
ការបកប្របផ្ទទ ល់មាត ់
កលឹបភាសាអងគ់្លលសគ្វតសុ៊ី 
 



បុពវកថា 
 គ្មគ្រៀនគ្នេះរតូវបានគ្រៀបចំគ្ ើង គ្ោយពឹងប្ផែកទងំមយួភាលធំគ្ៅគ្លើបទ
ពិគ្សាធន ៍ផ្ទទ ល់ ខ្លួន របស់ ខំុ្្ បាទ  ប្ែល ធ្លល ប ់មាន បទពិ គ្សាធន ៍បក ប្រប រយៈ គ្ពល ប៊ី ឆ្ន  ំ
មក គ្នេះគ្ៅ តាម អងគ ការ  សាថ បន័ ឯកជន  និង  ជា លកខណៈ ផ្ទទ ល់ ខ្លួន ។ កនុង បទ បង្ហា ញ 
គ្នេះ ផង ប្ែរ  ខំុ្្ ក ៏បាន បប្នថម នូវ  រទឹសត៊ី បទ សំខាន ់ៗ  មយួ ចំននួ ផង ប្ែរ ព៊ី គ្សៀវ គ្ៅ មយួ 
ចំននួ ប្ែល មាន ការទទលួ សាគ ល់ ផងប្ែរ ។  ែូគ្ចនេះ ខំុ្្បាទ  សាវ លមន ៍ជានិចចនូវ មតិ រេិះ លន ់
ក ៏ែូច ជា ប្កលំ អរ គ្ផេង  កនុង បំណង  គ្ធវើ ឲ្យ គ្មគ្រៀន គ្នេះ កានប់្ត មាន ភាព សុរកិត និង រតឹម 
រតូវ សំរាប ់គ្របើ ជារបគ្ោជន ៍សាធ្លរណៈ ផង ប្ែរ។  
 

ភនគំ្ពញ ថ្ថង ទ៊ី ០៥ ប្ខ្ ០៩ ឆ្ន  ំ ២០១០ 
ឌ៊ីោ៉ា  



មាតិការ 
គ្សច កត៊ី គ្ផតើម  
គ្តើ ការ បក ប្រប ជា អវ៊ី? 
ការ បក ប្រប ផ្ទទ ល់ មាត ់ 
វធិ៊ី សា ស្តសត ថ្ន ការ បក ប្រប ផ្ទទ ល់ មាត ់ 
របគ្ភទ ថ្ន ការ បក ប្រប 
ទ៊ីកប្នលង  និង  សាថ ន ភាព 
គ្សចកត៊ី បញ្ចប ់
របភពថ្ន អតថបទ  



គ្សចកត៊ីគ្ផតើម 

 ការបកប្រប ចាបគ់្ផតើមគ្ ើង តាងំ  ព៊ី របជាជាតិ គ្ផេង នា សកល
គ្ោក គ្នេះ ចាប ់គ្ផតើម គ្ចេះ គ្របើ របាស់ ភាសា  និង មាន ទំនាក ់ទនំង គ្នន  កនុង 
ជំនួញ  រពម ទងំ ការ រស់ គ្ៅ របចា ំថ្ថង មក គ្មល៉ាេះ ។  
 បចចុបបនន គ្នេះ ការបកប្រប បាន កាល យ គ្ៅ ជា មុខ្របរ មយួ ប្ែល មាន 
រប គ្ោជន ៍  និង ជាតំរូវការ ចា ំបាច ់របស់ សាថ បន័  ក ៏ែូច ជា អងគការ គ្រៅ រោា
ភ ិបាល  អនកគ្ទសចរបរគ្ទស  និង  ការ ង្ហរ ប្ផនក ជំនញួ ផង ប្ែរ ។ ែូគ្ចនេះ
គ្ ើយ  ការ បកប្រប មាន គ្រចើ ន ភាសា  ប្ត កនុង គ្នាេះ គ្គ្នល បំណង និង វធិ៊ី
សាស្តសត ថ្ន ការ បក ប្រប លឺ ពំុ មានការ ខុ្ស គ្នន គ្នាេះ គ្ ើយ។ សូម ប្សវង 
យល់ ទងំអស់ គ្នន  គ្ៅ គ្មគ្រៀន បនាទ ប.់.. 



