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វិធី តំលលីង អសល់េល ត្រឹម បត៉្ររិច ភ្ននក  
ត្រកមអកសរ ភ្មែរ យនូីកដូ សំរាប ់ត្ររេន័ធ ត្ររតិបតិ ិ

ភ្អនរយ៉ដ ៍(Android) កំភ្ែ 4+  
លលី ទរូសេទ បញ្ញា  របសអ់នក  

How to install just in a twinkling Khmer Unicode fonts for Android 
operating system v4+ on your smart phone 

 
ក្រុង ខ្ផរសិ - រុមភៈ 1, 2013 
Paris - February 1, 2013 

 
សតវតស ២១ ជា សតវតស បលចេរវទិា ពត៌មាន, មហា សំបូរ ពត៌មាន លធវើលោយ ពួរផ្តត ច់ការ និង 
ពួរក្បលទស រំមុយនីសត ផ្តត ច់ការ ខ្លងោច បិទបំង ការពិត ក្បឌិត ការខ្រែង តាម ទំលាប់។ 
   ទលងវើខ្ចររខំ្លរ ពត៌មាន គ្មែ ន ក្តឹម អភិវឌឍ បញ្ញា  មហាជន បុ៉ខ្នត ជា មួយននវធីិ លអបំផុត 
សំរប់ អភិវឌឍ ភាពយុតតិធម៌, ភាពក្បជាធិបលតយយ រនុង សងគម និង រំចាត់ ពី សងគម រល់ទលងវើ 
ពាល, ពុររលួយ, គំរមរំខ្ែង, បនែំសនែឹរលនន ត, របត់ជាតិ របស់ ែុ៊ន ខ្សន និង លក្ចើនលទៀត។  
   បចេុបបនន មាន លក្ចើន វធីិ ចំបង និង សាមញ្ា សំរប់ ខ្ចររខំ្លរ ពត៌មាន។ វធីិ ចំបង, សាមញ្ា, 
លពញនិយម និង រែ័សបំផុត ជា វធីិ ខ្ចររខំ្លរ លលើ អិនលរ ើខ្ណត តាម មំពយូលរ ើ, ឧបររចល័ត 
និង ទូរសពទ ចល័ត។     
   អិនលរ ើខ្ណត ជាពិលសស បណ្តត ញ សងគម Facebook បចេុបបនន ជា ទីខ្ចររខំ្លរ រែ័ស បំផុត 
រល់ពត៌មាន ទំង ពត៌មាន ចំែ ឬ ពត៌មាន សំងាត់ លៅ ក្គប់ ក្បលទស លលើ សរលលលារ លទោះ 
ល ោះ ជា ក្បលទស រំមុយនីសត ផ្តត ច់ការ ឬ ក្បលទស លោធានិយម ផ្តត ច់ការ។ 
    ពត៌មាន ពិត ជា រំពូល ក្បភព អភិវឌឍ បញ្ញា  របស់ មហាជន ជាពិលសស មហាជន ខ្មែរ។ 
ចង់បន វា សំរប់ វភិាគ, អនរ ក្តូវខ្ត ររលមើល វា ពី ក្គប់ ក្បភព ទំង លលើ អិនលរ ើខ្ណត, ទំង ពី 
ភាពជារ់ខ្សតង រនុង សងគម។   
    ក្បរដ ណ្តស់, ពត៌មាន ពិត ខ្ដល ោច យរ ជា ការ បន លលើ វទិយុ និង អិនលរ ើខ្ណត ជា 
ភាសាខ្មែរ បន ពី វទិយុ និង ខ្វប៉នសថ៍ ោសីុលសរ ីនិង វអូីលអ។ ចំខ្ណរ ពត៌មាន ពិត ជារ់ខ្សតង 

