จากจาวา 1.0 ถึงจาวา 7.0
From Java 1.0 to Java 7.0

นันทวัน นาคอราม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
Nantawan.nk@gmail.com

1. บทนํา
ภาษาจาวาเปนภาษาโปรแกรมที่มีคุณลักษณะเดนในเรื่องของการเปนอิสระจากแพลตฟอรม (Platform) หมายถึง
การที่ ภ าษาโปรแกรมนั้ น เปน อิ ส ระจากฮารด แวร แ ละซอฟตแ วรที่ จ ะทํา งานร ว มกั บ ภาษาจาวา ทํ า ให ผู ใ ชส ามารถนํ า
โปรแกรมที่ผานการคอมไพลแลวไปทํางานบนแพลตฟอรมใดๆ ที่มีการติดตั้งชุดคําสั่งภาษาจาวาไวเรียบรอยแลว มีความ
สะดวกตอการนําโปรแกรมไปใชงานและรองรับหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ภาษาจาวาถูก
คิดคนขึ้นมาโดยทีมวิศวกรของบริษัท Sun Microsystems ไดวิจัยและพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ควบคุมโดยรีโมท
คอนโทรล ซึ่งหัวหนาทีมคือ James Gosling ทําหนาที่ในการพัฒนาภาษาโปรแกรมที่จะติดตั้งในรีโมทคอนโทรลเพื่อ
ควบคุมใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สามารถทํางานได โดยมีจุดมุงหมายวา ภาษาที่ใชจ ะตอ งเปนอิสระหรือ ไมยึดติดกับ
อุปกรณฮารดแวรชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งภาษาที่ไดรับการพัฒนา ก็คือ ภาษาจาวา และถูกนํามาใชในงานบนอินเตอรเน็ตใน
ปลายป ค.ศ .1994

2. Java Platform

จาวาแพลตฟอรม คือ ชุดของโปรแกรมภาษาจาวาที่
ทํางานแตกตางกันไปตามฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ
ที่ใชงาน ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

2.1 J2SE (Java 2, Standard Edition)
คือ ชุดคําสั่งภาษาจาวาที่เปนชุดพื้นฐานและเปนชุด
หลักที่ขยายการทํางานไปเปนชุดอื่นๆ โดย J2SE ใช
สําหรับทํางานบนคอมพิวเตอรที่เปน Stand alone แบง
สวนประกอบภายใน J2SE ออกเปน 2 สวนยอย คือ

J2SDK
JRE
JVM
J2SDK

รูปที่ 1 : สวนประกอบของ J2SE
 J2SDK (Java 2, Software Development Kit)
ในยุคแรกจะถูกเรียกวา Java Development Kit
(JDK) ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) คอมไพเลอร ทํา
หนาที่ในการแปลโปรแกรมภาษาจาวาไปเปน Bytecode
ที่เก็บอยูในไฟลที่มีนามสกุล .class และ 2) ดีบักเกอร ทํา
หน า ที่ ช ว ยค น หาและแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ของ
โปรแกรม
 J2RE (Java 2, Runtime Environment)
ประกอบด ว ยไลบรารี ต า งๆ Java
Virtual
Machine : JVM และคอมโพเนนตอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ

การรันโปรแกรม ซึ่ง JVM จะทําหนาที่ในการจําลอง
คอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine) บนคอมพิวเตอร
ที่ทํางานจริง โดยคอมพิวเตอรเสมือนจะทําหนาที่ในการ
แปล Bytecode ไปเป น ภาษาเครื่ อ งที่ เ หมาะสมกั บ
แพลตฟอรมของคอมพิวเตอรที่ทํางานจริง จึงทําใหไฟล
ที่มีนามสกุล .class สามารถทํางานบนแพลตฟอรมชนิด
ใดๆ ได เนื่องจากการแปล Bytecode เปนภาษาเครื่องถูก
ทํ า งานโดยคอมพิ ว เตอร เ สมื อ น ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ
แพลตฟอร ม จริ ง ของเครื่ อ งแต อ ย า งใด ส ง ผลให เ ขี ย น
โปรแกรมเพียงแคครั้งเดียวแตสามารถนําไปทํางานได
บนทุกแพลตฟอรม

