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|||||| Editor’s Talk  

หลนัปากถภกเธเชฟิ ฬนเกมสึ ญนเดมธนอฤถปพกาฬนนฟ้นธกปากปะ

มฟนานฝระเอณฟโทฬธฬิานเชินลธฬกระทนแลำทฬันมฟนานโธทฟ

หลาฬนานเลฬทฟเดฟฬท โมิทิาปะเฝ็นนานรทมอลในผำาฌใำด 

Code Mania ใร้ันทฟิ 01 ทฟิใณะทพถทกรรมถาสตรึ

มหาทพทฬาลัฬปยัาลนกรณึ ำธนกลยิมสมาใมฌฝรแกรมเมธรึโทฬ 

ซภิ นฯมเธนกฎมฟสิทนริทมเฝ็นใณะทืานานและโดำนำธนธำนมมธกราฮ

ฮพใ แหินำาเดฮชิทฬธธกแผผเสม้ธ  นธกปากน้ันฬันมฟนานญหญิ

ธฬิาน Bar Camp ทฟิมหาทพทฬาลัฬเกุตรถาสตรึทฟิฯมโมิมฟฌธกาส

โดำโฝริทม ญนทันทฟิ 3 ธันทาใมนฟ้ มฟนานเลฎกๆำธนกลยิมสมาใมฌฝรแกรมเมธรึโทฬ 

Code Mania X ทฟิ Launchpad ญกลำสถานทรตอมิา แติทพทฬากรทฟิมาโมิเลฎกแนินธน เฝ็นทพถทกรชาทโทฬทฟิ

ทืานานธฬร ิ Facebook ธเมรพกา สืานักนานญหญิ ซภิ นปะมาเลิาผรรฬากาถการทืานานทฟิ Facebook ธนใึกรญน

ะันำธนเหลิาผรรดาในทืานานดำานโธทฟ และเทใฌนฌลฬฟติานๆทฟิโดำดรแลธฬร ิ ในสนญปฮันมากทืาลาฬสถพตพตัาทหมด

เดพมำธนนาน Code Mania 01 ปาก 8 นาทฟเฝ็น 4 นาทฟ สืาหรัผเลิมนฟ้กฎธาปปะมฟเนม้ธหาทานเทในพในำธฬโฝ

หนิธฬกฎตำธนำธธภัฬดำทฬ กทิาปะฝพดเลิมโดำกฎแทผโมิโดำอักฯิธนกันเลฬทฟเดฟฬท เรฟฬกโดำทิาฝิันสลัผใพทนาน

ติานๆกันหัทหมยนเลฬทฟเดฟฬท ในใลำาฬๆกัผเหลิานักอัฒนาหลาฬๆทิานทฟิผำานานธฬากทืาฌนำนทืานฟิโฝหมด กฎ

ำธญหำทยกทิานสรำๆและเฝ็นกืาลันญปญหำกันติธโฝใรัผ 

 

 

ผรรณาธพการ ปารฬึฝ๊ัผ 

กราฮฮพใ ธำน 

ใธลัมภึำาเทฟิฬท Tickonlymind 
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การเดพนทานธันฬาทนานำธน HTML5 นัผสพผฝฟ  

ต้ันแติการฮธรึมทฟมริานมาตรฐาน WHATWG ญนฝฟ  

2004 กฎมาถภน "กำาทแรก" เมมิธธนใึกรกืากัผ

มาตรฐานเทฎผ W3C ฝระกาถรัผรธน

มาตรฐาน HTML 5.0 ธฬิานเฝ็นทานการ 

ธฬิานโรกฎตาม HTML5 ฬันถมธทิาโมิเสรฎปสมผรรณึ เอราะ นฌฬผาฬญหมิำธน W3C ปะมธนมาตรฐาน HTML5 

เฝ็นเทธรึชันฬิธฬๆ ทฟิอัฒนาโฝเรมิธฬๆ (แผผ Chrome/Firefox) ฌดฬตธนนฟ้มาตรฐาน HTML 5.1 เรพิมเำำา

สถานะ Nightly แลำท และมฟกืาหนดธธกรย ินปรพนญนฝฟ  2016 

Jeff Jaffe ซฟธฟฌธำธน W3C แสดนทพสัฬทัถนึฯิาน

ผลฎธกำธน W3C ทิาตธนนฟ้อม้นฐานำธนเทฎผฬยใญหมิเสรฎปสพ้น

แลำทญน HTML5 นานำั้นติธโฝปะเรฟฬกทิา " Application 

Foundations" หรมธการทานอม้นฐานสืาหรัผการสรำาน

แธออลพเใชิันดำทฬเทใฌนฌลฬฟเฝพดำธนเทฎผ ( Open Web 

Platform) ทฟิแผินธธกเฝ็น 8 กลยิมฬิธฬๆ 

 Security and Privacy เชิน Crypto API 

 Core Web Design and Development เชิน Web Components 

 Device Interaction เชิน การรธนรัผฮฟ เปธรึบารึดแทรึผนมมธถมธ (GPS/NFC/Bluetooth) 

 Application Lifecycle เชิน Web Workers 

 Media and Real-Time Communications เชิน WebRTC 

 Performance and Tuning เชิน ฝรัผฝรยน garbage collection, framerate 

 Usability and Accessibility 

 Services เชิน payment, semantic web, social 

 

ำาำิาท 

http://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/
https://www.blognone.com/node/36302
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/
http://www.w3.org/blog/2014/10/application-foundations-for-the-open-web-platform/
http://www.w3.org/blog/2014/10/application-foundations-for-the-open-web-platform/
http://www.w3.org/blog/2014/10/application-foundations-for-the-open-web-platform/
http://www.w3.org/appfoundations/
http://www.w3.org/appfoundations/
http://www.w3.org/appfoundations/
https://www.blognone.com/node/58083
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ญนฝัปปย ผัน ธยฝกรณึเกฎผำำธมรลแผผอกอาทฟิ

แอริหลาฬทฟิสยดในหนฟโมิอำน USB Drive ดำทฬำำธโดำเฝรฟฬผ

ทฟิมฟำนาดเลฎกอกอาสะดทก ญช้นานนิาฬ และราใาโมิแอน 

แติกฎมฟำำธเสฟฬทฟิสืาใัญใมธมฟใทามปย ใิธนำำานปืากัดสืาหรัผ

รย ินทฟิทานำาฬทิัทโฝญนทำธนตลาด และมฟใทามเรฎทญนการถิาฬ

ฌธนำำธมรลโมิสรน สินฯลญหำการถิาฬฌธนโฮลึำนาดญหญิมฟ

ำำธปืากัดและทืาโดำช้า ทานธธกหนภินใมธการญช้ Solid 

State Drive ใริกัผตัทแฝลน SATA <-> USB เอมิธแกำำำธปืากัดดำานำนาดและใทามเรฎท แติกฎตำธนแลกกัผใทาม

สะดทกญนการอกอา มาทันนฟ้มฟในปัผ SSD และ USB Drive มารทมริานกันแลำทใรัผ 

SSD USB Drive ปาก VisionTek มฟสธนรย ินโดำแกิ รย ินำนาด 120 GB และ 240 GB ฌดฬท้ันสธนรย ิน

ญช้ Controller LSI SandForce 2281 series ฌดฬมฟใทามเรฎทการเำฟฬนสรนสยด 440 MB/s และธิานสรนสยด 455 

MB/s (เทฟฬผกัผ USB Drive ระดัผผนธฬิาน SanDisk Extreme PRO ซภิ นทืาใทามเรฎทโดำเอฟฬน 240 MB/s 

และ 260 MB/s ตามลืาดัผ) เชมิ ธมติธฯิานอธรึต USB 3.0 (ภาอฝระกธผทำาฬำิาท) และมฟฮฟ เปธรึทฟิอผญน 

SSD Drive ทิัทโฝเชิน Over Provisioning ดำทฬใรัผ ปย ดเดินสืาใัญธฬร ิทฟิำนาดและรรฝริานทฟิญกลำเใฟฬนกัผ USB 

