
របបៀបសរបសរឬវាយអក្សរយនូីក្ដូខ្មែរតាមវិធតី្រឹមត្រូវ 
   ក្នុងអត្ថបទននះនឹងពនយល់អំពីរនបៀបវាយអក្សរខ្មែរយូនីកូ្ដតាម រនបៀបរបបត្តឹ្មត្ត្ូវ នត្ោះមញុំ
សនងេត្ន ើញថា មាននេហទំព័រ និងបលក្ខ្មែរជានត្រើនខ្ដលមិនបាននោរពក្បួនខ្នន ត្ក្នុងការវាយ
អក្សរ ខ្មែរនទ េឺវាយនោយមិនខ្ផែក្នលើវរនានុត្ក្ម នោយខ្ផែក្ការរំណំាោក្យខ្មែរតាមលទធភាព
របស់អនក្សរនសរនរៀងៗមលួន។ ខ្ដលជានហតុ្ឧសាហ៍សរនសរមុសោក្យ និង មិនដឹងថាមលួន
សរនសរមុស ជាពិនសសេឺសរនសរមុសោក្យពិបាក្ៗខ្ដលមិនសូវបានសរនសរ។ នត្ើនោក្អនក្
រង់កាត់្បនថយការសរនសរអក្សរខ្មែរមុសនត្រើនខ្ដលឬនទ?  

នោក្អនក្ត្បាក្ដជាស្គា ល់យូនីកូ្ដខ្មែរជាអវី!  

   យូនីកូ្ដេឺជានត្ោងការណ៍បខ្មលងកូ្ដជាអក្សរសក្លសត្មាប់វាយអក្សរ និងអត្ថបទខ្ដល
កំ្ណត់្នូវវធីិជាក់្ោក់្ននការបខ្មលងកូ្ដ នត្បើបាននត្រើនភាស្គ ខ្ដលអារផ្លល ស់បដូរទិននន័យ
អត្ថបទ ជាអនតរជាតិ្ និង បនងេើត្មូលោា នត្េឹះសត្មាប់ខ្ផនក្ទន់ជាសក្ល។ យូនីកូ្ដមិនខ្មន
ត្ោន់ខ្ត្ជាពុមពអក្សរបខ្នថមមួយនទៀត្ននាះនទ ខ្ត្ជាខ្នន ត្េំរអូនតរជាតិ្ថ្ែីមួយសត្មាប់ភាស្គខ្មែរ 
និងសត្មាប់រាជរោា ភិបាលក្មពុជា។ កំុ្ពយូទ័រទូទំាងពិភពនោក្នឹងយល់ភាស្គខ្មែរ នពលនត្បើពុមព
អក្សរយូនីកូ្ដខ្មែរ។ ត្េប់ពុមពអក្សរយូនីកូ្ដទំាងអស់មានការបខ្មលងកូ្ដដូរៗោន  មានន័យថា 

នពលខ្ដលអត្ថបទមួយត្ត្ូវបានវាយជាពុមពអក្សរយូនីកូ្ដ ននាះវាអារត្ត្ូវបានផ្លល ស់បដូរនៅជាពុមព
អក្សរយូនីកូ្ដនផសងៗនទៀត្បាន នហើយអត្ថបទននាះនឹងនៅរក្ាត្ទង់ត្ទាយយ៉៉ងត្តឹ្មត្ត្ូវ។ 

ឧទាហរណ៍ អត្ថបទខ្ដលវាយជាអក្សរ KhmerOS System នឹងត្ត្ូវនមើលន ើញនោយម៉ាសីុន
ដនទខ្ដលមិនមានពុមពអក្សរ KhmerOS System ខ្ត្មានយូនីកូ្ដ។ ដូនរនះខ្មែរយូនីកូ្ដេឺជាពុមព
អក្សរសតង់ោររបស់ខ្មែរក្នុងនពលននះ និងអនាេត្ នហើយក៏្ត្បខ្ហលជាោែ នអវីមក្ជំនួសឬខ្ក្ខ្ត្ប
នទៀត្នទ។ 

 

ស្គរត្បនយ៉ជន៍របស់យូនីកូ្ដខ្មែរ និងអនាេត្៖  

 

- ជាអក្សរសតង់ោររបស់ជាតិ្ខ្មែរ កំុ្ពយូទ័រនផសងៗអារនមើលយល់អក្សរខ្មែរនោយមានយូនីកូ្ដ។  

- ងាយស្សួលវាយបាននលឿន នោយស្គរមានត្ោប់រុរ "ោក់្នជើង"។ 

- នធវើនអាយកំុ្ពយូទ័រស្គា ល់ោក្យខ្មែរ នោយស្គរការនត្បើ "រននាល ះមិនន ើញ"។ 



- អារនអាយនេបនងេើត្ក្មែវធីិបក្ខ្ត្បភាស្គបរនទសមក្ភាស្គខ្មែរបាន។  

អំពីរននាល ះមិនន ើញ (ZWSP)  

   ោក្យក្នុងភាស្គខ្មែរត្ត្ូវបានវាយបនតបនាទ ប់ោន  និងមណឌ ខ្រក្ោន នោយសញ្ញា វណណយុត្តណា 
មួយ ( សញ្ញា វណណយុត្តខ្មែរមានដូរជា ។ / ៕ / ៖ / ៗ / ៙ / ៚) និង (វណណយុត្តឡាតំាងខ្ដលនត្បើ
ក្នុងភាស្គខ្មែរមាន ! / ? / " / . ) ។ ក្មែវធីិវាយបញ្ចូ លអត្ថបទ ក្មែវធីិរកុ្រក្អីុនធឺណិត្ និងក្មែវធីិ
ដនទនទៀត្ខ្ដលមានត្ទង់ត្ទាយជាអត្ថបទ ចំាបារ់ត្ត្ូវដឹងពីក្ខ្នលងខ្ដលត្ត្ូវបំខ្បក្ត្បនយ៉េ
និមួយៗនដើមបីរុះ បនាទ ត់្ថ្ែី។ ក្នុងភាស្គនោក្ខ្នងលិរ ខ្ដលនត្បើ "រននាល ះ" (ខ្មែរនៅថា ដក្ឃ្លល  
/ អង់នេលសនៅថា Space) ត្បាក្ដជាមិនមានបញ្ញា នឡើយ បុ៉ខ្នតក្នុងភាស្គខ្មែរ ក្មែវធីិទំាងអស់
ននាះមិនបានដឹងពីក្ខ្នលងខ្ដលត្ត្ូវបញ្ច ប់ោក្យ និង ត្ត្ូវរុះបនាទ ត់្ថ្ែីនឡើយ។ 

 

   ឧទាហរណ៍៖ នេន ើញក្នុងកាខ្សត្ភាេនត្រើននៅក្មពុជា ការរុះបនាទ ត់្ត្ត្ូវនធវើនឡើងនោយនដ 

(េឺនត្បើ Space)។ អនក្សរនសរត្ត្ូវេណនាថា នត្ើោក្យបនាទ ប់ននាះអារោក់្ក្នុងបនាទ ត់្ជាមួយោន
បានឬអត់្? បនាទ ប់មក្ពួក្នេនឹងនធវើការនលើបនាទ ត់្ននាះនោយនដ។  

