หลังจากจบบทนี้แลว ผูอานจะไดรับทราบในเรื่องของ
o
o
o
o
o
o
o
o

Class และ Object
การสราง constructor
การสราง method
การ overload method
การสราง object จาก class
การใช attribute ตาง ๆ ของ class
การสราง nested class
การสราง และการเรียกใช package

5.1 Class และ Object
เราไดเห็นจากบทกอน ๆ วาเราตองกําหนดโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นดวยคําวา class เสมอ แตเราไมได
พูดถึงเลยวา class คืออะไร โดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมดวยภาษาที่เรียกกันวา Object-Oriented
Programming (OOP) นั้นคําวา class มักจะหมายถึงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ (prescription)
ของวัตถุใดวัตถุหนึ่ง (ที่เกิดจาก class นั้น ๆ) ซึ่งถาพูดแบบภาษาชาวบานทั่ว ๆ ไปเราอาจเรียก class
ดังกลาววาเปนแมแบบของ class (อื่น ๆ ที่ตามมาก็ได) หรือวาเปนตัวกําหนดคุณสมบัติของ object
ที่ไดถูกสรางขึ้น
ถาเรามองไปรอบ ๆ ตัวเรา เราจะเห็นวัตถุหลากหลายชนิด เชน เกาอี้ keyboard ถวยกาแฟ และอะไร
อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งวัตถุหลายชิ้นมีรูปรางหนาตาเหมือนกัน มีการใชสอยที่คลาย หรือ เหมือนกัน
เชน เกาอี้มีสี่ขา หรือสามขา มีพนักพิง หรือไมมีพนักพิง แตการใชงานเหมือนกันคือ เอาไวนั่ง หรือ
อีกตัวอยางหนึง่ เชน รถยนต มีสี่ลอ ขับเคลื่อนไปไดทั้งขางหนา และขางหลัง ตองใชน้ํามันเปน
เชื้อเพลิง มีสีภายนอกที่ตางกัน แตมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือเอาไวเดินทางไปยังที่ตาง ๆ และ
โดยทั่วไปแลวผูขับขี่สวนใหญจะไมรูถึงการทํางานของเครื่องยนตที่อยูภายใน รูแตเพียงขอมูลที่
จําเปนบางสวน เชนเปดประตูอยางไร start เครื่องยังไง เขาเกียรอยางไร อยางนี้เปนตน การเขียน
โปรแกรมในรูปแบบของ OOP ก็เหมือนกัน ถาเราพัฒนาโปรแกรมใดสักโปรแกรมหนึ่งใหผูอื่นใช ผูใช
กลุมนั้นไมจําเปนที่จะตองรูวาเราเขียนอยางไร ควรรูเพียงแตวาจะใชสวนตาง ๆ ที่เราเขียนขึ้นอยางไร
และนํากลับไปใชใหมไดอยางไร (เหมือนเชนที่เราเรียกใช method ตาง ๆ จาก class String เราไมรู
วาเขาเขียน code อยางไร รูแตวาใชงานอยางไร)
ถามองกลับไปดู class String ที่เราใชในบทที่สี่นั้น จะเห็นวาเราสามารถที่จะใช method ตาง ๆ ที่มี
โดยไมมีการจํากัดจํานวนครั้งที่ใช โปรแกรมตัวไหนเรียกใชก็ได การทํางานก็ยังคงเหมือนเดิม
ผลลัพธของการเรียกใชก็เหมือนเดิม object ที่มาจาก class String ไมวาจะเปนตัวไหน เราก็สามารถ
ที่จะใช method ตาง ๆ กับ object เหลานี้ได ในการออกแบบ class นั้นโดยทั่วไปเราตองออกแบบ
ใหเหมาะสมกับงานของเรา เชนถาโปรแกรมของเราตองวุนวายกับคนเราก็อาจออกแบบให class ของ
เรามีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ที่เกี่ยวของกับคน เชน มีชื่อ นามสกุล ที่อยู สถานะภาพ อาชีพ และ
อะไรอื่น ๆ ทํานองนี้ โดยทั่วไปการออกแบบ class นั้นมีสวนประกอบที่จําเปน และ สําคัญอยูสองสวน
ใหญ ๆ คือ
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เราไดเรียนรูถึงโครงสรางหลักของการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปจากบทกอน ๆ เราไดเรียกใช class
ตาง ๆ (บาง class) ที่ Java มีใหในการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงการสราง object จาก class String
และ class StringBuffer ในบทนี้เราจะมาทําความเขาใจในเรื่องของการสราง class การสราง object
จาก class ที่เราสรางขึ้น การนําเอา class มาชวยแกโจทยและปญหาทางดานคอมพิวเตอร

o

Field หมายถึงตัวแปรสําหรับการเก็บขอมูลของ object ที่บงบอกถึงความเหมือน หรือ ความ
แตกตางกันของ object ที่เกิดมาจาก class เดียวกัน และ field ยังเปนที่เก็บผลลัพธของการ
ประมวลผลของ class

o

Method หมายถึงกระบวนการ (operation) ตาง ๆ ที่เราสามารถทําไดกับ object นั้น ๆ ของ
class ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ที่ทําไดสวนใหญจะกระทํากับ field ที่มีอยูใน class

Field สามารถที่จะกําหนดใหเปนขอมูลไดทุกชนิด รวมไปถึงการเปนตัวอางอิง (reference) ถึง
object ที่มาจาก class อื่น (เชน ตัวแปรที่มีชนิดเปน String หรือ array ที่เราไดพูดถึงกอนหนานี้)
หรือแมแตกระทั่งการเปนตัวอางอิงถึง class ของมันเอง
Method จะประกอบไปดวยชื่อของ method และชุดคําสั่งตาง ๆ ที่ตัวมันเองมีหนาที่ในการทําตาม
คุณลักษณะที่ไดถูกออกแบบไว ซึ่งโดยสวนใหญจะกระทํากับ field (แตก็ไมจําเปนเสมอไป เชนใน
กรณีของ method main())
เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เรามาลองออกแบบ class ขึ้นมาสัก class หนึ่งที่เกี่ยวของกับ Student

class name

field

class Student {
String id;
String firstname;
String lastName;
String dateOfBirth;
static int count = 0;

Instance variable

Class variable

Constructor
Student(String iden, String fName, …
…
}
Method

Parameter list

public int getCount() {
return count;
}
//method ตัวอื่น ๆ ที่เหลืออยู
…
…
}

ภาพที่ 5-1 ตัวอยางการสราง class Student

Class Student ที่เราสรางขึ้นประกอบไปดวยสวนประกอบสองสวนดังที่ไดกลาวไปแลว คือ สวนที่
เปน field และสวนที่เปน method ซึ่งภายในสวนสองสวนนี้ ยังมีสวนประกอบอื่นอีกที่มีความสําคัญ
ตอการออกแบบ และการใช class
[Class Modifier]
ในการสราง class นั้นเราสวามารถที่จะกําหนดให class ที่เราสรางขึ้นมีคุณลักษณะ (หรือขอกําหนด)
ตามที่เราตองการไดดวยการใช class modifier
•
•
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public – เปนการกําหนดใหการเขาหา class เปนไปไดตลอดเวลา นั่นก็คือ เราสามารถสราง
object จาก class นี้ไดทุกเมื่อ
abstract – class ที่ประกาศเปน abstract เปรียบเสมือนวาเปน class ที่ยังไมสมบรูณ และ
เราไมสามารถสราง object จาก class นี้ได โดยสวนใหญแลวการประกาศแบบนี้มีการ
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•
•

กําหนดให class ดังกลาวมี method ที่เปน abstract ซึ่งตองมีการสรางจาก subclass
(class ที่เกิดจาก class)
final – เปน class ที่ไมสามารถมี subclass ได
strict floating point – เปน class ที่มีการใชการประมวลของเลขที่มีจุดทศนิยมอยาง
เครงครัด

class ไมสามารถเปนไดทั้ง final และ abstract พรอม ๆ กัน เราจะกลับมาดูถึง modifier เหลานี้ใน
บทตอ ๆ ไป
[Field Modifier]
เชนเดียวกับ class, field ก็สามารถที่จะมี modifier เปนตัวกําหนดคุณลักษณะไดเชนกัน
•
•
•
•
•

access modifier – เชน private, package, protected, และ public
static – เปนการกําหนดให field เปน filed ที่ใชรวมกันของ object
final – เปนการกําหนดให field เปนคาที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
transient – เกี่ยวของกับการ serialization ของ Object ซึ่งเราคงไมพูดถึง
volatile – เกี่ยวของกับการประสานเวลาของ object (synchronization) ซึ่งเราจะพูดถึงใน
บทที่ 9

field ไมสามารถเปนไดทั้ง final และ volatile พรอม ๆ กัน
5.1.1 Object และ องคประกอบของ object
ความหมายของ Object ตามนิยามที่กําหนดไวจาก Java คือ "ซอฟตแวรที่ประกอบไปดวยตัวแปร
และ method" และ object จะมีสถานะอยูสองสถานะ คือ 1). สถานะภาพ หรือ คุณลักษณะ (State)
และ 2). กระบวนการ หรือ การกระทํา (Behavior) ตัวอยางเชน สุนัขมี state คือ ชื่อ สี พันธ มีความ
หิว และมี behavior คือ เหาได กระดิกหางได ไลกัดได เปนตน
Object ที่เกิดมาจาก class นั้นเราเรียกกันวา instance ของ class และ object นี้จะมีสวนประกอบที่
class มีให คือ ตัวแปรตาง ๆ ที่อยูใน class ตัวแปรเหลานี้จะมีขอแตกตางกัน คือ อาจเปนตัวแปรที่
เปน class variable และอาจเปนตัวแปรที่เปน instance variable
หลังจากที่เราสราง object แลว object จะไดรับ copy ของตัวแปรที่ class มีให ซึ่งตัวแปรเหลานี้จะ
เปนตัวบงบอกวา object ตัวไหนแตกตางกันอยางไร คาของตัวแปรของ object แตละตัวจะมีคา
เหมือนหรือแตกตางกันนั้นขึ้นอยูกับการกําหนดของโปรแกรมเอง เชน ถาเราสราง object สองตัวจาก
class Student ขึ้นมาใชงาน object สองตัวนีจ
้ ะมี copy ของตัวแปรทั้งสี่ตัวของมันเอง เราเรียกตัว
แปรเหลานี้วา instance variable
สวนตัวแปรอีกชนิดหนึ่งคือ class variable นั้นกําหนดไววา object ทุกตัวที่เกิดจาก class จะใชตัว
แปรชนิดนี้รวมกัน และตัวแปรนี้สามารถที่จะกําหนดและสรางขึ้นมาใชได ถึงแมวาจะไมมี object
เกิดขึ้นจาก class นี้ก็ตาม เพราะวาตัวแปรนี้เปนของ class ดังนั้นทั้ง class และ object ก็สามารถที่
จะใชมันได ถาคาของตัวแปรนี้เปลี่ยนไป object หรือ class ที่อางการใชถึงตัวแปรตัวนี้ก็จะไดคาใหม
ที่เปลี่ยนไป ซึ่งตรงกันขามกับตัวแปรที่เปน instance variable ถาหาก object ตัวไหนเปลีย
่ นคาของ
ตัวแปรใด ๆ (copy) คาที่เปลี่ยนไปจะไมมีผลตอตัวแปรใด ๆ ใน object ตัวอื่น การประกาศใหตัวแปร
ใดๆ ก็ตามเปน class variable นั้นเราตองใชคําสั่ง static นําหนาตัวแปรนั้นเสมอ ดังที่ไดแสดงใน
ภาพที่ 5-2
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Object ทุกตัว share
ตัวแปร count

class Student {
static int count = 0;
String
String
String
String

id;
firstname;
lastName;
dateOfBirth;

0
Joe
id
firstNAme
lastName
dateOfBirth

ทั้ง Joe และ Jon มี copy
ของตัวแปรเหลานี้

Jon
id
firstNAme
lastName
dateOfBirth

ภาพที่ 5-2 การใชตัวแปรแบบ class variable และแบบ instance variable

ตัวแปรทั้งสองชนิดมีการใชที่แตกตางกัน และตางก็มีความสําคัญทั้งคู โดยทั่วไปการใช class
variable นั้นนิยมใชในกรณีที่เราตองการที่จะเก็บคาที่เปนคาที่ object ทั้งหมดตองใชรวมกัน เชน
คาคงที่ตาง ๆ ที่มีความจําเปนใน class นั้น ๆ ตัวอยางของเราใช count เปนตัวแปรที่ใชรวมกัน
ระหวาง object ตาง ๆ สวนตัวแปรที่เปน instance variable นั้นมีความจําเปนอยางมากในการ
ออกแบบ class ตาง ๆ ทั้งนี้เพราะตัวแปรชนิดนี้จะเปนผูกําหนดความแตกตางระหวาง object ตาง ๆ
ที่ไดถูกสรางขึ้นจาก class นั้น ๆ เชน object จาก class Student ที่ถูกสรางขึ้นอาจมี id ที่ไม
เหมือนกัน ชื่อตน และ ชื่อสกุลที่แตกตางกัน วันเดือนปเกิดที่ไมเหมือนกัน อยางนี้เปนตน
[สิ่งที่ตองคิดเมื่อออกแบบ class (เมื่อสราง object)]
เนื่องจากวาเราตองสราง object ในการทํางานตาง ๆ ดังนั้นในการออกแบบ class สิ่งที่เราจําเปนตอง
คํานึงถึงก็คือคุณสมบัติของ object ที่เราสรางขึ้น
สิ่งที่ object รู (know) – instance variable
สิ่งที่ object ทํา (do) - method
เชน

class Song {
title;
artist;
setTitle()
setArtist()
playSong()
…

know
do

}

ภาพที่ 5-3 สิ่งที่ควรคํานึงในการออกแบบ class
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บทที่ 5: Objects และ Classes

class
 เปนแมแบบที่มส
ี มาชิกทั้ง data และ
method
 ไมมีตัวตนขณะที่โปรแกรมกําลัง execute
 ไมมีการเปลี่ยนแปลงขณะโปรแกรม
execute

object
 ตองเกิดมาจาก class ใด class หนึ่ง



มีตัวตนขณะโปรแกรมกําลัง execute
สามารถเปลี่ยนแปลงคาของ data ขณะ
execute

5.2 Method (สิ่งที่ object ทําได)
จากแผนภาพที่ 5-1 เราจะเห็นวามี method อยูใน class Student ของเรา (บางสวน) method เปน
กระบวนการ (ที่รวบรวมชุดคําสั่ง) ที่เราสามารถเรียกใชใหทํางานตาง ๆ ใหเรา ซึ่งอาจเปนการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับ ตัวแปรที่อยูใน class หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่จําเปนของ class นั้น ๆ และเชนเดียวกัน
กับตัวแปรที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ method ก็ไดถูกแบงออกเปนสองชนิด คือ class method และ
instance method
Class method ก็คือ method ที่สามารถที่จะไดรับการประมวลผลถึงแมวา จะไมมี object อยูเลย ถา
เรามองยอนกลับไปดู method main() ของเรา เราจะเห็นวาไมมี object ใด ๆ เกิดจาก class ที่มี
method main() อยูเลย และการประกาศใช class method ก็เชนเดียวกันกับ class variable เรา
ตองใชคําสั่ง static นําหนาเสมอ
สวน instance method นั้นเปน method ที่ตองมีการใชรวมกันกับ instance variable ทั้งนี้เพราะวา
method ประเภทนี้ถูกสรางขึ้นมาจาก class เดียวกันกับที่ object ถูกสรางขึ้นมา การกระทําใด ๆ ก็
ตามตองทําผาน instance method เทานั้น
5.2.1 การเขาหาตัวแปร และ method ของ class
ในการที่จะเขาหาตัวแปรหรือ method ของ class นั้นไมวาจะเพื่ออะไรก็ตามแต เราจะตองเขาหาผาน
ทาง object ของ class ตามดวย . (dot) และตามดวยชื่อของตัวแปร หรือ ชื่อของ method
เชน
studentA.firstName;

หรือ
studentB.getAge();

ในตอนนี้เราจะดูเพียงแควิธีการเขาหา แตตอไปเราจะดูเรื่องการกําหนดนโยบายของการเขาหาตัว
แปร หรือ method เหลานี้ ถามี method หรือ ตัวแปรอยูเราก็เขาหาแบบที่ไดกลาวมาแลว Java จะ
ฟองดวย error ถาหากอางถึงตัวแปรหรือ method ที่ไมไดถูกสรางขึ้น เพื่อใหเห็นภาพของการสราง
class รวมไปถึงสวนประกอบตาง ๆ ของ class เรามาดู class Student ที่ไดถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
ตัวอยาง
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

