResourceUrl;
constructor(private domSanitizer:DomSanitizer ,public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams) {
this.chTitle = this.navParams.get('ch_title');
this.chUrl = 'https://www.youtube.com/embed/'+this.navParams.get('ch_url');
}
ionViewWillEnter() {
this.chUrlTrusted = this.domSanitizer.bypassSecurityTrustResourceUrl(this.chUrl);
}
}
Note: Angular 2 เข้ มงวดเรื องความปลอดภัย ในเพจนีเราใช้ <iframe> ซึงเป็ นการฝังโค้ ด และถูกมองว่าไม่ปลอดภัย ดังนันเราจึง
ต้ องอนุญาต URL Youtube นี ด้ วยการเขียนโค้ ดโดยใช้ method bypassSecurityTrustResourceUrl() ก่อน อ่านเพิมเติมเรื อง
ความปลอดภัยได้ ทีนี https://angular.io/docs/ts/latest/guide/security.html
4. เปิ ดไฟล์ src\pages\youtube\youtube.html เขียนโค้ ดเพือแสดงวิดีโอ และรายละเอียดหัวข้ อทีสอน ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<ion-title>{{ chTitle }}</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<iframe [src]="chUrlTrusted" style="width: 100%; height: 100%"></iframe>
<button ion-button full navPop>กลับ</button>
</ion-content>
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5. บันทึกไฟล์ ทดลองรัน App ทดสอบโดยกดเลือกทีหัวข้ อการสอนต่างๆ
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การใช้ Component Searchbar สําหรั บค้ นหาข้ อมูล
หลังจากทีเราสร้ าง Lists Component กันมาพอสมควร หากเราต้ องการค้ นหาข้ อมูล หรื อกรองข้ อมูล แนะนําให้ ใช้ Searchbar

Note: รายละเอียด Searchbar ดูได้ ที http://ionicframework.com/docs/v2/components/#searchbar
เมือผู้ใช้ ค้นข้ อมูล เราจะต้ องใช้ ฟังก์ชนั ของ JavaScript เข้ ามาช่วยในการค้ นหา เช่น indexOf, filter, includes เป็ นต้ น การใช้ งานฟั งก์ชนั
พวกนีอยูใ่ นความรู้พนฐานของ
ื
JavaScript อยูแ่ ล้ ว ในตัวอย่างนีเราจะลองทํา Searchbar เพือค้ นหาข้ อมูลคอร์ สเรี ยนกัน เริ มเลย!
1. เปิ ดไฟล์ src\pages\course\course.html เพือแทรก Searchbar Component เข้ าไป ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>คอร์ สเรี ยนฟรี </ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
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<ion-searchbar (ionInput)="getItems($event)"></ion-searchbar>
<ion-list>
<button ion-item *ngFor="let c of courses" (click)="itemSelected(c)">
<h3>{{ c.c_title }}</h3>
<p>{{ c.c_detail }}</p>
<ion-badge item-right color="danger">{{ c.c_view }}</ion-badge>
</button>
</ion-list>
</ion-content>
2. เปิ ดไฟล์ src\pages\course\course.ts สร้ าง method getItems() เพือช่วยค้ นหาข้ อมูล ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { CourseService } from '../../providers/course-service';
import { Course } from '../../models/course';
import { CourseDetailPage } from '../course-detail/course-detail';
import { Subscription } from 'rxjs/Subscription';
@Component({
selector: 'page-course',
templateUrl: 'course.html'
})
export class CoursePage {
courses: Course[];
sub:Subscription;
errorMessage:string;
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constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
private coursesService:CourseService
) {}
private getCourses() {
this.sub = this.coursesService.getCourse().subscribe(
(res) => this.courses = res,
(error) => this.errorMessage = <any> error
);
}
ionViewWillEnter() {
this.getCourses();
}
ionViewWillLeave() {
this.sub.unsubscribe();
}
private itemSelected(c):void {
this.navCtrl.push(CourseDetailPage,{
id : c.id,
c_detail : c.c_detail
});
}
private getItems(ev: any) {
// set val to the value of the searchbar
let val = ev.target.value;
// if the value is an empty string don't filter the items
if (val && val.trim() != '') {
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this.courses = this.courses.filter((course:Course) => {
return (course.c_detail.toLowerCase().indexOf(val.toLowerCase()) > -1); //กรณีนีเราค้ นหาด้ วย c_detail
})
} else {
this.getCourses(); //ถ้ าช่ องค้ นหาว่ างให้ โหลดข้ อมูลทังหมดอีกครัง
}
}
}
3. ทดสอบรัน App แล้ วลองพิมพ์ค้นหา
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บทที 8 การสร้ างฟอร์ ม (Form)
ในการสร้ าง Mobile App มีหลายครังทีเราต้ องให้ ผ้ ใู ช้ กรอกข้ อมูลผ่านฟอร์ ม เช่น ฟอร์ มสมัครสมาชิก ฟอร์ มล็อกอิน ฟอร์ มเพิมข้ อมูลต่างๆ
เป็ นต้ น ใน Ionic 2 นัน การสร้ างฟอร์ มต่างๆ จะใช้ ความสามารถของ Angular 2 หากอยากศึกษาเพิมเติมให้ ค้นเรื อง Angular 2 Form ได้
การเขียนฟอร์ มใน Angular 2 นัน มี 2 รูปแบบ ได้ แก่
1. Template driven forms (เขียน markup ที template อย่างเดียว)
 ngModel
 NgForm
2. Model driven or reactive forms (เขียนโค้ ด markup ที template และต้ องเขียนทีส่วนคลาสด้ วย)
 formControl
 ngFormGroup
Note: ดูรายละเอียดของ Angular 2 ฟอร์ มได้ ที https://angular.io/docs/ts/latest/guide/forms.html

