




បោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរបៅឆ្នា ២ំ០២០ បោយសម្ពព័ន្ធអនាកសារពព័ត៌មានកម្ពុជា 
បៅកាត់ថា ប្មបូចា (CamboJA) អាសយោឋា ន ជាន់ទី១០ អគារភនាំបពញវឡីា 
ផ្្ូវ៣៨៨ សង្កា ត់ទួលសាវា យព្ព ១ ្ណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនាំបពញ។ 

បសៀវបៅជាភាសាខ្មែរបនះ គឺជាការបកខ្បពីអត្ថបទប�ីមភាសាអង់បគ្សរបស ់
អង្គការយូបណសកាូស្មាប់ការអប់រ ំនិងកនាុងបគាលបំណងផ្្សពវាផ្សាយ និងខចករខំលក។ 
កនាុងករណីមានភាពមិនចបាស់លាស់ បសៀវបៅជាភាសាអង់បគ្ស “Story-Based  
Inquiry: A manual for investigative journalists” គឺជាឯកសារបគាល។ 

រាល់គំនិត និងមតិខ�លសខមតែងប�ងីបៅកនាុងបសៀវបៅបនះ គឺជារបស់អនាកនិពន្ធ និងមិន
 ឆ្ុះបញ្ចា ងំគំនិតរបស់អង្គការយូបណសកាូ និងសម្ពព័ន្ធអនាកសារពព័ត៌មានកម្ពុជា ប�យីក៏

 មិនខមនជាទំនួល្ុស្តរូវរបស់អង្គការយូបណសកាូ និងសម្ពព័ន្ធអនាកសារពព័ត៌មានកម្ពុជា
ប�យី។

ការបកខ្បបសៀវបៅបនះជាភាសាខ្មែរអាចប្វាីបៅោន ប្កាមការជួយគាំ្ ទថវកិា 
�៏សប្ុរសពីអង្គការយូបណសកាូ តាមរយៈកមមែវ ិ្ ីអនតែរជាតិស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍វសិព័យ

 សារគមនាគមន៍ ។ 

This translation is made possible by the financial support of International 
Programme for the Development of Communication (IPDC) of UNESCO. 

បកខ្បជាភាសាខ្មែរបោយ៖ ប្មបូចា

បោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរបោយ៖ ប្មបូចា



មាតិកា

អារម្ភកថា /ទំពព័រទី៧
ការបង្ហា ញ«ការបសីុបអបងកាតខផ្អែកតាម 
សាច់បរឿង៖ បសៀវបៅស្មាប់អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត»
បោយ Jānis Kārkliņš អគ្គនាយករង 
ទទួលបន្ុកខផ្នាកសារគមនាគមន៍ 
និងពព័ត៌មានពនអង្គការយូបណសកាូ

សេចក្តីស្្ើម  /ទំពព័រទី៨ 
បោយ MARK LEE HUNTER

អារម្ភកថាចំសោះការសចញ្សាយ 
ស�ើកទតី១ /ទំពព័រទី១៤ 
ការវនិិបោគបលីសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត
បោយ YOSRI FOUDA 

ជំពូក ១/ទំពព័រទី២១
ស�ើសារព័�៌មានសេុតីបអស ក្េ�ជាអ្តី?
បោយ MARK LEE HUNTER និង 
NILS HANSON

ជំពូក ២/ទំពព័រទី៣៧
ការស្បើ្រាេ់េម្ម�ិកម្ម៖េ្ នូ�នន 
វិធតីសាសេស្េុតីបអស ក្េ�
បោយ MARK LEE HUNTER, LUUK 
SENGERS និង PIA THORDSEN

ជំពូក ៣/ទំពព័រទី៦៧
ការស្បើ្រាេ់ទ្្រដែ�ចំហ 
(Open Doors)៖ 
ការរកព័�៌មានសាវតារ និ្ 
ការទ្ញេន្ិដ្ឋា ន
បោយ MARK LEE HUNTER

ជំពូក ៤/ទំពព័រទី៩១
ការស្បើ្រាេ់្បភពជាមនុេ្ស
បោយ NILS HANSON AND MARK 
LEE HUNTER

ជំពូក ៥/ទំពព័រទី១២៥
រសបៀបសរៀបចំខ្ លួនអ្កសែើម្តី 
សជាគជ័យ
បោយ MARK LEE HUNTER និង 
FLEMMING SVITH

ជំពូក ៦/ទំពព័រទី១៤៣
ការេរសេរការសេុតីបអស ក្េ�
បោយ MARK LEE HUNTER

ជំពូក ៧/ទំពព័រទី១៧៥
ការ្� ួ�ពិនិ�្យគុណភាព៖
បសចចេកសទេ និ្្កមេតី�ធម៌
បោយ NILS HANSON, MARK LEE 
HUNTER, PIA THORDSEN AND 
DREW SULLIVAN

ជំពូក ៨/ទំពព័រទី១៩១
សចញ្សាយសរឿ្!
បោយ MARK LEE HUNTER

សន្ានុ្កម/ទំពព័រទី១៩៧ 
ក្មងឯកសារបោងសំខាន់ៗ/ទំពព័រទី១៩៨



បោះពុម្ពផ្សាយ �ំបូងជាភាសាអង់បគ្សបោយ 

អង្គការអប់រ ំវទិយាសាសសតែ និងវប្្ម៌ ពនស�្បជាជាតិ បៅកាត់ថា យូបណសកាូ 

(UNESCO) វសិព័យសារគមនាគមន៍ និងពព័ត៌មាន ស្ថិតកនាុងខផ្នាកបសរភីាពបប ច្ាញមតិ 
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ការរចនា និងការបង្ហា ញនានាបៅកនាុងបសៀវបៅបនះមិនឆ្ុះបញ្ចា ងំការបប ច្ាញ
 

មតិបោបល់ ឬខផ្នាកណាមួយរបស់អង្គការយូបណសកាូខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងលក្ខ្ណ្ឌ  
ចបាប់ពន្បបទសខ�ន�ី ទី្ករុង ឬតំបន់ អាជាញា ្រខ�ន�ីឬពាក់ពព័ន្ធនឹងការកំណត ់
្ពំខ�ន ឬ្ពំ្បទល់។

រាល់គំនិត និងមតិខ�លសខមដែងប�ងីបៅកនាុងបសៀវបៅបនះគឺជារបស់អនាកនិពន្ធ និងមិន
 ឆ្ុះបញ្ចា ងំគំនិតរបស់អង្គការយូបណសកាូ ប�យីក៏មិនខមនជាទំនួល្ុស្តរូវរបស់

 
អង្គការយូបណសកាូប�យី។ 

អនាករចនា្គបបសៀវបៅ និងរចនាអត្ថបទបោយ Anne Barcat

បោះពុម្ពផ្សាយបោយ យូបណសកាូ

បោះពុម្ពផ្សាយបៅ្បបទសោរាងំ





“ការសេុតីបអស ក្េ�ដ្អែកតាមសាច់សរឿ្៖ សេៀវសៅេ្មាប់អ្កសារព័�៌មានសេុតីបអស ក្េ�”

អង្គការយូបណសកាូោនជំរុញ និងបលីកកម្ពស់ឱ្យមានការពិភាកសាគានា ជា�ូរខ�អំពី
 

គណបនយ្យភាពរបស់្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយ និងអនាកជំនាញខផ្នាក្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយ ្ពមទាងំ 
បទោឋា ន្កមសីល្ម៌ ខ�លផ្ដែល់�ល់អនាកសារពព័ត៌មាននូវបគាលការណ៍ខណនាអំំពីវ ិ្ ី 
នានា ប�ីម្អីនុវតតែវជិាជា ជីវៈរបស់្្ួនឱ្យោនលអែបំផុ្ត។ បោយស�ការជាមួយអង្គការ 
អនាកសារពព័ត៌មានអារា៉ាប់ ប�ីម្សីារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត (ARIJ) អង្គការយូបណសកាូ ោន
បចញផ្សាយបសៀវបៅទីមួយរបស់្្ួនស្មាប់អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតបៅកនាុងបណាដែ

 
រ�ឋាអារា៉ាប់ ខ�លមានចំណងបជីងថា “ការបសុីបអបងកាតខផ្អែកតាមសាច់បរឿង ៖ បសៀវបៅ 
ស្មាប់អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត” កាលពីឆ្នា ២ំ០០៩។ 

សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត មាននព័យថា ការលាត្តោងបញ្ហា ទាងំឡាយខ�ល្តរូវោន 
បិទោងំបោយបចតនាពីមនុស្សណាមានា ក់បៅកនាុងមុ្តំខណងពនអំណាច ឬខ�លបិទោងំ

 
បោយពច�ន្យ បៅពីប្កាយការពិត និងកាលៈបទសៈ្ចបូក្ចបល់ជាប្ចីន ប�យី 
ជាមួយការវភិាគ និងការបង្ហា ញឱ្យប�ញីនូវរាល់ការពិតទាងំអស់ខ�លពាក់ពព័ន្ធ ប�ីម្ ី
ឱ្យសាធារណជនោន�ឹង។ តាមវ ិ្ ីខបបបនះ សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតរមួចំខណកោ៉ា ង 
សំខាន់�ល់ការបលីកស្ួយបសរភីាពបប ច្ាញមតិ និងបសរភីាពទទួលពព័ត៌មាន ខ�លជា

 ចំណុចប ដ្ែ តសំខាន់បំផុ្តពនអាណតតែិរបស់អង្គការយូបណសកាូ។ តួនាទីខ�ល្បពព័ន្ធ 
ផ្្សពវាផ្សាយអាចបំបពញកនាុងនាមជាអនាកឃ្្បំមីល គឺសំខាន់មិនអាច្វាះោនស្មាប់

 
លទ្ធិ្បជា្ិបបតយ្យ �ូបចនាះប�យីបទីបអង្គការយូបណសកាូ គាំ្ ទោ៉ា ងបពញទំ�ងឹនូវ

 រាល់គំនិតផ្ដែួចបផ្ដែីម ប�ីម្ពី្ងឹងសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតបៅជំុវញិពិភពបលាក។ 
្ញាុ ំបជឿជាក់ថា បសៀវបៅបនះចូលរមួចំខណកោ៉ា ងសំខាន់មួយ កនាុងការបលីកកម្ពស់

 
សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត ប�យី្ញាុ ំសង្មឹថា វានឹងជា្នធាន�៏មានតពម្មួយស្មាប់

 
ទាងំអនាកសារពព័ត៌មាន និងអនាកជំនាញខផ្នាក្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយ ក៏�ូចជាអនាកបណដែុ ះបណាដែ ល 
និងអនាកអប់រខំផ្នាកសារពព័ត៌មាន។ 

Jānis Kārkliš
អគ្គនាយករងទទួលបន្ុកខផ្នាកសារគមនាគមន៍និងពព័ត៌មានរបស់យូបណសកាូ



ការសេុបីអស្កេតផ្អែកតាមសាច់សរឿ្៖
សេៀវសៅេម្មាប់អ្នកសារព័ត៌មានសេុបីអស្កេត

បោយ MARK LEE HUNTER
និង (តាមលំោប់ពនតួអក្សរ)

NILS HANSON, RANA SABBAGH, LUUK SENGERS,
DREW SULLIVAN, FLEMMING TAIT SVITH AND PIA THORDSE

អារម្ភកថាបោយ YOSRI FOUDA

បសៀវបៅបនះផ្ដែល់នូវការខណនាអំំពីវ ិ្ ីសាសសតែ និងបបចចាកបទសជាមូលោឋា នពនសារ-
ពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត និងបំបពញចបន្ាះ្វាះខាតពនបសៀវបៅនានាខ�លមាន្សាប់ 
ទាក់ទងនឹង្បធានបទបនះ។ ភាគប្ចីនពនបសៀវបៅសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតប ដ្ែ តបលី 
្បធានបទទីកខន្ង ខ�ល្តរូវខសវាងរកពព័ត៌មាន។ បសៀវបៅទាងំបនាះសនមែតថា បបីកាល 
ណាអនាករាយការណ៍ពព័ត៌មានរកប�ញីពព័ត៌មានខ�ល្្ួនចង់រកោនប�យី បនាះបគនឹង 
អាចសរបសរសាច់បរឿងោនលអែ។ បយងីមិនយល់្សបតាមការសនមែតខបបបនះបទ។ បយងី 
គិតថា បញ្ហា ចម្ងមិនស្ថិតបៅបលីការខសវាងរកពព័ត៌មានប�យី។ ផ្្ុយបៅវញិ បយងីគិតថា 
កិចចាការសនាូល គឺការបរៀបរាប់សាច់បរឿង។ ្តង់បនះប�យី បទីបនាឱំ្យបយងីប ដ្ែ តសំខាន់បៅ
បលីនវានុវតតែន៍(Innovation)ខផ្នាកបលីវ ិ្ ីសាសសតែជាមូលោឋា នពនបសៀវបៅបនះ៖  

បយងីប្បី្ោស់សាច់បរឿងឱ្យ�ូចជាសីុម៉ាងត៍ខ�លផ្សារភាជា ប់ជំហាននីមួយៗពន�ំបណីរការ 
បសុីបអបងកាត បពាលគឺចាប់តាងំពីបគាលគំនិត�ំបូងរ�ូត�ល់ការ្សាវ្ជាវ ការសរបសរ 
ការពិនិត្យគុណភាព និងការបោះពុម្ពផ្សាយ។ បយងីក៏បៅវ ិ្ ីសាសសតែបនះថា ការបសីុប-

 
អបងកាតខផ្អែកតាមសមមែតិកមមែ ពីប្ពាះបយងីចាប់បផ្ដែីម�ំបូងពីការផ្្គុ ំបរឿងខ�លបយងីចង់

 
សរបសរជាសមមែតិកមមែមួយ ខ�លនឹង្តរូវបញ្ជា ក់ថាពិត ឬមិនពិត។ បនះជាជំហាន�ំបូង 



បងអែស់បៅកនាុង�ំបណីរការរមួ �ូចខាងប្កាម៖ 

បោយប្វាីការវភិាគបៅបលីសាច់បរឿងជាសមមែតិកមមែមួយ អនាកសារពព័ត៌មានអាចបមីលប�ញី
ោ៉ា ងង្យនូវពព័ត៌មានអវាី្្ះខ�ល្្ួន្តរូវការខសវាងរក។ 

ការនីិពន្ធ ឬចាងហាវា ងសារពព័ត៌មាន អាចកាន់ខតង្យ្សរួល កនាុងការវាយតពម្បៅបលីភាព
អាចប្វាីោន ការចំណាយ រង្វា ន់ និងវឌ្ឍនភាពពនគប្មាងបសីុបអបងកាត។ 

្ណៈខ�លការ្សាវ្ជាវវវិឌ្ឍបៅមុ្ អនាកសារពព័ត៌មាន ឬ្ករុមបសីុបអបងកាត នឹងបរៀបចំ 
សមា្ភ រស្មាប់ការផ្លិតបរឿង និងផ្លិតខផ្នាកជាក់លាក់ពនសាច់បរឿងចុងប្កាយ។

ការប្វាីខបបបនះ នឹងស្មរួល�ល់ការ្គប់្គងគុណភាព និងអាចឱ្យបគគិតគូរោនកាន់ខត 
ចបាស់លាស់ខថមបទៀត ថាបតីបរឿងបនាះ្តឹម្តរូវបៅតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆយផ្្ូវចបាប់ និង

 
្កមសីល្ម៌ ខ�រឬបទ។ 

បៅចុងប ច្ាប់ពន�ំបណីរការ លទ្ធផ្លនឹងោនជាបរឿងមួយខ�លអាចសបង្ខបជា្បបោគ
្្ឹមៗបំផុ្តមួយចំនួន និងជាបរឿងមួយខ�លអាចផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារោន ប�យីខថម
ទាងំអាចរកសាទុកបៅកនាុងការចងចាោំន។ 

បយងីមិនខមនអះអាងថា បយងីជាអនាកបបងកាីតថមែីនូវវ ិ្ ីសាសសតែបសីុបអបងកាតខផ្អែកតាមសមមែតិ-
កមមែបនះបនាះបទ។ វ ិ្ ីសាសសតែ្សប�ៀងគានា បនះ ក៏្តរូវោនបគប្បី្ោស់បៅកនាុងការពិប្គាះ
បោបល់្ុរកិចចា បៅកនាុងវទិយាសាសសតែសង្គម និងបៅកនាុងកិចចាការរបស់នគរោលផ្ងខ�រ។ 
អវាីខ�លបយងីប្វាី គឺពិនិត្យបៅបលីទិ�ឋាភាពពនវ ិ្ ីសាសសតែទាងំបនះ ខ�លទាក់ទងនឹង�ំបណីរ
ការខបបសារពព័ត៌មាន និងខ�លបប្មីបគាលបំណងរបស់សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត ប�ីម្ី
ខកខ្បពិភពបលាកមួយខ�លបបងកាីតនូវការឈចឺាប់បោយឥត្បបោជន៍ ឥតចាោំច់ ឬ  
ខ�លមិនបអីបពីចំបពាះការបោះ្សាយបញ្ហា ។ 

បនះជា�ំបណីរការជាសមូ�ភាព�៏ខវងមួយ។ ស្មាប់រូប្ញាុ ំ វាោនចាប់បផ្ដែីមបៅឆ្នា ១ំ៩៩០ 
ជាមួយនឹងនិបក្ខបបទថានា ក់បណ្ឌិ តពាក់កណាដែ លអាជីពមួយ ខ�លប្បៀបប្ៀបរវាង 
វ ិ្ ីសាសសតែបសីុបអបងកាតរបស់អាបមរកិ និងោរាងំ ប្កាមការចងអែុលបង្ហា ញរបស់បលាក 
Francis Balle។ និបក្ខបបទបនះោននាឱំ្យ្ញាុ ំទទួលោនតំខណងមួយ បៅឯវទិយាសា្ថ ន 
សារពព័ត៌មានោរាងំពនសាកលវទិយាលព័យ Université de Paris/Pathéon-Assas 



ប�យីកនាុងរយៈបពល១២ឆ្នា  ំបៅទីបនះ ្ញាុ ំោនទទួលផ្ល្បបោជន៍្ពមៗគានា ពីស�ការ ី
 �៏សប្ុរស និងនិស្សតិថានា ក់អនុបណ្ឌិ តខ�លឧសសា�៍ពយាោមមួយ្ករុម។ ពួកបគោន

 
អនុញ្ញា តឱ្យ្ញាុ ំសាកល្ងជាក់ខសដែងនូវវ ិ្ ីសាសសតែខ�ល្ញាុ ំោនខណនាបំគឱ្យប្បីបៅកនាុង

 បសៀវបៅបនះ បៅកនាុងក្មិតមួយ ខ�លបលីសពីសកមមែភាពរបស់អនាកសារពព័ត៌មានមួយរូប
បៅបទៀត។

បៅឆ្នា ២ំ០០១  ្ញាុ ំោនចាប់បផ្ដែីមនូវអវាីខ�ល្ញាុ ំោនគិតថាជាបពលបវលាឈប់ស្មាក
 

ស្មាប់ការ្សាវ្ជាវមួយ បៅឯសាលា្ុរកិចចាពិភពបលាកមួយ ប ម្ែ ះ INSEAD។  
មុ្តំខណង្សាវ្ជាវជាបបណាដែ ះអាសននាោនវវិឌ្ឍខ្បក្ាយបៅជាតំខណងសាសសាតែ ចារ្យរង  
និងោនផ្ដែល់លទ្ធភាពឱ្យ្ញាុ ំអាចទទួលោន្បបោជន៍ពីគំនិត និងបទពិបសា្ន៍ពី

 ស�ការមីួយចំនួន �ូចជា Yves Doz, Luk Van Wassenhove, Ludo Van der 
Hayden, Kevin Kaiser និងអនាកបផ្្សងបទៀត។ ឥទ្ធិពលរបស់ពួកបគមកបលីបសៀវបៅមួយ
កបាលបនះ ជាឥទ្ធិពល្បបោលបទ ប៉ាុខនតែមានភាពខ្ាងំក្ា។ ប្ញាវនតែទាងំបនះោនបង្ខំឱ្យ្ញាុ ំ
គិតបៅក្មិតមួយកាន់ខតអរូបីខថមបទៀត អំពីការអនុវតតែរបស់្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយ និងឱ្យ្ញាុ ំ
ពិចារណាអំពីរបបៀបខ�ល�ំបណីរការនានា អាចប្វាីការខកលមអែឱ្យកាន់ខត្បបសីរជាង 
មុនោន ប�ីម្បីបងកាីតនូវគុណតពម្ឱ្យកាន់ខត្្ពស់ជាងមុន កនាុងបនាះរាប់ទាងំបៅកនាុងវជិាជា -

 
ជីវៈសារពព័ត៌មានផ្ងខ�រ។ 

�ូចគានា នឹងអនាកនិពន្ធជាព�គូរបស់្ញាុ ំខ�រ ្ញាុ ំោនចូលរមួបៅកនាុងការង្ររាយការណ៍ពព័ត៌មាន
 ខបបបសីុបអបងកាត កនាុងនាមជាអនាកអនុវតតែ្្ល់។ បៅកនាុងឆ្នា ២ំ០០១បនះខ�រ ការបបងកាីត

 
ប�ងីនូវបណាដែ ញសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតពិភពបលាក(Global Investigative  
Journalism Network) ខ�លមានរូប្ញាុ ំ និងភាគប្ចីនពនអនាកនិពន្ធជាព�គូរបស់្ញាុ ំជា

 សមាជិកសា្ថ បនិក រមួជាមួយបលាក Nils Mulvadខ�លប្វាីការបៅសា្ថ បព័ន Danish 
Institute for Computer-Assisted Reporting និងបលាក Brant Houstonពនសា្ថ បព័ន
អនាកយកពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត និងការនីិពន្ធ (Investigative Reporters and Editors 
Inc.)  ខ�លោនបបងកាីតបវទិកាវសិាម្ញាមួយស្មាប់ការ្្ស់បដែូរការអនុវតតែលអៗែ បំផុ្ត។ 

ជាពិបសស ធាតុផ្្សពំនវ ិ្ ីសាសសតែបសីុបអបងកាតខផ្អែកតាមសមមែតិកមមែបនះ ោនផុ្សប�ងីបៅ
 

កនាុងបណាដែ ្បបទសជាប្ចីន ្ពមៗគានា  និងបោយឯករាជ្យពីគានា  ខ�លបនះជាសញ្ញា ពនការ
 

វវិឌ្ឍ�៏្ំមួយមិនអាចមានអនាកណាយល់្ច�ោំនប�យី។ សមាជរបស់បណាដែ ញ 



សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតពិភពបលាកបៅឆ្នា ២ំ០០៥ ោនផ្ដែល់ឱកាសឱ្យ្ញាុ ំោនបង្ហា ញ 
បគាលគំនិតពនការបសីុបអបងកាតខបបសារពព័ត៌មានខផ្អែកតាមសមមែតិកមមែ ជាផ្្ូវការ និង

 
ជាបលីក�ំបូងបំផុ្ត។

បៅកនាុង្ពឹតតែិការណ៍បនាះខ�រ Luuk Sengers (មកពី្បបទស�ូ�ង់) និង Flemming 
Svith (ជាជនជាតិោណឺមា៉ា ក) ោនបង្ហា ញ្ញាុ ំនូវមូលោឋា នទិននានព័យ្សាវ្ជាវ�៏សាម្ញា 
និងរងឹមាមំួយខ�លពួកគាត់ោនបបងកាីតប�ងី និង្បពព័ន្ធកំុព្ូយទព័របផ្្សងបទៀត ស្មាប់បរៀប

 
ចំការបសីុបអបងកាត ខ�លអាចយកបៅអនុវតតែោនផ្ងខ�រ ចំបពាះការ្គប់្គងគប្មាង។  
ភ្ាមៗបនាះ បយងី្គប់គានា ោនទទួលសា្គ ល់ថា ការរកប�ញីរបស់ពួកបយងីអាចបូក 
ប ច្ាូ លគានា បៅជាធាតុផ្្សពំន�ំបណីរការខតមួយោន។

បពលបនាះ និងប្កាយមកបទៀត មតិ្ត�ប់ និងការរះិគន់ខបបសា្ថ បនាពីសំណាក់អនាក
 

ចូលរមួបៅកនាុងសមាជរបស់បណាដែ ញសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតពិភពបលាកខ�លប្វាីប�ងី
 

ពីរ�ងកនាុងមួយឆ្នា  ំោនប្វាីឱ្យ្ញាុ ំបជឿជាក់ថា មានភាពចាោំច់ និងមានត្មរូវការខ�ល្តរូវ
 ោក់ប ច្ាូ ល្្ឹមសារទាងំបនាះបៅកនាុងបសៀវបៅបនះ។ អនាកស�ការចូលរមួជាប្ចីននាក់
 

បទៀតផ្ងខ�រ ខ�លោនបលចមុ្ប�ងី កនាុងបនាះរមួទាងំ Nils Hanson មកពី្បបទស 
ស៊ុយខអត ខ�លជាស�អនាកនិពន្ធ�៏សំខាន់មួយរូបពនបសៀវបៅបនះ និងជាអនាកជំនាញ 
ខផ្នាកពិនិត្យ និងស្មបស្មរួលគុណភាព និងផ្លិតភាពបៅកនាុងវសិព័យសារពព័ត៌មាន។ 

 បយងីមិនខ�លបភ្ចបទថា មនុស្សជាប្ចីនបៅកនាុងវសិព័យរបស់បយងី ចាត់ទុកថាការរាយ-
 

ការណ៍ពព័ត៌មានខបបបសីុបអបងកាតមានភាពយតឺោ៉ា វ ចំណាយប្ចីន និងមានភាព្បថុយ- 
្បថានខថមបទៀត។ បយងីោនចាប់បផ្ដែីមបង្ហា ញឱ្យបគឯងោនប�ញីថា ការបសីុបអបងកាត 
ក៏អាចជា�ំបណីរការមួយ្បកបបោយ្បសិទ្ធផ្លផ្ងខ�រ បោយកនាុងបនាះ បគក៏អាច 
្គប់្គងកតាតែ ហានិភព័យសំខាន់ៗោនខថមបទៀតផ្ង។ 

�ំបណីរការបនតែបន្ាប់ពនការអភិវឌ្ឍរមួគានា  ្តរូវោនព្ងឹងបខន្ថម បោយការបបងកាីតនូវ 
មជ្ឈមណ្ឌ លស្មាប់ការរាយការណ៍ពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតពនទី្ករុង�ុង�៍ និងសាលា 
វសិ្សមកាលរ�ូវប ត្ែ  (Summer School) ្បចាឆំ្នា រំបស់មជ្ឈមណ្ឌ លបនះ។ អស់រយៈ 
បពលជាប្ចីនឆ្នា  ំសា្ថ បនិក Gavin McFadyen និង្ករុមការង្ររបស់បលាក ោន 
អនុញ្ញា តឱ្យបយងីសិកសាខសវាងយល់អំពីវ ិ្ ីថមែីៗ ប�ីម្បីប្ងៀនអំពី�ំបណីរការពនការផ្លិត
បរឿង។ បៅទី្ករុង�ុង�៍ ្ញាុ ំោនឮជាបលីក�ំបូងបងអែស់ថា ប ម្ែ ះ Drew Sullivan  



(ជាជនជាតិអាបមរកិបៅតំបន់ោល់�្គនិBalkans) ោនចាប់បផ្ដែីមោក់បចញនូវរបបៀប 
ប្វាីបសចកដែីរាយការណ៍ពព័ត៌មានអំពីឧ្កិ�ឋាកមមែចាត់តាងំខ�លអាចអនុវតតែោនផ្ងខ�រ 
ចំបពាះសា្ថ នភាពបផ្្សងៗជាប្ចីនបទៀត។ �ំណាក់កាលចុងប្កាយ�៏សំខាន់មួយោន 
មក�ល់តាមរយៈ Rana Sabbagh នាយកិាអង្គការអនាកសារពព័ត៌មានអារា៉ាប់ ប�ីម្ ី
សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត និងស�ការជីនជាតិោណឺមា៉ា ករបស់បលាក្សី ប ម្ែ ះ 

 
Pia Thordsen ខ�លជាអនាកគាំ្ ទ�ំបូងបគមួយរូបពនវ ិ្ ីបសុីបអបងកាតបោយសមមែតិកមមែ  
ខ�លោនសំុឱ្យ្ញាុ ំនាមុំ្បគបៅកនាុងការតាក់ខតង និងខកស្មរួលបសៀវបៅបនះប�ងី 

 
បៅកនាុងអំ�ុងនិទា�រ�ូវកនាុងឆ្នា ២ំ០០៧។ សិកា្ខ សាលារបស់ពួកបគបៅអារា៉ាប់ ោន

 ផ្ដែល់ឱកាសស្មាប់ការសាកល្ងប្វាីបទបង្ហា ញអំពីគំនិតនានាបៅកនាុងបសៀវបៅបនះ 
 

្ណៈខ�លបសៀវបៅបនះកំពុងស្ថិតកនាុង�ំណាក់កាលចង្កងបៅប�យី។  
�ំបណីរការបនះ �ូចគានា នឹងអង្គការអនាកសារពព័ត៌មានអារា៉ាប់ប�ីម្សីារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត 
ARIJខ�រ ្តរូវោនឧបត្ថម្ភមូលនិ្ិបោយអង្គការគាំ្ ទ្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយអនតែរជាតិ (IMS) 
និងរ�ឋាសភាោណឺមា៉ា ក។ Andrea Cairola ោនប�ីរតួនាទីោ៉ា ងសំខាន់បៅកនាុងការនាំ

 
យកគប្មាងបនះបៅជួបអង្គការយូបណសកាូ ខ�លបៅទីបនាះ Mogens Schmidt និង  
Xianhong Hu ោនក្ាយជាអនាកចូលរមួស�ការបោយចំ� និង�៏មានតពម្។ 

តាមពិតបៅ បៅបពលខ�លមានបគ�ទំពព័រ្បមាណ២០០ោនភាជា ប់បៅកាន់បសៀវបៅ 
“ការបសីុបអបងកាតខផ្អែកតាមសាច់បរឿង៖ បសៀវបៅស្មាប់អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត”  
បៅពថងៃខ�លអង្គការយូបណសកាូបោះពុម្ពផ្សាយបសៀវបៅបនះ បោយអនុញ្ញា តឱ្យទាញ 
យកពី្បពព័ន្ធអិុន្ឺណិត បោយបសរ ីនិងឥតគិតពថ្ បៅខ្សីហា ឆ្នា ២ំ០០៩ បសៀវបៅ
បនះោនក្ាយជាបសៀវបៅ�ំបូងបងអែស់ខ�លខចកចាយោនបលឿនរ�ព័សកនាុងចំបណាម 
បសៀវបៅ្បបភទ�ូចគានា បនះ បៅកនាុង្បវតតែិសាសសតែសារពព័ត៌មាន។ ជាងបនះបៅបទៀត ខផ្នាក 
នានាពនបសៀវបៅបនះ្តរូវោនបគយកបៅោក់ប ច្ាូ លបៅកនាុងបសៀវបៅបផ្្សងៗបទៀត 
ចាប់តាងំពីបោះពុម្ពផ្សាយមក។ បនះ្គាន់ខតជាការចាប់បផ្ដែីមខតប៉ាុបណាណ ះ ៖ វ ិ្ ីសាសសតែ
បនះបៅខតវវិឌ្ឍជាបនតែបន្ាប់ និងបៅខតខសវាងរកផ្្ូវថមែីៗបទៀតប�ីម្បី្វាីឱ្យ្បបសីរប�ងី។ 

សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត គឺជាវជិាជា ជីវៈមួយ និងជាសំណំុជំនាញមួយ។ វាក៏ជា្គរួសារ 
មួយផ្ងខ�រ។ ្ញាុ ំោនចប្មីនវ ព័យបៅកនាុង្គរួសារបនាះ និងោនបមីលប�ញី្គរួសារបនះ

 រកី្ំធាត់ជាបនតែបន្ាប់។ បសៀវបៅបនះគឺជាទាវា រស្មាប់អនាកចូលមកកនាុង្គរួសារបនះ។  



សូមអប ជ្ា ីញចូលរមួជាសមាជិកខ�លបយងីអាចផ្ដែល់កិតតែិយស និងការបកាតសរបសីរ 
 

ស្មាប់ការ្បកាន់ខាជា ប់នូវវជិាជា ជីវៈ ្កមសីល្ម៌ និងការចូលរមួរបស់អនាក។ 

Mark Lee Hunter
ការនីិពន្ធ និង្បធាន្ករុមអនាកនិពន្ធ
Paris – Aarhüs – Amman – London – Lillehammer



អារម្ភកថា ៖

បោយ YOSRI FOUDA ្បធាន្ករុមអនាកបឆ្ីយឆ្ងពព័ត៌មានបសុីបអបងកាតរបស់ AL JAZEERA

បៅប្កាយការសបមា្ព ្ទូរទស្សន៍ Al Jazeera កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៦ ្ញាុ ំោន្បមូលផ្ដែុ ំបសចកតែី
 

ក្ាហានរបស់្ញាុ ំ និងោនោក់គំនិត�៏ចខម្កមួយឱ្យក្ាយជាសកមមែភាព៖ ប�ីម្ី្ តរូវោន 
អនុញ្ញា តឱ្យោត់មុ្រយៈបពលពីរខ្  បោយ្ត�ប់មកវញិនាមំកនូវបសចកដែីរាយការណ៍
បសុីបអបងកាត៤៥នាទី ស្មាប់ការចាក់ផ្សាយបរៀងរាល់ពីរខ្មដែង។ ជាទម្ាប់បៅកនាុង 
សា្ថ នីយទូរទស្សន៍អារា៉ាប់ បៅ្គាបនាះ គឺថាអនាកនឹង្តរូវោនអនុញ្ញា តឱ្យោត់មុ្ខត 
៤៥នាទីប៉ាុបណាណ ះ ្បសិនបបីអនាកសនយាថា នឹង្ត�ប់មកវញិជាមួយនឹងលទ្ធផ្លការង្រ

 
ខ�លបគ្តរូវការបពលពីរខ្ប�ីម្បី្វាី (្ញាុ ំនិោយបំបផ្្ីសខតបនតែិចប៉ាុបណាណ ះ)។ �ូចការរពឹំង

 ទុក សំបណីរបស់្ញាុ ំទទួលោននូវសំបណីចខបបអាណិតអាសូរចំបពាះរូប្ញាុ ំ ប�យី្ញាុ ំបស្ីរ
ខតធ្ាក់កនាុងវ�ដែមួយបទៀតពនជំងឺោក់ទឹកចិតតែខាងខផ្នាកវជិាជា ជីវៈបៅប�យី។ 

ប៉ាុខនតែ ពីរបីខ្ប្កាយមក មិន�ឹងជាប�តុផ្លអវាីបទ បលាក្បធាន Hamad Bin Thamer  
Al Thani ្សាប់ខតោនសប្មចចិតតែផ្ដែល់ឱកាសឱ្យ្ញាុ ំផ្លិតបសចកដែីរាយការណ៍សាកល្ង
មួយ។ ជាមួយនឹងថវកិាតិចតួចខ�លបស្ីរខតបសមែីនឹងសូន្យ រោយការណ៍សាកល្ងបនះ

 
្តរូវខតបរៀបចំថត និងកាត់ត បៅទីកខន្ងខ�ល្ញាុ ំរស់បៅខតមដែង គឺបៅទី្ករុង�ុង�៍។ 

 បមបរាគ Anthrax សាដែ ប់បៅជា្បធានបទលអែស្មាប់្ញាុ ំ។ ប្្ពីចំណាប់អារមមែណ៍្្ល់ 
្្ួន ទីតាងំក៏សម្សបខ�រ បោយសារខតការខបកធ្ាយពព័ត៌មានថមែីៗបង្ហា ញពីការជាប ់
ពាក់ពព័ន្ធរបស់រោឋា ភិោលអង់បគ្សអាណតតែិមុន បៅកនាុងការស្មបស្មរួលការនាបំចញ
នូវអវាីខ�លបគបៅថា ឧបករណ៍អាចប្បី្ោស់ស្មាប់បគាលបំណងពីរ (Dual-use 
equipment)  បៅកាន់្បបទសអីុរា៉ា ក់របស់បលាក សាោម �ូ៊បសន។ បៅប្កាមទណ្ឌ - 
កមមែរបស់អង្គការស�្បជាជាតិ ការនាបំចញបៅកាន់អីុរា៉ា ក់នូវឧបករណ៍សីុវលិខ�ល 
អាចយកបៅប្បី្ោស់ស្មាប់បគាលបំណងបោធាោន គឺជាអំបពី្ុសចបាប់។ 



បោងតាមមនុស្សជាប្ចីន បោយខផ្អែកតាមបទោឋា ននាបពលបនាះ បសចកដែីរាយការណ៍ 
សាកល្ងបនះ គឺជាការរកប�ញីថមែីមួយបៅបលីផ្្ូវបឆ្្ព ះបៅកាន់បគាលគំនិតសារពព័ត៌មាន

 
បសុីបអបងកាតបៅអារា៉ាប់។ អវាីខ�លនឹកសាមែ នមិន�ល់ គឺថាបសចកដែីរាយការណ៍បនាះ្តរូវោន

 
ចាក់ផ្សាយ និងចាក់ផ្សាយប�ងីវញិជាប្ចីន�ង។ បៅ្គាមួយខ�លទូរទស្សន៍ Al  
Jazeera រងការរះិគន់បោយចំ� និងការវាយ្បហារោ៉ា ងខ្ាងំពីសំណាក់រោឋា ភិោលពន 
្បបទសអារា៉ាប់ភាគប្ចីន ទូរទស្សន៍បនះោនចូលរមួប្វាីជាតំណាងឱ្យប៉ាុសតែិ៍ទូរទស្សន៍កាតា  
បៅឯមបហា្សពផ្លិតកមមែវទិ្ុយនិងទូរទស្សន៍ទី្ករុងខគរ កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៨ និងោនវលិ

 ្ត�ប់មកវញិជាមួយនឹងពានរង្វា ន់។ បពលបនាះជាបលីក�ំបូង ប�យីក៏ជាបលីកចុង 
ប្កាយបងអែស់ ខ�ល Al Jazeera ោនចូលរមួបៅកនាុងការ្បកួត្បខជងខបបបនះ។ ប៉ាុខនតែ 
វាបទីបខតជាការចាប់បផ្ដែីមពនភាពយនតែឯកសារខ�លមានរយៈបពល១០ឆ្នា មំួយ ប ម្ែ ះថា 
“Sirri Lilghaya” ឬខ្បថា (“ការណ៍សមាងៃ ត់បំផុ្ត”)។ 

បទាះបីមានការប៉ាុនប៉ាងបនតែុះបង្អែ ប់ពីមុនមក្្ះៗចំបពាះសារពព័ត៌មាន្បបភទបនះបៅកនាុង 
ចំបណាមកាខសតអារា៉ាប់កដែី ប៉ាុសតែិ៍ទូរទស្សន៍ពព័ត៌មាន និង�ំណឹងទាន់ប�តុការណ៍ ខ�ល 
ផ្សាយ២៤បមា៉ា ងបចញពីតំបន់អារា៉ាប់បនះ និងខ�លកាន់ខតបពញនិយមខ្ាងំប�ងីៗបនះ  
ោនរកប�ញីចំណុចពនចំណាប់អារមមែណ៍មួយ ខ�លថមែីសន្ាងចំបពាះទស្សនិកជន 
អារា៉ាប់។ ្ញាុ ំពំុមានមន្ិលបសាះប�យី អំពីប្គាះថានា ក់�៏្សរួច្សាល និងបញ្ហា រខំានខ�ល

 
នឹងបកីតមានបៅបពលខាងមុ្ ពាក់ពព័ន្ធនឹងការផ្សាយរបស់បយងី បោយសារខតបនះជា 
តថភាពជាក់ខសតែងបៅកនាុងតំបន់ខ�លបយងីកំពុងរស់បៅ។ បៅក្មិតបផ្្សងៗបទៀត ការ 
លំោកទាងំអស់បនះ បៅខតបងកាជាភាព្បឈម�៏្ំមួយ បៅចំបពាះមុ្អនាកសារពព័ត៌មាន 
និងផ្លិតករពព័ត៌មានអារា៉ាប់វ ព័យបកមែង ខ�លចង់ក្ាយ្្ួនជាអនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត 
ពិត្ោក�។ 

ទីមួយ បៅកនាុងទស្សនៈពនវសិព័យបនះ្្ល់ ភាគប្ចីនបំផុ្តពនសា្ថ បព័នពព័ត៌មានបយងីមិន
 

សូវមានទម្ាប់គិតគូរពីគុណភាពជាងបរមិាណបទ។ កនាុងចំបណាមកតាតែ បផ្្សងៗបទៀត 
 

គុណភាពទាមទារឱ្យមាន្ករុមអនាក្គប់្គងខ�លមានការអប់រ ំ្ ្ពស់ ការបណដែុ ះបណាដែ ល 
ជាប់ជានិចចា ្ករុមការង្ររមួស�ការគានា  ថវកិាខ�លមានភាព្ោក�និយម ប�យី្ញាុ ំហ៊ាន

 



និោយថា គឺមានបពលបវលា្គប់្គាន់។ អនាកមិនង្យនឹងជួបអនាក្គប់្គង ឬការនីិពន្ធ
 

ណាខ�លមិនបកាតសរបសីរអស់ពីចិតតែចំបពាះបសចកដែីរាយការណ៍សីុជប្រៅ ប៉ាុខនតែ អនាកក៏
 

ក្មនឹងប�ញីពួកបគមានឆន្ៈ និងសមត្ថភាពបសមែីគានា  កនាុងការប្វាីតាមពាក្យសនយារបស់
 ពួកបគ។ ជាទម្ាប់បៅប�យី ខ�លអនាក្គប់្គង ឬការនីិពន្ធ�នាងឹប�យី ខ�លជាខផ្នាកពន
 

បញ្ហា  បទាះបីជាបយងីចង់ប�ញីពួកបគជាខផ្នាកមួយពន�ំបណាះ្សាយ ប�ីម្ជីាការ្បឹង 
ខ្បង�៏ខ្ាងំក្ាមួយកនាុងការខកខ្បវប្្ម៌បនះកដែី។ �ំណឹងលអែ គឺថា�ំបណីរថយប្កាយ 
របស់បយងីបៅកនាុងវសិព័យបនះ មិនពាក់ពព័ន្ធនឹងខ�៊្សនរបស់បយងីប�យី។ ប៉ាុខនតែ�ំណឹង

 អា្កក់គឺថា ្បសិនបបីបយងីបៅខតមិនអាចបរៀបចំខផ្នាកខាងកនាុងសា្ថ បព័នរបស់បយងីឱ្យ
 �ំបណីរការោនលអែបទ បយងីមិនសម ប�យីក៏មិនអាចទទួលោននូវកិតតែិយសកនាុងការ
 ចាប់បផ្ដែីម្បឈមមុ្នឹងបញ្ហា ខាងប្្ និងលំោកជាងបនះបៅបទៀត។ 

ទីពីរ ជាទស្សនៈសនតែិសុ្្្ល់្្ួន ពាក្យខ�លបគនិោយថា “ប្វាីជាអនាកសារពព័ត៌មាន 
គឺសន្សបំរឿងោក់្្ួន” គឺ្តរូវនឹងទ្មង់សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតជាងទ្មង់សារពព័ត៌មាន 
ណាៗទាងំអស់។ �ូបចនាះប�យី ការគិតគូរអំពីហានិភព័យក្ាយជាបគាលគំនិតមួយ�៏ 
សំខាន់ បៅកនាុងវសិព័យសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត បោយឈរបលីការពិតខ�លថា គាមែ នបរឿង

 
ណាមួយខ�លមានតពម្បសមែីនឹងជីវតិរបស់អនាកសារពព័ត៌មានបនាះប�យី។ បគាលការណ៍ 
បនះហាក់�ូចជាសាម្ញាបទ ប៉ាុខនតែវារឭំកប�តុផ្លពនការ្ពរួយោរម្ភបៅកនាុងខផ្នាកមួយពន 
ពិភពបលាក ខ�លកំពុងបរៀនសូ្តអំពីការរាយការណ៍ពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតបៅប�យី។  
ពិភពអារា៉ាប់បពារបពញបៅបោយអនាកសារពព័ត៌មានវ ព័យបកមែងនិងគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ ខ�ល 
មានឆន្ៈចង់បង្ហា ញពីសមត្ថភាពរបស់្្ួន បោយបពល្្ះ បទាះកនាុងតពម្ណាក៏បោយ 
ទាងំ្្ួនឯងមានចំបណះ�ឹងតិចតួចបំផុ្តអំពីសុវត្ថិភាព និងសនតែិសុ្ ឬសូម្ខីតវ ិ្ ី

 ការពារជីវតិ្្ួនឯង។ បសចកដែីក្ាហានរបស់ពួកបគ គឺជាោតុភាពមួយ�៏គួរឱ្យបកាត 
សរបសីរ ប៉ាុខនតែវាក៏អាចជាកតាតែ ខ�លនាឱំ្យម�នតែរាយផ្ងខ�រ។ ទំនួល្ុស្តរូវមួយខផ្នាកបលី 
ការបោះ្សាយសា្ថ នភាពបនះ គឺស្ថិតបៅបលីអង្គភាព្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយ និងមជ្ឈមណ្ឌ ល 
បណដែុ ះបណាដែ លប�យីទំនួល្ុស្តរូវមួយខផ្នាកបទៀត គឺស្ថិតបៅបលីអនាក្គប់្គង ប៉ាុខនតែ

 
ទំនួល្ុស្តរូវមួយខផ្នាក្ំបំផុ្ត គឺជាបន្ុករបស់អនាកសារពព័ត៌មាន្្ួនឯងខតមដែង។ អនាក

 
សារពព័ត៌មាន្្ួនឯង គឺជាអនាកខ�ល្តរូវទទួល្ុស្តរូវចុងប្កាយបងអែស់ ្បសិនបបីមាន

 



អនាកណាមានា ក់ស្ាប់ ប�យីអនាកសារពព័ត៌មាន្្ួនឯង ខ�លជាអនាកអាចសប្មចចិតតែថា ្តរូវ 
រស់បៅបនតែបទៀត ប�ីម្បី្វាីបរឿងមួយបទៀតបផ្្សងបទៀត ឬោ៉ា ងណាបនាះ។ 

ទីបី ឈរបលីទស្សនៈផ្្ូវចបាប់ សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត ប្បៀប�ូចជាចមាកា រមីន។ 
ជាបរឿយៗ វាជាកខន្ងមួយខ�លបគអាចរកប�ញីអំបពីពុករលួយ ការប្វាស្បខ�ស 
និងការបរាជព័យពន្បពព័ន្ធនានា។ ការស្ថិតបៅ�ូក�គំានា ជាមួយកខន្ង�៏អា្កក់ខបបបនះ 
គឺជាប្គាះថានា ក់ផ្្ូវចបាប់�៏្ំមួយ ពីប្ពាះអនាកបសីុបអបងកាតខតងខតមានបំណងខសវាងរក 
ចបម្ីយចំបពាះសំណួរនានា“បតីោ៉ា ង�ូចបមដែច”? និង “ប�តុអវាី”?។ ប�ីម្ោីនចបម្ីយ

 
ទាងំបនះ ជួនកាល អនាកសារពព័ត៌មាន្តរូវខតប្បីវ ិ្ ីសាសសតែខ�លមិនសូវមានតម្ាភាព ប�ីម្ ី
្បបោជន៍ខ�ល្ំប្ងជាងបនះ។ មានអនាកសារពព័ត៌មានតិចតួចប៉ាុបណាណ ះ ខ�លមាន 
លទ្ធភាព និងឆន្ៈកនាុងការបមីលប�ញីភាព្ុសគានា រវាងផ្ល្បបោជន៍សាធារណៈ និង

 
ផ្ល្បបោជន៍មួយបពល្្ីរបស់សាធារណជន។ ប�យីមានអនាកសារពព័ត៌មានរតឹខត
តិចតួចបៅបទៀត ខ�លអាចប្វាីបរឿងផ្សាយោនមុនបគបងអែស់ ប�យីពំុមាននរណាមានា ក់
ទាន់រកប�ញី(scoop) និងអាចបៅខតស្ថិតកនាុងរងវាង់ចបាប់ផ្ង បៅកនាុងបពលទន្ឹមគានា ។ 
ចបាស់ណាស់ប�យី ការយល់�ឹងអំពីផ្្ូវចបាប់ គឺជាបរឿងសំខាន់។ 

ទីបួន ឈរបលីទស្សនៈនបោោយ រោឋា ភិោល្បបទសអារា៉ាប់ភាគប្ចីនបំផុ្ត បៅខត 
បមីលប�ញីប្គាះថានា ក់បៅកនាុងការព្ងឹងអំណាច្បជាពលរ�ឋារបស់្្ួនជាមួយនឹងការ

 ផ្ដែល់ពព័ត៌មានបៅប�យី។ បនះជាការពិតមួយខ�លបយងី្តរូវខតសបងកាតជានិចចាកាល និង
 

្តរូវផ្សារភាជា ប់បៅនឹងបរបិទ ្បកបបោយភាព្្សពវ ខ�លមិនប្វាីឱ្យប៉ាះពាល់បគាលបៅ 
�៏សំខាន់មិនអាចខកខ្បោនរបស់បយងី គឺបៅឱ្យ�ល់អវាីខ�លបយងីបជឿជាក់ោ៉ា ងចបាស ់
ថាជាការពិត និងផ្សាយបនតែការពិតបនាះបៅ�ល់អនាកអាន និងទស្សនិកជនរបស់បយងី 

 
បៅ�ល់អនាក�ឹកនា ំនិងបៅ�ល់្បជាពលរ�ឋាទូបៅ។ បោយខផ្អែកតាមតថភាពពិតពន 
នបោោយរបស់ពិភពអារា៉ាប់ វាមានចបន្ាះ្បបហាងតិចតួចបំផុ្តបបីប្បៀបប្ៀបនឹង 
្បបទសបផ្្សងបទៀតកនាុងពិភពបលាកខ�លបនះក្ាយជាបញ្ហា ្បឈមខ�លគួរឱ្យចាប ់
អារមមែណ៍ស្មាប់អនាកសារពព័ត៌មាន។ អនាកសារពព័ត៌មាន្្ះពិតជាចូលចិតតែនូវបញ្ហា ្បឈម 
្បបភទបនះ ប៉ាុខនតែវាទាមទារឱ្យអនាកសារពព័ត៌មានទាងំបនាះមាននូវចំបណះ�ឹង និង 



បទពិបសា្ន៍ឱ្យោនប្ចីនកនាុងការបោះ្សាយ។ យនតែការនានាខ�ល្គប់្គងទំនាក ់
ទំនងរបស់អនាកសារពព័ត៌មានជាមួយនឹងអនាកនបោោយ និោយឱ្យចំបៅ គឺ្សប�ៀងគានា
បៅនឹងយនតែការខ�ល្គប់្គងទំនាក់ទំនងរបស់អនាកសារពព័ត៌មានជាមួយនឹងសសតែីរកសីុ 
ផ្្ូវបភទខ�រ។ ពួកបគទាងំពីរសុទ្ធខតជា្បភព ប�យីពួកបគទាងំពីរមានបំណងចង់ប្បី 
្ោស់គានា បៅវញិបៅមក ប�ីម្ី្ បបោជន៍អវាីមួយ។ វាមិនខមនជាខល្ងផ្លបូកសូន្យបនាះ 
បទ។ ជានិចចាកាល គឺមានវ ិ្ ីទីបីមួយ ខ�លជួយឱ្យអនាកសារពព័ត៌មានអាចសប្មចោននូវអវាី
ខ�ល្្ួនចង់ោន ប�យីបៅខតអាចរកសាជីវតិោន�ខ�ល។ 

ទី្ោ ំឈរបលីទស្សនៈវប្្ម៌ វាមិនខមនជាការង្យ្សរួលប�យីស្មាប់សារពព័ត៌មាន
បសុីបអបងកាតពិត្ោក�រកីចប្មីនបៅកនាុងសង្គម ខ�ល្គប�ណដែ ប់បោយវប្្ម៌្្ល់

 
មាត់បនាះ។ វប្្ម៌របស់បយងីមិនឱ្យតពម្បៅបលីបល្ តួបល្ និងស្ថិតិ បសមែីនឹងការ

 និោយ ឬសូ្តវាបោយមាត់ទបទបនាះបទ។ ប៉ាុខនតែសំណាងលអែ កតាតែ បនះមិនខមនជា 
ឧបសគ្គប�យី។ ផ្្ុយបៅវញិ ការប្បី្ោស់វ ិ្ ីសាសសតែរបស់អនាកឱ្យោនស្ាត់ជំនាញអាច
ជួយខកខ្បកតាតែ បនះបៅជាគុណ្បបោជន៍�៏្ំមួយោន។ ប�យីបនះក៏ជាកតាតែ មួយបទៀត
ខ�លអាចទទួលផ្ល្បបោជន៍ពីការវនិិបោគមួយចំនួន។ បញ្ហា ពិត្ោក�គឺស្ថិត 
បៅបលីការយល់�ឹងទូបៅបៅកនាុងសង្គមរបស់បយងី អំពីអត្ថនព័យរបស់សារពព័ត៌មានបសីុប-

 
អបងកាត។ បយងីបៅមានការង្រអប់រជំាប្ចីនបទៀតខ�ល្តរូវប្វាី ប�ីម្ឱី្យសាធារណជន 
ង្កមកគាំ្ ទបយងី។ បបីមិន�ូបចនាះបទ ្ណៈខ�លអនាកកំពុងពយាោមគិតថា បតីមាន

 
ជនជាតិបអ�្ុសបីបកមែងៗប៉ាុនាមែ ននាក់ខ�លោនបរៀបការជាមួយជនជាតិអីុ្សាខអលកាល

 
ពីឆ្នា មុំន បគអាចនឹងបចាទ្បកាន់អនាកោនោ៉ា ងង្យ ថាជាអនាកប្វាីចារកមមែ (Spy)។ 

ជាការពិតណាស់ ទន្ឹមនឹងបនះ ក៏បៅមានប្គាះថានា ក់ខផ្នាកអារមមែណ៍ ខផ្នាកផ្្ូវចិតតែ ខផ្នាកចិតតែ
 សាសសតែ និងខផ្នាកសង្គម បទៀតផ្ងខ�រ ខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតបនះ។ 

ការង្រកនាុងវសិព័យបនះក៏អាចប្វាីឱ្យអនាករវល់ខ្ាងំ រ�ូត�ល់អនាកខលងមានបពលស្មាប ់
ជីវតិឯកជន្្ល់្្ួនខថមបទៀតផ្ង។ អនាកចង់ក្ាយជាអនាកសារពព័ត៌មានពូខកខាងខផ្នាក 
បសុីបអបងកាតខមនបទ? អនាកអាចនឹង្តរូវោត់បង់នូវ “ភាពរកីរាយពនជីវតិសាម្ញា” របស ់
អនាក។ ប៉ាុខនតែ បទាះជាោ៉ា ងណា វាមិនខមនអា្កក់ខបបបនះជានិចចាកាលបនាះបទ។ បតីអនាក 



ពិតជាមានឆន្ៈបមាះមុតស្មាប់សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតខមនឬបទ? វាមិនខមនជាការ
ចាប់បផ្ដែីមខ�លអា្កក់បទ។ អវាីខ�លអនាកអាចទទួលោនមកវញិ គឺភាពរកីរាយពនការ 
ចាប់បផ្ដែីមខសវាងរកចបម្ីយចំបពាះចមងៃល់នានា និងបំបពញនូវពព័ត៌មានខ�លោត់ ប�យីនិង 
ភាពរកីរាយខ�លមិនអាចពិពណ៌នាោនបៅទីបំផុ្ត បៅបពលខ�លអនាករកប�ញីអវាីមួយ។  
ប៉ាុខនតែពិបសសជាងបនះបៅបទៀត គឺគាមែ នអវាីអាចប្បៀបោននឹងអារមមែណ៍្ូរបស្យីខ�លអនាក

 
ទទួលោន បៅបពលខ�លអនាកណាមានា ក់ខ�លបគមិនឱ្យ�ឹងបរឿងអវាីមួយ ្សាប់ខតចូលមក 
រកអនាក រចួប�យីនិោយថា “អរគុណ”។ ពាក្យអរគុណបនះ គឺ្គប់្គាន់នឹងជំរុញឱ្យអនាក 
្ត�ប់បៅរកផ្្ូវ�ខ�ល ស្មាប់ការបសីុបអបងកាតបលីបរឿងថមែីមួយបទៀត។





 

សតើសារព័ត៌មានសេីបុអស្កេតជាអ្ី?
សារពព័ត៌មានបសុីបអបងកាតមិនខមនជាការរាយការណ៍ពព័ត៌មាន្មមែតា�ូចសពវាមួយ�ងបនាះបទ

បោយ MARK LEE HUNTER និង NILS HANSON

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ៖

បយងីផ្ដែល់ឱ្យ្្ួនបយងីនូវគំនិតលអែមួយអំពីអវាីខ�លបយងីកំពុងប្វាី និងមូលប�តុ។

១

ម្បធានបទ
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សារព័ត៌មានសេុបីអស្កេត  
មិនផមនជាការរាយការណ៍
ធម្មតា ដូចេព្មួយដ្ 
សោះសទ

បតីសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតជាអវាី? បតីបគ 
ប្វាីោ៉ា ង�ូចបមដែច? បតីប�តុអវាីោនជាបគ 
្តរូវប្វាីសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត? ជិតកន្ះ
សតវត្សរប៍ៅប្កាយការខបកធ្ាយសំណំុ
បរឿង Watergate ជា្គា�៏សំខាន់មួយ 
បៅកនាុង្បវតតែិសាសសតែសារពព័ត៌មាន
បសុីបអបងកាត ទាងំសាធារណជន 
និងទាងំអនាកសារពព័ត៌មាន ពំុយល់្សប 
គានា បៅបលីចបម្ីយពនសំណួរទាងំបនះ 
បនាះបទ។ អវាីខ�លបយងីគិត គឺខបប�ូបចនាះ៖

សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតពាក់ពព័ន្ធនឹងការ
លាត្តោងឱ្យសាធារណជនោន�ឹងនូវ
បញ្ហា នានា ខ�ល្តរូវោនបិទោងំបោយ 

បចតនាពីអនាកណាមានា ក់ខ�លស្ថិតកនាុងមុ្ 
តំខណងពនអំណាចកដែី ឬ្តរូវោនបិទោងំ 
បោយពច�ន្យកដែី បៅពីប្កាយគំនរ�៏ 
្ចបូក្ចបល់ពនការពិត និងកាលៈបទសៈ 
ខ�លពិោកនឹងយល់។ សារពព័ត៌មាន 
បសុីបអបងកាត្តរូវការប្បី្ោស់ទាងំ្បភព 
និងឯកសារសមាងៃ ត់ផ្ង និងចំ�ផ្ង។ 
ការរាយការណ៍ពព័ត៌មាន តាមខបប 
្បពពណី ពឹងខផ្អែកជាចម្ង និងបពល្្ះ 
ពឹងខផ្អែកទាងំ្សរុងបៅបលីឯកសារខ�ល
ផ្ដែល់បោយអនាកបផ្្សង (�ូចជា នគរោល 
រោឋា ភិោល ្ករុម�ុ៊ន។ល)។ ខ�លបគ 
អាចបៅការរាយការណ៍ខបបបនះជាខបប 
្បតិកមមែ ឬខបបអកមមែ។ 

ផ្្ុយបៅវញិ ការរាយការណ៍ខបបបសីុប- 
អបងកាតពឹងខផ្អែកបលីឯកសារខ�ល្បមូល 
ោន ឬបបងកាីតប�ងី តាមរយៈការផ្ដែួចបផ្ដែីម 
បោយ្្ួនឯងរបស់អនាករាយការណ៍ពព័ត៌មាន 
(ប�តុ�ូបចនាះប�យី ជាបរឿយៗ បគបៅថា 
“ការរាយការណ៍ពព័ត៌មានខ�លមានការ 
្សាវ្ជាវប្ចីន”(Enterprise reporting) 
គឺមិនពឹងខផ្អែកខតបលី្ពឹតតែិការណ៍បកីតប�ងី 
ឬបសចកតែី្បកាសពព័ត៌មានបនាះបទ។

ការរាយការណ៍ពព័ត៌មានខបប្បពពណី 
មានបគាលបៅបបងកាីតរូបភាពសតយានុមព័តិ 

ជំពូក ១
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ជំពូក ១

មួយ(ខ�លមិនប ច្ាូ លទស្សនៈ) អំពី 
ពិភពបលាក តាមការបមីលប�ញីជាក់ខសដែង។ 
រឯីការរាយការណ៍ខបបបសីុបអបងកាត 
ប្បី្ោស់ឯកសារពិត្បកបបោយ 
សតយានុមព័តិ - គឺការពិតខ�លអនាកសបងកាត- 
ការណ៍ណាមានា ក់ មានការគិតពិចារណា 
សមប�តុផ្ល យល់្សបថាជាការពិត 
ប�យីបឆ្្ព ះបៅរកបគាលបៅខបបអតតែ- 
បនាមព័តិមួយ(ការបង្ហា ញទស្សនៈ) 
ពនការខកទ្មង់ពិភពបលាក។  
បនាះមិនខមនជាការផ្តែល់នូវបសរភីាព 
ស្មាប់ការភូតកុ�ក ប�ីម្បុីពវាប�តុ 
វជិជាមានប�យី ប៉ាុខនតែ វាជាទំនួល្ុស្តរូវ 
កនាុងការរកឱ្យប�ញីការពិត ប�ីម្ឱី្យពិភព
បលាកបនះអាចមានការខកខ្ប។

ផ្្ុយពីអវាីខ�លអនាកវជិាជា ជីវៈមួយចំនួនចូល 
ចិតតែនិោយ សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត 
មិនខមន្គាន់ខតជាសារពព័ត៌មានខបប 
បុរាណខ�ល្គាន់ខតប្វាីឱ្យោនលអ្ែ បបសីរ 
ប៉ាុបណាណ ះបទ។ ពិតណាស់ សារពព័ត៌មាន 
ទាងំពីរទ្មង់បនះប ដ្ែ តបៅបលីធាតុ
ផ្្ស ំបតីអនាកណា បតីមានអវាីបកីតប�ងី 
បតីបកីតបៅកខន្ងណា និងបតីបកីតប�ងី

 
បៅបពលណា។ ប៉ាុខនតែ ធាតុផ្្សទំី៥របស ់
ការរាយការណ៍ខបប្បពពណី “ប�តុអវាី” 
ក្ាយជា “បតីោ៉ា ង�ូចបមដែច” បៅកនាុង 

ការបសុីបអបងកាត។ ធាតុផ្្សបំផ្្សងបទៀត 
្តរូវោន្បមូលពព័ត៌មាន មិនខមនគិត 
ខតពីបរមិាណមួយមុ្បទ ប៉ាុខនតែ ក៏គិត 
អំពីគុណភាពផ្ងខ�រ។ “អនាកណា” មិន 
ខមនសំបៅខតប ម្ែ ះ និងមុ្តំខណង 
បនាះបទ វាជាបុគ្គលិកលក្ខណៈ ខ�ល 
រមួមានចរតិលក្ខណៈ និងឫកពា 
(ឬខបបខផ្ន)។ “បពលណា” មិនខមនជា
បចចាុប្ននាភាពពន�ំណឹងបនាះបទ ប៉ាុខនតែវាជា
�ំបណីរបរឿងបនតែបន្ាប់មិនោច់ពីគានា ពន 
្បវតតែិ តំណាលបរឿង។ “អវាី” មិនខមន 
្គាន់ខតជា្ពឹតតែិការណ៍មួយបនាះបទ ប៉ាុខនតែ 
វាជាោតុភាពមួយខ�លមានបុពវាប�តុ 
និងផ្លវោិក។ “កខន្ងណា” មិនខមន 
សំបៅបៅបលីខតអាសយោឋា នប៉ាុបណាណ ះ
បនាះបទ ប៉ាុខនតែវាជាបរសិា្ថ នមួយខ�លបរឿង
ជាក់លាក់មួយចំនួនទំនងជាអាច ឬមិន 
អាចនឹងបកីតប�ងី។ ធាតុផ្្សនំិងបសចកដែ

 ី
លមអែិតទាងំអស់បនះ ោនផ្តែល់សារពព័ត៌មាន
បសុីបអបងកាត នូវគុណភាពពនបសចកតែ ី
រាយការណ៍�៏មានអំណាចបំផុ្ត ខ�ល 
ព្ងឹងឥទ្ធិពលអារមមែណ៍ពនបសចកតែ ី
រាយការណ៍បសុីបអបងកាតបនាះ។ 

សរុបមក បបីបទាះអនាកសារពព័ត៌មានអាចប្វាី
ជា្បចាពំថងៃ ទាងំការរាយការណ៍្មមែតាផ្ង 
ទាងំការរាយការណ៍ខបបបសីុបអបងកាតផ្ង 

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បៅកនាុងអាជីពរបស់្្ួន ប៉ាុខនតែ តួនាទីទាងំ
 

ពីរបនះ បពល្្ះ វាពាក់ពព័ន្ធនឹងជំនាញ 
ទម្ាប់ការង្រ �ំបណីរការ និងបគាលបៅ 
ខ�លមានភាព្ុសគានា ោ៉ា ងខ្ាងំ។ ភាព 
្ុសគានា ទាងំបនះ មានលមអែិតបៅកនាុងតារាង 
ខាងប្កាម។ ភាព្ុសគានា ទាងំបនះមិន 
ខមនជាការផ្្ុយគានា ្ស�ះ ខ�លមិនអាច 
ស្មរួលគានា ោនបនាះបទ។ ផ្្ុយបៅវញិ បៅ
បពលខ�លសា្ថ នភាពមួយង្កប្ចីនបៅរក
ខផ្នាកខាងបឆវាងពនតារាង បនាះមាននព័យថា 
អនាកសារពព័ត៌មានកំពុងប្វាីការង្ររាយកា- 
រណ៍ខបប្បពពណី ប�យីបបីសិនសា្ថ ន-
ភាពង្កបៅរកខផ្នាកខាងសាដែ ពំនតារាង 
ប្ចីនជាង ោនបសចកដែីថា អនាកសារពព័ត៌មាន
ចាប់បផ្ដែីមប្វាីការង្រខបបបសុីបអបងកាតប�យី។

ជំពូក ១
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ជំពូក ១

សារព័ត៌មានផបបម្បពពណី សារព័ត៌មានសេុបីអស្កេត

ពព័ត៌មាន្តរូវោន្បមូល និងរាយការណ៍
តាមកាលវភិាគបថរមួយ (ឧ. ្បចាពំថងៃ, 
្បចាសំោដែ �៍, ្បចាខំ្)។

ពព័ត៌មានមិនអាចបោះពុម្ពផ្សាយោនបទ  
្បសិនបបីមិនទាន់មានភាពសីុសង្វា ក់គានា  
និងមិនទាន់មានភាពបពញបលញ។

ការ្សាវ្ជាវប្វាីចប់ភ្ាមៗ។ បពលខ�ល 
សរបសរបរឿងចប់ជាសា្ថ ពរប�យី ពំុមាន 
ការ្សាវ្ជាវបនតែបទៀតបទ។

ការ្សាវ្ជាវបនតែប្វាីរ�ូតទាល់ខតបរឿង្តរូវ 
ោនបគបញ្ជា ក់ ប�យីអាចនឹងបនតែបទៀត 
បៅប្កាយការបចញផ្សាយ។

បរឿងខផ្អែកបលីពព័ត៌មានចាោំច់អប្បរមា 
និងអាចមាន្បខវង្្ី។

បរឿងខផ្អែកបលីពព័ត៌មានអតិបរមាខ�លអាច 
្បមូលោន ប�យីអាចខវង។

ការបលីកប�ងីរបស់្បភពអាចយក 
មកចង្កងជាឯកសារលាយលក្ខណ៍
អក្សរោន។

បសចកដែីរាយការណ៍្តរូវការឯកសារជា 
លាយលក្ខណ៍អក្សរ ប�ីម្គីាំ្ ទ ឬប�ិបស្ 
ការបលីកប�ងីរបស់្បភព។

ភាពបសាមែ ះ្តង់របស់្បភព 
្តរូវោនសនមែត ប�យីជាញឹកញាប់ 
គឺគាមែ នការបផ្្ៀង្្ត់បទ។

ភាពបសាមែ ះ្តង់របស់្បភពមិនអាចសនមែត 
ោនបទ។ ្ បភពណាមួយក៏អាចផ្ដែល់ពព័ត៌មាន 
មិនពិតោនខ�រ។ ពំុមានពព័ត៌មានណាមួយ 
ខ�លអាចប្បីោនបនាះបទ បបីសិនគាមែ ន 
ការបផ្្ៀង្្ត់។

្បភពផ្្ូវការផ្ដែល់ពព័ត៌មានឱ្យអនាក 
សារពព័ត៌មានបោយបសរបី�ីម្ផី្្សពវាផ្សាយ
ពី្្ួនបគ និងបគាលបំណងរបស់បគ។

ពព័ត៌មានផ្្ូវការ្តរូវោនលាក់ោងំពីអនាកសារ- 
ពព័ត៌មាន ពីប្ពាះការបប ច្ាញឱ្យ�ឹងអាច
ប៉ាះពាល់�ល់ផ្ល្បបោជន៍របស់អាជាញា ្រ 
ឬសា្ថ បព័ន ណាមួយ។

ការ្សាវ្ជាវ

ទំនាក់ទំន្្បភពព័�៌មាន

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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អនាកសារពព័ត៌មាន្តរូវខតទទួលយក 
សំបៅជាផ្្ូវការរបស់បរឿងមួយ បបី
បទាះបីអនាកសារពព័ត៌មានអាចប្បី្ោស ់
្បភពបផ្្សងបទៀត ប�ីម្បីង្ហា ញឱ្យ 
ប�ញីភាពផ្្ុយគានា បលីការអតា្ថ ្ិបបាយ

 
និងបសចកដែីខថ្ងការណ៍។

អនាកសារពព័ត៌មានអាចជំទាស់បោយ្តង់ៗ 
ឬប�ិបស្សំបៅផ្្ូវការពនបរឿងមួយ បោយ
ខផ្អែកបលីពព័ត៌មានពី្បភពឯករាជ្យ។ 

អនាកសារពព័ត៌មានបោះបង់បចាលតិចតួច 
ណាស់នូវពព័ត៌មានខ�លផ្តែល់បោយ 
្បភពរបស់បគ។

អនាកសារពព័ត៌មាន បោះបង់បចាលពព័ត៌មាន 
ប្ចីនខ�លផ្តែល់បោយ្បភពមួយ បោយ 
យកខតចំណុចសំខាន់ពី្បភពមួយ 
ឬប្ចីនមកប ច្ាូ លគានា  ោក់កនាុងបរឿង។

្បភព្តរូវោនបង្ហា ញអតតែសញ្ញា ណ 
បស្ីរខតរាល់បពល។

ជាបរឿយៗ បគមិនអាចបង្ហា ញអតតែសញ្ញា ណ 
របស់្បភពោនបទ ប�ីម្សីនតែិសុ្របស ់
ពួកបគ។

បសចកដែីរាយការណ៍្តរូវបគចាត់ទុក
ថាជាការឆ្ុះបញ្ចា ងំអំពីពិភពបលាក 
ខ�ល្តរូវទទួលយកថា�ូបចនាះ។  
អនាកសារពព័ត៌មានមិនរពំឹងចង់ោន 
លទ្ធផ្លអវាី ប្្ខតពីការជូន�ំណឹង 
�ល់សាធារណជន។ 

អនាកសារពព័ត៌មានប�ិបស្ពំុទទួលយក 
ពិភពបលាក តាមអវាីខ�លបមីលប�ញីបនាះ 
បទ។ សាច់បរឿងមានបំណងបសញ្ជា ប ឬ 
បង្ហា ញនូវសា្ថ នភាពជាក់លាក់មួយ ប�ីម្ខីក 
ទ្មង់សា្ថ នភាពបនាះ ឬប�ិបស្សា្ថ នភាព 
បនាះ ឬបង្ហា ញគំរូពនវ ិ្ ីមួយខ�លលអ្ែ បបសីរ
ជាងសា្ថ នភាពបនាះ។

បសចកដែីរាយការណ៍ពំុ្តរូវមានការ 
ចូលរមួ្្ល់ពីសំណាក់អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានបនាះបទ។

បបីគាមែ នការចូលរមួបោយ្្ល់ពីអនាក 
សារពព័ត៌មានបទ បរឿងបនះនឹងមិនអាច 
ប ច្ា ប់ោនប�យី។

�ទ្្ធ �

ជំពូក ១ជំពូក ១
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អនាកសារពព័ត៌មាន្ិត្ំរកសាសតយានុមព័តិ 
(មិនបប ច្ាញទស្សនៈ) បោយមិន 
លបមអែៀង ឬមិនវនិិច្ឆព័យចំបពាះភាគីណា
មួយកនាុងចំបណាមភាគីនានាបៅកនាុង 
សាច់បរឿងបទ។

អនាកសារពព័ត៌មាន្ិត្ំប្វាីឱ្យមានភាព 
យុតតែិ្ម៌និងរាយការណ៍បោយបសាមែ ះ្តង់ 
បំផុ្ត ចំបពាះអង្គប�តុពិតពនបរឿង ប�យី 
បោយឈរបលីមូលោឋា នបនះ អនាកសារពព័ត៌មាន 
អាចនឹងបង្ហា ញថាអនាកណាជាជនរងប្គាះ 
អនាកណាជាវរីបុរស និងអនាកណាជាអនាក 
្ប្ពឹតតែ្ុស។ អនាកសារពព័ត៌មានក៏អាចផ្ដែល ់
ការវនិិច្ឆព័យ ឬសាល្កមបៅបលីសាច់បរឿង 
បនះោនខ�រ។ 

រចនាសម្ពព័ន្ធខ�លជាសាច់បរឿងពន 
បសចកដែីរាយការណ៍ គឺមិនសំខាន់ខ្ាងំ 
បនាះបទ។ បរឿងបនះពុំមានចុងប ច្ា ប់បៅ 
ប�យីបទ ពីប្ពាះ�ំណឹងកំពុងបកីត 
ប�ងីជាបនតែ។

រចនាសម្ពព័ន្ធជាសាច់បរឿងពនបសចកដែីរាយ-
ការណ៍ គឺមានសារសំខាន់ខ្ាងំចំបពាះ 
ឥទ្ធិពលរបស់វា ប�យីនាបំៅរកបសចកដែី 
សននាិោឋា នមួយខ�លផ្ដែល់បោយអនាកសារពព័ត៌មាន 
ឬ្បភព។