/**
Simple class for student
*/
import java.util.*;
import java.text.*;
import static java.lang.System.out;
class Student {
String id;
//student id
String firstName;
//student's first name
String lastName;
//student's last name
String dateOfBirth;
//student's date of birth
static int count = 0;//number of object created
Calendar cal;
//use to calculate age
SimpleDateFormat dateFormatter; //for date format
int ADJUST_TIME = 0; //for time differences
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5.1.2 ขอแตกตางระหวาง class กับ object

19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:

//class constructor to initialize fields to given values
Student(String iden, String fName,
String lName, String dOfB) {
id = iden;
firstName = fName;
lastName = lName;
dateOfBirth = dOfB;
count++;
}
//returns count
public int getCount() {
return count;
}
//returns student's id
public String getId() {
return id;
}
//returns student's first name
public String getFirstName() {
return firstName;
}
//returns student's last name
public String getLastName() {
return lastName;
}
//returns student's date of birth
public String getDateOfBirth() {
return dateOfBirth;
}
//calculates student's age
public String getAge() {
//input is in year of Christ, we need to set this machine's
//locale to us and accommodate lost time for the calendar
Locale.setDefault(new Locale("en_US"));
ADJUST_TIME = 1970;
cal = Calendar.getInstance();
//make sure we have the right date format
dateFormatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
//milliseconds when this person was born
long dob = 0L;
try {
//must be in a try block
dob = dateFormatter.parse(dateOfBirth).getTime();
}
catch(ParseException ex) {}
//get total time passed since this person was born
long elapsedTime = Math.abs(dob - System.currentTimeMillis());
//convert it to current calendar's milliseconds
cal.setTimeInMillis(elapsedTime);
long ageInDays = elapsedTime / (1000*60*60*24);
//extract number of years, months, and days
int years = cal.get(Calendar.YEAR) - ADJUST_TIME;
int months = cal.get(Calendar.MONTH);
int days = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) - 1;
return new String("("+ ageInDays + " days) " +
years + " years " +
months + " months " +
days + " days");
}
//displays students' info to screen
public void display() {
out.printf("%s %s %s", getId(), getFirstName(), getLastName());
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out.printf(" [Age: %s]%n", getAge());
}

เราไดกําหนดให class Student มี field อยูทั้งหมด 5 field คือ id, firstName, lastname,
dateOfBirth, และ count โดยที่สี่ตัวแรกเปน instance variable ที่เอาไวเก็บขอมูลโดยเฉพาะของ
object แตละตัวที่ไดถูกสรางขึ้น และตัวสุดทายเปน class variable ที่เอาไวเก็บจํานวนของ object
ที่ไดถูกสรางขึ้น
เรายังไดสราง method อีก 7 ตัวซึ่งมีหนาที่ในการทํางานที่ตางกัน โดยเฉพาะ method ที่มีชื่อ
เหมือนกันกับ class นั่นก็คือ method Student
Student(String iden, String fName, String lName, String dOfB) {
id = iden;
firstName = fName;
lastName = lName;
dateOfBirth = dOfB;
count++;
}

Student() เปน method พิเศษที่มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปวาเปน constructor ของ class ซึ่ง
constructor นี้สวนใหญจะทําหนาที่ในการกําหนดคาเบื้องตนใหกับ object ที่ไดถูกสรางขึ้นจาก
class เชน กําหนดคาใหกับ field ทุก field หรือบาง field (ทั้งนี้ตองแลวแตการออกแบบการทํางาน
ของ constructor นั้น ๆ) ตัวอยางของเรากําหนดให constructor ทําการกําหนดคาใหกับ field ทุก
field (ยกเวน class variable ที่ชื่อ count) ใหมีคาเปนไปตามคาที่ไดรับเขามาจากตัวแปรที่อยูใน
parameter list แต constructor จะมีคุณสมบัติพิเศษคือ การกําหนดคานั้นจะไดรับการกระทําโดย
อัตโนมัติ เราไมตองเรียกใช constructor การเรียกใช constructor นี้ Java จะเปนผูเรียกใหในตอนที่
เราสราง object ขึ้นมา กอนที่เราจะพูดถึง constructor และการถูกเรียกใชงานโดยอัตโนมัตินั้นเรามา
ดูกันถึง method และ วิธีการสราง method รวมไปถึงการสงคาใหกับ method และการสงคากลับ
ของ method
5.2.2 การสราง method
ในการสราง method นั้นเราจะตองกําหนดชื่อใหกับ method กําหนด parameter (ถามี) กําหนดการ
สงคากลับของ method (ถามี) โดยทั่วไป method ไดถูกแบงออกเปนสองแบบ คือ
o
o

Method ที่สงคากลับใหแกผูที่เรียกใช method
Method ทีไ
่ มมีการสงคาใด ๆ กลับไปใหผูเรียก

โครงสรางของ method โดยทัว่ ไปจะมีรูปแบบดังนี้
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93:
94:
95: }

ชนิดของคาที่สงกลับ
เปนชนิดไหนก็ได

ชนิดของคาที่สงกลับ

ชื่อของ method

Parameter (ถามี)

ใชคําสั่ง void ถาไมมี
คาที่ตองสงกลับ

returnType methodName( arg1, arg2, …, argn ) {
// body of method
…
…
}

ชุดคําสั่งตาง ๆ ที่ method ตัวนี้มีอยู (body of method)

ภาพที่ 5-4 โครงสราง method

กอนที่เราจะหยิบเอา method getAge() จาก class Student มาดูกันเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่อง
สวนประกอบตาง ๆ ที่มีอยูใน method ที่วานี้ เราจะมาดูกันถึง modifier ตาง ๆ ของ method
[Method Modifier]
•
•
•
•
•
•
•

access modifier – เชน private, protected และ public
abstract – เปน method ที่ไมมีชุดคําสั่งใน class นี้แตจะมีอยูใน subclass
static – เปน method ที่ทํางานสําหรับ class ทั้งหมดไมใช object ใด object หนึ่งที่เกิด
จาก class
final – เปน class ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงโดย subclass ได
synchronized – เปนการประสานเวลาของการทํางานของ object ที่ใชทรัพยากรรวมกัน
native – เกี่ยวของกับการเรียกใชชุดคําสั่งในรูปแบบอื่น
strict floating point – ดูเรื่อง filed modifier

method ที่เปน abstract ไมสามารถเปน static, final, synchronized, native หรือ strict ไดและ
native method ไมสามารถเปน strict ได เรามาดู method getAge() กันวามีสวนประกอบใดบาง
public String getAge() {
//input is in year of Christ, we need to set this machine's
//locale to us and accommodate lost time for the calendar
Locale.setDefault(new Locale("en_US"));
ADJUST_TIME = 1970;
cal = Calendar.getInstance();
//make sure we have the right date format
dateFormatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
//milliseconds when this person was born
long dob = 0L;
try {
//must be in a try block
dob = dateFormatter.parse(dateOfBirth).getTime();
}
catch(ParseException ex) {}
//get total time passed since this person was born
long elapsedTime = Math.abs(dob - System.currentTimeMillis());
//convert it to current calendar's milliseconds
cal.setTimeInMillis(elapsedTime);
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//extract number of years, months, and days
int years = cal.get(Calendar.YEAR) - ADJUST_TIME;
int months = cal.get(Calendar.MONTH);
int days = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) - 1;
return new String("("+ ageInDays + " days) " +
years + " years " +
months + " months " +
days + " days");
}

ถาเราแยกสวนประกอบตาง ๆ ออก เราก็จะไดขอมูลดังนี้
ชนิดของคาที่สงกลับ
ชื่อของ method คือ
Parameter
ชุดคําสั่ง

String
getAge
ไมมี
เราจะกลับมาดูกระบวนการตาง ๆ ใน method นี้อีกครั้งหนึ่ง

ถาสังเกตใหดีจะเห็นวาดานหนาสุดของ method getAge() จะมีคําวา public อยู คําวา public นี้จะ
เปนตัวบอกใหรูวาใครก็ไดที่ไดถูกสรางมาจาก class นี้สามารถเรียกใช method นี่ได (โดยไมมี
ขอจํากัดใด ๆ)
สวนประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งก็คือ คําวา return ในบรรทัดสุดทาย เนื่องจากวา method
getAge() ของเราตองสงคากลับ ดังนั้นเราจึงจําเปนที่จะตองบอกให Java รูวาเรามีคาที่ตองการ
สงกลับ ดังที่ไดประกาศไว ถาหากวาเราไมมีการใช return พรอมทั้งคาที่ตองการสงกลับ Java ก็จะ
ฟองดวย error ตอนที่เรา compile โปรแกรม
เรามาลองดู method ที่ไมมีการสงคากลับใน class Student ของเรา ซึ่งมีอยูเพียงตัวเดียว คือ
public void display() {
out.printf("%s %s %s", getId(), getFirstName(),
getLastName());
out.printf(" [Age: %s]%n", getAge());
}

ชนิดของคาที่สงกลับ
ชื่อของ method คือ
Parameter
ชุดคําสั่งคือ

ไมมี
display
ไมมี
out.printf("%s %s %s", getId(), getFirstName(),
getLastName());
out.printf(" [Age: %s]%n", getAge());

Method display() ทําหนาที่เปนเพียงตัวแสดงขอมูลของ object ที่เกิดจาก class Student ออก
ทางหนาจอ โดยการเรียกใช method อื่น ๆ ที่มีอยูใน class Student การที่จะให method ไมตองสง
คากลับนั้นเราตองใช คําวา void นําหนาชื่อ method เสมอ และ method ที่มีคําวา void นําหนาตอง
ไมมีคําวา return ใด ๆ ที่มีคาในการสงกลับ ยกเวนคําวา return ที่ตามดวย ; (semicolon) เทานั้น
เชนถาเราใช void เราก็สามารถที่จะใช return ตามดวย ; หรือไมใชเลย อยางใด อยางหนึ่ง
เพราะฉะนั้น method display() ที่เห็นก็สามารถที่จะเขียนไดอีกแบบหนึ่งดังนี้
public void display() {
out.printf("%s %s %s", getId(), getFirstName(), getLastName());
out.printf(" [Age: %s]%n", getAge());
return ;
}
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long ageInDays = elapsedTime / (1000*60*60*24);
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method ที่สงคา
 มีคําวา return และ คาที่ตองสงกลับ
ขึ้นตน method ดวยชนิดของขอมูลที่ตอง
สงกลับ



method ที่ไมสงคา
 ไมจําเปนตองมีคําวา return แตถามีจะตอง
ตามดวย ; อยางเดียวเทานั้น
 ขึ้นตน method ดวยคําวา void เสมอ

5.2.3 กระบวนการที่เกิดขึน
้ เมื่อมีการใช parameter list
เราลองมาดูโปรแกรมตัวอยางที่มีการสราง method ที่มีการใช parameter list กอนที่เราจะกลับมาดู
รายละเอียดของ class Student อีกครั้งหนึ่ง
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

/**
Parameter list demo.
*/
import static java.lang.System.out;
class Parameters {
public static void main(String[] args) {
//radius of a circle
double radius = 2.5;
//calling method findArea() with radius
double area = findArea(radius);
}

out.printf("Area of a circle is %5.2f ", area);

//calculate an area of a circle with radius: r
public static double findArea(double r) {
return Math.PI * Math.pow(r, 2.0);
}
}

โปรแกรม Parameters.java สราง method ที่เราเรียกวา class method ขึ้นมาใชงานหนึ่งตัว (การ
ประกาศให method เปน class method ก็เหมือนกับการประกาศใหตัวแปรเปน class variable เรา
ตองใชคําวา static นําหนา) ซึง่ method นี้มีหนาที่ในการคํานวณหาพื้นทีข
่ องวงกลมที่มีรัศมีที่
กําหนดไวในตัวโปรแกรม (ในที่นี้คือ 2.5) method findArea() มี Parameter หนึ่งตัวที่มช
ี นิดเปน
double และจะสงคาของพื้นที่ที่คํานวณไดกลับไปใหผูเรียก ซึ่งในที่นี้คอ
ื class Parameters การ
เรียก method findArea(() นั้นเราเรียกดวยประโยค
double area = findArea(radius);

ซึ่งเมื่อ Java เห็นการเรียกเชนนี้ Java ก็จะไป execute method findArea() ดวย parameter ที่มี
ชนิดเปน double และสงคา 2.5 ไปให หลังจากที่คํานวณคาพื้นที่ไดแลวก็จะสงกลับออกมา และ
นําไปเก็บไวในตัวแปรชื่อ area ภาพที่ 5-5 แสดงการสงคาผานทาง parameter list
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ขอแตกตางระหวาง method ที่สงคา และ method ที่ไมสงคา

class Parameters {
public static void main(String[] args) {
double radius = 2.5;
double area = findArea(radius);
…
…
คาของ radius จะถูกสง
เขามาไวในตัวแปร r

}
…
…

ชนิดของคาที่สงกลับ
ออกมา ตองเปนชนิด
เดียวกัน

public static double findArea(double r) {
return Math.PI * Math.pow(r, 2.0);
}

คาที่ไดจากการคํานวณจะถูก
สงไปให ตัวแปร area

ภาพที่ 5-5 การสง parameter ใหกับ method และการสงคากลับออกจาก method

การสงคาผานทางตัวแปรที่อยูใน parameter list นั้นมีอยูสองแบบคือ 1) การสงที่เรียกวา pass-byvalue หรือการสงเฉพาะคาเขาไปใน method นั้น ๆ และ 2) การสงแบบที่เรียกวา pass-byreference การสงคาใน Java จะเปนการการสงคาเปนแบบ pass-by-value เทานั้น ซึ่งไดแสดงไวใน
ภาพที่ 5-6
class PassByValue {
public static void main(String[] args) {
int total = 10;
…
…
int newTotal = increment(total);
…
}
…

การประมวลผลทํา
กับ copy ของ
total

total
10

copy ของ total
10

public static int increment(int sum) {
sum += 10;
return sum;
}
ตัวแปร sum อาง
ถึง copy ของ
total ที่อยูใน
main()
ภาพที่ 5-6 การสงคาแบบ pass-by-value

ตัวแปร total ที่อยูใน method main() นั้นจะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนคา ที่เกิดขึ้นภายใน
method increment() ทั้งนี้ก็เพราะวา กระบวนการที่เกิดขึ้นไมไดกระทํากับตัวแปร total แตเปนการ
กระทํากับ copy ของ total
การสงคาไปยัง method แบบ pass-by-value นี้คาที่สงเขาไปจะถูกนําไปใชภายในตัว method
เทานั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะไมมีผลกระทบกับตัวแปรที่เปนเจาของคานั้น ภายนอก
method เลย ลองมาดูตัวอยางโปรแกรมการสงคาแบบ pass-by-value กัน
1: /**
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2:
Passing parameter to method: pass by value
3:
*/
4:
5: import static java.lang.System.out;
6:
7: class PassByValue {
8:
public static void main(String[] args) {
9:
int total = 10;
10:
11:
out.println("Before calling: total is " + total);
12:
13:
//calling method increment() with total as a parameter
14:
out.printf("Value returned from increment() is %d%n",
increment(total));
15:
16:
out.println("After calling: total is " + total);
17:
}
18:
19:
//method increment() with sum as an argument
20:
//add 10 to sum then return sum to the caller
21:
public static int increment(int sum) {
22:
sum += 10;
23:
24:
return sum;
25:
}
26: }

ผลลัพธที่ไดจากการ run คือ
Before calling: total is 10
Value returns from increment() is 20
After calling: total is 10

increment() ถูกเรียกภายใน main() จากประโยค System.out.println("Value returns from
increment() is " + increment(total)); ซึ่งมีการสงคาของ total ไปให (ซึ่งมีคาเปน 10) คานี้
ถูกนําไปใชใน increment() ผานทางตัวแปรที่ชื่อวา sum ภายใน increment() ตัวแปร sum ถูก
เปลี่ยนคาดวยการนําเอา 10 ไปบวกเพิ่ม ทําให sum มีคาเปน 20 ซึ่งคานี้จะถูกสงกลับไปยัง main()
ทําใหการแสดงผลทางหนาจอมีคาเปน 20 แตหลังจากนั้น เรากําหนดใหมีการแสดงคาของ total อีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งผลลัพธที่ไดคือคาของ total ยังคงเปน 10 อยู จะเห็นวาคาของ total ที่ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงภายใน increment() (ผานทางตัวแปร sum) ไมมีผลตอตัวแปร total อยางใดเลย การ
เปลี่ยนแปลงเกิดและตายภายใน increment() เทานั้น เรามาลองดูโปรแกรมตัวอยางอีกโปรแกรม
หนึ่ง
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

