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េមេរៀនទី១ 

ទសសនទនៃនករនិយយ 

Speaking Concepts 
I. និយមន័យៃនករនិយយ 
 ករនិយយបនលអ ឬនិយយករនិយយបនលអ ឬនិយយករនិយយបនលអ ឬនិយយករនិយយបនលអ ឬនិយយឲយអនកដៃទដងឹអំពីេគលបំណងរបសអ់នកនិយយេនះ មិនែមនជេរឿងែដលេធវើ
បនេដយងយៗេនះេទ ។ កតត សំខន ់ វទមទរឲយមនករយលដ់ងឹឲយសុីជំេរពីេគលបំណង និងទហំុំៃនករនិ
យយ ។ េនះគជឺេរឿងមួយែដលេយើងអចេធវើបន តមរយៈករសិកសពរងឹងសមតថភពេលើករនិយយជសធរ 
ណៈ ែដលមនពីរេបៀប និងជំហ៊នៗែដលតរមូវឲយសិកសយ៉ងលំអិតេលើចនំចុនីមួយៗ ។  
េតើករនិយយមននយ័ែបបណ? 
តមករសិកសរសវរជវបនបងហ ញឲយេឃើញថ ករនិយយមនអតថនយ័េផសងៗជេរចីន ៖ 

� ករនិយយគជឺករបេញច ញនវូអរមមណ៍ ។ 
� ករនិយយ គជឺដេំណើ រករៃនករទនំកទ់នំងរវងមនសុសមន ក ់េទមនសុសមន ក ់ឬមនសុសមួយរកុមេទៀតែដល

មនភស សំេលង និងអកបបករិយិជរបពន័ធទនំកទ់នំង ។ 
� ករនិយយ គជឺឧបករណ៍ទនំកទ់នំងែដលមនអនភុពខល ងំបំផតុកនុងេលក ។ 
� ករនិយយ គជឺនិមិតតសញញ ៃនករយលរ់វងមនសុស និងមនសុស ។ 
� ករនិយយ គជឺដេំនើរៃនករេផទរនវូករយលេ់ឃើញ ឬទនិននយ័េផសងៗឲយដលអ់នកសត ប ់។ 
� ករនិយយ គជឺសកមមភពរមួគន និងអនកសត ប ់ ែដលជរបតិ

កមមតបតេទវញិេទមក េហើ យេដើមបឲីយទទលួបនផលលអជទី
េពញចតិតេនះ គរួែតមនេគលករណ៍ និងសិលបៈរបកបគន  ។ 

� ករនិយយ គជឺេកល ងទវ រេឆព ះេទរកេជគជយ័ ឬបរជយ័ ។ 
� ករនិយយ គជឺវតថុមនសរៈសំខនក់នុងជីវតិ ។ ករនិយយ

ែដលលអនឹងេធវើឲយករទនំកទ់នំង ករពិភកស ឬករបេញច ញ
េយបលទ់ទលួបនេជគជយ័ ។ 

� ករនិយយ គជឺករសំែដងេចញមយ៉ងរបសក់រេរបីភស ។ 
� ករនិយយ គជឺករសំែដងេចញនវូករមនអរមមណ៍ េដយេរបីភស និងសំេលងសំរបយ់លអ់តថនយ័ ។ 
� ករនិយយ គជឺឧករណ៍ចងអុលបងហ ញែដលមនតៃំលបំផតុ ។  
� ករនិយយ គជឺករបងហ ញអតថនយ័េដើមបឲីយយលរ់វងគន និងគន  េហើ យមនលទ ធភពជបនតបនទ ប ់ និងជែខស 

សងវ កែ់ដលរបកបេទេដយអនកនិយយ ពកយសំដ ីនិងអនកសត ប ់។  
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� ករនិយយ គជឺធតដុសំ៏ខនក់នុងករទនំកទ់នំងេផសងៗ ។ តមករពិតអនកណកអ៏ចនិយយបនែដរ ប៉ុែនត
េពលែដលនិយយេហើ យ េតើនឹងបនលទ ធផលយ៉ងណ ? េតើជទគីបច់តិតែដររេឺទ? េទើបជកតត សំខន ់។ 

