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គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន ១៤៥

ពាណិជ្ជកម្ម និងសកលភាវូបនីយកម្ម ១៤៧
តើវាជស្អី? ១៤៧
ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន? ១៤៨
តើរឿងបាភាទណាខ្លះ ដាលអាចកើតចាញពីបាធានបទនាះ? ១៤៨
គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន ១៤៩

អនុសាសន៍ចុងកាាយ ១៥០

ជំពូក ៧ ៈ បរិសា្ថាន ១៥៤
ហាតុអ្វីបានជវាមានសារៈសំខាន់? ១៥៥
តួនទីអ្នកសារព័ត៌មាន ១៥៦
បាព័ន្ធអាកូឡូសុី ១៥៩
សុខភាព និងបរិសា្ថាន ១៦១
ឆ្ងាយផុតពីដានកំណត់ ១៦២
ការបាាបាួលអាកាសធាតុ ១៦៣
ភាពបាឈមក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីបរិសា្ថាន ១៦៥
ករណីសិកាសា ៈ ធ្វើមនុសាសកម្មសាច់រឿង ១៦៩
ករណីសកិាសា ៈ ផលិតផលអាវយឺតចិន សកលភាវូបនីយកម្ម  
និងការបំពុលខាយល់បរិយកាស ១៧០



មាតិកាលម្អិត 

ជំពូក ៨ ៈ នយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល ១៨២
ស្វាងយល់ពីដំណើរការបាព័ន្ធនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល ១៨៣
ស្វាងយល់ដូចម្តាចបានជបាព័ន្ធនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាលមិនដំណើរការ ១៨៣
មើលឲាយហួសពីនយោបាយផ្លូវការ ១៨៥
កុំរំលងនយោបាយថា្នាក់មូលដ្ឋាន ១៨៥
តាមឃ្លាំមើលការសាាវជាាវ ១៨៦
ឃ្លាំមើលនិន្នាការ និងតារាកំពុងរះ ១៨៧
យកព័ត៌មានអំពីសា្ថាប័ននីតិបាបញ្ញត្តិ  ១៨៧
គោលនយោបាយ និងការឡប់ប៊ី ១៨៩
ថវិកា ១៨៩
ឈ្មុសឈ្មុលតាមកម្មវត្ថុព័ត៌មាន ១៩០
ទសាសនវិស័យ  ១៩១
ការបោះឆ្នាត ១៩៥
ការបោះឆ្នាតដោយសារើ និងតាឹមតាូវ ១៩៥
យល់អំពីដំណើរការ និង "កលលាបិចកាខ្វក់" ១៩៦
ការរាយការណ៍ព័ត៌មានលើអ្នកបោះឆ្នាត ១៩៩
សាចក្តីសន្និដ្ឋាន ២០០

ជំពូក ៩ ៈ រាយការណ៍ព័ត៌មានបាបសុើបអង្កាត និងសុីជមាា ២០១
ធ្វើបាបណាខ្លះ ២០២

គោលគំនិត ២០២
សាវតារ ២០៣
ធ្វើសមា្ភាសន៍ល្អិតល្អន់ ២០៣
ឯកសារ ២០៣
ការសង្កាត ២០៤
ភាពបាឈមនន ២០៥
សីលធម៌ ២០៥
ផ្គុំធាតុផាសំចូលគ្នា ២០៦
ករណីសិកាសា ៈ ការជួញដូរសត្វពាាខុសចាបាប់ ២០៧



ជំពូក ១០ៈ យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ ២១១
 ស្វាងយល់អំពីបាព័ន្ធ ២១៣
 តុលាការពាហ្មទណ្ឌ ២១៣
 តុលាការរដ្ឋបាបវាណី ២១៣
 តុលាការធម្មនុញ្ញ ២១៤
 តុលាការអន្តរជតិ ២១៥

តើយើងសម្លឹងទៅអនគតបាបណានៅក្នុងតំបន់មួយ ដាលមានសន្តិភាពសឹងតាពាញលាញទៅហើយនោះ?



មាតិកាលម្អិត 

ស្វាងយល់អំពីនីតិវិធី ២១៥
រាយការណ៍ព័ត៌មានបទពាហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ ២១៨
បាភពព័ត៌មាន ២១៨
តុលាយភាព ២១៩
សង្កាតរកមើលលំអានហាតុការណ៍  ២២០
ស្វាងរកមើលអ្វីដាលអធម្មតា ២២០
មើលកាាយឆកផង ២២១
ទង្វើបំពានគន្លងយុត្តិធម៌ ២២៣
រំលាចមុខមនុសាសក្នុងសាច់រឿង ២២៦
ឧបទ្ទាវហាតុ និងគាាះមហន្តរាយ ២២៧
ជជាកជមួយអ្នករួចជីវិតពីគាាះកាច ២២៨
ការពារជនរងគាាះអំពើឧកាិដ្ឋកម្ម ២២៩
អនុសាសន៍ចុងកាាយមួយចំនួន ២២៩

ជំពូក ១១ៈ អ្នកសារព័ត៌មាន និងចាបាប់ ២៣០
អ្នកជពលរដ្ឋស្ថិតកាាមចាបាប់ក្នុងបាទាសដាលអ្នកកំពុងបាតិបត្តិការ ២៣០
បទបរិហារការ្តិ៍រដ្ឋបាបវាណី បទនិយយមួលបង្កាច់ បទបង្ខូចការ្តិ៍  ២៣០
បទបរិហារការ្តិ៍ពាហ្មទណ្ឌ ២៣៣
បទបាមាថពាះចាសា្តាកាសតា ២៣៣
សន្តិសុខជតិ ២៣៥
បទមាក់ងយតុលាការ ២៣៥
ការរកាសាសិទ្ធិសា្នាដា និងការលួចចម្លងសា្នាដានិពន្ធ ២៣៦

សាចក្តីសន្និដ្ឋាន ២៣៧

អំពីអ្នកនិពន្ធ ២៣៩

ឯកសារអានបន្ថាម ៈ សៀវភៅ សៀវភៅខា្នាតតូច វិុបសាយ ២៤១

សាចក្តីថ្លាងអំណរគុណ ២៤៤



xiii

សារព័ត៌មានបោះពុម្ពក្នុងបាទាសមួយចំនួន  
ដូចជ បាទាសឥណា្ឌា និងបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា  
បានបង្ហាញសញ្ញារើកលូតលាស់គួរឲាយកត់សមា្គាល់  
តាទោះជយ៉ាងនាះក្តី កាសាត និងទសាសនវដ្តីជ  
ចាើននៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងពាលបច្ចុបាបន្ននាះ  
កំពុងបាឈមនឹងការគំរាមកំហាងធំធាងមួយ  
ចំពោះអត្ថិភាពអាជីពរបស់ខ្លួន ដាលគាពុំធា្លាប ់
ពើបបាទះសោះពីមុនមក។ នៅសហរដ្ឋអាមារិក  
កាសាតធំៗជចាើន ដាលធា្លាប់តាចាញផាសាយ 
មិនដាលអាក់ខានតាំងតាពីសតវតាសរ៍ទី ១៩ មក  
ឥឡូវនាះតាូវបានបិទទា្វារ ឬមួយក៏បន្តចាញផាសាយ 
តាលើអិុនធឺណិត តាប៉ុណ្ណាះ។ កាសាត និង 
ទសាសនវដ្តីទាំងឡាយ ដាលនៅមានជីវិតក្នុងអាជីព 
នៅឡើយ បន្តការកសុីដោយនំគ្នាកាត់បន្ថយបុគ្គលិក 
និងការចំណាយរបស់ខ្លួន។ ការិយល័យព័ត៌មាន 
ជចាើនតាូវបានបិទទា្វារ ហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន 
បរទាស កំពុងបាឈមនឹងសា្ថានភាពមួយបាៀបបាន 
នឹងសត្វពាាជិតផុតពូជអញ្ចឹង។

កាសាតបាចាំសបា្តាហ៍ ឥឡូវនាះកា្លាយជរបស ់
ហួសសម័យហើយ ដោយសារថាក្នុងយុគ្គសម័យ 
អិុនធឺណិតនាះ គ្មាននរណាអានដំណឹងបាចា ំ
សបា្តាហ៍នោះទា។ អាសុីអាគ្នាយ៍លាងមានឈ្មាះ 
ជមជាឈមណ្ឌលតំបន់សារព័ត៌មានបោះពុម្ពជភាសា 
អង់គ្លាសមានឥទ្ធិពលទៀតហើយ។ ទីកាុងបាងកក 
ដាលធា្លាប់តាជជងាុករាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងតំបន់  
មានកាសាតជភាសាអង់គ្លាសដល់ទៅ ៦ ក្នុង 
ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០។ ឥឡូវនាះ វានៅមានកាសាត 
ភាសាអង់គ្លាសតា ២ ទា ហើយកាសាតទាំង ២ នាះ  
កំពុងស្វះស្វាងរកម៉ូដាលធុរកិច្ចថ្មី ដើមាបីអាចនៅរស់  
តទៅទៀតបាន។ សាវាកម្មព័ត៌មាន ទូរលាខ (wire  

services) ដាលអាសា័យលើការជវពីសំណាក់ 
កាសាតដើមាបីរកចំណូលនោះ ក៏ទទួលរងនូវផល 
ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដារ។  

អ្នកសារព័ត៌មានល្អៗជចាើននក់ មិនតាូវបាន 
សារព័ត៌មានបោះពុម្ពណាជួលមកធ្វើការឡើងវិញទា 
ពាាះនិយយឲាយងយសា្តាប់ គឺវាគ្មានការងរឲាយអ្នក 
ទាំងនោះធ្វើ។

នាះជដំណាក់កាលគួរឲាយកត់សំគល់មួយ 
សមាាប់សម្ពាធសៀវភៅមគ្គុទាសក៍កមាិតខ្ពស់ក្នុង  
វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅអាសុីអាគ្នាយ៍។ ទមាង់  
និងការបង្ហាញរបស់វា តាូវបានកាច្នាឡើងវិញ រើឯ  
គោលការណ៍មូលដ្ឋាននាសារព័ត៌មានល្អៗ តាូវបាន 
ធ្វើឲាយកាន់តាមានភាពសុីជមាាថាមទៀត។ យើង 
ទាំងអស់គ្នាសងាឃឹមថា ទមាង់ថ្មីៗក្នុងសារព័ត៌មាន
នឹងមានអត្ថិភាពយឺនយូរក្នុងពិភពលោកដាលមាន 
ការបាាបាួលឥតឈប់ឈរនាះ។ ដូច្នាះ នាះជពាល 
វាលាស័ក្តិសមមួយក្នុងការរម្លឹកខ្លួនយើងថា តើវិស័យ
សារព័ត៌មានល្អបាពានោះមានអត្ថន័យដូចម្តាចខ្លះ។

សៀវភៅមគ្គុទាសក៍ថ្មីនាះ តាូវបាននិពន្ធឡើង 
លើមូលដ្ឋានសៀវភៅ Reporting and Writing 

News – A Basic Handbook ដាលបានចាញ
ផាសាយជលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ២០០១ ហើយក៏តាូវបាន 
បកបាាពីភាសាអង់គ្លាសទៅភាសា ភូមា ខ្មារ ឡាវ ថា 
និងវៀតណាម នាបាទាសបាាំក្នុងអាសុីអាគ្នាយ៍  
ដាលអង្គការ Indochina Media Memorial 

Foundation (IMMF) ធា្លាប់តាដើរតួយ៉ាងសកម្ម 
ក្នុងការបណ្តុះបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកន្លង
មក។ ទន្ទឹមនឹងនាះ សៀវភៅមគ្គុទាសក៍ជមូលដ្ឋាន 
ក៏តាូវបានធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពរៀបរៀងរចនបទថ្មី និង 
បកបាាជភាសាទាំងបាាំនោះដារ។

ដូចគ្នានឹងសៀវភៅជមូលដ្ឋានដារ សៀវភៅ 
មួយនាះ មិនប៉ុនប៉ងដក់បញ្ជាកំណត់ឲាយអ្នក 
សារព័ត៌មានកំពុងបាកបវិជ្ជាជីវៈ និងនិសាសិតសារ- 
ព័ត៌មានថា តើពួកគាគួរធ្វើការរបៀបណានោះទា។  
វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅអាសុីអាគ្នាយ៍ តាូវបាន 
បាើបាស់តាមការយល់ឃើញកាាមឥទ្ធិពលទមា្លាប ់

បុព្វកថា
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ភាសា វបាបធម៌ នយោបាយ នីតិកម្ម និងធុរកិច្ច 
ផាសាងៗគ្នា។ មាគ៌បាតិបត្តិរបស់ IMMF គឺលើក
យកមកបង្ហាញឧទាហរណ៍ទមា្លាប់ល្អៗក្នុងវិជ្ជាជីវៈ 
សារព័ត៌មាន ដាលអតីតសិកា្ខាកាមរបស់យើងអាច 
យកមកពិចារណា និងអនុវត្តន៍ឲាយសមតាមសា្ថានភាព 
ជក់ស្តាងរបស់គានីមួយៗ។ លោក Jeff Hodson 
សញ្ជាតិអាមារិក និងលោក Graham Watts 

សញ្ជាតិអា្រហ្វិកខាងតាបូងជអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនាះ 
ហើយអ្នកទាំងពីរជអ្នកសារព័ត៌មានដ៏បុិនបាសប់ 
មានបទពិសោធន៍សឹងថាគ្មានអ្វីបាៀបផ្ទឹមបានខាង 
បងាៀនអ្នកសារព័ត៌មានជចាើននក់មកពីអាសុ ី
អាគ្នាយ៍។ 

រើឯផ្នាកសា្ថាប័នវិញ IMMF និងការិយល័យរបស់
ខ្លួននៅកាុងឈៀងម៉ា ដាលស្ថិតនៅភាគខាងជើង 
បាទាសថា បានបិទទា្វារកាលពីដើមឆ្នាំ ២០០៩  
បន្ទាប់ពីអង្គការមួយនាះ បានសមាាចរួចមកនូវអ្វ ី
ដាលគាបានកំណត់ពីដើមទីថាជគោលដៅចមាបង 
របស់គា។ ការបិទទា្វារនាះ ក៏បានបញ្ចប់ផងដារនូវ 
ការហ្វឹកហ្វឺនជចាើនវគ្គ ដាលបានចាប់ផ្តើមតាំងព ី
ឆ្នាំ ១៩៩៤ ក្នុងនោះមាន ២៦ វគ្គ នៅកមាិតតំបន់  
និង ២៧ វគ្គ នៅតាមបាទាស។ វគ្គទាំងអស់នោះ 
មានសិកា្ខាកាមអ្នកសារព័ត៌មាន ៨៨០ នក់ ចូលរួម  
មកពីបាទាសកម្ពុជ ឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា ថា និង 
វៀតណាម។ អ្នកសារព័ត៌មានចិន ៤ នក់ ក៏បាន 

ការងររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន គឺធ្វើការបកសាាយរឿងរា៉ាវស្មុគសា្មាញឲាយបានតាឹមតាូវ និងចាបាស់លាស់ ដើមាបីឲាយអ្នកអាន និងទសាសនិកជនយល់។
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ចូលរួមសិកាសាផងដារ។ ភាគចាើននាវគ្គបណ្តះុបណា្តាល
ផ្តាតទៅលើសារព័ត៌មានបោះពុម្ព និងផ្នាកវិទាយុ ប៉ុន្តា 
ក្នងុនោះ មានការបង្ហាត់ជមូលដ្ឋានផ្នាកសារព័ត៌មាន 
ទូរទសាសន៍ និងថតរូបផងដារ។

អ្នកទាំងឡាយដាលមានការពាក់ព័ន្ធជមួយ  
IMMF នៅបាទាសថា ក្នុងពាលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនាះ 
ពាញចិត្តជមួយនឹងបទពិសោធន៍សំបូរបាបដាល 
ពួកគាទទួលបានតាមរយៈចំណងមិត្តភាពយូរអង្វាង  
និងការផ្តាះប្តូរគំនិតជចាើនដោយសារើ។ បទ- 
ពិសោធន៍របស់ IMMF គឺដូច្នាះឯង គឺបាៀបបាន 
នឹងផ្លូវមានទិសដៅទៅមកសមាាប់ការផ្តាះប្តូរគំនិត 
ផាសាងៗគ្នា។ គាូបង្វឹកខ្លះរបស់ IMMF កាាយពី 
តាឡប់ទៅដល់ផ្ទះសមាបាងរបស់ពួកគាវិញ តាងមាន 
អារម្មណ៍ប្លាកថា ពួកគាហាក់ដូចជរៀនសូតាពី 
បណា្តាសិកា្ខាកាមរបស់ពួកគា ចាើនជងអ្វីដាលពួកគា 
បានបងាៀនទៅដល់អ្នកទាំងនោះទៅទៀត។ អតីត 
សិកា្ខាកាមខ្លះបានឈានទៅធ្វើការសិកាសាជន់ខ្ពស់ ឬ 
ក៏កាន់តំណាងខ្ពស់ក្នុងអាជីពជអ្នកកាសាតទៀត 
ផង។ យើងក៏មានមទនភាពនឹងរាយការណ៍ជូន 
ផងដារថា ៣៩ ភាគរយ នាអតីតសិកា្ខាកាម IMMF 
ទាំងអស់ជស្តាី ហើយពួកគាបន្តដើរតួនទីកាន់តា 
ទូលំទូលាយ និងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតមាង ់
អនគតវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់។

យើងសងាឃឹមថា សៀវភៅមគ្គុទាសក៍នាះនឹង 
បនាសល់ទុកជមរតករាប់ឆ្នាំទៅមុខ ហើយជួយរកាសា 
ពន្លឺបាទីបរបស់ IMMF ឲាយនៅបានយូរតទៅទៀត។ 
យើងសូមថ្លាងអំណរគុណជអនាកបាបការចំពោះ  
Foreign Correspondents’ Club of Thailand 
ដាលជអ្នកគំទាមះមុតបំផុតចំពោះបាសកកម្ម 
របស់ IMMF តាំងពីដើមទីមក ដាលបានរកាសាទុក 
វិុបសាយ IMMF ឲាយនៅដំណើរការ និងជួយធ្វើការ
សមាបសមាួលគមាាងសៀវភៅទៅថ្ងាមុខ រួមមាន  
ការបកបាាជភាសាក្នុងតំបន់ផង។ 

DENIS GRAY និង DOMINIC FAULDER

អតីតសហបាធាន IMMF

SARAH MCLEAN

អតីតបាធានគមាាង IMMF

បាងកក ខាកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០
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ការងរភាគចាើនចាប់ផ្តើមពាលដាលមនុសាស 
ទៅដល់កន្លាងធ្វើការរបស់ពួកគា។ អ្នកសារព័ត៌មាន 
ចំណានៗ ចាប់ផ្តើមការងរភា្លាមបន្ទាប់ពីពួកគាកាាក 
ពីដំណាក។ គាធ្វើការបណ្តើរ សា្តាប់កម្មវិធផីាសាយវិទាយុ 
ឬមើលទូរទសាសន៍បណ្តើរ។ ចំពោះអ្នកមានអុិនធឺណិត 
នៅផ្ទះ មុននឹងចាកចាញពីផ្ទះទៅធ្វើការ ពួកគាភា្ជាប ់
អិុនធឺណិត ដើមាបីឆាកមើលព័ត៌មានថា តើមានអ្វីខ្លះ 
កំពុងកើតឡើងក្នុងបាទាសតំបន់របស់ពួកគា និង 
នៅជុំវិញពិភពលោក។ អ្នកខ្លះជវកាសាតចាកចាយ 
ដល់ផ្ទះរបស់គាតាម្តង។ ដូច្នាះ ពួកគាអានកាសាត  
ពីរ-បីចាបាប់ឯណះ ក្នុងពាលទទួលទានអាហារ 
ពាលពាឹក ក្នុងពាលដាលគាបញ្ចុកអាហារកូន ឬមួយ 
ក៏ក្នងុពាលដាលជូនកូនទៅរៀន (ដោយមានតាចៀក  
មួយសា្តាប់វិទាយុ ឬភ្នាកមួយមើលទូរទសាសន៍)។ ពួកគា
ពាយោយមអស់លទ្ធភាព ដើមាបីអានអត្ថបទននក្នុង 
កាសាតរបស់ខ្លួន។ សមាាប់អ្នកសារព័ត៌មានមា្នាក់  
គ្មានអ្វីដាលគួរឲាយអាមា៉ាស់ជងការឆ្លើយថាអត់ដឹង 
នៅពាលដាលសហសាវិក ឬចៅហា្វាយនយរបស់ 
ខ្លួនសួរថា  ៉តើឯងមានបានអានរឿងមួយហ្នុ៎ងនៅក្នុង 
កាសាតរបស់យើង ឬទា កាលពីពាឹកមិញនាះ?  ៉

អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះមានមុខពាញួជំនញ (beat) 

របស់គា ហើយពួកគាអានអ្វីៗទាំងអស់ទាក់ទងនឹង 
មុខពាួញនោះដាលចុះផាសាយក្នុងកាសាតបាចាំថ្ងា។  
ទន្ទឹមនឹងនោះ ពួកគាក៏អានផងដារនូវអត្ថបទដំណឹង  
និងអត្ថបទពិពណ៌នអំពីបាធានបទផាសាងទៀតឲាយ 
បានចាើនតាមតាគាអាចធ្វើទៅបាន។ គាធ្វើដូច្នាះ  
ក៏ដោយសារពួកគាមានភាពចាំបាច់តាូវតាដឹងអ្វីៗ 
ឲាយបានចាើន ដាលកំពុងកើតឡើងក្នុងបាទាសរបស ់
ខ្លួនក្នុងតំបន់ និងក្នុងពិភពលោក ដាលអាចមាន 
ឥទ្ធិពលមកលើបាធានបទ ដាលជមុខពាួញការងរ 
របស់ពួកគា។ ការធ្វើរបៀបនាះ គឺជួយពងាីក
លទ្ធភាព សរសាររឿង និងផ្តល់ឲាយពួកគានូវបរិបទ 
គាប់គាាន់ក្នុងការសរសារ។ អ្នកអាចវិនិច្ឆ័យថា

អារម្ភកថា
មានន័យដូចម្តាច ការធ្វើខ្លនួឲាយទៅជអ្នកសារព័ត៌មានល្អបាពាមួយរូប?

អ្វីមួយជរឿងថ្មីបាន នៅពាលណាដាលអ្នកដឹងថា 
ស្អីខ្លះជរឿងចាស។់ បើមានអិុនធឺណិតបាើអ្នកនឹង
ឃើញថាមានព័ត៌មានរាប់លានដង ចាើនជងពាល
វាលាដាលអ្នកមានសមាាប់អានវាទៅទៀត ដូច្នាះ 
អ្នកគាាន់តាអានតាួសៗ ហើយជាើសរើសមើល គ ឺ
ដំបូងគាជាើសយកតាបាភពព័ត៌មានណាដាលគួរឲាយ 
ទុកចិត្តបំផុត ហើយអានល្អិតល្អន់តារឿងទាំងឡាយ 
ណាដាលអ្នកចាំបាច់តាូវដឹងសុីជមាាប៉ុណ្ណាះ។ 
គ្មានទាលាសថា មិនបានដឹងនូវអ្វីដាលគាដឹងជ 
សាធារណៈរួចទៅហើយនោះ។ អ្នកសារព័ត៌មាន 
ចំណានៗ ក៏តាូវអានសៀវភៅអំពីបញ្ហាបច្ចុបាបន្នភាព 
និងបាវត្តិសាសា្ត និងបាលោមលោកផងដារ។

ការអាន គឺមិនគាាន់តាដើមាបីទទួលព័ត៌មាននោះ 
ទា បើទោះជថានោះជគោលបំណងមួយនាការអាន
ស្អីក៏ដោយ។ តាអ្នកសារព័ត៌មានចំណានៗអាន 
ដើមាបីមើលអំពីរបៀបសរសារ។ យើងហៅ ការអាន 
របៀបនាះថា អានដើមាបីស្វាងយល់អំពីទមាង់ការ 
សរសារ និងស្វាងយល់អំពីខ្លឹមសារ។ ទមាង់ គ ឺ
សំដៅលើទាង់ទាាយ គាាងរបស់រឿង។ រើឯខ្លឹមសារ 
សំដៅលើធាតុផាសំ។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិនិតាយ 
និងតាងតាាប់តាមសំណារដាលមានទមាង់ល្អ។ 
ចូរចាករម្លាកវាជមួយសហសាវិក ហើយសាទរ 
អ្នកទាំងឡាយដាលបានសរសារល្អ។ បាាប់គាថា 
អ្នកពាញចិត្តនឹងសំណារនោះណាស់។ ទាំងអស់នឹង  
វាបំពាញបន្ថាមដល់លទ្ធភាព និងសាចក្តីរើករាយ 
របស់យើងចំពោះការងរ និងបំពាញដល់សញ្ញាណ 
នាភាពជអាជីពនៅក្នុងការិយល័យផងដារ។

ការអាន ក៏រួមចំណាកដល់គោលការណ៍មួយ 
ទៀតនាសារព័ត៌មានបាពាដារ នោះ គឺសំណួរថា  
តើមានហាតុផលគាប់គាាន់សមាាប់ខ្ញុំនឹងជឿថា 
អ្វីមួយមានការពិត ឬក៏អត់? ក្នុងរបរជអ្នក 
សារព័ត៌មាន យើងជួបបាទះព័ត៌មាន ទសាសនៈ និង 
មតិគាប់បាបយ៉ាងទាំងអស់។ បាសិនបើយើងតាូវ



xvii

បញ្ជូនវាបន្តទៅឲាយអ្នកអាន អ្នកសា្តាប់ ឬទសាសនិកជន 
យើងចាំបាច់តាូវតាជួយពួកគាក្នុងការពិនិតាយ 
ភស្តុតាង។ យើងតាូវតាចាះមន្ទិល និងទិតៀន។  
មន្ទិលមានន័យថា អ្នកមិនចាះតាងយជឿអ្វីមួយ 
ដោយគ្មានភស្តុតាងមកគំទានោះទា។ ប៉ុន្តានាះ 
ក៏មិនមានមានន័យថា អ្នកតាូវតាឃើញអ្វីៗក្នុងផ្លូវ 
អាកាក់ទាំងអស់ (cynical) នោះដារ (បើទោះជ
ថាអ្នកសារព័ត៌មានភាគចាើនបាកាន់ជំហរបាបនោះ 
មាន) ដាលតាងគិតថាអ្នកដទាសុត្ធតានិយយ 
កុហកទាំងអស់។ មន្ទិលក្នុងបរិបទនាះមានន័យថា 
ស្អីក៏ដោយដាលគានិយយបាាប់អ្នក តាូវតាឆ្លងកាត ់
តាស្តមុននឹងយកជការបាន។ សាកលាបងបង្កើតនូវ 
ទមា្លាប់ក្នុងការសួរសំណួរដូច្នាះថា ហាតុអ្វីបានជ 
មនុសាសមា្នាក់នាះនិយយបាាប់ខ្ញុំដូច្នាះ? តើមាន 
ហាតុផលអ្វីខ្លះទៅ ដាលពួកគាមើលឃើញអ្វីមួយ
តាមបាបម៉ាយោងជជងតាមបាបណាផាសាងទៀត។ 
ក្នុងន័យមាយោ៉ាងទៀត តើពួកគាមានបាយោជន៍ណា 
មួយទាដឹងក្នុងការបាកាន់ជំហរបាបនាះ? តើគានឹង 
ចំណាញ ឬខាតអ្វីខ្លះទៅ បាសិនបើព័ត៌មាន ឬមត ិ
បាបនាះតាូវបានគាយកទៅចុះផាសាយ? តើពួកគា 
ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពមួយ ដាលពួកគាអាចដឹងពិត 
បាាកដអំពីអ្វី ដាលពួកគាកំពុងនិយយនោះទា?  
តើគាមានលក្ខណៈសមាបត្តិគាប់គាាន់នឹងធ្វើការ 
វិនិច្ឆ័យលើអ្វីមួយ បើគាាន់តាពួកគាធា្លាប់សា្គាល់ ឬ 
ធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ជមួយវានោះ? តើពួកគា 
កំពុងបញ្ជូនពីមួយទៅមួយនូវអ្វី ដាលយើងហៅថា 
ការនិយយតៗគ្នា? ក្នុងករណីនាះ អ្នកគួរពាយោយម 
រកព័ត៌មាននោះពីបាភពដើមឲាយបាន។ គួរសួរខ្លួនឯង 
ផងថា តើខ្ញុំបានពាយោយមអស់សមត្ថភាពទាក្នុងការ 
ស្វាងរកអ្នកផាសាង ដាលអាចផ្តល់ព័ត៌មានធ្វើអត្ថបទ 
របស់ខ្ញុឲំាយមានតុលាយភាព? តើខ្ញុបំានពាយោយមរកឲាយ
បានបាភពដាលមានឈ្មាះ និងអាជ្ញា ដាលខ្ញុំអាច 
ដក់បន្ទុកព័ត៌មានបាន ដើមាបីឲាយអ្នកអានអាចវាយ 

តម្លាបាននូវអ្វីដាលគាបាននិយយនោះ? ជធម្មតា  
វាអូខាក្នុងការជឿភ្នាករបស់ខ្លួន តាក្នុងករណីភាគ 
ចាើន អ្នកគួរធ្វើឲាយបាាកដថា តាូវមានបាភពចាើន 
ជងមួយសមាាប់ជសំអាង គំទាដល់អ្វីមួយដាល 
អ្នកមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នាក។ ចូរចាំថា ពាលណា 
ព័ត៌មានកាន់តាសុកាឹត អ្នកក៏គួរតាកាន់តាបាយ័ត្ន- 
បាយាងផងដារ។

និយយមាយោ៉ាងទៀត ធ្វើខ្លួនជអ្នកសារព័ត៌មានល្អ 
មួយរូប វាបាៀបបាននឹងធ្វើខ្លួនជចៅកាមមា្នាក់ផង 
ដារ។ បានន័យថា អ្វីដាលអ្នកសមាាចថានឹងបញ្ជូន 
បន្តទៅឲាយអ្នកអាន គួរតាូវបានតាិះរិះឲាយបានល្អិតល្អន ់
ដូចគ្នានឹងចៅកាមពិចារណាចាញសាលកាមលើ 
ករណីមួយដារ។ អ្នកតាវូធ្វើការសមាាចថា តើអ្នកមាន 
អំណះអំណាងគាប់គាាន់ សាកាសីគាប់គាាន់ ភស្តុតាង 
ឯកសារ និងរូបវន្តគាប់គាាន់ហើយ ឬនៅ។ ធម្មតា  
ក្នុងការងរយកព័ត៌មានបាចាំថ្ងា របស់ទាំងអស់នាះ 
អាចងយរកបានទា (ប៉ុន្តាចូរបាយ័ត្ន កុំបន្ទាប 
ស្តង់ដររបស់ខ្លួន បើទោះជជមួយរឿងដាលយើង 
ធា្លាប់សរសារជបាចាំហើយក្តី)។ យ៉ាងណាមិញ  
ក្នុងទមាង់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកមាិតខ្ពស់ ដូចជ 
ការសរសារអំពីធុរកិច្ច សាដ្ឋកិច្ច វិទាយោសាសា្ត បរិសា្ថាន  
នយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាលជដើម ភស្តុតាងអាចនឹង 
ពិបាករកបានដារ ហើយបច្ច័យនាការខ្វះការមន្ទិល 
សងាស័យ ក៏អាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដារ។

ភាពឈ្មុសឈ្មុល និងឧសាសាហ៍ពាយោយម ក្នុងការ
បាមូលព័ត៌មាន និងទសាសនៈសមាាប់យកមកសរសារ 
រឿងរបស់អ្នក នឹងជួយធ្វើឲាយរឿងនោះកាន់តាមាន 
ភាពជឿជក់បាន ពាមទាំងនំមកនូវការ្តិ៍ឈ្មាះល្អ
ដល់អង្គភាពរបស់អ្នកផងដារ។ បើនិយយក្នុងន័យ 
របររកសុីវិញ វាក៏កាន់តាមានបាយោជន៍ក្នុងការធ្វើ  
ឲាយគាទុកចិត្ត ពីពាាះអ្នកអានគានឹងចូលចិត្តកាសាត  
របស់អ្នក។ បុ៉ន្តាការធ្វើតាមស្តង់ដរទំាងអមាបាលម៉ាាន 
នាះ ក៏ជផ្នាកមួយផងដារនា កាមសីលធម៌សារ-
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ព័ត៌មានអាជីព ដាលក្នុងនោះ យើងតាូវមានភារកិច្ច 
និងភក្តភីាពជបឋមបំផុតចំពោះអ្នកអាន។ ម្តងទៀត  
គឺអ្នកអាន មិនមានចំនួនកាសាតចាញផាសាយក្នុង 
មួយលាខៗនោះទា។ អ្នកអាន គឺមនុសាសដូចរូបអ្នក 
និងខ្ញុំដារ ដាលមានគាួសារ សាចក្តីសងាឃឹម និង
គុណវិបត្តិ។

ព័ត៌មាន ពុទ្ធិ និងសាចក្តីរើករាយ ដាលកើតមាន 
ពីការអាន អាចនំមកនូវអត្ថបាយោជន៍ធំធាង 
ចំពោះគុណភាពនាជីវិតសមាាប់មនុសាសភាគចាើន។  
យើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់ជូនពួកគានូវវិស័យ 
សារព័ត៌មានមួយ ដាលយកចិត្តទុកដក់ចំពោះភាព  
ទៀងតាង់ជក់លាក ់ភាពតាឹមតាូវសមរមាយ និង 
តុលាយភាព ដាលក្នុងនោះ យើងសម្តាងភាពសាចក្តី
សោ្មាះតាង់ និងវិសាសុតចិត្ត ហើយមិនលួចសា្នាដាស្មារ
របស់អ្នកដទាយកមកចុះផាសាយថាជរបស់ខ្លួនឯង 
នោះ។ ក្នុងជីវភាពបាចាំថ្ងា យើងពិតជយល់ថា 
មាន័យយ៉ាងម៉ាច ហើយពាលណាយើងនិយយថា 
នរណាមា្នាក់មានសាចក្តីសោ្មាះតាង់ និងមានវិសាសុត 
ចិត្ត។ តើមានហាតុផលអ្វីដាលមិនរាប់បញ្ចូលអ្នក 
សារព័ត៌មានផងទៅក្នុងនោះ?

ពិតណាស់ នាះមិនមានន័យថា រៀងរាល់រឿង 
ដាលយើងសរសារនឹងនំទៅដល់សច្ចភាពអសា្ចារាយ 
នោះទា ឬមួយក៏ថា វិស័យសារព័ត៌មានជអាជីព 
បាកបដោយកម្មវិស័យភាព (objective) ទាំងសាុង 
និងមិនអាចស្ថិតកាាមឥទ្ធិពលវបាបធម៌របស់យើង  
ទីតាំងបាទាសយើងនៅលើពិភពលោក កំហិតនា 
បទពិសោធន៍របស់កមាិតអប់រំ និងពុទ្ធិរបស់យើង 
នោះទា។ អ្វីដាលយើងចង់មានន័យនៅទីនាះ គឺថា 
យើងគួរ ហើយពិតជពាយោយមយកអស់សមត្ថភាព  
ជំនះការខ្វះចនោ្លាះរបស់យើង ហើយតាមការធ្វើ 
របៀបនាះ យើងទទួលសា្គាល់ថាចាំបាច់តាូវតាបាឹង-  
បាាងសាាវជាាវ និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲាយបានហ្មត់ចត់  
ទោះជរឿងមួយ ឬវត្ថុមួយមានការពិតបាកបដោយ  
សារៈសំខាន់តូចតាចក្តី។ យើងហៅវាថា ការណ៍ពិត 
(អង្គហាតុ / facts)។ វាជភារកិច្ចរបស់យើងក្នុង 
ការរកការណ៍ពិតឲាយឃើញ យកមកចុះផាសាយជ 
ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកទាំងឡាយដាលយើង 
ហៅថា មិត្តអ្នកអាននោះ។ 

 
JEFF HODSON និង GRAHAM WATTS 

បាងកក ខាឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
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សន្ទានុកេម

សេចក្តីនិទានខ្លី (Anecdote)

ជការដំណាលអង្គហាតុខ្លីៗក្នុងបទពិពណ៌ន។ 

តាមធម្មតា វាមានតាប៉ុន្មានកថាខណ្ឌទា ដាលឆ្លុះ 

បញ្ចាំងអំពីចំណុចគោលគំនិតសំខាន់ៗដាលអ្នក 

សរសារចង់និយយ។

មុម (Angle)

ជរបៀប ឬចំណុចទសាសនៈជក់លាក់មួយក្នុង

ការសរសាររឿង។ ពាឹត្តិការណ៍ខ្លះអាចមានទិដ្ឋភាព

គួរចាប់អារម្មណ៍បាហាក់បាហាលគ្នាចាើន ហើយអ្នក

សារព័ត៌មានអាចជាើសរើសយកទិដ្ឋភាពណាមួយ 

ក្នុងចំណមទិដ្ឋភាពទាំងនោះ មកធ្វើជចំណុច 

ផ្តាតការសរសារ។

បេភពអនមិក (Anonymous source)

ជបាភពដាលផ្តល់ព័ត៌មានតាក្នុងករណីដាល 

អ្នកយកព័ត៌មានមិនបញ្ចាញឈ្មាះរបស់គានៅក្នុង 

អត្ថបទរឿង។

បន្ទុកព័ត៌មាន (Attribution)

ជវិធីដាលអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញបាភពសម្តី

ដើម ឬព័ត៌មាននៅក្នុងរឿង។

សាវតារ (Background)

ជព័ត៌មាននៅក្នុងរឿងដាលបាាប់អ្នកអាននូវអ្វី

ដាលបានកើតឡើងពីអតីតកាល ហើយដាលមាន 

ទំនក់ទំនងជមួយពាឹត្តិការណ៍ ដាលកំពុងតាតាូវ 

បានគារាយការណ៍នៅក្នុងរឿង។ សាវតារជួយអ្នក 

អានឲាយយល់សាច់រឿងបានកាន់តាចាបាស់។

តុលេយភាព និងភាពទៀងតេង ់

(Balance and fairness)

ជលក្ខណៈសមាបត្តិសំខាន់សមាាប់រឿងល្អមួយ 

គឺថាអ្នកយកព័ត៌មានបាាប់ដល់អ្នកអានអំពីជាុង 

ទាំងសងខាងនាបញ្ហាដោយមិនលម្អៀងទៅខាង 

ភាគីណាមួយ។

តួសេចក្តី (Body)

ជផ្នាកធំមួយរបស់អត្ថបទដំណឹង ដាលក្នងុនោះ 

មានសាចក្តលីម្អតិ សម្តដីើម និងធាតុផាសំដទាទៀត។

បរិបទ (Context)

ជព័ត៌មានក្នងុសាច់រឿងដាលបាាប់អ្នកអាននូវ  

សា្ថានភាពទូទៅបច្ចបុាបន្ន ដាលមានទំនក់ទំនងជមួយ 

ពាតឹ្តកិារណ៍ កំពុងតាវូបានរាយការណ៍នៅក្នងុរឿង 

នោះ។

វិចារណកថា (Editorial)

ជអត្ថបទ ដាលក្នុងនោះ អ្នកសរសារសំដាងមត ិ

របស់ខ្លួន ឬក៏យោបល់របស់កាសាតមួយថា តើបញ្ហា 

ឬរឿងមួយន៎ុះវាល្អ ឬអាកាក់។ ក្នុងបណា្តាកាសាត 

លាបីឈ្មាះ វិចារណកថាតាូវបានគាញាកឲាយនៅ 

ដោយឡាកពីអត្ថបទដំណឹង ហើយគាចុះផាសាយវា 

លើអ្វី ដាលគាហៅថា ទំព័រវិចារណកថា។

បមេមផេសាយមុនកាលបរិច្ឆេទ (Embargo)

ជបំរាមការផាសាយសាចក្តីបាកាសព័ត៌មាន ឬ 

របាយការណ៍មុនថ្ងា ឬម៉ាងកំណត់។ ក្នុងករណីនាះ  

អ្នកសារព័ត៌មានតាូវបានគាឲាយឯកសារជមុន  

(ដូចជពងាាងសុន្ទរកថាសំខាន់ៗ) មុននឹងការ 

បញ្ចាញជផ្លូវការរបស់វាក្នុងលក្ខខណ្ឌថាពួកគានឹង

មិនយកទៅសរសារចុះផាសាយមុនកាលបរិច្ឆាទ។
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បទពិពណ៌ន (Feature)

ជអត្ថបទមានលក្ខណៈជូនព័ត៌មាន 

(informative) និងកំសាន្ត (entertaining) 

ដាលមិនចាំបាច់ថាទាក់ទិនពាឹត្តិការណ៍ណាមួយ 

ដាលទើបនឹងកើតឡើងនោះទា ហើយធម្មតាអត្ថបទ 

បាភាទនាះ តាូវការធ្វើការសាាវជាាវចាើនយកមក 

សរសារ។

រឿងចំណាប់អារម្មណ៍មនុសេស (Human interest)

សំដៅពាឹត្តិការណ៍ ឬសា្ថានការណ៍ណាមួយ

ដាលអាចមានឥទ្ធិពលលើមនោសញ្ចាតនរបស់ 

អ្នកអាន។

ពីរ៉ាមីដផ្ងារ (Inverted pyramid)

ជគាាងរបស់រឿង ដាលក្នុងនោះ ព័ត៌មាន 

សំខាន់ជងគាតាូវបានដក់នៅខាងលើបំផុត 

(ឬសាចក្តីផ្តើម) បន្តដោយព័ត៌មានដាលជជន្ទល ់

ដល់សាចក្តីផ្តើមនោះ និងព័ត៌មានសំខាន់បន្ទាប់បនាសំ 

ផាសាងទៀត។

ពាកេយឯកទេស (Jargon)

ជពាកាយពិសាសបាើដោយកាុមមនុសាសដាលមាន 

ការងរដូចគ្នា ដូចជ មន្តាីរដ្ឋាភិបាល សាដ្ឋកិច្ចវិទូ 

និងអ្នកសារព័ត៌មាន។ មនុសាសទូទៅមិនសូវយល ់

ពាកាយទាំងនោះទា។

សេចក្តីផ្តើម (Lead)

ជកាបាលរបស់អត្ថបទ។ សាចក្តីផ្តើមតាង់នំ

អ្នកអានទៅដល់ចំណុចគោលរបស់សាច់រឿងភា្លាម 

គ្មានដំអក់ទា។ ភាគចាើននាដំណឹងពាឹត្តិការណ ៍

ចាប់ផ្តើមដោយសាចក្តីផ្តើមតាង់។ សាចក្តីផ្តើមដំអក់ 

នំអ្នកអានទៅដល់ចំណុចសំខាន់ និងសាច់រឿង 

បន្ទាប់ពីអ្នកសរសារបង្ហាញនូវឧទាហរណ៍ ឬសាចក្តី 

និទានខ្លីៗ ឬក៏រៀបរាប់ឆកសិន។ ភាគចាើននា 

បទពិពណ៌នបាើសាចក្តីផ្តើមដំអក់។

ដំណឹង (News)

ជរឿងស្តអំីពីពាតឹ្តកិារណ៍ដាលទើបនឹងកើតឡើង  

ហើយគួរតាូវបានរាយការណ៍ជូនអ្នកអានភា្លាមៗ 

តាម្តង។ ជួនកាលគាហៅវាថា "ដំណឹងទាន់ហាតុ-

ការណ៍ " ឬ "ដំណឹងភា្លាមៗ "។

បទដំណឹងពិពណ៌ន (News feature)

ជរឿងដាលកសាងឡើងលើពាឹត្តិការណ៍  

ដោយបាើតិចនិកសរសារ បទពិពណ៌ន រួមបញ្ចូល 

ដោយធា្នាក់ទាញអារម្មណ៍មនុសាស។

កម្មវិស័យភាព (Objectivity)

ជលក្ខណៈសមាបត្តិសំខាន់សមាាប់រឿងល្អមួយ  

គឺអ្នកយកព័ត៌មានទុកយោបល់ និងអារម្មណ៍ផ្ទាល ់

ខ្លួនដោយឡាកឲាយឆ្ងាយពីសាច់រឿងតាមតាអាច 

ធ្វើទៅបាន ហើយរៀបរាប់ជូនអ្នកអានតអង្គហាត ុ

ប៉ុណ្ណាះ។
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ក្នុងកំណត់តេ (On the record)

ការរៀបរាប់ព័ត៌មានពីសំណាក់បាភពមួយ  

ដាលបាភពនោះ យល់ពាមថាអាចបាើបាាស់បាន 

នៅក្នុងសាច់រឿង ហើយដក់បន្ទុកទៅលើពួកគាវិញ

ដោយចំហ។

កេកំណត់តេ (Off the record)

ការរៀបរាប់ព័ត៌មានពីសំណាក់បាភពមួយ  

ដាលបាភពនោះមិនចង់ឲាយគាយកទៅចុះផាសាយ ឬ 

យល់ពាមឲាយគាយកទៅចុះផាសាយដារ តាភា្ជាប់ជមួយ 

ការដក់កំហិតលើការដក់បន្ទុកព័ត៌មាន។

សមេង់សម្តីដើម (Quotation)

ជពាកាយពាចន៍ដើមសុទ្ធសាធដាលបាពភមួយ 

បាននិយយពាលដាលគាធ្វើសុន្ទរកថា ឬផ្តល់  

បទសមា្ភាសន៍។ តាមធម្មតា ពាកាយពាចន៍ដើមបាបនាះ

តាូវបាើដោយដក់ក្នុងចនោ្លាះអព្ភ័ន្តរសញ្ញា (" ") 

ក្នុងអត្ថបទដំណឹង ឬបទពិពណ៌ន។

ចុះវាយ៉ាងម៉េច? (So what?)

ពាកាយនាះ មានន័យកាើនរម្លឹកអ្នកយកព័ត៌មាន  

ឲាយបញ្ចូលក្នុងរឿងរបស់ពួកគានូវសារៈសំខាន់នា 

ពាឹត្តិការណ៍ ដំណឹង ឬបទពិពណ៌នរបស់ពួកគា។ 

វាជួយបាាប់ដល់អ្នកអានថាហាតុអ្វីពួកគាគួរខ្វល់នឹង 

រឿងនោះ ហើយថាតើរឿងនោះអាចមានឥទ្ធិពលមក

លើមនុសាសមា្នាដូចម្តាចខ្លះ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ (Verification)

ជបណា្តាជំហានទាំងឡាយដាលអ្នកយក 

ព័ត៌មានធ្វើ ដើមាបីធានឲាយបានថាព័ត៌មានដាលគា 

ទទួលបានពីបាភពមានសច្ចភាព។ ការផ្ទៀងផ្ទាត ់

នោះ អាចមានការសង្កាត ការនិយយជមួយបាភព 

ដទាទៀត ឬក៏ការពិនិតាយមើលឯកសារ។
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ការបាមូលព័ត៌មានទៀងតាង់ជក់លាក់យកមក 
សរសាររឿងផាយោយដល់សាធារណជនឲាយបានទាន ់
ពាលវាលា តាងតាទាមទារឲាយមានការខិតខំមានទាន  
ហើយវាក៏មិនមានងយប៉ុន្មានទាក្នុងការបាមូលឲាយ 
បានអស់នូវអង្គហាតុសំខាន់ៗនាពាឹត្តការណ៍ គ ឺ
អង្គហាតុអំពី " អ្នកណា ស្អី ទីណា ពាលណា ហាតុអ្វី  
និងដោយរបៀបម៉ាច "(who, what, where, 

when, why and how)។ ប៉ុន្តាអ្នកសារព័ត៌មាន
បច្ចុបាបន្ននាះ តាូវធ្វើចាើនជងនាះទៅទៀតដោយ 
ហាតុថា ការណ៍ពិត ឬអង្គហាតុជមូលដ្ឋាននោះ 
មិនទាន់គាប់គាាន់នឹងជួយអ្នកអានឲាយយល់អំពី
ដំណឹងមួយបានទា។ អ្នកអានពិតជចង់ដឹងថា 
រឿងមួយហ្នឹងធា្លាប់កើតពីមុនម្តងហើយ ឬនៅ? 
តើវាអាចកើតម្តងទៀតទា? តើវានឹងមានផល 
ប៉ះពាល់បាបណាខ្លះមកលើខ្ញុំ? តើមានអ្វីដាលខ្ញុ ំ
អាចធ្វើបានទា ចំពោះហាតុការណ៍ហ្នុ៎ង? 

អ្នកសារព័ត៌មានអាចជួយបានតាមរយៈការ 
បន្ថាមសាវតារ បរិបទ និងអត្ថន័យ ទៅនឹងអត្ថបទ  
រឿង។ ពួកគាក៏អាចជួយផលិតនូវរឿងដ៏គួរឲាយជក់ចិត្ត
ផងដារ តាមរយៈការបញ្ចូលនូវសម្លាងឲាយបានចាើន  
ជពិសាសពីក្នុងចំណមជនសាមញ្ញ ដាលនឹង 
ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលរបស់ដំណឹងក្នុងរឿងនោះ។ 
កាាយមកទៀត អ្នកសារព័ត៌មានអាចជួយអ្នកអាន 
របស់ខ្លួនឲាយកាន់តាយល់បានបាសើរថាមទៀតនូវ 
បញ្ហា និងពាឹត្តិការណ៍នន ដោយផ្តល់ជូននូវ 
ភស្តុតាងគួរឲាយជឿទុកចិត្តអំពីអ្វីដាលកំពុងកើតឡើង 
ហើយថាតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណា។

សាវតារ

សាវតារជួយបាាប់ឲាយយើងដឹងថាតើរឿងមួយ 
នឹងចាញមកពីណា ហើយថាតើពីមុនមកមានអ្វី 
កើតឡើងទាក់ទិនជមួយនឹងរឿងនាះ។ តាមធម្មតា 
អ្នកសារព័ត៌មាន និងនិពន្ធនយករបស់គាដឹងចាបាស ់
អំពីសាវតារនាបញ្ហាមួយ តាគាចាើនមិនយកវាមកបាើ 
ក្នុងសាច់រឿង។ នាះជកំហុសមួយ។ អ្នកសរសារ  
ព័ត៌មានមិនតាូវសន្មតថាអ្នកអាននៅចាំអ្វីៗគាប ់
បាបយ៉ាងដាលបានកើតពីមុនមកនោះទា។ អ្នកអាន 
ភាគចាើនជប់រវល់ជមួយនឹងការងរ គាួសារ និង  
មិត្តភក្ត ិហើយពួកគាក៏នៅមានរឿងចាើនដារ ដាលគា 
តាូវការយកចិត្តទុកដក់លើរាល់ថ្ងា។ សាវតារ និង 
ការពនាយល់បន្តិចបន្តួចអាចជួយពួកគាឲាយយល់ 
សាច់រឿងបានល្អជងមុន។ ក្នុងសាវតារអាចមាន 
និយមន័យ និងការពនាយល់។ វាអាចជពាឹត្តិការណ ៍
ថ្មីៗ ឬក៏បាវត្តិសាសា្តអតីតកាល។ និយយឲាយខ្លី  
វាជការរម្លឹកឡើងវិញនូវអ្វីដាលបានកន្លងផុតទៅ។

ចូរកាឡាកមើលសាចក្តីផ្តើមនារឿងខាងកាាម 
នាះ ដាលសាវតារមានការគូសបន្ទាត់បញ្ជាក់ពីខាង 
កាាម ៖

HANOI, Vietnam (AP) - សហរដ្ឋអាមារិក 
និងបាទាសវៀតណាម កាលពីថ្ងាច័ន្ទ កន្លងទៅនាះ 
បានបើកកិច្ចបាជុំលើកទីបីនាកិច្ចចរចាបាចាំឆ្នាំ 
របស់ខ្លួន ដើមាបីរកវិធីកំហិតផលប៉ះពាល់បរិសា្ថាន 
ពីសំណាក់សារធាតុ Agent Orange ដាលជ
សារធាតុគីមីពុលជមាុះស្លឹកឈើសហរដ្ឋអាមារិក 
បានបាចយ៉ាងចាើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងអំឡុងសង្គាាម 
វៀតណាម។ 
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សាវតារចាប់ផ្តើមដោយឃ្លាមួយ ដាលបន្ថាម 
ន័យទៅឲាយសាចក្តីផ្តើម ហើយវាបន្តដោយឃ្លាមួយ 
ទៀតនៅខាងចុងកថាខណ្ឌទីពីរ។ នៅមានជំនួយ
សាវតារថាមទៀតនៅខាងចុងកថាខណ្ឌទីបី។ រើឯ 
កថាខណ្ឌទីបួន និងទីបាាំ ក៏សុទ្ធតាជសាវតារដារ។ 

ដូច្នាះ អ្នកអានអាចយល់បានថា ហាតុអ្វីបានជ  
Agent Orange តាូវបានគាបាើ ហើយថាតើយល់
ខុសគ្នាបាបណាខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់របស់វាក្នុងពាល 
សង្គាាម។ ក្នុងករណីនាះ សាវតារក៏បានបាាប់យើង
ដារថាហាតុអ្វីបានជរឿងនាះសំខាន់នោះ គឺនៅតាង ់
ថាមានមនុសាសរហូតដល់ទៅ ៤ លាននក់ ដាលអាច 
មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតា Agent 
Orange។ រឿងនាះនឹងមិនសូវមានបាយោជន៍ទា 
បាសិនបើគាមិនបានពនាយល់បាាប់ថា Agent 

Orange ជស្អី ហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាលអ់្វីខ្លះ
ទៅលើបាជជន។ 

អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះរអ៊ូថា ពួកគាមិនទទួលបាន 
បាឡោះគាប់គាាន់ទាក្នុងទំព័រកាសាត សមាាប់ចុះ 
ផាសាយរឿងរបស់គា ដូច្នាះហើយពួកគាទុកចោល 

នៅអាសុីុអាគ្នាយ៍ បាពាណីចាស់ និងទមា្លាប់ថ្មីសម័យទំនើប កំពុងបាជាងគ្នាយ៉ាងរស់រវើក។

កាុមមន្តាី និងអ្នកឯកទាសមកពីបាទាសទាំងពីរ  
បានបើកកិច្ចបាជុំពាញមួយសបា្តាហ៍ រួមមាន ដំណើរ
ទសាសនកិច្ចទៅកាន់អតីតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស
អាមារិកនៅ Bien Hoa ជកន្លាងមួយក្នុងចំណម 
"ចំណុចក្តា " Agent Orange ដាលនៅទីនោះ 
យោធាអាមារិកស្តុកទុក 
និងលាយ Agent Orange 
មុននឹងគាលើកដក់ក្នុង 
យន្តហោះចាញ 
បាតិបត្តិការ។

ភាគីទាំងពីរតាូវបាន 
រំពឹងថានឹងបាកាស 
ផានការសមាាប់បាើបាាស់ 
ថវិកា ៣ លានដុលា្លារ 
ដាលសភាអាមារិក 
បានអនុម័តនៅឆ្នាំ 
២០០៧ សមាាប់សមា្អាត 
សារធាតុឌីអុកសុីន 
ដាលជធាតុផាសំមាន 
សារជតិពុលខ្ពស់បំផុតក្នុង Agent Orange។

កងកមា្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមារិកបានបាច 
Agent Orange ចំណុះរាប់លានលីតាទៅលើពាា 
បាទាសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពាលសង្គាាម ដើមាបី
កុំឲាយទាហានវៀតណាមមានពាាធ្វើជមាកលាក់ខ្លួន 
និងដើមាបីកម្ទាចនូវដំណាំសាបៀង។ 

បាទាសវៀតណាមជឿថា យ៉ាងហោចណាស់ 
មានបាជជនរបស់ខ្លួនដល់ទៅ ៤ លាននក់ ដាល 
មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារតាសារធាតុ  
Agent Orange នោះ។ សហរដ្ឋអាមារិកនិយយ
ថា ចំនួនអ្នករងគាាះអាចមានទាបជងនាះឆ្ងាយ 
ណាស់ ហើយថាគាចាំបាច់តាូវមានការសិកាសាបាប 
វិទាយោសាសា្តមួយ ដើមាបីស្វាងយល់អំពីទំនក់ទំនង 
រវាង Agent Orange និងសុខភាព។
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សាវតារនៅកាាសាច់រឿង។ នាះជភាពបាឈមធ ំ
មួយ។ អ្នកសារព័ត៌មានចាំបាច់តាូវចាះសៀតចំរៀក 
សាវតារទៅក្នងុសាច់រឿងរបស់គ ាយ៉ាងហោចណាស់
ក៏មួយឃ្លាដារ។ អ្នកសារព័ត៌មានចំណានៗដឹង 
អំពីរបៀបបាើបាាស់សាវតារ ដោយដក់វាក្នុងឃ្លា 
បាយោគណា ដាលគាគិតថាអ្នកអានតាូវការវា 
បំផុត។

ទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយ

អត្ថបទរឿងទាំងឡាយកាន់តាមានបាយោជន ៍
ថាមទៀត បើវាមានបរិបទនៅក្នុងនោះ។ បន្ថាម  
បរិបទទៅក្នុងរឿង មានន័យថា បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្វី
ផាសាងទៀតដាលកំពុងកើតឡើង ដាលអាចទាក់ទិន  
ជមួយនឹងពាឹត្តិការណ៍ ឬបញ្ហាដាលអ្នកកំពុង 
សរសារ។ វាមានន័យថា យកពាឹត្តិការណ៍ ឬការវិវត្ត 
ចុងកាាយ ហើយបាៀបធៀបវាជមួយនឹងអ្វីមួយ
ផាសាងទៀត។ បរិបទផ្តល់ឲាយអ្នកអាននូវទិដ្ឋភាពមួយ 
កាន់តាធំ និងពាញលាញជងមុន។ 

បើអ្នកសរសារអំពីសាដ្ឋកិច្ចជតិ ឬអំពីផាសារ 
ភាគហ៊ុនក្នុងសាុក វាបាហាលជមានបាយោជន ៍
ក្នុងការនិយយរម្លឹកថាតើមានអ្វីខ្លះកំពុងកើតឡើង 
ដល់សាដ្ឋកិច្ច ឬផាសារភាគហ៊ុនដទាទៀតក្នុងតំបន់។  
តើតម្លាផាសារភាគហ៊ុនកំពុងធា្លាក់ចុះនៅគាប់ទ ី
កន្លាងឬ? បាហាលជបុព្វហាតុមានដូចតាគ្នាទា ៖  
ការរឹតបន្តឹង ការផ្តល់ឥណទាន ធនការរកសី ុ
មិនសូវកាក់កប ការធា្លាក់ចុះនូវការជឿជក់របស់អ្នក 
បាើបាាស់។ វាពិតដូចគ្នាដារសមាាប់ការអភិវឌាឍ 
សាដ្ឋកិច្ចឯទៀត។ វិបត្តិសាដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០០៨ បាន 
ប៉ះទង្គិចទៅលើសាដ្ឋកិច្ចនៅអាសីុទាំងអស់ពាល 
ដាលការនំចាញទៅអាមារិកខាងជើង និងអឺរ៉ុប 
ធា្លាក់ចុះ។ ខាងកាាមជឧទាហរណ៍ពីកាសាត  

Washington Post ដាលបង្ហាញអំពីរបៀបបាើ
ទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយពីឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយ។  
[ចូរមើលផ្នាកដាលមានគូសបន្ទាត់ពីកាាម] ៖

បាទាសជប៉ុនបានរាយការណ៍ឲាយដឹងកាលពី 
មាសិលមិញថា ការនំចាញរបស់គាបានធា្លាក់ចុះខា្លាំង 
មិនដាលធា្លាប់មាន គឺរហូតដល់ទៅ ២៧ ភាគរយ 
ក្នុងខាវិច្ឆិកា ដាលនាះជសញ្ញានាភាពចុះខាសាយ 
មានទាននាសាដ្ឋកិច្ចធំទីពីររបស់ពិភពលោក និង 
ការដួលរលំនូវកំណើនដឹកមុខ ដោយការនំចាញ  
ដាលបានជួយស្ទូចសាដ្ឋកិច្ចនាបាជជតិអាសុី 
ជចាើនឲាយកើនឡើងកន្លងមក។ 

សូមាបីតាកាុមហ៊ុន Toyota ដាលធា្លាប់តាខា្លាំង
នោះ ក៏និយយពីមាសិលមិញដារថា គានឹងបាកាស 
ការខាតផ្នាកបាតិបត្តិការរបស់គាជលើកដំបូង 
ក្នុងបាាំពីរទសវតាសរ៍ ដាលបង្ហាញជឧទាហរណ៍ 
នាឥទ្ធិពលការធា្លាក់ចុះសាដ្ឋកិច្ចសកលលោក  
ដាលសូមាបីតាកាុមហ៊ុនធំៗ ដាលធា្លាប់តារកសីុបាន  
ផលចំណាញចាើន ក៏ទប់ទល់មិនបានដារ។

ឱនភាពនាការនំចាញរបស់បាទាសជប៉ុន 
កំពុងជះឥទ្ធិពលនៅទូទាំងទ្វីបអាសីុ ដាលនៅទីនោះ 
ពីបាទាសមួយទៅបាទាសមួយ គាបានរាយកាណ៍ 
ទិន្នន័យ ដាលមានការពាយោករណ៍គួរឲាយអាប់អួ 
មានទាន។ មាសិលមិញ បាទាសថានិយយថា 
ការនំចាញរបស់គាក្នុងខាវិច្ឆិកា ធា្លាក់ចុះជិត  
១៩ ភាគរយ ដាលខា្លាំងមានទានក្នុង ១៧ ឆ្នាំកន្លង 
មកនាះ។ បាហាលគ្នានាះដារ ការនំចាញរបស់ 
តាវា៉ាន់ធា្លាក់ចុះ ២៣ ភាគរយ ក្នុងខាវិច្ឆិកា ហើយ 
របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការបញ្ជាទំនិញ 
នំចាញដាលគានឹងផាសព្វផាសាយនៅថ្ងាស្អាក តាូវគា 
រំពឹងទុកថានឹងបង្ហាញឲាយឃើញនូវការធា្លាក់ចុះគំហុក
ថាមទៀត។
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លោក Easwar Presad សាសា្តាចារាយជន់ខ្ពស់
ផ្នាកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅ Cornell 

University និយយថា  ៉សាដ្ឋកិច្ចបាទាសនីមួយៗ
កំពុងតាដំកាបាលចុះហើយ។ ការធា្លាក់ចុះ ២៧ 
ភាគរយ គឺវាខា្លាំងមានទាន ហើយជបាផ្នូលនាភាព
ចុះខាសាយកាន់តាធំធាងថាមទៀត។ រួមសាចក្តីមក 
បាទាសទាំងនាះដាលធា្លាប់តាពឹងផ្អាកលើកំណើន
នាការនំចាញ នឹងតាូវតាងកមកពឹងអាសា័យលើ 
តមាូវការក្នុងសាុកវិញ ដើមាបីរើខ្លួនចាញពីសា្ថានភាព 
នាះ  ៉។ 

បាទាសចិនបានរាយការណ៍ថា ការនំចាញ 
ទំនិញរបស់គាក្នងុខាវិច្ឆកិា ដំទីងកាបាលចុះយ៉ាងខា្លាងំ 
មានទានជលើកដំបូងក្នងុបាាពីំរឆ្នានំាះ - ជការធា្លាក់
ចុះដាលធ្វើឲាយរង្គើទូទាំងទ្វីបអាសីុ ពាាះបាទាសចិន 
បានកា្លាយជផាសារដ៏ធំមួយសមាាប់បាទាសជិតខាង
នំទំនិញចាញទៅលក់។ កាសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន
និយយថា ការនំចាញពីជប៉ុនទៅបាទាសចិន 
ធា្លាក់ចុះ ២៥ ភាគរយ ដាលនាះជការធា្លាក់ចុះក្នុង 
ចំណតចោទមានទានក្នុង ១៣ ឆ្នាំនាះ។ 

បាមាណជ ៥០ ភាគរយ នាពាណិជ្ជកម្មរបស់ 
ចិនទាក់ទិននឹងការកាច្នា ក្នុងនោះ មានការទិញវត្ថុ 
ពាក់កណា្តាលចម្លង (semiconductors) ពីបាទាស
ជប៉ុន កូរ៉ាខាងតាបូង និងបាទាសជិតខាងដទាទៀត 
ហើយក្នុងតម្លាមួយទាប យកវាមកផ្គុំចូលគ្នាឲាយទៅ
ជផលិតផលសមាាចសមាាប់កាុមហ៊ុននន ដូចជ 
កាុមហ៊ុន Sony, Panasonic និង Samsung 
ជដើម។ ដូច្នាះបាទាសចិនជសា្ថាននីយផ្គុចុំងកាាយ 
នាបណា្តាញផលិតកម្មសកលជចាើន ដាលពាលនាះ 
កំពុងតាមានដំណើរការរដិបរដុប។

បាទាសជប៉ុន ជផ្លូវការបានចូលក្នុងសា្ថានភាព
ទាឹងគ្មានកំណើនសាដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយ តានៅមាន 
ជន្ទុលទាទាង់ដោយសារតាទំនក់ទំនងជិតស្និទ្ធ 
របស់ខ្លួនជមួយសហរដ្ឋអាមារិក ហើយរដ្ឋាភិបាល 

បានកាត់បន្ថយអតាាការបាាក់ និងបង្កើនចំណាយ 
ក្នុងសាុក ក្នុងកិច្ចខិតខំមួយ ដើមាបីបន្ធូរបន្ថយឥទ្ធិពល 
ប៉ះពាល់ពីសំណាក់សា្ថានភាពទាឹងគ្មានកំណើន 
នាះ។ ប៉ុន្តាសា្ថានភាពអាកាក់ដាលកាុមហ៊ុន Toyota 
កំពុងជួបបាទះនាះ ជសញ្ញាចុងកាាយមួយនាអ្វី 
ដាលធនគរពិភពលោកបានពាយោករណ៍ទុកថា 
ជការធា្លាក់ចុះលើកដំបូងក្នុងពាណិជ្ជកម្មសាកល 
តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨២ មក។

ឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកទៀត គឺនិយយអំពីទូក 
នាសាទតាថីាមួយ ដាលលិចនៅជិតឆ្នាររបស់បាទាស
សុមា៉ាលី បន្ទាប់ពីវាតាូវបានទទួលរងការបាញ់ទៅលើ 
ដោយកងនវាសមុទារបស់ឥណា្ឌា ដាលបានយល ់
ចាឡំទូកនាសាទនោះ ថាជនវាចោរសមុទា។  
មួយផ្នាកធំនារឿង និយយអំពីនវានោះ និងកាុម 
អ្នកនាសាទរបស់វា (ក្នុងនោះ មានជនជតិកម្ពុជ 
មា្នាក់ផង ដាលបានរួចរស់រានមានជីវិត) និងអំព ី
បាតិកម្មពីមន្តាីឥណា្ឌា និងមា្ចាស់របស់ទូកនាសាទ
ដាលមានមូលដ្ឋាននៅទីកាុងបាងកក។ ប៉ុន្តាក្នុង 
រឿងនោះ ក៏មានបញ្ចូលនូវ  ៉ទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយ  ៉ 
ដារ ស្តីអំពីគាាះថា្នាក់ទាំងឡាយ និងទំហឹងនាការ 
ប្លន់តាមសមុទាក្នុងតំបន់នោះ។

នវាចមាបាំងបាទាសដណឺមា៉ាក ឥណា្ឌា  
មា៉ាឡាសុី រុសាសីុ សហរដ្ឋអាមារិក និងអង្គការ NATO 
នំគ្នាលាបាតចាកផ្លូវសមុទាអន្តរជតិដ៏ធំល្វឹងល្វើយ
មួយនាះ ដោយធ្វើការអមនវាទំនិញខ្លះ និងឆ្លើយ 
តបទៅនឹងភាពមានអាសន្នទៅលើនវាក្នុងតំបន់
នោះ។ (ក្នុងកថាខណ្ឌទី ១០ នារឿង)

សុមា៉ាលី ដាលជបាជជតិកាីកាមួយ ដាលជប់ 
គំង ដោយសារការបះបោរឧទា្ទាមអីុសា្លាម មិនដាល 
មានរដ្ឋាភិបាលពាញរូបពាញរាងមួយតាំងពីឆ្នាំ  
១៩៩១ មកម្លា៉ះ។ កាលពីពាលថ្មីៗនាះ ពួកចោរ 
សមុទាសុមា៉ាលី កាន់តាពាហើនឡើងៗ ដោយបាន
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ទៅហួសពី 5Ws និង H 

សា្ទាក់ឃត់នវាពាណិជ្ជកម្មចំនួនបាាំបីក្នុងរយៈពាល  
ពីរសបា្តាហ៍កន្លងទៅនាះ ក្នុងនោះ មាននវាបាទាស 
អារា៉ាប៊ី សាអូឌីត មួយ ដាលផ្ទុកបាាងឆៅមានតម្លា 
បាមាណជ ១០០ លានដុលា្លារអាមារិកឯណះ។ 
(កថាខណ្ឌទី ២១ នារឿង)

ឆ្នាំនាះ មានការវាយបាហារដោយចោរសមុទា 
៩៦ លើក ក្នុងដានសមុទាសុមា៉ាលី ក្នុងនោះ នវា 
ចំនួន ៣៩ តាូវបានគាប្លន់។ នវាចំនួន ១៥ គាឿង 
ជមួយនឹងនវិកបាមាណជ ៣០០ នក់ កំពុងស្ថិត 
ក្នុងដារបស់ចោរសមុទានៅឡើយ ដាលបានទាមទារ  
បាាក់រំលោះរាប់លានដុលា្លារអាមារិកជថ្នូរនឹងការ 
ដោះលាង។ (កថាខណ្ឌទី ២២)

អ្នករកសីុតាមនវា បានអំពាវនវឲាយមានការបាើ 
កមា្លាំងយោធាក្នុងដានទឹកសមុទាសុមា៉ាលី ដើមាបីសា្ទាក់ 
ចាប់នវាចោរកំុឲាយចាញជាាទៅក្នុងដានសមុទា  
ក៏ប៉ុន្តា មន្តាី NATO និយយថា ពួកគាគ្មានផានការ
នឹងធ្វើបាបនាះទា។ (កថាខណ្ឌទី ២៣)

សារៈសំខាន់

រឿងនននឹងកាន់តាមានអត្ថន័យខា្លាងំថាមទៀត 
បើអ្នកសារព័ត៌មានអាចឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនាះ ៖  
ហាតុអ្វីបានជរឿងនាះមានសារៈសំខាន់ ហើយ 
សារៈសំខាន់បាបម៉ាច? តើវាមានន័យយ៉ាងម៉ាច 
ដល់អ្នកអាន? តើអ្នកអាននឹងទទួលរងផលប៉ះពាល ់
បាបណាខ្លះ? តើរឿងមួយហ្នុ៎ងមានឥទ្ធិពលយ៉ាង 
ណាខ្លះទៅ?

យើងចាើនតាហៅវាថា ការឆ្លើយសំណួរ  ៉ចុះវា 
យ៉ាងម៉ាច?  ៉ (So What?)។ វាជឃ្លាដាលមាន
ន័យថា  ៉ហាតុអ្វីបានជខ្ញុំគួរខ្វល់ទៅអានរឿងមួយ 
ហ្នុង?  ៉។ សា្តាប់ទៅវាហាក់ដូចជសំណួរល្ងីល្ងើមួយ 
ដាលតាូវសួរ ប៉ុន្តាដូចយើងបាននិយយរួចមកហើយ 

អ្នកអានជមនុសាសដាលរវល់ណាស់។ រាល់ថ្ងាមាន 
រឿងចាើនណាស់ដាលតាូវអាន និងព័ត៌មានសន្ធឹក- 
សន្ធាប់ដាលតាូវសាូបយក។ អ្នកសារព័ត៌មាន
ចំណាប់ៗ តាងដកឃ្លាពីការដាញតាមរក 5Ws និង 
H ដោយងកមកផ្តល់ការយកចិត្តទុកដក់ថា  ៉អូខា 
មិត្តអ្នកអានខ្ញុំបានបាាប់ដល់អ្នករួចហើយនូវអង្គហាតុ  
និងសាចក្តីពិសា្តារ តាឥឡូវនាះ ខ្ញុំសូមងកមកបាាប ់
អ្នកវិញម្តងថា ទាំងអស់នាះមានន័យថាម៉ាច  ៉។

តាង់នាះ ជផ្នាកមួយក្នុងសាច់រឿងដាលពិបាក 
សរសារបំផុត។ អ្នកសារព័ត៌មានតាូវយល់ដឹងអំព ី
បាធានបទរបស់គាឲាយបានល្អ ឬមួយក៏សួរទៅអ្នក 
ឯកទាសថា តើរឿងនាះនឹងអាចមានឥទ្ធិពលបាប 
ណាខ្លះ។ ដោយគាាន់តាអនុវត្តន៍បន្តិច និងស្វាង 
យល់អំពីរបៀបសរសាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជើង 
ចាស់ អ្នកសារព័ត៌មានថ្មីៗអាចជួយអ្នកអានឲាយយល ់
កាន់តាបានបាសើរជងមុននូវអ្វី ដាលបានកើតឡើង 
ជំុវិញខ្លនួគានោះ។ ដូចគ្នានឹងរបៀបបាើបាាស់សាវតារ
ដារ ស្មារចំណានៗមិនដក់ព័ត៌មាននៅតាមួយ 
កន្លាងទាក្នុងសាច់រឿង។ គាបញ្ចូលវាទៅកន្លាងណា
ដាលគាគិតថាអ្នកអានតាូវការវាចាំបាច់បំផុត។

សាចក្តីផ្តើមខាងកាាមនាះ ដាលសរសារដោយ 
អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជមា្នាក់ មានបង្កប់សំណួរ  
៉ចុះវាយ៉ាងម៉ាច?  ៉ នៅខាងចុងបំផុតនាឃ្លា៖

អាវុធបានផ្ទុះកាលពីថ្ងាពុធ រវាងទាហានថា និង 
កម្ពុជ នៅតំបន់ជម្លាះពាំដានកាបារបាាសាទបុរាណ 
ពីសតវតាសរ៍ទី ១១ ដោយសមា្លាប់ទាហានកម្ពុជពីរ 
នក់ និងបង្កើនទំហឹងនាវិវាទដាលបានធ្វើឲាយមានការ
ភ័យខា្លាចថានឹងមានសង្គាាមផ្ទុះឡើងរវាងបាទាស
ទាំងពីរ។

ការបាញ់សា្លាប់មនុសាសពីរនក់ជដំណឹង។ រើឯ
លទ្ធភាពថានឹងអាចមានសង្គាាមវាឆ្លើយទៅនឹង 
សំណួរថា  ៉ចុះវាយ៉ាងម៉ាច?  ៉។
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ជរឿយៗ សំណួរ "ចុះវាយ៉ាងមា៉ច?" ចាើនតា 
តាវូបានគាដក់នៅប៉ាកខាងលើនារឿង ហើយវាចាើន 
តាចាញពីបាភពឯកទាសទៀតផង។ នៅក្នុងកថា- 
ខណ្ឌបីដំបូង នារឿងអំពីការធា្លាក់ចុះនាចំនួនដំរើនៅ 
បាទាសឡាវ យើងស្វាងយល់បានថាដំរើមានសារៈ-
សំខាន់ ដោយវាជផ្នាកមួយនាបាតិកភ័ណ្ឌជតិ 
របស់បាទាសនោះ ៖

លោកសាី Connie Speight ធា្លាប់បានជិះលើ 
ខ្នងដំរើ ឆ្លងកាត់ពាាអស់ពាលជយូរណាស់មកហើយ  
និងថាមទាំងបានទទួលយកសត្វខា្នាតធំនាះចំនួន 
បាាំបួនកាបាល មកបីបាច់ចិញ្ចឹមថាមទៀតផង។ 
ក្នុងវ័យ ៨៣ ឆ្នាំ គាូបងាៀនចូលនិវត្តន៍សញ្ជាតិ 
អាមារិកមា្នាក់នាះ បានវិលតាឡប់មកនៅក្នុងបាទាស 
អាសុីអាគ្នាយ៍មួយនាះវិញទៀតហើយ ដើមាបីជួយ 
ការពារនូវអ្វីដាលពីមុនធា្លាប់តាជហ្វូងសត្វដ៏ធំមួយ។ 

ពីមុនធា្លាប់តាមានឈ្មាះលាបីថាជទឹកដីដំរើរាប់ 
លានកាបាល បាទាសឡាវឥឡូវនាះតាូវបានគាគិតថា 
នៅមានសល់ដំរើបាមាណជ ៧០០ កាបាលតាបុ៉ណ្ណាះ
ក្នុងពាារបស់ខ្លួន។ 

លោកសាី Speight និយយថា  ៉មានមនុសាស 
ចាើនណាស់នៅអាសីុ ដាលអាចនិយយថា តើដំរើ 
មានសារៈសំខាន់ប៉ុណា្ណាចំពោះបាតិកភ័ណ្ឌជតិ 
បាកបដោយមទនភាពរបស់គា។ ខ្ញុំអាចនិយយ  
ទៅកាន់គាវិញថា តាូវហើយ វាធា្លាប់តាជបាតិកភ័ណ្ឌ 
របស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅ ដើមាបីនំវាមក 
វិញ? ជរឿយៗ គឺតិចណាស់  ៉។ 

ក្នុងរឿងមួយអំពីការសមា្លាប់ជនបរទាសបុគ្គលិក 
អង្គការនៅទីកាុងកាប៊ុល អ្នកសរសារព័ត៌មានបាន 
បញ្ចូលឃ្លានាះ ៖ 

ការសមា្លាប់បាននំឲាយមានការភ័យខា្លាចថា ពួក 
ឧទា្ទាមតាលីបង់ អាចតមាង់គោលដៅលើជនបស្ចិម 
បាទាស ដើមាបីបន្លាចបុគ្គលិកអង្គការជំនួយ និង

ដើមាបីបំផ្លាញកិច្ចខិតខំនំមកនូវការអភិវឌាឍ និង 
សន្តិសុខ។ 

មិនមានរាល់រឿងតាូវតាឆ្លើយនឹងសំណួរ  "ចុះវា 
យ៉ាងម៉ាច?" នោះទា។ ពាលខ្លះចម្លើយទៅនឹង 
សំណួរនាះវាបាតាយកាសរួចទៅហើយ។ ពាលណាដាល 
មានជីវិតបាត់បង់ក្នុងគាាះថា្នាក់ ឬគាាះមហន្តរាយ 
ណាមួយយើងដឹងថាវាសំខាន់បាត់ទៅហើយ។

 

រំលេចមុខមនុសេសក្នុងសាច់រឿង

របៀបមួយធ្វើឲាយរឿងកាន់តាចាប់អារម្មណ៍ថាម 
ទៀតនោះ គឺការដក់បញ្ចលូសម្លាងរបស់ជនសាមញ្ញ
ទៅក្នុងនោះ។ អ្នកអានចូលចិត្តអានអំពីអ្នកដទា 
អំពីការតស៊ូ ឬជោគជ័យ និងមតិយោបល់របស់ពួក 
គា។ បាសិនបើអ្នកអានរបស់អ្នកជជនវណ្ណៈខ្ពស់ 
ឬមានការអប់រំខ្ពស់ វាជបាការល្អក្នុងការឲាយពួកគា 
ដឹងអ្វីដាលជនសាមញ្ញកំពុងគិត ពាាះវានឹងអាចន ំ
ឲាយមាននូវសង្គមមួយដាលមានយុត្តិធម៌ និងបាជ- 
ធិបតាយាយជងមុន។ 

ជញឹកញយ យើងចាើនតាមិនបានបញ្ចូល 
សម្លាងបាបនាះទៅក្នុងការយកព័ត៌មានរបស់យើង។ 
វាបាហាលជមកពីយើងខ្ជិល ឬមួយក៏យើងមិនបាន 
គិតថាជនសាមញ្ញមានសារៈសំខាន់។ មានអ្នក 
សារព័ត៌មានចាើននក់ដាលគិតថា មានតាអ្នក 
នយោបាយ មន្តាី និងអ្នកឯកទាសទាដាលសំខាន់។  
ប៉ុន្តាសាច់រឿងមានលក្ខណៈធុញនឹងអានណាស់  
បើសិនជយើងដក់តាសម្លាងអ្នកឯកទាស និងពួក 
អាជ្ញាធរនៅក្នុងនោះ។ គឺសម្លាងជនសាមញ្ញ កសិករ  
អ្នកបើកតាក់សីុ មា្ចាស់ហាង បុគ្គលិក ការិយល័យ  
ដាលថាមនូវរសជតិ ភាពសំបូរបាប និងអត្ថន័យ 
ដល់សាច់រឿង។ 
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យើងនឹងឃើញថា ការផ្តាតទៅលើមនុសាសទូទៅ 
វាសំខាន់សមាាប់អ្នកសរសារបទពិពណ៌ន ហើយ 
រំលាចមនុសាសក្នុងសាច់រឿង ជរបៀបកា្លាសីុកមួយ 
ក្នុងការធ្វើឲាយរឿងកាន់តាងយយល់។ ជំនួសឲាយការ 
បាាប់យើងថារឿងមួយនាះ សំខាន់អ្នកយកព័ត៌មាន 
បង្ហាញយើងថាហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់។

ខាងកាាមនាះជសាចក្តីផ្តើមនារឿងមួយដាល 
សរសារដោយអ្នកយកព័ត៌មានមា្នាក់របស់ទីភា្នាក់ងរ 
ព័ត៌មាន Associated Press បន្ទាប់ពីមានពាយុះសីុក្លនូ
បក់បោកទៅលើបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា ៖

បើទោះជនងមានក្តីសាឡាញ់ចំពោះទន្លា និង 
សមុទា ដាលធា្លាប់តាផ្តល់សាបៀងបាចាំថ្ងាដល់គាួសារ 
នងយ៉ាងណាក្តី នង Tin Tin Latt ឥឡូវនាះចង់
តារស់នៅឲាយឆ្ងាយពីទឹក ដាលបានធ្វើឲាយនងកា្លាយ 
ជស្តាីមាមា៉ាយ ធ្វើឲាយកូនរបស់គត់ពីរនក់សា្លាប់ និង 
បានបំផ្លាញរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាួសារនងអស់ 
រលីង។ 

រឿងនាះបានបន្តទៅសាង់សម្តីដើមរបស់នង  
Tin Tin Latt និយយអំពីការភ័យខា្លាចរបស់គត់ 
ហើយវាបានធ្វើការកត់សមា្គាល់បន្ថាមទៀតថា នង
ស្ថិតក្នុងចំណមស្តាីមាមា៉ាយរាប់ពាន់នក់ទៀត 
នៅតំបន់ដីសណ្ត Irrawaddy Delta។

ស្តាីមាមា៉ាយមានវ័យ ៣៣ឆ្នាំ មា្នាក់នាះនិយយថា 
" ខ្ញុំចាះតាបារម្ភថា កូនបាុសតាមួយរបស់ខ្ញុំនឹងកា្លាយ 
ខ្លនួជអ្នកនាសាទ ដូចប្តរីបស់ខ្ញុដំារ។ ខ្ញុមិំនចង់ឃើញ
វាសា្លាប់ដោយសារខាយល់ពាយុះដូចជឪពុករបស់វាទា"។

".... នង Tin Tin Latt និយយថា គត់មាន
អង្ករនៅសល់ល្មមសមាាប់តាបាាំមួយថ្ងាប៉ុណ្ណាះ  
ហើយមិនដឹងថាតើកូនរបស់គត់នឹងបានអ្វីញំុាទា  
បន្ទាប់ពីនោះ។ បើទោះជនងខា្លាចក៏ដោយ នង  
និយយថា នងគ្មានជមាើសទា កាាតាបញ្ជូនកូន 
បាុសអាយុ ១៥ ឆ្នាំ របស់នងឲាយទៅរៀនបញ្ជាទូក 
នៅលើផ្ទាសមុទា។

ការរំលាចមុខមនុសាសក្នុងអត្ថបទនឹងធ្វើឲាយរឿងកាន់តាចាប់អារម្មណ៍គួរឲាយចង់អានថាមទៀត។
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នងយំសមាក់ទឹកភ្នាក ហើយបន្លឺថា  ៉បើអាច 
ធ្វើបាន ខ្ញុំចង់តាឡើងទៅនៅដីគោកឲាយឆ្ងាយពីកន្លាង
នាះទា ជជងបណ្តាយឲាយកូនបាុសរបស់ខ្ញុំធ្វើជ 
អ្នកនាសាទ។ រាល់ពាឹកពាលដាលវាចាញទៅឡើង 
ទូក ខ្ញុំតាងតាបន់សាន់ថាកំុឲាយវាទៅបាត់រហូតឲាយ
សោះ  ។៉

 

បញ្ចូលទសេសនៈចមេុះក្នុងសាច់រឿង

ជមួយគ្នានឹងការរំលាចមុខមនុសាស ដាលធ្វើ 
សាច់រឿងឲាយកាន់តាគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ ការដក់ 
ទសាសនៈចមាុះទូលំទូលាយនឹងធ្វើឲាយសាច់រឿងកាន់
តាចង់អានថាមទៀត។ តើជនជតិដើមភាគតិចគិត 
យ៉ាងណាខ្លះអំពីបញ្ហាមួយ? ស្តាី? ជនបរទាស? 
គណបកាសបាឆំង? ជនកាីកា? កាលណាអ្វីមួយ 
កើតឡើង វាតាងតាមានទសាសនៈខុសៗគ្នានៅជុំវិញ 
បញ្ហានោះ។ បើយើងបញ្ចូលទសាសនៈខុសៗគ្នាបាន 
ចាើនគាប់គាាន់ក្នុងសាច់រឿង យើងនឹងជួយអ្នកអាន 
ឲាយកាន់តាយល់បានពាញលាញ អំពីអ្វីដាលកំពុង 
កើតឡើង និងតាិះរិះអំពីលទ្ធភាពដំណះសាាយ 
ចំពោះបញ្ហានោះទៀតផង។

ក្នុងរឿងមួយដាលនិយយអំពីការភ័យពាួយថា 
នឹងមានរដ្ឋបាហារមួយទៀតនៅបាទាសថា អ្នកយក 
ព័ត៌មានបានចំណាយពាលចាើនថ្ងា ដើមាបីសមា្ភាសន ៍
មនុសាសមា្នាក្នុងកាុងបាងកក។ ជលទ្ធផល រឿងនោះ 
បានបង្ហាញថា បើទោះជភាពបាឈមនយោបាយ 
តាូវបានដោះសាាយហើយក្តី ក៏បញ្ហាសង្គម និង 
នយោបាយនៅតាបន្តដដាល។ រឿងនោះមានរួម 
បញ្ចូលសម្តីដើមរបស់ស្តាីមា្នាក់ធ្វើការនៅហាងលក ់
ចមាៀង អ្នករត់ម៉ូតូឌុប មា្ចាស់ហាងគុយទាវ មា្ចាស ់
ហាងវត្ថុលាង និងអ្នករចនម៉ូតសម្លៀកបំពាក់។ 
អ្នករចនម៉ូតសម្លៀកបំពាក់និយយថា ៖ 

៉ខ្ញុំនឿយណាយណាស់ជមួយនឹងសា្ថានការណ៍ 
នយោបាយសព្វថ្ងា។ ខ្ញុំគាាន់តាតាមដនមើលថា 
តើពួកបាតុករកំពុងធ្វើអ្វី ហើយសងាឃឹមថាអ្វីៗនឹងមាន
ភាពបាសើរឡើងវិញ  ។៉

គឺសម្លាងបាបនាះឯង ដាលធ្វើឲាយយើងយល ់
សាច់រឿងបានជងមុន។

ចូរអះអាងបញ្ជាក់គោលគំនិតរបស់អ្នក

ចូរកុំភ្លាចឲាយសោះថា ក្នុងនមជអ្នកសារព័ត៌មាន  
គោលដៅចមាបងរបស់អ្នក គឺអះអាងឲាយអ្នកអានទទួល 
យកបាននូវគោលគំនិតដាលអ្នកកំពុងចង់និយយ។  
ការដាលមានសាចក្តីផ្តើម និងសាចក្តីសង្ខាបល្អមួយ 
អំពីសា្ថានការណ៍ក្នុងសាច់រឿងវាមិនគាប់គាាន់ទា។ 
អ្នកអាននឹងមិនពាញចិត្តទាជមួយនឹងការសរសារ 
បាបទូលំទូលាយនោះ ពួកគាតាូវការភស្តុតាងដើមាបី
ធ្វើឲាយគាជឿទុកចិត្តបានចំពោះព័ត៌មាននោះ។  
ភស្តុតាងអាចមានជទមាង់សាចក្តីពិសា្តារ អង្គហាតុ 
តួលាខ បន្ទុកបាយោគ និងសមាង់សម្តីដើមរបស ់
អ្នកមានឯកទាសលើបញ្ហាក្នុងរឿង។ ប៉ុន្តាអ្វីដាល 
កាន់តាធ្វើឲាយមានការជឿជក់ខា្លាំងនោះ គឺឧទាហរណ៍  
ដាលមានសាចក្តីពិសា្តារជក់លាក់ និងមនុសាស
ពិតបាាកដ។ 

ក្នងុរឿងមួយដាលនិយយអំពីការបំពុលគុណភាព 
ខាយល់ក្នុងកាុងឈៀងម៉ា អ្នកនិពន្ធមិនគាាន់តាបាាប ់
អ្នកអានថា មនុសាសមា្នាកំពុងទទួលរងផលមិនល្អព ី
ការសាូបផាសាងតាមការដកដង្ហើមប៉ុណ្ណាះទា តាពួក 
គាបង្ហាញថា តើវាមានផលប៉ះពាល់ដូចម្តាច៖ ផាសាង 
មានសភាពអាកាក់មានទាន រហូតដល់ថាមនុសាសមា្នា 
កាាកពីដំណាកដោយមានឈាមក្នុងចាមុះ ឈ ឺ
បំពង់ក និងឈឺកាបាល រហូតដល់ទៅពីរសបា្តាហ៍ 
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ឯណះ។ គាួសារមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅនៅ
កាុងបាងកក ដោយទាាំលាងបានជមួយគុណភាព 
ខាយល់អាកាក់នោះ។ ឧទាហរណ៍ពិសា្តារជក់លាក ់
បាបនាះហើយ ដាលមានលក្ខណៈគួរឲាយជឿទុកចិត្ត  
បាន។

ក្នុងរឿងមួយនិយយអំពីទីផាសារអចលនទាពាយ 
ដាលកំពុងពុះកញ្ជាោលក្នុងទីកាុងភ្នំពាញ លោក  

កា មុនធិត អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភា្នាក់ងរព័ត៌មាន  
Associated Press បានពាយោយមអះអាងបញ្ជាក់
ដល់អ្នកអាន ដោយបាើឧទាហរណ៍ និងភាពលម្អិត 
ជក់លាក់ថា តើការរើកលូតលាស់នោះ វានំមកនូវ 
ការបាាបាួលជើងមាឃរបស់ទីកាុងបាបណាខ្លះ 
ទន្ទឹមនឹងការបនាសល់ទុកនូវគមា្លាតកាន់តាធំឡើង 
រវាងអ្នកមាន និងអ្នកកា។

ឧទាហរណ៍ជក់លាក់ក្នុងសាចក្តីផ្តើម  
ជួយអ្នកអានឲាយមើលឃើញនោះ 
គឺអគរ ៤២ ជន់ តំបន់ជមាក  
ដាលពោរពាញដោយសំរាម។ 
ឧទាហរណ៍ទាំងនាះទាទាង់ដល់ 
ចំណុចគោលដាលមាននៅក្នុង 
កថាខណ្ឌទីពីរ។

ភ្នំពាញ - មន្ទីរពាទាយចាស់មួយ តាូវបានគាវាយកម្ទាចចោល  
ដើមាបីយកទីតាំងសង់អគរខ្ពស់ជងគាក្នុងទីកាុងភ្នំពាញ ដាល 
នោះ គឺជអគរគាហដ្ឋានភ្លាះ ៤២ ជន់។ តំបន់ជមាកមួយ 
ដាលធា្លាប់តាមានសំរាមពាសវាលពាសកាល បានកា្លាយទីតាំង 
អចលនទាពាយកមាិតខ្ពស់មួយ បន្ទាប់ពីនគរបាលបណ្តាញ 
បាជរាសា្តចាញពីទីនោះ ឲាយទៅរស់នៅលើវាលសាាកាៀមផ្អាះ 
មួយនៅជយកាុងភ្នំពាញ។

វិស័យសំណង់នៅបាទាសកម្ពជុកំពុងតាមានការលូតលាស់ 
ដោយសារតាវិនិយោគបរទាស ជពិសាសពីសំណាក់វិនិយោគិន 
កូរ៉ាខាងតាបូង ពាមគ្នានឹងការទិញលក់អចលនទាពាយក្នុងចំណម
អ្នកមានថ្មីមួយកា្តាប់តូច ដោយបនាសល់ទុកមនុសាសជចាើនក្នុងភាព
កាីកា។

អគរទំនិញធំៗ និងអគរលំនៅដ្ឋានខ្ពស់ចាើនជន់ កំពុងតា 
លាចធ្លាតាដាត ដោយបានបាាកា្លាយទសាសនីយភាពទីកាុង  
ដាលធា្លាប់តាលំអទៅដោយវើឡាម៉ូតបារាំង តាក៏ធា្លាប់មានសភាព 
ជទីកាុងខ្មាចដារ នៅពាលរបបខ្មារកាហមតាូវបានផ្តួលរំលំ 
កាលពី ៣០ ឆ្នាំមុន។

ស្ថារភាពនយោបាយ និងកំណើនសាដ្ឋកិច្ចជិត ១០ ភាគរយ  
បានអូសទាញវិនិយោគិនមកដក់ទុនរកសុីផ្នាកទីផាសារអចលន- 
ទាពាយ ដាលតម្លារបស់វាមានភាពពុះកញ្ជាោលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង 
មកនាះ បើទោះជវានៅមានកមាិតទាបជងបាទាសជិតខាង 
វៀតណាម និងថា ក៏ដោយ។ 
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តាង់នាះ មានសម្តីដើមមានទម្ងន់មួយ  
ពីសំណាក់ទីភា្នាក់ងរអចលនទាពាយមា្នាក់  
ដើមាបីទាទាង់ដល់គំនិតគោលក្នុង 
សាច់រឿង។

អ្នកសាី Claire Brown នយកគាប់គាងកាុមហ៊ុន Claire 

Brown Realty នៅបាទាសអង់គ្លាស បានចាប់ផ្តើមរកសុីទិញ-
លក់អចលនទាពាយនៅភ្នំពាញកាលពីពីរឆ្នាំមុន ហើយនងបាន 
និយយថា  ៉បាទាសកម្ពុជ កំពុងភា្ញាក់ពីដំណាក បន្ទាប់ពីបាន 
លង់លក់អស់ជចាើនឆ្នាំមកហើយ។ ពាលនាះ អ្នកណាក៏ចង់មាន 
ចំណាកសកម្មភាពក្នុងទីផាសារអចលនទាពាយដារ។ នាះ គឺជពាល 
ដាលតាូវចូលបាឡូក ពាាះថាបើចាំបន្តិចទៀត វានឹងយឺតពាល 
ជមិនខាន  ៉។

ចូរកត់សមា្គាល់សាចក្តីលម្អិត៖  
តម្លាកើនបីដងដល់ទៅ ៣.០០០ ដុលា្លារ 
អាមារិក ពាលដាលផលចំណាញ 
មានដល់ទៅ ២០០ ភាគរយ។

តម្លាដីនាតំបន់លាខមួយក្នុងទីកាុង បានកើនបីដងក្នុងរយៈ 
េពលពីរឆ្នាំកន្លងមកនាះ រហូតទៅដល់ ៣.០០០ ដុលា្លារអាមារិក 
ក្នុងមួយម៉ាតាការ៉ា។ គឺផលចំណាញបាបនាះ ហើយដាលបាន 
ទាក់ទាញអ្នកមាន អ្នកវណ្ណៈមធាយម និងជនកម្ពុជឯទៀតដាល 
រស់នៅកាាបាទាសផងដារ។

លោក ឌិត ចាន់ណា នយកផ្នាកលក់នាកាុមហ៊ុន  
Cambodia Properties Ltd. ដាលជភា្នាក់ងរអចលនទាពាយ 
មួយនៅភ្នំពាញ និយយថា៖  ៉ក្នុងការទិញ និងលក់ដី ពួកគាអាច 
ចំណាញពី ១០០ ទៅ ២០០ ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្នាំ បាសិនបើពួកគា 
ទិញចំកន្លាង  ៉។

ប៉ុន្តាការរើកលូតលាស់ពុះកញ្ជាោលនាទីផាសារអចលនទាពាយនាះ  
ក៏កំពុងតាបង្កើនគមា្លាតធំឡើងរវាងអ្នកមាន និងអ្នកកាផងដារ។
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ការកើនឡើងនាវិនិយោគិន តាូវបាន 
យកមកឆ្លុះបញ្ចាំងឲាយឃើញភាពផ្ទុយ 
គ្នា តាមរយៈអតា្ថាធិបាបាយរបស់អ្នក 
កាីកា ដាលធា្លាប់រស់នៅក្នុងភ្នំពាញ 
និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុសាស។ ក្នុងនោះ  
គឺការឆ្លុះបញ្ចាំងឲាយឃើញនូវគមា្លាតរវាង 
អ្នកមាន និងអ្នកកា។ តាង់នាះ វាគំទា 
ទៅដល់អនុមូលបទនៅក្នុងកថាខណ្ឌ 
ទីពីរ  ៉ដោយបនាសល់ទុកនូវអ្នកកាីកា 
ដ៏ចាើនលើសលុបនៅពីកាាយ  ៉ ហើយ 
ផ្តល់តុលាយភាពក្នុងរឿងទៀតផង។

អ្នកសាី ឈន អាត ធា្លាប់មានលំនៅក្នុងតំបន់អ្នកកាីកា 
នៅភ្នំេពញ តាឥឡូវនាះតាូវបានគាបណ្តាញឲាយមករស់នៅជមួយ
មនុសាសរាប់រយនក់ទៀត នៅភូមិមួយកណា្តាលវាលសាាបាហាល  
២០ គីឡូម៉ាតា ពីកាុងភ្នំពាញ។ អ្នកសាីនិយយថា៖  ៉ពិតណាស់  
កាុងភ្នំពាញឥឡូវកាន់តាទំនើបឡើងៗជងមុន តាសមាាប់តាអ្នក 
មានស្តុកស្តម្ភទា  ៉។ 

អ្នកសាីអាយុ ៣៤ ឆ្នាំ មា្នាក់នាះ ដាលដើររើសកំប៉ុង និងដប 
ដើមាបីលក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិត បាននិយយទៀតថា៖   
រ៉ដ្ឋាភិបាលបោសសមា្អាតយើងមកទីនាះ ដោយគាចាត់ទុកពួកយើង 
ថាវាពិបាកភ្នាកពួកគាពាក  ៉។

ការលូតលាស់ទីផាសារអចលនទាពាយនាះ កំពុងកើតមានពាមគ្នា 
ជមួយនឹងបញ្ហាជចាើននាវិវាទសិទ្ធិដីធ្លី ដាលក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមក 
នាះ ជញឹកញយបណា្តាលឲាយមានទំនស់រវាងអ្នកកាីកា និងអ្នក 
អភិវឌាឍន៍ទីផាសារអចលនទាពាយស្តុកស្តម្ភ ដាលមានទំនក់ទំនង 
ជិតស្និទ្ធជមួយសា្ថាប័ននយោបាយនាបាទាសកម្ពុជ។

អ្នកសាី Naly Pilorge នយកអង្គការសិទ្ធិមនុសាស លីកាដូ 
និយយថា៖  ៉យើងកំពុងតាឈានទៅរកសា្ថានភាពមួយដាល  
១០ ភាគរយ នាបាជជននឹងកាន់កាប់ដី ៩០ ភាគរយ នៅបាទាស 
កម្ពុជ  ៉។ 

អ្នកសាី និងអ្នកឯទៀតនិយយថាមថា សា្ថានភាពបាបនាះ 
អាចនឹងនំឲាយមានភាពវឹកវរសង្គម និងនយោបាយផងដារ។ 

គមាាងធំជងគា មានការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញបាបទានពីវិនិយោគិន 
និងកាុមហ៊ុនកូរ៉ាខាងតាបូង ដាលជវិនិយោគិននំមុខគានៅកម្ពុជ 
កាាយពីបាទាសទាំងពីរបង្កើតទំនក់ទំនងការទូតឡើងវិញនៅ 
ឆ្នាំ ១៩៩៧ រួចមក។ ការវិនិយោគ និងអ្នកទាសចរកូរ៉ាខាងតាបូង 
បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានទសាសនកិច្ចបាធានធិបតី Roh Moo-

hyun មកកម្ពុជ នៅឆ្នាំ ២០០៦។
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ចូរកត់សមា្គាល់ឈ្មាះកាុមហ៊ុនកូរ៉ា  
ខាងតាបូង ដាលរួមចំណាកដល់កំណើន 
វិស័យសំណង់។ កថាខណ្ឌនាះក៏បាន 
បាាប់ផងដារនូវសាចក្តីលម្អិត និងតម្លា 
របស់គមាាង។

កាុមហ៊ុនកូរ៉ាខាងតាបូងឈ្មាះ World City Co., Ltd. 
កំពុងវិនិយោគទឹកបាាក់ចំនួន ២ ពាន់លានដុលា្លារអាមារិក  
ដើមាបីសាងសង់ទីកាុងរណបមួយ ដាលមានឈ្មាះថា Camko 

City នៅលើផ្ទាដី ១០០ ហិកតា នប៉ាកនិរតីទីកាុងភ្នំពាញ។ 
គមាាងនាះ ដាលមកទល់ពាលនាះជគមាាងវិនិយោគធំ 
ជងគាបង្អស់នៅកម្ពុជ រួមមាន ហាដ្ឋរចនសម្ព័ន្ធលំនៅដ្ឋាន  
និងពាណិជ្ជកម្ម ដូចជ វើឡា ខុនដូ មជាឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម 
និងហិរញ្ញវត្ថុ អគរការិយល័យ មជាឈមណ្ឌលលក់ដូរ សណា្ឋាគរ 
សាលារៀន និងមន្ទីរពាទាយ។

ចូរកត់សមា្គាល់មើលអំពីការបាើកាិត 
ឬមាតាដ្ឋាន។ គត់បាាប់អ្នកអានថា 
គមាាងមួយជការវិនិយោគបរទាស 
ធំជងគា ឯគមាាងមួយទៀត 
ជគមាាងអគរបាណិតដំបូងគា 
និងក៏ជអគរដាលខ្ពស់ជងគា 
នៅបាទាសកម្ពុជផងដារ។

ពាមពាលជមួយគ្នានាះដារ មន្ទរីពាទាយចាស់មួយ ដាលស្ថតិនៅ
កាច់ជាុងវិថីឆ្ពាះទៅកាន់វិមានឯករាជាយក្នុងទីកាុង តាូវបានគាវារំលំ 
ចោល ដើមាបីយកទីតាំងសង់អគរ ៤២ ជន់ សមាាប់ខុនដូ និង 
មជាឈមណ្ឌលហាងទំនិញ ដាលគមាាងនាះមានតម្លាបាមាណ  
២៥០ លានដុលា្លារអាមារិក។ គមាាងនាះនឹងនំមកនូវការ 
បាាបាួលដុំកំភួនចំពោះជើងមាឃលើទីកាុងភ្នំពាញ ដាលមក 
ទល់ពាលនាះ អគរខ្ពស់បំផុតមានតាឹមតា ១៥ ជន់ប៉ុណ្ណាះ។ 

លោក Kim Tae-Yeon បាធានកាុមហ៊ុន Yon Woo Inc. 

របស់កូរ៉ាខាងតាបូងដាលជអ្នកអភិវឌាឍន៍គមាាងនាះ និយយថា 
អគរនាះ វានឹងកា្លាយទៅជអគរលំនៅដ្ឋានបាណិតខ្ពស់ជងគា
នៅបាទាសកម្ពុជ។ 

លោក Kim និយយថា អគរនាះនឹងមានលំនៅដ្ឋាន 
ការិយល័យ និងហាងទំនិញជិត ៥០០ ឯកតា ដាលថ្លាចាប់ពី 
១១២.០០០ ដុលា្លារអាមារិក ដល់ ១,៨ លានដុលា្លារអាមារិក 
ក្នុងមួយឯកតា។ ការសាងសង់នឹងចាប់ផ្តើមខាកាាយ ហើយនិង 
តាូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពាល ៣ ឆ្នាំកន្លះ ប៉ុន្តាលោក Kim និយយ
ថាជិតពាក់កណា្តាលនាចំនួនឯកតាបន្ទប់ទាំងអស់នាះ តាូវបានគា 
ទិញរួចទៅហើយ។
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ទោះជអ្នកសរសារអត្ថបទដំណឹង ឬអត្ថបទ 
ពិពណ៌នក៏ដោយ ចូរសួរខ្លួនឯងថា៖

 តើខ្ញុំមានឧទាហរណ៍សមាាប់គំទា និង
ពនាយល់សាចក្តីផ្តើមរបស់ខ្ញុំដារ ឬទា?

 តើខ្ញុំមានបានសួរបាភពរបស់ខ្ញុំឲាយបង្ហាញ
ភស្តុតាងគំទាដល់អ្វី ដាលគាកំពុងនិយយ 
ដារ ឬទា?

 តើខ្ញុំបានបញ្ចូលសាចក្តីលម្អិតគាប់គាាន់
ហើយ ឬនៅ ដើមាបីឲាយអ្នកអានជឿសាច់រឿង 
របស់ខ្ញុំ?

 តើខ្ញុំអាចបង្ហាញបានទា នូវមនុសាសធ្វើ
សកម្មភាពនន ដើមាបីធ្វើឲាយសាច់រឿង 
របស់ខ្ញុំកាន់តារស់រវើកថាមទៀត?

ការនិទានខ្លីអះអាងបញ្ជាក់គោលគំនិត 
(Anecdotes Prove the Point)

វិធីមួយទៀត សមាាប់អះអាងបញ្ជាក់គោល- 
គំនិតរបស់អ្នក គឺបាើការនិទានខ្លី។ ការនិទានខ្លី គ ឺ
រឿងតូចៗ ដាលអាចមានលក្ខណៈគួរអស់សំណើច 
ឬគួរឲាយសោកសៅ។ វាជការរា៉ាយរា៉ាប់អំពីមនុសាស 
ឬសា្ថានការណ៍ពិត។ វាជរបៀបមួយដាលនំអ្នក
អានចូលទៅក្នុងសាច់រឿងទៅដល់ពាលវាលា និង 
ទីកន្លាងនាសកម្មភាពតាម្តង។ អ្នកសរសារជចាើន 
ចូលចិត្តផ្តើមអត្ថបទពិពណ៌នរបស់គា ដោយបាើ 
ការនិទានខ្លីៗជក់ចិត្ត ប៉ុន្តាគាអាចដក់ការនិទានខ្ល ី
កន្លាងណាក៏បានដារក្នុងសាច់រឿង ដើមាបីអះអាង 
បញ្ជាក់ដល់គោលគំនិតមា។

ជធម្មតា ការនិទានខ្លីមានចាើនឃ្លា ហើយភាព 
បាឈម គឺនៅតាង់ថា តើសរសារយ៉ាងណាឲាយខ្លី  
មានសាចក្តី ដោយមិនបាច់បាើបាាស់អស់ភា្លាមតាម្តង 
នូវសាចក្តីពិសា្តារ ដាលបាមូលបានក្នុងពាលយក 
ព័ត៌មាន។

ខាងកាាមជឧទាហរណ៍ពីអ្នកយកព័ត៌មាន 
Reuters ស្តីអំពីចំនួនមនុសាសរងរបួស ដោយសារ
ការផ្ទុះគាាប់បាកនៅបាទាសឡាវជរៀងរាល់ឆ្នាំ។  
គាាប់បាកទាំងនោះ ដាលគាចាើនហៅថាគាាប់បុមប៊ី  
តាូវបានយន្តហោះអាមារិកទមា្លាក់ក្នុងជំនន់សង្គាាម 
ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ និង ១៩៧០ ប៉ុន្តាមានគាាប ់
ជចាើនដាលមិនទាន់ផ្ទុះ ហើយនៅពួនសំងំកាាមដ ី
នៅឡើយ។

នៅថ្ងាទី ៣ ធ្នូ ឆ្នាំនាះ បាទាសជង ១០០ នឹង 
ចុះហត្ថលាខាលើអនុសញ្ញាហាមបាាមការបាើ  
គាាប់បាកចង្កាម ដើមាបីរាំងសា្កាត់នូវសោកនដកម្ម
ដូចដាលមានចំពោះបុរសឈ្មាះ តា ដាលជឪពុក 
មានកូន ៧ នក់ រស់នៅភូមិដច់សាយលមួយ 
ក្នុងខាត្តខាំាមួន ភាគខាងតាបូងបាទាសឡាវ។

មានពាឹកមួយនោះកាលពីបួនឆ្នាំមុន គត់បាន 
ឃើញអ្វីមួយ ដាលគត់សា្គាល់ថាជគាាប់បុមប៊ី។  
គត់ដឹងថាវាជរបស់មានគាាះថា្នាក់ ប៉ុន្តាគត់ក៏ធា្លាប់ 
ឮដារថា ជតិផ្ទុះខាងក្នុងអាចយកទៅបាើបាន 
សមាាប់ចាប់តាីផងដារ។ គត់ក៏យកមាកឈើមួយ 
ទៅប៉ះវា។

ការគោះតាបន្តិចនោះ ហើយបានធ្វើឲាយគត់ 
បាត់បង់ដាទាំងពីរ និងភ្នាកមា្ខាង។ លោក តា តាូវធ្វើ 
ដំណើរ ៩ ម៉ាង ដើមាបីទទួលជំនួយពាទាយពាយោបាល។ 
គត់តាូវលក់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះ ដើមាបីបង់ថ្លាពាយោបាល 
ហើយពាលដាលគត់អស់អ្វីៗ សមាាប់លក់តទៅទៀត 
គត់ក៏តាូវបង្ខំចិត្តតាឡប់ទៅផ្ទះវិញ។

លោក តា និយយថា តាំងពីពាលនោះមក 
គត់តាូវ  ៉ហូបចុកដូចសត្វឆ្កា  ៉ អស់រយៈពាលបួនឆ្នាំ  
ទមាាំអង្គការកាារដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មាះ COPE ផ្តល់ 
ដាសិបាបនិម្មិតដល់គត់។ ដោយសារដាសិបាបនិម្មិត 
នោះ ឥឡូវគត់អាចមានលទ្ធភាពជួយធ្វើកិច្ចការ 
ក្នុងផ្ទះបានខ្លះៗដារ។
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កាាពីគត់ នៅមានលោក យី លី អាយុ ៣១ 
ឆ្នាំ។ កាលពីខាសីហា គត់កំពុងតាកាប់គស់ដីក្នុង 
សួនរបស់គត់ សាាប់តាពាលនោះចបកាប់របស់គត់ 
បានធា្លាក់ពាញទំហឹងទៅលើគាាប់បុមប៊ីមួយ។ គត់ 
តាូវរបួសដច់ជើងទាំងសងខាង និងមាាមដាពីរ។

នៅឯមន្ទីរពាទាយខាត្ត សៀងឃួង ដាលគត់កំពុង 
ឲាយគាធ្វើពុម្ពជើងសិបាបនិម្មិត លោក យី លី និយយ 
ថា៖  ៉ខ្ញុំមានកូនតូចៗ ៥ នក់ ហើយបាពន្ធរបស់ខ្ញុំ 
កំពុងមានផ្ទាពោះ ៦ ខា ទៀតផង  ៉។  ដោយមាន 
ក្តីកង្វល់លាយឡំផង គត់មិនដឹងថាតើអនគត 
របស់គាួសារគត់នឹងទៅជយ៉ាងណាទា។

សមាាប់បច្ចុបាបន្ន ឪពុកមា្តាយចាស់ៗ និងប្អូន 
បាុសរបស់គត់ជអ្នកជួយទំនុកបមាុងដល់គាួសារ 
គត់។ គត់និយយថា៖  ៉ខ្ញុំគាាន់តាសងាឃឹមថា 
ជមួយនឹងជើងសិបាបនិម្មិត ខ្មុំនឹងអាចវិលទៅធ្វើការ 
បានវិញខ្លះ ទោះជនៅឯចំការក្តី ឬនៅជុំវិញផ្ទះក្តី  ៉។

ចូរនំគ្នាកត់សមា្គាល់មើលនូវការបាើធាតុផាស ំ

ពាលវាលាសមាាប់ការនិទានរឿងខ្លីៗទាំងនាះ។  

ឧទាហរណ៍ទីមួយរបស់លោកតា ចាប់ផ្តើមឡើង 

ដូចរឿងធម្មតាដទាទៀតដារ៖  ៉មានពាឹកមួយ  

នោះកាលពីបួនឆ្នាំមុន  ៉។ ឧទាហរណ៍ទីពីររបស់ 

លោក យី លី   ៉កាលពីខាសីហា គត់កំពុងតាកាប ់

គស់ដីក្នុងសួនរបស់គត់សាាប់តាពាលនោះ  ៉។ 

ក្នុងពាលសមា្ភាសន៍ អ្នកគួរសា្តាប់ដោយបាុង- 

បាយ័ត្ននូវការដំណាលរឿង។ ពាលណាអ្នកសា្តាប ់

ការដំណាលរឿងពីសំណាក់បាភព ចូរបាឹងកត់តាា 

ឲាយបានល្អ ហើយឈ្លាចសួរយកសាចក្តីពិសា្តារថាម 

ទៀត ដើមាបីធ្វើការនិទាននោះកាន់តាពាញលាញ  

តាមតាអាចធ្វើទៅបាន។ ពាលសរសារចូរពាយោយម 

ធ្វើការដំណាលនោះឲាយពាញសាចក្តីតាខ្លីដោយមាន 

សាចក្តីផ្តើម តួសាចក្តី និងសាចក្តីបញ្ចប់ជមួយ 

ផង។ កន្លាងណាធ្វើបាន ចូរបាើសមាង់សម្តីដើម 

ការសន្ទន ការពិពណ៌ន និងសកម្មភាព។ ប៉ុន្តា 

កុំបាើការនិទានឲាយសោះ មិនថាវាល្អពិរោះសា្តាប់ 

ប៉ុណា្ណាទា បើសិនជវាមិនមាន ទំនក់ទំនង អ្វីសោះ

ជមួយនឹងគំនិតមាក្នុងសាច់រឿងនោះ។
ពាលណាអ្នកយកព័ត៌មានតាូវបានគាចាត់តាំង 

ឲាយសរសារអត្ថបទពិពណ៌នជលើកដំបូង ពួកគា
ចាើនតាសួរសំណួរមិនសូវសំខាន់មុនគាថា តើអត្ថបទ
នោះគួរវាងប៉ុណា្ណា? កាាយមកទៀត ពួកគាចង់ដឹង 
ថាតើគាមានពាលប៉ុន្មានសមាាប់សរសារវា។ ពួកគា 
កមាសួរសំណួរសំខាន់បំផុតណាស់ ដាលជសំណួរ 
ថាតើអត្ថបទពិពណ៌ននោះនិយយពីអ្វីទៅ? 
ជលទ្ធផល ពួកគាតាងចាប់ផ្តើមសរសារមុននឹង 
ពួកគាបានតាៀមខ្លួនរួចទៅទៀត ដោយគិតថា  
នាះគាាន់តាជការសរសារអត្ថបទដំណឹងវាងមួយ 
តាប៉ុណ្ណាះ។ ខុសហើយ។ 
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អត្ថបទពិពណ៌នមិនជរឿងលំបាកណាស់ណា 
ទាក្នុងការតាក់តាង។ តាមពិត វាជផ្នាកមួយបាប 
និម្មិតកម្ម ឬបាបអកាសរសិលាប៍ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន  
ហើយវាអាចនំមកនូវសាចក្តីរើករាយដល់អ្នកនិពន្ធ  
និងអ្នកអានផងដារ។ អត្ថបទពិពណ៌នមានចាើន 
បាភាទណាស់ ដាលយើងនឹងឃើញបន្តិចទៀតក្នុង 
សៀវភៅនាះ។

អត្ថបទពិពណ៌នមានលក្ខណៈខុសពីអត្ថបទ 
ដំណឹងជបាពាណីតាង់ថា តាមរយៈវា អ្នកអានមិន 
គាាន់តាទទួលបានព័ត៌មានទា តាពួកគាក៏ទទួលបាន
នូវអារម្មណ៍លំហាកំសាន្ត ការពនាយល់ និងការឈ្វាង 
យល់ថ្មីៗទៀតផង។ វាអាចមានលក្ខណៈគួរឲាយចង ់
សើច ឬក៏មឹុងមា៉ាត់ និងសោកសៅ។ ផ្ទុយនឹងអត្ថបទ 
ដំណឹង ដាលផ្តាតទៅលើពាឹត្តិការណ៍ទើបនឹងកើត 
ដាលតាូវតាបានរាយការណ៍ភា្លាមៗ អត្ថបទពិពណ៌ន 
ផ្តាតលើមនុសាស ទីកន្លាង បញ្ហា និងនិន្នាការផាសាងៗ។ 
អត្ថបទបាភាទនាះ មិនសូវជបន្ទាន់ណាស់ណាទា 
បើទោះជថាគោលគំនិតសមាាប់សរសារផ្តើមចាញ 
មកពីពាឹត្តិការណ៍បច្ចុបាបន្នកាលក៏ដោយ។

អត្ថបទពិពណ៌នមានស្ទីលផាសាង។ វាមាន 
លក្ខណៈលំហាជងអត្ថបទដំណឹង ដាលចាើនតា  
ផ្តើមដោយព័ត៌មានសំខាន់បំផុត និងបន្តដោយ 
ព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់តាមលំដប់លំដោយ។  
ក្នងុអត្ថបទពិពណ៌ន អ្នកអានតាវូបានគានំសនាសឹមៗ 
ចូលទៅក្នុងសាច់រឿង មុននឹងពួកគាស្វាងយល់បាន 
នូវគំនិតមារបស់វា។ អត្ថបទអាចផ្តើមដោយការ 
ពិពណ៌នរា៉ាយរា៉ាប់ ដោយឆកមួយ ដោយការចំអក -  

និយយរួមជរបៀបណាមួយ ដាលធ្វើឲាយអ្នកអានចង ់
តាមដនអានតទៅមុខ។ បន្ទាប់ពីនោះ គំនិតមាក្នុង 
សាច់រឿង នឹងលាចតាដាតឡើងឲាយគាយល់បាន។

តាមរយៈសំណារបុិនបាសប់ និងការយក 
ព័ត៌មានបានកាបាះកាបាយ អ្នកអាននឹងមានអារម្មណ៍ 
ថាហាក់ជបានទៅដល់ឆកនារឿងដោយផ្ទាល់ដារ 
មិនថាឆកនោះនៅក្នុងរោងចកាកាត់ដារ ឬនៅតាម 
ឆ្នារភក់នាដងទន្លាមាគង្គនោះឡើយ។ តាមរយៈនាះ 
គាអាចបាមើលឃើញនូវទសាសនីយភាព សា្តាប់ឮ 
សម្លាង សាង់ក្លិន និងបទពិសោធន៍របស់មនុសាសក្នុង 
សាច់រឿងបានយ៉ាងងយ។

ក្នុងអត្ថបទពិពណ៌នខាងកាាម ស្តីអំពីការតស៊ ូ
ផ្តល់ការអប់រំសិកាសាដល់ជនជតិភាគតិចនៅតំបន ់
ដច់សាយល ទីភា្នាក់ងរព័ត៌មានអនឡាញ  
VietNamNet Bridge បាននំយើងទៅដល់
សាលារៀននៅឯជើងភ្នំដច់សាយលមួយ៖

នពាកឹមួយដាលពោរពាញដោយពន្លពឺាះអាទិតាយ 
ក្នុងរដូវក្តា អ្នកសាី Vi Kieu Oanh និងប្តីរបស់គត់ 
កាាកពីដំណាកលឿនខុសពីធម្មតា។ ថ្ងានាះពួកគា 
នឹងធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ 
ពួកគានៅឯលើភ្នំ ដាលមានជនជតិភាគតិច 
Kho Mu រស់នៅ។ អ្នកសាី Vi Kieu Oanh 
ជគាូបឋមសិកាសានៅភូមិ Huoi Xen ក្នុងខាត្ត 
Nghe An ជិតពាំដានវៀតណាម និងឡាវ។ អ្នកខ្លះ
ក្នុងចំណមសិសាសរបស់គត់ជជនជតិ Kho Mu 
ហើយកាលពីពាលថ្មីៗនាះ គត់សង្កាតឃើញថា 
ចំនួនសិសាសទាំងនោះមានការធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក។

អ្នកសា ីVi Kieu Oanh និយយថា៖ "កូនសិសាស
របស់យើងឈប់រៀនចាើននក់ណាស់ ដូច្នាះហើយ 
ខ្ញុំតាូវតាទៅផ្ទះរបស់ពួកគា ដើមាបីបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុក 
មា្តាយឲាយបញ្ជូនកូនទៅរៀនវិញ  ៉។ សាលារបស់អ្នក 
សាីស្ថិតនៅលើភ្នំ។ នៅទីនោះ មានបន្ទប់សិកាសាពីរ 
ធ្វើអំពីឈើ និងបាក់ស្លឹកឈើ។ បន្ទប់សិកាសានោះ 
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គ្មានបាដប់បាដសិកាសាគាប់គាាន់ទា។ កមាាលរបស់ 
បន្ទប់សិកាសានោះ គឺដីផ្ទាល់តាម្តង។ នៅរានហាល 
ខាងមុខមានស្គរកញ្ចាស់មួយពាយួរនៅទីនោះ។

ពីលើភ្នំ សាលារៀននោះមើលទៅបាៀបបាននឹង 
ចំណុចល្អិតតូចមួយ ដាលអាចបុើងតាមខាយល់បាន។  
ក្មាងៗដើរមករៀនដោយជើងទទា។ អ្នកខ្លះមិនទាំង 
មានអាវពាក់ផង។ ពាលណាមានភ្លៀងម្តងៗ ទឹក 
ដក់នៅលើកមាាលដីនៅខាងកាាមតុក្មាងៗកំពុង 
អង្គុយរៀន។ 

ដោយសារថាអត្ថបទពិពណ៌នផ្តាតទៅលើ 
មនុសាស អ្នកនិពន្ធជួយឲាយយើងសា្តាប់ឮសម្លាងរបស់ 
គាូបងាៀន និងសិសាស។ សាចក្តីសង្ខាបខាងកាាម 
ផ្តើមឡើង ដោយផ្តាតទៅលើគាូឈ្មាះ Tran Thi 

Yen វិញម្តង។

ពួកក្មាងៗនំគ្នាឱនកាបាលចុះ នៅពាលដាល 
ពួកគាបាឹងរៀនសរសារអកាសរជលើកដំបូងក្នុងជីវិត 
របស់ខ្លួន។ អ្នកគាូ Tran Thi Yen និយយថា៖  
៉ក្មាងខ្លះពិតជចូលចិត្តមកសាលា ប៉ុន្តាអ្នកឯទៀត 
ដូចជមិនសូវខ្វល់ចង់រៀនទា។ ខ្ញុំមិនបាាកដទាថា
ថ្ងាស្អាកពួកវានឹងមករៀន ឬក៏អត់នោះ  ៉។

អ្នកគាូនិយយបន្ថាមថា៖  ៉ខ្ញុំបងាៀនពួកគាឲាយ 
ចាះអាន និងសរសារអក្ខរកាមវៀតណាម នៅពាល 
ដាលពួកគាបាើភាសាកំណើតនិយយរកគ្នា។ វាជ 
រឿងមួយលំបាកដារ  ៉។ ក្នុងខាកញ្ញានាះ មានសិសាស 
តា ១៥ នក់ ប៉ុណ្ណាះ មកពីភូមិផាសាងៗក្នុងតំបន់នាះ 
ដាលបានមករៀន។ 

អ្នកគាូ Tran Thi Yen និយយថា៖  ៉ពួកវាមក
ពីគាួសារកាីកាដាលឃ្វាលកាបី និងដំពោត ជមុខ 
របរចិញ្ចឹមជីវិត។ ពួកវាគ្មានសៀវភៅសរសារ ឬ 
បាដប់បាដសិកាសាអ្វីទា ហើយខ្ញុំតាូវតាទិញអ្វីៗ 
ទំាងអស់មកឲាយពួកគារៀន  ៉។ កុមារា Oc Kham 

Muon អាយុ ១៣ ឆ្នាំ និយយថា នាះជលើកទីមួយ 
ហើយដាលគាមានឱកាសទៅរៀន។ តាមុននឹងគា 
មកសាលារៀន រូបគាតាូវឡើងភ្នំទៅចាូតសៅ្មាទុកឲាយ
កាបីសីុ និងបាមូលអុសទុកឲាយគាួសារបស់គាបាើ-
បាាស់ក្នុងផ្ទះសិន។

ដោយមានអ្នកគាូ Tran Thi Yen ជអ្នកជួយ
បកបាា កុមារានោះនិយយក្នុងភាសាកំណើតរបស់ 
ខ្លួនថា៖   ៉បន្ទាប់ពីនោះ នៅម៉ាង ៦ ពាឹក ខ្ញុំដើរទៅ 
សាលារៀន។ ជធម្មតា ខ្ញុំតាូវចំណាយពាលមួយ 
ម៉ាងកន្លះ ទើបដើរទៅដល់។ ខ្ញុំតាឡប់ទៅផ្ទះវិញ
កាាយថ្ងាតាង់។ បន្ទាប់ពីនោះ ខ្ញុំតាូវធ្វើកិច្ចការនៅ 
ផ្ទះ និងជួយមើលថាទាំប្អូនបាុស-ប្អូនសាីរបស់ខ្ញុំ 
ទៀត  ៉។  

រឿងនាះ បញ្ចប់ដោយសម្លាងរបស់មា្តាយរបស ់
សិសាសមា្នាក់ឈ្មាះ Moong Ta Loc។

ស្តាីនោះនិយយថា៖  ៉ខ្ញុំទុកឲាយកូនសាីរបស់ខ្ញុំ 
នង Loc រៀនឲាយតាឹមតាចាះអានទៅបានហើយ។ 
ហាតុអ្វីបានជចាំបាច់តាូវការរៀនសូតានៅទីនាះ? 
ក្មាងទាំងនាះធំឡើងរៀបការជប្តីបាពន្ធហើយ។ 
វាតាបុ៉ណ្ណឹងឯង។ ខ្ញុំមានអាយុ ៦០ ឆ្នាំហើយ ៗខ្ញុំមិន 
ដាលទៅឆ្ងាយពីវាលសាាទាំងនាះទា  ៉។ 
 
      ទោះជអត្ថបទពិពណ៌នមានកាបួនតិចតួច
សមាាប់បាតិបត្តិតាមមិនដូចអត្ថបទដំណឹងក្តី វាក៏ 
មិនមានជអត្ថបទបញ្ចាញយោបល់ ឬក៏ជអត្ថបទ 
អធិបាបាយសាកលាបង (essay) ទា។ វាក៏មិនមានជ 
អត្ថបទដាលមានការរា៉ាយរា៉ាប់ដោយគ្មានគោល- 
បំណងចាបាស់លាស់នោះដារ។ វាជបាភាទអត្ថបទ  
ដាលតមាូវឲាយមានការសាាវជាាវថ្មី ដើមាបីយកមក 
សរសារ។ មាយោ៉ាងវិញទៀត វាជការប៉ុនប៉ងសិកាសា 
អំពីគំនិត ឬសំណួរណាមួយជក់លាក់។
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ផ្តោតគោលគំនិត

ជំហានដំបូង គឺតមាង់ការផ្តាតគោលគំនិតឲាយ 
ចំបញ្ហា។ ចូរពាយោយមរៀបសំណួរ ឬគំនិតតាមរបៀប 
មួយដាលគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ (បាើពាកាយខ្លីៗ ទន់ភ្លន់ 
ចំៗ និងសាមញ្ញ)។ ការដាលរៀបចំគំនិត ខុស ឬ 
សាពិចសាពិល ជមូលហាតុធំបំផុតនំទៅរក 
បរាជ័យក្នុងការធ្វើអត្ថបទពិពណ៌ន។ ចូរកុំពាយោយម 
ចាប់យកចាើនចំណុច ឬសួរសំណួរធំ ឬដាលមាន 
ភាពអរូបិយពាក ដូចជសំណួរថា   ៉ស្អីទៅអត្ថន័យ 
នាជីវិតនោះ?  ៉។ សួរសំណួរណាដាលជក់លាក់។   
៉តើសាសននៅតាមានសារៈសំខាន់នៅបាទាសរបស ់
ខ្ញុំ?  ៉ សំណួរបាបនាះ វាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ 
ពាកហើយ។ ប៉ុន្តាអ្នកអាចសរសារអំពីវិហារសាសន 
ណាមួយជក់លាក់ ដាលកំពុងពាយោយមទាក់ទាញ 
យុវជនឲាយចូលជសមាជិករបស់ខ្លួន។ ធ្វើដូច្នាះ  
អត្ថបទរបស់អ្នកវានឹងងយគាប់គាងក្នុងការសរសារ 

ជងការសរសារកាាមគំនិតស្តីអំពី   ៉អត្ថន័យនា 
ជីវិត  ៉ទៅទៀត។ ចូរពិភាកាសាគោលគំនិតនាះ 
ជមួយនិពន្ធនយក ឬជមួយសហសាវិកក្នុងទមាង់  
pitch ឬអាចនិយយជភាសាខ្មារបានថាជការ 
  ៉ពពាយនយ  ៉។ Pitch គឺជការបុ៉នប៉ងបញ្ចះុបញ្ចលូ
និពន្ធនយកឲាយ   ៉ទិញ  ៉ គោលគំនិតរឿងរបស់អ្នក 
ដាលវាជសាចក្តីសង្ខាបចាបាស់លាស់អំពីសំណួរ ឬ  
គំនិតដាលអ្នកចង់សាាវជាាវធ្វើជអត្ថបទ។ ការ 
ពពាយនយនាះ ក៏គួរនិយយអំពីរបៀបដូចម្តាច 
(how) ដាលអ្នកនឹងសរសារអត្ថបទនោះ មិនតាមឹតា
តើវានឹងនិយយអំពី ស្អី (what) នោះទា។ ក្នុងការ 
ពពាយនយ អ្នកមិនបាច់សរសារ ហើយអ្នកអាច 
បង្ហាញវាតាមការពនាយល់ផ្ទាល់មាត់ដល់និពន្ធនយក 
ក៏បានដារ។ ប៉ុន្តាបើសរសារ វាជការបាសើរជ 
បាយោជន៍ឲាយចាបាស់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដាលអ្នកចង់ 
សរសារ។ ការពពាយនយជលាយលក្ខណ៍អកាសរ 
គួរមានបាហាល ៣០០ ពាកាយ (ជភាសាអង់គ្លាស) 

បើនៅតាក្នុងការិយល័យ អ្នកនឹងមិនអាចរកបានបាធានបទល្អៗយកមកសរសារទា។
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ដាលក្នុងនោះមានសាចក្តីខ្លឹម (បាយោគស្នូល) នា 
រឿង ហើយដាលបង្ហាញឲាយនិពន្ធនយកបានយល់ 
ផងថាតើវានឹងតាូវសរសាររបៀបម៉ាច។

ដប់ឆ្នាំកាាយពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ  
១៩៩៧ អ្នកយកព័ត៌មានកាសាត Bangkok Post 
គឺអ្នកនង Anchalee Kongrut ចង់ពិនិតាយមើល
ឡើងវិញថា តើអគរជចាើនដាលគាមិនបាន 
សាងសង់ចប់សព្វគាប់ វាកា្លាយទៅជយ៉ាងម៉ាចទៅ 
ហើយ។ ប៉ុន្តាកាលណានិយយដល់អគរចាើន 
វាជបាធានបទមួយធំ ដូច្នាះ នងសមាាចចិត្តផ្តាត
លើជោគវាសនរបស់អគរតាមួយវិញ។ ខាងកាាម 
នាះជផ្នាកទីមួយនារឿងរបស់នងដាលមានចំណង 
ជើងថា  ៉ខ្មាចនាវិបត្តិសាដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩៩៧  ៉ 
(Ghosts of the crash of '97)៖

កាាយពីតាូវបានគាបោះបង់ចោលអស់មួយ 
ទសវតាសរ៍មក អគរ Sathon Unique ស្ថិតក្នុង 
សភាពសាដៀងនឹងកន្លាងមួយដាលអារាយធម៌មនុសាស
ជតិតាូវបានវិនសសាបសូនាយទៅហើយ មិនមានជ
អគរខុនដូសមាាប់អ្នកមានចំណូលខ្ពស់ ដាលជ 
គោលបំណងដំបូងក្នុងការសាងសង់អគរនាះទា។ 

ដើមពោធិបានដុះព័ទ្ធជុំវិញអគរនោះ។ គំនូស 
កាវាមកាវាមមានពាសពាញលើសសរដាលមាន 
កាបាច់បុរាណកាិច។ សសរមួយមានរូបភាពសត្វពី 
ភពកាា ហើយសសរមួយទៀតមានគំនូររូបពាះ 
Ganesh របស់សាសនហុិនឌូ។

ធា្លាក្នុងអគរដាលគាបមាុងថានឹងធ្វើជកន្លាង 
ឡប់ប៊ី ពោរពាញដោយភាពងងឹត ហើយអ្វីមួយ 
ដាលអាចថាជសញ្ញាតាមួយគត់នាពរសព្វសាធុការ  
នោះ គឺបដិមា Phra Siam Dhevatirat ដាលជ 
អាទិទាពពិសិដ្ឋការពារជនជតិថា នៅកាបារទា្វារចូល។

លោក Suthep Karnjana អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ 
ដាលជឆ្មាំអគរកំពស់ ៤៩ ជន់នាះ និយយថា៖ 
៉តាមគមាាង គឺនឹងមានរូបបដិមាពីរដក់ការពារ 

ចាកទា្វារ ដើមាបីបាសិទ្ធពរភ្ញៀវ។ ប៉ុន្តាវិបត្តិសាដ្ឋកិច្ច  
ឆ្នា ំ១៩៩៧ បានបន្ទចុបង្អាក់គមាាងសាងសង់នាះ។  
អ្នកអភិវឌាឍន៍គមាាងបានបោះបង់ចោលទីនាះ  
ដោយទាំងមិនទាន់បានយករូបបដិមាទីពីរមកដក់ 
ផង  ៉។

គ្មាននរណារដឹងថាអគរនាះ ដាលស្ថិតក្នុង 
ទីតាំងសំខាន់មួយទល់មុខនឹងចំណតរថភ្លើង 
Taksin នឹងតាូវបានសង់ចប់នោះទា។ លោក 
Suthep ដាលនៅធ្វើការទីនាះអស់បាាំពីរឆ្នាំមក
ហើយនិយយថា វិនិយោគិនដាលចាប់អារម្មណ៍ 
បានធា្លាប់ឈៀងចូលមើលកន្លាងនាះដារ តាគ្មានអ្វី 
កើតឡើងទៀតទា កាាយពីពួកគាមកមើលនោះ។ 

ទោះជគត់បាឹងការពារបុ៉ណា្ណាក៏ដោយ ពួកចោរ 
ចាះតាមកលួចយកបាដប់បាដសំណង់ និងគាឿង 
តាំងលំអជនិច្ច។ ពួកគាបានវាយបំបាកបង្អួចកញ្ចក់ 
អស់ជចាើនផ្ទាំង។ ចានបង្គន់បាហាល ៦០០ ចាន  
នៅជន់ខាងលើៗ តាូវបានគាលួចដោះយកទៅ 
អស់។ ខាសាភ្លើង និងខាសាកាបដាកទាំងប៉ុន្មានក៏មិន 
នៅសាសសល់ដារ។

គមាាងជចាើនទៀតដាលតាូវបានគាបោះបង់ 
ចោល ក៏មានជោគវាសនបាហាក់បាហាលគ្នានាះ 
ដារ ដោយចោរចាះតាលួចយកគាឿងសំណង់មាន 
តម្លាទៅអស់។

អគរ Sathon Unique ស្ថិតក្នុងចំណម 
៥០៨ អគរ ដាលមា្ចាស់គមាាងបានបោះបង់ចោល  
បន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសាដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩៩៧។ គមាាង 
ទាំងនោះ តាូវបានដក់កាាមការគាប់គាងរបស់ 
Financial Sector Restructuring Authority 

(FRA) ជអង្គភាពរដ្ឋសមាាប់រៀបចំរចនសម្ព័ន្ធ
បំណុលឡើងវិញ។ អង្គភាពនាះបានដក់អគរ 
ទាំងនោះ លក់ដាញថ្លាឡាយឡុងដល់សា្ថាប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថុននក្នុងតម្លាទាប ...
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រៀបផេនការបេមូលព័ត៌មាន

ពាលណាអ្នកដឹងសំណួរ ឬគោលគំនិតដាលអ្នក 
នឹងសាាវជាាវធ្វើរឿងហើយ ចូរសាកបំបាកវាទៅជ 
ធាតុផាសំតូចៗ   ៉ ទៅជបាាំចំណាកបានហើយ 
(ពាាះថាអ្នកពិតជនឹងភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធភាព  
តិចតួចដាលអ្នកនឹងមានសមាាប់សិកាសាសាាវជាាវធ្វើ
អត្ថបទពិពណ៌នមួយ)។ ចំណុចតូចៗទាំងបាាំនាះ 
(ឬបួនក៏បានដារ) នឹងផ្តល់ចម្លើយដល់សំណួរមា ឬ 
ក៏ពិនិតាយគោលគំនិតរបស់សាច់រឿង។ ក្នុងការធ្វើរឿង 
គាអាចដើរតាមធាតុផាសំទូទៅដូចខាងកាាមនាះ៖

 អ្នកណាខ្លះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់
ដោយសារបញ្ហានោះ ហើយពួកគាទទួលរង 
ដោយរបៀបម៉ាច? តើអ្នកអាចផ្តាតទៅ 
លើមនុសាសណាមា្នាក់ កន្លាងណាមួយ ឬ  
មុខរបរធុរកិច្ចណាមួយ ដើមាបីបង្ហាញដល់ 
អ្នកអានបានទា?

 តើបញ្ហានោះមានទំហំធំប៉ុណា្ណាទៅ? 
មានន័យថា តើមនុសាសប៉ុន្មាននក់ ឬ 
ទីកន្លាង ឬរបររកសុីប៉ុន្មានកន្លាងដាលនឹង
ជួបបាទះសា្ថានភាពបាហាក់បាហាលគ្នា 
នាះដារ?

 តើពីមុនមក បញ្ហាមួយហ្នឹងមានបាវត្តិ និង 
សាវតារយ៉ាងណាខ្លះ? និយយមួយបាប 
ទៀត តើអ្វីខ្លះជបុព្វហាតុនាបញ្ហាទាំងនាះ 
ឬជមូលហាតុដាលនំឲាយមានសា្ថានភាព 
បច្ចុបាបន្ន?

 តើគាបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះបញ្ហានោះ ហើយ
តើមានអ្នកណាកំពុងពាយោយមដោះសាាយ
វាទា? តាង់នាះជសំណួរសំដៅស្វាងយល់

អំពីដំណះសាាយ។

 តើកិច្ចបាឹងបាាងទាំងនាះនឹងនំឲាយមាន 
ផលបច្ច័យយ៉ាងណាខ្លះ ហើយថាតើនឹង 
មានអ្វីកើតឡើងទៀតនពាលអនគត?

ចូរពិនិតាយចំណុចនីមួយៗ ហើយសាកលាបងមើល 
ថាតើអ្នកនឹងឆ្លើយវារបៀបម៉ាច។ ដូចធា្លាប់ធ្វើរាល់ដង  
អញ្ចឹង ចូរផ្តើមដោយធ្វើការសិកាសាសាាវជាាវឯកសារ 
(archive homework) ជមុនសិន។ ធ្វើយ៉ាងណា
ឲាយអ្នកយល់ដឹងថា តើមានអ្វីខ្លះដាលបានសរសារ 
និងចុះផាសាយរួចហើយ ឬនៅលើបាធានបទនាះ។ 
បន្ទាប់មកទៀត ធ្វើបញ្ជីឈ្មាះបាភពដាលអ្នកតាូវ 
ជួប ដើមាបីសាកសួរអំពីបញ្ហាក្នុងបាធានបទនោះ។

បាភពព័ត៌មានរបស់អ្នកនង Anchalee 
រួមមាន ឆ្មាំសន្តិសុខ មា្ចាស់គមាាង អ្នកឯកទាសពីរ 
រូបផ្នាកវិស្វកម្ម និងសា្ថាបតាយកម្ម និងរបាយការណ៍
អធិការកិច្ចពីរដ្ឋបាលកាុងបាងកក។ បន្ទាប់ពីផ្តាត 
លើអគរមួយហើយ នង Anchalee ពងាីករឿង
របស់នង ដោយបញ្ចូលក្នុងរឿងនូវអគរឯទៀត 
ដាលមិនទាន់បានសាងសង់ចប់សព្វគាប់បញ្ហា 
សង្គមននទាក់ទិននឹងអគរទាំងនោះ និងដំណះ 
សាាយ ដាលអាចកើតមានសមាាប់អភិវឌាឍន៍អគរ 
ទាំងនោះឡើងវិញ។   

កុំនៅតេក្នុងការិយល័យ

សំខាន់ជងអ្វីទាំងអស់ ចូរសួរខ្លួនឯងថា កន្លាង
ណា ដាលខ្ញុំអាចទៅ ដើមាបី មើលឃើញ សាច់រឿង 
កំពុងស្ថិតក្នុងសកម្មភាព? តាង់នាះឯងជគន្លឹះ
សមា្ងាត់សមាាប់សរសារអត្ថបទពិពណ៌នមួយឲាយ 
បានល្អនោះ។ វាបាៀបបាននឹងការហុចវើឌីអូកាមារា៉ា 
មួយទៅឲាយអ្នកយកព័ត៌មានមា្នាក់ ហើយនិយយថា   
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៉យកវាទៅ ហើយពាលតាឡប់មកវិញ យករូបមាន 
ចលនល្អៗមកជមួយផង  ៉។ អ្នកសរសារអត្ថបទ  
ពិពណ៌ននំតាឡប់មកវិញនូវ រូបភាពជពាកាយពាចន៍ 
ដាលគាចាើនហៅថា ពណ៌លំអសាច់រឿង (colors)។ 
ពណ៌លំអសាច់រឿងនាះ នឹងមានបាសិទ្ធភាពបាហាល
គ្នានឹងរូបភាពមានចលនដារ។ បើអ្នកដឹងថាអ្នកតាូវ
ថតរូបភាពវើឌីអូយកមកធ្វើរឿង អ្នកពិតជនឹងមិន 
តាូវនៅក្នុងការិយល័យធ្វើរឿងនោះតាមទូរស័ព្ទទា។

បន្ទាប់មកទៀត អ្នកគួរពិភាកាសាអំពី គំនិតសោត-
ទសាសន៍ (visual ideas) ជមួយនិពន្ធនយក ឬអ្នក
ថតរូប ពីពាាះថា អត្ថបទពិពណ៌នតាងតាូវមាន 
រូបភាពមកអមជមួយវា។ បើសិនជអ្នកជអ្នក 
សារព័ត៌មានអនឡាញ ចូរកុំភ្លាចនំមកវិញនូវរូបវើឌីអូ 
ឬរូបភាពរបស់អ្នកធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍រឿងក្នុង 
វើឌីអូនោះផង។

អ្នកចង់បានអ្វីពីការបេមូលព័ត៌មាន 

ដូចគ្នានឹងអ្នកសារព័ត៌មានចំណានៗឯទៀតដារ  
អ្នកពិតជចង់បាននូវភស្តុតាងមួយ មានតុលាយភាព 
ក្នុងការសិកាសាគោលគំនិតមួយសមាាប់ធ្វើរឿង។ ក្នុង 
នាះ តាវូមានព័ត៌មានជឯកសារ ឬស្ថតិិ ដាលទាក់ទង
នឹងសាច់រឿង (តាសូមកំុយកចាើនពាក)។ អ្នកក៏តាវូ 
និយយជមួយមនុសាសដាលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនោះ 
ដារ - ដោយផ្តើមពី ពលរដ្ឋសាមញ្ញ ដាលជីវិតរបស់
ពួកគាអាចទទួលឥទ្ធិពលពីបញ្ហាដាលអ្នកកំពុង 
ពិនិតាយមើលនោះ។ ពួកគាជអ្នកឯកទាសពិតបាាកដ
ក្នុងបាធានបទនោះ។ វាក៏អាចជការចាំបាច់ដារក្នុង
ការជជាកជមួយអ្នកឯកទាសផ្លូវការ ដាលជអ្នក
មានសមត្ថកិច្ចលើបាធានបទ។

នង Anchalee បានដកសាង់សម្តីពី
របាយការណ៍មួយដាលបាននិយយថា អគរខ្លះ 

បានកា្លាយជទីតាំងបាពាឹត្តបទឧកាិដ្ឋ។ នងក៏បាន 
ពិគាាះយោបល់ជមួយអ្នកឯកទាសមួយចំនួនដារ  
រួមមាន ពាឹទ្ធបុរសនាមហាវិទាយោល័យវិស្វកម្មសុីវិលនា 
វិទាយោសា្ថានបច្ចាកវិទាយោអាសុី (Asian Institute of 

Technology’ s School of Civil Engineering) 
ដាលនិយយថា ភាគចាើននាអគរដាលតាូវបានទុក 
ចោលនោះ ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពល្អនៅឡើយ ហើយវា 
នឹងមិនរលំទា។ នងក៏បានដកសាង់សម្តីរបស ់
សាសា្តាចារាយមា្នាក់នៅមហាវិទាយោល័យសា្ថាបតាយកម្មនា 
សាកលវិទាយោល័យជូឡាឡុងកន (Chulalongkorn 

University) ដាលគត់បានផ្តល់គំនិតមួយចំនួនថា 
តើទីកាុងបាងកកអាចអភិវឌាឍន៍ឡើងវិញនូវអគរ  
ទាំងនោះបានតាមបាបណាខ្លះ។ រើឯឆ្មាំសន្តិសុខវិញ  
គត់ គឺជតួអង្គ មនុសាសសាមញ្ញ របស់នងនៅក្នុង 
រឿងនោះ។

ក្នុងការចុះបាមូលព័ត៌មាន ចូរអ្នកសង្កាតមើល
អ្វីៗ ដាលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នក។ ហើយ 
កុំភ្លាចសាង់កំណត់ហាតុទុកផង រួមមានការសន្ទន 
មិនមានគាាន់តាសមាង់សម្តីប៉ុណ្ណាះទា។ 

នង Anchalee មានការពិពណ៌នយ៉ាងល្អ
អំពីទីទទួលភ្ញៀវដ៏ងងឹត និងគ្មានមនុសាសក្នុងអគរ  
រួមទាំងរូបបដិមាទីពីរដាលគាមិនបានយកមកដក ់
នោះផង។ ចូរចាំផងថា អ្នកតាូវមានអ្វីមួយដាលមាន 
ទម្ងន់បាកបដោយថាមពលសមាាប់ធ្វើការបញ្ចប ់
រឿងផងដារ។ វាអាចជសមាង់សម្តីដើម ស្ថិតិ ឬ 
ព័ត៌មានណាមួយអំពីពាឹត្តិការណ៍ទៅអនគត  
ដើមាបីធ្វើឲាយរឿងមានដំណើរទៅមុខទៀត។ សាចក្ត ី
បញ្ចប់បាបនាះ ជួនកាល តាូវបានគាហៅថា outro 
(អាចនិយយបានថាជចាកចាញ ផ្ទុយទៅនឹង 
intro ដាលបាៀបបាននឹងចាកចូល ទៅក្នុងសាច់
រឿង ដាលយើងតាងហៅថា សាចក្តីផ្តើម នោះ)។ 
ចាកចាញ (outro) មានន័យថា ការសរសាររឿង
កំពុងឈានដល់បាយោគបញ្ចប់របស់វា ដាលគួរតា 
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មានលក្ខណៈបាកបដោយថាមពលគាប់គាាន់ដើមាបី
ធ្វើឲាយអ្នកអានដក់ចិត្តចាំសាច់រឿងដូចគ្នានឹង intro 
មួយមានថាមពល និងគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲាយអ្នក
អានជក់ចិត្តភា្លាមតាម្តង។ ដូច្នាះចូរចងចំាចំណុចនាះ
ពាលណាអ្នកបាមូលព័ត៌មានយកមកសរសារ។

នង Anchalee បញ្ចប់រឿងជមួយនឹងសមាង់
សម្តីដើមសាសា្តាចារាយសាកលវិទាយោល័យ ដាលធា្លាប់
បានធ្វើការសាាវជាាវអំពីផលប៉ះពាល់របស់អគរ 
ដាលតាូវបានគាទុកចោលនោះ។

លោកសាសា្តាចារាយនិយយថា៖  ៉យើងនៅមាន 
អគរជង ១០០ ដាលមិនទាន់សង់រួចរាល់ផង 
ហើយឥឡូវយើងបាហាលជនឹងមានអគរថ្មីថាម
ទៀត។ បើនិន្នាការនាះនៅបន្តទៅមុខទៀត បាងកក
នឹងកា្លាយជទីកាុងអគរដាលសង់មិនទាន់ហើយ  
ដាលទំាងអស់នាះជសារើរិកធាតុនាវិបត្តសិាដ្ឋកិច្ច  ៉។

អត្ថបទពិពណ៌នបុគ្គលភាព 
(Profiles)

អត្ថបទពិពណ៌នបុគ្គលភាព (profiles) ជ
រឿងរៀបរាប់អំពីបុគ្គល។ រឿងបាភាទនាះអាចខ្លី ឬ 

វាង។ ក្នុងបាវាងខ្លី គាចាើនបាើវាជឧទាហរណ ៍
បង្ហាញអ្នកអានថា តើជីវិតរបស់មនុសាសមា្នាក់តាូវបាន 
ឆ្លុះបញ្ចាំងដូចម្តាចនៅក្នុងបញ្ហាធំមួយ។ អត្ថបទ 
ពិពណ៌នបុគ្គលដាលមានបាវាងខ្លី ចាើនតាូវគាយក 
មកចុះផាសាយជអត្ថបទអម (sidebar) ជផ្នាកនា
កញ្ចប់រឿងនៅលើបាធានបទមួយ។ អត្ថបទពិពណ៌ន 
បុគ្គលមានលក្ខណៈសុីជមាា មានគោលដៅបាាប ់
អ្នកអានថា តើបុគ្គលមា្នាក់ជមនុសាសបាភាទណា 
ពិតបាាកដ ហើយថាតើអ្វីខ្លះដាលធ្វើឲាយគាកា្លាយជ 
មនុសាសមានជោគជ័យ ឬជមនុសាសសំបូររឿងរា៉ាវ 
ចមាូងចមាាស់។ ចូរសួរនំមនុសាសដទាទៀតដាល 
សា្គាល់បុគ្គលជកម្មវត្ថុក្នុងរឿងនោះ។ ធ្វើដូច្នាះ  
សំខាន់ណាស់សមាាប់ការសរសារអត្ថបទពិពណ៌ន 
បុគ្គលដាលវាង។ ចូរជជាកជមួយមិត្តអតីតសហ-
សាវិក ឬមួយក៏សតាូវរបស់បុគ្គលនោះក៏បានដារ។ 
មានតាធ្វើដូច្នាះទា ទើបអ្នកអាចកសាងបាននូវ 
រូបភាពបុគ្គលិកលក្ខណៈតាឹមតាូវមួយអំពីមនុសាស 
មា្នាក់នោះ។

កាបួនជមូលដ្ឋាននាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន ដូចជ 
គោលការណ៍ ភាពទៀងតាង់ ជក់លាក់ និងភាពតាមឹ 
តាូវមិនលំអៀង (accuracy and fairness) នៅតា 
អាចបាើបានក្នុងអត្ថបទពិពណ៌នបុគ្គលភាពដូច 
ដាលគាបាើវាក្នងុអត្ថបទដំណឹង និងអត្ថបទពិពណ៌ន
ទូទៅដារ។ ចូរសាកបាតិបត្តតិាមយុទ្ធសាសា្តដូចខាង 
កាាមនាះ៖

 ធ្វើការសាាវជាាវអំពីបុគ្គលកម្មវត្ថុរបស់អ្នក
ឲាយបានចាើនតាមតាអាចធ្វើទៅបានមុននឹង 
ទៅសមា្ភាសន៍មនុសាសនោះ។ ឆាកមើល 
អត្ថបទកាសាតពីមុនមក ហើយសួរសហ- 
សាវិកឲាយជួយលើកជសំណួរដាលគាចង់ 
សួរ បើសិនជគាជអ្នកទៅសមា្ភាសន៍។ 

 សមា្ភាសន៍បុគ្គលជកម្មវត្ថុនៅកន្លាងណា
ដាលធ្វើបុគ្គលនោះមានអារម្មណ៍សុខដុម។  

ចូរកុំភ្លាចសង្កាតមើលអ្វីៗដើលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នក។
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អ្នកខ្លះអាចជាើសរើសយកគាហដ្ឋានរបស ់
គាតាម្តងសមាាប់ផ្តល់សមា្ភាសន៍។ អ្នកផាសាង 
អាចជាើសយកកន្លាងធ្វើការ។ សង្កាត 
ដោយបាុងបាយ័ត្ន ហើយពាលសរសារ 
អត្ថបទ ចូររៀបរាប់អំពីទឹកមុខ រាងរៅ 
កាយវិការរបស់បុគ្គលជកម្មវត្ថុ សកម្មភាព 
របស់គត់ និងបរិយកាសជុំវិញកិច្ច- 
សមា្ភាសន៍ផង។

 ពាយោយមឈ្លាចរកមើលថា តើអ្វីដាលវិសាស 
ដោយឡាកអំពីបុគ្គលនោះ។ តើគត់មាន 
សុបិនការសោកសា្តាយវើរជនគំរូ ចំណុចខា្លាំង 
ចំណុចខាសាយ បាបណាខ្លះ ឬមួយក៏ 
សៀវភៅ ឬភាពយន្តបាភាទណាខ្លះ 
ដាលជចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គត់?  
តើអ្វីដាលញំាុងឲាយគាធ្វើនូវអ្វី ដាលគាកំពុង 
តាធ្វើនោះ? តើបុគ្គលនោះជំនះការតស៊ ូ
របស់គាបានយ៉ាងដូចម្តាចខ្លះ? 

