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คํานํา

J ava เปนภาษาคอมพิวเตอรที่มีผูใชงานมากที่สุดในปจจุบัน เนื+องจากการมีโครงสรางที่สละสลวย เรียนรูงาย  

 และโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานขาม Platform ได สงผลให Java ถูกนําไปใชอยางแพรหลายทั้งในภาคธุรกิจ 

อตุสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยสีื+อสารตางๆ และปจจยัสาํคญัอยางหนึง่ทีผ่ลักดนัใหมผีูสนใจภาษานีก้นัอยางลนหลาม

ก็คือ การที่ Java ถูกเลือกใชเปนเครื+องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบ Android ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการ

สําหรับอุปกรณเคลื+อนที่ที่มีผูใชงานมากที่สุด และสามารถศึกษาทดลองบนคอมพิวเตอรทั่วไปที่เปนระบบวินโดวสได 

นอกจากนี้ยังสามารถเคลื+อนยายแอปไปยังเครื+องจริงไดโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาแอปสําหรับ Android จึงมีผูสนใจ

เรียนรูกันเปนจํานวนมาก

ดังนั้นเพื+อใหเราสามารถศึกษาทั้งการเขียนโปรแกรม Java และ Android ควบคูกันไปไดอยางตอเนื+อง  

ผูเขยีนจงึไดรวบรวมเน้ือหาสองอยางนีม้าไวในหนังสอืเลมนีท้ัง้หมด โดยเริม่จากพ้ืนฐานสาํคญัทีเ่ราตองรูเกีย่วกบั Java  

ไปจนถึงการพัฒนาแอปดวย Android Studio ซึ่งองคประกอบที่สําคัญและจําเปนตองรูก็จะมีไวใหอยางครบถวน  

ผูเขียนก็หวังวาหนังสือเลมนี้จะชวยใหผูอานสามารถเขียนโปรแกรม Java และ Android เพื+อพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่

สามารถใชงานไดจริงตามตองการ

บัญชา ปะสีละเตสัง

banchar_pa@yahoo.com

facebook.com/DeveloperThai
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J ava เปนภาษาคอมพวิเตอรทีถ่กูนาํไปใชพฒันาซอฟแวรกนัอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนทางดานธรุกจิ อตุสาหกรรม  

 หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ และโดยเฉพาะอยางยิง่การพฒันาแอปพลเิคชัน่บนระบบ Android กใ็ชภาษา Java เปน

เครื+องมือในการพัฒนาเชนกัน ดังนั้นกอนที่เราจะกาวไปสูการเปนนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน Android ก็จําเปนตอง

เขยีนโปรแกรมภาษา Java ใหไดกอน โดยในบทนีจ้ะกลาวถงึสิง่ทีเ่ราควรตองรูตัง้แตเริม่แรก เชน การติดตัง้เครื+องมือ 

และการเซตคาที่จําเปนตางๆ รวมไปถึงองคประกอบของภาษาที่สําคัญในเบื้องตน เพื+อเปนพื้นฐานสําหรับการนําไป

ใชงานในบทตอๆ ไป

เกี่ยวกับภาษาจาวา
Java เปนภาษาที่สรางขึ้นโดย James Gosling ใหกับบริษัท Sun Microsystems และ

ไดเริม่ใชงานมาตัง้แตป ค.ศ. 1995 ซึง่ชื+อของภาษานีไ้ดมาจากการใชโปรแกรมสุมเลอืกคาํ เมื+อ

คาํวา “Java” ถกูเลอืก รปูถวยกาแฟก็ถกูใชเปนโลโกดวย เนื+องจากคาํวา Java ในภาษาองักฤษ

หมายถึง “กาแฟ” นั่นเอง 

ปจจุบันจาวากลายเปนภาษาคอมพิวเตอรที่มีผูใชงานมากที่สุดอีกภาษาหนึ่งของโลก ซึ่งจุดเดนบางประการที่

ทําใหจาวาไดรับความนิยมอยางกวางขวาง มีดังนี้คือ

Java Basic & Data Type
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 จาวามีลักษณะโครงสรางคลายกับ C/C++ แตมีรูปแบบที่สละสลวยและเรียนรูไดงายกวา

 จาวาจะทํางานอยูบน Java Virtual Machine (JVM) ซึ่งสามารถนําไปติดตั้งในระบบหรืออุปกรณที่หลาก

หลาย ดังนั้นจึงสามารถทํางานขามแพลตฟอรมได (Platform Independent) ถาหากวาอุปกรณเหลานั้น

มี JVM ติดตั้งอยู ตามแนวทางของจาวาที่วา Write Once Run Anywhere

 จาวาเปนภาษาที่ยึดหลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP อยางเขมงวด ดังนั้นเราจึงสามารถใชประโยชน

จากขอกําหนดตางๆ ของ OOP เพื+อพัฒนาแอปพลิเคชั่นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

 จาวาสามารถแกไขขอบกพรองหลายอยางในภาษา C++ เชน Pointer, Garbage Collection, การจัดการ

หน|วยความจํา รวมถึงหลักการดาน OOP ของ C++ ที่อาจกอใหเกิดปญหาดวย

 จาวามีความคงทน (Robust) ในการทํางานมากกวา เนื+องจากจาวามีกลไกการปองกันขอผิดพลาดตางๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นจนเปนสาเหตุใหแอปพลิเคชั่นตองหยุดการทํางานลงกลางครันได

 จาวาถูกใชในธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย เชน การเงินการธนาคาร, สื+อสารโทรคมนาคม, ไอที, 

อิเล็กทรอนิกส, มัลติมีเดีย, เกม ฯลฯ

 จาวานัน้ถกูเลอืกใหเปนภาษาในการพัฒนาแอปพลเิคชัน่บน Android ดงันัน้ผูทีจ่ะศกึษาการเขยีนโปรแกรม

สําหรับระบบแอนดรอยด จึงจําเปนตองมีพื้นฐานการเขียนจาวามากอนดวย

อยางไรก็ตาม แมวา Sun Microsystems จะเปนเจาของภาษาจาวามาตั้งแตเริ่มแรก แตปจจุบันบริษัทนี้ได

ถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท Oracle ทําใหจาวาจึงกลายเปนลิขสิทธิ์ของ Oracle ไปดวย ดังนั้นขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ

จาวาจึงถูกนําไปรวมใหเปนสวนหนึ่งของเว็บไซต Oracle ไปดวย

ตามปกติแลว โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาจากแพลตฟอรม (Platform) หน่ึงก็จํากัดการใชงานอยูแตบน

