
គំនិតរបស់ោលោក ឌកឹ គាម
ក្នុងបញ្បោង្កើតតួអក្សរ
ស្ម្រាប់អង្គុលីលោលខ

បានផ្ដល់ឯកសារោដោយ៖ ពិ ប៊នុ្នីន
ោរៀបចំវាយោឡើងវិញោដោយ៖ ោទេព សវិុចិ្ត

ែចកជនូបងប្អូនជនជាតិែខ្មែរ្គ្រប់ៗរូបទេុកជាឯកសារ
្តិះរិះ និង ពិោ្គ្រោះ នូវគំ្រនិតរបស់ជនលប្ីពីោដើម
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បញ្តួអក្សរែរ�ខ្មែរ
មុននឹងអធិប្បាយពីបញ្ខ្លះៃនអង្ុលីេលខែរ ខ្មែរ  និងការរះិគន់រកមេធ្យោបាយបេង្ីតម៉ា សុីនពុម្អក្សរ  ម៉ាូណូទីប  និង

លីណូទីប ខ្ុ ំសូមជូនែរ បបអក្សរែរ ខ្មែរ ែរ ដែលេយងីសរេសរសព្ៃថ្សិន៖

១) ព្យញ្ជ នៈ
ក ខ គ ឃ  ង ច ឆ ជ ឈ ញ
ដែ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន
ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ ឡ អ ។

២) ្ស្រៈ
 ា ិ ិិី ិឹ ិឺ ិ ុិូ ិួ េិី េិឿ េិៀ េិ ែរ ិ ៃិ េិោ េិៅ ិ ុំ  ិ ំ  ាំ ិះ   ុះ  េ ះ  េ ោះ
តួព្យញ្ជនៈមិនសូវជមនបញ្ប៉ាុន្មែ នេទ។ េយងីគួរយក្សៈមកពិចារណា។ ្សៈែរ ខ្មែរេនះ សរេសរមិនេនកែរ ន្លងែរ ត

មួយេទ ខ្លះសរេសរទន្ឹមនឹងព្យញ្ជនៈ ខ្លះេលីេ្កាមព្យញ្ជនៈគឺ
៣) ទនឹ្មនឹងព្យញ្ជ នៈ

ិា - េិៀ - េិ - ែរ ិ - ៃិ - េិោ - េិៅ - ិា ំ - ិះ - េ ះ - េ ោះ

៥) ្ស្រៈស្ររសេស្ររសេនេ្ក្រោមព្យញ្ជ នៈ
ិុ - ិូ - ិួ

៦) ស្ររសេស្ររសទនឹ្មផង េលើផង
េិី - េិឿ - ិុ ំ -  ុះ

៧) ឥឡូវេបីេយងីយក្សៈទាងំេនះ មកឲ្យេនកែរ ន្លងែរ តមួយគឺេនទន្ឹមនឹងព្យញ្ជនៈទាងំអស់គឺ៖

្សៈែរ ដែលសរេសរែរ បបេនះេឃញីថមិន្ចេងង្ចងាង មិនសីុបន្ត់េលីេ្កាម។
ឯព្យញ្ជនៈវញិ ខ្ុ ំថទុកេនដែែរ ដែលទាងំអស់ ែរ កែរ តព្យញ្ជនៈ ឡ មួយឲ្យដូែចទ្មង់អក្សរេលោក េអៀវ េកីស៖

ដក្ស្រង់េចេញទំាង្សុ្រងពីល សារព័ត៌មានកម្ពុជថ្មែី េលខ៩ ៃទថ្ទីល១៤ ែរខស្រីលហា ព.ស្រ ២៥១៥ គ.ស្រ ១៩៧១ ទំព័រទីល3
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ក ខ គ ឃ  ង ច ឆ ជ ឈ ញ
ដែ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន
ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស ហ អ។
ឯ្សៈសុទ្មិនបាច់ែរ កែរ ្បេទ ទុកេនដែែរ ដែល។

