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บทที 8 
การจัดการกบัเหตุการณ์กราฟฟิก 

(GUI Event Handling) 
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วตัถปุระสงค ์
นิยามความหมายของเหตุการณ์ 
แนะนําคลาสประเภท Event ทีเกียวข้องกบัเหตุการณ์กราฟฟิกต่างๆ 
แนะนําอินเตอรเ์ฟสประเภท Listener ทีใช้ในการรบัฟังเหตุการณ์ 
อธิบายวิธีการสร้างออปเจค็ของคลาสประเภท Event Handler  
อธิบายวิธีการจดัการกบัเหตุการณ์กราฟฟิกหลายๆเหตุการณ์ 
แนะนําคลาสประเภท Event Adapter 
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เหตุการณ์ 
เหตุการณ์ (Event) เป็นสถานการณ์ทีเกิดขนึในขณะรนัโปรแกรม อาทิเช่น 

การใช้อินพตุ (เมาสห์รือคียบ์อรด์) ติดต่อกบัโปรแกรม GUI  
การเกิดเหตุการณ์ในโปรแกรมภาษาจาวาจะเป็นการสร้างออปเจค็ของคลาส

ประเภท Event ชนิดต่างๆขึนมาตามประเภทของเหตุการณ์ อาทิเช่น 
• เมือเลือนเมาสใ์นเฟรมจะเกิดออปเจค็ของคลาส  MouseEvent ขึนมา 
• เมือปิดเฟรมจะเกิดออปเจค็ของคลาส  WindowEvent ขึนมา 
• เมือกดปุ่ มทีอยู่ในเฟรมจะเกิดออปเจค็ของคลาส  ActionEvent ขึนมา 
• เมือพิมพข้์อความใน  TextField  จะเกิดออปเจค็ของคลาส  KeyEvent ขึนมา 
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คลาสประเภท Event 
ออปเจ็คของคลาสประเภท Event ทเีกดิขนึจะแตกต่างกนัตามประเภทของเหตุการณ์ 
คลาสประเภท Event ในภาษาจาวาจะสืบทอดจากคลาสทีชือ ObjectEvent 
คลาสประเภท Event สําหรับเหตุการณ์ทางกราฟฟิกจะสืบทอดจากคลาส 
AWTEvent 

คลาสประเภท Event สําหรับเหตุการณ์ทางกราฟฟิกจะอยู่ในแพคเกจ็ 
java.awt.event 
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คลาสประเภท Event สําหรับเหตุการณ์กราฟฟิก 
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องค์ประกอบของ Event 

Event คือออปเจ็คตามประเภทของเหตุการณ์ 
Event Source คือส่วนททีาํให้เกดิเหตุการณ์ 
Event Handler คือออปเจ็คทจีะทาํหน้าทจีัดการกบัเหตุการณ์ทเีกดิขนึโดยมเีมธอดทีจะรับออปเจ็คชนิด Event ดังกล่าวและมคีาํสังในการจัดการกบัเหตุการณ์เพือโต้ตอบกบัผู้ใช้ 
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AWTEvent 
คลาส AWTEvent เป็น superclass ของคลาสประเภท Event สาํหรบั

เหตุการณ์ทางด้านกราฟฟิก ซึงจะมีอยู่ทงัหมด 11 คลาสคือ 
ActionEvent, AdjustmentEvent, ComponentEvent, ItemEvent, TextEvent, FocusEvent, WindowEvent, 
InputEvent, ContainerEvent, KeyEvent และ MouseEvent  

คลาส AWTEvent และคลาส ObjectEvent มีเมธอดทีสาํคญัดงันี 
• Object getSource() เพือเรียกดอูอปเจค็ประเภท Event Source 
• int getID() เพือระบุชนิดของเหตุการณ์ 
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ActionEvent 
จะถกูสร้างขึนในกรณีทีมีเหตุการณ์เกิดขึนในโปรแกรม GUI ดงันี 

• เมือมีการคลิกเมาส์บนปุ่ ม(Button) 
• เมือมีการป้อนคีย์ Enter ใน TextField 
• เมือมีการเลือกเมนูใน MenuItem 
• เมือมีการกด double click ใน List 