 ចូរសមា្ភាសន៍ឲាយបានវាង តាសរសារឲាយខ្លី។ 
អត្ថបទពិពណ៌នបុគ្គលភាពដាលល្អនោះ 
គឺអត្ថបទ ដាលមានតាធាតុផាសំខា្លាំងបំផុត 
ពីកិច្ចសមា្ភាសន៍ និងសមាង់សម្តីដើម 
ដាលលាចធ្លាជងគាតាប៉ុណ្ណាះ។

 លើកទឹកចិត្តបុគ្គលជកម្មវត្ថុឲាយនិទានរឿង
នន ដាលអ្នកយកមកបាើជការដំណាល
នៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នកបាន។

 ចូរកុំភ្លាចបញ្ចូលសាវតារដាលបាាប់ដល់អ្នក
អានថា ហាតុអ្វីបានជពួកគាគួរខ្វល់អាន 
អំពីបុគ្គលនោះ។ តើលោកនោះ ឬនងនោះ 
ធា្លាប់មានវត្តមានក្នុងសារព័ត៌មានកាលព ី
ពាលថ្មីៗ នាះទា ឬមួយក៏ពួកគាធា្លាប់ពាក់ព័ន្ធ 
ក្នងុពាតឹ្តកិារណ៍ណាមួយដាលតាូវបានគា
យកទៅផាសាយជដំណឹងទា? តើគត់ ឬ 
នង ជឧទាហរណ៍នាបញ្ហាធំមួយ ឬ 
និន្នាការមួយក្នុងសង្គម ឬយ៉ាងណា?

អត្ថបទពិពណ៌នបុគ្គលភាពអាចមានបាវាងវាង  
ឬខ្លី។ ខាងកាាមនាះ ជឧទាហរណ៍មួយដាលមាន  
៤០០ ពាកាយ ជភាសាអង់គ្លាស ដាលតាូវបានសរសារ 
ដោយនង Minh Phuong នាកាសាត Than 

Nien នៅវៀតណាម។ ការរា៉យរា៉ាប់របស់នងមាន
លក្ខណៈជកាលបាបវត្តិ ចាប់ផ្តើមពីពាលដាលក្មាង
បាុសនោះតាូវបានបាសូតា ហើយនំយើងទៅដល ់
ពាលអាយុបច្ចុបាបន្នរបស់ក្មាងបាុសនោះ គឺអាយុ  
១៣ ឆ្នាំ។

ទារក ម៉ា វូ (Mai Vu) ជួបភាពអកុសលចាើន
ណាស់ក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីរបស់គា ដាលអ្នកឯទៀតកមា 
ជួបបាទះ។

ពាលដាលគាចាប់កំណើតភា្លាម សោកនដកម្ម 
កកើតមានមកជមួយរូបគាដារ។ ជំងឺល្ហិតល្ហាមួយ 
បានធ្វើឲាយទារករូបនាះចាះតាបាកាច់ ដាលមិនអាច 
ឲាយវាធ្វើចលនធម្មតាបាន។ ដាទាំងពីររបស់វាពត់ 
កាងង់ មាត់វៀច ហើយជើងទាំងពីរស្វិត។

ពាលវាមានអាយុមួយឆ្នាំ សា្ថានភាពរបស់វាក៏ចុះ  
ដុនដបដារ។ វូ នៅដាកទាឹងមួយកន្លាង នៅពាល 
ដាលទារកឯទៀតក្នុងវ័យបាហាលគ្នានាះដារ ចាប់ 

តើមានអ្វីពិសាសអំពីបុគ្គលជកម្មវត្ថុនារឿងរបស់អ្នក?
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ផ្តើមរៀនដើរ និងរៀននិយយ។ វាមិនអាចទាំងយំ 
បានផង កុំថាឡើយអាចនិយយបាននោះ។

ប៉ុន្តាមានថ្ងាមួយនោះ គាួសាររបស់វាដាល 
រស់នៅទីកាុងវ៉ា (Hue) នាភូមិភាគកណា្តាលបាទាស
វៀតណាម ទទួលដំបូន្មានថាគួរនំកូននោះទៅកាន់ 
មជាឈមណ្ឌលកុមារពិការ Son Ca (Son Ca Center 

for Disabled Children)។ គឺពាលនោះហើយ 
ដាលធ្វើឲាយជីវិតរបស់គាមានការបាាបាួល។

នៅមជាឈមណ្ឌលនោះ គាូបងាៀនបានជួយឲាយ 
ក្មាងបាុសនាះឲាយមានថាមពលបាសើរឡើងវិញ 
ហើយចាះបាើសម្លាងរបស់វា។ ជរឿងគួរឲាយភា្ញាក់
ផ្អើលដល់មនុសាសជចាើន ទារក វូ សាាប់តាអាច 
កមាើកខ្លួនរបស់វាបាន ហើយថាមទាំងអាចបន្លឺ 
ពាកាយខ្លះៗទៀតផង។

កាាយបន្តិចមកទៀត វាអាចយកមាាមជើង 
របស់វាគបខ្មាដា និងដីស ហើយរៀនគូរគំនូរ។ 

គាូរបស់ វូ បានបាឹងខា្លាំងណាស់ក្នុងការបងាៀន 
វាឲាយចាះអានសរសារ ហើយក្មាងបាុសនាះ ក៏សាាប់ 
តាមានការជក់ចិត្តក្នុងការរៀនសរសារ និងគូររូប 
ដារ។

វាមានសាចក្តីសបាបាយរើករាយបំផុត នៅពាល
ដាលវាអាចសម្តាងគំនិតបានតាមរយៈរូបសិលាបៈ 
របស់វា។

ក្មាងបាុសនោះនិយយថា៖  ៉ពាលខ្ញុំធំឡើង 
ខ្ញុំចង់កា្លាយខ្លួនជជងគំនូរ  ៉។

មុនដំបូង វូ បាឹងពាញសមត្ថភាព ដើមាបីគូររូប 
លើកមាាល ប៉ុន្តាមាាមជើងរបស់វាក៏ចាប់ផ្តើមរោយ
ដោយសារការខំបាឹងខា្លាំងពាកទាំងលំបាក។

ឪពុករបស់វា លោក ម៉ា ង៉យ (Mai Ngoi) 
និយយថាដំបូងឡើយ ការគូររូបជការបាឹងបាាង 
មានទានរបស់ក្មាងបាុសនាះ ដោយវាតាូវបាមៀល 

ខ្លួនវាចុះឡើងដើមាបីផលិតឲាយចាញជគំនូរមួយបាន។
លោកនិយយថា៖  ៉យើងតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ 

មានទាន ពាលដាលឃើញវាបាមៀលខ្លួនចុះឡើង  
ប៉ុន្តាយើងមិនអាចបន្ទច់បង្អាក់វាទា ពាាះវាសបាបាយ 
និងជក់ចិត្តនឹងធ្វើបាបនោះណាស់  ៉។

គត់បន្ថាមថា៖  ៉យើងបានតាឹមតាអង្គុយកាបារ 
វា ដើមាបីលើកទឹកចិត្តវាឲាយបាឹងអស់សមត្ថភាពតា 
ប៉ុណ្ណាះ  ៉។

ពាលនាះវាមានអាយុ ១៣ ឆ្នាំ ហើយវាគូររូបភាព 
បានជចាើនរហូតដល់ថា ឪពុកមា្តាយរបស់វាមិនអាច 
ចាំបានថា តើសៀវភៅគំនូរសិលាបៈចំនួនប៉ុន្មានកាបាល
ទាដាលវាបានគូរចប់នោះ។

កុមារា វូ និយយថា៖  ៉ខ្ញុំចូលចិត្តគូររូបទូក  
ពីពាាះវាអាចឲាយខ្ញុជិំះលើវាហោះទៅលើមាឃបាន  ៉។

រូបគំនូរទាំងនោះ មិនមានសមាាប់តាវាមា្នាក់ទា 
តាវាក៏ជបាភពលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកមា្តាយរបស់ឲាយ
ជំនះបាននូវការលំបាកននក្នុងជីវិតផងដារ។

ឪពុករបស់ វូ និយយថា៖  ៉កាាយតាឡប់ពី 
ធ្វើការវិញ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ការនឿយហត់របស់ខ្ញុំ 
ទំាងអមាបាលម៉ាានរសាយបាត់អស់ទៅវិញ ហើយពាល 
ដាលខ្ញុំឃើញគំនូររបស់កូនបាុសខ្ញុំ និងការខិតខំ 
របស់វា  ៉។
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បេើស្ទីលបទពិពណ៌នក្នុងការ 
សរសេរដំណឹង 

អ្នកយកព័ត៌មាន និងនិពន្ធនយកជចាើនគិត 
ថា អត្ថបទពិពណ៌នជអត្ថបទ  ៉ទន់ជាាយ  ៉ ដូច្នាះ 
វាមិនគួរតាូវបានចុះផាសាយនៅទំព័រមុខកាសាត ឬនៅ 
លើគាហទំព័រនាវុិបសាយណាមួយទា។ តាអត្ថបទ 
ពិពណ៌នខ្លះក្នុងចំណមបទពិពណ៌នល្អៗបំផុត  
និយយអំពីពាឹត្តិការណ៍ទើបនឹងកើតឡើង ឬកំពុង 
តាវិវត្តន៍។ ដូច្នាះ រឿងបាភាទនាះមិនមានជអត្ថបទ 
ទន់ជាាយទា។ អ្នកយកព័ត៌មានរៀបរាប់វិនដកម្ម 
នាពាឹត្តិការណ៍មួយ ដោយផ្តាតទៅលើមនុសាសមា្នា 
ពាក់ព័ន្ធ និងបទពិសោធន៍ដាលពួកគាជួបបាទះ។ 
និយយយ៉ាងខ្លី ខាសាបន្ទាត់ខណ្ឌរវាងអត្ថបទដំណឹង 
និងអត្ថបទពិពណ៌ននៅមានភាពសាពិចសាពិល 
នៅឡើយ។

ខាងកាាមនាះជឧទាហរណ៍ខ្លះអំពីស្ទីល
អត្ថបទពិពណ៌ន ដាលអាចយកមកបាើជមួយ 
អត្ថបទដំណឹងបាន៖

 សមា្ភាសន៍អ្នករស់រានពីគាាះមហន្តរាយ
ដើមាបីស្វាងយល់អំពីអ្វីដាលពួកគាបានពើប 
បាទះ ហើយថាតើពួកគាលាលកជមួយ 
បទពិសោធន៍នោះរបៀបម៉ាច។

 សមា្ភាសន៍ជនរងគាាះ ឬសាកាសីនាឧកាដិ្ឋកម្ម
ណាមួយ ដើមាបីបង្កើតឡើងវិញនូវរូបភាព 
នាអ្វីដាលបានកើតឡើងកន្លងមក។

 រកមើលថាតើមនុសាសមា្នាលាលករបៀបម៉ាច
ជមួយនឹងវិបត្តិសាដ្ឋកិច្ច។ តើពួកគាកាត ់
បន្ថយការចាយវាយឬ? តើពួកគាឈប់បង ់
វិក្កយបតាសាវាផាសាងៗ? តើពួកគាបាឹង 
សនាសំបាាក់ ឬយ៉ាងណា?

 ក្នុងពាលបោះឆ្នាត ចូរសួរអ្នកបោះឆ្នាត
តើពួកគាគិតដូចម្តាចដារអំពីបាក្ខជនឈរ
ឈ្មាះ។ តើពួកគានឹងទទួលផលប៉ះពាល់
បាបណាខ្លះពីសំណាក់គោលនយោបាយ
ដាលគណបកាសនយោបាយបានស្នើឡើង 
ក្នុងយុទ្ធនការបោះឆ្នាតនោះ?

ពីរថ្ងាកាាយពីមានការវាយបាហារដោយភារវកម្ម 
នៅកាុងមុមបា (Mumbai) បាទាសឥណា្ឌា នៅឆ្នាំ 
២០០៨ អ្នកយកព័ត៌មាន Associated Press 
បង្កើតឡើងវិញនូវរូបភាពឆកនាការវាយបាហារ 
នោះ តាមរយៈការរា៉ាយរា៉ាប់ផ្ទាល់ពីអ្នករស់រានព ី
ពាឹត្តិការណ៍នោះ៖

សម្តីរបស់អ្នករួចផុតពីការវាយបាហារនៅកាុង  
មុមបា៖  ៉សពមនុសាសដាលតាូវបានគាសមា្លាប់ 
មាននៅពាសវាលពាសកាលទាំងអស់  ៉។

មុមបា, ឥណា្ឌា --   ៉មុនដំបូង លោក Walter 

Joy Pulithara សា្មានថាជសម្លាងផ្ទុះដបសាា
ដោយមូលហាតុណាមួយនោះ នៅក្នុងបារសណា្ឋាគរ 
ក្នងុទីកាងុមុមបា។ គត់ក៏រត់សំដៅកន្លាងមានសម្លាង
ផ្ទុះ តាពាលទៅដល់គត់ឃើញស្តាីមា្នាក់កំពុងសាាក 
យំ ហើយបុរសវ័យក្មាងមា្នាក់កំពុងបាញ់រះកាំភ្លើង 
ពីក្នុងដារបស់ខ្លួន។

ខា្មាន់កាំភ្លើងនោះជសមាជិកមា្នាក់នាកាុមបាដប់ 
អាវុធមួយ មានការតាៀមរៀបចំតាឹមតាូវដាលបាន 
ធ្វើការឡោមព័ទ្ធអស់ពីរថ្ងា ធ្វើឲាយរដ្ឋធានីឧសាសាហកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងឧសាសាហកម្មកំសាន្តរបស់ឥណា្ឌា បិទមិន 
ដំណើរការ។ ពាឹត្តិការណ៍នោះបណា្តាលឲាយមនុសាស 
ជង ១៥០ នក់ សា្លាប់ និងជង ៣៧០ នក់ ទៀត 
របួស ហើយបាាកា្លាយសង្កាត់មាត់សមុទារបស់ទីកាុង
ឲាយទៅជកន្លាងពោរពាញដោយក្តីរន្ធត់។

មនុសាសមា្នាសឹងតារកពាលគាចខ្លួនមិនបានផង។  
ពីលើគាាពាទាយ ដាលនងកំពុងទទួលការពាយោបាល 
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របួស នង Andreina Varagona ពលរដ្ឋអាមារិក
មកពីកាុង Nashville រដ្ឋ Tennessee និយយថា៖ 
 ៉តាពីរនទីប៉ុណ្ណាះ ពួកខា្មាន់កាំភ្លើងទាំងនោះតមាង់ 
មកដល់ពួកយើងបាត់ទៅហើយ  ៉ ។ នងតាូវរបួស 
ជើងសា្តាំ និងដាសា្តាំ ឯសក់រួញរបស់នងនៅបាឡាក់ 
ស្អិតឈាមរបស់មិត្តនងពីរថ្ងាកាាយពីមានការ 
វាយបាហារនោះនៅឡើយ។

ទាហានកុម៉្មង់ដូឥណា្ឌាមា្នាក់និយយថា ខា្មាន់ 
កាំភ្លើងទាំងនោះគ្មានរើសមុខទា។  ៉ពួកវាបាញ់ទៅ
លើអ្នកណាក៏ដោយដាលនៅពីមុខពួកវា  ៉។

មានគោលដៅចំនួន ១០ ក្នុងទីកាុងទាំងមូល 
ដាលតាូវបានទទួលការវាយបាហារ រួមមាន 
សណា្ឋាគរផ្កាយបាាំចំនួនពីរ សា្ថានីយអយស្ម័យយន 
ភជនីយដ្ឋានពាញនិយមមួយ និងវិហារជ្វវីមួយដារ។

របៀបបាើស្ទីលអត្ថបទពិពណ៌ន ធ្វើឲាយអ្នកអាន 
ចាប់អារម្មណ៍ជក់ចិត្ត តាមរយៈសំណាររៀបរាប ់
ធាតុផាសំ ដាលបង្កការថប់អារម្មណ៍តាចង់តាមដន 
ទៅមុខទៀត និងតាមរយៈការបាើមុមផាសាងៗគ្នា 
ចំពោះដំណឹង។ តាមរយៈនាះ អ្នកអានយល់បញ្ហា 
បានល្អជង កាាយពីអានរឿងដាលបាើតិចនិក 
សរសារអត្ថបទពិពណ៌ន។

ខាងកាាមជឧទាហរណ៍រឿងដាលបាើស្ទីល
អត្ថបទពពិពណ៌ន ដាលរៀបរៀងដោយអ្នកយក 
ព័ត៌មាន Associated Press មា្នាក់ពីបាទាស 
មីយ៉ាន់មា៉ា តាប៉ុន្មានថ្ងាកាាយពីមានគាាះធម្មជតិ  
ខាយល់ពាយុះណាហ្គីស (Nargis) បក់បោកទៅលើ
បាទាសនាះ។ រឿងនាះបាើរួមគ្នានូវធាតុផាសំស្ទីល 
សរសារអត្ថបទពិពណ៌ន និងស្ទីលសរសារដំណឹង 
ទាន់ហាតុការណ៍ (feature-writing and hard 

news)។

សូមកត់សមា្គាល់អំពីការផ្តាតលើ 
មនុសាស និងការបាើការរៀបរាប់ 
ក្នុងកថាខណ្ឌពីរដំបូង។

បុរសមា្នាក់បាត់បង់ញតិអស់ ២៨ នក់ ក្នុងភូមិមួយដាលរងពាយុះសីុក្លូន

បុរសអ្នកនាសាទ ដាលមានអាយុ ៦៨ ឆ្នាំមា្នាក់នាះ ពាយោយមពនាយល់ 
អំពីពាឹត្តិការណ៍ ដាលពាយុះសីុក្លូនបក់បោកយកគាួសារទាំងមូលរបស់ 
គត់ទៅបាត់ តាគត់បានតាតាឹមបន្លឺពាកាយប៉ុន្មានមា៉ាត់បុ៉ណ្ណាះ ដោយ 
ភាពក្តុកក្តួលក្នុងចិត្ត និងហូរទឹកភ្នាកនឹកដល់គាួសាររបស់គត់។

លោក Thein Myint ដាលផ្ទះរបស់គត់តាូវបានវាយបាក់បាក
ខ្ទាច ដោយរលកសមុទាកំណាចកើតមានពីពាយុះណាហ្គីស និយយ 
ក្នុងភាពទួញសោកថា៖  ៉សមាជិកគាួសារខ្ញុំទាំង ២៨ នក់ បានសា្លាប់ 
បាត់អស់ហើយ។ ខ្ញុំតាមា្នាក់ឯងគត់ដាលនៅរស់  ៉។

ភូមិរបស់គត់ស្ថិតក្នុងខាសាកាវាត់ភូមិសាសា្តខូចខាតនៅ Bogalay 
ដាលស្ថិតក្នុងចំណមទីបាជុំជនទទួលរងការខ្ទាចខា្ទាំងធ្ងន់ធ្ងរ  
ដោយសារថាវាមានចមា្ងាយបាមាណជ ៣២ គីឡូម៉ាតាប៉ុណ្ណាះ 
ពីសមុទាឥណា្ឌាក្នុងតំបន់ដីសណ្ត Irrawaddy។
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បើគាសរសារអត្ថបទដំណឹង 
ធម្មតាវិញ អង្គហាតុខ្លះក្នុង 
កថាខណ្ឌទីបួននាះ នឹងអាចយក 
ទៅបាើក្នុងអត្ថបទដំណឹងបាន។

កាលពីថ្ងាសុកា អ្នកភូមិនំគ្នាតាដរធ្វើដំណើរនៅលើអ្វីមួយដាល  
ធា្លាប់តាជវិថីមមាញឹកនៅក្នុងកាុង Bogalay ដាលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាល 
និយយថា មនុសាស ១០.០០០ នក់ តាូវបានគាបាមាណថាបានសា្លាប់ 
និង ៩៥  ភាគរយ នាគាហដ្ឋានតាូវបានខូចខាត។ ខាយល់នៅទីនោះ 
ពោរពាញដោយក្លិនរលួយ និងខ្មាចរបស់សត្វកាបី និងសត្វដទាទៀត 
ដាលហើមស្ពីងៗ។

អ្នកយកព័ត៌មានបាើការសង្កាត  
ដាលរួមមានការសាង់រូបភាព 
តាមចក្ខុ និងការសាង់ក្លិន។

មកដល់តាឹមនាះ រឿងវិលតាឡប់ 
ទៅនិយយអំពីអ្នករស់រានមាន 
ជីវិតវិញម្តង និងអំពីបទពិសោធន៍ 
ផ្ទាល់ដាលពួកគាបានឆ្លងកាត់ 
ក្នុងកថាខណ្ឌទីបាាំមួយ។

កម្ទាចកម្ទី សំរាម មាកឈើរលំមានពាសវាលពាសកាល 
តាមដងវិថី រើឯសំណល់គាាងអគរ គឺជសញ្ញាតាមួយគត់ឲាយគា 
សមា្គាល់ដឹងថា ទីនាះ ពីមុនមកធា្លាប់មានអគរធំៗអមដងផ្លូវ។

អ្នកនៅរស់ ភាគចាើនសល់ពីគាួសារមានសមាជិកចាើនដាលជ 
រឿងធម្មតានៅបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា។ ពួកគារៀបរាប់នូវសាចក្តីវាទន 
ដាលគាបានឆ្លងកាត់ ដូចជការនៅរស់ឯកោទល់នឹងភាពសាាកឃ្លាន  
ជំងឺ និងភាពឯកោគួរឲាយពាឺពាួច បន្ទាប់ពីបានឃើញញតិសន្តាន 
តាូវរលកសមុទាឆក់យកទៅបាត់។

នៅឯវត្តពាះពុទ្ធមួយ ដាលមានមនុសាសជចាើនយកធ្វើជទីជមាក 
បណ្តាះអាសន្ននោះ លោកតា Htay Maung អាយុ ៧០ ឆ្នាំ និយយ 
ក្នុងសម្លាងខាសាវៗថា៖   ៉យើងតោងគ្នាជប់ ប៉ុន្តាឈើធំៗដាលទឹករលក 
បោកមក បានវាយទមា្លាក់កូនខ្ញុំពីរនក់ និងបាពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅបាត់  ៉។

មុនដំបូងពាលដាលខាយល់ចាប់ផ្តើមបក់បោក ហើយពាយុះកាន់តាមាន 
សន្ធឹកខា្លាំង គត់ បាពន្ធគត់ និងកូនបួននក់ នំគ្នាឡើងលើដំបូលផ្ទះ 
ហើយពួកគាតោងដាគ្នាជប់នៅទីនោះ។ 

៉ ខ្ញុំសល់តាកូនពីរនក់ទា នៅរស់  ៉ - លោកតា Htay Maung 

និយយដូច្នាះបាាប់អ្នកយកព័ត៌មាន Associated Press ដាលបាន
ទៅដល់ទីនោះតាមរថយន្តពីទីកាុងយំុងហ្កន ក្នុងដំណើរជង 
១៦០ គីឡូម៉ាតា តាតាូវចំណាយពាលជិតបាាំម៉ាង ដើមាបីទៅដល់ 
ដោយសារឧបសគ្គ ទឹកជំនន់ និងសា្ពានបាក់។

អ្នកនៅរស់មានជីវិត នំគ្នារៀបរាប់អំពីភូមិជចាើនតាូវវិនសបាត់  
សូនាយសុងដោយសារពាយុះ ដាលបានចាប់ផ្តើមបក់បោកកាលពីថ្ងាទី ៣ 
ឧសភា ជមួយខាយល់ក្នុងលាបឿនជង ១៩០ គីឡូម៉ាតា ក្នុងមួយម៉ាង 
ដោយរុញចាានរលកដល់កម្ពស់ ៤ ម៉ាតា និងធ្វើឲាយតំបន់ដីសណ្ត 
ដាលធា្លាប់មានមនុសាសរស់នៅកុះករលិចលង់ក្នុងទឹកជំនន់។
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ផ្នាកនាះនារឿង វាដូចគ្នានឹង 
អត្ថបទដំណឹងដារ។

មនុសាសជង ៦៥.០០០ នក់ តាូវបានសា្លាប់ ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុង 
តំបន់នាះ ពាមគ្នានឹងការមានក្តីបារម្ភថា ចំនួនមនុសាសសា្លាប់អាចកើន 
ដល់ ១០០.០០០ នក់។ អ្នកជួយសង្គាាះមិនទាន់អាចទៅដល់ទីនោះ 
ទា ដោយសារផ្លូវនៅលិចក្នុងទឹកនៅឡើយក្នុងតំបន់ទទួលរងការ 
ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

ដំណាំសាូវដាលជផលិតផលសាបៀងសំខាន់របស់  មីយ៉ាន់មា៉ា តាូវ 
បានលិចលង់ខូចអស់ ដាលធ្វើឲាយកាន់តាមានក្តីពាួយបារម្ភថាមទៀត 
អំពីអនគត។ 

លោក Felix Leger បាធានបាចាំបាទាសនាអង្គការ Action 

Against Hunger និយយថា៖   ៉ពាយុះសុីក្លូននាះបានវាយបាហារមុន
រដូវចាូតកាត់មកដល់  ៉។ គត់មានបាសាសន៍ក្នុងពាលដាលជំនួយ 
សង្គាាះបានមកដល់កាាមការតាួតពិនិតាយរបស់យោធា។

អ្នកយកព័ត៌មានពិពណ៌ន 
សកម្មភាព៖ ទាហានលើកបាវ 
ក្មាងយំ អ្នកនៅរស់អង្គុយជុំគ្នា។

តាក្នុងពាលដាលពួកទាហានកំពុងលីបាវជំនួយចុះពីឧទ្ធមា្ភាគចកា 
មនុសាសមា្នានំគ្នារអ៊ូថា អាជ្ញាធរមិនបានចាកសាូវអង្ករសើម ឲាយពួកគា 
យកមកចម្អិនជអាហារនៅឡើយទា។

អង្គុយជុំគ្នា អ្នករួចផុតពីគាាះកាចនោះនិយយថា ការបាកាស 
អាសន្នមកដល់យឺតពាក ហើយថាគ្មានការណានំអ្វីទាំងអស់ថា  
តើបាជជនគួរធ្វើដូចម្តាចខ្លះក្នុងសា្ថានភាពបាបនាះ។

បុរសមា្នាក់ក្នុងចំណមបុរសជចាើន ដាលកំពុងសា្នាក់កាាមជមាក  
គ្មានជញ្ជាំងក្នុងបរិវាណវត្តមួយ និយយថា៖  ៉ យើងដឹងថានឹងមាន 
ខាយល់ពាយុះ តាយើងមិនដឹងថាវានឹងមានគាាះថា្នាក់បាបណាទា ដូច្នាះ  
ខ្ញុំគាាន់តាបាាប់កូនៗថាឲាយនៅក្នុងផ្ទះ ដូចដាលខ្ញុំធា្លាប់ធ្វើពីមុនមក 
អញ្ចឹង  ៉។

បុរសមា្នាក់ទៀតបន្ថាមថា៖  ៉យើងបានឮអំពីការបាកាសអាសន្ន 
ខាយល់ពាយុះនៅម៉ាង ១ រសៀល ហើយពាយុះសុីក្លូនបានបក់មកដល់  
៥ ម៉ាង កាាយមកទៀត  ៉។

អ្នកសាុក Bogalay និយយថា ការបាកាសអាសន្នតាូវបាន
ធ្វើឡើង តាមបាព័ន្ធសាធារណៈមួយក្នុងទីបាជុំជន រើឯការជូនដំណឹង 
លាយលក្ខណ៍អកាសរ តាវូបានគាចាកចាយតាមទូកទៅកាន់ភូមិជំុវិញនោះ  
ដាលទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំពាលពាយុះណាហ្គីសចាប់ផ្តើមវាយ
បាហារ។
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អ្នកយកព័ត៌មានគូររូបភាព 
ដោយមានសាចក្តីពិសា្តារ 
ដូចជ៖ មនុសាសរស់នៅ 
កាាមធាងដូង និងបាើសំបក 
កំប៉ុងតាងទឹកភ្លៀង។

កន្លាងខ្លះទៀតគ្មានទា ជមាកតាឹមតាូវនោះ ដូច្នាះអ្នករួចផុតពី 
គាាះអាកាក់នាះចាើននក់ បាជាៀតគ្នាជាកកាាមធាងដូងបួន-បាាំធាង 
ដាលគាចងភា្ជាប់គ្នា ដោយមានថ្លុកទឹកក្លិនអសោចិ៍ហ៊ំុព័ទ្ធជុំវិញ។

ពួកគាបាើសំបកកំបុ៉ងតាងទឹកភ្លៀង យកមកចម្អិនអង្ករបន្តិចបន្តួច 
ដាលពួកគារកបាមូលបានមកកាាយពីពាយុះ។ អ្នកខ្លះពាយោយមសំងួត 
សាូវសើម ដោយដក់វាហាលតាមដងផ្លូវ។

បុរសមា្នាក់បានបង្ហាញសា្នាមកន្ទួល ឆ្នូតកាហម កាវាមកាវាមពាញ 
ខ្នងរបស់គត់ ដាលបណា្តាលមកពីការវាយវ័ធប៉ះទង្គិចជមួយមាកឈើ 
និងកំណាត់ឈើដាលរំលើងបាក់ ដោយសារទំហឹងនាទឹកជំនន់។

សាកសពតាូវបានគាយកចាញពីដងផ្លូវកាុង Bogalay ហើយ
រើឯការជួសជុល ក៏បានចាប់ផ្តើមដារទៅលើបណា្តាផ្ទះដាលបាត់ដំបូល 
និងសំណង់ដាលខូចខាត។ កម្មករនំគ្នាអូសទាញបង្គាលភ្លើងបាក់ 
និងបន្ទះស័ង្កសីយកមកធ្វើដំបូល។

ក្នុងស្ទីលកា្លាសុីកនាការ 
សរសារអត្ថបទពិពណ៌ន 
អ្នកយកព័ត៌មានវិលតាឡប់ 
ទៅនិយយអំពីបុរសនាសាទ 
នៅឯខាងដើមរឿងវិញ។

លោក Thein Myint បុរសនាសាទកំសត់មានកូនបាាំបីស្ថិតក្នុង 
ចំណមញតិ ២៨ នក់ ដាលតាូវរលកបក់បោកយកទៅក្នុងសមុទា 
បាត់នោះ ហាក់ដូចជមិនរវើរវល់នឹងការជួសជុល ការសា្តារឡើងវិញ  
ឬក៏ជមួយលុយទា។

កំពុងហូបបាយលាយជមួយតាយ៉ូងចាកសោ្ងារ គត់និយយថា៖    
៉ពាលនាះ លុយគ្មានន័យអ្វីទៀតទាសមាាប់ខ្ញុំ កាាយពីខ្ញុំបាត់បង់ 
គាួសារអស់ទៅ។ ពួកគាតាូវបានទឹករលកឆក់យកទៅអស់ហើយ  ៉។

ការរៀបរាប់ពិពណ៌នជមធាយោបាយល្អមួយក្នុងការរកាសាចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាន។
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វេងប៉ុណា្ណា?

ឥឡូវនាះ ចូរងកមកសំណួរមួយនៅពីខាង
ដើមជំពូកនាះវិញម្តង៖ តើអត្ថបទពិពណ៌នមួយ 
គួរវាងប៉ុណា្ណា? វាអាសា័យលើអង្គភាពព័ត៌មាន 
របស់អ្នក តាមបាភាទនារឿងដាលអ្នកធ្វើ និង 
នៅផ្នាកទំព័រកាសាតដាលរឿងនោះនឹងតាូវបាន 
គាចុះផាសាយ។ អត្ថបទពិពណ៌នបុគ្គលភាពក្នុង 
កាសាត Than Nien មានបាវាងជិត ៤០០ ពាកាយ 

(ជភាសាអង់គ្លាស)។ អ្នកសរសារសមាាប ់
ទសាសនវដ្តីបាចាំសបា្តាហ៍ ឬសមាាប់ទំព័រទីមួយ 
អត្ថបទពិពណ៌នចាើនផលិតរឿងនីមួយៗ 
ដល់ទៅជង ១.០០០ ពាកាយ (ជភាសាអង់គ្លាស) 
ឯណះ។ រឿងនីមួយៗក្នុងចំណមឧទាហរណ ៍
ដាលយើងទើបនឹងពិនិតាយកន្លងមកនាះ មាន 
បាហាល ៨០០ ពាកាយ (ជភាសាអង់គ្លាស)  
ដាលនាះជកមាិតបាវាងមួយយើងគួរចងចា ំ
កាលណាចាប់ផ្តើមធ្វើអត្ថបទពិពណ៌ន។
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ទោះជអ្នកសរសារបទពិពណ៌នមានសារើភាព 
ជងអ្នកយកព័ត៌មានដំណឹងទូទៅក៏ដោយ វាមិន 
មានមានន័យថា អ្នកសរសារមា្នាក់អាចចាះតាញត់
ការរា៉ាយរា៉ាប់ សមាង់សម្តីល្អ និងឧទាហរណ៍នន 
ចូលទៅក្នុងសាច់រឿង ហើយរំពឹងថាអ្វីៗនឹងផ្គូរផ្គង 
សមគ្នាកើតទៅជ   ៉អត្ថបទពិពណ៌ន  ៉ មួយ 
បាននោះទា។ វាពិតជមិនដូចោ្នាះឡើយ។

អត្ថបទពិពណ៌នល្អ គឺជអត្ថបទដាលមាន 
ការរៀបរៀងសមទំនង មានមូលបទចាបាស់លាស់ 
ហើយអ្វីៗក្នុងរឿងនោះមានភាពបាទាក់បាទងទៅ
នឹងមូលបទនោះ។ មានតាសាចក្តីពិសា្តារសំខាន់ 
និងស្តាងបំផុត តាូវបានយកមកបញ្ចូលក្នុងរឿង។ 
ដូចគ្នានឹងអត្ថបទដំណឹងដារ អត្ថបទពិពណ៌នតាូវ 
ធ្វើសារគមនគមន៍គំនិតចាបាស់លាស់ ឬមួយ  
ពាយោយមឆ្លើយសំណួរ ហើយអះអាងបញ្ជាក់ដល់ 
អ្នកអាន ដោយបាើឧទាហរណ៍ ការពនាយល់ និង  
សមាង់សម្តីដើម។ វាក៏តាូវបន្ថាមបរិបទ និងសាវតារ 
ដារ ហើយបង្ហាញថា ហាតុអ្វីបានជបញ្ហាមួយដាល 
លើកឡើងក្នុងរឿងនោះវាសំខាន់។ ជធម្មតា  
វាបញ្ចប់ដោយរបៀបមួយ ដាលជួយអ្នកអានឲាយ 
ចងចាំគោលគំនិតក្នុងរឿងនោះបានទៀតផង។

អង្គុយចុះ ចាប់ផ្តើមចាត់ការ

ពាលណាអ្នកចាប់ផ្តើមគិតថា តើតាូវកសាង 
អត្ថបទពិពណ៌នរបស់អ្នកដោយរបៀបណា សូម  

ជំពូក ៣
ការសរសេរអត្ថបទ 
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កុំចាប់ផ្តើមជមួយនឹងសាចក្តីផ្តើម ឬជមួយកាបាល 
អត្ថបទពិពណ៌ន (lead/intro or feature top)។ 
ផ្ទុយទៅវិញ ផ្តើមដោយសរសារ កថាខណ្ឌមិត្តអ្នក
អានជទីរាប់អាន (Dear Reader Paragraph) 

ដាលគាឲាយឈ្មាះថា កថាខណ្ឌស្នលូ (nut graph)។ 
កថាខណ្ឌស្នូលនាះមានមួយ ឬពីរឃ្លាពនាយល់ចាបាស់- 
លាស់ថា តើរឿងនាះនិយយអំពីអ្វី (បានន័យថា 
កថាខណ្ឌនាះ វាដូចគ្នានឹងសាចក្តីផ្តើមនាអត្ថបទ  
ដំណឹងដារ។ ជធម្មតា កថាខណ្ឌស្នលូ គឺជកថាខណ្ឌ
ទីបី ឬទីបួន នាអត្ថបទពិពណ៌ន។ បើសិនជអ្នក 
រកឃើញកថាខណ្ឌស្នូល ហើយសរសារវាទុកជមុន 
ធ្វើដូច្នាះ វានឹងជួយអ្នកក្នុងការតមាង់សាច់រឿងរបស ់
អ្នកបានងយ។ ប៉ុន្តាចូរចាំថា កថាខណ្ឌនាះមិនទាន ់
ល្អឥតខ្ចាះនៅឡើយទា ពីពាាះថាអ្នកនឹងតាូវភា្ជាប់វា 
ជមួយនឹងផ្នាកលើនារឿងដាលអ្នកមិនទាន់បាន 
រៀបរៀងនៅឡើយទា។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកតាូវ 
ពងាកីសាច់រឿងទៅដល់ចំណុចដាលអ្នកបានកត់តាា 
ទុកជមុន ដោយបញ្ចូលក្នុងនោះនូវព័ត៌មានពិសា្តារ 
បាភពការរា៉ាយរា៉ាប់លំអ និងសម្លាងរបស់មនុសាសដាល 
ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនោះ។ លើសពីនាះទៀត អ្នកតាូវ 
បន្ថាមសាវតាររឿង បរិបទ និងស្ថិតិ ដាលចាំបាច់ធ្វើ
ឲាយរឿងកាន់តាមានភាពជឿជក់បានថាមទៀត។

ចាប់ផ្តើមសរសេរ

ឥឡូវនាះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកសាងផ្នាកខាងលើ 
នាអត្ថបទពិពណ៌នរបស់អ្នកបានហើយ។ មានវិធ ី
ចាើនណាស់សមាាប់ធ្វើដូច្នាះ។ វាអាចជការរា៉ាយរា៉ាប ់
អំពីបុគ្គលមា្នាក់ ទីកន្លាង ឬពាឹត្តិការណ៍មួយ។ វាអាច 
ជការដំណាលខ្លី ឬករណីសិកាសាណាមួយដាលមាន 
ការពាក់ព័ន្ធដល់មនុសាស។ វាអាចជការសង្កាត ឬ 
គោលគំនិតទសាសនវិជ្ជា (ប៉ុន្តាមិនមានយោបល់ផ្ទាល់
ខ្លួនទា)។ អ្នកអាចនិយយយោងទៅដល់ភាពយន្ត 
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សៀវភៅ រឿងនិទានសមាាប់ក្មាងៗ ដាលគាធា្លាប ់
សា្គាល់ជទូទៅ ឬពាឹត្តិការណ៍បាវត្តិសាសា្ត ឬវបាបធម ៌
ណាមួយ។ ភាពផ្ទុយគ្នារវាងមនុសាសពីរនក់ ទីកន្លាង 
ពីរ ឬពាលវាលាពីរ ក៏អាចយកមកធ្វើជសាចក្តីផ្តើម 
បានដារ ជមួយនឹងការលាងពាកាយបន្តិចបន្តួចក្នុង 
ការសរសារ។

កាលណាយើងរៀបរៀងបាននូវសាចក្តីផ្តើម 
ហើយ ចូរភា្ជាប់វាជមួយផ្នាកដទាទៀតនារឿង 
តាមរយៈ កថាខណ្ឌមិត្តអ្នកអានជទីរាប់អាន 
(Dear Reader Paragraph) ឬកថាខណ្ឌស្នូល។ 
បើនិយយឲាយសាួលសា្តាប់ បន្ទាប់ពីសរសារបានផ្នាក 
កាបាលរបស់រឿង ហើយអ្នកតាូវបាាប់អ្នកអានរបស ់
អ្នកឲាយបានយល់ចាបាស់ថា តើកាបាលសាច់រឿងនឹង 
មានទំនក់ទំនងដូចម្តាចជមួយផ្នាកឯទៀតនា 
អត្ថបទពិពណ៌ននោះ។ ពាាះថាផ្នាកកាបាលរឿង 
គាាន់តាជអ្វីមួយដាលរំលាច ឬតំណាងឲាយចំណុច  
ឬគំនិតគោលដាលអ្នកនឹងសិកាសាបង្ហាញក្នុងអត្ថបទ  
តាបុ៉ណ្ណាះ។ អ្នកអានពិតជមិនយល់អស់ ហើយនឹង 
គិតថា សាចក្តីផ្តើមជរឿងទាំងមូល។ ដូច្នាះចូរបាាប ់
គាថា តើផ្នាកកាបាលនារឿងមានទំនក់ទំនងដូចម្តាច 
ជមួយផ្នាកឯទៀតក្នុងរឿង។ ហាតុនាះហើយបានជ 
គាហៅវាថាជ កថាខណ្ឌមិត្តអ្នកអាន ជទីរាប់អាន 
(Dear Reader Paragraph) ឬកថាខណ្ឌស្នូល 
ពាាះវានិយយទៅកាន់អ្នកអានថា   ៉អូ៎! លោកអ្នក  
ទើបនឹងបានអានសាចក្តផី្តើម ឥឡូវនាះ ខ្ញុសូំមពនាយល់ 
ដល់អ្នកថា តើសាចក្តីផ្តើមនាះ ទាក់ទិនយ៉ាងម៉ាច 
ជមួយនឹងផ្នាកបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងរឿងនាះ  ៉។

ក្នុងការសរសារ អ្នកគួរពាយោយមកាសមាួល 
កថាខណ្ឌស្នូលម្តងហើយម្តងទៀត រហូតទាល់តា  
ភា្ជាប់ដោយរលូនទៅនឹងកថាខណ្ឌបន្ទាប់ទៀត។  
វាតាវូការពាលវាលាក្នងុការដុសខាត់ឲាយមានភាពរលូន 
ក្នុងការតាក់តាងកថាខណ្ឌស្នូលនាះ ប៉ុន្តាវាជការ 
ពាយោយមមានបាយោជន៍ ពីពាាះកថាខណ្ឌស្នូល 

នាះជចំណុចដាលអាចធ្វើឲាយអ្នកអានឈប់អាន -  
ពួកគាឈប់អាន ដោយសារគាងឿងឆ្ងល់អំពីអ្វីដាល 
ពួកគាកំពុងអាន ហើយមានអារម្មណ៍អស់សងាឃឹម
ដោយគាមិនយល់។ ដូច្នាះ ពួកគានឹងងកទៅអាន 
អត្ថបទផាសាងវិញជមិនខាន។

ចូរនំគ្នាងកមកមើលសាចក្តីផ្តើមនារឿងខាង 
កាាម ស្តីអំពីផលប៉ះពាល់ពីការបិទពាលាន 
យន្តហោះក្នុងទីកាុងបាងកក ដោយសារការបាតុកម្ម 
នយោបាយ។ វាជសាចក្តីផ្តើមនាអត្ថបទដាល 
សរសារដោយលោក Thomas Fuller អ្នកយក
ពត៌មានកាសាត International Herald 

Tribune។

សណា្ឋាគរ Four Seasons បានលុបម្ហូប 
French oysters និង artichokes ចាញពីតារាង 
មុខម្ហូបរបស់គាហើយ។ រើឯអ្នកដំផ្កាអ័រគីដា ពួកគា 
បានកើតក្តមួីម៉ា ដោយគាមិនអាចនំផ្កាចាញទៅលក់ 
កាាបាទាសបានដូចសព្វដង ហើយគាតាូវបង្ខំចិត្ត 
លក់ផលិតផលរបស់គានៅផាសារក្នុងសាុក ក្នុងតម្លា 
មួយភាគបីនាតម្លាធម្មតា។ កាុមហ៊ុនបាាសណីយ៍ 
អន្តរជតិ FedEx លាងអាចចាកចាយកញ្ចប់ 
បាាសណីយ៍ទាន់ពាលបានទៀតហើយ នៅពាល
ដាលកញ្ចប់បាាសណីយ៍ជចាើនកំពុងជប់គំង 
ស្ញាញក្នុងបាទាសថា ដាលកំពុងហ៊ុំព័ទ្ធដោយវិបត្តិ។

ជិតមួយសបា្តាហ៍បន្ទាប់ពីកាុមបាតុករឡោមព័ទ្ធ 
ពាលានយន្តហោះទីកាុងបាងកកមក រដ្ឋធានី  
បាទាសថាកំពុងតាស្ថិតក្នុងភាពឯកោតាមផ្លូវ 
អាកាសហើយ។

ការបិទពាលានយន្តហោះ Suvarnabhumi 
និង Don Muang មិនបានធ្វើឲាយអ្នកណាមា្នាក់ជួប
បាទះភាពអត់ឃ្លានទុរ្ភិកាសទា។ បាទាសថាជបាទាស 
អាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានគាប់គាាន់ផ្នាកសាបៀង 
ចាំបាច់ជមូលដ្ឋាន។ 
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ប៉ុន្តា វិបត្តិនាះកំពុងតាធ្វើឲាយវិស័យទាសចរណ៍ 
រងនូវភាពយ៉ាប់យុឺន។ បាធានអាជ្ញាធរទាសចរណ៍ 
ថាបានរំពឹងថា ធុរកិច្ចផ្នាកនាះនឹងបាទះសា្ថានភាព 
អាកាក់ជងកាលពីកាាយពាឹត្តិការណ៍ពាយុះសមុទា 
ស៊ូណាមិ ឆ្នាំ ២០០៤ ទៅទៀត។ ជមួយគ្នានាះ 
ធុរកិច្ចឯទៀត ជពិសាសផ្នាកនំចាញ កំពុងតាតាដរ
ស្វាងរកវិធីផាសាងមកជំនួស នោះគឺពាលានយន្តហោះ
ដាលដំណើរការមិនរអាក់រអួល។

កាបាលរឿងផ្តើមដោយមុខម្ហូប oysters, 

artichokes និងផ្កាអ័រគីដា តាជិតដល់ចុងបញ្ចប់ 
នាកថាខណ្ឌទីមួយ អ្នកអានក៏យល់បានភា្លាមថា 
រឿងនាះនិយយអំពីវិបត្តិនៅបាទាសថា។ កថាខណ្ឌ 
ទីពីរ ជចំណុចស្នលូនារឿង ដោយមានការលាបខាយ 
ពាកាយនិយយថា ទីកាុងបាងកក   ៉កំពុងតាស្ថិតក្នុង 
ភាពឯកោតាមផ្លូវអាកាស  ៉។ ជក់ស្តាង កថាខណ្ឌ 
ស្នូលនាះ បានហៀរចូលទៅក្នុងកថាខណ្ឌពីរបន្ទាប ់
ទៀត ដាលពនាយល់កាបាះកាបាយថាមទៀត ដូចជ  
វិស័យទាសចរណ៍កំពុងបាទះសា្ថានភាពអាកាក់  
ហើយធុរកិច្ចផាសាងទៀតកំពុងពាយោយមរកផ្លូវផាសាង 
ទៀត ដើមាបីនំទំនិញរបស់គាចាញទៅលក់។

ចូរនំគ្នាកាឡាកមើលឧទាហរណ៍សាចក្តីផ្តើម  
និងកថាខណ្ឌអត្ថបទពិពណ៌នមួយចំនួនទៀត 
របស់លោក Seth Mydans អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន
បាចាំអាសុីអាគ្នាយ៍របស់កាសាត International 

Herald Tribune។ ឧទាហរណ៍ទីមួយ រៀបរាប់
ទិដ្ឋភាពកំសត់មួយតាមរយៈការសង្កាតយ៉ាងដិត 
ដល់។

គៀនឃ្លាំង, កម្ពុជ - ជើងជ័រទំហំតូចបំផុត
ក្នុងមជាឈមណ្ឌលផលិតជើងសិបាបនិម្មិតនាះ គឺមាន 
ទំហំលាខ ៥។ ប៉ុន្តាទំហំនាះមិនសូវមានតមាូវការទា  
ពាាះថាវាជលាខកូនក្មាង ហើយក្មាងៗតិចណាស់ 
ដាលអាចនៅរស់រានមានជីវិតបានបន្ទាប់ពីគាាះថា្នាក់  
ក្នុងការផ្ទុះគាាប់មីន។

កសិបភាគរយនាពលរដ្ឋដាលមកទទួលអវយវៈ 
សិបាបនិម្មិតនៅមជាឈមណ្ឌលនាះ ក្នុងខណ្ឌឬសាសីកាវ 
កាុងភ្នំពាញ ជជនរងគាាះដោយសារគាាប់មីន។ 
មានជនកម្ពុជចាើនយ៉ាងហោចណាស់ ៤០.០០០ 
នក់ដារ ឬមា្នាក់ក្នុងចំណម ២៥០ នក់ បានរង 
របួសដច់ដា ឬជើង ក្នុងការផ្ទុះគាាប់មីននៅកម្ពុជ 
ដាលអ្នកឯកទាសនិយយថា នាះជអតាាមួយខ្ពស់
បំផុតក្នុងពិភពលោក។

ខាងកាាមនាះ ជសាចក្តីផ្តើមទមាង់អាថ៌កំបាំង 
ក្នងុរឿងមួយនិយយអំពីឃតកម្មទៅលើមនុសាសមា្នាក់ 
ដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះលាបី។

ភ្នំពាញ - ឥឡូវនាះ ជនកម្ពុជមា្នាក់ៗដឹងចម្លើយ 
ទៅនឹងពាកាយទាំងនាះហើយ៖  ៉ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគានឹង 
ទុកឲាយខ្ញុរំស់ ឬសា្លាប់ទា ពីពាាះផានដីកំពុងតាស្ថិត 
កាាមការគាប់គាងរបស់គាហើយ  ៉។

នង ពិសិដ្ឋ ពិលិកា ដាលជសិលាបៈការិនីមួយរូប 
សាស់សា្អាត និងដាលគាពាញនិយមចូលចិត្តបាន 
សា្លាប់បាត់ទៅហើយ ដោយតាូវគាបាញ់កណា្តាលថ្ងា 
កាលពីខាកក្កដ ក្នុងអំពើឃតកម្មដ៏ជំនញមួយទៅ 
លើរូបនង ពាលដាលនងកំពុងដើរផាសារទិញឥវា៉ាន់ 
ជមួយក្មួយសាីអាយុ ៧ ឆ្នាំ មា្នាក់។

កន្លះឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ បាទាសកម្ពុជ 
នៅតាស្លុងក្នុងសំណួរនាះដដាលក្នុងសៀវភៅ  
កំណត់ហាតុបុគ្គលមួយ ដាលតាូវបានចាត់ទុកថា 
ជរបស់នងពិលិកា៖ សំណួរនោះ គឺតើជនមាន 
អំណាចមួយណា -- ជនមួយណាដាលកំពុងគាប់គាង 
ផានដី -- បញ្ជាការធ្វើឃតនាះ?

រើឯឧទាហរណ៍ខាងកាាមនាះ បង្ហាញនូវការរៀប 
ឡើងវិញនូវឆកពាឹត្តិការណ៍។

ហាណូយ - នង Nguyen Thi Men កំពុងគាង
នៅលើគាា កាាយពីបានភា្ញាក់ដឹងខ្លួនពីសន្លប់អស់   
៩ ថ្ងា កាលពីពាក់កណា្តាលខាមិន ហើយនៅជុំវិញ 
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គាានោះ គាូពាទាយ និងគិលានុបដ្ឋាយិកា នៅអមចាំ 
មើលជមួយនឹងការអង្វរករឲាយនងបាឹងនៅរស់តទៅ
ទៀត។

ពួកគានិយយថា៖  ៉ដកដង្ហើម ដកដង្ហើម។ 
ពាយោយមឡើង។ ប្តី និងកូនរបស់នងកំពុងនៅ 
រង់ចាំនង  ៉។

ក្នុងបទសមា្ភាសន៍នៅឯគាហដ្ឋានរបស់នង 
កាលពីចុងសបា្តាហ៍កន្លងទៅនាះ នង Nguyen 

Thi Men និយយថា នងបានឮគានិយយ ហើយ
បាឹងពាយោយមដូចគាបានបាាប់នង បើទោះជនង
មានអារម្មណ៍ដូចកំពុងតាលង់ទឹកក៏ដោយ។

នងនិយយថា៖  ៉ខ្ញុំបានឃើញវាជ្ជបណ្ឌិត 
ជចាើនមើលមកកាន់ខ្ញុំ ហើយវាពិតជលើកទឹកចិត្ត 
ខ្ញុំមានទាន។ មនុសាសចាើននក់ណាស់មើលមកខ្ញុំ 
ហើយខ្ញុំរំភើបក្នុងចិត្តខា្លាំងមានទាន  ៉។

អ្វីដាលនងមិនបានដឹងនៅឡើយនពាលនោះ  
គឺថាពួកគាបានមកចោមរោមមើលអ្វីមួយ ដាលអាច 
ចាត់ទុកបានថាជអភូតហាតុអសា្ចារាយ។ ពាាះថា 
នងជអ្នកនៅរស់តាមា្នាក់គត់ ក្នុងចំណមអ្នកជំងឺ 
ធ្ងន់ធ្ងរបាាំមួយនក់ ដាលបានទទួលឆ្លងជំងឺ 
បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមារោគ SARS នៅមន្ទីរពាទាយ 
Hano French Hospital កាលពីជងពីរខាមុន។ 

ការរស់រានឡើងវិញរបស់នង ជនិម្មិតរូបក្តី 
សងាឃឹមមួយសមាាប់បាទាសវៀតណាម ដាលកាល 
ពីថ្ងាទី ២៨ មាសា កន្លងមកនាះ តាូវបានអង្គការ 
សុខភាពពិភពលោកបាកាសថាជបាទាសទីមួយ 
ដាលតាូវធ្វើការទប់សា្កាត់ និងលុបបំបាត់មារោគ 
នាះ។ បាទាសវៀតណាមទទួលបានលក្ខណៈ 
ពិសាសបាបនាះ ដោយគ្មានករណីថ្មីណាមួយនា
ជំងឺនាះកើតឡើងទាក្នុង ២០ ថ្ងា ជប់គ្នាកន្លងមក 
នាះ បន្ទាប់ពីមានការឆ្លង ៦៣ ករណី  កន្លងមក  
ក្នុងនោះ មានបាាំជករណីធ្ងន់ធ្ងរ។ មនុសាសបាាំនក់ 
បានសា្លាប់បាត់ហើយដោយសារមារោគនាះ។

ហើយខាងកាាមនាះ ជឧទាហរណ៍សាចក្តីផ្តើម
ដាលបង្ហាញភាពផ្ទុយគ្នា៖

ភ្នពំាញ - ថ្ងាមួយ ពាលដាលមាដឹកនំខ្មារកាហម
ពីររូប ដាលរងការចោទបាកាន់ថាបានសមា្លាប់មនុសាស  
អស់ជងមួយលាននក់ ធ្វើដំណើរកំសាន្តឆ្នារសមុទា  
ដោយមានកមា្លាំងយោធា និងអ្នកនំភ្ញៀវអមដំណើរ 
ផងនោះ ពួកគាបានជិះឡានកាត់មុខគុកមួយ ដាល 
នៅទីនោះ សកម្មជនសិទ្ធិមនុសាសកម្ពុជពីររូបកំពុង
ទទួលការបាពាឹត្តបាបផាសាងទៅវិញ។

សកម្មជនសិទ្ធិមនុសាសពីរូបនោះ កំពុងតាូវបាន 
គាឃុំឃំងកាាមបទចោទសាពិចសាពិលមួយ  
កាាយពីពួកគាបានឲាយដំបូន្មានដល់កាុមបាតុករ  
ដាលបានបះបោរបាឆំងនឹងការចាក់កាកសំណល់  
ជតិពុលគីមី នៅឯជយកាងុនាះ។ បាតុករ ១០ នក់ 
ផាសាងទៀត ក៏តាូវបានគាចាប់ខ្លួនដារ។

នាះជរូបភាពផ្ទុយគ្នាសាឡះដាលកាន់តារំលាច 
ឲាយឃើញនូវវិសមធម៌ក្នុងដំណើរវិវត្តន៍របស់បាទាស 
កម្ពុជឲាយកា្លាយទៅជរដ្ឋសារើ និងកាន់លទ្ធិបាជធិប-
តាយាយមួយ។ វាក៏ជះសាមលមិនល្អមួយដារទៅលើ 
ការដាលនិយយថា បាទាសកម្ពុជអាចមានវិធី 
ដោយឡាកក្នុងការលាលកជមួយឧកាិដ្ឋកម្ម និង 
ភាពឈឺចាប់រាំុរ៉ាផ្លូវចិត្ត ដាលបានកើតមានក្នុង 
បាទាសរបស់ខ្លួន។

ទីនាះជទឹកដីយុត្តិធម៌តាមទំនើងចិត្ត ដាលគ្មាន 
នរណាមា្នាក់ មិនថាឃតក ឬជសកម្មជនសិទ្ធិ 
មនុសាសទា អាចបាាកដក្នុងចិត្តបានជមុនថាគានឹង 
រំពឹងទទួលបាននូវបាពាឹត្តកម្មបាបណាឡើយចំពោះ
ទង្វើរបស់គានីមួយៗរបស់គានោះ។ 
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ដងខ្លួនបទពិពណ៌ន

កាាយពីសរសារសាចក្តផី្តើម និងកថាខណ្ឌស្នលូ 
បានហើយ ជពាលដាលអ្នកតាូវចាត់ការជមួយ 
ចំណុចដទា ដាលអ្នកចង់រំលាចឡើងក្នុងសាច់រឿង  
ដោយលើកមកបង្ហាញនូវបាភពនន សាវតារ  
រឿងរា៉ាវ បរិបទ សម្តីដើម និងស្ថិតិ ដាលអ្នកបាមូល 
បាន។ ធាតុផាសំណាដាលទាក់ទិនគ្នា សូមដក់វាកាបារ 
គ្នា ហើយរកមើលកន្លាងណាដាលអ្នកអាចរំញោច 
ចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអានឡើងវិញ កាាងគាមាន 
ភាពធុញទាាន់នឹងសាច់រឿង។ 

បន្តទៅទៀត ចូរចាប់ផ្តើមបន្ថាម តំណ (links) 
ឬសា្ពានចម្លង (អន្តរកម្ម/transitions) ដាលនំអ្នក
អានពីចំណុចមួយទៅកាន់ចំណុចមួយទៀត។ 

ឧទាហរណ៍ បើអ្នកកំពុងដកសាង់សម្តីអ្នកឯកទាស 
មា្នាក់និយយអំពីអ្វីមួយ អ្នកក៏គួរតាដកសាង់សម្តីអ្នក 
ឯកទាសដាលមានការយល់ឃើញផ្ទុយផងដារ។ 
ចូរបាាប់អ្នកអានតាមរយៈការសរសារ ឧទាហរណ៍ 
ដូចជបាើពាកាយថា ៖ ( ៉ផ្ទុយទៅវិញ មនុសាសមួយ 
ចំនួនបានយល់ឃើញផ្ទុយទៅនឹងទសាសនៈបាបនោះ  
ដារ  ៉។)

ឥឡូវនាះ ចូរតាឡប់មកមើលអត្ថបទម្តងទៀត 
ក្នុងកាសាភ្នាករិះគន់មួយ ហើយកន្លាងណាដាល 
កថាខណ្ឌមានភាពណានក្តន់ពាក សូមសាកបំបាកវា 
ដើមាបីកុំឲាយវាស្ទះលំហូរសាច់រឿង។ មាយោ៉ាងវិញទៀត  
សូមពាយោយមធ្វើឲាយសូរស័ព្ទរបស់រឿងមានចមាុះភាព 
ដោយយកសមាង់សម្តីដើម និងសម្លាងរបស់មនុសាស 
មកសៀតបញ្ចូលនៅកន្លាងណា ដាលអ្នកមើលទៅ 
ហាក់ដូចជខ្វះទឹកដម។

អ្នកសារព័ត៌មានតាូវរវាសរវាចុះទៅដល់កន្លាងហាតុការណ៍ ដើមាបីយកព័ត៌មាន។
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មកដល់ចំណុចនាះ ទើបអ្នកចាប់ផ្តើមសរសារ
សាចក្តីបញ្ចប់ (outro)។ បើចាំបាច់ ចូរយកពាល 
ឲាយបានគាប់គាាន់ដូចគ្នានឹងកាលដាលអ្នកបាើក្នុង
ការសរសារសាចក្តីផ្តើមដារ។ វាសំខាន់ណាស់។ 
ចូរងកទៅមើលរឿងពីខាងដើមម្តងទៀត ឬព័ត៌មាន 
ទាំងឡាយដាលអ្នកបាមូលបាន ហើយយកអ្វីមួយ 
ដាលល្អ ដូចជសមាង់សម្តីជដើមយកមករៀបរៀង 
សាចក្តបីញ្ចប់។ តាធ្វើយ៉ាងណាឲាយវាហូរសមទំនងផង 
ពីកថាខណ្ឌមួយទៅកថាខណ្ឌមួយ។ 

ចូរបេមើលគិតជរបៀបរូបភាព

អ្នកក៏គួរជួយសមាាចផងដារក្នុងការជាើសរើស 
រូបថត និងកញ្ចប់អត្ថបទតូចៗអមទៅនឹងអត្ថបទធ ំ
ដាលរួមគ្្នាបង្កើតបានទិដ្ឋភាពពាញលាញមួយអំព ី
រឿងទំាងមូល។ កាាពីអត្ថបទ និងរូបថត គួរពាយោយម
ថតវើដាអូ សមាាប់យកមកដក់លើវិុបសាយថាមទៀត 
ផងដារ។

តេងសាច់រឿងឲេយណេន

គ្មានអ្វីដាលអន់ជងអត្ថបទពិពណ៌នមួយ 
ដាលវាងអន្លាយ ហើយរយីករយកនោះទា។  
រឿងណាដាលមានសមាង់សម្តីដើមវាងអន្លាយ ឬ 
ឧទាហរណ៍ចាើនពាក ក៏អាចធ្វើឲាយអ្នកអានបាត់បង ់

ការអត់ធ្មត់លាងចង់អានតទៅទៀតដារ។ ដូច្នាះ  
ចូរបាើតាអង្គផាសំណា ដូចជសាចក្តីពិសា្តារ សមាង ់
សម្តីដើម និងទិន្នន័យដាលសំខាន់ចាំបាច់បំផុត។  
ចូរកុំសន្ធប់អ្វីៗគាប់បាបយ៉ាងទៅលើអ្នកអានរបស ់
អ្នក។ ក្នុងការសរសារ ចូរឆ្លៀតស៊កពណ៌ បរិបទ 
និងសាវតារខ្លះៗ ដើមាបីពនាយល់សចក្តីក្នុងរឿងដល ់
អ្នកអាន។

បើអ្នកសរសារជភាសាអង់គ្លាស ចូរបាើវាកាយសព្ទ  
និងឃ្លាខ្លីៗ ដាលងយក្នុងការអាន និងយល់។ 
ពាលណាសរសារចប់ហើយ សូមវិលមកពិនិតាយវា 
ឡើងវិញ ហើយសាកកាត់ ១០ ភាគរយ ចាញព ី
អត្ថបទទាំងមូល មុននឹងបាគល់វាទៅឲាយនិពន្ធនយក 
កាសមាួល។ 

ករណីសិកេសា ៈ ជនជរនៅកម្ពុជ 

ឥឡូវចូរនំគ្នាងកមកមើលអត្ថបទពិពណ៌ន 
មួយ ហើយសិកាសាថា តើគាផ្គុំវាចូលគ្នាដោយរបៀប 
ណា។ នាះជអត្ថបទកាសាត Phnom Penh 
Post។ ក្នុងនោះ មានអ្វីដាលគាហៅថា  ៉អនុចំណង
ជើង  (៉subheads) ដាលញាកសាច់រឿងជផ្នាកៗ
ជបាយោជន៍ធ្វើឲាយវាងយអាន។
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សាចក្តីផ្តើមជការដំណាល 
រឿងខ្លីមួយអំពីស្តាីចំណាស់មា្នាក់  
អមដោយការពិពណ៌ន និង 
សមាង់សម្តីដើមល្អៗផង 
នៅប៉ាកខាងលើ។

ជនរងគាាះដោយសារពាលវាលា ៈ ឆ្ពាះទៅរកជរាភាពក្នុង
រាជណាចកាដាលសមាបូរដោយមនុសាសវ័យក្មាង។

និពន្ធដោយកញ្ញា មុំ គន្ធា និង Eleanor Ainge Roy

លោកយយ ឡុង ហាង បានរស់នៅក្នុងខ្ទមតូចមួយអស់ជចាើន 
ឆ្នាំមកហើយ។ ខ្ទមនោះបាក់ដោយផ្ទាំងកសូ៊ និងធាងដូង ដាលលិច  
ទឹកកាលណាមានភ្លៀង។ លោកយយអាយុ ៧០ ឆ្នាំមា្នាក់នាះ តាូវបាន 
គាួសារបណ្តាញចាញពីផ្ទះ ដោយគត់ជរាទន់ខាសាយមិនអាចធ្វើការ 
បាន។ ឥឡូវនាះ គត់ចំណាយពាលវាលារបស់គត់គាងនៅនឹងដី 
ដាលជកមាាលផ្ទះរបស់គត់ ដោយមានរោគពាធមិនអាចកមាើកខ្លួន 
បាន ហើយភ្នាកទាំងសងខាងងងឹតថាមទៀតផង។

លោកយយមានបាសាសន៍ថា៖  ៉ខ្ញុំធា្លាប់រស់នៅជមួយក្មួយសាី  
ប៉ុន្តានងបានដាញខ្ញុំេចញពីផ្ទះ ពាលដាលភ្នាកខ្ញុំមើលលាងឃើញ។  
ខ្ញុំក៏កា្លាយខ្លួនជអ្នកសំុទានតាមដងផ្លូវ ហើយអ្នកដំណើរខ្លះពាលណា 
គាឃើញការលំបាករបស់ខ្ញុំ គាក៏ឈប់ ហើយងកមកឲាយលុយខ្ញុំ។  
ប៉ុន្តាមនុសាសភាគចាើនគាមិនអើពើទា។ ខ្ញុំគ្មានសល់ញតិសន្តានអីទា  
ហើយខ្ញុំសងាឃឹមតាទៅលើមនុសាសចម្លាកឲាយចំណីអាហារ និងជួយខ្ញុំ 
តាប៉ុណ្ណាះ  ៉។

តាង់នាះជកថាខណ្ឌស្នូល  
ដាលបាើភាពផ្ទុយគ្នាខា្លាំងពីរ 
(ភាពរស់រានផុតពីរបបខ្មារ 
កាហម តាឥឡូវជជនរង 
គាាះ)។ ជមួយគ្នានាះដារ 
កថាខណ្ឌស្នូលនាះកំណត់ 
បានយ៉ាងចាបាស់នូវមូលបទ 
នាសាច់រឿង (ក្នុងកថាខណ្ឌ 
ទីបី)។

លោកយយ ឡុង ហាង បានរស់រានផុតពីរបបខ្មារកាហម 
តាជជនរងគាាះនាជរាភាព ដោយកំពុងតាដររស់ក្នុងសង្គមមួយ 
ដាលខ្វះបាព័ន្ធសុខុមាលភាព ហើយដាលក្នុងនោះ បាពាណី ការគំទា 
គាួសារ កំពុងតាូវបានគាបោះបង់បន្តិចម្តងៗ។

លោក អ៊ូ វិរៈ បាធានមជាឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុសាសកម្ពុជនិយយថា៖  
៉ជនមនុសាសចាស់នៅបាទាសកម្ពុជបច្ចុបាបន្ន កំពុងតាមានការលំបាក 
ចាើន។ ពួកគាលាងជបុព្វហាតុគួរឲាយរំភើបចិត្តទៀតហើយ ៗមនុសាសមា្នា 
ទាំងឡាយគាចូលចិត្តជួយដល់បុព្វហាតុណា ដាលធ្វើឲាយគារំភើបចិត្ត 
តាប៉ុណ្ណាះ  ៉។
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អតា្ថាធិបាបាយរបស់អ្នកឯកទាស  
តាូវបានគាដក់ក្នុងផ្នាកខាងលើ 
នារឿង (កថាខណ្ឌទីបួន)។

 ៉កាុមជនងយរងគាាះ  ៉

ផានការយុទ្ធសាសា្តអភិវឌាឍន៍ជតិ ឆ្នាំ ២០០៦-១០ បានធ្វើ 
អត្តសញ្ញាណជនជរាក្នងុបាទាសកម្ពជុ (ចាប់ពីអាយុ ៦០ ឆ្នាឡំើងទៅ)  
ដាលមាន ៦ ភាគរយ នាចំនួនបាជជនសរុបថាជ   ៉កាុមជនងយ
រងគាាះ ដាលតាូវការយកចិត្តទុកដក់ជអាទិភាព  ៉។

បន្ទាប់ពីនោះ មានស្ថិតិដើមាបី 
ផ្តល់ជបរិបទ។ ធាតុផាសំទាំងអស់ 
នាះបន្ថាមទម្ងន់អាជ្ញា ដាលធ្វើ 
រឿងឲាយកាន់តាជឿជក់បានថាម 
ទៀត។

ប៉ុន្តា លោក អ៊ូ វិរៈ និយយថា ការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើកាុមនាះ  
តាូវបានគាកំពុងមើលរំលង បើបាៀបធៀបទៅនឹងវិស័យដទាទៀត 
ដូចជ វិស័យការពារជតិ ដាលថវិការបស់វាតាូវបានបង្កើនទ្វាដង 
កាលពីពាលថ្មីៗនាះ។ លោក អ៊ូ វិរៈ និយយថា៖  ៉អ្នកផ្តល់ការថាទាំ 
បឋមបំផុតដល់ជនជរានៅកម្ពុជ គឺកាុមគាួសារ ហើយនាះជបាពាណី
យូរអង្វាងមកហើយនៅបាទាសកម្ពុជ  ៉។ 

តាង់នាះ សាវតារល្អឥតខ្ចាះមួយ 
ជួយពនាយល់អំពីសា្ថានភាព 
បាជសា្រស្តក្នុងបាទាស 
ដាលការពនាយល់នោះ គឺថា 
បាទាសនាះមិនសូវសំបូរមនុសាស 
វ័យកណា្តាលជួយមើលថាទាំ 
ជនវ័យចំណាស់ទា។ តាង់នាះ 
អ្នកនិពន្ធ ក៏សម្តាងភាពទៀត
តាង់ជមួយអ្នកអានដារ ដោយ 
បាាប់ថា មិនមានព័ត៌មានផ្លូវការ
គាប់គាាន់ទាសមាាប់យកមក 
បាើ។

គមា្លាតរវាងជំនន់

លោក អ៊ូ វិរៈ និយយថា៖   ៉ក្នុងសម័យខ្មារកាហម និងក្នុងបណា្តា 
ឆ្នាំមុន និងកាាយជំនន់នោះ មិនសូវមានក្មាងកើតចាើនទា។ ក្នុង 
ចំណមក្មាងដាលបានកើត ភាគចាើនក៏មិនបានឆ្លងផុតទារកភាព 
របស់ខ្លួនដារ។ ពាលនាះគាឃើញមានគមា្លាតរវាងជំនន់ហើយ  
ហាតុដូច្នាះហើយបានជយើងមានមនុសាសចាស់ក៏ចាើន មនុសាសវ័យក្មាង 
ក៏ចាើន។ ប៉ុន្តាយើងកំពុងខ្វះអ្នករកចំណូលក្នុងសង្គម បានន័យថា 
មនុសាសក្នុងវ័យការងរពីអាយុ ៣៥ ទៅ ៤៥ ឆ្នាំ។ ចំណុចនាះ វានឹងកា្លាយ 
ទៅជបញ្ហាធំមួយនពាលអនគត ហើយដាលជបញ្ហាមួយដាលគា 
តាូវតាលាលកចាត់ការចាប់ពីពាលនាះតទៅ  ៉។ 

លោក វ៉ាន សារិទ្ធ បាធានអង្គការ Aged Care International 
បាចាំនៅខាត្តបាត់ដំបង ឯកភាពជមួយការវាយតម្លាស្តីអំពីគមា្លាត 
រវាងជំនន់ ប៉ុន្តាគត់និយយថា ទិន្នន័យតាង់ចំណុចនាះនៅមានភាព 
ខាសត់ខាសាយនៅឡើយ។

តាង់នាះនិយយពីមូលហាតុមួយ 
ទៀតនៅពីកាាយការធា្លាក់ចុះ 
តម្លាគុណធម៌បាពាណីក្នុង 
គាួសារ។

កាសួងសង្គមកិច្ច និងកាសួងសុខាភិបាល មិនអាចផ្តល់តាមសំណើ 
កាសាតភ្នំពាញប៉ុស្តប នូវស្ថិតិផ្លូវការស្តីពីអតាាកំណើតមុន និងកាាយ 
របបខ្មារកាហមបានទា។
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អ្នកនិពន្ធបានពនាយល់ និង  
ពាយោយមអះអាងបញ្ជាក់ដល់ 
យើងថាវាពិតជមានបញ្ហា។

លោក អូ៊ វិរៈ និយយថា ទំនោរវបាបធម៌យុវវ័យ ដាលក្នុងនោះ  
ជនកម្ពុជវ័យក្មាងងកទៅរកមគ្គុទ្ទាសក៍វបាបធម៌ពីសំណាក់បស្ចិម  
លោក ក៏មានចំណាកក្នុងការនំឲាយមានការធា្លាក់ចុះនូវទមា្លាប់ជ 
បាពាណីក្នុងការថាទាំជនជរាដារ។ ជមួយគ្នានាះ ជនវ័យក្មាងបាន 
បាកាន់យកទមា្លាប់សមា្ភារៈនិយម ហើយវាយតម្លាជោគជ័យក្នុងជីវិត 
របស់គាក្នុងនមបុគ្គលនីមួយៗ ជជងក្នុងនមគាួសារទៅវិញ។

លោក អ៊ូ វិរៈ និយយថា៖  ៉វិស័យអប់រំកំពុងតាកើនឡើង  
ហើយមនុសាសមា្នានៅជនបទកំពុងនំគ្នាចូលមកនៅតាមទីកាុង ដើមាបី 
ចូលរៀនសាកលវិទាយោល័យ និងរកការងរធ្វើ។ បច្ចុបាបន្ននាះ យុវជន  
មិនសូវចាះតាពឹងពាក់លើគាួសារ ដើមាបីការឧបត្ថម្ភននដូចមុនទៀតទា 
ហើយនាះក៏មានន័យដារថា ពួកគាក៏នឹងមិនរំពឹងថានឹងនៅថាទាំ  
យកចិត្តទុកដក់មាតាបិតារបស់គាដារ  ៉។ 

គត់បន្ថាមទៀតថា៖  ៉គមា្លាតក្នុងទំនក់ទំនងកាន់រើកធំឡើង 
រវាងជនជំនន់មុន និងជនជំនន់កាាយ ហើយនៅកណា្តាល គឺមាន 
រណ្តាខ្មាងងឹតមួយយ៉ាងធំ  ៉។

ក្នុងផ្នាកនាះ គាបន្ថាមបរិបទ  
ដោយពងាីកសាច់រឿងឲាយយើង 
ដឹងអំពីសា្ថានភាពបាៀបធៀប 
ទៅនឹងបាទាសឯទៀត។

យ៉ាប់យុឺនជងគាក្នុងតំបន់

ការអង្កាតមនុសាសចាស់កម្ពុជកាលពីឆ្នាំ ២០០៤ បានរកឃើញថា  
ជនមនុសាសចាស់នៅកម្ពុជស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពយ៉ាប់យុឺនជងគា  
បើបាៀបធៀបជមួយមនុសាសចាស់ក្នុងបាទាសជិតខាងខ្លួន ក្នុងនោះ 
មានបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា ថា ហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូនាសុី។

កថាខណ្ឌមួយនាះបង្ហាញយើង 
អំពីផលប៉ះពាល់នាបញ្ហា  
នោះ គឺសុខភាពមិនមាំមួន 
មានន័យថា ជនមនុសាសចាស់ 
សឹងតាមិនអាចថាទាំខ្លួនឯង 
បានផង។

ការអង្កាតនាះរកឃើញថា មនុសាសចាស់នៅទីជនបទជួបបាទះ 
ការលំបាកជងជនជរានៅទីបាជុំជន ដោយពួកគាតាូវបានភាពកាីកា  
ចាប់បង្ខំឲាយធ្វើការរហូតដល់អាយុចាស់។ នៅទីបាជុំជន ៣០.៩ ភាគរយ 
នាមនុសាសចាស់អាយុ ៦០ ឆ្នាំ ឬលើសនាះ នៅបាឡូកក្នុងកមា្លាំងពលកម្ម  
រើឯនៅជនបទវិញ វ័យដូចគ្នានាះមានរហូតដល់ទៅជង ៦៥ ភាគរយ  
ដាលនៅបន្តធ្វើការ ជពិសាសជពលករកសិកម្ម។

ជលទ្ធផលនាការងរបាបនាះ ជនមនុសាសចាស់កម្ពុជមានសុខភាព  
យ៉ាប់យុឺនជងក្នុងតំបន់នាះ និងការលំបាកចាើនសណា្ឋាន ដូចជ 
ក្នុងការអង្គុយងូតទឹកសំអាតខ្លួន និងក្នុងការហូបចុក។
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តើអ្វីដាលធ្វើឲាយនរណាមា្នាក់លាចធ្លាក្នុងចំណមអ្នកឯទៀត?

តាង់នាះជអន្តរកម្មល្អមួយ
ទៅរកគំនិតផ្ទុយពីសំណាក់
បាភពជអ្នកឯកទាសមា្នាក់វិញ។

តាង់នាះផ្តាតលើដំណះសាាយ 
មួយចំពោះបញ្ហា គឺបង្ហាញអំពីអ្វី 
ដាលបុរសមា្នាក់កំពុងធ្វើ ដើមាបី 
ជួយដល់ជនមនុសាសចាស់។ 
ក្នុងនាះក៏មានផងដារនូវការ 
ចងចាំអាកាក់មួយពីកុមារភាព  
ដាលដស់ចំណាប់អារម្មណ៍ 
របស់មិត្តអ្នកអាន។

អស្ថិរភាពផ្នាកសា្មារតី

ការអង្កាតនោះក៏បានរកឃើញដារថា មនុសាសចាស់ជចាើនបាន  
ទទួលរងការឈឺចាប់សា្ងាត់ស្ងៀមពីជំងឺសា្មារតី ដាលមិនមានការវិនិច្ឆ័យ 
ចាបាស់លាស់ ដូចជភាពតានតឹងអារម្មណ៍ភ័យពាួយរាំុរ៉ាបន្ទាប់ពីបាទះ 
ហាតុការណ៍អាកាក់ៗ ដាលជការ្ត៍ដំណាលរបបខ្មារកាហមបនាសល់ 
ទុកឲាយ។

លោក វ៉ាន សារិទ្ធ បាធានអង្គការ Aged Care International 

មើលឃើញដូច្នាះវិញថា អតាាខ្ពស់នាមនុសាសចាស់កំពុងធ្វើការជ 
មទនភាពមួយរបស់កម្ពជុ ហើយគត់គិតថាបទពិសោធន៍ និងជំនញ 
របស់គាគួរតាតាូវបានដកសាង់រៀនសូតាតាម ដើមាបីជវិភាគទានថាម
ទៀតដល់ការអភិវឌាឍបាទាសកម្ពុជ។

គត់និយយថា រដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តអង្គការមិនមាន 
រដ្ឋាភិបាលឲាយមានការពាក់ព័ន្ធកាន់តាចាើនឡើងជមួយមនុសាសចាស់ 
ពាាះថា ពួកគាមានសកា្តានុពលជសមាជិកបាកបដោយផលិតភាព 
មានបាយោជន៍ដល់សង្គម។

លោក កាវ ចន្ថា បាធាន 
កម្មវិធីទាទាង់មនុសាសចាស់កម្ពុជ  
(Cambodian Elder Support  

Program) ជអ្នកចាត់ចាង
គាប់គាងមជាឈមណ្ឌលសមាាប់ 
មនុសាសចាស់មួយនៅក្នុងខណ្ឌ 
សានសុខ នៅជយកាុងភ្នំពាញ។ 
គត់បានបង្កើតមជាឈមណ្ឌលនាះ 
ឡើងដោយហាតុថា គត់បារម្ភថា 
កូនចៅរបស់គត់នឹងមិនយកចិត្ត 
ទុកដក់ចំពោះគត់នៅពាលណា 
ដាលគត់មានវ័យកាន់តាចាស់។ 

លោក កាវ ចន្ថា និយយថា 
៉កាលដាលខ្ញុំនៅតូច ខ្ញុំមានគាួសារ 
មួយរស់ជិតខាងខ្ញុំ ហើយពួកគា 
បាពាឹត្តយ៉ាងអាកាក់ណាស់ទៅ 
លើយយរបស់ពួកគា។
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ពួកគាបានវាយដំយយនោះ បង្អត់អាហារគត់ ហើយចាក់សោគត់ 
ជប់នៅក្នុងបន្ទប់តូចមួយ។ យយនោះក៏សា្លាប់បាត់ទៅ ហើយតាំងពី 
ពាលនោះមក ខ្ញុំចាះតាបារម្ភថា ពាលដាលខ្ញុំចាស់ទៅ បាហាលជមាន 
រឿងដូចគ្នាតនាះកើតដល់រូបខ្ញុំដារទាដឹង។ វាមិនទាន់មានរឿងបាបនោះ 
កើតឡើងទា ប៉ុន្តានៅតាមានក្តីបារម្ភរហូត។ ខ្ញុំខា្លាចថា បាសិនបើគ្មាន 
អ្នកណាមើលថាទាំខ្ញុំទា ឬមួយក៏កូនរបស់ខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំចោល ខ្ញុំនឹងកា្លាយ 
ខ្លួនជអ្នកសុំទានតាមដងផ្លូវ ជមិនខាន  ៉។

លោក កាវ ចន្ថា ដាលជអតីតសាស្តាាចារាយភាសាបារាំងនៅ 
សកលវិទាយោល័យភូមិន្ទភ្នំពាញ បានបង្កើតមជាឈមណ្ឌលនាះឡើង 
នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ជមួយនឹងមូលនិធិឯកជន់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៉ុន្មានឆ្នាំកាាយ 
មកទៀត គត់ទទួលបានជំនួយម្តងមា្កាលពីអ្នកជំនួយនៅបាទាស  
កាណាដ និងអា្រហ្វិកខាងតាបូង បុ៉ន្តាជរួម គត់បាើបាាស់បាាក់សនាសំ 
ផ្ទាល់ខ្លួន រួមជមួយនឹងវិភាគទានបន្តិចបន្តួចពីកូនៗ ដើមាបីផ្គត់ផ្គង់ 
មជាឈមណ្ឌលរបស់គត់។

គត់ធា្លាប់បានសរសារលិខិតជចាើនលើកផ្ញើជូននយករដ្ឋមន្តាី 
ហ៊ុន សាន និងពាះមហាកាសតា នរោត្តម សីហមុនី ស្នើសុំជំនួយដល់ 
គំរោងរបស់គត់ ប៉ុន្តាមកទល់ពាលនាះ គត់មិនទាន់ទទួលបាន 
ចម្លើយទា។ ភ្នាករបស់គត់រលីងរលោង ពាលគត់និយយមកដល់ 
ចំណុចនាះ។

លោកនិយយថា៖  ៉រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល 
មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយមនុសាសចាស់ទា។ ពួកគាផ្តាតទៅលើ 
មនុសាសដាលមានថាមពល និងកមា្លាំងគាប់គាាន់ធ្វើការតាប៉ុណ្ណាះ  ៉។

មជាឈមណ្ឌលរបស់គត់ជួយមនុសាសចាស់ ៤៥ នក់ ក្នុងឃុំរបស់គត់  
ដោយផ្តល់ការផ្តល់អាហារចិញ្ចឹម និងទីកន្លាងសា្អាត និងមានសុវត្ថិភាព 
សមាាប់រស់នៅ។ សមាាប់មនុសាសចាស់ជចាើននក់ ដាលគ្មានគាួសារ 
ឬជំនួយរដ្ឋាភិបាលសមាាប់ពឹងពាក់មជាឈមណ្ឌលរបស់គត់ ពិតជបាន 
ផ្តល់សាវាមួយមានសារៈសំខាន់មានទាន។

លោក កាវ ចន្ថា និយយថា៖  ៉ខ្ញុំចាត់ទុកមនុសាសចាស់ទាំងអស់ 
ជឪពុកមា្តាយរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនមានឱកាសមើលថាទាំឪពុកមា្តាយរបស់  
ខ្ញុំទា ដោយពួកគាបានសា្លាប់ក្នុងជំនន់ ប៉ុល ពត បាត់ទៅហើយ។  
ឥឡូវនាះជឱកាសសមាាប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីល្អមួយ ដើមាបីតបស្នងសងគុណដល់ 
ពួកគត់កាលដាលនៅរស់  ៉។
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តាង់នាះជអន្តរកម្មមួយទៀត 
ឆ្ពាះទៅរកចម្លើយរបស់ 
រដ្ឋាភិបាល និងការដាលថា 
តើអាចមានអ្វីកើតឡើង 
នៅពាលអនគត។

ផានការអនគត

ក្នុងពាលដាលមានមនុសាសចាស់ជចាើននិយយថា រដ្ឋាភិបាល 
បានពាងើយកន្តើយចំពោះពួកគានោះ លោកវាជ្ជបណ្ឌិត ផា សំបូរ 
អនុបាធាននយកដ្ឋាននិវត្តន៍ជននៅកាសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន 
និងយុវនីតិសមាបទា និយយថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំផានការផ្តល់ 
ការថាទាំដល់ជនមនុសាសចាស់កម្ពុជ។

គត់និយយថា កិច្ចបាជុំមួយនឹងតាូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងាច័ន្ទនាះ 
រវាងកាសួងពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកឯកទាសការងរថាទាំជនជរានៅក្នុង 
បាទាស។ 

គត់និយយបាាប់កាសាតភ្នំពាញប៉ុស្តខថា៖  ៉បច្ចុបាបន្ននាះ ខ្ញុំកំពុង
ពាយោយមរកមូលនិធិសមាាប់កសាងមជាឈមណ្ឌលធំមួយ ដាលជនជរា 
អាចសា្នាក់នៅ ហើយខ្ញុំបាឹងធ្វើកិច្ចការលើរឿងនាះមានទាន ដើមាបីឲាយ 
ផានការនាះសមាាច  ៉។

៉ប៉ុន្តា រដ្ឋាភិបាលអត់មានលុយគាប់គាាន់ ដើមាបីជួយដល់គាប់គ្នា  
ដូច្នាះ ខ្ញុំពាយោយមអនុវត្តន៍គំរោងជំនួយម្តងមួយជំហានៗប៉ុណ្ណាះ។ 
បាទាសយើងមានបញ្ហាធំធាងចាើនជងបាទាសជិតខាង ពាាះតា 
ការបនាសល់ទុកដោយរបបខ្មារកាហម និងសា្ថានភាពរបស់យើងជ 
បាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍។ តាយើងមិនបានបំភ្លាចចោលជនជរា  
នោះទ  ៉។

រឿងនាះបញ្ចប់ដោយជនជរាមា្នាក់ 
ដាលតាូវបានភា្ជាប់ទៅនឹងផ្នាក 
ខាងលើនាសាច់រឿងតាមរយៈ 
អតា្ថាធិបាបាយរបស់គត់អំពី 
រដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងថាទាំ 
ជនជរា។

លោកតា លិច សាាង អាយុ ៧០ ឆ្នាំ កំពុងរស់នៅមជាឈមណ្ឌល 
ថាទាំមួយនៅឃុំអំពិល ខាត្តពាាវាង។ គត់និយយថាគត់នឹងរង់ចាំ 
មើលការសនាយោដាលលោក ផា សំបូរ បានធ្វើថាតើវានឹងកា្លាយជការពិត 
ឬយ៉ាងណា។

៉ខ្ញុំចង់ឲាយរដ្ឋាភិបាលធ្វើការថាទាំជនជរា។ ដល់អញ្ចឹងទៅ យើងនឹង 
មានអារម្មណ៍កក់ក្ដាចំពោះមាដឹកនំរបស់យើង។ ឥឡូវនាះ ខ្ញុំខា្មាស 
បរទាសណាស់ ពាាះខ្ញុំដឹងថា មនុសាសចាស់ក្នុងបាទាសរបស់គា 
តាូវបានរដ្ឋាភិបាលមើលការថាទាំ ដាលវាផ្ទុយនឹងសា្ថានភាពនៅ 
បាទាសកម្ពុជ  ៉។
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រឿងនាះតាូវបានអមដោយអត្ថបទបន្ថាម  
(sidebar) ដូចខាងកាាម៖

ជនជរាស្វាងរកជមាក និងកាន់ធម៌នៅវត្តអារាម

ជនជរាកម្ពុជរាប់ពាន់អ្នកបានចំណាយពាល
របស់ពួកគាមករស់នៅក្នុងទីវត្តអារាម កាលពីឆ្នាំ 
មុននាះ។ សមាាប់អ្នកខ្លះ វត្តអារាមជជមាកថ្មី។ 
អ្នកឯទៀត បានយកពាលវាលានាះដើមាបីរៀនធម៌ 
ពាះពុទ្ធ ដោយសងាឃឹមថានឹងបានចាប់កំណើតឡើង 
វិញល្អជងមុន។ លោកយយ អ៊ុក សាត អាយុ  
៧៨ ឆ្នាំ បាននិងកំពុងរស់នៅវត្តសា្វាយពពាតាំងពី 
ឆ្នាំ ១៩៧៩ មកមា្ល៉ះ។ ប្តីរបស់គត់ និងកូនបាុស 
ពីរនក់ តាូវបានគាសមា្លាប់ក្នុងរបបខ្មារកាហម  
ហើយបន្ទាប់ពីរបបនាះតាូវបានផ្តួលរលំ លោកយយ 
មិនដឹងទៅរស់ឯណា ហើយក៏គ្មានអ្នកណាមើលរកាសា 
ថាទាំគត់ដារ។ លោកយយនិយយដូច្នាះថា៖  
 ៉បើទោះជកូនខ្ញុំនៅរស់ក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនឹងនៅតាមក 
រស់នៅវត្តដារ ពាាះថាវាជកន្លាងមួយល្អសមាាប់ 
រៀនធម៌។ ខ្ញុំនឹងរស់នៅទីនាះរហូតដល់សា្លាប់ ហើយ 
ខ្ញុំសបាបាយចិត្តណាស់។ ទីនាះជផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។  ទោះ 
ជខ្ញុំគ្មានគាួសារក៏ដោយ ខ្ញុំនៅមានមិត្តចាស់ៗរបស់ 
ខ្ញុំ ហើយយើងមើលថាទាំគ្នាទៅវិញទៅមក  ៉។ រើឯ 
លោកតា ពាជា ពយ អាយុ ៥០ ឆ្នាំ គត់បានមក 
រស់នៅវត្តឧណា្ណាលោមបាាំបីឆ្នាំហើយ ដោយដក់ 
កាយដក់ចិត្តរបស់គត់ចំពោះធម៌ពាះពុទ្ធ។ 

លោកតានិយយថា៖  ៉ខ្ញុំយល់ថា មនុសាសចាស់ៗ  
ភាគចាើនរស់នៅក្នុងសា្ថានភាពលំបាក ពីពាាះពួក
គាមិនមានទីកន្លាងសា្នាក់នៅ ដូច្នាះ ខ្ញុំដូចជមាន 
សំណាងជងអ្នកឯទៀតដារ។ ពាលណាខ្ញុំសា្លាប់ទៅ 
ជតិកាាយរបស់ខ្ញុំនឹងមានភាពបាសើរជងនាះ។  
ខ្ញុំជឿថា ខ្ញុំនឹងចាប់កំណើតឡើងវិញក្នុងសភាពមួយ  
ល្អជងនាះ ពីពាាះឥឡូវនាះ ខ្ញុំបាឹងបាាងធ្វើតា 
កុសលល្អ និងសនាសំធម៌តាប៉ុណ្ណាះ  ៉។

នៅក្នុងជំពូកមុននាះ យើងនិយយថា នៅពាល 
ដាលតាូវរៀបផានការយកព័ត៌មាន យកល្អ គួរបំបាក 
រឿងចាញជធាតុផាសំសំខាន់ៗ។ គាគួរធ្វើដូចគ្នាដារ 
ពាលសរសាររឿង។ សាករៀបចំរឿងជ  ៉បាអប់ៗ  ៉ 
មុននឹងអ្នកសរសារ ឬមួយក៏គូរជផានទីបង្ហាញផ្លូវ 
មួយថា តើអ្នកចង់ឲាយរឿងនោះមានទិសដៅទៅ 
ណា។ បាសិនបើយើងបំបាកធាតុផាសំរបស់រឿង 
ពិពណ៌នស្តីពីជនជរាកម្ពុជជបាអប់ ឬជផ្នាក  
យើងនឹងបានអ្វីមួយ ដាលមានទមាង់ដូចខាង 
កាាមនាះ៖
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គេងរឿង ៈ ជនជរនៅកម្ពុជ ...

ផ្តល់ឧទាហរណ៍នាបញ្ហាដោយ 
ផ្តាតលើករណីបុគ្គលមា្នាក់។

អតា្ថាធិបាបាយរបស់អ្នកជំនញ៖ តាង់នាះជសម្តីរបស់លោក 
អ៊ូ វិរៈ អ្នតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុសាស ដាលពិនិតាយមើលនូវគមា្លាតរវាង 
មនុសាសជំនន់មុន និងជំនន់កាាយ។ (បាយោគពីរនាសម្តីរបស ់
គត់ គឺជការប៉ុនប៉ងបញ្ជាក់ការពនាយល់របស់គត់) s 4-12

តាង់នាះបង្ហាញថាហាតុអ្វីបាន 
ជបញ្ហានាះកំពុងកើតឡើង។

បរិបទ សារៈសំខាន់៖ មនុសាសនៅកម្ពុជមានភាពយ៉ាប់យុឺនជង 
មនុសាសចាស់នៅបាទាសជិតខាង ដោយតាូវធ្វើការយូរ និងមាន 
សុខភាពអន់ជងគាក្នុងតំបន់។ ពួកគាសឹងតាមិនអាចងើប 
អង្គុយ និងលាងសំអាតខ្លួនឯងបានផង។

ទសាសនៈផ្ទុយ៖ លោក វ៉ាន សារិទ្ធ នាអង្គការ Aged Care 
International ធ្វើការពនាយល់អំពីជាុងវិជ្ជមាននាការដាល 
មនុសាសចាស់អាចនៅធ្វើការបាន។ s 17-18

ករណីសិកាសា៖ តាង់នាះគាបង្ហាញលោក កាវ ចន្ថា ដាលកំពុង
ពាយោយមជួយជនជរានៅមជាឈមណ្ឌលមួយនៅជយកាុងភ្នំពាញ។  
នាះជឧទាហរណ៍ល្អមួយបង្ហាញថា មាននរណាមា្នាក់កំពុងតា 
លាលករកដំណះសាាយដល់បញ្ហានោះ។ s 19-25

ការពនាយល់បន្ថាម និងសាវតារ 
ថាបញ្ហាមិនមានថ្មីទា តាវាកំពុង
រើកសាយភាយ។

ចំណុចសំខាន់ (បាយោគស្នូល ឬបាយោគមិត្តអ្នកអាន
ជទីរាប់អាន)៖ លោកយយ ឡុង ហាង បានរស់រានពីរបបខ្មារ 
កាហម តាជជនរងគាាះនាជរាភាព។ កម្ពុជមិនទាន់មាន 
បាព័ន្ធសុខុមាលភាព ហើយបាពាណីការគំពារគាួសារកំពុង 
តាូវបានគាបោះបង់បន្តិចម្តងៗ។

ដក់បញ្ហាបុគ្គលមា្នាក់ទៅក្នុង
បរិបទធំមួយ។

សាចក្តីផ្តើម៖ យយ ឡុង ហាង អាយុ ៧០ ឆ្នាំ ដាលជអ្នក
សុំទាន s 1-2
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ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល៖ តាង់នាះជួយផ្តល់តុលាយភាពក្នុង
សាច់រឿង ហើយថាមទាំងរា៉ាយរា៉ាប់កាបាះកាបាយអំពីចំណាត់ការ 
ឬមួយក៏យ៉ាងហោចណាស់ នូវអ្វីដាលរដ្ឋាភិបាលគាាងនឹងធ្វើ 
នពាលអនគត។ s 26-29

ចុងបញ្ចប់៖ ដូចគ្នានឹងការចាប់ផ្តើមដារ ផ្នាកនាះផ្តាតទៅលើ 
មនុសាសមា្នាក់ នោះ គឺលោកតា លិច សាាង អាយុ ៧០ ឆ្នាំ ដាល
ហាក់ដូចជមិនសូវជឿសោះនូវអ្វីដាលរដ្ឋាភិបាលបាននិយយ។ 
s 30-31

តាង់នាះកាឡាកមើលលទ្ធភាព 
ដំណះសាាយទៅនឹងបញ្ហា 
ហើយថា តើចាបាប់និយយថា 
ម៉ាចខ្លះ។ នាះជកន្លាងល្អមួយ 
សមាាប់ជជាកជមួយអ្នក 
ឯកទាស។

បើសិនជមានចំណុចខាសាយណាមួយនៅ
ក្នុងអត្ថបទនោះ ក៏ដោយសារតាថា រឿងនោះខ្វះ 
ឧទាហរណ៍ និយយឲាយចំ គឺឧទាហរណ៍ផ្តាតលើ 
មនុសាសមករំលាចកណា្តាលសាច់រឿង។ អ្នកសរសារ 
បទពិពណ៌នចាើនតាដក់ឧទាហរណ៍មកបង្ហាញ
នៅខាងដើម និងខាងចុងរឿង តាចាើនតារំលងវា 
នៅពាក់កណា្តាលសាច់រឿងទៅវិញ។ ម៉ាយោងវិញទៀត 
ការបាើអតា្ថាធិបាបាយអ្នកជំនញចាើនពាក ក៏អាចន ំ
ឲាយរអាក់រអួលដល់ដំណើររៀបរាប់សាច់រឿងផងដារ។

ក្នុងករណីនាះ អ្នកសរសារអាចគួរបញ្ចូលបន្ថាម 
នូវជនសាមញ្ញក្នុងសាច់រឿងបន្តទៅទៀត ដើមាបីរកាសា 
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអាន។ តាធ្វើដូចោ្នាះ 
រឿងអាចនឹងមានបាវាងកាន់តាវាង។ ដូច្នាះអ្នក  
សរសារ ក៏បំបាកសាច់រឿងស្តីអំពីជនជរាពីរនក ់
ទៅដក់ក្នុងអត្ថបទអមទៅវិញ។ គាអាចធ្វើមាយោ៉ាង 
ទៀតបាន ដោយបំបាកសាច់រឿងទាក់ទិននឹង 
លោក កាវ ចន្ថា និងមជាឈមណ្ឌលរបស់គត់ ទៅជ 
រឿងមួយដោយឡាកក៏បានដារ។ និយយឲាយខ្លីមក 
គាអាចបាើវិធីចាើនយ៉ាងក្នុងការសរសារអត្ថបទ 
ពិពណ៌នមួយ។ 

អ្នកសរសារអត្ថបទពិពណ៌នខ្លះ ផ្តាតតាលើ 
បុគ្គលមា្នាក់ ឬគាួសារមួយតាំងពីដើមដល់ចប់។  
គាចាប់ផ្តើមដោយសាចក្តីផ្តើមបាបដំណាល ឬ 
រា៉ាយរា៉ាប់។ បន្ទាប់ពីបាយោគស្នូល និងការធ្វើ 
អតា្ថាធិបាបាយខ្លីមួយដោយអ្នកឯកទាស អ្នកសរសារ 
បានងកមកផ្តាតលើបុគ្គលនោះម្តងទៀត ដោយ 
រៀបរាប់បន្ថាមអំពីរឿងរបស់ជននោះដល់អ្នកអាន  
ពាមពាលជមួយគ្នានោះដារ បង្ហាញឲាយឃើញនូវ 
ឥទ្ធិពលនាបញ្ហា។ កាាយប៉ុន្មានបាយោគមកទៀត 
អ្នកសរសារងកមកបង្ហាញទិដ្ឋភាពធំវិញម្តង  
(ដោយបន្ថាមបរិបទ សាវតារ ឬការពនាយល់បញ្ហា 
ទូទៅថាមទៀត) មុននឹងវិលមកផ្តាតការសរសារ 
លើបុគ្គលនៅខាងដើមរឿងជថ្មីម្តងទៀត។  
យុទ្ធសាសា្តបង្ហាញភាពផ្ទុយបាបនាះ គឺពីការបង្ហាញ 
ភាពជក់លាក់បាៀបនឹងព័ត៌មានទូទៅ បង្កើតបាន 
ជចលនយ៉ាងល្អមួយក្នុងអត្ថបទ បាៀបបាននឹង 
អ្នកដឹកនំរឿងផ្លាស់ប្តូរឆកក្នុងសាច់រឿងដូចោ្នាះ 
ដារ។ បុគ្គល និងរឿងរ៉ាាវរបស់ពួកគាជសរសាអំបោះ  
តាបាញផ្គុំអត្ថបទពិពណ៌ននោះ។ តាមានពាលខ្លះ  
មានករណីសិកាសាចាើន តាូវបានគាលើកយកមកបាើ  
ដើមាបីរកាសាចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាន ក៏ដូចជបាើ 
សមាាប់អះអាងបញ្ជាក់គោលគំនិតមួយដារ។



66

ជំពូក ៣

ការសរសេរអត្ថបទពិពណ៌ន - ភាគ ២

ករណីសិកេសា ៈ 
រកេសាចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាន

ខាងកាាមចូរនំគ្នាកាឡាកមើលថា តើលោក 
Seth Mydans អ្នកយកព័ត៌មានលាបីមា្នាក់របស់ 
កាសាត New York Times ធ្វើដូចម្តាចក្នុងការ
ចងកាងសាច់រឿង រកាសាចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាន 
អំពីកាុមមនុសាសដាលរស់នៅជមួយវើរុស HIV នៅ

ភាគខាងជើងបាទាសវៀតណាម។ កាុមនាះជួយគ្នា 
ទៅវិញទៅមក សាបពាលជមួយគ្នាដាលគាបាឹង 
ជំនះនឹងទសាសនៈអវិជ្ជមានដាលសង្គមមានទៅលើ 
ពួកគា។ ពាកាយថា “shroud” ដាលមាននៅក្នុង
កថាខណ្ឌទីពីរ ឬនាអត្ថបទ មានន័យថា កាណាត ់
សំពត់ដាលគាបាើសមាាប់គាបសព។ ដោយសារ 
រឿងនាះវាវាង យើងសូមដកសាង់ផ្នាកខ្លះៗតា 
ប៉ុណ្ណាះយកមកបង្ហាញ។ សូមមើលសាចក្តីផ្តើម៖

សាចក្តីផ្តើមដាលគួរឲាយភា្ញាក់ផ្អើល 
ពាាះថា យើងមិនរំពឹងថាមនុសាស 
ដាលសា្លាប់ទៅហើយអាចសើច 
បានទា។

ហាហ្វុង, វៀតណាម - អ្នកនៅជិតខាងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងពាល 
ពួកគាឮសូរសំណើចចាញពីផ្ទះរបស់លោកសាី Pham Thi Hue។ 
ស្តាីៗដាលឈឺជិតសា្លាប់ហើយនោះបានមកជួបជុំគ្នាជថ្មីម្តងទៀត។ 

ដោយអង្គុយបាជាៀតគ្នាលើសាឡុងវាងមួយ និងកអីតូចៗមួយ 
ចំនួន ពួកគានំគ្នាសាាកហោរ និងទះដា ក្នុងពាលដាលពួកគាជជាកគ្នា
អំពីការដាលទីកាុងខ្វះកាណាត់គាបសព ឬអំពីបុរសឈឺពោះកំបោ៉ាង 
ជិតសា្លាប់មា្នាក់ កំពុងដាកនៅកាាមសា្ពានមួយ។

តាង់នាះបង្ហាញថា អ្នកសរសារ 
ចាញពីការិយល័យទៅស្វាង
យល់អំពីរឿងនាះ ហើយចាបិច 
មុមមួយមកសរសារឆ្លុះបញ្ចាំង 
អំពីបាធានបទធំមួយ ហើយ 
បាធានបទនោះស្តីអំពីកាុមមួយ
ដាលកំពុងជួយដល់អ្នកផ្ទុកវើរុស 
ហុីវ។ អ្នកសរសារបានទៅចូលរួម 
ក្នុងការជួបជុំមួយរបស់អ្នកទាំង 
នោះ។

ភាគចាើនជស្តាី ពួកគាជសមាជិកកាុមជួយគ្នាមួយ ដាលជួយដល់ 
អ្នកដាលឆ្លងវើរុស HIV ក្នុងសង្គមមួយដាលពួកគាចាើនទទួលការរើស 
អើង ដាលថា្នាំសង្កូវមិនសូវសំបូរ ហើយការពាយោបាលថ្លា ហើយដាលការ  
វិនិច្ឆ័យរោគឆ្លងសមាាប់មនុសាសភាគចាើន បាៀបស្មើបាននឹងការកាត់ 
ទោសបាហារជីវិត។

កាលពីថ្ងាសៅរ៍កន្លងទៅនាះ ស្តាី ១៥ នក់ និងបុរសមា្នាក់ - ភាគ 
ចាើននាពួកគា មិនដាលបាាប់ញតិថាខ្លួនបានឆ្លងមារោគហុីវនៅ 
ឡើយ - បានមកជួបជុំគ្នានៅជិតកាុងហាណូយ ដើមាបីផ្តល់ការគំទា 
ឲាយគ្នាទៅវិញទៅមក និងការសើចកា្អាកកា្អាយឲាយធូរអារម្មណ៍ពីភាព 
តានតឹងក្នុងជីវិតកាីកា មានជំងឺ និងការខ្លបខា្លាច។

បាឈមនឹងការរើសអើង ពាមគ្នាជមួយនឹងគ្មានការទទួលបាន 
ការថាទាំសុខភាពគាប់គាាន់ផងនោះ ពួកគាមានតាអ្នកជំងឺ ដូចគ្នា 
តាប៉ុណ្ណាះសមាាប់ពឹងពាក់ទៅវិញទៅមក។ 
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រឿងនាះបន្តដោយពនាយល់ថា ហាតុអ្វបីានជវើរុសហីុវជបញ្ហា ហើយនិងអំពីរបៀបដាលវាកំពុងរើករាលដល  
ពីកាមុមនុសាស ដាលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជអ្នកសាពគាឿងញៀនដោយបាើសារំុាងចាក់ទៅកាន់កាមុមហាជន  
ទូទៅ។ តាង់នាះឯងដាលគាហៅថា  ៉ទិដ្ឋភាពធំ  ៉។ បន្ទាប់មកទៀត គាងកទៅនិយយអំពីស្តាីនៅក្នុងកាុម
នោះវិញ ដាលគាបាសិទ្ធិនមឲាយថាកាុម Haiphong Red Flamboyant ដាលជឈ្មាះរបស់ផ្កាមាយោ៉ាង។

លើកលាងតាពាលណាពួកគាចំអន់គ្នាលាង អ្វីដាលស្តាីទាំងនោះ 
កមានិយយនោះ គឺភាពបាតាយកាសមួយថា ពាលណានឹងមកដល់ 
ដាលពួកគានឹងធា្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ បញ្ចុកអាហារ ងូតទឹក និយយ 
លួងលោម មើលថាទាំកូនគ្នាទៅវិញទៅមក រហូតដល់ពួកគា 
សា្លាប់ម្តងមួយៗ។

តាង់នាះ អ្នកសរសារបានធ្វើការ  
ឆ្លាស់ការពនាយល់ជមួយនឹង 
សមាង់សម្តី ដើមាបីធ្វើឲាយយើង 
អាច  ៉សា្តាប់ឮ  ៉ សម្លាងរបស់ 
មនុសាសក្នុងរឿងនាះ។ ធ្វើដូច្នាះ  
ជការបន្ថាមនូវចមាុះភាពទៅ 
ក្នុងរឿង ដាលធ្វើឲាយអ្នកអាន 
ជក់ចិត្តអានបន្ត។

 នង Nguyen Thi Sau អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ដាលប្តីរបស់នង 
បានសា្លាប់ដោយជំងឺអាដស៍បាត់ទៅហើយនោះ បាននិយយថា៖ 
៉អត្ថន័យនាកាុមរបស់យើងនៅតាង់ថា ពាលដាលយើងសា្លាប់ទៅ 
យើងនឹងមិនឯកោទា  ៉។

ក្នុងអ្វីមួយដាលពួកគាថាជការពាយោបាលផ្លូវចិត្ត ស្តាីទាំងនោះ 
បានសមាាចចិត្តបាឈមមុខនឹងសាចក្តីលំបាកវាទន ដាលនឹង 
រង់ចាំពួកគានៅខាងមុខ។ ក្នុងនោះមាន ការថាទាំ ជូតសំអាត និង 
បញ្ចុកអាហារអ្នកជំងឺ ការបាមូលសពអ្នកដាលសា្លាប់តាឯងនៅតាម 
មន្ទីរពាទាយ ឬតាមដងផ្លូវ និងចូលរួមធ្វើបុណាយសពអ្នកទាំងឡាយ 
ដាលគាួសាររបស់គាលាងអើពើជមួយយូរមកហើយនោះ។

នង Sau ដាលធា្លាប់ធ្វើការនៅរោងចកាសាបាកជើងមួយមុន នឹងតាូវ
បានគាបណ្តាញចាញ និយយថា៖  ៉មានថ្ងាខ្លះ ខ្ញុំតាូវមើលខុសតាូវសព 
បួននក់ដាលបានសា្លាប់ក្នុងមន្ទីរពាទាយ  ៉។ ភាគចាើន អ្នកជំងឺជទណ្ឌិត
ដាលតាូវបានគាបញ្ជូនឲាយទៅដាកពាទាយ ទៅសា្លាប់ គឺសា្លាប់ដោយគ្មានអ្នក
មើលថាទាំសំអាត និងសា្លាប់ទាំងជប់ចាវាក់ជើងទៅនឹងគាាតាម្តង។

នង Sau និយយថា៖  ៉រូបខ្ញុំនាះឯង ជអ្នកយកដាបិទភ្នាករបស់
ពួកគាពាលដាលគាសា្លាប់  ៉។

៉កាាយពីនោះមក ខ្ញុំដាកមិនលក់ទា  ៉។
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សំណើច និងភាពនៅឲាយបាន 
ជគ្នា ជមូលបទរបស់រឿងនាះ 
ក៏ពិតមាន ប៉ុន្តាអ្នកសរសារ
បង្ហាញយើងថា ការថាទាំ 
អ្នកដាលមានវើរុសហុីវ  
ជកិច្ចការមួយធ្ងន់ធ្ងរ។

ភាគចាើននាស្តាីទាំងនោះនិយយថា ពួកគាបានឆ្លងវើរុសហុីវពីប្តី 
របស់គាក្នុងទីកាុងនាះ ដាលភាពកឹកគាឿងញៀនកំពុងរើករាលដល។ 
ភាគចាើននិយយថា ប្តីរបស់គាបានសា្លាប់បាត់ទៅហើយ។ ទាំងអស់គ្នា 
សុទ្ធបាត់បង់ការងរបន្ទាប់ពីនិយោជកដឹងថា ពួកគាបានឆ្លងមារោគ 
ហុីវ។

ប្តីរបស់នង Pham Thi Hue ឥឡូវកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល 
ចុងកាាយនាជំងឺនាះ នៅឯមជាឈមណ្ឌលបនាសាបគាឿងញៀនមួយ។ 
នងបានបាត់បង់ការងរជជងកាត់ដារ ហើយប្តីបាត់ការងរជចុងភៅ  
នៅសណា្ឋាគរមួយ បន្ទាប់ពីការឆ្លងមារោគរបស់ពួកគា តាូវបានគាដឹង 
ឮសុសសាយ។

បច្ចុបាបន្ននាះ នងធ្វើការជមួយសហជីពស្តាីមួយក្នុងការពងាីក 
កាុមជួយគំទាទូទាំងកាុង ហើយនងទទួលបានជំនួយបន្តិចបន្តួច  
ពីអង្គការជំនួយបរទាសមួយចំនួនសមាាប់ធ្វើកិច្ចការនាះ។ បាាក់ជំនួយ 
តាូវបានគាយកទៅបាើក្នុងកិច្ចឧបត្ថម្ភដល់សមាជិកទាំងឡាយ ដាល 
ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពបន្ទាន់ ដើមាបីទិញអង្ករចាកដល់អ្នកទាំងឡាយ 
ដាលធា្លាក់ខ្លួនឈឺ ហើយដាលបាត់បង់បាភពចំណូលអស់ហើយនោះ។

រឿងនាះបានលើកឡើងអំពីផានការរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងនោះមានការបង្កើនមូលនិធិ និងសំណើចាបាប ់
ថ្មីផង។ គាក៏បានបញ្ចូលផងដារនូវអតា្ថាធិបាបាយពីអង្គការ UNAIDS ដាលជទីភា្នាក់ងរមួយជួយបាទាសនន
ក្នុងការលាលកជមួយជំងឺអាដស៍។ តាង់នាះជផ្នាកដាលមានបញ្ចូលការផ្តល់អតា្ថាធិបាបាយអ្នកឯកទាស 
បរិបទ និសាវតារ។ បន្ទាប់ពីនោះ រឿងនាះបានវិលតាឡប់មកនិយយអំពីស្តាីក្នុងកាុមនោះជថ្មីម្តងទៀត។
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ពាលដាលប្តីរបស់នង Thi Kim Van អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ ធា្លាក់ខ្លួនឈឺ 
កាុម Red Flamboyant ទិញគាាមួយឲាយគត់  ដើមាបីគត់អាចគាង
ដច់ដោយឡាកពីអ្នកឯទៀតក្នុងគាួសារ ដាលរស់នៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះតូច 
មួយរបស់ឪពុកមា្តាយគត់។

កាាយពីប្តីសា្លាប់ ឪពុកមា្តាយបុរសនោះក៏ដាញនងចាញពីផ្ទះ  
ហើយនងក៏យកកូនទាំងបីរបស់នងទៅរស់នៅផ្ទះមា្តាយ ដាលកាន់តា 
តូចចង្អៀត ហើយនៅទីនោះ ទាំងបាាំនក់នំគ្នាបាជាៀតគ្នាគាងលើគាា
ដាលប្តីរបស់នងធា្លាប់គាងពីលើ។

ទីនាះមានសាចក្តីពិសា្តារគួរឲាយ 
ជក់ចិត្ត នោះ គឺការនិយយថា  
មនុសាសបាាំនក់គាងនៅលើគាា 
តាមួយ និងការលក់តាលើ 
ចិញ្ចើមថ្នល់។

នង Van ដាលផ្ទុកវើរុសហុីវ ពាយោយមរកសុីចិញ្ចឹមទាំងកូន
និងមា្តាយ ដោយលក់តាលើចិញ្ចើមថ្នល់ ហើយនងទទួលបានអង្ករ 
អំណយពីកាុមឧបត្ថម្ភ និងបាាក់កាសមួយចំនួន ដើមាបីបញ្ជូនកូន 
បាុសបងគាឲាយទៅសាលារៀន។

គឺរូបនងនាះឯងដាលបានលូនកាាមសា្ពានទៅពាយោយមជួយ 
បុរសមា្នាក់ដាលមានពោះហើមកំបោ៉ាង។ នងនិយយថា បុរសនោះ 
គឃ្លើន និងគួរឲាយខា្លាច ហើយនងក៏លោតរត់ចាញមកវិញមក។

ជមួយនឹងសំណើច មិត្តរបស់នងបានសាាកសួរថា៖  ៉តើឯង 
មានបានចុចពោះគត់មើលទា? ឯងបាុងយកចំណាញពីលើបុរស 
នោះហើយមើលទៅ?  ៉

តាង់នាះវាសំខាន់ដារដោយសារថា វាទាទាង់បន្ថាមទៅដល់មូលបទថាស្តាីទាំងនោះកំពុងជួយគ្នា 
ទៅវិញទៅមកក្នុងការបាឈមនឹងជំងឺ តាមរយៈការសើចសបាបាយ។ បន្ទាប់ពីនោះ វាចូលដល់ទីបញ្ចប់ 
ដោយបាើឆកមួយទៀត ដាលបានកើតមានកាលក្នុងពាលជួបជុំគ្នាពីថ្ងាសៅរ៍ ៖
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តាង់នាះជសាចក្តីដាល
មានភាព ដើមរបស់វា
នោះគឺការសន្ទន ដាល
បានមកពីការតាងតាាប់សា្តាប់ 
ដោយបាុងបាយ័ត្ន។ សាចក្តី
បញ្ចប់បានវិលតាឡប់ទៅ
កាន់មូលបទ ដាលគួរភា្ញាក់
ផ្អើលនារឿងមួយនាះ។

រសៀលបានកន្លងផុតទៅ នង Sau ដាលបានចំណាយពាល 
ពាឹកសំអាតនិងបញ្ចុកអាហារអ្នកជំងឺអាដស៍ បានទមាាតកាបាល 
កើយលើសា្មាមិត្តមា្នាក់ឈ្មាះ Doan Thi Khuyen អាយុ ២៣ ឆ្នាំ 
ហើយពួកគាក៏នំគ្នាចាៀងរហឹមៗ។

នង Khuyen ដាលធា្លាប់ធ្វើការជលាខាមា្នាក់ ស្ថិតក្នុងសំពត់ 
អៀមវាងពណ៌ស ជមួយនឹងសក់ស្ទីល និងមាសៅផត់មុខសាស់សា្អាត  
វាហាក់ដូចជនងកំពុងតាៀមខ្លួនទៅការិយល័យអីចឹង។

ប៉ុន្តា នងតាូវបានគាបណ្តាញចាញពីការងរកាលពីប៉ុន្មានខា 
មុន ដោយសារតាជំងឺរបស់នង ហើយឥឡូវនងលក់សន្លឹកឆ្នាត 
ឡូតារើតាមដងផ្លូវដើមាបីចិញ្ចឹមខ្លួន និងកូនពៅគា ដាលក៏មានរោគ 
សញ្ញាហុីវវិជ្ជមានដារ។

លាយឡំដោយសំណើចរបស់មិត្តនងជមួយផងនោះ នង 
Khuyen និយយរង៉ូវៗថា៖  ៉ខ្ញុំចង់កា្លាយខ្លួនជក្មាងសាីខាត់សាបាកជើង 
តាអ្វីដាលគាមានដូចសព្វថ្ងានាះ គឺក្មាងបាុសខាត់សាបាកជើងទៅវិញ។ 

នង Hue ក៏បន្លឺថា៖  ៉ណ្ហើយ យ៉ាងហោចណាស់ក៏នងនៅរស់
មានជីវិតដារ។ នងឯងមិនទាន់សា្លាប់ឯណា?  ៉

មួយឃ្លានាះ គួរឲាយអស់សំណើចដារសមាាប់ស្តាីទាំងនោះ 
ហើយពួកគាក៏សើចទៀតទៅ។
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ជំពូក ៣

ការសរសេរអត្ថបទពិពណ៌ន - ភាគ ២

តើនាះជរូបសកម្មភាពនយោបាយ ឬជរូបអំពីការបំពុលបរិយកាស?

អនុសាសន៍មួយចំនួន

ឧទាហរណ៍ខាងលើបង្ហាញនូវភាពតាាកតាអាល 
ក្នុងការសរសារ។ របៀបនាះផ្តល់ជូនអ្នកនូវការពាញ 
ចិត្តពាញថ្លើមមួយ ហើយក៏ផ្តល់ការយល់ដឹងដល់អ្នក 
អានដារ។ ចូរចាំថា វាមិនដាលសាួលទា ប៉ុន្តាវាពិត 
ជមានបាយោជន៍គាប់ពាលវាលា។ ក្នុងអាជីព 
សារព័ត៌មាន មនុសាសភាគចាើនដោយនឿយណាយ 
ជមួយនឹងការងរដដាលៗក្នុងការបាមូលព័ត៌មាន  

ផងនោះ ធា្លាប់និយយថាពួកគាចង់កា្លាយខ្លួនជអ្នក 
និពន្ធសៀវភៅ តាទីបញ្ចប់ ធ្វើជអ្នកសារព័ត៌មាន 
ដដាល។ វាមិនចាំបាច់ទៅជដូចោ្នាះទា។ បើអ្នក 
ទទួលបានសាចក្តីរើករាយក្នុងការសរសារអត្ថបទ 
ពិពណ៌នផ្តល់ឲាយអ្នកនូវឱកាសស្វាងយល់អំព ី
ទមាង់សិលាបៈ ហើយអាចពងាីកការពាញចិត្តរបស ់
អ្នកជមួយនឹងការងរផងដារ។ ចូរសាកធ្វើខ្លួនឲាយ 
ទៅហួសពីអ្នកយកព័ត៌មាន គឺឲាយកា្លាយទៅជអ្នក 
និពន្ធមា្នាក់មើល។
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ជំពូក ៤

ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

ពិតណាស់ ការអនុវត្តក្នុងអាជីពសារព័ត៌មាន 
តាងមានពាឹត្តិការណ៍បច្ចុបាបន្នភាពជកតា្តាកំណត់  
បុ៉ន្តា គាមិនតាវូមានកំហិតក្នងុការយក និងរាយការណ៍ 
ព័ត៌មាននោះទា។ ផ្នាកមួយដាលសំខាន់ និងកំពុង 
រើកលូតលាស់ក្នុងផលិតកម្មបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយនោះ 
គឺការធ្វើយ៉ាងណាដើមាបីជួយអ្នកអាន អ្នកសា្តាប់ និង 
ទសាសនិកជន ឲាយយល់អំពីពិភពលោកនៅជុំវិញខ្លួន 
យើងនាះ។ ទិន្នន័យឆៅ (ដូចជ ពិន្ទុបាកួតកីឡា 
និងតម្លាផាសារភាគហ៊ុនជដើម) និងព័ត៌មាន 
(ដូចជដំណឹងខ្លីៗ) អាចតាូវបានគាផ្តល់ជូន 
គាប់់ពាល គាប់ទីកន្លាង។ ដូច្នាះមានន័យថា  
អ្នកសារព័ត៌មានតាូវធ្វើឲាយសុីជមាាក្នុងការយក 
ព័ត៌មានក្នុងការបាកួតដណ្តើមអតិថិជន។ ជំពូកនាះ 
ពិនិតាយមើលថាតើគាអាចធ្វើបានដូចម្តាចខ្លះ។ 

បទវិភាគដំណឹង

កន្លងមក សារព័ត៌មានអាជីពរកាសាភាពតឹងតាង 
ណាស់ក្នងុការញាក  ៉អង្គហាតុ និងអតា្ថាធិបាបាយ  
៉ឲាយដច់ពីគ្នា គឺតឹងរុឹងរហូតដល់ថា អ្នករាយការណ៍  
ព័ត៌មានតាូវបានគាហាមមិនឲាយបញ្ចូលទៅក្នុងរឿង  
កាាពីអ្វី ដាលជអង្គហាតុដាលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន  
(verifiable fact)។ បើសិនជមានការវិនិច្ឆ័យ 
ឬមតិណាមួយ គាតាូវតាយោងវាទៅបាភពមាន 
ឈ្មាះ។ ធ្វើដូចោ្នាះជបាការល្អមាន តាវាក៏បណា្តាល  
ឲាយមានផលអាកាក់មួយដារ គឺវាធ្វើឲាយអ្នកសារព័ត៌មាន 
ខ្វះសាចក្តីកា្លាហានធ្វើវិភាគ។

ជំពូក ៤
ទមេង់ឈានមុខផេសេងទៀត 
នេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

កាាយមក អ្វីៗតាូវបានផ្លាស់ប្តូរ។ ពាលដាល 
បច្ចាកវិទាយោធ្វើឲាយព័ត៌មានចាកចាយបានយ៉ាងរហ័ស 
វិស័យសារព័ត៌មានបានផ្តាតកាន់តាចាើនឡើងទៅ
លើការវិភាគដំណឹង ជជងគាាន់តាផ្តល់ដំណឹង។  
ខ្លឹមសារក្នុងអត្ថបទដំណឹងកាន់តាមានលក្ខណៈ 
វិភាគជងមុន។ គាធ្វើដូច្នាះបានដោយ៖

 ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថា  ៉ចុះវាយ៉ាងម៉ាច?  ៉ 
(So What?)

 រៀបរាប់បញ្ចូលសាវតារ និងបរិបទឲាយកាន់
តាកាបាះកាបាយក្នុងសាច់រឿង

 ពងាីកសាច់រឿងដើមាបីបញ្ចូលពាឹត្តិការណ៍
ដទាទៀត ដាលជួយឲាយអ្នកអានកាន់តា 
យល់បានល្អជងមុន

 រៀបរាប់ពីពាឹត្តិការណ៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុង
សាច់រឿងតាមលំដប់លំដោយសារៈសំខាន់ 
តើមួយណាគួរនៅលំដប់ទីមួយ ឬធំជងគា  
ឬវាងជងគា?

