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 ទាំព័រ 1 

 

លសចរដីល ដ្ើម្ 

កមម វិធ ីTelegram គជឺាកមមវិធីមួយច្ប្បើប្បាស់សប្មាប់ច្្ញើសារច្េ ិឆប្ត្នូកិ រូបភាព សច្មលង វីច្ដេ ូជាច្ដើម ប្បកបច្ោយ

ភាពរហ័សទាន់ឆិត្ត សុវត្ថភិាព ងាយប្សួលច្ប្បើប្បាស់ និងមិនមានគតិ្ថ្ងល។ ច្ោកេនក អាឆច្ប្បើប្បាស់កមមវិធីច្នុះបានច្ៅច្លើ

មា៉ា សីុនកុាំពយូទ័រ ទូរស័ពទថ្ដ នងិឧបករណ៍ឆ្ល ត្ថ្វច្្េងៗ (iPAD, Tablet ជាច្ដើម)។  

លកខណៈពិច្សសរបស់កមមវិធ ី Telegram គឺអាឆច្្ញើឯកសារបានប្គប់ប្បច្េទ (ឯកសារការយិាលយ័ប្គប់ប្បច្េទ - 

Word, Excel, PowerPoint, PDF ឯកសារកាំសានតច្្េង -  វីច្ដេ ូ ឆច្ប្មងង នងិឯកសារច្្េងច្ទៀត្) កនងុទាំហាំធាំគរឺហតូ្ដល ់

១ ៥ ជីកាថ្ប (1.5 GB) កនុង ១ឯកសារ និងមានច្លបឿនច្លឿនច្ប្បងបច្ធៀបច្ៅនងឹកមមវិធីច្្េងៗច្ទៀត្ ច្ហើយឯកសារទាាំងច្នាុះ

បានរកាទុកច្ៅកនងុបច្ឆេកវិទាពពក្ងខដរ (Cloud Technology)។  

កមមវិធ ី Telegram ប្បកាសោក់ឱ្យច្ប្បើប្បាស់ចាប់ពថី្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ ខដលមានទីសាន ក់ការកណ្ដដ លច្ៅ  

រដឋធ្លនីខប៊ែរឡាំង ប្បច្ទសអា ឺម៉ាង់។ កមមវិធីច្នុះមិនអាឆច្ប្បើប្បាស់ច្ដើមបីសនទនាជាសច្មលងផ្ទទ ល ់ (Call) ដូឆកមមវិធ ី Skype ឬ 

Facebook Messenger ច្នាុះច្ទ គវឺាអាឆប្ត្ឹមខត្បញ្ជូនសច្មលងច្ៅវិញច្ៅមកខត្ប៉ាុច្ណ្ដណ ុះ។ 

រ.រលបៀបដលំ ើងរម្មវិធី Telegram លៅរនុងព្បរ័នធព្បតបិតតកិារ iOS 

ច្្ដើមច្ឆញពផី្ទទ ាំងដាំបូង (Home screen) ច្ៅកនុងទូររស័ពទថ្ដ ឬ iPAD របស់ច្ោកេនកប្សច្ដៀងនងឹរូបខាងច្ប្កាម។ 

 



 ទាំព័រ 2 

 

ជាំហានទ១ី៖ ឆុឆឆូលកមមវិធ ីApp Store 

 

ជាំហានទ២ី៖ វាយពាកយ telegram ច្ៅកនុងប្បេប់ខសែងរក (ដូឆរូបខាងច្ប្កាម) រួឆឆុឆប៊ែូត្ងុ “Search” 

 

 

 

1 

2.1 

2.2 



 ទាំព័រ 3 

 

ជាំហានទ៣ី៖ ពនិតិ្យរកច្មើលកមមវិធី Telegram Messenger បនាទ ប់មក ទី១.ឆុឆច្លើប៊ែតូ្ងុត្ូឆមួយច្ ម្ ុះ “Get” ខដល