ลองสร้ างฟอร์ มสมัครสมาชิก (ลงทะเบียน)
ในหัวข้ อนีเราจะมาสร้ างฟอร์ มสมัครสมาชิก เมือผู้ใช้ กรอกข้ อมูลแล้ วจะไปเพิมข้ อมูลที Backend และจะให้ แสดง Alert เมือบันทึกข้ อมูล
เรี ยบร้ อยแล้ ว เราจะใช้ URL https://codingthailand.com/api/insert_user.php เพือใช้ สาํ หรับเพิมข้ อมูลลงในตารางผู้ใช้ และจะใช้ URL
https://codingthailand.com/api/get_user.php สําหรับดูข้อมูลผู้ใช้ ทีได้ เพิมลงไป ในไฟล์ insert_user.php มีโค้ ดตัวอย่าง ดังนี
<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header('Access-Control-Allow-Headers: X-Requested-With, content-type, access-control-allow-origin, accesscontrol-allow-methods, access-control-allow-headers');
$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'mydb');
mysqli_set_charset($link, 'utf8');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
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// get post body content
$content = file_get_contents('php://input');
// parse JSON
$user = json_decode($content, true);
$fullname = $user['fullname'];
$email = $user['email'];
$password = $user['password'];
//check duplicate $email
$sql2 = "SELECT email FROM user WHERE email='$email' ";
$result2 = mysqli_query($link, $sql2);
$rowcount = mysqli_num_rows($result2);
if ($rowcount == 1) {
echo json_encode(['status' => 'error','message' => 'ไม่สามารถลงทะเบียนได้ อีเมล์นมีี ผ้ ใู ช้ แล้ ว']);
exit;
}
//insert data
$sql = "INSERT INTO `user` (`fullname`, `email`, `pwd`) VALUES ('$fullname', '$email', '$password');";
$result = mysqli_query($link, $sql);
if ($result) {
echo json_encode(['status' => 'ok','message' => 'บันทึกข้ อมูลเรี ยบร้ อยนะ']);
} else {
echo json_encode(['status' => 'error','message' => 'เกิดข้ อผิดพลาดในการบันทึกข้ อมูล']);
}
}
mysqli_close($link);
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ขันตอนการสร้ างฟอร์ ม มีดังนี
1. ให้ สร้ างเพจใหม่ชือว่า signup ด้ วยคําสัง ionic g page signup แล้ วกด enter (อย่าลืม import SignupPage ทีไฟล์
src\app\app.module.ts ด้ วย)
2. เปิ ดไฟล์ src\pages\page1\page1.html ให้ แก้ ไขเฉพาะส่วนของ <ion-header> ให้ เพิมปุ่ มบน Toolbar พร้ อมกับผูก event click
ดังนี
<ion-header>
<ion-toolbar>
<button ion-button icon-only menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>หน้ าหลัก</ion-title>
<ion-buttons end>
<button ion-button icon-only color="royal" (click)="openSignup()">
<ion-icon name="key"></ion-icon>
</button>
</ion-buttons>
</ion-toolbar>
</ion-header>
3. เปิ ดไฟล์ src\pages\page1\page1.ts เพือเปิ ดเพจ signup โดยให้ import เพจ signup และเขียนโค้ ด method openSignup()
ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import { SignupPage } from '../signup/signup';
@Component({
selector: 'page-page1',
templateUrl: 'page1.html'
})
export class Page1 {
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constructor(public navCtrl: NavController) {}
private openSignup() {
this.navCtrl.push(SignupPage);
}
}
4. สร้ าง provider ใหม่ ด้ วยคําสัง ionic g provider authService แล้ วกด Enter
5. Import AuthService เข้ ามาใช้ งานทีไฟล์ src\app\app.module.ts (ให้ ทดลองทําด้ วยตัวเอง)
6. สร้ าง model เพือรองรับข้ อมูลการตอบกลับ feedback (JSON) จาก Backend (ไฟล์ insert_user.php) ให้ สร้ างไฟล์ใหม่ชือว่า
feedback.ts ในโฟลเดอร์ src\models เขียนโค้ ด ดังนี
export class FeedBack {
constructor(
public status,
public message
) {}
}
7. เปิ ดไฟล์ src\providers\auth-service.ts เพือเขียนคําสังสําหรับบันทึกข้ อมูลไปที Backend ดังนี
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Response, Headers } from '@angular/http';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/observable/throw';
import { FeedBack } from '../models/feedback'; //import model FeedBack เข้ ามาใช้ งาน
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@Injectable()
export class AuthService {
constructor(public http: Http) {}
//method signup รับพารามิเตอร์ 3 ตัว และคืนค่า FeedBack กลับออกไป
public signup(fullname:string,email:string, password:string): Observable<FeedBack> {
let myHeader = new Headers();
myHeader.append('Content-Type', 'application/json'); //กําหนด header
//ประกาศตัวแปร data เพือเก็บข้ อมูลทีรับมา
let data = {
'fullname': fullname,
'email': email,
'password': password
}
//ใช้ method post() สําหรับส่ง data เพือไปบันทึกข้ อมูล
return this.http.post('https://codingthailand.com/api/insert_user.php', data, { headers: myHeader })
.map((res: Response) => {
let data = res.json(); //รั บ json จาก Backend แล้ ว return ออกไปให้ เพจ
return data;
}).catch(this.handleError);
}
private handleError(error: any) {
return Observable.throw(error.json().errorMessage || 'Server เกิดข้ อผิดพลาด');
}
}
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8. เปิ ดไฟล์ src\pages\signup\signup.html เพือสร้ างฟอร์ มแบบ reactive forms ให้ เขียนโค้ ด ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>ลงทะเบียน</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<form novalidate [formGroup]="myForm" (ngSubmit)="signup()">
<ion-list>
<ion-item>
<ion-label floating>ชือ-สกุล</ion-label>
<ion-input formControlName="fullname" type="text"></ion-input>
</ion-item>
<ion-item>
<ion-label floating>Email</ion-label>
<ion-input formControlName="email" type="email"></ion-input>
</ion-item>
<ion-item>
<ion-label floating>Password</ion-label>
<ion-input formControlName="password" type="password"></ion-input>
</ion-item>
<div padding>
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<button ion-button block type="submit" [disabled]="!myForm.valid">สร้ างบัญชีใหม่</button>
</div>
</ion-list>
</form>
</ion-content>
9. เปิ ดไฟล์ src\pages\signup\signup.ts เพือเขียนโค้ ดตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในฟอร์ ม บันทึกข้ อมูล และเรี ยกใช้
provider ในข้ อนีเราจะประยุกต์ใช้ งาน Loading Controller และ Alert Controller ด้ วย
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams, LoadingController, AlertController } from 'ionic-angular';
import { FormGroup, FormBuilder, FormControl, Validators } from '@angular/forms';
import { AuthService } from '../../providers/auth-service';
import { FeedBack } from '../../models/feedback';
@Component({
selector: 'page-signup',
templateUrl: 'signup.html'
})
export class SignupPage {
myForm: FormGroup; //ชือฟอร์ ม
fullname: FormControl;
email: FormControl;
password: FormControl;
errorMessage:string;
data:FeedBack;
constructor(public navCtrl: NavController,

83

public navParams: NavParams,
private fb: FormBuilder,
private authService:AuthService,
private loadingCtrl: LoadingController,
private alertCtrl: AlertController) {
//ตรวจสอบความถูกต้ องของฟอร์ ม เช่ น required, minLength
this.fullname = fb.control('',Validators.required);
this.email = fb.control('', Validators.compose([
Validators.required,
SignupPage.emailValidator //เรียก method emailValidator เพือตรวจสอบความถูกต้ องของอีเมล์
]));
this.password = fb.control('', Validators.compose([Validators.required, Validators.minLength(3)]));
this.myForm = fb.group({
'fullname': this.fullname,
'email': this.email,
'password': this.password
});
}
//ตรวจสอบความถูกต้ องของอีเมล์โดยใช้ Regular Expression
static emailValidator(control: FormControl) {
let email_regxp: any = /^(([^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[09]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;
return email_regxp.test(control.value) ? null : { invalidEmail: true };
}
private signup():void {
//console.log(this.myForm.value);
//รับข้ อมูลต่างๆมาจากฟอร์ ม
let fullname = this.myForm.controls['fullname'].value;
let email = this.myForm.controls['email'].value;
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let password = this.myForm.controls['password'].value;
//แสดง loading controller
let loader = this.loadingCtrl.create({
content: "กําลังบันทึกข้ อมูล..."
});
loader.present();
//เรี ยกใช้ provider (AuthService)
this.authService.signup(fullname,email,password).subscribe(
res => {
this.data = res; //รับค่าข้ อมูล json จาก provider (Backend)
if (this.data.status === 'ok') { //ถ้ าสถานะเท่ากับ 'ok' แสดงว่าบันทึกข้ อมูลเรี ยบร้ อย
let alert = this.alertCtrl.create({
title: this.data.message,
buttons: ['ตกลง']
});
//console.log('signup ok');
alert.present();
this.myForm.reset(); //reset form
} else { //ถ้ าสถานะเท่ากับ 'error' ให้ ทํางานและแสดงข้ อความในส่วนนี
let alert = this.alertCtrl.create({
title: this.data.message,
buttons: ['ตกลง']
});
// console.log('signup not ok');
alert.present();
}
},
error => {
this.errorMessage = <any> error
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console.log(this.errorMessage);
loader.dismiss();
},
() => {
loader.dismiss();
}
);
}
}
Note: หากเป็ นการเพิมข้ อมูลให้ ใช้ method post() แทน get() นันเอง
10. ทดลองรัน App กรอกข้ อมูล แล้ วคลิกปุ่ มสร้ างบัญชีใหม่เพือทดสอบ
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หากมีการกรอกอีเมล์ซาํ ในไฟล์ insert_user.php ก็ได้ เขียนโค้ ดสําหรับเช็คอีเมล์ซําไว้ แล้ ว จะได้ ผลลัพธ์ ดังนี