เมธอดทสํีาคญัของคลาส ActionEvent มีดงันี 
• String getActionCommand() จะส่งชือคําสังทีเกิดขึนจาก ActionEvent  
• int getModifier() จะส่งสถานะของคีย์ Modifier (คีย์ Alt, Ctrl, Meta และ Shift) ทเีกิดขึนจากออปเจค็ของคลาส ActionEvent 
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WindowEvent  
จะถกูสร้างขึนในกรณีทีมีเหตุการณ์เกิดขึนเป็นออปเจค็ของคลาสประเภท 
Window มรูีปแบบต่างๆดังนี 

• opened   
• closed   
• closing   
• iconified 
• deiconified 
• activated 
• deactivated 

เมธอดทสํีาคญัของคลาส WindowEvent มีดงันี 
• Object getWindow() จะส่งออปเจ็คทเีป็น Event Source ชนิด Window คืนมา 
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MouseEvent 
จะถกูสร้างขึนในกรณีทีมีการใช้งานเมาสเ์พอืติดต่อกบัผูใ้ช้โดยมีเหตุการณ์ที

เกิดขึนได้ดงันี 
• dragged 
• moved 
• clicked 
• entered    
• exited 
• pressed  
• released   
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MouseEvent 
เมธอดทสํีาคญัของคลาส MouseEvent มดีงันี 

• int getX() จะส่งตําแหน่งพกัิดของเมาส์แกน X ทมีีชนิดข้อมูลเป็น int คืนมา 
• int getY() จะส่งตําแหน่งพกัิดของเมาส์แกน Y ทมีีชนิดข้อมูลเป็น int คืนมา 
• Point getPoint() จะส่งตําแหน่งพิกดั (x,y) ของเมาส์คืนมา โดยมีชนิดข้อมูล

              เป็นออปเจค็ของคลาส Point 
• int getClickCount() จะส่งจํานวนครังของการคลิกเมาส์คืนมา 
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ItemEvent 
จะถกูสร้างขึนในกรณีทีมีเหตุการณ์เกิดขึนในโปรแกรม GUI ดงันี 

• เมือมีการเลือกหรือยกเลิกรายการใน List หรือ Checkbox 
• เมือมีการคลิกเมาส์รายการใน Choice 

เมธอดทสํีาคญัของคลาส ItemEvent มีดงันี 
• ItemSelectable getItemSelectable() จะส่งออปเจ็คของคลาสประเภท 

                ItemSelectable ทเีป็น Event Source คืนมา 
• Object getItem() จะส่งออปเจค็ของรายการทีถูกเลือกคืนมา 
• int getStateChange() จะส่งค่าคงทีชนิด int ทีมีค่าเป็น SELECTED หรือ 

          DESELECTED เพือระบุสถานการณ์เลือกของรายการคืนมา 
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Event อืนๆ 
 KeyEvent  เป็นคลาสทมีกีารสร้างออปเจ็คเมือมเีหตุการณ์การกดคย์ีบอร์ด 
 FocusEvent เป็นคลาสทมีกีารสร้างออปเจ็คเมือผู้ใช้เลือนอุปกรณ์อนิพุตมาชียงัออปเจ็คของส่วนประกอบกราฟฟิกใดๆ 
 ComponentEvent เป็นคลาสทมีกีารสร้างออปเจค็เมือมเีหตุการณ์ซึง ออปเจ็คของส่วนประกอบกราฟฟิกมกีารเปลยีนแปลงเช่น เคลือนทหีรือปรับขนาด 
 ContainerEvent  เป็นคลาสทมีกีารสร้างออปเจ็คเมือมเีหตุการณ์ในการใส่หรือยกเลกิออปเจ็คของส่วนประกอบกราฟฟิกลงในออปเจ็คของคลาสประเภท 
Container 
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Event อืนๆ 
 AdjustmentEvent  เป็นคลาสทมีกีารสร้างออปเจค็เมือมเีหตุการณ์ในการปรับตําแหน่งชีของออปเจ็คของคลาส ScrollBar หรือ ScrollPane 
 TextEvent  เป็นคลาสทมีกีารสร้างออปเจค็เมือมเีหตุการณ์ในการเปลยีนแปลงข้อความในออปเจ็คของคลาส TextArea 
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อินเตอรเ์ฟสประเภท Listener 
ภาษาจาวาจะจดัการกบัเหตุการณ์โดยการสร้างออปเจค็ทีสามารถรบัฟัง

