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Primitive data types and 
operations 



เราจะมาเรียนรู้เก่ียวกบั Java primitive data types และเร่ืองท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ตวัแปร, ชนิดของตวัแปร (ชนิดของข้อมลู), operators, 
expressions (นิพจน์), และ input and output. 
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วตัถุประสงค ์
• ให้รู้จกัการใช้ตวัแปรเก็บข้อมลู 
• ให้รู้จกัค าสัง่ก าหนดค่าตวัแปร (assignment statements) และ นิพจน์ท่ี

เก่ียวข้อง 
• ให้รู้จกัการใช้คา่คงท่ี (constants) เก็บข้อมลูท่ีมีคา่ถาวร 
• ให้รู้จกัการประกาศ Java primitive data types: byte, short, int, 

long, float, double, and char 
• ให้รู้จกัการใช้ operators ในการเขียนนิพนจ์ท่ีเก่ียวกบัตวัเลข (numeric 

expressions) 
• ให้รู้จกัการใช้ตวัอกัขระ (char) โดยใช้ชนิด char 
• ให้รู้จกัารใช้สายอกัขระ  (string) โดยใช้ชนิด String 
• ให้รู้จกัการรับข้อมลูเข้าจาก console โดยใช้ class Scanner 
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Identifiers 

• identifier เป็นค าท่ีประกอบที่ประกอบไปด้วย ตวัอกัษร, ตวัเลข, ขีดเส้นใต้ (_), 
และ dollar signs ($).  

• identifier ต้องเร่ิมต้นด้วยตวัอกัษร, ขีดเส้นใต้ (_), หรือ dollar sign ($) 
เร่ิมด้วยตวัเลขไมไ่ด้  

– identifier เป็นค าท่ี Javฤ จองไว้ (reserved word) ไม่ได้ 

• identifier ไมส่ามารถเป็น true, false, หรือ null. 

• identifier จะมีความยาวเท่าไหร่ก็ได้ 
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Variables 

// Compute the first area 

radius = 1.0; 

area = radius * radius * 3.14159; 

System.out.println("The area is “ + 

area + " for radius "+radius); 

 

// Compute the second area 

radius = 2.0; 

area = radius * radius * 3.14159; 

System.out.println("The area is “ + 

area + " for radius "+radius); 
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การประกาศตวัแปร (Declaring Variables) 

int x;         // ประกาศตวัแปร x ชนิด int (integer) 
               // (เก็บค่าจ านวนเตม็) 

double radius; // ประกาศตวัแปร radius ชนิด double 
               // (เก็บคา่ทศนิยม) 

char a;       // ประกาศตวัแปร a ชนิด char (character) 
              // (เก็บคา่อกัขระ) 
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Assignment Statements (ค าสัง่การ
ก าหนดค่า) 

x = 1;          // Assign 1 to x; 

radius = 1.0;   // Assign 1.0 to radius; 

a = 'A';        // Assign 'A' to a; 

 

 = แปลว่า น าค่าทางด้านขวามือไปใส่ไว้ในตัวแปร (หน่วยความจ า) ด้าน 
    ซ้ายมือ 
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ประกาศ (Declaring) และ ก าหนดค่าเร่ิมตน้ 
(Initializing) ใน step เดียว 

• int x = 1; 

• double d = 1.4; 
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ค่าคงท่ี (Constants) 

final datatype CONSTANTNAME = VALUE;    

 

final double PI = 3.14159;  

final int SIZE = 3; 



10 

ชนิดของขอ้มูลชนิดตวัเลข (Numerical Data Types) 

 
Name     Range  Storage Size 

 
byte –2

7
 (-128) to 2

7
–1 (127) 8-bit signed 

 
short –2

15
 (-32768) to 2

15
–1 (32767) 16-bit signed 

 
int –2

31
 (-2147483648) to 2

31
–1 (2147483647) 32-bit signed 

 
long –2

63
 to 2

63
–1 64-bit signed 

 (i.e., -9223372036854775808 

 to  9223372036854775807) 

 float Negative range: 32-bit IEEE 754 

   -3.4028235E+38 to -1.4E-45 

 Positive range: 

   1.4E-45 to 3.4028235E+38 

 double Negative range: 64-bit IEEE 754 

   -1.7976931348623157E+308 to 

                     -4.9E-324 

 Positive range: 

                     4.9E-324 to 1.7976931348623157E+308 

 



11 

ตวัด าเนินการส าหรับตวัเลข (Numeric Operators) 

 
Name     Meaning          Example      Result                   

 
+        Addition         34 + 1       35  

 

-        Subtraction      34.0 – 0.1   33.9 

 

*        Multiplication   300 * 30     9000 

 

/        Division         1.0 / 2.0    0.5 

 

%        Remainder        20 % 3       2 
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การหารจ านวนเตม็ (Integer Division) 

+, -, *, /, and % 

 

5 / 2 yields an integer 2. 

