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ម្សចកត៊ីវលែងអណំ្រគុណ្ 

ពយងីខំុ្្ជ្ជថាន ក់ដឹកនា ំ ទី្ម្បឹកា និង រស្តនតីម្សាវម្ជ្ជវននគពម្ោងម្សាវម្ជ្ជវ 
បពចេកវទិ្ាព័ត៌ោនសតីពី «ការបពងកីតសុសថ្វរ អ្៉ូសីុអ្ភាសាថ្ខ្មរ Khmer 
Intelligent OCR» ស៉ូរសំថ្ដងកតញ្ាុតាធរ៌យា៉េ ងម្ជ្ជលពម្ៅ ោម នអ្ាីពម្បៀប ា្ឹរ
បានជ៉ូនចំព ះ៖ 

- រជរោា េិបាលករពុជ្ជតាររយៈរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ ថ្ដលបានោមំ្ទ្ 
និងឧបតថរភេវកិាសម្ោប់គពម្ោងពនះ។ 

- រជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ ថ្ដលបានោមំ្ទ្ឱ្យោនដំពណី្រការននគពម្ោង 
ម្សាវម្ជ្ជវពនះ ពដីរបឱី្យទ្ទួ្លបានលទ្ធ្លជ្ជវជិាោន ដ៉ូចបានពរៀបរប់ 
កនុងរបាយការណ៍្ពនះ។ 

- ឯកឧតតរបណ្ឌិ តសភាចារយ សុខ្ ទ្៉ូច ម្បធានរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ 
ថ្ដលថ្តងថ្តជំរុញ ពលីកទឹ្កចិតតឱ្យរស្តនតីម្សាវម្ជ្ជវខិ្តខំ្ម្សាវម្ជ្ជវ និង 
ជ្ជពិពសស បាន ដ្ល់ទំ្នុកចិតត ឱ្កាស និង បានអ្នុញ្ញា ត ដ្ល់គពម្ោង 
ម្សាវម្ជ្ជវដល់ពយងីខំុ្្។ 

- ឯកឧតតរបណ្ឌិ ត យង ់ ពៅ អ្គគពលខាធិការននរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ 
ថ្ដលបានសម្របសម្រួលរល់សករមភាពការងារាងំឡាយ ថ្ដលជ្ជប់ 
ាក់ទ្ងនឹងគពម្ោងម្សាវម្ជ្ជវពនះ។ 

- ថាន ក់ដឹកនានិំងរស្តនតីរជការននរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ ថ្ដលបានច៉ូលររួ 
ពម្ជ្ជរថ្ម្ជងពលីគពម្ោងពនះ។ 

ពយងីខំុ្្ស៉ូរពោរពជ៉ូនពរ ឯកឧតដរបណ្ឌិ តសភាចារយ ឯកឧតដរ សាស្តសាត ចារយ 
បណ្ឌិ ត ពោក ពោកម្សី ថ្ដលបានជួយពម្ជ្ជរថ្ម្ជង ទំ្នុកបម្រុង ោ ំរ ដល ់
គពម្ោងនិងជួយសេការម្សាវម្ជ្ជវរេ៉ូតទ្ទួ្លបានពជ្ជគជ័យ ឱ្យជួបថ្តពុទ្ធពរ 
ាងំ៤ម្បការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខ្ៈ ពលៈ កំុបីពឃែៀងឃ្លែ តព យី និង ស៉ូរបួងសួង
ដលម់្ពះបាររីននម្ពះរតននម្តយថ៍្កវាងំបី និង វតថុស័កតិសិទ្ធាិងំឡាយកនុងពោក 
តារជួយថ្េរកាពោកអ្នកាងំអ្ស់ោន កនុងការបំពពញភារកិចេជ៉ូនជ្ជតិោតុេ៉ូរិ។



 

ii 
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អារម្ភកថា 
កនុងនារឯកឧតតរបណ្ឌិ តសភាចារយ សមុ ទ្ូច ម្បធានរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ និងខ្ែួនខ្្ុ ំ 

ផាា ល់ ខ្្ុ ំោនពសចកតីពសារនសសរកីរយជ្ជអ្ពនកកបបការ ពោយបានររួចំថ្ណ្កកនុងការជំរុញ 
ការសិកាម្សាវម្ជ្ជវរួយសដីពី «ការបពងកីតសុសថ្វរ អ្៉ូសីុអ្ភាសាថ្ខ្មរ»  ថ្ដលពរៀបចំនិងអ្នុវតត 
ពោយម្កុរការងារសិកាគពម្ោងម្សាវម្ជ្ជវនន រជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ ពម្ការការឧបតថរភោមំ្ទ្ 
េវកិាពីរជរោា េិបាលករពុជ្ជ តាររយៈរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ។ 

កនុងនារថាន ក់ដឹកនានំិងរស្តនតីរជការននរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជនិងខ្ែួនខ្្ុ ំផាា ល់ ខ្្ុ ំបាទ្ោន 
ជំពនឿយា៉េ ងរុតោំថា ម្បធានបទ្ម្សាវម្ជ្ជវពនះោនសារៈសំខាន់និងចាំបាច់ ោនលកខណ្ៈ 
វទិ្ាសាស្តសត និង បចេុបបននភាព ពដីរបីពម្ងីកនិងពម្ងឹងវស័ិយវទិ្ាសាស្តសត ជ្ជពិពសសវស័ិយ 
បពចេកវទិ្ា ព័ត៌ោន។ ការសិកាម្សាវម្ជ្ជវពនះបានបងាា ញពីការរួរចំថ្ណ្កបំពពញតម្រូវការ 
ចាំបាច់កនុងការអ្េិវឌឍបពចេកវទិ្ាព័ត៌ោន ក៏ដ៉ូចជ្ជពដីរបីរួរចំថ្ណ្កបំពពញបថ្នថរចំណុ្ច 
ខ្ាះខាតននករមវធិីអ្៉ូសីុអ្ថ្ខ្មរថ្ដលោនតួនាទ្ីជួយដល់អ្នកពម្បីកុំពយ៉ូទ្័រកនុងការបំថ្បែងឯកសារ 
អ្តថបទ្ពលីម្កោស ពលី ឯកសារហដរួយចំនួន ឬ កនុងការបំថ្បែងអ្តថបទ្កនុងទ្ម្រង់ជ្ជរ៉ូបភាព 
ឬជ្ជ pdf ឱ្យកាែ យពៅជ្ជអ្តថបទ្ថ្ដលអាចថ្កសម្រួលនិងពរៀបចំពម្ោងរចនាសាជ្ជេមីបាន។ 

វទិ្ាសាថ នវទិ្ាសាស្តសតនិងបពចេកវទិ្ាននរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជបានបពងកីតករមវធិីអ្៉ូសីុអ្ 
ថ្ខ្មរេមីរួយនិងអាប់ពដតបថ្នថរ ថ្ដលោនសរតថភាពថ្សគនរ៉ូបភាពអ្តថបទ្ភាសាថ្ខ្មរពៅជ្ជទ្ម្រង់ 
រួយថ្ដលអាចថ្កសម្រួលខ្ែឹរសារបាន ម្បកបពោយសុម្កឹតភាពខ្ពស់ម្បោណ្ ៨០%។ 

ព្ែៀតឱ្កាសពនះថ្ដរ ខ្្ុ ំបាទ្ស៉ូរថ្េែងអ្ំណ្រអ្រគុណ្យា៉េ ងម្ជ្ជលពម្ៅចំព ះរជរោា េិបាល 
ករពុជ្ជថ្ដលឧបតថរភោំម្ទ្ដល់វស័ិយសិកាម្សាវម្ជ្ជវជ្ជន់ខ្ពស់ពៅម្ពះរជ្ជណាចម្កករពុជ្ជ 
ជ្ជពិពសសពៅរជបណ្ឌិ តយសភាករពុជ្ជ ក៏ដ៉ូចជ្ជការអ្បអ្រសាទ្រដល់ម្កុរការងារកនុងការខ្ិតខ្ំ 
សិកាម្សាវម្ជ្ជវកនែងរក សំពៅរកឱ្យពឃីញពីម្បសិទ្ធភាពសុម្កឹតភាពននករមវធិីអ្៉ូ សីុអ្ 
ភាសាថ្ខ្មរសម្ោប់វទិ្ាសាស្តសតបពចេកវទិ្ាព័ត៌ោនពៅម្ពះរជ្ជណាចម្កករពុជ្ជ៕ 

នេៃពុធ ១២ពរច ថ្ខ្េម្ទ្បទ្ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ម្តូវនឹងនេៃទ្ី២៥ ថ្ខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

       អ្គគពលខាធិការ 

បណ្ឌិ ត្ យង់ ម្ៅ
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ម្សចកត៊ីម្ផតើម្ 

អ្៉ូសីុ OCR (Optical Character Recognition) គឺជ្ជករមវធីិរួយសម្ោប់ 
បំថ្បែងអ្កសរកនុងទ្ម្រង់រ៉ូបភាពឬទ្ម្រង់ pdf ពៅជ្ជទ្ម្រង់រួយថ្ដលអាច 
អ្នុញ្ញា តឱ្យពយងីអាចថ្កសម្រួលអ្កសរបាន តារបពចេកពទ្សថ្សគន ពោយពំុចាបំាច់ 
បញ្េ៉ូ លអ្តថបទ្ាងំរ៉ូលពៅកនុងកំុពយ៉ូទ័្ររតងពទ្ៀត។ ពោយសារកំុពយ៉ូទ័្រនីយករមកនុង 
ម្បពទ្សករពុជ្ជកំពុងថ្តរកីចពម្រីន ដ៉ូពចនះតម្រូវការថ្សគនអ្តថបទ្ភាសាថ្ខ្មរពដីរប ី
បំថ្បែងពៅជ្ជអ្តថបទ្ថ្ដលអាចថ្កសម្រួលបាន ពដីរតួយា៉េ ងសំខាន់និងចាបំាច់បំ្ុត 
កនុងច៉ូលររួបពងកីនម្បសិទ្ធភាពការងារឱ្យាន់សភាពការណ៍្។ 

កនែងរកេមីៗពនះ ោនការបពងកីតករមវធីិអ្៉ូសីុអ្ថ្ខ្មរជ្ជពម្ចីន ថ្តរិនាន់អាច 
យករកពម្បីម្បាស់បាន ពោយសារោនកំេុសជ្ជពម្ចីនកនុងការបំថ្បែង។ 

គពម្ោងសតីពី«ការបពងកីតសុសថ្វរ អ្៉ូសីុអ្ភាសាថ្ខ្មរ Khmer intelligent 
OCR» នឹងអាចជួយដល់កិចេការាងំពនះ ពដីរបបំីបាត់ឬកាត់បនថយឱ្យបានពម្ចីន 
បំ្ុតចំព ះអ្តថបទ្អ្តថិភាពភាសាថ្ខ្មរពលីម្កោស កនុងការបញ្េ៉ូ លវាពៅកនុង 
កំុពយ៉ូទ័្រ ពដីរបជួីយសពស្តងាគ ះឯកសារភាសាថ្ខ្មរចាស់ៗថ្ដលជិតខ្៉ូចខាតឬបាត់បង់ 
ពដីរបសីនសពំពលពវោនិងេវកិា និង រកាការសោៃ ត់ព័ត៌ោន ពដីរបបីពងកីន 
ម្បសិទ្ធភាពការងារឱ្យាន់តារកាលៈពទ្សៈ និង ពដីរបពីធាីកំុពយ៉ូទ័្រនីយករមពៅពលី 
ឯកសារជ្ជតិចាស់ៗឱ្យបានពម្ចីនតារលទ្ធភាព។ 

១- ម្ោលបំណ្ង (Purpose) 
គពម្ោងម្សាវម្ជ្ជវសតពីី «ការបពងកីតសុសថ្វរ អ្៉ូសីុអ្ភាសាថ្ខ្មរ Khmer 

intelligent OCR» ពរៀបចំព ងី ពដីរបរីរួចំថ្ណ្កបំពពញតម្រូវការចាបំាច់បចេុបបនន 
របស់អ្នកពម្បីម្បាស់កំុពយ៉ូទ័្រកនុងនិងពម្ៅម្បពទ្សករពុជ្ជ ថ្ដលរិនចង់វាយបញ្េ៉ូ ល 
អ្តថបទ្ភាសាថ្ខ្មរកនុងកំុពយ៉ូទ័្រ ចំព ះឯកសារថ្ដលោនពលីម្កោសម្សាប់ឱ្យកាែ យ 
ពៅជ្ជអ្តថបទ្ថ្ដលអាចថ្កសម្រួលនិងពរៀបចំពម្ោងរចនាសាជ្ជេមីបាន។ 
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២- ចំម្ោទ្បញ្ហា  (Problem) 

ជ្ជក់ថ្សតងនាពពលបចេុបបនន អ្នកពម្បីម្បាស់កំុពយ៉ូទ័្រជ្ជភាសាថ្ខ្មរបានជ៉ូប 
បញ្ញា លំបាកជ្ជញឹកញាប់ កនុងការសរពសរអ្តថបទ្ភាសាថ្ខ្មរព ងីវញិចំព ះ 
ឯកសារថ្ដលបានពបាះពុរពពលីម្កោសម្សាប់។ ពនះពោយសារករពុជ្ជរិនាន់ 
ោនករមវធីិរា៉េងព ម្ ះថាអ្៉ូសីុអ្ OCR (ឬោនករមវធីិពនះពេយី ថ្តលទ្ធ្លរិន 
ាន់អាចទ្ទួ្លយកបាន) ថ្ដលោនលទ្ធភាពបំថ្បែងអ្តថបទ្កនុងទ្ម្រង់ជ្ជរ៉ូបភាព 
ឬជ្ជ pdf ពៅជ្ជទ្ម្រង់រួយថ្ដលអាចឱ្យពយងីអាចថ្កសម្រួលអ្តថបទ្បាន។  

៣- វត្ាុបំណ្ង (Objective) 

វតថុបំណ្ងសំខាន់ៗននគពម្ោងសតីពី «ការបពងកីតសុសថ្វរ អ្៉ូសីុអ្ភាសាថ្ខ្មរ 
Khmer Intelligent  OCR» ពនះ គឺបពងកីតករមវធីិអ្៉ូសីុអ្ថ្ខ្មរេមីរួយម្បកបពោយ 
សរតថភាពខ្ពស់ពដីរបថី្សគនអ្តថបទ្ភាសាថ្ខ្មរ ថ្ដលោនម្សាប់ពៅជ្ជទ្ម្រង់រួយ 
ថ្ដលអាចថ្កសម្រួលខ្ែឹរសារបាន ពេយី្ារភាា ប់ពៅនឹងករមវធីិអ្កខរវរិុទ្ធ។  

៤- លទ្ធផលរពំឹងទ្ុក (Anticipated Outcome) 

រស្តនតី ក់ព័នធថ្ដលបានច៉ូលររួកនុងគពម្ោងម្សាវម្ជ្ជវពនះ នឹងយល់ដឹងពី 
បពចេកវទិ្ា ពេយីររួោន បពងកីតករមវធីិអ្៉ូសីុអ្ភាសាថ្ខ្មរ Khmer Intelligent OCR 
ថ្ដលអាចថ្ចកចាយជ៉ូនអ្នកពម្បីម្បាស់កំុពយ៉ូទ័្រនិងទ្៉ូរស័ពាសាម តជ្ជភាសាថ្ខ្មរ និង 
្សពា្ាយរបកគំពេញី។ 

៥- វិធ៊ីាស្រសតនៃការស្រាវស្រជាវ (Methodology) 

ការសិកាម្សាវម្ជ្ជវពនះពធាីព ងីពោយ៖ 
- ម្បរ៉ូលវធីិសាស្តសតពោះម្សាយព្សងៗ ថ្ដលាក់ទ្ងនឹងករមវធីិអ្៉ូសីុអ្ 

ពេយីម្បរ៉ូលឧបសគគនានាថ្ដលជួបម្បទ្ះកនែងរកកនុងការបពងកីតករមវធីិ អ្៉ូសីុអ្ 
ថ្ខ្មរ និង វភិាគ។ 
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- បពងកីតករមវធីិពតសតចាប់យករ៉ូបភាពននអ្តថបទ្ ពេយីបំថ្បែងជ្ជក៉ូដ។ 
- សិកាពីភាពរិនចាស់ោស់ននរ៉ូបភាពសញ្ញា រួយចំនួននិងរកវធីិសាស្តសត 

ពោះម្សាយភាពរិនចាស់ពនាះ។ 
- បថ្នថរក៉ូដកនុងពោលបំណ្ងឱ្យករមវធីិោនភាពឆ្ែ តនវ។ 
- បពងកីតបពចេកពទ្សករមវធីិេមីៗាងំពលីកំុពយ៉ូទ័្រ ម្ពរាងំទ្៉ូរស័ពាសាម ត្ង 

ថ្ដរ ពដីរបសីពម្រចវតថុបំណ្ងខាងពលី។ 

៦- កាលវិភាគនៃការស្រាវស្រជាវ (Timeline) 

គពម្ោងសិកាពនះោនរយៈពពល២៤ថ្ខ្ ម្សបតារករមវធីិសករមភាពដ៉ូចខាង 
ពម្ការ៖ 

ល .រ  សកម្ែភាព 
កាលបរមិ្ចេទ្ 

ម្ផេងៗ 
ចាប់ម្ផតើម្ បញ្េប ់

១ 

ម្បរ៉ូលវធីិសាស្តសតពោះម្សាយថ្ដល 
ាក់ទ្ងនឹងករមវធីិអ្៉ូសីុអ្ និង 
ឧបសគគនានា ថ្ដលជួបម្បទ្ះកនែង 
រកកនុងការបពងកីតករមវធីិអ្៉ូសីុអ្ថ្ខ្មរ 
វភិាគ និង្សពា្ាយលទ្ធ្លម្សាវ 
ម្ជ្ជវបពណាដ ះអាសនន។ 

ថ្ខ្កញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ថ្ខ្ធន៉ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៤ ថ្ខ្ 

២ 
បពងកីតករមវធីិពតសតចាប់យករ៉ូបភាព
ននអ្តថបទ្ ពេយីបំថ្បែងជ្ជក៉ូដ។ 

ថ្ខ្រករ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ថ្ខ្ពរសា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

៤ ថ្ខ្ 

៣ 
សិកាពីភាពរិនចាស់ោស់ននរ៉ូប 
សញ្ញា រួយចំនួននិងរកវធីិសាស្តសត 
ពោះម្សាយភាពរិនចាស់ពនាះ។ 

ថ្ខ្ឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ថ្ខ្រិេុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

២ ថ្ខ្ 

៤ 
បថ្នថរក៉ូដកនុងពោលបំណ្ងឱ្យ 
ករមវធីិោនភាពឆ្ែ តនវ។ 

ថ្ខ្កកកោ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ថ្ខ្សីហ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

២ ថ្ខ្ 
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៥ 
បពងកីតបពចេកពទ្សករមវធីិេមីៗពដីរប ី
សពម្រចវតថុបំណ្ងខាងពលី។ 

ថ្ខ្កញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ថ្ខ្តុោ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

២ ថ្ខ្ 

៦ 
្សពា្ាយរបកគំពេញីជ្ជបពណាដ ះ
អាសនន និងពលីកគពម្ោងសិកាបនត 

ថ្ខ្វចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ថ្ខ្វចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

១ ថ្ខ្ 

៧ 
បពងកីតរ៉ូលទិ្ននន័យពាងគយ៉ូនីក៉ូដ 
ននភាសាថ្ខ្មរ 

ថ្ខ្ធន៉ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ថ្ខ្កុរភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

៣ ថ្ខ្ 

៨ 

បញ្េ៉ូ លទិ្ននន័យសម្ោប់ព ា្ៀងផាា ត់ 
បានពៅដំណាក់កាលបំថ្បែងជ្ជក៉ូដ 
រចួ និងពធាីសោេរណ្ករមករមវធីិ 
ពលីកំុពយ៉ូទ័្រ។ 

ថ្ខ្រិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ថ្ខ្ពរសា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

២ ថ្ខ្ 

៩ 
សិកាពីករមវធីិ និងរ៉ូលទិ្ននន័យ 
សម្ោប់ទ្៉ូរស័ពាសាម ត 

ថ្ខ្ឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ថ្ខ្ឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

១ ថ្ខ្ 

១០ 
សរពសរករមវធីិសម្ោប់ទ្៉ូរស័ពាសាម ត
ម្បព័នធ iOS និង Android 

ថ្ខ្រិេុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ថ្ខ្កកកោ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

២ ថ្ខ្ 

១១ 
្សពា្ាយរបកគំពេញីសរុបនន 
គពម្ោង 

ថ្ខ្សីហ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ថ្ខ្សីហ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

១ ថ្ខ្ 
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ជំពូកទី ១ 
អំពីអូស អី 

១.១- ប្រព័ន្ធសណំេរ 

 មនុស្សមានមធ្យោបាយធ្សសងៗក្នុងការប្របាប្រស្័យទាក់្ទងគ្នន ។ មនុស្សអាច 
ទាក់្ទងគ្នន តាមរយៈពាក្យសំ្ដីដដលនិយាយធ្ចញមក្ ប ុដនែពាក្យសំ្ដីនឹងរសាត់ 
បាត់ធ្ៅវញិភ្លា មៗដដរ។ រឯីស្ំធ្េរវញិជាមធ្យោបាយមួយធ្ទៀតននទំនាក់្ទំនង 
ដដលអាចចាត់ទុក្ជាបធ្ចេក្វទិោដំបូងដដលធ្យវីឱ្យពាក្យនិយាយធ្ចញមក្ អាចមាន 
អតថិភ្លពជាអចិន្នែយប៍ាន។ វាជាបដិវតែមួយធ្ៅក្នុងមធ្យោបាយននទំនាក់្ទំនង 
ធ្ោយមិនចាបំាច់ឱ្យមនុស្សជួបគ្នន ទល់មុខធ្ទ។ ធ្ប្រៅពីប្របធ្យាជន៍ជាមធ្យោបាយ 
ទំនាក់្ទំនង ស្ំធ្េរក៏្បានធ្យវីឱ្យធ្កី្តមានធ្ ងីនូវការរក្ាទុក្ព័ត៌មានធ្សសងៗ។  
 តាងំដតពីអតីតកាលមក្ មានអក្សរនិងប្របព័នធស្ំធ្េរ (script) ខុស្ៗគ្នន  
ជាធ្ប្រចីនប្រតូវបានធ្ប្របីប្របាស់្ពាស្ធ្ពញពិភពធ្ោក្ ដដលក្នុងធ្នាោះ មួយចំនួនបាន
បាត់រូបរាងធ្ៅ រឯីមួយចំនួនធ្ទៀតបានបនែស្ថិតធ្ៅរហូតមក្ដល់ស្ពវនងៃ។ មានការ
គេនាមួយបានបង្ហា ញថា1 មនុស្សប្របដហល ២.៦ ប ោីន ដដលប្រតូវជាប្របមាេ 
៣៦% ននប្របជាជនពិភពធ្ោក្ធ្ប្របីប្របាស់្អក្សរឡាតាងំ ប្របដហល ១.៣ ប ោីន
ដដលប្រតូវនឹង ១៨% ធ្ប្របីប្របាស់្ប្របព័នធស្ំធ្េរចិន ប្របដហល ១ ប ីោននាក់្ដដល
ប្រតូវនឹង១៤% ធ្ប្របីប្របាស់្ប្របព័នធស្ំធ្េរធ្ទវនាគរ ី (Devanagari script) 
(ឥណ្ឌា ) ប្របដហល ១ ប ីោននាក់្ដដលប្រតូវនឹង ១៤% ដដរ ធ្ប្របីអក្សរអារា ប់ 
ប្របដហល ០.៣ ប ោីននាក់្ដដលប្រតូវនឹង ៤% ធ្ប្របីអក្សរសីុ្រលីីក្2(Cyrillic 
alphabet) ធ្ហយីនិងប្របដហល ០.២៥ ប ោីននាក់្ដដលប្រតូវនឹង ៣.៥% 
ធ្ប្របីប្របាស់្ប្របព័នធស្ំធ្េរប្រោវដី (Dravidian script)(ឥណ្ឌា ភ្លគខាងតបូង)។  

 
1 https://www.worldstandards.eu/alphabets/ 
2 អក្ខរប្រក្មដដលកាា យមក្ពីអក្ខរប្រក្មប្រកិ្ក្ ធ្ហយីប្រតូវធ្គធ្ប្របីធ្ដីមបសី្រធ្ស្រភ្លសាអំបូរសាា វ (Slavic 

languages) ដដលមានដូចជាភ្លសារុស្សុ ីប ុលការ ីអ ុយដប្រក្ន ដស្ ប ជាធ្ដីម។  
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រូប១.១.១៖ ប្រកាហវកិ្ននបំដេងដចក្ប្របព័នធស្ំធ្េរសំ្ខាន់ក្នុងធ្ោក្រហូតដលស់្ពវនងៃ 

១.២- ណ ើអូស អី (OCR) ជាអវី? 