Drive ทิัทโฝ ฌดฬมฟำนาดเอฟฬน 9.3x2.4x2 ซม. เทิาน้ัน 

สืาหรัผฯร ำทฟิสนญป สามารถสัินซม้ธโดำปากหนำาเทฎผำธน VisionTek ฌดฬตรน ฌดฬรย ิน 120 GB ราใา 110 

ฬร เธสดธลลารึ และรย ิน 240 GB ราใา 175 ฬร เธสดธลลารึ ใรัผ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSD USB Drive 
VisionTek เปิดตฺว 

 

https://www.visiontek.com/solid-state-drives.html
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Google ปล่ธฬ Google Fit ส ำหรับ Android ญห้ฌหลดโปญช้นำนโด้แล้ท 
เมมิธชิทนกลานฝฟ ญนนาน Google I/O โดำมฟการเฝพดตัท Google Fit แอลตฮธรึมเกฎผำำธมรลดำานสยำภาอำธน

ฯร ำญช้นานธยฝกรณึอกอาหรมธธยฝกรณึสทมญสิ และหลันปากน้ันญนชิทนเดมธนสพนหาใมทฟิฯิานมา Google กฎโดำ

ฝลิธฬชยดเใรมิธนมมธอัฒนาแธอสืาหรัผ Google Fit ญหำนักอัฒนาโดำลธนสัมฯัสกันมาแลำท ตธนนฟ้ Google โดำ

อัฒนาแธอ Google Fit สืาหรัผญช้นานกัผธยฝกรณึ Android ปนแลำทเสรฎปอรำธมญหำฯร ำญช้ทิัทโฝดาทนึฌหลดโฝญช้

นานโดำแลำท 

เมมิธฯร ำญช้ตพดต้ันแธอ Google Fit ญนสมารึทฌฮน Android ตัทแธอปะสามารถเกฎผำำธมรลการเดพน, ทพิน หรมธฝิัน

ปักรฬานำธนฯร ำญช้นานญนระหทิานทฟิอกอาสมารึทฌฮนน้ันโดำ ฌดฬตัทแธอ Google Fit ฬันสามารถญช้นาน

เชมิ ธมติธกัผแธอเอมิธสยำภาอตัทธมินเอมิธรทผรทมำำธมรลมาแสดนฯลริทมกันทฟิปย ดเดฟฬทโดำ ท้ันนฟ้โมิเอฟฬนแติปะญช้

นานผนสมารึทฌฮนเทิาน้ัน แติ Google Fit ทฟิเอพินเฝพดญหำดาทนึฌหลดนฟ้สามารถตพดต้ันญช้นานกัผธยฝกรณึ 

Android Wear โดำดำทฬ 

 

 

 

https://www.blognone.com/node/62105
https://www.blognone.com/node/57754
https://www.blognone.com/node/59124
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Apple Pay 

ถมกเปผ ดญช้บรผกำรแล้ท 1 ล้ำนใรัน้ภำฬญน 3 ทันแรก  
ทพม ใยก โดำญหำสัมภาุณึกัผ The Wall Street Journal อรำธมกัผเฯฬำำธมรลปาก Visa ทิามฟฯร ำเฝพดญช้ผรพการ 

Apple Pay แลำทถภนหนภินลำานใร้ัน (นัผเฝ็นปืานทน Activations) ภาฬญน 72 ชิัทฌมนแรกำธนการเฝพดญหำผรพการ 

ฌดฬตัทเลำนฟ้ถมธทิามากกทิาปืานทนฯร ำญช้ผรพการชืาระเนพนแผผ Contactless ทยกราฬรทมกันท้ันหมด 

Firefox OS  
ประกำถลน Raspberry Pi,  

เำฟฬนเทฎผใทผใยมบารึดแทรึโดำสมผรรณ ึ
 

Firefox OS ธธกแผผมาสืาหรัผฌทรถัอทึสเฝใติืาเฝ็นหลัก ทฟิฯิานมามฟในสามารถนืามารันผน 

Rasberry Pi โดำแลำทแติตธนนฟ้ทานมธซพลลาเตรฟฬมอัฒนาธฬิานปรพนปัน ฌดฬญช้ชมิ ธชิัทใราททิา PiFxOS 
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ตธนนฟ้ฌใรนการธฬร ิญนระดัผเด

ฌม แมำปะรันโดำแติฬันมฟชิธนฌหทิธฬร ิหลาฬ

ปย ด นักอัฒนาทฟิสนญปทดสธผโมิใทรญช้ 

PiFxOS ผนเใรมธำิาฬเฝพด 

แติทฟินิาสนญปใมธแฯนการอัฒนาำธน

มธซพลลาทฟิเตรฟฬมปะญช้ Web API เตฎม

รรฝแผผสืาหรัผการอัฒนาผน PiFxOS 

ชิทนแรกปะมฟ API สืาหรัผใทผใยม

อธรึต GPIO และ SPI ญหำทืาญหำเรา

เำฟฬนปาทาสใรพฝตึเอมิธใทผใยมหยินฬนตึ

หรมธฌดรนโดำ ญนระฬะติธๆ โฝ PiFxOS 

ปะทืาตัทเฝ็นเใรมิธนเลินโฮลึเอลนและ

หนัน, มฟ IDE ำธนตัทเธน, และสามารถ

ใทผใยมบารึดแทรึโดำปาก CSS 

ตะลพน!! โมฌใรซธฮทึเตรฟฬมฬกเใรมิธน  

.NET เป็น Open Source  
และรันโดำผน Linux , IOS 

หลันปากเฝ็น Core Framework หลักผน

ระผผฝฏพผัตพการทพนฌดทสึมาฬาทนานกทิา 12 ฝฟ  แมำ

ปะมฟฌใรนการ .NET Open Source ธฬิาน Mono 

ทฟิรันธฬร ิผนลฟนยกซึ แติกฎฬันโมิเฝรฟ้ฬนฝรำานและฬันโมิเฝ็น

ทฟิใยำนหรสืาหรัผสาทก .NET เทิาญดนัก ญนชิทนหลาฬฝฟทฟิ

ฯิานมา C# โดำถรกนืามาอัฒนาเฝ็นเกมสึผน
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เใรมิธนมมธอัฒนาเกมสึช้ันนืาธฬิาน Unity และแธออลพเใชิันผน Android และ IOS ธฬิาน Xmarin ลิาสยดโม

ฌใรซบฮทึฝระกาถปะฬก .NET เฝ็น Open Source และสามารถรันผนระผผฝฏพผัตพการธฬิาน Mac และ 

Linux โดำ ซภิ นกฎปะชิทฬญหำำฬาฬฐานนักอัฒนาำธน .NET ธธกโฝธฟก เนมิธนปากทยกทันนฟ้ หากเทฟฬผปืานทน

ซธฮทึแทรึทฟิรันธฬร ิผน IOS และ Android แลำท Window Phone ฬันหิานโกลมาก ดันน้ันนฟิธาปปะเฝ็นกลฬยทธึ

หนภินทฟิใาดหทันญหำสรำกัผ IOS และ Android โดำดฟกทิาเดพมกฎเฝ็นโดำ 

 

 

 

 

 

Code Mania X “ดูเบื้องหลฺงการท างานของ Facebook ผ่านระบบ Configuration 
Management และชีวิตการท างานเป็น Software Engineer ที่ Facebook” 
Speaker: ธำทัน ใมบภรัตถ์ (ฌต้) 

เฝ็น Software Engineer ำธน Facebook ทืานานะิาฬฌใรนสรำานอม้นฐาน (Infrastructure) มาเกมธผ 3 ฝฟ 

ฝัปปย ผันเฝ็นหัทหนำาทฟมดำานเทในพใดรแลระผผ Configuration Management ซภิ นถรกญช้ญนการใทผใยมการ

ทืานานสิทนติาน ญๆน Facebook ต้ันแติหนำาเทฎผโฝปนถภนระผผหลันผำานติานๆ นธกปากนฟ้แลำท ฬันมฟสถานะ

เฝ็น Committerญนฌใรนการฌธเอินซธรึสทฟิชมิ ธทิา Apache ZooKeeper ซภิ นมักญช้ญนการทืา Distributed 

Coordination และถรกญช้ญนฌใรนการสืาใัญๆ เชิน HDFS และ HBase เฝ็นตำน 

ทันอภ ธทฝ่ 3 ธันทำใม 2557 

เทลำ: 18:30 น. – 20:30 น. 

