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บทที 7 
โปรแกรมจาวาแบบกราฟฟิกเบอืงต้น 
(Introduction to Java Graphics) 
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วัตถุประสงค์ 
แนะนําคลาสและอินเตอรเ์ฟสต่างๆในแพคเกจ็ AWT 
แนะนําคลาส Frame และ Button 
อธิบายการจดัวางผงัของส่วนประกอบกราฟฟิก 
แนะนําคลาส Panel และการสร้างโปรแกรม GUI ทีซบัซ้อน 
แนะนําคลาส Graphics และการสร้างภาพกราฟฟิก 
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แพคเกจ็ JFC 
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แพคเกจ็ AWT 
ภาษาจาวามแีพคเกจ็ทเีกยีวข้องกบัการพฒันาโปรแกรม GUI ดงันี 

• Abstract Window Toolkit (AWT) 
• Swing 

AWT จะช่วยในการสร้างโปรแกรม GUI ประเภท look and feel ทีขึนอยู่กบัแพลตฟอร์มทใีช้งาน 
AWT เป็นแพคเกจ็สําหรับการเขยีนกราฟฟิกใน JDK เวอร์ชันแรก (JDK 1.0) 
AWT อยู่ในแพคเกจ็ java.awt 
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คลาสและอินเตอรเ์ฟสต่างๆในแพคเกจ็ AWT 
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คลาสและอินเตอรเ์ฟสต่างๆในแพคเกจ็ AWT 
คลาสและอินเตอรเ์ฟสต่างๆทีสาํคญัในแพคเกจ็ AWT มีดงันี 

• Component 
• Container 
• LayoutManager 
• Graphics 
• Color 
• Font 
• AWTEvent  

คลาสทีเป็น subclass ของคลาส Component จะแบง่เป็นสองกลุ่มคือ 
• คลาสทีเป็นคลาสประเภท Container เป็นคลาสทีใช้ในการใส่ส่วนประกอบกราฟฟิก

ต่างๆ 
• คลาสทีเป็นส่วนประกอบกราฟฟิกอืนๆ อาทิเช่น Button, Choice และ List เป็น

ต้น  
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คลาสทีสืบทอดมาจากคลาส Component 
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Container  
โปรแกรม GUI จะต้องมีการสร้างออปเจค็ของคลาสประเภท Container 

ขึนมาก่อนเพือใช้ในการใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกอืนๆ  
คลาสประเภท Container ทีอยู่ในแพคเกจ็ AWT มีดงันี 

• Frame 
• Panel 
• Dialog 
• Applet 
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คลาส Frame 
เป็นคลาสทสืีบทอดมาจากคลาสทีชือ Window 
ออปเจค็ของคลาส  Frame  จะประกอบด้วย title bar, resizable corner, 

icon และ menu bar  
คลาส Frame จะมีรปูแบบของ constructor ทีสาํคญัดงันี 

• public Frame() 
• public Frame(String title) 

10 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดง Frame  
import java.awt.*; 
 
public class SampleFrame { 
  public static void main(String args[]) { 
   Frame fr = new Frame("Frame Demo"); 
   fr.setSize(200,150); 
   fr.show();      
  } 
}  

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 

11 

คลาส Button 
 Button เป็นคลาสทีใช้ในการสร้างออปเจค็ทีแสดงเป็นปุ่ม โดยจะมี

ข้อความ (label) ปรากฎอยู่บนปุ่ม  
 Button เป็นคลาสทีสืบทอดมาจากคลาสทีชือ Component  
Constructor ของคลาส Button มีรปูแบบดงันี 

• public Button() 
• public Button(String label) 

เมธอดทีสาํคญัในการจดัการกบัข้อความมีดงันี  
• public void setLabel(String label) 
• public String getLabel()  

12 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดง Frame ทีมี Button 
import java.awt.*; 
 
public class ButtonSample { 
   private Frame fr; 
   public void init() { 
     fr = new Frame("Button Sample");  
         Button bn1 = new Button("Submit"); 
     fr.add(bn1); 
     fr.setSize(200,150); 
     fr.show(); 
   } 
     public static void main(String args[]) { 
     ButtonSample bs = new ButtonSample(); 
     bs.init();    
   } 
}  