รูปที่ 2 : กระบวนการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา

2.2 J2EE (Java 2, Enterprise Edition)
สนั บ สนุ น การทํ า งานที่ โ ปรแกรมมี ก าร
ประมวลผลทางฝงเซิรฟเวอรแลวสงผลลัพธไปแสดงที่ฝง
ไคลเอ็นต เรียกวา Server-side Application เชน Java
Server Pages (JSP), Java Servlets, Enterprise Java
Beans (EJB) และ Web Services เปนตน

2.3 J2ME (Java 2, Micro Edition)
เปนเทคโนโลยีที่ทํางานกับอุปกรณขนาดเล็ก
เชน โทรศัพทมือถือ, PDAs, Smart Phone เปนตน

3. รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
การเขี ย นโปรแกรมภาษาจาวาแบ ง ออกเป น 2
รู ป แบบ โดยแยกตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการใช ง าน คื อ
โปรแกรมที่ ทํ า งานอย า งอิ ส ระบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
ประเภทตางๆ และโปรแกรมที่ทํางานบนระบบเครือขาย
3.1 Java Application
คือ โปรแกรมที่ทํางานแบบ Standalone ไมตองการ
เว็บบราวเซอรสําหรับการประมวลผล และสามารถรันได
บนเครื่องทุกเครื่องที่มี JRE ติดตั้งอยู การรัน Java
application ทําไดโดยใช Java Interpreter คือ java.exe
โดยอาจติดตอกับผูใชแบบ Console Applications หรือ
อาจติดตอกับผูใชแบบกราฟก (Graphical User Interface)
3.2 Java Servlet/Java Applet
คือ โปรแกรมที่ทํางานบนเครือขาย โดย Java Servlet
เปนโปรแกรมที่ทํางานบนเซิรฟเวอร สวน Java Applet
ทํางานบนเว็บบราวเซอร ซึ่งจะตองสรางหนาเว็บเพจขึ้น
มาแลวจึงทําการเรียกใชงาน Java Applet โดยใช Default
JVM ที่มีอยูบนเว็บบราวเซอรในการรันโปรแกรม

4. คุณลักษณะเดนของภาษาจาวา
1) ความงาย (Simple) จากการที่ภาษาจาวามีพื้นฐาน
มาจากภาษาซี จึ ง ตั ด ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการทํ า งานกั บ
ภาษาซีทิ้งไป เชน เรื่องของพอยนเตอร สตรัคเจอร การ
จองหนวยความจํา (Memory Allocation) เปนตน ทําให
งายตอการใชงาน
2) ความคงทน (Robust) เนื่องดวยจาวามีตัวชวย
จัดการหนวยความจําใหอัตโนมัติ (Garbage Collection)
จึงชวยลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูใชเขีย น
โปรแกรมทําการจองพื้นที่หนวยความจําและไมไดคืน
พื้นที่หนวยความจําใหกับระบบจนทําใหเกิดปญหาใน
การทํางานขึ้น หรือการที่คอมไพเลอรของภาษาจาวาจะ
ชวยตรวจสอบการทํางานทุก ครั้ งวามีข อผิดพลาดใดที่

อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในระหว า งการทํ า งานหรื อ ไม ถ า มี
คอมไพเลอรจะแจงใหทราบ
3) ความปลอดภัย (Secure) จาวาถูกออกแบบมาใหมี
ระบบรักษาความปลอดภัยเปนอยางดี เชน การทํางาน
ของ Sandbox ที่ทําหนาที่สิ่งแปลกปลอมในระหวางที่มี
การรันโปรแกรม หรือการที่จาวาตัดเรื่องของพอยนเตอร
ทิ้ ง ไป ทํ า ให ตั ด ป ญ หาในเรื่ อ งของการจองพื้ น ที่ ใ น
หนวยความจําเพื่อทํางานกับโปรแกรมที่ไมเกี่ยวของใน
ระหวางรันโปรแกรมได
4)
ความเป น อิ ส ระจากแพลตฟอร ม (Platform
Independent) ตัวแปลภาษาจาวาถูกออกแบบมาใหเปน
กลาง ไมยึดติดกับอุปกรณที่เปนฮารดแวรและซอฟตแวร
ใดๆ จึงทําใหโปรแกรมที่เปน Bytecode สามารถทํางาน
ไดบนทุกแพลตฟอรม
5) Multithread จาวาสนับสนุนการทํางานหลายอยาง
ในเวลาเดียวกัน โดยใน 1 โปรแกรมภาษาจาวาสามารถมี
Thread ไดหลายตัว ซึ่งจะชวยใหโปรแกรมสามารถ
จัดการงานตางๆ ไปพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน
6) สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (ObjectOriented Programming)