ជាទូលៅ បន ពី ពួរ គណបរស ជំទស់ និង ពី មហាជន ខ្មែរ ខ្ដល បនខ្ចររខំ្លរ ផ្តទ ល់ រល់ អតថបទ, របូភាព, វឌីិអូ ក្ពឹតតិការ 
លរើតមាន រនុង សងគម ជារ់ខ្សតង ទលងវើ របត់ជាតិ របស់ ែុ៊ន ខ្សន ខ្ដល ចុោះែតថលលខា លលើ សនធិសញ្ញា  លទវភាគី ខ្មែរ-យួន ៦ លលើរ (ពី 
នន ំ 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 2005) កាត់ ដី ខ្មែរ, ភូមិ ខ្មែរ, វតត ខ្មែរ តាម ក្ពំខ្ដន ខ្មែរ-យួន, លកាោះ ខ្មែរ (លកាោះ ក្តល់ និង ក្បជំុ
លកាោះ ក្រចរ លសោះ) លោយ លៅ ក្បលទសយួន, ទលងវើ បញ់សំលាប់ ពួរអនរលសនហាជាតិ ខ្មែរ, ទលងវើ បងហូរ យួន ចូល រស់លៅ ក្គប់ 
ក្ចរលហរ ពាសលពញ ក្បលទសខ្មែរ ពី ក្រុង ដល់ ជនបទ ដាច់ស្សោល រែូត រនុង នក្ព ក្កាស និង លក្ចើនសនធឹរ ដនទ លទៀត ។ 
      ថវីលបើ មិនតិច ពត៌មាន ពិត ជារ់ខ្សតង ក្តូវបន មហាជន ខ្មែរ  ខ្ចររខំ្លរ រល់វ ិទី ពាសលពញ លលើ អិនលរ ើខ្ណត និង តាម 
ទូរសពទ ចល័ត ជា សំលលង និង ជា សារ បុ៉ខ្នត រដាា ភិបល ខ្មែរ បចេុបបនន មាន ជនរបត់ជាតិ ល ែ្ ោះ ែុ៊ន ខ្សន ជា លមលកាែ ង ខ្តង 
បិទបំង ពត៌មាន ពិត ក្បឌិត ពត៌មាន ខ្រែង សំលៅ បំភាន់ ោរមែណ៍ មហាជន ខ្មែរ លោយ ខ្លងដឹង ពត៌មាន ពិត និង ដឹង ក្តឹម 
នែលអើ ទំង ងងឹតងងល់ គ្មែ ន លចោះវភិាគ, រនុង លគ្មលលៅ ប ទ ប បញ្ញា  មហាជន ខ្មែរ បុ៉ខ្នត តំលរើង ក្បលទសយួន និង យួន លៅ 
ក្បលទសខ្មែរ លៅវញិ, ល ោះ ជា លរឿងចំខ្លរ បំផុត លៅ ក្បលទសខ្មែរ។   
      ជាការពិត ចង់ អភិវឌឍ មែួន, មហាជន មាន រ់ៗ ក្តូវខ្ត អភិវឌឍ កាយ និង អភិវឌឍ បញ្ញា ។   
      អភិវឌឍ កាយ ក្តូវការ ការែូប, ការលធវើការ, ការសំររ, ការរំសានត, ការហាត់ក្បណ,... សំលៅ បំប៉ន សុមភាព រងកាយ។ 
      អភិវឌឍ បញ្ញា  ក្តូវការ លក្ចើន ការនិោយ, អំណ្តន, សំលណរ មាន ការវភិាគ, ការសាត ប់/លមើល/តាមដាន/វភិាគ រល់ភាពបចេុបបនន 
(actualities), ការក្បស័យទរ់ទង (communication), ការជខ្ជរលដញលដាល (debate) ទល់មុម ឬ គ្មែ ន ទល់មុម, ... និង ក្តូវខ្ត 
មាន ចាស់ លែតុផល, លចៀស នែលអើ គ្មែ ន វភិាគ ដូច ខ្ដល ពារយ លសាែ រ ក្ទឹសតី ជីវតិ រំពូល លអ បនខ្ចង សំរប់ ក្គប់ មហាជន៖ 

ឈរ រ៉ាណ 
Chhor Ran 

 

https://www.facebook.com/
http://www.rfa.org/khmer/
http://khmer.voanews.com/
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មនុសស មាន មួរ សំរប់ វភិាគ, 