អនាកសារពព័ត៌មានអាចនឹងមានកំ�ុស 
ប៉ាុខនតែ បនះជាបរឿងបជៀសមិនផុ្ត ប�យី 
ជា្មមែតា កំ�ុសបនាះមិនសំខាន់បទ។

កំ�ុសអាចនាឱំ្យអនាកសារពព័ត៌មាន្បឈម 
នឹងទណ្ឌ កមមែផ្្ូវការ និងមិនផ្្ូវការ ប�យី

 អាចបំ្្ញបករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះរបស់អនាកសារពព័ត៌មាន 
និងសា្ថ បព័នសារពព័ត៌មានោន។

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បតីសារពព័ត៌មានខបបបសីុបអបងកាត ្តរូវប្វាី 
ការង្រប្ចីនជាងសារពព័ត៌មាន្មមែតា 
ពិតខមនបទ? ពិតខមនប�យី វាមាន 
ការង្រប្ចីនជាង បៅ្គប់ជំហានពន 
�ំបណីរការ ប៉ាុខនតែអនាកអាចប្វាីវាោនបោយ 
្បសិទ្ធផ្ល និងបោយរកីរាយ។ វាក៏ផ្ដែល ់
រង្វា ន់�៏ប្ចីន្កាស់ខ្កល ស្មាប់សាធា- 
រណជន ស្មាប់សា្ថ បព័នរបស់អនាក 
និងស្មាប់រូបអនាកផ្ងខ�រ។

ស្មាប់សាធារណជន ៖

ទស្សនិកជនចូលចិតតែបរឿងខ�លផ្ដែល់គុណ 
តពម្បខន្ថម�ល់ពួកបគ បពាលគឺពព័ត៌មាន 
ខ�លពួកបគមិនអាចរកបមីលបៅទីកខន្ង 
បផ្្សងបទៀតោន ខ�លពួកបគអាចទុកចិតតែ 
ោន និងខ�លផ្ដែល់ឱ្យពួកបគនូវអំណាច
បលីជីវតិរស់បៅរបស់្្ួន។ ពព័ត៌មានអាច 
ពាក់ពព័ន្ធនឹងនបោោយ ឬ�រិ្ញាវត្ថុ ឬ 
ផ្លិតផ្លខ�លពួកបគប្បី្ោស់បៅកនាុង 
ផ្្ះរបស់ពួកបគ។ អវាីខ�លសំខាន់ គឺថា 
ជីវតិរបស់ពួកបគអាចនឹងខ្ប្បរួល  
បោយសារអវាីខ�លបយងី្តរូវខតនិោយ 
អំពី្បធានបទទាងំបនះ។ �ូបចនាះ ចូរកត់- 
សមា្គ ល់៖ សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត មិន 
ខមន្គាន់ខតជាផ្លិតផ្លបនាះបទ ប៉ាុខនតែវា 
គឺជាបសវា ប�យីបសវាបនាះប្វាីឱ្យជីវតិរស់

បៅរបស់្បជាជនមានភាពរងឹមា ំនិង 
្បបសីរជាងមុន។

ស្មាប់សា្ថ បព័នរបស់អនាក៖

ចូរកុំឱ្យអនាកណាមានា ក់្ោប់អនាកថា ពព័ត៌មាន 
បសុីបអបងកាតគឺជា្បណីតភាពស្មាប ់
សា្ថ បព័នសារពព័ត៌មាន។ សា្ថ បព័នសារ 
ពព័ត៌មានភាគប្ចីន គឺមានខតខាតលុយ  
ប៉ាុខនតែ្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយខ�លប្វាីនិង្គប ់
្គងពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតោន្តឹម្តរូវ  
និងប្បី្ោស់ពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតប�ីម្ ី
បលីកកម្ពស់គុណតពម្របស់្្ួន អាចនឹង 
រក្ោក់ចំបណញោនប្ចីន។  
(សារពព័ត៌មាន្បចាសំោដែ �៍ Canard  
enchaîné បៅ្បបទសោរាងំ និង 
The Economist Group បៅអង់បគ្ស 
គឺជាឧទា�រណ៍ពីរខ�ល្ុសខប្កពីបគ)។ 
ជាងបនះបៅបទៀត សារពព័ត៌មានខបបបនះ 
ទទួលោនឥទ្ធិពល និងសុច្ឆន្ៈ�៏ប្ចីន 
ព្កខលង បៅកនាុងស�គមន៍របស់្្ួន  
ខ�លនាឱំ្យ្្ួនមានលទ្ធភាពកាន់ខត្្ពស់
កនាុងការទទួលោនពព័ត៌មាន និងបបងកាីន 
ភាព្បកួត្បខជងរបស់្្ួន។
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ស្មាប់រូបអនាក ៖ 

កនាុងរយៈបពលជាប្ចីនទសវត្សរខ៍�ល 
បយងីោនចំណាយបពលបណដែុ ះបណាដែ ល 
អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត បយងីោន 
ឮពួកបគនិោយជាបរឿយៗថា៖ 
“បតី្ញាុ ំនឹងមិនបបងកាីតស្តរូវបទ ខមនបទ”? 
ការពិត គឺថា្បសិនបបីអនាកប្វាីការង្រឱ្យ
ោន្តឹម្តរូវ អនាកនឹងបបងកាីតោនមិតតែ 
ប្ចីនជាងស្តរូវ។ អនាកក៏នឹងប្វាីឱ្យបគ 
សា្គ ល់អនាកកាន់ខតប្ចីនខថមបទៀត ទាងំកនាុង 
និងប្្អាជីព។ ជំនាញរបស់អនាកនឹង្តរូវ 
បគឱ្យតពម្្្ពស់ ប�យីបទាះជាអនាកបៅប្វាី 
ឬឈប់ប្វាីជាអនាកសារពព័ត៌មានកដែី អនាកនឹង 
មិនបៅណាឆ្ងៃ យពីការង្របទ។ ប៉ាុខនតែ 
វា្ុសពីអនាកខ�លពំុមានជំនាញបសីុប 
អបងកាត ពីប្ពាះបគអាចរកមនុស្សជំនួស 
អនាកោនបោយង្យ ប�យីជំនាញរបស់
អនាកមិនបជាគជព័យបៅកនាុងទីផ្សារការង្រ។

សំខាន់បំផុ្តបនាះ ្្ួនអនាកនឹងខ្ប្បរួល 
តាមរបបៀបខ�លភាញា ក់បផ្អែីល។ អនាកនឹងក្ាយ 
ជាមនុស្សរងឹមាជំាងមុន បោយសារអនាក 
�ឹងថា្្ួនឯងមានសមត្ថភាពខសវាងរក 
ការពិតបោយ្្ួនឯង ជាជាងរង់ចាឱំ្យ 
អនាកណាមានា ក់យកការពិតមកឱ្យអនាក។  
អនាកនឹងបរៀនបចះជំនាញ្គប់្គងការភព័យ 

ខ្ាចរបស់អនាក ្ណៈខ�លសាដែ ប់ការ 
មន្ិលសង្ស ព័យរបស់្្ួន។ អនាកនឹងយល ់
អំពីពិភពបលាក កនាុងលក្ខណៈមួយខ�លថមែី 
និងខ�លកាន់ខតសីុជប្រៅ។ សារពព័ត៌មាន
ប្វាីឱ្យមនុស្សជាប្ចីនវបងវាងសាមែ រតី មាន 
មន្ិល និង្ជាិល្ចអូសបោយគាមែ ន 
្បបោជន៍ ចំខណកការ បសីុបអបងកាត នឹង
ជួយឱ្យអនាកបជៀសផុ្តពីបជាគវាសនាបនះ។ 
និោយបោយ្្ី រង្វា ន់មានប្ចីនអសាចា រ្យ 
រ�ូត�ល់ថា ្បសិនបបីអនាកយកចិតតែទុក
ោក់ជាមួយសារពព័ត៌មាននិងជាមួយ្្ួន
អនាក អនាកនឹងផ្ដែល់ឱ្យ្្ួនឯង ទស្សនិកជន 
និងស�ការរីបស់អនាកនូវគុណតពម ្
បខន្ថមខ�លសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត 
បបងកាីតប�ងី។

ជំពូក ១

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ការសម្រើេសរ ើេសរឿ្ 
េម្មាប់ការសេុបីអស្កេត

អនាកសារពព័ត៌មានខ�លបទីបខតចាប់បផ្ដែីម 
អាជីពប្ចីនខតសួរថា៖ “បតីអនាកប្ជីសបរសី
បរឿងប�ីម្បីសីុបអបងកាតោ៉ា ង�ូចបមដែច”? 
ប�យីជាញឹកញយ ពួកបគជួបបញ្ហា លំ 
ោកកនាុងការប្ជីសបរសីបរឿង។ ប៉ាុខនតែ �ូចអវាី
ខ�លសិស្សមានា ក់របស់្ញាុ ំធ្ាប់ោននិោយ 
“បៅទីណាក៏មានបរឿងខ�រ”។ បញ្ហា គឺ 
ស្ថិតបៅបលីថាបតី បយងីបមីលបៅបលី

 
បរឿងបនាះោ៉ា ង�ូចបមដែច។ ជាសំណាងលអែ 
បយងីមានវ ិ្ ីប្ចីនកនាុងការសមា្គ ល់បរឿង

 
ខ�ល្តរូវបសីុបអបងកាត។

ទីមួយ គឺតាមោនបៅបលី្បពព័ន្ធផ្្សពវា 
ផ្សាយ។ ជាទូបៅ វាជាគំនិតលអែខ�លអនាក 
្តរូវតាមោនវសិព័យជាក់លាក់មួយ ប�ីម្ ី
អនាកអាចចាប់បផ្ដែីមសមា្គ ល់គំរូនានា  
ប�យីអនាកនឹង�ឹងភ្ាម បៅបពលខ�លអវា ី

មួយមិន្ប្កតីបកីតប�ងី។ ្បសិនបបី
 

អនាកប្វាីចប់បរឿងមួយ ប�យីគិត “ប�តុអវា ី
ោនជាបរឿងបនាះបកីតប�ងី”? លទ្ធភាព 
ខ�លអាចបកីតប�ងី ជាបរឿងលអែ ខ�លមាន
អវាីជាប្ចីនខថមបទៀត្តរូវបសីុបអបងកាត។ 

ទីពីរ គឺ្តរូវយកចិតតែទុកោក់ចំបពាះអវាីៗ 
ខ�លកំពុងប្វាីឱ្យបរសិា្ថ នរបស់អនាក្្ស់បដែូរ 
ប�យីមិន្តរូវបៅបសងៃៀមបទ។ អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានជនជាតិខបល�្ុសកិ�៏អសាចា រ្យ 
មួយរូប ប ម្ែ ះ Chris de Stoop ោនបបី
កការបសីុបអបងកាត�៏បលចបធ្ាមួយបៅបលី
ការជួញ�ូរសសតែី បន្ាប់ពីសមា្គ ល់ប�ញីថា 
សសតែីរកសីុផ្្ូវបភទជនជាតិខបល�្ុសកិ 
បៅកនាុងតំបន់មួយខ�លគាត់ខតងខតជិះ
រថយនតែឆ្ងកាត់ បៅបពលបៅប្វាីការ 
្តរូវោនជំនួសបោយជនបរបទស ប�យី
គាត់ក៏មានការបងឿងឆងៃល់ថាប�តុអវាី។ 

ទីបី គឺ្តរូវសាដែ ប់ការតអែូញខតអែររបស់្បជាជន។ 
បតីប�តុអវាីោនជាមានបរឿងរា៉ា វទាងំ 
អស់បនាះ? បតីបគមិនអាចប្វាីអវាីោនបទឬ? 
បៅទីណាក៏បោយ ខ�លមានមនុស្ស 
ជួបជំុគានា   – ឧទា�រណ៍�ូចជា ផ្សារកនាុង 
ភូមិ បវទិកាបៅបលី្បពព័ន្ធអិុន្ឺណិត  
ពិ្ីជប់បលៀងអាហារបពលលាងៃ ច – អនាក 
នឹងសាដែ ប់ឮបរឿងរា៉ា វបផ្្សងៗ ខ�លចខម្ក 

ជំពូក ១
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គួរឱ្យតក់ស្ុត ឬគួរឱ្យចង់�ឹងចង់ឮ។ 

ជាចុងប្កាយ ចូរកុំរកបមីលខតអវាីៗខ�ល 
ពាក់ពព័ន្ធនឹងការប្វាី្ុស។ ជាបរឿយៗ 
វាមានការលំោកជាង បពលខ�លបយងី 
ប្វាីបសចកដែីរាយការណ៍បៅបលីអវាីមួយ 
ខ�លជា�ំបណីរ្តរូវ្សាប់ - ឧទា�រណ៍ 
ខសវាងយល់អំពីបទពបកាសល្យថមែី ឬគប្មាង 
អភិវឌ្ឍន៍មួយខ�លសប្មចោនបគាល- 
បៅរបស់្្ួន តាមការប្គាងទុក ឬ 
្ករុម�ុ៊នមួយ ខ�លកំពុងរកសីុកាក់កប 
និងបបងកាីតការង្រជាប្ចីន ការសមា្គ ល់រក
កតាតែ នាឱំ្យបជាគជព័យខ�លអាចប្វាីជាគំរូ 
យកបៅអនុវតតែបនតែ ឬ”ការអនុវតតែលអៗែ  
បំផុ្ត” គឺជាបសវា�៏មានគុណតពម្មួយ 
ខ�លបប្មី�ល់ទស្សនិកជនរបស់អនាក។ 

ចូរចាថំា៖ ជាពិបសស បៅបពលខ�ល 
អនាកកំពុងចាប់បផ្ដែីម ពំុមានការបសីុប- 
អបងកាតណាមួយ ខ�លរាប់ថាជាការង្រ 
តូចតាចបនាះប�យី។ ជំនាញខ�ល្តរូវការ
ចាោំច់ស្មាប់ការបសីុបអបងកាតបៅកនាុភូមិ 
ោច់្សោលមួយ គឺ�ូចគានា នឹងជំនាញ 
ខ�លអនាក្តរូវការ ស្មាប់ការបសីុបអបងកាត 
បៅទី្ករុងផ្ងខ�រ។ បនះមិនខមនជា 
្ទឹសតែីបទ ប៉ាុខនតែ វាជាបទពិបសា្ន៍្្ល់ 
របស់បយងី។ ចូរប្បី្ោស់បរឿងខ�លបកីត

ប�ងីបៅចំបពាះមុ្អនាក បចចាុប្ននាបនះ ប�ី
ម្ចីាប់បផ្ដែីមកសាងជំនាញទាងំបនាះ។ ចូរ
កំុរង់ចារំ�ូត�ល់បពលអនាកចូលរមួបៅកនាុង
ការបសុីបអបងកាត្ំៗខ�លមានប្គាះ 
ថានា ក់ប្ចីន  បទីបបរៀនសូ្តអំពីអវាីខ�លអនាក
កំពុងប្វាី។ 

ចុងប្កាយបងអែស់ និងសំខាន់ជាងបគបំផុ្ត 
ចូរប្វាីតាមចំណង់របស់អនាក។ បគាល-
ការណ៍បនះ មានទិ�ឋាភាពចំនួនពីរ។ 

ទិ�ឋាភាពទីមួយ គឺជាអវាីខ�លបយងីឱ្យ
 

ប ម្ែ ះថា “ជំងឺោក់បជីង (Broken leg  
syndrome)”។ បយងីបៅវា�ូបចនាះ  
ពីប្ពាះ ទាល់ខតបយងីោក់បជីងបទីប 
បយងី�ឹងថា មនុស្សប៉ាុនាមែ ននាក់ ពិការ 
បជីង។ ជាទូបៅ បយងីមិនចាប់អារមមែណ៍
នឹងោតុភាពនានាបទ បលីកខលងខតបយងី
រងផ្លប៉ាះពាល់្សាប់ពីោតុភាពបនាះ។ 
�ូបចនាះ ចូរអនាកអនុញ្ញា តឱ្យចំណង់ខ�ល 
មាន្សាប់របស់អនាក ប្វាីឱ្យអនាកចាប់អារ-
មមែណ៍បៅបលីបរឿងរា៉ា វនានា ខ�លគាមែ នអនាក
ណាមានា ក់្វាល់ខាវា យជាមួយ។ 

ទិ�ឋាភាពទីពីរ គឺថា ្បសិនបបីបរឿងមួយមិន
 ប្វាីឱ្យអនាកចាប់អារមមែណ៍បទ ឬមិនប្វាីឱ្យអនាក 

្ឹងបទ ឬមិនជំរុញខ្ាងំឱ្យអនាកចង់ប�ញីអវា ី
មួយ្្ស់បដែូរបទបនាះអនាកគួរខតឱ្យបរឿងបនាះ 
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បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បៅបគបផ្្សងចុះ។ �ូចគានា បនះខ�រ ្បសិន 
បបីអនាកជាការនីិពន្ធ ចូរអនាកចាប់អារមមែណ៍ 
បមីលបៅបលីថា បតីអនាកសារពព័ត៌មានមានា ក ់
�នាងឹ ចាត់ទុកការបសីុបអបងកាត្គាន់ខត 
ជាកិចចាការមួយមិនសំខាន់ ឬោ៉ា ងណា។  
្បសិនបបីខបបបនះ ចូរអនាកយកការង្រ 
បនះមកវញិ ប�យីចាត់ឱ្យអនាកបផ្្សងបទៀត 
ប្វាីវញិ។ 

ប�តុអវាី? ចូរចាថំា៖ ការបសីុបអបងកាត្តរូវ 
ការការ្ិត្ំខ្ាងំបលីសពី្មមែតា។ ្បសិន 
បបីអនាកមិន្វាល់អំពីបរឿងមួយបនាះបទ អនាក 
នឹងមិនប្វាីវាប�យី។ ពិតណាស់ អនាកនឹង

 
្តរូវប្បីការ្តិះរះិពិចារណារបស់អនាក កនាុង 
ការប្វាីវាឱ្យោនសប្មច។ ពិតណាស់ អនាក 
្តរូវប្វាី្្ួនឱ្យមានវជិាជា ជីវៈបៅ្គប់កាលៈ-
បទសៈទាងំអស់។  ប៉ាុខនតែ ្បសិនបបីបរឿង 
បនាះមិន្តរូវនឹងចំណង់របស់អនាកបទ 
អនាកនឹងប្វាីវាមិនោនសប្មចបទ។

ជំពូក ១
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សតើសរឿ្មានតពមលៃ 
ម្្រប់ម្រាន់េម្មាប ់
សេុបីអស្កេតផដរឬសទ?

ការបសុីបអបងកាតជាប្ចីនបលីសលប់ ប្វា ី
ប�ងីបោយមូលប�តុ មិន្តឹម្តរូវ។ 
ពិតប�យីថា ចំណង់គឺជាកតាតែ សំខាន់ 
ប៉ាុខនតែ ការសងសឹកក៏ជាចំណង់មួយខ�រ 
ប�យីអនាកសារពព័ត៌មាន និងចាងហាវា ង 
ផ្សាយមួយចំនួនប្បី្ោស់ការបសុីប 
អបងកាត ប�ីម្សីប្មចនូវការសងសឹក 
្្ល់្្ួន។ បទាះបីការបសុីបអបងកាត 
គឺជាកិចចាការលំោកកដែី បរឿងបសុីបអបងកាត 
្្ះប្វាីប�ងី បោយសារខតវាជាបរឿងខ�ល 
ង្យ្សរួលបំផុ្ត។ អនាកសារពព័ត៌មាន 
បសុីបអបងកាតជាប្ចីន មិនខ�ល្វាល់សួរ 
្្ួនឯងប�យី ថាបតីបរឿងមួយបនាះសំខាន ់
ចំបពាះអនាកអាន ឬទស្សនិកជនរបស់្្ួន 
ឬបទ និងថាបតីប�តុអវាី។  

�ូបចនាះ ចូរសួរ្្ួនអនាកនូវសំណួរខាងប្កាម 
បៅបពលខ�លអនាកវាយតពម្ថាបតីបរឿងមួយ
មានតពម្សព័កដែិសមនឹងឱ្យអនាកប្វាីការង្រ 
លំោក ឬោ៉ា ងណា៖ 

បតីមនុស្សប៉ាុនាមែ ននាក់ខ�លរងផ្ល 
ប៉ាះពាល់? 

បតីពួកបគរងផ្លប៉ាះពាល់ខ្ាងំប៉ាុណាណ ?  
(បៅទីបនះ គុណភាពសំខាន់បសមែីគានា នឹង 
បរមិាណខ�រ។ ្បសិនបបីមានមនុស្សមានា ក ់
ស្ាប់ ឬជីវតិរបស់គាត់កំពុងរងប្គាះថានា ក់ 
បនាះវាជាបរឿងសំខាន់ប�យី)។ 

្បសិនបបីផ្លប៉ាះពាល់បនាះជាវជិជាមានវញិ 
បតីបុពវាប�តុពនផ្លប៉ាះពាល់បនាះអាចជា 
គំរូស្មាប់ការអនុវតតែបៅកខន្ងបផ្្សងបទៀត
ោនខ�រ ឬបទ? 

ឬក៏បតីមនុស្សទាងំបនះជាជនរងប្គាះ 
ខមនបទ? 

បតីការឈចឺាប់របស់ពួកបគអាចបប ច្ា ៀស
ោនខ�រ ឬបទ?

បតីបយងីអាចបង្ហា ញពីវ ិ្ ីបោះ្សាយ 
ោនបទ?

ជំពូក ១

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បតីមានអនាក្ប្ពឹតតែ្ុស ខ�ល្តរូវខតផ្ដែន្ា- 
បទាស ខ�រ ឬបទ? ឬោ៉ា ងបហាចណាស់ 
្តរូវបថាកា លបទាស? 

បតីវាសំខាន់បទ ខ�ល្តរូវបរៀបរាប់លមអែិត 
អំពីអវាីខ�លោនបកីតប�ងី ប�ីម្កំុីឱ្យបរឿង
�ខ�លបកីតប�ងីមដែងបទៀត?

បនះជារបបៀបខ�លបយងីបមីលបៅបល ី
ចំណុចបនះ ៖ 

ពិភពបលាកគឺបពារបពញបៅបោយការ 
ឈចឺាប់ ប�យីភាគប្ចីនពនការឈចឺាប ់
ទាងំបនាះ គឺឥត្បបោជន៍ ខ�លជាផ្ល 
ពនអោយមុ្និងកំ�ុស។ អវាីក៏បោយ 
ខ�លកាត់បន្ថយការឈចឺាប់ ភាព 
បឃ្របៅ និងភាពលងៃង់ប្្ សុទ្ធខត
មានតពម្ស្មាប់ការប្វាីសកមមែភាព។ 
កនាុងនព័យបនះ ការបសីុបអបងកាតអាចសប្មច
បគាលបៅបនះោន។

ចូរអនាកពយាោមផ្ដែល់បសវាបនាះជាមុន ជា
ជាង្គាន់ខតប្បី្ោស់ការបសុីបអបងកាត 
ប�ីម្ឱី្យ្្ួនឯង្នប�ងី្្ពស់បៅកនាុង 
អាជីព។ ចូរកុំបភ្ចថា ការបសីុបអបងកាតគឺ 
ជាអាវុ្ ប�យីអនាកអាចប្វាីឱ្យមនុស្ស 
ឈចឺាប់បោយសារអាវុ្បនះ  បោយ 
បចតនាកដែី ឬបោយការប្វាស្បខ�ស 

្្ល់្្ួន។ (បគមិនោនបង្ហា ញការពិតឱ្យ 
ោន្គប់្គាន់បទ ថា Woodward និង 
Bernstein ខ�លល្លីបាញកនាុងការ 
បសុីបអបងកាតសំណំុបរឿង Watergate 
តាមរយៈការសារភាពរបស់ពួកបគ ោន
បំ្្ញអាជីពរបស់មនុស្សគាមែ នកំ�ុស
ជាប្ចីននាក់ បៅជាមួយនឹងអាជីពរបស់ 
Richard Nixon)។ កនាុងអាជីពរបស់អនាក 
អនាកអាចនឹងក្ាយជាអវាីខ�លលអែបំផុ្ត 
និងអវាីខ�លអា្កក់បំផុ្ត ខ�លបកីតប�ងី 
ចំបពាះអនាកបផ្្សងបទៀតមួយចំនួន។ ចូរ
អនាក្បយព័តនា្បខយងអំពីតួនាទីមួយណា
ខ�លអនាកចង់ប�ីរ ប�យីប�ីម្អីនាកណា 
និងមូលប�តុអវាី។ ចូរគិតគូរឱ្យ�មែត់ចត់
បលីអវាីខ�លជាការជំរុញចិតតែអនាក មុនបពល
ខ�លអនាកប្វាីការបសីុបអបងកាតអនាក�ពទ។ 
 ្បសិនបបីបរឿងមួយបនាះសំខាន់ចំបពាះខត
រូបអនាក ប៉ាុខនតែ មិនសំខាន់ចំបពាះអនាក�ពទបទ 
អនាក្បខ�លមិនគួរប្វាីវាបទ។ 

បៅកនាុងអាជីពរបស់បយងី បយងីោនប្វា
 ី

បរឿងបសុីបអបងកាតរាប់រយករណី។ បៅកនាុង 
ករណីនីមួយៗ មានបពល្្ះ មានមនុស្ស 
មានា ក់ប�ីរមករកបយងី និងោននិោយថា៖ 
“ប�តុអវាីោនជាអនាកសួរសំណួរទាងំអស់
បនះ? បតីអនាកយកពព័ត៌មានបនះបៅប្វាីអវាី? 
បតីអវាីខ�លផ្ដែល់សិទ្ធិឱ្យអនាកប្វាីបរឿងបនះ? 

ជំពូក ១
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្បសិនបបីបយងីពំុមានចបម្ីយលអែចំបពាះ 
សំណួរបនាះបទ។ ការនិោយថា 
“សាធារណជនមានសិទ្ធិ�ឹងបរឿងបនះ!” 
មិនខមនជាចបម្ីយលអែបទ ប�យីបពលបនាះ
ការបសុីបអបងកាតចបាស់ជាចប់ប�យី។ 
ជា្មមែតា បយងីនិោយ�ូបចនាះ ៖ “អវាីខ�ល
កំពុងបកីតប�ងីបៅទីបនះសំខាន់ទាងំ 
ស្មាប់រូបអនាក និងស្មាប់អនាក�ពទខ�រ។ 
្ញាុ ំនឹងផ្សាយបរឿងបនះ ប�យី្ញាុ ំចង់ឱ្យបរឿង
បនះមានភាពចបាស់លាស់ និង្តឹម្តរូវ។ 
្ញាុ ំសង្មឹថា អនាកនឹងជួយ្ញាុ ំ”។

អវាីៗក៏បោយខ�លអនាកនិោយបៅ្ណៈ
បពលខបបបនះ អនាក្តរូវខតមានការបជឿ- 
ជាក់ខ្ាងំក្ា ប�យីសំខាន់ជាងបនះបទៀត 
អវាីខ�លអនាកនិោយ្តរូវខតសមប�តុ
ផ្លចំបពាះអនាកខ�លអនាកនិោយបៅ
កាន់។ មនុស្សសអែប់អនាកសារពព័ត៌មាន 
ប�យីមូលប�តុមួយខ�លបគសអែប់ គឺ 
ប្ពាះបគមិនទុកចិតតែបលីបគាលបំណង 
របស់បយងី។ បយងីរពំឹងថា អនាកក៏នឹងជួយ
ខកខ្បសា្ថ នភាពបនះផ្ងខ�រ។

ជំពូក ១

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។





២

េម្មតិកម្ម

 

ការសម្បើម្រាេេ់ម្មតិកម្ម៖
សនាូលពនវ ិ្ ីសាសសតែបសីុបអបងកាត

បោយ MARK LEE HUNTER, LUUK SENGERS និង PIA THORDSEN

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។
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េម្មតិកម្ម្រឺជាសរឿ្ 
មួយ និ្ជាវិធីសាសេ្រ 
មួយេម្មាប់ការសាក- 
ល្ប្ េម្មតិកម្មសោះ

អនាកសារពព័ត៌មានខតងខតតអែូញខតអែរថា  
ការនីិពន្ធប�ិបស្គំនិតបរឿង�៏អសាចា រ្យ 
របស់្្ួន។ ពិតណាស់ បញ្ហា បនះ 
វាបកីតមានខមន។ ប៉ាុខនតែ ជាបរឿយៗ 
អវាីខ�លការនីិពន្ធប�ិបស្ គឺមិនខមន

 
ជាបញ្ហា ទាល់ខតបសាះ។ វាជាការ 
នាបំៅរកប្គាះម�នតែរាយ ខ�លការ- 
បសុីបអបងកាតប្វាីខផ្នការមិនោនលអែ 
ប�យីនឹងនាឱំ្យខាតបពលបវលា 
និងលុយកាក់ ប�ីម្ខីតលទ្ធផ្ល 
មួយមិន្ោក�្បជា។ បនះប្បៀប�ូច 
កាលបយងីបៅបកមែង បយងីយកបសះោក ់
បជីងពីរបីបៅឱ្យការនីិពន្ធ ប�យីបយងី 

 
សំណាងលអែណាស់ ខ�លការនីិពន្ធ 

របស់បយងី ខតងខតោញ់បសះឆកាួតបនាះង្ប់ 
បៅមុនបពលបយងីប�ងីជិះបលី្នាងវា។ 

ឧទា�រណ៍ ការនិោយថា “្ញាុ ំចង់បសុីប
អបងកាតអំបពីពុករលួយ” មិនខមនជាសំបណី
លអែបទស្មាប់ការនីិពន្ធ។ ជាការពិត អំបពី 
ពុករលួយបកីតមានបៅ្គប់ទីកខន្ងបៅ 
បលីពិភពបលាក។ ្បសិនបបីអនាក 
ចំណាយបពល្គប់្គាន់ប�ីម្រីកបមីល 
អំបពីពុករលួយ អនាកនឹងរកប�ញី្្ះជា 
មិនខាន។ ប៉ាុខនតែ អំបពីពុករលួយ គឺជា 
្បធានបទមួយ។ វាមិនខមនជាបរឿងបទ 
ប�យីអវាីខ�លអនាកសារពព័ត៌មានប្វាី គ ឺ
្ោប់បរឿង។ ្ បសិនបបីអនាកតាម្បធានបទ 
ជាជាងតាមបរឿង អនាកអាចនឹងក្ាយជា 
អនាកជំនាញបលី្បធានបទបនាះ ប៉ាុខនតែ វា 
នឹងចំណាយបពលបវលា លុយកាក់ និង 
ថាមពលអស់ជាប្ចីន។ �ូបចនាះប�យី 
បទីបការនីិពន្ធណាក៏បោយ ខ�លមាន 
ការគិតគូរ�មែត់ចត់ នឹងនិោយថា “បទ” 
បៅកាន់អនាក។ 

ផ្្ុយបៅវញិ បបីសិនជាអនាកនិោយថា 
 

“អំបពីពុករលួយបៅកនាុង្បពព័ន្ធអប់រោំន 
បំ្្ញកដែីសង្មឹរបស់ឪពុកមាដែ យ ខ�ល 

ជំពូក ២
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សង្មឹថា កូនៗរបស់ពួកបគនឹងមាន 
អនាគតលអ្ែ បបសីរ” វញិ អនាកកំពុង្ោប់
អំពីបរឿងជាក់លាក់មួយ។ ្គាន់ខតប៉ាុណណឹ ង 
សាដែ ប់បៅគឺវាគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ជាងមុន
បៅប�យី។ 

បទាះបីជាអនាក�ឹង ឬមិន�ឹង្្ួនកដែី អនាកក៏
 

កំពុងបលីកប�ងីនូវសមមែតិកមមែមួយផ្ង 
ខ�រ ពីប្ពាះអនាកបៅមិនទាន់ោនផ្ដែល ់
ភព័សតែុតាងខ�លបង្ហា ញថា បរឿងរបស់អនាក 
គឺជាបរឿងខ�ល្តឹម្តរូវបៅប�យីបទ។ 

អនាកកំពុងបលីកប�ងីថា អំបពីពុករលួយ 
បកីតមានបៅកនាុងសាលាបរៀន និងថាវាបងកា
ផ្លប៉ាះពាល់អនតែរាយបៅបលីមនុស្សពីរ 
្ករុមោ៉ា ងបហាច គឺ ឪពុកមាដែ យ និង 
កូនៗ។ សមមែតិកមមែបនះអាចពិត ឬអាច 
មិនពិត។ អនាកបៅខត្តរូវខសវាងរកការពិត 
មកបញ្ជា ក់បៅប�យី។ 

ទន្ឹមនឹងបនះ សមមែតិកមមែរបស់អនាកកំណត ់
នូវសំណួរជាក់លាក់ខ�ល្តរូវខតរកចបម្ីយ  
្បសិនបបីអនាកចង់រកឱ្យប�ញីថា បតីវា 
សមប�តុផ្ល ឬអត់។ បរឿងបនះបកីត 
ប�ងីតាមរយៈ�ំបណីរការមួយ ខ�លបយងី 
ខញកសមមែតិកមមែ ប�យីបមីលថាបតីការ 
អះអាងោច់បោយខ�កៗ និងជាក់លាក ់

អវាី្្ះ ខ�លសមមែតិកមមែបនះបបងកាីតប�ងី។ 
បន្ាប់មក បយងីអាចបផ្្ៀង្្ត់ការអះអាង
មួយចំណុចមដែងៗ។ ជាងបនះបៅបទៀត 
បយងីក៏នឹងបមីលប�ញីអត្ថនព័យពនពាក្យ 
ខ�លបយងីប្បី្ោស់ប�ីម្បីរៀបរាប់បរឿង  
ពីប្ពាះបយងី្តរូវខតខសវាងរកនិងកំណត ់
និយមនព័យរបស់ពាក្យទាងំបនាះ ប�ីម្ ី
បនតែបៅចំណុចបផ្្សងៗបទៀត។ 

អនាកអាចបឆ្ីយសំណួរទាងំបនះ តាម 
លំោប់លំបោយោ៉ា ង�ូចបមដែចក៏ោន 
ប៉ាុខនតែអវាីខ�លលអែបំផុ្ត គឺលំោប់លំបោយ
ខ�លអនាកអាចប្វាីតាមោនបោយ្សរួល
បំផុ្ត។ ការបសីុបអបងកាតណាក៏បោយ 
មុនឬប្កាយ គឺគង់ខតពិោកប�ងីៗ 
�ូចគានា  ពីប្ពាះវាពាក់ពព័ន្ធនឹងការពិត 
ជាប្ចីន ្បភពជាប្ចីន ខ�លមាននព័យ 
ថា អនាក្តរូវប្វាីកិចចាការបរៀបចំោ៉ា ងប្ចីន  
នូវពព័ត៌មានខ�លអនាកោន្បមូល និងការ 
ោរម្ភជាប្ចីន អំពីថាបតីអនាកប្វាីបរឿងបនាះ
ោន្តឹម្តរូវ ឬអត់ បៅមុនបពលយក 
បករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះរបស់អនាកបៅ្បថុយ្បថាន។ 

បៅកនាុងសមមែតិកមមែជាឧទា�រណ៍របស ់
បយងី ទីកខន្ងខ�លង្យ្សរួលបំផុ្ត 
កនាុងការចាប់បផ្ដែីម ្បខ�លជាបៅជួប 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ជខជកជាមួយឪពុកមាដែ យ និងកូនៗ 
ខ�លជាសិស្ស អំពីកដែីសង្មឹ និងភាព

 
អស់សង្មឹរបស់ពួកបគ។ 

បៅបពលខ�លអនាករកោន្បភពោ៉ា ងតិច 
បំផុ្ត៤ ខ�លបញ្ជា ក់្ោប់អនាកថា ពិតជា 
មានអំបពីពុករលួយបៅកនាុងសាលាបរៀន 
ខមនរចួប�យី។ ្បភពតិចជាង៤ គឺជា 
មូលោឋា នមួយខ�លមានហានិភព័យខ្ាងំ
ណាស់។ អនាកអាចចាប់បផ្ដែីមពិនិត្យបៅបល ី
របបៀបខ�ល្បពព័ន្ធសាលាបរៀន�ំបណីរការ។  
អនាក្តរូវខតសិកសាអំពីវធិាន នីតិវ ិ្ ី បសចកដែី-

 
ខថ្ងអំពីគុណតពម្ និងបបសកកមមែរបស ់
សាលា។ 

បៅបពលខ�លអនាក�ឹងអំពីរបបៀប�ំបណីរ- 
ការរបស់្បពព័ន្ធសាលាបរៀនរចួប�យី 
អនាកនឹងប�ញីតំបន់្បបផ្ះ និងតំបន់ប ម្ែ  
ខ�លអំបពីពុករលួយអាចបកីតមានប�ងី។ 
បន្ាប់មក អនាកអាចប្បៀបប្ៀបភាពពិត
ពនអវាីខ�លអនាកោនឮ និងោនរកប�ញី 
ជាមួយការអះអាងរបស់្បពព័ន្ធបនាះ។ 

ជំពូក ២
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ខា្សម្កាម ្រឺម្កាហ្េម្មាប់ការសមើលដំសណើ រការសនះ 

�ំបូង បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែ

• ឥ�ូវ បយងីខញកពាក្យបផ្្សងៗគានា ខ�លមានកនាុងសមមែតិកមមែបនះ

• បន្ាប់មក បយងីឱ្យនិយមនព័យពាក្យទាងំបនះឱ្យកាន់ខតចបាស់លាស់ និងបមីលថាបត
 ី

វាបបងកាីតោនជាសំណួរអវាី្្ះ

 

អំសពើពុករលយួ

សៅក្នុ្ ម្បព័ន្ធសាលាសរៀន

រានបំផ្លៃ ញក្ីេ្្ ឃឹមរបេឪ់ពុកម្ាយ 

ផដលេ្្ ឃឹមថា កនូៗរបេព់ួកស្រ

នឃឹ្មានអោ្រតលអែម្បសេើរសៅព្ងៃមុខ។

បតីសាលា្បបភទណា? ប្ចីនប៉ាុណាណ ? 

បតីអំបពីពុករលួយបកីតប�ងី�ូចៗគានា បៅ
កនាុងសាលានីមួយៗខ�របទ? 

បតីមានវធិានអវាី្្ះខ�លមានស្មាប ់
ហាមឃ្ត់អំបពីពុករលួយ?

បតីមនុស្ស្បបភទណា្្ះខ�លប្វាីការ 
បៅកនាុង្បពព័ន្ធបនាះ ប�យីបតីបគខបងខចក 
អំណាច និងរង្វា ន់ោ៉ា ង�ូចបមដែច?

បតីឪពុកមាដែ យណា្្ះធ្ាប់ជួបអំបពី 
ពុករលួយ?

បតីអវាីជាកដែីសង្មឹរបស់ពួកបគ?

បតីពួកបគគិតថាការអប់រនឹំងជួយសប្មច 
កដែីសុបិនទាងំបនាះបោយរបបៀបណា?

បតីកូនបកមែងទាងំបនាះយល់�ឹងពីអវាីខ�ល
កំពុងបកីតប�ងីឬបទ? បបី�ឹង បតីវា 
ប៉ាះពាល់�ល់ពួកបគោ៉ា ង�ូចបមតែច្្ះ?

បតីការអប់រ ំពិតជាប្វាីឱ្យជីវតិបកមែងៗលអ្ែ បបសីរប�ងី
 ខមនបទ? 

បតីោ៉ា ង�ូចបមតែច? 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

បតី”អំបពីពុករលួយ” មាននព័យជាក់លាក់�ូចបមដែច?

ការសូកោ៉ា ន់ អនុប្គាះនិយម 

បក្ខពួកនិយម បៅកនាុងការប្ជីសបរសី បុគ្គលិក?

្បសិនបបីមានខមនបនាះ បតីវាបកីតប�ងី 
ខបបណាបៅកនាុងសាលា?
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អត្ថម្បសោរន៍ពនការ 
សេុបីអស្កេត ផដលរំរញុ 
សោយេម្មតិកម្ម

បតីឧទា�រណ៍ខាងបលីបនះ បមីលបៅ�ូច 
ជាមានកិចចាការប្ចីនណាស់ខមនបទ? 
ពិតណាស់ គឺវាមានកិចចាការជាប្ចីនខមន
។ប៉ាុខនតែមកពីអនាកប្បៀបប្ៀបបៅនឹងរបបៀប
ខ�លបគសរបសរពព័ត៌មានភាគប្ចីនបំផុ្ត  
គឺការ្គាន់ខតនិោយបៅកាន់្បភពមួយ  
ឬពីរ ឬក៏ការសរបសរប�ងីវញិខផ្អែកតាម
បសចកតែី្បកាសពព័ត៌មានប៉ាុបណាណ ះ។ បបី 
អនាកប្បៀបប្ៀបវ ិ្ ីសាសសតែសមមែតិកមមែបនះ
បៅនឹងវ ិ្ ីបសុីបអបងកាតភាគប្ចីនបផ្្សងបទៀត 
បនាះអនាកនឹងប�ញីអត្ថ្បបោជន៍ពីការ 
សន្សកំម្ាងំពលកមមែោ៉ា ងចបាស់៖

១. េម្ម�ិកម្ម ្្ដ�់នូវអ្តីមួយ 
សែើម្តីឱ្យអ្កសធ្ើការស្ទៀ្ផ្ទ �់ ជាជា្ 
ពយាយាមគាេ់កកាយការណ៍េមាងា �់

មនុស្សមិនង្យនឹងទម្ាយការសមាងៃ ត ់
របស់បគង្យៗ បោយគាមែ នប�តុផ្ល 
លអែបនាះបទ។ ពួកបគទំនងជានឹងផ្ដែល ់
ការបញ្ជា ក់បៅបលីពព័ត៌មានអវាីមួយ ខ�ល 
អនាកមានបៅកនាុងព�រចួជាប្សច ពីប្ពាះថា
មនុស្សភាគប្ចីនបំផុ្តមិនចូលចិតតែ 
និោយកុ�កបទ។ សមមែតិកមមែជួយអនាក 
អាចបសនាីឱ្យពួកបគបញ្ជា ក់បលីអវាីមួយ 
ជាជាងឱ្យពួកបគផ្ដែល់ពព័ត៌មានជាមុន។ វា
ក៏ជួយប្វាីឱ្យបគបមីលមកអនាកថាជាមនុស្ស
មានា ក់ខ�លបបីកចំ�កនាុងការរកប�ញីថា  
បរឿងមួយបនះ មានពព័ត៌មានប្ចីនខថម 
បទៀត មិនខមនមាន្តឹមខតអវាីខ�លអនាក 
ោនគិតពី�ំបូងបនាះបទ ពីប្ពាះអនាក 
មានឆន្ៈទទួលសា្គ ល់ថា មានការពិត 
ជាប្ចីនបទៀតបលីសពីអវាីខ�លអនាកសង្ស ព័យ
ពី�ំបូង។ 

២. េម្ម�ិកម្មជួយឱ្យអ្កមានឱកាេ
ស្ចើនក្ ន្ុ ការសបើកកកាយការណ៍េមាងា �់

ភាគប្ចីនពនអវាីខ�លបយងីបៅថា “ការណ៍ 
សមាងៃ ត់” គឺ្គាន់ខតជាការពិតខ�លគាមែ ន 
អនាកណាមានា ក់ធ្ាប់សួរ។ សមមែតិកមមែមាន 

ជំពូក ២
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ឥទ្ធិពលខផ្នាកចិតតែសាសសតែ ប្វាីឱ្យអនាកយក 
ចិតតែទុកោក់ប ដ្ែ តបលីសាច់បរឿង �ូបចនាះអនាក
អាចសួរសំណួរទាងំបនាះោន។ �ូចខ�ល 
អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតជនជាតិ 
ោរាងំមានា ក់ប ម្ែ ះ Edwy Plenel ោន 
និោយ“្បសិនបបីអនាកចង់រកប�ញីអវា ី
មួយ អនាក្តរូវខតខសវាងរកវា”។ បយងីសូម 
បខន្ថមថា ្បសិនបបីអនាកពិតជាខសវាងរកអវាី
មួយខមនបនាះ អនាកនឹងរកប�ញីប្ចីនជាង
អវាីខ�លអនាកកំពុងរក។ 

៣. េម្ម�ិកម្មសធ្ើឱ្យអ្កងាយ្េ �ួក្ ន្ុ
ការ្គប់្គ្គស្មា្របេ់អ្ក

បន្ាប់ពីោនកំណត់ចបាស់អំពីអវាីខ�លអនាក 
កំពុងខសវាងរក និងកខន្ងណាខ�លអនាក 
្តរូវរកវា។ អនាកអាចោ៉ា ន់សាមែ ន�ឹងពី 
បពលបវលា ខ�ល្តរូវចំណាយបៅបល ី
ជំហាន�ំបូងៗពនការបសីុបអបងកាត។ បនះ
ជាជំហាន�ំបូងបងអែស់ពនការចាត់ទុកការ 

បសុីបអបងកាត�ូចជាគប្មាងមួយខ�លអនាក 
អាច្គប់្គងវាោន។ បយងីនឹង្ត�ប ់
មកនិោយបលីចំណុចបនះមដែងបទៀត 
បៅខាងចុងជំពូកបនះ។ 

៤. េម្ម�ិកម្ម គឺជាឧបករណ៍ដែ�អ្ក
អាចស្បើ្រាេ់ម្ដ្សហើយម្ដ្សទៀ�រាន

បៅបពលខ�លអនាកអាចប្វាីការតាមរបបៀប 
ជាវ ិ្ ីសាសសតែ អាជីពរបស់អនាកនឹង្្ស ់
បដែូរ។ សំខាន់ជាងបនះបទៀត អនាក្្ួនឯង 
ក៏នឹង្្ស់បដែូរខ�រ។ អនាកនឹងខលង្តរូវការ
ឱ្យអនាកណាមានា ក់មក្ោប់អនាកថា្តរូវប្វា ី
បនះ ប្វាីបនាះបទៀតប�យី។ អនាកនឹងបមីល 
ប�ញីនូវអវាីខ�ល្តរូវប្វាីជាចាោំច់ ប�ីម្ ី
្បយុទ្ធ្បឆ្ងំនឹងភាពវកឹវរ និងការ 
ឈចឺាប់បៅបលីពិភពបលាកបនះ ប�យី 
អនាកនឹងអាចប្វាីវាោន។ បនះប�យីជា 
មូលប�តុខ�លនាឱំ្យអនាកក្ាយជាអនាក 
សារពព័ត៌មាន តាងំពី�ំបូងទីមក។ បតី 
ពិតខមនបទ?   

៥. េម្ម�ិកម្មក៏ធានាសេទើរដ�ទ្ ំ្ ្េនុ្ថា 
អ្កនឹ្េរសេរសចញជាសាច់សរឿ្មួយ 
មិនដមន្គាន់ដ�ជាបណ្ដ នុ ំទិនន្័យសនាះសទ

ការនីិពន្ធចង់�ឹងថា បៅចុងប ច្ា ប់ពន 
បពលបវលាកំណត់មួយ ខ�លជាការ 
វនិិបោគ្នធាន នឹងោនលទ្ធផ្ល 
ជាបរឿងមួយ ខ�លអាចចុះផ្សាយោន។ 
សមមែតិកមមែបបងកាីននូវលទ្ធភាពពនការ 
សប្មចោនលទ្ធផ្លខបបបនះ។ វាជួយ 
ឱ្យអនាកអាចទស្សន៍ទាយអំពីលទ្ធផ្ល 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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វជិជាមានអប្បរមា និងអតិបរមាស្មាប ់
ការង្ររបស់អនាក ្ពមទាងំករណីខ�ល 
អា្កក់បំផុ្តផ្ងខ�រ។ 

• ករណីអា្កក់បំផុ្ត គឺថាការបផ្្ៀង 
្្ត់សមមែតិកមមែបង្ហា ញឱ្យប�ញី 
ភ្ាមៗថា ពំុមានបរឿងបនាះប�យី  
ប�យីគប្មាងអាចនឹង្តរូវប ច្ា ប ់
បោយមិន្ជាះខាជា យ្នធានប្ចីន។ 

• លទ្ធផ្លវជិជាមានអប្បរមិា គឺថា 
្បសិនបបីសមមែតិកមមែ�ំបូងបនាះជា 
ការពិត ប�យី្តរូវោន្តរួតពិនិត្យ
ោ៉ា ងឆ្ប់រ�ព័ស។ 

• លទ្ធផ្លវជិជាមានអតិបរមា គឺថា 
្បសិនបបីសមមែតិកមមែបនាះជាការពិត 
បរឿងបផ្្សងៗបទៀត ្តរូវខតមានលំ�ូរ 
តាមលំោប់លំបោយ ប�យីបៅ 
ទីបំផុ្ត បគនឹងោនលទ្ធផ្លជា
ឈុតពនបរឿងពាក់ពព័ន្ធជាប្ចីន 
ឬក៏ជាបរឿង្ំមួយ។ 

បៅមានអត្ថ្បបោជន៍ជាប្ចីនបផ្្សង 
បទៀត ប៉ាុខនតែ មុនបពលប្វាីការពន្យល់បខន្ថម 
បយងីសូមផ្ដែល់ពាក្យោស់បតឿនមួយ�ល់
អនាក។ 

ជំពូក ២
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េម្មតិកម្ម អាចជា 
សម្រាះថា្ន ក់

អនាកសារពព័ត៌មានថមែីបថាមែ ង្ពរួយោរម្ភខ្ាងំ 
បៅបលីអវាីខ�លនឹងបកីតប�ងី បន្ាប់ពី

 
ពួកបគប្វាីបរឿងោន្តឹម្តរូវប�យី។ បតីនឹង 
មានការសងសឹកឬបទ? បតីពួកបគនឹង្តរូវ 
បគបដែឹងឬបទ? អនាកសារពព័ត៌មានខ�លមាន 
បទពិបសា្ន៍�ឹងថា បញ្ហា អា្កក់បំផុ្ត 
បកីតប�ងី បៅបពលខ�លបរឿងរបស់អនាក 
្ុស។ ជាការពិត ពួកបគអាចនឹង្តរូវបគ 
បដែឹង ប�យីជួនកាល ពួកបគអាចនឹងជាប ់
ពន្ធនាគារ មិនថាបរឿងបនាះ ្តរូវ ឬ្ុស 
បនាះបទ។ ប៉ាុខនតែអវាីខ�លបគមិនសូវបមីល 
ប�ញី គឺថាការផ្សាយបរឿងមិនពិត ប្វាីឱ្យ

 
ពិភពបលាកកាន់ខតក្ាយជាកខន្ងមួយ 
ខ�លអា្កក់ និងគួរឱ្យប្កៀម្កំ។ 

�ូបចនាះ ចូរចងចាថំា៖ ្បសិនបបីអនាក
្គាន់ខតពយាោមបង្ហា ញឱ្យប�ញីថា 
សមមែតិកមមែមួយជាការពិត បទាះកនាុងតពម្
ណាក៏បោយ និងបោយមិនគិតពី
ភព័សតែុតាង អនាកនឹងចូលរមួជាមួយ្ករុមភូត
កុ�ក្បកបបោយវជិាជា ជីវៈបៅបលីពិភព
បលាក �ូចជាប៉ាូលិសទុចចារតិខ�លប្វាីោប
្បជាជនខ�លគាមែ នកំ�ុស និងអនាកនបោ-
ោយខ�លនិោយខតពីបរឿងប្វាីសសង្្គ ម។ 
ការបសុីបអបងកាត គឺបលីសពីការ្គាន់ខត 
បង្ហា ញភព័សតែុតាងថាអនាកគិត្តរូវ។ 
វាជាការខសវាងរកការពិត។ ការបសីុបអបងកាត 
ខផ្អែកតាមសមមែតិកមមែ គឺជាឧបករណ៍ខ�ល
អាចគាស់កកាយការពិតោនោ៉ា ងប្ចីន  
ប៉ាុខនតែ វាក៏អាចជីករបៅដែ កប់ជនណា 
ខ�លគាមែ នកំ�ុសផ្ងខ�រ។ 

ជាពិបសស ប�ីម្បី្វាីឱ្យពិភពបលាកបនះ
កាន់ខតអា្កក់ អវាីខ�លអនាក្តរូវប្វាី គឺ
�កបចញនូវភព័សតែុតាងខ�លបង្ហា ញថា 
សមមែតិកមមែរបស់អនាកមិនខមនជាការពិត។  
ឬអនាក្គាន់ខតប្វាស្បខ�ស (កំ�ុស
អាចបខន្ថមការភព័នតែ្ច� ំនិងការឈចឺាប់
បសមែីគានា នឹងការកុ�កខ�រ)។ ប្វាី�ូចអវាីខ�ល
ោនបលីកប�ងីខាងបលីបនះ ប្វាីឱ្យការង្រ

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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របស់អនាកកាន់ខតង្យ្សរួល ប�យី 
អនាកទុកឱ្យអនាកបផ្្សងបទៀតខកកំ�ុស ឬ 
បោះ្សាយបញ្ហា របស់អនាក។ មានមនុស្ស
ជាប្ចីនណាស់ ខ�លប្វាីខបបបនះបរៀង
រាល់ពថងៃ ប៉ាុខនតែបនះមិនខមនោននព័យថា វា
ជាបរឿងខ�លអាចទទួលយកោនបនាះ
ប�យី។ ្ទឹសដែីរបស់បយងី គឺបៅឯឋាន-

 
នរក មានអនាកសារពព័ត៌មានជាប្ចីន 
ប�យីការប្បីសមមែតិកមមែ្ុស គឺជាវ ិ្ ីមួយ
ខ�លនាឱំ្យពួកបគធ្ាក់បៅ�ល់ទីបនាះ។ 
�ូបចនាះ ចូរបសាមែ ះ្តង់ និង្បយព័តនា្បខយង
អំពីរបបៀបខ�លអនាកប្បី្ោស់សមមែតិកមមែ៖ 
ចូរពយាោមរកភព័សតែុតាងបង្ហា ញថាវា
មិនខមនជាការពិត ឱ្យ�ូចគានា នឹងការរក
ភព័សតែុតាងបង្ហា ញថាវាជាការពិតខ�រ។ 
បយងីនឹងលមអែិតបខន្ថមអំពី្បធានបទបនះ 
បៅកនាុងជំពូក៧ សដែីពី “ការ្គប់្គង
គុណភាព”។

ជំពូក ២
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សតើេម្មតិកម្ម 
ដំសណើ រការដូចសម្ច?

១. ស�ើសហ�ុអ្តីរានជាេំខាន់ ្បេិនសបើ
េម្ម�ិកម្មែំបូ្ជាការពិ�?

ការប្វាីគប្មាងបសីុបអបងកាតជាសមមែតិកមមែ
មួយ គឺជានីតិវ ិ្ ីមួយខ�លមានចំណាស់
�ូចជាវទិយាសាសសតែខ�រ ប�យីនីតិវ ិ្ ី
បនះ ្តរូវោនប្បី្ោស់បោយបជាគជព័យ
បៅកនាុងវសិព័យការង្របផ្្សងៗគានា  �ូចជា 
ការង្រនគរោល និងការង្រ្បឹកសា
្ុរកិចចា។ (តាមពិតបៅ វាជាការ្្ស់បតែូរ
្ុសពី្មមែតាបនតែិចខ�រ ខ�លបគបទីបខតនាំ
យកនីតិវ ិ្ ីបនះមកប្បីជាវ ិ្ ីខផ្នាកសាមែ រតី 

 
នាបពលថមែីៗបនះប៉ាុបណាណ ះ)។ ជា្្ឹមសារ
សំខាន់ វាខផ្អែកបលីវ ិ្ ីខផ្នាកបញ្ញា ។ អនាកបបងកាីត
បសចកដែីខថ្ងការណ៍មួយអំពីអវាីខ�ល
អនាកគិតថាអាចនឹងជាការពិត បោយខផ្អែក
បលីពព័ត៌មានលអែបំផុ្តខ�លអនាកកំពុងមាន
បៅកនាុងព� ប�យីបន្ាប់មក អនាកខសវាងរក

ពព័ត៌មានបខន្ថមបទៀតខ�លអាចបញ្ជា ក់ថា 
បសចកដែីខថ្ងការណ៍របស់អនាក ជាការពិត 
ឬមិនពិត។ បនះគឺជា�ំបណីរការពនការ
បផ្្ៀង្្ត់។ �ូចខ�លបយងីោនបង្ហា ញ
បៅខាងបលី ្បសិនបបីសមមែតិកមមែទាងំមូល 
មិនអាចបញ្ជា ក់ោនបទបនាះ ពាក្យបពចន៍
ោច់បោយខ�កៗពីគានា ពនសមមែតិកមមែអាច
បៅខតបផ្្ៀង្្ត់ោន។ ្បសិនបបីមិន
�ូបចនាះបទ ចូរអនាក្ត�ប់បៅជំហានទីមួយ
វញិ និងបបងកាីតនូវសមមែតិកមមែថមែី។ សមមែតិ-
កមមែខ�លមិនអាចបញ្ជា ក់ោនទាងំ្សរុង 
ឬបោយខផ្នាក គឺ្គាន់ខតជាការោ៉ា ន់សាមែ ន
ប៉ាុបណាណ ះ។ ្បសិនបបីបសចកដែីខថ្ងការណ៍
្តរូវោនបញ្ជា ក់បោយភព័សតែុតាង បនាះជា
បរឿងលអែណាស់ ៖ អនាកមានបរឿងរបស់អនាក
ប�យី។ មយា៉ាងវញិបទៀត វាក៏លអែខ�រ 
្បសិនបបីបសចកដែីខថ្ងការណ៍របស់អនាក
មិនខមនជាការពិត ពីប្ពាះបនាះមាននព័យ
ថា វាអាចនឹងមានបរឿងមួយបទៀតខ�លលអែ
ជាងបរឿងមួយខ�លអនាកោនគិតពី�ំបូង។

២. សរៀបចំរចនាេម្័ន្ធេម្ម�ិកម្មសែើម្តីសធ្ើ
ឱ្យរានសជាគជ័យ

សមមែតិកមមែជាបឋមមិនគួរឱ្យខវងជាងបី
្បបោគបទ បោយខផ្អែកបលីប�តុផ្លលអែ
ពីរោ៉ា ង។ ្បសិនបបីវាខវងជាងបនះ អនាក

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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មិនអាចពន្យល់បៅអនាកបផ្្សងបទៀតបកីត
បទ។ សំខាន់ជាងបនះបទៀត បបីវាខវងជាង
បនះ សូម្ខីត្្ួនអនាក្្ល់ក៏មិនយល់ពី
សមមែតិកមមែបនាះខ�រ។

សមមែតិកមមែ្តរូវខតជាបរឿងមួយ។ ចំណុច
បនះសំខាន់ខ្ាងំ ពីប្ពាះវាមាននព័យថា 
អនាកប ច្ា ប់វាបៅ្តង់កខន្ងខ�លអនាកោន
ចាប់បផ្ដែីម គឺជាមួយនឹងបរឿងមួយ។ បយងី
មិនខមន្គាន់ខតកំពុង្បមូលការពិតមួយ
មុ្បនាះបទ គឺបយងីកំពុងនិោយ្ោប់
បរឿង ខ�លបយងីសង្មឹថា អាចនឹងខកខ្ប
ពិភពបលាកោន។ សមមែតិកមមែនឹងជួយអនាក
កនាុងការពន្យល់បរឿង្ោប់បៅអនាក�ពទ 
បោយចាប់បផ្ដែីមពីការនីិពន្ធ និងចាងហាវា ង
ផ្សាយរបស់អនាក ប�យីបន្ាប់មក គឺ
សាធារណជន។ កនាុងទ្មង់�៏សាម្ញា
បំផុ្ត ជានិចចាកាល បរឿងអាចមានលក្ខណៈ
្បខ�លនឹង្បបោគណាមួយពន
្បបោគទាងំបី�ូចខាងប្កាម ៖ 

• បយងីកំពុង្បឈមនឹងសា្ថ នភាព
មួយខ�លកំពុងបងកាការឈចឺាប់ោ៉ា ង
ខ្ាងំក្ា (ឬខ�លសព័កដែិសមនឹងឱ្យបគ
�ឹងទូលំទូលាយថាជាគំរូលអែ)។ 

• បនះជារបបៀបខ�លបយងីោនមក�ល់
ចំណុចបនះ។ 

• បនះជាអវាីខ�លនឹងបកីតប�ងី ្បសិន
បបីគាមែ នអវាីខ្ប្បរួលបទបនាះ ... ប�យី
បនះជារបបៀបខ�លបយងីអាច្្ស់បដែូរ
អវាីៗ ប�ីម្ឱី្យ្បបសីរប�ងី”។

ចូរកត់សមា្គ ល់ចំណុចមួយអំពី្បបោគ
ទាងំបនះ ៖ ្បបោគទាងំបនះមានលំោប់
លំបោយកាលប្វតតែិចបាស់លាស់។ បគ
អាចនឹងបមីលមិនប�ញីចបាស់ ពីប្ពាះ
លំោប់លំបោយបនះមិនខមនជាបន្ាត់
្តង់ពីអតីតកាល បៅ�ល់អនាគតកាល
បនាះបទ។ ផ្្ុយបៅវញិ វា្ោប់បយងីអំពី ៖ 

• �ំណឹងពនបញ្ហា  ខ�លជាបចចាុប្ននា-
កាល

• បុពវាប�តុពនបញ្ហា  បៅកនាុងអតីតកាល

• អវាីខ�ល្តរូវខតខកខ្បប�ីម្ឱី្យបញ្ហា
បនាះចប់ បៅកនាុងបពលអនាគត 

�ូបចនាះ បៅបពលបយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែ
របស់បយងី បយងីចាប់បផ្ដែីមបោយបបងកាីត
ការពណ៌នាមួយរចួជាប្សច គឺជាបរឿង
មួយខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងមនុស្សមានា ខ�ល
្្ស់ទីឆ្ងកាត់ទីកខន្ងជាក់លាក់មួយ 
និងបពលបវលាជាក់លាក់មួយ។ កិចចាការ 
មយា៉ាងកនាុងចំបណាមកិចចាការ�៏លំោកៗ
បំផុ្តជាប្ចីន គឺការរកសាការប ដ្ែ តយក

ជំពូក ២
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ចិតតែទុកោក់បៅបលីការពណ៌នារបស់អនាក 
និងកំុឱ្យវាលុបោត់បៅកនាុងគំនរពនការ
ពិត។ សមមែតិកមមែរបស់អនាកអាចជួយអនាក
ោន។ បៅបពលអនាកមានអារមមែណ៍ថាវា
ប្ចីនបពក ចូរបពា្ឈប់ ការជីកកកាយ
រកសិន ប�យីចាប់បផ្ដែីមពិនិត្យបៅបលីបរឿង
ខ�លការពិតនានារបស់អនាកពយាោម
្ោប់ត្មរុយ�ល់អនាក។ ្បសិនបបីការពិត
ទាងំបនះមិន្តរូវនឹងសមមែតិកមមែប�ីមបទ  
ចូរខកសមមែតិកមមែបនាះបៅ។ បទាះោ៉ា ងណា 
វា្គាន់ខតជាសមមែតិកមមែបទបតី។ 

ោ៉ា ងណាមិញ វាអាចជាការលំោកខ្ាងំ 
ណាស់ កនាុងការបង្ហា ញពីរបបៀបខ�លបយងី 
អាចប ច្ាប់បញ្ហា មួយោន។ ជួនកាលអវាី 
ខ�លលអែបំផុ្ត គឺបយងីអាច្បកាសបថាកា ល
បទាសភាពអយុតតែិ្ម៌។ ប៉ាុខនតែ ជាបរឿយៗ 
អនាកណាមានា ក់ខ�លជាប់ទាក់ទិននឹងបរឿង
របស់អនាក ោនខសវាងរក�ំបណាះ្សាយ។ 
ចូរកុំប្វាស្បខ�សកនាុងការរកបមីល
មនុស្សមានា ក់បនាះ។ 

៣. គន្ឹះ៤យា៉ា ្សែើម្តីបស ក្េើ�េម្ម�ិកម្មឱ្យ
មាន្បេិទ្ធភាព

ការប្បី្ោស់សមមែតិកមមែមិនខមនជាវ ិ្ ី �៏
សមែុគសាមែ ញអវាីបនាះបទ ប៉ាុខនតែ បលីកខលងខត

អនាកពូខកជាងពួកបយងីខ្ាងំ (អនាកអាចនឹង
ពូខកជាងពួកបយងី) អនាកនឹង្តរូវសាកល្ង
ជាប្ចីនបលីកប្ចីនសា ទ្មាវំ ិ្ ីបនះក្ាយ 
ជា្មមែតាចំបពាះអនាក។ មានបរឿងបួនោ៉ា ង 
ខ�លអនាក្តរូវចងចា ំប�ីម្បី្វាីកិចចាការបនះ 
ឱ្យមាន្បសិទ្ធភាព ៖ 

មានការ្សបមី្សពម 

ជា្មមែតា អនាកសារពព័ត៌មានមាន្បតិកមមែ
តបបៅនឹងសា្ថ នភាពនានា។ ពួកបគរាយ-
ការណ៍នូវអវាីខ�លពួកបគប�ញី ឬសាដែ ប់ឮ 
ឬអាន ឬប្វាីបនតែពី�ំណឹងកាលពីម្សលិ-
មិញ។ អនាកបសីុបអបងកាតពយាោមលាត-
្តោងនូវអវាីមួយខ�លបគមិនទាន់�ឹងបៅ
ប�យី។ បគមិន្គាន់ខតរាយការណ៍ពី
�ំណឹងប៉ាុបណាណ ះបទ ប៉ាុខនតែបគបបងកាីត�ំណឹង
បនាះខតមដែង។ �ូបចនាះ គឺបគចាោំច់្តរូវ
បលាតប្្ះចូលបៅកនាុងអនាគតកាល
ខ�លមិនចបាស់លាស់។ បនះមាននព័យថា  
ពយាោមគូស្ពាងនូវរូបភាពពនបរឿង 
ខ�លជាកិចចាការខបបពចនា្បឌិត។

្តរូវជាក់លាក់ខ្ាងំ 

្បសិនបបីអនាកប្បីពាក្យថា “ផ្្ះ”បៅកនាុង
សមមែតិកមមែរបស់អនាក បតីជាវឡីា ឬជាផ្្ះ
បៅជាន់បលីបគបងអែស់ ឬក៏ជាកូន្្ម? 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ចបម្ីយគឺសំខាន់ណាស់។ បបីអនាកកាន់ខត
ជាក់លាក់អំពីការពិតអវាីមួយខ�លោន
សនមែត វានឹងកាន់ខតង្យ្សរួលកនាុងការ
បផ្្ៀង្្ត់។

ប្បី្ោស់បទពិបសា្ន៍របស់អនាក 

្បសិនបបីអនាកធ្ាប់ោនប�ញីបរឿងរា៉ា វបៅ
កនាុងពិភពបលាក្ប្ពឹតតែបៅតាមរបបៀប
ជាក់លាក់ណាមួយ អនាកអាចយកមក
អនុវតតែចំបពាះបរឿងខ�លអនាកកំពុងចង់រក
ការពិតមកបញ្ជា ក់ោន។ បទពិបសា្ន ៍
របស់អនាកអាចជួយលមអែ�ល់សមមែតិកមមែ
របស់អនាកោន។ ចូរចាថំា សូម្ខីតមនុស្ស
ខ�លមានបទពិបសា្ន៍បំផុ្ត ក៏អាច
ភាញា ក់បផ្អែីលចំបពាះអវាីខ�លពួកបគមិនធ្ាប់
ោនប�ញីពីមុនមកខ�រ ប�យីសូម្ខីត
មនុស្សខ�លឱ្យតពម្្្ពស់បលី្្ួនឯង ក៏
អាចបន្ាបតពម្បទពិបសា្ន៍របស់្្ួន
ខ�រ។ ឧទា�រណ៍ ៖ 

យុទ្ធនាការព�កិារ�៏្ំមួយពីសំណាក់
អនាកប្បី្ោស់ បៅ្បបទសោរាងំោន
ទទួលបរាជព័យ។ បនះបបីបោងតាម
្ករុម�ុ៊នខ�លជាបគាលបៅពនការ
ព�កិារបនះ។ សារពព័ត៌មានោនទទួល
យកនូវការអះអាងខបបបនះរបស់
្ករុម�ុ៊ន។ បយងីោនចាប់បផ្ដែីមការ

បសុីបអបងកាតមួយខ�លបង្ហា ញផ្្ុយពីបនះ 
្គាខ�លបយងី�ឹងថា អនាក្គប់គានា ខ�ល
បយងីោនសា្គ ល់ សុទ្ធខតោនប្វាីព�កិារ
មិនទិញទំនិញរបស់្ករុម�ុ៊ន។ បតី
ប�តុអវាីោនជាថាគាមែ នផ្លប៉ាះពាល់?

រាយការណ៍បោយខផ្អែកបលីភាព 
សតយានុមព័តិ

ពាក្យថា សតយានុមព័តិ គឺបយងីចង់មាន
នព័យបលី៣ចំណុចជាក់លាក់។ 

• ទី១ បយងី្តរូវខតទទួលយកតថភាព
ពនការពិតខ�លបយងីអាចរកភព័សតែុតាង
បញ្ជា ក់ោន បទាះបីបយងីចូលចិតតែ 
ឬមិនចូលចិតតែកដែី។ ឬអាចនិោយ 
មយា៉ាងបទៀតថា បយងី្តរូវខតមានភាព
សតយានុមព័តិ(មិនបប ច្ាញទស្សនៈ 
្្ល់្្ួន)ចំបពាះការពិត។ 

្បសិនបបីការពិតនិោយថា សមមែតិកមមែ
គឺ្ុស បយងីបដែូរសមមែតិកមមែបនាះវញិ។ 
បយងីមិនពយាោមបំោត់ការពិតបនាះបទ។ 

• ទី២ បយងី្តរូវប្វាីកិចចាការបនះបោយ
យល់ចបាស់ថា បយងីអាចនឹងគិត
្ុស។ ្បសិនបបីបយងីមិនគិតខបប
បនះបទ បយងីនឹងមិនអាចខសវាងរក
ជំនួយខ�លបយងី្តរូវការចាោំច់ពី

ជំពូក ២



51 កា
រសេ

ុ ីបអ
ស្

កេតផ
្អែក

តា
មសា

ច់ស
រឿ្

 ៖
  

សេ
ៀវស

ៅ
េ

ម្រា
ប់អ

្នកសា
រព

័ត៌រា
នស

េ
ុ ីបអ

ស្
កេត

អនាក�ពទបទ។ បតីអនាកនឹងជួយមនុស្ស
មានា ក់ខ�ល�ឹង្គប់ចបម្ីយ និងមិន
សាដែ ប់អវាីខ�លអនាកនឹង្តរូវនិោយ? 

• ទី៣ បទាះបីថាអនាក(្តរូវខត)្បកាន់
ខាជា ប់ភាពមិនលបមអែៀងចំបពាះការពិត
កដែី  ក៏វាបៅមានមូលោឋា នលបមអែៀង 
(អតតែបនាមព័តិ) ខ�លបៅជាប់នឹង
កិចចាការបនះមិនបៅណាប�យី។ 
ការពយាោមប្វាីឱ្យពិភពបលាកមួយ
កាន់ខត្បបសីរប�ងី គឺមិនខមនជា
បគាលបៅមួយខ�លសតយានុមព័តិ
បនាះបទ។ បៅបពលបយងីបសីុបអបងកាត 
បយងីមិនខមនជាអនាកកាត់បសចកតែីបទ។ 
បយងីគឺជាអនាកខកទ្មង់។ 

បយងីប្បី្ោស់ការពិតខ�លសតយានុមព័តិ 
ប�យីបយងី្តរូវខត្បកាន់នូវភាពសតយា-
នុមព័តិចំបពាះការពិត ប�ីម្សីប្មចបគាល
បៅរបស់បយងី ពីប្ពាះបយងីបជឿជាក់ថា 
ការប៉ាុនប៉ាងណាមួយប�ីម្ខីកទ្មង់
ពិភពបលាកនឹងបរាជព័យ ្បសិនបបីវាមិន
ឈរបលីតថភាពបទបនាះ។ មយា៉ាងបទៀត 
បយងីប្បី្ោស់ភាពសតយានុមព័តិរបស់
បយងីជាការបលីកទឹកចិតតែប�ីម្រីកសាភាព
អពយា្កឹតចំបពាះភព័សតែុតាង និងប�ីម្ជីំរុញ
ចិតតែបយងីឱ្យពិចារណាបៅបលី្គប់
ភព័សតែុតាងទាងំអស់។

៤.ចុះសបើការពិ�វា្ទ នុយគ្ាពតីេម្ម�ិកម្មែ៏�អែ
អសាចេ រ្យរបេ់អ្ក ស�ើអ្កនឹ្សធ្ើែូចសម្ដច? 