ច្ៅជាប់នងឹកមមវិធី Telegram Messenger (ដូឆកនុងរូបខាងច្ប្កាម) ទី២.ឆុឆប៊ែូត្ុង “INSTALL APP” ច្ដើមបីទាញយកដាំច្ ើង

កមមវិធី ។ 

 

 

3.1 

3.2 



 ទាំព័រ 4 

 

 បនាទ ប់មកច្ោកេនកនឹងច្ឃើញសញ្ញា វឌ្ឍនភាពថ្នការដាំច្ ើងកមមវិធី Telegram រហូត្ដលឆ់ប់ ច្ឆញពាកយថា “Open”។ 

ឆុងបញ្េប់ច្ោកេនកអាឆរកច្មើលរូបសញ្ញា  (Icon) កមមវិធ ីTelegram ច្ៅច្លើទូរស័ពទថ្ដ ឬ iPAD ដូឆរូបខាងច្ប្កាម។ 

 

 

ខ.រលបៀបបលងកើតគ្ណនី (ច ះល ម្ ះ) លព្បើព្ាស់រម្មវិធី Telegram លៅរនុងព្បរ័នធព្បតបិតតកិារ iOS 

ជាំហានទ១ី៖ ឆុឆច្លើរូបសញ្ញា  (Icon) របស់កមមវិធី Telegram ដូឆរូបខាងច្ប្កាម 

 

 

1 



 ទាំព័រ 5 

 

ជាំហានទ២ី៖ ឆុឆច្ៅច្លើពាកយ Start Messaging 

 

ជាំហានទ៣ី៖  

 ទ១ី.ច្ប្ជើសច្រីស Country (ច្ ម្ ុះប្បច្ទស) ជា Cambodia 

 ទ២ី.បញ្េូលច្លែទូរស័ពទថ្ដផ្ទទ ល់ែលួនរបស់ច្ោកេនកខដលកាំពុងច្ប្បើប្បាស់ 

 ទ៣ី.ឆុឆ Next  

 

2 

3.1 

3.2 

3.3 



 ទាំព័រ 6 

 

បនាទ ប់ពីឆុឆ Next ច្ោកេនកនងឹច្ឃើញសារមួយសួរបញ្ញជ ក់ថាច្លែទូរស័ពទបញ្េូលខាងច្លើប្ត្ឹមប្ត្ូវឬ រួឆឆុឆប៊ែូត្ងុ 

“OK”។ ទូរស័ពទថ្ដរបស់ច្ោកេនកនងឹទទួលបានសារមួយច្្ញើឆូលមកច្ោយមានច្លែកូដសមាៃ ត្ក់នុងច្នាុះ។ 

ជាំហានទ៤ី៖ វាយបញ្េូលច្លែកូដខដលទទួលបានពសីារកនងុទូរស័ពទថ្ដ រួឆឆុឆ Next 

 

ជាំហានទ៥ី៖ ទី១.ឆុុះច្ ម្ ុះរបស់េនក (នាមប្ត្កលូ នងិនាមែលួន) និង ទី២.ោក់រូបងត្ (ច្ោយឆុឆច្ៅច្លើរងែង់មូល 

“add photo” រួឆច្ប្ជើសច្រីសរបូភាពកនងុទូរស័ពទថ្ដ ឬងត្ងមី)  

 

4.1 

4.2 

5.1 
5.2 



 ទាំព័រ 7 

 

  ទី៣.បនាទ ប់ពីបញ្េូលច្ ម្ ុះនងិោក់រូបងត្រួឆរាល ់ឆុឆ Next ច្ដើមបីបនត 

  

បនាទ ប់មកច្ោកេនកនឹងច្ឃើញផ្ទទ ាំងមួយដូឆខាងច្ប្កាមខដលបងាា ញថាអាឆចាប់ច្្ដើមច្ប្បើប្បាស់ Telegram បានច្ហើយ។ 

    

      Telegram ច្លើ iPAD        Telegram ច្លើ iPhone 

5.3 



 ទាំព័រ 8 

 