5. วิวัฒนาการของภาษาจาวา
ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นตั้งแตป 1991 โดยทีม
วิศวกรของบริษัท Sun Microsystems โดยในป 1995 ทาง
บริษัทไดปลอยชุดคําสั่งภาษาจาวา (Java Development
Kit) หรือ JDK 1.0 แจกจายใหดาวนโหลดฟรีบน
อินเทอรเน็ต ตั้งแตนั้นมาไดมีการพัฒนาชุดคําสั่ง JDK
มาอยางตอเนื่อง และในป 2004 ทางบริษัทไดเปดตัว
JDK 1.5 หรือที่เรียกวาเปนเวอรชันที่ 2 ออกมาใหใชงาน
ฟรี ตอมาในป 2008 ทางบริษัทไดเปดตัว JDK 1.6 หรือ
JDK 6.0 เปนเวอรชั่นที่ปรับปรุง 5.0 ใหดีขึ้นโดยไมได
เปลี่ยนsyntax ของภาษาจาวาและลาสุดในป 2011ทาง
บริษัท Oracleไดเปดตัว Java 7 โดยสามารถสรุป
รายละเอียดในแตละเวอรชันดังนี้

5.1 Java SE 5.0
ตัวอยางคุณสมบัติใหมที่เพิ่มขึ้นในเวอรชัน 5.0 เชน
- Generics คื อ คุณสมบัติที่ชวยตรวจสอบการ
ทํ า งานกั บ ชนิ ด ข อ มู ล โดยเพิ่ ม ความสามารถให
คอมไพเลอรสามารถตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การทํ างานกั บ ช นิ ด ข อมู ล ที่ ผิ ด ป ระเภท ซึ่ งเดิ ม
คอมไพเลอรไมสามารถตรวจสอบขอผิดพลาดเหลานี้ได
จึงแสดง Exception ขึ้น แตถามีการใช Generic จะชวยให
คอมไพเลอรตรวจสอบขอผิดพลาดไดตั้งแตชวงคอมไพล
โปรแกรม
- Enhanced for Loop ชวยใหสามารถเขียนคําสั่ง
ทํ า ซ้ํ า ได สั้ น ลง เพิ่ ม ความสะดวกสบายในการเขี ย น
โปรแกรมไดมากขึ้น
- Autoboxing/Unboxing คือ การแปลงจากคาขอมูล
จากชนิดขอมูลพื้นฐานเปน Wrapper class ของชนิด
ขอมูลนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
5.2 Java SE 6.0
สรุปคุณสมบัติใหมที่เพิ่มขึ้นในเวอรชัน 6.0 ชวยให
การพัฒนาซอฟตแวรทําไดงาย เร็วและประหยัดยิ่งขึ้น
นํ า เสนอฟ ง ก ชั่ น เพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ เว็ บ เซอร วิ ส และ
สนับสนุนภาษาแบบไดนามิค เชน PHP, Python, Ruby
เปนตน
- Scripting Language คือ การเขียนโคดคําสั่งเพิ่ม
เขาไป เชน Java script เปนตน จะทําใหพัฒนาระบบงาน
ไดรวดเร็วกวาเดิม
- JavaKernel คือ การลดขนาดของไฟลดาวนโหลด
จาก 14.5 MB เหลือ 4.5 MB ทําใหการทํางานคลองตัว
มากขึ้น
- สนับสนุน metadata ของ web service
- JavaQuickStarter ทําให applet และแอพพลิเคชัน
รันตอนเริ่มตนไดเร็วขึ้น
- สถาป ต ยกรรมปลั๊ ก อิ น แบบใหม สามารถรั น
applet แบบแยกโพรเซสแลวใชการวาดลงไปบน canvas
ของบราวเซอรแทน