แพลตฟอรมนั้นเทานั้น ไมสามารถนําไปใชขามแพลตฟอรมได ภาษาจาวาจึงไดถูกสรางขึ้นเพื+อแกปญหานี้ โดย

โปรแกรมทีเ่ขยีนดวยจาวาไมวาบนแพลตฟอรมใดกต็าม จะสามารถนาํไปใชงานบนแพลตฟอรมอื+นๆ ไดทนัท ีแตการ

จะทํางานแบบขามแพลตฟอรมได ตองอาศัยการประมวลผลคําสั่งใน 2 รูปแบบรวมกันคือ 

 การคอมไพล (Compile) โดยโคดเขยีนเปนภาษาจาวา (มสีวนขยายเปน .java) จะถกูคอมไพลออกมาเปน 

Java byte code (มสีวนขยายเปน .class) ซึง่เปนโคดมาตรฐานในการทํางานขามแพลตฟอรมของจาวา 

 การแปลคําสั่ง (Interpret) เมื+อนํา Java byte code นั้นไปรันบนแพลตฟอรมใดก็ไดที่มี Java Virtual 

Machine สําหรับแพลตฟอรมนั้นอยู Java byte code นั้นจะถูกแปลคําสั่ง (Interpret) ใหทํางานตาม

ที่กําหนด

การเขียนโปรแกรม Java และ Android

inspiration starts here



29 บทที่ 1   Java Basic & Data Type

การติดตั้ง JDK และ IntelliJ
จาวานั้นก็เหมือนกับโปรแกรมภาษาทั่วไป ที่เราตองนํามาติดตั้งลงไปในระบบนั้นๆ กอนจึงจะสามารถใชงาน

ได โดยชุดเครื+องมือในการพัฒนาจาวาเราเรียกวา Java Development Kit (JDK) นี่คือสิ่งแรกที่เราตองติดตั้งลงไป  

แตเนื+องจาก JDK นัน้จะไมม ีEditor สําหรบัเขยีนโคดมาให ดงันัน้ในหนังสอืเลมนีผู้เขยีนจะเลอืกใช IntelliJ เนื+องจาก

ทาง Google ไดนํา IntelliJ ไปพัฒนาตอยอดเปน Android Studio (จากเดิมที่ใช Eclipse) ดังนั้นหากเราคุนเคยกับ  

IntelliJ มากอนแลว เมื+อไปพัฒนาแอปบน Android Studio ก็ไมตองเสยีเวลาไปเริม่ตนใหมหรอืปรบัตวัอะไรมาก เพราะ 

สามารถเรียนรูเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับแอนดรอยดไดเลย สําหรับแนวทางการติดตั้ง JDK และ IntelliJ มีดังนี้

การติดตั้ง JDK มีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. เราสามารถดาวนโหลด JDK ไดที่เว็บไต https://java.com/en/download/ โดยใหเลือกรุน Standard 

Edition (JSE) และเลือกชนิดไฟลติดตั้งใหตรงกับระบบปฏิบัติการที่เราใชงานอยู ซ่ึงเวอรชั่นลาสุดใน

ขณะที่เขียนหนังสือเลมนี้คือ Java 8

2. จากนัน้กใ็หตดิต้ังลงไปเหมอืนโปรแกรมทัว่ๆ ไป ซึง่หลังการติดตัง้ หากจะใชตามแนวทางของหนงัสอืเลมนี้  

ก็ไมจําเปนตองเซตคาใดๆ 

IntelliJ เปนโปรแกรมประเภท IDE (Integrated Development Environment) ทีส่รางโดยบริษทั JetBrains 

ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสราง IDE สําหรับภาษาคอมพิวเตอรตางๆ มากมาย จุดเดนของ IntelliJ คือ

รปูรางหนาตาทีด่เูรยีบรอย สวยงาม นอกจากน้ียงัมเีครื+องมือมาชวยทัง้ในการเขียนโคดและการออกแบบตางๆ อยาง

ครบถวน สมบูรณแบบ แลวยังมีรุนที่สามารถนํามาใชงานไดฟรีอีกดวย โดยขั้นตอนการติดตั้ง IntelliJ มีดังตอไปนี้

1. เราสามารถดาวนโหลด IntelliJ ไดจากเว็บไซต https://www.jetbrains.com/idea/download โดยให

เลือกรุน Community Edition ซึ่งเปนรุนที่สามารถนํามาใชไดฟรี

2. หลังจากนั้นก็ติดตั้งลงไปเหมือนกับโปรแกรมทั่วๆ ไป
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การสรางและจัดการโปรเจ็กตบน IntelliJ
การจะเปดเขาสู IntelliJ ได ตองเปนการสรางโปรเจก็ตใหม หรอืเปดโปรเจ็กตทีส่รางเอาไวแลว โดยหลกัการ

ที่เราควรทราบในเบื้องตนมีดังนี้

ขั้นตอนการสรางโปรเจ็กตใหม มีดังตอไปนี้

1. ใหเปดเขาสู IntelliJ เมื+อปรากฏหนาจอ Welcome ใหเลือก Create New Project

2. กรณทีีเ่ราเริม่ใชงาน IntelliJ เปนครัง้แรก ตองเซตตาํแหน|งทีต่ดิต้ัง JDK เอาไว โดยกรอบดานซายเลือก 

Java แลวคลิกที่ ปุม New... แลวเลือก JDK ตามลําดับ

3. จากน้ันเปดไปยังตําแหน|งท่ีเราต้ังจาวาเอาไว แลวใหเลอืกโฟลเดอร 

jdk_xxx (ไมใช jre_xxx) ซึง่การเซตตําแหน|ง JDK นี ้จะทาํเฉพาะ 

เมื+อสรางโปรเจ็กตบน IntelliJ เปนครั้งแรกเทานั้น แลวครั้ง 

ตอๆ ไป เราไมตองเซตคานีอ้กี เพราะโปรแกรมจะจดจาํตาํแหน|งนี ้

ไวใหเราโดยอัตโนมัติ ยกเวนแตวา เราจะเปลี่ยนตําแหน|งการ

ติดตั้ง JDK ใหม หรืออัปเกรดเปนเวอรชั่นใหม

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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4. ขั้นตอนถัดไปคลิกปุม Next แลวจากน้ันจะเปนการกําหนดชื+อโปรเจ็กต และตําแหน|งในการจัดเกบ็ ซึง่ใน