ក្នុងទំព័របណាដ ញមិនអារនត្បើមនធោបាយននះបាននទ នត្ោះត្ទង់ត្ទាយទំព័រត្ត្ូវបាន
ពឹងខ្ផែក្នៅនលើទំហំននបងែួររបស់ ក្មែវធីិរកុ្រក្នលើកំុ្ពយូទ័រអនក្នត្បើ និង នៅនលើេុណភាពបងាា ញ
របស់នអត្ក្ង់។  

 

ដំនណាះស្ស្គយសត្មាប់ បញ្ញា ននះេឺត្ត្ូវបញ្ចូ លរននាល ះនមើលមិនន ើញ រវាងោក្យទំាងននាះ
ខ្ដលរននាល ះននាះជារននាល ះនត្បើត្ោន់ខ្ត្សត្មាប់មណឌ  ខ្រក្ពីោក្យមួយនៅោក្យមួយនទៀត្ និង
នដើមបីឲ្យក្មែវធីិទំាងននាះដឹងពីក្ខ្នលងខ្ដលត្ត្ូវរុះបនាទ ត់្ បុ៉នណាណ ះ ដូរននះនយើងមិនអារនមើល
ន ើញេមាល ត្រវាងោក្យននាះនទ។  

 

   តួ្អក្សរននះត្ត្ូវបាននៅថា "រននាល ះមិនន ើញ" នហើយវាេឺជាតួ្អក្សរខ្ដលនត្បើញឹក្ញាប់បំផុត្
ក្នុងអត្ថបទ (ក្នុងការរុរត្ោប់រុរ 100 មានរននាល ះមិនន ើញត្បខ្ហល 16 រននាល ះ) ដូនរនះនទើប
នយើងសនត្មរោក់្ត្ោប់រុរខ្ដលនត្បើជាងនេននះនលើត្ោប់រុរ ខ្ដលងាយរុរបំផុត្ននាះេឺ 

Spacebar។ ត្េប់នពលខ្ដលអនក្រុររននាល ះមិនន ើញ ននាះអនក្នឹងបញ្ចូ លរននាល ះបំខ្បក្មួយ។ 

ត្បសិននបើអនក្រុររននាល ះមិនន ើញ spacebar ( នោយមិនបានរុរត្ោប់រុរនផសងនទៀត្) ននាះ
តួ្អក្សរខ្ដលបានបញ្ចូ លនៅក្នុងអត្ថបទ េឺជារននាល ះមួយខ្ដលនមើលមិនន ើញ។  



ត្បសិននបើអនក្រង់វាយ ដក្ឃ្លល  អនក្ត្ត្ូវរុរត្ោប់រុរ "បដូរ" (េឺ Shift) ផសំជាមួយត្ោប់រុរ 

"រននាល ះមិនន ើញ" (េឺ Space)។ 

 

   សរបុមក្ ក្នុងភាស្គអង់នេលសនេដក្ឃ្លល ពីោក្យមួយនៅោក្យមួយ នដើមបីដឹងថាោក្យណាជា
ោក្យណានហើយនត្បើសញ្ញា  "." នដើមបបីញ្ច ប់ឃ្លល ក្នុងនវយោក្រណ៍។ ខ្ត្ភាស្គខ្មែរនេសរនសរជាប់
ោន ពីោក្យមួយនៅោក្យមួយ នហើយសញ្ញា ដក្ឃ្លល នេនត្បើសត្មាប់បងែង់ក្នុងការអានថាត្ត្ូវឈប់
ដក្ ដនងាើមសិននៅក្ខ្នលងណាមួយក្នុង ឃ្លល  ក្នុងននាះខ្ដរនេនត្បើសញ្ញា មណឌ  "។" នដើមបបីញ្ច ប់ឃ្លល
ក្នុងនវយោក្រណ៍។ ដូនរនះ "រននាល ះមិនន ើញ" នត្បើសត្មាប់ផ្លដ រ់ោក្យពីមួយនៅមួយក្នុងភាស្គ
ខ្មែរក្នុងនោលបំណង នអាយកំុ្ពយូទ័រអាររុះបនាទ ត់្នោយសវ័យត្បវត្ត និងអារដឹងោក្យមុសឬ
ត្ត្ូវតាមរយៈក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យ អក្ខរាវរិទុធខ្មែរ , ដក្ឃ្លល ត្ោន់ខ្ត្សត្មាប់បញ្ញា ក់្ោក្យ ឬក៏្ទុក្
សត្មាប់អនក្អាននដើមបឈីប់ដក្ដនងាើម , នហើយសញ្ញា មណឌ សត្មាប់បញ្ច ប់នសរក្ដីរបស់ឃ្លល
និមួយៗ។ 

 

ស្គរត្បនយ៉ជន៍របស់រននាល ះមិនន ើញ ៖  
- នធវើឲ្យការរុះបនាទ ត់្របស់ោក្យបាននោយសវ័យត្បវត្តិ។  

- ស្គា ល់ោក្យខ្មែរ នធវើឲ្យកំុ្ពយូទ័រដឹងថាអនក្សរនសរមុសឬត្ត្ូវ នោយខ្ផនក្នលើក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យ
អក្ខរាវរិទុធខ្មែរ។  

- នេអារបនងេើត្ក្មែវធីិបក្ខ្ត្បអត្ថបទពីខ្មែរនៅបរនទសបាន នោយស្គរកំុ្ពយូទ័រស្គា ល់ោក្យខ្មែរ 
(រននាល ះមិនន ើញ) ។  

នត្ើអនក្ស្គា ល់និងនរះនត្បើ "រននាល ះភាា ប់" (Nonbreakable Space) ខ្ដលឬនទ?  

   ជាទូនៅ មិនថានៅក្នុងភាស្គណាជាភាស្គណាននាះនទ ចំាបារ់ត្ត្ូវខ្ត្មានពោងា ោក្យ ឃ្លល  
ត្បនយ៉េ។ ការរមួផសនំនសមាសភាេទំាងននះបានត្តឹ្មត្ត្ូវ នឹងបនងេើត្បានជាក្ថាមណឌ នន
អត្ថបទ មួយដ៏មានអត្ថន័យ និង មលឹមស្គរ។ ក្តាត សំខ្នន់េឺនយើងត្ត្ូវដឹងថា នត្ើពោងា ោក្យ ឃ្លល  
និង ត្បនយ៉េ មានលក្ខណៈមុសោន ត្ត្ង់ណា? នហើយនេសមាា ល់វាបាននោយស្គរអវី? នយើង
សងឃឹមថា អនក្ពិត្ជាបានដឹងនហើយតាមរយៈការសិក្ានវយោក្រណ៍ខ្មែរ។ ត្ត្ង់រំណុរននះ 
នយើងសូមសងេត់្ធងន់ នៅនលើខ្ត្ត្បនយ៉េខ្ត្បុ៉នណាណ ះ។ 



 