វាង្យ្សរួលបទ គឺទទួលយកការពិត និង
បបងកាីតសមមែតិកមមែថមែីមួយបទៀត។ 

ការលំោកបៅចំណុចបនះ គឺមិន្ពម
បោះបង់បចាលសមមែតិកមមែខ�ល្ុស 
ប�យីមិនបោះជំហានបៅរកទិសបៅថមែី
បៅបពលរកប�ញីការពិតខ�ល ផ្្ុយ
ភ្ាម។ សញ្ញា លអែបំផុ្តខ�លបង្ហា ញថា 
អវាីមួយមិន្តឹម្តរូវ គឺបៅបពលខ�លអនាក
កំពុងរកប�ញីពព័ត៌មានប្ចីនគួរសម ប៉ាុខនតែ
វាហាក់ជាមិនសមប�តុផ្លបសាះ។ បៅ
បពលបរឿងខបបបនះបកីតប�ងី មាននព័យថា 
អនាកកំពុងបមីលពព័ត៌មានខ�ល្ុស ឬថា
ពព័ត៌មានបនាះនឹងសមប�តុផ្ល បៅបពល
ណាខ�លអនាកខកខ្បសមមែតិកមមែរបស់អនាក។

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ការសម្បើម្រាេេ់សំៅ 
្លៃូវការសធ្ើជាេម្មតិកម្ម 

វាមិនខមនចាោំច់បបងកាីតសមមែតិកមមែ 
ជានិចចាកាលបនាះបទ។ ជួនកាល អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានអាចយកបសចកដែីខថ្ងការណ៍ 
ផ្្ូវការ ឬត្មរុយពព័ត៌មានពី្បភពអនាមិក 
ប្វាីជាសមមែតិកមមែលមអែិត ខ�ល្តរូវការការ 
បផ្្ៀង្្ត់ោន។ បនះជាបបចចាកបទស 
សាម្ញាមួយខ�លអាចឱ្យលទ្ធផ្លគួរឱ្យ
ភាញា ក់បផ្អែីល។   

  

ចូរចងចានូំវបគាលការណ៍សំខាន់មួយ ៖ 
ការបសុីបអបងកាតភាគប្ចីនបំផុ្ត គឺសដែី
អំពីភាព្ុសគានា រវាងការសនយា និងការពិត 
ថាបតីការសនយាបនាះ ្តរូវោនបគបគារព 
ឬអត់។ �ូបចនាះ ជាបរឿយៗ ការសនយាជា
ផ្្ូវការគឺជាសមមែតិកមមែមួយ ប�យីការ
បផ្្ៀង្្ត់បង្ហា ញអំពីថាបតីការសនយាបនាះ 
្តរូវោនបគបគារព ឬអត់។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

បរឿងមួយកនាុងចំបណាមានបរឿង�៏អសាចា រ្យ
បំផុ្តជាប្ចីនបៅកនាុង្បវតតែិសាសសតែ
សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត គឺការលាត
្តោងអំពី”បញ្ហា អា្សរូវ្មខ�លមាន
បមបរាគ (Contaminated Blood  
Affair)” របស់្បបទសោរាងំ ោន
ចាប់បផ្ដែីមប�ងីបោយខបបបនះ ៖ អនាក
សារពព័ត៌មានប ម្ែ ះ Anne-Marie 
Casteret ្តរូវោនអនាកជំងឺ្ម្ក-កក 
(hemophiliac) មួយរូប ទាក់ទងមក។ 
Hemophiliac គឺជាអនាកជំងឺខ�លមាន
បញ្ហា ខ�៊្សនខ�លបណាដែ លឱ្យ្ម្ក-កក 
�ូបចនាះ បបីមុតអវាីខតបនតែិចបៅបលីខស្ក 
ក៏អាចបណាដែ លឱ្យ្ម�ូរមិនឈប់
រ�ូត�ល់ោត់បង់ជីវតិក៏មាន។ បៅបពល
ខ�លជំងឺបអ�ស៍ចាប់បផ្ដែីមរាលោល បុរស
អនាកជំងឺបនាះោនអះអាងថា ទីភានា ក់ង្រ
រោឋា ភិោលោរាងំមួយ ោនលក់ផ្លិត
ផ្ល្មខ�លមានផ្្ុកបមបរាគបអ�ស៍
បោយបចតនា បៅឱ្យអនាកជំងឺ Hemophi- 
liac និង្គរួសាររបស់ពួកបគ។ នាង  
Casteret ខ�លជាអនាកសារពព័ត៌មាន ោន 
បៅជួប្បធានទីភានា ក់ង្របនាះ ខ�ល
្ោប់នាងថា “វាជាការពិតខ�លថា អនាក
ជំងឺ Hemophiliac ោនឆ្ងបមបរាគ 

ជំពូក ២
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បអ�ស៍បៅកនាុងផ្លិតផ្ល្មរបស់
បយងី ប៉ាុខនតែ ... 

• បៅ្ណៈខ�លគាមែ នអនាកណាមានា ក់
�ឹងថា មានបមបរាគបអ�ស៍បៅកនាុង
្មខ�លបយងីប្បីស្មាប់ប្វាី
ផ្លិតផ្លបនាះប�យី។ 

• ពំុមានអនាកណាមានា ក់�ឹងអំពីរបបៀបប្វាី
ផ្លិតផ្លខ�លមានសុវត្ថិភាពជាង
បនះបទ �ូបចនាះពំុមានផ្លិតផ្លខបប
បនះបៅបលីទីផ្សារប�យី។

•  បរឿងលអែបំផុ្តខ�លបយងីអាចប្វាី
ោន គឺប្វាីោ៉ា ងណាកំុឱ្យបមបរាគបនះ 
ឆ្ងរាលោលបនតែបទៀត បោយប្វាីឱ្យ
្ោក�ថាអនាកខ�លមិនទាន់ឆ្ង 
នឹងមិនទទួលផ្លិតផ្លខ�លមាន
បមបរាគពីបយងីបទ។ 

បនាះ គឺជា បរឿង ផ្្ូវការ ប�យី វា ក៏ សម - 
ប�តុផ្ល បៅ តាម លំោប់ លំបោយ ខ�រ ។ 
ប៉ាុខនតែ បៅ បពល ខ�ល  Casteret ចាប់ បផ្ដែីម 
ពិនិត្យ បៅ បលី សមមែតិកមមែ បនះ នាង ោន 
រក ប�ញី បនតែិច មដែងៗថា ការ ពិត ខ�ល បគ 
អះអាង ទាងំ បនាះ ពំុ មាន ភព័សតែុតាង បញ្ជា ក់ 
បទ។ ផ្្ុយ បៅ វញិ ៖ 

• រោយ ការណ៍្សាវ្ជាវ វទិយាសាសសតែ 

ោន បង្ហា ញ ថា បញ្ហា  បមបរាគ បអ�ស៍ 
បៅ កនាុង ផ្លិតផ្ល ្ ម ្តរូវ ោន បគ 
�ឹង ថា មានបៅ បពល បនាះ ។ (តាម 
ពិតទីភានា ក់ ង្រ បនាះ ្តរូវ ោន បគ ្ោប់ 
ឱ្យ �ឹងថា ផ្លិតផ្ល ្ ម របស់ ្ ្ួន  
មាន ឆ្ង បមបរាគ បៅ កនាុង បនាះ) ។ 

• មាន ្កម�ុ៊ន ឱសថ  និង ទីភានា ក់ ង្រ 
រោឋា ភិោល �ពទ បទៀតបៅ ្គា បនាះ 
ខ�ល �ឹង អំពី របបៀប ប្វាី ផ្លិតផ្ល បនះ 
ឱ្យ មាន សុវត្ថិភាព ជាង បនះ ប៉ាុខនតែពំុ 
មាន អនាក ណា សាដែ ប់ ពួកបគ 

• បៅទីបំផុ្ត បោយ្បឈមមុ្នឹង
ភព័សតែុតាងមិនអាច្បខកកោនខ�ល
បង្ហា ញថា ផ្លិតផ្លទាងំអស់របស់
្្ួនមានផ្្ុកបមបរាគបអ�ស៍កដែី ទីភានា ក់
ង្របនះោនសប្មចចិតតែបនតែលក់
ផ្លិតផ្លទាងំបនាះរ�ូត�ល់អស់
ពីសតែុក។

នាង Casteret ោនចំណាយបពលអស់
៤ឆ្នា  ំប�ីម្ី្ បមូលោនពព័ត៌មាន្គប់
្ជរុងប្ជាយអំពីបរឿងបនះ។ បតីវាមាន
តពម្នឹងចំណាយបពលខបប�នាងឹបទ? 
បរឿងបនះោនប្វាីឱ្យជនបលមែីស”ពាក់្កវា
ត់ក”មួយចំនួនជាប់ពន្ធនាគារ វាោនប្វាី
ឱ្យជនរងប្គាះមានអារមមែណ៍្ូរបស្យី 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បោយសារ�ឹងថាពួកបគមិនខមនឯបកាបទ។ 
បនះវាោនបណាដែ លឱ្យរោឋា ភិោលមួយ 
ខ�លពយាោមបិទោងំបរឿងអា្សរូវបនះ 
ចាញ់បឆ្នា ត និងវាោនបង្ខំឱ្យមានការខក- 
ទ្មង់្បពព័ន្ធសុខាភិោលមួយខ�លោន
ក្ាយជាមា៉ា សីុនសម្ាប់ជីវតិមនុស្ស។  
្បសិនបបីអនាកមិនចំណាយបពលប្វាីការង្រ
ខបបបនះបទ អនាកក៏បៅខតអាចប្វាីជាអនាកសារ-
ពព័ត៌មានោន�ខ�ល ប៉ាុខនតែអនាកមិនខមនជា
អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតបទ។ 

អនាកអាចនឹងឆងៃល់ថា ប�តុអវាីគាមែ នអនាកបផ្្សង
បទៀត ប្្ពីនាង Casteret ខ�ល
ចំណាយបពលបសីុបអបងកាតបរឿងបនះ។ 
ប�តុផ្លចម្ង ខ�លប្្ពីការពិតថា 
ោ៉ា ងបហាចណាស់ មានគូ្បកួត្បខជង
របស់អនាកនាងមានា ក់ោនប្វាីការឱ្យខាង្ករុម 
ខ�ល្ប្ពឹតតែឧ្កិ�ឋាកមមែបនះ គឺថាគាមែ ន
អនាកណាមានា ក់អាចបជឿបទថា មនុស្សខ�ល
គួរឱ្យបគបគារពអាចប្វាីបរឿងខបបបនះបនាះ
បទ។ បយងីនឹង្ោប់បរឿងមួយ�ល់អនាក
បលីសពីមដែង ប�យីបនះជាបពល�៏លអែខ�ល
្តរូវចាប់បផ្ដែីម៖ ការបសីុបអបងកាតជាប្ចីន
្តរូវោនប្វាីឱ្យ្ូចបោយអនាកសារពព័ត៌មាន 
ខ�លមិនអាចទទួលយកការពិតអំពីអវាី
ខ�ល្្ួនោនរកប�ញី ជាជាង្ករុមមនុស្ស-
បគាលបៅខ�លខសវាងរកការការពារ្្ួន។

ជំពូក ២
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ចាប់ស្្រើមសោយមាន 
យទុ្ធសាសេ្រ!

ចូរចំណាយបពលគិតពិចារណាអំពី 
យុទ្ធសាសសតែបសីុបអបងកាតរបស់អនាក លំោប ់
លំបោយខ�លអនាកនឹងអនុវតតែកិចចាការ 
ជាក់លាក់នានា និងរបបៀបប្វាីឱ្យវានឹងសីុ
សង្វា ក់គានា ជាប�ីម។ ចូរបជឿបយងីចុះថា 
បៅទីបំផុ្ត ប្វាីខបបបនះជួយអនាកសន្ស ំ
សំពចបពលបវលាោនោ៉ា ងប្ចីន។ អនាក 
ចាោំច់្តរូវមានប ជ្ា ីសំណួរបឋមខ�ល 
្តរូវរកចបម្ីយ។ (ឧ. បតីអនាកណាជាអនាក 
ប្វាីផ្លិតផ្ល្មបនះ? បតីពួកបគប្វាី 
�ូចបមដែចបទីប�ឹងថា ផ្លិតផ្លរបស់្្ួន 
មានសុវត្ថិភាព ឬអត់បនាះ?)។

ជាគំនិតលអែណាស់ ខ�លបគ្តរូវចាប់បផ្ដែីម 
ការ្សាវ្ជាវបោយសំណួរង្យ្សរួល 
បំផុ្ត ខ�លមាននព័យថា សំណួរទាងំ 
ឡាយខ�លអនាកអាចបឆ្ីយោនជាមួយនឹង 

ពព័ត៌មាន ខ�លអនាកមិនចាោំច់បៅសួរនា ំ
អនាកណាបទ។ ជាទូបៅ ការជំរុញចិតតែ�ំបូង 
បំផុ្តរបស់អនាកសារពព័ត៌មាន គឺបៅទូរសព័ព ្
បៅមនុស្សមានា  និងចាប់បផ្ដែីមសួរសំណួរ។ 
បយងីមិនខមននិោយថា អនាកមិន្តរូវ 
ជខជកជាមួយបគឯងបនាះបទ។ បយងីចង់ 
និោយថា វាមានអត្ថ្បបោជន៍ប្ចីន  
្បសិនបបីអនាកចាប់បផ្ដែីមការ្សាវ្ជាវ កនាុង 
លក្ខណៈមួយខ�លមិនឱ្យបគ�ឹងឮ 
្ចារខាចា យ។ បៅបពលខ�លអនាកចូលប្រៅ 
បនតែិចប�យី មនុស្សជាប្ចីននឹង�ឹងអំពី

 
អវាីខ�លអនាកកំពុងប្វាី។ បោយប�តុបនះ 
ប�យី អនាកចាោំច់្តរូវ�ឹងថាបតីមាន្បភព 
ខ�លមាន្សាប់ �ូចជាឯកសារសា- 
ធារណៈ បសចកដែីរាយការណ៍ពព័ត៌មាន 
ជាប�ីម ឬអត់ ខ�លអាចប្បីស្មាប ់
បផ្្ៀង្្ត់ខផ្នាក្្ះពនសមមែតិកមមែរបស់អនាក
ោន។ ្បសិនបបីមាន ចូរអានឯកសារ 
ឬ្បភពទាងំបនាះជាមុនសិន។ អនាកនឹង 
ោនយល់ចបាស់អំពីបរឿងបនាះ បៅមុន 
បពលអនាកសួរមនុស្សមានា  ប�យីពួកបគនឹង 
អរគុណអនាក។ បៅឯមជ្ឈមណ្ឌ លប�ីម្ ី
សុចរតិភាពសាធារណៈ បៅស�រ�ឋា- 
អាបមរកិ អនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតថមែី 
បថាមែ ង ្តរូវត្មរូវឱ្យប្វាីកិចចាការ្សាវ្ជាវ 
ជាប្ចីនសោដែ �៍ជាមុនសិន បទីបអនុញ្ញា ត 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ឱ្យទូរសព័ព្បៅ្បភព។ អនាកអាចនឹងមិន 
្តរូវការបពលប្ចីនខបបបនះបពកបទ។ ប៉ាុខនតែ 
្បសិនបបីអនាក�ូចជាពួកបយងី និងមនុស្ស 
រាប់រយនាក់បទៀតខ�លបយងីោនបប្ងៀន 
ឱ្យបសីុបអបងកាត អនាកចាោំច់្តរូវខតលុប- 
បំោត់នូវទម្ាប់ពឹងខផ្អែកបលីអនាក�ពទ 
ស្មាប់ពព័ត៌មានខ�លអនាកអាចរកោន 
បោយ្្ួនឯង។ បៅជំពូកបន្ាប់ បយងី 
នឹងពិនិត្យអំពីរបបៀបខសវាងរក និងប្បី-

 
្ោស់្បភពខ�លរកោនជាសាធារណៈ 
បោយលមអែិត។

ករណីេកិសាមួយ េ្ពីី
ការសេុបីអស្កេតរំរញុ
សោយេម្មតិកម្ម ៖ 

សសាកោដកម្មរបេ ់
“Baby Doe”

បតាះ! បយងីនាគំានា ពិចារណាបៅបលី 
ឧទា�រណ៍ខវងមួយបទៀតអំពីរបបៀបពន 
ការបសុីបអបងកាតខផ្អែកបលីសមមែតិកមមែ។ វាោន
ចាប់បផ្ដែីមបៅបពលខ�លបលាក្បធាន 
របស់បយងី ្ោប់ឱ្យបយងីបសីុបអបងកាត 
ត្មរុយពព័ត៌មានពីមិតតែភកដែិមានា ក់របស់គាត់។ 
មិតតែភកដែិបនាះនិោយថា “បវជជាបណ្ឌិ តកំពុង 
សម្ាប់ទារកខ�លបកីតមិន្គប់ខ្ ប�ីម្ ី
កំុឱ្យពួកបគ្ំប�ងីក្ាយជាជនពិការ”។  
បលាក្បធានោនបញ្ជា ក់ចបាស់ថា បបី 
បយងីប្វាីបរឿង�នាងឹមិនោនបទ បយងីនឹង

 
ោត់បង់ការង្រប�យី។

ជំពូក ២
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“ សវរ្ជបណិ្ត / 

កំពុ្េមាលៃ ប់រីវិត /

ទារកផដលសកើតមុនម្្រប់ផខ / 

សដើម្បកីុំឱ្យពួកស្រធំធាត់ស�ើ្ កាលៃ យជា

 រនពិការ” /

១. ដញកោក្យដេ្្ រក្បភពដែ�មាន
ជាសាធារណៈ

បតីបរឿងបនះ្ុសបៅ្តង់ណា? ជាការ 
ចាប់បផ្ដែីម បតីអនាកពិតជាបជឿបទថា 
បវជជាបណ្ឌិ តវកិលចរតិមួយ្ករុម ខ�ល្តរូវ
បគបណដែុ ះបណាដែ លឱ្យជួយប្សាច្សង់ 
ជីវតិមនុស្ស ខបរជាក្ាយជាឃ្តកសម្ាប់ 
ទារកបៅវញិ? បតីអនាកធ្ាប់ប�ញីបវជជា-
បណ្ឌិ តណាមានា ក់ខ�លពាក់ស្ាកថា “្ញាុ  ំ

សម្ាប់ទារក ប�ីម្បីប្មីបសវាសាធារណៈ 
ខ�រឬបទ? បយងីក៏មិនខ�លប�ញីខ�រ។ 
ឧបមាថា មានបវជជាបណ្ឌិ តខបបបនះបៅចុះ  
បតីអនាកគិតថា អនាកបៅរកពួកបគបៅទីណា? 
បតីអនាកនឹងទូរសព័ព្បៅមន្ីរបពទ្យ ប�យី 
សួរថា ‘បតីមានឃ្តកបៅទីបនាះ ខ�រ 
ឬបទ?’ ខមនបទ”?

ប៉ាុខនតែអវាីខ�ល្តឹម្តរូវអំពីបរឿងបនះ គឺថាវា
មានពាក្យបពចន៍ជាប្ចីនខ�លបយងីអាច

បតីទារកខ�ល 
បកីតមុន្គប់ខ្ 

មានចំនួនប៉ាុនាមែ ន? 

បតីចំនួនបកីនប�ងី  
ឬថយចុះ?

បតីអនាកសម្ាប់ជីវតិទារក
បៅកនាុងមន្ីរបពទ្យបោយ
របបៀបណា? 

បតីបវជជាបណ្ឌិ ត្បបភទណាខ�ល 
ស្មាលទារកខ�លបកីតមុន 

្គប់ខ្? (្បសិនបបីអនាកនិោយ 
ថា “ឆមែប” អនាក្ុសប�យី)

បតីពិការភាព្បបភទណា 
ខ�លពួកបគមាន?  
បតីចំនួនកុមារពិការបកីនប�ងី  
ឬថយចុះ? 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បផ្្ៀង្្ត់ោន ៖

អវាីខ�លពិោកបំផុ្តកនាុងការបផ្្ៀង្្ត ់
ករណីខាងបលីបនះ គឺថា បតីអនាកសម្ាប ់
ទារកមានា ក់បៅកនាុងបន្ប់ស្មាលោ៉ា ង 
�ូចបមដែច? (បទ! អនាកមិនអាច្គាន់ខត 
ទូរសព័ព្បៅមន្ីរបពទ្យ រចួសួរថា ៖ “បតីថមែីៗ 
បនះ អនាកមានោនសម្ាប់ទារកណាមានា ក ់
ខ�រ ឬបទ? បបីមាន បតីសម្ាប់ោ៉ា ង 
�ូចបមដែច”? 

�ូបចនាះ បយងីទុកបរឿងបនះមួយខ�កសិន។ 
បយងីសម្ឹងរកបមីលឯកបទសបពទ្យខ�ល
្តរូវសិន ខ�លនឹងអាចឱ្យបយងីបនតែសិកសា
បៅបលីរោយការណ៍បវជជាសាសសតែនានា 
ខ�លបចញផ្សាយថមែីៗបំផុ្ត ប�យីបយងីក៏
ោនខសវាងរកស្ថិតិអំពីកំបណីតទារកខ�ល
មិនទាន់្គប់ខ្ និងពិការភាព។ រោយ- 
ការណ៍ទាងំបនះអាចរកោនបោយឥតគិត
ពថ្ បៅឯបណាណ លព័យកនាុងតំបន់ – ជា 
ឧទា�រណ៍ពន្បភពខ�លអាចរកោន 
ជាសាធារណៈ។

២. ការវិភាគែំបូ្ ៖ ស�ើេម្ម�ិកម្មមាន
ភាពស�ចសធ្ាដែរឬសទ?

ជំហានបន្ាប់ គឺ្តរូវ្បមូលទិននានព័យយក
មកោក់ប ច្ាូ លគានា បនតែិច ប�ីម្បីមីលថាបតី

ទិននានព័យទាងំបនះគាំ្ ទ�ល់សមមែតិកមមែ 
របស់បយងី ខ�រ ឬអត់។ បផ្ដែីមបចញពីស្ថិត ិ
ថានា ក់ជាតិសដែីពីទមងៃន់ទារកបៅបពលបកីត 
ខ�លជារង្វា ស់សតែង់ោរស្មាប់ភាពបកីត 
មិន្គប់ខ្របស់ទារក និងការសិកសាខបប 
វទិយាសាសសតែខ�ល្ោប់ពីអ្តាពិការ 
ស្មាប់កុមារទាងំបនះ បយងីោនរក 
ប�ញីខ្្សបកាងនិនានា ការមួយខ�លមាន 
រូបរាង�ូចខាងប្កាមបនះ ៖

ចំនួនពនទារកខ�លបកីតមិន្គប់ខ្ និង 
ពិការ បៅកនាុងស�រ�ឋាអាបមរកិ ពីឆ្នា ំ

 
១៩៧០-១៩៩៥

១៩៧០         ១៩៨៤         ១៩៩៥

មយា៉ាងបទៀត ពីឆ្នា ១ំ៩៧០ �ល់ឆ្នា ១ំ៩៨៤ 
ចំនួនទារកបកីតមិន្គប់ខ្ ោនធ្ាក់ចុះ 
ោ៉ា ងខ្ាងំ។ បោយសារខតភាពបកីតមិន 
្គប់ខ្ ក៏មានជាប់ពាក់ពព័ន្ធនឹងពិការភាព 

ជំពូក ២
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ខ�របនាះ ចំនួនកុមារខ�លពិការ ក៏ធ្ាក់ចុះ 
ខ�រ។ បន្ាប់មក ពីឆ្នា ១ំ៩៨៤ មក ចំនួន 
ទាងំបនះោនបកីនប�ងីវញិ។ 

បតីស្ថិតិបនះគាំ្ ទ ឬប�ិបស្សមមែតិកមមែ 
របស់បយងី? មិនគាំ្ ទ ប�យីក៏មិន 
ប�ិបស្ខ�រ។ ទិននានព័យបនះមិន្ោប ់
បយងីថាបតីមានឃ្តកសម្ាប់ទារកបៅ 
ទីបនាះ ឬអត់បនាះបទ។ អាចថា បោយ 
សារខតចំនួនកុមារខ�លបកីតមិន្គប់ខ្ 
និងពិការោនបកីនប�ងីមដែងបទៀត ប្កាយ 
ឆ្នា ១ំ៩៨៤ បទីបជំរុញឱ្យមនុស្សឆកាួតមួយ 
ចំនួនរារាងំរលកកំបណីនបនះ។ បយងីមិន 
�ឹងបៅប�យីបទ។ ប�យីបយងីក៏មិន�ឹង 
ខ�រថា បតីមនុស្សឆកាួតទាងំបនះប្វាីការ ឬ 
អត់ ពីឆ្នា ១ំ៩៧០ �ល់ឆ្នា ១ំ៩៨៤ ប�យី 
បន្ាប់មក ោនសប្មចចិតតែបពា្ឈប់ វញិ 
បៅមុនបពលបគចាប់ពួកបគោន។ អវាីខ�ល 
បយងី�ឹង គឺថាមានបរឿងមួយោន្្ស់បដែូរ 
បៅឆ្នា ១ំ៩៨៤។

៣. ការស្ទៀ្ផ្ទ �់បដនថែមសទៀ�

បយងីោន្ត�ប់បៅបណាណ លព័យមដែងបទៀត
ប�ីម្ី្ បមូលអត្ថបទខបបវទិយាសាសសតែ 
បខន្ថមបទៀតអំពីកុមារខ�លបកីតមិន្គប់ 
ខ្និងពិការ។ អត្ថបទមួយកនាុងចំបណាម 

អត្ថបទជាប្ចីន ោនបោងបៅរកអវាីមួយ 
ខ�លបគបៅថា “Baby Doe”។ បយងី 
ោនទូរសព័ព្បៅរកអនាកនិពន្ធ និងោនសួរ 
បៅអនាកនាងថា បតី “Baby Doe” មាន 
នព័យថាបម៉ាច។ 

អនាកនាងោនបឆ្ីយតបថា ៖ «វាជាចបាប ់
ខ�លត្មរូវឱ្យបយងី្ិត្ំឱ្យអស់លទ្ធភាព  
ប�ីម្ជីួយសបសង្្គ ះជីវតិទារកខ�លបកីត 
មុន្គប់ខ្ បទាះបីទារកបនាះពិការ ឬមិន 
ពិការកដែី ឬបោយមិនគិតពីបំណងរបស ់
ឪពុកមាដែ យពួកបគខបបណា បនាះបទ»  

ការពិតខតមួយបនះអាចបំ្្ញសមមែតិកមមែ 
របស់បយងីោន។ ្បសិនបបីឧបមាចបាប ់
្តរូវោនបគអនុវតតែ។ �ូបចនាះ បយងីក៏ោន 
សួរថា បតីបវជជាបណ្ឌិ តបគារពចបាប់បនះ 
ឬបទ? អនាកនាងោននិោយថា៖ «បយងី 
្តរូវខតបគារព»។ 

អនាកនាងបខន្ថមថា៖ «បៅតាមមន្ីរបពទ្យ 
នីមួយៗ គឺមានបល្ទូរសព័ព្ពិបសស 
ប�ីម្បីៅបៅកាន់តំណាងខផ្នាកចបាប់ ។  
្បសិនបបីអនាកណាមានា ក់គិតថា អនាកមិន 
បំបពញការង្រ្តឹម្តរូវបទ អនាកនឹង្តរូវបគ 
ចាប់្្ួន»។

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បយងីោនសួរថា បតីអនាកនាងសា្គ ល់ពី 
កខន្ងនានាខ�លបរឿងបនាះោនបកីតប�ងី 
ខ�រ ឬបទ? អនាកនាងបនាះសា្គ ល់។ 
(ប្កាយមក បយងីរកោនរោយការណ៍ 
សដែីពីការអនុវតតែចបាប់ ពីទីភានា ក់ង្រស�ពព័ន្ធ 
មួយ)។ បៅបពលបនាះ បយងីោនសួរពី
បពលបវលាខ�លចបាប់ចូលជា្រមាន។ 
អនាកទាយបមីល គឺឆ្នា ១ំ៩៨៤។ 

សមមែតិកមមែប�ីម បៅ្ណៈបនះ បមីលបៅ 
មានលក្ខណៈប្សាយខ្ាងំណាស់។ ប៉ាុខនតែ 
សមមែតិកមមែថមែីមួយកំពុងបលចជារូបរាង
ប�ងី ៖ «ចបាប់មួយខ�លោនអនុមព័តបៅ
ឆ្នា ១ំ៩៨៤ ោនហាមឃ្ត់បវជជាបណ្ឌិ ត 
មិន្តរូវទុកបបណាដែ យឱ្យទារកខ�លបកីត 
មិន្គប់ខ្ ស្ាប់ខបប្មមែជាតិបៅបពល
ចាប់កំបណីតប�យី។ លទ្ធផ្ល គឺចំនួន 
្បជាជនថមែីមួយខ�លជាជនពិការ។»

បៅពថងៃបនតែបន្ាប់មកបទៀត បយងីោនចង 
្កងជាឯកសារនូវចំនួន្បជាជនពិការ  
ពីប្ពាះបយងីចាោំច់្តរូវបមីលថាបតីបរឿង 
បនាះអាចនឹង្ំប៉ាុណាណ ។ �ំបូង បយងីោន 
គណនាចំនួនបកីនប�ងីពនទារក បកីត 
មិន្គប់ខ្ខ�លោនរស់រាន បោយសារ 
ចបាប់បនះ ចបន្ាះពីឆ្នា ១ំ៩៨៤ �ល់ឆ្នា  ំ
១៩៩៥ – បពាលគឺទារកខ�លអាចនឹង 

្តរូវបគបបណាដែ យឱ្យស្ាប់ បៅបពលមិន 
ទាន់មានចបាប់។ បនះជាបញ្ហា ្មមែតាមួយ 
ពនការ�កតួបល្ស្មាប់កំបណីត ទារក 
មិន្គប់ខ្ បៅកនាុងឆ្នា ១ំ៩៨៣ ខ�លជា 
ឆ្នា ចុំងប្កាយបំផុ្តបៅមុនបពលចបាប ់
ចូលជា្រមាន បចញពីបណាដែ ឆ្នា នំានា 
ប្កាយមកបទៀត។ បន្ាប់មក បយងី 
គណនាចំនួនទារកខ�លនឹងបកីត ជាមួយ 
នឹងពិការភាព បោយខផ្អែកបលីការសិកសា 
ខបបវទិយាសាសសតែ ខ�លភាជា ប់ទំនាក់ទំនង 
រវាងភាពបកីតមិន្គប់ខ្ និងពិការភាព។  
បន្ាប់មក បយងីបផ្្ៀង្្ត់ជាមួយ្គរូបពទ្យ 
ខផ្នាកបរាគរាតតបាត ពីប្ពាះបយងីមិនខមន 
ជាបវជជាបណ្ឌិ ត ឬគណិតវទូិបទ ប�យីបយងី 
អាចនឹង្ុស។ សំខាន់ជាងបនះគឺបយងី 
មិនអាចបជឿបលីតួបល្ខ�លបយងីោន 
គណនាប�យី។ បមីលបៅ �ូចជាមាន 
កុមារខ�លពិការ្ងៃន់្ងៃរោ៉ា ងបហាចណាស់  
២៥មឺុននាក់– ពិការខភនាក ពិការ្្ួន 
្ោណ ប្សាយបញ្ញា ខ្ាងំ – បោយសារ 
ចបាប់បនះ។ 

អនាកជំនាញោននិោយថា តួបល្របស ់
បយងីបមីលបៅ គឺ្តឹម្តរូវ។ ប៉ាុខនតែ មានខផ្នាក
សំខាន់មួយបទៀតពនបរឿងបនះ ប�យីវា 
ទាមទារនូវសមមែតិកមមែថមែី ខ�លបនះនាបំយងី 

ជំពូក ២
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បៅរកខផ្នាក�៏សំខាន់មួយពន�ំបណីរការ។ 

៤. បស ក្េើ�េម្ម�ិកម្មបនាទ ប់បន្សថំ្មតីៗសទៀ� 
សែើម្តីសកា្ដ បសៅស�ើមុំស្្ស្ៗសទៀ�ននសរឿ្ 

ការ្សាវ្ជាវសុីជប្រៅ បស្ីរខតជានិចចាកាល 
បបីកឱ្យមានលទ្ធភាពបរឿងថមែីៗបទៀត ខ�ល 
បគមិនោន�ឹងបៅបពលខ�លការបសីុប- 
អបងកាតោនចាប់បផ្ដែីម។ ជាបរឿយៗ បគ្តរូវ 
ការសមមែតិកមមែថមែីៗខថមបទៀត ខ�លអាច 
បផ្្ៀង្្ត់ោន។ ្បសិនបបីវាមិនទាក់ទង 
នឹងការបសីុបអបងកាតប�ីមរបស់អនាកបទ  
អនាកអាចប្ជីសបរសីទុកវាបចាលមួយរយៈ។ 

ប៉ាុខនតែ ជួនកាល ការរកប�ញីថមែីអាចនឹង 
សំខាន់ជាងអវាីខ�លបយងីកំពុងខសវាងរក 
ពី�ំបូង។ ប�យីជួន្្ះបទៀត សមមែតិកមមែថមែ ី
នឹងជួយបំភ្ឺសមមែតិកមមែប�ីម�ំបូងរបស់អនាក 
ឱ្យកាន់ខត ចបាស់ខថមបទៀត។ បបីសិនជា 
�ូបចនាះ បបីសិនអនាក្ពបងីយចំបពាះវា អនាក 
នឹងោត់បង់ឱកាសស្មាប់បរឿង�៏្ំមួយ។ 

កនាុងករណីខ�លកំពុងស្ថិតកនាុងព� បយងី
 មានភព័សតែុតាងជាស្ថិតិ�៏រងឹមាខំ�លបង្ហា ញ 

ថា កុមារពិការ្បមាណ ២៥មឺុននាក់្តរូវ 
ោនទុកឱ្យមានជីវតិបោយសារចបាប់ខ�ល 
្សបពច្សពិលបនះ។ ប៉ាុខនតែសំណួរមួយ 
ោនបចាទប�ងី ៖ បតីមានអវាីខ�លោន 

បកីតប�ងីចំបពាះកុមារទាងំបនាះ? 

បយងីោនកត់សមា្គ ល់ប�ញីថា ស�រ�ឋា- 
អាបមរកិបទីបខតខកទ្មង់ចបាប់សនតែិសុ្ 
សង្គមរបស់្្ួន ខ�លប្វាីឱ្យកាន់ខតលំោក 
ចំបពាះ្បជាជនកនាុងទទួលោនផ្ល 
្បបោជន៍។ ្បជាជនខ�លទទួលផ្ល 
្បបោជន៍្បជាជនខ�ល្កី្ក និង 
ខ�លភាគប្ចីនមិនខមនជាជនខស្កស 
ក៏រងប្គាះ�ួសសមាមា្តពីបញ្ហា  
កំបណីតទារកមិន្គប់ខ្ ខ�រ។ �ូបចនាះ  
សមមែតិកមមែរបស់បយងី គឺ “កំខណទ្មង់ 
ខផ្នាកសុ្ុមាលភាព នឹងប្វាីឱ្យវាកាន់ខត 
លំោកខថមបទៀតកនាុងការខថទាកុំមារពិការ 
ខ�លបកីតមិន្គប់ខ្”។ ភ្ាមៗ បយងី 
រកោនការបផ្្ៀង្្ត់ពី្បភពជា 
សាធារណៈ។ 

បៅមានការពិតជាប្ចីនបទៀតខ�លនឹង 
បលចប�ងី ប៉ាុខនតែ បរឿងខ�លបយងីចង់ 
បសុីបអបងកាត គឺមានប�យី។ បយងីោនបៅ 
ជួបបលាក្បធាន និងោននិោយថា៖ 
“បលាក្បធាន បយងីមិនអាចរកភព័សតែុតាង
មកបញ្ជា ក់បរឿងរបស់បលាកោនបទ។  
បលាកអាចបពា្ឈប់ ការង្រពួកបយងី 
ោនតាមចិតតែ។ ប៉ាុខនតែបនះជាបរឿងខ�លបយងី
អាចរកភព័សតែុតាងមកបញ្ជា ក់ោន ៖   

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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• ចបាប់មួយខ�លអនុមព័តបៅឆ្នា ១ំ៩៨៤ 
ោនហាមឃ្ត់បវជជាបណ្ឌិ តមិន្តរូវ 
បបណាដែ យឱ្យទារកបកីតមិន្គប់ខ្ 
ខ�លពិការ្ងៃន់្ងៃរស្ាប់បោយខបប 
្មមែជាតិបៅបពលបកីតប�យី។

• លទ្ធផ្ល គឺមានកុមារពិការចំនួន 
២៥មឺុននាក់ ប�យីបយងីកាត់បន្ថយ
របបសនតែិសុ្សង្គមរបស់ពួកបគ។ 

• ចបាប់មួយបង្ខំឱ្យកុមារពិការរស់បៅ 
ប�យីចបាប់មួយបទៀតជំរុញឱ្យពួកបគ
ក្ាយជាបកមែងរស់បៅតាមចិប ច្ា ីមផ្្ូវ។  

• បតីបលាក្បធានចង់ជួយជំរុញឱ្យ 
មានការខកខ្បចបាប់ទាងំបនះ ខ�រ 
ឬបទ?

ចូរចងចាចំំណុចបនះ ៖ ្បសិនបបី្បធាន 
របស់អនាក្ោប់ថា “បទ” បៅកនាុងសា្ថ នភាព 
ខបបបនះ វាជាបពលខ�លអនាក្តរូវខសវាងរក 
្បធានបទថមែីប�យី។ សមមែតិកមមែប�ីម 
ខ�លបយងីោនប្វាីឱ្យ្ូច គឺជារបស់បលាក 
្បធាន។ អនាកសារពព័ត៌មានមិនលអែពយាោម 
ប្វាីឱ្យការពិត្តរូវគានា បៅនឹងសមមែតិកមមែ 
របស់្្ួន។ អនាកសារពព័ត៌មានលអែ ្្ស់បដែូរ 
សមមែតិកមមែ ប�ីម្ឱី្យសីុគានា បៅនឹងការពិត 
បបីបទាះបីជាពួកបគចូលចិតតែ ឬមិនចូលចិតតែ

ការពិតទាងំបនាះក៏បោយ។ 

បទ បលាក្បធានមិនបពា្ឈប់ ការង្រពួក 
បយងីបទ។ បយងីោនចុះផ្សាយបរឿងបនាះ 
និងទទួលោនពានរង្វា ន់ពីរស្មាប់
បរឿងបនាះ (អនាកអាចរកប�ញីបរឿងបនះ 
និងការង្របផ្្សងបទៀតរបស់បយងី តាម 
រយៈក្មងឯកសារបោងសំខាន់ៗរបស ់
បយងី បៅខាងចុងពនបសៀវបៅបនះ)។  
ប៉ាុខនតែ ចបាប់ទាងំបនាះបៅខតស្ថិតបៅជា 
្រមាន�ខ�ល។ បតីបយងីបសាកសាដែ យ 
បទ? ពិតប�យី គឺបយងីបសាកសាដែ យ  
ប៉ាុខនតែ បយងីនឹងរតឹខតបសាកសាដែ យជាង 
បនះបៅបទៀត បបីសិនជាបយងីមិនោន 
្ោប់បរឿងបនះ�ល់មនុស្សមានា បទបនាះ។ 

ជំពូក ២
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ការសម្បើម្រាេេ់ម្មតិកម្ម
សដើម្បមី្្រប់ម្្រ្ការ 
សេុបីអស្កេត

ការ្គប់្គងមិនមាននព័យអវាីបលីសពីការ 
កំណត់បគាលបៅ និងប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ 
្ោក�ថា បគាលបៅទាងំបនាះនឹងអាច 
សប្មចោន តាមរយៈការពិនិត្យជា 
្បចា។ំ វាជានីតិវ ិ្ ីសតែង់ោរមួយ បៅកនាុង 
្គប់សា្ថ បព័នខ�ល�ំបណីរការលអែ បៅទូទាងំ 
ពិភពបលាក បោយបលីកខលងចំបពាះខត 
វសិព័យសារពព័ត៌មាន។ 

បយងីជូនជាបោបល់ថា បពលណាអនាក 
ោនកំណត់សមមែតិកមមែរចួប�យី ប�យីរក
ោនភព័សតែុតាងបញ្ជា ក់ថាសមមែតិកមមែបនាះ 
ទំនងជាមានសុពលភាព អនាក្តរូវសរបសរ
នូវចំណុចបគាលសំខាន់ៗរបស់គប្មាង 
�ូចខាងប្កាម ៖ 

១. �ទ្្ធ �ដែ�្�នូវេស្មចឱ្យរាន 

អវាី្្ះខ�លជាលទ្ធផ្លអប្បរមាខ�លអនាក 
អាចបបដែជាញា សប្មចឱ្យោន បោយគិតជា 
បរឿងខ�លផ្លិតរចួ? បតីអវាីជាលទ្ធផ្ល 
អតិបរមាខ�លរពឹំងទុក?

- បយងីបសនាីថា លទ្ធផ្លអប្បរមា គឺជា 
បរឿងប�ីមខតមួយបរឿងគត់ ខ�លខផ្អែកតាម 
សមមែតិកមមែបឋម ឬសមមែតិកមមែ្ុសពីបនះ 
មួយបទៀត ខ�លរកប�ញីកនាុងអំ�ុងបពល 
ប្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។  ្បសិនបបីសមមែតិកមមែ 
មានភាពសម្ូរខបប្គប់្គាន់ បគអាច 
ព្ងីកវាបៅជាបស៊ រ ី ពនការពណ៌នាទ្មង់ 
ខវង។ ចូរកំុសនយាបលីសពីអវាីខ�លអនាកអាច
សប្មចោន ប�យីចូរពយាោមកំុទទួល
យកតិចជាងអវាីខ�លគប្មាងបនះសព័កដែិសម
នឹងទទួលោន។ 

២. វឌ្ឍនភាពេំខាន់ៗននែំសណើរការ ៖

បតីអនាក្តរូវការបពលបវលាប៉ាុនាមែ ន ប�ីម្ ី
ពិនិត្យនិងសិកសាបៅបលី្បភពបឋមៗ

 
ខ�លមានជាសាធារណៈ? បតីបៅបពល
ណាខ�លអនាកនឹងទាក់ទងសមា្ភ ស្បភព
មនុស្ស? បតីបៅបពលណាខ�លអនាកអាច
ចាប់បផ្ដែីម្ពាងបរឿងោន? 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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- បយងីបសនាីថា អនាករាយការណ៍ពព័ត៌មាននិង 
ស�ការខី�លពាក់ពព័ន្ធ ប្វាីការពិនិត្យប�ងី 
វញិជា្បចាសំោដែ �៍ បៅបលីវឌ្ឍនភាព 
ការង្រ។ កងវាល់�ំបូងបគ គឺការបផ្្ៀង្្ត ់
សមមែតិកមមែ និងការរកពព័ត៌មានថមែី ប៉ាុខនតែ ថា 
បតីគប្មាងបនះ្ប្ពឹតតែបៅរលូន ឬអត់ បបី 
គិតពីបពលបវលានិងការចំណាយ ក ៏
សំខាន់ខ�រ។ ការយតឺោ៉ា វខ�លគំរាម 
កំខ�ង�ល់អនាគតរបស់គប្មាង មិន 
្តរូវអត់ឱនឱ្យប�យី។ បុគ្គលណាខ�ល
មិនផ្ដែល់លទ្ធផ្លការង្រតាមការសនយា 
គួរខត�កបចញពីកនាុង្ករុម។

៣. ការចំណាយ និ្រង្ាន់�បេ្្  ៖

ប្្ពីបពលបវលារបស់អនាកខ�លមានតពម្ 
ក៏អាចមានការចំណាយបលីការប្វាី�ំបណីរ 
ការសានា ក់បៅ ការ្ោ្សព័យទាក់ទង និង 
ចំណាយបផ្្សងបទៀត។ បតីមានអវាី្្ះ? ្តរូវ 
គិតឱ្យ្គប់្ជរុងប្ជាយតាមខ�លអាចប្វាី
ោន។ 

- ្បសិនបបីអនាករាយការណ៍ពព័ត៌មានប្វាីការ 
បោយឯករាជ្យ បគ្តរូវពិចារណាថា បតី 
ចំណាយទាងំបនះនឹងសមរម្យបទ បបីគិតពី 
ចំណូលបខន្ថម ចំបណះ�ឹង ឬជំនាញថមែីៗ 
ខ�លទទួលោន ទំនាក់ទំនងថមែីៗ  

កិតយានុភាព ឬឱកាសបផ្្សងៗបទៀត។ 
សា្ថ បព័ន្តរូវខតពិចារណាថា បតីចំណាយ 
ពនគប្មាងបនះអាចកាត់រម្ស់តាមរយៈ 
កំបណីនពនការលក់ កិតយានុភាព ឬ 
បករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះ ោនខ�រ ឬបទ។ អនាកពាក់ពព័ន្ធ 
ទាងំអស់្តរូវពិចារណាថាបតីគប្មាងបនះ 
សមប�តុផ្លបទ បបីគិតពីទស្សនៈពន 
ការបប្មី្បបោជន៍សាធារណៈ។ 
កតាតែ ទាងំអស់បនះ គឺជាទ្មង់ពន 
គុណតពម្។

៤. ការ្្សព្្សាយ

បតីបរឿងបនះនឹងជាចំណាប់អារមមែណ៍ 
ស្មាប់អនាកណា្្ះ? បតីបគអាចប្វា ី
�ូចបមដែច ប�ីម្ឱី្យសាធារណជនអាច�ឹង 
អំពីបរឿងបនះ? បតី្តរូវអស់ការចំណាយ 
បខន្ថមបទ (រមួទាងំបពលបវលារបស់អនាក 
និងបពលបវលារបស់អនាក�ពទបទ)? បតី 
រូបអនាក ឬសា្ថ បព័នរបស់អនាកអាចទទួលោន
្បបោជន៍អវាី្្ះពីការវនិិបោគបនះ?

- វាគាមែ ននព័យបសាះប�យី បបីបគវនិិបោគ 
បៅបលីការបសុីបអបងកាតមួយ ខ�លមិន្តរូវ 
ោនផ្្សពវាផ្សាយ(ពាណិជជាកមមែ) បោយ 
សា្ថ បព័នពព័ត៌មានខ�លចុះផ្សាយការបសីុប- 
អបងកាតបនះ បនាះ។ ជាងបនះបទៀត ការ 

ជំពូក ២
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ផ្្សពវាផ្សាយ(ពាណិជជាកមមែ) កាត់បន្ថយ 
ហានិភព័យពនការវាយ្បហារតបវញិពី 
សំណាក់មនុស្ស ឬសា្ថ បព័នខ�លជា 
បគាលបៅ កនាុងលក្ខ្ណ្ឌ ខ�ល ការបសុីប 
អបងកាតមានភាព្តឹម្តរូវ ពីប្ពាះវាទាក់ 
ទាញចំណាប់អារមមែណ៍ពីសម្ពព័ន្ធមិតតែខ�ល
អាចមាន។ ការផ្្សពវាផ្សាយ(ពាណិជជាកមមែ) 
អាចប្វាីបោយសាម្ញា្តឹមខតជាចំណង 
បជីងមួយ ឬប្វាីខបបសមែុគសាមែ ញ �ូចជា 
ប្បីបវទិកាអិុន្ឺណិត ប�ីម្បីបងកាតីឱ្យមាន 

 ”ការជខជក”។ បយងីនឹងពិភាកសាបរឿងបនះ 
បពញបលញ បៅកនាុងជំពូក ៨ ។

�ំបណីរការទាងំបនះអាចនឹង្តរូវយកបៅ 
ប្បី្ោស់្ុស។ ឧទា�រណ៍ ការនីិពន្ធអាច
នឹងកំណត់ទិសបៅ ខ�លមិន្ោក� 
និយម កនាុងបគាលបំណងខ�លមិនោន 
និោយបចញប�ីម្បី្វាីឱ្យអនាករាយការណ៍- 
ពព័ត៌មានបរាជព័យ។ ប៉ាុខនតែ បស្ីរខតជានិចចា 
កាល វាមានតពម្ណាស់ខ�លគួរខតជំនួស 
កាលកំណត់ (deadline) ្បចាពំថងៃ មក 
ជារចនាសម្ពព័ន្ធបផ្្សងវញិ ជាមួយនឹងការ
ោក់បចញនូវលទ្ធផ្លរពឹំងទុកខ�ល្តរូវ
សប្មចឱ្យោន។

បៅបពល្គប់ោ៉ា ងមាន�ំបណីររលូន 
ប�យី សមមែតិកមមែនិងការបផ្្ៀង្្ត ់

សមមែតិកមមែ នឹងប�ីរតួជានិោមការស្មាប ់
វាស់វឌ្ឍនភាពរបស់អនាក និងជាសូចនាករ 
ពនអវាីៗខ�ល្តរូវប្វាីបន្ាប់។ វាក៏ជាការឆ្្ត 
ពវខ�រ ខ�លបយងី្តរូវគិតឱ្យបលីសពីបរឿង
ខ�ល្តរូវប្វាីបៅបទៀត តួោ៉ា ង បយងី្តរូវ 
គិតថាបតីសាធារណជននឹងទទួលបរឿង
បនះោ៉ា ង�ូចបមដែច? សមមែតិកមមែរបស់អនាក 
ខ�លពណ៌នាពីរបីឃ្្អំពីបរឿងរបស់អនាក 
គឺជាឧបករណ៍ខ�លនឹងផ្ដែល់លទ្ធភាពឱ្យ
អនាកអាចប្វាីឱ្យអនាក�ពទចាប់អារមមែណ៍។ 

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ចូរសផ្្តអារម្មណ៍ 
សៅសលើសរឿ្

ចូរចងចាជំានិចចាថា ៖ ្គប់សមមែតិកមមែខ�ល
បបងកាីតប�ងីបោយអនាករាយការណ៍ពព័ត៌មាន  
្តរូវខតមានទ្មង់ជាបរឿងខ�លអាចនឹង 
ពិត។ បរឿងមួយ្តរូវរមួមាន �ំណឹង 
បុពវាប�តុ និង�ំបណាះ្សាយ។ បនះមាន 
នព័យថា បោយរកសាសមមែតិកមមែឱ្យស្ថិតបៅ 
កនាុង្កខសខភនាកជាប់លាប់ អនាករាយការណ៍ 
ពព័ត៌មានប ដ្ែ តការយកចិតតែទុកោក់បៅ 
បលីបរឿងទាងំមូល មិនខមន្តឹមខតបៅ 
បលីការពិតបនាះបទ។ 

ការពិតនានាអាចជាមូលោឋា នស្មាប់បរឿង 
របស់អនាក ប៉ាុខនតែ វាមិនបរោិយជាបរឿងបនាះ 
បទ។ បរឿងគឺបរោិយអំពីការពិតទាងំ 
បនាះ។ គាមែ នអនាកណាមានា ក់ចងចាអំក្សរពីរ 
បីបន្ាត់ពីកនាុងបសៀវបៅបល្ទូរសព័ព្បនាះ
បទ ប៉ាុខនតែ ្គប់គានា ចងចាបំរឿងអវាីមួយអំពី

ប ម្ែ ះមនុស្សមានា ក់ៗបៅកនាុងបសៀវបៅ
បនាះ។ តាមរយៈការតាក់ខតងការបសីុប- 
អបងកាតរបស់អនាកជាបរឿង (វាអាចពិត ឬ 
មិនពិត) តាងំពីប�ីម�ំបូងបៅ អនាកមិន- 
្តឹមខតជួយ�ល់អនាកអាន ឬអនាកទស្សនា
ឱ្យង្យចងចាវំាប៉ាុបណាណ ះបនាះបទ ប៉ាុខនតែ 
អនាក្្ួនឯងក៏ជួយ្្ួនឯងឱ្យចងចាវំា 
ផ្ងខ�រ។ ចូរបជឿបយងីចុះ បនាះជាខផ្នាក�៏
លំោកបំផុ្តពនការបសីុបអបងកាត។ បពាលគឺ 
ចងចាបំរឿងបៅ្ណៈខ�លការពិតបលច
ប�ងីកាន់ខតប្ចីនប�ងីៗ។ ចូរអនាក 
ចំណាយបពល�វាកឹហាត់្្ួនឱ្យក្ាយជា 
អនាកជំនាញបលីវ ិ្ ីមួយបនះ។ ចូរអនុវតតែ
វាបៅ្គប់បពលខ�លអនាកប្វាីបរឿងបសីុប-
អបងកាត។ វានឹងប្វាីឱ្យអនាកមានសំណាងលអែ 
ប�យីវានឹងអនុញ្ញា តឱ្យអនាកមានសំណាង 
លអែជា�ូរខ�បៅមុ្បទៀត។ 

ឥ�ូវបនះ បតាះ! បយងីបៅរកបមីលថាបត
 ី

កខន្ងណា្្ះខ�លបយងីអាចរក្បភព 
ជាសាធារណៈរបស់បយងីោន ឬបយងី 
ចូលចិតតែបៅវាថា “ឯកសារចំ�” (Open 
Sources)។

ជំពូក ២

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 
បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 
បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។

 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  
បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 

 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។



 

ការស្ទៀ្ផ្ទ ត់
ការប្បី្ោស់ទាវា រខ�លចំ� (Open Doors)៖

ការរកពព័ត៌មាន សាវតា និងការទាញសននាិោឋា ន

បោយ MARK LEE HUNTER

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាសាធារណៈ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ។

៣

ការស្ទៀ្ផ្ទ ត់
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សេចក្ីស្្ើម៖  
ចូរសម្បើម្រាេទ្់ារ 
ផដលចំហ

បៅកនាុងខ្្សភាពយនតែបរឿង “Harper” 
តួសខមដែងបលាក Paul Newman សខមដែង 
ជាតួភានា ក់ង្របសីុបអបងកាតឯកជន ខ�ល 
មានឈុតមួយបនាះ គាត់ប�ីរបៅ�ល់ទាវា រ
មួយជាមួយនឹងបកមែងមានា ក់ ប�យីបកមែង 
បនាះចង់បង្ហា ញថា្្ួនបគខ្ាងំ។ បកមែង 
បនាះអងវារ�ូបចនាះថា៖ “សូមអងវារ បតី្ញាុ ំអាច 
ទម្ាយទាវា រចូលោនបទ? ” ភានា ក់ង្រ 
បសុីបអបងកាតបឆ្ីយតបថា៖ “ោន!”។ 
បកមែងបនាះយក្្ួនរបស់បគបៅបំបុកនឹង 
ទាវា រ បស្ីរខតោក់សាមែ ។ បន្ាប់មក តួបលាក  
Harper ប�ីរសំបៅបៅរកទាវា រ យកព�មួល 
គន្ឹះទាវា រ រចួបបីកទាវា របោយង្យ។ 

តាមបទពិបសា្ន៍របស់្ញាុ ំខ�លបប្ងៀន 
និងអនុវតតែកិចចាការបសីុបអបងកាត ្ញាុ ំប�ញី
មនុស្សជាប្ចីនខ�លប្វាី�ូចបកមែងខាងបលី

បនះ បោយពយាោមទម្ុះរោងំទាវា រខ�ល
បគមិនោនបិទ ឬខ�ល្្ួនអាចប�ីរវាង 
ោន។ ជាទូបៅ មនុស្សទាងំបនះ មាន 
បញ្ហា របវរីវាយ ៖ ពួកបគគិតថា អវាីៗខ�ល 
មិនខមន ជាការណ៍សមាងៃ ត់ ក៏មិនមាន 
តពម្្តរូវ�ឹង ខ�រ។ �ូបចនាះ ពួកបគចំណាយ 
បពលបៅបលី ការពយាោមឱ្យមនុស្ស 
និោយ្ោប់ការណ៍សមាងៃ ត់�ល់្្ួន។ 
សូម្ខីតមនុស្សពូខកៗ ្សាប់ (Sey-
mour Hersh and New Zealand’s 
Nicky Hager ខ�ល្ញាុ ំនឹកប�ញី) 
ក៏្តរូវោនត្មរូវឱ្យប្វាីការយតឺៗ និង 
បោយ្បរុង្បយព័តនាបលីបរឿងបនះខ�រ។

ជាអកុសល ចំបពាះភាគប្ចីនពួកបយងី  
ពិោកខញកោច់ពីគានា ណាស់រវាងការណ៍- 
សមាងៃ ត់ និងការកុ�ក។ ទន្ឹមនឹងបនះ 
អនាកកំពុងចំអកឱ្យ្្ួនឯង ពីប្ពាះថា ការ
សំុឱ្យបគនិោយ្ោប់អនាកនូវបរឿងអវាីមួយ  
ប្វាីឱ្យបគបនាះមានឥទ្ធិពលខ្ាងំ ប�យី 
ប្វាីឱ្យបយងី្្ួនឯងគួរឱ្យអាណិត។ 

អនាកមានវជិាជា ជីវៈខផ្នាកចារកិចចា ខ�លមាន 
ការ្ពរួយោរម្ភជាប្ចីន កនាុងបនាះរមួទាងំ
ការ្ពរួយោរម្ភខ្ាចរស់មិនោនយូរ 
រ�ូត�ល់បពលអាចបបីក្ោក់បសា្ន 
និវតតែន៍ោន ប្បី្ោស់នូវវ ិ្ ីសាសសតែបផ្្សងពី

ជំពូក ៣
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បគ បោយខផ្អែកបលីការសនមែត្ុសៗគានា  ៖

• ភាគប្ចីនបំផុ្តពនអវាីខ�លបយងី 
បៅវាថា “ការណ៍សមាងៃ ត់” តាមពិត 
បៅ ្គាន់ខតជាការពិត្មមែតាខ�ល 
បយងីមិនោនចាប់អារមមែណ៍ខត 
ប៉ាុបណាណ ះ។ 

• ភាគប្ចីនពនការពិតទាងំបនះ ខ�ល 
ការោ៉ា ន់សាមែ ន្មមែតា គឺ្បខ�ល 
៩០%  អាចរកោនពីកនាុង្បភព 
“ជាសាធារណៈ” ខ�លមាននព័យថា 
ជា្បភពខ�លបយងីអាចប្បី្ោស់
បោយបសរនីិងឥតគិតពថ្។

ជាបរឿយៗ បយងីោនឮថា បៅកនាុង្បបទស 
បនះ ឬ្បបទសបនាះ ពព័ត៌មាន ពី្បភព 
សាធារណៈ មានតិចតួច និងមិនមាន 
គុណភាពបទ។ ការបលីកប�ងីបនះអាចថា 
ជាការពិតភាគប្ចីន។ ប៉ាុខនតែ បយងីក៏ោន 
កត់សមា្គ ល់ប�ញីផ្ងខ�រថា ជានិចចាកាល 
ពព័ត៌មានពី្បភពសាធារណៈមានប្ចីន 
ជាង ការខ�លអនាកសារពព័ត៌មានប្បី្ោស ់
វា។ ការរកបមីលពព័ត៌មានខបបបនះ និងប្វាី 
បរឿងបចញពីវា ជាបរឿយៗ គឺអនាកឈនាះ 
បោយង្យ ពីប្ពាះថា ជា្មមែតា គូ 
្បខជងពំុប្វាីកិចចាការបនះបទ។ ផ្្ុយបៅវញិ 
ពួកបគប្ចីនខតសំុឱ្យអនាកណាមានា ក់្ោប ់

ការណ៍សមាងៃ ត់�ល់្្ួន។ 

ឧទា�រណ៍មួយកនាុងចំបណាមឧទា�រណ៍
ជាប្ចីន ៖ 

បៅកនាុងអំ�ុងទសវត្សរ១៍៩៨០ អនាក 
សារពព័ត៌មានជនជាតិោរាងំវ ព័យបកមែងមានា ក់  
ប ម្ែ ះ Hervé Liffran មកពីទស្សនា 
វ�ដែី្បចាសំោដែ �៍ Canard ្តរូវោនចាត់ 
ឱ្យបៅយកពព័ត៌មាន្បចាសំាលា្ករុង 
ោ៉ា រសី ប៉ាុខនតែ គាត់ោន�ឹងថា មសនតែីនានា 
្តរូវោនបគបញ្ជា មិនឱ្យនិោយជាមួយ 
រូបគាត់បទ។ ការោិលព័យខតមួយគត ់
ខ�លគាត់អាចចូលោនបោយបសរ ីគ ឺ
បណាណ លព័យ រ�ឋាោលរបស់្ករុង ជាកខន្ង 
ខ�លរកសាទុកនូវឯកសាររោយការណ៍ 
ពផ្្កនាុង និងកិចចាសនយាទាងំអស់របស់្ករុង។ 
បរឿងខ�លបគពំុទាន់�ឹង (Scoops) �ំបូង 
បគបងអែស់របស់គាត់ គឺការលាត្តោង 
ឱ្យ�ឹងថា សាលា្ករុងោនចុះកិចចាសនយា 
មួយចំនួនខ�លមានទឹក្ោក់ោ៉ា ងប្ចីន  
ស្មាប់្ករុម�ុ៊នទឹក ប៉ាុខនតែ ជាបន្ុក 
ចំណាយប្ចីនបោយមិនសមប�តុផ្ល 
ចំបពាះពលរ�ឋាជាអនាកបង់ពន្ធ។ បៅបពល 
ខ�លមនុស្សបៅកនាុងសាលា្ករុងោន 
ប�ញីថា បគមិនអាចបពា្ឈប់ អនាក 
សារពព័ត៌មាន Liffran ោនបទបនាះ 

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ពួកបគក៏ចាប់បផ្ដែីមនិោយជាមួយគាត់។ 
បន្ាប់មកបទៀត គាត់ោនប្បី្ោស ់
ឯកសារកត់្តាសដែីពីការបោះបឆ្នា តខ�ល
អាចរកោនបោយបសរ ីប�ីម្លីាត្តោង
អំពីការលួចបន្ំបៅកនាុងការបោះបឆ្នា ត បៅ 
ទី្ករុងោ៉ា រសី បោយពិនិត្យបផ្្ៀង្្ត់ប ជ្ា ី 
ប ម្ែ ះអនាកបោះបឆ្នា ត បមីលថា បតីអនាកបោះ-
បឆ្នា តខ�លមានអាសយោឋា នផ្្ូវការបៅកនាុង 
អគារខ�ល្គប់្គងបោយ្ករុង ពិតជា 
ោនរស់បៅទីបនាះពិត្ោក� ឬអត់។ 

អនាក្ោក�ជាោនយល់ប�យី។ ការពិត 
ណាមួយ ខ�លបគកត់្តាបៅទីណាមួយ 
ក៏បោយ ប�យីខ�លបបីកចំ��ល ់
សាធារណជន គឺជាការពិតខ�លអនាកអាច
យកមកប្បីោន។ ចូរកុំសនមែតជាមុនថា 
បោយសារខតបគបបីកចំ�ជាសាធារណៈ 
មិនខមនោននព័យថា ពព័ត៌មានបនាះជា 
ពព័ត៌មានចាស់ គាមែ នតពម្ ឬបគ�ឹង្គប់គានា  
រចួប�យីបនាះបទ។ ជាបរឿយៗ ពព័ត៌មាន 
ខបបបនះអាចនឹងមានការជាប់ពាក់ពព័ន្ធ 
ជាប្ចីន ខ�លគាមែ នអនាកណាមានា ក់ធ្ាប់ោន
គិត�ល់។ ចូរកុំរកខតពព័ត៌មានជាក់លាក់  
ប្ពាះអនាកគាមែ នបទពិបសា្ន៍បទីបប្វាីខបប 
បនះ។ ផ្្ុយមកវញិ ចូររកបមីល្បបភទ 
នានាពន្បភព និងវ ិ្ ី ខ�លអនាកអាចប្បី 
្ោស់មដែងប�យីមដែងបទៀតោន។ លទ្ធភាព 

របស់អនាកកនាុងការប្បី្ោស់្បភព និង 
ពព័ត៌មានខបបបនះ នឹងក្ាយជាកតាតែ សំខាន ់
មួយបៅកនាុងការកំណត់អំពីបករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះអនាក។ 

ចូរកុំបភ្ច ៖ 

ជានិចចាកាល ឱ្យអនាកណាមានា ក់បញ្ជា ក់អំពី 
អវាីមួយខ�លអនាក�ឹងរចួប�យី ឬោនយល ់
រចួប�យី ខតងខតង្យ្សរួលជាងឱ្យ 
ពួកបគសមែព័្គចិតតែផ្ដែល់ឱ្យនូវពព័ត៌មានខ�ល 
អនាកពំុមានបៅកនាុងព�។ បយងីនឹង្ត�ប់មក
បមីលចំណុចបនះវញិ បៅខាងប្កាម 
្តង់ចំណុចអំពី”្បភពចំ� គឺជា្បភព 
�៏មានឥទ្ធិពល ”។ 

ជំពូក ៣
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សតើម្បភពម្បសភទណាខលៃះ 
ផដល“ចំហ”?

បៅកនាុងពិភពបលាកបចចាុប្ននាបនះ ្បភព
 

ចំ� គឺពំុអាចកំណត់ោនជាក់លាក់បទ។ 
្បភពខបបបនះ រមួមាន ៖ 

ពព័ត៌មាន

ខ�ល្តរូវោនបគចុះផ្សាយបៅកនាុង្បពព័ន្ធ 
ផ្្សពវាផ្សាយណាមួយខ�លអាចយកមក 
ប្បី្ោស់ោនបោយបសរ។ី ជា្មមែតា  
ពព័ត៌មានទាងំបនះអាចរកោនបៅឯ 
បណាណ លព័យសាធារណៈ ឬតាមរយៈ 
ឯកសារចាស់ៗពនសា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយ 
ខ�លពាក់ពព័ន្ធ ៖ 

• �ំណឹង (កាខសត ទស្សនាវ�ដែី 
ទូរទស្សន៍ វទិ្ុយ អិុន្ឺណិត) 

• ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់្ករុមខ�ល 
មានបគាលបៅពិបសស (ស�ជីព  
គណបក្សនបោោយ សមាគម 

ពាណិជជាកមមែ។ល។)

• ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ប្ញាវនតែ 

• ្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយរបស់អនាកពាក់ពព័ន្ធ  
(�ូចជា បវទិកាអនាកប្បី្ោស់ 
អិុន្ឺណិត អនាកវភិាគ�រិ្ញាវត្ថុ 
្ពឹតតែិប្ត ឬទស្សនាវ�ដែី របស ់
ស�ជីព ្ករុមតវា៉ា ។ល។)

ឧទា�រណ៍ ៖ 

• �ំណឹងមរណភាពអាចជួយឱ្យអនាករក 
ប�ញីសមាជិក្គរួសារ ពនមនុស្ស 
ខ�លអនាកចាប់អារមមែណ៍បៅបលី។ 

• ្ករុមតវា៉ា អាចនឹងប្វាីការតាមោន 
ចបាប់ ឬសំណំុបរឿងតុលាការ។ 

• ការោិលព័យគណបក្សនបោោយ 
អាចផ្ដែល់មិន្តឹមខតឯកសាររបស់ 
បក្សប៉ាុបណាណ ះបនាះបទ ប៉ាុខនតែ ខថមទាងំ 
្ពឹតតែិប្ត ្ិតបព័ណណ និងការបោះពុម្ព- 
ផ្សាយឯករាជ្យរបស់សមាជិកបក្ស 
។ល។ 

• វបី�អូពព័ត៌មាន្្ីៗ អាចប្បីជាគន្ឹះ 
បៅកនាុងកិចចាសមា្ភ សន៍ បោយអនាក- 
សារពព័ត៌មានអាចសំុឱ្យ្បភពបញ្ជា ក់ 
ថាបតីពព័ត៌មានបៅកនាុងសាច់បរឿង 

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។



72កា
រសេ

ុ ីបអ
ស្

កេតផ
្អែក

តា
មសា

ច់ស
រឿ្

 ៖
  

សេ
ៀវស

ៅ
េ

ម្រា
ប់អ

្នកសា
រព

័ត៌រា
នស

េ
ុ ីបអ

ស្
កេត

្តឹម្តរូវ ឬអត់ ប�យីចាប់បផ្ដែីមបចញ 
ពីចំណុចបនាះ។ 

បណាណ លព័យអប់រ ំ

រាប់ទាងំសាកលវទិយាលព័យរ�ឋា ឬឯកជន 
សាលាបពទ្យ សាលា្ុរកិចចា។ល។ សា្ថ បព័ន 
ទាងំបនះជាបរឿយៗ មានសមា្ភ រៈខ�លទាន ់
សមព័យ និងមាន្នធានសីុជប្រៅជាង 
បណាណ លព័យសាធារណៈ កនាុងបនាះរាប ់
ទាងំមូលោឋា នទិននាព័យ�ំណឹង �ូចជា  
Factiva ឬ Lexis-Nexis ឬ មូលោឋា ន 
ទិននានព័យ្ករុម�ុ៊ន �ូចជា Dun &  
Bradstreet និងបុគ្គលិកខ�លមានការ 
បណដែុ ះបណាដែ ល្្ពស់។ ចូរបមីលផ្ងខ�រ 
ថាបតីអនាកអាចចរចាចូលប្បី្ោស់ 
បណាណ លព័យបនះោ៉ា ង�ូចបមដែច។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

ការបសុីបអបងកាតបៅបលីយុទ្ធនាការ 
ព�កិាររបស់អនាកប្បី្ោស់ ខ�ល 
្ករុម�ុ៊នបគាលបៅពនព�កិារបនះោន 
និោយថា ោនបរាជព័យ។ប៉ាុខនតែ តាមពិត 
វាោនប៉ាះពាល់ោ៉ា ង ង្ៃន់ ង្ៃរបៅបលី 
ចំណូលទីផ្សាររបស់្្ួន។ ការបសុីបអបងកាត 
បនាះ ពឹងខផ្អែកបៅបលីរោយការណ៍វភិាគ
�រិ្ញាវត្ថុខ�លមានបៅកនាុងមូលោឋា ន 

ទិននានព័យមួយបៅឯបណាណ លព័យសាលា 
្ុរកិចចា INSEAD។

ទីភានា ក់ង្ររោឋា ភិោល 

ជាទូបៅ ផ្លិតពព័ត៌មានប្ចីនជាង្បភព 
បផ្្សងបទៀតណាៗទាងំអស់ ប�យីបនះ 
ជាការពិត សូម្ខីតបៅកនាុងបណាដែ ្បបទស 
ខ�លបយងីចាត់ទុកថា ដ្ែ ច់ការ ឬ្វាះ 
ចបាប់សដែីពីសិទ្ធិទទួលោន ពព័ត៌មានកដែី។ 
បស្ីរខតជានិចចាកាល អនាកអាចរកោន 
ពព័ត៌មានពីពួកបគប្ចីនជាងការខ�លអនាក 
គិតបៅបទៀត។ 

ឧទា�រណ៍មួយចំនួន ៖ 

• រោយការណ៍សតែីពីឧបទ្វប�តុ ៖  
ទីភានា ក់ង្រនានាមានវធិានខ�ល 
ពួកបគ្តរូវបគារពតាម។ ប៉ាុខនតែ 
បុគ្គលិកប្វាីឱ្យមាន”កំ�ុស”។ 
ឱកាសខ�លកំ�ុសខបបបនះ ឬ 
ប្គាះអកុសលបកីតប�ងី ខ�ល
ត្មរូវឱ្យមានរោយការណ៍ផ្្ូវការ 
នឹង្តរូវខចងបៅកនាុងបសៀវបៅខណនា ំ
ឬ្កមចបាប់របស់ទីភានា ក់ង្រ។ អនាក 
្តរូវទាមទាររករោយការណ៍ទាងំ 
បនាះ។  

ជំពូក ៣
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• រោយការណ៍អ្ិការកិចចា ៖ ទីភានា ក់- 
ង្រជាប្ចីន ខ�លទទួល្ុស្តរូវ 
ចំបពាះអវាីៗ្គប់ោ៉ា ង រាប់តាងំពី 
បភាជនីយោឋា ន រ�ូត�ល់សា្ព នបៅ 
តាមផ្្ូវជាតិ ខតងខតចង្កងរោយ-
ការណ៍សដែីពី្បតិបតតែិការ ឬការ 
�ំប�ងីនានា។ ចូរខសវាងរករោយ 
ការណ៍ទាងំបនាះ និងអនាកសរបសរ 
រោយការណ៍។ ជាពិបសស ្បសិន 
បបីមានប្គាះម�នតែរាយបកីតប�ងី។ 
្បសិនបបីគាមែ នរោយការណ៍បទ បនាះ 
ក៏ជាបរឿងមួយខ�រ៖ ប�តុអវាីោនជា 
ទីភានា ក់ង្រមិនពិនិត្យបៅបលីបរឿង 
បនាះ? ្បសិនបបីមាន ប�យីវាោន 
ពយាករប្គាះម�នតែរាយមួយ បតី 
ប�តុអវាីោនជាបគពំុោនប្វាីអវាីប�ីម្ ី
បង្កា រវា? 

• បណដែឹ ង ៖ សាធារណជនោក់ពាក្យ 
បណដែឹ ង ឬតអែូញខតអែរ ប�យីបពល្្ះ  
បណដែឹ ងទាងំបនាះ ្តរូវោនពន្យល់ 
ប�តុផ្លតបវញិ។ បតីអនាកណាជា 
អនាកទទួលបណដែឹ ង? បតីពួកបគប វ្ាីអវា ី
បទ? បតីប្វាីអវាី?