 មានសាថ នភ្លពជាធ្ប្រចីនដដលធ្យងីមានអតថបទជារូបភ្លព ប ុដនែធ្យងីប្រតូវការ 
វាជាអតថបទយមមតា។ ជាឧទាហរេ៍ ធ្យងីមានឯក្សារដដលធ្គងតចមាងធ្លី
ប្រក្ោស្ក្ែី ឯក្សារដដលធ្គងតជារូបភ្លពក្ែី ធ្ហយីធ្យងីប្រតូវការឯក្សារទាងំធ្នាោះ
ជាអតថបទយមមតាធ្ដីមបរីក្ាទុក្ ឬ ធ្ដីមបធី្ប្របីប្របាស់្ធ្ៅតាមធ្ស្ចក្ែីប្រតូវការធ្សសង។ 
ដំធ្ណ្ឌោះប្រសាយដ៏សាមញ្ញមួយគឺការវាយអតថបទឯក្សារទាងំធ្នាោះធ្ ងីវញិ។ ប ុដនែ
វាជាកិ្ចេការដ៏គួរឱ្យធ្នឿយហត់ ចំណ្ឌយធ្ប្រចីនទាងំធ្ពលធ្វោ ងវកិា និងក្មាា ងំ។ 
ចំធ្ណ្ឌទបញ្ហា ទាងំធ្នោះ ធ្យវីឱ្យមានការចាប់ធ្សែីមធ្ ងីនូវបធ្ចេក្វទិោអូសីុ្អ ពី
ស្ំណ្ឌក្អ់នក្សិ្ក្ាប្រសាវប្រជាវក្នុងវស័ិ្យបធ្ចេក្វទិោព័ត៌មាន។  
 តាមបធ្ចេក្ធ្ទស្ អូសីុ្អ (OCR) ជាពាក្យបំប្រពួញរបស្់ Optical Character 
Recognition ដដលជារធ្បៀបបំដបាងដបបធ្អ ចិប្រតូនិក្ ឬ ដបបធ្មកានិក្ពីរូបភ្លព
ននអតថបទដដលស្រធ្ស្រនដ ធ្បាោះពុមពឬធ្ោយការវាយបញ្េូ លឱ្យធ្ៅជាអតថបទកូ្ដ
របស្ម់ា សីុ្ន។ បធ្ចេក្ធ្ទស្ធ្នោះប្រតូវបានធ្ប្របីប្របាស់្យា ងទូលំទូោយស្ប្រមាប់
ការបញ្េូ លទិននន័យពីប្របធ្ភទធ្សសងៗននទិននន័យដដលក្ត់ប្រតាធ្លីប្រក្ោស្ ដដលមាន
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ដូចជាវកិ្កយបប្រត ឯក្សារលិខិតឆ្ាងដដន ប័េណធ្សសងៗ ស្ំបុប្រត3។ល។ ពាក្យអូសីុ្អ
ធ្នោះក៏្ជាពាក្យបំប្រពួញឱ្យ Optical Character Reader សងដដរ 4។ Optical 
Character Recognition និង Optical Character Reader ជាបធ្ចេក្ធ្ទស្
ដតមួយ។ ធ្គអាចចាត់ទុក្ថាវាជាប្របធ្ភទសុ្ស្ដវរឬជាក្មមវយីិដដលអាចវភិ្លគធ្ោយ
ស្វ័យប្របវតែនូិវអតថបទដដលធ្បាោះពុមពធ្ហយី រចួបំដបាងវាឱ្យធ្ៅជាទប្រមង់មួយដដល
កំុ្ពយូទ័រអាចធ្យវីការង្ហរធ្ៅធ្លីវាកាន់ដតង្ហយ5។  
 ធ្ៅធ្ពលធ្យងីអានអក្សរធ្ៅធ្លីធ្អប្រក្ង់កំុ្ពយូទ័រ ដភនក្និងខួរក្ាលរបស្ធ់្យងី
បានធ្ដីរតួនាទីជាអូសីុ្អររចួជាធ្ប្រស្ចធ្ៅធ្ហយី 
ប ុដនែធ្យងីមិនបានចាប់អារមមេ៍ និង ក្ត់ 
ស្មាា លពី់វា។ ដភនក្របស្់ធ្យងីទទួលសាា ល់
លំនានំនពនាឺនិងភ្លពងងឹត ដដលបធ្ងកីតជាតួ 
អក្សរ (characters) ដដលអាចជាអក្សរ ចំនួន 
និងស្ញ្ហញ ធ្សសងៗ ដដលបធ្ញ្េញមក្ធ្ៅធ្លីធ្អប្រក្ង់ រចួធ្ហយីខួរក្ាលក៏្ចាប់ធ្សែីម
ធ្ប្របីប្របាស់្អវីៗទាងំអស់្ធ្នាោះធ្ដីមបដីស្វងយលនូ់វអវីដដលធ្គចង់និយាយ។ ចំដេក្ឯ
កំុ្ពយូទ័រវញិ វាអាចធ្យវីដូចគ្នន  ប ុដនែជាកិ្ចេការដ៏លំបាក្ស្ប្រមាប់វា។ បញ្ហា លំបាក្
ដំបូងគឺថា កំុ្ពយូរទ័រមិនមានដភនក្ធ្ទ ដូធ្ចនោះធ្បីចង់អានអវីមួយដូចជាទំព័រមួយនន
ធ្ស្ៀវធ្ៅមួយក្ាល ធ្នាោះធ្គប្រតូវធ្យវីទំព័រធ្នាោះធ្ៅជារូបភ្លពតាមរយៈការធ្ប្របីមា សីុ្ន
ដស្ានអុបទិក្ (optical scanner) ឬ កាធ្ម រា ឌីជីងល(digital camera)។ ទំព័រ
មួយដដលធ្យងីបធ្ងកីតធ្នោះ គឺជាឯក្សារប្រកាហវកិ្ (ដូចជាប្របធ្ភទ JPG ជាធ្ដីម)។ 
វាមិនមានអវីដដលខុស្គ្នន អំពីរូបងតរបស្់ធ្យងីឬប្របធ្ភទប្រកាហវកិ្ធ្សសងធ្ទៀតធ្ យី។ 
វាមិនដមនជាទប្រមង់អក្សរចាស្់ោស្់ប្របាក្ដប្របជាធ្ទ និយាយតាមរធ្បៀប
មោ ងធ្ទៀតគឺថា កំុ្ពយូទ័រមានដតរូបងតននទំព័រធ្ស្ៀវធ្ៅធ្នាោះ វាពំុដមនជាអតថបទ
ធ្នាោះធ្ទ វាមិនអាចអានពាក្យធ្ៅធ្លីទំព័រធ្នាោះដូចដដលធ្យងីអាចធ្យវីធ្នាោះដដរ។ 
 

 
3 https://pdf.wondershare.com/pdf-editing-tips/what-is-ocr.html 
4 https://www.computerhope.com/jargon/o/ocr.htm 
5 http://www.explainthatstuff.com/how-ocr-works.html 

រូប១.២.១៖ ដភនក្មនុស្ស 

https://pdf.wondershare.com/pdf-editing-tips/what-is-ocr.html
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ដូធ្ចនោះ អូសីុ្អជាដំធ្េីរការបំដបាងរូបភ្លពននអតថបទធ្នាោះធ្ៅជាអតថបទយមមតា 
និយាយឱ្យខាី ធ្ៅជាឯក្សារប្របធ្ភទ TXT ឬ DOC ធ្ចញពីទំព័រដដលជារូបភ្លពនន
អក្សរធ្បាោះពុមពឬអក្សរស្រធ្ស្រនដ។  

១.៣- គ េសម្ប តិររសអ់ូស អីមាន្អវីខ្លះ? 

 ធ្ៅធ្ពលឯក្សារធ្បាោះពុមពមួយទំព័រស្ថិតក្នុងទប្រមង់អតថបទ ដដលមា សីុ្នអាច
អានបាន (machine-readable text) ធ្យងីអាចធ្យវកិី្ចេការជាធ្ប្រចីន ដូចជា
ដស្វងរក្ពាក្យគនាឹោះ (keyword) អាចដក្ អាចបង្ហា ប់ធ្ៅជាឯក្សារ ZIP ជាធ្ដីម។ 
អតថបទដដលអាចអានបានធ្ោយមា សីុ្ន អាចប្រតូវបានបំដបក្កូ្ដធ្ោយឧបក្រេ៍
អានធ្អប្រក្ង់ (ដូចជាឧបក្រេ៍មួយដដល Stephen Hawking ធ្ប្របី) អានពាក្យ
ធ្ៅធ្លីធ្អប្រក្ង់ ធ្ដីមបឱី្យអនក្ពិការដភនក្អាចយល់បាន។  ធ្បីប្រក្ធ្ ក្ធ្មីលធ្ៅ
ទស្វតសរឆ៍្ន ១ំ៩៧០ ការធ្ប្របីប្របាស់្ដ៏យំមួយននបធ្ចេក្វទិោអូសីុ្អកាលធ្នាោះគឺ 
ធ្ៅក្នុងឧបក្រេ៍ដូចគ្នន ធ្ៅនឹងមា សីុ្នហវូតូកូ្ពី (photocopier-like device) 
ដដលធ្គធ្ៅថា Kurzeil Reading Machine វាអាចអាននូវធ្ស្ៀវធ្ៅពុមពធ្ចញជា
ស្ំធ្ ងឮៗស្ប្រមាប់អនក្ពិការដភនក្។  

១.៤- ប្រវ តិនន្ការរណ្កើ អសូ អី 

 មនុស្សមាន ជាធ្ប្រចីនគិតថា មា សីុ្នស្ប្រមាប់អានជាបធ្ចេក្វទិោងមី ប ុដនែតាមពិត
វាមានភ្លពចំណ្ឌស្់ជាងអវីដដលធ្យងីបានស្នមត។ ខាងធ្ប្រកាមធ្នោះជាប្របវតែិប្រតួស្ៗ 
អំពីអូសីុ្អ។  
 ធ្ៅក្នុងទស្វតសរឆ៍្ន ១ំ៩២០ វសិ្វក្រស្ញ្ហា តិអូប្រទីស្ Gustav Tauschek 

បានបធ្ងកីត «មា សីុ្នអាន» ដដលធ្គទទួលសាា ល់ជាឧបក្រេ៍អូសីុ្អដំបូងស្ប្រមាប់
អាន ធ្ហយីក្នុងឆ្ន ១ំ៩២៩ គ្នត់ទទួលបានបា តង់អូសីុ្អ (មា សីុ្នអាន) ធ្ៅ
អា មឺ ង់។ ប ុនាម នឆ្ន ធំ្ប្រកាយមក្ Paul Handel ក៏្បានទទួលនូវបា តង់អាធ្ម រកិ្ធ្លី
អូសីុ្អ ដដលធ្ៅថាមា សីុ្នស្ថិតិ(Statistical Machine) ធ្ៅក្នុងស្ហរដឋអាធ្ម រកិ្
ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៣៣ (U.S. Paten 1915993)។  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Tauschek
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ធ្ៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៣៥ Tauschek ក៏្ប្រតូវបានសែល់ឱ្យនូវបា តង់ស្ហរដឋអាធ្ម រកិ្ធ្លី
ធ្ ម្ ោះមា សីុ្នរបស្់គ្នត់សងដដរ6។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ធ្ៅឆ្ន ១ំ៩៤៩ L.E. Flory និង W.S. Pike ធ្ៅមនទីរពិធ្សាយន៍ RCA 
(Radio Corporation of America) បានបធ្ងកីតមា សីុ្នធ្ោយដសែក្ធ្លី 
photocell (photocell-based machine) ដដលអាចអានអតថបទស្ប្រមាប់
មនុស្សពិការដភនក្ ធ្ោយធ្លបឿន៦០ពាក្យក្នុង១នាទី7។  
 ធ្ៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៥០ David H. Shepard បានបធ្ងកីតមា សីុ្នដដលអាចបំដបាង
ព័ត៌មានដដលធ្បាោះពុមពធ្ៅជាទប្រមង់ដដលមា សីុ្នអាចអានបាន ស្ប្រមាប់ធ្យាធា
ស្ហរដឋអាធ្ម រកិ្ ធ្ហយីធ្ប្រកាយមក្បានបធ្ងកីតប្រកុ្មហ ុនអូសី្អដំបូងធ្គ ដដលមាន 
ធ្ ម្ ោះថា Intelligent Machines Research ស្រធ្ស្រកាត់ធ្ោយ IMR។ 
Shephard ក៏្បានសលិតសងដដរនូវគំរូពុមពអក្សរដដលមា សីុ្នអាចអានបាន មាន
ធ្ ម្ ោះថា Farrington B ក្នុងធ្នាោះធ្គអាចធ្ៅថា OCR-7B ឬ7B-OCR ដដល
បចេុបបននប្រតូវធ្គធ្ប្របីប្របាស់្យា ងទូលំទូោយ ធ្ដីមបធី្បាោះពុមពចំនួនដដលធ្លៀនធ្ចញ
ប្រក្ធ្ឡាតធ្ ងីធ្ៅធ្លីប័េណឥេទាន8។ 

 
6 https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/OCR.html 
7 https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/OCR.html 
8 https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/OCR.html 

រូប ១.៤.១៖ គំនូរក្នុងបា តង់ននមា សីុ្នអានរបស្ ់Tauschek 
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 ធ្ៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៦០ Lawrence (Larry) Roberts ដដលជាអនក្ប្រសាវប្រជាវ
ដសនក្ប្រកាហវកិ្កំុ្ពយូទ័រធ្ៅវទិោសាថ នបធ្ចេក្វទិោមា សាឈូសិ្តស៏្ (Massachusetts 
Institute of Technology – MIT) បានបធ្ងកីត «ការសាា ល់អតថបទ (text 
recognition)» ដំបូងធ្ោយធ្ប្របីពុមពអក្សរដដលធ្រៀបចំយា ងពិធ្ស្ស្ ដូចជា OCR-
A ជាធ្ដីម។ ធ្ប្រកាយមក្ធ្ទៀតគ្នត់បានកាា យធ្ៅជា បិតាសាថ បនិក្អីុនយឺេិតមាន ក់្
សងដដរ9។  
 ក្នុងរវាងទស្វតសរឆ៍្ន ១ំ៩៥០និង១៩៦០ Reader’s Digest និង RCA 
បានធ្យវកីារង្ហររមួគ្នន បធ្ងកីតធ្ ងីនូវប្របព័នធអូសីុ្អស្ប្រមាប់យុរកិ្ចេមួយចំនួន10។  
 ក្នុងទស្វតសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០ ធ្ស្វានប្របស្េីយធ៍្ៅជំុវញិពិភពធ្ោក្បានចាប់ 
ធ្សែីមធ្ប្របីបធ្ចេក្វទិោអូសីុ្អធ្ដីមបតីធ្ប្រមៀបស្ំបុប្រត។ ធ្ស្វានប្របស្េីយទ៍ាងំធ្នាោះ រមួ 
មាន US Postal Service, Britain’s General Post Office (GPO) ដដល
បចេុបបននគឺជា Royal Mail, Canada Post និង German Deutsche Post។ 
ធ្ោយមានការគ្នបំ្រទពីប្រកុ្មហ ុននានា ដូចជា Lockheed Martin ជាធ្ដីមធ្នាោះ 
ធ្ស្វានប្របស្េីយធ៍្ៅដតស្ថិតធ្ៅក្នុងការប្រសាវប្រជាវជួរមុខរហូតមក្ដល់ស្ពវនងៃ11។  
 ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៧៤ Raymond Kurzweil បានបធ្ងកីតមា សីុ្ន Kurzweil 
Reading Machine (KRM) ដដលរមួបញ្េូ លរវាងមា សីុ្នដស្ានរាប (flatbed 
scanner) និង speech synthesizer ធ្ៅក្នុងមា សីុ្នដតមួយ។ វាអាចអានទំព័រ
ដដលធ្បាោះពុមពធ្ហយី ឮៗឱ្យមនុស្សពិការសាែ ប់។ ប្រកុ្មហ ុន Xerox ទទួលបានសិ្ទធិ
ធ្លីសុ្ស្ដវរអូសីុ្អ Kurzweil ដដលមានធ្ ម្ ោះក្នុងទីសារថា ScanSoft ធ្ហយី
ធ្ប្រកាយមក្ធ្ទៀត គឺ Nuance Communications12។  
 ធ្ៅឆ្ន ១ំ៩៩៣ Apple Newton MessagePad (PDA) គឺជាកំុ្ពយូទ័រ
យួរនដដំបូងមួយប្របធ្ភទ ដដលមានលក្ខេៈទទួលសាា ល់នូវការស្រធ្ស្រនដធ្ៅធ្លី
ធ្អប្រក្ង់។ 

 
9 Ibid 

10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
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ក្នុងទស្វតសរឆ៍្ន ១ំ៩៩០ ការទទួលសាា ល់ការស្រធ្ស្រនដបានកាា យធ្ៅជា
លក្ខេៈពិធ្ស្ស្មួយដដលមានការធ្ពញនិយមខាា ងំធ្ ងីៗ ធ្ៅក្នុងទូរស្័ពទនដនិង
PDA និងប្របធ្ភទឧបក្រេ៍យួរនដធ្សសងៗធ្ទៀត13។  

ធ្ៅឆ្ន ២ំ០០០ អនក្ប្រសាវប្រជាវ Carnegie Mellon University ធ្ៅឯ
សាក្លវទិោល័យ Carnegie Mellon University បដងវរបញ្ហា ននការបធ្ងកីតប្របព័នធ
អូសីុ្អលែមួយធ្ៅជារបស្់ងមីដបាក្មួយធ្ទៀតគឺ គ្នត់បានបធ្ងកីតប្របព័នធបញ្ឈបស់ារ
ឥតបានការ (spam-busting system) ធ្ៅថា CAPTCHA14 ដដលបំប្រពួញ
មក្ពីឃ្លា  Completely Automated Public Turing test to tell Computers 
and Human Apart15។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.៥- ស សវវរអូស អីសខំាន្់ម្ួយចំន្ួន្ 

 តាមអតថបទរបស្់ Nicholas Fearn ចុោះនងៃ១៨សី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៧ សុ្ស្ដវរ
អូសីុ្អដដលលែបំសុតចំនួនប្របាមំានដូចជា16៖  

 
13 https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/OCR.html 
14 https://history-computer.com/ModernComputer/Basis/OCR.html 
15 https://nvisium.com/blog/2016/03/02/captcha-what-why-build-break/ 
16 http:// www.techradar.com/news/top-5-best-optical-character-recognition-ocr-software 

រូប ១.៤.២៖ CAPTCHA 

http://www.techradar.com/author/nicholas-fearn
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១.៥.១- ន្ញអូន្ស ៏អូម្ន្ីណេច(Nuance OmniPage) 
ជាប្រកុ្មហ ុនសុ្ស្ដវរអាធ្ម រកិ្មួយ Nuance មានក្មមវយីិមួយចំនួនទាក់្ទង

នឹងអូសីុ្អ។ ក្នុងចំធ្ណ្ឌមក្មមវយីិទាងំធ្នាោះ OmniPage គឺជាសលិតសលដ៏ធ្លចធ្ធាា
និងស្ំខាន់មួយរបស្់ប្រកុ្មហ ុន។ តាមរយៈក្មមវយីិធ្នោះ ធ្យងីអាចបំដបាងប្របធ្ភទ
ឯក្សាប្រក្ោស្យមមតា ឯក្សាររធ្បៀបជាស្ំេំុដបបបទ រូបភ្លពពីកាធ្មរា ឌីជីងល 
និង PDF ធ្ៅជាឯក្សារធ្អ ចិប្រតូនិក្ ដដលអាចដក្និងដស្វងរក្ពាក្យ។  

១.៥.២- Nuance PaperPort Professional 
Nuance សែល់ជូននូវក្ញ្េ ប់ក្មមវយីិមួយធ្ ម្ ោះថា PaperPort Professional 

ដដលមានធ្គ្នលធ្ៅជាចមបងស្ប្រមាប់យុរកិ្ចេជំនួញខាន តតូច និងឈមួញផ្តែ ច់មុខ។ វា
សែល់ឱ្យអតិងិជននូវមធ្យោបាយប្របក្បធ្ោយសលិតភ្លពនិងប្របសិ្ទធភ្លពធ្ស្ដឋកិ្ចេ
ធ្ដីមបដីស្ាន ធ្រៀបចំ ដស្វងរក្ និងដចក្រដំលក្នូវឯក្សារចប្រមុោះដដលរមួមានដូចជា
ឯក្សារយមមតា PDF ឯក្សារស្ំេំុដបបបទ និងរូបងត។ ក្មមវយីិធ្នោះមានដំធ្េីរ
ការធ្លីប្របព័នធប្របតិបតែិការ Windows iOS និង Android ។  

រូបទី១.៥.១.១៖ ក្មមវយីិដដលជាសលិតសលរបស្ ់OmniPage 
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១.៥.៣- Abbyy FineReader 
FineReader មានស្មតថភ្លពបំដបាងឯក្សារដស្ាន PDF និងរូបងត ធ្ៅជា

ទប្រមង់អតថបទដដលអាចដក្បាន មានដូច 
ជា Microsoft Word, Ms. Excel, និង
ឯក្សារធ្អ ចិប្រតូនិក្ធ្សសងធ្ទៀត។ សុ្ស្ដវរ
ធ្នោះមានធ្គ្នលបំេងរក្ាទប្រមង់ឯក្សារ
ធ្ដីម ធ្ជៀស្វាងការធ្រៀបទប្រមង់ធ្ ងីវញិ។ វា
រក្ាទុក្បានយា ងលែនូវ header, footer, 
footnote តារាង ប្រកាហវ និង គំនូស្តាង។ 
ឯក្សារធ្បីក្បានធ្លឿន មិនបារមភអំពី
រូបភ្លពដដលមានគុេភ្លពអន់។ សុ្ស្ដវរ 
ធ្នោះមានដំធ្េីរការធ្លីប្របព័នធប្របតិបតែិការ
វនីដូ (Windows) និង Mac។  

រូប ១.៥.៣.១៖ សុ្ស្ដវរ FineReader 
 

រូប ១.៥.២.១៖ សុ្ស្ដវរ PaperPort Professional 14 
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១.៥.៤- Soda PDF 
សុ្ស្ដវរធ្នោះ អាចឱ្យអនក្ធ្ប្របីប្របាស់្

បំដបាងឯក្សារណ្ឌមួយក្នុងចំធ្ណ្ឌម
ប្របមាេជា៣០០ប្របធ្ភទ ធ្ៅជា PDF។ 
បនាទ ប់ពីបធ្ងកីត PDF ធ្ហយី អនក្ធ្ប្របីប្របាស់្
អាចដក្ស្ប្រមួលអវីៗធ្ៅធ្លីធ្នាោះ ដងមទាងំ
អាចបធ្ងកីតឯក្សារយមមតាមួយបាន។ Soda 
PDF តប្រមូវឱ្យធ្យងីចុោះធ្ ម្ ោះប្របចាឆំ្ន  ំ ប ុដនែ
មុនទិញ ធ្គអាចធ្ប្របីសាក្លបង
រយៈធ្ពល៣០នងៃជាមុនសិ្នបាន។ ក្មមវយីិ
ធ្នោះមានដំធ្េីរការធ្ៅធ្លីប្របព័នធប្របតិបតែិការវនីដូ ធ្ម ក្ (Mac) និងធ្លីធ្វប។  

១.៥.៥- Adobe Acrobat DC 
Adobe Acrobat គឺជាក្ញ្េ ប់សុ្ស្ដវរអូសីុ្អដដលធ្គទទួលសាា ល់ដ៏ធ្ប្រចីន

បំសុតមួយដដរ។ វាមានអនែរមុខដដលង្ហយធ្ប្របី អាចឱ្យអនក្ធ្ប្របីប្របាស់្បញ្ាូ នធ្ចញនូវ
លទធសលធ្ៅកាន់ Microsoft Office បានឆ្ប់រហ័ស្និងសុ្ប្រកឹ្ត។  
 

 
 

 
 

រូប១.៥.៤.១៖ សុ្ស្ដវរSoda PDF 

រូប ១.៥.៥.១៖ Adobe Acrobat Pro DC 
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ជំពូកទី ២  
បច្ចេកវិទាអូស អីភាសាខ្មែរ 

២.១- បច្ចេកវិទាអូស អី 

អូស ៊ីអ (Optical Character Recognition, or OCR) ជាបច្ចេកវទិ្យាមួយ 
ដែលអន ញ្ញា តឱ្យច្យ៊ីងបំដបែងប្បច្េទ្យឯកសារច្សេងៗែូចជា ឯកសារដសែន 
ឯកសារទ្យប្មង់ PDF ឬ ឯកសាររូបភាពដែលបានថតច្ោយកាច្មរ៉ាឌ៊ីជ៊ីថល ច្ៅជា 
ទិ្យននន័យដែលអាចដកសប្មួលនិងអាចដសែងរកពាកយឬឃ្លែ កន ងអតថបទ្យច្ ោះបាន។ 

អូស ៊ីអមានព៊ីរប្បច្េទ្យធំៗ17កន ងការដសែនឯកសារគឺទ្យ៊ីមួយ៖ Full Page OCR 
ដែលបំដបែងអតថបទ្យរូបភាពច្ពញមួយទំ្យព័រច្ៅជាឯកសារមានច្ប្ច៊ីនទ្យប្មង់គឺ Plain 
Text, Formatted Text, Exact Copy និង Searchable File និងទ្យ៊ីព៊ីរ៖ Zone 
OCR ដែលសាែ ល់អតថបទ្យច្ល៊ីទ្យ៊ីតងំមួយននទំ្យព័រ ច្ ៊ីយអូស ៊ីអក៏មានព៊ីរប្បច្េទ្យ 
ដែរ18 គឺ Software Base (ខ្ ំវាច្ៅថា Offline) សប្មាប់បំដបែងច្ប្កាយច្ពលដសែន 
និង Machine Base (Inline) សប្មាប់បំដបែងច្ៅច្ពលដសែន។ 

ស សដវរអូស ៊ីអមានដែនកំណត់កន ងការសាែ ល់អតថបទ្យរូបភាពរបស់វា ច្ ៊ីយ 
ស សដវរភាគច្ប្ច៊ីនច្រៀបចំច្ ៊ីងច្ែ៊ីមប៊ីទ្យទួ្យលសាែ ល់អតថបទ្យ ដែលបានច្បាោះព មពច្ចញព៊ី 
ច្ ន្ ោះព មព(Printer) ដែលសទ យនឹងអតថបទ្យសរច្សរនែ (អតថបទ្យសរច្សរនែច្ប្ប៊ី 
បច្ចេកច្ទ្យសថម៊ីសប្មាប់ដសែនគឺអាយស ៊ីអ (ICR))។ ែូចគ្នន ដែរ ស សដវរអូស ៊ីអ 
ភាគច្ប្ច៊ីនប្តឹមដតអាចបំដបែងព មពអកេរធមមតរបស់មា៉ា ស ៊ីន មិនដមនព មពអកេររងជា 
ដខេច្កាង ឬ ព មពអកេរវចិិប្តច្ទ្យ។ 

កប្មិតស សដវរអូស ៊ីអមានច្ប្ច៊ីនប្បច្េទ្យច្សេងគ្នន ច្ៅតមតរងតនមែ ដែល 
ដប្បប្បួលច្ៅអាប្ស័យច្ល៊ីលកខណៈ ច្លបឿន និង ស ប្កឹតភាព។ 

 
17 http://www.simpleocr.com/OCR_Software_Guide 
18 http://community.aiim.org/blogs/chris-riley%20ecmp%20ioap/2010/08/24/oh-yeah-

there-are-two-types-of-ocr 
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២.២- ច្ ើអូស អីច្្វើការដូចច្ដេច? 

