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บทที 10 
คลาสอนิพตุและเอาท์พตุ 
(Input/Output Classes) 
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วตัถปุระสงค ์
อธิบายความหมายและประเภทของ stream  
อธิบายองคป์ระกอบทีสาํคญัของแพคเกจ็ java.io 
แนะนําคลาสและเมธอดของคลาส InputStream และ OutputStream 
แนะนําคลาสและเมธอดของคลาส Reader และ Writer 
อธิบายความแตกต่างระหวา่งคลาส Reader และ Writer กบั stream 
อธิบายการสร้างและใช้ stream แบบต่างๆ 
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วตัถปุระสงค ์
แนะนําคลาสและเมธอดของคลาส File  
อธิบายการอ่าน เขียนและอพัเดทข้อมูลของคลาส RandomAccessFile 
อธิบายการใช้อินเตอรเ์ฟสทีชือ Serializable 
อธิบายวิธีการเขียนและอ่านข้อมูลของออปเจค็ผา่น stream 
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Stream 
เปรียบเสมือนท่อส่งข้อมูลจากต้นทาง (source) ไปยงัปลายทาง (sink) 
stream  ช่วยทาํให้ผู้เขยีนโปรแกรม ไม่จําเป็นต้องทราบรายละเอยีดการติดต่อกบัฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทใีช้ในการส่งข้อมูล เพยีงแต่ต้องรู้เมธอดทใีช้ในการรับหรือส่งข้อมูล 
source เป็นตําแหน่งเริมต้นของ stream เรียกว่า input stream 
sink เป็นตําแหน่งสินสุดของ stream เรียกว่า output stream 
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Stream  
source หรือ sink อาจเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ เช่น ไฟล์ หน่วยความจํา หรือ 

socket เป็นต้น 
ภาษาจาวาแบ่ง stream ออกเป็น 

• byte stream 
• character stream 

คาํว่า stream โดยทวัไปจะหมายถึง byte stream 
reader และ writer จะหมายถึง character stream 
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แพคเกจ็ java.io 
คลาสทเีกยีวกบัอนิพุตและเอาท์พุตจะถกูกาํหนดโดย Java API ในแพคเกจ็ 
java.io ซึงจะมีคลาสพืนฐานอยู่ 4 คลาสคือ  

 
• InputStream  เป็นคลาสทีใช้ในการสร้างออปเจค็ทีเป็น stream ในการรบัชนิดข้อมูลแบบ byte 
 
• OutputStream  เป็นคลาสทีใช้ในการสร้างออปเจค็ทีเป็น stream ในการส่งชนิดข้อมูลแบบ byte 
 
• Reader  เป็นคลาสทีใช้ในการสร้างออปเจค็ทีเป็น stream ในการรบัชนิดข้อมูลแบบ char 
 
• Writer  เป็นคลาสทีใช้ในการสร้างออปเจค็ทีเป็น stream ในการส่งชนิดข้อมูลแบบ char 
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คลาสประเภท InputStream 
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คลาสประเภท OutputStream 
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คลาสประเภท Reader 
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คลาสประเภท Writer 
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คลาสประเภท Byte Stream 
ภาษาจาวาจะมีคลาสพืนฐานในการจดัการกบัอินพตุและเอาทพ์ตุทีเป็นชนิด

ข้อมูลแบบ byte อยู่สองคลาสทีคู่กนัคือ InputStream และ 
OutputStream   

คลาสทงัสองเป็นคลาสแบบ abstract  ซึงเราไม่สามารถทีจะสร้างออปเจค็
ของคลาสทงัสองได้ แต่คลาสทงัสองจะมีคลาสทีเป็น subclass ซึงจะใช้ใน
การสร้างออปเจค็สาํหรบัการรบัและส่งขอ้มูลแบบ byte ของโหนดทีมีต้น
ทางและปลายทางแบบต่างๆอาทิเช่น 
• FileInputStream และ FileOutputStream เป็นคลาสทีใช้ในการสร้าง  