5.0 / 2 yields a double value 2.5 

 

5 % 2 yields 1 (the remainder of the division)  
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การหาเศษ (Remainder Operator) 
เศษจากการหารเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการเขียนโปรแกรม เช่น  
- ถ้าเราจะตรวจสอบวา่ ตวัเลขเป็นเลขคูห่รือปลา่ว เราสามารถท าได้โดยดวูา่ เศษเหลือจากการ

หาร 2 แล้วได้ 0 หรือปลา่ว (เศษเหลือจากการเอาเลขค่ีหาร 2 จะได้ 1 เสมอ) 
- สมมตวา่ วนันีเ้ป็นวนัเสาร์แล้วเราอยากรู้วา่อีก 10 วนัเป็นวนัอะไร เราสามารถหาได้

โดยใช้นิพจน์ด้านลา่งนี:้  

 Saturday is the 6th day in a week 

 
A week has 7 days 

After 10 days 

The 2nd day in a week is Tuesday 
(6 + 10) % 7 is 2 
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Exercise: Displaying Time 
 
เขียนนิพจน์หา ชัว่โมง กบั นาที จากจ านวนวินาที  
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Literals ตวัเลข (Number Literals) 

literal เป็นค่าคงท่ีท่ีปรากฏข้ึนในโปรแกรมโดยตรง (ตวัอกัขระท่ีไม่ใช่
ตวัแปร ไม่ใช่ค าสัง่ ไม่ใช่ operators) ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง  
 34, 1,000,000, and 5.0 เป็น literal 

 i, x, d เป็นช่ือตวัแปร 

 int, long, double เป็นชนิดของตวัแปร 

 = เป็น operator ส าหรับการก าหนดค่า  
  

int i = 34; 

long x = 1000000; 

double d = 5.0;  
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Literal เลขจ านวนเตม็ (Integer Literals) 
- Literal เลขจ านวนเตม็จะถกูก าหนดให้กบัตวัแปรท่ีประกาศไว้รองรับเลขจ านวนเต็มเท่านัน้ (นัน่

คือ ชนิด byte, short, int, long ขึน้อยู่กบัขนาดของตวัเลข)  

- จะเกิดขอ้ผดิพลาดเม่ือ compile ถา้เราก าหนดตวัแปรโดยใช ้ literal ท่ี
ใหญ่กวา่หรือเลก็กวา่ค่าท่ีตวัแปรจะรับได ้ เช่น byte b = 1000 จะท าให้
เกิด compile error, เพราะ 1000 ใหญ่เกินกวา่ตวัแปรชนิด byte จะเกบ็
มนัได ้

- ช่วงท่ีเป็นไปไดข้องค่าท่ีจะถูกเกบ็อยูใ่นตวัแปรชนิด int คือ ตั้งแต่ -231 

(-2147483648) ถึง 231–1 (2147483647) 

- ใน Java, Java จะให ้literal ท่ีเป็นจ านวนเตม็เป็นชนิด int หมด 

- ถา้เราอยากจะเขียน literal เลขจ านวนเตม็ แต่จะให ้ Java มองเป็นชนิด 

long เราตอ้งใส่ตวัอกัษร L หรือ l ตามหลงั literal นั้น (L ดีกวา่เพราะเรา
จะไดไ้ม่สบัสน l กบัเลข 1) 



17 

Literal ทศนิยม (Floating-Point Literals) 

- ตวัอยา่งการเขียน literal ทศนิยม เช่น 10.5 

- โดยปกติ, Java จะให ้ literal ทศนิยม เป็นชนิด double 

เช่น 10.5 เป็นชนิด double ไม่ใช่ชนิด float 

- แต่เราสามารถก าหนดให ้ literal เป็นชนิด float ไดโ้ดย
การเติม f หรือ F ต่อทา้ย, หรือใหเ้ป็นชนิด double ไดโ้ดย
การเติม d หรือ D ต่อทา้ย เช่น  100.2f หรือ 100.2F เป็น
ทศนิยมชนิด float, และ 100.2d หรือ 100.2D เป็น
ทศนิยมชนิด double 
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ตวัเลขทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Notation) 

