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ទំពរ័ េដីម
េរឿងមួយែដលខ្ញុំដឹងេដាយ គឺកាន់ែតសរេសរេសៀវេភៅបានេ្រចីន េយីងកាន់ែត
មានអ្វី្រតូវសរេសរបន្តេទៀត។ ការសរេសរេសៀវេភៅស្រមាប់ខ្ញុំ េ្របៀបដូចជា
អ្នកេធ្វីការរដ្ឋ ែដល្រតូវេធ្វីដំេណីរេលីផ្លូវដ៏ែវងឆា្ងយ ទ្រមាំដល់េពលចូលនិវត្តន៍
។ ្រគាន់ែតផ្លូវេធ្វីដំេណីររបស់ខ្ញុំ មិនសូវមានភាពធុញ្រទាន់ និងមិនចាំបាច់
េមីលទឹកមុខអ្នកដៃទប៉ុេណា្ណះ។
េសៀវេភៅ គឺជាេសរីភាពរបស់អ្នកនិពន្ធ េ្រពាះពួកេគអាចបេញ្ចញគំនិត្រគប់
យា៉ងបាន។ េសៀវេភៅ ក៏ជាេសរីភាពរបស់អ្នកអានផងែដរ េ្រពាះអ្នកអានអាច
េ្រជីសេរីសអានេពលណាក៏បាន ឬអានេដាយរេបៀបណាក៏បាន។ eBooks
ជាមេធ្យាបាយមួយែដលព្រងីកេសរីភាពក្នុងការអានរបស់េយីង។ ប៉ុែន្តមាន
អ្នកខ្លះមិនទាន់សា្គល់ eBooks េទែដលវាកា្លយជាបញា្ហក្នុងការលក់េសៀវេភៅ
របស់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំសរេសរេសៀវេភៅមួយក្បាល េដីម្បីបំេពញបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការលក់
eBooks ផង េហីយេបីសិនជាអាច ខ្ញុំចង់អ្នកអានទាំងអស់យល់ឱ្យបាន
េ្រចីនពី eBooks ។ ក្នុងេនះ ្រគាន់ែតជាពត៌មានទូេទៅប៉ុេណា្ណះ ខ្ញុំមិនបាន
បងា្ហញពីរេបៀបសរេសរ ឬរេបៀបបេង្កីតជា ebooks េនាះេទ។
សំណួរទាំង១០ក្នុងេនះ សុទ្ធែត្រតូវបានេឆ្លីយយា៉ងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីខ្ញុំ។
ខ្ញុំេឆ្លីយេចញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំមក ដូេច្នះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាវាអា្រកក់សា្តប់ ឬមានពាក្យ
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មិនល្អអីេទ។ ខ្ញុំែលងខ្វល់ពីការមិនចូលចិត្តរបស់អ្នកដៃទេទៅេហីយ េហតុេនះ
ការសរេសររបស់ខ្ញុំកាន់ែតងាយជាងមុន។
អ្នកណាក៏អាចអានេសៀវេភៅេនះបានែដរ េ្រពាះខ្ញុំសរេសរជាពិេសសស្រមាប់
អ្នកអានផង និងអ្នកនិពន្ធផង។ សូមអានេដាយេ្របីខួរក្បាល!
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១
េតី eBooks ជាអវី?
េបីសិនជាែ្របជាភាសាេយីង eBooks បានន័យថា េសៀវេភៅេអឡិច្រតូណិច
។ េគយកេសៀវេភៅធម្មតាែជលេបាះពុមជា
្ព ្រកដាសេទៅបំែលងេធ្វជា
ី File
របស់េអឡិច្រតូនិច។ េយីងអាចអាន eBook បានេដាយេ្របីឧបករណ៍ទំេនីប
ៗដូចជា ទូរស័ព្ទ tablet កុំព្យូទ័រ ឬជាពិេសស គឺ eReader ែដលេគបេង្កីត
េឡីងស្រមាប់ការអានែតម្តង។
េដីមកំេណីតពិត្របាកដរបស់ eBooks មិនសូវច្បាស់លាស់េទ េ្រពាះខ្លះ
្រគាន់ែតជាបា៉តង់ េហីយខ្លះេទៀត្រគាន់ែតជាគំនិតែដលេគបានសរេសរទុក។
ប៉ុែន្តតាមរបាយការណ៍មួយចំនួន េគបានចាត់ទុក Michael S. Hart ជាអ្នក
បេង្កីត eBook ដំបូងេគ។
អ្នកែដលមិនធា្លប់សា្គល់ Hart មានមិនតិចេទ ប៉ុែន្តស្រមាប់អ្នកែដលធា្លប់
េដានឡូដេសៀវេភៅពី Project Gutenberg អាចនឹងធា្លប់លឺេឈា្មះគាត់
េហីយ។ គាត់បេង្កីត Project Gutenberg េនះេឡីងក្នុងេគាលបំណង
េលីកតេម្កីង និងព្រងីកអក្សរសា្រស្តរបស់មនុស្សជាតិ េដាយែចកចាយ
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eBooks ចាស់ៗែដលផុតការការពារកម្មសិទប
្ធិ ញា្ញ និងeBooks ែដល
ទទួលបានការអនុញា្ញត្រតឹម្រតូវពីអ្នកនិពន្ធ។ Project Gutenberg ជា
បណា្ណល័យឌីជីថលធំជាងេគេនៅេលីអ៊ីនធឺេណត ែដលមានេសៀវេភៅជាេ្រចីន
ស្រមាប់អាន។ ខ្ញក
ុំ េ៏ ដានឡូដេសៀវេភៅពីេវបសាយេនាះមកអានែដរ។
ក្នុងឆា្នំ២០០០ ចាប់េផ្តីមមានទំេនារមួយរបស់េសៀវេភៅេកីតេឡីង។ េគ
ចាប់េផ្តីមលក់េសៀវេភៅ និង eBooks េនៅេលីអ៊ីនធឺេណតេដាយេដីរក្នុង្របព័ន្ធ
eCommerce។ ស្រមាប់េសៀវេភៅទូេទៅ គឺេគដាក់ជាគ្រមប និងមាតិកាឱ្យ
េមីលេលង េហីយេបីចង់ទិញអាន ្រគាន់ែតចុចទិញ េសៀវេភៅនឹងបញ្ជូនេទៅ
តាម្របអប់សំបុ្រតមិនខាន។ ស្រមាប់ eBooks វិញ ក៏មិនខុសគា្នប៉ុនា្មនែដរ។
រហូតមកដល់ឆា្នំ ២០១២ eBooks េកីនេឡីងខា្លំងជាងមុន រហូតដល់មាន
េគបេញ្ចញេយាបល់ថា eBooks នឹងជំនួសកែន្លងេសៀវេភៅធម្មតាទាំងអស់។
េនៅេពលេនាះ អ្នកនិពន្ធ និងេរាងពុមខ
្ព ្លះមិន្រពមេបាះពុមជា
្ព េសៀវេភៅេទ គឺេគ
ផលិតជា eBooks េហីយដាក់លក់យកែតម្តង។ េនះ្រគាន់ែតជាការបារម្ភ
យកចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុេណា្ណះ េ្រពាះ eBooks មិនែមនបេង្កីតមកេដីម្បី
សមា្លប់្របជា្របិយភាពរបស់េសៀវេភៅេទ ែតវាជាជំនួយការរបស់េសៀវេភៅេទៅ
វិញ។ អ្នកខ្លះទិញទាំងេសៀវេភៅ និង eBook ដំណាលគា្នែតម្តង។ េសៀវេភៅ
េនៅែតលក់ដាច់ eBook ក៏េនៅែតមានទីផ្សារ។
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២
េតី eBooks មាន
គុណសមបតតិអីខ
វ ះល ?
ពាក្យថាេសៀវេភៅ ក្រមថាអត់្របេយាជន៍ណាស់ េលីកែលងែតេសៀវេភៅែដល
េគសរេសរេលីកេជីងអ្នកធំណាមា្នក់ប៉ុេណា្ណះ េ្រពាះេសៀវេភៅេនាះ មិនែមន
សរេសរេដីម្បីឱ្យេយីងអាន។ េនៅក្នុងេសៀវេភៅ ្របេយាជន៍ខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំ បាន
េរៀបរាប់ពីផល្របេយាជន៍ៃនការអានេសៀវេភៅ្រកដាសរួចេហីយ ។ ស្រមាប់
eBook ក៏មិនខុសគា្នប៉ុនា្មនែដរពី្របេយាជន៍ទាំងេនាះ ែតមានចំណុចខ្លះែដល
េយីងគួរែតពិចារណាែដរ។
មិនែមនេដាយសារែតឥលូវេនះខ្ញក
ុំ ំពុងែតលក់ eBook េទីបខ្ញ្រុំ បឹងបំេបា៉ង
្របេយាជន៍របស់វាេនាះេទ។ ខ្ញុំនឹងលក់ទាំងពីរ ្រគាន់ែតេពលេនះខ្ញគា
ុំ ្មន
លទ្ធភាពេបាះពុមប
្ព ៉ុេណា្ណះ។
គុណសម្បត្តិទម
ី ួយរបស់វា គឺមិន្រតូវការកែន្លងេដីម្បីទុកដូចេសៀវេភៅធម្មតា។
េដាយសារែតវាជា file េហីយទំហំមិនសូវធំេទៀត ដូេច្នះទូរស័ព្ទ ឬ Kindle
!5

ទំហំ្រតឹមែត 4 GB ក៏អាចមានេសៀវេភៅដល់េទៅរាប់រយ ឬពាន់ក្បាលេទៅ
េហីយ។ ក្នុង Kindle របស់ខ្ញុំ មានេសៀវេភៅជាង ១០០ ក្បាលែដលខ្ញអា
ុំ ច
ដាក់តាមខ្លួនបាន។ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងេសៀវេភៅែដលខ្ញមា
ុំ នេនៅផ្ទះ eBook
មិនស៊ីកែន្លងដាក់េនាះេទ។ ខ្ញ្រុំ តូវចំណាយទូេខាអាវមួយ េដីម្បីទុកេសៀវេភៅ
ែដលខ្ញទ
ុំ ិញមក។
ការែដលេយីងអាចដាក់ eBook បានេ្រចីនេនៅក្នុងឧបករណ៍ែតមួយែបបេនះ
េធ្វឱ
ី ្យេយីងមានជេ្រមីសេ្រចីន េនៅេពលចង់អានេសៀវេភៅ។ េយីងមិនអាច
សា្ពយេសៀវេភៅជាប់ខ្លួនរាប់រយក្បាលបាន េដាយមិនេទីសអ្នកដៃទេនាះេទ
ប៉ុែន្តេយីងអាចដាក់ eBook បានរាប់រយក្បាលេដាយគា្មនអ្នកណាដឹង សូម្បី
ែតខ្លួនេយីង ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ផង។
គុណសម្បត្តទ
ិ ព
ី ីរ គឺតៃម្ល។ eBook មានតៃម្លគួរសមជាងេសៀវេភៅែដលេគ
េបាះពុម្ព។ េយីងអាចែស្វងរក eBook តៃម្លេ្រកាម ២ដុលា្លរជាេ្រចីនេនៅេលី
Amazon និងេនៅេលីអ៊ីនធឺេណត។ មានអ្នកនិពន្ធេផ្សងេទៀតែដលមានការ
គិតដូចខ្ញុំ។ ពួកេគ ចូលចិតទ
្ត ិញេសៀវេភៅែដលមានតៃម្លេថាក េហតុេនះេនៅ
េពលពួកេគលក់េសៀវេភៅេដាយខ្លួនឯង តៃម្លគេឺ នៅេលីចិតរ្ត បស់ពួកេគ។
ខ្ញេុំ រៀបចំតៃម្លេសៀវេភៅរបស់ខឱ
្ញុំ ្យបានេថាកបំផុត។ េសៀវេភៅែដលេស្តីង ខ្ញល
ុំ ក់
១ដុលា្លរ េសៀវេភៅ្រកាស់ ខ្ញល
ុំ ក់ ២ ឬ ៣ដុលា្លរេដីម្បីឱ្យសមេទៅតាមអ្វែី ដលខ្ញុំ
បានដាក់បញ្ចូល។ ខ្ញដា
ុំ ក់តៃម្លែបបេនះ េដីម្បីបត់ែបនតាមអ្នកែដលចង់អាន
ប៉ុែន្តគា្មនលុយេដីម្បីទិញ។ េបីសិនជាេគមានលុយ្រតឹម ៤ ឬ ៥ដុលា្លរ េគអាច
!6