ออปเจค็สาํหรบัต้นทางและปลายทางทีเป็นไฟล ์
• ByteArrayInputStream และ ByteArrayOutputStream เป็นคลาสทีใช้

ในการสร้างออปเจค็สาํหรบัต้นทางและปลายทาง ทีเป็นอะเรยข์องชนิดข้อมูลแบบ 
byte 
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คลาส InputStream 
คลาส InputStream จะใช้ในการอ่านข้อมูลของ stream ทีเป็นชนิดข้อมูล

แบบ byte  
คลาส InputStream จะนําข้อมูลจากโหนดต้นทางเข้ามาใน stream และ

การอ่านข้อมูลจาก stream จะเป็นการลบข้อมูลทีอ่านออกจาก stream โดย
มีเมธอดทีใช้สาํหรบัการอ่านข้อมูลทีเป็น byte หรืออะเรยข์อง byte 
เท่านันดงันี  
• int read() 
• int read(byte []b) 
• int read(byte []b,int offset,int length) 
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คลาส InputStream 
 
 

 
 
 
เมธอดอืนๆทีสาํคญั 

• void close() 
• int available() 
• void skip(long n) 
• boolean markSupported() 
• void mark(int readlimit) 
• void reset() 14 

คลาส OutputStream 
คลาส OutputStream  จะใช้การส่งข้อมลูของ stream ทีเป็นชนิดข้อมูล

แบบ byte การส่งข้อมูลของออบเจค็ชนิด Outputstream จะเป็นการเพิม
ข้อมูลลงใน stream  

คลาส OutputStream จะมีเมธอดในการส่งข้อมูลชนิด byte ทีสอดคล้อง
กบัเมธอด read() ในคลาส InputStream โดยคลาสนีจะมีเมธอด 
write() ทีเป็นเมธอดแบบ  abstract ในรปูแบบต่างๆดงันี  
• void write(int c) 
• void write(byte []b) 
• void write(byte []b,int offset,int length) 
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คลาส OutputStream 
 

 
 
 

 
เมธอดอืนๆทีสาํคญั 

• void close() 
• void flush() 
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คลาสประเภท Character Stream 
ภาษาจาวากาํหนดคลาสพืนฐานในการจดัการกบัอินพตุและเอาทพ์ตุทีเป็น

ชนิดข้อมูลแบบ char อยู่สองคลาสคือ Reader และ Writer  
คลาสทงัสองเป็นคลาสแบบ abstract โดยมี subclass ทีสืบทอดมาเพอืใช้

ในการสร้างออปเจค็สาํหรบัจดัการกบัโหนดต้นทางและปลายทางในรปูแบบ
ต่างๆเช่น ไฟล ์หน่วยความจาํ และไบท ์เป็นต้น 
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คลาส Reader 
 Reader  เป็นคลาสทใีช้ในการอ่านข้อมูลของ stream ทเีป็นชนิดข้อมูลแบบ char  
 Reader จะมเีมธอดทเีหมือนกบัคลาส InputStream และมหีลกัการทาํงานทีสอดคล้องกนัแต่จะรับข้อมูลหรือ argument ทเีป็นชนิดข้อมูล char โดยมเีมธอดต่างๆดังนี 

• int read() 
• int read(char []c) 
• int read(char []c,int offset,int length) 
• void close() 
• boolean ready() 
• void skip(long n) 
• boolean markSupported() 
• void mark(int readAheadlimit) 
• void reset() 

18 

คลาส Writer 
 Writer  เป็นคลาสทใีช้ในการเขยีนข้อมูลของ stream ทเีป็นชนิดข้อมูลแบบ 
char  

 Writer จะมเีมธอดทเีหมือนกบัคลาส OutputStream และมหีลกัการทีสอดคล้องกนัแต่จะรับข้อมูลหรือ argument ทเีป็นชนิดข้อมูล char โดยมเีมธอดต่างๆดังนี   
• void write(int c) 
• void write(char []c) 
• void write(char []c,int offset,int length) 
• void close() 
• void flush()  