   ត្បនយ៉េេឺជាបនសោំក្យខ្ដលមានន័យត្េប់ត្ោន់ នហើយអារស្គា ល់បាន និង បញ្ច ប់នោយ
សញ្ញា វណណយុត្តណាមួយដូរជា (។ ? ! ….) នោយខ្ននមិនបាន។ ដូរោន ននះខ្ដរ រំនោះភាស្គ
នោក្ខ្នងលិរ ក៏្មានការបញ្ច ប់នោយសញ្ញា ណាមួយខ្ដរ ខ្ត្មុសោន ត្ត្ង់ថា រវាងោក្យ និង
សញ្ញា ទំាងននាះេឺពំុមានេមាល ត្នឡើយ ដូរននះ បងេលក្ខណៈងាយស្សួលដល់អនក្វាយអត្ថបទ 

នោយពំុមានការធ្លល ក់្ខ្ត្សញ្ញា មួយណាននាះខ្ត្ឯងមក្បនាទ ត់្ថ្ែីនឡើយ។ នោយខ្ឡក្ រំនោះ
ភាស្គខ្មែរ នោយនោរពតាមក្បួននវយោក្រណ៍ ក្នុងការសរនសរ រវាងត្បនយ៉េមួយនៅត្បនយ៉េ
មួយ ត្ត្ូវខ្ត្មណឌ ោន  នោយសញ្ញា វណណយុត្តណាមួយ នហើយោក្យខ្ដលនៅអមសញ្ញា ននាះត្ត្ូវ
នធវើការដក្ឃ្លល ។ ការននះ នធវើឲ្យមានលក្ខណៈពិបាក្មលះដល់អនក្វាយអត្ថបទ នត្ោះនៅនពល
ខ្ដលសញ្ញា វណណយុត្តននាះ សថិត្នៅរុងក្ថាមណឌ  នបើកាលណាអនក្ដក្ឃ្លល  ននាះបណាដ លឲ្យ
សញ្ញា នៅធ្លល ក់្មក្នៅនលើបនាទ ត់្ថ្ែីខ្ត្ឯង ជានហតុ្នំាឲ្យអត្ថបទរបស់នយើងបាត់្បង់នូវ
នស្គភណភាព។ នដើមបនីជៀសវាងនូវបញ្ញា ននះ ក្នុងត្បព័នធកំុ្ពយូទ័រ នយើងបានបនងេើត្នូវ ត្ោប់រុរ
ពិនសស ខ្ដលមាននមែ ះថា "រននាល ះភាា ប់"។ រននាល ះភាា ប់េឺជាបនសនំនត្ោប់រុរ ឆ្លល ស់ (Alt (Gr)) 

និង ត្ោប់រុររននាល ះមិនន ើញ (Space)។ 

រូបមនត ៖ ោក្យ + ត្ោប់រុរឆ្លល ស់ + ត្ោប់រុររននាល ះមិនន ើញ + 

សញ្ញា វណណយុត្ត  
 

   ការបខ្នថមរននាល ះភាា ប់រវាងោក្យ និង សញ្ញា វណណយុត្តននះមានន័យថា អនក្នៅខ្ត្អារនមើល
ន ើញរននាល ះរវាងោក្យ និង សញ្ញា ននាះជាធមែតា ខ្ត្បងេប់នូវលក្ខណៈពិនសស នោយវាជួយ
ភាា ប់ោក្យនិង សញ្ញា ននាះឲ្យនៅជាប់ោន  ត្បសិននបើធ្លល ក់្ េឺត្ត្ូវធ្លល ក់្ទំាងោក្យខ្ដលនៅជាប់វា
មក្ផងខ្ដរ មិនអារធ្លល ក់្សញ្ញា ខ្ត្ឯងននាះនទ។ រននាល ះភាា ប់ននះ ក៏្អារនត្បើជាមួយតួ្អក្សរនផសង 

នត្ៅពីសញ្ញា វណណវត្តខ្ដរ នហើយវានៅរក្ាលក្ខណៈនដើម េឺ ដក្ឃ្លល ខ្ត្មិនរុះបនាទ ត់្នៅរុង
បនាទ ត់្។ 

រំនោះអក្សរអង់នេលស  

   មានវធីិខ្ត្មួយេត់្ នដើមបដឹីងថាោក្យខ្ដលអនក្បានវាយមុសឬត្ត្ូវេឺត្ត្ូវពឹងខ្ផនក្នលើ កូ្ន
ក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ ខ្ដលនៅក្នុងក្មែវធីិនផសងៗខ្ដលអនក្នត្បើត្បាស់។ រំនោះភាស្គ
អង់នេលស នេខ្ត្ងខ្ត្ន ើញមាន កូ្នក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធភាស្គអង់នេលស មក្ជាមួយ



ស្ស្គប់ក្នុងក្មែវធីិខ្ដលអារវាយអត្ថបទបាន ដូរជា MS Word, Photoshop, CorelDraw... ជានដើម 

នដើមបីនធវើនអាយការសរនសរបានត្តឹ្មត្ត្ូវ និងត្បាប់នអាយដឹងនៅនពលនយើងសរនសរមុស នបើ
សិននោក្អនក្សរនសរអត្ថបទអង់នេលសនៅក្នុងក្មែវធីិណាមួយខ្ដលោែ ន មុមងារ ត្ត្ួត្ពិនិត្យ
អក្ខរាវរិទុធ ដូរជា Notepad ននាះនោក្អនក្ត្បាក្ដជាសរនសរមុសោក្យមលះៗនោយនជៀសមិន
ររួ។  

រំនោះអក្សរខ្មែរ  

   រំនោះអក្សរខ្មែរនយើងវញិ កាលពីជំនាន់មិនទាន់មានយូនីកូ្ដខ្មែរ ខ្មែរនយើងោែ នជនត្មើសអវី
នត្ៅពីសរនសរអត្ថបទនោយពឹងខ្ផែក្នលើការ នរះចំាោក្យនរៀងៗមលួននទ អនក្ខ្ដលនរះអក្សរខ្មែរ
បាននត្ៅត្ជះអារសរនសរនោយមានកំ្ហុសតិ្រ រំនោះអនក្ខ្ដលមិនសូវនរះចំាោក្យខ្មែរ
ត្បាក្ដជាសរនសរមុសនត្រើន នហើយត្បាក្ដជាត្ត្ូវនបើវរនានុត្ក្មនដើមបីនផទៀងផ្លទ ត់្ជាមិនខ្នន។  

 

   ខ្ត្មក្ដល់ជំនាន់នត្បើយូនីកូ្ដខ្មែរននះវញិ ខ្មែរនយើងខ្លងភ័យខ្នល រវាយអត្ថបទមុសនត្រើន
ដូរមុន និងមិនចំាបារ់នបើក្វរនានុត្ក្មនដើមបនីផទៀងផ្លទ ត់្នទៀត្នឡើយ នត្ោះនយើងមាន កូ្នក្មែវធីិ
ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ ខ្ដលជាមនធោបាយខ្ត្មួយេត់្ មិនមុសពីរនបៀបវាយភាស្គអង់នេលស
ននាះនទ។  