 
II. េគលបំណងៃនករនិយយ 
 េយើងអចែចក េយើងអចែចក េយើងអចែចក េយើងអចែចក េគលបំណងៃនករនិយយជ ៧ ចនំចុគ ឺ៖ 

១. េដើមបបីេងកើនចេំនះដងឹ 
២. េដើមបេីធវើេអយមនករេយគយលរ់វងគន និងគន  
៣. េដើមបបីេញច ញទកុខកងវលក់នុងចតិតេធវើឲយអរមមណ៍ធរូរសល 
៤. េដើមបេីធវើឲយមនភពសបបយរកីរយ 
៥. េដើមបេីបើកឪកសឲយអនកសត បស់រួេដញេដលបញហ សងសយ័ 
និងបេងកើតភពចបសល់ស ់ បំបតក់រសមុគសម ញ ែដលកពំងុ
របឈមមុខ  
៦. េដើមបលីងួេលម និងទកទ់ញទកឹចតិត 

៧. េដើមបេីធវើឲយអនកសត បម់នទនំកុចតិត េជឿជក ់េហើ យផល សប់តូរទសសនៈរបសេ់គ ៕ 
 
III. របេភទៃនករនិយយ 
 ករនិយយ ករនិយយ ករនិយយ ករនិយយ អចែចកេចញជ ២ របេភទគ ឺ៖ 
 ករនិយយមន កឯ់ង 
 ករនិយយជរកុម 
 ១១១១. . . . ករនិយយមន កឯ់ង ៖ករនិយយមន កឯ់ង ៖ករនិយយមន កឯ់ង ៖ករនិយយមន កឯ់ង ៖ អនកនិយយរតូវនិយយមន កឯ់ង អចេនកនុងថន កេ់រៀន ឬេនកនុងអងគរបជុំ ។ 
អនកនិយយអចនិយយពីករនិទនេរឿង កររយករណ៍ ករេធវើបទបងហ ញកនុងសិកខ សល ករអធបិបយ
ពីបេចចកវទិយ ករេឃសន ករបេញច ញមតេិយបលេ់ផសងៗ ។  
 ២២២២. . . . ករនិយយជរកមុ ៖ករនិយយជរកមុ ៖ករនិយយជរកមុ ៖ករនិយយជរកមុ ៖ អនកនិយយរតូវនិយយមតងមន ក់ៗ  ។ គជឺករសនទនសំែដងនវូករយលេ់ឃើញរមួគន  
ឬក ៏ជែជកែវកែញក ។   
 