สถำนทฝ่: Launchpad ช้ัน1 ตภกเถรุฐฟทรรณ 139 ถนนฝ้ัน แำทนสฟลม เำตผานรัก กรยนเทอู 
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นำนฌใ้ด mania รทมอลในบ้ำฌใ้ด ใรัน้ทฝ่ 01 
ฝระสผใทามสืาเรฎปธฬิานลำนหลาม ต้ันแติเรพิมเฝพดปธนตัาท ในแฬินกันปธนหมด ต้ันแติ 8 นาทฟแรก ซภิ นใณะ

ทฟมนานสิทนญหญิแลำทกฎมมธญหมิ โมิรร ำปักกันมากิธน เรฟฬกโดำทิาตำธนปัดนานภาฬญตำระฬะเทลาทฟิปืากัด อรำธมฮัน

ะิาธยฝสรรใมากมาฬ แติเอราะโดำรัผใืาแนะนืาและธืานทฬสถานทฟิญนการปัดนานใร้ันนฟ้ปากใณะธาปารฬึ

เปำาภาอแหินภาใทพชาทพถทกรรมถาสตรึปยัาลนกรณึมหาทพทฬาลัฬ  

ธฟกท้ันเหลิาผรรดา Speaker ลำทนแลำทแติใัดสรรใึระดัผฝระเทถและฬพินเซธรึโอรึฯร ำทืาธนพเมชิันระดัผ 

Holly Wood ปากเรมิธน 47 ฌรนพน และ Gravity ซภิ นหากฮันเาอาะชมิ ธแลำทฯมเธนสารภาอใทามปรพนทิาโมิรร ำปัก

สักทิาน เอราะมัทธฬร ิแติญนกะลา เมมิธโดำมาฮันฝระสผการณึปากเหลิา Speaker ำั้นเทอ เรฟฬกโดำทิาเผพกเนตร

และสมธนำธนตัทเธนโฝโมินำธฬ ฯร ำมาริทมนานกฎลำทนแลำทต้ันญปฮันเกฎผเกฟิฬทใทามรร ำโฝธฬิานใยำมใิาโมิเสฟฬเทลาฝิาท 

โธำสถพตพทฟิผธกในโทฬธิานหนันสมธฝฟละสธนสามผรรทัดโมิโดำมาเกฎผำำธมรลกัผในกลยิมนฟ้แนินธน ซภิ นทฟมนานสมาใม

ฌฝรแกรมเมธรึหทันธฬิานฬพินทิา เอมิธนโธทฟญนกลยิมติานๆปะมารทมอลันสรำานสรรใึสพินดฟๆและฬพินญหญิแผผนฟ้เรมิธฬๆ 

และหทันเฝ็นธฬิานฬพินทิา ใร้ันทฟิ 10 ปะเกพดำภ้นญนเรฎททัน ำธำธผใยณสฝธนเซธรึทฟิทืาญหำเราโดำเสม้ธดฟ ญๆสิ โดำธพิมทำธน

กันแผผโมิเสฟฬสตานใึ 

ทัตถภประสนใ์ขธนเใรฟธข่ำฬ 

1.  เอมิธสรำานเใรมธำิาฬำธนฌฝรแกรมเมธรึญหำโดำรร ำปัก ชิทฬเหลมธ และแผินฝันใทามรร ำกัน 

2. เอมิธอัฒนาทักุะดำาน technical skill และ soft skill ญหำแกิฌฝรแกรมเมธรึ 

3. เอมิธชิทฬเหลมธฌฝรแกรมเมธรึปากการถรกนาฬปำานเธาเฝรฟฬผ และชิทฬเหลมธฯร ำทิาปำานปากการฌดน

ฌฝรแกรมเมธรึทพ้นนาน 

4. เอมิธฬกระดัผภาอลักุณึและสรำานใทามเำำาญปทฟิดฟติธสาฬธาชฟอฌฝรแกรมเมธรึ 

5. เอมิธเฝ็นอม้นทฟิญหำฌฝรแกรมเมธรึโดำแสดนถักฬภาอ หรมธสรำานใทามริทมมมธ  

6. เอมิธสนัผสนยน community ติาน ญๆนการปัดกพปกรรมเอมิธฌฝรแกรมเมธรึ

ำาแชรึ 
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มือใหม่ Swift ตอนที่ 1 

 
By Jarn PUP 

Swift เฝ็นภาุาญหมิญนการอัฒนา IOS และ OSX แธออลพเใชิัน ฌดฬสิทนตัทแลำทรร ำสภกทิามฟ

รรฝแผผทฟิเำำาญปโดำนิาฬกทิาภาุาเดพมใมธ Objective C ซภิ นฯมเธนเใฬเสฟฬเทลาถภกุาธฬร ิอักนภน แติโมิใิธฬเำำาญป

เทิาโรเนมิธนปากอม้นเอเดพมปะอัฒนาแธออลพเใชิันดำทฬภาุา C# , VB , JavaScript เฝ็นหลักปภนโดำลำมเลพกโฝ 

แติเมมิธ Swift ธธกมากฎโดำลธนเรฟฬนรร ำดรรร ำสภกทิาเำำาทานเนมิธนปากมฟรรฝแผผเหมมธนกัผภาุา JavaScript ธฟกท้ัน

ฬันมฟ Syntax ฯสมฯสานระหทิาน Class และ Object base มฟรรฝแผผหลาฬธฬิานเหมมธน C# ดรโฝดรมาใลำาฬ

กัผภาุา Go ำธน Google ธฟก ถภนแมำทิาฯมเธนปะเอพินเรพิมตำนถภกุา Swift และ IOS แติใพดทิาฬันโมิสาฬ

ปนเกพนโฝ ถภนแมำทิาแธออลพเใชิันผน App Store และ Android ปะมฟปนเกลมิธนฌลก แติฯมกฎโมิโดำใาดหทันทิา

ฯมปะอัฒนาแธอทฟิเหมมธนทฟิมฟธฬร ิญนตลาดสักเทิาโร และผยใลากรญนตลาด Mobile ผำานเราฬันเฝ็นทฟิตำธนการธฟก

มาก ธฟกท้ันเฝ็นภาุาญหมิทฟิปะมาแทนทฟิำธนเดพมทฟิแธอเฝพ้ ลญช้ธฬร ิ ปย ดฝระสนใึหลักธฬิานหนภินในเอมิธญหำในทิัทโฝ

เำำาญปโดำนิาฬำภ้นและำฬาฬนักอัฒนาญหำมากำภ้น ฯมกฎเลฬเรพิมถภกุาและนืามาแชรึ ณ ผัดเดฟาฬทนฟ้เลฬ  

กิธนธมินเลฬตำธนหาเใรมิธน Mac ทิากันทิาเฝ็นเใรมิธนใธมอพทเตธรึสิทนผยใใลทฟิดรหรรหราทฟิสยด ญใร

ปะลน VM หรมธ jailbreakโมิรัผฝระกันนะใรัผทิาปะเทพรึใ หลันปากโดำเใรมิธน Mac ลน OS เรฟฬผรำธฬกฎลน

ฌฝรแกรมชมิ ธ XCode 

https://www.google.com/search?q=jailbreak&spell=1&sa=X&ei=4LZiVIyBCZWkuQTls4KoDw&ved=0CBoQvwUoAA
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เริม่สรา้งโปรเจคสุดฮิต สวฺสดีชาวโลก 

1. เฝพดฌฝรแกรม Xcode 

2. เลมธก  Get started with a playground เอมิธสรำานฌฝรแกรมนิาฬๆ 

3. เรพิมเำฟฬนฌฝรแกรม 

4. ต้ันชมิ ธโฮลึ 
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ฌฝรเปใ Playground ญช้สืาหรัผลธนเำฟฬนฌใำดเอมิธญหำเำำาญปการทืานานำธนฌใำดธฬิานรทดเรฎท 
 

 
 
 