ឧបក្រណ៍ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ  

   េឺជាក្ញ្ច ប់ោក្យខ្ដលមានក្នុងវរនានុត្ក្មរបស់ភាស្គនិមួយៗ ខ្ដលនត្បើសត្មាប់បងាា ញ
ត្បាប់អនក្វាយអត្ថបទនអាយបានដឹងថា ោក្យខ្ដលនេបាននិងកំ្ពុងវាយមុសឬត្ត្ូវ នោយមាន
ជាបនាទ ត់្ទឹក្រលក្ពណ៌ត្ក្ហម នៅពីនត្កាមោក្យខ្ដលសរនសរមុស (ោក្យខ្ដលោន ក្នុង
វរនានុត្ក្ម) ននាះ។ ជាតិ្ស្គសន៍និមួយៗត្ត្ូវខ្ត្ពឹងខ្ផែក្នលើ ឧបក្រណ៍ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ ជា
ោរ់ខ្នត្ នត្ោះោែ នអនក្ណានេអារសរនសរត្ត្ូវត្េប់ោក្យននាះនទ នហើយនបើនទាះជានរះ
សរនសរត្េប់ោក្យក៏្មិនត្បាក្ដថាអារដឹងថាមលួន បានសរនសរមុសោក្យ ខ្ដលមលួននរះសរនសរ
ខ្ដរ។ 

_______________________________________  

 

 

  មញុំសូមខ្រក្ការសរនសរអក្សរខ្មែរយូនីកូ្ដ ជាពីត្បនភទេឺ ការសរនសរជាលក្ខណៈ Offline និង 

ការសរនសរជាលក្ខណៈ Online ៖  



៙ ការសរនសរជាលក្ខណៈ Offline ៚ 

   េឺជាការសរនសរក្នុងក្មែវធីិខ្ដលមិននត្បើអីុនធឺណិត្ មានដូរជា ក្មែវធីិការយិ៉ល័យ ជានដើម។ 

នហើយក្មែវធីិ Offline ខ្ដលមានលទធភាពអារត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរបាន េឺ OpenOffice ជា 

ក្មែវធីិការយិ៉ល័យនត្បើនោយមិនេិត្ត្បាក់្ ខ្ដលត្ក្ុម KhmerOS យក្មក្បក្ខ្ត្បបញ្ចូ លមឺុនុយ
ជាភាស្គខ្មែរ និងបខ្នថមកូ្នក្មែវធីិ ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ (ខ្ត្ជាជំនាន់ចាស់)។ 

រនបៀបដំនឡើង ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ នអាយក្មែវធីិ OpenOffice  

- ររូវដំឡ ើងកម្មវធីិ OpenOffice ឲ្យរួចរាល់ជាមុ្នសិន។ 

* វិធងីាយត្សួល សរាប់ ដំឡ ើង "កម្មវធីិបន្នែម្" គឺរាន់ន្រចុចផទួនពីឡលើឯកសារ ឡោះ ឬក៏
ចាប់ទាញយកឡៅទាល ក់ពីឡលើផ្ផទកម្មវធីិ OpenOffice ឡោះ។  

* រនបៀបសរនសរឬវាយអក្សរយូនីកូ្ដខ្មែរតាមវធីិត្តឹ្មត្ត្ូវ  

   ក្នុងអត្ថបទននះនឹងពនយល់អំពីរនបៀបវាយអក្សរខ្មែរយូនីកូ្ដតាម រនបៀបរបបត្តឹ្មត្ត្ូវ នត្ោះមញុំ
សនងេត្ន ើញថា មាននេហទំព័រ និងបលក្ខ្មែរជានត្រើនខ្ដលមិនបាននោរពក្បួនខ្នន ត្ក្នុងការវាយ
អក្សរ ខ្មែរនទ េឺវាយនោយមិនខ្ផែក្នលើវរនានុត្ក្ម នោយខ្ផែក្ការរំណំាោក្យខ្មែរតាមលទធភាព
របស់អនក្សរនសរនរៀងៗមលួន។ ខ្ដលជានហតុ្ឧសាហ៍សរនសរមុសោក្យ និង មិនដឹងថាមលួន
សរនសរមុស ជាពិនសសេឺសរនសរមុសោក្យពិបាក្ៗខ្ដលមិនសូវបានសរនសរ។ នត្ើនោក្អនក្
រង់កាត់្បនថយការសរនសរអក្សរខ្មែរមុសនត្រើនខ្ដលឬនទ?  

នោក្អនក្ត្បាក្ដជាស្គា ល់យូនីកូ្ដខ្មែរជាអវី!  

   យូនីកូ្ដេឺជានត្ោងការណ៍បខ្មលងកូ្ដជាអក្សរសក្លសត្មាប់វាយអក្សរ និងអត្ថបទខ្ដល
កំ្ណត់្នូវវធីិជាក់្ោក់្ននការបខ្មលងកូ្ដ នត្បើបាននត្រើនភាស្គ ខ្ដលអារផ្លល ស់បដូរទិននន័យ
អត្ថបទ ជាអនតរជាតិ្ និង បនងេើត្មូលោា នត្េឹះសត្មាប់ខ្ផនក្ទន់ជាសក្ល។ យូនីកូ្ដមិនខ្មន
ត្ោន់ខ្ត្ជាពុមពអក្សរបខ្នថមមួយនទៀត្ននាះនទ ខ្ត្ជាខ្នន ត្េំរអូនតរជាតិ្ថ្ែីមួយសត្មាប់ភាស្គខ្មែរ 
និងសត្មាប់រាជរោា ភិបាលក្មពុជា។ កំុ្ពយូទ័រទូទំាងពិភពនោក្នឹងយល់ភាស្គខ្មែរ នពលនត្បើពុមព
អក្សរយូនីកូ្ដខ្មែរ។ ត្េប់ពុមពអក្សរយូនីកូ្ដទំាងអស់មានការបខ្មលងកូ្ដដូរៗោន  មានន័យថា 

នពលខ្ដលអត្ថបទមួយត្ត្ូវបានវាយជាពុមពអក្សរយូនីកូ្ដ ននាះវាអារត្ត្ូវបានផ្លល ស់បដូរនៅជាពុមព
អក្សរយូនីកូ្ដនផសងៗនទៀត្បាន នហើយអត្ថបទននាះនឹងនៅរក្ាត្ទង់ត្ទាយយ៉៉ងត្តឹ្មត្ត្ូវ។ 



ឧទាហរណ៍ អត្ថបទខ្ដលវាយជាអក្សរ KhmerOS System នឹងត្ត្ូវនមើលន ើញនោយម៉ាសីុន
ដនទខ្ដលមិនមានពុមពអក្សរ KhmerOS System ខ្ត្មានយូនីកូ្ដ។ ដូនរនះខ្មែរយូនីកូ្ដេឺជាពុមព
អក្សរសតង់ោររបស់ខ្មែរក្នុងនពលននះ និងអនាេត្ នហើយក៏្ត្បខ្ហលជាោែ នអវីមក្ជំនួសឬខ្ក្ខ្ត្ប
នទៀត្នទ។ 

 