/**
Passing argument to a method: pass by value
*/
import static java.lang.System.out;
class PassByValue2 {
public static void main(String[] args) {
String myString = "Information Technology";
out.println("Before string is: " + myString);
changeString(myString); //calling changeString()
out.println("After myString is: " + myString);
}
//method changeString() with a string as an argument
//try to change a string
public static void changeString(String string) {
out.printf("\tInside changeString(): ");
out.printf("myString is: %s%n", string);
//changing string
string = "at Far Eastern College";
}
}
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โปรแกรม PassByValue2.java สราง string หนึ่งตัวมีขอความวา "Information Technology" และ
สง string นี้ไปให method changeString() ซึ่งทําหนาที่ในการเปลี่ยนคาของ string ที่สงเขามาให
เปน "at Far Eastern College" แตหลังจากที่เรา run โปรแกรมดู เราก็ไดผลลัพธตามที่เห็นดานลาง
นี้
Before string is: Information Technology
Inside changeString(): myString is: Information Technology
After myString is: Information Technology

จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงคาของ string ที่สงผานเขามานั้นจะเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว
เทานั้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน changeString() และไมมีผลกระทบใด ๆ กับคาของตัวแปร
myString แตอยางใดเลย
5.2.4 การสงคาอางอิง (Passing object's reference)
การสงคาแบบอางอิงนั้น สิ่งที่เราสงเขาไปใน method นั้นไมใชคาของตัวแปร (copy) แตเปน
ตัวอางอิงถึง object นั้น ๆ โดยตรง เราอาจพูดไดวาสิ่งที่เราสงไปนั้นเปนที่อยู (address) ของ
object นั้น ๆ ก็ได เรามาลองดูตัวอยางการสงแบบอางอิงกันในภาพที่ 5-7

public static void main(String[] args) {
Circle red = new Circle(5.0);
…
…
…
ทั้ง red และ
red.change(red, 2.0);
copy ของ red
…
ตางก็อางถึง
object เดิม
สราง copy
ของ red

red
reference

Circle object
Radius: 5.0

copy made

copy of red
reference

c อางถึง
copy ของ
red
ประโยค
c.changeRadius(radius)
ทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ของ object เดิมผานทาง
copy ของ red

public Circle change(Circle c, double radius) {
c.changeRadius(radius);
return c;
}

ภาพที่ 5-7 การสงแบบอางอิง

ตัวอยางการสงแบบที่เห็นในภาพที่ 5-7 นั้นเราสราง object จาก class Circle หนึ่งตัว โดยใหมีชื่อวา
red และมี radius เทากับ 5.0 เราเรียก method change() ผานทาง object red ดวยการสง object
red และคาใหมของ radius ไปให เมื่อ method change() ถูกเรียกดวย parameter ดังกลาว Java
จะทําการสราง copy ใหกับ red และจัดเก็บ copy นี้ไวที่ c เนื่องจากวาทั้ง red และ c ตางก็อางถึง
object ตัวเดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นยอมมีผลกระทบตอ object ตัวเดิมที่ทั้ง red
และ copy ของ red อางถึง (หรือเปนตัวแทนอยู)
ผูอานควรแยกใหออกวา parameter ที่เราสงไปให method นั้นเปนคาอางอิงของ object (Object
reference) ไมใช object โดยตรงดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง field ตาง ๆ ของ object ที่
ถูกอางถึงได
เราไดสราง method changeRadius() ขึ้นมาเพื่อใชในการเปลี่ยนคาของ radius ซึ่ง code ทั้งหมด
ของโปรแกรมตัวนี้ มีดังนี้
1: /**
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Demonstrate pass-by-reference scheme
*/
import static java.lang.System.out;
class Circle {
private double radius; //a radius of a circle
//constructor to initialize radius
Circle(double r) {
radius = r;
out.println("Constructor activated with value of " + radius);
}
//method to calculate area of a circle
public double area() {
return Math.PI * radius * radius;
}
//a method to change radius of a given circle
public Circle change(Circle c, double radius) {
c.changeRadius(radius);
//calling method changeRadius()
return c;
}
//a method to change a given radius
private void changeRadius(double r) {
radius = r;
}
//a method to return radius
public double getRadius() {
return radius;
}
}
//a class to test pass-by-reference scheme
class PassByReference {
public static void main(String[] args) {
//create a red circle with a radius of 5.0
Circle red = new Circle(5.0);
Circle blue = new Circle(3.5);
//calculate area of a red circle
double area = red.area();
out.printf("Radius of red circle is %.2f%n", red.getRadius());
out.printf("Area of red circle is %.2f%n", area);
//change radius of a red circle via a blue circle
blue.change(red, 2.0);
area = red.area();
out.printf("Radius of red circle now is %.2f%n", red.getRadius());
out.printf("Area of red circle now is %.2f%n", area);
}
}

เรามี class อยูสอง class โดยที่ class ตัวแรก หรือ class Circle เปน class ที่เอาไวใชสรางวงกลม
ตาง ๆ รวมไปถึง method หรือกระบวนการตาง ๆ ที่เราตองการใชในการเปลี่ยนแปลง หรือกําหนดคา
ใหกับวงกลมนั้น ๆ สวน class ตัวที่สองเปน class ที่ใชสําหรับการทดสอบ การสราง object จาก
class Circle และตรวจสอบการสงคาแบบ pass-by-reference หลังจากที่ทดลอง run เราก็ได
ผลลัพธดังนี้
Constructor activated with value of 5.0
Constructor activated with value of 3.5
Radius of red circle is 5.00
Area of red circle is 78.54
Radius of red circle now is 2.00
Area of red circle now is 12.57

ดูคําอธิบายใน 5.4 เรื่อง
constructor

จากผลลัพธเราจะเห็นวาประโยคที่แสดงคาของ radius นั้นแสดงคาไดถูกตองทั้งกอน และหลังการ
เปลี่ยนแปลงคาของ radius ผูอานควรสังเกตถึงการเรียกใช method ในบรรทัดที่ 51
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blue.change(red, 2.0);

เราเรียก change() ผานทาง object ที่ชื่อวา blue พรอมทั้งสง object red กับคา 2.0 ไปใหซึ่งทําให
การเปลี่ยนคา radius ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดกับ object red ทั้งนี้ก็เพราะวาภายใน change() เราเรียกใช
changeRadius() ของ object ที่สงเขา นั่นก็คือ c ซึ่งเปน copy ของ red (c.chanceRadius() มีคา
เทากับการเรียกใช red.chanceRadius() นั่นเอง)
สิ่งที่เราตองจําไวในเรื่องของการสงคาใหกับ method ก็คือ การสงคาที่เปน primitive type เชน int
หรือ double นั้น method จะไดรับแตเพียงคาเทานั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใน method จะไมมี
ผลกระทบตอตัวแปรดานนอก แตถา เราสง object ไปให method การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
method (ตอ filed นั้น ๆ ของ object) จะมีผลกระทบตอ object ที่อยูภายนอกดวย เพื่อใหเห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะมาดูตัวอยางการสงคาอางอิงอีกสักตัวอยางหนึ่ง
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

/**
Passing reference
*/
class Being {
public String name = "no_name";
public Being(String name) {
this.name = name;
}
public String toString() {
return "[" + name + "]";
}
}
class PassingRef {
public static void main(String[] args) {
Being something = new Being("Joe");
System.out.println("Being's before: " + something);
morphed(something);
System.out.println("Being's after: " + something);
}
private static void morphed(Being ref) {
ref.name = "Jack";
}
}

ผลลัพธที่เราไดคือ
Being's before: [Joe]
Being's after: [Jack]

ในโปรแกรมตัวอยางของเรา เราประกาศให something เปน object จาก class Being พรอมทั้ง
กําหนดใหคาของ field ที่ชื่อ name มีคาเปน "Joe" ภายใน class Being เรายังไดกําหนดใหมี
method ชื่อ morphed() ที่ทําหนาที่ในการเปลี่ยนคา filed: name ใหเปนไปตามสิ่งที่สงเขามา ซึ่ง
เราก็ไดกําหนดใหคาใหมเปน "Jack" ผูอานจะเห็นวาผลลัพธที่เราไดจากการ run โปรแกรมเปนไป
ตามที่เราคาดไว คือ คาของ name ถูกเปลี่ยนเปน "Jack" (เพราะวา morphed() กระทํากับ field
ของ object ไมใช object โดยตรง) ผูอานจะสังเกตเห็นวา morphed() เรียกใช filed: name ผาน
ทางตัวแปร ref ไดโดยตรงทั้งนี้ก็เพราะวาเราไดกําหนดให filed นี้มีการเขาหาแบบ public แตถาเรา
กําหนดใหเปน private เหมือนกับ radius ในตัวอยางกอนหนานี้เราก็ไมสามารถเขาหาไดโดยตรง
ตองเขาหาผานทาง method ที่อยูภายใน class นั้นเทานั้น (ผานทาง changeRadius())
[การสลับคาของสิ่งสองสิ่ง]
สมมติวาเราตองการที่จะทําการสลับคาของตัวแปรสองตัว ผานทาง method เราจะทําอยางไร? เรา
มาลองดูตวั อยางแรกกันกอนวาจะทําใหเราไดหรือไม โดยทัว่ ไปในการเขียน code เพื่อสลับคาของ
ตัวแปรสองตัวนั้น เราตองมีตัวแปรตัวที่สามเปนที่พักคาที่ตองการสลับ เชน ถาเรามีตัวแปรสองตัว
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num 1 และ num 2 (ซึ่งมีคาอยูแลว) เราตองกําหนดตัวแปรอีกหนึ่งตัวเพื่อพักคา สมมติวาเรามี
temp เปนที่พักคา สิ่งทีเราตองทําก็คือ
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:

/**
Exchange values of two objects
*/
import static java.lang.System.out;
//Simple class to store values
class Values {
int val1;
int val2;
//default constructor
Values() {
val1 = val2 = 0;
}
//assignment constructor
Values(int a, int b) {
val1 = a;
val2 = b;
}
//display val1 & val2
public void show() {
out.println("(" + val1 + ", " + val2 + ")");
}
}
class Swap {
public static void main(String[] args) {
//create two objects from Values
Values obj1 = new Values(10, 20);
Values obj2 = new Values(30, 50);
obj1.show(); //display values of obj1
obj2.show(); //display values of obj2
swap(obj1, obj2); //swap contents of obj1 and obj2
obj1.show();
obj2.show();
}
//swapping contents of given objects
private static void swap(Values pointA, Values pointB) {
Values temp = new Values();
temp = pointA;
pointA = pointB;
pointB = temp;

//copy pointA to temp
//copy pointB to pointA
//copy temp to pointB

}
}

เรากําหนดใหการสลับคาของ object ทั้งสองเกิดขึ้นภายใน swap() ซึ่งเราคิดวานาจะทําได 100%
แตหลังจากที่ run โปรแกรมดู เรากลับไดผลลัพธดังนี้
(10,
(30,
(10,
(30,

20)
50)
20)
50)

ซึ่งบอกใหเรารูวา swap() ของเราใชไมได ดังนั้นเราจึงตองหาวิธีการใหมที่ทําใหการสลับคานั้นเกิด
จริง ลองดู code ที่เขียนขึ้นใหมนี้
private static void swap(Values pointA, Values pointB) {
Values temp = new Values();
temp.val1 = pointA.val1;
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pointA.val1 = pointB.val1;
pointA.val2 = pointB.val2;
pointB.val1 = temp.val1;
pointB.val2 = temp.val2;
}

ผลลัพธที่เราไดคือ
(10,
(30,
(30,
(10,

20)
50)
50)
20)

ซึ่งแสดงถึงการสลับคาที่ไดผลจริง สาเหตุที่ swap() ตัวแรกของเราทํางานไมได ก็เนื่องจากวา การ
เปลี่ยนแปลงคาของ object เกิดขึ้นจาก copy ของ object ทั้งสองที่มาจาก parameter ไมใช filed
ของ object จริง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นภายในตัว swap() ไมมีผลกระทบใด ๆ
กับ object ภายนอกเลย เราตองทําการเปลี่ยนคาใหกับสมาชิกที่อยูใน object นั้นโดยตรงดังเชนที่
swap() ตัวที่สองไดแสดงไว
สิ่งที่เราตองจําไวเสมอก็คือ java ไมมี address operator1 ที่เราสามารถใชในการสงที่อยูใหกับ
method เหมือนภาษาอื่นๆ เชน C หรือ C++ ทุกๆ ครั้งที่มีการสงตัวแปร หรือ object ไปให method
เปนการสงคาทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงไมสามารถที่จะเขียน method สําหรับการเปลี่ยนคาใหกับ primitive
data type ผานทาง parameter list ได
เราไดพูดถึง class Student ที่เราสรางคางไวโดยเราไดสํารวจ การสราง method ตาง ๆ รวมไปถึง
การสงคาเขาสู method ตอนนี้เราจะมาดูถงึ รายละเอียดของ method ตาง ๆ ที่มีอยูใน class
Student รวมไปถึงโปรแกรมที่เรียกใช object ที่เกิดจาก class Student
กอนที่เราจะพูดถึง method ที่มีอยูใน class Student เรามาดูตัวโปรแกรมที่เรียกใช method เหลานี้
ดู
1: /**
2:
Testing module for class Student
3:
*/
4:
5: import static java.lang.System.out;
6:
7: class TestStudent {
8:
public static void main(String[] args) {
9:
//create two student objects with given info.
10:
Student stu1 = new Student("19757", "Jim", "Jones", "02/10/1962");
11:
Student stu2 = new Student("20135", "Ray", "Smith", "12/09/1977");
12:
13:
//display each student's info.
14:
stu1.display();
15:
stu2.display();
16:
17:
//display total number of students
18:
out.printf("Total number of objects created: %d%n", stu1.getCount());
19:
20:
//access field in class via object
21:
String date = stu1.dateOfBirth;
22:
out.printf("Date of birth of stu1 is %s%n", date);
1

Address operator ใน C++ เชน &number หมายถึงตําแหนงที่อยูของตัวแปร number ในหนวยความจํา และถาเราจะ
เขียน swap() สําหรับการสลับคาของตัวแปรสองตัวเราก็อาจเขียนไดดังนี้

void swap(int &x, int &y) {
int temp = x;
x = y;
y = temp;
}
โปรแกรมเมอรหลาย ๆ คนเสียดายการสงคาแบบนี้ หลังจากที่หันมาใช Java (แต Java ก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางอื่น)
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}

เราไดสราง object stu1 และ stu2 จาก class Student ดวยขอมูลดังที่เห็น
Student stu1 = new Student("19757", "Jim", "Jones", "02/10/1962")
Student stu2 = new Student("20135", "Ray", "Smith", "12/09/1977")

หลังจากนั้นเราก็เรียกใช method display() ในการแสดงผลขอมูลของ object ทั้งสองตัว โดยที่เรา
ไดออกแบบ method display() ของเราใหมีการเรียกใช method อื่น ๆ ที่มีอยูใน class Student
ดังนี้
public void display() {
out.printf("%s %s %s", getId(), getFirstName(), getLastName());
out.printf(" [Age: %s]%n", getAge());
}

ผูอานจะสังเกตไดวาเราเรียก method getId() getFirstName() getLastName() และ method
getAge() ภายในประโยคของ out.printf(…) ซึ่ง method เหลานี้จะสงคาของ field ตาง ๆ ที่ไดถูก
กําหนดไวใหกับประโยคในการแสดงขอมูลไปยังหนาจอ
หลังจากที่ขอมูลของ object ทั้งสองตัวไดถูกแสดงไปยังหนาจอแลว เราก็เรียกประโยค
out.printf("Total number of objects created: %d%n", stu1.getCount());
String date = stu1.dateOfBirth;
out.printf("%s's birthdate is %s%n", stu1.getFirstName(), date);

สําหรับการแสดงจํานวนของ object ที่ไดถูกสรางขึ้นทั้งหมด และวัน เดือน ป เกิดของ object ที่ชื่อ
stu1 ไปยังหนาจอ และผลลัพธของการ run ที่ไดคือ
19757
20135
Total
Jim's

Jim Jones
Ray Smith
number of
birthdate

[Age: (15801 days) 43 years 3 months 5 days]
[Age: (10342 days) 28 years 3 months 25 days]
objects created: 2
is 02/10/1962

ผูอานตองกําหนดใหการเรียก method ที่มีอยูใน class ผานทาง object ที่ไดสรางขึ้น ดวยการใช .
(dot) ตามดวยชื่อของ method ที่ตองการเรียกใช เชน
stu1.display();

เชนเดียวกันกับการเรียกใช data member เราก็ตองขึ้นตนดวยชื่อของ object ตามดวย . (dot) ตาม
ดวย ตัวแปรที่ตอ
 งการใช เชน
stu1.dateOfBirth;