11. หากต้ องการดูข้อมูลทีกรอกไปแล้ วสามารถเข้ าดูได้ ตาม URL https://codingthailand.com/api/get_user.php
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บทที 9 การเก็บข้ อมูลแบบ Local ด้ วย Ionic Storage
หากเราต้ องการเก็บข้ อมูลแบบ Key/value ไว้ ในเครื องผู้ใช้ หรื อต้ องการเก็บข้ อมูลในรูปแบบของฐานข้ อมูล (SQLite) Ionic 2 ได้ เตรี ยมการ
จัดการตรงนีให้ เราเรี ยบร้ อยแล้ ว เรี ยกว่า “Ionic Storage” หากเราใช้ งานจริง (เครื องจริ ง) Ionic จะเลือกฐานข้ อมูล SQLite จัดเก็บข้ อมูลให้
เราเป็ นลําดับแรก หากเราใช้ Ionic เขียนเป็ น Web App ตัว Ionic Storage จะเลือกใช้ IndexedDB, WebSQL หรื อ LocalStorage แทน
สําหรับ SQLite นันเราสามารถเขียนภาษา SQL เพือใช้ จดั การกับข้ อมูลได้ ไม่วา่ จะเป็ นคําสัง SELECT, INSERT, UPDATE หรื อ DELETE
เป็ นต้ น

การติดตัง Ionic Storage
ก่อนจะใช้ งาน Ionic Storage เราจะต้ องติดตัง Cordova Plugin ก่อน (ใช้ SQLite) ด้ วยคําสัง
ionic plugin add cordova-sqlite-storage --save
จากนันกด enter และ ต่อด้ วยคําสัง
npm install --save @ionic/storage
กด enter เพือติดตัง รอสักครู่ก็จะเสร็ จเรี ยบร้ อย

การใช้ งาน Ionic Storage เพือเก็บข้ อมูลแบบ Key/Value
การเก็บข้ อมูลแบบ Key/Value สามารถประยุกต์ใช้ เพือเก็บข้ อมูลได้ หลายอย่าง เช่น เอาไว้ เก็บ token สําหรับระบบล็อกอิน (จะได้ ร้ ูวา่ ผู้ใช้
ล็อกอินอยูแ่ ล้ ว), เก็บการตังค่าต่างๆ ใน App ของเรา (แน่นอนข้ อมูลไม่หาย) เมือเก็บข้ อมูลแล้ วสามารถเรี ยกใช้ หรื อลบโดยการอ้ าง Key ได้
ตลอดเวลาในทุกๆเพจ
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ขันตอนการใช้ งาน และเก็บข้ อมูลแบบ Key/Value
1. ก่อนจะใช้ งาน Storage จะต้ อง import IonicStorageModule ทีไฟล์ src\app\app.module.ts และต้ องกําหนดส่วน imports ด้ วย

2. หากเพจไหนต้ องการใช้ งาน Storage ก็ให้ import และประกาศที constructor ของคลาสก็พร้ อมใช้ งานเรี ยบร้ อย ในหัวข้ อนีจะ
ยกตัวอย่างทีเพจ about ให้ เปิ ดไฟล์ src\pages\about\about.ts เพิมโค้ ด ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { Storage } from '@ionic/storage'; //import Storage เข้ ามาใช้ งาน
import { ContactPage } from '../contact/contact';
@Component({
selector: 'page-about',
templateUrl: 'about.html'
})
export class AboutPage {
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constructor(public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams,
public storage:Storage
){
storage.ready().then(() => { //ถ้ า platform พร้ อมใช้ งาน
// set a key/value
//กําหนด และ set ค่ า key เป็ น phone และค่ า value เป็ น 085 4952624
//เราสามารถเรียกใช้ ค่านีได้ จากทุกๆเพจ โดยอ้ างชือ key นันก็คอื phone
storage.set('phone', '085 4952624');
});
}
goToContact() {
this.navCtrl.push(ContactPage,{
companyName: 'CodingThailand',
companyWebsite: 'https://codingthailand.com'
});
//this.navCtrl.setRoot(ContactPage);
}
}
3. เมือ set ค่าแล้ ว เราสามารถนําค่า (value) ข้ อมูลมาใช้ ได้ โดยการอ้ าง key (ในทีนีเราตังชือว่า phone) เมือ set ค่าแล้ ว ทุกเพจ
สามารถ get ค่ามาใช้ งานได้ ในตัวอย่างนีเราจะใช้ เพจ contact เป็ นตัวอย่างเพือ get ค่าข้ อมูลมาแสดง ให้ เปิ ดไฟล์
src\pages\contact\contact.ts เพิมโค้ ด ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { Storage } from '@ionic/storage'; //import Storage เข้ ามาใช้ งาน
@Component({
selector: 'page-contact',
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templateUrl: 'contact.html'
})
export class ContactPage {
companyName:string;
companyWebsite:string;
phone:string;
constructor(public storage:Storage, public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams) {
this.companyName = this.navParams.get('companyName');
this.companyWebsite = this.navParams.get('companyWebsite');
this.storage.ready().then(() => {
//get a key/value pair from about page
//get ค่ าข้ อมูล key ชือว่ า phone
this.storage.get('phone').then((val) => {
this.phone = val; //ได้ ค่าอะไรให้ เก็บค่ าไว้ ให้ ตวั แปร phone เพือนําไปแสดงผลที views
})
});
}
ionViewWillLeave() {
this.storage.remove('phone'); //หากออกจากเพจนีก็ให้ ลบ key ด้ วย
}
}
4. เปิ ดไฟล์ src\pages\contact\contact.html เพือผูกข้ อมูล และแสดงผล เพิมโค้ ด ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
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</button>
<ion-title>ติดต่อเรา</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<p>
codingthailand.com
<br>
ชือบริ ษัท: {{companyName}} <br>
เว็บไซต์: {{companyWebsite}} <br>
โทรศัพท์ มือถือ: {{ phone }}
</p>
<button ion-button color="light" round navPop>
กลับ
</button>
</ion-content>
5. ลองทดสอบ App เริ มจากเปิ ดหน้ า about ตัว Storage จะเพิมข้ อมูล key phone พร้ อมทังกําหนดค่าเรี ยบร้ อย หากใช้ Browser
สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ดังรูป
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ต่อมาทดลอง คลิกปุ่ ม “เปิ ดหน้ าเพจติดต่อเรา” จะเห็นว่าค่าเบอร์ โทรศัพท์จะถูก get และแสดงผลข้ อมูลเรี ยบร้ อย ดังรูป

