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អនកនិពនធ 
អងគការជនពិការជនកមពុជា 
 
 ទិធិអនកនិពនធ 
© ២០១៣, អងគការជនពិការកមពុជា 
 
ដរៀបចំដោយ 
កញ្ញា  នឡង នានីភា មន្តនតីកមមវធិីអភវិឌ្ឍនអ៍ងគការតំណាង  
រកុមគរំទបនចេកនទសននកមមវធិីអភវិឌ្ឍនអ៍ងគការតំណាង 
 
ពិនិតយ និង្ណក រំលួដោយ 
នោក ទូច វុឌ្ឍន៏ របធានផ្ផនករគបរ់គងកមមវធិីអភវិឌ្ឍនអ៏ងគការតំណាង 
នោករសី នផងផារ ៉ូហ្ុនី, របធានកមមវធិីអងគការជនពិការកមពុជា 
 
អនុម្័តដោយ 
នោក ងិន នៅរត័ន,  នាយករបតិបតតិអងគការជនពិការកមពុជា  
 
អា យោា នទំនក់ទំនង្ 
វតតថាន ់មហាវថិីរពះននោតតម សង្ហា តទ់ននលបាសាក់ 
ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានីភននំពញ 
របនទសកមពុជា 
របអបសំ់បុរតនលខ ២០០៨ 
ទូរស័ពទ៖ + ៨៥៥ ២៣ ២២ ១៨ ២៣ 
អុីផ្មល: vuth.touch@cdpo.org, po@cdpo.org  
នគហទំពរ័: www.cdpo.org 

 

mailto:vuth.touch@cdpo.org
mailto:po@cdpo.org
http://www.cdpo.org/
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មាតិកា                  ទំព័រ 
 
 

នគលបំណ្ងនននមនរៀន…………………………………………………………….…………………………………៤ 
១-. អវីនៅជាការនិយាយជាសាធារណ្ៈ…………………………………………….………………………………….៥ 
២-សារៈសំខានន់នការនិយាយជាសាធារណ្ៈ  ……….……………………………………….………………………៥ 

- បនងាើននូវជំនាញទំនាកទ់ំនង 

 - ជួយ ពុះពារការភយ័ខាល ច 

 - ជួយ អភវិឌ្ឍខលួនរបស់អនក 

 - បនងាើននូវភាពសនិទធសាន ល 

       

៣. ចំនុចសំខាន់ៗ ននការនិយាយជាសាធារណ្ៈ……….……………………………………………………..……….៧ 
   -  ការដឹងពីនគលបំណ្ង និងរបធានបទននការនិយាយ 
   -  ការដឹងពីអនកសាត ប់/អនកចូលរមួ 
   -  ការភាា បជ់ាមយួអនកសាត ប់ 

-  ដឹងពីសាា រៈផ្ដររតូវនរបើសរាបអ់នកនឡើងនិយាយនៅកានស់ាធារណ្ៈជន  
 

 

៤. យុទធសាន្តសតនដើមបកីាល យជាអនកនិយាយដល៏អ……….……………………………………………………..………១១ 
- ានផ្ផនការឲ្យបានរតឹមរតូវ 

 - រនបៀបកតរ់ាចំនុចសំខាន់ៗ សរាបក់ារនិយាយ  
 - យកចិតតទុកដាកន់ៅនលើភាសាកាយវកិារ 
 - គិតនូវអវីផ្ដលជាវជិាាននិង ការយកឈនះការភយ័ខាល ច 

 
៥. ចំនុចផ្ដលមនិគួរនរបើសរាបក់ារចាបន់ផតើមនិយាយ/នធវើសនទរកថា…………………………………………………១៤ 

- ការចាបន់ផតើមជាមយួពាកយថា 
- នធវើឲ្យការចាបន់ផតើមជាការបោជយ័ 
- ការនរបើរបាស់សំនួរបំនភល 
- ការបោជយ័នៅនលើការគិតរបស់អនកពីរនបៀបនឡើងនវទិកា  
 

៦. កិចេផ្តងការបនរងៀន…………………………………………………………………………………………………...………១៥ 
    

 



ការនិយាយជាសាធារណៈ 

 

អង្គការជនពិការកម្ពុជា  ទំព័រ 4 

 

ដគលបំណង្ននដម្ដរៀន 

 
 នដើមបបីនងាើនការយល់ដឹងរបស់អងគការតំណាងរអឺនកចូលរូម អំពីសារៈសំខានន់នការនិយាយជាសា

ធារណ្ៈនិងការនិយាយផ្ដលានភាពជំនាញរបកបនដាយភាពនជឿជាក។់ 

 នដើមបពីរងឹងសមតថភាពអងគការតំណាងរអឺនកចូលរមួនៅនលើជំនាញទំនាកទំ់នង ការនរៀបចំវធីិ
សាន្តសតននការនិយាយនិងការនរៀបចំយុទធសាន្តសតនដើមបកីាល យជាអនកនិយាយដល៏អ។ 

 នដើមបនីោយអងគការតំណាងរអឺនកចូលរមួយកចំនណ្ះដឹងផ្ដលនរៀនសូរតនៅនរបើរបាស់និងអនុវតត
កនុងសកមមភាពននគនរាងរបស់ខលួននិងពរងឹងសមតថភាពបនតដល់សាជិកសហគមន។៍ 
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១. អវីដៅជាការនិយាយជាសាធារណៈ 
 
ការនិយាយជាសាធារណ្ៈ ាននយ័ថាជាការជាបទ់ាកទ់ងជាមយួការនិយាយនៅពីមុខននរកុម

មនុស្ ផ្ដលជាទូនៅានការនរៀបចំខលះៗរមួ
មកនហើយ។ ការនិយាយជាសាធារណ្ៈ 
ោចជាការនិយាយនៅចំនពាះមុខមនុស្
ផ្ដលអនកសាគ ល់។ (ឧទាហរណ៍្ៈ នៅនពល
ានកមមវធីិអវីមយួជាមយួរគួសារ) ឬជាការ
និយាយនៅចំនពាះមុខរកុមននជនចំផ្លក
ណាមយួ។  