គ្តើការបកប្រប ជាអវ៊ី? 
 ការបកប្រប ជាការ បក ព៊ី ភាសាមយួ គ្ៅ ភាសាមយួ គ្ទៀត  គ្ោយ
ពឹងប្ផែក ទងំ រសុង គ្ៅ គ្លើ វចនានុរកម  និង អតថនយ័ អតថរស កនុង បំណង 
ប្ត មយួ លត ់លឺ អនកទទួល សារគ្នាេះ អាច យល់ បាន ។ 
 
 ការបក ប្រប មាន ព៊ីរ រគ្បៀប លឺ  

• ការ បក ប្រប គ្ៅគ្លើ សំគ្នរ អតថបទ  
• ការបក ប្រប ផ្ទទ ល់ មាត ់។  
កនុងគ្មគ្រៀន បនាទ បគ់្នេះ ខំុ្្ សូមគ្លើ កយក ការ បក ប្រប ផ្ទទ ល់ មាត ់មក បរោិយប្តប៉ាុគ្ ណ្ េះ។ 

 



ការបកប្របផ្ទទ ល់មាត ់
 ការ បក ប្រប ផ្ទទ ល់ មាត ់ ជា ការ បក ប្រប គ្ោយ គ្របើ របាស់ ជំនាញគ្រចើ ន កនុង
គ្ពល ប្ត មយួ  គ្ ើយ មាន ការ ពិបាក ជា ជាង ការ បក ប្រប ព៊ី អតថ បទ គ្ៅ អតថ បទ  ។  
ការ បក ប្រប របគ្ភទ គ្នេះ តំរូវ ឲ្យ អនក បកប្រប មាន  ចាបំាច ់នូវ ៖ 
• ប្ផនក អកេរសាស្តសត  
• មគ្នាសគ្ញ្ចតនា  
• ការ គ្លើក ោក ់សំគ្លង 
• វបបធម ៌ 

បនាទ ប ់គ្នេះ  គ្យើង នឹង សិកាអពំ៊ី វធិ៊ីសាស្តសត ថ្ន ការ បក ប្របផ្ទទ ល់ មាត…់ 



វធិ៊ីសាស្តសតថ្ន ការ បក ប្រប ផ្ទទ ល់ មាត ់ 
កនុង កំ ុង គ្ពល ថ្ន ការ បក ប្រប ភាល ម ៗ  ែូច គ្នេះ អនក បក ប្រប រតូវ មាន នូវ ៖ 

• កាយ វកិារ  (តាម សននិស៊ីទ តាម ភមូ ិ ឬ តាម សាថ បន័ រែា) 
• ការ គ្លើក ោក ់សំគ្លង  
•  គ្រជើស គ្រ ើស ភាសា និោយ តាម ភមូ ិសាស្តសត  តំបន ់និង ប្សវងយល់ ការ យល់ ែឹង 
របស់ អនក សាត ប ់ 

• ការ ខ្េបឹ  
• វធិ៊ីសាស្តសតថ្ន ការ បកប្រប ឃ្លល  (សូមសាត ប ់ការ ពនយល់) 
• ែំគ្្េះរសាយបញ្ហា ទន ់ន ់(រវាងអនកនិោយ អនកបកប្រប និង អនកសាត ប)់ 

 

 



របគ្ភទថ្ន ការ បក ប្រប 
ការបក ប្រប មាន  ៤  របគ្ភទល ឺ៖(សូម សាត ប ់ការ ពនយល់) 

• Simultaneous Interpretation (SI) 
• Consecutive Interpreting (CI) 
• Whispered Interpreting  
• Relay Interpreting  
• Liaison Interpreting  

 



ការបកប្របផ្ទទ ល់មាតអ់ាចនឹងមាន 
គ្ៅកប្នលង និង សាថ នភាពែូចជា៖ (សូម សាត ប ់ការ ពនយល់) 
•សននិស៊ីទ 
• តុោការ 
• មលគគ្ទសគ្ទសចរណ៍ 
•សាធ្លរណៈ 
•ខាងប្ផនកសុខ្ភាព 
•ភាសាកាយវកិារ 
•តាមរបពន័ធផេពវផាយ ទូរស័ពទ តាមផលូវ... 

 



គ្សចកត៊ីបញ្ចប ់
ខ្្ុ ំ សងឃមឹ  និង គ្ជឿ ជាក ់ថា អនកសិកា ទងំ ឡាយ  

នឹងបាន យល់ ចាស់ រពម ទងំ អាច យក បទ ព ិគ្សា ធន ៍ទងំ គ្នេះ គ្ៅគ្របើ
របាស់ តាម តំរូវការ! 

 
សូម អរលុណ ប្ែល បាន ចំនាយ គ្ពល  

អភវិឌឍន ៍ខ្លួន ឯង! 
 

ឌ៊ីោ៉ា  



របភព ថ្ន អតថបទ  
• បទពិគ្សាធនែ៍ ៏តិចតួច របស់ ខ្្ុ ំ បាទ កនុង រយៈ គ្ពល ប៊ី ឆ្ន  ំ
• http://en.wikipedia.org/wiki/Language_interpretation 

 

 

 

ឆ្ន ាំ ២០១០ 

ក្ល ឹបភាសាអង់គ្លលសគ្េតស ៊ី 

Van English Training Club 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Language_interpretation