IV. ធតុសខំន់ៗកនងុករនិយយ 
 ធតសំុខន់ៗ កនុងករនិយយ ធតសំុខន់ៗ កនុងករនិយយ ធតសំុខន់ៗ កនុងករនិយយ ធតសំុខន់ៗ កនុងករនិយយ អចែចកេចញជ ៣ ែផនកគ ឺ៖ 
  � អនកនិយយ 
  � អនកសត ប ់
  � កមមវតថុ 
 ១. អនកនិយយ ៖ អនកនិយយ គធឺតមួុយដសំ៏ខនបំ់ផតុកនុងករនិយយ ។ មុននឹងេផតើមនិយយ អនកនិយយ 
រតូវេរតៀមលកខណៈសមបតតឲិយបនេរសចជមុនសិន ។ លកខណៈសមបតតែិដលរតូវេរតៀមមុនេពលនិយយ ៖ 
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  អតតចរកិ ៖ រតូវេសលៀកពកឲ់យបនសមរមយេទនិងទកីែនលង និងសថ នភព ។ កយវកិរ ទកឹមុខ ឬករេធវើ
ចលនគរួឲយេទតមធមមជត ិ។ រតូវសំឡឹងេមើលមុខអនកសត បជ់និចច ែតមិនរតូវញកមុ់ខ ញកម់តេ់ឡើយ ។ 
  រលកសំេលង ៖ សំេលងមនសរៈសំខនណ់សក់នុងករនិយយ ដចូេនះគរួនិយយឲយបនចបស់ៗ  មិន
ទក ់ មិនរអករ់អលួ េហើ យរតូវែតនិយយឲយអនកសត បប់នលឺចបសរ់គប់ៗ គន  េដើេមប ើឲយងយរសួលកនុងករតមដន
សត ប ់ប៉ុែនតមិនគរួឲយខល ងំេពក ឬតចិេពកេទ េហើ យកមិ៏នគរួឲយយឺតេពក ឬេលឿនេពកែដរ ។ គរួែតពយយមេធវើដចូជ
សំេលងនិយយ កុឲំយដចូជសំេលងអន សរូត រសំឺេលងេទសនឲយេសះ ។ រតូវេចះេលើកដកសំ់េលង ឈបសំ់រក 
ដកដេងហើម និងនិយយសទួនរបេយគណែដលសំខន ់ប៉ុែនតកម៏ិនរតូវនិយយរចំែដលៗេរចីនេពកែដរ ។  
  ភស ៖ គរួេរបីពកយេពចនែ៍ដលសមញញ ងយយល ់៕ 
 ២. អនកសត ប់ ៖ អចមនមន ក ់ ឬេរចីននក ់ ។ អនកសត បេ់របៀបដចូជឧបករណ៍ដម៏នរបសិទ ធភពលអវេិសស 
ណសសំ់របវ់សស់មតថភពរបសអ់នកនិយយ ។  
 េនចេំពះមុខអនកសត បែ់ដលមនគន េរចីននក ់ អនកនិយយគរួដងឹពីពត័ម៌នលំអិតសតីពី ចនំនួ អជីព អយ ុ
េភទ ករំតិវបបធម ៌ ករំតិជីវភព រពមទងំករយកចតិតទកុដកស់ត បរ់បសអ់នកសត បជ់មុនសិន ។ អនកនិយយគរួែត
សិកសពីធមមជតរិបសអ់នកសត ប ់េហើ យពយយមេដះរសយបញហ  រេឺហតកុរណ៍ចេំពះមុខឲយបនទនេ់ពលេវល ។ 
 តមកររសវរជវ េយើងអចែចកអនកសត បជ់ ៥ របេភទ ៖ 
  ����    អនកសត បែ់ដលជមិតត 
  ����    អនកសត បែ់ដលមិនយកចតិតទកុដក ់
  ����    អនកសត បែ់ដលគម នករយលដ់ងឹ 