ที่นี้จะใชตําแหน|งดีฟอลตของ IntelliJ (ปกติจะเปน C:\Users\user\IdeaProjects)

5. หลังจากนั้นก็จะเขาสูหนาจอหลักของ IntelliJ ดังภาพ

ถาเราตองการปดเฉพาะโปรเจก็ต โดยไมปดโปรแกรม IntelliJ (อาจเพื+อสรางหรอืเปดโปรเจก็ตใหม) ใหเลือก

ที่เมนู File > Close Project

หากจะเขียนโคดจาวา ตองเริ่มตนที่การสรางคลาส (Class) ขึ้นมากอน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคลาสจะ

อธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง ใหรูวิธีการลวงหนาเอาไวกอน โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ใหคลิกขวาตรงโฟลเดอร src แลวเลือก New > Java Class

2. กําหนดชื+อคลาส แลวคลิกปุม OK
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3. ลักษณะคลาสที่โปรแกรมสรางใหเปนดังนี้

สําหรับคลาสที่สรางขึ้น หากตองการลบหรือเปลี่ยนชื+อ ก็ใหทําดังนี้คือ

 การลบคลาส ใหคลิกขวาที่ชื+อคลาสตรงโฟลเดอร src แลวเลือก Delete ไดเลย

 การเปล่ียนชื�อคลาส จะเปลี่ยนที่โคดโดยตรงเลยไมได 

เนื+องจากมีสวนท่ีเกี่ยวของอีกหลายแหงที่อางอิงชื+อคลาส

ที่เราไดสรางขึ้น ทั้งนี้หากเราจะเปลี่ยนชื+อคลาส ใหคลิก

ขวาที่ชื+อคลาส > เลือก Refactor > Rename จากนั้นก็

กําหนดชื+อคลาสใหมตามท่ีตองการ ซ่ึงหลังการเปล่ียนชื+อ 

โปรแกรม IntelliJ จะไปเปลี่ยนสวนตางๆ ทั้งหมด ที่อาง

ถึงคลาสชื+อเดิมใหโดยอัตโนมัติ 

โปรเจ็กตที่เราสรางขึ้นมานี้ โดยปกติแลว IntelliJ จะเก็บไวที่ 

C:\Users\user\IdeaProjects ซ่ึงแตละโปรเจกตก็จะถูกแยกเก็บไว

คนละโฟลเดอร ดังภาพขวามือ ถาเราจะลบโปรเจ็กตใด ก็ใหเปดมาที่

นี่แลวลบโฟลเดอรของโปรเจ็กตนั้นทิ้งไป

สําหรับโปรเจ็กตที่เราไดสรางเอาไวแลว ถาตองการเปดเพื+อ

พัฒนาตอ หรือปรับปรุงแกไข ก็ใหเปดเขาสู IntelliJ IDEA (หรือถาเปด

โปรเจก็ตเดมิอยูกใ็หปดโปรเจก็ตนัน้กอน) ซึง่เมื+อปรากฏหนาจอ Welcome to IntelliJ จะมลีสิตแสดงรายชื+อโปรเจ็กต

ที่เคยเปดลาสุดจํานวนหนึ่งมาใหเราเลือกดังภาพในหนาถัดไป แตถาโปรเจ็กตที่เราตองการเปดไมมีแสดงอยูในลิสต 

ใหคลิกที่เมนู Open จากนั้นก็ใหเปดเขาไปยังตําแหน|งที่จัดเก็บโปรเจ็กตเอาไว ตามคาดีฟอลตคือ C:\Users\user\

IdeaProjects ดังที่กลาวมาแลว ตอไปดับเบิลคลิกที่ชื+อโปรเจ็กตที่ตองการ

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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การรัน (Run) ก็คอืการสัง่ใหโปรแกรมประมวลผลโคดท่ีเราเขยีนข้ึนและทาํงานตามทีก่าํหนด โดยเราสามารถ

สั่งรันโปรแกรมไดดังนี้คือ

 การรันครั้งแรก ใหคลิกที่เมนู Run > Run... (หรือกด <Alt + Shift + F10>) 

หลงัจากน้ันจะปรากฏรายชื+อสิง่ทีจ่ะรนั กใ็หเราเลือก Main Class ของโปรเจ็กต 

(คลาสที่มีเมธอด main) 

 การรนัครัง้ตอๆ ไป สามารถคลกิทีไ่อคอน  บนทลูบารไดเลย (หรอืกด <Shift + F10>) หากไมปรากฏ

ไอคอนนี้บนทูลบาร ใหเลือกที่เมนู View > Toolbar

การปรับแตง Editor ของ IntelliJ
ลกัษณะสแีละฟอนตของโคดทีเ่ขยีนกอ็าจมผีลตอความรูสกึในการทาํงานของเราดวย นอกจากนีย้งัตองเลือก

รูปแบบที่สามารถรองรับอักขระในภาษาไทยได โดยมีแนวทางการปรับแตงดังตอไปนี้

ชนดิฟอนตที ่IntelliJ เลอืกเปนคาดีฟอลตไวใหนัน้ ไมใชฟอนตทีร่องรบัภาษาไทย จงึอาจมีปญหาในการแสดง

ขอความที่เปนภาษาไทยได ก็ใหเรากําหนดชนิดฟอนตใหมดังนี้

1. ที่เมนูของ IntelliJ เลือก File > Settings... 

2. ในกรอบดานซายเลือก Editor > Colors & Fonts > Font
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3. ถาเรายังไมเคยปรับแตงใดๆ มากอนตองสราง Scheme ที่เปนของเราเองกอน โดยตรงชองการกําหนด 

Scheme ใหคลกิปุม Save As... แลวตัง้ชื+อ Scheme อะไรกไ็ด เชน MyScheme หลังจากสราง Scheme 

ขึ้นมาแลว ตองเลือก Scheme ที่เราสรางนั้นดวย

4. ใหเอาเช็กตรงตัวเลือก Show only monospaced fonts ออก 

5. จากนัน้ตรงชอง Primary font ใหเลอืกชนดิฟอนตทีเ่ราตองการ และควรเลือกฟอนตทีร่องรบัภาษาไทย 

เชน ในที่นี้ผูเขียนเลือก Microsoft Sans Serif ขนาด 14 และ Line Spacing 1.3

ในสวนของการกาํหนดสนีัน้ ผูอานตองรูจกัองคประกอบในการเขยีนจาวามาบางแลว เชน คยีเวริด สตรงิ คลาส  