แต่ถ้าหากปิ ดเพจ contact ข้ อมูลเบอร์ โทรศัพท์ และ key phone ทีสร้ างไว้ ก็จะถูกลบออกไปเรี ยบร้ อย ดังรูป
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การใช้ งาน Ionic Storage เพือเก็บข้ อมูลแบบฐานข้ อมูล (SQLite)
ในหัวข้ อนีต้ องทดสอบกับเครืองจริง หรือใช้ Ionic View เพราะเราจะใช้ SQLite และใช้ ภาษา SQL สําหรับจัดการข้ อมูลต่างๆ ใน
รูปแบบของฐานข้ อมูล เช่น การเพิมข้ อมูล, การลบข้ อมูล เป็ นต้ น
ขันตอนการใช้ งานฐานข้ อมูลแบบ SQL (SQLite) มีดังนี
1. ติดตัง sqlite ด้ วยคําสัง npm install --save @ionic-native/sqlite แล้ วกด enter จากนัน สร้ างเพจใหม่ชือว่า customer ด้ วย
คําสัง ionic g page customer แล้ วกด enter ให้ import CustomerPage ในไฟล์ src\app\app.module.ts ด้ วยตัวเอง และเพิม
เมนูด้านข้ างทีไฟล์ src\app\app.component.ts ด้ วย ดังรูป

Note: ก่อนทําขันตอนที 1 ควรแน่ใจว่าได้ ตดิ ตัง sqlite plugin แล้ วด้ วยคําสัง ionic plugin add cordova-sqlite-storage
2. เปิ ดไฟล์ src\pages\customer\customer.html เพือสร้ างฟอร์ มในรูปแบบของ template driven forms (เป็ นการเขียนฟอร์ มอีก
ประเภทหนึงไม่เหมือนกับบทที 9) คือไม่ต้องเขียนโค้ ดเยอะ ส่วนใหญ่จะเขียนทีไฟล์ html และมีการเพิม List Component ใน
รูปแบบของ Sliding List เพือให้ ผ้ ใู ช้ สามารถสไลด์รายการและคลิกเลือกปุ่ มลบข้ อมูล ให้ เขียนโค้ ด ดังนี
<ion-header>
<ion-toolbar>
<button ion-button icon-only menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>รายชือลูกค้ า</ion-title>
<ion-buttons end>
<button ion-button icon-only color="royal" (click)="openForm()">
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<ion-icon name="person-add"></ion-icon>
</button>
</ion-buttons>
</ion-toolbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<form *ngIf="isToogle" novalidate #myForm="ngForm" (ngSubmit)="add(myForm.value)">
<ion-list>
<ion-item>
<ion-label floating>ชือ-สกุล</ion-label>
<ion-input #fullname="ngModel" ngModel type="text" name="fullname" required></ion-input>
</ion-item>
<ion-item>
<ion-label floating>เบอร์ โทรศัพท์ </ion-label>
<ion-input #phone="ngModel" ngModel type="text" name="phone" required></ion-input>
</ion-item>
<div padding>
<button ion-button block type="submit" [disabled]="!myForm.form.valid">บันทึกข้ อมูล</button>
</div>
</ion-list>
</form>
<ion-list>
<ion-item-sliding *ngFor="let item of customers">
<ion-item>
<h3>{{item.fullname}}</h3>
<p>{{item.phone}}</p>
</ion-item>
<ion-item-options side="right">
<button ion-button color="danger" (click)="delete(item)">
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<ion-icon name="trash"></ion-icon>
ลบ
</button>
</ion-item-options>
</ion-item-sliding>
</ion-list>
</ion-content>
3. เปิ ดไฟล์ src\pages\customer\customer.ts ให้ เขียนโค้ ดเพือ import SQLite เข้ ามาใช้ งาน รวมถึงการเปิ ดฐานข้ อมูล การสร้ าง
ตาราง การเพิมข้ อมูล และลบข้ อมูล ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams, Platform, ToastController, AlertController} from 'ionic-angular';
import { SQLite, SQLiteObject } from '@ionic-native/sqlite';
@Component({
selector: 'page-customer',
templateUrl: 'customer.html',
providers: [SQLite]
})
export class CustomerPage {
customers: Array<Object>;
isToogle:boolean = false;
constructor(public db:SQLite,
public toastCtrl: ToastController,
public platform: Platform,
public alertCtrl: AlertController,
public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams) {
this.platform.ready().then(() => { //ถ้ า platform พร้ อมใช้ งาน
this.db.create({ //สร้ างฐานข้ อมูลชือว่ า mydb.db
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name: "mydb.db",
location: "default"
}).then((db:SQLiteObject) => {
//หากยังไม่ มตี าราง customer ก็ให้ สร้ างตารางใหม่ หากมีแล้ วก็ไม่ ต้องสร้ าง
db.executeSql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer (id INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, fullname TEXT, phone TEXT)", {}).then((data) => {
console.log("TABLE CREATED: ", data);
}, (error) => {
//console.error("ไม่ สามารถรันคําสัง sql ได้ ", error);
});
//this.add();
}, (error) => {
//console.error("ไม่สามารถเปิ ดฐานข้ อมูลได้ ", error);
});
});
}
//เป็ น method ทีรับค่าข้ อมูลจากฟอร์ ม พร้ อมทังเพิมข้ อมูลลงในตาราง customer หากเรี ยบร้ อยก็ให้ แสดง Toast Controller ว่า
เพิมข้ อมูลเรียบร้ อย
public add(form) {
this.db.create({
name: "mydb.db",
location: "default"
}).then((db:SQLiteObject) => {
db.executeSql("INSERT INTO customer (fullname, phone) VALUES (?,?)",
[form.fullname,form.phone]).then((data) => {
let toast = this.toastCtrl.create({
message: 'เพิมข้ อมูลเรี ยบร้ อย',
duration: 3000
});
toast.present();
this.showData();
this.isToogle = false;
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}, (error) => {
//console.log("error: " + JSON.stringify(error));
});
});
}
//เป็ น method ทีเขียนไว้ สาํ หรับแสดงข้ อมูลทังหมดจากตาราง customer โดยเรี ยงลําดับคอลัมน์ id จากมากไปหาน้ อย พร้ อมทัง
วนลูปเก็บข้ อมูลให้ กบั ตัวแปร customers
public showData() {
this.db.create({
name: "mydb.db",
location: "default"
}).then((db:SQLiteObject) => {
db.executeSql("SELECT * FROM customer ORDER BY id DESC", []).then((data) => {
this.customers = [];
if(data.rows.length > 0) {
for(var i = 0; i < data.rows.length; i++) {
this.customers.push({id: data.rows.item(i).id,fullname: data.rows.item(i).fullname, phone:
data.rows.item(i).phone});
}
}
}, (error) => {
// console.log("error: " + JSON.stringify(error));
});
});
}
//เป็ น method ทีรับค่า item และรับรหัสลูกค้ าเพือทําการลบข้ อมูลในรายการนันๆ
public delete(item) {
let confirm = this.alertCtrl.create({
title: 'ยืนยันการลบข้ อมูล',
message: `
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แน่ใจว่าต้ องการลบ [${item.fullname}] ?
`,
buttons: [{
text: 'ยกเลิก',
handler: () => {
// console.log('cancel');
} },
{
text: 'ตกลง',
handler: () => {
this.db.create({
name: "mydb.db",
location: "default"
}).then((db:SQLiteObject) => {
db.executeSql('DELETE FROM customer WHERE id=?', [item.id]).then((data) => {
let toast = this.toastCtrl.create({
message: 'ลบข้ อมูลเรี ยบร้ อย',
duration: 3000
});
toast.present();
this.showData();
}, (error) => {
//console.log("error: " + JSON.stringify(error));
});
});
}
} ] });
confirm.present();
}
ionViewWillEnter() {
this.showData();
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}
//เป็ น method ทีมีไว้ ซอ่ นหรื อแสดงฟอร์ ม
openForm() {
this.isToogle = !this.isToogle;
}
}
4. ทดลองรัน App โดยต้ องรันบนเครืองจริง (USB), Emulator หรือ Ionic View เท่ านัน
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บทที 10 การเขียน Ionic 2 เชือมต่ อกับ Firebase
Firebase เป็ นบริ การของ google ทีเปิ ดให้ เราสามารถพัฒนา Web หรื อ Mobile App ได้ สะดวกมากขึน โดย firebase จะมีบริ การต่างๆ
คอยสนับสนุนนักพัฒนา ทังในส่วนของการทํางานเกียวกับ Backend และอืนๆ ทําให้ ประหยัดเวลาไปได้ มาก นอกจากนีตัว firebase ยังมี
เวอร์ ชนั ฟรีให้ ใช้ อีกด้ วย