ภาุา Swift มฟสิทนใลำาฬใลภนกัผภาุา JavaScript นธกปากน้ันฬันฯสมฯสาน การสรำานใลาส

เผสแผผภาุา C# ญน .NET ดรโฝดรมากฎใลำาฬใลภนกัผภาุา Go ำธน Google เรฟฬกโดำทิา

ลรกฯสมหลาฬภาุาเลฬทฟเดฟฬท 

 

การก าหนดค่าคงที่และตฺวแปร 

ใ่ำในทฝ่ (Constant) 

การกืาหนดใิาในทฟิโมิแตกติานปากภาุาธมิน ใมธสามารถระผยใิาโดำใร้ันเดฟฬท ตัทแฝรทฟิเกฎผใิาในทฟิ

น้ันปะโมิสามารถเฝลฟิฬนแฝลนโดำธฟก เอมิธฝ้ธนกันการเฝลฟิฬนแฝลนปากการเำฟฬนฌฝรแกรม หรมธ

ปย ดฝระสนใึญนการกืาหนดใิาตาฬตัท 

Ex 1.1 กืาหนดใิาในทฟิ “สทัสดฟชาทฌลก” 
 

 

หากทดสธผฝ้ธนใิาธมินญน ตัทแฝร s ปะมฟ Error ฮ้ธน 

 

 
 

ซภิ นมฟใืาถัอทึสืาหรัผเรฟฬกการกืาหนดใิาตัทแฝรแผผ ธิานโดำธฬิานเดฟฬททิา Immutable 
 

ตัทแปร (variable) 

การกืาหนดใิาตัทแฝรญนภาุา Swift ญช้ใืาทิา var ตามดำทฬชมิ ธตัทแฝรทฟิตำธนโมิตรนกัผใืาสนทน 

แถผดำานำทาแสดนฯลลัอธึ 

let s:String = “สทัสดฟ ชาทฌลก”  
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Ex 1.2 กืาหนดตัทแฝร “สทัสดฟชาทฌลก” 
 
 
 
 

ตัทแฝรสามารถเฝลฟิฬนแฝลนใิาโดำ ซภิ นมฟใืาถัอทึทิา Mutable 

ภาุา Swift การกืาหนดตัทแฝรเฝ็นแผผ Case Sensitive ใมธ ตัทธักุรตัทญหญิตัทเลฎก มธน

เฝ็นในละตัทกัน เชิน A กัผ a เฝ็นในละตัทเมมิธธำานถภน 

 

ประเภทข้ธมมล (Data Type) 

ฝระเภทำำธมรลทฟิภาุา Swift รธนรัผ โดำแกิ 

ประเภทข้ธมมล รำฬละเธฝฬด 

String ำำธมรลฝระเภทำำธใทาม 

Int ำำธมรลตัทเลำปืานทนเตฎมโมิมฟปย ดทถนพฬม 

Float ตัทเลำปืานทนปรพนอรำธมปย ดทถนพฬม 

Double ตัทเลำปืานทนปรพนอรำธมปย ดทถนพฬมำนาด

ญหญิกทิา Float 

Boolean ำำธมรลตรรกะ ปรพน เทฎป 

 

 
 

var s = “สทัสดฟ ชาทฌลก”  

s = “ทดสธผ ทดสธผ” 



ำาเดฮ  -  อฤถปพกาฬน  | 15 
 

สรา้ง Command Line Tool 

เลมธก Application > Command Line Tool 
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println(string) - ญช้แสดนำำธใทามญน Command Line และำภ้นผรรทัดญหมิ 

print(string) - ญช้แสดนำำธใทามญน Command Line โมิำภ้นผรรทัดญหมิ 

 

Ex 1.3 println , print 
 
 
 
 
 
 

กด  ⌘ R เอมิธ Run Project 
 

 

String Interpolation  

ภาุา Swift สามารถอพมอึใิาตัทแฝรเอมิธแสดนฯลญนชยดใืาสัิน print โดำธฬิานสะดทกทืาญหำฌใำดโมิดร

เลธะเหมมธนภาุาธมินๆทฟิตำธน นืา string มาติธๆกัน 

Ex 1.4 String Interpolation 

 

 

 

 

 

 

print(“เรฟฬน”) 

println(“ ใยณ XXX”) 

print(“ำธตำธนรัผสริฌลกำธน Swift”) 

 

let i:Int = -25 

let f:Float = 3.14 

let d:Double = 99.99 

let b:Bool = true 

println("i = \(i), f = \(f), d = \(d), b = \(b)") 
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Code Comment 

การเำฟฬนใธมเมนทึฌใำด โมิแตกติานปากหลาฬๆภาุาทฟิมฟตำนแผผมาปากภาุา C 

// การเำฟฬนใธมเมนทึผรรทัดเดฟฬท 

/* 

การเำฟฬนใธมเมนทึหลาฬผรรทัด 

*/ 

 

กำรเขฝฬนใธมเมนท์หลำฬช้ัน 

 /* 

/* 

Define a and b constants 

*/ 

let a = 1 

let a = 1 

/* 

Define c and d constants 

*/ 

let c = 3 

*/ 

ตฺวเลข 

Integer ปืานทนเตฎมโมิมฟปย ดทถนพฬม 

let i1:Int = 5 

var i2 = 7 
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Float และ Double ตัทเลำปืานทนปรพนมฟปย ดทถนพฬม 

 

 
 

ธิานติธาผัผหนำา ตธนทฟิ 2 ทืานานกัผ String 
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ธผรมฮรฟ 

 HTML5 3 รธผ 
ภาอผรรฬากาถ การธผรม HTML5 

ฮรฟทั้น 3 รธผทฟิฯิานมา ปัดฌดฬนพตฬสารำา

เดฮ ญนใร้ันทฟิ 2 สถานทฟิธฬร ิโกลหลันปากฯิาน

โฝถภนเทลา 9:00 น มฟฯร ำเำำาธผรมเอฟฬนทิาน

เดฟฬท ซภิ นฯร ำปัดใพดทิาเฝ็นการธผรมฮรฟและธฬร ิ

โกลธาปปะโมิสนญปกัน แติหลันปากฯิานโฝ

ใรภินชิัทฌมน กฎทฬธฬกันมาปนเตฎมหำธน แสดน

ญหำเหฎนถภนใทามต้ันญปำธนฯร ำเำำาธผรม ซภิ นตำธน

ำธำธผอระใยณฯร ำธืานทฬใทามสะดทกสถานทฟิ

ญนการปัดธผรมทั้น 3 รธผทฟิฯิานมาฌดฬโมิมฟ

ใิาญช้ปิาฬญดๆ ทืาญหำเอพิมฌธกาสญนการแผินฝัน

ใทามรร ำระหทิานฯร ำสธนและฯร ำเรฟฬนและชิทฬ

ฝระชาสัมอันธึนพตฬสารโฝญนตัท เรฟฬกโดำทิาโดำ

ฝระฌฬชนึกันทยกะิาฬ 

 

 

             ขาแชร ์
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สนัผสนยนสถานทฟิปัดธผรมฌดฬ 

 

ผรพุัท 3G Software Co.,Ltd 

http://3g-software.com/ 

 

http://3g-software.com/
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ทัดมหาสทัสดพึนาใอยฒาราม 

 

 

มหาทพทฬาลัฬราชภัฏสทนดยสพต 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1/427803850567198
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HTML5 ตอนที่ 6  
HTML5 Graphics 
by Jarn PUP 

HTML5 โดำเอพิม 2 ใธนฌทรลสืาหรัผนานดำานกราฮฮพใ ใมธ Canvas และ SVG ท้ันสธนใธนฌทรลนฟ้โดำรัผ

ใทามนพฬมธฬิานมากญนการนืามาแสดนฯลดำานกราฮฮพใและเกมสึธธนโลนึ ญนตธนนฟ้ปะกลิาทถภน SVG 

SVG (Scalable Vector Graphics) 

ภาอทฟิแสดนผนเทฎผปะมฟธฬร ิ 2 แผผหลักๆ ใมธ 

 ภาอแผผ Bitmap ใมธ สฟิเหลฟิฬมเลฎก โๆลิเาดสฟญนแติละ pixel เรฟฬนกันปนเฝ็นรรฝภาอ ซภิ น