เมธอดเพิมเติมเพือเขียนชนิดข้อมูลทีเป็น String 
• void write(String s) 
• void write(String s,int offset,int length) 
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โหนดสาํหรบั Stream 
ภาษาจาวากาํหนดโหนดทีเป็นต้นทางและปลายทางของ stream ไว้สามแบบ

คือ ไฟล ์หน่วยความจาํ และไปป์ (pipe) 
ไฟลคื์อโหนดสาํหรบั stream ทีเป็นไฟลส์าํหรบัอ่านหรือเขียนข้อมูลชนิด 
byte  

หน่วยความจาํคือโหนดสาํหรบั stream ทีใช้สาํหรบัอ่านหรือเขียนข้อมูลที
เป็นอะเรยห์รือ String  

ไปป์คือโหนดสาํหรบั stream ทีจะส่งหรือรบัข้อมูลระหว่าง process หรือ
โปรแกรมเธรด 
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คลาสทีเป็นโหนดสาํหรบั stream ต่างๆ 
ชนิด Byte Stream Character Stream 
File FileInputStream 

FileOutputStream 
FileReader 
FileWriter 

Memory: Array ByteArrayInputStream 
ByteArrayOutputStream 

CharArrayReader 
CharArrayWriter 

Memory: String - StringReader 
StringWriter 

Pipe PipedInputStream 
PipedOutputStream 

PipedReader 
PipedWriter 
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ตัวอย่างโปรแกรม FileCopy.java 
import java.io.*; 
 
public class FileCopy { 
   public static void main(String args[]) { 
       try { 
  FileInputStream  fin  = new    
      FileInputStream(args[0]); 
  FileOutputStream fout = new    
      FileOutputStream(args[1]); 
  byte b[] = new byte[100]; 
  int i = fin.read(b); 
  while (i != -1) { 
      fout.write(b,0,i); 
      i = fin.read(b); 
  } 
  fin.close(); 
  fout.close(); 
        } catch (IOException e) { } 
   } 
} 22 

ตัวอย่างโปรแกรม FileCopyReader.java 
import java.io.*; 
 
public class FileCopyReader { 
    public static void main(String args[]) { 
 try { 
     FileReader     fr = new FileReader(args[0]); 
     BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
     FileWriter     fw = new FileWriter(args[1]); 
     BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); 
     String line = br.readLine(); 
     while (line != null) { 
  bw.write(line,0,line.length()); 
  bw.newLine(); 
  line = br.readLine(); 
     } 
     br.close(); 
     bw.close(); 
 } catch (IOException e) { } 
    } 
} 
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อธิบายตัวอย่างโปรแกรม 
โปรแกรม FileCopy.java แสดงตวัอย่างของการกอ็บปีข้อมูลของไฟล์

หนึงไฟลไ์ปยงัไฟลอื์น โดยใช้ byte stream  
โปรแกรม FileCopyReader.java แสดงตวัอย่างของกอ็ปปีข้อมูลของ

ไฟลเ์ช่นเดียวกบัโปรแกรม FileCopy.java แต่จะใช้ character stream  
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การเชือมต่อออปเจค็ของคลาส 
โดยทวัไปโปรแกรมภาษาจาวาจะใช้ออปเจค็ประเภท stream มากกว่าหนึง

ออปเจค็โดยจะเชือมออปเจค็ของ stream ต่างๆเข้าด้วยกนัเพือใช้ในการ
แปลงชนิดข้อมูลประเภทต่างๆ  
 