คุณสมบัตขิ อง Firebase มีดังนี
 Realtime Database

เป็ นฐานข้ อมูลแบบ NoSQL และรองรับ Data แบบ Real time

 User Authentication

สําหรับไว้ จดั การผู้ใช้ และทําระบบล็อกอิน

 Static Hosting

เป็ น Hosting สําหรับรัน Web App

 Cloud Messaging

เป็ นระบบ Messaging สําหรับทํา Push Notification

 Storage (Store files)

เป็ นพืนทีคอยให้ บริ การเก็บไฟล์ตา่ งๆ (ฝากไฟล์)

เว็บไซต์หลักของ Firebase คือ https://firebase.google.com/ แนะนําให้ สมัครสมาชิก และล็อกอินเข้ าใช้ งานเลย จากนันให้ ไปที Console
ตามลิงก์นี https://console.firebase.google.com/
ในบทนีเราจะมาลองใช้ Realtime Database กัน ขันตอนการใช้ งาน มีดงั นี
1. ให้ คลิกทีปุ่ ม “สร้ างโครงการใหม่ ”
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2. กรอกรายละเอียดของชือโครงการ และประเทศ คลิกปุ่ ม “สร้ างโครงการ” ดังรูป

3. ใน Workshop นี เราจะมาสร้ างกฎความปลอดภัยง่ายๆ เพือเป็ นกรณีศกึ ษาก่อน คือ ทําให้ ฐานข้ อมูลของเราสามารถอ่าน และ
เขียนข้ อมูลได้ (เป็ น public) ให้ ทาํ ตามขันตอน ดังรูป แต่หากใช้ งานจริ งแนะนําให้ ตงกฎความปลอดภั
ั
ยใหม่

Note: ดูเรื องกฎความปลอดภัยของ firebase ได้ ทีนี https://firebase.google.com/docs/database/security/quickstart
4. หากคลิกที Tab ข้ อมูลจะเห็นว่าตอนนีฐานข้ อมูลของเรายังไม่มีข้อมูลอะไร (null)
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5. การเขียน Ionic 2 เชือต่อกับ firebase แนะนําให้ ใช้ ไลบรารี ชือว่า AngularFire2 เราต้ องติดตังก่อน โดยใช้ คาํ สัง
npm install firebase angularfire2 --save แล้ วกด enter

Note: รายละเอียดของ AngularFire2 ดูได้ ทีนี https://github.com/angular/angularfire2
6. กลับมาทีเว็บไซต์ Firebase คลิกทีเมนู Overview และคลิกเลือกที “เพิม Firebase ไปยังเว็บแอปของคุณ”

7. จะปรากฏหน้ าต่างสําหรับแสดงค่า config ต่างๆ เช่น apiKey, databaseURL เป็ นต้ น ซึงเราจะต้ อง copy ไปวางในข้ อ 8
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8. เปิ ดไฟล์ src\app\app.module.ts เพือ import AngularFireModule จากนันตังค่า config (คัดลอกค่า config จากข้ อ 7) และ
import AngularFireModuleเพือ init การทํางาน ดังรูป

9. สร้ างเพจใหม่ ชือว่า note โดยใช้ คําสัง ionic g page note แล้ วกด enter จากนันให้ import และสร้ างเมนูด้านข้ างด้ วยตัวเอง
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10. เปิ ดไฟล์ src\pages\note\note.html เพือสร้ างฟอร์ มสําหรับจัดการข้ อมูล ทังเพิมและแก้ ไข (ในหัวข้ อนีเราจะเขียนฟอร์ มและผูก
ข้ อมูล input ในรูปแบบของ two-way binding) จากนันให้ List Component แสดงข้ อมูล เพิมโค้ ด ดังนี
<ion-header>
<ion-toolbar>
<button ion-button icon-only menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>โน๊ ต เตือนความจํา</ion-title>
<ion-buttons end>
<button ion-button icon-only color="royal" (click)="openForm()">
<ion-icon name="add-circle"></ion-icon>
</button>
</ion-buttons>
</ion-toolbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
<form *ngIf="isToogle" novalidate #note="ngForm" (ngSubmit)="save(note.value)">
<ion-list>
<ion-item>
<ion-label floating>หัวข้ อ</ion-label>
<ion-input [(ngModel)]="topic" type="text" name="topic" required></ion-input>
</ion-item>
<ion-item>
<ion-label floating>วันทีต้ องทํา</ion-label>
<ion-datetime [(ngModel)]="dueDate" type="text" displayFormat="MM/DD/YYYY" name="dueDate"
required></ion-datetime>
</ion-item>
<div padding>
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<button ion-button type="submit" [disabled]="!note.form.valid">เพิม</button>
<button ion-button type="button" [disabled]="!note.form.valid" (click)="update(note.value)">แก้ ไข</button>
</div>
</ion-list>
</form>
<ion-list>
<ion-item-sliding *ngFor="let item of items | async" (click)="select(item)" >
<ion-item>
<h3>{{item.note.topic}}</h3>
<p>{{item.note.dueDate}}</p>
</ion-item>
<ion-item-options side="right">
<button ion-button color="danger" (click)="delete(item)">
<ion-icon name="trash"></ion-icon>
ลบข้ อมูล
</button>
</ion-item-options>
</ion-item-sliding>
</ion-list>
</ion-content>
11. เปิ ดไฟล์ src\pages\note\note.ts เพือเขียนโค้ ดจัดการกับฐานข้ อมูลจาก firebase ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
import { AngularFire, FirebaseListObservable } from 'angularfire2';
@Component({
selector: 'page-note',
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templateUrl: 'note.html'
})
export class NotePage {
items: FirebaseListObservable<any[]>;
key:string;
topic:string;
dueDate:string;
isToogle:boolean = false;
constructor(private af: AngularFire,
public navCtrl: NavController,
public navParams: NavParams) {}
ionViewWillEnter() {
this.showData();
}
//แสดงข้ อมูลทังหมดจากฐานข้ อมูล
showData() {
this.items = this.af.database.list('https://ionicebook-fd8c4.firebaseio.com'); //ใส่ url ของผู้อา่ น
}
//เลือก item พร้ อมทังกําหนดค่าให้ กบั input ฟอร์ ม และเก็บ key ไว้ ด้วยสําหรับการแก้ ไข
select(item) {
//console.log(item);
this.isToogle = true;
this.topic = item.note.topic;
this.dueDate = item.note.dueDate;
this.key = item.$key;
}
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//บันทึกข้ อมูล
save(note: any) {
//console.log(blog);
this.items.push({ note });
this.isToogle = false;
}
//อัปเดตข้ อมูลตาม key ทีส่งมา
update(note: any) {
if (this.key) {
this.items.update(this.key, {note});
this.isToogle = false;
}
}
//ลบข้ อมูลแต่ละรายการตาม key ทีเลือก
delete(item:any) {
this.items.remove(item.$key);
this.isToogle = false;
}
/*deleteAll() { //ลบทังหมด
this.items.remove();
this.isToogle = false;
}*/
//เป็ น method ทีมีไว้ ซอ่ นหรื อแสดงฟอร์ ม
openForm() {
this.isToogle = !this.isToogle;
}
}
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12. บันทึกไฟล์ทงหมด
ั
แล้ วทดลองรัน App อีกครัง จากนันลองใช้ งานดู
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บทที 11 การใช้ งาน Ionic Native
Ionic Native ช่วยให้ เราเรี ยกใช้ งานความสามารถต่างๆ ของเครื องจริ ง (native) ยกตัวอย่างเช่น กล้ อง, geolocation, contacts เป็ นต้ น
การใช้ งานเพียงแค่ติดตัง plugin ลงไปใน App จากนันก็ศกึ ษาโค้ ด และการใช้ งานของ native แต่ละตัวก็เป็ นอันเรี ยบร้ อย (ง่ายมาก)
Ionic Native ถูกเขียนขึนด้ วย ES5/ES6/TypeScript ซึงครอบตัว Cordova/PhoneGap plugins อีกที แน่นอนทําให้ การเขียน native เป็ น
เรื องง่ายจริ งๆ (แน่ละ่ มีคนเขียนไว้ ให้ แล้ ว) ในบทนีจะยกตัวอย่าง native 2 ตัวด้ วยกัน ได้ แก่ Camera และ Barcode Scanner หากเรารู้
ลําดับและขันตอนการใช้ งานแล้ วก็สามารถประยุกต์ใช้ กบั Ionic Native ตัวอืนๆ ได้ เช่นเดียวกัน
Note: รายการ Ionic Native ทังหมด ดูรายละเอียดได้ ทีนี http://ionicframework.com/docs/v2/native/
Note: ก่อนติดตัง plugin ของ ionic native อย่าลืมเพิม platform ก่อน และการทดสอบ App ในบทนีจะต้ องรันบนเครื องจริ ง,
Emulator หรื อ Ionic View เท่านันถึงจะเห็นผลลัพธ์

