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Build Mobile App with Ionic 3 and Angular
สร้ าง Mobile App ด้ วย Ionic 3 และ Angular
โค้ ชเอก
หนังสือเล่มนีจําหน่ายที https://codingthailand.com/ionic3angularebook
เวอร์ ชนั 3 ออกจําหน่ายวันที 1 สิงหาคม 2561
หนังสือเล่มนีผู้เขียนตังใจจัดทําขึนเพืออยากให้ มีหนังสือภาษาไทยซักเล่มเกียวกับ Ionic Framework 3 ทีเน้ นเนือหาตังแต่พืนฐาน และเน้ น
ให้ ผ้ อู ่านได้ มีความเข้ าใจถึงกระบวนการการพัฒนา Mobile App เครื องมือต่างๆ รวมถึงภาษาโปรแกรม ไลบรารี ไม่ว่าจะเป็ น Node.js,
Angular, TypeScript และ SASS เป็ นต้ น นอกจากความรู้สาํ หรับการพัฒนา Mobile App แล้ ว ผู้อา่ นจะได้ เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆควบคูก่ นั
ไปด้ วย หวังว่าหนังสือเล่มนีจะเป็ นประโยชน์ และประหยัดเวลาการเรี ยนรู้ให้ กบั ทุกคนครับ
“จงเอาชนะความไม่ร้ ู ด้ วยการพัฒนาตัวเอง และลงมือทําอย่างสมําเสมอ”
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สารบัญ
บทที 1 การติดตัง Node.js, npm และ Visual Studio Code
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 การติดตัง Node.js และ npm
 การตรวจสอบเวอร์ ชนั Node.js และ npm
 รู้จกั กับ npm
 สรุปคําสัง npm พืนฐาน
 การติดตัง Visual Studio Code
 การติดตัง Extension ให้ กบั Visual Studio Code

บทที 2 พืนฐาน Angular , TypeScript และ Sass สําหรั บ Ionic
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พืนฐาน Angular

 Angular Modules
 Angular Decorators
 Angular Components
 พืนฐาน TypeScript
 ชนิดข้ อมูลของ TypeScript และการประกาศตัวแปร
 พืนฐาน Sass (Syntactically Awesome StyleSheets)

บทที 3 การติดตัง Ionic
 การติดตัง Ionic Framework
 การสร้ างโปรเจคใหม่
 ลงมือสร้ างโปรเจคใหม่
 เพิม Platforms ทีเราต้ องการ Build
 การสังรัน Application ไปที Browser
 การสังรัน Application ไปที เครื องทดสอบจริ ง
 การสังรัน Application ไปที Emulator
 การอัปเดต Ionic CLI ให้ เป็ นเวอร์ ชนั ล่าสุด
 การเปิ ดโปรเจค และเพิมเข้ าใน Visual Studio Code
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บทที 4 แนะนํา Ionic Framework
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 โครงสร้ างไฟล์ และโฟลเดอร์ ตา่ งๆในโปรเจค
 การใช้ IONIC CLI COMMANDS เพือสร้ างโค้ ดอัตโนมัติ
 การใช้ Command line ภายในโปรแกรม Visual Studio Code

บทที 5 การสร้ าง Pages, Basic Navigation และ Passing Data
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 การสร้ าง Pages
 ทดลองสร้ างเพจชือว่า About
 ทดลองสร้ างเมนู “เกียวกับเรา” เพือเปิ ดหน้ าเพจ About
 พืนฐาน Navigation
 การ Push หน้ าเพจขึนมาแสดง
 การ Pop หน้ าเพจ
 การกําหนดเพจ ให้ เป็ น root page
 การส่งข้ อมูลระหว่างเพจ (Passing Data between Pages)

บทที 6 Ionic Components
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 Components คืออะไร
 การใช้ Components เบืองต้ น

บทที 7 การเรี ยกใช้ API ด้ วย HTTP Services
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 ขันตอนการใช้ HTTP Services หรื อ provider ใน Ionic
 การสร้ าง Pages ในรูปแบบ Master Detail
 การใช้ Component Search bar สําหรับค้ นหาข้ อมูล

บทที 8 การสร้ างฟอร์ ม (Form)
 ลองสร้ างฟอร์ มสมัครสมาชิก (ลงทะเบียน)
 การตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล (Validations)
 การเพิมข้ อมูลไปที Backend
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บทที 9 การเก็บข้ อมูลแบบ Local ด้ วย Ionic Storage
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 การติดตัง Storage
 ขันตอนการใช้ งาน และเก็บข้ อมูลแบบ Key/Value
 การใช้ งาน Ionic Storage เพือเก็บข้ อมูลแบบฐานข้ อมูล (SQLite) (แสดง,เพิม,แก้ ไข,ลบข้ อมูล)

บทที 10 การเขียน Ionic เชือมต่ อกับ Firebase
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 คุณสมบัติของ Firebase
 ลองใช้ Realtime Database (แสดง,เพิม,แก้ ไข,ลบข้ อมูล)

บทที 11 การใช้ งาน Ionic Native
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 การใช้ งานกล้ อง (Camera)
 การใช้ งาน Barcode Scanner และ QR Code

บทที 12 การตกแต่ ง App ด้ วย Sass และ จัดรู ปแบบการแสดงข้ อมูลด้ วย Pipes 109
 การทํา Theming ให้ กบั App
 Utility Attributes
 การตกแต่ง App โดยการเขียนทับตัวแปร Sass ของ Ionic
 จัดรูปแบบการแสดงข้ อมูลด้ วย Pipes
 พืนฐานการใช้ งาน Built-in pipes ใน Angular
 การสร้ าง Custom Pipes ใน Ionic

บทที 13 การเตรี ยม Resources และ Publish App
 ตังค่า Bundle ID, App Name, เลขเวอร์ ชนั ให้ กบั App
 การลดขนาดรูปภาพก่อน Build App
 การสร้ างไอคอน, การ Publish App ทัง Android และ iOS (ศึกษาผ่านวิดีโอ)
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บทที 14 โบนัสพิเศษ
 ตัวอย่างไฟล์ psd (PhotoShop) สําหรับทํา splash screen
 ไฟล์โค้ ดทังหมดในหนังสือ

Changelog
เวอร์ ชัน 3 – 1 สิงหาคม 2561
 Ionic CLI 3.20
 Ionic Framework 3.9.2
 Angular 5

เวอร์ ชัน 1 – 1 มีนาคม 2561
 Ionic CLI 3.19.1
 Ionic Framework 3.9.2
 Angular 5
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Ionic Framework 3 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 3 นี ข้ อดีของผู้เริ มต้ นคือ ไม่จําเป็ นต้ องรู้ Ionic เวอร์ ชนั 1 มาก่อนก็สามารถเรี ยนรู้ได้ ทนั ที เพราะตัว Ionic 3
เอง ได้ ถกู เขียนโค้ ดขึนมาใหม่ทงหมดด้
ั
วย Angular 5 และ TypeScript เพราะฉะนันสิงทีเป็ นพืนฐานทีขาดไม่ได้ เลยหากผู้เรียนต้ องการ
สร้ าง Mobile App ทีซับซ้ อนมากขึน ก็ขอแนะนําว่าให้ ศกึ ษา Angular ด้ วย มาลุยกันเลย!