ការនិយាយជាសាធារណ្ៈ គឺជាការនិយាយនៅកានរ់កុមមនុស្នៅកនុងរចនាសមពន័ធមយួ ផ្ដល
ានលកខណ្ៈគិតទុកជាមុនកនុងនគលបំណ្ងផតល់ពត័ា៌ន ផតល់នូវឥទធិពល ឬផតល់នូវការកំសានតដល់អនក
សាត ប។់ 

 

២. សារៈ ខំាន់ននការនិយាយជាសាធារណៈ 
ការនិយាយជាសាធារណ្ៈជាផ្ផនកមយួយ៉ាងសំខានស់រាបក់ារង្ហររបស់អនក នដាយសាវាោច

បនងាើននូវជំនាញទំនាកទំ់នង បំបាតក់ារភយ័ខាល ច អភវិឌ្ឍខលួនរបស់អនក និងការទំនាកទំ់នងជាមយួសាថ បន័
ពាកព់ន័ធនផ្ងៗ។   

 
 បនងាើននូវជនំាញទំនាកទំ់នងៈ ការនិយាយជាសាធារណ្ៈ គឺានការជាបទ់ាកទ់ងជាមយួជនំាញ

ននការទំនាកទំ់នង ឬោចរតូវបានពិពណ័្នាថាជាទរមងម់យួននការទំនាកទំ់នង។ ការនិយាយជា
សាធារណ្ៈ មិនផ្មនាននយ័ថា អនករតូវផតល់នូវសនទរកថាជាខាន តធំដល់អនកសាត បន់ឡើយ។ នៅ
នពលផ្ដលអនកនៅសាា សន ៍នហើយនិយាយនៅកានអ់នកសាា សន ៍ឬនពលផ្ដលអនកនឡើងនធវើបទ
បង្ហា ញនៅកនុ ងថាន ក ់សកមមភាពទាងំអស់ននះរតូវបាននៅថាការនិយាយជាសាធារណ្ៈ។ នៅ
កនុ ងសាថ នភាពទាងំអស់ននះ របសិននបើអនកានសមតថភាពោចនធវើការទំនាកទំ់នងបានរតឹមរតូវ វា
ោចជយួ អនកឲ្យសនរមចបាននូវនជាគជយ័សរាបន់ថៃអនាគត។ 
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 ជួយ ពុះពារការភយ័ខាល ចៈ ាមការរសាវរជាវបានឲ្យដឹងថា មនុស្ភាពនរចើនានការភយ័ខាល ច
កនុងការនិយាយជាសាធារណ្ៈជាជាងការភយ័ខាល ចនលើការសាល ប។់ អនកោចនធវើការកាតប់នថយការ
ធុនថបោ់រមមណ៍្របស់អនក របសិននបើអនករបមូលបាននូវចំនណ្ះដឹង ផ្ដលជារបធានបទននការ 
និយាយរបស់អនក។ នៅនពលផ្ដលអនករបឈមមុខជាមយួអនកសាត ប ់អនករគនផ់្តនធវើការផ្ចក
រផំ្លកនូវអវីផ្ដលអនកនរៀនបាន។ នៅនពលផ្ដលអនកនធវើការអនុវតថការនិយាយជាសាធារណ្ៈកាន់
ផ្តនរចើន អនកនិងានការនជឿជាក ់នហើយោចកាតប់នថយការភយ័ខាល ច និងការធុនថបោ់រមមណ៍្
របស់អនក។ ដូនចនះ ការអនុវតតនៅចំនពាះមុខរកុមននមតិតភន័្តកត ោចជយួ អនកកំណ្តនូ់វភាពនខោយ
របស់អនក នដើមបនីធវើការផ្កលមអនៅនថៃនរកាយ។ 

 ជួយ អភវិឌ្ឍខលួនរបស់អនកៈ នៅនពលផ្ដលអនកទទលួបាននជាគជយ័កនុងការផតល់នូវសនទរកថា អនក
នឹងានការនពញចិតតនលើខលួនរបស់អនក។ ការនឆលើយតបជាវជិាានពីអនកសាត ប ់ោចជយួ អនកឲ្យាន
ភាពនជឿជាកក់ានផ់្តខាល ងំនលើខលួនរបស់អនក។ ដូនចនះ ការនិយាយជាសាធារណ្ៈោនជយួ អភវិឌ្ឍ
ខលួនរបស់អនកឲ្យកានផ់្តរបនសើរនឡើង។ 

 បនងាើននូវភាពសនិទធសាន លៈ នៅនពលផ្ដលអនកនធវើការអភវិឌ្ឍជំនាញននការនិយាយជាសាធារណ្ៈ
របស់អនក អនកនិងនមើលនឃើញនូវការរកីចំនរ ើននូវជំនាញទំនាកទំ់នងរវាងបុគគល និងបុគគល ផ្ដល
ោចជយួ អនកបនងាើននូវសនិទធសាន លរវាងមតិតភន័្តកត និងសាជិករគួសាររបស់អនក។ សូមបីនៅកនុងជិ
វតិការង្ហរ ការបនងាើតនូវភាពសនិទធសាន លរវាងរបធាន អតិថិជន ឬសហជិបរបស់អនក និងជយួ អនក
កនុងការជរមុញនូវគុណ្សមបតតិជានរចើននៅកនុងការង្ហររបស់អនក។  
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៣. ចំនុច ខំាន់ៗននការនិយាយជាសាធារណៈ 
នដើមបកីាល យជាអនកនិយាយលអនៅមុខសាធារណ្ៈជន វាទាមទារ