การใช้ งานกล้ อง (Camera)
ขันตอนการใช้ งาน Camera มีดงั นี
1. ติดตัง plugin Camera ลงไปใน App ของเราก่อน ด้ วยคําสัง (อย่าลืมกด enter)
ionic plugin add cordova-plugin-camera --save
npm install --save @ionic-native/camera
2. สร้ างเพจใหม่ชือว่า camera ด้ วยคําสัง ionic g page camera จากนันอย่าลืม import และทําเมนูด้านข้ างด้ วย ดังรูป
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3. เปิ ดไฟล์ src\pages\camera\camera.ts เพือเขียน method เกียวกับการถ่ายรูป และใส่คา่ options ต่างๆ ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
//import Camera และ CameraOptions เข้ ามาใช้ งาน
import { Camera, CameraOptions } from '@ionic-native/camera';
@Component({
selector: 'page-camera',
templateUrl: 'camera.html',
providers: [Camera]
})
export class CameraPage {
myImg:any;
constructor(private camera: Camera, public navCtrl: NavController, public navParams: NavParams) {}
ionViewDidLoad() {
console.log('ionViewDidLoad CameraPage');
}
//เป็ น method สําหรับถ่ายภาพ พร้ อมทังกําหนด options ต่างๆให้ กบั กล้ องด้ วย
takePicture() {
//กําหนด options ให้ กบั Camera
//ดูรายละเอียด options เพิมเติมได้ ที https://github.com/apache/cordova-plugin-camera#cameraoptions-errata
let options:CameraOptions = {
destinationType: this.camera.DestinationType.DATA_URL,
//เลือก sourceType เป็ นกล้ อง หรื อหากต้ องการเลือกจาก Gallery ก็ใช้ sourceType:
Camera.PictureSourceType.SAVEDPHOTOALBUM
sourceType: this.camera.PictureSourceType.CAMERA,
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encodingType: this.camera.EncodingType.JPEG, //เลือกนามสกุลรูปเป็ น jpeg
saveToPhotoAlbum: false,
correctOrientation: true
}
this.camera.getPicture(options).then((imageData) => {
// imageData is either a base64 encoded string or a file URI
// If it's base64:
//เมือถ่ายรูปสําเร็ จก็จะ encode เป็ น base64 แล้ วกําหนดให้ กบั myImg แล้ วนําไปแสดงผลที template
//ในจังหวะนีเราสามารถใช้ ตวั แปร this.myImg บันทึกเก็บลงฐานข้ อมูลได้ เลย และให้ คอลัมน์ในตารางฐานข้ อมูลมีชนิดเป็ น
TEXT
//ถ้ าเก็บลงฐานข้ อมูลแล้ ว เราก็สามารถดึงคอลัมน์นมาแสดงผลรู
ี
ปภาพได้ ทนั ที
this.myImg = 'data:image/jpeg;base64,' + imageData;
}, (err) => {
// Handle error
});
}
}
4. เปิ ดไฟล์ src\pages\camera\camera.html เพือเขียนปุ่ มถ่ายรูป และผูกข้ อมูลภาพถ่ายทีได้ จากนันนํามาแสดงผล ดังนี
<ion-header>
<ion-navbar>
<button ion-button menuToggle>
<ion-icon name="menu"></ion-icon>
</button>
<ion-title>ถ่ายรูป</ion-title>
</ion-navbar>
</ion-header>
<ion-content padding>
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<button ion-button full color="primary" (click)="takePicture()">ถ่ ายรูป!!</button>
<ion-card *ngIf="myImg">
<img [src]="myImg">
</ion-card>
</ion-content>
5. ทดลองรัน App บนเครื องจริ ง กดปุ่ มถ่ายรูป จะได้ ผลลัพธ์ ดังนี