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
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การจดัวางผงัของส่วนประกอบกราฟฟิก 
โปรแกรม GUI ของภาษาจาวาจะจดัวางส่วนประกอบกราฟฟิกต่างๆลงใน 

ออปเจค็ของคลาสประเภท Container โดยอตัโนมติั  
 LayoutManager เป็นอินเตอรเ์ฟสทีใชใันการกาํหนดวิธีการจดัวางผงั

ส่วนประกอบกราฟฟิก  
คลาสที implements อินเตอรเ์ฟสทีชือ LayoutManager เพือใช้เป็นตวั

จดัวางผงัของส่วนประกอบกราฟฟิกมีทงัหมด 5 คลาสคือ 
• BorderLayout 
• FlowLayout 
• GridLayout 
• CardLayout 
• GridBagLayout  

เมธอดทีชือ setLayout() ใช้ในการกาํหนดการวางผงั  
14 

BorderLayout 
Frame โดยทวัไปจะถกูกาํหนดให้มีตัวจดัวางผงัเป็นแบบ BorderLayout 
Frame ทีมีตวัจดัวางผงัเป็นแบบ BorderLayout จะทาํให้สามารถวางส่วนประกอบกราฟฟิกได้มากทสุีด 5 ออปเจค็ตามตาํแหน่งทศิต่างๆของ Frame คือ ทศิเหนือ (NORTH)  ทศิใต้ (SOUTH)  ทศิตะวนัออก (EAST)     ทศิตะวนัตก 

(WEST)  และตรงกลาง (CENTER) 
ใช้คาํสัง new BorderLayout() ในการสร้างตัวจัดวางผงัแบบนี 
 

15 

BorderLayout  
คาํสังในการใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกคือเมธอด add() แต่จะต้องมกีารระบุตาํแหน่งทศิทต้ีองการวางส่วนประกอบ 
ตวัอย่างเช่น 

  fr.add(bn1,BorderLayout.NORTH) 
หากไม่ระบุตําแหน่งทศิ ส่วนประกอบจะถกูใส่ไว้ตรงกลาง 

16 

ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
 
public class BorderLayoutSample { 
 private Frame fr; 
 public static void main(String args[]) { 
     BorderLayoutSample sf = new BorderLayoutSample(); 
     sf.init(); 
 } 
 public void init() { 
     fr = new Frame("Button Sample"); 
     Button bn1 = new Button("B1"); 
     Button bn2 = new Button("B2"); 
     Button bn3 = new Button("B3"); 
     Button bn4 = new Button("B4"); 
     Button bn5 = new Button("B5"); 
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ตัวอย่างโปรแกรมแสดง BorderLayout 
     fr.add(bn1,BorderLayout.NORTH); 
     fr.add(bn2,BorderLayout.SOUTH); 
     fr.add(bn3,BorderLayout.EAST); 
     fr.add(bn4,BorderLayout.WEST); 
     fr.add(bn5,BorderLayout.CENTER); 
     fr.setSize(200,150); 
     fr.show(); 
   } 
} 
 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
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FlowLayout 
ตวัจดัวางผงัแบบ FlowLayout จะจัดวางผงัส่วนประกอบกราฟฟิกจากซ้ายไปขวา 
ถ้าความกว้างของ Contanier ไม่พอ ตวัจดัวางผงัจะนําส่วนประกอบกราฟฟิกทีเหลือลงไปในตําแหน่งถัดไปด้านล่าง 
Frame สามารถใช้ตัวจัดวางผงัแบบนีได้ โดยเรียกใช้เมธอด setLayout() แล้วสร้างตัวจัดวางผงัโดยใช้คาํสัง new FlowLayout() ดงันี 
   fr.setLayout(new FlowLayout()); 

19 

ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
 
public class FlowLayoutSample { 
     private Frame fr; 
     public static void main(String args[]) { 
   FlowLayoutSample sf = new FlowLayoutSample(); 
   sf.init(); 
  } 
     public void init() { 
   fr = new Frame("Button Sample"); 
   fr.setLayout(new FlowLayout()); 
 