 មនុសស មួរ វបបធម៌ នែលអើ នែលអើ ទំង ងងឹតងងល់   

គ្មែ ន លចោះ វភិាគ សូមបី បនតិច 

ជា មនុសស មួរ សតវ!! 
      ក្បព័នធ ក្បតិបតតិ ខ្អនរយ៉ដ៍ (Android) បចេុបបនន ក្តូវបនតំលលើង ជា ផ្តទ ំងក្បទរ់ (Interface) លលើ សឹង ក្គប់ ក្បលភទ ឧបររ ចល័ត 
រនុង ល ោះ មាន មំពយូលរ ើ កាត រចុច        , មំពយូលរ ើ បនទោះ ឬ មំពយូលរ ើ ប៉ោះ      , ទូរសពទ កាត រចុច     , ទូរសពទ រលាស់    , ទូរសពទ ររិំល   , 
ទូរសពទ ប៉ោះ      , ...។ ថវីលបើ ចឹង, មួយចំនួន អនរលក្បើក្បស់ គ្មែ នទន់ លចោះ វធីិ តំលលើង ក្រមអរសរ ខ្មែរ លលើ ឧបររ ចល័ត របស់មែួន។ 
      អតថបទ លនោះ នឹង ខ្ណ ំ រល់គ្មន  តំលលើង អស់លពល ក្តឹម ប៉ក្បិចខ្ភនរ ក្រមអរសរ ខ្មែរ លលើ រល់ឧបររចល័ត ក្បព័នធ ក្បតិបតតិ 
ខ្អនរយ៉ដ៍ និង លក្បើក្បស់ រលំភើយ អរសរ ខ្មែរ សំរប់ ដារ់វចិារ ឬ ខ្ចររខំ្លរ តាម ចង់ រល់ពត៌មាន ជា ក្បកាស, របូភាព, វឌីិអូ, លភែង, 
ចំលរៀង លលើ អិនលរ ើខ្ណត ជាពិលសស លលើ បណ្តត ញ សងគម Facebook។ 

ជំហាន ១ 

វធីិ តំលលើង (install) អរសរ ខ្មែរ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ 

How to install Khmer characters on your smart phone 
             សំខាន់៖ សំរប់ ោន  ពួរឯរសារ PDF ឬ ឯរសារ អនរ រំពុងោន លនោះ, អនរ ក្តូវខ្ត ចូល Google Play (ដារ់  
                    រូនរបូភាព) លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ ទញយរ/តំលលើង Adobe Reader។  លមើល ការខ្ណ ំ លំអិត លៅ ទំព័រ 6។  

1. ទញយរ សំណំុពត៌មាន (file) ក្រមអរសរ ខ្មែរ khmer.apk 

   លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ, ចុច ទីលនោះ ឬ ទីលនោះ ចូលលៅ នសថ៍។ ប៉ោះចុច ១ ទញយរ សំណំុពត៌មាន ក្រមអរសរ ខ្មែរយូ 
នីរូដ ក្បព័នធ ក្បតិបតតិ ខ្អនរយ៉ដ៍ ដារ់ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ និង ប៉ោះចុច ែូរខ្ែរ តាម លំដាប់ លលម បនខ្ណ ំ។ 

 

 
 

2. តំលលើង សំណំុពត៌មាន ក្រមអរសរ ខ្មែរ យូនីរូដ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  
             ប ទ ប់ ការទញយរ សំណំុពត៌មាន ក្រមអរសរ ខ្មែរ ដារ់ រនុង ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ, អនរ ក្តូវខ្ត ប៉ោះចុច ៣ សំរប់ 

ររលមើល អវី អនរ បនទញយរ និង ចុច ែូរខ្ែរ តាម លំដាប់ លលម បនខ្ណ ំ លលើ 
របូភាព ពី ៣ ... ៦ សំរប់ តំលលើង ក្រមអរសរ ខ្មែរ យូនីរូដ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ប៉ោះចុច ៣ ក្តង់ ក្ពួញចុោះ 
នបតង សំរប់ លមើល  
ពួររបស់ បនទញយរ។ 
 
 
                   ៣ 

    ពួរទំ ញយរ អិនលរ ើខ្ណត              ពួរទំ ញយរ ដនទ 
 

                                             

                 ប៉ោះចុច  ៤   សំរប់ តំលលើង ក្រមអរសរ ខ្មែរ             
                                         ៤                       
                    
           លរៀបលំដាប់ តាម ទំែំ                    លុបសំោត បញ្ជ ី 
     

                ប៉ោះចុច ៥ ក្តង់ Install    
 
     អនរ ចង់ តំលលើង រមែវធីិអនុវតត លនោះ? 
 