เนื่องจากวาเราไมไดกําหนดนโยบายการเขาหา ตัวแปร หรือ method ที่มีอยูใน class ดังนั้นการเขา
หาจึงไมขอกําหนดใด ๆ เราสามารถที่จะเขาหาขอมูลทุกตัวโดยไมมีขอจํากัด กอนที่เราจะพูดถึง
นโยบายการเขาหาขอมูลที่อยูใ น class เราอยากที่จะพูดถึง method getAge() ที่มีอยูใน class
Student สักเล็กนอย
method getAge() ไดถูกออกแบบใหทําการคํานวณหาอายุจากการเปลี่ยนเวลาจากวันเกิดใหมีคา
เปน millisecond แลวจึงหาคาแตกตางระหวางเวลาเกิดกับเวลาปจจุบันในเครื่อง (ตอน execute
โปรแกรม) เมื่อไดก็ทําการเปลี่ยนใหเปน วัน เดือน และป กระบวนการในการคํานวณหาอายุที่เรา
เขียนขึ้น ไมใชกระบวนการที่ละเอียด หากเปนแคการคํานวณที่ใหคาไดใกลเคียงความเปนจริง
พอสมควร เราตั้งสมมติฐานวาผูใชตองใสวัน เดือน ปเกิดในรูปของ วัน/เดือน/ป และปฏิทินของเครื่อง
(locale) ถูกตั้งใหเปนคาของประเทศสหรัฐอเมริกา
Locale.setDefault(new Locale("en_US"));
ADJUST_TIME = 1970;
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23:
24: }

เราตองกําหนดใหมีคาการปรับเวลาของตัวปฏิทินใหเปน 1970 ทั้งนี้ก็เนื่องจากวาไดถูกกําหนดมา
จาก Java เองวาการเริ่มตนนับเวลาของ Java นั้นเริ่มตนที่ เดือนมกราคม ป 1970 ที่ 00.00.00.000
GMT
เราจะคํานวณหาเวลาเกิดและเวลาของเครื่อง ณ เวลาที่ run โปรแกรมเปน millisecond ซึ่งเมื่อหัก
ลบออกจากกันก็จะไดเวลาที่เปนอายุที่ตองการหา การคํานวณหาอายุเปนวันก็ทําไดดวยการหารคาที่
ไดดวย (1000*60*60*24) และคํานวณหาจํานวน ป เดือน และวันจากการเรียกใช method ของ
class Calendar
long elapsedTime = Math.abs(dob - System.currentTimeMillis());
cal.setTimeInMillis(elapsedTime);
long ageInDays = elapsedTime / (1000*60*60*24);
int years = cal.get(Calendar.YEAR) - ADJUST_TIME;
int months = cal.get(Calendar.MONTH);
int days = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) - 1;

Java ยังมี class GregorianCalendar ที่เราสามารถเรียกใชใหแสดงขอมูลเกี่ยวกับปฏิทิน หรือใช
คํานวณหาเวลาตาง ๆ เชน ระยะเวลาที่พนักงานทํางานกับบริษัท (จากวันที่จางงาน เปนตน) ตัวอยาง
โปรแกรมตอไปนี้เปนโปรแกรมตัวอยางการแสดงปฏิทิน จากปและเดือนที่กําหนดใหจากผูใช โดย
เรียกใช class GregorianCalendar เปน class หลักในการคํานวณ ซึ่งเมื่อ run แลวผลลัพธที่ไดจะ
อยูในรูปแบบคลาย ๆ กับที่เห็นนี้

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:

/**
printing calendar from a given year and month
e.g. 2006 and 1 (January 2006)
*/
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

static java.lang.System.out;
java.lang.StringBuffer;
java.util.Scanner;
java.util.GregorianCalendar;
java.util.Locale;
java.text.DateFormatSymbols;
static java.util.Calendar.*;
javax.swing.JOptionPane;
javax.swing.JTextArea;
java.awt.Font;

class CalendarPrinting {
public static void main(String[] args) {
String input = "";
input = JOptionPane.showInputDialog(null,
"Enter YEAR and MONTH (separate by space)",
"Calendar",
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
Scanner in = new Scanner(input);
int year = in.nextInt();
int month = in.nextInt() - 1;
//exit if month is not between January (0) and December (11)
if(month < 0 || month > 11) {
JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Not a valid month,\nUse value between 1 and 12",
"Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
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System.exit(1);
}
//set this machine's locale to US
Locale.setDefault(new Locale("en_US"));
DateFormatSymbols df = new DateFormatSymbols();
//get name of month (e.g. January)
String[] months = df.getMonths();
String mName = months[month];
//get name of week (e.g. Sun)
String[] weeks = df.getShortWeekdays();
String week = "";
for(String w : weeks)
week += String.format("%s ", w);
//create calendar with given year and month
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar(year, month, 1);
//set c to start date of the month
c.set(DAY_OF_MONTH, 1);
StringBuffer buf = new StringBuffer();
/**
calculate position of month name
then print it above the week
*/
int length = week.length();
int dif = length - mName.length();
for(int i = 0; i < dif / 2; i++)
buf.append(String.format("%c", ' '));
buf.append(mName + "\n" + week + "\n");
//indent first week
int weekday = c.get(DAY_OF_WEEK);
int firstDayOfWeek = c.getFirstDayOfWeek();
for(int i = firstDayOfWeek; i < weekday; i++)
buf.append(String.format("%4c", ' '));
/**
print days in month
repeat till next month is encountered
*/
do {
int day = c.get(DAY_OF_MONTH);
buf.append(String.format("%4d", day));
//start a new line
if(weekday == SATURDAY)
buf.append("\n");
//advance to next day
c.add(DAY_OF_MONTH, 1);
//get day of the week
weekday = c.get(DAY_OF_WEEK);
}
while(c.get(MONTH) == month);
//display result
JTextArea result = new JTextArea();
result.setFont(new Font("Lucida Sans Typewriter", Font.PLAIN, 10));
result.append(new String(buf));
JOptionPane.showMessageDialog(null, result,
"Calendar " + year,
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
System.exit(0);
}

โปรแกรมของเราอานขอมูลสองตัวจากผูใชคือ year และ month หลังจากที่เราไดกําหนดให locale
ของเครื่องใหเปนภาษาอังกฤษของประเทศสหรัฐอเมริกาดวยคําสั่ง
Locale.setDefault(new Locale("en_US"));
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35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100: }

เครื่องของเราก็จะใช locale ของประเทศสหรัฐอเมริกา (เนื่องจากวาเครื่องของผูเขียนใช locale ของ
ประเทศไทย) โปรแกรมจะดึงเอาชื่อของเดือนและชื่อของวันจาก class DateFormatSymbols ดวย
การเรียกใช
DateFormatSymbols df = new DateFormatSymbols();
String[] months = df.getMonths();
String mName = months[month];
String[] weeks = df.getShortWeekdays();
String week = "";
for(String w : weeks)
week += String.format("%s ", w);

method getMonths() จะใหคาของเดือนแตละเดือนในรูปแบบของ array of Strings ดังนั้นเราก็
เพียงแตดึงเอาเดือนที่เราตองการใชจาก array ดังกลาว สวนชื่อของวันเราตองการใหอยูในรูปของ
ชื่อยอ ดังนั้นเราจึงเรียกใช getShortWeekdays() ซึ่งอยูในรูปของ array of Strings เชนเดียวกัน
เพราะฉะนั้นเราจึงดึงทั้งหมดมาเก็บไวในตัวแปร week
เราสรางปฏิทินจาก class GregorianCalendar ดวยคําสั่ง
GregorianCalendar c = new GregorianCalendar(year, month, 1);
c.set(DAY_OF_MONTH, 1);

โดยเราจะกําหนดใหปฏิทินของเราเริ่มตนที่วันที่หนึ่งของเดือนจากการใช c.set(DAY_OF_MONTH,
1) และเมื่อเราไดกําหนดหัวตารางของปฏิทินดวยชื่อของเดือน และวันแลว (ดู code บรรทัดที่ 62 ถึง
66) เราตองแสดงวันแรกของเดือนใหถูกตองดวยการกําหนดจาก
int weekday = c.get(DAY_OF_WEEK);
int firstDayOfWeek = c.getFirstDayOfWeek();
for(int i = firstDayOfWeek; i < weekday; i++)
buf.append(String.format("%4c", ' '));

คาของ weekday จะอยูระหวาง 1 ถึง 7 (วันอาทิตย ถึงวันเสาร) และคาของ firstDayofWeek จะมี
คาเปน 1 (วันอาทิตย ซึ่งจะขึ้นอยูกับ locale ที่กําหนดไว) เราจะเวนชองวางที่อยูดานหนาของ
weekday เพื่อใหแสดงคาไดถูกตองตามวัน หลังจากนั้นเราก็แสดงวันที่มีอยูในเดือนนี้ดวยคําสั่ง
do {
int day = c.get(DAY_OF_MONTH);
buf.append(String.format("%4d", day));
if(weekday == SATURDAY)
buf.append("\n");
c.add(DAY_OF_MONTH, 1);
weekday = c.get(DAY_OF_WEEK);
}
while(c.get(MONTH) == month);

เราเริ่มดวยการหาวันแรกของเดือนจาก day = c.get(DAY_OF_MONTH) และถาคาของ weekday
ที่เราหาไดกอนหนานี้มีคาเปนวันเสาร (SATURDAY) เราก็ขึ้นบรรทัดใหม หลังจากนั้นเราก็เลื่อนไปยัง
วันถัดไปดวย c.add(DAY_OF_MONTH, 1) และหาคาของ weekday ของวันใหมนี้ เราจะวน loop
ไปจนกวาเราจะไดวันทั้งหมดทีม
่ ีอยูในเดือนนี้ และเมื่อเรา run ดวยป 2006 และเดือนเมษายน
ผลลัพธที่เราไดคือ
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การใชการคํานวณแบบนี้ทําใหเราไมตองตรวจสอบปอธิกสุรทิน (leap year) และไมตองเขียน code
ในการคํานวณหาชื่อเดือนและชื่อวันใหยุงยาก เราเพียงแตเรียกใช method ของ class ที่ Java มีไว
ใหก็พอ
ผูอานอาจสงสัยวาคาที่เปนอักษรตัวใหญมาจากไหน ทําไมถึงไมมีการประกาศ คําตอบก็คอ
ื เราไดทํา
การ import คาตาง ๆ เหลานี้ผา นทาง static import เรียบรอยแลว (บรรทัดที่ 12) ซึ่งที่จริงแลวการ
เรียกใชคาเหลานี้ถาไม import แบบ static แลวเราตองมีคําวา Calendar นําหนา เชน
Calendar.DAY_OF_MONTH เปนตน
การสราง class Student ของเรานั้นเราไมไดกําหนดนโยบายการเขาหา field หรือ method ตาง ๆ
ของเราอยางไรเลย ผูอานคงสังเกตเห็นวา ตัวแปรทุกตัวของเราไมมีคําใด ๆ นําหนาเลย เชน private
public หรือแมกระทั่งคําวา protected หัวขอตอไปจะพูดถึงเรื่องของการกําหนดนโยบายการเขาหา
ตัวแปร และ method ของ class วาจะมีประโยชนอยางไรในการออกแบบ class (ผูอานลองตั้ง
คําถามใหตัวเองกอนเริ่มหัวขอถัดไปวา ถาใสคําวา private หนาตัวแปรทุกตัวจะมีผลตอโปรแกรม
TestStudent.java อยางไร ถาใสหนา method ตาง ๆ หละ?)
5.3 การเขาหา field ของ class (attributes หรือ access modifier)
จาก class Circle ของเราที่ไดสรางขึ้น ในการประกาศตัวแปร radius นั้นเราไดกําหนดใหมค
ี ําวา
private อยูดานหนาของตัวแปร ดังนี้
private double radius;

ทําไมเราถึงทําเชนนี้?
สาเหตุที่เราทําเชนนี้ก็เพื่อที่จะกําหนดการเขาหาตัวแปรตัวนี้ โดยทั่วไปแลวถาเราไมใสคําวา private
ไวหนาตัวแปรใด เราก็สามารถที่จะเขาหาตัวแปรตัวนี้ ผานทางโปรแกรมอื่น ๆ ที่เรียกใช class Circle
การกําหนดนโยบายของการเขาหานั้น เราสามารถทําไดสี่วิธี คือ
1.
2.
3.
4.

ไมใชคําใด ๆ นําหนาตัวแปร (friendly)
ใชคําวา private นําหนาตัวแปร (not too friendly)
ใชคําวา public นําหนาตัวแปร (friendly)
ใชคําวา protected นําหนาตัวแปร (somewhat friendly)

ถาเราไมใชคําใด ๆ นําหนาตัวแปรการเขาหาตัวแปรตัวนี้จะทําไดเฉพาะ class ที่อยูภายในพื้นที่
เดียวกัน เชนภายใน class เดียวกัน หรือภายใน package (ดูเรื่องการสรางและใช package ทายบท)
เดียวกัน ดังโปรแกรมตัวอยางที่แสดงใหดูนี้
1: /**
2:
Demonstrate the use of access keyword
3:
*/
4:
5: //simple class with no restriction on fields
6: class Dot {
7:
String name;
8:
int value;
9:

180

intro. to Java (FEU.faa)

เริ่มตนการเขียนโปรแกรมดวย Java

10:
Dot(String s, int v) {
11:
name = s;
12:
value = v;
13:
}
14: }
15:
16: class Access {
17:
public static void main(String[] args) {
18:
//create object: myDot from class Dot with
19:
//String: "I am a dot." and an int: 10
20:
Dot myDot = new Dot("I am a dot.", 10);
21:
22:
//access both name and value fields from class Dot
23:
System.out.println("Name is " + myDot.name);
24:
System.out.println("Value is " + myDot.value);
25:
}
26: }

เมื่อเรา run ดูผลลัพธที่ไดคือ
Name is I am a dot.
Value is 10

โปรแกรม Access.java สามารถที่จะเขาหา field ทั้งสองที่เราสรางขึ้นใน class Dot ของเราผานทาง
object ชื่อ myDot (หมายความวาใคร ๆ ก็เขาหาตัวแปรของเราไดถาเขารูวาเรามีตัวแปรอะไรบาง –
อันตราย?)
ทีนี้เราลองนําเอาคําวา private ไปใสไวหนาตัวแปรทั้งสองของเรา ดังนี้
private String name;
private int value;

การ compile โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งจะทําใหเกิด error ดังนี้
Access.java:23: name has private access in Dot
System.out.println("Name is " + myDot.name);
^
Access.java:24: value has private access in Dot
System.out.println("Value is " + myDot.value);
^
2 errors

เราไมสามารถที่จะอางถึงตัวแปรทั้งสองไดเพราะคําวา private เราตองเขาหาดวยวิธีอื่น เชน เขียน
method ที่สงคาของตัวแปรทั้งสองกลับ (โดยเขียนไวใน class Dot) เหมือนกับที่เราไดทําไวใน
class Circle คือ
เรากําหนดใหตัวแปร radius ของ class Circle เปน private data member ดังนั้นเราจึงตองเขียน
method ในการเขาหาตัวแปร radius ของเราผานทาง method ที่ไดประกาศใหเปน public ดังนี้
public double getRadius() {
return radius;
}

เพราะฉะนั้นถาเราไมตองการใหโปรแกรม หรือ ผูใด (object) เขาหาตัวแปรของเรา เราก็นําคําวา
private ไปใสไวดานหนาของตัวแปรนั้น ๆ ถาสังเกตใหดีจะเห็นวา method changeRadius() ใน
class Circle ก็มีคําวา private อยูดานหนาเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพราะวาเราไมตองการใหใครเขาหา
method ตัวนี้ยกเวน method ที่อยูภายใน class เดียวกัน การเขาหา method นี้ผานโปรแกรม หรือ
object ตัวอื่นจะทําไมได และ Java compiler จะฟองใหรับทราบทันที
เราจะกลับมาดูคําวา protected ในโอกาสตอไป ทั้งนี้เพราะคํา ๆ นี้มีเงื่อนไขซับซอนอยูพอสมควร
สําหรับคําวา public นั้นจะยอมใหทุกโปรแกรม หรือ object เขาหาตัวแปร หรือ method ไดโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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การกําหนดนโยบายการเขาหาตัวแปรหรือ method ทําใหการควบคุมโปรแกรมทําไดดียิ่งขึ้น อะไรที่
ผูใชไมควรรูไมควรเห็น เราก็ซอนสิ่งเหลานี้ไว การกระทําในลักษณะนี้เราเรียกวา encapsulation ซึ่ง
เปนหนึ่งในขอกําหนดของการออกแบบและเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ OOP ในสวนตัวของผูเขียน
แลว ชอบที่จะใช private กับตัวแปรทุกตัว และ method บางตัวที่ไมมีการเขาหาจากภายนอก เพราะ
จะทําใหการใชตัวแปรมีขอจํากัด สวนที่เขาหาขอมูลเหลานีข
้ องเราไดเปนไดเฉพาะ method ที่เราได
กําหนดไวเทานั้น
[finalize method]
finalize method เปน method ที่ถูกเรียกจาก garbage collector ของ Java เพื่อที่จะทําการคืน
หนวยความจําที่โปรแกรมใชใหกับระบบ ซึ่งโดยปกติแลวจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเราจึงไม
จําเปนที่จะตองเขียน method finalize() เพื่อทําการใด ๆ code ที่เห็นนี้เปนเพียงตัวอยางทีแ
่ สดงถึง
การเรียกใชดังกลาว
public void finalize() throws java.lang.Throwable {
out.printf("%s %s has been disposed.%n", firstName, lastName);
}

สมมติวาเราสราง method finalize() ดังกลาวใน class Student ที่เราไดเขียนขึ้นกอนหนานี้ เพื่อ
แสดงขอมูลที่ถก
ู กําจัดออกจากระบบการทํางาน และเมื่อเราเพิ่ม code ในโปรแกรม
TestStudent.java ดวย
. . .
Student stu3 = new Student("11111", "Keith", "Wallace", "11/01/1958");
Student stu4 = new Student("22222", "Danny", "Daveto", "09/12/1960");
. . .
stu3.display();
stu4.display();
. . .
stu3 = stu4 = null;
System.gc();

ผลลัพธที่เราไดคือ
19757
20135
11111
22222
Total
Jim's
Danny
Keith

Jim Jones [Age: (15805 days) 43 years 3 months 9 days]
Ray Smith [Age: (10346 days) 28 years 3 months 29 days]
Keith Wallace [Age: (17530 days) 47 years 11 months 29 days]
Danny Daveto [Age: (16467 days) 45 years 1 months 0 days]
number of objects created: 4
birthdate is 02/10/1962
Daveto has been disposed.
Wallace has been disposed.