ក្រោរសេ្ប្រៀបេធៀបអក្សរសែរខ្មែរសនិងអក្សរសបរសេទស្រ
៨) ក. ្សៈសុទ្  និងព្យញ្ជនៈខ្លះ  ែរ ដែលមនសីុបន្ត់េទេលី  (ascenders)  ដូែចជព្យញ្ជនៈ ង ជេដែីម េហយីមន
លំនំដូែចអក្សរបារាងំ

ខ. ព្យញ្ជនៈខ្លះនិង្សៈែរ ដែលសីុបន្ត់ចុះេ្កាម (descenders)

គ. ្សៈពួកេនះសីុបន្ត់ចុះេ្កាមផង េលីផង (descenders and ascenders)

ឃ. ឯ្សៈនិស្ស័យែរ ដែលេយងីេ្បីរាល់ៃថ្ សីុបន្ត់ដូែេច្នេះ៖ 

ង. េបីេយងីយក្សៈនិស្ស័យ  ែរ ដែលមន៤បន្ត់  េទផ្សំជមួយព្យញ្ជនៈែរ ដែលមនេផ្ីេជីង  ្សៈកាន់ែរ តែរ វងតេទ
េទៀតដូែច

ច. ឥឡូវេបីេយងីែរ ក្សៈពីរេនះមកជ

ដក្ស្រង់េចេញទំាង្សុ្រងពីល សារព័ត៌មានកម្ពុជថ្មែី េលខ៩ ៃទថ្ទីល១៤ ែរខស្រីលហា ព.ស្រ ២៥១៥ គ.ស្រ ១៩៧១ ទំព័រទីល4
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សូមជូនឧទាហរណ៍ពាក្យ េក្បឿង និង េក្បៀស៖

ខ្ុ ំសូមេ្បៀបេធៀបបន្ត់អក្សរែរ ខ្មែរ ែរ ដែលអាចសរេសរបានជពាក្យ េទនឹងពាក្យបារាងំ

េឃញីថរេបៀបែរ ដែលខ្ុ ំសរេសរេស្មែីេនះ េន្តឹមែរ តបួនបន្ត់ដូែចែរ តពាក្យបរេទសែរ ដែរ។ ខ្ុ ំមិនបានេ្បៀបេធៀបពាក្យ
ែរ ខ្មែរ  ែរ ដែលសរេសរែរ តមួយបន្ត់  ឯពាក្យបរេទសដែល់េទបួនបន្ត់េទ។  ខ្ុ ំេលីកយកឧទាហរណ៍មកេនះ  ជ្មបែរ តពាក្យ
ណាែរ ដែលពិបាកប៉ាុេណា្ណោ ះ។

ព្យញ្ជនៈ ឡ ែរ ដែលខ្ុ ំេស្នេីសំុឲ្យកាត់ខ្លីបន្ិចេទេនះ រតឹែរ តចំេណញ បន្ត់េទេទៀត

ដក្ស្រង់េចេញទំាង្សុ្រងពីល សារព័ត៌មានកម្ពុជថ្មែី េលខ៩ ៃទថ្ទីល១៤ ែរខស្រីលហា ព.ស្រ ២៥១៥ គ.ស្រ ១៩៧១ ទំព័រទីល5
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ឧទាហរណ៍៖
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អងុ្លីេលខែរខ្មែរស និង រសេបៀបវាយអងុ្លីេលខ
៩) មុននឹងអធិប្បាយនូវរេបៀបវាយអង្ុលីេលខែរ ខ្មែរ ខ្ុ ំសូមជូនគំរូេសអង្ុលីេលខរបស់េលោក ោកង វ៉ាន់ សាក់ ទាងំបីែរ បបដូែច
តេទេនះ។

ក) រេបៀបវាយអង្ុលីេលខេលីកដែំបូង

១០) បន្ប់មកការេរៀនវាយអង្ុលីេលខែរ ខ្មែរ មនការផ្ល ស់ប្ូរកែរ ន្លងគ្នេ ខ្លះ េហយីមនែរ ថមសញ្ខ្លះេទៀត េហយីកូនេសក៏
មនតិចជងេលីកដែំបូងែរ ដែរ ដូែចសញ្ខាងេ្កាម