ស្គរត្បនយ៉ជន៍របស់យូនីកូ្ដខ្មែរ និងអនាេត្៖  

- ជាអក្សរសតង់ោររបស់ជាតិ្ខ្មែរ កំុ្ពយូទ័រនផសងៗអារនមើលយល់អក្សរខ្មែរនោយមានយូនីកូ្ដ។ 

- ងាយស្សួលវាយបាននលឿន នោយស្គរមានត្ោប់រុរ "ោក់្នជើង"។ 

- នធវើនអាយកំុ្ពយូទ័រស្គា ល់ោក្យខ្មែរ នោយស្គរការនត្បើ "រននាល ះមិនន ើញ"។ 

- អារនអាយនេបនងេើត្ក្មែវធីិបក្ខ្ត្បភាស្គបរនទសមក្ភាស្គខ្មែរបាន។  

អំពីរននាល ះមិនន ើញ (ZWSP)  

   ោក្យក្នុងភាស្គខ្មែរត្ត្ូវបានវាយបនតបនាទ ប់ោន  និងមណឌ ខ្រក្ោន នោយសញ្ញា វណណយុត្ត
ណាមួយ ( សញ្ញា វណណយុត្តខ្មែរមានដូរជា ។ / ៕ / ៖ / ៗ / ៙ / ៚) និង (វណណយុត្តឡាតំាងខ្ដល
នត្បើក្នុងភាស្គខ្មែរមាន ! / ? / " / . ) ។ ក្មែវធីិវាយបញ្ចូ លអត្ថបទ ក្មែវធីិរកុ្រក្អីុនធឺណិត្ និង
ក្មែវធីិដនទនទៀត្ខ្ដលមានត្ទង់ត្ទាយជាអត្ថបទ ចំាបារ់ត្ត្ូវដឹងពីក្ខ្នលងខ្ដលត្ត្ូវបំខ្បក្
ត្បនយ៉េនិមួយៗនដើមបីរុះ បនាទ ត់្ថ្ែី។ ក្នុងភាស្គនោក្ខ្នងលិរ ខ្ដលនត្បើ "រននាល ះ" (ខ្មែរនៅថា 

ដក្ឃ្លល  / អង់នេលសនៅថា Space) ត្បាក្ដជាមិនមានបញ្ញា នឡើយ បុ៉ខ្នតក្នុងភាស្គខ្មែរ ក្មែវធីិទំាង
អស់ននាះមិនបានដឹងពីក្ខ្នលងខ្ដលត្ត្ូវបញ្ច ប់ោក្យ និង ត្ត្ូវរុះបនាទ ត់្ថ្ែីនឡើយ។ 

 

   ឧទាហរណ៍៖ នេន ើញក្នុងកាខ្សត្ភាេនត្រើននៅក្មពុជា ការរុះបនាទ ត់្ត្ត្ូវនធវើនឡើងនោយនដ 

(េឺនត្បើ Space)។ អនក្សរនសរត្ត្ូវេណនាថា នត្ើោក្យបនាទ ប់ននាះអារោក់្ក្នុងបនាទ ត់្ជាមួយោន
បានឬអត់្? បនាទ ប់មក្ពួក្នេនឹងនធវើការនលើបនាទ ត់្ននាះនោយនដ។ 

 

   ក្នុងទំព័របណាដ ញមិនអារនត្បើមនធោបាយននះបាននទ នត្ោះត្ទង់ត្ទាយទំព័រត្ត្ូវបានពឹងខ្ផែក្
នៅនលើទំហំននបងែួររបស់ ក្មែវធីិរកុ្រក្នលើកំុ្ពយូទ័រអនក្នត្បើ និង នៅនលើេុណភាពបងាា ញរបស់
នអត្ក្ង់។  



 

ដំនណាះស្ស្គយសត្មាប់ បញ្ញា ននះេឺត្ត្ូវបញ្ចូ លរននាល ះនមើលមិនន ើញ រវាងោក្យទំាងននាះ
ខ្ដលរននាល ះននាះជារននាល ះនត្បើត្ោន់ខ្ត្សត្មាប់មណឌ  ខ្រក្ពីោក្យមួយនៅោក្យមួយនទៀត្ និង
នដើមបីឲ្យក្មែវធីិទំាងននាះដឹងពីក្ខ្នលងខ្ដលត្ត្ូវរុះបនាទ ត់្ បុ៉នណាណ ះ ដូរននះនយើងមិនអារនមើល
ន ើញេមាល ត្រវាងោក្យននាះនទ។  

 

   តួ្អក្សរននះត្ត្ូវបាននៅថា "រននាល ះមិនន ើញ" នហើយវាេឺជាតួ្អក្សរខ្ដលនត្បើញឹក្ញាប់បំផុត្
ក្នុងអត្ថបទ (ក្នុងការរុរត្ោប់រុរ 100 មានរននាល ះមិនន ើញត្បខ្ហល 16 រននាល ះ) ដូនរនះនទើប
នយើងសនត្មរោក់្ត្ោប់រុរខ្ដលនត្បើជាងនេននះនលើត្ោប់រុរ ខ្ដលងាយរុរបំផុត្ននាះេឺ 

Spacebar។ ត្េប់នពលខ្ដលអនក្រុររននាល ះមិនន ើញ ននាះអនក្នឹងបញ្ចូ លរននាល ះបំខ្បក្មួយ។ 

ត្បសិននបើអនក្រុររននាល ះមិនន ើញ spacebar ( នោយមិនបានរុរត្ោប់រុរនផសងនទៀត្) ននាះ
តួ្អក្សរខ្ដលបានបញ្ចូ លនៅក្នុងអត្ថបទ េឺជារននាល ះមួយខ្ដលនមើលមិនន ើញ។ 

 

   ត្បសិននបើអនក្រង់វាយ ដក្ឃ្លល  អនក្ត្ត្ូវរុរត្ោប់រុរ "បដូរ" (េឺ Shift) ផសំជាមួយត្ោប់រុរ 

"រននាល ះមិនន ើញ" (េឺ Space)។ 

 

 

   សរបុមក្ ក្នុងភាស្គអង់នេលសនេដក្ឃ្លល ពីោក្យមួយនៅោក្យមួយ នដើមបីដឹងថាោក្យណាជា
ោក្យណានហើយនត្បើសញ្ញា  "." នដើមបបីញ្ច ប់ឃ្លល ក្នុងនវយោក្រណ៍។ ខ្ត្ភាស្គខ្មែរនេសរនសរជាប់
ោន ពីោក្យមួយនៅោក្យមួយ នហើយសញ្ញា ដក្ឃ្លល នេនត្បើសត្មាប់បងែង់ក្នុងការអានថាត្ត្ូវឈប់
ដក្ ដនងាើមសិននៅក្ខ្នលងណាមួយក្នុង ឃ្លល  ក្នុងននាះខ្ដរនេនត្បើសញ្ញា មណឌ  "។" នដើមបបីញ្ច ប់ឃ្លល
ក្នុងនវយោក្រណ៍។ ដូនរនះ "រននាល ះមិនន ើញ" នត្បើសត្មាប់ផ្លដ រ់ោក្យពីមួយនៅមួយក្នុងភាស្គ
ខ្មែរក្នុងនោលបំណង នអាយកំុ្ពយូទ័រអាររុះបនាទ ត់្នោយសវ័យត្បវត្ត និងអារដឹងោក្យមុសឬ
ត្ត្ូវតាមរយៈក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យ អក្ខរាវរិទុធខ្មែរ , ដក្ឃ្លល ត្ោន់ខ្ត្សត្មាប់បញ្ញា ក់្ោក្យ ឬក៏្ទុក្
សត្មាប់អនក្អាននដើមបឈីប់ដក្ដនងាើម , នហើយសញ្ញា មណឌ សត្មាប់បញ្ច ប់នសរក្ដីរបស់ឃ្លល
និមួយៗ។ 