ผูอานจะเห็นวาเมื่อเรากําหนดให stu3 และ stu4 เปน null พรอมกับเรียกใช System.gc() ซึ่งเปน
การบอกให garbage collector ทํางาน เราก็จะไดผลลัพธในสองบรรทัดสุดทายที่เห็นดังกลาว และ
เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทํางานคาของ stu1 และ stu2 ก็จะเปน null ทําให finalize() ถูกเรียกแต
เนื่องจากวาโปรแกรมไดยุติการทํางานแลวดังนั้นเราจึงไมเห็นขอมูลใด ๆ บนหนาจอ
5.4 Constructor อีกครั้ง
Constructor มีไวสําหรับการกําหนดคาเบื้องตน (initialization) ใหกับตัวแปรที่อยูใน class และการ
เรียกใช constructor นั้นเราไมตองทําโดยตรง constructor จะถูกเรียกโดยอัตโนมัติผานทางการ
สราง object จาก class ดังที่ไดแสดงไวในโปแกรมที่สราง object จาก class Circle จากประโยค
ของการสรางวงกลมที่วา
Circle red = new Circle(5.0);

ขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อประโยคนี้ถูก execute คือ
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Constructor ของ Circle ถูกเรียกดวยคา 5.0 ซึ่งหมายความวาตัวแปร radius ที่อยูใน class Circle
จะไดรับคาที่กําหนดให คือ 5.0 หลังจากนั้นตําแหนง หรือ address ของ object ที่ถูกสรางและ
กําหนดคานี้จะถูกเก็บไวใน red สวนประโยคที่ตามมา
out.println("Constructor activated with parameter value of " + radius);

ก็จะทําใหเกิดการแสดงผลไปยังหนาจอดังที่เราไดเห็นจากผลลัพธกอนหนานี้คือ
Constructor activated with value of 5.0
Constructor activated with value of 3.5

เราจะเห็นวา object สองตัวถูกสรางดวย radius ที่ตางกัน คือ 5.0 และ 3.5 และทั้ง ๆ ที่ไมมีประโยค
ของการแสดงผลใน method main() ใด ๆ เลย เรากลับไดผลลัพธดังที่เห็น ทั้งนี้ก็เพราะวา
constructor ของเราที่มีอยูใน class Circle ไดรับการเรียกใชโดยอัตโนมัติ กอนที่เราจะพูดถึงการ
overload constructor เราจะมาดูกันถึงการกําหนดคาเบื้องตนดวยการใชสิ่งที่ Java เรียกวา
initialization block
[Initialization blocks]
Initialization block เปนวิธีการอีกอันหนึ่งที่เราสามารถนํามาใชในการกําหนดคาเบื้องตนใหกับ field
ตาง ๆ ที่มีอยูใน class ที่เราสรางขึ้น initialization block เปนสวนของการกําหนดคาที่อยูใน class
โดยไมยุงเกี่ยวหรือเปนสวนหนึ่งขององคประกอบอื่น ๆ ของ class เชน constructor และจะถูกเรียก
โดยอัตโนมัติเชนเดียวกับ constructor แตผูใชไมจําเปนตองสราง object จาก class นี้ ลองดู
ตัวอยาง
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

/**
Initilization block
*/
class SimpleNameClass {
private long id;
private String name;
private static long nextId = 0;
//initialization block
{
id = nextId++;
}
SimpleNameClass(String name) {
this.name = name;
}
public void print() {
System.out.printf("%3d:%s%n", id, name);
}
}
class InitializationBlockDemo {
public static void main(String[] args) {
SimpleNameClass sn1 = new SimpleNameClass("Jon Doe");
SimpleNameClass sn2 = new SimpleNameClass("Jim Doe");
sn1.print();
sn2.print();
}
}

จากโปรแกรมตัวอยางเรากําหนดใหมี Initialization block ในบรรทัดที่ 11 ถึง 13 สําหรับการ
ปรับปรุงคาของ class variable: nextId ที่เราประกาศไวในบรรทัดที่ 8 เมื่อเราทดลองสราง object 2
ตัวใน main() พรอมกับเรียก print() ผลลัพธที่เราไดคือ
0:Jon Doe
1:Jim Doe
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ผูอานจะเห็นวาเรามี constructor ที่ทําการกําหนดคาใหแก filed: name เทานั้นแตเราไดคา ของ id
ดวยทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก code ที่อยูในสวนของ initialization block นั่นเอง
[Static initialization block]
หลาย ๆ ครั้งที่เราตองการกําหนดคาเบื้องตนที่ซับซอนกวาการกําหนดคาของตัวแปรโดยทั่วไป เชน
คาเบื้องตนของ array เราก็อาจหันมาใชวิธีการกําหนดคาดวยการใช static initialization ซึ่งก็คลาย
ๆ กับการกําหนดคาใน initialization block เพียงแตวา เราตองทํากับตัวแปรที่เปน static เทานั้นเอง
ดังตัวอยางตอไปนี้
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

/**
Static initialization block
*/
class SimpleCharArray {
private static char []chars = new char[26];
static char ch = 'A';
static {
for(int i = 0; i < 26; i++, ch++)
chars[i] = ch;
}
static {
System.out.print("[" + chars[0]);
for(int c = 1; c < 26; c++) {
System.out.print(", " + chars[c]);
}
System.out.println("]");
}
SimpleCharArray() {}
}
class StaticInitializationBlock {
public static void main(String[] args) {
SimpleCharArray characters = new SimpleCharArray();
}
}

โปรแกรมตัวอยางของเรากําหนดให chars เปน array ที่เก็บตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญจาก A ถึง
Z ในบรรทัดที่ 6 และเราไดกําหนดคาเบื้องตนใหกับ chars จาก static block ในบรรทัดที่ 9 ถึง 12
พรอมกันนี้เราก็ไดสราง static initialization block อีกตัวหนึ่งเพื่อแสดงคาใน chars ในบรรทัดที่ 14
ถึง 20 ผลลัพธที่เราไดจากการ run ก็เปนไปตามที่คาดหวังไวคือ
[A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z]

ถึงแมวาเราสามารถที่จะใช constructor ทําหนาที่ในการกําหนดคาเบื้องตนใหกับ object ไดแต
บางครั้งในการเขียนโปรแกรม เราอาจตองการให constructor หลาย ๆ ตัวที่มีอยูมีสวนหนึ่งที่ทํา
หนาที่ในการกําหนดคาเบื้องตนที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการใช static initialization ก็ทําใหงานของ
เรางายขึ้น
[Constructor overloading]
เราสามารถที่จะสราง constructor ใหกับ class ไดมากกวาหนึ่งตัวทั้งนี้การกระทําดังกลาวจะตองอยู
ภายใตเงื่อนไขที่ Java กําหนดไว คือ parameter ที่สงไปยัง constructor ตองไมมีจํานวนที่เทากัน
และ ถาจํานวนของ parameter เทากัน ชนิดของ parameter ตองไมเหมือนกัน (หนังสือเกือบทุก
เลมเรียกขั้นตอนนี้วาการกําหนด signature) ลองดูโปรแกรมตัวอยาง
1: /**
2:
simple class to demonstrate the use
3:
of overloaded constructors
4:
*/
5:
6: import static java.lang.System.out;
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7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:

class Mean {
private double x, y, z;
//constructor with one value
Mean(double value) {
x = value;
y = 0.0;
z = 0.0;
}
//constructor with two values
Mean(double value1, double value2) {
x = value1;
y = value2;
z = 0.0;
}
//constructor with three values
Mean(double value1, double value2, double value3) {
x = value1;
y = value2;
z = value3;
}
public double findMean() {
return (x + y + z) / 3;
}
}
//test module for class Mean
class TestMean {
public static void main(String[] args) {
//create objects with diferent parameters
Mean m = new Mean(12.0);
Mean n = new Mean(10.0, 20.0);
Mean p = new Mean(10.0, 20.0, 30.0);
//display averages of
out.printf("Mean of m
out.printf("Mean of n
out.printf("Mean of p

objects created
is %.2f%n", m.findMean());
is %.2f%n", n.findMean());
is %.2f%n", p.findMean());

}
}

Class Mean ของเรามี constructor อยูสามตัว โดยที่ตัวแรกมี parameter หนึ่งตัว constructor ตัว
ที่สองมี parameter สองตัว และ constructor ตัวที่สามมี parameter สามตัว ภายใน class เราได
สราง method findMean() สําหรับการคํานวณหาคาเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสามของ class และเราได
เขียนโปรแกรมสําหรับตรวจสอบการใช constructor ดังกลาว
โปรแกรม TestMean.java ประกาศใช object จาก class Mean สามตัวดวยจํานวนของ parameter
ที่ตางกัน คือ หนึ่งตัว สองตัว และสามตัวตามลําดับ หลังจากที่เราเรียก method findMean() สําหรับ
object ทั้งสามตัวแลว ผลลัพธที่เราไดจากการ run คือ
Mean of m is 4.00
Mean of n is 10.00
Mean of p is 20.00

จะเห็นวา Java เลือกใช constructor ไดถูกตองตามการออกแบบที่เรากําหนดไว ซึ่งวิธีการแบบนี้เรา
เรียกวาการ overload สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Java จะไปคนหา constructor ใน class Mean ที่มีเงื่อนไข
ถูกตองตามการประกาศ นั่นก็คือ ภายใน class Mean เราจะตองมี constructor ที่มี parameter อยู
ครบทั้งสามแบบ (1, 2, และ 3 parameter) Java ก็จะเลือกใช constructor ที่ถูกตองตามการเรียก
และถาหากไมมี constructor ดังกลาวก็จะฟองไปยังผูใชทันที
เรามาลองดูการ overload ของ constructor ที่มีจํานวนของ parameter เหมือนกันแตตางชนิดกัน ดู
อีกสักตัวอยางหนึ่ง
1: /**
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Constructor with different types as parameters
*/
import static java.lang.System.out;
class Mean {
private double x, y, z;
//constructor with three values
Mean(double value1, double value2, double value3) {
x = value1;
y = value2;
z = value3;
}
//constructor with three values (different type)
Mean(double value1, int value2, String value3) {
x = value1;
y = (double)value2;
z = Double.parseDouble(value3);
}
public double findMean() {
return (x + y + z) / 3;
}
}
//test module
class TestMean1 {
public static void main(String[] args) {
//create objects with different parameters
Mean p = new Mean(10.0, 20.0, 30.0);
Mean q = new Mean(10.0, 20, "30.0");
//display averages of objects created
out.printf("Mean of n is %.2f%n", p.findMean());
out.printf("Mean of p is %.2f%n", q.findMean());
}

}

Class Mean ของเรากําหนดใหมี constructor สองตัว โดยกําหนดใหตัวแรกรับ parameter ที่เปน
double ทั้งสามตัว สวน constructor ตัวที่สองรับ parameter ที่เปน double int และ String
ตามลําดับ ซึ่งเราไดเปลี่ยนคาที่ไมใช double ของทั้งสอง parameter ใหเปน double ภายในตัว
constructor เอง
โปรแกรม TestMean1.java ประกาศการใช object สองตัวคือ p และ q จาก class Mean ดวย
parameter ตางกันดังที่เห็น ผลลัพธที่ไดของการ run คือ
Mean of p is 20.00
Mean of q is 20.00

เชนเดียวกับโปรแกรมกนอหนานี้ ผลลัพธที่ไดแสดงถึงการเรียกใช constructor ที่ถูกตองของ Java
ยังมีวิธีอื่นที่เราสามารถทีจะ overload constructor ได วิธีนี้เราจะเรียก constructor ตัวอื่นจาก
constructor อีกตัว
5.4.1 การเรียก constructor จาก constructor
วิธีการเรียก constructor จาก constructor ก็ไมยาก เราพียงแตกําหนดวิธีการเรียกใหเหมาะสม ซึ่ง
Java ยอมใหมีการเรียก constructor จาก constructor ผานทางคําวา this ดังตัวอยางที่ไดแสดง
ดังนี้
1: /**
2:
Overloading constructor, calling constructor within constructor
3:
*/
4:
5: class Mean {
6:
private double x, y, z;
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//constructor with one value
Mean(double value) {
x = value;
y = 0.0;
z = 0.0;
}
//constructor with two values
Mean(double value1, double value2) {
//calling constructor with one argument
this(value1);
y = value2;
}
//constructor with three values
Mean(double value1, double value2, double value3) {
//calling constructor with two arguments
this(value1, value2);
z = value3;
}
public double findMean() {
return (x + y + z) / 3;
}
}
//test module
class TestMean2 {
public static void main(String[] args) {
//create objects with diferent parameters
Mean m = new Mean(12.0);
Mean n = new Mean(10.0, 20.0);
Mean p = new Mean(10.0, 20.0, 30.0);
//display averages of objects
System.out.println("Mean of m
System.out.println("Mean of n
System.out.println("Mean of p

created
is " + m.findMean());
is " + n.findMean());
is " + p.findMean());

}
}

เราไดดัดแปลงโปรแกรมของการหาคาเฉลี่ยของเลขสามตัวกอนหนานี้ให มี constructor ที่เรียกใช
constructor ดังนี้
Mean(double value) {
x = value;
y = 0.0;
z = 0.0;
}
Mean(double value1, double value2) {
//calling constructor with one argument
this(value1);
y = value2;
}
Mean(double value1, double value2, double value3) {
//calling constructor with two arguments
this(value1, value2);
z = value3;
}

constructor ตัวแรกกําหนดคาใหกับตัวแปรเชนเดียวกับที่ไดทําไวกอนหนานี้ สวน constructor ตัวที่
สองและสามเรียกใช constructor ที่มีอยูภายใน class Mean ดวยการเรียกผาน this() โดยที่
constructor ตัวที่สองเรียก constructor ตัวแรกดวยคําสั่ง this(value1) เมื่อ Java เห็นการเรียก
เชนนี้ ก็จะไปหา constructor ที่มีอยูใน class วามีตัวไหนบางที่มีเงื่อนไขตามที่ถูกเรียก ซึ่งก็เปนไป
ตามนั้นคือ Java ไปเรียก constructor ที่มี parameter เพียงตัวเดียวมาทําการกําหนดคาเบื้องตน
ใหกับ object ที่ execute constructor ตัวนี้ คือ x จะมีคาเปน value1 y และ z จะมีคาเปน 0.0 จาก
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การกําหนด หลังจากนั้นการกําหนดคาให y เปน value2 ก็ไดถูกกระทําภายใน constructor ตัวที่
สอง
constructor ตัวที่สามก็เชนเดียวกัน การเรียก constructor ที่มี parameter 2 ตัวก็เกิดขึ้น
กระบวนการเดิมที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ก็ไดถูกกระทําขึ้น เมื่อทําเสร็จแลว การกําหนดคาใหกับตัว
แปร z จึงมีขึ้น (ผลลัพธของโปรแกรม TestMean2.java ก็เหมือนกับที่เราไดกอนหนานี้)
การเรียกใช constructor ที่มีอยูแลวทําใหการเขียน code ที่ซ้ําซอนลดลง การเขียนโปรแกรมก็มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
[this]
this เปน keyword ที่เราสามารถเรียกใชในการเจาะจง filed ที่อยูใน class นั้น ๆ เมื่อมีกําหนดคา
ใหกับ filed ผานทาง method หรือ constructor เชนที่เราไดทํากับ field: name ของ class Being
ดังนี้
public Being(String name) {
this.name = name;
}

