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១.១ន ើអវ ីនៅជាDataType? 

⬜  Data Type:   ្ឺជាចំណា ់ថ្នា ក្់ននគរនេទទិនាន័យដែលន្នគរើសំរារ់ផ្ទ ុក្

ទិនាន័យរនណាត ឹះអាសនានៅក្ន ុងMemoryសំរារ់នគរើគាស់នេលដែលនយើងែំ

ន ើការក្មម វធិី។ 

⬜  រងបៀប្បកាស   DataType នៅក្ន ុងJava 

ររូមនត : DataType Variable_Name;   

ររឺDataType Variable_Name = Value; 

 ឧទាហរ ៍: int  a;  

    byte c = 10; 



១.១ន ើអវ ីនៅជាData Type? 

⬜នៅក្ន ុងJava Programming    ន្ដចក្Data Type ជាេីរគរនេទធំៗ៖

Primitive Data Type និងReference Data Type ។ 

 

Data Type 

Primitive  Reference 

(Non-Primitive) 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜Primitive Data Type:្ីជាគរនេទData Type ដែលានក្ំន ់រចូជា

នគសចររស់Java Programming Language។ 
Primitive  

Numeric  

Integer 

Non-
Numeric  

Character 

Boolean 

Byte 

Int 

Short 

Long 

Float 

Double 

Floating-Point 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜  byte Data Type: 

 

 

☞គរសិននរើនយើងចង់ផ្ទ ុក្ទិនាន័យនយើងេីចន ល្ ឹះ-128  -> 127 ្ឺនយើង

្ួរដ នគរើbyteនគរឹះវាចំននញMemory 4ែងនរើនគរៀរនៅនរងint ។ 

  Ex:  byte a = 127;   byte b = -127 

☞គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមលធំជាង> 127 ររឺ< -128 វានរងនចញError

ថ្នbyte  មិនអាចផ្ទ ុក្ នមលននឹះាននទ។ 

 

Data Type Keyword Size (byte) Default Value Min-Value Max-Value 

byte byte 1 0 -128 +127 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜ short Data Type: 

 

 

 Ex: short  a = 32767;   short b = -32768; 

☞គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមលធំជាង> 32767 ររឺ< -32768  វានរងនចញ

Error   ថ្នshort  មិនអាចផ្ទ ុក្ នមលននឹះាននទ។ 

 

Data Type Keyword Size (byte) Default Value Min-Value Max-Value 

short short 2 0 -32768 +32767 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜ int Data Type : 

 

 

 

☞គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមលធំជាង> 2147483647  ររឺ< -

2147483648  

    វានរងនចញErrorថ្នint មិនអាចផ្ទ ុក្ នមលននឹះាននទ។ 

 

Data Type Keyword Size (byte) Default Value Min-Value Max-Value 

Integer int 4 0 - 231 231 - 1 



១.២ន ើPrimitive Data  Type ជាអវ ី? 

⬜ Long Data  Type: 

 

 

 Ex: long  a = 9223372036854775807L; long b =-2147483648L; 

 

☞គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមលធំជាង> 263 - 1 ររឺ< - 263  វានរងនចញError 

ថ្នlongមិនអាចផ្ទ ុក្ នមលននឹះាននទ។ 

 

Data Type Keyword Size (byte) Default Value Min-Value Max-Value 

long long 8 0 - 263  263 - 1 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜ Float Data Type : 

 

 

☞នយើងគ ួវដ្ឋក្់fនៅខាងនគកាយនលខ 

 Ex: float  a = 234.5f;   float b = -234.5f; 

☞គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមលធំជាង> 3.4e+038  ររឺ< 3.4e-038   វា

នរងនចញErrorថ្នfloat   មិនអាចផ្ទ ុក្ នមលននឹះាននទ។ 

 

Data Type Keyword Size (byte) Default Value Min-Value Max-Value 

float float 4 0.0f 3.4e−038  3.4e+038 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜ Double Data Type : 

 

 

 Ex: double  a = 12.5;  double b = -12.5; 

 

☞គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមលធំជាង> 1.7e+038  ររឺ< 1.7e−308   វា

នរងនចញErrorថ្នfloat មិនអាចផ្ទ ុក្ នមលននឹះាននទ។ 

 

Data Type Keyword Size (byte) Default Value Min-Value Max-Value 

double double 8 0.0 1.7e−308  1.7e+038 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜ Boolean Data Type: 

☞នគរើសំរារ់ផ្ទ ុក្ ំនលេីរ្ឺtrue or false ។ 

☞ន្នគរើវាសំរារ់សិក្ាលក្ខ ័ true or false ។ 

☞Default Value ្ឺFalse  ។ 

 Ex:  Boolean one = true;        

  Boolean two; // two ំនលររស់វា្ឺ=false 

 



១.២ន ើPrimitive Data Type ជាអវ ី? 

⬜Char Data Type : 

☞មាន16-bit Unicode Character  មានន័យថ្នវាផ្ទ ុក្ានដ មួយ ួអក្សរ

ដ រ ៉ុនណាណ ឹះ។ 

☞Minimum value  ្ឺ'\u0000' (or 0)  ។ 

☞ Maximum value ្ឺ'\uffff' .  (or 65,535 inclusive)   ។ 

  Ex: char letterA = 0x0041;  

  char lertterB = ‘B’; 

  //គរសិននរើនយើងដ្ឋក្់ នមល នលើសេី េីរអក្សរន្ឹះវានរង Error ។ 



១.៣ន ើReference  Data Type ជាអវ ី? 

⬜Reference Data Type   ្ឺជាData Type  ដែលនគរើសំរារ់រនងក ើ Object 

។និយាយរមួវា្ឺជាClassផ្ទា ល់ដ មតង។ែូចជាEmployee , Animal,… 

។ 

☞Default Value of Reference Data Type  ្ឺរ null 

 ឧទាហរ ៏: Employee emp; 

   Animal animal = new Animal(‚Cat‛);  



១.៣ន ើReference  Data Type ជាអវ ី? 

Reference 

(Non-Primitive) 

Class Interface Array 



១.៣ន ើReference  Data Type ជាអវ ី? 

⬜Wrapper Class   ្ឺជាReference Data Type ដែលនគរើសំរារ់រនងក ើ 

Objectដែលមានលក្ខ ៈែូចPrimitive Data Type ដែរ។ 

Data Type Wrapper Class 

byte Byte 

short Short 

int Integer 

long Long 

float Float 

double Double 

char Character 

boolean Boolean 

ឧទាហរ ៏: Integer intObject = new Integer (34);  

Double douObject  = new Double (2.1);  

Float floObject   = new Float (0.4);  
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