គ្.រលបៀបលព្បើព្ាស់រម្មវិធី Telegram លៅរនុងព្បរ័នធព្បតិបតតកិារ iOS 

គ.១.រច្បៀបច្្ញើសារ  (Chat) 

ច្្ដើមច្ឆញពផី្ទទ ាំងខាងច្ប្កាម ខដលជាផ្ទទ ាំងច្្ញើសារ (Chat)៖ 

 

 

 

 ១.បញ្ញជ ក់ថាច្យើងកាំពុងសថ តិ្ច្ៅច្លើថ្្ទច្្ ញើសារ (Chat) 

 ២.ឆុឆរូប  ច្ដើមបីបច្ងកើត្សារងមីច្្ ញើច្ៅកានន់រណ្ដមួយ (ដូឆបងាា ញកនុងរូបខាងច្ប្កាម) 

2 

1 

ថ្្ទ Chats 



 ទាំព័រ 9 

 

 

 ច្ៅកនងុថ្្ទ Contacts នងឹបងាា ញច្ ម្ ុះសប្មាប់ទាំនាក់ទាំនងទាាំងឡយណ្ដខដលមានច្លែទូរស័ពទថ្ដច្ៅកនងុទូរស័ពទថ្ដ

ឬ iPad របស់ច្ោកេនក នងិឆុុះច្ ម្ ុះច្ប្បើប្បាស់កមមវិធ ីTelegram រួឆច្ហើយ។ 

១.ច្ប្ជើសច្រីសច្ ម្ ុះមួយច្ដើមបចី្្ ញើសារច្ៅកាន ់(ផ្ទទ ាំងមួយបងាា ញដូឆខាងច្ប្កាម) 

 

1 

ថ្្ទ Contacts 

1 

ថ្្ទ Chat 

4 

2 

3 



 ទាំព័រ 10 

 

 ១.បងាា ញច្ ម្ ុះខដលច្យើងបានច្ប្ជើសច្រីសច្ដើមបីច្្ ញើសារច្ៅកាន់ 

 ២.វាយបញ្េូលសារជាេកេរខដលច្ោកេនកឆង់ច្្ ញើ 

 ៣.ច្ោកេនកអាឆច្្ញើសារជាសច្មលង ច្ោយប្ោន់ខត្យកថ្ដឆុឆឱ្យជាប់ច្ៅច្លើរូប  រួឆនយិាយពាកយច្ពឆនខ៍ដល

ច្ោកេនកឆង់ច្្ ញើ បនាទ ប់មកប្ពខលងថ្ដពីច្លើរូបខាងច្ដើមវិញ ជាការច្ប្សឆ 

 ៤.ច្ោកេនកអាឆច្្ញើជារូបភាព ឆច្ប្មងង វីច្ដេ ូឯកសារច្្េងៗច្ទៀត្ជាច្ប្ឆើនតាមរយៈឆុឆច្លើរូប  (រូបខាងច្ប្កាម) 

 

 ១.ច្ប្ជើសច្រីសរូបភាព ឬវីច្ដេខូដលមានប្សាប់ច្ៅកនងុទូរស័ពទថ្ដ ឬ iPAD របស់ច្ោកេនកច្ដើមបីច្្ ញើច្ឆញ 

 ២.ច្ប្ជើសច្រីសឯកសារ (File) ខដលច្្េងៗ 

 ៣.ច្្ញើទីតាាំងច្ៅច្លើខ្នទីខដលច្យើងកាំពងុសថ ិត្ច្ៅ 

 ៤.ច្្ញើច្លែទូរស័ពទទាំនាក់ទាំនងរបស់នរណ្ដមាន ក់ខដលច្យើងមានច្ៅកនងុបញ្ជ ីច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនង (Contact List) 

គ.២.រច្បៀបច្្ញើសារច្ៅកាន់ប្កមុ 

ច្យើងអាឆបច្ងកើត្ជាប្កុម ខដលអាឆច្មើល និងសាដ ប់សារខដលច្្ញើកនុងប្កុមច្នាុះបានទាាំងេស់ោន ។ ច្្ដើមច្ឆញពីការឆុឆច្លើ