เมธอด ฯลฯ จึงจะพอแยกไดวา อันไหนควรกําหนดสีอะไร แตหากยังไมรูจักองคประกอบเหลานี้มากอน ก็ดูผานๆ ให

ทราบหลักการไปกอน แลวหลังจากที่เราคุนเคยกับการเขียนโปรแกรมดีแลว คอยมาปรับแตงในภายหลังก็ได โดย

การกําหนดสีของโคด มีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ไปที่เมนู File > Settings... แลวเลือกที่ Editor > Colors & Fonts > Java 

2. ถาเราไดสราง Scheme สําหรับปรับแตงฟอนตเอาไวแลว ก็ใหเลือก Scheme นั้น แตถายังไมเคยสราง 

Scheme มากอน ก็ใหทําเชนเดียวที่กลาวไวในหัวขอการกําหนดฟอนต (Scheme ของทั้งสีและฟอนต

ตองเปนอันเดียวกัน)

3. ใหคลิกเลือกจากลิสตวาเราตองการกําหนดลักษณะฟอนตขององคประกอบใด เชน Class, Method, 

Field, Keyword เปนตน 

4. บางกรณี ถาจะเลือกรูปแบบใหม ตองเอาเช็กที่ตัวเลือก Use inherited attributes ออกดวย

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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5. เช็กเลือกตรง Foreground แลวคลิกกําหนดสีที่ตองการไดเลย นอกจากนี้เราอาจเลือกหรือยกเลิกการ

ทําตัวหนา (Bold) หรือตัวเอียง (Italic) เพิ่มเติมก็ได

Console ในที่นี้คือหนาจอสําหรับแสดงผลการรันโปรแกรม ทั้งนี้เราควรกําหนดฟอนตของ Console เปน

ชนิดที่รองรับภาษาไทย เผื+อมีกรณีที่ตองการแสดงขอความเปนภาษาไทยดวย ดังขั้นตอนตอไปนี้

1. ใหเปดเขาสูหนาจอ Settings แลวเลือกที่โหนด Editor > Colors & Fonts > Console Font

2. เลือก Scheme ที่ไดสรางเอาไว

3. เอาเช็กตรง Show only monospaced fonts ออก

4. เลือกชนิดฟอนตที่ตองการ ซึ่งควรเปนฟอนตที่แสดงผลภาษาไทยได เชน Microsoft Sans Serif แลว

กําหนดขนาด (Size) และ Line Spacing ตามที่ตองการinspiration starts here
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การเขียนโปรแกรมดวยจาวา
การเขียนโปรแกรม ไมวาจะเปนระดับพื้นฐานหรือระดับสูง ก็จําเปนตองใชองคประกอบพื้นฐานบางอยาง

เหมือนกัน สําหรับในภาษาจาวา ก็มีสิ่งที่เราควรรูจักในเบื้องตนมีดังตอไปนี้

เนื+องจากจาวานัน้เปนภาษาแบบ Object Oriented Programming (OOP) ซึง่ทกุอยางจะถกูกาํหนดไวภายใน

คลาส (Class) โดยรูปแบบอยางงายของคลาสมดีงันี ้(รายละเอยีดท้ังหมดอยูในบทที ่3 แตในบทนี ้จะแนะนาํใหรูจกั

คราวๆ ไวกอน เนื+องจากเปนองคประกอบที่จําเปนตองมี)

class ชื+อคลาส {

}

 class เปนคียเวิรดที่บงบอกวาเปนคลาส

 ชื�อคลาส ควรกําหนดใหสื+อความหมายวาเปนคลาสเกี่ยวกับอะไร

ตัวอยางการสรางคลาสที่ชื+อ First

class First {

}

ในจาวาจะใชวงเลบ็ {...} ในการกําหนดจดุเริม่ตนและจุดสิน้สดุของบล็อกการทาํงานในแตละสวน เชน คลาส, 

เมธอด หรือการทํางานตามเงื+อนไขและลูปตางๆ นอกจากนี้เรายังนํา {...} มาใชในอีกหลายกรณี นอกจากนี้ภายใน

บล็อก {...} อาจมีบล็อกยอยๆ ซอนลงไปอีกตามความซับซอนของโปรแกรม เชน 

class Example {
   public static void main(String[] args) {
      for(...) {
         if(...) {
            ...
         } else {
            ...
         }  
      }
   }
}  

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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การแทรกคําอธิบาย (Comment) ไวในโคด จะชวยใหอานโคดไดเขาใจงายยิ่งขึ้น รวมถึงกรณีที่เรากลับมา

แกไขโคดในภายหลัง ก็จะชวยใหเราทราบรายละเอียดของโคดตรงนั้นไดเร็วกวา ท้ังนี้การแทรกคําอธิบายในจาวา

ทําไดดังนี้

สําหรับคําอธิบายเพียงบรรทัดเดียว โดยโปรแกรมจะถือวาตั้งแตเครื+องหมาย // ไปจนถึงสิ้นสุดบรรทัดเปน

คําอธิบายทั้งหมด จะไมนํามาพิจารณาในโปรแกรม อาจเขียนไวในคลาสหรือนอกคลาสก็ได เชน

//โปรแกรมนี้เขียนเมื+อวันที ่1 มิถุนายน 2559
class Employee {
   private String name;   //ชื+อ

   private int age;       //อายุ

}

กรณีที่คําอธิบายของเรานั้นยาวหลายบรรทัด การใช // หลายๆ คร้ังอาจไมสะดวกนัก เราอาจเปลี่ยนมา

ใช  /*...*/  แทนได โดยโปรแกรมจะถือวาตั้งแตสัญลักษณ  /*  เปนตนไป จะเปนคําอธิบายทั้งหมด จนกวาจะเจอ

สัญลักษณ  */  จึงจะถือวาเปนการสิ้นสุดคําอธิบาย  เชน

/* โปรแกรมนี้เขียนโดย นายจาวา

   เมื+อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
   สงวนลิขสิทธิ์

*/
class Employee {
   private String name;   /* ชื+อ */
   private int age;       /* อาย ุ*/
}

ในจาวาเราจะใชเครื+องหมาย Semicolon (;) เปนตัวแสดงจุดสิ้นสุดในแตละคําสั่ง หากเราไมใสโปรแกรมจะ