ឲ្យានផ្ផនការ ានការបញ្ញា កឲ់្យបានចាស់ពីគំនិត និងការបនងាើត
របនយាគនពលចាបន់ផតើម តនួសចកតី និងចុងបញ្េ បន់នការនិយាយរបស់អន
ក។ វាសំខានណ់ាស់នដើមបនីជៀសវាងការយល់រចលំ ឬការបាតប់ង
ោរមមណ៍្សរាបអ់នកសាត ប ់នដាយសារការខាះខាា យនពលនវោរបស់អន
ក។ ចំនុចខាងនរកាមននះ និងជយួ អនកកនុងនពលផ្ដលអនកនឡើងនិយាយ/
នធវើសនទរកថា៖ 
 ដឹងពីនគលបំណ្ង និងរបធានបទននការនិយាយ៖ អនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា រតូវផ្សវង

យល់ឲ្យបានចាស់ពីនគលបំណ្ង និងរបធានបទផ្ដលអនករតូវនធវើការនិយាយ/នធវើសនទរកថា។ 
ការនធវើដូនចនះោចជយួ អនកមនិឲ្យានការភតិភយ័ ឬនិយាយចាករបធានបទ និងោចឲ្យអនកនរតៀម
ខលួនជាមុន។ អនកនិយាយផ្ដលលអរតូវនចះភាា បន់ៅនិងអវីផ្ដលពកួនគដឹង។ អនកនិយាយផ្ដលលអ 
រតូវនចះរសាវរជាវនូវអវីផ្ដលពកួនគចងន់ផទរនូវសាររបស់ពកួនគនៅឲ្យអនកសាត ំ/អនកចូលរមួ។  

 ដឹងពីអនកសាត ប/់អនកចូលរមួ៖ វានិងផតល់ភាពង្ហយរសួលរបសិននបើអនកបានដឹងពីរកុមនគលនៅ
ផ្ដលអនកនឹងរតូវនិយាយ/នធវើសនទរកថានៅកានព់កួនគ (ឧទាហរណ៍្៖ ការនិយាយនៅកានម់តិតភ័
ន្តកតានភាពង្ហយរសួលជាងការនិយាយនៅកានរ់កុមនគលនៅផ្ដលមនិសាគ ល់)។ នទាះជាយ៉ាង
ណាកន៏ដាយ អនកគរួនធវើការសាវ គមនចំ៍នពាះអនកសាត បផ់្ដលបានចូលរមួកនុងកមមវធីិននះ។  

 ដឹងពីទីកផ្នលងផ្ដលរតូវនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា៖ អនករតូវមកឲ្យបាននលឿន និងមុនកមមវធីិនបើក 
នហើយនដើរនមើលជំុវញិទីកផ្នលងរតូវនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា និងនធវើការសាកលបងនរបើរបាស់ស
ាា ៈទាងំអស់ននាះ ដូចជាកាលនមរកូ ឬសាា រៈនរបើរបាស់នផ្ងៗនទៀត។ ការនធវើដូនចនះនដើមបឲី្យ
អនកានភាពសនិទធសាន លជាមយួទីកផ្នលងផ្ដលអនកនិងរតូវនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា។ 

 ដឹងពីសាា រៈផ្ដររតូវនរបើសរាបអ់នកនឡើងនិយាយនៅកានស់ាធារណ្ៈជន៖ នរជើសនរ ើសរបធាន  
បទផ្ដលអនកចាបោ់រមមណ៍្ នដើមបផី្សវងយល់ពីវាឲ្យបាននរចើនសរាបប់ញ្េូ លកនុងការនិយាយ/  ស
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នទរកថារបស់អនក។ នធវើការអនុវតតនូវការនិយាយ/សនទរកថារបស់អនក នហើយនធវើការផ្កសរមួលវា
របសិននបើានភាពចាបប់ាចមុ់នអនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា។ របសិននបើអនកមនិចាស់ពីស
ាា រៈ ឬមនិានោរមមណ៍្សុខរសួលជាមយួវា ភាពភយ័ខាល ចនិងោចនកើននឡើងនពលអនកនឡើង
និយាយ/នឡើងនធវើសនទរកថា។ 

 ការនរតៀមខលួនរបស់អនកកនុងការនិយាយនៅកានស់ាធារណ្ៈជន៖ រសនារសនមថាខលួនរបស់អនក
កំពុងនិយាយ សំនលងរបស់អនកខាល ងំៗ ចាស់ៗ និងានភាពរបាកដរបាជា។ នៅនពលផ្ដលអនក
បាននរៀបចំខលួនរបស់អនកបានរចួោល់នហើយ អនកនឹងទទលួបាននជាគជយ័កនុងការនិយាយនៅកាន់
សាធារណ្ៈជន។ 

 នរៀបចំនូវគំនិតឲ្យបានរតឹមរតូវសមនហតុសមផល៖ ោចជាសាព នចំលងមយួយ៉ាងសំខានស់រាប់
អនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា នដាយសាវាោរសូបទាញនូវទស្និជន/អនកសាត បឲ់្យចងស់ាត ប ់
និងាននយាបល់នឆលើយតប។ 

 ផ្សវងរកការរសងសំ់ដី នហតុការណ៍្ និងទិនននយ័៖ កំុបញ្េូ លនូវការរសងសំ់ដី នហតុការណ៍្ និង
ទិនននយ័នផ្ងៗនរចើននពក នពលនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា នដាយសារវានធវើឲ្យការនិយាយ/ការ
នធវើសនទរកថារបស់អនកមនិានអវីជាកោ់ក ់និងបាតប់ងក់ារនជឿជាកស់រាបអ់នកសាត ប។់ អនកោច
នរបើរបាស់វាឲ្យបានរតឹមរតូវសរាបបំ់នពញគំនិតរបស់អនក ប៉ុផ្នតកំុឲ្យញឹកញាបន់ពក។  