  ����    អនកសត បែ់ដលជកណត ល 
  ����    អនកសត បែ់ដលជសរតូវ 
 ៣. កមមវតថុ ៖ ជេរឿងែដលរតូវនិយយ េហើ យករេរតៀមេរឿងែដលរតូវនិយយកដ៏ចូជករែតងេសចកតែីដរ 
គរឺតូវមន េសចកតេីផតើម តេួសចកត ីេសចកតេីផតើម តេួសចកត ីេសចកតេីផតើម តេួសចកត ីេសចកតេីផតើម តេួសចកត ីនិង    េសចកតបីញច ប ់េសចកតបីញច ប ់េសចកតបីញច ប ់េសចកតបីញច ប ់។  
  េសចកតី េផតីម៖ ករចបេ់ផតើមែដលលអ អចេផតើមេដយករេធវើឲយអនកសត បឆ់ងល ់េហើ យចងដ់ងឹ រសេដៀងគន និង
ករសរេសរចនំងេជើងពត័ម៌នែដរ ។ ជនួកលេផតើមេដយករេរបីពកយកែំបលងេធវើឲយអនកសត បច់បអ់រមមណ៍ េហើ យ
តមដនសត ប ់។  
  តេួសចកតី ៖ ជចែំណកមួយសំខនណ់ស ់។ គរួមនខ លមឹសរសមរសបេទនិងេពលេវល គរួេធវើេទតមលំ
ដបេ់ហតកុរណ៍ មនេហតផុលរតឹមរតូវ និងផតលច់េំនះដងឹដលអ់នកសត ប ់។ អនកសត បគ់ដួងឹជមុនថ េតើគនិំតែដល 
ខ លនួនឹងេលើកយកមកនិយយេនះ វនឹងផតលន់វូផលរបេយជនអ៍វីខ លះដលអ់នកសត ប ់ ? េហើ យមុននឹងបញច បគ់រួទកុ
េពលឲយសរួេដញេដល ឬសរបុេសចកតផីង ។  
  េសចកតី បញច ប់ ៖ ជសិលបៈមយ៉ងែដលអចនឹងទកទ់ញអរមមណ៍អនកសត បេ់នេពលបញច ប ់ ។ ករបញច ប់
ែដលលអគរួជករបញជ ករ់បបក់រពិតនវូចនំចុសំខន់ៗ  អចផតលន់វូគនិំតឲយយកេទគតិ បញច បេ់ដយសភុសិត ឬក ៏
ពកយេពចនែ៍ដលបនសំរុងំទកុជពិេសស ។  
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V. សលិបៈៃនករនិយយ 
 សិលបៈៃនករនិយយសិលបៈៃនករនិយយសិលបៈៃនករនិយយសិលបៈៃនករនិយយ គជឺករែសតងេចញេដយករេពលពកយេពចនែ៍ដលនឹងេធវើឲយអនកសត បយ់ល ់ ជកច់តិត 
មនករសបបយរកីរយ រពមទងំអចទកទ់ញចតិតអនកសត បឲ់យមនជំេនឿទកុចតិតេលើអនកនិយយផង ។ ករនិ
យយែដលនឹងេធវើឲយេពញចតិតអនកសត បប់នេនះ គអឺរសយ័េទនិងទកឹសំេលង រសំឺននួេវហរែដលរជួតរជបេទ
កនុងដងួចតិតរបសអ់នកសត ប ់េហើ យនិងេធវើឲយេគរេំភើប រកីរយ និងមនសរៈរបេយជនផ៍ងែដរ ។ ចេំពះករហវឹ កហត់
និយយ គេឺយើងរតូវហវឹ កហតទ់ងំជំនញកនុងករនិយយ និងទងំជំនញកនុងករសត បរ់ពមគន  ។ 
 