 

ស្គរត្បនយ៉ជន៍របស់រននាល ះមិនន ើញ ៖  

- នធវើឲ្យការរុះបនាទ ត់្របស់ោក្យបាននោយសវ័យត្បវត្តិ។ 



- ស្គា ល់ោក្យខ្មែរ នធវើឲ្យកំុ្ពយូទ័រដឹងថាអនក្សរនសរមុសឬត្ត្ូវ នោយខ្ផនក្នលើក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យ
អក្ខរាវរិទុធខ្មែរ។  

- នេអារបនងេើត្ក្មែវធីិបក្ខ្ត្បអត្ថបទពីខ្មែរនៅបរនទសបាន នោយស្គរកំុ្ពយូទ័រស្គា ល់ោក្យខ្មែរ 
(រននាល ះមិនន ើញ) ។  

នត្ើអនក្ស្គា ល់និងនរះនត្បើ "រននាល ះភាា ប់" (Nonbreakable Space) ខ្ដលឬនទ?  

   ជាទូនៅ មិនថានៅក្នុងភាស្គណាជាភាស្គណាននាះនទ ចំាបារ់ត្ត្ូវខ្ត្មានពោងា ោក្យ ឃ្លល  
ត្បនយ៉េ។ ការរមួផសនំនសមាសភាេទំាងននះបានត្តឹ្មត្ត្ូវ នឹងបនងេើត្បានជាក្ថាមណឌ នន
អត្ថបទ មួយដ៏មានអត្ថន័យ និង មលឹមស្គរ។ ក្តាត សំខ្នន់េឺនយើងត្ត្ូវដឹងថា នត្ើពោងា ោក្យ ឃ្លល  
និង ត្បនយ៉េ មានលក្ខណៈមុសោន ត្ត្ង់ណា? នហើយនេសមាា ល់វាបាននោយស្គរអវី? នយើង
សងឃឹមថា អនក្ពិត្ជាបានដឹងនហើយតាមរយៈការសិក្ានវយោក្រណ៍ខ្មែរ។ ត្ត្ង់រំណុរននះ 
នយើងសូមសងេត់្ធងន់ នៅនលើខ្ត្ត្បនយ៉េខ្ត្បុ៉នណាណ ះ។  

 

   ត្បនយ៉េេឺជាបនសោំក្យខ្ដលមានន័យត្េប់ត្ោន់ នហើយអារស្គា ល់បាន និង បញ្ច ប់នោយ
សញ្ញា វណណយុត្តណាមួយដូរជា (។ ? ! ….) នោយខ្ននមិនបាន។ ដូរោន ននះខ្ដរ រំនោះភាស្គ
នោក្ខ្នងលិរ ក៏្មានការបញ្ច ប់នោយសញ្ញា ណាមួយខ្ដរ ខ្ត្មុសោន ត្ត្ង់ថា រវាងោក្យ និង
សញ្ញា ទំាងននាះេឺពំុមានេមាល ត្នឡើយ ដូរននះ បងេលក្ខណៈងាយស្សួលដល់អនក្វាយអត្ថបទ 

នោយពំុមានការធ្លល ក់្ខ្ត្សញ្ញា មួយណាននាះខ្ត្ឯងមក្បនាទ ត់្ថ្ែីនឡើយ។ នោយខ្ឡក្ រំនោះ
ភាស្គខ្មែរ នោយនោរពតាមក្បួននវយោក្រណ៍ ក្នុងការសរនសរ រវាងត្បនយ៉េមួយនៅត្បនយ៉េ
មួយ ត្ត្ូវខ្ត្មណឌ ោន  នោយសញ្ញា វណណយុត្តណាមួយ នហើយោក្យខ្ដលនៅអមសញ្ញា ននាះត្ត្ូវ
នធវើការដក្ឃ្លល ។ ការននះ នធវើឲ្យមានលក្ខណៈពិបាក្មលះដល់អនក្វាយអត្ថបទ នត្ោះនៅនពល
ខ្ដលសញ្ញា វណណយុត្តននាះ សថិត្នៅរុងក្ថាមណឌ  នបើកាលណាអនក្ដក្ឃ្លល  ននាះបណាដ លឲ្យ
សញ្ញា នៅធ្លល ក់្មក្នៅនលើបនាទ ត់្ថ្ែីខ្ត្ឯង ជានហតុ្នំាឲ្យអត្ថបទរបស់នយើងបាត់្បង់នូវ
នស្គភណភាព។ នដើមបនីជៀសវាងនូវបញ្ញា ននះ ក្នុងត្បព័នធកំុ្ពយូទ័រ នយើងបានបនងេើត្នូវ ត្ោប់រុរ
ពិនសស ខ្ដលមាននមែ ះថា "រននាល ះភាា ប់"។ រននាល ះភាា ប់េឺជាបនសនំនត្ោប់រុរ ឆ្លល ស់ (Alt (Gr)) 

និង ត្ោប់រុររននាល ះមិនន ើញ (Space)។ 

 

 



រូបមនត ៖ ោក្យ + ត្ោប់រុរឆ្លល ស់ + ត្ោប់រុររននាល ះមិនន ើញ + 

សញ្ញា វណណយុត្ត  
 

   ការបខ្នថមរននាល ះភាា ប់រវាងោក្យ និង សញ្ញា វណណយុត្តននះមានន័យថា អនក្នៅខ្ត្អារនមើល
ន ើញរននាល ះរវាងោក្យ និង សញ្ញា ននាះជាធមែតា ខ្ត្បងេប់នូវលក្ខណៈពិនសស នោយវាជួយ
ភាា ប់ោក្យនិង សញ្ញា ននាះឲ្យនៅជាប់ោន  ត្បសិននបើធ្លល ក់្ េឺត្ត្ូវធ្លល ក់្ទំាងោក្យខ្ដលនៅជាប់វា
មក្ផងខ្ដរ មិនអារធ្លល ក់្សញ្ញា ខ្ត្ឯងននាះនទ។ រននាល ះភាា ប់ននះ ក៏្អារនត្បើជាមួយតួ្អក្សរនផសង 

នត្ៅពីសញ្ញា វណណវត្តខ្ដរ នហើយវានៅរក្ាលក្ខណៈនដើម េឺ ដក្ឃ្លល ខ្ត្មិនរុះបនាទ ត់្នៅរុង
បនាទ ត់្។ 