 
ตัวอย่างแสดงการเชือมต่อออปเจค็ของคลาส FileInputStream ทอ่ีานข้อมูล

เข้ามาโดยมีชนิดข้อมูลเป็น byte เข้ากบัออปเจค็ของคลาส 
DataInputStream เพือใช้อ่านข้อมูลชนิดอืนๆได้มากขนึเช่น  
 FileInputStream fin = new FileInputStream(“test.dat”);  DataInputStream din = new DataInputStream(fin); 
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คลาสประเภท stream ระดบัสงู 
ออปเจค็ทีใช้ในการเชือมต่อ stream จะเป็นออปเจค็ของคลาสประเภท 

steam ระดบัสูง (high-level stream) ซึงสามารถทีจะอ่านหรือเขียนข้อมูลที
เป็นชนิดข้อมูลอืนๆแล้วแปลงข้อมูลให้เป็นชนิดข้อมูลแบบ byte หรือมี
บฟัเฟอรใ์นการเพิมประสิทธิภาพในการอ่านหรอืเขียนข้อมลู  

คลาสเหล่านีจะไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมลูไปยงัโหนดต้นทางหรือ
ปลายทางทีเป็นไฟล ์หน่วยความจาํ หรือ Pipe ได้โดยตรง แต่จะรบัข้อมูลมา
จาก stream อืนๆทีเป็นคลาสพืนฐานในการอ่านหรือเขียนข้อมูล 
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คลาสประเภท stream ระดบัสงูทีสาํคญั 
 DataInputStream และ DataOutputStream   

• เป็นคลาสทีใช้ในการแปลงชนิดข้อมูลระหว่างชนิดข้อมูลแบบ byte กบัชนิดข้อมูล
แบบอืนๆ 

 BufferedInputStream  และ  BufferedOutputStream  
• เป็นคลาสทีมีบฟัเฟอรส์าํหรบัชนิดข้อมูล byte อยู่ภายในเพือให้สามารถอ่านหรือ

เขียนข้อมูลขนาดใหญ่ ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการอ่านหรือเขียนข้อมูล  
 PrintStream 

• เป็นคลาสทีใช้ในการเขียนข้อความทีเป็น String ทีแปลงมาจากชนิดข้อมูลแบบ 
byte ออปเจค็ทีชือ out และ err ทีอยู่ในคลาสทีชือ System เป็นตวัอย่างของ
ออปเจค็ทีใช้คลาสนี 

 PushbackInputStream 
• คลาสนีอนุญาตให้ส่งข้อมูลชนิด byte ทเีพงิอ่านมากลับไปยัง stream ได้ 
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คลาสประเภท stream ระดบัสงูทีสาํคญั 
 ButteredReader และ BufferedWriter 

• เป็นคลาสทีมีบฟัเฟอรส์าํหรบัชนิดข้อมูลแบบ char เพือให้สามารถอ่านหรือเขียน
ข้อมูลข้อใหญ่ได้ 

 InputStreamReader และ OutputStreamWriter 
• เป็นคลาสทีใช้ในการแปลงชนิดข้อมูลระหว่างชนิดข้อมูลแบบ char กบัชนิดข้อมูล

แบบอืนๆ 
 PrintWriter 

• เป็นคลาสทีใช้ในการเขียนข้อความทีเป็น String ทีแปลงมาจากชนิดข้อมูลแบบ     
char 

 PushbackReader 
• เป็นคลาสทีอนุญาตให้ส่งข้อมูลชนิด char ทีเพิงอ่านมากลบัไปยงั stream ได้ 
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คลาสประเภท stream ระดบัสงู 
ชนิด Byte Stream Character Stream 

Buffering BufferedInputStream 
BufferedOutputStream 

BufferedReader 
BufferedWriter 

Filtering FilterInputStream 
FilterOutputStream 

FilterReader 
FilterWriter 

Data  
conversion 

DataInputStream 
DataOutputStream - 

Printing PrintStream PrintWriter 
Peeking ahead PushbackInputStream PushbackReader 
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การเชือมต่อ Stream หลายชัน 
เราสามารถเชือมต่อ Stream ได้หลายชัน เช่น 

 FileInputStream f = new FileInputStream(“text.dat”);  BufferedInputStream b = new BufferedInputStream(f);  DataInputStream d = new DataInputStream(b);  

30 

คลาส DataInputStream  
คลาส DataInputStream มเีมธอดในการอ่านข้อมูลชนิดต่างๆดงันี 

• boolean readBoolean() 
• byte readByte() 
• char readChar() 
• double readDouble() 
• float readFloat() 
• int readInt() 
• long readLong() 
• short readShort() 
• String readUTF() 