ญน HTML5 กฎใมธ Canvas 

 ภาอแผผ Vector ใมธ ภาอทฟิมฟการเชมิ ธมติธปย ดติานๆปนเฝ็นรรฝภาอำภ้นมา ซภิ นำำธดฟำธน

ภาอแผผนฟ้ใมธโมิทิาปะำฬาฬำนาดธฬิานโร ใทามใมชัดกฎปะโมิมฟการเฝลฟิฬนแฝลน ซภิ นญน 

HTML5 ญช้ SVG ญนการสรำาน 

SVG ใมธ ธธผเปใทฟิญช้ญนการทาดภาอแผผ Vector ผนเทฎผ ซภิ นเำฟฬนรรฝทฟิตำธนการฌดฬภาุา 

XML  

ำำธดฟำธน SVG 

 สามารถแกำโำโดำฌดฬ Text Editor 

 สามารถใำนหารรฝภาอ ทืาindex เำฟฬนใืาสัินเอมิธทืาเฝ็นธนพเมชิัน ผฟผธัดโฮลึ 

 รรฝภาอฝรัผำนาดโดำฌดฬโมิสรญเสฟฬใยณภาอ 

 สามารถอพมอึโดำดำทฬใทามละเธฟฬดใยณภาอสรน 

 สามารถซรมโดำ 
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รวม SVG ในเอกสาร HTML 

ตัวอย่างที ่3.2 Embed SVG in HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

   <body> 

      <svg width="300" height="200"> 

         <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198" 

          style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-

rule:evenodd;" /> 

      </svg> 

   </body> 

</html> 

ใทามแตกติานระหทิาน Canvas และ SVG 

Canvas SVG 

ญช้ภาุา Javascript 

โมิรธนรัผ การปัดการevent 

ฝระมทลฯลดำทฬตัทธักุรโดำดฟ 

สามารถผันทภกเฝ็น .png , 

.jpeg 

เหมาะกัผการโฝทืาเกมสึทฟิโมิ

ตำธนการใทามละเธฟฬดสรน 

ญช้ภาุา XML 

รธนรัผ การปัดการ event 

เหมาะกัผฌฝรแกรมญนการฝระมทลฯลผนอม้นทฟิ

ญหญิๆ เชิน Google Map 

ฝระมทลฯลโดำช้าหาก vector มฟใทามซัผซ้ธน

สรน 

โมิเหมาะกัผการนืาโฝทืาเกมสึผนเใรมิธนสเฝใติืา 

 

* ญนการทาด Canvas โมิปืาเฝ็นตำธนเำำาญปฌใำด Javascript สามารถเำำาโฝญช้เใรมิธนมมธธธนโลนึ

ทาดโดำเลฬทฟิ http://www.htmlcanvasstudio.com/ 

* ญนการทาด SVG โมิปืาเฝ็นตำธนเำำาญปฌใำด XML สามารถเำำาโฝญช้เใรมิธนมมธธธนโลนึทาดโดำเลฬ

ทฟิ http://svg-edit.googlecode.com/svn/branches/2.5.1/editor/svg-editor.html 

http://www.htmlcanvasstudio.com/
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ธ่ำนต่ธฉบับหน้ำ ตธนทฝ่ 7 HTML Media 
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 ขาชิม 
ต้ันแติ 7 ฝฟทฟิแลำท ทฟิ  ร้ำนธำกะ (AKA) สาำาแรกโดำสรำานใทามฝระทัผญปดำทฬมม้ธธริธฬ

สโตลึฬากพนพกย หรมธรำานฝพ้ นฬิานญนแผผาผัผชาทญฟิฝยิ น ฌดฬรำานธาหารธากะ ำภ้นชมิ ธเรมิธนการใัดสรร

ทัตถยดพผใยณภาอปากทัิททยกมยมฌลก ฌดฬเาอาะทัตถยดพผหลักทฟิญช้ญนการฝพ้ นฬิาน ธาทพ เนม้ธทัทและเนม้ธ

หมรใยณภาอดฟ ธาหารทะเลสดญหมิ ทั้นฬันอพถฟอพถันโฝถภนนื้าปพ้มสรตรเาอาะำธน ร้ำนธำกะ 

และแมำปะโดำรัผใทามนพฬมมาตลธด แติรำานฝพ้ นฬิานธากะกฎโมิเใฬหฬยดอัฒนาตัทเธน ฌดฬโดำฝรัผฝรยนรรฝแผผรำานญหมิญหำ

ทันสมัฬ มาอรำธมฌฝรฌมชิันฌดนๆ ธฟกเอฟฬผ OpenRice ำธธาสาอาเอมิธนๆ โฝธัอเดตเมนรญหมินิาลธน ณ สาำาด้ันเดพมำธน

รำานธากะ แติมาญนรรฝแผผแฝลกตาทฟิสทฬปนตำธนฝระหลาดญป 

  

 

เมนรนิาลธนำธนรำานธากะ ทฟิมฟฌฝรฌมชิันชยดเมนร Heaven มานืาทฟมใทามธริธฬญนใร้ันนฟ ้

  

By OpenRice.com 

http://th.openrice.com/th/bangkok/restaurant/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0/5455/?tc=sr1
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ธฬิานทฟิโดำเกรพินเธาโทำทิา OpenRice ปะอามาฬันสาำาแรก

ำธนรำานธากะ นัินกฎใมธสาำาเซน็ทรัลเทพลดึ ฌดฬรำานฝพ้ นฬิาน

ธากะ ต้ันธฬร ิทฟิช้ัน 7 หนำารำานเฝ็นกระปกญสมธนเหฎน

ผรรฬากาถดำานญนทฟิทยกในกืาลันสนยกสนานกัผมม้ธฝพ้ นฬิาน

แสนธริธฬ 

  

 

 

กิธนหนำานฟ้เราใยำนเใฬกัผธากะ ญนรรฝแผผำธนรำานธาหาร

ญฟิฝยิ นด้ันเดพม เดินดำทฬสฟดืาและสฟแดน แติตธนนฟ้รำานธากะ

โดำฝรัผเฝลฟิฬนรรฝแผผรำานมาญนสโตล ึNew York 

Modern Industrial เกาโกาสะดยดตา 

  

 

 

ฌดดเดินดำทฬตรำใธนเทนเนธรึสฟแดนสดญสทฟินืามาฝระกธผ

เฝ็นใรัทญนรำานธากะ 

  

 

 

รำานธากะ รรฝแผผญหมิเฝลฟิฬนผรรฬากาถญหำดรเทิมฟสโตลึ

กทิาเดพม นธกปากการตกแตินทฟิสทฬนามแลำท รำานธากะ

ฬันญหำใทามสืาใัญกัผธย ฝกรณึติานๆ ภาฬญนรำาน ฌดฬ

เลมธกญช้เตาถิานทฟิมฟใทามฝลธดภัฬสรนและมฟระผผดรดใทันญตำ

เตา ปภนโมิมฟกลพินตพดตัทญหำรืาใาญญป 

  

http://th.openrice.com/th/bangkok/restaurant/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0/5455/?tc=sr1
http://th.openrice.com/th/bangkok/restaurant/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0/5455/?tc=sr1
http://th.openrice.com/th/bangkok/restaurant/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0/5455/?tc=sr1
http://th.openrice.com/th/bangkok/restaurant/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0/5455/?tc=sr1
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ภาฬญนรำานมฟภาอฝระกธผ ผธกชมิธชพ้นสิทนติานๆ ำธนเนม้ธ

ทัท เอมิธเธาญป Beef Lover กันดำทฬ 

  

 

 

รำานธากะมฟทั้นรรฝแผผ a la carte และผยฮเฮิตึญหำเลมธก 

ซภิ นฌฝรฌมชิันลิาสยด ธากะนืาเสนธ a la carteชภดเมนม 

Heaven ราใาเดฟฬท 490 ผาท มา 3 ชยด 3 แผผ 

โดำแก ิHeaven Beef ชยดเบฮเทิน เนม้ธรทม

อพเถุ Heaven Pork ชยดเบฮเทิน หมรรทมอพเถุ 

และ Heaven Seafood ชยดเบฮเทิน ทะเลรทมอพเถุ ซภิ น

แติละชยดใัดสรรำธนดฟมฟใยณภาอปัดมาญหำธฬิานเตฎมธพิมใรผ

เใรมิธนสมกัผเฝ็นรำานฝพ้ นฬิานแผผอรฟเมฟฬม 

  

