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១.១សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

⬜សៅក្ន ុងភាសា Java ស ើងអាចស វ ើការក្ំណត់លក្ខខ័ណឌ ក្ន ុងការ្រតិរតត ិការងារ

ររេ់ស ើងានតាមរ ៈ Statement ២្រសេទដូចខាងស្កាម៖ 

☞If Statement 

☞Switch Statement 



១.២ការស្រើ្ាេ់If Statements 

⬜If Statement:ស្រើេ្ារ់ដាក្់លក្ខខ័ណឌ ពិតឬមិនពិតក្ន ុងការ្រតិរតត ិការងារ។ 

⬜ការស្រើ្ាេ់If Statements ាន ៤្រសេទគឺ៖ 

☞ if Statement  

☞ if … else  Statement 

☞ if … else  if …  else  Statement 

☞ nested if … else  Statement 

 



⬜ if Statement:   ស្រើេ្ារ់ដាក្់លក្ខខ័ណឌ មួ សរើលក្ខខ័ណឌ ស ោះពិតស ោះ

Codeក្ន ុងif Block នឹង្រតិរតត ិ។ 

⬜ Syntax៖ 

 

if (លក្ខខ័ណឌ )  

{  
 //Statements ដដល្តួវ្រតិរតត  ិសៅសពល ដដលលក្ខខ័ណឌ ពិត   
} 

១.២ការស្រើ្ាេ់If Statements 



⬜if…else Statement:    ស្រើេ្ារ់ដាក្់លក្ខខ័ណឌ មួ សរើលក្ខខ័ណឌ ស ោះពិត

ស ោះCodeក្ន ុងif block   នឹង្រតិរតត ិស ើ សរើលក្ខខ័ណឌ ស ោះមិនពិតស ោះ

Code ក្ន ុងelse blockនឹងអនុវតត។ 

⬜Syntax៖ 

if (លក្ខខ័ណឌ ) {  

 //Statements ដដល្តួវ្រតិរតត ិ សៅសពល ដដលលក្ខខ័ណឌ ពិត   

} else {  

 //Statements ដដល្តួវ្រតិរតត ិ សៅសពល ដដលលក្ខខ័ណឌ មិន
ពិត   
} 

១.២ការស្រើ្ាេ់If Statements 



⬜if…else if…else Statement:ស្រើេ្ារ់ដាក្់លក្ខខ័ណឌ ស្ចើនសរើលក្ខខ័ណឌ

មួ ណាពិតស ោះCodeក្ន ុងលក្ខខ័ណឌ ស ោះនឹង្រតិរតត ិស ើ សរើលក្ខខ័ណឌ ទងំ

ស ោះមិនពិតស ោះCodeក្ន ុងelse block     នឹង្រតិរតត ិដត្រេិនសរើាន

លក្ខខ័ណឌណាមួ ពិតវានងឹរំលងលក្ខខ័ណឌ ដទទសទៀតសដា មិន្រតិរតត ិសទ។ 

⬜Syntax៖ 
if(លក្ខខ័ណឌ ទី១){ 

   //Statements ដដល្តវួ្រតិរតត ិសៅសពលដដលលក្ខខ័ណឌ ទី១ពិត 

}else if(លក្ខខ័ណឌ ទី២){ 

        //Statement ដដល្តវួ្រតិរតត ិសៅសពលដដលលក្ខខ័ណឌ ទី២ពិត 

}else if(លក្ខខ័ណឌ ទី៣){ 

       // Statement ដដល្តវួ្រតិរតត ិសៅសពលដដលលក្ខខ័ណឌ ទី៣ពិត 

} else { 

 //Statements ដដល្តវួ្រតិរតត ិសៅសពលដដលលក្ខខ័ណឌ ទងំអេ់មិនពិត 

} 

១.២ការស្រើ្ាេ់If Statements 



⬜Nested if…else Statement:  ស្រើេ្ារ់ដាក្់លក្ខខ័ណឌ សៅក្ន ុងលក្ខខ័ណឌ 

។ 

⬜Syntax៖ 
if (លក្ខខ័ណឌ ទី១){ 

 //Statements ដដល្តួវ្រតិរតត ិសៅសពលដដលលក្ខខ័ណឌ ទី១ពិត 

 if(លក្ខខ័ណឌ ទី២){ 

     //Statement ដដល្តួវ្រតិរតត ិសៅសពលដដលលក្ខខ័ណឌ ទី

២ពិត 

 } 

} 

១.២ការស្រើ្ាេ់If Statements 