 ដកសាង់សម្តីមនុសាសដាលទទួលរងផល 
ប៉ះពាល់ដោយពាឹត្តិការណ៍មួយ និងសម្តី 
អ្នកឯកទាស ដាលដឹងចាើនអំពីបញ្ហាក្នុង
សាច់រឿង។

មានអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្លះ ជពិសាសវុិបសាយ  
កាសាតអាមារិក បច្ចុបាបន្នបានបាើការវិភាគចាើនក្នុង 
រឿងរបស់គា រហូតដល់ថាបរិមាណដំណឹង និងការ 
វិភាគមានបាហាក់បាហាលគ្នាដារ។ អត្ថបទរឿង  
របស់គាវាងៗគួរសម (ជង ១.០០០ ហើយពាលខ្លះ 
រហូតដល់ទៅជង ២.០០០ ពាកាយ អង់គ្លាសឯណះ) 
ពាាះថា ពួកគាផ្តល់ការវិភាគ និងផ្តល់ព័ត៌មានក្នុង
ពាលជមួយគ្នាតាម្តង។

អង្គភាពព័ត៌មានខ្លះចូលចិត្តរកាសាអត្ថបទដំណឹង 
របស់គាឲាយនៅខ្ល ី(យ៉ាងចាើន ៥០០ ពាកាយអង់គ្លាស) 
ហើយចុះផាសាយបទវិភាគមួយដោយឡាកវិញជ 
ជំនួយឲាយគាកាន់តាយល់អំពីរឿងហាតុ។ ឧទាហរណ៍  
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ភាគទី ៤

ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

បើអត្ថបទដំណឹងមួយនោះ មានភាពរឹងបុឹងពាញ 
លាញ ហើយតាូវបានចុះផាសាយលើទំព័រមុខ អត្ថបទ 
វិភាគនឹងតាូវបានគាដក់ទៅទំព័រខាងក្នុងវិញ។  
តាបើអត្ថបទដំណឹងតាូវបានគាចុះផាសាយលើទំព័រ 
ខាងក្នុងវិញ តាមធម្មតា គានឹងចុះផាសាយអត្ថបទ 
វិភាគកាបារ ឬនៅខាងកាាមអត្ថបទដំណឹង។ សមាាប់ 
បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយតាមអិុនធឺណិត អត្ថបទទាំងពីរ 
មាន ភា្ជាប់តំណ (linked) ជមួយគ្នា។

ក្នុងករណីខ្លះទៀត អត្ថបទវិភាគតាូវបានចុះ 
ផាសាយនៅថ្ងាបន្ទាប់ ឬឆប់តាមតាអាចធ្វើបាន។ 
(សមាាប់ការផាសាយបាចាំសបា្តាហ៍វិញ បើពាឹត្តិការណ៍
កន្លងផុតទៅចាើនថ្ងាបាត់ទៅហើយនោះ ចាំបាច់គា
តាូវរកមុមថ្មីមកសរសារអំពីដំណឹងនោះវិញ ហើយគា 
ក៏គួរធ្វើដូចោ្នាះដារជមួយនឹងបទវិភាគ)។

រិះគិតអំពីបទវិភាគដំណឹង

ជជងគាាន់តាការធ្វើរបាយការណ៍លើ 
ពាឹត្តិការណ៍ អ្នកយកព័ត៌មានតាូវមានភាពរវាសរវា 
បញ្ចាញគំនិតផ្តួចផ្តើម និងស្វាងរកនូវទសាសនទាន 
សុីជមាាក្នុងបញ្ហា ឬពាឹត្តិការណ៍យកមកសរសារ  
ដើមាបីជួយអ្នកអានឲាយកាន់តាយល់បានថាមទៀត។ 
នាះឯងជគោលបំណងធំរបស់បទវិភាគដំណឹង 
ដូច្នាះ អ្នកតាូវបាឹងបាាងចាំងពន្លឺថាមទៀតលើបញ្ហា
ដាលជបាធានបទសាច់រឿង។ 

ក្នុងការចាប់ផ្តើម អ្នកគួរពិភាកាសាជមួយនិពន្ធ 
នយកអំពីអ្វដីាលអ្នកចង់បង្ហាញក្នងុបទវិភាគនោះ។  
វាពិតជសំខាន់ក្នុងការពិគាាះយោបល់ជមុន ពាាះ 
ថាមានអ្នកយកព័ត៌មានចាើនណាស់ ដាលថានឹង 
សរសរបទវិភាគ តាទីបំផុតបារជផលិតនូវសាចក្ត ី
សង្ខាបដុំៗនាពាឹត្តិការណ៍ដំណឹង ដាលបានកើត 
កាលពីប៉ុន្មានថ្ងាមុនទៅវិញ។ 

អ្នកតាូវសញ្ជឹងគិតចោទសួរថា អ្វីដាលនំឲាយកើត 
ពាឹត្តិការណ៍នាះ? គួរវាតាូវបានគាទប់សា្កាត់ជមុន 
ឬទា? តើគាកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះ ដើមាបីលាលកជមួយ 
ហាតុការណ៍នោះ? តើនឹងមានអ្វីទៀតកើតឡើង?  
កុំបាឹងក្នុងមហិច្ឆិតាហួសហាតុពាក។ បើសិនជមាន 
អ្នកណាមា្នាក់លាលាងតំណាងពីគណៈរដ្ឋមន្តាី  
កុំបាច់ទៅសួរថា   ៉អូ៎ តើបាព័ន្ធនយោបាយបាទាស 
យើងនឹងជួបគាាះថា្នាក់ ឬយ៉ាងណា?  ៉ ចូរសាករក 
ចម្លើយនឹងសំណួរថា ហាតុអ្វីបានជគាលាលាងព ី
តំណាង តើការលាលាងតំណាងនាះមានន័យ 
ដូចម្តាច ហើយតើអ្នកណានឹងឡើងមកជំនួសវិញ។ 
សូមទុកការគិតរបស់អ្នកអំពីអនគតរបស់បាទាស 
មួយឡាកសិនទៅ។ 

បន្ទាប់មកទៀត ចូរធ្វើបញ្ជីបាភពមួយចំនួន 
ដាលអាចជួយអ្នកបានក្នុងការវិភាគដំណឹង។ អ្នក 
គួរជជាកជមួយអ្នកណាដាលឯករាជាយឲាយផ្តល់ការ 
វាយតម្លាលើអ្វីដាលបានកើតឡើង និងអ្នកដាល 
ទាំងឡាយដាលមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងពាឹត្តិការណ៍  
ជអ្នកដាលអាចមានការពាក់ព័ន្ធ ឬទទួលរងផលពី 
ពាឹត្តិការណ៍នោះ។ ទសាសនៈរបស់ពួកគាទំនងជនឹង 
កាន់ជើងមា្ខាងៗជមិនខាន ដូច្នាះអ្នកគួរធ្វើយ៉ាង 
ណារកាសាតុលាយភាពក្នុងការសរសាររបស់ខ្លួន។ 

ដំបូង សាកជជាកជមួយអ្នកវិភាគឯករាជាយ 
ដោយបាាប់គាឲាយដឹងចាបាស់ថា អ្នកស្វាងរកការ 
ណានំ និងមតិយោបល់ខ្លះដាលអាចដកសាង ់
យកមកសរសារបាន។ សួរថា តើគាគិតឃើញ 
ដូចម្តាចដារអំពីអត្ថន័យនាអ្វីដាលទើបនឹងកើតឡើង 
នាះ? បើមិនដូចោ្នាះទា សុំដំបូន្មានថាអ្នកណាដាល 
អ្នកគួរជជាកជមួយ។ ការសន្ទនលើកដំបូងនឹងមិន 
ផ្តល់ឲាយអ្នកអ្វីៗគាប់បាបយ៉ាង ដាលអ្នកចង់បាននោះ 
ទា តាវាអាចផ្តល់តមាុយទសាសនៈ និងសម្តីដាលអ្នក
តាូវស្វាងរកយកមកសរសារ។ 
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បន្ទាប់ពីអ្នកបានជជាកជមួយអ្នកវិភាគឯករាជាយ  
ដល់ពាលដាលអ្នកតាូវជជាកជមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ឬ 
អ្នកដាលយល់សាបនឹងពាឹត្តិការណ៍ដាលបានកើត  
ឡើង។ កាុមនាះបាហាលជពិបាកនឹងលាលក 
ជមួយ ពាាះថាពួកគាអាចមិនទុកចិត្ត ឬខា្លាចអ្នក 
សារព័ត៌មាន។ ដូច្នាះ មុននឹងទាក់ទងអ្នកទាំងនោះ 
សាកតាៀមសំណួរមួយចំនួនទុកជមុនសិន។ 
សរសារសំណួរទាំងនោះទុកក្នុងសៀវភៅកំណត់តាា  
ដើមាបីអ្នកអាចដឹងថាវានៅកន្លាងណាងយនឹងរកមើល
យកមកសួរក្នុងពាលសមា្ភាសន៍។ ប៉ុន្តា ចូរកុំសួរតាម
តាសំណួរដាលបានគាាងទុកនោះ។ បើក្នងុពាលធ្វើ
សមា្ភាសន៍មានអ្នកបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍ផ្ទុយ ចូរកុំបាឹង 
អូសទាញគាចូលក្នងុគាាងគំនិតដាលអ្នកបានតាៀម 
ទុកជមុននោះ លើកលាងតាថាគានិយយចាក 
បាធាន។ វាសំខាន់ក្នុងការសុំឲាយគាធ្វើការសមាាយ 
បញ្ជាក់អ្វី ដាលគានិយយ និងសួរសំណួរដាញបន្ត 
លើចំណុចមតិរបស់គា ជជងការងកមកយក 
សំណួរពាាងទៅសួរ។  

សរសេរបទវិភាគដំណឹង

បន្ទាប់ពីអ្នកបាមូលបានអ្វី ដាលអ្នកស្វាងរកព ី
បាភពរបស់អ្នករួចហើយ ចូរធ្វើតាមការណានំខាង
កាាមនាះក្នុងការសរសារបទវិភាគ៖

១. គូសវាសតាួសៗ (outline) គាាងរឿង 
ដោយរាយជបញ្ជីនូវចំណុចដាលអ្នកចង ់
លើកយកមកនិយយ។ បើអ្នកមិនតាាយ 
ផ្លូវជមុនទា អ្នកនឹងធា្លាក់ក្នុងភាពជំពាក ់
ជំពិនជមិនខានក្នុងការសរសារ។ នាះ  
ដោយសារថាអ្នកយកព័ត៌មានភាគចាើន 
មានទមា្លាប់សរសារដំណឹង ហើយដល់ពាល 

សរសារបទវិភាគ ពួកគាងយធា្លាក់ចូលក្នុង 
គន្លងដដាលនាះណាស់ ដោយសរសារ 
អត្ថបទបាហាក់បាហាលនឹងអត្ថបទដំណឹង 
ថាមទៀតជជងសរសារអត្ថបទវិភាគ។ 
នាះមិនមានជបាការល្អទា។ មួយទៀត 
អ្នកបាហាលជបាមូលបានព័ត៌មានក្នុង 
សៀវភៅកំណត់ហាតុរបស់អ្នកចាើនជង 
សាចក្តីតាូវការក្នុងរឿងទៅទៀត។ ដូច្នាះ 
ផានការវានឹងបង្ខំអ្នកឲាយសមាាចលើ 
អាទិភាពថា អ្វីដាលសំខាន់បំផុត ហើយទុក 
មួយអន្លើនូវអ្វីដាលមិនសូវសំខាន់។

២. ផ្តើមសរសារពីមុមណាមួយ ដាលខុសពី  
អត្ថបទដំណឹង ឬសរសាររបៀបស្ទីល 
អត្ថបទពិពណ៌នជដើម។ សំខាន់សូម 
ចាំថា បទវិភាគមិនគួរមានសូរសៀង 
សាដៀងនឹងអត្ថបទដំណឹងដាលគាកំពុង 
វិភាគនោះទា។

៣. យ៉ាងយូរតាឹមកថាខណ្ឌទីបី សូមសង្ខាប 
ចំណុចសំខាន់ៗនាដំណឹងក្នុងបទវិភាគ 
នោះ ឲាយអ្នកអានបានយល់ក្នុងករណីដាល 
គាអានអត្ថបទវិភាគមុនអត្ថបទដំណឹង។ 
ម៉ាយោងទៀត ក្នុងការសរសារគួរចាំថាយើង 
គាាន់តារំលឹកអ្នកអានអំពីពាឹត្តិការណ ៍
ដំណឹងតាមរយៈបទវិភាគតាប៉ុណ្ណាះ  
ដើមាបីកុំឲាយគាមានការយល់ចាឡំថាយើង 
ចាត់ទុកអ្នកអានថាមិនដឹងអ្វីសោះ។

៤. បញ្ចូលមនុសាសជក់ស្តាង និងសមាង់សម្ត ី
ល្អៗ ដើមាបីធ្វើឲាយរឿងមានភាពសាស់រស ់
រវើក។ សំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាកុំ ទីបំផុតទៅ 
សរសាររឿងមួយ ដាលធ្វើឲាយគាធុញនឹង 
អានទៅវិញ។
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៥. តាមភាពចាំបាច់ចូរផ្តល់សាវតារនារឿង 
ក្នុងន័យជការរំលឹកបន្ថាម មិនតាឹមតា 
អំពីធាតុផាសំនននាពាឹត្តិការណ៍ដំណឹង 
ប៉ុណ្ណាះទា តាអំពីពាឹត្តិការណ៍ផាសាងៗទៀត 
ដាលនឹងជួយអ្នកអានឲាយកាន់តា 
យល់ថា ហាតុអ្វីបានជមានរឿងរា៉ាវ 
កើតឡើងដូច្នាះ។

៦. កុំទោរទន់ចង់ផ្តល់អតា្ថាធិបាបាយ ឬ  
បញ្ចាញយោបល់របស់ខ្លួនឲាយសោះ។ 
យើងគាាន់តាជយនចម្លងមួយ 
សមាាប់ឲាយអ្នកគំទាពាឹត្តិការណ៍  
និងអ្នកវិភាគឯករាជាយនិយយនូវអ្វី  
ដាលគាគិតឃើញតាប៉ុណ្ណាះ។  

អ្វីដាលអ្នកយលឃ់ើញនោះ

មិនមានជរឿងសំខាន់ទា។

ការសរសេរបទវិភាគដំណងឹ
ចេើនថ្ងេកេយពេឹត្តិការណ៍

គោលការណ៍ណានំសំខាន់ គឺនៅតាង់ថា 
អ្នកគួរសន្មតទុកជមុនថា មានមនុសាសចាើនដាល 
មិនទាន់បានអានអត្ថបទដំណឹង។ មានន័យថា  
អ្នកគួរផ្តល់ក្នុងអត្ថបទនូវសាចក្តីរំលឹកអំពីធាតុផាសំ 
សំខាន់ៗនាសាច់រឿងនោះ។

បន្ទាប់មកទៀត បទវិភាគចាំបាច់តាូវតាមាន 
តម្លាបន្ថាម មានន័យថា វាគាគួរបាើពាលធ្វើការឆ្លុះ 
បញ្ចាំង និងរិះគិតឲាយបានគាប់គាាន់។ នាះមិនសំដៅ 
តាលើពាលសមាាប់លោកអ្នកដាលជអ្នកសារ- 
ព័ត៌មានតាិរិះទា។ អ្នកឯកទាស និងអ្នកវិភាគក៏តាូវ
ការពាលវាលាសមាាប់ធ្វើការតាិះរិះដារ។ ពាលវាលា 

បើចង់ដឹងថាមនុសាសនៅតាមផ្លូវគិតដូចម្តាចខ្លះ សូមសាកសួរគាទៅ។

បទវិភាគមួយថ្ងាបន្ទាប់ពីពាឹត្តិការណ៍ ក៏នឹង 
អនុញ្ញាតឲាយអ្នកចាញពីការិយល័យទៅសាង់ទសាសនៈ
ពីអ្នកទាំងឡាយ ដាលអ្នកមិនអាចទាក់ទងតាម 
ទូរស័ព្ទបានដូចសព្វដង។ ដូច្នាះ អ្នកមានពាលថាម 
ទៀតសមាាប់កាាបសាច់រឿងឲាយបានសុីជមាា ហើយ 
មានតាការចាញទៅកាាការិយល័យទា ទើបអាចធ្វើ 
ដូច្នាះបាន។

ខាងកាាមនាះ ជឧទាហរណ៍បទវិភាគខ្លីមួយ  
ដាលសរសារក្នុងថ្ងាតាមួយនាពាឹត្តិការណ៍ ហើយតាូវ 
បានចុះផាសាយក្នុងកាសាត Straits Times បាទាស 
សឹង្ហបុរើ៖

ផ្តល់ផងដារនូវឱកាសយកមកគិតគូរនូវបាតិកម្ម 
ថាមទៀតទៅនឹងពាឹត្តិការណ៍ដំណឹង ក្នុងនោះមាន 
សម្តីរបស់អ្នកដទា ដាលអ្នកមិនទាន់បានជជាក 
ជមួយ ប៉ុន្តាអតា្ថាធិបាបាយរបស់គាតាូវលាចឡើង 
ក្នុងសារព័ត៌មានផាសាងរួចទៅហើយ។ 
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ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

ធម្មនុញ្ញអាសា៊ាន
សាទរធម្មនុញ្ញអាសា៊ាន
ចាបាប់សមាាប់គាប់គាងការបាពាឹត្តរបស់អាសា៊ាន តាូវបានចាត់ទុកថា 
សំខាន់ចាំបាច់ ទោះជមានការបារម្ភអំពីភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់វាក្តី 
ដោយ Wahyudi Soeriaatmadja

សាចក្តីផ្តើមមានភាពសាមញ្ញ 
រួមដោយសាចក្តីសង្ខាប  
៉យោបល់ខុសៗគ្នា  ៉ ដាលជ 
តមាុយនាការវិភាគដាលនឹង 
បន្តនៅខាងកាាម

ថ្ងាទី ១៦ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

កាុងហាសាការតា ៈ ទោះជមាដឹកនំបាទាសអាសា៊ានទាំងដប់  
កាលពីមាសិលមិញ បានបាារព្ធសាទរការអនុម័តកមាងចាបាប់ ដាលតមាូវ  
ឲាយបាទាសទាំងនោះអនុវត្តលទ្ធិបាជធិបតាយាយ និងធ្វើសមាហរណកម្ម 
សាដ្ឋកិច្ចក្តី គានៅតាឃើញមានយោបល់ខុសៗគ្នានៅលើភាពស័ក្តិសិទ្ធិ 
លើធម្មនុញ្ញនោះដារ។

បន្ទាប់មកឈានចូលទៅដល់ 
ផ្នាកស្តីពីកង្វល់របស់អ្នករិះគន់

សំណួរនៅតាង់ថា តើចាបាប់នាះនឹងនំឲាយមានការផ្លាស់ប្តូរបាបណា
ខ្លះក្នុងបាពាឹត្តកម្មរបស់សមាជិកអាសា៊ាន ដោយអ្នករិះគន់និយយថា 
ពាកាយពាចន៍ក្នងុធម្មនុញ្ញនោះកើតឡើង ដោយគាគាាន់តាកាឡុកចាបល់
ពាកាយទាំងឡាយ ដាលមានក្នុងឯកសារមុនៗរួចមកហើយប៉ុណ្ណាះ។  

សមាជិកអាសា៊ានធា្លាប់តាូវបានគារាយការណ៍ឲាយដឹងថា បានគោរព
តាមតាមួយភាគបីនាកមាងចាបាប់ទាំងនោះតាប៉ុណ្ណាះ។

តាង់នាះមានចំណាកដំណឹងខ្លះៗ  
ក្នុងនោះ មានទសាសនៈរបស់អ្នក 
គំទា ដាលតាូវបានគាបង្ហាញ
មុនសាវតារអំពីធម្មនុញ្ញ និង
ឧទាហរណ៍នាបញ្ហានន 
ដាលគាជួបបាទះពីអតីតកាល 
ដាលអ្នករិះគន់និយយថា  
នឹងមិនអាចដោះសាាយបាន 
តាមរយៈការចុះហត្ថលាខាលើ 
ធម្មនុញ្ញនាះទា

យ៉ាងណាក្តី បរិយកាសនៅឯកិច្ចបាជុំមាសិលមិញមានសភាព 
រស់រាយណាស់ ដោយមាដឹកនំអាសា៊ានទាំងអស់បាននំគ្នាសាទរ  
ធម្មនុញ្ញនោះថាជជំហានសំខាន់មួយសមាាប់ដំណើរឆ្ពាះទៅមុខ 
ក្នុងបាវត្តិ ៤១ ឆ្នាំ របស់អង្គការតំបន់មួយនាះ។ 

លោក Rais Yatim រដ្ឋមន្តាីការបរទាសមា៉ាឡាសុី និយយថា៖ 
៉យើងជឿថាធម្មនុញ្ញនាះ ផ្តល់ឲាយយើងនូវនីតិកាមកមា្លាំងជំរុញទៅមុខ  
ហើយបើសិនជយើងមិនពឹងផ្អាកលើកមា្លាំងនាះទា តើយើងមានអ្វីផាសាង 
ពីនាះ? ពីមុនយើងអត់មានយន្តការសមាាប់ដោះសាាយវិវាទ តាឥឡូវ 
យើងមានហើយ  ៉។

អគ្គលាខាធិការអាសា៊ាន លោក សូ៊រិន ពិតស៊ូវា៉ាន់ និយយថា៖ 
 ៉យើងនឹងមិនសមាាចបានសមិទ្ធផលធំដំុលើបញ្ហាពិបាកៗមួយចំនួន 
នោះទា តាយើងតាូវតាចាប់ផ្តើមពីទីណាមួយ  ៉។
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ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

 ធម្មនុញ្ញនោះ តាូវបានរដ្ឋសមាជិកអាសា៊ានចុះហត្ថលាខា 
កាលពីខាវិច្ឆិកា ហើយបាទាសនីមួយៗមានពាលមួយឆ្នាំសមាាប់ឲាយ 
សភារបស់ខ្លួនផ្តល់សចា្ចាប័ន។ សឹង្ហបុរើ ជបាទាសទីមួយដាលបាន 
ផ្តល់សចា្ចាប័ន ហើយបាទាសថាជអ្នកផ្តល់សចា្ចាប័នកាាយគា។

ក្នុងរយៈពាលពីរឆ្នាំកន្លងមកនាះ អាសា៊ានរងសមា្ពាធឲាយបង្កើត  
នូវយន្តការផ្លូវការមួយសមាាប់ដោះសាាយវិវាទ ដាលអាចយកមក 
បាើបាាស់បាន នៅពាលណាដាលសមាជិករបស់ខ្លួនមានទំនស់ 
ផ្ទាក្នុងរវាងគ្នា។

ឧទាហរណ៍ សហគមន៍អន្តរជតិបានជំរុញឲាយអាសា៊ាន 
ចូលពាក់ព័ន្ធរកដំណះសាាយវិបត្តិដាលកើតមានឡើង បន្ទាប់ពី 
មាដឹកនំយោធាមីយ៉ាន់មា៉ា ធ្វើការបង្កាាបបាបបង្ហូរឈាមទៅលើកាុម 
អ្នកបះបោរកាលពីខាកញ្ញា ឆ្នាំទៅនាះ។

ប៉ុន្តា ដោយតាូវគំងសរសាដោយសារតាគោលការណ៍មិន 
លូកលាន់កិច្ចការផ្ទាក្នុងសមាជិកផងគ្នា កាុមអាសា៊ាននាះសមាាចចិត្ត 
ថាមិនចូលពាក់ព័ន្ធ និងមិនបានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់មា៉ាឲាយធ្វើ 
កំណាទមាង់បាជធិបតាយាយ និងដោះលាងពួកអ្នកទោសនយោបាយ 
រាប់ទាំងលោកសាី អ៊ុងសាន សូ៊ជី ផង។

ទីនាះជទសាសនៈ
អ្នកឯករាជាយពីររូប

លោកបណ្ឌិត Dwi Ardhanariswari អ្នកសាាវជាាវមា្នាក់នៅ 
Centre for Global Civil Society Studies & the National  

Democratic Institute នៅកាុងហាសាការតា និយយបាាប់កាសាត 
The Straits Times ថា៖  ៉បើមើលពីជាុងទសាសទានរបស់បស្ចិម 
លោកនាះអាចជទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមានមួយ  ៉។

រើឯលោកបណ្ឌិត Yeo Lay Hwee អ្នកសាាវជាាវជន់ខ្ពស់មា្នាក់
នៅ Singapore Institute of International Affairs និយយ 
ទៅកាន់កាសាត The Straits Times ថា៖  ៉ពិតណាស់ គាបានសម្តាង
ការចំអកឡកឡើយខ្លះដក់ធម្មនុញ្ញនាះ ក៏ពាាះតាគាមើលឃើញថា 
វា  ៉ទន់ជាាយ  ៉ ហើយមិនបានបង្ហាញតមាុយផ្លូវទៅមុខប៉ុន្មានទា។ 
ដូច្នាះ វាបានរំលងឱកាសសមាាប់បញ្ជូនសញ្ញាមះមុតមួយអំពីចាតន  
អាសា៊ានក្នុងការធ្វើអន្តរកម្មខ្លួនទៅជអង្គការមួយ ដាលឈរលើវិធាន 
ចាបាស់លាស់ មានយន្តការ និងឧបករណ៍សមាាប់ឲាយគាយកទៅបាើបាាស់  
ក្នុងការលាលកជមួយភាពបាឈមននក្នុងសតវតាសរ៍ទី ២១ នាះ  ៉។
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យ៉ាងណាក្តី លោក George Yeo រដ្ឋមន្តាីការបរទាសសឹង្ហបុរើ 
ចាត់ទុកធម្មនុញ្ញនាះថាជ សញ្ញាដាលអាសា៊ានកំពុងតាធ្វើឲាយមាន 
វឌាឍនភាពយឺតៗ តាពិតបាាកដ។

គត់និយយថា វាជជំហានមួយឆ្ពាះទៅរកការ  ៉បង្កើតលក្ខខណ្ឌ 
កាន់តាបាសើរជងមុនសមាាប់សន្តិភាព និងការអភិវឌាឍសាដ្ឋកិច្ច  ៉ 
ដោយថាយើងបានរកឃើញនូវវិធីមួយ ដាលមានបាបផានសា្ថាប័ន  
សមាាប់ដោះសាាយវិវាទក្នុងចំណមគ្នាយើងទា  ៉។

រឿងអាសាូវរបស់ជនលាបីឈ្មាះបោះសម្លាងកំពុងធ្វើតាស្តចាបាប់ 
ផិតកាបត់នៅបាទាសកូរ៉ាហើយ 
ដោយ Choe Sang-Hun

ថ្ងាពាហសាបតិ៍ ទី ១៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨

យើងឃើញហើយថា សាចក្តីផ្តើម 
ជស្ទីលអត្ថបទពិពណ៌ន

តារានរើ និងប្តីរបស់នងដាលជឥសាសរជនមា្នាក់បាចាំកម្មវិធី 
ទូរទសាសន៍។ បុរសចុងភៅមា្នាក់ជជនជតិអីុតាលី ដាលជប្តីនិយយថា 
គត់បានធ្វើអ្វីគាប់បាបយ៉ាងជូនបាពន្ធគត់លើសពីធ្វើម្ហូប និងបងាៀន
ភាសាអង់គ្លាសនៅផ្ទះទៅទៀត។

តួអង្គមួយទៀត គឺមិត្តរបស់ប្តីនោះដាលជអ្នកចមាៀង តាកាាយ 
មកបានកា្លាយជសហាយរបស់បាពន្ធគត់ទៅវិញ។

ពាកាយបណ្តឹងលាងលះគ្នារវាងនង អុក សូ រើ និងប្តីរបស់នងឈ្មាះ 
បា៉ាក ឈុល ទាំងពីរនក់អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ បាៀបបាននឹងអត្ថបទមួយ 
សមាាប់យកទៅថតកុន ដាលគាបានកាត់ចាញពីទំព័រកាសាតមុននឹង  
នង អុក អូសទាញសតាូវមួយទៀតចូលទៅក្នុងការឈ្លាះបាកាកគ្នា 
ឡូងឡាងមួយ សតាូវនោះ គឺចាបាប់ស្តីពីភាពផិតកាបត់ ដាលវាមានវ័យ

អត្ថបទនាះជឧទាហរណ៍មួយនាបទវិភាគដំណឹងបាបសាមញ្ញ ដាលគាអាចធ្វើបានដោយមិនបាច ់
ចាញពីការិយល័យ ដោយគាាន់តាទូរស័ព្ទទៅរកមនុសាសមួយចំនួន ដើមាបីបាមូលទសាសនៈផ្ទុយៗគ្នាយកមក 
សរសារតាប៉ុណ្ណាះ។ អត្ថបទនាះ ក៏មានអមនូវបាអប់សមាង់ធាតុផាសំសំខាន់ៗមួយចំនួនពីក្នុងធម្មនុញ្ញនោះ  
ផងដារ។

រើឯខាងកាាមនាះជឧទាហរណ៍បទវិភាគដំណឹងមួយ ដាលមានសភាពស្មុគាសា្មាញជងមុន ដាលតាូវ 
បានដកសាង់ចាញពីកាសាត International Herald Tribune។ វាផ្តើមចាញពីរឿងដំណឹងទាន់ហាតុការណ៍
មួយ ដាលនរណាក៏និយយអំពីវាដារ ហើយវាបានពិនិតាយមើលអ្វនីៅពីកាាយរឿងនោះថា តើវាមានន័យដូចម្តាច 
ចំពោះបាទាសដាលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនាះ៖
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៥៥ ឆ្នាមំកហើយ ៗដក់ទណ្ឌកម្មអំពើសាហាយស្មន់ថាជបទពាហ្មទណ្ឌ  
មួយ។

នៅក្នុងរឿងអាសាូវមួយ ដាលធ្វើឲាយទំព័រប្លុកលើអិុនធឺណិតបាទាស  
កូរ៉ា មានភាពមមាញឹកអស់រាប់ខាមកហើយ នោះ នង អុក មិនគាាន់តា 
បានសារភាពថាមានសាហាយស្មន់បុ៉ណ្ណាះទា តាថាមទាំងនិយយថា  
នងមិនឃើញហាតុផលអ្វីសោះថា តាូវចូលគុក ដោយសារតាផិតប្តី 
របស់ខ្លួននោះ។ កាលពីខាកុម្ភៈ កន្លងទៅនាះ នងបានស្នើទៅតុលាការ 
ធម្មនុញ្ញឲាយធ្វើសាចក្តីសមាាចថា ចាបាប់ស្តីពីអំពើផិតដើរផ្ទុយនឹង 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតផង។

តាង់នាះ ជការពនាយល់ 
ពាញលាញថា តើរឿងនាះ 
និយយអំពីអ្វី

មិនយូរប៉ុន្មាន រឿងជះភក់ដក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងគូសា្វាមី  
ភរិយនាះ បានបាាកា្លាយហួសពីពាកាយចចាមអារាមទៅទៀត។  
គឺវាបានកា្លាយទៅជរឿងបាឈមដ៏លាបីលាបាញមួយតតាំងទៅនឹងចាបាប់  
ឯកព័ន្ធភាពដ៏តឹងតាងរបស់បាទាសកូរ៉ាខាងតាបូង ដាលមនុសាសមួយ 
ចំនួនសាឡាញ់ពាញចិត្ត និងចាត់ទុកថា វាជកំពាងទប់ទល់នឹង  
 ៉វបាបធម៌សិចសារើរបស់ពួកបស្ចិមលោក  ៉។ ប៉ុន្តាអ្នកដទាបាននំគ្នា 
ចំអកដក់ចាបាប់នាះថាជ  ៉រឿងកំប្លាងហួសសម័យ  ៉ នៅក្នុងបាទាស 
មួយដាល  ៉ម៉ូតាលស្នាហា  ៉ ដាលគាសា្គាល់ទូទៅថាជកន្លាងសមាាប់ 
មានសាហាយស្មន់ កំពុងរើកដុសដលគាប់ទីកន្លាង ហើយដាលការ 
លាងលះ ក៏កំពុងតាកើនឡើងដារនោះ។

នាះជសមាង់សម្តីល្អមួយ
ពីមនុសាសមា្នាក់ក្នុងចំណម
មនុសាសដាលមានការពាក់ព័ន្ធ

លោក លីម ស៊ុង ប៊ីន មាធាវើរបស់អ្នកសាី អុក និយយថា 
 ៉ វាដូចជជាុលពាកហើយ ដាលរដ្ឋមករវើរវល់ក្នុងរឿងថា តើដាគូសិច 
មួយណាដាលគាគួរមាននោះ  ៉។ គត់មានបាសាសន៍ដូច្នាះ  
កាលពីថ្ងា ៨ ឧសភា បន្ទាប់ពីមានសវនការអស់បីម៉ាងនៅតុលាការ 
ធម្មនុញ្ញ ដាលកូនក្តីរបស់គត់អវត្តមាន។ លោកបន្ថាមទៀតថា  
៉ជំនន់សមាាប់ផ្នត់គំនិតបាបនោះ វាបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយ  ៉។

សាវតារ តុលាការដាលមានចៅកាមបាាំបួនរូប បាននិយយថាគានឹង 
ចាញសាចក្តីសមាាចចិត្តលើករណីនាះ ក្នុងពាលឆប់ៗខាងមុខ 
តាមិនបាន់កំណត់ថាថ្ងាណាទា។

តុលាការនាះកំពុងពិភាកាសាដាញ ដោលបណ្តឹងរបស់នង អុក  
រួមជមួយញត្តិបីទៀតជំទាស់ទៅនឹងចាបាប់ឯកព័ន្ធភាព ដាលគាបាន 
ដក់បណ្តឹងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ។
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ពីតាង់នាះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ 
ជលាបាយបាវត្តិសាសា្ត និង
សាវតារ សមាង់សម្តីល្អបំផុត 
និងសមាង់ករណីមួយចំនួន
របស់តុលាការ ហើយព័ត៌មាន
ទាំងអស់នាះ តាូវបានគាលើក 
យកមកបង្ហាញតាមរបៀបមួយ 
បាកបដោយតុលាយភាព

កូរ៉ាខាងតាបូង ស្ថិតក្នុងចំណមបាទាសមួយចំនួនតូចដាលមិន 
មានបាកាន់សាសនឥសា្លាម ដាលបាជជនអាចតាូវបានគាដក់គុក 
ដោយសារផិតកាបត់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បាហាល ៧០ ភាគរយ 
នាបាជជនកូរ៉ាខាងតាបូងបានគំទាចាបាប់ឯកព័ន្ធភាពនាះ បើយោងតាម 
ការសា្ទាបស្ទង់មតិមួយដាលរដ្ឋាភិបាល និងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយបាន 
ធ្វើកាលពីពាលថ្មីៗនាះ។

ជរៀងរាល់ឆ្នាំ មានមនុសាសជង ១.២០០ នក់ ទទួលរងការចោទ 
បាកាន់ដោយចាបាប់នាះ ដាលតមាូវឲាយដក់ទណ្ឌកម្មរហូតដល់ ២ ឆ្នាំ 
ដល់ជនផិត និងដាគូផិតរបស់គា។ 

លោក ហាន់ សាំង ដា មន្តាីកាសួងយុត្តិធម៌មួយរូប ដាលការពារ 
ចាបាប់ឯកព័ន្ធភាពក្នុងសវនការតុលាការធម្មនុញ្ញ និយយថា  
៉អ្នកខ្លះបានធ្វើទឡ្ហីករណ៍ថា ចាបាប់មិនគួរចូលជាៀតជាាករឿងកាាម 
ភួយរបស់អ្នកដទាទា។ តាបើយើងបណ្តាយសារើភាពផិតកាបត់កាា 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ វានឹងបង្កការគំរាមកំហាងដល់សីលធម៌ផ្នាកផ្លូវភាទ  
ក៏ដូចជឯកព័ន្ធភាពរបស់យើងដារ ដាលជមូលដ្ឋានគាឹះនាសង្គម 
យើង  ៉។

តុលាការធម្មនុញ្ញ ក៏បានចាញដីការសមាាចបីដងរួចមកហើយ  
ជការគំទាទៅនឹងចាបាប់ឯកព័ន្ធភាព ដាលលើកចុងកាាយការសមាាច 
នាះ តាូវបានគាធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០១។ 

ក៏ប៉ុន្តាបញ្ហាបាឈមរបស់នង អុក កើតមានពាមគ្នានឹងពាលដាល 
ចាបាប់នាះ កំពុងបាត់បង់នូវអ្នកដាលធា្លាប់គំទាមះមុតរបស់ខ្លួន។  
សមាគមស្តាីកូរ៉ាឯកភាព (Korean Women's Association 

United) និងកាសួងសមភាពយានឌ័រកូរ៉ា (Ministry of Gender 

Equality) ដាលធា្លាប់ជជើងឯកគំទាសិទ្ធិស្តាី និងចាបាប់ឯកព័ន្ធភាព 
ឥឡូវនាះបាននិយយថា វាល្មមដល់ពាលដាលបាទាសកូរ៉ាខាងតាបូង 
ចាប់ផ្តើមពិចារណាលុបចាបាប់នាះចោលទៅ។

នៅបាទាសកូរ៉ាខាងតាបូង គឺសមាគមស្តាី ដាលធា្លាប់ជអ្នកគំទាខា្លាំង 
បំផុតដល់ការដក់ការផិតកាបត់ជអំពើពាហ្មទណ្ឌ។ ពីមុនពាកាយបណ្តឹង 
ផិតកាបត់ ចាើនតាបាពន្ធដាលជអ្នកប្តឹងបាឆំងប្តី។ ចាបាប់នាះបានផ្តល់ 
ឲាយស្តាីនូវបាៀបក្នុងសង្គមមួយ ដាលពួកគាមិនសូវហា៊ានតបតបាឆំងប្តី 
ដាលគ្មានសា្វាមីភក្តិ។
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ជមួយនឹងសា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់គាកាន់តាមានភាព 
បាសើរឡើង ស្តាីភាគចាើនលាងអត់ធ្មត់ជមួយប្តីផិតកាបត់ ឬក៏ខា្លាច 
ការលាងលះទៀតហើយ។ តានៅពាលដាលមានប្តីចំនួនកាន់តាចាើន 
កំពុងបាើបាាស់ចាបាប់បាឆំងនឹងបាពន្ធរបស់ខ្លួន ពួកគាក៏កំពុងពើប 
បាទះដារថា - ដូចជក្នុងករណីរបស់នង អុក ជដើម - ថាចាបាប់នាះ 
អាចជដវមុខពីរដារ គឺវាបាៀបបាននឹងការបំពានលើឯកជនភាព 
របស់ពលរដ្ឋ ចាើនជងការការពារដល់ស្តាី។ 

ចំនួនរឿងលាងលះគ្នានៅកូរ៉ាខាងតាបូងបានកើនឡើងពី ៧៩.៨៩៥ 
គូសា្វាមីភរិយ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់ចំនួន ១២៤.៦០០ គូសា្វាមីភរិយ 
ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនាះ។

នៅឆ្នាំ ២០០៦ សា្វាមីភរិយ ១១.២៤៤ គូ បានធ្វើការលាងលះគ្នា 
ក្នុងតុលាការ ដោយសារតារឿងផិតកាបត់។ ក្នុងចំនួន ៣៩,៧ ភាគរយ 
នាករណីទាំងនោះ ប្តីជអ្នកចោទបាពន្ធ គឺកើន ៣,៥ ភាគរយ  
ពីឆ្នាំ ១៩៩៩។

លោក កា្វាក បា ហុី បាធានមជាឈមណ្ឌលកូរ៉ាជំនួយផ្នាកចាបាប់ 
សមាាប់ទំនក់ទំនងគាួសារ (Korea Legal Aid Center for Family 

Relations) ដាលជអង្គការកាារដ្ឋាភិបាលមួយផ្តល់សាវាបាឹកាសាពី
បញ្ហាគាួសារ និយយថា៖  ៉កាលពីមុន អំពើផិតធា្លាប់តាូវបានគាគិតថា 
មានតាប្តីទាដាលអាចបាពាឹត្តបាន។ តាឥឡូវនាះ ស្តាីៗគិតថាពួកគា 
ក៏អាចធ្វើបានដារ ហើយអ្នកខ្លះក្នុងចំណមពួកគាពិតជបានផិតប្តី 
របស់ខ្លួនមាន  ៉។ 

របៀបដាលរឿងអាសាូវរវាងនង អុក និងប្តី លោក បា៉ាក  
បានលាតតាដងរំលាចឲាយឃើញផងដារ នូវការបាាបាួលឌីណាមិក 
ផ្នាកផ្លូវភាទក្នុងបាទាសកូរ៉ា។

លោក បា៉ាក បានដក់ពាកាយប្តឹងលាងលះ និងរឿងផិតកាលពី 
ខាតុលា ដោយបាននិយយថា គត់មានភស្តុតាងអំពីការដាលបាពន្ធ 
របស់គត់មានសាហាយកាាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជមួយមាចុងភៅ 
ជនជតិអីុតាលីមា្នាក់នៅសណា្ឋាគរមួយក្នុងកាុង សាអ៊ូល និងជមួយ 
អ្នកចមាៀងមា្នាក់ទៀតផង។ នៅក្នុងចំណាត់ការអធម្មតាមួយសមាាប់
ស្តាីកូរ៉ាខាងតាបូងមា្នាក់ ដាលកំពុងតាបាឡាក់បាឡូសក្នុងរឿងអាសាូវ 
ផ្លូវភាទ នង អុក ក៏បានកោះហៅសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយ ដើមាបី 
ការពារខ្លួនគត់។ នងសារភាពថា នងពិតជមានសាហាយស្មន់ 
ជមួយអ្នកចមាៀងមាន តាមិនមានជមួយមាចុងភៅទា។
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ដោយបាឹងទប់ទឹកភ្នាកផងនង អុក និយយថា៖  ៉ខ្ញុំមានចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដាលមានភាពឯកោ និងខ្វះសាចក្តីពាញចិត្ត 
ពាាះតាប្តីខ្វះសាចក្តីស្នាហា។ ក្នុងអំឡុងពាលអាពាហ៍ពិពាហ៍ ១១ ឆ្នាំ 
កន្លងមក យើងបានរួមភាទជមួយគ្នាតា ១០ ដងគត់  ៉។

រើឯលោក បា៉ាក វិញ និយយថា គត់មានអារម្មណ៍បាៀបបាននឹង  
៉អ្នកថ្មើរជើងតាមដងផ្លូវដាលតាូវបានឡានបុក  ៉ អញ្ចឹង។

នៅឯសន្នសីិទសារព័ត៌មានមួយ គត់និយយថា៖  ៉កសិបបាាបួំន 
ភាគរយ នាអ្វីដាលនងបាននិយយនោះ គឺជការមួលបង្កាច់ ឬខុស  
សាឡះ។ ខ្ញុំគាាន់តាសងាឃឹមថានឹងមិនឃើញមុខនងតទៅទៀត 
ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅពាលខាងមុខ  ៉។

ការជជាកដាញដោលពីរឿងចាបាប់ឯកព័ន្ធភាព ដាលតាូវបានញោច 
ដោយរឿងអាសាូវនាះ បានរំលាចឡើងនូវទិដ្ឋភាពផ្ទុយគ្នាក្នុងវបាបធម៌ 
កូរ៉ាខាងតាបូង៖ គឺអត្ថិភាពនាគុណធម៌គោរពបាពាណីតាង់ភ្លឹងក្នុងពាល
ដាលមានឥរិយបថសារើកាន់តាចាើនឡើងចំពោះរឿងផ្លូវភាទ។

រដ្ឋាភិបាលបានបាមាណថា របររកសុីផ្លូវភាទក្នុងបាទាសមាន 
បាហាល ៤.៤ ភាគរយ នាផលិតផលសរុបក្នុងសាុក ដាលមានស្តាី  
ជងកន្លះលាននក់សកម្មក្នុងមុខរបរនាះ។ ដោយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាន 
ពីសាលារៀន ម៉ូតាលស្នាហាមានបន្ទប់ជួលសា្នាក់រយៈពាលខ្លី ហើយ 
និងផ្តល់សាវារួសរាយផាសាងៗទៀត ដូចជការជួយគាបសា្លាកលាខ 
យនយន្តរបស់ភ្ញៀវជដើម។

រើឯវិុបសាយអាសអាភាសវិញ មានការសាយភាយទូទំាងបាទាសនាះ 
ដាលបាាំបីក្នុងចំណមដប់ផ្ទះបានភា្ជាប់អុិនធឺណិត បាដបិន។ ប៉ុន្តា  
គាមិនលើកទឹកចិត្តឲាយមានការអប់រំផ្លូវភាទនៅតាមថា្នាក់រៀនទា។

អ្នកទាំងឡាយដាលមានការជំទាស់ទៅនឹងចាបាប់ឯកព័ន្ធភាព 
និយយថា គាពិបាកកសាងរឿងក្តីបទឧកាិដ្ឋនាអំពើផិត ដោយសារ 
ចាបាប់នឹងសឹងតាបាត់បង់សារៈសំខាន់ទៅហើយ។ ដើមាបីរកឃើញថា 
នរណាមា្នាក់មានពិរុទ្ធ គាតាូវការភស្តុតាងក្នុងពាលរួមភាទ។

មានករណីជចាើនដាលតាូវបានគារាយការណ៍ ដាលក្នុងនោះ 
ជួនកាល ប្តី ឬបាពន្ធ មានប៉ូលីសអមដំណើរផង បានសមាុកចូលបន្ទប់ 
ម៉ូតាល ដោយបាើកាមារា៉ាថតក្នុងពាលតាមួយ។

វិធីបាបនាះ បណា្តាលឲាយមានការចោទបាកាន់ពីបទបំពានសិទ្ធិ 
ឯកជន និងរំលោភសិទ្ធិមនុសាស ហើយចំនួនជមធាយមនាមនុសាសដាល 
តាូវបានទទួលការចោទបាកាន់ពីបទផិតបានធា្លាក់ចុះពី ២.០០០ នក់
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ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងអំឡុងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ មកនៅតាឹម ១.២០០ នក់  
ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពាលបីឆ្នាំចុងកាាយនាះ។

រើឯការដក់ទណ្ឌកម្មវិញ ក៏កាន់តាមានសភាពសាាលជងមុនដារ។  
កាលពីឆ្នាំមុន ក្នុងចំណមមនុសាស ១.២១៩ នក់ ដាលទទួលការចោទ 
បាកាន់ពីបទផិតមានតា ៤៧ នក់ប៉ុណ្ណាះ ដាលតាូវជប់ពន្ធនគរ  
បាៀបធៀបនឹង ៣៩៣ នក់ ក្នុងចំណមជនជប់ចោទ ១.៩០២ នក់  
នៅឆ្នាំ ២០០១។ ភាគចាើនបានតាឹមតាជប់ទោសពាយួរ ឬមួយក៏រួចខ្លួន 
ដោយសារប្តី ឬបាពន្ធដកពាកាយបណ្តឹងវិញ។

អ្នកខ្លះក៏មើលឃើញដារថា វាជរឿងមិនសមហាតុផល ដាលកូរ៉ា 
ខាងតាបូងចាត់ការផិតថាជអំពើឧកាដិ្ឋ នៅពាលដាលគាគ្មានចាបាប់ណាមួយ 
សមាាប់ចាត់ការជមួយស្មន្ធការជមួយសាច់ញតិឯងផងនោះ។

បទចោទអំពើផិត នៅតាជឧបករណ៍មានបាសិទ្ធភាពមួយសមាាប់ 
ធានឲាយបាននូវដំណះសាាយផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ និងការឃុំគាងកូន។

នង ហា ជី អឺុន និសាសិតមា្នាក់នៅ Ewha Woman's University 
ក្នុងរដ្ឋធានីសាអ៊ូល និយយថា  ៉បុរសកូរ៉ា ភាគចាើននាពួកគានៅតា 
អាចរួចខ្លួនពីអំពើផិតដដាល ពាាះស្តាីជមនុសាសខាសាយ។ កាលពី 
ជំនន់ដូនតាខ្ញុំ បុរសនំសាហាយចូលផ្ទះ ហើយដាញបាពន្ធរបស់ 
ខ្លួនឯងចាញវិញ។ បើគាលុបចោលចាបាប់ឯកព័ន្ធភាពនាះមាន  
ខ្ញុំបាាកដក្នុងខ្លួនណាស់ថា ស្តាីនឹងរងការឈឺចាប់កាន់តាខា្លាំងជងមុន 
ជមិនខាន  ៉។

កន្លាងសាស់បាិមបាិយមួយចំនួននៅលើភពផានដីយើងនាះ ក៏បាទះនឹងបញ្ហាចាើនណាស់ដារ។

លោក កា្វាក 
និយយថាយ៉ាងណាក្តី 
មនុសាសភាគចាើនយល់ 
ឃើញថាមិនទាន់ដល់ 
ពាលតាូវលុបបំបាត់ចាបាប់ 
ឯកព័ន្ធភាពទា។

នៅក្នុងបាទាសមួយ 
ដាលស្តាីភាគចាើនសុខចិត្ត 
ទាាំការឈឺចាប់យ៉ាងស្ងប់ 
ស្ងៀមពីចិត្តកាបត់របស់ប្តី 
ដោយខា្លាចធា្លាក់ខ្លួនកា 
ដោយសារការលាងលះ
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វិចារណកថា និងអតា្ថាធិបេបាយ  

ក្នុងរបរសារព័ត៌មានអាជីព គាញាក អង្គហាតុ 
និងមតិឲាយនៅដោយឡាកពីគ្នា។ ដូចយើងបានឃើញ
រួចមកហើយក្នុងផ្នាកបទវិភាគដំណឹងសព្វថ្ងានាះ  
ទំព័រដំណឹងមានអត្ថបទវិភាគកាន់តាចាើនឡើងៗ។  
តាយើងក៏បានដឹងដារថា បទវិភាគមិនដូចគ្នានឹង 
បទអតា្ថាធិបាបាយ ឬវិចារណកថាទា។ 

ទមា្លាប់ជបាពាណីមួយ ដាលកាសាតញាក 
អង្គហាតុ និងមតិចាញពីគ្នានោះ គឺតាមរយៈការ 
ចុះផាសាយវាក្នុងទំព័រដោយដច់សាឡះពីគ្នា ហើយ 
ដាលទំព័រនីមួយៗមានឈ្មាះរបស់វាជក់លាក់។  
គាមានទំព័រមួយ ដាលសមាាប់កាសាតបញ្ចាញមត ិ
យោបល់របស់ខ្លួន (ដាលធម្មតា តាូវបានគាចាត់ទុក 
ថាជមតិរបស់និពន្ធនយក) ហើយគាឲាយឈ្មាះ 
វាថាជទំព័រវិចារណកថា (editorial page)។ 
ជរឿយៗ នៅលើទំព័រនាះតាងមានគំនូរនយោបាយ 
ដាលធ្វើអតា្ថាធិបាបាយនយោបាយ និងលិខិតជូននិពន្ធ 
នយក (letters to the editor) ដាលចាើនតាជ
អត្ថបទបញ្ចាញមតិដារ។ ជួនកាល នៅលើទំព័រនាះ
មានខ្ទង់មួយសមាាប់ចុះផាសាយអត្ថបទអតា្ថាធិបាបាយ 
របស់អ្នកនិពន្ធជភ្ញៀវ ឬរបស់អ្នកឯកទាស។

រើឯទំព័រនៅខាងសា្តាំនាទំព័រវិចារណកថា 
(editorial page) នោះ តាូវបានគាឲាយឈ្មាះថា 
ទំព័រ op-ed ដាលមានន័យថា ទំព័រទល់មុខគ្នានឹង
ទំព័រវិចារណកថា (the page opposite the 

editorial page)។ ជធម្មតា ទំព័រនាះតាងចុះ
អត្ថបទមតិ និងវិចារណកថារបស់និពន្ធនយក 
អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកឯកទាសនៅខាងកាាកាសាត។

អត្ថបទអតា្ថាធិបាបាយ និងមតិ អាចមានស្ទីល 
ខុសៗគ្នាចាើន។ ខាងកាាមនាះជមគ្គុទាសក៍ 
ណានំមួយចំនួនសមាាប់អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកទំាងឡាយ 
ដាលទទួលខុសតាូវលើទំព័រទាំងនោះ៖

ការគិតអំពីបទវិចារណកថា 

១. អាជ្ញា និងជំនញ មានសារៈសំខាន់ តាវា 
មិនទាន់គាប់គាាន់ទា។ អ្នកដាលសរសារ 
អត្ថបទសមាាប់ចុះក្នុងទំព័រទាំងនាះ តាូវតា 
ចាះសរសារឲាយបានចាបាស់សាមញ្ញ និងឲាយគា
ចាប់អារម្មណ៍ចង់អាន។ មានសាសា្តាចារាយ 
មន្តាីជន់ខ្ពស់ អ្នកការទូត ធុរជន សាដ្ឋកិច្ច 
វិទូ និងអ្នកនយោបាយចាើននក់ ដាលមិន 
ចាះសរសារឲាយបានល្អ ងយយល់ដូចអ្នក 
ឯទៀត។

២. បើគាាន់តាថាអ្វីមួយសំខាន់វាមិនមានមាន
ន័យថា អ្វីៗដាលគាសរសារអំពីវាសុទ្ធតាជ
ទីចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាននោះឡើយ។ 
គាតាវូតាមានហាតុផលចាបាស់លាស់សមាាប់ 
ចុះផាសាយអត្ថបទមួយ៖ វាអាចថាមាន 
អ្វីមួយកើតឡើង ដាលតមាូវឲាយគាដក់វា 
ទៅក្នុងរបៀបវារៈមួយសមាាប់អ្នកអាន  
ដាលកំពុងតាមដនបញ្ហាធំដុំ ដាលគា 
ចាប់អារម្មណ៍។ តាប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយ ក៏វា 
មិនទាន់គាប់គាាន់ទា។ អត្ថបទនោះ 
តាូវតានិយយអំពីអ្វីមួយថ្មី ឬក៏និយយ 
អំពីរឿងចាស់នោះតាមបាបមួយថ្មី។  
សាចក្តីសង្ខាបអំពីរបាយការណ៍ពី 
សិកា្ខាសាលា ឬសុន្ទរកថា មិនអាចគាប ់
គាាន់នឹងធ្វើឲាយទៅជអត្ថបទយកទៅ 
ចុះក្នុងទំព័រ op-ed បានទា។

៣. ទោះជអ្វីមួយដាលមិនសំខាន់ក៏ដោយ  
ក៏វាអាចស័ក្តិសមនឹងតាូវបានគាយកមក 
ចុះផាសាយលើទំព័រនាះដារ ពីពាាះវាគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍គួរឲាយកំសាន្តរើករាយតាក់តាង 
បានល្អ ឬមួយវាគួរឲាយអស់សំណើច។ 
បើសិនជនិពន្ធនយក និងអ្នកនិពន្ធនឹក 
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ឃើញដល់អ្នកអានរបស់ខ្លួន ពួកគាពិតជ 
នឹងដឹងបានថា តើអ្នកអានរបស់ខ្លួនចង ់
បានអត្ថបទបាបណាខ្លះយកទៅអាន 
ជមិនខាន។

៤. បើអ្នកជនិពន្ធនយកទំព័រ op-ed សូម
ពិចារណាមើលអំពីលាបាយអត្ថបទក្នុង 
ទំព័ររបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងទំព័រនោះ 
បើមានអត្ថបទតាមួយនិយយអំពីរឿង 
កិច្ចការបរទាសវាគាប់គាាន់ណាស់ទៅ 
ហើយ។ ដូចគ្នាដារជមួយបាធានបទ 
ដទាទៀត ដូចជ ធុរកិច្ច សាដ្ឋកិច្ច បរិសា្ថាន 
ឬសាសន។ បើសិនជអ្នកមានលំហក្នុង 
ទំព័រសមាាប់អត្ថបទបី ឬក៏បួន ចូរធ្វើយ៉ាង 
ណាកុំឲាយអត្ថបទទាំងនោះមានបាធានបទ 
ជន់គ្នា។ និពន្ធនយកចំណានៗ តាង 
កាឡាកមើលក្នុងបញ្ជីអត្ថបទ ហើយសួរ 
ខ្លួនឯងថា តើបញ្ជីនាះមានភាពចមាុះគាប់ 
គាាន់សមាាប់អ្នកអានជាើសរើស ឬនៅ? 

សរសេរបទវិចារណកថា 

មានអ្នកយកព័ត៌មានតិចណាស់ ដាលអាច 
សរសារវិចារណកថាបានល្អ ពីពាាះពួកគាថ្នឹកនឹង 
ការដក់ខ្លួនគាឲាយនៅកាាសាច់រឿងទៅហើយ។  
តាមរយៈនាះ ពួកគាទុកឲាយព័ត៌មាន និងសម្លាង  
របស់មនុសាសដទាលាចធ្លាទៅវិញ។ បទវិចារណកថា 
វាផ្ទុយពីនាះ ដោយវាតមាូវឲាយសម្លាងរបស់អ្នកនិពន្ធ 
លាចធ្លាទៅវិញ។ 

យ៉ាងណាក្តី មានភាពសាដៀងគ្នាមួយចំនួន 
ក្នុងការសរសារបទវិចារណកថា និងបាភាទអត្ថបទ 
ដទាទៀតក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន។ ឧទាហរណ៍  
ក្នុងការសរសារបទវិចារណកថា គួរដក់អ្វីដាល 
សំខាន់ជងគានៅខាងលើបំផុត ពាាះធ្វើដូច្នាះ 

វាជួយបញ្ជាក់ឲាយគាដឹងចាបាស់ថា តើអត្ថបទនាះ 
និយយអំពីអ្វី ដើមាបីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ ៍
របស់អ្នកអាន។ ខាងកាាមជការណានំមួយចំនួន៖

១. ផ្តាតលើបញ្ហាមួយបានហើយ ៗសរសារ
រំលាចវាឲាយបានចាបាស់។ បទវិចារណកថា 
ជចាើនៗបរាជ័យ ដោយសារវាពាយោយម 
ពិភាកាសាបញ្ហាចាើនពាកក្នុងពាលតាមួយ។

២. ផ្តើមដោយសរសារបាាប់អ្នកអាននូវសាចក្ដ ី
សន្និដ្ឋាន ឬការយល់ឃើញរបស់អ្នកអំព ី
បញ្ហា ដាលអ្នកលើកយកមកសរសារ។ 
បង្ហាញគាថាអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងនិយយ 
អំពីអ្វីពីដើមទីតាម្តង មិនមានពាាវៗថានឹង 
ឈានទៅដល់សាចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយ
នោះទា។ ចៀសវាងការចាប់ផ្តើមយឺតៗ 
មុននឹងឈានដល់ការធ្វើទឡ្ហីករណ៍ 
សូមនិយយឲាយចំបញ្ហាតាម្តង។

៣. បង្ហាញនៅខាងលើឲាយចាបាស់ថាហាតុអ្វី 
បានជអ្នកសរសារអំពីបញ្ហាមួយនាះ ៖ 
តើមានពាឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយអាចនឹងកើត 
ឡើងនៅពាលខាងមុខ? តើនឹងមានការ 
សិកាសាសាាវជាាវថ្មី? 

៤. សួរខ្លួនឯងថា ហាតុអ្វីបានជអ្នកអាន 
គួរខ្វល់ខា្វាយនឹងរឿងនាះ? អ្នកតាូវតាឆ្លើយ 
ទៅនឹងសំណួរនាះ ដើមាបីឲាយអ្នកអានយល់  
ហើយបើគាយល់ គានឹងយកចិត្តទុកដក់ 
អាន។

៥. សរសារក្នុងរបៀបមួយដូចអ្នកកំពុងអង្គុយ 
និយយទៅកាន់អ្នកណាមា្នាក់ដោយផ្ទាល ់
អញ្ចងឹ។ បាើភាសាសាមញ្ញ និងឧទាហរណ៍
ខ្លីៗ។ កន្លាងណាធ្វើបាន គួរបាើការ 
លាបខាយកំប្លាង តាក្នុងន័យសមរមាយ។
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៦. កុំចំណាយពាលចាើនក្នុងការ និយយថា 
ឡើងវិញនូវទឡ្ហីករណ៍របស់អ្នកដទា។ 
សង្ខាបវាទៅបានហើយ ៗជំនួសវាដោយ 
ភស្តុតាង និងាហតុផល រួមមានអ្វីដាលអ្នក 
ដឹងផ្ទាល់។ ចូរពិចារណាបាើរឿងរា៉ាវរបស ់
បុគ្គលណាមួយជករណីសិកាសា ដើមាបីរំលាច 
ភស្តុតាងក្នុងទឡ្ហីករណ៍។

៧. និយយឲាយចាបាស់នូវ អ្វីដាលគាគួរចាត់ការ
ឬធ្វើបន្តទៀត។ ជរឿយៗ ទឡ្ហីករណ៍ទៅ
ជអត់ន័យទៅវិញ ពីពាាះពាលដាល 
អត្ថបទចូលដល់ទីបញ្ចប់ អ្នកអាន ឬអ្នក 
សា្តាប់ និយយថា៖ អូខា ការរិះគន់នាះល្អ 
ណាស់ បុ៉ន្តាតើអ្នកគិតថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉ាច 
ទៀត? 

៨. ថាឡើងវិញនូវអ្វីដាលអ្នកនិយយរួចហើយ
នៅខាងដើម តាដោយបាើពាកាយផាសាងក្នុង 
របៀបមួយ ដាលធ្វើឲាយអ្នកអានចងចាំនឹក
ឃើញអត្ថបទនាះ។

ខាងកាាមជឧទាហរណ៍មួយនាវិចារណកថា 
ដាលនិយយចំបញ្ហា ដាលតាូវបានដកសាង់ចាញព ី
កាសាត Thanh Nien នៅវៀតណាម គឺវានិយយ
តាអំពី បញ្ហាមួយ នឹងលើកជអនុសាសន៍ថា តើគា
គួរធ្វើយ៉ាងម៉ាចទៀត៖

សាចក្តីផ្តើមសាមញ្ញ និងឲាយជ 
សញ្ញាថា យើងគួរយកចិត្តទុកដក់ 
អានតទៅទៀត។ សាចក្តីផ្តើម 
មានភាពសាមញ្ញចាបាស់ ហើយ 
សា្តាប់ទៅដូចសាចក្តីសន្និដ្ឋាន 
អញ្ចឹង។

វិស័យដាលអាចសង្គាាះយើងទាំងអស់គ្នា 
ដោយ Nguyen Van My

នៅក្នុងពាលលំបាកដូចបច្ចុបាបន្ននាះ វិស័យទាចរណ៍អាចជ  ៉អ្នក 
សង្គាាះ  ៉ ផ្នាកសាដ្ឋកិច្ចរបស់បាទាសវៀតណាម ដោយនំមកនូវ 
បាាក់ចំណូល និងលើកស្ទួយមុខមាត់បាទាសក្នុងពាលតាមួយ។

តាង់នាះគាពិនិតាយមើលនូវអ្វី 
ដាលគាបានចាត់ការកន្លងមក។

មកទល់ពាលនាះ ការិយល័យទាសចរណ៍ជន់ខ្ពស់របស់បាទាស 
បានសមាាចបានវិធានការជឿនលឿនមួយចំនួន ដូចជរៀបចំសន្និសីទ
ដាលបាមូលផ្តុំការជួបជុំឯកទាសទាសចរណ៍ រៀបចំកិច្ចបាជុំក្នុងបណា្តា 
រដ្ឋបាលខាត្តនន ដើមាបីជំរុញកិច្ចសហបាតិបត្តិការផ្នាកទាសចរណ៍  
និងកំណត់គោលដៅទាសចរណ៍ចុះតម្លា ១០០ កន្លាង នៅទូទាំង 
បាទាសជផ្នាកនាយុទ្ធនការទូលំទូលាយមួយ ធ្វើឲាយវិស័យនាះ 
រស់ឡើងវិញ។

បាទាសដទាទៀតក៏យល់ឃើញដារថា ជំរុញឧសាសាហកម្ម  
ទាសចរណ៍អាចជគន្លឹះទប់សា្កាត់ការធា្លាក់ចុះសាដ្ឋកិច្ចផងដារ។
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ឃ្លានាះខ្លី ហើយចាបាស់ចាប់ផ្តើម 
ពិភាកាសាករណីសិកាសាមួយ 
ដោយផ្អាកលើភស្តុតាង។

ចូរកាឡាកមើលថា បាទាសជិតខាងយើង។

បន្ទាប់ពីការដកថយរបស់កាុមបាតុករ ដាលបានបង្កឲាយមាន  
ការអាក់ខានបាតិបត្តិការពាលានយន្តហោះអន្តរជតិរបស់បាទាស 
អស់ជងមួយសបា្តាហ៍រួចមក កាសួងទាសចរណ៍ថាធ្វើយុទ្ធនការ 
មួយមានឈ្មាះថា  ៉បាទាសថាសូមអភ័យទោស  ៉ (Apologies 

Thailand) ក្នុងកិច្ចខិតខំចាចង់អូសទាញពួកទាសចរដាលខកចិត្ត 
ឲាយតាឡប់មកទសាសនបាទាសថាវិញ។

គោលគំនិតសំខាន់តាូវបាន 
លើកយកមកបង្ហាញម្តងទៀត 
បន្ទាប់ពីករណីសិកាសា។

ក្នុងយុទ្ធនការនាះ តម្លាទួរស៍ទសាសនបាាំមួយថ្ងា គឺតាឹមតា 
៣០០ ដុលា្លារអាមារិកតាប៉ុណ្ណាះ ហើយកាាពីនោះ នៅមានសំបុតា 
យន្តហោះឥតគិតថ្លា ១០០.០០០ សំបុតា និងបាយោជន៍ជចាើនទៀត 
ដល់ពួកទាសចរ។

ទោះជបាទាសវៀតណាមមិនធា្លាប់ជួបបាទះវិបត្តិនយោបាយ  
បាបនាះក៏ដោយ ក៏យើងតាូវតាចាត់វិធានការ ដើមាបីទាក់ទាញ 
ទាសចរណ៍ក្នុងពាលនាះ និងទៅអនគត។

បាយោគយ៉ាងសាមញ្ញមួយទៀត 
រាយនមនូវសកម្មភាពដាល 
គាគួរធ្វើ។

មានវិធីចាើនដាលអាចធ្វើដូច្នាះបាន។
មន្តាីគយរបស់យើងគួរបង្ហាញមុខញញឹមជងមុន។ ទឹកមុខញញឹម  

នៅចាកអនោ្តាបាវាសន៍ អាចមានឥទ្ធិពលខា្លាំងក្នុងការលើកមុខមាត់ 
បាទាសថាជកន្លាងមួយមានភាពសា្វាគមន៍មាតាីដល់ភ្ញៀវ។

សណា្ឋាគរ និងភជនីយដ្ឋាន អាចធ្វើការបញ្ចុះតម្លាបន្ថាម។ 
មានសណា្ឋាគរធំៗខ្លះ តមាូវឲាយកាុមហ៊ុនទាសចរណ៍បង់បាាក់តំកល់ 
ដើមាបីកក់បន្ទប់ទុក។

យើងអាចផ្តចួផ្តើមឲាយមានវាទិកាទូទំាងបាទាសមួយ ដើមាបីជឱកាស 
ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ លើកសំណូមពរសមាាប់ធ្វើការកាលំអវិស័យ 
ទាសចរណ៍របស់វៀតណាម។

ដំណះសាាយមួយទៀត អាចជយុទ្ធនការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋ  
ឲាយសមា្អាតភូមិដ្ឋានរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជចូលរួមសហការក្នុងការកាត់បន្ថយ 
ចំនួនអ្នកសំុទាន ចោរលូកហោប៉ា និងអ្នកលក់ដូរតាមចិញ្ចើមថ្នល់ 
ដាលចូលចិត្តរំខានអ្នកទាសចរខា្លាំង។
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តួលាខសាមញ្ញតាសំខាន់សមាាប់ 
គោលគំនិតដាលជទឡ្ហីករណ៍។

ក្នុងឆ្នាំនាះ មានអ្នកទាសចរ ៤ លាននក់ប៉ុណ្ណាះ មកទសាសន 
បាទាសវៀតណាម បើបាៀបធៀបនឹង ១៤ លាន ទៅបាទាសថា ១៨ 
លាន ទៅបាទាសមា៉ាឡាសីុ និងជិត ៩ លាននក់ ទៅបាទាសសឹង្ហបុរើ។ 
បួនលាននក់ជចំនួនមួយមិនចាើនណាស់ណាទាក្នុងបរិបទនាះ។

ថាឡើងវិញនូវគោលគំនិត
ដាលផាសារភា្ជាប់ទៅនឹង 
ទឡ្ហីករណ៍។

បើយើងមិនចាត់វិធានការឥឡូវនាះទា វានឹងសុីពាលយូរណាស់ 
សមាាប់យើងតាមឲាយទាន់បាទាសជិតខាងក្នុងតំបន់ ដោយមិនបាច់ 
និយយដល់ការបាើបាាស់វិស័យទាសចរណ៍ សមាាប់ទប់សា្កាត់ការ 
ធា្លាក់ចុះសាដ្ឋកិច្ចផង។

វេទិកាស្មេរ 
(Columns)

ការសរសារសមាាប់វាទិកាស្មារ ជការងរ 
ដ៏គួរឲាយពាញចិត្តមួយក្នុងមុខរបរសារព័ត៌មាន។  
តាមរយៈវាទិកាស្មារ អ្នកអាចចាករំលាកគំនិតរបស ់
អ្នកជមួយមនុសាសរាប់ពាន់រាប់លាននក់។ អ្នកអាច 
សរសារក្នុងស្ទីលមុឹងមា៉ាត់ វិភាគ ឬចំអកលាបខាយ 
(satirical)។ អ្នកអាចយកស្ទីលដាលអ្នកសរសារ 
អត្ថបទពិពណ៌ន ឬបទអតា្ថាធិបាបាយមកបាើក៏បាន។  
ជួនកាល គាអាចនឹងចុះរូបថតរបស់អ្នកភា្ជាប់ជមួយ 
នឹងអត្ថបទនោះផងដារ។

គាឲាយឈ្មាះវាថា វាទិកាស្មារ ដោយសារថា 
អត្ថបទបាភាទនាះជបាពាណី ចាើនតាូវបានគា 
ចុះផាសាយក្នុងខ្ទង់តាមួយវាងតាង់ពីលើចុះកាាម។  
ខ្ទង់របៀបនាះ គាចាើនបាគល់ឲាយអ្នកសរសារដាល  
មានថ្វីដាខ្ពស់ ឬបើមិនដូច្នាះទា ឲាយទៅអ្នកយក 
ព័ត៌មានបទពិសោធន៍ជើងចាស់ និងពុទ្ធិជាាជាះ  
អំពីបញ្ហានន។ បើនិយយអំពីវដ្តនាការចាញផាសាយ 
វិញ អត្ថបទវាទិកាស្មារ តាងតាូវបានចុះផាសាយនៅថ្ងា 
ទៀងទាត់បាចាំសបា្តាហ៍ ដាលងយដល់អ្នកអានដឹង 
និងតាមដនកុំឲាយអាក់ខាន។ អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារ 
តាមធម្មតា ជមនុសាសមានឯកទាសក្នុងវិស័យ  

ដូចជ នយោបាយ ភាពយន្ត បរិសា្ថាន តាក៏មានអ្នក 
សរសារខ្ទង់ទសាសនៈដាលជំនញទូទៅ ហើយសរសារ 
គាប់មុខដារ។ អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារ មានថ្វីដាពូកា 
អត្ថបទរបស់គាចាើនតាូវបានគាយកទៅចុះផាសាយ 
មិនមានតាឹមក្នុងកាសាតតាមួយទា តាក្នុងកាសាត 
ឬបណា្តាញផាសព្វផាសាយព័ត៌មានជចាើនជុំវិញពិភព- 
លោក។ នាះគាឲាយឈ្មាះថា អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារ  
សុីនឌីខិត (syndicated columnists)។ 

វាទិកាស្មារ មិនមានមានតាក្នុងទំព័រអតា្ថាធិបាបាយ 
ទា។ វាអាចមានក្នុងទំព័រអត្ថបទពិពណ៌ន អត្ថបទ 
រឿងធុរកិច្ច ឬអត្ថបទរឿងកីឡា ក៏ថាបាន។ និយយ 
សរុបមក អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារមានចាើនបាភាទ  
រាប់តាំងពីអ្នកសរសារអំពីអាហារដល់អ្នកនិពន្ធរឿង 
សំណើច។

រិះគតិអំពីអត្ថបទសំរប់វេទិកាស្មេរ

ដូចគ្នានឹងអត្ថបទពិពណ៌ន និងបទអតា្ថាធិបាបាយ 
ដារ អត្ថបទវាទិកាស្មារល្អមួយ វាផ្តើមចាញពីគំនិត 
ក្នុងសាច់រឿង។ អត្ថបទវាទិកាស្មារណាដាលផ្តាត  
លើបញ្ហាចាបាស់លាស់ បាើឧទាហរណ៍ ឬការបាៀប 
ធៀប គឺជអត្ថបទល្អបំផុត ពាាះវាជួយឲាយអ្នកអាន 
យល់សាច់រឿងបាន។ អ្នកមិនអាចសរសារអំពី 
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៉គុណភាពអប់រំ  ៉ បានទា ពីពាាះបាធានបទនាះវាធ ំ
ទូលំទូលាយពាក ហើយអ្នកមានលំហខ្ទង់សមាាប ់
ដក់បានតា ៨០០ ពាកាយអង់គ្លាស ឬតិចជងនាះ 
តាប៉ុណ្ណាះ។ យកល្អ បងាួមការផ្តាតរបស់អ្នកទៅ
លើជាុងណាមួយនាបញ្ហា ដាលអ្នកអាចលាលក 
ចាត់ចាងបានមិនពិបាកខា្លាំង ដូចជបញ្ហាដាលគា ូ
មិនបានទទួលបៀវតាសរ៍គាប់គាាន់ ឬក៏អំពីសាលារៀន 
ដាលមានក្មាងជសិសាសជងពាក់កណា្តាលដាលមិន 
ចាះអាន។

បើទោះជថាអ្នកមានសារើភាពក្នងុការចាករំលាក 
មតិយោបល់របស់ខ្លួនដល់អ្នកដទា វាមិនមានមាន 
ន័យថា អ្នកចាះតាសារើក្នងុការនិយយអ្វដីាលអ្នកនឹង 
ឃើញចង់និយយនោះទា។ លោក កាវើ ចុងគីតាវ៉ន 
(Kavi Chongkittavorn) របស់កាសាត 
The Nation (Bangkok) ដាលនិពន្ធអត្ថបទ 
វាទិកាស្មារ និងបទអតា្ថាធិបាបាយរាប់មិនអស់លើ 
បញ្ហានយោបាយថា និងបញ្ហាតំបន់ និយយថា៖ 
  ៉អ្នកសរសារ តាូវមានភាពសមរមាយបាកបដោយ 
គុណធម៌ និងសាចក្តីទៀងតាង់ផងដារ  ៉។ ហើយអ្នក 
ក៏តាូវតាបាយ័ត្នបាយាង កុំទៅសរសារ បង្ខូចការ្តិ៍ ឬ 
មួលបង្កាច់ អ្នកណាមួយឲាយសោះ [សូមមើលជំពូក
ទី ១១ៈ អ្នកសារព័ត៌មាន និងចាបាប់]។

ម៉ាយោងវិញទៀត អ្នកចំាបាច់តាវូតាធ្វើការសាាវជាាវ 
ដោយខ្លួនឯងផងដារ ដើមាបីយកភស្តុតាងរឹងមាំមក 
គំទាដល់គំនិតដាលអ្នកលើកមកពិភាកាសាក្នងុអត្ថបទ។  
អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារអានចាើនណាស់ ហើយក៏មាន 
ពុទ្ធិទូលំទូលាយដារ។ លោក កាវើ និយយថា គត ់
ចំណាយ ៤ ទៅ ៥ ម៉ាង ក្នុងមួយថ្ងា ដើមាបីអាន 
កាសាតនៅលើអិុនធឺណិត។ អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារ 
ក៏បាមូលព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងដារពីគាប់ជាុង 
ដាលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿង ដោយចាញពីការិយល័យ 
ទៅសង្កាតពាឹត្តិការណ៍រាល់ពាលតាមតាអាចធ្វើ 
ទៅបាន។

ចូរកុំជប់ផុងក្នុងសាវតារ និងសាចក្ដីកាបាះកាបាយ 
ចាើនពាក។ បាើតាល្មមនឹងសាចក្តីតាូវការរបស់អ្នក
អាន ដើមាបីយល់នូវគោលគំនិតដាលអ្នកចង់និយយ
បានហើយ។ ការសាាវជាាវវាជួយឲាយអ្នកនិយយទៅ
កាន់អ្នកអានក្នុងន័យមួយជមនុសាសជំនញការ។

ទោះជអ្នកសរសារពីស្អីក៏ដោយ ចូររំពឹងទុកថា 
នឹងមានគាទិតៀនជមិនខាន។ មតិយោបល់ដាល 
មានអានុភាពខា្លាំង វាក៏នឹងនំមកវិញនូវបាតិកម្មខា្លាំង 
ពីអ្នកវិញដារ។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវមានភាពអត់ធ្មត់ទទួល 
យកការរិះគន់ទាំងនោះ។

 
និពន្ធអត្ថបទសមេប់វេទិកាស្មេរ

វាទិកាស្មារមានចាើនសណា្ឋានដូចអកាសរសិលាប ៍
ដារ។ អ្នកនិពន្ធខ្ទង់ទសាសនៈបាើតិចនិកចមាុះ  
រាប់មានស្ទីលអត្ថបទពិព័ណន និងស្ទីលវិភាគ 
ដំណឹង។ អ្នកខ្លះសរសារក្នុងនមបុគ្គលទីមួយ ឬ  
មួយក៏សរសារដោយដក់ចំណុចគោលនាគំនិត 
នៅឯចុង មិនមានខាងដើមនាអត្ថបទទៅវិញ។  
ពួកគាហាក់ដូចគ្មានវិធានដាលតាូវតាដើរតាមនោះ
ទា។ អ្នកខ្លះហា៊ានរហូតទៅដល់បង្កើតជតួអង្គ 
បាលោមលោក ប៉ុន្តាគាតាូវការបាុងបាយ័ត្នជមួយ 
នឹងការបាើស្ទីលរបៀបនាះ ហើយគាតាូវតាបញ្ជាក ់
ឲាយអ្នកអានដឹងផងដារថា តួអង្គក្នុងអត្ថបទមិនមាន
ជមនុសាសពិតបាាកដទា។

មធាយោបាយមួយក្នុងការធ្វើខ្លួនឲាយកា្លាយទៅជ 
អ្នកនិពន្ធវាទិកាស្មារល្អមួយរូប អ្នកតាូវរៀនសូតាអំព ី
អ្នកនិពន្ធណាដាលអ្នកស្ញប់ស្ញាងបំផុត។ តើអ្វីជ 
ស្ទីលរបស់គា? តើគាបាឡូកអ្នកអាន និងបញ្ចុះ-
បញ្ចូលពួកគាអំពីគោលគំនិតក្នុងអត្ថបទដោយ 
វិធីណា? សាកបាើតិចនិកដូចគ្នានាះនៅក្នុងការ  
សរសាររបស់អ្នករហូតដល់អ្នកអាចអភិវឌាឍន៍នូវ 
ស្ទីល និង សម្លាង មួយ ដោយឡាករបស់ខ្លួន។
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ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

អ្វីក៏ដោយដាលអ្នកនិយយក្នុងអត្ថបទ ចូរ 
និយយឲាយសុទ្ធចិត្ត។ លោក កាវើ និយយថា៖ 
៉ពាលដាលអ្នកសរសារ អ្នកតាូវតាសរសារដោយ 
ភាពតាាកតាអាល។ និយយឲាយពាញទំហឹង បើមិន 
ដូចោ្នាះទា កុំសរសារល្អជង  ៉។ ខាងកាាមនាះ 
ជសាចក្តីផ្តើមមួយនាអត្ថបទមួយរបស់លោក កាវើ  
ស្តីពីផានការកិច្ចបាជុំកំពូលមួយរបស់សមាគម 
អាសា៊ាន។ ចូរសំគល់នូវពាកាយពាចន៍ខា្លាំងៗ និង  
សាចក្តីអំពាវនវឲាយមានវិធានការនៅក្នុងប៉ុន្មានពាកាយ
ដំបូងនាសាចក្តីផ្តើមរបស់គត់៖

បាទាសថា តាូវតាផ្អាកដឹកនំកិច្ចបាជុំអាសា៊ាន 
ដាលគាបានគាាងធ្វើនៅថ្ងាទី ១៥-១៨ ធ្នូ ខាងមុខ 
នាះ ដោយសារតាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុបាបន្នរបស់ 
ខ្លួន។ ការដាលគ្មានសាចក្តីសមាាចចិត្តក្នុងរង្វង់ 
ប៉ុន្មានម៉ាងខាងមុខនាះ នឹងកាន់តាធ្វើឲាយខូចខាត 
ថាមទៀតដល់មុខមាត់បាទាស និងការ្តិ៍ឈ្មាះរបស់ 
អាសា៊ានទៀតផង។

លោក កាវើ និយយថា គត់សាកលាបងផ្តើម 
ជមួយនឹងសាចក្តីថ្លាងគួរឲាយរន្ធត់មួយ តាគត់ដូរចិត្ត  
ដោយទទួលសា្គាល់នូវទឡ្ហីករណ៍ ដាលមានអានុភាព 
ខា្លាំងទល់នឹងគោលគំនិតរបស់គត់ ហើយនាះបង្ហាញ 
ដល់អ្នកអានឲាយឃើញថា គត់បានធ្វើកិច្ចការជបឋម 
រួចហើយមុននឹងសរសារ។ ក្នុងតួអត្ថបទ គត់រកាសា 
ទឡ្ហីករណ៍ខា្លាំងបំផុតទុកនៅខាងចុងកាាយគា 
បង្អស់។ គត់មិនចង់ទុកចំណុចទន់ជាាយនៅខាង 
ចុងឲាយអ្នកអានទា។ គត់បញ្ចប់អត្ថបទជមួយនឹង 
ការអំពាវនវឲាយចាត់វិធានការ លទ្ធភាព ដំណះ-
សាាយមួយ ឬទសាសនៈសមាាប់អនគត។

ខាងកាាមនាះមួយទៀត ជរបៀបច្នាបាឌិតមួយ 
ដាលសហសាវិករបស់លោក កាវើ គឺនង ជីរា៉ាវា៉ាត់ 
ណា ថាឡាង (Jeerawat Na Thalang)។ 
នងសាកបាមើលមើលថា តើលោក ថាក់សុីន 

សីុណាវ៉ាាតាា (Thaksin Shinawatra) អតីតនយក 
រដ្ឋមន្តាីថា ដាលរស់នៅក្នុងនិរទាស និងដាលជ 
ថៅកាទូរគមនគមន៍មួយរូប នឹងនិយយទៅកាន ់
អ្នកគំទារាប់សិបពាន់អ្នកតាមទូរស័ព្ទ បន្ទាប់ពី  
សម្ព័ន្ធដាគូរបស់គត់មួយចំនួនបានបោះបង់លាង 
គំទារូបគត់ទៀតហើយនោះ។ ក្នុងការសរសារ 
នងរៀបឆកមួយសមាាប់  ៉សុន្ទរកថា  ៉ ដោយមាន 
មនុសាសមា្នាក់កំពុងសាកបាព័ន្ធសម្លាង។

នាះ គឺជអ្វដីាលនឹងកើតមានថ្ងានាះ នៅកីឡាដ្ឋាន  
Supachalasia National Stadium របស់កាុង
បាងកក៖

សម្លាង ប៊ីប...ប៊ីប...តាស្ត...តាស្ត

បងប្អូនទាំងអស់គ្នា,

បន្ទាប់ពីខ្ញុំទូរស័ព្ទចូលមកពីលើកមុន ខ្ញុំទទួល 
បានទូរស័ព្ទជចាើនពីអ្នកគំទារបស់ខ្ញុំ សូមឲាយខ្ញុំ 
ធ្វើការសាសងទូរស័ព្ទម្តងទៀត។ អ្នកគំទាខ្លះទៀត 
ថាមទាំងបានផ្ញើសារមកខ្ញុំដោយសរសារថា  
 ៉ថាក់សុីន សូមម្តងទៀត  ៉។ មានកាុមមួយឈ្មាះថា  
៉នរើថាក់សុីន  ៉ បានផ្ញើវើឌីអូគ្លីបដាលមានភា្ជាប់ក្នុង 
នោះនូវចមាៀងរបស់ Britney Spears ដាលមាន
ចំណងជើងថា “Hit Me One More Time”។ 
ឱលោកអ្ហើយ! តើខ្ញុំតាូវពនាយល់ដល់លោកសាី 
Khunying Pojaman (អតីតភរិយរបស់គត់) 
ទាថាខ្ញុំ អត់មានបានធ្វើការឆ្លើយឆ្លងចូលតាមទូរស័ព្ទ 
ណាទៀតទា កាាតាការឆ្លើយឆ្លងមួយនៅកីឡាដ្ឋាន 
Rajamangala Stadium កាលពីខាមុននោះ។ 
អ្នកខ្លះនិយយថា សាររបស់ខ្ញុកំ្នងុការឆ្លើយឆ្លងសន្ទន  
នោះ ដូចជស្ពឹកៗខ្វះទឹកដម។ ខ្ញុំមិនដាលគិតដល់ 
ថា អ្នកគំទារបស់ខ្ញុំនឹងមិននឹកសរសើររូបខ្ញុំសោះ 
ក្នុងខានាះ ដូច្នាះ ខ្ញុំសមាាចចិត្តថានឹងធ្វើការសន្ទន
តាមទូរស័ព្ទម្តងទៀត។
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ក្នុងសុន្ទរកថាសាមាមួយនាះ នង ជីរា៉ាវា៉ាត់ 
បានសរសារនូវអ្វី ដាលនងគិតថា លោក ថាក់សុីន 
នឹងនិយយ គឺគត់ចំអកឡកឡើយដក់សតាូវ 
នយោបាយរបស់គត់ការពារខ្លួនគត់ទល់នឹងការ 
ចោទស្តីពីអំពើពុករលួយ និងអតា្ថាធិបាបាយលើភាព 
វឹកវរនយោបាយរបស់បាទាសថា។ អ្នកអានដឹងបាន 
ថា លោកថាក់សុីន មិនបាននិយយដូច្នាះទា តានាះ
ជរបៀបមួយគួរឲាយចង់សើច ដាលនង ជីរា៉ាវា៉ាត់  
បានយកបាើ ដើមាបីរំលាចគោលគំនិតរបស់នង 
ទាក់ទិននឹងសា្ថានភាពនយោបាយក្នុងសាុក។

នងបញ្ចប់អត្ថបទវាទិកាស្មារនាះដូច្នាះ៖

ពិតណាស់ មនុសាសខ្លះមិនសបាបាយចិត្តនឹងអាន 
ថាបាទាសថាជបាជជតិ  គួរឲាយ #s@@!! ភ័យ
ខា្លាច។ តាវាមិនមានជកំហុសរបស់ខ្ញុំទា។ អាចថា  
អ្នកគំទាខ្ញុំ គត់សាវឹងពាលដាលគានិយយទៅកាន់ 
ជនបរទាសថា លើកលាងរូបខ្ញុំមា្នាក់ចាញអ្វីៗនៅ 
បាទាសថាដូចជមិនសូវល្អបុ៉ន្មានទា។ ហើយគួរឲាយ 
ភា្ញាក់ផ្អើល ពួកបរទាសទាំងនោះជឿ។ ខ្ញុំមិនដាល 
គិតថា ពួកបរទាសងយនឹងជឿដូច្នាះសោះ។ 

Zzzz…សុីញ៉ាល់ដច់...

ហាឡូ... ឮខ្ញុំនិយយទា។ ឱលោកអើយ!  
ខ្ញុំតាូវតានិយយថា បាព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនាះកាន់តា 
អន់ទៅៗមានទានតាំងតាពីខ្ញុំបានលក់វាចាញទៅ។

ជទូទៅ មគ្គុទ្ទាសក៍ដាលគាបាើសមាាប់សរសារ 
អត្ថបទអតា្ថាធិបាបាយ ក៏យកមកបាើបានដារក្នុងការ 
សរសារខ្ទង់ទសាសនៈ ក្នុងនោះ គឺការបញ្ចាញគោល 
គំនិតចាបាស់ ផ្តាតឲាយចំបាបសន្ទន តាឲាយវាទាក់ទិន 
ទៅនឹងបរិបទ។ ចូរលើកអ្វីថ្មីក្នុងការជជាកវាកញាក 
ហើយបាើភាពច្នាបាឌិតក្នុងការសរសារ។

ខាងកាាមជឧទាហរណ៍ពីកាសាត Bangkok 

Post ថ្ងាអាទិតាយ ដាលសរសារដោយអ្នកនិពន្ធ 
ខ្ទង់ទសាសនៈដ៏ចំណានមា្នាក់ឈ្មាះ វោរា៉ាណា វា៉ានីចាកា 
(Voranai Vanijaka)។ វាតាូវបានសរសារឡើង 
ក្នុងអំឡុងពាលដាលវិបត្តិនយោបាយថា កាន់តាមាន 
ភាពតានតឹងឡើងៗនៅឆ្នាំ ២០០៨ ពាលដាលកាុម 
បាតុករទាមទារឲាយរដ្ឋាភិបាលលោកនយករដ្ឋមន្តាី  
សាមា៉ាក់ ស៊ុនដរា៉ាវាជ (Samak Sundaravej) 

ចុះចាញពីតំណាង។ ពួកបាតុករ 
និយយថា លោក សាមា៉ាក់ និង 
ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្តាីរបស់គត់តំណាង  
ឲាយផលបាយោជន៍របស់លោក 
ថាក់សុីន សុីណាវា៉ាតាា ដាលគាបាន  
ទំលាក់ពីតំណាងនយករដ្ឋមន្តាី 
ហើយនោះ។ វាជអត្ថបទគួរឲាយ 
រំជួលចិត្តមួយ ដាលក្នុងនោះបង្ហាញ 
អ្នកនយោបាយ ចង្អុលបនោ្ទាសកំហុស 
ដក់គ្នាទៅវិញទៅមក។

ចង្វាក់ជីវិតបាចាំថ្ងាមានសភាពខុសគ្នាពីកន្លាងមួយទៅកន្លាងមួយ។
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ផ្ទាំងកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ ៦០ លាន នក់

ការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អចាញពីរឿង
បុគ្គល ដោយមានការរៀបរាប់ 
ក្នុងលំហូរ ដាលក្នុងនោះ
មានសាចក្តីកាបាះកាបាយ និង 
សកម្មភាព។ វាធ្វើឲាយយើងមិន 
ចង់តាមអាន រហូតទាល់តា 
យើងយល់ថាមានអ្វីកើតឡើង។  
នាះជរបៀបមួយក្នុងការទាញ 
អ្នកអានឲាយអានអត្ថបទនាះ។

នយប់មួយនោះ ក្នុងខាតុលា ឆ្នាំ១៩៧៣ មា្តាយខ្ញុំ (កាលនោះ 
គត់ពពោះខ្ញុំបានបាាំបីខា) កំពុងអង្គុយក្នុងផ្ទះដោយភ័យផង 
យំ ផង។ ឪពុកខ្ញុំជនគរបាលមួយរូបក្នុងអង្គភាពទប់សា្កាត់បាតុកម្ម  
កំពុងជប់ខ្លួនគំងក្នុងសា្ថានីយប៉ូលីស ដាលតាូវបានឡោមព័ទ្ធ 
ដោយកាុមយុទ្ធកៈជនឆ្វាងនិយម។

ក្នុងថ្នក់ដារបស់គត់ គត់កំពុងតាកងកូនចៅរបស់គត់មា្នាក់  
ដាលតាូវគាបាញ់ឲាយរបួសតាង់ពោះ។ គត់ហូរឈាមអស់ចាើន 
ណាស់ពាលនោះ។

មាននគរបាលពី ១៥ ទៅ ២០ នក់ ដាលកំពុងជប់ខ្លួនក្នុង  
ប៉ុស្តខទល់នឹងពួកបាឆំងរាប់រយនក់ កំពុងធ្វើការឡោមព័ទ្ធពីខាង 
កាា។ សា្ថានការណ៍គួរឲាយអស់សងាឃឹម។ អ្នកលបបាញ់តាង់មាន 
វត្តមានគាប់កន្លាង។ នគរបាលមួយរូបដាលតាូវរបួសក៏សា្លាប់ក្នុង 
ពាលនោះ ដោយសារតាខាសាះឈាម។

យប់កាន់តាជាា ឪពុកខ្ញុំក៏បញ្ជាឲាយអ្នកកាាមបង្គាប់គត់សាាត  
ឯកសណា្ឋានរបស់ពួកគាចាញ ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សីុវិល 
ជំនួសមកវិញ។ ក្នុងភាពងងឹតឈឹង ពួកគាបានគាចខ្លួនចាញពី 
ប៉ុស្តខបូ៉លីសនោះរួច។ 

ប៉ុន្មានម៉ាងកាាយមក ឪពុកខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះជួបជំុជមួយ 
មា្តាយខ្ញុំវិញ។

សំណួរដាលអត្ថបទនាះ
ចោទឡើង តើភាពវឹកវរទាំងអស់ 
នាះ គឺដើមាបី អ្វី?

ពាលណានឹកដល់រដ្ឋបាហារ ការបះបោរ និងការបង្ហូរឈាមទាំង 
អមាបាលមា៉ានដាលបាទាសថាបានជួបបាទះ ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថា  
តើយើងបាន និងកំពុងវ៉ាគ្នាដើមាបីអ្វី? តើយើងសមាាចបានអ្វីខ្លះ?

ភាគចាើននាពលរដ្ឋថានៅរស់ក្នុងភាពកាីកានៅឡើយ។ កុមារ 
របស់យើងជចាើននៅដើរសុំទានតាមដងផ្លូវរាល់ថ្ងា។ មិនមានតា 
នយោបាយទា តាសង្គមយើងទាំងមូលពោរពាញដោយអំពើពុក 
រលួយ។ ជមួយគ្នានាះ យើងមិនដឹងថាតើបាជធិបតាយាយជស្អី  
នៅឡើយទា។

រដ្ឋបាហារ បាតុកម្ម និងជម្លាះទាំងអមាបាលមា៉ាននាះ វាគ្មានអ្វី  
ខុសគ្នាពីការឈ្លាះបាកាករវាងអ្នកមាន និងអ្នកកា ដាលវោហារ 
ដ៏ក្លៀវកា្លា យុទ្ធវិធីដ៏បុិនបាសប់ និងលុយកាក់របស់គាអាចទាក់ទាញ 
មនុសាសមា្នាមកចូលរួមបាន។
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តាង់នាះ អ្នកនិពន្ធបាកាសឲាយ 
គាដឹងពីជំហររបស់គត់។

ខ្ញុំមិនមានជអ្នកគំទារបស់លោកនយករដ្ឋមន្តាី សាមា៉ាក់ 
ស៊ុនដរា៉ាវាជ ទា ហើយខ្ញុំក៏មិនមានជអ្នកគំទារបស់មាដឹកនំ 
ទាំងបាាំរបស់ចលនបាជជន ដើមាបីលទ្ធិបាជធិបតាយាយដារ។ ប៉ុន្តា  
ខ្ញុំជមនុសាសគំទាដល់អ្នកទាំងឡាយ ដាលកាាកពីដំណាកទៅធ្វើការ 
ដើមាបីរកចំណូលចិញ្ចឹមគាួសារ ចាះជួយអ្នកដល់អ្នកកាខាសត់ ហើយរស់ 
នៅជមួយសាចក្តីទៀងតាង់ មិនថាគាពាក់អាវពណ៌ស្អីទា។

បើបណ្តាញនយករដ្ឋមន្តាីសាមា៉ាក់ចាញពីតំណាង និងរំលាយ 
សភាបាន វានឹងធ្វើឲាយមនុសាសចាើននក់ណាស់សបាបាយចិត្ត ហើយខ្ញុំ 
ក៏នឹងសបាបាយចិត្តដារ។ តាបន្ទាប់ពីហ្នឹងវាទៅជស្អីទៅវិញ?

ក្នុងខ្ទង់នាះ ឃ្លាមានបាវាង 
ខុសៗគ្នា។ ឃ្លាខ្លះខ្លីមានទាន។

តើអំពើពុករលួយនឹងថយចុះជងមុន? អំពើអយុត្តិធម៌សង្គម 
និងធា្លាក់ចុះ? គមា្លាតនាភាពខុសគ្នាក្នុងចំណូលនឹងរួញតូចមកវិញ?  
តើជីវភាពរបស់បាជជននឹងគាាន់បើជងមុន ឬយ៉ាងណា?

យើងចង់ដាញលោក សាមា៉ាក់ ចាញពីតំណាង ពីពាាះគត់ 
ពុករលួយ។ ប៉ុន្តាសួរថា តើគត់ពុករលួយជងអ្នកឯទៀតខា្លាំងណាស់ 
ទៅឬ? តើក្នុងចំណមយើងមានប៉ុន្មាននក់ ដាលមិនដាលលាង 
ផ្លូវកាត់ សូកលុយកាាមតុ បាើបណា្តាញសា្គាល់គ្នា ដើមាបីដោះសាាយ 
បញ្ហាអ្វីមួយនោះ? 

យើងចង់ដាញគត់ចាញពីតំណាង ពីពាាះយើងមិនចង់ឃើញ 
គមាាងធំៗស្ទីលរបស់លោកថាក់សីុនទៀតទា។ ប៉ុន្តា ចូរកាឡាកមើល 
បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយរបស់យើង សង្គមរបស់យើងវិញ ហាតុអ្វីបានជយើង
ងប់ងល់នឹងសមា្ភារៈនិយមខា្លាំងមា្ល៉ះ?

តាង់នាះ គឺគំនិតគោលក្នុង 
អត្ថបទ ដាលតាូវបានសរសារ 
យ៉ាងចាបាស់ (សូមមើលឃ្លា 
ដាលមានគូសបន្ទាត់ពីកាាម)។

យើងមិនចង់ឲាយគត់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើមាបីបមាើបាយោជន៍របស់គត់ 
(ឬរបស់ចៅហា្វាយនយគត់)។ ប៉ុន្តា ហាតុអ្វីបានជយើងជនសាមញ្ញ 
រាល់ថ្ងា នំគ្នាបំពានចាបាប់ទមា្លាប់ដើមាបីបមាើរបៀបវារៈរបស់យើងដារ?

បើសិនជយើងចង់បាាក្្លាយបាទាសថាឲាយគាាន់បើជងមុន  
យើងមិនអាចនំឲាយមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគាាន់តាកំចាត់មនុសាសពីរ- 
បីនក់នោះទា។ ការផ្លាស់ប្តូរតាូវចាប់ផ្តើមចាញពីយើងរាល់គ្នា។

យើងនំគ្នាដើរហាកាបួន ដើមាបីកំចាត់មនុសាសមា្នាក់ តាយើងមាន 
នំគ្នាដើរហាកាបួន ដើមាបីសង្គាាះជីវិតកុមារបស់យើងដាលនំគ្នា  
សុំទានតាមដងផ្លូវទា?
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យើងនំគ្នាដើរហាកាបួន ដើមាបីកំចាត់មនុសាសមា្នាក់ តាយើងមាន 
នំគ្នាដើរហាកាបួន ដើមាបីសង្គាាះជីវិតបងប្អូនបាុសសាីរបស់យើង 
ដាលបណា្តាខាត្តភូមិភាគខាងតាបូងទា?

យើងនំគ្នាដើរហាកាបួនដើមាបីកំចាត់មនុសាសមា្នាក់ តាយើងមាន 
នំគ្នាដើរហាកាបួនទា នៅពាលដាលជនស្លូតតាង់ តាូវបានគាធ្វើឃត 
តាមដងផ្លូវ?

បើសិនជយើងចង់បាាក្្លាយបាទាសថាឲាយទៅជគាាន់បើជងមុន  
យើងមិនអាចនំឲាយមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគាាន់តាកំចាត់មនុសាសពីរ-បី 
នក់នោះទា។ ការផ្លាស់ប្តូរតាូវចាប់ផ្តើមចាញពីយើងរាល់គ្នា។

សម្ព័ន្ធភាពបាជជនដើមាបីលទ្ធិបាជធិបតាយាយ មានសិទ្ធិក្នុងការ 
បាឆំង ហើយលោក សាមា៉ាក់ ក៏មានសិទ្ធិនិយយដារថា គត់តាូវបាន 
ជាើសតាំងដោយសន្លឹកឆ្នាតភ្លូកទឹកភ្លូកដី។

យើងអាចនិយយបានថា ការបោះឆ្នាតកន្លងទៅនាះតាូវបាន 
គាទិញ ប៉ុន្តាសួរថាតើមានការបោះឆ្នាតណាមួយនៅសាុកយើង 
ដាលមិនតាូវបានគាបាើលុយទិញ? ការទិញក្នុងការបោះឆ្នាត 
វាជរឿងផ្គត់ផ្គង់ និងតមាូវការ។ គាមិនអាចទិញវាបានទា បើសិនជ 
បាជជនគ្មានចាតនលក់ទៅឲាយគានោះ។ ហើយបាជជន គឺយើង 
រាល់គ្នានាះឯង គឺបាជជនថា។ គឺយើងជអ្នកលក់សារើភាព និង 
លទ្ធិបាជធិបតាយាយរបស់យើងទៅឲាយគា។

បើសិនជលោក សាមា៉ាក់ លាលាងពីតំណាង គានឹងមាន សាមា៉ាក់ 
រាប់សិបពាន់នក់ទៀតមកឡើងជំនួសគត់វិញ។ ការធ្វើដូចលោក 
ថាក់សីុន និងលោក សាមា៉ាក់ វាបាៀបបាននឹងសុភាសិត ថា  ៉តាីក្នុងទឹក 
និងសាូវក្នុងសាា  ៉ អញ្ចឹង។

មានហើយ ដូចតាី និងសាូវ សំបូរណាស់មនុសាសដូច ថាក់សុីន 
និងសាមា៉ាក់ ក្នុងគាប់សាទាប់ទាំងអស់ក្នុងសង្គម មានពីអ្នកកាដល់ 
អ្នកមាន។

ភាពចាណាន បកាសពួក គំនិតវណ្ណៈនិយម ការស្អប់ ញតិនិយម  
ភាពពុករលួយ នយោបាយ ការកាងបាវ័ញ្ច អត្តទត្ថនិយម ការដាលដឹង 
ថាខ្លនួតាវូរហូត ការមានៈមិនពាមផ្លាស់ប្តរូឲាយមានភាពបាសើរ - ទំាងអស់
នាះ សុទ្ធតាអ្វីដាលយើងបានឃើញ កំពុងស្តាងឡើងលើទីលាន 
នយោបាយរបស់យើងរាល់ថ្ងា ដាលបាជជននំគ្នារអ៊ូទាំទាំងខ្ពើមរអើម 
រៀងរាល់ថ្ងា - តើយើងមិនមានចំណាកកំហុសដារទា ឬក្នុងសាទាប់
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គាួសាររបស់យើងក្នុងមជាឈដ្ឋានសង្គម ក្នុងសាលារៀន និងនៅតាម 
កន្លាងធ្វើការ?

លោក សាមា៉ាក់ គាាន់តាជការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយប៉ុណ្ណាះនាសង្គម  
របស់យើងជកញ្ចក់ឆ្លុះថាតើយើងជអ្នកណា។ រូបខ្ញុំដាលជអ្នកនិពន្ធ 
ខ្ទង់ទសាសនៈនាះ មិនមានជករណីលើកលាងទា។

ការរកអ្នកដទាមកបនោ្ទាសវាងយណាស់។ អ្នកមានបនោ្ទាសអ្នកកា 
អ្នកកាបនោ្ទាសអ្នកមាន។ យើងបនោ្ទាសកម្មពៀរ អំពើមន្តអាគមន៍  
ហើយមួយទៀតនោះ គឺយើងបនោ្ទាសជនបរទាស។

មានហើយ យើងតាូវតាងើបបាឆំងនឹងអ្នកនយោបាយពុករលួយ  
ប៉ុន្តាយើងនឹងមិនទទួលបានផលចាើនអ្វីទា បើយើងគាាន់តានំគ្នាសាាក  
ឡូឡាម្តងមា្កាល ហើយបន្ទាប់មកវិលទៅរកភាពពុករលួយ និងភាព 
កន្តើយដូចសព្វដងវិញនោះ។

ការពិតនៅតាង់ថា៖ យើងមា្នាក់ៗ សុទ្ធតាមានការទទួលខុសតាូវ 
និងគណនាយាយភាពចំពោះបាទាស សង្គម និងអនគតរបស់កូនចៅ 
យើង។

មិនថាមានរឿងអ្វីខុសក្នុងនយោបាយថា និងសង្គមទា យើងដាល 
ជបាជជនជង ៦០ លាននក់ សុទ្ធតាមានចំណាកក្នុងនោះទាំង 
អស់។ យើងក៏មានការទទួលខុសតាូវចំពោះវាដារ។

វាឥតបានការអីទា ការទៅបង្កអំពើហិងាសា សមាក់ឈាម និង
ទឹកភ្នាក ដោយសារតារឿងពាក់ព័ន្ធលោក សាមា៉ាក់ នោះ។ គត់ក៏មិន 
ស័ក្តិសមនឹងទទួលរងនូវការជារបាទាច និងការស្អប់ខ្ពើម ដាលពួក 
សម្ព័ន្ធបាជជនដើមាបីលទ្ធិបាជធិបតាយាយ គាវាងទៅលើគត់រៀងរាល់ 
ថ្ងានោះទា។

ចូរយើងនំគ្នាបាឆំងតាមដងផ្លូវជមួយនឹងហាតុផលសមរមាយមួយ៖  
យើងហាកាបួនបាឆំងមិនមានយើងស្អប់លោក សាមា៉ាក់ ទា តាយើងហា 
កាបួនបាឆំង ដោយសារយើងសាឡាញ់បាទាសថា។

អ្វីៗដាលយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងាក្នុងជីវិតរបស់យើង ជបុគ្គលក្តី 
ជសមូហភាពក្តី គឺវានឹងនំឲាយបាទាសយើងមានការបាាបាួល ទោះកា្លាយ 
ជល្អក្តី អាកាក់ក្តី។

យើងគួរតានំគ្នាបន្តបាយុទ្ធបាឆំងពួកនយោបាយពុករលួយ។ 
ប៉ុន្តា បើយើងពិតជចង់បានអ្វីៗឲាយកាន់តាបាសើរជងមុនសមាាប់  
បាទាសថា ការបាាបាួលតាូវចាប់ផ្តើមពីយើង គឺបាជជនថាគាប់ៗរូបនាះ 
តាម្តង។ 
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គេហទិននុលេខន៍
(Blogs)

Blog (គាហទិននុលាខន៍) ជពាកាយកាត់ពី
ពាកាយពីរ ក្នុងភាសាអង់គ្លាស “Web log”។ វាជ 
ទំព័រអនឡាញសមាាប់ចុះផាសាយអត្ថបទនន 
ក្នុងនោះ មានទិននុលាខន៍ កំណត់ហាតុបាចាំថ្ងា 
បទអតា្ថាធិបាបាយ និងអត្ថបទដំណឹង។ អ្នកណាក៏ 
ដោយឲាយតាមានបណា្តាញអិុនធឺណិត សុទ្ធតាអាច 
សរសារគាហទិននុលាខន៍បាន។ ពាលដាលការ 
សរសារសៀវភៅនាះបានចាប់ផ្តើមទំព័រគាហទិននុ-
លាខន៍ជង ១០០ លានទំព័រ មានរួចទៅហើយលើ
បាព័ន្ធអិុនធឺណិត។ អត្ថបទគាហទិននុលាខន៍ភាគ
ចាើនមិនសូវវាងទា គឺបាហាល ២៥០ ពាកាយអង់គ្លាស 
បុ៉ណ្ណាះក្នងុមួយអត្ថបទ ដាលអាចមានរួមបញ្ចលូផង 
នូវហា្វាល (file) ជវើឌីអូ, អូឌីយ៉ូ (audio) និងតំណ 

(link) ភា្ជាប់ទៅវិុបសាយដទាទៀតផង។ គាហ-
ទិននុលាខន៍ភាគចាើនមានលក្ខណៈសកម្មដាល 
អនុញ្ញាតឲាយអ្នកអានសរសារ អតា្ថាធិបាបាយរបស់ខ្លួន
ចុះលើគាហទិននុលាខន៍បាន។

អ្នកសរសារគាហទិននុលាខន៍តាងទមា្លាយ
រឿងសំខាន់ៗមុនគា ហើយដោយសារតាបច្ចាកវិទាយោ 
អ្នកណាក៏អាចធ្វើជ  ៉អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ   ៉
(citizen journalist) បានដារ ដោយរាយការណ៍
អំពីពាឹត្តិការណ៍ដាលគាបានជួបបាទះ។ តាមរយៈ 
គាហទិននុលាខន៍ នរណាក៏អាចធ្វើអតា្ថាធិបាបាយ 
បានដារ នៅលើគាប់បញ្ហាអ្វីក៏ដោយដាលគាចាប់- 
អារម្មណ៍។

សមាាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីព គាហទិននុលាខន៍ 
បានកា្លាយជកាតព្វកិច្ចបន្ថាមមួយទៀតពីលើការ 
សរសារអត្ថបទដំណឹង អត្ថបទពិពណ៌ និងខ្ទង់ 

ទសាសនៈជបាចំា។ បុ៉ន្តាវាក៏ផ្តល់ពួកគានូវឱកាស
ធ្វើបច្ចុបាបន្នភាព រឿងដំណឹង ឬក៏ទសាសនវិស័យ និង
ការពនាយល់សុីជមាា ដាលជធម្មតាគាមិនសូវបញ្ចូល 
ក្នុងរឿងដំណឹង។ 

ខាងកាាមនាះជគំរូអត្ថបទគាហទិននុលាខន ៍
មួយចំនួនពីកាសាត The Nation ស្តីអំពីវិបត្តិ
នយោបាយនៅបាទាសថា។ កាាមចំណងជើងថា 
“Follow it with the Editor” គាហទិននុលាខន៍
នាះ តាូវបានសរសារដោយនិពន្ធនយក ទុលសាធីត  
តាប់ទីម (Tulsathit Taptim) ដាលបានពាយោយម
ផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណឹងបច្ចុបាបន្នភាព ស្តីអំពីការបាកួត 
យកតំណាងនយករដ្ឋមន្តាីនៅបាទាសថា។ គត ់
សរសារអត្ថបទនាះ បន្ទាប់ពីកាុមបាតុករបាននំគ្នា 
បិទពាលានយន្តហោះពីរក្នុងកាុងបាងកកអស់រយៈ 
ពាលពីរសបា្តាហ៍។

អត្ថបទនាះចាប់ផ្តើមដូច្នាះ៖

តើលោកអ្នកវង្វាងវិលវល់ ឬនឿយណាយ ឬ 
មួយក៏ខា្លាចលាងចង់ដឹងចង់ឮទៀតហើយ? 
បើដូចោ្នាះមាន កុំភ័យ ពាាះលោកអ្នកមិនមានតា 
មា្នាក់ឯងទា ដាលមានអារម្មណ៍បាបនាះ។ យើងកំពុង  
ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពដូចគ្នា ហើយយើងនឹងឆ្លងកាត់វា 
ជមួយគ្នា។ បន្ទាប់ពីសបា្តាហ៍ដ៏គួរឲាយសោកសា្តាយ 
បានកន្លងផុតទៅ បុ៉ន្មានថ្ងាខាងមុខអាចនឹងមានរឿង
គួរឲាយរើករាយថានឹងមានការបាាបាួលផងក៏មិនដឹង។ 
យើងនឹងធ្វើបច្ចុបាបន្នភាព និងការវិភាគសា្ថានការណ៍ 
វិវត្តន៍សំខាន់ៗជបន្តបន្ទាប់ ដូច្នាះសូមអញ្ជើញមក 
ឆាកមើលគាហទិននុលាខន៍នាះឲាយបានទៀងទាត់។

ហើយនាះជការធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពដប់ថ្ងាកាាយ 
មកទៀត គឺក្នុងថ្ងាដាលលោក ថាក់សុីន ធ្វើសាចក្ត ី
ថ្លាងការណ៍តាមទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកគំទារបស់គត់៖
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ថ្ងាទី ១៣ ធ្នូ ម៉ាង ១០ យប់៖ សមាាប់ខ្ញុំ សា្តាប់
ទៅវាហាក់ដូចជបទស្មូតជូនដំណើរពាលឹងសព 
អញ្ចឹង។ ពាឹត្តិការណ៍ថ្ងានាះបានចប់ទៅក្នុងសភាព 
គួរឲាយសាពាប់សាពោន ដោយហាតុថា ផ្ទុយនឹងការ 
សន្ទនតាមទូរស័ព្ទ ដាលគាបានរំពឹងទុកពីមុនមក 
គាបានតាឹមតាសា្តាប់ឮសារក្នុងខាសាអាត់ទៅវិញ។ 
លោក ថាក់សុីន មិនបានហៅអ្នកណាចំឈ្មាះទា
ក្នុងសង្កថានោះ។ ដូចគាបានរំពឹងទុក គត់ថ្កាល 
ទោស   ៉រដ្ឋបាហារបំភ័ន្តភ្នាក  ៉ ដោយក្នុងន័យនាះ
គត់និយយសំដៅទៅលើសាចក្តីសមាាចតុលាការ 
រំលាយគណបកាស និងការលូកដារបស់យោធាក្នុង 
ការធ្វើឲាយសភាងករាសា្វាមីភក្តិរបស់ខ្លួនទៅខាងពួក 
បាជធិបតាយាយវិញ។

លោក នាវិន ដាលធា្លាប់តាជអតីតសម្ព័ន្ធមិត្ត 
របស់លោក ថាក់សីុន តាូវបានលោក ថាក់សីុន 
បាទាចថាជមនុសាស  ៉អកតញ្ញ ូ ៉ហើយគាក៏បានធ្វើការ 
ទសាសន៍ទាយដារថា វិបត្តិបាទាសថានឹងអូសបន្លាយ
ដោយសារតាការបាកបាក់ជាាលជាាក្នុងសង្គម។ 
ការបិទពាលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិ តាូវបានគា 
សម្តាងការសោកសា្តាយថាជការសំពងយ៉ាងដំណំ 
មកលើសាដ្ឋកិច្ច និងមុខមាត់បាទាសថា។

សរុបសាចក្តីមក សាររបស់លោក ថាក់សុីន 
មានភាពមុឹងមា៉ាត់ឱឡារិកជងការបង្កហាតុ។ 
យ៉ាងណាក្តីជមួយលោក ថាក់សុីន កុំសូវបាាកដ 
ក្នុងចិត្តខា្លាំងពាក។

ពីរថ្ងាកាាយមក គាហទិននុលាខន៍នោះ 
តាូវបានបញ្ចប់ដូច្នាះ៖

ថ្ងាទី ១៥ ធ្នូ ម៉ាង ១១ ពាឹក៖ ឥឡូវនាះ លោក 
អាភីសុិត ជនយករដ្ឋមន្តាីថ្មីរបស់ថា។ គត់ឈ្នះ 
បានសម្លាង ២៣៥ សម្លាង រើឯលោក បាាចា ទទួល 
បាន ១៩៧ សម្លាង។ (រង់ចាំការអនុម័តជផ្លូវការ)

គួរតាខ្ញុមំានអារម្មណ៍ក្មាងជងមុន ឬក៏ចាស់ជង
មុនឥឡូវនាះ? លោក អាភីសិុត កើតកាាយខ្ញុំមួយ 
ឆ្នាំ ហើយមា្នាក់ៗនំគ្នារំភើបចិត្តដោយបាទាសថា 
មាននយករដ្ឋមន្តាីវ័យក្មាង។ យ៉ាងណាក៏ក្តី សូម 
អបអរសាទរដល់បុរសមា្នាក់នាះ ដាលគុណភាពក្នុង
សិលាបៈនយោបាយរបស់គត់ មិនដាលនរណាមន្ទិល 
សងាស័យនោះឡើយ។ បុ៉ន្តា នៅពីមុខគត់មានភ្នំដ៏ធំ 
មួយ ហើយយើងដឹងថាហាតុអ្វី។

គត់នឹងតាូវដឹកនំបាទាសមួយ ដាលមានការ 
បាាះឆជាាលជាា។ ទមាាំនឹងលោក អាភីសុិត តាូវ
បានគាបន្តបុឲាយធ្វើនយករដ្ឋមន្តាថី្មរីបស់ថា យើងតាវូ 
ឆ្លងកាត់រដ្ឋបាហារមួយ ការបះបោររាុាំរ៉ា ការឡោមព័ទ្ធ 
វិមានរដ្ឋាភិបាល និងពាលានយន្តហោះ អំពើហិងាសា 
តាមដងផ្លូវ សាចក្តីសមាាចតុលាការរាប់មិនអស់ 
បាឆំងនឹងបចា្ចាមិត្តនយោបាយរបស់គត់។ មនុសាស 
ចាើននក់បានធ្វើទឡ្ហីករណ៍ថា រឿងរា៉ាវនយោបាយ 
អកុសលទាំងអមាបាលមា៉ាន វាបានកើតឡើងដើមាបី 
ហាតុល្អទៅវិញទា។ ឥឡូវនាះ វាជបន្ទុកសមាាប់ 
លោក អាភីសុិត ក្នុងការបញ្ជាក់ថាពួកគាពិតជតាូវ  
ក្នុងការគិតទុកបាបនាះ។ ខ្ញុំសូមជូនពរគត់ឲាយមាន 
សំណាងល្អបំផុត។

មុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅរកញុំានំរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ 
ជអនាកដល់អ្នកទាំងឡាយ ដាលបានតាមដន 
ជមួយខ្ញុំនូវឈុតពាឹត្តិការណ៍បាវត្តិសាសា្តក្នុង 
រយៈពាល ១២ ថ្ងា កន្លងមកនាះ។ វាជបាការគួរឲាយ 
សានរើករាយណាស់ ជពិសាសដោយសារមួយផ្នាក  
គឺអតា្ថាធិបាបាយពីសំណាក់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ 
សំណាងល្អ រហូតដល់យើងជួបគ្នាលោកកាាយ 
ទៀត។ លាសិនហើយ។
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តើបច្ចេកវិទេយាធ្វើឲេយសារព័ត៌មាន 
បោះពុម្ពបេបេួលដូចម្តេចខ្លះ?

វាអាសា័យថាពាលណាដាលលោកអ្នកអាន 
សៀវភៅនាះ អ្វីដាលយើងបាននិយយអំពីរបៀប  
ដាលបចា្ចកវិទាយោធ្វើឲាយមានការបាាបាួលក្នុងមុខរបរ 
និងការរស់នៅរបស់យើង វាបាហាលជនឹងកា្លាយទៅ 
ជចាស់គំរិលលាងទាន់សម័យបាត់ទៅហើយ។  
អ្វីដាលយើងធា្លាប់តាធ្វើក្នុងនមជអ្នកយកព័ត៌មាន 
និងនិពន្ធនយក បានឆ្លងកាត់ការបាាបាួលយ៉ាង 
សន្ធឹកសន្ធាប់។ ជមួយគ្នានាះដារ អ្វីដាលយើងនឹង 
ធ្វើក្នងុដប់ឆ្នាខំាងមុខចាប់ពីពាលនាះតទៅ ក៏បាហាល 
ជនឹងមានការបាាបាួលកាន់តាជាាលជាាជងមុន 
ទៀតផងក៏មិនដឹង។ 

ការបាាបាលួធំជងគាបង្អស់ គឺក្នងុ លាបឿន 
(speed) និងលទ្ធភាពទទួលបាន (access)។ អ្វី
ដាលយើងធ្វើសព្វថ្ងានាះ មានលាបឿនលឿនជងមុន 
ខា្លាំងណាស់ ដូចជ យើងអាចរកឃើញព័ត៌មាន 
ទាក់ទងបានរហ័សជងមុន ដោយបាើទូរស័ព្ទចល័ត  
និងអាចភា្ជាប់អិុនធឺណិតលើទូរស័ព្ទដដាល ឬតាមរយៈ
ឧបករណ៍កាន់ក្នុងដាដទាទៀតបានដារ។ វាលាងជ 
រឿងអធម្មតា ពិបាក ឬតាូវបង់ថ្លាខ្ពស់ ដូចមុនទៀត 
ហើយ ក្នងុការសមា្ភាសន៍នរណាមា្នាក់នៅបាទាសឆ្ងាយ  
សមាាប់យកខ្លឹមសារបញ្ចូលក្នុងអត្ថបទ។ យើងអាច 
ធ្វើការសាាវជាាវឯកសារនៅកន្លាងណា និងពាលណា
ក៏បាន។ យើងមិនចំាបាច់ដើរទៅបណា្ណាល័យទៀតទា 
ដើមាបីរកមើលគ្លីបព័ត៌មានចាស់ៗនោះ។ យើងអាច
ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអង្គហាតុ និងទិន្នន័យតាមរយៈ 
បណា្តាញអិុនធឺណិត។ ហើយយើងក៏អាចសរសារ 
កាសមាលួអត្ថបទ ផ្លាស់ប្តរូទីតំាង លប់ ឬសា្តារផ្នាក 
ននក្នុងអត្ថបទបានយ៉ាងងយ សា្អាត និងរហ័ស 
ទាន់ចិត្តទៀតផង។

អត្ថបទគាប់បាភាទដាលយើងជអ្នកសារព័ត៌មាន 
នំគ្នាផលិត អាចយកទៅចុះផាសាយបានភា្លាមៗលើ 
វុិបសាយ ឬក៏បញ្ជូនបន្តតាមតាមចរន្តជីពចរអាឡិច- 
តាូនិកទៅដល់គោលដៅចាើនបាភាទទៀតផង។  
រឿងមួយដាលគាសរសារ និងចុះផាសាយលើអុិនធឺណិត 
នៅវៀតណាម អាចតាូវបានគាឃើញ និងអាននៅ 
ទីកាងុវិនុស បាទាសអុីតាលី ឬទីកាងុវ៉ង់គូវារ បាទាស
កាណាដ ភា្លាមៗកាាយពីវាតាវូបានគាផាសាយឡើង។  
ក្នុងន័យនាះ កាសាតនីមួយៗ គឺជកាសាតសាកល 
ដាលបាជាងគ្នាដណ្តើមអ្នកអាន។ បើទោះជយើង 
នៅផលិតចាញផលិតផលជរូបវ័ន្តក៏ដោយ ដូចជ 
កាសាត និងទសាសនវដ្ត ីគាអាចពានីវានៅកន្លាងផាសាង 
ទៀតបាន ដោយសារថាយើងអាចបញ្ជូនទំព័ររបស ់
វាបានពីកន្លាងមួយទៅកន្លាងមួយទៀតតាមបាព័ន្ធ 
ផ្កាយរណប ឬបាព័ន្ធខាសាកាបហ្វុីបអុបទិក (fiber 

optic) កាាមដី និងកាាមបាតសមុទា។ សម័យនាះ 
គាលាងតាូវការជចាំបាច់ទៀតហើយនូវរថយន្ត 
សមាាប់ដឹកជញ្ជូនកាសាតយកទៅចាកចាយដល់ 
ទីឆ្ងាយៗ។ រោងពុម្ពក្នុងបាទាសមួយចំនួនអាច 
ទទួលបោះពុម្ពកាសាតពីកាា ដើមាបីចាកចាយក្នុង 
បាទាសរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ កាសាត Interna-

tional Herald Tribune និង Financial Times 
តាូវបានគាបោះពុម្ពនៅក្នុងទីកាុងមួយចំនួនលើ 
ពិភពលោក ដូច្នាះធ្វើឲាយកាសាតទាំងពីរនាះ ជរូបវ័ន្ត  
ជកាសាតសាកលពិតៗ។ បន្ថាមលើនោះ កាសាត 
ទាំងពីរនាះមានវិុបសាយ ដាលគាអាចអាននៅកន្លាង 
និងគាប់ពាលវាលាបានទាំងអស់។ យើងអាចសា្តាប ់
សម្លាងវិទាយុរបស់សា្ថានីយ ដាលយើងចូលចិត្តពីជាុង 
ណាមួយនាពិភពលោកក៏បានដារ។ មិនតាប៉ុណ្ណាះ 
វាកាន់តាមានភាពងយសាួលថាមទៀតក្នុងការ 
មើលទូរទសាសន៍អនឡាញ។ បើយើងរំលងមិនបាន 
មើលពាឹត្តិការណ៍ ឬកម្មវិធីផាសាយផ្ទាល់ណាមួយ 
យើងអាចបាើមធាយោបាយ ដូចជ “Listen Again”, 
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“Watch” “Video on demand” លើវិុបសាយ 
បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ រួមមាន YouTube និងវិុបសាយ
ដទាទៀត ដាលទៅលើនោះអ្នកណាក៏អាចផ្ទកុឡើង/ 
អឹបឡូត (upload) វើឌីអូ និងរូបភាពចូលបានដារ។ 

រើឯការបាាបាួលដទាទៀតនោះ មានទាក់ទិននឹង 
អ្វីដាលអ្នកសារព័ត៌មានអាច និងតាូវបានគារំពឹងថា 
នឹងធ្វើ។ ពិតណាស់ វាជទមា្លាប់ទូទៅនៅឡើយការ 
ដាលអ្នកសារព័ត៌មានតាូវការពាលពាញមួយថ្ងា ឬ 
មួយសបា្តាហ៍ ឬក៏ចាើនជងនាះ ដើមាបីធ្វើរឿងមួយ។ 
តាសព្វថ្ងានាះ មានសំពាធចាើនណាស់មកលើអ្នក 
សារព័ត៌មានថា រៀងរាល់ថ្ងាតាូវតា  ៉ដក់ព័ត៌មានអ្វ ី
មួយលើវិុបសាយ  ៉ឲាយបានរហ័សបំផុត។ ក្នុងន័យ 
មួយទៀត យើងទាំងអស់គ្នាបានកា្លាយទៅជអ្នក 
រាយការណ៍ព័ត៌មាននាសាវាកម្មចាកចាយព័ត៌មាន
តាម បាព័ន្ធទូរលាខអាឡិចតាូនិក និងឌីជីតាល់ 
(wire service)។ ក្នុងនោះ ដំបូង គឺបង្ហាះរឿងចាញ
ភា្លាមពាមគ្នានឹងពាលដាលពាឹត្តិការណ៍កំពុងវិវត្តន៍ 
ហើយប៉ុន្មានម៉ាងកាាយមកធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពជមួយ 
សាចក្ដីពិសា្តារ និងសមាង់សម្តី។ ទាំងអស់នាះបាន 
ធ្វើឲាយមានភាពខុសគ្នាធំធាងមានទានក្នងុរបៀបដាល 
យើងធ្វើការ។

ពីមុន អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានធា្លាប់តាសរសារ 
រឿងតាមួយទាក្នុងមួយថ្ងាសមាាប់ចុះក្នុងទំព័រ  
"កាសាតថ្ងាស្អាក" តាបច្ចបុាបន្ននាះ គាតាវូបានគារំពឹង 
ថាអាចបំពាញពហុភារកិច្ច (multi-tasking) បាន 
ដាលក្នុងនោះមាន៖

 សរសារ និងធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពរឿងលើ 
វិុបសាយ

 បង្ហាញខ្លនួក្នងុវើឌីអូខ្លីៗ ធ្វើសាចក្តរីាយការណ៍
ដូចអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទសាសន៍ដារ

 ផលិតចាញអត្ថបទដើមសមា្ភាសន៍ជវើឌីអូ 
និងពាីន កាាយពីការធ្វើបទសមា្ភាសន៍រួច

 ចាះថតរូបភាព និងវើឌីអូ ពាលចាញទៅ
យកព័ត៌មាន ហើយអឹបឡូត/ផ្ទុុកវាឡើង 
ទៅលើវិុបសាយ ឬក៏ចាកចាយទៅដល់ 
សា្ថានីយ៍ទូរទសាសន៍

 ចាះផលិតអត្ថបទដំណឹងបីនទី ផាសាយតាម
វិទាយុ ចាញពីសាច់រឿងដើមដាលគាបានធ្វើ

 ផ្តល់សមា្ភាសន៍ដល់សហសាវិកអំពី 
"រឿងនៅពីកាាយរឿង" បានន័យថា  
សមា្ភាសន៍អំពីរបៀបដាលអ្នកយកព័ត៌មាន 
បាើ ដើមាបីធ្វើរឿងនោះបាន

 សរសារ និងធ្វើបច្ចបុាបន្នភាពទំព័រគាហ-
ទិននុលាខន៍ជបាចំា

 ចាះផ្ញើសារ SMS ឬ សារធ្វីធឺ “twitter” 

ខ្លីៗទៅឲាយសវនជន (audience) នន 
តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត ឬអនឡាញ 
(online)។ នាះអាចជដំណឹងខ្លីៗ ឬសារ 
ជបុគ្គល។ 

ឥឡូវនាះ អង្គភាពបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយក៏កំពុងបាឹង 
ធ្វើពិពិធកម្ម ឬធ្វើឲាយមានចមាុះភាពនូវផលិតផល 
របស់គាដារ។ គាធ្វើការជកាុម ដាលក្នុងនោះមាន 
គ្នាជអ្នកសារព័ត៌មានផង និងអ្នកបច្ចាកទាសផង  
ដើមាបីរៀបចំមាតិកាបាភាទ (content) ដាលផលិត
ដោយអ្នកសារព័ត៌មានឯទៀត។ មានន័យថា  
បើទោះជគាមិនរំពឹងឲាយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយ 
ធ្វើកិច្ចការបន្ថាមទាំងអស់នោះបាន (តាមពិតទៅ  
តើអ្នកអាច?) អង្គភាពនីមួយៗនៅតាពាយោយម 
ផលិតចាញមាតិការឿងតាមមធាយោបាយផាសាងៗ។  
ឧទាហរណ៍ ផត់ខាស្ទីង (podcasting) កំពុងតា
កា្លាយជមធាយោបាយកាន់តាពាញនិយមឡើងៗ 
សមាាប់មហាជនទទួលបាន (សា្តាប់) ដំណឹង  
និងមាតិកាបាភាទដទាទៀត។ សូមាបីតាអង្គភាព 
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សារព័ត៌មានដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះបោះសម្លាង 
តួយ៉ាងកាសាត The New York Times និង
ទសាសនវដ្តី The Economist ជដើម បច្ចុបាបន្ននាះ
ក៏គាផលិតរឿងជអូឌីយ៉ដូារ ដាលគាអាចទាញយក/
ដោនឡូត (download) ដក់ក្នុង MP3 player 

សមាាប់សា្តាប់ក្នុងពាលធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត ឬក្នុង 
ពាលរត់ហាត់បាាណជដើម។

អង្គភាពខ្លះទៀត បញ្ចាញការងរផលិតកម្ម 
សារព័ត៌មានរបស់គាទៅធ្វើនៅបាទាសកាា  
(outsource)។ វាជរឿងសាមញ្ញទៅហើយដាល
ទំព័រខ្លះក្នុងកាសាតមួយ តាូវបានពិនិតាយកាសមាួល 
ដោយនិពន្ធនយក និងរៀបទំព័រ (layout) ដោយ
កាុមបុគ្គលិកនៅបាទាសមួយទៀត (ដាលនៅទីនោះ 
ចំណាយលើបៀវតាសរ៍ទាបជងនៅក្នុងបាទាសដើម 
កំណើតរបស់កាសាត)។ គាធ្វើដូច្នាះ ដើមាបីកាត់ 
បន្ថយចំណាយ។ ផ្នាកទំព័រពិសាស ដូចជទំព័រ 
ស្តីពីយនយន្ត និងអចលនទាពាយ តាូវបានគារៀបចំ 
ផលិតនៅកាាបាទាស។

ទាក់ទិននឹងចំណុចនាះ គឺការលាចឡើងនា  
"អ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋ " (citizen journalist) 

ឬអ្វី ដាលគាហៅថា I-reporters។ អង្គភាព
សារព័ត៌មានធំៗបានលើកទឹកចិត្តមហាជនសាមញ្ញ 
ទូទៅឲាយថតរូបភាព ឬវើឌីអូតាមទូរស័ព្ទ ឬកាមារា៉ា  
ហើយផ្ទុកវាឡើងទៅលើវុិបសាយរបស់អង្គភាព 
សារព័ត៌មានទាំងនោះ។ តាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាន 
ពលរដ្ឋនាះឯង ដាលគាតាងទទួលបានរូបភាពនន  
អំពីគាាះមហន្តរាយធម្មជតិគាាះថា្នាក់ បាតុកម្ម 

នយោបាយ ឬក៏អំពើវាយបាហារភារវកម្ម។ 
សម័យនាះគាតាងឃើញថា មិនយូរបុ៉ន្មាន 
កាាយពីមានពាយុះសុីក្លូន ឬក៏មានបាតុករ 
បះបោរហ៊ុំព័ទ្ធអគររដ្ឋាភិបាល ព័ត៌មាន 
អំពីពាឹត្តិការណ៍ទាំងនាះនឹងតាូវបាន 
សាយភាយតាមការផាសាយរបស់ CNN, 

BBC និងវុិបសាយរបស់កាសាតរាប់សិប
ពាន់នៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងរហ័ស 
ទាន់ចិត្ត។ 

សមាាបអ់្នកសារព័ត៌មានបាពាណី 
(conventional journalists - អ្នក 
សារព័ត៌មានដាលធ្វើការតាមទមា្លាប់ចាស់) 
នាះមានន័យថា បាព័ន្ធការផាសាយសាកល  

និងវុិបសាយរបស់កាសាត ដាលចុះផាសាយព័ត៌មាន 
អំពីពាតឹ្តកិារណ៍សាកលលោក កំពុងកា្លាយជគូបាជាង 
ថាមពីលើគូបាជាងក្នុងសាុករបស់ពួកគាទៀតផង។  
ដូច្នាះ អ្នកសារព័ត៌មានជបាពាណីខិតខំបាើឲាយពាញ 
ទំហឹងនូវឧត្តមភាពដាលគាមាន ដូចជ លទ្ធភាពជួប 
ទាក់ទងផ្ទាល់ជមួយមនុសាស ឬអង្គការ សា្ថាប័នក្នងុសាកុ  
ចំណាះដឹង និងព័ត៌មានទាក់ទងក្នងុសាុកជដើម។ 
ទោះជដូចោ្នាះក៏ដោយ ក៏កាុមហ៊ុនសារព័ត៌មាន 
សាកល នៅតាអាចបាើលទ្ធភាពសំបូរបាបរបស់ខ្លួន  
ក្នុងការជួលអ្នកសារព័ត៌មាន ឬជំនួយការឆ្លើយឆ្លង 
ព័ត៌មាន (stringer) ក្នុងសាុកឲាយជួយបំពាញការងរ 
ដូចអ្នកសារព័ត៌មានបាចាំការក្នុងបាទាសជំនួសគា 
ផងដារ។ 

កុំភ្លាចបាាប់ផង បើមានដំរើនៅក្នុងបន្ទប់។
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ការបាាបាួលជសារវន្ត ដាលបច្ចាកវិទាយោបាន 
នំមកនោះ គឺ world-wide web (www)។ 
យើងមិននិយយតាឹមតាពីការ  "ចាកចាយ " 
(delivery) ពីកុំពាយូទ័រមួយទៅកាន់កុំពាយូទ័រមួយទៀត 
ឬទៅកាន់ឧបករណ៍កាន់ក្នុងដាណាមួយ ដាលមាន 
ភា្ជាប់ wi-fi នោះទា។ និយយឲាយចំ គឺការបាាបាលួនា
វ៉ាទិកា  ៉(platform) ឬើវិុបសាយកាសាតនាះតាម្តង។ 
កាលពីមុន បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយធំៗបង្កើតវុិបសាយ 
ដើមាបីគាាន់តាធ្វើជកញ្ចក់អាឡិចតានិូកនាផលិតផល
រូបវន្តរបស់គាតាប៉ុណ្ណាះ។ គាអឹបឡូតអត្ថបទរឿង 
កាសាតទៅលើវុិបសាយ ហើយគាាន់តាសមាួលវា 
បន្តិចបន្តួចឲាយតាូវនឹងទមាង់ទំព័រវុិបសាយនោះជការ 
សាាច។ តាឥឡូវនាះ វុិបសាយកាសាត ទសាសនវដ្តី  
និងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយតាមរលកធាតុអាកាសមាន 
អត្តសញ្ញាណមួយរបស់ខ្លួន ហើយដើរតួនទីជផ្នាក 
មួយនាអត្តសញ្ញាណរួមរបស់អង្គភាពទាំងមូលតា 
ម្តង។ គាអាចដក់សណា្ឋានពិសាសៗចាើនបាប 
យ៉ាងទៅលើវុិបសាយ ដូចជ៖ បណ្ណសារ តំណភា្ជាប់ 
(link) ទៅព័ត៌មាន និងវុិបសាយផាសាងទៀត សាវតារ 
កាាហ្វិករស់រវើក កមាងរូបថត វើឌីអូគ្លីប គាហទិននុ- 
លាខន៍ អ្នកឯកទាស អតា្ថាធិបាបាយរបស់អ្នកអាន 
ជដើម។ ដោយសារវុិបសាយមានសមត្ថភាពគ្មាន
ពាដំានដូច្នាះ គាបាើបាាស់វាតមាូវតាមសាចក្តីតាូវការ
ខ្ពស់របស់អ្នកឯកទាស និងកាុមមនុសាសដាលវក់វើងប់- 
ងល់នឹងបច្ចាកវិទាយោអនឡាញទៀតផង។ បើសិនជ 
អ្នកជក់ចិត្តនឹងកីឡាបាល់ទាត់ វើឌីអូហ្កាម ឧបករណ៍
អាឡិចតានិូក នយោបាយ ឬបុរាណវិទាយោមានវិុបសាយ
រាប់មិនអស់ទា ដាលអ្នកអាចអានមើល និងឆ្លើយឆ្លង 
ជមួយអ្នកឯទៀត ដាលមានចំណាប់អារម្មណ ៍
បាហាក់បាហាលនាះដារ មិនថាគានៅឯទីកាុង 
អ៊ូឡាន់បាទ័រ បាទាសម៉ុងហោ្គាលី ឬទីកាុងបាតុនរូហាស  
នារដ្ឋលូអីុសីុអាណា សហរដ្ឋអាមារិកទា។ ក្នងុសភាព
ព័ត៌មានសមាបូរបាបៗនាះ អ្នកសារព័ត៌មានតាូវតា 

បាជាងគ្នា ដើមាបីដណ្តើមយកការយកចិត្តទុកដក ់
ពីមហាជន។ 

ជលទ្ធផល កាសាតក្នុងបាទាសជចាើនកំពុង 
តស៊ូតាដរធ្វើយ៉ាងណាឲាយឧសាសាហកម្មរបស់ខ្លួននៅ 
រស់តទៅទៀត។ កាសាតមួយចំនួនដាលក្នុងន័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ មិនអាចរស់ជផលិតផលរូបវន្តតទៅទៀត 
បាន ឥឡូវនាះមានអត្ថិភាពតាជ វុិបសាយប៉ុណ្ណាះ 
ដូចជ កាសាត Asia Times, The Christian 

Science Monitor និងទសាសនវដ្តី Far Eastern 

Economic Review ជដើម។ តាមការពិត 
ពាលណាការផាសាយថ្មីណាមួយចាប់បដិសន្ធិ ពួកគា 
ចាើនតាសម្ពាធវិុបសាយមុន។ ខ្លះទៀតជការផាសាយ 
លើវុិបសុទ្ធសាធតាម្តង ដូចជ Asia Sentinel។ 
ទសាសនវដ្តីបាចាំសបា្តាហ៍ Asiaweek របស់ហុងកុង 
ដាលតាូវបានបិទទា្វារនៅចុងឆ្នាំ ២០០១ នៅមានតា 
បណ្ណសារអនឡាយតាប៉ុណ្ណាះ។ 

ចំនួនមហាជនអានអត្ថបទសារព័ត៌មានមាន 
ចំនួនកើនឡើងជដរាប ក៏ប៉ុន្តានៅក្នុងបាទាសជ 
ចាើនលើពិភពលោក ចំនួនចាបាប់កាសាតបោះពុម្ព 
មានការធា្លាក់ចុះជនិច្ច។ នាះដោយសារអ្នកអាន 
បានងកទៅអានអនឡាញវិញ។ នៅផ្នាកដទានា
ពិភពលោក ចំនួនចាបាប់កាសាតបោះពុម្ពកំពុងមាន 
ការកើន តាពាមគ្នានឹងពាលដាលចំនួនបាើបាាស ់
អុិនធឺណិតកំពុងពងាីកខ្លួន ចំនួនអ្នកអានវុិបសាយ
ទាំងនោះក៏បាហាលជនឹងកើនដារ។ 

អ្វីដាលបច្ចាកវិទាយោមិនអាចធ្វើបាន ហើយក៏មិន 
ដាលទាន់ធ្វើបានដារនោះ គឺធានឲាយបានថា អ្វីដាល 
មហាជនផលិត វាមានលក្ខណៈទៀងតាង់តាឹមតាូវ 
មានតុលាយភាព និងមានស្តង់ដរអាជីពខ្ពស់បំផុត។ 
តាមពិត មានមនុសាសមួយចំនួនដាលគិតថា បច្ចាក- 
វិទាយោបានបំផ្លាញអស់នូវគោលការណ៍អាជីពទាំងអស ់
នាះអស់ហើយ ដោយតាមរយៈនាះ នរណាមិនថា 
នៅកន្លាងណាទា ក៏អាចផាសព្វផាសាយព័ត៌មាន និង 
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ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

មតិយោបល់ មិនថាអ្វីដាលគាសរសារនោះអាចមាន 
ភាពលម្អៀង ឬពាយោបាទដល់អ្នកដទាប៉ុណា្ណាឡើយ។ 
មានអ្នកអតា្ថាធិបាបាយមួយរូបបានពិពណ៌នទំព័រ
គាហទិននុលាខន៍ថាជ  ៉ការអាសអាភាសបាបថ្ម ី ៉  
ដាលវាសំបូរមានទាន តាគឺចាើនដូចសំរាមអញ្ចឹង។ 
អ្នកឯទៀតជឿថា យើងកំពុងតាធ្វើសាកាសីនាដំណើរ
ការ  ៉បាជធិបតាយាយភាវូបនីយកម្ម  ៉ ដ៏សមាបើមនា
វិស័យសារព័ត៌មាន ដោយដកហូតអំណាចព័ត៌មាន
ពីអ្នកសារព័ត៌មាន បាពាណី (traditionalists) 
ចាស់គំរិលទៅដក់ក្នុងដា   ៉បាជជន  ៉ វិញ។ 

ខាងកាាមនាះ ជរឿងគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍មួយ 
ដាលតាូវបានដកសាង់ចាញពី “digital content 

blog” របស់កាសាត The Guardian ដាលអត្ថបទ
នាះបានលើកឡើងចំណុចខ្លះនាទឡ្ហីករណ៍ខាង 
លើ។ សាវាកម្ម មីកាូគាហទិននុលាខន ៍Twitter 
បានដណ្តើមបានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងពាល  
មានការវាយបាហារភារវកម្មក្នងុទីកាងុមុមបា បាទាស
ឥណា្ឌា។ ក៏ប៉ុន្តាទូរទសាសន៍ BBC តាូវបានទទួលការ
រិះគន់ចំពោះការបាើសាចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន 
មហាជន ដាលមិនអាចបញ្ជាក់អះអាងបានក្នុងការ 
ផាសាយរបស់ខ្លួន៖

BBC សារភាពកំហុសក្នុងការបាើសាចក្តី
រាយការណ៍ធ្វីតធឺ Twitter ផាសាយអំពីការវាយ 
បាហារក្នុងកាុងមុមបា

បាតិកម្មចមាុះគាប់បាបយ៉ាងបានកើតឡើង 
ចំពោះការបាើបាាស់របស់ទូរទសាសន៍ BBC នូវសាវា
រាយការណ៍របស់មីកាូគាហទិននុលាខន៍ Twitter 
ក្នុងការផាសាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនអំពីការវាយបាហារ 
ភារវកម្មនៅកាុងមុមបា។

លោក Steve Hermann និពន្ធនយកវិុបសាយ
BBC News បានបន្ថាមការពិចារណារបស់គត់ទៅ
ក្នុងការជជាកវាកញាក ក្នុងនោះ រួមមានការសារភាព 

ថា អង្គភាពនាះតាូវតាមានការបាុងបាយ័ត្នថាមទៀត  
ចំពោះការយកសាចក្តរីាយការណ៍រហ័សដូចផ្លាកបនោ្ទារ  
តាមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់មហាជនតាមសាវា  
Twitter មកដក់ក្នុងការផាសាយរបស់ខ្លួននៅពាល 
អនគត។

គត់បានលើកឡើងអំពីការខកខានជក់លាក់ 
មួយទាក់ទិននឹងសាចក្តីរាយការណ៍ ធ្វីត (tweet) 
ដាលថារដ្ឋាភិបាលឥណា្ឌាបានអំពាវនវឲាយបញាឈប់ 
ការធ្វើបច្ចុបាបន្នកម្មសភាពការតាម Twitter ពីទីកាុង
មុមបា ដាលទូរទសាសន៍ BBC ធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពផ្ទាល់ 
(live updates) លើទំព័រវុិបសាយរបស់ខ្លួន។

លោក Hermann និយយថា៖  "គួរយើងធ្វើ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់វាសិនទាមុននឹងផាសាយ? និយយឲាយ 
ចាបាស់ គឺយើងឥតបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជមុនទា។  
គួរយើងពាយោយមឆាកវាមើលសិនទា ទើបធ្វើសាចក្តី
រាយការណ៍ជកាាយ បើទោះជយើងតាូវនិយយថា 
យើងមិនអាចរកអំណះអំណាងមកបញ្ជាក់ក៏ដោយ? 
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតាធ្វើដូចោ្នាះ តាយើងបានរៀន 
មារៀនមួយហើយក្នុងករណីនាះ "។

បញ្ហានាះបាននំឲាយមានយោបល់ខុសៗគ្នា។ 
កាសាត The Independent រិះគន់សារព័ត៌មាន 
តាម Twitter ដោយទឡ្ហីករណ៍ថា ទូរទសាសន៍ BBC 
កំពុងតាលាងលាបាងបាថុយបាថានជមួយនឹងកិត្តនិម 
របស់ខ្លួនហើយ។

ក្នុងកាសាត Indy លោក Tom Sutcliffe 
ធ្វើទឡ្ហីករណ៍ថា ពួកបាើ Twitter ចាើនតាជពួក
រហ័សដា មិនសូវគិតពិចារណា រើឯគោលការណ៍នា 
សារព័ត៌មានអាជីពនោះ មិនមានការចុះផាសាយ 
តាពីសតាពាសនោះទា ពីពាាះវានឹងនំមកនូវការ 
បង់ខាតធំណាស់សមាាប់មុខមាត់អាជីព។

គត់និយយថា៖ "ពួកបាើ Twitter មិនជប់
កាតព្វកិច្ចជមួយអ្នកណាទា កាាតាពីចំណាប់- 
អារម្មណ៍ និងផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួន។ ពួកនាះងយនឹង
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ទំរង់ឈានមុខផេសេងទៀតនេវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន

បញ្ជូនបន្តនូវពាកាយចចាមអារាម ដូចវាជការណ៍ពិត 
អញ្ចឹង។ បើ BBC មិនចង់ទទួលការពាបជាាយលើ
ពួកគាតទៅទៀតទា ពួកគាគួរតាបាងុបាយ័ត្នជងនាះ 
បន្តិចទៀត កុំបំពានពាំដានរវាងសាចក្តីរាយការណ៍ 
ដោយ twitter និងសាចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន 
មុឹងមា៉ាត់ហ្មត់ចត់"។

លោក Jeff Jarvis ដាលសរសារខ្ទង់ទសាសនៈ
ស្មារមួយក្នុងកាសាត The Guardian បានបង្កឲាយ
មានការជជាកវាកញាកជុំវិញតួនទីរបស់ Twitter 
ដាលនំមកនូវអតា្ថាធិបាបាយវិជ្ជមានមួយចំនួនអំពី  
"ភាពពាញរូបពាញរាង" (coming of age) របស់
សាវាមីកាូគាហទិននុលាខន៍មួយនាះ។

លោក Hermann សារភាពថា សាចក្តីរាយ-
ការណ៍ ធ្វីត គាាន់តាអាចឲាយគាដឹងបានខ្លះៗអំពីអ្វី  
ដាលអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់រឿងបានគិត ឬឃើញ 
តាប៉ុណ្ណាះ តា "ធ្វីត ភាគចាើនមិនបានបន្ថាម 
សាចក្តីលម្អិតកាបាះកាបាយចាើនប៉ុន្មានទាដល់អ្វី 
ដាលយើងបានដឹងអំពីពាឹត្តិការណ៍មួយ"។

សហសាវិករបស់គត់ ឈ្មាះ Rory Cellan-

Jones បានធ្វើការគូសបញ្ជាក់គាាះថា្នាក់ក្នុងការ 
ផ្តាកផ្តួលហួសហាតុលើសាចក្តីរាយការណ៍តាម  
Twitter កាលពីសបា្តាហ៍កន្លងទៅនាះ ដោយឲាយ 
ទឡ្ហីករណ៍ថា ក្នុងយុគសម័យឌីជីតាល់ គាតាូវមាន
ការបាុងបាយ័ត្នខ្ពស់ថាមទៀតក្នុងបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ 
ថាតួនទីរបស់វា គឺឲាយរាយការណ៍លើអង្គហាតុ 
ការណ៍ពិត មិនមានបាលោមលោកទា។



104

ជំពូក ៥

យកព័ត៌មានបេធានបទតាមជំនញ

ស្វេងយល់អំពី   ៉មុខពេួញ   ៉
(beat) ក្នុងការយកព័ត៌មាន 

នៅខាងដើមសៀវភៅនាះ យើងបានធ្វើសង្កត់ធ្ងន់ 
លើសារៈសំខាន់ក្នុងការអានឲាយបានចាើន។ អ្នក
សារព័ត៌មានមានពុទ្ធិទូទៅ និងទូលំទូលាយ ដើមាបី 
ជួយរំលាចពាឹត្តិការណ៍ ដាលគាកំពុងតាមដនយក 
ព័ត៌មានក្នុងទសាសនៈវាងឆ្ងាយមួយបាៀបធៀបទៅ 
នឹងពាឹត្តិការណ៍បាហាក់បាហាលគ្នានាះដារ។ ការ 
អានចាើន ក៏ដើមាបីជួយគាឲាយអាចវិនិច្ឆ័យបានថា 
តើអ្វីគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ ឬសំខាន់ដល់អ្នកអាន។ 
ប៉ុន្តា អ្នកសារព័ត៌មានក៏តាូវការពុទ្ធិ ឬចំណាះដឹង
ជក់លាក់ (specific knowledge) ដារ ដើមាបីកា្លាយ
ជមនុសាសជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន។ ពួកគា 
ចាំបាច់តាូវយល់ពីភាពជមូលដ្ឋាននាបាធានបទ 
ដាលពួកគាសរសារ រួមមាន វិធីការ (processes) 

និងទមាង់ការ (procedures) របស់សា្ថាប័នដាលគា
បាចាំការយកព័ត៌មាន។ ពួកគាចាំបាច់តាូវដឹងអំពី 
សាវតារ និងបាវត្តិថ្មីៗរបស់សា្ថាប័នទាំងនោះ បើមិន 
ដូចោ្នាះទា ពួកគានឹងគ្មានមធាយោបាយអាចដឹងបាន 
ថា អ្វីមួយវាថ្មី ឬមានសារៈសំខាន់នោះបានឡើយ។ 
ហើយពួកគាក៏ចាំបាច់តាូវចាះ ភាសាពិសាស របស់
អ្នកឯកទាសជមួយគ្នានឹងគោលគំនិតចមាបង ក្នុង
វិស័យរបស់អ្នកទាំងនោះផងដារ។ នាះមិនមានបាន 
ន័យថា អ្នកសារព័ត៌មានតាូវកា្លាយខ្លួនជអ្នកឯកទាស  
ទា តាវាមានន័យថា ពួកគាតាូវតាដឹងតើអ្នកណាជ 
អ្នកឯកទាស ហើយតើតាូវទាក់ទងពួកគាបានដោយ 

ជំពូក ៥
យកព័ត៌មានបេធានបទ

របៀបណាខ្លះ បើជិតដល់កាលបរិច្ឆាទបញ្ចប់រឿង។
ភាគចាើនអ្នកសារព័ត៌មានទទួលខុសតាូវចំពោះ 

មុខពាួញបាធានបទ ឬតំបន់ភូមិសាសា្តជក់លាក ់
ខុសៗគ្នា ដាលគាហៅរបៀបនាះថា ជភាសា 
អង់គ្លាស ឬជភាសាខ្មារ អាចហៅបានថាតាម 
  ៉មុខពាួញ  ៉។ នៅតាមអង្គភាព សារព័ត៌មានតូចៗ 
អ្នកយកព័ត៌មានអាចតាូវបានគាចាត់តាំងឲាយយក 
ព័ត៌មានចាើនមុខពាួញ ផ្ទុយគ្នានឹងអង្គភាពសារ-
ព័ត៌មានធំៗ ដាលនៅទីនោះអ្នកយកព័ត៌មានមា្នាក់ៗ 
ចាើនទទួលការចាត់តាំងឲាយយកព័ត៌មានតាមួយ  
វិស័យជក់លាក់ប៉ុណ្ណាះ។   ៉មុខពាួញ  ៉ រួមមាន  
កិច្ចការនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល ពាហ្មទណ្ឌនិង 
តុលាការ ធុរកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បរិសា្ថាន អប់រំសិកាសា 
កីឡា បញ្ហាសង្គម វបាបធម៌និងសិលាបៈ។  ៉មុខពាួញ  ៉  
ឯទៀតមាន ការដឹកជញ្ជូន បចា្ចកវិទាយោ កសិកម្ម 
យោធា កិច្ចការបរទាស វិទាយោសាសា្ត និងវាជ្ជសាសា្ត 
សាសន សុខាភិបាល និងសិទ្ធិមនុសាស។ មានអ្នក 
យកព័ត៌មានខ្លះទទួលខុសតាូវកាន់មុខពាួញយក 
ព័ត៌មានអំពីសហគមន៍ កាុង ខាត្ត ឬបាទាសណា 
មួយជក់លាក់តាម្តង។

នៅក្នុងចំណាត់ថា្នាក់ទាំងនាះមានបាធានបទ 
ឯកទាសចាើនថាមទៀត។ ឧទាហរណ៍ នយកដ្ឋាន 
កីឡាក្នុងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយ អាចចាត់តាំង 
អ្នកសារព័ត៌មានមា្នាក់ឲាយយកព័ត៌មានផ្នាកបាល់ទាត់  
ហើយមា្នាក់ទៀតកាន់ផ្នាកបាដល់។ ក្នុងនយកដ្ឋាន 
ធុរកិច្ចអាចថា អ្នកយកព័ត៌មានមា្នាក់កាន់ផ្នាកកម្មសិទ្ធិ 
និងអចលទាពាយ រើឯមា្នាក់ទៀតផ្តាតទៅលើរឿងជំនួញ 
និងទាសចរណ៍។ កាាមមុខពាញួវបាបធម៌ និងសិលាបៈ  
អ្នកយកព័ត៌មានមា្នាក់អាចកាន់ខាងភាពយន្ត រើឯមា្នាក ់
ទៀតសរសារអំពីសា្ថាបតាយកម្ម។ អង្គភាពសារព័ត៌មាន 
នៅក្នងុបាទាសមួយចំនួនមាន "មុខពាញួ " ដាលមិន 
មាននៅក្នុងបាទាសដទាទៀត។ នៅបាទាសឡាវ  
សំណល់គាឿងផ្ទះុ (unexploded ordnance) នៅ
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តាជចំណទធំធាងមួយក្នងុបាទាស ហើយគាាប់មីន 
នៅតាបន្តជបាធានបទឯកទាសមួយក្នុងបាទាស 
កម្ពុជនៅឡើយសព្វថ្ងានាះ។ ជរឿយៗ "មុខពាួញ"  
តាវូបានកំណត់ទៅតាមសា្ថាប័ន ដោយហាតុនាះហើយ 
អ្នកយកព័ត៌មានតាូវបានគាចាត់តាំងឲាយទៅយក 
ព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភា កាសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬគណៈ-
កម្មការទន្លាមាគង្គ។

មិនថាពួកគាតាូវទទួលការចាត់តាំងឲាយកាន ់
មុខពាញួណាទា វាជការរំពឹងទុកថា អ្នកយកព័ត៌មាន 
តាូវតាមានពុទ្ធិតំរិះអំពីបាធានបទដាលគាកាន់។  
ខាងកាាមនាះ គឺអនុសាសន៍មួយចំនួនដាលអ្នកអាច 
តាងតាាប់ ដើមាបីស្វាងយល់អំពី "មុខពាួញ" ឲាយបាន 
កាន់តាបាសើរថាមទៀត៖

 ចូរអានគ្លីបសាវតារ (background clips) 

ឬរឿងក្នងុបណ្ណសារ (archived stories)។ 
ភាគចាើនអ្នកសារព័ត៌មានដាលទើបនឹង
ទទួលការចាត់តាំងឲាយកាន់មុខពាួញណា 
មួយនោះ តាងចំណាយរាប់ម៉ាងដើមាបីអាន 
អត្ថបទដាលអង្គភាពរបស់គាបានចុះផាសាយ  
កាលពីមុនមក ដើមាបីស្វាងយល់ពីអ្វីដាល 
ទើបកើតឡើងកាលពីពាលថ្មីៗ និងថាតើអ្វ ី
ដាលជដំណឹងតាូវនឹងមុខពាួញនោះ។ 
តាមធម្មតា មានពាឹត្តិការណ៍ យុទ្ធនការ  
និងបញ្ហាដាលកំពុងវិវត្តន៍ ហើយអ្នក  
សារព័ត៌មាន ដាលទើបទទួលការចាត់តាំង  
ចាំបាច់តាូវតាបាឹងរត់ឲាយទាន់សភាពការណ៍  
កំពុងវិវត្តន៍ឲាយបានឆប់តាមតាអាចធ្វើទៅ 
បាន។ ពួកគាក៏តាូវអានរឿងពីគូបាជាង 
របស់គា រួមមាន សាវាព័ត៌មានតាមបាព័ន្ធ 
ទូរលាខអាឡិចតាូនិក (wire service) 
និងទីភា្នាក់ងរព័ត៌មានបរទាសផង។

 សួរនំអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ ឬក៏អ្នក
ទាំងឡាយដាលកាន់មុខពាួញដូចអ្នក 
កាលពីមុន។ ពួកគាអាចរើករាយនឹងចាក
រំលាកបទពិសោធន៍ផ្តល់មគ្គទុាសក៍ដល់អ្នក
បានខ្លះ។

 សិកាសាឲាយយល់អំពី វិធីការ និងទមាង់ការ 
(process and procedure) ឲាយបាន
ឆប់បំផុត។ អ្នកយកព័ត៌មានតុលាការ 
តាូវតាដឹងថាបាព័ន្ធតុលាការធ្វើការរបៀប 
ម៉ាច រួមមាន  ភាពខុសគ្នារវាងតុលាការ 
រដ្ឋបាបវាណី និងតុលាការពាហ្មទណ្ឌ 
សិទ្ធិជនជប់ចោទ កន្លាងឃុំឃំងទណ្ឌិត 
និងថា បើសិនជមាននរណាមា្នាក់តាូវបាន 
តុលាការកាត់ឲាយជប់ពិរុទ្ធ តើគាអាចប្តឹង 
ឧទ្ធរណ៍ តើគាអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះ 
សាលកាមនោះបានដោយរបៀបណា។  
អ្នកយកព័ត៌មានសភាតាូវដឹងថា តើគាធ្វើ  
សាចក្តីស្នើចាបាប់របៀបម៉ាច វិធានក្នុងការ 
សួរដាញដោល និងថាតើគាតាូវការយៈ  
ពាលប៉ុន្មានទមាាំនឹងចាបាប់ថ្មីមួយចូលជ 
ធរមានបាន។ អ្នកយកព័ត៌មានកិច្ចការ 
បរទាសតាូវដឹងថា ពាលណាដាលមហា 
សន្និបាតអង្គការសហបាជជតិបើកការ 
បាជុំ ហើយថាតើសមាគមអាសា៊ានអនុម័ត   
សាចក្តីសមាាចចិត្តដោយរបៀបណា។  
គួរដឹងជមុនផងដារថា ពាលណាដាលគា 
នឹងសម្ពាធរបាយការណ៍ថ្មី ពាលណាគា 
នឹងលើកសាចក្តីស្នើថវិកាថ្មី ពាលណា 
បាក្ខជនតាូវចុះឈ្មាះសមាាប់បោះឆ្នាត។  
ទាំងអស់នាះ វាជួយដល់អ្នកក្នុងការតាៀម 
ខ្លួនផ្តើមសកម្មភាពបានមុនគូបាជាងរបស់  
អ្នក។
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អាចពនាយល់នយោបាយនៅពីកាាយឆក 
និងទមាង់ការទាក់ទិនបញ្ហា។ ចូរពាយោយម 
សា្កាត់ជួបអ្នកទាំងនោះដោយផ្ទាល់ឲាយបាន 
ញឹកតាមតាអាចធ្វើទៅបាន ដើមាបីអាចឲាយ 
ពួកគាដឹងផងថាអ្នកជនរណា។ ធ្វើដូច្នាះ 
វានឹងជួយសមាួលការងរបានក្នុងករណ ី
អ្នកស្ថិតក្នុងភាពបន្ទាន់បញ្ចប់សាច់រឿង 
មុនឱសានវាទ។

 ចូរបាពាឹត្តជមួយបាភពឲាយបានសមរមាយ 
និងរាយការណ៍ឲាយបានទៀងតាង់នូវព័ត៌មាន
ដាលពួកគាបានឲាយមកអ្នក។ ធ្វើដូច្នាះវា 
ជួយកសាងនូវការជឿទុកចិត្តពីសំណាក ់
បាភព ក៏ដូចជរកាសានូវឱកាសសមាាប់គា 
បន្តចំណាយពាលជមួយអ្នក និងពនាយល ់
បញ្ហាឲាយអ្នកបានយល់។ ប៉ុន្តា ចូរពាយោយម 
កុំស្និទ្ធសា្នាលពាកជមួយបាភពព័ត៌មាន  

 សា្កាត់ជួបទៀងទាត់ជមួយបាភពព័ត៌មាន
សំខាន់ៗក្នុងមុខពាួញរបស់អ្នក ដើមាបីដើរឲាយ
ទាន់សភាពការណ៍ បើទោះជថាព័ត៌មាន 
ដាលទទួលបានគាាន់តាជសាវតារ ឬស្ថិត 
នៅកាាកំណត់តាាក៏ដោយ។ ការធ្វើដូច្នាះ 
នឹងជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីអ្វ ី
ដាលកំពុងកើតឡើង និងអ្វីទៀតដាលរំពឹង 
ថានឹងកើតមាននៅថ្ងាមុខ។ អ្នកអាចយក 
ព័ត៌មានបាបនាះទៅបាើបាននៅថ្ងាខាង 
មុខ។ បាភពសំខាន់ៗមិនមានមានតាឹមតា
អ្នកមានអំណាចធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និង 
អ្នកដាលជបាធានអង្គភាពនោះទា តាវាក ៏
អាចរាប់បញ្ចូលស្មៀន លាខា ទីបាឹកាសា 
ដាលដឹងអ្វីដាលកំពុងកើតមាន និងអ្នក
ឯទៀតដាលបានធ្វើការក្នុងសា្ថាប័នមួយ
នោះអស់ជចាើនឆ្នាំមកហើយ។ ពួកគា

តួលាខតាងជួយយើងក្នុងការសញ្ជឹងគិតអំពីសា្ថានភាពនាបញ្ហាមួយ។
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ពីពាាះវាអាចនឹងជការលំបាកដល់អ្នកក្នុង 
ការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ដោយអពាយោកាឹត  
នៅពាលដាលអ្វីមួយចមាូងចមាាសកើត 
ឡើង។

 កុំនឹកឃើញតាពួកមន្តាីនោះ តាចូរ
ពិចារណាផងអំពីអ្នកបាើបាាស់ អ្នកបង់ពន្ធ 
និងមហាជន ដាលបាើបាាស់សាវាសា្ថាប័ន 
ដាលជមុខពាួញការងររបស់អ្នក ហើយ 
តាិះរិះមើលផងថាអំពីទសាសនៈរបស់ពួកគា
ចំពោះដំណើរការសា្ថាប័ននោះ។ បាជជន 
និងពលរដ្ឋជសកម្មជនដាលមិនសបាបាយ 
ចិត្ត ក៏អាចជបាភពព័ត៌មានមានតម្លាម៉ាយោង 
ដារ។

 ចូលរួមសិកា្ខាសាលាសមាាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
អំពីបាធានបទដាលអ្នកតាមដន ហើយ 
សិកា្ខាបាបនោះ អាចតាូវបានផ្ចុងផ្តើមដោយ 
សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានសាកលវិទាយោល័យ  
ឬទីភា្នាក់ងរអន្តរជតិ។ ចូរតាងតាាប់ស្វាង 
យល់ពីពួកអ្នកឯកទាសអ្វដីាលថ្ម ីនិងសំខាន់ 
និងពីរបៀបស្វាងយល់អំពីពាឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ 
ដូចជ ជំងឺផ្តាសាយបកាសី បញ្ហាសាដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក ឬអំពើភារវកម្មក្នុងតំបន ់
ជដើម។

 អានការបោះពុម្ពផាសាយ របាយការណ៍ និង 
ពាឹត្តិបតាព័ត៌មាន ដាលផលិតដោយ
ទីភា្នាក់ងរ ឬឧសាសាហកម្មដាលជមុខពាួញ 
យកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ លោក ដាវើដ 
បាាន (David Brown) ដាលកាលនៅ
រស់ធា្លាប់ធ្វើជនិពន្ធនយកកាសាត Daily 
Telegraph និងក៏ធា្លាប់ធ្វើជគាូបង្ហាត់របស់ 
IMMF ដារនោះ បានធ្វើការកត់សមា្គាល់

អត្ថបទខ្លីមួយក្នុងទសាសនវដ្តីវិទាយោសាសា្ត  
ដាលនិយយអំពីជំងឺម៉ាយោងក្នុងខួរកាបាល 
គោ។ អ្នកវិទាយោសាសា្តហៅជំងឺបាភាទនាះ  
ថា “bovine spongiform encepha-

lophathy” ឬ BSE។ លោក បាាន 
សា្គាល់តម្លាព័ត៌មាននាអត្ថបទនោះភា្លាម 
ហើយកាាយពីបានធ្វើសាចក្តីរាយការណ ៍
បន្ថាម បានបាាកា្លាយវាទៅជរឿងមួយ 
ដាលចាប់អារម្មណ៍ជអន្តរជតិ។ 
គត់ឲាយឈ្មាះជំងឺនោះថា  ៉ជំងឺគោឆ្កួត  ៉ 
(mad cow disease)។ 

 ពិចារណារចូលរួមសមាគមអាជីព តួយ៉ាង 
Vietnam Forum for Environmental 

Journalists ឬមួយក៏ឆាកវុិបសាយរបស់
អង្គការសារព័ត៌មានសាកល ដូចជ 
International Journalists’ Network 

(www.ijnet.org)។ អង្គភាពមួយនាះ
ចាើនមានព័ត៌មានអំពីបាធានបទឯកទាស  
និងតំណភា្ជាប់ទៅនឹងវុិបសាយ 
និងគាហទិននុលាខន ៍
មានបាយោជន៍ជចាើនទៀត។

ជមួយនឹងអនុសាសន៍ណានំទាំងអមាបាលមា៉ាន
ខាងលើនាះ បទពិសោធន៍ក៏សំខាន់ណាស់ដារ 
ក្នុងការធ្វើឲាយយល់អំពី   ៉មុខពាួញ  ៉ របស់អ្នក 
សារព័ត៌មាន។ អ្នកបាឡូកកាន់តាយូរ កាលណាអ្នក 
កាន់តារៀនពីវាបានកាន់តាចាើនកាលនោះ។  
ដំណាក់កាលដំបូងអាចថាវាពិបាកបន្តិចហើយ ប៉ុន្តា
អ្នកសារព័ត៌មានដាលបាឹងធ្វើការ អាចនឹងជំនះបាន 
ការលំបាកទាំងនោះ ហើយតាប៉ុន្មានខាកាាយមក 
គានឹងកាន់តាមានការជឿជក់ក្នុងខ្លួនគាខា្លាំងជង 
មុនជមិនខាន។
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លេលកជមួយពាកេយឯកទេស 
សមេយវាកេយសព្ទ - បច្ចេកទេស 
ពនេយល់ដំណើរការ

នៅក្នុងគាប់ជំហាននាជីវិតយើងបានបង្កើត 
ភាសាមួយ ដាលមានអត្ថន័យជក់លាក់ចំពោះអ្នក  
ទាំងឡាយដាលជផ្នាកមួយរបស់វា តាអ្នកកាាព ី
នោះមិនយល់ភាសានោះទា។ ក្នុងនោះ មានភាសា 
សមាាប់ហ្កាម និងសមាាប់វិទាយោសាសា្តធ្វើរ៉ុក្កាត។ 
ដូចគ្នាដារក្នុងអាជីពសារព័ត៌មានរបស់យើង។ 
ឧទាហរណ៍ យើងនិយយថា “leads”, “briefs” 

and “sub-heads” និងបង្កើតភាសាចាើនទៀត 
ដាលអ្នកមិនមានជអ្នកសារព័ត៌មានមិនយល់ទា។  
អ្នកខ្លះចំណមយើងបាើពាកាយ KISS ដាលមាន 
ន័យថា Keep It Simple, Stupid (សរសារឲាយ
វាងយសា្តាប់ទៅ អាភ្លើ!) -- ដាលជរបៀបមួយរម្លឹក 
ដល់យើងទាំងអស់គ្នាថា រឿងរបស់យើងចាំបាច់តាូវ 
សាមញ្ញងយឲាយគាយល់បាន។

របៀបមួយទៀតក្នុងការចងចាំ គឺជនិច្ចកាល 
តាូវនឹកឃើញដល់អ្នកអានរបស់យើង បើទោះជថា 
អ្នកសរសាររឿងដក់ក្នុងផ្នាកអ្នកឯកទាស ដូចជ 
ផ្នាកធុរកិច្ច ឬវិទាយោសាសា្តក្នុងទំព័រកាសាតក៏ដោយ៖

 បើទោះជថាភាគចាើននាអ្នកអានរបស់
អ្នកអាចជមនុសាសឯកទាស ពួកគាមាន  
ឯកទាសលើតាមួយមុខណាមួយនោះ 
ប៉ុណ្ណាះ។

 រៀងរាល់ថ្ងា មហាជនចាើនតាគាវាសភ្នាក 
លើអត្ថបទកាសាត មុននឹងសមាាចចិត្ត 
តើគួរអាន ឬមិនគួរអានអត្ថបទណា។ 
ពួកគាសុទ្ធជអ្នកអានមានតម្លា ដូច្នាះ  
អ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲាយបាត់បង់ពួកគា។

នាះមានន័យថា អ្នកចាំបាច់សរសាររឿងរបស ់
អ្នកឲាយបានល្អគាប់គាាន់សមាាប់អ្នកឯកទាសក្នុង 
បាធានបទនោះចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តាក៏តាូវតាសរសារ
ល្អក្នុងរបៀបមួយដាលអាចអនុញ្ញាតឲាយអ្នក ដាលមិន 
មានជអ្នកឯកទាសអាចយល់តាមដនសាច់រឿង 
ផងដារ។ វាពិតជពិបាកនឹងធ្វើដូចោ្នាះ ប៉ុន្តាយើង 
មានមគ្គុទាសក៍មួយចំនួន ដាលអាចជួយអ្នកបាន៖

១. អ្នកអានដាលចាះដឹងអំពីអ្វីមួយ ឬមាន 
ការយល់អំពីដំណើរការអ្វីមួយហើយនោះ 
ចាើនតាផ្ទាត់ទំព័រកាសាតរកមើល តើមាន 
អ្វីថ្មីក្នុងនោះដើមាបីអាន។ គ្មានអ្នកណាគា 
ដាលសរសារសំបុតាទៅនិពន្ធនយក 
ដោយរអ៊ូទាំថា កាសាតមួយនាះពនាយល ់
អំពីអ្វីមួយ ដាលគាយល់រួចទៅហើយ 
នោះទា។

២. អ្នកទាំងឡាយដាលដឹងថារបស់ ឬការងរ 
អ្វីមួយវាដំណើរការរបៀបម៉ាច នឹងកាន់តា 
មានការជឿជក់បាាកដក្នុងចិត្តជមិនខាន
នៅពាលដាលអ្វីដាលគាបានយល់ឃើញ 
រួចមកហើយ តាូវបានអះអាងបញ្ជាក់ដោយ 
អត្ថបទដាលបានចុះផាសាយក្នុងកាសាត។

៣. ជនិច្ចកាលចូរគិតមើលថា តើមានឃ្លា ឬ 
ពាកាយជទូទៅណាដាលមានន័យដូចគ្នា 
ទា? បើមាន បាើវាទៅ។ ឧទាហរណ៍  
ជជងនិយយថាផលិតផលក្នុងសាុក 
សរុបរើកបានបាាំភាគរយ យកល្អសរសារថា 
សាដ្ឋកិច្ចលូតលាស់កើនបាាំភាគរយ។ 
បាសិនបើចាំបាច់ អ្នកអាចបាើវាកាយសព្ទ 
បច្ចាកទាសនៅផ្នាកខាងកាាមនារឿង 
ក៏បានដារ។ ប៉ុន្តាបាហាលជមិនចាំបាច ់
នឹងធ្វើដូចោ្នាះទា។
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៤. ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲាយបាើវាកាយសព្ទបច្ចាកទាស
ក្នុងសាចក្តីផ្តើមរបស់អ្នកឲាយសោះ។

៥. ពាលណាអ្នកមានភាពចាំបាច់ថាតាូវតា 
បាើវាកាយសព្ទបច្ចាកទាស កុំបាើវាលាយឡ ំ
ជមួយអ្វីផាសាងចាើនពាក ដាលអាចនំឲាយ 
អ្នកអានធុញ ដូចជ បន្ទុកបាយោគ តួលាខ 
ឈ្មាះដាលគាមិនសា្គាល់របស់មនុសាស 
ទីកន្លាង និងអង្គការ ជដើម។ 

៦. ផ្តល់សញ្ញាដល់អ្នកអានថា ពួកគាមិនចំាបាច់ 
តាូវតាដឹងថាតើវាកាយសព្ទមួយមានន័យថា 
ម៉ាចទា។ ពាលដាលអ្នកបាើវាកាយសព្ទ  
បច្ចាកទាសជលើកដំបូង អ្នកអាចឲាយសញ្ញា 
របៀបនាះទៅអ្នកអាន ដោយគាាន់តា 
និយយថា  ៉អ្វីដាលគាសា្គាល់ថា  ៉ ឬ   ៉អ្វី
ដាលសាដ្ឋកិច្ចវិទូហៅថា  ៉ ឬក៏   ៉អ្វីដាល 
ជីវវិទូហៅថា  ៉។ តាមរយៈនាះ អ្នកអាន
នឹងយល់បានថាមិនមានតាពួកគាទា 
ដាលមិនយល់ តាសូមាបីតាអ្នកក៏មិនយល ់
ដារ។ បន្ទាប់មកទៀត ចូរកុំភ្លាចពនាយល ់
វាកាយសព្ទទាំងនោះតាមតាអាចធ្វើទៅបាន។

៧. កុំពនាយល់វាកាយសព្ទបច្ចាកទាសដោយបាើ 
វាកាយសព្ទបច្ចាកទាសឯទៀត។ មានតា 
វចននុកាមបច្ចាកទាសទា ដាលធ្វើរបៀប 
នាះ។ រើឯលោកអ្នក គឺជអ្នកសារព័ត៌មាន  
អ្នកឆ្លាក់ពាកាយសម្តីឲាយគាមើលយល់។  
ដូច្នាះ អង្គុយចុះ ហើយគិតមើលថាធ្វើ 
ដូចម្តាចសរសារក្នុងភាសាយ៉ាងសាមញ្ញ 
ឲាយគាចាប់បាន។ វាពិតជពិបាកធ្វើ ប៉ុន្តា 
តើមានអ្នកណាដាលនិយយថា មុខរបរ 
សារព័ត៌មានវាសាណុកនោះ?