 
 
 

         លបោះបង់                   តំលលើង ៥                              
          

                                ប៉ោះចុច ៦  
 
            រមែវធីិអនុវតត បនតំលលើង 
 
 

          រចួរល់  ៦                   លបើរ 

    

 

 

ប៉ោះចុច ១ ទញយរ ក្រមអរសរ ខ្មែរ សំរប់ ខ្អនរយដ៍ 
               ១ 

           គ្មែ ន ការលមើលមុន មានស្សាប់  
     
                        

                         ទញយរ                                                    
                                             ២ 

https://www.facebook.com/
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បញ្ញជ រ់៖ លបើ អនរ ប៉ោះចុច ៥ សំរប់ តំលលើង ក្រមអរសរ ខ្មែរ, ស្សាប់ ខ្ត   
               លចញ របូភាព ខ្បបលនោះ (៧), អនរ ក្តូវខ្ត ប៉ោះចុច ៧ ក្តង់ Settings 
               និង ប៉ោះចុច តាម លំដាប់ លលម បនខ្ណ ំ។ 
 

 

3. ផ្តែ ស់ រង ក្រមអរសរ (Font Style) ជា Khmer សំរប់ បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  
ជា លំ ំលដើម, ពួរក្រមអរសរ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  គ្មែ ន ក្តូវបនរំណត់ ជា រង ក្រមអរសរ ខ្មែរ។ សំរប់ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ 

ោច បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ, អនរ ក្តូវខ្ត ផ្តែ ស់ រង ក្រមអរសរ លំ ំលដើម (Default font) របស់ វា ជា រង ក្រមអរសរ ខ្មែរ, វធីិ អនុវតត 
ក្តូវបន ខ្ណ ំ ែូរខ្ែរ ពី ១០ … ១៤។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ងាយ លសាោះ! អនរ បនតំលលើងលែើយ និង បនរំណត់ទំរង់លែើយ ការបងាហ ញ 
លចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ។ ថវីលបើ ចឹង, វា គ្មែ ន ទន់ ោច 
បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ ឧបរររវររ (Browser) បុ៉ខ្នត អនរ រំុ បរមភ លក្ពាោះ មនុសស ជា សភាវៈ មាន បញ្ញា  បំផុត។ មនុសស 
បនបលងកើតលែើយ ក្ពោះ, យនតលហាោះ, កំាក្ជួច... អិនលរ ើខ្ណត ផងខ្ដរ។ ចុោះ វធីិ បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ ឧបរររវររ ពិបរ ណ្តស់ 
លៅ ឬ? ជំហាន ២ នឹង ខ្ណ ំ អនរ វធីិ តំលលើង ក្រមអរសរ ខ្មែរ លលើ ឧបរររវររ Firefox សំរប់ ទូរសពទ បញ្ញា  សំរប់ ខ្អនរយ៉ដ៍។ 

ចុចគូស ៨ ក្តង់ នបតង 

ពួរក្បភព គ្មែ នបនសាគ ល់ 
 
 
 

 បរកិាា រ និង ទិននន័យ ផ្តទ ល់មែួន របស់អនរ 
 
 
លុរ  លដាយ 
 
ពួររមែវធីិអនុវតត ពី ពួរក្បភព គ្មែ នបនសាគ ល់។ 
 
                   អនរ ក្ពមទទួល ខ្ដល អនរ  
 
ទទួលមុសក្តូវ ទំងស្សុង  សំរប់ ក្គប់  
 
រំែូចខាត លៅ បរកិាា រ របស់អនរ ឬ ការបត់បង់  
 
ទិននន័យ ខ្ដល ោច លទធផល ពី ទលងវើលក្បើក្បស់  
 
ពួររមែវធីិអនុវតត ទំងលនោះ។      ប៉ោះចុច ៩ 
                                               

           លបោះបង់                    យល់ក្ពម   ៩ 

 តំលលើង បនរងំមទប់ 
 
 

សំរប់ សុវតថភាព, ទូរសពទ របស់អនរ  បន 
 
 
រំណត់ រងំមទប់ ការតំលលើង ពួររមែវធីិអនុវតត  
 
 
គ្មែ ន បនទទួលបន ពី របស់លលង Coogle  
 
 

         លបោះបង់                 ការរំណត់   ៧ 

           សុវតថភាព 
 
 

ការអភិបល បរកិាា រ 
 
 
 
 

ពួរអនរអភិបល បរកិាា រ 
 
 
 

លមើល ឬ មិនបងាអ ច ពួរអនរអភិបល បរកិាា រ 
 

ពួរក្បភព គ្មែ នបនសាគ ល់          ៨ 
 
 
 

អនុញាត ការតំលលើង ពួររមែវធីិអនុវតត ពី 
 
 