ถือวาเปนคําสั่งเดียวกันไปตลอด แมจะอยูคนละบรรทัดก็ตาม ทําใหเกิดขอผิดพลาดได เชน

int a = 10;
int b = a + 10;
String str = "Java";

inspiration starts here
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หลังจากเติม ; สามารถนําคําสั่งอื+นมาตอทายไดเลยแตไมนิยมทํากัน เนื+องจากจะอานโคดยาก เชน

int a = 10; int b = a + 10; String str = "Java";

Main Class
หากคลาสนัน้เปนคลาสหลกัของแอปพลเิคช่ันทีต่องเรยีกขึน้มาทาํงานเปนลําดบัแรก คลาสน้ันจะตองประกอบ

ไปดวยเมธอด main() เสมอ หรือเรียกวา Main Class  ซึ่งลักษณะของเมธอด main() เปนดังนี้

class Sample {
   public static void main(String[] args) {
      //คําสั่งตางๆ

   }
}

คียเวิรด (Keyword) คือคําที่ใชเปนคําสั่งสําหรับควบคุมการทํางานของโปรแกรม เราตองไมนําคําเหลานี้ไป

ตั้งเปนชื+อตัวแปรหรือชื+อสมาชิกใดๆ ของคลาส โดยคียเวิรดทั้งหมดของจาวามีดังนี้

abstract default if outer this

boolean do implements package throw

break double import private throws

byte else inner protected transient

byvalue extends instanceof public try

case final int rest var

cast finally interface return void

catch float long short volatile

char for native static while

class future new super 

const generic null switch

continue goto operator synchronized

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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การศึกษาจาวาข้ันพื้นฐาน สวนใหญเราจะแสดงผลและติดตอกับผูใชในแบบของขอความทั้งหมด ดังนั้น 

สิ่งที่เรารูจักในเบื้องตนก็คือ การแสดงขอความออกไปที่คอนโซล โดยในจาวามีคําสั่งที่ใชในการแสดงผลที่ควรรูจัก

ในเบื้องตนดังนี้คือ

System.out.print(ขอมูล) ใชในการแสดงขอมูลที่กําหนดออกไปที่คอนโซล

System.out.println(ขอมูล) ใชในการแสดงขอมูลเชนเดียวกัน แตหลังจากการแสดงขอมูล เคอรเซอรจะถูก

เลื+อนไปอยูบรรทัดถัดไป หรือขึ้นบรรทัดใหมใหโดยอัตโนมัตินั่นเอง

สาํหรบัขอมลูทีจ่ะกาํหนดใหแกทัง้สองคาํสัง่นี ้หากเปนตวัเลข กเ็ขยีนลงไปโดยตรงไดเลย แตหากเปนขอความ 

(สตริง) ใหเขียนไวในเครื+องหมาย “...” เชน

System.out.print(12345);
System.out.println("Java & Android");

ขอแตกตางระหวาง print() และ println() จะอยูที่ตําแหน|งเคอรเซอรหลังขอมูลที่กําหนด หากใช print() 

เคอรเซอรจะอยูตอทายขอมูลท่ีแสดง ถาเราใชคําสั่งตอเนื+องกันหลายครั้ง ขอมูลทั้งหมดจะถูกวางเรียงตอเนื+องใน

บรรทัดเดียวกันไปเรื+อยๆ เชน

System.out.print("Java ");
System.out.print("Programming ");
System.out.print("Using IntelliJ");
//ลักษณะผลลัพธคือ Java Programming Using IntelliJ

แตถาเปลี่ยนมาใช println() จะไดผลดังนี้

System.out.println("Java ");
System.out.println("Programming ");
System.out.println("Using IntelliJ");
//ลักษณะผลลัพธคือ 
Java 
Programming 
Using IntelliJ

inspiration starts here
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คําสั่งนี้ใชในการจัดรูปแบบ (format) ขอมูลที่จะแสดงผลโดยนําสัญลักษณตางๆ มาใช แตในที่นี้จะกลาวถึง

เพียงลักษณะพื้นฐาน เพื+อนําไปใชประโยชนในการแทรกขอมูลลงในสตริงเทานั้น โดยมีรูปแบบดังนี้ 

System.out.printf("สตริงที่จะแสดงผล", ขอมูล1, ขอมูล2, ...)

เราสามารถแทรกขอมูลลงในสตริงกี่ครั้งก็ได แตตองจัด

เรยีงลาํดบัใหถกูตอง ทัง้นีต้าํแหน|งทีจ่ะแทรกขอมลูลงไป ตองแทน

ดวยสัญลักษณตามชนิดขอมูล ซึ่งสัญลักษณที่น|าสนใจมีดังนี้คือ

%s (string) ใชในการแทรกขอมลูทีเ่ปนขอความ หรอือักขระ (char) หรอืตวัเลขทัง้จํานวนเตม็และทศนยิม

%d (decimal)  ใชในการแทรกขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็มเทานั้น เชน 1234

%f (float) ใชในการแทรกขอมูลที่เปนเลขทศนิยมเทานั้น เชน 12.34

%.?f ใชในการแทรกเลขทศนิยม โดย ? นั้นใหระบุจํานวนตําแหน|งทศนิยมที่ตองการ เชน %.2f  หมายถึง

ใหแสดงเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหน|ง

%,d

%,f

ใชในกรณีที่ตองการใหมีเครื+องหมาย , คั่นหลักพันดวย โดย %,d ใชกับเลขจํานวนเต็ม และ %,f ใช

กับเลขทศนิยม

%,.?f ใชในกรณีที่ตองการใหมีเครื+องหมาย , คั่นหลักพันและมีจํานวนตําแหน|งทศนิยมตามที่ตองการ เชน 

%,.3f 

%n หรือ

\n

สําหรับการขึ้นบรรทัดใหม โดยจะตัดสตริงตั้งแตสัญลักษณ %n หรือ \n เปนตนไปจนจบสตริง ไป

ขึ้นบรรทัดใหม ซึ่งเราไมตองกําหนดขอมูลใดๆ ใหกับสัญลักษณนี้ (ปกติเรานิยมใช \n มากกวา %n)

การใช %d และ %f ตองใหตรงกับชนิดขอมูลที่จะนํามาแทรกในสตริง มิฉะนั้นจะเกิดขอผิดพลาดขึ้นได เชน 

ถาจะแทรกขอมูล 123.45 ตองใช %f เทานั้น ในกรณีที่เลขที่จะนํามาแทรกนั้นอาจจะเปนไปไดทั้งจํานวนเต็มและ