20 

ตัวอย่างโปรแกรม 
      Button bn1 = new Button("Submit"); 
   Button bn2 = new Button("Cancel"); 
   Button bn3 = new Button("Exit"); 
   fr.add(bn1); 
   fr.add(bn2); 
   fr.add(bn3); 
   fr.setSize(400,240); 
   fr.show(); 
   } 
   } 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
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GridLayout 
จะแบ่ง Container เป็นช่องย่อยๆขนาดเท่ากนั 
Frame สามารถใช้ตัวจดัวางผงัแบบนีได้ โดยเรียกใช้เมธอด setLayoutแล้วสร้างตัวจัดวางผงัโดยใช้คาํสัง new GridLayout(row,col) ซึงจะต้องระบุจํานวนแถวและคอลมัน์ทต้ีองการแบ่งช่องย่อยด้วย ดงันี 

 fr.setLayout(new GridLayout(3,2)); 
• จะแบ่ง Container เป็น 6 ช่องย่อย ทมีี 3 แถวๆละ 2 คอลัมน์ 

ใช้เมธอด add() ในการใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกลงในแต่ละช่องย่อย โดยจะใส่เรียงจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
public class GridLayoutSample { 
     private Frame fr; 
     public static void main(String args[]) { 
   GridLayoutSample sf = new GridLayoutSample(); 
   sf.init(); 
     } 
     public void init() { 
   fr = new Frame("Button Sample"); 
   fr.setLayout(new GridLayout(3,2)); 
   Font fn1 = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 16); 
   fr.setFont(fn1); 
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ตัวอย่างโปรแกรมแสดง GridLayout 
      fr.setBackground(Color.blue); 
   Button []bn = new Button[5]; 
   for (int i = 0; i < bn.length; i++) { 
      bn[i] = new Button("    B" + (i+1)); 
   } 
   for (int i = 0; i < bn.length; i++) { 
      fr.add(bn[i]); 
   } 
   fr.pack(); 
   fr.setVisible(true); 
       } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
24 

คําอธิบายโปรแกรม 
คาํสัง 

Font fn1 = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 16); fr.setFont(fn1); 
• เป็นการเลือกฟอนต์ของ Frame 
 
fr.setBackground(Color.blue); 
• เป็นการกําหนดสีของพืนภาพของ Frame 
 
fr.pack(); 
• จะปรับขนาดทเีหมาะสมให้กับ Frame 

 
fr.setVisible(true); 
• เป็นการแสดง Frame เช่นเดียวกับเมธอด show() 
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คลาสส่วนประกอบกราฟฟิกอืนๆ 
 TextField 

• ใช้ในการสร้างออปเจ็คเพอืป้อนข้อมูลบรรทัดเดียว 
 TextArea 

• ใช้ในการสร้างออปเจ็คเพอืป้อนข้อมูลหลายบรรทัด 
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คลาส Panel 
เป็นคลาสประเภท Container ทาํให้สามารถใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกต่างๆได้ 
แตกต่างจาก Frame ตรงทไีม่ม ีtitle bar และไม่มี resizable corner  
 Applet เป็นคลาสทสืีบทอดมาจากคลาส Panel 
โดยทวัไปจะมตีัวจัดการวางผงัแบบ FlowLayout 
สามารถทจีะบรรจุ Panel ลงใน Frame ได้ 
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การสร้างโปรแกรม GUI ทซัีบซ้อน 
โดยส่วนใหญ่ GUI จะมส่ีวนประกอบกราฟฟิกต่างๆมากมาย และการวางผงัอาจจะต้องมผีงัหลายชันทซ้ีอนกนั 
เราสามารถทจีะบรรจุ Panel ลงไปใน Frame หรือ Panel ตัวอืน แล้วใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกลงใน Panel อกีทหีนึง เพือสร้าง GUI ทซัีบซ้อนขนึ 
เราสามารถทจีะกาํหนดให้ Panel แต่ละตัวมตีัววางผงัต่างชนิดกนัได้ 