Note: ดูรายละเอียดของ Camera ได้ ทีนี http://ionicframework.com/docs/v2/native/camera/
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การใช้ งาน Barcode Scanner
ในหัวข้ อนีเราจะมาใช้ Barcode Scanner ซึงเป็ น plugin อีกตัวหนึงทีน่าสนใจมาก นอกจากจะ scan บาร์ โค้ ดทัวไปได้ แล้ ว ยังสามารถ
scan QR CODE ได้ ด้วย การทํางานของ plugin นีหลังจากเรี ยกใช้ งานจะมีการเปิ ดกล้ องของมือถือ และ scan บาร์ โค้ ดให้ เราอัตโนมัติ
จากนันก็จะคืนค่าผลลัพธ์กลับคืนมาให้ เราใช้ งาน (อาจเป็ นเลข barcode หรื อ data อืนๆ)
Note: ดูรายละเอียดของ Barcode Scanner ได้ ทีนี http://ionicframework.com/docs/v2/native/barcode-scanner/
ขันตอนการใช้ งาน มีดงั นี
1. ติดตัง plugin Barcode Scanner ลงไปใน App ของเราก่อน ด้ วยคําสัง (อย่าลืมกด enter)
ionic plugin add phonegap-plugin-barcodescanner --save
npm install --save @ionic-native/barcode-scanner
2. สร้ างเพจใหม่ชือว่า camera ด้ วยคําสัง ionic g page barcode จากนันอย่าลืม import และทําเมนูด้านข้ างด้ วย ดังรูป
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3. เปิ ดไฟล์ src\pages\barcode\barcode.ts เพือเขียน method scan() และรับค่า data มาแสดงผล ดังนี
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, NavParams } from 'ionic-angular';
//import BarcodeScanner เข้ ามาใช้ งาน
import { BarcodeScanner } from '@ionic-native/barcode-scanner';
@Component({
selector: 'page-barcode',
templateUrl: 'barcode.html',
providers: [BarcodeScanner]
})
export class BarcodePage {
data:any;
constructor(private barcodeScanner: BarcodeScanner, public navCtrl: NavController, public navParams:
NavParams) {}
scan() {
this.barcodeScanner.scan().then((barcodeData) => {
// Success! Barcode data is here
//เราสามารถใช้ data ทีได้ รับประยุกต์ใช้ งานต่างๆได้ เช่น นําค่า data ส่งไปค้ นหาในฐานข้ อมูล เป็ นต้ น
this.data = barcodeData.text
}, (err) => {
// An error occurred
});
}
}

115

4. ทดลองรัน App บนเครื องจริ ง กดปุ่ มเพือ scan barcode (อย่าลืมเตรี ยมสินค้ า ทีมีบาร์ โค้ ด หรื อ QR Code ไว้ ทดสอบด้ วย)
จะได้ ผลลัพธ์ ดังนี
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บทที 12 การตกแต่ ง App ด้ วย Sass และ จัดรู ปแบบการแสดงข้ อมูลด้ วย Pipes
การตกแต่งความสวยงามให้ กบั App ก็คือการทํา Theme นันเอง ปกติแล้ วถ้ าจะให้ ดีแนะนําศึกษาเพิมเติมเรื อง Sass เพิมเติม แต่ถ้าเรายัง
เขียน Sass ไม่ถนัดนักก็สามารถเขียน CSS แบบปกติได้

การทํา Theming ให้ กับ App
ถ้ าต้ องการเปลียนสีตา่ งๆ ของ Theme ให้ เปิ ดไฟล์ src/theme/variables.scss จากนันสามารถแก้ ไขค่าสีตา่ งๆได้ เลย

เราสามารถตังชือตัวแปรเพิม และใส่คา่ สีเพิมได้ ด้วย เช่น ในตัวอย่างนีจะเพิม mycolor เข้ าไป
$colors: (
primary: #387ef5,
secondary: #32db64,
danger: #f53d3d,
light:

#f4f4f4,

dark:

#222,

mycolor: #008080
);
หากต้ องการเรี ยกใช้ mycolor ระบุบ color="ชือตัวแปรทีสร้ างขึน" ให้ กบั Components ทีต้ องการได้ เลย เช่น
<button color=”mycolor”>I'm a button</button>
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Utility Attributes
Ionic 2 ได้ เตรี ยมตัวช่วยเพือให้ เราเขียน Sass/CSS ได้ ง่ายขึน โดยทีเราไม่ต้องเขียนเอง ก่อนเขียนเองแนะนําให้ ดหู วั ข้ อนีก่อน เราสามารถ
ใส่ Attributes เหล่านีให้ กบั Components ทีเราต้ องการได้ เลย ประกอบด้ วย
1. การจัดรูปแบบข้ อความ ทีใช้ บ่อย
text-left

จัดข้ อความชิดซ้ าย

text-center

จัดข้ อความกึงกลาง

text-right

จัดข้ อความชิดขวา

text-justify

กระจายข้ อความให้ พอดี

text-wrap

wrap ข้ อความ

text-nowrap

ไม่ wrap ข้ อความ

text-uppercase ปรับเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
text-lowercase ปรับเป็ นตัวพิมพ์เล็ก
2. Element Padding ใช้ สาํ หรับเติมช่ องว่ าง หรือเว้ นช่ อง (ระยะห่ าง) ให้ กับ element
padding

เพิมช่องว่างให้ กบั element ทังหมด

padding-top

เพิมช่องว่างด้ านบน

padding-left

เพิมช่องว่างด้ านซ้ าย

padding-right

เพิมช่องว่างด้ านขวา

padding-bottom

เพิมช่องว่างด้ านล่าง

no-padding

ลบช่องว่างทังหมดออกไป

3. ion-buttons property

จัดและเรี ยงปุ่ ม (Button)

start

iOS จะชิดซ้ าย ถ้ า Android ตัวแรกจะชิดขวา

end

iOS จะชิดซ้ าย ถ้ า Android ตัวสุดท้ ายจะชิดขวา

left

จัดปุ่ มชิดด้ านซ้ าย

right

จัดปุ่ มชิดด้ านขวา

Note: ดูรายละเอียดของ Utility Attributes เพิมเติมได้ ที http://ionicframework.com/docs/v2/theming/css-utilities/
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การตกแต่ ง App โดยการเขียนทับตัวแปร Sass ของ Ionic
เราสามารถเขียนทับตัวแปร Sass ของ Ionic ทีมีอยูแ่ ล้ วได้ การใช้ งานคือให้ เปิ ดไฟล์ src/theme/variables.scss แล้ วเขียนตัวแปรพร้ อมค่าที
ต้ องการได้ เลย ยกตัวอย่างเช่น
$colors: (
primary: #387ef5,
secondary: #32db64,
danger: #f53d3d,
light:

#f4f4f4,

dark:

#222,

mycolor: #008080
);
$list-background-color: #fff;
$list-ios-activated-background-color: #3aff74;
$list-md-activated-background-color: #3aff74;
$checkbox-ios-background-color-on: #32db64;
$checkbox-ios-icon-border-color-on: #fff;
$checkbox-md-icon-background-color-on: #32db64;
$checkbox-md-icon-background-color-off: #fff;
$checkbox-md-icon-border-color-off: #cecece;
$checkbox-md-icon-border-color-on: #32db64;
ตัวแปรทีเราสามารถเขียนทับได้ ดรู ายละเอียดทังหมดได้ ทีนี http://ionicframework.com/docs/v2/theming/overriding-ionic-variables/
Note: หากลองแก้ สตี า่ งๆแล้ วอย่าลืมบันทึกไฟล์แล้ วลองรันดูอีกครัง
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จัดรูปแบบการแสดงข้ อมูลด้ วย Pipes
Pipes ใน Angular 2 มีไว้ สาํ หรับ transform, filter หรื อไว้ จดั รูปแบบข้ อมูลต่างๆ เราสามารถแทรกเครื องหมาย | เข้ าไปใน html ได้ เลย การ
ใช้ งาน Pipes ใน Ionic นันมี 2 วิธีคือ
1. เรี ยกใช้ ได้ เลย คือ ใน Angular 2 จะมี Built-in pipes เราสามารถเรี ยกใช้ ได้ เลยด้ วยเครื องหมาย |
2. สร้ าง custom pipe เอง แล้ วเวลาใช้ งานก็อ้างชือ pipe นันๆ