ទិញបានេសៀវេភៅមួយក្បាល ឬពីរប៉ុេណា្ណះ ែតេបីេគទិញ eBooks របស់ខ្ញុំ
វិញ េគអាចបានពី ៤ េទៅ៥ក្បាល។
មិនែមនេសៀវេភៅរបស់ខេ្ញុំ ថាក េហីយខ្លឹមសារអន់េនាះេទ។ អ្នកែដលបានអាន
េសៀវេភៅខ្ញុំ អាចេធ្វកា
ី រេ្របៀបេធៀបគា្នជាមួយេសៀវេភៅបរេទសបាន។ វាអាច
មិនល្អឥតេខា្ចះដូចេសៀវេភៅល្បីរបស់្រសុកេគ ប៉ុែន្តកម
៏ ិនែមនដូចអាចម៌ែឆ្ក
ែដរ។ ដូេច្នះ អ្នកែដលមិនសូវមានលុយេ្រចីន ឬមិនទាន់េចះរកលុយខ្លួនឯង
អាចគិតពិចារណាេលី eBooks បាន។
គុណសម្បត្តទ
ិ ប
ី ី គឺភាពរហ័សៃនការេចញលក់។ េនៅេពលែដលអ្នកនិពន្ធ
េធ្វីការសរេសរចប់ េយីងអាចទទួលបានេសៀវេភៅភា្លមៗេដាយមិនបាច់ចាំ
យូរ។ ស្រមាប់េសៀវេភៅេបាះពុមវ្ព ិញ ្រតូវចាំរុញចូលេរាងពុម្ព ដឹកេទៅរកកែន្លង
បិទកាវ េហីយកាត់ែគមេសៀវេភៅ និងចាំខាងបណា្ណគារដាក់បញ្ចូលស្តុកេទីប
បានទិញ។
េសៀវេភៅពីរក្បាលែដលខ្ញយ
ុំ កេទៅេបាះពុមជា
្ព មួយនឹង ដាំេដីមជីវិត ្រតូវចាំជាង
ពីរែខ េទីបេឃីញមានលក់េលីទីផ្សារ។ េបីយូរែបបេនះ អ្នកែដលចង់ទិញអាន
មិនអស់អារម្មណ៍អានេទៅេហីយ។ ការអាន ក៏េ្របីអារម្មណ៍ែដរ បានភា្លម េទីប
េគចង់ទិញអាន។ ភាពយឺតយា៉វេនះេហីយ ែដលខ្ញម
ុំ ិនចូលចិត្ត។ េហតុអ្រី តូវ
រង់ចាំ េបីេសៀវេភៅរបស់ខេ្ញុំ ធ្វរី ួចរាល់អស់េហីយហ្នឹង? សាកគិតេទៅេមីល។
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ស្រមាប់អ្នកទិញវិញ គឺអាចបានេសៀវេភៅេ្រកាយេពលទិញរួចែតម្តង។ ជាទូ
េទៅ េ្រកាយេពលេគបង់លុយឱ្យខ្ញរុំ ួចេហីយ ខ្ញេុំ ផ្ញីរេសៀវេភៅេទៅឱ្យេគភា្លមែតម្តង
េលីកែលងែតខ្ញរុំ វល់ ឬគា្មនអ៊ីនធឺេណតេនៅជាប់ខ្លួន េទីប្រតូវពន្យាេពល។
គុណ្របេយាជន៍ទប
ី ួន គឺកាត់បន្ថយការេ្របីទូរស័ពអ
្ទ ត់្របេយាជន៍របស់េយីង។
េយីងចំណាយេពលរាប់េមា៉ងេទៅេហីយេនៅេលីទូរស័ព្ទ េហីយភាគេ្រចីនគឺេទៅ
េលីេរឿងអត់បានការេទៀត។ អ្នកខ្លះេគេ្របីទូរស័ពេ្ទ ដីម្បីរកស៊ីបានលុយមកវិញ
ែតភាគេ្រចីនមិនែមនឆា្លតែបបេនះេទ េ្របីេដីម្បីឱ្យែតបានសាកថ្មប៉ុេណា្ណះ។
ខ្ញេុំ ឃីញមានេគេ្របីេលសថា “មួយៃថ្ងៗ ចំណាយេពលេមីលេអ្រកង់ទូរស័ព្ទ
រាប់េមា៉ងេទៅេហីយ ចង់ឱ្យអាន eBooks េទៀត ខា្វក់ែភ្នកអស់េហីយ”។ ខ្ញច
ុំ ង់
សួរវិញែដរថា “េបីដឹងថាខា្វក់េហីយ េម៉ចក៏ខេំ មីលយូរេធ្វីអ?ី ” េបីមិនចាំបាច់
េទ កុេំ មីល េហីយកាត់េពល្រតឹមែតកន្លះេមា៉ងបានេហីយ មកអាន eBooks
វិញេទៅ វាបានផលជាង។ េទាះបីខា្វក់ែភ្នក ក៏សមនឹងតៃម្លខ្លះែដរ។ មួយៃថ្ងៗ
េមីលែតរូបថតរបស់េគ េលងែតេហ្គម េហីយេមីលែតេរឿងសិច េហីយែ្រសកថា
គា្មនេពលេដីម្បីអាន eBooks ។ េនះជាេលសភា្លវ របស់អ្នកែដលមិនេចះ
អានេសៀវេភៅ។
េដាយសារែតេយីងមានទូរស័ពកា
្ទ ន់េស្ទីរែត្រគប់គា្ន ដូេច្នះការយក eBooks
េទៅដាក់ក្នុងេនាះែដរ ជាឱកាសមួយស្រមាប់េយីងដកខ្លួនេចញពីកែន្លងមិន
បានការខ្លះ េហីយេរៀនអ្វថ
ី ព
្មី ក
ី ្នុងេសៀវេភៅ។ កុន
ំ ិយាយថា េយីងមិនទមា្លបន
់ ឹង
ការអានេលីេអ្រកង់ទូរស័ពឱ
្ទ ្យេសាះ។ ពាក្យេនះ ែលងពិតដូចមុនេហីយ។
មនុស្សសម័យថ្មី ទមា្លបន
់ ឹងការេមីលេអ្រកង់ េ្រចីនជាងេមីលេលី្រកដាស។
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គុណ្របេយាជន៍ទ្រី បាំ គឺេគមិនដឹងថាេយីងអានេសៀវេភៅអី។ ជួនកាលេយីង
អានេសៀវេភៅែដលមិនចង់ឱ្យេគដឹង េហតុេនះេយីងអាចអានជា eBooks
បាន។ ឆ្ងល់ថាេសៀវេភៅអីែមនេទ? េសៀវេភៅនិយាយអំពស
ី ិច េសៀវេភៅមិនសូវ
ល្បីេឈា្មះ ឬេសៀវេភៅកូនេក្មងអីហ្នឹង។ េសៀវេភៅទាំងេនះ ជាចំណង់ចំណូល
ចិត្ត និងបញា្ហផា្ទល់ខ្លួន ដូេច្នះ eBooks អាចបិទបាំងែភ្នកអ្នកដៃទបាន។ អ្នក
ណាហា៊នេអីតមកអានក្នុងទូរស័ពេ្ទ យីងេនាះ?
េយីងមិនចាំបាច់បងា្ហញអ្នកដៃទថា េយីងអានេសៀវេភៅអីរហូតេនាះេទ េ្រពាះ
េធ្វែី បបេនះ េគេដញ្របាជា្ញេយីងទាន់។ េទាះបីជាមនុស្សពីរនាក់ មិនអាចអាន
េសៀវេភៅមួយក្បាលេហីយយល់ដូចគា្នែមន ែតេយីងមិនគួរបេញ្ចញេ្រចីនេពក
េទ។ អ្នកដៃទ េនៅែតជាអ្នកដៃទ។
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៣
េតី eBooks គ ួរែត
មានតៃមលបន
៉ុ ាម ន?
េបីចង់េឆ្លីយសំណួរេនះ គឺ្រតូវេមីលេទៅេលីការឱ្យតៃម្លរបស់មនុស្សេនៅក្នុង
តំបន់ែដលេយីងរស់េនៅ។ ដូចេនៅ្រសុកែខ្មរេយីង មិនសូវមានអ្នកឱ្យតៃម្ល
េសៀវេភៅ និងអ្នកនិពន្ធេទ ដូេច្នះេបីេយីងដាក់តៃម្លៃថ្ល េតីមានអ្នកណាទិញ?
សូម្បីែតអ្នកែដលេចះអានេសៀវេភៅ ក៏មិនឱ្យតៃម្លេសៀវេភៅផង ចុះទ្រមាំអ្នក
ែដលមិនធា្លប់អានវិញ មិនកាន់ែតអត់ផ្លូវេទៅេហីយ។
េយីង្រតូវដឹងថា មនុស្សឱ្យតៃម្លេទៅេលីអ្វីែដលខ្លួនេគគិតថាមានតៃម្លប៉ុេណា្ណះ។
េយីងជាអ្នកនិពន្ធ េយីងច្បាស់ជាឱ្យតៃម្លេលីេសៀវេភៅរបស់ខ្លួនឯងេហីយ ែត
អ្នកដៃទមិន្របាកដថាគិតដូចេយីងេទ។
ខ្ញុំដាក់តៃម្លតាមអ្វីែដលខ្ញុំសរេសរ។ េបីខ្ញុំសរេសរេ្រចីន ខ្ញុំតេម្លីងតៃម្លេទៅតាម
ហ្នឹង។ ខ្ញុំមិនសរេសរែវងអនា្លយដូចអ្នកបកែ្របេសៀវេភៅខ្លះេទ ដូេច្នះខ្ញុំអាច
ច្បាស់ក្នុងចិត្តថា អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរចូលេទៅក្នុងេសៀវេភៅ មានេគាលបំណង
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ច្បាស់លាស់។ ខ្ញុំមិនសរេសរេដីម្បីប្រង្គប់សន្លឹក ឬេដីម្បីឱ្យអានេទៅដាច់ដេង្ហីម
ែដរ។
េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ េបីេ្រកាម១០០ទំព័រ ខ្ញុំលក់ក្នុងតៃម្ល ១ដុលា្លរ។ ១០០ទំព័រ
ដល់២០០ទំព័រ តៃម្ល២ដុលា្លរ។ គិតតាមហ្នឹងរហូត ែតខ្ញុំ្របែហលជាមិន
សរេសរឱ្យេលីសពី ៣០០ទំព័រេទ េ្រពាះវាែវងខា្លំងេពកស្រមាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនទាន់
មានសមត្ថភាពសរេសរេ្រចីនដល់ថា្នក់េនះេទ។ េបីហា៊នែតសរេសរ ដឹងែត
្រចំែដលេហីយ។
េនៅមានវិធីមួយេទៀត គឺខ្ញុំឱ្យតៃម្លេទៅតាម្របេភទេសៀវេភៅ។ េបីេសៀវេភៅែដល
ខ្ញុំសរេសរេនាះ បន្តភាគ ឬទាក់ទងនឹងេសៀវេភៅេផ្សងេទៀត ខ្ញុំតេម្លីងតៃម្លឱ្យ
េស្មីគា្នទាំងអស់ េទាះបី្រកាស់ ឬេស្តីងជាងគា្នក៏េដាយ។
េ្រកៅពីក្រមាស់ និងចំនួនខ្លឹមសារ េយីងអាចគិតតៃម្លតាមការ្របឹងែ្របងរបស់
អ្នកនិពន្ធ។ េបីអ្នកនិពន្ធេ្របីេពលេទៅ្រសាវ្រជាវេដីម្បីសរេសរេសៀវេភៅេនាះ
តៃម្លក៏គួរែតៃថ្លែដរ។ ប៉ុែន្តេបីអ្នកនិពន្ធសរេសរេដាយមិនសូវមានការលំបាក ឬ
ចាយវាយធនធានេ្រចីនេទ េសៀវេភៅេនាះក៏គួរែតមានតៃម្លធូរៃថ្ល។ េនៅេពល
ែដលេយីងទិញ េយីងក៏គួរែតគិតពីចំណុចេនះែដរ។
េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ សរេសរពីបទពិេសាធន៍របស់ខ្ញុំ ដូេច្នះេទីបខ្ញុំមិនដាក់តៃម្ល
ខ្ពស់េពក។ ខ្ញុំគិតថា បទពិេសាធន៍ែដលខ្ញុំមានេនះ អ្នកេផ្សងេទៀតក៏េគមាន
ដូចគា្ន ្រគាន់ែតមិនបេញ្ចញមកដូចខ្ញុំ ឬេគមិនចូលចិត្តការសរេសរេសៀវេភៅ
ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិនេមីលងាយបទពិេសាធន៍ខ្លួនឯងេទ េ្រពាះខ្ញុំឆ្លងកាត់មកក៏មិន
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្រសួលែដរ ែតខ្ញុំក៏មិនព្រងីកបទពិេសាធន៍ខ្លួនឯងឱ្យហួសពីការពិតែដរ។ អ្នក
និពន្ធខ្លះេបាក្របាស់អ្នកអានេដាយនិយាយថា េ្របីេពលយូរក្នុងការសរេសរ
េ្រពាះចង់បានការសរេសីរ និងលក់បានលុយេ្រចីន។
េនៅមានមួយេទៀតែដរ ែដលអាចបញា្ជក់ថា េសៀវេភៅណាគួរែតលក់ៃថ្ល និង
េសៀវេភៅណាគួរែតលក់េថាក។ ភាពខុសែប្លក និងចំណុចេលចេធា្ល គឺជាអ្វី
ែដលអ្នកអានចង់បាន។ ប៉ុែន្តគួរឱ្យសា្តយអ្នកអានក្នុង្រសុកែខ្មរ ្រតូវេរាងពុម្ព
ពង្វក់ខួរក្បាលឱ្យអានែតេសៀវេភៅដែដលៗ ដូចជា គន្លឹះកា្លយជាេសដ្ឋី
វិធីសា្រស្តដឹកនាំ ឬការ្រគប់្រគងនានា។ េរាងពុម្ពដឹងថាអ្នកអានក្នុង្រសុកែខ្មរ
ចង់េធ្វីធំ និងចង់មានលុយ េហតុេនះេគបកែ្របេសៀវេភៅណាែដលទាក់ទងនឹង
េរឿងេនះប៉ុេណា្ណះ។ េគមិនខ្វល់ថា ការេធ្វីែបបេនះ នឹងេធ្វីឱ្យការអាន េទៅជា
េរឿងមួយដ៏គួរឱ្យធុញេនាះេទ។ េរាងពុម្ពឯណាេចះមានគំនិតៃច្ន្របឌិតេនាះ េបី
មានែមន ក៏មិនបកេសៀវេភៅពីៃថរាប់ឆា្នំែដរ។
េសៀវេភៅ ដូចគា្នែបបេនះ មិនគួរលក់ក្នុងតៃម្លៃថ្លេនាះេទ។ ខ្ញុំសរេសរេសៀវេភៅ
េដាយមិនយកតាមេសៀវេភៅែដលមានេលីទីផ្សារ។ សូម្បីែតេសៀវេភៅសាមកុក
របស់ខ្ញុំ ក៏មិនសរេសរដូចេគែដរ។ ខ្ញុំមានចំណុចែដល្រតូវេលីកមកនិយាយ
មិនែមននិយាយែតពីការេធ្វីជាអ្នកដឹកនាំ បញា្ជអ្នកេនះ ឬអ្នកេនាះេទ។
េសៀវេភៅែដលខុសែប្លកពីេគ េ្រចីនែតមានតៃម្លៃថ្ល។ ឧទាហរណ៍៖ េសៀវេភៅ
របស់ Austin Kleon ែដលគាត់សរេសរពីវិធីសា្រស្តក្នុងការលួចយកគំនិត
អ្នកដៃទមកេ្របីក្នុងការងារៃច្ន្របឌិត ជាេសៀវេភៅែដលលក់ដាច់ជាងេគមួយ
េនៅេលី Amazon។ េសៀវេភៅេនះមិន្រតឹមែតមានខ្លឹមសារខុសពីេគេទ សូម្បី
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ែតការឌីហ្សាញរបស់វាក៏ែប្លកពីេគែដរ។ អ្នកទាំងអស់គា្នអាចេទៅទិញអាន
េដាយខ្លួនឯងក៏បានែដរ េដីម្បីឱ្យដឹងថាខ្ញុំមិនបានេបាកពីេរឿងេនះ។ េសៀវេភៅ
េនាះមានចំណងេជីង Steal Like An Artist។
េនៅេពលេយីងសេង្កតេឃីញចំណុចទាំងេនះេនៅក្នុង eBooks េហីយសូមគិត
េដាយខ្លួនឯងថាគួរទិញ ឬមិនទិញ។ េបីមិនទិញេទ ្រតូវេធ្វីខ្លួនឱ្យៃថ្ល េហីយ
េដីរេចញ កុំេទៅឌឺដងដាក់េគ េ្រពាះជាទូេទៅ អ្នកនិពន្ធ មានគំនិតឌឺេយីងវិញ
េ្រចីនណាស់។ កុំេនៅសុខៗ េទៅេធ្វីខ្លួនឱ្យខា្មសេគ។
ចិត្តរបស់អ្នកទិញ និងអ្នកលក់មិនដូចគា្នេទ។ អ្នកទិញចង់បានេសៀវេភៅល្អ
េហីយេថាក ចំែណកអ្នកលក់វិញចង់លក់េសៀវេភៅល្អក្នុងតៃម្លល្មមែតអាចយក
រួចខ្លួនបាន េ្រពាះេសៀវេភៅល្អទាមទារេពលេវលា និងការគិតេ្រចីនណាស់។
គា្មនចំណុចែដលអាច្រសបគា្នបានេទ។
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៤
េតីអក
ន ណាខលះែដល
គ ួរអាន eBooks?
eBooks មិនែមនស្រមាប់មនុស្ស្រគប់គាេ្ន ទ ប៉ុែន្តមានមនុស្សមួយែផ្នកធំែដល
្រតូវការវា ្រគាន់ែតពួកេគមិនដឹងខ្លួនប៉ុេណា្ណះ។ ការអាន eBooks ខុសែប្លកពី
ការអានេសៀវេភៅបន្តិចប៉ុេណា្ណះ។ មនុស្សខាងេ្រកាម ជាអ្នកែដលគួរែតអាន
eBooks ៖
ទីមួយ គឺអ្នកែដលអានេសៀវេភៅេលឿន។ មនុស្សែដលខ្ជិលអាន មិនដឹងថា
អ្នកអានេលឿនចំណាយលុយេ្រចីនប៉ុណាេ្ណ ទៅេលីេសៀវេភៅេនាះេទ។ ដូេច្នះេបី
ប្តូរពីការទិញេសៀវេភៅមកអានជា eBooks វិញ ពួកេគអាចសល់លុយបាន
េ្រចីនណាស់។ េសៀវេភៅខ្លះលក់ក្នុងតៃម្លៃថ្ល ប៉ុែន្តេនៅេពលេគេធ្វី eBooks វិញ
េគអាចដាក់ឱ្យអាន free េទៀតផង។ េយីងអាចទុកលុយទិញែតេសៀវេភៅណា
ែដលេយីង្រសលាញ់ខា្លំងបានេហីយ ចំែណកេសៀវេភៅេផ្សងេទៀត អានជា
eBooks ក៏បានដូចគា្ន។
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ទីពីរ គឺអ្នកែដលអានេសៀវេភៅេ្រចីនក្បាលក្នុងេពលែតមួយ។ ការអានេសៀវេភៅ
េផ្សងគា្នក្នុងេពលែតមួយ ជាេរឿងសប្បាយណាស់ ជាពិេសសអ្នកែដល្រតូវការ
គំនិតៃច្ន្របឌិតេ្រចីន។ េបីេយីងអានេសៀវេភៅពីរក្បាល េយីងនឹង្រតូវដាក់
េសៀវេភៅពីរក្បាលជាប់ខ្លួន ប៉ុែន្តេបីេយីងអាន eBooks េយីងមិនចាំបាច់
េធ្វីែបបេនះេទ។
ខ្ញឱ
ុំ ្យេយាបល់អានេសៀវេភៅ fiction និងេសៀវេភៅ non-fiction ក្នុងេពល
ជាមួយគា្ន េ្រពាះវាេធ្វឱ
ី ្យេយីងេចះយកេមេរៀនេនៅក្នុងេសៀវេភៅ non-fiction
មកគិតេទៅេលីតួអង្គក្នុងេរឿង fiction ។ គំនិតៃច្ន្របឌិត មិនេកីតពីការអង្គុយ
អានេសៀវេភៅទាក់ទងនឹងភាពៃច្ន្របឌិតេនាះេទ។ វាេកីតេឡីងេនៅេពលេយីង
យកអ្វែី ដលេយីងបានអាន េទៅភា្ជប់នឹងអ្វីេផ្សងេទៀតែដលមិនសូវពាក់ព័ន្ធគា្ន។
ភាពៃច្ន្របឌិត េកីតមានេនៅេពលេយីងេ្របីខួរក្បាលេដីម្បីបេង្កីតអ្វីមួយ។
ទីបី គឺអ្នកែដលចំណាយេពលេ្រចីនេនៅេលីទូរស័ព។
្ទ េនះជាជំនាន់ zombie
ទូរស័ព្ទ ែដលអ្នកណាក៏េអានេមីលទូរស័ព្ទែដរ។ េបី្រជុលជាខាតេពលេនៅេលីវា
េទៅេហីយ េហតុអីមិនេ្របីេទៅជា្របេយាជន៍អ។
្វី េបីេយីងគា្មនអារម្មណ៍ក្នុងការ
អានេលីេសៀវេភៅ េដាយគិតថា វាមិនសូវទាន់សម័យ េយីងអាចអានេលី
ទូរស័ព្ទបាន។ មនុស្សទាន់សម័យ មិនទុកឱ្យអ្នកដៃទេចះេ្រចីនជាងខ្លួនេទ។
េគេឆ្លៀតេពលេរៀនអ្វីថជា
្មី និច្ច េ្រពាះេគដឹងថា អ្នកេផ្សងក៏កំពុងែត្របឹងេរៀន
ដូចគា្នែដរ។
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េនះជាេយាបល់ខេ្ញុំ ទ ែតេបីសិនជាអ្នកទាំងអស់គា្នមានេហតុផលណាល្អជាង
េនះ សូមេផ្ញីរជាេយាបល់មកកាន់េផក Samanh EBooks របស់ខបា
្ញុំ ន។ ខ្ញុំ
នឹងដាក់បញ្ចូលេនៅេពលេ្រកាយេទៀត។
eBooks ជាតិចណូឡជ
ូ មា
ី ន្របេយាជន៍មួយ េទាះបីជាវាមិនសូវមានអ្វែី ប្លក
ដូចតិចណូឡូជេី ផ្សងេទៀត ែតវាជួយស្រមួលដល់ការអានេសៀវេភៅរបស់
មនុស្សសម័យថ្មីេ្រចីនណាស់។ េដាយសារ្រសុកេយីងមិនសូវជាមានការេពញ
និយមនឹង Kindle េទីបេយីងមិនសូវខ្វល់ខា្វយពី eBooks ែតេបី្រសុកេគវិញ
មនុស្សមាន Kindle េ្រចីនណាស់។
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៥
េតីអក
ន ណាែដល
អាច
បេងកីត eBooks?
ចេម្លីយ គឺេយីងទាំងអស់គា្ន។ េដាយសារែតភាពងាយ្រសួលក្នុងការបេង្កីត
ដូេច្នះអ្នកែដលេចះ្រតឹមែតវាយអក្សរក្នុងកុំព្យូទ័រ ក៏អាចបេង្កីត eBooks បាន
ែដរ។ ឱ្យែតេយីងមានអ្វច
ី ង់សរេសរ េយីងអាចបេង្កត
ី ជា eBooks បាន
េហីយ។
េនៅេពលខ្ញុំមានេយាបល់អ្វីមួយ ឬមានវិធសា
ី ្រស្តអម
្វី ួយែដលខ្ញេុំ ទីបនឹងេធ្វបា
ី ន
ផល ខ្ញុំក៏េរៀបចំវាេធ្វីជា eBooks ភា្លម េ្រពាះងាយ្រសួលក្នុងការែចកចាយេទៅ
អ្នកដៃទ។ េយីងអាចចាត់ទុកវា ជាឧបករណ៍េដីម្បីែចករំែលកចំេណះដឹង
ក៏បានែដរ។ ខ្ញុំេមីលេរឿងសាមកុកចប់ ខ្ញគ
ុំ ិតថា តួអង្គឆាវឆាវមានចំណុច
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ពិេសសេ្រចីនែដលខ្ញុំអាចេរៀនតាមបាន េហតុេនះខ្ញុំកម
៏ កសរេសរជាេសៀវេភៅ
េដីម្បីឱ្យអ្នកដៃទបានដឹងដូចខ្ញុំែដរ។
ខ្ញគា
ុំ ្មនសញា្ញប័្រតខាងអក្សរសា្រស្តែខ្មរ ឬការនិពន្ធអ្វីេទ ប៉ុែន្តខ្ញុំមានអ្វែី ដលចង់
សរេសរ ដូេច្នះខ្ញុំអាចសរេសរបាន។ េយីងមិនបាច់រំពឹងថា េសៀវេភៅែដល
េយីងសរេសរេចញមកេនាះ ល្អជាងអ្នកដៃទឬអត់េទ េ្រពាះេនះជាេសៀវេភៅ
របស់េយីងប៉ុេណា្ណះ។ កុយ
ំ កសា្នៃដរបស់េយីងេទៅេ្របៀបេធៀបជាមួយេគ េ្រពាះ
េនះជាការេមីលងាយខ្លួនឯង។
ខ្ញេុំ ្របីកម្មវិធី Microsoft Word េដីម្បីសរេសរេសៀវេភៅ បនា្ទបម
់ ក ខ្ញេុំ ្របី
Photoshop និង Illustrator េដីម្បីេធ្វគ
ី ្រមបេសៀវេភៅ។ ខ្ញមា
ុំ នជំនាញក្នុង
ែផ្នក្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ ដូេច្នះខ្ញគា
ុំ ្មនបញា្ហចំេពាះេរឿងេនះេទ។ ស្រមាប់អ្នក
ែដលគា្មនជំនាញ អាចសរេសរេសៀវេភៅតាមធម្មតាបាន េហីយេរៀនពីរេបៀប
ឌីហ្សាញេសៀវេភៅេដាយខ្លួនឯងេទៅ។ េបីសិនជាចង់េធ្វកា
ី រែបបេនះរហូតដូចខ្ញុំ
គួរែតចំណាយលុយបន្តិច និងេពលបន្តិចេទៅេរៀន្រកាហ្វិចឌីហ្សាញក៏បាន
េដីម្បីឱ្យសា្នៃដេយីងេចញមកកាន់ែតល្អជាងមុន និងមានភាពទាក់ទាញ។
ចំេពាះការសរេសរវិញ េយីង្រតូវការេពលេវលាេ្រចីនែដរ។ េបីអ្នកែដលធា្លប់
អានសា្នៃដខ្ញុំពីមុន នឹងេឃីញថា ការសរេសររបស់ខប
្ញុំ ្តូរម្តងបន្តិចៗ េ្រពាះខ្ញុំ
យល់បានេ្រចីន។ ការសរេសរ ជាជំនាញមួយែដលអាចេរៀនបានពីអ្នកដៃទ
ផង និងខ្លួនឯងផង។ េពលេយីងសរេសរយូរេទៅ េយីងអាចបេង្កីតក្បួនខា្នត
េដាយខ្លួនឯងបានេហីយ។
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េបីចង់េរៀនសរេសរេសៀវេភៅអ្វីក៏េដាយ ្រតូវេរៀនអានេសៀវេភៅ fiction ជាមុន
េ្រពាះេសៀវេភៅ្របេភទេនះមានការេលងពាក្យេ្រចីន េហីយអាចេធ្វីឱ្យអ្នកអាន
ចាប់អារម្មណ៍េទៀតផង។ មិនថាេយីងសរេសរេសៀវេភៅរេបៀបណាក៏េដាយ ្រតូវ
ចាំពីតួនាទីរបស់េយីងេនៅក្នុងេសៀវេភៅ។ េយីងជាអ្នកនិទានេរឿង ឱ្យអ្នកអាន
សា្តប់តាមរយៈតួអក្សរ េហតុេនះ្រតូវសរេសរឱ្យដូចជាេយីងកំពុងនិយាយ។ កុំ
សរេសរតាមែបបផ្លូវការ េ្រពាះេនះជាសំេណរែដលគួរឱ្យធុញបំផុត។ eBooks
ជារបស់ថ្មី េយីង្រតូវេ្របីសំេណររេបៀបថ្មីែដរ េទីបវា្រតូវគា្ននឹងមនុស្សជំនាន់ថ្មី។
េយីង្រគាន់ែតអត់ធ្មតប
់ ន្តិច េហីយេរៀនពីចំណុចមូលដា្ឋនទាក់ទងនឹងការ
សរេសរ eBooks េយីងនឹងអាចយល់បានេហីយ។ កុំទាន់ហក់ចូល្របឡូក
នឹងវា េបីេយីងមិនយល់អ្វីេសាះពីវា។
េទាះបីជាអ្នកណាក៏អាចសរេសរ eBooks បានែមន ប៉ុែន្តអ្នកែដលអាច
សរេសរបានល្អមានមិនេ្រចីនេទ។ មូលេហតុ គឺមិន្រពមេរៀនពីកំហុស និង
ចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯង។ អ្នកនិពន្ធ ្រតូវេរៀនអ្វីថរា
្មី ល់ៃថ្ងេដីម្បីកុំឱ្យរេបៀប
សរេសររបស់ខ្លួនេដីរថយេ្រកាយ។ អ្នកនិពន្ធ្រសុកែខ្មរខ្លះមិនខ្វល់ពប
ី ញា្ហេនះ
ដូេច្នះេទីបសា្នៃដ្រតូវអ្នកអានេមីលរំលង។ សរេសរដូចជំនាន់ទុំទាវ ចង់ឱ្យេក្មង
ជំនាន់េហ្វសប៊ុកអានេម៉ចនឹងចូល?
“ករសរេសរ ជជំនញមួយែដលអចេរៀនបនពី
អនកដៃទផង នង
ិ ខលួនឯងផង។”
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៦
េតីេនេពលណាខលះ
ែដលអនកនិពនធដាក់
eBooks ឱយេគអាន
free?
អនកណក៏ចូលចត
ិ តរបស់ free េនះ។ eBooks មន
ិ សូ វចំណយេដម ទុនេរចន