បណាណ លព័យរ�ឋា

រ�ឋាអំណាចបៅថានា ក់ជាតិ និងថានា ក់្ករុង  
្ពមទាងំរ�ឋាសភា ជាទូបៅ មាន 
បណាណ លព័យ និងកខន្ងផ្្ុកឯកសារ 
ចាស់ៗ របស់្្ួន។ ្កសួងនានាក៏មាន 
�ូចគានា ខ�រ។ កំណត់្តា ឬឯកសារបចញ 
ផ្សាយជា្បចា ំនិងផ្្ូវការរបស់រ�ឋាសភា 
គឺជាកំណត់្តាសំខាន់ចំនួនពីរ ខ�ល 
ជាទូបៅ ្តរូវោនបគរកសាទុកបៅកនាុង 
បណាណ លព័យទាងំបនះ ប៉ាុខនតែក៏មានកំណត ់
្តាបផ្្សងពីបនះបទៀតផ្ងខ�រ។

ឧទា�រណ៍៖ 

• អនាកសារពព័ត៌មានមានា ក់បៅ្បបទសសីុរ ី 
ោនរកប�ញីរោយការណ៍ ពី 
បណាណ លព័យជាតិ ខ�លភានា ក់ង្រ 
សនតែិសុ្ប�ិបស្មិនផ្ដែល់ឱ្យគាត់។

• ការបសុីបអបងកាតមួយបៅបលីការ 
ប ច្ាុ ះប ច្ាូ លឱ្យគាំ្ ទ ប្គឿង្សវងឹ 
កនាុង្បបទសោរាងំ ោនចាប់បផ្ដែីម 
បោយ�បំណីរបៅកាន់រ�ឋាសភា  
ប�ីម្ពិីនិត្យបមីលរោយការណ៍ 
បោះបឆ្នា ត ប�យីបន្ាប់មកបៅកាន់  
Journal Officiel ខ�លរកសាកំណត ់
្តាអំពីសកមមែភាពរបស់រោឋា ភិោល  

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ប�ីម្ពិីនិត្យបមីលរោយការណ៍ 
�រិ្ញាប្ទានយុទ្ធនាការបឃ្សនា 
បោះបឆ្នា ត។ សមមែតិកមមែ គឺថាមសនតែ ី
ខ�លបសនាីឱ្យប្វាីវបិសា្នកមមែបៅបលី 
ចបាប់ខ�លគាំ្ ទប្គឿង្សវងឹ ោន 
ទទួលអំបណាយយុទ្ធនាការ 
បឃ្សនាបោះបឆ្នា តពី្ករុម�ុ៊ន 
ប ច្ាុ ះប ច្ាូ លឱ្យគាំ្ ទប្គឿង្សវងឹ  
ប�យីវាជាការពិត។

តុលាការ 

ោ៉ា ងបហាចណាស់ តុលាការក៏រកសា 
កំណត់្តាអំពីសាល្កមខ�រ។ បៅកនាុង 
្បបទស្្ះ �ូចជា ស�រ�ឋាអាបមរកិ  
ជាប�ីម តុលាការផ្ដែល់នូវកំណត់្តាជា 
ចំ�អំពីភព័សតែុតាងទាងំអស់ខ�លោក់ជូន 
បៅកនាុងអង្គសវនាការ។ ចូរខសវាងរក 
ឯកសារតុលាការណាមួយ និងទាងំអស ់
ខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងមុ្សញ្ញា របស់អនាក បៅ 
កនាុង្បបទស។ សាក្សបីៅកនាុងសវនាការ 
ជាទូបៅ ្តរូវោនការពារពីការបចាទរបស ់
្ពះរាជអាជាញា ។ ្បសិនបបីអនាកមានវតតែមាន 
បៅកនាុងសវនាការ ចូរអនាកកត់្តាចបម្ីយ
សាក្សបីោយលមអែិត និងកត់ឱ្យោនប្ចីន 
ជាពិបសស បៅបពលគាមែ នមសនតែីកត់្តា 
របស់តុលាការ បៅកនាុងបពលសវនាការ។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

ការបសុីបអបងកាតខបបសាម្ញារបស់ Ida  
Tarbell បៅបលី្ករុម�ុ៊ន Standard Oil  
Trust ខផ្អែកប្ចីនបៅបលីកំណត់ប�តុ 
សវនាការ ពីសំណំុបរឿងបណដែឹ ងពាក់ពព័ន្ធ 
នឹង្ករុម�ុ៊នបនះ។

ការោិលព័យផ្្សពវាផ្សាយ 

ជា្មមែតា សភាពាណិជជាកមមែកនាុងតំបន់  
ខតងបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារជាប្ចីនសដែីព ី
តំបន់ ឬ្ករុងរបស់្្ួន បោយផ្ដែល់ពព័ត៌មាន
អំពីការង្រ ្បបភទឧសសា�កមមែ និង 
្ុរកិចចា។ល។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

បៅកនាុងការបសីុបអបងកាតមួយបៅបលីការ 
ស្ាប់ទារកមានា ក់ បៅឯមន្ីរបពទ្យមួយ 
កខន្ង ្ិតតែបព័ណណពីសភាពាណិជជាកមមែមាន 
ប ម្ែ ះ្ករុមតំណាងពលរ�ឋាខ�លោនោក់ 
ពាក្យបដែឹង្បឆ្ងំនឹងមន្ីរបពទ្យ ជុវំញិ 
បគាលនបោោយសាលសម្ភពរបស់្្ួន។ 
បណដែឹ ងបនាះោននាឱំ្យមានរោយការណ៍ 
រោឋា ភិោលមួយខ�លពព័ត៌មានលមអែិត 
សំខាន់ៗអំពីមន្ីរបពទ្យបនាះ។

ជំពូក ៣
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ការោិលព័យសុរបិោ�ី 

ការោិលព័យទាងំបនះ និងការោិលព័យ 
ពាក់ពព័ន្ធ ្បមូលផ្ដែុ ំពព័ត៌មានអំពីមាចា ស ់
កមមែសិទ្ធិអចលន្ទព្យ ប�យីជាបរឿយៗ  
អំពីកមចាីខ�លមិនទាន់សងពាក់ពព័ន្ធនឹង 
អចលន្ទព្យ។

ឧទា�រណ៍៖ 

បៅ្បបទសោរាងំ ពព័ត៌មានអំពីអចលន 
្ទព្យខ�លជាកមមែសិទ្ធិរបស់អនាកនបោ-
ោយ ្តរូវោនបគប្បី្ោស់ប�ីម្បីង្ហា ញ 
ឱ្យប�ញីថា ពួកបគមាន្ទព្យសម្តតែិ 
ប្ចីនបលីសពីចំណូលខ�ល្បកាស 
ឱ្យ�ឹងជាសាធារណៈ។

រោយការណ៍ និងបសចកតែី្បកាសពព័ត៌មាន 
របស់្ករុម�ុ៊នសាធារណៈ

រោយការណ៍្បចាឆំ្នា  ំឯកសារនិយព័តកមមែ 
បផ្្សងៗ និងឯកសារ្សប�ៀងគានា ពាក់ពព័ន្ធ 
បផ្្សងៗបទៀត មាននិោយអំពីពព័ត៌មាន 
ពន្ទព្យសម្តតែិរបស់្ករុម�ុ៊ន។ �ូចគានា  
នឹងបសចកតែី្បកាសពព័ត៌មានខ�រ ខ�លជា 
្មមែតា មាននិោយអំពីបគាលបំណងពន 
សកមមែភាពជាយុទ្ធសាសសតែ។ ្បសិនបបី
្ករុម�ុ៊នមាន្បតិបតតែិការពីបរបទស 
ឯកសារពីខាងប្្្បបទស ្បខ�លជា

ផ្តែល់ពព័ត៌មានបខន្ថមបទៀតខ�លវាមានភាព
ង្យ្សរួលកនាុងការទទួលោនពព័ត៌មាន 
ទាងំបនាះ ជាងឯកសារបៅកនាុង្សរុក។

ឧទា�រណ៍៖ 

រោយការណ៍្បចាឆំ្នា  ំនិងឯកសារនិយព័ត 
កមមែខ�លោក់ជូនគណៈកមមែការមូលប្ត 
ស�រ�ឋាអាបមរកិ ពីសំណាក់�រិ្ញាឹក 
ោរាងំមួយរូប ោនប្វាីឱ្យបគអាចពណ៌នា
ប�ងីវញិនូវក ច្ា ប់បព័ណណបំណុលខ�ល 
ទិញបៅប្កាមកាលៈបទសៈមានទំនាស់ 
និងមានតពម្រាប់ពាន់លាន�ុល្ារ។ 
ឯកសារនិយព័តកមមែបនះ ោនផ្ដែល់ប ម្ែ ះ 
ស�ការខី�លមានតួនាទីបៅកនាុងគណៈ 
កមមែការនាយករបស់្ករុម�ុ៊ននានាខ�ល
បចញបព័ណណបំណុលទាងំបនាះ។ 

តុលាការ ឬការចុះប ជ្ា ីពាណិជជាកមមែ 

បៅកនាុង្បបទសនីមួយៗ មានការោិលព័យ 
មួយខ�លរកសាកំណត់្តាអំពីមាចា ស់កមមែ-
សិទ្ធិ្ករុម�ុ៊ន ថាបតីពួកបគលក់ភាគ�ុ៊ន 
ឬអត់។ បរមិាណពព័ត៌មានខ�លមាចា ស ់
្ករុម�ុ៊ន្តរូវោនត្មរូវឱ្យបប ច្ាញ អាច 
នឹង្ុសៗគានា  ប៉ាុខនតែ ជា្មមែតា ពព័ត៌មាន 
ខបបបនះគឺប្ចីនជាងអវាីខ�លអនាកសារ- 
ពព័ត៌មានមិនខ�លប្បី្នធានទាងំបនះ

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បសាះ។ បៅ្បបទសោរាងំ ជាឧទា�រណ៍ 
ពព័ត៌មានខ�លបប ច្ាញឱ្យ�ឹង រមួមាន 
ចំនួនបុគ្គលិក ចំណូល បំណុល ចំបណញ 
និងកំហាត។ល។ ប ម្ែ ះនាយកក៏្តរូវ 
ោនបគបប ច្ាញឱ្យ�ឹងផ្ងខ�រ។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

បោយប្បី្ោស់ពព័ត៌មានបនះ គានា បយងី 
មានា ក់ោនបង្ហា ញឱ្យប�ញីថា បគ�ទំពព័រ 
អិុន្ឺណិតមួយខ�លខក្ងថា ជាអង្គការ 
ការពារអនាកប្បី្ោស់។ តាមពិតបៅ គឺជា 
របស់្ករុម�ុ៊នមួយខ�លជំនាញខាង 
ចារកមមែបស�ឋាកិចចាស្មាប់្ករុម�ុ៊ន្ំៗ។ 

សា្ថ បព័នអនតែរជាតិ ខ�លផ្ដែល់ជំនួយ ឬ 
ពព័ត៌មានអំពីសា្ថ នភាពនានាបៅកនាុង 
្បបទសជាក់លាក់ (�ូចជាស�ភាពអឺរ ៉ាុប 
អង្គការស�្បជាជាតិ។ល)។

ឧទា�រណ៍ ៖ 

កាខសតមួយបៅ្បបទស Ivory Coast 
ោនប្បី្ោស់រោយការណ៍សវនកមមែ 
របស់ស�ភាពអឺរ ៉ាុប ប�ីម្បីង្ហា ញថា  
រោឋា ភិោលប្បី្ោស់មិន្តឹម្តរូវនូវ 
លុយជំនួយរាប់សិបលាន�ុល្ារ។ 

បយងីអាចបនតែប ជ្ា ីបនះខវងខថមបទៀត 
បោយមិនកំណត់។ អនាកវជិាជា ជីវៈខ�ល 
�មែត់ចត់ នឹងចង្កងទុកនូវប ជ្ា ី្បភព 
សាធារណៈស្មាប់្្ល់្្ួន និងប្វាី 
បចចាុប្ននាភាពប ជ្ា ីបនាះ ជាបទៀងទាត់ បៅ
តាមការត្មរូវពនគប្មាងជាក់លាក់មួយ 
ចំនួន។ ្បភពសាធារណៈទាងំបនះ  
សំខាន់�ូចគានា នឹង្បភពពព័ត៌មានជា 
មនុស្សខ�រ។

ជំពូក ៣
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យទុ្ធសាសេ្រសម្បើម្បភព 
សាធារណៈេម្មាប់ 
ការសេុបីអស្កេត

្បភពបបីកចំ� ឬ្បភពសាធារណៈ  
មានសារសំខាន់ចំបពាះវ ិ្ ីសាសសតែរបស ់
បយងី ពីប្ពាះថា ជាជាងខសវាងរក្បភព 
ខ�លសនយាថានាបំយងីបៅរកការណ៍សមាងៃ ត ់
បយងីទាញការសននាិោឋា នពីការពិតខ�ល 
បយងីអាចរកោន អំពីថាបតីការណ៍សមាងៃ ត ់
បនាះ អាចជាអវាី។ �ំបណីរការទាងំមូល 
មានរូបរាងោ៉ា ង�ូបចនាះ ៖

ជាថមែីមដែងបទៀត រូបមនតែសបង្ខប ៖ 

• បយងីចាប់បផ្ដែីមជាមួយនឹងត្មរុយ 
ពព័ត៌មាន ឬការពិតមួយចំនួន

• បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែអំពីការពិត 
មួយ ខ�លបយងីមិនទាន់�ឹង

• បយងីខសវាងរកការបញ្ជា ក់អំពី 
សមមែតិកមមែបនះពី្បភពបបីកចំ� 

• បយងីសួរសំណួរបៅមនុស្សខ�ល 
អាចបំបពញពព័ត៌មានខ�លបយងីរក 
ោនពី្បភពបបីកចំ�

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

ការពិត ឬត្មរុយបឋម

បយងីបញ្ជា ក់សមមែតិកមមែ 
ជាមួយ្បភពមនុស្ស 

ខ�លមានភាពខ្ាងំកនាុង 
ការបញ្ជា ក់

សមមែតិកមមែ៖ 
ការសមាងៃ ត់គឺថា បៅ 

បពលមួយ មនុស្សមានា ក ់
ោនប្វាីបរឿងមយា៉ាង...

្បភពបបីកចំ� បញ្ជា ក់ថា 
ពិត ឬមិនពិត នូវចំណុច 

ជាក់លាក់ពនសមមែតិកមមែ បោយ 
អនុញ្ញា តឲ្យបយងីអាចទាញ 
សននាិោឋា នអំពីការពិតោន 
កាន់ខត្តឹម្តរូវខថមបទៀត
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ឧទា�រណ៍ ៖ 

រណសិរ្សជាតិោរាងំ ខ�លជាគណបក្ស 
នបោោយសាដែ និំយម្ជរុល ោនបសនា ី
ប�ងីនូវកមមែវ ិ្ ី”អនុប្គាះជាតិ”មួយ 
ខ�លតាមរយៈកមមែវ ិ្ ីបនះ ពលរ�ឋាោរាងំ 
នឹងទទួលោនការង្រ ផ្ល្បបោជន ៍
ពីរោឋា ភិោល និងសិទ្ធិបផ្្សងបទៀត មុន

 
ជនអបនាតែ ្បបវសន៍ខ�លបទាះបីពួកបគ 
្សបចបាប់កដែី។ បៅប្កាមចបាប់្បបទស 
ោរាងំ និងអឺរ ៉ាុប បគាលនបោោយខបប 
បនះ គឺ្ុសចបាប់។ ប៉ាុខនតែ មសនតែីគណបក្ស 
រណសិរ្សមានា ក់ោន្ោប់បយងីថា អនាកយុទ្ធ- 
សាសសតែរបស់ចលនាបនះបជឿជាក់ថា បគ 
អាចអនុមព័តបគាលនបោោយបនះោន 
បោយប្បី្ោស់”ភាពចបន្ាះ្បបហាង 
(ចបន្ាះពណ៌្បបផ្ះ)” បៅកនាុងចបាប ់
ោរាងំ ខ�ល្គប់្គងទី្ករុង។ បៅបពល 
សួររកពព័ត៌មានជាក់លាក់ មសនតែីបនាះខលង 
និោយ។ 

ជំហានទតី១ ៖ 

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែថា បៅកនាុងទី្ករុង
 

នានា ខ�ល្គប់្គងបោយអភិោល្ករុង 
មកពីបក្សរណសិរ្សជាតិ កមមែវ ិ្ ី”អនុប្គាះ-
ជាតិ” ខ�ល្ុសចបាប់បនះ កំពុង្តរូវបគ 

អនុមព័ត និងថា បគប្វាី�ូបចនាះោន បោយ 
សំបៅបៅបលីភាព្សបពច្សពិលបៅ 
កនាុងចបាប់ពាក់ពព័ន្ធ។ 

ជំហានទតី២ ៖ 

បយងីពិនិត្យបមីលកមមែវ ិ្ ីនបោោយពន
 

យុទ្ធនាការបឃ្សនាបោះបឆ្នា តរបស ់
គណបក្សរណសិរ្សជាតិ ខ�លជាឯកសារ 
សាធារណៈ  និងអាចរកោនពីបណាណ គារ 
នានា ប�ីម្កីំណត់រកវធិានការពាក់ពព័ន្ធ
នានា ខ�លមាន” អនុប្គាះជាតិ”។ 

ជំហានទតី៣ ៖

បយងីបផ្្ៀង្្ត់ជាមួយអត្ថបទពព័ត៌មាន  
្ពឹតតែិប្តសាលា្ករុង បវទិកាបៅបលីអិុន-

 
្ឺណិត និង្ពឹតតែិប្តពព័ត៌មានរបស់្ករុម-

 
តំណាងពលរ�ឋា និងរោយការណ៍នានា 
ប�ីម្បី្វាីការបញ្ជា ក់ជាបឋមថា កមមែវ ិ្ ីបនះ
ពិតជាកំពុង្តរូវបគអនុវតតែបៅកនាុងទី្ករុង 
ខ�ល្គប់្គងបោយបក្សរណសិរ្សជាតិ 
ខមន។

ជំហានទតី៤ ៖ 

បយងីបនតែជំហានខាងបលីបនះជាបនតែ បោយ 
សមា្ភ ស្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្សមកពី 

ជំពូក ៣
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បក្សរណសិរ្ស និងបក្ស្បឆ្ងំ។ 
បយងីក៏សមា្ភ សអនាកជំនាញខផ្នាកចបាប ់
ផ្ងខ�រ អំពីថាបតីវធិានការរបស់បក្សរណ-
សិរ្សជាតិអាចអនុវតតែបោយមិនរបំលាភ 
ចបាប់ោនឬបទ? 

�ទ្្ធ � ៖ 

បយងីមិន្តឹមខតោនបផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ 
របស់បយងី និងបញ្ជា ក់អំពីវធិានការ
នានាបៅបលីប ជ្ា ីកត់្តារបស់បយងី
ប៉ាុបណាណ ះបនាះបទ មសនតែីបក្សរណសិរ្ស 
បៅបពលបយងីសំុឱ្យបញ្ជា ក់វធិានការ 
ខ�លបយងីោនរកប�ញី ក៏ោនបបងហាីប 
្ោប់ភ្ាមៗបនាះ ពីវធិានការបផ្្សងបទៀត 
ខ�រ។ ប៉ាុខនតែ បតីប�តុអវាី? ចូរបមីលខាង 
ប្កាម។

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ម្បភពសាធារណៈ ឬ 
ម្បភពចំហ ្រឺជាម្បភព 
ផដលមានឥទ្ធិពល

្បភពចំ� ឬ្បភពសាធារណៈ ជួយ 
ឱ្យបយងីស្ថិតកនាុងជំ�រមួយខ�លមាន 
ឥទ្ធិពល បបីប្ៀបនឹងសា្ថ នភាព្មមែតាពន
ការសំុឱ្យអនាកណាមានា ក់្ោប់បរឿងអវាីមួយ 
�ល់បយងី។ ការសំុឱ្យបគបញ្ជា ក់បរឿង គឺជា 
បរឿងមួយបផ្្សងបទៀត។ វាមានភាព្ុសគានា  
រវាងការសួរថា “បតីមានអវាីបកីតប�ងី ”?  
និង ការនិោយថា “បនះជាអវាីខ�លោន 
បកីតប�ងី។ បតីអីុចឹងខមនបទ ”? 

ពិតណាស់ វាពិោកកនាុងការបំភព័នតែអនាកណា 
មានា ក់ បៅបពលខ�លអនាកបនាះសួរសំណួរ 
ទីពីរ។ មយា៉ាងបទៀត វាក៏កាន់ខតគួរឱ្យចាប ់
អារមមែណ៍ផ្ងខ�រ កនាុងការសន្នាជាមួយ 
មនុស្សខបបបនាះ ពីប្ពាះរូបបគអាចយល់ 

ពីតពម្ពនពព័ត៌មាន និងបឆ្ីយតបបៅកាន ់
សំណួរោនសីុជប្រៅជាងអនាកខ�លពំុមាន 
ចំបណះ�ឹងឯករាជ្យបោយ្្ួនឯង។ 
្បខ�លប�តុបនះប�យី បទីបោនជា 
មសនតែីគណបក្សរណសិរ្ស ោនផ្ដែល់ឧទា-
�រណ៍ពនបគាលនបោោយអនុប្គាះ 
ជាតិ ទាងំខ�លបយងីមិនោនសួររកផ្ង។ 
ពួកបគ�ឹងថា បយងីនឹងឱ្យតពម្�ល់ការង្រ 
របស់ពួកបគ។ 

តាមរយៈការប្បី្បភពចំ� ឬ្បភព 
សាធារណៈបនះ អនាកបង្ហា ញបៅកាន ់
្បភពមនុស្សរបស់អនាកថា៖ 

១. អនាកចាប់អារមមែណ៍បលី្បធានបទខ្ាងំ 
រ�ូត�ល់អនាកចំណាយបពលនិងថាមពល
បៅបលីវា។ 

២. អនាកមិនរពំឹងឱ្យពួកបគ ប្វាីជំនួសអនាកនូវ
ការង្រខ�លអនាកអាចប្វាី្្ួនឯងោន។ 

៣. អនាកមិនពឹងខផ្អែកបៅបលីពួកបគ ប�ីម្ ី
ោនពព័ត៌មាន។

៤. អនាកមានពព័ត៌មាន ប�ីម្ខីចករខំលក។ 

៥. បគមិនអាចរារាងំអនាកមិនឱ្យប្វាីបរឿង
បនាះ បោយ្គាន់ខតមិននិោយជាមួយ 
អនាកោនបទ។

ជំពូក ៣
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ចូរបរៀនចូលតាមទាវា របបីកចំ�្សាប់ ប�ីម្ ី
បៅរកពព័ត៌មានបៅមុនបពលខ�លអនាក 
បលីកទូរសព័ព្បៅបៅកាន់អនាកណាមានា ក់។  
វាជាខផ្នាក�៏សំខាន់មួយពនការក្ាយជា
សាក្ស�ី៏មានតពម្មានា ក់ ជាមនុស្សមានា ក់
ខ�ល្បភពចង់និោយជាមួយ ពីប្ពាះ 
គាត់យល់ និងឱ្យតពម្ចំបពាះអវាីខ�លោន
បលីកយកមកនិោយគានា ។

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ផេ្្ រកម្បភពចំហ 
ឬម្បភពសាធារណៈ 

១. សធ្ើដ្នទតីកម្មវ�ថែ នុរបេ់អ្ក

កិចចាការ�ំបូងបំផុ្តរបស់អនាក គឺ្តរូវពិនិត្យ 
ទិ�ឋាភាពទូបៅពនកមមែវត្ថុខ�ល្តរូវបសីុប- 
អបងកាត។ �ំបណីរការបនះ ្តរូវបគឱ្យប ម្ែ ះ 
ថា “ការរកពព័ត៌មានសាវតារ” ខ�លសំបៅ 
បៅបលីការរកឱ្យប�ញីថា អវាី្្ះបៅពី 
ប្កាយ និងជំុវញិកមមែវត្ថុខ�លបៅខាង 
មុ្។ កិចចាការទាងំបនះ រមួមាន ៖ 

• កំណត់អតតែសញ្ញា ណតួអង្គសំខាន់ៗ
(បុគ្គល និងសា្ថ បព័ន)។

• កំណត់បញ្ហា សំខាន់ៗ ខ�លពាក់ពព័ន្ធ 
នឹងតួអង្គទាងំបនាះ។

• ខសវាងយល់ពីកាលបរបិច្ឆទ និង 
្ពឹតតែិការណ៍សំខាន់ៗ បៅកនាុង្បវតតែ

 ិ
របស់ពួកបគ រ�ូត�ល់បចចាុប្ននា។ 

ចំណុចចាប់បផ្ដែីមរបស់អនាក គឺការពិតអវាីក ៏
បោយខ�លអនាកមានបៅកនាុងព�។ ្បសិន 
បបីអនាកចាប់បផ្ដែីមពីប ម្ែ ះពនតួអង្គមានា ក់ ឬ 
សា្ថ បព័នមួយ ចូររកឯកសារខ�លទាក់ទង 
នឹងតួអង្គ ឬសា្ថ បព័នបនាះ។ បន្ាប់មក  
បមីលឯកសារបោង ឬអំណះអំណាង 
បោងបផ្្សងៗ ខ�លមានបៅកនាុងឯកសារ 
បនាះ ប�ីម្ខីសវាងរកឯកសារបផ្្សងបទៀត។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

សារមន្ីរអាបមរកិាងំមួយោនប�ិបស្ 
មិននិោយអំពីមូលប�តុខ�ល្្ួនោន

 
ឱ្យសារមន្ីរជាតិោរាងំ”្ចាី”រូបគំនូរ�៏ 
ច្មរូងច្មាសមួយ។ �្បីពព័ត៌មាន 
ចាស់ៗ បង្ហា ញថាសារមន្ីរជាតិោនប្វា ី
ឱ្យ”ប៉ាះពាល់”�ល់ការតាងំពិពព័រណ៍របស ់
្្ួន។ រោយការណ៍្បចាឆំ្នា ោំនបង្ហា ញ 
ថា កមចាី្្ងំគំនូរពីអនតែរជាតិមកឱ្យ 
សារមន្ីរ ោនបពា្ឈប់ ប�យី។ ជនជាតិ 
ោរាងំោនប្វាីឱ្យបរឿងបនះបកីតប�ងី។ 

បៅបពលខ�លអនាកជាប់គាងំ ចូរកត់្តា 
ឧបសគ្គបនាះ ប�យីខសវាងរកពព័ត៌មានអំពី
អវាីៗខ�លទាក់ទងនឹងឧបសគ្គបនាះជំនួស
វញិ។ ចូរពយាោមមដែងប�យីមដែងបទៀត  
ប�ីម្បីជៀសវាងកំុឱ្យ្្ួនអនាកស្ថិតកនាុង 
សា្ថ នភាពមួយខ�លអនាក្តរូវការពព័ត៌មាន 

ជំពូក ៣
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ជាក់លាក់ពី្បភពមួយ ប�ីម្បីនតែជំហាន 
បៅមុ្បទៀតោន។ �ូបចនាះ បោយកំណត ់
សា្ថ នភាពរបស់អនាកខបបបនះ អនាកោក ់
អំណាចទាងំអស់បៅកនាុងព�របស់្បភព។ 

ជំនួសមកវញិ ចូរ្បមូលទិននានព័យអំពី 
តួអង្គ សា្ថ បព័ន ឬ្ពឹតតែិការណ៍ ខ�លជាការ 
�កថយមួយជំហានបចញពី កមមែវត្ថុចម្ង 
ពនការបសីុបអបងកាតរបស់អនាក។ ពព័ត៌មាន 
បនះ អាចផ្ដែល់ទស្សនវសិព័យ និងបបីកផ្្ូវ 
បឆ្្ព ះបៅរក្បភពថមែីៗបទៀត។ ជាបរឿយៗ 
បៅបពលខ�ល្បភព”ពិបសស”ខតមួយ 
គត់របស់អនាក �ឹងថា មនុស្ស្គប់គានា ខ�ល
ពាក់ពព័ន្ធបៅកនាុងបរឿងបនះ  កំពុងនិោយ 
បៅកាន់អនាក បលីកខលងខតគាត់មានា ក់  
បនាះគាត់នឹងមករកអនាកជាមិនខាន។ 
ជាក់ខសដែង ការង្របនះអាចបបងកាីតោន 
ទិននានព័យជាប្ចីនោ៉ា ងឆ្ប់រ�ព័ស។ ចូរ 
អានជំពូក៥  ប�ីម្បីមីលពីរបបៀបបរៀបចំ 
កិចចាការបនះ ពីចំណុចបផ្ដែីម�ំបូងពនការ- 
បសុីបអបងកាត។ អនាកនឹងចាោំច់្តរូវការវា។ 

២. ស្បើ្រាេ់្បភពទូសៅសែើម្តីនាអ្ំក
សៅរក្បភពជំនាញ

្បភពទូបៅ �ូចអវាីៗខ�លោនបរៀបរាប ់
ខាងបលី មានសារសំខាន់របស់ពួកបគ 

ប៉ាុខនតែ ក៏្តរូវការចាោំច់នូវ្បភព 
សាធារណៈខ�លជាអនាកជំនាញផ្ងខ�រ។ 
ឧទា�រណ៍ អត្ថបទកាខសតអំពីរបក 
គំប�ញីមួយកនាុងវសិព័យវទិយាសាសសតែ គឺ 
ជា្បភពទូបៅមួយ។ រោយការណ៍ប�ីម
ពនការ្សាវ្ជាវខបបវទិយាសសតែ ខ�លអាច 
នឹង្តរូវបគចុះផ្សាយបៅកនាុងទស្សនាវ�ដែ ី
ជំនាញ គឺជា្បភពជំនាញ ខ�លមាន 
ពព័ត៌មានលមអែិតជាប្ចីន។ បៅកនាុងការ- 
បសុីបអបងកាត ពព័ត៌មានលមអែិតខបបបនះ 
អាចនឹងមានសារសំខាន់�ល់ភាព 
បជាគជព័យ បោយសារខតការពិតទាងំបនាះ 
មិន្គាន់ខតគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ខ្ាងំ 
ប៉ាុបណាណ ះបទ ប�យីវាខថមទាងំជួយឱ្យ 
អនាកអាចសន្នាជាមួយ្បភព ្បកប 
បោយភាពអង់អាចបោយសារខតការ 
�ឹងអំពីពព័ត៌មានលមអែិតបនាះខថមបទៀតផ្ង
ខ�រ។ ពួកបគនឹងទទួលសា្គ ល់អនាកថាជា 
មនុស្សមានា ក់ខ�លកំពុង្ិត្ំខសវាងយល ់
អំពីបរឿង មិនខមនចាខំតចម្ងពីកិចចាការ 
របស់អនាក�ពទបនាះបទ។ 

វ ិ្ ីខ�លលអែបំផុ្ត ប�ីម្ខីសវាងរក្បភព 
ចំ�ពាក់ពព័ន្ធនឹងជំនាញមួយៗ គឺ្តរូវ 
សួរអនាកវជិាជា ជីវៈបៅកនាុងវសិព័យអវាីមួយ 
ថាបតីពួកបគប្បី្ោស់្បភពណា។ 

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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• មសនតែីរោឋា ភិោលអាច្ោប់អនាកអំពី  
ថាបតីអនាកណាជាអនាកទុកោក ់
រោយការណ៍ កនាុងទ្មង់អវាី និងបៅ 
កខន្ងណា។ 

• មសនតែីជាប់បឆ្នា តអាច្ោប់អនាកអំពី 
�ំបណីរការនីតិប្ញាតតែិ្ប្ពឹតតែបៅ 
�ូចបមដែច្្ះ និងអំពី្បបភទពន 
ឯកសារខ�លពួកបគបបងកាីតប�ងីបៅ 
�ំណាក់កាលបផ្្សងៗ។ 

• ទីភានា ក់ង្រអចលន្ទព្យនឹង�ឹងអំពី 
ការោិលព័យណា្្ះខ�លរកសាទុក 
កំណត់្តាអំពីអចលន្ទព្យ។

• អនាកវនិិបោគអាជីពអាច្ោប់អនាកអំពី 
ទីកខន្ងខ�លអនាកអាចខសវាងរក 
ពព័ត៌មាន្ករុម�ុ៊ន និងរបបៀបអាន 
ពព័ត៌មានបនាះ ជាប�ីម។ល។  

បៅបពលអនាកនិោយជាមួយអនាកវជិាជា ជីវៈ 
ទាងំបនះ ចូរប្វាីោ៉ា ងណាកំុបភ្ចសួររក 
្បភពពនការពិត ខ�លអនាកយល់ប�ញីថា
គួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍។ ចូរប្វាី�ូបចនាះផ្ង 
ខ�រ ចំបពាះការសន្នាជាមួយអនាកបសីុប- 
អបងកាត កនាុងបនាះរាប់ទាងំអនាកសារពព័ត៌មាន 
នគរោល ឬសវនករ។ កំុ្បមូលខត 
ការពិត ៖ ្តរូវ�ឹងផ្ងខ�រអំពី 

វ ិ្ ីសាសសតែខ�លបគរកប�ញីការពិត 
ទាងំបនាះ។ 

ឧទា�រណ៍៖ នគរោលមានា ក់ោន 
រកប�ញីសាក្សសីំខាន់មួយរូបបៅកនាុង 
ករណីឃ្តកមមែមួយ តាមរយៈការ 
សា្គ ល់នាម្្ួនរបស់គាត់ និងការខ�ល 
គាត់មានពផ្្បពាះបៅ្ណៈបពលណា 
មួយបនាះ។ នគរោលបនាះោនបៅ 
ការោិលព័យចុះប ជ្ា ីកំបណីត្ករុង ប�ីម្ ី
ខសវាងរកទីតាងំរបស់សសតែីបនាះ ខ�លោន 
ស្មាលកូនបៅបពលជាក់លាក់ ប�យី 
ោនរកប�ញីសាក្សបីនះ។

៣. តាមដ្ន្បភពទ្ ំ្ សនះ និ្អ្ក 
ោក់ព័ន្ធរបេ់ពួកសគ

ចូរប្បី្ោស់្បភពទាងំបនះឱ្យោន 
ញឹកញាប់លមែមឱ្យអនាកចងចាស្ំាត់អំពី 
របបៀបប្បី។ ឧទា�រណ៍ ្បសិនបបីមាន 
មូលោឋា នទិននានព័យ (database) បៅបល ី
អិុន្ឺណិតខ�លឥតគិតពថ្ ខ�លអនាក 
ប្បី្ោស់ស្មាប់រកពព័ត៌មាន្ករុម�ុ៊ន
បៅោរាងំ បគបៅថា societe.com។  
ចូរពិនិត្យបមីលសា្ថ នភាពរបស់្ករុម�ុ៊ន
ខ�លអនាកប្វាីការជាមួយ។ 

ជំពូក ៣
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៤. ្បមូ�ឯកសារពតីទតីកដន្្  
ចុះយកព័�៌មាន

អនាកចាោំច់្តរូវបណដែុ ះទម្ាប់្បមូល 
ពព័ត៌មានឱ្យោនសីុជប្រៅ បៅទីកខន្ង 
ណាក៏បោយ ខ�លអនាកស្ថិតបៅ ឬបៅ 
�ល់។ ពព័ត៌មាន ខ�លទាក់ទិនបំផុ្តបៅ 
នឹងសកមមែភាពជាក់លាក់ណាមួយ គឺ 
បស្ីរខតជានិចចាកាល ្តរូវបគរកប�ញីបៅ 
ទីកខន្ងខ�លសកមមែភាពបនាះបកីតប�ងី។  
�ូបចនាះ ចូរ្បមូលឯកសារទាងំអស់ខ�ល 
អនាក្បទះប�ញី បៅ្គប់បពលបវលា ខ�ល 
អនាកបៅទស្សនកិចចាបៅទីកខន្ងណាមួយ 
កនាុងនាមជាអនាកសារពព័ត៌មាន។ 

ឧទា�រណ៍៖ 

្បសិនបបីអនាកស្ថិតបៅកនាុងការោិលព័យ
មួយ និងមានឯកសារោក់តាងំបង្ហា ញ 
ចូរយកឯកសារបនាះមកអាន ខបបបនះ 
បគមិនអាចបចាទថាអនាកជាបចារបទ បន្ាប ់
មក សួរបគថាបតីអនាកអាចយកឯកសារ 
បនាះទុក្្ល់្្ួនោនខ�រឬបទ។ បៅ 
បពលខ�លបយងីប្វាីបរឿងអំពីគណបក្ស 
រណសិរ្សជាតិ បយងីោនបៅទីសានា ក់ការ 
កណាដែ លរបស់ពួកបគ ជាបរៀងរាល់សោដែ �៍  
និងោន្បមូលឯកសារបចញផ្សាយជា 
្បចា(ំJournal) ខ�លបគោក់តាងំ 

បង្ហា ញ។ ឯកសារជាប្ចីនមិនអាចរក 
ោនបៅកខន្ងបផ្្សង ឬបោះពុម្ពបោយ 
្ករុមមិនចបាស់លាស់ ឬបុគ្គលខ�លស្ថិត 
បៅកនាុងចលនា្ំៗ។ ឯកសារបផ្្សងបទៀត 
អាចផ្ដែល់ឱ្យ ខតចំបពាះសមាជិកខ�ល 
មានបព័ណណសមា្គ ល់្្ួនរបស់គណបក្ស 
ខតប៉ាុបណាណ ះ ប៉ាុខនតែ បគផ្តែល់ឱ្យបយងីបៅ 
បពលបយងីបសនាីសំុ។ ទាងំបនះ គឺជា្បភព
ពព័ត៌មាន�៏មានតពម្អំពីសកមមែភាពរបស ់
ចលនាបនះ បៅថានា ក់មូលោឋា ន និងថានា ក ់
តំបន់ ខ�លសា្ថ បព័នពព័ត៌មានមិនខ�លោន
យកមកជខជក។

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ការសម្បើម្រាេ ់
អ្នករំោញសដើម្ប ី
ទាញយកម្បភព 
ឯកសារជាម្បសោរន៍ 
ឱ្យរានសពញសលញ

១. បណាណា រក្ស គឺជាសទវតា

ការខ�ល្បភពជា្បភពចំ� ឬ 
សាធារណៈ មិនខមនោននព័យថា អនាក 
អាចប្បី្ោស់ោនបោយ្បសិទ្ធភាព 
បនាះបទ ជាពិបសស បពលខ�លវាពាក ់
ពព័ន្ធនឹងបណាណ លព័យ ឬឯកសារចាស់តាម 
ជំនាញបផ្្សងៗ។ �ំបណាះ្សាយ៖ 
ចូរអនាករកឱ្យប�ញីថាអនាកណាជាអនាក 
្គប់្គងឯកសារចាស់ៗបនាះ និងសំុឱ្យ 
ពួកបគជួយ។ ពិតណាស់ ជាបគាលការណ៍ 
លអែ គឺអនាកជានិចចាកាល ្តរូវសំុប ម្ែ ះ 
បុគ្គលិកខ�លជាអនាកទុកឯកសារ បៅបពល 
ណា ខ�លអនាកចូលបៅបណាណ លព័យ។ 

បទពិបសា្ន៍របស់បយងីគឺថា អនាកទុកឯក-
សារមានអារមមែណ៍ថាពួកបគមិនសូវទទួល
ោនការឱ្យតពម្្គប់្គាន់បទ ប�យីបបី 
មានអនាកណាមានា ក់បៅរកពួកបគបោយការ
បគារព និងឱ្យតពម្�ល់ជំនាញរបស់ពួកបគ 
អនាកបនាះនឹងទទួលោនការតបសនាងវញិ។ 

ឧទា�រណ៍៖ 

ស្មាប់ការបសីុបអបងកាតបនតែភាគបៅបលី 
សំណំុបរឿងកិចចាការ្មខ�លមានផ្្ុក 
បមបរាគរបស់្បបទសោរាងំ កិចចាការ�ំបូង 
បងអែស់ គឺ្បមូលនូវរាល់ឯកសារ្សាវ្ជាវ 
ខបបវទិយាសាសសតែសដែីពីការប ច្ាូ ល្ម  
និងអំពីបមបរាគបអ�ស៍ បៅមុនបពលផ្្ុះ 
បរឿងអា្សរូវបនះប�ងី។ អនាក្គប់្គង 
បណាណ លព័យបៅមន្ីរបពទ្យបប្ងៀន�៏្ ំ
មួយបៅ្ករុងោ៉ា រសី ោនផ្ដែល់ឱ្យបយងីនូវ 
ប ជ្ា ីប ម្ែ ះអត្ថបទពាក់ពព័ន្ធ តាមរយៈ 
មូលោឋា នទិននានព័យរបស់សា្ថ បព័នគាត់ ប�យី 
បណាណ លព័យបនះ មានឯកសារបចញផ្សាយ 
ជា្បចា(ំJournal)បស្ីរខត្គប់មុ្ និង 
្គប់បល្បចញផ្សាយទាងំអស់។ កិចចាការ 
ោនប ច្ាប់ជាសា្ថ ពរកនាុងបពលមួយ 
របសៀល។

ជំពូក ៣
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ចំបពាះករណីបសុីបអបងកាតឈមែួញមានា ក់ពា
ក់ពព័ន្ធនឹងវត្ថុសិល្ៈ បៅទី្ករុងោ៉ា រសី 
បយងីោនទូរសព័ព្បៅ្កសួងវប្្ម៌  
ប�ីម្បីសនាីសំុពព័ត៌មានអំពីការឧបត្ថម្ភ្ន 
បៅ�ល់ទីផ្សារសិល្ៈ ប�យីបគោនភាជា ប់ 
ខ្្សទូរសព័ព្បយងីបៅអនាកខ�លកាន់តួនាទី 
ពិត្ោក�។ ្ណៈបយងីនិោយតាម 
ទូរសព័ព្ បយងីឮសំប�ងវាយកំុព្ូយទព័រ។ 
បពលបយងីសួរគាត់ថាបតីកំពុងវាយអវាី 
គាត់ថា គាត់កំពុងពិនិត្យបមីល ្បពព័ន្ធ 
ទិននានព័យ (database) របស់្កសួង។ 
បពលបយងីសួរគាត់ថា ្បពព័ន្ធទិននានព័យបនះ 
បគោក់ឱ្យប្បីជាសាធារណៈឬបទ គាត ់
បឆ្ីយថា ចាស។ ្បពព័ន្ធទិននានព័យបនះ មាន 
ប ម្ែ ះអនាកឧបត្ថម្ភ្នទាងំអស់របស ់
្កសួង និងអាចចូលបមីលោនតាមរយៈ
បណាណ លព័យសាធារណៈមួយខ�ល 
បុគ្គលិករូបបនាះោនខណនាឱំ្យបយងី 
បៅរក។

២. ការដេ្្ យ�់អំពតីអ្តីដែ�អ្ករាន 
រកស�ើញ 

ការរកោនឯកសារមួយ គឺមិន�ូចគានា
បៅនឹងការខសវាងយល់អំពីឯកសារបនាះ
ប�យី។ ភាសាពនរោយការណ៍ផ្្ូវការ 
បៅកនាុងវសិព័យរ�ឋា ឬវសិព័យឯកជន 

ជាបរឿយៗមានភាពជាក់លាក់ណាស់ 
ប�យីទាមទារនូវការបក្សាយ។ 
្បការបនះ គឺអនុវតតែចំបពាះ្បភពចំ� 
ឬសាធារណៈ ខ�លមានសម្ូរខបប 
តាងំពីរោយការណ៍្បចាឆំ្នា  ំឬកំណត ់
ប�តុកិចចា្បជំុ។ បៅបពលអនាកជួបឯកសារ 
ខបបបនះ កិចចាការបន្ាប់របស់អនាក គឺ្តរូវ 
រកអនាកជំនាញខ�លអាចបក្សាយភាសា 
និង្្ឹមសារពនឯកសារបនាះោន។ 
ជាទូបៅ ចូរខសវាងរកអនាកណាមានា ក់ខ�ល 
ពាក់ពព័ន្ធបៅកនាុងវសិព័យខ�លអនាកកំពុង 
បសីុបអបងកាត និងជាអនាកខ�លមានចំណាប់-
អារមមែណ៍នឹងបរឿងបនះខ�រ ប៉ាុខនតែគាត ់
មិនខមនជាអនាកខ�លមានទំនាស់ផ្ល- 
្បបោជន៍បៅកនាុងករណីខ�លកំពុងស្ថិត 
ប្កាមការបសុីបអបងកាតបនាះបទ។ 

ឧទា�រណ៍ ៖ 

ប�ីម្យីល់ពីរបបៀបខ�លរណសិរ្សជាតិ 
(Front National) បន្ំ�រិ្ញាវត្ថុ្ករុង 
ប�ីម្កីមាចា ត់្ករុម្បឆ្ងំ បយងីោនទទួល 
រោយការណ៍ខ�លអាចរកោនបោយបសរ ី
ឥតគិតពថ្មួយ សដែីពីការឧបត្ថម្ភ្នរបស ់
្ករុង ពីទី្ករុងមួយខ�ល្គប់្គងបោយ 
រណសិរ្សជាតិ។ បន្ាប់មក ពិនិត្យបមីល

 
រោយការណ៍បនាះោ៉ា ង�មែត់ចត់ ជាមួយ 

ជំពូក ៣

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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នឹងអតីតបុគ្គលិកសាលា្ករុងមួយរូប 
មកពីទី្ករុង្សប�ៀងគានា មួយបទៀត 
ខ�លប្វាីការបលីការចំណាយថវកិា។ 

ចូរកុំខសវាងរកទស្សនៈពីអនាកណាមានា ក់  
ខ�លនឹងរាយការណ៍ការសន្នារបស់អនាក
បៅ�ល់អនាកបផ្្សងបទៀតឱ្យបសាះ បបីអនាក 
អាចបជៀសវាងោន។ជាពិបសស ចូរ 
បជៀសវាងការពិភាកសាជាមួយបុគ្គលខ�ល 
មានកិចចាការពាក់ពព័ន្ធណាមួយក៏បោយ
ជាមួយនឹងតួអង្គ បៅកនាុងបរឿងរបស់អនាក 
បលីកខលងខតអនាក្តរូវសមា្ភ សពួកបគ។ 
មនុស្សទាងំបនះអាចបោះ�ូរ�ំណឹង 
ខ�លបគ�ឹងថាអនាកកំពុងប្វាីអវាី ប�ីម្ ី
ផ្ល្បបោជន៍្្ល់្្ួន ប�យីពួកបគ 
នឹងប្វាីខមន។

ជំពូក ៣
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ចាប់ស្្ើមឱ្យរហេ័ ...

ប៉ុផន្រតាមេម្មរួល ! 

បយងីបសនាីជូនជាបោបល់ថា អនាកគួរ 
ចាប់បផ្ដែីមការបសីុបអបងកាតមួយ ជាមួយនឹង 
ពព័ត៌មានខ�លង្យ្សរួលបំផុ្ត ខ�ល 
អនាកអាចរកោនពី្បភពចំ� ឬទូល ំ
ទូលាយបំផុ្ត។ ការបសីុបអបងកាតណា 
ក៏បោយ ្ណៈខ�លវាវវិឌ្ឍបៅមុ្ វានឹង 
កាន់ខតសមែុគសាមែ ញ និងពិោកប�ងីៗ។ 
ប៉ាុខនតែ ្បសិនបបីវាចាប់បផ្ដែីមបោយភាព 
សមែុគសាមែ ញ និងលំោក ជា្មមែតា វា 
្ោក�ជាមានអវាីមួយ្ុសប�យី។ 
ជាពិបសស ្បសិនបបីគាមែ នធាតុផ្្សណំា 
មួយបៅកនាុងសមមែតិកមមែរបស់អនាក ្តរូវោន 
គាំ្ ទបោយពព័ត៌មាន ឬឯកសារចំ�  
(Open Sources)បទបនាះ វាជាសញ្ញា  
មួយ្ោប់ថា សមមែតិកមមែរបស់អនាក គឺ្ុស 
ខ្ាងំ ឬមួយថា អនាកណាមានា ក់កំពុង្ិត្ ំ

ោ៉ា ងខ្ាងំ ប�ីម្លីាក់ោងំបរឿងបនាះ។ 

ផ្្ុយបៅវញិ ្បសិនបបីការបផ្្ៀង្្ត ់
�ំបូងៗទទួលោនបជាគជព័យ វាជាសញ្ញា  

ថា អនាកអាចពបន្ឿន និងព្ងីកការបសីុប 
អបងកាតបនាះោនប�យី។ បៅបពលសន្ុះ 
បនះ ចាប់បផ្ដែីមមានប�ងី ចូរប្បីវាជា 
្បបោជន៍។ ចូរប្បី្ោស់ទិននានព័យបៅកនាុង 
្បភពចំ� ឱ្យោនប្ចីន និងបៅឱ្យោន 
ប្រៅតាមខ�លអាចប្វាីបៅោន។ ទាញ 
យកការសននាិោឋា នអំពីអត្ថនព័យពនទិននានព័យ 
បនាះ និងបខន្ថមវាបៅកនាុងសមមែតិកមមែ 
របស់អនាក។ បៅកនាុងជំហានបន្ាប់ អនាក 
ចូល�ល់លំ�មួយ ខ�លការពិតពំុមាន 
បៅកនាុងឯកសារបទ។

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។





 

ការសម្បើម្រាេម់្បភពជាមនុេ្ស 
បោយ NILS HANSON និង MARK LEE HUNTER

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាសាធារណៈ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ។

បយងីខសវាងរក្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្ស ប�ីម្បីបងកាីនការយល់�ឹងរបស់បយងី។

៤

ម្បភពជា
មនុេ្ស
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ជំពូក ៤

ជា្មមែតា ពព័ត៌មានខ�លគួរឱ្យរបំភីបបំផុ្ត 
មិនមានបៅកនាុង្បភពចំ� ឬ្បភព 
សាធារណៈបទ។ វាស្ថិតបៅកនាុង្ួរកបាល 
របស់មនុស្ស។ បតីអនាករកមនុស្សទាងំ
បនះោ៉ា ង�ូចបមដែច? បតីបយងីប្វាី�ូចបមដែច 
ប�ីម្ឱី្យពួកបគនិោយ្ោប់បយងីនូវ
អវាីខ�លពួកបគ�ឹង? ចូរកុំបមីល្សាល 
គុណតពម្ពនជំនាញទាងំបនះឱ្យបសាះ។  
មិនខមន្គប់គានា សុទ្ធខតមានជំនាញបនះ  
បៅកនាុង្្ួន្សាប់បនាះបទ ប�យីការង្រ

 
ជាអនាកបសីុបអបងកាត នឹងជួយអនាកអភិវឌ្ឍ 
ជំនាញបនះ ឱ្យមានក្មិត្្ពស់ោន។  
ចូរកុំប្បីជំនាញបនះ កនាុងផ្្ូវ្ុសផ្ងខ�រ។  
ចូរអនាកកំុបភ្ចថា កនាុងនាមជាអនាកសារ- 
ពព័ត៌មានមានា ក់ អនាកអាចបងកាការឈចឺាប ់
�ល់មនុស្សមានា ។ វាបងកាការឈចឺាប់បៅ 
កនាុងផ្្ូវអារមមែណ៍របស់ពួកបគ បៅកនាុង 
ជីវភាពរស់បៅរបស់ពួកបគ ឬសុវត្ថិភាព 
្្ល់្្ួនរបស់ពួកបគ។ ចូរប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ 
ចបាស់ថា អនាកមិនប្វាីឱ្យពួកបគឈចឺាប់បោយ
សារខតពួកបគលងៃង់ខ�ល្ពមនិោយ 
ជាមួយអនាកបនាះបទ។ បៅកនាុងជំពូកបនះ 
បយងីនឹងពិចារណាអំពីសិល្ៈពនការ

 
ក្ាយ្្ួនជាសាក្សខី�លមានតពម្មួយរូប  

មាននព័យថា ជាមនុស្សមានា ក់ខ�ល្បភព 
អាចមានអារមមែណ៍សុវត្ថិភាព និង 
មានសារ្បបោជន៍ កនាុងការនិោយ 
ជាមួយ។
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ការសធ្ើផ្នទីម្បភព

 

វ ិ្ ីខ�លអនាកសារពព័ត៌មានភាគប្ចីនបំផុ្ត 
ខសវាងរកអនាកណាមានា ក់ ប�ីម្�ីក្សង់សមដែ ី
ចុះផ្សាយ គឺអានបរឿងខ�លបគចុះផ្សាយ
បលីក�ំបូងសដែីពីបញ្ហា អវាីមួយ រចួប�យី 
្សង់ប ម្ែ ះមនុស្សខ�លអត្ថបទបនាះ 
ោនបោង និងទូរសព័ព្បៅរកពួកបគ។ 
្បភពពីរបីនាក់បនាះ អាចនឹងទទួលការ 
បៅទូរសព័ព្ចូលរាប់រយ�ង កនាុងបពលខត 
មួយពថងៃ។ បតីពួកបគនឹងនិោយអវាីថមែីបទ 
បៅកាន់អនាកបៅទូរសព័ព្ទី១០០ ្បសិន 
បបីពួកបគបលីកទូរសព័ព្? ពួកបគមិន 
និោយអវាីថមែីបទ។ �ូបចនាះ ប�តុអវាីោនជា 
មិនខសវាងរកអនាកណាមានា ក់ ខ�លពំុទាន ់
មានអនាកណាសួរគាត់បៅប�យី?

ការង្រជាមួយ្បភពចំ�របស់អនាក នឹង 
ផ្ដែល់�ល់អនាកនូវប ជ្ា ីប ម្ែ ះមនុស្ស
កាន់ខតគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ខថមបទៀត 
ប�ីម្ទូីរសព័ព្បៅរក។ ឧទា�រណ៍ ប�ីម្ ី
បសុីបអបងកាត្ករុម�ុ៊នមួយ អនាកអាច 

ចាប់បផ្ដែីមបោយអានរោយការណ៍វភិាគ
�រិ្ញាវត្ថុខ�លពណ៌នាអំពីសា្ថ នភាព 
របស់្ករុម�ុ៊នបនាះ និងគូ្បកួត្បខជង
ខ្ាងំៗបំផុ្តរបស់្ករុម�ុ៊ន។ 

• បន្ាប់មក ចូរអនាកនិោយជាមួយ 
អនាកវភិាគ ប�យីបន្ាប់មកបទៀត  
និោយជាមួយគូ្បកួត្បខជងរបស់
្ករុម�ុ៊នបនាះ។ 

• តាមរយៈពួកបគ និង្ករុម�ុ៊នខ�ល 
ផ្តែល់ពព័ត៌មាន�ល់ការរកសីុ ចូរអនាក 
ខសវាងរកមនុស្សខ�លោនចាកបចញ 
ពី្ករុម�ុ៊ន ទាងំអនាកខ�លបៅរកការ 
ង្របផ្្សងបទៀត ឬទាងំចូលនិវតតែន៍។ 
(Seymour Hersh ោនរកប�ញី 
្បភពជាប្ចីនរ បស់គាត់ សដែីពី CIA 
បោយតាមោនបសចកដែី្បកាសចូល
និវតតែន៍)។ 

• តាមរយៈ្បភពទាងំបនះ ចូរខសវាងរក 
មនុស្សខ�លកំពុងស្ថិតបៅកនាុង្ករុម 
�ុ៊នបៅប�យី ខ�លចង់និោយ។ 

បយងីសូមខណនាអំនាកឱ្យបបងកាីតខផ្នទី 
្បភពសាម្ញាមួយ ឱ្យោនបលឿនតាម 
ខ�លអាចប្វាីបៅោន។ ខផ្នទី្បភព គឺ
ជារូប្កា�វាតំណាងឱ្យមនុស្សទាងំអស់

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ខ�លពាក់ពព័ន្ធ ឬអាចនឹងពាក់ពព័ន្ធបោយ
្្ល់បៅកនាុងសាច់បរឿងរបស់អនាក។ ខផ្នទី
បនះមានរូបរាង�ូចជាផ្្ះជាប្ចីនបៅកនាុង
ភូមិមួយអីុចឹង គឺថាពួកបគសា្គ ល់គានា បៅ 
វញិបៅមកបពញភូមិ ប�យីភូមិបនះគឺជា 
ទីកខន្ងខ�លបរឿងបកីតមានប�ងី។ 

អនាកអាចប្វាីខផ្នទីខ�លសមែុគសាមែ ញ និង 
្ំតាមខតអនាកចូលចិតតែ។ ឧទា�រណ៍  
បោយកត់្តាទីតាងំរបស់្បភពមានា ក់ៗ  
ពថងៃខ្ឆ្នា កំំបណីត ឬការង្រ ឬអវាីៗក៏ោន 
តាមចិតតែអនាកចង់។  

ប៉ាុខនតែ ពី�ំបូង អនាកអាចប្វាីវាសាម្ញាោន 
ប�យី។ អនាកមិនចាោំច់ ប្វាីវាបខន្ថមបទៀត 
បទ។ (សូម្ខីតខផ្នទី្បភព្មមែតាមួយ 
ខ�លអនាកបរៀបចំវាខតពីរបីនាទីរចួ នឹង 
ផ្តែល់ឱ្យអនាកនូវអត្ថ្បបោជន៍មួយ ខ�ល 
មានប្បៀបោ៉ា ងប្ចីនបលីគូ្បកួត្បខជង 
របស់អនាក)។ ស្មាប់បរឿងអំពីទារកបកីត 
មិន្គប់ខ្ �ូចោនបលីកប�ងីបៅកនាុង 
ជំពូកទី២ ខផ្នទី្បភព�៏សាម្ញា គឺ 
មានរូបរាង�ូចខាងប្កាមបនះ៖

ចូរកត់សមា្គ ល់អវាីៗខ�លបៅបលីខផ្នទីបនះ៖ 

កុមារពិការស្ថិតបៅចំកណាដែ ល ពីប្ពាះ 
បៅចុងប ច្ាប់ សាច់បរឿង គឺសដែីពីពួកបគ។  
ប៉ាុខនតែ ពួកបគក៏ជាមនុស្សខ�លលំោក 
រកប�ញី និងនិោយជាមួយផ្ងខ�រ។  
្បភពបផ្្សងៗបទៀតខ�លបយងីអាចនឹង
ជខជកជាមួយ ស្ថិតបៅជុំវញិកុមារពិការ 
ពីប្ពាះ កនាុងលក្ខណៈណាមួយ ្បភព 
បផ្្សងបទៀត មានទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ 
ទាងំបនាះ។ �ូចគានា បនះខ�រ បវជជាបណ្ឌិ ត 
ស្ថិតបៅចបន្ាះកណាដែ លពនឪពុកមាដែ យ 
និងមន្ីរបពទ្យ។ ប�តុអវាី? បនាះជាមនុស្ស 
ខ�លបវជជាបណ្ឌិ តនិោយជាមួយប្ចីន 
ជាងបគបំផុ្ត។ 

ជំពូក ៤

អនាកកាយ
វភិាគវទិយា

ធានា 
រា៉ាប់រង

ឪពុក 
មាតែ យ

បវជជាបណ្ឌិ ត

កុមារពិការ

មន្ីរបពទ្យ

និយព័តករ
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បនះជាចំណុចសំខាន់ ៖ 

បៅបពលខ�លអនាកប្វាីខផ្នទី្បភព ចូរប្បី 
វាប�ីម្បីង្ហា ញទំនាក់ទំនងរវាងតួអង្គ 
នានាពនបរឿង ប�ីម្ថីា ្បសិនបបី្បភព 
មួយ្តរូវោនរាងំស្ះ អនាកអាចបៅរក 
្បភពមួយបទៀត ខ�លអាចបមីលរលំង 
ឧបសគ្គោន។ បៅបពលខ�លមនុស្សមានា
បៅកនាុងខផ្នាកមួយពនខផ្នទីយល់្ពម 
ទទួលអនាក ឱកាសខ�លបគទទួលអនាកបៅ 
កខន្ងបផ្្សងបទៀតបៅបលីខផ្នទី គឺបកីនប�ងី
្្ពស់។

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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្្លស់ហតុ្លដល ់
ម្បភព សដើម្បឱី្យស្រ 
និោយ

មនុស្សខ�លមានការពិត ឬបរឿងខ�ល 
គួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ ប�ីម្នីិោយ្ោប់ 
អាចនឹងមានប�តុផ្លរងឹមា ំកនាុងការ 
មិនបឆ្ីយសំណួររបស់អនាក។ កនាុងនព័យ 
ទូបៅ ពួកបគមិន�ឹងថាអនាកមានវជិាជា ជីវៈ 
្តឹម្តរូវ មានទំនួល្ុស្តរូវ និងមាន 
ភាពយុតតែិ្ម៌ ឬអត់បនាះបទ (អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានជាប្ចីនពំុមានវជិាជា ជីវៈបទ)។  
បបីបទាះបីអនាកមានវជិាជា ជីវៈកដែី ពួកបគមិន 
អាច្គប់្គងោនបទ ថាបតីអនាកនឹងប្វាីអវាី
ជាមួយពព័ត៌មានខ�លពួកបគគិតថា 
មានតពម្បនាះ។ បៅទីបំផុ្ត របបៀប 
ខ�លអនាកប្បី្ោស់ពព័ត៌មាន អាចនឹង 
ប៉ាះពាល់�ល់អាជីពរបស់ពួកបគ ទំនាក ់
ទំនងរបស់ពួកបគ ឬសូម្ខីតសុវត្ថិភាព 
រាងកាយរបស់ពួកបគបទៀតផ្ង។ 

�ូបចនាះ ចូរចងចាចំំណុចបនះ បៅបពល 
ខ�លអនាកណាមានា ក់រាខរកកនាុងការនិោយ 
ជាមួយអនាក។ អនាកអាចក្ាយបៅជាអវាីមួយ 
ខ�លអា្កក់បំផុ្ត ខ�លបកីតប�ងីចំបពាះ 
ពួកបគ។ អវាីខ�លគួរឱ្យភាញា ក់បផ្អែីល គឺថា 
មិនខមនពួកបគប�ិបស្មិននិោយ 
ជាមួយអនាកសារពព័ត៌មានបនាះបទ ប៉ាុខនតែគឺថា 
ពួកបគភាគប្ចីនបំផុ្ត និោយជាមួយ 
អនាកសារពព័ត៌មានប�យីនិោយញឹកញាប់
បំផុ្តបៅបទៀត។ 

ប�តុអវាីពួកបគនិោយជាមួយអនាក 
សារពព័ត៌មាន?

មានប�តុផ្លទូបៅចំនួនពីរ ប�យី 
ប�តុផ្លទាងំបនះ បគបៅថាបមាទនភាព  
និងការឈចឺាប់។ អនាក្តរូវខតផ្ដែល់ឱ្យ្បភព 
របស់អនាកនូវឱកាសបពញចិតតែនឹងប�តុផ្ល
ណាមួយកនាុងចំបណាមទាងំពីរបនះ។ 

• មនុស្សនឹងនិោយពីប្ពាះអវាីមួយ 
ប្វាីឱ្យបគរបំភីប កនាុងបនាះមាន 
បទពបកាសល្យ ឬសម្ផស្សអវាីមួយ 
ខ�លពួកបគោនរកប�ញី បជាគជព័យ 
ខ�លបគមាន ឬនឹងមានឆ្ប់ៗខាង 
មុ្ ប�យីវាជាខផ្នការ ខ�លបគ 
បបងកាីតប�ងី ប�ីម្សីបសង្្គ ះពិភព- 
បលាក។ ការពិភាកសាអំពី្បធានបទ 

ជំពូក ៤
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ទាងំបនះ ប្វាីឱ្យពួកបគសបបាយចិតតែ 
មានអារមមែណ៍ថាសំខាន់ ឬទាងំពីរ។ 

• ឬ �ូចខ�លបវជជាបណ្ឌិ ត�ឹង ពួកបគ 
និោយពីប្ពាះ ពួកបគឈចឺាប់ និង 
ចង់ឱ្យអនាកណាមានា ក់ជួយពួកបគ។ 
ជាទូបៅ ការឈចឺាប់ គឺខ្ាងំជាង 
បមាទនភាព �ូបចនាះប�យី មនុស្ស 
�ំបូងបងអែស់ខ�លបគ្តរូវនិោយ 
បៅកាន់ បៅកនាុងការបសីុបអបងកាត
ភាគប្ចីនបំផុ្ត គឺជនរងប្គាះ 
ខ�លជាជនទាងំឡាយខ�ល ្តរូវបគ 
ប្វាី្ុសោក់ កនាុងរូបភាពណាមួយ 
ឬខ�លគុណតពម្របស់្្ួន ្តរូវោន 
របំលាភបំពានបោយអវាីខ�លពួកបគ 
ោនប�ញី្្ល់ខភនាក។  

ជាមួយគានា បនះខ�រ ក៏មានប�តុផ្ល 
ជាក់លាក់មួយបទៀត ខ�លមនុស្សមានា ក ់
នឹងនិោយជាមួយអនាកខ�រ។ គាត់បជឿជាក់
ថា ការនិោយបនាះមានសុវត្ថិភាព។ 
ប�ីម្ឱី្យមានការទុកចិតតែបនះ អនាកនិង 
្បភព្តរូវខតបបងកាីតនូវទំនាក់ទំនងមួយ។  
បៅកនាុងទំនាក់ទំនងបនាះ អនាករាល់គានា  
ពឹងបលីគានា បៅវញិបៅមក ប�ីម្បី្វាីកិចចាការ

 
ជាក់លាក់មួយចំនួន ខ�លតិចឬក៏ប្ចីន 
គឺ្តរូវពឹងគានា ។ ទាងំអនាក និងទាងំ្បភព 

អាចផ្ដែល់ពព័ត៌មានឱ្យគានា បៅវញិបៅមក  
និងប្វាីកិចចាការជាក់លាក់មួយចំនួនរមួគានា ។  
បទាះបី្បភពមិនរកសាទំនាក់ទំនង 
ជាមួយអនាក ប៉ាុខនតែអនាក្តរូវខតរកសាទំនាក់- 
ទំនងជាមួយ្បភព។ វាមិន្គាន់ខតជា 
កាតពវាកិចចាវជិាជា ជីវៈប៉ាុបណាណ ះបទ ប៉ាុខនតែវាក៏ជា 
បញ្ហា អតតែចរតិផ្ងខ�រ។ អនាក្តរូវខតអាច 
ទុកចិតតែោន បោយបចញពី្្ួនអនាក។ 
បបីមិន�ូបចនាះបទ បគនឹង�ឹងថា ពួកបគ 
មិនអាចទុកចិតតែអនាកោនបទ។

ជំពូក ៤ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ការទាក់ទ្ដំបូ្ៗ ៖   
ការសរៀបចំ និ្ការ 
អស ្្ជ ើញ

១. ការសរៀបចំសែើម្តីជួបគ្ា 

វ ិ្ ីខ�លសុវត្ថិភាពបំផុ្តប�ីម្ី្ ោ្សព័យ 
ទាក់ទងជាមួយ្បភពមួយ (បលីកខលង 
ខត្បភពបនាះអាចបងកាប្គាះថានា ក់�ល ់
រាងកាយ បពលជួបគានា ) គឺការជួបគានា  
ទល់មុ្។ បគាលបំណងពនការទាក់ទង 
បលីក�ំបូង គឺប្វាីឱ្យមានការណាត់ជួបគានា ។ 
បៅមុនបពលទូរសព័ព្បលីក�ំបូងបៅកាន ់
្បភព អនាកគួរខត្សាវ្ជាវ្្ះៗអំពី្បភព 
ពព័ត៌មានជាមនុស្ស និងបញ្ហា  បោយ 
ប្បី្ោស់្បភពចំ� ឬសាធារណៈ។

ពាក់ពព័ន្ធនឹងមនុស្ស៖ 

ោ៉ា ងបហាចណាស់ ្តរូវ្សាវ្ជាវអំពីគាត ់
តាមរយៈការប្បី្ោស់្បពព័ន្ធអិុន្ឺណិត  
”google”  អនាកគួរខតរកបមីលអត្ថបទ 

�ំណឹង ឬសំបណរបផ្្សងៗបទៀតខ�លមាន 
និោយអំពី្បភពបនាះ។ ្បសិនបបីវា 
ប្ចីនបពក�ល់អានមិនអស់ អនាក្តរូវប្ជីស 
បរសីពីរបីោនប�យី។ បគាលបំណងបៅ 
្តង់បនះ គឺប�ីម្បីង្ហា ញថាអនាកចាប ់
អារមមែណ៍បលី្បភព និងចំបណះ�ឹងរបស ់
គាត់ ឬអាជីពការង្ររបស់គាត់។ អនាក- 
សារពព័ត៌មានមិន្តរូវបៅសមា្ភ ស បោយសំុ
ឱ្យ្បភពខ�លមាន្បវតតែិជាសាធារណៈ 
ពណ៌នាពីការង្ររបស់គាត់ប�យី។ អនាក 
គួរខត�ឹងអំពី្បវតតែិបនះ បៅមុនបពលបៅ 
សមា្ភ ស្បភព។ 

្បសិនបបី ្បភពោនសរបសរអត្ថបទ ឬ 
�ំណឹងឬការបោះពុម្ពផ្សាយបលី្បធាន 
បទទាក់ទងនឹងជំនាញអវាីមួយ ចូររក 
ឯកសារទាងំបនះយកមកអាន។ សូម្ខីត 
បុគ្គលខ�លបគមិន�ឹងពព័ត៌មានរបស់គាត ់
ប្ចីន ឬបុគ្គលខ�លខាមែ សបអៀន ក៏បប ច្ាញ 
ចរតិលក្ខណៈ គុណតពម្ និងការោរម្ភ 
របស់្្ួនខ�រ បៅបពលបគសរបសរ។  
ឯកសារទាងំបនះអាចជួយតុបខតងបខន្ថម
បៅបលីសមមែតិកមមែ ខ�លប្កាយមកបទៀត 
អាចសាកល្ងបៅកនាុងកិចចាសមា្ភ សន៍។ 
ឧទា�រណ៍ ខផ្អែកតាមអត្ថបទ និង 
សុន្រកថាខ�លោនចុះផ្សាយរបស់្បភព 
បយងីោនបបងកាីតសមមែតិកមមែថា មសនតែ ី

ជំពូក ៤ជំពូក ៤
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សាធារណៈជាន់្្ពស់មួយរូបបៅោរាងំ 
សអែប់ការកុ�ក ប៉ាុខនតែ គាត់គឺជាអនាកជំនាញ 
ខាងបជៀសវាង និោយ្បធានបទ  
ខ�លគាត់គិតថា របសីបឬក៏មានប្គាះ 
ថានា ក់។ �ូបចនាះ តាមរយៈការសបងកាតពី 
របបៀបខ�លគាត់បដែូរ្បធានបទ បយងីអាច 
កំណត់�ឹងនូវចំណុចចបាស់លាស់ខ�ល 
គាត់ចង់ប្វាីឱ្យ្សបពច្សពិល ប�យី 
បន្ាប់មក បយងីអាចបសីុបអបងកាត្បធាន
បទទាងំបនាះបខន្ថម។ បៅបពលបយងីសំុ 
ឱ្យគាត់បញ្ជា ក់ការសននាិោឋា នរបស់បយងី
បោយ្្ល់ តាមសមមែតិកមមែរបស់បយងី 
អំពីចរតិរបស់គាត់ គាត់មិនោនកុ�ក 
បទ។

ពាក់ពព័ន្ធនឹងបញ្ហា ៖ 

អនាកគួរខត�ឹងអំពី�ំណឹង និងបសចកដែីខថ្ង- 
ការណ៍ថមែីៗបំផុ្តខ�លទាក់ទងនឹងបញ្ហា  
ទាងំបនាះ។ អនាកមិនចាោំច់្តរូវខតជាអនាក
ជំនាញបទ។ បបីបទាះអនាកមិនយល់ ប៉ាុខនតែ 
អនាក្តរូវបង្ហា ញពីការ�ឹង អំពីពាក្យគន្ឹះ
ខ�ល្បភពជំនាញរបស់អនាកប្បី្ោស់។ 
បន្ាប់មក អនាកអាចសំុឱ្យ្បភពពន្យល ់
ពាក្យទាងំបនាះ�ល់អនាក។ 

២. ការទ្ក់ទ្ 

អនាកអាចទាក់ទង្បភពតាមទូរសព័ព្ ឬ 
លិ្ិត បោយបផ្ញាីរបៅផ្្ះរបស់គាត់ ឬ 
តាមទូរសព័ព្បៅផ្្ះគាត់ខតប៉ាុបណាណ ះ។ កំុ 
ទូរសព័ព្បៅគាត់បពលគាត់បៅកខន្ងប្វាី
ការ បលីកខលងខតអនាកចបាស់ណាស់ថា 
អាចប្វាីខបប�នាងឹោនបោយសុវត្ថិភាព។ 
្បធានការង្ររបស់្បភព អាចនឹងសាដែ ប់ 
ប�យីការបៅទូរសព័ព្បនះអាចនឹង្តរូវ 
ោនតាមោន(បយងីនឹងលមអែិតអំពីបរឿង
បនះបៅបពលប្កាយបទៀត)។ ចំណុចបនះ 
ក៏អនុវតតែ�ូចគានា ចំបពាះការប្បី្ោស ់
អីុខមល(Email)ខ�រ បបីបទាះបី្្ឹមសារ 
មិនបងកាប្គាះថានា ក់អវាីក៏បោយ។ និបោជក  
ង្យនឹងរកប�ញីថា អនាកណាខ�លោន 
ទទួលអីុខមលពីអនាកសារពព័ត៌មានណាស់។

បយងីមិននិោយខតពី្ទឹសដែីបទ។ មានមតែង
 

បនាះបយងីោនប�ញី្ករុមបសីុបអបងកាត 
មួយខ�លត្មង់បគាលបៅបៅរកមសនតែី
សាធារណៈមានា ក់ ខ�ល្តរូវបគនិោយថា 
ជាមនុស្ស ដ្ែ ច់ការ និងខ្ាចប្ចីន ប�យី 
ពុករលួយបទៀត។ ពួកបគសរបសរលិ្ិត 
បៅបលខារបស់គាត់ បៅឯការោិលព័យ 
បោយសំុឱ្យនាងជួយពួកបគ។ នាងោន 
ប�ិបស្។ ប៉ាុខនតែ បៅបពលមសនតែីខ�លជា 

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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្បធានការង្ររបស់បលខាបនាះ ោន 
�ឹងអំពីការបសុីបអបងកាតរបស់ពួកបគ បតី 
អនាកគិតថា ្បធានបនាះនឹងប្វាី�ូចបមដែច 
ចំបពាះសសតែីជាកូនបៅ�៏កំសត់រូបបនះ? 

ចូរគិតអំពីរបបៀបខណនាំ្ ្ួនអនាក បៅមុន 
បពលទាក់ទង។ អនាក្តរូវ្ោប់្បភពថា 
អនាកជានរណា ប�យីអនាកកំពុងប្វាីអវាី្បកប 
បោយការបជឿជាក់បៅបលីបបសកកមមែ និង 
លទ្ធភាពសប្មចបជាគជព័យរបស់អនាក។  
អនាកមិនចាោំច់ខបប�នាងឹបទ ប៉ាុខនតែ្តរូវខតមាន
អារមមែណ៍ខបប�នាងឹ គឺអារមមែណ៍ថា អនាកនឹង 
ប្វាីបរឿងបនះោនសប្មច និងអាច្ោប់បរឿង
បនះ�ល់អនាកអាន អនាកទស្សនាប�យី 
ពិភពបលាកនឹងក្ាយជាកខន្ង្បបសីរ 
ជាងមុន បោយសារបរឿងខ�លអនាកផ្សាយ។ 

ចូរពិចារណាឧទា�រណ៍អំពីវ ិ្ ី្តឹម្តរូវ 
និងវ ិ្ ី្ុសទាងំបនះ។ 

បនះគឺ្ុស៖ “្ញាុ ំចង់សួរអនាកអំពីបរឿងមួយ។ 
្បសិនបបីវាមិនបងកាបញ្ហា �ល់អនាកបពកបទ 
បនាះ...” 

បតីវា្ុសអវាី?៖ អនាកមិន្តរូវថា ចង់សួរបទ  
គឺអនាក្តរូវសួរខតមដែង។ អនាកមិន្តរូវបង្ហា ញ 
បៅកាន់្បភពថា និោយជាមួយអនាក 
គឺនាឱំ្យមានបញ្ហា បនាះប�យី និងថា 

អនាកខាមែ សបអៀនមិនហ៊ានសួរ។

បនះគឺ្តរូវ៖ 
“ប�យី្ញាុ ំកំពុងប្វាីបរឿងមួយអំពី... ្ញាុ ំបជឿ

 ជាក់ថា វាជាបរឿងសំខាន់ ប�យី្ញាុ ំចង់ 
ប្វាីបរឿងបនះ ឱ្យោនបពញបលញ និង 
្តឹម្តរូវ។ បតីបយងីអាចជួបគានា ពិភាកសា 
បរឿងបនះោនបៅបពលណា”?

បតី្តរូវ្តង់ណា?៖ 
អនាក្ោប់អតតែសញ្ញា ណ និងបគាលបំណង 
របស់អនាកបពញបលញ ប�យីអនាកផ្ដែល់ឱ្យ 
្បភពនូវប�តុផ្លលអែមួយ ប�ីម្នីិោយ 
ជាមួយអនាក។ អនាកមិនសួរថាបតីអនាកអាច 
ជួបោន ឬអត់បទ ខតអនាកសួរថាបពលណា 
ជួបគានា ។ អនាកមិនប្បីពាក្យ ”សមា្ភ សន៍”  
ខ�លនាឱំ្យ្បភពគិតថាប ម្ែ ះរបស់គាត់
ទាក់ទិននឹងចំណងបជីង ប�យីបៅបពល 
ខាងមុ្ គាត់អាច្បឈមនឹងបញ្ហា  
ប្ចីន។ ្បសិនបបីអនាកមិនកំពុងប្វាីការឱ្យ
សា្ថ បព័នពព័ត៌មានជាក់លាក់ណាបទ អនាក 
អាចនិោយអំពីសា្ថ បព័នណាខ�លអនាក 
ធ្ាប់ោនប្វាីការឱ្យ។ ្បសិនបបីអនាកមិន 
ធ្ាប់ប្វាីការឱ្យសា្ថ បព័នណាបទ ចូរអនាក 
និោយពីសា្ថ បព័នណាខ�លអនាកនឹងបផ្ញា ី
បរឿងបៅឱ្យប�ីម្ផី្្សពវាផ្សាយ។ 

ជំពូក ៤
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ចូរចងចា ំ៖ 

អវាីខ�លសំខាន់មិនខមនសា្ថ បព័នខ�លអនាក 
ប្វាីការឱ្យបនាះបទ។ សំខាន់ គឺរបបៀបខ�ល 
អនាកប្វាីការ។ 

បនះគឺ្ុស៖ “សូមជួយ្ញាុ ំផ្ង មានខតអនាក 
មានា ក់គត់ខ�លអាចជួយោន!”។

បតី្ុសអវាី? ្បសិនបបីគាមែ នអនាកបផ្្សងណា 
ចង់ជួយអនាកផ្ង ប�យីអនាកមិនអាចជួយ 
្្ួនឯងបទៀត បតីប�តុអវាីោនជាបយងី

 
គួរជួយអនាក? 