VI. វិធីនិយយ 
 ១. ែបបទេនទញចមំត់ 
     អនកនិយយេរតៀមេរឿងែដលនិយយរចួេរសច េហើ យទេនទញចមំតេ់ដើមបយីកេទនិយយ ។ វធិេីនះមិន
សវូជទទលួបនេជគជយ័ប៉ុនម នេទ េហើ យរពមទងំេធវើេអយអនកនិយយហតេ់នឿយេទៀតផង េរពះអនកសត បនឹ់ង
អចដងឹបនថ អនកនិយយទេនទញចមំត ់ េធវើឲយគម នកររេំភើប និងគម នរសជត ិ េហើ យរពមទងំេធវើឲយធញុរទន់
េទៀតផង ។ មយ៉ងវញិេទៀត របសិនេបើអនកនិយយមនករភលចិភល ងំចនំចុខ លះៗកនុងេពលនិយយ នឹងអចេធវើឲយករនិ
យយេនះទទលួនវូករបរជយ័ទងំរសុងកម៏ន ។ េទះជយ៉ងណកត ី ករចងច ំ ឬទេនទញវគគខ លះៗកជ៏ករចបំច់
ែដរ េដយេលើកយកចនំចុសំខន់ៗ មកនិយយប៉ុេណណ ះ ។  
 ២. ែបបអនអតថបទ 
  វធិេីនះេរចីនែតេរបីជផលូវករ េដើមបកីរពរករខសុឆគង ដចូជ កររយករណ៍ ែថលងករណ៍ ករែថលង
សនទរកថ.....។ល។ 
 ៣. ែបបយល់ចបស់ េហីយេមីលេគលសំខន់ៗ 
  ជវធិែីដលមនអនកនិយមេរបីេរចីនគន  ។ ករនិយយែបបេនះ ជករនិយយែដលផសុពីដងួចតិតពិតៗ ពី 
ករំតិវបបធម ៌ និងពីអរមមណ៍េទតមធមមជត ិ ប៉ុែនតរគនែ់តកតរ់តចនំចុសំខន់ៗ ខ លះដករ់កដសរគនទ់កុរកេលក
េមើលមតងៗេដើមបកីុឲំយេភលចែតប៉ុេណណ ះ ។ 
 ៤. ែបបេរៀបចំរចួេរសចេហីយចងចរំពមទងំយល់ 
  ចេំពះវធិេីនះរបហករ់បែហលនិងវធិទី៣ីែដរ រគនែ់តអនកនិយយរតូវមនករចងចបំនលអណស ់ ។ 
អនកសត បអ់ចមនអរមមណ៍ថ អនកនិយយមិនបនេរតៀមទកុជមុនេទ េរពះមិនមនកនអ់វីកនុងៃដេឡើយ ។ វធិេីនះ 
អចេធវើឲយអនកសត បជ់កច់តិត និងមនករេជឿជកេ់លើអនកនិយយផង ប៉ុែនតមនអនកនិយយវធិេីនះតចិគន ណស ់។  
 ៥. ែបបឥតេរពៀងទុក 
  វធិេីនះេបើនិងថលអ រមិឺនលអកម៏ន ែតេបើអចេធវើចតទ់កុថពែូកណស ់ ។ អនកែដលនឹងេរបីវធិេីនះបនលះុ
រតណែតឆលងកតវ់ធិេីផសងៗ រកឺប៏នហវឹ កហតជ់យរូមកេហើ យ ។ ករែដលលអបំផតុេនះ គគឺរួែតមនគេំរងទកុជ
មុនសិនថេតើនឹងចបេ់ផតើមនិយយពីអវី? លះុដលេ់ពលនិយយកនឹ៏ងមិនមនករឆគ ឆំគង េហើ យែថមទងំអចទក់
ទញទកឹចតិតអនកសត បប់នេទៀតផង ។  
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េមេរៀនទី២ 