ែំច្ណ៊ី រការអូស ៊ីអមានព៊ីររច្បៀប19 ដែលទ្យ៊ីមួយ Pattern Recognition ច្ប្ប៊ី 
សប្មាប់ច្ប្បៀបច្ធៀបតួអកេរន៊ីមួយៗ និង មួយច្ទ្យៀត Detecting Individual Line 
(Feature Detection) សប្មាប់ប្តួតពិនិតយលកខណៈធាត សេនំ៊ីមួយៗននតួអកេរ។ 

- Pattern Recognition  
កន ង Pattern Recognition ច្ប៊ីច្យ៊ីងសរច្សរអកេរប្បច្េទ្យព មពអកេរដតមួយ 

(Font) ក ំពយូទ័្យរនឹងសាែ ល់អកេរច្ ោះច្ោយប្សួល ច្ោយវាប្គ្នន់ដតច្ធែ៊ីការច្ប្បៀប 
ច្ធៀបរូបភាពដែលច្យ៊ីងបានដសែនច្ ោះជាមួយព មពអកេរច្ ោះ។ ច្ប៊ីសិនវាែូចគ្នន  វា 
នឹងសាែ ល់។ កន ងការងារជាក់ដសែង ច្ត៊ីច្យ៊ីងមាន ក់ៗសរច្សរអកេរច្ោយច្ប្ប៊ីប្បច្េទ្យ 
ព មពអកេរែូចគ្នន ឬច្ទ្យ? ប្បាកែណាស់ថាមិនែូចគ្នន ច្ទ្យ ែូចច្នោះច្ ៊ីយច្ៅឆ្ន  ំ
១៩៦០ ច្គបានបច្ងក៊ីតព មពអកេរពិច្សសមួយដែលច្ៅថា OCR-A ដែលអាច 
ច្ប្ប៊ីច្ល៊ីវស័ិយជាច្ប្ច៊ីនែូចជាធ គ្នរ។ កន ង Pattern Recognition ច្នោះសងដែរ 
ច្យ៊ីងប្តូវពិនិតយច្ម៊ីលថាច្ត៊ីមា៉ា ស ៊ីនថតចមែងរបស់ច្យ៊ីងមានច្ប្ប៊ីព មពអកេរ ដែល 
ច្យ៊ីងបានសរច្សរច្នោះដែរច្ ៊ីយឬច្ៅ ម នច្ពលច្យ៊ីងថតចមែងឯកសារច្ ោះ 
ច្ប៊ីមិនែូចច្នោះច្ទ្យវាមិនអាចថតចមែងបានច្ទ្យ ច្ ៊ីយអូស ៊ីអរបស់ច្យ៊ីងក៏ប្តូវរច  
ព មពអកេរឱ្យែូចគ្នន ដែរ។ បញ្ញា ធំ នន Pattern Recognition គឺការសរច្សរអកេរ 
មិនែូចគ្នន ច្ៅទូ្យទងំពិេពច្ោក ច្ោយមន សេមាន ក់ៗច្ធែ៊ីការកត់ប្តទិ្យននន័យរបស់ 
ច្គ តមប្បច្េទ្យព មពអកេរច្សេងៗគ្នន ដែលមិនដមនជាប្បច្េទ្យព មពអកេរ OCR-A។ 
ច្ប្កាយមកច្ទ្យៀតច្គក៏បានច្ធែ៊ីឱ្យកមមវធិ៊ីអូស ៊ីអសាែ ល់ចំនួនតួអកេរ ដែលច្គបាន 
សរច្សរវញិមែង ដែលមានប្បច្េទ្យព មពអកេរច្សេងៗ ែូចជាព មពអកេរ Times, 
Helvetika, Courier ជាច្ែ៊ីម មានន័យថាវាអាចសាែ ល់តួអកេរបានច្ប្ច៊ីន ដតវា 
ច្ៅដតមិនធា ថាអាចសាែ ល់ប្គប់ព មពអកេរដែលច្យ៊ីងបានសែល់ឱ្យវាច្ ោះច្ទ្យ។  

 
19 http://www.explainthatstuff.com/how-ocr-

works.html,http://www.legalscans.com/ocr.html 
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- Feature Detection 
ប ទ ប់ព៊ីការច្ប្ប៊ី Pattern Recognition មិនទ្យទួ្យលបានច្ជាគជ័យគ្នប់ 

ប្បច្ស៊ីរ ច្គក៏បានដកសប្មួលកមមវធិ៊ីអូស ៊ីអឱ្យអាចសាែ ល់តួអកេរ តមលកខណៈ 
តួអកេរ។ វធិ៊ីសាស្រសែទំ្យច្ន៊ីបមួយច្នោះច្ៅថា Feature Detection ដែលមាន 
លកខណៈសម គសាម ញកន ងការពិនិតយច្ម៊ីលតួអកេរ។ ច្គសាែ ល់វាសងដែរថាជា 
Feature Extraction ឬ Intelligence Character Recognition(ICR)។ 
Feature Detection ច្ធែ៊ីការច្សទៀង ទ្ ត់លកខណៈធាត សេនំ៊ីមួយៗននតួអកេរ ែូច 
ជាប ទ ត់កាច់ ប ទ ត់កាត់ ប ទ ត់ច្ែក ចំណ ចកំពូល ចំណ ចសេិតជាច្ែ៊ីម 
ច្ែ៊ីមប៊ីកំណត់រកតួអកេរ។ តមវធិ៊ីច្នោះ ច្ទោះជាតួអកេរអែ៊ីក៏ច្ោយ ក៏វាអាចសាែ ល់ 
បានដែរ ច្ ៊ីយវាក៏មិនខែល់ថាច្យ៊ីងច្ប្ប៊ីព មពអកេរមួយណាដែរ។ 

២.៣- កដែវិ្ីអូស អីភាសាខ្មែរ 

មានសាថ នភាពជាច្ប្ច៊ីនដែលច្យ៊ីងមានអតថបទ្យរូបភាព អតថបទ្យ pdf ប៉ា ដនែ 
ច្យ៊ីងចង់ដកសប្មួលអតថបទ្យ ដសែងរកទិ្យននន័យននអតថបទ្យទងំច្នោះ ច្ោយព ំចបំាច់ 
សរច្សរច្ ៊ីងវញិ។ ជាឧទ រណ៍ ច្យ៊ីងមានឯកសារថតចមែងច្ល៊ីប្កោសកែ៊ី 
ឯកសារថតជារូបភាពកែ៊ី ច្ ៊ីយច្យ៊ីងប្តូវការឯកសារទងំច្ ោះជាអតថបទ្យធមមត 
ច្ែ៊ីមប៊ីរកាទ្យ ក ឬ ច្ែ៊ីមប៊ីច្ប្ប៊ីប្បាស់ច្ៅតមច្សចកែ៊ីប្តូវការច្សេងៗ។ ែំច្ណាោះ 
ប្សាយែ៏សាមញ្ាមួយគឺការវាយអតថបទ្យឯកសារទងំច្ ោះច្ ៊ីងវញិ។ ប៉ា ដនែវាជា 
កិចេការែ៏គួរឱ្យច្នឿយ ត់ ចំណាយច្ប្ច៊ីនទងំច្ពលច្វោ ថវកិា និងកមាែ ងំ។ 
ែំច្ណាោះប្សាយច្នោះមិនដមនជាជច្ប្ម៊ីសលអច្ ោះច្ទ្យ។ ែូចច្នោះមានជច្ប្ម៊ីសមួយ 
ច្ទ្យៀត គឺការបច្ងក៊ីតស សដវរអូស ៊ីអ។ 
 ច្ៅកន ងការបំដបែងឯកសាររូបភាពច្ៅជាអតថបទ្យធមមត ច្យ៊ីងអាចពិចរណា 
នូវមច្ធាបាយច្សេងៗជាច្ប្ច៊ីន ប៉ា ដនែភាពប្តឹមប្តូវននលទ្យធសលដែលទ្យទួ្យលបាន គឺ 
ច្ៅជាបញ្ញា ច្ៅច្ ៊ីយ។ ខាងច្ប្កាមជាកមមវធិ៊ីអូស ៊ីអដខមរមួយចំនួន៖ 
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២.៣.១- KhmerOCR.org 
ការសិការបស់ប្កុមច្នោះ បានច្ចញជារូបរងច្ោយអន ញ្ញា តឱ្យអនកច្ប្ប៊ីប្បាស់ 

ច្ធែ៊ីការអាប់ ូែឯកសាររបស់ខែួន ព៊ីកន ងក ំពយូទ័្យរច្ៅកន ងកមមវធិ៊ីដបបអនឡាញ 
ច្ ៊ីយទ្យទួ្យលលទ្យធសលមកវញិ។ 

ច្ោកអនកអាចយករូបភាពជាច្ប្ច៊ីនប្បច្េទ្យច្ែ៊ីមប៊ីច្ប្ប៊ីកមមវធិ៊ីអូស ៊ីអច្នោះ បំដបែង 
ច្ៅជាអតថបទ្យ ប៉ា ដនែរូបភាពប្បច្េទ្យ jpg (មានទំ្យ ទំ្យទឹ្យង width ប្បដ ល 1024 
px20) អាចសែល់លទ្យធសលលអជាងច្គ។ កមមវធិ៊ីអូស ៊ីអច្នោះប្តូវបានបច្ងក៊ីតសប្មាប់ព មព 
អកេរ Khmer OS Battambang  ប៉ា ដនែ ចំច្ពាោះព មពអកេរដែលមានរងប្សច្ែៀងគ្នន  
មួយចំនូន ែូចជា Khmer OS, Khmer OS Siemreap, Khmer OS Content 
និង Limon S1 ជាច្ែ៊ីមក៏អាចច្ប្ប៊ីបានដែរ ដតលទ្យធសលអាចមានច្ចញពាកយខ ស 
ច្ប្ច៊ីនជាងព មពអកេរ Khmer OS Battambang។ 
ចំណា៖ំ បចេ បបនន អាសយោា នច្វបច្នោះមិនអាចច្ប្ប៊ីប្បាស់បានច្ទ្យ។ 

 
រូប ២.៣.១.១ អាសយោា នច្វប Khmerocr.org 

 
20 px (pixel)ជាចំណ ចននរូបឌ៊ីជ៊ីថលដបបរ៉ាសទ័រដែលកំណត់ច្ោយការដចកច្អប្កង់ (ឬនសទណាមួយ) 
ជាប្កឡា។ ការកំណត់ប្កឡាច្ ោះជាកូអរច្ោច្ណប្បកបច្ោយលកខណៈសមបតែិននពណ៌របស់ប្កឡា 
ច្ ោះសងដែរ។ 
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២.៣.២- NIPTICT 

អូស ៊ីអភាសាដខមរ NIPTICT21 ជាប្បព័នធអូស ៊ីអសប្មាប់ព មពអកេរដខមរដែល 
សថិតកន ងគច្ប្មាងប្សាវប្ជាវមួយរបស់មជឈមណឌ លសប្មាប់ការសិកាប្សាវប្ជាវ និង 
អេិវឌឍន៍ននវទិ្យាសាថ នជាតិនប្បសណ៊ី យ ៍ ទូ្យរគម គមន៍ បច្ចេកវទិ្យាគម គមន៍ 
និងព័ត៌មាន(NIPTICT)។ អូស ៊ីអភាសាដខមរច្នោះសាែ ល់ព មពអកេរមួយចំនួនែូចជា 
Khmer Angulileka, Khmer S1,  Limon S1, Khmer M1, Limon 

R1, Khmer Kep, Khmer OS Battambang,និង Khmer OS Siemreap។ 
NIPTICT បានច្ចញអូស ៊ីអភាសាដខមររបស់ខែួនកន ងទ្យប្មង់សាកលបង។ បច្ចេកវទិ្យា 
ច្នោះច្ប្ប៊ី Tesseract OCR។ 

ស ប្កឹតភាពននលទ្យធសលប្តូវបានវាយតនមែតមរយៈការច្ប្ប៊ីប្បាស់នូវ ISRI 
toolkit ច្ ៊ីយបងាា ញែូចខាងច្ប្កាម៖ 

ល.រ ព មពអកេរ ភាគរយននស ប្កឹតភាព 
1 Khmer Angulileka ៧៦.៤៩% 
2 Khmer S1 or Limon S1 ៩៣.៣៣% 
3 Khmer Kep ៩៦.៥៧% 
4 Khmer M1 or Limon R1 ៩៤.៣០% 
5 Khmer OS Battambang ៩៣.៩៦% 
6 Khmer OS Siemreap ៨៩.២៥% 
តរង ២.៣.២.១៖ ច្ ម្ ោះព មពអកេរនិងភាគរយននភាពប្តឹមប្តូវ 

 ចំច្ពាោះឯកសាររូបភាពែូចកន ងរូប២.៣.២.១ ដែលព មពអកេរច្ែ៊ីមជា Khmer 
OS Siemreap ច្ ោះអូស ៊ីអដខមរច្នោះបំដបែងបានលទ្យធសលែូចកន ងរូប២.៣.២.៣។ 
ឯកសារដែលមានព មពអកេរ Khmer OS Siemreap ែូចគ្នន  ប៉ា ដនែជារូបភាពព៊ីការ 
ថត រូប ២.៣.២.២ ច្ ោះអូស ៊ីអភាសាដខមរបំដបែងបានលទ្យធសលែូចរូប ២.៣.២.៤។ 

 
21 http://rnd.niptict.edu.kh/ocr/# 
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 រូប ២.៣.២.៣៖ អតថបទ្យលទ្យធសល 
បានព៊ីរូប២.៣.២.១ 
ច្ោយច្ប្ប៊ីKhmer OCR 

រូប ២.៣.២.៤៖ អតថបទ្យលទ្យធសលបាន 
ព៊ីរូប២.៣.២.២ 

ច្ោយច្ប្ប៊ីKhmer OCR 

រូប ២.៣.២.១៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការបំដបែងអតថបទ្យWord 

រូប ២.៣.២.២៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការថត 
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រ ៊ីឯអតថបទ្យែូចកន ងរូប២.៣.២.៥ និងរូប២.៣.២.៦ ដែលច្ប្ប៊ីប្បាស់ព មពអកេរ 
Limon S1 វញិ តមរយៈច្សវាកមមច្ល៊ីបណាែ ញរបស់ Khmer OCR 
ច្យ៊ីងបានលទ្យធសលែូចកន ងរូប២.៣.២.៧ និងរូប២.៣.២.៨។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូប ២.៣.២.៧៖ អតថបទ្យលទ្យធសល 
បានព៊ីរូប២.៣.២.៥ 

រូប ២.៣.២.៨៖ អតថបទ្យលទ្យធសលបាន 
ព៊ីរូប២.៣.២.៦ 

រូប ២.៣.២.៥៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការបំដបែងអតថបទ្យMicrosoft Word 

រូប ២.៣.២.៦៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការថត 
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២.៣.៣- PAN Cambodia 

PAN Cambodia បានបច្ងក៊ីតកមមវធិ៊ីអូស ៊ីអសប្មាប់ព មពអកេរ Limon R1។ 
ច្យ៊ីងអាចសាកលបងជាមួយព មពអកេរច្សេងច្ទ្យៀត ប៉ា ដនែលទ្យធសលអាចមិនប្តឹម 
ប្តូវច្ប្ច៊ីន។ អតថបទ្យរូបភាពដែលប្តូវបញ្េូ ល ប្តូវដតជាប្បច្េទ្យឯកសាររូបភាព 
Monochrome bitmap។ ច្ប្កាយមក PAN Cambodia ក៏បានបញ្ឈប់ 
ការអេិវឌឍស សដវរច្នោះ ប៉ា ដនែច្យ៊ីងច្ៅដតអាចច្ប្ប៊ីកមមវធិ៊ីែដែល។ តមទិ្យននន័យ 
ច ងច្ប្កាយ គិតប្តឹមនថៃ២៦ ដខមិថ   ឆ្ន ២ំ០១៤ មានគច្ប្មាងមួយចំនួនតូច 
ប៉ា ច្ណាណ ោះដែលទក់ទ្យងនឹងអូស ៊ីអភាសាដខមរែូចជាគច្ប្មាងរយៈច្ពល១ឆ្ន ទំ្យទួ្យលការ
ឧបតថមភព៊ីធ គ្នរពិេពច្ោក ចំច្ពាោះច្ែបា៉ា តឺម៉ាង់វទិ្យាសាស្រសែក ំពយូទ័្យរននវទិ្យាសាថ ន 
បច្ចេកវទិ្យាកមព ជា (ITC) ច្ែ៊ីមប៊ីដកលមអស សដវរ ដែលអាចឱ្យច្ប្ប៊ីបានជាសាធារណ 
និងគច្ប្មាងរយៈច្ពលព៊ីរឆ្ន រំបស់ ITC និងវទិ្យាសាថ នច្ប៊ីកទូ្យោយកន ងការអេិវឌឍ 
ស សដវរអូស ៊ីអភាសាដខមរ22។  
 ច្យ៊ីងមានឯកសាររូបភាព Monochrome bitmap ព៊ីរប្បច្េទ្យ។ ទ្យ៊ីមួយជា 
ឯកសាររូបភាពដែលបានមកព៊ីឯកសារ Microsoft Word (រូប២.៣.៣.១) 
ទ្យ៊ីព៊ីរជារូបថតដែលបានព៊ីដសែនន័រ (រូប២.៣.៣.២)។ តមរយៈស សដវរច្នោះ  ឱំ្យ 
បានលទ្យធសលែូចកន ងរូប២.៣.៣.៣ និង២.៣.៣.៤ ច្រៀងគ្នន ។ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

22 http://www.sbbic.org/2014/06/26/khmer-ocr-software-pan/  

រូប ២.៣.៣.២៖ រូបភាពឯកសារ 
ប្បច្េទ្យ monochrome bitmap 

បាន 

រូប ២.៣.៣.១៖ ឯកសាររូបភាព 
ប្បច្េទ្យ monochrome bitmap 
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រូប ២.៣.៣.៥៖ កមមវធិ៊ីអូស ៊ីអភាសាដខមររបស់ PAN Cambodia 

រូប ២.៣.៣.៣៖ លទ្យធសលបានព៊ី 
ឯកសាររូបភាពរូប២.៣.៣.១ 

រូប ២.៣.៣.៤៖ លទ្យធសលបានព៊ី 
ឯកសាររូបភាពរូប២.៣.៣.២ 
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២.៣.៤- pdfconvertonline.com 
ច្សវាកមមអូស ៊ីអច្ល៊ីអ ៊ីនធឺណិតមួយច្នោះ អាចបំដបែងឯកសាររូបភាពអតថបទ្យ 

ប្បច្េទ្យ jpg ច្ៅជាអតថបទ្យធមមតបាន។ ច្សវាកមមច្នោះក៏ទ្យទួ្យលសាែ ល់ឯកសារ 
រូបភាពមួយចំនួនច្សេងច្ទ្យៀតដែរ ែូចជា bmp, png, ឬ tiff ជាច្ែ៊ីម។ ច្សវាកមម 
មួយច្នោះប្តូវបានបច្ងក៊ីតច្ ៊ីងច្ោយអាប្ស័យច្ល៊ី Tessaract OCR23។  
 ចំច្ពាោះឯកសាររូបភាព jpg ែូចកន ង រូប២.៣.៤.១ ដែលរូបភាព jpg ច្នោះ 
បានព៊ីការរកាទ្យ កព៊ីឯកសារ MS. word។ តមរយៈ pdfconvertonline.com 
ច្យ៊ីងបានលទ្យធសលែូចកន ងរូប២.៣.៤.២។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
23 http://www.pdfconvertonline.com/jpg-to-txt-online.html 

រូប ២.៣.៤.១៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការ save as 

រូប ២.៣.៤.២៖ លទ្យធសលដសែន 
ព៊ីរូប២.៣.៤.១ 
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២.៣.៥- aconvert.com  

ច្សវាកមមអូស ៊ីអភាសាដខមរច្ល៊ីអ ៊ីនធឺណិតមួយច្នោះ ទ្យទួ្យលឯកសាររូបភាព 
អតថបទ្យ ដែលសថិតច្ៅកន ងប្បច្េទ្យ JPG, PNG, GIF, BMP ឬ TIFF 
ព៊ីមា៉ា ស ៊ីនក ំពយូទ័្យរ ឬព៊ី URL រចួបំដបែងច្ៅជាឯកសារប្បច្េទ្យ TXT។ វាទ្យទួ្យល 
សាែ ល់ជាង ១០០ ភាសា24 ដែលកន ងច្ ោះមានភាសាដខមរ (Central Khmer) សង 
ដែរ។ តមរយៈច្សវាកមមច្នោះអតថបទ្យរូបភាពែូចកន ងរូប២.៣.៤.១ ប្តូវបំដបែងច្ៅជា 
អតថបទ្យ ែូចកន ងរូប២.៣.៥.១។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
24 https://www.aconvert.com/document/ocr/ 

រូប ២.៣.៥.១៖ អតថបទ្យលទ្យធសលព៊ីការបំដបែង aconvert.com 
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២.៣.៦- NewOCR.com 

NewOCR.com ជាច្សវាកមមអូស ៊ីអច្ល៊ីអ ៊ីនធឺណិតច្ោយឥតគិតនថែ អាច 
វភិាគរូបអតថបទ្យប្គប់ប្បច្េទ្យដែលច្យ៊ីងអាប់ ូែ (upload) និង បំដបែងរូបអតថបទ្យ 
ច្ ោះច្ៅជាអតថបទ្យធមមតដែលច្យ៊ីងងាយប្សួលដកច្ៅច្ល៊ីក ំពយូទ័្យរ25។ 
លកខណៈច្សវាកមមច្នោះ 

- មិនមានកំណត់ចំនួនអាប់ ូែ 
- មិនតប្មូវឱ្យមានការច ោះច្ ម្ ោះច្ប្ប៊ី 
- រកាបាននូវសនែិស ខនិងស វតថិភាពចំច្ពាោះឯកសាររបស់ច្យ៊ីង 
ច្ពាលគឺរល់ឯកសារទងំអស់ប្តូវបានល បច្ចញព៊ី server 

- ពឹងដសអកច្ល៊ី Tesseract OCR 
- សាែ ល់ភាសានិងព មពអកេរចំនួន១០៦ 
- មានលកខណៈព  ភាសា 
- សាែ ល់សម៊ីការគណិតវទិ្យា 
- វភិាគច្ប្គ្នងរច  (layout) របស់ទំ្យព័រ 
- អាចបងែិលទំ្យព័រប្សបតមឬប្ចសនឹងប្ទ្យនិច  កិា កន ងកប្មិត 
រងាែ ស់ម ំ ៩០ ឬ១៨០ែឺច្ប្ក 

- អតថបទ្យដែលទ្យទួ្យលបានអាចបងាា ញ ឬបនែកិចេការកន ងរច្បៀបច្សេងៗ 
ជាច្ប្ច៊ីន ែូចជា៖ ច្ោន ូែជាឯកសារ ដកសប្មួលកន ង Google 
Docs បកដប្បច្ោយច្ប្ប៊ីច្សវាកមម Google Translate ឬ Bing 
Translator សេពែសាយច្ល៊ីបណាែ ញែូចជា Pastie.com ឬ 
Pastebin.com អាចចមែងច្ៅ clipboard ជាច្ែ៊ីម។  

- អាចទ្យទួ្យលយកបាននូវទំ្យព័រដែលដសែនឬថតមិនបានចាស់ 
- អាចទ្យទួ្យលយកបានរូបភាពដែលមានកប្មិត resolution ទប 

 
25 http://www.newocr.com/ 
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ច្សវាកមមច្នោះទ្យទួ្យលឯកសាររូបភាពច្ប្ច៊ីនប្បច្េទ្យែូចជា JPEG, JFIF, 
PNG, GIF, BMP, PBM, PGM, PPM, PCX ឯកសារដែលបដណណនច្ ៊ីយ ែូចជា 
Unix compress, bzip2, bzip, gzip ឯកសារព  ទំ្យព័រ ែូចជា TIFF, PDF, 
DjVu, ឯកសារ DOCX, ODT ដែលមានរូប និង ព  រូបច្ៅកន ង ZIP achieve។  

ប្បច្េទ្យឯកសារលទ្យធសលអាចជា Plain Text (TXT), ជា Microsoft 
Word (DOC) និង Adobe Acrobat (PDF)។ 
 ឯកសាររូបភាពែូចកន ងរូប២.៣.៦.១ ជារូបភាពបានព៊ីការបំដបែងអតថបទ្យ 
MicrosoftWord ជាមួយព មពអកេរ Khmer OS Siemreap។ រ ៊ីឯ រូប២.៣.៦.២ 
បងាា ញឯកសាររូបភាពអតថបទ្យជាមួយព មពអកេរ Khmer OS Siemreap ែូចគ្នន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ច្ោយច្ប្ជ៊ីសច្រ ៊ីសយកភាសា Central Khmer ច្សវាកមម NewOCR.com 
បានសែល់លទ្យធសលែូចរូប២.៣.៦.៣ (១២%) និង ២.៣.៦.៤ (៧%) ច្រៀងគ្នន ។ 

រូប ២.៣.៦.២៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការថត 

រូប ២.៣.៦.១៖ ឯកសាររូបភាពបានព៊ី 
ការបំដបែង អតថបទ្យ Microsoft Word 
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 រូប២.៣.៦.៥ ជាឯកសាររូបភាពព៊ីការបំដបែងអតថបទ្យ ច្ប្ប៊ីព មពអកេរ 
LimonS1។ រូប២.៣.៦.៦ ជារូបថតននអតថបទ្យដែលច្ប្ប៊ីព មពអកេរែូចគ្នន ។ ច្ ោះ 
លទ្យធសលបានមកែូចកន ងរូប២.៣.៦.៧ និង២.៣.៦.៨ ច្រៀងគ្នន ។  
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

រូប ២.៣.៦.៤៖ អតថបទ្យលទ្យធសលបាន 
ព៊ីរូប២.៣.៦.២ 

រូប ២.៣.៦.៣៖ អតថបទ្យលទ្យធសលបាន 
ព៊ីរូប២.៣.៦.១ 

រូប ២.៣.៦.៥៖ ឯកសាររូបភាពបានព៊ី 
ការបំដបែងអតថបទ្យ Microsoft Word 

រូប ២.៣.៦.៦៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ព៊ីការថត 

រូប ២.៣.៦.៨៖ លទ្យធសលបាន 
ព៊ីរូប២.៣.៦.៦ 

រូប ២.៣.៦.៧៖ លទ្យធសលបានព៊ី 
រូប២.៣.៦.៥ 
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២.៣.៧- Adobe Acrobat 
Adobe Acrobat ជាវធិ៊ីមួយកន ងការបំដបែងឯកសាររូបភាពច្ៅជាឯកសារ pdf 

រចួច្យ៊ីងអាចរកាទ្យ កឯកសារ pdf ច្ ោះជា Microsoft word។ 
រូប២.៣.៧.១ ជាឯកសាររូបភាពប្បច្េទ្យ jpg ដែលព ំដមនជារូបបាន 

ព៊ីការថតឬដសែនច្ទ្យ គឺបានមកព៊ីការបំដបែងឯកសារននកមមវធិ៊ី Microsoft Word 
2016 ជាមួយព មពអកេរ Khmer OS Siemreap ច្ៅជាឯកសារ pdf តមរយៈ 
Adobe Acrobat Pro 11 រចួព៊ី pdf ច្ៅជារូបភាព។ ច្ពលច្ប៊ីកឯកសារ 
រូបភាពច្នោះតមកមមវធិ៊ី Adobe Acrobat Pro 11 ច្យ៊ីងនឹងទ្យទួ្យលបានែូចកន ងរូប 
២.៣.៧.២។ ប ទ ប់មករកាទ្យ កជា (save as) ប្បច្េទ្យឯកសារ word ជាមួយ 
ព មពអកេរ Khmer OS Siemreap វញិ ក៏ទ្យទួ្យលបានលទ្យធសលែូចកន ង 
រូប២.៣.៧.៣ ច្ប៊ីបែូរច្ៅព មពអកេរ Limon S1 វញិ ច្យ៊ីងបានែូចកន ងរូប 
២.៣.៧.៤។ លទ្យធសលច្នោះបងាា ញថាវាមិនបានប្តឹមប្តូវច្ ៊ីយសូមប៊ីដត១ពាកយ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ២.៣.៧.១៖ឯកសារជារូបភាព jpg រូប ២.៣.៧.២៖ អតថបទ្យជារូបភាព 
ច្ប៊ីកតមAdobe Acrobat 
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រូប ២.៣.៧.៣៖ ឯកសារ Word ព មពអកេរ Khmer OS Siemreap 

 
រូប ២.៣.៧.៤៖ ឯកសារ Word ព មពអកេរ Limon S1 

ចំច្ពាោះអតថបទ្យែដែល គឺជារូបភាពបានព៊ីការថត(រូប២.៣.៧.៥) វញិ 
តមរយៈវធិ៊ីែូចគ្នន ច្យ៊ីងបានអតថបទ្យជា Microsoft Word ែូចកន ងរូប២.៣.៧.៦។ 
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រូប២.៣.៧.៧ បងាា ញព៊ីឯកសាររូបភាពជាមួយអកេរប្បច្េទ្យ Limon S1។ 
រូបច្នោះបានមកព៊ីការរកាទ្យ ក (Save) អតថបទ្យ word 2016 ច្ៅជា pdf ច្ោយ 
កមមវធិ៊ី Adobe Acrobat pro 11 រចួច្ៅជារូប jpg។ ច្ប៊ីកឯកសាររូបភាពច្នោះ 
ច្ោយច្ប្ប៊ីកមមវធិ៊ី Adobe Acrobat pro 11 ែដែល ច្ ៊ីយរកាទ្យ កជាឯកសារ 
word។ ច្ ោះច្យ៊ីងនឹងបានលទ្យធសលែូចកន ងរូប២.៣.៧.៨។ កន ងរូប ២.៣.៧.៨ 
ច្ ោះ ប ទ ត់ខែោះដែលមានពាកយអាចអានបានជារូបភាពច្ទ្យ វាមិនដមនជា 
អតថបទ្យធមមតច្ ៊ីយ។ 

ែូច្ចនោះច្ទោះប៊ីជាតមរយៈកមមវធិ៊ី Adobe Acrobat pro ច្យ៊ីងអាចបំដបែង 
ឯកសាររូបភាពដែលបានមកព៊ីការថតឬព៊ីការបំដបែងជារូបភាពកែ៊ី កន ងច្គ្នល 
បំណងឱ្យច្ៅជាអតថបទ្យធមមតែូចជាច្ៅប្បច្េទ្យ Microsoft Word ក៏ហាក់ែូចជា 
មិនមានលទ្យធសលលអសូមប៊ីបនែិចច្ ៊ីយ។ 

 

រូប ២.៣.៧.៦៖ អតថបទ្យWord ព មពអកេរ 
Limon S1 

រូប ២.៣.៧.៥៖ ឯកសាររូបភាពបាន 
ការថត 
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រូប ២.៣.៧.៧៖ អតថបទ្យច្ែ៊ីមជាអកេរព មព 
Limon S1 

រូប ២.៣.៧.៨៖ អតថបទ្យលទ្យធសល 
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ជំពូកទី ៣ 
កម្មវិធីអូស៊ុអីរបសក់្កុម្ហ ៊ុនហគូហគ៊ុល 

៣.១- ក្បវត្តិនិងកិច្ចការរបសក់្កុម្ហ ៊ុនហគូហគ៊ុល26 

 ក្រុមហ៊ែ៊ុនហគូហគ៊ុលមានឈ ម្ ោះឈ ើមថា បប៊ែររ៉ា ប់ (BackRub) ប លបានផ្ដល់ 
នូវឈក្ៅស៊ែ៊័រក្បរបឈោយបែនជើន (engine) ក្បសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ក្រុមហ៊ែ៊ុនឈនោះបាន 
រឈរើតឈ ើងឈៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ប លមានឈោរ ឈស៊ែ៊ៀរហ្ហគ ក្ប៊ែើង (Sergey Brin) និង 
ឡារ ើឈផ្ច ( Larry Page) ជាែនរចាប់ឈផ្ដើមការងាររន៊ុងការបសែងររឯរសារឈផ្េងៗ 
រន៊ុងែ៊ុើនធឺណិត។ ពួរឈេបានឈធែើរិចចការឈនោះឈៅសារលវទិ្ាល៊័យ ឈសេនហែត 
(Stanford University)។ មួយរយៈឈក្កាយមរ ឡារ ើ និង ឈស៊ែ៊ៀហ្ហគ មានេាំនិតចង់ 
បដូរឈ ម្ ោះបែនជើនរបស់ខ្លួន ឈោយ ូរជា Google ប លជារមាល យពើពារយថា 
googol (1 googol = 1.0 × 10100) ប លជាពារយសក្មាប់ឈៅចាំនួន។ 
 ឈេហទ្ាំព៊័រ google.com រ៏បានច៊ុោះបញ្ជ ើការឈៅហ្ងៃ១៥ បខ្រញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 
ឈហើយមួយឆ្ន ាំឈក្កាយមរ ក្រុមហ៊ែ៊ុនរ៏បឈងកើតជាផ្លូវការឈៅហ្ងៃ៤ បខ្រញ្ញា  ឆ្ន ាំ 
១៩៩៨។ រូបខាងឈក្កាមបងាា ញពើទ្ក្មង់របស់ Google នាឆ្ន ាំ១៩៩៨។ 