ทศนิยม เราอาจใช %s แทน %d และ %f ก็ได สําหรับแนวทางการนําไปใช เชน

System.out.printf("ขอเชิญหมายเลข %d ที่ชองบริการ %d คะ", 50, 2);
//ผลลัพธคือ  ขอเชิญหมายเลข 50 ที่ชองบริการ 2 คะ

System.out.printf("ผมชื+อ %s  อาย ุ%d ป หนัก %f กิโลกรัม", "สมชาย", 40, 70.5);
//ผลลัพธคือ ผมชื+อ สมชาย อาย ุ40 ป หนัก 70.5 กิโลกรัม

System.out.printf("Java กําเนิดขึ้นในป %d ขณะนี้ตรงกับป %d \n แสดงวา Java มีอาย ุ%d ป", 
                   1995, 2016, (2016-1995));
//Java กําเนิดขึ้นในป 1995 ขณะนี้ตรงกับป 2016
//แสดงวา Java มีอาย ุ21 ป

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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ชนิดขอมูลพื้นฐานในจาวา
ในการจดัเกบ็หรอืนาํขอมลูไปใชงาน เราตองทราบชนิดของขอมลูนัน้กอน เพื+อจะไดนาํไปใชงานอยางถกูตอง 

เนื+องจากขอมลูแตละชนดิจะใชเนือ้ทีใ่นการจัดเกบ็ไมเทากนั รวมทัง้มีวธิกีารประมวลผลทีแ่ตกตางกนัไปดวย ซึง่ชนดิ

ของขอมูลพื้นฐาน (Primitive Data Type) ในจาวา แบงเปนประเภทยอยไดดังนี้คือ

 ขอมูลประเภทเลขจํานวนเต็ม

ชนิดขอมูล ชวงขอมูล อักขระตอทาย

byte 8-bit signed integral type: -128 ถึง 127

short 16-bit signed integral type: -32768 ถึง 32767

int 32-bit signed integral type: -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

long 64-bit signed integral type:  

-9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807

L หรือ l

 ขอมูลประเภทเลขทศนิยม

ชนิดขอมูล ชวงขอมูล อักขระตอทาย

float single-precision floating point type: 1.4E-45 ถึง 3.4028235E38 F หรือ f

double double-precision floating point type:  

4.9E-324 ถึง 1.7976931348623157E308

D หรือ d

 ขอมูลประเภทจริงเท็จ

ชนิดขอมูล ชวงขอมูล อักขระตอทาย

boolean คาที่เปนไปได มี 2 อยางคือ true หรือ false

 ขอมูลประเภทอักขระ

ชนิดขอมูล ชวงขอมูล อักขระตอทาย

char เก็บขอมูลที่เปนอักขระเพียง 1 ตัว

String เก็บขอมูลที่เปนขอความที่อาจมีอักขระไดมากกวา 1 ตัว 
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หมายเหตุ

เนื�องจากขอมูลบางชนิดนั้นมีคาอยูในชวงที่ซอนทับกัน เชน ตัวเลข 1000000 อาจจัดใหเปนชนิด int หรือ 

long ก็ได แตเนื�องจากวิธีการประมวลผลขอมูลแตละชนิดจะแตกตางกัน ดังนั้นในบางกรณีเราจําเปนตองระบุ

ใหแน�ชัดวาเปนขอมูลชนิดใด โดยเติมอักขระตอทายตัวเลข เชน 1000000L แสดงวาเปนชนิด long เปนตน 

และในจาวาไมถือวา String เปนชนิดขอมูลพื้นฐานแบบ Primitive Data Type เหมือนในบางภาษา เพราะวา 

String เปนคลาส แตโดยทั่วไปเรามักจะใชงานเหมือนกับขอมูลพื้นฐานทั่วๆ ไป ดังนั้นในที่นี้จึงนํามากลาวรวม

เอาไวดวย แตขอใหรูไววา String นั้นไมจัดเปนชนิดขอมูลพื้นฐาน

การกําหนดตัวแปร
ตวัแปร (Variable) หมายถงึสญัลกัษณทีเ่ราใชในการอางองิถงึขอมลูแตละอยาง โดยขอมลูท่ีจะนาํมากาํหนด

ใหแกตัวแปรตองตรงกับชนิดขอมูลที่เราไดระบุไวกับตัวแปรนั้น รวมถึงการจะนําขอมูลไปใชงานก็ตองกระทําผาน

ตัวแปรนี้ ซึ่งรายละเอียดที่เราควรรูในเบื้องตนเกี่ยวกับตัวแปรมีดังนี้

การตั้งชื+อตัวแปรในจาวา มีหลักเกณฑที่สําคัญดังตอไปนี้คือ

 ตองไมซํ้ากับคียเวิรดของภาษาจาวา

 ตองขึ้นตนดวยตัวอักษร หรือเครื+องหมาย $ หรือเครื+องหมาย _ เชน myVar, $num, value_

 สามารถใชตัวเลขรวมได แตหามใชตัวเลขเปนตัวขึ้นตน เชน num1, year2000

 การเขียนดวยตัวพิมพเล็กใหญตางกัน เชน abc, ABC, Abc ถือวาไมเหมือนกัน 

 ในจาวานิยมต้ังชื+อตัวแปรใหขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก แลวถาเปนการนําหลายๆ คํามารวมกันเปนชื+อ

ตัวแปรเดียวกัน ใหเขียนติดกัน แลวใหตัวอักษรขึ้นตนของแตละคําเปนตัวพิมพใหญ ยกเวนคําแรก เชน  

numProducts, isValidInput, numDayOfMonth แตหลักเกณฑนี้ไมใชขอบังคับ เราสามารถเขียนใน

รูปแบบตัวพิมพที่เราตองการก็ได

ตัวอยางการตั้งชื+อตัวแปรที่ถูกตอง เชน  

x, firstname, num1, pricePerUnit, _isValid, 

freeDiskSpace, totalMemoryAvailable

ตัวอยางการตั้งชื+อตัวแปรที่ไมถูกตอง เชน 

price/unit  (เพราะมีอักขระ/)

1stName  (เพราะเริ่มตนดวยตัวเลข)

int   (เพราะซํ้ากับคียเวิรด)

สําหรับการประกาศตัวแปรในจาวา จะระบุชนิดหรือประเภทของขอมูลของตัวแปรนั้นกอน แลวตามดวยชื+อ

ตัวแปร ในรูปแบบดังนี้

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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ชนิดขอมูล ชื+อตัวแปร;

int x;   
double result;   
String str;

หากขอมูลเปนชนิดเดียวกันเราสามารถประกาศรวมในชนิดขอมูลเดียวกันได  เชน

int x, y, z;       // เมื+อ x, y, z เปนตัวแปรชนิด int เหมือนกัน

String a, b, c;    // เมื+อ a, b, c เปนตัวแปรชนิด String เหมือนกัน

ตัวแปรที่กําหนดชนิดขอมูลอยางใดอยางหนึ่งใหกับมันแลว จะเปลี่ยนชนิดขอมูลเปนอยางอื+นอีกไมได หรือ

กลาวไดวา เราจะประกาศตัวแปรชื+อซํ้ากันไมได แมจะกําหนดขอมูลคนละชนิดก็ตาม เชน

int x;
double x;          //Error!

