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១.១សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

⬜Java ត្ល់ឲ្យនូវClass Date ដែលេថ ិតសៅក្ន ុងPackageស ម្ ះjava.utilសែើមបី

ទាញយក្ថ្ងៃដខ្និងសេលសវលាយក្មក្ស្បើ្ាេ់។ 

⬜DateមានConstructorចំនួនេីរគឺ៖ 

⬜Date( ) គឺជាDefault Constructor ដែល ត្ល់តថ្មលជាថ្ងៃដខ្និងសេលសវលា

នាសេលបចច ុបបនន សៅឲ្យobject។ 

⬜Date(long millisec) គឺជាConstructorដែលទទួលយក្តថ្មល

millisecondsដែលមាន្បសេទជាlongសែើមបី ត្ល់តថ្មលជាថ្ងៃដខ្និងសេល

សវលាគិតចាប់េីថ្ងៃទ១ីដខ្មក្រាឆ្ន ំ១៩៩៧០សៅឲ្យobject។ 



១.២Methodខ្លះៗរបេ់Date & Time 

Methods េត្ថន័យ 

boolean after(Date  date) សាះតថ្មលtrue្បេិនសបើobjectសនាះ ទ្ ុក្នូវថ្ងៃដខ្ដែលេថ ិតសៅ

ស្កាយobject date ដែលយក្មក្ស្បៀបស ៀប ទ្ ុយេីសនះវានឹង

សាះតថ្មល false 

boolean before(Date  date) សាះតថ្មល true ្បេិនសបើ object សនាះ ទ្ ុក្នូវថ្ងៃដខ្ដែលេថ ិតសៅមុន 

object date ដែលយក្មក្ស្បៀបស ៀប ទ្ ុយេីសនះវានឹងសាះតថ្មល 

false 

Object Clone( ) ស្បើេំរាប់ Clone object សនាះ 

boolean equals(Object  date) សាះតថ្មល true ្បេិនសបើ object សនាះ ទ្ ុក្នូវថ្ងៃដខ្ដែលែូចគ្នន សៅ 

object date ដែលយក្មក្ស្បៀបស ៀប ទ្ ុយេីសនះវានឹងសាះតថ្មល 

false 

long getTime( ) សាះតថ្មលសលខ្ជាមីលីវនិាទីដែលគិតចាប់េីថ្ងៃទ1ីដខ្មក្រាឆ្ន ំ

1970 

String to String( ) បដមលងេី Date Object សៅជា String មួយស ើយ Return លទធ្ល 



ការស្បៀបស ៀបថ្ងៃដខ្និងសេលសវលា ២ស្េងគ្នន មានែូចខាងស្កាម៖ 

⬜ស្បើgetTime() សែើមបីទទួលានសលខ្ជាmillisecondsដែលគិតចាប់េី

ឆ្ន ំ1970។ 

⬜ស្បើmethods  before()  , after()  និងequals() ។ 

១.៣ការស្បៀបស ៀបDate 



១.៣ការស្បៀបស ៀបDate 

import java.util.*; 

public class DateDemo { 

 public static void main(String[] args) { 

  Date now = new Date(); 

  System.out.println("Now is :"+now.toString()); 

   

  long nowPulsOneHour = now.getTime()+3600000; 

  Date date = new Date(nowPulsOneHour); 

  System.out.println("Next hour is:"+ date); 

   

  System.out.println(now.before(date)); 

  System.out.println(now.after(date)); 

    } 

} 



១.៤ការស្បើ្ាេ់Date Format 

⬜SimpleDateFormatគឺជាClassដែល្តួវានសគយក្មក្្បីសែើមបីសរៀបចំ

ទ្មង់ថ្នថ្ងៃដខ្និងសេលសវលាសោយPatternណាមួយ។ 

⬜Patternដែលសយើងស្បើេ្មាប់សរៀបចំទ្មង់ថ្នថ្ងៃដខ្និងសេលសវលាមានែូចជា៖ 

េកសរ េត្ថន័យ ឧទាហ្រណ្ ៍

y បង្ហា ញឆ្ន ំ 2014 

M បង្ហា ញស ម្ ះដខ្ July ឫ07 

d បង្ហា ញថ្ងៃទី 10 

h បង្ហា ញសមា៉ោ ង(១សៅ ១២) 12 

H បង្ហា ញសមា៉ោ ង(០សៅ ២៤) 22 



១.៤ការស្បើ្ាេ់Date Format 

េកសរ េត្ថន័យ ឧទាហ្រណ្ ៍

m បង្ហា ញនាទ ី 30 

s បង្ហា ញ វនិាទ ី 55 

S បង្ហា ញមីលីវនិាទ ី 234 

E បង្ហា ញស ម្ ះថ្ងៃក្ន ុងេាត  ៍ Tuesday 

D បង្ហា ញចំនួនថ្ងៃក្ន ុង ១ឆ្ន  ំ 360 

w បង្ហា ញចំនួនេាត  ៍ក្ន ុងឆ្ន ំ 40 

a ក្ំណត់បង្ហា ញជា am /pm PM 

z Time zone Eastern Standard Time 



⬜សយើងក្៏អាចស្បើprintfសែើមបីបង្ហា ញថ្ងៃដខ្និងសេលសវលាសៅតាមទ្មង់ណាមួយ

ជាមួយនឹងDate and Time Conversion Characters ែូចខាងស្កាម៖ 

១.៥  DateandTimeConversionCharacters 

Character Description Example 

c បង្ហា ញកាលបរសិចេទសេលសលញ Mon May 04 09:51:52 CDT 2009 

F បង្ហា ញកាលបរសិចេទជា ISO 8601 2004-02-09 

D 
កាលបរសិចេទជា U.S. formatted 

date (month/day/year) 
02/09/2004 

T បង្ហា ញសេល 24-hour  18:05:19 

r បង្ហា ញសេល 12-hour  06:05:19 pm 

R បង្ហា ញសមា៉ោ ង24សមា៉ោ ងដតគ្នម នវនិាទី 18:05 

Y បង្ហា ញឆ្ន ំ ៤ខ្ទង់ 2004 

y បង្ហា ញឆ្ន ំ ២ខ្ទង់ខាងចុង 04 

C បង្ហា ញឆ្ន ំ ២ខ្ទង់ខាងសែើម 20 



១.៥  DateandTimeConversionCharacters 

Character Description Example 

B បង្ហា ញស ម្ ះដខ្សេលសលញ February 

b បង្ហា ញស ម្ ះដខ្ជាអក្េរកាត់ Feb 

m បង្ហា ញដខ្ជាសលខ្ ២ខ្ទង់(សោយមានតថ្មល០សៅេីមុខ្) 02 

d បង្ហា ញថ្ងៃទីជាសលខ្ ២ខ្ទង់(សោយមានតថ្មល០សៅេីមុខ្) 03 

e បង្ហា ញថ្ងៃទីជាសលខ្(ដតគ្នម នតថ្មល០សៅេីមុខ្) 9 

A បង្ហា ញស ម្ ះថ្ងៃសេលសលញ Monday 

a បង្ហា ញស ម្ ះថ្ងៃជាអក្េរកាត់ Mon 

M បង្ហា ញនាទីចំនួន២ខ្ទង់(សោយមានតថ្មល០សៅេីមុខ្) 05 

S បង្ហា ញវនិាទីចំនួន២ខ្ទង់(សោយមានតថ្មល០សៅេីមុខ្) 19 

P បង្ហា ញ AM / PM ជាអក្េរ ំ PM 

p បង្ហា ញ am / pm ជាអក្េរតូច pm 
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