 
26 https://www.computerhope.com/jargon/g/google.htm 

https://www.computerhope.com/people/sergey_brin.htm
https://www.computerhope.com/people/larry_page.htm
https://www.computerhope.com/jargon/g/googol.htm
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 េួររត់សមាគ ល់ថា ពើ ាំបូងក្រុមហ៊ែ៊ុនឈនោះជារបស់ក្រុមហ៊ែ៊ុន Alphabet ប ល 
ជាអាណាពាបាល ឈហើយជួយឱ្យបានរ ើរធាំធាត់ឈ ើង។ ការងារ ៏លបើលាញជាង 
ឈេ េឺ ការររបឈចចរវទិ្ា PageRank សក្មាប់តឈក្ម៊ៀបតាមលាំោប់លទ្ធផ្លហ្នការ 
រវររឯរសាររន៊ុងែ៊ុើនធឺណិត ឈហើយប លជាសមិទ្ធផ្លបានមរពើការឈក្បើក្បាស់ 
ក្ចវារ់មា៉ា ររូវហ្នេណិតវទិ្ា។ 
 បនាា ប់មរ ហគូហគ៊ុលចាប់បនេការងាររវររឯរសារឈនោះឈៅឈលើរមមវតថ៊ុ ហ្ទ្ 
ឈហើយ បឈងកើតជារមមវធិើឈផ្េងៗឈទ្៊ៀត  ូចជា៖ 
 - ហគូហគ៊ុលឈម៉ាប (Google Maps) ឈក្បើរវររទ្ើតាាំងជារយៈបឈណាដ យ ទ្ទឹ្ង 
និង រមពស ់រមួផ្េាំនឹងព៊័ត៌មានឈផ្េងៗ 
 - ហគូហគ៊ុលក្តាន់ឈសលត (Google Translate) ឈក្បើសក្មាប់បរបក្បភាសា 
 - ហគូហគ៊ុលក្ចូម (Google Chrome) ឈក្បើជាឈក្ៅស៊ែ៊័រ ៏មានក្បសិទ្ធភាព 
ទាំងឈៅរន៊ុងរ៊ុាំពយូទ្៊័រ ថាឈបលត និង សាម តហែូន  ហ្ទ្ផ្ងប រ។ 
 ឈលើសពើឈនោះ ហគូហគ៊ុលរ៏មានបឈងកើតនូវហគូហគ៊ុលក្ោយ ប លជាទ្ើទ្៊ុរឯរសារ 
របសែ់តិងិជនខ្លួន។ សក្មាប់ការររាទ្៊ុរបបបឈនោះ ឈេឈៅថាពពរ (Cloud) 
ប លតាមន៊័យក្តង់េឺររាទ្៊ុររន៊ុងពពរ បតហគូហគ៊ុល (រ៏ ូចជាក្រុមហ៊ែ៊ុន ហ្ទ្ឈទ្៊ៀត 
ប រ) បឈងកើតទ្ើទ្៊ុរឯរសារទាំងឈនោះឈៅឈសវបូររណ៍ ៏មហមិារបស់ខ្លួន។  

https://www.computerhope.com/jargon/p/pagerank.htm
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 ឈសវាភាេឈក្ចើន េឺជាឈសវាមិនបង់ហ្ងល បតហគូហគ៊ុលបានទ្ទួ្លចាំណូលពើការ 
ភាជ ប់ចូលឈៅឈសវូបររណ៍ និងឈសវាបងររា រន៊ុងររណើ ប លទ្ាំហាំផ្ា៊ុរមានទ្ាំហាំធាំ27។ 
 សក្មាប់ក្បធានបទ្សដើពើ រមមវធិើែូស៊ុើែភាសាបខ្មរ ឈហើយរន៊ុងចាំណ៊ុ ចបនាា ប់ឈៅ 
ឈនោះ ឈយើងនឹងែធិបាយក្តួសៗពើហគូហគ៊ុលក្ោយប លជាប់ទរ់ទ្ងជិតសនិទ្ធនឹង 
ក្បធានបទ្។  

៣.២- ហគូហគ៊ុលក្ាយ ត្ួនាទី ត្ក្ម្ូវការចបំាច្់28 

 តាមការពិពណ៌នារបស់ហគូហគ៊ុល ឈយើងឈ ើញថា ហគូហគ៊ុលក្ោយជាទ្ើប ល 
ឈយើងអាចររាទ្៊ុរឯរសារឈផ្េងៗរបស់ឈយើង មានលទ្ធភាពឱ្យសនេាំសាំហ្ចក្រោស 
ឈក្ពាោះ ឈយើងអាចឈបើរវាបានឱ្យបតមានឈសវាែ៊ុើនធឺណិត ប លឯរសារទាំងឈនាោះ 
អាចជា រូបងត រូបភាព បញ្ជ ើ បទ្បងាា ញ...។ ចាំណ៊ុ ចមួយប លេួររត់សមាគ ល់េឺ 
បញ្ញា ស៊ុវតថិភាពហ្នការឈផ្ញើទ្៊ុររបស់ឈយើងបតប៉ា៊ុឈណាណ ោះ។ 
ឈលើសពើទ្ើតមកល់ទ្៊ុរឯរសារ វាមានលទ្ធភាពឈផ្េងឈទ្៊ៀត  ូចជា៖ 

 - ការឈក្បើក្បាស់រមមវធិើែូស៊ុើែ 
 - ការឈក្បើក្បាស់រមមវធិើបរបក្បភាសាជាឈ ើម។ 
 ូឈចនោះម៊ុននឹងឈលើរពើវធិើសាស្តសេរន៊ុងការឈក្បើរមមវធិើែូស៊ុើែ ឈយើងពិនិតយជា ាំបូង 

ពើតក្មូវការនានាប លក្តូវមាន ឈ ើមបើឈក្បើហគូហក៊ុលក្ោយបាន។ 

៣.២.១- ការបងងកើត្ហគូហគ៊ុលក្ាយ 

ឈ ើមបើឈក្បើក្បាស់ហគូហគ៊ុលក្ោយបាន ឈយើងក្តូវបឈងកើតឱ្យមានេណនើហគូហគ៊ុល 
(Google account) មួយជាការឈក្សច។ េណនើហគូហគ៊ុលអាចបឈងកើតឈ ើងឈោយ 
មិនបង់ហ្ងល ឬ សក្មាប់ែនរប លបានឈក្បើែ៊ុើបមល Gmail រចួឈៅឈហើយ នឹងមាន 
េណនើហគូហគ៊ុលជាសែ៊័យក្បវតេិ។ សក្មាប់ែនរប លមិនមាន Gmail ទមទរបឈងកើត 
 ូចតឈៅ។ 

 

27 សក្មាប់ការឈក្បើក្បាស់ឈលើសពើ ១៥ហគើហ្គគ ហ្ប ឈយើងក្តូវបង់ហ្ងលឈសវាជូនក្រុមហ៊ែ៊ុនហគូហគ៊ុល 
28 https://business.tutsplus.com/tutorials/how-to-ocr-documents-for-free-in-google-drive--

cms-20460 
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ជា ាំបូងក្តូវបឈងកើតែ៊ុើបមល Gmail មួយ ឈោយបញ្ចូ លព៊័ត៌មានសដើពើឈ ម្ ោះ 
ហ្ងៃបខ្ឆ្ន ាំរាំឈណើ ត ទ្ើតាាំង ជាឈ ើម។ បនាា ប់ពើ ាំឈណើ រការបឈងកើតែ៊ុើបមល Gmail បាន 
បញ្ច ប់ ឈយើងនឹងទ្ទួ្លបាន Gmail address និង Google Profile មួយប ល 
សក្មាប់បឈក្មើឱ្យការចូលឈៅឈក្បើក្បាស់ហគូហគ៊ុលក្ោយបាន។ 
ក្តូវចាាំថា ទ្ាំហាំក្បតិបតេិការនិងទ្ាំហាំឯរសារប លឈយើងឈធែើនិងផ្ា៊ុរឈលើហគូហគ៊ុល 

ក្ោយេួរររាទ្ាំហាំតូចឈទ្ើបក្បឈសើរ។ 
 ឈក្កាយពើបឈងកើតេណនើែ៊ុើបមលរចួ ឈយើងក្តូវភាជ ប់ចូល (Sign In) ហគូហគ៊ុល 

ក្ោយ ឈោយច៊ុច៖  
 https://drive.google.com/drive/my-drive ឬ មួយរ៏ ាំឈ ើងរមមវធិើ 
Google Drive desktop app ឈៅរន៊ុងរ៊ុាំពយូទ្៊័ររ៏បាន។ 
 ឈលបឿនហ្ន ាំឈណើ រការចូលហគូហគ៊ុលក្ោយ អាក្ស៊័យឈៅឈលបឿនែ៊ុើនធឺណិត 
របស់ឈយើង ឈក្ៅស៊ែ៊័រប លឈយើងឈក្បើ (សូមឈក្បើ Google Chrome ឈបើសិនជាអាច) 
និង ឈលបឿនរ៊ុាំពយូទ្៊័ររបស់ឈយើងផ្ងប រ។  
 េួរសមាគ ល់ថា សញ្ញា ខាងឈក្កាម តាងហគូហគ៊ុលក្ោយ។ បនាា ប់ឈៅឈនោះ 
ជាការពិពណ៌នាពើែនេរម៊ុខ្ហ្នហគូហគ៊ុលក្ោយ។ 

 
រូប ៣.២.១.១៖ រូបសញ្ញា ហគូហគ៊ុលក្ោយ 
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៣.២.២- អនតរម្៊ុខននហគូហគ៊ុលក្ាយ 

ឈពលចូលឈក្បើក្បាស់ហគូហគ៊ុលក្ោយ ាំបូង ក្បបហលជាឈយើងមិនបានឈ ើញែែើ 
ឈនាោះឈទ្ បតសក្មាប់េណនើហគូហគ៊ុលប លធាល ប់ឈក្បើឈហើយ អាចនឹងឈ ើញនូវឯរសារ 
ប លធាល ប់បានឈក្បើ។ 

 

រូប ៣.២.២.១៖ ែនេរម៊ុខ្ហ្នហគូហគ៊ុលក្ោយ 
ែនេរម៊ុខ្ឈនោះអាចផ្លល ស់បដូរបានជាឈក្ចើនភាសា ជាឧទហរណ៍ ជាភាសាបខ្មរ េឺ 

ឈយើងក្តូវច៊ុចអាយខ្ន  ឈៅខាងសាដ ាំខាងឈលើ ឈហើយឈក្ជើសយរ Setting, ក្តង់ 
Language ច៊ុច Change language setting ឈហើយឈរ ើសយរ «បខ្មរ» 
(ឈបើសិនមិនមានឈទ្ ក្តូវច៊ុច ADD ANOTHER LANGUAGE)។ 
 ឈក្ៅែាំពើឈនោះ ឈយើងអាចឈធែើការបរបក្បឈផ្េងៗឈទ្៊ៀត  ូចជាបដូរទ្សេន៍ (View) 
ពិនិតយរន៊ុងធ៊ុងសាំរម (ឯរសារប លឈយើងបានល៊ុបឈចាល) ឯរសាររន៊ុងក្ោយ 
ជាឈ ើម។ លាំនាាំហ្នការឈក្បើក្បាស់ េឺក្បហ្គរ់ក្បបហលនឹងការឈក្បើក្បាស់ Windows 
Explorer រន៊ុងថាសរបស់រ៊ុាំពយូទ្៊័រប រ។ ចាំណ៊ុ ចបនាា ប់នឹងឈរ៊ៀបរប់ពើការឈក្បើក្បាស់ 
ែូស៊ុើែ ប លជាក្បធានបទ្របស់ឈយើង ពិឈសសរមមវធិើែូស៊ុើែភាសាបខ្មរ។  
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៣.៣- អូស៊ុអីកន៊ុងហគូហគ៊ុលក្ាយ  

ឈ ើមបើអាចឈក្បើក្បាស់ែូស៊ុើែបាន ឈយើងក្តូវអាប់ ូ ឯរសារចូលរន៊ុងហគូហគ៊ុល 
ក្ោយជាម៊ុនសិន។  

 
រូប ៣.៣.១៖ បងអួចអាប់ ូ ឯរសារចូលរន៊ុងហគូហគ៊ុលក្ោយ 

 ក្បឈេទ្ឯរសារប លអាចទ្ទួ្លសាគ ល់មានឯរសារ PDF និង JPG 
(ក្បឈេទ្រូបភាព)។ 
 ហគូហគ៊ុលបានែោះអាងថា ភាសាចាំនួនជាង៥០  ូចតឈៅ ក្តូវបានសាគ ល់ 
ឈោយែូស៊ុើែ29 រមួមាន Afrikaans, Arabic, Assamese, Azerbaijani, 
Belarusian, Bengali, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, 
Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, German, 
Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, 
Japanese, Kazakh, Korean, Khasi, Khmer, Kikuyu, Kinyarwanda, 
Kyrgyz, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Marathi, Mongolian, 
Nepali, Norwegian, Pashtu, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, 

 
29 https://cloud.google.com/vision/docs/languages 
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Russian, Sanskrit, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, 
Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese។ 

តាមឈសចរដើខាងឈលើឈនោះ ឈយើងអាចឈក្បើែូស៊ុើែឈនោះឈលើឯរសារប លមាន 
ពហ៊ុភាសាបានប រ។ 
 វធិើងាយបាំផ្៊ុតរន៊ុងការអាប់ ូ ឯរសារេឺ៖ 
 ១- ឈយើងក្តូវឈបើរហគូហគ៊ុលក្ោយ  
 ២- រចួឈបើរ Windows Explorer ឬ File Explorer រន៊ុងឈពលឈនាោះប រ។  
 ៣- បនាា ប់មររន៊ុងបក្ងួមទ្ាំហាំបងអួចរបស់ Windows Explorer ឈហើយ 
ឈក្ជើសយរឯរសារប លក្តូវការឈធែើែូស៊ុើែ ឈទ្ើបច៊ុចជាប់ែូសសាំឈៅ «ថាសរបស់ខ្ញ៊ុ ាំ» 
(My Drive) ឈទ្ើបបលង។ ចាំណ៊ុ ចឈនោះក្តូវរង់ចាាំយូរឬឆ្ប់ អាក្ស៊័យទ្ាំហាំឯរសារ 
ឈលបឿនែ៊ុើនធឺណិត ឈលបឿនរ៊ុាំពយូទ្៊័រ...។ 
 េួររត់សមាគ ល់ថា តាមរយៈការពិឈសាធឈៅឈលើឯរសារក្បឈេទ្ PDF និង 
JPG សក្មាប់ឯរសារជាភាសាបខ្មរ េឺមានបតក្បឈេទ្ JPG ឈទ្ ប លទ្ទួ្លបាន 
លទ្ធផ្លក្បឈសើរ។ 
 ចាំណ៊ុ ចឈនោះទរ់ទ្ងឈៅនឹងក្បព៊័នធរូ របស់ Adobe Acrobat (PDF) 
ប លររាក្ទ្ងក់្ទយ (Format) របស់ឯរសារ PDF ភាសាបខ្មរ។  
 បនាា ប់ពើអាប់ ូ ចូលរន៊ុងហគូហគ៊ុលក្ោយរចួឈហើយ ឈយើងក្តូវ ាំឈណើ រការ 
រមមវធិើែូស៊ុើែ ឈោយច៊ុចឈក្ជើសឯរសារឈនាោះ ឈហើយច៊ុចប៊ែូត៊ុងរណដ៊ុ រ (Mouse) 
ខាងសាដ ាំឈទ្ើប ឈរ ើសយរម៊ុឺន៊ុយ «ឈបើរជាមួយ (Open with)» ឈហើយឈក្ជើស 
Google ឯរសារ (Google Docs) ឈោយឈធែើមួយទ្ាំព៊័រមដង។ 
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រូប ៣.៣.២៖ វធិើ ាំឈណើ រការរមមវធិើែូស៊ុើែរន៊ុងហគូហគ៊ុលក្ោយ 

តាមការរាំណត់របស់ហគូហគ៊ុល ចាប់ឈ ើមភាសាបខ្មរេួរមានទ្ាំហាំ ១២ pt ប ល 
ឯរសារឈនាោះជាក្បឈេទ្ JPG 30។ ការសិរាពើសមតថភាពហ្នែូស៊ុើែឈនោះនឹងមានឈៅ 
ជាំពូរឈក្កាយ។ 
 មរ ល់ក្តឹមឈនោះ ឈយើងឈ ើញថា សក្មាប់ែតថបទ្ (ឈក្ៅពើភាសាបខ្មរ) ឈយើង 
អាចឈក្បើែូស៊ុើែឈលើក្បឈេទ្ PDF  បានប រ។  
 ឈោយប រ ឈតើឈយើងក្តូវឈធែើយ៉ា ងណាជាមួយលទ្ធផ្ល និង សក្មាប់ឯរសារ 
PDF ប លមានក្សាប់។ 

៣.៤- វិធីសាស្តសតងក្បើអូស៊ុអីជាម្ួយ PDF 

សក្មាប់ឯរសារក្បឈេទ្ PDF ប លមានភាសាបខ្មរ ឈយើងក្តូវបាំបបលងឯរសារ 
ឈនាោះឈៅជារូបភាព ប លវធិើមួយរន៊ុងចាំឈណាមវធិើ ហ្ទ្ េឺអាចឈធែើបានឈលើរ៊ុាំពយូទ្៊័រ 
ប លមានរមមវធិើ Adobe Acrobat (មិនបមន Acrobat Reader ឈទ្)។ 
រន៊ុងរមមវធិើឈនាោះ ឈយើងក្តូវ៖ 
 - ឈបើរឯរសារឈនាោះ 
 - ច៊ុច File, Save As other… 
 - ឈក្ជើស Image, JPEG 

 
30 ឈយើងសងឃមឹថា ឈយើងនឹងអាចឈក្បើក្បាស់ឯរសារ PDF ឈបើសិនជា Adobe Acrobat អាចមានទ្ក្មង់ 

(Format) រូ ភាសាបខ្មរឈៅឈពលខាងម៊ុខ្។ 
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រូប ៣.៤.១៖ វធិើបាំបលងឯរសារ Pdf ឈៅជាឯរសាររូបភាព 

ជាលទ្ធផ្ល រមមវធិើនឹងសួរឈ ម្ ោះឯរសាររូបប លក្តូវបាំបបលង។ ឈយើងេួរោរ់ 
ឈ ម្ ោះខ្លើ ឈក្ពាោះរមមវធិើនឹងបបនថមឈលខ្ទ្ាំព៊័រពើឈក្កាយតាមឯរសារនើមួយៗ។  
 វធិើមួយឈទ្៊ៀតប លអាចឈក្បើបានប រ េឺ ការឈក្បើ Snipping Tool របស់វ ើន ូ 
(Windows) ឈ ើមបើចាប់យររូបឈលើឈែក្រង់ ឈហើយររាទ្៊ុរជាឯរសារ JPG។ 
 ូចឈនោះ វធិើខាងឈក្កាយឈនោះអាចឈក្បើបានជាមួយឯរសារឈក្ចើនក្បឈេទ្ សាំខាន់វា 
ក្តូវមានរក្មិតចាស់ ប លនឹងមានែធិបាយរន៊ុងជាំពូរបនាា ប់ឈនោះប រ។ ឈយើងងារ 
មរពិនិតយលទ្ធផ្លប លទ្ទួ្លបានវញិមដង។ 
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៣.៥- លទធផលននអូស៊ុអី និង ការងារបនាា ប់ 

 ឈក្កាយពើឈយើងឈធែើែូស៊ុើែ ប លឈក្បើរយៈឈពលឆ្ប់ឬយូរអាក្ស៊័យតាមរតាេ  
 ូចបានឈរ៊ៀបរប់ខាងឈលើរចួមរ ជាលទ្ធផ្ល ឈយើងបាន៖ 

 
រូប ៣.៥.១៖ លទ្ធផ្លបានពើរមមវធិើែូស៊ុើែបខ្មររន៊ុងហគូហគ៊ុលបខ្មរ 

រន៊ុងឧទហរណ៍ឈនោះ ឈយើងសឈងកតឈ ើញថា លទ្ធផ្លមានទ្ក្មង់ ូចតឈៅ៖ 
 - មានរូបឯរសារឈ ើមឈៅខាងឈលើ 
 - ែតថបទ្ប លជា Text ឈៅខាងឈក្កាម។ 
 វធិើសាមញ្ាេឺឈយើងក្តូវឈបើរឯរសារ Word Processor មួយសក្មាប់ចាាំ 
ទ្ទួ្លលទ្ធផ្លប លឈយើងចមលង (Copy) ចាំបណរប លជាលទ្ធផ្លឈនោះ ឈហើយ 
យរឈៅបិទ្ភាជ ប់ (Paste) ឈលើឯរសារឈនាោះជាការឈក្សច។ 
 ឈយើងអាចឈធែើការរត់សមាគ ល់មួយចាំនួន ូចតឈៅេឺ៖  
 ១- ឯរសារឈនោះមានសញ្ញា មួយចាំនួនខ្លោះប លមិនមានរន៊ុងែតថបទ្ឈ ើម 
լցոհմi818:Ց18:  ូចប លឈយើងបានឈ ើញក្សាប់ឈៅខាងឈលើជាំនួសពារយ 
«ក្បាសាទ្ឈនោះមាន៖»។ 
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 ២- បនាា ត់ទ្ើ៣ មានរាំហ៊ុស «រសិនធ៊ុ» ជា «រសិទ្ធ» និងបនាា ត់ទ្ើ៤... «៣.» 
ជា «s0» ជាឈ ើម។ 
 ៣- ទ្ាំហាំែរេរមានការបក្បក្បួលតូចធាំ។ 
 សរ៊ុបមរ លទ្ធផ្លប លទ្ទួ្លបានមរ ក្តូវឈធែើការបរសក្មួលប លឈនោះជា 
បាត៊ុេូតធមមតាសក្មាប់ក្េប់រមមវធិើែូស៊ុើែ ប លមានការចាប់យរបានក្តឹមក្តូវតិច 
ឬឈក្ចើនបតប៉ា៊ុឈណាណ ោះ។ ឈេឈក្បើសថិតិហ្នរាំហ៊ុសទាំងឈនោះសក្មាប់ជាការវាយតហ្មល 
រមមវធិើ។ ែាំពើសថិតិឈនោះនឹងមានជូនរន៊ុងជាំពូរបនាា ប់។ 

៣.៦- លបចិ្ខលះៗ 

ការឈក្បើែូស៊ុើែ ពិតណាស់ េឺឈ ើមបើក្សង់យរមរវញិនូវព៊័ត៌មានប លបាត់បង់ 
ប លមិនមានឈៅឈសសសល់ឯរសារឈ ើម សល់បតចាប់ឈៅឈលើក្រោស។  
 ឈក្ៅពើឈនាោះ វារ៏អាចក្តូវបានឈក្បើក្បាស់រន៊ុងឈោលបាំណង ហ្ទ្ ូចជា៖ 
 - ែតថបទ្ប លមានរន៊ុងរូបងតឌើជើងល ប លក្តូវការបាំបបលងមរជា Text 
 - ែតថបទ្ប លមានឈលើឈែក្រង់រ៊ុាំពយូទ្៊័រ ប លក្តូវការបាំបបលងមរជា Text 
 - ែតថបទ្ប លមានឈលើឈវបសាយខ្លោះ ប លក្តូវការបាំបបលងមរជា Text 

- និងររណើ ក្សឈ ៊ៀងោន ឈផ្េងៗឈទ្៊ៀត។ 

 ចាំណ៊ុ ចេួររត់សមាគ ល់មួយឈទ្៊ៀត េឺការឈក្បើក្បាស់ឧបររណ៍សក្មាប់ចាប់យរ 
រូបភាព។ ទូ្រស៊័ពាទ្ាំឈនើប សាម តហែូនរន៊ុងឈពលបចច៊ុបបននឈនោះ មានរក្មិតហ្នការចាប់ 
យររូបភាពបានចាស់លអណាស់ (ឈលើសពើ 8 Mega pixel) ប លឈធែើឱ្យ 
រូបភាពអាចយរមរឈក្បើរន៊ុងែូស៊ុើែបាន ពិតណាស់វាទមទររតាេ  ហ្ទ្ឈទ្៊ៀតប រ 
 ូចជាពនលឺ ភាពចាស់ ជាឈ ើម។  ូចឈនោះឈយើងឈ ើញថា ឧបររណ៍ចាប់យរ 
រូបភាពមិនរាំណត់ក្តឹមបតបសគនន៊័រឈនាោះឈទ្ ប៉ា៊ុបនេរប់ទាំងកាឈម៉ារ៉ា ឌើជើងល កាឈម៉ារ៉ា  
ទូ្រស៊័ពា រមួទាំងឈែក្រង់រ៊ុាំពយូទ្៊័រផ្ងប រ។ 

ឈបើសិនជាឈយើងមានជឈក្មើសែតថបទ្ឈក្ចើន ូចៗោន  (ខ្៊ុសោន បតការឈក្បើក្បាស់ 
ព៊ុមពែរេរ (Font) ឈនាោះេួរឈក្ជើសយរែតថបទ្ណាប លឈក្បើក្បាស់ព៊ុមពែរេរ 
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សាមញ្ា មិនមានម៉ាូត ឈក្ពាោះថាែូស៊ុើែឈផ្លដ តសាំខាន់ឈៅឈលើែតថបទ្បវង មិនបមន 
ែតថបទ្មានរចនាលមអខ្លើៗឈនាោះឈទ្។ 
ឈៅមានវធិើសាស្តសេឈផ្េង ហ្ទ្ឈទ្៊ៀតរន៊ុងហគូហគ៊ុលក្ោយ ប លអាចបចររ ាំបលរ 

(Share) ឯរសាររបស់ឈយើងឈៅកាន់មិតេេរេិ ហ្ទ្បាន។ េួរឈច៊ៀសវាងការឈោន 
 ូ ឯរសារឈៅវញិឈៅមរឈក្ចើន ង (ជាពិឈសសលទ្ធផ្លប លអាចចមលង 
ផ្លា ល់បាន)។ 
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ជំពូកទី ៤ 
 ស្ថតិិការផ្ទៀងផ្ទទ ត់អូស្ អីហ្គូហ្គ ល 

ត ើគុណភាពរបស់អូសុើអអាស្ស័យត ើអវើខ្លះ? ចត ល្ើយគឺ 
១- ឧបករណ៍ដែ តស្បើចាប់យករូប (ដសែនន័រ, ម៉ា សុើនថ ) 
២- គុណភាពននរូប (ភាព ៉្ាែដននរូប, ការត ះពុ ព្, ស្នា ្ស្បលាក់, ...) 
៣- ពុ ព្អកសរ (ស្នែ  ់ពុ ព្អកសរ នតស្ចើនឬ ិច) 
៤- ស្បតេទននឯកស្នរ (ស្ន្ញ្ញ,កូឡុ្,តារាង,មនរូប,...)។  
៥-  ទធភាពតស្បើក ម្វធិើ (អនឡាញ/អហ្វឡាញ)  
តយើងនឹងសិកាពើចំណុចទងំតនះែូចខាងតស្កា្។ 