ពួរក្បភព ដនទ ជាង ផទោះលរ់ របស់លលង។  

             ការរំណត់ 
 
                  

        បរកិាា រ                          ប៉ោះចុច ១១                        
 

            ខ្បប ស្គសគីន ទំព័រលដើម        
 
               ខ្បប រងំមទប់ 
 
              សំលលង 
 

           ការបងាហ ញលចញ     
                            ១១ 

                  ការបងាហ ញលចញ 
 

 ក្រមអរសរ                 ប៉ោះចុច ១២ 
 

   រង ក្រមអរសរ  ១២ 
 

  រំណត់ ក្រមអរសរ 
 
 
 
 
 
 
 

  ទំែំ ក្រមអរសរ 
  
      ធមែតា 
 

           លក្ជើសលរ ើស ក្រមអរសរ ថែី     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   ក្រមអរសរ លំ ំលដើម 
                                   ចុចមូល ១៣ 
  
                       ខ្មែរ                
                                      ១៣             
     

     លបោះបង់   ទទួលយរ ពួរក្រមអរសរ លលើបណ្តត ញ 
 

  រំណត់ ក្រមអរសរ ជា ខ្មែរ 
                  
 
 
 
 
 

       លទ               ក្ពម ១៤ 

  ប៉ោះចុច  ១០ ក្តង់ Settings 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ១០ 
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ជំហាន ២ 

វធីិ តំលលើង ក្រមអរសរ ខ្មែរ លលើ មួយ ឧបរររវររ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  សំរប់ ខ្អនរដ៍៉ របស់អនរ 

How to install Khmer fonts on a browser on your smart phone for Android 

1. ទញយរ/តំលលើង ឧបរររវររ (Browser) Firefox សំរប់ ខ្អនរយ៉ដ៍ (Android) លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ 
ស់អនរ 

 
 
 
 

 
 
 

2. តំលលើង របស់បខ្នថម-លលើ (Add-on) រញ្េ ប់ ក្រមអរសរ ខ្មែរ លលើ ឧបរររវររ Firefox 

  រំពុងររាទុរ ការចាប់របូភាព ស្គសគីន... 
 

          ពួររមែវធីិអនុវតត 
 
 
 
 
 
 
   

                                               តំលលើង 
    

                               ពួររមែវធីិអនុវតត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 ក្ពមទទួល & ទញយរ 
 

     រល់ការអនុញាត    
              
               ការទុរតំរល់ 
  ខ្រខ្ក្ប និង លុបលចញ ពួរមែឹមសារ នន ការទុរតំរល់ USB     

 
                 របស់អនរ 
                         ឧបររ ក្បព័នធ 
 

  ខ្រខ្ក្ប ការរំណត់ ក្បព័នធ, បងាក រ ទូរសពទ ពី ទលងវើលដរ,  
 
 

  បងាហ ញ/បិទបំង សមកាល លបើរ/បិទ លក្បើក្បស់ 
 
                             ទីតំាង របស់អនរ 
                                         បញ្ញជ រ់ ទីតំាង (GPS) 
 
 

                                       រល់ការពិនិតយ ខ្ផនររងឹ     
                                              ថត របូភាព និង វឌីិអូ 
   ការក្បស្ស័យទរ់ទង បណ្តត ញ 
 
                                     ការចូលដល់ បណ្តត ញ លពញ 

 

ពួររមែវធីិអនុវតត                  លទធផល 
 
                                           ឥតគិតលុយ              
 

                                           
                លភែង 
 
 
  

 

 ការទញយរ និង ការតំលលើង រំពុងលធវើការ                    
           ពួររមែវធីិអនុវតត    
                                         ២០ 
                                      រមែវធីិអនុវតត នឹង ក្តូវបន   
    

 

                                     ទញយរ និង តំលលើង            
 

                                           
 
 
  

 

           ពួររមែវធីិអនុវតត 
 
 

 
 
     ខ្លងតំលលើង      លបើរ 
 
អនុញាត ប ទ ន់សម័យ សវ័យក្បវតត 
   

វាយតំនល & លមើលល ើងវញិ                                   

                      ប៉ោះចុច ១៥  
 
 
 
                    ១៥ 

   វាយ អរសរ Firefox ក្តង់ ១៦  
                       ១៦ 
 
                     ១៧ 
                             ប៉ោះចុច ១៧  

                     ប៉ោះចុច ១៨  
  
 