- ช ว ยให ก ารพั ฒ นาทํ า ได ง า ยขึ้ น ด ว ยการอั ป เดต
หนาจอใชงานของทูลสําหรับ Java Virtual Machine
(JVM (TM)) ตลอดจน Java Platform Debugger
Architecture (JPDA)
- ปรับปรุง XML APIs สําหรับ parse, bind และ
ติดตอ web service
- JTabbedPane สามารถกําหนด tab ใหเปนแบบ
JComponent ได จากที่เดิมตั้งไดแตเพียงขอความ
5.3 Java SE 7.0
คุณสมบัติใหมที่เพิ่มขึ้นในเวอรชัน 7.0 ชวยใหการ
พัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาทําไดงายและรวดเร็วขึ้น ตัด
ปญหาที่นาจะเกิดในระหวางการทํางานทิ้งไป ตรงตาม
ความตองการของผูเขียนโปรแกรมมากขึ้น ตัวอยางเชน
- รองรับการ switch ดวย string เพิ่มเติมขึ้นจากเดิม
ที่คําสั่ง switch ทํางานไดกับเฉพาะขอมูลที่เปนเลข
จํานวนเต็มหรือชนิดขอมูลที่เปนแบบ enum เทานั้น
- รองรับขอมูลที่เปนเลขจํานวนเต็มฐานสอง ทําให
ผูเขียนโปรแกรมสามารถประกาศตัวแปรเพื่อเก็บชนิด
ขอมูลที่เปนเลขฐานสองไดโดยอัตโนมัติ เชน
byte myBits = 0b0110_1101;
- รองรับการทํางานกับขอมูลตัวเลขที่มีเครื่องหมาย
underscore (_) ซึ่งคอมไพเลอรจะทําการตัดเครื่องหมาย
underscore ทิ้งไปและสนใจเฉพาะตัวเลขเทานั้น เชน ตัว
แปร myBits ที่เก็บคาเลขฐานสอง 0b0110110111000111
แต เ ป น การยากต อ การอ า นค า นี้ จึ ง นํ า เครื่ อ งหมาย
underscore มาคั่นเพื่อใหงายตอการอานซึ่งคอมไพเลอร
จะไมสนใจเครื่องหมาย underscore และทําการตัดทิ้งให
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดใหกับผูเขียน
โปรแกรมเมื่อจําเปนตองทํางานกับขอมูลตัวเลขมากๆ
byte myBits = 0b0110110111000111;
byte myBits = 0b0110_1101_1100_0111;
- ความสะดวกในการใชเครื่องหมาย diamond (<>)
สําหรับการสรางออบเจ็คที่เปน generic จะทําไดงายขึ้น

เดิมการสรางออบเจ็คที่เปน generic จะตองระบุคําสั่ง
แบบเต็ ม ทั้ ง ด า นซ า ยและด า นขวาของเครื่ อ งหมาย
assignment (=) ในการสรางออบเจ็คที่มีชนิดเปน generic
เชน
Map<String, List<String>> myMap =
new HashMap<String, List<String>>();
สําหรับ java 7.0 ระบุการสรางออบเจ็คที่มีชนิด
เปน generic เฉพาะดานซายของเครื่องหมาย assignment
เทานั้น และดานขวาระบุเปนพารามิเตอรวางแทน เชน
Map<String, List<String>> myMap =
new HashMap<>();