រូប  ច្ោកេនកអាឆនងឹបច្ងកើត្ប្កុមបាន ដូឆរបូខាងច្ប្កាម៖ 

1 

3 
2 

4 
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 ១.ឆុឆច្លើ “New Group” បនាទ ប់មកច្ប្ជើសច្រីសច្ ម្ ុះខដលប្ត្ូវោក់បញ្េូលច្ៅកនុងប្កុម (ដូឆរូបខាងច្ប្កាម)៖ 

 

 ១.ច្ប្ជើសច្រីសច្ ម្ ុះខដលប្ត្ូវោក់ច្ៅកនងុប្កុម 

 ២.រួឆឆុឆ “Next” បនាទ ប់មកោក់ច្ ម្ ុះប្កុមដូឆរូបខាងច្ប្កាម 

 

1 

1 

2 
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 ១.ោក់ច្ ម្ ុះប្កុម 

 ២.ោក់រូបងត្ប្កុម 

 ៣.បញ្ជ ីច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនងនីមួយៗច្ៅកនងុប្កុមខដលបានច្ប្ជើសច្រីសពីខាងច្ដើម 

 ៤.ឆុឆ “Create” ច្ដើមបីបញ្េប់ការបច្ងកើត្ប្កុមច្្ញើសារ 

 ៥.បនាទ ប់មកច្ោកេនក អាឆច្ធែើការច្្ញើសារច្ៅកានប់្កុមច្នាុះបានដូឆធមមតា។ 

គ.៣.ការច្ប្បើប្បាស់បញ្ជ ីច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនង (Contacts) 

ប្បសិនច្បើច្ោកេនកកាំពងុច្ប្បើច្លែទូរស័ពទរបស់េនកជាច្លើកដាំបូងច្ៅកនុងកមមវិធី Telegram ច្ោកេនកនងឹមិនទានម់ាន

ទាំនាក់ទាំនងច្្ញើសារច្ៅវិញច្ៅមកជាមួយនរណ្ដមាន កច់្ ើយ។ ច្ោកេនកអាឆឆូលច្ៅកនងុបញ្ជ ីច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនង (Contacts) 

ច្ដើមបីច្មើលថាច្ត្ើមានច្លែទូរស័ពទណ្ដែលុះខដលបាននងិកាំពងុច្ប្បើប្បាស់កមមវិធ ីTelegram ដូឆជាច្ោកេនកខដរ ច្ដើមបអីាឆច្្ញើសារ

បានភាល មៗ (ដូឆរូបខាងច្ប្កាម)។  

 

 ១.ឆុឆច្លើ Contacts ច្ដើមបីឆូលច្ៅកនងុបញ្ជ ីច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនង 

 ២.បញ្ជ ីច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនងទាាំងេស់ខដលអាឆច្ប្បើប្បាស់ Telegram ច្្ញើសារបាន 

 ៣.ឆុឆច្លើ “Invite Friends” ច្ដើមបីច្្ ញើសារច្ៅកាន់ទូរស័ពទថ្ដរបស់េនកខដលមិនទានម់ានច្ប្បើប្បាស់កមមវិធ ីTelegram 
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 គ.៤.ការច្ប្បើប្បាស់ Setting 

  

 

 គ.៥.រច្បៀបលុបច្ ម្ ុះទាំនាកទ់ាំនងច្ឆញពីបញ្ជ ី (Remove Contact) 

 ជាំហានទី១៖ ឆូលច្ៅកនងុបញ្ជទីាំនាក់ទាំនង (Contacts) រួឆច្ប្ជើសច្រីសនូវច្ ម្ ុះណ្ដមួយច្ដើមបីលុប 

 

 