31 

คลาส DataOutputStream 
 DateOutputStream เป็น high-level FilterStream ซึงมเีมธอดในการเขยีนข้อมูลชนิดต่างๆดังนี 

• void writeBoolean(boolean b) 
• void writeByte(int b) 
• void writeByte(String s) 
• void writeChar(int c) 
• void writeDouble(double d) 
• void writeFloat(float f) 
• void writeInt(int i) 
• void writeLong(long l) 
• void writeShort(int s) 
• void writeUTF(String s) 

32 

ตัวอย่างของการใช้คลาส DataOutputStream 
import java.io.*; 
 
public class DataWriterDemo { 
 public static void main (String args[]) { 
  try {    
   FileOutputStream fout; 
   DataOutputStream dout; 
   fout = new FileOutputStream("data.dat"); 
   dout = new DataOutputStream(fout); 
   dout.writeInt(124); 
   dout.writeDouble(2.45); 
   dout.writeChar('a'); 
   dout.writeUTF("test"); 
   dout.close(); 
   fout.close(); 
  } catch (IOException ex) { 
   System.out.println(ex.toString()); 
  } 
 } 
} 
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ตัวอย่างโปรแกรม DataInputStream 
import java.io.*; 
 
public class DataReaderDemo { 
 public static void main (String args[]) { 
  try {    
   FileInputStream fin; 
   DataInputStream din; 
   fin = new FileInputStream("data.dat"); 
   din = new DataInputStream(fin); 
   int x = din.readInt(); 
   double d = din.readDouble(); 
   char ch = din.readChar(); 
   String line = din.readUTF();    System.out.println("x= " + x + " d= " 
    + d +  " ch= " + ch); 
   System.out.println(line);    

34 

ตัวอย่างโปรแกรม DataInputStream 
   din.close(); 
   fin.close(); 
  } catch (IOException ex) { 
   System.out.println(ex.toString()); 
  } 
 } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม x= 124 d= 2.45 ch= a 
test 

35 

การแปลงข้อมูลระหว่าง byte และ char 
เราสามารถทีจะแปลง stream ระหว่างชนิดข้อมูลแบบ byte และชนิดข้อมูล

แบบ char ได้โดยใช้ 
• คลาส InputStreamReader ซึงจะอ่านชนิดข้อมูลแบบ byte แล้วแปลงเป็น

ชนิดข้อมูลแบบ char  
• คลาส OutputStreamWriter ซึงจะอ่านชนิดข้อมูลแบบ char แล้วแปลงเป็น

ชนิดข้อมูลแบบ byte 

36 

ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.io.*; 
 
public class FileWriter { 
 public static void main(String args[]) { 
  FileOutputStream fout; 
  OutputStreamWriter oout; 
  PrintWriter p; 
  String line1 = "This is a test message"; 
  String line2 = "This is another line"; 
  try { 
   fout = new     
    FileOutputStream("data.dat"); 
   oout = new OutputStreamWriter(fout); 
   p = new PrintWriter(oout); 
   p.println(line1); 
   p.println(line2);    
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37 

ตัวอย่างโปรแกรม 
   p.close();    
   oout.close(); 
   fout.close(); 
  } catch (IOException ex) { 
   System.out.println(ex.toString()); 
  } 
 } 
} 

38 

คลาส File 
คลาสทีชือ File  เป็นคลาสทีอยู่ในแพคเกจ็ java.io เป็นคลาสทีใช้ใน

การสร้างออปเจค็ทีเป็นไฟลห์รือไดเรก็ทอรี  
คลาส File จะมีเมธอดในการจดัการกบัไฟลห์รือไดเรก็ทอรี และเมธอดใน

การสืบค้นข้อมูลต่างๆอยู่หลายเมธอด  
ออปเจค็ของคลาส  File จะสร้างมาจาก constructor ทีมีรปูแบบดงันี 