៤.១- ឧបករណ៍ចាប់របូភាព 

 ឧបករណ៍ដែ តស្បើចាប់យករូបស្បតសើរជាងតគ គឺ ដសែនន័រ។ តស្ៅពើតនះ 
ឧបករណ៍ដែ តស្បើបន្ទា ប់បនស ំន គឺម៉ា សុើនថ ឌើជើថ  ទូរស័ពានែជាតែើ្។ តគក៏ 
អាចតស្បើចាប់យករូបពើកាុងតអស្កង់កំុពយូទ័រផងដែរ។  

៤.២- ភាពម៉ដ្ឋនៃរបូភាព 

តយើងតធវើការពិតស្នធគុណភាពអាស្ស័យត ើភាព ៉្ាែឋននរូបភាព តោយតស្ជើស 
យកសំតៅតែើ្ស្នា    ស្្ង់ឱ្យស្ ង់្ុនតព ដសែនឬថ  និងភាពចាស់នន
សំតៅតែើ្។ 

ការដសែនតស្ជើសយកភាព ៉្ាែដតផសងៗពើគ្នា  ដែ មនខាា  គិ ជា dpi (dots 
per inch) មនន័យថាចំនួនការដបងស្កឡាកាុង្ួយអុើង (1 inch ~ 2.54 cm)។  

ត សតតធវើតឡើងត ើ ន ល្ ៣ គឺ ៖  
 - ៣០០ dpi, ៦០០ dpi និង ១២០០ dpi  
 - អ ថបទដ ្ួយដែ តស្បើពុ ព្អកសរ Khmer OS ទំហ្ ំ១១ 
  - គុណភាពត ះពុ ព្៖  ា។  

គួរសមែ  ់ថា ភាព ៉្ាែឋមនអំតពើត ើត បឿនននការដសែនជាខាល ងំ។  
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រូប ៤.២.១៖ ត សតត ើគុណភាពរបស់អូសុើអ អាស្ស័យតា្ភាព ៉្ាែឋននរូបភាព 
បន្ទា ប់ពើផ្លល ស់បដូរកស្្ិ ភាព ៉្ាែឋ  ទធផ ទទួ  នែូចកាុងតារាងខាងតស្កា្  

 
រូប ៤.២.២៖  ទធផ ទទួ  ន អាស្ស័យតា្ភាព្៉ាែឋននរូបភាព 
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 ែូចតនះគុណភាពរបស់អូសុើអអាស្ស័យត ើភាព ៉្ាែឋ ក៏ប៉ាុដនត ជួនកា ការ 
តស្ជើសយក ៉្ាែឋតពក ក៏្ិនបនថយកំហុ្សឱ្យស្នឹងការចំណាយតព រង់ចាតំព  
ដសែនរូបភាពដែរ។ 
 តយើងអាចនឹងស្នក បងតផាៀងផ្លា  ់ករណើ ស្បតេទ PDF និង JPG តយើង 
ត ើញថា ករណើ ចាប់តែើ្ស្នា   ចាស់ែូចគ្នា   ទធផ គឺ៖ 

 
រូប ៤.២.៣៖ រូបភាពចាប់តែើ្ 
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រូប ៤.២.៤៖ រូបភាព ទធផ តា្ PDF 

តយើងសតងេ ត ើញថា  ទធផ តនះ្ិនអាចទទួ យក នទ ់ដ តស្នះ 
តស្រះមនកំហុ្សតស្ចើនអតនក (ត ើសពើ៥០%)។ 

តយើងពិនិ យករណើ  JPG វញិ ដ្ង។ 
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រូប ៤.២.៥៖ រូបភាព ទធផ តា្ JPG 

 តោងតា្ ទធផ ខាងត ើ តយើង្ិនអាចតស្បើ PDF  នតទ ប៉ាុដនត JPG ជា
ជតស្ ើ្សស្បតសើរ។ តៅទើតនះ  ទធផ គឺ  

ចំនួនសញ្ញញ ្ុនដក ១៦១៣ 
ចំនួនសញ្ញញ តស្កាយដក ១៦១០ 
ចំនួនកដនលង ន ុប ៤  
ចំនួនកដនលង នដថ្ ៤ 
សថិ ិ 4/1610~ 0.002 ខុ្ស គឺ ០.២ ភាគរយ 
កស្្ិ ស្ ូវរហូ្ ែ ់ 99.98%។  

សមែ  ់៖ កាុងការសិកាពើអូសុើអ តគ្ិនរាប់បញ្ចូ  កំហុ្សតស្គ្នងរចន្ទតទ។  
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៤.៣- ព មពអកសរ 

ស្បវ តិននការវវិឌឍរបស់ពុ ព្អកសរដខ្មរ មនចាប់តាងំពើឆ្ា ១ំ៩៩៣ កាុងតព មន 
ការតស្បើស្ ស់វ ើនែូ 3.0 ែំបូង។ តព តន្ទះពុ ព្អកសរដខ្មរ  នតស្បើស្ ស់កាុងក ម្វធិើ 
្ួយចំនួន ែូចជា MS Word 2.0, Word Perfect 5.0 ដែ ជាស្បតេទ Word 
Processor រួ្ ទងំកាុងក ម្វធិើបញ្ជ ើ (Spread Sheet) ែនទតទៀ ផងដែរ។ ពពួក 
ពុ ព្អកសរជំន្ទន់តន្ទះគ្នម នកូែសមែ  ់ផ្លា  ់តទ (Legacy) គឺតស្បើជំនួសកដនលង 
របស់អកសរឡាតាងំ (ឆ្ា ១ំ៩៩៣ ែ ឆ់្ា ១ំ៩៩៧) ែូចជា Limon, ABC, 
Battambang, … ។ 
 កាុងស្័យកា ដែ មនការតរៀបចំតារាងកូែធំជាអនតរជា ិ តទើបមន ក
តកើ តឡើងនូវពពួកយូនើកូែ (Unicode) (តស្កាយឆ្ា ១ំ៩៩៧) ដែ មនកូែ 
សមែ  ់សញ្ញញ នើ្ ួយៗ ែូចជា Khmer OS, Khmer OS Siemreap, Khmer OS 
Battambang,… ដែ មនតស្បើស្ ស់្កទ ់សពវនថៃតនះ។ 

គួរក ់សមែ  ់ថា តទះបើជាមនការតស្បើស្ ស់ពុ ព្អកសរដបបថមើក៏តោយចុះ 
ប៉ាុដនតឯកស្នរចាស់្ួយចំនួន នសរតសរតឡើងតោយពុ ព្ចាស់។  

តយើងនឹងសិកាតផាៀងផ្លា  ់ពើ កខណៈតនះ តោយចាប់តផដើ្យកអ ថបទដែ  
តស្បើពុ ព្អកសរ Limon S1 ដែ តពញនិយ្ន្ទស្័យ្ុន (តា្ការសិកាមនអាក 
តស្បើស្ ស់ស្បមណ ៨០%)។ 

ឯកស្នរតនះសរតសរតោយពុ ព្ Limon S1 មនសំតៅតែើ្ចាស់ទំហ្ ំ២២ 
(ស្បដហ្ នឹងទំហ្ ំ១១ ននពុ ព្យូនើកូែ) ជាឯកស្នរចាប់។ ខាងតស្កា្ជារូប ឯក
ស្នរតែើ្ជា JPG និង  ទធផ ននការតស្បើអូសុើអត ើវា។ 

ជាែំបូង តយើងបតងេើ ឯកស្នរ្ួយ តោយវាយអ ថបទជាពុ ព្អកសរ Limon S1 
បន្ទា ប់្កត ះពុ ព្។ យក ទធផ ត ើស្កោសដសែនជារូបភាព JPG តហ្ើយតស្បើ 
ក ម្វធិើអូសុើអហ្ែូហ្ែុ ត ើវា។ 

រូបភាពខាងតស្កា្គឺជារូបឯកស្នរ JPG។ 
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រូប ៤.៣.១៖ រូបភាពឯកស្នរ jpg 

 តយើងយកវាតៅតធវើអូសុើអ តហ្ើយទទួ  ន ទធផ ែូចខាងតស្កា្៖ 
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រូប ៤.៣.២៖  ទធផ ពើការតធវើអូសុើអ 

កាុងរូបភាពតនះ ពណ៌ស្កហ្្គឺជាទើតាងំដែ តយើង នសរតសរបដនថ្ 
ចំដណកឆ្ាូ កណាដ  គឺអវើដែ  ន ុប។ 

ការតផាៀងផ្លា  ់ែូចគ្នា តនះ  នតធវើត ើឯកស្នរែដែ ខាងតែើ្  តោយតស្បើពុ ព្ 
អកសរែនទតទៀ  ទងំស្បតេទ Legacy និង Unicode រួ្ មន៖  
 - ពុ ព្ Limon R1   - ពុ ព្ Limon R2 
 - ពុ ព្ Limon S2   - ពុ ព្ Limon S4 
 - ពុ ព្ Khmer OS   - ពុ ព្ Khmer OS Siem Reap 
 - ពុ ព្ Khmer OS Freehand - ពុ ព្ Khmer OS Metal Chrieng 
 - និងពុ ព្ Khmer Nettra។ 
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រូបភាពបន្ទា ប់តនះបង្ហា ញតារាង ទធផ ឯកស្នរដែ  ន្កពើការសតងេ ។ 

 
រូប ៤.៣.៣៖ តារាងសថ ិិ ទធផ   
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៤.៤- ប្បផេទអតថបទ 

ស្បសិទធភាពននការតស្បើអូសុើអ អាស្ស័យតៅនឹងចំណុចទងំឡាយដែ  ន 
តរៀបរាប់ខាងត ើ ប៉ាុដនតកាុងករណើ ខាងតស្កា្តនះ តយើងសិកាទក់ទងនឹងស្បតេទនន 
អ ថបទដែ មនស្ទង់ស្ទយតផសងខុ្សពើអ ថបទទំព័រតពញ គឺជាកូឡុ្និងតារាង។ 

៤.៤.១- អតថបទជាកឡូ ម 

អ ថបទជាកូឡុ្តស្បើភាគតស្ចើនកាុងកាដស ឬវចន្ទនុស្ក្ កាុងតគ្ន បំណង 
សរតសរ នតស្ចើនកាុងនផាទំហ្ែំដែ ។ សស្មប់ភាស្នដខ្មរ អ ថបទដបបតនះតស្ចើន 
ជួបជាអ ថបទកំណាពយ។ តោយតហ្ ុថា កំណាពយខ្លះសរតសរតោយតស្បើពើរកូឡុ្ 
ខ្លះតស្បើបើកូឡុ្។ ែំបូងតយើងពិនិ យករណើ ពើរកូឡុ្ តោយយកកំណាពយ «គុក
កា្កិត ស» របស់តលាក តកង វា៉ា នស់្នក ់្កពិនិ យ។ ខាងតស្កា្តនះជារូបតែើ្  

 
រូប ៤.៤.១.១៖ អ ថបទរូបភាពពើរកូឡុ្ 

 តព តស្បើអូសុើអត ើអ ថបទតនះ តយើងទទួ  ទធផ ែូច តៅ៖ 
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រូប ៤.៤.១.២៖  ទធផ  នពើតធវើអូសុើអអ ថបទរូបភាពពើរកូឡុ្ 

 ទធផ តនះទ្ទរការដកដស្ប្ួយចំនួន ត ើសពើអ ថបទស្ន្ញ្ញដែ តពញ 
ទំព័រ តរ គឺកំហុ្សអកខរាវរិុទធនិងការចាប់យកចំដណកខ្លះននកូឡុ្ទើ២ ោក់ពើ 
ខាងតស្កា្។ កាុងរូបតនះ ចំដណកពណ៌ត ឿងគឺចាប់ពើឃ្លល  «តសាហាបើប្ឱ្យ  ន
 ា។» រចួបនតតៅ «បំតពរដផដផ្លដ .ំ..» ដែ ជាវគែស្ ូវសថិ តៅខាងត ើនឹងខាងតស្កា្
គ្នា ។ ែូចតនះតយើងស្ ូវតធវើតស្គ្នងរចន្ទ (Layout) ជាតស្ចើនតែើ្បើ នទស្្ង់ែូច
តែើ្ ។ 

ចំដណក ទធផ សថិ ិ គឺ 
ចំនួនសញ្ញញ ្ិនដ្នភាស្នដខ្មរ  ុប ១៤៨៦  
ចំនួនសញ្ញញ  ខុ្ស ២៩០៣, ចំនួនសញ្ញញ  ដថ្ ៧៥៦ 
ចំនួនសញ្ញញ  សរុប ២៥៥៧៥  
សថិ ិកំហុ្សសរុប ១៧.១៦ភាគរយ , កំហុ្សភាស្នដខ្មរ ២.៩ ភាគរយ។ 
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អ ថបទបើកូឡុ្ដែ ត ើក្កសិកាបន្ទា ប់តទៀ  យកពើកាុងកំណាពយ «គុក
កា្កិត ស» របស់តលាក តកង វា៉ា នស់្នក ់ែដែ ។ តនះជារូបភាព ទធផ ។ 

រូប ៤.៤.១.៣៖  ទធផ  នពើការតធវើអូសុើអអ ថបទរូបភាពបើកូឡុ្ 

តយើងសតងេ ត ើញថា  ទធផ ជួនក៏ នជាវគែដែ ជាប់គ្នា ខ្ណឌ តោយ 
សញ្ញញ ែកឃ្លល  ឬ ក៏ោច់តោចតោយកដនលង។  ទធផ សថិ ិកំហុ្ស្ិនផ្លល ស់បដូរ 
តស្ចើនតទ ប៉ាុដនត ស្្ូវឱ្យដកតស្គ្នងរចន្ទជាតស្ចើនផងដែរតទើប នទស្្ង់តែើ្។ 

ចំនួនសញ្ញញ ្ិនដ្នភាស្នដខ្មរ  ុប ១៤៨៦ 
ចំនួនសញ្ញញ  ខុ្ស ២៩០៣, ចំនួនសញ្ញញ  ដថ្ ៧៥៦ 
ចំនួនសញ្ញញ  សរុប ២៥៥៧៥ 
សថិ ិកំហុ្សសរុប ១៧.១៦ភាគរយ , កំហុ្សភាស្នដខ្មរ ២.៩ ភាគរយ 
កស្្ិ ស្ ូវ ជាង ៩៧ភាគរយ។ 

តយើងត ើញភាពខុ្សគ្នា ននស្បសិទធភាពអូសុើអ កា ណាអ ថបទមនពើរកូឡុ្
និងបើកូឡុ្។ តយើងនឹងតា្ោន តបើសិនជាកូឡុ្ដវងជាងតនះ គឺកំណាពយ បទ
រកយស្ បំើដែ តយើងត ើកយកកំណាពយ «ឱ្្ហាេាំែងដរក» របស់ស្ពះអគែទើត ៉ា  
 ើ វាន ់្កពិនិ យ។  
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រូប ៤.៤.១.៤៖ រូបភាពចាប់តែើ្ 

ចំដណក ទធផ ននអូសុើអ ទទួ  ន៖  
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រូប ៤.៤.១.៥៖  ទធផ  នពើការតធវើអូសុើអរូបភាព «ឱ្្ហាេាំែងដរក» 

ចំនួនសញ្ញញ ្ិនដ្នភាស្នដខ្មរ  ុប ១៤៨៦  
ចំនួនសញ្ញញ  ខុ្ស ២៩០៣, ចំនួនសញ្ញញ  ដថ្ ៧៥៦ 
ចំនួនសញ្ញញ  សរុប ២៥៥៧៥  
សថិ ិកំហុ្សសរុប ១៧.១៦ភាគរយ , កំហុ្សភាស្នដខ្មរ ២.៩ ភាគរយ  
កស្្ិ ស្ ូវ ជាង ៩៧ភាគរយ  

គួរក ់សមែ  ់ថា ករណើ តនះ កូឡុ្ទើ១តរៀបជាជួរពើត ើ្កតស្កា្ តទើបចាប់ 
តផដើ្កូឡុ្ទើ២។ ែូចតនះតយើងសូ្តសាើវធិើដកសស្្ួ  តោយដកអកខរាវរិុទធរចួ ច ល្ង
ចូ ក ម្វធិើ Ms. Excel បតងេើ ជាតារាងសិន។ ចាប់យកកូឡុ្ទើ២ពើជួរតែកខាង 
តស្កា្្កោក់ខាងស្នដ កូំឡុ្ទើ១ តទើបច ល្ង្កកាុង Word វញិជាការតស្សច។ 
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រូប ៤.៤.១.៦៖  ទធផ តស្កាយពើដកសស្្ួ  
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៤.៤.២- តារាង 
ការតស្បើអូសុើអជា្ួយតារាង ដ ងមនភាពសមុគស្នម ញ តស្រះជាទូតៅ តារាង 

អាចមនចំនួនកូឡុ្តស្ចើន ែូចតនះពុ ព្អកសរដខ្មរក៏ ូចតា្តន្ទះដែរ។ តយើងនឹង 
សិកាករណើ ង្ហយ គឺទំហ្អំកសរធំស្គប់ស្គ្នន់ តោយត ើកយកតារាងបញ្ជ ើត ម្ ះ 
ការោិ ័យត ះតឆ្ា  របស់គណៈកមម ធិការជា ិតរៀបចំការត ះតឆ្ា   ដែ មន 
រូបភាពតែើ្៖ 

 
រូប ៤.៤.២.១៖ រូបភាពអ ថបទជាតារាង 

តារាងដបបតនះ តស្កាយការតស្បើអូសុើអតៅត ើវា តយើងអាចទទួ  ទធផ  ែូច
ខាងតស្កា្៖ 
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រូប ៤.៤.២.២៖  ទធផ ននការតធវើអូសុើអរូបភាពអ ថបទជាតារាង 

តយើងអាចក ់សមែ  ់ នថា ត ខ្ ០ ស្ ូវ នស្នែ  ់ជាអកសរឡាតាងំ O 
តហ្ើយ ចំដណកទើតាងំវញិ ស្កឡាតារាងស្គ្នន់ដ ខ្ណឌ តោយែកឃ្លល ដ ប៉ាុតណាណ ះ។ 

ការដកសស្្ួ ឯកស្នរស្បតេទតនះ គឺតយើងស្ ូវកា ់ជាកូឡុ្សិន តោយតស្បើ 
បញ្ញជ ជំនួស (Replace) សញ្ញញ ែកឃ្លល  តោយ Tabs ។ បន្ទា ប់ពើតន្ទះ្ក តយើង 
ស្ ូវបំដបលងវាជាតារាងវញិ។ 

 
រូប ៤.៤.២.៣៖  ទធផ ននការតរៀបចំជាតារាងពើរូប ៤.៤.២.២ 

បនតតៅតនះ ជាជំហានវធិើស្នស្តសតែដែ ត ើឯកស្នរដែ ពុ ព្អកសរទំហ្ំ្ ធយ្ 
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 រូប ៤.៤.២.៤៖  ទធផ សតស្្ច 

 ការសតងេ  ទធផ ដែ ទទួ  នតនះ មន កខណៈស្បតសើរគួរទទួ  
យក ន គឺតោយស្នរតារាងដែ យក្កពិនិ យតនះ តស្បើស្ ស់ត ខ្ឡាតាងំ។ 
តបើសិនជាតស្បើស្ ស់ត ខ្ដខ្មរវញិ ស្ កែជាមនការ ំ កជាងតនះ។ 
 ៉្ាាងវញិតទៀ  តបើសិនជាតារាងមនអកសរ ូច ាិ ជាងតនះ គឺតយើងនឹង 
ទទួ  ន ទធផ អវជិជមនជាខាល ងំ។ សូ្ពិនិ យឧទហ្រណ៍ខាងតស្កា្ដែ  
តស្បើពុ ព្អកសរ ូច ាិ ។ 
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រូប ៤.៤.២.៥៖  ទធផ សតស្្ចននតារាងអកសរ ូច ាិ  
 ទធផ ដែ ទទួ  ន មនសភាព ំ កជាខាល ងំកាុងការដកសស្្ួ ។ 
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៤.៥- លទធភាពផប្បើកមមវិធី 

អូសុើអជា្ួយភាស្នដខ្មរដែ តយើង នសិកាកនលង្កតនះ មនកស្្ិ  
កំណ ់្ួយដែ ជាឧបសគែចំតរះអាកតស្បើស្ ស់ គឺ ស្្ូវឱ្យមនអុើនធឺណិ  ដែ  
តៅថាអនឡាញ។ ត បឿនននអុើនធឺណិ តន្ទះតស្ន ស្ ូវត ឿនស្គួរ។ តយើង ន 
ពិតស្នធត ើការតស្បើស្ ស់ តា្រយៈអុើនធឺណិ ស្កុ្ហ្ ុនដែ  តា្បណាដ ញ អុប
ទិក ត ើញថាស្បតសើរ។ អុើនធឺណិ ស្កុ្ហ្ ុនដែ  តា្រ កអាកាស មន យ ឺ
ត ឿនតោយតព  (ពិតសសតព លាៃ ចគឺយ ឺ) តហ្ើយែូចគ្នា តនះដែរ សស្មប់ ការ
តស្បើស្ ស់អុើនធឺណិ ដែ ដបងដចកពើទូរស័ពានែ។ 

សរុប្ក ហ្ែូហ្ែុ អូសុើអអាចតស្បើ ន  ុះស្តាដ មនអុើនធឺណិ  ស្បកប 
តោយត បឿនត ឿនគួរស្។  

ត ើអាកដែ ចង់តស្បើតោយគ្នម នអុើនធឺណិ ស្ ូវតធវើដបបណា? សំណួរតនះស្ ូវ 
ដសវងរកចត ល្ើយកាុងជំពូកបន្ទា ប់។ 

៤.៦- ឯកសារចាស្់ៗ  

កនលង្កតនះ តយើងសិកាជាពិតសសសំតៅដ ពុ ព្អកសរស្័យថមើតស្កាយឆ្ា  ំ
១៩៩៣ ប៉ាុដនតតយើង្ិនទន់ នសិកាការតស្បើស្ ស់អូសុើអត ើឯកស្នរចាស់ៗ 
ដែ មន្ុនស្័យតនះតៅតឡើយតទ។  

ការស្ស្នវស្ជាវពើឯកស្នរភាស្នដខ្មរដែ ត ះពុ ព្ែំបូង ស្បដហ្ ជាចាប់តផដើ្ 
តឡើងតោយការត ះពុ ព្ទសសន្ទវែដើ «ក ព្ុជសុរោិ» ន្ទឆ្ា ១ំ៩២៦-២៧។ 

ស្័យតន្ទះ ឯកស្នរ្ិនសូវមនតស្បើពុ ព្អកសរតស្ចើនោ៉ា ងតន្ទះតទ តោយស្នរ 
ស្ ូវការចាប់ជាពុ ព្ ្ិនែូចស្័យបចចុបបនាដែ អាចបតងេើ ពុ ព្អកសរ នង្ហយ 
ត ើកំុពយូទ័រតន្ទះតទ។  តៅតនះជារូបភាពពុ ព្អកសរចាស់ៗទងំតន្ទះ។ 
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រូប ៤.៦.១៖ ស្បតេទទើ១ រូបភាពតសៀវតៅតរឿង «តសដចតកមង» តោយ ស្នយ ខ្ន 

 
រូប ៤.៦.២៖ រូបភាពតសៀវតៅតរឿង «ខំុ្្មនតទសតស្រះអវើ» តោយតលាក ស្ទិញ វា៉ាញ 

 កាុងតនះមនស្បតេទទើ២ (  ើ) តៅបន្ទា  ់ទើ១ រកយថា «វគែទើ១»។ 
ស្បតេទទើ៣ (អកសរ្ូ ) តៅបន្ទា  ់ទើ២ រកយថា «តរឿងអាថ៌កំ ងំបិទ្ុខ្» និង 
ស្បតេទទើ៤ (អកសរតស្ជៀង)។  

 
រូប ៤.៦.៣៖ ស្បតេទទើ៥ រូបភាពទសសន្ទវែដើ «ក ព្ុជសុរោិ» តោយពុទធស្នសនបណឌិ  យ 
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រូប ៤.៦.៤៖ ស្បតេទទើ៦ រូបភាពតរឿង «គ ិតលាក» តោយឧកញ៉ា  សុ នតនតស្បើជា ឥនា  
រវាងស្បតេទទើ១និងស្បតេទទើ៤ ថវើតបើវាមនភាពស្សតែៀងគ្នា  ប៉ាុដនតតជើង រ «ស្រ» 

មនរូបរាង្ិនែូចគ្នា តទ។ ពុ ព្អកសរទងំតនះ  នតស្បើស្ ស់ចតន្ទល ះឆ្ា ១ំ៩២០ 
ទ ់នឹងឆ្ា ១ំ៩៧០។ តៅរវាងឆ្ា ១ំ៩៧០ មនពុ ព្អកសរដបបថមើ្ួយតទៀ ដែ  
ស្ ូវ នតគតស្បើកាុងតរាងពុ ព្ដែ  នត ះពុ ព្តសៀវតៅ ែូចជា តរឿងស្នរាមនើ តរឿង
កា តន្ទះ បែិវ ត្ួយ រែឋធ ម្នុញ្ញននស្នធារណរែឋដខ្មរ ជាតែើ្។ 

 
រូប ៤.៦.៥៖ ស្បតេទទើ៧ រូបភាពតរឿង «កា តន្ទះបែិវ តន៍្ួយ តោយ ជក អកដវ  

ដស្បសស្្ួ តោយ  ៉ា ន សុធើ 
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រហូ្ ទ ់ឆ្ា ១ំ៩៩០ តគតៅដ តស្បើស្ ស់ពុ ព្អកសរស្បតេទទើ៧ខាងត ើតនះ 
ែដែ  ដ តៅរវាងឆ្ា ១ំ៩៩១ មនក ម្វធិើកំុពយូទ័រតែើរត ើស្បព័នធស្ប ិប តិការ DOS 
ដែ មនត ម្ ះថា KIO (Khmer In Office) ដែ ស្នា នែខ្លះស្ ូវ នតស្បើតោយ 
ពុ ព្អកសរតន្ទះ មនែូចជាតសៀវតៅតរឿង «េូ្ិ ិរចិាា ន» ត ះពុ ព្ស្នតឡើងវញិ 
តោយស្កសួងអប់រជំាតែើ្។ កាុងតព ជា្ួយគ្នា តន្ទះដែរ មនពុ ព្អកសរសស្មប់ ដ 
ក ម្វធិើពិតសស ែូចជាក ម្វធិើ Ventura ជាតែើ្។ 
 បនតតទៀ តយើងនឹងតធវើត សតស្នក បងជា្ួយពុ ព្អកសរទងំតនះ។ 

 
រូប ៤.៦.៦៖ អ ថបទពើទសសន្ទវែដើស្ប ិទិនននក ព្ុជសុរោិ តោយពុទធស្នសនបណឌិ  យ 

តោយឯកស្នរតនះចាស់ តយើង នស្នក បងជាតស្ចើនវធិើតែើ្បើរាវរក ទធផ  
ដែ  ា។ តៅទើបំផុ  តយើងរកត ើញវធិើស្នស្តសតដែ ស្បតសើរជាងតគតែើ្បើទទួ  
ទិនាផ ខ្ពស់គឺ តោយតចៀសវាងចំណុចអវជិជមន ែូចដែ  នតរៀបរាប់តៅតែើ្ 
ជំពូក រួ្ មន៖ 
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-  ួអកសរ ូច (ស្បមណជា 10 pts) 
- គុណភាពរូបអន់ 
- ពុ ព្រាងតស្ទ  ជាតែើ្ 

ែំតណាះស្ស្នយបញ្ញា ខាងត ើ អាចតធវើតោយ៖ 
- ដសែនតោយស្បុងស្បយ ័ា តាងំពើភាពតវៀច និង តរ ើសរកឯកស្នរដែ ចាស់ 
តា្ដែ អាច 

-  ទធផ ដសែនជារូបដែ ស្បតសើរតោយយក Gray Scale  
- តស្បើអុើនធឺណិ ត បឿនត ឿនគួរស្កាុងហ្ែូហ្ែុ ស្ោយ  

ត សតវធិើស្នស្តសតជា្ួយឯកស្នរខាងត ើ ែូចដែ  នតរៀបរាប់រចួ្កតហ្ើយ 
ទទួ  ទធផ ស្បតសើរ គួរអាចតស្បើការ ន គឺត ើសពើ ៧០%។ តយើងក៏នឹងបនត 
សិកា ត ើពុ ព្អកសរចាស់ ដ ដបបពហុ្ភាស្នតទៀ ។ 