28 

ตัวอย่าง GUI ทีซบัซ้อน 
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ตัวอย่างโปรแกรมแสดง GUI ทีซบัซ้อน 
import java.awt.*; 
 
public class StickyPad { 
    private Frame frm; 
    private Panel centerPnl,southernPnl; 
 private TextArea noteTA,responseTA; 
 private ButtonleaveBtn,returnBtn,submitBtn; 
  
 public StickyPad() { 
   frm = new Frame("Sticky Pad"); 
     centerPnl = new Panel(); 
   centerPnl.setLayout(new FlowLayout()); 
   noteTA = new TextArea(4,40); 
   noteTA.setBackground(Color.pink); 
   noteTA.setFont(new Font("Dialog",Font.PLAIN,20)); 
   centerPnl.add(noteTA); 30 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดง GUI ทีซบัซ้อน 
     responseTA = new TextArea(4,40); 
  responseTA.setBackground(Color.lightGray); 
  responseTA.setFont(new Font("Dialog",Font.PLAIN,20)); 
  centerPnl.add(responseTA); 
 
   southernPnl = new Panel(); 
   southernPnl.setLayout(new FlowLayout()); 
   submitBtn = new Button("Submit"); 
   southernPnl.add(submitBtn); 
   leaveBtn = new Button("Leave"); 
   southernPnl.add(leaveBtn); 
   returnBtn = new Button("Return"); 
   southernPnl.add(returnBtn); 

31 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดง GUI ทีซบัซ้อน 
   frm.add(centerPnl,BorderLayout.CENTER); 
   frm.add(southernPnl,BorderLayout.SOUTH); 
   frm.setSize(400,300); 
   frm.show(); 
  } 
  public static void main(String args[]) { 
   StickyPad sp = new StickyPad(); 
  } 
} 
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คลาส Canvas 
แพค็เกจ AWT มีคลาสทีเป็นส่วนประกอบกราฟฟิกทีชือ  Canvas ซึงเป็น

เนือทีว่างเปล่าทีสามารถใช้ในการวาดรปูกราฟฟิกหรือเขียนข้อความใดๆได้  
คลาสนีจะมีเมธอดทีชือ  paint()  ซึงมีรปูแบบดงันี 

  public void paint(Graphics g) { 
        [statements]   }  

การสร้างภาพกราฟฟิกในภาษาจาวาจะทาํได้โดยการสร้างคลาสทีเป็นส่วน
กราฟฟิก ซึงสืบทอดมาจากคลาสทีชือ Canvas แล้ว override เมธอดทีชือ 
paint()  
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ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
 
public class MyCanvas extends Canvas { 
   public void paint(Graphics g) { 
     g.drawLine(10,10,100,100); 
   } 
} 

34 

ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
public class GUIDemo { 
   public static void main(String args[]) { 
    Frame fr = new Frame("Draw line"); 
    MyCanvas mc = new MyCanvas(); 
    fr.add(mc); 
    fr.setSize(150,150); 
    fr.setVisible(true); 
   } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
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เมธอดในการวาดรปูทรงต่างๆ 
 drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) 
 drawRect(int x, int y, int width, int height) 
 fillRect(int x, int y, int width, int height) 
 drawRoundRect(int x, int y, int width, int height,        int arcWidth, int arcHieght) 
 fillRoundRect(int x, int y, int width, int height,        int arcWidth, int arcHieght) 
 drawOval(int x, int y, int width, int height) 
 fillOval(int x, int y, int width, int height) 

36 

เมธอดในการวาดรปูทรงต่างๆ 
 drawArc(int x, int y, int width, int height, int      startAngle, int arcAngle) 
 fillArc(int x, int y, int width, int height, int      startAngle, int arcAngle) 
 drawPolygon(int []x, int []y, int numPoints) 
 fillPolygon(int []x, int []y, int numPoints) 
 drawPolyline(int []x, int []y, int numPoints) 
 drawString (String s, int x, int y)  
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ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
 
public class GUICanvas extends Canvas { 
  public void paint(Graphics g) { 
   g.drawRect(5,5,15,15); 
   g.fillOval(50,50,20,20); 
   g.drawArc(75,25,40,40,0,135); 
   g.fillArc(80,80,30,30,90,270); 
   g.drawString("Hello",5,90); 
  }  