Literal ทศนิยมสามารถถูกเขียนในรูปแบบตวัเลขทาง
วทิยาศาสตร์ไดเ้ช่น  

• 1.23456e+2 หรือ 1.23456e2 หรือ  123.456 มีค่า
เท่ากนั 

• 1.23456e-2 เท่ากบั 0.0123456 

• E (หรือ e) แทนการยกก าลงั 10 
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วธีิการค านวณค่านิพจน ์(Expression 

Evaluation) 

Java จะมีวิธีค านวณ expression ของตวัเอง แตผ่ลลพัธ์ก็จะ
เหมือนกบัผลลพัธ์ทาง arithmetic ดงันัน้เราใช้วิธีการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคา่นิพจน์ของ Java ได้ 

 
3 + 4 * 4 + 5 * (4 + 3) - 1  

 

3 + 4 * 4 + 5 * 7 – 1 

 

3 + 16 + 5 * 7 – 1 

 

3 + 16 + 35 – 1 

 

19 + 35 – 1 

 

     54 - 1 

 

     53 

 (1) inside parentheses first 

 
 

 (2) multiplication 

 
 

 (3) multiplication 

 
  (4) addition 

 
 

 (6) subtraction 

 

 (5) addition 
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Exercise: แปลงอุณหภูมิ 

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลง องศา Fahrenheit ไปเป็น Celsius โดยใช้
สตูรตอ่ไปนี:้ 

)32)((
9
5  fahrenheitcelsius
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ตวัด าเนินการการก าหนดค่าอยา่งยอ่ (Shortcut 

Assignment Operators) 

Operator Example Equivalent 

+= i += 8 i = i + 8 

-= f -= 8.0 f = f - 8.0 

*= i *= 8 i = i * 8 

/= i /= 8 i = i / 8 

%= i %= 8 i = i % 8 
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Increment and 
Decrement Operators 

Operator ช่ือ ค าอธิบาย 

++var preincrement เพ่ิมค่าตวัแปร var ไปหน่ึง แลว้ตีค่านิพจน์เท่ากบัค่าใหม่ท่ี 

  ได ้

var++ postincrement จะตีค่านิพจน์น้ีเท่ากบัค่าแรกของตวัแปร var จากนั้นจะเพ่ิม 

  ค่าของตวัแปร var ข้ึนหน่ึง  

--var predecrement ลดค่าตวัแปร var ไปหน่ึง แลว้ตีค่านิพจน์เท่ากบัค่าใหม่ท่ี 

  ได ้

var-- postdecrement    จะตีค่านิพจน์น้ีเท่ากบัค่าแรกของตวัแปร var จากนั้นจะลด
 ค่าของตวัแปร var ลงไปหน่ึงค่า 
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Increment and 
Decrement Operators, cont. 

 
int i = 10; 

int newNum = 10 * i++; 

 

int newNum = 10 * i;  

i = i + 1; 

Same effect as 

 

 
int i = 10; 

int newNum = 10 * (++i); 

 

i = i + 1; 

int newNum = 10 * i;  

 

Same effect as 
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การแปลงชนิดของตวัเลข (Numeric Type 

Conversion) 
พิจารณา statement ตอ่ไปนี:้- 

byte i = 100; 

long k = i * 3 + 4; 

double d = i * 3.1 + k / 2; 
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กฎการแปลง (Conversion Rules) 

 เม่ือเราใช้ตวัด าเนินการแบบ binary (มีตวัถกูด าเนินการ 2 ตวั) กบัตวัถกู
ด าเนินการท่ีมีชนิดต่างกนั, Java จะแปลงชนิดของตวัถกูด าเนินการโดยอตัโนมตัิ
ตามกฎตอ่ไปนี:้ 

  
1.    ถ้าตวัถกูด าเนินการตวัใดตวัหนึง่เป็นชนิด double, อีกตวัก็จะถกูแปลงเป็น 

double 
2.    ถ้าไมใ่ช่ข้อข้างต้น, ถ้าตวัถกูด าเนินการตวัใดตวัหนึง่เป็นชนิด float, อีกตวัก็จะ

ถกูแปลงเป็น float 
3.    ถ้าไมใ่ช่ข้อข้างต้น, ถ้าตวัถกูด าเนินการตวัใดตวัหนึง่เป็นชนิด long, อีกตวัก็จะ