៨. កុំបន្ទុចបង្អាក់សាច់រឿងរបស់អ្នកដោយ 
ងកមកផ្តល់និយមន័យដល់អ្វីមួយនោះ។ 

ផ្ទុយទៅវិញ គួរទុកឲាយនិយមន័យលាច 
ស្តាងចាញពីក្នុងឃ្លាដាលនំមកជមួយនូវ 
ព័ត៌មានផាសាងទៀតដារនោះ។ ការធ្វើដូច្នាះ 
គាឲាយឈ្មាះថា ការលាក់និយមន័យ។ 
វាធ្វើឲាយសាច់រឿងបន្តហូរ ហើយអ្នកអាន 
ក៏មិនសូវមានអារម្មណ៍ថា ទទួលការបាៀន 
បាដៅចាើនដារ។ ឧទាហរណ៍៖ កាសួង
និយយថា អតាាអតិផរណាបានឈាន 
ដល់បាាំភាគរយ ហើយដាលជលើកទីមួយ 
ហើយការកើនថ្លាទំនិញ និងសាវាកម្មនន  
ឈានដល់លាខពីរខ្ទង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ  
១៩៩៧ មក។

៩. បើមានរបស់ចាើនតាូវកំណត់ និងពនាយល់  
ចូរកុំធ្វើការពនាយល់អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងកញ្ចុំឃ្លា 
មួយកន្លាង។ ធ្វើរបៀបនាះនឹងនំឲាយចង្វាក ់
រឿងនាះវាធា្លាក់ចុះ អ្នកអាចពនាយល់ផ្នាក 
ទាំងឡាយណាដាលចាំបាច់ធ្វើឲាយរឿងមាន 
ចលនទៅមុខ ដោយទុកការពនាយល់បន្ថាម 
ទៀតទៅដក់ផ្នាកខាងកាាមនារឿង។

១០. មានពាលខ្លះ វាបាសើរជងក្នុងការនិយយ 
អំពីមុខងរបស់អ្វីមួយជជងគាាន់តាបាាប ់
ថា វត្ថុ ឬរបស់នោះជស្អី។ ឧទាហរណ៍៖  
ឧបករណ៍និសាសន្ទអនុញ្ញាតឲាយអ្នកទិញ  
និងអ្នកលក់ឯកភាពគ្នាលើតម្លាទំនិញន
ពាលអនគត។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត៖ 
ជលិកាស្តើង (stem cell) អាចជួសជុល
សរើរាង្គទាំងឡាយ ដាលរងការខូចខាត 
ដោយសារវ័យកាន់តាចាស់ របួស ឬ 
មារោគ។ អ្នកវិទាយោសាសា្តសងាឃឹមថា 
នឹងអាចរៀនយល់ដឹងបានថាមទៀត 
អំពីថាតើគាគួរបាើវិធីជធម្មជតិមួយនាះ 
ដោយរបៀបម៉ាច ដើមាបីពាយោបាលអ្នកជំងឺ។
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១១. ការពនាយល់អំពីដំណើរការអាចមាន 
បាសិទ្ធភាពជងការពាយោយមពនាយល ់
វាកាយសព្ទនីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍៖ 
ជំនួសឲាយការបាើវាកាយសព្ទ  ៉អន្តរាគមន ៍
ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទាស  ៉ 
(foreign exchange intervention) 

យកល្អ អ្នកគួរសរសារដូច្នាះវិញថា៖ 
ធនគរមជាឈិមលក់ ឬទិញរូបិយប័ណ្ណ 
របស់ខ្លួន ដើមាបីឲាយរូបិយប័ណ្ណដទាទៀត 
រុញអតាាប្តូរបាាក់ឡើងចុះទៅតាមអ្វីដាល 
គាគិតថាវានឹងនំមកនូវផលចំណាញដល ់
សាដ្ឋកិច្ចរបស់គា។

១២. វាមានបាសិទ្ធភាពជងក្នុងការពនាយល ់
ភាពអវិជ្ជមាននាវត្ថុមួយជមុនសិន។ 
ឧទាហរណ៍៖ ជលិកាស្តើងផ្តល់កំណើត 
(embryonic stem cell) មិនមានកើត
មកពីស៊ុតក្នុងខ្លួនស្តាី ដាលគាបញ្ចូល 
សុកា្កាណ្ឌនោះទា។ ជលិកាកំណើតបាន 
មកដោយស្តាីបាគល់ឲាយគាសមាាប់បមាើ
សាចក្តីតាូវការសាាវជាាវ ហើយតាូវបានគា 
យកទៅចញ្ចឹមក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍សមាាប ់
ផ្តល់កំណើត។

១៣. ចូរសាកផ្តល់ឧទាហរណ៍ជក់ស្តាងអំពីអ្វ ី
ដាលអ្នកកំពុងពាយោយមពនាយល់។

១៤. បាើសមាង់សម្តី (ចូរកាឡាកមើលផ្នាក 
មានគូសបន្ទាត់ពីកាាម) នៅចុងបញ្ចប ់
រឿង ដើមាបីគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវសារៈ-
សំខាន់នាអ្វីមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ ពាល 
ដាលអ្នកវិទាយោសាសា្តទទួលជោគជ័យក្នុង 
ការបាាជលិកាស្តើងរបស់មនុសាសឲាយកា្លាយ 
ទៅជជលិកាស្តើងផ្តល់កំណើត មាន 

មនុសាសជចាើនបានគិតថា នាះមានន័យថា 
ពួកគាលាងចាំបាច់បាើពន្លកកំណើតក្នុង 
សាបូនសមាាប់គោលបំណងនាះទៀត 
ហើយ។ តាវាមិនពិតដូចោ្នាះទា។ 
អ្នកសាាវជាាវនិយយថា ការសាាវជាាវផ្នាក
ជលិកាស្តើងផ្តល់កំណើតនឹងនៅតាបន្ត។ 
អ្នកសាាវជាាវមា្នាក់និយយថា៖ "ជលិកា 
ស្តើងរបស់មនុសាស គឺជស្តង់ដរមាស"។

១៥. កុំបញ្ចូលព័ត៌មានបន្ទាប់បនាសំដាលមិនចាំ
បាច់ (មើលផ្នាកមានគូសបន្ទាត់ពីកាាម) 
ក្នុងឃ្លា ឬបាយោគដដាលនាការពនាយល ់
របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ SARS ដាលជ
ជំងឺសាួចសាាវផ្លូវដង្ហើមដំបូងកើតឡើង
នៅតំបន់អាសុី ហើយកាាយមកបាន 
រាលដលដល់បាទាសជងដប់នៅទ្វីប- 
អាមារិកខាងជើង អាមារិកខាងតាបូង និង 
ទ្វីបអឺរ៉ុប គឺបណា្តាលមកពីវើរុសម៉ាយោង 
ហើយឆ្លងតាមរយៈមនុសាសនៅជិតគ្នា។

១៦. មធាយោបាយមាយោ៉ាងល្អក្នុងការពនាយល់អំពី 
ទមាង់ការ គឺដោយនិទានរឿង ឧទាហរណ ៍
ដូចជ ករណីសិកាសាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹង 
មនុសាស។ អ្នកអានយល់អ្វីៗបានគាាន់បើ 
ជងតាមរយៈការនិទានរឿងជងតាម 
មធាយោបាយណាផាសាងទៀត។ 

១៧. បើសិនជអ្នកសរសារអត្ថបទវិភាគ 
ដំណឹង ឬបទពិពណ៌ន ចូរពិចារណា 
កុំយកនិយមន័យនាអ្វីមួយមកឡូកឡ ំ
ក្នុងសាច់រឿង ចូរយកវាទៅដក់ក្នុងបាអប ់
ឬកាាហ្វិកមួយដោយឡាកវិញ។ 
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ការបេើបេស់លេខ

មនុសាសតិចនក់ណាស់ ហើយជមនុសាសអធម្មតា 
ដាលចូលចិត្តលាខ (យ៉ាងណាមិញ យើងគួរមាន 
សាចក្តីរើករាយថាមានមនុសាសធន់នាះ ពីពាាះពួកគា 
ធ្វើរឿងមានបាយោជន៍ចាើនណាស់ដល់សង្គម 
មនុសាស ដូចជបើកយន្តហោះឲាយយើង ឬបាឌិតវត្ថ ុ
ឲាយមនុសាសមា្នាបាើបាាស់ជដើម)។ ប៉ុន្តាភាគចាើន 
នាពួកយើងជមនុសាស ក្នុងនោះ មានអ្នកអានរបស ់
យើងផង ពិតជធុញទាាន់កាលណាឃើញលាខ 
ចាើនហួសហាតុពាក។

យើងមិនអាចគាចវាសពីលាខបានទា។  
តាមពិតលាខសំខាន់ណាស់សមាាប់សិលាបៈសរសារ  
របស់យើង ដូច្នាះ យើងតាូវចាះបាាកា្លាយវាក្នុងការ 
បាើជបាយោជន៍ដល់ 
យើង។ នាះមានន័យ 
ថាដឹងពីរបៀបបាើលាខ 
សមាាប់ពងាឹងខ្លឹមសារ 
រឿង និងពីរបៀបដាល 
គួរចៀសវាងនៅពាល 
ដាលលាខចាើនពាក 
អាចរំខានដល់គុណភាព 
សាច់រឿងទៅវិញ។ 
និយយឲាយខ្លី លាខជួយ 
ពងាីកអត្ថន័យរឿង 
ពាលណាដាលគា 
បាើវាតំណាងឲាយអ្វីមួយ 
ដាលបានកើតឡើង ឬ 
មួយក៏ដើមាបីធ្វើការ 
បាៀបធៀបអ្វីមួយ 
ជមួយនឹងអ្វីមួយទៀត។ 
ប៉ុន្តាលាខនឹងបង្កការ 

រំខានដល់សារជតិនារឿងទៅវិញ បើសិនជអ្នក 
រាយកាណ៍ព័ត៌មានមិនចាះគិត ហើយបាើបាាស់វា 
ដោយគាាន់តាកូរពីវាចាញពីឯកសារមួយទៅដក ់
ក្នុងរឿងជមួយនឹងក្តីសងាឃឹមថានឹងមានមនុសាស 
ចាប់អារម្មណ៍ជមួយលាខទាំងនោះ។ 

បើអ្នកឃើញថាលាខតំណាងឲាយអ្វីមាយោ៉ាង អ្នកពិត
ជមិនសូវមានអារម្មណ៍មួហ្មងជមួយវាប៉ុន្មានទា។ 
បាសិនបើអ្នកកំពុងពាយោយមសរសាររឿងមួយអំព ី
កម្មករ ១០០ នក់ ដាលតាូវបានគាបញាឈប់ពីការងរ 
នៅរោងចកាសាបាកជើង ABC Shoe Company 
អ្នកពិតជមិនសបាបាយក្នុងការសរសារទា បើសិនជ 
អ្នកតាូវសរសារបង្ហាញឈ្មាះនីមួយៗរបស់កម្មករ 
ទាំងអស់នោះ។ លាខ ១០០ គឺតំណាងឲាយបុគ្គល 
ទាំងអស់នោះ។

ពាណិជ្ជករបាកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈការយល់អំពីលាខ។
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មុខងរមួយទៀតរបស់លាខ គឺវាឲាយយើងធ្វើការ 
បាៀបធៀប។ អ្នកយកព័ត៌មានទូទៅមា្នាក់អាច 
សរសារថា៖ មនុសាសបាាំនក់បានសា្លាប់ក្នុងគាាះថា្នាក ់
អគ្គីភ័យមួយ ដាលបានឆបឆាះឡើងនៅក្លឹបរាតាី 
មួយក្នងុទីកាងុ។ វាជរឿងល្អមួយ (តាគួរឲាយសោកសៅ 
ផងដារ)។ តាសមាាប់អ្នកយកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុវិញ  
គាពិតជមិនអាចគាាន់តាសរសារថា រោងចកា ABC 

Shoe Company ផលិតបានសាបាកជើង ១.០៥០ គូ 
ក្នុងឆ្នាំនាះនោះទា។ ដើមាបីឲាយរឿងនាះមានអត្ថន័យ 
គាប់គាាន់យើងតាូវតាសរសារបន្ថាមថា បាៀបធៀប 
ទៅនឹង ១.០០០ គូ កាលពីឆ្នាំមុន។ អ្នកយកព័ត៌មាន 
ទូទៅមិនចាំបាច់និយយថា  ៉បាៀបធៀបនឹងចំនួន 
មនុសាសសា្លាប់បីនក់កាលពីឆ្នាំមុននោះទា ប៉ុន្តាអ្នក 
យកព័ត៌មានវិស័យឯកទាស តាវូតាធ្វើការបាៀបធៀប 
បាបនាះ។

អ្វីដាលអ្នកយកព័ត៌មានវិស័យឯកទាសចាំបាច់
តាូវដឹងអំពីលាខ មាន៖

 ស្ថិតិអ្វីខ្លះដាលអ្នកចាំបាច់តាូវយល់

 តើបាើវារបៀបម៉ាចពាលអ្នកសរសារ ឬ 
កាសមាួលអត្ថបទរឿង

បេភាគ

បាភាគជមូលដ្ឋាន គឺលាខដាលសាមញ្ញបំផុត 
សមាាប់អ្នកអានទូទៅ ដូចជ ពាក់កណា្តាល 
មួយភាគបួន មួយភាគបី មួយភាគបាាំ និងមួយភាគ 
ដប់។ បាភាគបាបផាសាងទៀតអាចនំឲាយអ្នកអានវង្វាង 
ទៅវិញទា ដូច្នាះចៀសវាងកុំបាើវា។ កន្លាងណា 
ដាលអ្នកមានលាខ ឬភាគរយចាើន ចូរតមាឹមវាឡើង  
ឬចុះឲាយទៅជបាភាគជមូលដ្ឋាន។ 

ឧទាហរណជ៍ជងនិយយថា ៥១,២ ភាគរយ 
ចូរសរសារថា  ៉បាហាលពាក់កណា្តាល  ៉ វិញ 
សាួលសា្តាប់ជង។ ជជងសរសារថា ៧៣,៩ 
ចូរនិយយថា   ៉ជិតបីភាគបួន  ៉ វិញ ល្អជ។

វិធីមួយទៀតក្នុងការបាើបាភាគ គឺបាើពាកាយ  
ជជងតួលាខក្នុងការពនាយល់។ ឧទាហរណ៍ជជង 
និយយថា មួយភាគបី ចូរសរសារថា "មួយក្នុង 
ចំណមបីនក់ " វិញ។ ជជងសរសារថា ៦៨,៩ 
ភាគរយ ចូរនិយយថា  "បាាំពីរក្នុងចំណមដប់ "  
វិញ។ 

មានពាលដាលគាតាូវតាបាើ បើសិនជមាន 
លាខជក់លាក់ ឧទាហរណ៍ ពាលរាយការណ៍អំពី 
លទ្ធផលបោះឆ្នាត ការឡើងចុះរូបិយវត្ថុ ទិន្នន័យ 
ផាសារភាគហ៊ុន សូចនករសាដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ដូចជ  
តួលាខថ្មីៗស្តីអំពីអតាាគ្មានការងរធ្វើ ឬក៏ការផ្លាស ់
ប្តូរអតាាអតិផរណា ឬអតាាការបាាក់ជដើម។

ចំនួនភាគរយ

ចំនួនភាគរយបាហាលជបាភាទស្ថិតិដាលគា 
បាើញឹកញប់ជងគា ដោយហាតុថា វាមានលក្ខណៈ 
បាៀបធៀបនៅក្នងុនោះរួចទៅហើយ។ ចំនួនភាគរយ 
ជរបៀបរិះគិតអំពីអ្វីមួយដាលជផ្នាកនាអ្វីមួយ។

ចូរចាំថា កុំធ្វើកំហុសក្នុងការនិយយថា អ្វីមួយ 
រួមតូច ដោយវាកើនបានបីភាគរយបាៀបនឹងបាាំ 
ភាគរយនៅឆ្នាំមុន។ វានៅតាកើនអញ្ចឹង គាាន់តាវា
កើនយឺតជងមុនតាប៉ុណ្ណាះ។ 

ចូរចាំថា ភាពខុសគ្នារវាងចំនួនពីរភាគរយ គ ឺ
ពីរខ្ទង់ភាគរយនាះតាម្តង។ ដូចបង្ហាញក្នងុឧទាហរណ៍ 
ខាងលើ អតាាកំណើនមានពីរខ្ទង់ភាគរយយឺតជង 
ឆ្នាំមុន។
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ទិន្នផល

ពាកាយនាះក៏ជចំនួនភាគរយដារ តាវាសំដៅលើ 
ចំណូលពីការវិនិយោគ (return on investment) 
វិញ។

សន្ទសេសន៍

សន្ទសាសន៍ គឺជការវិវត្តបន្តនាចំនួនភាគរយ។  
ជជងហៅចំនួនដើមថា ១០០ (វាល្អ ដោយសារថា 
វាជចំនួនធំ តាឹម ងយយល់) ពាលណាដាលអ្នក 
ចង់ធ្វើការបាៀបធៀប ឬធ្វើការគណនការបាាបាួល 
ណាមួយ អ្វដីាលសន្ទសាសន៍ធ្វើបាន គឺវាហៅចំនួនដើម 
១០០ នៅកាលវាលាមួយជក់លាក់ ហើយតាមដន 
ការបាាបាួលនៅក្នុងរយៈពាលនោះ។ ហាតុដូច្នាះ 
ហើយអ្នកឃើញលាខដូចជ (1997=100) សរសារ
នៅកាបារសន្ទសាសន៍។ នាះមានន័យថា យើងហៅអ្វ ី
មួយដាលយើងកំពុងស្វាងរកជចំនួន ១០០ ក្នុង 
ឆ្នាំ ១៩៩៧។ ដូច្នាះចាើនឆ្នាំកន្លងមក ពាលដាល 
សន្ទសាសន៍ឡើងដល់ ១៩៧,៥ យើងអាចនិយយបាន 
ថារបស់មួយហ្នឹង (មិនមានសន្ទសាសន៍ទា) មានទំហ ំ
សឹងតាទ្វាដងទៅហើយ។ និយយម៉ាយោងទៀត 
សន្ទសាសន៍ គឺជរបៀបមួយសមាាប់តាមដនមើល 
ការបាាបាួលក្នុងដំណាក់កាលណាមួយ។

សន្ទសាសន៍ចាប់ផ្តើមមានភាពស្មុគសា្មាញពាល
ដាលវាធ្វើការវាស់វាងរបស់ចាើនមុខ ដូចជតម្លា 
ទំនិញសមាាប់អ្នកបាើបាាស់ ឬក៏ទំនិញរាយ ឬសាវា 
នន។ តាង់នាះគាហៅថា សន្ទសាសន៍ទំនិញបាើ- 
បាាស់ ឬសន្ទសាសន៍ថ្លាទំនិញរាយ។ ក្នុងករណីនាះ 
នយកដ្ឋានស្ថិតិរៀបចំបញ្ជីមុខឥវា៉ាន់ដាលគាួសារ  
នីមួយៗ អាចតាូវចំណាយជមធាយមទៅលើក្នុងមួយ 
ខា (ដូចជ ថ្លាឈ្នួលផ្ទះ មធាយោបាយធ្វើដំណើរ 

កាត់សក់ ឌីវើឌី ម្ហូប សម្លៀកបំពាក់ ជដើម) ហើយ 
គាធ្វើការគណនចំណាយសរុបលើទំនិញ និង 
សាវាមួយ   ៉កន្តាក  ៉ នោះ។ ឧទាហរណ៍ថា ចំនួន 
ដច់ខាតមួយ ដាលមានតម្លា $173។ ខាបន្ទាប់ 
ចំនួននាះ គឺ $174.29 និង $174.87 នៅខាបន្ទាប់
មកទៀត។ ក្នុងនាះ តម្លាខាទីមួយអាចចាត់ទុកបាន 
ថាជចំនួន ១០០ ទៅចុះ ហើយលាខក្នុងខាបន្ត 
បន្ទាប់មកទៀត ឆ្លុះបញ្ចាំងឲាយឃើញនូវការបាាបាួល 
ភាគរយ ដាលមិនមានជចំនួនដច់ខាតទា។

អ្វីដាលកើតមានជមួយនឹងសន្ទសាសន៍ផាសារ 
ភាគហ៊ុនមានភាពសាដៀងគ្នានាះដារ។ វាជតួលាខ 
នព្វន្តសាសា្តបាមូលផ្តុំពីតម្លាចំណាកភាគហ៊ុនរបស ់
កាុមហ៊ុនជចាើន ដោយមានការថ្លឹងថ្លាងទៅតាម 
ទំហំរបស់កាុមហ៊ុន ឬកតា្តាផាសាងទៀត។ លទ្ធផល 
ចុងកាាយបានន័យថា សន្ទសាសន៍ គឺបារ៉ូមា៉តាមួយ 
ដាលឆ្លុះបញ្ចាំងនូវអ្វី ដាលបានកើតឡើងដល ់
ភាគហ៊ុនទាំងនោះ។ ភាគហ៊ុនខ្លះឡើង ភាគហ៊ុនខ្លះ 
សាុតចុះ។ វាអាសា័យថា ភាគហ៊ុនមួយណាឡើង 
មួយណាចុះ ហើយវាឡើងចុះកមាិតណា សន្ទសាសន៍ 
ក៏នឹងបាាបាួលតាមនោះដារ។ 

សន្ទសាសន៍មិនមានជឯកតា (ដូចជ ឯកតា 
បាាក់ដុលា្លារ ឬរង្វាស់សង់ទីម៉ាតា) នោះទា។ 
វាគាាន់តាជចំនួនលាខប៉ុណ្ណាះ។ ភាពខុសគ្នារវាង 
ឯកតា និងសន្ទសាសន៍ក្នុងថ្ងាដាលវាចាប់ផ្តើមជួញដូរ  
គឺចំនួនភាគរយ។ មួយរយៈពាលកាាយមក ការ 
បាៀបធៀបរវាងសន្ទសាសន៍ថ្ងានាះជមួយនឹងពាល 
ដាលវាចាប់ផ្តើមជួញដូរ លាងយកជបានការ 
ហើយ។ អ្វីដាលគាខ្វល់ គឺភាពខុសគ្នារវាងតួលាខ 
បច្ចុបាបន្ន និងតួលាខមុននាះបន្តិចតាប៉ុណ្ណាះ។ 

សន្ទសាសន៍ទាំងឡាយមានបាយោជន៍ពាលណា
ដាលវាធ្វើឲាយគាតាមដនការវិវត្តរបស់ពីរបាន ឬអាច 
បាៀបធៀបរបស់ពីរនោះបានក្នុងដំណាក់កាលណា 
មួយ តាមរយៈការគណនសន្ទសាសន៍ទាំងពីរក្នុងថ្ងា 
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ជមួយនឹងថ្ងាចាប់ផ្តើមជួញដូរតាមួយ ដូចជ 
សន្ទសាសន៍បាាក់បៀវតាសរ៍ ឬថ្លាឈ្នួលផ្ទះជដើម។  
បើសិនជថ្លាឈ្នលួផ្ទះរបស់អ្នកឡើងលឿនជងបាាក់ 
បៀវតាសរ៍ អ្នកឯងជួបការយ៉ាប់យឺុនជងមុនក្នុងការ 
រស់នៅ ហើយសន្ទសាសន៍នឹងអាចបាាប់អ្នកបានថា 
តើយ៉ាប់ជងមុនប៉ុណា្ណា។ 

សន្ទសាសន៍ដាលមានរួចមកហើយ តាមិនមានថ្ងា 
ចាប់ផ្តើមដូចគ្នាទានោះ អាចយកមកបាៀបធៀបគ្នា
បានតាមរយៈការប្តូរថ្ងាចាប់ផ្តើមរបស់វាជលក្ខណៈ
នព្វន្តសាសា្តឲាយទៅដូចគ្នាវិញ ដាលនាះជដំណើរការ 
មួយគាឲាយឈ្មាះថា rebasing។

សមេប់មនុសេសមា្នាក់ (Per Capita)

ចំនួនលាខខ្លះមានអត្ថន័យ គាអាចយល់បាន 
បាសិនបើអ្នកដឹងថា មានមនុសាសប៉ុន្មាននក់ដាល  
ចំនួនលាខនោះមានការពាក់ព័ន្ធជមួយ។ ពាកាយ  
per capita ជពាកាយឡាតាំងដាលមានអត្ថន័យ 
តាង់ថា សមាាប់កាបាលនីមួយៗ ឬដាលយើងនិយយ
ឲាយសាួលសា្តាប់ គឺសមាាប់មនុសាសមា្នាក់ ឬក្នុងមនុសាស  
មា្នាក់។ គាបាើវាកាយសព្ទនាះ ដើមាបីជួយពនាយល់អំពីការ 
បាមាណសមាបត្តិ ឬចំណូលក្នុងមនុសាសមា្នាក់នៅក្នុង 
បាទាសមួយ។ អ្នកបាហាលយល់បានពាញលាញទា  
បាសិនបើគានិយយបាាប់អ្នកថា ផលិតផលក្នុង 
សាុកសរុប (gross domestic product/GDP: 

ផលិតផលសរុប ដាលបាទាសមួយផលិតបានក្នុង 
មួយឆ្នាំ) របស់បាទាស A គឺមានតម្លា ១០០ ពាន់-
លានដុលា្លារអាមារិក ហើយបាទាស B មានតម្លា 
៥០ ពាន់លានដុលា្លារអាមារិក។ បាទាស A មាន
បាជជនពីរដងចាើនជងបាទាស B ដូច្នាះ វាមាន 
ន័យថា ផលិតផលក្នុងសាុកសរុបសមាាប់មនុសាស 
មា្នាក់ - ឬ GDP - ក្នុងបាទាសទាំងពីរស្មើគ្នា។

ភាពលម្អៀងខុសគ្នា អាចមាននៅពាលដាលអ្វ ី
មួយដាលមានចំនួនតិច កាាពីចំនួនពលរដ្ឋទាំងមូល 
តាូវបានគាវាស់វាងដារ។ បាសិនបើបាទាស A និង 
បាទាស B មានវាជ្ជបណ្ឌិត ១.០០០ នក់ ដូចគ្នា 
អ្នកនឹងអាចបានយល់កាន់តាចាើនថាមទៀត
បើសិនជគាបាាប់អ្នកថា បាទាស A មានវាជ្ជបណ្ឌិត 
៥ នក់ សមាាប់ពលរដ្ឋចំនួននីមួយៗ ១០.០០០ នក់ 
ហើយបាទាស B មានវាជ្ជបណ្ឌិត ១០ នក់ សមាាប់ 
ពលរដ្ឋចំនួននីមួយៗ ១០.០០០ នក់។ នាះជ  
សូចនករសង្គមមួយ មានបាយោជន៍ដល់អ្នកអាន 
ទូទៅយល់បាន។

អនុបាត (Ratios)

និយយក្នុងន័យចង្អៀត អនុបាត ឬផលធៀប គឺ
ជខា្នាតមួយដាលគាបាើជពហុមាគុណទៅនឹងរបស ់
មួយផាសាងទៀត។ ឧទាហរណ៍ ដូចគានិយយថាមួយ 
នាអាមួយនាះ ឬ ២០ នាមួយកាុមនោះជដើម។ 
ឧទាហរណ៍ដាលគាតាងបាើ គឺជមួយគាូបងាៀន 
ក្នុងការធ្វើផលធៀបជមួយកូនសិសាសក្នុងថា្នាក់។  
ឧទាហរណ៍ គាូមា្នាក់សមាាប់សិសាស ៤០ នក់។  
តាក៏សូមបាយ័ត្នផងដារ ដោយសារថាមានរបស ់
ចាើនមុខ ដាលគាបាើក្នុងន័យអនុបាត ឬផលធៀប  
តាតាមពិតវាជចំនួនភាគរយទៅវិញទា។ ពាកាយ 
អនុបាត ឬផលធៀបនាះ បានបាត់បងអ់ត្ថន័យ 
នព្្វន្ធសាសា្តដើមរបស់វាទៅហើយ ៗបច្ចុបាបន្នតាូវ
បានគាបាើ ដើមាបីសម្តាងទំនក់ទំនងលាខរវាង 
វត្ថុពីរ។ អ្នកដាលចូលចិត្តបាើពាកាយឯកទាស គាហៅ  
អនុបាត ឬផលធៀបនាះថាជ មាទាិក (metrics)។

បន្ថាមលើស្ថិតិទាំងនាះ មានគោលគំនិតមួយ 
ចំនួន ដាលអ្នកតាូវដឹងពាលណាអ្នកតាូវលាលក 
ជមួយលាខ។ គោលគំនិតទាំងនោះមាន៖
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 និន្នាការ ៈ គឺនៅពាលដាលអ្នកឯកទាស
ស្ថិតិ ធ្វើការពិនិតាយតាមដនដំណើរវិវត្តន៍ជ
ទាឹស្តីនាអ្វីមួយក្នុងរយៈកាលណាមួយនោះ  
ដោយពាយោយមកំណត់ឲាយបាននូវនិន្នាការ  
ឡើង និងចុះរបស់វា។

 រយៈកាល ៈ អ្នកតាូវដឹងឲាយបាាកដថា 
តើរយៈកាលណាមួយ ដាលតួលាខនោះ 
និយយយោងទៅរក។ តើតួលាខទាំងនោះ 
ជតួលាខក្នុងខានាះបាៀបទៅនឹងខាមុន  
ឬក៏ជតួលាខក្នុងខានាះបាៀបទៅនឹង 
តួលាខក្នុងខាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទៅវិញ?  
តើតួលាខទាំងនោះ ជតួលាខក្នុងតាីមាស 
នាះបាៀបទៅនឹងតាីមាសកន្លងទៅ ឬក៏ជ 
តួលាខក្នុងតាីមាសនាះបាៀបទៅនឹង 
តួលាខក្នុងតាីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន 
ទៅវិញ? ឬមួយក៏វាជតួលាខបាចាំខា ឬ 
បាចាំតាីមាស ដាលគាចងកាងសមាាប ់
ពាញមួយឆ្នាំ? ជនិច្ចកាល អ្នកតាូវតាសួរ 
អ្នកណាដាលបញ្ចាញតួលាខទាំងនោះ 
បើសិនជវាមិនចាបាស់ទាថា តើវាតំណាង 
ឲាយរយៈកាលណា ហើយអ្នកក៏តាូវតាពនាយល ់
វាឲាយបានភ្លឺចាបាស់ដារ ចាប់ពីតាំងពីខណៈ 
ដំបូង ដាលអ្នកបាើវានៅក្នុងរឿង។ 

 ការកាសមាួលតាមរដូវ (Seasonal 

adjustment)ៈ ការកាសមាួលតាមរដូវនាះ
គឺអ្វីដាលពួកស្ថិតិតាងធ្វើ ដើមាបី   ៉ពងាាប  ៉ 
តួលាខឲាយរាបស្មើ។ ឧទាហរណ៍ នៅរដូវ 
ដំដុះ និងរដូវទាសចរណ៍ តួលាខ មានភាព 
ខុសគ្នាចាើនក្នងុដំណាក់កាលមួយឆ្នា ំដូច្នាះ
តួលាខតាូវបានគាលាសមាួលឲាយមកជ 
៉មធាយម  ៉ វិញតំណាងឲាយឆ្នាំនោះ។ ដូច្នាះ  
ចូរកុំភ្លាចបញ្ជាក់ជមួយអ្នកកាន់ស្ថិតិថា  

តួលាខហ្នុង តាូវបានគាកាសមាួលតាមរដូវ 
រួចហើយឬនៅ ហើយពនាយល់វាឲាយចាបាស់ក្នុង 
រឿងផង។

 ធាតុផាសំអនិយត ឬមិនទៀងទាត់ 
(Allowing for erratic items) ៈ 
តាង់នាះ មានភាពបាហាក់បាហាលនឹង 
ការកាមាួលតាមរដូវដារ។ បានន័យថា  
យកចាញនូវតួលាខទាំងឡាយណាដាល 
តំណាងឲាយមួយខា ឬមួយតាីមាសដាលអាច 
បកសាាយខុសនូវទិដ្ឋភាពរួមទាំងមូល។ 
ឧទាហរណ៍ បើកាុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជត ិ
មួយ ចំណាយលើការទិញយន្តហោះបាា ំ
គាឿងក្នុងខាមាសាតាមួយ ការហូរចាញនា 
រូបិយវត្ថុនឹងមានសភាពធំធាងណាស់។  
ដូច្នាះ ចូរដកធាតុផាសំអនិយតបាបនាះចាញ 
ហើយអ្នកនឹងទទួលបាននូវទិដ្ឋភាពមួយ 
បាសើរជងមុន ស្តីអំពីតុលាយការចំណាយ 
របស់បាទាសនោះ។

 ថ្លឹងថ្លាង ៈ ស្នៀតមួយទៀតរបស់អ្នក
នព្វន្តសាសា្ត គឺការយកមកពិចារណានូវ 
ទំហំ ឬ   ៉ទម្ងន់  ៉ផាសាងៗគ្នានាវត្ថុធាតុផាស ំ
ក្នុង "កន្តាក " តាមួយ។ បើសិនជគាួសារ 
ថា្នាក់មធាយមមួយចំណាយមួយភាគបួននា 
ថវិការបស់ខ្លួនទៅលើថ្លាឈ្នួលផ្ទះ បាការ 
នាះនឹងតាវូបានគាផ្តល់ "ទម្ងន់ " ធំធាងជង 
ក្នងុការគណនសចូនករថ្លាចាយវាយទទូៅ 
របស់អ្នកបាើបាាស់។ ដូច្នាះ បើថ្លាឈ្នួលផ្ទះ  
កើន ១០ ភាគរយ និងថ្លាស្ករកស៊ូកើន 
៥០ ភាគរយ កំណើនភាគរយនៅក្នុង 
សូចនករទូទៅនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទម្ងន់  
សារៈសំខាន់ធំធាងជងរបស់ថ្លាឈ្នួលផ្ទះ 
ជតម្លាស្ករកស៊ូ។ 
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 លក្ខខណ្ឌជក់ស្តាងក្នុងតម្លាថារ ៈ នាះ គឺ
នៅពាលដាលតួលាខតាូវបានគាលា 
សមាួលតាមអតិផរណា។ ឧទាហរណ ៍
ជបាពាណីនោះ គឺផលិតផលក្នុងសាុក 
សរុប ឬមួយក៏តម្លានារបស់របរទំនិញ និង 
សាវាទាំងអស់ ដាលសាដ្ឋកិច្ចមួយផលិត 
បានក្នុងមួយឆ្នាំ។ បើសិនជទំហំនារបស ់
របរ និងសាវាដាលផលិតបានឆ្នាំនាះមាន 
ទំហំដូចគ្នានឹងឆ្នាំទៅមិញដារ ហើយថ្លា 
ទំនិញគាប់សារពើបានកើន ១០ ភាគរយ  
ដូច្នាះផលិតផលក្នុងសាុកសរុបធម្មតា  
(nominal GDP) ដាលបានកំណត់ទុក
ជមុននោះ ក៏នឹងកើន ១០ ភាគរយដារ។  
ប៉ុន្តាកំណើនផលិតផលក្នុងសាុកសរុប 
ជក់ស្តាង (real GDP) នឹងមានតម្លាសូនាយ 
ទៅវិញ។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវតាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ 
បញ្ជាក់ឲាយបានចាបាស់ថា តើតួលាខនោះ 
ជក់ស្តាង (ដាលគាហៅបានដារថា 
តួលាខក្នុងតម្លាថារ) ឬក៏ជតួលាខធម្មតា  
(ដាលគាសា្គាល់ថាជតួលាខក្នុងតម្លាចរន្ត) 
ហើយ ចូរកុំភ្លាចបញ្ជាក់ឲាយចាបាស់អំពីភាព 
ខុសគ្នានាះនៅក្នុងរឿងឲាយអ្នកអានបានដឹង 
ផង។

វាតាូវការពាលវាលាទំរាំអ្នកយល់បានអំពីចំណុច 
ទាំងអស់នាះ លើកលាងតាថាអ្នកជមនុសាសពូកា 
ជមួយលាខសាាប់។ ប៉ុន្តាពាយោយមកុំមើលសាាល 
ជមួយវា។ ការគណនលាខខុសយកមកសរសារ 
សមាាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯកទាស វាស្មើគ្នានឹងអ្នក 
សារព័ត៌មានរាយការណ៍ខុសអំពីពិន្ទុក្នុងវិស័យកីឡា 
ដារ។ អាហ្នឹងជបាការដាលអ្នកមិនតាូវបណ្តាយ 
ឲាយកើតបានទាក្នុងអាជីពសារព័ត៌មាន។

និយយដល់ការសរសាររឿង មានមគ្គុទ្ទាសក៍
មួយចំនួនសមាាប់ការបាើដ៏មានបាសិទ្ធភាពបំផុត 
នូវតួលាខ៖

១. បាើតួលាខដើមាបីបមាើសាច់រឿង តាមិនមាន 
ធ្វើសាច់រឿងឲាយទៅបមាើតួលាខទា។ តាិះរិះ 
មើលថាតើរឿងនិយយអំពីអ្វី? បន្ទាប់មក  
សាកឆ្លើយនឹងសំណួរនាះដោយមិនបាើ 
តួលាខអ្វទំីាងអស់។ តាមរបៀបនាះ អ្នកនឹង 
មិនធា្លាក់ខ្លួនជឧបករណ៍របស់លាខទា។  
និយយមាយោ៉ាងទៀត យើងតាូវចាត់ទុក 
តួលាខថាគាាន់តាជឧបករណ៍សមាាប់  
បាាប់សាច់រឿងដល់អ្នកអានតាប៉ុណ្ណាះ  
តាវាមិនមានជសារធាតុស្នូលរបស់រឿង 
ទា។

២. បើអ្នកគិតថាតួលាខសំខាន់ដល់ការយល់ 
សាច់រឿង ធ្វើយ៉ាងណាកុំដក់តួេលខលើស 
ពីពីរក្នុងសាចក្តីផ្តើម។ ក្នុងការអនុវត្តទូទៅ 
បច្ចុបាបន្នសមាាប់សាចក្តីផ្តើម គឺគាសង្កត់ធ្ងន់ 
ទៅលើសំណួរ ហាតុអ្វី (Why?) និងចុះវា 
យ៉ាងម៉ាច (So what?) មិនមានតួលាខ 
ទា។

៣. តាមធម្មតា រឿងនីមួយៗមិនគួរមានតួលាខ 
លើសពីបាាំ ឬបាាំមួយទា។ វាចាើនណាស ់
ទៅហើយសមាាប់អ្នកអាន ដូច្នាះតួលាខ 
កាន់តាតិចកាន់តាល្អ។

៤. ចូេពងាាយលាខក្នុងទូទាំងសាច់រឿង កុំដក់ 
វាឲាយនៅមួយកាញុំ។ 

៥. ទុកឲាយនៅជមួយដុំលាខណាដាលមាន 
ទំនក់ទំនងជមួយគ្នា។ បើនៅក្នងុកថាខណ្ឌ 
ទីមួយនារឿង អ្នកធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍
អំពីតួលាខនាការលក់ដូរកាុមហ៊ុនមួយ 
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កុំចាំទាល់តាដល់កថាខណ្ឌចុងកាាយ 
ទើបបង្ហាញតួលាខនាការលក់កាុមហ៊ុន 
មួយទៀតបាហាក់បាហាលនាះដារ។

៦. ចូរចងចាំថា លាខគាាន់តាជកតា្តាមួយ 
ប៉ុណ្ណាះ ដាលអាចសមា្លាប់នូវចំណាប ់
អារម្មណ៍របស់អ្នកអាន។ នៅមានកតា្តា 
ផាសាងទៀត ដូចជឃ្លាវាងៗ ឈ្មាះកាុមហុ៊ន 
ទីកន្លាង ឬមនុសាសដាលគាមិនសូវសា្គាល់ 
និងវាកាយសព្ទបច្ចាកទាស ដាលអាចធ្វើឲាយ 
អ្នកអានបាត់ចំណង់ចង់អានអត្ថបទតទៅ 
ទៀត។ ដូច្នាះ បើអ្នកមានធាតុផាសំទាំងអស ់
នាះ ពាយោយមដក់វាឲាយនៅដោយឡាកពីគ្នា 
ហើយចំពោះតួលាខវិញ កុំយកវាចាើនពាក 
មកបាើក្នុងរឿង។ 

៧. វិធីមាយោ៉ាងទៀត គឺសាកយកតួលាខខ្លះទៅ 
ដក់ក្នុងតារាង ឬបាាកា្លាយវាទៅកាាហ្វិកវិញ 
ពាាះតាមរបៀបនាះ គានៅតាអាចទទួល 
បានព័ត៌មានអំពីតួលាខទាំងនោះ ហើយ 
សាច់រឿង ក៏នៅតាហូរដោយរលូនដារ។

៨. កាលណាមានតួលាខ កុំភ្លាចផ្ទៀងផ្ទាត់វា 
ម្តងហើយម្តងទៀត ដើមាបីឲាយបាាកដថា 
វាជលាខពិតឥតក្លាងបន្លំ។

 ខាងកាាមជអត្ថបទពិពណ៌នមួយដាល
បង្ហាញឧទាហរណ៍ល្អឥតខ្ចាះអំពីការបាើ
លាខ។ វាជអត្ថបទដាលយើងបានបាើជ 
ឧទាហរណ៍រួចមកហើយក្នុងជំពូក ១។ 

បាទាសឡាវនៅតាបង់ថ្លាក្នុងរឿងសង្គាាមវៀតណាម
ដោយ Thin Lei Win

តួលាខធំតាូវបានគាបាាកា្លាយទៅ 
ជគំនិតមួយសាមញ្ញ ងយយល់ 
នោះ គឺយន្តហោះទមា្លាក់គាាប់បាក
រៀងរាល់បាាំបីនទី អស់ពាល 
បាាំបួនឆ្នាំជប់គ្នា។

XIEN KHOUANG, Laos, Nov 27 (Reuters) -  ចូរបាមើល
មើលថា តើជីវិតមានសភាពបាបណានៅក្នុងបាទាសមួយ ដាលតាូវបាន 
ទទួលរងការទមា្លាក់គាាប់បាកកញ្ចុំពីយន្តហោះ B52 រៀងរាល់បាាំបីនទី 
អស់រយៈពាលបាាំបួនឆ្នាំ។

បន្ទាប់មកទៀត សាកសាមាមើលវាយ៉ាងម៉ាចដារ បើមានកូន  
និងចៅរបស់អ្នកដាលតាូវបានសមា្លាប់ និងរបួសដច់ដាដច់ជើង 
ដោយសារគាាប់បាកទាំងនោះ បីទសវតាសរ៍កាាយពីសង្គាាមបានចប់ 
ទៅហើយនោះ។

សា្វាគមន៍មកបាទាសឡាវ ជបាទាសមួយ - បើគិតក្នុងអតាា 
មនុសាសមា្នាក់ - ដាលទទួលរងការទមា្លាក់គាាបបាកធ្ងន់ធ្ងរជងគាលើ 
ពិភពលោក ដាលនាះពិតជការ្តិ៍ឈ្មាះគ្មាននរណាមា្នាក់ចង់បានទា។

ជជងនិយយថា ៣៥ ឆ្នាំ គា  
បាើពាកាយបីទសវតាសរ៍ជំនួសវិញ។

 ៉ សា្វាគមន៍  ៉ គាាន់តាជពាកាយ 
ឡកឡឺយសមាាប់ទាក់ទាញ
អារម្មណ៍អ្នកអានដល់គោល
គំនិតធំក្នុងរឿងតាប៉ុណ្ណាះ។
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សមា្ភាសន៍អ្នកឯកទេស

សឹងតាគាប់រឿងទំាងអស់អំពីបាធានបទឯកទាស  
ចាំបាច់តាូវមានការពនាយល់ ឬក៏ពាកាយអតា្ថាធិបាបាយ 
ពីសំណាក់អ្នកជំនញការ។ ភាពបាឈមរបស់អ្នក 
យកព័ត៌មាននៅតាង់ថា គាមិនគាាន់តាតាូវរកឲាយបាន 
នូវអ្នកជំនញការដាលចាះដឹងជងគានោះទា តាគ ឺ
តាូវរកឲាយបាននូវអ្នកជំនញការ ដាលមានចាតន 
និយយក្នុងកំណត់តាា ឬក៏ជមនុសាសដាលគាងយ 
យល់ និងដកសាង់សម្តីផងដារ។

ដំបូង អ្នកតាូវដឹងថាកន្លាងណាដាលតាូវរកអ្នក 
ជំនញទាំងនោះបាន។ សហសាវិកដាលកាន់ការងរ 
យូរអង្វាងមកហើយអាចជួយបានក្នុងរឿងនាះ។ 
ពួកលាខា ឬអ្នកកាន់កិច្ចការសាធារណៈ ក៏អាចផ្តល ់
ជអនុសាសន៍បានខ្លះដារ។ តាមធម្មតា សាកល- 
វិទាយោល័យមានបញ្ជីសមាជិកគណៈសាសា្តាចារាយ និង 
វិស័យមុខជំនញរបស់គា។ វិុបសាយអង្គការអន្តរជតិ

តួលាខជក់ស្តាងនៅតាង់នាះ  
ដាលតាូវបានគាតមាឹមឲាយងយ 
យល់។ ជមួយគ្នានាះដារ  
គឺការបាៀបធៀប។

រវាងឆ្នាំ ១៩៦៤ និង ១៩៧៣ យោធាអាមារិកទមា្លាក់គាឿងផ្ទុះជង 
ពីរលានតោនមកលើបាទាសឡាវ រួមមាន ក្នុងនោះគាាប់បាកកញ្ចុំដាល
គាឲាយឈ្មាះថាគាាប់បុមប៊ី ជង ២៦០ លានគាាប់ផង។ បើនិយយក្នុង 
ទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយជងនាះ បរិមាណនាះវាចាើនលើសពីបរិមាណនា 
គាាប់ ដាលគាទមា្លាក់លើទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងសង្គាាមលោកលើកទីពីរ 
ទៅទៀត។

តួលាខជក់ស្តាងថាមទៀត  
តាតាូវបានគាតមាឹម ហើយ 
សរសារជពាកាយសាមញ្ញវិញថា 
៉រាប់រយ  ៉។

ការទមា្លាក់គាាប់បាករបស់អាមារិកជចមាបង គឺសំដៅបំផ្លាញបណា្តាញ
ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់របស់សតាូវ ដាលឆ្លងកាត់បាទាសឡាវក្នុងអំឡុងសង្គាាម 
វៀតណាម។ សង្គាាមបានបញ្ចប់ទៅកាលពី ៣៥ ឆ្នាំ មុនរួចទៅហើយ 
តាសាចក្តវិីនសគាាះថា្នាក់នៅតាបន្តកើតមានដល់ជនសីុវិលនៅឡើយ។ 
យោងតាមទីភា្នាក់ងរជំនួយអន្តរជតិ Handicap International 

ជនសុីវិលរហូតដល់ទៅបាមាណជ ១២.០០០ នក់ តាូវបានសមា្លាប់  
ឬគាាះថា្នាក់ពិការដាជើងចាប់តាំងពីពាលនោះមក ហើយគាាះថា្នាក់ 
រាប់រយករណីកើតមានជរៀងរាល់ឆ្នាំ។

តាងមានបញ្ជីអ្នកជំនញ និងទំនក់ទំនងសារ-
ព័ត៌មានតាមវិស័យផាសាងៗ ដូចជការបាាបាួល 
អាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយភាពកាីកាជដើម។

 

សនេសំទំនុកចិត្ត

មានពាលខ្លះ វាពិបាកនឹងការសនាសំបានទំនុកចិត្ត 
ពីសំណាក់អ្នកជំនញការដារ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក 
វិទាយោសាសា្តមួយចំនួនគិតថា  ៉អ្នកសារព័ត៌មានតាងតា
សរសារខុសជនិច្ច  ៉ ឬធ្វើការសមាាយចាើនពាក ឬ 
ក៏មិនយល់អ្វីទាំងអស់អំពីការសាាវជាាវដ៏លំបាក 
របស់គាទា។ ពិតណាស់ អ្នកវិទាយោសាសា្តធ្វើការ 
សាាវជាាវរយៈពាលយូរអង្វាង ហើយជធម្មតាពួកគា 
បាយ័ត្នបាយាងណាស់មុននឹងផ្តល់ចម្លើយណា 
មួយ។ វាក៏ពិតដារថា អ្នកសារព័ត៌មានតាងតាស្ថិត 
ក្នុងភាពបាញប់បាញល់ស្វាងរកចម្លើយ និងពាយោ- 
យមសំរាយអ្វីៗគាប់បាបយ៉ាងឲាយអ្នកអានយល់។  
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នាះជភាពតានតឹងមួយ តាមិនមានដល់ថា្នាក់ថា 
វាជំនះមិនបាននោះទា។

ដោយបាើការអត់ធ្មត់ និងការអនុវត្តឲាយបានចាើន  
អ្នកសារព័ត៌មានបន្តិចម្តងៗ អាចធ្វើឲាយអ្នកឯកទាស 
ផ្តល់ទំនុកចិត្តបាន។ តាជំហានដំបូង គឺការតាៀមខ្លនួ
ជមុនសមាាប់ធ្វើការសមា្ភាសន៍ រួមមាន ទាំងការ 
សាករៀនឲាយចាះឲាយបានចាើនតាមតាអាចធ្វើទៅបាន 
នូវពាកាយឯកទាសរបស់អ្នកឯកទាសផងដារ។ រៀបចំ  
សំណួរសំខាន់ៗដាលអ្នកបាុងនឹងសួរ។ កុំខាតពាល  
ឥតបាយោជន៍ជមួយសំណួរមិនសូវសំខាន់ដាល 
អ្នកអាចទៅរកចម្លើយពីកន្លាងផាសាងទៀតបាន។ អ្នក
សារព័ត៌មានដាលបានតាៀមខ្លួនមុនសមា្ភាសន ៍
តាងធ្វើឲាយគាចាប់អារម្មណ៍ចង់និយយជមួយ។  
កាលណាអ្នកសារព័ត៌មានកសាងបានការ្តិ៍ឈ្មាះ 
តាមរយៈការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍តាឹមតាូវ និង 
ហ្មត់ចត់ ហើយទា្វារនឹងបើកចំហសមាាប់ពួកគា  
ហើយអ្នកឯកទាសឯទៀតនឹងពិតជចង់ធ្វើសមា្ភាសន៍ 
ជមួយដារ។ 

ទន្ទឹមគ្នានាះក៏អាចមានបញ្ហាផងដារ។ អ្នក 
ឯកទាសខ្លះ ក្នុងនោះ មានអ្នកធ្វើអតា្ថាធិបាបាយ 
នយោបាយផង ចូលចិត្តបង្ហាញឈ្មាះរបស់ខ្លួនក្នុង 
ទំព័រកាសាត និងក៏ជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាន។  
ពួកគាឲាយសមាង់សម្តីល្អៗ ដាលធ្វើឲាយអត្ថបទរឿង 
រស់រវើក ដូច្នាះអ្នកសារព័ត៌មានចាះតាងកទៅរក 
អ្នកទាំងនោះសុំសមា្ភាសន៍រហូត។ ប៉ុន្តា វាក៏ជបាការ 
មិនល្អទា ក្នុងការពឹងផ្អាកទៅលើបាភពដដាលខា្លាំង 
ពាក។ នាះបានន័យថា យោបល់បាហាក់បាហាល 
ដដាលៗ តាវូបានយកមកបាើចាើនលើកចាើនសារ 
ដោយមើលរំលងមតិយោបល់ ដាលអាចគួរឲាយចាប់
អាម្មណ៍ជងនាះទៅទៀត។ ដូច្នាះ កុំខ្ជិលពាក។  
រកអ្នកឯកទាសផាសាងទៀតសមាាប់សួរសំុអតា្ថាធិបាបាយ  
ផងទៅ។

ភាពបេឈម

អ្វីដាលពិបាកជងគាក្នុងការសមា្ភាសន៍អ្នក 
ឯកទាស គឺការបាឹងស្វាងយល់ពាកាយឯកទាស និង  
ដំណើរការ និងទមាង់ការដ៏ស្មុគសា្មាញដាលជផ្នាក
នាការងរបាចាំថ្ងារបស់ពួកគា។ ដូច្នាះ កុំខា្លាចសួរ 
សុំការសាាយបំភ្លឺលើបញ្ហាបច្ចាកទាសណាដាលអ្នក
មិនចាបាស់ ឬក៏ការបាៀបធៀបននដាលអាចជួយឲាយ 
អ្នកយល់បាន។ អ្នកឯកទាសភាគចាើនពិតជរើករាយ 
នឹងពនាយល់ឲាយអ្នកយល់។ អ្វដីាលគាាះថា្នាក់បំផុតនោះ  
គឺការធ្វើការសន្មតលើអ្វីដាលអ្នកមិនដឹង ហើយផ្ទារ 
បន្តនូវកំហុសនោះទៅឲាយអ្នកអាន។ 

អ្នកអាចថាឡើងវិញ ឬសង្ខាបអ្វីដាលអ្នកបាន 
សិកាសាស្វាងយល់ ដើមាបីឲាយអ្នកឯកទាសអាចជួយកា
តមាូវបើគាឃើញថាអ្នកមិនការយល់ខុស។ មុននឹង 
បញ្ចប់បទសមា្ភាសន៍ ចូរសួរពួកឯកទាស តើអ្នកអាច  
ទូរស័ព្ទមកម្តងទៀតបានទា ដើមាបីសុំការសាាយ 
បញ្ជាក់លើចំណុចណាដាលអ្នកមិនចាបាស់។ សូមឲាយ 
អ្នកឯកទាសជួយផ្តល់អនុសាសន៍ តើអ្នកណាទៀត 
ដាលអាចជបាភពដាលអ្នកគួរសួរនំផងដារ។ 
តាមធម្មតា អ្នកឯកទាសក្នុងវិស័យណាមួយតាង 
សា្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក ហើយអ្នកឯកទាសមា្នាក់ទៀត 
អាចជួយបញ្ជាក់បន្ថាមការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំព ី
ដំណើរការអ្វីមួយ ដាលអ្នកបានសួរនំពីអ្នកឯកទាស 
មុននោះ។ 
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ស្វេងយល់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះ 
និងភាពលម្អៀងរបស់បេភព  

នៅក្នុងមុខរបរសារព័ត៌មាននាះមានពាកាយសោ្លាក
មួយថា  ៉អ្នកអាចមានការ្តិ៍ឈ្មាះល្អ ទាល់តាបាភព 
របស់អ្នកជមនុសាសមានការ្តិ៍ឈ្មាះល្អដារ  (៉you are 

only as good as your sources)។ ពាយោយមរក
មើលឲាយដឹងថា តើមានអ្វីដាលធ្វើឲាយមនុសាសមា្នាក់មាន 
លក្ខណៈសមាបត្តិបាបណា ដាលឲាយគាផ្តល់អតា្ថា- 
ធិបាបាយលើបញ្ហាមួយបាន។ តើគាបានរៀនសូតា 
អំពីបាធានបទមួយពីសាលាកសិកម្មពីមុនមកមាន 
បទពិសោធន៍ ២០ ឆ្នាំ ធា្លាប់សរសារចុះផាសាយអត្ថបទ 
សាាវជាាវ ឬក៏ធា្លាប់ធ្វើបឋកថានៅតាមសន្នសីិទធំៗ?  
តើអ្នកណាជបាភពល្អបំផុតសមាាប់រឿងរបស់អ្នក?

ជមួយគ្នានាះដារ អ្នកគួរពាយោយមកំណត់ឲាយបាន
ថាតើអ្នកឯកទាសដាលអ្នកកំពុងពិគាាះយោបល ់
ជមួយ មានបុរាវិនិច្ឆ័យលំអៀងទៅខាងណា។ មាន
អ្នកខ្លះមិនលាក់លៀមភាពលំអៀងរបស់គាទា ហើយ 
ថាមទាំងហា៊ានតស៊ូមត ិ

ភាពលម្អៀងរបស់អ្នកឯកទាស ពាលខ្លះក៏អាចទាញអ្នកឲាយងកខុសទិសដៅដារ។

សមាាប់បុព្វហាតុដាលគា 
ជឿជក់លើដោយចំហ 
ទៀតផង។ វាជរឿងធម្មតា 
ទា ដាលមនុសាសមានភាព 
លំអៀងទៅខាងណាមួយ  
តាចូរអ្នកបញ្ជាក់តាង់នាះ 
ឲាយបានចាបាស់ ដើមាបីបង្ហាញ 
នូវចំណុចទសាសនៈខុសៗ
គ្នាក្នុងរឿង។ 

សមាាប់អ្នកឯកទាស 
ខ្លះ វាអាចមានភាពសាពិច 
សាពិលថា តើគាលំអៀង 

ទៅខាងណា។ អ្នកខ្លះធ្វើការឲាយកាុមហ៊ុនឯកជន  
ដូច្នាះគាគិតតាធ្វើយ៉ាងណាឲាយបានចំណាញ។  
មន្តាីរដ្ឋការសុីវិលអាចបាឹងលើកស្ទួយរបៀបវារៈ 
គណបកាសនយោបាយ ឯអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការផ្នាក  
សាាវជាាវជន់ខ្ពស់ ដាលផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយកាមុហុ៊ន 
ធំៗ។ មានអ្នកវិទាយោសាសា្តជើងចាស់មា្នាក់នាកាមុហុ៊ន 
ធ្វើបារើធំមួយលើពិភពលោក បានទៅធ្វើការឲាយ 
វិទាយោសា្ថានសាាវជាាវថា្នាំពាទាយបាទាសថាអស់ជចាើន
ឆ្នាំ ដោយលាក់លៀមមិនឲាយគាដឹងអំពីទំនក់ទំនង  
របស់គត់ជមួយនឹងកាុមហ៊ុនថា្នាំជក់នោះទា។ 
អ្នកវិទាយោសាសា្តមា្នាក់នោះ តាូវបានគាចោទបាកាន់ថា 
បានបាឹងធ្វើឥទ្ធិពលទៅលើការសាាវជាាវរបស់ថាលើ 
ផ្នាកបរិសា្ថាន រួមទាំងផលប៉ះពាល់ពីការហឺតផាសាង 
បារើរបស់អ្នកមិនជក់ពីអ្នកជក់ផង។

ពាលណាអ្នកវិទាយោសាសា្តធ្វើការចុះផាសាយ
របាយការណ៍សាាវជាាវរបស់គា ឬបាកាសលទ្ធផល 
ការសាាវជាាវរបស់គាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានណា 
មួយ ឬក្នងុអំឡុងពាលធ្វើសមា្ភាសន៍ ចូរពាយោយមសុើប  
មើលថាតើការសាាវជាាវរបស់គាទទួលការឧបត្ថម្ភ 
ថវិកាពីខាងណា។ អ្នកអានមានសិទ្ធិដឹងអំពីចំណុច  
នាះ។
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ជញឹកញប់អ្នកពិតជបានឮមនុសាសជចាើន  
រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងនិយយថា ពួកគាមិន 
ចាប់អារម្មណ៍ជមួយរឿងធុរកិច្ច និងសាដ្ឋកិច្ចទា  
ហើយវាពិតជគួរឲាយសាឡាំងពាលដាលឮដូចោ្នាះ។ 
យ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះជមិនចាើនក្តី ក៏នៅមានអ្វ ី
មួយចំនួន ដាលអាចជះឥទ្ធិពលតិច ឬចាើនទៅលើ 
សង្គមដារ។ អាជីពសារព័ត៌មានល្អតាងរម្លាចបញ្ហា 
ធុរកិច្ច និងសាដ្ឋកិច្ចឲាយរស់រវើក ដោយធ្វើឲាយវាមាន  
ទំនក់ទំនង និងគួរចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន 
ជចាើន រួមទាំងធុរជនផងដារ។

យើងពិតជអាចសរសារសៀវភៅកាាស់មួយ 
អំពីធុរកិច្ច និងសាដ្ឋកិច្ច ប៉ុន្តាយើងសូមនិយយអ្វី  
ដាលជគាឹះមូលដ្ឋានបានហើយក្នុងសៀវភៅនាះ។ 
ក្នុងការធ្វើដូច្នាះ យើងតាូវចាកបាធានបទនាះចាញ 
ជផ្នាកមួយចំនួន ហើយលើកសំណួរបួនឡើងថា៖ 
តើវាជស្អី? ហាតុអ្វីបានជវាមានសារៈសំខាន់ ឬ 
ជទីចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន? តើរឿងបាភាទ
ណាខ្លះដាលអាចកើតចាញពីបាធានបទនាះ?  
តើអ្វីខ្លះទៀតដាលជគោលគំនិតសំខាន់ៗ? 

មុននឹងយើងចូលដល់រឿងនាះ មានចំណុចមួយ 
ចំនួនដាលគួរចងចាំក្នុងការសរសារព័ត៌មានអំព ី
វិស័យសាដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ច៖

 បើទោះជយើងសរសារអំពីធុរកិច្ចក្តី ក៏យើង
នៅតាសរសារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដារ។ 
ដូច្នាះ ចូររកឲាយបាននូវដំណឹងពិតបាាកដ  
ហើយសរសារឲាយបុិនបាសប់ និងសាមញ្ញ 
បំផុតសមាាប់អ្នកអានទូទៅយល់។

ជំពូក ៦
ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

 អ្នកជមនុសាសឯកទាសក្នុងវិជ្ជាជីវៈ
សារព័ត៌មាន មិនមានជអ្នកឯកទាស 
ក្នុងរឿងធុរកិច្ចទា។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវពាយោយម 
បង្កើនជំនញយកព័ត៌មាន និងជំនញ 
សរសាររបស់ខ្លួន ជជងទៅចូលរួមសា្តាប ់
បទឧទ្ទាសនមសាដ្ឋកិច្ច ឬមួយអាន 
សៀវភៅសារព័ត៌មានល្អៗ អំពីវិស័យ 
ធុរកិច្ចក៏បានដារ។

 អ្នកមិនចាំបាច់តាូវតាយល់អ្វីៗគាប់បាប
យ៉ាងទា តាអ្នកគួរតាសា្គាល់មនុសាសទាំង 
ឡាយដាលយល់អ្វីៗជុំវិញរឿងសាដ្ឋកិច្ច  
និងធុរកិច្ច។ ដូច្នាះ ចងកាងការទាក់ទងល្ៗអ
ជមួយអ្នកណាដាលអាចពនាយល់អ្នកអំព ី
ពិភពសាដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចបាន។

 មុននឹងសរសាររឿង អ្នកគួរសួរខ្លួនឯងថា
ហាតុអ្វីបានជរឿងហ្នឹងអាចសំខាន់ ឬគួរ 
ឲាយចាប់អារម្មណ៍ដល់មនុសាសទូទៅ។ 
សួរសំណួរបាបនាះ គឺវាជួយអ្នកមិនឲាយធា្លាក ់
ខ្លួនសរសារសមាាប់តាបាភពរបស់អ្នក និង 
អ្នកឯកទាសនន។

 បើទោះវាជកាុមហ៊ុន ឬកាសួងសាដ្ឋកិច្ច 
នោះជរបស់គាក៏ដោយ វានៅតាជរឿង 
របស់អ្នកដដាល។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវសមាាច 
ក្នុងការជាើសរើសមុមមកសរសារ និងថា 
អ្នកណាខ្លះ ដាលអ្នកតាូវជជាកសួរនំ 
ដើមាបីយកព័ត៌មានមកសរសារ។

 បើអ្នកមិនយល់អ្វីមួយ ចូរសួរ ហើយបើនៅ
តាមិនយល់ទៀត រំលងវាចោលទៅ។ 
ពាាះថាអ្នកអានក៏បាហាលជមិនយល់ដារ  
បើសិនអ្នកមិនយល់ទៅហើយនោះ។ 
តាបើគាយល់វិញ គានឹងសើចចំអកដក់អ្នក  
ឬកាសាតរបស់អ្នកជមិនខាន។
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សេដ្ឋកិច្ច

តើវាជស្អី?
សាដ្ឋកិច្ច គឺជបរិមាណសរុបនារបស់រាប់លាន 

មុខដាលគាបង្កើតបាន ដូចជ៖

 ដំណាំដាលយើងដំលើដី ឬអ្វីដាលយើង
ជីកគស់ពីក្នុងដីមកវិញ។

 អ្វីដាលមនុសាសធ្វើ ឬបង្កើតបាន។
 របស់របរដាលគាទិញ និងលក់។
 បាាក់ដាលយើងរកបានសមាាប់ទិញ

របស់របរ។
 បាាក់ដាលយើងបានពីការលក់របស់ 
 ហើយតើយើងយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះ។
 កិច្ចការដាលរដ្ឋាភិបាលធ្វើ ដើមាបីជួយ ឬ

រាំងសា្កាត់របស់ទាំងអស់នាះ។

បរិមាណនាអ្វីៗ គាប់បាបយ៉ាងដាលមានសមាាប់
លក់ គាហៅវាថា ការផ្គត់ផ្គង ់រើឯបាាក់ដាលមាន
សមាាប់ទិញឥវា៉ាន់ទាំងនោះ គាហៅវាថា តមាូវការ។ 
ពាលណាមានការផ្គត់ផ្គង់ចាើនពាក តាមិនសូវមាន 
តមាូវការ ថ្លាឥវា៉ាន់នឹងធា្លាក់ទាប។ តាបើកាលណា 
មានតមាូវការខ្ពស់ តាការផ្គត់ផ្គង់តិច ថ្លានឹងឡើង 
ខ្ពស់។ តាង់នាះគាហៅថា ចាបាប់នាការផ្គត់ផ្គង់ និង 
តមាូវការ។ ធនធានធម្មជតិរបស់បាជជតិមួយ 
រដ្ឋាភិបាលរបស់វា ធុរកិច្ចរបស់វា និងឥរិយបថរបស ់
បុគ្គលគាប់រូបទាំងអស់នាះ មានឥទ្ធិពលលើការផ្គត់  
ផ្គង់ និងតមាូវការ។ នាះមិនមានជចាបាប់ល្អឥតខ្ចាះ  
ទា ពីពាាះមានអ្វីៗចាើនយ៉ាងដាលអាចមកជាៀត  
ជាាករំខាន។ ប៉ុន្តា វានៅតាជគោលការណ៍មូលដ្ឋាន 
មួយ ក្នុងចំណមគោលការណ៍ជចាើនដាល 
សាដ្ឋកិច្ចវិទូបាើ ដើមាបីស្វាងយល់អំពីពិភពលោក 
របស់យើង។

អ្នកសាដ្ឋកិច្ចវាស់វាងរបស់ទាំងអស់នាះ ហើយ 
ឲាយឈ្មាះវា ដូចជ ផលិតផលក្នុងសាុកសរុបអតិ-
ផរណា សមតុលាយសារពើពន្ធជដើម។ ចំណាកឯ 
រដ្ឋាភិបាល និងកាុមដទា ដូចជកាុមធុរកិច្ច និង 
សហជីពពាណិជ្ជករជដើម ពួកគាតាងពាយោយម 
ធ្វើឥទ្ធិពលលើផលិតផលក្នុងសាុកសរុបតាមរយៈ 
គោលនយោបាយផាសាងៗ។ ជមួយគ្នានាះដារ  
បាជជនធម្មតា ក៏បាងឹធ្វើឥទ្ធពិលទៅលើសមាសភាគ  
សាដ្ឋកិច្ចតាមរយៈឥរិយបថបាចាំថ្ងារបស់គាដារ 
ដោយភាគចាើនមិនសូវបានគិត ឬដឹងថាពួកគាធ្វើ  
ដូចោ្នាះផងទា។ ហាតុដូច្នាះហើយបានជសាដ្ឋកិច្ច 
មិនមានជវិទាយោសាសា្តទា។ សាដ្ឋកិច្ចទាក់ទិនគាប់  
បាបយ៉ាងជមួយនឹងសកម្មភាពរបស់មនុសាសរាប់ព ី
ការធ្វើផានការបាកបដោយវិចារណញ្ញាណ សាចក្តី  
លោភលន់គ្មានវិចារណញ្ញាណ ការភ័យខា្លាច និង 
អំពើពុករលួយ។ ទាំងអស់នាះសុទ្ធតាជរឿងពិបាក 
គាប់គាងចាត់ចាង ដូច្នាះហើយបានជមានសាដ្ឋកិច្ច 
ជោគជ័យ និងបរាជ័យ ហើយគាតាងហៅបរាជ័យ 
សាដ្ឋកិច្ចធំៗថាជវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។

ហាតុអ្វបីានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍  
ដល់អ្នកអាន?

បានជថារឿងមួយវាសំខាន់ និងគួរចាប់អារម្មណ៍ 
ពីពាាះវានិយយអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដាលមាន 
ឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីដាលអ្នកអាច ឬមិនអាចធ្វើបាន 
ហើយដោយសារហាតុអ្វី។ ស្ថិតិសាដ្ឋកិច្ចបាាប់យើង  
ឲាយដឹងពីអ្វី ដាលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយបានធ្វើ  
និងអំពីអ្វី ដាលយើងរំពឹងថានឹងធ្វើនពាលអនគត  
និងថាតើមានគោលនយោបាយបាបណាខ្លះដាល 
គាអាចយកមកបាើ ដើមាបីធ្វើឲាយបាាបាួលឥរិយបថ  
របស់យើង។ សភាពសុខភាពរបស់សាដ្ឋកិច្ចមួយ 
អាចមានផលប៉ះពាល់ធំដុំមកលើជីវិតរបស់យើង 
ផ្ទាល់តាម្តង ដូចជលទ្ធភាពថាតើយើងអាចរំពឹងថា 
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ជំពូក ៦

ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

នឹងរកាសាការងរបានឬទា ឬក៏លទ្ធភាពរកលុយបាន 
ចាើនជងមុន ឬទា។ វាក៏អាចមានឥទ្ធិពលដុំកំភួន 
ផងដារ ទៅលើវិស័យទូលំទូលាយនាជីវិតតាម្តង 
ដូចជក្នុងសា្ថានភាពនយោបាយ និងស្ថារភាព  
បរិសា្ថានរូបវន្ត សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ 
យើង។ 

តើរឿងបាភាទណាខ្លះ  
ដាលអាចកើតចាញពីបាធានបទនាះ?

កាាមបាធានបទនាះ ជទូទៅ រឿងចាើនតា 
ទាក់ទិនទៅនឹងសា្ថានភាពបច្ចុបាបន្ននាសាដ្ឋកិច្ច និង 
ទសាសនវិស័យរបស់វាទៅថ្ងាមុខ។ ទាំងអស់នាះ 
គាហៅថា សូចនករសាដ្ឋកិច្ច ហើយក្នុងនោះមាន 
រង្វាស់នន ដូចជ កំណើនផលិតផលក្នុងសាុក 
សរុប (GDP) អតិផរណា អតាាអត់ការងរធ្វើ 
សមតុលាយសារពើពន្ធ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជ ី
ទូទាត់ចំណាយជដើម [សូមមើលខាងកាាម]។ 
ធម្មតា រដ្ឋាភិបាលចាញផាសាយព័ត៌មានទាំងនាះជ
ទៀងទាត់ (ក្នុងបាទាសខ្លះគាចាញផាសាយរាល់ខា)  
បុ៉ន្តានៅបាទាសខ្លះទៀត ទំាងស្ថតិិ និងភាពញឹកញប់
ក្នុងការចាញផាសាយ គឺមិនអាចគួរឲាយពឹងអាសា័យ 
បានទា។ បុ៉ន្តានៅមានសា្ថាប័នក្នងុសាកុ និងអន្តរជតិ
ជចាើន រួមទាំងធនគរតំបន់ផង ដាលចាញផាសាយ 
តួលាខបាបនាះ ដាលយើងអាចស្វាងរកយកមក 
បាើបាន បើទោះជថាស្ថិតិទាំងនោះអាចយឺតយ៉ាវ 
បន្តិចក្តី។ ចូរកុំភ្លាចថាមគុណតម្លាទៅលើស្ថិតិដាល
ទទួលបាន ដោយស្វាងរកអតា្ថាធិបាបាយ និងការវិភាគ 
ទាំងពីអ្នកឯកទាស និងមនុសាសមា្នាដាលមានការ 
ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ដូចជ កសិករ កម្មករ អ្នកចាត់ចាងការ  
និងវិនិយោគិន។ កុំគាាន់តាសរសារថាតើតួលាខនោះ 
មានស្អីខ្លះ ចូរផ្តាតលើផ្នាកនារឿងដាលឆ្លើយនឹង 
សំណួរថា ហាតុអ្វ ីនិងថា តើវាមានអត្ថន័យយ៉ងម៉ាច 
សមាាប់អ្នកអាន? 

រឿងសដ្ឋកិច្ចខ្លះទៀត រួមបញ្ចូលការរកឃើញ  
និងការធ្វើឲាយហិនហោចដល់ធនធានធម្មជតិ កំណើន  
និងចលនបាជជន (ដូចជពលករចំណាកសាុក 
និងនគរូបនីយកម្ម ជដើម) អក្ខរភាព និងកមាិតការ 
អប់រំ (ជំនញ) ការផ្លាស់ប្តូរ  ៉ទមា្លាប់  ៉ ក្នុងការសនាស ំ
បាាក់ និងការខ្ចីបុល និងសា្ថានភាពសាដ្ឋកិច្ចបាទាស
ជិតខាង និងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដាលមាន 
ផលប៉ះពាល់ដុំកំភួនលើសាដ្ឋកិច្ចបាទាសរបស់អ្នក 
[សូមមើលបន្ថាមក្នុងផ្នាកគោលនយោបាយ
រដ្ឋាភិបាល និងសាដ្ឋកិច្ច នៅខាងកាាម]។ 
 

គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន

ផលិតផលក្នុងសាុកសរុប (GDP) ៈ នាះ
និយយសំដៅតម្លាសរុបនាផលិតកម្មដាលបាទាស 
មួយផលិតបានក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយតាូវបានគាវាស់វាង 
ចាញជតម្លាទឹកលុយ។ វារួមបញ្ចូលវត្ថុរូបវន្តដូចជ 
ទំនិញបាើបាាស់ និងផលិតផលនន (ដូចជ 
សាបៀង ឧស្ម័នធម្មជតិ រថយន្ត) និងសាវាកម្ម 
(ដូចជ ថ្លាចំណាយលើទូរស័ព្ទចល័ត និងថ្លាឈ្នួល 
សាឡាងឆ្លងជដើម)។ អ្នកសាដ្ឋកិច្ចយកចិត្តទុក 
ដក់ខា្លាំងណាស់ចំពោះកំណើនតួលាខនាះ ដូច្នាះ 
រង្វាស់មាមួយ គឺ កំណើន GDP សមាាប់មា្នាក់ 
(per capita GDP growth) ដាលជកំណើន
ជក់ស្តាងក្នុងសមាបត្តិបាទាសមួយ (មិនមានគាាន់តា 
ជលទ្ធផលនាការឡើងថ្លារបស់ទា) យកមកចាកនឹង
ចំនួនបាជជនសរុប (ពីពាាះថា បើសិនជ GDP 
កើនមាននោះ មានន័យថា ទាពាយតាូវបានគាផលិត 
ចាើន ហើយក៏តាូវបានមនុសាសកាន់តាចាើនបាើបាាស ់
ដារ)។ ពាលណាដាលកំណើនធា្លាក់ចុះពីរតាីមាស 
ជប់គ្នា (មានន័យថា ៦ ខា ជប់គ្នា) គាហៅ 
សា្ថានភាពបាបនាះថា ការធា្លាក់ចុះសាដ្ឋកិច្ច 
(recession)។ បើសា្ថានភាពនាះបន្តមានរាប់ឆ្នាំ 
គាហៅវាថា វិសមា្ពាធសាដ្ឋកិច្ច (depression)។ 
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អតិផរណា (inflation)ៈ ពាលណាដាលថ្លា 
ទំនិញឡើង យើងហៅថា អតិផរណា។ (ថ្លាទំនិញ 
កមាធា្លាក់បានយូរណាស់ តាបើវាធា្លាក់វិញ យើងហៅ 
វាថា បរិត្តផរណា (deflation)។ រដ្ឋាភិបាលតាង
បញ្ជូនអ្នកសាាវជាាវ ដាលបាដប់ដោយកូនសៀវភៅ 
កំណត់ហាតុឲាយទៅតាមហាង ដើមាបីកត់តាាថ្លាទំនិញ 
រាប់រយមុខ រាប់តាំងពីស្ករកស៊ូដល់រថយន្តទំនើប។  
ពួកគាក៏ពិនិតាយមើលតម្លាស្ថារមួយចំនួនដារ ដូចជ 
ថ្លាជួលផ្ទះ និងថ្លាធ្វើដំណើរជដើម។ បន្ទាប់មក 
ពួកគាធ្វើការបា៉ាន់បាមាណមធាយមភាគនាអ្វីដាល 
គាួសារបានចំណាយលុយកាក់លើ និងគណនមើល 
ថាតើការចំណាយរបស់គាក្នុងខានាះ អាចលើស 
ចំណាយខាមុនទា ហើយបើលើសតើវាលើសបុ៉ន្មាន។ 
គាហៅភាពខុសគ្នាជភាគរយថា អតាាអតិផរណា។ 
អតាាអតិផរណាតាភាគរយបន្តិចបន្តួចក៏គាាះថា្នាក ់
ដារ ពីពាាះវាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋដាល 
ចំណូលមានកមាតិ (ជពិសាសមនុសាសចាស់ និងអ្នក
កាីកា) ហើយក៏បង្កភាពរិចរិលដល់បាាក់សនាសំដារ។

ភាពគ្មានការងរ ៈ ក្នុងបាទាសសាដ្ឋកិច្ចជឿន- 
លឿន ភាគរយនាបាជជនចង់បានការងរ តាមិន 
អាចរកវាបាន គឺសំខាន់ ពីពាាះមនុសាសកាុមនាះ 
តាមធម្មតា ទទួលការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋ ដាលគាហៅថា 
វិភាជន៍សង្គម (welfare)។ ផ្ទុយមកវិញ ការផ្តល់ 
បាាក់វិភាជន៍ ក៏បង្កើនការចំណាយរដ្ឋដារ។ ចំនួន  
មនុសាសបាភាទនាះមិនពិបាកក្នុងការគណនទា។  
រើឯក្នុងបណា្តាបាទាសសាដ្ឋកិច្ចមិនសូវជឿនលឿន  
មនុសាសដាលគ្មានការងរតាងតាពឹងពាក់លើសមាជិក 
គាួសារ ឬបើមិនដូចោ្នាះទា ពួកគាតាូវទទួលរងការ  
លំបាកមានទាន។ សា្ថានភាពបាបនាះវាពិតជ 
អាកាក់សមាាប់ពួកគា និងស្ថារភាពនយោបាយ 
ផងដារ។ ចំនួនមនុសាសបាភាទនាះ គឺពិតជពិបាក 
គណន ដោយថាមួយផ្នាកមនុសាសក្នុងចំណមនាះ  
ភាគចាើនបាកបការងរដាលមន្តារីដ្ឋាភិបាល មិនដាល 

កត់តាាវាស់វាង។ បុ៉ន្តាទំាងនៅបាទាសមានសាដ្ឋកិច្ច
ជឿនលឿន និងបាទាសសាដ្ឋកិច្ចមិនសូវជឿនលឿន  
ចំនួនបាជជនគ្មានការងរ តាូវបានគាគណនជ 
ភាគរយនាចំនួនបាជជនសរុប ដាលចង់រកឲាយបាន 
ការងរមានកមាា ដូច្នាះ តាមរយៈនាះគាហៅវាថា 
អតាាអត់ការងរ។  

សមតុលាយសារពើពន្ធ (fiscal balance)ៈ 
សារពើពន្ធសំដៅទៅលើថវិការដ្ឋាភិបាល បានន័យថា 
ជចំនួនបាាក់ដាលរដ្ឋបានពីការបាមូលពន្ធ និងព ី
បាភពដទាទៀត និងចំណាកដាលរដ្ឋចំណាយលើ 
វិស័យអប់រំ បៀវតាសរ៍បុគ្គលិករដ្ឋការសុីវិល យោធា 
នគរបាល ការផ្តល់ទីលំនៅ សុខាភិបាល ជដើម។ 
សមតុលាយសារពើពន្ធ គឺជភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដាល 
រដ្ឋាភិបាលបាមូលបាន និងអ្វីដាលខ្លួនតាូវចំណាយ 
ទៅវិញ។ បើសិនជរដ្ឋាភិបាលចាយចាើនជងអ្វ ី
ដាលខ្លួនរកបាន គាហៅសា្ថានភាពនាះថា ឱនភាព
ថវិកា (budget deficit)។ បើសា្ថានភាពផ្ទុយពីនាះ
វិញ គាហៅវាថា អតិរាកថវិកា (budget surplus)។ 
បើរដ្ឋជួបនឹងឱនភាពថវិកា រដ្ឋតាូវខ្ចីបុល ឬបោះពុម្ព
កាដសបាាក់ថាមយកមកបាើ។ ការខ្ចីបុលខ្ពស់របស់ 
រដ្ឋាភិបាលមានន័យថា ទៅថ្ងាអនគត ពន្ធក៏អាចនឹង 
តាវូឡើងដារ ដើមាបីយកបាាក់មកទូទាត់សងការខ្ចបុីល 
កន្លងមក។ ឱនភាពដាលមានចាើនជង ៣ ភាគរយ  
នា GDP ជសា្ថានភាពហានិភ័យមួយ។ ហើយបើសិន
ជរដ្ឋាភិបាលបោះពុម្ពកាដសបាាក់ចាើនពាក វានឹង
នំសា្ថានភាពធា្លាក់ទៅរកអតិផរណាជមិនខាន។

អតាាសនាសំបាាក់ និងការវិនិយោគថារ 
(saving rate and fixed investment)ៈ 
វាជបាការល្អ សមាាប់អ្នកក្នុងការសនាសំលុយដាល  
អ្នកអាចនឹងបាើបាាស់ថ្ងាកាាយទៀត ដើមាបីទិញផ្ទះ 
ឬបើកមុខរបរអ្វីមួយ ហើយដូចគ្នានាះដារ វាល្អ 
សមាាប់សាដ្ឋកិច្ចមួយ បើសិនជបាទាសមានអតាា 
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សនាសំបាាក់ខ្ពស់។ ធ្វើដូច្នាះវាបង្កលទ្ធភាពដល់ធុរកិច្ច 
នន និងរដ្ឋាភិបាលឲាយខ្ចលុីយពីហិបសនាសំ ដើមាបីយក 
ទៅវិនិយោគ និងពងាីកសាដ្ឋកិច្ចថាមទៀតដាល 
ឈានទៅដល់ការបង្កើតការងរថ្មី។ បើសិនជការ 
សនាសំទាប ធុរកិច្ច និងរដ្ឋាភិបាលតាូវបង្ខំចិត្តខ្ចីបុលពី
កាាបាទាស ដាលអាចមានហានិភ័យក្នុងរយៈពាល
យូរអង្វាង (ឬមួយរដ្ឋាភិបាលអាចបោះពុម្ពលុយថាម
ទៀត ដាលជជមាើសនយោបាយមួយមិនល្អទា)។ 
វាជបាការសំខាន់ដាលលុយដាលធុរកិច្ច និង 
រដ្ឋាភិបាលខ្ចីបុល គួរតាតាូវបានគាចំណាយលើការ 
វិនិយោគយូរអង្វាង ដូចជលើរោងចកា ផ្លូវ កំពង់ផា 
និងសាលារៀន ជជងលើចំណាយចរន្ត (current 

costs) ដូចជលើបាាក់បៀវតាសរ៍ ឥន្ធនៈរថយន្ត និង
ការចំណាយមិនទៀងទាត់មួយចំនួនទៀត។ ចំនួន 
បាាក់ ដាលចំណាយលើកិច្ចការយូរអង្វាង តាូវបាន 
គាឲាយឈ្មាះថា វិនិយោគថារ ( ៉ថារ  ៉ ពាាះវាបន្ត 
វិនិយោគលើមុខពាញួដាលមានលក្ខណៈអចិន្តាាយ៍)។  
ការវិនិយោគថារកាន់តាចាើនកាលណា គឺកាន់តាល្អ 
កាលហ្នងុ ពីពាាះសាដ្ឋកិច្ចវាលូតលាស់ ហើយមនុសាស 
ក៏កាន់តាមានបានជងមុនដារ។

គណនាយាយចរន្ត និងជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម 
(current account and trade balance) ៈ 
លុយតាងតាហូរចាញចូលបាទាស ដើមាបីបង់ថ្លា 
ទំនិញ និងសាវាកម្មនន ដាលគាធ្វើការជួញដូររវាង 
បាទាស និងសមាាប់ធ្វើការវិនិយោគ។ ពាលមាន 
ចរាចរទំនិញ និងសាវាកម្មបាបនាះ រូបិយវត្ថុរបស ់
បាទាសមួយ តាូវតាការផ្លាស់ប្តូរទៅជរូបិយវត្ថ ុ
បាទាសមួយទៀត។ នាះគាហៅថា ការដោះដូរ 
រូបិយវត្ថុបរទាស [មើលខាងកាាម]។ ដូច្នាះក្នុង 
រយៈពាលយូរអង្វាង វាតាូវតាមានតុលាយភាពរវាង 
សាច់បាាក់ដាលហូរចូល និងសាច់បាាក់ដាលហូរ 
ចាញ។ ពាលណា តាង់នាះនិយយយោងទៅរក 
បាាក់ដាលរកបានពីការនំចាញ បាៀបទៅនឹងបាាក់

ដាលចំណាយលើការនំចូល គាឲាយឈ្មាះថា ជញ្ជីង

ពាណិជ្ជកម្ម។ ពាលយើងបញ្ចូលអ្វីៗផាសាងទៀត 

ដូចជ ការបង់ចំណាយលើសាវាកម្ម តួយ៉ាងការដឹក 

ជញ្ជូនតាមនវា ទូរគមនគមន៍ ទូទាត់ធនគរ  

ជដើម ពាមទាំងការបងក់ារបាាក់លើបំណុល និង 

ផលចំណាញដល់វិនិយោគិនបរទាស ភាពខុសគ្នា 

តាូវបានគាហៅថា តុលាយភាពគណនាយាយចរន្ត ឬបើ 

ហៅតាមឈ្មាះពាញ គណនាយាយចរន្តលើតុលាយភាព 

ចំណាយ (current account on the balance 

of payments)។ 

 

រដ្ឋាភិបាល និងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

 តើវាជស្អី?
រដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់ដល់សាដ្ឋកិច្ច និង 

ធុរកិច្ចដោយហាតុផលពីរយ៉ាង។ ទីមួយ រដ្ឋាភិបាល 

គឺជអ្នកចូលរួមធំជងគានៅក្នុងសាដ្ឋកិច្ច - ក្នុងន័យ 

នាះរដ្ឋាភិបាល គឺជអ្នកដាលចាយលុយចាើនជង 

អ្នកណាទាំងអស់ គឺចាើនជងធុរកិច្ចធំៗទៅទៀត។ 

ទីពីរ រដ្ឋាភិបាល គឺជអ្នកសមាាចថា តើគួរចាត់ចាង 

សាដ្ឋកិច្ចរបៀបម៉ាច។ ក្នុងបាទាសខ្លះ រដ្ឋាភិបាល 

ចាត់ចាងសាដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់តាមរយៈសហគាាស 

កាន់កាប់ដោយរដ្ឋ និងតាមរយៈសាចក្តីសមាាច 

ដាលធ្វើឡើងដោយបណា្តាកាសួង។ នៅក្នុងបាទាស 

ដទាទៀត រដ្ឋាភិបាលគាាន់តាពាយោយមកាាលគាឹះ 

សមាាប់ធុរកិច្ចឯកជនចាប់ផ្តើមបើកមុខរបរ និង 

បាមូលមនុសាសមកធ្វើការឲាយគា។ ពាលណាដាល 

រដ្ឋាភិបាលចាត់ចាងចាើនមុខពាកក្នុងសាដ្ឋកិច្ច 

គាឲាយឈ្មាះសាដ្ឋកិច្ចបាបនាះថាជសាដ្ឋកិច្ចបញ្ជា 

(command economy)។ ពាលណាដាលគា

ទុកឲាយធុរកិច្ចឯកជនបាតិបត្តិសាដ្ឋកិច្ច គាឲាយឈ្មាះ 

វាថាជសាដ្ឋកិច្ចទីផាសារ (market economy)។ 
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បាទាសភាគចាើនមានទិដ្ឋភាពសដ្ឋកិច្ចទាំងពីរបាប
នាះដំណើរការជមួយគ្នាតាម្តង។

ក្នុងសាដ្ឋកិច្ចបញ្ជា រដ្ឋាភិបាលកំណត់ចាញនូវ 
គោលដៅផលិតទិន្នផល ហើយសហគាាសរដ្ឋនំគ្នា 
បាឹងសមាាចឲាយបានគោលដៅនោះ។ រដ្ឋាភិបាលជ 
អ្នកកំណត់ថ្លាឥវា៉ាន់ និងអតាាប្តូរបាាក់ ហើយរដ្ឋជ 
អ្នកបាាប់ទៅធនគររដ្ឋកាន់កាប់ថា អ្នកណាដាលគា 
គួរឲាយខ្ចីលុយ ហើយក្នុងអតាាការបាាក់កមាិតណា។  
ទិដ្ឋភាពសាដ្ឋកិច្ចបាបនាះ ចាើនតានំឲាយលាចឡើង 
នូវសាដ្ឋកិច្ចសាប ឬសាដ្ឋកិច្ចទីងងឹត (parallel or 

black economy) ដាលក្នុងនោះ ធុរកិច្ច និងអ្នក
ជនំញួនគំ្នារកសុជីញួដរូខសុចាបាបក់្នងុអតាាការបាាក ់ 
ឬតម្លាផាសារងងឹត។ បើមិនឲាយមានសាដ្ឋកិច្ចទីងងឹត 
ទា ជលទ្ធផល គឺនឹងមានការខ្វះខាតបាភាទឥវា៉ាន ់
ណាមួយក្នុងទីផាសារជមិនខាន ដូចជសាបៀងអាហារ 
ក្តី ទំនិញបាើបាាស់ក្តី ឬរូបិយប័ណ្ណបរទាសជដើម។

ក្នុងសាដ្ឋកិច្ចផាសារសារើ រដ្ឋាភិបាលគាាន់តា 
ចាត់ចាងនូវអ្វី ដាលហៅថា នយោបាយមា៉ាកា ូ
សាដ្ឋកិច្ច (macroeconomic policy) តា
ប៉ុណ្ណាះ។ នយោបាយមា៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ចនាះមាន 
បីផ្នាក - គឺនយោបាយសារពើពន្ធ (fiscal) រូបិយវត្ថុ 
(monetary) និងអតាាប្តូរបាាក់ (exchange 

rate)។ ផ្នាកសារពើពន្ធ គឺសំដៅលើថា តើអ្វីខ្លះគួរ
យកពន្ធហើយយកប៉ុន្មាន - ហើយបន្ទាប់ពីនោះថា 
តើគាគួរយកលុយពន្ធនោះទៅចាយវាយលើអ្វីខ្លះ។  
ផ្នាកនយោបាយទីពីរ គឺសំដៅលើថាតើកាដសបាាក ់
ប៉ុន្មានគាគួរបោះពុម្ព ហើយតើធនគរគួរឲាយលុយខ្ច ី
ក្នុងកមាិតណាដល់អតិថិជន។ នយោបាយទីបី គ ឺ
សំដៅលើថា តើរដ្ឋាភិបាលកំណត់អតាាក្នុងកមាិត 
ណាដាលរូបិយប័ណ្ណជតិអាចធ្វើការដោះដូរជមួយ 
រូបិយប័ណ្ណមួយទៀតបាន។ វិបត្តិសាដ្ឋកិច្ចអាចនឹង 
កើតមាន បាសិនបើរដ្ឋាភិបាលបណ្តាយឲាយ
នយោបាយណាមួយក្នុងចំណមនយោបាយទាំង 

បីផ្នាកនាះ មានអតុលាយភាពយូរពាក។ បុព្វហាត ុ
ញឹកញប់ជងគាក្នុងវិបត្តិបាបនាះ គឺនៅពាលដាល 
បាជជន ឬអ្នរកសីុ និង/ឬរដ្ឋាភិបាលខ្ចបុីលចាើនពាក  
ហើយមិនអាចសងបំណុលវិញបាន។ នាះជតួនទ ី
របស់ធនគរកណា្តាលក្នុងការរកាសាអតាាការបាាក ់
ក្នុងកមាិតមួយសមរមាយ ដើមាបីឲាយមានតុលាយភាពរវាង 
បាាក់សនាសំ និងការខ្ចីបុល។

សមាាប់បាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍ នយោបាយ
រដ្ឋាភិបាលមានទំនក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជមួយ 
កំណើន និងការអភិវឌាឍ។ អ្វីដាលរដ្ឋាភិបាលធ្វើ 
និងអ្វីដាលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាត ឬហាមបាាមមិនឲាយ  
ពលរដ្ឋ និងអ្នករកសុីរបស់ខ្លួនធ្វើបាន អាចបណា្តាល
ឲាយសាដ្ឋកិច្ចនៅទាឹងមិនរើកចមាើន និងបន្តភាពកាីកា 
ក៏ថាបាន ឬវាអាចនំឲាយមានកំណើនសាដ្ឋកិច្ចថាម
ទៀត និងរំដោះបាជជនរាប់លាននក់ឲាយចាកផុតពី 
ភាពកាីកា និងជំងឺ ក៏ថាបាន។ 

ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយចាប់- 
អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន?

អ្នកណាក៏ដឹងដារថា រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីៗ 
ដាលនឹងធ្វើឲាយជីវភាពមានភាពកាន់តាបាសើរឡើង 
(ឬក៏ឲាយចុះយ៉ាប់យុឺនទៅវិញ)។ រដ្ឋាភិបាលអាច 
សាងសង់សាលារៀន មន្ទីរពាទាយ លំនៅដ្ឋាន ហើយ 
បង់បាាក់បៀវតាសរ៍គាូបងាៀន វាជ្ជបណ្ឌិត និងគិលា- 
នុបដ្ឋាយិកា ជដើម។ រដ្ឋាភិបាលអាចចាយលុយលើ 
មន្តាីរដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលិកការិយល័យ ទាហាន 
នគរបាល និងអ្វីៗចាើនផាសាងទៀត។ របៀប ឬទំហ ំ
ដាលរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយលើមុខពាួញទាំងអស ់
នាះ អាចមានឥទ្ធិពលជដុំកំភួនទៅលើលក្ខខណ្ឌ 
ជីវភាពរស់នៅនាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ តាង់នាះគា 
ហៅថា ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ឯមា្ខាងទៀត 
គឺសំណួរថា តើរដ្ឋាភិបាលបានលុយមកពីណា 
ដើមាបីចាយវាយទៅលើមុខពាញួទំាងអស់នាះ - តាង់ 
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ហ្នងឹគាហៅថា ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាល។ បាភព
ចមាបង គឺបានមកពីកាុមធុរកិច្ច (ពន្ធកាុមហ៊ុន/
corporate tax) និងបុគ្គល (ពន្ធចំណូល/income 

tax)។ បាជជនពាញចិត្តនឹងការដាលមានសាលារៀន
ចាើននិងលំនៅដ្ឋានចាើន តាពួកគានឹងមិនសបាបាយ 
ចិត្តទា កាលណាគាទារពន្ធចាើនពាក។

បើសិនជរដ្ឋាភិបាលចាត់ចាងនយោបាយ 
រូបិយវត្ថុមិនសាួល សាដ្ឋកិច្ចនឹងមានអតិផរណា 
[សូមមើលការពនាយល់ខាងលើ]។ ថ្លាទំនិញខ្ពស់ធ្វើ
ឲាយបាជជនមិនសបាបាយចិត្ត។ ហើយបើរដ្ឋាភិបាល 
ធ្វើឲាយនយោបាយអតាាប្តូរបាាក់មានភាពរញ៉ារញ៉ា  
ថ្លានំចាញ ឬនំចូល អាចនឹងឡើងខ្ពស់ហួស 
បាមាណ។ ពាលណារដ្ឋាភិបាលបណ្តាយឲាយ 
រូបិយប័ណ្ណមានការជួញដូរ ដោយសារើជមួយ 
រូបិយប័ណ្ណ បាទាសដទា តាង់នាះគាហៅថា សា
រើភាវូបនីយកម្មអតាាប្តូរបាាក់ (exchange rate 

liberalization)។
 
តើរឿងបាភាទណាខ្លះដាលអាចកើតចាញ

ពីបាធានបទនាះ?
អ្វដីាលសំខាន់ជងគា គឺនៅពាលដាលរដ្ឋាភិបាល 

បាកាសថាអ្វីខ្លះដាលគាតាូវយកពន្ធលើ និងថាតើគា 
នឹងយកលុយពន្ធនោះទៅចាយវាយលើអ្វ។ី គាធ្វើការ 
បាកាសបាបនាះ តាមរយៈឯកសារផ្លូវការដាលគា 
ហៅថា ថវិកា។ អ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនទីសំខាន់
ក្នុងការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ឲាយបានកាបាះកាបាយ 
ជក់លាក់ថា តើមានស្អីខ្លះចាញ និងចូលទៅក្នុងហិប 
ថវិការដ្ឋាភិបាល តើលុយបានមកពីណា ហើយគា 
យកវាទៅណា ហើយថាផ្នាកណាទទួលបានថវិកា 
តិច ផ្នាកណាទទួលបានចាើនក្នុងទិដ្ឋភាពទាំងមូល 
នាះ។ ការបាពាឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមានឥទ្ធិពលទៅ 
លើដំណើរបាពាឹត្តទៅនាសាដ្ឋកិច្ច។ ដូច្នាះ វាពិតជ 
សំខាន់សមាាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការសរសាររឿង 

ថា តើទាំងអស់នាះមានអត្ថន័យដូចម្តាចសមាាប់  
កំណើន និងការអភិវឌាឍអតិផរណាអតាាប្តូរបាាក់ 
ជដើម។

គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន

នយោបាយមា៉ាកាូសាដ្ឋកិច្ច ៈ តាង់នាះនិយយ
អំពីរបៀបដាលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តន៍ការទទួលខុសតាូវ  
របស់ខ្លួនក្នុងការគាប់គាងសាដ្ឋកិច្ចឲាយមានតុលាយភាព 
ដាលផាសំឡើងដោយធាតុផាសំបីខាងកាាមនាះ៖

នយោបាយសារពើពន្ធ ៈ ការយកពន្ធ និងការ
ចំណាយ (taxing and spending) ដោយរដ្ឋា-  
ភិបាល។ បើសិនជរដ្ឋាភិបាលចាយចាើនជងខ្លួន
រកបានពីការយកពន្ធ នោះ គឺជសា្ថានភាពឱនភាព 
ថវិកាហើយ។ បើសា្ថានភាពផ្ទុយពីនាះវិញ គឺអតិរាក 
ថវិកា។

នយោបាយរូបិយវត្ថ ុៈ គឺសំដៅលើទង្វើរដ្ឋាភិបាល
បាើក្នុងការចាត់ចាងគាប់គាងលុយនៅក្នុងសាដ្ឋកិច្ច 
មួយ។ បើរដ្ឋាភិបាលបោះពុម្ពលុយលើសពីតម្លា 
ជក់ស្តាងនារបស់របរ និងសាវាកម្មដាលគាផលិត 
បានក្នុងសាដ្ឋកិច្ច ទង្វើបាបនាះនឹងនំទៅរកអតិ-
ផរណា។ រដ្ឋាភិបាលបោះពុម្ពលុយកាន់តាចាើន  
កាលណាអតិផរណានឹងឡើងខ្ពស់តាមហ្នឹងដារ។  
ក្នុងសាដ្ឋកិច្ចផាសារសារើ ធនគរកណា្តាលនាបាទាស  
មួយជសា្ថាប័នទទួលខុសតាូវក្នុងការកំណត់អតាា
ការបាាក់។ បើធនគរកណា្តាលនោះកាន់តាឯករាជាយ
ពីឥទ្ធិពលនយោបាយបានកាន់តាចាើនកាលណា  
វានឹងកាន់តាមានលទ្ធភាពចាើនក្នុងការធ្វើតាម 
នយោបាយរូបិយវត្ថុរឹងមាំ និងមានតុលាយភាព។

នយោបាយអតាាប្តូរបាាក់ ៈ មានវិធីចាើនដាល 
រដ្ឋាភិបាលអាចអនុញ្ញាតឲាយរូបិយប័ណ្ណរបស់បាទាស 
ធ្វើការជួញដូរជមួយរូបិយប័ណ្ណឯទៀត (តាយើង 
សូមលើកយកតាវិធីធំៗមួយចំនួនទាមកបង្ហាញ)។ 
រដ្ឋាភិបាលអាច៖
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 ឲាយអ្នកណាមួយប្តូររូបិយប័ណ្ណចាើនសាាច
នឹងចិត្ត និងពាលណាក៏បាន ដាលនាះគា 
ហៅថា អតាាប្តរូបាាក់ដោយសារើ ឬអណ្តាត 
(free or floating exchange rate)។

 ឲាយប្តូររូបិយប័ណ្ណតាពាលណាដាលរដ្ឋា-
ភិបាលផ្តល់ការអនុញ្ញាតតាប៉ុណ្ណាះ។ ការ 
គាប់គាងមូលធនបាបនាះឲាយមានអតាាប្តូរ
បាាក់ដោយសារើតាមួយផ្នាក ឬ អន្តរការ 
(intermediate) តាប៉ុណ្ណាះ។

 ឲាយមានការប្តូររូបិយប័ណ្ណតាក្នុងពាល
ជមួយគ្នានាះដារ អន្តរាគមន៍ក្នុងទីផាសារ 
តាមការលក់ ឬទិញរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួន 
(ជថ្នូរជមួយរូបិយប័ណ្ណមួយទៀត)  
ដើមាបីបង្វារអតាាប្តូរបាាក់ទៅទិសដៅមួយ 
ដាលខ្លួនចង់បានឲាយវាទៅ។ ពាលខ្លះគា 
ហៅវាថា dirty float ដាលមានន័យថា
អតាានាះមិនសារើឡើងចុះតាមកមា្លាំងទីផាសារ 
តាមួយមុខនោះទា។

 បាកាសអតាាមួយ (ធម្មតាទល់នឹងបាាក់
ដុលា្លារ ឬដុលា្លារ អឺរ៉ូ និងយ៉ាន) ដាលក្នុង 
អតាានោះ រដ្ឋាភិបាលរកាសាទុកអតាាប្តូរ 
រូបិយវត្ថុរបស់ 
ខ្លួនដោយទិញ 
ឬលក់រូបិយវត្ថ ុ
លើទីផាសារឲាយ 
នៅទាងឹតាមឹ 
ចំណុចមួយ។ 
នាះគាហៅថា 
អតាាប្តូរ 
ងប់ស្តូក 
(pegged 

exchanged 

rate)។ 

ដើមាបីធ្វើដូច្នាះបាន ទាល់តាធនគរ 
កណា្តាលបាទាសមួយមាន បំរុង រូបិយវត្ថុ
បរទាសគាប់គាាន់សមាាប់យកមក 
  ៉លាង  ៉ក្នុងទីផាសារ។ 

 បាកាសអតាាប្តូរបាាក់ជដំណាក់កាលក្នុង
រយៈពាលណាមួយ ដាលក្នុងពាលនោះ 
រដ្ឋាភិបាលកំណត់អតាាប្តូរឲាយនៅទាឹង ប៉ុន្តា 
ទមា្លាក់វាមកវិញបន្តិចម្តងៗ (ឧទាហរណ៍  
៥ ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ)។ គាហៅរបៀបនាះ

 ថា អតាាប្តូររំកិល (crawling peg)។ 
 ឲាយធ្វើការប្តូររូបិយវត្ថុបានតាមរយៈចាញ 

ការអនុញ្ញាតលាយលក្ខណ៍អកាសរ ដោយ
ការិយល័យប្តូររូបិយវត្ថុផ្លូវការ។ របៀបនាះ 
ពីបាកគាប់គាងការប្តូរបាាក់ណាស់ ហើយ 
ជរឿយៗតាងនំបង្កើតឲាយមានផាសារងងឹត 
ដោះដូររូបិយវត្ថុ។

នយោបាយអភិវឌាឍន៍ ៈ នាះសំដៅលើវិធាន
មគ្គុទាសក៍បាកាសជផ្លូវការ ដាលបង្ហាញពីគោល- 
បំណងរដ្ឋាភិបាលចង់ឲាយសាដ្ឋកិច្ចវិវត្តន៍របៀបណា។  
ពាលខ្លះគាឲាយឈ្មាះ ដូចជនៅវៀតណាមថា 
doi moi (renovation)។ វាក៏អាចជមគ្គទុាសក៍

ការរៀបចំចាត់ចាងវិស័យកសិកម្មមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់លើវិបុលភាពជតិ។
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មួយលំដប់ ឬក៏ជផានការបាាំឆ្នាំមានគោលដៅ
ជក់លាក់ ដូចជពាលណាតាូវធ្វើសារើភាវូបនីយកម្ម
អតាាប្តូបាាក់ ឬពាលណាទើបបើកផាសារភាគហ៊ុន។

អភិបាលកិច្ច ៈ អ្នកសាដ្ឋកិច្ច និងអ្នកវិទាយោសាសា្ត
សង្គម តាងពិភាកាសាគ្នាអំពីទំនក់ទំនងរវាងគោល- 
នយោបាយអភិវឌាឍន៍ និងថាតើរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរ 
ខ្លួនដោយរបៀបណា។ អ្វីៗភាគចាើនដាលនំទៅរក 
កំណើន និងនំឲាយចាកផុតពីភាពកាីកា គឺដោយសារ  
ឱកាស ជំនឿ និងការទុកចិត្ត - ទាំងអស់នាះជរបស់
ដាលពិបាកវាស់វាង និងអនុវត្តន៍បានណាស់ក្នុងន័យ 
សាដ្ឋកិច្ច។ វាទាក់ទងចាើនទៅនឹងចាបាប់ បាបបទ 
និងលទ្ធភាពដាលកាុមធុរកិច្ច និងបុគ្គល អាចធ្វើការ 
វិនិយោគ និងស្វាងរកការងរបានដោយគ្មានការ 
ភិតភ័យដោយសារអំពើពុករលួយ ការកាងបាវ័ញ្ច 
និងការរើសអើង។

កសិកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម

តើវាជស្អី?
នៅក្នុងថា្នាក់រៀន ក្មាងៗគាប់រូបតាូវបានគា ូ

បងាៀនបាាប់ថា បណា្តាបាទាសមាន   ៉ធនធាន 
ធម្មជតិ  ៉ ឬ  ៉វត្ថុធាតុដើម  ៉ជសមាបត្តិរបស់ខ្លួន។  
ទាំងអស់នាះជរបស់ដាលយើងដំក្នុងដី ដុះលើដី 
ឬក៏ជីកយកពីក្នុងដីមកវិញ គឺមានសាបៀងអាហារ 
សត្វ និងធនធានរ៉ា។ បរិមាណនារបស់ទាំងអស់នាះ  
ដាលបាទាសនីមួយៗមាន អាចមានសារៈសំខាន ់
ក្នុងការកំណត់អំពីទសាសនវិស័យសាដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន 
(ប៉ុន្តាដោយសារគោលនយោបាយសាដ្ឋកិច្ចអន់ 
បាទាសខ្លះ ទោះជមានធនធានធម្មជតិសំបូរបាប 
ក៏ដោយ ក៏នៅតាកា ឯបាទាសដាលគ្មានធនធាន 
ធម្មជតិសោះ កា្លាយជបាទាសអ្នកមាន ដោយសារ 
គាមានគោលនយោបាយសាដ្ឋកិច្ចល្អ)។ 

របៀបដាលបាទាសមួយចាត់ចាង វិស័យកសិកម្ម 
របស់ខ្លួនអាចនំមកនូវភាពខុសគ្នាជដុំកំភួនចំពោះ  
វិបុលភាពរបស់ខ្លួន។ ពាលដាលបាទាសចិនបោះ 
ចោលវិធីធ្វើកសិកម្មសមូហភាព ហើយអនុញ្ញាតឲាយ 
កសិករដំផលិតផលតាមតាចិត្តគាចង់ ហើយលក ់
តាមតាចិត្តគាចង់បាទាសនាះ បានរួចចាកពីភាព 
កាីកា ហើយកា្លាយជសាដ្ឋកិច្ចដាលមានការលូត-
លាស់លឿនជងគាក្នុងបាវត្តិសាសា្ត។ ពាលបាទាស 
វៀតណាមបណ្តាយឲាយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសាករក 
ចំណាញដោយខ្លួនឯង ផលិតផលអង្ករបានកើន 
យ៉ាងសមាបើម រហូតដល់បាទាសនាះបានកា្លាយជ 
អ្នកនំអង្ករចាញលំដប់ទីពីរលើពិភពលោក បន្ទាប ់
ពីបាទាសថា។ 

សមាបត្តិធនធានរ៉ា របស់បាទាសមួយ (ដាលរួម 
មានធនធានឥន្ធនៈ ដូចជ បាាង និងឧស្ម័នធម្មជតិ  
ជដើម) ក៏អាចធ្វើឲាយមានការបាាបាួលដុំកំភួនដារ 
ដល់សមាបត្តិសាដ្ឋកិច្ចរបស់បាទាស។ ប៉ុន្តា ការយក 
បាាង ឬទង់ដាង ឬមាសចាញពីកាាមដី ទាមទារឲាយ 
មានការវិនិយោគចាើន និងបច្ចាកវិទាយោ ហើយសមាាប់ 
បាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍ តមាវូបាបនាះតាងតាមានការ 
ពាក់ព័ន្ធបាឡូកកាុមហ៊ុនពហុជតិ ទើបដំណើរការ  
ទៅរួច។ 

អ្នកសាដ្ឋកិច្ចតាងនំគ្នានិយយអំពីអ្វី ដាលគា 
សា្គាល់ថា វត្ថុធាតុដើម (commodities)។ សាបៀង-
អាហារ កបាបាស កាហ្វា ថា្នាំជក់ និងផលិតផលធ្វើអំព ី
សាច់សត្វ តាូវបានគាហៅថា វត្ថុធាតុដើមទន់ 
(soft commodities) ហើយរបស់ដាលគាយក
ចាញពីរ៉ាកាាមដី គាហៅថា វត្ថុធាតុដើមរឹង (hard 

commodities)។ ភាគចាើននាផលិតផលមុខទំនិញ
តាូវបានធ្វើការជួញដូរតាមរយៈតំណាងផលិតករ  
និងអ្នកបាើបាាស់នៅលើទីផាសារវត្ថុធាតុដើម 
(commodities markets) ក្នុងទីកាុងធំៗលើ
ពិភពលោក [សូមមើលខាងកាាម]។
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ជំពូក ៦

ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយចាប ់
អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន?

អាកាសធាតុ គោលនយោបាយសាដ្ឋកិច្ច ថ្លា-
សព្វសារពើលើពិភពលោក (ដាលបាាបាួលតាម
កមាិតការផ្គត់ផ្គង់ និងតមាូវការ) គាាះមហន្តរាយ 
និង អស្ថារភាពនយោបាយទាំងអស់នាះ សុទ្ធតាមាន 
ឥទ្ធពិលទៅលើទិន្នផលនាទំនិញបាើបាាស់។ និន្នាការ 
របៀបនាះអាចធ្វើឲាយតម្លាសាបៀងអាហារចុះថ្លា ឬក ៏
ឡើងថ្លាជងមុនសមាាប់បាជជនសាមញ្ញ។ ការ 
យករ៉ា និងការដឹកជញ្ជូន ធនធានរ៉ា និងផលិតផល 
ថាមពល អាចនំមកនូវការបាាបាួលធំដុំក្នុងជីវភាព
និងបរិសា្ថានរស់នៅរបស់បាជជនដាលរស់នៅកាបារ 
តំបន់មានបាាង និងឧស្ម័ន។ សំណួរថា តើអ្វីខ្លះបាន 
កើតឡើងជមួយលុយ ដាលបានពីការលក់ទំនិញ 
ធនធានធម្មជតិទាំងនាះ តាងតាជបុព្វហាតុធំមួយ 
នាការបាាះឆសង្គម និងនយោបាយក្នុងបាទាស 
មួយ។

តើរឿងបាភាទណាខ្លះដាលអាចកើតចាញ 
ពីបាធានបទនាះ?

រឿងដាលគួរឲាយរំភើបជងគា គឺរឿងអំពីរបក 
គំហើញថ្មី ដូចជការរកឃើញមាសអញ្ចឹង! ឬក៏  
  ៉មាសខ្មា  ៉(បាាង)។ ប៉ុន្តានៅមានរឿងធម្មតាជ 
ចាើនទៀត ដូចជ អ្នកណាឈ្នះទទួលបានកុងតាា 
ដើមាបីជីកយករ៉ា ឬដើមាបីសង់បំពង់បង្ហូរបាាង និង 
ឧស្ម័ន; រឿងអំពីថាតើវត្ថុធាតុដើមតាូវបានគាយកទៅ  
កាច្នានៅឯណា (ដូចជ រោងចកាចមាាញ់ រោងចកា 
បាាងគីមី) ហើយតើគាបាើបច្ចាកវិទាយោអ្វី; មានការ
ខូចខាតអ្វីខ្លះដល់ បរិសា្ថាន និងសុខភាព របស់
បាជជនរស់នៅកាបារនោះ; តើចំណូលប៉ុន្មានហូរចូល 
ហិបរដ្ឋាភិបាលទើបធា្លាក់ទៅដល់បាជជនវិញ;  
អ្នកណាខ្លះដាលជំទាស់នឹងនយោបាយរុករកជីករ៉ា 
របស់រដ្ឋាភិបាល ហើយតើពួកគាបាើមធាយោបាយ 
នយោបាយ ឬហិងាសាក្នុងការជំទាស់នោះ។

រឿងអំពីកសិកម្មរួមបញ្ចូលនូវអាកាសធាតុ 
គាាះមហន្តរាយ និងបរិសា្ថាន (ការបាើបាាស់គីមី 
និងថា្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត); កម្មសិទ្ធិដីធ្ល;ី សា្ថានភាព
ហិរញ្ញវត្ថរុបស់កសិករ និងកម្មករកសិដ្ឋាន ជពិសាស
បំណុល; លទ្ធភាពក្នុងការនំផលិតផលចូលទៅទាំង 
ទីផាសារក្នុងសាុក និងទីផាសារអន្តរជតិ; តើតម្លាសាបៀង
អាហារ និងផលិតផលកសិកម្មដទាទៀត តាូវបាន 
កំណត់ដូចម្តាច (ដោយររដ្ឋាភិបាល ឬដោយទីផាសារ   
៉សារើ  ៉)។

គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន

ឧត្តមភាពបាៀបធៀប ៈ នាះជវាកាយសព្ទបចា្ចក-
ទាសដាលអ្នកសាដ្ឋកិច្ចវិទូបាើក្នុងការយោងទៅរកអ្វី  
ដាលជអំណយធម្មជតិ (nature's gift)។ 
ពាកាយនាះមានន័យសំដៅលើអ្វដីាលបាទាសមួយមាន 
ដាលអនុញ្ញាតវាឲាយបាកួតបាជាងបានជមួយ 
សាដ្ឋកិច្ចដទាទៀត។ លក្ខខណ្ឌដូចជអាកាសធាតុល្អ 
ដីមានជីជតិ ចាកទៅកាន់កំពង់ផាសមុទាអាចផ្តល ់
ឲាយបាទាសមួយនូវឧត្តមភាពបាៀបធៀបជបាទាស 
ផលិតសាបៀង និងធ្វើការនំចាញ។ បើគ្មានលក្ខខណ្ឌ 
បាបនាះទា បាទាសមួយអាចនឹងមានការលំបាក 
ខា្លាំងក្នុងការអភិវឌាឍខ្លួន និងធ្វើការជួញដូរជមួយ 
បាទាសដទា [សូមមើលខាងកាាម]។

ផាសារវត្ថុធាតុដើម (Commodities markets)ៈ 
ជអង្គការផ្លូវការមាន រដ្ឋបាល កាបួន បញ្ញតិសមាាប ់
ជួញដូរមុខទំនិញតាមរយៈឈ្មួញកណា្តាល។ ផាសារ 
បាបនាះមាននៅក្នុងទីកាុងបាទាសធំៗ ដូចជ  
កាុងឡុងដ៍ ញូវយ៉ក ឈីកាហោ្គា សៀងហា តាមុខ 
ទំនិញជក់ស្តាងមិនមានវត្តមានទា ក្នុងពាលជួញដូរ 
នោះ។ ពាណិជ្ជករធ្វើការទាក់ទងរវាងផលិតករ និង 
អ្នកបាើបាាស់។ ក្នុងរបរនាះមាន   ៉ឈ្មួញកណា្តាល  ៉  
ចាើនណាស់ រវាងកសិករផលិតកបាបាស និងកម្មករ 
រោងចកាកាត់ដារដាលដារសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីកបាបាស  
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ឬរវាងអ្នកមាកានិកអណ្តូងបាាង ដាលពួរបូមបាាង  
ពីកាាមដី និងកម្មករ ធ្វើការជអ្នកចាក់សាំងនៅ 
សា្ថានីយបាាង [សូមមើលខាងកាាម]។ 

កាុមបាឹកាសាទីផាសារ (Marketing boards): 
រដ្ឋាភិបាលជចាើនធា្លាប់នឹងទមា្លាប់មានបាព័ន្ធគាប់គាង 
កណា្តាលមួយសមាាប់ទិញផលិតផលមុខទំនិញ 
កសិកម្មពីកសិករក្នុងតម្លាមួយនឹងថ្កល់ ទើបយកទៅ 
លក់បន្តទៀត។ មានរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅតាមាន 
ទមា្លាប់ធ្វើដូច្នាះដដាល។ នៅមានការជជាកវាកញាក  
ចាើននៅឡើយ ថាតើធ្វើដូច្នាះជការកាងបាវ័ញ្ច
កសិករ ឬក៏ជការដក់បន្ទុកមកលើអ្នកបង់ពន្ធ  
ហើយដើរខុសទៅនឹងចរន្តទីផាសារទូទៅ។ នយោបាយ 
"សារើភាវូបនីយកម្ម " រួមបញ្ចូលផងដារនូវការលុប
ចោលកាុមបាឹកាសាទីផាសារ ដើមាបីអនុញ្ញាតឲាយកសិករ 
និងអ្នកជួញដូរចងកាងជកាមុពួកបានដោយសារើ 
ជបាយោជន៍ គាអាចរកតម្លាបានល្អសមាាប់ផលិត-
ផលរបស់ពួកគា។

កាតាល (Cartel) ៈ ជសម្ព័ន្ធភាពនាផលិតករ
ដាលបាមូលផ្តុំគ្នា ដើមាបគីាប់គាងការផ្គត់ផ្គងម់ុខ
ទំនិញរបស់ពួកគាលើទីផាសារ ដើមាបីពាយោយមធ្វើឲាយ 
តម្លាស្ថារ (ដាលតាមពិត គឺរកាសាតម្លាឲាយខ្ពស់ដើមាបី 
ចំណាញដល់ខ្លួនគាតាប៉ុណ្ណាះ)។ អង្គការបាទាស 
នំចាញបាាង (Organization of Oil Exporting 

Countries/OPEC) គឺជឧទាហរណ៍កាតាលមួយ
ដាលគាសា្គាល់ចាបាស់ជងគា តាក៏នៅមានកាតាល  
ដូចនាះចាើនទៀតដារ។ អ្នកសាដ្ឋកិច្ចផាសាសារើ  
និយយថា ពួកកាតាល ជពួករកសុីកាងបាវ័ញ្ចលើ 
អ្នកបាើបាាស់។

បណា្តាសាធនធាន (Resource curse)ៈ 
ពាលណាបាទាសមួយទទួលបាសិទ្ធពរដោយ  
ធនធានធម្មជតិសំបូរបាប ដូចជ បាាង និងឧស្ម័ន  
ជដើម តាជួនកាលសមាបត្តិទាំងនាះធ្វើឲាយរដ្ឋាភិបាល 
របស់ខ្លួនពុករលួយ ហើយនំទៅរកនយោបាយ 
សាដ្ឋកិច្ចមិនល្អទៅវិញ។ ការពឹងផ្អាកលើសមាបត្តិ

មួយមុខនាះ (ជជងធ្វើ ពិពិធកម្ម សាដ្ឋកិច្ចឲាយមាន
ចាើនសកម្មភាព) និងសម្ព័ន្ធភាពពុករលួយរវាង
មន្តាីរដ្ឋាភិបាល និងកាុមហ៊ុនពហុជតិ អាចជអន្ទាក ់
ដក់បាជជនក្នុងភាពកាីកា។ សង្គាាមសុីវិលតាង 
កើតចាញពីជម្លាះទាក់ទិននឹងធនធានធម្មជតិ។  
ក្នុងសភាពបាបនាះ "បាសិទ្ធពរ" កា្លាយជបណា្តាសា  
ទៅវិញ។ 

កេុមហ៊ុន

តើវាជស្អី?
អ្នកណាក៏អាចបើករបររកសុីបានដារដោយ 

ផលិតរបស់អ្វីមួយ ឬផ្តល់សាវាកម្មក្នុងតម្លាណាមួយ 
ដល់អតិថិជន។ កុងតាាដាលអ្នកចុះហត្ថលាខាលើ 
និងលុយ ដាលអ្នករកបានពីការបំពាញតាមកុងតាា 
នោះ គឺជលុយរបស់អ្នក ហើយជលុយសាបចាបាប់។ 
ប៉ុន្តា បើអ្នកចូលរួមជមួយអ្នកដទាក្នុងមុខរបរមួយ  
អ្នកអាចចុះបញ្ជីជកាុមហ៊ុនមានអាជ្ញាប័ណ្ណដាល 
គាចាើនហៅថា កាុមហ៊ុនមានការទទួលខុសតាូវ
ហិរញ្ញវត្ថុមានកមាិត (limited liability 

company)។ នាះមានន័យថា អ្វីៗដាលអ្នកកាន់ 
កម្មសិទ្ធិលើ ដូចជ ផ្ទះ ទោចកាយនយន្ត រថយន្ត 
ឬសម្លៀកបំពាក់ អាចតាូវបានគារឹបអូសយកពីអ្នក 
បាសិនបើកាុមហ៊ុនរបស់អ្នកធា្លាក់ក្នុងសា្ថានភាពមាន 
បញ្ហា។ ការទទួលខុសតាូវផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ ចំពោះ 
បំណុល និងពន្ធ មានកមាិតចំពោះកាុមហ៊ុន។ 
អ្នកសាដ្ឋកិច្ចជឿថា ធ្វើដូច្នាះលើកទឹកចិត្តឲាយមនុសាស 
មានសុវត្ថិភាពក្នុងការបោះជំហានចូលរកសុី ពីពាាះ 
កាលណាគាបរាជ័យក្នុងមុខរបរគា មិនមានអត់មាន 
អ្វីនៅសល់ក្នុងដាទា។ កាលណាមានមុខរបរកាន់តា 
ចាើន វាមានន័យថាការងរក៏សំបូរដារ ដាលនាះ 
បាការល្អសមាាប់ទាំងអស់គ្នា។ 
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កាុមហ៊ុនអាចកៀរគរលុយមកវិនិយោគលើដីធ្លី 
ចមា្ការ និងគាឿងចកា ដោយ៖ 

 ខ្ចីបុលពីធនគរក្នុងអតាាការបាាក់មួយ 
ដាលអាចឡើងឬចុះ អាសា័យលើកុងតាា។

 ខ្ចីពីវិនិយោគិនដោយលកស់ញ្ញាប័ណ្ណ/
ប័ណ្ណបំណុល (bonds) ឲាយគា។ នាះជ
ឥណទានដោយមានអតាាការបាាក់ថារ។ 
មា្ចាស់ដើមនាសញ្ញាប័ណ្ណ អាចលក់វាឲាយអ្នក 
ផាសាងទៀតមុននឹងវាផុតកំណត់។ បន្ទាប់មក  
កាុមហ៊ុនសងលុយទៅអ្នកណាក៏ដោយ 
ដាលកាន់សញ្ញាប័ណ្ណក្នុងថ្ងា ដាលវាតាូវ 
ផុតកំណត់ [សូមមើលខាងកាាម]។

 លក់សន្លឹកភាគហុ៊ន ដាលគាសា្គាល់ផងដារ
ថាជសន្និធិ (stock) និងទុន (equity) 
ទៅឲាយវិនិយោគិន។ លុយបានមកពីពួក 
វិនិយោគិនគាយកទៅចាយលើបាតិបត្តិការ 
របស់កាុមហ៊ុន។ ឯអ្នកវិនិយោគិន គានឹង 
ទទួលបានភាគលាភ (dividend) ដាល
ជចំណាកផលចំណាញ (នោះបាសិនបើ 
កាមុហុ៊នរកបានចំណាញ) ឬបើកាមុហុ៊ន 
ខាត វិនិយោគិនក៏ខាតជមួយដារ។  
បើកាុមហ៊ុនមានចុះបញ្ជីផាសារភាគហ៊ុន 
វិនិយោគិនអាចលក់ភាគហុ៊នរបស់កាមុហុ៊ន
ទៅឲាយកាុមហ៊ុនមួយទៀតនៅពាលណា 
ក៏បាន។ វិនិយោគិនទាំងអស់ដាលមាន 
ចំណាកភាគហ៊ុនក្នុងកាុមហ៊ុនតាូវបាន  
គាហៅថា ភាគហុ៊ននិក (shareholders)។ 
អ្នកគាប់គាងកាុមហ៊ុន គឺជកាុមនយក 
បាតិបត្តិ (executives) ដាលអាចមាន 
ភាគហ៊ុនតាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណាះ។  
ភាគហ៊ុននិកជអ្នកបោះឆ្នាតឲាយនយក  
បាតិបត្តិកាន់តំណាងក្នុងកាុមហ៊ុន។

កាុមហ៊ុនមានផានការធុរកិច្ច ដាលជឯកសារ
និយយអំពី តើអ្វីខ្លះពិតបាាកដដាលកាុមហ៊ុនធ្វើ  
លុយប៉ុន្មានដាលគាកៀរគរបាន អ្វីខ្លះដាលគានឹង 
ចាយលុយលើផលិតផល ឬសាវាកម្មអ្វីខ្លះដាលគា 
នឹងលក់ តើគានឹងធ្វើទីផាសាររកម៉ូយលក់ផលិតផល
ដូចម្តាច ផលចំណាញបាបណា ដាលគាសងាឃឹមថា 
នឹងរកបាន ហើយថាតើគានឹងធ្វើអ្វីជមួយនឹងផល 
ចំណាញទាំងនោះ (បង់ចំណាកណាខ្លះទៅឲាយភាគ- 
ហ៊ុននិក ហើយវិនិយោគទៅវិញខ្លះ ដើមាបីពងាីកមុខ 
របរ)។ ពាលណាកាមុហុ៊នបាកាសលក់ភាគហុ៊ននាះ 
ជផានការធុរកិច្ច ដាលគាហៅថាបរិយយប័ណ្ណ 
(prospectus)។ វាជវិធីដាលធ្វើឲាយវិនិយោគិន
អាចវិនិច្ឆ័យបានថា តើគួរដក់លុយទៅក្នុងការទិញ 
ភាគហ៊ុនដារ ឬទា។ ពួកគារកាសាទុកដារនូវគណនី 
ដាលជកំណត់តាាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ផានការធុរកិច្ច។  
គណនីមានបីបាប៖ គណនីចំណាញ និងខាត 
(profit and loss account) (ដាលតាូវបាន
គាហៅផងដារថាជ បញ្ជីចំណូល (income 

statement)); តារាងតុលាយការ (balance sheet) 
និងបញ្ជីលំហូរសាច់បាាក់ (cash flow 

statement)។ ទាំងអស់នាះបាាប់យើងឲាយដឹងថា
តើ៖

១. លុយប៉ុន្មានដាលកាុមហ៊ុនរកបានមកវិញ 
ពីអ្វីដាលគាធ្វើក្នុងរបររកសុីរបស់ខ្លួន។

២. លុយប៉ុន្មានដាលគាចំណាយក្នងុដំណើរការ 
កាុមហ៊ុន (ថ្លាចំណាយបាតិបត្តិការ)។

៣. លុយប៉ុន្មានដាលកាុមហ៊ុនមាននៅសល់ពី
ថ្លាចំណាយបាតិបត្តិការ និងចំណាយលើ 
ពន្ធ (តាង់នាះគាអាចមើលដឹងអំពីបាាក ់
ចំណាញសរុប ឬខាតសរុប)។

៤. អ្វីដាលកាុមហ៊ុនមាន (ជទាពាយសកម្ម)។
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៥. អ្វីដាលកាុមហ៊ុនជំពាក់ (បំណុល; 
ទាពាយអកម្ម / liabilities)

៦. សំណល់ទូទាត់រវាងចំណុចទី ៤ និង  
ទី ៥ (សាធនភាព; លទ្ធភាពសងបំណុល/
solvency)។

៧.  គាបានលុយពីណា ដើមាបីទិញអ្វីដាលគា 
កំពុងកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើ (ហ៊ុន និង 
បំណលុ / equity and debt)។

៨. គាបានសាច់បាាក់ពីណា (គឺបានពីការលក់ 
ការវិនិយោគ និងការខ្ចីបុល)។

៩. គាចាយសាច់បាាក់ទៅលើអ្វីខ្លះ (ភាគលាភ  
(dividend) វិនិយោគចំណាយ 
បាតិបត្តិការ)។

១០. ក្នុងតារាងតុលាយការ តើសាច់បាាក់ហូរចូល 
ចាើនជងសាច់បាាក់ហូរចាញ ឬយ៉ាង 
ណា។

ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន?

កាុមហ៊ុនតាងតាគិតថា អ្វីដាលគាធ្វើវាសុទ្ធតា 
គួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ទំាងអស់។ វាអាចពិតមានសមាាប់ 
កាុមហ៊ុនទាំងនោះ តាសមាាប់អ្នកអានទូទៅ វាអាច 
ជរឿងផាសាងទៅវិញ។ អ្វីដាលជទីចាប់អារម្មណ៍ 
នោះ គឺ៖

 ផលិតផល ឬសាវាដាលថ្មីពិតបាាកដឥត
ក្លាងបន្លំ។

 វិធីថ្មីសមាាប់ការលើកតម្កើង និងលក់របស់ 
ឬសាវាកម្មទាំងនោះ។

 តាមរយៈផលិតផលថ្មីនោះ មានការងរថ្មី
តាូវបានបង្កើតថាមទៀត ឬក៏ការងរខ្លះ 
តាូវបាត់បង់ទៅវិញ។

 តើមានចំណងជំពាក់វាក់វិនអ្វីទារវាង
បាតិបត្តិករកាុមហ៊ុនជមួយអ្នកនយោបាយ 
ឬក៏មន្តាីរដ្ឋាភិបាល។

តើរឿងបាភាទណាខ្លះ ដាលអាចកើតចាញ 
ពីបាធានបទនាះ?

អ្នកសារព័ត៌មាន ដាលតាមដនរាយការណ ៍
ព័ត៌មានកាុមហ៊ុន ចាំបាច់តាូវស្វាងរកមើលការ 
បាាបាួលក្នុងបាការមួយចំនួន ពីពាាះទាំងនាះអាច 
ជអ្វី ដាលគាអាចយកទៅធ្វើជរឿងបាន៖

 អ្នកណាជមា្ចាស់កាុមហ៊ុន។
 អ្នកណាចាត់ចាងបាតិបត្តិការកាុមហុ៊ន

នោះ។
 អ្នកដាលកាុមហុ៊ននោះរើសយកមក

ធ្វើការ។
 លុយដាលគាមានសមាាប់បាតិបត្តិការ

កាុមហ៊ុន។
 លុយដាលគារកបានពីការរកសុីរបស់

កាុមហ៊ុន។
 តើកាុមហ៊ុននោះផលិតអ្វី ឬធ្វើអ្វី។
 តើគាបាើ់បច្ចាកវិទាយោអ្វី។
 តើគាបាើការហ្វឹកហ្វឺនបណ្តុះបណា្តាល

អ្វីខ្លះ។
 តើគាបាើអ្វីសមាាប់ធ្វើការសាាវជាាវ។
 តើគាលក់ផលិតផល ឬសាវារបស់គា

ទៅឲាយអ្នកណា។
 អ្នកណាដាលគាបាកួតបាជាងជមួយ។
 តើគាបាតិបត្តិកាាមចាបាប់វិធានអ្វីខ្លះ។

ខាងកាាមនាះជអនុសាសន៍ ១០ យ៉ាង 
សមាាប់សរសាររឿងអំពីកាុមហ៊ុន៖

១. វិនិឆ្ឆ័យរឿងទៅតាមតម្លាដំណឹងរបស់វា។ 
តើវាគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ ថ្មី ធំ អធម្មតា 
និងដាលគាមិនបានរំពឹងទុកជមុន?
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២. ពងាីកវិសាលភាពរឿង។ រកវិធីសិកាសាស្វាង
យល់បញ្ហាឲាយទៅហួសពីកាុមហ៊ុនមួយ 
ដាលពាក់ព័ន្ធក្នុងសាច់រឿង។ បើសិនជ 
វាជផលិតផលថ្មី រកមើលតើអ្នកណាខ្លះ 
ទៀត ដាលបានផលិតវត្ថុបាហាក់បាហាល 
គ្នានាះដារ។ បើសិនជវាជយុទ្ធសាសា្ត 
គាប់គាងថ្មី រកមើលថាតើអ្នកណាទៀត 
ដាលកំពុងធ្វើដូចគ្នានាះដារ។ បើវាជ  
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ចូរគួរនិយយយោងទៅ
ដល់លទ្ធផលរបស់កាុមហ៊ុនឯទៀតក្នុង 
វិស័យតាមួយនាះផងដារ។

៣. ឲាយបាាកដថាអ្នកយល់បញ្ហាដាលអ្នកកំពុង
រាយការណ៍។ មានអ្នកយកព័ត៌មានចាើន 
អ្នកដាលតាូវសន្ធប់ដោយតួលាខ គាាម- 
ភាសា និងបច្ចាកវិទាយោរបស់កាុមហ៊ុនមាន 
ទំនោរចាបាមយកតាអ្វី ដាលកាុមហ៊ុនគា 
ចង់បាាប់ ជជងបង្ហាញឲាយអ្នកឯទៀត 
ដឹងថា អ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងអត់យល ់
បញ្ហាក្នុងរឿងនោះទា។ ធ្វើដូច្នាះ វាផ្តល់ឲាយ 
កាុមហ៊ុននូវអំណាចថាមពលថាមទៀត 
មកគាបដណ្តប់លើអ្នក និងអ្នកអានទៀត 
ផង។ កុំញញើតសួរសំណួរ "ភ្លីភ្លើ"។ 
ជីកកកាយ និងសួរបាភពននដាលអ្នក 
ធា្លាប់ទាក់ទងឲាយជួយពនាយល់មើលថា 
ទាំងអស់នាះមានន័យថាម៉ាច។

៤. កុំសន្មតឲាយសោះថាគណៈគាប់គាងវាដូចគ្នា
នឹងកាុមហ៊ុនដារ។ បើសិនជកាុមហ៊ុនមួយ
បានចុះបញ្ជីលើផាសារភាគហ៊ុន មា្ចាស់របស់វា 
គឺភាគហ៊ុននិក។ អ្នកទាំងនាះបាហាលជ 
មិនមានទសាសនៈសាបគ្នាជមួយនឹងកាុម 
បាតិបត្តិករដាលចាត់ការកាុមហ៊ុននោះទា។  
ចូរធ្វើយ៉ាងណា អ្នកស្វាងយល់ពីមតិខុសៗ 
គ្នាក្នុងកាុមហ៊ុននោះ រួមទាំងបុគ្គលិកដាល 

តាងតាមានតំណាងរបស់គាផងដារ។ 
ហើយក៏កុំភ្លាចផងដារនូវអតិថិជន។ 
កាលណាកាុមហ៊ុនមួយដូរផលិតផលរបស់ 
ខ្លួន សួរអ្នកបាើបាាស់មើលតើគាគិតយ៉ាង- 
ណា។

៥. ស្វាងរកអតា្ថាធិបាបាយពីមនុសាសកំពូលក្នុងកាុ
មហ៊ុន។ បណា្តាកាុមហ៊ុនតាងតាបង្កើត
ក្នុងសា្ថាប័នរបស់ខ្លួននូវនយកដ្ឋានសារ
គមនគមន៍ និងទំនក់ទំនងសាធារណៈ 
ដាលមានសភាពធំ រហូតដល់ថាវាពិបាក 
នឹងឲាយគារំលងវាបានណាស់។ ក៏ប៉ុន្តា 
នយកដ្ឋានបាបនាះ ជួនកាល បង្ករការរាំង
ស្ទះជជងជួយសមាបសមាួលព័ត៌មានទៅ
វិញ។ បើបានសម្តីដើមដោយផ្ទាល់ពីនយក 
បាតិបត្តិមកដក់ក្នុងរឿង នោះវាមានតម្លា
ស្មើនឹងមួយពាន់ពាកាយចាញពីបាធាន 
នយកដ្ឋានសារគមនគមន៍ទៅទៀត។

៦. កុំរំភើបលង់ខ្លួនតាមការសំដាងសៀករបស់
គា។ ពាលណាកាុមហ៊ុនចង់ឲាយពិភពលោក
ដឹងពីអ្វីមួយ វាពូកាធ្វើការសម្តាងណាស ់
ដើមាបីបមាើគោលដៅរបស់គា។ កាុមហ៊ុន 
ផលិតរថយន្តតាងយកនរើសា្អាតៗទៅឈរ 
បង្ហាញតាំងឡានម៉ូដាលចុងកាាយរបស ់
គា ហើយបមាើអ្នកសារព័ត៌មានជមួយនឹង 
កុកតា និងអាហារឆ្ងាញ់ៗ (ជួនកាលឲាយ 
កាដូទៀតផង)។ ចូររកាសាសា្មារតី និងការ 
វិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនឲាយបាននឹងន៎។

៧. សួរនំមនុសាសឯករាជាយ។ ជនិច្ចកាល ចូររក 
មនុសាសឯករាជាយមកផ្តល់អតា្ថាធិបាបាយទៅ 
លើអ្វី ដាលកាុមហ៊ុនកំពុងធ្វើ ដូចជ 
អ្នកវិភាគផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកបណ្ឌិតសិកាសា  
អង្គការសាាវជាាវ និងអតិថិជនបាើបាាស ់
ផលិតផល។
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៨. ផ្តល់បរិបទ។ គាប់រឿងទាំងអស់ ចូរអង្គុយ
ផ្អាកទៅកាាយ ហើយសួរខ្លួនឯងថា តើអ្នក 
អានតាូវដឹងអ្វីទៀត ដើមាបីយល់រឿងឲាយបាន 
កាន់តាបាសើរថាមទៀត? ព័ត៌មានថាម 
ទៀតពីកាុមហ៊ុន? ព័ត៌មានថាមទៀតអំព ី
ទីផាសារ? ព័ត៌មានថាមទៀតអំពីសា្ថានភាព 
សាដ្ឋកិច្ច? ព័ត៌មានថាមទៀតអំពីមនុសាស 
ពាក់ព័ន្ធ?