- ปรั บ แก รู ป แบบของคํ า สั่ ง try-catch
เป น
โครงสรางแบบ try-with-resources statement สามารถ
ทํางานกับทรัพยากรอื่นๆ ไดเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมการใชคําสั่ง
try-catch ทํางานกับทรัพยากรที่มากกวา 1 อยางจะตองใช
คําสั่ง try-catch ซอนกันหลายชั้นเพื่อดักจับขอผิดพลาดที่
นาจะเกิดขึ้นและตัดการเชื่อมตอกับทรัพยากรเหลานั้น
เมื่อ ไมมีการใชงานตอไป แตโครงสรางแบบ try-withresources statement จะชวยจัดการปญหาตางๆ ได และ
จะปดการเชื่อมตอกับทรัพยากรเหลานั้นใหโดยอัตโนมัติ
ลดการดักจับขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทํางานกับ
ทรัพยากรตางๆ ตัวอยางเชน การทํางานกับไฟล เดิมเมื่อ
ตองการทํางานกับไฟลจะตองประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน
คือ 1) การเปดไฟล 2) การทํางานกับขอมูลในไฟล และ
3) การปดไฟล ดังรูปที่ 3

FileInputStream fIn = null;
try {
fIn = new FileInputStream("somefilename");
// Access the file ...
} catch(IOException e) {
// ...
} finally {
// Close file.
try {
if(fIn != null) fIn.close();
} catch(IOException e) {
// ...
}
}

รูปที่ 3 : คําสั่ง try-catch ในเวอรชันกอนหนา
สําหรับขั้นตอนการทํางานของโครงสรางแบบ trywith-resources จะเหลือเพียง 2 ขั้นตอน คือ 1) ประกาศ
ตัวแปรและกําหนดทรัพยากรที่ตองการทํางานดวย และ

2) ทํางานกับทรัพยากร และปดการเชื่อมตอใหโดย
อัตโนมัติ จากคําสั่งขางตนสามารถแกไขใหมดังรูปที่ 4

try(FileInputStream fIn = new FileInputStream("somefilename")) {
// Access the file ...
} catch(IOException e) {
// ...
}

รูปที่ 4 : โครงสรางแบบ try-with-resources
หรือตัวอยางการใชคําสั่ง sql เพื่อทํางานกับฐานขอมูล ซึ่งโครงสรางแบบ try-with-resources จะปดการเชื่อมตอกับ sql
ใหโดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 5

public static void viewTable(Connection con) throws SQLException {
String query = "select COF_NAME, PRICE from COFFEES";
try (Statement stmt = con.createStatement()) {
ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
while (rs.next()) {
String coffeeName = rs.getString("COF_NAME");
float price = rs.getFloat("PRICE");
System.out.println(coffeeName + ": " + price);
}
}
}

รูปที่ 5 : การใชโครงสรางแบบ try-with-resources ทํางานกับคําสั่ง SQL

- เพิ่มฟเจอรดาน 3D ผานเอนจินกราฟกตัวใหม
จากโครงการ Prism
- ปรับรูปแบบของ API ใหมสําหรับการเรียกภาษา
ในกลุมภาษา Dynamic ใหทํางานเร็วขึ้น
- โฟกัสที่ JavaFX โดยใช JavaFX เปนตัวเชื่อมการ
ทํางานระหวางจาวา จาวาสคริปต และ HTML5

6. เอกสารอางอิง
[1] อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, “คูมือเขียนโปรแกรมดวย
ภาษา Java” บริษัทโปรวิชั่น จํากัด, 2537.
[2] รศ. ธีรวัฒน ประกอบผล, ”คูมือการเขียนโปรแกรม
ภาษา Java”, สํานักพิมพซิมพลิฟาย, 2553.
[3] ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล, ”เริ่มตนการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษา Java”, สํานักพิมพดวงกมลสมัย, 2548.

[4] พนิดา พานิชกุล, ”การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตนดวยภาษา Java”, เคทีพี คอม แอนด คอน
ซัลท, 2548.
[5] วีระศักดิ์ ซึงถาวร, ”Java Programming Vol. 1
(Javase 5.0)”, บริษัทจํากัดมหาชน ซีเอ็ดยูเคชัน,
2549.
[6] http://www.blognone.com.

[7] http://www.itexchanges.com.
[8] http://www.ryt9.com.
[9] http://deans4j.wordpress.com.
[10] http://www.thaidev.org
[11] http://www.oraclejavamagazine-digital.com :
Premiere issue 2011.
[12] http://oracle.in.th