កនុងករបេងកត
 េទ េបេ យង
 មន
ិ ចុះេទរសវរជវរប់ឆនេំ លរបធនបទមួយ
េហតុេនះេគអចដក់វឱយអន free បន។

េបេយងជអនកនិពនធ េយងគួរែតដឹងថ េពលណរតូវឱយ និងេពលណែដលរតូវ
លក់។ េយងមន
ិ អចឱយរហូតបនេទ េរពះេយងរតូវចិញចឹមខលួនឯងែដរ។ កុំ
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េដយសរែតចង់ឱយេគ េហយ
 េធវឱ
 យខលួនឯងរកលំ បក េនះជេរឿងេភលប
 ំផុត។ េប
អនកនិពនធេភលែ បបេនះ ខញុំគិតថ អនកអនមន
ិ គួរអនេសៀវេភរបស់គត់េទ។ េភល
ជជមងែឺ ដលងយឆលងណស់ េបឆលងេហយគមនថនព
ំ យបលេទ។

ខងេរកមេនះ ជេពលែដលេយង
 គួរដក់េសៀវេភឱយអនកអន free ៖
ទម
ួ គេឺ ពលែដលេយង
ី យ
ិ សគល់
 េទប
 នង
ឹ េចញសនៃដេលកដំបូង។ អនកអនមន
េយង
៉ ណ ែដរ ដូេចនះេបេ យង
ឹ ថ េយង
 េទ េហយ
 ក៏មន
ិ ដង
 អចសរេសរអវល
ី អបុណ
 ឱយ
េគ free េគអចនឹងចំណយេពលេដមបអនេសៀវេភេយ
ី
ង។ ករេធវែបបេនះ
បនន័យថ េយងរបកសខលួនឱយេគដឹងថ េយងជអនកនិពនធេសៀវេភមនក់
ែដរ។ សម័យតច
ិ ណូឡូជីែបបេនះ េបេ យង
 មន
ិ របប់េគ េគក៏មន
ិ ដឹងែដរ។

េនេពលខញុំសរេសរ eBooks ដំបូង ខញុំដក់ឱយេគេដនឡូដ free ពេី វបសយ
របស់ខុ ំញ េដម
ង
ញ ៉ ងេម៉ច។ បនទប់មកខញុំបន
 បឱយេគដ
ឹ ថេសៀវេភរបស់ខុ ំយ
ី

េយបល់រតលប់មកវញេរច
ខុ ំញ េហយ
ិ
នណស់។ អនកខលះចូលចិតត អនកខលះរះគន់
ិ

ខលះេទៀតេដនឡូដេចលមន
ិ អនក៏មន។ ខញុំដក់ឱយេគអន free ែមន ែតខញុំក៏

ទទួលបនមកវញម
ន
ញ ន់ែតេរចន
ិ
ិ តច
ិ ែដរ។ អនកដៃទសគល់ខុ ំក
 េហយ
 េគនង
ឹ ចង់
អនេសៀវេភរបស់ខុ ំប
ញ ែនថមេទៀត។ េនះជឱកសរបស់ខុ ំេញ ដមបមនេឈ
ម ះជ
ី
អនកនព
ិ នធ។

េនេល amazon kindle

េនេពលអនកនិពនធថមីដក់េសៀវេភលក់ ពួកេគ

េរចនែតដក់ឱយអន free កនុងរយៈេពលណមួយសិន េដមបឱយមនេគស
គ ល់។
ី
amazon ជទីផសរធំបំផុតសរមប់ eBooks ដូ េចនះេសៀវេភថមីមនឱកស
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េរច ន ែដលេគអចេម ល េឃ ញ ជពិ េសសអន ក និ ព នធ ែដលដក់ ល ក់ ែតេល
amazon។
េបអនកទំងអស់គនេឃញអនកនិពនធណដក់េសៀវេភឱយអន free សូ មកុំគិតថ
េគលងង់ មន
ិ ចង់បនលុ យ េរពះេគអចនឹងចង់បនអវីេផសងេរកពីលុយក៏ថ

បន។ ខញុំចង់បនអនកអនេរចន
 ដូេចនះខញុំមន
ិ សូ វខវល់ពេី រឿងលុ យេទ។ េទះបី
ឥលូ វខញុំចប់េផតម
 លក់ eBooks ក៏េដយ ក៏ខុ ំេញ នែតចង់ បនអនកអនេរចន
 ែដរ។
េឃញេសៀវេភែដលខញុំលក់េថកៗេទ?

ទីពីរ គឺេនេពលែដលេគទុ កវជរបភពឯកសរ (resource)។ ជួនកល
eBooks ែដលេគដក់ឱយេយងេនះ អចជែផនកៃនអវីមយ
ួ ក៏ថបន។ ខញុំចុះ

េឈមះេរៀនគូ រ តុ កក ត អនឡញ េហ យ េនកនុ ងេមេរៀនប៉ុនម នេម៉ ងេនះ អន ក
បេរងៀនក៏មន eBooks របស់េគែដរ។ eBooks ជែផនកមួយៃនករពនយ ល់

ទក់ទងនឹងរេបៀបគូរ។ េគមន
ិ លក់េទ ប៉ុែនតទល់ែតេយងចុះេឈមះេរៀននឹងេគ
េទបេយងអចយកេទេមល
 បន។
Articulate ជរកុ មហ៊ុ ន មួយ ែដលបេងក ត កមមវ ធ
ិ ីេដមប ផ
ី លិ ត ជេមេរៀន eLearning េហ យ រតូ វ បនេគយកេទេរបរ ប់លននក់េនេលពិភ ពេលក។

េដម
ិ េី នះបន អនកេរបរ តូវបង់ៃថល license ប៉ុនមនពន់ដុលលរជមុន
 បេរប
ី ក
 មមវធ
សិន ។ ខញុំ េរប ក មម វ ធ
ិ ី េនះេនរកុ ម ហ៊ុ ន ែដលខញុំ េធវ ក រ។ Articulate សមប ូរ
eBooks ណស់ែដលអនកណក៏អចយកេទអនបនែដរ ប៉ុែនតេយងរតូវសួ រថ
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េបអ
វី ន? eBooks របស់េគ
ិ េី នះ អនេហយ
 នកែដលមន
ិ េរបក
 មមវធ
 េតអ
 ចេធវអ
 ប
ជែផនកមួយៃនករេរបកមមវធ
ណ ះ។
ិ ីបុេ៉ ណ
េសៀវេភែដលអន ក ទំង អស់ គន កំ ពុ ង អនេនះ សថិ ត េនកនុ ងេហតុ ផ លទី ពី រ ផង
នង
ិ ទប
ី ផ
ី ង។ ខញុំសរេសរេសៀវេភេនះ េរពះខញុំលក់ eBooks។ េបអ
 នកែដលទញ
ិ

មន
ិ យល់ ចបស់ ពី eBooks េគក៏មន
ិ ទិញេសៀវេភ របស់ ខុ ំញែដរ។ មយ៉ងេទៀត
េសៀវេភេនះជអចចត់ទុកជគនលះឹ ខលីៗរបស់ អនកចប់េផតមសរេសរ eBooks
េដយខលួនឯង។
ទីបី គឺេនេពលេគេធវទីផសរ។ eBooks សថិតេនកនុងឧបករណ៍សរមប់េធវទីផសរ
អនឡញយូរមកេហយ
 ។ Bookboon.com ជេវបសយមួយែដល

ដក់េសៀវេភពុមពឱយសិសសសលេដនឡូដយកេទអន េរពះេសៀវេភពុមពេន
របេទសអេមរចៃថល
ំ ណស់។ សិសសែដលជំពក់លុយរដឋ ពប
ិ ខលង
ិ កកនុង

ករទិញឱយបនរគប់កបល េហតុេនះេពលមនរបស់ free ែបបេនះ ពួកេគនឹង
កន់ែតរសួលេហយ។ ប៉ុែនត េនកនុង eBooks ទំងេនះ មនដក់ផទង
ំ ផសយ
ពណិជជកមមពរី កុមហ៊ុនេផសងៗែដលជួយកុ ងករបេងក
ន
តេសៀវេភទំងេនះ។
Bookboon រកចំណូលេដយរេបៀបេនះ។

ខញុំកេ៏ ធវែ បបេនះែដរ ប៉ុែនតេដយសរខញុំគមនអនកណេនពេី រកយខនង េហតុេនះខញុំ

ដ ក់ េសៀ វ េភ េផស ង េទៀ ត ែដ ល ខញុំ កំ ពុ ង ល ក់ ឥ លូ វ េនះ ។ ដូ េចនះ េព ល អន ក
ទំងអស់ គនអនេសៀវេភេនះចប់ េហយចង់អនេសៀវេភេផសងេទៀត មនែត
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រតូ វ ទិ ញ េសៀវេភេផសងេទៀតរបស់ ខុ ំញ ។ អន ក ទំង អស់ គន អចេមល េនទំ ព័រ
ខងេរកយបន។ ខញុំលក់ eBooks ដូេចនះខញុំេធវទីផសរតម eBooks ែដរ។

ជរួម េហតុ ផលទំងបីេនះ គឺស រមប់អនកែដលេទបចប់េផត មសរេសរដំបូង
េហយក៏សរមប់អនកអន ែដលមន
ិ ចង់ចំណយលុ យខុសែដរ។ េពលេឃញ
េគដក់ឱយអន free េយង
 គួរឱយែតសកបនតច
ិ េទ េដមបដ
ី ឹងថ េសៀវេភ របស់
អនកនព
មី យ៉ងេម៉ចែដរ។
ិ នធថៗ
ទុកឱកសឱយអនកនិពនធែខមរបេញច ញសនៃដផង េហយេដមបេធវ
ី បន គឺេយងេបក
ចិតតទទួលយកសនៃដែខមរឯងខលះ។
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៧
េ*េយីងអចលក់
eBooks េដយ
រេបៀបណខលះ?
េយីងសុទ្ធែតដឹងេហីយថា Kindle store របស់្រកុមហ៊ុន Amazon ឬ
iBook store របស់្រកុមហ៊ុនេអបផល ជាកែន្លងែដលេគដាក់លក់ eBooks
បានយា៉ង្រសួល ប៉ុែន្តេនាះជាេរឿងេនៅ្រសុកេគេទ។ មនុស្សេនៅ្រសុកែខ្មរែដល
ជំនាញខាងតាមទាន់បេច្ចកវិទ្យា ែតមិនសូវេចះេ្របីេនះ រកែត credit card
ជាប់ខ្លួនេដីម្បីទិញទំនិញអនឡាញក៏គា្មនផង។ េទាះបីជាមានក៏មិនដឹងទិញ
តាមរេបៀបណាែដរ។ ខ្ញុំនិយាយ្រតង់េទ មិនែមនេដៀមដាមេទ។
រេបៀបលក់ែដលល្អបំផុត គឺ ឱ្យេគេផ្ញីរលុយមកេយីងមុនតាមរយៈអ្វីក៏បានែដរ
ឱ្យែតេគមាន។ ស្រមាប់ខ្ញុំ គឺងាយណាស់។ អ្នកណាមានកុងធនាគារ េផ្ញីរតាម
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ធនាគារមក េបីអ្នកណាអត់េទ េសវាកម្មេផ្ទរ្របាក់ក្នុង្រសុកែខ្មរេ្រចីនណាស់
េរីសមួយណាក៏បានែដរ។ ែតេបីសិនជារេញ៉រៃញ៉េពក ខ្ញុំក៏ខ្ជិលេទៅយកែដរ។
េដីម្បីងាយ្រសួល េយីងែដលជាអ្នកលក់ ្រគាន់ែតរាយតារាងមួយមក េដីម្បីឱ្យ
េគដឹងថា េយីងទទួលលុយតាមណាខ្លះ េហីយេផ្ញីរឱ្យេគេទៅបានេហីយ។ េនះ
ជាវិធីងាយ្រសួលេដីម្បីចាប់េផ្តីមក្នុង្របេទសេយីង។
ចំេពាះការេធ្វីេវបសាយ ឬកម្មវិធីជា e-commerce ខ្ញុំគិតថា ដូចជាមិនទាន់
្រតូវេពលេទ។ េយីងអាចេធ្វីទុកមុនក៏បានែដរ ែតេបីចង់បង្ខំឱ្យេគេ្របីឥលូវេនះ
្របែហលអត់្របេយាជន៍េទ។ េយីងរស់េនៅក្នុង្រសុកែខ្មរ ្រតូវេចះយល់ចិត្ត
ែខ្មរេយីងផង។ ជនជាតិែខ្មរស្អប់ការផា្លស់ប្តូរណាស់ តាំងពីថា្នក់េលី ដល់
ថា្នក់េ្រកាមផុតេលខ។ កុំេឃីញពួកេក្មងៗែ្រសកថា “ដូរ មិនដូរ” ក្នុងេពល
េបាះេឆា្នត េហីយគិតថាែខ្មរចង់បានការផា្លស់ប្តូរឱ្យេសាះ។ កម្ពុជា េ្របៀប
ដូចជាថ្មមួយដុំ ែដលសុខចិត្តពុកផុយ ក៏មិនអាចែ្របរូបរាងេទៅជាអ្វីេផ្សងែដរ។
ខ្ញុំសំេដៅេលីភាគេ្រចីនប៉ុេណា្ណះ ជាពិេសសមនុស្សែដលមិនចង់ប្តូរខ្លួនឯង ែត
រុញអ្នកដៃទឱ្យប្តូរជំនួស។
លក់តាមកាលៈេទសៈ និងលទ្ធភាពរបស់អ្នកទិញ។ ខ្ញុំមិនចង់េ្របីពាក្យេនះេទ
ែតេពលខ្លះ េយីង្រតូវទុកអ្នកទិញជាេស្តចែដរ។ បង្ខំេគឱ្យេដីរតាមេយីងមិន
ងាយដូចេយីងបត់ែបនតាមេគេនាះេទ។ េបីេយីងគិតថាខ្លួនជាអ្នកនិពន្ធ ្រតូវ
េរៀនបត់ែបនខ្លះ េទីបមិន្រករហាម។
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៨
េតីខំុគ
ញ ួរចំណាយ

លុយទិញ Kindle
េដីមបីអាន eBooks
ែដរេទ?
តាមពិត េនះជាសំណួរផា្ទល់ខ្លួនេទ ប៉ុែន្តខ្ញុំអាចឱ្យេយាបល់បាន។ Kindle ល្អ
ស្រមាប់ការអាន eBooks ណាស់។ េដាយសារែតេអ្រកង់របស់វា មិន
ចាំងែភ្នកដូចទូរស័ព្ទ េហីយមានលក្ខណៈ្រសេដៀងនឹង្រកដាសែដលេយីងអាច
អានបានយូរជាងេនៅេលីទូរស័ព្ទ។
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កាលពីឆា្នំមុន ខ្ញុំទិញ Kindle មួយេ្រគឿង។ ខ្ញុំទិញេនះេ្រពាះខ្ញុំចង់ដឹងថា
គុណភាពវាយា៉ងេម៉ចប៉ុេណា្ណះ។ េនៅេពលយកមកេ្របី េទីបដឹងថា ថ្មក៏កាន់
បានយូរ ងាយអាន ងាយដាក់តាមខ្លួន េហីយមានេសៀវេភៅអានថ្មី free
រហូត។ Kindle ជាឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិចែតមួយគត់ែដលខ្ញុំទិញមួយេហីយ
ចង់ទិញមួយេទៀត។ ខ្ញុំេឃីញេគេចញលក់ Kindle ពណ៌សេហីយឥលូវេនះ
ចាំេមីលប៉ុនា្មនឆា្នំេទៀត ចាំទិញថ្មី។
តៃម្លរបស់ Kindle អាចនឹងៃថ្លបន្តិច ប៉ុែន្ត្របេយាជន៍របស់វាមានេ្រចីន
ជាពិេសស គឺស្រមាប់អ្នកែដលអាន eBooks េ្រចីនែតម្តង។ េបីេយីងមិន
ហា៊នចំណាយ េតីេម៉ចនឹងបានរបស់ល្អេ្របីេទៅ? េយីងចំណាយេនះក៏មិនែមន
ជះលុយេចាលែដរ េ្រពាះ Kindle ជាឧបករណ៍ស្រមាប់អានប៉ុេណា្ណះ។ េយីង
ចំណាយេពលេលី Kindle មួយេមា៉ង ល្អជាងចំណាយេពលចុចទូរស័ព្ទ
េដាយមិនបានអ្វី្រតលប់មកវិញ។
អ្នកែដលចូលចិត្តេទៅេដីរេលងឆា្ងយ េហីយចង់អានេសៀវេភៅ ក៏កាន់ែត
ងាយ្រសួលជាមួយវា។ េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំជា file pdf ែមន ប៉ុែន្តអត់មានបញា្ហ
េនៅេលី Kindle េទ។ កាត់លុយចំណាយអត់្របេយាជន៍របស់េយីងខ្លះេទៅ
េយីងអាចមាន Kindle អានេហីយ។
ខាងេ្រកាមេនះ បងា្ហញពីចំណុចមួយចំនួនែដលខ្ញុំដឹងេដាយខ្លួនឯង៖
• េបីសិនជាទិញ អ្នកទាំងអស់គា្នអាចទិញក្នុង្រសុកក៏បាន ឬេផ្ញីរេគទិញ
ពីេ្រកៅមកក៏បានែដរ េ្រពាះតៃម្ល