ករនិយយេលេវទិក 
 

I. ករហវ កហតន់�យយ 
 ករហវឹ កហតនិ់យយជវធិមួីយ ែដលេធវើឲយអនកនិយយមនឪកសែកលំអចនំចុខ វះខតរបសខ់ លនួឯងបន
ខ លះមុននឹងេឡើងនិយយេលើេវទកិពិត ។ ករហវឹ កហតនិ់យយឲយបនេរចីនកអ៏ចនឹងជយួឲយអនកនិយយចខំ លមឹ
សរបនរមួទងំករេរបីកយវកិរកមិ៏នឆគ ឆំគងេធវើឲយដចូធមមជត ិេហើ យសុីសងវ កនិ់ងករនិយយ ។  
 ករហវឹ កហតនិ់យយជទេូទ េយើងអចេធវើបនតម៣វធិ ី៖ 
ក. ករហវឹកហត់និយយមុខកញច ក់ឆលុ ះ 
 ករហវឹ កហតនិ់យយតមវធិេីនះ អចជយួឲយអនកនិយយសេងកតេឃើញពីបុគគលិកលកខណៈ និងកយវកិរ
ែដលសំែដងេចញកនុងេពលនិយយរបសខ់ លនួ រពមជមួយខ លមឹសរែដលរតូវនិយយបនែដលជយួឲយអនកនិយយ
មនឪកសែកលំអបុគគលិកលកខណៈ និងកយវកិរកនុងេពលនិយយឲយបនលអេឡើង ។  
ខ. ករហវឹកហត់និយយមុខមនុសសសគ ល់គន  
 អនកសត បែ់ដលជមនសុសសគ លគ់ន មនប៉ុនម ននកក់អ៏រសយ័េលើឪកសផតលឲ់យ ែតករហវឹ កហតនិ់យយតម
វធិេីនះអចជយួកតប់នថយករេអៀនខម សប់ន េហើ យមនកររគបរ់គងខ លនួឯង មនករសំែដងកយវកិរែដលជ
ែបបធមមជតេិរចីនេឡើង ។ ប៉ុែនតចនំចុសំខនេ់នរតងថ់ មនសុសែដលេមើលអនកហវឹ កហតនិ់យយេនះ រតូវមនភព
សទុ ធចតិតចេំពះអនកនិយយ ែដលអចរបបពី់ចនំចុខសុឆគងពិតរបកដ មិនថជករសំែដងេចញជកយវកិរ 
ខ លមឹសរ ទកឹមុខ ែខសែភនក.....។ល។ ឲយដលអ់នកសត បប់ន មិនែកលងកហុកឲយអនកនិយយយលរ់ចឡំ ឬយលថ់ខ លងួឯង
រគនេ់បើេនះេទ ។  
គ. ហវឹកហត់និយយេដយករថតសំេលង 
 ករហវឹ កហតនិ់យយតមវធិេីនះ អចនឹងជយួឲយអនកនិយយដងឹពីចនំចុខ វះខតកនុងករេរបីភស ភពចបស ់
ៃនសំេលង ករេលើកដកសំ់េលងកនុងករនិយយ ។  
 ករហវឹ កហតនិ់យយមុនេពលនិយយពិត េទះជេដយវធិណីកត ីអនកនិយយថមីអចេអៀនខម ស ់និងមិនសវូ
ជមនលកខណៈដចូធមមជតេិទ េរពះែតមិនធល ប ់ ែតសុំឲយហតេ់ធវើញយៗកនឹ៏ងសុេំទេហើ យ េហើ យកល៏អេឡើងជ
េរឿយៗមិនខន ។  
II. ដំណកក់លអនវុតតៃនករន�យយ 
 ១. ដំណកក់លេរតៀមខលួនន�យយ 
 េនេពលបនទទលួភរៈឲយនិយយ អនកនិយយរតូវេរតៀមអំពីេគលេដែដលនឹងរតូវនិយយ គរឺតូវេរជីសេរសី
េរឿងេអយបនសមរសបេទនឹងេគលបំណង េហើ យរតូវេធវើករវភិគេទេលើអនកសត ប ់ របមូលទនិននយ័ និងឯកសរ
េផសងៗែដលនឹងរតូវេរបីឲយបនសពវរគប ់។ 
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 ខណៈេពលរងច់េំពលេវលេឡើងេវទកិរ អនកនិយយអចេរបីេពលេវលេនះេធវើេរឿងដចូខងេរកម ៖ 
  � ពិនិតយករែតងខ លនួឲយសថិតកនុងសភពេរៀបរយ 
  � រលឹំករបេយគដបូំង ចនំចុសំខន់ៗ  របេយគបញច ប ់
  � នឹករកពកយរកទ់កេ់ទកនស់វនករ 
  � ដកដេងហើមែវងៗេដើមបកីតប់នថយកររនធត ់ឬរេំភើប 
 ២. ដំណកក់លកំពងុន�យយ 
 មនរបករែដលរតូវអនវុតតចនំនួ១០ចនំចុ ៖ 
 � ករេគរពេពលេវល ៖ករេគរពេពលេវល ៖ករេគរពេពលេវល ៖ករេគរពេពលេវល ៖    គរួេទដលក់ែនលងនិយយមុនេពលកណំតប់នតិច េដើមបនឹីងេរតៀមខ លនួ េរតៀមចតិតឲយ
និយយបនមិនរអករ់អលួ ។  
 � ករឈនេឡងីេទេលីេវទកិរ ៖ករឈនេឡងីេទេលីេវទកិរ ៖ករឈនេឡងីេទេលីេវទកិរ ៖ករឈនេឡងីេទេលីេវទកិរ ៖    ករេធវើដេំនើរ ឬឈរគរួេធវើេទតមធមមជត ិ េហើ យមនភពអងអ់ច 
និងេជឿជកេ់លើខ លនួឯង កុឪំនមុខ និងកុេំដើរដចូមនសុសឈឺ ។ េបើមនអរមមណ៍ថ រនធតច់តិ តខ លះេនះ គរួដកដេងហើមែវងៗ 
២ រ៣ឺដង េនះនឹងបនធរូរសលេឡើងវញិ ។  