ដក្ស្រង់េចេញទំាង្សុ្រងពីល សារព័ត៌មានកម្ពុជថ្មែី េលខ៩ ៃទថ្ទីល១៤ ែរខស្រីលហា ព.ស្រ ២៥១៥ គ.ស្រ ១៩៧១ ទំព័រទីល7
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១១) អង្ុលីេលខ េ្កាយមកេទៀត ឆ្នេ ំ១៩៦៨ ក៏េនែរ តមនការែរ កែរ ្បែរ ដែរ េ្ពាះថ ការរះិរកស្មួលឲ្យងាយេចះែរ តមន 
ដូែចគំរូខាងេ្កាម
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១២) ក្នេុងការវាយអង្ុលីេលខែរ ខ្មែរេនះ ខ្ុ ំមិនែរ មនជអ្នេកេចះវាយស្ត់េទ ខ្ុ ំ្គន់ែរ តជអ្នេកសេង្ត។ មុនដែំបូងខ្ុ ំនិយាយគឺ៖ 

១) ព្យញ្ជ នៈ
ក). ព្យញ្ជនៈែរ ដែលេរៀបេនេលីអង្ុលីេលខ ជួនកាលជួរេលី ជួនកាលជួរេ្កាម ែរ តអក្សរទាងំអស់ សុទ្ែរ តជកូនេស

រស់ គឺថវាយេទ កែរ ន្លងអក្សរេលោតេទេឆ្ង។
ខ). េជីងព្យញ្ជនៈទាងំអស់ សុទ្ែរ តងាប់ មនែរ តេជីង ្រ ប្ប និង យ្យ ែរ ដែលរស់ េ្ពាះថេជីងអក្សរទាងំេនះ េនជួរ

ជមួយព្យញ្ជនៈ
២) ្ស្រៈ
្សៈនិស្ស័យែរ ដែលងាប់គឺ ិិ - ិី - ិឹ - ិឺ - ិុ - ិូ - ិួ - ិុ ំ - ិំ ។
្សៈនិស្ស័យែរ ដែលរស់គឺ េិៀ - េិ - េិោ - េិៅ - ិះ ។
មន្សៈខ្លះេទៀតែរ ដែលរស់ផង ងាប់ផង៖ េិី - េិឿ - ែរ ិ - ៃិ -  ាំ ។
៣) េលេខ
េលខទាងំអស់រស់។

៤) វណ្ណ យតុ្
សញ្វណ្ណោយុត្ស្ល ប់ទាងំអស់
េបីេយងីេមីលេទ្សៈ ែរ ដែលខ្ុ ំេស្នេីសំុដូែរកែរ ន្លង េលោកអ្នេកអាចមុខជ្ជបថ ្សៈទាងំេនះេសី្រែរ តរស់ទាងំអស់។ ខ្ុ ំ

សូមជូនឧទាហរណ៍ក្នេុងការវាយពាក្យខ្លះ។ េដោយមនការេ្បៀបេធៀប
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ក្នេុងការវាយពាក្យថ េក្បឿង េនះ សព្ៃថ្្តូវវាយ ៧ដែង គឺរស់៥ ស្ល ប់២។ តាមការែរ ដែលខ្ុ ំេស្នេី  ក្នេុងការេរៀបពុម្
អក្សរ  ងាយទាងំអង្ុលីេលខែរ ថមេទៀត ដូែចពាក្យេស្នេីេនះ  មុនវាយ៧ដែង រស់៥  ស្ល ប់២ ែរ តខ្ុ ំេស្នេី្តូវវាយែរ ត៦ដែង រស់៥ 
ស្ល ប់១ េហយីសីុបន្ត់ែរ ត៤។

ឯពាក្យថ ខ្លួន ្តូវវាយដូែេច្នេះ

េឃញីថការេស្នេីរបស់ខ្ុ ំវាយ៤ដែងដូែចគ្នេ  ែរ តតាមខ្ុ ំេស្នេី  កូនេសស្ល ប់១  រស់៣ េហយីមិនបាច់មួលខ្ង់េទ  េហយី
ែរ ថមទាងំចំេណញបន្ត់េទៀត។