ในที่นี้ this อางถึง object ที่ไดถูกสรางขึ้นและเปน object ที่กําลังถูกกลาวถึง (active or current
object) ดังนั้นการบงบอก this.name ก็หมายถึง filed: name ของ object นี้
แต this ก็มีความหมายอีกอันหนึ่งก็คือ ไปเรียกใช constructor ที่อยูภายใน class เดียวกันดังที่เรา
ไดแสดงใหดูใน class Mean เชน this(value1) หรือ this(value1, value2) – บรรทัดที่ 18 และ 25
ตามลําดับ
5.5 การ overload method
เนื่องจากวา constructor ก็เปน method ชนิดหนึ่งดังนั้นถาเราสามารถที่จะ overload constructor
ไดเราก็สามารถที่จะ overload method ไดเชนกัน เพราะฉะนั้นเราจะมาดูเรื่องการ overload
method ซึ่งก็ไมแตกตางจากการ overload constructor เทาใดนัก เรามาเริ่มตนดวย method ที่
แสดงผลออกทางหนาจอ จากตัวแปรชนิดตาง ๆ ที่สงเขาไปยัง method นี้
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

/**
Show how to overload methods to display different types
of parameters passing to them
*/
import static java.lang.System.out;
class Ball {
private double x, y, z;
//constructor
Ball() {
x = y = z = 0.0;
}
//display coordinates
public void display() {
out.printf("(%.1f, %.1f, %.1f)%n", x, y, z);
}
}
//a class that creates balls with different types of values
class Overload {
public static void main(String[] args) {
Ball ball = new Ball();
//create object
display(25);
display(350.00);
display("Overloading.");
display('A');
display(ball);
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}
//accept int as a parameter
public static void display(int data) {
out.println(data);
}
//accept double as a parameter
public static void display(double data) {
out.println(data);
}
//accept string as a parameter
public static void display(String data) {
out.println(data);
}
//accept char as a parameter
public static void display(char data) {
out.println(data);
}
//accept object as a parameter
public static void display(Ball blue) {
blue.display();
//calling display() from class Ball
}

โปรแกรม Overload.java สราง method display() เพื่อรองรับ parameter ตาง ๆ จํานวน 5 ตัว คือ
รับ int รับ double รับ string รับ char และรับ object และก็เชนเดียวกับการ overload constructor
method ที่เราเขียนขึ้นตางก็มี signature ที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น java ก็สามารถหา method ที่
ถูกตองตามการเรียกใช ผลลัพธที่ไดจากการ run โปรแกรมคือ
25
350.0
Overloading.
A
(0.0, 0.0, 0.0)

การใช overload นั้นมีขอดีในการเขียนโปรแกรมคือ เราไมจําเปนตองหาชื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ
หนาที่ของ method นั้น ๆ นอกเหนือจากที่เราไดเลือกไวแลว และการใชชื่อเดียวเพื่อรองรับ
parameter หลายตัวทําใหผูใชไมตองคนหา method ตัวอื่น ที่ทําหนาที่แบบเดียวกัน ตัว Java เองก็
ไดสราง method ไวมากมายที่มีการใช overload ในการสรางเพื่อรองรับการใชงานของ user ที่มี
ความหลากหลายของขอมูลที่สงเขาไปยัง method นั้น ๆ ทําใหผูใชไมตองเสียเวลาในการคนหา
method ที่ตัวเองตองการใช เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้นเรามาลองดูการ overload method อีก
สักตัวอยางหนึง่
1: /**
2:
method overloading
3: */
4:
5: import static java.lang.System.out;
6:
7: class FindMax {
8:
public static void main(String[] args) {
9:
String str1 = "Chiang Mai";
10:
String str2 = "Chiang Rai";
11:
String str3 = "Chiang San";
12:
13:
out.printf("Max of (%s and %s) is %s%n",
14:
str1, str2, max(str1, str2));
15:
out.printf("Max of (%s, %s, and %s) is %s%n",
16:
str1, str2, str3, max(str1, str2, str3));
17:
}
18:
19:
private static String max(String s1, String s2) {
20:
if(s1.compareTo(s2) > 0)
21:
return s1;
22:
return s2;

189

intro. to Java (FEU.faa)

32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58: }

เริ่มตนการเขียนโปรแกรมดวย Java

}
private static String max(String s1, String s2, String s3) {
return max(max(s1, s2), s3);
}

ในโปรแกรม FindMax.java เรากําหนดใหมี method max() 2 ตัวโดยที่ตวั หนึ่งมี parameter 2 ตัว
และอีกตัวหนึ่งมี parameter 3 ตัว และ Java จะเรียกใช max() ไดถูกตองตาม signature ที่ได
กําหนดไว เรายังไดแสดงการเรียกใช max() ภายใน max() อีกตัวดวย (บรรทัดที่ 26)
5.5.1 การสง parameter แบบไมจํากัดจํานวน (Varargs)
Java 1.5 มีโครงสรางอีกตัวหนึ่งที่ยอมใหเราสง parameter ไปให method แบบไมจํากัดจํานวน
หรืออาจเรียกวา สงจํานวนของ parameter กี่ตัวก็ไดในการเรียกแตละครั้ง ดังตัวอยางนี้
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:

/**
Using variable-length argument
*/
import static java.lang.System.out;
class Varargs {
public static void main(String[] args) {
int[] number = new int[100];
//generate 100 random numbers
for(int i = 0; i < number.length; i++)
number[i] = (int)(Math.random() * 100) + 1;
//get maximum number
int max = getMax(number);
out.printf("Maximum number is %d%n", max);
max = getMax(2, 3, 1, 6, 8, 4);
out.printf("Maximum number is %d%n", max);
max = getMax(new int[] {5, 4, 6, 3, 2});
out.printf("Maximum number is %d%n", max);
max = getMax(0);
out.printf("Maximum number is %d%n", max);
}
//calculate maximum number
public static int getMax(int... listOfNumbers) {
int max = Integer.MIN_VALUE;
for(int i : listOfNumbers) {
if(i > max)
max = i;
}
return max;
}
}

ในบรรทัดที่ 16, 19, 22, 25 ผูอานจะเห็นวาเราไดเรียกใช method getMax() ดวย parameter ที่
ตางกัน ดังนี้
16:
19:
22:
25:

int
max
max
max

max = getMax(number);
= getMax(2, 3, 1, 6, 8, 4);
= getMax(new int[] {5, 4, 6, 3, 2});
= getMax(0);

ซึ่งเปนการเรียกที่ถูกตอง ถึงแมวาจํานวนของ parameter จะตางกันก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะวาเรา
กําหนดให method getMax() ของเรายอมรับ parameter ที่มีจํานวนไมเทากันได ดวยการ
ประกาศใชดังนี้
public static int getMax(int... listOfNumbers) {
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23:
24:
25:
26:
27:
28: }

int max = Integer.MIN_VALUE;
for(int i : listOfNumbers) {
if(i > max)
max = i;
}
return max;
}

ขอกําหนดที่เราตองทําตามก็คือ ใชเครื่องหมาย . . . (ภาษาอังกฤษอานวา ellipsis) เปนตัวกําหนด
ความไมแนนอนของจํานวนที่สงมาให method ผูอานควรสังเกตวาการประกาศใช method ใน
ลักษณะนี้ไมมีความยุงยากอะไรเลย ในทางตรงกันขามยังเปนการงาย และเอื้ออํานวยความสะดวกให
เรามากกวาดวยซ้ําไป และผลลัพธที่เราไดจากการ run โปรแกรม Varargs.java คือ
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum

number
number
number
number

is
is
is
is

99
8
6
0

ถาเรามี parameter อื่นที่ตองการใชใน method กอนการใช parameter ที่เหลืออยู เราจะตอง
กําหนดให method มี parameter เหลานั้นกอนการใช varargs . . . ดังตัวอยางนี้
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

/**
Using variable-length argument
*/
import static java.lang.System.out;
class Varargs2 {
public static void main(String[] args) {
//calling min()
min(2, 3, 22, 11, 33, 44, 55);
}
public static void min(int first, int second, int... rest) {
//add first two arguments
int sum = first + second;
out.printf("%d + %d = %d%n", first, second, sum);
//find minimum number of the rest
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
int min = Integer.MAX_VALUE;
for(int num : rest) {
buffer.append(num + " ");
if(num < min)
min = num;
}
//get rid of the last space
String s = buffer.substring(0, buffer.length()-1);
out.printf("Min of [%s] is %d%n", s, min);
}
}

ในบรรทัดที่ 15 เราทําการรวมคาของ parameter 2 ตัวแรกที่สงไปให method min() แลวจึง
แสดงผล หลังจากนั้นเราก็ทําการหาคาของ parameter ที่มีคานอยที่สุดในกลุมของ parameter ที่
เหลืออยู และเพื่อที่จะใหผูอานเห็นวา method ของเราไมไดเรียกใช parameter 2 ตัวแรกเราจึงทํา
การเก็บคาเหลานั้นไวใน StringBuffer สําหรับการแสดงผล และผลลัพธที่เราไดคือ
2 + 3 = 5
Min of [22 11 33 44 55] is 11

5.6 การสราง class ภายใน class (nested class)
ตัวอยางของการสรางและเรียกใช class ที่เราไดทราบถึงกอนหนานี้ เปนการสราง class ที่มีเพียง
เฉพาะตัวแปร และ method อยูภายใน class เทานั้น ยังไมมีขอมูลภายใน class ที่ตัวมันเองก็เปน
class เชนเดียวกัน เราจะมาดูถึงวิธีการสราง class ภายใน class อยางงาย ๆ เพื่อใหไดรับทราบวา
Java ยอมใหมีการสราง class ภายใน class เชนเดียวกันกับที่เราสามารถสราง method อื่น ๆ
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เราจะลองเขียนโปรแกรมตัวอยางแบบงาย ๆ ที่ class ซอนกันอยู
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:

/**
Shows the use of nested classes
*/
//class Parent
class Parent {
private String name;
Child c = new Child("Galvin"); //create a Child
Parent(String n) {
name = n;
}
public void showName() {
System.out.println("Parent: " + name);
c.showName(); //calling Child's showName()
}
//class Child (of Parent)
class Child {
private String name;
GrandChild gc = new GrandChild("Jeff");
Child(String n) {
name = n;
}
public void showName() {
System.out.println("Child: " + name);
gc.showName();
//calling GrandChild's showName()
}
//class Grandchild (of Parent)
class GrandChild {
private String name;
GrandChild(String n) {
name = n;
}
public void showName() {
System.out.println("GrandChild: " + name);
}
}//class GrandChild
}//class Child
}//class Parent
//testing module
class NestedClass {
public static void main(String[] args) {
Parent p = new Parent("Rebecca");
p.showName();
}
}

โปรแกรม NestedClass.java สราง object จาก class Parent หนึ่งตัว แสดงขอมูลที่อยูใน class
ผานทาง method showName() ซึ่งใหผลลัพธ ดังนี้ คือ
Parent: Rebecca
Child: Galvin
GrandChild: Jeff

class Parent ของเราไดสราง class อีก class หนึ่งที่อยูภายในชื่อ Child และ class Child ก็ไดสราง
class อีก class หนึ่งชื่อ GrandChild โดยทุก class จะมี method ชื่อ showName() ซึ่งเอาไวใชใน
การแสดงคาของตัวแปรของแตละ class ไปยังหนาจอ เราไดสราง object จาก class Child ภายใน
class Parent ชื่อ c และเราเรียก method showName() ของ class Child จาก method
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showName() ของ class Parent ในทํานองเดียวกันราก็ไดสราง object จาก class GrandChild
ภายใน class Child และก็เรียก method showName() ของ class GrandChild จาก method
showName() ของ class Child ดวย เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการ execute คือ
Parent.showName() Æ Child.showName() Æ GrandChild.showName()
เราสามารถที่จะสราง object จาก class ที่อยูดานในผานทาง object ที่อยูดานนอก ดังเชนตัวอยางนี้
class NestedClass {
public static void main(String[] args) {
Parent p = new Parent("Rebecca");
p.showName();
Parent.Child newChild = p.new Child("John");
Parent.Child.GrandChild newGrandChild = newChild.new GrandChild("Jen");
newChild.showName();
newGrandChild.showName();
}
}

เราเพิ่มประโยคใหมเขากับ class NestedClass ของเราเพื่อแสดงการสราง object จาก class ที่อยู
ภายใน ประโยค
Parent.Child newChild = p.new Child("John");

สราง object จาก class Child ผานทาง object ที่มาจาก class Parent ดวยการเรียกใช p.new
Child("John") เราตองทําการสรางผานทาง object ของ class Parent เทานั้นเราไมสามารถที่จะ
สราง object จาก class Child ผานทาง class Parent โดยตรง เชน ประโยค
Parent.Child newChild = Parent.new Child("John");

จะไมไดรับการ compile และ Java จะฟองดวย error ทันที
การสราง object จาก class GrandChild ผานทาง class ที่อยูภายนอกทั้งสองก็คลาย ๆ กัน
ผลลัพธของการ run โปรแกรมที่ถูกดัดแปลงแลว คือ
Parent: Rebecca
Child: Galvin
GrandChild: Jeff
Child: John
GrandChild: Jeff
GrandChild: Jen

เนื่องจากวาเราสราง object ของ class Child ผานทาง class Parent ดังนั้นเมื่อเรียกใช method
showName() เราจึงไดผลลัพธ
Child: John
GrandChild: Jeff

อีกครั้งหนึ่ง สวน object ที่สรางขึ้นใหมจาก class GrandChild เมื่อเรียก method showName() เรา
จึงไดเพียงแต GrandChild: Jen เทานั้น
ตัวอยางโปรแกรมการสราง nested class ที่เห็นเปนเพียงแคตัวอยางที่แสดงใหดูถึงการสราง nested
class เทานั้น การออกแบบ nested class ตองคํานึงถึงความสัมพันธของทั้ง class ที่อยูดานนอก
และ class ที่อยูดานในวามีความสัมพันธกันอยางไร ถาความสัมพันธนั้นสามารถที่จะเขียน class
แยกกันออกมาได การออกแบบก็ควรใหเปน class ที่แยกกันอยู เพราะจะทําใหการออกแบบทําได
งายกวา การสรางและเรียกใช object ก็จะไมซับซอนเทาใดนัก
มาถึงตอนนี้เราไดทราบถึงการสราง class การออกแบบ method และการสราง object จาก class
พอสมควร ตัวอยางที่จะแสดงใหดูตอไปเปนความพยายามทีจ
่ ะออกแบบ class MyArray ขึ้นมาใช
งาน เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการใช Java ในการเขียนโปรแกรม

193

intro. to Java (FEU.faa)

บทที่ 5: Objects และ Classes

5.6.1 ตัวอยางการสราง class: MyArray
class MyArray ที่เราสรางขึ้นจะกําหนดใหเปน array ที่ใชเก็บขอมูลที่มีชนิดเปน Comparable2 ซึ่ง
ขอมูลชนิดนี้เปน object ชนิดหนึ่งที่เราสามารถทําการเปรียบเทียบได และมีความยืดหยุนในการ
ทํางานกับขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้และทั้งนั้น class MyArray เปนเพียงแคตวั อยางตัวอยางหนึ่งเทานั้น
ผูอานสามารถที่จะทําไดมากกวาที่โปรแกรมตัวอยางนีแ
้ สดงใหดู
1: /**
2:
Class of comparable array
3: */
4:
5: import static java.lang.System.out;
6:
7: class MyArray {
8:
private Comparable []arr; //array of comparable objects
9:
private int maxSize;
//maximum size of array
10:
private int count;
//number of items in array
11:
12:
//default constructor
13:
MyArray() {
14:
count = 0;
//no item as yet
15:
maxSize = 10;
//default maximum size
16:
arr = new Comparable[maxSize]; //allocate space for arr
17:
}
18:
19:
//constructor
20:
MyArray(int size) {
21:
count = 0;
//no item as yet
22:
maxSize = size;
//set maximum size
23:
arr = new Comparable[maxSize]; //allocate space for arr
24:
}
25:
26:
//method to add item into arr
27:
public void add(Comparable item) {
28:
//expand capacity if arr is full
29:
if(count == maxSize) {
30:
//double arr's size
31:
maxSize *= 2;
32:
//create temporary array
33:
Comparable []temp = new Comparable[maxSize];
34:
//copy items into new array: temp
35:
System.arraycopy(arr, 0, temp, 0, arr.length);
36:
//refer arr to temp
37:
arr = temp;
38:
}
39:
arr[count++] = item; //add new object into arr
40:
}
41:
42:
//overload method add to accommodate double
43:
public void add(double item) {
44:
add(String.valueOf(item));
45:
}
46:
47:
//overload method add to accommodate int
48:
public void add(int item) {
49:
add(String.valueOf(item));
50:
}
51:
52:
//return formatted output when user uses println()
53:
//10 items per line
54:
public String toString() {
55:
//create new buffer to hold data
56:
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
2
Java รุนกอน 1.5 เราสามารถสราง array เก็บขอมูลชนิด Object ไดงาย ๆ โดยไมตองคํานึงถึงชนิดของขอมูลจริง ๆ ที่
ตองการเก็บ เชน เราอาจเก็บขอมูลที่เปน String, Integer, หรือชนิดอื่น ๆ ที่อยูภายใต Object แต Java 1.5 ตองการความ
เปนเอกเทศของ Object จึงบังคับใหเราตองกําหนดชนิดของ Object ที่เราตองการใช ในขณะที่โปรแกรมกําลัง execute เพื่อ
ไมตองมีการเปลี่ยนชนิดของ Object กลับไปกลับมา ดังนั้นเราจึงตองใช interface Comparable แทนเพื่อใหเราสามารถใช
Object หลากหลายชนิดได Java API ไดแสดงถึง class ตาง ๆ ที่ไดสรางขึ้นจาก interface Comparable นี้ และเราก็ไดใช
class String และ Class Integer เปนชนิดของขอมูลใน array ของเราดังนัน
้ เราจึงไมมีปญหาในการกําหนดชนิดของขอมูล
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57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71: }

for(int i = 0; i < maxSize; i++) {
//append newline if this line already has 10 items
if(i != 0 && i % 10 == 0)
buffer.append("\n");
//stop appending when there is no item left (null)
if(arr[i] == null)
break;
//left align data with width = 5
String out = String.format("%5s", arr[i]);
buffer.append(out);
}
//returning an output String
return new String(buffer + "\n");
}