មិនេលីសគា្នប៉ុនា្មនេទ។ េបី
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េយីងអាចចាំបាន អាចេផ្ញីរេគទិញេទៅ េដីម្បីសន្សំលុយ១០ ឬ២០ដុលា្លរ
ទុក។ េបីេយីងមានលុយេ្រចីនេហីយ អាចេទៅទិញតាមហាងក៏បានែដរ។
េនៅភ្នំេពញ មានហាងខ្លះែដលនាំចូលមកលក់ជាលក្ខណៈឯកជន ដូេច្នះ
េយីងអាចរកេមីលតាមេហ្វសប៊ុកបាន។
• េបី្រជុលជាទិញេហីយ កុំទិញ្របេភទអត់េភ្លីងដូចរបស់ខ្ញុំ េ្រពាះេយីងនឹង្រតូវ
ទិញមួយេ្រគឿងេទៀតមិនខាន េពលេ្របីយូរេទៅ។ ខ្ញុំមិនេជឿថាេយីងមិនចង់
អានេសៀវេភៅេនៅេពលយប់់េនាះេទ។
• េបីសិនជាអាច សូមទិញ case ដាក់ការពារផង េ្រពាះ kindle ឆាប់ឆ្កូត
ណាស់។ េអ្រកង់ របស់ខ្ញុំ ឆ្កួតេ្រចីនកែន្លងណាស់េ្រពាះខ្ញុំដាក់វាចូលក្នុង
កាតាបែដលមានរបស់រឹងេ្រចីន។ េដាយសារែតឆ្កូតអស់េហីយ េទីបខ្ញុំមិន
រវល់។
• េនៅេពលទិញមក សូមចំណាយេពលកន្លះេមា៉ង ឬមួយេមា៉ងេដីម្បីេមីល
វីេដអូេនៅេលី Youtube ែដលេគបេ្រងៀនពីតិចនិចក្នុងការេ្របីេផ្សងៗ។ ខ្ញុំ
ធានាថាអ្នកទាំងអស់គា្ននឹងមិនមានការលំបាកអ្វីទាំងអស់េនៅេពលេ្របី។
Kindle ជាៃដគូរបស់អ្នកែដលចូលចិត្តអាន eBooks។
“ជីវតែដលគ
ម ន Kindle គជ
មន
ិ
ិ
ឺ ជីវតែដលគ
បណ
ណ ល័យេនែកបរ”- Franz S. McLaren
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៩
េតីរដឋាភិបាល មាន
ជ ួយគាំរទការអាន
ែដរេទ?
េនៅេពលខ្ញុំេទៅចូលរួមកម្មវិធីពិពរណ៌េសៀវេភៅ មានេគសួរសំណួរមកកាន់ខ្ញុំ។
េគែដលខ្ញុំនិយាយេនាះ គឺអ្នកស្រមបស្រមួល។ ខ្ញុំមិនមានបញា្ហអ្វីជាមួយគាត់
េទ េ្រពាះគាត់មិនកាត់ខ្ញុំេពលែដលខ្ញុំេឡីងនិយាយេផ្តសផា្តស។
សំណួរអ្វី ក៏េដាយ ែដលសួរក្នុងទីសាធារណៈ េហីយមានពាក់ព័ន្ធនឹង
រដា្ឋភិបាល សុទ្ធែតជាសំណួរែដលចង់បានចេម្លីយេលីកេជីងទាំងអស់។
ចេម្លីយែដលេគចង់ឱ្យខ្ញុំេឆ្លីយ គឺ រដា្ឋភិបាលបានជួយេ្រជាមែ្រជងការអាន។
ចៃ្រងែមន េ្រពាះខ្ញុំមិនចូលចិត្តេលីកេជីងរដា្ឋភិបាល ដូេច្នះខ្ញុំេឆ្លីយថា អត់។
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ខ្ញុំេឆ្លីយរួចេហីយ ខ្ញុំក៏បន្តនិយាយេផ្តសផា្តសបន្តេទៀត េ្រពាះមិនទាន់អស់ចិត្ត។
្រសាប់ែតមាន្រសី្តចំណាស់មា្នក់េឡីងមកនិយាយកាត់ខ្ញុំែតម្តង។ ខ្ញុំគិតថា គាត់
្របែហលជាមិនេពញចិត្តអ្វីែដលខ្ញុំនិយាយេហីយេមីលេទៅ េទីបគាត់ទប់តណា្ហ
ចំណាស់ចង់បានមុខមាត់របស់គាត់មិនបានែបបេនះ។ េវទិកាែដលេគេរៀបចំ
េនាះ គឺនិយាយពីការេបាះពុម្ពផ្សាយេអឡិច្រតូនិច ប៉ុែន្តគាត់េឡីងមកអួតពី
ការងារគាត់ក្នុងសភាផង ្រគប់្រគងបណា្ណល័យជាតិផងេទៅវិញ។ គាត់មិនេភ្លច
េទ ពីការេលីកេជីងរដា្ឋភិបាល និងជួយ promote មិត្តភក្តិគាត់មា្នក់េទៀត
ែដលេធ្វីការេនៅក្នុងបណា្ណល័យរបស់សេម្តចេតេជា។
េពលខ្លះ ខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងេឈ្លីយណាស់ ែតដល់េពលេឃីញគាត់េធ្វីែបបេនះ
េទីបខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមិនេឈ្លីយណាស់ណាេទ។ គាត់និយាយកាត់អ្នកដៃទក្នុង
កម្មវិធីែដលមិនមានេឈា្មះគាត់។ គាត់មិនខុសពីថា្នក់េលីរបស់គាត់េទ ែដល
ចូលចិត្តេ្របីអំណាចេលីអ្នកអត់អំណាច និងយកមុខមាត់្រគប់េពល។ េនះជា
ទមា្លប់របស់អ្នកេធ្វីការងាររដ្ឋ មិនែមនទាំងអស់េទ ែតេស្ទីរែតទាំងអស់។ អ្នក
ែដលេធ្វីការយកសា្នៃដពិត្របាកដ មានមិនសូវេ្រចីនេទ េ្រពាះ្រតូវពួកមនុស្ស
្របេភទេនះបេណ្តញេចញអស់េហីយ។
ឥលូវេយីងមកេមីលេហតុផលែដលខ្ញុំេឆ្លីយថា រដា្ឋភិបាលមិនបានជួយគាំ្រទ
ការអានេនៅ្រសុកែខ្មរវិញ។ ពិពរណ៌េសៀវេភៅ មួយឆា្នំមានម្តង ក៏្រតូវបាន
មនុស្សដូច្រសី្តចំណាស់េនាះ អះអាងថាជាការគាំ្រទរបស់រដា្ឋភិបាល។ េបីេធ្វី
ប៉ុណ្ណឹងេហៅថាគាំ្រទ ចុះការផ្សាយពី្រសាេបៀរ េពញផ្លូវ េហៅថាស្អីវិញ?
ការផ្សាយែបបេនាះេទ េទីបេហៅថាគាំ្រទេដាយអស់ពីចិត្ត។ ចំែណកពិពរណ៌
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េសៀវេភៅេនះ េធ្វីឱ្យែតល្អេមីលប៉ុេណា្ណះ។ អ្នកណាមិនដឹងថា្រសុកែខ្មរ ពូែក
បេង្កីតរូបភាពែក្លងកា្លយ។
េនៅេពលេគ្របកាសពីចំនួនអ្នកចូលរួម ខ្ញុំគា្មនស្អីរំេភីបេទ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថាអ្នក
ែដលេទៅ មិនែមនេទៅរកេសៀវេភៅអាន ឬេទៅែស្វងយល់ពីេសៀវេភៅេទ។
ភាគេ្រចីនេទៅតាមគា្ន និងេទៅថតរូបេលងប៉ុេណា្ណះ។ អ្នកអានេសៀវេភៅមាន
តិចណាស់។
រដា្ឋភិបាល មិនែដលខ្វល់ពីអ្នកនិពន្ធេទ តាំងពីេដីមមក េលីកែលងែត
អ្នកនិពន្ធែដលេចះសរេសរេលីកេជីង។ រដា្ឋភិបាល មិនែដលទុកអ្នកនិពន្ធក្នុង
ែភ្នកេទ។ េតីអ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់លឺេគនិយាយពីអ្នកនិពន្ធែដរេទ? ្របាកដជា
អត់េហីយ េ្រពាះេគមិនខ្វល់។ េបីមិនខ្វល់ េតីអាចគាំ្រទបានេទ? េបីខ្ញុំមិនខ្វល់
ពីពូ្រពាប សុវត្តិ េតីខ្ញុំអាចគាំ្រទគាត់ែដរេទ? សំណួរងាយៗេនៅកណា្ដលវាល
ែតនាំគា្នេឆ្លីយចេម្លីយខុស។ ្រសុកែខ្មរេយីងចូលចិត្តេធ្វីអីែប្លកៗណាស់
ជាពិេសស េរឿងខុសទំនង។
រដា្ឋភិបាល មិនរវល់នឹងការយកសា្នៃដបរេទសមកែ្របេទ។ រដា្ឋភិបាលមិនេចះ
ខា្មសេគ ក្នុងចំណុចេនះេទ េហីយេនៅគិតថាល្អេទៀត។ តាមពិតេទៅ ចំណុច
េនះមិនអាចបេនា្ទសរដា្ឋភិបាលបានេទ េ្រពាះវាជាកំហុសទាំង្រសុងរបស់
េរាងពុម្ព និងអ្នកគាំ្រទែដលមិនេចះគិតជាេ្រចីន។ ប៉ុែន្តេបីរដា្ឋភិបាលមានចិត្ត
ជួយក្នុងេរឿងេនះ េហីយេចញមុខ្របេដៅេរាងពុម្ពែដលចាំែតស៊ីេពរពី្រសុកៃថ
(េសៀវេភៅភាគេ្រចីនបកពីៃថ) ខ្ញុំេជឿថា េយីងនឹងេឃីញអ្នកនិពន្ធថ្មីៗេ្រចីនជាង
មុនមិនខាន។
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េបីសរុបមកវិញ េយីងនឹងេឃីញថា រដា្ឋភិបាលមិនអាចគាំ្រទ ឬមិនចង់គាំ្រទ
ការអានរបស់្របជាជនែខ្មរេឡីយ។ េហតុអីបានជាែបបេនះ? េបី្របជាជន
មានការេចះដឹង ្របេទសក៏កាន់ែតរីកចេ្រមីន េហីយ រដា្ឋភិបាលក៏កាន់ែតកា្តប់
អំណាចធំែដរ។ េហតុអីរដា្ឋភិបាលែបរជាមិនចង់ឱ្យ្របជាជនខ្លួនឯងេចះដឹង
េទៅវិញ?
េរឿងែបបេនះ មិនសូវមានេគបេ្រងៀនេយីងេទ។ ខ្ញុំមានសំណាងេដាយសារខ្ញុំ
បានេរៀនេដាយៃចដន្យ េហីយខ្ញុំក៏បានយល់ខ្លះ។ េតីអ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់អាន
ទាក់ទងនឹងភាពជាអ្នក្រគប់្រគងែដរេទ? ខ្ញុំមិនសំេដៅេលី្រទឹស្តីភាពជា
អ្នកដឹកនាំែដលេគលក់េពញផ្សារេនាះេទ។ ខ្ញុំនិយាយពីការ្រគប់្រគងមនុស្ស
ទាំងហ្វូងក្នុងសង្គម។
េនៅក្នុងសង្គមណាក៏េដាយ ែតងែតមាន្រកុមមនុស្សែដលខ្ពស់ជាងេគ ឆា្លត
ជាងេគ និងមានអំណាចជាងេគ ចាំ្រគប់្រគងពីេលីែដរ។ ្រគប់េហតុការណ៍
សំខាន់ទាំងអស់ គឺេចញពីមនុស្ស្រកុមេនះ។ ចំែណកេហតុការណ៍មិនសំខាន់
គឺេចញពីេយីងទាំងអស់គា្ន េហីយនឹង្រតូវសង្គមេនះជួយបំេបា៉ងេហតុការណ៍
មិនសំខាន់របស់េយីង។ ដូេច្នះេដីម្បី្រគប់្រគងបាន េគចាំបាច់្រតូវ្រគប់្រគង
ខួរក្បាលរបស់មនុស្សថា្នក់េ្រកាមជាមុនសិន។ ពួកេគដឹងច្បាស់ជាងេយីង
េទៀតថា ខួរក្បាល អាចបង្កបញា្ហដល់ភាពជាអ្នក្រគប់្រគងរបស់ពួកេគបាន។
ការអាន ជាសកម្មភាពេ្រគាះថា្នក់មួយែដលអ្នកដឹកនាំធំៗ មិនចង់ឱ្យវា
េកីតេឡីង្រតឹម្រតូវចំកែន្លងេនាះេទ។ េគអាចនឹងជ្រមុញ្របជាជនឱ្យអាន
េសៀវេភៅែមន ប៉ុែន្តអានអ្វីែដលេគចង់ឱ្យអានប៉ុេណា្ណះ។ េដាយសារការអាន
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េពលខ្លះអាចដាស់ខួរក្បាលែដលមានទមា្លប់េនៅពីេ្រកាមេគឱ្យភា្ញក់ េទីប
អ្នកដឹកនាំមិនចង់ឱ្យ្របជាជនអានេ្រចីនេពក។ េបីេយីងអានេសៀវេភៅ
េលីកទឹកចិត្ត ឬេសៀវេភៅេធ្វីម្ហូប រដា្ឋភិបាលមិនពិបាកចិត្តេទ េ្រពាះេសៀវេភៅ
ទាំងេនះមិនប៉ះពាល់ដល់ការ្រគប់្រគងរបស់េគ។ េបីអានេសៀវេភៅ
អាសអាភាសេទៀត រដា្ឋភិបាលកាន់ែតសប្បាយចិត្ត។ ថាមិន្រតូវ បេង្កីត
េមដាយឱ្យអ្នកែដលអានេសៀវេភៅែបបេនះបានេ្រចីនជាងេគេទៀតផង។ ប៉ុែន្ត
េបីេយីងអានេសៀវេភៅទាក់ទងនឹងការេងីបបះេបារ ឬគំនិត្របឆាំងវិញ
្របាកដជាមានបញា្ហមិនខាន។
រដា្ឋភិបាលរបស់្រសុកេយីង ជារដា្ឋភិបាលឆា្លតមួយ។ ពួកេគមានសំណាង
េដាយសារែត្របជាជនែខ្មរមិននិយមអាន េហីយអ្នកែដលអានមិននិយមគិត។
អ្នកែដលេចះគិតក៏មិននិយមអានែដរ ដូេច្នះេទីបអ្វីែដលគិត េចញបានែតមួយ
្រជុង និងមានអ្នកសា្តប់ែតក្នុងហាងកាេហ្វជិតផ្ទះ។ សំណាងធំែបបេនះ
េបីសិនរដា្ឋភិបាលេទៅបងា្គប់ឱ្យ្របជាជនអានេសៀវេភៅឱ្យេ្រចីន និងគិតឱ្យបាន
េ្រជៅេទៀត បានន័យថារដា្ឋភិបាលខ្ជិលក្នុងការ្រគប់្រគងេហីយ។ រដា្ឋភិបាល
េយីងខ្ជិលេធ្វីការបន្តិចែមន ប៉ុែន្តមិនខ្ជិលក្នុងការេនៅពីេលីេគេនាះេទ។ អ្នកណា
មិនេចះ្រសលាញ់អំណាច ្រគាន់ែតអ្នកែដល្របែកកថាមិន្រសលាញ់េនាះ
មិនទាន់េចះ្រសលាញ់ប៉ុេណា្ណះ។ ្រតូវេទ?
ការអាន អាចជាការផ្សងេ្រពងមួយ េ្រពាះេបីអានេទៅចំចំណុចែដលេធ្វីឱ្យ
ភា្ញក់ខ្លួន មនុស្សនឹងអាចផា្លស់ប្តូរជីវិតបានទាំង្រសុង។ រដា្ឋភិបាលស្អប់ការ
ផា្លស់ប្តូរែបបេនះណាស់។ ពួកេគចង់បានអ្នកែដលេចះអានេសៀវេភៅល្មមៗ ឬ
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អ្នកេចះអានែដលមិនេ្របីខួរក្បាល េដីម្បីងាយ្រសួលេ្របីឱ្យេធ្វីការ។ ចំែណក
អ្នកែដលេចះគិតខា្លំងេពក មិនល្អស្រមាប់ការ្រគប់្រគងេទ ជាពិេសស្របព័ន្ធ
ែដលេគេរៀបចំយូរមកេហីយ។
អ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់លឺរដ្ឋម្រន្តីណា និយាយពីការអានេសៀវេភៅែដរេទ? េបី
មាន ក៏េគ្របាប់េយីងឱ្យអានេសៀវេភៅអីែដរ។ េបីេគជួយត្រមង់ផ្លូវឱ្យេយីងេទៅ
េហីយ ថាេទៅេមីល េយីងអាចនឹងដឹងអ្វីបានខ្លះ? េបីេយីងអានែតអ្វីែដលេគ
ចង់ឱ្យេយីងអាន េយីងនឹងដឹងែតអ្វីែដលេគចង់ឱ្យេយីងដឹងប៉ុេណា្ណះ។
ភាពឆា្លតរបស់រដា្ឋភិបាល ជាេរឿងមួយគួរឱ្យសរេសីរ ប៉ុែន្ត្រតូវចាំថា ពួកេគ
េធ្វីជាគាំ្រទប៉ុេណា្ណះ។ អ្នកែដលនិយាយថារដា្ឋភិបាលជួយគាំ្រទការអានេនៅ
្រសុកែខ្មរ ្របាកដជាមានជម្ងឺក្នុងខួរក្បាល។ សា្គល់ជម្ងឺេនះេទ? េគេហៅថា ជម្ងឺ
្រតូវេគពង្វក់ខួរក្បាល (brainwashing) ។ ខ្ញុំសរេសីររដា្ឋភិបាលែមន ែតខ្ញុំ
េនៅេមីលេឃីញថា ពួកេគមិនរវល់នឹងការអាន េហីយក៏មិនរវល់នឹងអ្នកនិពន្ធ
ែដរ។
“អនកែដលនិយយថរដឋភប
ិ លជួយគរំ ទករអនេន
រសុកែខមរ របកដជមនជមងក
ន រកបល”
ឺ ុ ងខួ
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១០
េតីអក
ន អានគ ួរគាំរទ
េរងពុមព ឬគាំរទ
អនកនិពនធ?
េនះជាសំណួរែវងជាងេគេនៅក្នុងេសៀវេភៅេនះ េហីយក៏ជាសំណួរែដលខ្ញុំចង់
បងា្ហញយូរមកេហីយែដរ។ េនៅក្នុងសំណួរេនះ ខ្ញុំនឹងែចកជាែផ្នកៗ េដីម្បី
ពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់បន្តិច េដាយេ្របីពាក្យអា្រកក់សា្តប់របស់ខ្ញុំ។

១០.១ ចំណុចដ ូចគនរវងអនកនិពនធ និង
េរងពុមព
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អ្នកនិពន្ធ និងមា្ចស់េរាងពុម្ព មិនសូវជាមានកែន្លងែដលដូចគា្នេ្រចីនេទ ប៉ុែន្ត
មានចំណុចមួយែដលេយីងអាចចាត់ទុកថាដូចគា្នបាន គឺ េសៀវេភៅ។ ពួកេគ
ទាញ្របេយាជន៍ពីេសៀវេភៅដូចគា្ន។ ្របេយាជន៍ទាំងេនាះ អាចជា លុយ
ចំេណះដឹង មុខមាត់ និងភាពរីករាយ។
េនៅេពលកំពុងសរេសរេនាះ អ្នកនិពន្ធេរៀនបានអ្វីថ្មីជាេ្រចីន ដូចជា រេបៀប
សរេសរ ខ្លឹមសារ និងការដាក់វិន័យចំេពាះខ្លួនឯង។ទ្រមាំែតេចញបានមួយ
ក្បាល េគ្រតូវទិន្នន័យជាេ្រចីន េនះជាឱកាស្រសាវ្រជាវដ៏ល្អបំផុត។ អ្នកនិពន្ធ
ែដលបានសរេសរេសៀវេភៅចប់ អាចនឹងទទួលបានលុយពីេរាងពុម្ពក្នុងចំនួន
តិចបំផុត េ្រពាះេរាងពុម្ពមិនល្ងង់ឱ្យអ្នកនិពន្ធចំេណញេ្រចីនេនាះេទ។ េរាងពុម្ព
ក៏្រតូវការចំេណញែដរ។ េបីសំណាងល្អ េពលែដលេសៀវេភៅេចញលក់
អ្នកនិពន្ធអាចនឹង្រតូវេគទទួលសា្គល់េ្រចីន ប៉ុែន្តេបីអត់មានអ្នកសា្គល់ក៏មិន
អីែដរ េ្រពាះអ្នកនិពន្ធរីករាយេនៅេពលេឃីញេសៀវេភៅខ្លួនឯងេលីទីផ្សារេទៅ
េហីយ។
ខ្ញុំក៏ដូចគា្ន េពលខ្ញុំេឃីញេសៀវេភៅខ្លួនឯងតាមបណា្ណគារ ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
ណាស់ េទាះបីេរាងពុម្ពឱ្យលុយខ្ញុំតិច េហីយឌីហ្សាញគ្រមបេសៀវេភៅដូចេក្មង
េទីបនឹងេចះេ្របីកុំព្យូទ័រក៏េដាយ ។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត េ្រពាះែតខ្ញុំមានសា្នៃដអ្វីមួយ
ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមានជំេនឿថា អ្នកែដលបានបេង្កីតអ្វីមួយ គឺជាមនុស្សមានតៃម្ល។
តៃម្ល អាចថ្លឹងបានតាមរយៈសា្នៃដេនះឯង។
ចំែណកេរាងពុម្ពវិញ ក៏មិនអន់ែដរចំេពាះេរឿង្របេយាជន៍េនះ។ េពលទិញ គឺ
ក្នុងតៃម្លេថាក េពលលក់ក៏លក់ក្នុងតៃម្លសមរម្យែដរ ប៉ុែន្តលក់បានយូរណាស់
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េ្រពាះអ្នកនិពន្ធ្រតូវលក់សិទ្ធិផា្តច់មុខឱ្យខាងេរាងពុម្ព។ េបីមិនលក់េទ គឺមិន
េបាះឱ្យេទ េហីយេរាងពុម្ពនឹងបង្ហូរេហតុផលេដីម្បីេបាកចិត្តអ្នកនិពន្ធ
រាប់មិនអស់េដីម្បីបានេសៀវេភៅ។ មា្ចស់េរាងពុម្ពមួយៗ និយាយមិនចាញ់ េម
បក្សជួងេទ។ េនៅខាងេ្រកៅ ពួកគាត់អាចេមីលេទៅដូចជាមិនសូវេចះនិយាយ
ែតេពលមាន្របេយាជន៍មកដល់ ពួកគាត់ក៏កា្លយជាវាគ្មិនមា្នក់ភា្លម។
េ្រកៅពីចំេណញលុយេហីយ ពួកគាត់ក៏បានចំេណះដឹងែដលមានក្នុងេសៀវេភៅ
ដូចអ្នកអានទូេទៅែដរ។ េនៅេពលែដលេសៀវេភៅបានេចញលក់ គាត់បាន
មុខមាត់េទៅឱ្យ្រគឹះសា្ថនរបស់ពួកគាត់េទៀតផង។ អ្នកអានក្នុង្រសុកេយីង មិន
ចាប់អារម្មណ៍ថា្របភពេសៀវេភៅមកពីណាេទ េគេមីលថាេរាងពុម្ពណាជាអ្នក
ដាក់លក់ េហីយទិញែតម្តង។ ចំណុចពិេសស គឺចូលចិត្តែតេធ្វី fan អត់ខួរ។
មា្ចស់េរាងពុម្ពសប្បាយចិត្តណាស់ េនៅេពលទទួលបានអ្នកនិពន្ធថ្មីមា្នក់មក
ជួយការងារគាត់។ គាត់បានសមាជិកថ្មីែដលអាចរកលុយឱ្យគាត់បាន
្រពមទាំងេបាកអ្នកនិពន្ធឱ្យេជឿថា គាត់ជាអ្នកមកជួយេទៀតផង។