• public File(String name) 
• public File(String dir, String name) 
• public File(File dir, String name) 

39 

เมธอดของคลาส File 
เมธอดของคลาส File ทีใช้ในการสืบค้นข้อมูลหรือจดัการกบัไฟลที์สาํคญัมี

ดงันี  
• boolean exists() 
• boolean isFile() 
• boolean isDirectory() 
• String getName() 
• String getParent() 
• String []list() 
• boolean canWrite() 
• boolean mkdir() 
• boolean renameTo(File newName) 

40 

การสร้างออปเจค็ของคลาส File 
เราสามารถสร้างออปเจค็ชนิดคลาส File เพือตรวจสอบว่ามไีฟล์ดงักล่าวหรือไม่ 
Constructor ของ FileInputStream/FileOutputStream หรือ 
FileReader/FileWriter  ม ีargument ทเีป็นออปเจ็คชนิดคลาส File 

ตัวอย่าง 
  File f = new File(“test.dat”); 
  if (f.exists()) { 
   FileInputStream fir = new FileInputStream(f); 
  }    
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คลาส RandomAccessFile 
ภาษาจาวามีคลาสทีสนับสนุนการอ่านหรือเขียนไฟลเ์ป็นแบบ random 

access กล่าวคือไม่จาํเป็นจะต้องอ่านหรือเขียนข้อมูลของไฟลเ์รียง
ตามลาํดบัจากตาํแหน่งแรกสุดไปยงัตาํแหน่งสุดท้ายของไฟล ์คลาสประเภท
นีคือคลาส RandomAccessFile ซึงจะใช้เวลาในการอ่านหรือเขียนข้อมูล
ในตาํแหน่งต่างๆเท่ากนั  

คลาส RandomAccessFile จะมี constructor อยู่สองรปูแบบดงันี  
• public RandomAccessFile(String name,String mode) 
• public RandomAccessFile(File file,String mode) 
 mode อาจกําหนดเป็น 

• “r” เป◌็นการเปิดไฟล์เพืออ่านข้อมูล 
• “rw” เป◌็นการเปิดไฟล์เพืออ่านและเขียนข้อมูล 

42 

เมธอดของคลาส RandomAccessFile 
คลาส RandomAccessFile จะมีเมธอดสาํหรบัการอ่านและเขียนข้อมูล 

ทีเป็นชนิดข้อมูลแบบพืนฐานชนิดต่างๆคล้ายกบัคลาส 
DataInputStream  และ DataOutputStream 

คลาส RandomAccessFile มีเมธอดอืนๆทีสาํคญัเพิมเติมมาดงันี 
• long getFilePointer() 
• long length() 
• void seek(long pos) 

43 

ObjectStream 
ภาษาจาวามคีลาสทใีช้ในการรับและส่งข้อมูลของออปเจ็คทชืีอ 

• ObjectInputStream 
• ObjectOutputStream 

ทงันีออปเจค็ทีจะสามารถส่งผา่น stream เหล่านีได้จะต้องเป็นออปเจค็ของ
คลาสที implements อินเตอรเ์ฟส Serializable  ซึงเป็นอินเตอรเ์ฟส
ในแพคเกจ็ java.io  

ออปเจค็บางประเภทจะไม่สามารถทีจะ implements อินเตอรเ์ฟส 
Serializable ได้ เนืองจากข้อมูลของออปเจค็อาจเปลียนแปลงได้
ตลอดเวลา อาทิเช่น ออปเจค็ของคลาส Thread หรือ FileInputStream  

44 

ObjectStream 
เราสามารถจะระบุคณุลกัษณะของออปเจค็หรือคณุลกัษณะของคลาสทีไม่

ต้องการจะเกบ็หรือเรียกดขู้อมูลผา่น stream ได้โดยการระบุให้คณุลกัษณะ
ดงักล่าวมี modifier เป็นคียเ์วิรด์ทีชือ transient ตวัอย่างเช่น 

 public class Student implements Serializable {   private String id,name;    private double gpa;    private transient String parent;    }  
คลาส ObjectOutputStream เป็นคลาสทีใช้ในการเขียนออปเจค็ใดๆลง