ถกูแปลงเป็น long 
4.    ถ้าไมใ่ช่ข้อข้างต้น, ตวัถกูด าเนินการทัง้สองจะถกูแปลงเป็น int 
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Type Casting 

การ cast โดยปริยาย (Implicit casting) 
  double d = 3; (แปลงชนิดให้ใหญ่ขึน้ จาก literal ชนิด int  
                 ไปเป็นชนิด double ก่อน แล้วค่อยไปก าหนดค่าในตวั 
                                                      แปร d) 

 

การ cast โดยโปรแกรมเมอร์ตัง้ใจ  (Explicit casting) 
  int i = (int)3.0; (แปลงชนิดให้เลก็ลง จาก literal ชนิด  
                     double เป็นชนิด int) 

  int i = (int)3.9;   (สว่นท่ีเป็นทศนิยมจะถกูตดัไป)  
 

What is wrong? int x = 5 / 2.0; 

 

byte, short, int, long, float, double 

range increases 
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ชนิดขอ้มูลตวัอกัขระ (Character Data Type) 

char letter = 'A'; (ASCII)        

char numChar = '4'; (ASCII) 

char letter = '\u0041'; (Unicode) 

char numChar = '\u0034'; (Unicode) 

Four hexadecimal digits.  

NOTE: The increment and decrement operators can also be 
used on char variables to get the next or preceding Unicode 
character. For example, the following statements display 
character b. 

    char ch = 'a'; 

    System.out.println(++ch); 
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Escape Sequences for Special Characters 

Description       Escape Sequence   Unicode 

Backspace         \b   \u0008 

Tab                    \t   \u0009 

Linefeed            \n   \u000A 

Carriage return  \r   \u000D 

Backslash          \\   \u005C 

Single Quote      \'    \u0027 

Double Quote     \"    \u0022 
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ASCII Character Set 

ASCII Character Set is a subset of the Unicode from \u0000 to \u007f 
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ASCII Character Set, cont. 

ASCII Character Set is a subset of the Unicode from \u0000 to \u007f 
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Casting ระหวา่ง ชนิด char และ ชนิดตวัเลข 

int i = 'a'; // เหมือนกบั int i = (int)'a'; 

 

char c = 97; // เหมือนกบั char c = (char)97; 
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ชนิดสายอกัขระ (String Type) 

ตวัแปรชนิด char เก็บข้อมลูได้แคห่นึง่ตวัอกัขระ ถ้าเราจะเก็บข้อมลูท่ี
เป็นสายอกัขระเราต้องใช้ตวัแปรชนิด String. เช่น,  

  
String message = "Welcome to Java"; 
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การต่อสายอกัขระ (String Concatenation) 

// น าสายอกัขระ 3 สายมาต่อกนั 

String message = "Welcome " + "to " + "Java"; 
  

// น าสายอกัขระ Chapter มาต่อดว้ยเลข 2 

String s = "Chapter" + 2; // s กลายเป็น Chapter2 

  

// สายอกัขระ Supplement มาต่อดว้ยอกัขระ B 

String s1 = "Supplement" + 'B'; // s1 กลายเป็น SupplementB 
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การรับ input จาก keyboard โดยใช ้Scanner 

1. สร้าง object Scanner 

Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

2. เรียกใช้ methods next(), nextByte(), nextShort(), nextInt(), 

nextLong(), nextFloat(), nextDouble(), or nextBoolean() เพ่ือ
รับคา่  string, byte, short, int, long, float, double, หรือ boolean 

เช่น, 

System.out.print("Enter a double value: "); 

Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

double d = scanner.nextDouble(); 

TestScanner 
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Trace ComputeChange 

 int remainingAmount = (int)(amount * 100); 
     
 // Find the number of one dollars 
 int numberOfOneDollars = remainingAmount / 100; 
 remainingAmount = remainingAmount % 100; 
     
 // Find the number of quarters in the remaining amount 
 int numberOfQuarters = remainingAmount / 25; 
 remainingAmount = remainingAmount % 25; 
     
 // Find the number of dimes in the remaining amount 
 int numberOfDimes = remainingAmount / 10; 
 remainingAmount = remainingAmount % 10; 
     
 // Find the number of nickels in the remaining amount 
 int numberOfNickels = remainingAmount / 5; 
 remainingAmount = remainingAmount % 5; 
     
 // Find the number of pennies in the remaining amount 
 int numberOfPennies = remainingAmount; 