 

 

มาดรเมนรแรกทฟิ OpenRice โดำลพ้มลธนกันกิธน Heaven 

Pork ชยดเบฮเทิน หมรรทมอพเถุ ทฟิเลมธกญช้ใยฌรผรตะสยดนยิม 

ภาฬญนชยดมฟหมรสันนธก สันใธหมร ซฟิ ฌใรนหมร และหมรสาม

ช้ัน   

  

http://th.openrice.com/th/restaurant/article/detail.htm?articleid=2620
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เนม้ธหมรสฟชมอร ชิานเฬำาฬทนญปฬพินนัก 

 

ปย ดเดินธฟกธฬิานำธนรำานธากะใมธ ญช้เนม้ธสดๆ โมิฯิานการ

หมัก แติปะเสพรึฮมากัผซธสสรตรเาอาะรสกลมกลิธมโทำญหำ

ราดกิธนทานลนผนตะแกรน  

 

ถภนเทลาธริธฬ ...สทรรใึำธนในใลัินเนม้ธ 
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ติธดำทฬชยด Heaven Beef ชยดเบฮเทิน เนม้ธรทมอพเถุ 

ภาฬญนชยดมฟทั้นเนม้ธสันใธ เนม้ธตพดมันหรมธสามช้ัน เนม้ธญผ

อาฬหรมธบพระนพกกย และเนม้ธลรกเตาา 

  

 

สฟแดนสดำธนเนม้ธทัทนดนามนิาทานมาก  ๆ 

  

 

ภาฬญนชยดปะมฟำำาทฌอดและเหฎดติานๆ มาชิทฬเอพิมรสชาตพ

ญหำกัผมม้ธนฟ ้

  

อพเถุ! หากสัินเมนร Heaven สามารถใยำมติธทฟิ 2 ดำทฬ

ปลำแซลมธน (Salmon) หธฬแมลนภม่นผทซฝ เเลนด์ (New 

Zealand Mussel) และกภ้นแม่น ้ำ (River Prawn) ญน

ราใา 89 ผาทเทิานั้น  
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ฝลาแซลมธนสดๆ เนม้ธแนิน สฟสำมเดินชทนญหำลพ้มลธน 

นธกปากเมนรฝพ้ นฬิานแลำท ธากะฬันมฟเมนรธริธฬมาญหำสัิน

เใฟฬนใริเอพิมใทามธริธฬ เรพิมดำทฬเมนรสยดแซิผสลัด

ปลำแซลมธนซำชผมผ Spicy Salmon Sashimi 

Salad (155 ผาท) 

 

 

กยำนแมินื้าตัทเฝ้นรธเทลาฬิานสดๆ ลนผนเตารำธนๆ ญหำหธม

ายฬ เสพรึฮกัผนื้าปพ้ม 2 แผผ ญใรชธผใทามปฟ๊ดปีาด ปัดโฝ

กัผนื้าปพ้มซฟฮร ีด 
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แซลมธนเนม้ธเดำนทานกัผนื้าปพ้มซฟฮร ำด ปัดปำานฌดนญป 

  

 

ตผทำาฬดำทฬำธนหทานสยดเกา บรำทนฝ่ช็ธกฌกแลตฮัดจ์ บผ

บผมบับ Chocolate Fudge Brownie in Cold 

Stone (130 ผาท) โธถกรฟมชธ็กฌกแลตรสละมยนทาน

กัผผราทนฟินยิมๆ เสพรึฮมาญนชามหพนำธนเกาหลฟทฟิแชิเฬฎนมา

ธฬิานเฬฎนเปฟ๊ฬผ 

 

  

ร้ำนธำกะ (AKA) อรำธมเสพรึฮเมนรหลากหลาฬ เธาญปใน

รักธาหารญฟิฝยิ นสโตลึ Yakiniku มฟทั้นรรฝแผผ a la carte 

และผยฮเฮิตึ สืาหรัผในทฟิธฬากธพิมโมิธั้นแนะนืาผยฮเฮิตึ 

Japanese Style Grilled Meat ชยด Premium Menu 

499+ และชยด Yakiniku Menu 399+ ธัอเดตเมนรญหมิและ

ฌฝรฌมชิันอพเถุๆ โดำ

ทฟิ https://www.facebook.com/akarestaurant แล

ะ www.akayakiniku.com 

  

 

ธพิมธริธฬสโตลึ ธากะ ฝพ้ นฬิานญฟิฝยิ นสยดฮพน กัผชยดเมนร 

Heaven โดำแลำททันนฟ้ 14 สาำาญกลำผำานใยณ 

 

http://th.openrice.com/th/bangkok/restaurant/sr1.htm?chain_id=10000066&chain_name=AKA%20(%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94)&region=400&s=3
https://www.facebook.com/akarestaurant
http://www.akayakiniku.com/
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CSS ตธนทฝ่ 6  

CSS Box  

by Jarn PUP 

เธกสาร HTML มฟการทานเนม้ธหาเลฬึเธาตึ

เฝ็นผลฎธใสฟิเหลฟิฬม ซภิ นรธผผลฎธกหรมธกลิธน

สฟิเหลฟิฬมน้ันสามารถแสดนญหำญหำโดำ ดันรรฝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราฬละเธฟฬดำธนสิทนติานๆมฟดันนฟ้ 

 Content – เนม้ธหารธผๆอม้นทฟิซภิ นสามารถญสิำำธใทาม รรฝภาอ  

 Padding – อม้นทฟิทิานเฝลิา ำธผเฝลิาๆ 

 Border – ำธผรธผๆ padding ซภิ นสามารถกืาหนดรรฝแผผใทามหนา เสำนฝะ โดำ 

 Margin – ระฬะหิานระหทิานอม้นทฟิภาฬนธก 
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ความกว้างและความสูงของ Element 

 

 

 

 

ำนาดใทามกทำานทฟิแทำปรพนำธน Element 

320px (width) 

+ 20px (left + right padding) 

+ 10px (left + right border) 

+ 0px (left + right margin) 

= 350px 

ำนาดใทามกทำานรทมำธน Element สามารถใืานทณโดำ ดันนฟ้ 

Total element width = width + left padding + right padding + left border + right border + 

left margin + right margin 

ำนาดใทามสรนรทมำธน Element สามารถใืานทณโดำ ดันนฟ้ 

Total element height = height + top padding + bottom padding + top border + bottom 

border + top margin + bottom margin 

 

ธ่ำนต่ธฉบับหน้ำ ตธนทฝ่ 7 CSS Border 

  

div { 

    width: 300px; 

    padding: 25px; 

    border: 25px solid navy; 

    margin: 25px; 

} 

div { 

    width: 320px; 

    padding: 10px; 

    border: 5px solid gray; 

    margin: 0;  

} 
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ภมสธฬดำท  

เส้นทำนฌหดมร๊ำกก….   