 ការចាបន់ផតើមរបនយាគជាមយួភាពខាល ងំ និងការបញ្េ បរ់បនយាគនដាយភាពខាល ងំ៖ ចូលចាថំា អនក
សាត បផ់្តងផ្តចងចានូំវការនធវើបទបង្ហា ញដំបូង និងចុងនរកាយ។ ដូនចនះអនករតូវានការចាបន់ផតើម
របនយាគនដាយភាពខាល ងំ និងបញ្េ បរ់បនយាគនូវភាពខាល ងំផងផ្ដរ។ 

 ការនរបើរបាស់ពាកយនរបៀប៖ ការនរបើរបាស់ពាកយនធៀបោចជរមុញការយល់ដឹងនូវសារសំខាន់ៗ
នៅកនុងវធីិសាន្តសតផ្ដលភាសារនិយាយផាទ ល់ផ្ដលមនិោចនរបើរបាស់បាន។ 

 របាបពី់សាចន់រឿង៖ រគបគ់ន ផ្តងផ្តរសោញនរឿង។ ការចាបយ់កនូវសាចន់រឿងណាមយួមកនធវើការ
និយាយោចានការចងចាបំាននរចើនជាងការនិយាយមនិានសាចន់រឿងភាា ប។់ 
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 ការភាា បជ់ាមយួនូវភាពកំផ្បលង៖ ចូលចងចាថំាការនរបើរបាស់នូវភាពកំបលុកកំផ្បលង គឺសំខានស់រាប់
ការនធវើការនិយាយ/នធវើសនទរកថារបស់អនក។ ដូនចនះអនកគរួនធវើការបនងាើតនូវនពលនវោកំបលុកកំផ្បលង
កនុងនពលផ្ដលអនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា។ 

 នលឿនការបនញ្េ ញសំនលងៈ ការនរបើរបាស់សំនលងនពលនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថាមនិគរួនរបើសំ
នលងផ្តមយួ (សំនលងនសនើររហូតនទ) អនករតូវនធវើការនលើកដាកសំ់នលងាមរបនយាគផ្ដលអនក
និយាយ។ ការនធវើដូនចនះ អនកសាត បនិ់ងមនិានភាពធុនថប ់និងងងុយនគង។  

 ការនលើកដាកព់ាកយជាមយួកាយវកិារៈ ការបនញ្េ ញកាយវកិារនពលនិយាយ/នធវើសនទរកថា ជាយុទធ
សាន្តសតមយួផ្ដលោចទាកទ់ាញអនកសាត បឲ់្យចងស់ាត ប ់និងទស្នា។ ឧទាហរណ៍្ នពលអនក
និយាយថារតីធំ អនកគរួនធវើកាយវកិារ នធវើនដថារតីធំប៉ុណាណ ។ 

 វភិាគនៅនលើអនកសាត បៈ់ អនករតូវដឹងឲ្យបានចាស់ថាអនកសាត បរ់បស់អនកានោរមមណ៍្ ឬទស្នៈ
យ៉ាងដូចនមតច។ នពលអនកដឹងពីោរមមណ៍្ និងគំនិតរបស់អនកសាត បន់ហើយ អនកោចបង្ហា ញនូវសារ
ផ្ដលពកួនគចងដឹ់ង ឬរតូវការពីអនក។ 

 ការនរបើរបាស់រកផ្សផ្ភនក៖ ការនរបើរបាស់រកផ្សផ្ភនកានសារៈសំខានណ់ាស់  នដាយសារវាោច
បង្ហា ញនូវការយកចិតតទុកដាករ់បស់អនក និងបនងាើននូវទំនាកទំ់នងលអជាមយួពកួគត។់ របសិននបើ
អនកានោរមមណ៍្ថារនធត ់ឬភយ័ អនកោចនមើលពីនលើកាល ឬថាៃ ស់អនកចូលរមួ កោ៏ចបង្ហា ញពី
ការនគរព និងការបនងាើននូវទំនាកទំ់នងរបស់អនកផងផ្ដរ។ 

 ការនរបើរបាស់សំនួរ និងចំនឡើយជាមយួអនកសាត បៈ់ ការនរបើរបាស់សំនរួនពលនឡើងនិយាយ/នធវើស
នទរកថា ជាផ្ផនកមយួផ្ដលោចទាកទ់ាញចំណាបោ់រមមណ៍្ និងការយកចិតតទុកដាកប់ផ្នថមនទៀត
របស់អនកចូលរមួមកនលើអវីផ្ដលអនកកំពុងនិយាយ/នធវើសនទរកថាននះ។ នៅនពលអនកនធវើការសួរនៅ
កានព់កួនគ អនករតូវរកចាចំំនលើយពីពកួនគ នដើមបឲី្យអនកសាត បប់ានបនញ្េ ញនូវអវីផ្ដលពកួនគដឹងនលើ
សំនរួផ្ដលអនកបានសួរ និងបង្ហា ញពីការយកចិតតទុកដាករ់បស់នយើងនលើចំនឡើយរបស់ពកួគត។់  
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 ការដឹកនាកំារនធវើនសចកតីសនរមចចិតតៈ ចូលចាថំាអនកនឡើយនិយាយ/អនកនធវើសនទរកថាមនិាននពល
នវោរគបរ់គនក់នុងការនធវើការពិភាកោនឡើយ ដូនចនះអនកមនិបាចន់ធវើការជផ្ជកផ្វកផ្ញករកខុសរក
រតូវជាមយួអនកសាត បន់ឡើយ។ 