១០.២ ចំណុចខុសគនរវងអនកនិពនធ និង
េរងពុមព
ខ្ញុំសរេសរចំណុចេនះក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធ។ ខ្ញុំមិនចាំបាច់មានេគមកដាក់មុខ
ងារឱ្យខ្ញុំេទៀតេទ ខ្ញុំេហៅខ្លួនឯងថា អ្នកនិពន្ធែតម្តង។ អ្នកណាមិនេពញចិត្ត ក៏
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អត់េទៅ េ្រពាះខ្ញុំមិនែមនេកីតមកេដីម្បីបំេពញចិត្តអ្នកណាេទ។ ខ្ញុំែចកដាច់រវាង
អ្នកនិពន្ធ និងេរាងពុម្ព េ្រពាះខ្ញុំេមីលេឃីញចំណុចខុសគា្នេ្រចីនេពក។
ទីមួយ គឺេរាងពុម្ព ជាអ្នកេដីរែខ្សេលីរហូត េហីយអ្នកនិពន្ធ េនៅពីេ្រកាមេគ
រហូត។ ខ្ញុំមិនេពញចិត្តចំណុចេនះជាងេគ។ េរាងពុម្ព ជាមុខជំនួញដូេច្នះ
្រតូវការ្របាក់ចំេណញ ែតការជាន់ពីេលីអ្នកនិពន្ធ េដីម្បីបានលុយែបបេនះជា
េរឿងមិន្រតូវេសាះ។
េរាងពុម្ពេនៅ្រសុកែខ្មរ ចូលចិត្តទិញសា្នៃដផា្តច់មុខ េដីម្បីងាយ្រសួលរកស៊ី
េនៅេពលេ្រកាយបន្តេទៀត។ អ្នកនិពន្ធភាគេ្រចីន ជាអ្នក្រតូវការលុយេដីម្បីរស់
ដូេច្នះមានែត្រតូវលក់សា្នៃដរបស់ខ្លួនក្នុងតៃម្លេថាក។ មិនថាេរាងពុម្ពចំេណញ
បានពីេសៀវេភៅេនាះេ្រចីនប៉ុណា្ណេទ អ្នកនិពន្ធមិនទទួលបានអ្វីបែន្ថមេទៀត
េឡីយ េទាះបីក្នុងកុង្រតាមានសរេសរេបាកថា នឹងបែន្ថមលុយឱ្យេពលលក់
បានេ្រចីនក៏េដាយ។
ខ្ញុំមិនសូវេគារពអ្នកជំនួញេនៅ្រសុកែខ្មរប៉ុនា្មនេទ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថា េនៅពីេ្រកាយ
មុខញញឹមរបស់ពួកេគ មានលាក់គំនិតេដីរែខ្សេលីជានិច្ច។ ពួកេគមិន្រតូវការ
ខ្ញុំេទ េគ្រគាន់ែត្រតូវការគំនិតរបស់ខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ។
ការេដីរែខ្សេលីេនះ គា្មនអ្នកណាដឹងេទ េ្រពាះ អ្នកនិពន្ធជាេ្រចីនកំសាកមិន
ហា៊ននិយាយេចញមក។ ពួកេគគិតថា ពាក្យេពជន៍េនៅក្នុងកុង្រតាមិនគួរឱ្យ
អ្នកេ្រកៅដឹងេទ េ្រពាះេនះជាេរឿងសមា្ងត់។ តាមពិត កុង្រតាមិនែមនជាេរឿង
សមា្ងត់អ្វីេទ ជាពិេសសេបីកុង្រតាេនាះមានភាពលេម្អៀងេទៅខាងអ្នកជំនួញ
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ែបបេនះ។ េបីេយីងមិននិយាយ េម៉ចនឹងមានេគដឹងថា េរាងពុម្ពអា្រកក់
ប៉ុណា្ណ? េបីេយីងមិននិយាយ េធ្វីេម៉ចអ្នកនិពន្ធេ្រកាយេទៀតបានដឹងពីបញា្ហ
េនះែដឬ? េបីេយីងមិននិយាយ វាក៏េស្មីនឹងេយីងចូលរួមជាមួយនឹងេរឿង
អា្រកក់ែដរ។
ទីពីរ គឺេរាងពុម្ព ជា្របេភទមនុស្សស៊ីេពរ េហីយអ្នកនិពន្ធ ជាអ្នកបេង្កីត
សា្នៃដ។ េតីអ្នកទាំងអស់គា្នស្អប់មនុស្សែដលមិនេធ្វីអីេសាះ េហីយយកគុណ
សម្បត្តិែដរេទ? េបីស្អប់ ល្អេហីយ។ េយីងេចះស្អប់អំេពីអា្រកក់ បានន័យថា
េយីង្រសលាញ់អំេពីល្អេហីយ។ អ្នកខ្លះសូម្បីែតេរឿងអា្រកក់ក៏មិនហា៊នស្អប់ែដរ
េ្រពាះខា្លចេគថា ខ្លួនជាមនុស្សមិនល្អ េដីរស្អប់េគឯង។ ស្អប់មនុស្សអា្រកក់ ឬ
េរឿងអា្រកក់ មិនខុសេទ។
េរាងពុម្ពជាេ្រចីនេនៅ្រសុកែខ្មរ បកែ្របេសៀវេភៅពី្រសុកេ្រកៅមក េដីម្បីលក់បាន
េលឿន និងមានលុយេបីកឱ្យបុគ្គលិកខ្លួនឯង។ េសៀវេភៅខ្លះពិបាកបកែ្រប
ដូចជាេសៀវេភៅជំនួញជាេដីម គឺេគបកពីភាសាៃថមក េ្រពាះភាសាែខ្មរ និងៃថ
ងាយ្រសួលបកែ្របេទៅវិញេទៅមកណាស់។ ្រតង់ចំណុចេនះ េរាងពុម្ពស៊ីេពរេគ
មួយេលីកេហីយ គឺយកអ្វីែដលេគស្រមួលពីភាសាអង់េគ្លស មកែ្របែតម្តង។
េបីតាមខ្ញុំដឹង េរាងពុម្ពគា្មនសុំសិទ្ធិពីេគេទៀត េ្រពាះេនៅមានគំនិតេថាកទាប
មួយថា “្របេទសែខ្មរជា្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ េហតុេនះ េរឿងកម្មសិទ្ធិបញា្ញេគ
មិនសូវ្របកាន់េទ”។ ស៊ីេពរក៏ពូែក រកេលសេដាះសារក៏មិនណយែដរ។ េបីមិន
្របកាន់េរឿងកម្មសិទ្ធិបញា្ញេទ េហតុអីេពលបរេទសចម្លងសា្នៃដរបស់ខ្លួន េម៉ច
ក៏ែ្រសកទាមទារេម្ល៉ះ? យករបស់េគបាន េគយកវិញ មិនសុខចិត្ត។ កម្មសិទ្ធិ
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បញា្ញ មិនទាក់ទងនឹងភាពរីកចេ្រមីនរបស់្របេទសេនាះេទ ែតវាទាក់ទងនឹង
ការេគារព និងខួរក្បាលែដលេចះគិតរបស់មនុស្ស។ អ្នកែដលមិនេចះេគារព
សា្នៃដេគ និងចូលចិត្តយករបស់អ្នកដៃទមកេធ្វីជារបស់ខ្លួនឯង គឺជាដំេបៅ
ែដលេធ្វីឱ្យកម្មសិទ្ធិបញា្ញេនៅ្រសុកែខ្មរ មិនេដីរដូច្រសុកេគ។
ែខ្មរែ្រសកេជរយួន ថាជាេចារលួចទឹកដី ប៉ុែន្តខ្លួនឯងក៏េទៅលួចរបស់េគមកេ្របី
ែដរ ្រគាន់ែតមិនែមនជាទឹកដី។ េតីេយីងមានអីខុសពីយួនេទៅ េបីេធ្វីែបបេនះ?
យួនយកទឹកដីែខ្មរ េដាយគា្មនបេង្កីតេលសអ្វីមកបិទបាំងេទ។ េគបងា្ហញពី
មហិច្ឆតារបស់េគឱ្យេយីងេឃីញែតម្តង ខា្លចែតអ្នកខ្លះេធ្វីមិនេឃីញប៉ុេណា្ណះ។
ប៉ុែន្តែខ្មរវិញេពលលួចសា្នៃដរបស់្រសុកេ្រកៅមកម្តងៗ បេង្កីតេលស និង
េហតុផលរាប់មិនអស់។ សម្បូរេហតុផលអ៊ីចឹងបានជាបាត់ដីអស់េហីយ
េនៅែតែ្រសកថា “េមាទនភាពជាតិែខ្មរ” េកីត។ ែខ្មរស្អប់យួន ែតខ្លួនឯងមាន
ចរិតមិនខុសពីយួនែដរ។
េដាយសារេរាងពុម្ពមិនសូវឱ្យតៃម្លេទៅេលីអ្នកនិពន្ធ ដូេច្នះមិនសូវមានអ្នកនិពន្ធ
ណា្រទាំេធ្វីការជាមួយបានេទ។ េរាងពុម្ពក៏ខ្វះអ្នកនិពន្ធេទៅ ប៉ុែន្តេគមិនខ្វល់ពី
ចំណុចេនះេទ។ េគ្របកាសេរីសបុគ្គលិកេដីម្បីបកែ្របេសៀវេភៅបន្តេទៀត។ ចរិត
ស៊ីេពរ េធ្វីឱ្យមនុស្សមានេមាទនភាព្រគប់េពល េ្រពាះអ្វីែដលពួកេគទទួលបាន
េចញពីសា្នៃដអ្នកដៃទទាំងអស់។ ខ្ញុំដឹងថាការអង្គុយបកែ្របក៏េ្របីេពលយូរែដរ
ប៉ុែន្តេបីេ្របៀបនឹងអ្នកែដលអង្គុយសរេសរេដាយខ្លួនឯង វាគា្មនអីគួរឱ្យសរេសីរ
េទ។
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េតីអ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់ឆ្ងល់ែដរេទ ថាេហតុអីេរាងពុម្ពមួយៗ មិនហា៊នថាឱ្យគា្ន
ពីេរឿងបកែ្របេសៀវេភៅបរេទសេដាយមិនសុំសិទ្ធិ? េបីមិនឆ្ងល់េទ ចែម្លក
េហីយ។ ពួកេគមិននិយាយេទ េ្រពាះ េបីនិយាយេទៅ វាដូចជាែហកេករ្តិ៍ខ្លួនឯង
ឱ្យេគដឹងែដរ។ េរាងពុម្ពមិនេចះលាបពណ៌គា្នដូចពួកអ្នកនេយាបាយេទ េ្រពាះ
េបីលាបេទៅ គឺ្របឡាក់ទាំងសងខាង។
ទីបី គឺេរាងពុម្ពឱ្យតៃម្លេទៅចំនួនេសៀវេភៅែដលលក់បាន ចំែណកអ្នកនិពន្ធវិញ
ឱ្យតៃម្លេទៅេលីគុណភាពេសៀវេភៅ។ អ្នកអានជាេ្រចីន រអ៊ូថា េសៀវេភៅបកែ្រប
អានមិនយល់។ អានេម៉ចនឹងយល់ េបីអ្នកបកនឹងមិនែមនជាមា្ចស់េសៀវេភៅ
ផង។ េបីេគសរេសរេដាយខ្លួនឯង វាងាយ្រសួលពន្យល់ េ្រពាះេគដឹងក្នុងចិត្ត
ថាេគចង់និយាយពីអី។ អ្នកបកែ្រប្រគាន់ែតបកយកៗ ឱ្យែតេចញជាេសៀវេភៅ
ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំធា្លប់េធ្វីការជាមួយេរាងពុម្ព ដូេច្នះខ្ញុំដឹងថាពួកេគចង់បានអី។
គុណភាព មិនស្ថិតក្នុងតារាងេគាលេដៅរបស់េគេទ។ េគ្រតូវការចំនួនេ្រចីន
ប៉ុេណា្ណះ។
េរាងពុម្ពមិនខ្វល់ថា េសៀវេភៅែដលបកេចញមកេនាះ មានគុណភាពអន់ប៉ុណា្ណ
េទ សំខាន់គឺេបីក្នុងមួយែខ្រតូវេចញបានប៉ុនា្មនក្បាល ្រតូវែតេចញបាន
ប៉ុណ្ណឹង។ ចំែណកអ្នកនិពន្ធវិញ ្របឹងសរេសរចង់ងាប់ ទ្រមាំបានមួយក្បាល។
េសៀវេភៅខ្លះសរេសររាប់ែខឬរាប់ឆា្នំ េទីបេចញជារូបរាង។ អ្វីែដលគួរឱ្យសា្តយ
គឺអ្នកអានក្នុង្រសុក មិនសា្គល់ពីគុណភាពរបស់េសៀវេភៅេទ។
ទីបួន គឺ េរាងពុម្ព មានចរិតកំសាក មិនហា៊នទទួលការពិតេទ ចំែណក
អ្នកនិពន្ធវិញបងា្ហញការពិត។ ខ្ញុំមិននិយាយដល់អ្នកែដលសរេសរលាក់េលៀម
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េហីយេហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកនិពន្ធេទ។ ខ្ញុំមិនយល់េសាះ េហតុអីអ្នកអាន
ចូលចិត្តចរិតកំសាករបស់េរាងពុម្ពេកីត? អាចមកពីពួកេគជាមនុស្សកំសាក
ែដរ ឬមិនែមន? េគនិយាយថា “មនុស្សកំសាក ចូលចិត្តមនុស្សកំសាកដូចគា្ន
ណាស់ េ្រពាះែបបេនះ ពួកេគមិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍ថាខា្មសេអៀនេទ”។
េនៅក្នុងេសៀវេភៅ ្របេយាជន៍ខាងក្នុង ែដលេ្រកាយមក្រតូវ ដាំេដីមជីវិត ប្តូរ
េឈា្មះេទៅជា ្របេយាជន៍ៃនការអាន វិញ ខ្ញុំបានសរេសរអំពីេរាងពុម្ពអផ្សុក
ែដលេចញផ្សាយេសៀវេភៅ្របេលាមេលាករបស់កូេរ៉។ ដាំេដីមជីវិត បាន
លុបេឈា្មះេរាងពុម្ពអផ្សុក េចាល េ្រពាះពួកេគមិនហា៊នដាក់េឈា្មះេរាងពុម្ព
េផ្សងេនៅក្នុងេសៀវេភៅរបស់ខ្លួនឯង។ ពួកេគលុបេឈា្មះទាំងអស់េនៅក្នុង
េសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ។ សូម្បីែតេឈា្មះ គួច េម៉ងលី ែដលខ្ញុំេលីកយកមកេធ្វី
ឧទាហរណ៍ក៏្រតូវពួកេគលុបេចាលែដរ េ្រពាះេគខា្លចមានេរឿងជាមួយគាត់។ ខ្ញុំ
ជាអ្នកសរេសរ ខ្ញុំមិនខា្លចផង ពួកេគ្រគាន់ែតស៊ីេពរេបាះពុម្ពេសាះ ខា្លចអីក៏
ខា្លចេម្ល៉ះ?
ខ្ញុំដឹងថា េនះជាទមា្លប់របស់េរាងពុម្ព។ ពួកេគលុបេឈា្មះេសៀវេភៅេដីមែដលេគ
បកែ្របមក េដីម្បីកុំឱ្យអ្នកអានដឹងថាជាេសៀវេភៅអី។ ជួនកាលអ្នកអានខ្លះ
ចូលចិត្ត្រសាវ្រជាវបែន្ថមអាចនឹងេទៅអានេសៀវេភៅេដីមរបស់េគ េហីយអាច
នឹងដឹងថាេរាងពុម្ពបកែ្របខុស។ េរាងពុម្ពកំសាកណាស់ ខា្លចខា្មសេគផង និង
ខា្លចេឃីញកំហុសរបស់ខ្លួនឯង។
េនៅមានចំណុចមួយេទៀតែដលបញា្ជក់ថា េរាងពុម្ព និងមនុស្សែដលេធ្វីការេនៅ
ទីេនាះ ពិតជាកំសាកែមន។ ពួកេគខា្លចការផា្លស់ប្តូរ។ ពួកេគមិនហា៊ន
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េបាះេចាលការបកែ្របេសៀវេភៅេទ េទាះបីជាពួកេគមានេសៀវេភៅរាប់រយ
ចំណងេជីងស្រមាប់លក់េហីយក៏េដាយ។ ពួកេគមិនហា៊ន្របថុយនឹងអ្វីថ្មីេទ។
មនុស្សកំសាកចូលចិត្តេធ្វីអ្វីដែដលជានិច្ច េហតុេនះ េទីបេរាងពុម្ពេនៅែតបន្ត
េបាះពុម្ពេសៀវេភៅ្របេភទដែដលៗ េទៅឱ្យអ្នកអានដែដលៗដូចគា្ន។
ចរិតកំសាករបស់េរាងពុម្ព បានែចករំែលកេទៅដល់ fan និងអ្នកអានរបស់េគ
ទាំងអស់។ អ្នកអានទាំងេនាះក៏កំសាកដូចគា្នែដរ។ ពួកេគមិនហា៊នអាន
េសៀវេភៅ្របេភទេផ្សង មិនហា៊នេលីកពីកំហុសរបស់េរាងពុម្ព និងមិនហា៊ន
អានេសៀវេភៅមា្ចស់េដីម។ េសៀវេភៅបកែ្រប េ្របៀបដូចជាបទចេ្រមៀងែដល
ចម្លងពីេគអ៊ីចឹង។ យល់េទ? េទាះបីជាវាេចញមកជាភាសាែខ្មរែមន ប៉ុែន្ត
េយីងេនៅែតចម្លងពីេគដែដល។
អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរេនៅទីេនះ ជាអ្វីែដលខ្ញុំគិត និងអ្វីែដលខ្ញុំដឹងទាំងអស់។ ខ្ញុំមិន
លាក់េរឿងទាំងេនះេទ េ្រពាះខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គា្នដឹងដូចខ្ញុំែដរ។ ខ្ញុំជា
អ្នកនិពន្ធ មិនែមនេរាងពុម្ពេទ។ រេបៀបសរេសររបស់ខ្ញុំេផ្សងពីការបកែ្របរបស់
េរាងពុម្ព។ េទាះបីខ្ញុំមិនកា្លហានដូចអ្នកវាយ MMA ឬទាហានេនៅសមរភូមិ
ែមន ែតខ្ញុំមិនកំសាកេទៅលួចសា្នៃដេគ េហីយេហៅខ្លួនឯងថា អ្នកនិពន្ធ ដូច
ពួកេរាងពុម្ពេទ។ េរាងពុម្ពមិនបានេហៅខ្លួនឯងថាអ្នកនិពន្ធេទ ែតពួកេគ
មានមុខក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកនិពន្ធរហូត។
ទី្របាំ គឺេរាងពុម្ពមិនឱ្យតៃម្លេទៅេលីអ្នកនិពន្ធក្នុង្រសុកេទ ចំែណកអ្នកនិពន្ធវិញ
្របឹងេលីកអ្នកនិពន្ធដូចគា្នរហូត។ េពលខ្លះខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តអ្នកនិពន្ធ
េផ្សងេទៀតែដរ ប៉ុែន្តខ្ញុំេនៅែតេគារពពួកេគដែដល េ្រពាះអ្វីែដលខ្ញុំេធ្វី ពួកេគ
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ក៏បានេធ្វីដូចគា្នែដរ។ េបីខ្ញុំមិនេគារពអ្នកនិពន្ធែខ្មរដូចគា្ន បានន័យថាខ្ញុំមិន
េគារពខ្លួនងែដរ។ េរាងពុម្ពក្នុង្រសុកវិញ ឈរខាងេសៀវេភៅបរេទសរហូត។
េពលខ្ញុំេទៅជួបអ៊ំ គីម ចាន់ណា េដីម្បីសុំការងារេធ្វី ខ្ញុំបានយកេសៀវេភៅសាម
កុករបស់ខ្ញុំេទៅឱ្យគាត់េមីល។ កាលេនាះ ខ្ញុំសរេសរបាន្រតឹមែត ៨០ទំព័រជាង
ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំេរៀបរាប់ពីគេ្រមាងែដលខ្ញុំនឹងបញ្ចប់េសៀវេភៅេនៅៃថ្ងេ្រកាយ។ គាត់
យកេទៅេមីលមួយែភ្លត េហីយក៏មិនបេញ្ចញភាពភា្ញក់េផ្អីលអ្វីមកវិញែដរ។
គាត់បានេដីរេទៅទូដាក់េសៀវេភៅរបស់គាត់ េហីយដកេសៀវេភៅភាសាៃថមួយ
ក្បាលមកឱ្យខ្ញុំអាន។ ខ្ញុំអានមិនដាច់ េ្រពាះមិនេចះអក្សរៃថ។
គាត់បាន្របាប់ថា េនះជាេសៀវេភៅសាមកុកែដលសរេសរេដាយជនជាតិៃថ។
េសៀវេភៅេនាះ្រកាស់ណាស់ ជា្របេភទេសៀវេភៅសំណួរចេម្លីយ។ ខ្ញុំ្របាប់
តាម្រតង់ ខ្ញុំចង់ដឹងថាេគសរេសរអ្វីេនៅក្នុងេនាះណាស់ េ្រពាះេបីតាមេមីលពី
ទ្រមង់ៃនការសរេសរ គឺែបបវិភាគេរឿងេហីយ។ គាត់បាននិយាយសរេសីរ
េសៀវេភៅរបស់ៃថជាេ្រចីន រហូតដល់ខ្ញុំលួចគិតថា គាត់ជាជនជាតិៃថ។ គាត់
្របាប់ថា "េនៅ្រសុកេគទាល់ែតបណ្ឌិត េទីបអាចសរេសរេសៀវេភៅបាន េហីយ
េសៀវេភៅែដលគាត់បកែ្របទាំងអស់ សុទ្ធែតជាសា្នៃដរបស់បណ្ឌិត"។ គាត់មិន
េមីលងាយេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំេទ ្រគាន់ែតគាត់គិតថា វាគា្មនអីអសា្ចរ្យដូច
េសៀវេភៅៃថប៉ុេណា្ណះ។
ខ្ញុំធា្លប់ែត ជាអ្នកគាំ្រទេសៀវេភៅរបស់គាត់ េហីយសង្ឃឹមថា េរាងពុម្ពគាត់នឹង
គាំ្រទខ្ញុំេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំវិញែដរ ប៉ុែន្ត្រតូវអស់អីនិយាយេនៅេពលសា្តប់ពាក្យ
គាត់ែបបេនះ។ ន័យរបស់គាត់ គឺ េបីគា្មនសញា្ញបណ្ឌិតេទ គា្មនលទ្ធភាព
!45

សរេសរេសៀវេភៅេទ។ គាត់ជាមនុស្សចាស់ ែតមិនគួរមានគំនិតចាស់គ្រមិល
ែបបេនះេសាះ។ បណ្ឌិតសរេសរេសៀវេភៅ មិនែមនស្រមាប់មនុស្សទូេទៅអាន
េទ េ្រពាះអ្វីែដលពួកេគេចះ េ្រចីនហួសស្តង់ដារអ្នកអានធម្មតាេទៅេហីយ។
អស់ពីមា៉ញប៊ុក្ស ខ្ញុំក៏េទៅជួបនឹងខាងសា្រសា្តវិញម្តង។ ខ្ញុំសូមេគេធ្វីការែផ្នក
និពន្ធ ែតេគ្របាប់ថា ្រតូវការអ្នកេធ្វីែផ្នកលក់។ សា្រសា្តក៏ដូចគា្ន េពលនិយាយ
ជាមួយខ្ញុំ ក៏ហុចេសៀវេភៅៃថមួយក្បាលឱ្យខ្ញុំេមីលេទៀត។ េសៀវេភៅេនាះ
ទាក់ទងនឹង Online Marketing។ ្រគាន់ែតេឃីញេសៀវេភៅៃថ ខ្ញុំអស់ទឹកចិត្ត
និយាយបាត់េទៅេហីយ។ ខ្ញុំ្របាប់េគថា ចាំខ្ញុំគិតេមីលសិន ែតតាមពិតខ្ញុំ
ដឹងខ្លួនេហីយថា មិនេទៅេធ្វីេទ។
ចំណុចេនះមិនទាក់ទងនឹងជាតិនិយម ឬការស្អប់ៃថេទ ប៉ុែន្ត ទាក់ទងនឹង
អ្នកនិពន្ធែខ្មរ។ េហតុអីេរាងពុម្ព្រសុកែខ្មរឱ្យតៃម្លេសៀវេភៅរបស់ៃថខា្លំងេម្ល៉ះ? េតី
្រសុកែខ្មរអត់មានអ្នកេចះសរេសរេសៀវេភៅេទ បានជា្រតូវបកពីេគរហូត
ែបបេនះ?
ក្នុងឆា្នំេនះ ខ្ញុំក៏បានេធ្វីការជាមួយដាំេដីមជីវិត។ េពលដំបូង បង ្របាជ្ញ វិជ័យ
ែដលជាមា្ចស់េរាងពុម្ពនិយាយជាមួយខ្ញុំធម្មតាេទ។ គាត់ថា រេបៀបសរេសរ
របស់ខ្ញុំ្រតូវនឹងអ្នកអានសម័យេនះ េ្រពាះេគមិនចូលចិត្តពាក្យែវងអនា្លយ
ឬពាក្យវប្បធម៌េ្រជៅេពកេទ។ ខ្ញុំយល់្រសប េ្រពាះខ្ញុំគិតែបបេនះយូរេហីយ។
េដាយ្រពមេ្រពៀងគា្នរួច ខ្ញុំក៏សេ្រមចថាេបាះពុម្ពេសៀវេភៅពីរក្បាលជាមួយនឹង
គាត់។ ប៉ុែន្ត េនៅមុនេពលេសៀវេភៅេចញលក់េលីទីផ្សារ គាត់បានេតរទូរស័ព្ទ
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មកខ្ញុំ េហីយនិយាយថា "តាមពិត រេបៀបសរេសររបស់ខ្ញុំ ដូចគា្នជាមួយ
អ្នកនិពន្ធៃថមា្នក់ែដលល្បីល្បាញេនៅ្រសុករបស់េគ”។ គាត់ថារេបៀបសរេសរ
របស់ខ្ញុំេនះ េគឱ្យេឈា្មះថា “្របជានិយម"។ ខ្ញុំមិនខ្វល់ថា្របជានិយមអាចម៌
េគាអីេទ។ គាត់និយាយែបបេនះ ចង់បានន័យថា ខ្ញុំចម្លងរេបៀបសរសរពីៃថ
េហីយ។
គាត់ចូលចិត្តបកែ្របេសៀវេភៅពីៃថ េហីយដឹងថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តចំណុចេនះ េទីប
គាត់រកេលសឱ្យខ្ញុំដូចគាត់ែដរ។ ខ្ញុំមិនេចះអក្សរៃថផង េហីយមិនែដលទិញ
េសៀវេភៅៃថមកអានេទៀត។ ចំេពាះ្របេទសៃថេនះ ខ្ញុំេមីល្រសីសា្អត និងេខ្ទីយ
សា្អតប៉ុេណា្ណះ េ្រកៅពីេនះ អីក៏ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ែដរ។
រេបៀបសរេសររបស់ខ្ញុំ បានគំនិតពីេសៀវេភៅ Harry Potter កម្មវិធី Ellen
និងរេបៀបសរេសរេនៅេលី Twitter។ េបីគាត់មិនដឹង េហតុអីមិនសួរខ្ញុំ? េហតុ
អីចាំបាច់េចាទខ្ញុំថាលួចចម្លងពីៃថ។ ដំបូងខ្ញុំគិតថា គាត់េមីលងាយខ្ញុំ ែត
េ្រកាយមកេទីបខ្ញុំដឹងថា មិនែមនែតខ្ញុំេទ េរាងពុម្ពេមីលងាយអ្នកនិពន្ធ្រគប់គា្ន
ទាំងអស់។
េរាងពុម្ពែដលេយីងគិតថា ជាកែន្លងែដលេលីកស្ទួយអ្នកនិពន្ធ ែបរេទៅជា
កែន្លងែដលេធ្វីឱ្យអ្នកនិពន្ធអស់តៃម្លេទៅវិញ។ លុយក៏ឱ្យតិច ពាក្យសរេសីរក៏
អត់មាន េហីយលួចែកអត្ថន័យេសៀវេភៅរបស់េគេទៀត។ ខ្ញុំចូលចិត្ត
និយាយអា្រកក់ពីេរាងពុម្ពណាស់ េ្រពាះេរាងពុម្ពសំបូរេរឿងអា្រកក់េពក។ ខ្ញុំ
និយាយប៉ុណ្ណឹងេហីយ េនៅែតមានេគមិនខ្វល់ផង ចុះទ្រមាំែតអត់និយាយេទៀត
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មិនដឹងយា៉ងណា? ្រសុកេយីងេនះ ងាយនឹងភា្ញក់េផ្អីល ែតមិនេចះភា្ញក់ខ្លួន
េទ។ អ្នកណាក៏ដឹងែដរ ្រគាន់ែតមិនហា៊នទទួលសា្គល់ប៉ុេណា្ណះ។

១០.៣ បញ
ហ ែដលអនកនិពនធរបឈមមុខ
េនៅេពលនិយាយដល់បញា្ហ េយីង្របាកដជានឹកេឃីញដល់លុយមុនេគ េ្រពាះ
មនុស្សភាគេ្រចីនមានបញា្ហេរឿងលុយេនះ។ េបីគិតេទៅ មិនែមនមនុស្ស
ភាគេ្រចីនេនាះេទ គឺមនុស្សទាំងអស់គា្នមានបញា្ហេរឿងលុយ។ អ្នកមានក៏ជួប
បញា្ហេរឿងលុយ អ្នក្រកក៏ជួបបញា្ហេរឿងលុយ ្រគាន់ែតស្ថិតក្នុងសា្ថនការណ៍
ខុសគា្នប៉ុេណា្ណះ។ េបីវាជាបញា្ហស្រមាប់មនុស្ស្រគប់គា្នេទៅេហីយ វាែលងជា
បញា្ហេទៀតេហីយ។
លុយ មិនែមនជាបញា្ហស្រមាប់អ្នកនិពន្ធេទ។ គា្មនអ្នកណាកំណត់ថា
អ្នកនិពន្ធ ្រតូវែតអត់លុយចាយេទ។ អ្នកនិពន្ធអាចរកការងារេធ្វី ឬមានមុខរបរ
អ្វីេផ្សងេទៀត េដីម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដូចអ្នកដៃទ េហីយេឆ្លៀតេពលខ្លះមកសរេសរ
េសៀវេភៅក៏បាន។
េនៅេពលខ្ញុំេទៅនិយាយេផ្តសផា្តសក្នុងកម្មវិធីពិពរណ៌េសៀវេភៅឆា្នំេនះ ខ្ញុំបាន
្របាប់អ្នកែដលអង្គុយសា្តប់េលងក្នុងេនាះថា “េបីចង់េធ្វីជាអ្នកនិពន្ធ ្រតូវរក
ការងារេធ្វីមួយឱ្យជាប់”។ េនះជាគន្លឹះដំបូងេគក្នុងការកា្លយខ្លួនជាអ្នកនិពន្ធ។
េបីេយីងមានការងារេធ្វី េយីងមានចំណូល្រគប់្រគាន់ ដូេច្នះេយីងមិនបាច់ខ្វល់
ពីេរឿងលុយ េហីយេផា្តតអារម្មណ៍េលីការសរេសរបានយា៉ង្រសួល។ េបីសិនជា
អាច គួរែតរកការងារណាែដលល្អបន្តិច ល្មមចាយ ល្មមសន្សំទុកខ្លះបាន។
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អ្នកនិពន្ធែដលខ្វល់ែតេរឿងអត់អង្ករក្នុងឆា្នំ មិនអាចសរេសរេសៀវេភៅបានយូរ
េទ។
ខ្ញុំគិតថា អ្នកនិពន្ធមានគំនិតៃច្ន្របឌិត និងការខំ្របឹងមិនអន់ែដរ េហតុអីបាន
ជារកការងារេធ្វីមិនបាន? េហតុអីរកលុយមិនបាន? េតីមកពីខ្លួនឯងខ្ជិល ឬេភ្លី
មិនសា្គល់តៃម្លលុយ? សូមកុំឱ្យលុយមកេធ្វីជាឧបសគ្គក្នុងការកា្លយជា
អ្នកនិពន្ធ។ េយីងេ្រជីសេរីសចង់េធ្វីជាអ្នកនិពន្ធ េដាយខ្លួនឯង ដូេច្នះេយីង្រតូវ
ទទួលខុស្រតូវនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនឯង។
ខ្ញុំមានការងារេធ្វី េហីយរកលុយខាងេ្រកៅបានេទៀត។ កុំ្រចលំថាខ្ញុំស៊ីលុយ
េ្រកៅដូចពួកេធ្វីការរដ្ឋឱ្យេសាះ។ ខ្ញុំបេ្រងៀនេគេនៅផ្ទះេទ។ ខ្ញុំយកអ្វីែដលខ្ញុំេចះពី
ការងារមកបេ្រងៀនក្នុងថា្នក់។ ជំនាញមួយ បានលុយពីរដង េហតុេនះេទីបខ្ញុំ
មិនភ័យពីេរឿងេនះ។ ខ្ញុំេដីរេចញពីេរាងពុម្ពក៏បាន មិនលក់េសៀវេភៅឱ្យ
អ្នកណាក៏បាន េ្រពាះខ្ញុំអត់មានខ្វះលុយចាយេទ។ ខ្ញុំមិនែមនអ្នកមានេទ ែត
មានលុយចាយ្រគប់។ លុយ មិនែមនជាបញា្ហេទ អសមត្ថភាពក្នុងការរកលុយ
េទីបជាបញា្ហ។
េយីងមកគិតពីបញា្ហែដលអ្នកនិពន្ធ្របឈមមុខវិញ។ បញា្ហទាំងេនះ ជាអ្វី
ែដលខ្ញុំកំពុងែតជួបក្នុង្រសុកេយីងេនះ។ អ្នកទាំងអស់គា្ន្របែហលជាដឹងខ្លះ
េហីយ។
ទីមួយ គឺ្របជាជនមិននិយមអានេសៀវេភៅ។ សូមេទាស ខ្ញុំសុំនិយាយ្រតង់
បន្តិចចុះ “ចរិតែខ្មរ ែកមិនេចញេទ”។ ទមា្លប់របស់្របជាជនេយីង គឺមិន
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ចូលចិត្តអានតាំងពីមុនសម័យស្រងា្គមអស់ដីេទៅេទៀត។ ែខ្មរចូលចិត្តនិយាយ
្របូគា្ន អួតពីេនះេនាះ ជាពិេសស្របធានបទអត់្របេយាជន៍ និងការ
និយាយេដីមអ្នកដៃទ។ ែខ្មរគិតថា ការអានេសៀវេភៅមិនែមនជាេរឿងសប្បាយ
ដូេច្នះេគេ្រជីសេរីសយកអ្វីេផ្សងែដលអស់លុយេ្រចីន េហីយសប្បាយ
មួយែភ្លត។ េបីជំនាន់មុនវិញ ពួកបរេទសែដលមកេធ្វីការេនៅ្រសុកែខ្មរ បាន
កត់សមា្គល់ថា ែខ្មរចូលចិត្តចូលេមីលកុនណាស់។
េយីងអាចនឹងឆ្ងល់ថា ្រគាន់ែតេមីលកុនខុសែដរ ចុះ្រសុកេគ េមីលកុនែដរេនាះ
មិន្រពមនិយាយផង? េបីេយីងនិយាយែបបេនះ បានន័យថាេយីង
មិនដឹងខ្យល់អីពី្រសុកេគេហីយ។ ចាំខ្ញុំពន្យល់ឱ្យសា្តប់បន្តិច។ េនៅ្រសុកេគ
មុននឹងបានេទៅជាែខ្សភាពយន្ត េគេចញជាេសៀវេភៅមុនសិន ដូេច្នះអ្នកែដល
េទៅេមីលកុនភាគេ្រចីន ជាអ្នកែដលអានេសៀវេភៅេនាះរួច។ ពូកេគចង់ដឹងថា
េពលែដលយកមកថតជាភាពយន្ត េតីេនៅរក្សាចំណុចេដីមរបស់េសៀវេភៅ ឬក៏
ែកសាច់េរឿង។ អ្នកខ្លះមិនទាន់បានអានេទ ប៉ុែន្តេ្រកាយេពលេមីលចប់ េគ
មិនទាន់អស់ចិត្ត ដូេច្នះេគទិញេសៀវេភៅអានបន្តេទៀត។ អ្នកេមីលកុន្រសុកេគ
ក៏ជាអ្នកអានែដរ។ ពួកេគយល់ពីសាច់េរឿងបានល្អណាស់។ េតីអ្នក
ទាំងអស់គា្នធា្លប់េមីលពួក fan េគវិភាគសាច់េរឿងែដរែទ? ចំណុចលម្អិត
េនៅក្នុងេសៀវេភៅមានប៉ុនា្មន េគយកមកវិភាគទាំងអស់។
ចុះ្រសុកែខ្មរវិញ កុនមកពីណាែដរ? េបីកុនែខ្មរ េរឿង្រតឹម្រតូវ មានការអប់រំល្អ
េគមិនេទៅេមីលេទ ែតេបីេរឿងណាថតតាមរេបៀបៃថេទីបេគបាក់ទ័ពេទៅេមីល។
វិស័យភាពយន្ត្រសុកែខ្មរ គឺជាភាពអាមា៉សមួយ េ្រពាះបងា្ហញថាែខ្មរមិន
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សា្គល់អ្វីជារបស់ល្អ េហីយេទាះបីជាសា្គល់របស់ល្អក៏សា្គល់មិនច្បាស់េទៀត។
ចប់េរឿងកុនប៉ុណ្ណឹងេហីយ េយីងបកមកការអានវិញ។
្របជាជន មិននិយមអានេសៀវេភៅេទ េ្រពាះពួកេគមានការនិយមេផ្សង ដូចជា
និយមសមា្ភរៈទំេនីប និយមផឹកស៊ី និយមអួតគា្នេរឿងេធ្វីខ្ញុំេគ និយមឱ្យេគេបាក
លុយ និយមេជារតាមគា្ន និងជាពិេសសនិយមេធ្វីជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យ។ ដឹង
ថាេហតុអីបានជាឯករាជ្យែដរេទ? េ្រពាះវិភាគឱ្យខ្លួនឯងសា្តប់។
គា្មនអ្នកអាន គា្មនទីផ្សារ។ អ្នកនិពន្ធ ជួបបញា្ហេនះ្រគប់គា្ន ែតេធ្វីអីមិនេចញ។
េយីងមិនអាចបង្ខំ្របជាជនេយីង ឱ្យេធ្វីេរឿងមាន្របេយាជន៍បានេទ។
ចំេពាះមូលេហតុែដល្របជាេយីងមិនអានេសៀវេភៅ មានេ្រចីនណាស់។ខ្លះជា
េលស ខ្លះជាមូលេហតុពិត្របាកដ។ ខ្ញុំធា្លប់បានសរេសររួចមកេហីយេនៅក្នុង
េសៀវេភៅ្របេយាជន៍ខាងក្នុង របស់ខ្ញុំ ដូេច្នះខ្ញុំមិនសរេសរេឡីងវិញេទ។ អ្នក
ទាំងអស់គា្នអាចេទៅរកអានបានេដាយខ្លួនឯង។
ទីពីរ គឺបរេទសនិយមអត់ទំនង។ ខ្ញុំធុញ្រទាន់នឹងេរាងពុម្ព និងអ្នកអានែដល
សា្គល់ែតអ្នកនិពន្ធបរេទសណាស់។ ខ្ញុំមិនសំេដៅេទៅេលីអ្នកែដលអាន
េសៀវេភៅជាភាសាបរេទសេនាះេទ េ្រពាះការអានរបស់េគ ជាការគាំ្រទ
ពិត្របាកដ។ ខ្ញុំនិយាយពីេសៀវេភៅបកែ្របប៉ុេណា្ណះ។ េរាងពុម្ព ចូលចិត្ត
និយាយអីឡប់ៗ េពលមានេគសួរេរឿងេនះ។ ពួកេគថា “អ្នកអានកំពុងែត
្រតូវការ” ឬ “ទីផ្សារកំពុងេឡីងខា្លំង”។ តាមពិត គឺពួកេគខ្លួនឯងេទែដលបង្វិល

!51

អ្នកអានឱ្យេឃីញែតេសៀវេភៅបកែ្រប និងឱ្យអ្នកអានគិតថា អ្នកនិពន្ធ្រសុកែខ្មរ
គា្មនសមត្ថភាពសរេសរេទ។
បរេទសនិយម បានន័យថា គាំ្រទសា្នៃដបរេទស ប៉ុែន្តបរេទសនិយម
ខុសទំនង បានន័យថា គាំ្រទការបកែ្របែដលមិនបានសុំសិទ្ធិអនុញា្ញត េហីយ
គិតថាខ្លួនឯងគាំ្រទអ្នកនិពន្ធេទៅវិញ។ ខ្ញុំក៏អានេសៀវេភៅបរេទសែដរ។ ខ្ញុំគាំ្រទ
អ្នកនិពន្ធែខ្មរទាំងអស់ េលីកែលងែតពួកអ្នកនិពន្ធែក្លងកា្លយខ្លះែដល្រជកខ្លួន
េ្រកាមេរាងពុម្ពណាមួយប៉ុេណា្ណះ។
បញា្ហេនះេកីតពីការបកែ្របេសៀវេភៅ េហីយអ្នកែដលមានសា្នៃដធំជាងេគក្នុង
ការបេង្កីតបញា្ហេនះ ្របែហលជាមា៉ញប៊ុក្សែតម្តង។ េរាងពុម្ពេនះ ចាប់េផ្តីម
អាជីវកម្មបកែ្របេសៀវេភៅេនះមុនេគ េហីយមកដល់ឥលូវក៏េនៅែតបន្តបកែដរ។
មា៉ញប៊ុក្ស បានកា្លយជា idol េនៅក្នុងែភ្នកេរាងពុម្ពេផ្សងេទៀត េហតុេនះេទីប
េយីងេឃីញេសៀវេភៅបកែ្របមានលក់កាន់ែតេ្រចីនជាងមុន។ េតីេយីងមាន
េមាទនភាពេទ េពល្របេទសេយីង មិនឱ្យតៃម្លអ្នកនិពន្ធខ្លួនឯង េហីយលួច
សា្នៃដ្រសុកេគមករកលុយែបបេនះ?
ខ្ញុំេជឿថា េនៅែតមានមនុស្សគិតថា អ្វីែដលមា៉ញប៊ុក្ស និងេរាងពុម្ព បកែ្រប
ជាេ្រចីនេទៀតេធ្វី ជាការជួយជាតិ េហីយខ្ញុំក៏គា្មនតួនាទីេទៅែកែ្របការគិតរបស់
អ្នកណាែដរ។ េបីនិយាយឱ្យ្រតូវែតម្តង គឺអ្នកអានែដលគាំ្រទេសៀវេភៅទាំងេនះ
អត់បានគិតពីចំណុចេនះេទ គឺមិនេចះគិតែតម្តង។ ដូេច្នះេទីបពួកេគទិញ
េសៀវេភៅ្របេភទដែដលៗ (ខុសគា្នែតចំណងេជីង) ពីេរាងពុម្ពមកអានរាប់ឆា្នំ
េហីយគា្មនបានអ្វីមកវិញេសាះ។
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សូមកុំ្រចឡំថា ខ្ញុំមានបញា្ហជាមួយមា៉ញប៊ុក្សអី តាមពិតខ្ញុំមានបញា្ហជាមួយ
េរាងពុម្ពទាំងអស់ែដលបកែ្របេសៀវេភៅពីបរេទស េហីយេបាះេចាលអ្នកនិពន្ធ
ក្នុង្រសុក។ ខ្ញុំមិនេធ្វីេដីម្បីអ្នកណាេទ ខ្ញុំេធ្វីេដីម្បីខ្លួនឯងប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំជា
អ្នកនិពន្ធ េហតុេនះខ្ញុំ្រតូវេធ្វី្រគប់យា៉ងេដីម្បីខ្លួនឯងែបបេនះេហីយ។
ទីបី គឺការលួចចម្លង។ អំេពីអា្រកក់ ឆ្លងតាមគា្នេលឿនណាស់។ Christ
Brown ែដលជាអ្នកចេ្រមៀងមាត់ស្ទីក និងក្បាល្រតេងាល បានវាយមនុស្ស
្រសីេនៅក្នុងឡាន។ អ្នកែដលគាំ្រទតារាមាត់ស្ទីកេនះបាននិយាយថា ការវាយ
េនាះ ជាកំហុសរបស់មនុស្ស្រសី។ ពួកេគេនៅរកេលសជាេ្រចីនេដីម្បីជួយ
េលីកេជីងតារាមា្នក់េនះេទៀត។ តាមពិតមា្នក់េនះមានចរិតអា្រកក់តាំងពី
យូរេហីយ ែតេដាយសារែតពូកេគគាំ្រទេដាយគា្មនគិត េទីបឆ្លងតាមគា្ន
ែបបេនះ។ ខ្ញុំេជឿថា អ្នកគាំ្រទទាំងេនាះនឹងវាយមនុស្ស្រសីដូច Christ
Brown ែដរមិនខាន េ្រពាះពួកេគគិតថាេនះជាេរឿង្រតឹម្រតូវ។
អ្នកអានេសៀវេភៅរបស់េរាងពុម្ព េជឿថា ការលួចសា្នៃដរបស់អ្នកដៃទមករក
លុយ ជាេរឿងជួយជាតិ និងមាន្របេយាជន៍ដល់អ្នកអាន។ ពូកេគក៏េធ្វីែបបេនះ
ែដរ។ ពួកេគេធ្វីខុសគា្នបន្តិច េដាយលួចយកសា្នៃដអ្នកនិពន្ធក្នុង្រសុកែតម្តង
េហីយយកេទៅផ្សព្វផ្សាយេដីម្បីយកមុខមាត់ខ្លួនឯង។ ពួកេគេធ្វីដូចគា្ននឹង
េរាងពុម្ពែដរ េដាយយក Logo ខ្លួនឯងេទៅដាក់េលីេសៀវេភៅ េហីយបញា្ជក់ថា
ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកេគ។
ការលួចេសៀវេភៅរបស់អ្នកដៃទ េទៅែចកចាយេលីអ៊ីនធឺេណតេដាយគា្មនគិត
ែបបេនះេហីយ េទីបេធ្វីឱ្យអ្នកនិពន្ធជួបបញា្ហ។ អ្នកនិពន្ធ ្រគប់រូបមានបំណង
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នឹងយកេសៀវេភៅេទៅលក់ ប៉ុែន្តេតីអ្នកណា្រពមទិញ េបីេសៀវេភៅមានដាក់ឱ្យ
េដានឡូដ free េពញទឹកេពញដីេទៅេហីយហ្នឹង?
ខ្ញុំធា្លប់្រតូវេគលួចេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ េហីយេនៅេពលខ្ញុំេទៅនិយាយជាមួយ អ្នក
លួចេនាះ ខ្ញុំបានទទួលមកវិញែតពាក្យេភ្លីៗរបស់េគប៉ុេណា្ណះ។ អ្នក
ទាំងអស់គា្ន្របាកដជាឆ្ងល់េហីយ េហតុអីខ្ញុំចូលចិត្តេ្របីពាក្យ េភ្លី ខា្លំងេម្ល៉ះ។
មូលេហតុ គឺខ្ញុំមិនដឹងេ្របីពាក្យេទៅេរៀបរាប់ពីមនុស្ស្របេភទេនាះ។ និយាយ
េចញមកដូចអត់ខួរ េបីមិនេហៅថាេភ្លី ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាេហៅអីេនាះេទ។
េគលួចេសៀវេភៅខ្ញុំ េហីយយក logo េគមកដាក់េលីេសៀវេភៅខ្ញុំេទៀត។ ប៉ុណ្ណឹង
មិនទាន់អស់េទ េគថា ខ្ញុំសរេសរេសៀវេភៅ េហតុអីក៏ចិត្តចេង្អៀតេម្ល៉ះ? សរេសរ
មិនឱ្យេគអាន សរេសរេធ្វីអី? សាកគិតេទៅេមីល ពាក្យអ៊ីចឹង េភ្លី ឬមិនេភ្លី? េបី
េយីងេ្របីខួរគិតរកេហតុផលបន្តិច េយីងនឹងយល់េហីយ។ ប៉ុែន្តគួរឱ្យសា្តយ
គា្មនអ្នកណាគាំ្រទខ្ញុំេទ។ ពួកេគអានេសៀវេភៅខ្ញុំ ដល់េពលមានេគលួច
េសៀវេភៅខ្ញុំ ក៏នាំគា្នរត់េទៅឈរខាងអ្នកលួចអស់។ ពួកេគគិតពី្របេយាជន៍
ខ្លួនឯង។ ឥលូវ េឃីញចរិតខ្ញុំេហីយ ខ្ញុំមិនចាំអ្នកណាមកគាំ្រទ ឬជួយខ្ញុំេទ។
ខ្ញុំេធ្វី្រគប់យា៉ងេដាយខ្លួនឯង េ្រពាះវាងាយជាងសុំអ្នកដៃទឱ្យជួយ។
េពលេនាះខ្ញុំយល់េហីយ ថាេហតុអីបានជាយួន េចះែតចង់បាន្របេទសែខ្មរ។
យួនេមីលេឃីញថា ែខ្មរមានចរិត្រសេដៀងយួនែដរ។ លួច គាំ្រទការលួច និង
វាយ្របហារមា្ចស់េដីម។ យួនមានែខ្សែភ្នកល្អែមន។
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ការលួចចម្លង េធ្វីឱ្យអ្នកនិពន្ធបាក់ទឹកចិត្ត។ ខ្ញុំមិនបាក់ទឹកចិត្តេទ េ្រពាះេពល
មានេគលួចរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានឱកាសេទៅរកេរឿងេគ។ ស្រមាប់ខ្ញុំ វាជាេរឿង
សប្បាយម្យា៉ងែដរ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថា ពួកអ្នកលួចេនះ ល្អេមីលែតក្នុងេហ្វសប៊ុក
ប៉ុេណា្ណះ ដូេច្នះខ្ញុំេធ្វីឱ្យពួកេនះបាក់មុខេទៅបានេហីយ។ ប៉ុែន្តអ្នកនិពន្ធ
េផ្សងេទៀត មិនដូចខ្ញុំេទ។ េគគិតថា េបីេធ្វីដូចខ្ញុំជាេរឿងមិនល្អ េហតុេនះពួកេគ
េរីសយកផ្លូវឈប់សរេសរែតម្តង។
ចុះលទ្ធផលវិញ? ្រសុកែខ្មរែលងមានអ្នកកត់្រតា។ ដល់េពលេ្រកាយ េពល
ចង់បានអី ក៏្រតូវេធ្វីេថាកេទៅសុំបរេទសេមីលឯកសារ។ ្របេទសមួយទាំងមូល
អត់មានអ្នកេចះកត់្រតា។ មានេមាទនភាពេទ?
េរាងពុម្ព្រសុកេគ ជាកែន្លងែដលជួយរុញអ្នកនិពន្ធេទៅរកភាពេជាគជ័យ និង
ល្បីល្បាញ ប៉ុែន្តេនៅ្រសុកែខ្មរវិញ ជាឧបសគ្គមួយរបស់អ្នកនិពន្ធ។ សា្នៃដទិញ
ផា្តច់មុខ េហីយយកេទៅែកឱ្យដូចេសៀវេភៅបកែ្រប។ ទិញេសៀវេភៅពីអ្នកនិពន្ធ
មិនបានមួយចំណិតេគលក់ខ្លួនមួយយប់ផង។ េ្របីពាក្យេបាក្របាស់អ្នកនិពន្ធ
េដីម្បីស៊ីេពរពីការខំ្របឹងរបស់េគ។ អ្វីែដលគួរឱ្យភា្ញក់េផ្អីលេនាះ គឺែស្បក
មុខ្រកាស់ណាស់ ឱ្យែតបានលុយ ស៊ីេពរពីជនជាតិណាក៏មិនខ្វល់ែដរ។
ទីបួន គឺ ការផ្សព្វផ្សាយ។ អ្នកនិពន្ធ ខ្លះគិតថា ឱ្យែតសរេសរេសៀវេភៅេហីយ
គឺរួចខ្លួន។ េនៅេពលេយីងេដីរេចញពីេរាងពុម្ពអស់ហ្នឹងេហីយ េយីង្រតូវរា៉ប់រង
្រគប់យា៉ងេលីខ្លួនឯង។ ការផ្សព្វផ្សាយ ឥលូវេនះអាចនឹង្រសួលជាងមុន
េ្រពាះេហ្វសប៊ុក បានេ្របី platform របស់េគេដីម្បី្របមូលទិន្នន័យពីអ្នកេ្របី
្របាស់ទាំងអស់ េហីយបនា្ទប់មកលក់ទិន្នន័យេនាះេទៅឱ្យអ្នកែដលចង់ទិញ។
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េយីងអាចទិញទិន្នន័យទាំងេនាះបានក្នុងតៃម្លេថាកៗ បនា្ទប់មកេយីងអាច
បងា្ហញេសៀវេភៅេយីងេទៅឱ្យេគេឃីញបានេហីយ។ េបីេគចាប់អារម្មណ៍ េគនឹង
ទិញមិនខាន ែតេបីេគមិនចាប់អារម្មណ៍ ក៏េគចាប់េផ្តីមសា្គល់េយីងែដរ។
េបីេយីងមិន្របាប់េគ េគក៏មិនដឹងថាេយីងជាអ្នកនិពន្ធែដរ េហីយេគក៏មិនដឹង
ថាេយីងមានេសៀវេភៅេដីម្បីលក់។ អ្នកអានខ្លះ រង់ចាំឱ្យែតអ្នកនិពន្ធក្នុង្រសុក
មានសា្នៃដដាក់លក់ប៉ុេណា្ណះ េ្រពាះពួកេគក៏ធុញ្រទាន់នឹងេសៀវេភៅបកែ្រប
របស់េរាងពុម្ពែដរ។ េសៀវេភៅខ្លះ បកមកអានមិនយល់ េហីយេ្របីពាក្យដូចក្នុង
េរឿងទុំទាវេទៀត។ បកេសៀវេភៅមិនសា្គល់សម័យកាល េហីយេធ្វីខ្លួនដូច
បណ្ឌិត។ តាមពិត ពួកេគមានសញា្ញប័្រតបណ្ឌិតែមន ែតអត់ខួរ។ ខ្លួនឯង
អត់ខួរមិនអស់ចិត្តេទ មកេធ្វីឱ្យអ្នកដៃទអត់ខួរតាមែដរ។
ទី្របាំ គឺការរិះគន់។ ចរិតថ្មីរបស់ែខ្មរេយីង េទីបនឹងេលចេចញកាលពីប៉ុនា្មន
ឆា្នំេនះឯង។ ចរិតេនះេកីតេឡីង េនៅេពលែខ្មរេចះេ្របីបណា្ដញសង្គម។ ពួកេគ
គិតថា បណា្ដញសង្គមជាេវទិកាសាធារណៈ ស្រមាប់រិះគន់អ្នកដៃទ។ េគេ្របីវា
េដីម្បីយកមុខមាត់ខ្លួនឯង េដាយការបេញ្ចញមតិអត់្របេយាជន៍របស់ពួកេគ។
ែខ្មរេយីងចូលចិត្តេធ្វីអីអត់្របេយាជន៍ណាស់ េហីយ្របែហលជាមិនយូរេទ
ភាពអត់្របេយាជន៍ទាំងេនះនឹងឱ្យផលមកវិញេហីយ។ ការរិះគន់ ជាែផ្នកមួយ
ៃនភាពអត់្របេយាជន៍ទាំងេនាះ និងជាឧបសគ្គស្រមាប់អ្នកនិពន្ធេទៀតផង។
េនៅេពលអ្នកនិពន្ធព្យាយាមសរេសរេសៀវេភៅថ្មី នឹងមានមនុស្សេចញមុខមក
រិះគន់េហីយ ថាមិនល្អ្រតង់េនះ មិនសូវល្អ្រតង់េនាះ។ តាមពិតពួកអ្នករិះគន់
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េនាះ មិនែដលមានសរេសរេសៀវេភៅអ្វីេទ។ ខ្ញុំមិនែមនជាអ្នករិះគន់េទ។ កុំ
េឃីញខ្ញុំនិយាយអា្រកក់ពីេរាងពុម្ពែបបេនះ េហីយគិតថា ខ្ញុំមិនបានេធ្វីអ្វីដូច
ពួកេនៅេលីបណា្ដញសង្គមឱ្យេសាះ។ ខ្ញុំ្របឹងសរេសរឱ្យេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ ល្អ
ជាងេសៀវេភៅបកែ្រប េដីម្បីទាញយកខួរក្បាលរបស់អ្នកអាន្រតលប់មកវិញ។
ខ្ញុំសរេសរេដាយខ្លួនឯង និងដាក់លក់េដាយខ្លួនឯង េដីម្បីបងា្ហញអ្នកនិពន្ធ
េ្រកាយេទៀតថា មិន្រតូវការេរាងពុម្ព ក៏េយីងអាចមានផ្លូវេដីរែដរ។
រិះគន់ គឺដូចគា្ននឹងពាក្យថា “បានែត្រពុស ែតមិនេចះខាំ”។ ខ្ញុំេចះខាំ។ ខ្ញុំ
និយាយថា េរាងពុម្ពេ្របីពាក្យដូចជំនាន់ទុំទាវ ដូេច្នះេពលខ្ញុំសរេសរ ខ្ញុំ
េ្របីពាក្យក្នុងសម័យេនះ។ ខ្ញុំថាេរាងពុម្ពអត់េចះឌីហ្សាញេសៀវេភៅ ដូេច្នះេពល
ខ្ញុំឌីហ្សាញគ្រមបេសៀវេភៅ ខ្ញុំេធ្វីេដាយេគាលការណ៍ក្នុងការឌីហ្សាញ
ទាំងអស់។
ខ្ញុំមិនទទួលពាក្យរិះគន់េទ ជាពិេសសេចញពីអ្នកែដលមិនធា្លប់េធ្វីអ្វីែដលខ្ញុំ
កំពុងេធ្វី។ ខ្ញុំមិនែមនជាមនុស្ស ែដលអង្គុយសា្តប់ពូម៉ូតូឌុបវិភាគេរឿង
នេយាបាយេទ។ ខ្ញុំសា្តប់អ្នកែដលមានជំនាញ មានបទពិេសាធន៍ក្នុងការ
សរេសរេសៀវេភៅប៉ុេណា្ណះ។ េនៅេពលមានេគមករិះគន់ ខ្ញុំនឹងគិតថា េតីខ្ញុំមាន
េពលតបេទៅវិញ ឬអត់។ េបីខ្ញុំកំពុងរវល់ ខ្ញុំនឹងទុកេចាលេដាយមិនខ្វល់េទ។
ប៉ុែន្តេបីខ្ញុំទំេនរអត់អីេធ្វីែដរ ខ្ញុំនឹងតបេទៅវិញេដាយពាក្យេឈ្លីយបំផុត
តាមែដលអាចេធ្វីបាន។ េដាយសារខ្ញុំេឈ្លីយ្រសាប់ ដូេច្នះខ្ញុំគា្មនបញា្ហក្នុងេរឿង
អស់េនះេទ។
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េពលខ្លះខ្ញុំមិនតបនឹងអ្នកែដលរិះគន់ខ្ញុំ េ្រពាះខ្ញុំរវល់ប៉ុេណា្ណះ។ េពលខ្លះខ្ញុំជាប់
សរេសរេសៀវេភៅ េពលខ្លះងងុយេដកេពក េហីយេពលខ្លះខ្ញុំកំពុងែតេធ្វីការ។
ខ្ញុំមិនខា្លចអ្នកមករិះគន់ខ្ញុំេទ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថាពួកេនះភាគេ្រចីនអត់ការងារេធ្វី
េហតុេនះបានជាទំេនរមកបេញ្ចញមតិជាមួយខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនែមនសេម្តចតា ខ្ញុំមិន
្រតូវការ្របជាមតិេទ។ េបីចង់រិះគន់ខ្ញុំ ឈរមុខកញ្ចក់ េហីយរិះគន់ខ្លួនឯងេទៅ។
ខ្ញុំអាចមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់ែមន ប៉ុែន្តអ្នកនិពន្ធេផ្សងេទៀត េគមិនគិតដូចខ្ញុំ
េទ។ ពួកេគគិតថា ខ្លួនឯងគា្មនតៃម្ល េទីបអ្នកដៃទរិះគន់។ ពួកេគមានែស្បក
មុខេស្តីងជាេរាងពុម្ព េហីយក៏សេ្រមចចិត្តឈប់សរេសរ។ ការរិះគន់ ជា
អ្នកសមា្លប់ភាពៃច្ន្របឌិតរបស់មនុស្ស។ េបីេយីងមិនអាចចាត់ការនឹងការរិះគន់
