
 

 



 

 



 

 

មាតិកា 
ទំព័រដ ើម     ១ 

ទំព័រថ្ល ែងអំណរគណុ     ៣ 

ពាក្យថ្ណនថំ្ល ៃ ំបូង    ៥ 

ដរឿងថ្ លត្រូវដ្វើ    ៧ 

១ ដតោ រដលើជនំញ     ៩ 

២ បដង កើរត្កុ្ម    ១៣ 

៣ ដរៀនស្គា ល់ពតី្គូ     ១៧ 

៤ ដលងទឹក្មុខ     ២១ 

៥ អានឱ្យបានដត្រើន    ២៣ 

៦ សរដសរឱ្យបានដត្រើន     ២៦ 

៧ ដត្បើអីុន្ឺដណរឱ្យអស់ថ្ល ែ     ២៩ 

៨ រក្ការងារដ្វើ     ៣៣ 



 

 

៩ ជួយដ្វើការស្គលា    ៤០ 

១០ ដរៀនពីគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ     ៤២ 

១១ ថ្សវងយល់ពីការបដង កើរអាជីវក្មម     ៤៧ 

១២ ដ្វើដរឿងថ្ លខុសពីអៃក្ ថ្ទ    ៥៤ 

១៣ សដត្មរក្ោីត្សថ្មពីមុន     ៦០ 

១៤ ត្សវាចាប់ភាស្គបរដទស     ៦៥ 

១៥ ត្បយ័រៃអំនួរខែនួឯង     ៦៧ 

ទំព័ររុងដត្កាយ     ៧៧ 
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វាំពរ័ដ ើម 
ដៅសល់មិន ល់មួយថ្ខដទៀរដទ ខ្ុំនឹងបានសញ្ញា ប័ត្រមយួមក្ទុក្

ដៅផ្ទះដ ើយ។ ខ្ុំចាមំក្ ល់ថ្ល ៃដនះ យូរមក្ដ ើយ។ ដ ះបីជាខ្ុំមិន

សូវរូលរិរោការដរៀនដៅក្ៃុងថ្នៃ ក់្ពិរថ្មន ថ្រមិនបានន័យថ្ន ខ្ុំមិន

 ឹងដរឿងអវីដស្គះដៅក្ៃុងស្គលាដនះដទ។  

ខ្ុំសរដសរដសៀវដៅមួយក្ាលដនះដ ើង សត្ាប់អៃក្ថ្ លដរៀនដទើប

ថ្ររូលដរៀនស្គក្លវិទាល័យ ដ ើយមិន ឹងថ្នគួរដ្វើអវីខ ែះ និងមិន

គួរដ្វើអវីខ ែះ។ ដសៀវដៅដនះ មិនថ្មនជាអាល៌កំ្បាងំដនះដទ ត្ាន់ថ្រ

ជាអវីថ្ លខ្ុំធ្លែ ប់ដ្វើ កាលថ្ លខ្ុំដៅដរៀនប៉ុដ ណ្ ះ។  

ខ្ុំមិនសូវជាានសំ្ង ដត្ពាះកាលថ្ លខ្ុំរូលដរៀន ំបូងដនះ មិន

ានអៃក្្មក្ត្បាប់ខ្ុំពីដរឿងដៅក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យដទ។ ខ្ុំជា

មនុសសទីមួយក្ៃុងត្គួស្គររបស់ខ្ុំ ថ្ លអារដរៀន ល់ស្គក្លវិទាល័

យ ដ រុដនះ ខ្ុំមិនបានទទលួការថ្ណនអំវីដត្រើនដនះដទ។ ា៉ក់្ខ្ុ ំ

ត្ាន់ថ្រត្បាប់ឱ្យដៅស្គលាដរៀននឹងដគ ថ្រប៉ុណណឹងឯង។ 

៤ឆ្ៃ  ំ ក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ ដ ះមិនដត្រើនឆ្ៃ ំពិរថ្មន ថ្រដបើដយើង

រំ្យខុសដោយមិនបានដ្វើអវីដស្គះដនះ ៤ឆ្ៃ ំដនះ នឹងដ្វើឱ្យដយើង

ស្គោ យដត្កាយរ ូរ។ ខ្ុំក៏្ានការស្គោ យដត្កាយមួយរំនួនថ្ រ ក្ៃុង
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ដពល៤ឆ្ៃ ំដនះ។ ដយើងត្រូវចាថំ្ន “ ដរឿងថ្ លដត្រើនថ្រដ្វើឱ្យមនុសស

ដយើងស្គោ យដត្កាយ មិនថ្មនជាដរឿងថ្ លដយើងបានដ្វើដទ ថ្រជា

ដរឿងថ្ លដយើងមិនបានដ្វើដៅវិញ ”។ 

ដសៀវដៅមួយក្ាលដនះនឹងត្បាប់អៃក្អាន ំងអស់ាៃ  ថ្នអវីដៅជា

ជី វិរក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ និងអវីខ ែះជាដរឿងចាបំារ់។ អៃក្ថ្ លមិន

បានដរៀនបនោក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ ក៏្អារយក្អវីថ្ លានក្ៃុងដនះ

ដៅដត្បើបានថ្ រ។ 

ជារុងដត្កាយ ខ្ុំសូមអរគុណអៃក្ថ្ លបានអានដសៀវដៅរបស់ខ្ុំ ំង

អស់ផ្ងថ្ រ។ ការអានរបស់អៃក្ ំងអស់ាៃ  ជាការផ្ ោល់ឱ្កាសឱ្យខ្ុំ

បានសរដសរដសៀវដៅល មីៗបថ្ន ែមដទៀរ។ ដ ះបីជាដសៀវដៅដនះ 

Free ពិរថ្មន ថ្រវាក៏្ានរថ្មែជាដសៀវដៅមួយក្ាលនឹងដគថ្ រ 

 ូដរ ៃះសូមអានដោយយក្រិរោទុក្ោក់្ផ្ង។ សូមជូនពរឱ្យអៃក្អាន

ដសៀវដៅដនះ ំងអស់ ទទលួបានដជាគជ័យក្ៃុងរយៈដពល៤ឆ្ៃ ំដនះ

រុះ។ 

 ួរ ដសងដគៀ 

ថ្ល ៃទី ១០ ថ្ខរលុា ឆ្ៃ ំ ២០១៥ 
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វាំពរ័ថ្លលងអាំណរគណុ 

ជា ំបូងបង អស់ ខ្ុំត្រូវអរគុណ ល់ស្គក្លវិទាល័យក្មពជុា ថ្ លបាន

បដង កើរក្មមវិ្ីត្បកួ្រត្បថ្ជងសំដណរដ ើមបីយក្អាហារូបក្រណ៍ ដទើប

ខ្ុំអារជាប់ដ ម្ ះរូលដរៀននឹងដគ។ ការបានរូលដរៀនក្ៃុងស្គក្ល

 វិទាល័យដនះដ ើយ ថ្ លដ្វើឱ្យខ្ុំ ឹងដរឿងកាន់ថ្រដត្រើនដ ើង។

បនទ ប់មក្ គឺអរគុណ ល់អៃក្ផ្ ទះខ្ុំ ថ្ លបានជួយដត្ជាមថ្ត្ជងខ្ុំតងំ

ពីដ ើមមក្ រ ូរ ល់ខ្ុំដរៀនរប់៤ឆ្ៃ ំដនះ។ ដនះជាគុណ ៏្ថំ្ លមិន

អារដលែរបាន។ 

ជារុងដត្កាយ និងសំខាន់ជាងដគដនះ គឺអៃក្ថ្ លបានរូលរួមជួយថ្ក្

សត្មួលដសៀវដៅមួយក្ាលដនះ។ ខាងដត្កាមដនះជាដ ម្ ះរបស់

ពួក្ារ។់ ដោយស្គរអៃក្ថ្ក្ាៃ ក់្មិនបានត្បាប់ដ ម្ ះពិរ ដ រដុនះ 

ខ្ុំត្រូវដត្បើដ ម្ ះក្ៃុងដ វសប ុក្របស់ារ់ជំនួសវិញ។ 

 មូ៉វ យូដផ្ង 

 Piano Fde (ដ ម្ ះក្ៃុងដ វសប ុក្) 

 ថ្ក្វ លួងសងាវ  

  ុង សក្ក្ ណ ន់ 

  វ  សុខមភ ូ

 ចាន់ រ រិយា 

https://www.facebook.com/smile.happily.921
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ការជួយរបស់ពួក្ដគ បានបញ្ញា ក់្ថ្ន ពួក្ដគខវលព់ីត្បដយាជន៍របស់

ដសៀវដៅ ដ ះបីជាដសៀវដៅដនះ ល អ ឬមិនល អក៏្ដោយ។ ការជួយ

មនុសសថ្ លមិនធ្លែ ប់ស្គា ល់ាៃ  ជាដរឿងល អមួយ ដត្ពាះដនះមិនថ្មនដ្វើ

ដ ើមបីត្បដយាជន៍តទ លខ់ែនួដទ ថ្រគឺដ ើមបីត្បដយាជន៍រួម។ ខ្ុំ ជាអៃក្

សរដសរ ពួក្ារ់ ជាអៃក្ថ្ក្ អៃក្ ថ្ទ ជាអៃក្អាន។ ត្បដយាជន៍រួម

ានលក្ខណៈថ្បបដនះឯង។ 
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ពាក្យថ្ណនាំថ្លៃ ាំសងូ 

មុននឹងរូលដរៀន ខាងស្គលាបានដៅ នសិសិរឆ្ៃ ំល មី ំងអស់ មក្ជួប

ជុំាៃ ដ ើមបីស្គោ ប់ថ្នៃ ក់្ ឹក្ននំិយាយពីរបីា៉រ់។ កាលដនះ ខ្ុំអង ាយុ

ដៅអីមុខដគ។ ខ្ុសំ្គោ ប់បាន ំងអស់ រាល់អវីថ្ លស្គក្លវិទា្ិការ

របស់ខ្ុំបាននិយាយ។ ដ ះបីជាារ់មក្ ល់យឺរដា៉ងថ្មន ថ្រ

ពាក្យថ្ លារ់បាននិយាយ ានរថ្មែរ ូរ ល់ខ្ុំត្រូវដលែរភាព្ញុ

ត្ ន់ក្ៃុងការអង ាយុចាាំរ់អស់រលីង។ 

ារ់បាននិយាយថ្ន “ ពលិពដលាក្ថ្បងថ្រក្ដរញជា ២ គ ឺពលិពក្ៃងុ

ស្គលា នងិពលិពថ្នការពរិ។ ” ពាក្យថ្ណនដំនះ បានត្បាប់ខ្ុំឱ្យ

ដត្រៀមខែនួរូលដៅក្ៃុងពិលពថ្ក្ែងកាែ យមួយដទៀរ ដត្កាយដរញពី

 វិទាល័យ។ តមពិរ ារប់ាននិយាយដរឿងជាដត្រើនដទៀរ ថ្រខ្ុំចាំ

បានថ្ររំណរុដនះប៉ុដ ណ្ ះ។ 

ដៅក្ៃុងស្គលា ត្គប់យ៉ាងសដត្មរដៅដលើរុងប ៊ិររបសត់្គ។ូ ដបើត្គូថ្ក្

ឱ្យធ្លែ ក់្ គឺធ្លែ ក់្ដោយមិនអារត្បថ្ក្ក្បាន។ ក្ៃុងជីវិរពិរ ានដរឿង

ជាដត្រើនថ្ លមក្កំ្ណរ់ថ្ន ដយើងនឹងត្រូវជាប់ ឬធ្លែ ក់្។ ខែនួដយើង ជា

ក្តោ សំខាន់បំផុ្រថ្ លសដត្មរដលើភាពដជាគជ័យក្ៃុងជីវិររបស់ខែនួ។

ដត្កាយដពលថ្ លបានរូលដរៀន ដទើបខ្ុំ ឹងថ្ន ារ់និយាយត្រូវ ំង
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អស់។ ស្គក្លវិទាល័យ មិនថ្មនជាជីវិរពិរដនះដទ។ ខ្ុបំានស្គា ល់

ដរឿងចាបំារជ់ាដត្រើន ដ ើយក្ប៏ានស្គា លដ់រឿងមនិចាបំារជ់ាដត្រើនថ្ រ។  

ារ់ត្បថ្ លជារង់ត្បាប់នសិសិរល មីៗ  ឱ្យភ្ាក់្ខែនួថ្ន ដត្ៅពីខតំ្បឹង

ថ្ត្បងក្ៃុងស្គលាដ ើយ ត្រូវខំ ំងដត្ៅស្គលាដទៀរ ដត្ពាះដនះដទើប

ដៅថ្នជីវិរ។ ជីវិរក្ៃុងស្គលា ត្ានថ់្រជាការចាប់ដផ្ ោើមបុ៉ដ ណ្ ះ រ ឯ

ជីវិរខាងដត្ៅ ដទើបជាអវីថ្ លដយើងត្រូវត្បឈមមុខពិរត្បាក្ ។ 
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ដរឿងថ្ លររវូដឝវើ 
ខ្ុំានដរឿងមួយរំនួនថ្ លខ្ុំ និងមិរោលក្ោិបានដ្វើរួរ ដ ើមបីថ្រក្រំថ្លក្

ដៅកាន់អៃក្អាន ំងអស់ាៃ ។ សូមកំុ្ចារ់ទុក្អវីថ្ លានក្ៃុង

ដសៀវដៅដនះ ជាការបដត្ងៀន ឬរាបថ់្ លបងខំឱ្យដ្វើតមឱ្យដស្គះ។ 

អៃក្ ំងអស់ាៃ  អារដត្ជើសដរ សដជឿក៏្បាន មិនដជឿក៏្បាន ដត្ពាះដនះ

ជាសិទធិបុគាល ថ្រត្គប់យ៉ាងថ្ លខ្ុំសរដសរ គឺជាការពិរ។ 

ខ្ុំនឹងដផ្ ោើមពី ដរឿងមួយរំនួនថ្ លត្រូវដ្វើ ដត្ពាះថ្ន ដបើសនិជាដ្វើត្រូវ 

ដយើងនឹងមិនខាះខាា យដពលដៅដលើដរឿងអរ់ត្បដយាជន៍។ ការ

ខាះខាា យដពលដវលា ដក្ើរដ ើងដោយស្គរការមិនបាន ឹងជាមុន។ ខ្ុំ

ធ្លែ ប់រំ្យដពលដចាលដត្រើន្ស់ ដ រុដនះ ខ្ុំយលព់ីអារមមណ៍

ដស្គក្ស្គោ យ។ 

ដោយស្គរថ្រ ស្គលាដផ្សងាៃ  ានរដបៀបរបបដផ្សងាៃ  ដ រុដនះ 

អៃក្ថ្ លសដត្មររិរោថ្នអានបនោ ត្រូវសត្មបខែនួដៅតមដាល

ការណ៍ស្គលាដោយថ្ ក្ពីាៃ ។ មា៉ងដទៀរ ខ្ុំគិរថ្ន ានជំនញ

មួយរំនួនថ្ លមិនចាបំារ់ដ្វើតមអវីថ្ លខ្ុំសរដសរដនះដទ  ូរជា 

ដវជ ាស្គស្រសោ សំណង ់ ្នារ និងគណដនយយជាដ ើម។ ជំនញ ំង

ដនះ  ម រឱ្យានការយក្រិរោទុក្ោក់្ខពស់ដៅដលើដមដរៀនក្ៃុង  

ស្គលា។ សូមគិរដោយខែនួឯងរំដពាះបញ្ញា ដនះ ដ ើយយក្វាដៅ
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ដត្បើឱ្យានត្បដយាជន៍បំផុ្រមក្វិញ។ ដៅទពំ័របនទ ប ់ គជឺាកិ្រ ចការ

មួយរំនួន ថ្ លខ្ុំមិនអារដលែរបាន ក្ៃុងដពលដរៀន។ 
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១ 

ដតោ រដលើជាំនញ 
ដយើងនឹងលឺត្គូត្គប់មុខវិជាា  រូលមក្ពនយល់ដយើងថ្ន មុខវិជាា ថ្ ល

ារ់បដត្ងៀនសំខាន់ប៉ុដ ណ្ ះ។ ត្គូ្ក៏្និយាយថ្បបដនះថ្ រ ដត្ពាះ

ដបើវាមិនសំខាន់ ស្គលាក៏្មិនជួលារ់មក្បដត្ងៀនថ្ រ។ ប៉ុថ្ន ោ ដយើង

ត្រូវសួរថ្ន ដរើវាសំខាន់សត្ាប់ដយើងថ្ រដទ?  

ដៅដពលដយើងដត្ជើសដរ សថ្នដរៀនអវីរួរដ ើយ ដយើងត្រូវថ្រចាប់

ជំនញមួយឱ្យបាន។ កំុ្ខវលព់ីដរឿងដផ្សងដទៀរ ដ្វើយ៉ាង្ក៏្ដោយ 

ត្រូវថ្រដរះអវីមួយឱ្យរាស់។ ការដរៀនត្រឹមថ្រមួយ ឹង មិនអារជួយ

អវីដយើងបានដទ។ 

ដពលដវលាថ្ លល អបផំ្រុក្ៃុងការដរៀនចាបយ់ក្ជនំញ គឆឺ្ៃ ទំមីយួ។ 

ដយើងត្រូវសត្មុក្ដរៀនអវីថ្ លសំខាន់ សត្ាប់ជំនញថ្ លដយើងដរ ស

តងំពីដបើក្ឆ្ក្ដៅឱ្យដ ើយ ដបើមិនអញ្ចឹងដទ ត្បាក្ ជាយឺរដពល។ 

កាលថ្ លខ្ុំដរៀនឆ្ៃ ំទីមួយ ខ្ុំមិនបាន ឹងដរឿងដនះដទ។ ខ្ុំរវល់ថ្រ

ខវល់ជាមួយនឹងមុខវិជាា ថ្ លត្គូត្បាប់ថ្នសំខាន់ ដ ើយដលែរថ្នខែនួឯង

ក៏្ានមុខវិជាា សំខាន់ថ្ រ។ ានដពលខែះ ខ្ុំរំ្យដពលពីរសបាោ ៍
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ដពញ ដ ើមបីរមែងអវីថ្ លដគសរដសរដ ើយពីក្ៃុងដសៀវដៅពុមព ដៅ

ក្ៃុងត្ក្ោសកិ្រ ចការ ដ ើមបីបំដពញរិរោត្គូ យក្ពិន ទរុួរខែនួ។ ខ្ុំបានខារ

ដពលដត្រើន្ស។់ 

ទត្ាថំ្រខ្ុំ ឹងថ្ន ខ្ុំត្រូវដរៀនយក្ជំនញ គឺឆ្ៃ ទំី៣បារ់ដៅដ ើយ។ ខ្ុំ

ដរ សយក្ថ្ផ្ ៃក្ត្កា វិរឌី ាញ ថ្ លស្គលាខ្ុំមិនបានដតោ រដស្គះ។ 

ខ្ុំត្រូវដរៀនខែនួឯងផ្ង ដៅដរៀនតមមជឈមណឌលដផ្សងៗផ្ង ទត្ាំ

ថ្របានការងារដ្វើថ្ផ្ ៃក្ដនះ។ ដបើខ្ុំដរះដត្រើនជាងដនះ ត្បថ្ លជា

ងាយជាង ដៅដពលដ្វើការ។ 

ដយើងត្រូវចាថំ្ន ជំនញ មិនងាយដក្ើរដ ើងដទ។ ដ ះបីជាដយើង

ានដទពដកាសលយពីកំ្ដណើរមក្ក៏្ដោយ ក៏្ដៅថ្រត្រវូការដពល

ដ ើមបី វឹក្ហារ់ថ្ រ។ ការត្ស្គវត្ជាវមួយបានបងាា ញថ្ន ដបើសិនជា

រង់បដង កើរជំនញល មី យ៉ាងដហារក៏្ត្រូវការដពល ៨សបាោ ថ៍្ រ ដទើប

ដមើលដ ើញលទធផ្ល។ដបើដយើងានដពលកានថ់្រដត្រើន ជនំញនងឹ

កានថ់្រពថូ្ក្។ អៃក្ ំងអស់ាៃ ធ្លែ ប់ដមើលដរឿងស្គមកុ្ក្ដទ ? ាន

ឃ្លែ មួយដគនិយាយថ្ន “អៃក្ទនដ់ខាយនងឹត្រវូដគបដំលែរដចាល”។ 

ការាម នជំនញដៅក្ៃុងខែនួ នឹងដ្វើឱ្យដយើងកាែ យជាអៃក្ថ្ លអៃក្ ថ្ទ

បំដលែរដចាលមិនខាន។ 

ជនំញតទ លខ់ែនួ ជារថ្មែរបសដ់យើងត្គបា់ៃ ។ មនុសសថ្ លាម នជំនញ 

ាម នអៃក្្ដគត្រូវការដទ។ ដៅដពលដយើងោក់្ពាក្យរូលដ្វើការ 
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សំណរួថ្ លដគសួរដយើង ត្បាក្ ជា “ដរើប អនូដរះអវីខ ែះ?” មិនថ្មន 

“ដរើប អនូដរៀនប៉ុនម នស្គលា?” ដនះដទ ដបើសិនដគមិនសួររក្ជំនញ

របស់ដយើង ដនះដយើងត្រូវដត្រៀមខែនួដ្វើការតមថ្បបដវទនខែនួឱ្យ

ដ ើយដៅ។ កាលខ្ុដំ្វើការដៅកាសុីណ ូ ដគអរ់ានសរួខ្ុំរក្ដរឿង

ជំនញអវីដទ ដគត្ាន់ថ្រសួរថ្ន អារដ្វើការបោរូដវនបានអរបុ៉់ដ ណ្ ះ។ 

ដត្កាយមក្ដទៀរ ខ្ុំត្រូវដ្វើការ ូរអៃក្ដ ស។ 

រំដពាះដរឿងជំនញដនះ ដយើងត្រូវដរ សឱ្យសមនឹងសមរែភាពរបស់

ដយើង និងរិរោត្សលាញ់តទ ល់ខែនួ។ ជំនញ ត្រូវដៅជាមួយដយើងយូរ

ឆ្ៃ ំ្ស់ ដ រុដនះដយើងចាបំារ់ត្រូវថ្រម៉រ់ររ់បន ោិរដពលដរ ស។ 

ជួនកាល ដយើងអារនឹងមិន ឹងថ្ន ដៅក្ៃុងដលាក្ដនះ ានជំនញអវី

ខ ែះ ថ្រដយើងអារសួរអៃក្ថ្ លធ្លែ ប់ដ ើរមុនដយើង ឬអានការថ្ណនំ

ដៅដលើអីុន្ឺដណរបាន។ ដបើ ឹងមិនរាស់ដទ ដរ សក៏្មិនត្រូវថ្ រ។ 

កាលថ្ លខ្ុំដរ សដរៀនមុខវិជាា អាយ្ីដនះ ក៏្ដត្ពាះថ្របានការថ្ណនំ

ពពីូរបស់ខ្ុថំ្ រ។ ារ់ ឹងខែះៗថ្ រពីបដរ ចក្វិទាកំុ្ពយូទ័រ ដ ើយារ់

ដ ើញខ្ុំរលូរិរោដលងដ ាមកំុ្ពយូទ័រ ដ រុដនះារ់ក៏្ឱ្យដយាបល់ថ្ន

គួរថ្រដរៀនអាយ្ដីៅ។ ខ្ុំក៏្បានគិរថ្ រ ថ្នជំនញ ៃឹងល អឬអរ់។ 

ដត្កាយមក្ ខ្ុំក៏្សដត្មររិរោថ្នដរៀនថ្ផ្ ៃក្ដនះ។ 

ថ្រានដពលខែះ ការដ្វើតមដយាបល់អៃក្ ថ្ទ ក៏្អារឱ្យដយើងដរ ស

ជំនញខសុផ្ងថ្ រ។ មិរោលក្ោិរបសខ់្ុំាៃ ក់្ បានដរ សយក្ជំនញ 
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គណដនយយ តមការថ្ណនរំបស់អៃក្ផ្ ទះ ថ្ លតមពរិារ់ាន

សមរែភាពក្ៃុងថ្ផ្ ៃក្អាយ្ីដត្រើនជាង។ ដត្កាយមក្ ារ់ក៏្ប ោរូមក្

ថ្ផ្ ៃក្អាយ្ីវិញ ដត្ពាះដៅមិនរួរក្ៃុងគណដនយយ។ ារ់ត្រូវខារ

ដពលដរៀនមុខវិជាា សងស្គលាវិញ ដ ើយថ្លម ំងត្រូវដរៀនមូលោះ ន

ត្គឹះដ ើងវិញដទៀរផ្ង។ 

មនុសសដយើងអារានជំនញដត្រើនក្ៃុងខែនួ។ ថ្រដបើយល់ល អ ការាន

ជំនញមិនដលើសពីប ី គឺត្បដសើរបំផុ្រ។ អៃក្ខែះានជំនញថ្ផ្ ៃក្ទី

ផ្ារផ្ង និងជំនញថ្ផ្ ៃក្កំុ្ពយូទ័រទូដៅថ្ រ។ សមូក្ុតំ្រល ំ ការាន

ជនំញដត្រើន នងិការដរៀនដត្រើនស្គលាឱ្យដស្គះ។ ដរៀនដត្រើនស្គលា 

មិនត្បាក្ ថ្នដ្វើឱ្យដយើងានជំនញរាសល់ាស់ដនះដទ។ ជំនញ

មិនសែិរដលើស្គលាដទ ថ្រសែិរដៅដលើការខំត្បឹងរបស់ដយើង។ ដរឿងពីរ

ខុសាៃ  ដ ើយផ្លវាក៏្ខុសាៃ ថ្ រ។ ដយើងអារបដង កើនជំនញមួយឱ្យ

ឆ្អិនល មមសិន ចាចំាប់ដផ្ ោើមជំនញល មីមួយដទៀរ។ 

ដនះជាដរឿងថ្ លខ្ុំស្គោ យជាងដគបំផុ្រ។ ខ្ុំដរៀនដោយមិនបានចាប់

យក្ជំនញពី ំបូង ដ រុដនះដ្វើឱ្យយឺរដពលដៅដពលដរញដ្វើការ។ 

ដពលដ្វើការ ដត្ៅពីត្រូវរវល់នឹងការងារដ ើយ ខ្ុំត្រូវពត្ងឹងជំនញ

របស់ខ្ុំក្ៃុងដពលថ្រមួយដទៀរផ្ង។ ដបើរងរ់ដំណញដពល នងិមនិ

ពបិាក្ខែនួ គរួថ្រអលវិឌឍជនំញតងំពដី ើមឱ្យដ ើយ។ 
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២ 

សដងកើររក្មុ 
 វិ្ីស្គស្រសោមួយដ ើមបីងាយដរៀនក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ គឺ បដង កើរត្កុ្ម

រូរមួយ។ ការដរៀនថ្បបដនះ ានផ្លត្បដយាជន៍ដត្រើន និងបានផ្ល

ដទៀរផ្ង។ ការដ្វើអវីថ្រាៃ ក់្ឯង មិនថ្មនជាដរឿងអាត្ក្ក់្ដទ ថ្រដៅ

ក្ៃុងការសិក្ា ការដ្វើថ្បបដនះ ជាដរឿងខារបង់មួយ។ 

ដៅដពលខ្ុំរូលដរៀន ំបូង ខ្ុំាម នត្កុ្មដទ។ ខ្ុំដៅដរៀនាៃ ក់្ឯង មក្

ផ្ ទះវិញក៏្ាៃ ក់្ឯង។ ខ្ុំគិរខសុថ្ន ដ រុអីវចាបំារ់ានត្កុ្ម ដបើខ្ុំអារ

ដ្វើកិ្រ ចការ ំងដនះបានថ្រាៃ ក់្ឯង។ ខ្ុំគរិថ្បបដនះ ដោយស្គរថ្រ

ដពលដនះដទើបថ្ររលូដរៀន ដ រុដនះ រិរោ្ ុញត្ ន់នឹងស្គលា មិន

 ន់ដក្ើរដ ើង។  ល់ដពលដរៀនយូរដៅ ខ្ុំចាប់ដផ្ ោើមានអារមមណ៍ថ្ន

ពិបាក្ដរៀន ដ ើយអផ្សុក្ដទៀរ។ 

ដត្កាយមក្ ខ្ុំបានត្បមូលាៃ ត្បានំក់្ ដ ើមបីដរៀនជុំាៃ ។ ពួក្ដយើង

ដរៀនមុខវិជាា អាយ្ី ូរាៃ  ំងអស់។ រាល់ដពលានកិ្រ ចការផ្ ទះ ឬ

Assignment ពួក្ដយើងថ្រងដ្វើជុំាៃ ។ ដបើសិនជាានរំណរុ្

ថ្ លខ្ុំមិនយល់ ខ្ុំអារសួរអៃក្ដៅក្ៃុងត្កុ្មបាន ដត្ពាះក្ត្មិរខួរ
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ក្ាលរបស់ខ្ុំសែិរដៅរំណរុម្យមក្ៃុងត្កុ្ម។ ជួនកាល ការដរៀនពី

មិរោលក្ោិ អារនឹងឆ្ប់យល់ជាងត្គូបដត្ងៀនដទៀរផ្ង ដត្ពាះមិរោលក្ោិ

ដយើងអារនឹងយល់ពីដយើងបានល អជាត្គ។ូ  

ត្កុ្មរបស់ខ្ុំ ថ្រងថ្រដ្វើអវីជុំាៃ ជានិរ ច  ូរជា ការសួរត្គូ ឬសុំអវីមួយ

ពីស្គលា ដ រុដនះ វាានភាពងាយត្សួលដត្រើន។ សដមែងភាគដត្រើន 

ជារំណរុសំខាន់ថ្នដជាគជ័យក្ៃុងស្គលា។ ឧបាថ្ន ដពលខ្ុំដ ើង

ដឆ្ែើយសំណរួ ដ ះត្រូវឬខុស យ៉ាងដហារ្ស់ក៏្ានអៃក្ដៅក្ៃុង

ត្កុ្មទះថ្ ឱ្យថ្ រ។ 

ដលើសពីដនះដទៀរ ខ្ុំអារលួរខចិលក្ៃុងដពលដរៀនបានដទៀរផ្ង ដត្ពាះ

ខ្ុំ ឹងថ្ន អៃក្ដផ្សងដទៀរ កំ្ពុងថ្រដមើលត្គពូនយល់យ៉ាងយក្រិរោទុក្

ោក់្។ ដនះជាអវីថ្ លខ្ុំរូលរិរោជាងដគ ក្ៃុងការដរៀនជាត្កុ្ម ដត្ពាះខ្ុំ

ឧសា ៍ដ ក្លក់្ដៅក្ៃុងថ្នៃ ក់្្ស់។ 

ការបដង កើរត្កុ្ម មិនថ្មនជាដរឿងងាយប៉ុនម នដទ ដត្ពាះវាជាការយក្

មនុសសថ្ លានររិរខុសាៃ  មក្ដ្វើការរួមាៃ  ដ ើមបីសដត្មរបានអវី

មួយ។ ដ ះបីវាត្ាន់ថ្រជាត្កុ្មដ ើមបីដរៀនពរិថ្មន ក៏្ដៅថ្រាន

បញ្ញា ថ្ រ។ បញ្ញា ្ ំ គអឺៃក្ដៅត្ក្មុមនិត្រវូាៃ ថ្រមោង។  ំដ្ះ

ត្ស្គយដៅថ្រានជានិរ ច ដបើដយើងរង់រក្វា។ ដោយស្គរត្កុ្មរបស់ខ្ុំ

ានាៃ រិរ ដ រុដនះរាល់បញ្ញា មិនសូវជាពិបាក្ដោះត្ស្គយប៉ុនម ន

ដទ។ 
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ខ្ុំដត្បើវិ្ីងាយៗ ដ ើមបីឱ្យត្កុ្មមួយដនះអារដៅ ំដណើរការបានរ ូរ

 ល់ដរៀនរប់ឆ្ៃ ំ។  ំបូង ខ្ុំរួមាៃ ោក់្ដ ម្ ះត្កុ្មមួយ ដ ើមបីកំុ្ឱ្យ

ដលែរថ្នពួក្ដយើងានត្កុ្ម។ ពួក្ដយើងសដត្មរយក្ដ ម្ ះ i5Guys 

ដត្ពាះដយើងានាៃ ត្បានំក់្។ កាលដនះដោយស្គរថ្រ iPhone 

កំ្ពុងថ្រលប ី ដ រុដនះខ្ុំក៏្ខ ចីអក្សរ i ដនះមក្ដត្បើជាដ ម្ ះត្កុ្មសិន

ដៅ។ ដត្កាយមក្ដទៀរ ខ្ុំក៏្បបួលពួក្ដគ ដបាះពុមពអាវយឺរពាក់្រួម

ាៃ ដ ើមបីពត្ងឹងទនំក់្ទំនងល មីដនះ។ ពួក្ដគក៏្យល់ត្ពម។ ខ្ុំក៏្ដ្វើ 

Logoមួយ ដ ើមបីោក់្ពីដលើអាវ។ ការពាក់្អាវ ូរាៃ  ជា ំ្ក់្

កាល ំបូងថ្នការបដង កើរត្កុ្មរបស់ខ្ុ។ំ 

ដោយស្គរថ្រពួក្ដយើងានដពលដរៀនជុំាៃ ដត្រើនក្ៃុងឆ្ៃ ំទីមួយ ដ រុ

ដនះ ពួក្ដយើងឆ្ប់ស្គា ល់រិរោាៃ ្ស។់ អវីថ្ លខ្ុំគិរ បានដ ើររ ូរ

 ល់រុងបញ្ចប់ថ្នការសិក្ាស្គក្លវិទាល័យថ្ រ។ ត្កុ្មដនះដៅថ្រ

ាន ដ ះបីជាអៃក្ដៅក្ៃុងត្កុ្មរវល់ដរៀងខែនួក៏្ដោយ។ 

អវថី្ លខ្ុបំានដរៀនដៅក្ៃុងត្ក្មុ គភឺាពដសមើាៃ ។ ខ្ុំដជឿថ្ន មនសុសាន

ភាពពថូ្ក្ដរៀងខែនួ ងំអស ់ដ រុដនះ ាម នអៃក្្ដលើសអៃក្្ដទ។ 

ដយើងដ្វើការក្ៃុងត្កុ្មជាមួយាៃ  ត្រូវដរះដារពការគិរ និងរថ្មែ

របស់ាៃ ដៅវិញដៅមក្។ ការអួរអាង ឬយក្មុខារ់ សុទធថ្រជា  

ទដង វើរបំតែ ញមិរោភាពក្ៃុងត្កុ្ម ំងអស់។ ដៅានរំណរុសំខាន់មួយ

ដទៀរថ្ រ គឺការដរះត្ ។ំ ដបើដយើងមិនដរះត្ ំខែះដទ ដយើងមិនអារ
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រុះសត្មុងជាមួយអៃក្្ដ ើយ។ ខ្ុំត្ ំដត្រើនដរឿង្ស ់ ដពលដ្វើ

ការក្ៃុងត្កុ្ម ដ ើយអៃក្ដផ្សងដទៀរក៏្ ូរាៃ ថ្ រ។ 

ខ្ុំានដយាបល់មួយ រំដពាះការដរ សមនុសសរូលត្កុ្ម។ ដយើងមិនគួរ

ដរ សថ្រមនុសសថ្ លដរៀនពូថ្ក្មួយមុខមក្ដ្វើការក្ៃុងត្កុ្មដនះដទ។ 

ការដ្វើថ្បបដនះ នឹងដ្វើឱ្យត្កុ្មដៅជាក្ថ្នែង ដណោ ើមមុខារ់ដរៀងខែនួ 

ដ ើយានការត្បថ្ក្ក្ាៃ មិនខាន។ ដយើងគួរដរ សអៃក្ថ្ លដរៀនមិន

ដរះខែះ អៃក្មិនរង់ដរៀនខែះ ដ ើមបីានភាពរ ក្រាយក្ៃុងត្កុ្ម។ ត្ក្មុ

ថ្ លាម នភាពរ ក្រាយ មនិអារទទលួបានដជាគជយ័។ 
ការដរៀនជាត្កុ្មដៅស្គលា អារដ្វើឱ្យមនុសសថ្ លមិនរូលរិរោ

ស្គលា ដរៀនបានរប់រុងរប់ដ ើម។ មិរោភាពក្ៃុងត្កុ្ម នឹងបនោដៅថ្ល ៃ

ដត្កាយដទៀរ ថ្ លវាខុសថ្បែក្ពកីារស្គា ល់ាៃ ត្រឹមថ្រអង ាយុដរៀន

ជាមួយាៃ ្មមត។ មនុសសជាដត្រើនដត្កាយដពលដរៀនរប់ ដ្វើជាមិន

ស្គា ល់ដៅដពលជួបាៃ ខាងដត្ៅស្គលា។ 
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៣ 

ដរៀឞស្គា លព់ើរគ ូ
ដរើអៃក្្ជាអៃក្កំ្ណរ់ថ្នដយើងនឹងដជាគជ័យ ឬបរាជ័យ ក្ៃុងការ

សិក្ា? គឺត្គ។ូ ដ រុដនះ ការថ្សវងយល់ពតី្គូ ជាដរឿងសខំាន់។  

ដោយស្គរថ្រត្គូ ក៏្ជាមនុសស  ូដរ ៃះ ពួក្ារ់ានររិរខសុថ្បែក្ាៃ

តម្មមជារិ។ ត្គូខ ែះ រឹងរឹងដពលបដត្ងៀន បុ៉ថ្ន ោ្ ូរដពលឱ្យពិន ទ។ុ 

ត្គូខ ែះ រូលរិរោដលងដសើរ ថ្រម៉រ់ររដ់ពលពនយលដ់មដរៀន។ ត្គូខែះ

ដទៀរ ានរិរោលដំអៀងដៅដលើថ្រសិសស្ថ្ លដរះថ្អបអបារ់

ប៉ុដ ណ្ ះ។ ានត្គូដត្រើនត្បដលទ្សថ់្ លដយើងនឹងត្រូវជួប។ 

រំដពាះត្គូថ្ លត្សលួនិយាយាៃ ជាមួយសិសស មិនានអវីពិបាក្ដទ។ 

ប៉ុថ្ន ោ វាមិនថ្មនថ្បបដនះរ ូរដទ។ ខ្ុំធ្លែ ប់ដរៀនជាមួយត្គូាៃ ក់្ ថ្ ល

រូលរិរោនិយាយអួរ។ ារ់នយិាយពីសញ្ញា បត័្រ ពីស្គៃ ថ្ របស់ារ់ 

ដ ើយនិយាយពីត្គួស្គរារ។់ ដពលខែះ ខ្ុំត្រ ំស្គម នថ្នារ់មក្

ដឃ្លសនរក្សំដ ងដឆ្ៃ រក្ៃុងថ្នៃ ក់្ដទៀរផ្ង។ ារ់ានររិោលំដអៀង

រំដពាះសិសស។ ានសិសសជាដត្រើន នយិាយដ ើមារ់ដត្កាយខៃង។ ខ្ុំ

ក៏្បាននិយាយខែះថ្ រ ដត្ពាះខ្ុំរង់រូលរួមថ្រក្រំថ្លក្បទពដិស្គ្ន៍
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អាត្ក្ក់្ជាមួយដគ។ ដយើងត្រូវចាថំ្ន ាម នសសិស្អារនយិាយដ ើម

ត្គដូទ ដបើត្គមូនិានដ ើមដរឿងឱ្យនយិាយមនុ។ 

ា៉ក់្ខ្ុំជាត្គូថ្នៃ ក់្បំមាៃ ក់្។ ារ់ថ្រងថ្រត្បាប់ខ្ុំថ្ន “ដៅដរៀន ក្ុំ

រងឈ់ ៃះត្គ ូ ដត្ពាះវាាម នបានការអដីទ”។ ការថ្ណនាំនត្បដយាជន៍

្ស់ ជាពិដសសដៅក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ។ 

ដៅដពលថ្ លដយើងពាយាមយក្ចាញ់ឈៃះជាមួយត្គូ ដបើដមើលមួយ

ថ្លែរ ដយើងហាក់្ ូរជាកាែ ហាន និងគួរឱ្យានដាទនភាព្ស់ ថ្រ

ដបើដមើលយូរដៅ ដយើង ូរជាមិន ឹងអវីដស្គះថ្រមោង។ ត្គមូនិថ្មនជា

អៃក្ថ្ លដយើងត្រវូគរិយក្ចាញឈ់ៃះដទ ដ ើយស្គលាដរៀន ក្ម៏និថ្មន

ជាក្ថ្នែង ដណោ ើមយក្មខុារា់ៃ ថ្ រ។ វាមិនខុសពីអវីថ្ លស្គក្ល

 វិទា្ិការរបស់ខ្ុំនិយាយតងំពី ំបូងដទថ្ន ស្គលាដរៀន ជាពិលព

ថ្ក្ែងកាែ យ។  

ត្គូបដត្ងៀនអាយ្ីដៅស្គលាខ្ុំាៃ ក់្ ក៏្បាននិយាយត្បាប់ថ្ រថ្ន 

“ឈៃះត្គបូានត្បដយាជនអ៍ ី បានថ្រធ្លែ ក្ ់ ៃងឹ”។ ារ់នយិាយថ្បប

ដលងដសើរថ្មន ថ្រដនះជាការពិរ។ ត្គូ មិនថ្មនជាត្ពះដទ ដបើដ្វើមិន

សមរមយជាមួយារ់ និដទទស F នឹងកាែ យជាអំដ្យ ៏ថ្ល ែថ្នែ ពីារ់

មិនខាន។ ដយើងមក្ដរៀនជាមួយារ់ ដ ើមបីរក្រំដណះ ឹង មិនថ្មន

រង់រក្ដរឿងោក់្ខែនួដនះដទ។ 
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ខ្ុំមិនថ្ លត្បថ្ក្ក្ជាមួយត្គូ្ាៃ ក់្ដទ ដត្ពាះខ្ុំដជឿអវីថ្ លា៉ក់្ខ្ុំ

និយាយ។ រាល់ដលើក្ដពលថ្ លខ្ុំត្ប ងមិនដរះ ដ ើយមិន ឹង    

សរដសរអវីដៅក្ៃុងត្ក្ោស ខ្ុំថ្រងថ្រសរដសរសុពំិន ទតុ្គូជានិរ ច។ ខ្ុំមិន

ថ្មនដរះថ្រសរដសរសុតំ្គប់ត្គដូនះដទ ដត្ពាះត្គូខែះក៏្រឹងត្ជុលដពក្។ 

 វិ្ីដនះ ខ្ុំដត្បើតងំពីរូលដរៀន ំបូងដមែ៉ះ ដ ើយបានផ្លដត្រើន្ស់។ 

ដពលខែះ រដមែើយថ្ លត្រូវដឆ្ែើយដនះ ានដត្រើនរំណរុដពក្  ួសពី

សមរែភាពរងចារំបស់ខ្ុំ  ូដរ ៃះ ខ្ុំត្រូវសរដសរត្បាបត់្គតូមត្រង់ថ្ន 

ខ្ុំបានដមើលដមដរៀនដ ើយ ថ្រដលែរបុ៉នម នរំណរុដនះ។ ារ់ក៏្

អនុដត្ាះឱ្យខ្ុំ។ ដនះជាត្ានថ់្រជាវិ្ីដោះ ល់បុ៉ដ ណ្ ះ សូមកំុ្យក្

វាមក្ដ្វើជាដលសក្ៃុងដពលត្ប ងឱ្យដស្គះ។ ដមដរៀនត្រូវថ្រដមើល

ឱ្យយល់ ឬចា ំថ្រដបើ លត់្រក្ដ ើយ ចាដំត្បើវិ្ីដនះ។ 

អៃក្ ំងអស់ាៃ ត្បថ្ លជាគិរថ្ន ស្គលាថ្ លខ្ុំបដត្ងៀន ត្បថ្ ល

ជាានវិន័យមិនរឹងរឹងដទ ដទើបសិសសអារសុពំិន ទពុតី្គូបានថ្បបដនះ។ 

ស្គលាថ្ លខ្ុំដរៀនានវិន័យរឹង ថ្រដនះមិនថ្មនជាដ រុផ្លថ្ ល

ដ្វើឱ្យត្គូបដត្ងៀនថ្លងានការដយាគយល់រំដពាះសិសសដនះដទ។ 

ដៅក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ ខុសពីការដរៀនថ្នៃ ក់្បំម ឬវិទាល័យ។ 

និសសិរអារនឹងរវល់ក្ៃុងការងារ ឬបញ្ញា ត្គួស្គរ ដ រុដនះការដលើក្

ថ្លងត្រូវាន។ កូ្នដក្មងមិនចាបំារ់គិរអវីដទ  ល់ដា៉ងដៅដរៀន 

មក្ផ្ ទះដ ក្ដមើលទូរទសសន ៍ ថ្រមនុសស្ំមិនថ្មនត្សួលថ្បបដនះដទ។ 

រាល់លាៃ រ ខ្ុំត្រូវជិះមូ៉រពូីក្ថ្ន ែងដ្វើការឱ្យដលឿនបំផុ្រ ដ ើមបីដៅ ល់
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ស្គលា ដ ើយបានដឆ្ែៀរបាយលាៃរឱ្យដ ើយ។ និសសរិខែះដទៀរ ាន

អៃក្ឈឺក្ៃុងត្គួស្គរ ដ រុដនះត្រូវរំ្យដពលដត្រើនក្ៃងុការដមើល

ថ្ល។ ត្គូបដត្ងៀនភាគដត្រើន សុទធថ្រ ឹងថ្ន និសសិរថ្ លមក្ដរៀន   

ាៃ ក់្ៗ សុទធថ្រានដាលបំណងដផ្សងាៃ  ំងអស់ មិនថ្មននិសសិរ

ត្គប់ាៃ មក្ដរៀនដ ើមបីបានពិន ទខុ ពស់រ ូរដនះដទ។ 

ទុក្ថ្នខ្ុំសំ្ងរុះថ្ លបានដរៀនដៅស្គលាដនះ ដត្ពាះថ្នត្គូថ្ ល

បដត្ងៀនដៅទីដនះដសទើរថ្រ ំងអស ់យល់ពីបញ្ញា  ំងដនះ។ ខ្ុំធ្លែ ប់លឺ

អៃក្ដរៀនដៅស្គលាដផ្សងនយិាយថ្ន ដពលត្ប ងមោងៗ ពិបាក្ខាែ ំង

្ស់។ 

សរុបឱ្យខែីមក្វិញ ដយើងត្រូវដរៀនស្គា លព់ីរិរោត្គូឱ្យរាស់ និងកំុ្ត្បឹង

យក្ឈៃះត្គូ។ ភាពដជាគជ័យ សែិរក្ៃុងថ្ របស់ដយើង។ ដបើដយើងដៅ

ថ្រមិនយល់ដទៀរ ថ្នឬសគល់ថ្នភាពដជាគជ័យក្ៃុងស្គលាដរញមក្

ពី្ ដនះដយើងសមនឹងទទួលផ្លក្មមរបស់ដយើងដ ើយ។ ដរើដយើង

រង់ដ ើញលទធផ្លត្ប ងដរញមក្ ានថ្រដ ម្ ះដយើងាៃ ក់្ថ្ ល

ធ្លែ ក់្ថ្ រដទ? ដបើមិនរង់ សូមរងចារំំណរុទី៣ដនះទុក្។ 
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៤ 

ដលងវកឹ្មខុ 
ានពាក្យមួយឃ្លែ ថ្ លខ្ុំធ្លែ ប់អានបានសរដសរថ្ន “ទកឹ្មខុអារ

បងាា ញពទីកឹ្ររិោ”។ ត្ានថ់្រសដង ករតមរយៈទឹក្មុខ ដគនងឹអារ ឹង

ថ្ន អៃក្ដនះានអារមមណ៍ថ្បប្មិនខាន។ ទឹក្មុខត្សស់ត្ស្គយ 

បងាា ញថ្នអារមមណ៍ត្សសត់្ស្គយ។ ទឹក្មុខដត្ក្ៀមដត្កាះ បងាា ញថ្ន

អារមមណ៍មិនសូវល អ។ 

ដៅក្ៃុងស្គលា ដយើងក៏្ត្រូវដរះដត្បើទឹក្មុខ ដ ើមបីបងាា ញពីការយក្

រិរោទុក្ោក់្ ការដារព និងការត្បឹងថ្ត្បងរបសដ់យើងថ្ រ។ ខ្ុំរូល

រិរោដត្បើទឹក្មុខ្ស់ដៅក្ៃុងស្គលា ជាពិដសសជាមួយត្គូថ្រមោង។ 

ដ ះបីជា្ុញថ្បប្ក៏្ដោយ ក៏្ដយើងត្រូវដរះដរៀនសថ្មោងថ្ន 

ដពញរិរោនឹងដមដរៀនថ្ រ។ មិនថ្មន ល់ថ្រជារួក្ុនដទើបដរះសំថ្ ង

បានដទ ដយើងក៏្អារដរៀនបានថ្ រ។ 

ភាគដត្រើន ខ្ុំដត្បើទឹក្មុខដៅដពលត្ប ងប៉ដុ ណ្ ះ ដត្ពាះដនះជាដពល

សំខាន់សត្ាប់ខ្ុំ។  ដ ះបីជាដរះ ឬមិនដរះក៏្ដោយ ខ្ុំដៅថ្រដត្បើ

ទឹក្មុខមួយ ថ្ ល គឺ ដ្វើមិនដរះ។ ដពលខែះ ខ្ុតំ្ជួញរដិញ្ចើមដ្វើ ូរជា
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កំ្ពុងថ្រគរិមិនដរញ។ ខ្ុំដ ៃ្ ក្មុខសរដសរ លថ់្ររប់ ដទើបខ្ុំដងើប

មុខដ ើងដមើលដា៉ង។ ខ្ុសំុខរិរោដបើក្ត្ក្ោសដៅវិញដៅមក្ ដ ើមបី

កំុ្ឱ្យត្គូគិរថ្ន ខ្ុំដ្វើដ ើយដលឿនដពក្។ 

ការដ្វើថ្បបដនះ នឹងនឱំ្យត្គូគិរថ្ន ដយើងយក្រិរោទុក្ោក់្ដ្វើសំនួរ 

ដោយមិនដមើលងាយ ឬានអំនួរត្ជុលដពក្។ ដបើសិនជាដយើងដរះ

ដត្បើទឹក្មុខថ្បបដនះ ដ ះបីជាពិន ទថុ្ លទទួលបានមក្ ល អ ឬមិនល អ 

ក៏្មិនថ្មនបញ្ញា អវីថ្ រ។ វាត្ាន់ដបើជាងអៃក្ថ្ លដ្វើឬក្ត្ាន់ដបើ 

ដ ើយត្ប ងបានពិន ទ ុប។  

មា៉ងដទៀរ ដៅក្ៃុងបនទប់ត្ប ង ក៏្ានអៃក្ថ្ លដគមិនដរះថ្ រ 

 ូដរ ៃះការដលងទឹក្មុខដលែើរបស់ដយើងដនះ នឹងអារជួយឱ្យអៃក្ ំង

ដនះ ្ូររិរោខ ែះថ្ រ ដត្ពាះពួក្ដគនឹងគិរថ្ន មិនថ្មនានថ្រពួក្ដគដទ

ថ្ លមិនដរះ។ ស្គោ បដ់មើលដៅ  ូរជាមិនសមដ រុផ្ល ថ្រវាជាការ

ដារពមា៉ងសត្ាប់អៃក្ដៅជុំវិញខែនួ។ 

ទឹក្មុខ សំខាន់្ស់ មិនថ្នថ្រក្ៃុងស្គលា ឬដត្ៅដនះដទ ដត្ពាះវា

អារបងាា ញពីការដារព ការោក់្ខែនួ និងភាពឆ្ែ រថ្វរបស់ដយើង។ 

ការត្គប់ត្គងទឹក្មុខបាន នឹងជួយមិនឱ្យបញ្ញា ដក្ើរដ ើងមក្ដលើខែនួ

ដយើង។ ស្គក្លបងដ្វើសិន ដទើប ឹងពីត្បសទិធិភាព។ ដពលថ្ លដយើង

ដរៀនដរះដត្បើទឹក្មុខដ ើយដនះ ដយើងនឹងកាែ យជាមនុសសល មីាៃ ក់្

ដទៀរមិនខាន។ 
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៥ 

អាឞឱ្យបាឞដររើឞ 
ដរើដយើងនឹងបានទទួលរំដណះ ឹងតម្ ដបើដយើងមិនបានអានអវី

ដស្គះដនះ? ដយើងត្រូវថ្រអានឱ្យបានដត្រើនក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ។ 

ដសៀវដៅ ជាវរែុទីមួយថ្ លដយើងត្រូវអាន។  

ដៅក្ៃុងដសៀវដៅ ត្បដយាជនខ៍ាងក្ៃងុ ខ្ុំបានដរៀបរាប់ពីផ្ល

ត្បដយាជន៍ ំង ៣០ ថ្នការអានដសៀវដៅ។ ដ រុដនះដបើសិនជា

ានដពលទំដនរ សូមរំ្យដពលអានដសៀវដៅដនះបថ្ន ែម។ ដយើង

ត្រូវដបើក្រិរោឱ្យទលូាយ ជានិរ ចដៅដពលអាន។ 

ការអាន ជាការពវកិ្រ ចរបស់នសិសិរ។ កាលខ្ុំដរៀនដា៉ង Database 

ត្គូថ្ លមក្បដត្ងៀន បានបងាា ប់ឱ្យសិសសត្គប់ាៃ អានដសៀវដៅមោង

មួយរំណរុៗដៅក្ៃុងថ្នៃ ក់្។ ារ់ថ្ន “មក្ពពីកួ្ដយើងមនិដរះអាន 

ដទើបដរៀនមនិដរះ”។ ពី ំបូង ខ្ុំគិរថ្ន ារ់ជាត្គូខាលិ ដទើបដត្បើឱ្យ

សិសសអានជំនួសារ ់ ថ្រដត្កាយមក្ដទើបខ្ុំយលព់ីដាលបណំងរបស់

ារ់។  វិ្ីថ្ លារ់ដត្បើដនះ បានផ្លជាងការដមើល Slide ថ្ ល

ដរៀបរំទុក្ដៅដទៀរ ដត្ពាះ ដៅដពលអាន ដយើងបានយក្រិរោទុក្ោក់្
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ដលើត្គបព់ាក្យ ំងអស់។ ខ្ុំយល់បានដត្រើនជាង ដត្ពាះក្ៃុងដសៀវដៅ 

ានការពនយលល់មអិរ និងឧ  រណ៍រាសល់ាស់។ 

រុះដបើមិនអាន? ខ្ុំធ្លែ ប់ានបទពិដស្គ្ន៍ដ ើយ ថ្ លមិនបានអាន

ដមដរៀន គឺត្ប ងធ្លែ ក់្។ ខ្ុំាម នអវីសរដសរដស្គះថ្រមោង ដត្ពាះថ្នត្គូ

ដរញសំណរួពីក្ៃុងដសៀវដៅសទុធស្គ្។ កាលដនះ ខ្ុំដ្វើការដពល

យប់ ដ ើយត្រូវដងើបមក្ដរៀនដពលត្ពឹក្  ូដរ ៃះខ្ុំដរៀនមិនរូលដស្គះ 

 ល់ដពលត្ប ង ខ្ុំដៅថ្រដមើលដមដរៀនមិនរូលដទៀរ។ ខ្ុំគិរថ្ន 

ត្បថ្ លជាត្គដូរញសំនួរដបើក្ដទ ដត្ពាះមុខវិជាា ថ្ លខ្ុំដរៀនដនះ គឺ

សង ាមវិទា។ ថ្រ ការត្បថ្ លរបស់ខ្ុដំនះ ដ្វើឱ្យខ្ុំត្រវូបង់លុយដរៀន

មុខវិជាា ដនះដ ើងវិញ។ ត្គប់យ៉ាងថ្ លដរញានក្ៃុងដសៀវដៅ ំង

អស់ ថ្រស យត្រង់ថ្ន វាមិនានដៅក្ៃុងខួរក្ាលខ្ុដំស្គះដៅដពល

ត្ប ង។ ធ្លែ ក់្ថ្រមោង ខ្ុំចារំ ូរ។  

ដត្ៅពីដសៀវដៅ ដយើងក៏្អារអានតមអីុន្ឺដណរបានថ្ រ។ ឥលូវ

ដនះ ពួក្ដយើងរំ្យដពលដត្រើនជាងមុនដៅដលើអីុន្ឺដណរ ដ រុ

ដនះ សូមកំុ្ឱ្យដពលដវលា ំងដនះខារបង់ដៅ ដោយមិនបានទទួល

អវីមក្វិញឱ្យដស្គះ។ 

ត្បធ្លនបទថ្ លដយើងអាន គួរថ្រ្ំទលូាយបនោិរ ដត្ពាះដ ើមបីស្គា ល់

ពីដរឿងដៅជុំវិញខែនួឱ្យបានដត្រើន។ ដត្ៅពពីរ៌ាន ដយើងត្រូវអាន

ឯក្ស្គរដផ្សងដទៀរថ្ លអារនឹងានត្បដយាជន៍ ល់អវីថ្ លដយើង
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កំ្ពុងដរៀន។ ពកួ្ដយើងដរៀនមក្ លស់្គក្លវទិាលយ័ដ ើយ មនិដៅ

ដក្មង រូមនុដទ ដ រដុនះ រដំណះ ឹងថ្ លដយើងាន ក្គ៏រួថ្ររ ក្្ធំ្លរ់

 រូរាងកាយដយើងថ្ រ។ 

ដ ះបីជាមួយថ្ល ៃ អារអានបានត្រឹមថ្រ១០ ឬ ២០ នទី ក៏្ចារ់

ទុក្ជាដរឿងល អថ្ រ ឱ្យថ្រដ្វើបានជាប់លាប។់ ការអាន ជាទាែ ប់ល អ

មួយថ្ លត្គប់ាៃ ត្រូវថ្រាន។ កំុ្ចាថំ្រដគបង ខំដយើងឱ្យអាន ត្រវូដរះ

អានដោយខែនួឯង។ 
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៦ 

សរដសរឱ្យបាឞដររើឞ 
ថ្ គូរបស់ការអាន គឺការសរដសរ។ ដៅក្ៃុងដពលដរៀន ការសរដសរ

ដ ើររួនទីសំខាន់្ស់ ជាពិដសសដពលត្ប ង។ ានត្គូបដត្ងៀន

ាៃ ក់្បានត្បាប់ពីមូលដ រុ ថ្ លារ់ថ្រងថ្រោក្់សណំរួដត្រើនដៅ

ដពលត្ប ងថ្ន “ ារ់រង់ឱ្យសិសស វឹក្ហារក់ារសរដសរឱ្យបាន

ដត្រើន ”។ ារ់គិរត្រូវដ ើយ ដត្ពាះានថ្រដពលត្ប ងដទ ដទើប

សិសសត្គប់ាៃ  ខំត្បឹងសរដសរ ដត្ៅដពលដនះ ាម នអៃក្្រវល់នឹង

ការសរដសរដ ើយ។ 

ការសរដសរ ក៏្ជាការ វឹក្ហារ់ខួរក្ាលមួយថ្បបថ្ រ។ វាដ្វើឱ្យ

ដយើងគិរបានដលឿនជាងអៃក្ ថ្ទ ត្ពម ំងានដ រុផ្លសមរមយ

ដទៀរផ្ង។ 

ការសរដសរ  ម រឱ្យដយើងអានបានដត្រើន ដ ើមបហីារ់ដរៀនពី

រដបៀបសរដសរពីអៃក្ ថ្ទ ដ ើយថ្ក្ថ្រ ៃវាមក្ជារបស់ខែនួឯង។ ការ

សរដសរ ក៏្ ម រដពលដវលាដត្រើនផ្ងថ្ រ ក្ៃុងការ វឹក្ហារ។់    

សំដណរ ំបូងៗ នឹងដ្វើឱ្យដយើងានអារមមណ៍ថ្ន ាម នសមរែភាព ថ្រ
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ដនះត្ាន់ថ្រជាការស្គក្លបងបុ៉ដ ណ្ ះ។ ការ វឹក្ហារ់ជាត្បចា ំនឹង

ដ្វើឱ្យសំដណររបសដ់យើងានការវិវឌឍដៅរក្រំណរុល អ។ ដយើងមិន

ចាបំារ់យក្ស្គៃ ថ្ របស់ដយើងដៅដត្បៀបនឹងអៃក្និពន ធអាជីពដនះដទ 

ដត្ពាះការដ្វើថ្បបដនះ ជាការដមើលងាយខែនួឯងបុ៉ដ ណ្ ះ។ 

ដៅក្ៃុងស្គលា ដគដត្បើសំដណរមួយថ្បបដៅថ្ន Academic 

Writing គឺជាការសរដសរដោយដត្បើក្បួនខាៃ រត្រឹមត្រូវ ថ្ លៗត្គប់

ដពល។ ដបើសិនជាដយើងមិនអារសរដសរតមទត្មង់ដនះបាន ក៏្មិន

បញ្ញា ក់្ថ្ន ដយើងដខាយ ឬមិនបានការថ្ រ។ ដយើងអារងាក្មក្

ស្គក្លបងសរដសរថ្បប Creative Writing ថ្ លជាការសរដសរ

ដោយដត្បើថ្បបថ្ផ្នតទ ល់ខែនួ ដ្វើយ៉ាង្ឱ្យអៃក្អានយល់បានងាយ 

និងជក់្រិរោ។ 

ខ្ុំានបញ្ញា  ជាមួយ Academic Writing ដ រុដនះរាល់ដពល

ត្ប ង ខ្ុំដត្បើ Creative Writing មក្ជំនួសរាល់ដលើក្។ ដពលត្គូ

ោក់្សំណរួឱ្យពនយល ់ ខ្ុំដត្រើនថ្រនិយាយដរឿងអវីមួយត្បាប់ដៅារ់

 វិញ ដត្ពាះថ្នដបើមិនដ្វើថ្បបដនះដទ ខ្ុតំ្បាក្ ជា ុរត្ក្ោសសឱ្យត្គូ

មិនខាន។ ពិន ទខុ ្ុំមិនសូវល អប៉នុម នដទ ថ្រអារត្ប ងជាប់នងឹដគថ្ រ។  

ការសរដសរ ក៏្ជាមដ្ាបាយ ៏ល អមួយ សត្ាប់បងាា ញគំនិររបស់

ដយើងមក្កាន់ខែនួឯងថ្ រ។ ការដ្វើថ្បបដនះ ានត្បដយាជន៍ ដត្ពាះ 

ត្គប់ាៃ សុទធថ្រានគំនិរដរៀងខែនួ ថ្រដ ើមបីឱ្យដយើងដមើលដ ើញពី
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ភាពរាសល់ាស់របស់គំនិរថ្ លដយើងាន ដយើងចាបំារ់ត្រូវថ្រ សរ

ដសរវាដរញមក្ខាងដត្ៅ។ Jack Dorsey ស្គែ បនិក្ាៃ ក់្របស់ 

ត្កុ្ម  ុន Twitter ធ្លែ ប់បានបដង ាើបពីវិ្ីគិររបស់ារ់ថ្ន ារ់ត្រូវ

ថ្រសរដសរអវីថ្ លារ់គិរដរញមក្ដលើត្ក្ោស ដត្ពាះវាដ្វើឱ្យារ់

ដមើលដ ើញវាកាន់ថ្ររាស់។ ដយើងក៏្អារដត្បើវិ្ីដនះបានថ្ រ។ 

ដ ះបីដយើងគិរថ្ន ដយើងានដទពដកាសលយក្ៃុងការសរដសរ ឬាម ន

ក៏្ដោយ ដយើងគួរថ្រផ្ ោល់ឱ្កាសឱ្យខែនួឯងខែះ ដ ើមបីដរៀនសរដសរពីអវី

ថ្ លដយើងរង់បាន។ វាអារជាការសដង ខបដមដរៀន សំណរួរដមែើយ ឬ

ជាគំនិរថ្ លដលរដ ើងភាែ មៗ។  

សូមកំុ្ទុក្ឱ្យអវីថ្ លបានដក្ើរដ ើង ក្ៃុងវ័យកំ្ពុងដរៀនរបស់ដយើង

បារ់ដៅដោយមិនរងចាអំវីដស្គះ។ ដយើងគួរថ្រក្រ់ត្តវាទុក្ខែះ 

ដត្ពាះយ៉ាងដហារ្ស់ ក៏្ដយើងអារ ឹងបានថ្ន ដយើងបានដរៀនអវី

ខ ែះកាលពីមុនថ្ រ។ 
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៧ 

ដរុើអុើឞឝដឺណរឱ្យ     
អសថ់្លល 

ដៅក្ៃុងសម័យថ្ លបដរ ចក្វិទាកំ្ពុងថ្ររ ក្រដត្មើនថ្បបដនះ ការដរះ

ដត្បើអីុន្ឺដណរ នឹងជួយសំរួលការងារក្ៃុងស្គលារបស់ដយើង។ 

រំដណះ ឹងល មីៗ ក់្ទងនឹងអវីថ្ លដយើងកំ្ពុងដរៀន ត្រូវបានដគបញ្ចលូ

ដៅក្ៃុងត្បព័ន ធអីុន្ឺដណរ  ូដរ ៃះ ដយើងមិនគួររំលងដនះដទ។ 

ក្ៃុងត្បដទសដយើង ដៅដពលថ្ លនិយាយពីការដត្បើអីុន្ឺដណរ ដគ

នឹងនឹក្ដ ើញ ល់ ដ វសប ុក្ ឬ Youtube ភាែ ម ថ្រវាត្ាន់ថ្រជា

ថ្ផ្ ៃក្មួយថ្នអីុន្ឺដណរប៉ុដ ណ្ ះ។ ដត្ៅពីបដងាា ះរូប និងដមើលវ ដ អូ 

ដយើងអារដ្វើអវីបានដត្រើនជាងដនះដទៀរ។ ដយើងអារអានពរ៌ាន

ល មីៗពីបរដទស ឬអារសួរសំណរួដៅក្ៃុង Forumដទៀរផ្ង។ 

ដៅដលើអីុន្ឺដណរ ានដវបស្គយលបីៗ និងានត្បដយាជន៍ជាដត្រើន

ថ្ លដយើងគួរថ្រស្គា ល់។ កាលខ្ុំដរៀនក្ៃុងឆ្ៃ ំទី៣ ត្គូបដត្ងៀនដា៉ង 

Photoshop ាៃ ក់្បានបដង ាើបដវបស្គយមួយ ល់ខ្ុំ។ ការបដង ាើប
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របស់ារ់ដនះ បានដ្វើឱ្យខ្ុំងាក្មក្ដរៀនថ្ផ្ ៃក្ឌី ាញរ រូមក្ ល់

ឥលូវ។ ារ់បានត្បាបព់ី Pinterest ថ្ លជាប ោ្ ញសងាមមួយថ្ រ 

ថ្រវាមិន ូរដ វសប ុក្ដទ។ ប ោ្ ញសងាមដនះ ដតោ រថ្រដលើរូបភាព

ប៉ុដ ណ្ ះ ថ្រវាសមបូរថ្បប្ស់។ កាលដនះខ្ុំដរៀន Photoshop 

 ូដរ ៃះខ្ុំលួរគំនិរល អៗ ជាដត្រើនពីក្ៃុងដនះ ដ ើយខ្ុំក៏្បន ោដត្បើវាមក្ទល់

នឹងសពវថ្ល ៃ។ ដពលដ្វើការ ដបើសិនជាខ្ុំរក្នឹក្ឌ ីាញអីវមិនដ ើញដទ 

ខ្ុំនឹងដបើក្វាដមើលមួយសនទះុ ដ ើមបីត្បមូលគំនរិពីអៃក្ ថ្ទ ដ ើយ

យក្មក្ថ្រ ៃតមរដបៀបតទ ល់ខែនួ ។  

ាននិសសិរជាដត្រើន ថ្ លមិន ន់ ំងដរះដត្បើ Google ផ្ង។ ពួក្

ដគមិនយល់ពីវិ្ី Search ឱ្យរំ Keyword (គឺជាពាក្យគនែឹះថ្ ល

ដគដត្បើដៅក្ៃុងការ Search)។ និសសិរខែះដទៀរ មិន ំង ឹងថ្នត្រូវ

រូលដៅ Google តម្ដទៀរផ្ង។ បអនូខ្ុំក៏្មិនដរះដត្បើ Google 

ពីមុន ថ្រ ល់ខ្ុំត្បាប់ខែះ សោីឱ្យខែះដៅ ក៏្ដ ើញដរះរក្រដមែើយដមដរៀន

របស់វា។ ត្គូអាយ្ីាៃ ក់្ដៅក្ៃុងស្គលាខ្ុំថ្រងនយិាយថ្ន “ ដបើាន

រមៃល ់សរួថ្រ Google ដៅ ឹងដ ើយ ” ។ ខ្ុឯំក្ភាព១០០ភាគរយ 

ដត្ពាះខ្ុំដត្បើវារាល់ថ្ល ៃ។  

ការដរៀនដោយដត្បើអីុន្ឺដណរជាជំនួយ ដ្វើឱ្យដយើងទទួលបាន

រំដណះ ឹងល មីដត្រើន ដបើដត្បៀបនឹងការដរៀនតមដសៀវដៅ្មមត។ 

ដយើង ឹងដ ើយ ដសៀវដៅពិបាក្ក្ៃុងការដបាះពុមពដ ើងវិញ្ស់ 
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ដ ើយរាល់ការតែ ស់ប ោរូដសៀវដៅ ឬដមដរៀនមោងៗ ខាងស្គលាត្រូវ

ដរៀបរំឯក្ស្គរដៅ ល់ត្ក្សួងដទៀរ  ូដរ ៃះដគមិនសូវប ោរូដសៀវដៅ

សិក្ាដទ។ ខ្ុំមិនត្បាក្ ថ្ន ស្គលាដផ្សងដគដ្វើថ្បបដនះឬអរ់ដទ ថ្រ

ស្គលាខ្ុំ គឺដរៀនដសៀវដៅចាស។់ បញ្ញា ដក្ើរដ ើង ថ្រវាាន ំដ្ះ

ត្ស្គយត្ស្គប់។ ខ្ុំដត្បើអីុន្ឺដណរដ ើមបីថ្សវងរក្អវីថ្ លល ម ីក់្ទងនឹង

ដមដរៀនរបស់ខ្ុំ។  

កាលថ្ លខ្ុំដរៀនបដង កើរដវបស្គយ ំបូង ត្គូបានយក្ដមដរៀនចាស់

មក្បដត្ងៀន។ ខ្ុំអារដមើល ឹង ដត្ពាះដៅដលើ Slide ានោក់្ឆ្ៃ ំ

ថ្ លដគផ្លិរ។ ខ្ុំក៏្ដៅដរៀនតមអីុន្ឺដណរវិញ។ ខ្ុំក៏្អារសរដសរ

កូ្ បានថ្ រ ថ្រមិនស្គទ រ់ដទ។ ស្គក្គិរដៅដមើល ដបើខ្ុដំរៀនថ្រអវី

ថ្ លដគឈប់ដត្បើ ដរើខ ្ុំនឹងយក្មក្ដត្បើការក្ៃុងបរ ចបុបន ៃដោយរដបៀប

្បាន?  

ខ្ុំានដវបស្គយមួយថ្ លខ្ុំគិរថ្នអៃក្ត្គប់ាៃ គួរថ្រស្គក្លបងដត្បើ។ 

វាជា Forum ថ្រមិនរដញរ៉ថ្ញ៉ ូរ Forum  ថ្ទដទៀរដទ។ វា

ដ ម្ ះថ្ន Quora ។ ដៅក្ៃុងដនះ ដយើងអារសួរសំណរួថ្ លដយើង

មិនយល់ដៅកាន់អៃក្ ថ្ទបាន ដ ើយដយើងនឹងភ្ាក់្ដផ្ អើលដៅដពល

បានអានរដមែើយពីពួក្ដគ។ អៃក្ដត្បើត្បាស់ដវបស្គយដនះ ភាគដត្រើន

ជាអៃក្ជំនញ ឬអៃក្ថ្ លានបទពិដស្គ្ន៍ក្ៃុងថ្ផ្ ៃក្្មួយ។ ពួក្

ដគអារពនយលដ់យើងបានយ៉ាងល អ។ ខ្ុដំៅចាថំ្ន សំនួរ ំបូងថ្ លខ្ុំសួរ 
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គឺ ក់្ទងនឹងការដរៀនគូររូប។ បនទ បព់សីួរដ ើយ ថ្សអក្ដ ើងខ្ុំក៏្

បានទទួលរដមែើយយ៉ាងដត្រើន។ ខ្ុំក៏្បានយក្រដមែើយ ំងដនះមក្ 

សរដសរដ ើងវិញដៅក្ៃុងបែកុ្របស់ខ្ុ ំ ដត្ពាះវាល អថ្មនថ្ទនថ្រមោង។ 

អៃក្ថ្ លមិនធ្លែ ប់ដត្បើ Quora នឹងមិន ឹងពីភាពអស្គច រយរបស់វាដទ។ 

ានដពលខែះ ខ្ុំដញៀននឹងវា ូរដលងដ វសប ុក្ថ្ រ។ ដបើរង់បាន

រំដណះ ឹងល មីៗ សូមស្គក្លបង Quora។ ខ្ុហំា នធ្លនថ្ន អៃក្ ំង

អស់ាៃ នឹងមិនស្គោ យដត្កាយដទ ដបើសិនជាបានដត្បើវា។ 

សរុបឱ្យខែីមក្វិញ ដយើងត្រូវដត្បើអីុន្ឺដណរឱ្យសមនឹងរថ្មែរបស់វា 

ដត្ពាះដយើងត្រូវរំ្យលុយត្គប់វិនទីដៅដលើវា។ ដយើងត្រូវថ្សវង

រក្ដវបស្គយល អៗ មួយរំនួន ដ ើយដត្បើវាឱ្យបានដត្រើន។ ដ វសប ុក្ 

ក៏្ដោយ ដបើសិនជាដរះដត្បើ ដយើងនឹង ញបានត្បដយាជនជ៍ាដត្រើនពី

វា ថ្រដបើមិនដរះដត្បើដទ នឹងខារដពលអរ់ត្បដយាជន៍មិនខាន។ 
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៨ 

រក្ការងារដឝវើ 
ក្ៃុងសង ាមដយើងានមរិ ២ ត្បឆ្ំងាៃ ។ មរិមួយយល់ថ្ន “ដៅដពល

កំ្ពុងដរៀន និសសិរមិនគួរដ្វើការដទ គួរថ្រខតំ្បឹងដរៀនឱ្យពូថ្ក្ ចាដំរៀន

រប់ ចាដំ្វើការ”។ ឯមរិមួយដទៀរយល់ថ្ន “ដៅដពលកំ្ពុងដរៀន 

និសសិរគួរថ្ររក្ការងារដ្វើដ ើមបីឱ្យានបទពិដស្គ្ន៍ដត្រើន”។ ខ្ុំមិន

ហា នថ្ន មរិ្មួយត្រូវ ឬខុសដទ ថ្រដោយស្គរដសៀវដៅដនះ  

សរដសរតមបទពិដស្គ្ន៍តទ ល់ខែនួ ខ្ុំាំត្ទមរទិី ២  ំងត្សុង។ 

ផ្លត្បដយាជន៍្ បំផំ្រុថ្នការដ្វើការក្ៃងុដពលដរៀន គ ឺ ទទលួបាន   

បទពដិស្គ្នព៍រិ។ ការបដត្ងៀនដៅក្ៃុងស្គលា ត្ាន់ថ្រជាត្ទឹសោី

បុ៉ដ ណ្ ះ។ ដយើងមិន ឹងថ្ន ត្ទឹសោី្មួយដត្បើបាន ឬមិនបានដទ ថ្រ

ដយើងត្ាន់ថ្រ ឹងថ្ន ដបើវាដរញដលើត្ក្ោសត្ប ង ដយើងអារដ្វើ

បានឬអរ់ប៉ុដ ណ្ ះ។ បទពិដស្គ្ន៍ដៅក្ៃុងការងារ ជារបស់ានរថ្មែ 

ដ ើយវាដ្វើឱ្យដយើងរស់ដៅានរថ្មែថ្ រ។ ការងារនឹងជយួបដត្ងៀន

មនុសស។ ឧបាថ្ន ដយើងដរៀនដរះបាន ៥ ភាគពីស្គលា  ល់ដពល

ដរញដ្វើការ ដយើងនឹងដរះថ្លម ២ ដៅ ៣ ភាគដទៀរ។  
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ដបើសិនជាដយើងធ្លែ ប់រំ្យដពលខែះ ថ្ឆ្ក្ដមើលការត្បកាសដរ ស

បុគាលិក្ ដយើងនឹងដ ើញថ្នត្កុ្ម  ុនភាគដត្រើនដរ សយក្មនុសសថ្ ល

ានបទពិដស្គ្នយ៉៍ាងដហារ្ស ់ ក៏្មួយឆ្ៃ ំដ ើងដៅថ្ រ។    

មិនថ្មនថ្នដគដមើលរលំងសញ្ញា បត័្រពីស្គលាដទ ថ្រសញ្ញា ប័ត្រត្ាន់

ថ្រអារបញ្ញា ក់្ថ្នដយើងបាន ឹងពីត្ទឹសោីបុ៉ដ ណ្ ះ វាមិនថ្មនជាអវីថ្ ល

ដគរង់បានពិរដទ។ 

និសសិរខែះ រអញូថ្រអរថ្ន “ដទើបថ្រដរៀនរប់ ដៅយក្បទពិដស្គ្ន៍មក្ពី

្ដក្ើរ”។ រុះអំ ុងដពលដរៀន ៃឹង ដម៉រក៏្មិនខំរក្ការដ្វើឱ្យ

ដ ើយដៅ? ដៅដពលខ្ុំដរៀនឆ្ៃ ំទី ១ ខ្ុំនឹក្ដ ើញរង់ដ្វើការ។ ខ្ុំក៏្ដៅ

ោក់្ពាក្យដៅកាសុីណដូ្វើជាអៃក្គិរលុយ។ វាជាការងារ ំបូងរបស់ខ្ុំ 

ដ រុដនះបទពដិស្គ្ន៍ថ្ លទទលួបានដពលដនះ គឺល មី ំងអស់។  

ខ្ុំ ឹងពីរដបៀបពិនិរយលុយថ្ក្ែងកាែ យ និងបិទបញ្ចីរូរៗ។ ខ្ុំ ឹងពីរិរោ

អរ់ត្ ំថ្នការឈរដ្វើការ។ ខ្ុំ ឹងពភីាពឃ្លែ នដៅដពលថ្ លាម នអៃក្

មក្ ូរដៅ ូបបាយ។ ខ្ុំ ឹងពីការនិយាយដ ើមាៃ  និងត្បកាន់បក្ស

ពួក្ក្ៃុងការងារ។ ខ្ុំ ឹងពីរដបៀបការពារខែនួពកីាររញុកំ្ សុរបស់អៃក្

 ថ្ទ។ ខ្ុំ ឹងពីត្បសិទធភិាពថ្នកាដម៉រ៊ាសុវរែិភាព។ ខ្ុំ ឹងពីគំនិររបស់

អៃក្រួមការងារ។ ជាពិដសស គឺ ឹងថ្ន បទពដិស្គ្នក៍ារងារ ាន

រថ្មែជាងសញ្ញា បត័្រ។ ខ្ុដំ្វើបាន១ ឆ្ៃ ំ ក៏្សុំឈប់ដៅ ដត្ពាះខ្ុំគិរថ្ន 

ត្គប់ត្ាន់ដ ើយ ល មម ល់ដពលរក្ក្ថ្នែងល មដី ើយ។ 
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ដត្ៅពីបទពិដស្គ្ន ៍ ដយើងនឹងទទលួបានត្បាក្ថ់្ខ។ លុយថ្ លដយើង

រក្បានដោយខែនួឯងដនះដ ើយ ថ្ លដ្វើឱ្យដយើងយល់រាស់ពីជីវិរ។ 

កាលមិន ន់ដរះរក្លុយ ដយើងមិន ឹងថ្ន លុយបានមក្ដោយ

រដបៀប្ដទ ដយើងត្ាន់ថ្រ ឹងថ្ន វាដៅជាមួយឪពុក្ាោ យដយើង

ប៉ុដ ណ្ ះ។ ថ្រលុយ ំងដនះ បានពីក្ាែ ងំ និងដពលដវលារបសព់ួក្

ារ់។ ដៅដពលរូលដ្វើការ ខ្ុំដរះសនសលំុយ ទញិរបស់ដោយខែនួឯង 

និងដរះចាយវាយរបិរដរបៀរជាងមុន ដត្ពាះខ្ុំ ឹងថ្នលុយពិបាក្រក្។ 

ដយើងមិនអារដ ើញអៃក្ ថ្ទចាយលុយ្ូរ ដ ើយត្បឹងដ្វើតមដគ

បានដទ។ វាអារមក្ពីត្គួស្គរដគរក្លុយ្ូរថ្ រ ដ រដុនះលុយមិន

ថ្មនជាបញ្ញា ដចាទសំខាន់របស់ដគដទ។ ខ្ុំថ្រងងាក្ដមើលមក្ស្គែ ន

ភាពត្គួស្គរខ្ុតំ្គប់ដពល។ ខ្ុំធ្លែ ប់សួរា៉ក់្ខ្ុំថ្ន ដរើដយើងត្ក្ ឬក៏្ាន? 

ថ្រារ់ដឆ្ែើយថ្ន មិនត្ក្ ដ ើយក៏្មិនានថ្ រ។ អញ្ចឹង គបឺានន័យថ្ន

ត្ក្ដ ើយ ត្ាន់ថ្រារ់មិនរង់និយាយឱ្យរំពាក្យ។ ខ្ុំត្រូវរក្ការងារ

ដ្វើដោយខែនួឯង ដ ើមបីបានលុយមក្ទុក្ចាយវាយខែនួឯង។ ខ្ុំមិន

រង់ជញ្ាក់្្មត្គួស្គរខ្ុំយូរដពក្ដទ។ 

ខ្ុំានដយាបល់មួយ ក់្ទងនឹងការសនសលំុយដនះថ្ រ។ សត្ាប់

អៃក្ថ្ លរង់ានមុខជំនួញតទ ល់ខែនួ ការដ្វើការក្ៃុងដពលដរៀនជា    

ឱ្កាសល អមួយ។ ដយើងនឹងអារានលុយសត្ាប់ដ្វើអវីថ្ លដយើងរង់

ដ្វើ ដ ើយអារបដង កើរទំនក់្ទំនងជាមួយអៃក្ ថ្ទបានដទៀរផ្ង។ 
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ដបើសិនជា ថ្រ នយ ការងារថ្ លដយើងដ្វើដនះ រ ក្រដត្មើន ដ ើយផ្ ោល់

រំណលូឱ្យដយើងបានដត្រើន ដនះដត្កាយដពលដរៀនរប់ ដយើងអារាន

លទធភាពដបើក្មុខរបរអីវមួយដោយខែនួឯងយ៉ាងងាយ។ ដ ើមទុន 

ទំនក់្ទំនង ឱ្កាស និងបទពិដស្គ្ន៍ ជាត្ាប់ពជូសំខាន់ថ្នការដ្វើ

ជំនួញ។ វរែុ ំង ៤ ដនះ សុទធថ្រអារបដង កើរបាន ំងអស។់ 

ស្គរ់ញារិខ្ុំាៃ ក់្ ធ្លែ ប់បាននិយាយត្បាប់ខ្ុំថ្ន “ដរៀនផ្ង ដ្វើការផ្ង 

ដទើបដយើងឆ្ែ រ”។  ំបូងខ្ុំគិរថ្ន ារ់រង់ដតោ រដលើការដរៀនឆ្ែ រ ថ្រ

តមពិរ គភឺាពឆ្ែ រក្ៃុងការរសដ់ៅដស្គះ។ អៃក្ថ្ លដរៀនថ្រមួយ

មុខ មិនថ្ លដ្វើការអវីដស្គះ ដត្បៀប ូរជាខវះអវីមា៉ងដៅដពល

និយាយជាមួយអៃក្ ថ្ទ។ ដោយស្គរថ្រមិន ឹងថ្ន ការងារពិរ

ត្បាក្ ានលក្ខណៈថ្បប្ ពួក្ដគ ក៏្និយាយដៅតមការត្សថ្ម

របស់ខែនួ។ ដពលខែះ ភាែ វថ្មនថ្ទន ថ្រក្៏គួរឱ្យរង់ដសើរថ្ រ។  

បក្រូលមក្ដរឿងឆ្ែ រវិញ ដរើអវីជាភាពឆ្ែ រក្ៃុងការរស់ដៅ? មនសុស

ាៃ ក្ថ់្ លចារទ់កុ្ថ្នឆ្ែ រ គជឺាមនសុសថ្ លដរះសត្មបខែនួនងឹអវថី្ ល

ដៅជុំវញិ។ ានថ្រអៃក្ថ្ លធ្លែ ប់ដ្វើការដទ ដទើបដរះសត្មបខែនួ។ 

ដៅក្ៃុងថ្នៃ ក់្ដរៀន ត្គប់ដពលថ្ លដយើងរង់ប ិដស្ ឬានដយាបល់

អវីមួយ ដយើងថ្រងថ្រនិយាយភាែ ម ដោយមិនខវលព់អីៃក្ ថ្ទ។ 

ជួនកាល ដយើងគិរថ្ន “ដរះនយិាយថ្រអញ អៃក្ដផ្សងដលែើ ំងអស”់។ 

គំនិរថ្បបដនះ ដគមិនយក្ដៅដត្បើដទដៅក្ថ្នែងដ្វើការ ដត្ពាះវាដ្វើឱ្យ
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ដគសអប់។ ដៅដពលដ្វើការ ដយើងនឹងដរៀនដរះបិទារ់ ដរៀនដលើក្

ដយាបល់ដៅដពលសមរមយ ដរៀនសួរ ដរៀនដ្វើល ៃង ់ ដរៀនស្គោ ប់អៃក្

 ថ្ទ និងដរៀនពីខែនួឯងបានដត្រើន។ 

ដៅានដ រុផ្លមួយដទៀរ ថ្ លដយើងត្រូវគិរឱ្យរាស។់ ដត្កាយ

ដពលដរៀនរប់ ដរើដយើងសងឃឹមប៉ុនម នភាគរយ ថ្ននឹងអាររក្ការងារ

ថ្ លល អបានដ្វើ? ដបើសិនជាាម នសងឃឹមដទ ដយើងគួរថ្ររក្ការងារដ្វើ

បដណោ ើរៗឱ្យដ ើយដៅ។ ដរៀនមនិ នរ់ប ់ ានការងារដ្វើ ត្បដសើរ

ជាងដរៀនរបដ់ ើយ ដ ើរ រខ់យលថ់្ រ។ និសសិរខែះ ដរ សដអើងការងារ 

ដោយគិរថ្ន ខែនួដគានសញ្ញា បត័្រត្រឹមត្រូវ ដ រុអវតី្រូវមក្ដ្វើការ

រូរតរ? ការគិរថ្បបដនះ ត្បថ្ លជាត្រឹមត្រូវ។  ូដរ ៃះដទើបដយើង

គួរថ្រដ្វើការដៅដពលកំ្ពុងដរៀន ដត្ពាះដពលដនះដយើងមិន ន់ាន

សញ្ញា ប័ត្រអវី ំងអស។់ មុខារ់ក្៏មិនសូវបារ់បង់ ដ ើយរិរោដយើង

ក៏្មិនរងសាព ្ថ្ រ។ ដត្កាយដពលដរៀនរប់ ដយើងនឹងានបទ

ពិដស្គ្នត៍្ស្គប់ក្ៃុងថ្  ត្គប់យ៉ាងនឹងកាន់ថ្រងាយត្សួល។  

ដរើដយើងនឹងានអារមមណ៍ថ្បប្ ដបើោក់្ពាក្យដ្វើការធ្លែ ក់្ត្គប់

ក្ថ្ន ែងដនះ? ដ ើយវានឹងកាន់ថ្រានសាព ្ថ្លមដទៀរ ដៅដពល

ដរៀនរប់ ថ្រថ្បរជារក្ការងារដ្វើមិនបាន។ សូមកំុ្ដលែរថ្ន ដយើងដរៀន 

ក្ដ៏ ើមបថី្រដ្វើការថ្ រ មនិថ្មនដរៀនដ ើមបយីក្ដ ម្ ះថ្រជានសិសរិដទ។ 

ដបើសិនជាអារ ឆ្ៃ ំទី១ ជាឆ្ៃ ំថ្ លល អបំផុ្រសត្ាប់ចាប់ដផ្ ោើមដ្វើការ។ 
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សត្ាប់មដ្ាបាយដ ើមបីបានការងារដ្វើានដត្រើន ូរជា រូលតម

ថ្ខស ោក់្ពាក្យតមអីុន្ឺដណរ ឬដសវាក្មមថ្សវងរក្ការងារជូន

និសសិរ ឬសុំដគរលូថ្រមោង។ ក្ៃុងរំដ្មវិ្ី ំង ៣ ដនះ ការរូល

តមថ្ខសងាយត្សួលជាងដគ។ ដយើងអារស្គក្សួរត្គូ ឬក៏្មិរោលក្ោិ ថ្ន

ដរើានក្ថ្នែង្ថ្ លដយើងអារដ្វើការបានដទ។ ដបើត្គសួ្គរដយើង

ានមុខារ់ថ្ រ ការដត្បើថ្ខស រឹរថ្រាម នបញ្ញា ដ ើយ។ 

ខ្ុំ ឹងថ្ន អៃក្ ំងអស់ាៃ នឹងគិរថ្ន ការរូលតមថ្ខស ជាភាព

អយុរោិ្ម៌សត្ាប់អៃក្ថ្ លាម នថ្ខស ថ្រវាជាការពិរ។ ដយើងត្រូវ

ទទួលស្គា ល់វាជាមុនសិន។ ត្កុ្ម  ុនមួយរំនួន ដរ សបគុាលិក្តម

រដបៀបដនះ គឺ  ល់ថ្រអៃក្ខាងក្ៃុងអស់ថ្ខសថ្ លអារអូសរូលបាន 

ដទើបដគដរ សមនុសសពដីត្ៅ។ ការដ្វើថ្បបដនះក៏្ានត្បដយាជន៍ថ្ រ គ ឺ

ការទុក្រិរោាៃ  និងទំនក់្ទំនង។ ដោយស្គរសុទធថ្រជាអៃក្ថ្ លស្គា ល់

ាៃ   ូដរ ៃះការដ្វើការងារជាមួយាៃ  វាកាន់ថ្រងាយត្សួលជាងមុន។ 

ដបើដយើងគិរថ្នដយើងាម នថ្ខស ដនះបានន័យថ្ន ដយើងាម នទំនក់្

ទំនងជាមួយអៃក្្ ំងអស់ ថ្រ ូរជាមិនអញ្ចឹងដទ។ 

ការដរៀន និងការងារ ត្រូវថ្រដ ើរទនទឹមាៃ  ដទើបានលទធផ្លល អ។ 

ដយើងអារនឹងដរៀនដខាយជាងអៃក្ ថ្ទ ថ្រដយើងានអវីថ្ លអៃក្

ដរៀនពូថ្ក្មិនាន។ ដនះគ ឺ បទពិដស្គ្នថ៍្ លបានឆ្ែងការ់ដោយ

តទ ល់។ ដៅដពលថ្ លឮដគត្បាប់ថ្ន ការងារ ជាអៃក្បដត្ងៀនមនុសស 
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សូមដជឿដគដៅ ដ ើយកំុ្ត្បឹងរក្ដ រុផ្លមក្ជំ ស់នឹងការពិរមួយ

ដនះ។ ការងារានដត្រើន្ស ់ខវះថ្រមនសុសដៅដ្វើប៉ដុ ណ្ ះ។ 
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៩ 

ជយួដឝវើការឱ្យស្គលា 
តមស្គលានីមួយៗ មិនខវះដទ ការងារឱ្យសិសសដ្វើ។ ភាគដត្រើនជា

ការងារសម័ត្គរិរោ ឬដ្វើដ ើមបីប័ណណបញ្ញា ក់្អវីមួយពីស្គលា។ សត្ាប់ខ្ុ ំ

ការជួយដ្វើការឱ្យស្គលា ដត្បៀប ូរជាការសងគុណស្គលាថ្ លបាន

ផ្ោល់ឱ្កាសឱ្យខ្ុំបានរូលដរៀនថ្ រ។ ខ្ុំជាសិសសអាហារូបក្រណ៍ ដ រុ

ដនះ ខ្ុំមិនអារដលែរថ្ន ស្គលាបានផ្ោល់អវីខ ែះមក្ឱ្យខ្ុំដទ ដ ះបីជាខ្ុំ

មិនសូវរូលរិរោដរៀនក៏្ដោយ។ 

ខ្ុំចាបំានថ្ន កាលថ្ លដគដឃ្លសនដបាះដឆ្ៃ រឆ្ៃ ំ ២០១៣ ដលាក្ត

អាចារយដអ ដៅវិទយុ ABC បាននិយាយថ្ន “សមូក្ុបំដត្ងៀនក្នូថ្ខមរ

ឱ្យរមលិគណុដគ ”។ ខ្ុំមិនខវល់ថ្នារ់នយិាយដ ើមបីដលើក្ដជើងខាង

្ដទ ថ្រអវីថ្ លារ់និយាយ ជាដរឿងត្រឹមត្រូវ។ រមលិគណុ មិន

ថ្មនជាពាក្យល អស្គោ ប់ដទ។ អៃក្ថ្ លដត្បើអីុន្ឺដណរជាដត្រើន ក៏្ដគដ្វើ

ថ្បបដនះថ្ រ។ ពួក្ដគដរៀនដរះពីអីុន្ឺដណរ បនទ ប់មក្ក៏្បនោថ្រក្

ចាយអវីថ្ លដគដរះដៅកាន់អៃក្ ថ្ទដទៀរតមអីុន្ឺដណវិញ។ ដនះ

ក៏្ដៅថ្ន ការ ឹងគុណថ្ រ។  
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ខ្ុំដជឿដលើដរឿង  ឹងគុណអៃក្ ថ្ទដនះ។ ខ្ុំធ្លែ ប់ដ្វើការឱ្យស្គលាបាន 

ពីរ ងថ្ រ។ ដលើក្ទីមួយ គឺដ្វើជាអនុរក្សក្ៃុងដពលត្ប ង។ កាល

ដនះដ្វើថ្រមួយថ្ល ៃដទ ដ ើយបានបាយថ្ល ៃត្រង់មួយដពលដទៀរផ្ង។ 

ឯដលើក្ទពីីរ គឺដ្វើជាជំនួយការរបស់ត្ពទឹធបុរសរងមហាវិទាល័យ

អាយ្ី។ ខ្ុំដ្វើត្បថ្ ល ប ីថ្ខ ាម នបានលុយមួយដរៀលចាយដទ ថ្រ

ដៅថ្រមក្ដ្វើ ថ្ ល ដត្ពាះដនះជាការសងគណុ។ 

ដ ះបីជាដយើងមិនដរៀនដោយស្គរអាហារូបក្រណ៍ក៏្ដោយ ក៏្ស្គលា

ដៅថ្រានគុណមក្ដលើដយើងថ្ រ។ ស្គក្គិរថ្បបដនះវិញ ឧបាថ្ន

ដយើងានលុយដ ើយ ថ្រដបើាម នអៃក្សង់ស្គលា ដរើដយើងយក្លុយ

 ៃឹងដៅដ្វើយ៉ាង្ដទើបបានរូលដរៀន? ឧបាថ្នបានរលូដរៀនរុះ 

ដរើស្គលាមិនបានខិរខំរក្ត្គូមក្បដត្ងៀនដយើងដទឬ? រុះបុគាលិក្

របស់ស្គលា ដរើពួក្ដគបដត្មើដសវាក្មមឱ្យអៃក្្?  

ដយើងរូលរិរោស្គលា ឬមិនរូលរិរោ មិនសំខាន់ដទ អវីថ្ លសំខាន់ គឺ

ត្រូវទទលួស្គា ល់គុណការថ្ លស្គលាបានដ្វើមក្ដលើដយើង។ ការដ្វើ

ការឱ្យស្គលា ជាមដ្ាបាយមួយថ្ លដយើងអារសងគុណស្គលា

បាន។ កំុ្ជំពាក់្គុណដគយូរដពក្ ដបើសិនជាានឱ្កាសដ ើយ សងឱ្យ

ដ ើយដៅ។ ពាក្យរុងដត្កាយថ្ លដយើងត្គប់ាៃ ត្រូវចាគំឺ ក្ុដំ្វើជា

មនសុសរមលិគណុ! 
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១០ 

ដរៀឞពើគាំឞរិថ្រនរុឌរិ 
ពិលពដលាក្្នមក្ ល់រំណរុដនះបាន ក៏្ដោយស្គរថ្រគំនិរថ្រ ៃ

ត្បឌិររបស់មនុសសថ្ រ។ សំណង់្ំៗ បដរ ចក្វិទាទំដនើបៗ ទសសនៈ

ល អៗ  និងការរស់ដៅ ៏សមបូរថ្បប សុទធថ្រានកំ្ដណើរដរញពីការថ្រ ៃ

ត្បឌិរ ំងអស។់ ក្ៃុងដពលដរៀនក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ ដយើងចាបំារ់

ត្រូវដត្បើភាពថ្រ ៃត្បឌិររបស់ដយើងឱ្យបានដត្រើនបំផុ្រ។ រះុដបើសិនជា

អរ់ាន? ាម នបញ្ញា ដទ។ ដត្ពាះគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ អារបណោុ ះបាន។ 

ដយើងត្គប់ាៃ  សុទធថ្រអារកាែ យជាមនុសសថ្ លានគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ 

 ស់ត្រង់ថ្ន ក្ត្មិរថ្នការថ្រ ៃត្បឌិរដនះខុសាៃ  ឬ ូរាៃ យ៉ាង្ 

គឺអាត្ស័យដៅដលើមនុសសាៃ ក់្ៗ។ ខ្ុំានវិ្ីស្គស្រសោមួយរំនួនថ្ ល

អារដ្វើឱ្យដយើងានភាពថ្រ ៃត្បឌិរដៅក្ៃុងខែនួបាន។ 

 វិ្ីស្គស្រសោ ំងដនះ អារដត្បើបានផ្ល ំងអស់ ឱ្យថ្រដយើងោក់្រិរោ

ដត្បើ។ ថ្រមុននឹងចាប់ដផ្ ោើមអនុវរោ ដយើងចាបំារ់ ត្រូវដបាះគនំិរចាស់ៗ

ដៅក្ៃុងខែនួដយើងដចាលមួយថ្ ក្សិន កំុ្ឱ្យវាមក្ខទបផ់្ ែវូគំនិរល មីៗ។

គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ ជាការដបើក្រិរោឱ្យទលូាយទទួលយក្អវីល មីសត្ាប់ខែនួ
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ដយើង ដ ើយានថ្រការទទួលយក្អវីល មីៗដទ ដទើបជីវិរដនះានន័យ

ពិរត្បាក្ ។ 

 វិ្ សី្គស្រសោទ ីមយួ គ ឺសដង ករ។ ដៅក្ៃុងស្គលា ានមនុសសមិនដត្កាម 

១០០នក់្ដទថ្ លដយើងអារសដង ករបាន។ ដយើងត្រូវចាប់យក្រំណរុ

លមអិរដផ្សងៗថ្ លដៅជុំវិញខែនួ  ូរជា ក្ែិន ការនយិាយសោីរបស់អៃក្

 ថ្ទ ទឹក្មុខ ការដសើរ ឬវិ្ីក្រ់ត្តរបស់អៃក្ ថ្ទ។ មនុសសថ្ ល

ានភាពថ្រ ៃត្បឌិរ រូលរិរោដមើលអៃក្ ថ្ទ ដត្ពាះពួក្ដគអារដមើល

ដ ើញបានដត្រើនជាងអវីថ្ លកំ្ពុងដក្ើរដ ើងដៅដទៀរ។ ដបើដយើង

អារសរដសរដរញជាដរឿងខែីមួយបាន ដៅដពលានអៃក្្ាៃ ក់្ដ ើរ

ការ់ដោយស្គយភាយក្ែិនត្ក្អូប ដនះដ ើយជាគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ។  

 វិ្ សី្គស្រសោទពីរី គ ឺដរៀន។ ាម នអៃក្្ដរះដោយមិនដរៀនដទ។ ដយើង

អារដរៀន តមរយៈការអាន ឬបទពិដស្គ្ន៍តទ ល់ខែនួ។ ការអាន 

ជួយដយើងឱ្យត្សូបយក្រំដណះ ឹង ដ ើមបីជាជំនួយក្ៃុងការគិរ។ 

រំថ្ណក្បទពិដស្គ្ន៍វិញ ជាដរឿងអស្គច រយ។ ដៅដពលដយើងគូររូប

ដលើក្ ំបូង ថ្ នឹងញ័រ ដ ើយគូរមិនស្គអ រដទ ថ្រដត្កាយដពល វឹក្

ហារ់ ថ្ លៗ រូបថ្ លដរញមក្ នឹងចាប់ដផ្ ោើមស្គអ របនោិរមោងៗ។ 

លទធផ្លថ្បបដនះ បានមក្ពីខួរក្ាលដយើងថ្ លដរៀនពីកំ្ ុសដលើក្

 ំបូង ដ ើយបដង កើរ ំដ្ះត្ស្គយដ ើងមក្។ បទពិដស្គ្ន៍ ជាវរែុ

ានរថ្មែរំដពាះគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ។  
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រំដពាះមុខ វិជាា ថ្ លត្រូវដរៀនវិញ ក៏្ានដត្រើនថ្ រ  ូរជា សិលបៈ

ត្គប់ត្បដលទ ឌ ីាញ ឬទសសនៈដផ្សងៗ។ ខ្ុដំរៀនត្កា វរិឌី ាញ

ដោយការអានដសៀវដៅ ដមដរៀនតមអីុន្ឺដណរ និងបទពដិស្គ្ន៍

ននពីការងារ។ ឌី ាញ បំដប៉ាងខរួក្ាលរបសដ់យើងឱ្យខពស់រ ូរ

 ល់អារដមើលដ ើញត្ជុងដផ្សងដទៀរ។ វាបដត្ងៀនខ្ុំបានដត្រើន្

ស់។ ដបើសិនជាានដគសរួខ្ុំ ខ ្ុំនឹងដឆ្ែើយថ្ន ខ្ុំក៏្ជាមនុសសានគំនិរ

ថ្រ ៃត្បឌិរាៃ ក់្ថ្ រ ត្ាន់ថ្រមិនសូវខាែ ំង។ 

គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរដនះ នឹងរ ក្្ំធ្លរ់តមអវីថ្ លដយើងបានដរៀន។ ដ រុ

ដនះ រូរកំុ្បញ្ឈប់ការដរៀនរបស់ដយើង។ សូមកំុ្ខាែ រថ្ន ផ្ ទះុខួរក្ាល

ដោយស្គរថ្រានគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរដត្រើនដពក្ឱ្យដស្គះ ដត្ពាះខ្ុំមិន

ធ្លែ ប់ដ ើញព័រ៌ានរថ្មែក្ថ្បបដនះដទ។ ការរង់ដរះ រង់ ឹង នឹងដ្វើ

ឱ្យដយើងដរៀនបានដត្រើន។ 

 វិ្ សី្គស្រសោទ ី ប ី គ ឺ ត្សថ្ម។ ការសដង ករ និងការដរៀន អារផ្ោល់ឱ្យ

ដយើងនូវការពិរ ថ្រការត្សថ្មនឹងផ្ ោល់ឱ្យដយើងនូវអវីថ្ ល ួសពីការ

ពិរដៅដទៀរ។ ដៅក្ៃុងដសៀវដៅ ត្បដយាជនខ៍ាងក្ៃងុ របស់ខ្ុំ បាន

ដលើក្ដ ើងពីការត្សថ្មដៅដពលអានដសៀវដៅ។ ការត្សថ្មអារ

បដង កើរនវូការពរិបាន។ ការត្សថ្ម ដនះដ ើយថ្ លដ្វើឱ្យគំនិរថ្រ ៃ

ត្បឌិររបស់មនុសស្ន ល់រំណរុកំ្ពលូ។  

ដៅក្ៃុងដរឿង The Lord of The Rings ថ្ ល ឹក្នសំថ្មោងដោយ 
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ដលាក្ Peter Jackson ជាឧ  រណ៍គត្មូមួយក្ៃុងការថ្ត្បកាែ យ

គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរឱ្យដៅជាវរែុពិរ។ ថ្ខសភាពយនោដនះ ដក្ើរដរញពី

 ំដណើរដរឿងរបស់ដសៀវដៅ Lord of The Rings ថ្ លនិពន ធដោយ 

J.R.R Tolkein។ អៃក្ ឹក្នដំរឿង ដត្បើត្បាស់ការត្សថ្មថ្ លបាន

មក្ពីពាក្យដពរនដ៍ៅក្ៃុងដសៀវដៅបដង កើរបានជាថ្ផ្ ទដរឿង ៏អស្គច រយ

មួយក្ៃុងត្បវរោិស្គស្រសោថ្ខសភាពយនោ។ Peter Jackson បានអាន

ដសៀវដៅដរឿងដនះតងំពីារ់អាយុ ១៧ ឆ្ៃ ំដមែ៉ះ ដ ើយារ់ដៅថ្រ

ត្សថ្មថ្ននឹងបដង កើរដរឿងដនះឱ្យដរញជារូបរាងឱ្យ ល់ថ្របាន។  

ស្គក្លវិទាល័យ គឺជាក្ថ្នែងថ្ លដយើងអារដរៀនពីគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ

បានងាយបំផុ្រ។ ប ណ្ ល័យ អីុន្ឺដណរ និងមនុសសដៅជុំវិញខែនួ 

សុទធថ្រជា្នធ្លនសត្ាប់បដង កើនភាពថ្រ ៃត្បឌិរ។ រាលរ់មៃល់ថ្ ល

ដយើងាន ដ ើយមិនអាររក្រដមែើយបាន ដយើងអារសួរត្គូ ឬអៃក្

ថ្ លដរៀនមុនដយើងបាន។ បទពិដស្គ្ន៍របសព់ួក្ដគ នឹងបងាា ញផ្ ែវូ

ដយើងកាន់ថ្ររាស់។ 

គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ នឹងជួយឱ្យដយើងរក្ដ ើញ ំដ្ះត្ស្គយរំដពាះបញ្ញា

ថ្ លដក្ើរដ ើង។  ំងក្ៃុងស្គលា និងដត្ៅស្គលា ដយើងដៅថ្រត្រូវ

ការដត្បើវា ថ្ ល ដ រុដនះ ដរៀនពីវាឱ្យដ ើយ ក៏្មិនខារថ្ រ។ ខ្ុំ

នឹងសរដសរដសៀវដៅមួយក្ាលថ្ លនិយាយ ពីគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរដនះ 

ដត្ពាះខ្ុំរង់អានដសៀវដៅថ្បបដនះជាភាស្គថ្ខមរយូរដ ើយ។ ដ ើយខ្ុំ 
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ក៏្សងឃឹមថ្ននឹងានអៃក្អានដសៀវដៅដត្កាយរបស់ខ្ុំដទៀរ។ 

ដបើសិនជាដយើងស្គា ល់ និងដត្បើត្បាស់គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ ដយើងនឹងដមើល

ដ ើញពីភាពខសុថ្បែក្ាៃ ក្ៃុងការរសដ់ៅ។ ដយើងនឹងកាែ យជាមនុសស

ថ្ លគិរក្ៃុងផ្ ែវូវិជ ាាន និងរ ក្រាយរំដពាះអវីថ្ លជួបត្បទះ។ ថ្នមិន

ត្រូវ ដយើងអារកាែ យជាគត្មូ និងក្ាែ ងំជំរុញរិរោ ល់អៃក្ ថ្ទដទៀរ

ផ្ង។ 

ខ្ុំានរំណរុរូរមួយរង់បញ្ញា ក់្បនោិរ ដ ើមបីកំុ្ឱ្យានការយល់ខុស។ 

គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ មិន ក់្ទងនឹងភាពឆ្ែ រដទ។ វា ក់្ទងនឹងថ្បប

ថ្ផ្នថ្នការដមើលដៅកាន់អវីមួយ និង គិរពចិារ្។ មនុសសល ៃង់

ាៃ ក់្ ក៏្អារានគំនិរថ្រ ៃត្បឌិរខពស់បានថ្ រ ដ រុដនះ សូមកំុ្

ពាយាមអួរខែនួឯងថ្នឆ្ែ រ ដៅពីមុខអៃក្ ថ្ទ។ គំនិរថ្រ ៃត្បឌិរ ជា

ការដោះត្ស្គយបញ្ញា  មិនថ្មនជាដត្គឿងអលងាក រដ ើមបីអួរាៃ ដទ។ 
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១១ 

ថ្សវងយលព់ើការសដងកើរ
អាជវីក្មម 

ដ ើមបីដសរ ភាព និងភាពអស្គច រយក្ៃុងជីវិរ ដយើងគួរថ្រដរ សយក្ការ

បដង កើរអាជីវក្មមតទ ល់ខែនួ។ មិនថ្នវាានទំ រំូរបុ៉ ណ្ ដទ ឱ្យថ្រជា

ក្មមសិទធិរបស់ដយើង ដយើងអាររស់ដៅសកប់សកល់ដ ើយ។  

ការដ្វើអាជីវក្មម មិនងាយត្សួល ូរអវីថ្ លដយើងធ្លែ ប់ដ ើញដគ   

សរដសរដៅដលើអីុន្ឺដណរដនះដទ។ ការចាប់ដផ្ ោើមដបាះលុយរក្សុី 

ដោយមិន ឹងទិសខយល់ នឹងដ្វើឱ្យដយើងខារបង់ជាមិនខាន ដ រុដនះ

ដទើបដយើងត្រូវរំ្យដពលដ ើមបីដរៀនជាមុន។ ដៅអំ ងុដពលជា

និសសិរ គឺជាឱ្កាសល អបំផុ្រក្ៃុងការថ្សវងយលព់ីអាជីវក្មម ដត្ពាះ

ដយើងមិន ឹងថ្ន ខែនួដយើង អារានសំ្ងកាែ យជាដៅថ្ក្ឬអរ់ដទ

ដត្កាយដពលដរៀនរប់។ 

រំណរុមួយដនះ មិនថ្មនសត្ាប់អៃក្ថ្ លានត្គួស្គរ្ូរធ្លរ ឬជា

ត្គួស្គរអៃក្រក្សុីដនះដទ ដត្ពាះខ្ុំដជឿថ្ន ពួក្ារ់ ឹងរាស់ជាងខ្ុំដៅ
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ដទៀរ។ រណំរុដនះ សរដសរសត្ាប់អៃក្ថ្ លានស្គែ នភាពពបិាក្ 

និងមិនានអៃក្ថ្ណនពំីការដ្វើអាជីវក្មម។ 

ដបើដយើងតមោនឱ្យដត្រើនបនោិរ ដយើងនឹងដ ើញថ្ន ត្គូបដត្ងៀនភាគ

ដត្រើនដៅតមស្គក្លវិទាល័យ ានមុខជំនួញតទ ល់ខែនួជានិរ ច  ូរ

ត្គូរបស់ខ្ុំាៃ ក់្ ារដ់បើក្ត្កុ្ម  ុនដទសររណ៍ក្ៃុងត្សុក្មួយ។ ារ់

ធ្លែ ប់បានត្បាប់ពកីារថ្សវងរក្ដល្ៀវ និងវិ្ីថ្ លារ់ផ្សពវផ្ាយ

ពាណិជ ាក្មមដៅដលើ Google។ ារ់ក៏្ានដវបស្គយអាយ្ីតទ ល់

ខែនួមួយថ្ រ ថ្ លអាររក្រំណលូឱ្យារ់បានត្បថ្ លជា ៣ សនែឹក្

ក្ៃុង ១ថ្ខ។ សត្ាប់ខ្ុ ំគឺដលើសពីល មមចាយ ដទៀរផ្ង។ 

បទពិដស្គ្ន៍ ថ្ លដគថ្រក្រំថ្លក្ដោយមិនគិរលុយថ្បបដនះ សមបូរ

្ស់ដៅក្ៃុងស្គលា ជួនកាលអារជាមនុសសថ្ក្បរខែនួផ្ងក៏្ថ្នបាន។ 

មិរោលក្ោិខ ្ុំាៃ ក់្ ានរូបលក់្បបរខយងក្ៃុងផ្ារតដមម  ។ ខ្ុំក៏្ធ្លែ ប់ដៅ

ដមើលតទ ល់នឹងថ្លៃក្ថ្ រ។ រូបដនះ លក់្ោរ់ថ្មន។ អៃក្រូលទញិឱ្យ

ថ្ណនដៅអី។ អវីថ្ លដ្វើឱ្យខ្ុលំែ ឺថ្លៃក្ដនះ គតឺ្បាក្់រំដណញពីមុខរបរ

ដនះ។ ត្ានថ់្រជាអាជីវក្មមខាៃ ររូរផ្ង រុះទត្ាអំាជីវក្មមខាៃ រ្ំ

ដទៀរ ដរើសល់ដត្រើនប៉ុនម នដៅ? 

ដពលខែះ អៃក្ ថ្ទ ដគមិនត្បាប់ដយើងដទ  ល់ថ្រដយើងហា នសួរដគ

ថ្ រដទើបបាន ឹងដរឿង។ ខ្ុំរូលរិរោសួរអៃក្ថ្ លដគធ្លែ ប់រក្សុី អារ

និយាយបានថ្ន ខ្ុំរូលរិរោអៃក្រក្សុីដត្រើនជាងអៃក្ដ្វើការ។ មិនថ្មន 
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ដោយស្គរខ្ុំដមើលងាយការងារដទ ត្ាន់ថ្ររលូរិរោប៉ុដ ណ្ ះ។ 

ដៅជាប់របងស្គក្លវិទាល័យខ្ុំ ានដគរញុរដទះលក់្ទកឹ្ មក្លក់្

ដៅថ្ក្បរដនះ។ ខ្ុំជាមូ៉យទិញទឹក្ដៅទីដនះថ្ រ។ ថ្ល ៃមួយដោយត្ ំ

ទប់រ ា្ មិនបាន ក៏្ដ ើបារ់សួរារ់ ថ្នក្ៃុងមួយថ្ល ៃរំដណញបាន

ប៉ុនម ន។ ារ់និយាយថ្ន ដបើការ់មុខដត្កាយដចាល រំដណញបាន ព ី

៣០ ដៅ ៤០ មឺុនដរៀល។ ារ់និយាយហាក់្ ូរជា រំនួនដនះរិរ

្ស់ ថ្រសត្ាប់ខ្ុំវញិ ដបើដមើលពីដត្ៅមិនអីដទ ថ្រក្ៃុងរិរោវិញ 

ដ ៀរទឹក្ារ់ក្កាែ ក់្បារ់ដៅដ ើយ។  

មុខរបររុញរដទះលក់្ថ្បបដនះ ជាត្បដលទមុខរបរថ្ លមិនល អដមើល

ដទ ថ្រល អសុ។ី លុយរូលជាត្បចា ំដត្ពាះមនុសសដយើងដ ះបីជាោក់្អវី

រូលដៅដ ើយ ក៏្ដៅថ្រជុះដរញមក្វិញ ំងអស់ ដ រុដនះ អៃក្លក់្

មិនសូវខវល់ថ្នាម នអៃក្ទិញដទ។ មា៉ងារ់ដរះនិយាយរាក់្ ក់្

ជាមួយអៃក្ទិញដទៀរ ដរឿងអីដគមិនជួយទិញារ?់ 

ដត្ៅពីការស្គក្សួរអៃក្ ថ្ទ ដយើងក៏្អារថ្សវងយល់ពីដរឿងដនះបាន

ដោយខែនួឯងថ្ រ។ ដៅដលើទីផ្ារដសៀវដៅត្សុក្ថ្ខមរដយើង មិនខវះដទ

ដសៀវដៅថ្ លនិយាយពីការដ្វើអាជីវក្មម។ ដយើងត្ាន់ថ្រទិញមក្

អានដៅ ដយើងក៏្អារ ឹងខែះៗថ្ រ។ ខ្ុំានដសៀវដៅ ២ក្ាលថ្ លខ្ុំ

គិរថ្នល អក្ៃុងថ្ផ្ ៃក្ដនះ។ ទីមួយ គ ឺ Rich Dad Poor Dad របស់

ដលាក្ Robert Kiyosaki។ ដសៀវដៅដនះល អ្ ស ់ សត្ាប់អៃក្
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ថ្ លរង់ថ្សវងយល់ពីមូលោះ នថ្នការដ្វើអាជីវក្មមត្គប់ត្បដលទ។ 

អៃក្និពន ធ បានពនយល់ដក្ាះក្ាយពីគនឹ ែះនន តមការនយិាយដរឿង

ដ ើង វិញ ជាពដិសស គឺ  ស ត្គិនភាព។ ទពីរី គឺ ដសៀវដៅជីវ

ត្បវរោិសទីវរប ។ ដសៀវដៅដនះ មិននិយាយដតោ រដៅដលើការរក្សុី

ត្ជុលដពក្ដទ ថ្រនិយាយពីការរស ូ និងទសសនៈរបស់សទីវរបក្ៃុងការ

រុញត្កុ្ម  ុនឱ្យ្នមុខដគ។ សទីវរប ត្រូវបានដគចារទ់ុក្ជាស 

ត្គិនដឆ្ៃើមាៃ ក់្ក្ៃុងពិលពដលាក្។ ដយើងអារអានជាភាស្គអង់ដគែសក៏្

បាន ជាថ្ខមរក៏្បាន ដត្ពាះានលក់្ ំងអស់ដៅត្សុក្ដយើង។  

ដយើងត្រូវចាដំរឿងមួយឱ្យជាប់ គឺការអានដសៀវដៅ មិនអារជួយឱ្យ

ដយើងកាែ យជាអៃក្ជំនួញដជាគជ័យបានដទ ថ្រវាត្ានថ់្រជាក្តោ បូក្

រួម ដ ើមបីសដត្មរដជាគជ័យបុ៉ដ ណ្ ះ។ ការអានដសៀវដៅ ជាការ

ដរៀន ដ រុដនះ វាអារត្រូវខែះ  ួសសម័យខែះ ជាដរឿង្មមតដទ។  

ដត្ៅពីដសៀវដៅ ត្បលពរំដណះ ឹង ៏្ំមួយដទៀរគឺ អីុន្ឺដណរ។ 

ដយើងអាររក្បានបទសាភ សន៍ និងគនែឹះថ្នការដ្វើអាជីវក្មមជាដត្រើន 

ដោយមិនរំ្យដពលយូរ។ ដយើងរង់អានក៏្បាន រង់ដមើលជាវ ដ 

អូក៏្បាន ឬរង់ស្គោ ប់ជាសំដលងក៏្បាន។ អីុន្ឺដណរ អារដ្វើឱ្យដយើង

 ឹងពីវិ្ីថ្ លដគរក្សុីដៅបរដទស។ ជួនកាល ដយើងអារនឹងចាប់

បានឱ្កាស្មួយពីអៃក្ ំងដនះថ្ រ។ ដ ះបីទីផ្ារដយើងមិនសូវ

្ំ ូរដគថ្មន ថ្រឱ្កាស ល អមិនអារដមើលត្ស្គលបានដទ។ 
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ដបើសិនជាត្ាន់ថ្រដរៀនតមដគ ដយើងត្បថ្ លជាមិនយល់ដនះដទ។ 

ានដពលខែះដយើងគិរថ្ន ដយើងយល់ដ ើយ  ឹងដ ើយ  ំងខែនួដយើង

មិនថ្ លត្ប ូក្មោង្ដស្គះ។ ដនះជាការគិរខសុ។ សូមបីថ្រអៃក្

ថ្ លដគត្ប ូក្ក្ៃុងការរក្សុីយូរឆ្ៃ ំ ក៏្ានរំណរុថ្ លដគមិនយល់

ថ្ រ រុះទត្ាថំ្រដយើងថ្ លត្ាន់ថ្រដរៀនពដីសៀវដៅ ឬពអីុីន្ឺដណរ 

ដ រុអវីក៏្ពថូ្ក្ជាងដគដមែ៉ះ? ដៅដពលថ្សវងយល់ពីអាជីវក្មម សូមកំុ្

 ន់ដលើក្ដជើង    សមរែភាពខួរក្ាលខែនួឯងខាែ ំងដពក្ ដត្ពាះវាអារ

ដ្វើឱ្យខារបង់។ 

ដបើសិនជារង់ស្គក្លបងឱ្យកាន់ថ្ររាសដ់ទៀរ ដ្វើតមវិ្ីខ្ុំដៅ។ 

ដយើងត្រូវរក្ត្កុ្ម  ុន្ថ្ លដទើបដបើក្ល មី ដ ើយរូលដ្វើការដៅទី

ដនះ ដយើងនឹងបាន ឹងដ ើយ។ ដបើគិរមក្ ល់ដពលថ្ លខ្ុំកំ្ពុង  

សរដសរដនះ គ ឺ មួយឆ្ៃ ំដ ើយ ថ្ លខ្ុំរូលដ្វើការដៅត្កុ្ម  ុនដនះ។ 

ខ្ុំដរៀនបានដត្រើន្ស់ ពីការរក្សុ ី និងដបើក្ត្កុ្ម  ុន។ ដ ះបីជា

ខាងត្កុ្ម  ុន មិនសូវឱ្យខ្ុំរូលដៅពាក់្ព័ន ធនឹងដរឿងលុយកាក់្ក៏្ពិរ

ថ្មន ថ្រខ្ុដំៅថ្រដរៀនបានដត្រើន។ 

ត្កុ្ម  ុនថ្ លខ្ុំកំ្ពុងដ្វើការ ជាត្កុ្ម  ុន E-Commerce ដ រុដនះ

រំណលូរបសត់្កុ្ម  ុន គឺត្រូវពឹងដៅដលើការលក់្ផ្លិរផ្ល។ ខ្ុំាន

រួនទីលក់្ដសៀវដៅផ្ង និងដ្វើជាអៃក្ឌី ាញផ្ង។ ការលក់្ មិន

ថ្មនជាដរឿងងាយត្សួលដទ ជាពដិសសដៅដពលថ្ លានអៃក្លក់្
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កាន់ថ្រដត្រើនដ ើងដៅដលើអីុន្ឺដណរ។ ការត្បកួ្រត្បថ្ជងថ្បបដនះ 

ជាអវីថ្ លដគមិនសូវសរដសរដៅក្ៃុងដសៀវដៅ ដ រុដនះខ្ុំត្រូវស្គក្

លបងដោយ វិ្ីខែនួឯងរ ូរ។ ានថ្ខខែះ រំណលូថ្ លលក់្បាន មិន

ត្គប់ត្បាក្់ថ្ខបុគាលិក្ផ្ង។ ានដពលខែះ ត្រូវពនារដពលដបើក្លុយ

ក៏្ានថ្ រ។ ដនះជាបទពិដស្គ្នថ៍្ លខ្ុំទទលួបាន។ 

សត្ាប់អៃក្ថ្ លានរិរោកាែ ហាន ានដ ើមទុនគួរសម ការដបើក្ 

អាជីវក្មមដោយខែនួឯង គឺជាដរឿងអស្គច រយបំផុ្រ។ ដៅដពលថ្ ល

ដយើងកំ្ពុងដរៀនថ្បបដនះ វាានត្បដយាជន៍ដត្រើន។ ដយើងអារ

ស្គក្សួរដយាបលព់តី្គូ និងអាររក្អរិលិជនដៅក្ៃុងស្គលាថ្រមោង។ 

ដៅស រ ះអាដមរិរវិញ ដគដលើក្ទឹក្រិរោឱ្យ សិសសថ្ លដរៀនដៅ

ស្គក្លវិទាល័យគួរថ្រស្គក្លបងបដង កើរអាជីវក្មម ឬត្កុ្ម  ុន

ដោយខែនួឯង ដត្ពាះដបើសិនជាបរាជ័យ ពួក្ដគអារានដពលដត្រើន

ដ ើមបីដងើបដ្វើមោងដទៀរ។ ដ រុដនះដទើបដៅត្បដទសដគ ានត្កុ្ម

  ុនដបើក្ល មីដត្រើន។ ដបើត្កុ្ម  ុនរបសដ់គ ួល ដគក៏្ទទលួបានបទ

ពិដស្គ្ន៍មួយ ដ ើយស្គក្លបងមោងដទៀរ។ 

ការោក់្ខែនួដ្វើដោយតទ ល់ និងដរៀនពីការងារក្ៃុងអាជីវក្មម ជាដរឿង

ានត្បដយាជន៍ជាងការដៅដរៀនយក្សញ្ញា ប័ត្រថ្ផ្ ៃក្ Business 

ឆ្ៃ យ្ស់។ ដមដរៀនថ្ លដយើងទទួលបាន ជាដមដរៀនពិរត្បាក្  

មិនថ្មនត្ាន់ថ្រជាត្ទឹសោី ឬទិន ៃន័យ ួស ឺដលដនះដទ។ 
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ពួក្ដយើងអារនឹងគិរថ្ន ខ្ុំកំ្ពុងសរដសរចាក្ត្បធ្លនដ ើយ ថ្រមិន

ថ្មនដទ។ ការដ្វើអាជីវក្មមដោយខែនួឯង និងការរូលរួមដ្វើជាមួយ

អៃក្ ថ្ទ សុទធថ្រជាការថ្សវងយល់។ ដយើងដ្វើបដណោ ើរ ដរៀនបដណោ ើរ 

ដត្បៀប ូរជា  ូបបាយបដណោ ើរ ដមើលទូរទសសន៍បដណោ ើរថ្ រ បាយក៏្

រូលដពាះ ដរឿងក៏្រូលថ្លៃក្។ 

ដ ះបីជាដយើងរង់ដ្វើអាជីវក្មមអវីក៏្ដោយ សូមចាថំ្ន ចាបដ់ផ្ ោើមពរីរូ

ដៅ ដទើបជាការត្បដសើរ។ ដបើសិនជាខារបង់ ដយើងអារានផ្ែវូដ ើរ

បនោដទៀរ។ ដបើសិនជារំដណញ ដយើងអារចារ់ថ្រងដៅមុខដទៀរ

ដោយមិនបារ់ត្បញាប់ដពក្។ អាជីវក្មម ខុសពីការបក្ដរក្ ដពលដ្វើ 

ដទើប ឹងថ្នពិបាក្។ 

សត្ាប់អៃក្ថ្ លត្សលាញភ់ាពាច ស់ការដលើខែនួឯង រណំរុដនះ ជា

ក្ថ្នែងចាប់ដផ្ ោើម។ ការថ្សវងយល់ពីអាជីវក្មម នឹងជួយឱ្យដយើងកាែ យ

ជាអៃក្រក្សុីាៃ ក់្ ៏ពូថ្ក្។ ខ្ុំដជឿថ្ន ថ្ល ៃដត្កាយដៅនឹងានត្កុ្ម  ុន

ល មីៗជាដត្រើនថ្ លដក្ើរដរញពីថ្ និសសិរថ្ខមរដយើង។ 
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១២ 

ដឝវើដរឿងថ្ លខសុពើ 

អនក្ ថ្វ 
ការដ្វើតមាៃ  បានកាែ យដៅជាទំលាប់មួយរបស់សិសសទូដៅយូរ

្ស់មក្ដ ើយ។ ការដ្វើថ្បបដនះ បានដ្វើឱ្យមនុសសដលែរគិរថ្ន ខែនួ

ឯងានភាពខុសាៃ ពីអៃក្ ថ្ទ ដ ើយយល់ខុសពី្មមជារថិ្ន មនុសស

 ំងអស់ ូរាៃ ។ អៃក្ខែះមិនបានយល់ខុសដទ ថ្រមិនត្ពមទទលួ

ស្គា ល់ថ្រមោង។ ការថ្ លដយើងគិរថ្ន អៃក្ ថ្ទនឹងរូលរិរោអវីថ្ ល

ដយើងរូលរិរោ ជាដរឿងមិនសមដ រុផ្លដស្គះ។  

មិនថ្នអៃក្ត្បាជ ្ឬមនុសសលបី្ដទ ពួក្ដគសុទធថ្របានដ្វើដរឿងថ្ ល

ខុសថ្បែក្ពីអៃក្ ថ្ទ។ ដបើសិនជាពួក្ារ់ ដ្វើ ូរថ្រអៃក្ ថ្ទ ដរើដ្វើ

ដមោរនឹងទទួលបានការដលើក្រដមកើងដនះ? តមពិរដៅ ការដ្វើខុសពី

អៃក្ ថ្ទ ជាដរឿងល អ ថ្រដោយស្គរទសសនៈរាៃ ក្ៃុងសង ាម ដទើបដ្វើ

ឱ្យដយើងដមើលដ ើញថ្ន វាជាដរឿងមិនល អដៅវញិ។ សូមបីថ្រា៉ក់្ខ្ុំ ក៏្

ត្បដៅខ្ុំថ្ រថ្ន “ដ្វើជាមនសុស ត្រវូរសឱ់្យត្រលនំងឹដគ”  ថ្រពាក្យ 
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ទូនម នដនះ ថ្លងានន័យសត្ាប់ខ្ុំដ ើយ។  

ខ្ុំធ្លែ ប់ដ្វើកិ្រ ចការត្កុ្មក្ៃុងដា៉ង ត្បវរោិស្គស្រសោថ្ខមរ ថ្ លានសាជិក្ 

១០នក់្ជាង។ ត្បធ្លនបទសត្ាប់ត្កុ្មខ្ុំគឺ គណុសមបរោថិ្នសម័យ

សងាមរាស្រសោនិយម។ ដៅដពលដនះ ដគបានត្បមូលលុយដ ើមបីទញិរូប

គំនូរត្ពះបាទជ័យវរ ម័នទ៧ី ដ្វើជាកា ូឱ្យត្គូថ្ លបដត្ងៀនមុខវិជាា

ដនះ។ ខ្ុំមិនដពញរិរោនឹងទដង វើរថ្បបដនះដស្គះ ដត្ពាះវាមិនថ្មនអវី

ពាក់្ព័ន ធនឹង Assignment ដស្គះ។ ខ្ុំគិរថ្ន ដនះជាការរំ្យ

លុយអរ់ត្បដយាជន៍ ដ ើយមា៉ងដទៀរ វាហាក់្ ូរជាដ្វើដ ើងដ ើមបី

ថ្រមុខារ់ប៉ុដ ណ្ ះ។  

ខ្ុំយក្ដរឿងដនះមក្និយាយ ដ ើមបីបងាា ញថ្ន តមពិរ មនុសសមិន

ានការគិរ ូរាៃ ដទ ដរើានដ រុផ្លអីវថ្ លត្រូវដ្វើតមាៃ ដនះ? 

ដយើងត្រូវានភាពកាែ ហានដ្វើដរឿងថ្ លខុសពីអៃក្ ថ្ទ ថ្រក្ុំឱ្យដ ើរ

ដលើផ្ ែវូខុសបានដ ើយ។  

ដៅស្គក្លវិទាល័យ ក្ៃុងដពលថ្ លអៃក្ ថ្ទ ដ ើរដលងសបាយដៅ

ថ្ល ៃឈប់សត្ាក្ ដយើងអារដត្បើដពលដនះមក្អានដសៀវដៅ ឬដរៀន

ជំនញអវីល មីក៏្បាន។ ដៅដពលថ្ លអៃក្ ថ្ទ ត្បឹងយក្មុខារ់ក្ៃុង

ស្គលា ដយើងអារត្បឹងរក្មុខារ់ពិរត្បាក្ ក្ៃុងសង ាម ឬអាជីព

របស់ដយើងក៏្បាន។ ដសរ ភាព ថ្នការដ្វើអវីខុសពីអៃក្ ថ្ទ មិនត្រឹម

ថ្រជួយឱ្យដយើងរ ក្រាយនឹងខែនួឯងដទ ថ្លម ំងមិនបង កឱ្យានការ 
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ស្គោ យដត្កាយដទៀរផ្ង។ 

ខ្ុំានមិរោលក្ោិាៃ ក់្ ថ្ លបានបោរូដវនដរៀនខុសពីខ្ុ។ំ ដគបានរូលរួម

ជាត្កុ្មជាមួយនឹងនិសសិរ ៤ - ៥នក់្ដទៀរ។ ត្កុ្មដនះ រូលរិរោដ ើរ

ដលង សុីចាយ ដ រុដនះ វាខសុពីអវីថ្ លមិរោលក្ោិខ ្ុំត្រូវការ ប៉ុថ្ន ោ

ដោយស្គរថ្រមិនរង់ដ្វើខ ែនួឱ្យខុសពីអៃក្ ថ្ទ មិរោលក្ោិខ ្ុំត្រូវបង ខំរិរោ

ដ្វើតមដគត្គប់យ៉ាង។ ដគសុខរិរោមក្រអ ូត្បាប់ខ្ុពំដីរឿងរំ្យ

ដត្រើនដពក្ ាម នដពលដៅផ្ទះ ឬការ្ញុត្ នដ់ផ្សងដទៀរ។ វាជាដរឿង

្មមតដទ ដៅដពលថ្ លដ្វើដរឿងថ្ លមិនត្រូវរិរោ ដយើងរាស់ជា

្ុញមិនខាន។ 

ការដ្វើដរឿងថ្ លខុសពីអៃក្ ថ្ទ បានន័យថ្ន ការដ្វើជាខែនួឯងពិរ

ត្បាក្ ។ ដយើងមនិដ្វើអវដី ើមបឱី្យថ្របានខសុពដីគដនះដទ ថ្រដយើងដ្វើ

អវថី្ លដយើងគរិថ្នត្រមឹត្រវូ នងិដពញររិោដ្វើប៉ដុ ណ្ ះ។  

ដៅដពលថ្ លដយើងហា នដ្វើខុសពីអៃក្ ថ្ទ ដយើងត្រូវដរៀនដរះពីវិ្ី

មួយដទៀរ គឺដ្វើជាអៃក្ាំត្ទរបស់ខែនួឯង។ ដយើងត្រូវត្សលាញ់ដរឿង

ថ្ លដយើងដ្វើ ដត្ពាះថ្ន ដបើដយើងមិនដរះត្សលាញ់អវីថ្ លដយើងដ្វើ 

អៃក្ ថ្ទក៏្មិនអារមក្ត្សលាញ់ដរឿងដនះបានថ្ រ។ ត្គបយ៉់ាង ត្រូវ

ចាប់ដផ្ ោើមពីខែនួដយើងជាមុន។ 

ខ្ុំចាប់ដផ្ ោើមសរដសរបែកុ្ houtsengkea.me ដៅដពលដរៀនឆ្ៃ ំទី៣។ 
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ដពលដនះ ខ្ុំមិនធ្លែ ប់គិរថ្ន ានអៃក្ថ្ លរង់អានអវីថ្ លខ្ុំសរដសរ

ដនះដទ ដត្ពាះត្បធ្លនបទថ្ លខ្ុំយក្មក្សរដសរ គ ឺក់្ទងនឹង

ដរឿងស្គមកុ្ក្ថ្រប៉ុដ ណ្ ះ។ ថ្រដពលថ្ លចាប់ដផ្ ោើម Post អរែបទ

ដៅដលើដ វសប កុ្ ដទើបខ្ុំ ឹងថ្ន ានអៃក្ថ្ លដគរូលរិរោអានដត្រើន

គួរសមថ្ រ។ 

ខ្ុំត្បាប់តមត្រង់រុះ ដៅដពលថ្ លចាប់ដផ្ ោើមសរដសរ ំបូង ាម នមិរោ

លក្ោិ្ាៃ ក់្ាំត្ទខ្ុំដទ។ ាម នអៃក្្គិរថ្ន បែកុ្ជាដរឿងាន

ត្បដយាជន៍ដ ើយ។  ូដរ ៃះ ខ្ុំត្រូវដ្វើជាអៃក្ាំត្ទរបស់ខែនួឯងមុនដគ

បង អស់។ ខ្ុំសរដសរដ ើយ អានខែនួឯងរាល់ថ្ល ៃ។  

ការដ្វើអវីខុសពីអៃក្ ថ្ទ ានត្បដយាជន៍របស់វា។ វាអារដ្វើឱ្យដយើង

ដលរដធ្លែ បានក្ៃងុរដំ្មអៃក្ ថ្ទបាន។ ឧ  រណ៍ងាយមួយរុះ  

ដៅក្ៃុងថ្នៃ ក់្ ានសិសស ៥០ នក់្ ាៃ ក់្ៗសទុធថ្រដសែៀក្ពាក់្ឯក្    

ស ះ្ ននិសសិរ ានថ្រដយើងាៃ ក់្ថ្ លដសែៀក្ពាក់្ដខាអាវ្មមត 

ដ រុដនះ ដៅដពលត្ក្ដ ក្ដមើលមួយថ្លែរ ដយើងជាមនុសសថ្ ល

 ក់្ថ្លៃក្មុនដគ។ 

ការដ្វើអវថី្ លខសុពអីៃក្ ថ្ទ បងាា ញពដីសរក្ោកីាែ ហានរបសដ់យើង។ 

មនុសសជាដត្រើន កាែ យជាជនកំ្ស្គក្ ដត្ពាះថ្រខាែ រពាក្យថ្ន “មនុសស

ខុសដគ” ដទើបមិនហា នដ្វើតមរិរោខ ែនួឯង។ ពួក្ដគបង ខំខ ែនួឯងរាល់ថ្ល ៃ 

ដ្វើតមថ្រអៃក្ ថ្ទ ដោយមិនឆ្ៃល់ថ្ន ដរើពួក្ដគដៅខវះអវីដទៀរ។ 
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ដយើងមិនដក្ើរមក្ដ ើមបីដ្វើតមអៃក្្ាៃ ក់្ដនះដទ ថ្រដយើងដក្ើរ

មក្ដ ើមបីដ្វើតមខែនួឯង។ 

កាន់ថ្រអាត្ក្ក់្ជាងដនះដទៀរដនះ គឺការដ្វើតមាៃ ខសុ។  ឹងថ្នដគ

ដ្វើខុសដ ើយ ដៅថ្រដ្វើតមដគដទៀរ ដត្ពាះមិនរង់ឱ្យដគថ្នឱ្យ។ 

ដៅដពលដ្វើស្គែ យ និសសិរត្គប់ាៃ  ត្រ របញ្ចូលទិន ៃន័យ ំងឡាយ

ថ្ លដគរក្បាន ោក់្ដៅក្ៃុងស្គែ យ។ ពួក្ដគដ្វើតមាៃ  ដោយមិន

បានគិរថ្ន វាអាត្ក្ក់្ដមើលដទ។ ពួក្ដគមិន ឹងថ្ន អវីថ្ លពួក្ដគ

កំ្ពុងដ្វើដនះ គឺខសុពីដាលការណ៍របសឌ់ ីាញដទ។ សូមបីថ្រមិរោ

លក្ោិខ ្ុំក៏្ដោយ ាៃ ក់្ៗ ឹងដ ើយថ្ន ស្គែ យ មិនដ្វើដ ើងដ ើមបីឱ្យដគ

អានដទ គឺដ្វើដ ើមបី ក់្ ញរំ្ប់អារមមណ៍អៃក្ស្គោ ប់ប៉ុដ ណ្ ះ ថ្រ

ដោយស្គរមិនរង់ឱ្យខុសពីត្កុ្មដផ្សង ក៏្នាំៃ ដ្វើអវីថ្ លអាត្ក្ក់្

ដមើលតមដគដៅ។ 

ដៅក្ៃុងដពល ៤ ឆ្ៃ ំដនះ ខ្ុពំាយាមដ្វើដរឿងថ្ លខុសពីអៃក្ ថ្ទដត្រើន

្ស់។ ដរឿងខែះ ក៏្ានផ្លល អត្រលប់មក្វិញ ខែះដទៀរ ក៏្មិនបាន

ផ្ល ថ្រអវថី្ លសំខាន់ គឺខ ្ុំសបាយរិរោ។ ខ្ុគំិរថ្ន ខ្ុបំានដ្វើត្គប់

យ៉ាងរួរដត្សរដ ើយ។ អៃក្្ក៏្អារដ្វើបានថ្ រ។ កំុ្កំ្ស្គក្ ត្ាន់

ថ្រដរឿងប៉ណុណឹងដនះ។ រាលត់្ពឹក្ ដយើងត្រូវត្សូបខយលរូ់លក្ៃុងខែនួ 

ពត្ងីក្ដល ែើមដយើងឱ្យ្ំ ដ ើយពាយាមដ្វើអវីថ្ លដយើងដពញរិរោ

បំផុ្រ នងិបំដលែរដចាលរំណង់ថ្នការដ្វើតមអៃក្ ថ្ទឱ្យអស។់ អៃក្
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 ថ្ទដគរស់ដៅដៅតមជី វិររបសដ់គ រុះដយើង ក់្ទងអីនឹងដគថ្ រ 

បានជាខំត្បឹងដ្វើតមដគដមែ៉ះ? 

វាមិនថ្មនជាបញ្ញា ដនះដទ ដបើដយើងមិនអាររូលរំដ្មដគរុះ។ វា

ក៏្មិនថ្មនជាបញ្ញា ថ្ រ ដបើដយើងមិនគិរ ូរអៃក្ ថ្ទ។ អវីថ្ លជា

បញ្ញា ដនះ គឺ ដយើងបានក្បរ់នឹងខែនួឯង ដ ើមបីថ្រអៃក្ ថ្ទ។ និយាយ

 ល់ដរឿងក្បរ់ដនះ ខ្ុំក៏្នឹក្ដ ើញពាក្យសំ ីរបស់ ឆ្វឆ្វ ក្ៃុងដរឿង

ស្គមកុ្ក្មួយឃ្លែ ថ្ រ។ ារ់បាននិយាយត្បាប់ឆ្ិនកុ្ងថ្នយថ្ន“ 

ត្បថ្ លពមីសលិមញិឯងដមើលខ្ុខំសុ ប៉ថុ្ន ោថ្ល ៃដនះ ឯងដមើលខ្ុខំសុ

ដទៀរដ ើយ ប៉ថុ្ន ោខ ្ុដំៅថ្រជាខ្ុ ំថ្ ល ខ្ុមំនិថ្ លខាែ រដគដមើលខ្ុខំសុ

ដទ ” ។ ដត្កាយដពលស្គោ ប់ពាក្យដនះដ ើយ ដ្វើឱ្យខ្ុំត្ស ះខួរក្ាល

ថ្រមោង។ រួអង ាថ្ លខ្ុំដពញរិរោ បាននយិាយសមោីថ្ លដ្វើឱ្យខ្ុំដពញ

រិរោដ ើយ។  

ការដ្វើខុសពីអៃក្ ថ្ទ ជាដរឿងសបាយ ដ រដុនះសូមកំុ្ល័យខាែ រ។ 

ដបើអៃក្រូលរិរោអវី សូមដ្វើថ្រដរឿងដនះដៅ។ ជីវិររបស់ដយើងខែី្ស់ 

កំុ្បដង កើរការស្គោ យដត្កាយ ល់ខែនួឯង។ ដយើងានសិទធតិ្គប់ត្ាន ់

ក្ៃុងការដ្វើជាខែនួឯងពរិត្បាក្ ។ 
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១៣ 

សដរមរក្តោរសថ្មពើមឞុ 
ដក្មងត្គប់ាៃ  សុទធថ្រានក្ោីត្សថ្មតទ ល់ខែនួ។ ការត្សថ្ម ំងដនះ 

បានដៅជាប់ក្ៃុងរិរោដក្មងរ ូរ ល់ពួក្ដគ បានរូលដរៀនដរះ ឹង។ 

បនទ ប់មក្រំដណះ ឹង ក៏្បានបដត្ងៀនពួក្ដគថ្ន អវីជាការពរិ និងអវីជា

ការត្សថ្ម ដ ើយបានដ្វើឱ្យដក្មងជាដត្រើនដបាះបង់ក្ោីត្សថ្មដចាល 

ដ ើមបីររ់តមសងាម។ 

ដៅដពលថ្ លដយើងរូលមក្ដរៀន ល់ស្គក្លវិទាល័យ គឺជាឱ្កាស

ល អបំផុ្រក្ៃុងការត្បមូលយក្ក្ោីត្សថ្ម ំងបុ៉នម នមក្គិរដ ើងវិញ។ 

មិនត្រឹមថ្រគិរបុ៉ដ ណ្ ះដទ ដយើងត្រូវរក្វិ្ីដ ើមបីសដត្មរវាឱ្យកាែ យ

ជាការពិរដទៀរផ្ង។ អាយុថ្ លអាររូលដរៀនស្គក្លវិទាល័យ គឺ

ជាអាយុថ្ លត្រូវថ្សវងរក្អវីថ្ លខែនួរង់បានពរិត្បាក្ ។ 

ខ្ុំក៏្ានក្ោីត្សថ្មតងំពីដក្មងមក្ថ្ រ។ កាលដនះ មីងរបស់ខ្ុំបានសួរ

ខ្ុំថ្ន “ដរើ្ដំ ើងរង់ដ្វើអី?” ខ្ុំមិនសូវរាស់ដទ ថ្រខ្ុតំ្បាបា់រ់ថ្ន ខ្ុំ

រង់សរដសរដសៀវដៅ។ ារ់ក៏្សួរខ្ុំដទៀរថ្ន “សរដសរដសៀវដៅ

ត្បដលាមដលាក្ថ្មនដទ?” ខ្ុតំ្បាប់ារ់មិន ន់រាស់ដទ ត្ាន់ថ្រខ្ុំ
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រង់សរដសរប៉ុដ ណ្ ះ។ ខ្ុតំ្រូវចាយូំរ្ស់ រ ូរ ល់ឆ្ៃ ំទ១ី ដទើបខ្ុំ

ចាប់ដផ្ ោើមសរដសរដសៀវដៅរបស់ខែនួឯង។ ដសៀវដៅទី១ ថ្ លខ្ុំ  

សរដសរានរំណងដជើងថ្ន “គនំរិខ្ុ ំ រររិខ្ុ”ំ។ ខ្ុំសរដសរដោយពឹង

ដលើការយល់ដ ើញរបស់ខ្ុំ ំងត្សុង ថ្រដោយស្គរកាលដនះខ្ុំដៅ

ដក្មងដពក្ មិនសូវ ឹងអី ដ រដុនះអរែន័យដៅក្ៃុងដសៀវដៅដនះ 

អានដ ើយរង់ថ្រដសើរ។ ខ្ុំមិនថ្ លបដញ្ចញដសៀវដៅដនះ ឱ្យអៃក្

្អានដទ ដត្ពាះខ្ុំរង់ទុក្វាជារបស់តទ ល់ខែនួរ ូរ។ 

ដត្កាយមក្ ខ្ុំក៏្បានរងត្ក្ងគំនិរជាដត្រើនថ្ លខ្ុំបានជបួត្បទះជា

ដសៀវដៅមួយក្ាលដទៀរ ានរំណងដជើងថ្ន “អាលប់ មុគនំរិ” ថ្រ

ដោយស្គរខាិលដពក្ ដសៀវដៅដនះក៏្សរដសរឈប់ៗ ទត្ាសំរដសរ

រួរ ខ្ុំរំនយដពលអស់ជិរបីឆ្ៃ ។ំ មិនយូរប៉ុនម ន ខ្ុំក៏្ចាប់ដផ្ ោើមដមើល

ដរឿងស្គមកុ្ក្។ ខ្ុំចាប់អារមមណ៍នឹងស្គរ់ដរឿង និង ំបូនម នក្ៃុងដរឿង

ដនះ្ស់។ ខ្ុំក៏្បានរងត្ក្ងពាក្យសំ ីននដៅក្ៃុងដរឿង ដ ើយ

យក្មក្បដង កើរជាដសៀវដៅរូរមួយ ដ ើយោក់្រំណងដជើងថ្ន 

“សត្មងស់មោដីរឿងនគរ ំងប”ី។ ដនះជាដសៀវដៅទីមួយ ថ្ លខ្ុំបាន

បញ្ចប់ភាែ មៗ។ ក្ោតី្សថ្មកាលពដីក្មងរបស់ខ្ុំបានសដត្មរដ ើយ។ ខ្ុំ

ានដ ម្ ះដៅដលើត្ក្បដសៀវដៅដ ើយ។ 

ដ ះបីជាក្ោីត្សថ្មរបស់ខ្ុំបានដ្វើដ ើយពិរថ្មន ថ្រវាមិន ន់ល អត្គប់

ត្ាន់ដនះដទ។ ខ្ុំដៅថ្របនោថ្ក្ដសៀវដៅដនះ ល់ដៅបី ងដទៀរ។ 
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រំនួនអៃក្ថ្ លរូលរិរោដសៀវដៅរបសខ់្ុ ំ ានការដក្ើនដ ើង ថ្ ល

ភាគដត្រើន គឺជាអៃក្ថ្ លរូលរិរោដមើលដរឿងស្គមកុ្ក្។ ខ្ុំក៏្ាន

ក្ាែ ងំរិរោដត្រើនជាងមុន ដ ើយក៏្សរដសរដសៀវដៅល មីៗ ដ ើងមក្។

ដសៀវដៅ ២ក្ាលរុងដត្កាយរបស់ខ្ុំ ានដគអានដត្រើនគួរសមថ្ រ។ 

ដសៀវដៅ “ដរៀនតមឆ្វឆ្វ” ថ្ លខ្ុំសរដសរមិន ន់របត់្សួលបលួ

ផ្ង ានការដោន ូ ដលើសពី ៧០០០  ង។ ខ្ុភ្ំាក់្ដផ្ អើល្ស់

ដពលដនះ។ ខ្ុំឆ្ៃល់ថ្នដ រុអវីដទើបានដគដោន ូ ដសៀវដៅរបស់ខ្ុំ

ដត្រើន ល់ថ្នៃ ក់្ដនះ?  ំងអស់ដនះដក្ើរដ ើងបានដោយស្គរថ្រក្ោី

ត្សថ្មរបស់ខ្ុំ ំងអស។់ 

ដ ះបីជាខ្ុំមិនានដសៀវដៅដបាះពុមពលក់្ ូរដគថ្មន ថ្រដសៀវដៅ

ថ្ លខ្ុំសរដសរានអៃក្អាន។ ដនះជាដាលដៅរបស់អៃក្សរដសរ

ត្គប់រូប។ ឱ្យថ្រានអៃក្អាន មិនថ្នរិរ ឬដត្រើនដទ សទុធថ្រជាដរឿង

ល អ ំងអស់។  ូរពាក្យមួយឃ្លែ ថ្ លដគដត្រើនដត្បើដៅដពលថ្សវងរក្

ទីផ្ារបដរ ចក្វិទាថ្ន “សខុររិោានមនសុស ១០០នក្ ់ ត្សលាញ់

ផ្លរិផ្លដយើង ត្បដសើរជាងានមនសុស ១០០០នក្ ់ ថ្ លត្ានថ់្រ

រលូររិោថ្ រ”។ 

អវីថ្ លខ្ុំដរៀបរាប់ខាងដលើ មិនថ្មនជាការអួរ និងបដញ្ចញថ្នខែនួខ្ុំ

អារសរដសរបានដទ ដត្ពាះអៃក្្ក៏្អារសរដសរដសៀវដៅខែនួឯង

បានថ្ រ ឱ្យថ្រដគពិរជារង់សរដសរថ្មន។ វាជាអំណះអំ្ងថ្ ល
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បញ្ញា ក់្ថ្ន អ ំងុដពលជានសិសរិ ជាឱ្កាសសដត្មរក្ោតី្សថ្មថ្ ល

ដយើងានពមីនុ។ ដពលដយើងដៅរូរ ដយើងអារត្សថ្មបានថ្មន ថ្រ

សមរែភាពដយើងមិន ល់ ដ រុដនះដយើងត្រូវរង់ចាសំិន។ 

ដៅក្ៃុងស្គក្លវិទាល័យ ដយើងនឹងទទលួបានទិន ៃន័យជាដត្រើន ថ្ ល

អារពាក់្ព័ន ធនឹងក្ោីត្សថ្មរបស់ដយើង។ ដយើងអារនឹងទទួលបានការ

ថ្ណនពំីអៃក្ថ្ លបានសដត្មរក្ោីត្សថ្ម ត្សដ ៀងនឹងដយើងក៏្ាន។ 

ត្គបយ៉់ាងនងឹដក្ើរដ ើងដៅដពលថ្ លដយើងបានដត្រៀមខែនួររួរាល។់ 

មា៉ងដទៀរ ដយើងនឹងអារថ្បងថ្រក្ោរ់រវាង អវីថ្ លអារដៅរួរ 

និងអវីថ្ លមិនអារដៅរួរ។ មនុសសមួយរំនួន មិនអារសដត្មរក្ោី

ត្សថ្មបាន ដោយស្គរថ្រអវីថ្ លពួក្ដគរង់បាន ្ំ សួដ រុដពក្ ឬ

មិនអារដៅរួរក្ៃុងដពលបរ ចបុបន ៃ។ 

អៃក្ ំងអស់ាៃ ត្បាក្ ជាធ្លែ ប់ដមើលដរឿង ស នុអ ខូងុ មិនខាន ។ 

ដយើងដ ើញដ ើយថ្ន សិសស ំងបីរបសដ់លាក្ត្គូថ្នងដរងសុទធថ្រ

ានក្ោីត្សថ្ម រង់ដ្វើជាត្ពះ។ ពួក្ដគរង់ានជីវិរថ្ លរួរផុ្រពីទុក្ខ

លំបាក្ ដ រុដនះដទើបខំត្បឹងជូនដលាក្ត្គូថ្នងដរង ដៅយក្គមពីរ    

្ម៌មក្ដត្ស្គរត្សង់សរវដលាក្។ ដៅដពលជិរដៅ ល់ក្ោីត្សថ្ម ពួក្

ដគកាន់ថ្រានក្ាែ ងំរិរោជាងមុន ដោយដ្វើ ំដណើរមិនសត្ាក្យូរ

 ូរពីមុនដទៀរផ្ង។ ដនះជាឥទធពិលថ្នក្ោីត្សថ្ម។ 

ដបើសិនជាថ្រ នយអាត្ក្ក់្ ដយើងមិនធ្លែ ប់ានក្ោីត្សថ្មពីមុនមក្ដទ 
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ដនះជាឱ្កាសល អដ ើយក្ៃុងការបដង កើរក្ោីត្សថ្ម និងសដត្មរវាភាែ មៗ

ថ្រមោង។ ការថ្ លដយើងានក្ោីត្សថ្ម នឹងដ្វើឱ្យដយើង ឹងខែនួថ្ន ត្រូវ

ដ្វើអវី និងមិនខារដពលដវលា។ ក្ោតី្សថ្មរូរ ឬ្ំ មិនសំខាន់ដទ

សំខាន់គឺ ត្រូវថ្រាន។ 

មិនថ្នដយើងដក្ើរមក្ាន ឬត្ក្ដទ ចាបំារ់ត្រូវថ្រានក្ោីត្សថ្ម។ 

ានថ្រក្ោីត្សថ្មដទ ថ្ លដ្វើឱ្យដយើងានក្ាែ ងំរិរោរស់បនោ និងរស់

ដោយានន័យបំផុ្រ។ ដយើងានដពលដត្រើនដៅស្គក្លវិទាល័យ 

ដ រុដនះ កំុ្ទុក្ដពលដនះដចាល ដយើងត្រូវដត្បើវាមក្ឱ្យសដត្មរក្ោី

ត្សថ្មរបស់ដយើង។ 
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១៤ 

រសវាចាសភ់ាស្គសរដវស 
ភាស្គ ជាយានរំលងមនុសស។ ដបើមនុសសមិនដរះភាស្គ ដរើដ្វើយ៉ាង

្អាររស់ដៅជាមួយអៃក្ ថ្ទបាន? ការដរះភាស្គបរដទសដត្រើន 

អារជួយឱ្យដយើងថ្សវងយល់ពីរំដណះ ឹង របស់ស្គសន៍ ថ្ទបាន 

ដ ើយក៏្បដង កើរឱ្កាសក្ៃុងទីផ្ារការងារផ្ងថ្ រ។ 

តមស្គក្លវិទាល័យភាគដត្រើន ដគដត្បើភាស្គអង់ដគែសដៅក្ៃុងការ

បដត្ងៀន ដ រុដនះសិសសានឱ្កាសដត្រើនក្ៃុងការដរៀន។ ដយើងអារ

និយាយថ្ន ភាស្គអង់ដគែសងាយដរៀនក៏្បាន ពិបាក្ក៏្បានថ្ រ ដត្ពាះ

ដយើងសុទធថ្រានវិ្ីដរៀន និងរំណង់រំណលូរិរោ ូរាៃ ។ 

ខ្ុំានដ រុផ្ល្មមតមួយ ក្ៃុងការដរៀនភាស្គអង់ដគែស។ ដ រុ

ផ្លដនះគឺ “ដោយស្គរថ្រអៃក្្ក្ដ៏គដរះភាស្គអងដ់គែស អញ្ាងឹ

ដ ើយដទើបខ្ុមំនិអារដ្វើត្ពដងើយនងឹវាបាន”។ ដៅរំណរុមុនដនះ ខ្ុំ

បាននិយាយពីការដ្វើខសុពីអៃក្ ថ្ទ ថ្រសូមកំុ្យក្រំណរុដនះមក្ដត្បើ

ក្ៃុងការដរៀនភាស្គឱ្យដស្គះ។ ដយើងមិនត្រូវគិរថ្ន “ដោយស្គរថ្រដគ

ដរះត្គបា់ៃ  ដទើបដយើងមនិចាបំារដ់រះ” ដនះដទ។ ការដ្វើខុសអៃក្
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 ថ្ទជាដរឿងល អ ថ្រដបើដ្វើខសុដ ើយ ថ្បរជាល ៃង់ជាងដគវិញដនះ សខុ

រិរោដ្វើតមដគវិញត្បដសើរជាង។ ា៉ក់្ខ្ុំថ្រងថ្រត្បាប់ខ្ុំថ្ន ឱ្យថ្រដរះ

អង់ដគែស ដ ះដ្វើអីវមិនដក្ើរ ក៏្អារដ្វើជាត្គូបដត្ងៀនបានថ្ រ។ 

ដត្ៅពីភាស្គអង់ដគែសដ ើយ ដៅានភាស្គជាដត្រើនដទៀរ។ ដបើសិន

ជាដយើងានដពលទំដនរ គរួថ្រដឆ្ែៀរដៅដរៀន១ថ្ល ៃ ១ដា៉ងនឹងដគ

ដៅ ដត្ពាះថ្ន ដរះភាស្គវាមិនអរ់ត្បដយាជនដ៍នះដទ។ សូមកំុ្ាន

គំនិរថ្ន “ ដយើងមនិថ្មនជាសសិសថ្ផ្ ៃក្អក្សរស្គស្រសោអងដ់គែស ដ រុ

ដនះមនិបាររ់វលន់ងឹភាស្គដនះដទ ” ដត្ពាះដនះជាការបិទផ្ ែវូដ ើររបស់

ខែនួឯងដ ើយ។  
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១៥ 

រុយរ័នអាំឞរួខលឞួឯង 
សម័យដនះ វាជាដរឿង្មមតដទថ្ លអៃក្្ក៏្ានអំនួរដៅក្ៃុងខែនួ

ដនះ ថ្របញ្ញា សែិរដៅត្រង់ថ្ន ដរើដយើងនឹងត្គប់ត្គងអំនួររបស់ដយើង

ដោយរដបៀប្? ក្ៃុងឋានៈជានិសសិរាៃ ក់្ ដយើងមិនគួរានអំនួរ

ដលើខែនួឯងដទ។ 

ដៅក្ៃុងថ្នៃ ក់្ដរៀន្ក៏្ដោយ ក៏្ានសិសសដខាយ និងសិសសពូថ្ក្ថ្ រ 

ដ ើយអៃក្ថ្ លដរៀនពូថ្ក្ ថ្រងថ្រានអំនួរដលើខែនួឯង អាររិរ 

ឬដត្រើន អាត្ស័យដៅដលើររិររបស់មនុសស។ ដ ើមបីឱ្យងាយយល់ ខ្ុំ

នឹងថ្បងថ្រក្ការអួរជា ពីរត្បដលទោរព់ីាៃ ។ 

ត្បដលទទីមួយ គឺ អរួដលង អួរដ ើមបីឱ្យមិរោលក្ោិដសើរសបាយ។ 

ដយើង ឹងដ ើយថ្ន បរិយាកាសរ ក្រាយ ដក្ើរដ ើងពីមនុសស។ រាល់

ការនិយាយដលងដសើរ ថ្រងានត្ជលុខែះ ពិរខែះ និងមិនពិរខែះអញ្ចឹ

ងដ ើយ។ ការអួរថ្បបដនះ មិនថ្មនជាបញ្ញា ដនះដទ ដត្ពាះអៃក្

និយាយដគ ឹងថ្នខែនួដគានសមរែភាពបុ៉ ណ្ រួរដត្សរដ ើយ។

រំថ្ណក្អៃក្ស្គោ ប់វិញ ក៏្ ឹងពីសមរែភាពរបស់អៃក្និយាយថ្ រ ដ រុ
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ដនះត្គប់យ៉ាង គតឺ្ាន់ថ្រដ្វើដ ើងដ ើមបីការសបាយប៉ុដ ណ្ ះ។ 

ដយើងស្គក្គិរដៅដមើល ដបើសិនជានិយាយត្រង់ដៅត្រង់មក្  ូរក្ៃុង

ដលាខ នបាស្គក់្ ដរើរក្ក្ថ្ន ែងដសើរដម៉រនឹងដ ើញ? 

ត្ជូក្ប៉ាក្ដជ ក្ៃុងដរឿងស ុនអ ូខុង ឆ្ៃ  ំ ១៩៩៦ និង ១៩៩៨ ជារួអង ា

មួយថ្ លានអំនួរពីការធ្លែ ប់ដ្វើជាដមទព័ឋានដលើ។ ថ្រអៃក្ថ្ ល

ដមើលដរឿងដនះ ាម នអៃក្្ថ្ លមិនរូលរិរោ ប៉ាក្ដជ ដទ ដត្ពាះ 

ត្គប់ាៃ ដសើរនឹងការអួររបស់ដគ។ ប៉ាក្ដជ ានអំនួរថ្មន ថ្រអាង

អ ូខុងជួយ ដនះបងាា ញថ្ន អវីថ្ លដគនិយាយ មិនអារយក្ជាការ

 ំងអស់។ ដគនយិាយឱ្យថ្របានប៉ុដ ណ្ ះ ខុសពីអំនួរត្បដលទទពីីរ។ 

រំថ្ណក្មួយត្បដលទដទៀរគ ឺ អរួយក្ថ្មនថ្ទន។ មនុសសត្បដលទដនះ 

រង់បានការសរដសើរ ការដារពដការខាែ រ និងមុខារ់្ស់។     

អំនួរត្បដលទដនះដ ើយថ្ លដយើងត្រូវត្បយ័រៃ។ ជួនកាល ដយើងមិន

 ឹងថ្នខែនួឯងានអំនួរត្បដលទដនះដទ ។ មនុសសថ្បបដនះ ថ្រងថ្រ

និយាយពីរំណរុល អរបសខ់ែនួឯងត្គប់ដពល ដ ើយពាយាមបងាអ ប់អៃក្

 ថ្ទ។ ដគយល់ថ្ន ការដ្វើឱ្យអៃក្ ថ្ទកាន់ថ្រ ប នឹងដ្វើឱ្យខែនួដគ

កាន់ថ្រខពស។់ ជាន់ក្ាលអៃក្ ថ្ទ ដ ើមបីរដមែើងកំ្ពស់ខែនួឯង ជាអវី

ថ្ លពួក្ដគរលូរិរោដ្វើជាងដគ។ 

ដយើងដត្រើនត្រលំថ្ន “ានដាទនភាពដលើខែនួឯង” និង “ានអំនួរ

ដលើខែនួឯង” ជាពាក្យ ូរាៃ ។ វាជាពាក្យថ្ខមរ ូរាៃ  ថ្រមនិានន័យ



69 | ៤ ឆ្ន ាំ  
 

 ូរាៃ ដទ។ ដាទនភាព ជាពាក្យវិជ ាាន បងាា ញពីរិរោត្សលាញ់ និង

ដារព ល់អវីមួយ។ រំថ្ណក្អំនួរ បងាា ញពីរិរោាក់្ងាយ និងដ្វស

ត្បថ្ ស។ ដ រុអវីបានជាដ្វសត្បថ្ ស ? ដត្ពាះថ្នមនុសសថ្ ល

ានអំនួរ គិរថ្ន ានថ្រខែនួដទថ្ លខាែ ំងជាងដគ មិនអារានអៃក្

្ត្បថ្ជងបានដ ើយ ដ រុ ូដរ ៃះមិនបានដត្រៀមខែនួទុក្ជាមុន។ 

អំនួរ ានមក្កំ្ដណើរ ថ្រវាមិនថ្មនរ ក្្ំដោយាម នក្តោ អវីជួយ

ដស្គះដនះដទ។ ដៅដពលថ្ លវាកាន់ថ្រ្ ំ មនុសសនឹងកាន់ថ្រ

ត្គប់ត្គងវាថ្លងជាប់ ដ ើយក៏្កាែ យដៅជាមនុសសដអឿ។ រុះដ រុអវី

បានជាមនុសសានអំនួរថ្បបដនះ? ដរើានវិ្ីដោះត្ស្គយថ្ រដទ?  

ដ រុផ្លទី១ គឺ ានត្ទពយដត្រើន។ ដនះជាដរឿង្មមតដៅដ ើយ 

ដៅក្ៃុងត្សុក្ដយើង។ អៃក្្ានលុយដត្រើនជាង ដអឿបានល អជាង 

អួរបាន ូយជាងជានិរ ច។ លុយ អារដ្វើឱ្យមនុសសក្ដន ោឿាៃ ក់្ ដ ើរ

ដងើយមុខ ូរតរាបងាា ញមូ៉រ និងអារដ្វើឱ្យដគនិយាយសោី ូរដម

ក្ស្រនទ ញបាន។ អំនួរថ្ លដរញមក្ពតី្ទពយ ដត្រើនថ្រដ្វើឱ្យអៃក្ ថ្ទ

ដត្ជញ ថ្រត្បថ្ លជាាម នអៃក្្ហា ននិយាយរំមុខដទ ដត្ពាះខាែ រ

អំ្រត្ទពយ។  

ខ្ុំាន ំដ្ះត្ស្គយងាយបំផុ្រ គឺដ្វើឱ្យពួក្ដគត្ក្រហាមមោងដៅ 

ថ្លងហា នអួរដ ើយ។ ខ្ុំនយិាយដលងដទ។ ដយើងត្រូវដរៀនគិរថ្ន 

ដត្ៅពីត្ទពយសមបរោិដ ើយ ដៅានរបស់ជាដត្រើនដទៀរថ្ លសំខាន់
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ជាងដនះ  ូរជា ដពលដវលា ត្គួស្គរ ដសៃហា ឬដសរ ភាពជាដ ើម។ 

ដយើងត្រូវឈប់ដតោ រដៅដលើត្ទពយថ្ លដយើងាន ដ ើយដៅថ្សវងរក្

អវីដផ្សងមក្ជំនួសវិញ។ ដោយស្គរថ្រដយើងដរះថ្រគិរពតី្ទពយដពក្ 

ដទើបដមើលថ្លងដ ើញពីរំថ្លមនុសស ូរាៃ ។ ដយើងគិរថ្ន មនុសស

មិនថ្ល ែ ូរអវីថ្ លដយើងាន ថ្ លដនះជាការត្បាលមួយ ៏្ំបំផុ្រ។ 

ដ ះបីជា ត្ទពយដនះដក្ើរដរញពីដញើស្មតទ លខ់ែនួដយើងក៏្ដោយ 

ក៏្មិនចាបំារ់ានអំនួរថ្ រ។ ដយើងមិនថ្មនខំត្បឹងដ្វើការរក្សុីដ ើមបី

ានឱ្កាសមក្អួរដគឯ្ ដយើងត្បឹងក៏្ដ ើមបីថ្រដសរក្ោីសុខត្គប់

ផ្ ែវូរបស់ដយើងថ្ រ។ 

ដ រុផ្លទី២ គ ឺានអាយុដត្រើន។ មនុសសមួយរំនួន គិរថ្នខែនួឯង

ឆ្ែងការ់បទពិដស្គ្ន៍ដត្រើនជាងដគ ដ រុដនះមិនដរះដារព និងស្គោ

ប់ដយាបល់អៃក្្ដ ើយ។ ដបើដៅក្ៃុងស្គលា ដយើងអារនឹងជួបត្គូ

ថ្បបដនះមិនខាន។ មិនថ្មនត្គូ ំងអស ់ សុទធថ្រានអំនួរអាត្ក្ក់្

ដនះដទ ថ្រមួយរំនួនប៉ុដ ណ្ ះ។ សរ ច្ ម៌មួយថ្ លក្ត្មនឹងានដគ

បដត្ងៀនគឺ “ បទពដិស្គ្ន ៍ ជារបសស់ត្ាបថ់្រក្រថំ្លក្បនោជនំន ់

មនិថ្មនទកុ្យក្មក្ដអឿាៃ ក្ឯ់ងដនះដទ ”។ ដបើដយើង ឹងដរឿងដត្រើន 

ដយើងថ្រក្ដគដរះ ឹងខែះក៏្មិនខារថ្ រ ស្គម នថ្រដពលស្គែ បដ់ៅ អារ

ស្គព យតមខែនួបានអី?  

អំនួរថ្ លដក្ើរពីអាយុដត្រើនដនះ ងាយត្សួលថ្ក្ថ្ត្ប្ស ់ដោយ 
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ត្ាន់ថ្រដរៀនថ្រក្រថំ្លក្អវីថ្ លខែនួដរះ មោងបនោិរៗដៅកាន់អៃក្ ថ្ទ

ប៉ុដ ណ្ ះ។ យូរៗដៅ នឹងអស់អីត្រូវអួរដទៀរដ ើយ ដត្ពាះអៃក្ ថ្ទ

ក៏្ដរះដសមើាៃ ថ្ រ។ ដៅដពលដនះ ដ ះបីជាមិនអួរ ក៏្អៃក្ ថ្ទមក្

ដារពដោយឯក្ឯងថ្ រ។ ដោយស្គរសម័យដនះ អីុន្ឺដណរ ាន

ឥទធពិលខាែ ំងជាងដគ ក្ៃុងការថ្រក្រំថ្លក្រំដណះ ឹង  ូដរ ៃះ ដយើងអារ

ចាប់ដផ្ ោើមបាន។ 

ដ រុផ្លទី៣ ានត្បាជ្ាជាងដគ។ ដនះត្ាន់ថ្រជាដ រផុ្លបំភាន់

ថ្លៃក្ប៉ុដ ណ្ ះ។ ដៅដលើដលាក្ដនះ ាម នអៃក្្ឆ្ែ រជាងដគដនះដទ។ 

មនុសសាៃ ក់្អារឆ្ែ រក្ៃុងដរឿងមា៉ង ដ ើយល ៃង់ផុ្រដលខក្ៃុងដរឿង

ដផ្សងដទៀរ។ មនុសសថ្ លានអំនួរដោយស្គរដ រុផ្លដនះ ជា

មនុសសកុ្ ក្។ ដគកុ្ ក្ខែនួឯង និងកុ្ ក្អៃក្ ថ្ទ។ ដយើងត្រូវ

ដរៀនគិរថ្ន រំដណះ ឹងដៅដលើដលាក្ដនះ ានដត្រើនរាប់មិនអស់ 

ដ ះបីដរៀនមួយជីវិរ ក៏្ដៅថ្រានអវីដរៀនថ្ រ។ ឬក៏្អារទដនទញ

សុភាសិរមួយឃ្លែ ថ្ន “លៃមំយួខពស ់ ដៅានលៃមំយួខពសជ់ាងដទៀរ” ។ 

ថ្រដបើសិនជាដៅគរិដ រុផ្ល ថ្ លដទៀរ ត្បថ្ លជាាម នអវីអារ

ជួយបានដទ។ 

ដៅដពលថ្ លខ្ុំបានដផ្ ្ើរដសៀវដៅដនះដៅឱ្យដគជួយថ្ក្រត្មូវ អៃក្ថ្ក្

បានបថ្នែមការពនយល់មួយរំណរុដទៀរថ្ រ។ ារស់រដសរថ្ន “ការ

អួរដោយស្គរថ្រានត្បាជ្ាជាងដគ ដក្ើរដ ើងដោយស្គរានអៃក្
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សរដសើរដត្រើន ដ ើយក៏្បានន័យមួយដទៀរថ្ន ដគកំ្ពុងថ្ររស់ដៅក្ៃុង

រំដ្មមនុសសល ៃង់ មិនខុសពី ក្ថ្ង កបក្ៃុងអណោូងដទ ”។ ពាក្យចាស់

មួយឃ្លែ ដពាលថ្ន “ក្ុសំ្គែ ប ់រូពស ់ក្ុរំស ់រូក្ថ្ង កប”។ 

ដ រុផ្លទី៤ ានសត្មស់ស្គអ រ។ ដយើងានពាក្យសត្ាប់ទទួល

មនុសសត្បដលទដនះថ្ន “រររិត្សសី្គអ រ ឬត្បសុស្គអ រ”។ ដក្ើរមក្ស្គអ រ

ជាដរឿងល អ ានសំ្ងមា៉ង ថ្រដបើស្គអ រដ ើយានអំនួរ វាហាក់្

 ូរជាដៅបំតែ ញសំ្ងខែនួឯងដចាលអញ្ចឹង។ អៃក្ថ្ លានមុខ

ារ់ស្គអ រ ឬរូបរាងស្គអ រ យល់ថ្នខែនួដគានអាវុ្ពិដសសជាប់ខែនួ

ដ ើយ ដ រុដនះមិនចាបំារ់ខវលព់តី្ក្ថ្សថ្លៃក្អៃក្្ដទ ថ្រពួក្ដគ

ដលែរគិរថ្ន ដពលដវលា ជាសត្រូវរបសព់ួក្ដគ។ រុះដបើថ្រ នយអី ២

ឆ្ៃ ំដត្កាយ អរមូ៉នក្ៃុងខែនួដគផ្លិរដត្រើនត្ជលុដៅ ដ ើយដ្វើឱ្យមុខ

របស់ដគត្ជីវត្ជញួថ្ក្ថ្លងដ ើង ដរើដគដៅសល់អវីដទៀរ? ដយើងត្រូវ

ដរះទុក្ផ្ ែវូដត្កាយសត្ាប់ដ ើរផ្ង ក្ៃុងដរឿងទំនក់្ទំនងជាមួយអៃក្

 ថ្ទដនះ។ ដ ះស្គអ រប៉ុ ណ្  ក៏្ត្រូវការឆ្ែ រខែះថ្ រ។ 

និយាយដៅ ស្គអ រ ជាដរឿងល អ ដត្ពាះខ្ុំក៏្ត្សលាញ់មនុសសស្គអ រថ្ រ 

ថ្រ ូរជាមិនត្រូវានអំនួរអីផ្ង ដត្ពាះដនះបានមក្ពី្មមជារិ

ប៉ុដ ណ្ ះ ដ ើយដបើអៃក្ថ្ លមិនស្គអ រពី្មមជារិ ក៏្ាម នអវីត្រូវអួរថ្ រ 

ដត្ពាះអៃក្ដផ្សងក៏្អារដ្វើបាន ូរាៃ ។  ដគសរដសើរដយើងថ្នស្គអ រ

ដ ើយ ដគទុក្ដយើងជាត្សីស្គអ រ ឬត្បុសស្គអ រដ ើយ ដយើងមិនបារ់
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 រ់ខែនួឯងដៅដ្វើដអឿអវីដទៀរដទ។ ានដគត្បាប់ខ្ុំថ្ន “ ការដ្វើរររិ

ត្សសី្គអ រ ត្បសុស្គអ រដនះ  រដ់នឿយខាែ ំង្ស ់”។  

ដ រុផ្លរុងដត្កាយ គឺ ការានទំនុក្រិរោដលើខែនួឯងត្ជុលដពក្។ 

មូលដ រដុនះ មិនគួរឱ្យដក្ើរដ ើងដស្គះ។ នសិសិរភាគដត្រើន សុទធថ្រ

ធ្លែ ប់រូលដរៀនក្ៃុងក្មមវិ្ីបណោុ ះប ោ្ ល ឬសិកាខ ស្គលានន ថ្ លដគ

ពាយាមបដង កើនទំនុក្រិរោ ល់មនុសស។ ប៉ថុ្ន ោទនំកុ្ររិោ ដបើដ ើងត្ជលុ

ដពក្ វានងឹកាែ យជាអនំរួមនិខាន។ 

ខ្ុំបានដ ើញដរឿងដនះដោយតទ ល់ថ្លៃក្។ កាលដនះខ្ុំបានរុះដ ម្ ះ

រូលដរៀនថ្នៃ ក់្ Public Speaking ដត្ពាះខ្ុំមិនសូវដរះនយិាយក្ៃុង

រំដ្មមនុសសដត្រើន។ ាននិសសិរាៃ ក់្បានរុះដ ម្ ះដរៀនជាមួយខ្ុំ

ថ្ រ។ ដគានការខាែ រដពលនយិាយ ត្បថ្ លខ្ុំថ្ រ។ ដគមិនសូវ

ានារ់ដត្រើនដទក្ៃុងថ្នៃ ក់្ ថ្រខ្ុំ ឹងថ្នដគខំត្បឹងនិយាយខាែ ំង្ស់។ 

ដគដ្វើតមការថ្ណនរំបសត់្គូ ំងអស់ ល អជាងខ្ុំថ្ លររដ់ចាលថ្នៃ ក់្

ពាក់្ក្ ោ្ លទី។ ដត្កាយមក្ដទៀរ ខ្ុំក៏្រូលដរៀនថ្នៃ ក់្ជាមួយនិសសិរ

ដនះមោងដទៀរ ថ្ លដលើក្ដនះ ដរៀនមុខវិជាា  Fiction Studies។ ខ្ុំ

សដង ករដ ើញថ្ន ដគហាក់្ ូរជាមនុសសដផ្សងាៃ ក់្ដទៀរ។ ដគហា ន

និយាយ ហា នថ្ត្សក្ក្ៃុងថ្នៃ ក់្ ហា នដឆ្ែើយការត់្គូ ហា នដ្វើអវីត្គប់

យ៉ាង ថ្រខ្ុំានអារមមណ៍ ទដង វើរ និងររិររបស់ដគ  ូរជា ួសពីពាក្យ

ថ្ន “ានទនំកុ្ររិោ”ដ ើយ។  
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 ំបូង ខ្ុំគិរថ្ន ត្បថ្ លជាខ្ុតំ្រថ្ណននឹងដគ ថ្ លអារនិយាយបាន

ថ្បបដនះ ថ្រានអី មិរោលក្ោិខ ្ុថំ្ លមិនធ្លែ ប់ស្គា ល់ដគដស្គះ ក៏្បដញ្ចញ

ការមិនដពញរិរោ ូរខ្ុំថ្ រ។ កាន់ថ្រអស្គច រយដនះ គឺ អៃក្ដៅក្ៃុងត្កុ្ម

របស់និសសិរដនះ ថ្រងថ្រងាក្មុខដរញត្គបដ់ពលថ្ លាៃ ក់្ដនះ

ចាប់ដផ្ ោើមនិយាយ ដ ើយដ្វើទឹក្មុខ្ុញត្ ន់ដទៀរផ្ង។ អៃក្្

អាររូលរិរោដក្ើរ ដបើនិយាយ ូរានថ្រឯងក្ៃុងថ្នៃ ក់្ថ្បបដនះដនះ។ 

ទំនុក្រិរោថ្ លជាដរឿងល អដស្គះ ត្រូវាៃ ក់្ដនះថ្ក្ថ្រ ៃដៅជារបស់ថ្ ល

គួរឱ្យសអប់ដៅវិញ។ 

អៃក្ ំងអស់ាៃ អារនឹងឆ្ៃល់ថ្ន ដសៀវដៅដនះ និយាយពីជីវិរក្ៃុង

ស្គក្លវិទាល័យ ដ រុអវីមក្និយាយដរឿងអំនួរដៅវិញ? មក្ពីខ្ុំ

រង់បញ្ញា ក់្ត្បាប់ថ្ន ដពលថ្ លមនុសសដរៀន ល់ស្គក្លវិទាល័យ 

ដយើងអារនឹងានអំនួរកាន់ថ្រដត្រើនដ ើង។ ស្គក្ដមើលដ រុផ្ល

ថ្ លខ្ុំដលើក្ដ ើងដៅដមើល នឹងដ ើញដ ើយថ្នដ រុផ្ល ំងដនះ 

សុទធថ្រអារដក្ើរានដៅក្ៃុងអំ ុងដពល៤ឆ្ៃ ំដនះ ំងអស។់  

រូល ល់ឆ្ៃ ំទី១ ដយើងអារនឹងានការងារដ្វើ ដបើសំ្ងដ្វើការរំ

ក្ថ្ន ែងខាែ ញ់ ដនះដយើងានត្ទពយក្ៃុងថ្ ។ មក្ ល់ដពលដនះ ដយើង

អារនឹងានអាយុ ១៧ ឬ១៨ ឆ្ៃ ំដ ើងដ ើយ ដយើងនឹងគិរថ្នដយើង

ចាស់ល មមនឹងយល់ពីដរឿងដផ្សងៗបានដ ើយ។ ត្ពមាៃ ដនះថ្ រ ដយើង

នឹងគិរថ្ន ត្បាជ្ារបស់ដយើងកាន់ថ្រដក្ើនដ ើងជាងមុនដោយស្គរថ្រ
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បានអាន Post ដលើដ វសប ុក្ ឬបានស្គោ ប់ដលាក្ឬទធី វិភាគពី    ពរ៌

ានរំដលាលដៅប៉ុសោិ៍ ងសាសរាល់ថ្ល ៃ (ខ្ុំរលូរិរោការរដបៀប

និយាយរបស់ារ់្ស់) ។ ដ ើយដពលដនះ គឺជាដពលថ្ លដយើង

កំ្ពុងថ្រដពញរូបរាងស្គអ រថ្រមោង  ូដរ ៃះដយើងកាន់ថ្រានទំនុក្រិរោ

ដលើខែនួឯងមោងបនោិរៗ។ ដ រុផ្ល ំងអស់ សទុធថ្រអារដក្ើរដ ើង

បានក្ៃុងដពលដរៀនដៅស្គក្លវិទាល័យ។ 

ការានអំនួរដលើខែនួឯង ានផ្លអាត្ក្ក់្ដត្រើន្ស ់ ដៅដពល

ដយើងជានិសសិរ។ ដនះមិនថ្មនបានន័យថ្ន ដពលដរៀនរប់ អារអួរ

ឱ្យអស់ថ្ ដនះដទ ដត្ពាះផ្លអាត្ក្ក់្ដៅថ្រដក្ើរាន ូរាៃ ។ ផ្ល

អាត្ក្ក់្្ំបំផុ្រដនះ គឺអៃក្ ថ្ទមិនរូលរិរោ។ ដបើសិនជាដគមិនរូល

រិរោដោយស្គរដយើងជាមនុសសថ្រ ៃត្បឌិរដពក្ វាជាដរឿងល អ ថ្ររំដពាះ

ដរឿងអំនួរដនះវិញ រប់ដ ើយ។ ការថ្ លអៃក្ ថ្ទមិនរូលរិរោដយើង 

នឹងដ្វើឱ្យដយើងត្រូវដរៀនដោយឯដកា ឬានអៃក្ថ្ លរាប់អានដយើង

ថ្រសមបក្ដត្ៅក៏្ថ្នបាន។ វាក៏្អារប៉ះពាល់ ល់ឱ្កាសការងាររបស់

ដយើងថ្ រ ដត្ពាះថ្ន អៃក្ថ្ លដគស្គា ល់ដយើង នឹងមិនដៅដយើងដៅដ្វើ

ការជាមួយដគដនះដទ។ ត្ានថ់្រដរៀន ដគមិនរង់រាប់រក្ផ្ង កំុ្ថ្ន

 ល់ដ្វើការជាមួយាៃ ។ 

ដបើសិនជាដយើង ានបំណងរង់ដ្វើអាជីវក្មមខែនួឯងដទៀរដនះ ការ

ានអំនួរ នឹងបំតែ ញស្គព នក្ៃុងស្គលាដចាល ំងអស។់ ាម នអៃក្្
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មក្ាតំ្ទដយើងដ ើយ ដបើដគមនិរលូររិោដយើង។ ដយើងត្រូវចាថំ្ន 

អាជីវក្មម ត្រូវដ្វើជាមួយមនុសស ដ រុដនះទំនក់្ទំនង ជាកូ្នដស្គរ

សំខាន់ជានិរ ច។ 

ផ្លអាត្ក្ក់្មួយដទៀររបស់ ការានអំនួរដនះ គឺបះ៉ពាល់ ល់

អារមមណ៍អៃក្ ថ្ទ។ ដគអារនឹងសអប់ដយើង ឬគុំនឹងដយើង។ ដគអារ

នឹងមក្ដ្វើអវីដយើងដៅថ្ល ៃដត្កាយក៏្ថ្នបាន។ ដពលខែះ ខ្ុគំិរថ្ន ខ្ុំ

ដមើលដរឿងភាគដត្រើនដពក្ដ ើយ ដទើបថ្រងថ្រខាែ រអៃក្ ថ្ទមក្សង

សឹក្ខ្ុំដៅថ្ល ៃដត្កាយថ្បបដនះ។ ថ្រខ្ុំសខុរិរោខាែ រថ្បបដនះរ ូរ ក៏្

មិនដៅដ្វើឱ្យប៉ះពាល់អៃក្្ថ្ រ។ អំនួរ ដត្បៀប ូរជា ំបង២

កំ្្រ់ ដពលត្គវ ត្គវារ់ យូ្ស់ ថ្រដបើដលែរខែនួ អារនឹង ួល

ត្គប់ដពល។ 

ពាក្យបុរាណថ្ខមរដយើងបានដពាលថ្ន “ មនសុសល ៃង ់ លងក់្ៃងុអនំរួ ” 

ថ្ លដនះដសមើនឹងអរែន័យថ្ន អៃក្ថ្ លានអនំរួ ជាមនសុសល ៃង។់ 

ដយើងអារទប់ស្គក រ់វាបាន ឱ្យថ្រដយើងតងំរិរោថ្នទប់ និងត្បុង

ត្បយ័រៃត្គប់ដពល។ ការានអំនួរ ឬដអឿដនះ មិនបានដ្វើឱ្យដយើង

កាែ យជាមនុសសអស្គច រយដនះដទ ដត្ពាះមនុសសអស្គច រយមិនដរះអួរពី

ខែនួឯងដ ើយ។ ពួក្ដគទុក្ឱ្យអៃក្ ថ្ទអួរជំនួសវិញ។ ដយើងគួរដ្វើអវី

ឱ្យអស់ពីសមរែភាពថ្ លដយើងាន ដ ើយទុក្ឱ្យស្គៃ ថ្ របស់ដយើង

អួរដោយខែនួវារុះ។  
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វាំពរ័រងុដរកាយ 
ពួក្ដយើង បានបញ្ចប់ដសៀវដៅមួយដនះដ ើយ  ូដរ ៃះ ខ្ុំដជឿថ្ន ដយើង

 ំងអស់ាៃ ក៏្បាន ឹងពីអវីថ្ លត្រូវដ្វើ ដៅស្គក្លវិទាល័យដត្រើន

ថ្ រដ ើយ។ សត្ាប់អៃក្ថ្ លដរៀនរប់ អារដត្ជើសដរ សយក្រំណរុ

្ថ្ លគិរថ្នល អ ដៅអនុវរោបន ោ  រ ឯអៃក្មិន ន់បានរូលដរៀនអារ

នឹងដត្រៀមខែនួទុក្ឱ្យដ ើយ ដត្ពាះដៅដពលថ្ លមក្ ល់ភាែ មៗដពក្ 

ដយើងរក្នឹងអវីមិនដ ើញដទ។ អៃក្ថ្ លកំ្ពុងដរៀនវិញ អារចាប់ដផ្ ោើម

អនុវរោបាន។ 

ខ្ុំានដរឿងមួយរង់សុំបន ោិរ។  សូមអៃក្អាន ំងអស់ាៃ  ជួយរូល

ដៅសរដសរ Review ដៅដលើប ែកុ្របសខ់្ុំផ្ង ដ ើមបីឱ្យខ្ុំបាន ឹងពី  

ក្ត្មិរថ្នដសៀវដៅមួយដនះ។ Review របស់អៃក្ ំងអស់ាៃ  មិន

ថ្នរិរឬដត្រើនដទ គឺជាក្ាែ ងំរិរោ ល់ដសៀវដៅល មីរបសខ់្ុំដៅដពល

ដត្កាយៗដទៀរ។ 

សូមរូលដៅកាន ់Link  ខាងដត្កាមដនះ ដ ើមបីសរដសរ Review ៖ 

http://wp.me/p5At0U-8E 

ខ្ុំក៏្សូមអល័យដ សផ្ងថ្ រ ដបើសិនជាានកំ្ ុសឆ្ាងត្រង់្ក្ៃុង

ដសៀវដៅ ឬពាក្យដពរន៍មិនសមរមយ។ ខ្ុំសរដសរដៅតមក្ត្មិរថ្ន

http://wp.me/p5At0U-8E
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បទពិដស្គ្ន៍ដក្មងខចីរបស់ខ្ុំប៉ុដ ណ្ ះ  ូដរ ៃះដបើសិនជាអៃក្អាន យល់

 ឹងបានដត្រើនជាង សូមជួយរូលដៅបថ្នែមដៅក្ៃុង Link ខាងដលើ

បាន ខ្ុំនឹងដ្វើការថ្ក្រត្មូវ។ 

 


