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៣.១  ម ើ Modifiers ជាអ្វ ី ? 

⬜ Modifier   គឺជាប្រមេទ Keyword ដែលមប្រើសប្ារ់ កំណ ់ អ្ ថន័យ 

(Definition) មៅឲ្យ Class,  Method ឬ Variable    ។ 
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៣.២  ប្រមេទ Modifiers 

⬜ មៅកន ុងភាសា Java មគបានដរកដែក Modifier ជា ២ប្រមេទ៖ 

Access 
Modifier 

Non-access 
modifiers 

 Modifier 



៣.៣  អ្វ ីមៅជា Access Modifiers ? 

⬜ Access Modifier គឺជាប្រមេទ Keyword ដែលមប្រើសប្ារ់ កំណ ់ កំ  ិនន

កា  Access មៅឲ្យ Class, Method ឬ  Variable ។ 

⬜ Access Modifier ាន៤ ែូែជា៖ 

☞ Default : អាែ Access បានកន ុង Class ឬ Package ជាេួយគ្នា   

។ 

☞ Public : អាែ Access បានប្គរ់ទីកដនែង  ។ 

☞ Protected : អាែ Access បានកន ុង Class ឬ Package ជាេួយគ្នា  

និង subclass  រស់វា។ 

☞ Private : អាែ Access បានដ កន ុង Class ជាេួយគ្នា រ ៉ុម ណ្ ោះ។ 



៣.៣  អ្វ ីមៅជា Access Modifiers ? 

⬜ មែើេបីឲ្យកាន់ដ ងាយប្សួលកន ុងកា ដសវងយល់អ្ពំី   Access Modifier សូេពិនិ យ

មេើលតារាងខាងមប្កាេ: 

 
Access 

Modifier 

ងៅកន ុរ class 

ជាមួ្យគ្នា  

ងៅកន ុរ  package 

ជាមួ្យគ្នា  

ងៅកន ុរ  

subclass 

ងៅកន ុរ package 

ងសេរគ្នា  

Public ✓ ✓ ✓ ✓ 

Protected ✓ ✓ ✓ ✗ 

Default ✓ ✓ ✗ ✗ 

Private ✓ ✗ ✗ ✗ 



៣.៣  អ្វ ីមៅជា Access Modifiers ? 

⬜ សំគ្នល់:   Class, Method, ឬ 

Variable ្ដែលមយើងេិន

បានដាក់ Access Modifier 

នឹងាន Default Modifier 

ជាសវ ័យប្រវ ត ិ  ។ 

 

 

public class AccessModifier { 

  

 //Public modifier 

 public void publicMethod(){ 

          privateMethod(); 

     } 
     //Protected modifier 

     protected void protectedMethod(){ 

          privateMethod(); 

     } 
     //Default modifier 

     void defaultMethod(){ 

          privateMethod(); 

     } 

 
     //Private modifier 

     private void privateMethod(){ 

 } 
 
} 



៣.៤  អ្វ ីមៅជា Non-Access Modifiers ? 

⬜ Non-Access Modifier គឺជាប្រមេទ Keyword ដែលមប្រើសប្ារ ់រដនថេេ៉ុខ

ងា េួយែំនួនមអាយ Class, Method ឬ Variable  ។ 

⬜ Java បានផ្ដល់នូវ Java Non-Access Modifiers េួយែំនួន  េួានែូែខាង

មប្កាេ៖ 

☞ Static Modifier  

☞ Final Modifier  

☞ Abstract Modifier  

☞ Synchronized 

 



៣.៤  អ្វ ីមៅជា Non-Access Modifiers ? 

☞Static Modifier គឺជាប្រមេទ Keyword ដែលមប្រើសប្ារ់រមងក ើ  Method និង 

Variable មៅកន ុង Class ដែលមគអាែមប្រើវាបាន មដាយេិនចំបាែ់រមងក ើ  

Object មែញពី Class ម ោះមទ ។ 

//StaticModifier.java 
public class StaticModifier { 

 
      //Static variables 
   public static int x=5; 

   public static int y=2; 

 
   //Static method 
   public static int sum(){ 

 return x+y; 

   } 
 
} 

 

//Test.java 
public class Test { 

 
 public static void main(String args[]){ 

  

  System.out.println("X = "+ StaticModifier.x); 
 
  System.out.println("Y = "+ StaticModifier.y); 

 
  System.out.println("Sum of X & Y is "  
 + StaticModifier.sum()); 

 } 
} 
 



៣.៤  អ្វ ីមៅជា Non-Access Modifiers ? 

☞ Final Modifier  គឺជាប្រមេទ Keyword  ដែលមប្រើសប្ារ់រញ្ចរ់កា  Implement 

មៅមលើ Class, Method ឫ Variable ។  

 //Final class - cannot be inherited. 

public final class FinalModifier { 

 
    //Final variable - cannot change its initial value 

    final int value = 10; 

 
    //Final method - cannot be overloaded or overridden 

    public final void changeValue(){ 

       value = 12; //will give an error 

    } 
} 

 



៣.៤  អ្វ ីមៅជា Non-Access Modifiers ? 

☞ Abstract Modifier  គឺជាប្រមេទ keyword ដែលមប្រើសប្ារ់រមងក ើ  abstract 

class និង method។ 

//AbstractModifier.java 
//Abstract class - cannot instantiate(cannot be used to create object) 
public abstract class AbstractModifier { 

 
    /* Abstract method - has no body and has 

    to be implemented in subclass */ 

    abstract void changeColor(); 
} 

 
//Test.java 
public class Test extends AbstractModifier { 

     void changeColor() {} 

} 



៣.៤  អ្វ ីមៅជា Non-Access Modifiers ? 

☞ Synchronize Modifier គឺជាប្រមេទ keyword ដែលមប្រើសប្ារ់ប្គរ់ប្គង 

threads   កន ុងកា មប្រើប្បាស់ method មោលគឺវាកំណ ់ឲ្យានដ  thread េួយ

រ ៉ុម ណ្ ោះ ដែលអាែមប្រើ (access) method ម ោះ កន ុងមពលដ េួយ ម ើយវាអាែមប្រើ

ជាេួយ Access Modifier (public, protected, default, private) បាន  ។ 

 

❖អ្ាកនឹងម ៀនអ្ំពី thread មៅមេម ៀនទ ី១០.១ 
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