                            ១៨ 

                    ប៉ោះចុច ១៩  
  
 
                        ១៩ 

                
                ប៉ោះចុច ២១  
  

 

                           ២១ 

               
 

       បញ្េូ ល ការខ្សវងររ ឬ ោសយដាា ន 
                    
 
 

  ពួរនសថ៍ រំពូល 
 
                                           
 
 
 

 
                                   ប៉ោះចុច ២២ 
ក្រុមការងារ Firefox     
    
                

                           តំលលើង សមកាល Firefox សំរប់ ចូលដល់ 
                          ការចំណំ្តលសៀវលៅ, ក្បវតតិ និង ពួរផ្តទ ំង 
                                      ពី ពួរបរកិាា រ ដនទ របស់អនរ។ 
 

 ពួររបស់បខ្នថម-លលើ សំរប់ Firefox Beta 
  
 

                                   ស្គសគីន លពញ  3.2 
 

                                     ឧបររលមើល ពពរ 2.1 
            រវររ ក្គប់ របស់បខ្នថម-លលើ Firefox Beta 
          ២២ 

               
 

     ពួររបស់បខ្នថម-លលើ សំរប់ Firefox ខ្អនរយ៉ដ៍ 
 
                                                                    ខ្មនញាវ 
           FIREFOX សំរប់  ពួររបស់បខ្នថម-លលើ    
                                                                     ខ្អនរយ៉ដ៍                     

                      ពួរវធីិ ងាយ សំរប់ លធវើបងាហ ញផ្តទ ល់មែួន 
                     

                                                 ខ្សវងយល់ លក្ចើនលទៀត 
              ក្រមអរសរ ខ្មែរ      
                                           
      បនលលចលធាែ         ពួរចំណ្តត់ក្រុម        ពួរគំររូច  
 
   ឧបររជួសជុល URL 
 

                                                          អនរលក្បើក្បស់  
 
 
 
 

     លមើល ក្គប់ របស់បខ្នថម-លលើ បនលលចលធាែ  
 

  ពួររបស់បខ្នថម-លលើ លក្ចើនលទៀត  
 
 

                              ២៣  
 
 
 
 

     វាយអរសរ Khmer fonts ក្តង់ ២៣  
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ជំហាន ៣ 

 
វធីិ បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ Facebook, ក្គប់ នសថ៍ និង អីុខ្មវល៍ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ 

How to display Khmer characters on Facebook, all sites and emails on your smart phone 

 

1. បងាហ ញ លចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ Facebook 
 

2.  
 

1. បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ Facebook 

a. វធីិ លក្បើក្បស់ Facebook (kimedia Facebook)  

 

2. វធីិ តំលលើង ពត៌មាន VOA និង RFA លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  
 
 

 

3. ទញយរ/តំលលើង លសកភី លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ  

4. បងាហ ញលចញ អរសរ ខ្មែរ លលើ អីុខ្មវល៍  និង ពួរនសថ៍ 

a. Gmail, hotmail, yahoo, RFA, VOA, khmeritforyou, deumtnout,  kimedia.blogspot.fr, 

                   
 
 

          ពួររបស់បខ្នថម-លលើ ចល័ត 
 
          ទំព័រលដើម ចល័ត                       ចុោះបញ្ជ ី       ភាជ ប់ 
 
                                                លទធផល ការខ្សវងររ (2) 
             ខ្សវងររ ពួររបស់បខ្នថម-លលើ            ២៤ 
 
លរៀបលំដាប់ តាម៖ ភាពទរ់ទិន 
 

             រញ្េ ប់ ក្រមអរសរ ខ្មែរ           ប៉ោះចុច ២៤ 
                                    
                របស់បខ្នថម-លលើ លនោះ តំលលើង មួយ Kh… 
 
                 ក្រមអរសរ គណិត ML 
          
 
 

       មុន                          ទំព័ 1                        ប ទ ប់ 
 
 
 

 
 

          ពួររបស់បខ្នថម-លលើ ចល័ត 
 
          
           ទំព័រលដើម ចល័ត                          ចុោះបញ្ជ ី          ភាជ ប់ 
 
 

                   រញ្េ ប់ ក្រមអរសរ ខ្មែរ        
      ប៉ោះចុច ២៥ 

                                          

                              បខ្នថម លៅ Firefox 
                                                     ២៥ 

 