การกําหนดคาใหแกตัวแปรสําหรับขอมูลแตละชนิดจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถจําแนกตามชนิด

ขอมูลไดดังนี้

 ในการกําหนดคาทีเ่ปนขอมลูชนดิตวัเลขทัง้หมด สามารถใสตวัเลขลงไปไดเลย เพราะปกติตวัเลขท้ังหมด

นั้นจะเขียนติดกันอยูแลว แตตองไมมีเครื+องหมาย “,” คั่นหลักพันอยูดวย เชน

byte x;
x = 123;                               //อาจประกาศตัวแปรไวกอน แลวคอยมากําหนดคาทีหลัง

int y = 456;                           //หรืออาจประกาศพรอมกําหนดคาใหแกตัวแปร

double z = 456.789;
int a = 108, b = 1009;                 //ถาเปนขอมูลชนิดเดียวกันอาจประกาศในคําส่ังเดียวกันได

double m = 1.23, n = 4.56, p, q, r, s; //ขอมูลชนิดเดียวกันแตกําหนดคาใหกับตัวแปรเพียงบางตัว

 ตองกําหนดคาใหอยูในชวง MIN_VALUE - MAX_VALUE ของขอมูลชนิดนั้น (ดูจากหัวขอที่แลว) เชน 

ขอมูลชนิด byte ตองกําหนดคาระหวาง -128 ถึง 127 มิฉะนั้นจะเกิดขอผิดพลาดขึ้นได

 หากนําตัวเลขที่มีทศนิยมไปกําหนดใหแกตัวแปรประเภทจํานวนเต็ม จะเกิดขอผิดพลาด เชน
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int x = 123.45;      //Error
short y = 10E8;      //Error

 แมวาเราจะสามารถกําหนดคาที่เปนจํานวนเต็มใหแกตัวแปรประเภททศนิยมได แตคานั้นจะถูกแปลง

เปนเลขทศนิยม เชน

double d = 123;
System.out.println(d);   //123.0

 กรณีตัวแปรชนิด long และ float เราอาจจะใสอักขระ L และ F ตอทาย เพื+อเปนการแยกความแตก

ตางกับชนิด int และ double ตามลําดับ เชน

long a = 1234567L;
float b = 3.14159F;      

ขอมูลชนิดบูลีนจะเปนไดเพียงคา true (จริง) หรือ false (เท็จ) อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง true และ false นี้ก็

เปนคียเวิรดของจาวาอยูแลว ดังนั้นจึงสามารถนําไปกําหนดใหแกตัวแปรไดเลย เชน

boolean a = true;
boolean b = false;

ขอมูลชนิดนี้จะกําหนดเปนอักขระใดๆ เพียง 1 ตัว ซึ่งเราตองเขียนอักขระนั้นไวในเครื+องหมาย ‘ ’ 

char grade = 'A';
char size = 'M';
char v1 = 'a', v2 = 'e', v3 = 'i', v4 = 'o', v5 = 'u';

สตริง เปนการนําอักขระแตละตัวมาวางเรียงตอกัน ซึ่งเราตองกําหนดจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดของมันดวย

เครื+องหมาย “ ” เชน

String str = "Java for Android";

เครื+องหมาย “...” ในการกําหนดสตริงนั้น ตองอยูในบรรทัดเดียวกัน จะแยกสตริงที่กําหนดไวในเครื+องหมาย 

“...” อันเดียวกันไปไวคนละบรรทัดไมได เชน กรณีตอไปนี้จะเกิดขอผิดพลาด

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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String slogan = "Write Once 
                 Run Anywhere";    //Error!

ถาเราไมสะดวกที่จะเขียนสตริงที่ยาวๆ ไวในเครื+องหมาย “...” เดียวกันทั้งหมด ใหแยกเปนสตริงยอยๆ แลว

นํามาตอกันดวยเครื+องหมาย + เชน

String slogan = "Write Once " +
                "Run Anywhere";   

การแปลงชนิดขอมูล
เนื+องจากขอมูลแตละชนิดนั้นจะมีชวงในการจัดเก็บขอมูลที่ตาง

กัน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามขนาดของชนิดขอมูลจากมากไปนอยคือ 

double > float > long > int > short > byte 

แตในบางกรณีเราอาจจําเปนตองเปลี่ยนชนิดขอมูลจากชนิด

หนึ่งไปเปนอีกชนิดหนึ่ง หรือการทํา Type Conversion ซ่ึงแบงเปน 

2 ลักษณะคือ Implicit Conversion และ Explicit Conversion ดัง 

รายละเอียดตอไปนี้

Implicit Conversion หรือ Widening Conversion เปนการแปลงจากชนิดขอมูลที่มีขนาดเล็กกวา ไป

เปนชนิดที่มีขนาดใหญกวา เชน แปลงจาก short -> int หรือจาก int -> long เปนตน ดังนั้นการแปลงจึงสามารถ

ทําไดโดยอัตโนมัติ ไมตองอาศัยการกระทําใดๆ เขามาชวย เชน

byte b = 100;
int i = b;
short x = 1000;
long y = x;
float f = 123.45F;
double d = f;

Explicit Conversion หรือ Narrowing Conversion เปนการแปลงจากชนิดขอมูลที่มีขนาดใหญกวา ไป

เปนชนิดที่มีขนาดเล็กกวา เชน แปลงจาก long -> int หรือจาก double -> int  เปนตน เนื+องจากการแปลงแบบ

นี้ผิดจากหลักการทั่วไป จึงตองอาศัยการคาสต (Cast) เขามาชวย ดังนี้
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ชนิดขอมูล ตัวแปร = (ชนิดขอมูล)คาที่ตองแปลง