พืนฐานการใช้ งาน Built-in pipes ใน Angular 2
1. uppercase มีไว้ แปลงตัวอักษรให้ เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ทงหมด
ั
<p>{{ ‘Coding Thailand’ | uppercase }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ CODING THAILAND –>
2. lowercase มีไว้ แปลงตัวอักษรให้ เป็ นตัวพิมพ์เล็กทังหมด
<p>{{ ‘Coding Thailand’ | lowercase }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ coding thailand –>
3. number ใช้ สาํ หรับจัดรูปแบบของตัวเลขต่างๆ เช่น
<p>{{ 12345 }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘12345’ –>
<p>{{ 12345 | number }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘12,345’ –>
<p>{{ 12345 | number:’6.’ }}</p>
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<!– ผลลัพธ์ คือ ‘012,345’ –>
<p>{{ 12345 | number:’.2’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘12,345.00’ –>
4. percent จัดรูปแบบข้ อมูลในรูปแบบ %
<p>{{ 0.8 | percent }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘80%’ –>
<p>{{ 0.8 | percent:’.3’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘80.000%’ –>
5. currency ใช้ สาํ หรับจัดรูปแบบในรูปสกุลเงิน
<p>{{ 10.6 | currency:’EUR’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘EUR10.6’ –>
<p>{{ 10.6 | currency:’USD’:true }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘$10.6’ –>
<p>{{ 10.6 | currency:’USD’:true:’.2’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘$10.60’ –>
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6. date ใช้ สาํ หรับจัดรูปแบบวันทีและเวลา
<p>{{ birthday | date:’ddMMyyyy’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ’07/16/1986’ –>
<p>{{ birthday | date:’longDate’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘July 16, 1986’ –>
<p>{{ birthday | date:’HHmmss’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ’15:30:00’ –>
<p>{{ birthday | date:’shortTime’ }}</p>
<!– ผลลัพธ์ คือ ‘3:30 PM’ –>
Note: การใช้ งาน Pipes ดูเพิมเติมได้ ที https://angular.io/docs/ts/latest/guide/pipes.html
Note: ดูรายละเอียด Built-in pipes เพิมเติมได้ ที https://angular.io/docs/ts/latest/api/#!?apiFilter=pipe

การสร้ าง Custom Pipes ใน Ionic 2
สําหรับสร้ างและใช้ งาน Pipes ใน Ionic 2 นัน เราสามารถ gen code ได้ เลยโดยใช้ Ionic CLI รูปแบบการใช้ งานแน่นอนก็เขียนแบบ
Angular 2 รูปแบบการเรียกใช้ มีดงั นี
{{someData | somePipe}}
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รูปแบบคําสังในการสร้ าง Pipes คือ ionic g pipe <ชือ Pipe>
ขันตอนการสร้ างและใช้ งาน Pipes ใน Ionic 2 มีดังนี
1. การสร้ าง Pipe ใช้ คาํ สัง ionic g pipe myPipe แล้ วกดปุ่ ม enter

2. เปิ ดไฟล์ src\pipes\myPipe.ts เขียนโค้ ด ดังนี
import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';
@Pipe({
name: 'mypipe', //ตังชือ pipe เวลาเรียกใช้ ให้ ใช้ ชอนี
ื
pure: false
})
export class MyPipe implements PipeTransform {
/*
การเขียน pipe จะเขียนใน method transform แล้ วให้ คืนค่ากลับ
ในตัวอย่างนีคือการแปลงค่า (string) ทีส่งมาไปเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ทงหมด
ั
ถ้ าหากอยากแปลงแบบไหนก็เขียนได้ ตรงนี
*/
transform(value, args) {
value = value + ''; // make sure it's a string
return value.toUpperCase();
}
}
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3. เปิ ดไฟล์ src\app\app.module.ts เพือ import pipe เข้ ามาใช้ งาน และให้ ระบุเฉพาะที declarations เท่ านัน

4. ตอนนีเราสามารถเรี ยกใช้ งาน Pipe นีได้ เลยในทุกๆเพจ ลองเปิ ดไฟล์ src\pages\news\news.html เขียนโค้ ด ดังนี

5. บันทึกไฟล์ แล้ วทดสอบ App อีกครัง จะเห็นหัวข้ อข่าวกลายเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ทงหมด
ั
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บทที 13 การเตรี ยม Resources และ Publish App
หลังจากทีเราได้ สร้ าง App เรี ยบร้ อย ขันตอนต่อไปคือการเตรียม App ของเราเพืออัพโหลดขึน Store มาดูกนั ว่าเรามีอะไรทีต้ องทํากันบ้ าง

ตังค่ า Bundle ID, App Name, เลขเวอร์ ชัน สําหรั บ App
ต่อมาขันตอนนีเป็ นตัง ID ซึงจะไม่ซํากับ App อืนๆในโลกนี หลักการตังเราอาจตังในรูปแบบเช่น com.yourdomain.yourproject ก็ได้
นอกจากนันก็ตงชื
ั อ App พร้ อมเลข version (หากมีการเปลียนเวอร์ ชนั และอัปโหลดขึน Store อีกครังอย่าลืมเปลียนตัวเลขด้ วย)
เปิ ด ไฟล์ config.xml ขึนมา แล้ วแก้ ไขรายละเอียดให้ เป็ นของตัวเอง

การลดขนาดรู ปภาพ ก่ อน Build App
เพือให้ App เราโหลดเร็ วทีสุด สิงสําคัญต่อมาคือ การลดขนาดของรูปภาพทังหมดใน App ของเรา แนะนําให้ ทาํ ด้ วย อาจใช้ เครื องมือนีได้
เลย http://tinypng.com/
หลังจากเสร็ จขันตอนด้ านบนนี แนะนําให้ รัน App ดูใน Emulator หรื อ USB อีกครังว่าไอคอน และ splash screen ของเรามาหรื อยัง

การสร้ างไอคอน, การ Publish App ทัง Android และ iOS
การสร้ างไอคอน, การ Publish App ทัง Android และ iOS มีรายละเอียดหลายขันตอน ผู้เขียนจึงได้ จดั ทําเป็ นรูปแบบวิดีโอ
สามารถดาวน์โหลดศึกษาได้ ตามลิงก์นี

https://goo.gl/UumxLq

125

บทที 14 โบนัสพิเศษ
 ตัวอย่ างไฟล์ psd (PhotoShop) สําหรับทํา splash screen
ดาวน์โหลดได้ ทีนี https://goo.gl/jzqz28
 ไฟล์ โค้ ดประกอบหนังสือ
ดาวน์โหลดได้ ทีนี https://goo.gl/9Mrbr0
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ยินดีด้วยครั บ! คุณได้ พัฒนาตัวเองเรี ยบร้ อย
หวังว่ าหนังสือเล่ มนีจะช่ วยพัฒนาความรู้ และชีวิตทุกคนให้ ดีขึนนะ
หากมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามผมมาได้ ตลอดเวลา
ขอบคุณทุกคนครั บ
โค้ ชเอก
Codingthailand.com
แนะนําคอร์ ส Ionic 2 รู ปแบบวิดีโอ
https://codingthailand.com/ionic2/
แนะนําคอร์ ส Angular 2 รู ปแบบวิดีโอ
https://codingthailand.com/angular2/