១០. តាមដនថាមទៀត។ គិតទុកជមុនអំពី
ការសរសារអត្ថបទវិភាគវាងមួយ អំពីអ្វ ី
ដាលកាុមហ៊ុនបានធ្វើសមាាប់ចុះលាខ 
កាាយទៀតរបស់កាសាតអ្នក។ បើមិន 
ដូចោ្នាះទា សម្លឹងមើលឲាយវាងឆ្ងាយជងនាះ
ដើមាបីសរសារអត្ថបទពិពណ៌ន ហើយកត់
តាាទុកក្នុងសៀវភៅកំណត់ហាតុរបស់អ្នក
ដើមាបីតាមដន មើលថាតើបញ្ហាមួយនោះ  
វាវិវត្តន៍ទៅជយ៉ាងណាក្នុងមួយខាបាាំមួយ 
ខា ឬមួយឆ្នាំកាាយមកទៀត។

គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន
បន្ថាមលើវាកាយសព្ទបចា្ចកទាសបាើក្នុង  
គណនីកាុមហ៊ុន គោលគំនិតសំខាន់ៗ 
មួយចំនួនមាន៖

យីហោ (Brand) ៖ ជសញ្ញា ឬមា៉ាក
របស់កាុមហ៊ុន ឬផលិតផលមួយ។ មួយ  
ផ្នាកវាជឡូហោ្គា ឬនិមិត្តសញ្ញាផលិតផល  
និងសាវា (logo) ឬក៏ជពាកាយពាចន៍
ពាណិជ្ជកម្ម (ឧទាហរណ៍៖ Coke: 

“the real thing”)។ តាមួយផ្នាកទៀត 
មុខងររបស់វា គឺទាក់ទាញអារម្មណ៍របស ់
អតិថិជនបាើបាាស់។

ការបាកាសផាសាយបឋមលក់ភាគហ៊ុន (Initial 

Public Offering/IPO)៖ នាះ គឺនៅពាលដាល
កាុមហ៊ុនមួយបាកាសដក់លក់ជលើកដំបូងនូវ 
ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅឲាយវិនិយោគិនដទាទៀត 
ក្នុងនោះមានសាធារណជនផងដារ។

ការរំលាយកាុមហ៊ុនចូលគ្នា ឬការទិញកាុមហ៊ុន  
(Mergers and acquisitions)៖ បាើជអកាសរកាត់ 
M&A សកម្មភាពពីរនាះ សំដៅលើការចាបាច់
កាុមហ៊ុនចាើនចូលគ្នាទៅជកាុមហ៊ុនធំមួយ ឬក ៏
សំដៅលើការដាលកាុមហ៊ុនមួយទិញកាុមហ៊ុនមួយ 

គាពិបាកបាមាណណាស់នូវតម្លាពិតបាាកដដាលតាូវបង់ បើគាពាងើយកន្តើយ 
ការថាទាំផ្នាកវាជ្ជសាស្តាពាលមានជំងឺផ្ទុះឡើង។

៩. ផ្តល់តួលាខ។ ក្នុងនមជអ្នកសារព័ត៌មាន 
អ្នកជតំណាងរបស់អ្នកអាន មិនមានរបស់ 
កាុមហ៊ុនទា។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវបាមើលមើល 
ថា តើតួលាខអ្វីដាលអ្នកអាននឹងចង់ដឹង 
ឬមួយអ្វីដាល នឹងធ្វើឲាយវាងយឲាយពួកគា 
យល់សាច់រឿង។ កុំអាសា័យតាទៅលើ 
កាុមហ៊ុនជអ្នកផ្តល់តួលាខឲាយ។ ភាគចាើន 
កាុមហ៊ុនឲាយតាតួរលាខណាដាលគាយល ់
ឃើញថាវាទាក់ទងតាជមួយរឿងតា 
ប៉ុណ្ណាះ។
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ទៀតបានមកកាន់កាប់។ សកម្មភាពបាបនាះ 
ឧសាសាហ៍កើតមានណាស់ក្នុងធុរកិច្ច ហើយតាងបង្ក 
ឲាយមានការរំជើបរំជួលលើទីផាសារ ឧទាហរណ៍ ដូចជ 
នៅពាលដាលលោក Rupert Murdoch ទិញ
កាសាត The Wall Street Journal ជដើម។

អសាធនភាព និងភាពកាស័យធន (Insolvency 

and bankrupcy)៖ ពាកាយទាំងនាះនិយយសំដៅ
នៅពាលដាលកាុមហ៊ុនជួបបញ្ហាក្នុងរបររកសុី។ 
កាុមហ៊ុនមួយស្ថិតក្នុងអសាធនភាព (insolvent) 

គឺនៅពាលដាលវាជប់បំណុលក្នុងទំហំលើសពីអ្វី
ដាលខ្លួនកំពុងមានទៅទៀត។ បានន័យថា វាស្ថិត 
ក្នុងសា្ថានភាពមិនអាចសងបំណុលបានទា បើទោះ
ជវាលក់អស់សមាបត្តិខ្លួនមានទាំងអមាបាលមា៉ាន 
ហើយក៏ដោយ។ ក្នុងសភាពបាបនាះ វាកាស័យធន 
(bankrupt) ដាលមានន័យថា វាតាូវបិទទា្វារការ
រកសុីរបស់ខ្លួន ហើយសងបំណុលមួយផ្នាកតាមការ 
លក់សមាបត្តិរបស់ខ្លួន។

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម (Corporate 

governance)៖ របៀបដាលគាគាប់គាងកាុមហ៊ុន 
យ៉ាងណានោះ វាបាហាក់បាហាលគ្នានឹងរបៀបដាល
គាគាប់គាងបាទាសមួយដារ។ តើការគាប់គាងនោះ 
ដោយយុត្តិធម៌ ដោយតមា្លាភាព និងមិនពុករលួយ 
ប៉ុណា្ណាទៅ?

ការទទួលខុសតាូវរបស់សាជីវកម្មចំពោះសង្គម  
(Corporate social responsibility)៖ បាើជ 
អកាសរកាត់ CSR នាះ សំដៅលើអ្វីដាលកាុមហ៊ុនមួយ
ធ្វើដើមាបីបង្ហាញខ្លួនថាជពលរដ្ឋល្អមួយ តាមរយៈ 
ការជួយរកាសាបរិសា្ថាន បង្កើតការងរ និងរួមចំណាក 
ទៅនឹងគោលនយោបាយល្អសមាាប់សហគមន៍ដាល 
នៅជុំវិញខ្លួនគានោះ។ តាតាមពិតទៅ នាះគាាន់តា 
ជផ្នាកមួយនាយុទ្ធនការ ដើមាបីលើកតម្កើងមុខមាត ់
កាុមហ៊ុនតាប៉ុណ្ណាះ តាវាមិនមានខ្លឹុមសារប៉ុន្មាន 
ទា។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនគារ

តើវាជស្អី?

កាលពីសម័យបុរាណដាលមិនតាូវការលុុយកាក ់
នោះ មនុសាសបរិភគតាអ្វដីាលគាអាចសមា្លាប់បាន ឬ 
អាចបាះបោចបានពីរុក្ខជតិនៅកាបារខ្លនួតាបុ៉ណ្ណាះ។ 
តាពាលដាលមនុសាសចាប់ផ្តើមចាះចិញ្ចឹម សត្វ និង 
ដំដំណាំ គាក៏អាចលក់លក់ផលិតផលខ្លះទៅឲាយអ្នក 
ដទា ហើយទិញមកវិញនូវរបស់ផាសាងទៀតដាលគា 
តាូវការចាំបាច់។ ពាលនោះហើយដាលលុយ និង  
ធនគរកិច្ចចាប់កំណើត។ បច្ចុបាបន្ននាះ កសិករ 
តាូវខ្ចីលុយពីធនគរ កាលណាគាតាូវការពូជ និងជ ី
ដើមាបីដំដំណាំអ្វីមួយ ទមាាំនឹងគាលក់ផលិតផលវិញ 
បានបាាមួំយខាកាាយមកទៀត។ ពាលណាកាមុហុ៊ន
មួយចង់សង់រោងចកា ផលិតទោចកាយនយន្តដាល 
គានឹងលក់ទៅវិញមួយឆ្នាំកាាយមកទៀត គាតាូវខ្ច ី
បុលពីធនគរ ហើយសងវិញពាលណាគាបាន 
ចំណូលពីការលក់ផលិតផលឲាយអតិថិជន។ ជរឿយៗ  
លុយតាងតាមានសមាាប់ឲាយខ្ចី បើសិនជអ្នកហា៊ាន 
បង់តម្លាឲាយគាវិញ (គឺអ្វីដាលគាហៅថា ការបាាក់)  
សមាាប់សាវានោះ។ មានពាលខ្លះ "ពួករាប់លុយ 
ចងការ " (loan sharks) ផ្តល់សាវាបាបនាះដោយ
លក្ខណៈកាងបាវ័ញ្ច ជពិសាសលើអ្នកកា។ តាកាល 
ណាបាទាសកាន់តាអភិវឌាឍន៍ខ្ពស់ សាវាបាបនាះ 
ក៏កាន់តាសំបូរដារ តាតាមរយៈធនគរវិញ។  
ធនគរផ្តល់កន្លាងមានសុវត្ថិភាពសមាាប់មហាជន 
សនាសំបាាក់ និងផ្តល់បាាក់កម្ចីដល់អ្នកណាដាលអាច 
បង្ហាញថា គាមានលទ្ធភាពនឹងសងបាាក់វិញនៅពាល 
អនគត។ ជថ្នូរនឹងកម្ចីនាះ ធនគរក៏ពាយោយមរក 
ចំណាញដារ។ ជការពិត របររកសុីធនគរចាើនតា 
បាពាឹត្តទៅមិនរលូនទាំងអស់នោះទា។ ហាតុដូច្នាះ 
ហើយបានជរដ្ឋាភិបាលតាមឃ្លាំមើល និងធ្វើ 
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និយតិកម្មលើពួកគា (ដោយសារខ្វះការឃ្លាំមើល 
និងនិយតិកម្មនាះហើយទើបបណា្តាលឲាយមានវិបត្ត ិ
ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០០៨)។

ដំបូងឡើយ ធនគរគាាន់តាជសហគាាស 
តូចៗដាលទទួលបាាក់បញ្ញើពីបុគ្គល និងកាុមហ៊ុន  
នៅកាបារៗខ្លួន ទៅធ្វើឥណទានដល់អ្នកទាំងឡាយ 
ណាដាលគាសា្គាល់ទុកចិត្តតាប៉ុណ្ណាះ។ កាាយមក  
ធនគរចាះតារើកធំធាត់ទូទាំងសកលោក។ ក្នុង 
បាទាសខ្លះ ធនគរបានកា្លាយជឧបករណ៍របស់ពួក 
អ្នកមាន និងជនពុករលួយ ដាលជហាតុនំឲាយមាន 
បដិវត្តន៍វាយដណ្តើមធនគរ ហើយបិទទា្វារវាចោល។  
ក៏ប៉ុន្តាបច្ចុបាបន្ននាះ សឹងតាគាប់បាទាសលើពិភព-
លោកកំពុងមើលឃើញភាពចាំបាច់ឲាយមានបាព័ន្ធ 
ធនគរមានសុវត្ថិភាពមួយ ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏នំគ្នា 
លើកទឹកចិត្តឲាយមានការលូតលាសវ់ិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 
ដារ។ បណា្តារដ្ឋាភិបាលជឿថា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដើរ 
តួនទីសំខាន់សមាាប់ដើរក្នុងកិច្ចអភិវឌាឍ ដោយផ្តល ់
ឥណទានសមាាប់ការវិនិយោគ និងកំណើនសាដ្ឋកិច្ច 
ផងដារ។

យ៉ាងណាមិញ រឿងសំខាន់មួយដាលតាូវដឹង 
អំពីធនគរ គឺបាព័ន្ធទាំងមូលតាូវបានកសាងឡើង 
នៅលើសាចក្តីទុកចិត្ត មិនមានភាពជក់ស្តាងបាាកដ 
បាជទា។ បើអ្នកដក់លុយរបស់អ្នកក្នុងធនគរ 
ថ្ងានាះ ធនគរនឹងធ្វើឥណទានទៅអ្នកដទាទៀត 
នៅថ្ងាស្អាក។ បើអ្នកចង់បានលុយមកវិញ សបា្តាហ ៍
កាាយ ធនគរពិតជមិនអាចយកលុយពីអ្នកដាល 
គាបានឲាយលុយរបស់អ្នកខ្ចីបានមកវិញ ភា្លាមនោះ 
ទា។ វាតាូវតាទៅយកចំនួនដាលអ្នកចង់បានពីអ្នក 
តម្កល់បាាក់មា្នាក់ផាសាងទៀត។ បាព័ន្ធទាំងមូលដើរ 
លើការសន្មតទុកចិត្តគ្នាថា មា្នាក់ៗនឹងមិនចង់បាន 
លុយរបស់ខ្លួនតាឡប់មកវិញក្នុងពាលតាមួយពាម 
គ្នានោះទា។ បើវាកើតឡើងដូចោ្នាះ បាព័ន្ធទាំងមូល 
នឹងដួលរលំជមិនខាន (នាះហើយ គឺអ្វី ដាលបាន 

កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៨)។ តាង់នាះគាហៅថា 
"ការសមាុកដកបាាក់ពីធនគរ (a run on the 

banks)។ 
ក្នុងប៉ុន្មានទសវតាសរ៍កន្លងមកនាះ ធនគរបាន 

ពងាីករបររកសុីរបស់ខ្លួនទៅហួសពីការគាាន់តា 
ទទួលបាាក់បញ្ញើ និងផ្តល់បាាក់កម្ចីទៅទៀត។ 
គឺវាបានឈានទៅដល់អ្វីដាលគាហៅថា ធនគរកិច្ច 
វិនិយោគ (investment banking)។ ក្នុងនាះ គឺ
ធនគរផ្តល់សាវាកម្មដល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍  
មូលនិធិធានរ៉ាាប់រង និងដល់អ្នកវិនិយោគគាប់បាភាទ 
ដាលតាមរយៈនាះធនគរកាឡុកទីផាសារ ដើមាបីរក  
មហាផលចំាណញឲាយខ្លួនឯង។ ពួកគាជួញដូរ 
ភាគហ៊ុន ឥណទាយាយប័ណ្ណ (bonds) វត្ថុធាតុដើម 
និងរូបិយប័ណ្ណ ក្នុងទំហំដ៏ធំធាងរហូតដល់ថា  
បើទោះជគាជួញដូរក្នុងតម្លាភាគរយទាបក្នុងការ 
ជួញដូរនីមួយៗក្តី ក៏គានៅតាអាចរកបានបាាក ់
ចំណាញសំបើមបានដារ។ លើកលាងតាមានការ 
ជួបបាទះភាពរអាក់រអួលខ្លះៗ លាបាងនាះនៅតាបន្ត 
អស់ពាលជងបីទសវតាសរ៍កន្លងមកនាះ ដោយកាុម 
ធនគរ រកលុយបានកាន់តាចាើនឡើងៗ មកបង្កើន 
បៀវតាសរ៍ និងបាាក់រង្វាន់ចាើនសន្ធឹកសន្ធាប់សមាាប ់
ពួកអ្នកគាប់គាងចាត់ការធនគរគ្នាគានោះតា 
ប៉ុណ្ណាះ។

ធនគរតាវូបានគាប់គាងចាត់ចាងដោយមនុសាស  
ដូច្នាះមានន័យថា ជញឹកញប់ វាក៏មានអាវាគ ឬ 
ភាពរំជើបរំជួលដូចអារម្មណ៍មនុសាសដារ គឺថា 
កាលណាមនុសាសយើងកាន់តាមានស្តុកស្តម្ភតាម 
រយៈការធ្វើអ្វីមួយ យើងនឹងធ្វើវាថាមទៀត គឺធ្វើ 
រហូតទាល់តាយើងកាន់តាមានឡើងៗ។ ធនគររក 
ចំណាញពីការឲាយលុយគាខ្ចី គឺឲាយគាខ្ចីហើយខ្ចីទៀត 
រហូតទាល់តាគាភា្ញាក់ខ្លួនថាគាបានឲាយលុយខ្ចីទៅ  
មនុសាសមា្នាជចាើនដាលគ្មានលទ្ធភាពសងមកវិញ 
បាន។ ពាលនោះ ធនគរចាប់ផ្តើមមានការភ័យពាយួ 
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ហើយឈប់ផ្តល់កម្ចី ទោះបីជមួយមនុសាសដាលមាន 
លទ្ធភាពសងវិញក៏ដោយ ពីពាាះថាការទុកចិត្តគ្នា 
ទៅវិញទៅមកបានវិនសបាត់អស់ទៅហើយ នៅលើ 
ភាគីទាំងសងខាង។ គាហៅសា្ថានភាពបាបនាះថា 
ជការរឹតតាបិតឥណទាន (credit squeeze) ដាល
ជស្នូលនាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០០៨។ តាក្នុងរយៈ 
ពាលមួយយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណាះ ពិភពលោកបានបាាបាួល 
ពីការដាលធា្លាប់តាមានការផ្តល់ឥណទានចាើន 
លើសលុប (over-lending) ទៅជសា្ថានភាពមួយ 
មិនសូវផ្តល់ឥណទាន (under-lending) ទៅវិញ។ 
ឧទាហរណ៍ មានរថយន្តប៊ឺសមួយកំពុងតាូវភ្លើងឆប
ឆាះដោយសារសំាងធា្លាយចាញពីធុងឥន្ធនៈ។ បាសិន 
បើអ្នកបើកបរប៊ឺសគាប់រូបឃើញហាតុការណ៍នាះ 
ហើយនិយយថា  ៉សូមទោស ខ្ញុំនឹងឈប់ចាក់សាំង
ចូលរថយន្តរបស់ខ្ញុំទៀតហើយ ពីពាាះហាតុការណ៍
ដូចគ្នាអាចកើតមានដល់ខ្ញុំដារ  ៉ពាលនោះ សាវាកម្ម 
ដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តប៊ឺស នឹងតាូវគំងស្ញាញជ 
មិនខាន។ នោះហើយ គឺអ្វីដាលបានកើតឡើង 
ជមួយនឹងបាព័ន្ធធនគរកាលពីឆ្នាំ ២០០៨។ 

បើទោះជធនគរផ្តល់កម្ចីចាើនយ៉ាងណា 
ក៏ដោយ ក៏ពួកគាមិនចូលចិត្តឲាយលុយអ្នកកាីកាខ្ចីទា 
ពីពាាះគាមិនទុកចិត្តថា អ្នកទាំងនោះមានលទ្ធភាព 
សងបំណុលវិញ។ បណា្តារដ្ឋមួយចំនួនពាយោយមជំនះ 
បញ្ហានាះដោយបង្កើតធនគររដ្ឋ ឬ  ៉ធនគរ 
កសិកម្ម  ៉ ឬមួយក៏គាអនុម័តចាបាប់ដាលអនុញ្ញាតគា 
ឲាយតមាូវធនគរឯកជនឲាយផ្តល់ឥណទានដល់បាជ-
ជន និងកាុមហ៊ុនដាលតាូវការកម្ចី ទោះជធនគរ 
ដឹងថាវាមិនមានជបាការល្អសមាាប់របររកសុីរបស់
គាក៏ដោយ។ ដំណះសាាយមួយទៀត គឺគាបង្កើត 
មីកាូហិញ្ញវត្ថុ (microfinance)។ ក្នុងបាទាសកំពុង
អភិវឌាឍន៍ជចាើនលើពិភពលោក មានកាុមហ៊ុន 
(ខ្លះជសាខារបស់ធនគរធំៗ) ជចាើនដាលមាន 
ឯកទាសក្នុងការផ្តល់កម្ចីក្នុងចំនួនតិចតួចដល់បុគ្គល 

ដើមាបីជួយពួកគាក្នុងគមាាងមុខរបរជំនួញតូចតាច។  
ឧទាហរណ៍ ដូចជការជួយស្តាីក្នុងភូមិតូចមួយក្នុង 
ការទិញមា៉ាសុីនដារ។ ការបាាក់មីកាូហិរញ្ញវត្ថុ តាម 
ធម្មតា ចាើនតាខ្ពស់ ប៉ុន្តាជិត ៩០ ភាគរយ នាកម្ច ី
តាូវបានសងមកវិញទាន់ពាលវាលា។ នាះក៏ដោយ 
សារតាទំនក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងមា្ចាស់កម្ចីមីកាូ-  
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសហគមន៍ដាលអ្នកខ្ចីបុលកំពុងរស់នៅ  
និងធ្វើការ។

ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន?

អ្នកអានមានការពាក់ព័ន្ធជមួយធនគរចាើន 
បាបចាើនយ៉ាង។ ភាគចាើនជអ្នកដាលដក់បាាក ់
តំកល់ក្នុង ឬខ្ចីបាាក់ពីធនគរវិញ។ អ្នកដទាទៀត 
ធ្វើការឲាយកាុមហ៊ុនដាលខ្ចីលុយពីធនគរយកមក 
ធ្វើជំនួញរកសុី។ តាមការពិត មនុសាសជចាើននឹង 
មិនទទួលបានបាាក់បៀវតាសរ៍ ឬបាាក់កមាាការងរទា 
បើសិនជធនគរមិនផ្តល់កម្ចីឲាយកាុមហ៊ុនដាលអ្នក
ទាំងនោះធ្វើការឲាយ។ (កាុមហ៊ុនមិនរង់ចាំទាល់តា
វារកលុយបានគាប់គាាន់ ទើបគាបង់កមាាពលកម្ម
ការងរឲាយបុគ្គលិករបស់ខ្លួននោះទា។ កាុមហ៊ុនបង់ 
កមាាការងរឲាយបុគ្គលិកទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងាសុកា 
ឬមួយក៏រៀងរាល់ចុងខា បើទោះជក្នុងសបា្តាហ៍នាះ 
ឬខានាះ កាុមហ៊ុនលក់ផលិតផលមិនដច់ ឬរកសុ ី
ខាតក៏ដោយ)។ ធនគរក៏ឲាយកសិករខ្ចីលុយដារពី
ពាាះផលិតផលសាបៀងពឹងអាសា័យលើកសិករ  
ហើយអ្នកណាក៏តាូវការសាបៀងមកទទួលទានដារ។  
ពាលណាមានបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងបាព័ន្ធធនគរ វានឹង
បង្កផលប៉ះពាល់លើមនុសាសគាប់រូប មិនថាអ្នកដាល 
មិនដាលចូលធនគរសោះក្នុងមួយជីវិតរបស់គា
ក៏ដោយ។ តាមការពិត វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុភាគចាើន 
ផ្តើមឡើងនៅក្នុងបាព័ន្ធធនគរ។ ដូច្នាះ សុខភាព 
របស់បាព័ន្ធធនគរមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ 
អ្នកអានទាំងអស់។
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តើរឿងបាភាទណាខ្លះដាលអាចកើតចាញ
ពីបាធានបទនាះ?

វិធីមួយក្នុងការតាិះរិះសរសាររឿងអំពីធនគរ  
គឺតាូវចាត់ទុកវាថាដូចជកាុមហ៊ុនមួយ ដូចកាុមហ៊ុន 
ដទាទៀតដារ ប៉ុន្តាក្នុងនមជកាុមហ៊ុនមួយ ដាល 
លក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ មិនមានលក់ទោចកា- 
យនយន្តទា។ បន្ទាប់មកទៀត មើលឧទាហរណ៍ព ី
ខាងមុននាះម្តងទៀត អំពីរបៀបសរសាររឿងអំព ី
កាុមហ៊ុន ហើយធ្វើតាមការណានំក្នុងការសរសារ 
អត្ថបទដំណឹងអំពីធនគរដារ៖ អ្នកណាជមា្ចាស ់
ធនគរ តើគាបើកសាខានៅឯណាខ្លះ តើគាផ្តល ់
សាវាតម្កល់បាាក់ និងកម្ចីបាបណាខ្លះ ហើយក្នុង 
អតាាការបាាក់កមាិតណា តើអតិថិជនប៉ុន្មាននក ់
ដាលគាមាន?

នៅមានរឿងចាើនដារដាលគាអាចសរសារបាន 
អំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល និងការតាមដន
ពិនិតាយ (supervision) ធនគរ។ រឿងធំបំផុតនៅ
សហរដ្ឋអាមារិកអស់រយៈពាល ២០ ឆ្នាំ មុននឹងវិបត្ត ិ
ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០០៨ ផ្ទុះឡើង គឺអំពីការដាលខ្វះការ 
តាមដនតាួតពិនិតាយបណា្តាធនគរឲាយបានដិតដល់  
ដាលបណ្តាយឲាយធនគរទាំងនោះ ផ្តល់កម្ចីខ្វះការ 
បាុងបាយ័ត្ន ហើយលក់ទៅឲាយអតិថិជននូវផលិតផល 
វិនិយោគតាផ្តាសតាផ្តាស ដាលទង្វើរបៀបនាះតាូវ 
បានវិនិយោគិនលាបីឈ្មាះមា្នាក់ហៅថា   ៉អាវុធហិរញ្ញវត្ថុ 
បាល័យលោក  (៉financial weapons of 

mass destruction)។ មុននឹងវិបត្តិចូលមកដល់ 
គ្មាននរណាសូវយកចិត្តទុកដក់សរសារប៉ុន្មានទា 
អំពីទង្វើទាំងនាះរបស់ធនគរ ហើយនៅទីបំផុត 
ធនគរទាំងនោះតាូវខាតបង់យ៉ាងសមាបើម។ 

គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន
ធនគរពាណិជ្ជ (Commercial bank)៖ 

ធនគរទាំងអស់ (លើកលាងតាធនគរកណា្តាល 

ចាញ [សូមមើលខាងកាាម]) សុទ្ធតាជធនគរ
ពាណិជ្ជ។ ពួកវាបាតិបត្តិការរកសុី ដោយសារហាតុ-
ផលពាណិជ្ជកម្ម ដូចគ្នានឹងធុរកិច្ច ដាលទាក់ទង
ផ្ទាល់ជមួយអតិថិជនដារ បើទោះជថាធនគរខ្លះ 
ស្ថិតកាាមការកាន់កាប់របស់រដ្ឋក៏ដោយ។ ធនគរ 
ពាណិជ្ជមានសកម្មភាពរកសុីចាើនបាបខុសៗគ្នា  
ដូចជ ធនគរកិច្ចមហាជន (retail banking) 

ធនគរកិច្ចជំនួញ (merchant banking) និង 
ធនគរកិច្ចវិនិយោគ (investment banking) 
[សូមមើលខាងកាាម]។ 

ធនគរកណា្តាល ៖ វាជធនគររបស់ជតិ 
មួយ។ ធនគរបាបនាះ មិនរកសីុដោយផ្ទាល់ជមួយ
អតិថិជនទា។ វាធ្វើនិយតកម្ម និងតាមដនពិនិតាយ 
មើលបាព័ន្ធធនគរទាំងមូលក្នុងបាទាស។ ធនគរ 
ពាណិជ្ជទាំងអស់តាូវធ្វើការទាក់ទងរបររកសុីជមួយ
ធនគរកណា្តាល។ ធនគរពាណិជ្ជតាូវតម្កល់ទុក 
ចំណាកណាមួយនោះនាមូលធនរបស់ខ្លួននៅក្នុង 
ធនគរកណា្តាល ហើយគាអាចខ្ចវីាយកមកបាើបាាស់ 
ពាលណាដាលគាតាូវការវាចាំបាច់។

ធនគរកិច្ចមហាជន (retail banking)៖ នាះ
គឺអ្វីដាលមហាជនទូទៅយល់អំពីធនគរកិច្ច។ វាជ 
បាតិបត្តិការតាមរយៈការិយល័យសាខា ដោយមាន 
បុគ្គលិករាប់លុយចាំទទួលបាាក់តម្កល់ និងបញ្ចាញ 
ការដកសាច់បាាក់។

ធនគរកិច្ចជំនួញ (merchant banking)៖ 
កន្លាងនាះនិយយសំដៅលើអ្វី ដាលធនគរធ្វើ  
សមាាប់កាុមហ៊ុន នោះ គឺគាផ្តល់សាវាចាត់ចាង 
ហិរញ្ញវត្ថុ (arrange finance) សមាាប់កាុមហ៊ុន 
ទាំងនោះក្នុងការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុង និង 
កាាបាទាស។

ធនគរកិច្ចវិនិយោគ (investment 

banking)៖ នាះសំដៅទៅលើអ្វី ដាលធនគរធ្វើ
ជូនអ្នកវិនិយោគិនមានការផ្តល់សាវាកម្មអាជីពក្នុង 
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ការជួញដូរឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (trading in 

financial instruments) ដូចជ ការវិនិយោគ 
ភាគហុ៊ន ប័ណ្ណភាគហុ៊នទំនិញបាើបាាស់ និងរូបិយវត្ថុ 
ជដើម។  

គមា្លាត (spread)៖ នាះសំដៅលើភាពខុសគ្នា
រវាងអតាាការបាាក់ដាលធនគរមួយបង់ទៅឲាយមា្ចាស ់
តម្កល់បាាក់ណាមួយ និងអតាាដាលខ្លួនដក់កំណត ់
ដល់អ្នកខ្ចីបុលណាមួយ។ ចាញពីនាះឯងដាលគា
រកបានផលចំណាញរបស់ធនគរកិច្ចមហាជន 
[សូមមើលខាងកាាម]។

ឥណទាន/ទាពាយអសកម្ម (non-performing 

loan/asset)៖ នាះបានន័យថាជឥណទាន ឬកម្ចី
ដាលអ្នកខ្ចីបុលមិនបានបង់តាឡប់មកវិញឲាយទាន ់
ពាលវាលា។

វិស័យទីផេសារ

តើវាជស្អី?

នៅលើពិភពលោកនាះ ទីណាក៏មានផាសារដារ 
សមាាប់ជួញដូរអ្វីៗគាប់បាបយ៉ាង បើទោះជផាសារ 
នោះខុសចាបាប់ក៏ដោយ ឬក៏វាមានអត្ថិភាពមិនផ្លូវការ 
សមាាប់ការជួញដូរលួចលាក់ ដូចជ គាឿងញៀន 
និងការជួញដូរផ្លូវភាទជដើម។ តម្លាលើរបស់របរ 
ទាំងនោះ តាូវបានកំណត់ដោយការផ្គត់ផ្គង់ និង 
តមាូវការ។ "សាដ្ឋកិច្ចទីផាសារ " គឺជសាដ្ឋកិច្ចដាល 
ទទួលសា្គាល់ការណ៍ពិតនាះនាទំនក់ទំនងរវាងការ 
ផ្គត់ផ្គង់ និងតមាូវការ ហើយដាលបង្កើតបានទីផាសារ 
ផ្លូវការសមាាប់វត្ថុសព្វសារពើ ដាលជភាពចាំបាច ់
ធ្វើឲាយសាដ្ឋកិច្ចមួយមានសុខភាពមាំមួន។ នៅក្នុង 
សង្គមភាគចាើនមាន ផាសារបន្លា ផាសារសម្លៀកបំពាក់ 
និងផាសារសាមញ្ញៗផាសាងទៀត។ តាក៏នៅមានផាសារ 
ផ្លូវការដាលមានលក្ខណៈសាកលផងដារ ក្នុងនោះ 

មានការផ្ទារដោះដូរទឹកបាាក់ក្នុងបរិមាណចាើនដាល 
ដោយសារហាតុនាះហើយ ទើបគាហៅវាថា ផាសារ
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឈ្មួញផាសារហិរញ្ញវត្ថុមិនមានជមនុសាស
ធម្មតាដូចរូបអ្នក និងខ្ញុំទា បើទោះជថាពាលខ្លះ  
លុយរបស់យើងតាូវបានគាបាើក្នុងការជួញដូរនោះ។  
ពួកគាជអ្នករកសុីអាជីពក្នុងវិស័យនាះ ដាលមាន  
ឯកទាសលើផ្នាកឧបករណ៍ហិញ្ញវត្ថុ (financial 

instruments) ជក់លាក់។ លុយដាលគាបាើបាាស់ 
ក្នុងការជួញដូរចាើនតាជលុយរបស់មូលនិធិនិវត្តន៍- 
ភាព មូលនិធិធានរា៉ាប់រង និងមូលនិធិវិនិយោគដាល 
ទាំងអស់នាះគាឲាយឈ្មាះថា វិនិយោគិនសា្ថាប័ន 
(institutional investors)។ តួអង្គទីផាសារដទា
ទៀតជ វិនិយោគិនរាយរង (retail investors) 

ដាលជបុគ្គល អ្នកខ្លះមានលុយ អ្នកខ្លះមិនសូវសំបូរ 
លុយ ឬក៏ជអ្នកលាបាងដាលសុបិនចង់មានចង់បាន។

ទីផាសារក្នុងសាដ្ឋកិច្ចទំនើបមាន៖

១. ផាសាររូបិយវត្ថ។ុ រៀងរាល់ថ្ងា សាច់បាាក់
ក្នុងបរិមាណចាើនសន្ធឹកសន្ធាប់ តាូវបាន 
ដោះដូរពីដាមួយទៅដាមួយទៀតឥត 
ឈប់ឈរ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយថ្ងា 
កាុមហ៊ុនផលិតសំបកកង់អាចទទួលបាន 
បាាក់មួយលានដុលា្លារពីការលក់សំបកកង ់
ឲាយកាុមហ៊ុនផលិតទោចកាយនយន្តមួយ។  
តាបាាំថ្ងាកាាយមកទៀត កាុមហ៊ុនផលិត 
សំបកកង់នាះ តាវូបង់បាាក់រាប់លានឲាយ 
ឈ្មញួជួញជ័រកសូ៊ សមាាប់ថ្លាវត្ថុធាតុដើម 
ដាលកាុមហ៊ុនបានទិញយកមកផលិត 
សំបកកង់។ គាមិនមានយកលុយនោះ 
ទៅដក់ក្នុងកិះតុរបស់នយកគាប់គាង
កាុមហ៊ុនទា ក្នុងរយៈពាលបាាំថ្ងានោះ។ 
គឺគាទុកវានៅធនគរមួយ ដើមាបីឲាយធនគរ  
នោះយកទៅ "ធ្វើចលនទីផាសារ" (play 

the market)។ និយយម៉ាយោងទៀត 
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បានន័យថា ជំនួសមុខឲាយកាុមហ៊ុនជ័រកស៊ូ 
ធនគរនោះតាមរយៈធនគរមួយទៀត  
ផ្តល់លុយនោះជកម្ចីដល់កាុមហ៊ុនមួយ  
ទៀត ដាលមិនអាចបាមូលលុយបាន 
គាប់គាាន់ក្នុងរយៈពាលបាាំថ្ងា ហើយតាូវ 
ការលុយរាប់លានជបន្ទាន់យកទៅបង់ថ្លា 
លើអ្វីមួយទៀត។ ការជួញដូរសាច់បាាក ់
រយៈពាលខ្លីបាបនាះ (និងការជួញដូរ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពាលខ្លីឯទៀត)  
តាូវបានគាសា្គាល់ថាជផាសារលុយ។ ធនគរ
កណា្តាលក៏អាចផ្តល់កម្ចីដល់ទីផាសារនាះបាន 
ដារ។ តាមរបៀបនាះហើយដាលធនគរ 
កណា្តាលអាចគាប់គាងអតាាការបាាក់បាន 
ពីពាាះដោយឲាយខ្ចីលុយតិច ឬចាើន វាក ៏
អាចរុញតម្លា (អតាាការបាាក់) ក្នុងផាសារ 
លុយឡើង ឬចុះតាមនោះដារ។

២. ផាសារសញ្ញាប័ណ្ណ (Bond markets)។ 
រដ្ឋាភិបាល ឬកាុមហ៊ុនមួយ អាចខ្ចីលុយព ី
វិនិយោគិនបានដោយចាញសញ្ញាប័ណ្ណ។ 
ចាញសញ្ញាប័ណ្ណបានន័យថា រដ្ឋាភិបាល  
ឬកាមុហុ៊នឲាយវិនិយោគិន កាដសមួយសន្លកឹ 
ដាលបញ្ជាក់ថា យើងជំពាក់អ្នកឯងមួយ 
លាន ដាលយើងនឹងសងវិញឲាយអស់ក្នុង 
ពាលបាាំឆ្នាំ។ ជមួយគ្នានាះ យើងនឹងបង ់
ឲាយអ្នកនូវការបាាក់ថារបាាំភាគរយក្នុងមួយ 
ឆ្នាំ។ អ្នកកានស់ញ្ញាប័ណ្ណ (bondhol-

ders) មិនចាំបាច់រង់ចាំរហូតដល់បាាំឆ្នាំ 
ដើមាបី លោះ (redeem) សញ្ញាប័ណ្ណនោះ 
(ឬលក់ប័ណ្ណបំណុលនោះយកលុយមក 
វិញទា)។ គាអាចលក់សញ្ញាប័ណ្ណនោះ 
ទៅវិនិយោគិនមា្នាក់ទៀតពាលណាក៏បាន 
ក្នុងរយៈពាលនោះ។ នាះជរបៀបផាសារ 
សញ្ញាប័ណ្ណដំណើរការ។ ដូច្នាះសញ្ញាប័ណ្ណ 

គាាន់តាជកម្ចីមួយ ដាលគាអាចលក់ទៅ 
ឲាយអ្នកណាផាសាងទៀតក៏បានដារ។ វា 
អាសា័យលើវិនិយោគិននោះថា តើគាមាន 
ចាតនទិញសញ្ញាប័ណ្ណនោះក្នុងតម្លាណា  
ហើយតម្លានោះ ក៏អាសា័យលើតមាូវការ 
ដារ។ បើសិនជវិនិយោគិនមា្នាក់មិនអាច 
ទទួលបានចំណាញបាាំភាគរយមកវិញទា  
(ក្នងុផាសារសញ្ញាប័ណ្ណ គាហៅវាថា ទិន្នផល) 
ពីការយកសញ្ញាប័ណ្ណនោះទៅវិនិយោគបន្ត
ទៀត គាបាហាលជអាចបង់ឲាយមា្ចាស់ដើម 
នាសញ្ញាប័ណ្ណនោះ លើសមួយលានបន្តិច
បន្តួចតាប៉ុណ្ណាះ។

៣. ផាសារភាគហ៊ុន (Equity markets)។ 
នាះ គឺអ្វីដាលយើងចង់មានន័យកាលណា 
យើងនិយយដល់ការជួញដូរភាគហ៊ុន។  
ចំណាកហ៊ុនរបស់កាុមហ៊ុនដាលចុះបញ្ជ ី
លើតារាងភាគហ៊ុន តាូវបានគាជួញដូរក្នុង 
ចំនួនរាប់សិបពាន់ ឬលាន ជរៀងរាល់ថ្ងា  
រវាងពួកវិនិយោគិន។ តម្លារបស់ចំណាកហុ៊ន  
វាអាសា័យលើថាតើវិនិយោគិនមា្នាក់សុខចិត្ត 
បង់ប៉ុន្មាន។ កតា្តាកំណត់លើការជួញដូរនាះ 
មានចាើនយ៉ាង រួមមានការជឿជក់ទូទៅ 
លើស្ថារភាពនយោបាយ ការបាមើល 
អនគតសាដ្ឋកិច្ចរបស់បាទាសមួយ និង 
ដំណើរការ និងលទ្ធភាពរកចំណាញរបស ់
កាុមហ៊ុនមួយ។ ផាសារជួញដូរភាគហ៊ុន 
ទាំងអស់ អាចផ្តល់នូវបារ៉ូម៉ាតានាតម្លា
ភាគហ៊ុនទាំងអស់បាន ដាលគាហៅថា 
សន្ទសាសន៍ (index)។ ជឧទាហរណ៍មាន 
Dow Jones Industrial Average 

(New York), the Hang Seng Index 

(Hong Kong), the SET (Bangkok), 

and the VN-Index (Ho Chi Minh 
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City)។ កាលណាសន្ទសាសន៍ឡើង មាន
ន័យថា តម្លាភាគហ៊ុនទូទៅក៏កើនដារ បើ
ទោះជថាសន្ទសាសន៍ខ្លះធា្លាក់ចុះក៏ដោយ។  
តួលាខជក់ស្តាងរបស់សន្ទសាសន៍មិនសំខាន ់
ទា គឺការបាាបាួលឯណះវិញទា ទើប 
សំខាន់។ (The VN-Index ចាប់ផ្តើម
បាតិបត្តិការថ្ងាទី ២៨ កក្កដ ឆ្នាំ ២០០០ 
ពាលដាលផាសារភាគហ៊ុនតាូវបានសម្ពាធ។  
សាដៀងគ្នានឹងសន្ទសាសន៍ឯទៀតដារ  
សន្ទសាសន៍នោះ តាូវបានគាឲាយតម្លាបា៉ាន់  
100។ ដូច្នាះឧទាហរណ៍ថា បើអ្នកឃើញ
ថា the VN-Index បិទការជួញដូរតាឹម 
ចំណុច 307.6 ថ្ងានាះ ហើយកាលពិមាសិល-
មិញ វាបិទតាឹម 302.9  នាះមានន័យថា 
សន្ទសាសន៍បានកើន 4.7 ពិន្ទុ។ ក្នុងថ្ងាជ 
មួយគ្នានាះដារ អ្នកឃើញថា the Hang 

Seng Index បិទតាឹម 14,220.79 
ហើយមាសិលមិញវាបិទតាឹម 14,001.50។ 
នាះបង្ហាញឲាយឃើញនូវកំណើន 219.29 

ពិន្ទុ។ តួលាខខុសគ្នាមានទាន តាអ្វីសំខាន់ 
គឺមិនមានតួលាខសន្ទសាសន៍ទា។ សំខាន ់
គឺការបាាបាួល ហើយក្នុងករណីទាំងពីរ 
ខាងលើ ការបាាបាួលក្នុងសន្ទសាសន៍មាន  
1.6 ភាគរយ។

៤. ផាសារវត្ថុធាតុដើម (Commodities 

markets)។ ពាកាយ commodities គឺ
សំដៅលើវត្ថុធាតុដើមដាលមាន ដូចជ 
បាាង ឧស្ម័ន ធាយូងថ្ម ជ័រកស៊ូ ទង់ដាង 
កបាបាស កូកូអា អង្ករ សាូវសាឡី ទឹកកាូច 
ចាបាច់ និងអ្វីៗចាើនមុខទៀត។ វានឹងមិន  
មានបាសិទ្ធភាពទា បើសិនជកាុមហ៊ុន 
ផលិតសរសាខាសាភ្លើងអគ្គិសនីរបស់ចិនមួយ  
តាូវបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅបាទាស  
ឈីលី នៅអាមារិកខាងតាបូង រាល់ពាលដាល 
គាចង់ទិញរ៉ាទង់ដាង ហើយតថ្លាទិញរ៉ា 
មកដក់លក់លើនវានំមកបាទាសចិន 
វិញនោះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ឈ្មួញរកសុីវត្ថុធាតុ 

ដើមទិញលក់កុងតាារ៉ាទង់ដាង 
(ដោយគ្មានវត្តមានរ៉ាទង់ដាងក្នុង 
ពាលនោះទា) នៅលើទីផាសារវត្ថុធាត ុ
ដើមនៅកាុងឡុងដ៍ ឈីកាហោ្គា 
ញូវយ៉ក និងសៀងហា ដាលទាំងនាះ 
សុទ្ធតាជផាសារហិរញ្ញវត្ថុធំៗលើពិភព- 
លោក។ ភាគចាើន ការជួញដូរវត្ថធុាតុ 
ដើម តាូវបានធ្វើលើគោលការណ៍ 
កក់ទុកជមុន (forward basis) 
គាពាមពាៀងកិច្ចសនាយោថានឹងបញ្ជូន 
ទំនិញទៅឲាយអ្នកទិញនៅថ្ងាណាមួយ 
នអនគត ក្នុងតម្លាមួយដាលគា 
បានឯកភាពគ្នារួចហើយក្នុងពាល
ចុះកុងតាា។បាទាសកាីកាតាងបាើបាាស់វិស័យទាសចរណ៍ ដើមាបីរកចំណូលរូបិយប័ណ្ណបរទាស 

ពីបណា្តាបាទាសអ្នកមាន។
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៥. ផាសារជួញដូររូបិយវត្ថុបរទាស (Foreign 

exchange markets)។ ទឹកបាាក់រាប់រយ
ពាន់លាន (trillions) ដុលា្លារតាូវបានគា
ជួញដូរនៅលើទីផាសារទាំងនាះ។ តាមាន 
បាហាលតា ១០ ភាគរយប៉ុណ្ណាះ ដាល 
តាូវបានគាធ្វើការជួញដូរសមាាប់ធ្វើ 
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។ នៅសល់ពីនោះ
គឺជការបា៉ាន់សា្មាន ឆក់ឱកាសយកចំណាញ 
សុទ្ធសាធ (pure speculation)។ 
តមាូវការរូបិយវត្ថុ មួយផ្នាក គឺបណា្តាលមក 
ពីចលនលំហូរការនំចាញ និងនំចូល  
និងដោយសារលំហូរទន់វិនិយោគរវាង 
បាទាស និងបាទាស តាមួយផ្នាកធំក៏ដោយ 
សារជំនឿជឿជក់របស់វិនិយោគិនដារ  
ដាលវានឹងជំរុញឲាយតម្លារូបិយវត្ថុមួយឡើង 
ខ្ពស់ ធៀបនឹងរូបិយវត្ថុដទាទៀត ឬក ៏
យ៉ាងហោចណាស់ រកាសាតម្លារបស់វាឲាយនៅ 
ថារដារ។ មួយផ្នាកទៀត តម្លារូបិយវត្ថុនាះ 
ក៏បាាបាួលដោយសារអតិផរណាផងដារ  
ពីពាាះអតិផរណាខ្ពស់នឹងបង្កការខូចខាត 
តម្លារបស់រូបិយវត្ថុមួយជមិនខាន។ 
ឧទាហរណ៍ បន្ទាប់ពីមានមហាអតិផរណា
អស់ជចាើនឆ្នាំមក បាទាសវៀតណាម 
បានបញ្ចុះតម្លារូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ  
២០០៨។

៦. ទីផាសារដារើវាទីវ (Derivatives markets)។ 
ទាំងនាះជផាសារផ្នាកឧបករណ៍ទាំង 
អមាបាលមា៉ានដាលបានពិភាកាសានៅខាង 
លើនាះ (មានន័យថា តម្លារបស់វាតាូវបាន 
បម្លាងចាញពីផាសារទាំងអស់នោះ)។ ភាព 
ខុសគ្នានៅតាង់ថា មានពាលខ្លះឈ្មួញ 
ទិញ និងលក់កុងតាាសមាាប់ភាគហ៊ុន 
សញ្ញាប័ណ្ណ វត្ថុធាតុដើម រូបិយវត្ថុ 

នៅពាលអនគត។ បន្ទាប់មក ពួកគាលក ់
កុងតាាទាំងនោះទៅអ្នកផាសាងនៅលើទីផាសារ 
ដារើវាទីវវិញ។ ឈ្មួញនិសាសន្ទនាះចាើនតាជ 
អ្នកឆក់ឱកាសនិយម ដាលមិនមានសុទ្ធតា 
ជរឿងអាកាក់នោះទា។ អ្នកសាដ្ឋកិច្ចភាគ 
ចាើនមិនគិតថា ការបា៉ាន់សា្មានឆក់ឱកាស  
មិនបង្កឲាយមានការបាាបាួលតម្លាលើទីផាសារ 
ទា តាវាជួយសមាួចនិន្នាការតម្លា និងធ្វើឲាយ 
ផលិតករ និងអ្នកបាើបាាស់រៀបចំផានការ 
របស់ខ្លួនបានកាន់តាបាសើរជងមុន។ 
ឧទាហរណ៍ បើសិនជអ្នកជអ្នកចាត់ចាង 
កាុមហ៊ុនកង់កស៊ូ ហើយតាូវតាៀមថវិកា 
របស់ខ្លួនសមាាប់មួយឆ្នាំ អ្នកបាហាលជ
តាូវសមាាចចិត្តទិញជ័រកស៊ូ ១០០ តោន 
នៅខាកក្កដ ទុក។ ប៉ុន្តា អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុង 
ខាមករា នៅឡើយ ពាលដាលកំពុងរៀបច ំ
ថវិកា។ អ្នកមិនដឹងទាថា តម្លាណាដាលអ្នក
នឹងតាវូបង់សមាាបើជ័រកសូ៊ក្នងុខាកក្កដ។ 
ប៉ុន្តាជជងទសាសន៍ទាយ (ដាលវាអាចខុស 
ហើយនំការខូចខាតដល់ការរកសុីរបស ់
កាុមហ៊ុន) អ្នកអាចទិញកុងតាាមួយក្នុង 
ពាលនាះដាលនឹងអនុញ្ញាតអ្នកឲាយទិញជ័រ 
កស៊ូក្នុងតម្លាឯកភាពជមុនមួយសមាាប ់
ខាកក្កដ។ ឈ្មួញដាលអ្នកទិញជ័រកស៊ ូ
ពីគាបានបា៉ាន់បាមាណទុកជមុនថា តម្លា 
នៅខាកក្កដ នឹងមានកមាិតទាបជងអ្វ ី
ដាលអ្នកបានពាមពាៀងហើយ។ ដូច្នាះ 
គត់នឹងចំណាញ។ អញ្ចឹងហើយបានជ 
គាហា៊ានលាងលាបាងបា៉ាន់ឆក់ឱកាសនោះ។ 
បើគត់តាូវ គត់នឹងបានចំណាញពីអ្នក។  
ប៉ុន្តាអ្នកក៏ចំណាញដារ ពីពាាះអ្នកបានបង ់
លើសតាបន្តិចទា សមាាប់ភាពបាាកដបាជ 
មួយ ដើមាបីទទួលបានជ័រកស៊ូក្នុងតម្លាមួយ 
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ដាលអ្នកបានគាាងទុកក្នុងថវិការបស ់
អ្នក។ បើតម្លាខ្ពស់ជង អ្នកក៏ចំណាញ 
ពីពាាះអ្នកតាូវបង់តាតាមតម្លា ដាលអ្នក 
បានពាមគ្នាជមួយឈ្មួញរួចទៅហើយ។ 
ឯអ្នកខាត គឺឈ្មួញដាលបានធ្វើការបា៉ាន់ទុក  
នោះទៅវិញទា។ និយយរួមមក ផាសារ 
ដារើវាទីវពោរពាញទៅដោយលាបាងទសាសន៍-
ទាយអំពីអនគតចលនរបស់ទំនិញ 
សព្វសារពើ រាប់តាំងពីតម្លាបាាងឥន្ធនៈ 
ដល់តម្លាលុយដុងទល់នឹងលុយដុលា្លារ ឬ 
ក៏លុយបាត ទល់នឹងលុយយ៉ានជដើម។ 

ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន?

ក្នងុចំណមអ្នកអានរបស់អ្នក មានតិចគ្នាណាស់ 
ដាលជឈ្មួញជួញដូរទីផាសារ ឬក៏មានការយល់អំពី
ទីផាសារ ក៏ប៉ុន្តាចលនតម្លាលើវត្ថុក្នុងទីផាសារទាំង 
អមាបាលមា៉ានខាងលើនាះ អាចមានផលប៉ះពាល់ទៅ 
លើពួកគាដារ។ វាពិតជមិនពិបាកនឹងយល់ទាថា 
តម្លាបាាងឥន្ធនៈមានផលប៉ះទង្គិចមកលើ យើង 
ទាំងអស់គ្នា ដាលក្នុងចំណមហ្នុងអ្នកខ្លះជអ្នកធ្វើ
ដំណើរតាមរថយន្តប៊ឺស និងទៅលើអ្នកដទាទៀត 
ដាលទិញសាបៀងអាហារ ដាលតាូវការដឹកជញ្ជូនទៅ 
កាន់ទីផាសារ។ តាបើតម្លាជ័រកស៊ូធា្លាក់ទាបទៅវិញ 
នៅលើទីផាសារវត្ថុធាតុដើម នោះវានឹងប៉ះពាល់ដល ់
ចំការកស៊ូដាលជមា្ចាស់កាុមហ៊ុន និងកម្មករចំការ
កស៊ូក្នុងបណា្តាបាទាសនៅអាសុីអាគ្នាយ៍។ តម្លា 
សាបៀងអាហារដាលឡើងខ្ពស់មានទានក្នុងឆ្នាំ  
២០០៧ និង ២០០៨ បានញំុាងឲាយអ្នកសាដ្ឋកិច្ច 
និយយអំពីអំពីវិបត្តិសាបៀងអាហារ។ កាលណាយើង 
តាមដននិន្នាការផាសារវត្ថុធាតុដើម វាអាចឲាយយើងដឹង 

សញ្ញាជមុនថា តើមានអ្វីនឹងអាចកើតឡើងនពាល 
ខាងមុខ។

វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០០៨ ផ្តើមឡើងដោយបញ្ហា 
តម្លាលំនៅដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមារិក ហើយក៏រើករាល 
ដលដូចភ្លើងឆាះពាាអញ្ចឹង។ មុនដំបូង វិបត្តិវាប៉ះ 
ទង្គិចផាសារហិរញ្ញវត្ថុមុនគា ដោយមា្នាក់ៗមិនហា៊ានឲាយ 
លុយអ្នកផាសាងទៀតខ្ចី ខា្លាចកាាងមិនអាចទារលុយ 
មកវិញបាន ដាលនាះបណា្តាលឲាយមានការរឹតតាបិត
ឥណទាន (credit crunch)។ កាាយមកទៀត 
វាក៏រាលដលដល់ផាសារភាគហុ៊ន និងផាសារសញ្ញាប័ណ្ណ  
ដោយសារភាគហ៊ុនធនគរធា្លាក់ចុះ ហើយមា្នាក់ៗ 
ក៏ដឹងខ្លួនថាសភាពការណ៍នឹងឆ្ពាះទៅរកការធា្លាក ់
ចុះកំណើនសាដ្ឋកិច្ច ដាលនឹងប៉ះទង្គិចដល់គាប ់
កាុមហ៊ុនទាំងអស់។ វិបត្តិនាះបានបណា្តាលឲាយ 
កាុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការវិនិយោគ និង 
ផានការពងាីកធុរកិច្ចរបស់គា ដាលនាះប៉ះទង្គិចផាសារ 
វត្ថុធាតុដើម ដោយសារថាលាងសូវមានតមាូវការ 
ចំពោះវត្ថុធាតុដើមដូចមុនទៀត។ (ឧទាហរណ៍ 
តម្លាបាាងឥន្ធនៈ មុនពាលមានវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសីុុពាល 
តាពីរឆ្នាទំា ក្នងុការហក់ឡើងពីតម្លា ៤០ ដុលា្លារអាមារិក  
ទៅដល់ ១៤៧ ដុលា្លារក្នុងមួយធុង តាក្នុងពាលមាន 
វិបត្តិ ធា្លាក់តម្លាសាឺតៗវិញក្នុងរយៈពាលតាបាាំមួយ 
សបា្តាហ៍តាប៉ុណ្ណាះ)។ ពាលនោះ ផាសាររូបិយវត្ថុទៅ
ជវង្វាងវង្វាន់អស់ហើយ ដាលក្នុងនោះ លុយយ៉ាន 
របស់ជប៉ុនឡើងតម្លាខ្ពស់មួយរំពាចដាលមិនធា្លាប់
មាន ហើយលុយដុលា្លារអាមារិកក៏ឡើងថ្លាដារ។ នាះ 
ដោយសារថា ក្នុងករណីទាំងពីរនាះ សាច់បាាក់រាប់
ពាន់លានក្នុងការវិនិយោគផាសារហិរញ្ញវត្ថុជុំវិញពិភព-  
លោក បានជោរជន់តាឡប់ទៅរកបាទាសជប៉ុន និង 
សហរដ្ឋអាមារិកវិញ ដោយបង្កើនថាមទៀតនូវតមាូវ 
ការចំពោះរូបិយវត្ថុទាំងពីរនាះ។ 
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ជំពូក ៦

ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

តើរឿងបាភាទណាខ្លះដាលអាចកើតចាញ
ពីបាធានបទនាះ?

រឿងអំពីផាសារជួញដូរមានចាើនតាដដាលៗ 
ហើយមិនសំខាន់ ឬគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានដល់ 
អ្នកអានទូទៅ ដូចគ្នានឹងលទ្ធផលបាល់ទាត់ចំពោះ
អ្នកដាលមិនចូលចិត្តមើលកីឡានាះដារអញ្ចឹង។ 
តាមធម្មតា គាដក់ព័ត៌មានអំពីទីផាសារតានៅលើទំព័រ 
ដោយឡាកមួយដាលនិយយតាអំពីទីផាសារជួញដូរ 
គាប់បាបយ៉ាង ដាលយើងបានពិភាកាសាខាងដើមរួច
មកហើយ។ តានៅមានរឿងចាើនឯទៀតដាលគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍ និងមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកអាន។ 
កាលណាបាទាសមួយបង្កើតផាសារភាគហ៊ុន គានឹង 
មានរឿងជចាើនដាលគាអាចសរសារបានអំពីថា
តើផាសារនោះនឹងដំណើរការរបៀបម៉ាច អ្នកណានឹង 
គាប់គាងវា កាមុហុ៊នណាខ្លះនឹងចុះបញ្ជជួីញភាគហុ៊ន 
របស់ខ្លួន និងថាតើវិធីសាសា្តអ្វីខ្លះដាលគានឹងបាើ 
សមាាប់បាាកា្លាយកាុមហ៊ុនកាន់កាប់ដោយរដ្ឋឲាយទៅ 
ជកាុមហ៊ុនសាធារណៈចុះបញ្ជី (public private 

companies) ដាលនាះជដំណើរការមួយ ដាលគា
ឲាយឈ្មាះថា ឯកជនភាវូបនីយកម្ម។ កាាពីនោះ
ក៏មានរឿងមនុសាសគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ដារ ដូចជ 
តើឈ្មួញ ធុរជនធំៗ និងវិនិយោគិនណាខ្លះដាល 
នឹងទទួលផលចំណាញ? លើសពីនោះទៀតមាន
រឿងអំពីអំពើពុករលួយ និងឧកាិដ្ឋកម្ម។ (ឧកាិដ្ឋកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតក្នុងបាវត្តិសាសា្តតាូវបានគាបាពាឹត្ត
ឡើងអស់រយៈពាលជង ២០ ឆ្នាំ ដាលក្នុងអំឡុង 
ពាលនោះទីផាសារ និងការវិនិយោគធនគរបានឡើង 
ដល់កំពូលរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លា ៥០ ពាន់លានដុលា្លារ- 
អាមារិក ក្នុងការក្លាងបន្លំដោយលោក Bernie 
Madoff ដាលជវិនិយោគិនធា្លាប់លាបីឈ្មាះ និង 
មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់មួយរូបសញ្ជាតិអាមារិក)។

គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន

មូលបតា (Securities)៖ នាះជពាកាយមួយ
ទៀតសមាាប់ការវិនិយោគមួយ ដូចជចំណាកហ៊ុន 
និងសញ្ញាប័ណ្ណជដើម ដាលអាចទិញ និងលក់បាន 
លើផាសារភាគហ៊ុន។

ប៊ូម (Boom)៖ នាះសំដៅលើពាលទីផាសារ
មានការលូតលាស់ខា្លាំងក្នុងរយៈពាលមួយវាង។

ពពុះ (Bubble)៖ ជសា្ថានភាពកំណើនមួយ
ដល់ចំណុចដាលតម្លាលើទីផាសារខ្ពស់មិនសមហាតុផល 
ហើយនឹងដួលរលំដូចពពុះសាប៊ូផ្ទុះបាកអញ្ចឹង។

បាកខា្ចាយ (Bust)៖ ជពាលដាលកំណើន
ឈប់លាងមានតទៅទៀត ហើយចាប់ផ្តើមងករក 
ទិសដៅថ្មីវិញ។

ការដួលរលំ (Crash)៖ នៅពាលដាលការបាក
ខា្ចាយនាះកើតឡើងយ៉ាងឆប់រហ័សតាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងា 
ប៉ុណ្ណាះ។ 

ប៊ុល (Bull)៖ ពាកាយនាះ ក្នុងន័យតាង់បាន 
សាចក្តីថាជ គោឈ្មាល ឬគោបា។ ក្នុងបរិបទនាះ 
គាបាើសមាាប់វាសមា្គាល់មនុសាសណា ដាលហា៊ានជឿ 
ថាតម្លាលើទីផាសារនឹងបន្តកើនទៅថ្ងាមុខ។ និយយ 
ឲាយសាួលសា្តាប់ គាជជនសុទិដ្ឋិនិយមអំពីទីផាសារ 
(market optimist)។

ប៊ារ (Bear)៖ ន័យតាង់របស់វា គឺខា្លាឃ្មុំ។ 
តាក្នុងបរិបទនាះ ពាកាយនាះតាូវបានបាើសមាាប់អ្នក 
មានទុទិដ្ឋនិយមអំពីតម្លាលើទីផាសារ ដាលផ្ទុយគ្នា 
សាឡះទៅនឹងពាកាយពីខាងលើ។

ផលចំណូល (Yield)៖ គឺសំដៅលើភាគរយនា
ចំណូលពីការវិនិយោគ។ ក្នុងនោះ សំខាន់ជងគា 
គឺផលចំណូលសញ្ញាប័ណ្ណ ដាលពិបាកគណន  
តាវាអាចបាាប់អ្នកបានអំពីភាគរយចំណូលដាលអ្នក 
ទទួលបានលើមូលដ្ឋានអតាាការបាាក់ថារ និងតម្លា 
ដាលអ្នកបង់ក្នុងការទិញសញ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងរយៈ- 
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កាលមួយ មុនពាលដាលសញ្ញាប័ណ្ណនោះមិនទាន ់
តាវូបានរំលោះមកវិញ។ តាង់នាះគាក៏សា្គាល់វាផងដារ
ថាជផលសងរំលោះ (yield to redemption)។

អ្នកវិភាគ (Analyst)៖ គឺជអ្នកអាជីពដាល
សិកាសាអំពីកាមុហុ៊នចុះបញ្ជផីាសារហុ៊ន ហើយផ្តល់បាកឹាសា 
ដល់អ្នកវិនិយោគិនថាគាគួរ ឬមិនគួរទិញ ឬលក់ 
ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួន។ 

កាក់ខៀវ (Blue chip)៖ ន័យជឫសគល់របស់
វា កាក់ខៀវ គឺជបាភាទកាក់ដាលមានតម្លាជងគា 
ក្នងុកាសីុណូ។ ក្នងុបរិបទទីផាសារ កាក់ខៀវ គឺជសន្នធិិ  
ឬហ៊ុនរបស់កាុមហ៊ុនមួយ ដាលមានការ្តិ៍ឈ្មាះល្អ 
យូរអង្វាងក្នងុលទ្ធភាពរកចំណាញក្នងុរបររកសីុរបស់  
ខ្លួន។

បួ៊រស៍ (Bourse)៖ ជពាកាយបារំាងដាលពាលខ្លះ
គាបាើជំនួសឲាយពាកាយអង់គ្លាស stock market។

អ្នកគួកជារហ៊ុន (Stockbroker)៖ ជអ្នក
អាជីពរកសុីទិញ-លក់ហ៊ុនជំនួសឲាយម៉ូយណាមា្នាក់។

លុបពីបញ្ជី (Delist)៖ ពាលណាកាុមហ៊ុនមួយ
ដួលក្នុងការរកសុី ឬក៏មិនបាតិបត្តិតាមវិធានគណន ី
ក្នុងការជួញដូរភាគហ៊ុន កាុមហ៊ុននោះតាូវបានគា 
បង្ខំឲាយដកភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចាញពីតារាង លាងឲាយ 
គាទិញលក់បានទៀតហើយ។

វិនិយោគិនជសា្ថាប័នបរទាស (Foreign 

institutional investor/FII)៖ ជមូលនិធិ 
សោធនិវត្តន៍ ឬមូលនិធិវិនិយោគពីកាាបាទាស 
ដាលទិញហ៊ុនក្នុងផាសារភាគហ៊ុនបាទាសរបស់អ្នក។

ថ្លារបស់កាុមហ៊ុនលើទីផាសារ (Market 

capitalization)៖ ចំនួនហ៊ុនគុណដោយតម្លាលើ 
ទីផាសារនាហ៊ុនមួយ ដាលវានឹងផ្តល់ថ្លាសរុបរបស ់
កាុមហ៊ុនលើទីផាសារ។ 

មូលនិធិការពារហានិភ័យ (Hedge fund)៖ 
ជកាុមហ៊ុនបង្កើតឡើងដោយពួកផាសារអាជីពដាល  

គិតថាពួកគាជអ្នកបុិនបាសប់ ហា៊ានធ្វើឲាយលុយពួក 
អ្នកមានកាន់តាមានស្តុកស្តម្ភថាមទៀត ហើយតាម 
រយៈនោះ ពួកគាទទួលបានបាាក់បៀវតាសរ៍ខ្ពស់ និង 
បាាក់បន្ថាមពីលើនោះចាើនថាមទៀត។ ពួកនាះ 
ពាយោយមរកលុយបានចាើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់  
ទាំងពីផាសារដាលកំពុងរកសុីមានបាន និងផាសារដាល 
បរាជ័យក្នុងការទិញលក់ភាគហ៊ុន តាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថ ុ
ឆ្នាំ ២០០៨ បានធ្វើឲាយពួកនាះវិនសបាត់សឹងតាអស ់
ទៅវិញ។

អន្តរាគមន៍ (Intervention)៖ គឺពាលដាល 
ធនគរកណា្តាលទិញ ឬលក់រូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុង 
ផាសារប្តូររូបិយវត្ថុបរទាស ដើមាបីបាឹងជះឥទ្ធិពលលើ 
តម្លារូបិយវត្ថុ (ឬអតាាប្តូរបាាក់) របស់ខ្លួនទល់នឹង 
រូបិយវត្ថុដទាទៀត។

និយតកម្ម (Regulation)៖ ជការពិនិតាយពិច័យ
ដោយភា្នាក់ងររដ្ឋាភិបាលលើទីផាសារ ដើមាបីធានឲាយ 
បានថា វិនិយោគិនមិនតាូវបានគាបោកបាាស់ ហើយ 
ឈ្មួញហ៊ុនមិនចាះតាកាឡុកតម្លាហ៊ុនផ្តាសផ្តាស 
តាមអំពើចិត្ត។ ពួកនិយតករ "បានលង់លក់ក្នុង 
ដំណាក" អស់ជិតពីរទសវតាសរ៍ ដោយខ្វះការបាុង- 
បាយ័ត្ន មុននឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវាយបាហារលើពិភព-
លោកនៅឆ្នាំ ២០០៨។

ផលធៀបរវាងថ្លាហ៊ុនលើទីផាសារ និងផល 
ចំណាញក្នុងមួយហ៊ុន (Price-earnings ratio)៖ 
ជវិធីមួយក្នុងចំណមវិធីសំខាន់ជចាើនសមាាប ់
វិនិច្ឆ័យថា តើថ្លាហ៊ុនមួយ "ខ្ពស់" ឬ "ទាប"។ វាបាន 
មកពីថ្លាហ៊ុនមួយលើទីផាសារចាកនឹងផលចំណាញ 
របស់វាក្នុងមួយហ៊ុន។

បរិមាណ (Volume)៖ ជចំនួនហ៊ុនដាលតាូវ 
បានជួញដូរ (តាមិនមានជតម្លាដាលជថ្លាគុណ 
ជមួយនឹងបរិមាណនោះទា)។
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ពាណិជ្ជកម្ម 
និងសកលភាវូបនីយកម្ម

តើវាជស្អី?
កាាយសង្គាាមលោកលើកទីពីរតាូវបានបញ្ចប់  

អ្នកធ្វើសាចក្ដសំីរាចនយោបាយធំៗលើឆកអន្តរជតិ  
(ជពិសាសសហរដ្ឋអាមារិក និងអង់គ្លាស) ជឿថា  
សង្គាាមពាណិជ្ជកម្មរវាងបាទាស និងបាទាសនន
កាលពីទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៣០ គឺជដើមចមនំឲាយមាន 
សង្គាាមលោកលើកទីពីរនាះឯង។ ពួកគាក៏ជឿដារថា 
ភាពកាីកាជលទ្ធផលនំឲាយមានគោលនយោបាយ 
អាកាក់ៗ និងបង្កើតចាញនូវមាដឹកនំផ្តាច់ការពូកា 
បង្ករឿងហាតុ តួយ៉ាងដូចជអតីតមាដឹកនំអាល្លឺម៉ង់  
ឈ្មាះហុីត្លារ។ លើសពីនាះទៀត ពួកគាក៏មាន 
ទសាសនៈដារថា ភាពចលាចលក្នុងបាព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថ ុ
អន្តរជតិ ដាលក្នុងនោះ អតាាប្តូរបាាក់លោតឡើង 
ចុះសាាចនឹងចិត្ត ក៏មានចំណាកក្នុងការនំឲាយផ្ទុះ 
សង្គាាមនោះផងដារ។ ផ្អាកលើហាតុផលទាំងអស ់
នាះ ពួកគានំគ្នាបង្កើតមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជតិ  
(International Monetary Fund) ធនគរ
ពិភពលោក (World Bank) និងកិច្ចពាមពាៀង
ទូទៅស្ដីពីតារាងពន្ធ និងពាណិជ្ជកម្ម (General 

Agreement on Tariffs and Trade – GATT) 
ដាលកាាយមកបានកា្លាយទៅជអង្គការពាណិជ្ជកម្ម 
ពិភពលោក (World Trade Organization – 

WTO)។ មាដឹកនំពិភពលោកទាំងនោះ ចង់ឲាយ
សា្ថាប័នទាំងបីនាះ - ដាលជរួមមានឈ្មាះថា 
Bretton Woods institutions (ពីពាាះកិច្ចបាជុំ
ទាំងឡាយដាលបង្កើតសា្ថាប័នទាំងនាះ តាូវបានគា 
ធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ New Hampshire សហរដ្ឋអាមារិក) 
- សាកលាបងគាប់គាងសាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដោយ
លើកទឹកចិត្តបើកចំហឲាយមានលំហូរពាណិជ្ជកម្ម និង 
ការវិនិយោគដាលទំាងអស់នាះធ្វើឡើងក្នងុគោលដៅ 

ធានឲាយមានសន្តិភាព បន្ទាប់ពីមានសង្គាាមលោក 
ពីរដងរួចមក។ សាសិបឆ្នាំកាាយមកទៀត GATT 
បានជោគជ័យក្នុងការដកចាញនូវរបាំងជចាើនក្នុង 
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តាសង្គាាម 
តាជក់ និងការចាៀកចាកពិភពលោកទៅជប្លុក 
បាទាសគំទា និងបាឆំងលទ្ធិមូលធននិយមនៅតា 
ជឧបសគ្គដល់ការរើកសាយភាយនាលទ្ធិសាដ្ឋកិច្ច 
ផាសារសារើនៅឡើយ។

ទើបតាមកដល់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ទា ទើប 
សកលភាវូបនីយកម្មចាប់ដំណើរការពិតបាាកដ  
(ពាកាយ "សកលភាវូបនីយកម្ម" តាូវបានគាបាើជ 
លើកដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩៨៣)។ កម្មវិធីកំណាទមាង់  
របស់លោក តាង សា៊ាវពិញ មាដឹកនំបាទាសចិន 
នពាលនោះ និងការរំលំជញ្ជាំងប៊ារឡាំងបាហាល 
មួយទសវតាសរ៍កាាយមកទៀត បានវាកផ្លូវឲាយការ 
សាយភាយទាឹស្តីសាដ្ឋកិច្ចទីផាសារ ពាមគ្នាជមួយនឹង  
គោលនយោបាយសារើភាវូបនីយកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ពាណិជ្ជកម្ម ទៅដល់សឹងតាគាប់កាលៀតទាំងអស់ 
នាពិភពលោក។ ក្នុងអំឡុងពាលនោះ ក៏មានកើត 
ឡើងនូវវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចាើនលើកផងដារ រួមមាន 
វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាសុីបូពា៌ានៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ប៉ុន្តា  
សកលភាវូបនីយកម្ម និងសារើភាវូបនីយកម្មនៅតា 
បន្តបោះជំហានទៅមុខដដាល។ បណា្តាគោលការណ៍  
របស់វាមានជំនឿថា៖

 បណា្តាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍នឹងទាក់ទាញ
បានការវិនិយោគពីបណា្តាបាទាសអ្នកមាន
ពីពាាះការវិនិយោគនឹងបង្កើតការងរ 
នំមកនូវបច្ចាកវិទាយោថ្មីៗ និងជំនញដាល 
បាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍ទាំងនោះមិនអាច 
បង្កើតបានដោយខ្លួនឯង។ គាអាចធ្វើអ្វីៗ 
ទាំងអស់នាះបានតាមរយៈការហូរមូលធន 
ដោយសារើ និងតាមរយៈអតាាការបាាក ់
ទីផាសារ។
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 ការបាកួតបាជាងពីសំណាក់វិនិយោគិន
និងផលិតផលបរទាស នឹងជួយបង្កើន  
គុណភាពនាទំនិញបាើបាាស់ និងសាវាកម្ម
ក្នុងបណា្តាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍។

 បណា្តាបាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍គួរចូលរួមជ
សមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក 
(ដាលបានកើតចាញពី GATT)។ តាដើមាបី
កា្លាយខ្លួនជសមាជិកក្នុងអង្គការនាះបាន 
បាទាសទាំងនាះ តាូវតាបើកចំហទីផាសារ 
របស់ខ្លួនដល់ការបាកួតបាជាងពីសំណាក ់
ការនំចូលពីបរទាស ទន្ទឹមនឹងការទទួល 
បានចាកធំជងមុនសមាាប់នំចាញផលិត
ផលរបស់ខ្លួនចូលទៅទីផាសារបាទាសទាំង 
នោះដារ។

ឆ្នាំ ២០០៨ ពិភពលោកបានជួបបាទះនូវវិបត្ត ិ
ដ៏ធំធាង ប៉ុន្តាវិបត្តិនោះមិនបានបំផ្លាញដល់ការដើរ 
តាមនយោបាយសកលភាវូបនីយកម្មនោះឡើយ 
តាវាអាចដារនៅថ្ងាណាមួយ បើគាមានការធ្វាស- 
បាហាស។

 

ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់ ឬគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន?

លើកលាងតាការលុកលុយឈា្លានពានចាញគ្មាន 
អ្វីដាលបើកបាទាសមួយឲាយបាឈមទៅនឹងឥទ្ធិពល
បរទាសខា្លាំងជងសារើភាវូបនីយកម្មសាដ្ឋកិច្ចសកល
លោកនោះទា។ ការងរ ជំនញបាពាណី វបាបធម៌  
គុណធម៌សង្គម និងអ្វីៗផាសាងទៀតអាចផ្លាស់ប្តូរតាម 
ការអភិវឌាឍយ៉ាងឆប់រហ័ស និងការបើកបាទាសឲាយ 
បាឈមការបាកួតបាជាងសកលផលិតផល និង 
គុណធម៌បរទាស។ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និង 
មនុសាសមួយចំនួន ដាលធា្លាប់ទទួលបានបាយោជន៍ព ី
បាព័ន្ធចាស់ ចាើនជំទាស់នឹងនិន្នការថ្មីនាសកល- 
ភាវូបនីយកម្ម។ អ្នកផាសាងទៀតនិយយថា គ ឺ

នយោបាយថ្មីនាះហើយ ដាលនឹងនំទីបញ្ចប់ដល់ 
ភាពកាីកា កង្វះការអភិវឌាឍ និងជួយបាជជនឲាយមាន 
ជីវភាពកាន់តាបាសើរជងមុន។ វាមិនសំខាន់ទាថា 
តើទសាសនៈណាមួយដាលអ្នកឯកភាពជមួយ។  
មិនខ្វះទា មនុសាសដាលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុង 
បាធានបទទាំងនាះ។ អ្វីដាលពិបាកសមាាប់អ្នកក្នុង 
នមជអ្នកសារព័ត៌មាន គឺពនាយល់អំពីកងចង្វាក់ 
ទាក់ទងរវាងគោលនយោបាយ និងលទ្ធផលរបស់វា 
ដូចជការពនាយល់ថាហាតុអ្វីបានជការធា្លាក់ចុះថ្លា  
លំនៅដ្ឋាននៅកាងុឡុសអាន់ជាឡាស អាចនំឲាយ 
មានការបាតប់ងក់ារងររបសក់ម្មកររោងចកាកាតដ់ារ  
ភ្នំពាញទៅវិញ។

តើរឿងបាភាទណាខ្លះដាលអាចកើតចាញ
ពីបាធានបទនាះ?

រឿងទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយជរឿងដាល 
សំខាន់ជងគា នោះបានន័យថា តើរដ្ឋាភិបាលរបស ់
អ្នកកំពុងធ្វើ - ឬក៏មិនបានធ្វើ - អ្វីខ្លះដើមាបីទាក់ទាញ 
ការវិនិយោគបើកសាដ្ឋកិច្ចឲាយមានការនំចូលចាើន 
ទៀត ឬក៏ជំរុញការនំចាញ? ពាលធ្វើសាចក្តី 
រាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយអ្វីល្អបំផុត ដាល 
អ្នកអាចធ្វើបាន គឺបង្ហាញដល់អ្នកអានរបស់អ្នកថា 
តើគោលនយោបាយទាំងនោះដើររបៀបម៉ាច ហើយ 
ថា តើវានឹងមានឥទ្ធិពលដូចម្តាចខ្លះទៅលើជីវភាព 
របស់បាជជនទូទៅ។ ទៅមើលកន្លាងណាដាលមាន 
ការងរថ្ម ីទើបនឹងតាវូបានបង្កើតឡើង ឬក៏កន្លាងណា 
ដាលការងរបាបបទចាស់តាូវបានបាត់បង់ទៅវិញ។  
ទៅមើលកន្លាងណាដាលមានទាសចរណ៍ចាយដុលា្លារ  
ឬក៏កន្លាងណាដាលបរិសា្ថានទទួលការបំពាន ឬ 
កន្លាងណាដាលហាងតាូវបានបិទទា្វារ ដោយសារគា 
មិនអាចបាកួតបាជាងបានតទៅទៀត។ សាករា៉ាយ 
រា៉ាប់បាាប់រឿងទាំងនោះតាមការសង្កាតផ្ទាល់ និង 
តាមរយៈបទពិសោធន៍ ដាលមនុសាសពាក់ព័ន្ធបាន 
ជួបបាទះ។
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គោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួន
ពាណិជ្ជកម្មសារើ ៖ ជគោលដៅគោលនយោបាយ

អនុញ្ញាតឲាយការនំចាញ និងនំចូលរួមទាំងសាវាកម្ម 
ផង ធ្វើចលនដោយសារើរវាងបាទាស និងបាទាស 
ដោយគ្មានរបាំង ដូចជតារាងពន្ធគយជដើម 
[សូមមើលខាងកាាម]។

ពាណិជ្ជកម្មស្មើភាព (Fair trade)៖ នាះជ 
ជំនឿមួយថា សារើមាន តាក៏វាមិនចាំបាច់ថាមាន  
ភាពស្មើភាពដារ ពីពាាះគ្មានសមភាពក្នុងការ 
បាកួតបាជាងនោះ។ បាទាសខ្លះមានបាៀបជង 
បាទាសផាសាងទៀតក្នុងការបាកួតបាជាងនោះ។ 
ដូច្នាះ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយតាូវពាយោយមធានឲាយ 
បានថា បាទាសមានការអភិវឌាឍតិចតួចទទួលបាន  
ឱកាសបាសើរជងមុន ជការប៉ះប៉ូវក្នុង "ទីលាន 
បាកួតមិនរាបស្មើ" មួយ។

តារាងពន្ធគយ (Tariffs)៖ ជចំនួនតម្លាបន្ថាម
ទៅលើថ្លាការនំចូល (ពាលខ្លះលើការនំចាញផង 
ដារ) ដើមាបីបង្កើនតម្លាដាលអ្នកបាើបាាស់តាូវបង ់
ពាលទិញឥវា៉ាន់។ តារាងពន្ធគយនាះធ្វើឲាយទំនិញន ំ
ចូលកាន់តាថ្លា ដើមាបីការពារទីផាសារសមាាប់វត្ថុផលិត
ក្នុងសាុក។ 

របំាងមិនមានពន្ធគយ (Non-tariff barrier)៖
រដ្ឋាភិបាលជចាើនបាើរបាំង "លាក់លៀម" ដើមាបីទប់
មិនឲាយការនំចាញពីបាទាសដទាចូលទីផាសារក្នុង 
បាទាសគាបាន។ ឧទាហរណ៍ មានការហាមឃត ់
ទាំងសាុង ការកំណត់កូតាលើការនំចូលមុខទំនិញ 
ពីបរទាស វិធីស្មុគាសា្មាញក្នុងការធ្វើឯកសារចាំ 
សមាាប់នំទំនិញចូល និងការកំណត់ស្តង់ដរតមាូវ
ការសុខភាព បច្ចាកទាស និងបរិសា្ថានដ៏ខ្ពស់សំដៅ 
ធ្វើឲាយបាទាសដទាមិនអាចបំពាញបាន។

ការគំពារនិយម (Protectionism)៖ 
ជវិធានការ ឬគោលនយោបាយដាលរដ្ឋាភិបាល 
ចាត់ការសំដៅការពារផលិតករទំនិញ និងសាវាកម្ម

ក្នុងបាទាសរបស់គាពីការបាកួតបាជាងពីបរទាស។ 
វិធានការនោះមានរបាំងមិនមានពន្ធគយជដើម។

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា (Intellectual property)៖ 
នាះជការងរទាក់ទិននឹងការសរសារផ្នាកទន់នា  
កុំពាយូទ័រ ចាៀងចំរៀង ឬធ្វើភាពយន្តជដើម។ អង្គការ 
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជឿថា ការចម្លងរបស់ទាំង 
អស់នាះ ដោយមិនបានបង់ថ្លាឲាយមា្ចាស់ ដាលបង្កើត 
វាមក វាស្មើគ្នានឹងការលួច ហើយតាូវតាបញាឈប់។

ការលក់បង្ខូចថ្លា (Dumping)៖ ពាលណា
ដាលកាុមហ៊ុនមួយលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនក្នុងបាទាស 
មួយក្នុងតម្លាមួយ ដាលទាបជងថ្លាផលិតរបស់វា 
(បានន័យថា ទាបជងថ្លាដាលគាលក់ទំនិញដដាល  
នាះក្នុងបាទាសរបស់ខ្លួនទៅទៀត)។ គោលដៅ 
បាបនាះ គឺដើមាបីដណ្តើមចំណាកទីផាសារពីទំនិញ 
របស់មា្ចាស់សាុក តាកាលណាគាដណ្តើមអតិថិជន 
បានហើយ គានឹងតម្លើងថ្លាទំនិញនោះវិញ។ ការ 
លក់បង្ខូចថ្លាធ្វើឲាយផលិតករក្នុងសាុកទទួលការខាត 
បង់ក្នុងរបររកសុី។

ការបាឆំងនឹងការលក់បង្ខូចថ្លា (Anti-

dumping)៖ ជវិធានការដាលរដ្ឋាភិបាលបាកាន់
យកក្នុងការពាយោយមបញាឈប់ការលក់បង្ខូចថ្លានោះ 
គឺគាកំណត់ពន្ធគយលើទំនិញ ដាលតាូវបានលក ់
បង្ខូចថ្លា។ តាពាលខ្លះរដ្ឋាភិបាលចាះតាសាាកថា 
មានទំនិញលក់បង្ខូចថ្លា ដាលតាមពិតមិនមានទា  
តាគាធ្វើដូច្នាះ ដើមាបីដក់បន្ទុកពន្ធគយលើទំនិញនំ
ចូល ដើមាបីការពារផលិតករក្នុងសាុករបស់គា។  
នាះជទង្វើដាលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិន 
ឯកភាពជមួយទា។

ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម ៖ កាលណាបាទាសមួយនំ
ចាញទំនិញចាញចាើនជងវានំចូល បាទាសនោះ 
ទទួលបាននូវអតិរាកពាណិជ្ជកម្ម តាបើផ្ទុយពីនាះ 
វិញ គឺជឱនភាពពាណិជ្ជកម្មទៅវិញ។



150

ជំពូក ៦

ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

ទ្វាភាគី ៖ ពាលដាលបាទាសពីរបានឯកភាព
លើអ្វីមួយរវាងគ្នានឹងគ្នា។ ពួកនិយមពហុភាគីមិន 
ចូលចិត្តលទ្ធិទ្វាភាគីនាះទា [មើលខាងកាាម]។

ពហុភាគី ៖ គឺនៅពាលដាលបាទាសចាើន
ពាក់ព័ន្ធជផ្នាកនាកិច្ចពាមពាៀងមួយ។ អង្គការ 
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជសា្ថាប័នពហុភាគីមួយ 
ដាលក្នុងនោះ គ្មានអ្វីមួយតាូវបានពាមពាៀងលើទា 
ដរាបណាទាល់តាសមាជិកនីមួយៗផ្តល់ការពាម 
ពាៀង។ តាង់នាះហើយដាលពនាយល់ថា ហាតុអ្វីបាន
ជសមាជិករបស់វាពិបាកនឹងឯកភាពទៅលើអ្វីមួយ 
ណាស់។

កិច្ចពាមពាៀងពាណិជ្ជកម្មសារើ ៖ វាជកិច្ច-
ពាមពាៀងរវាងបាទាសពី ឬរវាងប្លុកបាទាសជចាើន 
ដាលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជមួយគ្នា [មើលខាងលើ]។ 
គាចាើនចាត់ទុកថាកិច្ចពាមពាៀងបាបនាះតាងន ំ
ផលល្អដល់បាទាសខា្លាំង តាបាទាសទន់ខាសាយ 
មិនមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជជាកចរចា 
ឲាយបានកិច្ចពាមពាៀងល្អសមាាប់ខ្លួនគាទា។ ដូច្នាះ  
បាទាសទន់ខាសាយចុះហត្ថលាខាលើកិច្ចពាមពាៀង  
ពាណិជ្ជកម្មសារើ ក៏ដោយសារថា បើគាមិនធ្វើដូចោ្នាះ 
ទា គានឹងមានចាកចង្អៀតណាស់សមាាប់ចូលទៅ 
ក្នុងទីផាសារបាទាសអ្នកមាន។

ការឧបត្ថម្ភធន (Subsidies)៖ រដ្ឋាភិបាលក្នុង
បាទាសជចាើនផ្តល់លុយអ្នកបង់ពន្ធទៅឲាយកាុម 
ឧសាសាហករ ឬកសិករ ដើមាបីជួយពួកគាក្នុងការផលិត 
ទំនិញរបស់ខ្លួនឲាយបានកាន់តាថក ដាលធ្វើឲាយវា 
កាន់តាមានភាពបាកួតបាជាងទល់នឹងទំនិញនា 
បាទាសដទា។ កសិករអាមារិក និងសហភាពអឺរ៉ុប 
ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គានូវការឧបត្ថម្ភធន
ជង ៣.០០០ លានដុលា្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ដាលនាះជ 
ភាពគួរឲាយអាមា៉ាស់សមាាប់បណា្តាបាទាសដាលបាាប់
គាឯងថា គាមានជំនឿក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយ 
សារើ និងស្មើភាព។

ការតាល (Cartel)៖ ជកាុមផលិតករ ដូចជ 
អង្គការបាទាសនំចាញបាាងឥន្ធនៈ (Organiza-

tion of Petroleum Exporting Countries) 
ដាលពួកគាបានបាមូលផ្តុចំងកាងគ្នាក្នងុការពាយោយម 
គាប់គាងការផ្គត់ផ្គង់នូវអ្វីដាលគាផលិត ដោយធ្វើ 
ដូច្នាះគាអាចធ្វើឥទ្ធិពលទៅលើតម្លាបាន (ដាលជ
រឿយៗគាទុកឲាយវានៅខ្ពស់ជនិច្ច)។

សាវាកម្មនន ៖ ការនំចាញ និងនំចូលទំនិញ 
គ្មានមុខ (Non-goods exports/imports) ដូចជ 
វិស័យទូរគមនគមន៍ ធនគរកិច្ច និងសាវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុឯទៀត រួមទាំងការធានរា៉ាប់រង ការផាសព្វ-
ផាសាយ និងការលក់រាយ។ បាទាសជឿនលឿនមាន 
វិស័យសាវាកម្មអភិវឌាឍន៍ខ្ពស់ ហើយចង់ដក ់
បាតិបត្តិការក្នុងបាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍ថាមទៀត 
ផង។ តាបណា្តាបាទាសកំពុងមានការអភិវឌាឍ 
មានការបារម្ភថា សាវាកម្មរបស់ខ្លួនដាលនៅមាន 
ការលូតលាស់តិចតួច អាចនឹងតាូវវិនសហិនហោច 
បើសិនជគាបណ្តាយឲាយសាវាកម្មខា្លាំងពីបរទាស 
ចូលក្នុងទីផាសាររបស់ខ្លួន។

អនុសាសន៍ចុងកេយ

តាមរយៈមនុសាស គឺជមធាយោបាយដ៏ល្អបំផុត 
សមាាប់ការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍រឿងអំពីសាដ្ឋកិច្ច  
និងធុរកិច្ច។ ដូច្នាះគួរតាចាញពីការិយល័យទៅរក 
មើលមនុសាសមា្នាកំពុងផលិតរបស់លក់ទំនិញ ឬទិញ 
ឥវា៉ាន់ ដើមាបីបាមូលព័ត៌មានយកមកសរសារ។ ចូរធ្វើ 
ការសង្កាតមើលការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសាដ្ឋកិច្ច តាមរយៈ 
ការយកព័ត៌មានពីហាតុការណ៍ជក់ស្តាង។ ខាង 
កាាមនាះ ជឧទាហរណ៍អត្ថបទពិពណ៌នដ៏ល្អឥត 
ខ្ចាះមួយអំពីសាដ្ឋកិច្ចក្នុងកាសាត Phnom Penh 

Post៖ 
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សាចក្តីអស់សងាឃឹមមានកាន់តាខា្លាំងឡើង 
ពាលដាលឧសាសាហកម្មកាត់ដាររកសុីកាន់តាខាត
និពន្ធដោយលោក Sam Rith

ថ្ងាទី ៩ ធ្នូ ២០០៨

ពាលឹមសាាងៗបានមកដល់នថ្ងាមួយក្នុងខាធ្នូ  
កម្មករកាត់ដារជង ១០០ នក់ នំគ្នាបាញប់-
បាញល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចកា Supreme 

Garments PTE ដាលជរោងចកាកាត់ដារធំមួយ
នៅកាបារសា្ពានតាខ្មា លើផ្លូវលាខ ១០២ ក្នុងខាត្ត 
កណា្តាល។

ប៉ុន្តាថ្ងានាះមិនដូចសព្វដងទា ពាាះថាមាន 
កម្មករមួយចំនួនបានចាកចាញពីរោងចកាវិញ  
៤០ នទីកាាយមក ហើយនំគ្នាតាឡប់ទៅលំនៅដ្ឋាន 
រៀងៗខ្លួន។

អ្នកសាី អុង ចន្ធូ អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ ដាលលក់ 
ផ្លាឈើនៅមុខរោងចកានាះជិតបាាំឆ្នាំមកហើយ  
មានបាសាសន៍ឲាយដឹងពីការសង្កាតរបស់គត់ដូច្នាះ
ថា៖ "រាល់ថ្ងានាះ កម្មករចូលក្នុងរោងចកាតាមួយ 
ភ្លាតៗប៉ុណ្ណាះ ហើយកន្លះម៉ាងកាាយមកគានំគ្នា
ចាញទៅផ្ទះវិញអស់ហើយ"។

នង អាណា អាយុ ២៧ ឆ្នាំ ស្ថិតក្នុងចំណម 
កម្មករដាលមិនបានធ្វើការថ្ងានោះ ហើយនង 
និយយថា សព្វថ្ងានាះ រោងចកាភាគចាើនជងអត់ 
តាងបាាប់កម្មករឲាយតាឡប់ទៅផ្ទះវិញ ដោយសារថា 
គ្មានអ្វីសមាាប់ឲាយពួកគាធ្វើ។

នងនិយយថា៖ "តាំងពីពាក់កណា្តាលខាវិច្ឆិកា 
មកម្ល៉េះ រោងចកាមិនសូវមានការងរឲាយពួកយើង 
ធ្វើទា។"

ការចុះខាសាយសាដ្ឋកិច្ចអាមារិកកំពុងតាមាន 
ឥទ្ធិពលមកលើកម្មករកាត់ដាររាប់ពាន់នក់ ដាលធ្វើ 
ការក្នុងផ្នាកមួយ ដាលធា្លាប់តាជវិស័យមានការលូត
លាស់រហ័សជងគាក្នុងសាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជ។

យោងតាមទិន្នន័យរបស់កាសួងពាណិជ្ជកម្ម 
សហរដ្ឋអាមារិក តម្លានំចាញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជ 
ទៅសហរដ្ឋអាមារិក - ដាលជទីផាសារផលិតផល 
វាយនភ័ណ្ឌធំជងគាសមាាប់ពាះរាជណាចកាកម្ពជុ -  
មានបាមាណ ១.៨ ពាន់លានដុលា្លារអាមារិក 
ក្នុងអំឡុងពាល ៩ ខាឆ្នាំ ២០០៨ ដាលចំនួននាះ 
ទាបជងបន្តិចបើធៀបទៅនឹងរយៈពាលដដាល 
ក្នុងឆ្នាំមុននាះ។ 

រើឯតួលាខពីកាសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជបាន 
បង្ហាញថា ឆ្នាំ២០០៧ វិស័យកាត់ដារនាះនំចាញ  
ក្នុងតម្លា ២.៩ ពាន់លានដុលា្លារ នាផលិតផលដារ 
ដោយ ៣១៩ រោងចកាដាលបាើកម្មករសរុបជង 
៣៨០.០០០ នក់។

ប៉ុន្តា លោក វា៉ាន់ ស៊ូអៀង បាធានសមាគម 
ផលិតករកាត់ដារកម្ពុជ (Garment Manufac-

turers Association of Cambodia/GMAC)  

និយយថា រោងចកាបាមាណជ ៣០ តាូវបានបិទ 
ទា្វារហើយឆ្នាំនាះ ដោយបនាសល់ទុកនូវកម្មករជិត 
២០.០០០ នក់ គ្មានការងរធ្វើ។ 

ផលកើតចាញពីការបញាឈប់ពីការងរបណ្តាះ 
អាសន្ននាះ អាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់គាួសារ 
ជចាើននៅជនបទ ដាលធា្លាប់តាពឹងពាក់លើបាាក់ 
កមាាដាលសាច់ញតិធ្វើការក្នុងរោងចកាផ្ញើឲាយជ  
ចំណូលជួយទាទាង់ជីវភាពរបស់ពួកគា។

មន្តាីឧសាសាហកម្មកាត់ដារបាននិយយថា  
ការថយចុះផលិតផលកាត់ដារនៅកម្ពុជមានជប់ 
ឫសគល់ជមួយនឹងការថមថយសាដ្ចកិច្ចអាមារិក 
ដាលនៅទីនោះការលក់ដូរសម្លៀកបំពាក់មានការ 
ធា្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក។ 

យោងតាមទីភា្នាក់ងរសាវាកម្មព័ត៌មាន  
Bloomberg ការលក់រាយសម្លៀកបំពាក់នៅ 
សហរដ្ឋអាមារិក បានដំកាបាលចុះកាលពីខាវិច្ឆិកា  
ដាលនាះជការធា្លាក់ចុះយ៉ាងអាកាក់បំផុតមិនដាល



152

ជំពូក ៦

ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

មានក្នុងពាលជិតបួនទសវតាសរ៍មកនាះ។ រើឯសាវាកម្ម 
Dow Jones US Retail Index ក៏បានធា្លាក់ចុះជិត 
២៨ ភាគរយ ដារក្នុងឆ្នាំនាះ។

ការលក់ដូរសម្លៀកបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមារិក 
តាូវបានគារំពឹងទុកថានឹងធា្លាក់ថាមទៀត ដោយសារ 
អ្នកបាើបាាស់ផ្អាកការចាយវាយទៅលើរបស់របរ 
មិនសូវចាំបាច់។

ក្នុងគោលដៅសមាាលការខាតបង់ GMAC 
បានពាយោយមរកទីផាសារផាសាងទៀតកាាពីសហរដ្ឋ- 
អាមារិក មានជអាទខដូចជបាទាសជប៉ុន និងចិន 
ជដើម។

កម្មការិនីអាយុ ៥០ ឆ្នាំ មា្នាក់ ដាលមិនចង់ 
បង្ហាញឈ្មាះរបស់ខ្លួន និយយថា ឆ្នាំនាះមានការ 
ធា្លាក់ចុះក្នុងរបររកសីុកាត់ដារនាះខា្លាំងមានទាន 
ចាប់តាំងតាពីពាលដាលនងចូលធ្វើការនៅរោងចកា 
Supreme Garments កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៥ មក។

នយកគាប់គាងរដ្ឋបាលរបស់រោងចកា គឺលោក 
Chhin Tak Khey និយយថា រោងចកានាះដាល
មានមា្ចាស់នៅបាទាសសឹង្ហបុរើ អត់ទទួលបានការ 
បញ្ជាទិញដូចរាល់ដងសោះពីបណា្តាបាទាសនៅអឺរ៉ុប  
បាទាសសឹង្ហបុរើ និងកាុងហុងកុង។

លោកនយកគាប់គាងរូបនាះនិយយថា គត់ 
ខាតបង់ក្នុងការរកសីុនាះពី ២ មុឺន ទៅ ៤ មឺុនដុលា្លារ  
ក្នុងមួយខា ចាប់តាំងពីខាសីហា មក។ គត់និយយ 
ថា រោងចកានាះដាលបើកបាតិបត្តិការនៅឆ្នាំ 
១៩៩៣ ធា្លាប់បាើកម្មករ ២.០០០ នក់។ តាឥឡូវនាះ 
វានៅបាើកម្មករតា ៦២៤ នក់ ប៉ុណ្ណាះ។

គត់និយយថា៖ "តាំងពីខាវិច្ឆិកា ឆ្នាំនាះមក 
យើងតាូវបង្ខំចិត្តទៅយកសម្លៀកបំពាក់ពីរោងចកា 
ដទាមកឲាយកម្មកររបស់យើង ដើមាបីបង់បាាក់កមាា 
ឲាយពួកគា"។

និន្នាការដំកាបាលចុះនាះ ធ្វើឲាយមន្តាីពាក់ព័ន្ធមាន 
ការខ្វល់ខា្វាយចាើន។

លោក វា៉ាន់ ស៊ូអៀង និយយថា៖ "ឆ្នាំកាាយ  
ឧសាសាហកម្មកាត់ដាររបស់កម្ពុជនឹងជួបការលំបាក 
ចាើនជងមុន ពាាះថាឥឡូវនាះអត់មានការបញ្ជា
ទិញទា ជពិសាសពីសហរដ្ឋអាមារិក។ រោងចកាមិន 
អាចនៅបើកទា្វារចោលបានទា បើគ្មានការបញ្ជាទិញ 
នោះ"។ គត់ថាមទៀតថា បច្ចុបាបន្ននាះរោងចកា 
ទាំងអស់នៅទូទាំងបាទាសកំពុងដំណើរការតាឹមតា 
៧០ ភាគរយ នាសមត្ថភាពរបស់វាតាប៉ុណ្ណាះ។

លោក ជួន ម៉ុមថុល បាធានសម្ព័ន្ធសហជីព 
ដាលងកទៅរកខាងរដ្ឋាភិបាល និយយថា  
រោងចកាចំនួន ៣៥ ដាលមានបាើកម្មករពី ១.០០០  
ទៅ ៥.០០០ នក់ ក្នុងមួយរោងចកា តាូវបានគារំពឹង 
ទុកថានឹងបិទទា្វារនៅចុងឆ្នាំ ២០០៨ បើសិនជផាសារ
សកលបន្តដំកាបាលចុះតទៅទៀតនោះ។

លោក អ៊ុម មាន រដ្ឋលាខាធិការកាសួងការងរ 
និងបណ្តុះបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈ និយយថា គត់មិនអាច
ផ្តលត់លួាខជកស់្តាងអពំចីនំនួរោងចកាដាលបទិទា្វារ 
នោះទា។ លោកទទួលសា្គាល់ថារោងចកាខ្លះ បាន 
បិទទា្វារមានពិត តាវាសុទ្ធតាជរោងចកាខា្នាតតូច 
ដាលបិទទា្វារ ដើមាបីសង់ជរោងចកាធំវិញ។

ប៉ុន្តាលោក Chhin Tak Khey អ្នកគាប់គាង 
រោងចកា Supreme Garments និយយថា 
រោងចការបស់គត់បានខាតបង់អស់ជង ២ សាន- 
ដុលា្លារ រួចមកហើយឆ្នាំនាះ ហើយថាគត់មិនអាចទុក 
ឲាយវានៅដំណើរការចំពោះមុខការខាតបង់បាបនាះ 
តទៅទៀតបានទា។

ចាប់ពីខាមករាទៅ កាុមហ៊ុនរបស់គត់នឹងផ្អាក
ការងរកម្មកររបស់ខ្លួនទាំងអស់រយៈពាលពីរខា  
ដើមាបីបញ្ចៀសកំុឲាយវិបត្តិកាន់តាធា្លាក់សភាពធ្ងន់ធ្ងរ 
ថាមទៀត។

គត់និយយថា៖ "យើងនឹងបញាឈប់ការងរ 
បុគ្គលិកយើងទាំងអស់ជបណ្តាះអាសន្នសិន 
សមាាប់ពាលពីរខា ដើមាបីយើងស្វាងរកទីផាសារថ្មី 
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ជំពូក ៦

ធុរកិច្ច និងសេដ្ឋកិច្ច

និងបាមូលការបញ្ជាទិញ។ បន្ទាប់ពីនោះ បើសា្ថាន-
ភាពនៅតាដដាល យើងនឹងមិនមានលទ្ធភាពបន្ត 
របររកសុីរបស់យើងទៀតបានទា"។

លោក នួន វាសន អ្នកសមាបសមាួលកិច្ចការ 
អប់រំនិយោជិតរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជតិ បាចាំ 
កម្ពជុនិយយថា ភាពចាបូកចាបល់កាន់តាខា្លាងំឡើង 
លើទីផាសារបានធ្វើឲាយកាន់តាមានការលំបាកសមាាប់
កាុមសហជីពធ្វើការការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករ។

គត់និយយថា៖ "វាតាងតាជការលំបាកក្នុង 
ការទាមទារឲាយមានការការពារដល់កម្មករពីសំណាក់ 
និយោជក ប៉ុន្តាវាកាន់តាមានការពិបាកថាមទៀត 
នៅពាលការបញ្ជាទិញកំពុងធា្លាក់ចុះ"។

តាលោក ជ មុន្នី បាធានសហជីពសារើកម្មករ 
និយយថា វិស័យកាត់ដារកម្ពុជមិនមានទទួលរង 
ផលប៉ះពាល់ពីទីផាសារអន្តរជតិទា។

គត់និយយថា៖ "សមាាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនជឿថាវិបត្តិ 
សាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការប៉ះទង្គិចខា្លាំងមកលើ 
រោងចកានៅទីនាះទា ពាាះថាឧសាសាហកម្មនាះ 
មានការលូតលាស់គាាន់បើដារក្នុងពាលថ្មីៗនាះ"។ 
គត់បន្ថាមទៀតថា ផ្ទុយទៅវិញ ការសមាាចចិត្ត 
របស់បុគ្គលវិនិយោគិនមួយចំនួនឲាយបិទទា្វាររោងចកា 
ជដើមចមនំឲាយមានការបញាឈប់កម្មករពីការងរជ 
បណ្តាះអាសន្ន។

លោក ជ មុន្នី និយយថា៖ "ការបិទរោងចកា 
កាត់ដារនៅកម្ពុជ គឺមកពីវិនិយោគិនដាលចង់ 
ដកខ្លួនពីបាទាសកម្ពុជ បន្ទាប់ពីរកសុីនៅទីនាះយូរ 
មកហើយ ដើមាបីចៀសវាងការបាឈមមុខផ្លូវចាបាប់  
ជមួយកម្មករ។ ខ្ញុំនៅតាមានការសងាស័យដរាបណា 
មិនទាន់មានការបញ្ជាក់អះអាងពីកាសួងពាក់ព័ន្ធ  
ឬក៏សវនករអន្តរជតិថា រោងចកាពិតជតាូវបាន 
បិទទា្វារមាន ដោយសារតាវិបត្តិពិភលោក"។

ហាតុផលនាការធា្លាក់ចុះកាន់តាខា្លាំងក្នុងការលក់ 
ទំនិញសម្លៀកបំពាក់ អាចខុសគ្នាពីបាទាសមួយទៅ 
បាទាសមួយ តាឥទ្ធិពលរបស់វាគ្មាននរណាអាច 
បាកាកបានទា។

លោក សា ធី អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ជតំណាងឲាយ 
កម្មករ ៥០០ នក់ ដាលស្វាងរកបាាក់សងជំងឺចិត្ត  
ពីរោងចកា Phnom Penh Garment City Ltd 

នៅខណ្ឌមានជ័យ កាុងភ្នំពាញ។ ពាលកំពុងអង្គុយ 
ក្នុងអងាឹងកាាមដំបូលរោងកស៊ូមួយ ដាលគត់ 
សង់នៅមុខរោងចកា បុរសនោះនិយយថា៖  
"ខ្ញុំបានមករង់ចាំនៅទីនាះអស់ ១០ ខា មកហើយ 
តាំងតាពីរោងចកាបិទទា្វារមក"។

ធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍បន្ថាមដោយលោក 
George McLeod 
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ជំពូក ៧

បរិសា្ថាន 

យើងពិតជពិបាករកឲាយឃើញថាមានបាធានបទ
ណាមួយ ដាលគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិសា្ថាន  
មិនថាវាជវិស័យសាបៀងអាហារ ការដឹកជញ្ជូន 
សុខភាព វាជ្ជសាសា្ត ថាមពល ធុរកិច្ច ទាសចរណ៍ 
ភាពកាីកា និងកីឡាទា។ បរិសា្ថានមានផលប៉ះពាល ់
មកលើយើងទំាងអស់គ្នា តាមរយៈរបៀបយើងរស់នៅ 
របស់របរដាលយើងទទួលទាន និងតាមរបៀបយើង 
ធ្វើការ។

ការពឹងអាសា័យរបស់មនុសាសលើបរិសា្ថាន - និង 
ទង្វើរបស់ពួកគាដាលបំផ្លាញបរិសា្ថាន - ជបញ្ហា 
បាឈមដ៏ធំបំផុតក្នុងសតវតាសរ៍ទី ២១ យើងនាះ។  
ការអភិវឌាឍយ៉ាងឆប់រហ័សនៅតំបន់អាសុី ការបំពុល 
ឥតឈប់ឈរ និងការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធាន 

ជំពូក ៧
បរិសា្ថាន 

តើទីនាះមានបរិសា្ថានសា្អាតបរិសុទ្ធ ឬតាូវបានបំពុលដោយទាសចរណ៍អស់ហើយ?

ធម្មជតិទូទាំងពិភពលោកបានរុញភពផានដីរបស់ 
យើងទៅដល់អ្វីមួយ ដាលពួកវិទាយោសាសា្តបារម្ភថា 
ជចំណុចកាឡាប់ចាក់អន្តរាយ (tipping point)។ 

ទាំងអស់នាះនំមកនូវឱកាសគួរឲាយចង់សរសារ 
រឿងទាំងឡាយទាក់ទងនឹងបរិសា្ថាន។ ក្នុងន័យនាះ 
អ្នកយកព័ត៌មានផ្នាកបរិសា្ថានមានកិច្ចការចាើន 
ដាលតាូវធ្វើ ដូចជ ចុះយកព័ត៌មានស្តីអំពីគាាះ 
មហន្តរាយ ឧបាបទ្ទវហាតុឧសាសាហកម្ម ដើររុករុលក្នុង 
ពាា ដើមាបីសរសាររឿងការវិនសហិនហោចសត្វពាា  
សមា្ភាសន៍ពួកវិទាយោសាសា្តអំពីការបាាបាលួអាកាសធាតុ  
ឬសរសារអំពីធុរកិច្ចធ្វើផលិតផល ដាលមិនសូវ 
ប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាន (environmentally 

friendly)។ វិស័យបរិសា្ថានជបាធានបទមួយ 
ទូលំទូលាយណាស់ ដូច្នាះរបៀបយកព័ត៌មានអំព ី
វិស័យនាះ មិនមានមានតាមួយមុខនោះទា គឺមាន 
ចាើនយ៉ាង។ ជមួយគ្នានាះ អ្នកយកព័ត៌មានផ្នាក 
ផាសាងដូចជ ផ្នាកធុរកិច្ច ផ្នាករដ្ឋាភិបាល និងផ្នាក 
ទូទៅ ក៏អាចរកមុមរឿងបរិសា្ថានមកសរសារបានដារ។

ពាកាយថា "បរិសា្ថាន" មានមួយ 
ផ្នាក គឺ "បរិសា្ថានបង្កើតដោយ 
មនុសាស" (man-made 

environment) មានលំនៅដ្ឋាន 
សាលារៀន រថយន្ត រោងចកា  
និងមួយផ្នាកទៀត គឺ "បរិសា្ថាន -
ធម្មជតិ" (natural environ-

ment) ដាលក្នុងនោះមាន ខាយល់ 
ដី ទឹក ដើមឈើ រុក្ខជតិ សត្វ  
និងធនធានរ៉ា។ និយយយ៉ាងខ្លី  
បរិសា្ថាន គឺអ្វីៗគាប់យ៉ាងនៅជុំវិញ  
ខ្លួនយើង ហើយយើងជផ្នាកមួយ 
របស់វាដារ។
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ជំពូក ៧

បរិសា្ថាន 

ហេតុអ្វីបានជវាមានសារៈសំខាន់?

មនុសាសទាំងអស់គ្នាតាូវការខាយល់ និងទឹកសា្អាត  
ដើមាបីរស់រានមានជីវិត។ អាហារដាលយើងទទួលទាន 
សព្វថ្ងា តាូវបានគាដំដុះលើដី ឬយកចាញមកពី 
សមុទា។ សម្លៀកបំពាក់ដាលយើងពាក់លើខ្លួន តាូវ 
បានគាផលិតចាញពី រុក្ខជតិ និងសត្វ (មានសំឡី 
សរសាសូតា សាបាក និងរោមសត្វ)។ លំនៅដាល 
យើងសាងសង់តាូវបានកើតចាញពីដី និងពាា 
(មានឥដ្ឋ ថ្ម ខាសាច់ ឈើ និងឬសាសី)។

នៅទ្វីបអាសុី មនុសាសជចាើនរស់ដោយពឹងលើ 
ដីធ្លី (ដោយដំដុះដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ នាសាទតាី)  
រើឯអ្នកដទាទៀតរករបរចិញ្ចឹមជីវិតពីដីនាះតាម្តង។  
នៅតាមបណា្តាទីកាុង បរិសា្ថានក៏សំខាន់ចាំបាច់ដារ។ 
រថយន្ត និងទោចកាយនយន្តរត់លើដងផ្លូវបាន 
ដោយសារថាមពលឥន្ធនៈហ្វូសុីល។ ថាមពលបាើ 
ក្នុងគាហដ្ឋាន និងការិយល័យបានមកពីការដុតធាយូង 
ថ្ម ឬពីវារើអគ្គិសនី។ ថា្នាំពាទាយចាើនមុខដាលជួយ 
សង្គាាះជីវិត បានមកពីការផាសំរុក្ខជតិចាើនមុខ។  
រោងចកាភាគចាើនផលិតរបស់ចាញពីវត្ថុធាតុដើម។ 

បរិសា្ថានសំខាន់ណាស់សំរាប់សុខភាពរបស់យើង 
ទាំងអស់គ្នា។ បើសិនជខាយល់ដាលយើងដកដង្ហើម  
ឬទឹក និងអាហារដាលយើងហូប មានភាពកាខ្វក់ 
វាអាចធ្វើឲាយយើងឈឺ ហើយមិនអាចទៅធ្វើការរួច  
ហើយបើយើងមិនអាចទៅធ្វើការបាន យើងក៏មិន 
អាចមានអ្វីមកទាទាង់គាួសារបានដារ។ យោងតាម 
ការបា៉ាន់សា្មានមួយ សារធាតុពុលនៅបាទាសចិនបាន 
រួមចំណាកដល់ការសា្លាប់មនុសាសរាប់រយពាន់នក ់
ជរៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពាលដាលជំងឺបណា្តាលមកពីការ 
បំពុល វាមានទំហំស្មើនឹងការខាតបង់ ៣ ភាគរយ 
ក្នុងសាដ្ឋកិច្ច។ 

បរិសា្ថានក៏ដើរតួនទីមួយដារក្នុងគុណភាពជីវិត 
របស់យើង។ ភ្នំ ដើមឈើ បឹងបួ ទន្លា សួន និង 
ឧទាយោន ផ្តល់ឲាយយើងនូវកន្លាងស្ងប់ស្ងៀម ដើមាប ី
សមាាក និងហាត់កាយ។ ធម្មជតិនន ដូចជ ពន្លឺ
ពណ៌លឿងនាពាះអាទិតាយហៀបអស្តង្គត និងលាបាក ់
ទឹកជាាះជដើម ជទិដ្ឋភាពធ្វើឲាយមនុសាសនិពន្ធចាញ 
ជកំណាពាយ ធ្វើសមាធិ និងបន់សាន់ ឬក៏ញំុងឲាយអ្នក 
ឯទៀតសញ្ជឹងគិតអំពីអត្ថន័យនាជីវិតរបស់ពួកគា 
ផងដារ។  

បាទាសជចាើនក្នុងទ្វីបអាសុី កំពុងតាជួបបាទះ 
បញ្ហាបាឈមនាការបាាបាលួបរិសា្ថានសំបើមណាស់។  
ការលូតលាស់សាដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆប់រហ័សបានបណា្តាល 
ឲាយមានភាពហិនហោចដល់ធនធានធម្មជតិ ក៏ដូច 
ជការខូចខាតដល់ បឹងបួ ទន្លា ពាា និងដីចំការផង 
ដារ។ កំណើនសាដ្ឋកិច្ចពិតជរឿងល្អ កាលណាវា 
ជួយបង្កើតបានការងរ បង្កើនគុណភាពសិកាសា និង 
ផ្តល់ទឹកសា្អាត និងអនម័យដល់ពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តា  
កំណើនក៏នំមកជមួយផងដារនូវរថយន្ត រោងចកា  
និងការសាងសង់ចាើនថាមទៀត ហើយតាមរយៈនាះ  
វាក៏មានន័យថា ការបំពុលខាយល់ តមាវូការឈើសមាាប់  
សង់ផ្ទះ និងគាឿងសង្ហារឹម និងភាពចាំបាច់តាូវការ 
ថាមពល នឹងកាន់តាកើនឡើងតាមនោះដារ។ 
ការរើកសន្ធឹងនាទីបាជុំជន បំផ្លិចបំផ្លាញដីវាលទំនប  
និងជមាកសត្វពាា នៅពាលដាលកំណើនការហូបចុក 
របស់មនុសាស បង្កើតកាកសំណល់សំរាមកាន់តាចាើន  
ថាមទៀតដារ។ កំណើនបាជជនបង្កើតសមា្ពាធក្នុង 
ការបាាកា្លាយ ដីពាាទៅជដីចំការ និងបង្កើនបាពល- 
ភាពថាមទៀតក្នុងការដំដុះភគផល តាមរយៈការ 
បាើបាាស់កាន់តាចាើនឡើងនូវថា្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត 
និងជីបំប៉ន ដាលអាចបំពុលសត្វ ទឹក នឹងធ្វើឲាយខូច 
គុណភាពដីផងដារ។ អង្គការសហបាជជតិបាន
បាមាណឲាយដឹងថា ចំនួនមនុសាសរស់លើភពផានដី 



156

ជំពូក ៧

បរិសា្ថាន 

យើងនាះនឹងកើនពីចំនួនបច្ចុបាបន្ន ៦.៧ ពាន់លាន- 
នក់ ដល់ ៩ ពាន់លាននក់នៅពាក់កណា្តាល 
សតវតាសរ៍យើងនាះ។ កំណើននាះ វាបាៀបបាននឹង 
ការថាមនូវបាទាសឥណា្ឌា និងចិនមួយទៀតអញ្ចឹង  
នៅពាលដាលទំហំផានដី និងបរិមាណធនធាននៅ 
តាដដាល។

បញ្ហាបាឈមរបស់យើង គឺនៅតាង់ការដាលតាូវ 
នំគ្នារៀបចំផានការបាកបដោយគតិបណ្ឌិត និង 
បាើបាាស់ធនធានធម្មជតិតាមរបៀបមួយ ដាលធ្វើ 
ឲាយយើងទាំងអស់គ្នា ទទួលបានបរិសា្ថានមួយមាន 
សុខភាពល្អ និងរស់ក្នងុជីវភាពមានគុណភាពសមរមាយ  
ពាមជមួយនោះ ក៏តាូវចាះសនាសំសំចាធនធានឲាយ 
បានគាប់គាាន់សមាាប់ចិញ្ចឹមមនុសាសជំនន់កាាយៗ 
ទៀតដារ។ គោលគំនិតបាបនាះ មានឈ្មាះថា 
ការអភិវឌាឍបាកបដោយចីរភាព។

ដំណឹងល្អនៅតាង់ថា ឥឡូវនាះមនុសាសមា្នារួមទំាង 
អ្នកសារព័ត៌មានផង បាននំគ្នាចាប់ផ្តើមយកចិត្តទុក
ដក់លើបញ្ហាទាំងអស់នាះហើយ។ ទីកាុងជចាើន 
តួយ៉ាងកាុងបាងកក បានបាឹងបាាងធ្វើឲាយគុណភាព 
ខាយល់ក្នុងទីកាុងមានភាពបាសើរជងមុន និងចាប់-
ផ្តើមធ្វើការកាច្នាកាកសំណល់បានកាន់តាចាើន។ 
បណា្តាធុរកិច្ចននបានសម្លឹងរកវិធីសនាសំសំចា 
ថាមពល ហើយបាើបាាស់ឥន្ធនៈហ្វូសុីល ឲាយកាន់តា 
តិច។ បាទាសខ្លះ មានចិនជដើម កំពុងចាប់ផ្តើម 
និយយអំពី  ៉ផលិតផលក្នុងសាុកសរុប បាតង  ៉ 
(green GDP) ដាលមានន័យ សំដៅរបៀបមួយ
ក្នុងការវាស់វាងផលប៉ះពាល់របស់បរិសា្ថានមកលើ 
សាដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគា។ កំណើនសាដ្ឋកិច្ចក៏អាចបង្ក 
លទ្ធភាពក្នងុការរកដំណះសាាយដល់បញ្ហាបរិសា្ថាន
ផងដារ ដោយក្នុងនោះបណា្តារដ្ឋាភិបាលជចាើន  
និងកាុមធុរកិច្ច អាចវិនិយោគលើបច្ចាកវិទាយោសា្អាត 
និងលើកផលិតកម្ម ដាលបាើថាមពលដោយ 
បាសិទ្ធភាព។ ពាលដាលបាទាស និងសាដ្ឋកិច្ច 

ចាះតាអភិវឌាឍន៍ទៅមុខជយថាហាតុ ពលរដ្ឋនន 
ក៏រំពឹងចង់បានលើសពីការទទួលបានចំណូល 
កាន់តាខ្ពស់ ផ្ទះ និងឡាន កាន់តាសា្អាតទៅទៀត។ 
បានន័យថា គាក៏ទាមទារឲាយមានបរិសា្ថានសា្អាតដារ។

តួនទីអ្នកសារព័ត៌មាន

អ្នកសារព័ត៌មានបរិសា្ថានមានតួនទីចាើនណាស់ 
ដាលតាូវធ្វើ។ ក្នុងនោះមាន៖

 លើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់
របស់បរិសា្ថាន និងឥទ្ធិពលដាលមនុសាស 
ធ្វើទៅលើវា។

 អប់រំមនុសាសអំពីចាបាប់ និងគោលនយោបាយ
ដាលមានសមាាប់ការពារបរិសា្ថាន។

 ដក់រដ្ឋាភិបាលឲាយមានគណនីយភាពចំពោះ
គោលនយោបាយ និងទង្វើរបស់ខ្លួន និង
ធ្វើពួកគាឲាយមានការទទួលខុសតាូវក្នុងការ 
អនុវត្តចាបាប់ននអំពីបរិសា្ថាន។

 សុើបអង្កាតទៅលើកាុមធុរកិច្ច និងអ្នករកសុី
ណាដាលតាូវបានសងាស័យថា បានបំពុល 
បរិសា្ថាន ឬបង្កភាពកាខ្វក់ក្នុងសាបៀង 
អាហារ។

 ធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍មិនតាឹមតាអំពីបញ្ហា
ទា តាអំពដីំណះសាាយផង ដើមាបីឲាយអ្នក
ផងទាំងពួងបានដឹងថា តើពួកគាអាចធ្វើអ្វ ី
បានខ្លះ ដើមាបីការពារបរិសា្ថាន។

 រកមើលរឿងណាល្អៗ មិនមានតារឿង 
អាកាក់ៗមួយមុខនោះទា ដើមាបីកុំឲាយមនុសាស 
អស់សងាឃឹម ឬធុញទាាន់នឹងការផ្តល ់
ព័ត៌មានអំពីបរិសា្ថាននោះ។
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 ចាះធ្វើយ៉ាងណាឲាយបញ្ហាបរិសា្ថានមាន
ទំនក់ទំនងសារៈសំខានដ់ល់បញ្ហាដទា
ទៀត ដូចជផ្នាកសុខាភិបាលសាធារណៈ 
ជដើម។

 ឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាពីគាប់ជាុងជាាយទាំងអស់ 
រួមទំាងសម្លាងរបស់អ្នកកាកីាផង ជពិសាស  
អ្នកដាលរស់នៅផ្ទាល់ជមួយបរិសា្ថាន 
ធម្មជតិ ហើយពឹងអាសា័យលើវា ដើមាបី 
ជីវភាពរស់នៅ។

មិនមានគាប់កាុមបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយទាំងអស់  
សុទ្ធអាចមានធនធានចាត់តាំងអ្នកយកព័ត៌មាន  
បញ្ហាបរិសា្ថានពាញម៉ាងបានទា។ ក៏ប៉ុន្តាអ្នកយក 
ព័ត៌មានមា្នាក់ៗនឹងចៀសមិនផុតក្នុងការពើបបាទះ 
បញ្ហាបរិសា្ថាននៅក្នុងមុខពាួញការងរបស់ខ្លួនជ 
មិនខាន។ ខាងកាាមនាះ ជចំណងជើងអត្ថបទ 
ស្តីពីបរិសា្ថានមួយចំនួន ដាលតាូវបានដកសាង់ចាញ
ពីទំព័រធុរកិច្ចរបស់កាសាតថាមួយ៖

 ៉គាាប់ពោតធន់ភាពរាំងស្ងួតអាចបាើបាន
នៅឆ្នាំ ២០១០  ៉/‘Drought-tolerant 

corn ready by 2010 

 ក៉ាមុហុ៊នមូ៉តូរូ៉ឡាសម្ពាធទូរស័ព្ទមិត្តបរិសា្ថាន 
(ទូរស័ព្ទធ្វើពីដបទឹកជ័រ)  ៉ / ‘Motorola  

launched eco-friendly phone 
(made from recycled water 

bottles) 

 ម៉នុសាសកាន់តាចាើននឹងងកទៅបាើធនធាន
ករកើតឡើងវិញ  /៉‘More see switch 

to renewable resources

 ៉កាុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបាើចរន្តអគ្គិសនី  /៉
‘Glint of green fails to lift gloom’ 

(automakers promote cars run by 

electricity) 

 ៉និមិ្មតកម្មជីជីវសាសា្តជសញ្ញាល្អមួយ 
កសិករសរើរាង្គជអ្នកទទួលផល  ៉/  
‘Bio-fertilizer innovation a 

healthy sign: organic farms will  

be main beneficiaries’

 ៉ពាាឈើផ្តល់ឱកាសសមាាប់ទទួល
ឥណទានកាបោន  ៉/ ‘Forests hold 

carbon credit opportunities’

ក្នុងវិស័យកីឡា គុណភាពខាយល់នៅកាុងប៉ាកាំង 
ជកង្វល់ធំមួយដល់បណា្តាអត្តពលករដាលចូលរួម 
បាកួតកីឡាអូឡាពិក ឆ្នាំ ២០០៨។ រើឯការអភិវឌាឍ 
ទីលានវាយកូនគោលវិញ ការបាើទឹក និងថា្នាំសមា្លាប ់
សត្វល្អិតដើមាបីរកាសាសៅ្មាឲាយនៅបាតង អាចបង្កទំនស ់
ជមួយបាជជនរស់នៅកាបារនោះដារ។ ក្នុងមុខពាួញ 
យកព័ត៌មានអំពីរដ្ឋាភិបាល អ្នកយកព័ត៌មានតាងតា 
ពើបបាទះនឹងបញ្ហាបរិសា្ថានទាក់ទិនជមួយ ដូចជ  
គំរោងអភិវឌាឍន៍ ថាមពល បាព័ន្ធធារាសាសា្ត ការ 
គាប់គាងសំណល់រឹង ធនធានធម្មជតិ ការជួញដូរ 
សត្វពាាខុសចាបាប់ និងក្នុងកិច្ចពាមពាៀងអន្តរជតិ  
ជដើម។

មិនថារឿងមួយណាទា ដាលពួកគាកំពុងធ្វើ  
អ្នកសារព័ត៌មានគាប់រូប ពិតជអាចធ្វើការបានកាន់ 
តាបាសើរ ដោយសួរសំណួរទាំងឡាយណាដាល 
ពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសា្ថាន។ សំណួរសំខាន់ដាលគាគួរ 
ចងចាំទុកក្នុងខួរកាបាលនោះ គឺ៖ 

 តើគំរោងអភិវឌាឍន៍/គោលនយោបាយ/
ផលិតផល/សកម្មភាពមួយ នឹងមានផល 
ប៉ះពាល់ដូចម្តាចខ្លះទៅលើបរិសា្ថាន?

អ្នកសារព័ត៌មានមិនចាំបាច់ថា ទាល់តាខ្លួនជ 
អ្នកឯកទាសទើបសរសាររឿងបរិសា្ថានបាននោះទា។  
ប៉ុន្តាពួកគាចាំបាច់តាូវតាដឹងថា តើតាូវទៅកន្លាងណា  
ដើមាបីទទួលបានព័ត៌មានតាឹមតាូវយកមកអប់រំខ្លួនគា 
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ជំពូក ៧

បរិសា្ថាន 

និងជមាាបដល់មិត្តអ្នកអាន និងទសាសនិកជនឲាយ  
យល់។ ក្នុងបាទាសជចាើន មានអង្គការកាារដ្ឋា- 
ភិបាល ឬអង្គការអន្តរជតិ ដាលធ្វើការលើបញ្ហា 
បរិសា្ថាន។ បាភពព័ត៌មានដទាទៀត អាចជមហា-
វិទាយោល័យក្នុងសាកលវិទាយោល័យ អ្នកវិទាយោសាសា្ត 
ធុរកិច្ចឯកជន និងមន្ទរីពាទាយ។ សឹងតាថា រាល់កាសួង 
រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមានកិច្ចការខ្លះទាក់ទិនបរិសា្ថាន 
និងបាភពព័ត៌លើផ្នាកនាះដារ។ 

បាការសំខាន់បំផុតដាលតាូវចងចាំនោះ គឺសួរ 
សំណួរល្អៗ រិះគិតរកគំនិតរឿងថ្មីៗ ជីកកកាយ 
រកព័ត៌មានតាឹមតាូវ ជក់លាក់ បាកាន់ឥរិយបថ 
ហ្មត់ចត់ និងសមរមាយមិនលំអៀង ហើយចាះពនាយល ់
ឲាយបានចាបាស់លាស់ និងបុិនបាសប់សរសាររឿង 
ទាក់ទាញអារម្មណ៍គួរឲាយចង់អាន។

បកាសី និងឃ្មុំ ...ឬតើអ្វីៗមានចំណងទាក់ទងគ្នា
ដោយរបៀបណា (The birds and the bees…

or, how everything is connected)។
គន្លឹះមួយក្នុងចំណមគន្លឹះជចាើនក្នុងការ

សរសារអំពីបរិសា្ថាន គឺការយល់ដឹងអំពីខាសាសង្វាក់ 
ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀត។ ឧទាហរណ៍ 
បកាសីមួយតាូវការដើមឈើ ដើមាបីធ្វើសំបុក។ ប៉ុន្តា 
ដើមឈើ ក៏តាូវការបកាសីសុីផ្លារបស់វា ហើយជុះគាាប ់
ទៅដី ដើមាបីឲាយកូនឈើដុះបន្តពូជទៅថ្ងាមុខទៀត  
ដារ។ ឃ្មុំ និងផ្កា ក៏ពឹងលើគ្នាទៅវិញទៅមកដារ 
ហើយបើគិតមួយភ្លាតទៅ វាដូចជរឿងកំបុិកកំប៉ុក  
ណាស់ ដាលមានតាអ្នកថាទាំសួនទា គួរខ្វល់ខា្វាយ 
ជមួយរឿងនាះ។ រឿងសត្វឃ្មុំ និងផ្កានាះ ក៏បង្ហាញ  
អំពីទំនក់ទំនងមួយមានសារៈសំខាន់ដល់មនុសាស 
ជតិដារ។ កាលណាឃ្មុំ បកាសាបកាសី និងសត្វល្អិត 
ដទាទៀតកាាបសាូបយកទឹកដមផ្កា គឺពួកវាបាន  
កាាបយកមាសៅលំអងពីផ្កាទាំងនោះ ទៅដក់លើផ្កា  
មួយទៀត ហើយតាមរយៈនាះ វាធ្វើឲាយរុក្ខជតិលាស់ 
តវានគ្នា។ គាឲាយឈ្មាះដំណើរការនាះថា ការបន្តពូជ 

លំអងផ្កា (pollination) ហើយបើកុំតាបានឃ្មុំធ្វើ 
របៀបនាះ យើងបាហាលជមិនអាចដំ មិនបាន 
មួយភាគបីនាបរិមាណផ្លាឈើ និងបន្លា ដាលយើង 
តាូវការសមាាប់បរិភគនោះផង។ តាគួរឲាយសោក 
សា្តាយ សត្វឃ្មុំកំពុងតាងប់ហិនហោចអស់ជចាើន  
ដោយសារមូលហាតុដាលគាមិនទាន់រកឃើញចាបាស់  
លាស់នៅឡើយ។ 

ចូរនំគ្នាមើលឧទាហរណ៍រឿងមួយខាងកាាម 
នាះ ដាលតាូវបានសង្ខាបចាញពីកាសាត  
The Times of London៖

សាចក្តីវាទនរបស់សត្វឃ្មុំ
សត្វឃ្មុំនៅបាទាសអង់គ្លាស កំពុងតាងប់ជបន្ត 

បន្ទាប់ ហើយអ្វីដាលនឹងអាចបាត់បង់ទៅជមួយវា  
ដារនោះ គឺពពួកបុបា្ផា សត្វ និងបាហាលជមួយភាគ 
បីរុក្ខជតិ ដាលបំរើជអាហារដល់យើងទាំងអស់គ្នា។  
យើងអាចមានពាលមិនដល់មួយទសវតាសរ៍ទា 
សមាាប់សង្គាាះសត្វឃ្មុំរបស់យើង និងបញ្ចៀស 
ភាពមហន្តរាយទៅថ្ងាមុខ។ ដូច្នាះ ហាតុអ្វីបានជ  
មិនឃើញគាចាត់វិធានការអ្វីសោះលើបញ្ហានាះ?