 នគរពនពលវាោៈ អនករបផ្ហលជាាននពលរបផ្ហល២នាទី ឬ៥នាទី នដើមបបីញ្េ បក់ារនិយាយ/
ការនធវើសនទរកថារបស់អនក។ អនករតូវនធវើការបរងួមការនធវើបទបង្ហា ញរបស់អនកនដើមបឲី្យវាសីុជាមយួ
នពលនវោ និងមនិនធវើឲ្យអនកសាត បា់នោរមមណ៍្ធុញថប។់ ការនធវើដូនចនះបញ្ញា កថ់ាអនកនធវើការ
នគរពដល់នពលនវោរបស់អនកសាត ប។់  

 ភាពបិុនរបសពវកនុងការផ្ណ្នាខំលួនៈ កំណ្តនូ់វបរបិទ និងនធវើឲ្យរបាកដថាអនកចូលរមួរបស់អនកបាន
មកដល់ នហើយការផ្ណ្នារំបស់អនកនធវើនឡើងសរាបអ់នក ឬអនកណានផ្ងនទៀត។ 

 បង្ហា ញពីទំនុកចិតត និងភាពនជឿជាកៈ់ វាានការពិបាកកនុងការនធវើឲ្យអនកសាត បា់នទំនុកចិតត និង
ភាពនជឿជាកស់រាបអ់នកនិយាយ ដូនចនះអនកនិយាយរតូវនធវើការបង្ហា ញពីភាពនជឿជាក ់និងានទំនុ
បចិតតនលើខលួនឯងនពលនឡើងនធវើសនទរកថា។ 

 នដាះរសាយនូវបញ្ញា ផ្ដលមនិបានគិតទុកជាមុនឲ្យបានលអៈ របផ្ហលជានភលើងោចរលត ់ឬគម ននភលើ
ងសរាបន់បើកកមមវធីិ ឬឧបករណ៍្ជំនយួផ្ដលនរបើមនិដំនណ្ើ រការណ៍្ អនករតូវនធវើការនដាះរសាយ
សាថ នភាពននះឲ្យបានលអ និងរតូវបទផ្បងាមកាលៈនទសៈ។ 

 ផ្សវងរក និងនរបើរបាស់នូវពត័ា៌នរតលបៈ់ រតូវចាថំា គន ការបង្ហា ញណា ឬអនកនធវើបទបង្ហា ញណា
ផ្ដលលអឥនខាេ ះននាះនទ។ នដើមបនីធវើការផ្កលមអ និងយល់ពីសាថ នភាពននះ អនករតូវនធវើការផ្សវងរកនូវ
ពត័ា៌នរតលបល់ពីអនកសាត ប។់ ឬអនកជិតសនិទធិ។ 

 នរៀនសាត បអ់នកនឡើងនិយាយដនទនទៀតនដាយការវភិាគ និងពិចារណាឲ្យបានមត៉ច់តៈ់ អនករតូវនធវើការ
សិកោពីភាពខាល ងំ ភាពនខោយរបស់អនកនឡើងនិយាយ/អនកនធវើសនទរកថាដនទនទៀត នដើមបយីកវា
មកនធវើការពិចារណា និងផ្កលមអខលួនរបស់អនក។ 
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៤. យទុធសាស្ត រដដើម្បកីាល យជាអនកនិយាយដ៏លអ 
 នដើមបឲី្យខលួនរបស់អនកកាល យជាអនកនិយាយ/នធវើសនទរកថាដល៏អ អនករតូវានផ្ផនការឲ្យបានរតឹមរតូវ 
ានការអនុវតត ានការភាា បជ់ាមយួអនកសាត ប ់យកចិតតទុកដាកន់ៅនលើភាសាកាយវកិារ គិតពីភាពវជិាាន
ជានិចេ ការយកឆនះការភយ័ខាល ច នមើលការកតរ់ាននការនិយាយរបស់អនក។ 
 ានផ្ផនការឲ្យបានរតឹមរតូវ៖ ការានផ្ផនការឲ្យបានរតឹមរតូវ និងចាស់ោស់ ោចជយួ អនក

កនុងការនរៀបចំនូវរចនាសមពន័ធកនុងការនិយាយបានលអ និងរតឹមរតូវ។  

 ការអនុវតត៖ ការអនុវតតជាយុទធសាន្តសតដល៏អបំផុតសរាបអ់នកផ្ដលរតូវនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា 
នដាយសារការអនុវតតជាការជាការផតល់ឱកាសសរាបអ់នកនិយាយ/នធវើសនទរកថា កនុងការនរៀបចំ
បទបង្ហា ញ និងខលួនរបស់ពកួនគ ឲ្យានភាពនជឿជាក ់និងានទំនុកចិតតនពលនគនឡើងនិយាយ/នធវើ
សនទរកថា។ មយ៉ងវញិនទៀត នៅនពលផ្ដលពកួនគ ោចនធវើការនរៀបចំបទបង្ហា ញរបស់ពកួនគឲ្យ
បានមុន នហើយនធវើការអនុវតតការនិយាយរបស់ពកួនគនៅចំនពាះមុខមតិតភន័្តកត រកុមការង្ហរ ឬរកុម
អនកសាត បតិ់ចតូច ពកួនគានការកាតប់នថយភាពភយ័ខាល ច នហើយានោរមមណ៍្សុខរសួលជាមយួ
នឹងសាា រៈ ឬអវីផ្ដលនគនិងនិយាយ។ 

 ការភាា បជ់ាមយួអនកសាត ប៖់ នៅនពលផ្ដលអនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា អនករតូវពយយាមនធវើការ
ភាា បទំ់នាកទំ់នងជាមយួអនកសាត ប។់ ការនធវើដូនចនះ ោចជយួ អនកមនិឲ្យានោរមមណ៍្ឯកនការ 
នហើយោចឲ្យអនកសាត បា់នការចាបោ់រមមណ៍្ជាមយួសារផ្ដលអនកកំពុងនិយាយ។ របសិននបើ
ោច អនកគរួបនងាើតនូវសំនរួនដើមបសួីរដល់រកុម ឬបុគគល និងផតល់ឱកាស ឫនលើកទឹកចិតតឲ្យអនកសាត
បា់នការចូលរមួ និងនឆលើយសំនរួ។  