1156 remainingAmount 

remainingAmount 
initialized 

Suppose amount is 11.56 
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Trace ComputeChange 

 int remainingAmount = (int)(amount * 100); 
     
 // Find the number of one dollars 
 int numberOfOneDollars = remainingAmount / 100; 
 remainingAmount = remainingAmount % 100; 
     
 // Find the number of quarters in the remaining amount 
 int numberOfQuarters = remainingAmount / 25; 
 remainingAmount = remainingAmount % 25; 
     
 // Find the number of dimes in the remaining amount 
 int numberOfDimes = remainingAmount / 10; 
 remainingAmount = remainingAmount % 10; 
     
 // Find the number of nickels in the remaining amount 
 int numberOfNickels = remainingAmount / 5; 
 remainingAmount = remainingAmount % 5; 
     
 // Find the number of pennies in the remaining amount 
 int numberOfPennies = remainingAmount; 

1156 remainingAmount 

Suppose amount is 11.56 

11 numberOfOneDollars 

numberOfOneDollars 
assigned 
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Trace ComputeChange 

 int remainingAmount = (int)(amount * 100); 
     
 // Find the number of one dollars 
 int numberOfOneDollars = remainingAmount / 100; 
 remainingAmount = remainingAmount % 100; 
     
 // Find the number of quarters in the remaining amount 
 int numberOfQuarters = remainingAmount / 25; 
 remainingAmount = remainingAmount % 25; 
     
 // Find the number of dimes in the remaining amount 
 int numberOfDimes = remainingAmount / 10; 
 remainingAmount = remainingAmount % 10; 
     
 // Find the number of nickels in the remaining amount 
 int numberOfNickels = remainingAmount / 5; 
 remainingAmount = remainingAmount % 5; 
     
 // Find the number of pennies in the remaining amount 
 int numberOfPennies = remainingAmount; 

56 remainingAmount 

Suppose amount is 11.56 

11 numberOfOneDollars 

remainingAmount 
updated 
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Trace ComputeChange 

 int remainingAmount = (int)(amount * 100); 
     
 // Find the number of one dollars 
 int numberOfOneDollars = remainingAmount / 100; 
 remainingAmount = remainingAmount % 100; 
     
 // Find the number of quarters in the remaining amount 
 int numberOfQuarters = remainingAmount / 25; 
 remainingAmount = remainingAmount % 25; 
     
 // Find the number of dimes in the remaining amount 
 int numberOfDimes = remainingAmount / 10; 
 remainingAmount = remainingAmount % 10; 
     
 // Find the number of nickels in the remaining amount 
 int numberOfNickels = remainingAmount / 5; 
 remainingAmount = remainingAmount % 5; 
     
 // Find the number of pennies in the remaining amount 
 int numberOfPennies = remainingAmount; 

56 remainingAmount 

Suppose amount is 11.56 

11 numberOfOneDollars 

2 numberOfOneQuarters 

numberOfOneQuarte
rs assigned 
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Trace ComputeChange 

 int remainingAmount = (int)(amount * 100); 
     
 // Find the number of one dollars 
 int numberOfOneDollars = remainingAmount / 100; 
 remainingAmount = remainingAmount % 100; 
     
 // Find the number of quarters in the remaining amount 
 int numberOfQuarters = remainingAmount / 25; 
 remainingAmount = remainingAmount % 25; 
     
 // Find the number of dimes in the remaining amount 
 int numberOfDimes = remainingAmount / 10; 
 remainingAmount = remainingAmount % 10; 
     
 // Find the number of nickels in the remaining amount 
 int numberOfNickels = remainingAmount / 5; 
 remainingAmount = remainingAmount % 5; 
     
 // Find the number of pennies in the remaining amount 
 int numberOfPennies = remainingAmount; 

6 remainingAmount 

Suppose amount is 11.56 

11 numberOfOneDollars 

2 numberOfQuarters 

remainingAmount 
updated 
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การแปลง String ใหเ้ป็น Integer 

  

เพื่อท่ีจะแปลงค่าชนิด String ใหเ้ป็นค่าชนิด int, เราสามารถใช ้

method parseInt ของ class Integer ไดด้งัน้ี: 

  

int intValue = Integer.parseInt(“123”); 
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การแปลง String ใหเ้ป็น Double 

เพื่อท่ีจะแปลงค่าชนิด string ใหเ้ป็นค่าชนิด double, เราสามารถ
ใช ้method parseDouble ของ class Double ไดด้งัน้ี: 

 

double doubleValue =Double.parseDouble(“123.45”); 

  


