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หัวข้อ 

• ประวัตขิองภาษาจาวา 

• ข้อดขีองภาษาจาวา 

• จาวาแพลตฟอร์ม 

• การคอมไพล์และรันโปรแกรมภาษาจาวา 

• โปรแกรม HelloWorld ในแบบตวัอักษรและ

แบบกราฟิกส์ 
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ประวตัขิองภาษาจาวา 
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ภาษาโอ๊ค  

• เร่ิมต้นขึน้ในปีค.ศ. 1990  

• แพททริก นอทนั (Pattrick Naughton) จะลาออกจากซัน 

• เจมส์ กอสล่ิง (James Gosling) ผู้ให้กาํเนิดภาษาจาวา 

• กรีนทมี  
– ยุคถัดจากคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) กคื็อ

คอมพวิเตอร์ในอุปกรณ์อีเลก็โทรนิกส์ (consumer electronics) 

• ดุ๊ค  
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ภาษาจาวา  

• มาร์ค แอนดรีสเซน กับ Mosaic และเวบ็ 

• บลิ จอย (Bill Joy) แจกจ่ายตัวพฒันาภาษา  

• นอทนัพฒันาเวบ็เบราเซอร์ที่สนับสนุนภาษาจาวา 

โปรแกรมดังกล่าวมีช่ือว่า HotJava  

• Netscape Navigator  

• 23 มกราคม ค.ศ. 1996 ซันได้ออก JDK 1.0  
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ข้อดขีองภาษาจาวา 
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ข้อดขีองภาษาจาวา  

• ทาํงานบนเวบ็เบราเซอร์ได้  

• ความปลอดภยัสูง  

• สนับสนุนงานหลายระดบั  
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ข้อดขีองภาษาจาวา  

• สามารถทาํงานบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์

ต่างระบบได้  

• ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ  

• ความทนัสมัย  

• ความเรียบง่าย  
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ข้อดขีองภาษาจาวา  

• กลไกในการคืนพืน้ที่ในหน่วยความจาํ

อัตโนมัต ิ(garbage collection) 

• มีคลาสและอนิเตอร์เฟซให้ใช้เยอะ

มาก 

–794 interfaces 

–2485 classes 
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จาวาแพลตฟอร์ม 
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แพลตฟอร์ม (platform)  

• ระบบที่โปรแกรมอาศัยทาํงาน 

• Hardware 

• Software  
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จาวาแพลตฟอร์ม  

• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)  

– จาวาแอพพลิเคชัน (Java application)  

– แอพเพลต (Java applet) 

• Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 

– โปรแกรมแบบมัลตเิทยีร์ (multitiered) สาํหรับการพฒันาโปรแกรมในระดับองค์กร 

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME)  

– สินค้าอีเล็กโทรนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ พดีีเอ (personal digital assistant) และ
กล่องเคเบิล้ทวีี (TV set-top box  
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การคอมไพล์และรัน

โปรแกรมภาษาจาวา 
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ชุดพฒันาภาษาจาวา (JDK) 

• ชุดพัฒนาภาษาจาวา (Java Development Kit - JDK)  

– จาวาคอมไพเลอร์ (javac.exe) 

 

 

– สภาพแวดล้อมการรันโปรแกรมจาวา (Java Runtime 

Environment - JRE) (java.exe) 

• Download http://java.sun.com  
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โปรแกรมทีใ่ช้เขยีนต้นฉบับโปรแกรม 

• Notepad 

–มาพร้อมกับ Windows 

• J-Lab 
– http://www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/JLab/ 

• Netbeans 

–http://www.netbeans.org/ 

• Eclipse 

–http://www.eclipse.org/ 
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Notepad 
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J-Lab 
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Netbeans 
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Eclipse 
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โปรแกรม HelloWorld ใน

แบบตวัอกัษรและแบบ

กราฟิกส์ 
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โปรแกรม HelloWorld 

• พมิพ์คาํว่า Hello, World! ขึน้บน

หน้าจอคอมพวิเตอร์  
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การเปิดโปรแกรม cmd 
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คอมไพล์โปรแกรม 
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โปรแกรม HelloWorld  

public class HelloWorld  

{ 

 

 

 

 

} 
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โปรแกรม HelloWorld  

public class HelloWorld  

{ 

    public static void main(String[] args)  

    { 

 

    } 

} 
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โปรแกรม HelloWorld  

public class HelloWorld  

{ 

    public static void main(String[] args)  

    { 

        System.out.println("Hello, World!");         

    } 

} 
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โปรแกรม HelloWorld แบบกราฟิก  
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โปรแกรม HelloWorld แบบกราฟิก  
import java.awt.*; 

import javax.swing.*; 

public class HelloGraphicsWorld { 

 
  public static void main(String[] args) { 

        JFrame frame = new JFrame() { 

            public void paint(Graphics g) { 

                g.drawString("Hello, World!", 110, 150); 

                g.drawOval(100, 130, 90, 30); 

            } 

 

        }; 

           

        frame.setSize(300, 300); 

        frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        frame.setVisible(true); 

    } 

}   
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คาํอธิบายในโปรแกรม 
• คอมเมนต์บรรทดัเดียว  

// print the word hello  

• คอมเมนต์ที่เป็นย่อหน้า  

/*  

    This program  

    will print  

    the word hello 
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คาํอธิบายในโปรแกรม 

• คอมเมนต์ที่เป็นย่อหน้าสาํหรับการ

สร้างเอกสารด้วยโปรแกรม javadoc  

/**  

 

*/ 
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สรุป 
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สรุป 

• โปรแกรมในจาวาแพลตฟอร์มมาตรฐานมีอยู่สองประเภทคือ 
แอพพลิเคชัน และ แอพเพลท 

• จาวาแอพพลิเคชันสามารถทาํงานได้เหมือนกับโปรแกรมทั่วไป 
มันสามารถทาํงานบนคอมพวิเตอร์ต่างรุ่นต่างระบบปฏิบัตกิารได้ 
เพราะว่ามันทาํงานอยู่บนโปรแกรมเคร่ืองจกัรเสมือน 

• จาวาแอพเพลตสามารถทาํงานบนเว็บเพจได้ มันสามารถทาํงาน
บนคอมพวิเตอร์ต่างรุ่นต่างระบบปฏิบัตกิารได้ ขอเพียงแค่มี
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุนภาษาจาวาตดิตัง้อยู่บน
ระบบปฏิบัตกิารนัน้ 
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สรุป 

• ซอร์สโค้ดโปรแกรมจาวาอยู่ในแฟ้มที่มีนามสกุล java 

• โปรแกรมที่ใช้คอมไพล์ภาษาจาวาช่ือ javac 

• ผลการคอมไพล์จะได้แฟ้มที่มีนามสกุล class 

• ไฟล์นามสกุล class สามารถทาํงานใน JRE ได้ 

• ใช้โปรแกรม java รันไฟล์ .class ที่มีเมธอด main() 

• การพมิพ์ข้อความใช้คาํส่ัง  
System.out.println("ข้อความทีต้่องการพิมพ์") 
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