1 2 
តាមរយៈការច្ប្បើប្បាស់ Setting 

ច្យើងអាឆច្ធែើការផ្ទល ស់បដូររូបងត្ 

បដូរច្ ម្ ុះ បដូរថ្ ទ្ខាងច្ប្កាយ ចាក

ច្ឆញពី Telegram ជាច្ដើម។ 

១.អាឆបដូររូបងត្ 

២.អាឆបដូរច្ ម្ ុះ 

៣.ឆុឆ Done ច្ដើមបីសច្ប្មឆច្លើ

ការផ្ទល ស់បដូរខាងច្លើ 

៤.អាឆចាកច្ឆញពីកមមវិធី 

Telegram 

3 

1.1 

1.2 

4 
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 ជាំហានទី២៖ ឆុឆឆូលលមអិត្ច្ៅកនងុច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនងខដលបានច្ប្ជើសច្រីសខាងច្លើ 

  ១.ឆុឆច្លើ Contact 

  ២.ឆុឆច្លើ Edit (ផ្ទទ ាំងមួយនងឹបងាា ញច្ ើងបនត) 

 

 ជាំហានទី៣៖ ឆុឆច្លើប៊ែូត្ងុ “Delete Contact”ច្ៅខ្នកខាងច្ប្កាមថ្នផ្ទទ ាំងពត័្ម៌ានលមអិត្ខដលបងាា ញច្ ើង 

 

 សារបញ្ញជ ក់មួយ (Confirm) ច្ដើមបីសួរបញ្ញជ ក់ច្យើងឆុងច្ប្កាយមុននឹងលុប ដូឆខាងច្ប្កាម៖ 

2.1 

2.2 

3.1 
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 ឆុឆច្លើប៊ែូត្ងុ “Delete Contact” ងមីមដងច្ទៀត្ច្ដើមបីសច្ប្មឆថាលុបច្ឆញ។ 

 គ.៦.រច្បៀបខសែងរកច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនង និងែលឹមសារច្ៅកនងុសារ Telegram ខដលធ្លល ប់បានច្្ញើកនលងមក 

 ទាាំងការខសែងរកច្ ម្ ុះទាំនាក់ទាំនង នងិទាាំងការខសែងរកែលឹមសារច្ៅកនងុេត្ថបទសារខដលច្យើងធ្លល ប់បានច្្ញើសារច្ ល្ើយ ល្ង

កនលងមក គឺច្ប្បើប្បាស់ប្បេប់ខសែងរករួមោន ។ 

 

3.2 

1.1 

1.2 
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 ១.ឆុឆឆូលច្ៅខ្នក Chats 

 ២.វាយច្ ម្ ុះ ឬពាកយខដលឆង់ខសែងរកកនងុការសនទនាកនលងមកច្ៅកនងុប្បេប់ខសែងរក (កនុងករណីច្ោកេនករកមិន

ច្ឃើញប្បេប់ខសែងរក “Search Box” ច្ទ ច្ោកេនកអាឆយកប្មាមថ្ដេូសច្ៅច្លើច្េប្កងឆុ់ុះច្ប្កាមបនតិឆ) 

 ៣.បនាទ ប់មកច្ោកេនកនឹងច្ឃើញលទធ្ លថ្នការខសែងរក 

ឃ.រលបៀបេ បរម្មវិធី Telegram លៅរនុងព្បរ័នធព្បតបិតតកិារ iOS 

ជាំហានទ១ី៖ ឆុឆសងកត្់ច្ៅច្លើរូប Icon Telegram ខដលមានច្ៅច្លើថ្្ទ Screen របស់ iPad ឬទូរស័ពទឱ្យជាប់ 

 

បនាទ ប់មកច្ោកេនកនឹងច្ឃើញសញ្ញា ខែែងមួយច្លឆច្ ើងច្ៅច្លើរូបសញ្ញា កមមវិធ ីTelegram ដូឆរូបខាងច្ប្កាម 

ជាំហានទ២ី៖ ឆុឆច្លើសញ្ញា ខែែងដូឆរូបខាងច្លើ ច្ដើមបលីុបកមមវិធី Telegram ច្ឆញពីទរស័ពទ ឬ iPAD របស់េនក។ 

 

1 

2 