បាន េយីងក៏មិនេ្របីភាពៃច្ន្របឌិតរបស់េយីងបានែដរ។ អ្នកណាក៏ជាមនុស្ស
ៃច្ន្របឌិតែដរ ប៉ុែន្តទាស់្រតង់ថាអាចទប់ទល់នឹងេគរិះគន់បានឬអត់ប៉ុេណា្ណះ។
អ្នកនិពន្ធ្របឈមមុខនឹងការរិះគន់េ្រចីន េ្រពាះអាជីពេនះក្នុង្រសុកែខ្មរ ជា
អាជីពមិនសូវស្ថិតេស្ថរ េ្រពាះជួនកាលអាចធា្លក់ខ្លួន្រក ឬកាន់ែត្រក។ មាន
អ្នកនិពន្ធែតប៉ុនា្មននាក់ប៉ុេណា្ណះ ែដលអាចមានឡានជិះពីទឹកៃដខ្លួនឯងបាន
េហីយភាគេ្រចីន គឺ្របឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្ត ឬចេ្រមៀងេទៀតផង។ អ្នកេផ្សង
ពីេនាះ ស៊ីេសៀង។
បញា្ហទាំងអស់ខាងេលីេនះ ជាអ្វីែដលខ្ញុំជួប ដូេច្នះេបីមានអ្នកនិពន្ធ ណាែដល
ជួបនឹងេរឿងអ្វីេផ្សងេទៀត សូមេផ្ញីរមកឱ្យខ្ញុំផង េដីម្បីបានបែន្ថមចូលេទៅក្នុង
េសៀវេភៅេនះ។ េបីមិនចង់េផ្ញីរក៏មិនអីែដរ ែតជួយសរេសរជាេសៀវេភៅមួយផង
េដីម្បីឱ្យអ្នកែដលេគចង់ដឹងបានអាន។
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១០.៤ េ*េយីងគ ួរគំរទអនកនិពនធ ឬគំរទ
េរងពុម?
ព
ខ្ញុំអត់មានចេម្លីយច្បាស់លាស់េទ េ្រពាះវាជាជេ្រមីសផា្ទល់ខ្លួន។ េបីអ្នក
ទាំងអស់គា្នចូលចិត្តខាងណា គាំ្រទខាងហ្នឹងេទៅ។
េយីងគួរគាំ្រទេរាងពុម្ព
• េបីគិតថា ការបកែ្របពីេសៀវេភៅៃថ ែដលេគបកែ្របម្តងរួចេហីយ ជាេរឿង
ល្អ។
• េបីគិតថា ការមិនគាំ្រទសា្នៃដក្នុង្រសុក មិនែមនជាបញា្ហ។
• េបីគិតថា េរាងពុម្ពេកងចំេណញេលីអ្នកនិពន្ធ មិនែមនជាេរឿងរបស់េយីង។
• េបីគិតថា អានេសៀវេភៅបកែ្រប ល្អជាងអានេសៀវេភៅែដលនិពន្ធក្នុង្រសុក។
• េបីេយីងឱ្យតៃម្ល អ្នកនិពន្ធែក្លងកា្លយជាងអ្នកនិពន្ធពិត្របាកដ។
• េបីេយីងគាំ្រទការលួចចម្លងពីអ្នកដៃទ េដាយគា្មនការអនុញា្ញត។
• េបីេយីងចូលចិត្តអានេសៀវេភៅ្របេភទដែដល េហីយយកេទៅេធ្វីអីមិនេកីត។
• េបីេយីងមិនសា្គល់ពាក្យថា “original”។
• េបីេយីងជាកូនេចៅរបស់េរាងពុម្ព។
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• េបីេយីងចង់េឃីញ្រសុកែខ្មរកា្លយជា្រសុកស៊ីេពរ ពីេសៀវេភៅបរេទសេនៅ
ៃថ្ងេ្រកាយ។
ប៉ុែន្តេយីងគួរែតគាំ្រទអ្នកនិពន្ធវិញ
• េបីេយីងគិតថា មានអ្នកនិពន្ធ េទីបមានេសៀវេភៅថ្មីអាន។
• េបីេយីងគិតថា អ្នកនិពន្ធេទីបជាមា្ចស់សា្នៃដពិត្របាកដ ែដល្រតូវេគេកង
ចំេណញ។
• េបីេយីងស្អប់េសៀវេភៅបកែ្របែដលអានមិនសូវយល់។
• េបីេយីងមិនចូលចិត្តការរកស៊ីរបស់េរាងពុម្ព។
• េបីេយីងចង់េឃីញេរាងពុម្ពងាកមកឱ្យតៃម្លអ្នកនិពន្ធវិញ។
• េបីេចះឱ្យតៃម្លេទៅសា្នៃដមនុស្សក្នុង្រសុក។
• េបីេយីងចង់ឱ្យមានអ្នកនិពន្ធថ្មីៗេកីតេឡីងបន្តេទៀត។
• េបីេយីងសា្គល់អ្វីែដលអាចប៉ះពាល់មុខមាត់្របេទសេនះ។
• េបីេយីងមិនេជារតាមអ្នកដៃទ ែដលេចះែតគាំ្រទអ្វីែដលេគេមីលេឃីញពី
ខាងេ្រកៅ។
• េបីេយីងេនៅមានខួរក្បាលស្រមាប់គិត។
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១០.៥ េ*េយីងអចជ ួយគំរទអនកនិពនធេដយ
រេបៀបណខលះ?
េសៀវេភៅេនះមិនសរេសរេដីម្បីេរាងពុម្ពេទ េហីយក៏មិនសរេសរតាមរេបៀប
េរាងពុម្ពែដរ។ អ្នកែដលធា្លប់អានេសៀវេភៅេចញពីេរាងពុម្ព អាចនឹងគិតថា
េសៀវេភៅេនះសរេសរេឈ្លីយណាស់ មិនេចះេគារពេរាងពុម្ព។ េបីសិនជាអ្នក
ទាំងអស់គា្នគិតែបបេនះែមន បានន័យថា អ្នកទាំងអស់គា្នេចះែស្វងយល់ពី
េសៀវេភៅេហីយ។ ខ្ញុំមិនេគារពេរាងពុម្ពែមន។
េ្រកៅពីចំេណះដឹង េសៀវេភៅជាែផ្នកមួយរបស់អ្នកនិពន្ធេទៀតផង។ អ្នកនិពន្ធ
យា៉ងេម៉ច េសៀវេភៅគឺែបបេនាះ។ ខ្ញុំជាមនុស្សេឈ្លីយ េហីយមិនេគារព
េរាងពុម្ពេទៀត ដូេច្នះេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំក៏សរេសរែបបេនាះែដរ។ េរាងពុម្ពេរីស
េសៀវេភៅណាស់ មុននឹងយកមកេបាះពុម្ព។ េសៀវេភៅណាែដលអ្នកនិពន្ធ
សរេសរ្រតង់េពក ឬ្របឆាំងនឹងសង្គម ឬមិនគាំ្រទអំេពីអា្រកក់ េរាងពុម្ពមិន
យកមកេបាះេទ។ េរាងពុម្ពខា្លចអ្នកអាន េចះគិតដូចអ្នកនិពន្ធទាំងអស់េនាះ
ែដរ។
េរាងពុម្ពេធ្វីពុតជាមនុស្សេចះដឹង និងមនុស្សល្អ ប៉ុែន្តគួរឱ្យសា្តយ ែដលមាន
អ្នកអានជាេ្រចីន េជឿេលីការេធ្វីពុតេនះ។ មនុស្សេចះដឹងស្អីែដលគាំ្រទែត
េសៀវេភៅបកែ្រប? មនុស្សល្អស្អីែដលេកងចំេណញេលីសា្នៃដរបស់អ្នកដៃទ?
មនុស្សេចះដឹង និងមនុស្សល្អណា ែដលមិនចង់ឱ្យអ្នកអានខ្លួនឯងេចះគិត
េនាះ?
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ខ្ញុំមិនគាំ្រទេរាងពុម្ពែដលបកែ្របេសៀវេភៅពីេគេទ។ ខ្ញុំគាំ្រទអ្នកនិពន្ធែដលខំ
សរេសរេសៀវេភៅខ្លួនឯង មិនែមនអ្នកនិពន្ធែដលយកពាក្យអ្នកដៃទមកែក
បន្តិចបន្តួចេហីយដាក់េឈា្មះខ្លួនឯងេនាះែដរ។ អ្នកនិពន្ធខ្លះេថាកទាបណាស់
េ្រពាះេ្របីវិធីរបស់េរាងពុម្ពេដីម្បីបានេសៀវេភៅនឹងេគែដរ។ េបីខ្លួនឯងគា្មន
សមត្ថភាពសរេសរេទ ចង់េធ្វីអ្នកនិពន្ធរកអី?
េបីសិនជាអ្នកទាំងអស់គា្នគាំ្រទអ្នកនិពន្ធែដរ ខ្ញុំមានវិធីមួយចំនួនែដលអាច
ជួយគាំ្រទអ្នកនិពន្ធ។ មិនែមនែតអ្នកនិពន្ធែខ្មរេនាះេទ ឱ្យែតអ្នកនិពន្ធែដល
មានសា្នៃដខ្លួនឯង គឺ្រតូវទទួលបានការគាំ្រទែបបេនះទាំងអស់។
ខាងេ្រកាមេនះ ខ្ញុំសរេសរក្នុងនាមជាអ្នកអានពីរេបៀបែដលខ្ញុំគាំ្រទអ្នកនិពន្ធ។
• ទិញេសៀវេភៅ ៖ េបីេយីងមិនទិញ អ្នកនិពន្ធក៏មិនអាចឈរេជីងបានយូរ
ែដរ។ កុំមានគំនិតថា “អ្នកដៃទទិញេហីយ ខ្ញុំចាំយករបស់េគមកកូពីក៏បាន
ែដរ”។
• អានឱ្យចប់ ៖ េនះជាការឱ្យតៃម្លេទៅេលីសា្នៃដរបស់អ្នកនិពន្ធ។ អានឱ្យចប់
េទីបដឹងថាេគចង់សរេសរពីអី។
• ែណនាំេសៀវេភៅេនាះេទៅអ្នកដៃទ ៖ េបីេយីងមានមិត្តភក្តិជាអ្នកអានែដរ
េយីងអាច្របាប់េគពីេសៀវេភៅេនាះេដីម្បីឱ្យេសៀវេភៅ កាន់ែតមានអ្នកអាន
េ្រចីន។ េយីងអាចេ្របីបណា្ដញសង្គមេដីម្បីឱ្យមនុស្សសា្គល់េសៀវេភៅកាន់ែត
េ្រចីន។
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• សរេសរ review េនៅេលីប្លុក ៖ េបីអ្នកទាំងអស់គា្នមានប្លុក ឬេវបសាយ
ផា្ទល់ខ្លួន ការសរេសរ review អំពីេសៀវេភៅជាវិធីល្អមួយ េ្រពាះអាចឱ្យ
អ្នកដៃទដឹងពីគុណភាពរបស់េសៀវេភៅបាន។
• េផ្ញីរអ៊ីេម៉លេទៅកាន់អ្នកនិពន្ធ ៖ េទាះបីអ្នកនិពន្ធគា្មនេពលតបក៏េដាយ ក៏េគ
េបីកអានែដរ។ ខ្ញុំេផ្ញីរអ៊ីេម៉ល្របាប់ថា ចំណុចណាែដលខ្ញុំចូលចិត្ត និង
កែន្លងណាែដលខ្ញុំមិនសូវយល់។
ខ្ញុំមិនសរេសរក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធេទ េ្រពាះវាមិនល្អ។
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ទំពរ័ ចុងេរកយ
េយីងមកដល់ទីបញ្ចប់ៃនេសៀវេភៅេនះេហីយ។ េសៀវេភៅេនះខ្លីេទ េ្រពាះេនះ
មិនមានជា្របធានបទែវងេនាះេទ។ ្របធានបទងាយយល់ណាស់ ែតគា្មនអ្នក
ចង់យល់ប៉ុេណា្ណះ។ េគាលបំណងរបស់ខ្ញុំ គឺេ្រកាយេពលអានចប់អ្នក
ទាំងអស់គា្ននឹងងាកមកគាំ្រទអ្នកនិពន្ធខ្លះ។ កុំគាំ្រទេដាយ្រគាន់ែតចុច Like
ឬ share អ្វីែដលពួកេគផុស។ ជួយទិញពួកេគផង េ្រពាះេបីគា្មនអ្នកជួយេទ
ពួកេគនឹងរត់េទៅឱ្យេរាងពុម្ពស៊ីពីេលីេទៀតេហីយ េដីម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯង។
ខ្ញុំមិនសរេសរបំេភ្លីសអ្វីេទ េនៅក្នុងេនះ ដូេច្នះអ្វីែដលអ្នកទាំងអស់គា្នអាន គឺជា
អ្វីែដលកំពុងេកីតេឡីងក្នុង្របេទសរបស់េយីង។ សំណួរទី៩ និងទី១០ ជា
សំណួរសំខាន់ជាងេគក្នុងេនះ។ សំណួរេនះ គា្មនអ្នកេឆ្លីយយូរមកេហីយ
រហូតដល់េពលេនះគា្មនអ្នកចង់យកមកសួរេទៀត។ េបីសិនមិនចាំេទ សូមបក
េទៅអានវិញម្តងេទៀត។
ខ្ញុំសូមខ្ចីពាក្យមួយឃា្លែដលេនៅក្នុងេសៀវេភៅ ចរិតែឆ្ក មកេ្របីបន្តិចចុះ។ ខ្ញុំ
គិតថា វាសមជាមួយនឹងេសៀវេភៅេនះជាង។ “បំផា្លញអ្នកនិពន្ធក្នុង្រសុក ជា
ទេង្វីរបស់មនុស្សេភ្លីប៉ុេណា្ណះ”។ េបីខ្លួនេយីងមិនេភ្លីេទ សូមកុំេធ្វីេភ្លី េ្រពាះ ការ
េធ្វីេភ្លីេនះ នឹងេធ្វីឱ្យេយីងកា្លយជាមនុស្សេភ្លីែមនែទនេនៅៃថ្ងណាមួយមិនខាន។
ជាចុងេ្រកាយ ខ្ញុំសូមអរគុណម្តងេទៀត ស្រមាប់អ្នកែដលអានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំ
កន្លងមក និងអ្នកែដលេទីបនឹងចាប់េផ្តីមអាន។ អ្នកទាំងអស់គា្នក៏អាចចូល
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េទៅអានប្លុករបស់ខបា
្ញុំ នែដរ េ្រពាះខ្ញុំមានអត្ថបទថ្មីៗ េរៀងរាល់សបា្តហ៍។ អ្នក
ទាំងអស់គា្នអាចេផ្ញីរជាសំណួរទាក់ទងនឹងការអាន ឬការសរេសរមកខ្ញុំបាន
េហីយខ្ញុំនឹងព្យាយាមេឆ្លីយឱ្យបានេក្បាះក្បាយ តាម ការេចះដឹងរបស់ខ្ញុំ។
ខាងេ្រកាមេនះ ជាេសៀវេភៅេផ្សងេទៀតែដលខ្ញុំបានេចញផ្សាយរួចេហីយ៖
េសៀវេភៅ ៤ឆា្នំ
េសៀវេភៅ ចរិតែឆ្ក
េសៀវេភៅ េរីសមកទុកវិញ
េសៀវេភៅ ជីវិតេយីងខ្លីេពក
េសៀវេភៅ ជេ្រមីសទីពីរ
អ្នកទាំងអស់គា្ន អាចទិញេសៀវេភៅទាំងេនះ link េនះបាន
សូមអរគុណ។
ពីខ្ញុំ ហួត េសងេគៀ
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អំពីអក
ន និពនធ
េឈា្មះ ហួត េសងេគៀ។ ខ្ញុំជាអ្នកសរេសរេសៀវេភៅ េហីយក៏ចូលចិត្តអាន
េសៀវេភៅែដរ។ ខ្ញុំចំណាយេពលែដលសល់ពីការងាររបស់ខ្ញុំ េដីម្បីេឆ្លៀត
សរេសរេសៀវេភៅទាំងអស់របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពេបាះការងារេចាល
េហីយសរេសរេពញេមា៉ងេនាះេទ។ ខ្ញុំក៏មិនេភ្លីេទៅេធ្វីែបបេនះែដរ េ្រពាះេបីខ្ញុំេធ្វី
ែបបេនះែមន េស្មីនឹងបញ្ចប់ការសរេសររបស់ខ្លួនឯងេហីយ។
ឥលូវេនះខ្ញុំេធ្វីការែផ្នក្រកាហ្វិចឌីហ្សាញ និង e-Learning េនៅក្នុង
្រកុមហ៊ុនបរេទសមួយ។ ខ្ញុំមិនែមនជាអ្នកជំនាញេទ។ ខ្ញុំេរៀនបេណ្តីរេធ្វីការ
បេណ្តីរប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំស្អប់សាលាេរៀន ែតចូលចិត្តការេរៀនេដាយខ្លួនឯង ដូេច្នះ
ការងារក្នុងែផ្នកេនះ្រតូវជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់។
ខ្ញុំមិនេជឿេលីសាសនា នេយាបាយ ឬការេឃាសនាអ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំេជឿេលី
ខ្លួនឯង េជឿេលីធម្មជាតិ េជឿេលីជីវិតសត្វ និងេជឿេលីភាពជាមនុស្ស។ ខ្ញុំមិន
ចូលចិត្តអ្នកណាមកនិយាយប៉ះនឹងជំេនឿរបស់ខ្ញុំ។ មិនថាមានសក់ឬអត់សក់
សក់េខ្មៅ ឬសក់ស សក់ែវង ឬសក់ខ្លីេទ ខ្ញុំមិនទុកមុខឱ្យទាំងអស់ េបីនិយាយ
េភ្លីដាក់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សេភ្លីេទ។ ខ្ញុំេជឿថា មនុស្សមានខួរក្បាល ដូេច្នះ
គួរែតេ្របីវាឱ្យបានេ្រចីន ជាពិេសសមុននឹងនិយាយ ឬេធ្វីអ្វីមួយេទៅកាន់
អ្នកដៃទ។
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ខ្ញុំជាមនុស្សែដលងាយចុះស្រមុងនឹងេគណាស់ េពលែដលខ្ញុំបិទមាត់ ែតេពល
ណាខ្ញុំបេញ្ចញេយាបល់េទៅ អ្នកដៃទនឹងេដីរេចញមិនខាន។ ខ្ញុំមិនចូលចិត្ត
េធ្វីពុត ឬនិយាយយកគួរេទ។ ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយចំៗ និងនិយាយចំមុខ
មនុស្សែដល្រតូវនិយាយេទៀតផង។ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តេធ្វីអីឱ្យែតល្អេមីលេនាះេទ
ខ្ញុំចង់េឃីញ្របេយាជន៍របស់វា។
ខ្ញុំមិនែមនជាមនុស្ស្រតឹម្រតូវតាមអ្វីែដលសង្គមចង់បានេនាះេទ េ្រពាះខ្ញុំមិន
េគារពអ្វីែដលេគដាក់មកេទ។ ខ្ញុំមានេគាលការណ៍របស់ខ្ញុំ េហីយខ្ញុំមិនខ្វល់ពី
អ្វីែដលអ្នកដៃទនិយាយេទ។ ខ្ញុំជាមនុស្សេឈ្លីយែដរេពលខ្លះ េ្រពាះខ្ញុំមិនចង់
ឱ្យេគេដីរែខ្សេលីខ្ញុំរហូតេពក។
អ្វីែដលអ្នកទាំងអស់អានេនៅក្នុងេសៀវេភៅ គឺជាចរិតរបស់ខ្ញុំេនៅខាងេ្រកៅេហីយ
។ េបីេធ្វីការេ្របៀបេធៀបេសៀវេភៅែដលខ្ញុំសរេសរពីមុន ចរិតខ្ញុំមានការផា្លស់ប្តូរ
េ្រចីនណាស់។
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