៤.៧- អតថបទពហ្ ភាសា 

កាុងន័យតផាៀងផ្លា  ់ែដែ តនះ ស្កុ្ការង្ហរ នពិនិ យករណើ អ ថបទពហុ្ 
ភាស្ន គឺកា ណាមនភាស្នដខ្មរ លាយឡជំា្ួយភាស្នបរតទស ែូចជាភាស្ន 
ឡាតាងំជាតែើ្ គឺ សទា នុស្ក្តខ្្រោនក ម្។ អកសរដខ្មរកាុងករណើ តនះ គឺពុ ព្ 
ជំន្ទន់ទសវ សរឆ៍្ា ១ំ៩៧០ លាយជា្ួយភាស្ន រាងំ។ 

តោងតា្ការសិកាពើជំពូក្ុនៗ្ក តៅទើតនះ តយើងជួបករណើ ពុ ព្អកសរ 
ជំន្ទន់្ុនមនរាងជាកូឡុ្ តហ្ើយរូប្ិនចាស់។ 
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រូប ៤.៧.១៖ រូបភាពអ ថបទពហុ្ភាស្ន 

បន្ទា ប់ពើតស្បើវធិើស្នស្តសតតផសងៗ សស្មប់តោះស្ស្នយករណើ ពិតសសតនះ  ទធ
ផ ទទួ  នគឺត ើសពើ ៦០% ស្ ឹ្ស្ ូវ (តោយចំនួនការស្នែ  ់អកសរឡាតាងំ
ខ្ពស់) នឹងអាចតស្បើ ន។ 
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៤.៨- អតថបទផប្បើប្បតិចារកឹអកសរ 
ការក ់ស្តាសិលាចារកឹសរតសរតោយអកសរដខ្មរបុរាណ តោយអាកបុរាណវទូិ 

មនតស្បើជាស្ទង់ស្ទយអកសរ «ស្ប ិចារកឹ» (Transcript) ដែ សរតសររកយដខ្មរ 
ជាឡាតាងំ។ តយើងអាចត ើញកាុងស្នា នែជាតស្ចើនែូចជាកាុងតសៀវតៅ Inscription 
du Cambodge ចំនួន ៧ ភាគ របស់ស្នលាចុងបូរ៌។ ឧទហ្រណ៍៖ 

 
រូប ៤.៨.១៖ Inscription Du Cambodge Tom. II Pg. 21 
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បតចចកវទិាអូសុើអ អាចជួយបំដបលងជាអ ថបទអាចដក ន៖ 

រូប ៤.៨.២៖  ទធផ ននការតធវើអូសុើអស្ប ិចារកឹអកសរ 

ជាជំហានបន្ទា ប់ តយើងស្ ូវតធវើការដកសស្្ួ តែើ្បើទទួ  នអ ថបទតស្បើពុ ព្ 
ស្ប ិចារកឹអកសរ៖ 

រូប ៤.៨.៣៖  ទធផ ននការដកសស្្ួ  

ចុងតស្កាយបំផុ  តា្រយៈក ម្វធិើបំដបលង (ដែ នឹងអាចតធវើ ន) បតូរតៅជា 
អកសរដខ្មរយូនើកូែបចចុបបនា ែូចខាងត ើ។ 
 តៅទើតនះ កំហុ្សមន ិច (ស្បមណ១០%) តស្រះ ួអកសរតស្ចើនជា ួអកសរ
ឡាតាងំដែ យក្កតាងភាស្នដខ្មរ។ 
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ជំពូកទី ៥ 
ការផ្ទៀងផ្ទទ ត់ទ្ទង់ទ្ាយធំ 

ក្នុងជំពូក្មុន យយើងបានយ វ្ើការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់យលើឯក្សារមួយចំនួន យ ើយទទួល
បានស្ថិតិយោលត្តួស្ៗតតប ុយ ណ្ ោះ។ យៅជំពូក្យនោះ យយើងនឹងយលើក្យក្មក្បង្ហា ញ
នូវស្ថិតិត្ទង់ត្ាយ្ំ តែលយយើងបានចំ្យយពលយ វ្ើយលើឯក្សារ៤ ត្បយេទ (យៅ
ខ្វោះមួយត្បយេទយោយបញ្ហា យពលយវលា) តែលមានលក្ខណៈបត់តបនយ្េងៗោន ។ 

ការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់យ វ្ើយ ើងយោយតស្ែនឯក្សារយែើម បន្ទទ ប់មក្យត្បើ ែូ ែុលអូសុ្ើអ 
យែើមបើចាប់យក្ជាអតថបទ។ 

អតថបទយនោះត្តូវឆ្លងកាត់ែំ្ក់្កាលចំនួនបើ គឺ 
១- លុបយចាលស្ញ្ហា តែលមិនតមនជាភាសាតខ្ែរ (រាប់ទុក្ចំនួនតែលបាន 
លុប) 

 ២- យ ទ្ៀងផ្ទទ ត់អក្ខរាវរិុទធ តាម Track Change ស្មាែ ល់ទើតែលបានតក្តត្ប 
៣- យ វ្ើការរាប់ចំនួនកំ្តណយោយក្មែវ ិ្ ើកំុ្ពយូទ័រ និង ចុងយត្កាយគឺស្រុប លទធ
្លជាតារាង។ 

ឯក្សារនើមួយៗតែលយក្មក្សិ្ក្ា ត្បក្បយោយលក្ខណៈពិយស្ស្យរៀងៗ 
ខ្លួន យ ើយមានចំនួនមិនតិចជាង២០០ ទំព័រ A4 យន្ទោះយទ។ 
៥.១- ឯកសារច្បាប់ 

ឯក្សារចាប់ជាឯក្សារតែលតតងត្បក្បយោយអក្ខរាវរិុទធត្តឹមត្តូវ យោយ 
យ តុថាមានការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ជាពិយស្ស្។ ក្នុងចំយ្មឯក្សារតបបយនោះ យយើងបាន 
យត្ជើស្យរ ើស្យក្តាមរយៈនើតិកាលរែឋស្ភាតែលបានអនុម័ត យទើបមានឯក្សារ 
តែលមានអាយុកាលចំ្ស់្ (នើតិកាលទើ១ឆ្ន ១ំ៩៩៨) រ ូតទល់នើតិកាលទើ៥ 
បចចុបបននយនោះ។ ការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់យ វ្ើយលើអតថបទចាប់ចំនួន ៣៦ តែលមានលទធ្ល 
គិតតាមចំនួនស្ញ្ហា តែលបានលុបតក្។ 
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គួរក្ត់ស្មាែ ល់ថា យោយកិ្ចចការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់យនោះ ជាកិ្ចចការែំបូងតែលត្កុ្មការ 
ង្ហរយទើបជួបត្បទោះ ែូចយនោះលទធ្លទទួលបានមក្ (យាោះជាមានតម្មលយលខ្ខ្លោះ 
ពិបាក្ទទួលយក្) ប ុតនែជាម្យម កំ្ ុស្របស់្អូសុ្ើអមានត្បមាណ ២៥.៥៨ 
ភាគរយ31។ 

៥.២- ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ 

ឯក្សារយនោះមានលក្ខណៈពិយស្ស្ យត្រោះមានឃ្លល យឃ្លល ងត្បក្បយោយរាជស្ពទ 
យ ើយស្មបូរយោយរក្យបុរាណតែលជាង្ហរស្ក្ដិយ្េងៗតែមយទៀត។ យយើងយត្ជើស្ 
យក្ឯក្សារយនោះយែើមបើយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ ជាពិយស្ស្ យលើរក្យតែលមិនសូ្វយត្បើន្ទយពល ប
ចចុបបនន។  

យយើងបានយ វ្ើការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់យលើអតថបទត្បមាណ ២៥០ទំព័រ យោយគិតចាប់ពើ 
ទំព័រ «ត្នែើត្ពោះរាជឱង្ហា រត្ពោះជ័យយចសាដ » ទល់នឹង «ត្នែើត្ពោះបាទអងែឌួង»។ 

យោយមានពិយសា្ន៍ពើការង្ហរែំបូង ត្កុ្មការង្ហរយ វ្ើបានសុ្ត្កឹ្តជាងមុន 
យ ើយ លទធ្លទទួលបានគឺ ជាម្យមកំ្ ុស្របស់្អូសុ្ើអត្បមាណជាង ៩ ភាគ
រយ32។ 

៥.៣- រាមផករ តិ៍និានផោយតាច្បក់ 
 យលាក្ ប ើ េូត ៍តែលជាអនក្ក្សាងសាន ម្ែយនោះ បានរា យរា ប់ក្នុងអារមភក្ថា ស្ដើ
ពើសាន ម្ែយនោះ យោយយលាក្ពនយល់ថា យស្ចក្ដើតែលស្រយស្រក្នុងយនោះជាការ «ស្រយស្រ
តាមថា» មានន័យថា យលាក្មិនបានតក្អក្ខរាវរិុទធម្នរក្យសំ្ែើតែលបាននិាន
យោយយលាក្តា ចក្់ យន្ទោះយទ គឺស្រយស្រតាមអវើតែលយលាក្តាបាននិយាយ។ ែូច
យនោះ ការយលើក្យក្សាន ម្ែយនោះមក្សិ្ក្ាក្នុងយោលបំណងពិនិតយថា យតើក្នុងក្រណើ
តែលមានកំ្ ុស្អក្ខរាវរិុទធែ៏យត្ចើន យតើ ែូ ែុលអូសុ្ើអែំយណើ រការយា ង្? ែូច
យនោះ យយើងសាក្លបងសិ្ក្ាពើក្រណើ ពិយស្ស្យនោះ។ 

 

31 សូ្មយមើលក្នុងឧបស្មព័នធ ក្។ 
32 ែូចខាងយលើ។ 
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លទធ្លបានបង្ហា ញថា ចំនួនកំ្ ុស្មានការយក្ើនយ ើងគួរក្ត់ស្មាែ ល់រ ូត 
ជាង ៤០ភាគរយ33។ ការណ៍យនោះអាចឱយស្ននិោឋ នបានថា យត្ៅតតពើរាវរក្រាងអក្េរ 
អូសុ្ើអយនោះយៅបានយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់អក្ខរាវរិុទធបតនថមយទៀត តាមរយៈការយត្បើបយចចក្យទស្ 
មួយតែលអាចជា «ការបយងាើតមូលទិននន័យវចន្ទនុត្ក្មរក្យ»។ 

៥.៤- សាទ នុទ្កមផមមរយានកមែឆ្ន ១ំ៩៧៣ 

ែវើតបតិតតការយ ទ្ៀងផ្ទទ ត់ឯក្សារយនោះមិនបានយ វ្ើចប់ចុងចប់យែើម ប ុតនែការយ ទ្ៀង 
ផ្ទទ ត់ឯក្សារត្បមាណ១៥០ទំព័រ តាមវ ិ្ ើសាស្រស្ែកាត់តកូ្ ុម ែូចបានរាយរាប់ក្នុង 
ចំណុច៤.៤ បានបង្ហា ញថា ស្ថិតិកំ្ ុស្មានត្បមាណ ៣០%។ 

 

33  ែូចខាងយលើ។ 
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ជំពូកទី ៦ 
កម្មវិធីអូស អីខ្មមរអហ្វឡាញ 

ក្នុងចំណុច៤.៣ នៃជំពូក្មុៃ យ ើងបាៃយរៀបរាប់ពើពុមពអក្សរខ្មែរ ៃិង ការវវិត្ត
រចួមក្យ ើ ។ ក្នុងជំពូក្យៃេះ យ ើងៃឹងពណ៌នាអំពើការយ្ជើស ក្ពុមពអក្សរ 
ដំណាក់្ការនៃការផលិត្ក្មែវធិើអូសុើអអ វឡាញ ៃិង ទ្មង់លក្ខណៈ ការដំយ ើង 
ៃិងយ្បើ្បាស់នៃក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ។ 

៦.១- ជម្ម្ើសព ម្ពអកសរ 

ពុមពអក្សរខ្មែរខ្ដល្ក្ុមការងារ្បមូលបាៃ មាៃចំៃួៃជាង ៧០០ ស្នន នដ។ 
ក្នុងចំយណាមយនាេះ ក៏្មាៃមួ ចំៃួៃខ្ដលមាៃរាង្សយដៀងៗគ្នន  មុសគ្នន ្តឹ្មខ្ត្ 
យ្គ្នងរចនាកាា រចុច (Keyboard Layout) ជាយដើម។ 
 យ ើងអាចខ្បងខ្ចក្ជា្កុ្មធំៗចំៃួៃ៖ 

- ពុមពអក្សរ្ត្ង់ 
- ពុមពអក្សរយ្ជៀង 
- ពុមពអក្សរមូល 
- ពុមពអក្សរខ្ដលរចនាម ូដយផសងៗ ៃិង 
- ពុមពអក្សរខ្ដល្តូ្វបយងកើត្ថ្ែើ ខ្ដលត្្មូវតាមរាងអក្សរសម័ មុៃ 

(ចំណុច ៤.៦)បនាា ប់ពើការសយងកត្ពិចារណា យ ើងយ្ជើសយរ ើសបាៃពុមពអក្សរចំៃួៃ 
្បមាណ ជាង ២០ ស្មាប់យធវើការកំ្ណត់្រូបរាង ៃិង យបើគិត្ជាពាងគ ូៃើកូ្ដ 
មាៃ្បខ្ ល ៦៤០០០ពាងគ។ គួរក្ត់្សមាគ ល់ថា ពពួក្អក្សរខ្ដលរចនាជាម ូដ
យផសងៗមិៃ្តូ្វបាៃដាក់្បញ្ចូ លយទ យដា យ តុ្ថា យគ្នលបំណងនៃការយ្បើ្បាស់អូ
សុើអ គឺសំយៅយលើការបំខ្បែងអត្ថបទខ្ដលខ្វង យ្ចើៃទំព័រ ខ្ដលជាអត្ថបទ យ្បើពុមព
អក្សរស្នមញ្ញ មិៃមាៃម ូដរចនាយនាេះយទ។ 

 



79 
 

៦.២- អាលម់គោ រតី (Algorithms) នៃកម្មវិធី 

អាល់យកក រ ើត្ឬជំកៃអៃុវត្តនៃក្មែវធិើអូសុើអខ្ដលបយងកើត្យ ើងយៃេះ មាៃ៖ 
- ការបយងកើត្ក្មែវធិើបងវឹក្រូបរាង ៃិងការបងវឹក្ 
- បយងកើត្មូលទិៃនៃ័ នៃរូបរាង 
- បយងកើត្អៃតរមុមនៃក្មែវធិើ 
- សរយសរក្មែវធិើចាប់ ក្ធាតុ្ចូលជារូប  ក្យៅយផាៀងផ្ទា ត់្ជាមួ មូល
ទិៃនៃ័  បយងកើត្ជាកូ្ដ រចួបយញ្ចញលទធផលជាធាតុ្យចញយលើអៃតរមុម។ 

៦.២.១- ការបម្កើតកម្មវិធីប្វឹករបូរា្ ៃិ្ ការប្វឹក 

បនាា ប់ពើយរ ើស ក្ពុមពអក្សររចួយ ើ  យគ្តូ្វចាប់យផាើមបងវឹក្យដា ក្មែវធិើបងវឹក្ 
ទិៃនៃ័  (Data Training Program)។ ក្នុងចំណុចយៃេះ ក្មែវធិើ គូ គុលមាៃ លទធ
ភាពយ្ចើៃ យដា ការបងវឹក្បាៃយធវើយ ើងយលើឃ្លែ ធំៗ ខ្វងៗ ៃិងពាក្យជាយ្ចើៃ ខ្ដល
បនាា ប់មក្ ្តូ្វរក្ាទុក្ក្នុងមូលទិៃនៃ័ យលើយសវូបក្រណ៍ដ៏ម មិារបស់មែួៃ។ 
យដា ខ្ ក្ ក្នុងក្រណើ ពិយសសខ្ដលយ ើងយធវើជាក្មែវធិើអ វឡាញ (មិៃតាមរ ៈ 
អុើៃធឺណិត្) យ ើងមិៃអាចរក្ាមូលទិៃនៃ័ ធំបាៃយទ។ មូលយ តុ្ងា  ល់ 
យ្ពាេះថា កំុ្ពយូទ័រខ្ដលអនក្យ្បើ្បាស់សុមចិត្តយ្បើក្មែវធិើអ វឡាញ មក្ពើយលបឿៃ 
 តឺ្ ទំ ថំាសរងឹតូ្ច។ វធិើស្នស្តសតមួ យៅថា «ពាងគ ូៃើកូ្ដ» ្តូ្វបាៃ ្កុ្ម
ការងារយ្បើ្បាស់យដើមបើប្ងួមទំ មូំលទិៃនៃ័ យៃេះដល់ក្្មិត្អបបបរមា។ 

៦.២.២- បម្កើតម្លូទិៃនៃ័យនៃរបូរា្  

យ ើងបាៃយធវើការងារជាមួ ្គប់ពុមពអក្សរខ្ដលបាៃយ្ជើ  ក្ សង់ជា មូល
ទិៃនៃ័ មួ  ខ្ដលបនាា ប់មក្្តូ្វរមួបញ្ចូ លជាមួ ក្មែវធិើខ្ដល្តូ្វសថិត្យៅ ក្នុងកំុ្
ពយូទ័ររបស់អនក្យ្បើ្បាស់។ យៃេះជាខ្ផនក្មួ ខ្ដលមាៃឯក្ស្នរទំ ធំំជាងយគ ក្នុង
ចំយណាមឯក្ស្នរទងំអស់។ 
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៦.២.៣- បម្កើតអៃតរម្ មនៃកម្មវិធី 

ជំកៃនៃការបយងកើត្អៃតរមុមយៃេះ្គ្នៃ់ជាការខ្ត្ងលមអ យលើវធិើស្នស្តសតយផសងៗ 
ការយរៀបចំមឺុៃុ  ការយរៀបចំឯក្ស្នរជំៃួ ជាយដើម ខ្ដលៃឹងយរៀបរាប់យៅចំណុច   
បនាា ប់។ 

៦.២.៤- សរមសរកម្មវិធីម្ទៀ្ធាត ចូលជាម្ួយម្ូលទិៃនៃ័យ 

ជំកៃបនាា ប់ គឺក្មែវ ើធើស្មាប់ដំយណើ រការ ខ្ដលចាប់ ក្រូបភាពមក្យផាៀង 
ជាមួ ធាតុ្នៃមូលទិៃនៃ័  រចួបយងកើត្ជាកូ្ដអត្ថបទ។ លទធផលទទួលបាៃជា 
ធាតុ្យចញខ្ដល្តូ្វបងាា ញយៅអៃតរមុម ខ្ដលអាចចមែងយចញបាៃ។ 

លទធផលនៃការយ្បើ្បាស់ៃឹងបងាា ញជូៃក្នុងជំពូក្បនាា ប់។ 

៦.៣- ទ្ម្្់លកខណៈ ការដំម ើ្  ៃិ្ ការម្បើ្ាស ់

ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរជាក្មែវធិើអូសុើអមួ  ខ្ដលមាៃសមត្ថភាពខ្សគៃឯក្ស្នរ រូប
ភាពអត្ថបទភាស្នខ្មែរយលើ្ក្ដាស ឱ្យកាែ  យៅជាអត្ថបទខ្ដលអាចខ្ក្ស្មួល 
អាចយរៀបចំយ្គ្នងរចនាស្នជាថ្ែើ ៃិង អាចបតូរយៅជា្បយេទឯក្ស្នរថ្ែើបាៃ។ 

អត្ថបទស្មាប់យ្បើ្បាស់ក្នុងក្មែវធិើយៃេះ គួរខ្ត្ជាអត្ថបទខ្ដលយបាេះពុមពយចញ 
ពើយផ្ទន េះពុមព (Printer) ពើយផ្ទន េះពុមពធំ (Plotter) ពើអងគុលើយលម ពើពុមពណាមួ  
យពាលគឺមិៃខ្មៃជាអត្ថបទសរយសរយដា នដ យ ើ រូបភាពអត្ថបទស្មាប់យធវើ     
អូសុើអអាចទទួលបាៃតាមរ ៈមា សុើៃថ្ត្ ខ្សគៃៃ័រ មា សុើៃថ្ត្ចមែង ជាយដើម។ 

យលើសពើយៃេះយទៀត្ រូបភាពអត្ថបទក៏្អាចបាៃមក្ពើការចាប់ ក្ (Capture) 
យចញពើយអ្ក្ង់កំុ្ពយូទ័រ ពើយអ្ក្ង់ទូរស័ពា ឬ ពើយអ្ក្ង់យថ្បែិត្ផងខ្ដរ។ 

៦.៣.១- ទ្ម្្់លកខណៈកម្មវិធីអសូ អីខ្មមរ 

ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរខ្ដលបាៃផាួចយផាើមយដា រាជបណឌិ ត្យសភាក្មពុជា ជា្បយេទ 
សុសខ្វរអ វឡាញ (Offline) មាៃទំ កំ្មែវធិើ ៥៣.៤ យមកគ នប ឥត្បង់នថ្ែ មិៃ
ពឹងខ្ផអក្យលើអុើៃធឺណិត្ក្នុងការបំខ្លងរូបភាពអក្សរខ្មែរយៅជាអក្សរ ឬ អត្ថបទ 
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ខ្ដលយ ើងអាចខ្ក្ខ្្បបាៃ មាៃអៃតរមុមភាស្នខ្មែរ (មិៃស្នញុំ ំងា ្សួលយ្បើ) 
ពំុ្តូ្វការបណាុ េះបណាា លអនក្យ្បើ្បាស់   ដំយណើ រការយលើ្ បព័ៃធ្បតិ្បត្តិការកំុ្ពយូទ័រ 
វ ើៃដូ (Windows) មាៃយលបឿៃខ្សគៃយលឿៃស្មាប់បយចចក្វទិាកំុ្ពយូទ័របចចុបបៃន  
ទទួលបាៃសុ្កឹ្ត្ភាពក្នុងការយធវើអូសុើអ ៧៥% ក្នុងក្រណើ យ ើងយ្ជើស ក្ពុមព
អក្សរពើក្មែវធិើអូសុើអឱ្យ្តូ្វគ្នន ៃឹងពុមពអក្សរក្នុងរូបភាពអត្ថបទ។ ក្នុងក្រណើ  យ ើង
យ្ជើសយរ ើសពុមពអក្សរ្បកក់្្បខ្ ល ឬ អៃុញ្ញញ ត្ឱ្យក្មែវធិើអូសុើអសយ្មច យ្ជើស
ពុមពអក្សរយដា មែួៃឯងអំ ុងយពលខ្សគៃ យនាេះលទធផលខ្សគៃអូសុើអទទួលបាៃ
សុ្កឹ្ត្ភាព្តឹ្មខ្ត្ ៦០% ៃិង យលបឿៃខ្សគៃ តឺ្ជាងមុៃ៣ដង (ក្រណើ យរ ើស ក្ 
Auto Fonts)។ ទិៃនៃ័ សថិតិ្យៃេះបាៃមក្ពើការពិយស្នធខ្សគៃឯក្ស្នរ្ទង់្ទ 
ធំចំៃួៃ ១៨០ទំព័រ។ 

សុសខ្វរខាងយលើបាៃបញ្ចូ លពុមពអក្សរខ្មែរមួ ចំៃួៃជាង១៣្បយេទ យដើមបើឱ្យ 
វាស្នគ ល់អក្សរក្នុងយពលបំខ្លង មាៃដូចជា៖  

- ពុមពអក្សរខ្មែរបាត់្ដំបង - ពុមពអក្សរខ្មែរយសៀមរាប 
- ពុមពអក្សរខ្មែរខ្ក្ប  - ពុមពអក្សរខ្មែរមួល 
- ពុមពអក្សរខ្មែរ S1  - ពុមពអក្សរខ្មែរ អងគលើយលម 
- ពុមពអក្សរខ្មែរ អុើលើមិៃ - ពុមពអក្សរខ្មែរ សិទធមៃុសស 
- ពុមពអក្សរខ្មែរ ក្ៃាុ ំរុ   - ពុមពអក្សរខ្មែរ សរយសរនដ 
- ពុមពអក្សរខ្មែរ យ្ជៀងមួ  - ពុមពអក្សរខ្មែរ MEF1 
- ពុមពអក្សរខ្មែរ មណឌ លគិរ ើ - បូក្រមួ ទងំភាស្នអង់យគែសផងខ្ដរ 

យបើសិៃរូបភាពអត្ថបទភាស្នខ្មែរខ្ដល្តូ្វខ្សគៃ មិៃមាៃពុមពអក្សរដូចពុមព 
អក្សរខាងយលើ យ ើងអាចយ្ជើស ក្ពុមពអក្សរខ្ដល្បកក់្្បខ្ លជាងយគក្នុង 
ក្មែវធិើអូសុើអយៃេះមក្យ្បើបាៃ ឬ យ ើងអាចយ្ជើសយរ ើស ក្ Auto Fonts។ កាល 
ណាយ្ជើស ក្ Auto Fonts ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរៃឹងវភិាគ ក្ពុមពអក្សរខ្មែរយដា  
មែួៃឯងក្នុងចំយណាមពុមពអក្សរខ្មែរខ្ដលក្មែវធិើយៃេះស្នគ ល់ កាលណារក្ពុមពអក្សរ 
ដូចឬ្បកក់្្បខ្ លមិៃយ ើញ លទធផលពើការខ្សគៃគឺមិៃអាចទទួល ក្បាៃ។ 
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៦.៣.២- ការដំម ើ្ កម្មវិធីអូស អីខ្មមរ 

យដា ស្នរក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរដំយណើ រការយលើ្បព័ៃធ្បតិ្បត្តិការវ ើៃដូ ដូចយៃេះ 
អំ ុងយពលដំយ ើងក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ វ ើៃដូអាចត្្មូវឱ្យយ ើងដំយ ើងក្មែវធិើ .Net 
Framework 4.5.2 ជាមុៃ។ ក្នុងក្រណើ យៃេះ យ ើង្តូ្វខ្ត្បំយពញត្្មូវការយៃេះ យបើ
ពំុដូយចាន េះយទ យ ើងពំុអាចបញ្ចូ លក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរយៅក្នុងវ ើៃដូបាៃយទ។ ក្មែវធិើ .Net 
Framework 4.5.2 មាៃភាា ប់មក្ជាមួ ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ្ស្នប់ យ ើ រយបៀបនៃ
ការដំយ ើងគឺចុចផាួៃយលើឯក្ស្នរយៃេះ រចួយធវើតាមជំកៃខ្ណនា ំឬ មួ ចូលយៅក្នុង
អុើៃធឺណិត្យដើមបើខ្សវងរក្ជំកៃដំយ ើង។ 

មា ងយទៀត្ ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរមាៃអៃតរមុមជាភាស្នខ្មែរខ្ដលត្្មូវឱ្យក្មែវធិើ 
្តូ្វការពុមពអក្សរខ្មែរមួ ្បយេទយ ែ្ េះ Khmer SN Kampot.ttf។ សូមថ្ត្ចមែង 
ឯក្ស្នរ Khmer SN Kampot.ttf ចូលយៅក្នុងថ្ត្ C:\Windows\Fonts\។ ក្នុង
ក្រណើ មិៃបាៃថ្ត្ចមែងចូល យនាេះក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរៃឹងយ្បើពុមពអក្សរខ្មែរយ ែ្ េះ 
KhmerUI.ttf ជាបុយរជយ្មើសស្មាប់ជំៃួសពុមពអក្សរ Khmer SN Kampot.ttf។ 
ក្នុងក្រណើ យៃេះ អៃតរមុមនៃក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរមាៃយស្នេ័ណភាពពំុ្បយសើរ។ 

យ្កា យពលបំយពញត្្មូវការរចួ សូមពិៃិត្យរយបៀបដំយ ើងក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ 
មាៃដូចត្យៅ៖ 

- ទើ១៖ ខ្សវងរក្ទើតាងំផាុក្ក្មែវធិើយដើម រចួចុចផាួៃយលើឯក្ស្នរយ ែ្ េះ 
Setup.msi ឬ Setup.exe យដើមបើបយងកើត្សក្មែភាពដំយ ើង។ ក្នុងក្រណើ យៃេះ យ ើង
យ្ជើស ក្ឯក្ស្នរយ ែ្ េះ Setup.msi។ 