ฌดฬ Tickonlymind 

  

ำาเทฟิฬท ตธน 
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สืาหรัผเรานภกเธาทิา "โมิเทิาโหริหรธก 

ปพ๊ผปีธฬ" 

การเดพนทานเรพิมปากทฟิทืาการธยทฬานเอมิธ

ตพดติธลรกหาผญหำำนำธน เรพิมกำาทเทำาำภ้นปากปย ด

เเรกตรนน้ืาตกภรสธฬดาทเฝ็นผันโดแรก ใิธฬๆ

ตะกาฬโฝกัผทานลมินๆฝนฌใลน ฯิานฝิาโฯิสลัผกัผ

ำภ้นผันโดโติญหำถภนแติละปย ด ระหทิานทานเดพนสทนกัผ

กลยิมเดฎกทฟิมาทัถนะถภกุา นำธนๆผธกทิาธฟกโกล

ใรัผอฟิ..ธฬิาเอพินหมดแรน เปำาเอมิธนสธนในเดพนเรฎท

และำฟ้ผินเรพิมรร ำสภกเหนมิธฬและฝทดำาปภนผธกญหำเดพน

ลิทนโฝ ะนตกตลธดทาน หนักผำาน เผาผำาน 

หนทานเฝ็นฌำดหพนมฟฌใลนเปพินโฝหมด เดพนเซลมินหก

ลำมตัทมธมดรโมิโดำเลฬ ชิทนหลันเสำนทานเฝ็นเำาสรน

ชันโรำซภิ นทฟิปัผฬภดเมมิธมธนโฝเผม้ธนลิานรร ำสภกกลัทธฬิาน

ผธกโมิถรก ญนญปนภกทิาถำาตกเหทลนโฝปะมฟญใรรร ำผำาน

หทิา นิันลนสนผปพตสนผญปสรดลมหาฬญปลภกๆ 

อฬาฬามกำาทเดพนติธปนระฬะสยดทำาฬกฎถภนลานสน 
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นาทฟแรกทฟิเหฎนนภกโดำทิา เบำฬ! สทฬทิะ 

ญใรปะใพดทิาทยินดธกหนธนนาใสลัผกัผตำน

สนแซมกัผดธกโมำสฟเหลมธน หฬิันกัผสทนดธกโมำ 

มธนเหฎนปย ดกานเตีนทึโมิโกลโกลนิันแสดนทิาญกลำถภน

ปย ดหมาฬแลำทสพนะ เบำธ...ใิธฬฬันชิัท  แติฬันโนกฎฬัน

ตำธนเดพนลยฬฌใลนติธเอมิธญหำถภนตรนปย ดหมาฬ เดพน

ฯิานเหฎนนักทิธนเทฟิฬทกลยิมนภนเลฬแทะทักทาฬตาม

ฝระสาในโมิรร ำปัก โดำสนทนากันญนหัทำำธระฬะทาน

ำธนภรสธฬดาทใมธ 7.0 Km ปรพนเหรธ???  ดรฬันโน

มันกฎมากกทิา ปนลรกหาผทฟิธฬร ิผรพเทณน้ันมาเาลฬ

ำำธำำธนญปนิันกฎใมธญช้ GPS ญนการใืานทณ

ระฬะทาน ใืาเาลฬนฟ้ทืาญหำทยกในถภนผานธำธ 

ระฬะทานญช้การทัดแผผปย ดติธปย ดฌดฬโมิใพดระฬะ

ใทามสรนทฟิโติำภ้นลน อธโดำใืาตธผปภนเดพนโฝฬันปย ดทฟิ

อักผรพเทณญกลำลืาธาร เกฎผสัมภาระเสรฎปกฎหยนหา

ธาหารแลำทปภนเดพนสืารทป 
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ธรรมชาตพมักมฟสพินมหัถปรรฬึญหำมนยุฬึแผผ

เราโดำสัมฯัส ญใรปะใพดทิาผนเำาสรนปะมฟทยินดธกโมำ 

สทนสนทฟิกืาเนพดำภ้นแผผโมิโดำต้ันญป ระหทิานกลานมฟ

ลืาธารใั้นฯมนดพน โธเฬฎนญนชิทนฝลาฬฤดระนญหำ

ใทามรร ำสภกหนาทเฬฎน ผนฮ้าทฟิมมดมพดมฟหมร ิดาท

แำินำันกันสิธนแสนเฬำาฬทน ทันนฟ้อระปันทรึสิธน

แสนปำาเตฎมดทน นิันอักฯิธนปนเกมธผเทฟิฬนใมนปภน

เำำานธน 

 

รย ินเช้าญนทันกลัผเกฎผทฟิอักเสรฎป เดพนเทฟิฬทรธผลาน

สนสืารทปนพเทถ เหฎนโธหมธกฝกใลยมภรเำาะิันลาท 

มฟหลักแผินฯมนดพนโทฬลาทลำธมดำทฬตำนสน ดธกโมำ

นาๆอัน เอราะเทลาทฟิปืากัดทืาญหำโมิสามารถเดพนโฝ

ฬันฬธดภรสธฬดาท ปภนญช้เทลาทฟิมฟเดพนสืารทปตำนโมำ

ญผหญำา ฌดฬเาอาะตำนหนธนนาใ ปนเรพิมเทฟิฬนเหฎน

ในเรพิมทฬธฬเดพนกลัผลนโฝฬันทฟิทืาการธยทฬานรทม

ท้ันตัทเราทฟิโดำกำาทำาเดพนทานกลัผตธนเทฟิฬนตรน

เชินกัน ำากลัผญช้เทลานำธฬกทิาแติเรพิมฝทดำา 

ฌดฬเาอาะตรนนิธน ฬพินผานชิทนเสำนทานทฟิชันลมิน 

หกลำมหนำาใทิืาธฟก แติกฎเอลพนดฟ ปนสฟิฌมนเฬฎนถภนทฟิ

ทืาการธยทฬานปภนเฝลฟิฬนเสม้ธฯำาเอมิธเตรฟฬมตัทกลัผ 

กทม.  ำาเรพิมเกรฎนและฝทดปภนกพนฬาใลาฬ

กลำามเนม้ธรธโทำ เำำาญปทิาในโมิเฝ็นโรมากแติทฟิโหนโดำ

กลัผเดพนโมิโดำเกมธผหนภินธาทพตฬึดำทฬ 

 

 

ธาการกลำามเนม้ธธักเสผเอราะาะน้ันหลักการเดพน

ฝิาใมธธฬิาฌหมเดพนแผผโมิฯิธนแรน ใิธฬๆเดพนญหำ

กลำามเนม้ธฝรัผสภาอแลำทปภนใิธฬเดพนเรฎทกำาทโท 
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แม้กำรเดผนทำนจะล ำบำกแต่หำกเทฝฬบกับสผ่นทฝ่โด้อบเจธ

แล้ทถฟธท่ำสภดฬธดจรผนๆ ปฝ หน้ำช่ทนหน้ำฝนในโด้โปเฬฟธนภม

สธฬดำทธฝก 
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JavaScript  

ตอนที่ 6 จาวาสคริปต ์String  
 

String เฝ็นตัทแฝรฝระเภทำำธใทามทฟิำาดโมิโดำเลฬสืาหรัผนักอัฒนา 

ทยกๆภาุา รทมท้ันภาุาปาทาสใรพฝตึดำทฬ 

 

การระผยตัทแฝรแผผ String สามารถญช้โดำท้ัน “ (Double Quote) และ ‘ (Single Quote) 

ตัทธฬ่ำนทฝ่ 6.1.1 

 

 

 

 

สามารถญช้ฯสมกันระหทิาน Single quote และ Double Quote  

ตัทธฬ่ำนทฝ่ 6.1.2 

 

 

 

 

หากตำธนการแสดนเใรมิธนหมาฬ Single quote หรมธ Double quote ภาฬญนำำธใทามริทมกัผการญช้ 

Single quote หรมธ Double quote ญหำญช้เใรมิธนหมาฬ \ ภาฬญนำำธใทาม 

 

var myname = "Java Script"; 

var myname = 'Java Script'; 

var answer = "It's alright"; 

var answer = "He is called 'Naruto' "; 

var answer = 'He is called "Kyubi" '; 
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ตัทธฬ่ำนทฝ่ 6.1.3 

 

 

 

 

ใทำมฬำทขธน String Length 

หาใทามฬาทำธน String โดำฌดฬเรฟฬก property length 

ตัทธฬ่ำนทฝ่ 6.1.4 

 

 

 

 

 

 

ธักขระอผเถษ Special Character 

สืาหรัผการญสิธักำระอพเถ ญุนำำธใทามตำธนญช้เใรมิธนหมาฬ \ หากโมิญช้ JavaScript ปะเำำาญปฯพดและเกพด 

Error Syntax ำภ้น ดันนม้ 

ตัทธฬ่ำนทฝ่ 6.1.5 Error Syntax 

 

 

 

 

 

 

var answer = 'It\'s alright'; 

var answer = "He is called \"Spider man\""; 

var txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; 

var sln = txt.length; 