នៅក្នុងអត្ថបទរបស់គត់ លោក Richard 

Girling បានផ្តល់ការពនាយល់គួរឲាយជក់ចិត្តជចាើន 
ថាហាតុអ្វីបានជយើងគួរខ្វល់ខា្វាយអំពីសត្វឃ្មុំ៖

បើសិនជអ្នកបន្ថាមផលចំណាញរបស់អ្នក 
លក់រាយទៅលើថ្លាភគផលពាលគាទិញវានៅចំការ 
តម្លារបស់ការបន្តពូជលំអងផ្កាដោយសារឃ្មុំក្នុង 
សាដ្ឋកិច្ចចកាភពអង់គ្លាស មានបាហាល ១ ពាន់- 
លានផន ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ ៣៥ ភាគរយ នាចំណី 
អាហាររបស់យើងពឹងអាសា័យដោយផ្ទាល់លើសត្វ 
ឃ្មុំទាំងនោះឯង។ ដូច្នាះ វាជសមីការមួយយ៉ាង 
សាមញ្ញនោះ គឺបើគ្មានការបន្តពូជលំអងផ្កា វាក៏នឹង 
គ្មានរុក្ខជតិលូតលាស់បន្តទៀតដារ (No pollina-

tion, no crops)។ គាមិនចាំបាច់លើកទាឹស្តីអីចាើន 
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ទាតាង់នាះ។ ភាពជក់ស្តាង គឺមាននៅក្នុងសំបុក 
ឃ្មុំតាម្តង។ ក្នុងរយៈកាលរដូវទឹកកកពីរដូវកន្លងទៅ 
ថ្មីៗនាះ សហរដ្ឋអាមារិកបានបាត់បង់អស់បាហាល 
ជ ៧០ ភាគរយ នាហ្វូងឃ្មុំក្នុងបាទាសរបស់ខ្លួន។  
នៅចកាភពអង់គ្លាសឯណាះវិញ ការបាត់បង់ពាល 
បច្ចុបាបន្ននាះមាន ៣០ ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ដាលកើន  
ពី ៦ ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ ២០០៣ មក។

អ្នកនិពន្ធបានពនាយល់ផងដារថា សត្វឃ្មុំមាន
សារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់ដល់ផលិតភាពនាដំណាំ 
មួយចំនួន ដូចជ គាាប់សណ្តាក ដាលកសិករ 
អង់គ្លាសបានកំពុងចាប់ផ្តើមនំចូលជចាើនពីអឺរ៉ុប 
ភាគខាងតាបូង។ អ្នកឯទៀតនំគ្នាសងាឃឹមថា សត្វឃ្មុ ំ
នឹងនំគ្នាធ្វើអនោ្តាបាវាសន៍ពីតំបន់ដទាទៀតមកនៅ 
បាទាសអង់គ្លាសវិញ។

បើទោះជថាមានឃ្មុំពូជថ្មីធ្វើអនោ្តាបាវាសន៍មក 
នៅបាទាសអង់គ្លាសក្តី ពួកវាពិតជមិនអាចបំពាញ 
មុខងរឲាយបានពាញលាញដូចអំបូរឃ្មុំមុនៗបានទា។  
ពពួកឃ្មុធំំ ក្នងុនោះ មានបាភាទដាលកំពុងស្ថតិកាាម 
ការគំរាមកំហាងផងដារនោះ ជពូជឃ្មុំឯកទាសកាាប 
ជញ្ជក់រសជតិ ដាលពឹងផ្អាកលើពពួករុក្ខជតិពិសាស 
មួយកាុមសមាាប់ចិញ្ចឹមជីវិត និងបន្តពូជលំអងផ្កា។  
ដោយសារការវិវត្តរបស់វា ឃ្មុំខ្លះមានអណា្តាតវាងៗ 
ដាលអនុញ្ញាតឲាយវាលូកចូលសាូបយកទឹកដមពីក្នុង 
កទងផ្កាជាាៗបាន។ បើគ្មានឃ្មុំបាភាទនាះទា  
រុក្ខជតិបាបនាះបាាកដជមិនមានលទ្ធភាពបន្តពូជ 
របស់វាបានឡើយ។ ឃ្មុចំំណូលថ្មិគី្មានដំណះសាាយ 
មកជមួយទា ពីពាាះពួកវាមានអណា្តាតខ្លី។ ដូច្នាះ  
អ្នករងគាាះមុនគា ពីការដាលឃ្មុំធំៗវិនសទាំង 
ហ្វូងៗ គឺពពួកផ្កាមួយចំនួនដាលគានិយមសាឡាញ់
ជងគានៅបាទាសអង់គ្លាស ដូចជផ្កា foxgloves, 

irises, red clover, comfrey, toadflax, tufted 

vetch,។ ពពួកផ្លាឈើទន់ គាាប់បាាង និងគាាប់ 

សណ្តាក ក៏នឹងតាូវទទួលរងការប៉ះពាល់ពីការ
បាាបាួលនាះដារ។

នាះជសា្ថានភាពឈានបន្តិចម្តងៗឆ្ពាះទៅរក 
ការវិនសហិនហោចដ៏យូរអង្វាងមួយ ដាលយើង 
កំពុងបាឈមមុខ។ វាបាៀបបាននឹងថា បើយើងដក 
ឥដ្ឋមួយដុំចាញពីជញ្ជាំងអាកូឡូសុី ដុំឥដ្ឋដទាទៀត 
នឹងដួលរលំមកជមួយដារម្តងមួយៗ រហូតទាល់តា 
ជញ្ជាំងទាំងផ្ទាំងបាត់រូបរាងរបស់វា។ អ្នកឯកទាស 
អាកូឡូសីុ ឲាយឈ្មាះសា្ថានភាពបាបនាះថាជ 
សា្ថានភាពខាយល់គួចកំទាចឲាយផុតពូជ។ កាលណា  
យើងបាត់បង់ហ្វូងឃ្មុំ យើងក៏បាត់បង់រុក្ខជតិនន 
ដារ។ យើងបាត់បង់រុក្ខជតិកាន់តាចាើនកាលណា  
យើងនឹងបាត់បង់ឃ្មុំកាន់តាចាើនកាលនោះ។ 
បន្ទាប់ពីនោះ រុក្ខជតិ សត្វល្អិត បកាសាបកាសី និងសត្វ 
ដទាទៀត ដាលអាសា័យលើសត្វឃ្មុំ និងពឹងពាក់គ្នា 
ទៅវិញទៅមក នឹងវិនសហិនហោចរហូតដល់ថា 
វាអាចនឹងបំផ្លាញដល់ខាសាសង្វាក់សាបៀងអាហារ 
តាម្តង។ និយយយ៉ាងខ្លី មិនតាឹមតាសត្វទាំងល្អិត 
តូចធំទា គឺការរស់រានរបស់មនុសាសលោកនាះឯង 
តាម្តងដាលនឹងទទួលគាាះថា្នាក់។  

បេព័ន្ធអេកូឡូសុី

បាព័ន្ធអាកូឡូសុី គឺជចំណុចបាសប់មុខនាអ្វីៗ 
គាប់យ៉ាង - រាប់តាំងពីបកាសាបកាសី និងសត្វឃ្មុំ ដល ់
រុក្ខជតិនន និងមនុសាសលោក។ បាព័ន្ធអាកូឡូសុ ី
អាចមានទំហំតូច ឬធំ គឺវាអាចជពាាមួយដុំ ឬទឹក 
មួយដំណក់។ តំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍មានបាព័ន្ធអាកូ- 
ឡូសុីចាើនបាភាទ ដូចជ ជួរភ្នំ ទន្លា ពាាទឹកភ្លៀង 
តំបន់ដីវាលទំនប និងផ្កាថ្មកាាមទឹកជដើម។  
ចមាុះភាពនាអង្គធាតុមានជីវិតរស់នៅជមួយគ្នា 
ក្នុងរង្វង់បាព័ន្ធអាកូឡូសុីមួយ តាូវបានគាហៅថា 
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ជីវៈចមាុះ ដាលមានលក្ខណៈសំបូរបាបនៅទ្វីបអាសុី
នាះ។ លោក James Fahn នយកបាតិបត្តិនា
អង្គការ Earth Journalism Network ដាលមាន 
មូលដ្ឋាននៅបាទាសថា និយយថា៖ "ជីវៈចមាុះ
មានសារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់សមាាប់តំបន់នាះ។ 
មនុសាសជចាើននិយយថា ភ្នំមួយនប៉ាកខាងជើង
បាទាសថាអាចមានពូជសត្វចាើនបាភាទ គឺចាើន 
ជងនៅក្នុងបាទាសអង់គ្លាសទាំងមូលទៅទៀត។ 
បាទាសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នាះ មានកម្ពុជ និង 
ឡាវជអាទិ៍ ជមហាអំណាចជងាុកជីវៈចមាុះនាះ 
តាម្តង"។

ចមាុះភាពនាអង្គធាតុមានជីវិតមានសារៈសំខាន់
ពាាះថា បាភាទនីមួយៗសុទ្ធតាមានតួនទីរបស់វា 
រាប់ទាំងវត្ថុដាលតូចបំផុត ដាលយើងមើលមិនឃើញ  
នោះ គឺ មីកាូសរើរាង្គ (micro-organism) ក្នុងដី 
ដាលជួយបំបាកឲាយល្អិតសារធាតុគ្មានជីវិតឲាយកា្លាយ 
ជជិវជតិចិញ្ចឹមដល់រុក្ខជតិនន។ រុក្ខជតិតាូវបាន 
សត្វសា្លាប និងសត្វចតុបាទតូចៗសុីជចំណី ហើយ  
សត្វសា្លាបតូចៗ និងធំៗទាំងនាះ ក៏ជចំណីរបស ់

សត្វធំៗតគ្នាដារ។ នាះជខាសា 
សង្វាក់សាបៀងអាហារ ហើយបើគា 
ដកផ្នាកណាមួយពីខាសាសង្វាក់នាះ  
វត្ថុ និងជីវិតដទាទៀត នឹងទទួល 
ផលប៉ះពាល់ជមិនខាន។ ហាត ុ
នាះហើយបានជអ្នកបរិសា្ថានកំពុង 
ពាយោយមនំគ្នាការពារសង្គាាះពូជ 
សត្វទាំងឡាយ ដាលកំពុងកា្លាយ 
ជិតផុតពូជ។ មានហាតុផលផាសាង 
ទៀតក្នុងការការពារសង្គាាះពូជ 
សត្វពាា កាាពីសារៈសំខាន់របស ់
ពួកវាចំពោះបាព័ន្ធអាកូឡូសុីទៅ 
ទៀត។ សត្វពាាទាំងនោះ ក៏មាន 
សារៈសំខាន់ផងដារដល់វបាបធម៌ 
និងអត្តសញ្ញាណរបស់យើង។ 

នៅក្នុងជំពូក ១ យើងបានឃើញរួចមកហើយនូវរឿង 
មួយដាលនិយយ អំពីសារៈសំខាន់របស់សត្វដំរើ 
ចំពោះបាទាសឡាវ ដាលកាលពីមុនតាូវបានគាហៅ
ថាជទឹកដីដំរើរាប់ពាន់កាបាល។ 

កាលណាមនុសាសលោកជាៀតជាាកលុកលុយ
ក្នុងបាព័ន្ធអាកូឡូសុីខា្លាំងពាក គាធ្វើឲាយរំខានដល់ 
តុលាយភាពជធម្មជតិរបស់វា ដោយពាលខ្លះបណា្តាល 
ឲាយមានគាាះមហន្តរាយផង។ កាលណាយើងកាប ់
រំលំដើមឈើចាើនពាក ពាាលាងមានលទ្ធភាពសាូប 
យកទឹកភ្លៀងបានចាើនទៀតហើយ។ ភូមិសា្ថានជិត 
ខាងនោះ នឹងអាចលិចលង់ក្នុងទឹកជំនន់ ឬទទួល 
រងគាាះពីការបាក់សាុតហូរចាាះដី។ បើយើងកាប ់
បំផ្លាញពាាកោងកាងយកឈើធ្វើអុសដុត ឬក៏យក 
កន្លាងធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្គា យើងនឹងបាត់បង់នូវ 
ជញ្ជាំងធម្មជតិសមាាប់ទប់ខាយល់ពាយុះ ឬរលកទឹក 
សមុទា។ បើយើងបាើចាើនពាកនូវទឹក ដាលផ្ទុកជ 
ធម្មជតិកាាមដី វានឹងបណា្តាលឲាយអគរ និងទីកាុង 
ននរបស់យើងចាប់ផ្តើមសាុតបន្តិចម្តងៗ។ 

ដោយសារបចា្ចកវិទាយោ គាអាចទាញយកធនធានមានតម្លាមកបាើបាាស់ ប៉ុន្តាក៏ក្នុង 
តម្លាមួយខ្ពស់ដារ។
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(ហាតុការណ៍បាបនាះមានឈ្មាះថា ការសាុតចុះ 
(subsidence) ហើយកំពុងកើតឡើងនៅកាុង 
បាងកក ហាណូយ និងហូជីមិញ។ ជយថាហាតុ  
ការសាុតចុះ បណា្តាលឲាយមានទឹកជំនន់ចាើនថាម 
ទៀត និងបន្ថយនូវលទ្ធភាពការពារទល់នឹងការឡើង 
ជន់កមាិតទឹកសមុទាទៀតផង)។

បើកសិករមានសត្វពាហនៈចាើនកាបាលពាក  
ពួកវាអាចនឹងសីុសៅ្មាចាើនពាក និងរុក្ខជតិទំាងឡាយ 
ក្នុងតំបន់នោះ។ កាលណាវល្លិសៅ្មារុក្ខជតិនន 
វិនសបាត់ទៅ សាទាប់ដីខាងលើដាលសំបូរជីវជត ិ
នឹងបុើងទៅតាមខាយល់ ឬក៏ហូរចាាះតាមទឹកភ្លៀង 
អស់ ដូច្នាះ គ្មានអ្វីអាចដុះលូតលាស់បានទៀតទា 
ហើយសត្វពាហនៈនឹងអត់អ្វីសុីជមិនខាន។ ការ 
ដាលសត្វពាហនៈសុីសៅ្មាចាើនពាក ក៏ជកតា្តាមួយ 
នំឲាយមានភាពរហោសា្ថាន (desertification) ដាល
ជដំណើរការមួយបង្កការគំរាមកំហាងដល់បាហាល 
មួយភាគបីនាផ្ទាលើរបស់ផានដី ក្នុងនោះ មានផ្នាក
មួយក្នុងបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ាផង។ កម្មវិធីបរិសា្ថាន 
អង្គការសហបាជជតិនិយយថា ភាពរហោសា្ថាននាះ 
"កំពុងតាចាបូតបកយកសាច់របស់ភពផានដីយើងនាះ 
តាម្តង"។ ធម្មជតិខ្លួនឯងក៏អាចរំខានដល់តុលាយភាព 
នាបាព័ន្ធអាកូឡូសុីដារ។ ភាពរាំងស្ងួត រួមចំណាក 
បណា្តាលឲាយមានការសឹករិចរិលដី និងភាពរហោ-
សា្ថាន។ ពាយុះ និងគាាះមហន្តរាយអាចបំផ្លិចបំផ្លាញ 
ដល់សា្ថានទសាសនីយភាពដី បង្កការបាាបាួលដល ់
ចរន្តទឹកទន្លា និងបំផ្លាញជីវិតមនុសាសរាប់ពាន់នក ់
ទៀតផង។ ប៉ុន្តាធម្មជតិក៏មានភាពធន់ស្វិតសា្វាញ  
(resilient) របស់វាដារ ហើយមានសមត្ថភាពអាច 
សា្តារខ្លនួឡើងវិញ និងសមាបខ្លនួវាទៅតាមពាតឹ្តកិារណ៍ 
បាាបាលួធម្មជតិទំាងនោះ ដោយបង្កើតបានតុលាយភាព
ធម្មជតិថ្មីមួយទៀត ពាលខ្លះនំមកនូវបាយោជន៍
ដាលមិនបានគិតទុកជមុនទៀតផង។ ឧទាហរណ៍ 
ទឹកជំនន់ អាចបំផ្លាញផ្ទះសមាបាង ដំណំា និងភូមិសា្ថាន  

ទាំងមូលក៏មានដារ។ ប៉ុន្តាទឹកជំនន់ទាំងនោះបាន 
នំមកដីភក់ផ្ទុកដោយ ជីវជតិដាលជួយឲាយដំណា ំ
ផាសាងទៀតលូតលាស់បានល្អ។ មនុសាសអាចសា្លាប ់
ហើយផ្ទះសំបាងរបស់ពួកគាអាចតាូវបាត់បង់ពាល 
ណាមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើង ប៉ុន្តាកំអារផាះរបស់វាអាច 
ធ្វើឲាយការដំដុះទទួលផលបានល្អជងមុន។ ពាយុះ 
សូណាមិនៅភាគខាងតាបូងរបស់ថាបណា្តាលឲាយមាន 
ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងបាត់បង់ជីវិតសមាបើមណាស់  
តាវាបានលាងចាញបាត់ទៅនូវឆ្នារកាខ្វក់ដាលគា 
មានពីមុន ហើយនំយកខាសាច់សា្អាតមកដក់ជំនួស 
ពីលើវិញ។ ពាយុះរលកទឹកសមុទាក្នងុតំបន់ដីសណ្ត
Irrawaddy បាននំមកនូវកករដីសំបូរជីជតិ
ធ្វើឲាយទិន្នផលសាូវឡើងខ្ពស់ជងមុន។

សរុបមក វាជការងររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
បរិសា្ថានក្នុងការស្វាងរកមើល និងពនាយល់ទំនក់ទំនង 
ទាំងអស់នាះ។

សុខភាព និងបរិសា្ថាន

បញ្ហាបរិសា្ថាន និងសុខភាពសាធារណៈមាន 
ទំនក់ទំនងជមួយគ្នាជិតស្និទ្ធណាស់។ បើសិនជ 
រោងចកា កសិដ្ឋាន ឬក៏អគរនននំគ្នាបញ្ចាញការ 
បំពុល សារធាតុកាខ្វក់ (contaminants) នឹងពូនគរ
នៅក្នុងអាហារ និងបាព័ន្ធសរសាឈាមរបស់យើង 
ដាលអាចនំឲាយមានការពុលក្អួត កើតជំងឺមហារើក  
និងបញ្ហាសុខភាពដទាទៀត។ សមាាប់អាឡិចតានិូក 
ពីបាទាសបស្ចិមលោក ក្នុងនោះ មានកុំពាយូទ័រ និង 
កាមារា៉ាផង គាចាើនតាយកវាមកចោលនៅបណា្តា 
បាទាសអាសុី ដើមាបី  ៉កាច្នាឡើងវិញ  ៉។ ប៉ុន្តាមនុសាស 
ដាលជអ្នកដោះបំបាកឧបករណ៍ចាស់ៗទាំងនោះ  
(មានក្មាងៗ និងមនុសាសដាលមិនមានពាក់បាដប ់
ការពារអ្វីសោះ) បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជមួយសារធាត ុ
បង្កជំងឺមហារើក សារធាតុគីមីពុល និងសារធាត ុ
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ឌីអុកសុីន។ ឌីអុកសុីន ជសារធាតុគីមីបាកបដោយ 
គាាះថា្នាក់ដាលអាចបង្កជំងឺមហារើក និងការខូច 
ទាង់ទាាយទារក។ សារធាតុឌីអុកសុីននាះកើតចាញ 
ពីការដុតវត្ថុធ្វើពីបា្លាស្ទីក។ កម្មករដាលធ្វើការក្នុង 
ឧសាសាហកម្មនាះ តាងមានជំងឺផ្លវូដង្ហើម ជំងឺសើសាបាក  
និងអាចបាឈមនឹងជំងឺយូរអង្វាងទៅថ្ងាមុខផង។

ការបំពុលខាយល់ក្នងុកាងុឈៀងម៉ា ជឧទាហរណ៍ 
មួយទៀតនាបញ្ហាសុខភាពបរិសា្ថាន។ ការដុតវាល 
ពាា និងសំរាម បង្កើតបានជចុណ្ណភាគល្អិតៗក្នុង 
បរិយកាសរៀងរាល់រដូវក្តា។ ចុណ្ណភាគទាំងនោះ 
បានមកកកកុញក្នុងអាងធម្មជតិមួយជុំវិញកាុង 
ឈៀងម៉ា ហើយបាាកា្លាយទៅជភាពសាអាប់ក្នុង 
តំបន់នោះ។ ជរៀងរាល់ឆ្នាំ វាជ្ជបណ្ឌិតបានឲាយដឹង 
ថាមានករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមជចាើនករណី ក្នុងនោះ 
មានការក្អក និងការពិបាកដកដង្ហើម។ អ្នកសាាវជាាវ 
របស់សាកលវិទាយោល័យឈៀងម៉ា បានឲាយដឹងថា 
ហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារើកសួតនៅភាគខាង 
ជើងបាទាសថា មានបួនដងធំជងនៅក្នងុផ្នាកឯទៀត 
របស់បាទាសទៅទៀត។ 

នៅសហរដ្ឋអាមារិក ការសិកាសាសាាវជាាវមួយ 
បានលាតតាដងឲាយដឹងថា សារធាតុគីមីមួយចំនួន 
ក្នុងកញ្ចប់ម្ហូបអាហារ ថា្នាំសមា្លាប់សត្វល្អិត សម្លៀក-
បំពាក់ និងកមាាលពាំ អាចពនាយោរដល់លទ្ធភាព 
មានគភ៌របស់ភរិយដាលចង់បានកូន។ បើទោះជ 
សារធាតុគីមីទាំងនោះ តាូវបានគាបិទលាងឲាយយក 
មកបាើតទៅទៀតក៏ដោយ វានៅតាបន្តមានអត្ថិភាព 
ក្នុងបរិសា្ថាន និងខ្លួនបាាណមនុសាសចាើនទសវតាសរ៍ទៅ 
មុខទៀត។

ជំងឺមួយចំនួនកើតមានមួយផ្នាក ដោយសារតា 
លក្ខខណ្ឌក្នុងការរស់នៅរបស់យើង។ ក្នុងនោះមាន 
ជំងឺរបាងអាចចម្លងទៅដល់ហ្វូងមនុសាសដទាក្នុង 
កន្លាងដាលមិនមានបាព័ន្ធខាយល់ចាញចូលគាប់គាាន់។  
ជំងឺគាុនចាញ់ ចាើនមាននៅក្នុងពាា និងតាមតំបន ់

ពាំដាន។ ជនកាីកា គឺជអ្នកងយរងគាាះជងគា 
ដោយសារពួកគាខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានឲាយទៀងទាត់ 
នូវទឹកសា្អាត និងអនម័យ។ ទឹកជំនន់អាចនំឲាយមាន 
ជំងឺរាក និងរាកមួលនៅតាមកន្លាងដាលខ្វះការ 
អភិវឌាឍ។ ជនកាីកាចាើនតាបាឈមជមួយនឹង 
សារធាតុគីមីក្នុងវាលសាា និងរោងចកា ហើយភាគ 
ចាើនមិនសូវមានបាដប់បាដពាក់ការពារខ្លួនទា។ 

ភាគចាើននាជំងឺធ្ងន់ធ្ងររបស់យើង គឺកើតមកព ី
ការនៅបាកៀកគ្នារវាងមនុសាស និងសត្វ។ មារោគហុីវ 
ដាលនំឲាយកើតជំងឺអាដស៍ តាូវបានគាជឿថាមាន 
បាភពចាញមកពីពពួកសា្វាឪ chimpanzee ដាល
មនុសាសនំគ្នាបាមាញ់កាលពីជំនន់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ 
១៩៣០។ ជំងឺគាុនចាញ់ និងគាុនឈាម កើតមកព ី
ពពួកបា៉ារា៉ាសុីតនៅក្នុងមូស។ ជំងឺគាុនបកាសីអាចឆ្លង 
ទៅមនុសាសបានតាមរយៈការពាល់ឈាម ទឹកមាត់ 
ឬក៏លាមកមានដាលបានឆ្លងជំងឺនាះរួចមកហើយ។ 
ជំងឺសារ - SARS/severe acute respiratory 

syndrome - តាូវបានគាជឿថាវាឆ្លងទៅមនុសាសពី
សត្វសំពោចនៅបាទាសចិន។ ភាគចាើនការរាតតាបាត  
ជំងឺផ្តាសាយរបស់យើង គឺបណា្តាលមកពីវើរុសដាល 
មានបាភពក្នុងសត្វជាូក។ 

គា្មោនដេនកំណត់
បញ្ហាបរិសា្ថានគ្មានសា្គាល់ពាំដានកំណត់ទា។  

បាសិនបើបាទាសនៅខាសាទឹកខាងលើទាញយកទឹក 
ពីទន្លាចាើនពាកទៅសាាចសាពការធ្វើកសិកម្ម និង  
ធ្វើវារើអគ្គិសនីទីកាុងនននៅខាសាទឹកខាងកាាម 
នឹងខ្វះទឹកបាើបាាស់ជមិនខាន។ ការសង់ទំនប់វារើ 
អគ្គិសនីចាើនកន្លាងរបស់ចិនក្នុងផ្នាកខាងលើទន្លា  
មាគង្គ ជកង្វល់មួយសមាាប់សហគមន៍ជចាើននៅ 
បាទាសថា ឡាវ វៀតណាម និងកម្ពុជ ពីពាាះទំនប ់
ទាំងនោះធ្វើឲាយមានការបាាបាួលនូវរបបទឹកហូរក្នុង 
ទន្លា។ កមាិតទឹកទន្លាទាប និងការកើនកមាិតទឹក 
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សមុទា នំឲាយមានការហូរចូលទឹកបាាទៅក្នុងតំបន ់
មាគង្គដាលតា ដីសណ្តមាគង្គ។ ការបំពុលខាយល ់
បរិយកាសនៅអាសុី អាចរសាត់ទៅដល់អាមារិក 
ខាងជើងឯណះ ហើយការបំពុលខាយល់នៅអាមារិក 
ខាងជើង ក៏រសាត់ទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដារ។ ការបំពុល
ដោយសារធាតុកាបោន ក្នុងបាទាសឧសាសាហកម្ម 
ជឿនលឿន អាចជការរួមចំណាកដល់ការកើតមាន  
គាាះមហន្តរាយនៅតាមបណា្តាបាទាសកំពុង 
អភិវឌាឍន៍។

ជមួយគ្នានាះដារ សត្វពាាគ្មានសា្គាល់ពាំដាន 
នយោបាយអ្វីទា។ បកាសី និងមចា្ឆា ធ្វើដំណើររាប ់
គីឡូម៉ាតា ដើមាបីទៅរកកន្លាងវាធា្លាប់បន្តពូជ ដូច្នាះ 
ការនាសាទតាចីាើនហួសហាតុពាក ឬក៏ការសាងសង់  
ទំនប់វារើអគ្គិសនីចាើនក្នុងតំបន់មួយ អាចធ្វើធា្លាក់ចុះ
នូវការផ្គត់ផ្គង់តាី ដាលជបាភពបាូតាអីុននៅតំបន់ 
មួយទៀត។    

ការបេបេួលអាកាសធាតុ

គាអាចចាត់ទុកថា ការបាាបាួលអាកាសធាត ុ
ជបញ្ហាមួយក្នុងចំណមបញ្ហាសំខាន់ៗបំផុតក្នុង 
សតវតាសរ៍ទី ២១ យើងនាះ ហើយវាក៏ជបាភពនា
រឿងធំៗជចាើនផងដារក្នុងសតវតាសរ៍នាះ។ ដូចគ្នា 
នឹងបញ្ហាបរិសា្ថានដទាទៀតដារ វាគ្មានពាំដានទា 
ហើយពាក់ព័ន្ធសឹងថាគាប់ផ្នាកទំាងអស់នាសកម្មភាព  
មនុសាស។ ភាពកកកុញសារធាតុកាបោនឌីអុកសុីដ 
ក្នុងលំហអាកាស និងការកើនកំដៅសីតុណ្ហភាពលើ
ផ្ទាផានដី នឹងបណា្តាលឲាយមានការបាាបាួលកាឡាប់
ចាក់អំពីរបៀប និងកន្លាងដាលយើងរស់នៅ។ 

អ្នកវិទាយោសាសា្តសឹងតាគាប់គ្នាបានឯកភាពថា 
ភពផានដីរបស់យើងឡើងកំដៅឧណ្ហជមុន។ 
សីតុណ្ហភាពជមធាយមបានកើនជិតមួយអងាសារសា 
ក្នុងមួយសតវតាសរ៍កន្លងមកនាះ។ យើងអាចដឹងបាន 

ដោយសារយើងបានកត់តាាចំណាំទុកសីតុណ្ហភាព
នៅរាប់ពាន់កន្លាងអស់ជចាើនឆ្នាំមកហើយ។ នៅ 
ដូចជតំបន់អាក់ទិកជដើម សីតុណ្ហភាពក្តាឧណ្ហ
លឿនជងកន្លាងផាសាងទៀត ដាលធ្វើឲាយផ្ទាំងទឹកកក 
នៅទីនោះចាប់ផ្តើមរលាយ។ កន្លាងផាសាងមាន 
សីតុណ្ហភាពតាជក់ជងមុន។ ការឡើងចុះ និងភាព 
ខុសគ្នាបាបនាះ តាូវបានគារំពឹងទុកជមុន ហើយវា 
ក៏ជហាតុផលមួយ ដាលអ្នកវិទាយោសាសា្តនិយមបាើ
ពាកាយការបាាបាួលអាកាសធាតុជងការឡើងកំដៅ
ផានដី។

ក្នុងពាលជមួយគ្នានាះ មានការពូនគរសារធាត ុ
កាបោនឌីអុកសុីដ និងឧស្ម័នចាើនបាភាទទៀតក្នុង 
លំហបរិយកាសដារ។ ម៉ូលាគុលទាំងនាះ (ពាលខ្លះ 
គាហៅវាថា ពពួកឧស្ម័នខ្ទប់កំដៅ) ជរនំងខ្ទប ់
កំដៅពាះអាទិតាយ។ បាការនាះតាឡប់មកវិញ វាទៅ 
បង្កើនកំដៅក្នុងបរិសា្ថាន គឺដូចគ្នាទៅនឹងអគរកញ្ចក ់
ខ្ទប់កំដៅ ដើមាបីជួយឲាយរុក្ខជតិដំណាំដុះបាននៅ 
កន្លាងដាលមានអាកាសធាតុតាជក់ (គាឲាយឈ្មាះ 
វាថា ផលអនុភាពផ្ទះកញ្ចក់)។ 

សារធាតុកាបោនឌីអុកសុីដចាញមកពីចាើន 
បាភព រួមមានការបំពុលដោយរថយន្ត និងរោងចកា 
ដុតធាយូងថ្មជថាមពល។ ភាគចាើនពីនាះកើតមកព ី
ការកាប់បំផ្លាញពាាឈើ និងការដុតពាានៅតាម  
បាទាសកំពុងអភិវឌាឍ។ កាលណាដើមឈើងប់ 
ហើយតាូវបានគាដុត វាបញ្ចាញនូវសារធាតុកាបោន 
មកកាា។ បើកាលណាដើមឈើតាូវបានបាត់បង់ទៅ 
វាលាងអាចបំពាញមុខងរសាូបស្តុកទុកសារធាតុ 
កាបោនឌីអុកសុីដបានទៀតហើយ ដូច្នាះកាបោន 
នឹងបន្តកើនកកកុញនៅក្នុងបរិយកាស។ សារធាតុ  
ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ដទាទៀតមានមាតាន (ដាលបញ្ចាញ 
ដោយវល្លិសៅ្មាបន្លាផុយរលួយ និងលាមកសត្វ) និង  
នីតាអុូកសីុដ (ពីការបំពុលដោយរោងចកា និងដោយ 
យនយន្ត)។
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អ្នកវិទាយោសាសា្តភាគចាើនយល់សាបគ្នាថាមាន 
ភស្តុតាងគាប់គាាន់នឹងបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពមនុសាស 
ជដើមចមនាការពូនគរកាបោនឌីអុកសុីដក្នុង 
បរិយកាស ដាលនំឲាយឡើងកំដៅផានដី។ ភាពកក- 
កុញសារធាតុកាបោនឌីអុកសុីកបានកើនបាហាល  
៣៥ ភាគរយ ចាប់តំាងពីសម័យបដិវត្តន៍ឧសាសាហកម្ម 
មក និងនៅពាលចាប់កំណើតឧសាសាហកម្មបញ្ចាញ 
ផាសាងចាើន។ បើទោះជថាវាមានតិចជងមួយភាគ 
រយនាបរិយកាសទំាងមូលក៏ដោយ សារធាតុកាបោន 
ឌីអុកសុីដអាចនៅមានអត្ថិភាព រហូតដល់មួយ 
សតវតាសរ៍ឯណះ។ នាះមានន័យថា ការបំពុល 
ដោយរថយន្ត និងទោចកាយនយន្តរបស់យើង 
បច្ចុបាបន្ន នឹងបន្តមានអានុភាពលើអាកាសធាតុរបស់
យើងចាើនជំនន់ទៅមុខទៀត។ 

ដោយបាើគំរូគណនតាមកំុពាយូទ័រ អ្នកវិទាយោសាសា្ត 
បានទសាសន៍ទាយថា បរិមាណកាបោនឌីអុកសុីដក្នុង 
បរិយកាស នឹងកើនទ្វាដងនៅពាក់កណា្តាលសតវតាសរ៍ 
យើងនាះ។ បើវាកើតឡើងដូចោ្នាះមាន សីតុណ្ហភាព 
សកលអាចកើនពីមួយ ១.៥ ទៅ ៥ អងាសារសា ឬ 
ចាើនជងផងក៏មិនដឹង។ ពួកវិទាយោសាសា្តបារម្ភថា 
បើសីតុណ្ហភាពកើនជង ២ អងាសារ បរិសា្ថាននឹងរង 
ការបាាបាួលដោយគ្មានអ្វីទៅទប់វាបានទា។ ការ- 
ពាយោករណ៍ទាំងនាះមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដាល 
តាូវបានរៀបរៀងឡើងដោយគណៈកម្មការអន្តរជត ិ
ស្តីពីការបាាបាួលអាកាសធាតុ (International 

Panel on Climate Change/IPCC) ជអង្គភាព
មួយរបស់អង្គការសហបាជជតិ ដាលបង្ហាញទៀង- 
ទាត់ការវាយតម្លាអាកាសធាតុផ្អាកលើការសិកាសានន 
ពីទូទាំងពិភពលោក។ លោកអ្នកអាចមើលទិន្នន័យ
ទាំងនាះនៅលើវុិបសាយ www.ipcc.ch។

ការបាាបាួលអាកាសធាតុអាចបណា្តាលឲាយមាន 
ផលប៉ះទង្គិចជចាើន ដាលមានសភាពខ្ទាចខា្ទាំ 
អន្តរាយ ដូចជ៖

 ការលាយកំរាលទឹកកក និងផ្ទាំងទឹកកក
ដោយធ្វើឲាយកមាិតទឹកសមុទាឡើងខ្ពស់ 
ជងមុន

 ធ្វើឲាយភាពរាំងស្ងួត និងរដូវក្តា កាន់តាមាន
រយៈពាលវាងជងមុន

 ភ្លៀងមានសន្ធឹកខា្លាំងជងមុន ហើយទឹក
ជំនន់កាន់តាសំបូរជងមុនដារ

 ខាយល់ពាយុះ និងគាាះធម្មជតិមានសន្ធឹក
កាន់តាខា្លាំង

 បំផ្លិចបំផ្លាញបាព័ន្ធអាកូសឡូសុី និង
បាភាទសត្វ និងរុក្ខជតិ

 ជំងឺចាើនជងមុន

នៅអាសុីអាគ្នាយ៍ តំបន់វាលទំនបនន ដូចជ 
នៅដីសណ្តមាគង្គជដើម អាចនឹងវិនសបាត់ទាំង 
សាុងតាម្តង បើសិនជទឹកសមុទាឡើងកំពស់មួយ 
ម៉ាតាទៀត។ កមាិតទឹកសមុទាឡើង ដោយសារទឹក 
រើកមាឌពាលណាវាឡើងកំដៅ ហើយដោយសារផ្ទាំង 
ទឹកកករលាយបន្ថាមនូវមា៉ាស់ទឹកថាមទៀតក្នុង 
សមុទា។ ការពាយោករណ៍របស់អ្នកវិទាយោសាសា្តមិនដូច 
គ្នាទាំងអស់ទា ហើយវាអាចថាសុីពាលចាើនឆ្នាំទៀត 
មុននឹងហាតុការណ៍ទាំងអស់នាះកើតឡើង។ 
តាកាលណាវាកើតមាននោះ ទីកាុងតួយ៉ាងដូចជ  
ទីកាុងរ៉ង់ហ្គូននាបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា និងទីកាុង 
ហាហ្វុង នាបាទាសវៀតណាមជដើម ពិតជអាច 
តាូវលិចលង់។ បាជជនក្នុងតំបន់នាះកំពុងបាយុទ្ធ 
ជមួយនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុរួចទៅហើយ 
បើទោះជពួកគាមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយ។ បាជជន 
រស់នៅតំបន់ដីសណ្តមាគង្គ បាទាសវៀតណាមបាន 
នំគ្នាសង់ជញ្ជាំងខ្ពស់ដើមាបីទប់ទឹកសមុទា។ រើឯនៅ 
បាទាសថា និងបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា បាជជនរស់នៅ  
តាមតំបន់ឆ្នារនំគ្នាដំពាាកោងកាង ដើមាបីទប់រលក 
សមុទា។ បើទឹកសមុទាចាះតាឡើង មនុសាសរាប់លាន 
នក់ នឹងតាូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅដីសាាមានជីជត ិ
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ជំពូក ៧

បរិសា្ថាន 

និងតាូវវិនស ហើយការងរជចាើននៅក្នុងបាទាស 
ក៏នឹងតាូវបាត់បង់ដារ។

អ្នកវិទាយោសាសា្តជចាើនបានសង្កាតឃើញវាមាន 
ការកើនឡើងនូវគាាះធម្មជតិ ក្នុងនោះ មានពាយុះ 
សុីក្លូន និងពាយុះទីហ្វុងខា្លាំងៗជងមុនផង។ ពួកគា 
 ៉និយយថា ពាយុះននមានសន្ធឹកកាន់តាខា្លាំង 
ដោយសារថាវាទទួលបានថាមពលមកពីសមុទា  
កាលណាទឹកសមុទាកាន់តាឡើងក្តា ពាយុះក៏កាន់តា 
មានកំលាំងខា្លាំងដារ។ ប៉ុន្តាមិនទាន់មានភស្តុតាង 
គាប់គាាន់ទា សមាាប់ភា្ជាប់ករណីពាយុះណាមួយ 
ទៅនឹងការបាាបាួលអាសធាតុនោះទា។

នៅលើពិភពលោក បណា្តារដ្ឋាភិបាលកំពុង 
ពិភាកាសារិះរកមធាយោបាយកាត់បន្ថយឲាយបានចាើននូវ 
ការបញ្ចាញឧស្ម័នកាបោន ក្នុងនោះ មានវិធានការ 
បាើបាាស់ធនធានកកើតឡើងវិញសមាាប់ធ្វើថាមពល
និងការអភិវឌាឍបច្ចាកវិទាយោ ដាលកាត់បន្ថយការបំពុល 
បរិយកាស។ មនុសាសមា្នាក៏កំពុងពិភាកាសាគ្នាដារ 
អំពីការផ្លាស់ប្តូរទមា្លាប់រស់នៅ ដោយរកវិធីបាើបាាស ់
ទទួលទានតិចជងមុន តាអភិរកាសឲាយបានចាើន។  
អង្គការអន្តរជតិ និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានជចាើន 
កំពុងស្វាងរកវិធីជួយដល់បាជជនឲាយបនាសុំានឹងការ 
បាាបាួលអាកាសធាតុ និងរកវិធីជួយពួកគាចាះ 
សមាាលផលប៉ះពាល់ពីការបាាបាួលអាកាសធាត ុ
ដារ។ ដំណះសាាយមួយ គឺអំពាវនវឲាយបាទាស 
អ្នកមានបង់កមាាឲាយបាទាសកាីកាអភិរកាសពាាឈើ 
របស់ខ្លួន។ យន្តការមួយទៀតអនុញ្ញាតឲាយកាុមហ៊ុន 
ក្នុងបាទាសមួយចំនួន ដាលបញ្ចាញជតិពុលលើស 
កមាិតរបស់ខ្លួន ទិញឥណទានកាបោនពីកាុមហ៊ុន
ដទាទៀត ដាលបញ្ចាញផាសាងកាបោនទាបជងកមាតិ
ដាលគាអនុញ្ញាត។ យន្តការនាះជផ្នាកមួយនាទីផាសារ
លក់ផាសាងកាបោន ដាលនៅទីនោះ ឥណទានកាបោន 
តាូវបានគាទិញលក់ដូចមុខទំនិញដទាទៀតដារ។ 
បើផ្គុំវាចូលគ្នា ដំណះសាាយននអាចបង្ហាញឲាយ
យើងឃើញនូវកមាិតខូចខាតផ្នាកបរិសា្ថានបាន។

ភាពបេឈមក្នុងការយកព័ត៌មាន 
អំពីបរិសា្ថាន

ការយកព័ត៌មានបរិសា្ថាន គឺជកិច្ចការមួយ 
ស្មុគសា្មាញ ហើយភាពបាឈមធំជងគាសមាាប់អ្នក 
យកព័ត៌មានផ្នាកនាះ គឺភាពស្មុគសា្មាញនាបញ្ហា 
បរិសា្ថាននាះតាម្តង។ រឿងអំពីបរិសា្ថានតាងតាពាក់ព័ន្ធ  
ការពនាយល់ដំណើរការវិទាយោសាសា្ត ឬបច្ចាកទាស 
ដូចជ ជីវវិទាយោ គីមីវិទាយោ ឬរូបវិទាយោ។ វាមានកតា្តាចាើន 
ណាស់ដាលដើរតួក្នុងរឿង។ ឧទាហរណ៍ ពីដើម 
ឡើយ គាចាត់ទុកថាការសង់ទំនប់វារើអគ្គិសនីជវិធី 
មួយក្នុងការផ្តល់ថាមពលសា្អាត និងថាមពលកកើត 
ឡើងវិញ។ ប៉ុន្តាទំនប់វារើអគ្គិសនីធ្វើឲាយបាជជន 
ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ធ្វើឲាយបាត់បង់ជំរកសត្វពាា និង 
រារាំងដល់ការធ្វើអនោ្តាបាវាសន៍របស់ពួកមចា្ឆា  
ហើយតាមរយៈការធ្វើឲាយរុក្ខជតិននលិចក្នុងទឹក  
ផុយរលួយ វាក៏បញ្ចាញមាតាន ដាលជឧស្ម័នមួយ 
បាភាទនំឲាយកើនកំដៅផានដីដារ។ ទាំងអស់នាះ 
សុទ្ធតាជបញ្ហាស្មុគសា្មាញ មានជាុងវិជ្ជមាន និង 
អវិជ្ជមានរបស់វា ហើយពិបាកសរសារឲាយទាន ់
ឱសានវាទបាចាំថ្ងាណាស់។ លោក EJN’s Fanh 
អតីតនិពន្ធនយកផ្នាកបរិសា្ថាននាកាសាត The 

Nation របស់ថា និយយថា៖ ៉វាសុីពាលវាលា និង
លុយកាក់សមាាប់ធ្វើសោហ៊ុយសមាាប់ធ្វើដំណើរ 
និងសាាវជាាវរឿងបាបនាះ។ បញ្ហាបរិសា្ថានមាន  
វិសាលភាពធំធាង និងស្មុគសា្មាញ និងពិបាកយល់ 
ណាស់។ ចូរជជាកជមួយមនុសាសចាើនតាមតាអ្នក
អាចធ្វើទៅបាន។ បាមូលព័ត៌មានពីគាប់ជាុងជាាយ 
ទាំងអស់។ វាមិនមានជរឿងសាមញ្ញប៉ុន្មានទា"។

បន្ថាមលើភាពស្មុគសា្មាញនាះ អ្នកវិទាយោសាសា្ត 
វាជ្ជបណ្ឌិត អ្នកឯកទាសបរិសា្ថានបាើភាសាមួយ 
ដោយឡាករបស់ខ្លួន។ អ្នកសារព័ត៌មានអាចចាប ់
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ផ្តើមតាក់តាងកំរងវាកាយសព្ទជមូលដ្ឋានមួយរបស់ខ្លនួ 
ចាញពីពាកាយ ដូចជ បាព័ន្ធអាកូឡូសុី និងជីវៈចមាុះ  
ជដើម។ អ្នកអាចរៀនអំពីឃ្លាវាកាយសព្ទទាំងនាះ  
តាមរយៈវចននុកាមបរិសា្ថាន (វចននុកាម 
Environment Words, A Dictionary in Plain 

English by Images Asia ជវចននុកាមល្អមួយ
សមាាប់ផ្នាកនាះ) ឬតាមរយៈការពិគាាះជមួយ 
វុិបសាយ និងសន្ទានុកាមមួយចំនួន។ អ្នកក៏គួរមាន 
បាភពល្អៗមួយចំនួន ដាលអាចចង់ជួយពនាយល់ដល់  
អ្នកដារ ពាលណាដាលអ្នកតាូវការ។ ចូរចាំថា 
ជៀសវាងការបាើពាកាយពាចន៍បច្ចាកទាសក្នុងសាច ់
រឿង។ បើសិនជអ្នកចាំបាច់តាូវតាបាើវា ចូរពនាយល់  
ពាកាយទាំងនោះផង។ តាយកល្អបាើបាាស់ការបាៀប 
ធៀប និងការពនាយល់សាមញ្ញវាបាសើជង។

បញ្ហាបរិសា្ថានជដំណើរការ មិនមានពាឹត្តិការណ៍ 
ទា។ រឿងបរិសា្ថានខ្លះ វាងយនឹងមើលឃើញណាស់ 
ដូចជ ការបំពុលខាយល់ ឬគាាះធម្មជតិជដើម។  
ប៉ុន្តាដំណើរការបរិសា្ថានភាគចាើនកើតឡើងក្នុង  
រយៈពាលយូរអង្វាង មិនមានក្នុងពាល 
តាមួយយប់នោះទា។ វាសុទ្ធតាជ 
ដំណើរការដាលពិបាកនឹងសង្កាត  
ដូច្នាះហើយបានជវាពិបាកធ្វើសាចក្ត ី
រាយការណ៍ណាស់។ ឧទាហរណ៍ 
លាបីលាបាញមួយ គឺការពាល់សារធាតុ 
បារតនៅទីកាុងមីណាមា៉ាតា បាទាស
ជប៉ុន នទសវតាស៍ឆ្នាំ ១៩៣០។ 
បាជជនរស់នៅតំបន់នោះ កើតអាការៈ 
មានបញ្ហាជមួយសាច់ដុំតាចៀក និង 
ភ្នាករបស់ពួកគា។ មនុសាសខ្លះទៅជខ្វនិ
ខ្លះទៀតសា្លាប់ ហើយមនុសាសរាប់ពាន់នក់
ពុលបារត។ កាាយមកអ្នកវិទាយោសាសា្ត 
រកឃើញថា បាជជនពុលពីការ 
ទទួលទានតាី និងគាុំ។  

ក្នុងរបកគំហើញនោះ តាីមានផ្ទុកសារធាតុបារត 
ដាលកាុមហ៊ុនគីមីមួយបានចាក់ចោលទៅក្នុងទឹក 
តាំងពីឆ្នាំ ១៩៣២ ម្លា៉ះ។ វាសុីពាលយូរគួរសមដារ 
ទំរាំនឹងសារធាតុបារតកកើតកុំគ្នាក្នុងខ្លួនមនុសាស 
ហើយបង្កជរោគសញ្ញាឡើង។ ក្មាងខ្លះចាប់កំណើត
មកមានជំងឺនាះមកជមួយតាម្តង។

ឧទាហរណ៍ផាសាងទៀតមាន កញ្ចុំអ្នកកើតជំងឺ
មហារើកដុំសាច់ (cancer clusters) ដាលន័យនាះ
សំដៅលើកាុមមនុសាសនៅតំបន់ភូមិសាសា្តណាមួយ  
ដាលមានកើតជំងឺដំុសាច់មហារើកបាហាក់បាហាលគ្នា  
ដោយសារសារធាតុគីមី សារធាតុបំពុល ឬវិទាយុសកម្ម 
ក្នុងបរិសា្ថាន។ អ្នកសារព័ត៌មានចាំបាច់តាូវតាយល ់
អំពខីាសាសង្វាក់ពាឹត្តិការណ ៍និងទំនក់ទំនងរវាង
មនុសាស និងបរិសា្ថាន។ ការវិវត្ត និងដំណើរការ 
ឧសាសាហកម្ម តាងបណា្តាលឲាយមាននូវផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ  
ដាលគាអាចមើលដឹងក្នងុរយៈពាលមួយយូរបុ៉ណ្ណាះ។

ពាលខ្លះ ក៏វាមិនបាាកដបាជដារ។ វាតាងតា
ពិបាកក្នុងការរកឲាយមុខតំណរវាងមូលហាត ុនិង 

របៀបរស់នៅរបស់យើងដាលសំបូរដោយសមាាម អាចគំរាមដល់ការរស់នៅរបស់ 
មនុសាសជំនន់កាាយទៀត។
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សមិទ្ធកម្ម (cause and effect)។ ភស្តុតាងអាច
មានភាពផ្ទុយគ្នាដារ។ អ្នកវិទាយោសាសា្តអាចមានមត ិ
ខុសៗគ្នា។ ជឧទាហរណ៍ គឺការដាលសង់ទំនប់
វារើអគ្គិសនីនៅប៉ាកខាងលើទន្លាមាគង្គ។ បន្ទាប់ពី 
ការសាងសង់រួច សហគមន៍អ្នកនាសាទនៅរាប់រយ
គីឡូម៉ាតាខាងកាាមទន្លានំគ្នារអ៊ូថា របបទឹកមាន 
ភាពមិនទៀងទាត់ ហើយបរិមាណតាីក៏ថយចុះដារ។ 
ពួកគាក៏រអូ៊ផងដារអំពីសំណឹកដី និងការបាត់បង់  
ពាាសៅ្មាវល្លិនៅតាមឆ្នារទន្លា។ បើទោះជថាវាអាច 
មានមុខតំណក៏ដោយ វាពិបាកដារសមាាប់អ្នក  
វិទាយោសាសា្តនឹងនិយយឲាយបាាកដបាជណាស ់
ដោយសារកង្វះទិន្នន័យព័ត៌មាន។ កតា្តាបរិសា្ថានមួយ 
ទៀតអាចមានចំណាកដារ ដូចជរបបទឹកភ្លៀងធា្លាក់
មិនទៀងទាត់ និងការនាសាទតាីចាើនពាក។ ដូច្នាះ 
វាពិបាកធ្វើសាចក្តីសនិ្នដ្ឋានដច់ខាតបានណាស់លើ
ដំណើរការបរិសា្ថាន។ អ្នកយកព័ត៌មាន គួរតាបាឹង
បាាងយកអស់សមត្ថភាពក្នុងការលើកមកបង្ហាញ 
នូវកតា្តារួមចំណាកទាំងអស។់

ពិបាកបន្តិចក្នុងការរកកន្លាងដក់រឿងបរិសា្ថាន។ 
និពន្ធនយកមួយចំនួន អាចមិនសូវផ្តល់ភាពលាច 
ធ្លាដល់រឿងបរិសា្ថានប៉ុន្មានទា ដោយសារពួកគាមិន 
សូវធា្លាប់ជមួយសារៈសំខាន់បញ្ហាបរិសា្ថាន។ ដូច្នាះ  
អ្នកសារព័ត៌មានតាូវតាៀមខ្លួនបាឹង  ៉លក់  ៉ រឿង 
បរិសា្ថានទៅឲាយនិពន្ធនយកយកទៅចុះផាសាយ។  
នាះមានន័យថា ពួកគាក៏តាូវជួយអប់រំនិពន្ធនយក 
របស់ខ្លួនអំពីបរិសា្ថាន ហើយពនាយល់ថាហាតុអ្វីបាន 
ជរឿងមួយនឹងសំខាន់ នឹងមានបាយោជន៍ដល់ 
អ្នកអាន។ អ្នកសារព័ត៌មានវាឆ្លាតពពាយនយរឿង 
បរិសា្ថានរបស់ពួកគាសមាាប់ចុះផាសាយនៅថ្ងាណា
ដាលមិនសូវសំបូរដំណឹង ដូចជនៅដើមសបា្តាហ៍ 
ឬបន្ទាប់ពីថ្ងាឈប់សមាាក ពាលដាលមិនសូវមាន 
ការបាកួតបាជាងផ្នាកដំណឹងនយោបាយ។ គាអាច  
កាិតរឿងរបស់គាទៅនឹងទិវាននដារ ដូចជ ទិវា- 

បរិសា្ថានពិភពលោកថ្ងាទី ៥ មិថុន។ បើចាះវាចខ្ចប់ 
រឿងជមួយរូបថតផានទី និងរូបភាព អាចជួយធាន 
បានឱកាសឲាយគាយកវាទៅចុះផាសាយ។ រូបថតដ៏ 
អសា្ចារាយមួយអាចជួយធ្វើឲាយរឿងកាន់តាលាចធ្លាថាម 
ទៀតដារ។ 

រឿងបរិសា្ថានចាើនតាបង្កប់ភាពអវិជ្ជមាន 
ហើយគួរភ័យខា្លាចទៀតផង។ ភាគចាើននារឿងអំពី 
បរិសា្ថានតាងតាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគាាះដាលកំពុងតា 
កើតមានទៅលើបរិសា្ថាន និងផត់ពណ៌អាប់អួឲាយអ្វ ី
ដាលនឹងអាចកើតមានទៅថ្ងាមុខ។ ចំណងជើងអំព ី
ការបាាបាួលអាកាសធាតុចាើនទាយទុកអំពីថ្ងា  
វិនសហិនហោចដល់ភពផានដី។ ប៉ុន្តាការសរសារ 
ផ្តាតតាទៅលើចំណុចអវិជ្ជមានចាើនពាក អាចធ្វើ  
ឲាយអ្នកអានធុញទាាន់ទៅវិញទា។ ដូច្នាះ អ្នកសារ- 
ព័ត៌មានគួរតាពិចារណារិះរកមើលមុមរឿងវិជ្ជមាន 
មកសរសារផង។ ដូចជ តើមនុសាសមា្នាកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះ
ដើមាបីកាលំអសា្ថានភាព? តើពួកគាកំពុងទមា្លាប់ដូច 
ម្តាចខ្លះទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងបរិសា្ថាន? តើមនុសាស
មា្នាទូទៅអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះឲាយមានបាយោជន៍?

ខាងកាាមជឧទាហរណ៍រឿងវិជ្ជមានមួយក្នុង 
ទសាសនវដ្តីព័ត៌មាន Time ស្តីអំពីស្តាីវៀតណាមមា្នាក់ 
ដាលបាឹងធ្វើអ្វីមួយឲាយមានបាយោជន៍ដល់បរិសា្ថាន៖

ដោយ Kay Johnson, Hanoi

នង Vu Thi Quyen ចំណាយពាលជងពីរឆ្នាំ
ដើមាបីធ្វើការឡប់ប៊ី និងរៀបចំបាបបទឯកសារទៅ 
បញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲាយផ្តល់ភាព 
សាបចាបាប់ដល់អង្គការរបស់គត់ឈ្មាះ Education 

for Nature-Vietnam (ENV) ដាលជអង្គការ
បរិសា្ថានទីមួយនៅក្នងុបាទាស។ ពួកការិយធិបតាយាយ 
មិនជំទាស់ទៅនឹងផានការរបស់លោកនង Quyen 
ទា ក្នុងបងាៀនដល់កូនសិសាសសាលាអំពីពពួកពូជ  
សត្វពាាកមាជិតផុតពូជក្នុងបាទាសវៀតណាម។  
លោកសាីនិយយថា បញ្ហានៅតាង់ថា ដោយស្ថិត 
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ក្នុងអាយុ ២៥ ឆ្នាំនៅឡើយ នងទើបតានឹងរៀនចប់ 
ហើយមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្មានទា។ អ្នក  
សាឡាញ់បរិសា្ថានបាននំគ្នាជួយគំទាផ្ចុងផ្តើម 
អង្គការថ្មីនាះ តាពួកគាមានវ័យកាន់តាក្មាងជង 
នងទៅទៀត ដាលរដ្ឋកុម្មុយនិស្តវៀតណាមមានការ 
ទើសទាល់ ពាាះថានៅទីនោះគាផ្តល់សារៈសំខាន់ 
ដល់វ័យចាស់ទំុ តាគាមិនសូវផ្តល់តម្លាដល់ភាពរស់-
រវើករបស់យុវជនទា។ នង Quyen និយយថា៖
 ៉វាពិបាកមានទាន ពីពាាះពួកយើងនៅវ័យក្មាងពាក។ 
យើងគ្មានសាសា្តាចារាយ ឬវាជ្ជបណ្ឌិតក្នុងចំណមគ្នា  
យើងទា ហើយយើងក៏គ្មានបទពិសោធន៍ធ្វើការ 
ជមួយរដ្ឋាភិបាលដារ។  ៉

ចាប់តាំងពីពាលដាលអង្គការ ENV នាះតាូវបាន
បង្កើតឡើងដោយសាបចាបាប់នៅឆ្នាំ ២០០២ មក  
កាមុនាះបានអះអាងបញ្ជាក់អ្នកដទាអំពីភាពកា្លាហាន
មះមុតរបស់ខ្លនួ។ កម្មវិធីការយល់ដឹងអំពីកិច្ចអភិរកាស 
(Conservation Awareness Program) របស់
កាុមនាះបានបង្កើតបាន   ៉ក្លឹបអភិរកាស  ៉ នៅក្នុង 
សាលារៀនវៀតណាមបានចំនួន ៥០ ហើយជួយផ្តល់ 
ការអប់រំអំពីសត្វពាាវៀតណាមដល់ក្មាងៗជង 
១០០.០០០ នក់ ទៀតផង។ គាបានផ្តល់ការ 
បណ្តុះបណា្តាលពួករុកា្ខារកាសក្នុងឱទាយោនជតិចំនួន ៣០  
ឲាយបង្កើតកម្មវិធីសិកាសាអំពីពូជពពួកសត្វពាាជិតផុត 
ពូជ ដាលនៅមានសាសសល់ក្នុងមូលដ្ឋាន។ តារា 
ចមាៀង My Linh បានសម្តាងក្នុងការឃោសន
ពាណិជ្ជកម្មមួយកាលពីឆ្នាំ ២០០៤ ដោយអំពាវនវ 
បាជជនកុំឲាយផឹកសាាតាាំបាមា៉ាត់ ដាលគាយកចាញ
ពីខា្លាឃ្មុំជប់អន្ទាក់។ ឆ្នាំនាះ អង្គការ ENV បង្កើត 
លាខទូរស័ព្ទហត់ឡាញមួយ ដើមាបីទុកឲាយបាជជន
រាយការណ៍អំពីការចាប់សត្វពាា និងភជនីយដ្ឋាន 
ណាដាលធ្វើម្ហូបសាច់សត្វពាាលក់ជូនភ្ញៀវ។  
បុគ្គលិករបស់អង្គការនាះ ឥឡូវបានឡើងដល់ ២២  
នក់ហើយ។ នង Quyen និយយទាំងសើចដូច្នាះ

ថា៖  ៉បច្ចុបាបន្ន ខ្ញុំជមនុសាសមានវ័យចាស់ជងគាក្នុង 
អង្គការនាះ  ៉។

នៅបាទាសវៀតណាម កិច្ចអភិរកាសខ្លនួឯងនាះតា 
ម្តងជគោលគំនិតដាលនៅមានវ័យក្មាងនៅឡើយ។ 
បន្ទាប់ពីមានសង្គាាម និងស្ថិតក្នុងភាពឯកោអស់ 
ចាើនទសវតាសរ៍កន្លងមក វៀតណាមបានបើកពាា 
របស់ខ្លួនដល់កាុមអភិរកាសអន្តរជតិនៅទសវតាសរ៍ឆ្នាំ  
១៩៩០ ហើយមិនយូរប៉ុន្មានគាបានដឹងថា បាទាស 
នាះ ស្ថិតក្នុងចំណុចក្តាមួយសមាាប់ពពួកពូជសត្វ 
ពាាដាលសឹងតានឹងផុតពូជទៅហើយ។ ពូជសត្វមួយ 
ក្នុងចំណមពូជសត្វដាលកមាជងគានោះ គឺសា្វា 
កាបាលលឿង (golden-headed langur)។ ពពួក
សា្វានាះរស់នៅលើដើមឈើលើកោះ Cat Ba ភាគ
ខាងជើងបាទាសវៀតណាម ហើយចំនួនរបស់វា 
មានមិនដល់ ១០០ កាបាលទា។

នង Quyen  ធា្លាក់ចិត្តសាលាញ់សត្វពាារបស់
បាទាសនងសឹងតាដោយចាដនាយបំផុត។ នៅឆ្នាំ 
១៩៩៦ បន្ទាប់ពីនងរៀនចប់បានសញ្ញាប័តាផ្នាក
ភូមិសាសា្តពីសាកលវិទាយោល័យមក នងធ្វើជអ្នក 
ហាត់ការនៅឱទាយោនជតិ Cuc Phuong National 

Park ជមួយអង្គការកាារដ្ឋាភិបាលអន្តរជតិមួយ 
ឈ្មាះ Fauna & Flora International។ នង
ទទួលបន្ទុកក្នុងការអប់រំអ្នកសាុកឲាយចាះគោរព 
អភិរកាសសត្វពាាក្នុងឱទាយោន ហើយកុំឲាយបាមាញ់ពួកវា 
យកមកធ្វើចំណី។ បុ៉ន្តាដល់ឆ្នា ំ២០០០ នង Quyen 
ចាប់ផ្តើមរៀបចំផានការបង្កើតកាមុអភិរកាសវៀតណាម
មួយឲាយមានលក្ខណៈពឹងផ្អាកខ្លួនឯងជង។ នង 
និយយថា៖ "យើងមិនអាចរំពឹងលើជនបរទាសឲាយ 
មកសង្គាាះបាទាសយើងទា។ កិច្ចការនាះគួរតា 
ជនជតិវៀតណាមខ្លួនឯងជអ្នកធ្វើ"។

នងនិយយថា រង្វាន់ផ្គាប់ចិត្តធំបំផុតដាលនង 
ទទួល គឺការដណ្តើមបានបាះដូងចិត្តគំនិតរបស់អ្នក 
ស្នាហាធម្មជតិវ័យក្មាងៗ ជពិសាស កុមារា-កុមារើ 
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ដាលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុកមា្តាយរបស់គាឲាយឈប់ 
បាមាញ់សត្វពាាតទៅទៀត។ នងនិយយថា៖ 
"ការអប់រំនំឲាយមានការបាាបាួល។ ប៉ុន្តា វាសុីពាល 
រាប់ទសវតាសរ៍ដើមាបីប្តូរឥរិយបឋមនុសាស "។ ជភ័ព្វ 
សំណាងល្អដារ ដាលនងនៅមានពាលវាលាចាើន
គាប់គាាន់សមាាប់លូតលាស់ទៅមុខទៀតក្នុង 
កិច្ចការនាះ។

ករណីសិកាសា ៈ 
ធ្វើមនុសាសកម្មសាច់រឿង  
(Humanizing the story)

ជទូទៅ រឿងអំពីបរិសា្ថាននឹងមានលក្ខណៈ
គួរឲាយចង់អាន បាសិនបើគាផ្តាតលើមនុសាសដាល 
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាបរិសា្ថាន។ ខាងកាាម 
នាះជសាចក្តីផ្តើមរបស់បទពិពណ៌នមួយអំពីការ  
ធា្លាក់ចុះចំនួនតាីឆ្លាំងយកាស (Giant Catfish) ដាល
សរសារដោយនង Sunisuda Ekachai របស់ 
កាសាត Bangkok Post។ ក្នុងសាចក្តីផ្តើមនាះ 
នងបានថ្ពក់អ្នកអានជប់ជមួយនឹងការផ្តាតលើ 
មនុសាសជគោល៖

លោក Sanan Suwanta ជអ្នកនាសាទមា្នាក់
បាកបដោយមទនភាព។ ដូចឪពុក និងដូនតា 
របស់គត់ដារ គត់ជមនុសាសឆ្នើមជងគាក្នុង 
ចំណមនាសាទជនឯទៀត ដោយគត់ជអ្នក 
បាមាញ់តាីឆ្លាំងយកាស ឈ្មាះ pla buek ក្នុងទន្លា 
មាគង្គ ដាលតាីនាះអាចមានបាវាងដល់ទៅ ៣ ម៉ាតា  
និងទម្ងន់ជិត ៣០០ គីឡូកាាម ឯណះ។

ប៉ុន្តាមិនដូចតាីជីផុតពូជមួយនាះ ដាលជអំបូរ 
តាីទឹកសាបអត់សាកាធំជងគាលើលោកនាះ លោក  
Sanan ក៏បាហាលជមនុសាសចុងកាាយគាហើយ
ក្នុងអំបូររបស់គត់។

លោក Sanan ដាលស្ថិតក្នុងវ័យជង ៤០ ឆ្នាំ 
និយយថា៖ "ទន្លាមាគង្គមិនមានសភាពដាលវា 
ធា្លាប់មានពីមុនទៀតទា"។ គត់កំពុងតារៀបចំ 
ឧបករណ៍នាសាទនៅលើកោះដុនវ៉ាង ទល់មុខ 
ភូមិបានហាដខា ដាលគត់រស់នៅក្នុងសាុកខុង  
ខាត្តឈៀងរ៉ា។ 

បាតទន្លា បានហាដខា មានភាពស្មើធាង  
គ្មានគាួស គ្មានទឹកធា្លាក់ ដាលជកន្លាងតាមួយគត់  
ក្នុងបាទាសថា ដាលគាអាចនាសាទតាីឆ្លាំងយកាស 
បាន។ រៀងរាល់ខាមាសា ពាលដាលទឹកទន្លាសាក 
ដល់កមាិតទាបបំផុត អ្នកនាសាទពីបាទាសថា និង
បាទាសឡាវនំគ្នាមកបោះជំរំលើកោះតូចមួយនាះ 
ចាំចាប់តាីឆ្លាំងយកាស។

សមាាប់អ្នករស់នៅក្នុងសាុកខុង ការបាមាញ់នាះ 
គឺជការបន្តបាពាណីពីដូនតា។ ប៉ុន្តាសមាាប់អ្នក 
អភិរកាសបរិសា្ថានវិញ ទង្វើរបស់អ្នកសាុកក្នុងការតាម
បាមាញ់ គឺជការគំរាមដល់តាីជិតផុតពូជមួយនាះ 
ដាលគាអាចរកឃើញតាក្នុងទន្លាមាគង្គមួយ 
ប៉ុណ្ណាះ។

បច្ចុបាបន្ននាះ គាសម្លឹងមើលទៅលើអ្នកនាសាទ 
ក្នុងសាុកខុង ជមួយកាសាភ្នាកមួយកាន់តាមុឹងមា៉ាត់ 
ឡើងៗ ដោយសារចំនួនតាីឆ្លាំងយកាសនាះកាន់តា 
ថុយចុះ។ 

នៅឆ្នាំ ១៩៩០ សាុកខុងនាះ ចាប់តាីនាះបាន 
ចំនួនខ្ពស់បំផុត គឺ ៦៩។ បុ៉ន្តាចាប់តាំងពីពាលនោះ 
មក ចំនួននាះចាះតាថយទៅៗសាបគ្នាជមួយនឹង 
ភាពថមថយសា្ថានភាពអាកូឡូសីុក្នុងទន្លាមាគង្គ 
ខ្លួនឯងនាះតាម្តង។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០០១-៣ គ្មាននរណាចាប់បាន
តាីឆ្លាំងយកាសមួយកាបាលសោះឡើយ។

លោក Rian Jinnarat អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ និងជ
មាដឹកនំសហគមន៍សាុកខុង និងជនាសាទជន 
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ម្តងមា្កាលដារនោះនិយយថា៖ "វាមិនតាឹមតាូវទាល់ 
តាសោះក្នុងការបនោ្ទាសអ្នកនាសាទចំពោះការធា្លាក់ 
ចុះចំនួនតាីឆ្លាំងយកាសនាះ។ ពួកយើងបានជួបបាទះ 
ក្តីវាទនខា្លាំងណាស់ ដោយសារទឹកទន្លាកាន់តាល្អក់ 
ទៅៗ និងមានក្លនិស្អយុ។ ការឡើងចុះកមាតិទឹកទន្លា 
មានសភាពខា្លាំងហួសហាតុ ហើយលាងទសាសន៍ទាយ 
បានដូចមុនទៀតផង។ ពពួកសារាយ និងរុក្ខជតិ 
ក្នុងទឹកទាំងអមាបាលមា៉ានបាាកា្លាយជសាពោនអស់ 
ដោយសារតាទឹកកាខ្វក់ពាក។ បរិមាណតាីក៏ថុយចុះ 
យ៉ាងសមាបើម។ មិនតាឹមតាតាីឆ្លាំង pla buek នាះ
ទា គឺតាីគាប់បាភាទទាំងអស់ - ពូជតាីចាើនបាភាទ 
ដាលយើងធា្លាប់ឃើញកាលពីនៅក្មាង ឥឡូវវិនស 
បាត់អស់ទៅហើយ  ៉។

អត្ថបទនាះបន្តទៅពិនិតាយមើលហាតុផលដាល
អាចមាននំដល់ការថយចុះចំនួនតាី រួមមានការសង ់
ទំនប់ទឹកនៅខាសាទឹកខាងលើ និងការបំផ្ទុះថ្មបាតទន្លា
ដាលជជមាកល្អសមាាប់តាីបន្តពូជ។

ករណីសិកាសា ៈ 

ផលិតផលអាវយឺតចិន សកលភាវូបនីយកម្ម  
និងការបំពុលខាយល់បរិយកាស

នៅទីបំផុត ខាងកាាមនាះជសមាង់ខ្លះៗព ី
អត្ថបទលាចធ្លាមួយនាសារព័ត៌មានបរិសា្ថានដាល  
ពិនិតាយមើលមុខតំណ និងទំនក់ទំនងឆ្លងដានដាល
យើងបាននិយយនៅមុននាះបន្តិច។ អត្ថបទនាះ 
ពនាយល់ថា តើអ្នកនៅលោកខាងលិចដាលបាើបាាស់
អាវរងធ្វើពីរោមពពា បង្កបញ្ហាដូចម្តាចខ្លះដល់វាល 
ឃ្វាលសត្វនៅបាទាសចិន ដាលតាមរយៈនោះបង្កើត
នូវការបំពុលខាយល់នៅសហរដ្ឋអាមារិក។ រឿងនាះ 
ផ្តាតលើបាជជនសាមញ្ញ តួយ៉ាងលោក Shatar 
ដាលជបុរសគង្វាលមា្នាក់ និងរួមទាំងអតា្ថាធិបាបាយ 
ពីអ្នកជំនញផង។ អត្ថបទនាះបង្ហាញជូននូវបរិបទ 
បាវត្តិកាល ហើយបាើសាចក្តីពិសា្តារក្នុងការគូសវាស 
ទិដ្ឋភាពឲាយបានចាបាស់ទៀតផង។ 

តម្លាដាលយើងបង់លើកំណើនសាដ្ឋកិច្ចចិន 
និពន្ធដោយលោក Evan Osnos

កាសាត Chicago Tribune

ON THE ALASHAN PLATEAU, China

នៅវាលរាបអាឡាសា្ហាន់ បាទាសចិន

លោក Shatar ជនគង្វាលសម្លឹងទៅរកថ្ងាអស្តង្គតនៅលើ
វាលសៅ្មា - កាៀមផ្អាះមួយ ដាល Genghis Khan ស្តាចម៉ុងហោ្គាលី 
ធា្លាប់លើកទ័ពវាយលុកលុយបាទាសចិន។

រំពាចនោះ សាាប់តាគត់ជាួញចិញ្ចើម ហើយសាាកហៅហ្វូងពពា 
របស់គត់។ ខាយល់ពោរពាញទៅដោយខាសាច់។

កថាខណ្ឌពីរខាងលើជកាបាល 
រឿង ដាលតាូវបានតាក់តាង 
យ៉ាងបុិនបាសប់ អានទៅដូច 
បាលោមលោកអញ្ចឹង។

នៅឯជាាយមា្ខាងទៀតនាពិភពលោកឯណះវិញ អរុណទ័យ  
បានមកដល់ក្នុងចំណងបាវត្តិសាសា្តក្នុងជំនួញ រវាងរោងចកាដាល 
បាើថ្លាទាបបំផុតលើពិភពលោក និងអតិថិជននៅបាទាសអ្នកមាន។
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កាលពីឆ្នាំទៅ រៀងរាល់នទី ពលរដ្ឋអាមារិកចំណាយលើទំនិញចិន 
ក្នុងតម្លា ៤៦៣.២០០ ដុលា្លារ រួមមាន អាវរងរាប់លាន អាវដាលធ្វើអំពី 
រោមពពា តួយ៉ាងដូចជពពារបស់លោក Shatar នាះ។

តាយើងមិនរង់ចាំយូរទា ដើមាបីឲាយ 
អ្នកនិពន្ធភា្ជាប់សាច់រឿងអំពីពពា 
នៅបាទាសចិនទៅនឹងអ្នក 
បាើបាាស់នៅសហរដ្ឋអាមារិក។

មិនដល់មួយទសវតាសរ៍ផង ការហូរជន់អាវរងពីបាទាសចិន បាននំ 
ឲាយឧសាសាហកម្មចំណាស់មួយនាះមានការបាាបាួល ដោយធ្វើឲាយតម្លា 
វត្ថុធាតុដើមរបស់វាធា្លាក់ចុះ។ ឥឡូវនាះ អាវរងធ្វើនៅបាទាសចិន 
មានលក់ក្នុងតម្លាទាបរហូតដល់ ១៩.៩៩ ដុលា្លារក្នុងអាវមួយ ក៏មាន 
ដារ។

បុ៉ន្តានៅពីកាាយសា្លាក Made in China លើទំនិញថករបស់ចិន 
មានអ្វមួីយទៀតដាលពលរដ្ឋអាមារិកកមាមើលឃើញ នោះ គឺផលវិបាក 
ចាើនគន្លាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនៅពាល ដាលអានុភាពនាផលិតកម្ម 
ចិន និងតមាូវការបាើបាាស់របស់អាមារិកបាសប់មុខគ្នានៅលើធនធាន 
ធម្មជតិ ដាលឥឡូវនាះមិនសូវសំបូរបាបប៉ុន្មានទា។

ខុសពីបទពិពណ៌នដទា អត្ថបទ 
នាះមិនមានកថាខណ្ឌស្នូលតា 
មួយទា គឺមានចាើនដាលពនាយល់ 
អំពីគំនិតគោលរបស់រឿង។ អ្នក 
និពន្ធបង្ហាញគំនិតគោលទាំងនោះ 
តាមចាើនរបៀប តាចាបាស់លាស់ 
ថាតើរឿងនាះនិយយអំពីអ្វី  
ហើយហាតុអ្វី គួរយើងយកចិត្ត 
ទុកដក់ជមួយរឿងនាះ 
(ពីកថាខណ្ឌទី៥ ដល់ទី៧)។

គាមានវិធីចាើនណាស់ ដើមាបីវាស់វាងឥទ្ធិពលនាការឡើងសាដ្ឋកិច្ច 
របស់ចិន មានជអាទបការនំចាញទំនិញដូចភ្នំ មហានវាដឹកបាាង
ជដើម ប៉ុន្តាបាហាលជមានហាតុផលតិចតួចណាស់សមាាប់គាទៅ  
ពិនិតាយពិច្ច័យទំនិញថកៗ ដូចជអាវរងនាះ។ យ៉ាងណាក្តី តំណ 
ភា្ជាប់រវាងអាវរងថកៗ វាលសៅ្មាឃ្វាលសត្វពាហនៈនៅអាសីុ និង 
គុណភាពខាយល់នៅអាមារិក បង្ហាញអំពីការរាទិសដៅសាដ្ឋកិច្ច 
ពិភពលោក ដាលញំុងឲាយមានការបាាបាួលយ៉ាងអសា្ចារាយមួយ។

នាះជរឿងមួយបង្ហាញថា តើអាវរងដាលអ្នកកំពុងពាក់ វាបំពុល 
ខាយល់ ដាលអ្នកកំពុងដកដង្ហើមដូចម្តាចខ្លះ ហើយថាតើការរើកចមាើន 
លាចធ្លារបស់បាទាសចិនមានឥទ្ធិពលដូចម្តាចខ្លះលើពិភពលោក។

តាង់នាះដងខ្លួននារឿងបាន 
ចាប់ផ្តើមជមួយនឹងសាវតារ និង 
បរិបទ ដាលជួយឲាយយើងយល់ 
បាននូវទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយ 
របស់រឿងបាន។

បាទាសចិនសំបូរហ្វូងគង្វាលពពាមានទាន ដាលគាយកទៅផលិត 
អាវរង ហើយចំនួនដ៏សមាបើមនាះបានទាញតម្លាអាវរងលើពិភពលោក  
ឲាយធា្លាក់ចុះ។ តាហ្វូងពពាទាំងនោះសុីសៅ្មាចាើនណាស់ រហូតដល់ធ្វើឲាយ 
វាលសៅ្មាបាទាសចិនតាងលដូចដីសា្ថានពាះច័ន្ទអញ្ចឹង។ ការបាត់បង់  
គមាបសៅ្មាបានបង្កឲាយមានពាយុះធូលីដីដ៏អាកាក់ ដាលគាមិនដាលឃើញ 
ពីមុនមក។ ការបាាបាួលនាះបានបញ្ចាញនូវការបំពុលដាលហោះហើរ 
លើអាកាសឆ្ងាយ រហូតដល់លំហមាឃលើទ្វីបអាមារិកខាងជើង
ឯណះ។
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បាទាសចិនតាូវការធនធានធម្មជតិខា្លាំងមានទាន ដោយមិនគាាន់ 
តាធ្វើឲាយវាលសៅ្មាទៅជវាលធូលីដីប៉ុណ្ណាះទា តាវាបានថាមទាំងរុញឲាយ 
ការកាប់ឈើខុសចាបាប់រុលចូលកាន់តាជាាទៅក្នុងពាាតាូពិកមានតម្លា 
ខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោក និងរៀបចំជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុង
លាបាងបាកបដោយគាាះថា្នាក់មួយ ក្នុងការដណ្តើមការគាប់គាងលើការ
ផ្គត់ផ្គង់បាាងឥន្ធនៈទៀតផង។

ផលិតផលគាប់មុខ - មានអាវយឺត រថយន្ត ឧបករណ៍ក្មាងលាង -  
សុទ្ធតាជប់ដោយដនធនធាន និងថាមពល ដាលតាូវការសមាាប់ 
ផលិតវាឡើង។ ក្នុងករណីអាវរង សហរដ្ឋាអាមារិកបំបាកឯកទគ្គកម្ម 
ដោយទិញអាវរងចិនរហូតទៅដល់ ១០.៥ លានអាវ កាលពីឆ្នាំទៅ  
ដាល ១៥ ដង ចាើនជងកាលពីមួយទសវតាសរ៍មុន ហើយចាើនហួស 
ពីចំនួនអាវរងដាលតាូវបាននំចូលពីបាទាសអីុតាលី និងអង់គ្លាស 
កាលពីឆ្នាំមុនទៅទៀត។

គាពិបាកនឹងនិយយថា តើផលិតផលនីមួយៗរបស់ចិន រួមចំណាក 
ប៉ុណា្ណាដល់ការបំពុលខាយល់អាកាស។ ប៉ុន្តាការកើនតមាូវការរបស់អាវ 
រង កំពុងតាបំផ្លិចបំផ្លាញដល់គុណភាពដី ខាយល់ និងទឹក នៅបាទាស 
ចិន និងសហរដ្ឋអាមារិក ដាលនាះជតម្លាដាលគាមិនដាលដក់នៅលើ 
សា្លាកថ្លាទំនិញទា។ ហើយអតិថិជនចាើននក់ណាស់មិនបានដឹងអំពី 
សង្វាក់តំណនាះទា។

នង Colleen Young ដាលកំពុងឈរសម្លឹងមើលទូរទសាសន៍ក្នុង
ហាងមួយនៅទីកាុង ឈីកាហោ្គា និយយថា៖  ៉ខ្ញុំមិនដាលនឹកដល់ទា។  
ពាលណាអ្នកទិញអាវរង អ្នកពិតជមិនដាលគិតអំពីការបំពុល 
បរិយកាសទា។ អ្នកបាហាលជអាចគិតដល់សត្វដ៏កំសត់ទាំងនោះ 
ដាលគាសមា្លាប់យករោម ឬក៏អាចគិតដល់ពលកម្មទាសករ តាមិនដាល 
នឹកដល់ការបំពុលទា  ៉។

តាង់នាះយើងតាឡប់មកនិយយ 
អំពីអ្នកគង្វាលពពាយើងវិញម្តង 
ទៀត ជពិសាសការគំរាមកំហាង 
ដាលជបាះដូងនាមា្ចាស់រឿង 
នាះ។

វាលសៅ្មាតាគ្មានសៅ្មា

ពពារបស់លោក Shatar ជពពាពូជសុទ្ធអត់មានកាត់ជមួយពូជ
ដទាទា គឺវាមានរោមពណ៌ស និងភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុដ៏អាកាក់ 
នៅភាគខាងជើងរបស់ចិន ដាលនៅទីនោះសីតុណ្ហភាពខាក្តាអាច 
ឡើងដល់ជិត ៤២ អងាសារសា ហើយធា្លាក់មកនៅ ១ អងាសារសា 
កាាមសូនាយវិញក្នុងរដូវតាជក់។
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ចូរកត់សំគល់មើលសាចក្តីពិសា្តារ 
(មានមិនចាើនប៉ុន្មានទា) ដាល  
ផ្គុំចូលគ្នាបានជរូបភាពមួយ 
ឲាយអ្នកអានយល់បាន និងការ 
បាៀបធៀបរវាងរោមពពា  
និងសក់មនុសាស។

ស្ថិតនៅជប់ពាំដានជមួយបាទសម៉ុងហោ្គាលី វាលរាប Alashan 
ផលិតចាញនូវអាវរងដាលថ្លាជងគាបំផុតលើពិភពលោក។ តម្លា 
របស់វាអាចលក់បាាំមួយដងថ្លាជងតម្លារោមសត្វធម្មតា។ 

លោក Shatar អាយុ ៥១ ឆ្នាំ បាើឈ្មាះតាមួយទាដូចជនពនាចរ 
ចិនដទាទៀតដារ។ គត់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់នាះតាំងពីតូចមក។  
គត់បានរួមចំណាកក្នុងបង្កើនផលិតផលអាវរងចិនក្នុងរយៈពីរ 
ទសវតាសរ៍កន្លងមកនាះ ដោយបានពងាីកចំនួនពពាក្នុងហ្វូងរបស់គត់ 
រហូតដល់ទៅជង ៣០០ កាបាល។ បាាក់ចំណាញពីការលក់រោមពពា 
នាះ បានជួយឲាយគត់មានផ្ទះមួយ ដាលមានបីបន្ទប់ និងបង់ថ្លាការ 
សិកាសារបស់កូនសាីគត់។

សំណារល្អ គឺតាងយោងទៅរក 
ឆកមុនៗ។ ក្នុងករណីនាះ 
គឺលោក Shatar ៉សាាកហៅ 
ពពារបស់គត់ម្តងទៀត  ៉។

ប៉ុន្តាធម្មជតិនៅវាលរាប Alashan តាូវបានខូចខ្ទាចខា្ទាំខា្លាំង
ណាស់។

លោក Shatar សាាកហៅពពារបស់គត់ម្តងទៀត។ 
ពពាទាំងនោះ ដើរចចាប់តាមជំរាលភ្នំ ហើយសាាប់តាទន់ជើងកាាប 
នៅកាបារជើងគត់។ ពួកវាកំពុងឃ្លានចំណី។

លោក Shatar និយយថា៖   ៉មើលចុ៎ះ ពួកវាគ្មានអីសុីទា  ៉។
គត់បានបាចគាាប់ពោតស្ងួតមួយកា្តាប់ទៅលើដីឲាយពពាសីុ 

ហើយបន្លឺទៀតថា៖   ៉បើសិនជសា្ថានភាពនៅតាបន្តដូច្នាះទៀត  
ខ្ញុំនឹងតាូវតាលក់ចំនួនពពាពាក់កណា្តាលចាញហើយ  ៉។

វាលនាះលាតសន្ធឹងធំណាស់នៅបាទាសចិន ហើយជវាលមួយ 
ក្នុងចំណមវាលធំៗលើពិភពលោក តាពាលនាះវាលាងមានសៅ្មាដុះ 
ទៀតហើយ។ ដីនៅទីនាះមានសភាពតាងលពាក រហូតដល់ថា  
លោក Shatar និងពួកគង្វាលឯទៀតបង្ខំចិត្តទិញសៅ្មាកាត់ពីកន្លាង
ដទា និងពោតដឹកតាមឡានមកចិញ្ចឹមពពារបស់ពួកគា។ ពពាខ្លះ 
ហាវមានទាន ដើរលាងរួច ទាល់តាមា្ចាស់វាដឹកលើម៉ូតូមកផ្ទះ។ 
លោក Shatar រំពឹងថា ពពាភាគចាើនរបស់គត់រស់បាន ១០ ឆ្នាំ 
គឺពាក់កណា្តាលអាយុរបស់មាវា។

អតាាកំណើតរបស់ពពាក៏ថយចុះដារ។ កាលពីមុន លោក  
Shatar មានកូនពពាថ្មី ១០០ កាបាលថាមទៀត រៀងរាល់និទាឃរដូវ។ 
ឆ្នាំនាះគត់បានតា ៤០ កាបាលទា។ ការលក់រោមពពាក៏ពិបាកជងមុន 
ដារ។ ដោយសារពពាសុីមិនគាប់គាាន់ រោមរបស់វាក៏ដុះមកខ្លីៗដារ។
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លោក Shatar អង្គុយចុះ ហើយចាបាមធូលីមួយដាពីដីដាលគាួសារ
គត់កាន់កាប់ជយូរឆ្នាំមកហើយ។ កាលពីគត់នៅក្មាង ដីនាះតាូវបាន 
គាបដណ្តប់ដោយពណ៌បាតង។ 

គត់និយយយ៉ាងសាទន់ថា៖  ៉ជីវិតរបស់យើងពឹងផ្អាកទៅលើ 
ធម្មជតិ។ តាអ្វីៗកាន់តាយ៉ាប់យុឺនទៅៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ  ៉។

គត់កាាកឡើង ហើយរោយធូលីដីពីក្នុងដារបស់គត់រហូតទាល់ 
តាវាបុើងរសាត់បាត់ទៅក្នុងខាយល់អស់។

រោងចកាកាច្នារោមពពា និងឧសាសាហកម្មជចាើនបានបើកនៅ 
តំបន់ Alashan គឺចាើនពាករហូតទាល់តាអាជ្ញាធរទីនោះដក់កំណត់
របបទឹកបាើបាាស់ ដាលជលទ្ធផល រោងចកាខ្លះតាូវបង្ខំចិត្តបិទទា្វារ 
ម្តងៗជចាើនថ្ងាក៏មានដារ។ ពួកគង្វាលបានភ្លាចអស់ទៅហើយនូវ
ឈ្មាះសៅ្មាដាលងប់បាត់អស់ទៅនោះ។

លោក Francis Patthey ជនជតិស្្វុីស និងនយកបាតិបត្តិ 
ផលិតកម្មរោមពពាបាននិយយទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនថា៖  
 ៉ ភាពរហោសា្ថានកំពុងកា្លាយជបញ្ហាធំឥឡូវនាះ ហើយយើងដឹងថា  
ពពាគាប់បាភាទមិនចាះស្កប់ស្កល់ក្នុងការសុីទា ដាលនាះជការ 
បំផ្លិចបំផ្លាញដល់វាលសៅ្មា  ៉។

កាាយមកទៀត រឿងនាះពនាយល់អំពីបាវត្តិការផលិតសំពត់រោមពពា ដាលពីមុនជទំនិញបាបបាណិត 
តាឥឡូវតាូវបានផលិតក្នុងបរិមាណសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងបាទាសចិន បន្ទាប់ពីបាទាសនាះចាប់យកកំណាទមាង ់
សាដ្ឋកិច្ចបាបផាសារសារើ។ គាបានបាាប់ឲាយយើងដឹងថា បាទាសចិនមានចំណាកយ៉ាងធំក្នុងជំនួញវាយនភ័ណ្ឌ 
ពិភពលោកទាំងមូលដាលមានតម្លាបាមាណ ៣៥០ ពាន់លានដុលា្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ បាទាសចិននំចាញផលិត
ផលវាយនភ័ណ្ឌសំរាចក្នុងតម្លាបាមាណជ ២០ ពាន់លានដុលា្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកនិពន្ធបានឲាយយើងដឹងថា 
តួលាខនាះវា   ៉ស្មើសម្លៀកបំពាក់ជងបីឯកតាសមាាប់មនុសាសមា្នាក់ៗលើផានដីនាះ  ៉ - ដាលនាះជវិធីដ៏ល្អមួយ 
ជួយឲាយយើងយល់លាខធំបានកាន់តាចាបាស់។ 

រឿងនាះរួមបញ្ចូលបទសមា្ភាសន៍ជមួយមា្ចាស់រោងចកាផលិតអាវរងរោមពពា។ កាាយពីពនាយល់របៀប 
រកសុី ហើយគត់វិលតាឡប់មកនិយយអំពីមូលបទសាច់រឿងរបស់គត់វិញ គឺផលប៉ះពាល់បិរសា្ថាន។ បដិវត្តន៍
ក្នុងឧសាសាហកម្មផលិតរោមពពាកំពុងតាដក់សមា្ពាធមកលើរបររកសុីផ្នាកនាះ និងដីដាលទាទាង់វា។
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លោក Patthey និយយថាបញ្ហានាះកំពុងតាូវបានគាពាងើយ 
កន្តើយ។ ហើយវាងយយល់ណាស់ថាហាតុអ្វី។ ដោយតមាូវការនៅ 
សហរដ្ឋអាមារិកនៅតាខ្ពស់ដដាល បណា្តាកាុមហ៊ុននៅតាបន្តសង់ 
រោងចកាថ្មីៗ និងទិញបរិកា្ខារកាន់តាថ្លាៗជងមុនយកមកបំរើផលិតកម្ម
នាះ។ បន្តិចម្តងៗ កាុមហ៊ុនទាំងនោះរុញខ្លួនធា្លាក់កាន់តាជាាទៅក្នុង 
បំណុល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការផ្គត់ផ្គង់លើសលុបនូវបរិមាណរោមពពា
បានរុញថ្លារបស់វាឲាយធា្លាក់ចុះកាន់តាទាបផងដារ។

នៅរោងចកា Lingwu Zhongyin លោក Ma Feng ដាលជ 
នយកបាតិបត្តិមា្នាក់និយយថា គត់បារម្ភថាបាព័ន្ធទាំងមូលក្នុងការ 
រកសុីផលិតរោមពពានាះកំពុងឡើងកំដៅជិតពុះហើយ។

គត់មានបាសាសន៍ថា៖  ៉មនុសាសមា្នាកំពុងភ្លាចរឿងមួយហើយ 
គឺថា រោមពពាមិនដូចកបាបាសទា។ វាជធនធានធម្មជតិមួយមាន 
កមាិត  ៉។

កមាិតធនធាននាះបានវិវត្តន៍មកដល់ចំណុចមួយ ដាលគាមិនអាច 
ពាងើយកន្តើយបានទៀតទា។ នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរោងចកាផលិត 
រោមពពានៅតំបន់ Alashan ផ្នូកខាសាច់ពណ៌លឿងចាសកំពុងស្តាង
លាចធ្លានៅឯជើងមាឃបាៀបបាននឹងឆកថតភាពយន្តអញ្ចឹង។

ដោយគ្មានសៅ្មា និងកូនរុក្ខជតិណាផាសាងទៀតគាបពីលើផ្នូកខាសាច់
ទាំងនោះ វាលរហោសា្ថាននៅ Alashan កំពុងតាលាតសន្ធឹងផ្ទារបស់វា 
ជង ១.០០០ គីឡូម៉ាតាកាឡា ក្នុងមួយឆ្នាំ។ មើលទៅវាបាៀបបានថា 
ដីកំពុងតារំដោះខ្លួនចាញពីការគាប់គាងរបស់មនុសាសហើយ។

ក្នុងផ្នាកបន្ទាប់មកទៀត យើងនឹងបានដឹងអំពីបាវត្តិនាការអភិវឌាឍវាលឃ្វាលសត្វនៅបាទាសចិន 
កាាមរបបគាប់គាងរបស់លោក ម៉ា សាទុង អំពីកំណើនបាជជន និងអំពីរបៀបដាលបាជជនពាយោយម 
បាើបាាស់ទាញយកផលពីវាលសៅ្មានោះ។ ផ្នាកនាះលាតតាដងនូវឆកថ្មីមួយទៀតក្នុងរឿង ក្នុងនោះ 
មានសមា្ភាសន៍ជមួយបុរសមា្នាក់ ដាលបានផ្លាស់ប្តូរពីការចិញ្ចឹមសត្វអូដ្ឋមកចិញ្ចឹមសត្វពពាវិញ និងផល 
ប៉ះពាល់វិនសហិនហោច ដាលទមា្លាប់នាះមានទៅលើដីធ្លី។
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ដូចគ្នានឹងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វឯទៀតក្នុងតំបន់វាលរាប Alashan នាះ 
ដារ លោក Biligedeli អាយុ ៥១ ឆ្នាំ បានប្តូរពីការចិញ្ចឹមអូដ្ឋមចិញ្ចឹម 
ពពាវិញ ដោយរោមរបស់វាបានថ្លាជង។ គត់និយយថា៖   ៉គាួសារ 
អ្នកគង្វាលមួយណាក៏ដោយ តាងតាពិនិតាយមើលថា តើសត្វបាភាទណា 
ដាលនឹងនំមកនូវផលបាយោជន៍ចាើនជងគា  ៉។

ចំណុចពិសា្តារមួយចំនួន ដូចជ ទាង់ទាាយកាចកជើងសត្វ និង 
របៀបសត្វសុីសៅ្មា ចាើនតាូវបានគាចាត់ទុកថាមិនមានជបញ្ហាសំខាន់  
តាតាមពិត វាសុទ្ធតារួមចំណាកដល់ធ្វើឲាយវាលសៅ្មារងនូវការបាាបាួល 
ខ្ទាចខា្ទាំ។

សាចក្តីអតា្ថាធិបាបាយពីអ្នក 
ឯកទាសដាលបានធ្វើការ 
បាៀបធៀបជើងពពាជមួយនឹង 
កាងសាបាកជើងសាួច។

លោក Martin Williams ជអ្នកជំនញផ្នាកបញ្ហាដីរហោសា្ថាន 
នៅសាកលវិទាយោល័យ Adelaide បាទាសអូស្តាាលី និយយថា៖ 
៉តើអ្នកដាលរាំវា៉ាល់ជមួយអ្នកណាមា្នាក់ ហើយអ្នកនោះជន់ជើងអ្នក 
ទា? សត្វពពាមានកាងជើងសាួច ដាលកាលណាជន់លើសៅ្មា  
ធ្វើឲាយសៅ្មាដច់រលើងឫសលាងធ្វើជកំរាលគាបដីបានទៀតហើយ។ 
សត្វអូដ្ឋមានបាតជើងទូលាយ ហើយទន់ជង។ ដូច្នាះ សត្វអូដ្ឋ 
បើវាជន់ជើងរបស់អ្នក អ្នកអាចមិនទទួលអារម្មណ៍ឈឺផងទា  ៉។

ពពាជសត្វជំនញខាងទន្ទាានរកចំណីសុី

លោក Williams និយយបន្តទៀតថា៖  ៉កាលណាវាសុី សត្វពពា 
កការដល់គល់ខ្ទាចខ្ទី រើឯសត្វអូដ្ឋ ពួកវាគាាន់តាកការចោះៗបុ៉ណ្ណាះ។ 
សត្វពពាកការសីុសំបកជុំវិញពន្លក ដាលជួយចម្លងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅ 
ឲាយរុក្ខជតិ ដូច្នាះ កាលណាសំបកតាូវបានពពាកការសុីខូចអស់ទៅ 
រុក្ខជតិនឹងងប់ជមិនខាន  ៉។

នៅទូទាំងតំបន់ Inner Mongolia ចំនួនសត្វពពាបានកើនឡើង 
១០ ដង ពីចំនួន ២,៤ លានកាបាល ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៩ ដល់ ២៥,៨ លាន- 
កាបាល ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤។ ជមួយគ្នានាះ ចំនួនសត្វអូដ្ឋបានធា្លាក់ចុះ  
៨ ភាគរយ មកនៅតាឹម ១០.១០០ កាបាលប៉ុណ្ណាះ។

យោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់កម្មវិធីបរិសា្ថានអង្គការសហ- 
បាជជតិ បច្ចុបាបន្ននាះ វាលសៅ្មាបាទាសចិន ដាលជវាលសៅ្មាធំទីបី 
លើពិភពលោកកំពុងតាកា្លាយទៅជវាលរហោសា្ថាន។ ក្នុងអំឡុងពាល 
តាបាាំឆ្នាំប៉ុណ្ណាះ គឺពីឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៩ តំបន់វាលខាសាច់ 
រហោសា្ថាន Gobi Desert បានលាតសន្ធឹងធំជងបាទាសហុលឡង់ 
ទៅទៀត។
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បណា្តាញចំណងបញ្ហាថ្មី 
ថាមទៀត លើកនាះនិយយ
អំពីអាចម៍ដីដាលហូរចូល 
ក្នុងទន្លា។

សា្ថានភាពនាះ មិនគាាន់តាប្លន់យកដីមានតម្លាពីកសិករ និងអ្នក 
ចិញ្ចឹមសត្វតាប៉ុណ្ណាះទា ប៉ុន្តាសា្ថានភាពវាលសៅ្មារិចរិលបាហាក់- 
បាហាលនាះដារ នៅតំបន់វាលរាបទីបា ប៉ាកខាងលិចបាទាសចិនកំពុង 
នំអាចម៍ដីបន្តិចម្តងៗ មកចាក់ក្នុងតំបន់កាបាលទឹកនាបណា្តាទន្លាដាល
ហូរទៅកាន់បាទាសឥណា្ឌា បា៉ាគីសា្ថាន បង់កា្លាដាស និងបាទាសនន 
ក្នុងតំបន់អាសីុអាគ្នាយ៍ផងដារ។

អ្នកគង្វាល Beligedeli កំពុងរស់ក្នុងកណា្តាលបច្ច័យអាកាក់ទាំង 
អស់នាះ។ ដីរបស់គត់ឡើងតាងិលជិតអស់ហើយ។ ពាលកំពុងឈរ
នៅកាបារទាុងពពារបស់គត់ ភ្នាករបស់គត់សម្លឹងទៅរកពពាឈឺមួយ 
កាបាល ដាលឆ្នានំាះកើតបានកូនតាពីរបុ៉ណ្ណាះបាៀបទៅនឹង ៧០ កាបាល 
កាលពីមួយឆ្នាំមុន។

តាង់នាះ អ្នកនិពន្ធងកមក
និយយអំពីមនុសាសសាមញ្ញជថ្មី 
ម្តងទៀត ដើមាបីជួយឲាយយើង 
យល់អំពីផលប៉ះពាល់ 
ពីសា្ថានភាពនាះ។ 

ខាសាច់ម៉ត់ខាដូចមាសៅលាបខ្លួន ពូនផ្តុំពីកាាមគុម្ពសៅ្មាដាលនៅដុះ 
រ៉ុយៗនៅឡើយ។ បាព័ន្ធសាាចសាពទាញទឹកទៅកាន់កន្លាងផាសាង  
បានធ្វើឲាយដីកាន់តាខាសាះជតិសើមថាមទៀត។ ពីជយខាងលិច 
នាដីរបស់លោក Beligedeli ខាយល់គួចធូលីបុើងទៅទិសខាងកើត 
តមាង់ទៅរកតំបន់បាះដូងឧសាសាហកម្មបាទាសចិន។

ពាយុះខាសាច់បំផ្លិចបំផ្លាញ

ពាឹកថ្ងាអាទិតាយ ទី ៩ មាសា បាជជនក្នុងទីកាុងប៉ាកាំង កាាកពី 
ដំណាកទៅទទួលទិដ្ឋភាពគួរឲាយខ្លបខា្លាចមួយ គឺផ្ទាមាឃបាាពណ៌ទៅ 
ជពណ៌លឿងចាស់ដូចសំបកកាូចទុំ។

មនុសាសអាចបង្ករការខូចខាតដល់បរិសា្ថានតាមរបៀបចាើនយ៉ាងណាស់។

ខាយល់បានបាាបាួលមានសភាពខា្នាប់ 
ដោយសារពាយុះធូលី ដាលធា្លាក់មកជកមាាល  
គាបដណ្តប់លើរថយន្ត ដើមឈើ និងដំបូល  
ផ្ទះ។ ពាយុះនោះលាយឡំទៅដោយសារជតិ 
ពុលឧសាសាហកម្មមកជមួយផង ដាលបាា  
កា្លាយទៅជពពកអាប់អួដាដសក្នុងលំហ 
អាកាស។ មន្តាីបរិសា្ថានបានពាមានក្មាងៗ  
និងមនុសាសចាស់ជរាកុំឲាយបើកបង្អួច ឬក៏ចាញ 
កាាផ្ទះ ក្នុងពាលដាលទីកាុងប៉ាកាំងទាំងមូល 
កំពុងរកវិធីលាលកជមួយការបំពុលខាយល់ដ៏ 
អាកាក់មួយក្នុងឆ្នាំនោះ។
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ពាយុះរបៀបនាះឧសាសាហ៍កើតមានញឹកញប់ណាស់។ យោងតាម 
ការសិកាសាមួយ ដាលចាញផាសាយឆ្នាំ ២០០៥ ដោយធនគរអភិវឌាឍន៍ 
អាសុីក្នុងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៥០ បាទាសចិនទទួលរងពាយុះធូលី និងពាយុះ 
ខាសាច់បាាំដងជមធាយមក្នុងមួយឆ្នាំ។ នៅទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ចំនួន 
មធាយមនាះកើតដល់ ១៤ ដង ហើយក្នុងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ មានពាយុះ 
រហូតដល់ទៅ ២៣ ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការសិកាសានោះបានរកឃើញ 
ផងដារថា ក្នុងអំឡុងទសវតាសរ៍ចុងកាាយនាះ តំបន់ Alashan ជ
បាភពភាគចាើននាពាយុះខាសាច់ ដាលកើតមានក្នុងបាទាសចិន។

វិទាយោសា្ថាន Korea Environment Institute បាននិយយថា 
ពាយុះខាសាច់មួយនៅឆ្នាំ ២០០២ បានបង្ខំឲាយជនជតិកូរ៉ាខាងតាបូង  
១.៨ លាននក់ ស្វាងរកជំនួយពាទាយ ហើយបង្កការខូចខាតក្នុងតម្លា 
បាមាណជ ៧.៨ ពាន់លានដុលា្លារ ដល់វិស័យឧសាសាហកម្ម ដូចជ 
ផ្នាកអាកាសចរណ៍ និងផ្នាកឧសាសាហកម្មពាក់កណា្តាលចម្លងជដើម។

ពួកអ្នកវិទាយោសាសា្តគិតថា នោះជចមា្ងាយឆ្ងាយបំផុតដាលការ 
បំពុលបរិយកាសរបស់បាទាសចិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់។ ប៉ុន្តា 
ការសាាវជាាវថ្មីៗកាាយមកទៀត បានបង្ហាញលម្អិតអំពីការដាលធូលី 
និងខាយល់កាខ្វក់របស់ចិន រសាត់ទូទាំងតំបន់បា៉ាសីុហ្វ៊ិក បំពុលលំហ 
អាកាស និងធ្វើឲាយអាកាសធាតុនៅអាមារិកបាាបាួល។

លោក Barry Huebert អ្នកវិទាយោសាសា្តសមុទានាសាកលវិទាយោល័យ 
Hawaii និយយថា៖  ៉យើងធា្លាប់មានពាយុះមួយនៅអាសីុបូព៌ាា ដាលយើង
ឲាយឈ្មាះថា ពាយុះធូលីល្អឥតខ្ចាះ។ ពាយុះនោះបញ្ចាញជរូបភាពល្អៗ 
ណាស់នៅលើសមុទាបា៉ាសុីហ្វ៊ិក តួយ៉ាងដូចជរូបកញ្ចុំផាសាងពណ៌លឿង 
ជដើម។ កាលណាពាយុះនាះបុើងដល់រដ្ឋកូឡូរា៉ាដូ វាបង្កភាពអាប់អួក្នុង 
លំហអាកាស តាងតាជចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ការផាសាយព័ត៌មានទូទាំង  
បាទាស។ វាបន្តដំណើរទៅទិសខាងកើតទៀត រហូតដល់បណា្តាកោះ 
កាណារើ នៅជាាយខាងលិចទ្វីបអា្រហ្វិក។

អ្វីដាលអ្នកវិទាយោសាសា្តឲាយឈ្មាះថា យនចម្លងអន្តរបា៉ាសីុហ្វ៊ិក  
គឺជហាយវ៉ា សមាាប់ការធ្វើដំណើររបស់ធូលី និងអង្គធាតុបំពុលនន 
ផាសាងទៀត។ ពាមពាលនឹងខាយល់ពុលចិនរសាត់មកអាមារិក បរិយកាស  
ពុលរបស់អាមារិកខាងជើង ក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសាគរអាត្លង់ទិក 
ដារ។ ប៉ុន្តាខាយល់ពីបាទាសចិន មានសភាពគាាះថា្នាក់ជងគា ពីពាាះវា 
នៅក្នុងចំណមខាយល់ដាលគគាិចបំផុត។ យោងតាមការឲាយដឹងរបស់ 
វិទាយោសា្ថានមួយរបស់ចិនជរៀងរាល់ឆ្នាំ មានមនុសាសបាហាល



179

ជំពូក ៧

បរិសា្ថាន 

៣០០.០០០ នក់ សា្លាប់ក្នុងបាទាសចិន ដោយសារជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការបំពុលបរិយកាស។

ធាយូងថ្ម គឺជដើមចមធំជងគាក្នុងបញ្ហានាះ។ បាទាសចិនមាន 
តមាូវការកើនឡើងជនិច្ចនូវថាមពល ហើយ ៧០ ភាគរយ នាតមាូវការ  
នោះ គឺបានមកពីរោងចកាថាមពលដុតដោយធាយូងថ្ម។ លំនៅដ្ឋាន  
ឯកជនជចាើន ក៏ដុតធាយូងថ្មជថាមពលដារ ដាលផាសំគ្នាទៅ វាធ្វើឲាយ 
បាទាសចិនបាាកា្លាយជអ្នកបញ្ចាញឧស្ម័នស៊ុលហ្វួរឌីអុកសុីដ លំអង 
ផាសាង និងអង្គធាតុពុលដទាទៀតចាើនជងគាលើពិភពលោក។

សត្វពពាក៏ដើរតួសំខាន់មួយដារក្នុងបញ្ហានាះ។ ធូលីចាញពីវាល 
សៅ្មាខ្ទាចខា្ទាំនៅតំបន់ Alashan បុើងតាមខាយល់ទៅទិសខាងកើត 
ដាលនៅទីនោះ កមាាស់ផាសាងកាាស់ៗ បង្កកវាជប់ក្នុងសាទាប់ 
សារធាតុពុលមួយ។ លោក Rudolf Lusar អ្នកគីមីវិទាយោផ្នាកបរិយកាស
នៅ Washington University in St. Louis និយយថា លាបាយ
ជតិពុលទាំងអស់នាះ អាចរសាត់ទៅដល់សហរដ្ឋអាមារិកតាក្នុង 
អំឡុងពាលបាាំថ្ងាប៉ុណ្ណាះ។ 

អ្វីដាលគួរឲាយបារម្ភមានទាននោះ គឺបំណាកល្អិតៗមានទានដាល 
នៅដិតជប់ជាាក្នុងសួត ដាលរួមចំណាកដល់ការធ្វើឲាយខូចផ្លូវដង្ហើម 
ធ្វើឲាយមានជំងឺបាះដូង និងមហារើក។ ពាយុះធូលីខាសាច់មួយដាលមាន  
បាភពចាញពីបាទាសចិន និងមុ៉ងហោ្គាលី នៅឆ្នា ំ១៩៩៨ បានបណា្តាល  
ឲាយមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងកមាិតបំពុលបរិយកាស ដាលញំុាងឲាយមន្តាី 
សុខាភិបាលនៅរដ្ឋវា៉សីុនតោន អាយដហូ អូរ៉ាហ្កុន និង បាីធីស 
កូឡុមប៊ី ចាញសាចក្តីពាមានដល់សាធារណជនឲាយមានការបាុង 
បាយ័ត្ន។

ពាយុះនោះមានសន្ធឹកខា្លាំងគាាន់បើដាររហូតដល់ថា វាអាចបាមូលផ្តុំ 
ទៅជពពកពណ៌តោ្នាតធំមួយ អណ្តាតពីលើតំបន់ឆ្នារខាងលិចរបស់ 
សហរដ្ឋអាមារិក។ ភាគចាើន ជនធម្មតាមើលធូលីកាខ្វក់របស់ចិន 
មិនឃើញទា លើកលាងតាកាុមអ្នកសាាវជាាវដាលកាន់តាមានក្តីបារម្ភ
អំពីផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហានាះ។

បន្តមកទៀត អ្នកនិពន្ធបានបញ្ចូលព័ត៌មានថាមទៀត អំពីការងររបស់អ្នកវិទាយោសាសា្តកំពុងសិកាសាអំពី 
ពពកធូលី មុននឹងគត់បាាប់ឲាយយើងដឹងថា តើមានអ្វីដាលគាកំពុងធ្វើសមាាប់លាលកជមួយបញ្ហានាះ។
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អាជ្ញាធរបរិសា្ថានរបស់ចិន ទទួលសា្គាល់ការខូចខាតដាលបង្កដោយ 
សត្វពាហនៈសុីសៅ្មាអស់ពាក ហើយពួកគាកំពុងតស៊ូទប់ទល់បញ្ហា 
នាះ។ ពួកគាបានតាបាញកមាាលចំបើងធំៗពីលើផ្ទាលើរបស់វាលខាសាច់ 
បាចគាាប់ពូជសៅ្មាពីលើយន្តហោះ ហើយដំដើមឈើរាប់លានដើមនៅ 
ទូទាំងបាទាស។ តានៅតាគ្មានអ្វីអាចដោះសាាយបញ្ហាបានដដាល។

មន្តាីនៅសមរភូមិមុខទល់នឹងវាខាសាច់ ដាលចាះតារុលមកមុខមិន  
ឈប់ឈរនោះ កំពុងតាបាវាបាវាធ្វើការប៉ះប៉ូវការខូចខាតកន្លងមក។  
នៅក្នុងតំបន់ Inner Mongolia ពួកគាហាមមិនឲាយមានការឃ្វាល
សត្វពាហនៈសុីសៅ្មាលើផ្ទាដី ៤២២.១៦៨ គីឡូម៉ាតាកាឡា ដាលស្មើ 
នឹងមួយភាគបីនាទំហំខាត្តនោះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ មក។ អ្នក 
គង្វាលជចាើន តាូវបានគាតមាូវឲាយឃំងសត្វរបស់គាក្នុងទាុងឲាយជប់ 
ហើយឲាយបញ្ចុកចំណីឲាយវាសីុដោយដា។

បាសិនបើវិធានការននរបស់ចិន មិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាក្នុងការ 
ដោះសាាយបញ្ហា កមាិតការបំពុលបរិយកាសនឹងនៅតាបន្តកើនថាម  
ទៀតទាំងនៅក្នុង និងកាាបាទាសចិន។ សមាាប់ពិភពលោកមួយដាល 
បានដក់ខ្លួនពឹងពាក់លើចិនជមា៉ាសីុនផលិតកម្មពីចមា្ងាយ ការពឹងពាក់ 
បាបនាះនឹងនំមកនូវតម្លាបង់ខាតមួយដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនតាម្តង។

អត្ថបទនាះ វិលមកបញ្ចប់តាង់ 
កន្លាងដាលវាចាប់ផ្តើម គឺលោក 
Shatar ដាលជជនគង្វាល
ពពា។

ការសមាាចចិត្តដកថយរបស់អ្នកចិញ្ចឹមពពា

នៅឯជាុងមា្ខាងទៀតនាពិភពលោក នយគង្វាលលោក Shatar 
គ្មានជមាើសណាកាាតាពីចាកចាញពីដីរបស់គត់ទា។

បន្ទាប់ពីរដូវក្តាដ៏វាងមួយកន្លងផុតទៅ សត្វពពាដាលធា្លាប់តានំ 
ដល់គត់នូវសាចក្តីចមាើនរុងរឿងនោះ ឥឡូវនាះវាបានធ្វើឲាយគត់រង 
នូវការខាតបង់បាាក់កាសអស់យ៉ាងចាើនក្នុងការបាឹងថារកាសាវាឲាយនៅ  
រស់។ គត់តាូវដឹកជញ្ជូនសៅ្មាតាមរថយន្តពីកន្លាងមួយឆ្ងាយដល់ទៅ 
២២០ គីឡូម៉ាតា ពីកន្លាងគត់រស់នៅ ដោយចំណាយអស់ទៅវិញ 
នូវលាភទាំងឡាយ ដាលគត់ធា្លាប់ទទួលបានពីការលក់រោមពពា 
កាលមុន។ 

ដូច្នាះ លោក Shatar និងគាួសាររបស់គត់ក៏នំគ្នាវាចបង្វាច
ហើយបិទទា្វារចោលផ្ទះដាលគាសង់បាន ដោយសារលក់រោមពពា។
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ពួកគាចល័តពពារបស់គាទៅ ៨០ គីឡូម៉ាតា នៅភាគខាងតាបូង 
ក្នុងការស្វាងរកសៅ្មាឲាយវាសុី។ គត់បានចាកចោលដីដាលជទីកំណើត 
របស់ឪពុកគត់។ ប៉ុន្តាគត់នឹងធ្វើអ្វីៗគាប់បាបយ៉ាង ដើមាបីចៀសវាង 
ការទៅរស់ក្នុងទីកាុង ដាលទីនោះ ជជោគវាសនថ្មីរបស់អ្នកគង្វាល 
ដទាទៀត ដាលកំពុងចុះញ៉មចំពោះភាពហិនហោចពីការបាើបាាស់
ដីហួសហាតុពាកក្នុងឧសាសហកម្មលក់រោមពពានាះ។ គាឃើញអតីត 
ជនគង្វាលសត្វពនាចរជចាើននៅក្នុងទីបាជុំជនននរបស់តំបន់ 
Alashan ដាលនៅទីនោះ ពួកគារស់ក្នុងភាពរយីករយកដោយដំសាូវ 
សំឡី និងចញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ។ សមាាប់ពួកគង្វាលពនាចរ ការងរ 
បាបនាះបាៀបបានទៅនឹងការងរធ្វើលើតុក្នុងការិយល័យដារ។ 

លោក Shatar និយយថា៖   ៉យើងសា្គាល់តាជីវិតជអ្នកគង្វាល 
សត្វអស់ជចាើនជំនន់មកហើយ ដូច្នាះយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិត 
កសិករធ្វើសាាបានទា  ៉។

នៅខាវិច្ឆិកា គឺពីរខាបន្ទាប់ពីគត់បានចាកចាញពីដីរបស់គត់ 
លោក Shatar ក៏បានវិលតាឡប់មកវិញ។ គត់បានតាំងចិត្តរួចហើយ 
ថានឹងមិនឲាយធា្លាក់ខ្លួនដូចអ្នកគង្វាលសត្វដទាទៀតរស់ក្នុងទីបាជុំជន 
ទា។ រោមពពាជមុខរបរមួយល្អពាក ដាលពិបាកនឹងបោះបង់ចោល 
ណាស់។
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សម្តីរបស់ អុត កូនបាុសរបស់នង ផ្លយ 
ក្នុងបាលោមលោក Four Reigns និពន្ធដោយ 
គូគាីត បាាមជ (Kukrit Pramoj)

នយោបាយជួយលាតសន្ធឹងពាំដានគំនិត  
ដកចាញនូវរនំងឧបសគ្គទាំងឡាយ ហើយអញ្ជើញ  
មនុសាសគាប់រូបឲាយចូលបាឡូកជមួយវា។ ក្នុងទីលាន 
នយោបាយ ទាហានមា្នាក់ និងមាធាវើមា្នាក់ក៏អាចជួបគ្នា 
បានដារ ដើមាបីធ្វើការឆ្ពាះទៅរកបាយោជន៍រួមសមាាប់ 
បាទាសយើងទាំងអស់គ្នា ឬមួយដើមាបីបញ្ចាញការ 
ខ្វាងគំនិតថា តើស្អីទៅជបាយោជន៍រួមនោះ ហើយ 
បាយុទ្ធគ្នាដល់អវសាន្តជីវិត ដើមាបីការពារអ្វីមួយដាល 
គាចាត់ទុកថាជការតាឹមតាូវ។ នយោបាយផ្តល់ដល់  
ជនគាប់រូបនូវសិទ្ធិក្នុងការគិតផ្ទុយ សិទ្ធិក្នុងការជឿ- 
ជក់របស់ខ្លនួទៅលើអ្វមួីយ មិនថាជននោះជទាហាន 
មាធាវើ ពាះអង្គមា្ចាស់ ឬជនសាមញ្ញនោះឡើយ។ អ្នក 
ខ្លះនិយយថា នយោបាយ គឺជវឌាឍនភាព អារាយធម៌  
រុងរឿងនាមនុសាសលោក អំពីយុត្តិធម៌ ដូច្នាះវាជវត្ថុ 
មួយគួរឲាយស្ញប់ស្ញាងអសា្ចារាយណាស់ តាមនុសាសផាសាង  
ទៀតអាចបាាប់អ្នកថា នយោបាយជមុខរបរមួយដ៏
គគាចិ។ វាសាាចតាអ្នកទា បើអ្នកចង់លើកទឡ្ហកីរណ៍
គំទា ឬបាឆំងខាងណាមួយ។ នយោបាយអាចនំ  
មកនូវយសសក្តិ ហើយវាក៏អាចបំផ្លាញគុណធម៌ផង 
ដារ។ នយោបាយអាចបណ្តុះឲាយអ្នកមានឧត្តមគតិ 
ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្តល់ឲាយអ្នកនូវសារើភាព និងឱកាសដើមាបី 
បំពាញសាចក្តីបាាថា្នារបស់ខ្លួន ដើមាបីរើករាយជមួយ 
ភាពពាញចិត្តនឹងធ្វើមា្ចាស់ជោគវាសនរបស់ខ្លួន

ជំពូក ៨
នយោបាយ និង  
រដ្ឋាភិបាល

ជជងមានមា្ចាស់មកចាត់ចាងជីវិតជំនួសឲាយអ្នក។  
នយោបាយក៏អាចធ្វើឲាយបងប្អូនបាុស ឬឪពុក និង 
កូន មើលមុខគ្នាមិនតាង់ដារ។ ឃតកម្ម តាវូបានគា
បាពាតឹ្តឡើងក្នងុនមនយោបាយ តាក្នុងនម
នយោបាយនាះ ក៏មានទង្វើបាកបដោយកិត្តិគុណ 
ធំៗជចាើន ដាលតាូវបានគាសមាាចជូនមនុសាស 
ជតិដារ។ មិត្តភាពស្ថិតស្ថារយូរអង្វាង តាូវបានគា 
កសាងតាមរយៈនយោបាយ ហើយតាមរយៈ 
នយោបាយនាះ អ្នកក៏អាចបាត់បង់ទៅវិញនូវមិត្ត 
សមា្លាញ់ បាាក់កាស សារើភាពទាំងអស់ និងជីវិត 
របស់ខ្លួនផងដារ។

ការយកព័ត៌មានអំពីនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល  
គឺជបាះដូង និងពាលឹងការងររបស់ភា្នាក់ងរ 
សារព័ត៌មានភាគចាើន ពីពាាះថាអ្នកណាគាប់គាង 
យើង តើគាគាប់គាងបាទាសដូចម្តាច តើគាបាងចាក 
ធនធានសាធារណៈដូចម្តាច - ទាំងអស់នាះសុទ្ធជ 
សំណួរសំខាន់បាចាំថ្ងាសមាាប់ជនគាប់រូប។  
រដ្ឋាភិបាលកណា្តាល និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមាន 
អំណាចឥទ្ធិពលខា្លាំងណាស់មកលើរបៀបរស់នៅ 
របស់យើង ក្នុងនោះ មានដូចជការកំណត់ថ្លាឥវា៉ាន ់
លើទីផាសារ ការបាមូលពន្ធដរ និងការសាងសង់ 
សាលារៀន និងផ្លូវថ្នល់ជដើម។ រដ្ឋាភិបាលជអ្នក 
ផ្តល់នូវសាវាសាធារណៈដល់រាសា្តអនុវត្តន៍ចាបាប់ និង 
សណា្តាប់ធា្នាប់សាធារណៈ ការពារសិទ្ធិជមូលដ្ឋាន 
របស់ពលរដ្ឋ និងមានកមា្លាំងបាដប់អាវុធសមាាប ់
ការពារបាទាស។ រដ្ឋាភិបាលក៏ជអ្នកធ្វើនិយតកម្ម  
ជំនួញ និងឧសាសាហកម្ម សាលារៀន សាកលវិទាយោល័យ 
និងអាជីពជចាើនទៀតផងដារ។ 

នយោបាយជ សិលាបៈ និងវិទាយោសាសា្ត នា
ការងរអភិបាលកិច្ច។ វាក៏អាចមានន័យថាជការ 
ធ្វើយុទ្ធនការបោះឆ្នាតដណ្តើមតំណាងសាធារណៈ 
មួយ ដាលដំណើរការនាះមានការតាួតពិនិតាយពិច្ច័យ
ខា្លាំងនៅក្នុងបាទាសមួយចំនួន។



183

ជំពូក ៨

នយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល

ការដាលតាូវជមាាបបាជជនឲាយដឹងអំពីគោល- 
នយោបាយថ្មីៗ ការដក់រដ្ឋាភិបាលឲាយមានគណ-
នាយាយភាពចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន ការរួមចំណាកធ្វើឲាយ 
ពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគាប់គាាន់អំពីការបោះ 
ឆ្នាត - ទាំងអស់នាះសុទ្ធជកាតព្វកិច្ចខ្ពស់របស់អ្នក 
សារព័ត៌មាន។ យើងទទួលសា្គាល់ថាបាព័ន្ធនយោបាយ
នៅក្នុងតំបន់នាះមានភាពខុសៗគ្នា ហើយបាទាស 
នីមួយៗមានបាវត្តិ និងបាពាណីផាសាងគ្នាអំពីរបៀបថា 
តើបាព័ន្ធផាសព្វផាសាយធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន 
អំពីកិច្ចការដ្ឋាភិបាលដូចម្តាចខ្លះ។ ក្នុងសា្មារតីនាះ  
យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ខ្លះៗអំពីរបៀបយក 
ព័ត៌មានលើបាធានបទទាំងនាះ។   

ស្វេងយល់ពីដំណើរការ 
បេព័ន្ធនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល

បាទាសភាគចាើនមានសា្ថាប័ននយោបាយផ្លវូការ 
ដាលបង្កើតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬមួយក៏កើតនៅចំណុច 
សំខាន់ណាមួយនាបាវត្តិសាសា្តរបស់ខ្លួន ដូចជ 
ឯករាជាយភាពពីពួកអាណានិគមកាន់កាប់ ឬក៏នៅពាល
ដាលគាលុបបំបាត់ចោលរាជនិយមផ្តាច់ការក្នុង 
បាទាសរបស់ខ្លួនរួចមក។ សា្ថាប័នទាំងនោះតាូវបាន
គាហៅថាជ សា្ថាប័ននីតិបាតិបត្តិ សា្ថាប័ននីតិបាបញ្ញត្តិ 
និងសា្ថាប័នតុលាការ។ បន្ថាមលើនោះនៅមានផ្នាក
បំរើសាវាសុីវិល (ដាលជរឿយៗ តាូវបានគាចាត់ទុក
ថាជផ្នាកមួយរបស់នីតិបាតិបត្តិដារ) ដាលតាមដន 
មើលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ រួមមាន ចាបាប់ដាល 
តាូវបានអនុម័តរួចដោយរដ្ឋាភិបាលមុនៗផង។ ក្នុង 
ន័យនាះ បុគ្គលិកសាវាសុីវិលជអ្នកបំរើឯករាជាយរបស ់
បាជជតិ តាមិនមានជឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល 
ទា។ បាទាសជចាើនក៏មានរចនសម្ព័ន្ធនយោបាយ
តំបន់ និងមូលដ្ឋានផងដារ។

អ្នកយកព័ត៌មានតាមវិស័យតាូវតាយល់ដឹងថា 
តើគាធ្វើចាបាប់របៀបម៉ាច និងអ្វីខ្លះ ដាលជតួនទ ី
របស់សា្ថាប័ននីតិបាបញ្ញត្តិ ។ បាទាសជចាើនមាន 
សា្ថាប័ននីតិបាបញ្ញត្ត ិជន់ទាប (ដូចជ សភា រដ្ឋសភា- 
ជតិ ឬសភាតំណាង) ដាលក្នុងនោះ សមាជិករបស ់
វាជទូទៅតាូវបានជាើសតាំងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក ់
បាជជនតាមរយៈការបោះឆ្នាត។ គាចាើនហៅ 
សភាជន់ខ្ពស់ថាជពាឹទ្ធសភា ដាលក្នុងនោះ 
សមាជិកអាចតាូវបានគាបោះឆ្នាតជាើសតាំង ឬ 
ក៏តាូវបានគាតាងតាំងជសមាជិក។ សភាជន់ទាប 
ជអ្នកអនុម័តចាបាប់ និងថវិកាបាចាំឆ្នាំនៅពាលដាល 
សភាជន់ខ្ពស់អាចមានការទទួលខុសតាវូផាសាងពីនាះ 
បន្តិច ដូចជអនុម័តសវនការជមួយបាធានធិបតី 
ឬក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ចាបាប់ពីសភាជន់ទាប។

បាមុខរដ្ឋាភិបាល ដាលធម្មតាជនយករដ្ឋមន្តាី 
អាចមានអំណាចចាញកាឹតាយ ឬអនុកាឹតាយដោយផ្ទាល ់
ពីខុទ្ទកាល័យរបស់គត់ ឬតាមរយៈកាុមបាឹកាសា 
រដ្ឋមន្តាី។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវតាដឹងថាតើទាំងអស់នាះ 
មានដំណើរការដូចម្តាចខ្លះ រួមទាំងគោលការណ ៍
និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយស្តីអំពីការបាពាឹត្តទៅរបស់ 
រដ្ឋាភិបាល។

ស្វេងយល់ដូចម្តេចបានជ 
បេព័ន្ធនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល 
មិនដំណើរការ

ភាគចាើនអ្នកសារព័ត៌មានសា្គាល់រចនសម្ព័ន្ធ 
ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល។ តាអ្នកយកព័ត៌មាន  
នយោបាយដាលចំណាប់នោះ គឺគាដឹងថាតើរចន-
សម្ពន័្ធរដ្ឋាភិបាលនោះបាពាតឹ្តទៅដូចម្តាចខ្លះ។ ការ 
បាពាតឹ្តទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចខុសគ្នាសាឡះទៅនឹង
ការដាលគាបង្កើតវាឡើង ឬក៏ទៅនឹងអ្វដីាលរៀបរាប់ 
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ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជតួនទីរបស់វា។ ឧទាហរណ៍  
ក្នុងន័យផ្លូវការ នគរបាល និងកងកមា្លាំងយោធា  
តាូវបានគាចាត់ទុកថានៅដោយឡាកពីនយោបាយ 
និងអ្នកនយោបាយ។ តាជញឹកញប់ គាឃើញមាន
ទំនក់ទំនងយ៉ាងជិតស្នទិ្ធរវាងកងកមា្លាងំបាដប់អាវុធ 
និងអ្នកនយោបាយ។ ជរឿយៗ បុគ្គលិកសុីវិលជន ់
ខ្ពស់ និងមន្តាីយោធា និងនគរបាល តាូវបានគាផ្លាស ់
ប្តូររៀងរាល់ពាលមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកនយោបាយ។ 
ពិតណាស់ យើងដឹងថានៅបាទាសខ្លះការផ្លាស់ប្តូរ
គាាន់តាជរឿងដដាលៗប៉ុណ្ណាះ។

ជញឹកញប់ សា្ថាប័ននយោបាយតាូវបានសាូប 
ឲាយទៅនៅកាាមទមាង់ជបាពាណី និងបាវត្តិសាសា្ត 
ដាលមានសាាប់នាវបាបធម៌ និងអង្គការចាត់តាំង 
នយោបាយ ហើយវាក៏តាវូសមាបសមាលួខ្លនួទៅតាម 
សា្ថានភាពនោះដារ។ អ្វីមួយជបាការសំខាន់ខា្លាំងដារ 
នោះ គភឺក្តីភាពតាមតំបន។់ ចូរនំគ្នាអានសៀវភៅ
បាវត្តិសាសា្តរបស់ខ្លួន និងការវិភាគនយោបាយ 
បច្ចុបាបន្នភាព ដើមាបីស្វាងយល់ចំណុចទាំងនាះ។ 
ឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាេមរិក គាបានគិតគូរ 
ចំណុចនាះ ពាលដាលគាបង្កើតបាព័ន្ធសហព័ន្ធរបស់ 
រដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តល់ឲាយរដ្ឋនីមួយៗនូវលទ្ធភាព 
គាប់គាាន់ក្នុងការសមាាចកិច្ចការក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួន និង 
ក្នងុរបៀបដាលគាជាើសតំាងអ្នកនយោបាយថា្នាក់ជតិ 
ផងដារ។ នៅបាទាសខ្លះទៀត គាមិនខ្វល់ជមួយនឹង 
ភាពខុសគ្នាទា។ ជញឹកញប់ ភក្តីភាពតំបន់នាះ 
ដើរទន្ទមឹគ្នាជមួយភាសា រើឯភាពផ្ទយុគ្នាខាងសាសន  
និងជតិសាសន៍មិនសូវជចាបាស់កាឡាតណាស់ណា 
ទា តាវាក៏មានឥទ្ធិពលខា្លាំងដារក្នុងរបៀបដាល 
បាជជនសម្តាងជមាើសនយោបាយ និងក្នុងរបៀប 
បោះឆ្នាតរបស់គា។ ពាលខ្លះរបៀបចាស់ក្នុងការ  
ចាត់ចាងជីវិតនយោបាយតាូវសមាបខ្លួនទៅតាម 
របៀបថ្មីវិញ។ មានគណបកាសនយោបាយជចាើន 
នៅអនុវត្តន៍បាព័ន្ធជបាពាណីដាលនិយមញត ិ

នៅឡើយ ដាលក្នុងការអនុវត្តនោះ ស្តាចតាាញ ់
តាមមូលដ្ឋានរំលាកការនិយមពាញចិត្តឲាយតាអ្នក 
មានភក្តីភាពជមួយគាតាប៉ុណ្ណាះ។ ទាំងអស់នាះ 
គាាន់តាជឥទ្ធិពល និងកមា្លាំងលាក់លៀមដាលនៅ 
មានជាៀតជាាកក្នុងបាព័ន្ធនយោបាយទំនើបក្នុង 
បាទាសមួយចំនួននៅឡើយ ដូច្នាះចូរតាមដនវាឲាយ
បានជប់លាប់ដើមាបីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន។ 

អ្នកយកព័ត៌មានឈ្មាះ Kong Rithdee របស់
កាសាត Bangkok Post បានសរសារអត្ថបទគួរឲាយ
ជក់ចិត្តមួយនាះ ដាលបានលាតតាដងឲាយឃើញអំព ី
ទំនក់ទំនងញតិនិយមរវាងសមាជិកសភា និងអ្នក 
បោះឆ្នាត។ អត្ថបទនាះនិយយអំពីជីវិតអតីតកាល 
របស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់មា្នាក់ឈ្មាះ នាវើន 
ឈីដឆុប (Newin Chidchob)៖ 

កាលពី ១៤ ឆ្នាំ មុនពាលដាលគត់ជសមាជិក 
សភាមានការ្តិ៍ខាងនិយយមិនសំចាមាត់ លោក នាវើន 
ឈីដឆុប បានផ្តល់បទសមា្ភាសន៍មួយដល់ទសាសនវដ្តី  
Sunday Magazine នាកាសាត Bangkok Post 
អំពីឧបាបទា្ទវហាតុមួយដាលធ្វើឲាយគត់ កាលនោះ 
អាយុ ១២ ឆ្នាំ តាំងចិត្តថានឹងមិនកា្លាយខ្លួនជអ្នក 
នយោបាយទា។

លោកនិយយថា៖ "នៅតាមខាត្ត បាជជននំ 
គ្នាជឿថាតំណាងរាសា្តមា្នាក់ៗ តាូវមានការទទួល 
ខុសតាូវបុគ្គលចំពោះមណ្ឌលបោះឆ្នាតនីមួយៗ។  
បើពលរដ្ឋណាមា្នាក់អត់មានលុយបង់ថ្លាឈ្នលួរថយន្ត  
អ្នកឯងជតំណាងរាសា្ត តាូវតាចាញលុយឲាយគា ឬ 
បើមានកូនអ្នកសាុកណាមា្នាក់ឈឺ អ្នកតាូវចាញលុយ
ឲាយគាទៅពាយោបាលជំងឺ។ បើអ្នកឯងមិនឲាយលុយទា 
អ្នកនឹងទទួលការបាមាថបំពាន។ បើអ្នកឲាយតិចពាក 
អ្នកក៏នឹងនៅតាទទួលការបាមាថបំពាន។ បើអ្នក 
មិននៅទា បាពន្ធរបស់អ្នកតាូវតាចាញមុខជំនួស។

"មានថ្ងាមួយនោះ បុរសមា្នាក់បានមកជួបមា្តាយ 
របស់ខ្ញុំ (ដោយឪពុករបស់ខ្ញុំ គឺតំណាងរាសា្ត   
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Chai Chidchob មិននៅផ្ទះ)។ បន្ទាប់ពីជជាក
ជមួយបុរសនោះបានបុ៉ន្មាននទីមក មា្តាយខ្ញុក៏ំរត់ 
ឡើងលើផ្ទះ។ ខ្ញុំទៅតាមពីកាាយគត់ ហើយឃើញ 
គត់កំពុងយំ។ មា្តាយខ្ញុនិំយយបាាប់ខ្ញុថំា គត់បានឲាយ 
បុរសនោះនូវលុយ ១០០ បាត តាបុរសនោះទៅជ
ចោទមា្តាយខ្ញុំថាបានមាក់ងយលើរូបគត់ទៅវិញនៅ 
ពាលដាលគត់មកផ្ទះរបស់ខ្ញុ ំគឺគាាន់តាដើមាបីសំុលុយ 
តាប៉ុណ្ណាះ។ ដប់បាាំនទីកាាយមក មា្តាយខ្ញុំតាំង
សា្មារតីឡើងវិញ ហើយចុះទៅជជាកជមួយបុរសនោះ
ម្តងទៀត។

"សមាាប់ខ្ញុំ វាពិតជរឿងដ៏សានឲាយឈឺចាប់ 
ណាស់។ ខ្ញុំនឹងមិនភ្លាចហាតុការណ៍នាះជដច់ 
ខាត។ ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថា តើគាួសាររបស់ខ្ញុំគួរទទួល 
បានការបាពាឹត្តមកលើបាបនាះឬ? ហាតុអ្វីបានជ  
មា្តាយរបស់ខ្ញុំតាូវទទួលយកនូវរឿងអកុសលបាប 
នាះ? នោះហើយជខណៈដាលខ្ញុំសមាាចចិត្តថាខ្ញុំ 
នឹងមិនចូលធ្វើនយោបាយទា "។

ពិតណាស់ អ្វីៗមិនដូចអ្វីដាលគត់បានពាៀង 
ទុកនោះទា។ លោក Newin ដាលឪពុករបស់គត់
ដក់ឈ្មាះឲាយដូចឈ្មាះឧត្តមសានីយយោធា  
Ne Win នៅបាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា បានធំដឹងក្តីក្នុង 
គាួសារពាឹទា្ធាចារាយមួយរូប ដាលជអ្នកនយោបាយ 
សំខាន់ជងគាមា្នាក់ក្នុងសាុកប៊ូរើរាុាំ។ បន្ទាប់ពីជួយ 
ឪពុកគត់ក្នុងការកាន់តំណាងក្នុងមណ្ឌលនាះអស់  
១០ ឆ្នាំ លោក Newin ពាលមានអាយុ ២៨ ឆ្នាំ 
ក៏បានជាៀតខ្លួនដូលឆកនយោបាយថា - តាលើក 
នាះ គត់បាហាលជមិនមានធ្វើផ្ទុយនឹងចាតន 
របស់គត់ទា។

 

មើលឲេយហួសពីនយោបាយផ្លូវការ

អ្នកយកព័ត៌មានចំណានៗផ្នាកនយោបាយ 
តាងមើលហួសពីសា្ថាប័ននយោបាយផ្លូវការ ដើមាបីរក 

សកម្មភាពនយោបាយ និងរឿងល្អៗមកសរសារ។ 
ក្នុងបាទាសជចាើន ចលននយោបាយភាគចាើន 
តាងកើតចាញពបីណា្តាកាុមមិនមាននយោបាយ 
រួមមានសហជីពកម្មករ អង្គការសាសន សា្ថាប័នអប់រំ 
ឬសមាគមវបាបធម៌ ឬភាសាក៏មានដារ។ ខ្លះក្នុង 
ចំណមកាុមទាំងនាះរើកសកម្មភាពកា្លាយខ្លួនជកាុម  
ដក់សមា្ពាធលើរដ្ឋាភិបាល ឬជចលនរំដោះ ហើយ 
កាាយមកកា្លាយជគណបកាស និងជរដ្ឋាភិបាលតា 
ម្តង។ កាុមខ្លះក៏បារគោលដៅកា្លាយទៅជកាុមឧទា្ទាម  
ឬជកាុមភារវកម្មទៅវិញ។ ប៉ុន្តា បើសិនជអ្នកនឹង 
ធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននយោបាយមួយ 
ដាលមានលក្ខណៈគាប់ជាុងជាាយ វាជបាការ  
ចាំបាច់ដាលអ្នកតាូវតាដឹងអំពីបាវត្តិរបស់កាុមទាំង
នាះ និងចំណងទាក់ទិនរបស់ពួកគាជមួយបាជជន  
និងអ្នកនយោបាយក្នុងសាុក។ នាះមានន័យថា 
អ្នកចាំបាច់តាូវចាញពីរដ្ឋធានី ពីសា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល 
ផ្លូវការ ទៅកាន់ខាត្ត និងទីជនបទ ដើមាបីស្វាងរក 
មើលរឿងនយោបាយផាសាងទៀតមកសរសារ។

កុំរំលងនយោបាយថា្នាក់មូលដ្ឋាន

មធាយោបាយមួយក្នុងការមើលឲាយហួសព ី
នយោបាយផ្លូវការ គឺសរសាររឿងអំពីនយោបាយ 
មូលដ្ឋាន។ មានអ្នកយកព័ត៌មានចាើននក់ពាក 
ដាលផ្តាតតាទៅលើនយោបាយថា្នាក់ជតិ ហើយ 
ពាងើយកន្តើយនឹងអ្វីៗ ដាលកំពុងកើតមាននៅ 
សភាខាត្ត ឬតំបន់ ឬក៏នៅក្នុងកាុមបាឹកាសា និងសា្ថាប័ន 
ថា្នាក់ភូមិផងដារ។ ជួនកាល សា្ថាប័នទាំងនាះជ 
សា្ថាប័នដាលតាូវបានជាើសតាំងតាមការបោះឆ្នាត។  
ជួនកាល មានតាមាដឹកនំថា្នាក់មូលដ្ឋានទា ដាល 
តាូវបានជាើសតាំងដោយការបោះឆ្នាត។ ជួនកាល 
គ្មានការបោះឆ្នាតតាម្តង។ ប៉ុន្តានាះមិនមានបាន 
ន័យថាគ្មានកិច្ចការនយោបាយកំពុងកើតមាន ឬ 
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រឿងនយោបាយណាដាលអាចយកមកសរសារ 
បាននោះទា។ អ្នកសាុកក្នុងមូលដ្ឋានអាចមាន 
ការភា្ញាក់ផ្អើល ឬក៏មានការមន្ទិលសងាស័យផងនៅ  
ពាលដាលគាឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដើររករឿងក្នុង 
តំបន់របស់គាយកមកសរសារ ដូច្នាះអ្នកចាំបាច់តាូវ  
កសាងឲាយបាននូវការជឿទុកចិត្ត និងបាភពទាក់ទង 
នៅក្នុងចំណមពួកគាជមុនសិន មុននឹងអ្នកចាប់ 
ផ្តើមសរសារអំពីពួកគា។

ធ្វើដូច្នាះ វាដូចទៅនឹងធ្វើការសាាវជាាវដោយ 
កាុមដាលផ្តាតលើបាធានបទដោយឡាកៗ។  
កាុមហ៊ុនជចាើនដាលមានផលិតផលតាូវលក់  
បាើបាាស់កាុមតូចៗនាអ្នកបាើបាាស់ ដើមាបីបាមូល 
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីផាសាររបស់គា។ កាុមហ៊ុនទាំង 
នោះតាងជួបជមួយអ្នកបាើបាាស់ ដើមាបីធ្វើការសួរនំ
សាកលាបងផលិតផលរបស់គា ហើយបាមូលមកវិញ 
នូវព័ត៌មាន ដើមាបីយកមកកាសមាួលផលិតផលរបស ់
គា។ គណបកាសនយោបាយដាលមានធនធានចាើន 
ក៏ធ្វើ ដូច្នាះដារ នៅពាលដាលគាចង់ស្វាងយល់ថា 
តើអ្នកបោះឆ្នាតគិតដូចម្តាចអំពីគោលនយោបាយរ
បស់គណបកាស។ ដូចគ្នានឹងកាមុផ្តាតលើបាធានបទ 

ដោយឡាកៗដារ អ្នកយក 
ព័ត៌មាននយោបាយគួរ  
ពាយោយមចូលរួមកិច្ចបាជុ ំ
របស់បាជជនសាមញ្ញឲាយបាន 
ចាើនតាមតាអាចធ្វើទៅបាន 
ដើមាបីយល់ឲាយបានសុីជមាា 
នូវគំនិតរបស់ពួកគា។ ចូរកត ់
តាាទុក តាមិនមានបានន័យ 
ថា អ្នកតាូវត សរសាររឿង 
អំពីកិច្ចបាជុំទាំងនោះរហូត 
ទា។ តាកាាយមកទៀត 
អ្នកនឹងអាចសរសារបាន 
កាលណាអ្នកយល់បញ្ហា 
សុីជមាាបានចាបាស់លាស់  

 ហើយ។

តាមឃ្លាំមើលការសេវជេវ

ជួនកាល ការសិកាសាសាាវជាាវថា្នាក់មូលដ្ឋានបាប
នាះ តាូវបានធ្វើឡើងដោយពួកបណ្ឌិតសភា។ ដូច្នាះ 
អ្នកគួរអភិវឌាឍន៍ឲាយបានចាើននូវបាភពទាក់ទងក្នុង 
សាកលវិទាយោល័យ (មិនតាឹមតាសាកលវិទាយោល័យ 
ក្នុងរដ្ឋធានីទា) និងនៅតាមអង្គការសាាវជាាវ និង 
អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល។ យកល្អ ជួបជមួយ 
អ្នកសាាវជាាវទាំងនោះ ហើយជជាកជមួយពួកគា
ឲាយបានយូរអំពីអ្វី ដាលពួកគាទើបនឹងបានធ្វើរបក 
គំហើញថ្មីៗ។ សួរគា តើអ្នកអាចទៅជមួយពួកគា
ហើយសា្តាប់ការសមា្ភាសន៍ក្នុងការសាាវជាាវនោះ។ ជ 
ថ្មីម្តងទៀត អ្នកមិនមានភាពចាំបាច់ថាតាូវតាសរសារ 
អំពីការសមា្ភាសន៍ទាំងអស់នោះទា។ ឱកាសនៅមាន 
សមាាប់សរសាររឿងអំពីគមាាងសាាវជាាវដាល 
កំពុងតាដំណើរការ និងសរសារម្តងទៀតពាលណា
គាបាកាសរបកគំហើញនាការសាាវជាាវនោះ។ មាន 

តើគមាាងសាងសង់លាបីឈ្មាះទាំងអស់ សុទ្ធតាបមាើផលបាយោជន៍ជតិ ឬយ៉ាងណា?
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ការសិកាសាសាាវជាាវចាើនណាស់ ដាលតាូវបានគា 
តម្កល់ចោលលើធ្នើបណា្ណាល័យក្នុងបន្ទប់របស ់
សាសា្តាចារាយ ដាលគ្មានអ្នកណាដឹងថាក្នុងនោះ 
វានៅមានអ្វីខ្លះ ដាលមហាជនមិនទាន់បានដឹង 
នៅឡើយ។ 

នៅបាទាសមួយចំនួន មានកាុមហ៊ុន ឬអង្គការ 
ដាលជំនញខាងធ្វើការសា្ទាបស្ទង់មតិ។ គាបាើបាាស ់
អ្នកសមា្ភាសន៍ចំនួនចាើននក់ ហើយធ្វើការជាើស 
រើសអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍មួយកាុម (គំរូអ្នកផ្តល់ 
សមា្ភាសន)៍ ដាលគំនិតរបស់ពួកគាឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វី
ដាលមនុសាសភាគចាើនបានកំពុងគិត (តាមធម្មតា  
គំរូអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍មានយ៉ាងតិច ៤០០ នក់)។  
ការសមា្ភាសន៍សា្ទាបស្ទង់មតិបាបនាះ អាចមានភាព  
ជក់លាក់ល្អ ជពិសាសសមាាប់លទ្ធផលការបោះ 
ឆ្នាត តាក៏មានពាលដាលលទ្ធផលនោះខុសដារ។ 
អង្គការ ឬកាុមហ៊ុនខ្លះធ្វើការសា្ទាបស្ទង់អំពីឥរិយបថ 
របស់បាជជនចំពោះគោលនយោបាយរបស់ 
គណបកាស។ ការសា្ទាបស្ទង់បាបនាះ អាចធ្វើជរឿង 
បានល្អ តាអ្នកក៏តាូវតាអានរបាយការណ៍បាបនោះ 
ឲាយបានល្អិតល្អន់ផង ដើមាបីបងាៀនខ្លួនឯងឲាយយល ់
អំពីគំនិតរបស់បាជជនទាំងនោះ។

ឃ្លាំមើលនិន្នាការ និងតារកំពុងរះ

កាលណាអ្នកបានអប់រំខ្លួនឲាយបានយល់អំពីការ 
សាាវជាាវ និងព័ត៌មាននន ហើយចូរបាុងបាយ័ត្ន 
ចំពោះលទ្ធភាពនាការលាចឡើងនូវគោលគំនិត
និងបុគ្គលនយោបាយថ្មីៗ។ នយោបាយ និងគំនិត
នយោបាយមិនមាននៅនឹងថ្កល់ឥតបាាបាួលនោះ
ទា។ និសាសិតចាើនតាជមនុសាសដំបូងគាដាលកាសោប 
យកគំនិតថ្មីៗ ដូច្នាះចូរតាមដនមើលការពិភាកាសា 
ដាញដោលនៅតាមសាកលវិទាយោល័យ។ តានិសាសិត 
មិនមានជកាុមមនុសាសតាមួយដាលចាះចាប់យក 

គំនិតថ្មីទា។ ពាលខ្លះ ក៏មានកាុមពួកក្នុងគណបកាស 
ដាលមានផានការប្តូរទិសដៅរបស់បកាសដារ។ 
សូមាបីតានៅក្នុងបាព័ន្ធឯកបកាសក៏មានភាគីចាើនដារ។ 
ពាលខ្លះមន្តាីក្មាងៗក្នុងយោធាអាចអភិវឌាឍន៍បាននូវ 
គំនិតថ្មីៗ ។ ពាលខ្លះ អ្នកនយោបាយគួរឲាយកត់សមា្គាល់ 
មា្នាក់សាាប់តាកា្លាយជជនលាចធ្លា ប៉ុន្តាមិនតាូវទាន ់
បានមនុសាសកាាតំបន់មូលដ្ឋានរបស់គត់សា្គាល់នៅ 
ឡើយទា។ មានមនុសាសមួយចំនួនដាលបានជួប 
លោក បារា៉ាក់ អូបាមា៉ា កាលពីចាើនឆ្នាំមុន ហើយ 
និយយថា៖ "ថ្ងាណាមួយ មាសៀមួយនាះនឹងធ្វើជ 
បាធានធិបតីអាមារិកមិនខាន"។ ពិតណាស់  
ទាំងអស់នាះសុទ្ធតាជរបស់ដាលពិបាករកឲាយបាន 
និងសរសារ។ ប៉ុន្តា វាជចំណុចដាលជទីចាប់-
អារម្មណ៍ខា្លាំងដល់អ្នកអាន និងគួរឲាយពាញចិត្តនឹង 
សរសារណាសសមាាប់អ្នកសារព័ត៌មាន។

កាលណាមានពុទ្ធិយល់ដឹងបាបនាះ មានន័យ 
ថា អ្នកអាចបន្ថាមបរិបទបាបបាវត្តិសាសា្ត និង 
អន្តរជតិទៅក្នុងរឿងរបស់អ្នក។ អ្វីដាលកើតថ្ងានាះ 
បាហាលជតាូវគាយល់បានកាន់តាចាបាស់ថាមទៀត  
បើយើងអាចយោងរឿងនាះទៅដល់អ្វមួីយ ដាលកើត 
ឡើងកាលពីមួយឆ្នាំមុន ឬក៏ដប់ឆ្នាំមុន ឬក៏រាប ់
ជំនន់កន្លងផុតទៅក៏បានដារ។ ហើយបើអ្វីមួយ 
ដាលមានលក្ខណៈដោយឡាកក្នុងបាទាសអ្នក គា 
អាចយល់វាបាន បាសិនបើអ្នកបាាប់ដល់អ្នកអាន
នូវរឿងបាហាក់បាហាលនាះដារ ដាលកើតមាននៅ 
បាទាសជិតខាង ឬនៅបាទាសឆ្ងាយពីនាះទៀត។

យកព័ត៌មានអំពីសា្ថាប័ននីតិបេបញ្ញត្តិ 

អង្គភាពសារព័ត៌មានជចាើនចាត់តាំងអ្នកយក 
ព័ត៌មានឲាយបាចាំការនៅសភាតាម្តង។ ក្នុងករណី
ខ្លះទៀតពួកគាមានការិយល័យក្នុងអគរសភា 
ដាលពួកគាទៅធ្វើការរាល់ថ្ងា។ ពួកគាតាមដន 
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នយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល

ដំណើរការធ្វើចាបាប់ ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលពាាង 

ដល់ការពិភាកាសាដាញដោល និងរហូតដល់ពាលវា 

តាូវបានអនុម័ត និងចុះហត្ថលាខាដោយបាមុខរដ្ឋ។  

សមាាប់អ្នកយកព័ត៌មាន វាជការងរគួរឲាយរំភើប  

ដោយគាអាចមានវត្តមានក្នុងចំណមបុរស និងស្តា ី

ដាលមានអំណាច។ តាមរយៈនាះហើយដាលពួកគា 

បង្កើតបាននូវបាភពទាក់ទងព័ត៌មាន និងផលិតបាន 

រឿងល្អៗ។ ប៉ុន្តាមានគាាះថា្នាក់ដារ ដោយសារថា 

ពាលខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានខិតជិតស្និទ្ធសា្នាលពាក 

ជមួយអ្នកធ្វើការក្នុងពិភពនាះ ហើយភ្លាចគិតដល់ 

អ្វីដាលជចំណាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន។ ពាលខ្លះ 

អ្នកយកព័ត៌មានបាបនាះចាប់ទមា្លាប់យកមកបាើនូវ

ពាកាយឯកទាសក្នុងពិភពនយោបាយមកដក់ក្នុងការ 

សរសាររបស់ខ្លួន។ អ្នកខ្លះថាមទាំងធ្វើឲាយខ្លួនកាន់តា 

ពឹងផ្អាកខា្លាំងឡើងៗលើបាភពទាក់ទងរបស់ខ្លួន 

រហូតដល់ថា ពួកគាបាត់អស់នូវការវិនិច្ឆយ័ជឯករាជាយ  

និងសតិតុលាយភាពរបស់ខ្លួនអស់រលីង។ ផ្លូវល្អបំផុត 

សមាាប់ចៀសវាងសា្ថានភាពបាបនាះ គឺធ្វើយ៉ាងណា 

ដក់អ្នកយកព័ត៌មាននយោបាយកាាមការទទួល 

ខុសតាូវរបស់និពន្ធនយកចំណាស់ការនៅឯ 

សា្នាក់ការធំឯណាះវិញ។ 

ការពិភាកាសាដាញដោល ជបាភពមួយក្នុង 

ចំណមបាភពធំៗសមាាប់ធ្វើរឿងក្នុងសភា។  

ភាគចាើនការពិភាកាសាដាញដោលអាចវាង ហើយគួរ 

ឲាយធុញ តាវាជួនកាលវាក៏អាចមានទសាសនីយភាព 

និងការបាើភាសាគួរឲាយជក់ចិត្តទៀតផង។ នៅ 

បាទាសខ្លះម្តងមា្កាលក្នុងពាលពិភាកាសាដាញដោល  

ក៏មានការវាយបាតប់គ្នាផ្ទុះឡើងរវាងសមាជិកសភា 

ពីគណបកាសផាសាងៗដារ។ ដូច្នាះ អ្នកយកព័ត៌មាន 

តាូវតាចាះធ្វើការសមាាចជាើសរើសតើអ្វីសំខាន់ និង 

គួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ តាវាក៏គ្មានអ្វីខុសដារក្នុងការ 

សរសារអំពីការពិភាកាសាក្នុងសភាសមាាប់បមាើដល់

ផ្នាកកំសាន្ត។ សុន្ទរកថាល្អមួយក្នុងសភា ឬការត 

ពាកាយសម្តីទៅមករវាងសមាជិកសភាពីររូបក្នុងការ 

ពិភាកាសា អាចនំឲាយផលិតបាននូវរឿងអសា្ចារាយបាន 

ផងដារ។ ធ្វើយ៉ាងណាកត់តាាឲាយបានចាើន ហើយ 

ពាយោយមសរសាររឿងអំពីការពិភាកាសានាះក្នុងទមាង ់

ជការសន្ទន ដោយបាើសម្តីដាលគានិយយ 

ផ្តាះផ្តងគ្នាក្នុងពាលបាជុំនោះ។

សូមជូនអនុសាសន៍មួយចំនួនសមាាប់ការ

ធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍អំពីនីតិបាបញ្ញត្តិ  ៖

 កុំនៅចាំទាល់តាចាបាប់តាូវបានគាអនុម័ត 

ទើបសរសាររឿងអំពីវា។ គួរផ្តល់ព័ត៌មាន  

ឲាយអ្នកអានដឹងភា្លាមៗ ពាលណាដាល  

ចាបាប់មួយតាូវបានគាស្នើឡើងហើយ 

តើអ្នកណាខ្លះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់  

ពីចាបាប់នោះ ហើយដូចម្តាចខ្លះ។ 

តើពាលណាទើបចាបាប់នោះចូលជ 

ធរមាន?

 រាយការណ៍ឲាយគាដឹងថាអ្នកណាជអ្នក

ផ្ចុងផ្តើមចាបាប់នាះ ហើយហាតុអ្វី និងថា 

តើអ្នកណាខ្លះដាលគំទាដល់សំណើ 

ចាបាប់នាះ។

 រកឲាយបានបាតិកម្មពីមនុសាសពីគាប់ជាុង

នាបញ្ហា ដើមាបីឲាយអ្នកតាក់តាងចាបាប់អ្នក 

ឡប់ប៊ី និងសាធារណជនបានជាាបជ

ព័ត៌មានគាប់គាាន់មុននឹងគាធ្វើសាចក្តី 

សមាាចចិត្តលើចាបាប់នោះ។
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គោលនយោបាយ និងការឡប់ប៊ី

គួរដឹងថា គោលនយោបាយកមាតាូវបានរៀបចំ
តាក់តាងឡើងទាំងសាុងដោយនយករដ្ឋមន្តាី ឬ 
មាដឹកនំជន់ខ្ពស់ណាតាមា្នាក់ឯងណាស់។  
តាមធម្មតា គោលនយោបាយជលទ្ធផលនា 
អានុភាពជចាើនដាលធ្វើការក្នុងទិសដៅផាសាងៗ 
គ្នា។ សាកគិតពិចារណាមើលនូវឥទ្ធិពលបុគ្គលិក 
សុីវិលវ័យចំណាស់ៗ កាុមបញ្ញវន្ត ប្តីបាពន្ធ ឬញត ិ
សន្តានដាលជិតស្និទ្ធនឹងមាដឹកនំវ័យចំណាស់  
កាុមសង្គមសុីវិលបាទាសជិតខាង និងឧត្តមសានីយ 
យោធាចំណាស់ៗផង។ នៅពីកាាយឆក ការធ្វើ 
ចាបាប់មានការឡប់ប៊ី និងការតស៊ូមតិចាើនណាស់។ 
ភាគចាើនវាជផ្នាកមួយលាក់លៀម តាសំខាន់ក្នុង 
ដំណើរការទាំងមូល។ កាលណាមានបាភពល្អៗ 
ហើយបើដឹងថាតាូវសួរសំណួរណាខ្លះ អ្នកយក 
ព័ត៌មានល្អមា្នាក់ អាចលាតតាដងឲាយអ្នកអានដឹងបាន 
ថាតើគាធ្វើគោលនយោបាយទាំងនោះដូចម្តាចខ្លះ។

លើសពីនាះ ការតាងតាំងតាមចំណង់ឲាយចូល 
កាន់តំណាងរដ្ឋមន្តាី ទៅកាន់បាសកកម្មការទូត ឬ 
តំណាងក្នុងភា្នាក់ងររដ្ឋាភិបាល តាមធម្មតាជ 
លទ្ធផលនាសមយុទ្ធកាាយឆក ឬក៏ជលទ្ធផល 
នាការផ្គាប់ចិត្តអ្នកគំទាយូរអង្វាងរបស់ខ្លួន។

អ្វីដាលគួរពិចារណា៖

 អ្នកណាទទួលបានតំណាងអ្វី ហើយដោយ 
ហាតុអ្វី?

 តើកិច្ចពាមពាៀងបាបណាខ្លះ ដាលគា
សមាាចបាន ដើមាបីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចមាុះ 
មួយ?

 តើមាដឹកនំថ្មីមានលក្ខណៈសមាបត្តិអ្វីខ្លះ? 
សរសារបាវត្តិខ្លីៗរបស់ពួកគា និងអ្វីខ្លះ 
ដាលមាដឹកនំទាំងនោះគាាងនឹងធ្វើ

ថវិកា

អ្នកយកព័ត៌មានតាូវតាដឹងថាលុយចាញព ី
បាភពណាមក ចំនួនប៉ុន្មានតាូវបានគាចាករំលាក 
ទៅតាមកាសួងរដ្ឋាភិបាល ហើយតើកម្មវិធីអ្វីខ្លះ និង 
សហគមន៍ណាខ្លះនឹងទទួលបានបាយោជន៍ពីការ 
បាងចាងថវិកានាះ។ ចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងនាះ
ចាើនមានក្នុងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល។ 

រៀងរាល់ថ្ងា យើងមា្នាក់ៗបង់ជូនរដ្ឋាភិបាលនូវ 
លុយបន្តិចបន្តួច (នៅបាទាសខ្លះបាជជនអាចបង ់
ចាើនជង)។ ចំណូលបានមកការបង់ពន្ធលើកមាា 
ដាលរកបាន ពន្ធលើបាាងឥន្ធនៈ និងការទិញទំនិញ 
និងសាវាកម្មនន។ វាក៏បានមកតាមរយៈយន្តការ 
ផាសាងទៀត ដូចជការលក់ធនធានធម្មជតិ (ដូចជ 
ឧស្ម័ន និងបាាង) និងពីផលចំណាញរបសស់ហ-
គាាសកាន់កាប់ដោយរដ្ឋ។ មានចំណូលទាំងនាះ 
រដ្ឋាភិបាលអាចសង់ផ្លូវថ្នល់ មន្ទីរពាទាយ សាលារៀន 
និងបង់បាាក់បៀវតាសរ៍ជូនគាូបងាៀន បុគ្គលិក 
សុខាភិបាល មន្តាីនគរបាល និងទាហាន។ ពាលខ្លះ 
រដ្ឋាភិបាលខ្ចីបុលលុយ ដើមាបីបំពាញសចក្តីតាូវការ 
ទាំងអស់នាះ ដោយបញ្ចាញសញ្ញាប័ណ្ណដាល 
រដ្ឋាភិបាលតាូវសងវិញពីការបាមូលពន្ធពាល 
អនគត។

ភាពបាឈមមួយក្នងុចំណមភាពបាឈមនន 
សមាាប់មន្តាីជប់ឆ្នាត ឬដាលតាូវបានតាងតាំង 
គឺសំណួរថាតើតាូវធ្វើយ៉ាងណា ដើមាបីបាមូលចំណូល 
ឲាយបានគាប់គាាន់ ហើយសមាាចថា តើតាូវបាងចាក 
វារបៀបម៉ាច។ អ្នកណាតាូវជប់ពន្ធខ្លះ ហើយជប ់
ប៉ុន្មាន? តើប៉ុន្មានពីក្នុងថវិកាគួរឲាយទៅវិស័យការពារ 
ជតិ ហើយប៉ុន្មានទៅខាងវិស័យអប់រំ និងសាវា 
សង្គម? តើតំបន់ណាខ្លះនាបាទាស ឬទីកាុងទទួល 
បានបាយោជន៍ចាើនជងគាពីថវិកា? តួនទីរបស ់
អ្នកយកព័ត៌មាន គឺលាតតាដងឲាយគាដឹងឲាយបាន 
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ចាើនតាមតាអាចធ្វើទៅបាននូវការធ្វើសាចក្ត ី
សមាាចចិត្តទាំងអមាបាលមា៉ានអំពីការបាងចាកថវិកា  
ហើយថាអ្នកណាខ្លះបញ្ចាញឥទ្ធិពលក្នុងដំណើរការ 
នោះ។

ចូរចងចាំថា៖

 ថវិកាតាូវបានគាចាត់ទុកជទូទៅថាជ
ឯកសារសាធារណៈ តាអ្នកបាហាលជតាូវ 
ធ្វើជមិត្តជមួយអ្នកណាដាលមានចាបាប ់
ចម្លងឯកសារថវិកានោះ ហើយសុំគាយក 
មកសិកាសាមុននឹងសរសាររឿង។

 ថវិកាជផានការចំណាយ មិនមានជ
ការចំណាយជក់ស្តាងទា។ ការតាមដន 
ការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនំមក 
នូវគំនិតរឿងល្អៗចាើន ដូចជ អ្នកណាខ្លះ 
ទទួលបានកិច្ចសនាយោ តម្លាទឹកបាាក់ចាើនៗ 
ពីរដ្ឋាភិបាល ឬមួយតើរដ្ឋាភិបាលចាយវាយ
លើសផានការលើគមាាងសាធារណការ  
ឬយ៉ាងណា។

 ជនិច្ចកាលតាូវបាៀបធៀបថវិកាថ្មីទៅនឹង
ថវិកាឆ្នាំមុន ដើមាបីឲាយឃើញថា វានៅខ្វះអ្វ ី
ខ្លះ ហើយតើមានអ្វីថ្មីក្នុងនោះ។ កាសួង 
ណាខ្លះតាូវបាត់បង់ថវិកា ហើយតើកម្មវិធី 
សង្គមណាខ្លះ ដាលតាូវកាត់បន្ថយ? 
តើមានគមាាងសាធារណៈណាខ្លះដាល 
គាបានដក់ក្នុងរបៀបវារៈថវិកាថ្មីនាះ - ការ 
សង់សា្ថានីយរថភ្លើងថ្មី គមាាងពងាីក 
ពាលានយន្តហោះ ការជួសជុលឡើងវិញ 
កីឡាដ្ឋានបាល់ទាត់?