 សូមចងចាថំា ការនរបើរបាស់ពាកយមយួចំននួ ោចកាតប់នថយនូវអំណាចរបស់អនកកនុងការ
និយាយនៅកានអ់នកសាត ប ់ដូចជាពាកយថា “រគនផ់្ត” “ខ្ុ ំគិតថា” “ពិតរបាកដណាស់”  ។ 
ដូនចនះ អនកគរួនជៀសវាងការនរបើរបាស់ពាកយទាងំអស់ននះ កនុងនពលអនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរ
កថា។  
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 សូមយកចិតតទុកដាកនូ់វរនបៀបផ្ដលអនកកំពុងនិយាយ៖ របសិននបើ អនកានការរនធត ់ឬភយ័
នពលអនកនឡើងនិយាយ អនករបផ្ហលជាានការនិយាយនលឿន។ ការនិយាយនលឿនននះោច
បនងាើននូវការនិយាយខុស ឬនិយាយនូវអវីផ្ដលអនកមនិចងនិ់យាយ។ នដើមបកីាតប់នថយការ
ាងតឹង និងការនិយាយនលឿនននះ អនករតូវដកដនងាើមឲ្យធំៗ នហើយផ្វងៗ និងកំុឲ្យានការ
ភយ័ខាល ចកនុងការរបមូលផតុ ំនូវគំនិត។ ការផាអ កការនិយាយរបស់អនក គឺជាផ្ផនកមយួយ៉ាង
សំខានន់នការសនទនា នហើយនធវើឲ្យសំនលងរបស់អនកាននជឿជាក ់ធមមា និងានភាពពិត
របាកដ។ 

 រនបៀបកតរ់ាចំនុចសំខាន់ៗ សរាបក់ារនិយាយ៖ សូមនជៀសវាងការោនមយួពាកយមតងៗនៅ
កនុងកំណ្តរ់ារបស់អនក។ អនកគរួនរៀបចំចំនុចសំខាន់ៗ នៅនលើរកដាសតូច ឬនបើអនកចងក់ាល យ
ជាអនកនិយាយដល៏អ រតូវពយយាមចងចានូំវអវីផ្ដលអនកនឹងរតូវនិយាយ។ របសិននបើអនកនភលចថា
អវីផ្ដលរតូវនិយាយ អនកោចនមើលនូវកំណ្តរ់ាផ្ដលអនកបានកតន់លើរកដាស់តូចននាះ ផ្តកំុ
ញឹកញាបន់ពក។ 

 យកចិតតទុកដាកន់ៅនលើភាសាកាយវកិារ៖ របសិននបើអនកមនិយល់ដឹងពីភាសាសញ្ញា ននះនទ (ដូច
ជាភាពនឹងន ភាពរបសបពី់សភាពខាងកនុងរបស់អនក) អនកសាត បរ់បស់អនកនិងដឹង នហើយោច
បាតប់ងទំ់នុបចិតតនលើអនក។ អនករតូវយកចិតតទុកដាកនូ់វភាសាសញ្ញា កនុងនពលផ្ដលអនកនឡើង
និយាយ/នធវើសនទរកថា ដូចជាការឈឲ្យរតង ់ការដកដនងាើមធំៗ ការនរបើរបាស់រកផ្សផ្ភនកនមើល
នៅកានអ់នកសាត ប ់និងសាន មញញឹម។ អនកមនិរតូវតរមូបនជើង ឬនរបើរបាស់កាយវកិារផ្ដលាន
ោរមមណ៍្ថាមនិធមមា។ មនុស្ភាពនរចើនចូលចិតតនឡើងនិយាយនៅនរកាយនវទិកា នដាយសារ
ពកួនគានការភយ័ខាល ចជាមយួរកផ្សផ្ភនកជានរចើនគូរផ្ដលសមលងឹមកពកួនគ។ ជំនសួឲ្យការឈពី
នរកាយនវទិកា អនកោចនធវើការនដើរជំុវញិ និងនរបើរបាស់កាយវកិារនដើមបភីាា បជ់ាមយួអនកសាត ប។់ ការ
នធវើចលនា និងការបនញ្េ ញថាមពលនិងនធវើឲ្យសនមលងរបស់អនកមនិញ័រ នធវើឲ្យអនកសកមមជាងមុន 
និងានការចូលចិតតខាល ងំពីអនកសាត ប។់  
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 គិតនូវអវីផ្ដលជាវជិាាន៖ ការគិតជាវជិាានោចនធវើឲ្យអនកទទលួបាននជាគជយ័កនុងការទំនាក់
ទំនង នដាយសារវាោចជយួ ដល់អនកឲ្យានោរមមណ៍្នជឿជាកក់ានផ់្តខាល ងំ។   

 ការយកឈនះការភយ័ខាល ច៖ មនុស្ភាពនរចើនផ្តងផ្តានការភយ័ខាល ចចំនពាះការនធវើបទបង្ហា ញ 
ការនិយាយនៅពីមុខមហាជន ឬការនឡើងនធវើសនទរកថា។ ការភយ័ខាល ចជាកាត ននការបោជយ័ 
ដូនចនះអនករតូវនធវើការពុះពារ និងរបយុទធរបឆងំជាមយួការភយ័ខាល ចទាងំអស់ននះ។ នដើមបយីក
ឈនះការភយ័ខាល ចទាងំអស់ននះ អនករតូវ ៖ 