เชน ถาเราจะคาสตจากชนิด long -> int ก็อาจกําหนดโคดดังนี้

long a = 9999L;
int b = (int)a;   //b = 9999

ทั้งนี้หากแปลงจากเลขทศนิยมไปเปนจํานวนเต็ม ทศนิยมจะถูกตัดทิ้งเหลือแคจํานวนเต็ม เชน 

double d = 123.45;
int i = (int)d;   //i = 123

การกําหนดคาคงที่
คาคงที่ (Constant) เปนการกําหนดคาใหกับตัวแปรดวยคาใดคาหนึ่ง และตองใชคานั้นไปตลอด ไมสามารถ

เปลี่ยนคาเปนอยางอื+นๆ ได โดยวางคียเวิรด final ไวหนาชนิดขอมูล ดังรูปแบบตอไปนี้ 

final ชนิดขอมูล ชื+อคาคงที ่ =  คาที่กําหนด;

ในภาษาจาวา เพื+อใหแยกความแตกตางระหวางคาคงท่ีและตัวแปรไดงายข้ึน เรานยิมเขยีนชื+อคาคงทีใ่หเปน

ตัวพิมพใหญทั้งหมด ถานําหลายคํามาใชรวมกัน ใหเชื+อมแตละคําดวยเครื+องหมาย “_” เชน

final float PI = 3.141F;
final short PRICE_PER_UNIT = 1000;
final double LATITUDE, LONGITUDE;
LATITUDE = 100.12345;
LONGITUDE = 80.67890;

อักขระ Escape
อักขระ Escape เปนกลุมอักขระพิเศษในจาวา ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาเพื+อใชงานในกรณีเฉพาะ โดยอักขระกลุม

นี้จะตองวางเครื+องหมาย Backslash(\) ไวขางหนาเสมอ ซึ่งตัวที่น|าสนใจ มีดังนี้คือ

\n สําหรับการขึ้นบรรทัดใหม \” สําหรับแทรกเครื+องหมาย “

\t สําหรับการเวนระยะ 1 แท็บ \’ กําหนดคาใหขอมูลชนิด char เปน

เครื+องหมาย ‘ เชน   char c = ‘\’’;
\\ เมื+อเขียนเครื+องหมาย \ ไวในสตริง

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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แนวทางการนําอักขระ Escape ไปใช เชน

System.out.print("Press \"Enter\" to continue");
//แสดงขอความ => Press "Enter" to continue
System.out.print("บรรทัดที ่1\nบรรทัดที ่2\nบรรทัดที่ 3" + "\n" + "บรรทัดที ่4" + "\nบรรทัดที ่5");
//แสดงขอความ => บรรทัดที ่1...บรรทัดที ่5 อยูคนละบรรทัด

System.out.print("วันที่\tยอดขายสินคาชนิดที ่1\tยอดขายสินคาชนิดที ่2\tยอดขายสินคาชนิดที่ 3");
//เวนระยะ 1 แท็บ => วันที ่ ยอดขายสินคาชนิดที ่1    ยอดขายสินคาชนิดที ่2    ยอดขายสินคาชนิดที ่3
String path = "C:\\temp\\images\\bird.png";

การรับขอมูลทางคียบอรด
การรับขอมูลทางคียบอรด จะทําใหผูใชสามารถกําหนดคาของขอมูลไดตามตองการ โดยวิธีที่นิยมใชกันมาก

ที่สุดในปจจุบัน คือการใชคลาส Scanner ซึ่งเริ่มใชตั้งแต Java 5 เปนตนมา ดังแนวทางตอไปนี้

 เขียนคําสั่ง import java.util.Scanner ไวสวนบนสุด (กอนบรรทัดกําหนดชื+อคลาส)

 สรางอินสแตนซของคลาสดังนี้

Scanner scan = new Scanner(System.in);

 เลือกใชคําสั่งอันใดอันหนึ่งตอไปนี้เพื+ออานตามชนิดขอมูลที่ตองการ คือ

 ๏ อานขอมูลที่เปนสตริง ใหใชคําสั่ง next()

 ๏ อานขอมูลที่เปนเลขทศนิยม ใหใช nextDouble() หรือ nextFloat()

 ๏ อานขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็ม ใหใช nextByte(), nextShort(), nextInt(), nextLong()

import java.util.Scanner;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("กรุณาใสขอมูล >> ");
        int in = scan.nextInt();
    }
}

การสรางเลขสุม
เลขสุม ก็คือสรางขึ้นมาโดยวิธีการสุม (Random) ซึ่งจะไดคาที่ไมแน|นอน เนื+องจากเลขสุมนั้นเปนสิ่งสําคัญ 

ที่เราตองนําไปใชประกอบการศึกษาเนื้อหาในหลายๆ บท ดังนั้นจึงควรรูจักวิธีการสรางแบบงายๆ เอาไวกอน เพื+อ

เปนพื้นฐานสําหรับนําไปใชงานในบทตอๆ ไป ดังแนวทางตอไปนี้
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 การสรางเลขสุมในจาวา ทําได 2 วิธีคือ ใชคําสั่ง Math.random() และอีกวิธีคือใชคลาส Random แต

ในบทนี้จะแนะนําแคการใช Math.random() กอน สวนคลาส Random จะกลาวถึงในบทที่ 5

 เมื+อจะใชเลขสุม ใหสรางตัวแปรชนิด double (ชนิด float ไมได) เพื+อมารับคาจาก Math.random()  

ดังโคดถัดไป โดยเลขสุมที่ไดจะมีคาระหวาง 0-1 เชน 0.123456

double rnd = Math.random();

 หากเราตองการเลขจํานวนเต็มอาจคูณดวย 10 หรือ 100 หรืออื+นๆ ขึ้นอยูกับวาเราตองการเลขกี่หลัก 

แลวใชการคาสตใหเปนจํานวนเต็ม เพราะชนิด double มีขนาดใหญกวาจํานวนเต็ม เชน

double rnd = Math.random();  
byte a = (byte)(rnd * 10);    //เมื+อตองการเลขหลักเดียว จะไดเลขจํานวนเต็มระวาง 0-9
short b = (short)(rnd * 100); //จะไดเลขจํานวนเต็มระวาง 0-99 (ถาสุมได 0.0xxx จะไดเลขหลักเดียว)
int c = (int)(rnd * 10000);

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
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