เหตุการณ์จากคลาสที implements อินเตอรเ์ฟสประเภท Listener ที
สอดคล้องกนั  

ออปเจค็นีจะทาํหน้าทีเป็น Event Handler  
อาทิเช่น ออปเจค็ทีจะจดัการกบัเหตกุารณ์ประเภท ActionEvent จะต้อง 

implements อินเตอรเ์ฟส ActionListener  
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อินเตอรเ์ฟสประเภท Listener 
 ActionListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
ActionEvent 

 AdjustmentListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
AdjustmentEvent 

 ComponentListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
ComponentEvent 

 ContainerListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
ContainerEvent 

 FocusListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
FocusEvent 
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อินเตอรเ์ฟสประเภท Listener 
 ItemListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส ItemEvent 
 KeyListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส KeyEvent 
 MouseListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
MouseEvent 

 MouseMotionListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
MouseEvent 

 TextListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส TextEvent 
 WindowListener เป็นอินเตอรเ์ฟสสาํหรบัออปเจค็ของคลาส 
WindowEvent 
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เมธอดทีใช้รบัฟังเหตุการณ์ 
            อินเตอรเ์ฟส         เมธอดทีใช้รบัฟังเหตุการณ์ 

ActionListener  addActionListener() 
ItemListener   addItemListener() 
KeyListener   addKeyListener() 
MouseListener  addMouseListener() 
MouseMotionListener  addMouseMotionListener() 
TextListener  addTextListener() 
FocusListener  addFocusListener() 
AdjustmentListener  addAdjustmentListener() 
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เมธอดทีใช้รบัฟังเหตุการณ์ 
            อินเตอรเ์ฟส         เมธอดทีใช้รบัฟังเหตุการณ์ 

ComponentListener  addComponentListener() 
ContainerListener   addContainerListener() 
WindowListener   addWindowListener() 
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เมธอดทีต้องลงทะเบียนเมอืต้องการจดัการกบัเหตุการณ์ 
           อินเตอรเ์ฟส         เมธอดทีต้อง implements 

KeyListener  
  keyPressed(KeyEvent) 
  keyReleased(KeyEvent) 
  keyTyped(KeyEvent) 

FocusListener   focusGained(FocusEvent) 
  focusLost(FocusEvent) 

AdjustmentListener   adjustmentValueChanged    
  (AdjustmentEvent) 

ComponentListener 
  componentMoved(ComponentEvent) 
  componentHidden(ComponentEvent) 
  componentResized(ComponentEvent) 
  componentShown(ComponentEvent) 
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เมธอดทีต้อง implements 
           อินเตอรเ์ฟส         เมธอดทีต้อง implements 

ActionListener    actionPerformed(ActionEvent) 
ItemListener   itemStateChanged(ItemEvent) 

MouseListener 
  mouseClicked(MouseEvent)          
  mouseEntered(MouseEvent) 
  mouseExited(MouseEvent) 
  mousePressed(MouseEvent) 
  mouseReleased(MouseEvent) 

MouseMotionListener   mouseMoved(MouseEvent) 
  mouseDragged(MouseEvent) 
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เมธอดทีต้อง implements 
           อินเตอรเ์ฟส         เมธอดทีต้อง implements 

KeyListener  
  keyPressed(KeyEvent) 
  keyReleased(KeyEvent) 
  keyTyped(KeyEvent) 

FocusListener   focusGained(FocusEvent) 
  focusLost(FocusEvent) 

AdjustmentListener   adjustmentValueChanged    
  (AdjustmentEvent) 

ComponentListener 
  componentMoved(ComponentEvent) 
  componentHidden(ComponentEvent) 
  componentResized(ComponentEvent) 
  componentShown(ComponentEvent) 
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เมธอดทีต้อง implements 
            อินเตอรเ์ฟส         เมธอดทีต้อง implements 

WindowListener 

  windowOpened(WindowEvent) 
  windowClosed(WindowEvent) 
  windowClosing(WindowEvent) 
  windowIconified(WindowEvent) 
  windowDeiconified(WindowEvent) 
  windowActivated(WindowEvent) 
  windowDeactivated(WindowEvent) 

ContainerListener   componentAdded(ContainerEvent) 
  componentRemoved(ContainerEvent) 

TextListener   textValueChanged(TextEvent) 
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การจดัการกบัเหตุการณ์ 
ภาษาจาวาจะมีวิธีการจดัการกบัเหตุการณ์ทีเรียกวา่ Delegation Model โดย

จะมีหลกัการดงันี 
• ออปเจค็ของส่วนประกอบกราฟฟิกใดๆสามารถเป็นออปเจค็ประเภท Event Source 

ได้ อาทิเช่น ออปเจค็ของคลาส Button สามารถเป็น Event Source ของ 
ActionEvent ได้ 

• คลาสใดๆสามารถรบัฟังเหตุการณ์ใดๆกไ็ด้ ถ้าคลาสนัน implements 
อินเตอรเ์ฟสประเภท Listener ทีสอดคล้องกนัอาทิเช่น คลาสทีต้องการรบัฟัง
เหตุการณ์ ActionEvent จะต้อง implements อินเตอรเ์ฟสทีชือ 
ActionListener  

• ออปเจค็ประเภท Event ทีเกิดจาก Event Source จะถกูส่งไปยงัออปเจค็ของคลาสที
สามารถรบัฟังเหตุการณ์ประเภทนัน 
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ออปเจ็คของคลาสประเภท Event Handler 
Event Source ใดต้องการทีจะจดัการกบัเหตุการณ์ใดต้องลงทะเบียนเพอืรบั

ฟังเหตุการณ์โดยมีรปูแบบดงันี 
   eventSource.addXxxListener(listener) 

เราสามารถสร้างออปเจ็คของคลาสประเภท Event Handler  ได้หลายรูปแบบดังนี 
• กาํหนดคลาสภายนอกคลาสทีใช้ในการจดัการเหตุการณ์ 
• กาํหนดคลาสทีเป็นคลาสภายในอยู่ในคลาสทีใช้ในการจดัการเหตุการณ์ 
• กาํหนดให้คลาสทีใช้ในการจดัการเหตุการณ์ implements อินเตอรเ์ฟสประเภท 
Listener ทีสอดคล้องกนั และสร้างออปเจค็ของคลาสดงักล่าวภายในคลาสเอง 

• กาํหนดคลาสภายในเมธอด (คลาสประเภท anonymous) 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*;  
public class EventDemo1 { 
 public static void main(String args[]) { 
  Frame fr = new Frame("Event Demo"); 
  Button bn1 = new Button("Exit"); 
  fr.setLayout(new FlowLayout()); 
  bn1.addActionListener(new ActionHandler()); 
  fr.add(bn1); 
  fr.setSize(200,200); 
  fr.setVisible(true); 
 } 
}  
public class ActionHandler implements ActionListener { 
 public void actionPerformed(ActionEvent ev) { 
  System.exit(0); 
 } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
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คําอธิบายโปรแกรม 
คลาส EventDemo1 มปีุ่ มทชืีอ bn1 ซึงลงทะเบียนรับฟังเหตุการณ์ประเภท 
ActionEvent  จากคาํสัง 
  bn1.addActionListener(new ActionHandler()); 

คาํสัง new ActionHandler()เป็นการสร้างออปเจ็คทใีช้ในการจัดการกบัเหตุการณ์ประเภท  ActionEvent   
คลาส ActionHandler  จะต้อง implements อนิเตอร์เฟสชือ 

ActionListener  
เมธอดทต้ีอง implements ในคลาสคือ  

  public void actionPerformed(ActionEvent ev) 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class EventDemo2 { 
 private Frame fr; 
 private TextField tf; 
 public EventDemo2() { 
  fr = new Frame("Event Demo"); 
  tf = new TextField(15); 
  fr.setLayout(new FlowLayout()); 
  fr.add(tf); 
  fr.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,16)); 
  fr.addMouseMotionListener(new MouseHandler()); 
  fr.setSize(200,200); 
  fr.setVisible(true); 
 } 
 public class MouseHandler implements MouseMotionListener { 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
     public void mouseDragged(MouseEvent ev) { 
      tf.setText("X="+ev.getX()+" Y="+ev.getY()); 
  } 
  public void mouseMoved(MouseEvent ev) { } 
 } 
 public static void main(String args[]) { 
  EventDemo2 obj = new EventDemo2(); 
 } 
} 

ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 
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คาํอธิบายโปรแกรม 
ตัวอย่างโปรแกรม EventDemo2 มกีารขนึทะเบียนออปเจค็ของคลาส Frame เพือ

รบัฟังเหตุการณ์  MouseEvent จากคาํสัง 
 fr.addMouseMotionListener(new MouseHandler()); 

โปรแกรมนีจะแสดงตําแหน่งของเมาส์เมือมกีารเลือนเมาส์ 
คลาส MouseHandler เป็นคลาสภายใน ทาํให้สามารถเรียกใช้คุณลกัษณะของคลาส EventDemo2 ได้ เช่นออปเจ็ค tf ของคลาส TextField 
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ตัวอย่างแสดงการสร้างออปเจค็ภายในคลาสเดียวกนั 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class EventDemo3 implements WindowListener{ 
 public static void main(String args[]) { 
  EventDemo3 obj = new EventDemo3(); 
  obj.init(); 
 } 
 public void init() { 
  Frame fr = new Frame("Event Demo"); 
  fr.addWindowListener(this); 
  fr.add(bn1); 
  fr.setSize(200,200); 
  fr.setVisible(true); 
 }  public void windowClosing(WindowEvent ev) { 
  System.exit(0); 
 } 32 

ตัวอย่างแสดงการสร้างออปเจค็ภายในคลาสเดียวกนั 
 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 
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33 

คาํอธิบายโปรแกรม 
 this หมายถึงออปเจค็ของคลาสเดียวกนั 
ตัวอย่างโปรแกรมใช้ออปเจค็ this ในการจัดการกบั WindowEvent จากคาํสัง  

 fr.addWindowListener(this); 
คลาส EventDemo3  ต้อง implements อินเตอร์เฟส  WindowListener  
คาํสัง System.exit(0); ในเมธอด windowClosing()ทาํให้สามารถออกจากโปรแกรมได้โดยการคลิกเมาสที์เครืองหมายกากบาทตรง Title Bar 

34 

การรับฟังเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ 
Event Source สามารถทจีะขนึทะเบียนรับฟังเหตุการณ์หลายประเภทได้ เช่น 

• fr.addMouseMotionListener(this); 
• fr.addWindowListener(this); 

คลาสใดๆสามารถ implements อนิเตอร์เฟสหลายตัวได้ เช่น 
• public class EventDemo4 implements MouseMotionListener, 

         WindowListener  
Event Handler สามารถทจีะจัดการกบั Event Source ได้หลายตัวและ    ออปเจ็ค

ของคลาสประเภท Event จะมเีมธอดในการทจีะแยก Event Source ได้ 

35 

ตัวอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class EventDemo4 implements MouseMotionListener,             WindowListener { 
 private Frame fr; 
 private TextField tf;  public EventDemo4() { 
  fr = new Frame("Event Demo");   tf = new TextField(15); 
  fr.setLayout(new FlowLayout());   
  fr.add(tf); 
  fr.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,16)); 
  fr.addMouseMotionListener(this); 
  fr.addWindowListener(this); 
  fr.setSize(200,200); 
  fr.setVisible(true); 
 } 36 

ตัวอย่างโปรแกรม 
 public static void main(String args[]) { 
  EventDemo4 obj = new EventDemo4(); 
 } 
 public void mouseDragged(MouseEvent ev) { 
  tf.setText("X="+ev.getX()+" Y="+ev.getY()); 
 } 
 public void mouseMoved(MouseEvent ev) { }  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 
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37 

คลาสประเภท Event Adapter  
คลาสประเภท Event Adapter คือคลาสทไีด้ implements อนิเตอร์เฟสประเภท 
Listener ไว้แล้ว 

คลาสประเภท Event Adapter นัน ได้กาํหนดเมธอดต่างๆของอนิเตอร์เฟสทต้ีองเขยีนไว้แล้ว แต่จะเป็นบลอ็กคาํสงัทีไม่มีคาํสงัใดๆอยู่ภายในบลอ็ก  
คลาสประเภท Event Adapter จะช่วยทาํให้เขยีนโปรแกรมทีเป็นคลาสประเภท 

Event Handler ได้ง่ายขึนโดยลดจาํนวนเมธอดทีจะต้องเขียนบลอ็กคาํสงั  

38 

คลาสประเภท Event Adapter 
คลาสประเภท Event Adapter มดีังนี 

• MouseAdapter คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ MouseListener  
• MouseMotionAdapter  คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ 
MouseMotionListener  

• ComponentAdapter  คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ 
ComponentListener  

• ContainerAdapter  คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ 
ContainerListener  

• KeyAdapter  คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ KeyListener  
• WindowAdapter  คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ WindowListener  
• FocusAdapter  คือคลาสท ีimplements อินเตอร์เฟสทชืีอ FocusListener  

39 

ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class EventDemo5 { 
 public static void main(String args[]) { 
  Frame fr = new Frame("Event Demo"); 
  fr.addWindowListener(new WindowHandler());  
  fr.setSize(200,200); 
  fr.setVisible(true); 
 } 
} 
public class WindowHandler extends WindowAdapter { 
 public void windowClosing(WindowEvent ev) {   
  System.exit(0); 
  } 
} 

40 

การสร้างคลาสแบบ anonymous 
เราสามารถกาํหนดคลาสทงัหมดให้อยู่ภายในเมธอดทเีรียกใช้งาน  
คลาสประเภทนีเรียกว่าคลาสประเภท anonymous 
คลาสประเภท anonymous นิยมใช้ในการจัดการกบั Event เช่น การปิด Frame 
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41 

ตวัอย่างโปรแกรม 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class EventDemo6 { 
 public static void main(String args[]) { 
  Frame fr = new Frame("Event Demo"); 
  fr.addWindowListener(new WindowAdapter() { 
      public void windowClosing(WindowEvent ev) { 
   System.exit(0); 
      } 
  }); 
  fr.setSize(200,200); 
  fr.setVisible(true); 
 } 
} 

42 

สรปุเนือหาของบท 
ออปเจค็ของคลาสประเภท Event ในแพจเกจ็ java.awt.event จะถกู

สร้างขึนเมอืมีการกระทาํบางอย่างเกิดขนึกบัตวัใส่ส่วนประกอบหรือ
ส่วนประกอบกราฟฟิก เช่น ActionEvent เกิดขึนเมอืมีการกด Button 
หรือ WindowEvent เกิดขึนเมอืมีการปิด Frame 

การจะจดัการกบั Event ประเภทใดนัน โดยทวัไปจะต้องสร้างออปเจค็ของ
คลาสที implements อินเตอรเ์ฟสทีสอดคล้องกนักบั Event นันด้วย เช่น
ถ้าต้องการจดัการกบั WindowEvent จะต้องสร้างออปเจค็ของคลาสที 
implements อินเตอรเ์ฟส WindowListener โดยการสร้างออปเจค็อาจ
สร้างจากคลาสภายนอก คลาสภายใน คลาสเดียวกนั หรือคลาสประเภท 
anonymous ซึงคลาสประเภทนีจะถกูเรียกว่าคลาสประเภท Event Handler 

43 

สรปุเนือหาของบท 
คลาสใดๆสามารถ implements อินเตอรเ์ฟสได้หลายตวั ทาํให้สามารถที

จะขนึทะเบียนรบัฟังเหตุการณ์ได้หลายเหตุการณ์ 
คลาสประเภท Event Adapter คือคลาสทไีด้ implements อนิเตอร์เฟสประเภท 
Listener ไว้แล้ว โดยได้กาํหนดเมธอดต่างๆของอนิเตอร์เฟสทต้ีองเขยีนไวแ้ล้ว 
แต่จะเป็นบลอ็กคาํสงัทีไม่มีคาํสงัใดๆอยูภ่ายในบลอ็ก 

44 

แบบฝึกหดั 
ข้อที 1 

• ทดลองเขียนโปรแกรมจดัการเหตุการณ์เพือทาํให้โปรแกรม GUI ในแบบฝึกหดับทที 
6 ให้สามารถทาํงานได้อย่างถกูต้อง 