 បញ្ឈបក់ារគិតនដាយខលួនឯងពីការរនធត ់ឬការភយ័ខាល ចរបស់អនក នដាយនផាត តការយកចិតតទុក
ដាកន់ៅនលើអនកសាត ប។់ អនករតូវគិតថាអនកបានបញ្ាួ ននូវសារសំខានន់ៅដល់អនកសាត ប ់នហើយ
អនកសាត បប់ានយល់ពីសាររបស់អនក។  

 អនកោចនធវើការដកដនងាើមឲ្យផ្វងៗ នដើមបរីសូបយកអុកសីុផ្សនចូលនៅកនុងនបះដូងរបស់អនក 
មុនអនកនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា។ 

 អនករតូវគិតថាការនិយាយរបស់អនក ជាការសនទនា ជាមយួមតិតភន័្តកត ឬជាមយួអនកណាាន កន់ៅ
កនុងបនទបម់យួ។ 

 នមើលការកតរ់ាននការនិយាយរបស់អនក៖ របសិននបើានឱកាស អនកគរួនធវើការថតចំលងនូវអវី
ផ្ដលអនកាននិយាយ/នធវើសនទរកថា។ អនកោចនធវើការផ្កលមអរការនិយាយរបស់អនកនដាយការ
នមើលនដាយខលួនរបស់អនកនៅនពលនរកាយ។ នៅនពលផ្ដលអនកបាននមើល អនករតូវនធវើការកត់
ចំណាំនូវពាកយនពចនផ៍្ដលអនកគិតថាមនិគរួនរបើ ឬមនិគរួនិយាយសរាបក់ារនិយាយនលើនរកាយ
នទៀត។ ផងផ្ដរអនកគរួនធវើការពិនិតយនមើលនៅនលើភាសាកាយវកិារផ្ដលអនកបាននរបើ កនុងកំឡុង
នពលនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា នដាយសារភាសាកាយវកិារជាចំផ្ណ្កមយួយ៉ាងសំខានក់នុង
ការទាកទ់ាញ ឬការនធវើឲ្យបាតទំ់នុកចិតតពីអនកសាត ប។់ ចំនុចមយួនទៀតផ្ដលអនកគរួនមើល គឺនមើល
នៅនលើរនបៀបននការនដាះរសាយនូវការរខំាននានាដូចជាការកនាត ស់ ឬសំនរួផ្ដលអនកមនិបាន
នរៀបចំទុកជាមុន។ នៅនពលានបញ្ញា ទាងំអស់ននះ នតើទឹកមុខរបស់អនកានការភ្ាកន់ផអើរ 
សាទ កន់សទើរ ឬកធុ៏នថប ់របសិននបើដូនចនះ អនករតូវនធវើការនរៀន និងផ្កសរមូលវា នដើមបកីារនិយាយ ឬ
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ការនធវើសនទរកថារបស់អនកនៅនពលនរកាយដំនណ្ើ រការណ៍្នៅនដាយរលួន និងទទលួបាននជាគ  
ជយ័។  

៥. ចំនុចណដលម្ិនគួរដរបើ រមាប់ការចាប់ដផរើម្និយាយ/ដធវើ នទរកថា 
1. ការចាបន់ផតើមជាមយួពាកយថា “សួរសតី ខ្ុ ំន ម្ ះ ...” ៖ ការចាបន់ផតើមរបនយាគផ្បបននះ ភាគនរចើន

ហាកដូ់ចជានធវើការរលឹំកដល់អនកសាត ប ់ពីការការចាបន់ផតើម និងបញ្េ បរ់បនយាគខាល ងំនពក។  

2. នធវើឲ្យការចាបន់ផតើមជាការបោជយ័៖ នជៀសវាងនរបើរបនយាគសំនទាស ឬរបនយាគផ្ដលសាទ កន់សទើរ 
ផ្ដលោចទំោកក់ារនជឿជាករ់បស់អនកសាត បម់កនលើអនក។ របនយាគផ្ដលគរួនជៀសវាង រមួាន៖ 
“លអណាស់ នយើងនិងនៅទីននះ” “នតើកផ្នលងណាផ្ដលខ្ុ ំនិងចាបន់ផតើម?” “នតើអនកបានលឺខ្ុ ំនទអនកនៅ
ខាងនរកាយ?”។  

3. ការនរបើរបាស់សំនួរបំនភល៖ ជាទូនៅពកួនគសថិតនៅកនុងលកខណ្ៈនឆតលៃង ់នដាយសារអនកសាត ប ់គឺ
មនិានភាពរបាកដ ថានតើការនឆលើយតបរបស់ពកួនគ ជានគលបំណ្ងពិតរបាកដរបស់អនក
និយាយឬយ៉ាងណា។ ននះោនកាតប់នថយការនជឿជាករ់បស់អនកបាន។ 

4. នដើរជំុវញិកាត រនខៀន៖ អនកចងប់នងាើត និងបញ្េូ លនូវរនបៀបថមីកនុងការទាកទ់ាញការយកចិតតទុកដាក់
របស់អនកសាត ប ់ប៉ុផ្នតការនបើរបស់អនកគរួានភាពជាកោ់កជ់ាមយួលកខណ្ៈបុគគល និងជាមយួសំ
នលងននការនិយាយ/នធវើសនទរកថារបស់អនក។ 

5. ការបោជយ័នៅនលើការគិតរបស់អនកពីរនបៀបនឡើងនវទិកា៖ កផ្នលងនិយាយជាញឹកញាបន់ពាលនពញ
នដាយរកុមហវូងមនុស្ និងគម នអវីមករខំានការនជឿជាករ់បស់អនក ដូចកផ្នលងនៅពីមុខអនកសាត ប់
នឡើយ។ ទាងំអស់ននះផ្តងផ្តនកើតនឡើងសរាបអ់នកផ្ដលនឡើងនិយាយ/នធវើសនទរកថា។ 
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៦.កិចចណតង្ការបដរង្ៀន 