38 

ตวัอย่างโปรแกรม 
  public static void main(String args[]) { 
   GUICanvas gc = new GUICanvas(); 
   Frame fr = new Frame("Graphics"); 
   fr.add(gc); 
   fr.setSize(150,150); 
   fr.setVisible(true); 
  } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 

39 

เมธอดทีใช้ในการกาํหนดสี 
เมธอดทีชือ  setColor() เป็นเมธอดทีใช้ในการกาํหนดสี โดยมีรปูแบบ

ดงันี 
   setColor(Color c) 
 

ตวัอย่างเช่น 
   g.setColor(Color.red); 

40 

เมธอดทีใช้ในการกาํหนดฟอนต ์
เมธอดทีชือ setFont() เป็นเมธอดทีใช้ในการกาํหนดฟอนต ์โดยมี

รปูแบบดงันี 
   setFont(Font f) 

โดยทีคลาสทีชือ Font จะมี constructor  ในการสร้างออปเจค็ดงันี 
   Font(String s, int style, int size) 

ตวัอย่างเช่น 
   Font fn1 = new Font(“Courier New”,Font.BOLD,24); 
   g.setFont(fn1); 
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ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
 
public class ColFontCanvas extends Canvas { 
  public void paint(Graphics g) {    
  g.setColor(Color.red); 
  g.fillOval(10,10,40,10); 
  g.setColor(Color.pink); 
  g.fillArc(95,50,30,30,0,210); 
   
  g.setColor(Color.black); 
  Font fn1 = new Font("Courier New",Font.BOLD,24); 
  g.setFont(fn1); 
  g.drawString("Font",5,95); 
  } 

42 

ตวัอย่างโปรแกรม 
  public static void main(String args[]) { 
  ColFontCanvas cf = new ColFontCanvas(); 
  Frame fr = new Frame("Graphics"); 
  fr.add(cf); 
  fr.setSize(150,150); 
  fr.setVisible(true); 
  } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 

43 

การปิดเฟรม 
โปรแกรม GUI ในตวัอย่างทีผา่นมาจะไม่สามารถปิดเฟรมทีสร้างขึนได้  
ออปเจค็ของคลาสทีเป็นส่วนประกอบกราฟฟิกจะติดต่อกบัอปุกรณ์อินพตุที

สงังานโดยผูใ้ช้ได้นัน จะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพอืจดัการเหตุการณ์ทาง
กราฟฟิก  

ออปเจค็ของคลาส Frame ใดๆสามารถจะถกูปิดได้ถ้ามีการลงทะเบียน
รบัทราบเหตุการณ์ดงัคาํสงั 

  fr.addWindowListener(this); 

44 

ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class WindowClosing implements WindowListener { 
  public static void main(String args[]) { 
  WindowClosing wc = new WindowClosing(); 
  wc.init(); 
  } 
  public void init() { 
  Frame fr = new Frame("Closing"); 
  fr.addWindowListener(this); 
  fr.setSize(150,150); 
  fr.setVisible(true); 
  } 
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45 

ตวัอย่างโปรแกรม 
  public void windowClosing(WindowEvent ev) { 
  System.exit(0); 
  } 
  public void windowOpened(WindowEvent ev) {} 
  public void windowClosed(WindowEvent ev) {} 
  public void windowIconified(WindowEvent ev) {} 
  public void windowDeiconified(WindowEvent ev) {} 
  public void windowActivated(WindowEvent ev) {} 
  public void windowDeactivated(WindowEvent ev) {} 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 

46 

สรปุเนือหาของบท 
เราสามารถนําคลาสทีมีอยู่ในแพคเกจ็ java.awt มาใช้ในการออกแบบ

โปรแกรม GUI ได้ โดยจะต้องมีคาํสงั  import java.awt.*; ไว้ทีส่วน
หวัของโปรแกรม 

ในการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้โดยทวัไปจะสร้างออปเจค็จากคลาส
ประเภท container เช่น  Frame หรือ Panel และสร้างออปเจค็ของ
ส่วนประกอบทางกราฟฟิกเช่น  Button,TextField  หรือ  TextArea 
แล้วจึงนําส่วนประกอบเหล่านันใส่ลงไปใน container ทีสร้างไว ้ 