 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.២.១៖ បងអួចខ្សវងរក្ក្មែវធិើអូសុើអស្មាប់ដំយ ើង 
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- ទើ២៖ ចុចផាួៃយលើយ ែ្ េះឯក្ស្នរ Setup.msi យនាេះបងអួចដំបូងមួ  
បងាា ញយ ើង បនាា ប់មក្ សូមចុចប ូតុ្ង Next យដើមបើបៃត។ យបើមិៃចង់បៃត សូមចុចប ូ
តុ្ង Cancel។  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.២.២៖ បងអួច Welcome to Khmer OCR 

- ទើ៣៖ យ្កា យពលចុចប ូតុ្ង Next បងអួចមួ យទៀត្យលចយ ើង។ 
បងអួចយៃេះអៃុញ្ញញ ត្ឱ្យយ ើងកំ្ណត់្ទើតាងំថ្ត្ ស្មាប់បញ្ចូ លក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរយៅ 
ក្នុងកំុ្ពយូទ័រ។ សូមរក្ាទុក្ទើតាងំឱ្យយៅដខ្ដល ៃិង កំុ្យធវើការផ្ទែ ស់បតូរណាមួ ។ 
យលើសពើយៃេះ បងអួចយៃេះមាៃជយ្មើសពើរស្មាប់ឱ្យយ ើងយ្ជើសយរ ើសគឺ Everyone 
ៃិង Just me។ សូម ក្ជយ្មើស Everyone ខ្ដលមាៃៃ័ ថា គណៃើកំុ្ពយូទ័រ 
ណាមួ ក៏្អាចយ្បើក្មែវធិើយៃេះក្នុងកំុ្ពយូទ័រយៃេះបាៃខ្ដរ។ យបើយ្ជើស ក្ Just me 
មាៃៃ័ ថា មាៃខ្ត្គណៃើកំុ្ពយូទ័ររបស់អនក្យទខ្ដលអាចយ្បើក្មែវធិើយៃេះបាៃ។ 
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ជាបៃត សូមចុចប ូតុ្ង Next។ ក្នុងជំកៃយៃេះ យ ើងអាចសយ្មចចិត្តចាក្ 
យចញពើការដំយ ើងក្មែវធិើ ឬ ្ត្ ប់យៅជំកៃមុៃវញិ យដា ចុចប ូតុ្ង Cancel ឬ 
Back យរៀងគ្នន ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.២.៣៖ បងអួចយ្ជើសយរ ើសទើតាងំថ្ត្ស្មាប់បញ្ចូ លក្មែវធិើ 

- ទើ៤៖ ក្នុងជំកៃយៃេះ ក្មែវធិើអូសុើអ្បុងយ្បៀបៃឹងដំយ ើងយៅក្នុង    
កំុ្ពយូទ័រ យ ើ យ ើងក៏្អាចសយ្មចចិត្តចាក្យចញពើការដំយ ើងក្មែវធិើ ឬ ្ត្ ប់យៅ 
ជំកៃមុៃបាៃខ្ដរ យដា ្គ្នៃ់ខ្ត្ចុចប ូតុ្ង Cancel ឬ Back យរៀងគ្នន ។ ដល់ 
ចំណុចយៃេះ ក្រណើ មែេះអាចៃឹងយលចយចញៃូវបងអួចថ្ែើមួ ខ្ដលយសនើសំុការបញ្ញា ក់្ 
សិទធិយ្បើ្បាស់កំុ្ពយូទ័រ សូមចុចប ូតុ្ង Yes។ បនាា ប់មក្ សូមបៃតចុចប ូតុ្ង Next។ 
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- ទើ៥៖ ជំកៃចុងយ្កា គឺចុចប ូតុ្ង Close យដើមបើបញ្ច ប់ការដំយ ើង 
ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ។ ក្នុងជំកៃយៃេះ យ ើងមិៃអាចសយ្មចចិត្តចាក្យចញពើការ 
ដំយ ើងក្មែវធិើ ឬ ្ត្ ប់យៅជំកៃមុៃបាៃយទ។ 

គួរចងចា៖ំ ការដំយ ើងក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរមាៃយលបឿៃយលឿៃឬ តឺ្ អា្ស័ យលើ 
សមត្ថភាពកំុ្ពយូទ័រ។ ស្មាប់កំុ្ពយូទ័របចចុបបៃន ចំណា យពលយ្កាម ២នាទើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.២.៤៖ បងអួចបញ្ញា ក់្ពើការ្បុងយ្បៀបដំយ ើងក្មែវធិើ 
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រូប ៦.៣.២.៥៖ បងអួចបញ្ច ប់ការដំយ ើងក្មែវធិើ 

៦.៣.៣- ការម្បើ្ ាសក់ម្មវិធីអូស អីខ្មមរ  

ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរមាៃអៃតរមុមងា ្សួលយ្បើ មាៃមឺុៃុ ៃិងប ូតុ្ងជាយ្ចើៃ 
បូក្រមួៃឹង្បអប់យ្ជើសយរ ើសមួ ខ្ដលមាៃបុយរជយ្មើស Auto Fonts។ មឺុៃុ  ៃិង 
ប ូតុ្ងៃើមួ ៗមាៃមុមងារៃិងការយ្បើ្បាស់មុសៗគ្នន  ដូចរូប។ 
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រូប ៦.៣.៣.១៖ អៃតរមុមនៃក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ 

ប ូតុ្ងយៅយលើអៃតរមុមមាៃដូចត្យៅ៖ 
- ប ូតុ្ង យបើក្រូបភាព ៖ យបើក្រូបភាពអក្សរខ្មែរខ្ដលយ ើងចង់បំខ្លង 
- ប ូតុ្ង រក្ាទុក្  ៖ រក្ាទុក្លទធផលយៅជាឯក្ស្នរជា Text File 

យ្កា យពលបំខ្លងអក្សររចួ 
- ប ូតុ្ង យបាេះពុមព  ៖ អាចយបាេះពុមពយៅជាឯក្ស្នរ PDF ឬក៏្ 

  យបាេះពុមពលទធផលយៅយផ្ទន េះពុមព 
- ប ូតុ្ង ព្ងើក្រូប  ៖ ព្ងើក្រូបភាពអក្សរខ្មែរខ្ដល្ត្ូវបំខ្លង 
- ប ូតុ្ង ព្ងមួរូប  ៖ ព្ងួមរូបភាពអក្សរខ្មែរខ្ដល្ត្ូវបំខ្លង 
- ប ូតុ្ង បងវិលយៅយវវង ៖ បងវិលរូបភាពអក្សរខ្មែរយៅយវវងឱ្យ្តូ្វទ្មង់ 
- ប ូតុ្ង បងវិលយៅស្នា  ំ ៖ បងវិលរូបភាពអក្សរខ្មែរយៅស្នា ឱំ្យ្តូ្វទ្មង់ 
- ប ូតុ្ង ចាក្យចញ ៖ បិទក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ។ 
- ប ូតុ្ង បំខ្លង  ៖ បំខ្លងរូបភាពអក្សរខ្មែរយៅជាអត្ថបទខ្ដល 

   អាចខ្ក្ស្មួល យរៀបចំយ្គ្នងរចនាថ្ែើបាៃ។ 
- ្បអប់ សូមយ្ជើសពុមពអក្សរ៖ យរ ើស ក្ពុមពអក្សរឱ្យដូចឬ្សយដៀងគ្នន  
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   ៃឹងពុមពអក្សរក្នុងរូបភាពខ្ដលៃឹងបំខ្លង។ 
យបើមិៃដូចយៃេះយទ លទធផលគឺមិៃលអ។ 

- មឺុៃុ  ឯក្ស្នរ មាៃប ូតុ្ងបើគឺ យបើក្រូបភាព រក្ាទុក្ ៃិង ចាក្យចញ។ 
- មឺុៃុ  ជំៃួ  មាៃប ូតុ្ងមួ  គឺ អំពើ អូសុើអ 

រូប ៦.៣.៣.២៖ ព័ត៌្មាៃ អំពើអូសុើអ 

ដំយណើ រការនៃការខ្សគៃរូបភាពអត្ថបទ មាៃដូចត្យៅ៖ 
- ទើ១៖ យ្កា យពលយបើក្ក្មែវធិើអូសុើអខ្មែររចួ សូមយបើក្រូបភាពអត្ថបទ 

យដា ចុចយលើប ូតុ្ង «យបើក្រូបភាព» ឬ ចុចមឺុៃុ  «ឯក្ស្នរ» រចួយ្ជើស ក្ប ូតុ្ង 
«យបើក្រូបភាព» យ្កា មក្បងអួចមួ បាៃបងាា ញយ ើង។ 
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រូប ៦.៣.៣.៣៖ បងអួច Open 

- ទើ២៖ យ្ជើស ក្ឯក្ស្នររូបភាពអត្ថបទខ្មែរខ្ដល្ត្ូវបំខ្លង រចួចុច 
ប ូតុ្ង Open ឬ អាចចុចផាួៃយលើរូបភាពអត្ថបទក៏្បាៃ។ ឯក្ស្នររូបភាព្តូ្វខ្ត្ជា 
ឯក្ស្នរ្បយេទតំ្ណ .jpg ឬ .png។ ក្រណើ យ្ជើស ក្្បយេទឯក្ស្នររូបភាពមុស 
លទធផលនៃការយធវើអូសុើអ គឺ មិៃអាចទទួល ក្បាៃ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.៣.៤៖ រូបភាពអត្ថបទយៅខ្ផនក្ខាងយវវងនៃក្មែវធិើ 
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គួរចងចា៖ំ ្បសិៃយបើយ្ជើសយរ ើស្បយេទឯក្ស្នរមុស បងអួចអញ្ញ្ត្ក្មែមួ ៃឹង 
បងាា ញ យបើចង់បៃតដំយណើ រការ សូមចុចប ូតុ្ង Continue ខ្ត្សូមចុចប ូតុ្ង 
Quit យបើចង់បិទក្មែវធិើ។ 

 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.៣.៥៖ បងអួចអញ្ញ្ត្ក្មែនៃក្មែវធិើ 

- ទើ៣៖ ជំកៃបនាា ប់ គឺចុចប ូតុ្ង «បំខ្លង» យដើមបើបំខ្លងរូបភាព អត្ថ
បទយៅជាអត្ថបទខ្ដលអាចខ្ក្ស្មួលបាៃ។ លទធផលបងាា ញយៅខ្ផនក្ខាង ស្នា នំៃ
ក្មែវធិើ។ ក្នុងខ្ផនក្ខាងស្នា យំៃេះ យ ើងអាចខ្ក្ស្មួលលទធផលបាៃ ដូចជា លុប ខ្ក្
ពាក្យ ... ភាែ មៗបាៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

រូប ៦.៣.៣.៦៖ លទធផលនៃការយធវើអូសុើអរូបភាពអត្ថបទ បងាា ញយៅខាងស្នត  ំ
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គួរចងចា៖ំ ្បសិៃគ្នែ ៃរូបភាព បងអួចមួ បងាា ញ កាលណាចុចប ូតុ្ង «បំខ្លង» 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.៣.៧៖ បងអួចព័ត៌្មាៃយពលគ្នែ ៃរូបភាពយៅខ្ផនក្ខាងយវវង្ត្ូវបំខ្លង 

- ទើ៤៖ ក្រណើ ចង់រក្ាទុក្លទធផលយៃេះក្នុងឯក្ស្នរ Text File សូម 
ចុចប ូតុ្ង «រក្ាទុក្» យនាេះបងអួចមួ បងាា ញយចញមក្។ ក្នុងបងអួចយៃេះ យ ើងអាច 
កំ្ណត់្ទើតាងំរក្ាទុក្ វា យ ែ្ េះឯក្ស្នរថ្ែើ រចួចុចប ូតុ្ង Save (ផាុ មក្វញិ ចុច
ប ូតុ្ង Cancel យបើមិៃចងរក្ាទុក្)។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.៣.៨៖ បងអួចរក្ាទុក្ (Save) 
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គួរចងចា៖ំ ្បសិៃយបើគ្នែ ៃលទធផលយៅខ្ផនក្ខាងស្នត យំទ យ ើ យ ើងចុចប ូតុ្ង «
រក្ាទុក្» យនាេះបងអួចមួ បងាា ញ។ សូចចុចសញ្ញញ  x យដើមបើបិទ។ 

 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.៣.៩៖ បងអួចព័ត៌្មាៃ យពលគ្នែ ៃឯក្ស្នរ្ត្ូវរក្ាទុក្ 

- ទើ៥៖ ក្រណើ ចង់ថ្ត្ចមែងលទធផលអត្ថបទចូលយៅក្នុងក្មែវធិើ Word 
ឬក្មែវធិើអត្ថបទយផសងៗ សូមយ្ជើស ក្លទធផលក្នុងខ្ផនក្ខាងស្នា  ំ រចួចុចក្ណតុ រ 
ខាងស្នា ៃិំងយ្ជើស ក្ពាក្យ Copy យ ើ យដើមបើបិទភាា ប់អត្ថបទយៅក្នុងក្មែវធិើយៃេះ 
សូមចុច Paste។ 

- ទើ៦៖ ក្រណើ ចង់យបាេះពុមពលទធផលយៅខ្ផនក្ខាងស្នា យំៅយផ្ទន េះពុមព សូម 
ចុចប ូតុ្ង «យបាេះពុមព» បងអួចយផ្ទន េះពុមពមួ បងាា ញ រចួចុចប ូតុ្ង យបាេះពុមព (Print) 
(បុយរជយ្មើសយផ្ទន េះពុមពយ្បើស្មាប់យបាេះពុមពឯក្ស្នរយៃេះ យ ើ យ ើងមិៃអាចយ្ជើស 
យរ ើសយផ្ទន េះពុមពបាៃយទ) យបើចង់យបាេះពុមព ប ុខ្ៃតយបើមិៃចង់ សូមចុចប ូតុ្ង Close។ 
យលើសពើយៃេះយទៀត្ ក្នុងបងអួចយៃេះ មាៃប ូតុ្ងជាយ្ចើៃស្មាប់ស្មួលដល់ការ យបាេះ
ពុមព ដូចជាស្មួលដល់ការយមើលមួ ទំព័រ ពើរទំព័រ បើទំព័រ បួៃទំព័រ ព្ងើក្ទំព័រ 
ៃិង ស្មួលដល់ការយ្ជើសយរ ើសទំព័រស្មាប់យបាេះពុមព។ សូមយមើលរូប ៦.៣.៣.១០ 
ខ្ដលជាបងអួច ស្មាប់យបាេះពុមព។ 

- ទើ៧៖ ជំកៃចុងយ្កា គឺបិទក្មែវធិើអូសុើអខ្មែរ។ យដើមបើបិទក្មែវធិើ 
សូមចុចសញ្ញញ  x យៅខាងស្នា ខំាងយលើនៃបងអួចក្មែវធិើ។ យ ើងអាចមាៃវធិើជាយ្ចើៃ
ក្នុងការបិទក្មែវធិើយៃេះ។ 
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គួរចងច់ា៖ំ មុៃៃឹងចាប់យផាើមខ្សគៃ សូមយ្ជើសយរ ើសពុមពអក្សរឱ្យបាៃដូចឬ្សយដៀង 
ៃឹ 

 
ងពុមពអក្សរក្នុងរូបភាពខ្ដល្តូ្វបំខ្លង យដើមបើទទួលបាៃលទធផលលអ្ បយសើរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប ៦.៣.៣.១០៖ បងអួចយបាេះពុមព 
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៦.៤- សថតិិម្ទៀ្ផ្ទទ ត់កម្មវិធីអូស អីខ្មមរអហ្វឡាញ 

ក្នុងជំពូក្៤ យ ើងបាៃយ ើញសថិតិ្នៃការយផាៀងផ្ទា ត់្ក្មែវធិើអូសុើអអៃឡាញ 
របស់ គូ គុល។ ក្នុងចំណុចយៃេះ យ ើងៃឹងពណ៌នាអំពើការយផាៀងផ្ទា ត់្ក្មែវធិើអូសុើអ 
អ វឡាញរបស់គយ្មាងយៃេះ។ ដូចបាៃពណ៌នាក្នុងចំណុច ៦.២.១ រចួមក្យ ើ  
យទេះយ ើងមិៃមាៃលទធភាពយធវើបាៃលអដូចក្មែវធិើអូសុើអអៃឡាញរបស់ គូ គុល ក៏្
យ ើងមំ្បឹងយ្បើអស់លទធភាពយដើមបើឱ្យសយ្មចបាៃលទធផល្បយសើរ។ 

 យ ើងបាៃយធវើយត្សតជាមួ ឯក្ស្នរខ្ដលស្នអ ត្ចំៃួៃ្បមាណ ១៥០ទំព័រ 
យ ើ ទទួលលទធផលដូចត្យៅ។ លទធផលនៃការយ្បើអូសុើអអ វឡាញយៃេះមាៃ 
្បមាណពើ ៦០ យៅ ៧៥ ភាគរ ខ្ដល្តឹ្ម្តូ្វ អា្ស័ យលើការបំខ្បែង យដា 
បាៃយ្ជើសរាងនៃពុមពអក្សរឬមិៃបាៃយ្ជើស។ យលើសពើយៃេះយទៀត្ យលបឿៃក្នុងការ
បំខ្បែងក៏្អា្ស័ ខាែ ងំយៅយលើការយ្ជើសរាងពុមពអក្សរយៃេះខ្ដរ។ តារាងទិៃនៃ័ សថិតិ្
មាៃបរយិា យៅខ្ផនក្ឧបសមព័ៃធ។ 

 យបើសិៃជាស្នក្លបងអត្ថបទខ្បបកូ្ ុមឬតារាង ទិៃនផលៃឹងធាែ ក់្ចុេះ ដូច
យៃេះ ចាបំាច់្តូ្វយ្បើវធិើស្នស្តសតជំៃួ ជាចាបំាច់ រមួមាៃការខ្សគៃតាមកូ្ ុម 
ៃើមួ ៗជាយដើម។ 
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ជំពូកទី ៧ 
អាប់ដេតកម្មវិធីអូស អីខ្មមរអហ្វឡាញ 

ជំពូកននេះនឹងនរៀបរាប់ពីកម្មវធីិអូស ីភាសាខ្មមរអហ្វឡាញ នៅមានកងវេះខាត 
មួ្យចំនួន នធៀបនៅនឹងកម្មវធីិអនឡាញ។ នបីនយងីគិតអំពីលទ្ធភាពន្បី្ាស់ 
អ ីនធឺណិតកន ង្បនទ្សនយងី នសវាកម្មអ ីនធឺណិត តម្ម្ៃន្បី្ាស់ ជាន ីម្ន េះ 
ការនធវអីាប់ន តកម្មវធីិអូស ីអ គឺពិតជាចាំច់ ន្រេះតំបន់ជនបទ្មិ្នទាន់មាន 
លទ្ធភាព្គប់្ាន់ន ីម្បនី្បី្ាស់កម្មវធីិអនឡាញន េះនទ្។ កន ងជំពូកននេះ នយងី 
នឹងពណ៌ អំពីកំខ្ណឬអាចនៅម្យាងនទ្ៀតថា អាប់ន្ក នលីកម្មវធីិ ខ្ លនយងី 
ានពណ៌ រចួម្កននេះ។ ន ៃ្ៀតឱកាសននេះ ្កុម្ការងារក៏សូម្ខ្លៃងអំណរគ ណ 
យយ ង្ជាលន្ៅ ល់រាជបណឌិ តយសភាកម្ព ជា ខ្ លានសន្ម្ចយល់្ពម្ឱយ 
្កុម្នយងីម្ ំបនតការងារននេះ រមួ្ទាងំការងារខ្ លមានកន ងជំពូក ៨ នទ្ៀតផង។ 

៧.១- អាប់ដេតកម្មវិធី 

នបីនយងី្កនេកនមី្ល ំណាក់កាលម្នកម្មវធីិ នយងីអាចចប់អារម្មណ៍ថា 
រកយខ្មមរខ្ លបំខ្បៃងរចួ្សាប់នហ្យីន េះ អាចនឹងនផទៀងផ្ទទ ត់អកខរាវរិ ទ្ធាន 
តាម្រយៈមូ្លទិ្ននន័យរកយខ្មមរខ្ ល្តូវសង់។  ម្យាងវញិនទ្ៀត នោយសារកម្មវធីិ 
ននេះជាស សខ្វរ ពិតណាស់ថា នយងីងាយ្សួលនឹងបនងកីតអាប់ន តកម្មវធីិ 
ស្មាប់អនកន្បី្ាស់ ខ្ លអាប់ន តកម្មវធីិន េះនទ្ៀតនសាត ្តូវមានលទ្ធភាព 
បខ្នែម្នូវមូ្លទិ្ននន័យាន។ សរ បម្ក នយងី្តូវបនងកីតមូ្លទិ្ននន័យអាចអាប់ន ត 
ាន នហ្យីកម្មវធីិនឹង ៃ្ងកាត់ ំណាក់កាលនផទៀងផ្ទទ ត់មួ្យនទ្ៀតន ីម្បទី្ទួ្លាន 
ស ្កឹតភាពជាងម្ ន។ 

៧.២- សណំង់ម្ូលទិន្នន្័យ 

មូ្លទិ្ននន័យននេះរមួ្ផសនំេងីនោយបណ្ ំ រកយខ្មមរ ខ្ លាននិងកំព ង 
ន្បី្ាស់។ 
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រកយខ្ ល្កុម្ការងារាន្បមូ្លម្ក មានមួ្យចំខ្ណកធំពី្បភព 
វច ន ្កម្ព ទ្ធសាសនបណឌិ តយ នាេះព ម្ព្ាទី្៥ និង្បភពនផសងៗ ម្ទ្នទ្ៀត។ 

កន ងរូបខាងន្កាម្ននេះ គឺជារូបភាពចំខ្ណកមួ្យម្នមូ្លទិ្ននន័យ។ 

 
រូប ៧.២.១៖ មូ្លទិ្ននន័យរកយ 

គួររលឹំកថា មូ្លទិ្ននន័យខ្ លសង់រចួននេះ គឺអាចនធវីអាប់ន តាន ្បសិននបី 
បនងកីតជាកំខ្ណខ្្បលម ី (New Version) ម្នកម្មវធីិ។ ជាទូ្នៅ កិចចការននេះ្តូវនធវី 
នរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ឬក៏នរៀងរាល់ពីរឆ្ន ម្ំ្ង ្សបនៅតាម្ចំនួនរកយខ្ លរកានលមី។ 
ចំនរេះមូ្លទិ្ននន័យវញិ គឺខ្បងខ្ចកតាម្លំោប់អកសរ គឺជួរឈរ a (តំណាង ក) 
រហូ្ត ល់ ជួរឈរ ag (តំណាង ្សៈនពញតួ)។ 
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៧.៣- អាលដ់គោ រតី (Algorithms) អាប់ដេតកម្មវិធី 

អាល់នកក រតីឬជំកនអន វតតម្នកម្មវធីិអាប់ន តននេះ ចប់នផី្ម្នោយការស៊ក
បខ្នែម្ចំខ្ណកម្នកម្មវធីិ ខ្ លបំនពញម្ មងាររាវរករកយតាម្ពយញ្ជនៈន ីម្ ំបូង 
ម្នឃ្លៃ ្សបតាម្អនលរខ្ លានកំណត់ទ្ កជាន្សច។ ឧទាហ្រណ៍៖ 

A = 35 មានន័យថារកយនផី្ម្នោយ ក មាន្បខ្វងអតិបរមា 35 សញ្ញា  
B = 33 មានន័យថារកយនផី្ម្នោយ ម មាន្បខ្វងអតិបរមា 33 ជាន ីម្។ 

 ំនណីរការប ទ ប់គឺកន ងករណី «ក» ជាការបនែយម្ក្តឹម្ ៣៤,... 
រហូ្ត ល់១។ នយងីន ញីថា វធីិននេះអាចត្មូ្វលទ្ធផលាន្បនសីរជាងម្ ន។ 

៧.៤- លទធផលអាប់ដេតកម្មវិធី 

ការនផទៀងផ្ទទ ត់លទ្ធផលនលីឯកសារមួ្យចំនួន  ូចខ្ លានធ្លៃ ប់នធវីម្កនហ្យី 
បងាា ញថា លទ្ធផល្តឹម្្តូវាននកីនជាងម្ ន ្បមាណ ៥% នោយវធីិពីរយយ ង៖ 

១- រកយខ្ ល្បកក់្បខ្ហ្លនឹង្តូវានកាៃ យជារកយ្តឹម្្តូវ 
២- សញ្ញា ខ្ លមិ្នានការមួ្យចំនួនាន្តូវកាត់បនែយ ជាពិនសសសញ្ញា

ខ្ លនកីតពីសាន ម្ ន្ូត  ។ 
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ជំពូកទី ៨ 
កម្មវិធីអូស អីខ្មមរល ើទូរសព័ទស្មម ត 

ជំពូកន េះ ឹងន ៀបរាប់ពីកម្មវធីិអូស ីភាសាខ្មម អ ឡាញ ខ្ែលអាចន្បី្ាស់
ា នលីទូ ស័ពទសាម ត។ ្បព័ ធ្បតិបតតិកា នៅនលីទូ ស័ពទសាម តកន ងនពលសពវថ្ងៃន េះ 
ខ្ែលទទួលា កា  ិយម្នពញចិតតមា ពី  គឺ ទូ ស័ពទសាម តមា ្បព័ ធ្បតិបតតិកា 
ពី ដាច់នដាយខ្ែកពីគ្នន  គឺ iOS ខ្ែលា បនងកីត ិង្គប់្គងទីផ្សា នដាយ     
្កុម្ហ    Apple  ិង Android នដាយ្កុម្ហ    Google។  

្បព័ ធ្បតិបតតិកា  iOS មា ន្បីនលីទូ ស័ពទ iPhone ចំខ្ែក Android វញិ 
មា ្កុម្ហ   ជាន្ចី ផ្សលិតទូ ស័ពទខ្ែលន្បី្ាស់្បព័ ធន េះ។ ទូ ស័ពទសាម ត
ឈា ម្ មនគ ខ្ែលន្បី Android មា  Samsung  ិង Google នហយីន្ៅពីន េះ
មា  LG, Oppo, Nokia, Huawei, Black Berry ជានែីម្។ កម្មវធីិស្មាប់
ទូ ស័ពទសាម តថ្ ្បព័ ធ្បតិបតតិកា  iOS ្តូវដាក់ចូលលក់ឬខ្ចកចាយ (មិ្ គិត
កថ្្ម្) កន ង Apple Store ចំខ្ែក Android វញិ ្តូវដាក់ចូល Play store ខ្ែល
ជា «ផ្សា »។ កា ដាក់លក់ឬខ្ចកចាយកម្មវធីិទងំន េះ ្តូវចាប់នផ្សដីម្ពីកា ច េះនឈាម េះ 
(ឯកតតជ  ឬ  ីតិប គគល) នែីម្បជួីលទីតងំផ្សសពវផ្សាយ។ កា ច េះនឈាម េះជាលកខែៈ 
 ីតិប គគល ្តូវបំនពញខ្បបបទមួ្យចំ ួ  មួ្ទងំកា ទទួលសាគ ល់ពី្បធា សាា ប័ 
ផ្សងខ្ែ ។ 

៨.១- នីតិវិធីននការដាក់ ក់ឬខ្ែកចាយ 

កម្មវធីិស្មាប់ទូ ស័ពទសាម ត្តូវស នស ជាកម្មវធីិ នហយីបំខ្បែងជាកូែ
ស្មាប់ែំនែី កា នផ្សសងពីគ្នន នលី្បព័ ធទងំពី ន េះ។ នលីសពីន េះនទៀត កម្មវធីិ
ស្មាប់ទូ ស័ពទសាម តទងំអស់ នទេះលក់កដីឬខ្ចកចាយមិ្ គិតកថ្្ម្កដី ្តូវឆ្ែងកាត់
កា ្តួតពិ ិតយពី្កុម្អនក្គប់្គងផ្សា  (្តួតពិ ិតយបនចេកនទស ភាពសាា តសាំពី
ពពួក«នម្នរាគ» សា សំខា ់ថ្ កម្មវធីិ ្សបតម្សីលធម៌្...) នទីបអាចដាក់ា ។ 
ទងំ Apple Store  ិង Play store មា ្កុម្្តួតពិ ិតយខ្បបន េះ ខ្ែលជា្កុម្
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្បកបនដាយសិទធិ្ចា នចាល (នដាយមា កា ព យល់) កម្មវធីិមិ្ ឱ្យដាក់ចូលទី
ផ្សា ា  ្បសិ នបីមែួ យល់ថា ផ្សទ យ ឹងនគ្នលកា ែ៍ណាមួ្យថ្ ផ្សា  បស់នគ។ 