เรากําหนดใหมี constructor สองตัว โดยที่ตวั แรกเปน default constructor ที่กําหนดใหขนาดของ
array มีความจุครั้งแรกไดเพียง 10 ตัว สวนตัวที่สองเปน constructor ที่ผูใชสามารถกําหนดขนาด
ของ array ได เราไดออกแบบให array ของเราเปน array แบบยืดหยุน หรือที่เรียกวา dynamic
array โดยเรากําหนดใหมีการขยายขนาดของ array ใหเปนสองเทาของขนาดเดิมถามีการใสขอมูล
เกินจํานวนที่ array สามารถรองรับได ใน method add()
public void add(Comparable item) {
//expand capacity if arr is full
if(count == maxSize) {
//double arr's size
maxSize *= 2;
//create temporary array
Comparable []temp = new Comparable[maxSize];
//copy items into new array: temp
System.arraycopy(arr, 0, temp, 0, arr.length);
//refer arr to temp
arr = temp;
}
arr[count++] = item; //add new object into arr
}

method add() ของเราจะตรวจสอบคาของ count (จํานวนของขอมูลที่มีอยูใน array) กับ maxSize
(ความจุสูงสุดที่สามารถเก็บขอมูลได) วาเปนคาเดียวกันหรือไม ถาเปนคาเดียวกันเราจะขยายขนาด
ของ array ออกเปนสองเทา ดวยการสราง array ตัวใหมชื่อ temp ที่มีความยาวเปนสองเทาของ
array ตัวเดิม
maxSize *= 2;
Comparable []temp = new Comparable [maxSize];

หลังจากนั้นเราก็ทําการโยกยายขอมูลจาก array ตัวเกาสู array temp ดวยการใชคําสั่ง
System.arraycopy(arr, 0, temp, 0, arr.length);

คําสั่งนี้จะทําการยายขอมูลจาก arr เริ่มตนที่ index = 0 ไปสู temp เริ่มตนที่ index 0 จนกวาจะหมด
ความยาวที่กําหนดให (arr.length) ซึ่งก็คือจํานวนของขอมูลที่อยูใน arr ทั้งหมด
เมื่อโยกยายขอมูลเสร็จแลวเราก็อางถึง array ตัวใหมดวย array ตัวเดิมของเราคือ arr ดวยคําสั่ง
arr = temp;

เรายังไดทําการ overload method add() ของเราเพื่อใหสามารถรองรับการเพิ่มขอมูลที่เปน double
และ int เขาสู array ของเราได วิธีการแบบนี้ไมคอยจะดีสักเทาไร เพราะเปนการนําเอาขอมูลที่ไมใช
ชนิดเดียวกัน (โดยตรง) เขาไปเก็บไวใน array ซึ่งถาหากมีกระบวนการอื่น ๆ ที่เราตองการทํากับ
ขอมูลเหลานั้น เราจะตองเสียเวลาในการตรวจสอบชนิดของขอมูลทุกตัวที่มีอยูใน array ของเรา
เราทําการ overload ดวยการใช method ของ class String คือ String.valueOf() ดังที่เห็นนี้
public void add(double item) {
add(String.valueOf(item));
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เนื่องจากวา String เปน Object ชนิดหนึ่งดังนั้นการ add String เขาสู array ของเราจึงไมมีปญหา
อะไร (ดู footnote: 2) หลังจากนั้นเราไดเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ ดังนี้
1: /**
2:
Test MyArray class
3:
*/
4:
5: class TestMyArray {
6:
public static void main(String[] args) {
7:
//create array of 10 objects
8:
MyArray array = new MyArray(10);
9:
10:
//add 40 objects into array randomly
11:
int count = 0;
12:
while(count < 40) {
13:
int data = (int)(Math.random() * 100 + 1);
14:
array.add(new Integer(data));
15:
++count;
16:
}
17:
//display array's content
18:
System.out.println(array);
19:
20:
array.add(45.23);
//add 2 doubles
21:
array.add(88.23);
22:
23:
array.add(89);
//add 2 ints
24:
array.add(12);
25:
System.out.println(array);
26:
}
27: }

เราก็ไดผลลัพธ ดังนี้
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ผูอานควรสังเกตถึงผลลัพธที่ไดโดยเฉพาะขอมูลในบรรทัดสุดทาย (ที่เราไดเพิ่มขอมูลที่เปน double
และ int หลังจากการ display ครั้งแรก)
สวนประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งที่ตองกลาวไวในที่นี้ คือ method toString() และกอนที่จะพูดถึง
method toString() เราควรดูประโยคอีกประโยคหนึ่งกอน นั่นก็คือ
System.out.println(array);

ประโยค System.our.println() จะรับเฉพาะขอมูลที่เปน String หรือ primitive datatype ที่เราได
พูดถึงกอนหนานี้ แตสิ่งที่เราสงไปใหเปน object จาก class MyArray ทําไมเราถึงทําได?
เราสง object ไปให System.out.println() ไดก็เพราะวาเราไดเขียน method toString() รองรับไว
เรียบรอยแลว เมื่อไรก็ตามที่ Java เห็นขอมูลที่ไมใช String หรือ primitive datatype Java จะทํา
การคนหา method toString() ถามี Java ก็จะใช method toString() นั้น แตถา ไมมีก็จะฟองดวย
error ทันที เรามาดูกันวาเราเขียน method toString() อยางไร
public String toString() {
//create new buffer to hold data
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
for(int i = 0; i < maxSize; i++) {
//append newline if this line already has 10 items
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}

if(i != 0 && i % 10 == 0)
buffer.append("\n");
//stop appending when there is no item left (null)
if(arr[i] == null)
break;
//left align data with width = 5
String out = String.format("%5s", arr[i]);
buffer.append(out);
}
//returning an output String
return new String(buffer + "\n");
}

ภายใน method toString() เราใช StringBuffer ในการเก็บสวนประกอบตาง ๆ ที่เราตองการสงกลับ
ออกไป ซึ่งจะประกอบไปดวยขอมูลที่ไดรับการกําหนดรูปแบบ (formatted) ไวกอนลวงหนาดวยการ
ใช String out.format("%5s", arr[i]) นั่นก็คือเราตองการใหความกวางของขอมูลทุกตัวมีคาเปน 5
เชนถาขอมูลของเราเปน 56, 7, 100 เราก็จะไดผลลัพธเปน (□ หมายถึงหนึง่ ชองตัวอักษร)
□□□56□□□□7□□100

เรานําขอมูลเหลานี้ไปเก็บไวใน buffer ดวยการใช method append() ทุก ๆ ครั้งที่เราไดขอมูลครบ
10 ตัวเราจะทําการ append newline เขาสู buffer ถาหากวาเราไดขยายขนาดของ array แตไมได
ใสขอมูลครบตามขนาดที่ไดขยายขึ้น เราจะยุติการนําขอมูลเขาสู buffer เนื่องจากวาขอมูลเหลานี้มี
คาเปน null และเราก็ไมตองการแสดงคาเหลานี้ เมื่อเราไดขอมูลทั้งหมดทีต
่ องการแลว เราก็สงกลับ
ออกไป โดยสงออกไปในรูปแบบของ String (เพราะ System.out.println() ตองการ String) ดวย
คําสั่ง
return new String(buffer + "\n");

ผูอานสามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปใชกับการแสดงขอมูลอื่น ๆ ผานทาง System.out.println() ไดโดย
ไมมีขอจํากัดใด ๆ ทั้งสิ้น
เราสามารถที่จะสราง class เพื่อการใชงานของเราโดยไมมีขีดจํากัดใด ๆ ทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับลักษณะ
งานนั้น ๆ วาอยูใ นรูปแบบไหน ความยาก งายของงานเปนอยางไร ตัวอยางการสราง array ขึ้นมาใช
งานเปนเพียงตัวอยางเล็ก ๆ เพียงตัวอยางเดียวที่เราไดแสดงใหดูถึงขอดีของภาษา Java ยังมีสิ่งอื่น
ๆ ที่ผูอานสามารถที่จะสรางขึ้นมาสําหรับงานของตัวเองได
5.7 Generic Class
Class MyArray ที่เราไดออกแบบใชกอนหนานี้เลือกใชขอมูลที่เปน comparable object ซึ่งยอมให
เราใชขอมูลไดหลากชนิด แต Java 1.5 ยังมีโครงสรางอีกตัวหนึ่งที่ยอมใหเรากําหนดชนิดของขอมูล
ในขณะที่โปรแกรมกําลัง execute โดยเราตองกําหนดให class ที่เราสรางขึ้นมีรูปแบบที่ Java
เรียกวา generic class โปรแกรม BucketOfItems.java เปนความพยายามของเราที่จะสราง array ที่
เก็บขอมูลตามความตองการของผูใช ณ เวลาที่โปรแกรมกําลังทํางานอยู
1: /**
2:
Array of Generics
3: */
4:
5: class BucketOfItems<T> {
6:
//initial capacity
7:
private final int MAX = 3;
8:
//generic container
9:
private T[] bucket;
10:
//number of items in container
11:
private int count;
12:
13:
public BucketOfItems() {
14:
bucket = (T[])new Object[MAX];
15:
count = 0;
16:
}
17:
18:
//getting container size
19:
public int size() {
20:
return count;
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}
//add item into container
public void add(T value) {
//double container size if necessary
if(count > bucket.length - 1) {
T[] temp = (T[])new Object[MAX * 2];
//copy items from bucket to temp
System.arraycopy(bucket, 0, temp, 0, bucket.length);
//reassign bucket to temp
bucket = temp;
}
//add new item
bucket[count++] = value;
}
//remove an object from container
public boolean remove(T value) {
int i;
//look for specified object in container
for(i = 0; i < count; i++)
if(bucket[i].equals(value))
//found
break;
if(i == count)
//not found
return false;
else {
//move objects from higher index down
for(int j = i; j < count - 1; j++)
bucket[j] = bucket[j + 1];
count--;
//decrement size
return true;
//success
}
}
//search for a given object in container
public boolean search(T key) {
for(int i = 0; i < count; i++)
if(bucket[i].equals(key)) //found
return true;
return false;
//not found
}
//display items in container via standard output
public String toString() {
StringBuffer out = new StringBuffer();
out.append("[" + bucket[0]);
for(int i = 1; i < count; i++)
out.append(", " + bucket[i]);
out.append("]");
return new String(out);
}

ในบรรทัดที่ 5 เราออกแบบ class ใหมีรูปแบบดังนี้
5: class BucketOfItems<T> {

ตัว T ที่อยูในเครื่องหมาย <> บอกถึงชนิดของขอมูลที่ class BucketOfItems สามารถรองรับได ซึ่ง
สามารถเปนขอมูลชนิดที่ Java มีใหหรือเปนขอมูลที่เราสรางขึ้นเองก็ได ตัวอักษรที่เราใชภายใน
เครื่องหมาย <> ก็ไมจําเปนตองเปนตัว T (เราเรียกวา type variable) เปนตัวอักษรใด ๆ ก็ได กี่ตัวก็
ได แตโดยทั่วไปนิยมใช ตัวอักษรตัวใหญตัวเดียว และเมื่อเราเลือกใชตัวอักษรใดแลว เราก็ตองใช
ตัวอักษรตัวนี้ในทุก ๆ ที่ที่เราอางถึงขอมูลชนิดนี้ เชนในบรรทัดที่ 9
9: private T[] bucket;

ในบรรทัดนี้เราประกาศใหตัวแปร bucket เปน array ที่ใชเก็บขอมูลชนิด T และเมื่อเราเรียกใช class
BucketOfItems นี้เราก็ตองบอกถึงชนิดนั้น ๆ ของขอมูลที่เราจะใชภายในโปรแกรม เชน
1: /**
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21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73: }

2:
Test module for array of generics
3: */
4:
5: class TestGenericArray {
6:
public static void main(String[] args) {
7:
//create array of Integers
8:
BucketOfItems<Integer> bucket = new BucketOfItems<Integer>();
9:
10:
//add ints in list into bucket
11:
int[] list = {12, 2, 45, 67, 23, 98};
12:
for(int item : list) {
13:
bucket.add(item);
14:
}
15:
16:
System.out.println(bucket);
17:
bucket.remove(45);
18:
System.out.println(bucket);
19:
20:
//create array of Strings
21:
BucketOfItems<String> city = new BucketOfItems<String>();
22:
23:
//add strings
24:
city.add("Chiang Mai");
25:
city.add("Chiang Rai");
26:
city.add("Chiang San");
27:
28:
System.out.println(city);
29:
30:
String town = new String("Bangkok");
31:
if(city.search(town))
32:
System.out.println("Found " + town);
33:
else
34:
System.out.println(town + " is not in the list!");
35:
}
36: }

ในบรรทัดที่ 8 เราไดสราง object จาก class BucketOfItems
8: BucketOfItems<Integer> bucket = new BucketOfItems<Integer>();

โดยเราไดกําหนดใหขอมูลที่ตองใชใน class BucketOfItems มีชนิดเปน Integer เพราะฉะนั้นการ
กระทําทุก ๆ อยางภายใน class BucketOfItems ก็จะกระทํากับ Integer สวนในบรรทัดที่ 21 เราได
สราง object จาก class BucketOfIems สําหรับการทํางานกับ String เพราะฉะนั้นการกระทําตาง ๆ
ก็จะทํากับ String เทานั้น
เนื่องจากวา Java ไมยอมใหเราสราง array สําหรับเก็บ generic โดยตรงดังนั้นเราจึงตองกําหนดให
array ของเราเก็บ object กอนแลวจึงทําการเปลี่ยนใหเปน array ที่เก็บขอมูลชนิด T ทีหลัง
(BucketOfItems.java บรรทัดที่ 14)
14: bucket = (T[])new Object[MAX];

วิธีการอาจไมสวยเทาไร แตก็ทําใหเราทํางานกับขอมูลที่เราไดออกแบบไวไดดีพอสมควร ผูอานจะ
เห็นวาเมื่อเรา compile โปรแกรมของเราสิ่งที่เราไดจาก compiler ก็คือขอความที่เตือนถึงการใช
โครงสรางที่ Java ไมคอยจะชอบใจเทาไรนัก
Note: BucketOfItems.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

และเมื่อเรา compile ใหมดวย option: -Xlint:unchecked สิ่งที่เราไดคือ
BucketOfItems.java:14: warning: [unchecked] unchecked cast
found
: java.lang.Object[]
required: T[]
bucket = (T[])new Object[MAX];
^
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BucketOfItems.java:27: warning: [unchecked] unchecked cast
found
: java.lang.Object[]
required: T[]
T[] temp = (T[])new Object[MAX * 2];
^
2 warnings

แตก็ยังยอมใหเราใชอยู และผลลัพธของการ run โปรแกรม TestBucketOfItems.java ก็คือ
[12, 2,
[12, 2,
[Chiang
Bangkok

45, 67, 23, 98]
67, 23, 98]
Mai, Chiang Rai, Chiang San]
is not in the list!