Lesson Plan 

 
របធានបទ  

Topic 

វតថុបំណង្  

Objective 

 កម្មភាព  

Activities 

វិធីសាស្ត រ 

Methodology 

ដពល 

Time  

 មាា រៈ 

Materials 

នតើអវីជាការនិយាយជា
សាធារណ្ៈ? 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីនិយម
នយ័ននការនិយាយជា
សាធារណ្ៈ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលផ្ចករកដាស់ពណ៌័្
ឲ្យអនកចូលរមួនឆលើយនូវសំនរួ “នតើការ
និយាយជាសាធារណ្ៈជាអវី?” ។ អនក
សរមបសរមួលរបមូលចនមលើយរបស់អនក
ចូលរមួ រចួបញ្េូ លចនមលើយរបស់ពកួគត់
បញ្េូ លគន ។  

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 

ផ្ចករកដាសពណ៌័្ 

 

 

 

 

២០ នាទី 

 

 

 

រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត រកដាស់
ពណ៌័្  
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សារៈសំខានន់នការ
និយាយជាសាធារ
ណ្ៈ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ពីសារៈ
សំខានន់នការនិយាយ
ជាសាធារណ្ៈ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលផ្បងផ្ចកនដរគូ 
ផ្ដលអងគុយជិតគន នធវើការពិភាកោនលើសំនរួ 
“នតើការនិយាយជាសាធារណ្ៈផតល់នូវសា
រៈសំខានអ់វីខលះ?” បនាទ បម់កអនកសរមប
សរមួលឲ្យរកុមនីមយួៗនធវើការផាល ស់បតូរ
ចនមលើយគន  (នដាយឲ្យ ៣រកុមតូចបញ្េូ លជា
មយួរកុម)។ រចួឲ្យរកុមធំនីមយួៗបង្ហា ញពី
ចំនលើយរបស់ពកួនគ។  

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញ
ចនមលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាកោនដរគូរ 

និង 

ពិភាកោរកុមធំ 

៤០នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត រកដាស់
ពណ៌័្ 

ចំនុចសំខាន់ៗ ននការ
និយាយជាសាធារ
ណ្ៈ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីចំនុចសំខាន់ៗ ននការ
និយាយជាសាធារណ្ៈ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលផ្បងផ្ចកអនកចូល
រមួជា២ ឬ៣រកុម នដើមបពិីភាកោសំនរួដូច

ពិភាកោរកុម 

 

៦០នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត រកដាស់
ពណ៌័្ 
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ខាងនរកាម។ “នតើចំនុចសំខាន់ៗ ននការ
និយាយជាសាធារណ្ៈានអវីខលះ?”។  ឲ្យ
អនកចូលរមួពិភាកោគន  នហើយនធវើការ
បង្ហា ញនូវចំនលើយរបស់រកុមដល់រកុមធំ។ 
រចួនហើយអនកសរមបសរមួលនធវើការោច
ចនមលើយាមរកុមផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើងវ ិ
ញ។ 

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 

យុទធសាន្តសតនដើមបកីាល យ
ជាអនកនិយាយដល៏អ 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង
ពីយុទធសាន្តសតសំខាន់ៗ  
កនុងការកាល យជាអនក
និយាយដល៏អ 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្បងអនកចូល
រមួជា២ ឬ៣រកុម (របសិននបើានអនកចូល
រមួនរចើន) ឬោចនធវើការសួរផាទ ល់នៅកាន់
អនកចូលរមួនូវសំនរួ “នតើអនកនិយាយដល៏អគួ
នធវើអវីខលះ?” ។ ឲ្យរកុមនធវើការបង្ហា ញចនមលើយ

រកុមពិភាកោ  

ឬ 

ពយុះគំនិត 

១នា៉ង
៣០នាទី 

រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត រកដាស់
ពណ៌័្ 
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របស់ពកួនគ (របសិននបើនរបើវធីិសាន្តសត
បំផ្បករកុមពិភាកោ) ឬឲ្យអនកចូលរមួនធវើ
ការនឆលើយនូវចនមលើយរបស់ពកួនគ 
(របសិននបើនរបើវធីិសាន្តសតសួរសំនរួផាទ ល់
នៅកានអ់នកចូលរមួ)អនកសរមបសរមួល
រតូវរបមូលចនមលើយរបស់អនកចូលរមួបញ្េូ ល
គន  រចួោននូវចនមលើយផ្ដលបញ្េូ លគន នឡើង
វញិ។ 

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 

ចំនុចផ្ដលមនិគរួនរបើ
សរាបក់ារចាបន់ផតើ
មនិយាយ/នធវើសនទរ
កថា 

នដើមបឲី្យអនកចូលរមួ
ផ្សវងយល់ថាចំនុចអវី
ខលះផ្ដលមនិគរួនធវើនពល
នឡើងនិយាយ/នធវើសនទរ
កថា 

១. អនកសរមបសរមួលនធវើការផ្ណ្នាពីំ
នគលបំណ្ងនននមនរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលនធវើការសួរដល់
សិកាខ កាម “នតើកំណ្តន់ហតុជាអវី?” ។ អនក
សរមបសរមួលរបមូលចនមលើយរបស់អនក
ចូលរមួ រចួបញ្េូ លចនមលើយរបស់ពកួគត់

ពយុះគំនិត ២៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត រកដាស់
ពណ៌័្ 
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បញ្េូ លគន ។  

៣. អនកសរមបសរមួលនធវើការបង្ហា ញចំនលើ
យដល់អនកចូលរមួ 
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ផលតិដោយ   គរំទថវិកាដោយ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

រកោសិទធនិដាយ អ.ព.ក 
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