ในบทนีได้อธิบายตวัจดัวางผงัรปูแบบของส่วนประกอบกราฟฟิกใน 
container ไว้ 3 แบบคือ  BorderLayout, FlowLayout  และ 
GridLayout  

ถ้าไม่ระบุตวัจดัวางผงั Frame จะมีตวัจดัวางผงัทีถกูกาํหนดมาให้อยู่แล้ว 
เป็นแบบ BorderLayout 

47 

สรปุเนือหาของบท 
ถ้าไม่ระบุตวัจดัวางผงั Panel จะมีตวัจดัวางผงัทีถกูกาํหนดมาให้อยู่แล้วเป็น

แบบ FlowLayout 
การสร้าง GUI ทีซบัซ้อน เรานิยมใส่ Panel ลงไปใน Frame หรือ Panel ก่อน

แล้วจึงใส่ส่วนประกอบกราฟฟิกลงไปใน Panel อีกที 
แพค็เกจ AWT มีคลาสทีเป็นส่วนประกอบกราฟฟิกทีชือ Canvas ซึงเป็นเนือ

ทีว่างเปล่าทีสามารถใช้ในการวาดรปูกราฟฟิกหรือเขียนข้อความใดๆได้ 
การสร้างภาพกราฟฟิกในภาษาจาวาจะทาํได้โดยการสร้างคลาส ทีเป็นส่วน

กราฟฟิก ซึงสืบทอดมาจากคลาสทีชือ Canvas แล้ว override เมธอดทีชือ 
paint() 

คลาสทีชือ Graphics จะมีเมธอดในการวาดรปูทรงกราฟฟิกต่างๆหลาย
เมธอด 48 

แบบฝึกหัด 
แบบฝึกหดัที 1 การเขียนโปรแกรม GUI สาํหรบัโปรแกรมสนทนากลุ่ม 

• จงเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสาํหรบัการสนทนาทีมี GUI ดงัแสดงในรปู 
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49 

แบบฝึกหัด 
• จงเขียนคลาสทีชือ Chat  
• จงเขียนเมธอดทีชือ init() โดยมีคาํสงัในการสร้างโปรแกรม GUI อยู่ในเมธอด  
• จงเขียนคลาสทีชือ  ChatDemo  แล้วกาํหนดเมธอดทีชือ main() ภายในคลาสซึง

จะมีเมธอดทีสร้างออปเจค็ของคลาส Chat และเรียกใช้เมธอด 
• เขียนโปรแกรมเพือติดต่อกบัผู้ใช้ในโปรแกรม GUI ของคลาส Chat โดยเรียกใช้

คลาส ButtonHandler.java  
• เพิมคาํสงัต่อไปนีในเมธอด init()  

• bn1.addActionListener(new ButtonHandler(this)); 
• bn2.addActionListener(new ButtonHandler(this)); 
• bn3.addActionListener(new ButtonHandler(this)); 

50 

โปรแกรม ButtonHandler.java  
public class ButtonHandler implements ActionListener { 
 ChatProgram prog; 
 public ButtonHandler(ChatProgram obj) { 
      prog = obj; 
 } 
     public void actionPerformed(ActionEvent ev) { 
      String cmd = ev.getActionCommand(); 
      if (cmd.equals("Submit")) { 
    prog.ta.append(prog.tf.getText()+"\n"); 
    prog.tf.setText(""); 
      } else if(cmd.equals("Cancel")) { 
    prog.tf.setText(""); 
      } else if(cmd.equals("Exit")) { 
    System.exit(0); 
      } 
 } 
} 

51 

แบบฝึกหัด  
แบบฝึกหดัที 2 การเขียนโปรแกรมกราฟฟิก  

• เขียนคลาสทีชือ MyGraphic  ทีสืบทอดมาจากคลาสทีชือ Canvas 
• เขียนเมธอดแบบ overriden ทีชือ paint()  