 របស់បខ្នថម-លលើ លនោះ តំលលើង មួយក្រមអរសរ ខ្មែរ សំរប់  
 
  អនុញាត       លលើ ក្គប់ 
 
  
 ទំព័រ ខ្វប៉ (Gmail, Facebook, Twitter,  
 
 Blogspot Wordpress, ល។)  
 
 ក្រមអរសរ បនលក្បើក្បស់ ជា នគរ, បនបលងកើត លដាយ ដាញ់ ែុង 
 
 

       ោន លក្ចើនលទៀត 
 

         លមើល ទំង 2 ការសលងាប 
                                   

 

   តំលលើង របស់បខ្នថម-លលើ    ចុចប៉ោះ ២៦  
 

 
         រញ្េ ប់់ ក្រមអរសរ ខ្មែរ 
 

 
 

              លបោះបង់                         តំលលើង    
                                                  ២៦ 
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វធីិ តំលលើង និង រំណត់ទំរង់ កាត រចុច សំរប់ វាយ អរសរ ខ្មែរ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  របស់អនរ 

How to install and configure keyboard for typing khmer on your smart phone 
 

1. ទញយរ និង តំលលើង រមែវធីិអនុវតត កាត រចុច លក្ចើនភាសា Multiling Keyboard  

 

 

2. រំណត់ទំរង់ (Configure) កាត រចុច លក្ចើនភាសា Multiling Keyboard សំរប់ វាយ អរសរ ខ្មែរ លលើ ទូរសពទ បញ្ញា  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Enable Multiling → Multiling keyboard 

  កាត រចុច លក្ចើនភាសា          តំលលើង 
       ពួររមែវធីិអនុវតត   
             

                កាត រចុច លក្ចើនភាសា 
 
 
        ក្ពមទទួល & ទញយរ 
 
                  
          

              កាត រចុច លក្ចើនភាសា  
 
 
 

   ខ្លងតំលលើង                លបើរ 

                                       កាត រចុច លក្ចើនភាសា  

        សាវ គម!    ឥ ូវ  អនរ  ចំាបច់៖  
 
                           បងាអ ច លក្ចើនភាសា 
 
                        នែ ស់ IME លៅ លក្ចើនភាសា 
 
                           ទញយរ ពួររូនរមែវធីិភាជ ប់ 
 
 
 
 

                            បងាអ ច ភាសា 
 
                          ការរំណត់ កាត រចុច 
 
                               ខ្ចររខំ្លរ វា 
 
សំណួរញឹរញាប់ | រំណត់លែតុ បំលាស់ | វចិារក្តលប់        
 
                               សារ វា ទីលនោះ 

           ភាសា និង ការបញ្េូ ល    
 

ពួរកាត រចុច និង ពួរវធីិ បញ្េូ ល 
 

            ភាសា 
                              តំលលើង ពួរវច នុក្រម 
 
 អនរ ចំាបច់ ពួររូនរមែវធីិភាជ ប់ វច នុក្រម សំរប់ 
 

 ការខ្រតំរវូ សវ័យក្បវតត / ការដឹងមុនពារយ  
 

 លក្បើក្បស់ ក្រមអរសរ MyAlpha 
 
 លបើ ក្បព័នធ របស់អនរ មវោះ មួយចំនូន ក្រមអរសរ, 
 

 បងាអ ច ជំលរ ើស លនោះ, និង តំលលើង MyAlpha 
 

                       ភាសា 
 បងាអ ច ពួរភាសា របស់អនរ ទីលនោះ។ ទលងវើទញយរ 
  

 ពួររូនរមែវធីិភាជ ប់ គ្មែ ន បងាអ ច ពួរវា សវ័យក្បវតត។ 
 

  សូម ររិំលចុោះ សំរប់ ពួរភាសា មិន-ឡារនិ 
 
                    អីុងគែីស 
 

                     ខ្មែរ 
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ចុច ទាញយក ក្កមអកសរ ខ្មែរ យូនីកូដ សំរាប់ ក្បព័នធ ក្បតិបតតិ ខ្អនរយ៉ដ៍  
https://docs.google.com/file/d/0B-W7QzAU2MNSR1ZGRm02RVp0WEk/edit?pli=1 
 
មមើល ផងខ្ដរ៖ 

1. ចុច មមើល - ខ្ផនការ 5 ឆ្ន ំ មក្ចើនដំណាក់ របស់ យួន កំមេច/កាន់កាប់ ក្បមេសខ្មែរ និង បំបាត់ ពូជខ្មែរ ពី 
ក្បមេសខ្មែរ 
https://www.facebook.com/photo.php?v=626589990687320 