[การสงคาที่เปน generic ออกจาก generic array]
ในการสงคาที่เปน generic ออกจาก method นั้นดูอยางผิวเผินแลวก็ไมนาจะยาก หรือซับซอนอะไร
มากมายนัก เชน ถาเราจะสงคาที่เปนคาที่อยูตรงกลางออกจาก array ที่เห็นกอนหนานี้เราก็อาจเขียน
code ไดงาย ๆ ดังนี้
public T getMiddleValue() {
return bucket[bucket.length / 2];
}

แตถา เราอยากให method ของเราเปน generic method เราก็ทําไดดวยการกําหนดดังนี้
public <T> T getMiddleValue() {
return (T) bucket[bucket.length / 2];
}

ผูอานจะเห็นวาเราตองมี คาที่สงกลับ (return type) T และตัวแปรที่บงบอกชนิดของขอมูล (type
variable) <T> โดยเราไมสามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งไดและในการเรียกใช method เราก็สามารถ
เรียกใชไดสองแบบคือ
int middle = bucket.<Integer>getMiddleValue();
หรือ
int middle = bucket.getMiddleValue();
ทั้งนี้ก็เนื่องจากวา compiler มีขอมูลพอที่จะเรียกใช method ที่ถูกตองตามชนิดที่ไดถูกกําหนดไว
[การกําหนดขอบเขตของ type variable]
บางครั้งเราก็ตองการที่จะกําหนดขอบเขตของ type variable ใหทํางานอยูในกรอบของขอมูลนั้น ๆ
เชนตัวอยางที่เห็นนี้
public <T extends Comparable> T largestItem() {
if(bucket.length == 0)
return null;
T largest = (T)bucket[0];
for(int i = 1; i < bucket.length; i++)
if(largest.compareTo(bucket[i]) < 0)
largest = (T)bucket[i];
return largest;
}

Method largestItem() ตองการที่จะคนหาขอมูลที่มีคามากที่สุดดวยการเปรียบเทียบคาทุกตัวที่มีอยู
ใน bucket ดวยการใช method compareTo() ถาเราไมกําหนดให type variable ของเราทํางาน
ภายใตขอบเขตของขอมูลที่เปน subclass ของ Comparable เราก็ไมสามารถเรียกใชได (เราจะพูด
เรื่อง subclass ในบทตอไป ในที่นี้ขอเพียงใหเขาใจวาเราตองกําหนดแบบนี้) method
largestItem() นับแตนี้ตอไปก็จะทํางานกับ array ของ class ที่ตอยอดจาก interface Comparable
เทานั้น (class ที่มี method compareTo())
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5.8 Package
Package เปนที่รวมของ class ตาง ๆ ที่ถูกเรียกใชในโปรแกรม หรือ method ตาง ๆ class ทุก ๆ ตัว
ของ Java ไดถก
ู จัดถูกเก็บอยูใน package ตาง ๆ เชน java.lang หรือ java.io การเอา class ตาง ๆ
มารวมกันไวใน package เดียวกันทําใหการเรียกใช class ตาง ๆ เหลานี้ทําไดงายขึ้น ถาผูอ
 านมอง
ยอนกลับไปดูโปรแกรมตัวอยางตาง ๆ ที่เราเขียนขึ้น ก็จะเห็นการเรียกใช package เหลานี้ใน
โปรแกรมหลาย ๆ ตัว เราจะมาดูถึงวิธีการสราง package เพื่อเก็บ class และการเรียกใช package
เหลานี้ในโปรแกรมตัวอยาง
5.8.1 การสราง package
การสราง package นั้นไมยาก ขั้นตอนก็ไมซับซอนเทาไร ขั้นตอนแรกที่เราตองทําก็คือ ใสคําวา
package ตามดวย ชื่อของ package นั้นกอนประโยคใด ๆ ในไฟลที่เก็บ class นั้น ๆ ที่เราสรางขึ้น
(ยกเวนประโยคที่เปน comment) เชน
//package Shape
package Shape;
public class Rectangle {
…
…
}

ถาเราไมใสคําวา public ไวดานหนาของ class หรือ method ที่อยูใน package ที่เราสรางขึ้น
โปรแกรม หรือ class ตัวอื่น ๆ ที่อยูนอก package ก็ไมสามารถที่จะเรียกใช class นี้ได ยกเวน class
อื่น ๆ ที่อยูใน package นี้เทานั้น package ตัวอยางของเราใชชื่อวา Sample โดยเรากําหนดให
Sample ประกอบไปดวย class One และ class Two และเราไดสราง package อีกตัวหนึ่งใน
Sample ใหชื่อวา oneMore และใน package oneMore นี้เราจะเก็บ class Three ไว ดังที่เห็นจาก
code ขางลางนี้
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

//sample package
package Sample;
import static java.lang.System.out;

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

//sample package
package Sample;
import static java.lang.System.out;

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

//sample package
package Sample.oneMore;
import static java.lang.System.out;

public class One {
public One() {
out.println("This is class One in Sample package.");
}
}

public class Two {
public Two() {
out.println("This is class Two in Sample package.");
}
}

public class Three {
public Three() {
out.println("This is class Three in Sample\\oneMore package.");
}
}

ในการ compile ไฟลทั้งสามที่ไดสรางขึ้นนี้ เราใชคําสั่ง javac -d
D:\java.books\Intro.to.Java\Word.Format\edition3\source ตามดวยชื่อไฟล เชน javac -d
D:\java.books\Intro.to.Java\Word.Format\edition3\source One.java Two.java Three.java
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เราตองใช option -d ในการ compile ไฟลทงั้ สามเพื่อบอกให Java รูถึงแฟมปลายทางที่เราตองการ
เก็บ class ไฟลที่เกิดขึ้นจากการ compile ในที่นี้เราจะเก็บ class ไฟลไวใน
D:\java.books\Intro.to.Java\Word.Format\edition3\source
ภายในไฟล One.java และ Two.java เราไดใชคําสั่ง package Sample เปนตัวบอกถึงทีเ่ ก็บ class
ไฟล และในตัวไฟล Three.java เราใชคําสั่ง package Sample.oneMore เพราะฉะนั้น class ไฟลที่
เกิดขึ้นจะถูกเก็บไวในแฟม (directory) เหลานี้ ดังที่ไดแสดงไวในภาพที่ 5-8

package ชื่อ Sample ใน
D:\java.books\Intro.to.Java\Word.Format\edition3\
source

package ชื่อ oneMore ใน
D:\java.books\Intro.to.Java\Word.Format\edition3\
source\Sample

Class ที่ถูกสรางขึ้น

ภาพที่ 5-8 แฟมเก็บ class file ที่เกิดขึ้นจากการ compile ดวย option -d

หลังจากนั้นเราก็สรางโปรแกรมตรวจสอบการเรียกใช package ที่เราไดสรางขึ้น โดยที่เรากําหนดให
มีการเรียกใช class ตาง ๆ ดวยการใชคําสั่ง import ดังนี้
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

/**
Test the packages
*/
import Sample.One;
import Sample.Two;
import Sample.oneMore.Three;
class TestPackage {
public static void main(String[] args) {
One object1 = new One();
Two object2 = new Two();
Three object3 = new Three();
}
}

เมื่อทดลอง run ดูผลลัพธที่ไดคือ
This is class One in Sample package.
This is class Two in Sample package.
This is class Three in Sample\oneMore package.

ในการสราง package นั้น Java จะไปสรางแฟมที่มีชื่อเหมือนกับที่เรากําหนดไว ดังที่ไดเห็นใน
ตัวอยาง และเราสามารถที่จะกําหนด sub-directory ดวยการใช . (dot) เชนที่เราไดทําไว
(Sample.oneMore) และเราตองไมลืมใชคําวา public นําหนา class และ method ตาง ๆ ที่เรา
ตองการใหโปรแกรม หรือ class หรือ method อื่น ๆ ที่อยูนอก package ใช
เราไมจําเปนตอง compile ดวยการใชคําสั่งที่มี option –classpath ในการ compile โปรแกรมที่
เรียกใช package ตาง ๆ ของ Java เพราะ Java ไดจัดการเรื่องตาง ๆ เหลานี้ใหเราเรียบรอยแลว
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ถาเราใช class ตาง ๆ ที่อยูใน package ที่สรางขึ้นบอยครั้ง หรือทุกครั้ง เราก็สามารถที่จะกําหนดให
Java คนหา class ตาง ๆ เหลานี้โดยไมตองกําหนด option –d ในการ compile เราเพียงแตกําหนด
classpath ไวกอนการ compile ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เชน
set classpath=e:\bc221Book\source

ถาเราไมอยากที่จะกําหนด classpath ทุกครั้งที่เราตอง compile เราก็กําหนด classpath ไวในไฟล
autoexec.bat สําหรับ Windows รุนเกา ๆ สวน Windows รุนใหมเราตองกําหนด classpath ไวใน
environment variables (คลาย ๆ กับการกําหนด path ของ Java ในบทที่หนึ่ง) ถาเรามี package
อื่น ๆ ที่เราตองการใช เราก็ใช ; เปนตัวแบง classpath เชน
set classpath=e:\bc221Book\source; c:\myOthers\Shape

สรุป
ในบทนี้เราไดสํารวจถึงวิธีการสราง class การสราง object การสราง method และการสราง method
และ constructor ที่มี signature ที่แตกตางกันในการรองรับการเรียกใชดวย parameter ที่ตางกัน
การกําหนดนโยบายการเขาหาขอมูลที่อยูใน class รวมไปถึงการสราง nested class และการสราง
package โดยสรุปแลวเราไดทราบถึง
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

สวนประกอบของ class
ชื่อของ class จะตองเปนชื่อเดียวกันกับๆฟลที่เก็บ class นั้นอยู
การประกาศตัวแปรที่เรียกวา class variable ตองใชคําวา static นําหนา
ตัวแปรที่เปน instance variable สามารถที่จะเขาหาไดผานทาง object ที่เกิดจาก class นั้น
การสราง method จะตองบอกถึงสิ่งที่ตองสงกลับ ชนิดและจํานวนของ parameter (ถามี)
Method ที่ประกาศใหเปน static สามารถถูกเรียกใชไดถึงแมวาจะไมมี object ใด ๆ ถูกสราง
ขึ้น
Method finalize() ถูกเรียกใชโดย garbage collector เพื่อจัดการกับหนวยความจําที่ไมใช
แลว
การเขาหาขอมูลใน class มีสามแบบคือ private public และ protected (ไมนับแบบที่ไมมีคาํ
ใด ๆ นําหนา)
การสราง class สามารถที่จะสรางใหอยูใน class อื่นได
การสราง และ การใช package จะตองใชคําวา public นําหนา class หรือ method ที่ตองการ
ใหผูอื่นที่อยูนอก package ใช

แบบฝกหัด
1. จงออกแบบ class ที่ใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับ นักศึกษา เชน รหัส ชื่อ-นามสกุล ที่อยู และขอมูลอื่น
ๆ ที่เห็นวาเหมาะสม ใหเขียนโปรแกรมทดสอบการสราง object ตาง ๆ จาก class ที่ไดสรางขึ้น
นี้
2. จงออกแบบ class ที่ใชเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับน้ําหนัก เชน ตัน กิโลกรัม และ กรัม โดยให
ออกแบบใหมี constructor ที่รองรับการสราง object ดวยจํานวน parameter ที่ตางกัน ชนิด
ของ parameter ที่ตางกัน รวมไปถึงการออกแบบ method ที่ทําการบวก การลบ object ตาง ๆ
ที่ไดถูกสรางขึ้น ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ
3. จาก class MyArray ที่สามารถเก็บขอมูลที่เปน object ตางชนิดกันได จากตัวอยางที่ใหไว จง
เขียน method ที่สงจํานวน object ที่มีอยูใน array ใหชื่อวา getCount() และ method
dataAt() ที่สงคาของขอมูล ณ ตําแหนงที่กาํ หนดใหกลับไปยังผูเรียก เชน ถาเรียกดวย
Object obj = arr.dataAt(7);

จะสงขอมูล ณ ตําแหนงที่ 7 มาใหกับตัวแปร obj
ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ method ที่เขียนขึ้น
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4. จงเขียนโปรแกรมที่มี method ในการคํานวณหาพื้นที่ของวงกลมที่มี parameter ตางชนิดกัน
เชน ผูเรียกใช method อาจสงขอมูลที่มีชนิดเปน int double float หรือ String ที่เปนตัวเลข
เชน "234" ใหเขียนโปรแกรมตรวจสอบ method เหลานี้
5. จงเขียนโปรแกรมที่ตรวจสอบการใช overloaded constructor ในการกําหนดคาใหกับ instance
variable ที่มีอยูใน class นั้น ๆ ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ
6. จงออกแบบ class สําหรับเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน รหัสประจําตัว ชื่อ นามสกุล ที่
อยู และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน รวมไปถึง method ตาง ๆ ที่ใชในการกําหนดคา หรือประมวลผล
เกรดเฉลี่ย และ method สําหรับการแสดงผลไปยังหนาจอ
7. จงออกแบบ class สําหรับเก็บขอมูลของ วัน เดือน ป ในรูปแบบของ dd:mm:yyyy โดย
กําหนดใหขอมูลนี้นําเขามาจาก keyboard ใหเขียน Method ที่ทําหนาที่ในการเปลี่ยนขอมูลนี้
ใหอยูในรูปแบบที่ขึ้นตนดวย วัน ตามดวย วันที่ เดือน และ ป เชน วันจันทรที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.
2546 หรือ Monday 12 August 2003 ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ
8. จงออกแบบ class Matrix สําหรับการประมวลผลตาง ๆ เชน การบวก การลบ การคูณ และ
กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ
9. จงออกแบบ class ที่ใชสําหรับการคํานวณหาอายุของ user ที่ใสเขามาจาก keyboard ใน
รูปแบบของ mm/dd/yyyy โดยใหผลลัพธที่หาไดอยูในรูปแบบของ จํานวนของชั่วโมงและนาที
ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ
10. จงออกแบบ class MyString ที่มี method สําหรับการประมวลที่เกี่ยวของกับ string ตาง ๆ เชน
การบวก string สองตัว การคนหาคําใน string การลบคําที่อยูใน string การนับจํานวนตัวอักษร
ที่อยูใน string ใหเขียนโปรแกรมทดสอบ
11. จงเขียนโปรแกรมที่แสดงปฏิทินของปที่กําหนดใหจาก user โดยใช class GregorianCalendar
ดังที่ไดแสดงใหดูเปนตัวอยางในบทนี้ โปรแกรมจะแสดงเดือนทุกเดือนที่มีอยู ใน dialog
window โดยกําหนดใหมี scrollbar เปนตัวชวยในการเลือกดูเดือนตาง ๆ
12. โปรแกรมตัวอยางการแสดงปฏิทินนั้น แสดงเฉพาะคาที่เปนภาษาอังกฤษเทานั้น จงเปลี่ยน
โปรแกรมดังกลาวใหสามารถแสดงชื่อเดือนและสัปดาหเปนภาษาไทย
13. จงเขียน code เพื่อรองรับ class Int ที่มีขอกําหนดดังนี้
class Int {
Int(value : int) สราง object ดวยคาที่กําหนดใหใน value
getValue() : int สงคา int ใหแกผูเรียก
isEven() : boolean สงคา true ถาคาของ object เปนเลขคู หรือ false ถาไมใช
isEven(value : Int) สงคา true ถา object Int เปนคู
isEven(value : int) สงคา true ถาคา value เปนคู
equals(value : Int) สงคา true ถา object นี้มีคาเทากันกับ object ที่สงเขามา
equals(value : int) สงคา true ถาคาที่สงเขามาเทากันกับคาของ object นี้
}
จงเขียนโปรแกรมทดสอบ method ทุกตัว
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class Account {
id : int เก็บหมายเลขบัญชี
balance : double เก็บจํานวนเงินในบัญชี
annualInterestRate : double เก็บอัตราดอกเบี้ยประจําป

}

Account() – default account
Account(id : int, balance : double, annualInterestRate : double)
สราง account จาก parameter ที่กําหนดให
getId() : int สงคา id ใหผูเรียก
getBalance() : double สงคา balance
getAnnualInterestRate() : double สงอัตราดอกเบี้ยประจําป
setId(id : int) : void กําหนดคาของ id สําหรับบัญชีนี้
setBalance(balance : double) : void กําหนดจํานวนเงินในบัญชี
getMonthlyInterestrate() : double สงอัตราดอกเบี้ยตอเดือนของบัญชีนี้
withdraw(amount : double) : void
ถอนเงินออกจากบัญชีนี้ตามจํานวนที่กําหนดใน amount
deposit(amount : double) : void ฝากเงินเขาสูบัญชีนี้ตามจํานวนที่กําหนดใน amount

ใหเขียนโปรแกรมทดสอบการสราง object จาก class ดังกลาวและการเรียกใช method ตาง ๆ
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14. จงออกแบบ class Account ที่มีขอกําหนดดังนี้
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