១.៣  ការង្បើ្ាស់  Switch Statements  

⬜switch Statement:   ស្រើេ្ារ់ស ទ្ៀងផ្ទទ ត់Expressionមួ ជាមួ នឹង

តទមៃណាដដលស ើងចង់ស ទ្ៀងផ្ទទ ត់សដា សគសៅតទមៃទងំស ោះថាជាCase

ស ើ សរើExpressionមួ ស ោះដូចសៅនឹងCaseណាមួ ស ោះCodeដដល

សៅក្ន ុងCaseស ោះនឹងអនុវតត។ 

⬜Syntax: 

switch(expression){  

 case Value :  
  //Statements  
     break; //optional  
    case Value :  
  //Statements  
  break; //optional  
     //You can have any number of case statements.  
    default : //Optional  
  //Statements  
} 



⬜Expression:  ដដលអាចស្រើានសៅក្ន ុងSwitch Statement ានដត

Variable្រសេទchar, byte, short, int និងStringរ ុសណាណ ោះ។ 

⬜ស ើងអាចដាក្់caseានស្ចើនសៅក្ន ុងSwitch Statement មួ ានស ើ 

case នីមួ ៗ្តួវដាក្់តទមៃដដល្តួវស ទ្ៀងផ្ទទ ត់និងេញ្ញា “ : ” សៅពីស្កា ។ 

⬜តទមៃទនcase នីមួ ៗ្តួវដតាន្រសេទដូចនឹងExpressionររេ់Switch 

Statementស ោះស ើ តទមៃទនcaseនីមួ ៗមិនអាចដូចគ្នា ានសទ។ 

⬜សៅសពលExpressionដដល ក្មក្ស្រៀរស ៀរស ោះសេម ើរនឹងcaseណាមួ 

ស ោះCodeសៅក្ន ុងcaseស ោះនឹង្រតិរតត ិរ ូតជួរbreak Statement ។ 

 

១.៣  ការង្បើ្ាស់  Switch Statements  



⬜សៅសពលជួរbreak Statement ស ោះswitch Statement  នឹង្តួវរញ្ច រ់

ស ើ វានឹង្រតិរតត ិការងាររ ទ រ់ដដលសៅខាងស្កាមswitch Statement 

។ 

⬜ មិនដមនរាល់caseទងំអេ់្តួវដតដាក្់break Statement  ស ោះស ើ ។

្រេិនសរើស ើងមិនដាក្់breakស ោះសទវានឹងស វ ើរ ូតសៅតាមលំដារ់លំសដា ទន

caseរ ូតជួរbreak Statement ានវាឈរ់។ 

⬜ Switch Statement  អាចានឫគ្នម នDefault Caseសរើាន្តួវដាក្់វា

សៅចុងស្កា សគ។Default case  អាច្តួវានសគស្រើសដើមបី្រតិរតត ិនូវក្ិចច

ការណាមួ សៅសពលដដលគ្នម នcaseណាមួ សេម ើរនឹងVariable  ដដល ក្មក្

ស្រៀរស ៀរ។សៅក្ន ុងDefault Case មិន្តួវការដាក្់Breakស ោះស ើ ។ 

១.៣  ការង្បើ្ាស់ Switch Statements  



១.៤ការស្រៀរស ៀរIf Statements និង 
    Switch Statements 

⬜If Statement: 

☞លក្ខខ័ណឌ ជាboolean expression 

ដដលអាចានមួ ឬស្ចើនក្ន ុងលក្ខខ័

ណឌ មួ  

☞ ្តួតពិនិតយលក្ខខ័ណឌ រ ូតដល់ពិត

សទើរឈរ ់

☞អាចស្រើលក្ខខ័ណឌ មួ ឬស្ចើនក្ន ុង 

លក្ខខ័ណឌណាមួ ាន 

 

 

⬜Switch statement: 

☞លក្ខខ័ណឌ ជាexpressionដដលាន

ដតមួ គត់ 

☞ ្តួតពិនិតយcaseណាដដលពិតរ ុសណាណ ោះ 

☞ មិនអាចស្រើលក្ខខ័ណឌ ក្ន ុងលក្ខខ័

ណឌាន 
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