រំនោះអក្សរអង់នេលស  

   មានវធីិខ្ត្មួយេត់្ នដើមបដឹីងថាោក្យខ្ដលអនក្បានវាយមុសឬត្ត្ូវេឺត្ត្ូវពឹងខ្ផនក្នលើ កូ្ន
ក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ ខ្ដលនៅក្នុងក្មែវធីិនផសងៗខ្ដលអនក្នត្បើត្បាស់។ រំនោះភាស្គ
អង់នេលស នេខ្ត្ងខ្ត្ន ើញមាន កូ្នក្មែវធីិត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធភាស្គអង់នេលស មក្ជាមួយ
ស្ស្គប់ក្នុងក្មែវធីិខ្ដលអារវាយអត្ថបទបាន ដូរជា MS Word, Photoshop, CorelDraw... ជានដើម 

នដើមបីនធវើនអាយការសរនសរបានត្តឹ្មត្ត្ូវ និងត្បាប់នអាយដឹងនៅនពលនយើងសរនសរមុស នបើ
សិននោក្អនក្សរនសរអត្ថបទអង់នេលសនៅក្នុងក្មែវធីិណាមួយខ្ដលោែ ន មុមងារ ត្ត្ួត្ពិនិត្យ
អក្ខរាវរិទុធ ដូរជា Notepad ននាះនោក្អនក្ត្បាក្ដជាសរនសរមុសោក្យមលះៗនោយនជៀសមិន
ររួ។  

រំនោះអក្សរខ្មែរ  

   រំនោះអក្សរខ្មែរនយើងវញិ កាលពីជំនាន់មិនទាន់មានយូនីកូ្ដខ្មែរ ខ្មែរនយើងោែ នជនត្មើសអវី
នត្ៅពីសរនសរអត្ថបទនោយពឹងខ្ផែក្នលើការ នរះចំាោក្យនរៀងៗមលួននទ អនក្ខ្ដលនរះអក្សរខ្មែរ
បាននត្ៅត្ជះអារសរនសរនោយមានកំ្ហុសតិ្រ រំនោះអនក្ខ្ដលមិនសូវនរះចំាោក្យខ្មែរ
ត្បាក្ដជាសរនសរមុសនត្រើន នហើយត្បាក្ដជាត្ត្ូវនបើវរនានុត្ក្មនដើមបីនផទៀងផ្លទ ត់្ជាមិនខ្នន។  

 

   ខ្ត្មក្ដល់ជំនាន់នត្បើយូនីកូ្ដខ្មែរននះវញិ ខ្មែរនយើងខ្លងភ័យខ្នល រវាយអត្ថបទមុសនត្រើន
ដូរមុន និងមិនចំាបារ់នបើក្វរនានុត្ក្មនដើមបនីផទៀងផ្លទ ត់្នទៀត្នឡើយ នត្ោះនយើងមាន កូ្នក្មែវធីិ



ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ ខ្ដលជាមនធោបាយខ្ត្មួយេត់្ មិនមុសពីរនបៀបវាយភាស្គអង់នេលស
ននាះនទ។  

ឧបក្រណ៍ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ  

   េឺជាក្ញ្ច ប់ោក្យខ្ដលមានក្នុងវរនានុត្ក្មរបស់ភាស្គនិមួយៗ ខ្ដលនត្បើសត្មាប់បងាា ញ
ត្បាប់អនក្វាយអត្ថបទនអាយបានដឹងថា ោក្យខ្ដលនេបាននិងកំ្ពុងវាយមុសឬត្ត្ូវ នោយមាន
ជាបនាទ ត់្ទឹក្រលក្ពណ៌ត្ក្ហម នៅពីនត្កាមោក្យខ្ដលសរនសរមុស (ោក្យខ្ដលោន ក្នុង
វរនានុត្ក្ម) ននាះ។ ជាតិ្ស្គសន៍និមួយៗត្ត្ូវខ្ត្ពឹងខ្ផែក្នលើ ឧបក្រណ៍ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ ជា
ោរ់ខ្នត្ នត្ោះោែ នអនក្ណានេអារសរនសរត្ត្ូវត្េប់ោក្យននាះនទ នហើយនបើនទាះជានរះ
សរនសរត្េប់ោក្យក៏្មិនត្បាក្ដថាអារដឹងថាមលួន បានសរនសរមុសោក្យ ខ្ដលមលួននរះសរនសរ
ខ្ដរ។ 

_______________________________________  

 

 

  មញុំសូមខ្រក្ការសរនសរអក្សរខ្មែរយូនីកូ្ដ ជាពីត្បនភទេឺ ការសរនសរជាលក្ខណៈ Offline និង 

ការសរនសរជាលក្ខណៈ Online ៖  

៙ ការសរនសរជាលក្ខណៈ Offline ៚ 

   េឺជាការសរនសរក្នុងក្មែវធីិខ្ដលមិននត្បើអីុនធឺណិត្ មានដូរជា ក្មែវធីិការយិ៉ល័យ ជានដើម។ 

នហើយក្មែវធីិ Offline ខ្ដលមានលទធភាពអារត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរបាន េឺ OpenOffice ជា 

ក្មែវធីិការយិ៉ល័យនត្បើនោយមិនេិត្ត្បាក់្ ខ្ដលត្ក្ុម KhmerOS យក្មក្បក្ខ្ត្បបញ្ចូ លមឺុនុយ
ជាភាស្គខ្មែរ និងបខ្នថមកូ្នក្មែវធីិ ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ (ខ្ត្ជាជំនាន់ចាស់)។ 

រនបៀបដំនឡើង ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ នអាយក្មែវធីិ OpenOffice  

- ត្ត្ូវដំនឡើងក្មែវធីិ OpenOffice ឲ្យររួរាល់ជាមុនសិន។ 

* វធីិងាយស្សួល សត្មាប់ ដំនឡើង "ក្មែវធីិបខ្នថម" េឺត្ោន់ខ្ត្រុរផទួនពីនលើឯក្ស្គរ ននាះ ឬក៏្
ចាប់ទាញយក្នៅទមាល ក់្ពីនលើនផទក្មែវធីិ OpenOffice ននាះ។  

* វធីិដំនឡើងតាមធមែតា េឺ រុរនបើក្ក្មែវធីិ OpenOffice ណាមួយដូរជា Writer, Calc ឬ Impress 

មួយណាក៏្បាន។  



- រុរនលើ ឧបក្រណ៍ >> ក្មែវធីិត្េប់ត្េងខ្ផនក្បខ្នថម... (នបើជាភាស្គអង់នេលសេឺ Tools >> 

Extension Manager... ) 

 
 

- រុរនលើឆ្នុរ បខ្នថម នដើមបរូីលនៅរក្ឯក្ស្គរកូ្នក្មែវធីិជំនួយបខ្នថម "ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ" 

ខ្ដលនោក្អនក្បានទាញយក្ទុក្ក្នុងកំុ្ពយូទ័រ។ 

http://4.bp.blogspot.com/-zIBGKS21iuk/UQO-NebBN_I/AAAAAAAAGzY/m59xBjiumLY/s1600/1-26-2013+6-20-03+PM.gif


 
 