បនះគឺ្តរូវ៖ “្ញាុ ំយល់ថា អនាកគឺជាអនាក 
ជំនាញពិត្ោក�បលី្បធានបទបនះ  
ប�យី្ញាុ ំនឹងអរគុណោ៉ា ងខ្ាងំចំបពាះការ
ផ្ដែល់ជាគំនិតរបស់អនាក ”។

បតីអវាីខ�ល្តរូវ៖ អនាកកំពុងបបញ្ជា រ្បភព 
ប៉ាុខនតែ ្បសិនបបីការបបញ្ជា រសមប�តុផ្ល 
គាមែ នប�តុផ្លអវាីខ�លមិនគួរប្វាីបទ។ 
អនាកក៏កំពុងឱ្យ្បភពយល់ថា អនាកមាន 
្បភពបផ្្សងបទៀត ខ�លអាចជាអនាក 
ជំនាញបសមែីគានា ផ្ងខ�រ។ 

បគាលការណ៍ជាមូលោឋា ន៖ 

ចូរសនមែតជានិចចាថា អនាកគឺជាមនុស្ស�៏គួរ 
ឱ្យអសាចា រ្យ ខ�លប្វាីកិចចាការសំខាន់ ប�យី 

អនាកណាៗក៏រកីរាយចង់ជួបជាមួយ 
ខ�រ។ បបីវាពិោកខ្ាងំចំបពាះអនាក សូម 
ពិចារណារកការង្រ្បបសីរជាងបនះ 
ខ�លសព័កដែិសមនឹងអនាកបៅ។

៣. កដន្្ ដែ�្�នូវជួប

្បសិនបបី្បភពមិនអាចជួបជាមួយអនាក 
បៅទីណាមួយ តាមការបសនាីសំុ ឬ្បភព 
ពំុ្ពមជួបអនាក ឬពនយារបពលជួបបោយ 
មិនសមប�តុផ្ល ចូរបង្ហា ញ្្ួនអនាក 
បៅទីកខន្ងមួយខ�ល្បភពមិនអាចប�ីរ 
បចញ្សរួលៗ។ ្បសិនបបី ្បភព្តរូវ 
ចូលសវនាការ អនាកបៅកាន់សាលជំនំុ 
ជ្មះកដែី។ ្ បសិនបបី្បភពជាសាសសាតែ ចារ្យ 
ចូរអនាកបៅ�ល់ថានា ក់ខ�លគាត់បប្ងៀន។ 
មាន្គាមួយ មសនតែីជាន់្្ពស់ោរាងំមានា ក់ 
ោនប�ិបស្មិនជួបបយងីជាប្ចីនខ្ 
រ�ូតទាល់ខតបយងីបៅកាន់ការោិលព័យ 
មួយ ខ�លគាត់ចូលរមួកិចចា្បជំុ្បចា ំ
សោដែ �៍ជាមួយអនាកបោះបឆ្នា ត ប�យី 
បយងីោនបៅឈររង់ចាតំ្មង់ជួរចូល 
ខ�រ។ បៅបពល�ល់បវនបយងីចូល 
ការោិលព័យបនាះ បយងីោននិោយថា  
“បយងី្ញាុ ំជាមនុស្សចុងប្កាយបគបៅកនាុង 
ជួររង់ចាបំនះ ប�យីបលាកបៅសល់បពល 
២០នាទីបទៀត។ បតាះបយងីជខជកគានា  

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។



102កា
រសេ

ុ ីបអ
ស្

កេតផ
្អែក

តា
មសា

ច់ស
រឿ្

 ៖
  

សេ
ៀវស

ៅ
េ

ម្រា
ប់អ

្នកសា
រព

័ត៌រា
នស

េ
ុ ីបអ

ស្
កេត

ឥ�ូវបនះខតមដែង”។  គាត់បសីច ប�យី 
និោយថា ជួបោន។ 

្បសិនបបី្បភពយល់្ពមជួបអនាក ចូរបៅ 
ផ្្ះរបស់្បភព ឬកខន្ងបផ្្សងបទៀតខ�ល 
គាត់មានអារមមែណ៍ថា កក់ប ដ្ែ កនាុងចិតតែ។ 
្បសិនបបី ការបសីុបអបងកាតទាក់ទងនឹង 
ការង្ររបស់្បភព ប�យីសា្ថ បព័នរបស ់
្បភព�ឹងអំពីកិចចាសមា្ភ សន៍បនះ 
ការោិលព័យរបស់្បភព គឺជាទីតាងំ�៏លអែ 
បំផុ្ត។ ការោិលព័យនឹងបង្ហា ញពព័ត៌មាន 
ជាប្ចីនអំពី្បភព។ អវាីខ�លគាត់អាន 
គាត់ចូលចិតតែ រសជាតិអវាី គាត់បឆ្ីយតប
បៅនឹងការរខំានោ៉ា ង�ូចបមដែច។ល។ 
(បពលមួយខ�លបង្ហា ញពព័ត៌មានឱ្យ�ឹង 
បៅកនាុងការ្សាវ្ជាវ�៏ល្លីបាញមួយ 
របស់ Connie Bruck មកពីសារពព័ត៌មាន  
Wall Street Journal ខ�លមានចំណង 
បជីងថា The Predator’s Ball បកីតប�ងី 
បៅបពលខ�ល�រិ្ញាឹកមានា ក់ ខ្សកោក់
បលខារបស់គាត់បោយគាមែ នមូលប�តុ)។

ជំពូក ៤
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ចាប់ស្្ើមបស្កេើត 
ទំោក់ទំន្ ៖ 
សរាលសៅ និ្តួោទី 

បៅកនាុងពិភព�ំណឹង ទំនាក់ទំនងជាមួយ 
្បភព ជាបរឿយៗ គឺប្បៀប�ូចជាទំនាក ់
ទំនងផ្្ូវបភទខតមួយយប់ចប់គានា  ខ�ល 
បន្សល់ទុកឱ្យព�គូប្កៀម្កំ។ បរឿងបនះ 
វាពិត�ូបចនាះខមន ជាពិបសស បៅកខន្ង 
បកីតប�តុប្គាះម�នតែរាយ ខ�លអនាក 
សារពព័ត៌មានោនបៅ�ល់ជា្ករុម ប�យី 
រាយការណ៍ពីអវាីៗទាងំអស់ ខ�លបគ្បទះ 
ប�ញី រចួប�យីចាកបចញ បន្ាប់ពីប្វា ី
អតា្ថ ្ិបបាយអំពីអាហារកនាុង្សរុកមិនលអែ 

 
ទឹកមិនសាអែ ត និងចរតិឫកពាររបស់មនុស្ស 
មិនលអែ។ អនាកបសីុបអបងកាត មិនខមនពយាោម
ប្វាីជាព�គូបសនាហា�៏លអែឥតបខាចា ះបនាះបទ។   
ការពិតបៅ ការបគង ឬខចចង់បសនាហា 
ជាមួយ្បភពរបស់អនាកជានិចចាកាល គឺជា 
គំនិតអា្កក់មួយ។ ប៉ាុខនតែ អនាកបសីុបអបងកាត 
ពិត្ោក�ណាស់ គឺចង់ខសវាងរកទំនាក់- 
ទំនងមួយខ�លមានរយៈបពលខវង និង 

មានស្ថិរភាព។ �ូបចនាះ ការចាប់បផ្ដែីម 
ពនទំនាក់ទំនង គឺជាបពលបវលា�៏សំខាន ់
មួយ ខ�លកំណត់នូវអវាីខ�លបកីតប�ងីជា 
បនតែបន្ាប់។

១. ជាសគា�ការណ៍ែំបូ្សហើយក៏េំខាន់ 
បំ្ុ�៖ ការមិនបងាហា ញអ�េ្ញ្ញា ណរបេ់
្បភព(ភាពអនាមិក)

បរឿងមួយសំខាន់បំផុ្តខ�លអនាកអាចប្វាី 
ោនបៅកនាុងការបសីុបអបងកាត គឺការពារ 
ការណ៍សមាងៃ ត់របស់្បភព ខ�លអាចនឹង 
រងប្គាះថានា ក់បោយការទាក់ទងជាមួយ 
អនាក។ លក្ខ្ណ្ឌ ត្មរូវបនះ គឺចាោំច ់
ជាពិបសស កនាុងករណីខ�ល្បភពបសនាីសំុ 
មិនឱ្យបប ច្ាញអតតែសញ្ញា ណ។ ការសនយា 
មិនបប ច្ាញអតតែសញ្ញា ណរបស់្បភព  
មាននព័យថា អនាក្តរូវខតប្វាីអវាីៗ្គប់ខបបោ៉ា ង  
ប�ីម្មីិនបន្សល់ទុកអវាីខ�លបគអាចសង្ស ព័យ
ថា ្បភពបនាះនិោយជាមួយអនាកបនាះបទ។  
បនះរាប់ប ច្ាូ លទាងំសា្ថ នភាពខ�លការ 
កត់្តារបស់អនាក អាចនឹង្តរូវនគរោល ឬ 
បមធាវ�ីក�ូតផ្ងខ�រ។ 

ខាងប្កាមបនះគឺជាវ ិ្ ីខ�លអាចប្បី្ោស់ 
ោន ៖ 

ក/ កំុទូរសព័ព្បៅ្បភពបៅកខន្ងការង្រ 

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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របស់បគ។ ការបៅទូរសព័ព្ខបបបនះ 
បគអាចតាមោនោន។ ទាងំអនាកនិងទាងំ 
្បភព ចាោំច់្តរូវប្បីទូរសព័ព្ខ�លបគ 
មិនសា្គ ល់បល្ ប�ីម្ឱី្យមានសុវត្ថិភាព 
បពញបលញ។ 

្/ ចូរបជៀសវាងការទាក់ទងតាមអីុខមល។ 
វាប្បៀបបី�ូចជាការបផ្ញាីបព័ណណព្បសណីយ ៍
ខ�រ។ ការទាក់ទងតាមអីុខមលខ�ល 
មានសុវត្ថិភាព គឺ្តរូវការ្បពព័ន្ធការពារ 
កូ�នីយកមមែ (encryption)ខ�លជាវ ិ្  ី
នាឱំ្យបគចាប់អារមមែណ៍ និងបគ�ឹងបោយ 
គាមែ នភាពចាោំច់។

គ/ ជួបជាមួយ្បភពបៅកខន្ងសុវត្ថិភាព
នានា ខ�លឱកាសមានតិចបំផុ្តមានបគ
សា្គ ល់អនាកទាងំពីរ។

�/ ោក់ប ម្ែ ះបៅប្្ ឬ ជាបល្កូ� 
ស្មាប់្បភព(“្បភពក” “្បភព្”)។  
ចូរកុំប្បីប ម្ែ ះពិតរបស់្បភពឱ្យបសាះ 
បៅកនាុងការពិភាកសាគានា  ឬកំណត់្តា។ 

ង/ ទុកោក់ ឬចាក់បសារទុកឯកសារ/
សមា្ភ រៈទាងំអស់ខ�លទាក់ទងនឹង 
្បភព កនាុងកខន្ងសុវត្ថិភាព ខ�លបគ 
មិនអាចសា្គ ល់ថា ជារបស់អនាក។ 

២. កំណ�់សគា�សៅរបេ់អ្ក 

បៅមុនជំនួបបលីកទីមួយជាមួយ្បភព  
ចូរអនាកកំណត់ស្មាប់្្ួនអនាកនូវអវាីខ�ល 
អនាកចង់សប្មចោន។ ោ៉ា ងបហាចណាស់ 
បគាលបៅរមួ មាន�ូចខាងប្កាម៖

របស់សំខាន់ខ�លអនាកចង់ោន

របស់សំខាន់ទាងំបនាះ អាចរមួមាន 
ឯកសារ បរឿងសមាងៃ ត់ខ�លបគទម្ាយ្ោប់ 
ការបក្សាយឬការវភិាគ និងប ម្ែ ះ 
្បភពបខន្ថមបទៀតខ�ល្តរូវទាក់ទង។ 

• បៅកនាុងជំនួបមួយ អនាកអាចសវាះខសវាង 
រករបស់សំខាន់ ខតបនតែិចបនតែួចោន 
ប�យី។ មិតតែរបស់បយងី Philippe  
Madelin ជាអនាកជំនាញខផ្នាកកងកម្ាងំ
អនុវតតែចបាប់របស់ោរាងំ ោន 
និោយថា បៅកនាុងកិចចាសមា្ភ សន ៍
្មមែតាមួយ គាត់សវាះខសវាងរកការ 
បញ្ជា ក់ ឬទាញយកពព័ត៌មានខតមួយ
ចំណុចប៉ាុបណាណ ះ។ 

• ឬក៏អនាកអាចខសវាងរករបស់សំខាន់ 
ខបបបនះជាអតិបរមា បោយចាប ់
យករាល់ឯកសារខ�លអនាកប�ញី។ 
កនាុងករណីបនះ ចូរប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ 
្បភពរបស់អនាក �ឹងពីមូលប�តុខ�ល

ជំពូក ៤
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អនាក្បមូលយកឯកសារទាងំបនាះ។ 

• ជាទូបៅ របស់សំខាន់ចុងប្កាយបគ
ខ�លបយងីចង់ោនបៅកនាុងជំនួប 
មួយ គឺប ម្ែ ះ និងពព័ត៌មានទំនាក ់
ទំនងរបស់មនុស្សបន្ាប់ ខ�លបយងី 
្តរូវនិោយជាមួយ។ ជា្មមែតា  
បយងីនិោយថា៖ “បតីអនាកណាខ�ល 
បលាកបគារពទស្សនៈរបស់គាត់សដែី
ពីបញ្ហា ខ�លបយងីោនជខជកគានា ? 
បតីអនាក�ឹងថា បយងីអាចទាក់ទង 
បៅគាត់មានា ក់បនាះោ៉ា ង�ូចបមដែច”? 

អវាីខ�លអនាកចង់បង្ហា ញឱ្យ្បភព�ឹងអំពី
គប្មាងរបស់អនាក 

អនាកគួររពឹំងទុកថា បបីមិន្បភពមួយបនះ 
ក៏្បភពមួយបនាះខ�រ នឹងសួរសំណួរអនាក 
ថាបតីប�តុអវាីោនជាអនាកពាក់ពព័ន្ធបៅកនាុង 
គប្មាងបសីុបអបងកាតបនះ និងបតីអនាក 
សង្មឹនឹងទទួលោនអវាីពីគប្មាងបនះ។  
ចបម្ីយណាក៏បោយខ�លបឆ្ីយតបបៅ 
នឹងសំណួរបនះ អនាក្តរូវខតបឆ្ីយបៅនឹង 
កខន្ង និងបោយភាពបសាមែ ះ្តង់។

បយងីសូមខណនាថំា អនាកគួរខត្បកាន ់
ខាជា ប់វធិានបីោ៉ា ងពនការទូតអង់បគ្ស ៖ 

• ចូរកុំកុ�កឱ្យបសាះ  

ចូរកុំផ្ដែល់ពព័ត៌មានខក្ងក្ាយ បលីក 
ខលងខតអនាក្តរូវខតប្វាីវា។ ចូរចងចា ំ
ថា ការរកប�ញីថា អនាកនិោយ 
កុ�ក នឹងនាឱំ្យអនាកមានផ្លវោិក  
ខ�លរមួមានការ្តរូវបគប�ញបចញ 
ពីបន្ប់ រ�ូត�ល់អាច្តរូវបគោញ់ 
បជីង និង្តរូវបគប្វាីទារុណកមមែ (ខ�ល 
ជាអវាី ោនបកីតប�ងីចំបពាះអនាក 
សារពព័ត៌មានសមាងៃ ត់មានា ក់ជាជនជាតិ 
ប្បសុីល ខ�ល្តរូវបគរកប�ញីថា 
មានបងកាប់កាបមរា៉ាសមាងៃ ត់បៅកនាុងបពល
ជួបជាមួយឈមែួញប្គឿងបញៀន)។ 

• ចូរកុំ្ោប់ការពិតឱ្យអស់ទាងំ្សរុង   
ឧទា�រណ៍ បៅបពលប្វាីការជាមួយ 
្ករុមសាដែ និំយម្ជរុល បយងីនឹង 
និោយថា“បករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះពនចលនា 
របស់អនាកបៅកនាុងបណាដែ ញសារ- 
ពព័ត៌មាន �ូចជាមិនសូវ្តឹម្តរូវបសាះ 
បយងីចង់�ឹងការពិត”។ បយងីមិន 
និោយថា “ការពិតអាចនឹងអា្កក់
ជាងបនះបៅបទៀតបនាះបទ”។

• ្បសិនបបីអនាកមិនអាចបឆ្ីយសំណួរ 
ោនបទ ចូរនិោយ្ោប់តាម្តង់ 
និង្ោប់ពីបពលខ�លអនាកនឹង 
បឆ្ីយតបនឹងសំណួរបនះផ្ង។ 

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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អវាីខ�លអនាកចង់�ឹងអំពី្បភព៖  
បតីមនុស្ស្បបភទណាខ�លបយងីកំពុង 
ជួបជាមួយ? បតីសញ្ញា  ឬការជំរុញចិតតែអវាី 
្្ះ ខ�លគាត់បឆ្ីយតប? បតីបគមាន 
បគាលបៅអវាី ខ�លនិោយជាមួយបយងី? 
បតីពួកបគ្គាន់ខតចង់ ឬចាោំច់្តរូវ្ោប ់
បរឿង�ល់បយងីជា្មមែតា ឬបតីពួកបគ 
កំពុងប្បី្ោស់បយងី ប�ីម្បីគាលបំណង 
ខវង ឆ្ងៃ យមួយបទៀតឬបទ? ចារកិចចា 
អង់បគ្សប្បី�យា្កាមបី្ជរុង ខ�លបឆ្ីយ 
តបបៅនឹងលក្ខណវនិិច្ឆព័យបៅឯបណាដែ ញ
ទូរទស្សន៍ SVT របស់ស៊ុយខអត ៖ 

បៅបពលអនាកប្បី�យា្កាមបនះ ចូរចងចា ំ
ចំណុចខាងប្កាម៖ 

អំពីការជំរុញចិតតែ ៖ 

បទាះបីការជំរុញចិតតែជាក់លាក់ខបបណាកដែី  
ក៏មិនសំខាន់ខ�រ។ អវាីខ�លសំខាន់ គឺថា 
ការជំរុញចិតតែបនាះអាចយល់ និងអាច 
បជឿជាក់ោន។ 

អំពីគុណភាពពព័ត៌មាន៖

កនាុងការរាយការណ៍�ំណឹង គុណភាព្្ពស ់
បំផុ្តពនពព័ត៌មាន ្តរូវបគសនមែតថាជា 
ពព័ត៌មាន ខ�លោនមកពី្បភពក្មិត
្្ពស់បំផុ្ត។ អនាកបសីុបអបងកាតសនមែតថា 

្បភពក្មិត្្ពស់បំផុ្ត គឺ្វាល់អំពីការ 
ពិតតិច ជាជាងអំពីការសប្មចបគាលបៅ 
្្ល់្្ួន ឬបគាលបៅសា្ថ បព័ន។ ខផ្អែកបលី 
ទស្សនៈបនះ ពព័ត៌មានខ�លមានគុណភាព 
កាន់ខត្្ពស់ គឺបចញមកពីមនុស្សខ�ល 
មានតំខណងកាន់ខតទាប បៅកនាុងសា្ថ បព័ន
ខ�លជំទាស់បៅនឹងម�ចិ្ឆតារបស់បុគ្គល 
ឬបគាលបៅសា្ថ បព័ន។ 

អំពីការទទួលោនពព័ត៌មាន៖ 

�ូចខ�លោនបលីកប�ងីខាងបលី ្បភព 
លអែបំផុ្តបៅកនាុងការបសីុបអបងកាតភាគប្ចីន 
បំផុ្ត គឺអនាកស្ថិតបៅតួនាទីថានា ក់កណាដែ លៗ
ពនសា្ថ បព័នមួយ បៅក្មិត្បតិបតតែិការ ឬ 
បរៀបចំខផ្នការ។ មនុស្សទាងំបនះអាច 
ទទួលោនឯកសារសំខាន់ៗ ប៉ាុខនតែមាន 
ឥទ្ធិពលតិចតួចបៅបលីរបបៀបពនការ 
បរៀបចំ ឬការអនុវតតែបគាលនបោោយ។ 
�ូចគានា បនះខ�រ ពួកបគក៏ង្យរងប្គាះ 
ខ�រ បៅកនាុងសា្ថ បព័នរបស់ពួកបគ។ 

�ូបចនាះបៅបពល្បភពខបបបនះផ្ដែល ់
ពព័ត៌មានសមាងៃ ត់�ល់អនាក ចូរសួរគាត់ 
ភ្ាម ៖ “បតីមានអនាកបផ្្សងបទៀត�ឹងបរឿង
បនះបទ”? 

ចូរពន្យល់ថា បយងីមិនចង់សរបសរបោង

ជំពូក ៤
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បៅពព័ត៌មានខ�លអាចឱ្យបគតាមោន 
រកប�ញី្បភពប�យី។ 

្បសិនបបីអនាកកត់្តាពព័ត៌មានសមាងៃ ត់បៅ 
កនាុងអំ�ុងពនជំនួបមួយ  ចូរអនាកោក ់
សញ្ញា បៅខក្រពព័ត៌មានទាងំបនាះថា អនាក 
មិន្តរូវ�ក្សង់ផ្សាយបទ (បយងីប្ប ី

ពាក្យ “NFC” “not for citation” 
មាននព័យថា “មិនខមនស្មាប់្សង់សមដែី” 
និង្ោប់្បភពថា អនាកនឹងប្វាីខបបបនះ។ 
សរុប្្ី ចូរឱ្យ្បភពប�ញីថា អនាកកំពុង 
គិតគូរពីរបបៀបការពារគាត់ និងធានាឱ្យ 
គាត់បជឿជាក់ថា អនាកនឹងការពារ្បភព 
្ោក�ខមន។

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

ការរំរញុទឃឹកចិត្រេម្មាប់ការេហការ
សងសឹក? 

យុតតែិ្ម៌? ម�ចិ្ឆតា?
ចង់ឱ្យបគទទួលសា្គ ល់ ឬប�ីម្អីំណាច?

្រុណភាពព័ត៌មាន
បតី្បភពបនះោនជួប សាដែ ប់ឮ ឬប�ញីអវាីខ�លគាត ់

កំពុងនិោយអំពីខ�រឬបទ? ឬវាជាពព័ត៌មានបនតែពីបគ? 
បតី្បភពបនះមានឯកសារ ឬប ម្ែ ះ្បភពបផ្្សងបទៀត 
ប�ីម្បីញ្ជា ក់ពព័ត៌មានបនះបទ? បតីពព័ត៌មានបនះសីុគានា  

នឹងទិននានព័យបផ្្សងបទៀតបទ? បតី្បភពមានអវាីលាក់ោងំ 
ឬបទ? បតី្បភពបនះមានជាប់ទាក់ទងនឹងមនុស្ស  
ឬសា្ថ បព័នបផ្្សងបទៀត ខ�លអនាកគួរ�ឹងឬបទ? បតី 

្បភពបនះ ពីមុនមក ធ្ាប់ឱ្យពព័ត៌មាន្តឹម្តរូវ ឬបទ?

េទិ្ធិទទួលព័ត៌មាន
បតី្បភពបនះស្ថិតកនាុងតំខណង 

ឬសា្ថ នភាពខ�លចាោំច់
កនាុងការទទួលោនពព័ត៌មានឬបទ?
បតីអនាកណាបទៀតខ�លអាចមាន

ពព័ត៌មាន? បតីពព័ត៌មានបនាះអាចប្បី
្ោស់បោយមិនចាោំច់្ោប់

អតតែសញ្ញា ណរបស់្បភពោនបទ?
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ជំពូក ៤

៣. ស្ជើេសរើេ�ួនាទតីរបេ់អ្ក

មានតួនាទីចម្ងចំនួន២ ខ�លអនាកអាច 
នឹងប�ីរតួកនាុងអំ�ុងបពលសមា្ភ សន៍។ 

អនាកជំនាញ 

�ឹងចបម្ីយភាគប្ចីនបំផុ្ត ប�យីក៏អាច 
យល់ពីតពម្ពនពព័ត៌មានបពល្្ះខ�ល 
ពាក់ពព័ន្ធនឹងបបចចាកបទស បសមែីនឹង្បភព 
ជំនាញខ�លនឹងផ្ដែល់ឱ្យ។ ចំបពាះអនាក 
ជំនាញ ការសន្នាជាមួយ្បភពបកីត 
ប�ងីបៅក្មិត្្ពស់មួយ ខ�លមនុស្ស 
សាម្ញាពិោកនឹងយល់។ បយងីោនឮ 
្បភពនិោយថា “ជាការលអែ គឺគួរខត 
និោយជាមួយអនាកខ�ល�ឹងករណីបនះ 
ពិត្ោក�។ វាមាននព័យថា ្ញាុ ំអាចសាក
ល្ងគំនិតរបស់្ញាុ ំ”។  ប៉ាុខនតែ ្បសិនបប

 ី
អនាកចាប់បផ្ដែីមបោយប�ីរតួជាអនាកជំនាញ 
្តរូវឱ្យ្ោក�ថា កនាុងបពលសមា្ភ ស អនាក 
នឹងមិន្តរូវបង្ខំចិតតែឱ្យសារភាពថា ចំបណះ 
�ឹងរបស់អនាក មិនទូលំទូលាយ�ូចខ�ល 
អនាក្ំតាងំ្្ួនថាបចះបនាះបទ។ អនាកនឹង 
ោក់មុ្។ 

អនាកមិន�ឹងអី (Innocent or Candide) 

និោយបៅកាន់្បភពចបាស់ៗ ពីប្ពាះ 
គាត់�ឹងតិចតួច ប�យីចង់ឱ្យបគ 

ពន្យល់។ អនាកមិន�ឹងអី មិនខមនមាន 
នព័យថាមនុស្សលងៃង់បទ ្គាន់ខតថា 
បពល្្ះ គាត់ចង់ប្វាី្្ួនឱ្យ្បភព 
ោ៉ា ន់សាមែ នទាបខតប៉ាុបណាណ ះ។ ្បសិនបប ី
អនាកធ្ាប់បមីលបរឿង Columbo អនាកនឹង 
ោនប�ញីតួអង្គជាអនាកមិន�ឹងអីប្វា ី
ខបបណា។ វាជាតួអង្គខ្ាងំបំផុ្ត ពីប្ពាះ 
វាអនុញ្ញា តឱ្យអនាកសួរសំណួរ្មមែតាៗខបប 
មិន�ឹងអី ្ពមទាងំសំណួរសមែុគសាមែ ញ។ 
បោយសារខតអនាកមិន�ឹងអី ្តរូវខតសួរ្គប់ 
ខបបោ៉ា ង ប�យីគាត់បជៀសវាងោននូវ 
ប្គាះថានា ក់ពនការបង្ហា ញឱ្យ្បភព�ឹង អំពី 
អវាីខ�លអនាកសារពព័ត៌មានសវាះខសវាងចង់ោន 
និងអំពីថាបតីអនាកសារពព័ត៌មាន�ឹងប្ចីន 
ប៉ាុនណា្្ះ។ 

ជាបរឿយៗ អនាកបសុីបអបងកាតនឹងចាប់បផ្ដែីម 
ការសមា្ភ សបោយប្វាីជាអនាកមិន�ឹងអី  
ប�យីបន្ាប់មក បង្ហា ញ្្ួនបគថាជា 
អនាកជំនាញ បៅបពលកិចចាសន្នាវវិឌ្ឍបៅ 
មុ្។ ្បសិនបបីអនាកប្វាី�ូបចនាះ ចូរ្បយព័តនា 
កំុឱ្យ្បភពចាប់អារមមែណ៍ថា អនាកោន 
កុ�កគាត់ បលីកខលងខតបគាលបៅ 
ចបាស់លាស់របស់អនាក គឺឆមែក់សួរ្បភព 
បោយមិនរពំឹងថា្តរូវជួប្បភពបនាះមដែង
បទៀតបទ។
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អនាកអាចប្បីតួនាទីទាងំពីរបនះ កនាុងអំ�ុង
 ពនកិចចាសមា្ភ សន៍។ គន្ឹះ គឺ្តរូវប្វាីឱ្យ 

ចបាស់អំពីភាពពិត្ោក�របស់អនាក កនាុង 
តួនាទីអវាីមួយ បៅបពលណាមួយ។  

តួនាទីរបស់អនាកជាមួយនឹង្បភព អាច 
នឹងខ្ប្បរួលកនាុងអំ�ុងបពលពនទំនាក់

 
ទំនង។ វាជាការគួរឱ្យរកីរាយខ�លឱ្យ 
្បភពជាប្ចីនបមីលប�ញីថា តួអង្គអនាក 
មិន�ឹងអី ក្ាយជាអនាកកាន់ខតមាន 
សមត្ថភាពខ្ាងំប�ងីៗ កនាុងការសួរសំណួរ 
របបៀបអនាកជំនាញ ពីប្ពាះបនះបង្ហា ញថា 
អនាកបសីុបអបងកាតកំពុងសាដែ ប់ និងបរៀន 
សូ្ត។ ការវវិឌ្ឍខបប្មមែជាតិពនទំនាក ់
ទំនងជាមួយ្បភព យូរៗបៅ គឺស្ថិតកនាុង 
ទិសបៅបនះ។

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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តាក់ទិកពនការេមា្ភ េ 

អនាកសារពព័ត៌មានមានា ក់ៗសុទ្ធខតមានតាក់- 
ទិកសមា្ភ សន៍្្ល់្្ួនបផ្្សងៗគានា  ប�យី 
អនាកសារពព័ត៌មានជាប្ចីន មិនខ�ល្្ស់- 
បដែូរតាក់ទិករបស់្្ួនបទ ខ�លប្បៀប�ូច

 
ជាអនាកខចចង់បសនាហា ខ�លបចះខតមួយ- 
របបៀប�ូបចនាះខ�រ។ កនាុងនាមជាអនាកបសីុប- 
អបងកាត ចូរអនាកចំណាយបពលជាមួយ 
មនុស្សមានា ខ�លមានការង្រទាក់ទងនឹង 
ការសួរសំណួរ គឺមិនខមនមានខតអនាក 
សារពព័ត៌មាន�ូចគានា �ពទបទៀតបនាះបទ  
ប៉ាុខនតែក៏មាន�ូចជា នគរោល ្ពះរាជអាជាញា  
បមធាវ ីអនាកលក់ សវនករ ជាប�ីម។ ចូរសួរ 
ពួកបគថា បតីពួកបគបឆ្ីយតបចំបពាះ 
សា្ថ នភាពជាក់លាក់មួយចំនួនោ៉ា ង 
�ូចបមដែច ឬក៏្ោប់អនាកពីបរឿងពាក់ពព័ន្ធនឹង 
ការប្វាីសសង្្គ មរបស់ពួកបគ។ តាក់ទិក 
សមា្ភ សន៍ខ�លលអែបំផុ្ត ឆ្ុះបញ្ចា ងំពី 
បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អនាកសមា្ភ សន៍ 
�ូបចនាះ ចូរគិតពិចារណាបលីចំណុចបនះ 
បៅបពលអនាកសមជាមួយ្្ួនឯង។ 
ទន្ឹមនឹងបនះ បនះជាគន្ឹះមួយចំនួន 

ខ�លបយងីចូលចិតតែប្បី។

១. នាមំកជូននូវអំសណាយជាែំណឹ្

ជាបរឿយៗ អនាកបសុីបអបងកាតប្វាីអនតែរាគមន៍   
បៅប្កាយបពលខ�លករណីមួយកំពុង 
បកីតប�ងី ឬប ច្ា ប់រចួោត់បៅប�យី 
ខ�លមាននព័យថា សារពព័ត៌មាននានា ោន 
ចង្កងកំណត់្តាមួយជា�ំុកំភួនរចួ 
ប�យី។ ប៉ាុខនតែ ជា្មមែតា កំណត់្តាបនាះ 
វាបពារបពញបៅបោយកំ�ុស។ ប�ីម្ ី
ចាប់បផ្ដែីមការសមា្ភ ស និងទំនាក់ទំនង  
ចូរពយាោមយក�្បីកាខសតវបី�អូ 
ពព័ត៌មាន្្ីៗ ទាងំបនះបៅជាមួយ។ ចូរសុំ 
ឱ្យ្បភពពិនិត្យវាប�ងីវញិជាមួយអនាក 
ប�ីម្បីមីលថា បតីអង្គបសចកដែីណា្្ះខ�ល 
ពិត។ អនាកមិនចាោំច់ពន្យល់ថា អនាកគិត 
ថាការពិត គឺសំខាន់ជាង�ំណឹងខ�ល្ជាីខាជា  
ខ�លស�ការរីបស់អនាកោនសរបសរ។ 

២. ្គប់្គ្សាថែ នភាព 

្គាមួយ បយងីោនអានអត្ថបទមួយបៅ 
បលីទស្សនាវ�ដែី Rolling Stone ខ�ល 
សរបសរបោយស�ការមីានា ក់ ខ�លពថងៃមួយ 
ោនទទួលប្វាីជាអនាកសមា្ភ ស Mick Jag-
ger និងោនប្វាីឱ្យបភញាៀវរបស់គាត់ភាញា ក់ 
បផ្អែីល។ គាត់ភព័យផ្ង អរផ្ង រ�ូត�ល ់

ជំពូក ៤
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បភ្ចផ្ដែល់ទឹក្តជាក់ជូនបភញាៀវទទួលទាន
បៅពថងៃមួយ ខ�លមានអាកាសធាតុប ដ្ែ ។ 
បៅបពល�ល់បវនបយងីសមា្ភ ស Jagger 
បយងីោនបរៀបចំទឹកខតជូនគាត់ មិនខមន 
ជាការយកចិតតែបនាះបទ ប៉ាុខនតែ បយងីចង់ 
បង្ហា ញឱ្យចបាស់ថា គាត់ជាបភញាៀវមក�ល ់
កខន្ងរបស់បយងី។ បលាកោនអរគុណ 
កាយវកិាររបស់បយងី ប�យីការសមា្ភ ស 
ក៏ចាប់បផ្ដែីមោនលអែ។ 

ចូរគិតពីអវាីខ�លបកីតប�ងីបៅកនាុងកិចចា
 សមា្ភ សន៍ថា ជាការតស៊ូ�បណដែី មអំណាច 

គានា  ពីប្ពាះកនាុងអំ�ុងបពលសមា្ភ សន៍ គឺវា
 

ពិតជា�ូបចនាះខមន។ ចូរពយាោមប្ជីសបរសី 
កខន្ងខ�លអនាកអង្គុយ ឬឈរ ស្មរួល ឬ 
រកិំលចុះប�ងីរ�ូត�ល់អនាកមាន្សុក-
ភាព។ ចូរ្គប់្គងបៅបលីឧបករណ៍  
ឧទា�រណ៍ មិន្តរូវឱ្យ្បភពប៉ាះពាល ់
មា៉ា សីុនថត ឬបសៀវបៅកត់្តារបស់អនាក 
ប�យី (អនាកនឹងភាញា ក់បផ្អែីលខ�លប�ញី 
បរឿងខបបបនះ បកីតប�ងីញឹកញាប់)។  
្បសិនបបី ្បភពប៉ាះពាល់ឧបករណ៍របស ់
អនាក ចូរនិោយថា “ទាងំបនាះជាឧប- 
ករណ៍របស់្ញាុ ំបទ។ ្ញាុ ំមិនប៉ាះពាល់របស់

 
អនាក ប�យីអនាកក៏មិន្តរូវប៉ាះពាល់របស់្ញាុ  ំ
បោយគាមែ នការអនុញ្ញា តខ�រ ”។  ចូរកុំ 
និោយថា “បតី្ញាុ ំអាចថតសំប�ងកិចចា-

 

សមា្ភ សន៍បនះោនបទ”? ចូរនិោយថា  
“្ញាុ ំថតសំប�ងកិចចាសមា្ភ សន៍បនះ ប�ីម្ ី
ឱ្យ្ោក�ថា ្ញាុ ំសរបសរវាោន្តឹម 
្តរូវ”។ បបីកឧបករណ៍ថតសំប�ង និង 
និោយពីកាលបរបិច្ឆទ និងទីកខន្ងពន

 
កិចចាសមា្ភ សន៍ និងប ម្ែ ះ្បភព។ ្បសិន 
បបីអនាកគិតថា ្បភពនឹងជំទាស់ ចូរនាំ
សាក្សបីៅចូលរមួការសមា្ភ សបនាះខ�រ 
និងនិោយថា “ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថា ការ 
កត់្តាមានភាព្តឹម្តរូវ ្ញាុ ំោនសំុឱ្យ 
ស�ការមីានា ក់ជួយ្ញាុ ំ ”។

៣. រកសាគម្ា� 

អនាក្្ះក្ាយជាអនាកសារពព័ត៌មាន ប�ីម្ជីួប 
ជាមួយមនុស្សមានា  និងសបបាយកនាុងការជួប 
ជុំជាមួយបគឯង។ បរឿងបនះ គឺមិនអីបទ។ 
ប៉ាុខនតែ ្បសិនបបី អនាកបសីុបអបងកាត្តរូវការ 
មិតតែភកដែិជិតសនាិទ្ធមួយខ្ាងំោ៉ា ងបនះ បគ 
គួរខតទិញខឆកាមួយកបាលបៅ។ ្បសិនបបី 
អនាកក្ាយជាមិតតែភកដែិជាមួយ្បភព បៅ 
ទីប ច្ា ប់បៅ អនាកនឹងក្ាយជាអនាកក្ត ់
ពួកបគ។ ជានិចចាកាល ជនរងប្គាះមិន
ខមនជាមនុស្សគាមែ នកំ�ុស �ូចខ�លបគ
អាចបមីលប�ញីពីសំបកប្្បនាះបទ។ 
អនាកនបោោយខ�លមានគំនិតរបវរីវាយ 
បពល្្ះក៏ជា្គរូបោក្ោស់ខ�រ។  

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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អនាក�ឹកនាកំនាុងវសិព័យមួយ អាចនឹងពន្ិច 
្ករុមរបស់បគឱ្យលិចលង់ផ្ងខ�រ។ ចូរកុ ំ
លិចលង់ជាមួយពួកបគ។ 

៤. ស្បើ្រាេ់ការស្្ើយការោររបេ់ 
្បភព សែើម្តីទប់ទ�់នឹ្សគវិញ 

កិចចាសមា្ភ សន៍ខបបសាម្ញាមួយរបស់ 
Oriana Fallaci ជាមួយនឹង Henry 
Kissinger ោនចាប់បផ្ដែីមបោយការជួប
គានា �៏គួរឱ្យខាមែ សបអៀនមួយ៖ គាត់ោន 
ខបរ្នាងោក់នាង និងោនសួរនាងថា បតី 
នាងនឹងលង់្សឡាញ់គាត់ខ�រឬបទ។ 
នាង Fallaci ្ឹង ប�យីបន្ាប់មក បទីប 
នាង�ឹងថា Kissinger ពិតជាមានបញ្ហា  
ជាមួយមនុស្ស្សី។ នាងក៏ោនសននាិោឋា ន 
ថា បុរសខ�លគាមែ នបគាលការណ៍សីល្ម ៌
ខបបបនះ ខ�លបំពានអនាកសារពព័ត៌មាន 
មានា ក់ខ�លកំពុងបំបពញការង្ររបស់នាង 
គឺមិនមានតពម្ឱ្យនាងអាណិតបទ។ បៅ 
កនាុងកិចចាសមា្ភ សន៍បន្ាប់មក នាងោន 
ជំនួសសំណួរខ�លប ដ្ែ តបលីពព័ត៌មាន 
ចបាស់ការណ៍ខ�លនាងមាន បោយ 
សំណួរខ�លប្បីល្ចិកលមនុស្ស្សី 
ប�ីម្ពីន្ុយះ និងបបញ្ជា រ (�ូចជាថា 
“�ូបចនាះ ឥ�ូវបនះ ្ញាុ ំសួរបលាកនូវអវាីខ�ល

 
្ញាុ ំោនសួរអវកាសចរខ�រ ៖ បតីអនាកអាច 

ប្វាីអវាីោន្្ះ បន្ាប់ពីអនាកោនប�ីរបៅបល ី
ឋាន្ពះចន្រចួ”?)។ បោយោត់បង់ 
លំនឹង Kissinger ខលងអាច្គប់្គងការ 
សន្នាោនបទៀត និងបៅទីបំផុ្ត ក៏មិន 
អាច្គប់្គង្្ួនឯងោនខ�រ។ ជា 
លទ្ធផ្ល ពព័ត៌មានខ�ល្ោប់ឱ្យ�ឹងបៅ 
កនាុងកិចចាសមា្ភ សន៍បនាះ ោនបបីកចំ�ទាវា រ
បៅចំកណាដែ លពនអំណាច។ 

ចូរប្វាី�ូចនាង Fallaci ៖ គាមែ នការអាណិត 
ចំបពាះមនុស្សមានអំណាច ជាពិបសស 
បៅបពលខ�លពួកបគគាមែ នយុតតែិ្ម៌។ 
្បសិនបបី អនាកប�ញីចំណុចប្សាយរបស ់
ពួកបគ ចូរប្បី្ោស់ចំណុចប្សាយបនាះ។ 
ឧទា�រណ៍ ្បសិនបបីឯកសារចាស់ៗ 
អំពីមសនតែីសាធារណៈមួយរូបបង្ហា ញថា 
គាត់ចូលចិតតែបសចកដែីខថ្ងការណ៍ជា 
បគាលការណ៍ជាងអង្គបសចកដែី ចូរប្តៀម 
្្ួននាយំកមកនូវអង្គបសចកដែី ឬការពិតពី

 
ឯកសារចាស់ៗរបស់មសនតែីបនាះ ខ�ល 
បង្ហា ញពីភាពផ្្ុយពីបគាលការណ៍្ំៗ 
ខ�លគាត់ចូលចិតតែបលីកប�ងីមដែងប�យី 
មដែងបទៀត។ 

៥. ពញ្ញា ក់្បភព 

្បសិនបបីអនាកសមា្ភ សមសនតែីសាធារណៈ  

ជំពូក ៤
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ឱកាសគឺអាចថា គាត់្តរូវោនសមា្ភ ស 
ប្ចីន�ងប�យី បៅបលី្បធានបទ�ូចគានា  
ខតមួយ។ អនាកអាចប្បី្ោស់ការពិតបនាះ 
ប�ីម្បី្តៀមស្មាប់បទសមា្ភ សន៍មួយ 
ខ�លរកពព័ត៌មានថមែីៗបទៀត។ អនាក្គាន់ខត 
ពិនិត្យបមីលប�ងីវញិនូវអវាីខ�លបគោន

 
ប្វាីរចួប�យី និងប្វាីអវាីខ�ល្ុសខប្ក។ 

 
ជួនកាល អវាីខ�លអនាកសារពព័ត៌មានបមីល 
រលំង គឺជាបរឿងគួរឱ្យអសាចា រ្យ។ 
ឧទា�រណ៍ Mick Jagger ្តរូវោនបគ 
សមា្ភ ស្គប់្បធានបទ បលីកខលងខត 
របបៀបខ�លគាត់បបងកាីតបភ្ង។ គាត់ខបរជា 
បង្ហា ញរកីរាយខ្ាងំ កនាុងការពិភាកសាអំពី

 
បរឿងបនះ។ 

៦. ចូរឱ្យ្បភពពញ្ញា ក់អ្កវិញ 

អនាករាយការណ៍ពព័ត៌មាន ខតងខត្បញាប ់
្បញាល់ ប�យីរបបៀបមួយខ�លបគ 
បង្ហា ញឱ្យប�ញីថា ពួកបគ្បញាប់ខ្ាងំ 
គឺការតាក់ខតងសំណួរខ�លមិនអនុញ្ញា ត
ឱ្យ្បភពនិោយពីអវាីខ�ល្បភពគិតថា
សំខាន់ពិត្ោក�។ អវាីខ�លនឹងប្វាីឱ្យអនាក
បលចបធ្ា្ុសពីទម្ាប់ខបបបនះ គឺការ 
ប ដ្ែ តការយកចិតតែទុកោក់បៅបលីអវាីខ�ល 
្បភពបជឿជាក់ថា មានសារសំខាន់។ 
ជាពិបសស ្បភពមួយ ជាបរឿយៗ នឹង 

និោយអវាីមួយខបបបនះ “្ញាុ ំអាចបឆ្ីយ 
សំណួរអនាកោន ប៉ាុខនតែ មានសំណួរមួយ 
ខ�លអនាកមិនទាន់ោនសួរ ខ�លសំខាន ់
ជាងបនះបទៀត”។ ចបម្ីយខ�ល្ុស គឺថា  
“ចាបំពលប្កាយ”។ ចបម្ីយ្តរូវ៖ “ចូរ 
្ោប់្ញាុ ំអំពីបរឿង�នាងឹមក។ បពល្្ះ 
ចបម្ីយនឹងបង្ហា ញឱ្យអនាកប�ញីនូវបរឿង 
មួយខ�ល្ុសខប្កទាងំ្សរុង ប�យីវា 
អាចនឹងសំខាន់ជាងបរឿងមួយខ�លអនាក 
កំពុងប្វាីបៅបទៀតក៏ថាោន។ 

៧. ឱ្យ្បភពសធ្ើការ

ជាពិបសស កនាុងករណីខ�លកាល្បវតតែិ 
មានសារសំខាន់ វ ិ្ ីខ�លលអែមួយកនាុងការ 
ចាប់បផ្ដែីមការសមា្ភ ស គឺ�ឹកនាំ្ បភពតាម 
្ពឹតតែិការណ៍នានា ខ�ល្តរូវោនពិភាកសា 
រចួប�យី បោយបផ្្ៀង្្ត់កាល្បវតតែិ 
និងលមអែិតពន្ពឹតតែិការណ៍នីមួយៗ (�ូចជា 
បតីអនាកណាបៅទីបនាះ និងបគោននិោយ 
អវាី)។ ជាបរឿងក្មណាស់ ខ�លថា ្បភព 
នឹងនឹកប�ញីប�ងីវញិោន្តឹម្តរូវ ឬ

 
បពញបលញ នូវ្ពឹតតែិការណ៍អវាីមួយខ�លបគ 
ោននិោយបលីក�ំបូង។ 
ការចងចារំបស់ពួកបគ ្តរូវខតមានអវាីជួយ 
ឆកាឹះ ប�យីបទពិបសា្ន៍ឈចឺាប់របស ់
ពួកបគ ្តរូវខតបប ច្ាញ។ ចូរកុំតក់ស្ុត បៅ 

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បពលខ�ល�ំបណីរបរឿងខ្ប្បរួលបោយសារ
ខតកិចចាការបនះ។ 

៨. ចូរសា្ដ ប់ន័យប ក្េប់ 

បៅកនាុងភាសាបលា្ខ ន “អត្ថបទ” គឺជាការ 
សន្នាោ៉ា ងចបាស់ខ�លបគបពាលបៅបលី 
ឆ្ក ចំខណកឯ “នព័យបងកាប់” គឺជាអវាីខ�ល 
បៅពីប្កាយពនការសន្នាបនាះ។ កនាុង 
កិចចាសមា្ភ សន៍ ចូរអនាក យកចិតតែទុកោក ់
បៅបលីនព័យបងកាប់ ជាពិបសស ៖ 

• ចូរសាដែ ប់រកកខន្ង ខ�លសំប�ងរបស ់
្បភពខ្ប្បរួល ខ�លបនះជាសញ្ញា  
ពនភាពតានតឹងកនាុងចិតតែ។

• ចូរយកចិតតែទុកោក់ចំបពាះកខន្ង 
ភាសារបស់្បភពខ្បជាខលងចបាស់ 
ឬ្ចំខ�លៗ បោយមិនចាោំច់បខន្ថម 
ពព័ត៌មានប�យី។ (ការនិោយប�ងី 
វញិ�ខ�លៗ ជួយ�ល់ការចងចា ំ
ប៉ាុខនតែ វាគួរខតផ្ដែល់នូវពព័ត៌មានលមអែិតថមែី 
ខ�លនឹងរកប�ញី)។

• បៅទីប ច្ា ប់ ចូរយកចិតតែទុកោក់ខ�រ 
បៅបពលខ�ល្បភព បឆ្ីយនូវ 
សំណួរខ�លអនាកមិនោនសួរ។ បតី 
្បភពកំពុងពយាោម្ោប់អនាកអំពីអវា ី

ខ�លសំខាន់ពិត្ោក� ឬក៏ 
ពយាោមបគចបវះពីចំណុចអវាីមួយ? 
្បសិនបបីពយាោមបគចបវះ បនាះ 
ចំណុចខ�លគាត់ពយាោមបគចបវះ 
គឺជាអវាីខ�លអនាកចាោំច់្តរូវខត 
ខសវាងរកបខន្ថម ភ្ាមៗ ឬបពល 
បន្ាប់។ ្បសិនបបី អនាកប្បី្ោស ់
មា៉ា សីុនថតសំប�ង ចូរយកចិតតែទុក
ោក់ចំបពាះកខន្ងខ�លោនបរៀបរាប់
ទាងំអស់បនះ បៅបពលអនាកចាក់សាដែ ប់
កិចចាសមា្ភ សន៍ប�ងីវញិ។

៩. ចូរឱ្យ្បភពចូ�រួម 

ចូរចងចាថំា ទំនាក់ទំនងជាមួយ្បភព 
អាចនឹងសំខាន់ជាងពព័ត៌មានជាក់លាក ់
ណាមួយខ�ល្បភពផ្ដែល់ឱ្យ បៅកនាុងកិចចា 
សមា្ភ សន៍មួយបៅបទៀត។ យូរៗបៅ 
ទំនាក់ទំនងបនះបបងកាីតជាចំណង និង 
កាតពវាកិចចាបៅវញិបៅមក។ ្ណៈខ�ល 
ចំណងបនះបកីតមានប�ងី អនាកបសីុប- 
អបងកាតខ�លបទីបប្វាីការង្របនះ�ំបូងៗ 
អាចនឹងមានអារមមែណ៍ថា្្ួនឯង្ុស 
បោយមិន�ឹង្្ួន ខ�លលង់ប្រៅបៅកនាុង 
បទពិបសា្ន៍របស់្បភព។ បោយមិន 
�ឹង្្ួន ខ�របនាះ ពួកបគនឹងបគចបវះពី 
្បភព។ 

ជំពូក ៤
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ការបគចបវះពី្បភព គឺជាបរឿង្ុស ខ�ល 
មិន្តរូវប្វាីបទ។ ផ្្ុយមកវញិ ចូរអនាកទាក ់
ទងជាមួយ្បភពជា្មមែតា។ ចូរបៅ 
ទូរសព័ព្បៅគាត់ ប�ីម្ខីចករខំលកពព័ត៌មាន 
សាកសួររកពព័ត៌មានថមែីៗ ឬសំុការអតា្ថ - 
្ិបបាយបលីអវាីមួយ ខ�ល្បភព�ឹងបរឿង។ 
ចូរកុំរង់ចា�ំល់បពលខ�លអនាក្តរូវការ 
ពព័ត៌មានសំខាន់ បទីបទាក់ទងបៅ្បភព។ 

បោយប្វាី�ូបចនាះ អនាកអប ជ្ា ីញឱ្យ្បភព 
ចូលរមួកាន់ខតសីុជប្រៅខ្ាងំប�ងីៗបៅ 
កនាុងគប្មាង។ បោយជូន�ំណឹងឱ្យគាត ់
ោន�ឹងអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់អនាក និងការ 
រកីចប្មីនរបស់អនាក និងតាមរយៈការ 
សួររកពព័ត៌មាន និងគំនិតពីគាត់ អនាកោន 
ផ្ដែល់ភាគ�ុ៊នឱ្យ�ល់្បភព បៅកនាុង 
លទ្ធផ្លពនបរឿងរបស់អនាក។ កនាុងនព័យបនះ 
្បភពក្ាយជាទី្បឹកសារបស់អនាកស្មាប់
បញ្ហា �៏សំខាន់មួយបនះ។  
 
១០. ពិនិ�្យកំណ�់្តារបេ់អ្កភ្ាមៗ 

ចូរទុកបពលបវលា(្បខ�ល ១៥នាទី 
អាច្គប់្គាន់ប�យី) បៅប្កាយកិចចា- 
សមា្ភ សន៍ភ្ាមបនាះ  ប�ីម្ពីិនិត្យប�ងី 
វញិបៅបលីកំណត់្តារបស់អនាក និងបមីល 
ថាបតីមានអវាីខ�លអនាកបភ្ចកត់ចូល ខ�រឬ 

បទ។ ចំណាប់អារមមែណ៍អំពីអារមមែណ៍ ភាព 
មិនចបាស់លាស់ និងបសចកតែីលមអែិតបផ្្សងៗ 
បទៀត នឹងបលចប�ងីចំបពាះមុ្អនាក បៅ 
បពលអនាកចាកបចញពីបន្ប់។ អនាក្តរូវកត ់
ចំណាវំាទុក។ 

១១. ចូរេ្មាកខះ្ សៅសព�ដែ�អ្ក 
អាចសធ្ើរាន 

អនាកសារពព័ត៌មានខ�លធ្ាប់ខតរាយការណ៍ 
�ំណឹង្្ីៗ និងជួបសមា្ភ សន៍្្ីៗ នឹង 
យល់ប�ញីថា វាពិោកខ្ាងំបៅបពល 
ខ�លចូលរមួកនាុងកិចចាសន្នាអូសបន្ាយ
បពលខវងៗ ជាមួយ្បភព។ 

អនាកសារពព័ត៌មានខ�លរាយការណ៍�ំណឹង 
អាចនឹងមិនធ្ាប់ប្វាីកិចចាសមា្ភ សន៍បលីស

 
ពីមួយ ឬពីរបមា៉ា ងប�យី។ កិចចាសមា្ភ សន ៍
បសុីបអបងកាតអាចមានរយៈបពល�ល់បៅ 
៤ពថងៃ។ អនាកសារពព័ត៌មាន្តរូវខត�ឹងថា កនាុង 
អំ�ុងបពលបនះ ការបនឿយ�ត់ ឬភាព 
តានតឹងពន្បធានបទបរឿងខ�លកំពុងប្វាី 
អាចនឹងប្វាីឱ្យរូបគាត់មានអារមមែណ៍ 
បឆវឆ្វ។ ចូរ្បរុង្បយព័តនា ប្វាីោ៉ា ងណា 
កំុនិោយអវាីមួយខ�លមិនគប្ចីំបពាះ 
្បភពរបស់អនាក បៅបពលខ�លអនាក 
�ត់បនឿយ ឬមានភាពតានតឹងកនាុងចិតតែ។

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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េមា្ភ េយកសៅ 
ចុះ្សាយ?

េមា្ភ េផតមិនយក 
សៅចុះ្សាយ ឬ 
អោមិក? 

(On, Off, or  
Anonymous?) 

្បភពចូលចិតតែនិោយ�ូបចនាះ “ការ 
សមា្ភ សបនះ គឺផ្សាយមិនោនបទ ”។  
បញ្ហា គឺថា ជា្មមែតា ពួកបគមិន�ឹងថា 
ពួកបគកំពុងនិោយអវាី្្ះបនាះបទ។  
ជាអកុសល គឺថា អនាកសារពព័ត៌មាន 
ជាប្ចីន ក៏មិន�ឹងថាពួកបគនិោយអំពី 
អវាី�ូចគានា ខ�រ។ ្បបភទបផ្្សងៗពនភាព- 
អនាមិក ឬការ�ក្សង់្បភពយកបៅចុះ 
ផ្សាយ អាចពណ៌នា�ូចខាងប្កាមបនះ។

សមា្ភ សមិនយកបៅផ្សាយ  
(Off the record)៖ 

អនាកសារពព័ត៌មានសនយាថា មិនប្បី្ោស ់
ពព័ត៌មានខ�ល្បភពោនផ្ដែល់ឱ្យបនាះបទ 
បលីកខលងខតពព័ត៌មាន�ូចគានា បនះោនមក 
ពី្បភពបផ្្សងមួយបទៀតទាងំ្សរុង។  
្បភពមិនអាចហាមឃ្ត់អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានមិនឱ្យប្បី្ោស់ពព័ត៌មានោន 
ប�យី បៅកនាុងលក្ខ្ណ្ឌ ទាងំបនាះ។ 

ផ្សាយបោយមិនបោង្បភព  
(Not for attribution)៖

អនាកសារពព័ត៌មានអាចប្បី្ោស់ពព័ត៌មាន 
ោន ប៉ាុខនតែ មិនអាចភាជា ប់ការផ្សាយបនាះ 
បៅ្បភពបោ យ្្ល់ោនបទ។ ការ 
សរបសរបោងខបបមយា៉ាងបទៀត �ូចជា  
“្បភពមួយខ�លជិតសនាិទ្ធនឹងសា្ថ បព័ន 
តុលាការ” ្តរូវខតមានការ្ពមប្ពៀងគានា  
រវាងអនាកសារពព័ត៌មាន និង្បភព។ 

សមា្ភ សផ្សាយោន (On the record) ៖

អនាកសារពព័ត៌មានអាចប្បី្ោស់ពព័ត៌មាន 
យកបៅចុះផ្សាយោន និងអាចភាជា ប់ ឬ 
បោងបៅ្បភពោន។ អវាីខ�លសំខាន ់
ខ�ល្តរូវ �ឹងបៅចំណុចបនះ គឺថាបៅ 
បពលខ�ល ្បភពជាប្ចីននិោយថា 

ជំពូក ៤
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“្ញាុ ំចង់ឱ្យកិចចាសមា្ភ សន៍បនះ ជាសមា្ភ សន ៍
ខ�លមិនអាចយកបៅចុះផ្សាយោន 
បទ”។ អវាីខ�លពួកបគចង់និោយថា គ ឺ
“្ញាុ ំចង់ឱ្យអនាកប្បី្ោស់ពព័ត៌មានបនះ ប៉ាុខនតែ  
កំុភាជា ប់្ញាុ ំជា្បភព”។ ចូរអនាកសួរបៅ្បភព 
ថា “បតីអនាកមិនចង់ឱ្យ្ញាុ ំប្បី្ោស់ពព័ត៌មាន 
បនះ ឬក៏អនាកមិនចង់ឱ្យ្ញាុ ំប្បីប ម្ែ ះអនាក”?  
្បសិនបបី្បភពនិោយថា “្ញាុ ំមិនចង់ឱ្យ

 
អនាកប្បីប ម្ែ ះ្ញាុ ំបទ”។ ចូរអនាកសួរថា “បត ី
មានមនុស្សបផ្្សងបទៀតប៉ាុនាមែ ននាក់ ខ�ល 
�ឹងពព័ត៌មានបនះ? បបី្ញាុ ំប្បីពព័ត៌មានបនះ 
បតីអាចមានអនាកណាមានា ក់�ឹងចបាស់ថា 
វាមាន្បភពបចញពីអនាកខ�រឬបទ ”? 
្បសិនបបីចបម្ីយ គឺ “បទ” 

ចូរអនាកសួរ ៖ “បតីបយងីគួរសរបសរបោង 
បៅ្បភពោ៉ា ង�ូចបមដែច”? ចូរកំុនិោយ 
ថា “អីុចឹង បតីបយងីគួរបៅអនាកថា�ូច
បមដែច”? 

វាជាជប្មីសរបស់្បភពកនាុងការរកសាភាព 
អនាមិក។ បយងីមិន រពំឹងថា ្បភពផ្ដែល ់
ពព័ត៌មានឱ្យបយងីបោយប្បីប ម្ែ ះពិត 
របស់ពួកបគបនាះបទ ្បសិនបបីវាបងកាជា 
ហានិភព័យ�ល់អាជីព និងសុវត្ថិភាពរបស ់
ពួកបគ ប�យីមានខត្្ួនបគបទ ខ�ល�ឹង 
អំពីហានិភព័យខ�ល្្ួននឹងជួប្បទះ។ 

វាជាទំនួល្ុស្តរូវរបស់អនាក កនាុងការធានា 
ថា ជប្មីសរបស់្បភព្តរូវោនបគារព។ 
ការពិត ឬអង្គបសចកដែីនានា ្តរូវខតប្បី- 
្ោស់កនាុងលក្ខណៈខ�លបគមិនអាច 
្សាវ្ជាវរក្បភពប�ញី។ �ូចគានា បនះ 
ខ�រ ចូរ្បយព័តនា្បខយង បោយកំុសួរសំណួរ
ខផ្អែកតាមពព័ត៌មានខ�លអាចបចញមកពីខត
្បភពមួយ ឬ្បភពតិចតួច។ 

ការប្បី្ោស់្បភពអនាមិក គឺបផ្្រ 
ហានិភព័យពនការប្បី្ោស់ពព័ត៌មានពី 
្បភព មកបលី្្ួនអនាក។ បករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះរបស ់
អនាកអាចនឹងមានហានិភព័យ ្បសិនបបី 
ពព័ត៌មានបនាះ្ុស។ ្បសិនបបី អនាក្តរូវ 
បគបដែឹងបៅតុលាការ អនាកនឹងគាមែ នភព័សតែុតាង
បញ្ជា ក់ពីភាពសាអែ តសអែំរបស់អនាក ឬភាព 
្តឹម្តរូវពនពព័ត៌មានបនាះប�យី។ បោយ 
ប�តុផ្លបនះប�យី បទីបបយងីសូម 
ខណនាអំនាកថា កំុផ្សាយពព័ត៌មានបោយ 
ខផ្អែកតាម្បភពអនាមិក បលីកខលងខត 
ស្ថិតប្កាមលក្ខ្ណ្ឌ ណាមួយកនាុង 
ចំបណាមលក្ខ្ណ្ឌ ខាងប្កាមបនះ។

• ភព័សតែុតាងជាឯកសារអាចរកោនពី 
្បភព�ពទបទៀត 

• ពព័ត៌មានខ�លផ្ដែល់ឱ្យបោយ្បភព 
អនាមិក សីុគានា នឹងលំនាពំព័ត៌មាន 

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ខ�លបផ្្ៀង្្ត់ថាពិតបផ្្សងបទៀត។

• ្បភពបនះ ជា្បភពអាចបជឿទុកចិតតែ 
ោនកាលពីបពលកន្ងមក។

• ្បសិនបបី្បភពខផ្អែកពព័ត៌មានរបស់
្្ួនតាមឯកសារណាមួយ ប�យី
ឯកសារបនាះមិនអាច្សាវ្ជាវរក
ោន ចូរទាមទាររកឯកសារបនាះ។ 
កំុអនុញ្ញា តឱ្យ្បភព�ក្សង់ព ី
ឯកសារបោយមិន�ឹងពីបរបិទបពញ 
បលញពនបសចកដែី�ក្សង់បនាះ។  
(បៅកនាុងបរឿងអា្សរូវ្មមាន 
បមបរាគ បៅ្បបទសោរាងំ ប្វាីឱ្យ 
អាជីពរបស់អនាកសារពព័ត៌មានរាយ- 
ការណ៍ខផ្នាកបវជជាសាសសតែមានា ក់របស ់
កាខសត Le Monde ោន្តរូវ្ូច 
បករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះបោយសារខត្បភពោន 
ល្ចិបនះបលីអនាកសារពព័ត៌មានរូប
បនាះ)។ 

្បសិនបបីអនាកមិនអាចរកភព័សតែុតាងខបប
 

បនះោនបទ ចូរសួរបៅ្បភពប�ីមថា 
បតីគាត់យល់្ពមឱ្យអនាកោក់ប ម្ែ ះ ឬអត់  
ខបបបនះ បយងីអាច្ោប់ខផ្នាកមួយបនះពន 
សាច់បរឿងបនះ។ បៅកនាុងឱកាសណាមួយ  
បៅបពលបយងីមានអារមមែណ៍ថា ្បភព 
មានទំបនារនឹងអនុញ្ញា តឱ្យប្បីប ម្ែ ះ 

របស់គាត់ប�យី បយងីោននិោយថា 
“បយងីនឹងប្វាីបរឿងបនះ បោយប ច្ាូ ល 
ប ម្ែ ះរបស់អនាក។ ប៉ាុខនតែ អនាកនឹងអាចបមីល 
ចំណុច�ក្សង់ ខ�លអនាកនិោយ បៅ 
មុនបពលការបចញផ្សាយ។ ្បសិនបបី អនាក 
មិនសបបាយចិតតែចំបពាះអវាីខ�លអនាកោន 
ពិនិត្យបនាះបទ បយងីនឹង�កវាបចញ”។  
ជាបរឿយៗ ្បភពោនសប្មចចិតតែឱ្យ 
បយងីប្បីប ម្ែ ះស្មាប់អង្គបសចកដែីមួយ 
ចំនួនខ�រ។

ជំពូក ៤
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ការសម្បើម្រាេអ់ារម្មណ៍ 
(Emotions) 

(ជាជា្ឱ្យអារម្មណ៍ 
សម្បើម្រាេអ់្នកវិញ)

បៅកនាុងជំពូកបនះទាងំមូល អនាកអាចោន 
កត់សមា្គ ល់ប�ញីរចួមកប�យីនូវការ 
ពិភាកសាបនតែជាប់រ�ូតអំពី៖ សារសំខាន ់
ពនអារមមែណ៍ និងចិតតែសាសសតែបៅកនាុងទំនាក់
ទំនងរបស់អនាកជាមួយនឹង្បភព។ បតាះ 
បយងីបៅពិនិត្យលមអែិតបៅបលីទិ�ឋាភាពជា
ប្ចីនពន្បធានបទបនះ។

១. អារម្មណ៍គឺជាព័�៌មាន

កំ�ុស�៏សាម្ញាមួយរបស់អនាកសារពព័ត៌-
មានខ�ល្តរូវោនបណដែុ ះ បណាដែ លអំពី 
ការរាយការណ៍បោយខផ្នាកបលី”ភាព 
សតយានុមព័តិ” ឬអនាកសារពព័ត៌មានខ�លប្វា ី
ការង្របោយ្បញាប់ៗ គឺសាដែ ប់្បភព 
 ប�ីម្ខីតោនពព័ត៌មាន ប�យីមិនសាដែ ប ់

បមីលអារមមែណ៍ពួកបគបទ។ ពួកបគប្ចីន 
ខតគិតថា អារមមែណ៍ គឺជាសំប�ងរខំាន 
ខ�លបនះរាប់ ទាងំអារមមែណ៍្្ល់្្ួន 
របស់បគខ�រ។ បៅកនាុងបសៀវបៅ The  
Powers That Be អនាកនិពន្ធ បលាក  
David Halberstalm បលីកប�ងីថា បនះ 
ជាមូលប�តុខ�លអនាកសារពព័ត៌មានមិន
សូវមានពិបសា្ន៍ពីរនាក់មកពីកាខសត 
Washington Post ោនរកប�ញីបរឿង 
អំពី Watergate ខ�លគូ្បខជងរបស ់
ពួកបគរកមិនោន។ អនាកសារពព័ត៌មាន 
វ ព័យបកមែងពីរនាក់បនាះ ោនប ត្ែ ត បៅបលី 
អារមមែណ៍ភព័យខ្ាចរបស់្បភព ប�យី 
ពួកបគក៏ចាប់បផ្តែីមយល់ពីអារមមែណ៍ភព័យ 
ខ្ាចបនាះខ�រ៖ ការភព័យខ្ាចបនះោន 
្ោប់ពួកបគថា បរឿងបនះជាបរឿង្ំ។ 

ោ៉ា ងបហាចណាស់ អារមមែណ៍្ោប់បយងី 
ថា អវាីមួយោននឹងកំពុងបកីតប�ងី ប�យី

 
វាជាបរឿងសំខាន់។ បៅកនាុងក្មិតប្ចីន 
បំផុ្ត អារមមែណ៍បង្ហា ញអំពីទិសបៅខ�ល
បយងី្តរូវបៅ។ 

ឧទា�រណ៍៖ បៅឯជំនួប្បជំុរបស ់

គណបក្សរណសិរ្សជាតិ បយងី្តរូវោន 
បគរុញបៅខផ្នាកមា្ខ ងពនបន្ប់ ខ�លមនុស្ស 
មួយ្ករុម�ូចគានា ្បមូលផ្ដែុ ំ។  

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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មនុស្សទាងំបនះ គឺជាសមាជិកពន្ករុម 
កាតូលិករបស់បក្សរណសិរ្ស ខ�លបគ 
ោនចង្កងឯកសារោ៉ា ងចបាស់លាស ់
ថា ជា្ករុមខ�ល្បកាន់ពូជសាសន៍ និង 
�ងិសា។ បយងីឆងៃល់ ប�តុអវាីោនជាបយងី 
បគចបចញពីមនុស្សខ�លបៅមា្ខ ងបទៀតពន 
បន្ប់។ បតីពួកបគជានរណា? ប�តុអវាី 
ោនជាបយងីខ្ាចពួកបគ? ការបសីុប 
អបងកាតោនបង្ហា ញថា ពួកបគជាអនាកបគារព 
្ពះ Norse។ ្ុសពីពួកកាតូលិក អំបពី 
�ងិសារបស់ពួកបគ មិន្តរូវោនហាមឃ្ត ់
បោយការ្បកាន់ខាជា ប់នឹងបទបញ្ជា ទាងំ 
១០្បការប�យី។ ពួកបគប្គាះថានា ក់ជាង 
អនាកកាន់កាតូលិក �ូបចនាះប�យីបទីបពួក 
បយងីបគចបចញពីពួកបគ។ ការខ�ល
ពួកបគមានវតតែមានបៅកនាុងជួរបក្សខ�រ 
និងមានទំនាស់ជាមួយពួកកាតូលិក 
គឺសំខាន់ខ្ាងំ។ បយងីនឹងោត់បង់ការ 
ពិតទាងំបនាះ ្បសិនបបី បយងីប�ិបស្ 
ការភព័យខ្ាចបនះ។ 

២. ការបសញ្រា បអារម្មណ៍ 

�ូចខ�លោននិោយមតែងប�យី បស្ីរខត 
្គប់ការបសីុបអបងកាត ្បភព�ំបូងៗ គឺ 
ជនរងប្គាះ ខ�លមានប�តុផ្លបន្ាន ់
កនាុងការសវាះខសវាងរកជំនួយនិងការលួង-

បលាម។ កនាុងវសិាលភាពមួយខ�លអនាក- 
សារពព័ត៌មានបបីកចិតតែសាដែ ប់បរឿងរា៉ា វរបស ់
្បភព អនាកសារពព័ត៌មាននឹង្សរូបយក 
ការឈចឺាប់ និងកំ�ងឹពីពួកបគ។ ចូរ 
្បយព័តនា្បខយង កំុតអែូញខតអែរ ឬសខមដែងការ 
ឈចឺាប់ឱ្យបសាះ ជាពិបសសជាមួយ 
្បភព។ ប៉ាុខនតែ អនាក្តរូវទទួលសា្គ ល់ថា 
បៅបពលណាមួយ កនាុងអំ�ុងពនការ- 
បសុីបអបងកាតបនះ អនាកនឹងមានអារមមែណ៍ 
តានតឹងកនាុងចិតតែ ជាទូបៅគឺមុនបពលអនាក
ចាប់បផ្ដែីមសរបសរបរឿង ខ�លវានឹងជួយ 
បន្ធូរអារមមែណ៍របស់អនាក។ Chris de 
Stoop អនាកសារពព័ត៌មានជនជាតិ 
ខបល�្ុសកិ ខ�លោនចំណាយបពលមួយ 
ឆ្នា  ំបងកាប់្្ួនបៅតាមកខន្ងរកសីុផ្្ូវបភទ

 
នានា បៅអឺរ ៉ាុបខាងបជីង ស្មាប់ការបសីុប-
អបងកាត្បកបបោយភាពស្ាត់ជំនាញ បៅ 
បលីទាសភាពផ្្ូវបភទ ោន្ោប់បយងីថា 
បៅជិត�ល់�ំណាច់ឆ្នា បំនាះ គាត់ោន 
ជួបបញ្ហា តានតឹងផ្្ូវចិតតែោ៉ា ងខ្ាងំពីរបី

 
សោដែ �៍ រ�ូត�ល់គាត់មិនអាចចាក 
បចញពីផ្្ះបកីតបទ។ 

វ ិ្ ីមួយប�ីម្បីោះ្សាយបញ្ហា បនះ គឺ្តរូវ 
ប្វាីការជា្ករុម ខ�លសមាជិកអាចផ្ដែល ់
គំនិត និងតុល្យភាព�ល់គានា បៅវញិបៅ 
មក។ ្បសិនបបី ការនីិពន្ធរបស់អនាកមិន

 

ជំពូក ៤
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យល់អំពីបញ្ហា  ឬបរាគសញ្ញា បនះបទ 
វាជាសញ្ញា បង្ហា ញថា គាត់អសមត្ថភាព 
បលីការង្របសីុបអបងកាតប�យី អនាក្តរូវ 
ខសវាងរកជំនួយពីកខន្ងបផ្្សង។ 

៣. អាការៈ្កដ្េេម្ាប់រុយ  
(Flypaper syndrome) 

អនាកសារពព័ត៌មានខ�លប្វាីកិចចាការបសីុប- 
អបងកាតអូសបន្ាយបពលយូរ ក្ាយជា  
មនុស្សឆ្ប់្បតិកមមែបៅនឹងអវាីៗខ�ល 
បលីកទឹកចិតតែ ប្វាីឱ្យរបំភីប ឬប្វាីឱ្យឈចឺាប់

 �ល់្បភពពនបរឿង ប�យីចាប់បផ្ដែីម្បមូល 
យកអវាីៗទាងំអស់បនាះ ប្បៀប�ូចជា 
្កោសសម្ាប់រុយ្បមូលយកសតវារុយ 
អីុចឹងខ�រ។ សញ្ញា មួយ គឺថាអនាកសារ- 
ពព័ត៌មានចាប់បផ្ដែីមប�ញីអំណះអំណាង 
ឬអវាីៗខ�លបោងបៅរកទិ�ឋាភាពនានា 
ពនបរឿង បៅកនាុង�ំណឹង ខ�លគាត់មិន 
ធ្ាប់ចាប់អារមមែណ៍សមា្គ ល់ប�ញីពីមុន 
មក។ សញ្ញា មួយបទៀត គឺថា ការសាដែ ប់ 
របស់អនាកសារពព័ត៌មាននឹងខ្ប្បរួល 
បពាលគឺ គាត់នឹងចាប់បផ្ដែីមចាប់យកពាក្យ 
គន្ឹះបផ្្សងបពលមានកិចចាសន្នាបៅកនាុង 
បន្ប់។ (ពិតណាស់ បរឿងខបបបនះោន 
បកីត ប�ងីចំបពាះពួកបយងី ប�យីវានឹង

 
បកីតប�ងីចំបពាះអនាកខ�រ)។

បនះជាអារមមែណ៍�៏គួរឱ្យរបំភីប ខ�លមិនគួរ 
ឱ្យបជឿ ប�យីវាអាចបបងកាីនថាមពលរបស ់
អនាក ប៉ាុខនតែ វាក៏ប្វាីឱ្យអនាកមិន្សណុកចិតតែ 
ផ្ងខ�រ។ ្ បសិនបបីអនាកមិន្បរុង្បយព័តនាបទ 
អារមមែណ៍ថមែីបនះ អាចប្វាីឱ្យអនាកខលងបមីល 
ប�ញីអវាីបផ្្សងបៅកនាុងពិភពបលាក ប្្ពី

 
សាច់បរឿងខ�លអនាកកំពុងប្វាី។ អនាកខលង 
សា្គ ល់ភាពសាមញ្ញា ទូបៅ និងការពិត 
ខ�លថា ភាគប្ចីនពន�ំបណីរ្ប្ពឹតតែបៅ 
របស់សង្គមគឺលអែ បនះបោយសារខតអនាក 
ផ្សារភាជា ប់ខ្ាងំបៅនឹងខផ្នាកមួយពនជីវតិ 
ខ�លោនជួបនឹងបញ្ហា ។ ្បសិនបបី អនាក 
មានអារមមែណ៍ថា បរឿងបនះកំពុងបកីតប�ងី 
ចំបពាះអនាក ចូរប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ្ោក�ថា 
អនាកចំណាយបពល្្ះ ប�ីម្គីិតអំពីបរឿង 
បផ្្សងៗបទៀត ប្្ពីសាច់បរឿងរបស់អនាក 
ផ្ង។

៤. ការេ្្ស័យ និ្ការបែិសេធ 

ប៉ាុនាមែ នឆ្នា មុំន បៅពាក់កណាដែ លផ្្ូវពនការ 
បសុីបអបងកាតរយៈបពល៥ឆ្នា  ំបយងីោន 
�ឹងថា ្បភពខ�លបយងីចូលចិតតែ គួរឱ្យ 
បគារពខ្ាងំ ជាមនុស្សមាន្បជា្បិយ  
ោនក្ាយជាអនាកមានបទាសពីបទឧ្កិ�ឋា  
ប�យីវាជាការង្ររបស់បយងីកនាុងការរក 
ភព័សតែុតាងបញ្ជា ក់ករណីបនះ។ ពួកបគ 

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ក៏ជាបុគ្គលមានអំណាច ខ�លប្វាីឱ្យបគ 
ខ្ាចរអារកនាុងការនិោយការពិតបនះ។ 
បៅកនាុងសា្ថ នភាពខបបបនះ អនាកសារ- 
ពព័ត៌មានមួយចំនួនធ្ាក់្្ួនឈខឺផ្នាករាង
កាយ។ វបិតតែិបនះ ប្ចីនខតវាយ្បហារ 
បៅ្ណៈខ�លអនាកសួរ្្ួនឯង �ូចខ�ល
អនាកសារពព័ត៌មាន្គប់រូបនឹងសួរ្្ួនពួកបគ
ខ�រ ថាបតីអនាកពិតជាមាន្គប់អង្គបសចកដែី 
ឬការពិតប�ីម្គីាំ្ ទករណីរបស់អនាក ឬ 
អត់ និងថាបតីគាមែ នអវាីសំខាន់ខ�លអនាកោន 
បភ្ចវា បទឬ។ មយា៉ាង អនាកោនប�ញី និង 
សាដែ ប់ឮនូវបរឿងរា៉ា វ្គប់្គាន់ខ�លប្វាីឱ្យ 
អនាកឈ ឺឯមយា៉ាងបទៀត មួយខផ្នាកពនរូបអនាក 
បៅខតចង់បជឿថា វាមិនខមន�ូបចានា ះបទ  
ខ�លនាឱំ្យអនាកគិតថា អនាកនឹងមិនទាន ់
មានទិននានព័យ្គប់្គាន់ប�យី។ ចូរចាថំា 
្បសិនបបីអនាកមិនចុះផ្សាយវាបទ អនាកនឹង 
ស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាពមួយខ�លអា្កក់ជាង
ការខ�លអនាកផ្សាយវាបៅបទៀត។ ចូរអនាក 
កំណត់្ពំខ�នពនអវាីខ�លអនាកោនរក
ប�ញី ប៉ាុខនតែ ចូរអនាកផ្ដែល់ការបគារព�ល ់
ការង្រ្្ល់្្ួនរបស់អនាក និងបចញ 
ផ្សាយវាបៅ។ 

៥. សធ្ើឱ្យអារម្មណ៍េ�យានុម័�ិ 

មានវ ិ្ ីសាម្ញាមួយ ប�ីម្ី្ គប់្គង្បតិកមមែ

ចំបពាះ្បបភទអារមមែណ៍ទាងំបនះ៖ 

ចូរគូសចំណាអំារមមែណ៍របស់អនាកបៅកនាុង
បពលពន�ំបណីរការបសីុបអបងកាត។ 

• ចូរកត់្តានូវអវាីខ�លជាអារមមែណ៍ 
របស់អនាក និងអវាីខ�លនាឱំ្យអនាកមាន 
អារមមែណ៍ខបបបនាះ។ បតីអនាកនិោយ 
ជាមួយអនាកណា? បតីពួកបគោន 
និោយអវាី្្ះ? បតីគំនិតអវាី្្ះោន

 
ផុ្សប�ងីបៅកនាុងការគិតរបស់អនាក? 