ឈ្មុសឈ្មុលតាមកម្មវត្ថុព័ត៌មាន

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមមន្តាីជន ់
ខ្ពស់ ដើមាបីសា្តាប់យកអតា្ថាធិបាបាយរបស់គាលើបញ្ហា 
បច្ចុបាបន្នភាពបាចាំថ្ងា។ ជរឿយៗ គាតាងឃើញអ្នក 
សារព័ត៌មានបាជាៀតគ្នាដណ្តើមជំហរនៅជុំវិញ 
នយករដ្ឋមន្តាី ដាលទិដ្ឋភាពនាះមើលទៅបាៀបបាន 
នឹងកីឡាករបាល់ឱបកំពុងបាជាងគ្នាដណ្តើមបាល ់
ក្នុងទីលានបាកួតអញ្ចឹង។ តាពាលខ្លះយើងសួរខ្លួន 
ឯងមើលថា តើយើងធ្វើជាុលពាកទាដឹង?

មានអ្នកសារព័ត៌មានថាមួយចំនួន ដាលពូកា 
ឈ្មុសឈ្មុលមានទាន រហូតដល់ថាពួកគាសុខចិត្ត 
នៅចាំជិតមួយម៉ាង នៅពាលដាលអតីតនយក 
រដ្ឋមន្តាី លោក សាមា៉ាក់ ស៊ុនដរា៉ាវាជ (Samak 

Sundaravej) ពាយោយមគាចខ្លួនពីអ្នកសារព័ត៌មាន
ទៅពួនក្នុងបង្គន់សាធារណៈ។ ខាងកាាមនាះជ 
រឿងដាលចុះផាសាយក្នុងកាសាត Bangkok Post៖ 

អ្នកសារព័ត៌មានឆ្កិះលោក សាមា៉ាក់ ឲាយចាញពី 
បង្គន់ទាល់តាបាន

បន្ទាប់ពីគត់បញ្ចប់កម្មវិធីសន្ទនរួចកាលពី 
មាសិលមិញ នយករដ្ឋមន្តាី សាមា៉ាក់ ស៊ុនដរា៉ាវាជ  
បានលាងពួនជមួយកាុមអ្នកយកព័ត៌មាន ដោយ
លាក់ខ្លួនក្នុងបង្គន់សាធារណៈមួយនៅក្នុងផាសារម្ហូប 
ក្នុងទីកាុងបាងកក។

ប៉ុន្តា អ្នកសារព័ត៌មានមិនពាមចុះញ៉មក្នុងការ 
ដាញតាមគត់ទា ហើយពួកគាមានវត្តមាននៅនឹង 
កន្លាងតាម្តង នៅពាលដាលលោកនយករដ្ឋមន្តាី  
ក្នុងទឹកមុខសាឡាំងកាំង បានចាញពីបន្ទប់បង្គន់ 
ហើយស្តីឲាយអ្នកសារព័ត៌មាន។

មុននាះ លោកនយករដ្ឋមន្តាីទើបតានឹងបញ្ចប់ 
ការផាសាយផ្ទាល់នាកម្មវិធីសន្ទន Sonthana Prasa 
Samak ក្នុងសា្ថានីយផាសាយទូរទសាសន៍រដ្ឋ ដាលស្ថិត
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នៅលើផ្លូវ Phetchaburi ប៉ុន្តាលោក សាមា៉ាក់ 
បដិសាធមិនឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានអំពី
ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្តាី និងដំណើររបស់គត់ទៅកាន់ 
ខាត្តសីុសាកាតទា។

ដូចសព្វមួយដង កាាយចប់កម្មវិធីនោះ លោក
នយករដ្ឋមន្តាីធ្វើដំណើរទៅកាន់ផាសារ Or Tor Kor 

របស់ Marketing Organization for Farmers 

ក្នងុសង្កាត់ Chatuchak ដោយមានអ្នកយកព័ត៌មាន 
ដាញតាមពីកាាយផង។

តាពាលទៅដល់ផាសារ កាុមកាន់កាមារា៉ា និងអ្នក 
យកព័ត៌មានរកលោក សាមា៉ាក់ មិនឃើញទា។  
ក៏ប៉ុន្តាអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនបានលបខាសឹបថា គត់ 
កំពុងពួនក្នុងបង្គន់សាធារណៈមួយ។

សាមសិបនទីបានកន្លងផុតទៅ រថយន្តវ៉ាន 
របស់គត់ និងរថយន្តប៉ូលិសអមបានចាកចាញបាត់ 
ទៅហើយ រើឯអ្នកសារព័ត៌មានក៏ចាប់ផ្តើមសងាស័យថា 
លោកនយករដ្ឋមន្តាីមិននៅក្នុងបង្គន់ណាមួយនោះ
ទា ដាលមានទំហំតូច ហើយក្តាហប់ទៀតផង។  
អ្នកយកព័ត៌មានបុរសមួយចំនួនបានចចាប់រកមើល 
ហើយក៏ឃើញអង្គរកាសពីរនក់កំពុងឈរពីមុខទា្វារ 
បង្គន់ចុងកាាយគាក្នុងបន្ទប់បុរស។

បាហាលជិតមួយម៉ាងកាាយមក រថយន្ត 
BMW ពណ៌ខ្មារបស់លោក សាមា៉ាក់ ក៏មកដល់។ 
លោក សាមា៉ាក់ ចាញពីក្នុងបន្ទប់បង្គន់ក្នុងទឹកមុខ
ហ្មួម៉ង។

គត់ដើរទៅរកអ្នកយកព័ត៌មាន ហើយសម្លក់ 
ពួកគាម្តងមួយៗ មុននឹងហាមាត់ស្តីបនោ្ទាសពួកគា 
ដោយសារដាញតាមគត់។

គត់មានបាសាសន៍ថា៖  ៉ខ្ញុំមិនដាលឃើញអ្នក 
ណាអីក៏អាកាក់ដូចមនុសាសចងាាទាំងនាះទា។ ខ្ញុំមិន 
ដាលឃើញអ្វីក៏អាកាក់មា្ល៉ះដូចពាលនាះទា។  
នយករដ្ឋមន្តាីចូលក្នុងបន្ទប់បង្គន់ ហើយពួកគាមក 
ឈរឃំងផ្លូវគត់មិនឲាយចាញរួច។ នាះ ឬអ្វីដាល 
និពន្ធនយករបស់អ្នកទាំងនាះបងាៀនឲាយគាធ្វើ?  ៉

៉វាអាកាក់ ហើយសានឲាយអៀនខា្មាសណាស់។ 
តើខ្ញុំមិនអាចមានភាពឯកជនខ្លះទា ឬយ៉ាងម៉ាច?  
គួរខ្ញុំឲាយគាថតវើឌីអូពាលដាលខ្ញុំកំពុងបនោ្ទារបង់?  
ពួកគាគួរទៅពាទាយឲាយគាពិនិតាយមើលថា តើគាឡប់ 
សតិ ឬយ៉ាងណា។ ធ្វើដូច្នាះគ្មានមនុសាសធម៌សោះ  ៉។

៉ខ្ញុំកំពុងអង្គុយក្នុងបង្គន់ ពាាះវាជសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ។  
តើអ្នកណាខ្លះមានបញ្ហាតាង់នាះ។ ខ្ញុំគាាន់តាចង់  
ទិញឥវា៉ាន់ ហើយទៅបង្គន់ តាពួកគាចាះតាថត 
រូបភាពរហូត។ ពួកអ្នកឯងឡប់សតិ ឬយ៉ាងម៉ាច?  ៉

៉មា្ចាស់សា្ថានីយ និងនិពន្ធនយកគានឹងមិនផាសាយ 
កម្មវិធីបងាៀនពីរម៉ាងរបស់ខ្ញុំទា បុ៉ន្តាពួកគាថត 
មិនឈប់ទា នូវសកម្មភាពនយករដ្ឋមន្តាីដើរចូល 
បង្គន់  ៉។

វត្តមានលោក សាមា៉ាក់ បានទាក់ទាញការចាប់
អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលក់ និងអ្នកទិញក្នុងផាសារ។ 

អ្នកខ្លះយល់ថា អ្នកសារព័ត៌មានបានទន្ទាាន 
ចូលជីវិតឯកជនរបស់លោកនយករដ្ឋមន្តាី តាអ្នក 
ខ្លះនិយយថា អ្នកសារព័ត៌មានបានគាាន់តាបំពាញ
កាតព្វកិច្ចក្នុងតាមយកព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់ 
មន្តាីសាធារណៈប៉ុណ្ណាះ។

លាបាងលាងពួននោះបានចប់នៅពាលដាល 
លោក សាមា៉ាក់ ចាញពីផាសារទៅដោយមិនបានទិញ 
អ្វីទាំងអស់។ 

ទសេសនវិស័យ   

ការយកព័ត៌មាននយោបាយតាូវបានធ្វើឡើង 
តាមរបៀប ពីលើចុះកាាម។ ការយកព័ត៌មាន 
នយោបាយជការងរមួយសំខាន់ និងគួរឲាយជក់ចិត្ត 
មាន ប៉ុន្តាគួរចាំថាភាគចាើននារឿងនោះសំខាន់  
ចំពោះមួយភាគណាមួយនាចំនួនបាជជនទាំងអស ់
តាប៉ុណ្ណាះ។ រាល់ថ្ងា មនុសាសមា្នារវល់ខា្លាំងណាស់  
ក្នុងការរកសុីចិញ្ចឹមជីវិត និងថារកាសាគាួសាររបស់គា 
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ដូច្នាះពួកគាមិនមានពាលតាមដនរឿងក្នុងកាា  
រាក់ជាារបស់នយោបាយប៉ុន្មានទា។ ភាគចាើនគា 
មិនជខ្វល់ប៉ុន្មានទា បើអ្នកនយោបាយមា្នាក់រិះគន់ 
មា្នាក់ទៀត ហើយអ្នកយកព័ត៌មានសួរទៅកាន់អ្នក 
ដាលតាូវបានគារិះគន់ថា តើគត់មានអ្វីនិយយតប 
វិញទា (គាហៅការយកព័ត៌មានបាបនាះថាជ 
ការយកព័ត៌មានបាបវាយប៉ាងប៉ុង)។

យកល្អ ចូរពាយោយមធ្វើយ៉ាងណាឲាយការយក
ព័ត៌មានអំពីនយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាលមានភាព 
ទាក់ទងទៅនឹងបាជជនទូទៅផង ដោយផ្តាតលើ 
តមាូវការ និងការតសូ៊បាចាំថ្ងារបស់ពួកគា។ អ្នកអាច 
ចាប់ផ្តើមដោយរកបាតិកម្មពីបាជជនសាមញ្ញ - ដូច 
ជកសិករ អ្នកធាក់សុីក្លូ ឬអ្នកធ្វើការក្នុងការិយល័យ 
ក្តី - ទៅនឹងសាចក្តីបាកាសសំខាន់ណាមួយរបស ់
រដ្ឋាភិបាល។ ធ្វើដូច្នាះជួយបាជជនឲាយមានភាព 
អង់អាចក្នុងការបញ្ចាញមតិទៅលើការគាប់គាង 
បាទាស។ តាមរយៈការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍អំព ី
បញ្ហានយោបាយ ឬសង្គម  
ដោយផ្តើមពីទសាសនទាន 
របស់បាជជនសាមញ្ញ 
អ្នកកំពុងដើរតួនទីជសា្ពាន 
រវាងរដ្ឋាភិបាល និងបាជជន 
ដាលជសា្ពានគាអាចធ្វើ 
ដំណើរលើក្នុងទិសដៅ 
ទៅវិញទៅមកបាន។

អត្ថបទរឿងខាងកាាម
នាះស្តីអំពីការជាើសរើស 
នយករដ្ឋមន្តាីថ្មីក្នុងបាទាស
ថា ហើយរឿងនាះតាូវបាន 
សរសារឡើង តមាូវអ្នកអាន 
កាាបាទាស ប៉ុន្តាវាក៏មាន 
សារៈបាយោជន៍ដារសមាាប ់

អ្នកអានក្នុងបាទាសថាដារ។ រឿងនាះមានសាវតារ 
និងបរិបទល្អ បុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លីមួយរបស់មាដឹកន ំ
ថ្មី សាចក្តីពិសា្តារនាការបោះឆ្នាត និងបាតិកម្មព ី
បាជជនសាមញ្ញ ដាលជរឿយៗតាូវបានគារំលង 
ចោលក្នុងរឿងអំពីនយោបាយ។

មាដឹកនំបកាសបាឆំងកា្លាយខ្លួនជនយករដ្ឋមន្តាី
ដោយ Ambika Ahuja, The Associated Press 

បាងកក, បាទាសថា – សភាថា នៅថ្ងាច័ន្ទនាះ 
ជាើសរើសមាដឹកនំបកាសបាឆំងដាលធា្លាប់ទទួលការ  
អប់រំនៅសាកលវិទាយោល័យ Oxford ឲាយធ្វើជនយក
រដ្ឋមន្តាីដោយបញ្ចប់ពាលបាាំមួយខានាការបះបោរ  
ដោយហិងាសាបាឆំងរដ្ឋាភិបាល រួមមានការកាន់កាប់ 
ពាលានយន្តហោះក្នុងកាុងបាងកកអស់ពីរសបា្តាហ៍  
ផង។

ការជាើសតាំងលោក អាប់ភីសិុត វាជចាជីវា៉ា 
(Abhisit Vejjajiva) ជការសំគល់ថានាះជលើក

ដើមាបីរស់ មនុសាសតាូវបង្ខំចិត្តទៅរករបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីកន្លាងឆ្ងាយពោរពាញដោយការលំបាក។
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ទីមួយហើយក្នុងបាាំបីឆ្នាំមកនាះ ដាលរដ្ឋាភិបាល 
តាូវបានដឹកនំដោយបចា្ចាមិតារបស់នយករដ្ឋមន្តាី 
និរទាសខ្លួន លោក ថាក់សុីន សុីណាវា៉ាតាា  
(Thaksin Shinawatra) ដាលនៅតាលាចស្ទុងពី
លើឆកនយោបាយថានៅឡើយចាប់តាំងពីពាល  
ដាលគត់តាូវបានគាទមា្លាក់ចាញពីអំណាចដោយ 
រដ្ឋបាហារយោធាកាលពីឆ្នាំ ២០០៦ មក។

លោក អាប់ភីសុិត អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ តាូវបាឈមមុខ 
ជមួយបញ្ហាបាឈមដ៏ធំធាងក្នុងការកិច្ចពាយោយម 
បងាួបបងាួមបាទាស  ៉ ដាលតាូវបានបាងចាកជ 
កាុមវណ្ណៈកណា្តាលដាលជមូលដ្ឋានគំទាគត់ និង 
អ្នកកាីកានៅជនបទដាលគំទាលោក ថាក់សីុន  ៉ 
និងក្នុងការបាឹងចាត់ចាងសាដ្ឋកិច្ច ដាលទទួលរង 
ប៉ះទង្គិចពីភាពវឹកវរនយោយបាយថា និងការធា្លាក់ចុះ
សាដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូល។

បើទោះជថាមានការបះបោរបាឆំងថ្មពីីសំណាក់  
អ្នកគំទារដ្ឋាភិបាលមុនក៏ដោយ ការជាើសតំាងលោក 
អាប់ភីសិុត តាូវបានគារំពឹងទុកថានឹងនំមកនូវភាព  
ស្ងប់សា្ងាត់មួយរយៈខ្លី។ មុខមាត់របស់គត់ជមនុសាស 
អភិជន ក៏អាចជឧបសគ្គដល់គត់ក្នុងការបុ៉នប៉ង 
បញ្ចប់ភាពវឹកវរនាះ។

ក្នុងការបោះឆ្នាតដោយសភាជន់ទាបកាលពី 
ថ្ងាច័ន្ទ លោក អាប់ភីសុិត ទទួលបានការគំទាពី 
សមាជិកសភា ២៣៥ រូប បាៀបទៅនឹងចំនួន ១៩៨ 
រូប ដាលគំទាបាក្ខភាពរបស់អតីតមាបូ៉លីសជតិ 
ដាលជអ្នកនិយមលោក ថាក់សីុន។

ពាលតំណាងរាសា្តធ្វើដំណើរមកដល់ដើមាបីរៀបចំ 
ការបោះឆ្នាតតាងតាំងនយករដ្ឋមន្តាី កាុមអ្នកគំទា 
លោក ថាក់សុីន បាននំគ្នាខ្ទប់ចាកកោ្លាងទា្វារសភា 
ក្នុងកិច្ចប៉ុនប៉ងចុងកាាយ មិនឲាយការបោះឆ្នាតចាញ 
ជលទ្ធផលបាន។ បន្តិចកាាយមក នគរបាល  
បាឆំងបាតុកម្មបានវាកផ្លូវឲាយពួកតំណាងរាសា្តចាញ 
ពីទីធា្លាសភា។ ពួកបាតុករនំគ្នាគប់ដំុថ្មទៅលើរថយន្ត  

ហើយជារបាមាថពួកតំណាងរាសា្ត ក្នុងនោះ តាភាគ 
ចាើននាពួកគាបាននំគ្នាបំបាកហ្វូងទៅវិញដោយ
សន្តិវិធី។

បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតភា្លាម លោក អាប់ភីសុិត 
ថ្លាងអំណរគុណចំពោះអ្នកតំណាងរាសា្តដូចគ្នា និង 
ចំពោះសាធារណជន តានិយយថា គត់នឹងមិន 
ជជាកពីរឿងនយោបាយទា ដរាបណាទាល់តាគត់ 
ទទួលបានការអនុម័តជផ្លូវការ ឲាយកា្លាយជនយក 
រដ្ឋមន្តាី ដោយពាះរាជអាសា័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺស្តាច  
Bhumibol Adulyadej។ គារំពឹងថាស្តាចនឹង បា
ទានការអនុម័តក្នុងប៉ុន្មានថ្ងាខាងមុខនាះ។

ជកូនមា្នាក់ក្នុងតាកូលអ្នកស្តុកស្តម្ភ មានឈាម 
ជ័រ ថា-ចិន លោក អាប់ភីសុិត កើតនៅបាទាស 
អង់គ្លាស ហើយទទួលការអប់រំនៅ Eton និង Oxford 

ដាលនៅទីនោះគត់ទទួលបានសញ្ញាប័តាកិត្តិយស 
ផ្នាកទសាសនវិជ្ជា នយោបាយ និងសាដ្ឋកិច្ច។ នម 
របស់គត់ អាប់ភីសុិត មានអត្ថន័យក្នុងភាសាថាថា 
"ឯកសិទិ្ធ" (privilege) ហើយមិត្តរបស់គត់តាង
ហៅគត់តាមឈ្មាះហៅកាាមួយទៀតថា Mark។

នៅឆ្នាំ ១៩៩២ គត់ចូលរួមគណបកាសបាជ-
ធិបតាយាយ ដាលជគណបកាសចំណាស់ជងគាក្នុង 
បាទាស ហើយបានកា្លាយខ្លួនសមាជិកដ៏វ័យក្មាង
ជងគាមួយរូបក្នុងសភា។ បន្តិចម្តងៗគត់បាន 
លាចធ្លាក្នុងជួរបកាស និងក្នុងបាជបាិយភាព  
ជពិសាសក្នុងចំណមសាទាប់មនុសាសមានការ 
អប់រំខ្ពស់ក្នុងកាុងបាងកក ដាលចាប់អារម្មណ៍  
ជមួយការ្តិ៍ឈ្មាះមិនបាឡាក់បាឡូសរបស់គត់  
កាយវិការគួរសម ទន់ភ្លន់ ការថ្លាងសម្តីសាទន់ 
តាចាបាស់លាស់ និងសមាស់ដូចតួកុនរបស់គត់។

ពួកបាជធិបតាយាយបានគាប់គាងរដ្ឋាភិបាល
នៅថា រហូតដល់ឆ្នាំ ២០០១ នៅពាលដាលលោក 
ថាក់សីុន ដាលជអតីតដង្ខាទូរគមនគមន៍មា្នាក់  
ឈ្នះឆ្នាត ហើយឡើងកាន់អំណាចនៅបាទាសថា។
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លោក ថាក់សុីន តាូវបានបង្ខំចិត្តរត់ចោល
បាទាសកាលពីពីរឆ្នាំមុនកាាមការចោទបាកាន់ 
ពីបទបំពានអំណាច ហើយកាាយមកទៀតតាូវបាន 
តុលាការកាត់ក្តីកំបាំងមុខឲាយមានពិរុទ្ធពីបទបាពាឹត្ត  
អំពើពុករលួយ។ យ៉ាងណាក្តី លោក ថាក់សុីន 
ដាលពាលនាះគាមិនដឹងនៅទីណាទា នៅតាទទួល 
បានការគំទាចាើននៅឡើងក្នុងចំណមអ្នកកាីកា
នៅជនបទ។ មុននឹងមកដល់ថ្ងាច័ន្ទនាះ អ្នកគំទា 
គត់នៅកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយ។

បាតិកម្មចំពោះការបោះឆ្នាតនៅថ្ងាច័ន្ទនាះ  
បានគូសបញ្ជាក់កាន់តាចាបាស់ថាមទៀតនូវការ 
បាក់បាកក្នុងបាទាសថា។

លោក អាប់ភីសុិត និងគណបកាសគត់ទទួល 
មានការគំទាខា្លាំងពីសំណាក់ពួកវណ្ណៈកណា្តាល និង 
មនុសាសចាើនទៀតក្នុងវិស័យធុរកិច្ច។ អ្នកអាសាស្ម័គា 
ជចាើនក្នុងបកាសរបស់គត់ មើលទៅកាន់អ្នកគំទា 
លោក ថាក់សុីន នៅតំបន់ជនបទថាជមនុសាសងយ
គាបោកយកចំណាញ ហើយងយនឹងលុះទៅតាម 
ការទិញទឹកចិត្តយកសន្លឹកឆ្នាតណាស់។

នង Nutta Tangtrakulchai អាយុ ២៦ ឆ្នាំ 
ហើយជបុគ្គលិកការិយល័យមា្នាក់នៅបាងកក 
និយយថា៖   ៉បាពាណាស់ ដាលមានការផ្លាស់ប្តូរ
ដោយមានមនុសាសវាឆ្លាតមា្នាក់ឡើងកាន់តំណាង។ 
គត់ក៏ជអ្នកសាដ្ឋកិច្ចផងដារ ដូច្នាះគត់ពិតជមាន
សុភនិច្ឆ័យយល់ដឹងក្នុងការដោះសាាយបញ្ហាដាល 
សំខាន់បំផុតរបស់បាទាស  ៉។

តាអ្នកគំទាលោក ថាក់សុីន បារម្ភថាលោក 
អាប់ភីសិុត នឹងពាងើយកន្តើយចំពោះអ្នកកាីកា 
ក្នុងបាទាស។

លោក Chaiya Paitoonsiri អ្នកបរតាក់សីុ
មកពីខាត្ត Maha Sarakam ចមា្ងាយ ៣៨៥ 
គីឡូម៉ាតា ភាគឦសានពីកាុងបាងកក និយយថា៖ 

៉លោក អាប់ភីសុិត កើតមកមានសាាប់។ គត់គ្មាន 
សា្គាល់អ្វីកាាពីសមាបត្តិស្តុកស្តម្ភ និងឯកសិទ្ធិទា។  
ដូច្នាះ តើគត់អាចមកដោះសាាយបញ្ហារបស់យើង 
ម្តាចនឹងបាន?  ៉

ការបោះឆ្នាតកាលពីថ្ងាច័ន្ទ បានបញ្ចប់រយៈពាល 
បាាំមួយខានាអស្ថិរភាព បង្កដោយបាតុកម្មបាឆំង 
រដ្ឋាភិបាលដាលចាប់ផ្តើមជមួយនឹងការចូលកាន់កាប់  
វិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ថា និងបន្តដោយការចូល 
កាន់កាប់ពាលានយន្តហោះកាលពីខាមុន។

កាលពីខាកញ្ញា អតីតនយករដ្ឋមន្តាី សាមា៉ាក់ 
ស៊ុនដរាវាជ តាូវបានគាដកចាញពីតំណាងកាាយ  
ពីតុលាការចាញសាលកាមថា គត់បង្កឲាយមានទំនស់ 
ផលបាយោជន៍ដោយចាញមុខក្នុងកម្មវិធីទូរទសាសន៍ 
ស្តីពីការធ្វើម្ហូប។

អ្នកបន្តវានរបស់គត់ លោក ស៊ុមឆា វងាសាវា៉ាត 
(Somchai Wongsawat) តាូវបានតុលាការ 
ធម្មនុញ្ញដកចាញពីតំណាងកាលពី ១០ ថ្ងាមុន 
កន្លងទៅនាះ។ លោក ស៊ុមឆា បដិសាធមិនធ្វើ 
អតា្ថាធិបាបាយលើការបោះឆ្នាតកាលពីថ្ងាច័ន្ទនាះទា។

លោក Sukhum Nuansakul អ្នកវិទាយោសាសា្ត
នយោបាយនៅ Ramkhamhaeng University 
ក្នុងកាុងបាងកក និយយថា ភាពសាាកសាាន្តពី 
អស្ថិរភាពនយោបាយថា ទំនងជមានអាយុខ្លី 
ណាស់។ 

គត់មានបាសាសន៍ថា៖   ៉បញ្ហាជមូលដ្ឋានមិន 
ទាន់តាូវបានដោះសាាយនៅឡើយទា។ ជ័យជំនះ 
របស់អ្នកបាជធិបតាយាយមា្នាក់នឹងបើកឆកឲាយមាន 
ការបាឆំងតាមដងផ្លូវថ្មីមួយទៀត លើកនាះធ្វើឡើង 
ដោយបណា្តាកាុមនាះគំទាលោក ថាក់សីុន  ៉។

លោក អាប់ភីសិទ្ធ ក៏តាូវបាឈមនឹងបញ្ហា 
សាដ្ឋកិច្ចជចាើនដារ ដាលបណា្តាលមកពីការថម 
ថយសាដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងបរិយកាសក្នុងសាុក 
ដាលខ្វះភាពបាាកដបាជ។ 
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ការបោះឆ្នាត

ក្នុងសង្គមបាជធិបតាយាយ ការបោះឆ្នាតតាូវ 
បានគាធ្វើឡើងក្នុងចនោ្លាះពាលទៀងទាត់ ដើមាបីរើស 
ថា្នាក់ដឹកនំថា្នាក់ជតិ និងថា្នាក់កាាមជតិ។ វាជ  
សកម្មភាពមួយក្នុងចំណមសកម្មសំខាន់ៗនា 
លទ្ធិបាជធិបតាយាយ។ បន្ថាមលើនាះ ជួនកាល 
គាក៏ធ្វើដារនូវការសា្ទាបស្ទង់មតិសាធារណៈលើ 
វិធានការជក់លាក់ ដូចជ តើបាទាសមួយគួរអនុម័ត 
យកធម្មនុញ្ញមួយថ្ម ីឬទា។ គាឲាយឈ្មាះការសា្ទាបស្ទង់ 
មតិនាះថាជការធ្វើបាជមត។ិ ការបោះឆ្នាត និង
បាជមតិ កំពុងតាមានសារៈសំខាន់នៅពាលដាល 
បាទាសអាសុីជចាើនធ្វើអន្តរកម្មខ្លួនកា្លាយទៅជ 
សង្គមបើកចំហ និងបាជធិបតាយាយជងមុន។ របៀប 
ដាលការបោះឆ្នាតតាូវបានធ្វើឡើង - ទោះជដោយ 
សារើ តាមឹតាវូ អាចជឿទុកចិត្តបាន ឬយ៉ាងណានោះ - 
នឹងឲាយយើងដឹងថា តើការធ្វើអន្តរកម្មនោះបាពាឹត្តទៅ 
ដូចម្តាច។ អ្នកសារព័ត៌មានមានតួនទីគន្លឹះមួយ  
ក្នុងការជមាាបដល់ពលរដ្ឋឲាយបានព័ត៌មានគាប់គាាន់  
ដើមាបីគាបោះឆ្នាតដោយគតិវាងវាក្នុងការជាើសរើស
មាដឹកនំដ៏ល្អបំផុតរបស់គា។

អ្នកសារព័ត៌មានអាច៖

 ជួយពនាយល់គោលនយោបាយដាលបាន
ស្នើឡើងដោយបណា្តាគណបកាស និងបាក្ខជន 
និងថាតើវាខុសគ្នាដូចម្តាចខ្លះ។

 ជមាាបពលរដ្ឋឲាយបានដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់
ពួកគា ដូចជរបៀបចុះឈ្មាះបោះឆ្នាត 
និងថាតើតាូវទៅបោះពាលណា និងនៅ 
កន្លាងណា។

 ដើរតួជឆ្មាំឃ្លាំមើលដោយធ្វើសាចក្តី
រាយការណ៍ពាលណាវិធាននន តាូវបាន 
រំលោភបំពាន ហើយអនុវត្តន៍មិនយុត្តិធម៌។

 ផ្តល់វាទិកាដល់មា្ចាស់ឆ្នាតបញ្ចាញសម្លាង 
និងកង្វល់របស់ពួកគាឲាយមាដឹកន ំ
នយោបាយបានឮ។

ការបោះឆ្នាតដោយសារើ និងតាឹមតាូវ
កាុមសង្គមសុីវិល និងអ្នកសង្កាតការអន្តរជត ិ

តាងតាតាមដនមើលការបោះឆ្នាតក្នុងបណា្តា  
បាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍ ដើមាបីឲាយដឹងថា តើការបោះ 
ឆ្នាតនោះធ្វើឡើងដោយ សារើ និងតាឹមតាូវ ឬអត់។ 
សារើ និងតាមឹតាវូ ជស្តង់ដរទទួលសា្គាល់ជអន្តរជតិ 
ដាលមានន័យថា បាក្ខជន និងគណបកាសទាំងអស់  
តាូវតាបានការអនុញ្ញាតឲាយធ្វើយុទ្ធនការដោយសារើ  
មា្ចាស់សន្លឹកឆ្នាតតាូវតាបានការអនុញ្ញាតឲាយបោះ 
សន្លឹកឆ្នាតដោយសមា្ងាត់ និងគ្មានការភ័យខា្លាច និង 
បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយតាូវបានការអនុញ្ញាតឲាយធ្វើសាចក្ត ី
រាយការណ៍អំពីគាប់ផ្នាកនាដំណើរការបោះឆ្នាត 
បានដោយសារើ និងដោយចំហផងដារ។ 

ភាគចាើននាគោលការណ៍ទំាងនាះ តាវូបានចាង 
ក្នុងសាចក្តីថ្លាងការណ៍សកលអំពីសិទ្ធិមនុសាសដាល 
និយយថា "ជនគាប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុង 
រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈតំណាង 
ដាលតាូវបានជាើសរើសដោយសារើ "។ សាចក្ត ី
ថ្លាងការណ៍នោះ ក៏និយយថាមទៀតថា "ឆន្ទៈរបស ់
បាជជន គួរតាូវបានធ្វើជមូលដ្ឋាននាអំណាចរបស ់
រដ្ឋាភិបាល" ហើយអំពាវនវឲាយមានដំណើរការបោះ
ឆ្នាតដោយសារើ និងសមា្ងាត់។

យ៉ាងណាមិញ បរិបទនយោបាយខុសគ្នាព ី
បាទាសមួយទៅបាទាសមួយ ដូច្នាះអ្នកសារព័ត៌មាន
និងអង្គភាពសារព័ត៌មានជអ្នកសមាាចថា តើគួរ 
វាយតម្លាការបោះឆ្នាតក្នុងបាទាសរបស់ខ្លួនរបៀប 
ម៉ាច។

ការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នាតអាចកា្លាយជ 
បញ្ហាមួយ ពីពាាះបាក្ខជនអាចមិនមានលទ្ធភាព 
ស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានលំហគាប់គាាន់ក្នុងទំព័រ 
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កាសាត ឬម៉ាងគាប់គាាន់ក្នុងការផាសាយរបស់វិទាយុ  
និងទូរទសាសន៍ ដាលអាចស្ថិតកាាមការគាប់គាង  
ឬឥទ្ធិពលរបស់គណបកាសណាមួយ។ ជួនកាល  
សា្ថានីយទូរទសាសន៍កាន់កាប់ដោយរដ្ឋអាចមិនអើពើ
នឹងយុទ្ធនការរបស់គណបកាសជំទាស់ និងការបោះ 
ឆ្នាតតាម្តង ហើយបន្តធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍អំព ី
សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាល ដាលធ្វើឲាយគណបកាសកំពុង 
កាន់អំណាចកាន់តាបានឧត្តមភាពជងគណបកាស 
ដទាទៀត។ បាក្ខជនទាំងអស់មានសិទ្ធិនិយយ 
បញ្ចាញសាររបស់ខ្លួនឲាយគាឮ។ ក្នុងតួនទីរបស់ខ្លួន 
អ្នកសារព័ត៌មានតាូវតារកាសាជំហរយុត្តិធម៌ចំពោះ 
គណបកាសទាំងអស់ ដោយទុកលំអៀងបុគ្គលណា 
មួយ ដាលខ្លួនមានឲាយនៅដោយឡាកមួយអន្លើសិន 
ទៅ។ វាអាចពិបាកនឹងធ្វើ ប៉ុន្តាកាលណាយើងធ្វើ 
បាន វានឹងជួយឲាយរឿងរបស់យើងអំពីដំណើរការ 
បោះឆ្នាតកាន់តាមានភាពគួរឲាយជឿជកប់ានថាម
ទៀត។ 

យល់ដឹងអំពីដំណើរការ និង  ៉លាបិចកល 
កាខ្វក់  ៉

ជំហានដំបូង គឺតាូវរៀនឲាយចាះអំពីចាបាប់បោះ-
ឆ្នាត និងរបៀបផាសាងៗ ដាលគាអាចយកទៅបាើ 
ដើមាបីរំលោភលើចាបាប់នោះបាន។ នៅបាទាសជចាើន 
សភាជអ្នកអនុម័តចាបាប់បោះឆ្នាត រើឯវិធាន និង 
បទបញ្ជាសំខាន់ៗននពាក់ព័ន្ធនឹងវា តាូវបាន 
គណៈកម្មការបោះឆ្នាតជអ្នកចាញ និងអនុវត្តន៍។ 
នៅក្នុងបាទាសបាជធិបតាយាយពហុបកាស គាកំណត ់
កាលបរិច្ឆាទសមាាប់គណបកាសបង្កើតជផ្លូវការ និង 
ចុះបញ្ជីសមាាប់ចូលបាឡូកក្នុងការបោះឆ្នាត។ 
គណបកាសនីមួយៗអាចមានដំណើរការរបស់ខ្លួនក្នុង
ការចាត់តាំង ឬជាើសតាំងបាក្ខជនសមាាប់ការបោះ
ឆ្នាតសកល។ ដូច្នាះអ្នកសារព័ត៌មានតាូវតាស្វាង 
យល់ថា តើគាធ្វើដំណើរការនាះរបៀបម៉ាច។  

បាក្ខជនឯករាជាយ អាចតាូវបានអនុញ្ញាតឲាយចុះឈ្មាះ
បាន បើសិនជគាបាមូលបានគាប់គាាន់នូវហត្ថលាខា 
ជាើសតាំងពីអ្នកបោះឆ្នាតដាលបានចុះបញ្ជីរួច។  
តាមធម្មតា គាបាកាសឲាយដឹងអំពីដំណាក់កាលផ្លវូការ 
សមាាប់ធ្វើយុទ្ធនការ ម៉ាងបើកទា្វារសា្ថានីយបោះឆ្នាត  
ទីតាំងសា្ថានីយបោះឆ្នាត និងដំណើរការបោះឆ្នាត 
តាម្តង។ គួរតារកឲាយឃើញអ្នកណាខ្លះអង្គុយនៅក្នុង  
គណៈកម្មការបោះឆ្នាត ហើយតើគាតាងតំាងពួកនាះ 
របៀបម៉ាច។ ធម្មតា អ្នកទាំងនាះចាើនតាជមនុសាស
មានភក្តីភាពជមួយគណបកាសមួយ ហើយតាងមាន 
ឥទ្ធិពលខា្លាំងទៅលើដំណើរការបោះឆ្នាត រួមមាន 
អំណាចក្នុងការដកសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នាត និងបាក្ខជន 
នៅលើមូលដ្ឋានបច្ចាកទាសផាសាងៗផង។

ចូររវាសរវារកឃ្លាមំើលផងនូវ   ៉លាបិចកលកាខ្វក់  ៉- 
គឺទង្វើមិនសាបចាបាប់ដាលគណបកាស បាក្ខជន និង 
រដ្ឋាភិបាលធ្វើ ដើមាបីដណ្តើមជ័យជំនះក្នុងការបោះ 
ឆ្នាត។ ទង្វើខុសចាបាប់ទាំងនោះ អាចមានការគំរាម- 
កំហាងលើរាងកាយ និងអំពីហិងាសា ការទិញសន្លឹក
ឆ្នាត តាមរយៈការឲាយអំណយ និងលុយទៅអ្នក 
បោះឆ្នាត និងមាភូមិជដើម។ ស្នៀតបាបនាះមើល 
ទៅហាក់ដូចជមិនចម្លាកទានៅក្នុងបាទាសមួយ 
ចំនួន ពីពាាះវាជទមា្លាប់ដាលគាបាើយូរឆ្នាំមក 
ហើយតាំងពីមានការបោះឆ្នាតមក។ ក្នុងនមជអ្នក 
សារព័ត៌មាន អ្នកគួរចងចាំថា ការងររបស់អ្នកមិន 
មាននៅតាឹមតាការដឹងអំពីវិធានននអំពីការបោះ 
ឆ្នាតនោះទា តាវាជការងររបស់អ្នកដារក្នុងការ 
អប់រំអ្នកដទាអំពីវិធានទាំងនោះឲាយគាយល់ថា 
ហាតុអ្វីបានជវាសំខាន់។ បាក្ខជន ឬគណបកាស 
ណាមួយដាលបំពានវិធានទាំងនោះ អាចតាូវបាន 
គាហាមមិនឲាយចូលបាឡូកក្នុងនយោបាយទៀតទា។

ជរឿយៗ នៅតាមខាត្តគាងយសង្កាតឃើញ 
ណាស់នូវរបៀបដាលគណបកាសបាើបាាស់ក្នុងការ 
ពាយោមយមធ្វើឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នាត។  
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នយោបាយ និងរដ្ឋាភិបាល

ហាតុដូច្នាះហើយបានជវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ 
ដាលអ្នកសារព័ត៌មានតាូវតាចាញកាារដ្ឋធានីក្នុង 
ពាលបោះឆ្នាត។ នៅបាទាសកម្ពុជ គណបកាសកាន់ 
អំណាចបានធ្វើ ការបោះឆ្នាតសាកលាបងក្លាងកា្លាយ 
(mock elections) នៅខាត្តបាត់ដំបង មុននឹងការ
បោះឆ្នាតជតិជផ្លូវការមកដល់។ អ្នកបោះឆ្នាត 
តាូវបានគាបង្ហាញអំពីរបៀបបោះឆ្នាត "តាឹមតាូវ" 
ដោយគូសសញ្ញាក្នុងបាអប់កាបារនិមិត្តសញ្ញា 
គណបកាស។ នៅខាត្តដទាទៀត អ្នកបោះឆ្នាតតាូវ 
បានគាបង្ខំឲាយផ្តិតមាដាសនាយោរកាសាភក្តីភាពជមួយ 
គណបកាស។ ខាងកាាមនាះជសាចក្តីផ្តើមនារឿង 
មួយបាបនាះរបស់កាសាត The Cambodia 

Daily៖
នៅពាលដាលអ្នកកាណ្ឌសមាជិករបស់គណ-

បកាសបាជជន ចូលមកដល់ភូមិតូចមួយក្នុងខាត្ត 
កណា្តាល កាលពីខាកន្លងទៅនាះ ពួកគាបាននំមក 

ជមួយសមាាប់មនុសាសមា្នាក់នូវលុយ ២ មុឺនរៀល 
កាមាមួយ និងប៊ីចាង។ ក្នុងចំណមនោះ ក៏មាន 
ភ្ញៀវគួរឲាយភា្ញាក់ផ្អើលមា្នាក់ដារ គឺបាធានភូមិ។

យោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកសាុកនៅភូមិ 
មួយក្នុងឃុំសៀមរាប សាុកកណា្តាលស្ទឹង គណៈ - 
បាតិភូកាណ្ឌសមាជិកនាះ ចាើនតាមកពាលយប់  
ហើយពួកគាកមាចាញទៅវិញ ដោយមិនបានយក 
ទៅជមួយនូវសា្នាមផ្តិតមាដារបស់បាជជនសនាយោថា 
រកាសាភក្តីភាពជូនគណបកាសបាជជនរហូត។

អ្នកភូមិមា្នាក់ដាលសំុមិនបញ្ចាញឈ្មាះនិយយ 
ថា៖ "យើងមិនអាចដើរបញ្ចាាសពួកគា ឬបញ្ចាាស 
មាភូមិបានទា។ យើងបារម្ភចំពោះសន្តិសុខរបស់ 
យើងដារ"។

បើទោះជគត់បានធ្វើការសនាយោដូចោ្នាះមាន  
គត់និយយថាគត់នឹងបោះឆ្នាតឲាយគណបកាសមួយ 
ផាសាងទៀត។ គត់និយយថា៖ "យើងធុញទាាន់ 
ជមួយនឹងមាដឹកនំចាស់ៗដូចជលោក ហ៊ុន សាន 
នាះណាស់"។

នៅបាហាលជ ៣០ គីឡូមា៉តាពីនាះ ក្នុងសាុក 
សំរោងខាត្តតាកាវ អ្នកភូមិមា្នាក់ទៀតបានរា៉ាយរា៉ាប់ 
រឿងបាហាក់បាហាលគ្នានាះដារ។ បុរសអាយុ ៤៥  
ឆ្នាំមា្នាក់នាះ និយយថា៖ "ថ្ងាមួយនោះ មាភូមិចូល 
មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ ហើយសួរមកកាន់ខ្ញុំថា តើឯងជឿ 
គណបកាសបាជជន ឬគណបកាសបាឆំង? ខ្ញុំតាូវតា 
ឆ្លើយទៅគត់វិញថា ខ្ញុំគំទាតាគណបកាសបាជជន 
ទា។ នាះជជមាើសតាមួយគត់សមាាប់ខ្ញុំ "ដើមាបី 
សុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំ"។

យុទ្ធនការក្នុងសភាពមួយសុះសាយ និង 
បង្ខំផ្លូវចិត្ត ដាលគណបកាសបាជជនកំពុងធ្វើក្នុង  
គោលបំណងបាមូលសមាជិកថ្មីសមាាប់ការបោះ 
ឆ្នាតពាលខាងមុខនាះ បានញុំាងឲាយគណបកាសដទា 
ទៀតធ្វើការរិះគន់អំពីការបំភ័យ និងការទិញទឹកចិត្ត 
អ្នកបោះឆ្នាត។ អ្នករិះគន់ជចាើនបាននិយយថា 

សង្គមមួយអាចសមាបូរអាវុធ តាមិនមានបានន័យថា វាមានរបៀប 
រៀបរយទាំងសាុងនោះទា។
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ទង្វើបាបនាះរំលោភទៅលើ់សាចក្តីណានំក្នុងចាបាប់
បោះឆ្នាត។

សារាចរណានំមួយ ដាលចាញដោយគណៈ-
កមា្មាធិការជតិរៀបចំការបោះឆ្នាត ចុះថ្ងាទី ២២ 
មាសា បានហាមបាាមគណបកាសមិនបាើបាាស់ការ 
បំភិតបំភ័យ ឬឲាយអំណយ ឬលុយ ដើមាបីទទួលបាន 
សន្លឹកឆ្នាតទា។ ទណ្ឌកម្មចំពោះការបំពានបទបញ្ជា 
ទាំងនាះ រួមមាន ការដកសិទ្ធិរបស់បាក្ខជនរបស់ 
គណបកាស និងការផកពិន័យជទឹកបាាក់រហូតដល់
ទៅ ៧ ពាន់ដុលា្លារ ឯណះ។

ការបំពានក្នុងថ្ងាបោះឆ្នាតតាម្តង ក៏មានជ 
ញឹកញប់ផងដារ។ លាបិចកលកាខ្វក់មានដូចជ  
អាជ្ញាធរអមដំណើរអ្នកបោះឆ្នាតចូលដល់ក្នុងបន្ទប់
បោះឆ្នាត ដើមាបី "ជួយ" ពួកគាឲាយគូសសន្លឹកឆ្នាត 
ឲាយបានតាូវ។ កាលពីមុន មានករណីដាលអ្នកបាន
ចុះបញ្ជីបោះឆ្នាតមិនតាូវបានគាអនុញ្ញាតឲាយបោះ 

ឆ្នាត ដោយឈ្មាះរបស់គាបានបាត់ចាញពីបញ្ជ ី
យ៉ាងអាថ៌កំបាំង។ កាាពីនោះ ក៏មានករណីដាល 
អ្នកសង្កាតការណ៍ការបោះឆ្នាត តាូវបានគាហាម 
មិនឲាយតាមដនមើលដំណើរការបោះឆ្នាតដារ។

កាលណាបង្ហាញលទ្ធផលការបោះឆ្នាតសាក 
ពិចារណាបាើកាាហ្វកិ ផានទី និងតារាង ដើមាបីបង្ហាញ 
ចំនួនអាសនៈ ដាលតាូវបានបាងចាកក្នុងសភា និង 
ភាគរយដាលគណបកាសនីមួយៗទទួលបាន។  
តាមធម្មតា គាតាូវការពាលវាលាមួយកាាយការ 
បោះឆ្នាតទំរាំនឹងគាអាចបាកាសលទ្ធផលជផ្លូវការ 
បាន។ កាាពីនោះ គណបកាសអាចដក់ពាកាយបណ្តឹង 
ជមួយគណៈកម្មការបោះឆ្នាតអំពីភាពមិនបាកាតី  
ក្នុងពាលយុទ្ធនការ ដាលជលទ្ធផលអាចបាក្ខជន 
ឈ្នះឆ្នាតណាមា្នាក់តាវូបានគាលុបសុពលភាពចោល 
វិញផងក៏ថាបាន។ គណបកាសចាញ់ឆ្នាតអាចមិន 
ទទួលយកលទ្ធផល ហើយនំគ្នាធ្វើការបាឆំងតាម 
ទីសាធារណៈ ឬមួយក៏អាចមានករណីថា គណបកាស 

ហាដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធទាុឌទាាមអាចបង្កគាាះថា្នាក់ដល់សាធារណជន។
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កាន់អំណាចទុកលទ្ធផលជមឃៈ ឬលុបចោល 
លទ្ធផលនោះតាំងសាុងតាម្តង។ បើសិនជមានអំពើ 
ហិងាសា ឬបាតុកម្មផ្ទុះឡើង បន្ទាប់ពីលទ្ធផលតាូវបាន 
បាកាសឲាយដឹង ចូរបាយ័ត្នបាយាងកុំសរសាររឿង 
ដាលដុតរោលអំពើហិងាសាថាមទៀត តាគួរសរសារក្នងុ 
របៀបមួយក្នុងន័យស្វាងរកដំណះសាាយចំពោះ 
បញ្ហានយោបាយដាលកំពុងមាន។

រាយការណ៍ព័ត៌មានផ្អាកលើអ្នកបោះឆ្នាត
តាំងពីដើមសៀវភៅរហូតមកដល់ជំពូកនាះ  

យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ម្តងហើយម្តងទៀតលើសារៈ- 
សំខាន់នាការបញ្ចូលសម្លាងរបស់បាជជនសាមញ្ញ
ក្នុងរឿង។ ដូច្នាះ វាមិននឹងមិនធ្វើឲាយអ្នកភា្ញាក់ផ្អើល 
ទា កាលណាអ្នកឮការរំលឹកនាះម្តងទៀត - គឺកុំមិន
អើពើនឹងសម្លាងរបស់អ្នកបោះឆ្នាត ដោយសារថា 
ក្នុងបាព័ន្ធបាជធិបតាយាយ គឺបាជជនជអ្នកកាន ់
អំណាចពិតបាាកដ មិនមានអ្នកនយោបាយទា។  
ផ្តាតលើសាចក្តីតាូវការ និងការចង់បានរបស ់
ពលរដ្ឋ។ សមា្ភាសន៍ជមួយពលរដ្ឋជកាុមតូចៗ 
នៅតាមផ្លូវ ក្នុងហាងកាហ្វា ដើមាបីស្វាងយល់ថា 
តើបាជជនយកចិត្តទុកដក់លើបញ្ហាអ្វី និងអំព ី
គំនិតរបស់គាថា តើគាយល់ថាអ្នកនយោបាយ 
អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើមាបីជួយបាទាស។ ការធ្វើដូច្នាះ 
អនុញ្ញាតឲាយអ្នកបោះឆ្នាតជអ្នកកំណត់របៀបវារៈ  
មិនមានសាាចតាអ្នកនយោបាយសមាាចនោះទា។

ចូរពិចារណាបង្កើតជមគ្គុទាសក៍អ្នកបោះឆ្នាត 
មួយ ដាលផ្តល់ព័ត៌មានមានបាយោជន៍អំពីការ 
បោះឆ្នាត ក្នុងនោះ មានរឿងអំពីបញ្ហាននក្នុង 
សហគមន៍ណាមួយ ឬបាវត្តិរូបរបស់បាក្ខជនបាជាង 
ក្នុងការបោះឆ្នាតដារ។ មគ្គុទ្ទាសក៍អ្នកបោះឆ្នាត 
ផលិតឡើងសមាាប់ការបោះឆ្នាតឃុំនៅកម្ពុជ  
មាន ១៩ រឿង រួមមាន រឿងមួយដាលរំលឹកដល់អ្នក 
បោះឆ្នាតអំពីពាលវាលា និងកន្លាងបោះឆ្នាត 

ឯកសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាបណាខ្លះដាលតាវូការ 
ចាំបាច់ របៀបរាប់សន្លឹកឆ្នាត និងពាលណាដាល 
គានឹងបាកាសលទ្ធផល។ រឿងមួយទៀតមានបទ-
សមា្ភាសន៍ជមួយអ្នកបោះឆ្នាត ដោយរំលាចឡើង 
នូវកង្វល់ដាលមានសារៈសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគា។ 
រឿងនោះចាប់ផ្តើមដូច្នាះ៖

ពួកយើងតាូវការផ្លូវល្អជងមុន!

នាះជសាចក្តីបាាថា្នាទូទៅមួយរបស់បាជជន 
កម្ពុជនៅទូទាំងបាទាស ពាលដាលពួកគាតាូវបាន 
សួរថា អ្វីជរឿងសំខាន់ជងគាបំផុតដាលអ្នកចង់ឲាយ
ឃុំដោះសាាយជូនអ្នក?

អ្នកសាី ឃុន សុន អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ និយយថា៖ 
៉មានការលំបាកមានទានក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលសាូវ  
ដូច្នាះ ខ្ញុំសងាឃឹមថាមាឃុំថ្មីនឹងធ្វើផ្លូវល្អជងមុនឲាយ 
យើងបាើ  ៉។ អ្នកសាីរស់នៅក្នុងឃុំពាាងៀត 
ខាត្តកំពង់ស្ពឺ ហើយគត់ជបាធានកាុមពិនិតាយការ
បោះឆ្នាតរបស់អង្គការ Neutral and Impartial 

for Free and Fair Elections for Cambodia 
ក្នុងសាុកគងពិសី។ 

អ្នកសាី ឃុន សុន ជមនុសាសមា្នាក់ក្នុងចំណម 
មនុសាសជង ៥ លាននក់ ដាលបានចុះឈ្មាះរួច  
ដើមាបីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នាតថ្ងា ៣ កុម្ភៈ ដើមាបី
ជាើសរើសថា្នាក់ដឹកនំសមាាប់ឃុំទាំង ១.៦២១ ឃុំ-
សង្កាត់នៅទូទាំងបាទាស។ អ្នកបោះឆ្នាតនឹង 
ជាើសរើសកាុមបាឹកាសាឃុំ-សង្កាត់ដាលនឹងបាើបាាស់ 
អំណាចថ្មីកាាមបាព័ន្ធមួយ ដាលគាហៅថា 
វិមជាឈការ។ បាព័ន្ធនាះផ្ទារអំណាចពីរដ្ឋាភិបាល 
មជាឈិមទៅឲាយមាដឹកនំថា្នាក់កាាម ដាលតាូវបាន 
ជាើសតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នាតតាមបាប 
បាជធិបតាយាយ  ។៉ 
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រឿងមួយទៀត ពិនិតាយមើលតើមានអ្វកីើតឡើងខ្លះ 
ជមួយរដ្ឋាភិបាលថា្នាក់កាាម នៅកាាយការបោះ- 
ឆ្នាត ហើយរឿងមួយទៀតផ្តាតលើតួនទីរបស់ស្តាី
ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។

អ្នកសារព័ត៌មានក៏គួរធ្វើតាស្តចំពោះការសនាយោ 
ក្នុងយុទ្ធនការ និងសុន្ទរកថា ដាលអ្នកនយោបាយ 
ធ្វើមុនពាលបោះឆ្នាត។ តើពួកគានិយយការពិត 
ឬក៏ពួកគាមួលបង្កាច់ការពិត? បើសិនគាជអ្នក 
ដាលកំពុងកាន់តំណាងកន្លងមក តើពួកគាសមាាច 
បានអ្វីខ្លះក្នុងតំណាងនាះ ហើយថាតើពួកគាបោះ
ឆ្នាតរបៀបម៉ាចលើសាចក្តីស្នើចាបាប់សំខាន់ៗ? 
បើពួកគាជអ្នកថ្មីឡើងមកបាជាងយកតំណាងពី 
អ្នកកំពុងកាន់តំណាងសាាប់ តើពួកគានឹងអនុវត្តន ៍
គំនិត និងសាចក្តីស្នើគោលនយោបាយរបស់គា 
ដូចម្តាចទៅ? 

 សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បន្ទាប់ពីនង ផ្លយ ដាលជតួអង្គសំខាន់ក្នុង 
បាលោមលោកដាលយើងបានដកសាង់សម្តីនៅ 
ខាងដើម បានសា្តាប់កូនបាុសរបស់គត់ឈ្មាះ អុត  
ពនាយល់ចប់អំពីអត្ថន័យរបស់នយោបាយ នងក៏នៅ  
ទាឹងសញ្ជឹងគិតមួយភ្លាត ហើយក៏បន្លឺពាកាយថា៖  
"បើអញ្ចឹង ហាតុអ្វីបានជយើងគួរមាននយោបាយ?"
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រយការណ៍ព័ត៌មានបេបសុើបអង្កេត និងសីុជមេ

អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះ មិនខ្វល់នឹងវាកាយសព្ទ 
៉រាយការណ៍ព័ត៌មានបាបសុើបអង្កាត  ៉ទា ពីពាាះ 
គាជឿថាផ្នាកទំាងអស់នាសារព័ត៌មានក្នងុកមាតិណា
មួយនោះ សុទ្ធតាសុើបអង្កាតទាំងអស់។ ក្នុងការងរ 
បាចាំថ្ងា អ្នកសារព័ត៌មានមិនតាឹមតាពាយោយមរកឲាយ 
ឃើញថាមានអ្វីបានកើតឡើងនោះទា ប៉ុន្តាគាក ៏
តាូវការដឹងថា ហាតុអ្វីបានជរឿងរា៉ាវនោះកើតឡើង 
ហើយវាកើតដោយរបៀបម៉ាច អ្នកណាបង្កវាឡើង 
ហើយតើនឹងមានអ្វីទៀតកើតឡើងទៀតបន្ទាប់ពី
នាះ។ គាពិបាកនឹងរកឲាយបានចម្លើយឲាយចាបាស់ថា  
ស ឬខ្មាណាស់ ហើយចម្លើយអាសា័យទៅតាម 
បាភាទនារឿងដារ។ ដើមាបីធ្វើឲាយចាញនូវអត្ថបទសុើប 
អង្កាតមួយអ្នកយកព័ត៌មាន តាូវបាឹកាសាជមួយបាភព 
ផាសាងៗគ្នា សមា្ភាសន៍មនុសាសចាើននក់ ធ្វើដំណើរទៅ 
ចាើនកន្លាង និងចំណាយពាលចាើនក្នុងការអាន 
ឯកសារ។ ពួកគាបន្ត   ៉ជីកកកាយ  ៉ រហូតទាល់តា 
គារកឃើញចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់គា។

កាាពីការពនាយល់ខាងលើនាះ ការរាយការណ៍ 
ព័ត៌មានសុើបអង្កាត មាននិយមន័យជបាពាណីរបស់ 
វាមួយទៀត នោះ គឺលាតតាដងអំពីពុករលួយ និង
ការបាពាតឹ្តខុសទំាងឡាយ ហើយធ្វើឲាយសាធារណជន
ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអំពើអយុត្តិធម ៌ដាលជនណា
មា្នាក់ - ជនិច្ចកាលចាើនតាជជនសំខាន់ និងមាន
អំណាច - ចង់លាក់បំាងពីអ្នកដទា។ តាង់នាះហើយ 

ជំពូក ៩
រយការណ៍ព័ត៌មាន 
បេបសុើបអង្កេត  
និងសុីជមេ

ដាលអ្នកសារព័ត៌មានបំពាញតួនទីរបស់ខ្លួនជ 
សុនខឆ្មា ំឃ្លាមំើលការពារផលបាយោជន៍សាធារណៈ 
ហើយពាសុឲាយខា្លាងំពាលណាឃើញទង្វើមិនតាមឹតាវូ។

ឧទាហរណ៍នាសាចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានសុើប 
អង្កាតអាច រួមមាន រឿងអំពីកាុមហ៊ុនអភិវឌាឍន៍ណា 
មួយកាប់រំលំដើមឈើក្នុងតំបន់ឧទាយោនពាាការពារ  
ឬក៏អាចអំពីរឿងរា៉ាវដាលសា្ថាប័នណាមួយរបស់ 
រដ្ឋាភិបាលបាើបាាស់មិនសមសាបនូវជំនួយបរទាស។  
មានម្តងនោះ កាសាត The Cambodia Daily បាន
លាតតាដងឲាយដឹងថា ភា្នាក់ងរបោសសំអាតមីនរបស់ 
រដ្ឋាភិបាលបានដោះមីនយកដី មិនមានសមាាប់ឲាយ 
ទៅកសិករកាីកាទា តាសមាាប់ឧត្តមសានីយយោធា
យកទៅសង់ផ្ទះលើទៅវិញ។ កាសាតនោះក៏បាន 
ធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍ដារថា ភា្នាក់ងរដោះមីននាះ 
មិនបានចងកាងទុកឲាយបានតាឹមតាូវនូវទិន្នន័យថា 
ដីណាខ្លះ ដាលបានបោសសំអាតមីនរួចហើយ។

នៅឯទីកាុងហាណូយឯណះវិញ កាសាត  
Tien Phong (Vanguard) បានរាយការណ៍ថា 
កាមុហុ៊នមួយរបស់វៀតណាមបាននំចូលដោយខុស
ចាបាប់នូវសត្វសា្វាជចាើនពីបាទាសកម្ពុជ ដោយបាើ 
អាជ្ញាប័ណ្ណនំចូលក្លាងកា្លាយពីបាទាសឡាវ។ គា 
យកសត្វសា្វាទាំងនោះទៅលក់ទៅកាាបាទាសដោយ
បំពានលើចាបាប់អន្តរជតិសមាាប់ការពារសត្វពាា។
[ចូរអានករណីសិកាសានៅចុងជំពូកនាះ]។ ការធ្វើ
សាចក្តីរាយការណ៍បាបនាះ តាូវការពាលវាលាចាើន 
ការបាឹងបាាង និងការសាាវជាាវដោយបាុងបាយ័ត្ន។

យ៉ាងណាមិញ មិនមានសាចក្តីរាយការណ ៍
ព័ត៌មានសុើបអង្កាតទាំងអស់ សុទ្ធតាចាំបាច់តាូវតា  
និយយអំពីការបាពាឹត្តខុសរបស់មនុសាស ឬរបស ់
សា្ថាប័នណាមួយនោះទា។ ចាើនឆ្នាំកន្លងមកនាះ  
គោលគំនិតអំពីការធ្វើសាចក្តរីាយការណ៍សុើបអង្កាត
បានវិវត្តន៍បន្ថាមអត្ថន័យសំដៅ៖
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រយការណ៍ព័ត៌មានបេបសុើបអង្កេត និងសីុជមេ

 ការពនាយល់អំពីដំណើរការស្មុគសា្មាញ
 ការរៀបរាប់អំពីរបៀបដាលសា្ថាប័នធ្វើការ 

ឬមិនធ្វើការ
 ការកសាងមកបង្ហាញឡើងវិញនូវ

ពាឹត្តិការណ៍ស្មុគសា្មាញដាលកន្លងផុតទៅ
 ការនិទានបាាប់រឿងកាាយឆកឲាយ

សាធារណជនបានដឹង
 ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការពនាយល់

អំពីនិន្នាការថ្មីៗក្នុងសង្គម
 ការស្វាងរកដំណះសាាយចំពោះបញ្ហា

ស្មុគសា្មាញ ដូចជ បញ្ហាភាពអនថាគ្មាន 
ទីលំនៅ បញ្ហាភាពកាីកា បញ្ហាការបំពាន 
គាឿងញៀន ជដើម

ជួនកាលគាហៅរបៀបនាះថា សាចក្តរីាយការណ៍
ព័ត៌មានសុើបអង្កាតសុីជមាា ឬសាចក្តីរាយការណ៍
ព័ត៌មានគមាាងពិសាស។ ទោះជអ្នកចង់ឲាយឈ្មាះ 
វាថាជស្អីក៏ដោយ ការធ្វើសាចក្តីរាយកាណ៍ព័ត៌មាន 
បាបនាះ ធម្មតាតាូវការពាលវាលចាើនថ្ងាទមាាំបាន 
ព័ត៌មានមកសរសារឲាយបានគាប់ជាុងជាាយ។ 
ជទូទៅ ព័ត៌មានដាលបាមូលបានមកចាើនតាជ 
ព័ត៌មានដាលអ្នកអានមិនដាលបានឃើញពីមុនមក។

ធ្វើបេបណាខ្លះ

អ្នកយកព័ត៌មានសុើបអង្កាតបាើឧបករណ ៍
ដូចគ្នានឹងអ្វីដាលអ្នកសារព័ត៌មានដទាទៀតបាើដារ  
គឺគាធ្វើការសាាវជាាវឯកសារ បាើការសង្កាត និងការ 
សមា្ភាសន៍ជមួយមនុសាសចាើននក់។ អ្វីដាលញាក 
អ្នកសារព័ត៌មានសុើបអង្កាតឲាយខុសពីអ្នកឯទៀត  
គឺភាពកា្លាហាន ស្វិតសា្វាញឈ្មុសឈ្មុល និងការតាំង 
ចិត្តរបស់ពួកគា។

គោលគំនិត ៈ ការធ្វើរឿងចាើនតាចាប់ផ្តើមពី 
តមាុយ (tip) ពីបាភពគួរឲាយទុកចិត្តបានណាមួយ
ដាលដឹងរឿងផ្ទាក្នុង។ បាភពបាបនាះចាើនតារកាសា 
ភាពអនមិក (anonymous) ឬគាាន់តាផ្តល់
ព័ត៌មានដាលមិនអាចយកទៅចុះផាសាយបាន  
(off the record) គឺមានន័យថា ពួកគាមិនចង់ 
ចាញមុខជបាភពព័ត៌មានទា ដូច្នាះអ្នកសារព័ត៌មាន
តាូវតាធ្វើយ៉ាងណារកផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ព័ត៌មាននោះ  
នៅកន្លាងណាដាលខ្លួនអាចរកបាន។ វាអាចតាូវ  
ចំណាយពាលចាើនថ្ងា ចាើនសបា្តាហ៍ ឬក៏យូរជង 
នាះផងទមាាំនឹងបញ្ជាក់ព័ត៌មាននោះបាន។  
កាលណាអ្នកយកព័ត៌មានសំបូរបាភពព័ត៌មានកាន ់
តាចាើន ពួកគាក៏កាន់តាមានឱកាសចាើនក្នុងការរក 
បានគំនិតសមាាប់ធ្វើរឿងបាបសុើបអង្កាតដារ។ 

បុ៉ន្តាជរឿយៗ គំនិតធ្វើរឿងសុើបអង្កាតកើតចាញ 
ពីអ្នកយកព័ត៌មានឆ្ងល់ចង់ដឹង តាមដនពាឹត្តិការណ ៍
ដំណឹងមួយ ដើមាបីរកមើលថា តើអ្វីពិតបាាកដដាល 
បានកើតឡើង ហាតុអ្វីបានជវាកើតឡើង ហើយវា 
កើតឡើងបាបម៉ាច ហើយតាំងពីពាលនោះមកមាន 
អ្វីទៀតកើតឡើង ឬទា។ ការជជាកជមួយមនុសាសមា្នា 
ក្នុងមុខពាួញការងររបស់យើង ការយល់ដឹងអំព ី
ដំណើរបាពាឹត្តទៅនាអ្វីៗគាប់បាបយ៉ាង និងការចាះ 
ងឿងឆ្ងល់អំពីការវិវត្តមិនធម្មតាណាមួយ ទំាងអស់នាះ 
អាចនំទៅរកការដុះគំនិតសមាាប់ធ្វើរឿងសុីជមាា 
បានដារ។ ឧទាហរណ៍ រដ្ឋាភិបាលបានដក់ចាញ 
គោលនយោបាយថ្មី ផ្តល់ការថាទាំសុខភាពដោយ 
ឥតគិតថ្លាជូនអ្នកកាីកា។ អ្នកយកព័ត៌មានចំណាន 
មា្នាក់ ពិតជសុើបអង្កាតមើលកាាយមកទៀតថា 
តើបាជជនពិតជបានទទួលសាវាថាទាំសុខភាព 
ដោយឥតគិតថ្លាមានទា តើសាវានោះមានគុណភាព 
ល្អ ឬទា ហើយថាតើបាព័ន្ធសាវាកម្មថាទាំសុខភាព  
ឥតគិតថ្លានោះ ពិតជដំណើរការសាួលដូចអ្នក 
នយោបាយសនាយោទា។
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រយការណ៍ព័ត៌មានបេបសុើបអង្កេត និងសីុជមេ

សាវតារ ៈ តាមតាអាចធ្វើទៅបាន អ្នកយក
ព័ត៌មានចំាបាច់តាវូតាសិកាសាស្វាងយល់ឲាយបានចាើន  
អំពីបាធានបទ និងសា្ថាប័ន ដាលគាកំពុងធ្វើការសុើប 
អង្កាត។ អង្គផាសំសាវតារ រួមមាន រឿងដាលបានចុះ 
ផាសាយរួចមកហើយ របាយការណ៍រដ្ឋាភិបាល 
សៀវភៅសំណយោង ពាឹត្តិបតាកាុមហ៊ុន ការ-
សាាវជាាវអុិនធឺណិត និងបទសមា្ភាសន៍ជមួយមនុសាស 
ដាលមានពុទ្ធលិើបញ្ហាដាលយើងកំពុងសុើបអង្កាត។

ធ្វើសមា្ភាសន៍ល្អតិល្អន់ ៈ សាចក្តរីាយការណ៍សុើប
អង្កាតចាើនតាផ្តើមដោយសមា្ភាសន៍ជចាើន ដាលមិន 
ទាន់អាចយកទៅចុះផាសាយបាន (off the record) 
ហើយបន្ទាប់ពីនោះ គាយកព័ត៌មានពីកិច្ចសមា្ភាសន ៍
ទៅរកការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់អះអាងថាមទៀត។  
ដំណាក់កាលនាះ អាចរួមបញ្ចូលសមា្ភាសន៍ជមួយ 
អ្នកឯកទាស អ្នកធ្វើការអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាល  
មន្តាីរដ្ឋាភិបាល អ្នកនយោបាយ និងអ្នកសាាវជាាវ 
ឯករាជាយ។ អ្នកយកព័ត៌មានក៏មិនតាូវមើលរំលង 
បាជជនសាមញ្ញដាលអាចមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿង 
ក្នុងនោះ មានអ្នកសាុក អ្នកជិតខាង និងមា្ចាស់ហាង 
ជដើម។

ចុងបញ្ចប់មាន បទសមា្ភាសន៍បាឈមមុខ 
(confrontational interview)។ នាះជកន្លាង
ដាលអ្នកយកព័ត៌មានស្វាងរកអតា្ថាធិបាបាយពីបុគ្គល 
ដាលមានការទទួលខុសតាវូដោយផ្នាក ឬដោយផ្ទាល់ 
ចំពោះទង្វើខុសឆ្គងណាមួយ។ បទសមា្ភាសន៍បាបនាះ 
ពិបាកធ្វើណាស់ ប៉ុន្តាគាចាំបាច់តាូវតាធ្វើ មុននឹងគា 
អាចយករឿងទៅចុះផាសាយបាន។ ជនសងាស័យកាាម 
ការសុើបអង្កាតគួរទទួលបានឱកាសសមាាប់ធ្វើការ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងភស្តុតាងដាលគាបាមូលបានមក 
ដក់បន្ទកុលើគត់។ ជញឹកញប់ គាតាងឃើញមាន 
ការពនាយល់ហាតុផលសមរមាយថា តើហាតុអ្វីបានជ 
ហាតុការណ៍ណាមួយនោះកើតឡើង។ គោលដៅ 
ក៏បាហាលជអាចសាាយបំភ្លឺអង្គផាសំ ដើមាបីធ្វើរឿងឲាយ 

កាន់តាមានភាពតាឹមតាូវជក់លាក់។ បើអ្នកយក 
ព័ត៌មានមិនឲាយឱកាសទៅមនុសាសណាមា្នាក់ទៀតឲាយ 
ឆ្លើយ គាមុខជទទួលរងនូវការចោទបាឆំងថា 
មានភាពលំអៀង មិនយុត្តិធម៌ និងខ្វះភាពជក់លាក ់
តាឹមតាូវ។ កំហុសតាមួយក្នុងរឿងសុើបអង្កាតមួយ  
អាចបំផ្លាញនូវការងរទាំងអមាបាលមា៉ានដាលកាសាត 
បាឹងសមាាចបានកន្លងមក។ វាក៏អាចដារថា មនុសាស 
ដាលផ្តល់តមាុយបឋមមិនបានឲាយសាច់រឿងមួយ 
ពាញលាញទាំងសាុងទា។

ឯកសារ អាចទាទាង់ ឬបង្ហាញផ្ទុយទៅនឹងអ្វី
ដាលមនុសាសមា្នាក់បាននិយយចោទបាកាន់ ហើយ 
ឯកសារបាបនាះចាើនមានភស្តុតាង ដាលកាន់តា 
បង្កើនភាពជឿទុកចិត្តបាន ដាលតាមរយៈនោះ វាក ៏
អាចជួយបន្ថាមកិត្តិនមរបស់សាច់រឿងផងដារ។ 
ឯកសារអាចមានជអីុម៉ាល កំនត់តាាទូរស័ព្ទ 
ការជួញដូរអចលនទាពាយ និងថវិការដ្ឋាភិបាល។  
លទ្ធភាពទទួលបានឯកសារអាចមានសភាពខុសៗ  
គ្នាពីបាទាសមួយទៅបាទាសមួយ តាបាទាសខ្លះទៀត  
(ដូចជបាទាសថា និងវៀតណាម) មានចាបាប់ដាល 
អាចឲាយសាធារណជន ក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មាន 
ផងដារ ធ្វើការស្នើសុំចាបាប់ចម្លងនាឯកសារផ្លូវការ។  
ក្នុងបាទាសខ្លះ លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានបាបនាះ 
តាូវបានគាឲាយឈ្មាះថាជ ចាបាប់ ស្តីពីសារើភាពក្នុង 
ការទទួលបានព័ត៌មាន (freedom of informa-

tion laws)។ 
នៅក្នុងភាពជក់ស្តាង វាអាចទាមទារពាលវាលា 

យូរកាាលដារ ដើមាបីរកឯកសារបានតាមមធាយោបាយ 
ផ្លូវការ។ ពាលខ្លះ វាងយទៅវិញបើសិនជយើង 
មានសា្គាល់ជមិត្តដាលធ្វើការក្នុងសា្ថាប័ន ហើយមាន 
លទ្ធភាពជួយរកឯកសារនោះឲាយយើងបាន។ 
យ៉ាងណាក៏ដោយ សំខាន់អ្នកសារព័ត៌មានតាូវចាះ
ផ្តើមធ្វើសំណើសំុឯកសារណាដាលតាវូបានគាកំណត់ 
ថាជសមាបត្តិសាធារណាៈ។ ការទាមទារបាបនាះ
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អាចរួមចំណាកក្នុងការលើកស្ទួយវបាបធម៌បើកចំហ 
គណនាយាយភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ។

ការសង្កាត តាងតាជមធាយោបាយដ៏បាពាបំផុត
សមាាប់អ្នកសារព័ត៌មានបាើ ដើមាបីបាមូលព័ត៌មាន 
និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់វា។ ការបាមូលបានព័ត៌មានពី
ការឃើញហាតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នាក ពិតជពិបាកសមាាប់
អ្នកដាលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងរា៉ាវនោះបដិសាធបាន 
ណាស់។ ការសង្កាតក៏មានបាយោជន៍ដារនៅតាង់ថា  
វាផ្តល់ការពិពណ៌នរា៉ាយរា៉ាប់បានល្អ ដាលនាះជ 
របៀបមួយសមាាប់ធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានសុើប
អង្កាត និងសីុជមាា ឲាយកាន់តាមានលក្ខណៈទាក់ទាញ 
គួរឲាយចង់អានថាមទៀត។ គឺវាជួយធ្វើសាច់រឿងទាំង
មូលឲាយរស់រវើក។

អ្នកយកព័ត៌មាន អ៊ុង ចាន់សុភា របស់កាសាត 
Cambodge Soir ចង់ពិនិតាយមើលថាតើពលរដ្ឋដាល
តំាងលំនៅខុសចាបាប់ ហើយតាវូបានគាបណ្តាញចាញ  
មានជីវភាពរស់នៅដូចម្តាចខ្លះ កាាយពីតាូវបានគា 
យកទៅឲាយនៅកន្លាងថ្មីបីកន្លាង នៅជយកាុង 

ភ្នពំាញ។ នងបានជជាកសួរនំជមួយអតីតអ្នកតំាង 
លំនៅខុសចាបាប់ មន្តាីសាលាកាុង បុគ្គលិកអង្គការ 
សិទ្ធិមនុសាស ហើយទៅមើលផ្ទាល់ដល់កន្លាងដាលជ 
ទីតាំងលំនៅថ្មីនៅកាាកាុង។ ក្នុងការសរសារ នង 
បាើអានុភាពនាការសង្កាតរបស់នងធ្វើការរា៉ាយរា៉ាប់
ចាញជឆកទិដ្ឋភាពនាអត្ថបទសុីជមាារបស់នង 
ដូចមានក្នុងឧទាហរណ៍នៅខាងកាាម៖

នៅលើវាលមួយគ្មានដើមឈើ ចមា្ងាយបាមាណ 
ជ ២០ គីឡូមា៉តា ពីរាជធានីភ្នំពាញ គាអាចមើល 
ឃើញពីចមា្ងាយនូវផ្ទះឈើឈរជជួរៗ។ ស្តាីវ័យ 
ចំណាស់បួន-បាាំនក់ ក្នុងទឹកមុខសាងូតសាងត់  
កំពុងជជាកគ្នាកាបារគំនរឈើមួយ ដាលគាតាៀម 
សមាាប់ធ្វើខ្ទម។ ស្តាីទាំងនាះស្ថិតក្នុងចំណមអ្នក 
ដាលអាជ្ញាធរបណ្តាញចាញពីភូមិនាសាទចុងកោះ 
ឲាយមករស់នៅទីនាះលើដីទំហំ ៥ ម៉ាតា គុណនឹង  
១២ ម៉ាតា ក្នុងមួយគាួសារ។ 

ទឹកភ្នាកចាប់ផ្តើមហូរធា្លាក់ចុះតាមថា្ពាល់របស់គត់ 
ពាលដាលអ្នកសាី 
តាាស នង ជស្តាី 
ជនជតិចាម រៀបរាប់ 
បាាប់អំពីការបណ្តាញ 
ចាញពីតំបន់ជាាយ 
ចង្វារដាលគត់ធា្លាប់ 
រស់នៅតាំងពីឆ្នាំ  
១៩៨០ និងដាលនៅ 
ទីនោះមានពាះវិហារ 
ដាលគត់ធា្លាប់ទៅ 
ធ្វើការសូតាធម៌ពាះ។ 
ឥឡូវនាះ គត់គ្មាន 
លទ្ធភាពនឹងចំណាយ 
១ មុឺនរៀល សមាាប់ 
បង់ថ្លាម៉ូតូឌុប ដើមាបី បាទាសកំពុងអភិវឌាឍន៍ជចាើនមិនបានឲាយគាដឹងអំពីទំហឹងនាការបញ្ចាញឧស្ម័នកាបោនរបស់ខ្លួនទា។
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រយការណ៍ព័ត៌មានបេបសុើបអង្កេត និងសីុជមេ

ទៅពាះវិហារនោះទៀត ទា។ គត់មានក្តីកង្វល់ 
ថាដូនតារបស់គត់នឹងមានការខឹងសមាបារជមួយ 
គត់។ ហើយនៅទីកន្លាងថ្មីនាះ គត់មិនដឹងថា 
តើតាូវធ្វើអ្វីបានទា ដើមាបីចិញ្ចឹមជីវិត។ 

បន្ទាប់មក សុភា អ្នកយកព័ត៌មានបង្ហាញ 
ទិដ្ឋភាពនៅសហគមន៍មួយទៀត៖

ស្តាវ័ីយចំណាស់មា្នាក់ឈ្មាះ សាន ក្នងុពាលដាល 
កំពុងលាងបៀរជមួយអ្នកជិតខាង បានបន្លឺឡើង 
ថា៖  ៉តើមានរបរអ្វីដាលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុង  
កន្លាងសា្ងាត់ជាងុំដូចនាះ? គាួសាររបស់គត់ពឹង 
អាសា័យលើប្តីរបស់គត់ ដាលជកម្មករសំណង់
នៅទីកាងុភ្នពំាញ ហើយរកបានបាហាល ៥០ ដុលា្លារ- 
អាមារិកបុ៉ណ្ណាះក្នងុមួយខា។ អ្នកសា ីសាន និយយ 
បន្តទៀតថា៖  ៉ឥឡូវនាះ អ្វីៗ តាវូបានកា្លាយជឯកជន  
អស់ ហើយថ្លាទៀតផង។ ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថា តាវូបាន 
គាយកមកបំបោះបង់ចោលអញ្ចឹង  ៉។ 

ខ្ទមជចាើនក្នុងភូមិអ្នកសាី សាន តាូវបានបិទ  
ទា្វារ។ មា្ចាស់របស់វាបានលក់វាទៅឲាយមន្តាី នគរបាល  
នៅទីកាុងភ្នំេពញបាត់អស់ទៅហើយ។ ខ្ទមមួយចំនួន 
ទៀតតាូវបានគារឹបអូស ដោយសារមា្ចាស់គ្មានលុយ 
សងបំណុល។ នៅកាបារនោះ គាអាចសា្តាប់ឮសម្លាង 
បាកាកគ្នារវាងបុរសមា្ចាស់លុយ កំពុងអង្គុយក្នុងឡាន 
មួយ និងស្តាជំីពាក់បំណុលមា្នាក់។ ស្តានីោះបានចោទ 
បុរសនោះថាបានកាងបាវ័ញ្ចពីគត់អស់បាាក់ ២៤  
ដុលា្លារ។ អ្នកសាី សាន និយយថា៖  ៉ប្តីបាពន្ធខ្លះ  
មានកូនចាើន ហើយខ្ចីបុលគាគាាន់តាយកមកទិញ 
ម្ហូបឲាយកូន។ ពួកគាមិនអាចសងបំណុលវិញបាន 
ទីបំផុតតាូវតាលក់ផ្ទះ  ៉។

សុភា ក៏បានបង្ហាញក្នុងរឿងដារថា ការជំពាក ់
បំណុលចាើនបានបង្ខំគាួសារជងពាក់កណា្តាលនា 
ចំនួនដាលអ្នករស់នៅទីតាំងថ្មី ឲាយលក់ផ្ទះថ្មដាលគា 

បានបាគល់ឲាយ ដើមាបីយកលុយសងបំណុល។ 
ជមួយគ្នានាះ នងក៏បានស្វាងរកចម្លើយពីមន្តា ី
សាលាកាុង ដើមាបីធ្វើរឿងឲាយមានតុលាយភាព។

ភាពបាឈម ៈ រាយការណ៍ព័ត៌មានសុើបអង្កាត
ជកិច្ចការតឹងតាង ហើយមានភាពបាឈមចាើន។ 
អ្នកសារព័ត៌មានភាគចាើនមិនមានលុយ និងពាល 
វាលាសមាាប់ចំណាយលើការសាាវជាាវសុីជមាា 
ទា។ ឧបសគ្គផាសាងទៀត មានជអាទខការលបំាកក្នងុ
ការរកឲាយបាននូវឯកសារមកធ្វើជភស្តុតាងបញ្ជាក ់
រឿង ឬក៏មួយសមា្ពាធពីអ្នកផាសាយពាណិជ្ជកម្ម និង 
មន្តាីរដ្ឋាភិបាលមិនឲាយចុះផាសាយលទ្ធផលនាការសុើប 
អង្កាត។ បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀត គឺសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន 
និងការគំរាមកំហាង ដាលអាចកើតមានមកលើអ្នក 
សារព័ត៌មាន។ អ្នកសារព័ត៌មានថាមា្នាក់នៅឈៀងម៉ា 
តាវូបង្ខចិំត្តពាក់អាវការពារគាាប់កំាភ្លើង បន្ទាប់ពីគត់
បានសរសាររឿងអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការិយល័យ 
របស់អភិបាលខាត្តនោះ។ វាបានជួយសាាចសាង ់
ជីវិតគត់ ពាលខា្មាន់កាំភ្លើងបាញ់គត់ក្នុងខណៈ 
ដាលគត់ហៀបនឹងចូលក្នុងរថយន្តរបស់គត់។ 

អ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចតាូវឆ្លាស់ការងររវាង
ការងររាយការណ៍សុីជមាាជមួយនឹងកិច្ចការ 
បាចាំថ្ងាផងដារ។ អ្នកយកព័ត៌មានជោគជ័យក្នុង 
ការងរតាងបំរុងទុកមួយម៉ាងទៅពីរម៉ាង មួយថ្ងា  
ដើមាបីធ្វើកិច្ចការខ្លះសមាាប់អត្ថបទសាាវជាាវវាងៗ។  
កាលណាគាចាបាស់ក្នុងខ្លួនថានឹងផលិតរឿងសុើប  
អង្កាតនោះចាញបាន គានឹងសុំការគំទាពីនិពន្ធ 
នយកឲាយជួយបញ្ចប់វា។ ពាលដាលតាូវឡប់ប៊ី
សុំពាលវាលា និងធនធានថាមទៀតសមាាប់បញ្ចប ់
គំរោងរឿងបាបនាះ ពួកគាតាូវតាតាៀមខ្លួនពនាយល ់
និពន្ធនយករបស់គាអំពីហាតុផលថា ហាតុអ្វីបាន 
ជរឿងនាះសំខាន់តាូវតាសរសារចុះផាសាយ។

សីលធម៌ ៈ អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបាើកាមារា៉ា ឬ 
ឧបករណ៍ថតសម្លាងលាក់លៀម ហើយបន្លំខ្លួនយក
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ព័ត៌មាន ដាលធ្វើដូច្នាះមានន័យថា ពួកគាមិនបាន 
បង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជអ្នកសារព័ត៌មានទា 
ហើយតាំងខ្លួនជអ្នកផាសាងវិញ។ ធ្វើរបៀបនាះអាច 
ធ្វើឲាយខូចខាតដល់ការ្តិ៍ឈ្មាះអ្នកសារព័ត៌មាន ហើយក៏
អាចគាចាត់ទុកថាជការលុកលុយចូលឯកជនភាព 
របស់អ្នកដទាបានផងដារ។ តាយ៉ាងណាមិញ នាះ 
អាចជវិធីតាមួយដាលអាចរកការអំណះអំណាង 
ចំពោះអ្វីមួយ ដូចជរឿងពុករលួយជដើម។

អ្នកសារព័ត៌មានមកពីបណា្តាញព័ត៌មានអនឡាញ 
របស់ឥណា្ឌា ឈ្មាះ Tehelka បានធ្វើឲាយមានភាព
ចមាងូចមាាសមួយនៅពាលដាលពួកគាបន្លខំ្លនួធ្វើជ
ពួកធុរកិច្ចកាុមហ៊ុនលក់សពា្វាវុធមួយ។ ពួកគាបាន 
ណាត់ជួបជមួយមន្តាីកាសួងការពារជតិឥណា្ឌា  
ហើយលបថតកិច្ចបាជំុនាះ ដោយបាើកាមារ៉ាាលាក់ក្នងុ 
កាបូបយួរដា។ អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានសូក 
លុយទៅឲាយមន្តាកីាសួងរៀបចំការជប់លាងសីុផឹក និង 
ជំនួបជមួយនរើរកសុីផ្លូវភាទ ដើមាបីស្វាងរកឲាយបាន 
នូវកុងតាាលក់អាវុធបច្ចាកវិទាយោខ្ពស់ ដាលតាមពិត 
មិនមានទានោះ ទៅឲាយកាសួងការពារជតិឥណា្ឌា។ 
កាាយពីមានការចុះផាសាយព័ត៌មានលើបណា្តាញរបស់  
Tehelka មក រដ្ឋមន្តាកីារពារជតិឥណា្ឌាបានលាលាង
ពីតំណាង ប៉ុន្តាភាពចមាូងចមាាសនាះបានឡងមក 
រកអ្នកយកព័ត៌មានវិញ ដោយសារបាើមធាយោបាយ 
បញ្ឆាត និងដក់អន្ទាក់ពួកមន្តា។ី ដោយបាឈមមុខ
នឹងសមា្ពាធពីរដ្ឋាភិបាល បណា្តាញព័ត៌មាន Tehelka 
នាះក៏បិទទា្វាររកសុីរបស់ខ្លួនមួយរយៈពាលដារទៅ។

នៅសហរដ្ឋអាមារិក អ្នកសារព័ត៌មានពីរនក់
បានបន្លំខ្លួនចូលធ្វើការក្នុងផ្នាកសាច់នៅស៊ុបពារ 
មា៉ាឃិតមួយ។ ពួកគាបានសង្កាតឃើញពីរបៀបដាល
កាុមហ៊ុននោះលក់សាច់ តាីធុំក្លិន និងបន្លារលួយ  
ហើយពួកគាបានបាើកាមារា៉ាលាក់លៀមក្នុងការថត 
សកម្មភាពទំាងអស់នាះ។ កាាយពីរឿងនាះតាវូបាន 
ធ្វើការផាសព្វផាសាយតាមកញ្ចក់ទូរទសាសន៍ កាមុហុ៊ននោះ 

បានប្តឹងអ្នកយកព័ត៌មានពីបទក្លាងបន្លំ បទទន្ទាាន 
ចូលគ្មានការអនុញ្ញាត និងបទកាបត់កាុមហ៊ុន។ 
គណៈវិនិច្ឆ័យបានបង្គាប់ឲាយទីភា្នាក់ងរព័ត៌មាននោះ 
បង់ជងបាាលំានដុលា្លារសងការខូចខាតដល់កាមុហុ៊ន  
តាចំនួននាះ តាូវបានបន្ថយដោយចៅកាមតុលាការ 
ឧទ្ធរណ៍វិញ។

ចាើនឆ្នាំមុននាះទៅទៀត អ្នកសារព័ត៌មានបាន 
បង្កើនជផ្ទះសំណាក់ឈ្មាះថា The Mirage ដើមាបី
លបមើលតាមដនពួកអធិការកិច្ចកាុង និងរដ្ឋទទួល 
សំណូក។ វាជកិច្ចការយកព័ត៌មានសុើបអង្កាតល្អ 
មួយ ប៉ុន្តាអ្នកយកព័ត៌មានតាូវបានគាបដិសាធមិន 
ឲាយរង្វាន់ Pulitzer Prize ដាលជរង្វាន់កំពូលផ្នាក
សារព័ត៌មាននៅអាមារិក ពីពាាះកាុមគណៈវិនិច្ឆ័យ 
យល់ឃើញថា វិធីដាលគាបាើក្នុងការយកព័ត៌មាន 
នោះខុសនឹងកាមសីលធម៌។ ពួកគានិយយថាអ្នក 
យកព័ត៌មានមិនគួរបាឡូកក្នុងការនិយយកុហក 
ទា។  

ដូច្នាះ អ្នកតាូវពិចារណាឲាយបានគាប់ជាុងជាាយ 
នូវបច្ច័យអាកាក់ដាលអាចកើតមាន មុននឹងអ្នក 
សមាាចធ្វើការយកព័ត៌មានលាក់លៀម។

ផ្គុំរឿងចូលគ្នា ៈ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមសរសារ 
ចូរពិនិតាយវាយតម្លាភស្តុតាង ដាលអ្នកបាមូលបាន 
ដើមាបីឲាយបាាកដក្នុងខ្លួនថា អ្នកមានព័ត៌មានដាលអ្នក 
តាវូការអស់ហើយ។ តើអ្នកមានភ្លាចសមា្ភាសន៍មនុសាស
សំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធក្នងុរឿងនាះ ដាលអាចធ្វើឲាយរឿងនាះ
កាន់តាមានភាពជឿទុកចិត្តបានថាមទៀត? តើអ្នក
បាមូលភស្តុតាងបានគាប់គាាន់យកមកបញ្ជាកអ់ះ-
អាងរឿងហើយ ឬនៅ? តើអ្នកតាូវកាសមាួលគំនិត 
ដើមរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើរឿងនាះដារ ឬទា?

មិនចំាបាើអ្វីៗ ទំាងអស់ដាលអ្នកបាមូលបាននោះ 
ទា។ បាើតាឧទាហរណ៍ល្អបំផុត សាចក្ដីពិសា្តារដាល 
មានអំណះអំណាងជឿបាន និងសមាង់សម្តសំីខាន់ៗ 
បានហើយ។ បើទោះជថាអ្នកបានចំណាយពាលរាប់ 
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រយការណ៍ព័ត៌មានបេបសុើបអង្កេត និងសីុជមេ

សបា្តាហ៍ រាប់ខាមើលរបាយការណ៍សមា្ភាសន៍មនុសាស  
ពាក់ព័ន្ធ វាមិនបានន័យថា អ្នកតាូវតាចាករំលាកអ្វីៗ 
គាប់បាបយ៉ាងឲាយអ្នកអានដឹងទា។ ចូរបាកាន់យក  
ស្ទីលបទពិពណ៌នក្នុងការសរសាររឿងសុើបអង្កាត 
ក្នងុរបៀបមួយដាលជទីចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកអាន។

ចុងកាាយ ចូរពិចារណាមើលអំពីរបៀបដាលអ្នក
វាចខ្ចប់ធាតុផាសំដាលអ្នកបាមូលបាន។ ចូរបាើកាាហ្វិក 
ផានទី រូបថត ក្នុងការអធិបាបាយរឿងឲាយរស់រវើក។  
រឿងបាបនាះបាហាលជតាូវចុះផាសាយជសា៊រើ ពីរដង  
ឬក៏ចាើនជងនាះក៏ថាបាន ដោយមានអត្ថបទតូចៗ 
អមជមួយផង។ សមាាប់ចុះផាសាយលើអិុនធឺណិត  
អ្នកអាចថាមបណា្តាញតភា្ជាប់ទៅនឹងឯកសារ ឬបទ-
សមា្ភាសន៍ទាំងសាុងដាលអ្នកបាមូលបាននោះជូន 
អ្នកអានមើលបានដារ។ 

ករណីសិកេសា ៈ 
ការជួញដូរសត្វពាាខុសចាបាប់

ឥឡូវយើងងកមកមើលឲាយបានដិតដល់បន្តិច 
នូវរឿងការជួញដូរសត្វពាាខុសចាបាប់ដាលចុះផាសាយ 
ក្នុងកាសាត Tien Phnong នៅវៀតណាម។ រឿង
នាះសរសារដោយលោក Quoc Dung ចាកចាញជ
បួនផ្នាក ហើយមានចំណងជើងថា  ៉បណា្តាញជួញដូរ
សត្វពាាឆ្លងដានមួយតាូវបានវាកមុខ  /៉A Trans-

border Wildlife Trade Network 

Unmasked។ ការបាមូលព័ត៌មានសមាាប់ធ្វើរឿង 
នាះ តាូវចំណាយពាលបីឆ្នាំ និងការធ្វើដំណើររាប់ 
ពាន់គីឡូម៉ាតាទៀតផង។

ខាងកាាមនាះជសមាង់ខ្លះៗនារឿង៖

កាមុហុ៊ន Tan Hoi Dong Co., Ltd. ដាលស្ថតិ
ក្នុងខាត្តតាយនិញ ប៉ាកនិរតីបាទាសវៀតណាម និង 
នៅទីដច់សាយលមួយ កៀកចាកទា្វារពាំដាននា
បាទាសកម្ពុជ តាូវបានគាសា្គាល់ក្នុងបាទាស  

វៀតណាមថាជកាមុហុ៊នមួយ ក្នងុចំណមកាមុហុ៊ន 
មួយចំនួន ដាលទទួលបានបាកាសនីយបតាពី 
អង្គការ CITES [CITES = Convention on 

International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora/អនុសញ្ញា
អន្តរជតិស្តីពីការជួញដូរសត្វពាា និងរុក្ខជតិ ដាល 
ធ្វើនីយតកម្មលើការជួញដូររុក្ខជតិ និងសត្វពាា 
លើពិភពលោក]។

ប៉ុន្តាមនុសាសភាគចាើនមិនបានដឹងទាថាទីតាំង 
នាះ ជចាកឆ្លងកាត់សំខាន់មួយសមាាប់បណា្តាញ 
ដ៏ស្មុគសា្មាញ និងធំរបស់ពួករកសុីរត់ពន្ធសត្វពាា 
ឆ្លងដាននៅបាទាសវៀតណាម។ បណា្តាញនាះ 
មានរហូតដល់ការបាើអាជ្ញាបណ្ណ CITES ក្លាងកា្លាយ 
យកមកពីបាទាសឡាវ សមាាប់នំចាញសត្វសា្វា 
ដាលគាចាប់នៅបាទាសកម្ពុជ ដាលនៅទីនោះ 
ការអនុវត្តចាបាប់ការពារសត្វពាានៅមានភាពទន់ 
ខាសាយនៅឡើយ។

ដូចរឿងនាះ នឹងលាតតាដងឲាយបានដឹង 
កាុមហ៊ុន Tan Hoi Dong និងសាខារបស់វាបាន 
អស់ពាលជយូរមកហើយ បាើបាាស់ឯកសារក្លាង 
កា្លាយសមាាប់នំចូលសត្វពាា ដោយយកកម្មវិធី 
បង្កាត់ពូជ ជគមាបបិទបាំងការនំចូលដោយខុស 
ចាបាប់របស់ខ្លួន។

មកទល់ពាលនាះ មិនទាន់មានភស្តតុាងណាមួយ 
បញ្ជាក់អំពីការបំពានចាបាប់ការពារពាាឈើ ពាក់ព័ន្ធ 
មន្តាីរបស់នយកដ្ឋានការពារពាាឈើ និងអាជ្ញាធរ
វៀតណាមទទួលបន្ទុក CITES។ សា្ថាប័នទាំងពីរនាះ
ជភា្នាក់ងរដាលរដ្ឋាភិបាល និងបាជជនបានទុកចិត្ត 
ឲាយការពារពាា និងអភិរកាសសត្វពាា ដាលកំពុងរងគាាះ 
ជិតផុតពូជ។ បើភស្តុតាងក្នុងអត្ថបទនាះជការពិត 
មន្តាីមា្នាក់នាអង្គការអភិរកាសអន្តរជតិមួយ ដាលមាន 
ការិយល័យក្នុងកាុងហាណូយ បានចាត់ទុកថា 
ករណីនាះថាជអំពើទុច្ចរិតមួយហើយ។
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លោក Quoc Dung បានទទួលបានការលប 
ខាសឹបពីសំណាក់អ្នកអភិរកាសអន្តរជតិមា្នាក់ ដាលធ្វើការ 
ក្នុងឱទាយោនជតិនប៉ាកខាងជើងបាទាសវៀតណាម។ 
គត់សរសារអត្ថបទទីមួយអំពីរឿងនាះនៅខា សីហា 
២០០៤ ហើយកាាយមកទៀត គត់ទទួលបាន 
ព័ត៌មានថាមទៀតពីបាភព "រនុកក្នុង" មា្នាក់។  
រឿងនាះតាូវបានតដោយបួនភាគទៀតនៅឆ្នាំ  
២០០៧។ លោក Dung និយយថា គត់មានការ 
បាយ័ត្នបាយាងក្នុងការបាមូលព័ត៌មានពីបាភពចាើន 
ដាលគត់តាូវតាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អង្គហាតុនីមួយៗ
ទាំងអស់។ មានខណៈមួយនោះ គត់បានគិតថា 
នឹងបោះបង់ចោលការសើុបអង្កាតលើរឿងនាះ 
ហើយដោយសារតាការលំបាកក្នុងការរកភស្តុតាង 
មកបញ្ជាក់ថា មានការបំពានចាបាប់ក្នុងរបរនាះ។  
តាគត់បាឹងឈ្មុសឈ្មុលរហូតទាល់តាគត់ទទួល 
បានឯកសារចាំបាច់ក្នុងការសុើបអង្កាតរបស់គត់។ 

ភស្តុតាងសំខាន់មួយ គឺអាជ្ញាបណ្ណរដ្ឋាភិបាល 
ដាលអនុញ្ញាតឲាយកាុមហ៊ុន Trung Viet នំចូល
សត្វពាា ៨០.០០០ កាបាល ពីបាទាសឡាវ ក្នុងនោះ 
មាន ៥.០០០ កាបាល ជសា្វាកន្ទុយវាង, ២.០០០ 
កាបាល សា្វាកន្ទុយជាូក, ពស់កមាចំនួន ១៣.០០០  
និងអណ្តើកពាាជង ៦០.០០០ កាបាល។ អាជ្ញាបណ្ណ  
នោះនំឲាយមានការម្ទិលសងាស័យ ដោយសារថាវា  
អនុញ្ញាតឲាយនំចូលសត្វពាាក្នុងបរិមាណមួយចាើន 
មិនធម្មតា។

សា្វាពាា តាូវទទួលបានការការពារនៅបាទាស 
វៀតណាម ប៉ុន្តាចាបាប់មិនបានហាមឃត់អ្នកណា 
មា្នាក់ មិនឲាយនំចូលសត្វពាាពីបាទាសដទាទា ដើមាបី  
នំចាញបន្តទៀតទៅលក់ បាសិនបើគាមានលិខិត 
អនុញ្ញាតតាឹមតាូវ។ សត្វសា្វាតាូវបានគាចាើនបាើ 
សមាាប់ការសាាវជាាវជីវៈឱសថ។ សត្វសា្វាដាលគា 
រត់ពន្ធអាចនំផលចំណាញរហូតដល់ទៅ ៥០០ 
ដុលា្លារអាមារិក ក្នុងមួយកាបាល។

លោក Dung ដាលកាលពីមុនធ្វើការជមួយ
សហសាវិកបួននក់មកពីអង្គការសារព័ត៌មានផាសាង 
ទៀត បានលាតតាដងឲាយអ្នកអានដឹងថា តើគត់ធ្វើ 
ការសុើបអង្កាតរបៀបម៉ាច ហើយថាតើគត់ជួបបាទះ 
ការលំបាកដូចម្តាចខ្លះក្នុងការរកភស្តុតាង៖

ក្នុងការបុ៉នប៉ងរកឲាយឃើញការសមា្ងាត់ដាល 
អនុញ្ញាតឲាយកាុមហ៊ុន Trung Viet នំចូលសត្វសា្វា 
បាន យើងពាយោយមរកមើលកាដសសា្នាមដើម 
 ពាក់ព័ន្ធនឹងការនំចូលរបស់ពួកគា។ កាាមចាបាប់ 
សារព័ត៌មានវៀតណាម អ្នកយកព័ត៌មានតាូវបាន 
លើកទឹកចិត្តឲាយសួរនំមន្តាីសំុព័ត៌មាន ឬឯកសារ 
ដាលរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាងថាជរបស់សមា្ងាត់។  
ដូចនឹងអ្វី ដាលយើងបានដឹងនៅឯចាកពាំដាន  
Cau Treo (ក្នុងខាត្តហាទិញ ៤០០ គីឡូម៉ាតា
ខាងតាបូងកាុងហាណូយ) ភា្នាក់ងរដទាទៀតបាន 
បន្ថាមឲាយយើងបានដឹងថា សត្វសា្វាទាំងអស់ដាល 
កាុមហ៊ុន Trung Viet នំចូល និងបណា្តាញរបស់វា
តាូវបានអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាបណ្ណពីបាទាសឡាវ 
ឯណះទៅវិញទា។

ប៉ុន្តា គ្មានទីភា្នាក់ងររដ្ឋាភិបាលណាមួយហា៊ាន 
បង្ហាញយើងឃើញកាដសអាជ្ញាបណ្ណពីទីភា្នាក់ងរ 
រដ្ឋាភិបាលឡាវនោះទា។ អាជ្ញាធរវៀតណាមពាយោយម 
ចង្អុលបន្តគ្នាឥតឈប់ឈរ បដិសាធឆ្លើយសំណួរ 
របស់យើង ឬក៏ឲាយចម្លើយផ្ទុយគ្នា ឬបើមិនដូចោ្នាះទា
គានំគ្នាអវត្តមានពីការិយល័យរបស់គាតាម្តង។

កាាយពីគត់ចំណាយពាលរង់ចាំអស់ពីរខា និង 
ទូរស័ព្ទចាើនលើកចាើនសារ នយកដ្ឋាន ការពារពាា 
ឈើ ទីបំផុតក៏ឲាយអ្នកសារព័ត៌មាននូវចាបាប់ចម្លង 
អាជ្ញាបណ្ណ ដាលអនុញ្ញាតឲាយគានំចូលសា្វាពីបាទាស 
ឡាវ។
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លោក Dung ធ្វើដំណើរទៅបាទាសឡាវទៅជួប
មន្តាីរដ្ឋាភិបាល នៅទីនោះឲាយបញ្ជាក់ព័ត៌មានដាល 
គត់ទទួលបាន។ ក្នុងនោះគត់រកឃើញថា៖

 អគ្គនយកអាជ្ញាធរវិទាយោសាសា្តឡាវ ដាល
ពិនិតាយមើលការនំចាញសត្វពាាទាំងអស់  
មិនដាលឮឈ្មាះកាុមហ៊ុនវៀតណាម 
ទាំងនោះផង។

 នយកដ្ឋានគយរបស់ឡាវបាាប់លោក 
Dung ថា គាមិនដាលចាញអាជ្ញាបណ្ណ
ឆ្លងកាត់ឲាយទៅកាុមហ៊ុននំចាញសត្វពាា 
ទៅបាទាសដទាទា។

 មន្តាីជន់ខ្ពស់មួយរូបនានយកដ្ឋាន
ពាាឈើឡាវ បញ្ជាក់ 
បាាប់លោក Dung ថា
សំណុំឯកសារដាលថា 
អនុញ្ញាតឲាយកាុមហ៊ុនឡាវ 
នំចាញសត្វពាា 
៨០.០០០ កាបាល ទៅឲាយ 
កាុមហ៊ុន Trung Viet 

គឺជឯកសារក្លាងកា្លាយ 
ទាំងអស់។

 មន្តាីឡាវនិយយថា 
តាា និងហត្ថលាខាលើ 
ឯកសារដាលអាជ្ញាធរ 
វៀតណាមផ្តល់ឲាយនោះ 
មិនតាឹមតាូវតាមចាបាប់ 
ទា។

 នយកកាុមហ៊ុនឡាវ 
Xay Savang Co. 

ដាលឈ្មាះរបស់គា 
មាននៅលើកាដស 
អាជ្ញាបណ្ណបាន 
បដិសាធថា 

មិនបានធ្វើការនំចាញសត្វពាាទា។ 
គត់ក៏បាននិយយដារថា គត់មិនដាល 
បានឮឈ្មាះកាុមហ៊ុន Trung Viet ឡើយ 
ហើយក៏សងាស័យដារថាអាជ្ញាបណ្ណទាំងនោះ 
ជឯកសារក្លាងកា្លាយ។ (លោក Dung 
បាន ចុះផាសាយសមាង់កិច្ចសមា្ភាសន៍របស់  
គត់ជមួយបាភពទាំងឡាយដាលគត់ 
បានជួប ដើមាបីអះអាងបញ្ជាក់ដល់អ្នកអាន 
របស់គត់។ ខាងកាាមជសមាង់សាក្តី 
ដាលជឧទាហរណ៍សមា្ភាសន៍ល្អមួយ 
សមាាប់អត្ថបទសុើបអង្កាត)។

ជទូទៅ មនុសាសមា្នាតាងមានរឿងអាថ៌កំបាំងរៀងៗខ្លួន។
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សមា្ភាសន៍ជមួយនយកកាុមហ៊ុន Xay 

Savang ខាងកាាមនាះជផ្នាកខ្លះនាកិច្ចសមា្ភាសន៍
ជមួយនយកកាុមហ៊ុន Xay Savang ដោយមាន 
ជំនួយពីអ្នកបកបាាឡាវមា្នាក់ទៅជភាសាវៀតណាម៖

អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើលោកមានដាលដឹកជញ្ជនូ
សត្វពាាទៅកាន់បាទាសទីបីទា រួមទាំងបាទាស 
វៀតណាមផង?

Xay Savang: មិនដាលទាល់តាសោះ។
អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើកាុមហ៊ុនរបស់លោកធា្លាប់

នំចាញសត្វពាាដាលគាចាប់បាននៅបាទាសឡាវ 
ទៅកាន់បាទាសណាផាសាងទា?

Xay Savang: មិនដាលទាល់តាសោះ។
អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើលោកមានសមភាគី

បរទាសណាទា ក្នុងការជួញដូរសត្វពាា?
Xay Savang: មិនដាលទា លើកលាងតាពី

កិច្ចសហការកាលពីពាលថ្មីៗជមួយដាគូចិនមួយ 
ក្នុងការអភិវឌាឍកន្លាងបង្កាត់ពូជសត្វមួយលើដី 
ទំហំ ២២ ហិកតា ដាលយើងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ 
បាតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំ២០០៥។ 

អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើលោកសា្គាល់កាុមហ៊ុន
វៀតណាមមួយឈ្មាះ Trung Viet ឬទា? 
កាុមហ៊ុននាះមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងកាុង ហាហ្វុង 
បាទាសវៀតណាម។

Xay Savang: ខ្ញុំមិនដាលឮឈ្មាះកាុមហុ៊ន 
នាះម្តងណាទា។ មានកាុមហ៊ុនវៀតណាមចាើន 
ណាស់ ដាលរកសីុជមួយយើងលើវិស័យជចាើន 
ដូចជការនំចាញនំចូលឈើហ៊ុប និងទំនិញបាើ 
បាាស់។ តាគ្មានកាុមហ៊ុនណាមួយមានឈ្មាះដូច្នាះ  
ទា។

អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើលោកធា្លាប់ឃើញឯកសារ
ទាំងនាះទា? (ខ្ញុំហុចឲាយលោក Keosavang នូវ
ឯកសារចម្លងមួយចាបាប់ ដាលនយកដ្ឋានការពារ 
ពាាឈើបានឲាយខ្ញុំ ក្នុងនោះ មានអាជ្ញាបណ្ណលាខ 

០៨៥២ ចុះថ្ងាទី ១២ មាសា ២០០៤ ដាលស្តីពីការ 
រកសុីរវាងកាុមហ៊ុន Xay Savang និងកាុមហ៊ុន 
Trung Viet)។

Xay Savang: ខ្ញុំមិនដាលសា្គាល់ឯកសារ
ទាំងនាះទា។ បាហាលជនរណាមួយលួចឈ្មាះ 
កាុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទៅរកសុីទាដឹង?

អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ ខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសួរម្តង
ទៀត តើលោកធា្លាប់លឺឃើញ ឬទទួលឯកសារមួយ 
សំណុំនាះទា?

Xay Savang: នាះជលើកទីមួយហើយ
ដាលខ្ញុំបានឃើញវា។

អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើលោកគិតថាឯកសារ
ទាំងនាះក្លាងកា្លាយឬ?

Xay Savang: ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដារ។
អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ សូមលោកបាាប់ខ្ញុំផងបានទា

ថាតើកន្លាងចិញ្ចឹមសត្វរបស់លោក មានលទ្ធភាពនំ 
ចាញសត្វពាាទៅវៀតណាមទា?

Xay Savang: យើងទើបនឹងចាប់ផ្តើមរកសីុ
ហើយមិនដាលនំចាញសត្វពាាទៅវៀតណាមទា។

អ្នកយកព័ត៌មាន ៈ តើមានអ្នកណាក្នុងចំណម
ដាគូរបស់អ្នកក្នុងរបររកសុីនាះមកពីបាទាស 
វៀតណាមទា?

Xay Savang: អត់មានទា។
យើងធ្វើការជមួយដាគូចិន។ ពួកគារួមចំណាក 

ក្នុងហ៊ុននូវទឹកបាាក់ ១ លានដុលា្លារ។ យើងចូលហ៊ុន 
៣០០.០០០ ដុលា្លារ តាមរយៈការបាើបាាស់ដី និង 
ហាដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ។

កិច្ចសមា្ភាសន៍នាះបញ្ជាក់ការមន្ទិលសងាស័យ 
របស់អ្នកយកព័ត៌មានថា ឯកសារទាំងនោះសុទ្ធសឹង 
តាជការក្លាងបន្លំទាំងអស់។

លោក Dung មានការបាយ័ត្នបាយាងក្នុងការ
បាើចម្លើយរបស់បាធានកាុមហ៊ុន Trung Viet 
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រយការណ៍ព័ត៌មានបេបសុើបអង្កេត និងសីុជមេ

ដាលខំបាកាកថារបររកសុីរបស់គត់សាបចាបាប ់
តាឹមតាូវទា។ បាធានកាមុហុ៊ននោះនិយយថា៖   
៉ខ្ញុំនំសត្វពាាចូលដោយផ្ទាល់ពីកាុមហ៊ុនឡាវ នៅ 
ខាត្ត បូលីខាំសា ខាត្ត ចំបា៉ាសាក់ ខាត្តសាកុង និង 
ខាត្តវៀងច័ន្ទ។ ទំនិញសត្វពាាដាលខ្ញុំនំចូលទាំង
អស់ពីបាទាសឡាវមកវៀតណាម មានការអនុញ្ញាត
ពីអាជ្ញាធរគាប់គាប់ឡាវ និងវៀតណាម  ៉។

លោក Dung ក៏បានធ្វើការបាៀបធៀបផងដារ
នូវទិន្នន័យពីភា្នាក់ងរផាសាងៗគ្នា ហើយគត់រកឃើញ 
ថាមានភាពខុសគ្នាចាើន រវាងចំនួនសត្វពាាដាល 
កាុមហ៊ុនបាននំចូល។ នយកដ្ឋានការពារសត្វពាា 
មានតួលាខមួយ វុិបសាយរបស់អង្គការ CITES មាន
តួលាខមួយល្អៀងពីនោះបន្តចិ រើឯចាកទា្វារពាដំានបាន 
កត់តាាចំនួនសត្វនំចូលខ្ពស់ជងគា។ នៅទីបំផុត  
អ្នកយកព័ត៌មានសន្និដ្ឋានថា អាជ្ញាបណ្ណដើមមួយ 
ដាលអាជ្ញាធរឡាវ បានចាញសមាាប់ការនំចាញ 
សត្វទៅបាទាសមា៉ាឡាសុី តាូវបានកាុមហ៊ុនវៀត- 
ណាមលួចកា ដោយមានការឃុបឃិតពីអាជ្ញាធរ 
វៀតណាម។

លោក Dung និយយថាភាពបាឈមខា្លាំងជង
គារបស់គត់ក្នងុការសុើបអង្កាតនោះ គឺ  ៉ភាពឯកោ  ៉។  
គត់និយយថា៖  ៉សហសាវិករបស់ខ្ញុំទាំងអមាបាល-
ម៉ាាន ដាលបាឡូកក្នងុករណីនាះពីដើមទី បានបោះបង់
ចោលរឿងនាះ ដោយសារហាតុផលវារសើបពាក។  
កាុមជើងបា៉ាវក្នុងរឿងនាះមានបណា្តាញខា្លាំងណាស់ 
ដាលវាអត់មានអីធ្វើឲាយវាបាាបាួលបានទា កាាយពី
មានការចុះផាសាយរឿងរបស់ខ្ញុំ។ ក្នុងចំណមអ្នក 
ដាលតាូវទទួលការចោទបាកាន់ អ្នកខ្លះលាងមាត់អ្វី
ទាំងអស់។ មន្តាីមួយចំនួនរបស់នយកដ្ឋានការពារ 
ពាាឈើបានមកកាន់ទីសា្នាក់ការកាសាតរបស់ខ្ញុំ។ 
ពួកគាបានបញ្ចាញបាតិកម្មដ៏កំសោយចំពោះអត្ថបទ
សុើបអង្កាតរបស់ខ្ញុំ តាទន្ទឹមនឹងនោះ ពួកគាក៏បាន 
សុំឲាយខ្ញុំឈប់សរសារអំពីរឿងនាះតទៅទៀត  ៉។

ប៉ុន្តាលោក Dung ទទួលបានការគំទាខា្លាំងពី
អនុនិពន្ធនយករបស់គត់ និងពីអង្គការ Earth 
Journalism Network ឲាយបន្តការសាាវជាាវរបស់
គត់តទៅទៀត។ អត្ថបទសុើបអង្កាតជចាើនភាគ 
របស់គត់បានទទួលរង្វាន់ថា្នាក់ជតិ និងអន្តរជត ិ
ជចាើន។ 
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមិនសូវមានផ្នាកណា 
ដូចផ្នាករឿងពាហ្មទណ្ឌ ដាលមានសកា្តានុពលក្នុង 
ការរំលឹកឡើងវិញនូវឆកវិនដកម្ម និងធ្វើឲាយអ្នកអាន
បាឹងថប់ដង្ហើម។ ក្នុងនោះ មានឃតកម្ម កិច្ចការ  
អាថ៌កំបាំង ការសងសឹក សាចក្តីលោភលន់ ការ- 
ចាណាននិន្ទា ជនសងាស័យ ភាពគាាំគាារបស់ជន 
រងគាាះ និងសាចក្តីសោកសៅរបស់គាួសារ។  
ទាំងអស់នាះ សុទ្ធតាធ្វើឲាយអ្នកអានជក់ចិត្ត។

ចូរនំគ្នាកាឡាកមើលរបៀបដាលអ្នកយក 
ព័ត៌មាន Wassayos Ngamkhan របស់កាសាត 
Bangkok Post បង្កើតឡើងវិញនូវឆកវិនដកម្ម
នាឧកាិដ្ឋកម្មមួយ៖

ដោយតាូវបានគាភ្ជង់កាំបិតនឹងករបស់គត់ 
លោក Silatharm Wicharach អ្នកបើកបរតាក់សីុ
បាឹងអង្វរករគាកុំឲាយសមា្លាប់គត់ ក្នុងពាលដាលគត់  
បានកា្លាយខ្លួនជជនរងគាាះរបស់  ៉ពួកចោរប្លន់បាើ 
ខាសានីឡុង  ៉។

ក្នុងការរំលឹកអំពីហាតុការណ៍ដាលកើតឡើង 
កាលពីថ្ងាទី ១២ កញ្ញា លោក Silatharm និយយ 
ថា គត់បានពោលទៅកាន់កាុមចោរនោះថា៖  
 ៉សូមមាតា្តាកុំសមា្លាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានគាួសារ សូមលោក 
យកទៅ អ្វីដាលលោកចង់បាន  ៉។

ជមួយនឹងសាចក្តីផ្តើមតាប៉ុន្មានបន្ទាត់ប៉ុណ្ណាះ 
រឿងនាះចាបាមអារម្មណ៍អ្នកអានបានភា្លាម។ 

ជំពូក ១០
យកព័ត៌មានអំព ី
បទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ  
និងតុលាការ

បុរសនោះនិយយថា គត់ចាត់ទុកខ្លួនគត់ថា 
ជមនុសាសសំណាងដាលបានរួចផុតពីគាាះថា្នាក់នោះ 
ដើមាបីបាាប់រឿងរា៉ាវឲាយអ្នកទាំងពួងបានដឹង។

បុរសបាានំក់ ដាលតំាងខ្លនួជអ្នកធ្វើដំណើរបាន 
ប្លន់គត់ដោយបាើខាសានីឡុង ចងគត់ផ្អាបនឹងកអី 
រថយន្ត មុននឹងពួកវាយករបស់របរពីគត់អស់។ បន្ទាប់
មកចោរប្លន់ទាំងនោះ បានហៅតាក់សុីមួយទៀតជិះ 
ចាញទៅបាត់ហាក់ដូចជគ្មានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹង។

តាក្នុងអំឡុងបាាំនទីប៉ុណ្ណាះ ពួកចោរប្លន់បាន 
ប្លន់យកលុយពីលោក Silatharm បាហាលជ 
១២.០០០ បាត អស់រលីង ហើយពួកវាក៏បានលួច 
ទូរស័ព្ទដារបស់គត់ទៅជមួយផងដារ។

កាាយពីពួកវាតាូវបានចាប់ខ្លួនបន្តិចកាាយមក
ទៀត ពួកចោរប្លន់ទាំងនោះបានសារភាពថា ពិតជ
បានបាើខាសាពួរនីឡុងចងជនរងគាាះមាន។ 

បួននក់ក្នុងចំណមចោរទាំងនោះតាូវបានចាប់ 
ខ្លនួ និងជប់ពន្ធនគរពីបទគាឿងញៀន និងអវត្តមាន 
អត់ចាបាប់បន្ទាប់ពីបានជប់កំណានយោធារួចហើយ។

រឿងនាះបានផ្តល់សាចក្តីពិសា្តារអំពីពាលវាលា 
កើតឧកាិដ្ឋកម្ម ហើយរំលឹកមកវិញនូវរាតាីដាល 
លោក Silatharm តាូវបានគាប្លន់ និងអំពីរបៀប
ដាលគាចាប់បានចោរប្លន់ទាំងនោះ។ ការសរសារ  
បាបនាះជការគួរឲាយចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំងជងការ 
សរសារសាចក្តីផ្តើមដំណឹងទាន់ហាតុការណ៍ដូចសព្វ 
មួយដង ឧទាហរណ៍ដូចមាននៅខាងកាាមនាះ៖

មនុសាសបួននក់តាូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពី 
មាសិលមិញ ក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្លន់បាដប់អាវុធ 
ទៅលើអ្នកបើកបរតាក់សុីអស់ជចាើនលើកកន្លង
មក។

វាគ្មានអ្វីខុសទា ក្នុងការសរសារសាចក្តីផ្តើម
ព័ត៌មានទាន់ហាតុការណ៍តាង់ឆ្កឺតបាបនាះ ប៉ុន្តា 
សាចក្តីផ្តើមអត្ថបទកាសាត Bangkok Post បាន
នំយើងទៅដល់ឆកឧកាិដ្ឋកម្មនោះដូចនៅក្នុងរឿង 
បាលោមលោកអញ្ចឹង។
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

តាមិនមានបានន័យថា រាល់រឿងពាហ្មទណ្ឌ
សុទ្ធតាតាូវសរសារសាចក្តីផ្តើមដូចបទពិពណ៌ន
បាបនាះទា។ សាចក្តីពិសា្តារនាអ្វីដាលបានកើតឡើង
តាមលំដប់លំដោយរបស់វា អាចតាូវបានតំរៀបដក ់
ក្នុងដងខ្លួនសាច់រឿង ហើយក៏នៅតាចាប់អារម្មណ ៍
ចង់អានដដាល។

វិបាកនាអំពើពាហ្មទណ្ឌ គឺជនល្មើសតាូវបានគា 
នំខ្លួនឡើងតុលាការ។ ដូចគ្នានឹងហាតុការណ៍ដារ  
ដំណើរការតុលាការតាងរំលាចនូវវិនដកម្មពាក់ព័ន្ធ 
ជមួយមនុសាសក្នុងរឿងរា៉ាវ។ ក្នុងនោះ ភស្តុតាងតាូវ 
បានគាលាតតាដង សាកាសីផ្តល់សក្ខីកម្ម សវនការ 
តុលាការបានដឹងឮនូវអ្វដីាលបានកើតឡើងកន្លងមក 
ហើយថាហាតុអ្វីបានជវាកើត។ តាមធម្មតា ចាើនតា 
មាននូវការថប់ដង្ហើមចង់ដឹងមុននឹងចៅកាម ឬ 
គណៈវិនិច្ឆ័យបាកាសសាចក្តីសមាាចចិត្តអំពីរឿង 
ក្តីកា្តាំនោះ។ ការសមាាចអាចជការដក់ទណ្ឌកម្ម ឬ 
ការបង្គាប់ឲាយកាបាាកំហុស។ ការសន្នដិ្ឋានចុងកាាយ 
តាងនំមកនូវ "ការបិទបញ្ចប់" ជផ្លូវការសមាាប់ជន 
រងគាាះ និងគាួសាររបស់គា។ រឿងពាហ្មទណ្ឌសំបូរ 
ធាតុផាសំសមាាប់យកមកសរសាររៀបរាប់ណាស់។  
អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះចាត់ទុកថា ការសរសារអំព ី
តុលាការ ជកិច្ចការគួរឲាយសានរំភើប ហើយពួកគា 
ក៏អភិវឌាឍន៍បាននូវឯកទាសផ្នាកនាះ ដោយសារមាន 
តមាូវការខ្ពស់ចំពោះការចង់ដឹងចង់ឮអំពីរឿង
ពាហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ។ នៅបាទាសមួយចំនួន 
ក៏មានផងដារនូវភា្នាក់ងរឯកជនរាយការណ៍ព័ត៌មាន
តុលាការ ដោយពួកគាជអ្នកបញ្ជូនករណីតុលាការ
ទៅឲាយអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅគាប់ទិសទី។ 

តាអ្វដីាលគួរឲាយសា្តាយនោះ គឺនៅតាង់ថា មានអ្នក 
សារព័ត៌មានចាើននក់ណាស់ដាលមិនបានរាយកាណ៍ 
ព័ត៌មានអំពីបទពាហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ តាមរបៀប 
មួយដាលជការផ្តល់ព័ត៌មានផង និងការកំសាន្តខ្លះ 
ផង។ គាដូចជមិនសូវខិតខំប៉ុន្មានទាក្នុងការពនាយល ់

អំពីរបៀបនគរបាលដោះសាាយបទពាហ្មទណ្ឌមួយ  
និងធ្វើការចាប់ជនល្មើស។ អ្វីដាលជចំណុចខ្វះខាត
ដារនោះ គឺគាមិនសូវពនាយល់អំពីភស្តុតាងដាល 
ចៅកាមបានលើកឡើងសមាាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲាយ
មនុសាសមា្នាក់ជប់ពិរុទ្ធនោះទា។

ពាលដាលតុលាការកំពូលបាទាសថាបាន 
សមាាចរំលាយគណបកាសកាន់អំណាច និងដក  
សុពលភាពនយករដ្ឋមន្តាីមិនឲាយកាន់តំណាងតទៅ
ទៀតបាន អ្នកអាននាកាសាតភាគចាើនគាាន់តាបាន 
ដឹងថាករណីនាះពាក់ព័ន្ធតា   ៉ការក្លាងបន្លំក្នុងការ 
បោះឆ្នាត  ៉ តាប៉ុណ្ណាះ។ គ្មានការពនាយល់កាបាះ-
កាបាយអំពីភស្តុតាងនោះទា ដូច្នាះអ្នកអានតាូវបានគា
ទុកឲាយធ្វើសាចក្តីសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងថាតើសាចក្ត ី
សមាាចនោះមានយុត្តិធម៌ ឬទា។ ការធ្វើសាចក្តរីាយ-
ការណ៍បាបនាះ ធ្វើឲាយអ្នកអានមានការមិនអស់ចិត្ត 
នៅមន្ទិល។ គោលការណ៍មួយក្នុងចំណមគោល-
ការណ៍ជមូលដ្ឋានធ្វើឲាយសង្គមដំណើរការទៅបានល្អ
គឺនៅតាង់ថា មនុសាសគាប់រូបចាំបាច់តាូវតាដឹងឲាយ 
បាាកដក្នុងខ្លួនថា បើរូបគាណាមា្នាក់តាូវទទួលរកការ 
ចោទបាកាន់ថាបានបាពាឹត្តខុសអ្វីមួយ (ឬមួយក៏ជ
ជនរងគាាះនាទង្វើខុសរបស់អ្នកផាសាង) ករណីមួយ 
នាះនឹងតាូវបានការកាត់ក្តីបាកបដោយយុត្តិធម៌។ 
បើសិនជបាជជនមិនអាចឃើញ (ឬក៏អាន) ក្នុង 
ទំព័រសារព័ត៌មានអំពីអ្វីដាលបានកើតឡើងក្នុង 
សាលតុលាការ នាះមានន័យថា គោលការណ៍ដាល 
យើងទើបនឹងបាននិយយកន្លងមកនាះ កំពុងមាន 
គាាះហានិភ័យហើយ។ ដូច្នាះ បើទោះជថាអ្នកធ្វើ 
សាចក្តីរាយការណ៍ តាភាគបញ្ចប់នាសវនការក្តី  
ពាលដាលចៅកាមផ្តល់សាលកាមរបស់គា អ្នកតាវូតា 
រកឲាយឃើញថាហាតុអ្វីបានជចៅកាមនោះ ឬចៅកាម
ទាំងនោះ ធ្វើសាចក្តីសមាាចដូចោ្នាះ។ កាាយមក 
ទៀត អ្នកតាូវស្វាងរកបាតិកម្មពីមនុសាសទាំងអស់ 
ដាលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីមួយនោះ និងយោបល់ព ី
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

សំណាក់អ្នកឯកទាសថា តើករណីនាះមានសារៈ-
សំខាន់ធំដុំប៉ុណា្ណាទៅ តាចូរកុំទិតៀនរិះគន់មូលហាត ុ
ចលករ និងភាពទៀងតាង់របស់ចៅកាមឲាយសោះ  
ពីពាាះថាធ្វើដូចោ្នាះ វាអាចនំឲាយរូបអ្នកមានបញ្ហា 
ខាងផ្លូវចាបាប់ជមួយតុលាការ។ [សូមមើលជំពូក
ទី ១១ ៈ អ្នកសារព័ត៌មាន និងចាបាប់] 

តលុាការជសា្ថាបន័សំខាន់ក្នងុការតមាាតមាង់ផ្លូវ
សង្គម ដោយឲាយជសញ្ញាគាដឹងបានថា តើឧកាិដ្ឋកម្ម 
មួយអាចទទួលទណ្ឌកម្មធ្ងន់ ឬសាាលប៉ុណា្ណា ហើយ 
តើសង្គមមើលមកវាយ៉ាងម៉ាច។ ករណីតុលាការខ្លះ 
អាចរួមវិភាគទានដល់ការវិវត្តនយោបាយក្នុងបាទាស 
មួយបានដារ ដូចជសវនការលើអំពើពុករលួយ  
សាលកាមលើករណីចាបាប់ធម្មនុញ្ញជដើម។ បើយើង 
យល់ដឹងបានពិតបាាកដអំពីមូលហាតុដាលតុលាការ 
សមាាចសាចក្តី និងការដក់ទណ្ឌកម្ម យើងអាចជួយ 
ឲាយអ្នកអានយល់បានសុីជមាានៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ 
បទដ្ឋានសង្គម និងវបាបធម៌ នយោបាយនាសង្គម 
របស់គាបាន។

ស្វេងយល់អំពីបេព័ន្ធ

ការធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍បទល្មើសពាហ្មទណ្ឌ  
និងតុលាការតាូវការឲាយមានពុទ្ធិជំនញចាើន។ 
នីតិកាម និងបាព័ន្ធចាបាប់ មានភាពខុសគ្នាចាើនមាន- 
ទានពីបាទាសមួយទៅបាទាសមួយទៀត ហើយក្នុង 
បាទាសខ្លះ ចាបាប់ក៏មានភាពខុសគ្នាដាររវាងបណា្តា  
ទីកាុង និងខាត្ត។ ដូច្នាះ អ្នកគួរតាចំណាយពាល  
រៀនសូតាឲាយបានយល់អំពីបាព័ន្ធចាបាប់នៅក្នុងមុខ 
ពាួញយកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ សួរអ្នកចាបាប់ និង 
កាឡាបញ្ជីក្នុងតុលាការឲាយជួយពនាយល់អំពីទមាង់ការ 
នីតិវិធីលើករណីណាដាលអ្នកកំពុងយកព័ត៌មាន។ 
បន្តិចម្តងៗ អ្នកនឹងកសាងបាននូវមូលដ្ឋានយល់ដឹង
មាំទាំមួយអំពីបាព័ន្ធចាបាប់នោះ។

មានគោលការណជ៍មលូដ្ឋានមយួចនំនួដាលគា 
អាចរកឃើញនៅក្នុងបាព័ន្ធចាបាប់ភាគចាើន បើទោះ 
ជថា - ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងរួចហើយ - ទាឹស្ត ី
និងការអនុវត្តវាមិនដូចគ្នាទា។ គាអាចបាងចាក 
នីតិកាម ករណីក្តីកា្តាំ និងតុលាការ ចាញជចំណាត ់
ថា្នាក់ផាសាងៗគ្នា ក្នុងនោះមាន៖

តុលាការពាហ្មទណ្ឌ ៈ ចាបាប់ពាហ្មទណ្ឌមាន
គោលដៅការពារសង្គម និងបុគ្គល ដូច្នាះកាលណា 
ចាបាប់ណាមួយក្នុងចំណមចាបាប់ពាហ្មទណ្ឌតាូវបាន 
គាបំពាន នគរបាលមានកាតព្វកិច្ចសុើបអង្កាតរក 
ចាប់អ្នកទទួលខុសតាូវក្នុងរឿងនាះ។ ពាលណាមាន
ករណីមួយតាូវបានគាប្តឹងឡើងតុលាការ វាជកាតព្វ-
កិច្ចរបស់រដ្ឋ ក្នុងនមបាជពលរដ្ឋ ជអ្នកចាត់ការ 
ជមួយជនជប់ចោទ។ និយយម៉ាយោងទៀត រដ្ឋ គឺជ 
ភាគីមា្ខាងទៀតនៅក្នុងរឿងរា៉ាវនាះ។ ហាតុនាះហើយ 
បានជនៅក្នុងបាទាសខ្លះ គាចាត់ទុកការប្តឹងផ្តល ់
ថាជការតទល់រវាងរដ្ឋ និងជនទុច្ចរិត ឬបាជជន 
តទល់នឹងជនទុច្ចរិត។ 

នៅក្នុងតុលាការពាហ្មទណ្ឌ ជនជប់ចោទតាូវ 
បានចាត់ទុកថាជនិរទោសជន ដរាបណាគាមិនទាន ់
កំណត់ថាជននោះមានពិរុទ្ធ។ ភាគីក្នុងរឿង គឺមាន 
កាុមរដ្ឋអាជ្ញា និងជនចុងចោទ។ មាធាវើរបស់រដ្ឋជ 
រដ្ឋអាជ្ញា ហើយរើឯអ្នកទាំងឡាយដាលតំណាងឲាយ 
ចុងចោទជកាុមមាធាវើការពារ។ តុលាការតាងតា 
តាូវបានគារៀបចំទៅតាមកមាិតធ្ងន់សាាលរបស់បទ- 
ពាហ្មទណ្ឌ។ ឧទាហរណ៍ បើអ្នកលួចអ្វីមួយពីហាង 
ទំនិញ ហើយតាូវគាចាប់ខ្លួនបាន អ្នកនឹងតាូវគាន ំ
ឡើងតុលាការជន់ទាប។ បើសិនជអ្នកតាូវទទួល 
ការចោទបាកាន់ពីបទឃតកម្ម អ្នកនឹងតាូវបង្ហាញ 
មុខនៅតុលាការពាហ្មទណ្ឌជន់ខ្ពស់។

តុលាការរដ្ឋបាបវាណី ៈ មានករណីក្តីកា្តាំខ្លះជ
ជម្លាះរវាងបុគ្គល និងកាុមហ៊ុន ឬអង្គការ។ តាវាមិន 
មានធាតុពាហ្មទណ្ឌក្នុងនោះទា ដាលវាគាាន់តាជ 
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

អធិករណ៍ ដូចជការការខ្វាង 

គំនិតគ្នាក្នុងរបររកសុីជដើម។  

ភាគចាើន រឿងក្តីកា្តាំរដ្ឋបាបវាណ ី

មិនចូលទៅដល់បន្ទប់សវនការ 

ក្នុងតុលាការសមាាប់កាត់ក្តីទា 

តាវាតាូវបានដោះសាាយតាម 

រយៈមាធាវើរបស់ភាគីរៀងៗ 

ខ្លួន។ ក្នុងករណីដាលវា 

តាូវឡើងដល់តុលាការ  

ក្នុងពាលនាះ រដ្ឋមិនមានជ 

ភាគីមួយក្នុងរឿងទៀតទា 

តាគាាន់តាជអ្នកផ្តល់វាទិកា 

មួយសមាាប់ឲាយមាន 

ការដាញដោល និងវិនិច្ឆ័យរក 

រឿងក្តីបាកបដោយយុត្តិធម៌។  

ដូច្នាះជទូទៅ ករណរីដ្ឋបាបវាណីតាវូបានគាចាត់ទុក

ថាជរឿងក្តកីា្តា ំABC ទល់ នឹង XYZ។ ភាគីមាន 

ភាគីដើមបណ្តឹង និងភាគីចុងចោទ។ បាភាទមួយនា

រឿងក្តីកា្តាំរដ្ឋបាបវាណី ដាលចាើនកា្លាយជបាធានបទ 

ធ្វើរឿង គឺនៅពាលដាលមានអ្នកណាមា្នាក់ប្តងឹអ្នក

ណាមា្នាក់ទៀតអំពីបទបង្ខចូការ្តិ៍ ហើយសំុឲាយតុលាការ 

បង្គាប់ឲាយភាគីចុងចោទបង់បាាក់សងជំងឺចិត្ត។

នៅបាទាសមួយចំនួន តុលាការពាហ្មទណ្ឌ 

ក៏តាូវបានគាបាើសមាាប់លាលកករណីក្តីកា្តា ំ

រដ្ឋបាបវាណដីារ។ ដូចនាះគាហៅថា ករណីបរិហារ

ការ្តិ៍ពាហ្មទណ្ឌ ដាលមានន័យថា រដ្ឋ គឺជភាគីមួយ

នៅក្នុងរឿងនាះដារ។ តាគាចាើនតាបាើបាាស់ករណ ី

បាបនាះបាបបំពាន ហើយបាទាសជចាើនបាន  

ឈប់បាើវាហើយ ដោយសារថាតាអ្នកនយោបាយ 

ចាះតាយកវាទៅបាើ ដើមាបីបំបិទមាត់អ្នកបាឆំងនឹង

ខ្លនួ។ [សូមមើលជំពូក ១១ ៈ អ្នកសារព័ត៌មាន និង 
ចាបាប់]។ 

ក្នុងករណីខ្លះទៀត គាមានតុលការគាួសារនៅ 
ក្នុងតុលាការរដ្ឋបាបវាណីដារ។ គាបាើតុលាការបាប 
នាះ ដើមាបីដោះសាាយពាកាយបណ្តឹងលាងលះ និង 
ពាកាយបណ្តឹងទាក់ទិននឹងរបបសុខុមាលភាពកូន។ 
គាតាងតាដក់កំហិតលើការរាយកាណ៍ព័ត៌មាន 
អំពីករណីទាំងនាះ ដោយសារថាគាតាូវការពារភាព 
ឯកជនរបស់កុមារពីការចាប់អារម្មណ៍ទូទៅរបស់ 
សាធារណជន។

តុលាការធម្មនុញ្ញ ៈ បាទាសភាគចាើនលើ
ពិភពលោកមានធម្មនុញ្ញ ដាលជវិធានទូទៅមួយ 
សមាាប់គាប់គាងបាទាស។ ជួនកាល សភាអនុម័ត 
ចាបាប់មួយ ឬក៏ថារដ្ឋាភិបាល ឬបុគ្គលណាមា្នាក់បាន  
ធ្វើអ្វីមួយដាលបំពានទៅលើបាការនៅក្នុងធម្មនុញ្ញ។  
ដូច្នាះ តុលាការជន់ខ្ពស់មួយនឹងពិនិតាយមើល និង 
សមាាចថា តើចាបាប់មួយ ឬទង្វើមួយនោះបាន 
អនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បាទាសដារ ឬទា។ 
ឧទាហរណ៍ នៅបាទាសថា ទង្វើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អាចនំទៅដល់ការដកសុពលភាពអ្នកនយោបាយ 
និងបំរាមលាងឲាយចូលបាឡូកក្នុងនយោបាយតទៅ

តើនាះជការបង្កាាបគាឿងញៀនមានទាន ឬគាាន់តាជការសម្តាងឲាយល្អមើល?
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

ទៀត។ នៅបាទាសមួយចំនួនទៀតមានតុលាការ  
ពិសាសសមាាប់លាលកជមួយករណីនយោបាយ
ដារ។

តុលាការអន្តរជតិ ៈ នៅលើពិភពលោកយើង
នាះ មានវិធានអន្តរជតិជចាើនដាលរដ្ឋាភិបាល 
នីមួយៗ អាចចុះហត្ថលាខាធ្វើជសមាជិកក្នុងនោះ
បានដារ។ ឧទាហរណ៍ដូចជ ធម្មនុញ្ញសមាគមន៍ 
អាសា៊ាន ដាលនៅពីកាាមដំបូលនាធម្មនុញ្ញនោះ  
បាទាសជសមាជិកទាំងដប់ឯកភាពគ្នាថាបាតិបត្តិ  
តាមចាបាប់ជក់លាក់មួយចំនួន។ ចាបាប់ទាំងនោះ 
មានការបង្កើតផាសារសារើសមាាប់ទំនិញ និងពលកម្ម  
រវាងបាទាសទាំងអស់ និងការអនុញ្ញាតឲាយពលរដ្ឋក្នុង 
សមាគមន៍នាះទទួលបានការធានសិទ្ធិ។ មានចាបាប ់
អន្តរជតិចាើនទៀត ដាលមានអត្ថិភាពជ "កុងសង ់
ស៊ុស" រវាងបាទាស និងចាបាប់ឯទៀត ដូចជសមាាប ់
ការបាតិបត្តិការចរាចរនវាតាមសមុទា និងវិធានក្នុង 
ការធ្វើសង្គាាមជដើម។ ផ្នាកមួយចំនួននាចាបាប់នាះ 
មានអង្គការសហបាជជតិជអ្នកចាត់ចាងតាមរយៈ 
សា្ថាប័ន មានជអាទិ៍ តុលាការយុត្តិធម៌ អន្តរជតិនៅ 
កាុងឡាអា បាទាសហុឡង់។ ពាលដាលបាទាស 
កម្ពុជ និងថា ខ្វាងគំនិតគ្នាលើពាំដានកាបារបាាសាទ  
ពាះវិហារ បាទាសទាំងពីរបានសុំឲាយតុលាការយុត្តិធម ៌
អន្តរជតិសមាាចលើវិវាទនាះនៅឆ្នាំ ១៩៦២។ នៅ 
មានតុលាការអន្តរជតិមួយចំនួនទៀត ដាលតាូវ 
បានបង្កើតឡើងដើមាបីលាលកជមួយការរំលោភសិទ្ធ ិ
មនុសាសធ្ងន់ធ្ងរ រួមមាន ការបាល័យពូជសាសន៍ និង 
ឧកាិដ្ឋកម្មបាឆំងមនុសាសជតិ។ ឧទាហរណ៍ អង្គជំនុ ំ
ជំរះវិសាមញ្ញក្នងុតុលាការកម្ពជុ ដាលជអង្គតុលាការ 
អង្គការសហបាជជតិ និងបាទាសកម្ពជុបង្កើតឡើង 
រួមគ្នា ដើមាបីសមាាប់ជំនុំជំរះក្តីមាដឹកនំខ្មារកាហម។

កាាពីនោះ នៅមានតុលាការឯកទាសមួយចំនួន  
ទៀតដារ ដូចជតុលាការសមាាប់ជំរះក្តីជំលោះ 
ពលកម្មការងរ និងការកាស័យធន់ក្នុងមុខរបរ។

ក្នុងបាទាសភាគចាើន អ្នកយកព័ត៌មានអាចតាូវ  
បានគាអនុញ្ញាតឲាយអង្គុយសា្តាប់សវនការ ដើមាបីយក  
ព័ត៌មានទៅសរសារជរឿង តាចៅកាមអាចដក់  
កំហិតថា តើអ្វីខ្លះដាលអ្នកអាចយកទៅសរសារ 
បាន។ ដូច្នាះចូរអ្នកស្វាងយល់ថា អ្វីខ្លះទៅជសិទ្ធ ិ
របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបាទាសដាលអ្នកកំពុង 
ធ្វើការ។

ស្វេងយល់អំពីនីតិវិធី

ខាងកាាមនាះ ជចំណាត់ការជមូលដ្ឋានមួយ 
ចំនួន (basic proceedings) របស់បាព័ន្ធពាហ្មទណ្ឌ 
និងបាព័ន្ធតុលាការ៖

កាលណាមានឧកាិដ្ឋកម្មមួយកើតឡើង គានឹង 
បើកជករណី ហើយ ការសុើបអង្កាត នឹងចាប់ផ្តើម។ 
បើមាននរណាមា្នាក់តាវូបានគាសងាស័យថាបានបាពាតឹ្ត  
ឧកាិដ្ឋកម្មនោះ (ជននោះ តាូវបានគាហៅថាជជន 
សងាស័យ) នគរបាលនឹងសំុឲាយមន្តាចីាបាប់ ដូចជ ចៅ-
កាម ឬរដ្ឋអាជ្ញា ចាញដីកាចាប់ខ្លួនមួយ។ នគរបាល
តាូវតាបាឹងលាបួងមន្តាីតុលាការថាមានមូលដ្ឋានគាប់
គាាន់សមាាប់ឲាយនគរបាលជថាមនុសាសមា្នាក់ណានោះ 
បានបាពាតឹ្តអំពើឧកាដិ្ឋដាលគាតាវូតាចាប់ខ្លនួ។ តាម 
ធម្មតា មានកំហិតចំពោះរយៈពាលដាលនគរបាល 
អាចឃំុខ្លនួជនសងាស័យ ហើយក្នងុបាទាសជចាើន 
ជនសងាស័យមានសិទ្ធិមានមាធាវើធ្វើជតំណាងក្នុង
ពាលចាប់ខ្លនួភា្លាមៗតាម្តង។ បើសិនជនជប់ចោទ 
មិនអាចមានលទ្ធភាពជួលមាធាវើទា រដ្ឋក៏មានកាតព្វ-
កិច្ចបង់ថ្លាជួលមាធាវើឲាយធ្វើតំណាងឲាយជននោះដារ។ 

បើនគរបាលជឿថាគាបាមូលបានភស្តតុាងគាប់
គាាន់បាឆំងនឹងជនសងាស័យហើយ ពួកគានំជននោះ
ទៅជួបចៅកាម ដើមាបីទទួលបទចោទបាកាន់ អំពី
បទល្មើសនោះជផ្លវូការ។ វាអាចមានបទល្មើសចាើន 
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

ជងមួយ ដាលគានឹងយកទៅកាត់ក្តីជនជប់ចោទ។  
ឧទាហរណ៍ បុរសមា្នាក់ពាក់ព័ន្ធជមួយនឹងអំពើហិងាសា 
អាចតាូវរកបទចោទពីការមានអាវុធគាាះថា្នាក់ ការ-
វាយបាបសាាលទៅលើអ្នកដទា ការវាយបាហារធ្ងន ់
លើអ្នកដទា ឬពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃត ក៏ថាបានដារ។ 
ពិតណាស់ បទចោទកាន់តាធ្ងន់ កាលណាទណ្ឌកម្ម 
ក៏កាន់តាធ្ងន់តាមនោះដារ។ 

កាលណា បទចោទបាកាន ់តាូវបានគាអានឲាយ
ជនសងាស័យសា្តាប់ហើយ ជននោះ បាុស ឬសាី  
តាូវបានគាហៅថាជ ជនជប់ចោទ។ ចាប់ពីតាង ់
ចំណុចនាះតទៅ អ្វីក៏ដោយដាលភាគីទាំងសងខាង 
និយយតាូវតាជ "ការពិត" ហើយបើអ្នកណាមួយ
តាូវបានគារកឃើញថាភូតកុហកតុលាការ (គាហៅ 
ករណីបាបនាះថា សក្ខកីម្មទុច្ចរិត/perjury) អាចតាវូ
បានគាយកមកកាត់ទោសបានដារ។ ជនជប់ចោទ 
អាចសុំនៅកាាឃុំ (bail) ដោយមានការធាន 
(bond) តាមការបង់បាាក់តំកល់ឲាយរដ្ឋាភិបាលជកិច្ច
ធានថាជនជប់ចោទនោះ នឹងមិនរត់គាចខ្លួនទា។ 
បើតុលាការគិតឃើញថាអាចមានគាាះធំថាជននោះ
នឹងរត់គាចខ្លួន តុលាការអាចបង្គាប់ឲាយដក់ជននោះ 
ក្នុងមន្ទីរឃុំឃំង។ បន្ទាប់ពីនោះ គានឹងកំណត់ថ្ងា 
សមាាប់ធ្វើសវនការក្តី។

ចាប់ពីខណៈដាលជនណាមា្នាក់តាូវបានចោទ
បាកាន់ជផ្លូវការហើយ ករណីនាះតាូវស្ថិតកាាម 
ដំណើរការផ្លូវចាបាប់។ បាទាសមួយចំនួនមានភាព 
តឹងរុឹងតាង់ចំណុចនាះ ហើយអនុញ្ញាតឲាយគាសរសរ 
ផាសាយតាព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណាះ។ អ្នកយក
ព័ត៌មានមិនអាចសមា្ភាសន៍មាធាវើ កាុមគាួសារអ្នក 
ពាក់ព័ន្ធក្នុងក្តី និងធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនាះ 
បានទា នៅពាលដាលរឿងក្តីកា្តាំនាះមិនទាន់ចប់។ 
គាធ្វើដូច្នាះ ដើមាបីការពារកំុឲាយចៅកាម ឬគណៈវិនិច្ឆយ័ 
រងនូវឥទ្ធិពលណា កាាតាពីអ្វីដាលគាសា្តាប់ឮក្នុង 
បន្ទប់សវានការកាាមដំណើរការនីតិវិធីយ៉ាងតឹង

រុឹង។ ម៉ាយោងវិញទៀត ឥទ្ធិពលបាបនាះអាចនំឲាយកើត 
បុរានិច្ឆ័យទៅលើរឿងក្តី (prejudicing the case) 
ហើយបើមាននរណាមា្នាក់ធ្វើដូចោ្នាះ ជននោះអាចតាូវ
បាឈមមុខនឹងការចោទបាកាន់ពីបទមាក់ងយ 
តុលាការ។ [សូមមើលជំពូក ១១ ៈ អ្នកសារព័ត៌មាន 
និងចាបាប់]។

ក្នងុករណីរដ្ឋបាបវាណី នគរបាលមិនចូលពាក់ព័ន្ធ 
ក្នងុការសុើបអង្កាត និងសវនការទា។ ករណីបាបនាះ 
មាធាវើទាំងសងខាងបាើលិខិតទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅ 
មក រហូតទាល់តាពួកគាសមាាចបានកិច្ចពាមពាៀង 
មួយ ឬបើពួកគាមិនអាចសមាាចបាន មា្នាក់ក្នុង 
ចំណមពួកគានឹងដក់ពាកាយសុំឲាយតុលាការ  
រដ្ឋបាបវាណីបើកសវនការ ដើមាបីដោះសាាយវិវាទ។  
ក្នុងដំណាក់កាលណាមួយមុននឹងថ្ងាសវនការមក 
ដល់ ឬមួយក៏ក្នុងពាលសវនការ ភាគីទាំងពីរអាច
ដោះសាាយជម្លាះបានហើយ ករណីនឹងតាូវបានគា 
បញ្ចប់ទៅតាមនោះដារ។

