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២.១.    អវ ីមៅជា Variable ?  

⬜ Variable    គឺជា  Container   ដែលប្គរ់ប្គងមៅមលើ   Value   ដែលប្រួវបាន

មប្រើប្បាស់ មៅក្ន ុង  Java Programming Language  ។   មែើេបីមប្រើប្បាស់  

Variable បាន វាប្រួវកា ប្រកាសជាេុនសិន ម ើយជាធេមតាកា ប្រកាស  Variable   

គឺមយើងប្បាក្ែជាប្រួវមធវ ើែំរូងមគ  ។ 

☞ អនក្ប្រួវប្រកាសប្គរ់  Variables  េុននិងមប្រើ  ។  

☞  រូេនត : data type variable [ = value][, variable [= value] ...] ; 

ឧទា  ណ៍: int a, b, c; // Declares three int, a, b, and c. 

  int a = 10, b = 10;  // Example of initialization 



២.២.  ប្រមេទ Variable  

⬜ Variables មាន៣្បងេទគឺ: 

☞ Local Variable 

☞ Instance Variable (Non-Static Fields) 

☞ Class Variable (Static Fields) 

 



២.៣.  អវ ីមៅជា Local variable ?  

⬜Local Variables: 

☞ Local Variables ប្រកាសក្ន ុង   Methods, Constructors, or Blocks  ។ 

☞ Access Modifiers េិនអាចមប្រើសំរារ់ប្រកាសជាេឿយ  Local Variables   

បានមទ ។ 

☞ Local Variables  េិនអាចមានរំលល    Default  មទ ។  

 

ចំណ:ំ    Variables   មៅក្ន ុង  Method Declarations  មគមៅ    

  Parameters 

 

 



២.៤.  អវ ីមៅជា  Instant Variable ? 

⬜ Instance Variables 

☞ Instance Variables    ប្រកាសក្ន ុង   Class, ដរមៅមប្ៅ   Method, 

Constructor or Any Block ។ 

☞ Instance Variables បានរមងក ើរមេលដែល  Object  ប្រួវបានរមងក ើរជាេូ

យនឹង  Keyword  'new'   ម ើយរំផ្លា ញ    មៅមេលដែល Object ប្រួវបាន

រំផ្លា ញ  ។ 

☞ Instance Variables    ផ្ទ ុក្នូវរំលល   ដែលប្រួវបាន  Referenced េ ី

Method, Constructor ជាមប្ចើន  ។  

☞ Instance Variables    អាចប្រកាសក្ន ុង Class Level េុន រ  ឺរន្ទា រ់មប្រើ  

។ 

 



២.៤.  អវ ីមៅជា Instant Variable ? 

☞   Instance variables      អាចផ្តល់ ដឺាក្់     Access Modifiers (public, 

private,   protected)  ។ 

☞ Instance variables    អាចមប្រើបានសំរារ់ប្គរ ់ Methods, 

Constructors ម ើយ  Block   ដែលមៅក្ន ុង  Class  ។   ជាទូមៅវាប្រួវបាន

មគដណន្ទំមអាយមប្រើ  private (access level)  ។ 

☞Instance Variables    មាន Default Values   ។   មលខ Default Values  

គឺ  0,   Booleans Default Values គឺ  false,  Object References 

Default Values   គឺ  null  ។   រំលលអាចផ្តល់ក្ន ុងមេលប្រកាស    

Variables រ កឺ្ន ុង Constructor  ។ 

 



២.៤.  អវ ីមៅជា Instant Variable ? 

☞ Instance Variables អាច Accessed មដាយផ្លា ល់មដាយមៅ Variable 

Name ក្ន ុង Class  ។  static methods  ម ើយនិង   Class មផ្េងមទៀរ

(មេលដែល   Instance Variables បានផ្តល់ Accessibility)   មៅកា 

មប្រើប្បាស់តាេ យៈ  ObjectReference.VariableName ។ 



២.៥.   អវ ីមៅជា Class Variable ? 

⬜ Class/Static Variables 

☞ Class Variables ឬ  Static Variables  គឺប្រកាសជាេូយ 

static keyword  ដែលសថ ិរមៅក្ន ុង   Class   រ ុដនត មៅមប្ៅ Method, 

Constructor   ឬ  Block  ។ 

☞ Static Variables    គឺក្ំ ប្រកាសមប្ៅេីជា Constants  ។  Constants 

ជា  Variables  ដែលប្រកាសជា    public/private, final  និង static  ។ 

Constant Variables េិនដែលរត ើ រំលលដែលមគផ្តល់ម ើយ  ។ 

☞ Static Variables   ផ្ទ ុក្ក្ន ុង Static Memory ។ 

 

 



២.៥.   អវ ីមៅជា Class Variable ? 

☞ Static Variables    គឺរមងក ើរមេលក្េម វធិីចារ់មផ្តើេ     ម ើយ រំផ្លា ញមេលដែល

ក្េម វធិី      ឈរ់  ។   ភាេមេើលម ើញ    គឺប្សមែៀងនិង   Instance Variables  ។  

មទាោះជាយ ងណ  Static Variables គឺជាសមាជិក្ រស ់Class ចារ់តាំងេីមគ

ប្រកាសែំរូង។ 

☞ រំលលែំរូងគឺែូចនឹង  Instance Variables  ។  មលខ Default Values គឺ  0, 

Booleans Default Values គឺ  false,  Object References Default Values 

គឺ null  ។   រំលលអាចផ្តល់ក្ន ុងមេលប្រកាស  Variables   រ កឺ្ន ុង Constructor 

រដនថេេីមនោះរំលលអាចផ្តល់ក្ន ុង   Static Initializer Blocks ដែលមានលក្ខណៈ

េិមសស ។ 

☞ Static Variables អាច ែំមណើ កា មដាយមៅជាេឿយនិង  class name 

. ClassName.VariableName. 

 



២.៥.   អវ ីមៅជា  Class Variable ? 

☞ មេលប្រកាស   Class Variables  ជា  public static final,  រន្ទា រ ់ Variables 

Names (Constants)   គឺប្រួវដរជា អក្េ ធំ (Upper Case) ទាងំអស់ ។  

ប្រសិនមរើ Static Variables     េិនដេនជា  public  និង final      កា ដាក្់ម ម្ ោះ  

ែូចនិង  Instance   និង  Local Variables ។ 
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