របេបៀបស្ររបេស្ររប
១៣) ក្នេុងការសរេសរ េយងីយកែរ តពាក្យ េក្បឿង និង ខ្លួន មកជឧទាហរណ៍។
ពាក្យថ េក្បឿង មុនដែំបូង្តូវសរេសរ   េ  - ក -  ្ប -  ្យ -   ិ -   ់ -   -់ ង   ដោច់ៗពីគ្នេ ចំនួន៨ដែង េនះេបីសរេសរឲ្យ

បាន្តឹម្តូវ។  ចុះេបីសរេសរពាក្យ តាមខ្ុ ំេស្នេីេនះ  េតី្តូវសរេសរប៉ាុន្មែ នដែងេទវញិ?   មុនដែំបូង្តូវសរេសរ
្តូវសរេសរ៦ដែង។

របេបៀបេបោះពមុ្
១៤) េបីេយងីេ្បៀបបន្ត់េបាះពុម្ពាក្យថ េក្បឿង េទនឹងពាក្យបារាងំ
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ែរ តេបីសរេសរតាមខ្ុ ំេស្នេី មនលំនំដូែចបារាងំ៤បន្ត់

េយោបលេ់
១៥) ការែរ ដែលខ្ុ ំេស្នេីេនះ  មុនដែំបូងេឃញីថដូែចជទាស់ែរ ភ្នេកែរ មន  ែរ តយូរៗេទមុខែរ តសមែរ ភ្នេកេទវញិ  ដូែចមនុស្ស

ែរ ដែលដោក់េធ្មែញដែំបូង ៃថ្ដែំបូងដូែចជដុែំថ្មែេនក្នេុងមត់  ែរ តយូរេទសមែរ លងទេទីសទែរ ទង ហ៊ា នដែល់េទខាំទំពារអាហរ រងឹ
ែរ លងខា្ល ចញេញីត។

មួយេទៀតកាលែរ ដែលបារាងំបង្ំឲ្យេយងីេរៀន Romanisation េពលេនះេយងីផ្ល ស់ប្ូរទាងំ្សុង ែរ តេគេចះែរ តខំហត់
េរៀន ហតអ់ាន តាមែរ តេគបង្។

ឥឡូវការែរ ដែលខ្ុ ំេស្នេីេទេនះ មិនែរ មនដូែរតួអក្សរទាងំអស់េនះេទ ខ្ុ ំ្គន់ែរ តេស្នេីផ្ល ស់កែរ ន្លង្សៈខ្លះ  ឲ្យមនឋានជ
ឯកភាព េហយីនឹងការែរ កព្យញ្ជនៈ ឡ មួយ។ ការែរ ដែលខ្ុ ំេស្នេីេនះ អាចហុច្បេយាជន៍៖

១. អ្នេកែរ ដែលធ្ល ប់សរេសរេខ្ៀក េហយីសរេសររហ័សពីេដែីម ដែល់សរេសរែរ បបខ្ុ ំេស្នេី រតឹែរ តរហ័សតេទេទៀត
២. ្សួល ងាយ រហ័ស ចំេណញបន្ត់ក្នេុងការវាយអង្ុលីេលខ
៣. ្សួលដែល់ការចាប់ពុម្អក្សរ (េរាងពុម្)
៤. អាចេធ្ីម៉ា សុីន monotype ឬ linotype បាន្សួល។

ែរ តេបីមនការចំេរនីេហយី ខ្ុ ំនឹកថមុខែរ តជួបនឹងឧបសគ្ខ្លះៗជមិនខាន
១. ម្ចា ស់បណា្ណោ គរ
២. េរាងពុម្
៣. អង្ុលីេលខ
ែរ តការខ្ុ ំេស្នេីេនះ ក៏មិនែរ មនដូែរេ្ចីនែរ ដែរ េបីតាមខ្ុ ំគិតដូែរែរ ត្សៈ ិិ ិី ិឹ ិឺ េហយីនឹង ឡ ែរ តខ្ុ ំយល់ថ ចំេណញ

យា៉ា ងេ្ចីនេទេទៀត េ្ពាះមិនសូវេ្បីែរ ដែកេសៀតេ្ចីន។
េនះជមេធ្យោបាយបេង្ីតឲ្យបានជពុម្ monotype ឬ linotype បាន្សួលជងេយងីសរេសរសព្ៃថ្។

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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