នៅនពលដាក់លក់ឬខ្ចកចាយនលីទីផ្សា  ចួនហយី មាេ ស់កម្មវធីិ្តូវទទួល
យល់្ពម្នធវីវសិិែឋកម្ម ឬ ខ្កស្មួ្លតម្កំខ្ែខ្្បនផ្សសងៗថ្ ្បព័ ធ្បតិបតតិកា 
ផ្សងខ្ែ ។ បន្ទទ ប់ពីនន្ទេះម្ក អនកន្បី្ាស់ទូ ស័ពទសាម តទូនៅ អាចនដា ែូែនដាយ
មា បង់កថ្្ម្ឬឥតបង់កថ្្ម្ នហយីជួ កាលមា ្បនេទឥតបង់កថ្្ម្ខ្តភាា ប់
នដាយពាែិជាកម្ម ែូចនហវសប  កខ្ែ ។ 

៨.២- កម្មវិធីល ើទូរសព័ទស្មម ត iOS 

 នែីម្បភីាពសម្បូ ខ្បប ្កុម្កា ងា ា នធវីកម្មវធីិនលីទូ ស័ពទន េះ នដាយមា 
ភាា ប់ចូលកា ងា កន ងគន្មាង្បតិចា កឹអកស ប រាែខ្មម ផ្សងខ្ែ ។ ែូនចនេះ នយងី ឹង
ន ញីថា កា ន្បី្ាស់ ឹងមា  មួ្បញ្េូ ល ូវកា នធវីអូស ីអនលីភាសាខ្មម  ឡាតងំ 
្បតិចា កឹអកស ប រាែខ្មម   ិង  ខ្មម លាយឡាតងំ។ 

នែីម្បនី្បី្ាស់នលីទូ ស័ពទសាម ត iOS នគ្តូវនដា ែូែពី Apple Store  ូវ
កម្មវធីិ ។ ជាលទធផ្សលកន ងផ្ទ ងំ Home នយងីអាចន ញីអាយម ងមីខ្បបន េះ៖ 

 
បន្ទទ ប់ម្កនពលចូលកន ងកម្មវធីិ នយងី ឹងន ញីអ ត ម្ មែូចតនៅ៖ 
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១- ន្ជីសយក្បនេទមួ្យថ្ បំខ្លងអូស ីអ នែីម្បជួីយបនងកី នលបឿ កា ងា  

• EE →EE ឡាតងំគ្នម  សញ្ញា បខ្ ាម្នៅឡាតងំគ្នម  សញ្ញា បខ្ ាម្ 
• LE→LE ឡាតងំមា សញ្ញា បខ្ ាម្នៅឡាតងំមា សញ្ញា បខ្ ាម្ 
• TR→KH ្បតិចា កឹអកស ខ្មម ប រាែនៅខ្មម បចេ បប ន 
• KH→KH ខ្មម នៅខ្មម  
• LK→LK ខ្មម លាយឡាតងំនៅខ្មម លាយឡាតងំ 

២- បន្ទទ ប់ម្កច ចប ូត ង   + 
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៣- នធវីកា ន្ជីសយក៖ 

   នែីម្បងីតយក ូបនដាយកានម្៉េរា៉េ ទូ ស័ពទ 
   នែីម្បនីបីកយក ូបខ្ែលមា កន ងទូ ស័ពទ 
   នែីម្បនីបីកយកអតាបទមិ្ ទ ់បំខ្បែងនៅជាអតាបទ 
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 លទធផ្សលនយងីអាច កាទ កនដាយច ចប ូត ង    ខ្ែលកា  កាទ កអាច
 ឹងដាក់នឈាម េះ (ឬក៏ជាសវ័យ្បវតតិកម្មវធីិ ិងដាក់នឈាម េះឯកសា តម្ទ្ម្ង់ «ឆ្ឆ្
ឆ្ឆ្មមងងម្ម្  វវ» (ឆ្=ឆ្ន  ំ៤ នលម, ម=ខ្ម ២ នលម, ង=ថ្ងៃ ២ នលម, ម្=
នមា៉េ ង ២នលម,  =ន្ទទី ២នលម, វ=វនិ្ទទី ២នលម)។ ឯកសា  ឹង កាទ កកន ងនម្៉េ
ម្៉េូ ទូី ស័ពទ ខ្ែលអាចន ញីកន ង «បញ្ា ីឯកសា /List» តម្ យៈកា ច ចប ូត ង      

 នយងីក៏អាចនធវីកា ខ្កត្មូ្វនលបឿ ថ្ ែំនែី កា  ខ្ែល មួ្មា  យតឺ|SLOW 
ម្ធយម្|MED នហយី ិង នលឿ |FAST ខ្ែលមា ឥទធិពលនលីនពលនវលាខ្ែល្តូវ
 ង់ចា។ំ ពិតណាស់នលបឿ កា ់ខ្តយតឺ ្តូវចាយូំ  ខ្តអាចា លទធផ្សលស ្កឹត
ជាង ។ 

៨.៣- កម្មវិធីល ើទូរសព័ទស្មម ត Android 

កម្មវធីិនលីទូ ស័ពទសាម ត Android មា ែំនែី កា ្បហាក់្បខ្ហលគ្នន  ឹង 
កម្មវធីិនលីទូ ស័ពទសាម ត iOS ខ្ែ ។ នែីម្បនី្បី្ាស់ា  នយងី្តូវនដា ែូែពី Play 
Store  ូវកម្មវធីិសិ ។ ជាលទធផ្សលកន ងផ្ទ ងំ Home នយងីអាចន ញីអាយម ងមី
ខ្បបន េះ៖ 

 
បន្ទទ ប់ម្កនពលចូលកន ងកម្មវធីិ នយងី ឹងន ញីអ ត ម្ មែូចតនៅ៖ 
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 បន្ទទ ប់ពីច ចប ូត ង        នយងីអាចនធវីកា ន្បី្ាស់ែូចកម្មវធីិកន ង iOS ខ្ែ ។ 

អ ត ម្ មន្ទនពលនន្ទេះមា រាង៖ 

  

+ 
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៨.៤- កំណត់សម្គា  ព់ីកម្មវិធីល ើទូរសព័ទស្មម ត 

 ែូចខ្ែលនយងីា ន ៀបរាប់ពីចំែ ចខាងនែីម្ ចួម្កនហយីថា កម្មវធីិខ្ែល
ា ន ៀបចំនែងីន េះអាចបំនពញទងំកា ងា បខ្ ាម្ស្មាប់ អូស ីអ ឡាតងំ ខ្មម  
្ពម្ទងំ្បតិចា កឹអកស ថ្ ភាសាខ្មម ប រាែផ្សងខ្ែ ។  ស្មាប់កម្មវធីិនលីទូ ស័ពទ
សាម ត iOS  ទម្ទ កំខ្ែខ្្ប ១២ នែងីនៅ ចំខ្ែក Android វញិ គឺ្តូវកា 
កំខ្ែខ្្ប ៧ នែងីនៅ។ 
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៨.៥-  ទធផ លផទៀងផ្ទទ ត់ 

 កា នផ្សទៀងផ្ទ ត់នដាយ្កុម្កា ងា បងាា ញថា ជាបនណាដ េះអាស ន នយងីទទួល
ា លទធផ្សល្បនសី ្បមាែ ៨០ ភាគ យ ស្មាប់កម្មវធីិនលីទូ ស័ពទសាម ត នៅ
នពលខ្ែលកា ចាប់ ូបភាព (ងត) ា លា។ ស ្កឹតភាពអា្ស័យជាខាែ ងំនលី 
គ ែភាពថ្ កា ងត (គ ែភាព ូប, ្តង់ឬនវៀច) ខ្ែលទទួលទិ នផ្សល្បមាែ 
៦០ នៅ ៧០ ភាគ យប៉េ នណាណ េះ។ 
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សន្និដ្ឋា ន្ ន្ិង អន្ុសាសន្៍ 
ក្រោយពីបានសិក្សារាវរាវរយៈក្ពលក្សនលងមក្ស ក្ោងតាមោរក្រៀបរាប់ 

ជំពូក្ស១ ដល់ជំពូក្ស៨ ក្យងីអាចក្ វ្ីោរសននិដ្ឋា នដូចតក្ៅ៖ 
 - បក្ចេក្សវទិ្យាអូស ីអ បានជួយសរមួលដល់អនក្សក្របីរបាស់ក្ស ំពយូទ័្យរសរាប់ 

ភាាឡាតាងំអស់រយៈោលដ៏យូរមក្សក្ យី គឺ ានចាប់តាងំពីឆ្ន ១ំ៩២០34 មក្ស
ក្ម្លេះ ក្ យីបានវវិឌ្ឍរបក្សីរក្ ងីបនតិចមដងៗ។ 

 - រសបតាមោររកី្សចក្រមីនវស័ិយបក្ចេក្សវទិ្យាព័ត៌ាន អូស ីអបានរកី្សាយ 
ភាយសរាប់ភាាក្សេងដទទ្យៗក្ទ្យៀត ាពិក្សសតំបន់អាស ីដដលសំបូរក្ដ្ឋយ 
អក្សេរាក្រចីនក្សេងៗគ្នន ។ 

 - សរាប់ភាាដមែរ ោរបក្ងកីតអូស ីអានសភាពស សស ល ក្ដ្ឋយានោរ 
សិក្សាាក្រចីន រមួទងំរកុ្សម   នស សដវរ្ំៗសងដដរ។ 

 - ោរសិក្សាពីអូស ីអរបស់រកុ្សម   ន គូ គ លបង្ហា ញថា ក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអ       
អនឡាញមួយក្នេះានលទ្យធភាព៖ 

១- ចាប់យក្សអក្សេររតឹមរតូវបានក្រចីន (ក្លីស៨០%) សរាប់របូភាព 
ចាប់ ក្ដីមដដលាា ត រតង់ ទំ្យ ពីំ ១0-១២ pts ព មពអក្សេររតង់ 
អំបូរ OS ឬ Limon S និង ព មព Legacy ក្សេងៗមលេះក្ទ្យៀត។ 

២- គ ណភាពអន់ថយទនរូបភាពចាប់ក្ដីម បានបនថយលទ្យធភាពចាប់ 
យក្សអក្សេររ ូតដល់រតឹមដត ៦០% ក្ៅ ៧០% ប្ ក្ ណ្ េះ។ 

៣- សរាប់អតថបទ្យដបបកូ្ស  មឬតារាង លទ្យធភាពចាប់យក្សអក្សេរមិន 
ថមថយក្ទ្យ ប្ ដនតរតូវចំ្យក្ពលដក្សទ្យរមង់ក្រចីន។ 

៤- អតថបទ្យដដលក្បាេះព មពនាសម័យម នទ្យសវតេរឆ៍្ន ១ំ៩៩០ បានទ្យទួ្យល 
ភាពរតឹមរតូវរបាណដត ៦០% ក្ៅ ៧០%។ 

៥- អតថបទ្យដបបព  ភាា លទ្យធសលទ្យទួ្យលបាន ៦០% ក្ៅ ៧០% និង 
រតូវចំ្យក្ពលដក្សទ្យរមង់ ឬ ល បបំបាត់សញ្ញា ដដលអូស ីអ ចាប់

 
34 https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition 



107 
 

យក្សក្ដ្ឋយភាន់រច រំវាងភាា។ 
៦- ក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអក្លីទូ្យរស័ពទាែ តដដលបក្ងកីតក្ ងីក្នេះ រគ្នន់ដតាោរ

ចាប់ក្សដីម ក្ យីក្យងីសងឃមឹថា នឹងានោរវវិឌ្ឃឱ្យបានោន់ដត
របក្សីរក្ ងីនាក្ពលអនាគត 

- សរាប់ក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអអ វឡាញដដលបានបក្ងកីតក្ ងី ានលទ្យធភាព 
ពិក្សសគឺ៖ 
១- មិនទមទរអ ីន្ឺណិត 
២- អាចក្របីបានទងំភាាដមែរនិងឡាតាងំ។ សរាប់ឯក្សារដមែរ ភាព
រតឹមរតូវទនលទ្យធសលទ្យទួ្យលបានពី ៦០% ក្ៅ ៧៥%។ 

៣- ដំក្ណីរោរក្លីរបព័នធរបតិបតតិោរក្ស ំពយូទ័្យរវនីដូ ៧ ក្ ងីក្ៅ។ 
៤- សរាប់ឯក្សារទ្យរមង់តារាងឬកូ្ស  ម ឯក្សាររូបភាពមិនចាស់ 
ឯក្សារព  ភាា ព មពអក្សេរក្រជៀង ព មពអក្សេរមូល ព មពអក្សេរដឹត 
រក្សដ្ឋសក្វៀច លទ្យធសលទ្យទួ្យលបានានភាពអន់ថយាង។ 

៥- អាប់ក្ដតក្លីក្សមែវ ិ្ ីជួយសរមួលោរង្ហរបានរបក្សីរាងម ន 
របាណ ៥% រមួានោរសាា តសញ្ញា មិនចាស់លាស់ាក្រចីន។ 
ាសរ ប ក្រោយពីអាប់ក្ដតក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអដមែរអ វឡាញសរាប់ឯក្ស
ារដមែរ ភាពរតឹមរតូវទនលទ្យធសលទ្យទួ្យលបានពី ៦០% ក្ៅ ៨០%។ 

- ក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអអនឡាញសរាប់ក្របីក្សន ងទូ្យរស័ពទាែ ត ថវីក្បីសថិតក្សន ង
ដំ្ក់្សោលបំក្ពញនីតិវ ិ្ ីក្ៅោន់ទី្យសារ Apple Store និង Play 
Store ោ្ង្ក៏្សក្ដ្ឋយ ក៏្សក្សន ងអនាគតោ្ងមលី ក្យងីសងឃមឹថា 
ាធារណជនដដលក្របីទូ្យរស័ពទាែ តអាច៖ 
១- ក្របីក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអភាាដមែរក្លីទូ្យរស័ពទាែ ត ទងំរបព័នធ iOS និង

Android 
២- ក្សមែវ ិ្ ីក្នេះអាចក្របីបានាមួយឯក្សារ ដដលានលាយ កំ្ដ្ឋយ
ភាាដមែរ, ឡាតាងំ, ឡាតាងំដដលគ្នែ នសញ្ញា បដនថម និង ឡាតាងំ
ដដលានសញ្ញា បដនថមដបបរបតិចារកឹ្សអក្សេរដមែរប រាណសងដដរ។ 
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ក្សចក្សដីដូចបានក្រៀបរាប់ខាងក្លីក្នេះ រកុ្សមោរង្ហរសូមជូនអន ាសន៍ដូចខាង
ក្រោម៖ 

- ក្ដ្ឋយ គូ គ លសដល់លទ្យធភាពចំក្ េះអនក្សក្របីរបាស់អនឡាញបានលទ្យធសល 
របក្សីរគួរសម ដូចក្នេះអនក្សក្របីរបាស់ដដលានអ ីន្ឺណិតក្លាឿនក្លឿនអាចក្របី
របាស់ គូ គ លអូស ីអបាន។ 

- រកុ្សមោរង្ហរបានសដល់លទ្យធភាពក្របីក្សមែវ ិ្ ីអូស ីអដមែរអ វឡាញសរាប់អនក្ស
គ្នែ នអ ីន្ឺណិត ឬ ានអ ីន្ឺណិតក្លបឿនយតឺ ក្ដ្ឋយក្ វ្ីឱ្យោន់ដតរបក្សីរក្ ងីនូវ
ក្សមែវ ិ្ ីដដលបាន ក្រៀបរាប់ក្សន ងជំពូក្ស៦ និង អាប់ក្ដតក្សន ងជំពូក្ស៧។ 

- ោរបំដបលងពីរូបភាពា ក្សយតាមរយៈទូ្យរស័ពទាែ ត អាចក្របីរបាស់អនឡាញ
បានទូ្យលំទូ្យលាយសរាប់ភាាក្រចីនោ្ង។  

- ជំហានបនាទ ប់អាចា ោរបក្សដរបនិងអាប់ក្ដតក្លីដសនក្សក្សេងៗ ដដលាទិ្យស
ក្ៅគួរអភិវឌ្ឍនាអនាគត។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
ក- តារាងសថតិិពិសសាធន្៍អូសុ៊ីអហ្គូហ្គុលសលើកឯកសារ 

ឯក្សារពិក្ា្ន៍សរ បានចំនួនរបាណ ១០៨១ទ្យំព័រ។ 

ស ម្ ោះឯកសារ លបុ ថែម្ សរបុ លទ្ធផល 
វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីោររបរពឹតតក្ៅទន្នាគ្នរ 455 2093 3146 85.3% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីោង្ហរ 140 278 1396 25.8% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីរកុ្សមរបឹក្សា្មែន ញ្ា 2074 3427 9157 69.4% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីរគប់រគងឱ្សថ 324 558 6004 12.7% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីក្បាេះក្ឆ្ន តឃ សំង្ហក ត់ 4243 8694 90309 13.1% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីរបព័នធ រិញ្ាវតថ  174 172 3176 9.4% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីរបបក្ា្ននិវតតន៍ក្ោ្ិន 227 131 7594 4.3% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីលក្សខនតិក្សៈមន្តនតីរាជោរស វីលិ 159 303 930 48.1% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីវធិាន ណិជជក្សមែ 1459 530 10251 24.0% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីវនិិក្ោគ 590 185 14735 3.5% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីសវនក្សមែ 109 256 2341 13.8% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីារក្ពីពនធ 925 413 18295 5.5% 

វកិ្ា្នក្សមែចាប់សដពីីអគគិសនី 102 323 1346 28.6% 

ចាប់សដីពីោតពវកិ្សចេក្ោធា 372 2082 7379 31.9% 

ចាប់សដីពីោររគប់រគងោរបដូររបាក់្ស 734 2848 4989 70.1% 

ចាប់សដីពីោររគប់រគងក្រគឿងសទ េះនិងរគ្នប់រកំ្សវ 128 66 9526 1.7% 

ចាប់សដីពីោររគប់រគងរដាបាលឃ សំង្ហក ត់ 3668 2010 28951 23.0% 

ចាប់សដីពីោរក្បាេះក្ឆ្ន តរពឹទ្យធសភា 456 927 7594 15.6% 

ចាប់សដីពីោររបឆ្ងំោរសំអាតរបាក់្សនិង រិញ្ាបបទន 
ក្ភរវក្សមែ 612 1989 19244 12.8% 

ចាប់សដីពីោរហាមក្របីរបាស់រគ្នប់មីនរគប់របក្ភទ្យ 
របឆ្ងំមន សេ 85 595 4100 15.8% 



 

ចាប់សដីពីគណក្នយយស រគ្នស... 685 1158 6465 29.2% 

ចាប់សដីពី្នាគ្នរាតិ 2306 2279 25519 21.7% 

ចាប់សដីពីបណណារ 607 67 7895 5.0% 

ចាប់សដីពីរបតិបតតិោរដដលានកិ្សចេធានា 2597 4923 55032 12.5% 

ចាប់សដីពីមជឈតោរ ណិជជក្សមែ 1330 408 33439 3.8% 

ចាប់សដីពីា្ក្ស ណិជជក្សមែនិងអំក្ពីរបកួ្សតរបដជង 
មិនក្ាែ េះរតង់ 1133 2667 26112 13.3% 

ចាប់សដីពីមូលបរតរដា 488 892 10636 11.2% 

ចាប់សដីពីរបបក្ា្ននិវតតន៍ក្សងក្ោ្ពល 627 1022 7226 22.6% 

ចាប់សដីពីរបប រិញ្ាវតថ និងរទ្យពយសមបតតិក្មតតរកុ្សង 811 4400 10267 50.0% 

ចាប់សដីពីរយៈក្ពលទនោរឃ មំលួនាបក្ ដ្ េះអាសនន 66 741 1653 47.2% 

ចាប់សដីពីលក្សខនតកិ្សៈតំ្ងរាន្តសត 468 1231 7540 20.6% 

ចាប់សដីពីលក្សខនតកិ្សៈសាជិក្សរពឹទ្យធសភា 295 688 7556 11.8% 

ចាប់សដីពីវស័ិយទរបសណីយ ៍ 1657 1266 16484 17.1% 

ចាប់សដីពីសភា ណិជជក្សមែ 2431 816 3317 130.2% 

ចាប់សដីពីាថ នទ្យមងន់ក្ទសទនបទ្យឧរកិ្សដា 540 438 5323 13.7% 

ចាប់សដីពីអគគិសនី 1269 1866 37464 7.2% 

មហាប រសដមែរ១ 7587 13908 146237 13.64% 

មហាប រសដមែរ២ 3931 9898 154290 7.18% 

មហាប រសដមែរ៣ 5917 10137 160895 9.97% 

មហាប រសដមែរ៤ 5940 6788 109485 11.51% 

រាមក្ក្សរ ត ិ៍តាចក្ស១់ 5871 19728 62524 42.03% 

រាមក្ក្សរ ត ិ៍តាចក្ស២់ 3274 18449 60927 37.35% 

រាមក្ក្សរ ត ិ៍តាចក្ស់៣ 5975 22784 56677 51.29% 

រាមក្ក្សរ ត ិ៍តាចក្ស៤់ 3874 23524 61548 47.52% 

ពីទូ្យរស័ពទ NIPTIC 435 410 1521 55.56% 

ពីទូ្យរស័ពទ Google 9 8 1521 1.12% 



 

ខ- តារាងសថតិិពិសសាធន្៍កម្មវិធ៊ីអូសុ៊ីអថខមរអហ្វឡាញ 

សថិតិខាងក្រោមទ្យទួ្យលបានពីោរពិក្ា្ក្លីឯក្សារ របជ ំក្រឿងក្របត ចំនួន ១៤៣ 
ទំ្យព័រ។ 

ល.រ ស ើម្ បថន្ថម្ លបុ លទ្ធផល 
បថន្ថម្សធៀប 
សៅស ើម្ 

លទ្ធផល
សធៀប សៅ
បថន្ថម្ 

1 141189 37674 53911 128282 27% 29% 
2 1018 167 271 926 16% 18% 

3 1050 161 279 957 15% 17% 
4 966 162 220 914 17% 18% 

5 980 290 423 864 30% 34% 

6 999 128 184 954 13% 13% 
7 955 548 686 824 57% 67% 

8 1045 506 747 803 48% 63% 
9 1090 271 402 972 25% 28% 

10 815 118 173 859 14% 14% 

11 1011 168 243 958 17% 18% 
12 1001 139 202 958 14% 15% 

13 1142 282 565 856 25% 33% 
14 1030 138 195 993 13% 14% 

15 1158 213 349 1034 18% 21% 
16 1072 173 259 997 16% 17% 

17 1103 172 257 1037 16% 17% 

18 1047 104 148 1074 10% 10% 
19 1004 142 209 952 14% 15% 

20 927 563 775 694 61% 81% 
21 1036 537 789 768 52% 70% 

22 1038 155 252 965 15% 16% 

23 999 198 287 925 20% 21% 
24 945 155 218 892 16% 17% 

25 1159 298 422 1063 26% 28% 
26 831 320 484 674 39% 47% 

27 1067 471 737 797 44% 59% 
28 1049 473 787 788 45% 60% 

29 1141 687 975 883 60% 78% 

30 999 362 498 887 36% 41% 



 

31 988 948 1128 881 96% 108% 

32 1047 664 868 862 63% 77% 

33 976 500 599 890 51% 56% 
34 1032 1070 976 1021 104% 105% 

35 1006 459 622 876 46% 52% 
36 994 893 992 925 90% 97% 

37 1059 650 801 852 61% 76% 

38 1078 656 851 965 61% 68% 
39 1022 925 1115 863 91% 107% 

40 815 205 283 748 25% 27% 
41 1038 233 325 965 22% 24% 

42 1049 224 316 978 21% 23% 
43 1035 649 859 854 63% 76% 

44 997 296 499 813 30% 36% 

45 965 232 307 901 24% 26% 
46 996 475 578 917 48% 52% 

47 1055 590 742 918 56% 64% 
48 1067 780 1016 953 73% 82% 

49 1024 489 699 844 48% 58% 

50 1023 240 338 933 23% 26% 
51 1050 261 360 961 25% 27% 

52 785 205 294 719 26% 29% 
53 1063 372 542 902 35% 41% 

54 1039 203 303 945 20% 21% 
55 869 115 174 815 13% 14% 

56 1104 185 292 1013 17% 18% 

57 1062 158 231 1010 15% 16% 

58 1122 143 224 1065 13% 13% 

59 1057 116 162 1023 11% 11% 
60 867 127 180 823 15% 15% 

61 701 120 220 616 17% 19% 

62 1070 244 390 941 23% 26% 
63 1038 236 395 883 23% 27% 

64 1051 240 384 1041 23% 23% 
65 1024 198 285 949 19% 21% 

66 1116 130 233 1033 12% 13% 
67 991 154 222 940 16% 16% 

68 1036 146 208 990 14% 15% 

69 894 144 202 842 16% 17% 
70 875 107 188 814 12% 13% 

71 1063 286 474 893 27% 32% 



 

72 844 142 183 814 17% 17% 

73 1063 229 307 1000 22% 23% 

74 1136 161 252 1052 14% 15% 
75 1044 193 285 1041 18% 19% 

76 1146 333 515 1030 29% 32% 
77 1028 263 385 915 26% 29% 

78 938 203 345 805 22% 25% 

79 1060 271 858 1004 26% 27% 
80 1004 129 196 951 13% 14% 

81 1056 146 219 1010 14% 14% 
82 617 100 147 576 16% 17% 

83 1019 160 269 932 16% 17% 
84 1074 150 201 1041 14% 14% 

85 1060 160 236 1004 15% 16% 

86 1051 129 184 1012 12% 13% 
87 1041 167 246 986 16% 17% 

88 1104 206 286 1045 19% 20% 
89 1017 172 233 973 17% 18% 

90 1032 146 205 999 14% 15% 

91 1030 346 519 870 34% 40% 
92 937 213 301 870 23% 24% 

93 1031 162 237 975 16% 17% 
94 1010 169 255 946 17% 18% 

95 997 152 230 947 15% 16% 
96 956 162 265 871 17% 19% 

97 1001 120 185 952 12% 13% 

98 707 93 150 666 13% 14% 

99 899 130 179 859 14% 15% 

100 973 228 328 888 23% 26% 
101 881 171 253 812 19% 21% 

102 942 230 339 843 24% 27% 

103 577 30 51 565 5% 5% 
104 1064 137 189 1034 13% 13% 

105 849 113 151 825 13% 14% 
106 1058 190 244 1015 18% 19% 

107 1109 197 306 1024 18% 19% 
108 1106 158 215 1069 14% 15% 

109 1090 126 188 1056 12% 12% 

110 1013 217 329 920 21% 24% 
111 964 213 301 896 22% 24% 

112 948 515 732 951 54% 54% 



 

113 888 148 213 827 17% 18% 

114 1152 525 786 897 46% 59% 

115 927 174 264 853 19% 20% 
116 926 180 271 843 19% 21% 

117 1007 139 199 965 14% 14% 
118 953 187 259 900 20% 21% 

119 764 170 240 701 22% 24% 

120 1158 515 732 951 44% 54% 
121 1032 224 328 941 22% 24% 

122 1050 416 660 818 40% 51% 
123 1007 141 209 959 14% 15% 

124 1013 459 717 766 45% 60% 
125 960 349 466 849 36% 41% 

126 1048 348 549 865 33% 40% 

127 1052 153 242 957 15% 16% 
128 993 126 191 947 13% 13% 

129 974 107 158 938 11% 11% 
130 937 205 352 807 22% 25% 

131 876 149 251 798 17% 19% 

132 1007 141 209 959 14% 15% 
133 1109 211 294 1048 19% 20% 

134 1049 198 336 924 19% 21% 
135 955 134 180 924 14% 15% 

136 869 155 246 870 18% 18% 
137 927 138 234 838 15% 16% 

138 1105 188 258 1002 17% 19% 

139 947 200 288 874 21% 23% 

140 1019 313 481 863 31% 36% 

141 1039 163 259 961 16% 17% 
142 1150 417 627 948 36% 44% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

គ- សកម្មភាពសកិ្ខា សាលា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

ឃ- ក្កុម្ក្ខរងារគសក្ោងក្សាវក្ាវ 
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