2. ចុច ស្តត ប់ - គ្មែ ន សង្គ្រា ម មេ មពល គណបកស សមង្គ្រា ោះជាតិ ឈ្នោះ មឆ្ន ត!  
https://www.facebook.com/photo.php?v=613619828651003&set=vb.435746146472255&type=3&theater 

3. ចុច មមើល - តំណាងរាស្តសត គណបកស សម រងសី៖ មគ រកម ើញ អំមពើ ពុករលួយ តាម ខ្បបណា!  
https://www.facebook.com/photo.php?v=571278599551793&set=vb.435746146472255&type=3&theater 

4. ចុច មមើល - ងួន ញិល តំណាងរាស្តសត ឡឺកឺ ពី គណបកស ក្បជាជន មចោះ ក្តឹម គឺថា គឺថា គឺថា  មដើមបីគឺថា គឺថាមដើមបី 
មដើមបីគឺថា រហូត មគ មដើរ មចញ អស់ ពី អងា ក្បជំុ។  
https://www.facebook.com/photo.php?v=571142982898688&set=vb.435746146472255&type=3&theater 

5. ចុច ស្តត ប់ - យាយ ភូ ជា អនកណា!!? ជា ម្តត យ ចុង របស់ ហុ៊ន ខ្សន  
https://www.facebook.com/photo.php?v=559924080687245&set=vb.435746146472255&type=3&theater 

6. ចុច មមើល - វឌីិអូ បរា ញ ស្តន ដដកបត់ជាតិ របស់ អា សំដាចម៍ មតមជា កុយ-មតជចុយ មគ្ម ហុ៊ន ខ្សន កបត់ជាតិ 
កញ្ជ ៈយួន 
https://www.facebook.com/photo.php?v=577983845547935&set=vb.435746146472255&type=3&theater 

7. ចុច មមើល - យក ហុ៊ន ខ្សន មចញ ពី ដក្ព ជា ការររ, បុ៉ខ្នត យក ដក្ព មចញ ពី ហុ៊ន ខ្សន មិន ជា ការរយ មេ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492842580762611&set=a.446256725421197.94244.435746146
472255&type=3&theater 

8. ចុច អាន - អងាការ ជា ភាពេមេ គ្មែ នរបូ  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541908745855994&set=a.446256725421197.94244.435746146
472255&type=3&theater 

9. ចុច មមើល - ក្កុម និសសិត ខ្មែរ គណបកស CPP កំពូជដក្ព មិនក្គប់េឹក 6 កាល 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538303406216528&set=a.446256725421197.94244.435746146
472255&type=3&theater 

10. ចុច អាន ទាយាេ ឃាតករ និង ក្តកូល អសិរពិស  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441729915873878&set=a.440080939372109.92612.435746
146472255&type=3&theater 

11. ចុច មមើល - កញ្ជ ៈយួន ទំាងពូជ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515227715190764&set=a.440080939372109.92612.435746
146472255&type=3&theater 

12. ចុច មមើល - លំដាប់ ក្ពឹតតិការ ខ្មែរ  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530791023634433&set=a.446256725421197.94244.435746146
472255&type=3&theater 

13. មនុសស ម្តន មួរ សំរាប់ វភិាគ! 
ពួកមនុសស មួរ វបបធម៌ដហមអើ  
ដហមអើ ទំាង ងងឹតងងល់ 
គ្មែ ន មចោះ វភិាគ សូមបី បនតិច 
ជា ពួកមនុសស មួរ សតវ! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446256782087858&set=a.446256725421197.94244.435746146
472255&type=3&theater 

https://docs.google.com/file/d/0B-W7QzAU2MNSR1ZGRm02RVp0WEk/edit?pli=1
https://www.facebook.com/photo.php?v=626589990687320
https://www.facebook.com/photo.php?v=613619828651003&set=vb.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=577983845547935&set=vb.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492842580762611&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492842580762611&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541908745855994&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541908745855994&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538303406216528&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538303406216528&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441729915873878&set=a.440080939372109.92612.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441729915873878&set=a.440080939372109.92612.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515227715190764&set=a.440080939372109.92612.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515227715190764&set=a.440080939372109.92612.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530791023634433&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530791023634433&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446256782087858&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446256782087858&set=a.446256725421197.94244.435746146472255&type=3&theater