• បោយការកត់្តានូវអារមមែណ៍របស ់
អនាក អនាកខ្បក្ាយវាបៅជារបស ់
ជាក់ខសដែងខ�លអាច្គប់្គង និង 
ប្បី្ោស់វាោន។ 

• របស់បនះអាចបផ្្ៀង្្ត់ោន�ូចអវាីៗ 
បផ្្សងបទៀតខ�រ។ ចូរអនាកប្បី្ោស់វា 
ប�ីម្កីំណត់នូវលំនាបំៅកនាុងការ 
្ោ្សព័យទាក់ទងគានា ជាមួយ្បភព 
និងជាពិបសស ចំណុចប្គាះថានា ក ់
បៅកនាុងការបសីុបអបងកាតរបស់អនាក។ 
ការ្ពរួយោរម្ភ ឬការភព័យខ្ាច ប្ចីន 
ខតបកីតប�ងីបៅបពលជាក់លាក់មួយ 
ចំនួន។ អារមមែណ៍ទាងំបនះ អាច 
បញ្ជា ក់អំពីភាពចាោំច់ស្មាប់ការ 
្សាវ្ជាវថមែីមួយ។ ឬថាអារមមែណ៍ 

ជំពូក ៤
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ទាងំបនះអាចបញ្ជា ក់ថា អនាកមាន 
អារមមែណ៍ឯបកាបោយសារគាមែ នការ 
ការពារ។ បទាះបីកនាុងករណីមួយណា 
ក៏បោយ អនាកអាចប្វាីសកមមែភាព 
បផ្្សងៗ�ូចជា ខសវាងរកសម្ពព័ន្ធមិតតែ 
ឬបញ្ជា ក់ការពិតបនះ។ 

៦. កុំសភច្នថងាដេអែក 

ជាបរឿយៗ អនាកសារពព័ត៌មានប្ចីនខតបភ្ច 
្បភពរបស់្្ួន បន្ាប់ពីបចញផ្សាយបរឿង 
រចួ។ ចូរកុំប្វាី�ូចពួកបគបនះឱ្យបសាះ។ 
្បសិនបបី អនាក ដ្ែ ច់ទំនាក់ទំនងបៅបពល 
ខ�លបរឿងបនះបចញផ្សាយរចួ ្បភពនឹង 
គិតចំបពាះអនាកថា ជាជនក្ត់។ ្បសិនបបី 
អនាកបៅបនតែ្ោ្សព័យទាក់ទងជាមួយគាត់ 
អនាកនឹងចាប់បផ្ដែីមបបងកាីតោននូវបណាដែ ញ 
្បភពមួយ ស្មាប់គប្មាងបសីុបអបងកាត
នាបពលអនាគត។ ្បសិនបបី អនាកមិន 
ឆ្្ត្គប់្គាន់ប�ីម្បី្វាីកិចចាការបនតែទំនាក់
ទំនងជាមួយ្បភពបនះោនបទ អនាកក ៏
្បខ�លជាមិនឆ្្ត្គប់្គាន់ប�ីម្នីឹង
ប្វាីជាអនាកសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតខ�រ។ 

បរឿងមួយចុងប្កាយ៖ ជាបរឿយៗ សិស្ស 
សារពព័ត៌មានរបស់បយងីខតងនិោយថា 
“បតីបយងីមិនបបងកាីតស្តរូវបទឬ បោយសារ 

ការង្របសុីបអបងកាតបនះ”? ពិតណាស់ 
គឺបយងីបបងកាីតស្តរូវខមន។ ប៉ាុខនតែ ្បសិន 
បបីអនាកប្វាីការង្រោន្តឹម្តរូវ និងប្វា

 ី
ចំបពាះមនុស្ស្គប់គានា កនាុងលក្ខណៈមួយ 
ខ�លបគារពសិទ្ធិរបស់ពួកបគ និងសិទ្ធិ 
របស់្្ួនឯង្្ល់បនាះ សូម្ខីតស្តរូវ 
របស់អនាក ក៏្បខ�លជានឹងបគារពអនាកខ�រ។ 
សំខាន់ជាងបនះបទៀត អនាកនឹងបបងកាីតមិតតែ
ោនប្ចីនជាងស្តរូវប�យីមិតតែទាងំបនាះ 
្បខ�លជាមនុស្សខ�លមានគុណភាព 
្្ពស់ៗខថមបទៀតផ្ង។

ជំពូក ៤

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។





 

រសបៀបសរៀបចំខលៃួនអ្នកសដើម្បសីជា្ររ័យ 
បោយ MARK LEE HUNTER និង FLEMMING SVITH

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាសាធារណៈ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ។

បយងីខសវាងរក្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្ស ប�ីម្បីបងកាីនការយល់�ឹងរបស់បយងី។

្ណៈខ�លបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវាបបណតែី រៗ ប�ីម្ងី្យ្សរួលពិនិត្យ 

សរបសរជាសាច់បរឿង និងបផ្្ៀង្្ត់។

៥

ការសរៀបចំ
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ការ្សាវ្ជាវខបបបសុីបអបងកាត ្បមូល 
ោនឯកសារប្ចីនជាង ការរាយការណ៍ 
ពព័ត៌មានខបប្បពពណី ប�យីឯកសារបនះ 
្តរូវខតបរៀបចំទុកោក់ឱ្យមាន្បសិទ្ធភាព 
ជាបនតែបន្ាប់។ កិចចាការបរៀបចំបនះ ជាខផ្នាក 
មួយពន�ំបណីរការសរបសរ និងផ្សាយ 
ជាលក្ខណៈ្បពព័ន្ធ។ អនាកមិនខមនប្វាីការ 
្សាវ្ជាវ រចួប�យីបរៀបចំ និងបន្ាប់មក 
សរបសរបនាះបទ។ ផ្្ុយបៅវញិ អនាកបរៀបច ំ
បបណដែី រ ្សាវ្ជាវបបណដែី រ ប�យីការ 
បរៀបចំបនះ ប្តៀមលក្ខណៈស្មាប ់
នឹងផ្ដែួចបផ្ដែីមប�ងីនូវ�ំបណីរការសរបសរ។ 
្បសិនបបី អនាកមិនចំណាយបពលប�ីម្ ី
បរៀបចំបទ បៅបពលប ច្ា ប់ អនាកនឹង្តរូវ 
ការបពលបវលាពីរ�ង ស្មាប់គប្មាង 
បនះ (បនះគិតជាអប្បរមាខតប៉ាុបណាណ ះ) 
ប�យីការនិពន្ធ ពន្យល់ និងការពារនឹង 
កាន់ខតលំោក។ ប្្ពីបនះ អនាកនឹងមិន 
មានភាពរកីរាយបទ ពីប្ពាះ អនាកនឹង 
្ពរួយោរម្ភ្គប់បពលបវលា គាមែ នសណាដែ ប ់
ធានា ប់ វវីក់ និងមួបរៅ៉ា ។ �ូបចនាះ កនាុងជំពូកបនះ 
បយងីនឹងផ្ដែល់ជូននូវជំហានង្យៗមួយចំ
នួនខ�លអនាកអាចប្វាីឱ្យបៅជាការង្រ 
្បចាពំថងៃរបស់អនាក។

ជំពូក ៥
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សរៀបចំឯកសាររបេអ់្នក

បៅ្គា�ំបូងខ�លបយងីោនចុះផ្សាយ 
អត្ថបទបសីុបអបងកាតមួយ បៅកនាុង 
ទស្សនាវ�ដែីអាបមរកិ�៏្ំមួយ មានកូនបរឿង 
និទាន្្ី�៏គួរឱ្យអសាចា រ្យមួយខ�លបយងី 
្តរូវ�កបចញ។ តួអង្គសំខាន់មួយោន 
និោយកុ�កបៅបពលផ្ដែល់សក្ខីកមមែបៅ 
កនាុងសវនាការតុលាការ។ ប៉ាុខនតែ បយងីមិន 
ោនបៅទីបនាះបទ ប�យីបយងីោនោត ់
ស្មង់ពព័ត៌មានខ�លបញ្ជា ក់ពី្ពឹតតែិ- 
ការណ៍បនាះ។ មាន្គាមួយបនាះ 
ស�ការមីានា ក់ ោនបោះបង់ការបសុីប- 
អបងកាតបចាល បៅបពលខ�លគាត់បភ្ច 
កាបូបមួយ ខ�លមានផ្្ុកឯកសារ 
សំខាន់ៗ បៅកនាុងរថយនតែតាក់សីុ។ មានា ក ់
បទៀតោនចំណាយបពល១ឆ្នា  ំខសវាងរក 
ភសតែុតាងខ�លបញ្ជា ក់ថា តួអង្គបគាលបៅ 
របស់នាងោនប្វាីការសិកសាជាក់លាក់មួយ 
ប�យីបន្ាប់មក បទីប�ឹងថា នាងមាន 
ភព័សតែុតាងបនាះបៅកនាុងសំណំុឯកសាររបស់
នាងរចួប�យី។ 

ការបរៀបចំអាចជួយអនាកឱ្យបជៀសវាងបញ្ហា  
ទាងំបនះោន។ ការបរៀបចំខបបបសីុបអបងកាត 
គឺប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ្ោក�ថា ៖ 

• អនាក�ឹងអំពីឯកសារអវាី្្ះខ�លអនាក 
ោនរកប�ញី និងពព័ត៌មានខ�ល 
មានបៅកនាុងឯកសារបនាះ(“្ទព្យ”)។ 

• អនាក�ឹងអំពីទីកខន្ងពន្ទព្យទាងំបនះ 
និងអាចយកវាមកប្បីោនភ្ាមៗ 
(មាននព័យថា កនាុងបពលខត ៣០ 
វនិាទី)។ 

• អនាកអាចភាជា ប់ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គ 
បសចកដែី ឬការពិតនានាខ�លទាក់ទង 
គានា បៅកនាុង្ទព្យទាងំមូលរបស់អនាក។ 

្បសិនបបីអនាក�ឹងពីអវាីៗខ�លអនាកមាន និង
 

អាចប្បី្ោស់វាោនភ្ាមៗ ការបសីុបអបងកាត
របស់អនាកនឹងមិនបរាជព័យ បោយឯកឯង 
បនាះបទ។ សំខាន់�ូចគានា ខ�រ អនាកអាច 
ប្បី្ោស់ពព័ត៌មាន�ខ�លស្មាប់គប្មាង 
អនាគតោន វា�ូចជាការកសាងប�ីមទុន 
មូលនិ្ិ�ូបចនាះខ�រ។ ្បសិនបបីអនាកប្វា

 ី
កិចចាការបនះមិនោនបទ ការង្រ និងអាជីព 
របស់អនាកនឹងអន់ថយ។ �ូបចនាះ ចូរកុំគិត 
ថាកិចចាការបនះ្គាន់ខតជាខផ្នាកមួយកំបិុក- 
កំប៉ាុកពនការង្រ្ំរបស់អនាកឱ្យបសាះ។ 

ជំពូក ៥

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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អនាកមិនអាចចំណាយបពល 
ទាងំអស់បលីកិចចាការបរៀបចំបនះបទ ប៉ាុខនតែ  
អនាក្តរូវខតចំណាយបពលបវលា្គប់្គាន ់
បលីវាខ�រ ប�ីម្ី្ គប់្គងឱ្យមាន្បសិទ្ធ-
ភាព នូវទិននានព័យ និងឯកសាររបស់អនាក 
បៅ្គប់ជំហានពនការបសុីបអបងកាត។

�ំបណីរការបនះ មានពីរខផ្នាក ៖ 

• ខផ្នាកខ�លប�ញីជាក់ខសដែង គឺថាអនាក 
កំពុងកសាងនូវមូលោឋា នទិននានព័យ 
(database)មួយ �ូចជា 
បណាណ សារ (ឯកសារចាស់ៗ) 
ឬបណាណ លព័យពនឯកសាររបស់អនាក 
ខ�លអាច្សាវ្ជាវោន និង 
មានសណាដែ ប់ធានា ប់។

• ខផ្នាកខ�លបមីលមិនសូវប�ញី 
ជាក់ខសដែង គឺថា ្ណៈខ�លអនាក 
បរៀបចំមូលោឋា នទិននានព័យរបស់អនាក  
អនាកកំពុងបរៀបចំរចនាសម្ពព័ន្ធស្មាប់
បរឿងរបស់អនាក និងកំពុងកសាងទំនុក
ចិតតែរបស់្្ួនឯងកនាុងការប្វាីបរឿងបនះ 
ផ្ងខ�រ។

ការបបងកាីតមូលោឋា នទិននានព័យ  
(Database) 

ការបបងកាីតមូលោឋា នទិននានព័យ ឬបណាណ សារ 
បនះ អាចប្វាីប�ងីបោយប្បី្ោស់្បអប ់
ឯកសារ (Paper folders) ្បពព័ន្ធទិននា 
នព័យបអ�ចិ្តរូនិក (electronic data)  
ឬរមួផ្្សគំានា ទាងំពីរ។ ប៉ាុខនតែ វាគាមែ ន្បបោជន៍
បទ បបីកសាងវាប�យី មិនប្បីវាបនាះ។  
�ូបចនាះ ការបរៀបចំ្តរូវខតឱ្យោនលអែ និង 
អាចរកប�ញីឆ្ប់រ�ព័ស។ បយងីសូម 
ខណនានូំវ�ំបណីរការ�៏សាម្ញា និងមាន 
្បសិទ្ធផ្ល�ូចខាងប្កាម៖ 

ក/ ្បមូលឯកសារ 

នាមបព័ណណរបស់្បភព គឺជាឯកសារមួយ។ 
រោយការណ៍ផ្្ូវការ វបី�អូពព័ត៌មាន្្ីៗ 
កំណត់្តាកិចចាសមា្ភ សន៍ ឬស្មង់សមតែី 
ប�ីមរបស់្បភព។ល។ 

្/ ពិនិត្យឯកសារប�ីម្វីាយតពម ្
្្ឹមសាររបស់វា 

ចូរគូសបន្ាត់ពីប្កាម ឬគូសប៊ិកពណ៌ 
នូវឃ្្្បបោគណាខ�លសំខាន់ និងោក់
សញ្ញា ចំណាបំៅ្តង់ឃ្្្បបោគបនាះ។ 
្បសិនបបី ឯកសារជា្កោសមួយទំនង 
ជាមានសារសំខាន់ពិបសស ចូរថតចម្ង 

ជំពូក ៥
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បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

វាទុកោ៉ា ងបហាចណាស់មួយចបាប់បទៀត 
កនាុងសំបៅជា្កោសក៏ោន ឬសំបៅ 
បអ�ចិ្តរូនិកក៏ោន។ 

គ/ ោក់ចំណងបជីង ឬបល្ឱ្យឯកសារ 

្បសិនបបី វាមិនទាន់មានបល្ ឬចំណង- 
បជីងបៅប�យី ចំបពាះចំណងបជីង ោក ់
វាខបបណាក៏ោនខ�រ ឱ្យខតជួយឱ្យអនាក 
្សរួលចានូំវ្្ឹមសារបៅកនាុងឯកសារ
បនាះ។ (្បការបនះសំខាន់ជាពិបសស 
ស្មាប់បគ�ទំពព័របៅបលីអិុន្ឺណិត! 
ការទាញយកពីបគ�ទំពព័រមករកសាទុក 
បោយោក់ចំណងប�ីម�ខ�លរបស់វា 
វាមិន្ុសគានា ពីការ្ំលាក់ឯកសារ ខត 
ោក់បៅកណាដែ លវាលបៅកនាុង hard drive 
របស់អនាកបនាះបទ។ ចូរខកចំណងបជីងវា 
ប�ីម្ទីាញយកមកទុក ្ណៈកត់្តា 
URL ប�ីមរបស់វាទុកបៅកខន្ងបផ្្សង ឬ 
ចម្ង្្ឹមសារខ�លអនាកចាប់អារមមែណ៍
ខ្ាងំ បៅកនាុងឯកសារបផ្្សងមួយបទៀត 
បោយមានសមា្គ ល់URLផ្ង)។ ចំបពាះ 
កិចចាសមា្ភ សន៍ បយងីខណនាឱំ្យអនាកប្បី 
ប ម្ែ ះ្បភព ប៉ាុខនតែ ្បសិនបបី ្បភពបនាះ 
្តរូវរកសាការណ៍សមាងៃ ត់ ចូរោក់ប ម្ែ ះជា
បល្កូ�សមាងៃ ត់ឱ្យ្បភព។

�/ បរៀបចំទុកោក់ឯកសារ 

ចូរទុកោក់ឯកសារទាងំឡាយតាម 
លំោប់លំបោយមួយ ខ�លសាម្ញា និង 
ង្យ្សរួលរកស្មាប់អនាក។ បយងី 
ចូលចិតតែបរៀបចំទុកោក់ឯកសារបៅតាម 
លំោប់អក្ខរានុ្កមរបស់វា បៅកនាុងទូរ 
ឯកសារកដែី ឬបៅកនាុង្បអប់ឯកសារ 
(folder) កនាុងកំុព្ូយទព័រកដែី។ 

បយងីក៏ចូលចិតតែទុកោក់ឯកសារតាម 
្បធានបទផ្ងខ�រ៖ បយងីនឹងបបងកាីត file 
្បធានបទមួយ ខ�លមានឯកសារមួយ 
បន្ាប់មក ព្ងីក និងខចកជាចំណងបជីង 
តូចៗស្មាប់្បធានបទថមែីៗ ្ណៈខ�ល 
ឯកសារប្ចីន ខថមបទៀតោនមក�ល់។ 
បៅកនាុង file ្បធានបទ បយងីបរៀបច ំ
ឯកសារបៅតាមកាលប្វតតែិ បោយ 
ឯកសារថមែីបំផុ្តបៅបលីបគ។ 

ង/ ចូរពិនិត្យឯកសារមដែងមាកា ល

មួយខ្មដែង គឺ្គប់្គាន់ប�យី។ ចូរប្វាី 
ោ៉ា ងណាឱ្យ្ោក�ថា ឯកសារ្ុសៗគានា  
្តរូវោនទុកោក់ោន្តឹម្តរូវ។ ្បសិន 
បបី ឯកសារមួយបមីលបៅ�ូចជាអនាកមិន 
ធ្ាប់ោនអានបៅប�យី គួរចំណាយ 
បពលមួយខភ្តប�ីម្អីានវា។ ចំណុច 

ជំពូក ៥
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សំខាន់ពនលំហាត់បនះ គឺមិនខមន្គាន់ខត
រកសាឯកសាររបស់អនាកឱ្យមានបចចាុប្ននា 
ភាពប៉ាុបណាណ ះបនាះបទ ប៉ាុខនតែ ក៏ធានាផ្ងខ�រ 
ថា អនាក�ឹងថាមានអវាីបៅកនាុងឯកសារទាងំ
បនាះ។

ច/ ការ្្ស់បដែូរឯកសារ បៅកនាុងទូ ឬ 
កខន្ងទុកឯកសារទាងំមូល 

្បសិនបបី ្ពឹតតែិការណ៍ជាក់លាក់មួយ 
ឬ្ពឹតតែិការណ៍ជាបស៊របីលចប�ងី ខ�លឱ្យ 
សញ្ញា អំពីបរឿង ោច់បោយខ�កមួយ បយងី

ត្ែ ច់វាបចញពីកខន្ងទុកោក់ឯកសារបនាះ 
បោយចាប់បផ្ដែីមបបងកាីតសំណំុឯកសារថមែី រចួ 
ចម្ងឯកសារពាក់ពព័ន្ធទាងំអស់បចញពី 
សំណំុឯកសារចាស់ចូល។ ចូរប្វាីោ៉ា ងណា
ឱ្យ្ោក�ថា អនាកទុកសំបៅចម្ងពន 
ឯកសារទាងំអស់បៅកនាុងសំណំុឯកសារ 
ប�ីមរបស់វា។ បនះជាបបចចាកបទសខ�ល 
ប្បី្ោស់បោយ FBI (Federal Bureau 
of Investigation)៖ បៅបពលណា 
ឯកសារមួយបោងបៅរកឯកសារមួបទៀត  
(ឧ. ្បសិនបបី ឯកសារទាងំពីរមានប ម្ែ ះ
មនុស្សមានា ក់�ូចគានា )សំបៅចម្ងពន 
ឯកសារនីមួយៗ ្តរូវរកសាទុកបៅកនាុង 
សំណំុឯកសារទាងំពីរ។ ប�តុផ្លពន 
បបចចាកបទសបនះ គឺថា វាបបងកាីនឱកាស 

ខ�លអនាកនឹងបបងកាីតោនទំនាក់ទំនងរវាង
ទិននានព័យខ�លខបកខ្ញាកគានា ។ 

ឆ/ បបងកាីត្បពព័ន្ធប្មរុងទុក 

្បសិនបបី ឯកសារជាឯកសាររបសីប 
ចូរបរៀបចំចម្ងវា រចួប�យីរកសាទុកបៅ 
កខន្ងមួយខ�លមិនខមនជាផ្្ះ ឬ 
ការោិលព័យរបស់អនាក ប�យីខ�លអនាក 
ឬស�ការអីាចប្បី្ោស់វាោន។ ចូរកុំ 
ទុកទិននានព័យរបសីប(sensitive) �ូចជា 
ប ម្ែ ះ្បភពសមាងៃ ត់ជាប�ីម បៅកនាុង 
កំុព្ូយទព័ររបស់អនាកឱ្យបសាះ។ ទិននានព័យទាងំ
អស់បៅកនាុងកំុព្ូយទព័ររបស់អនាកមិនអាចចាត់
ទុកថាមានសុវត្ថិភាពប�យី។

ជំពូក ៥
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ការសរៀបចំរចោេម្័ន្ធ 
ទិន្នន័យ ៖ បស្កេើតេណំុំ 
ឯកសារសម

្ទព្យរបស់អនាកនឹងគាមែ ន្បបោជន៍ចំបពាះ 
អនាកប�យី បលីកខលងខត វាបខន្ថមគុណ 
តពម្ឱ្យបរឿងរបស់អនាក។ សមមែតិកមមែរបស ់
អនាក នឹងជួយរឭំកអនាកអំពីចំណុចសំខាន ់
បំផុ្តពនបរឿងរបស់អនាក ប�យី�ឹកនាកំារ 
្សាវ្ជាវរបស់អនាក។ ប៉ាុខនតែ ទាងំបនះ 
មិនទាន់្គប់្គាន់ ប�ីម្អីាចសរបសរ 
ការពណ៌នាមួយខ�លមានរចនសម្ពព័ន្ធលអែ 
និងរងឹមាបំៅប�យីបទ។ ប�ីម្បី្វាី�ូបចនាះ

 
ោន អនាក្តរូវការជាចាោំច់នូវឧបករណ៍
សំខាន់មួយបទៀត៖ សំណំុឯកសារបម 
(master file)។ 

បៅក្មិតសាម្ញាបំផុ្ត សំណំុឯកសារ 
បមគឺប្បៀប�ូចជា “ហាងទំនិញស្មាប ់
ទិននានព័យ (data department store) 
”ជាកខន្ងខ�លអនាកទុកោក់្ទព្យ 

ទាងំអស់ ខ�លអនាកោន ្បមូលទាងំអស ់
បៅទីបនាះ។ ប៉ាុខនតែ វាមិនខមនជាកខន្ង 
ចាក់សំរាម�៏របញ៉ារពញ៉ាបនាះបទ ពីប្ពាះ 
អនាកនឹងបរៀបចំវាឱ្យមានសណាដែ ប់ធានា ប់។  
ចំណុចសំខាន់ គឺថា ្តរូវមានពព័ត៌មាន 
ទាងំអស់ខ�លអនាកអាចនឹងប្បី្ោស់ 
បៅកនាុងទីកខន្ង និងទ្មង់ខតមួយ 
�ូចគានា ។ 

១. មូ�ដ្ឋា ន្គឹះននេំណុំឯកសារសម 

ក. ចូរបបងកាីតឯកសារជាអត្ថបទ (word 
file) ឬឯកសារជាទិននានព័យ (database 
file) បៅកនាុងកំុព្ូយទព័ររបស់អនាក។ ឯកសារ
្បបភទមួយណាកនាុងចំបណាមទាងំពីរបនះ 
គឺោន�ូចគានា ។ ចូរប្បីវ ិ្ ីមួយណាខ�ល 
អនាកបចះស្ាត់បំផុ្ត។ 

្. យកទិននានព័យរបស់អនាកបៅោក់កនាុង 
សំណំុឯកសារបនះ

• “ទិននានព័យ”្តង់បនះ មាននព័យថា ការ
ពិតទាងំអស់ខ�លអនាក្តរូវការចាោំច់
ប�ីម្បី្វាីបរឿង៖ ្បភពរបស់អនាក  
ស្មង់សមតែី្្ល់របស់្បភពខ�ល 
ោនសមា្ភ ស បសចកតែីសបង្ខបពី 
ឯកសារនានា កំណត់្តា។ល។ 
បយងីសូមខណនា ំឱ្យោក់្បភព 

ជំពូក ៥

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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មុនបគ ប�ីម្អីនាកអាចរក្បភពប�ញី
បោយង្យ្សរួល។

• ្បសិនបបី ទិននានព័យមានទ្មង់ជា 
បអ�ចិ្តរូនិក (ជាបសចកដែីសបង្ខប 
ឬ�ក្សង់បចញពីឯកសារអនឡាញ 
ឬទំពព័រអិុន្ឺណិត រូបខសកានពនគំនូរ 
ពន្យល់នានា។ល)។ ចូរចម្ង និង 
ទាញយកវាបៅោក់បៅកនាុងសំណំុ 
ឯកសារបោយ្្ល់។ 

• ្បសិនបបីទិននានព័យបនាះមិនខមនជា 
បអ�ចិ្តរូនិកបទ - ឧ. ជាឯកសារ 
្កោស ប�យីទ្មង់ប�ីមមាន 
សារសំខាន់ ចូរអនាកខសកាន (scan) 
ឯកសារបនាះ រចួប�យីរកសាទុក 
(save) បៅកខន្ងមួយខ�ល្សរួល 
បបីកប្បីបៅបលីhard drive របស់ 
អនាក ប�យីបបងកាីត និងោក់តំណ 
ភាជា ប់ (hyperlink) បៅកាន់កខន្ង 
ទុកឯកសារបនះ បៅកនាុងសំណំុ 
ឯកសារបម។ ជាការលអែ អនាកអាច 
ប ច្ាូ លhyperlinks បៅរកទំពព័រ 
អិុន្ឺណិត ឬ្បភពឯកសារ 
អនឡាញ �ពទបទៀតផ្ងខ�រ។ 

• ចូរកុំ្ជាិលវាយអត្ថបទ�ក្សង់ 
្្ឹមសារសំខាន់ៗ ពីកិចចាសមា្ភ សន ៍

នានា។ រាល់បពលមួយបមា៉ា ងខ�ល 
អនាកចំណាយបលីខផ្នាកមួយបនះពនការ
បសុីបអបងកាត នឹងសន្សសំំពច 
បពលបវលាឱ្យអនាកោនជាប្ចីនបមា៉ា ង 
បៅបពលប្កាយបទៀត។ 

• ចូរឱ្យ្ោក�ថា រាល់ទិននានព័យ 
នីមួយៗខ�លអនាកោនោក់ប ច្ាូ ល 
កនាុងសំណំុឯកសារ មាននូវពព័ត៌មាន 
អំពី្បភពរបស់វាផ្ង។ ចំបពាះ្បភព 
ខ�ល្តរូវោនបគចុះផ្សាយ ចូរផ្ដែល ់
ពព័ត៌មានពីក្មងឯកសារបោងឱ្យ 
បពញបលញ។

• ចូរឱ្យ្ោក�ផ្ងខ�រថា អនាកកត់្តា 
ជាឯកសារនូវរាល់ការ្ោ្សព័យ 
ទាក់ទងរបស់អនាកជាមួយ្បភព។ 
សំណំុឯកសារបម គួររមួមានពព័ត៌មាន 
ខបបបនះ បៅ្ណៈខ�លអនាកោន 
ទាក់ទងគានា ជាបលីក�ំបូងជាមួយ 
្បភពបនាះ បតីគាត់និោយអវាី្្ះ  
បតីអនាកប ានសនយាជាមួយ្បភពបៅ 
បពលណា ជាប�ីម។ ពព័ត៌មានបនះ 
អាចនឹងសំខាន់ខ្ាងំ ្បសិនបបី ការ
បសុីបអបងកាតរបស់អនាក្តរូវបគសួរប�ញ
បោល ពីប្ពាះវាបង្ហា ញថា អនាកោន
្ិត្ំ្បឹងខ្បងោ៉ា ងខ្ាងំកនាុងកិចចាការ

 
្សាវ្ជាវ។ 

ជំពូក ៥
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• បញ្ជា ក់ប�ងីវញិ ៖ ចូរកុំោក ់
ពព័ត៌មានបៅកនាុងសំណំុឯកសារបម  
ខ�លអាចនឹងបងកាការប៉ាះពាល់�ល ់
សនតែិសុ្របស់្បភព។ ចូរសនមែត 
ថា អវាីក៏បោយខ�លបៅកនាុងកំុព្ូយទព័រ

 
របស់អនាក អាច្តរូវអនាកណាមានា ក ់
បបីកបមីលោន។

គ. ្ ណៈខ�លអនាកប ច្ាូ លទិននានព័យបៅកនាុង 
សំណំុឯកសារបម ្បសិនបបីវាមានទីតាងំ 
រូបវនតែ (�ូចជា file folder) ចូរកត ់
សមា្គ ល់កខន្ងខ�លបគអាចរកប�ញី 
ទីតាងំបនាះ។ បៅបពលប្កាយ វានឹង 
សំខាន់ខ្ាងំ។ ្បសិនបបីអនាកមានចមងៃល ់
អំពីឯកសារអវាីមួយ អនាកអាចរកវាប�ញី 
ោ៉ា ងង្យ្សរួល។ សំខាន់�ូចគានា ខ�រ 
្បសិនបបី បមធាវរីបស់អនាកចង់�ឹងថា 
បតីភព័សតែុតាងអវាី្្ះខ�លអនាកមាន បៅមុន 
បពលចុះផ្សាយបរឿងរបស់អនាក អនាកអាចនឹង
ផ្ដែល់ឯកសារភព័សតែុតាងបនាះ�ល់ពួកបគកនាុង 
បពលខតប៉ាុនាមែ នវនិាទីប៉ាុបណាណ ះ។ (បនះជា 
បទពិបសា្ន៍ប្វាីឱ្យមានភាពកក់ប ដ្ែ កនាុង 
ចិតតែ ខ�ល្តរូវផ្ដែល់ឱ្យ�ល់បមធាវ ី
ជាពិបសស បមធាវខី�ល្តរូវការពារកដែ ី
ឱ្យអនាកកនាុងករណីខ�លបគបដែឹងអនាកបៅ 
តុលាការ)។ 

�. បៅបពលអនាក្្ស់ទីទិននានព័យ ចូរផ្ដែល ់
លំោប់លំបោយបឋមឱ្យវា។ លំោប ់
លំបោយសាម្ញា និងរងឹមាបំំផុ្ត កនាុង 
ទស្សនៈរបស់អនាកបសីុបអបងកាត គឺតាម 
លំោប់លំបោយកាលប្វតតែិ។ ចូរបរៀប 
្ពឹតតែិការណ៍របស់អនាក តាមលំោប់ពន 
បពលខ�ល វាោនបកីតប�ងី ោក់ប ច្ាូ ល 
រូបតំណាង ឬទិននានព័យក្មងឯកសារ 
បោង អំពីតួអង្គបៅកនាុងបរឿង បៅ្ណៈ 
ខ�លពួកបគបលចប�ងីមុនបគ បៅកនាុង 
ឯកសារបនាះ។

ង. បៅបពលអនាកបបងកាីតសំណំុឯកសារបម 
ទំនាក់ទំនងរវាងចំណុចទិននានព័យបផ្្សងៗ
គានា  ្ពមទាងំ្ពឹតតែិការណ៍ ឬការពិតនានា 
ខ�លហាក់គាមែ ននព័យអវាីជាចបាស់លាស់ 
នឹងបង្ហា ញឱ្យអនាកប�ញីចបាស់។ ប�យី 
ឃ្្ ឬកថា្ណ្ឌ ទាងំមូលពនបសចកដែី 
ពន្យល់បៅបលីឯកសាររបស់អនាក ក៏បង្ហា ញ 
�ូបចនាះខ�រ។ ចូរកត់សមា្គ ល់គំនិតទាងំបនះ 
បៅកនាុងសំណំុឯកសារបមផ្ងខ�រ។ ចូរ 
ផ្ដែល់អតតែសញ្ញា ណឱ្យវា បោយប្បីពាក្យ 
គន្ឹះ (ឧ. អនាកអាចប្បីពាក្យ NOTE 
ជាអក្សរ្ំ ឬ TN ខ�លមាននព័យថា 
“កំណត់សមា្គ ល់(to note)”។

ជំពូក ៥

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ច. ចូរឱ្យ្ោក�ថា ជានិចចាកាល អនាក 
ប ច្ាូ លកាលបរបិច្ឆទបោយប្បីទ្មង់�ូច
គានា  (ឧ. ខ្/ពថងៃ/ឆ្នា )ំ។ ជាមួយគានា បនះខ�រ 
ចូរឱ្យ្ោក�ថា អនាកខតងខតប ច្ាូ ល 
ប ម្ែ ះតាមទ្មង់�ូចគានា បៅ្គប់បពល។ 
បបីមិន�ូបចានា ះបទ អនាកនឹងមិនអាចរុករក 
ប ម្ែ ះបៅកនាុងសំណំុឯកសារបមោន្តឹម
្តរូវបទ។

២. ដចកេំណុំឯកសារសមជាដ្ក្ៗ

វ ិ្ ីខ�លលមអែិតជាង្បពព័ន្ធខាងបលីបនះ  
្តរូវោនបបងកាីតប�ងីបោយ Flemming  
Svith អតីតស�សា្ថ បនិកវទិយាសា្ថ ន 
ោណឺមា៉ា ក ប�ីម្កីាររាយការណ៍ខ�ល 
ជួយបោយកំុព្ូយទព័រ (DICAR)។ ជា 
ជាងប្បីឯកសារ world file ប�ីម្ី្ បមូល 
និងតាមោនទិននានព័យ Flemming  
ប្បី្ោស់កមមែវ ិ្ ី Excel ឬកមមែវ ិ្ ីឯកសារ 
ទិននានព័យopen-source ប�ីម្បីបងកាីត 
សន្ស្សន៍ និងសំណំុឯកសារបម ខ�ល
ផ្្ុកទិ�ឋាភាព្ុសៗគានា ការបសីុបអបងកាត
របស់គាត់។ វ ិ្ ីសាសសតែគឺសាម្ញាបទ៖ 
គាត់បបងកាីតឯកសារកនាុងកមមែវ ិ្ ី Excel 
ស្មាប់ការបសីុបអបងកាតរបស់គាត់។ 
រចួប�យី គាត់បបងកាីតទំពព័របោយ 
 

ជំពូក ៥

ខ�កៗបៅប្កាមចំណងបជីង�ូចខាង 
ប្កាមបនះ៖ 

ក. ប ជ្ា ីឯកសារ

Flemming ចូលចិតតែប្បីលំោប់លំបោយ 
កាលប្វតតែិស្មាប់ឯកសាររបស់គាត់។ 
កនាុងករណីណាក៏បោយ គាត់ទទូចថា 
“ចូរោក់បល្ឱ្យ្គប់ឯកសារទាងំអស់ 
រចួប�យីរកសាទុកសំបៅជា្កោសពន 
ឯកសារទាងំបនាះ តាមលំោប់ពនបល្ 
បរៀង”។ ្បសិនបបី មានឯកសារបអ�ចិ-
្តរូនិកបៅបលីប ជ្ា ីរបស់គាត់ គាត់ោក ់
តំណភាជា ប់ (hyperlink) បៅរកឯកសារ 
បនាះបៅបលីអនឡាញ ឬបៅកនាុងទីតាងំ 
Hard Disk។ បលាកបបងកាីតជាតារាងជួរ
ឈរពនទិននានព័យខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងឯកសារ 
�ូចខាងប្កាម ៖
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ជំពូក ៥

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

ល.រ កាលបរបិច្ឆទ ពី បៅកាន់ ្បធានបទ, 
្្ឹមសារ, 
ពាក្យគន្ឹះ

ទ្មង់

១ ០១/០២/០៥ នាម្តកូល 
នាម្្ួន

នាម្តកូល 
នាម្្ួន

ពាក្យគន្ឹះ 
ពាក្យគន្ឹះ 
ពាក្យគន្ឹះ

អីុខមល

២ លិ្ិត

៣ ទូរសព័ព្

្. ប ជ្ា ី្បភព

បនះជាកខន្ងខ�ល Flemming រកសាទុកទិននានព័យអំពី្បភពរបស់គាត់។ ឯកសារទិននានព័យ 
(កនាុងកមមែវ ិ្ ី Excel) មានលំនាខំបបបនះ (ប្្ពីប ម្ែ ះគាត់ ប ម្ែ ះអនាកបផ្្សងៗបទៀត 
្តរូវោនបដែូរ!)

ល.រ តួនាទី មនុស្ស សា្ថ បព័ន អាសយោឋា ន Zip ្បបទស បល្សា្ថ បព័ន បល្ទូរសព័ព្

១ ការនីិពន្ធ Flemming 
Svith

Dicar Olof Palmes 
Alle ១១

៨២០០ ោណឺមា៉ា ក +៤៥៨០៤ 
៤០៤៩៣

+៤៥៨៩៤ 
៤០៤៨០

២

៣

គ. ឯកសារ Excel អំពីកាលប្វតតែិ ផ្ដែល់នូវលំោប់លំបោយពន្ពឹតតែិការណ៍ខ�លបកីត 
ប�ងីបៅកនាុងការបសីុបអបងកាត កនាុងបនាះរមួប ច្ាូ លទាងំទំនាក់ទំនងជាមួយ្បភព។ 
វាមានលំនា�ូំចខាងប្កាម ៖ 
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ពថងៃ.ខ្.ឆ្នា ំ ្បភព សា្ថ បព័ន ្ពឹតតែិការណ៍ 
(សកមមែភាព)

្្ឹមសារ, 
ពាក្យគន្ឹះ

្បភព

០១/០២/០៣ នាម្តកូល 
នាម្្ួន

ប ម្ែ ះ សមា្ភ សន៍ 
ជាមួយ...

ពុករលួយ 
។ល។

ជួបជាមួយ ...

ការបចញ 
ផ្សាយឯកសារ...

�. បន្ាប់មក គឺ កំណត់្តាអំពីទំនាក់ទំនង ខ�លមានលំនាខំបបបនះ ៖

ពថងៃ.ខ្.ឆ្នា ំ បមា៉ា ង អនាក្សាវ 

្ជាវ

មនុស្ស 

(្បភព)

សា្ថ បព័ន ោនទាក់ទង ចបម្ីយ ្្ឹមសារ

០១/០២/០៣ ១៣:២២ ប ម្ែ ះ នាម្តកូល 

នាម្្ួន

ប ម្ែ ះ ោទ/ចាស៎ សមា្ភ សន៍ រចួប�យី 

ពុករលួយ

បៅទូរសព័ព ្

បទៀត 

បៅបមា៉ា ង 

១៥:០០

អីុខមល 

បៅបមា៉ា ង 

១៣:០៥

អីុខមល 

្តរូវោន 

បឆ្ីយតប

�ូចខ�លអនាកអាចបមីលប�ញីប�យី Flemming ោក់ោច់បោយខ�កពីគានា នូវ្បភព 
ពព័ត៌មាន្ុសៗគានា  ខ�លអនាកសារពព័ត៌មានបផ្្សងបទៀត (រមួទាងំ្ញាុ ំ)នឹងោក់ប ច្ាូ លគានា បៅ

 
កនាុងឯកសារខតមួយ។ អត្ថ្បបោជន៍មួយពនវ ិ្ ីរបស់គាត់មួយខបបបនះ គឺថាវាបបងកាីតនូវ 
ភាពបលីសពីចាោំច់បៅកនាុង្បពព័ន្ធ៖ ពព័ត៌មាន�ូចគានា ខតមួយបង្ហា ញ្្ួនបៅទីតាងំបលីសពី

 

ជំពូក ៥
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មួយកខន្ង។ (គុណវបិតតែិគឺថាឱកាស 
បបងកាីតឱ្យមានកំ�ុសក៏មានប្ចីនខ�រ)។ 
អត្ថ្បបោជន៍្ំទីពីរ គឺថាកមមែវ ិ្ ី Excel 
អនុញ្ញា តឱ្យអនាកអាចខញកោក់វាតាម 
ខបបឬតាម្បបភទ(sort) ឯកសារោន 
ោ៉ា ងឆ្ប់រ�ព័ស ប�ីម្ខីសវាងរក និងោក ់
ជា្ករុម នូវពាក្យបោងឬអំណះអំណាង 
ទាងំអស់ខ�លទាក់ទងនឹងតួអង្គ ឬធាតុ 
ផ្្សជំាក់លាក់មួយ បៅកនាុងការបសីុបអបងកាត។ 
អនាកមិនអាចប្វាីខបបបនះោនបទបៅកនាុង 
កមមែវ ិ្ ី Word។ 

បយងីសូមខណនាឱំ្យអនាកប្បី្ោស់កមមែវ ិ្ ី  
(software) អវាីក៏ោន ខ�លអនាកប្បីស្ាត់ 
ជំនាញរ�ូត�ល់វាបង្ហា ញឱ្យប�ញីចបាស់
ថា វាមិន្គប់្គាន់ស្មាប់ត្មរូវការរបស ់
អនាកបទចាគិំតបទៀត។ ទន្ឹមនឹងបនះ ្បសិន
បបីអនាកចូលចិតតែប្បីកមមែវ ិ្ ី Word ប្បីវាបៅ។ 
បបីអនាកស្ាត់ជំនាញជាមួយកមមែវ ិ្ ី Excel  
ក៏ប្បីវាបៅ។ ប៉ាុខនតែ្តរូវចាថំា អនាក្តរូវ 
ប្បីអវាីមួយខ�លអាចឱ្យអនាកទាញយក 
្បបោជន៍ពីកំុព្ូយទព័រឱ្យោនជាអតិបរមា 
ស្មាប់ការង្ររបស់អនាក។

៣. ស�ើមាន្បសយាជន៍អ្តី?  
សៅសព�ណា?

អនាកមិនចាោំច់្តរូវខតប្វាីខវងអន្ាយខបប 

បនះស្មាប់្គប់បរឿងបនាះបទ។ ប៉ាុខនតែ 
្បសិនបបីអនាកមិនបបងកាីតសំណំុឯកសារបម  
(master file) កនាុងទ្មង់ណាមួយ 
ស្មាប់ការបសីុបអបងកាតមួយខ�លពាក ់
ពព័ន្ធនឹងឯកសារ ឬ្បភពបលីសពី១០បៅ 
អនាកនឹងសាដែ យប្កាយ។ ភាព្ុសគានា  
សំខាន់មួយរវាងការបសីុបអបងកាត និងការ 
រាយការណ៍ពព័ត៌មាន្បចាពំថងៃ គឺថាការ 
បសុីបអបងកាតពាក់ពព័ន្ធនឹងពព័ត៌មាន និង 
្បភពប្ចីនជាង និងមាន្បបភទ និង 
គុណភាពពព័ត៌មាន្ុសគានា ពីការង្រ 
រាយការណ៍�ំណឹង្មមែតា។ ្បពព័ន្ធខ�ល 
ផ្ដែល់បៅកនាុងជំពូកបនះ នឹងជួយអនាកប�ីម្ ី
បោះ្សាយសា្ថ នភាពបនាះ។ អនាកអាច 
ខកលមអែ ឬខកស្មរួលវា ឬខសវាងរក្បពព័ន្ធ 
មួយខ�លលអែជាងបនះ បោយ្្ួនឯងក ៏
ោន។ ប៉ាុខនតែ ចូរកុំគិតថា ្បសិនបបីអនាក 
រលំងកិចចាការបនះ អនាកនឹងប្វាីោនបលឿន 
ជាងបនះ។ អនាកនឹងយតឺជាងបនះ ឬក ៏
នឹងជាប់គាងំខតមដែង។ អត្ថ្បបោជន ៍
ជាក់ខសដែងបំផុ្តពនការប្បី្ោស់កំុព្ូយទព័រ 
របស់អនាក ប�ីម្បីបងកាីត្បពព័ន្ធមួយកនាុង 
ចំបណាម្បពព័ន្ធនានាខ�លោនពណ៌នា
ខាងបលី រមួមាន ៖ 

បៅបពល្តរូវសរបសរ ការមានទិននានព័យ 
រចួរាល់ជាប្សច និងមានសណាដែ ប់ធានា ប់  

ជំពូក ៥

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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នឹងជួយអនាកបជៀសវាងនូវការបភ្ចអវាីៗ 
ខ�លអនាកោន្បមូល ឬរកោន។ 

បៅបពល្តរូវបផ្្ៀង្្ត់ការពិត ការមាន 
ទិននានព័យ និង្បភពរបស់អនាកបៅកនាុង 
កខន្ងខតមួយ នឹងជួយសន្សសំំពចបពល 
បវលាោនប្ចីន និងកាត់បន្ថយការោរម្ភ 
របស់អនាកោនោ៉ា ងប្ចីន។ 

និោយជារមួ អនាកនឹងសរបសរោនកាន់ខត 
បលឿន និងកាន់ខតលអែ។

ជំពូក ៥
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បស្កេើតទំោក់ទំន្ 
ក្នុ្ ចំសណាមឯកសារ 
ទា ំ្ ឡាយ

ជាមួយការប្វាីឱ្យឯកសាររបស់អនាកង្យ 
្សរួលកនាុងការ្បមូល ្សាវ្ជាវរក និង 
ពិនិត្យប�ងីវញិ អនាកប្វាីឱ្យកាន់ខតង្យ 
្សរួល�ល់្ួរកបាលរបស់អនាក ប�ីម្ ី
បបងកាីតទំនាក់ទំនងកនាុងចំបណាមទិននានព័យ។ 
អនាកនឹងកត់សមា្គ ល់ប�ញីថា ទិននានព័យ 
បបងកាីតនូវសំណួរនានាខ�លពំុទាន់មាន 
ចបម្ីយ។ �ូបចនាះប�យី បណាណ សាររបស ់
អនាកនឹង្ោប់អនាកអំពីថាបតីទិននានព័យអវាី្្ះ

 
ខ�លវា្តរូវការ ប�ីម្ឱី្យវាមានភាពបពញ 
បលញ។ អនាកក៏នឹងកាន់ខតវាងពវខថមបទៀត 
កនាុងការរកបមីលទិននានព័យថមែីៗ ខ�លទាក់ទង
នឹងសមមែតិកមមែរបស់អនាក។ �ូបចនាះ អនាកនឹង 
រកប�ញីនូវអវាីៗខ�លមិនោនរពឹំងទុក 
ជាមុន។ 

ខាងប្កាមបនះជាឧទា�រណ៍ពន�ំបណីរ
ការស្មាប់ការបបងកាីតទំនាក់ទំនងថមែីៗ ៖ 

ជំហានទី១ (ការចាប់បផ្ដែីម�ំបូង)៖

បៅបពលកំពុងប្វាីការបលីបរឿងរណសិរ្ស 
ជាតិ (Front National) បយងីោន 
សបងកាតប�ញីថា ជាញឹកញយ ពួកបគចូល
សវនាការបៅតុលាការបោយសារទបងវា ី
នានា ប�យីបយងីក៏ោនបបងកាីតសមមែតិកមមែ 
ថា សកមមែនិយមខផ្នាកតុលាការ(judicial 
activism) គឺជាសនាូលពនយុទ្ធសាសសតែរបស់
ពួកបគ។ បយងីោន្បមូលឯកសារ 
ទាក់ទងនឹងបញ្ហា តាមផ្្ូវតុលាការរបស ់
ពួកបគ កនាុងបនាះមានទាងំស្មង់ពព័ត៌មាន 
តាមកាខសត និងឯកសារតុលាការផ្ង 
ខ�រ។ 

ជំហានទី២ (ប្វាីឱ្យមានភាពច្មរុះ) ៖

្ណៈខ�លចំនួន្ទព្យ(ឯកសារ)បកីន 
ប�ងីកាន់ខតប្ចីន បយងីោនខបងខចក 
វាបៅតាម្បបភទ។ មានឯកសារថមែីៗ  
ស្មាប់បរឿងកដែីខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងការ 
បចាទ្បកាន់ពីការបន្ំកនាុងការបោះបឆ្នា ត 
បទបលមែីស�ងិសាខ�លសង្ស ព័យពាក់ពព័ន្ធ 
នឹងសមាជិករបស់រណសិរ្ស ជាប�ីម។ 

ជំពូក ៥

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ជំហានទី៣ (ការប ដ្ែ តការយកចិតតែ 
ទុកោក់)៖ 

បោយសារជនជាប់បចាទមួយចំនួនបៅ 
កនាុងករណី�ងិសាបលីរាងកាយ គឺជាពួក

 
យុវជនកបាល្តបង្ល(skinhead) ឬ 
ខ�លបៅថាជាពួក neo-Nazis ខ�ល 
បការសក់កបាល បយងីោនបបងកាីតសមមែតិ- 
កមមែថា បទាះបីមានការប�ិបស្ជាផ្្ូវការ 
កដែី រណសិរ្សជាតិ (Front National) បៅ 
ខតរកសា ទំនាក់ទំនង្្ះជាមួយចលនា 
ពួកកបាល្តបង្ល។ បយងីោនបបងកាីត 
សំណំុឯកសារមួយសដែីពីពួកកបាល្តបង្ល
បនះខ�រ។ បៅទីបំផុ្តបយងីោនកត ់
សមា្គ ល់ប�ញីបសចកដែីរាយការណ៍មួយ 
ខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងការជំនំុជ្មះកដែីបល ី
មនុស្សកបាល្តបង្លពីរនាក់ និងបបក្ខជន
្ករុម្បឹកសា្ករុងពីបក្សរណសិរ្សជាតិ  
(Front National) មួយរូប ខ�លោន 
វាយ្បហារបុរសសក់ខវងមានា ក់បោយ�ំបង 
វាយកូនោល់ខ�លប្វាីឱ្យជនរងប្គាះពិការ
មួយជីវតិ។ បយងីោនទាក់ទងបៅបមធាវ ី
របស់ជនរងប្គាះ។

ជំហានទី៤ (បមីលប�ញីទំនាក់ទំនង)៖ 

បមធាវោីនផ្ដែល់ពព័ត៌មានខ�លបង្ហា ញថា  
មានមនុស្សមួយ្ករុមបទៀតខ�លពាក់ពព័ន្ធ 

បៅកនាុងករណី�ងិសាបនះ ប៉ាុខនតែ បគមិន 
ខ�លសា្គ ល់អតតែសញ្ញា ណរបស់ពួកបនាះ 
បទ។ ពួកជនព��ល់ទាងំបនះ ទំនងជា 
ពួកពា�រិជន ឬអនាកមិនបជឿ្គិសតែសាសនា 
(បៅកនាុងសំណំុបរឿងជាក់លាក់បនះ ពួកបគ 
ជាពួកបគារព្ពះ Norse)។ បយងីោន 
រកសាសំណំុឯកសារមួយបផ្្សងបទៀត អំពី 
្ករុម ព�រិជនសមាងៃ ត់របស់បក្សរណសិរ្ស 
ជាតិ។ ឥ�ូវបនះ បយងីោនបខន្ថមឯកសារ
ពីសំណំុឯកសារអំពីពួកកបាល្តបង្ល។ 
សមមែតិកមមែខ�លបយងីកំពុងប្វាី បោយ 
ខផ្អែកបលី្បភពបៅកនាុង បក្សរណសិរ្សជាតិ

 
គឺថា ពួកព�រិជនគឺជាខ្្សរយៈរបស់ 
បក្សរណសិរ្សជាតិ ជាមួយនឹង្ករុមកបាល- 
្តបង្ល។ 

ជំហានទី៥ (ពិនិត្យប�ងីវញិ និង 
្បមូលផ្ដែុ ំប�ងីវញិ)៖ 

បយងីោន្បមូលផ្ដែុ ំឯកសារពីសំណំុ 
ឯកសារនានា បោយរកបមីលទំនាក់ទំនង 
រវាង្ករុមព�រិជនសមាងៃ ត់ ្ករុមកបាល 
្តបង្ល និងទបងវាី�ងិសាខ�លពាក់ពព័ន្ធ 
នឹង បក្សរណសិរ្សជាតិ។ ឯកសារបៅកនាុង 
ព� រមួមាន កិចចាសមា្ភ សន៍ជាមួយមសនតែី 
បក្សរណសិរ្សជាតិ អំពី្ករុមកបាល 
្តបង្ល �្បីកាត់បចញពីឯកសារ 

ជំពូក ៥
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បោះពុម្ពផ្សាយរបស់បក្សរណសិរ្សជាតិ 
កិចចាសមា្ភ សន៍ជាមួយពួកព�រិជនខ�ល 
មកពីបក្សរណសិរ្សជាតិ និង្ទព្យបផ្្សង 
បទៀត។ សំណំុឯកសារបនះោនក្ាយជា 
មូលោឋា នស្មាប់ជំពូកមួយបៅកនាុង 
បសៀវបៅ ខ�លលមអែិតអំពីការវាយ្បហារ 
ខ�លពណ៌នាខាងបលី និងស្មាប់លាត- 
្តោងទំនាក់ទំនងរវាងពួកព�រិជន 
សមាងៃ ត់ ពួកកបាល្តបង្ល និងបក្ស 
រណសិរ្សជាតិ។

ការរឭំកប�ងីវញិ ៖ បគាលការណ៍ និង 
ឧបករណ៍សំខាន់ៗពន�ំបណីរការបរៀបចំ 

១. បរៀបចំឯកសារ ស្មង់ពព័ត៌មាន 
្្ីៗ។ល។ កនាុងលក្ខណៈមួយខ�លអាច 
ឱ្យអនាកចូលបៅរកចំណុចជាក់លាក់ោន 
បលឿនរ�ព័ស។ 

២. ោក់ប ម្ែ ះ ពិនិត្យបមីល និងប ច្ាូ ល 
ទិននានព័យបៅកនាុងសំណំុឯកសារ បៅបពល 
្បមូលោន។ 

៣. បបងកាីតសំណំុឯកសារបម (master 
file) ខ�លផ្ដែុ ំ្ទព្យ និងឯកសារបោង បៅ 
កនាុងលំោប់លំបោយខតមួយ។ 

៤. ប្បី្ោស់�ំបណីរការបរៀបចំ ប�ីម្រីក
បមីលការ្វាះចបន្ាះបៅកនាុងការ្សាវ្ជាវ 
និងកមមែវត្ថុពនការសិកសាបខន្ថម។

៥. បផ្្ៀង្្ត់ទិននានព័យ (Cross the 
data) បៅកនាុងសំណំុឯកសារជាក់លាក ់
ជាមួយនឹងទិននានព័យពីសំណំុឯកសារបផ្្សង 
បទៀត តាមរយៈការពិនិត្យប�ងីវញិ និង 
ការផ្ដែុ ំគានា ប�ងីវញិ។

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

ជំពូក ៥





 

ការេរសេរការសេីបុអស្កេត
បោយ MARK LEE HUNTER 

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាសាធារណៈ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ។

បយងីខសវាងរក្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្ស ប�ីម្បីបងកាីនការយល់�ឹងរបស់បយងី។

្ណៈខ�លបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវាបបណតែី រៗ ប�ីម្ងី្យ្សរួលពិនិត្យ 

សរបសរជាសាច់បរឿង និងបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីបរៀបចំោក់ទិននានព័យបៅតាមលំោប់លំបោយពនការពណ៌នា និងសរបសរជាបរឿង។

៦

ការេរសេរ
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ជំពូក ៦

ការសរបសរបរឿងបសុីបអបងកាត គឺមិនខមនជា 
កិចចាការមួយខ�ល�ូចគានា នឹងការសរបសរ 
អត្ថបទ�ំណឹងបនាះបទ។ បយងីោន 
ពិភាកសាគានា រចួប�យីអំពីតួនាទី�៏សំខាន់
ពនការបរៀបចំ ពីប្ពាះ វាខ្បក្ាយការង្រ 
្សាវ្ជាវបៅជាខផ្នាកមួយពន�ំបណីរការ 
សរបសរបរឿង។ បៅបពលខ�ល�ល់បពល 
្តរូវ សរបសរបរឿងចុងប្កាយ គឺ្តរូវការ 
ជំនាញ្ុសគានា ពីការសរបសរពព័ត៌មាន 
្មមែតា ប�យីការពចនា្បឌិតខ�លពាក់ពព័ន្ធ 
នឹងការសរបសរ ក៏្ុសគានា ពីការសរបសរ 
�ំណឹងខ�រ បោយ្តរូវខផ្អែកបលីវធិានពន 
ការសរបសរបទពិពណ៌នា កនាុងលក្ខណៈ 
កាន់ខតសមែុគសាមែ ញ។ អនាកសារពព័ត៌មាន 
្តរូវខតប្បី្ោស់អំណាចពនឧបករណ៍ 
នានាខ�លជាប់ទាក់ទងនឹងការសរបសរ 
បរឿងខបប្បឌិត និងបជៀសវាងការសរបសរ 
បរឿងខបប្បឌិត។ បៅទីបំផុ្ត សា្ថ នភាព 
អារមមែណ៍របស់អនាកចូលបៅកនាុងអត្ថបទ បទាះ
បោយ�ឹង្្ួនកដែី ឬបោយមិន�ឹង្្ួនកដែី។
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ធាតុ្្សពំនការេរសេរ

១. ចូរឈប់្េសពច្េពិ�សទៀ�សៅ

ភាគប្ចីនបំផុ្តពនពួកបយងី្តរូវោន 
បណដែុ ះបណាដែ លឱ្យគិតថា ការង្ររបស់ 
អនាកសារពព័ត៌មានគឺ្តឹមខតបង្ហា ញការពិត 
និងទុកឱ្យអនាកអាន និងអនាកទស្សនាប្វា ី
បសចកដែីសននាិោឋា នបោយ្្ួនពួកបគ។ �ូបចនាះ 
បគមិន្តរូវបខន្ថមពណ៌បៅបលីការពិតទាងំ 
បនាះតាមរយៈសំប�ង ឬអារមមែណ៍របស ់
អនាកសារពព័ត៌មានបនាះបទ។ វ ិ្ ីសាសសតែបផ្្សង 
ប្្ពីបនះ នឹងបមីលបៅមិន”�មែត់ចត់” 
ប�យី។ 

ពិតណាស់ ខបបនិពន្ធ្បបភទបនះអាច 
នឹងមានលទ្ធផ្ល�៏អសាចា រ្យ បៅបពល 
ប្បី្ោស់ោន្តឹម្តរូវ និងបោយ 
មនសិការ។ ប៉ាុខនតែវាចខម្កខ�រ ខ�លឮបគ 
និោយថា អនាកសារពព័ត៌មានមិនគួរ 
អនុញ្ញា តឱ្យអារមមែណ៍ បុគ្គលិកលក្ខណៈ 
និងគុណតពម្របស់្្ួនបលចប�ងីបៅកនាុង 

ការង្ររបស់្្ួនបនាះបទ។ ប�ីម្យីល ់
នព័យ្្ឹមសារ ទស្សនិកជនក៏្តរូវខតបបីក 
វញិ្ញា ណរបស់ពួកបគផ្ងខ�រ។ កនាុងលក្ខណៈ
បផ្្សងៗ ពួកបគ្តរូវខតមានអារមមែណ៍អំពី 
ផ្លប៉ាះពាល់ពីអវាីមួយខ�លពួកបគកំពុង 
បមីលនិងសាដែ ប់ បបីមិន�ូបចានា ះបទ ពួកបគ 
នឹងមិនយល់អំពីវាប�យី។ 
អនាកបសីុបអបងកាតខ�លមិនផ្ដែល់ឱកាស 
ខបបបនះ�ល់ទស្សនិកជន នឹងមិនបជាគ- 
ជព័យប�យី។ ប៉ាុខនតែ អនាកបសីុបអបងកាត 
ក៏្តរូវខត្បកាន់នូវភាពមិនលបមអែៀង បៅ 
កនាុងលក្ខណៈមួយជាក់លាក់ផ្ងខ�រ៖ 
អពយា្កឹតភាព និងភាពបសាមែ ះ្តង់ចំបពាះ 
្គប់ការពិតទាងំអស់ បៅកនាុងសា្ថ នភាព 
អវាីមួយ។ អពយា្កឹតភាព គឺមិនខមនមាន 
នព័យ និងមិនអាចមាននព័យថា ការមិន 
្វាល់ចំបពាះផ្លវោិកពនការពិត្្ះបនាះ
បទ ខ�លបនះជាអវាីខ�លអនាកនបោោយ 
ជាប្ចីនចង់ោន បៅបពលខ�លពួកបគ 
បចាទ្បកាន់អនាកសារពព័ត៌មានថា្វាះភាព 
មិនលបមអែៀង។ បគាលបំណងសំខាន់ពន 
ការរាយការណ៍ខបបបសីុបអបងកាត គឺ 
កំខណទ្មង់ ប�យីបំណងចង់ខកទ្មង់ 

ពិភពបលាកបនះ គឺមានលក្ខណៈជាបុគ្គល 
និងអតតែបនាមព័តិ។ ការពិតមិនលបមអែៀង ការ-
ពិតខ�លបគមិនអាចសង្ស ព័យោន បទាះបី 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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អនាកណាសបងកាតប�ញី ឬមិនប�ញី 
ការពិតបនាះកដែី គឺជាមប្យាោយ ជាជាង 
ជាទីប ច្ា ប់ពន�ំបណីរការបនះ។ អនាកអាន
និងអនាកទស្សនាមិនខមនចង់ោនឬ្តរូវការ
្តឹមខតពព័ត៌មានបនាះបទ ប៉ាុខនតែពួកបគក៏្តរូវ
ការនូវអត្ថនព័យ ប�យី្តរូវខតមានអនាកណា
មានា ក់បបងកាីតអត្ថនព័យបនះ។

ខផ្នាកមួយពនអត្ថនព័យ គឺថាបរឿងបនះវា 
សំខាន់ ប�យីអនាកសារពព័ត៌មានោនមាន 
អារមមែណ៍ថាវាសំខាន់ខមន។ និោយ 
បោយ្្ី ចូរ្ោប់បរឿងកនាុងខបបមួយ ខ�ល 
ទាក់ទាញការចាប់អារមមែណ៍ និងខ�ល 
គាំ្ ទបោយការពិត។ 

អនាកនិពន្ធភាគប្ចីនបំផុ្តោរម្ភ�ួសប�តុ 
បពកអំពីខបបពនការសរបសរ។ បយងីបជឿ- 
ជាក់ថា ខបបនិពន្ធខ�លពិតឥតខក្ង 
ក្ាយ គឺមានលក្ខណៈបុគ្គល និងជា 
មុ្ង្រមួយពនចរតិ និងថាខបបពនការ 
និពន្ធបនះវានឹងបលចប�ងីជាលក្ខណៈ 
្មមែជាតិ បៅបពលយូរៗបៅ។ ខបបនិពន្ធ 
របស់អនាកមិនគួរលុបបលីឯកសារ ឬពព័ត៌មាន
បនាះបទ បបីមិន�ូបចានា ះបទ ឯកសារ ឬ 
ពព័ត៌មានខលងសំខាន់ប�យី។ ចូរចាថំា  
ខបបនិពន្ធខ�លសាម្ញាអាចប្វាីឱ្យបៅជា 
សមែុគសាមែ ញោនោ៉ា ងង្យ ប៉ាុខនតែ ខបប 

និពន្ធខ�លសមែុគសាមែ ញ មិនង្យ្សរួលប្វា
 ី

ឱ្យវាសាម្ញាវញិបនាះបទ។ ចូរកុំជាប់ផុ្ង 
បៅកនាុងឧបករណ៍និងមារោទនិយម 
្្ល់្្ួនរបស់អនាក។ គន្ឹះពនការសរបសរ 
បរឿងបសុីបអបងកាត គឺចង្វា ក់ ប�យីការគិត 
ពីខបបបទខ្ាងំបពក នឹងនាឱំ្យចង្វា ក់បនះ 
យតឺ។

២. ស្គាះថ្ាក់ននការមនទិ�េ្្ស័យ 

អនាកសារពព័ត៌មានភាគប្ចីនបំផុ្ត ្តរូវ 
្បភពខ�លជាអនាកមាន្ទព្យសម្តតែ ិ
សដែុកសដែម្ភ ឬមានអំណាចខ្ាងំក្ា ប្វាីោក ់
ពួកបគប្បៀប�ូចជាអនាកបប្មី ឬជាមនុស្ស 
លងៃីបលងៃី។ បនះជាមូលប�តុមួយខ�លអនាក- 
សារពព័ត៌មាន្្ះមិនមានទំនុកចិតតែបល ី
តពម្របស់្្ួនឯង។ ពួកបគក្ាយជាអនាក- 
សារពព័ត៌មាន ប�ីម្ោីនជួបមនុស្សមានា  
ខ�ល្្ួនគិតថាគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ 
សកមមែ និងសំខាន់ជាង្្ួនពួកបគ។ 

អាកប្កិរោិទាងំបនះ អាចសម្ាប់ការ 
បសុីបអបងកាតោន ប�យីអាកប្កិរោិ 
ខបបបនះបកីតមានប្ចីនជាងការខ�លអនាក
អាចគិត�ល់បៅបទៀត។ បរៀងរាល់ឆ្នា  ំកនាុង 
ចំបណាមអនាកសារពព័ត៌មានខ�ល្ញាុ ំបណដែុ ះ- 
បណាដែ ល មានអនាកសារពព័ត៌មានប្ចីននាក ់
ខ�លរកោន្បធានបទលអែឥតបខាចា ះ 

ជំពូក ៦
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្សាវ្ជាវោនោ៉ា ងលអែ ប�យីបន្ាប់មក 
ក្ត់ការរកប�ញីរបស់ពួកបគ។ ពួកបគរក
ប�ញីការពិតខ�ល្្ួនមិនបពញចិតតែ ប៉ាុខនតែ
ពួកបគអនុញ្ញា តឱ្យ្បភពខ�លបិុន្បសប ់
មានា ក់ពន្យល់ថាវាមិនខមនជាការពិតបៅ
វញិ។ ជាទូបៅ ្បភពខ�លពូខកប្បីនូវ 
របបៀបនិោយខ�លលាយ�ឧំតដែមគតិជា
មួយការ្ពមាន ប�យីអនាកសារពព័ត៌មានក៏
ចុះចាញ់ទាងំមិន�ឹង្្ួន។ 

ឧទា�រណ៍ ចូរសាដែ ប់បវជជាបណ្ឌិ ត�៏ល្ ី
ប ម្ែ ះរូបបនះនិោយបៅចុងប ច្ាប់ពន 
ការបសុីបអបងកាតមួយ បៅបលីការពបពាះ 
ខ�លប ច្ាប់បោយការចាក់ថានា ៖ំ “ជួនកាល  
ភាពមិនចបាស់លាស់អាចនាឱំ្យបដែី្បពន្ធ 
ប្វាីការសប្មចចិតតែខ�លអាចទទួលយក 
ោនចំបពាះមនុស្ស្្ះ និងមិនអាច 
ចំបពាះមនុស្សបផ្្សងបទៀត ”។ បវជជាបណ្ឌិ ត 
មានា ក់បនះសាដែ ប់បៅ គឺនិោយលអែណាស់  
ប៉ាុខនតែគាត់កំពុងប�ិបស្ការពិតខ�លអនាក
សារពព័ត៌មានោនរកប�ញីថា អនាកខ�ល
សប្មចចិតតែទាក់ទងនឹងការស្ាប់រស់បនះ 
គឺជាបុគ្គលិកបពទ្យ មិនខមនបដែី្បពន្ធបទ។ 
បោយផ្ដែល់ឱកាសឱ្យគាត់និោយពាក្យ 
ចុងប្កាយខបបបនះ អនាកសារពព័ត៌មានោន
បំ្្ញការង្ររបស់្្ួនឯង។ ចូរ្បយព័តនា
ចំបពាះ្ណៈពនការបបងកាីតការសង្ស ព័យបលី

្្ួនឯងខបបបនះ។

ភាព្ុសគានា បនតែិចបនតែួចពនកំ�ុសបនះ គឺ 
អនាកសារពព័ត៌មានខ�លបបីកការវាយ្បហារ 
ោ៉ា ងខ្ាងំក្ាបៅបលីមុ្សញ្ញា របស់្្ួន  
ប៉ាុខនតែបៅឃ្្ចុងប្កាយ ខបរជានិោយ 
“អូ�៍ បទាះោ៉ា ងណា គាត់មិនអា្កក ់
បពកបនាះបទ” បៅវញិ។ បនះជាការខសដែង 
ឱ្យប�ញីនូវការភព័យខ្ាច និងការចង់ោន
មតិវជិជាមានបោយមិន�ឹង្្ួនរបស់អនាក- 
សារពព័ត៌មាន។ ្បសិនបបីអនាករកប�ញីការ 
ពិត និោយវាបៅ។ ចូរកុំពយាោមចង់ 
ោនពាក្យលអែ ឬ�ំបូនាមែ នពី្បភពខ�ល 
កនាុងបពលខតមួយ សាទរចំបពាះភាពឆ្្តពវ 
របស់អនាកផ្ង និងចាត់ទុកអនាកជាមនុស្ស
លងៃង់ផ្ងបនាះ។ 

៣. សោរសៅ ប៉ាុដនម្ានសហ�ុ្�

ភាពតានតឹងចិតតែពីការង្របសីុបអបងកាត  
និងការប្វាីបសចកដែីសននាិោឋា នប ច្ា ប ់
សាច់បរឿង អាចបណាដែ លឱ្យបកីតមាន 
អាការៈបនឿយ�ត់ មួបរៅ៉ា  និង្ឹងប្កវ- 
ប្កា្។ ចំណុចទាងំបនះអាចនឹង 
បណាដែ លឱ្យមានប្គាះថានា ក់ បោយសារ  
អនាកសារពព័ត៌មាននឹងប្បីភាសាមួយខ�ល 
គប�្នី និងវាយ្បហារខបប្បមាថ។ 
វាជាយនតែការការពារ ប៉ាុខនតែវាបង្ហា ញភាព 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ប្សាយរបស់អនាកសារពព័ត៌មានបៅអនាកអាន  
និង្ករុមបគាលបៅប�ញី និងជាសញ្ញា  
បង្ហា ញពីភាពមិនបសាមែ ះ្តង់ ្បសិនបប ី
អនាក្តរូវចូលសវនាការជំនំុជ្មះពីបទ 
បរហិារបករ តែ ិ៍។ 

ចូរកុំបំពុលការបចាទ្បកាន់្ងៃន់្ងៃរជាមួយ 
នឹងការ្បមាថបនតែិចបនតែួច។ អនាកនឹងខាត-

 
បង់្ងៃន់្ងៃរ។ ចូរ្ោក�ថាអនាកអានអត្ថបទ 
្ពាងរបស់អនាកប�ងីវញិ ប�ីម្រីកបមីល 
ចំណុចខ�លជាការវាយ្បហារលក្ខណៈ 
្បមាថមិនសមប�តុផ្ល ប�យីកាត់វា 
បចញ។

ជំពូក ៦
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បស្កេើតផបបនិពន្ធរបេ ់
អ្នកសោយេកិសាពីសា្ន ពដ
មុនៗរបេអ់្នកស្្ស្៖ 
ការសម្បើម្រាេ្់រំរ ូ

បស្ីរខត្គប់បញ្ហា ទាងំអស់ បៅកនាុងសិល្ៈ 
ពនការសរបសរការពណ៌នា សុទ្ធខតធ្ាប ់
្តរូវោនអនាកពូខកជួប្បទះ និងបោះ្សាយ
មុនបយងីបៅប�យី ប�យីសូម្ខីត 
អនាកពូខកក៏យកលំនាតំាមបបចចាកបទស 
និង្នធានពីអនាកបផ្្សងបទៀតខ�រ។  
(ឧ. Shakespeare �៏ល្លីបាញ ក៏ោន្ចាី
សាច់បរឿងឈុត្្ះ ពីអនាកនិពន្ធ ឬ្បវតតែិវទូិ 
បផ្្សងបទៀតខ�រ)។ អនាកក៏អាចប្វាី�ូចគានា  
បនះោនខ�រ បទាះបីអនាកជាមនុស្សពូខក 
ឬមិនពូខកកដែី។ ការខសវាងរកគំរូខបបបនះ  
គួរខតជាខផ្នាកមួយពនការ្សាវ្ជាវរបស់ 
អនាក កនាុងក្មិតមួយបសមែីគានា នឹងការខសវាងរក
ពព័ត៌មានខ�រ។ 

បៅបពលអនាកប្វាីគប្មាងជាក់លាក់មួយ 
ចូរអនាករកបមីលអនាកនិពន្ធសាច់បរឿងណា 
ខ�លធ្ាប់បោះ្សាយបញ្ហា ្សប�ៀងគានា
បៅកនាុងកិចចាការរបស់ពួកបគ ប�យីសិកសា

 
ពីពួកបគបលីចំណុចទាងំឡាយណាខ�ល 
ពាក់ពព័ន្ធនឹងការង្ររបស់អនាកបំផុ្ត។ 
្បការបនះសំខាន់ជាពិបសស បៅបពល 
អនាកប្វាីការជាមួយនឹងអត្ថបទពណ៌នា 
ខវងៗ។ អនាកនឹងពំុមានបពលបវលាប�ីម្ ី
្គប់្គងពព័ត៌មាននិងបបងកាីតនូវរាល់ 
ឧបករណ៍និទានបរឿងទាងំអស់ខ�លអនាក 
្តរូវការចាោំច់ ប�យី។ ឧ. ការសរបសរ 
លមអែិតអំពីនីតិវ ិ្ ីតុលាការ គឺជាកិចចាការ

 �៏្ំមួយស្មាប់អនាកបសីុបអបងកាត ពីប្ពាះ 
នីតិវ ិ្ ីខបបបនះ គឺជា្ចកស្មាប់ប្គាះ 
ថានា ក់�៏ប្ចីន។ ការប្វាីឱ្យវាគួរឱ្យចាប ់
អារមមែណ៍ គឺជាបញ្ហា ខ�លរកទីប ច្ា ប់មិន 
ប�ញីបទ ប�យីគាមែ ននរណាមានា ក់បោះ- 
្សាយបញ្ហា បនះោនលអែជាង Balzac 
បៅកនាុងសានា ព�ខ�លមានចំណងបជីង 
ថា Splendors and Miseries of  
the Courtisans ប�យី។ បញ្ហា មិនបចះ 
ចប់មួយបទៀតរបស់អនាកបសីុបអបងកាត គឺ 
របបៀបប្វាីការជាមួយតួអង្គខ�លមានចំនួន 
ប្ចីនព្កខលង ពីប្ពាះ្ុសពីអនាកនិពន្ធ 
បរឿង្បឌិត អនាកសារពព័ត៌មានមិនខមនបចះ

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ខតអាចបំោត់បចាលតួអង្គណាខ�លរខំាន 
ប�ីម្បី្វាីឱ្យសាច់បរឿងមានភាពសាម្ញា 
ោនប�យី។ អនាកនិពន្ធ្បបលាមបលាក 
ជនជាតិអង់បគ្ស Anthony Trollope  
ោនបបងកាីតរចនាសម្ពព័ន្ធសរបសរបរឿងមួយ 
ឈុតមដែងៗ ខ�លបោះ្សាយបញ្ហា របស ់
គាត់ោន បោយខបងខចកតួអង្គរបស់គាត់ 
បៅជា្ករុមតូចៗ។ ្បវតតែិវទូិរ ៉ាូមា៉ាំ ង �ូចជា  
Tacitus និង Suetonius ោនអភិវឌ្ឍ 
នូវរបបៀបពណ៌នាសកមមែភាពស្មាប ់
្បបលាមបលាកមិនខមន្បឌិត និង 
ការពណ៌នាខផ្នាកនបោោយ ោនលអែ 
មួយក្មិត្្ពស់ខថមបទៀត។ ផ្លិតករ 
ភាពយនតែ King Vidor ោនសាកល្ង 
ប្បី្ោស់បោយយកចិតតែទុកោក់បំផុ្ត 
នូវឧបករណ៍ខបបចង្វា ក់ បៅកនាុងការ- 
សខមដែងថត និងកាត់តខ្្សភាពយនតែ។ 

ទម្ាប់មួយណាក៏បោយខ�លអនាកយល ់
�ឹង ឬបចះស្ាត់បំផុ្ត ចូរប្បីវាបៅ។ ចូរ 
សិកសាអំពីសិល្ៈរបស់អនាកផ្ង កំុសិកសា 
ខតបៅបលីបទពបកាសល្យរបស់អនាកមួយ 
មុ្បនាះ។ ចូរយកអវាីក៏ោនខ�លអនាក្តរូវ 
ការចាោំច់ ប�យីកំុបភ្ច្ោប់បគថា ោន 
មកពីណា(credit)។

ជំពូក ៦
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កំណត់អំពីរចោេម្័ន្ធ 
ពនការពណ៌ោសរឿ្ ៖  
ផបបកាលប្បវត្រិ ឬ 
ផបបម្បសលាមសលាក 
ផវ្អោលៃ យ?