� េពលកពំងុេដើរ មិនរតូវឪនេគរពនរណេនះេទរហូតដល់
កែនលងនិយយ ។ 

� េពលេទដលក់ែនលងនិយយ េទើបេធវើករេគរពរបធន ឬពិធកីរ 
េហើ យងកមកបដសិណឋ រកចិចជមួយសវនករ ។ 

� ឈរឲយេជើងទងំពីរឃល តពីគន សមលមម ដកទ់ងំនខ់ លនួេលើេជើង
ទងំពីរសងខងេសមើរគន  

 � កុរំគែហ៊ម ឬេគះកបល Microphone ឬនិយយថ អឡូៗ!!! 
 � របងុរបយ័តនកនុ ងករតុបែតងខលួន ៖របងុរបយ័តនកនុ ងករតុបែតងខលួន ៖របងុរបយ័តនកនុ ងករតុបែតងខលួន ៖របងុរបយ័តនកនុ ងករតុបែតងខលួន ៖ មុននិងមករតូវែតងខ លនួឲយបនេរសច េហើ យេពលកពំងុនិយយ
មិនបចយ់កចតិតទកុដកនិ់ងេរឿងេនះេទ ។ ករតបុែតងខ លនួសអ តហួសេហតេុពក េធើវឲយអនកសត បែ់បរេទជយកចតិត
ទកុដក ់ េលើករែតងខ លនួជងករនិយយេទវញិ ។ ប៉ុែនតេបើតបុែតងខ លនួមិនបនសមរមយវញិេនះនឹងអចជករេធវើ
ឲយរខំន ដចូជ សកធ់ល កប់ងំមុខ បងំែភនកេដយរតូវចែំវកសកជ់របចជំេដើម........។ល។ 
 � ផតល់កិតតយិសដល់អនកសត ប់ ៖ផតល់កិតតយិសដល់អនកសត ប់ ៖ផតល់កិតតយិសដល់អនកសត ប់ ៖ផតល់កិតតយិសដល់អនកសត ប់ ៖ សមូកុនឹំកគតិថ អនកនិយយមនអវីែដលលអជងអនកសត បឲ់យេសះ ។  
 � គរួសំលឹងេមលីេទអនកសត ប់ទេូទ ៖គរួសំលឹងេមលីេទអនកសត ប់ទេូទ ៖គរួសំលឹងេមលីេទអនកសត ប់ទេូទ ៖គរួសំលឹងេមលីេទអនកសត ប់ទេូទ ៖    េនកនុងេពលនិយយ ែខសែភនកនិងែខសែភនកែខសែភនកនិងែខសែភនកែខសែភនកនិងែខសែភនកែខសែភនកនិងែខសែភនកអចេធវើឲយេកើតនវូគនិំត
ទនំកទ់នំងជបនតបនទ ប ់ និងជយួេធវើឲយមនករចបអ់រមមណ៍កនែ់តខល ងំេឡើងេទៀតផង េរពះែខសែភនកែខសែភនកែខសែភនកែខសែភនកគជឺ
ឧបករណ៍ទនំក ់ ទនំងែដលតភជ បរ់វងេបះដងួនិងេបះដងួ ។ អនករតូវចងចថំ េមើលមុខអនកសត បេ់ពលខ លនួនិយយេមើលមុខអនកសត បេ់ពលខ លនួនិយយេមើលមុខអនកសត បេ់ពលខ លនួនិយយេមើលមុខអនកសត បេ់ពលខ លនួនិយយ    
េមើលមុខអនកនិេមើលមុខអនកនិេមើលមុខអនកនិេមើលមុខអនកនិយយេពលខ លនួសត ប ់។ យយេពលខ លនួសត ប ់។ យយេពលខ លនួសត ប ់។ យយេពលខ លនួសត ប ់។     
 � ករេរបភីសនយិយ ៖ករេរបភីសនយិយ ៖ករេរបភីសនយិយ ៖ករេរបភីសនយិយ ៖    គរួបញចូ លថលុកកែំបលងខ លះៗផង េដើមបបីនធូរអរមមណ៍ ែតមិនែមនគតិែតេផត តេលើ
ករសបបយែតមួយមុខ រហូតេភលចនឹងដលខ់ លមឹសរេនះេទ ។  
 � ឧទហរណ៍ ឬអណំះអណំង ៖ឧទហរណ៍ ឬអណំះអណំង ៖ឧទហរណ៍ ឬអណំះអណំង ៖ឧទហរណ៍ ឬអណំះអណំង ៖    ករេលើកឧទហរណ៍ ឬអំណះអំណងរតូវឲយសុីសងវ កគ់ន បនលអជ
មួយសចេ់រឿង ែតមិនគរួមនេរចីនេពកេទ ។ 
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 	ករេធវកីយវកិរករេធវកីយវកិរករេធវកីយវកិរករេធវកីយវកិរ    ៖ ៖ ៖ ៖ អនកនិយយរតូវែតមនសតបញញ ឈល សៃវ េហើ យអចផល សបតូរបនសមរសបេទ
នឹងសថ នភពជកែ់សតង ។ 
 