ករណីបទពាហ្មទណ្ឌខ្លះ ក៏មានចំណាត់ការ 
សាដៀងគ្នានាះដារ ដាលគាហៅថា ការចរចាប្តូរ
ចម្លើយជមួយការសមាាលទោស (plea bargai-

ning)។ ក្នុងចំណាត់ការនាះ អយាយការចរចាជមួយ 
ជនជប់ចោទ។ បើជនជប់ចោទយល់ពាមសារភាព 
ហើយឆ្លើយទទួលកំហុសចំពោះបទចោទមួយ ឬពីរ 
ក្នុងចំណមបទចោទបី ឬមួយក៏ផ្តល់សក្ខកីម្មបាឆំង
នឹងគូកនជប់ចោទរបស់ខ្លួន អយាយការអាចនឹងគិតគូរ
ទំលាក់ចោលបទចោទខ្លះ ក្នងុនោះអាចមានបទចោទ 
ខ្ពស់ៗផង។ ឧទាហរណ៍ បើជនជប់ចោទឆ្លើយទទួល 
កំហុសចំពោះការដាលគាមានអាវុធគាាះថា្នាក់ខា្លាំង 
និងការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរ អយាយការអាចនឹងទំលាក់ចោល 
នូវបទចោទស្តីពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃត។

ទាំងក្នុងករណីបណ្តឹងពាហ្មទណ្ឌ និងបណ្តឹង 
រដ្ឋបាបវាណី មុននឹងសវនការមកដល់ភាគីទាំងសង 
ខាងតាូវបង្ហាញគ្នាទៅវិញទៅមកនូវព័ត៌មានដាលគា 
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

មាន និងដាលគាបាងុនឹងបាើក្នងុសវនការ។ ព័ត៌មាន 
នោះ រួមមាន ឯកសារ វត្ថតុាង (exhibits/ ដូចជអាវុធ
និងអ្វីក៏ដោយដាលគារកឃើញនៅកន្លាងកើតហាតុ)  
និងឈ្មាះរបស់សាកាសី។ តាមធម្មតា ជនណាដាល 
តាូវបានតុលាការហៅឲាយផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនការ  
មិនអាចបាកាកមិនបង្ហាញមុខបានទា។ បើពួកគាមិន 
ឡើងមកបង្ហាញខ្លួនដោយស្ម័គាចិត្តទា តុលាការអាច 
ចាញដីកាកោះ (subpoena) ដាលជការបង្គាប់ឲាយ
ឡើងតុលាការក្នុងនមជសាកាសី។ បើបុគ្គលនោះនៅ 
តាបាកាកមិនពាមឡើងតុលាការ គាអាចនឹងទទួល
ទណ្ឌកម្មពីតុលាការ។ ហើយបើសិនជសាកាសីណាមួយ 
និយយកុហក គាអាចបាឈមមុខនឹងការចោទ 
បាកាន់ពីបទផ្តល់សក្ខីកម្មទុច្ចរិត។

ពាលណាសវនការករណីពាហ្មទណ្ឌមួយ 
ចាប់ផ្តើម ជនជប់ចោទនឹងតាូវបានតុលាការសួរឲាយ 
និយយបញ្ជាក់ទៅតុលាការថាមានកំហុស ឬមិនមាន 
កំហុស (plead guilty or not guilty)។ បើទោះ
ជបុគ្គលជប់ចោទនិយយបញ្ជាក់ថាមានកំហុសក្តី  

ក៏តុលាការ (ចៅកាម និងគណៈវិនិច្ឆ័យ) តាូវតារក 
ឲាយឃើញ និងសមាាចថាជននោះ ពិតជបានបាពាឹត្ត
ឧកាិដ្ឋកម្មមាន។ ពិតណាស់ បើជនជប់ចោទ 
និយយបញ្ជាក់ថាមានកំហុស នាះមានន័យថា  
ភាគីអយាយការមិនចាំបាច់បាឹងខា្លាំងទាក្នុងការបញ្ជាក ់
អះអាងបទចោទបាកាន់នោះ។ តាបើសិនជមាន 
ហាតុផលណាមួយ ដាលជនជប់ចោទនិយយ 
បញ្ជាក់ថា ខ្លួនគាមានកំហុសនៅពាលដាលគាគ្មាន 
កំហុសសោះ (ឧទាហរណ៍ គាធ្វើដូច្នាះដើមាបីការពារ 
ជនមានកំហុសពិតបាាកដ) តុលាការចាំបាច់តាូវតា 
ដឹងឮអំពីរឿងនាះ។

ភាគចាើនក្នុងសវនការដាលមានជនជប់ចោទ 
និយយបញ្ជាក់ថាគ្មានកំហុស នីតិវិធីនឹងបាពាឹត្តទៅ 
ដូចខាងកាាមនាះ៖

ភាគីអយាយការចាប់ផ្តើម បើកទឡ្ហីករណ ៍ដោយ
សង្ខាបអង្គហាតុក្នុងករណី។ ភាគីការពារចុងចោទ 
នឹងតបវិញជមួយនឹងទឡ្ហីករណ៍ថា ហាតុអ្វីបានជ 
គាគិតថា តុលាការគួរសមាាចថាជនជប់ចោទគ្មាន  

កំហុស។ បន្ទាប់ពីនោះគានឹង 
ពិនិតាយមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់
នូវភស្តុតាងក្នុងការជំរះក្តី។ 
គាធ្វើរបៀបនាះដោយមាន 
សាកាសីអង្គុយទល់មុខភាគ ី
ទាំងអស់ក្នុងសវនការ។ 
ភាគីអយាយការសួរសំណួរទៅ 
កាន់សាកាសី ហើយឲាយគា 
បង្ហាញអត្តសញ្ញាណវត្ថុតាង 
ដាលតាំងក្នុងសវនការ។ 
មកដល់ដំណាក់កាលនាះ 
(គាហៅវាថា ការសាកសួរ 
នំមុខ/examination-

in-chief) ចម្លើយជួយ 
បញ្ជាក់បន្ថាមទៅនឹងភស្តុតាង  

បើវាជទង្វើមិនសាបចាបាប់ តើពួកគាជឧកាិដ្ឋជន ឬជជនរងគាាះ?
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

ដាលសំដៅអះអាងថាជនជប់ចោទបានបាពាឹត្តអំពើ 
ឧកាិដ្ឋកម្មពិតមាន។

បន្ទាប់ពីអយាយការបញ្ចប់ការសាកសួរសាកាស ី
នីមួយៗហើយ ភាគីការពារចុងចោទអាចចាប់ផ្តើម 
ចោទសួរសាកាសីវិញភា្លាមៗតាម្តង (តាង់នាះគាហៅថា 
ការសាកសួរផ្ទៀងផ្ទាត/់cross-examination)។ 
សំណួររបស់គាធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅបង្កើតការ 
មន្ទិលថាតើជនជប់ចោទ ពិតជបានបាពាឹត្តអំពើ 
ឧកាិដ្ឋមាន ឬទា។ បន្ទាប់ពីនាះជវានរបស់អយាយការ  
ម្តងទៀត ក្នុងការចោទសំណួរទៅកាន់សាកាសីក្នុង  
គោលដៅបំផ្លាញនូវការមន្ទិលសងាស័យ (តាង់នាះ
គាហៅថា ការសាកសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញ/re-exami-

nation)។ 
ពាលតំណាងអយាយការបញ្ចប់ការកោះហៅ 

សាកាសីរបស់ខ្លួន ហើយបានបង្ហាញភស្តុតាងរួចរាល់ 
អស់ហើយ គា   ៉សំរាកករណីរបស់គា  ៉។ ពាលនោះ 
កាុមមាធាវើការពារចុងចោទ កោះហៅសាកាសីរបស់គា 
មកផ្តល់កសិណវិញម្តង។ ដំណាក់កាលនាះបាពាឹត្ត 
ទៅតាមនីតិវិធីដូចមុនដារ គឺការសាកសួរនមុំខ 
ដោយមាធាវើការពារ ការសាកសួរផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ 
តំណាងអយាយការ និងការសាកសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញ 
ដោយមាធាវើការពារ។

កាលណារួចរាល់អស់ហើយ ភាគីទាំងសងខាង 
នឹងធ្វើទឡ្ហីករណ៍សន្និដ្ឋាន។ បន្ទាប់មកទៀត 
ចៅកាម ឬគណៈវិនិច្ឆយ័ ចាកចាញពីបន្ទប់សវនការ 
ដើមាបីធ្វើការថ្លងឹថ្លាងភស្តតុាងទំាងអស់ មុននឹងពួកគា
តាឡប់មកវិញ (ប៉ុន្មានថ្ងា សបា្តាហ៍ ឬក៏ខាកាាយ
មកទៀត) ដើមាបីផ្តល់សាលកាមរបស់គា។ បើសិនជ 
គារកឃើញថា ជនជប់ចោទមានពិរុទ្ធជន នោះនឹង 
តាូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲាយសុំតុលាការធ្វើការ 
ពិចារណាសំណូមពរខ្លះៗ មុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យ 
ទោស។ ឱកាសរបស់ជនជប់ចោទធ្វើសំណូមពរ 
បាបនាះ តាូវបានគាហៅថា ការអង្វរសុំសមាាល
ទោស (plea in mitigation)។ បន្ទាប់មកទៀត 

ចៅកាមនឹងសមាាចការកាត់ទោស តើពិរុទ្ធជនតាូវ 
ជប់ពន្ធនគរប៉ុន្មានឆ្នាំ។

មានតាករណីតូចតាចទា ដាលចប់តាឹមនាះ។ 
ជញឹកញយ ពិរុទ្ធជននឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅកាន់ 
តុលាការជន់ខ្ពស់មួយទៀត។ តាដំណើរការឧទ្ធរណ ៍
មិនមានជសវនការកាត់ក្តីថ្មីទា។ តាមធម្មតា  
ដំណើរការរបស់វាមានកំហិតវិសាលភាពតាឹមផ្នាក 
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននាសវនការពីដំបូងតាប៉ុណ្ណាះ  
ដូចជផ្នាកជក់លាក់ណាមួយនាភស្តុតាង ភាពជឿ 
ទុកចិត្តបានរបស់សាកាសី ឬមួយក៏ផ្នាកណាមួយនា  
នីតិវិធីសវនការដាលបាឆំងនឹងគោលការណ៍ការ 
កាត់ក្តីបាកបដោយុត្តិធម៌។ បើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នាះ 
ចាញ់ ក្នុងករណីខ្លះអាចមានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅ 
តុលាការជន់ខ្ពស់មួយជន់ទៀត។

រយការណ៍ព័ត៌មាន 
បទពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

បាភពព័ត៌មាន ៈ ភាគចាើនអ្នកសារព័ត៌មានកាន់
មុខពាួញរឿងពាហ្មទណ្ឌ អភិវឌាឍន៍បានទំនក់ទំនង 
ល្អជមួយប៉ូលីស ដូចជប៉ូលីសអង្កាតការណ៍ និង 
មាបញ្ជាការប៉ូលីសជន់ខ្ពស់ជដើម។ ជួនកាល 
គាក៏អាចរៀបចំឲាយមានទសាសនកិច្ចនៅតាមសា្ថានីយ 
បូ៉លីសធំៗ ដើមាបីឲាយឃើញផ្ទាល់ភ្នាកតើគាបាតិបត្តកិារ 
បាបណា។ នៅបាទាសខ្លះ អង្គភាពសារព័ត៌មានភា្ជាប់ 
េ្រហ្វកង់វិទាយុប៉ូលីស ដើមាបីសា្តាប់ហាតុការណ៍ធំៗដាល 
កើតឡើងបាចាំថ្ងា។ ជួនកាល អ្នកអាចសាកសុំការ 
អនុញ្ញាតពីប៉ូលីសឲាយរួមដំណើរក្នុងបាតិបត្តិការបាចា ំ
ថ្ងារបស់គានៅតាមមូលដ្ឋាន ដោយជបឋមបាមូល 
ព័ត៌មានកាាកំណត់តាា (off-the-record) សិន។ 
កាលណាអ្នកកសាងបាននូវការទុកចិត្តពីសំណាក ់
ប៉ូលីសហើយ គាអាចអនុញ្ញាតឲាយអ្នករួមដំណើរក្នុង 
ការចុះឆាកឆារកន្លាងណាមួយ ដាលអ្នកអាចសង្កាត  
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

ផ្ទាល់ និងបាមូលព័ត៌មានសរសាររឿងពីកន្លាងកើត 
ហាតុបានតាម្តង។

អ្នកយកព័ត៌មានតុលាការពាយោយមបង្កើត 
ទំនក់ទំនងជមួយបាភពនននៅកាសួងយុត្តិធម៌ 
និងកាសួងមហាផ្ទា និងនៅតុលាការ និងពន្ធនគរ។ 
មាធាវើតំណាងឲាយជនជប់ចោទ និងជនរងគាាះ 
ក៏ជបាភពល្ៗអ ដារ ជពិសាសសមាាប់សាចក្តតីាវូការ 
យកព័ត៌មានពីទាំងសងខាង ដើមាបីសរសាររឿងឲាយ  
មានតុលាយភាព។ ទំនក់ទំនងល្អជួយអ្នកយកព័ត៌មាន
មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងស្វាងយល់នូវ
អ្វីកំពុងកើតឡើងបានកាន់តាចាបាស់។

ក្នុងបាទាសជចាើន របាយកាណ៍ប៉ូលីស និង 
កំណត់ហាតុតុលាការ តាវូបានគាចាត់ទុកថាជឯកសារ 
សាធារណៈ។ ក្នងុនោះ តាងតាមានសាចក្តលីម្អតិអំពី 
ឧកាដិ្ឋកម្ម ហើយគាអាចអនុញ្ញាតឲាយអ្នកយកព័ត៌មាន 
មើលបាន។ កាលាបញ្ជតុីលាការជអ្នកគាប់គាងចាក
ទៅកាន់ព័ត៌មានទាំងអស់នាះ ដូច្នាះគួរតាបង្កើត 
ទំនក់ទំនងជមួយពួកគាធ្វើជបាភពផងដារ។ 

ពាលណាអ្នកមានករណីធំមួយក្នុងដាសមាាប ់
ធ្វើការសាាវជាាវ អ្នកគួរតាពន្លាតវិសាលភាពបាភព 
របស់អ្នកឲាយកាន់តាធំទៅឲាយហួសពីបូ៉លីស និងអាជ្ញាធរ 
ដទាទៀត។ ចូរជជាកសួរនំអ្នកជិតខាង សាកាសី មិត្ត  
និងកាុមគាួសារនាអ្នកទាំងឡាយ ដាលពាក់ព័ន្ធក្នុង 
រឿងរា៉ាវ។ មិនមានអ្នកទាំងអស់នោះ សុទ្ធតាចង ់
និយយជមួយយើងទា តាអ្នកអាចនឹងមានការភា្ញាក ់
ផ្អើលជមួយនឹងអ្វីដាលអ្នកអាចរកឃើញ។ ធ្វើយ៉ាង 
ណាការពារបាភពព័ត៌មានទាំងនោះ បើវាអាចមាន 
គាាះថា្នាក់ដល់ពួកគា កាលណាយើងបង្ហាញឈ្មាះ 
គាពាញក្នងុអត្ថបទ។ ក្នងុបាទាសភាគចាើនកាលណា 
ករណីមួយឡើងដល់តុលាការហើយ អ្នកសារព័ត៌មាន 
នឹងមិនតាូវបានគាអនុញ្ញាតឲាយចុះផាសាយអ្វីអំពីករណ ី
នាះបានទា តាអ្នកអាចបាមូលវាបានក្នុងពាល 
សវនការ ហើយដល់ពាលណាមួយគាបាកាស 
សាលកាមអំពីរឿងនោះ អ្នកអាចសរសារចុះផាសាយ

បានជមួយនឹងព័ត៌មានសាវតារ ដាលអ្នកបាមូលបាន 
រួចហើយនោះ។

តុលាយភាព ៈ ក្នុងបាទាសខ្លះ ប៉ូលីសយកជន
សងាស័យមកបង្ហាញក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាន  ដើមាបីឲាយធ្វើ 
ការសារភាព តាបើមិនដូចោ្នាះទា គាយកជនសងាស័យ 
ទៅកន្លាងកើតហាតុ ហើយបង្ខំឲាយពួកនោះបង្ហាញ  
សកម្មភាពឡើងវិញនៅពីមុខកាមារា៉ាទូរទសាសន៍កំពុង 
ថត។ អ្នកសារព័ត៌មានគួរតាចងចំាថា បើទោះជវានាះ
ជការអនុវត្តទូទៅក្នុងបាទាសទាំងនោះក៏ដោយ ជន 
សងាស័យអាចតាូវបានគាបង្ខំឲាយសារភាព - តាមរយៈ 
ការធ្វើទារុណកម្ម ឬការគំរាមអំពីការដក់ទណ្ឌកម្ម 
ធ្ងន់។ ពួកគាអាចមាន ឬគ្មានកំហុស។ អ្នកសារព័ត៌មាន 
គួរចាំថា ជនជប់ចោទមានសិទ្ធិទទួលបានដំណើរ 
កាត់ក្តតីាមផ្លវូចាបាប់តាមឹតាវូ។ ដូច្នាះ អ្នកយកព័ត៌មាន 
គួរបាយ័ត្នក្នុងការរាយការណ៍ថា   ៉ប៉ូលីសចោទជន 
សងាស័យពីបទសមា្លាប់  ៉   ៉ឬក៏ ប៉ូលីសនិយយថាជន 
នោះទទួលខុសតាូវអំពីអំពើចោរកម្មអស់ជចាើនមក 
ហើយ។ កុំយកមកសរសារ ដូចជអង្គហាតុពិតឲាយ 
សោះថាបុគ្គលមា្នាក់បានបាពាតឹ្តបទឧកាដិ្ឋ បើកាលណា
តុលាការមិនទាន់បានសមាាចថា ជននោះមានពិរុទ្ធ 
ក្នុងឧកាិដ្ឋកម្មនោះទា។ ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើស្ត ី
អំពីកាុមចោរបាើខាសានីឡុង រឿងនោះមិនបានបញ្ជាក ់
ចាបាស់ទាថាករណីនោះ នឹងតាូវឡើងតុលាការទៀត។  
បើទោះជមនុសាសបួននក់បានសារភាពក្តី ពួកគាមិន 
ទាន់មានពិរុទ្ធនៅឡើយទា កាលណាតុលាការមិនទាន់ 
បានកំណត់ថាពួកគាមានពិរុទ្ធ។ ដូច្នាះក្នងុការសរសារ 
សាកផ្តល់ព័ត៌មានផង តើពាលណាដាលគារំពឹងថា  
ករណីមួយនឹងឡើងដល់តុលាការ ហើយបើមិនទាន ់
អាចបាាប់ថ្ងាបានទា ចូរសរសារថា ជនសងាស័យនឹង 
តាូវគាឃុំខ្លួន រហូតដល់ថ្ងាគាកំណត់យកពួកគា 
ឡើងតុលាការបាន។

បាការមួយទៀតគួរចងចាំដារ គឺកុំរាយការណ ៍
បង្ហាញឈ្មាះជនសងាស័យឲាយសោះ បើគាមិនទាន់តាូវ 
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បានទទួលការចោទបាកាន់អំពីទង្វើឧកាិដ្ឋណាមួយ 
នោះជផ្លូវការនៅឡើយទា។ កុំភ្លាចថា ប៉ូលីសក ៏
បាពាឹត្តកំហុសដារ។ បើនរណាមា្នាក់តាូវគាបង្ហាញ
ដោយខុសឆ្គងក្នុងសារព័ត៌មានថាបានបាពាឹត្តបទ 
ឧកាិដ្ឋនោះ ការ្តិ៍ឈ្មាះរបស់គានឹងតាូវរងការបំផ្លិច- 
បំផ្លាញបាត់អស់ហើយ។ ជនសងាស័យទាំងអស់មាន 
សិទ្ធិទទួលបានការការពារតាមផ្លូវចាបាប់ និងចំណាត ់
ការតាមផ្លូវចាបាប់តាឹមតាូវ។ នាះមានន័យថា គាគួរ 
ចាត់ទុកជនទាំងនោះថាអពិរុទ្ធ ដរាបណាទាល់តា 
តុលាការចាបាប់កំណត់ថាពួកគាមានពិរុទ្ធ។ អ្នកមិនគួរ 
ធ្វើដូចគាទា បើគាាន់តាឃើញសារព័ត៌មានឯទៀត 
ផាសាយឈ្មាះជនសងាស័យនោះ។ 

មួយទៀត ចូរចៀសវាង ការសន្មតទុក 
(stereotypes) - ដាលជរបៀបពិពណ៌នអំពី
ពាឹត្តិការណ៍ ឬមនុសាសតាមបាបបុរាវិនិច្ឆ័យជទូទៅ។ 
មានម្តងនោះ កាសាតបាងកកមួយបានរាយការណ ៍
រឿងមួយជមួយនឹងចំណងជើងដូច្នាះ "នរើបើក 
តាក់សុីចាប់ចោរជនជតិភូមា"។ បើទោះជវាតាូវ 
ដូចោ្នាះមាន វាគ្មានភាពចំាបាច់ឯណាដាលតាវូបង្ហាញ
សញ្ជាតិរបស់ចោរនោះទា។ ធ្វើដូចោ្នាះវាបានតាឹមតា 
ពងាឹងបន្ថាមនូវទសាសនៈអវិជ្ជមាន ដាលជនជតិថា 
ជចាើនមានរួចទៅហើយចំពោះជនអនោ្តាបាវាសន៍ 
ដាលភាគចាើនជជនជតិភូមា។ តើចំណងជើងនោះ 
មិនជចំណងជើងលីលាទា បើសិនជវាសរសារថា 
៉ចោរថា  ៉ទៅវិញនោះ? នាះជបញ្ហាមួយក្នុងកាសាត
ក្នុងបាទាសជចាើនលើពិភពលោក។ 

សង្កាតរកមើលលំអានហាតុការណ៍ ៈ ចូរឧសាសាហ៍
សង្កាតមើលថា តើមានចោរលបចូលក្នងុគាហដ្ឋាន ឬ  
មានឃតកម្មចាើនកើតឡើងក្នុងផ្នាកមួយនាទីកាុង 
ឬយ៉ាងណា? បើមាន តើដោយសារហាតុអ្វី? តើ
បាជជនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅ ដើមាបីការពារខ្លួនគា? 
ចុះបូ៉លីសវិញ តើគាអាចធ្វើអ្វបីាន? ពាលផ្គុរំឿងចូល 
គ្នា ចូរកុំភ្លាចផ្តល់ស្ថិតិ និងការវិភាគពីអ្នកឯកទាស 

ដើមាបីឲាយអ្នកអានបានយល់អំពីរឿងរា៉ាវដាលកើតមាន 
ក្នងុសង្គមរបស់គាបានបាសើរជងមុន។ ឧទាហរណ៍ 
គួរឲាយចាប់អារម្មណ៍មួយ គឺអ្វីដាលគាឲាយឈ្មាះថា 
៉ទាឹស្តីបង្អួចបាក  ៉ ដាលនិយយថា បើអ្នកពាងើយ 
កន្តើយជមួយឧកាិដ្ឋកម្មតូចតាច អ្នកនឹងបង្កើត 
បរិយកាសមួយសមាាប់ឲាយឧកាដិ្ឋកម្មធំៗ រើកដុះដល
ហើយ។ ទាឹស្តីនាះកើតលើភស្តុតាងពីការជួសជុល 
លំនៅដ្ឋានសាធារណៈក្នុងកាុងញូវយ៉កនទសវតាសរ ៍
ឆ្នាំ ១៩៨០។ កាលនោះ បើមានបង្អួចណាមួយបាក 
ហើយទុកចោលមិនជួសជុល មិនយូរប៉ុន្មាននៅជុំវិញ 
នោះចាះតាមានរឿងកើតឡើងមិនចាះចប់ ដោយសារ 
មនុសាសមិនសូវមានការគោរព និងខ្វល់ខា្វាយចំពោះ 
បរិសា្ថានជុំវិញកន្លាងគារស់នៅទា។ ដូច្នាះ អាជ្ញាធរ
កាងុញូវយ៉កចាប់ផ្តើមធ្វើឲាយបាាកដបាជថា កាលណា 
មានបង្អួចបាក វាតាូវបានជួសជុលឡើងវិញភា្លាម  
ហើយលុបចាញនូវគំនូរកាវាមកាវាមក្នុងទូរថភ្លើង 
ក្នុងយុទ្ធនការដាលគ្មានការអត់ធ្មត់ណាមួយ (zero 

tolerance) ចំពោះឧកាិដ្ឋកម្ម ទោះជឧកាិដ្ឋកម្ម
តូចតាចក៏ដោយ។ មនុសាសជចាើនបានយល់ឃើញថា 
យុទ្ធនការនោះបានជួយទាញទមា្លាក់អតាាឧកាដិ្ឋកម្ម 
ក្នុងទីកាុងញូវយ៉ក ឲាយមកនៅទាបជងមុនវិញ។

ស្វាងរកមើលអ្វីដាលអធម្មតា ៈ រឿងឧកាិដ្ឋកម្ម
ធម្មតាមួយ អាចកា្លាយទៅជរឿងចុះទំព័រទីមួយបាន 
បើសិនជក្នុងនោះមានធាតុណាមួយ ដាលមាន 
លក្ខណៈចម្លាកខុសពីធម្មតា។ ឧទាហរណ៍អាចថា 
បុរសមា្នាក់ចូលប្លន់ធនគរ តាដោយបាការណាមួយ 
នោះ គាទុកចោលនមបណ្ណរបស់ខ្លួននៅពីកាាយ 
ពាលដាលគាចាកចាញទៅ។ ឬមួយក៏ចោរមា្នាក ់
ជប់ខ្លួនក្នុងបង្អួច ពាលដាលវាពាយោយមរត់ចាញព ី
ផ្ទះមួយ។ ឬមួយ ចោរមា្នាក់ពាយោយមលួចមូ៉តូពីបូ៉លីស
មា្នាក់ដាលស្លៀកឯកសណា្ឋានសុីវិល។ ទាំងនាះសុទ្ធ 
តាជ  ៉ឧកាិដ្ឋកម្មល្ងីល្ងើ  ៉ ហើយយើងពិតជមិនអាច 
ទប់ខ្លួនមិនអស់សំណើចក្នុងការអានរឿងភ្លីភ្លើរបស ់
អ្នកដទាបានទា។
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នៅមានរឿងឧកាិដ្ឋកម្មគួរឲាយខ្លបខា្លាច និងចម្លាក 
ទៀតដារ ដាលអាចធ្វើឲាយយើងមានភាពពាឺពាួច 
តានៅតាចង់អាន ឧទាហរណ៍ដូចជរឿងមួយខាង
កាាមនាះពីបុណាយណូអាលមួយនៅឆ្នាំ ២០០៨៖

អាជ្ញាធរនិយយថា បុរសមា្នាក់ស្លៀកពាក់ជ 
លោកតាទឹកក សាន់តាក្លស បានបាញ់កាំភ្លើងទៅ  
លើការជួបជុំបុណាយណូអាលមួយ ហើយបន្ទាប់មក 
ដុតផ្ទះនោះ ដោយសមា្លាប់មនុសាសអស់បាាំបីនក់។ 
បុ៉ន្មានម៉ាាងកាាយមកទៀត បុរសនោះក៏បាញ់សមា្លាប់ 
ខ្លួនឯងដារ។

មាប៉ូលីស លោក Kim Raney និយយថា 
ជនឈ្មាះ Bruce Jeffrey Pardo អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ 
ដាលកាលពីពាលថ្មីៗនាះមានការលាងលះជមួយ
ភរិយគត់ ហើយតាូវបានគាគិតថាទើបនឹងបាត់បង់ 
ការងរផងនោះ មុនដំបូងឡើយបានទៅគោះទា្វារផ្ទះ 
មួយ ដាលកាន់កាប់ដោយឪពុកមា្តាយរបស់អតីត 
ភរិយគត់នៅមា៉ាង ១១.៣០ នទីយប់ កាលពីថ្ងាពុធ 
កន្លងទៅនាះ។ 

ប៉ូលីសនិយយថា កុមារើអាយុ ៨ ឆ្នាំមា្នាក់បានរត់ 
ទៅបើកទា្វារឲាយលោក Pardo។ បុរសនោះបានបាញ់
ក្មាងសាីតូចនោះចំកណា្តាលមុខ ឈានចូលក្នុងផ្ទះ 
ហើយចាប់ផ្តើមបាញ់រះដោយមិនរើសមុខ ដោយបាើ
កាំភ្លើងដាពាក់កណា្តាលស្វ័យបាវត្តិមួយ។

លោក Pardo បាននំយកទៅជមួយនូវអ្វី
ដាលទំនងជស៊ូវើនៀរធំមួយ តាប៉ូលីសនិយយថា  
តាមពិតវាជបំពង់បាើសមា្ពាធមួយ ដាលបាើសមាាប់
បាញ់សាចសារធាតុមានចំហាះ។

មើលកាាយឆកផង ៈ តាមធម្មតាយើងនំគ្នា
សម្តាងសមានចិត្តធំធាងចំពោះការចុកចាប់នា  
មនុសាសមា្នា (និងញតិសន្តានរបស់គា) ដាលជជន 
រងគាាះនាអំពើហិងាសា។ យើងក៏មានអារម្មណ៍សោក 
សា្តាយដារចំពោះបាជជនដាលតាូវបានគាលួចឥវា៉ាន ់
ពីក្នុងផ្ទះ ឬតាូវបានចោរលួចម៉ូតូ។ តាជញឹកញយ 

យើងក៏ហាក់ដូចជមានកំហឹងផងដារ កាលណា 
យើងអានរឿងឧកាិដ្ឋកម្ម ដាលក្នុងនោះ ហាក់ដូចជ 
គ្មានឃើញជនរងគាាះសោះ ដាលនាះយើងហៅថា 
ឧកាិដ្ឋកម្ម ពួកកអាវស (white-collar crime)។ 
ទាំងនាះចាើនជឧកាិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធភាគចាើននឹងការ 
ក្លាងបន្លហិំរញ្ញវត្ថ ុការគាចវាសពន្ធ និងការធ្វើបញ្ជី 
គណនាយាយក្លាងកា្លាយ។ ពិតណាស់ មានជនរងគាាះ
ដារ ដាលជួនកាលពួកគាជនិវត្តន៍ជន វិនិយោគិន  
ជួនកាលជកាុមហ៊ុន ពលរដ្ឋបង់ពន្ធ ឬបើមិនដូចោ្នាះ 
ទា វាជរឿងដាលអ្នកនយោបាយលួចពីរដ្ឋ។ 
ជរឿយៗ ឧកាិដ្ឋកម្មខ្លួនឯង និងភស្តុតាង មានភាព  
ស្មគុសា្មាញសមាាប់យើងតាមយល់ ហើយសានពិបាក 
នឹងយកមកសរសារជរឿងណាស់។ តាបើយើងអាច 
តាមដនសាាវជាាវវាបាន រឿងបាភាទនាះគួរឲាយពាញ 
ចិត្តពាញថ្លើមនឹងធ្វើណាស់។ ពាលខ្លះយើងតាូវអត់  
ធ្មត់ ពីពាាះយើងចាំបាច់តាូវ កសាងទាង់ទាាយ 
សាច់រឿងឲាយបានពាញរូបពាញរាង ចាញពីព័ត៌មាន 
ដាលយើងបាមូលបានពីបាភពទាំងអមាបាលមា៉ន 
នោះ។ ករណីបាបនាះធា្លាប់មានពាក់ព័ន្ធជមួយនឹង  
កាុមហ៊ុន Siemens ដាលជកាុមហ៊ុនធំមួយលើ 
ពិភពលោក។ វាជកាមុហុ៊នអាឡិកតានិូក និងវិស្វកម្ម
របស់អាល្លម៉ឺង់ ហើយក្នុងនោះ វាធា្លាប់មាននយកដ្ឋាន
ពិសាសមួយជមួយបុគ្គលិក និងថវិកា ដាលគោលដៅ
របស់វា គឺធ្វើសំណូកឲាយមន្តាីរដ្ឋាភិបាលនៅតាម 
បាទាសណា ដាលកាុមហ៊ុននោះពាយោយមបាជាង 
យកកុងតាារកសុី។ កាសាត New York Times 
សរសាររឿងនាះ ដោយបាើឯកសារតុលាការ សក្ខកីម្ម
ក្នុងសវនការ និងបទសមា្ភាសន៍ជចាើនកាាយមក 
ទៀត រួមទាំងបទសមា្ភាសន៍ជមួយបុរសមា្នាក់ដាល 
តាូវបានគារកឃើញថា មានពិរុទ្ធនៅក្នុងការសូកបា៉ាន ់
នោះផង៖

លោក Reinhard Siekaczek កំពុងដាកលក់
រលីវៗលើគាារបស់គត់ សាាប់តាកណ្តឹងទា្វារ 
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គាហដ្ឋានរបស់គត់នៅកាុងមូនិក បាទាសអាល្លឺម៉ង់ 
រោទ៍ឡើងនៅពាឹកមួយកាលពីពីរឆ្នាំមុន។ 

ស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់គាងនៅឡើយ គត់ 
កាាកចាញពីគាា ហើយបាញប់បាញល់ចុះទៅ 
ជន់ខាងកាាម។ ពាលគត់បើកទា្វារឡើង នៅឈរ 
ពីមុខគត់ គឺប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់ ៦ នក់ និងរដ្ឋអាជ្ញា 
មា្នាក់ផង។ ពួកគាលើកបង្ហាញគត់នូវកាដសមួយ
សន្លឹកដាលជដីកាចាប់ខ្លួនគត់។ 

ក្នុងខណៈនោះ លោក Siekaczek ដាលជ
មនុសាសសក់ស្កូវ ធា្លាប់ធ្វើជគណនាយាយកររបស់ 
កាុមហ៊ុន Siemens A.G., ដាលជកាុមហ៊ុនវិស្វកម្ម
ធំមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ ដឹងខ្លួនថាជីវិតអាថ៌កំបាំង 
របស់គត់បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ។

លោក Siekaczek និយយទៅកាន់កាុមប៉ូលីស
ដាលកំពុងឈរនៅមាត់ទា្វារគត់ថា៖  ៉ខ្ញុំដឹងហើយថា 
មានរឿងអីនោះ។ ខ្ញុំកំពុងរង់ចាំអស់លោកដារ  ៉។

ពីឆ្នា ំ២០០២ ដល់ឆ្នា ំ២០០៦ លោក Siekaczek 
ទទួលខុសតាូវក្នុងការចាត់ចាងថវិកាសមាាប់ធ្វើ 

សំណូកពី ៤០ ទៅ ៥០ លានដុលា្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ 
ក្នុងអំឡុងពាលនោះ កាុមហ៊ុន Siekaczek ចុះបាន 
៉កិច្ចពាមពាៀងបាឹកាសាយោបល់ធុរកិច្ច  ៉ បានចំនួន 
២.៧០០ កិច្ចពាមពាៀង ដាលតាមពិតសុទ្ធតាជ 
សំណូកទៅឲាយមន្តាីជន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅតាម 
បាទាសជចាើនក្នុងពិភពលោក។ យោងតាម 
អត្ថបទកាសាត New York Times នោះ មន្តាី
បាទាសទទួលសំណូកមានបាទាសវៀតណាម 
វ៉ាណា ស៊ុយអាឡា អីុតាលី អីុសាាអាល បង់កា្លាដាស 
នីហាសារើយ៉ា ចិន រុសាសុី និងអាហាសង់ទីន។ 

មន្តាីអនុវត្តន៍ចាបាប់មា្នាក់និយយថា៖  ៉សំណូក 
សូកបា៉ាន់ គឺជម៉ូដាលមួយក្នុងរបៀបរកសុីរបស់ 
កាុមហ៊ុន Siemens  ៉។

កាុមហ៊ុន Siemens តាូវបានគារកឃើញថាមាន 
ពិរុទ្ធ ហើយតាូវបង់បាាក់ចំនួន ១,៦ ពាន់លានដុលា្លារ  
ក្នុងការផកពិន័យធំបំផុតក្នុងបាវត្តិសាសា្ត កាុមហ៊ុន 
រកសីុបច្ចបុាបន្ន។ លោក Siekaczek តាវូបានតុលាការ
អាល្លឺម៉ង់ កាត់ឲាយជប់ការពាយួរទោសសាកលាបងរយៈ 

តើរបរសារព័ត៌មានរស់បានដោយសារតាគាាះមហន្តរាយ ឬក៏វាជួយធ្វើឲាយមហន្តរាយថយចុះជងមុន?
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ពាលពីរឆ្នាំ និងផកពិន័យ ១៥០.០០០ ដុលា្លារ។
បុ៉ន្តាអត្ថបទកាសាត New York Times មិនមាន

ផ្តាតតាទៅលើបទឧកាិដ្ឋ និងតួលាខក្នុងរឿងអាសាូវ 
មួយនាះទា តាវាក៏បានផ្តាតទៅលើបុរសនោះដារ៖

លោក Siekaczek មិនមានជបាភាទសន្មតទុក
នាបទឧកាិដ្ឋរបស់ពួកអាវស មានកាវាត់កនោះទា។ 
គត់គ្មានឡានទំនើប ដូចជ Ferrari ឬក៏វើឡានៅ
កាុងម៉ូណាកូដូចអ្នកមានដទាទា។ គត់ចូលចិត្ត 
ស្លៀកខជីនស៍ និងពាក់អាវសាបាក។ ជមួយនឹង 
សក់ពណ៌ស ហើយពាក់វ៉ានតាហាមពណ៌មាស  
គត់មើលទៅបាៀបបាននឹងជីតាចិត្តធម៌មួយរូបដារ  
គាាន់តាថាគត់ជជីតា ដាលអាចពិភាកាសាបានយ៉ាង 
ងយអំពីបាៀបក្នុងការមានគណនីនៅកាាបាទាស 
គឺសាួលដូចការនិទានអំពីបាល់ទាត់កាលពីយប់មិញ 
ដារ។

ហើយរឿងនះពនាយល់តួនទីរបស់គត់ក្នុងការ 
សូកបា៉ាន់នោះដូចតទៅ៖

ក្នុងការលាលកជមួយបាតិបត្តិការសូកបា៉ាន់ក្នុង 
របររកសុី កាុមនយកបាតិបត្តិបាននំគ្នាងកទៅរក 
លោក Siekaczek ដាលលាបីឈ្មាះក្នុងកាុមហ៊ុនថា
ជមនុសាសមានភាពសោ្មាះតាង់ និងភក្តីភាពជាាលជាា 
ចំពោះកាុមហ៊ុនរបស់គត់។ 

ការរា៉ាយរា៉ាប់ទាំងអមាបាលមា៉ានកន្លងមកនាះគាាន ់
តាជសមាង់ខ្លះៗពីរឿងមួយមាន ២.៨០០ ពាកាយ
ដ៏សានជក់ចិត្ត ដាលនាះជឧទាហរណ៍លាចធ្លាមួយ 
អំពីការកសាងឡើងវិញនូវរឿងផ្តាតលើមនុសាសមា្នាក់ 
ហើយពាមពាលជមួយគ្នានោះដារ ផ្តល់សាចក្តលីម្អតិ 
អំពីករណីវិសាមញ្ញមួយ អំពីអំពើពុករលួយក្នុងពិភព 
ធុរកិច្ច និងរដ្ឋាភិបាល ដាលយើងទំាងអស់គ្នាតាងដឹង  
តាកមាឃើញ។

ទង្វើបំពានគន្លងយុត្តិធម៌ (Perversion of 

justice)ៈ ពាលខ្លះ មនុសាសពាយោយមបាើបាាស់បាព័ន្ធ

តុលាការ ដើមាបីហាតុផលចម្លាក និងកំបុិកកំប៉ុកណា 
មួយរបស់គា ដាលបង្កើតបានទៅជរឿងចាប់អារម្មណ៍
របស់អ្នកអាននៅជុំវិញពិភពលោកទៅវិញ។

ចូរមើលឧទាហរណ៍មួយខាងកាាមនាះ ដាល
ជករណីរដ្ឋបាបវាណីគួរឲាយចម្លាកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធាន ី
វា៉ាសុីនតោននាសហរដ្ឋអាមារិក។ ក្នុងរឿងនាះ ចៅ-  
កាមមួយរូប (ដាលមិនមានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនម 
គត់ជចៅកាមទា តាក្នុងនមជពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយ 
រូប ពាលដាលរឿងរា៉ាវនាះកើតឡើង) បានប្តឹងហាង 
បោកគក់សម្លៀកបំពាក់ស្ងួតមួយ ដោយទាមទារ 
សំណង ៥៤ លានដុលា្លារ ដោយសារហាងនោះចាឡំ 
ខរបស់គត់ជមួយខរបស់អតិថិជនដទា។ 

សមាង់ខាងកាាមនាះ បានគូសវាសឡើងវិញនូវ 
ទិដ្ឋភាពរស់រវើក នាឆកក្នុងតុលាការ ដាលកាសាត 
New York Times បានសរសារអំពីករណីក្តកីា្តានំាះ៖ 

ខជើងវាងពណ៌ខ្មាមួយគូ ដាលជស្នូលនា 
ពាកាយបណ្តឹងតម្លា ៥៤ លានដុលា្លារមួយ តាូវបានគា
យកមកលាតរលាស់ក្នុងបន្ទប់សវនការកាលពីថ្ងា
ពុធ កន្លងទៅនាះ ហើយតាូវបានលើកមកបង្ហាញជ 
ភស្តុតាងដោយមាធាវើការពារចុងចោទ ដាលបាន 
ចាត់ទុកពាកាយបណ្តឹងនោះថាជ "សុបិនអាកាក់" 
មួយសមាាប់កូនក្តីរបស់គា។

"នាះជរឿងមួយស្តីអំពីរបៀបដាលបុរសមា្នាក់ 
បំពានយ៉ាងពាាផាសាទៅលើបាព័ន្ធចាបាប់ ហើយបង្កភាព  
ចុកចាប់ធំធាងកាាលាងចំពោះរបររកសីុរបស់ឪពុក 
មា្តាយមួយគូ ដាលជមនុសាសខំបាឹងធ្វើការរកសុីនោះ"  
- នាះជសម្តីរបស់លោកមាធាវើ Christo-pher 

Manning ដាលនិយយសំដៅលោក Roy L. 

Pearson Jr. ដាលជចៅកាមចាបាប់រដ្ឋបាលនៅ 
តុលាការសង្កាត់ District of Columbia ដាល 
កំពុងប្តឹងមា្ចាស់ហាងបោកគក់ស្ងួត។ 

លោក Pearson ចោទថាហាង Custom Dry 

Cleaners បានបាគល់ឲាយគត់នូវខផាសាង ហើយមិន 
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គោរពនូវពាកាយសនាយោដាលគាបានដក់ក្នុងសា្លាករបស់ 
ហាង ដាលសរសារថា "Same Day Service" និង 
"Satisfaction Guaranteed"។ 

ចៅកាមលោកសាី Judith Bartnoff កំពុងធ្វើ
អធិបតីក្នុងការកាត់ក្តីរឿងនាះ ហើយតាូវបានគារំពឹង 
ទុកថានឹងចាញសាលកាមនៅចុងសបា្តាហ៍កាាយ។

នៅក្នុងការផ្តល់សក្ខីកម្ម គួរឲាយរំជួលចិត្តមួយ 
លោកសាី Soo Chung ដាលជមា្ចាស់មា្នាក់ក្នុង 
ចំណមមា្ចាស់ចាើននក់ទៀតនាមុខរបរនោះ 
និយយថា ករណីក្តីកា្តាំនាះបាននំមកនូវក្តីវាទនឲាយ  
នង និងកាុមគាួសាររបស់នង ដាលអង្គុយលើកអី  
ជួរមុខក្នុងបន្ទប់សវនការ។

ខនោះ តាូវបានគាលើកមកបង្ហាញមុននឹង
លោកសាី Chung ឡើងផ្តល់សក្ខីកម្ម។ គត់ចង្អុល 
ខនោះ ហើយបាាប់តុលាការថាគត់នៅចងចាំថា 
គឺខនោះ ហើយដាលលោក Pearson បានយក
មកឲាយហាងគត់ជួយកាតមាូវក្នុងថ្លា ១០.៥ ដុលា្លារ។

 ប៉ុន្តាលោក Pearson និយយថាខនោះ
មិនមានជរបស់គត់ទា។ គត់ប្តឹងកាាយពាល 
ដាលលោកសា ីChung និងប្តរីបស់គត់ លោក Jin 

Chung មិនពាមឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់គត់
ឲាយសងបាាក់ ១.២៥០ ដុលា្លារ ដើមាបីយកទៅទិញ 
ខអាវធំមួយកុំផ្លាមកជំនួសវិញ។

លោកសាី Chung ពោលទាំងទឹកភ្នាកថា៖
 ៉យើងមានការលំបាកកាាលាងក្នុងរឿងនាះទាំងផ្នាក 
សាដ្ឋកិច្ច ផ្លូវចិត្ត និងសុខភាព។ ជួនកាលគត់ចូល
ក្នុងហាងរបស់យើងតាមតាចិត្តរបស់គត់ ហើយថត 
រូបពួកយើងពាលដាលយើងកំពុងបាកបមុខរបរ 
បាចាំថ្ងា  ៉។

ក្នុងការសាកសួរផ្ទៀងផ្ទាត់ មាធាវើកូនក្តី គឺលោក 
Manning សួរទៅកាន់លោក Pearson ថាតើ 
វាសមហាតុផលទា សមាាប់ជនមា្នាក់ក្នុងការប្តឹង 
អ្នកជំនួញមា្នាក់ទាមទារសំណងរាប់លានដុលា្លារ  

ដោយសារតាមិនទទួលបានការពាញចិត្តដូចមាន 
សរសារដក់ក្នុងសា្លាកសញ្ញា។

លោក Manning សួរថា៖ "ដោយមិនបាច់ 
និយយដល់ចាបាប់ ក្នុងនមជមនុសាសមា្នាក់ ជបុគ្គល 
មួយរូប តើលោកមិនគិតទាថាជការមានសតិ បើ 
គាាន់តាបកសាាយសញ្ញាមួយក្នុងន័យសមហាតុ 
សមផល?"

លោក Pearson ដាលតំណាងខ្លួនឯងក្នុង 
សវនការឆ្លើយតបវិញថា "ទា"។

ថាមលើវិនដកម្មក្នុងសវនការ (ក្នុងនោះមាន 
សន្ទនគាប់មា៉ាត់ នៅក្នុងការសាកសួរផ្ទៀងផ្ទាត់ផង
នោះ) រឿងនាះបានផ្តល់សាចក្តីពិសា្តារចាំបាច់គាប ់
គាាន់នាករណី និងអំពីមាធាវើ និងចៅកាមពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុងរឿងនាះផងដារ។

នៅក្នុងរបាយការព័ត៌មានមួយទៀតអំព ី
សវនការនាះ ដាលធ្វើដោយទូរទសាសន៍ ABC យើង 
បានសិកាសាដឹងថាមទៀតអំពីលោក Pearson ដ៏
ចម្លាកមួយនាះ ក្នុងអំឡុងពាលគត់បង្ហាញខ្លួននៅ 
តុលាការ៖

លោក Pearson មានការរំជួលអារម្មណ៍នៅពាល
ដាលគត់ពាលគត់រៀបរាប់ឡើងវិញនូវការបាឈម 
មុខរបស់គត់ជមួយលោកសាី Soo Chung។

គត់និយយថាគត់បានបាាប់ទៅលោកសានីោះ
ថា៖ "នាះមិនមានជខរបស់ខ្ញុំទា។ លើកលាងតា 
ពាលម្តងគត់ តាកាាពីនោះ ខ្ញុំ ក្នុងមួយជីវិតពាញវ័យ 
របស់ខ្ញុំ មិនដាលស្លៀកខដាលមានផ្នត់ចុងជើង 
បត់ឡើងលើទា"។

លោក Pearson ផ្តល់សក្ខីកម្មថា លោកសាី 
Chung នៅតាទទូចថា៖ "វាពិតជខរបស់លោក 
មានហើយ"។

បន្ទាប់មក លោក Pearson បានរត់ចាញពីក្នុង
សាលសវនការដោយរំជួលក្នុងចិត្តខា្លាំងពាក។
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អ្នកបាហាលជសាាកសាាន្តក្នុងចិត្តពាលដាល 
ដឹងថា លោកសាី Chung ឈ្នះក្នុងក្តីនាះ។ បន្ទាប់
ពីការបាកាសសាលកាម ទូរទសាសន៍ ABC បានសាង់
សម្តីលោកសាី Chung ដាលបាននិយយថា៖

"វាមិនមានជរឿងអស់សំណើចទា ហើយក៏គ្មាន 
នរណាមា្នាក់អាចនឹងគិតដល់ថា នឹងមានរឿងរបៀប 
នាះកើតឡើង"។ លោកសាី Soo Chung ពោល
តាមរយៈអ្នកបកបាា។ ប្តីរបស់គត់ឯកភាពជមួយ 
គត់ដារ។ [សា្វាមីភរិយមួយគូនាះ ទើបនឹងធ្វើអនោ្តា-
បាវាសន៍ពីកូរ៉ខាងតាបូងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមារិក]

លោក Jin Chung និយយថា៖ "រឿងនាះ 
មានផលប៉ះពាល់មកលើយើងមុនគាផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ  
ដោយសារតាថ្លាឈ្នួលមាធាវើដាលយើងតាូវបង់។  
អស់ពាលពីរឆ្នាំហើយដាលយើងបាឹងរកលុយបង់ 
ថ្លាមាធាវើ ហើយយើងក៏មានការ្តិ៍ឈ្មាះមិនល្អដារ 
ជមួយធនគរ; មាយោ៉ាងទៀត វាពិបាកមានទានទាំង 
ផ្នាកផ្លូវចិត្ត និងទាំងផ្នាករាងកាយ ដោយសារតាការ 
តានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ដាលបណា្តាលមកពីរឿងនាះ"។ 

បន្តិចកាាយមក លោកសាី Soo Chung 
សាក់ទឹកភ្នាក។

គត់ពោលថា៖ "ខ្ញុំមិនដាលនឹកគិតថា រឿងរា៉ាវ 
នាះនឹងអូសបន្លាយវាងឆ្ងាយបាបនាះទា។ ខ្ញុំមិនចង់ 
រស់នៅទីនាះទៀតទា។ វាមានការលំបាកខា្លាងំណាស់។ 
ខ្ញុំគាាន់តាចង់តាឡប់ទៅផ្ទះ គឺទៅនៅកូរ៉ាវិញតា 
ប៉ុណ្ណាះ"។

លោក Jin Chung និយយតាមរយៈអ្នកបក 
បាាថា៖ "ខ្ញុំរកសុីបោកគក់ស្ងួតនាះអស់ពាល ១៤ ឆ្នាំ  
ហើយ តាករណីបាបនាះមិនដាលមានកើតឡើង 
ចំពោះខ្ញុំទា។ បើមានអ្វីកើតឡើងដល់សម្លៀកបំពាក់ 
របស់អតិថិជនយើង យើងតាងតាសងជំងឺចិត្តគាវិញ 
តាមនោះ និងដោយសមសាបបំផុត"។

ក្នុងគោលបំណងជួយអ្នកអានឲាយគត់តាយល ់
បានចាបាស់ថាមទៀត ទីភា្នាក់ងរព័ត៌មាន Associa-

ted Press បានឈានមួយជំហានទៅមុខទៀត
ក្នុងសាចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួន។ ទីភា្នាក់ងរនាះ 
រាយការណ៍ក្នុងពាលសវនការថា៖

មាធាវើមា្នាក់របស់គាួសារ Chung បានពណ៌ន
លោក Pearson ថាជមនុសាសកំពុងបាទះភាព 
ជូរចត់ក្នុងជីវិត ដោយមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមកពីការ 
លាងលះគាួសារថ្មីៗនាះ តាបារជយកកំហឹងនោះ 
មកសងសឹកជមួយគាួសារមួយដាលខំបាឹងរកសីុ 
ទៅវិញ។

កាាយពីមានការបាកាសសាលកាមលើរឿង 
នាះភា្លម Associated Press បានធ្វើសាចក្តី 
រាយការណ៍ថា៖

ករណីក្តីកា្តាំមួយនាះធ្វើឲាយមានការចាប់អារម្មណ៍
ជអន្តរជតិ ហើយអំពាវនវសារជថ្មីឡើងវិញឲាយ 
មានកំណាទមាង់របៀបលាលកជមួយបណ្តងឹវិវាទ។

លោក Paul Rothstein សាសា្តចារាយចាបាប់នៅ 
Gerogetown Univeristy និយយថា៖ "ករណី
នាះ បាៀបបាននឹងគាដល់បាព័ន្ធយុត្តិធម៌អាមារិក  
ចំភ្នាកឡើងជំខ្មាឲាយពិភពលោកឃើញអញ្ចឹង  
ហើយវាធ្វើឲាយកាន់តារកាំចិត្តថាមទៀត ដោយសារថា 
គឺចៅកាម និងមាធាវើជអ្នកធ្វើរឿងនាះឲាយទៅជ 
ពាកាយបណ្តឹងលាបីសុះសាយ"។

លោក Rothstein និយយថាសាលកាមដាល
តុលាការបាកាសកាលពីថ្ងាច័ន្ទកន្លងទៅនាះ "ធ្វើឲាយ 
មានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញក្នុងបាព័ន្ធចាបាប់"។

ទន្ទឹមនឹងនោះ មានការអំពាវនវមកពីជំុវិញ 
ពិភពលោកទាមទារឲាយគាដកលោក Pearson ចាញ
ពីតំណាងជចៅកាម ហើយដកចាញពីវិជ្ជាជីវៈមាធាវើ  
តាម្តង។ 

ជលទ្ធផលចុងកាាយ លោក Pearson បាត់
បង់អាជីពរបស់គត់មាន។ ពាលដាលទូរទសាសន៍ 
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

ABC ដឹងថា គត់អាចនឹងបាត់បង់អាជីពមាន 
គាធ្វើសាចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងវាងវាដូច្នាះថា៖

មុនដំបូងគត់បាត់ខរបស់គត់។ បន្ទាប់មក 
គត់ប្តងឹទៅតុលាការ ហើយបាត់អាវរបស់គត់ទៀត។

ឥឡូវនាះ ទំនងជថាជនដើមបណ្តឹងក្នុងពាកាយ 
បណ្តឹងអាសាូវមួយ ទារលុយ ៥៤ លានដុលា្លារ ដើមាបី 
សងថ្លាខមួយ អាចនឹងបាត់បង់នូវអាវរ៉ូបពណ៌ខ្មា
ដាលគាធា្លាប់ពាក់ធ្វើជចៅកាមដារហើយ។

[First he lost his pants. Then he sued 
in court and lost his shirt.

Now it appears the plaintiff in the 
infamous $54 million pants lawsuit may 

be about to lose his black robe.]

ពាលខ្លះរដ្ឋាភិបាលបាើបាាស់តុលាការ ដើមាប ី
គោលបំណងសាចក្តីថ្លាងការណ៍នយោបាយធំណា 
មួយ។ ការធ្វើរបៀបនាះ ចាើនគាឲាយឈ្មាះថាជ 
សវនការសម្តាងលោ្ខាន (show trials)។ 
ឧទាហរណ៍ដូចជសវនការបាឆំងអំពើពុករលួយ
នៅបាទាសចិន និងវៀតណាម។

រំលាចមុខមនុសាសក្នុងសាច់រឿង ៈ ជរឿយៗ
គាតាងបាទះឃើញមានភាពខុសគ្នាតិចតួចស្តចួស្តើង 
មានទានរវាងពលរដ្ឋគោរពចាបាប់ និងពលរដ្ឋបំពាន 
ចាបាប់។ តើអ្វីដាលធ្វើឲាយមនុសាសមា្នាក់លួចលុយ កុហក  
ឬបោកបាាស់អ្នកដទា? (ឃតកដាលស្លៀកពាក់ 
ជ Santa Clause ចង់ដក់ទណ្ឌកម្មអតីតភរិយ 
គត់ និងគាួសាររបស់នង ដោយសារតាការលាង 
លះ។ ហើយចៅកាមដាលបាត់ខរបស់គត់ទំនង 
ជតានតឹងអារម្មណ៍ ដោយសារតាការលាងលះ 
ជមួយបាពន្ធផងដារ។ ពិតណាស់ ហាតុផលទាំង 
អស់នាះមិនមានជលាសទា តាវាជផ្នាកមួយដារ 
សមាាប់ពនាយល់ហាតុការណ៍ដាលកើតឡើង)។

ពាមពាលជមួយគ្នានាះដារ មនុសាសខ្លះដាល 
ឡើងតុលាការជអ្នកមានឈ្មាះបោះសំឡាង ដូច្នាះ 

ចរិយរបស់គាជចំណាប់អារម្មណ៍ទ្វាសមាាប់អ្នក 
អាន។ ទិដ្ឋភាពនានរណាមា្នាក់ដាលពីមុនជមនុសាស 
មានតំណាងខ្ពស់ក្នងុធនគរ មន្តាជីន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល  
(ជួនកាលជនយករដ្ឋមន្តាី ឬបាធានធិបតី) ដា 
ជប់ខ្នាះឡើងតុលាការ អាចធ្វើឲាយយើងសាឡាំង- 
កាំង។ ក្នុងករណីបាបនាះ ធ្វើយ៉ាងណាឲាយអ្នកអាន 
បាន "ឃើញ" គាប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់។ 

ឧទាហរណ៍មួយនាករណីបាបនាះ គឺអំពីបុរស 
មា្នាក់ ដាលជីវិតរបស់គត់តាូវបានគាយកទៅធ្វើ  
ភាពយន្ត។ គត់ឈ្មាះ Victor Bout។ ខាងកាាម
នាះជជរបៀបដាលកាសាត The Guardian 

រៀបរាប់អំពីការបង្ហាញមុខរបស់បុរសនាះនៅតុលាការ  
កាុងបាងកក៖

បុរសដាលគានិយមហៅថា ឈ្មួញមរណៈ 
(Merchant of Death) ដោយធ្វើជមាខ្លាងក្នុង
របររកសុីលក់អាវុធដ៏ធំជងគាលើពិភពលោកបាន 
និយយជសាធារណៈ កាលពីថ្ងាច័ន្ទ ក្នុងបន្ទប់ 
តុលាការថាមួយជលើកដំបូង តាំងតាពីពាលដាល
គាចាប់ខ្លួនគត់បាននៅខាមិន ដើមាបីធ្វើបតាយោប័ន 
ទៅសហរដ្ឋអាមារិកពីបទចោទបាកាន់អំពីអំពើ 
ភារវកម្ម។

លោក Victor Bout បានចំណាយពាលរកសុី
របស់គត់ក្នុងរយៈពាល ១៦ ឆ្នាំកន្លងមកនាះ ដោយ 
ស្ថិតក្នុងភាពលាក់លៀម ប៉ុន្តាគត់បានស្តាងខ្លួនជ 
មនុសាសលាបីលាបាញដូចក្នុងរឿងពាាងនិទាន ដាលបាន 
កា្លាយជកម្មវត្ថុសមាាប់សៀវភៅ និងកុនហូលីវូត 
ឈ្មាះ Lord of War កាលពីឆ្នាំ ២០០៥។ កាលពី
មាសិលមិញ ស្ថិតក្នុងឯកសណា្ឋានពន្ធនគរពណ៌ទឹក 
កាូច ហើយឈរដោយមានខ្នាះជប់ដាជើងផងនោះ 
ជនជតិរុសាសុីអាយុ ៤១ ឆ្នាំមា្នាក់នាះ បានចាានចោល 
នូវការ្តិ៍ឈ្មាះមិនល្អថាជការបាឌិតរបស់អាមារិក  
ហើយពិពណ៌នខ្លួនគត់ថាគាាន់តាជធុរជនរកសុី 
ក្នុងផ្នាកអាកាសយន និងជំនួញសំណង់។ 
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លោក Bout តាូវបានគាឃុំខ្លួនក្នុងកាុងបាងកក
តាំងពីខាមិន មកម្លា៉ះ ពាលដាលគត់តាូវគាចាប់ខ្លួន 
ក្នុងបន្ទប់សណា្ឋាគរបាណិតមួយក្នុងបាតិបត្តិការ 
សមា្ងាត់របស់អាមារិកមួយ ដាលក្នុងនោះ ភា្នាក់ងរ 
សមា្ងាត់របស់សហព័ន្ធនិយយថា ពួកគាបានបង្កប់ 
ខ្លួនជសមាជិកកងកមា្លាំងបាដប់អាវុធបដិវត្តន៍ 
កូឡុំប៊ី (Revolutionary Forces of Colombia/

Farc) ស្វាងរកទិញសពា្វាវុធទំនើប។ សហរដ្ឋអាមារិក
កំពុងពាយោយមធ្វើបតាយោប័នជនជតិរុសាសុីមា្នាក់នាះ
នៅលើមូលដ្ឋានថា គត់បានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់សពា្វាវុធ 
ទៅឲាយពួកភារវជន។

លោក Bout ដាលចាះបាាំភាសាសា្ទាត់ជំនញ 
និយយជភាសារុសាសុីក្នុងការបដិសាធចំពោះបទ- 
ចោទបាកាន់មកលើរូបគត់ ហើយនិយយថា គត់ 
មកទីកាុងបាងកក ដើមាបីសមាាកនឹងធ្វើការចរចា 
ជមួយ  ៉ធុរជនថាមា្នាក់ដាលចង់ទិញយន្តហោះ  ៉។  
៉ខ្ញុំមិនដាលជួបនរណាមា្នាក់មកពីកាុម Farc ទា។ 
ខ្ញុំគ្មានធ្វើអ្វីខុសទានៅក្នុងបាទាសថា។ ខ្ញុំក៏មិនដាល 
ទៅបាទាសកូឡុំប៊ី ឬសហរដ្ឋអាមារិកដារ  ៉។

គត់ពនាយល់អំពីសា្ថានភាពលំបាកបច្ចុបាបន្នរបស់
គត់ដោយនិយយថា៖  ៉សហរដ្ឋអាមារិកកំពុងតា 
ពាយោយមបាើបាាស់រឿងនាះ ដើមាបីបិទបាំងបញ្ហាផ្ទា 
ក្នុងរបស់ខ្លួន និងទប់សា្កាត់មិនឲាយមានទំនក់ទំនង 
ល្អរវាងបាទាសថា និងបាទាសរុសាសុី  ៉។

ឧបាបទ្ទវហាតុ និងគាាះមហន្តរាយ ៈ គាាះ
ឧបាបទ្ទវហាតុ គឺជវត្ថុចាំបាច់ចិញ្ចឹមជីវិតសមាាប់  
អង្គភាពព័ត៌មានភាគចាើនលើពិភពលោក។  
កាលណាឧបាបទ្ទវហាតុមានពាក់ព័ន្ធមនុសាសចាើន  
ដូចជគាាះថា្នាក់យន្តហោះ ឬរថភ្លើងជដើម ឬក៏ 
ការរលំអគរ វាកា្លាយជគាាះមហន្តរាយហើយ។ 
ជនិច្ចកាលជអ្នកយកព័ត៌មាន អ្នកគួរបាញប់-
បាញល់ទៅឲាយដល់កន្លាងកើតហាតុ ដើមាបីសាកសួរ 
នំមនុសាស ដាលជសាកាសីហាតុការណ៍ ឬក៏បានរួច 
ជីវិតពីគាាះថា្នាក់នោះ។ អ្នកក៏អាចសង្កាតមើលផ្ទាល ់
ភ្នាកផងដារ នូវអ្វីដាលទើបនឹងកើតឡើង។  
សម្លាង ក្លិន និងទិដ្ឋភាព ដាលអ្នកសង្កាតឃើញនឹង 
ផ្តល់នូវការពិពណ៌នមានបាយោជន៍ដល់អ្នកអាន។ 

ការលុកលុយរើកកាយទីកន្លាងមហន្តរាយមួយ អាចធ្វើឲាយវាកា្លាយជកន្លាងសុើបអង្កាតបទឧកាិដ្ឋទៅវិញ។
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តាកុំទៅលូកលាន់ជមួយការងររបស់បុគ្គលិក 
សង្គាាះឲាយសោះ ហើយធ្វើយ៉ាងណារកាសាសុវត្ថិភាព 
របស់ខ្លួន។

និពន្ធនយកអាចចាត់តាំងអ្នកយកព័ត៌មានឲាយ 
ទៅយកព័ត៌មានផ្នាកផាសាងៗនាគាាះធំៗ។ អ្នកណា 
មា្នាក់អាចតាូវបានគាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពាទាយ ដើមាបីឆាក 
មើលអំពីអ្នករបួស និងសមា្ភាសន៍ជមួយកាុមវាជ្ជ-
បណ្ឌិត និងបុគ្គលិកពាទាយដទាទៀត។ មា្នាក់ទៀត 
អាចតាូវបានគាបញ្ជូនទៅឆាកមើលជមួយប៉ូលីស 
និងមន្តាីសង្គាាះអគ្គីភ័យសុំឲាយគាផ្តល់ព័ត៌មាន 
ជផ្លូវការអំពីកិច្ចខិតខំសង្គាាះ និងសា្តារពីគាាះ 
មហន្តរាយនាះ។ អ្នកយកព័ត៌មាននៅកន្លាងកើត 
ហាតុផ្ទាល់តាម្តង អាចរុករកមើលរឿងណាដាល 
សានជក់ចិត្តពីក្នុងចំណមសាកាសី ឬ "វើរជន"  
ក្នុងហាតុការណ៍នោះ។ អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុង 
ការិយល័យ អាចជួយឆាកជមួយកាុមហ៊ុនជមា្ចាស ់
យន្តហោះ ឬរថយន្តដាលពាក់ព័ន្ធក្នុងគាាះថា្នាក ់
នោះ។ ក្នុងនោះ គាអាចសាាវជាាវមើលបាវត្តិកត់តាា 
សុវត្ថិភាពរបស់យនយន្តនោះដារ ដូចជពាលណា 
ជពាលចុងកាាយ ដាលរថយន្តនោះបានទទួលការ 
ជួសជុល និងពិនិតាយពិច្ច័យផ្នាកបច្ចាកទាស។ រើឯ 
នយកដ្ឋានកាាហ្វកិរបស់កាសាត អាចរៀបចំកាាហ្វកិ 
សមាាប់ពនាយល់សាច់រឿងជសោតទសាសន៍ថាមទៀត។

ក្នុងសាលផលិតដំណឹង គាអាចរៀបចំឲាយមាន 
នូវបញ្ជីបុគ្គលិកសង្គាាះបន្ទាន់ និងពួកអ្នកឯកទាស 
សមាាប់ទាក់ទងក្នុងករណីមានគាាះមហន្តរាយ។  
អ្នកឧតុនិយមអាចពិភាកាសាអំពីតួនទីរបស់
អាកាសធាតុក្នុងហាតុការណ៍នោះ។ អ្នកឯកទាស 
អាកាសយនអាចជួយផ្តល់បរិបទទាក់ទិននឹងគាាះ  
មហន្តរាយយន្តហោះឯទៀតបានដារ។ អ្នកវិទាយោ-
សាសា្ត និងអ្នកឯកទាសសុវត្ថិភាពអាកាសចរណ ៍
អាចជួយផ្តល់ការពនាយល់ថាមទៀត។ ពួកភូគព្ភសាសា្ត 
អាចនិយយអំពីហាតុផល ដាលអាចមាននៅពី

កាាយមហន្តរាយធម្មជតិ ដូចជការរញ្ជួយដី និង 
ពាយុះស៊ូណាមិ ជដើម។

ជជាកជមួយអ្នករួចជីវិតពីគាាះកាច ៈ ជជាក
ជមួយអ្នករួចជីវិតពីគាាះថា្នាក់ គឺជការលំបាកជង 
គាមួយក្នុងចំណមការលំបាកជចាើនទៀតក្នុងការ
យកព័ត៌មានអំពីគាាះមហន្តរាយ គាាះថា្នាក់ ឬ  
ឧកាិដ្ឋកម្ម។ អ្នកខ្លះអាចមិនចង់និយយអ្វីទាំងអស់  
រើឯអ្នកឯទៀត អាចកំពុងនៅតក់ស្លុតពីហាតុការណ៍
នោះនៅឡើយ។ អ្នកសារព័ត៌មានតាូវតាបាុងបាយ័ត្ន
កុំធ្វើឲាយអ្នករស់រានមានជីវិតមានអារម្មណ៍កាន់តា 
អាកាក់ជងអ្វី ដាលគាទើបនឹងបានឆ្លងកាត់នោះ។  
ប៉ុន្តាក៏នៅមានអ្នករស់រានមានជីវិតចាើននក់ដារ 
ដាលមានចាតនចង់និយយអំពីហាតុការណ ៍
ទើបនឹងកើតឡើង ហើយកាុមគាួសារជរឿយៗ  
ក៏ចង់និយយអំពីសមាជិកគាួសារជទីសាឡាញ ់
ដាលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដារ។

តទៅនាះជមគ្គុទាសក៍ទូទៅមួយចំនួនថា 
តើគួរធ្វើដូចម្តាចខ្លះ។ ចូលទៅកាន់អ្នករស់រានមាន 
ជីវិតដោយបាយ័ត្នបាយាង។ ផ្តើមសាកសួរជមួយ 
នឹងពាកាយពាចន៍រំលាកទុក្ខសោក ដូចជ  ៉ខ្ញុំសូមចូល 
រួមសោកសា្តាយផងចំពោះអ្វីដាលបានកើតឡើង  ៉។ 
បើគាមិនចង់និយយទា កុំទៅរំខានគាទៀត ប៉ុន្តា 
ដោយភាពគួរសម អ្នកគួរទុកឈ្មាះ និងលាខទូរស័ព្ទ
របស់អ្នកដល់ជនរងគាាះទាំងនោះ ក្នុងករណីគាដូរ 
ចិត្តចង់ទាក់ទងអ្នកវិញ។ ពនាយល់ទៅអ្នកទាំងនោះ 
ថាតើអ្នកនឹងបាើបាាស់ព័ត៌មានដាលគាផ្តល់ឲាយអ្នក 
របៀបម៉ាច ហើយបាាប់ទៅគាថា ការរា៉ាយរា៉ាប់របស់  
ពួកគាអាចជួយអ្នកឯទៀតឲាយយល់បានឮនូវអ្វ ី
ដាលបានកើតឡើងនាះ។ ចូរសា្តាប់ជមួយនឹងក្តី 
អាណិតអាសូរ និងការគោរពគួរសមចំពោះអ្នកទាំង 
នោះ។

មជាឈមណ្ឌល Dart Center for Journalism 

and Trauma លើកទឹកចិត្តឲាយអ្នកយកព័ត៌មាន
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យកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសពេហ្មទណ្ឌ និងតុលាការ

យកចិត្តទុកដក់ចំពោះខ្លួនឯងផងដារ។ ការយក 
ព័ត៌មានគាាះមហន្តរាយ និងសោកនដកម្ម 
ជកិច្ចការតានតឹងអារម្មណ៍សមាាប់អ្នកយកព័ត៌មាន 
ដារ។ មានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះ ដាលយកព័ត៌មាន 
ស៊ូណាមិ ឆ្នាំ ២០០៤ យំ ពីពាាះពួកគារងការសន្ធប ់
ផ្លូវចិត្តខា្លាំងពាក ដោយសារទិដ្ឋភាពមនុសាសសា្លាប់ និង 
ទុក្ខសោកក្នុងហាតុការណ៍នាះ និងដោយសារពួកគា 
បាឹងធ្វើការសឹងតាមិនបានគាងផង។ មជាឈមណ្ឌល 
Dart Center ដាលមានសា្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមារិក 
និងអូសា្តាលី ផ្តល់អនុសាសន៍ឲាយអ្នកសារព័ត៌មាន 
យកពាលហាត់បាាណខ្លះ ឬសមាាកមួយថ្ងា ឬពីរថ្ងា 
កាាយពីធ្វើការក្នុងសភាពបាបនាះ។ បើសិនជភាព  
តានតឹងអារម្មណ៍នៅតាមានចាើនសបា្តាហ៍កាាយមក 
ទៀត អ្នកសារព័ត៌មានគួរតាស្វាងរកជំនួយពីអ្នក 
ជំនញផ្នាកនាះ។  

ការពារជនរងគាាះអំពើឧកាដិ្ឋកម្ម ៈ ជនរងគាាះ
ក៏មានសិទ្ធរិបស់គាដារ។ អ្នកសារព័ត៌មានគួរពិចារណា
ឲាយបានដិតដល់ថាពំុគួរចុះផាសាយឈ្មាះពាញ ឬរូបថត 
របស់ជនទាំងឡាយដាលបានឆ្លងកាត់ និងរួចផុត 
ជីវិតពីអំពើឧកាដិ្ឋកម្មនោះទា។ ធ្វើផ្ទយុពីនាះមិនគាាន់
តាជការបំពានលើជីវិតឯកជនរបស់អ្នកទាំងនោះ 
និងនំមកនូវភាពអាមា៉ាស់ដល់គាប៉ុណ្ណាះទា តាវា
អាចធ្វើឲាយជនសងាស័យបទឧកាិដ្ឋសា្គាល់ជនរងគាាះ 
ហើយធ្វើការសងសឹកទៅលើគាទៀតផង។ 

អ្នកសារព័ត៌មានចំណានៗនឹងមិនបាើឈ្មាះ 
ជនរងគាាះទា ល្គឹកណាតាជនរងគាាះមានចាតន 
និយយជសាធារណៈ ហើយយល់ចាបាស់អំពីផល 
ពាក់ព័ន្ធក្នងុការយកសាចក្តកីាបាះកាបាយអំពីឧកាដិ្ឋកម្ម 
នោះទៅចុះផាសាយ។ ចូរគោរពចំពោះភាពជឯកជន 
របស់អ្នកដទា។ ដក់រហ័សនមឲាយគាក៏បាន ឬបើ 
មិនដូចោ្នាះទា បង្ហាញអត្តសញ្ញាណគាតាមរយៈ 
ឈ្មាះ និងភាទបានហើយ តាកុំបាើឈ្មាះពិត។ 

ការបាើឈ្មាះ និងរូបថតរបស់ក្មាងពាក់ព័ន្ធក្នុង 

ឧកាិដ្ឋកម្ម គួរអាចធ្វើទៅបានតាល្គឹកណាដាលការ 
បង្ហាញអត្តសញ្ញាណពួកគាជួយសាធារណជនឲាយ 
យល់អំពីសា្ថានការណ៍មានសារៈសំខាន់មួយ ហើយ 
មិននំគាាះថា្នាក់ដល់ក្មាងទាំងនោះ ឬបង្កភាព 
អាមា៉ាស់ដល់ពួកគាទា។

អនុសាសន៍ចុងកេយមួយចំនួន

ចូរកុំបាើពាកាយឯកទាសតុលាការ និងប៉ូលីស ក្នុង 
សាច់រឿងឲាយសោះ។ ពិតណាស់ ស័ព្ទបច្ចាកទាសខ្លះ
មានភាពចាំបាច់តាូវតាបាើ តាកន្លាងណាដាលអាច 
ធ្វើទៅបានបាើពាកាយសាមញ្ញទៅល្អជង។ ឧទាហរណ៍ 
កាលណាតលុាការនយិយថាឧកាដិ្ឋជនមា្នាកត់ាវូបាន    
៉កាត់ទោសកំណត់ឲាយជប់ពន្ធនគរ  ៉ នោះ វាមាន 
ន័យស្មើនឹង  ៉កាត់ឲាយជប់គុក  ៉ (“sentenced to a 

term of imprisonment” is really “sent to  

jail”)។ ហើយបើប៉ូលីសនិយយថា   ៉បុរសដាល 
អាយុបាហាក់បាហាល ៣០ ឆ្នាំ  ៉ ចូរសរសារថា  
៉បុរសអាយុជិត ៣០ ឆ្នាំ  ៉ទៅបានហើយ (“a male 

of approximate age 30 years,” say  

“a man aged about 30”)។ 
ចូរបុិនបាសប់ក្នុងការធ្វើកំណត់ហាត។ុ វាជ

បាការសំខាន់មានទានថា អ្វីដាលអ្នករាយការណ៍ព ី
តុលាការ គឺមានភាពតាឹមតាូវជក់លាក់ដច់ខាត។

ចូរបញ្ជាក់ឲាយគាដឹងថា ករណីក្តីមួយវិវត្តន៍ដល ់
ណាហើយ។ ធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឲាយគាដឹងបាន
ចាបាស់ថា រឿងបទឧកាិដ្ឋ និងតុលាការរបស់អ្នក  
វាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណា ការសុើបអង្កាតដើរ 
ដលដ់ំណាក់កាលណា ឬតើសវនការវិវត្តន៍ដល់
ដំណាក់កាលណា ហើយតើពាលណាវាអាចនឹងតាូវ 
បានបញ្ចប់។
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អ្នកសារព័ត៌មាន និងចេបាប់

អាសា័យទៅតាមកន្លាងដាលពួកគាកំពុងស្ថិត 
នៅអ្នកសារព័ត៌មានបាតិបត្តិការងរជមួយសិទ្ធិ  
ការទទួលខុសតាូវ ការរឹតតាបិតក្នុងកមាិតផាសាងៗគ្នា។  
អ្នកខ្លះបាតិបត្តិជមួយនឹងសារើភាព ដាលមានការ 
ការពារពិតបាាកដពីសំណាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ អ្នកខ្លះ 
ធ្វើការក្នុងបរិយកាសដាលសារើភាពមានភាពសាពិច  
សាពិល និងមានកំហិត។ អ្នកខ្លះទៀតបាតិបត្តកិារងរ 
ដោយស្វ័យតាួតពិនិតាយអត្ថបទរបស់ខ្លួន ខា្លាចមាន 
បញ្ហាជមួយរដ្ឋាភិបាល និងកាាមការតាួតតាារបស ់
អាជ្ញាធរលើខ្លឹមសារ មុននឹងគាអនុញ្ញាតឲាយយកវាទៅ 
បោះពុម្ពផាសាយ។ ក្នុងសៀវភៅនាះ យើងពិតជមិន 
អាចផ្តល់អនុសាសន៍ឲាយបានគាប់ជាុងជាាយថា  
តើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះ ដើមាបីបង្កើនឲាយដល់អតិបរមា 
នូវសាវាយើងចំពោះអ្នកអាន និងថាតើតាូវធ្វើដូច- 
ម្តាចខ្លះ ដើមាបីជំនះបាននូវបរិសា្ថានសន្តិសុខ និង 
នយោបាយខុសៗគ្នាចាើនបាបនាះ។ ប៉ុន្តាអ្វីដាល 
យើងអាចធ្វើបាន គឺកាើនរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មាន 
អំពីគោលការណ៍ចាបាប់ជទូទៅ និងភាពលំបាកនន 
ដាលពួកគាពើបបាទះក្នុងការងរ មិនថាពួកគានៅ 
ទីណាទា។ គោលការណ៍សំខាន់ៗបំផុតមាន៖

១. អ្នកជពលរដ្ឋស្ថិតកាាមចាបាប់ក្នុងបាទាស 
ដាលអ្នកកំពុងបាតិបត្តកិារ។ ក្នងុបាទាសខ្លះ
អ្នកសារព័ត៌មានមានឯកសិទ្ធ ិតិចតួចតាក្នងុ 
ករណីភាគចាើន យើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅ 
ពីកាាមចាបាប់ដូចអ្នកឯទៀតដារ។ ដូច្នាះ  

ជំពូក ១១
អ្នកសារព័ត៌មាន  
និងចេបាប់

យើងមិនតាូវធ្វើខា្វាក់តាង់ចំណុចនាះទា 
ដោយសំអាងថាយើង   ៉កំពុងដាញតាមរឿង  ៉ 
យកមកសរសារ ហើយគិតថាធ្វើដូច្នាះ 
មានន័យថា គាមិនអាចយកយើងឡើង 
តុលាការកាត់ក្តីពីបទឧកាិដ្ឋណាមួយនោះ 
បានទា។ ការបំពានននដាលអាចនំឲាយ 
យើងបាឈមមុខជមួយផ្លូវចាបាប់ មានដូច 
ជការរំលោភចាបាប់ចរាចរ ក្លាងបន្លំឯកសារ 
លាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ការឆ្លង 
ចូលទីតាំងអចលនទាពាយរបស់អ្នកដទា ឬ 
ការចូលទីសាធារណៈដាលមានបំរាម។ 
មាយោ៉ាងទៀត អ្នកក៏អាចតាូវបានគាហៅឡើង 
តុលាការធ្វើជសាកាសីក្នុងសវនការមួយដារ  
បាសិនបើអ្នកបានដឹង ឬឃើញអ្វីមួយ 
ដាលតុលាការជឿថាជភស្តុតាង។ ពាល 
ណាអ្នកកំពុងតាិះរិះរកវិធីល្អបំផុតសមាាប ់
ដាញតាមរឿងមួយយកមកសរសារ អ្នកអាច
សួរខ្លួនឯងដូច្នាះវិញថា តើពលរដ្ឋគោរព  
ចាបាប់នឹងធ្វើដូចម្តាចទៅវិញក្នងុករណីដូចគ្នា 
នាះដារ? ក្នុងករណីដ៏កមាខ្លះ សមាបជញ្ញៈ 
អាជីពរបស់អ្នក អាចជំរុញចិត្តអ្នកឲាយបំពាន  
ចាបាប់ តាចូរអ្នកកុំសន្មតឲាយសោះថាអាជ្ញាធរ  
(ឬចៅហា្វាយរបស់អ្នកតាម្តង) នឹងមាន  
សមានចិត្តអាណិតអ្នក បើកាលណាអ្នក  
តាូវបានគាចាប់ខ្លួនដោយសារបំពានចាបាប់  
នោះ។

២. បទបរិហារការ្តិ៍រដ្ឋបាបវាណី បទនិយយមួល- 
បង្កាច់ បទបង្ខូចការ្តិ៍ (Civil defamation, 

slander and libel)។ ចាបាប់ និងការ 
អនុវត្តទាក់ទិនទៅនឹងចំណុចទាំងនាះ 
មានភាពខុសគ្នាពីបាទាសមួយទៅបាទាស 
មួយទៀត។ តានិយយឲាយខ្លីមកអ្វីដាលជ 
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បាះដូងនាចំណុចខាងលើនាះ គឺអ្នកណា 
ក៏ដោយ ក៏មាន  ៉ការ្តិ៍ឈ្មាះ  ៉ ដារ។ ការ្តិ៍- 
ឈ្មាះ គឺសំដៅលើអ្វី ដាលសាធារណជន 
យល់ឃើញអំពីបុរសមា្នាក់ ឬនរើមា្នាក់ កាាព ី
ខ្លួនគា។ ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា 
អ្វីដាលអ្នកដទានិយយអំពីយើង ពិតក្តី ឬ 
មិនពិតក្ត ីអាចមានឥទ្ធពិលទៅលើការ្តិ៍ឈ្មាះ  
នាះ។ កាលណាគានិយយអាកាក់អំព ី
យើង វាអាចបង្កការខូចខាតដល់ការ្តិ៍ឈ្មាះ 
របស់យើង។ ខាងកាាមនាះជនិយមន័យ 
ផ្លូវការមួយ៖  ៉ជទង្វើសារគមនគមន៍មួយ 
ដាលបណា្តាលឲាយមនុសាសមា្នាក់ទៀតអាមា៉ាស់  
រងការចំអក រងការមាក់ងយបនោ្ថាកបន្ទាប 
ពីសំណាក់សហគមន៍ ឬក៏ធ្វើឲាយគាបាត់បង ់
ឋានៈ មុខរបរ ចំណូល ហើយជមួយគ្នានោះ 
ដារខូចខាតការ្តិ៍ឈ្មាះ  ៉។ បើធ្វើបាបនាះ 
តាូវបានធ្វើឡើងតាមការពោលចាញពីមាត់  
គាហៅវាថាជការ និយយមួលបង្កាច។់ 
បើវាជការបោះពុម្ពផាសាយ គាហៅវាថាជ 
ការបង្ខូចការ្តិ៍។ កាលណាតុលាការរកឃើញ
ថាអ្នកមានកំហុស អ្នកអាចតាវូបានគាបង្គាប់ 
ឲាយបង់បាាក់សងការខូចខាតជូនជនដាល 
អ្នកបានធ្វើឲាយខូចការ្តិ៍ឈ្មាះ ហើយបោះពុម្ព 
ផាសាយការកាតមាូវ និងការសូមទោសទៀត 
ផង។ ចំនួនទឹកបាាក់តាូវបានកំណត់ដោយ 
ទំហំនាការខូចខាតចំពោះការ្តិ៍ឈ្មាះរបស់  
បុគ្គល និងឋានៈរបស់គាក្នុងសង្គម ឬក៏  
លទ្ធភាពរកចំណូលរបស់គា។ ពិតណាស ់
វាពិបាកនឹងធ្វើការបា៉ាន់បាមាណបាបនាះ 
ណាស់ តាតុលាការតាងពាយោយមកំណត ់
ក្នុងសាលកាមនូវចំនួនទឹកបាាក់ដាលអ្នក 
ចាញ់ក្តីតាូវសងដល់អ្នកឈ្នះក្តីក្នុងបទ- 
បរិហារការ្តិ៍។

ចំណុចមួយចំនួនទៀតដាលគួរចងចាំ៖

 បើវាជពាកាយពាចន៍បរិហារការ្តិ៍ចាញពីមាត់
របស់អ្នកណាមា្នាក់ ហើយអ្នកដាលជអ្នក 
សារព័ត៌មានយកទៅថាតាមក្នុងការផាសាយ
តាមរលកធាតុអាកាសក្តី ឬចុះផាសាយក្នុង 
ទំព័រកាសាតក្តី អ្នកនឹងមានការទទួលខុស-
តាូវស្មើគ្នាដារ។ អ្នកនឹងមានពិរុទ្ធពីបទយក 
មកថាតាម និងសាយភាយពាកាយបរិហារការ្តិ៍
ឲាយកាន់តាទូលំទូលាយថាមទៀត។

 បើអ្នកតាូវបាននរណាមា្នាក់ទៀតប្តឹងឡើង
តុលាការពីបទបរិហារការ្តិ៍ ជននោះមិនមាន 
ភាពចាំបាច់បញ្ជាក់តឹកតាងថា អ្វីដាលអ្នក 
និយយនោះខុសពីការពិតទា។ ពួកគាក៏  
មិនតាូវធ្វើការបញ្ជាក់តឹកតាងដារទាថា អ្នក 
មានចាតនបង្កការខូចខាតដល់ការ្តិ៍ឈ្មាះ
អ្នកដទា។ បន្ទុកតឹកតាង វានៅលើសាាចតា 
រូបអ្នក ហើយនៅក្នុងតុលាការ ការបញ្ជាក ់
តឹកតាងមានស្តង់ដរខ្ពស់ណាស់។

 បើទោះជអ្នកអាចបញ្ជាក់អះអាងថាអ្វីមួយ
ជការពិតក៏ដោយ វាមិនមានមានន័យថា 
អ្នកមានសារើភាពយកវាទៅចុះផាសាយបាន 
សាាចនឹងចិត្តទា។ អ្នកក៏នៅតាអាចមាន 
ពិរុទ្ធពីបទបរិហារការ្តិ៍ ដារ។ អ្នកតាូវតា 
បញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការឲាយជឿដូចអ្នកថា 
វាជបាយោជន៍សាធារណៈក្នុងការធ្វើឲាយការ
ពិតនាះដឹងឮជទូទៅ ឬក្នងុការអនុញ្ញាតឲាយ
មានការធ្វើអធិបាបាយ ដាលជអតា្ថាធិបាបាយ  
តាឹមតាូវ។ ជក់ស្តាងវាពិបាកនឹងធ្វើបាន 
ដូច្នាះណាស់។ (នៅបាទាសមួយចំនួន  
អ្នកអាចមានសំណាងរួចខ្លួនពីការរករឿង 
ខាងផ្លូវចាបាប់ ពីពាាះអ្នកមានហាតុល្អក្នុង 
ការជឿថាអ្វីមួយនោះជការពិត បើទោះជ 
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ថាវាមិនពិតក្ត ីហើយអ្នកយកវាមកចុះផាសាយ  
ក៏ដោយ អ្នកជឿជក់ថាធ្វើដូចោ្នាះ គឺដើមាប ី
បាយោជន៍សាធារណៈ។ តាសំណាងបាប 
នាះមិនមានកើតមានតារហូតទា ទោះជ 
នៅក្នុងបាទាសដាលបាព័ន្ធចាបាប់មាន 
លក្ខណៈសារើក៏ដោយ)។ បើទោះជរឿង 
ដាលអ្នកសរសារជការរា៉ាយរា៉ាប់អំពីពាឹត្តិ- 
ការណ៍ ឬកិច្ចបាជុំមួយក្តី អ្នកតាូវតាធ្វើ 
យ៉ាងណាសរសារឲាយតាឹមតាូវមិនលំអៀង  
និងឲាយតាឹមតាូវជក់លាក់តាមអ្វីដាលបាន 
កើតឡើងមាននោះដារ។

 តុលាការមានសមានចិត្តតិចតួចណាស់
ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណា ដាលមិនបាឹង 
បាាងឲាយអស់សមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ដល ់
ជនដាលជកម្មបទក្នុងរឿងនូវឱកាសឆ្លើយ 
តបទៅនឹងការចោទបាកាន់ទៅលើរូបគា។ 
ដូច្នាះ បើអ្នកសរសាររឿងមួយដាលនិយយ 
ថាជនណាមា្នាក់ភូតកុហកអំពីអ្វមួីយអ្នកតាវូ 
ធ្វើយ៉ាងណាឲាយជននោះ តាមរយៈរឿងរបស់ 
អ្នកមានឱកាសបដិសាធការចោទបាកាន ់
នោះ និងរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងរា៉ាវពីខាង 
គាវិញផង។ ធ្វើដូច្នាះមានសារៈសំខាន ់
ណាស់ចំពោះថា តើតុលាការនឹងបាកាន ់
យកការសមាាចចិត្តបាបណាក្នងុការលាលក 
ជមួយអ្នក។ បើទោះជថាគារកឃើញថា 
អ្នកមានពិរុទ្ធបទបរិហារការ្តិ៍ក្ត ីគាអាចបង្គាប់ 
ឲាយអ្នកបង់ការសងជំងឺចិត្តតិចតួចតា
ប៉ុណ្ណាះ។ 

 យើងនៅតាអាចបរិហារការ្តិ៍នរណាមា្នាក់ដារ 
បើទោះជយើងមិន និយយចំឈ្មាះ 
ក៏ដោយ។ តុលាការអាចសមាាចថាជនមា្នាក់ 
អាចតាូវបានគាសា្គាល់អត្តសញ្ញាណបាន  

យ៉ាងងយតាមរយៈព័ត៌មានក្នុងរឿង 
របស់អ្នក ឬតាមរយៈរឿងដទាទៀតលើ 
បាធានបទដូចគ្នានាះ។ ម៉ាយោងវិញទៀត  
អ្នកអាចធ្វើឲាយមនុសាសចាើននក់ខូចការ្តិ៍
ឈ្មាះក្នុងពាលតាមួយផងដារ ឧទាហរណ៍ 
គណៈនយករបស់កាុមហ៊ុនមួយ ឬ  
សមាជិកកាុមបាឹកាសាដាលធ្វើសកម្មភាព 
រួមគ្នាលើរឿងជចាើន។ បើអ្នកសរសារ 
ចោទកាុមហ៊ុន ឬកាុមបាឹកាសាថាបានធ្វើអ្វ ី
មួយអាកាក់ គណៈនយក ឬសមាជិក 
កាុមបាឹកាសាអាចដកប់ណ្តឹងតាងនមកាុម 
(class action) បាឆំងនឹងអ្នក ហើយអ្នក 
តាូវសងការខូចខាតដល់ពួកគាគាប់ៗគ្នា។

 ក្នុងបាទាសភាគចាើនមានបាព័ន្ធមួយនាអ្វី
ដាលគាេហៅថា ឯកសិទ្ធ ិដាលមានន័យថា 
អ្វីក៏ដោយដាលតាូវបានគានិយយពិត ឬ 
មិនពិតក្តី អាចយកទៅចុះផាសាយបាន។ 
តាមធម្មតា គាបាើឯកសិទ្ធិបាបនាះក្នុងការ 
ពិភាកាសាវាកញាក្នុងសភា និងវាកញាករក 
ភស្តុតាងក្នុងតុលាការ។ ឯកសិទ្ធិនាះ 
សំដៅធានថា មានការអនុវត្តសារើភាព 
ក្នុងការនិយយស្តី និងបាព័ន្ធយុត្តិធម៌  
ហើយក៏ធានផងដារថា មានការបង្ក 
លក្ខណៈល្អដល់ការអនុវត្តសារើភាពបាប 
នោះមាន។ ដូច្នាះ អ្នកតាូវតាស្វាងយល់ថា 
អ្វីខ្លះជឯកសិទ្ធិក្នុងបាទាសរបស់អ្នក  
ហើយថាតើឯកសិទ្ធិនោះមានកំហិតបាប 
ណាខ្លះ។

ចូរអ្នកកំុសា្មានឲាយសោះថាអ្នកអាចរួចផុតពីបណ្តងឹ 
បទបង្ខូចការ្តិ៍ ពីពាាះអ្វីដាលអ្នកបានសរសារមានតា 
នៅលើអីុនធឺណិត មិនមានចុះផាសាយក្នុងទំព័រ 
កាសាតនោះ។ ក្នុងន័យនាះ អ្នកអាចបាឈមនឹង 
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៣. បទបរិហារការ្តិ៍ពាហ្មទណ្ឌ (Criminal 

defamation)។ ភាគចាើននាសង្គមសារើ
មិនបាើបាាស់រដ្ឋធ្វើសកម្មភាពណាបាឆំង 
ពលរដ្ឋដាលបានបរិហារការ្តិ៍អ្នកដទាឡើយ  
បើទោះជគាមានឧបករណ៍ចាបាប់នឹងធ្វើ 
បាបនោះក្តី ពីពាាះគាឲាយតម្លាសារើភាពក្នុង 
ការនិយយស្តណីាស់។ គាទុករឿងបាបនាះ 
ឲាយតុលាការរដ្ឋបាបវាណីជអ្នកលាលកវិញ 
នូវពាកាយបណ្តឹងរបស់ជនដាលតាូវបានគា 
បរិហារការ្តិ៍។ តាបទបរិហារការ្តិ៍ពាហ្មទណ្ឌ - 
ដាលក្នុងនោះដើមចោទអាចសុំឲាយរដ្ឋធ្វើការ 
ចោទបាកាន់ជនណាមា្នាក់ ឬអ្នកសារព័ត៌មាន 
ណាមា្នាក់ពីការបាពាឹត្តបទឧកាិដ្ឋបាបនាះ - 
នៅតាមានរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកនយោបាយ 
បាទាសជចាើនកំពុងបាើបាាស់នៅឡើយ 
ដើមាបីបំបិទមាត់ការរិះគន់ទៅលើពួកគា។  
អ្នកដាលតាូវបានគារកឃើញថាមានពិរុទ្ធ 
ពីបទបរិហារការ្តិ៍ពាហ្មទណ្ឌ តាូវបានគាដក ់
ពន្ធនគរ និងបង្គាប់ឲាយបង់សំណងជំងឺចិត្ត 
ផងដារ។ ភាគចាើននាអ្វីដាលយើងនិយយ 
ខាងលើអំពីបទបរិហារការ្តិ៍ បទនិយយ 
មួលបង្កាច់ បទបង្ខូចការ្តិ៍ ស្ថិតនៅកាាម 
បរិហារការ្តិ៍ពាហ្មទណ្ឌ ប៉ុន្តាភាពខុសគ្នាធ ំ
បំផុតនៅតាង់ថា ជញឹកញប់វា តាូវបានគា 
បាើជការគំរាមសម្លតុមុនការបោះពុម្ពផាសាយ  
ឬដើមាបីបញាឈប់នូវការបោះពុម្ពផាសាយសាចក្តី  
កាបាះកាបាយអំពីអ្វីមួយ ឬអំពីនរណាមា្នាក់។

៤. បទបាមាថពាះចាសា្តាកាសតា (lese-

majeste)។ បាទាសភាគចាើនដាលមាន
ស្តាចសោយរាជាយ មានចាបាប់ដាលតាូវបាន 
តាក់តាងឡើងសមាាប់ការពារកិត្តិយស 
របស់មហាកាសតា។ មានអត្ថន័យថា 
"ការខូចខាតដល់មហិទា្ធានុភាព ឬកិត្តិយស 

ហានិភ័យចាើនជងមុន ដោយសារថាអីុនធឺណិត
ជការចុះផាសាយជសាកល។ ដូច្នាះ អ្វីដាលអ្នកបាន 
សរសារអំពីមនុសាសណាមា្នាក់ទៀត អាចតាូវបាន 
មនុសាសនៅគាប់ចាកល្ហកលើពិភពលោកអានបាន 
ដារ ហើយការខូចខាតចំពោះការ្តិ៍ឈ្មាះរបស់គា  
ក៏អាចមានសភាពធំធាងជងការដាលអត្ថបទរបស់
អ្នកតាូវបានចុះផាសាយក្នុងទំព័រកាសាត ដាលមាន 
ចំនួនផាសាយមានកំណត់ទៅទៀត។ ម៉ាយោងវិញទៀត  
អ្នកក៏អាចតាវូបានគាប្តងឹពីបទបរិហារការ្តិ៍ក្នងុបាទាស
ដទាទៀតដារ បើសិនជភាគីដើមបណ្តឹងជឿថាអ្វ ី
ដាលអ្នកបានផាសាយតាមរលកធាតុអាកាស ឬ 
សរសារកន្លងមក តាូវបានផាសព្វផាសាយទូលំទូលាយ 
(រួមទាំងនៅលើអីុនធឺណិតផង) មិនគាាន់តានៅក្នុង 
បាទាសដាលជសា្នាក់ការរបស់ការផាសាយរបស់អ្នក 
ប៉ុណ្ណាះទា។

ជក់ស្តាងគ្មនកិច្ចការអ្វីដាលមិនចាះធ្លាយ
សោះនោះទា ដូច្នាះវិធីបាសើរបំផុតដើមាបីចៀសវាង 
ការប្តឹងពីបទបរិហារការ្តិ៍ គឺមានតាការដើរតាមគន្លង 
ស្តង់ដរអាជីពខ្ពស់បំផុតក្នុងការធ្វើសាចក្តីរាយ- 
ការណ៍ព័ត៌មាន ដាលតាូវតាយកទៅអនុវត្តន៍ក្នុង 
គាប់កាលៈទាសៈអមដោយសំណួរថា៖

 តើរឿងរបស់ខ្ញុំស្ថិតក្នុងបាយោជន៍
សាធារណៈទា?

 តើខ្ញុំពាញចិត្តហើយឬនៅថា ព័ត៌មានមួយ
ហ្នឹងជការពិតនោះ?

 តើខ្ញុំបានសរសាររៀបរាប់ហាតុការណ៍មួយ
ហ្នុងបានតាឹមតាូវជក់លាក់ និងមិនលំអៀង  
ទា?

 តើខ្ញុមំានបានផ្តល់បុគ្គលមួយនោះនូវឱកាស
សមាាប់គារៀបរាប់ហាតុការណ៍ពីខាងគា
វិញទា?
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មហាកាសតា" ចាបាប់ទាំងនាះមានអាយុកាល 
តាំងពីសម័យកាលរ៉ូម៉ង់ ដាលកាលជំនន ់
នោះ តាមធាតុពិតដើមរបស់វា គាធ្វើវាឡើង 
ដើមាបីការពារសាធារណៈរដ្ឋ រ៉ូម៉ង់ទៅវិញ 
ឯណះទា។ ក៏ប៉ុន្តានមជាឈិមសម័យ 
(សតវតាសទី ៥-១៥) រដ្ឋ និងរាជបល័ង្ក 
នៅមិនទាន់ចាកដច់ចាញពីគ្នានៅឡើយទា 
ហើយចាប់តាំងពីពាលនោះមក គាក៏បាន 
បាើបាាស់ចាបាប់នាះសមាាប់ការពារស្តាចឲាយ 
ផុតពីការរិះគន់នន។ ក្នុងសម័យបច្ចុបាបន្ន  
បាទាសជចាើនដាលកាន់របបរាជនិយម 
អាសា័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លាងយកចាបាប់នាះជ 
បានការទៀតហើយ។ នៅបាទាសថា ជំនួស 
ឲាយចាបាប់បាបនាះ គឺមាតាាទី ១២ នាកាម- 
ពាហ្មទណ្ឌ ដាលចាងថា  ៉ជនណាក៏ដោយ 
ដាលបរិហារការ្តិ៍បាមាថ ឬគំរាមពាះមហា-

កាសតា ពាះអគ្គមហាសី ពាះរាជបុតាស្នងរាជ 
ឬពាះរាជនុសិទ្ធិ នឹងតាូវទទួលទណ្ឌកម្ម 
ដក់ពន្ធនគរក្នុងរយៈពាលពី ៣ ទៅ  
១៥ ឆ្នាំ  ៉។ នៅបាទាសកម្ពុជ មាតាាទី ៧  
នារដ្ឋធម្មនុញ្ញចាងថា   ៉អង្គពាះមហាកាសតា 
មិនអាចនរណារំលោភបំពានបានឡើយ  ៉។  
បន្ថាមពីលើនាះ មាតាាទី ១៣ នាចាបាប់ស្ត ី
ពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ ១៩៩៥ ហាមអ្នក 
សារព័ត៌មានមិនឲាយ   ៉ចុះផាសាយ ឬចុះផាសាយ 
ឡើងវិញនូវព័ត៌មាន ដាលបន្តុះបង្អាប់ ឬ  
មាក់ងយសា្ថាប័នជតិ  ៉។ សា្ថាប័នជតិនាះ 
រួមមាន សា្ថាប័នពាះមហាកាសតាផងដារ។ វា
ពិបាកណាស់សមាាប់អ្នកសារព័ត៌នឹងដឹង
បានថា ពាលណាចាបាប់នាះតាូវបានយក 
មកបាើចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន។ នៅ 
បាទាសថាមានការពិភាកាសាចាើនអំពីចាបាប់

ការតទល់នឹងផ្លូវចាបាប់ ជភាពបាឈមធំមួយសមាាប់អ្នកសារព័ត៌មាន។
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នាះ ហើយពាមពាលជមួយគ្នានាះដារ  
គ្មានរណាហា៊ានបាថុយបាថានជមួយចាបាប ់
នាះទា។ រើឯអ្នកសារព័ត៌មានវិញ ពួកគាធ្វើ
យ៉ាងណាចៀសឲាយឆ្ងាយសាឡះពីការសរ
សារអ្វីមួយដាលអាចតាូវបានគាយកទៅ 
បកសាាយ និងចាត់ទុកថាជការបង្កការខូច 
ខាតដល់ការ្តិ៍ឈ្មាះរបស់រាជវងាសានុវងាស។ 
កាុមអ្នករិះគន់ចាបាប់នាះនិយយថា រាជវាំង 
មិនមានជអ្នកបាើចាបាប់នាះទា តាគឺពួក 
នយោបាយ និងបុគ្គលសកម្មជនមួយចំនួន 
ជអ្នកយកវាទៅបាើ ដើមាបីបំបិទសម្លាង 
រិះគន់ និងវាយបាហារទៅលើគូបដិបក្ខ 
របស់គា ដោយបាដូចអ្នកទាំងនោះទៅនឹង
ពួកមានទសាសនៈបាឆំងលទ្ធិរាជនិយម។ 
នៅបាទាសកម្ពុជ គាមិនទាន់ឃើញមាន 
ការបាើបទចោទបាមាថពាះចាសា្តាទៅលើ 
អ្នកសារព័ត៌មាននៅឡើយទា។

៥. សន្តិសុខជត។ិ បាទាសនៅលើពិភពលោក
មានចាបាប់ខុសៗគ្នាដាលការៀបរៀងឡើង 
សំដៅការពារសន្តសុិខជតិ។ ចាបាប់ទំាងនោះ 
ចាើនតាផ្តល់នយិមន័យទលូទំលូាយណាស់ 
ដល់សន្តិសុខជតិ ហើយវាចាើនតាសាាច 
តាទៅលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការ 
ចាត់ទុកថា តើអ្វីមួយដាលសារព័ត៌មានចុះ 
ផាសាយនោះ បង្កការគំរាមកំហាងដល់សន្តសុិខ 
របស់រដ្ឋដារ ឬទា។ បញ្ហារបស់ចាបាប់បាប 
នាះ នៅតាង់ថា វាចាើនតាអនុញ្ញាតឲាយមាន 
ការឃំុឃំងជនសងាស័យដោយគ្មានសវនការ។  
ដូច្នាះ ជនជប់ចោទពីបទបង្កគាាះថា្នាក ់
ដល់សន្តិសុខរដ្ឋកមាទទួលបានឱកាស 
និយយក្នុងតុលាការថា ពួកគាគាាន់តាធ្វើ 
សាចក្តរីាយការណ៍ព័ត៌មានធម្មតា ឬអនុវត្តន៍ 
សារើភាពសារព័ត៌មានរបស់គាតាប៉ុណ្ណាះ។ 

ដូច្នាះ អ្នកគួរសួរយោបល់ពីសហសាវិកមាន 
បទពិសោធន៍យូរឆ្នាំថា តើគួរធ្វើដូចម្តាចខ្លះ  
ដើមាបីចៀសវាងមានបញ្ហាជមួយចាបាប់ 
ទាក់ទិននឹងសន្តិសុខជតិ។

៦. បទមាក់ងយតុលាការ។ បាទាសភាគចាើន
តាងអះអាងថាគាពាយោយមការពារបាព័ន្ធ
យុត្តិធម៌ ដោយធានឲាយមានការកាត់ក្តីតាឹម
តាូវសមាាប់ជនទាំងឡាយដាលជប់ចោទ
ពីបទពាហ្មទណ្ឌ។ នាះមានន័យថា ពាល
ណាជនណាមា្នាក់តាូវបានតុលាការធ្វើការ
ចោទបាកាន់រួចហើយ អ្វីក៏ដោយដាលអ្នក 
ឯទៀតអាចនិយយបានអំពីជននោះ មិន 
អាចធ្វើបុរាវិនិច្ឆ័យលើសវនការ ដាលនឹង 
មកដល់នៅពាលខាងមុខបានទា។ 
មានន័យថា វាមិនគួរជះឥទ្ធពិលលើទសាសនៈ 
របស់ចៅកាម ឬរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យអំពី 
មនុសាសមា្នាដាលពាក់ព័ន្ធ ឬអំពីអង្គហាតុនា 
ករណីនោះឡើយ។ នៅបាទាសដាល 
បាកាន់កាឹតាយកាមតឹងរុឹងអំពីបទមាក់ងយ 
តុលាការ កាលណាគាធ្វើបទចោទទៅលើ 
នរណាមា្នាក់ហើយ ករណីនាះតាូវស្ថិតកាាម 
ដំណើរការយុត្តិធម៌ (sub-judice) ហើយ
បន្ទាប់ពីនោះមានតាឯកសារ និងសាចក្ត ី
បាកាសផ្លូវការទាដាលគាអាចដកសាង់យក 
មកសរសារផាសព្វផាសាយបាន គឺនៅកាាយ 
ពីករណីនោះចប់សព្វគាប់តាប៉ុណ្ណាះ។ 
ឯកសារផ្លូវការនោះ រួមមានកំណត់តាា 
ដំណើរការក្នុងរឿងក្តីរបស់តុលាការដាល 
ជឯកសារមានឯកសិទ្ធិ ដូច្នាះគាអាចដក 
សាង់ព័ត៌មានរបស់វាបាន។ ក៏ប៉ុន្តាសាចក្ត ី
រាយការណ៍ព័ត៌មានតុលាការ តាូវតាជការ 
សង្ខាបបាកបដោយតាឹមតាូវមិនលំអៀង  
និងជក់លាក់នាដំណើរការក្តី (ដូច្នាះចូរកុំ 
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ថាមបរិបទ និងការវិភាគដូចដាលអ្នកធ្វើ 
ក្នុងរឿងផាសាងទៀតទា)។ តុលាការអាច  
ចោទអ្នកពីបទមាក់ងយតុលាការ ហើយ  
បញ្ជនូខ្លនួអ្នកចូលគុក បើសិនជអ្នកសរសារ 
រឿងដោយបាើបាភពព័ត៌មានកាាបន្ទប ់
សវនការ ឬក៏សរសារអំពីដំណើរការ 
តុលាការ ដោយខ្វះភាពមិនលំអៀង និង 
ភាពតាឹមតាូវជក់លាក់។ នៅបាទាសដាល 
មិនសូវបាកាន់ភាពតឹងរុឹងលើចំណុចនាះ  
មាធាវើ និងអ្នកធ្វើអតា្ថាធិបាបាយតាងតាូវបាន 
គាដកសាង់សម្តីនិយយអ្វី ដាលគាយល់ 
ឃើញអំពីករណីមួយនោះ។ យ៉ាងណាក្តី 
នៅបាទាសភាគចាើនមានកំហិត ហើយ 
ជួនកាលជកំហិតដ៏តឹងរុឹងបំផុតលើអ្វីដាល 
ជនណាមា្នាក់អាចនិយយបានអំពីចៅកាម 
និងឥទ្ធិពលដាលមានលើអ្នកទាំងនោះ។  
បើសិនជអ្នកគាាងនឹងសរសារអ្វីមួយ 
ដាលមានការពាក់ព័ន្ធជមួយទង្វើរបស់ 
តុលាការ សូមអ្នកស្វាងយល់ឲាយបានចាបាស់
អំពីការបាើបាាស់បទមាក់ងយតុលាការ 
ក្នុងបាទាសរបស់អ្នកជមុនសិន។

៧. ការរកាសាសិទ្ធិសា្នាដា និងការលួចចម្លង 
សា្នាដានិពន្ធ (Copyright and 

Plagiarism)។ អ្នកសារព័ត៌មានបាកបរបរ
ចិញ្ចឹមជីវិតពីលក់របស់ដាលហៅថា ទាពាយ  
សមាបត្តិបញ្ញា (intellectual property) - 
បានន័យថា ផលិតផលការងរគំនិតបាាជ្ញា
របស់យើង។ យើងពិតជមិនចូលចិត្តទា 
បើមាននរណាមា្នាក់យកអ្វីដាលយើង 
សរសារទៅដក់ក្នុងរឿងដាលមានឈ្មាះ 
របស់គានៅពីលើ។ យើងហៅការធ្វើរបៀប 
នាះថាជការលួចចម្លងសា្នាដានិពន្ធ។ 
យើងនឹងចាប់មានអារម្មណ៍កាន់តាមិន 

សបាបាយចិត្តថាមទៀត បើសិនជពួកគា 
លក់រឿងរបស់យើងកាាមឈ្មាះរបស់គា 
ទៅឲាយកាសាតផាសាងទៀត ដើមាបីយកលុយ 
ដក់ក្នុងហៅប៉ារបស់ខ្លួន។ ទាំងអស់នាះ 
វាដូចគ្នាដារសមាាប់ទមាង់ទាពាយសមាបត្តបិញ្ញា
ដទាទៀតមាន សៀវភៅ លោ្ខាន សិលាបៈ 
តន្តាី ការផាសាយទូរទសាសន៍ និងវិទាយុភាពយន្ត 
និងរូបថត ផ្នាកទន់កុំពាយូទ័រ និងយីហោ 
កាុមហ៊ុន ឬផលិតផល ជដើម។ អ្នកសារ- 
ព័ត៌មានដាលចម្លងការងររបស់អ្នកដទា 
អាចរងចោទបាកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសា្នាដា  
ផកពិន័យ ដក់ពន្ធនគរ និងតាូវគាបង្ខ ំ
ឲាយសងជំងឺចិត្តដល់មា្ចាស់សិទ្ធសិា្នាដាផងដារ។  
វាមិនមានភាពចាំបាច់ទាសមាាប់មា្ចាស់សិទ្ធ ិ
សា្នាដាថាតាូវតាចុះបញ្ជីសិទ្ធិសា្នាដារបស់ខ្លួន 
នោះ។ ពួកគាគាគាាន់តាតាូវផ្តល់តឹកតាង 
ថាការងរមួយនោះជការងរដើម និងជ 
ការងរពិតបាាកដរបស់គា។ ចាបាប់រកាសាសិទ្ធ ិ
សា្នាដា មិនការពារអង្គហាតុការណ៍ពិត 
ដំណឹង គំនិត ឬព័ត៌មានក្នុងសាច់រឿងទា 
តាវាផ្តល់ការការពារដល់របៀបសំដាង 
តាក់តាងអង្គហាតុការណ៍ពិត ដំណឹង គំនិត  
និងព័ត៌មានទាំងនោះ។ នៅបាទាសកំពុង 
អភិវឌាឍន៍ ការការពារសិទ្ធិសា្នាដានៅមាន 
ភាពទន់ខាសាយនៅឡើយ ហើយបើមានក៏
មានតាឹមករណីរបស់កាុមហ៊ុនពហុសាសា្ត 
ធំៗក្នុងការប្តឹងបាឆំង នឹងការលួចម្លង 
សា្នាដា ទង្វើក្លាងកា្លាយផលិតផល  និង 
ផលិតផលតាាប់បន្លំតាប៉ុណ្ណាះ។ យ៉ាង 
ណាក្តី អ្នកសារព័ត៌មានគួរតាបាតិបត្តិតាម 
ស្តង់ដរកាមសីលធម៌របស់ខ្លួនដូចគ្នានឹង 
គោរពចាបាប់ដារ។ បើយើងមិនចង់ឲាយគាលួច 
សា្នាដារបស់យើងទា ចូរកុំទៅលួចសា្នាដា 
របស់អ្នកដទា។ 
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តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៥ មក 
មានអ្នកសារព័ត៌មានជង 
៣២០ នក់ បានសា្លាប់ 
ឬបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គាាម 
ជចាើននៅតំបន់ 
ឥណ្ឌូចិននាះ។ អង្គការ 
IMMF តាូវបានបង្កើត
ឡើងនៅទសវតាសរ៍ឆ្នាំ 
១៩៩០ ដើមាបីឧទ្ទិសដល ់
វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នក 
កា្លាហានទាំងនោះដោយ 
រួមចំណាកក្នុងការអភិវឌាឍ 
ជំនន់ថ្មីមួយនាអ្នក 
សារព័ត៌មាននៅអាសុី-
អាគ្នាយ៍។ សៀវភៅមួយ 
កាបាលនាះជផលិតផលរូបិយមួយនាគំនិតផ្តួចផ្តើម 
របស់យើង។

នៅពាលដាលសៀវភៅនាះហៀបនឹងចូលរោងពុម្ព  
ដើមាបីធ្វើការបោះពុម្ពផាសាយ កាុមអ្នកសារព័ត៌មានជ 
បងប្អូនមួយកាុម បានមកជួបជុំគ្នាក្នុងកាុងភ្នំពាញ  
ដើមាបីបាារព្ធខួបលើកទី ៤០ ឆ្នាំ នាការដាលបាទាស 
កម្ពុជ តាូវបានគាអូសទាញធា្លាក់ចូលក្នុងសង្គាាម 
ដ៏សានវិនសកម្មមួយ។ ក្នុងនោះ មានអ្នកសារ- 
ព័ត៌មានមួយចំនួន ដាលនៅរស់រានជីវិតពីការ 
យកព័ត៌មានសាក្តីវាទនរបស់កម្ពុជ មុននឹងការ 
ដួលរលំរបបសាធារណរដ្ឋនៅខាមាសា ឆ្នាំ១៩៧៥  
និងការឡើងកាន់អំណាចឃោរឃៅកម្ពុជបាជធិប-
តាយាយរបស់ពួកខ្មារកាហម។

របបខ្មារកាហមសមា្លាប់ដោយគ្មានរើសមុខទា  
ក្នុងនោះ ក៏មានអ្នកសារព័ត៌មាន និងកមា្មាភិបាល  
របស់ពួកវាផងដារ។ យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នក 
សារព័ត៌មាន ៣៧នក់ ជជនបរទាស និងជនកម្ពុជ 
ដាលបានសា្លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬបាត់ខ្លួនតាម្តងក្នុង 

អំឡុងសង្គាាម។ ពីរភាគបីក្នុងចំនួននាះជជនជតិ 
ជប៉ុន បារាំង និងអាមារិក។ អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជ 
បាានំកត់ាវូបានគាដងឹថាបានសា្លាបក់្នងុពាលសង្គាាម  
ហើយ ៣១ នក់ទៀត តាូវបានគាធ្វើឃត។ អ្នកខ្លះ 
សា្លាប់ក្នុងភាពអនមិក ហើយតាូវបានគាចងចា ំ
ដោយសារតាឈ្មាះមួយកំណាត់នៅលើរូបថត 
តាប៉ុណ្ណាះ។ 

ពិតណាស់ ចំនួននាះតិចតួចណាស់បាៀបទៅ 
នឹងចំនួនជង ៣ លាននក់ នាបាជជនវៀតណាម  
និងបាជជនឡាវជង ៣០០.០០០ នក់ ដាលបាន 
សា្លាប់ក្នុងសង្គាាម និងបើបាៀបជមួយបាជជន
កម្ពជុបាមាណជ ២ លាននក់ ដាលបានបង់ជីវិត 
ក្នុងរបបកម្ពុជបាជធិបតាយាយ និងទាហានអាមារិក 
ជង ៥៨.០០០ នក់ ដាលបានសា្លាប់ក្នុងសង្គាាម
ឥណ្ឌូចិន។ យ៉ាងណាក្តី មរណភាពរបស់ពួកគាឆ្លុះ 
បញ្ចាំងឲាយឃើញថា វិស័យសារព័ត៌មានអាចជអាជីព 
មួយបាកបដោយគាាះថា្នាក់ តាក៏មិនខ្វះមនុសាស 
ដាលហា៊ានបាថុយបាថាន ដើមាបីបាកបអាជីពនាះ 
ដារ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន 

ពាលពួកខ្មារកាហមដណ្តើមបានអំណាច នខាមាសា ឆ្នាំ១៩៧៥ វាបានបង្កនូវវិនសកម្មដ៏សាន 
អាកាក់ដល់បាទាសកម្ពុជ
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អ្នកសារព័ត៌មានជចាើនអ្នកដាលធា្លាប់តាសកម្ម 
ក្នងុជំនន់ទសវតាសរ៍ឆ្នា ំ១៩៧០ បានទទួលមរណភាព
បាត់ទៅហើយ ភាគចាើនដោយសារវ័យជរា ឬជំងឺ  
និងមួយចំនួនសា្លាប់ ដោយសារមូលហាតុផាសាងៗ 
ទៀត។ លោក Neil Davis កាមារា៉ាមានទូរទរសាសន៍
អូស្តាាលីដ៏លាបីឈ្មាះមួយរូប ដាលធា្លាប់បានចងកាង 
សង្គាាមនៅឥណ្ឌូចិននទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៦០ និង 
១៩៧០ បានសា្លាប់ក្នងុការបាញ់គ្នាយ៉ាងខា្លាងំពាលមាន 
ការបុ៉នប៉ងរដ្ឋបាហាមិនសមាាចមួយក្នងុកាងុបាងកក
ឆ្នាំ ១៩៨៥។ សហសាវិករបស់គត់ លោក Bill 
Latch ដាលជអ្នកបញ្ជាឧបករណ៍សម្លាងក៏សា្លាប់
ក្នុងគាានោះដារ។

មានអ្នកសារព័ត៌មានឯទៀត ដាលបានទទួល 
មរណភាពក្នុងភាពរំជើបរំជួលកាលពីពាលថ្មីៗនាះ។ 
អ្នកថតរូបជប៉ុន លោក Kenji Nagai តាូវបាន
ទាហានបាញ់សា្លាប់ក្នុងគាាមានចលនបះបោរនៅ  
កាុងយុាំងហ្កន បាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា នខាកញ្ញា  
ឆ្នា ំ២០០៧។ ជនរួមជតិរបស់គត់ និងជកាមារ៉ាាមាន  
លោក Hiro Muramoto តាូវបានគាបាញ់សា្លាប់
ក្នុងពាលមានភាពរំជើបរំជួលនយោបាយក្នុងកាុង 
បាងកក ក្នុងខាមាសា ឆ្នាំ ២០១០។ បាាំសបា្តាហ ៍
កាាយមកទៀត អ្នកថតរូបជនជតិអីុតាលី លោក 
Fabio Polenghi តាូវសា្លាប់ដោយសារគាាប់កាំភ្លើង
ក្នុងរដ្ឋធានីថាដារ។ ក្នុងអំឡុងពាលនោះ អ្នកសារ- 
ព័ត៌មាន ៨ រូបផាសាងទៀត មាន ៤នក់ ជជនជតិ់ថា 
និង ៤ នក់ ជជនជតិបរទាស ក៏រងរបួសផងដារ។ 
ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ អ្នកសារព័ត៌មាន ៣៣ នក់ តាូវបាន
គាសមា្លាប់នៅបាទាសហ្វីលីពីន ដាលនាះជចំនួន 
ខ្ពស់ជងគាបំផុតក្នុងបាទាសតាមួយ ក្នុងចំណម 
ចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានសរុប ៧១ នក់ ដាលតាូវបាន
គាសមា្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនឆ្នាំនោះ។

លោក Joel Simon មានបាសាសន៍ថា៖ 
"ឆ្នាំ ២០០៩ ជឆ្នាំនាការបាត់បង់ដ៏អាកាក់បំផុត  
មិនដាលធា្លាប់មានពីមុនមកសមាាប់បាព័ន្ធផាសព្វផាសាយ 
លើពិភពលោក ប៉ុន្តាអំពើហិងាសាទាំងនាះបញ្ជាក់ឲាយ 
ឃើញនូវនិន្នាការយូរអង្វាងមកហើយ។ ភាគចាើននា 
ជនរងគាាះជអ្នកសារព័ត៌មានក្នងុសាកុ ដាលធ្វើការ 
យកព័ត៌មានក្នុងសហគមន៍របស់គាតាម្តង  ៉។  
លោក Simon ជនយកបាតិបត្តិរបស់អង្គការ 
Committee to Protect Journalists នៅ
កាុងញូវយ៉ក ដាលបានកត់តាាទុកនូវមរណភាព 
អ្នកសារព័ត៌មានជង ៨០០ នក់ មកហើយតាំងព ី
ឆ្នាំ ១៩៩២ មកមា្ល៉ះ។ 

បច្ចុបាបន្ននាះ នៅពាលដាលអ្នកសារព័ត៌មាន 
ភាគចាើនកំពុងមានការខ្វល់ខា្វាយអំពីការបាកបរបរ 
ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួន និងអនគតនាអាជីពរបស ់
ពួកគាផងនោះ វាជគុណតម្លាមួយក្នុងរម្លឹកចងចាំ  
អ្នកទាំងឡាយដាលបានបាគល់ជីវិតរបស់គាជថ្នូរ 
នឹងអាជីពនាះបាត់ទៅហើយនោះ។ ការដាលតាូវ 
បានគាសមា្លាប់ មិនមានធ្វើឲាយពួកគាកា្លាយខ្លួនជ
អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តាពូកាទៀតនោះទា តាវាជ  
តឹកតាងបញ្ជាក់ថាភាពស្វិតសា្វាញដាញតាមរឿងមួយ
អាចមានតម្លាមួយខ្ពស់ណាស់។

អ្នកសារព័ត៌មានជបាពាណីចាើននក់ មានក្ត ី
មន្ទិលចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដទាទៀត ដាលកា្លាយ 
ខ្លួនជផ្នាកមួយនារឿង ដោយអចាតនក្តី ឬនៅពាល 
ដាលគាបាត់បង់ជីវិតហើយក្តី ដោយសារថាអ្នកសារ- 
ព័ត៌មានទាំងនាះ អាចកន្តាាក់បង្វារសា្មារតីអ្នកសារ- 
ព័ត៌មានឯទៀតចាញពីបាធានបទធំនារឿង ដាលគា 
កំពុងតាមដននោះទៅវិញ។ ក្នុងទិសដៅអនគត 
កង្វល់ដ៏ធំមួយបាហាលជគាាះថា្នាក់នាការមិនសូវ 
ឲាយតម្លាដល់វិភាគទានពិតបាាកដ ដាលអ្នកសារ-
ព័ត៌មានល្អចំណានៗនៅតាអាចធ្វើបាន - តាមរយៈ 
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ការជូនព័ត៌មាន ផ្តល់ការអប់រំ និងពាលខ្លះផ្តល់ការ 
កំសាន្ត - ចំពោះសុខុមាលភាព និងការយល់ដឹងជ 
សាកលរបស់សាធារណជន។ សៀវភៅមគ្គុទាសក ៍
កមាិតខ្ពស់មួយកាបាលនាះ តាូវបាននិពន្ធឡើងក្នុង 
គោលបំណងជការវិនិយោគតូចមួយទៅក្នងុអនគត  
នោះ។

DOMINIC FAULDER

និពន្ធនយក
បាងកក ខា ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០

អំពីអ្នកនិពន្ធ

JEFF HODSON ជអ្នកសារព័ត៌មាន និងគាូ
បងាៀនផ្នាកសារព័ត៌មានសញ្ជាតិអាមារិក។ គត ់
បានបងាៀនអ្នកសារព័ត៌មានជចាើននៅអាសុី  
ក្នងុនោះ មានបាទាសវៀតណាម និងអាហ្វហា្កានីសា្ថាន  
ផង។ នៅឆ្នា ំ២០០០ នៅពាលដាលគត់បានទទួល 
មូលនិធិផ្គត់ផ្គង់ពីអង្គការ Knight International 

Journalism Fellow គត់បានដឹកនំវគ្គបងាៀន 
IMMF នៅតាមបាទាសមួយចំនួនក្នុងអាសុី។ គត់
ជសហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅរបស់ IMMF ដាលមាន
ឈ្មាះថា Reporting and Writing News – 

A Basic Handbook ដាលតាូវបានបោះពុម្ពផាសាយ
លើកទីមួយនៅឆ្នាំ ២០០១ និងលើកទីពីរនៅឆ្នាំ  
២០០៩។ ឆ្នា ំ២០០៣ គត់ជសាសា្តាចារាយទសាសនកិច្ច
នៅ Indian Institute of Journalism & New 

Media ហើយធា្លាប់បងាៀនសារព័ត៌មាននៅសាកល
វិទាយោល័យភូមិន្ទភ្នំពាញពីឆ្នាំ ២០០១ ដល់ឆ្នាំ ២០០២ 
ទៀតផង។ គត់ធា្លាប់ធ្វើការឲាយ Internews, 

Independent Journalism Foundation និង

អង្គភាពសារព័ត៌មានអន្តរជតិមួយចំនួនទៀត។ 
គត់ជអតីតនិពន្ធនយករងកាសាត The 

Cambodia Daily និងធា្លាប់បានដឹកនំវគ្គហ្វឹកហ្វឺន
សារព័ត៌មានឲាយអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនផង  
មានកាសាត Bangkok Post និង The Nation។ 
អស់រយៈពាលជងមួយទសវតាសរ៍ គត់ជអ្នកយក 
ព័ត៌មាន និងស្មារ ដាលទទួលបានជ័យលាភីឲាយ 
កាសាតមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមារិក ក្នុងនោះ 
មានកាសាត The Seattle Times។ លោក 
Hodson ទទួលបានសញ្ញាប័តាអនុបណ្ឌិតសារ-
ព័ត៌មានពី Northwestern University’s Medill 

School of Journalism។

GRAHAM WATTS មានសញ្ជាតិអា្រហ្វិកខាង
តាបូង ជអ្នកបាឹកាសាយោបល់ឯករាជាយផ្នាកសារព័ត៌មាន  
ជគាូហ្វឹកហ្វឺនសារព័ត៌មាន និងជនិពន្ធនយកផង 
ដារ។ គត់រស់នៅក្នុងកាុងបាងកក បាកបរបរជអ្នក 
និពន្ធកាសមាលួរបាយការណ៍សាាវជាាវ និងសៀវភៅ 
របស់សា្ថាប័នសិកាសាជចាើន និងក៏ធា្លាប់បានធ្វើជអ្នក 
បាឹកាសាយោបល់ឲាយកាសាត Bangkok Post ដារ។ 
ក្នុងរយៈពាល ៣០ ឆ្នាំកន្លងមកនាះ គត់ធា្លាប់បាន 
បាឡូកក្នងុការហ្វកឹហ្វនឺអ្នកសារព័ត៌មានជចាើននក់ 
នៅអាសុី អឺរ៉ុប និងអា្រហ្វិក ក្នុងនោះ មាននៅបណា្តា 
សាកលវិទាយោល័យនៅចកាភពអង់គ្លាស អា្រហ្វិក 
ខាងតាបូង និងសហរដ្ឋអាមារិក។ កាាពីនោះ គត់ក ៏
ធា្លាប់ធ្វើការឲាយអង្គការហ្វឹកហ្វឺនសារព័ត៌មានអន្តរជត ិ
ជចាើនទៀតដារ។ គត់ធ្វើការអស់ ២១ ឆ្នាំ នៅ 
កាសាត Financial Times នៅទីកាុងឡុងដ៍។ 
នៅទីនោះ គត់ធ្វើជនិពន្ធនយកដំណឹងពិភពលោក 
ដោយទទួលបន្ទុកដំណឹងសាដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង 
បញ្ហាគោលនយោបាយសាកល។ កាាយមកទៀត 
គត់មានឋានៈជនិពន្ធនយកទសាសនវដ្តី FT 

Magazine។ គត់បានដើរតួនំមុខយ៉ាងសំខាន់
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ក្នុងការបង្ហាត់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន Financial 

Times ហើយគត់នៅតាបន្តជួយបងាៀនពួកគា
ដដាលកាាយពីបានលាលាងពីការងរនៅឆ្នា ំ២០០៦  
មក។ កាលពីឆ្នា ំ២០០០ គត់បង្កើតវិុបសាយបងាៀន 
សារព័ត៌មានធុរកិច្ច ដាលបង្ហាះដោយទីភា្នាក់ងរ
អភិវឌាឍន៍រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ ដាលមានឈ្មាះថា 
InWEnt។ គត់ក៏ធា្លាប់រួមចំណាកក្នុងការតាក់តាង
សៀវភៅសារព័ត៌មានផ្នាកសាដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចផង 
ដារ ដាលក្នុងនោះ មានសៀវភៅមួយដាលគត ់
សហនិពន្ធឲាយសាកលវិទាយោល័យ Fudan University 

នៅទីកាុងសៀងហា។ លោក Watts ទទួលការ
សិកាសាអំពីវិស័យសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទាយោល័យ  
Rhodes University និងនៅសាលាសារព័ត៌មាន
នា University of Wisconsin-Madison ក្នុង
សហរដ្ឋអាមារិក។

ការដកធ្មាញនៅកាុងមា៉ាន់ដឡាយ អាចធ្វើបានយ៉ាងរហ័ស 
និងមិនសូវចុកចាប់ ដូចការផលិតសៀវភៅមគ្គុទាសក៍វិជ្ជាជីវៈ 
សារព័ត៌មានទា។

DOMINIC FAULDER ជអ្នកសារព័ត៌មាន
សញ្ជាតិអង់គ្លាស ដាលរស់នៅកាុងបាងកកតាំងពី  
ដើមទសវតាសរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ មកម្លា៉ះ ហើយធា្លាប់បាន 
ផ្តល់អត្ថបទ រូបថត និងបទវិចារណកថាដល់ 
អង្គភាពសារព័ត៌មានចាើនរាប់មិនអស់យកទៅចុះ 
ផាសាយ។ គត់ធា្លាប់ធ្វើជអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន 
ពិសាសរបស់ទសាសនវដ្តីបាចាំសបា្តាហ៍ Asiaweek 
ដោយរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបាទាសកម្ពុជ និង 
បាទាសមីយ៉ាន់មា៉ា មុននឹងទសាសនវដ្តីនាះតាូវបាន 
បិទការផាសាយរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ២០០១។ គត់ធា្លាប់  
កាន់មុខងរផាសាងៗជចាើនក្នុង Foreign 

Correspondents’ Club of Thailand រួមមាន
ឋានៈជបាធានអស់រយៈពាលពីរអាណត្តិផង និង 
ជសហបាធាន IMMF ពីឆ្នា ំ១៩៩៤ ដល់ ២០០៨។ 
លោក Faulder ទទួលការអប់រំជន់ខ្ពស់នៅ 
St Paul’s in London and the University  

of Warwick។
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News Reporting and Writing (11th 

edition), by Melvin Mencher. Published in 

2007 by McGraw Hill College Division.

The Newspapers Handbook (3rd edition), 

by Richard Keeble. Published in 2001 by 

Routledge, London and New York.

Reporting and Writing News, A Basic 

Handbook (2nd edition), by Peter Eng 

and Jeff Hodson for the Indochina Media 

Memorial Foundation, published in 2009.

Writing and Reporting News, A Coaching 

Method (6th edition), by Carole Rich. 

Published in 2009 by Wadsworth 

Publishing Co., 10 Davis Drive, Belmont, 

CA 94002, USA.

A Writer’s Coach: The Complete Guide 

to Writing Strategies That Work, by Jack 

Hart, published in 2007 by Anchor Books 

and in 2008 by Paw Prints.

Writing Tools, 50 Essentail Strategies 

for Every Writer, by Roy Peter Clark, 

published in 2006 by Little, Brown and 

Company.

Covering Globalization: A Handbook 

for Reporters, edited by Anya Schiffrin 

and Amer Bisat, published in 2004 by 

Columbia University Press.

កាាពីសៀវភៅ Getting the Story សៀវភៅ
ទាំងអមាបាលមា៉ានខាងកាាមនាះ សុទ្ធតាជភាសា 
អង់គ្លាស ដាលអាចជការលំបាកដល់អ្នកទាំងឡាយ 
ណា ដាលអង់គ្លាសមិនមានជភាសាកំណើតរបស ់
ខ្លួន។ ភាគចាើន សៀវភៅទាំងនាះនិយយអំព ី
សា្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមារិក។ 
តាយ៉ាងណាក៏ដោយ វានៅតាផ្តល់ព័ត៌មានណាន ំ
ល្អៗបំផុតសមាាប់ការយកព័ត៌មាន និងសរសារ 
អត្ថបទសុីជមាាបានដារ។

សៀវភៅ

The AP Broadcast News Handbook, by 

Brad Kalbfeld. Published in 2000 by 

McGraw-Hill Professional Publishing.

The Associated Press Guide to News 

Writing (3rd edition), by Rene J. Cappon. 

Published in 2005 by ARCO.

Getting the Story. This is a textbook and 

a video tape produced in 1990 by the 

International Center for Journalists, 1616 

H Street, NW, 3rd Floor, Washington DC, 

20006-4999, USA.

A Handbook for Cambodian Journalists, 

by Huw Watkin. Published in Phnom 

Penh in 1998 by the Konrad Adenauer 

Foundation.

សៀវភៅ ឯកសារ វុិបសាយសមេប់អានបន្ថេម
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កមេងកូនសៀវភៅ

អង្គការ International Center for Journalists 

បានផលិតកមាងកូនសៀវភៅមួយចំនួនដូចខាង 
កាាមនាះ ៖

Ten Practical Tips for Environmental 

Reporting, by Peter Nelson.

Ten Practical Tips for Business and 

Economic Reporting in Developing 

Countries, by Paul Hemp.

Ten Steps to Investigative Reporting, by 

Lucinda Fleeson.

Free and Fair: A Journalist’s Guide to 

Improved Election Reporting in Emerging 

Democracies, by Lisa Schnellinger.

សៀវភៅអំពីបរិសា្ថាន

A Land on Fire, The Environmental 

Consequences of the Southeast Asia 

Boom, by James David Fahn, published 

in 2004 by Silkworm Books. 

Environment Words, a dictionary in 

plain English, published by Images Asia  

(no date). 

The Rough Guide to Climate Change, The 

Symptoms, the Science, the Solutions, by 

Robert Henson (2nd edition), published 

in 2008 by Rough Guides, a division of 

Penguin. 

សៀវភៅកេបួនសរសេរបទពិពណ៌ន 
និងការរយការណ៍ព័ត៌មានសុីជមេ

The Art and Craft of Feature Writing, 

Based on the Wall Street Journal Guide, 

by William E. Blundell. Published in 1988 

by Plume (Penguin Books USA).

Writing for Story, Craft Secrets of 

Dramatic Nonfiction by a Two-Time 

Pulitzer Prize Winnder, by John Franklin, 

Published in 1994 by Plume Printing (an 

imprint of Dutton Signet, a division of 

Penguin Books USA).

Follow the Story, How to Write Successful 

Nonfiction, by James B. Stewart, 

published in 1998 by Touchstone.

On Writing Well, the Classic Guide to 

Writing Nonfiction, by William Zinsser, 

30th edition published in 2006 by Harper 

Collins. 

សៀវភៅ ឯកសារ វុិបសាយសមេប់អានបន្ថេម
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សៀវភៅ ឯកសារ វុិបសាយសមេប់អានបន្ថេម

សៀវភៅណេនំអំពីការធ្វើសមា្ភាសន៍

Interviewing for Journalists, by Sally 

Adams with Wynford Hicks, published in 

2001 by Routledge.

វិុបសាយ

The Columbia Journalism Review (http://

www.cjr.org) ផ្តល់មគ្គុទាសក៍ក្នុងការយកព័ត៌មាន 
ផ្នាកនីមួយៗជក់លាក់ ដូចជ ផ្នាកឧកាិដ្ឋកម្ម 
បមាាបមាួលអាកាសធាតុ សុខាភិបាល និងសំណ 
យោងជចាើនផាសាងទៀត។

The American Journalism Review (http://

www.ajr.org) ផ្តល់មគ្គុទាសក៍សមាាប់អិុនធឺណិត 
ការសាាវជាាវ ស្ថិតិ សារើភាពសារព័ត៌មាន។ល។  
និង។ល។

វិទាយោសា្ថាន The Poynter Institute 

(http://www.poynter.org) ផ្តល់ការពិភាកាសា
អំពីបញ្ហាជចាើនទាក់ទិននឹងវិស័យសារព័ត៌មាន  
និងមគ្គុទាសក៍ណានំមានបាយោជន៍ជចាើន 
ដូចជតារាងជំនួយសា្មារត ី“tip sheets” ជដើម។

គមាាង The Initiative for Policy Dialogue 

ដាលមានការិយល័យក្នុងសាកលវិទាយោល័យ 
Columbia University (www2.gsb.

columbia.edu/ipd/j_intro.html) មានបង្ហាះ
វុិបសាយមួយសមាាប់ជជំនួយសា្មារតីដល់អ្នក 
សារព័ត៌មានក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីវិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងសាដ្ឋកិច្ចក្នុងបណា្តាបាទាសកំពុង 
អភិវឌាឍន៍។

អង្គការ The International Center for 

Journalists (http://www.icfj.org) មាន
បណា្តាញតភា្ជាប់ទៅនឹងជំនួយសា្មារតីអនឡាញ និង 
ឧបករណ៍យោងសមាាប់បងាៀនអ្នកសារព័ត៌មាន 
ជចាើនទៀត។ អង្គការនាះ ក៏ជអ្នកបាតិបត្តិវុិសាត៍  
www.ijnet.org ផងដារ ដាលជវុិបសាយរបស់
បណា្តាញ the International Journalists’ 

Network.
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សេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ

មានមនសុាសចាើននកដ់ាលមានទកឹចតិ្តសបាបរុស 
ក្នុងការចាករំលាកពាលវាលា និងជំនញរបស់ពួកគា 
ក្នុងការធ្វើឲាយគមាាងមួយនាះ ចាញជផ្លាផ្កាបាន  
ក្នុងនោះ មានការផ្តល់អតា្ថាធិបាបាយលើសាចក្តីពាាង 
របស់សៀវភៅនាះ ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជមួយឯកសារ 
បណា្ណាសារ និងការពិនិតាយពិច្ច័យក្នុងការជាើសរើស 
រូបថត។ អ្នកទាំងនោះមាន ៖

MICK ELMORE, IMMF board member.

MIKEL FLAMM, IMMF board member  

and photography trainer.

DENIS D. GRAY, IMMF co-president,  

1994-2009, and bureau chief for  

The Associated Press in Bangkok.

SARAH MACLEAN, IMMF project director, 

1994-2009.

SUSANNE ROBINSON, IMMF supporter.

LANCE WOODRUFF, IMMF board 

member.

សៀវភៅជចាើនបានផ្តល់ជំនួយដល់ការ 
សរសារសៀវភៅកាបួននាះឡើង ហើយសៀវភៅ 
ទាំងនោះ តាូវបានរាយបញ្ជីឈ្មាះកាាម  ៉សៀវភៅ 
ឯកសារ វុិបសាយសមាាប់អានបន្ថាម  ៉។ ក្នុងនោះ 
មានសៀវភៅ និងមគ្គុទ្ទាសក៍ណានំដាលអង្គការ 
International Center for Journalists និង 

Knight International Press Fellowship 

Program បានផ្តល់ឲាយសមាាប់ធ្វើគមាាងនាះ។

ជមួយគ្នានាះដារ យើងសូមថ្លាងអំណរគុណ 
ដល់ Foreign Correspondents’ Club of 

Thailand (FCCT) ដាលបានបន្តការគំទារបស់ខ្លួន
ចំពោះគមាាងសៀវភៅនាះរបស់ IMMF ហើយ 
ជពិសាស គឺអរគុណចំពោះអតីតបាធានរបស់ក្លឹប 
នាះ គឺលោក Nirmal Ghosh នាកាសាត The 

Straits Times និងចំពោះបាធានបច្ចុបាបន្ន គឺលោក 

Marwaan Macan-Markar របស់ Inter Press 

Service និងសមាជិកគណៈកម្មការនយកទាំងអស់
របស់ក្លបឹនាះ។ យើងសូមជូនសាចក្តថី្លាងអំណរគុណ 
វិសាសវិសាលចំពោះសមាជិកគណៈកម្មការនយក 
FCCT គឺលោក Patrick Barta នាកាសាត 
The Wall Street Journal និងចំពោះអ្នកគាប់
គាងកិច្ចការទូទៅរបស់ក្លឹបនាះ គឺអ្នកសាី Thanutra 

Teerasuphaset ដាលបានជួយក្នុងការសមាប-
សមាួលយកមកបាើនូវរូបថតមួយចំនួន ដាលជ  
រូបថតជ័យលាភីក្នុងការបាលងបាជាងរូបថតលើក  
ទីបី ដាលរៀបចំឡើងដោយ FCCT នៅឆ្នាំ ២០០៩។ 
ជទីបញ្ចប់ យើងក៏សូមថ្លាងអំណរគុណផងដារដល ់
លោក Peter Chralesworth និង Yvan Cohen 
របស់អង្គភាព OnAsia ដាលបានជួយដកយករូបភាព
គុណភាពខ្ពស់ៗចាញពីបណា្ណាសារដ៏សំបូរបាបរបស់
គាមកឲាយយើងយកមកបាើក្នុងសៀវភៅនាះ  
(www.onasia.com)។
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មា្ចាស់សា្នាដេរូបថត

Cover, clockwise from top left: 

DANNYBOY PATA (FCCT 2009, 

Spot News, Third  Place);  

RICHARD HUMPHRIES (FCCT 2009, 

Photo Essay, Honorable Mention);   

JOHN JAVELLANA (FCCT 2009, Spot 

News, Honorable Mention);  

SANDIPAN MAJUMDAR (FCCT 2009, 

Migrants, First Place); ANDREW BIRAJ 

(FCCT 2009, Migrants, First Place); 

RICHARD HUMPHRIES (FCCT 2009, 

Photo Essay, Honorable Mention).  

NICOLAS ASFOURI 30.

ANDREW BIRAJ 132. (FCCT 2009, 

Migrants, First Place) 

NIC DUNLOP 93,

MICK ELMORE 17, 38, 98

DOMINIC FAULDER 20, 72, 76, 88, 106, 

110,122, 128,136, 140, 144, 162, 167.

MIKEL FLAMM 26, 34, 82, 114, 151.

ANAT GIVON 158.

HENG SINITH 51.

RICHARD HUMPHRIES 56, 62. (FCCT 2009, 

Photo Essay, Honorable Mention) 

BRENT LEWIN 68. (FCCT 2009, 

Photo Essay, First Place) 

ROLAND NEVEU 165.

NICK NOSTITZ 48.

MANIT SRIWANICHPOOM 148.

TANG CHHIN SOTHY 29.

THITI WANNAMONTHA 154. (FCCT 2009, 

Spot News, Honorable Mention)     

TRAN QUANG TUAN 166.

LANCE WOODRUFF vii, xi, xiii, 41, 135.





ទសាសនៈឆ្លើយតបរបស់អតីតសិសាសរបស់ IMMF

៉ក្នុងចំណមយើង អ្នកខ្លះកា អ្នកខ្លះមាន អ្នកខ្លះចាះភាសាអង់គ្លាសបានល្អ អ្នកខ្លះមិនសូវចាះ អ្នកខ្លះរស់នៅ 
ក្នុងបាទាសដាលនៅមានសង្គាាមនៅឡើយ រើឯអ្នកខ្លះទៀតរស់នៅកន្លាងដាលពោរពាញដោយសន្តិភាព។  
យើងរៀនយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចម្តងៗ ស្វាងយល់អំពីវិស័យសារព័ត៌មាន វបាបធម៌ ក្នុងបាទាសរបស់គា 
អំពីចរិត ការលំបាករបស់គា និងរបៀបដាលគានៅតាបន្តបាកបរបរជអ្នកសារព័ត៌មាន។ អ្វីដាលគួរឲាយ 
ចាប់អារម្មណ៍នោះ យើងមិនចាំបាច់ចាះអង់គ្លាសចាើនទា ដើមាបីយល់ដឹងថាអ្នកឯទៀតចង់បានអ្វីនោះ។  
យើងបាៀបបាននឹងបងប្អូនបាុសសាី ដាលកំពុងរស់នៅយ៉ាងសបាបាយរើករាយកាាមដំបូលតាមួយអញ្ចឹង  ៉។  
- VCG, Vietnam

៉បន្ទាប់ពីទទួលការហ្វឹកហ្វឺនមក ខ្ញុំសង្កាតឃើញថាខ្ញុំបង្កើនជំនញរបស់ខ្ញុំបានចាើនណាស់។ អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជ 
ជចាើននក់ និងអ្នកឯទៀតក្នុងតំបន់នាះដឹងគុណចំពោះអ្នក IMMF ខា្លាំងណាស់ ដាលគាគ្មានពាលណាបំភ្លាចបាន
ទា  ៉។  
- LN, Cambodia

៉ខ្ញុំកំពុងតាឈរនៅទីនាះជមួយនឹងសុបិនធ្វើជអ្នកសារព័ត៌មានថតរូប ហើយ IMMF ជទា្វារទីមួយ ដាលបើកឡើង
នំផ្លូវខ្ញុំមកដល់ទីនាះ  ៉។  
- VD, Thailand

៉វាមានការលំបាកគួរសមដារក្នុងការពនាយល់ថា តើការគំទារបស់ IMMF ចំពោះរូបខ្ញុំមានសារៈសំខាន់ប៉ុណា្ណាសមាាប់ 
បាទាសរបស់ខ្ញុំ ដាលជបាទាសមួយគ្មានសាលាបងាៀនសារព័ត៌មានទាល់តាសោះនោះ  ៉។  
- YNM, Myanmar

៉ខ្ញុំហា៊ាននិយយថា ក្នុងបទពិសោធន៍សារព័ត៌មានដាលខ្ញុំមានកន្លងមក ដំណើររបស់យើងទៅកាន់ភាគខាងជើង 
បាទាសថា គឺជបទពិសោធន៍មានតម្លា និងអត្ថន័យខា្លាំងជងគាទាំងអស់។ ដំណើរនាះអាចធ្វើទៅបាន ក៏ដោយសារ 
តា IMMF និងសមាជិកដទាទៀត ដាលពោរពាញដោយសា្មារតីឧសាសាហ៍ពាយោយម និងគិតគូរពិចារណាក្នុងគាួសារ 
IMMF  ៉។ - LJ, China

៉រយៈពាលបាាំឆ្នាំនាវិភាគទានរបស់ IMMF ក្នុងការជួយអភិវឌាឍន៍វិទាយុនៅបាទាសឡាវ គឺពោរពាញដោយសារៈសំខាន់ 
និងបាសិទ្ធភាព។ នយកគាប់គាង និពន្ធនយក និងផលិតករ សុទ្ធតាបានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺន ដាលធ្វើឲាយពួកគា 
ទទួលបានជំនញមានតម្លាចាើនណាស់  ៉។ - VP, Laos

៉ខ្ញុំចង់និយយថា IMMF ជផ្នាកមួយនាជីវិតរបស់ខ្ញុំ ហើយតាូវបានចារិកទុកក្នុងបាះដូងរបស់ខ្ញុំជដរាបតរៀងទៅ  ៉។
- CWM, Myanmar

ទៅហួសពីមូលដ្ឋានគេឹះ
មគ្គុទេសក៍កមេិតខ្ពស់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន




