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บทท่ี 2

Variables และ Datatypes

หลังจากที่ได้ทำาความรูจ้ักกับ JavaScript มาในบทที่แล้ว  บทนี้เราจะเริ่มเจาะลึกลงใน
รายละเอียดของตัวภาษา JavaScript  โดยจะเริ่มต้นที่เรื่องของตัวแปร  ทั้งนี้เพราะตัวแปรและ
ชนิดของมันมีความสำาคัญต่อการเรียนรู้ส่วนอื่นๆของภาษา JavaScript ในบทต่อๆไป  ดังนั้น
ในบทนี้เราจะมาเรียนรูห้ัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับตัวแปรดังต่อไปนี้

• การประกาศตัวแปร
• ขอบเขตการใช้งาน
• ชนิดของตัวแปร
• ความแตกต่างระหว่างตัวแปรชนิด Primitive และ Object

ตัวแปร (Variable) ใชส้ำำหรับเก็บข้อมูล
ตัวแปรมีไว้สำาหรับเก็บข้อมูลหรือเก็บค่า (Value)  แต่ก่อนเราจะใช้ตัวแปรได้  เราต้อง

ประกาศมันขึน้มาเสียก่อน  การประกาศตัวแปรและการกำาหนดค่าตั้งต้นมี Syntax ดังนี้
  var var_name = value;

ตัวอยา่งเช่น
  var price = 500;
  var message = “Welcome”;  // string value is enclosed in 
                               quotes

คยี์เวิร์ด var ใช้สำาหรับการประกาศตัวแปร  และการประกาศตัวแปรจะทำาเพียงครั้งเดียว 
(สำาหรับชื่อเดิม)  แต่จะเรียกใช้ก่ีครั้งก็ได้  เช่น
  var price = 500;
  price = price * 1.05;  // price is up 5%

และเราสามารถประกาศตัวแปรมากกวา่หนึ่งตัวด้วยคีย์เวริ์ด var ตัวเดียวกันก็ได้  ตัวอย่างเช่น
  var x,y;
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  var num1=10, num2=15;

นอกจากนี้คีย์เวิร์ด var ยังละได้ใน JavaScript  อย่างไรก็ตามผมแนะนำาวา่ให้เขียนไว้เสมอ 
(เหตุผลจะกล่าวในลำาดับถัดไป)  ส่วนการตั้งชื่อมีกฏดังต่อไปนี้

• ให้เริ่มด้วยตัวอักษร  หรือเครื่องหมาย Underscore “_”   หรือเครื่องหมาย Dollar 
Sign “$”

• ตัวถัดไปสามารถเป็นตัวเลขได้ (สรุปคือตัวเลขหา้มใช้ขึน้ต้นชื่อนั่นเอง)
• หา้มมีช่องว่างในชื่อเด็ดขาด
• เปน็ Case-sensitive นัน่คือตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ถือว่าแตกต่างกัน  เช่น 

Price กับ price ถือวา่คนละตัวกัน
• หา้มใช้ Reserved Words หรือคำาสงวนมาตั้งชื่อ  โดยมีทั้งหมด 28 ตัวดังต่อไปนี้

  break
  case, catch, continue
  default, delete, do
  else
  false, finally, for, function
  if, in, instanceof
  new, null
  return
  switch
  this, throw, true, try, typeof
  var, void
  while, with

กฏการตั้งชื่อนีน้อกจากจะใช้กับตัวแปรแล้ว  ยงัใช้กับการตั้งชื่ออื่นๆใน JavaScript ดว้ย  เช่น 
ชื่อฟังก์ชัน  เปน็ต้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกบักำรประกำศตัวแปร
ตัวแปรใน JavaScript เป็นประเภท Untyped  กล่าวคือตัวแปรใน JavaScript สามารถ

เก็บข้อมูลชนิดใดก็ได้  เพราะไม่มีการระบุชนิด  อีกทั้งยังสามารถเปล่ียนแปลงชนิดของข้อมูล
ที่จัดเก็บได้อีกด้วย  ตัวอย่างเช่น 
  var price = 500;
  price = “five hundred”;

จะเหน็ได้วา่ตัวแปร price ถูกประกาศขึ้นมาและเก็บค่าชนิดตัวเลข (number)  แต่ใน
บรรทัดถัดไปเราได้กำาหนดค่าชนิดใหม่ชนิดตัวอักษร (string) ให้กับตัวแปร price  ซ่ึงก็
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ทำาได้ใน JavaScript  และนี่คือเหตผุลที่ว่าทำาไม JavaScript ถึงจัดได้ว่าเปน็ภาษาประเภท 
Dynamic Typing  ในภาษาประเภท Static Typing อาทิเช่น Java ทำาไม่ได้

ใน JavaScript การประกาศตัวแปรชื่อซำ้ากันด้วยคีย์เวิร์ด var ถือวา่ไ  มผิ่ด    และถือวา่
เปน็ตัวเดียวกัน  ดังนั้นหากมีการกำาหนดค่า  คา่ที่กำาหนดใหม่จึงทับคา่เก่าทันที  ตัวอยา่งเช่น
  var num = 15;
  var num = 25;
  document.write( num );  // 25

ดังนัน้ต้องระวังให้ดนีะครับ  เราอาจไม่รู้หรือลืมไปว่าได้ประกาศตัวแปรชื่อนีไ้ปแล้ว (โดย
เฉพาะคนที่ถนัดภาษาประเภท Static มาก่อน  เพราะในภาษาประเภท Static มันจะฟ้องเรา
ตอนคอมไฟล์)

ที่นี้มาดูเรื่องของการใช้ตัวแปรที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่กำาหนดค่า  กับการใช้ตัวแปรที่
ยังไม่ได้ประกาศบ้าง  ถ้ามีการเรียกใช้ตัวแปรที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่ได้มีการกำาหนดคา่ให้ 
คา่ที่ได้จะเปน็ undefined  ตัวอยา่งเช่น
  var myName;
  document.write( myName );  // undefined

แต่หากเราพยายามจะใช้งานตัวแปรที่ยังไม่มีตัวตนหรือยังไม่ได้ประกาศ  จะก่อใหเ้กิด Error 
ขึน้และโปรแกรมจะหยุดทำางานทนัที  ตัวอย่างเชน่
  document.write( nonExist );
  document.write(“Can you see this message?”);

ในตัวอย่างขา้งต้น  เราจะไม่เห็นข้อความ “Can you see . . .”  เพราะโปรแกรมหยุดทำางานเสีย
ก่อน  ดังนัน้ Undefined กับ Undeclare ไม่เหมือนกันนะครับ

ขอบเขตกำรใช้งำนของตัวแปร (Variable Scopes)
Variable Scopes คือขอบเขตการใช้งานของตัวแปร  ซ่ึงมีอยู่ด้วยกับสอง Scopes ดังนี้ 

• Global  ตัวแปร Global คือตัวแปรที่ถูกประกาศนอกฟังก์ชัน  ซ่ึงเราจะเรียกใช้มนัที่
ใดก็ได้  แม้แต่เรียกใช้ในฟังก์ชัน  

• Local  ตัวแปร Local คอืตัวแปรที่ถูกประกาศภายในฟังก์ชัน  ซ่ึงเราจะเรียกใช้มันได้
เพียงแค่ภายในฟังก์ชันที่มันถูกประกาศขึ้นเทา่นัน้  และหากมีการประกาศตัวแปร 
Global และ Local ชื่อเดียวกัน  และเรียกใช้ชื่อนัน้ในฟังก์ชัน  จะถือวา่เรียกใช้ตัวแปร 
Local  ตัวอย่างเชน่
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  var globalScope = “Global”;
  var x = 10;
  function testScope(){
    var localScope = “Local”;
    document.write( globalScope );  // Global
    document.write( “<br/>”);
    document.write( localScope );   // Local
    var x = 15;
    document.write( x );            // 15
  }
  testScope();
  document.write( x );              // 10

ในการประกาศตัวแปร Local หากเราละคีย์เวิร์ด var แล้วละก็  มนัอาจกลายเปน็การ
กำาหนดคา่ให้กับตัวแปร Global ก็ได้  ตัวอย่างเชน่
  var num = 100;
  function set(){
    num = 0;
  }
  set();
  document.write( num );  // 0 (Not 100)

ในตัวอย่างขา้งต้นเราตั้งใจจะประกาศตัวแปร Local ชื่อ num ในฟังก์ชัน set()  และได้ละ
คยี์เวิร์ด var ไว้ซ่ึงก็ไม่ผิดกฏอะไร  แต่เนื่องจากมีการประกาศตัวแปร Global ชื่อ num อยู่
ก่อนแล้ว  จึงกลายเป็นการกำาหนดค่าให้กับตัวแปร Global แทน  ดังนัน้ผมแนะนำาวา่ให้ใส่
คยี์เวิร์ด var ทุกครั้งที่ต้องการประกาศตัวแปรใหม่  เพ่ือให้เกิดความเคยชิน  

นอกจากนี้การประกาศตัวแปรใน JavaScript ไม่มี Scope แบบ Block-level  (เชน่ 
บล็อกของการทำาเง่ือนไข, บล็อกของการวนลูป  เปน็ต้น)  ตัวอย่างเชน่
  function test(x){
    if(x >= 0){
      var y = “Positive integer”
    }else{
      var y = “Negative integer”;
    }
    document.write( y );
  }
  test( 100 );  // Positive integer

ในตัวอย่างขา้งต้นเราสามารถเรียกใช้ตัวแปร y ภายนอกบล็อกของ if-else ได้ !!!  
สุดท้ายเรามาดูเรื่องของลำาดับการเขยีนที่เก่ียวข้องกับตัวแปร Local กัน  เรื่องนี้อาจ

จะยากสักหน่อย  ถ้าไม่สามารถเขา้ใจได้  ก็สามารถข้ามมนัไปก่อนได้  ตัวแปร Local เป็น
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ตัวแปรที่จะถูกเตรียมไว้ก่อนเสมอ  ก่อนการรันแต่ละ Statement ในฟังก์ชัน  ตัวอยา่งเช่น
  var x = 0;
  function test(){
    document.write( x );  // undefined (not 0)
    var x = 10;
    document.write(“<br/>”);
    document.write( x ); // 10
  }
  test();

ในตัวอย่างขา้งต้นตัวแปร x ในบรรทัดแรกของฟังก์ชัน test() คือตัวแปร Local ไมใ่ช่  
Global  ทั้งนี้เพราะ JavaScript จะสร้างตัวแปร Local รอไว้ก่อน  โดยการตรวจว่าฟังก์ชันนัน้
มีตัวแปร Local อะไรบ้าง  แต่จะมีการกำาหนดค่าให้ก็ต่อเมื่อรนัจนถึงบรรทัดนัน้ๆ  ทำาให้ใน
ตัวอยา่งข้างต้นนี้เกิดการใช้งานตัวแปร x ก่อนที่มันจะได้รับคา่ (แต่ x มีตัวตนแล้ว)  อย่างไร
ก็ตามในทางปฏิบัติคงไม่ค่อยได้พบปัญหานี้  เพราะเราจะประกาศก่อนเรยีกใช้งานอยู่แล้ว (ก็
ในเมื่อตั้งใจจะเรียกใช้ตัวแปร Local ในตวัอย่างนี้  ก็ควรเขียนการประกาศตัวแปรก่อน) 

[Note] อันที่จริงแล้วเราสามารถใช้ตวัแปร Local ภายนอกฟังก์ชันได้  ดว้ย
เทคนิคการทำา Closure  แต่มันเกินความจำาเปน็ต่อการใช้งานทั่วไป  จึง
ขอละไว้

[Note] ตัวแปร Global ที่ประกาศในแท็ก <script> ชุดหนึ่ง  สามารถถูก
เรียกใช้ในแท็ก <script> ชุดอืน่ๆได้

ชนิดของตัวแปร (Datatypes)
ตัวแปรมีไว้สำาหรับเก็บข้อมูลหรือเก็บค่า  แต่วา่ค่าชนิดไหนบ้างหล่ะที่สามารถเก็บลง

ไปในตัวแปรได้?  อนันี้ก็ต้องดูที่ Datatypes ที่ JavaScript รองรับ  Datatypes ใน JavaScript 
แบ่งได้เป็นสองกลุ่มด้วยกันคือ

• Primitive types  ซ่ึงประกอบไปด้วย Numbers, Strings, และ Booleans
• Reference types  ซ่ึงประกอบไปดว้ย Objects, Arrays, และ Functions
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ตัวแปรชนิด Primitive
ตัวแปรชนิด Primitive คอืตัวแปรที่เก็บค่าดังต่อไปนี้  คา่ตัวเลข (Numbers), คา่ตัว

อักษร (Strings), และคา่จริงเท็จ (Booleans)
ตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลขคือตัวแปรชนิด number  โดยตัวเลขสามารถเปน็ได้ทั้ง

เลขจำานวนเต็ม (Integer) และเลขที่มีจุดทศนิยม (floating-point)  และจะเป็นค่าบวกหรือค่า
ลบก็ได้  ตัวอยา่งเช่น
  var num = 10;
  var price = 589.50;
  var xPosition = -5;
  var yPosition = -8;

ตัวแปรข้างต้นทั้งหมดจะมีชนิดเป็น number  เพราะได้รับการกำาหนดค่าเปน็ชนิดตวัเลข 
ต้องไม่ลืมว่า JavaScript เปน็ภาษาประเภท Dynamic Typing  จึงไม่มีการกำาหนดชนิดเจาะจง
ให้กับตัวแปร  แต่จะดูจากค่าที่ใส่ให้กับตัวแปร  นอกจากนี้หากเราต้องการกำาหนดค่าตัวเลข
ในรูปของเลขฐานแปดให้กับตัวแปร  เราสามารถทำาไดโ้ดยใส่ “0” นำาหนา้ค่า  และถ้าเปน็เลข
ฐานสิบหกก็ให้ใส่ “0x” หรือ “0X” นำาหนา้ค่า  ตัวอย่างเช่น
  var num1 = 031;   // 25
  var num2 = 0x19;  // 25

ตัวแปรที่เก็บค่าจริงหรือเท็จคือตัวแปรชนิด boolean  ในการกำาหนดคา่ให้กับ
ตัวแปรชนิด boolean นัน้  ให้ใช้ true หรือ false โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายคำาพูด (“”) 
หรือ ('') ใดๆทั้งส้ิน  ตัวอย่างเชน่
  var result = true;

ตัวแปรที่เก็บค่าตัวอักษรคือตัวแปรชนิด string  ในการกำาหนดคา่ให้กับตัวแปร
ชนิด string จะต้องกำาหนดอยู่ในเครื่องหมายคำาพูด (“”) หรือ ('') เสมอ  ตัวอย่างเชน่
  var message = “Welcome”;
  var message = 'Welcome';

หากการกำาหนดค่าประกอบไปดว้ยเครื่องหมายพิเศษที่ไม่สามารถกำาหนดได้  เช่น 
เครื่องหมายคำาพูด “ หรือ '  เพราะอาจไปขัดแย้งกับตัวเปิดปิด string, หรือที่ไม่มีใน
คยี์บอร์ด  เป็นตน้  เราจำาเปน็ต้องใช้สัญลักษณ์ Escape Sequence “\” เพ่ือช่วยกำาหนดดัง
แสดงต่อไปนี้
  \“ แทนเครื่องหมายคำาพูด “
  \' แทนเครื่องหมายคำาพูด '
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  \\ แทนตัว Backslash \ เอง
  \uXXX XXX คอืรหัส Unicode ใช้แสดงตัวอักษรทีไ่ม่มีในคีย์บอร์ด  เช่น 

\u00a9 แทน ©
นอกจากนี้ตัวแปร string เมื่อนำามาใช้กับเครื่องหมายบวก “+”  เครื่องหมายนี้จะกลายเป็น
เครื่องหมาย Concatenation ทนัที  นัน่หมายความวา่เป็นการนำาตัวอักษรมาแปะต่อท้ายกัน 
ตัวอยา่งเช่น
  var message = “Hello ” + “World”;  // Hello World
  var message = “Hello” + 1;         // Hello1
  var message = “Hello” + 1 + 1;     // Hello11
  var message = 1 + 1 + “Hello”;     // 2Hello

ถ้ามขี้างใดขา้งหนึ่งของเครื่องหมายบวก “+” เปน็ค่า string  เครื่องหมายบวก “+” นีจ้ะ
กลายเปน็เครื่องหมาย Concatenation ทันที

สุดท้ายเราลองมาดูภาพจำาลองการจัดเก็บค่า Primitives ในเมมโมรีกัน  หากมีการ
ประกาศตัวแปรดังต่อไปนี้
  var num = 10;  

เราสามารถจำาลองรูปได้ดังนี้

อีกตัวอย่างเชน่
  var result = true;  

เราสามารถจำาลองรูปได้ดังนี้

สรุปก็คือตัวแปรชนิด Primitive เก็บค่า Primitive ที่ตัวมนัเองเลย (ซ่ึงเดี๋ยวจะเห็นวา่มันต่าง
จากพวกตัวแปรชนิด Reference นะครับ)

[Note] อันที่จริงแล้วคา่ Primitives จะถูกเก็บอยู่ในรูปของตัวเลข 01 หรือในรูป
ของเลขฐานสอง  รปูข้างต้นใช้เพียงเพ่ือแสดงให้ง่ายต่อความเขา้ใจ
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ตัวแปรชนิด Reference
ตัวแปรชนิด Reference คอืตัวแปรที่เก็บคำ่อ้ำงอิงของ Objects, Arrays, และ 

Functions  เราอาจเรียกตัวแปรชนิด Reference ว่าตวัแปรชนิดออบเจกต์ก็ได้  และด้วยเหตุนี้ 
Arrays และ Functions ใน JavaScript จึงจัดว่าเปน็ออบเจกต์ชนิดหนึ่ง  

แล้วออบเจกต์คืออะไร?  ออบเจกต์คือการรวมกลุ่มของพร็อพเพอร์ตี้ (Property) ที่
เก่ียวข้องกัน  เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน  เชน่ ออบเจกต์ Employee ประกอบไปด้วย
พร็อพเพอร์ตี้ name, birthdate, และ salary ดังแสดงในรูปขา้งใต้

การใช้งานในรูปของออบเจกต์  ทำาให้การเก็บคา่ข้อมูลทำาได้ง่ายกวา่การใชใ้นรูปของตัวแปร 
Primitives ที่แยกขาดจากกัน  ลองจินตนาการดวู่า  ถ้าต้องเก็บข้อมูลพนักงานมากกว่า 50 คน
โดยไม่เก็บในรูปของออบเจกต์  เราจำาเปน็ต้องใช้ตัวแปรจำานวนมาก  เพราะเราต้องมีตัวแปร
สำาหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้  เช่น name1, name2, . . ., birthdate1, 
birthdate2, . . ., salary1, salary2, . . .  เป็นต้น  นอกจากนี้ออบเจกต์ยัง
ประกอบไปด้วยเมธอดได้อีกด้วย  ซ่ึงเมธอดก็คือฟังก์ชันที่เก่ียวข้องกับออบเจกต์นัน้ๆ  เชน่ 
ออบเจกต์ Document มีเมธอด write() อยู่, หรือสำาหรับออบเจกต์ Employee ก็นา่จะ
มีเมธอด calculateAge() อยู่  เปน็ต้น

ตัวแปรชนิดออบเจกต์ใช้สำาหรับเก็บตัวอ้างอิงออบเจกต์อีกทีหนึ่ง  กล่าวอีกอย่างคือ
ตัวแปรชนิดออบเจกต์ใช้สำาหรับเก็บที่อยู่ในเมมโมรีของออบเจกต์  ยกตัวอยา่งเช่น  หากเรา
เขียนโค้ดดังต่อไปนี้
  var emp1 = new Employee(“James”,“4/3/1977”,25000);

หรือ
  var emp1 = {name:“James”,birthdate:“4/3/1977”, 
              salary:25000);

เราสามารถจำาลองรูปในเมมโมรีได้ดังนี้
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จะเหน็ได้วา่ตัวแปร emp1 ไมไ่ด้เก็บออบเจกต์ Employee เองเลย  หากแต่เก็บที่อยู่ของ 
ออบเจกต์ Employee ที่ถูกโหลดด้วยคำาส่ัง new อีกที  (เราจึงพอจะจินตนาการได้วา่ emp1 
ชีไ้ปยังออบเจกต์ Employee  แต่อันที่จริงแล้ว Reference ไม่เหมือนกับ Pointer ซะทีเดียว
นะครับ)  ลองดูอีกซักตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน  หากเราเขียนโค้ดดังต่อไปนี้
  var d1 = new Date(2011,3,29);

เราก็จะได้รูปจำาลองประมาณนี้

(ฟอร์แมตของวันที่จะเป็นปี, เดือน, วัน  และเดือนจะเริ่มที่ 0 ถึง 11)  นอกจากนี้ออบเจกต์ยัง
แบ่งออกเป็นอีกสองกลุ่มหลักๆคือ

• Built-in Objects  คอืออบเจกต์สำาเร็จรูปที่มากับภาษา JavaScript และ Client-side 
JavaScript  เชน่ ออบเจกต์ Date, Math, RegExp, Document, Window 
เปน็ต้น

• Custom Objects คือออบเจกต์ที่เราสรา้งขึ้นมาเอง  เชน่ ออบเจกต์ Employee, 
Customer, Product  เปน็ต้น

ส่วนรายละเอียดของออบเจกต์จะกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งในบทที่ 6 “Objects และ Classes” 
ในที่นีใ้ห้เขา้ใจเรื่องความแตกต่างระหวา่งตัวแปรชนิด Reference กับตัวแปรชนิด Primitive 
ก่อน 

Primitives VS Objects
เพ่ือให้เขา้ใจความแตกต่างระหว่างตัวแปรชนิด Primitive กับตัวแปรชนิด Reference 
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เราลองดูตัวอย่างต่อไปนี้
  var x = 10;
  var y = x;
  x = 15;
  document.write( y );  // 10

สาเหตุที่ผลลัพธ์เท่ากับ 10 เพราะ  ทั้ง x และ y ต่างก็เก็บคา่ 10 ของใครของมันดังแสดงในรูป
ขา้งใต้ (y = x  หมายความว่าให้ y เก็บคา่ก๊อปปี้เดียวกันกับที่ x เก็บอยู่)  ดังนั้นการเปล่ียน
คา่ในตัวแปร x จึงไม่กระทบกระเทือนตัวแปร y

เอาหล่ะทีนี้มาดูตัวอย่างตัวแปรชนิด Reference กันบา้ง  จากตัวอย่างต่อไปนี้
  var d1 = new Date(2011,3,29);
  var d2 = d1;
  d1.setDate( 30 );
  document.write( d2 );  // 30

จะเหน็ได้วา่วนัที่ที่ตัวแปร d1 และ d2 อา้งอิงอยู่  เปล่ียนแปลงเหมือนกัน  ทั้งนี้เพราะเรามี
ออบเจกต์เพียงแค่ออบเจกต์เดียว  คือ new Date() เพียงแคค่รั้งเดียว  แต่มีตัวแปรอ้างอิง
ถึงถึงสองตัวคือ d1 และ d2 ดังแสดงในรูปข้างใต้

สรุปคือตัวแปรชนิด Primitive จะเก็บคา่ที่ตัวมันเอง  ในขณะที่ตัวแปรชนิด Reference จะเก็บ
ที่อยูข่องออบเจกต์อีกที
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Wrapper Objects
Wrapper Objects คือออบเจกต์สำาเร็จรูป (Built-in) ที่เปน็ตัวแทนของคา่ Primitives 

หรือเป็นออบเจกต์ที่เก็บค่า Primitives อีกทีหนึ่ง  ซ่ึงก็ได้แก่ออบเจกต์ Number, String, 
และ Boolean (จะขึ้นตน้ชื่อด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)  แล้วทำาไมเราจะต้องใช้ Wrapper 
Objects ดว้ย  ในเมื่อมีตัวแปรชนิด Primitive อยู่แล้ว  ทั้งนี้เพราะ Wrapper Objects ประกอบ
ไปดว้ยพร็อพเพอร์ตี้และเมธอดที่จำาเปน็  ยกตัวอย่างเชน่  หากเราใช้ตัวแปร string ที่เปน็ 
Primitive  เราก็ได้แค่เก็บค่าตวัอักษรเท่านั้น  ดังนี้
  var message = “Welcome”;

แต่หากเราใช้ตัวแปรที่เปน็ออบเจกต์ชนิด String แล้ว  เราสามารถตรวจสอบจำานวนตัว
อักษรทั้งหมดได้ดว้ยพร็อพเพอร์ตี้ length  ดังนี้
  var message = new String(“Welcome”);
  document.write( message.length );  // 7

รูปข้างใต้แสดงการภาพจำาลอง  หากใช้ตัวแปรในรูปของออบเจกต์ String

แม้ว่า Wrapper Objects จะประกอบไปด้วย Nubmer, String, และ Boolean  ทว่าทีเ่รา
ใช้กันจริงๆก็คือ String  ดังนัน้เรามาดูพร็อพเพอร์ตี้และเมธอดของออบเจกต์ String ที่
นา่สนใจกัน  ซ่ึงมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ length
ใช้สำาหรับเก็บค่าจำานวนตัวอักษรทั้งหมดรวมช่องว่างด้วย  ดังที่แสดงในตัวอยา่งข้าง

ต้น

เมธอด substring(from:int,to:int): string
รีเทิรน์ string ใหม่ที่เกิดจากชว่งที่กำาหนด  คือเริ่มจาก from ไปจนถึง to (ไม่
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รวมตัว to เอง)  และ Index จะเริ่มที่ 0 เสมอ  โดยตัวอักษรเก่ายังคงเดิม  ยกตัวอยา่งเช่น
  var message = new String(“Welcome”);
  var newMsg = message.substring(0,3);
  document.write( newMsg );
  // “Wel”
      012

เมธอด indexOf(str:string): int
รีเทิรน์ค่าตำาแหน่งแรกของการค้นหาคำา  หากไม่พบจะรีเทิรน์คา่ -1  ตัวอยา่งเช่น

  var message = “Welcome”;
  document.write( message.indexOf(“W”) );  // 0

เมธอด lastIndexOf(str:string): int
รีเทิรน์ค่าตำาแหน่งแรกของการค้นหาคำา  โดยเปน็การคน้หาจากข้างท้าย  หากไม่พบ

จะรีเทริ์นคา่ -1   ตัวอย่างเชน่
  var message = “Welcome”;
  document.write( message.lastIndexOf(“e”) );  // 6

เมธอด toLowerCase(): string
รีเทิรน์ string ใหม่ที่ถูกเปล่ียนใหเ้ป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด  ตัวอยา่งเช่น

  var message = “Welcome”;
  document.write( message.toLowerCase() );  // welcome

เมธอด toUpperCase(): string
รีเทิรน์ string ใหม่ที่ถูกเปล่ียนให้เป็นตวัอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  ตัวอยา่งเช่น

  var message = “Welcome”;
  document.write( message.toUpperCase() );  // WELCOME

[Note] ใน JavaScript ไม่มี Datatype ชนิด int  มันถูกใช้สำาหรับส่ือให้เห็นวา่
เป็นเลขจำานวนเต็มเท่านั้น
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[Note] การคน้หาในเมธอด indexOf() และ lastIndexOf() เป็นแบบ 
Case-sensitive

JavaScript นัน้เปน็ภาษาที่ยืดหยุ่นมาก  ถ้าเราใช้คา่ Primitives ในสถานการณ์ที่ควร
จะเปน็ออบเจกต์  JavaScript จะทำาการเปล่ียนเป็น Wrapper Objects ให้ทนัที :)  ลองดูจาก
ตัวอยา่งดังต่อไปนีน้ะครับ
  var message = “Welcome”;
  document.write( message.length );  // 7
  document.write(“Welcome”.length);  // 7

จากตัวอย่างข้างต้นจะเหน็ได้วา่  เราสร้างตัวแปรในลักษณะของ Primitive  แต่สามารถใช้งาน
มันได้เสมือนเป็นออบเจกต์  และด้วยเหตุนี้หลายคนจึงไม่สร้าง Wrapper Objects ขึ้นโดยตรง 
เพราะเมื่อใดอยากใช้ JavaScript ก็แปลงใหโ้ดยอัตโนมัติ

สุดท้ายหากคุณยังสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าตัวแปรตวัไหนเป็นชนิด Primitive ตัวไหน
เปน็ชนิด Reference/Object  ก็ลองตรวจสอบดูได้ด้วยคำาส่ัง typeof   ตัวอยา่งเช่น
  var str1 = new String(“hello”);
  var str2 = “hello”;
  document.write( typeof str1 );  // object
  document.write( typeof str2 );  // string

จับทุกอย่ำงมำรวมกัน
ทั้งหมดที่ผ่านมาคือเรื่องของตัวแปรและชนิด  ในหัวข้อสุดท้ายนี้เรามาปิดบทด้วย

ตัวอยา่งรวมจากส่ิงที่เราได้เรียนมากัน  ตัวอย่างที่ 2-1 (Primitives_Example.html)  แสดงการ
ใช้งานตัวแปรชนิด Primitive  ซ่ึงผลลัพธ์การรันจะแสดงอยู่ในรูปที่ 2-1
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รูปที่ 2-1: ผลลัพธ์การรัน Primitives_Example.html บนเว็บเบราว์เซอร์

ตัวอย่ำงที่ 2-1: Primitives_Example.html
<html>
  <head>
    <title>Primitives_Example.html</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      var num1 = 10;
      var num2 = 15;
      var num3 = num1 + num2;
      document.write("num3: " + num3 + "<br/>");

      

      var bool = true;
      document.write("bool: " + bool+ "<br/>");

      

      var str = "hello";
      document.write("str is a type of: " + typeof str);
    </script>
  </body>
</html>

ในตัวอย่างขา้งต้นเราใช้ “<br/>” เพ่ือให้ขึน้บรรทัดใหม่  เพราะนีค่ือ Syntax ของ HTML 
และคำาส่ัง typeof ใช้เพ่ือตรวจสอบชนิดของตัวแปร  ตัวอยา่งถัดไปตัวอย่างที่ 2-2 
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(Objects_Example.html) แสดงการใช้งานตัวแปรชนิด Reference  ซ่ึงผลลัพธ์การรันจะแสดง
อยู่ในรูปที่ 2-2

รูปที่ 2-2: ผลลัพธ์การรัน Objects_Example.html บนเว็บเบราว์เซอร์

ตัวอย่ำงที่ 2-2: Objects_Example.html
<html>
  <head>
    <title>Objects_Example.html</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      var now = new Date();
      document.write("Today is " + now);
    </script>
  </body>
</html>
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