ការសរបសរពព័ត៌មានខបបបសីុបអបងកាត  
មានទំ�ំ្ ំជាងរចនាសម្ពព័ន្ធពនការសរបស 
ពព័ត៌មាន្មមែតា ខ�លបង្ហា ញធាតុពនសាច់- 
បរឿង�ូចជា “W ទាងំ ៥” អនាកណា(Who)  
អវាី (What) បៅបពលណា (When) 
បៅទីណា (Where) និង ប�តុអវាី 
(Why)។ ការបសីុបអបងកាត ក៏រមួប ច្ាូ ល 
ធាតុផ្្សទំាងំបនាះខ�រ ប៉ាុខនតែកនាុងទ្មង់ 
មួយខ�លសីុជប្រៅ និងទូលំទូលាយ 
ជាងឆ្ងៃ យណាស់។ ការបសីុបអបងកាតមួយ 
ពាក់ពព័ន្ធនឹងតួអង្គនានា ខ�លមានការ 
ជំរុញទឹកចិតតែ រូបលក្ខណៈ ្បវតតែិបុគ្គល 
និងលក្ខណៈពិបសសបផ្្សងបទៀត បលីសពី 
តួនាទី និងគំនិត។ ការបសុីបអបងកាតបកីត

 

ប�ងីបៅទីកខន្ងនានា ខ�លមាន 
លក្ខណៈជាក់លាក់ និងមាន្បវតតែិ្្ល ់
្្ួនជាក់លាក់ផ្ងខ�រ។ វាបង្ហា ញអំពី 
អតីតកាលមួយ ខ�លបរឿងោនចាប់បផ្ដែីម 
ប�ងី បចចាុប្ននាកាលខ�លបរឿងបនះ្តរូវ 
ោនលាត្តោង និងអនាគតកាល  
ខ�លនឹងបកីតបចញពីការលាត្តោង 
បនះ។ និោយឱ្យ្្ី វាជាការពណ៌នាមួយ
ខ�លសម្ូរខបបខ្ាងំ។ ្បសិនបបីអនាកចង់
ឱ្យការពណ៌នាបនះមាន្បសិទ្ធភាព អនាក 
្តរូវខតកំណត់រចនាសម្ពព័ន្ធឱ្យវា។

មានវ ិ្ ីសំខាន់ចំនួន២ បៅកនាុងការប្វា ី
រចនាសម្ពព័ន្ធស្មាប់ការពណ៌នា�៏ 
ទូលំទូលាយបនះ ៖ 

• បៅកនាុងរចនាសម្ពព័ន្ធខបបកាលប្វតតែិ  
(Chronological structure)  
្ពឹតតែកិារណ៍នានា្តរូវោនោក់តាម 
លំោប់លំបោយពនបពលបវលា បោយ
សកមមែភាពបនតែបន្ាប់នីមួយៗប្វា ី
ឱ្យខ្ប្បរួលនូវលទ្ធភាពរបស់្ពឹតតែិ- 
ការណ៍ខ�លបកីតប�ងីបន្ាប់។ 

• បៅកនាុងរចនាសម្ពព័ន្ធខបប្បបលាម 
បលាកបអសបា៉ាញ Picaresque  
្ពឹតតែិការណ៍នានា្តរូវោនោក់
តាមលំោប់លំបោយពនទីកខន្ង 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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្ណៈខ�លតួអង្គ្្ស់ទីបៅកនាុង 
ទិ�ឋាភាពសាច់បរឿងទាងំមូល។ ខផ្នាក 
នីមួយៗអាចឈរបៅោច់បោយ 
ខ�កខតឯងោន ពីប្ពាះវាមាន 
្គប់្គាន់នូវធាតុផ្្សខំ�លចាោំច់ 
ប�ីម្បីបងកាីតកូនសាច់បរឿងមួយ 
ខ�លសីុសង្វា ក់គានា មួយ។ 

ស្មាប់ឧទា�រណ៍ខ�លលអែបំផុ្តពន 
រចនាសម្ពព័ន្ធទាងំបនះ គឺកវ ី្ បបលាមបលាក 
ជនជាតិ្កិច ប ម្ែ ះ Homer។ បរឿង The 
Iliad ខ�លជា្បបលាមបលាកសដែីពីសសង្្គ ម 
Trojan War ពណ៌នាឆ្ងកាត់្ពឹតតែិ- 
ការណ៍នានា បៅតាមលំោប់លំបោយ 
ពនកាលប្វតតែិ។ បៅកនាុងបរឿង The  
Odyssey លំោប់លំបោយពន្ពឹតតែិការណ៍
បៅតាមបពលបវលា គឺសំខាន់តិចជាង 
�ំបណីរវវិឌ្ឍរបស់សាច់បរឿងឆ្ងកាត ់
ទីកខន្ងនានា ខ�លវាមានឥទ្ធិពលោ៉ា ង
ោច់ខាតបៅបលីសកមមែភាព។ 

ទ្មង់មួយកនាុងចំបណាមទ្មង់ទាងំពីរបនះ 
គឺ្តរូវស្មាប់បរឿងរបស់អនាក

ជប្មីសគួរប្វាីប�ងី្សបបៅតាមសាច ់
បរឿង។ បរឿង្្ះ គឺជាការលាត្តោងអំពី 
បជាគវាសនាខ�លមិនអាចបពា្ឈប់ ោន 
ប�យីបរឿងទាងំបនះ្តរូវខតនិទានបៅ 

តាមខបបកាលប្វតតែិ។ បរឿង្្ះបទៀត  
បង្ហា ញពីពិភពបលាកមួយខ�លបពារបពញ
បៅបោយទីកខន្ងខ�លគួរឱ្យភាញា ក់បផ្អែីល  
ប�យីបៅកនាុងកខន្ងទាងំបនះ មាននូវ 
លទ្ធភាពខ�លអាចប្វាីអវាីមួយោន ខ�ល 
បយងីោន្ពបងីយោក់កាលពីមុន។ បរឿង 
បនះ្តរូវជាមួយនឹងរចនាសម្ពព័ន្ធខបប 
្បបលាមបលាកបអសបា៉ាញ Picaresque 
ណាស់។ 

ឧទា�រណ៍៖ បយងីប្បី្ោស់រចនាសម្ពព័ន្ធ 
ខបប picaresque បនះបៅកនាុងការបសីុប- 
អបងកាតបរឿងអំពីបក្សរណសិរ្សជាតិ ពីប្ពាះ 
វាជាចលនាមួយខ�លមានភាពច្មរុះ រមួ 
ជាមួយនឹងឫសគល់មូលោឋា នរងឹមា។ំ 
្បសិនបបី បក្សរណសិ្សជាតិគឺជាចលនា
ខបបមជ្ឈការមួយ ខ�លពណ៌នាបោយ 
ស្តរូវរបស់្្ួនមួយចំនួន បនាះការ- 
ពណ៌នាតាមខបបកាលប្វតតែិពន�ំបណីរ 
វវិឌ្ឍពនបរឿងបនះ នឹងសព័កដែិសមជាង។ 

ទ្មង់នីមួយៗមានអត្ថ្បបោជន ៍
ជាក់លាក់របស់្្ួន

រចនាសម្ពព័ន្ធខបប picaresque អាចឱ្យ 
អនាកបសនាីប�ងីនូវវសិាលភាពនិងមា្តោឋា ន
ពនសា្ថ នភាពជាក់លាក់មួយ កាន់ខតង្យ 
្សរួលជាងរចនាសម្ពព័ន្ធខបបកាលប្វតតែិ។  

ជំពូក ៦
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ប៉ាុខនតែរចនាសម្ពព័ន្ធខបបកាលប្វតតែិ ជា្មមែតា 
គឺខ្ាងំជាងឆ្ងៃ យ ខ�លជាមប្យាោយ 
មួយកនាុងការខសវាងរកឫសគល់ពនបញ្ហា  
ណាមួយ។ 

ចូរបជៀសវាងការពយាោមស្មបសាច ់
បរឿងរបស់អនាកឱ្យ្សបបៅនឹងរចនា 
សម្ពព័ន្ធខ�លអនាកគិតទុកជាមុន បោយសារ 
អនាកគិតថាវាមាន”លក្ខណៈ្មមែតា”ជាង 
ចំបពាះរូបអនាក។ បៅកនាុងរចនាសម្ពព័ន្ធបនះ 
ក៏�ូចជារចនាសម្ពព័ន្ធ�ពទបទៀតខ�រ បលាក  
Michael Moore គឺជាទា�រណ៍�៏គួរឱ្យ 
ចាប់អារមមែណ៍។ ទ្មង់ខបប្មមែតារបស ់
គាត់ គឺ picaresque ប�យីការពណ៌នា 
ជាទូបៅរបស់គាត់ បង្ហា ញពីជនចខម្ក 
�៏កំខប្ងមួយរូប (បលាក Moore 
្្ួនឯង) ជិះឆ្ងកាត់ខ�ន�ីចខម្ក។ 
ភាគប្ចីនបំផុ្តពនភាពយនតែរបស់បលាក  
ប្បី្ោស់ទ្មង់បនះមាន្បសិទ្ធភាព 
ណាស់។ វាមិនមាន្បសិទ្ធភាពស្មាប ់
ភាពយនតែបរឿង “Fahrenheit 911” 
បោយសារមួយខផ្នាក គឺមកពីភាពយនតែបនះ
ពយាោមបបស ជ្ា ៀតចូលទំនាក់ទំនងរវាង 
្គរួសារបលាក Bush និងជនជាតិអារា៉ាប់ប៊ី 
សាអូឌីត ខ�លជាមិតតែភាព្តរូវការបពល 
បវលាយូរបទីបអាចបបងកាីតប�ងីោន។ 
ចូរទុកឱ្យសាច់បរឿង្ោប់អនាកថា បតីវាជា 

�ំបណីរបៅតាមបពលបវលា ឬបៅតាម 
ទីកខន្ង។ បៅបពលអនាកោនសប្មចចិតតែ 
រចួប�យី  គឺអនាកសរបសរតាមកំុព្ូយទព័ររបស់
អនាក ប�យីអនាកអាចចាប់បផ្ដែីមប្វាីបសចកដែ ី
្ពាងប្គាងបរឿងោនប�យី។  

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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កសា្ និ្ 
ពត់កាលប្បវត្រិ

បោងតាមបលាក អារសីតែូត បៅកនាុងសានា ព� 
The Poetics ការពណ៌នាបរឿង មានបផ្ដែីម 
បសចកដែី តួបសចកដែី និងបសចកដែីប ច្ា ប់។ 
បនាះជាអវាីខ�លមានសារ្បបោជន៍ខ�ល 
្តរូវ�ឹង ប៉ាុខនតែ វាមិនោនបោះ្សាយ 
បញ្ហា សំខាន់ៗ ពនការពណ៌នាខបប 
សារពព័ត៌មានប�យី។ 

ទីមួយ ជា្មមែតា បយងីមិន�ឹងថាបតី
បសចកដែីប ច្ា ប់ពនបរឿងវានឹងោ៉ា ង�ូច
បមដែចបនាះបទ សូម្ខីតបយងីប្តៀមរចួ
រាល់ប�ីម្សីរបសរវាកដែី។ ឧទា�រណ៍ 
បយងីអាចនឹងរកប�ញីឃ្តក ប៉ាុខនតែ 
បយងីមិនខមនជាអនាកសប្មចថាបតីឃ្តក 
បនាះ្តរូវចូលពន្ធនាគារ ឬអត់បនាះបទ។ 
ជាងបនះបទៀត បយងីកំពុងប្វាីការង្រប�ីម្ ី
សាធារណជន ខ�លកដែីោរម្ភនិងកដែីរពឹំង 
ចម្ងរបស់ពួកបគ គឺថាបយងីនឹង្ោប ់
�ល់ពួកបគនូវអវាីមួយខ�លសំខាន់ចំបពាះ 

ជំពូក ៦

ពួកបគកនាុង្ណៈឥ�ូវបនះ។ មយា៉ាងបទៀត 
ពួកបគមិនសូវចាប់អារមមែណ៍នឹងទីកខន្ង 
ខ�លបរឿងបនាះោនចាប់បផ្ដែីមបនាះបទ ប៉ាុខនតែ 
ពួកបគចង់�ឹងការវវិឌ្ឍថមែីៗបំផុ្តប្ចីនជាង។ 

�ូបចនាះ បៅកនាុងការពណ៌នាខបបបសីុបអបងកាត 
ជាបរឿយៗ បយងីចាប់បផ្ដែីមពីចំណុចខ�ល 
បយងីកំពុងស្ថិតបៅ (បចចាុប្ននា)្ត�ប ់
បៅប្កាយប�ីម្បីង្ហា ញថាបយងីមក�ល ់
ចំណុចបនះោ៉ា ង�ូចបមដែច (អតីតកាលពន 
បរឿង) នាបំរឿង្ត�ប់ចូលមកបចចាុប្ននា 
វញិ (ប�ីម្ឱី្យអនាកអានចាប់នព័យ្្ឹមសារ 
ពនបរឿងោន) បន្ាប់មកបទៀត បរឿងបនះ 
នឹងបៅទីណាបន្ាប់ (�ំបណាះ្សាយ 
នាអនាគតខ�លអាចនឹងបកីតមាន)។

រចនាសម្ពព័ន្ធបនះ គឺ បចចាុប្ននាកាល អតីត-
កាល អនាគតកាល ខ�លបឆ្ីយតបបៅ 
នឹងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន ៣ ខ�លអនាក 
អាន អនាកទស្សនាចង់ោនចបម្ីយពីអនាក
សារពព័ត៌មាន៖ 

• បតីប�តុអវាី្ញាុ ំគួរខតយកចិតតែទុកោក់
 

ចំបពាះបរឿងបនះ?

• បតី្ពឹតតែិការណ៍�៏អា្កក់ ឬ�៏លអែ 
អសាចា រ្យបនះបកីតប�ងីោ៉ា ង�ូចបមដែច? 

• បតីវានឹងចប់ ឬបទ? បតីចប់ោ៉ា ង 
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បផ្ដែីមបរឿងពីទីកខន្ងខ�លវាោនចាប់បផ្ដែីម 
បៅកនាុងអតីតកាល ប�យីបនតែ�ំបណីរ 
្តង់បៅរកសំណួរថា ៖ “បតីវាអាចចប ់
ោ៉ា ង�ូចបមដែច”?  ប៉ាុខនតែបៅកនាុងករណី 
ភាគប្ចីនបំផុ្ត ចំណុចសំខាន់ពនបរឿង 
របស់អនាក នឹងជាចបម្ីយពនសំណួរថា “បត ី
បរឿងបនះោនបកីតប�ងីោ៉ា ង�ូចបមដែច ”? 

មានបរឿងពីរោ៉ា ង្ំៗ ខ�ល្តរូវចងចាកំនាុង 
ចិតតែ បៅបពលខ�លអនាកកំណត់លំោប ់
លំបោយកាលប្វតតែិពនពព័ត៌មានបៅកនាុង 
ប្គាងពនបរឿងរបស់អនាក។

• ទីមួយ៖ ចូរចាប់បផ្ដែីមបោយបពលមួយ 
ខ�លទាក់ការចាប់អារមមែណ៍របស់អនាក
អាន។ វាអាចជាឈុតឆ្កខ�លមាន 
ឥទ្ធិពលបំផុ្តខ�លអនាកមាន។ វាអាច 
ជាអនាកណាមានា ក់ខ�លកំពុងរងការ 
ឈចឺាប់បៅបពលបនះ។ វាអាចជា 
បពលមួយកនាុងអតីកាល បៅបពលអវា ី
មួយោន្្ស់បដែូរជាបរៀងរ�ូត។ 
វាអាចជាអនាគតកាលខ�លមិនអាច 
្ទាំ្ ទោន ខ�លកំពុងបកីតប�ងី 
ចំបពាះមុ្បយងី។ ជាអវាីក៏ោនខ�រ  
ប៉ាុខនតែ្តរូវខតនាឱំ្យទស្សនិកជនសួរថា 
“បតីបរឿងបនះបកីតប�ងីោ៉ា ង�ូច 
បមដែច”? 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

�ូចបមដែច? 

បទាះបីថាបនះជារចនាសម្ពព័ន្ធពណ៌នាបរឿង 
សាម្ញាបំផុ្តខ�ល្តរូវោនប្បី្ោស់
បៅកនាុងសារពព័ត៌មានទ្មង់ខវង ប�យី
មាន្បសិទ្ធភាព្្ពស់បៅកនាុងសា្ថ នភាព
ភាគប្ចីនបំផុ្តកដែី មិនខមនមាននព័យថា 
អនាក្តរូវខតប្បីវាបនាះបទ។ ខមនខទនបៅ 
បគាលការណ៍ខបបកាលប្វតតែិមានឥទ្ធិពល 
ខ្ាងំណាស់ រ�ូត�ល់ថា បៅបពលប្បីវា 
ោន្តឹម្តរូវ ទ្មង់របស់វាអាចបរៀបច ំ
ប�ងីវញិោន បៅតាមចិតតែអនាកប្ជីស- 
បរសី។ ឧទា�រណ៍ បយងីោនសរបសរ 
បទពណ៌នាមួយអំពីករណីឃ្តកមមែមួយ 
ខ�លោនចាប់បផ្ដែីមសរបសរពីអវាីកនាុងបពល 
អនាគត។ ឪពុកមាដែ យរបស់ជនរងប្គាះ 
នឹង្តរូវនាយំកបៅជំនំុជ្មះបទាសពីបទ 
ឧ្កិ�ឋាមួយខ�លពួកបគមិនោន្ប្ពឹតតែ។  
បន្ាប់មក បរឿងបនះទាញចូលបៅកនាុង 
អតីតកាលពនករណីបនះបនតែិច បោយ 
បង្ហា ញពីរបបៀបខ�លនគរោលោនផ្ដែល ់
ពព័ត៌មានោ៉ា ន់សាមែ ន �៏គួរឱ្យ�ួសចិតតែ�ល ់
បណាដែ ញសារពព័ត៌មាន។ បរឿងបនះ 
សននាិោឋា នប ច្ា ប់បោយបចចាុប្ននាកាល គឺ 
ការបថាកា លបទាសបលីសវនាការជំនំុជ្មះកដែ ី
របស់គាត់។ មួយខបបបទៀត អនាកអាចចាប ់
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• ទីពីរ៖ ចូរកំុសរបសរ�ំបណីវវិឌ្ឍពន 
សាច់បរឿងបៅមុ្បៅប្កាយ។  
្បសិនបបីអនាកបបីកឡាន ប�យីអនាក 
បបីកបៅមុ្បៅប្កាយចុះប�ងីៗ 
អនាកជិះកនាុង ឡាននឹងពុលឡាន 
មិនខាន។ ទស្សនិកជនរបស់អនាក 
ក៏�ូបចនាះខ�រ។ ្បសិនបបីអនាកនា ំ
ទស្សនិកជនបៅរកអតីតកាល ចូរ 
បៅទីបនាះឱ្យោនខវងលមែមខ�លអាច 
បរៀបរាប់ពីអវាីខ�លោនបកីតប�ងី។ 
បន្ាប់មក ្ត�ប់មកបចចាុប្ននាកាល 
វញិ។ ចូរកុំបលាតពីឆ្នា ២ំ០០៨ បៅ 
ឆ្នា ១ំ៩៩៥ រចួប�យី ពីឆ្នា ២ំ០០៦ 
បៅឆ្នា ១ំ៩៨២ ...។ ចូររកសា�ំបណីរ 
វវិឌ្ឍពនកាលប្វតតែិឱ្យ្តង់ៗ និង 
សាម្ញាៗតាមខ�លអាចប្វាីោន។ 
ការបលីកខលងចំបពាះវធិានបនះ  
គឺទាមទារនូវរចនាសម្ពព័ន្ធខបប  
picaresque៖ កនាុងការពណ៌នាបរឿង 
ខបប picaresque អនាកអាចនឹង 
ឮ្ពឹតតែិការណ៍�ខ�លៗ បចញពីមនុស្ស
ប្ចីននាក់្ុសៗគានា  កនាុងបពលបវលា 
និងទីកខន្ង្ុសៗគានា ។ ចូរចងចា ំ
ចំណុចបនះ បៅបពលអនាកប្ជីសបរសី 
រចនាសម្ពព័ន្ធទាងំមូលរបស់អនាក។

ជំពូក ៦
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ការសម្បើម្រាេេ់ណំុំ 
ឯកសារសម  
(Master File) 

បតីបៅចងចាសំំណំុឯកសារបម ខ�លមាន 
ផ្្ុកនូវសបង្ខបឯកសារ ការពណ៌នា គំនិត 
និងកំណត់្តាសពវាខបបោ៉ា ងរបស់អនាក 
ខ�រឬបទ? វានឹងប្វាីឱ្យអនាកសបបាយចិតតែ 
ោ៉ា ងខ្ាងំ បៅបពលអនាកោក់វាប ច្ាូ លគានា ។ 
�ូច្ញាុ ំខ�រ ចំណុចបនះកាន់ខត្តឹម្តរូវ 
ខថមបទៀត  ្បសិនបបីអនាកមិនចូលចិតតែ 
បបងកាីតប្គាងឆអែឹងបរឿង បៅមុនបពល 
សរបសរ។

១. ការសរៀបចំេំណុំឯកសារសម  

• �ំបូង បបីក master file ប�យីអាន 
វាឱ្យសពវា។

• បន្ាប់មករកសាទុក (save) ជា 
ឯកសារថមែីមួយ ស្មាប់ការខក 
ស្មរួល។

• ឥ�ូវបនះ អានវាមួយចប់បទៀត។  
បលីកបនះ �កបចញនូវអវាីខ�លអនាក 
នឹងមិនប្បី។ 

• ចូរអានវាមដែងបទៀត។ បលីកបនះ 
ចម្ងទាងំ្សរុង (cut និង paste) 
ឯកសារោក់បៅតាមលំោប់លំបោយ
ខ�លអនាកគិតថាឯកសារទាងំបនះនឹង 
្តរូវប្បី្ោស់ បោយខផ្អែកតាមរចនា- 
សម្ពព័ន្ធខបបកាលប្វតតែិ ឬខបប pica-
resque។ 

• ចូរប្វាីជំហានទាងំពីរប�ងីវញិ 
�ខ�លៗ រ�ូតទាល់ខតអនាកគិតថា  
អនាកមានឯកសារខ�លអនាកចូលចិតតែ 
បំផុ្តសពវា្គប់ប�យី រចួប�យីបរៀប
លំោប់លំបោយវាស្មាប់ការ 
ប្បី្ោស់។ 

អបអរសាទរ ! 

អនាកបទីបខតោនសរបសរប្គាងបឋមរបស ់
អនាក។ ឥ�ូវបនះ អនាកអាចសរបសរបៅបលី 
ឯកសារបនាះោន បោយខ្បក្ាយ 
កំណត់្តានិងទិននានព័យបៅជាអត្ថបទ។ 
ចូររកិំលចុះប្កាមពនទំពព័រឯកសារ ប�យី 
សរបសរប�ងីវញិ ្ណៈអនាកកំពុងបោះ- 
ជំហានបៅមុ្។ ចូរកុំបភ្ច cut និង  

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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paste ឯកសារបោងរបស់ឯកសារបៅ 
ោក់កនាុង footnotes។ បៅខាងមុ្ វានឹង 
ប្វាីឱ្យបផ្្ៀង្្ត់ការពិត និងការពិនិត្យ

 
ប�ងីវញិបលីទិ�ឋាភាពចបាប់កាន់ខតមាន 
ភាពង្យ្សរួល។  

២. ការសរៀបចំមួយឈុ�ម្ដ្ៗ ជាមួយេំណុ ំ
ឯកសារសម

វ ិ្ ីសាសសតែមួយបទៀត ្បសិនបបីអនាកចូល 
ចិតតែរចនាសម្ពព័ន្ធខបប picaresque គឺ្តរូវ 
សរបសរចំណងបជីងស្មាប់ឈុតនានា 
ខ�លអនាក�ឹងថាអនាកនឹងប្បីវា។ ចូរប្វាីឱ្យ 
្ោក�ោច់ខាតថា ៖ 

• ឈុតនីមួយៗបបងកាីតចំណុចសំខាន ់
មួយ ខ�លនាបំរឿងរបស់អនាកបៅមុ្ 
បខន្ថមបទៀត។ 

• អនតែរកាលបៅចបន្ាះឈុតនីមួយៗ៖ 
ប�តុផ្លខ�លបយងីប្វាី�ំបណីរពី
មួយកខន្ងបៅមួយកខន្ងបទៀត  
មានភាពបលចបធ្ាចបាស់។ 

បន្ាប់មក ចូរ cut និង paste ឯកសារ 
ខ�លសម្សបស្មាប់ឈុតនីមួយៗ 
បចញពីសំណំុឯកសារបម។ ចូរបញ្ជា ក់ថា 
អនាក�ឹងថាបតីកខន្ងបនាះមានសភាព 
�ូចបមដែច បតីអនាកណាបៅទីបនាះ បតីពួកបគ 

ោនប្វាីអវាី្្ះ បតីពួកបគោននិោយអវាី្្ះ 
និងបតីអនាក�ឹងវាោ៉ា ង�ូចបមដែច។ ទាងំបនះ 
គឺជាធាតុផ្្សខំ�លអនាក្តរូវការចាោំច់ ប�ីម្ ី
បបងកាីតជាឈុតមួយ។ 

បៅកនាុងបសចកដែី�ក្សង់បចញពីបរឿងបសីុប 
អបងកាតឧ្កិ�ឋាកមមែពិតមួយ ខ�លបង្ហា ញ 
បៅខាងប្កាមបនះ សាក្សពីីររូបពនឧ្កិ�ឋា
កមមែបនះជូន�ំណឹងបៅ្បធានរបស់្្ួន។ 
ចូរកត់សមា្គ ល់ពីរបបៀបខ�លពព័ត៌មាន 
លមអែិត្តរូវោនបគប្បី ប�ីម្បីញ្ជា ក់ការ- 
បចាទ្បកាន់របស់ពួកបគ តាមរយៈការ 
បង្ហា ញភាពពិតពនឯកសារសំខាន់មួយ ៖ 
“ពួកបគោនចូលបៅកនាុងការោិលព័យ 
របស់្បធានរបស់ពួកបគ បលាក Hubert 
Landais ប�យីោនផ្ដែល់កាតា�ុករបស់ 
Christie បៅឱ្យគាត់។ ្ករុម�ុ៊នោន 
និងកំពុងលក់គំនូររត់ពន្ធខ�លជាសានា ព� 
របស់ Murillo។ ពួកបគោននិោយ 
ថា ...។ បលាក Landais ោនសួរថា “បត ី
អនាកមានភព័សតែុតាងបញ្ជា ក់បទថា រូបភាព 
បនាះោនស្ថិតបៅកនាុង្បបទសោរាងំ 
នាបពលថមែីៗបនះ ”? Laclotte ោនបបីក 
សំណំុឯកសារ (file) របស់គាត់ រចួ 
ប�យីទាញយកបចញនូវ្កោសមួយ  
សន្ឹក ខ�លវាយជាអត្ថបទបោយមា៉ា សីុន 
្ូចមួយ។ វាគឺជារោយការណ៍អំពី  

ជំពូក ៦



159 កា
រសេ

ុ ីបអ
ស្

កេតផ
្អែក

តា
មសា

ច់ស
រឿ្

 ៖
  

សេ
ៀវស

ៅ
េ

ម្រា
ប់អ

្នកសា
រព

័ត៌រា
នស

េ
ុ ីបអ

ស្
កេត

Murillo ខ�លចង្កងបៅកនាុងមន្ីរ 
ពិបសា្ន៍្្ល់្ួ្នរបស់ Louvre 
ចុះ�ត្ថបលខាបោយអតីត្បធានបណាណ រ 
ក្សរបស់មន្ីរពិបសា្ន៍ ប ម្ែ ះ  
Magdeleine Hours និងចុះពថងៃទី១៧ 
ខ្បមសា ឆ្នា ១ំ៩៧៥”។ 

្បសិនបបីអនាកគាមែ នឯកសារលមអែិតប�ីម្ ី
កសាងឈុតនីមួយៗបទបនាះ ឬឈុត 
នានាមិនសីុគានា តាមលក្ខណៈ្មមែជាតិបទ  
អនាកមិនទាន់ប្តៀមរចួរាល់ ប�ីម្សីរបសរ 
បៅប�យីបទ។ បៅកនាុងករណីទីមួយ អនាក

 
្តរូវការបសចកដែីរាយការណ៍ប្ចីនខថមបទៀត 
និងកនាុងករណីមួយបទៀត អនាក្តរូវយល ់
បរឿងរបស់អនាកឱ្យោនលអែជាងមុនសិន។  

៣. សាច់សរឿ្ > ការពិ� (អ្្គសហ�ុ)

កំ�ុសខផ្នាកនិពន្ធមួយរបស់អនាកបសីុប- 
អបងកាត គឺពួកបគកប់ ការពិត។ កំ�ុស 
បនះបកីតប�ងីបោយសារអនាកសារពព័ត៌មាន 
មិនអាច្គប់្គងបរមិាណ�៏ប្ចីនពន 
ឯកសារខ�លគាត់្បមូលោន និងមួយ 
វញិបទៀត បោយសារអនាកសារពព័ត៌មាន
ចង់ឱ្យអនាកអានចាប់អារមមែណ៍ជាមួយ
អវាីៗ្គប់ខបបោ៉ា ងខ�ល្្ួនោនរក
ប�ញី។ ប�ីម្បីោះ្សាយបញ្ហា បនះ 
គឺមានបបចចាកបទសសំខាន់ៗពីរ ៖ 

• ចូរគិតអំពីការពិតថាជាបសចកដែីលមអែិត 

មិនខមនគិតអំពីការពិត ្តឹមជាពព័ត៌មាន
 

បនាះបទ។ បយងីប្ចីនខតគិតថា បយងីមិន
អាចមានពព័ត៌មាន្គប់្គាន់បទ។ ប៉ាុខនតែ 
បយងីអាចមានបសចកដែីលមអែិតប្ចីន�ួស 
បោយង្យ។ បសចកដែីលមអែិតគួរខតបខន្ថម 
ពណ៌ និងអត្ថនព័យបៅបលីសាច់បរឿង 
របស់អនាក។ �ូបចនាះចូរបង្ហា ញខតបសចកដែី 
លមអែិតណាខ�លទាក់ទាញចំណាប ់
អារមមែណ៍បៅោនប�យី ឬខ�លផ្ដែល់គំនិត 
សីុជប្រៅ។ ឧទា�រណ៍ របបៀបតុបខតង 
បៅកនាុងការោិលព័យរបស់មសនតែីមានា ក់ វត្ថុ 
ខ�លបៅជំុវញិគាត់ អាច្ោប់អនាកទស្សនា
ឱ្យ�ឹងភ្ាមអំពីអវាីខ�លមនុស្សបនាះគិតថា
សំខាន់។ ស�ការរីបស់បយងី Nils  
Hanson បៅបសចកដែីលមអែិតទាងំបនះថា
ជា”�ំុមាស” ជាកូន�ំុបលា�ធាតុមាន 

តពម្ភ្ឺបផ្្កៗខ�លខចងចាងំបចញពីសាច់- 
បរឿង។ 

• ស្មាប់អង្គប�តុ(ការពិត)ថមែ ី
នីមួយៗ ចូរបដែូរឈុត 

បនះមាននព័យថា ្បភពថមែីមួយ ឬទីកខន្ង 
ថមែីមួយ ឬបពលបវលាថមែីមួយ្តរូវខតបង្ហា ញ។  
ធាតុផ្្សទំាងំបនះក្ាយជាោនចម្ងស្មាប់
អង្គប�តុ។ 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ចូរចងចាថំា៖ 

ការពិត (ឬអង្គប�តុ) មិន្ោប់បរឿងបទ 
គឺបរឿងបទខ�ល្ោប់អំពីការពិត (ឬ 
អង្គប�តុ)។ 

្បសិនបបីបរឿងបកៀបជាប់បៅប្កាម�ុ ំ
ទមងៃន់ពនការពិត បនាះអនាកសារពព័ត៌មាននឹង 
បរាជព័យប�យី។ ចូរកុំប្បី្ោស់ការពិត 
ឬអង្គប�តុណាខ�លមិនបំភ្ឺអត្ថនព័យពន 
បរឿងរបស់អនាក បទាះបីការពិត ឬអង្គប�តុ 
បនាះបមីលបៅគួរឱ្យចាបអ់ារមមែណ៍ចំបពាះ 
អនាកខ្ាងំប៉ាុនណាក៏បោយ។

ជំពូក ៦
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បសចចេកសទេនិពន្ធ 
ជាក់លាក់

១. សេចក្តីេំខាន់ៗននសរឿ្ (Nut Graf) 
ឬអ្តីដែ�ជាចំណចុេំខាន់ននេម្ម�ិកម្ម 
របេ់អ្ក

បៅចំណុចណាមួយបៅខក្រខផ្នាកខាងបលី
បំផុ្តពនបរឿងរបស់អនាក អនាក្តរូវខតនិពន្ធ 
កថា្ណ្ឌ មួយខ�ល្ោប់បយងីអំពីសនាូល 
ពនបរឿងរបស់អនាក (និងតាមរយៈបនះ 
ប�តុអវាីោនជាបយងី្តរូវអានបរឿងរបស ់
អនាក)។ ្បសិនបបីអនាកោនកំណត់និង 
បផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែរបស់អនាករចួប�យី  
កនាុងករណីភាគប្ចីនបំផុ្ត សមមែតិកមមែបនះ

 
នឹងប�ីរតួនាទីជាបសចកតែីសំខាន់ៗពនបរឿង 
ប�យី។ ្បសិនបបី អនាកពំុមានកថា្ណ្ឌ  
បនះបទ អនាកអានអាចនឹងមិនយល់បទ ថា 
បតីអនាកកំពុងនាគំាត់បៅទីណា និង 
ប�តុអវាី។ 

បនះជាឧទា�រណ៍ជាគំរូមួយពន“បសចកតែី 
សំខាន់ៗពនបរឿង” ខ�ល�ក្សង់បចញពី 
អត្ថបទបរឿងមួយខ�លឈនាះពានរង្វា ន់៖  
“បៅឆ្នា ១ំ៩៩២ រោឋា ភិោលសង្គមនិយម 
ោនពយាោមបង្អែ ក់ទឹកចិតតែអនាកនបោ-
ោយ កំុឱ្យកាន់តំខណងប្ចីនកនាុងបពល 
ខតមួយ។ បនះជារបត់�៏ចខម្កមួយពន 
លទ្ធិ្បជា្ិបបតយ្យខ�លខផ្អែកបលីការ-
បោះបឆ្នា តរបស់ោរាងំ  បោយកំណត់ឱ្យ
្្ពស់បំផុ្តបលី្ោក់ខ្របស់ពួកបគ។ ប៉ាុខនតែ 
ពួកបគបភ្ចកំណត់ថា បតីអវាីនឹងបកីតប�ងី 
ចំបពាះចំណូលបលីស ខ�លអនាកនបោ-
ោយ មិនអាច្បមូលយកោន។ ការ- 
បសុីបអបងកាតរបស់បយងីបង្ហា ញថា បៅកនាុង 
ទសវត្សរប៍ន្ាប់ លុយ៤៥លាន�ុល្ារ 
្តរូវោនបផ្្រសាងៃ ត់ៗពីរ�ឋាចូលកនាុងបហាប ៉៉ា  
របស់អនាកនបោោយ ទាងំបៅកនាុង្ករុម 
បឆវាងនិយម និង្ករុមសាដែ និំយម�ូចគានា ”។

ចូរស្មិតស្មាងំ្្ឹមពនបរឿងរបស់អនាក 
្តឹមខតពីរបីឃ្្្្ីៗោនប�យី។ ្បសិន
បបីអនាកមិនអាច្ោប់ពី្្ឹមពនបរឿងបោយ
សបង្ខប្្ីោនបទ បនាះអនាក្្ួនឯងក៏មិន 
យល់អំពីបរឿងបនាះខ�រ។ 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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២.  ការលា�្�ដ្្ភាពអយុ�្ិធម៌៖ 
ជតីវិ�របេ់�ួអ្្គ (Personification)

បបចចាកបទសមួយកនាុងចំបណាមបបចចាកបទស 
ចំណាស់ៗបំផុ្ត បៅកនាុងសានា ព�អក្សរ 
សិល្ ៍គឺរបំលចសាច់បរឿងរបស់តួអង្គ 
កនាុងសា្ថ នភាពមួយ។ បបចចាកបទសបនះ 
្បខ�លជាបគប្បី្ោស់ប្ចីន�ួសបៅ 
កនាុងសារពព័ត៌មាន ប៉ាុខនតែវាបៅខតមាន 
សុពលភាព ទាងំស្មាប់ទស្សនិកជន  
និងទាងំស្មាប់អនាកសារពព័ត៌មានខ�ល 
ពយាោមយល់ពីមូលោឋា នអារមមែណ៍ពន
បរឿង។ ការបង្ហា ញទស្សនិកជនឱ្យប�ញី 
ជនរងប្គាះ អាចជាវ ិ្ ីមួយ�៏មាន 
ឥទ្ធិពលប�ីម្ឱី្យបគយល់បរឿងោនបលឿន។   

ការខកស្មរួលបៅបលីបបចចាកបទសបនះ គឺ  
បបីកឃ្្មួយ ឬបរឿងមួយជាមួយនឹងការ 
ពណ៌នាអំពីទីកខន្ង។ បនះគឺជាបបចចាក-
បទសខបបភាពយនតែ៖ បយងី្សឡាញ់តាងំ 
ពីបរសិា្ថ នរ�ូត�ល់សនាូលពនសកមមែភាព។  
បបចចាកបទសបនះ មិនមាន្បសិទ្ធភាព 
ប�យី បលីកខលងខតបរសិា្ថ នបនាះមាន 
តួអង្គ និងបលីកខលងខតអនាក្ោប់បយងី 
អំពីសារសំខាន់ពនលក្ខណៈ្ុសៗគានា ពន 
បរសិា្ថ នបនាះ។ 

្បសិនបបីអនាកប្បី្ោស់ការរបំលចសាច់បរឿង
របស់មនុស្ស ចូរប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ្ោក� 
ចំបពាះចំណុចខាងប្កាមបនះ ៖ 

• ឧទា�រណ៍របស់អនាកពិតជាសីុនឹង 
សាច់បរឿង។ ចូរកុំបង្ហា ញបយងីនូវ
ករណី�៏គួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍មួយ 
រចួប�យីខបរបៅជា្ោប់បយងីថា  
បរឿងនិោយអំពីអវាីមួយបផ្្សងបទៀត
បៅវញិ។

• ចូរប្បីឧទា�រណ៍នីមួយៗខតមដែង 
ោនប�យី និងប្បីឱ្យោនលអែ។  
ចូរកុំ្ត�ប់បៅរកករណីខតមួយ 
�ខ�លៗ បលីកខលងខតបរឿងរបស ់
អនាកប ដ្ែ តបៅបលីខតករណីមួយ 
ប៉ាុបណាណ ះ។ 

ចូរពិចារណាអំពីឧទា�រណ៍ខាងប្កាម 
បនះ ខ�ល្សង់ពីបរឿងមួយខ�លឈនាះ 
ពានរង្វា ន់ កនាុងឧទា�រណ៍បនះ មាដែ យ 
្ោប់បយងីអំពីអវាីខ�លកូន្សីគាត់ោន 
ឆ្ងកាត់ ប�ីម្បីយងីអាចបមីលប�ញី 
បសាកនា�កមមែបៅពីប្កាយកូន្សីបនាះ 
ខ�លចបាប់មួយបគមិនគួរតាក់ខតងបសាះ។ 

ជំពូក ៦
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“មានបពល្្ះ Carol Castellano ឆងៃល់ 
ថា បតីវានឹង្បបសីរជាងបនះបទ បបីសិនជា
កូន្សីគាត់ស្ាប់ោត់បនាះ”។

“បកីតបៅឆ្នា ១ំ៩៨៤ បន្ាប់ពីស្ថិតបៅកនាុង 
ពផ្្ោនខត ២៣សោដែ �៍ Serena  
Castellano គឺជាកុមារពិការមានា ក់កនាុង 
ចំបណាមកុមារពិការជាង ២៥មឺុននាក់  
ខ�លជំពាក់ជីវតិរបស់្្ួនបៅនឹងទឹក
ប៊ិច៖ ចបាប់ Baby Doe ឆ្នា ១ំ៩៨២-៨៤ 
ខ�លកំណត់ថាជាបទបលមែីសចំបពាះ 
បវជជាបណ្ឌិ តណា ខ�លមិន្ិត្ំអស់ពី 
សមត្ថភាពប�ីម្រីកសាជីវតិទារកបកីតមិន
្គប់ខ្។ ប៉ាុខនតែ រោឋា ភិោលខ�លោនឆក់
យកទារកទាងំបនះ បចញពីបសចកដែីស្ាប់ 
ខបរជាទុកឱ្យពួកបគពិការបៅវញិ។ រចួ 
ប�យី បោះបង់ពួកបគ និង្គរួសារ 
របស់ពួកបគបចាល។

“�ូចគានា នឹងកុមារជាប្ចីនបផ្្សងបទៀតខ�រ  
ខ�លស្ថិតបៅកនាុងចំបណាម្បជាជនខ�ល 
បគមិនសូវរាយការណ៍ឱ្យ�ឹង និងមិនសូវ 
ចាប់អារមមែណ៍ Serena Castellano 
នឹងមិនរស់រានមានជីវតិបចញពីសាល 
សម្ភពប�យី បៅប៉ាុនាមែ នឆ្នា មុំនបនះ គឺ 
បកីតមកពិការខភនាក ្ូចខាត្ួរកបាល ប្វា ី
ឱ្យនាងមិនអាចនិោយ ឬទំពារអវាីបកីតបទ 

ប�យីភាពមិន្ប្កតីខផ្នាកបពាះ និងសួត 
ត្មរូវឱ្យនាងប្វាីការវះកាត់ ៦បលីក កនាុង 
បពលខត៨ខ្�ំបូង បន្ាប់ពីបកីត ប�យី 
រាល់ការវះកាត់បនះ គាមែ នការចាក់ថានា  ំ
សន្ប់បទ”។

“្បសិនបបី្ញាុ ំអាច�ឹងមុន្្ះ អំពីអវាីខ�ល
 

ទារក [បកីតមិន្គប់ខ្] ្តរូវលំោក ្ញាុ ំ
នឹងមិនចង់ឱ្យកូន្ញាុ ំជួបទុក្ខខបបបនះ
បទ ”។ បនះជា្បសាសន៍របស់ Carol 
Castellano ្បធាននិងស�សា្ថ បនិក 
សមាគមឪពុកមាដែ យបកមែងពិការខភនាក 
រ�ឋាញូវបជីសីុ។  “្ញាុ ំ្សឡាញ់កូន្សី្ញាុ ំ។ ញ្ាុ ំ
មិនខ�លចង់ប�ញីនាងឃ្្តបៅឆ្ងៃ យ 
បទ។ ប៉ាុខនតែ ្បសិនបបី្ញាុ ំឈបឺពាះស្មាល 
កូនមិន្គប់ខ្ ្ញាុ ំនឹងមិនបៅមន្ីរបពទ្យ

 
បទ ្ញាុ ំនឹងបៅផ្្ះ បបណាដែ យបៅតាម 
្មមែជាតិប�យី ”។ 

ចូរកត់សមា្គ ល់ចំណុចខាងប្កាមបនះ 
បៅកនាុងបសចកដែី�ក្សង់ខាងបលីបនះ ៖ 

• ទិ�ឋាភាពខ�លនាង Carol  
Castellano ស ជ្ា ឹងគិតអំពីបជាគ 
វាសនារបស់កូន្សីនាង ោក់ជា 
សំណួរមួយបៅកាន់អនាកទស្សនា ៖ 
បតីប�តុអវាីោនជាមាដែ យខបរជាបន ់
ឱ្យកូនស្ាប់? 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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• ្តង់បនះអនុញ្ញា តឱ្យបយងីអាចចូល 
្តង់បៅរក្្ឹមពនបរឿងខតមដែង និង 
្ោប់អនាកអានពីមូលប�តុខ�លបយងី
្ោប់បរឿងបនះ�ល់ពួកបគ។ 

• បៅកនាុងកថា្ណ្ឌ ទី៣ បយងីបង្ហា ញ 
បសចកដែីលមអែិត�៏គួរឱ្យខ្ាចមួយចំនួន 
�ល់អនាកទស្សនា។ ចូរ្បយព័តនា៖ 
ទស្សនិកជនមិនអាច្សរូបយក
ការឈចឺាប់ប្ចីនបពកបនាះបទ។ 
�ូបចនាះបៅបពលបយងីកាត់បៅរក 
Carol Castellano ខ�ល្ោប់�ល់ 
បយងីបោយសងៃប់បសងៃៀម អំពីអវាីខ�ល 
គាត់ោន�ឹង បយងីផ្ដែល់ឱ្យទស្សនិក-
ជននូវផ្ល្បបោជន៍ពីមនសិការ 
ខ�លរកោនបោយលំោករបស់នាង 
ប៉ាុខនតែបយងីក៏ផ្ដែល់�ល់ទស្សនិកជន 
នូវការ្ូរ្សាលចិតតែពីការគិត�ល ់
កុមារមានា ក់ខ�លោនទទួលរងការ 
ឈចឺាប់�៏បវទនាខបបបនះ។ 

៣. ចូរ្បយ័�ច្ំសោះការដ្ក់ខ្ លួនអ្កសៅ 
ពតីមុខជនរ្ស្គាះ

បៅបពលសរបសរអំពី ឬថតជនរងប្គាះ 
អនាកសារពព័ត៌មានអាចនឹងចូលបៅពីខាង 
មុ្ បោយបង្ខំឱ្យអនាកអានមាន កំ�ងឹ ឬ 

ភាពប្កៀម្កំរបស់្្ួន ជំនួសឱ្យការ 
ឈចឺាប់របស់ជនរងប្គាះ។ កំ�ុសខបប 
បនះ គឺង្យនឹងបកីតមានណាស់។ បៅ 
កនាុងការបសីុបអបងកាតមួយបៅបលីការរលូំត 
កូនបៅ្បបទសោរាងំ សិស្សរបស់្ញាុ ំមួយ 
ចំនួន  ោនបង្ហា ញពីសសតែីមានា ក់ខ�លការ 
រលូំតកូនរបស់នាងោនក្ាយជាសុបិន 
អា្កក់។ បន្ាប់មក ក៏សរបសរោ៉ា ង 
�ូបចនាះ ៖ “នាងនិងសាវា មីនឹងរស់បៅ 
ជាមួយបទពិបសា្ន៍�ំប៉ផូ្្វចិតតែ 
បនះ ...។ ការតក់ស្ុតោនប្វាីឱ្យបដែី្បពន្ធ 
មួយគូបនះគិតខលងយល់អវាីប�យី “។ 
បតីកត់សមា្គ ល់ប�ញីពីរបបៀបខ�លការ 
បក្សាយរបស់អនាកសារពព័ត៌មានោន 
បលចប�ងីភ្ាមៗចបាស់ជាងការឈរឺបស់
ជនរងប្គាះឬបទ? បោយមិន�ឹង្្ួន  
អនាកសារពព័ត៌មានកំពុងពយាោមបគចបចញ
ពីការបង្ហា ញឱ្យប�ញីពីការឈចឺាប់។  
ប៉ាុខនតែទស្សនិជនបមីលប�ញីអនាកសារ- 
ពព័ត៌មានមានា ក់ ខ�លទុក្្ួនឯងសំខាន ់
ជាងជនរងប្គាះ។

្បសិនបបីអនាកណាមានា ក់ទទួលរងការ 
ឈចឺាប់ ចូរបង្ហា ញពួកបគ មិនខមនបង្ហា ញ 
រូបអនាកបទ។ 

ជំពូក ៦
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្បសិនបបីអនាក្តរូវចូលបៅខាងមុ្  
ចូរអនាកបៅឈរទន្ឹមនឹងជនរងប្គាះ  
តួនាទីជា្បពពណីរបស់ការបសីុបអបងកាត  
គឺការពារអនាកទាងំឡាយ ខ�លមិនអាច 
ការពារ្្ួនឯង ោន។ បនះជាតួនាទីរបស់
អនាកនិពន្ធ�៏មានឥទ្ធិពលមានា ក់ប ម្ែ ះ Zola 
បៅកនាុងលិ្ិតចំ�មួយខ�លមានចំណង
បជីងថា J’ accuse! តួនាទីរបស់បលាក 
Norbert Zongo អនាកសារពព័ត៌មានបសុីប- 
អបងកាតបៅកនាុង្បបទសBurkina Faso  
និងរបស់អនាកបផ្្សងបទៀតខ�លមានចំនួន
ប្ចីនបពកមិនអាចនិោយប ម្ែ ះោន។ 
្បសិនបបីអនាកប�ីរតួនាទីបនះ អនាកមាន 
ប�តុផ្លកនាុងការបង្ហា ញតួអង្គនិងវតតែមាន
របស់អនាក។ ប៉ាុខនតែចូរអនាក្បយព័តនា្បខយង។ 
ភាព្តចះ្តចង់ពនការកសាងបករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះ 
្្ល់្្ួនរបស់អនាក នឹងមិនមានបទ្បសិន

 
បបីអនាកមិនជួយរកសាបករ តែ ិ៍ប ម្ែ ះរបស់ជន 
រងប្គាះបនាះ។ 

៤. ចូរទុកឱ្យ្បភពនិយាយ 

បពលបវលា�៏ប្ចីន្តរូវបគ្ជាះខាជា យបៅកនាុង 
សារពព័ត៌មាន បោយសារខតការពយាោម 
និោយអវាីមួយខ�ល្បភពោននិោយ 
ោ៉ា ងលអែឥតបខាចា ះរចួបៅប�យី។ វាជាការ 
គួរឱ្យបសាកសាដែ យ ពីប្ពាះអនាកខ�លោន 

ឆ្ងកាត់បរឿងមួយ បទីបអាច្ោប់ពីបរឿង 
បនាះោនលអែបំផុ្ត ជាមួយនឹងការខសដែងឱ្យ
ប�ញីពីទឹកចិតតែនិងការតាងំចិតតែខ្ាងំក្ា

 
បំផុ្ត។ ប�តុអវាី្តរូវ្ំសរបសរឃ្្ខ�លលអែ
ឥតបខាចា ះមួយ បៅបពលខ�លបគោនប្វាីវា
ជំនួសអនាករចួជាប្សចប�យីបនាះ? 

វ ិ្ ីសាសសតែលអែបំផុ្ត គឺតបាញប ច្ាូ លការ 
ខថ្ងរបស់្បភពបៅកនាុងអត្ថបទរបស ់
អនាក ឱ្យបមីលបៅ�ូចជាអនាកជាអនាកសរបសរ 
បោយទុកឱ្យពាក្យសមតែីរបស់្បភពទាងំ
បនះ នាបំរឿងរបស់អនាកបៅមុ្បនតែបទៀត។ 
បៅកនាុងឧទា�រណ៍បនះ បយងីទុកឱ្យអនាក- 
នាពំាក្យរបស់មន្ីរបពទ្យសខមដែងអំពីការ 
្ូចខាត និងបសចកដែីរន្ធត់ខ�លបងកាបោយ 
ចបាប់ Baby Doe ជាមួយនឹងការ�ឹង 
�៏សីុជប្រៅ ៖ 

“ឆ្នា មុំន បវជជាបណ្ឌិ តបៅមន្ីរបពទ្យ  
Cedars Sinai បៅ Los Angeles ោន 
ជួយសបសង្្គ ះទារកមានា ក់ខ�លមានទមងៃន់ខត 
១៣បអានស៍ប៉ាុបណាណ ះ។ កនាុងរយៈបពល៦ខ្  
និងចំណាយអស់ពថ្បពទ្យ១លាន�ុល្ារ 
ប្កាយមក ទារកបនាះ្តរូវោនអនុញ្ញា ត 
ឱ្យបចញពីមន្ីរបពទ្យ។ ពីរសោដែ �៍ប្កាយ 
មក ទារកបនាះោនស្ាប់។ ្គរួសារបនះ 
មានសំណាងខ�រ ខ�លមាន្ករុម�ុ៊ន 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ធានារា៉ាប់រងបចញសង” បនះជា្បសាសន ៍
របស់ Charlie Lahaie អនាកនាពំាក្យ 
មន្ីរបពទ្យ Cedars Sinai។ “បតីអនាក 
្សពមបៅរចួបទ ចំបពាះការបង់ពថ្បពទ្យ 
អស់១លាន�ុល្ារ ប�យីកូនរបស់អនាក 
មិនទាងំរស់រានផ្ងបនាះ ”? 

បៅកនាុងអត្ថបទខាងប្កាម បយងីោន 
�ក្សង់សមដែីមសនតែីបក្សរណសិរ្សជាតិ(FN) 
មួយរូប ោ៉ា ងខវង បោយប្បី្ោស់ការថត   
សំប�ងខ�លបយងីប្បីជាឯកសារ្បភព។ 
(ជាទូបៅ បយងីមិនចូលចិតតែការថតសំប�ង
បទ ពីប្ពាះការង្រពនការយកសមតែី្បភព 
មកសរបសរ(Transcript) វាសុីបពល 
ប៉ាុខនតែបលីកបនះជាករណីបលីកខលង 
ពីប្ពាះថាFNចូលចិតតែបដែឹងពីបទបរហិារ

 
បករ តែ ិ៍ណាស់ ប�យីការថតសំប�ងគឺជា 
ភព័សតែុតាងប�ីម្បីញ្ជា ក់ថា ការ�ក្សង់ 
សមដែីរបស់ពួកបគមកចុះផ្សាយ គឺ្តឹម 
្តរូវ)។ តពម្ពព័ត៌មានពនអត្ថបទបនះ គឺ 
សូន្យ។ បុរសបនះនិោយអត់មាននព័យ 
អវាីបទ។ ប៉ាុខនតែលក្ខណៈពនផ្្ូវចិតតែរបស់បុរស 
បនះ គឺសំខាន់ ប�យីបយងីមិនអាចយល ់
ោនបទ បបីសិនមិនោក់វាទាងំ្សរុង។ 
បៅបពលបសៀវបៅបចញផ្សាយ បនះជាការ 
�ក្សង់មុនបគបងអែស់បោយទស្សនាវ�ដែី
មួយ។ 

“បៅផ្្ូវតូចៗចបន្ាះអគាររបស់រោឋា ភិោល  
ខផ្នាកខាងប្កាយ មានមនុស្សខ�លគួរខត 
ជាប់ពន្ធនាគារ ពីបទអនាចារផ្្ូវបភទបលី 
កុមារ។ អនាកឮ្ញាុ ំនិោយបទ? អនាកឮ្ញាុ ំ 
និោយបទ? អនាកអាចនិោយថា Roger  
Holeindre ្ោប់អនាក�ូបចនាះ ! អនាកអាច 
បញ្ជា ក់បមា៉ា ងោន! ្ញាុ ំគិតថា្វាះ១៥នាទី 
បទៀត បមា៉ា ង៥ប�យី។ បតីអនាកឮ្ញាុ ំនិោយ

 
បទ? យប់មុន ្ញាុ ំនិោយថា “បយងីគួរខត 
ព្យួរ-កពួកមនុស្សបថាកទាបទាងំបនះ”។ 
ប�យីសសតែីមានា ក់បៅកនាុងបន្ប់ ោននិោយ

 
ថា “អាហា៎ ! បលាក Holeindre! មិនលអែបទ 
បតីប�តុអវាីបលាកចង់ព្យួរ-កពួកបគអីុចឹង”? 
ប�យី្ញាុ ំោនបឆ្ីយតបថា “ោទ បលាក្សី! 
បតីបលាក្សី�ឹងថា អនាចារផ្្ូវបភទបលី

 
កុមារ ជាអវាីបទ”? “អាហា៎ ! បទ ្ញាុ ំមិន�ឹងបទ”។ 
“វាគឺបុរសៗ ខ�លោនចំបណញពីមុ្- 
តំខណងរបស់ពួកបគ ...។ ប�ីម្រីបំលាភ 
បកមែងៗអាយុ ៣ឆ្នា  ំ៤ឆ្នា  ំឬ ៥ឆ្នា  ំ!” 
“អូ�៍ ! បយងី្តរូវខតព្ួយរ-ក ពួកបគ !” 
“បលាក្សីជាអនាកនិោយ, បលាក្សី !”

ចូរចងចាថំា ៖ មនុស្សមិនខមនសាដែ ប់អនាក 
ប�ីម្ខីតចង់�ឹងការពិតមួយមុ្បនាះបទ។ 
ពួកបគចង់�ឹងចរតិលក្ខណៈ របបៀប 
និោយ ភាពរស់របវកីរបស់្បភព ខ�ល 
អនាកនឹងបង្ហា ញបៅកាន់ពួកបគ។ កិចចា- 

ជំពូក ៦
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សន្នា គឺជាោន�៏លអែបំផុ្តខតមួយគត់ 
ប�ីម្ពីានំាធំាតុផ្្សទំាងំបនាះ។ ចូរស្មរួល 
វាប�ីម្កីំណត់្បខវង និងឥទ្ធិពល ប៉ាុខនតែ 
ប្បីឱ្យោនប្ចីនតាមខ�លអនាក្តរូវការ។

៥. ការដកេ្មលួ�អ�ថែបទក្មិ�មូ�ដ្ឋា ន 

បៅកនាុងអាជីពសារពព័ត៌មាន ការខកស្មរួល 
(editing) គឺជាសិល្ៈពនការប្វាីឱ្យបរឿង 
មួយលអ្ែ បបសីរជាងមុន។ ជាអប្បរមា  
ការនីិពន្ធពីខាងប្្មានា ក់ខ�លពូខក គួរខត 
អាចខណនាពីំឯកសារ ឬពព័ត៌មានខ�ល 
ជួយប្វាីឱ្យបរឿងរបស់អនាកកាន់ខតលអែជាង
មុន និងអាច្ោប់ពីវ ិ្ ីសាសសតែសរបសរ 
បរឿងោន្បបសីរជាងមុន។ ប៉ាុខនតែបៅមុន 
ឱ្យអនាកបផ្្សងចូលរមួពាក់ពព័ន្ធ ការខក- 
ស្មរួលគួរខតជា�ំបណីរការបនតែជា�ូរខ� 
មួយ។ ចូរអនាកបបងកាីតទម្ាប់ខកពចនាអត្ថបទ 
របស់អនាកបៅរាល់បពលខ�លអនាកបបីកវា 
បមីល បោយស្មរួចពាក្យបពចន៍ និង 
ឃ្្្បបោគ។ ចូរឱ្យចបាស់ថា អនាករកសា 
សំបៅឯកសារចុងប្កាយបគបំផុ្តជា 
ប ម្ែ ះថមែី (ឧ. បោយមានោក់ពថងៃខ្ឆ្នា  ំ 
និងបល្កំខណផ្ង) ប�ីម្កំុីឱ្យោត ់
ឯកសារ ឬកំុឱ្យោក់បៅកខន្ង្ុស។ 

ក. លក្ខណវនិិច្ឆយ ៣ោ៉ា ងពនការ 
ខកស្មរួល 

ការខកស្មរួល (editing) គួរខតជួយប្វាី 
ឱ្យការង្ររបស់អនាកកាន់ខតចបាស់និង 
កាន់ខតមានចង្វា ក់លអែ។ លក្ខណវនិិច្ឆព័យ
ទាងំបនះជួយអនាកបមីលប�ញីគុណភាព 
ទាងំបនាះ។ បរឿងខ�លខកស្មរួលរចួ  
គួរខតបំបពញតាមលក្ខណវនិិច្ឆព័យសាម្ញា 
ចំនួន៣៖ 

• បតីវាមានភាពសីុសង្វា ក់គានា ឬបទ? 

• បតីបសចកដែីលមអែិតទាងំអស់សីុគានា បទ?  
បតីភាពផ្្ុយគានា ទាងំអស់ខ�លបលច 
ប�ងីបៅកនាុងភព័សតែុតាង ្តរូវោន

 
បោះ្សាយឬបទ?

• បតីវាបពញបលញខ�រ ឬបទ? បតី 
សំណួរទាងំអស់ខ�ល បចាទប�ងី 
បៅកនាុងបរឿង្តរូវោនបឆ្ីយតប្គប់ 
ឬបទ? បតី្បភពទាងំអស់ស្មាប ់
អង្គប�តុ ឬការពិតនីមួយៗ ខ�ល 
្តរូវោនបោង មានភាពសម្សប 
ខ�រ ឬបទ? 

• បតីសាច់បរឿងបនះមាន្បទាក់្កឡា 
គានា ខ�រឬបទ? ្បសិនបបីបរឿងមិន 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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្បទាក់្កឡា អនាកនឹងោត់បង់ 
អនាកបមីលជាមិនខាន។ 

វ ិ្ ីលអែបំផុ្ត ប�ីម្បីមីល�ឹងថា បតីលក្ខណ 
វនិិច្ឆយទាងំបនះ្តរូវោនបំបពញ ឬោ៉ា ង 
ណាបនាះ គឺពិនិត្យបៅបលីសាច់បរឿងប�ីម្

 ី
រកបមីលកខន្ងខ�លមិនបពញបលញ 
បៅបពលអនាកទស្សនាអាចនឹងឆងៃល់ថា 
បតីអនាកកំពុងនិោយអវាី។ បុពវាប�តុ 
សាម្ញាបំផុ្តពនភាព្ចបូក្ចបល់បៅ 
កនាុងការពណ៌នា និងវ ិ្ ីបោះ្សាយ 
រ�ព័សៗ រមួមាន�ូចខាងប្កាម ៖

• ឃ្្្បបោគសរបសរបចញពីទស្សនៈ
ខាងកនាុង បោយប្បីពាក្យបបចចាកបទស 
ឬពាក្យខបបការោិ្ិបបតយ្យ។ 
ប្វាីឱ្យកាន់ខតសាម្ញា និងកំុជំនាញ  
ខ្ាងំបពក។ 

• ្បបោគនានាខវងបពក៖ ចូរកាត ់
្បបោគខវងៗបៅជាខផ្នាកៗ។ ប៉ាុខនតែ 
ចូរ្បយព័តនា៖ ្បបោគប្ចីនបពកក៏
បណាដែ លឱ្យបរឿងមាន�ំបណីរយតឺ 
�ូចគានា នឹង្បបោគខវងៗខ�រ។ 

• កថា្ណ្ឌ នានាខវងបពក៖ បៅបពល 
មនុស្សមានា ក់ កខន្ងមួយ ឬគំនិតមួយ 
្្ស់បដែូរ កថា្ណ្ឌ ក៏គួរ្្ស់បដែូរខ�រ។ 

្. បរឿងលអែ គឺប្បៀបបី�ូជារបទះបភ្ីង

វាប្វាីចលនាបៅមុ្បោយថាមពលខ្ាងំ 
ក្ាបៅរកទិសបៅរបស់្្ួន។ វាអាចនឹង 
បន្ថយបល្ឿន ប�ីម្ោីក់អនាក�ំបណីរបខន្ថម 
ឬអនុញ្ញា តឱ្យអនាកប ដ្ែ តបលីឈុតណាមួយ 
ខ�លមានលក្ខណៈអសាចា រ្យជាពិបសស 
ប៉ាុខនតែ វាមិនឈប់បទ។ �ូបចនាះ បៅបពលអនាក 
សរបសរ និងខកស្មរួល ចូរអនាកប ដ្ែ ត 
សំខាន់បៅបលីចង្វា ក់របស់បរឿង។ អនាក 
ទស្សនា្តរូវខតមានអារមមែណ៍�ូច្តរូវ
បគ�ឹកនាគំាត់ពីមួយវគ្គបៅមួយវគ្គ។ 
្បសិនបបីអារមមែណ៍មិនបកីតមានបទ បរឿង 
របស់អនាកមិន�ំបណីរការបៅោនលអែបទ។ 
ចូរកុំបដែូររចនាសម្ពព័ន្ធទាងំមូល។ ចូររក 
បមីលវគ្គណាខ�លមានបញ្ហា  ប�យីកាត់វា 
ឬបខន្ថមអវាីបផ្្សងបទៀត  ប�ីម្ឱី្យកាន់ខត 
មាន្បសិទ្ធភាពជាងមុន។

គ. សរបសរប�ងីវញិ ខតបពលណាចាោំច ់
ប៉ាុបណាណ ះ

្បសិនបបីបបចចាកបទសខ�លោនបរៀបរាប ់
ខាងបលី មិនធានាោននូវបរឿងមួយខ�ល 
បពញបលញ សីុសង្វា ក់គានា  និងមានភាព
្បទាក់្កឡាគានា ជាចង្វា ក់មួយរងឹមាបំទ
បនាះ អនាក្តរូវសរបសរវាប�ងីវញិប�យី។ 
វាមិនខមន្្ស់បដែូរខតមួយពាក្យ ឬ 

ជំពូក ៦
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ពីរពាក្យ ប៉ាុខនតែ្តរូវបរៀបរចនាសម្ពព័ន្ធជាថមែី  
និងនិពន្ធវាប�ងីវញិ។ ចូរពយាោមរក 
បមីលវគ្គខ�លលអែប�យី ប�យីកំុប៉ាះពាល់វា 
ឱ្យបសាះ។ ចូរអនាកប ដ្ែ តបៅបលីខតចំណុច 
ណា ខ�លមានបញ្ហា បៅកនាុងបរឿងោន 
ប�យី។ ជាញឹកញយបំផុ្ត វគ្គខ�ល 
មិន�ំបណីរការលអែ ចាោំច់្តរូវខតប្ងរួមវា។ 
ចូរប្ជីសបរសីខផ្នាកខ�លរងឹមាបំំផុ្ត ខ�ល 
អនាកចង់្ោប់ ប�យីនិពន្ធជំុវញិខផ្នាក 
ទាងំបនាះ បោយកំុឱ្យប៉ាះពាល់ខផ្នាកបផ្្សង 
បទៀត។ 

�. វ ិ្ ីបីោ៉ា ង ប�ីម្បីោះ្សាយ ៩៥% 
ពនបញ្ហា ទាក់ទងនឹងការសរបសរ 

កាត់ កាត់ និង កាត់។ 

ជា្មមែតា វ ិ្ ីខ�លង្យបំផុ្ត និងលអែបំផុ្ត 
ប�ីម្ខីកស្មរួលវគ្គខ�លមានបញ្ហា  គឺកាត ់
វាបចញ។ ្បសិនបបីអនាកពយាោមសរបសរ 
វគ្គមួយប�ងីវញិបលីសពីបី�ង ្បខ�ល 
ជា្ជាះខាជា យបពលបវលាប�យី អនាកគួរ 
ឈប់្តឹម�នាងឹបៅ ប�យីបនតែបៅមុ្ 
បទៀត។ មានវគ្គមួយបៅកនាុង្បបលាម 
បលាករបស់ Hemingway ខ�លមាន 
ចំណងបជីងថា For Whom the Bell  
Tolls ខ�លគាត់ោនសរបសរវាប�ងីវញិ 
�ល់បៅជាង៦០�ង។ វាបៅខតសាដែ ប់បៅ 

មិន្តរូវ�ខ�ល។ ្បសិនបបី Heming-
way មិនអាចប្វាីឱ្យវា�ំបណីរការោនបទ 
អនាកក៏មិនអាចខ�រ។ �ូបចនាះកាត់វាបចញ 
បៅ។ 

ង. ចូរទុកឱ្យឧបសគ្គបៅកនាុងអត្ថបទផ្ដែល់
មតិ្ត�ប់�ល់អនាកវញិ 

្បសិនបបីវគ្គមួយមិនអាចខកឱ្យ្តរូវោន 
បទ គឺអាចមកពីអនាកមិនយល់ពីអវាីខ�លអនាក

 
ពយាោមនិោយ ឬអាចថា វាមិនមាន 
តពម្កនាុងការនិោយបទ។ ជា្មមែតា វាចូល 
បៅកនាុងចំណុចខ�លវាមិនមានតពម្កនាុង 
ការនិោយ។ ប៉ាុខនតែ បបីវាសំខាន់ខ្ាងំខ�ល 
មិនអាចកាត់បចញោន ចូរអនាកចំណាយ 
បពលគិតអំពីអវាីខ�លអនាកពយាោមនិោយ 
ពិត្ោក�។ បនះ គឺជាកិចចាការសរបសរ 
ោ៉ា ងពិត្ោក� ប�យីបៅកនាុងបពលទាងំ 
បនះប�យី ខ�លបរឿងរបស់អនាកកាន់ខត 
សីុជប្រៅនិងរងឹមាខ្ំាងំប�ងីៗ។ 

ច. បតីអនាកគួរសរបសរខវងប៉ាុណាណ ?