- នពលននាះក្មែវធីិ OpenOffice នឹងសួរថា នត្ើយល់ត្ពមដំនឡើងឬនទសូមរុរ យល់ត្ពម >> 

យល់ត្ពម ររួរុរបិទផ្លទ ំងក្មែវធីិត្េប់ត្េងខ្ផនក្បខ្នថម...។ 

 

- ស្គក្វាយោក្យខ្មែរ  និងនោយនត្បើរននាល ះមិនន ើញនៅត្ត្ង់ោក្យនិមួយៗ ថាវាដំនណើ រការឬ
នៅ នបើនៅនទសូមត្បាក្ដថានោក្អនក្បាននបើក្មុមងារ "ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធ" ជាទូនៅវា
ខ្ត្ងខ្ត្នបើក្ (សូមនមើលរបូខ្នងនត្កាម)  

http://1.bp.blogspot.com/-Q4W5wrtMh2M/UQO-OlhfGcI/AAAAAAAAGzg/4OZxIhb2nZs/s1600/1-26-2013+6-21-52+PM.gif


 
 

- ស្គក្លបងវាយោក្យខ្មែរ ត្បសិននបើអនក្វាយោក្យមុស ននាះក្មែវធីិ OpenOffice នឹងបញ្ញា ក់្
ត្បាប់នោក្អនក្នោយបងាា ញ "បនាទ ត់្ទឹក្រលក្ពណ៌ត្ក្ហម" នៅខ្នងនត្កាមោក្យមុស (ោក្យ
ខ្ដលោែ នក្នុងវរនានុត្ក្មខ្មែរ). 
 

   ជាលទធផលន ើញថា នយើងអារដឹងថានយើងវាយអក្សរខ្មែរមុសឬត្ត្ូវបានភាល មៗមិនចំាបារ់ 

ត្ត្ូវការពឹង អនក្ជំនាន់ខ្នងនផទៀងអក្សរខ្មែរនទៀត្នហើយ ដូរជាខ្នងអនក្ស្គរព័ត៌្មាន អនក្រក្សីុ
វាយអត្ថបទ... ជានដើម។ នយើងត្ត្ូវវាយអត្ថបទខ្មែរយូនីកូ្ដក្នុងក្មែវធីិ OpenOffice នោយស្គរវា
មានមុមងារ "ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ" ររួសឹមរមលងយក្នៅបិទភាា ប់ ក្នុងក្មែវធីិនានាខ្ដលអនក្
កំ្ពុងនធវើការដូរជា MS Word, CorelDraw... ជានដើម។ 

៙ ការសរនសរជាលក្ខណៈ Online ៚ 

   មានន័យថា អនក្កំ្ពុងសរនសរក្នុងក្មែវធីិនបើក្អីុនធឺណិត្ដូរជា Browser ឬកំ្ពុងបនញ្ចញមតិ្
ក្នុង Facebook ជានដើម។ មក្ដល់នពលននះ (2012) ក្មែវធីិរកុ្រក្អីុនធឺណិត្ខ្ដលមានកូ្នក្មែវធីិ
បខ្នថម ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ បានេឺមានខ្ត្ Firefox ខ្ត្មួយេត់្។ ក្នុងនពលននះខ្ដរ Firefox 

http://3.bp.blogspot.com/-IqKxMwEyEts/UQPGZ-fak5I/AAAAAAAAG0M/JSNj-qMf-dY/s1600/1-26-2013+7-01-13+PM.gif


បានបក្ខ្ត្បមឺុនុយជាភាស្គខ្មែរ 100% ររួរាល់អស់នហើយ នហើយមាន ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ 
មក្ស្ស្គប់។ ខ្ត្នបើ Firefox របស់នោក្អនក្មិនទាន់មាននទ សូមដំនឡើងវា។ 

- ទាញយក្ Firefox ជាភាស្គខ្មែរ ខ្ដលមានស្ស្គប់ ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ។ 

- ទាញយក្ក្មែវធីិបខ្នថម ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ សត្មាប់ Firefox 

រនបៀបនត្បើត្បាស់ ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ ក្នុង Firefox 

- នបើក្នមើល Firefox ថានត្ើមានកូ្នក្មែវធីិ ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ នហើយឬនៅ នោយរូលនៅ
រុរនលើបូ៊តុ្ង Firefox >> ក្មែវធីិបខ្នថម 

 

 នបើមានររួនហើយមិនចំាបារ់បញ្ចូ លនទៀត្នទ ខ្ត្នបើមិនទាន់មានសូមបញ្ចូ ល (ការបញ្ចូ លេឺ
ងាយស្សួលណាស់ សូមនមើលទីននះ) 
- ត្ត្ូវនបើក្នអាយ Firefox ត្ត្ួត្ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ នោយរុរក្ណដុ រស្គដ នំលើអត្ថបទ ធីក្យក្ 

ពិនិត្យអក្ខរាវរិទុធខ្មែរ និង នត្ជើសយក្ត្ត្ង់ក្ខ្នលង ភាស្គ >> ខ្មែរ (ក្មពុជា)។ 

 
 

- ស្គក្លបងវាយោក្យខ្មែរ និងនោយនត្បើរននាល ះមិនន ើញនៅត្ត្ង់ោក្យនិមួយៗ ក្នុងនេហទំព័រ
ណាមួយ ដូរជា ក្នុងត្បអប់បនញ្ចញមតិ្ ក្នុង Facebook ជានដើម ននាះអនក្នឹងន ើញលទធផល
ត្បខ្ហលរបូខ្នងនត្កាម 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all-beta.html
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/khmer-sbbic-spelling-checker/
http://akbalthom.blogspot.com/2012/12/how-to-download-addon-for-firefox-and-install-without-internet.html
http://3.bp.blogspot.com/-LGauzj6__S0/UEc3zFafwsI/AAAAAAAADS0/GJEpcMgNojA/s1600/9-5-2012+6-28-38+PM.gif
http://2.bp.blogspot.com/-KuFi07WD6Bw/UEc566gtlUI/AAAAAAAADTE/S72TFW9Yx4w/s1600/9-5-2012+6-38-26+PM.gif


 
 

 ត្បសិននបើអនក្វាយោក្យមុស ននាះក្មែវធីិ Firefox នឹងបញ្ញា ក់្ត្បាប់នោក្អនក្នោយបងាា ញ 

"បនាទ ត់្ទឹក្រលក្ពណ៌ត្ក្ហម" នៅខ្នងនត្កាមោក្យមុស (ោក្យខ្ដលោែ នក្នុងវរនានុត្ក្ម
ខ្មែរ)។ 

 

   សងឃឹមថាការពនយល់ដ៏ខ្វងអនាល យរបស់មញុំ នធវើនអាយនោក្អនក្ខ្ដលមិនធ្លល ប់ដំនឡើងក្មែវធីិ
នផសងៗពីមុនមក្ ងាយយល់អារអនុវត្តតាមបាន។ សងឃឹមថានោក្អនក្និងខ្រក្រខំ្លក្អត្ថបទ
ននះនៅកាន់អនក្ដនទឲ្យោត់្បាន ដឹង។ នៅនពលនោក្អនក្សរនសរអង់នេលសខ្ដលមានមុមងារ
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