 រង់ចសំេង កតរបតិកមមពអីនកសត ប់រង់ចសំេង កតរបតិកមមពអីនកសត ប់រង់ចសំេង កតរបតិកមមពអីនកសត ប់រង់ចសំេង កតរបតិកមមពអីនកសត ប់    ៖ ៖ ៖ ៖ េបើេឃើញថអនក
សត បម់នករធញុរទន ់ គរួបតូររេបៀបនិយយេអយរសបនិងសភព
ករណ៍ មិនរតូវគតិថ បនេរតៀមមកែបបេនះ រតូវែតនិយយែបប
េនះឲយចបេ់នះេទ ។  
 � មនិរតវូនយិយរបែជង មនិរតវូនយិយរបែជង មនិរតវូនយិយរបែជង មនិរតវូនយិយរបែជង ៖ ៖ ៖ ៖ េយើងមិនគរួចបេ់ផតើមនិយយ
េនះេទ កនុងេពលមនសំេលងេសើច ឬសំេលងទះៃដគរឺតូវទកុចេនល ះ
េពលសមលមម េរពះអចេធវើេអយអនកសត បមិ់នបនទទលួពត័ម៌ន
រគបរ់គន ់។ 
 ៣. ដំណកក់លេរកយន�យយចប ់
 េពលនិយយចបស់ពវរគប ់គរឺតូវទកុឪកសឲយអនកសត បប់នសរួបំបតក់រសងសយ័ ។ ករណីេនះ េបើសិនណដំ
េនើរេទតមធមមតេនះ មិនជបញហ អវីេទ េរពះអនកនិយយអចេឆលើយបំភល ឺ េដើមបបំីបតន់វូករសងសយ័បន ប៉ុែនតេបើ
សិនអនកសរួបនបងកបញហ េឡើងេនះ អនកនិយយរតូវអតធ់មត ់ និងមនករឈល សៃវ េទើបអចេដះរសយបញហ
បន៕ 
 

សមូអរគណុចេំពះករយកចតិតទកុដក ់!! 
   
  
 
  
 
 
  
  
 