"เสียงค ำรำม "โครมๆ" มำจำกทำงทิศเหนือ" 

"เสียงค ำรำม \"โครมๆ\" มำจำกทำงทิศเหนือ" 
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ราฬการญนการญสิเใรมิธนหมาฬ \ มฟใทามหมาฬ ดันนฟ้ 

Code Output 

\’ single quote 

\” double quote 

\\ backslash 

\n new line 

\r carriage return 

\t tab 

\b backspace 

\f form feed 

 

ใภณสมบัตผและฮันก์ช่ันขธน String 

ตารานใยณสมผัตพำธน String 

Property Description 

constructor ใมนใิาฮันกึชิันการสรำานธธผเปใ String 

length ใทามฬาทำธน String 

prototype ฬธมญหำกืาหนดใยณสมผัตพและฮันกึชิันำธน String Object 

เอพิมเตพม 

 

ตารานฮันกึชิันำธน String 

 

Function Description 

charAt() ใมนใิาตัทธักุรปากตืาแหนินทฟิระผย  

charCodeAt() ใมนใิาฌใำดตัทธักุรปากตืาแหนินทฟิระผย  

concat() ติธ string ฌดฬใมนใิาเฝ็นำำธมรลทฟิใัดลธก 

fromCharCode() แฝลนใิา Unicode เฝ็นตัทธักุร 
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indexOf() หาตืาแหนินำธนตัทธักุรหรมธำำธใทาม 

lastIndexOf() หาตืาแหนินสยดทำาฬำธนตัทธักุรหรมธำำธใทาม 

localeCompare() เฝรฟฬผเทฟฬผการเรฟฬนลืาดัผกิธนหลันำธน String 

match() เฝรฟฬผเทฟฬผใิา String เหมมธนกันหรมธโมิ 

replace() เทฟฬนทฟิำำธใทามดำทฬใืาทฟิตำธนการ 

search() ใำนหา String 

slice() แฬก String ธธกปาก String หลัก ใมนใิาเฝ็น 

String ญหม ิ

split() แฬก String ธธกเฝ็น ธารึเรฬึ 

substr() ตัด String ต้ันแติตืาแหนินทฟิระผยฬาทโฝธฟกเฝ็นใทาม

ฬาทกฟิตัทธักุร  

substring() ตัด String ต้ันแติตืาแหนินทฟิระผยฬาทโฝถภนตืาแหนินตัท

ทฟิเทิาโร 

toLocaleLowerCase() ฝรัผำำธใทามเฝ็นตัทเลฎกตามภาุาทำธนถพิน 

toLocaleUpperCase() ฝรัผำำธใทามเฝ็นตัทญหญิตามภาุาทำธนถพิน 

toLowerCase() ฝรัผำำธใทามเฝ็นตัทเลฎก 

toString() แฝลนเฝ็นตัทแฝร String 

toUpperCase() ฝรัผำำธใทามเฝ็นตัทญหญิ 

trim() ตัดชิธนทิาน 

valueOf() ใมนใิา String แผผ Primitive Value 

 

 

ธ่ำนต่ธฉบับหน้ำ ตธนทฝ่ 7 Javascript  
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ำาเดฮ  -  อฤถปพกาฬน  | 46 
 

 

ธธกแบบระบบ CMS #2 
หน้ำจธ Sitemap Manager 

หนำาปธสืาหรัผผรพหารปัดการเมนรติานผนเทฎผโซตึ เอพิม ลผ แกำโำ เมนรโดำ กืาหนดสพทธพญหำ ฯร ำญช้นานระดัผ User 

และ Group โดำทิาญใรมฟสพทธพญช้นานญนเมนรน้ันโดำผำาน ฌดฬหนำาอม้นฐาน ทฟิตำธนมฟญนระผผใมธหนำา Home โมิ

สามารถลผธธกปากระผผโดำ 
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หน้ำจธ จัดกำรเลฬ์เธำต์ Layout Manager 

หนำาปธสืาหรัผผรพหารปัดการเลฬึเธาตึผนเทฎผเอป สามารถเลมธกรรฝแผผ Layout ทฟิตำธนการเฝ็น default หรมธ

ฝรัผเฝลฟิฬนเฝ็นหนำา โๆดำ 

 

 

 



ำาเดฮ  -  อฤถปพกาฬน  | 49 
 

หน้ำจธ จัดกำรตฝม Theme Manager 

หนำาปธสืาหรัผผรพหารปัดการ Theme ทิาญช้ Theme ผนเทฎผโซตึ ฌดฬระผผนฟ้ปะสามารถเลมธกญช้ Theme ญด 

Theme หนภินเทิาน้ันเนมิธนปากฌดฬสิทนญหญิโมิใิธฬอผเทฎผโหนมฟหลาฬ Theme ญน Site เดฟฬทกัน เอราะปะทืา

ญหำฯร ำญช้นานสัผสน 
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หน้ำจธ จัดกำรปลัก๊ธผน Plug-in Manager 

หนำาปธ Plug-in Manager ญช้ผรพหารปัดการฝลัก๊ธพน ตพดต้ันฝลัก๊ธพน ลผ ญช้นาน หฬยดญช้นาน เำำาสริหนำา

ผรพการปัดำธนฝลัก๊ธพนน้ันๆ ฌดฬญนเทธรึชิันแรกปะฝระกธผโฝดำทฬ ฝลัก๊ธพน ติานๆ ดันนฟ้ 

 News  

 Content Editor 

 Web board 
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หน้ำจธ จัดกำรโฮล์ File Manager 

หนำาปธสืาหรัผผรพหารปัดการโฮลึ เธกสาร รรฝภาอติานๆทฟิญช้ญนเทฎผ โมิทิาปะเฝ็นการเอพิม ลผ  
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หน้ำจธ Localization 

หนำาปธสืาหรัผผรพหารปัดการ label ำำธใทามติานๆสืาหรัผรธนรัผภาุาทำธนถพิน 
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หน้ำจธ Log Manager 

หนำาปธสืาหรัผผรพหารปัดการำำธมรล Log 

* หนำาปธธมินๆต้ันแติ Sitemap ปะเรพิมธธกแผผญนตธนติธโฝ 

 

ธ่ำนต่ธฉบับหน้ำ เรผ่มอัฒนำ CMS 
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ขำช๊ธป  

 

@Banana 
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ำาเดฮ  -  อฤถปพกาฬน  | 59 
 



ำาเดฮ  -  อฤถปพกาฬน  | 60 

 

5 เทใฌนฌลฬฝประจ ำเดฟธน 

1. Awesome WPO 

 
https://github.com/davidsonfellipe/awesome-wpo 

เทฎผรทผรทมเใรมิธนมมธญนการทพเใราะหึฝระสพทธพภาอำธนเทฎผโซตึธฬิานใรผใรัน  

2. Dashboards by  

 

https://github.com/keen/dashboards  

เใรมิธนมมธญนการทืา กราฮและchart ผนเทฎผ 

https://github.com/davidsonfellipe/awesome-wpo
https://github.com/keen/dashboards
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3. You Don't Know JS (book series) 

https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS 

หนันสมธเใลฎดลัผเกฟิฬทกัผ JavaScript ทฟิหลาฬๆในธาปปะ

ฬันโมิทราผ ซภิ นลธนเำำาโฝธิานดรโดำ  

 

 

 

 

 

4. facebook/osquery http://osquery.io 

เใรฟ่ธนมฟธญนกำรเขฝฬนภำษำ SQL เอฟ่ธท ำกำรดพนใ่ำ CPU , Memory , Disk , Log ต่ำนๆจำก 

ระบบปฏผบัตผกำร Mac, Linux (ส ำหรับ Linux รธนรับบำน Platform ) 

 

https://github.com/facebook
https://github.com/facebook/osquery
http://osquery.io/
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5. facebook/AsyncDisplayKit 

http://asyncdisplaykit.org/ 

เใรมิธนมมธปาก Facebook ทฟิปะชิทฬญหำแสดนฯล User Interface ผน IOS โดำธฬิาน Smooth  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://github.com/facebook
https://github.com/facebook/AsyncDisplayKit