ใน stream โดยมีเมธอด writeObject()ทีใช้ในการเขียนข้อมูล  
ส่วนคลาส ObjectInputStream เป็นคลาสทีใช้ในการรบัออปเจค็ใดๆมา

จาก stream โดยมีเมธอด readObject() ทีใช้ในการอ่านข้อมูล 
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ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.io.*; 
 
public class ObjectPersistenceDemo { 
 public static void main(String args[]) { 
  Student s = new Student("Somchai", "4514452-2", 
            3.21); 
  FileOutputStream fout; 
  ObjectOutputStream oout; 
  FileInputStream fin; 
  ObjectInputStream oin;   
  try {    
   fout = new FileOutputStream("data.dat"); 
   oout = new ObjectOutputStream(fout); 
   oout.writeObject(s); 
   System.out.println("Write to file  
         successfully"); 
   oout.close(); 
   fout.close(); 

46 

ตวัอย่างโปรแกรม 
   fin = new FileInputStream("data.dat"); 
   oin = new ObjectInputStream(fin); 
   Student s2 = (Student) oin.readObject(); 
   oin.close(); 
   fin.close(); 
   s2.showAllDetails(); 
  }  catch (ClassNotFoundException ex) { 
   System.out.println(ex.toString()); 
  }  catch (IOException ex) { 
   System.out.println(ex.toString()); 
  } 
 } 
}   

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม Write to file successfully 
ID: 4514452-2 
Name: Somchai 
GPA: 3.21 

47 

สรปุเนือหาของบท 
stream เปรียบเสมือนท่อส่งข้อมลู สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

byte stream และ character stream 
byte stream มีคลาสพืนฐานคือ คลาส InputStream และ 
OutputStream  

character stream มีคลาสพืนฐานคือ คลาส Reader และ Writer 
คลาส InputStream จะใช้ในการอ่านข้อมูลของ stream และ 
OutputStream จะนําข้อมูลจากโหนดต้นทางเข้ามาใน stream สาํหรบั
ข้อมูลทีมีชนิดข้อมลูเป็นแบบ byte 

48 

สรปุเนือหาของบท 
คลาส Reader เป็นคลาสทีใช้ในการอ่านข้อมูลของ stream และคลาส
Writer เป็นคลาสทีใช้ในการเขียนข้อมูลของ stream สาํหรบัข้อมูลทีมีชนิด
ข้อมูลเป็นแบบ char 

คลาสประเภท stream ระดบัสูงทีสาํคญัคือ คลาส  DataInputStream, 
DataOutputStream, BufferedInputStream, BufferedOutputStream, PrintStream, PushbackInputStream, BufferedReader, BufferedWriter, InputStreamReader, OutputStreamWriter, PrintWriter และ PushbackReader 

การเชือมต่อ stream หลายชนั จะทาํให้สามารถเรียกใช้เมธอดได้หลาย
รปูแบบตามความต้องการในการใช้งาน 
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สรปุเนือหาของบท 
คลาส File ใช้ในการสร้างออปเจค็ของไฟลห์รือไดเรก็ทอรี โดยจะมีเมธอด

ทีใช้ในการจดัการกบัไฟล ์
คลาส RandomAccessFile จะมีรปูแบบในการอ่านและเขียนข้อมูลเป็น

แบบ random access  
ออปเจค็ทีจะสามารถรบัหรือส่งผา่น stream ได้จะต้องเป็นออปเจค็ของ

คลาสที implements อินเตอรเ์ฟส Serializable 

50 

แบบฝึกหดั 
ข้อที 1 

• จากโปรแกรมจาํลองระบบธนาคาร ให้ทดลองเขียนโปรแกรมเพือเกบ็ข้อมูลต่างๆลง
ไฟล ์และสามารถเรียกกลบัมาใช้งานได้อย่างถกูต้อง 