កាលពី៣០ឆ្នា មុំន វាជាបរឿង្មមែតាខ�ល 
ទស្សនាវ�ដែីបៅកនាុងស�រ�ឋាអាបមរកិចុះ 
ផ្សាយបរឿងនានាខ�លខវង�ល់បៅ  
៧០០០ពាក្យ។ បចចាុប្ននា ទស្សនាវ�ដែី 
និងកាខសតក្មនឹងផ្សាយបរឿង សូម្ខីត 

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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បរឿងបសីុបអបងកាតកដែី ខ�លបលីសពី ២៥០០ 
ពាក្យណាស់។ �ូចគានា បនះខ�រ ទីផ្សារ 
ស្មាប់បរឿងបសីុបអបងកាតជាវបី�អូ ឬ 
ភាពយនតែ ប៉ាុខនតែឥ�ូវ វាក៏ទាមទារនូវ 
ទ្មង់កាន់ខត្្ីជាងមុនខ�រ។

�ំបណាះ្សាយមួយស្មាប់ សា្ថ នភាព 
បនះ គឺទទួលយកក្មិត ្បខវង ខ�លអនាក 
្តរូវ្បឈមមុ្ ប�ីម្ី្ បបោជន៍ោន 
ផ្សាយបរឿង ឬជួនកាល បរឿងខ�លប្ងរួញ 
្្ី ឬខ�លខកស្មរួល មាន្បសិទ្ធភាព 
ជាងបរឿងប�ីម និងមានអនាកអាន ឬ 
ទស្សនាលអ្ែ បបសីរជាង។ �ំបណាះ្សាយ 
ទីពីរ គឺបសនាីសំុជប្មីសបផ្្សង ប្្ពីការ

 
កាត់្បខវងបរឿង។ មានយុទ្ធសាសសតែផ្សាយ
ជាប្ចីនបៅកនាុង្បវតតែិសារពព័ត៌មាន ខ�ល
អាចបបងកាីន្បសិទ្ធភាពរបស់បរឿងខវង  
្ពមទាងំផ្ល្បបោជន៍ស្មាប ់
សាធារណជន និងសា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយ ៖ 

• ការប្វាីជាភាគៗ (ជាបស៊រ)ី 
ចូរសរបសរ ឬខកស្មរួលវាជាបស៊រ ី
(ជាភាគ) 

ជំនួសឱ្យបរឿងខវងមួយ ចូរសរបសរបរឿង 
្្ីៗឱ្យោនប្ចីន។ វានឹងង្យ្សរួល 
ស្មាប់សា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយយកបៅ 
ផ្សាយ។ មយា៉ាងបទៀត វានឹងង្យ្សរួល 

ផ្ងខ�រ កនាុងការផ្សាយពាណិជជាកមមែ 
ពីប្ពាះថា ភាគនីមួយៗពនបរឿងនឹងទាក់
ទាញចំណាប់អារមមែណ៍ស្មាប់ភាគ 
បផ្្សងបទៀត។ សា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយក៏អាច 
ផ្សាយប�ងីវញិនូវបរឿងទាងំមូលផ្ងខ�រ។ 

• ប្បី ឬផ្សាយឱ្យអស់លទ្ធភាព ៖ 
ផ្សាយបរឿងបៅតាមបណាដែ ញផ្្សពវាផ្សាយ 
្ុសៗគានា ។ កាខសតមួយអាចនឹងមានទំពព័រ 
ផ្សាយស្មាប់ខតបរឿង្្ីមួយប៉ាុបណាណ ះ។  
ប៉ាុខនតែបគ�ទំពព័រអាចនឹងទទួលផ្សាយបរឿង 
ខវងជាងកាខសត។ ចូរឱ្យ្ោក�ថា អនាក 
រកសាសិទ្ធិបៅបលីសំបៅ្ុសៗគានា ពនបរឿង 
របស់អនាក និងថា អនាកខចកចាយបរឿងបនាះ 
ឱ្យោនទូលំទូលាយតាមខ�លអាចប្វាីោន 
បៅកាន់សា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយ្ុសៗគានា ។ 

• ការផ្្សពវាផ្សាយមា៉ា កយបីហា ៖
បបងកាីតភាពបលចបធ្ាជាងបគ តាមរយៈ 
ការបចញផ្សាយឱ្យោនបទៀងទាត់។ 
បតីអនាក្តរូវការទំពព័រ្ំប៉ាុណាណ  ឬបមា៉ា ងប្ចីន 
ប៉ាុណាណ ពិត្ោក�? បរឿងបសីុបអបងកាត 
ជាប្ចីនបលីសលប់ ្តរូវោនសរបសរ 
បលីស និងខវង្ជរុល។ ជាបរឿយៗ បរឿង 
ទាងំបនាះមានពព័ត៌មានស្មាប់ប្ចីនជាង 
មួយបរឿង និងប ដ្ែ តបលីទិ�ឋាភាព្ុសៗគានា  
ពនសមមែតិកមមែប�ីម។ ជាជាងផ្សាយខតមួយ 

ជំពូក ៦
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បរឿងខ�លល្កីប្កីក ចូរពិចារណាផ្សាយ
បរឿងប្ចីនខ�លទាក់ទងគានា ឱ្យោនជាប ់
ជា្បចា ំនិងឱ្យោនញឹកញាប់ជាងការ- 
ផ្សាយជាភាគ ប៉ាុខនតែកំុប្ចីនបពករ�ូត�ល់
សាធារណជនបភ្ចអំពីការបចញផ្សាយ 
របស់អនាក និងជំនាញរបស់អនាក។ បនះជា 
វ ិ្ ីមួយពនការកសាងមា៉ា កយបីហារបស់អនាក 
កនាុងនាមជាអនាកសារពព័ត៌មាន និងកសាង 
មា៉ា កយបីហារបស់សា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយ។

៦. ការជំរុញឱ្យច្់បញចេប់សរឿ្ 

សិល្ៈពនការនិទានបរឿងទាមទារនូវការ 
ប ច្ា ប់បរឿងបោយភាពរកីរាយ ប៉ាុខនតែជា 
អកុសល អនាកសារពព័ត៌មានពំុមានសិទ្ធ ិ
្បឌិតបសចកដែីប ច្ា ប់បរឿងខបបបនះប�យី។  
ជាជាងការប ច្ាប់ បយងី្តរូវខតនិពន្ធបសចកដែី
បិទប ច្ា ប់ពនបរឿង។ ភាព្ុសគានា គឺ្ំគួរ- 
សម។ បសចកដែីប ច្ា ប់បោះ្សាយនូវរាល ់
អាថ៌កំោងំទាងំអស់ពនបរឿងពណ៌នាមួយ។ 
ការបិទប ច្ាប់បរឿង ្គាន់ខតគូសចំណុច 
មួយ ជាទីខ�លការពណ៌នាខលងបនតែ- 
�ំបណីរបៅមុ្។ 

មយា៉ាង អនាក្តរូវខត្បយព័តនាកនាុងការតតាងំ 
ជាមួយនឹងការជំរុញឱ្យអនាកចង់ផ្ដែល់នូវ 
�ំបណាះ្សាយចុងប្កាយមួយ ជា 
កិចចាប ច្ា ប់បរឿង បៅបពលខ�លអនាកពំុមាន 

�ំបណាះ្សាយមួយបនាះ។ មយា៉ាងបទៀត  
អនាក្តរូវខតផ្ដែល់ជាបោបល់អំពីថាបតី 
�ំបណាះ្សាយខបបបនះអាចនឹងមាន 
លក្ខណៈ�ូចបមដែច។ វាមិនចាោំច់្តរូវខត 
ខវងបនាះបទ។ ការលាត្តោង�៏អសាចា រ្យ 
មួយរបស់ Albert Londres អំពីគុក 
និរបទសមួយរបស់ោរាងំ បៅឯ Guyane  
ោនបិទប ច្ាប់ជាមួយនឹងពាក្យបពចន ៍
�ូបចនាះ ៖ “្ញាុ ំចប់ប�យី។ រោឋា ភិោល្តរូវខត 
ចាប់បផ្ដែីម ”។ 

ចូរឱ្យអនាកអាន�ឹង្បសិនបបីអនាកណាមានា ក់
មានគំនិតអវាីមួយអំពីអវាីខ�ល្តរូវប្វាី។ អនាក

 
អាចបង្ហា ញគំនិត្្ល់្្ួនរបស់អនាកោន  
ពីប្ពាះ្បសិនបបីអនាកោនប្វាីការបសីុប-

 
អបងកាតបោយ្តឹម្តរូវ អនាកគឺជាអនាកជំនាញ 
មានា ក់កនាុងចំបណាមអនាកជំនាញជាប្ចីននាក ់
បលី្បធានបទពនបរឿងរបស់អនាក។ អនាក 
អាចនឹងយកមកបង្ហា ញនូវអនាកទាងំឡាយ 
ឬគំនិតទាងំឡាយខ�លោនបោះ្សាយ
បញ្ហា ្សប�ៀងគានា  និងចងអែុលបៅរកអនាក
ទាងំឡាយខ�លមានទំនួល្ុស្តរូវកនាុង
ការបោះ្សាយបញ្ហា  នាបពលបចចាុប្ននា។ 
ល្ចិមួយខ�លមាន្បសិទ្ធភាព គឺឱ្យ 
្បភពមួយខ�លធ្ាប់ោនឆ្ងកាត់បរឿង
បនះ ផ្ដែល់នូវពាក្យបពចន៍ចុងប្កាយ។ 
មួយបទៀត គឺ្បមូលបពលបវលានានា  

ជំពូក ៦

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ខ�លអាចយកមកប្វាីជាបសចកដែីប ច្ា ប ់
របស់អនាក បៅបពលខ�លអនាក្សាវ្ជាវ 
បរឿង។ បនះជាឧទា�រណ៍ខ�លោនឈនាះ
ពានរង្វា ន់ ខ�លបយងីសន្សោំនបៅបពល
បសុីបអបងកាតបរឿងអា្សរូវ្មមានបមបរាគ 
របស់្បបទសោរាងំ។ បសចកដែីប ច្ា ប់បនះ 
សរបសរបចញពីការខថ្ងរបស់្បភព  
បូករមួនឹងការពណ៌នាអំពីទីកខន្ងខ�ល 
បរឿងអា្សរូវោនបកីតប�ងី ជាគំនិត�៏ 
បឃ្របៅខបបចំអក ខ�លោនបកីតប�ងី
ចំបពាះបយងី្ណៈខ�លបយងីប្វាីការ 
កត់្តា (“ជនរងប្គាះធ្ាប់មានកូនរបស ់
្្ួន្្ល់”និងបសចកដែីវនិិច្ឆព័យបោយកំ�ងឹ

 
ចុងប្កាយ ៖ 

“បតីបវជជាបណ្ឌិ តគួរខតលអែជាងបយងី្គប់គានា  
ខមនបទ? បតីប�តុអវាីបបន្ាសមួយបនះ 
ជាឧទា�រណ៍? បៅបពល្តរូវបគបចាទសួរ 
កនាុងអំ�ុងបពលសវនាការ ថាបតីមូលប�តុ
អវាីោនជាគាត់មិន្ពមលាឈប់ និង 
្បកាសបថាកា លបទាសអវាីខ�លោននិងកំពុង 
បកីតប�ងី គាត់ោននិោយថា “្ញាុ ំមាន

 
កូនៗខ�ល្តរូវចិ ច្ា ឹម។ 
កូន្បរុសរបស់ពួកបគោនស្ាប់ប�យី 
ឥ�ូវបនះ ពីប្ពាះខតបុរសខបបបនះ  និង 
អនាកបផ្្សងបទៀត ខ�លបយងីអាចនឹងមិន 
ខ�លសា្គ ល់ប ម្ែ ះ ោនក្ត់ពួកបគ ”។

បទាះបីអនាកនិោយបោយ្្ួនឯងកដែី ឬអនាក
 

ណាមានា ក់និោយជំនួសអនាកកដែី ចូរឱ្យ 
្ោក�ថា ពាក្យចុងប្កាយ គឺជាពាក្យ 
ពិត។ ការបសុីបអបងកាតជាប្ចីន្តរូវោន 
បំ្្ញបោយសារអនាកនិពន្ធបៅកនាុងឃ្្ 
ចុងប ច្ា ប់ ពីប្ពាះអនាកនិពន្ធមិនចង់ឮនូវ 
អវាីខ�លបរឿងកំពុងនិោយ្ោប់ ឬបោយ- 
សារខតអនាកនិពន្ធខ្ាចមិនហ៊ាននិោយ  
ទាងំមិន�ឹង្្ួន។ បយងីនឹងបលីកប�ងី

 �ខ�លៗ អំពីករណីពីរខ�លបកីតមានជា 
ទូបៅបំផុ្ត ៖ ការបំ្្ញបនះអាចប្វាីប�ងី 
បោយអនាកនិពន្ធ ខ�លនិោយអវាីមួយ 
ខបបបនះ “្បខ�លជាមុ្សញ្ញា របស ់
បយងីមិនខមនជាមនុស្សអា្កក់ខបបបនះ 
បទ ”។ បនាះគឺជាការខ្ាចរបស់អនាកខ�ល 
មិនហ៊ាននិោយ។ អនាកចង់ឱ្យមុ្សញ្ញា  
អភព័យបទាសឱ្យអនាក។ (�ូចខ�លអនាកវភិាគ 
ចិតតែសាសសតែ�៏អសាចា រ្យមួយរូប គឺបលាក  
Erich Fromm ោននិោយថាមនុស្ស 
្្ះបកាតសរបសីរ Hitler ពីប្ពាះការ- 
សរបសីរមនុស្សខបបបនះវាគួអាមា៉ា ស់តិច
ជាងការខ�លសារភាពថាមនុស្សបនាះ 
បំភព័យអនាកឱ្យខ្ាច)។ ឬក៏ការមន្ិល 
សង្ស ព័យនឹង្្ួនឯងរបស់អនាកអាចនឹង 
និោយប�ងី បៅបពលអនាក�ក្សង់សមដែ ី
របស់មនុស្សបចះ�ឹង្្ពស់ និងគួរឱ្យបគារព 

ជំពូក ៦
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មានា ក់ ខ�លនិោយថា “ជីវតិបពារបពញបៅ 
បោយបញ្ហា ប៉ាុខនតែបយងីជាមនុស្សខ�លមាន 
សុច្ឆន្ៈ និងមានឋានៈសង្គម្្ពង់្្ពស់កំពុង
ខតបោះ្សាយបញ្ហា ទាងំបនះស្មាប់អនាក 
ទាងំអស់គានា ”។ ជាអកុសល អនាកបទីបខត  
ោនសរបសរបរឿងមួយទាងំមូល ខ�ល 
និោយផ្្ុយពីបនះ។ 

ចូរទទួលយកការពិតអំពីអវាីខ�លអនាកោន
រកប�ញី។ វាពិោកជាងការខ�លអនាកគិត 
ប�យីវាជាអវាីខ�លប្វាីឱ្យការង្ររបស់អនាក 
មានភាពអសាចា រ្យ។ ្បសិនបបីការង្រ 
របស់អនាកោនផ្ដែល់សិទ្ធិឱ្យអនាក កនាុងការប្វា

 ី
បសចកដែីវនិិច្ឆព័យបៅចុងប ច្ា ប់ពនបរឿង ចូរ 
អនាកប្វាីវាចុះ។ ចូរប្វាីឱ្យវាអាចវាស់ខវងោន 
ប្វាីឱ្យវាមានយុតតែិ្ម៌ ប្វាីឱ្យវាស្ថិតបៅកនាុង
ខ�នកំណត់ពនអវាីខ�លអនាក�ឹងចបាស់បំផុ្ត 
ថាជាការពិត។ ប៉ាុខនតែ ចូរកំុប�ិបស្អវាីខ�ល 
អនាកោនបង្ហា ញភព័សតែុតាងថាជាការពិត 
ផ្ងខ�រ។ 

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

ជំពូក ៦





 

ការម្តរួតពិនិត្យ្រុណភាព៖ បសចចេកសទេ និ្ម្កមេលីធម៌
បោយ NILS HANSON, MARK LEE HUNTER, PIA THORDSEN និងDREW SULLIVAN

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាសាធារណៈ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ។

បយងីខសវាងរក្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្ស ប�ីម្បីបងកាីនការយល់�ឹងរបស់បយងី។

្ណៈខ�លបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវាបបណតែី រៗ ប�ីម្ងី្យ្សរួលពិនិត្យ 

សរបសរជាសាច់បរឿង និងបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីបរៀបចំោក់ទិននានព័យបៅតាមលំោប់លំបោយពនការពណ៌នា និងសរបសរជាបរឿង។

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាពប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថា សាច់បរឿងមានភាព្តឹម្តរូវ។

៧

ការម្តរួតពិនិត្យ



176កា
រសេ

ុ ីបអ
ស្

កេតផ
្អែក

តា
មសា

ច់ស
រឿ្

 ៖
  

សេ
ៀវស

ៅ
េ

ម្រា
ប់អ

្នកសា
រព

័ត៌រា
នស

េ
ុ ីបអ

ស្
កេត

ជំពូក ៧

អនាកោន្សាវ្ជាវបរឿងបនះ ោនបរៀបចំ 
និងសរបសរវា រចួប�យី។ អបអរសាទរ! 
ប�យីឥ�ូវបនះ ចូរបយងីប្វាីឱ្យ្ោក�ថា 
បយងីោនប្វាីវា្តឹម្តរូវ បៅមុនបពលបចញ 
ផ្សាយវាជាសាធារណៈ។ ្តង់ចំណុចបនះ 
គឺពាក់ពព័ន្ធនឹងការ្តរួតពិនិត្យគុណភាព  
ឬពាក្យបបចចាកបទស បៅថា“ការបផ្្ៀង្្ត់ 
ការពិត ”។

សតើការស្ទៀ្ផ្ទ ត់ការ 
ពិត ជាអ្ី?

បៅជុំវញិពិភពបលាក ្ករុមបសីុបអបងកាត 
ខ�លពូខកៗ គឺ្តរូវមានមនុស្សមានា ក់ គឺ 
ការនីិពន្ធ (អនាកខកស្មរួល)មួយរូប ឬ 
អនាកបផ្្ៀង្្ត់ការពិតបពញបមា៉ា ងមួយរូប  
ខ�លការង្ររបស់គាត់ គឺ�ឹកនា�ំំបណីរ- 
ការពនការប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ្ោក�ថា 
ការបសុីបអបងកាត្តរូវោនអនុវតតែ និងនិពន្ធ 
ោនលអែឥតបខាចា ះ។ មានធាតុផ្្សសំំខាន់ៗ 
ចំនួន ៤ ខ�លពាក់ពព័ន្ធបៅកនាុងបនះ ៖

• ទីមួយ គឺប្វាីឱ្យ្ោក�ថា អនាកពិតជា 
កំពុង្ោប់បរឿងពិតមួយ ខ�លមិន 
ខមន្គាន់ខតជាបរឿងមួយខ�លអង្គ- 
ប�តុនីមួយៗគឺជាការពិតប៉ាុបណាណ ះ 
បនាះបទ ប៉ាុខនតែ ជាបរឿងមួយខ�លបៅ 
កនាុងបរឿងបនះ អង្គប�តុទាងំឡាយ 
ពូនផ្ដែុ ំគានា បបងកាីតោនជាការពិត�៏្ ំ
មួយ។ ្បសិនបបីមានការពន្យល ់
បផ្្សងពីបនះមួយបទៀតខ�លមាន 
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ប�តុផ្ល្តឹម្តរូវជាងការពន្យល ់
របស់អនាក គឺ្ោក�ជាមានអវាីមួយ 
្ុសប�យី។

• បន្ាប់មក អនាកបលីកប�ងីថាអនាក 
សា្គ ល់្បភពស្មាប់បញ្ជា ក់អះអាង 
ការពិតបៅបលី្គប់ចំណុចបៅកនាុង 
បរឿង។

• បៅកនាុង�ំបណីរការបផ្្ៀង្្ត់្បភព 
របស់អនាក អនាករកបមីល និងខកកំ�ុស 
នានាបៅកនាុងអង្គប�តុ (ការពិត) 
ខ�លោនបលីកប�ងី។ 

• ្សបបពលជាមួយគានា បនះខ�រ អនាក�ក 
បចាលនូវអវាីខ�លបង្ហា ញពីអារមមែណ៍ 
របស់អនាក បចញពីកនាុងបរឿង គឺចំណុច 
ខ�លមានលក្ខណៈ្បមាថ គប�្នី  
ឬអរភិាពខ�លោនចូលមកកនាុងការ 
ពណ៌នារបស់អនាក បៅបពលបនាះ 
ខ�លអនាកបនឿយ�ត់ ឬ្ឹងប្កវ- 
ប្កា្ ឬភព័យខ្ាច។ 

ជាថមែីមដែងបទៀត ៖ អនាក្តរូវខតប្វាីឱ្យបរឿងមាន 
ភាព្តឹម្តរូវ អនាក្តរូវខតកាត់បចញ ឬ 
ខកខ្បអង្គប�តុ (ការពិត)ខ�លមិន 
្តឹម្តរូវ ប�យីអនាក្តរូវខតប្វាីឱ្យ្ោក�ថា 
របបៀបសរបសរ ឬនិោយពនបរឿងរបស់អនាក 

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

មានប�តុផ្ល្តឹម្តរូវ។

មិតតែភកដែិរបស់បយងី Ariel Hart ខ�លជា 
អនាកបផ្្ៀង្្ត់ការពិត�៏ពូខកមួយរូប បៅឯ  
Columbia Journalism Review ោន 
និោយថា ៖ “្ញាុ ំមិនខ�លធ្ាប់ពិនិត្យនិង

 
បផ្្ៀង្្ត់បរឿងណាមួយខ�លគាមែ នកំ�ុស 
បសាះបនាះបទ បទាះជាបរឿងបនាះ្បខវង 
៥ទំពព័រកដែី ឬខត ២កថា្ណ្ឌ កដែី”។ 

នាងោនបខន្ថមថា ៖ “ពាក់ពព័ន្ធនឹងភាព 
្តឹម្តរូវ ‘កំ�ុស’មួយចំនួនខ�ល្ញាុ ំប�ញី 
គឺជាបញ្ហា ពនការបក្សាយ ប�យីជា 
្មមែតា អនាកនិពន្ធយល់្ពមខកវា។ ប៉ាុខនតែ 
អត្ថបទទាងំអស់សុទ្ធខតមានកំ�ុស 
បលីបញ្ហា ភាពសតយានុមព័តិពនអង្គប�តុ  
(ការពិត) ៖ ឆ្នា �ូំចជាមិនសូវ្តរូវ 
ទិននានព័យចាស់ ្ុសអក្ខរាវរិុទ្ធ ពព័ត៌មាន 
ខ�ល្តរូវោនបគរាយការណ៍ទូលំទូលាយ
ខ�លយកបចញពី្បភពទីពីរ ប៉ាុខនតែ្ុស។ 
ប�យីពិតណាស់ ‘អង្គប�តុ ឬការពិត’ 
ខ�លទាញបចញពីបណាណ សារ្ួរកបាល 
របស់អនាកនិពន្ធ។ ជាបរឿយៗ កំ�ុសបកីត 
ប�ងីបៅបពលខ�លអនាកនិពន្ធនិោយថា 
‘អនាកមិនចាោំច់បផ្្ៀង្្ត់បរឿងបនាះបទ 
្ញាុ ំ�ឹងថា វា្តរូវប�យី ”។ 

អនាកនឹងមានកំ�ុស។ អនាកណាៗក៏ប្វាី្ុស 
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ខ�រ។ ជួនកាល វាជារបបៀបខ�លអនាក 
និោយអវាីមួយ ប�យីជួន្្ះបទៀត វាជា 
្្ឹមសារពនអវាីខ�លអនាកកំពុងនិោយ។  
ទាងំពីរោ៉ា ងបនះ មួយណាក៏ជាបញ្ហា  
ខ�រ។ មនុស្សឆ្្តខកកំ�ុសទាងំបនះ 
ប�យីអនាកបស្ីរៗសង្មឹថា គាមែ នអនាកណា 
ចាប់អារមមែណ៍ពីកំ�ុសបនះបទ។ ជា 
អកុសល គឺខតងខតមានអនាកណាមានា ក់បមីល
ប�ញីកំ�ុសទាងំបនាះ ប�យីជា្មមែតា 
អនាកមានា ក់បនាះមិនខមនជាមិតតែរបស់អនាក
បទ។ ្បសិនបបី អនាកមិនចង់ទទួលសា្គ ល់ 
និងខកកំ�ុសរបស់អនាកបទ អនាកគួរខត 
្្ស់បដែូរឥរោិបថបនះបចាលបៅ ឬបបី 
មិន�ូបចនាះបទ អនាកគួរខតបដែូរអាជីព។ 

វាអាចបៅរចួខ�លថា គាមែ នអនាកណាមានា ក់
បៅកនាុងសា្ថ បព័នរបស់អនាកខ�លធ្ាប់បផ្្ៀង-
្្ត់បរឿងពីមុនមកបនាះបទ និងថា គាមែ ន 
អនាកណាមានា ក់ខ�លធ្ាប់បផ្្ៀង្្ត់បរឿង 
របស់អនាកខ�រ។ �ូបចនាះ បនះជារបបៀបខ�ល
ការបផ្្ៀង្្ត់បរឿង្ប្ពឹតតែបៅ៖ 

• អនាក្តរូវការមនុស្សោ៉ា ងតិច២នាក់ 
គឺអនាកនិពន្ធ និងអនាកណាមានា ក់បទៀត
ខ�លបផ្្ៀង្្ត់បរឿង។ អនាកទាងំពីរ
មានអត្ថបទបរឿងបៅកនាុងព�មានា ក់ៗ 
១ចបាប់។ 

• បមីលបរឿងទាងំមូលប�ីម្យីល់អំពី
រូបភាព្ំពនបរឿង។ បតីវាលបមអែៀងបទ 
ឬបតីវាយុតតែិ្ម៌បទ? បតីអនាកគិតថា 
វា្វាះអវាីមួយ ឬបទ? បតីអនាកណា ឬអវាី 
ខ�លអាចបង្ហា ញរូបភាពបផ្្សងពីបនះ
ោន? 

• បន្ាប់មក អានបរឿងពីប�ីម�ល់ចប ់
បោយបមីលមួយអង្គប�តុមដែងៗ 
មួយបន្ាត់មដែងៗ។ អនាកបផ្្ៀង្្ត់ 
ការនីិពន្ធ ស�ការ ីបមធាវ ីឬ 
មិតតែភកដែិមានា ក់ខ�លមានសមត្ថភាព 
សួរអំពី្គប់អង្គប�តុ(ការពិត) ៖  
“បតីអនាក�ឹងបរឿងបនាះោ៉ា ង�ូចបមដែច”? 

• អនាកនិពន្ធផ្ដែល់នូវ្បភព។ ្បសិនបប ី
្បភពបនាះជាឯកសារ ភាគីទាងំពីរ 
ពិនិត្យបមីលឯកសារប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត ់
ឱ្យចបាស់ថា ការ�ក្សង់សមដែី គ ឺ
្តឹម្តរូវ។ ្បសិនបបី្បភពគឺជាកិចចា

 
សមា្ភ សន៍ ពួកបគពិនិត្យកំណត់្តា 
ពនកិចចាសមា្ភ សន៍ ឬសាដែ ប់អាត់- 
សំប�ង។ 

• ្បសិនបបីគាមែ ន្បភពបទ អនាកនិពន្ធ 
្តរូវខសវាងរក្បភព។ បបីមិនអាចរក 
្បភពោនបទ ្តរូវកាត់្បបោគ ឬ 

ជំពូក ៧
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វគ្គបនាះបចញ។ 

• អនាកបផ្្ៀង្្ត់ពិនិត្យនិងសួរប�ញបោល
ជាពិបសស ចំបពាះការបក្សាយ 
របស់អនាកនិពន្ធ បៅបលីបចតនាបគាល-
បៅ ឬការជំរុញរបស់្ករុមមុ្សញ្ញា ។ 
ជាទូបៅ ការបក្សាយខបបបនះគួរខត
កាត់បចញ។ ប៉ាុខនតែ្បសិនបបីមានឯក
សារប�ីម្បីញ្ជា ក់ការពិតរបស់វា។  
ឧ. លិ្ិតឬកំណត់ប�តុ្បចាពំថងៃ  
ខ�លបញ្ជា ក់ពីសា្ថ នភាពផ្្ូវចិតតែរបស ់
បុគ្គលមានា ក់បៅ្ណៈណាមួយបនាះ 
ខ�លបគអាចប ច្ាូ លវាោន។ 

�ូចខ�លអនាកប�ញីប�យី �ំបណីរការបនះ 
មិនសមែុគសាមែ ញអវាីបទ។ បមីលបៅ វាទំនង

 
ជាគួរឱ្យ្ុញ្ទាន់បនតែិច បបីតាមអវាីខ�ល 
ោនបរៀបរាប់។ ចូរបជឿបយងីចុះ វាពិតជា 
គួរឱ្យ្ុញ្ទាន់ខមន ពីប្ពាះ្ណៈខ�ល 
�ំបណីរការបនះបនតែបៅមុ្ សាច់បរឿង 
កាន់ខតពិតខ្ាងំប�ងីៗ ប�យីផ្លប៉ាះ- 
ពាល់របស់វាកាន់ខតជាក់ខសដែង។ 
បទាះោ៉ា ងណា ការអនុវតតែតាម�ំបណីរ 
ការបនះវាគួរឱ្យ្ុញ្ទាន់ខមន ប៉ាុខនតែ ្ុញ- 
្ទាន់តិចជាងខ្ាងំណាស់ បបីប្ៀបនឹង 
ការ្តរូវបៅការពារ្្ួនបៅតុលាការ ឬ 
បៅទីកខន្ងបផ្្សងបទៀត ពីបទបចាទ 

្បកាន់មួយ ខ�លអនាកមិន�ឹងថានឹង្តរូវ 
និោយោ៉ា ង�ូចបមដែចបនាះបទ។

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ពិនិត្យម្កមេលីធម៌ 
របេអ់្នក

ចូរកុំប្បី្ោស់្ុសនូវអំណាចពន 
ការ្បមាថ

ការ�កអរភិាព ឬភាពគប�្នីខ�លឥត- 
្បបោជន៍ បចញពីកនាុងសាច់បរឿងរបស់អនាក 
គឺជាសុភវនិិច្ឆព័យ។ ការទុកសំប�ងខបប 
បនះបៅកនាុងបរឿង បបងកាីនហានិភព័យខាង 
ផ្្ូវចបាប់ និងអាចប្វាីឱ្យមុ្សញ្ញា របស់អនាក 
្ឹង ឬអាមា៉ា ស់ខ្ាងំរ�ូត�ល់ពួកបគ 
្បតិកមមែតបបោយ�ងិសា។ វាពិតណាស ់
ប�យីថា ជាបរឿយៗ អនាកសារពព័ត៌មាន 
ចំអក ឬញុះឱ្យមុ្សញ្ញា របស់្្ួន្ឹង

 
្ចបឡាត។ របបៀបមយា៉ាងខ�លបគអាចប្វា ី
ខបបបនះោន គឺតាមរយៈអត្ថបទវចិារ-
ណកថា។ វចិារណកថា គឺ្គាន់ខតជាមតិ 
ប�យីអនាកណាៗក៏មានមតិខ�រ។ ប៉ាុខនតែ  
ផ្លប៉ាះពាល់មានលក្ខណៈបឃ្របៅខ្ាងំ 
ណាស់ បៅបពលខ�លអត្ថបទវចិារណ-
កថា បូករមួគានា ជាមួយនឹងការលាត- 
្តោងបោយការបសុីបអបងកាត។ 

អនាកសារពព័ត៌មានគួរខត្បយព័តនាឱ្យោន 
ខ្ាងំខមនខទន ចំបពាះការប្បី្ោស់ 
អំណាចបនះកនាុងផ្្ូវ្ុស។ ្បសិនបបីការ
បសុីបអបងកាតមួយនាបំៅ�ល់ការបចាទ- 
្បកាន់�៏្ងៃន់្ងៃរបៅបលីអនាកណាមានា ក់ 
ជាទូបៅ បគមិនចាោំច់បខន្ថមសាងំបៅបលី
បភ្ីងបទៀតបទ បពាលគឺមិនចាោំច់បខន្ថម 
ការ្បមាថជាលក្ខណៈបុគ្គលបទៀតប�យី។
បៅកនាុងករណីភាគប្ចីនបំផុ្តខ�លបយងី
ោនប�ញី អនាកសារពព័ត៌មានអាចក្ាយជា 
អនាកបងកាប្គាះថានា ក់ បៅបពលខ�លពួកបគ 
បនឿយ�ត់ ឬភព័យខ្ាច។ ភាពបនឿយ 
�ត់ខ្ាងំ បបងកាីតជាអាការៈ’វាយ ឬរត់’ 
(Fight or Flight Syndrome)  ខ�ល 
ជាប់ទាក់ទងនឹងសររីសាសសតែពនបរាគបសសតែស  
ចំខណកឯភាពគប�្នី ជាក់ខសដែងកដែី ឬកនាុង 
ការ្សពមកដែី ពីសំណាក់មុ្សញ្ញា  ឬ្្ួន 
អនាក ក៏មានលំនា�ូំចគានា អីុចឹងខ�រ។ 
អនាកមិនោច់គិតថា បញ្ហា បនះអាច ឬមិន 
អាចបកីតប�ងីចំបពាះអនាក ៖ វាអាចបកីត 
ប�ងី ប�យីវានឹងបកីតប�ងី។ ចូរ្បយព័តនា

 
ចំបពាះប្គាះថានា ក់បនះ។ ចូរឱ្យ្ោក�ថា 
អវាីខ�លអនាកោក់ប ច្ាូ លបៅកនាុងបរឿង គឺជា
លទ្ធផ្លពនការសប្មចចិតតែ្បកបបោយ
សតិសម្ជ្ញាៈ។ 

ជំពូក ៧
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ចូរផ្ដែល់សិទ្ធិឱ្យមុ្សញ្ញា  (Target) 
របស់អនាក ប�ីម្បីឆ្ីយតបផ្ង

ចូរកុំវាយ្បហារអនាកណាមានា ក់បៅកនាុងបរឿង  
បោយមិនផ្ដែល់ឱកាសឱ្យពួកបគបឆ្ីយតប 
បៅនឹងភព័សតែុតាងរបស់អនាកឱ្យបសាះ។ 
្បខ�លពួកបគនឹងផ្ដែល់ការ ពន្យល់ខ�ល 
មិនសមប�តុផ្ល។ ចូរ�ក្សង់សមដែ ី
របស់ពួកបគបៅ។ ្បខ�លពួកបគនឹង 
ប�ិបស្ចំបពាះរាល់ការអតា្ថ ្ិបបាយ។  
ចូរ្ោប់ទស្សនិកជនថា ពួកបគោនប្ជីស-
បរសីមិនបឆ្ីយតបបទ បោយមិន្តរូវបលីក-

 
ប�ងីថា ការមិនបឆ្ីយតបបនះគួរខតមាន
បទាសបនាះបទ។ 

គាមែ នអនាកណាមានា ក់ ្តរូវោនត្មរូវឱ្យ្តរូវខត 
និោយជាមួយអនាកសារពព័ត៌មានបនាះបទ 
ប�យីការមិននិោយជាមួយអនាកសារ- 
ពព័ត៌មាន ក៏មិនខមនជាសញ្ញា ពនការមាន 
ពិរុទ្ធខ�រ។ (ឬនិោយមយា៉ាងបទៀត ចូរកុ ំ
សនមែតថា បោយសារខតអនាកណាមានា ក់ចង់ 
និោយជាមួយអនាក ពួកបគសុទ្ធខត 
បសាមែ ះ្តង់ និងជាមនុស្សលអែបនាះបទ)។ 

បយងីជំរុញឱ្យអនាកទាក់ទងបៅ្បភព ឬ 
មុ្សញ្ញា ខ�លប្ចីនខតបងកាអរភិាពបនាះ 
ឱ្យោនពីប�ីមទីពនការបសុីបអបងកាត បលីក- 
ខលងខតអនាកមានប�តុផ្ល (បលីសពី 

អារមមែណ៍ភព័យខ្ាច)គិតថា អនាកនឹង 
្បឈមប្គាះថានា ក់បន្ាប់ពីទាក់ទងបៅ 
្បភព ឬមុ្សញ្ញា បនាះ។ ប�តុផ្ល 
សំខាន់បំផុ្តពនយុទ្ធសាសសតែបនះ គឺថាជា 
បរឿយៗ បៅបពលខ�លមុ្សញ្ញា ពន្យល ់
អំពីទស្សនៈរបស់្្ួន ភ្ាមៗបនាះ សមមែតិ-
កមមែនឹងបមីលបៅប�ញី្ុសទាងំ្សរុង។ 
បញ្ហា បនះោនបកីតប�ងីចំបពាះបយងី 
ប�យីបពល្្ះ បយងីោន្ជាះខាជា យការង្រ
ជាប្ចីនសោដែ �៍ ឬប្ចីនខ្។ 

នីតិវ ិ្ ីស្មាប់ការបគារព្បភពរបស់អនាក

បៅឯសា្ថ នីយទូរទស្សន៍ SVT បៅ្បបទស 
ស៊ុយខអត ្បធាន្ករុមខផ្នាកបសីុបអបងកាត 
Nils Hanson ឱ្យអនាកសារពព័ត៌មានរបស ់
គាត់ប្បី្ោស់នីតិវ ិ្ ីខាងប្កាមបនះ  
ប�ីម្បី្វាីឱ្យ្ោក�ថា ការរះិគន់មាន 
ប�តុផ្ល្តឹម្តរូវ ៖ 

• ទីមួយ ចូរពិនិត្យបរឿងប�ងីវញិ រចួ 
ប�យីគូសសមា្គ ល់នូវរាល់ការរះិគន ់
ណាមួយ និងទាងំអស់បៅបលី 
មនុស្សណាមានា ក់ អង្គការណាមួយ 
ឬ្ករុម�ុ៊នណាមួយ។ 

• បតីភាគីខ�លរងការរះិគន់្តរូវោនជូន 
�ំណឹងឱ្យ�ឹងអំពីការរះិគន់បនះខ�រ 

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ឬបទ? ្បសិនបបីមិនទាន់ោនជូន 
�ំណឹងបទ ចូរប្វាីភ្ាម បលីកខលងខត 
អនាកមានប�តុផ្លរងឹមាខ្ំាងំ ប�ីម្ ី
មិនជូន�ំណឹង (�ូចជា អនាកនឹង្តរូវ 
បគចាប់្្ួន ឬសម្ាប់ ជាប�ីម)។ 

• បតីភាគីខ�លរងការរះិគន់ោនបឆ្ីយ 
តបចំបពាះការរះិគន់ទាងំអស់រចួ 
ប�យីឬបៅ? ្បសិនបបីមិនទាន់បទ 
គឺមានអវាីមួយ្ុសប�យី។ ការ 
បឆ្ីយតបបនះ គួរខត្បមូលឱ្យោន 
បលឿនជាងបនះ។ 

• បតីអនាកសារពព័ត៌មានោនកត់្តាជា 
ឯកសារ្តឹម្តរូវអំពីការ្ំ្បឹងខ្បង 
ប�ីម្សំុីចបម្ីយ/ការបឆ្ីយតបខ�រ 
ឬបទ? ជាថមែីមដែងបទៀត ចូរ្បមូល 
ចបម្ីយ/ការបឆ្ីយតបបនះ ្ណៈ 
ខ�លអនាកកំពុងប្វាីកិចចាការបនះ។ 

• បតីភាគីខ�លរងការរះិគន់ ្តរូវោន 
ផ្ដែល់បពលបវលាសមប�តុផ្លប�ីម្ ី
បឆ្ីយតប ខ�រ ឬបទ? បបីសំណួរ 
របស់អនាកកាន់ខតសមែុគសាមែ ញ ភាគ ី
មា្ខ ងបទៀតគួរខតទទួលោនបពល 
បវលាកាន់ខតប្ចីនស្មាប់ការ 
បឆ្ីយតប។ 

• បតីអនាកខ�លបឆ្ីយតបការរះិគន់ជា 
មនុស្សខ�លចំបគាលបៅបទ? 
អនាកអាចនឹងភាញា ក់បផ្អែីលបបី�ឹងថា 
ជាបរឿយៗ អនាកសារពព័ត៌មានខបរ 
ជានិោយបៅកាន់ជំនួយការ ឬអនាក 
ខថទាអំគារ ខ�លពច�ន្យបលីកទូរសព័ព ្
បឆ្ីយតប ទាងំ្្ួនមិន�ឹងអនាកសារ 
ពព័ត៌មានចង់និោយអំពីអវាីផ្ងបទ។ 

• បតីភាគីខ�លរងការរះិគន់្តរូវោន
ផ្ដែល់ឱកាសឱ្យបរៀបចំការបឆ្ីយការ
ពារ្្ួនខ�រឬបទ? ្បសិនបបីមិនបទ 
អនាកកំពុងរបំលាភបលីសិទ្ធិរបស់ភាគី 
ខ�លរងការរះិគន់ប�យី ប�យី 
សំខាន់�ូចគានា បនះខ�រ អនាកអាចនឹង
ោត់បង់នូវខផ្នាក�៏សំខាន់មួយពន 

បរឿងប�យី។ 

• បតីបយងីោនបំបពញតាមការទាមទារ 
សមប�តុផ្លណាមួយពីសំណាក ់
ភាគីខ�ល្តរូវោនសមា្ភ ស ខ�ល 
ត្មរូវឱ្យបយងីជូន�ំណឹងបៅបគ 
ជាមុន ប�ីម្ី្ ោប់ថា អវាីខ�លបគោន
និោយបៅកនាុងកិចចាសមា្ភ សន៍នឹង្តរូវ
យកបៅប្បីប�ងីវញិ ខ�រឬបទ? 

• វាជាការសមប�តុផ្លខ�ល្បភព 
បសនាីសំុឱ្យបយងីជូន�ំណឹងបៅគាត់ 

ជំពូក ៧
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អំពីការ�ក្សង់សមដែីណាមួយខ�ល 
នឹង្តរូវប្បី្ោស់បៅកនាុងបរឿង និង 
្តរូវោនអនុញ្ញា តឱ្យខកការ�ក្សង់ 
បនាះ ប�ីម្ឱី្យ្តឹម្តរូវ (ប៉ាុខនតែមិន 
ខមន�កការអះអាង ឬពព័ត៌មានណា 
មួយបចញបនាះបទ)។ វាមិនខមនជា 
ការសមប�តុផ្លបទ ខ�ល្បភព 
មួយបសនាីសំុបមីលបរឿងរបស់អនាកទាងំ 
មូលបនាះ។ ចូរកុំផ្ដែល់សិទ្ធិខបបបនះ 
ឱ្យ្បភពឱ្យបសាះ បលីកខលងខតកនាុង 
ករណីខ�លក្មបំផុ្ត ខ�លបរឿង 
បនាះប ដ្ែ តបៅបលី្បភពបនាះ ប�យី 
្បធានបទមានភាពសមែុគសាមែ ញខផ្នាក 
បបចចាកបទស ខ�ល្បភពមានការ- 
ោរម្ភសមប�តុផ្លថា អនាកនឹងអាច 
ផ្សាយបៅ្ុស ្បសិនបបី្បភពបនាះ
មិនោនចូលរមួបោយ្្ល់បទ។ 
(ឧទា�រណ៍ ្បការបនះអនុវតតែ 
ចំបពាះ្បធានបទវទិយាសាសសតែ 
ជាក់លាក់មួយចំនួន)។ 

នីតិវ ិ្ ីស្មាប់្បភពខ�លប្គាះថានា ក់

Drew Sullivan ខ�លោនបង្ហា ញសានា ព��៏
អសាចា រ្យខប្កពីបគមួយកនាុងការបស៊ីបអបងកាត។ 
ខ�លោនបសីុបអបងកាតឧ្កិ�ឋាកមមែចាត់តាងំ 
បៅអឺរ ៉ាុបខាងបកីត ោនចង្កងនូវប ជ្ា ី 

នីតិវ ិ្ ីស្មាប់ការអនុវតតែ បៅបពលខ�ល 
និោយជាមួយ្ករុមបជីងកាង។ នីតិវ ិ្  ី
ទាងំបនះសម្សបស្មាប់ការទាក់ទង 
ជាមួយ្បភពខ�លអាចនឹងមានប្គាះ 
ថានា ក់បៅកនាុងការបសីុបអបងកាត�ូចគានា ខ�រ ៖ 

• សមា្ភ សតាមទូរសព័ព្ ឬជួបគានា បៅ 
ទីកខន្ងសាធារណៈ 

• ចូរកុំឱ្យពព័ត៌មាន្្ល់្្ួនបៅពួកបគ  
(�ូចជាប ម្ែ ះ ឬអាជីពការង្រ 
របស់មិតតែ្សីរបស់អនាក ្សរុក 
កំបណីតរបស់អនាក។ល)។

• ្តរូវរកសាភាពវជិាជា ជីវៈ។ ចូរកុំបបងកាីត 
ភាពសនាិទ្ធសានា ល្្ល់្្ួន កំុបញ៉ាះ 
បញា៉ា ះ កំុបលងបសីច ឬកំខប្ង។ កំុ 
បង្ហា ញនូវការភព័យខ្ាច។ 

• ចូរ្ោប់ពួកបគពីមប្យាោយទាក់ទង
មកអនាក ប�ីម្ផី្ដែល់អតា្ថ ្ិបបាយនានា
បៅប្កាយការចុះផ្សាយ (ប៉ាុខនតែចូរកំុ
ឱ្យអាសយោឋា ន្្ល់្្ួនឱ្យបសាះ)។

• ្តរូវមាន្នាងបខងអែក។ ចូរឱ្យអនាកសារ 
ពព័ត៌មានមានា ក់បទៀតសបងកាតបមីលការ 
ជួបគានា  និងមានបល្ខ�លអនាកអាច 
បៅបោយប្បីសញ្ញា ថា មានបញ្ហា  
ប�យី។ 

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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កនាុងចំបណាមចំណុចទាងំអស់ខាងបលីបនះ 
ចំណុចមួយខ�លសំខាន់ជាងបគបំផុ្ត បបី 
តាមទស្សនៈរបស់បយងី គឺការមិនបង្ហា ញ 
ភាពភព័យខ្ាច។ ការភព័យខ្ាចបញ្ជា ក់ឱ្យ 
តួអង្គបផ្្សងបទៀតប�ញីថាអនាកមិន្ោក�
ចំបពាះអវាីខ�លអនាកកំពុងប្វាីប�យី ឬថាអនាក
្វាះទំនុកចិតតែបលី្្ួនឯង។  

វាក៏ជាសញ្ញា ថា អនាកអាចបងកាជា 
ប្គាះថានា ក់ខ�រ ពីប្ពាះសតវា ឬមនុស្ស 
ខ�លភព័យខ្ាច នឹងក្ាយជាអនាកមិនអាច 
ទស្សទាយោន។ ពួកបគអាចនឹងវាយ 
្បហារបោយង្យៗ ឬរត់បគច។ 
ជាការពិត ការភព័យខ្ាចគឺជា្មមែជាតិ 
បៅបពល ខ�លអនាកកំពុងជួបអវាីមួយខ�ល 
អាចបងកាប្គាះថានា ក់។ បយងីនឹងនិោយ 
ពីវាមដែងបទៀត៖ វ ិ្ ីមួយប�ីម្បីោះ្សាយ 
បញ្ហា បនះ គឺចាត់ទុកអារមមែណ៍ឬវញិ្ញា ណ
ថាជាោតុភាពមួយខ�លអនាកអាចសមា្គ ល ់
វាប�ីម្បី្វាីការវភិាគបខន្ថមោន។ ការប្វា ី
�ូបចនាះប្វាីឱ្យអនាក្គប់្គងអារមមែណ៍ ឬ 
វញិ្ញា ណោន និងអាចឱ្យអនាក�កឃ្្ឆ្ងៃ យ
ពីវាោន។ 

វ ិ្ ីសាសសតែតម្ាភាព

វ ិ្ ីមួយខ�ល្សប�ៀងនឹងវ ិ្ ីរបស់  
Sullivan ប៉ាុខនតែវាមានតម្ាភាព និងភាព 

សកមមែជាង ្តរូវោនបសនាីប�ងីបោយ  
នាង Deborah Nelson ខ�លជាជព័យ 
លាភីពានរង្វា ន់Pulitzer។ បៅ្គប ់
�ំណាក់កាលបៅកនាុងការបសីុបអបងកាត 
របស់នាង នាង្ោប់ឱ្យតួអង្គថមែីនីមួយៗ 
បៅកនាុងបរឿងរបស់នាង �ឹងអំពីអវាីខ�ល 
នាងកំពុងប្វាី និងអវាីខ�លនាងកំពុងរក 
ប�ញី និងសំុការអតា្ថ ្ិបបាយបៅបលីរាល់
ការរកប�ញីថមែីរបស់នាង។ នាងោនប្បី 
វ ិ្ ីសាសសតែបនះប�ីម្ី្ ោប់បរឿងអំពីប៉ាូលិស 
មានា ក់ ខ�លោនបងកាការបំផ្្ិចបំ្្ញបៅ 
កនាុងអាជីពរបស់គាត់។ បោយសារខតនាង 
ោនទាក់ទងបៅគាត់ ប�ីម្សំុីអតា្ថ ្ិបបាយ
បៅ្គប់ចំណុច បៅបពលខ�លនាងោន 
អានបសចកដែីរាយការណ៍ខ�លរចួរាល់ឱ្យ 
គាត់សាដែ ប់បៅមុនការចុះផ្សាយ គាត ់
និោយថា “បនះជាបរឿងលអែណាស់។ 
បនះជាអវាីខ�ល្ញាុ ំគិត”។ 

អនាកអានមួយចំនួនពនបសៀវបៅបនះនឹង 
ជំទាស់ថា វាមិនអាចបៅរចួបទកនាុងការ 
ប្វាីការបោយ្តង់ៗ និងបោយបសាមែ ះ 
ជាមួយអាជាញា ្រ ឬមុ្សញ្ញា ខ�លមាន 
ឥទ្ធិពលបផ្្សងបទៀត បៅកនាុង្បបទសរបស ់
ពួកបគ កំុថាប�យី�ល់បៅប្វាីការតាម 
របបៀបបនះជាមួយឧ្កិ�ឋាជនបនាះ។ “បតី 
បយងីអាចទូរសព័ព្បៅសំុការបញ្ជា ក់ការ 

ជំពូក ៧
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�ក្សង់សមដែី បៅមុនការចុះផ្សាយ ោ៉ា ង 
�ូចបមដែចបកីត? ្បភពនឹងប�ិបស្ថាមិន 
ធ្ាប់ោននិោយអវាីទាងំអស់! ឬពួកបគនឹង
បំបិទបរឿងបៅមុនបពលបចញផ្សាយ!”។  
អនាកនឹង�ឹងអំពីសា្ថ នភាពបៅកនាុងទឹក�ី

 
របស់អនាកោនចបាស់ជាងពួកបយងី។ 

ប៉ាុខនតែខផ្អែកតាមបទពិបសា្ន៍របស់បយងី 
អនាកសារពព័ត៌មានមានឥទ្ធិពលប្ចីនបៅ 
បលីសា្ថ នភាពខបបបនះ ជាងការខ�ល 
បគ�ឹង្្ួនបៅបទៀត។ ជាពិបសស្បសិន 
បបីអនាក្ប្ពឹតតែ្្ួន �ូចជាអនាកមានសិទ្ធិ 
និងអំណាច ប�ីម្បី្វាីការកនាុងលក្ខណៈ

 
តម្ាភាព ្បភពរបស់អនាកជាប្ចីននឹង 
បជឿជាក់បលីអនាក។ �ូចគានា បនះខ�រ ្បសិន 
បបីអនាក្ប្ពឹតតែ្្ួនឱ្យ�ូចជាអនាកក្ាហាន  
ការភព័យខ្ាចរបស់អនាកនឹងមិនសូវខសដែង
ប�ងីឱ្យប�ញី�ល់ខភនាកអនាក�ពទប�យី។ 

បទាះបីអនាកប្ជីសបរសីយកវ ិ្ ីសាសសតែ 
ណាមួយក៏បោយ ចូរឱ្យ្ោក�ថា អនាកមាន
ភាពបជឿជាក់ថា វាជាវ ិ្ ីសាសសតែ�៏្តឹម្តរូវ 
មួយបន្ាប់ពីោនគិតគូរ�មែត់ចត់។ ្បភព 
នឹង�ឹងអំពីភាពបជឿជាក់ ឬក៏ការ្វាះភាព- 
បជឿជាក់របស់អនាក។  

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ការសម្បើម្រាេេ់ណំុំ 
ឯកសារសមសៅក្នុ្  
ការស្ទៀ្ផ្ទ ត់ការពិត

បៅកនាុងជំពូក៥ បយងីោនប�ញីរបបៀប 
ពនការបបងកាីតសំណំុឯកសារបម ខ�ល្គប-
�ណដែ ប់ទិ�ឋាភាព្ុសៗគានា ពនការបសីុបអបងកាត 
អាចជួយអនាកបរៀបចំទិននានព័យរបស់អនាក និង 
�ឹងទីកខន្ងរបស់វា។ ការង្របនាះនឹងប្វា ី
ឱ្យអនាកមាន្បជា្បិយភាពខ្ាងំ ្ពមទាងំ 
ជាមួយនឹងបមធាវ ីនិងអនាកបផ្្ៀង្្ត ់
ការពិត(អង្គប�តុ)។ 

្បសិនបបីអនាកបបងកាីតនូវសំណំុឯកសារបម 
ោន្តឹម្តរូវ អនាកគួរខតមាន្បភពមួយបៅ 
កនាុងសំណំុឯកសារបនះ ស្មាប់រាល់អង្គ- 
ប�តុ ឬការពិតបៅកនាុងបរឿងរបស់អនាក។  
អនាកមិនចាោំច់ប ច្ាូ ល្បភពទាងំអស ់
បៅកនាុងបរឿងបនាះបទ។ ប៉ាុខនតែអនាកអាច និង 
កនាុងករណីរបសីបខ្ាងំ ្តរូវខតោក់ឯកសារ 
អំពី្បភពរបស់អនាកតាមលំោប់លំបោយ 
មួយខ�លប្វាីឱ្យការបផ្្ៀង្្ត់ង្យ្សរួល។ 

ជំពូក ៧

សំណំុឯកសារបមបនះ ្បសិនបបីអនាកប្វាីវា 
ោន្តឹម្តរូវ នឹង្ោប់អនាកអំពីទីកខន្ង 
របស់ឯកសារ ពីប្ពាះអនាកោនកត់- 
សមា្គ ល់្បភពស្មាប់រាល់អង្គប�តុ 
ទាងំអស់បៅកនាុងសំណំុឯកសារបនះ។  
ចូរចម្ងមួយចបាប់ថមែីពីបលី្គប់ឯកសារ 
ទាងំអស់ខ�លអនាកប្បី្ោស់ និង 
បរៀបចំោក់ឯកសារគរបលីគានា បៅតាម 
លំោប់លំបោយស្មាប់ការប្បី្ោស់។  
្បការបនះសំខាន់ណាស់ស្មាប់អនាក 
បផ្្ៀង្្ត់ការពិត ប៉ាុខនតែក៏សំខាន់ស្មាប់
្្ួនអនាកខ�រ។ អនាកនឹងរកឯកសារយកមក
ប្បីោនបលឿនជាងការរុករកបៅកនាុងសំណំុ
ឯកសារ ពីប្ពាះជានិចចាកាល ខតងមាន 
ឯកសារ្្ះខ�លមិនោនបោង្បភពបៅ
កនាុងបរឿងរបស់អនាក។ 

ចូរកុំបសីច! ប៉ាុខនតែ វ ិ្ ីង្យ្សរួលបំផុ្ត 
ខ�លបយងី�ឹង ប�ីម្ឆី្ងកាត់�ំណាក ់
កាលបនះ គឺបរៀបចំ្បភពឯកសារបោង 
(footnote) ខ�លមានរាយប ម្ែ ះ្បភព
ទាងំអស់ខ�លប្បីបៅកនាុងបរឿង។ វាសីុ- 
បពលបនតែិចប�យីកនាុងការប្វាីកិចចាការបនះ 

 
ប៉ាុខនតែ បៅទីបំផុ្តបៅ ្គប់គានា នឹងចំបណញ 
បពល ប�យីមិនសូវ្ឹងមួបរៅ៉ា បទ។ ការប្វាី
បនះនឹងមានតពម្ខ្ាងំស្មាប់បរឿងទាងំ
ឡាយណា ខ�លអនាករពំឹងថាមុ្សញ្ញា  
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នឹងតតាងំជាមួយអនាកវញិ។  

្បសិនបបីអនាកប្បី្ោស់បបចចាកបទសបនះ  
ចូរកុំ្គាន់ខតចម្ងទាងំ្សរុង (copy and 
paste) បសចកដែីពណ៌នាអំពី្បភព 
បចញពីសំណំុឯកសារមកោក់កនាុង 
្បភពឯកសារបោង (footnotes)។ 
វ ិ្ ីខ�លឆ្្តពវ គឺបៅរាល់បពលខ�លអនាក- 
សរបសរបោងបៅ្បភព ចូរអនាកចំណាយ 
បពលបនតែិចកនាុងការបផ្្ៀង្្ត់អវាីខ�លអនាក 
កំពុងសរបសរជាមួយ្បភព។ ចូរឱ្យ 
្ោក�ថា អនាកមិនសរបសរស្មាយ  
សបង្ខប ឬ�ក្សង់សមដែី្បភព្ុស 
ប�យី។ បញ្ហា បនះបកីតប�ងី្គប់បពល 
ប�យី្បសិនបបីអនាកណាមានា ក់រអ៊ូអំពីបរឿង
បនះ កំ�ុសតូចៗទាងំបនះ នឹងប្វាីឱ្យបគ 
បមីលបៅថាអនាកជាមនុស្ស្ជាីខាជា ។ 

មានល្ចិមួយចំនួនខ�លប្វាីឱ្យការោក ់
្បភពឯកសារបោង (footnoting) និង 
ការចង្កងឯកសារមិនសូវលំោក។ 
្បសិនបបី ្បភពមានបៅបលីទំពព័រ 
អិុន្ឺណិត អនាកអាចប ច្ាូ ល តំណភាជា ប់ 

 
(URL) បៅកនាុងបនាះោន។ (ជាការឆ្្ត 
ពវ អនាកគួរខតទាញយកទំពព័រអិុន្ឺណិត 
(Internet page)ទាងំបនាះ ខ�លអនាក 
អាចនឹង្តរូវការប្បី្ោស់ជាភព័សតែុតាង បៅ 

មុនបពលពនការបចញផ្សាយបរឿង ពីប្ពាះ 
ទំពព័រអិុន្ឺណិតគឺង្យ្សរួលខកខ្ប 
ណាស់ ប�យី្បសិនបបីបរឿងបនះបកីត 
ប�ងី អនាកអាចនឹងោត់បង់ភព័សតែុតាង។ 
(កាខសត International Herald  
Tribune ោនទាញយកវបិសាយទាងំ 
មូលរបស់មុ្សញ្ញា ពនការបសីុបអបងកាត 
បៅមុនបពលបចញផ្សាយបរឿងបសីុបអបងកាត 
បនាះ។ មួយពថងៃបន្ាប់ពីបរឿងបនះោន 
បចញផ្សាយ បគ�ទំពព័រ បនាះ្តរូវោនបគ 
លុបបចញវញិ)។ អនាកក៏អាចប ច្ាូ ល 
ឯកសារនានាបៅបលីទំពព័រអិុន្ឺណិត 
ោនផ្ងខ�រ រចួប�យីបផ្ញាីតំណភាជា ប់ 
(link) បៅឱ្យអនាកបផ្្ៀង្្ត់ ឬរកសាវា 
ទុកកនាុង CD។ 

ចូរឱ្យចបាស់ថា ឧបករណ៍បអ�ចិ្តរូនិក 
នានាខ�លអនាកប្បីមានសុវត្ថិភាព។  
មិតតែភកដែិបយងីមានា ក់ោនកំពុងកសាងនូវបរឿង
�៏អសាចា រ្យមួយអំពី្ករុម�ុ៊នព�ុសាសន ៍
មួយ និងប្បី្ោស់បគ�ទំពព័រជាកខន្ង 
រកសាទុកឯកសារ។ អនាកសារពព័ត៌មានមានា ក់ 
របស់គាត់ោនចូលរមួជាមួយសា្ថ បព័នមួយ 
បផ្្សងបទៀត ប�យីពួកបគោនលួចបគ�ទំពព័រ 
បនាះ។ ចូរកំុឱ្យបរឿងបនះបកីតប�ងីចំបពាះ
អនាកឱ្យបសាះ។

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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្លប៉ះពាល់្ លៃូវចិត្រ
ផដលអាចទេ្សន៍ទាយ 
រានពនការស្ទៀ្ផ្ទ ត ់
ការពិត

�ំបណីរការពនការបផ្្ៀង្្ត់ការពិតនឹង 
មានផ្លប៉ាះពាល់បៅបលីអនាក្គប់គានា  
ខ�លពាក់ពព័ន្ធ ប�យីសំណួរខតមួយគត់ 
ខ�លបចាទសួរប�ងី គឺបតីវាប៉ាះពាល់ោ៉ា ង 
�ូចបមដែច? ផ្លប៉ាះពាល់អាចនឹងមានភាព 
ផ្្ុយគានា ្ស�ះ ប៉ាុខនតែ វាមិនោត់បៅវញិ 
បោយឯកឯងបនាះបទ។ 

ទីមួយ ការពិនិត្យទិននានព័យរបស់អនាកប�ងី
 

វញិ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់អំណះអំណាងរបស ់
អនាក នឹងបំផុ្សប�ងីវញិនូវអារមមែណ៍ខ�ល
អនាកមានបៅបពលអនាក្បមូលទិននានព័យ។  
បបីសិន កាលបនាះ អនាក្ឹង ឬខ្ាច ឬ
តានតឹងកនាុងចិតតែ អារមមែណ៍ទាងំបនះនឹងផុ្ស
ប�ងីវញិមដែងបទៀត។ អវាីខ�លគួរឱ្យភាញា ក់- 
បផ្អែីលជាងបនះ គឺថាអនាកអាចនឹងមាន 

អារមមែណ៍អាណិតចំបពាះមុ្សញ្ញា ពនការ
បសុីបអបងកាតរបស់អនាក ប�យីអវាីខ�លបៅ 
ពីប្កាយអារមមែណ៍អាណិតបនះ គឺការ 
ភព័យខ្ាច។ 

ជាការឆ្្តពវ អនាក្តរូវកត់សមា្គ ល់អារមមែណ៍ 
ទាងំបនះ។ �ូចគានា នឹង�ំបណីរការរាយ-
ការណ៍ពព័ត៌មានខ�រ ការកត់្តានូវ 
អារមមែណ៍ទាងំបនះ នឹងខ្បក្ាយវាបៅជា 
ឯកសារខ�លអនាកអាចខកស្មរួល និង 
្តរួត្តាវាោន។ ជួនកាល អវាីខ�លអនាក 
សរបសរបៅ្ណៈទាងំបនះ អាចយកបៅ 
ប្បីបៅកនាុងបរឿងោន។ បស្ីរខត្ោក� 
ទាងំ្សរុង គឺអនាកនឹងមានអារមមែណ៍ ឬ្តរូវ 
បគប្វាីឱ្យមានអារមមែណ៍ បៅចំណុចណា 
មួយបៅកនាុង�ំបណីរការ ថាអនាកោនយល ់
្ុសបៅបលីបរឿងអវាីមួយ។ ការោរម្ភបៅកនាុង 
ចិតតែបនះ អាចបណាដែ លមកពីបុពវាប�តុ 
ជាប្ចីន ខ�លមិនខមនសុទ្ធខតមាន 
សុពលភាពបនាះបទ។ 

វាពិតជាអាចបៅរចួខ�លថា អនាកោនប្វាីឱ្យ 
មានកំ�ុសសំខាន់មួយ ប�យី�ំបណាះ 
្សាយលអែបំផុ្តបៅទីបនះ គឺ្តរូវបផ្្ៀង្្ត់
ការង្ររបស់អនាកបៅបលីចំណុចបនះជាថមែី 
មដែងបទៀត។ ប៉ាុខនតែ វាក៏អាចបៅរចួផ្ងខ�រថា 
តាមពិតបៅ អនាកោនរកប�ញីការពិត 

ជំពូក ៧
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ប៉ាុខនតែ អនាកយល់ប�ញីថា វាគួរឱ្យប្្ពីមរបអីម 
បពកឬការជាប់ពាក់ពព័ន្ធរបស់វាគួរឱ្យភព័យ 
ខ្ាច រ�ូត�ល់អនាកគិតថាមិនបជឿវញិ 
លអែជាង។ (បៅបពលខ�ល Anne-Marie  
Casteret ោនរកប�ញីថា មសនតែីជាន់្្ពស ់
ពនរ�ឋាោរាងំោន និងកំពុងលក់ផ្លិតផ្ល 
្មខ�លមានផ្្ុកបមបរាគបអ�ស៍ នាង 
ឆងៃល់មួយភាងំថា បតីនាងក្ាយជាមនុស្ស
ឆកាួតប�យីបទ�ឹង)។ 

ជាថមែីមដែងបទៀត �ំបណាះ្សាយលអែបំផុ្ត គឺ
្តរូវពិនិត្យបមីលឱ្យចបាស់មដែងបទៀតបៅបលី 
ទិននានព័យរបស់អនាក។ ្បសិនបបីទិននានព័យ 
បង្ហា ញថា ពិភពបលាក គឺជាទីកខន្ង�៏ 
ប្កៀម្កំ និងក្វាក់ជាងការខ�លអនាកគិត 
ថា វាអាចបៅរចួ អនាកអាចលួងបលាម្្ួន 
ឯងបោយខផ្អែកបលីការពិតមួយថា បរឿង 
របស់អនាកអាចនឹង្្ស់បដែូរពិភពបលាក 
មួយបនះ។ ្បសិនបបីអនាកប្វាីឱ្យមាន 
កំ�ុស ចូរសារភាពឱ្យោនឆ្ប់រ�ព័ស 
តាមខ�លអាចប្វាីោន។ លអែបំផុ្ត គឺបៅ 
បពលខ�លអនាកោនយល់ ពីមូលប�តុ 
ខ�លកំ�ុសបនាះ ោនបកីតប�ងី។ ការ-
�ឹង្្ួនខបបបនះអាចជួយអនាករកប�ញីនូវ 
កំ�ុស�ពទបទៀត។ 

ចូរកត់សមា្គ ល់៖ កំ�ុសជាប្ចីនបកីត 
ប�ងីបោយសារខតចិតតែនឹងសវាះខសវាង
បំបពញចបន្ាះ្បបហាងបៅកនាុងបរឿង 
ជាមួយការោ៉ា ន់សាមែ ន។ (បបចចាកបទស 
សំខាន់មួយរបស់្ករុមបសីុបអបងកាត 
Columbo បៅកនាុងភាពយនតែ គឺឱ្យជន- 
សង្ស ព័យប្វាីនូវបរឿង�ូចគានា បនះ)។ វាអាច 
បៅរចួខ�លថា ចិតតែរបស់អនាកោនបលង 
ល្ចិបនះ បៅបពលអនាកសរបសរសាច់បរឿង
បសុីបអបងកាតរបស់អនាក។ វាបកីតប�ងីបៅ 
បពលខ�លអនាកនិោយបៅកាន់្្ួនឯងថា 
“្ញាុ ំមិន�ឹងចបាស់ថាមានបរឿងអវាីខ�លោន 
បកីតប�ងីបនាះបទ ប៉ាុខនតែវា្តរូវខតខបប 
បនះ”។ ជា្មមែតា អវាីខ�លោនបកីតប�ងី 
ពិត្ោក�បនាះ គឺគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ 
ជាងបនះ។ ចូរ្ោប់អនាកអានថា អនាកកំពុង 
ោ៉ា ន់សាមែ នអវាីមួយ ឬចូរទទួលសា្គ ល់អំពីអវា ី
ខ�លអនាកមិន�ឹង។ ្បសិនបបីអនាកមិន�ឹង 
អំពីអវាីមួយ អនាកមិនយល់្ុសកនាុងការ-

 
និោយវា ប�យីអនាកនឹងព្ងឹងអំណាច
ពនអវាីខ�លអនាក�ឹង។ 

បៅទីបំផុ្ត អនាកនិពន្ធ និងអនាកបផ្្ៀង្្ត់ 
នឹងមិនសបបាយចិតតែោក់គានា បៅវញិបៅ
មក។ ពួកបគកំពុងប្វាីកិចចាការខ�លមាន 
សមា្ព ្ខ្ាងំ ជាមួយហានិភព័យ្្ពស់ 
ប�យីជា្មមែតា កិចចាការខបបបនះមិន

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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ប្វាីឱ្យមនុស្សមានា សបបាយចិតតែបនាះបទ។ 
្បការបនះមានផ្លប៉ាះពាល់្ងៃន់្ងៃរ 
ប�យីបុពវាប�តុ និងការបោះ្សាយ 
្តរូវខតគិតឱ្យោន�ិត�ល់។ 

អនាកនិពន្ធអាចនឹងមានអារមមែណ៍ថារាល ់
ការជំទាស់បៅនឹងអង្គប�តុ(ការពិត) 
និងការបក្សាយរបស់គាត់ គឺជាការ- 
ក្ត់។ បៅក្មិតមួយបផ្្សងបទៀត តិចឬ 
ប្ចីន អនាកនិពន្ធអាចនឹងគិតថា អនាកអាន 
�ំបូងបគរបស់គាត់ គឺអនាកបផ្្ៀង្្ត់ មិន 
អាចបជឿ ឬមិន្ពមបជឿបលីបរឿងរបស់គាត់ 
បទ។ ឬក៏ថា អនាកនិពន្ធអាចនឹង�ក់ចិតតែ 
ជាប់បៅនឹងសាច់បរឿងបពក រ�ូត�ល់រាល ់
ការពិត ឬអង្គប�តុ ្តរូវោនឆ្្ក់ជាប់បៅ 
កនាុងសាច់របស់គាត់។ អារមមែណ៍ទាងំបនះ 
អាចបប ច្ាញវាមកប្្ និងអាចបោះ-
្សាយបោយ្្ល់ោន។  អនាកបផ្្ៀង្្ត ់
អាចនឹងោរម្ភថា អនាកសារពព័ត៌មានប្វាីកិចចា
ការ្ជាីខាជា  ឬជំរុញខ្ាងំបពកបោយអារមមែណ៍ 
ប�យីគាមែ នឆន្ៈកនាុងការខកលមអែការង្រ។  
ជបម្ាះបនះបជៀសមិនរចួបទ ប៉ាុខនតែវានឹង 
កាន់ខតអា្កក់ខថមបទៀត ្បសិនបបីភាគ ី
ទាងំពីរគាមែ នការបបដែជាញា ចិតតែ ប�ីម្បី្វាីឱ្យបរឿង 
មានភាពលអ្ែ បបសីរបំផុ្ត តាមខ�លអាច 
ប្វាីោនបទបនាះ។ ្បសិនបបី ភាគីណាមួយ 
ឬភាគីទាងំពីរ បោយសារខតប�តុផ្ល 

អំនួត ការភព័យខ្ាច ឬគំនំុ្្ល់្្ួន  
មិនអាចបជឿទុកចិតតែគានា ប�ីម្សីប្មច 
បគាលបៅបនះបទ ពួកបគមិនគួរប្វាីការង្រ
ជាមួយគានា ប�យី។

�ូបចនាះវាជាការសំខាន់ណាស់ខ�លថា  
តាងំពីបពលចាប់បផ្ដែីមគប្មាងបសីុបអបងកាត 
ភ្ាម អនាកសារពព័ត៌មាន�ឹងថា អនាកណា 
ជាអនាកបផ្្ៀង្្ត់បរឿងរបស់្្ួន និង�ឹង 
ពីរបបៀបប្វាីការជាមួយគានា ។ ចូរកុំទុក 
ទំនាក់ទំនងបនះបចាល រ�ូតទាល់ខត�ល ់
នាទីចុងប្កាយឱ្យបសាះ។ ្បសិនបបីវា 
មានបញ្ហា  គប្មាងទាងំមូលអាចនឹង្តរូវ
បោះបង់បចាល។

ជំពូក ៧

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 
បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 
បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។

 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  
បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 

 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។



 

សចញ្សាយសរឿ្!
បោយ MARK LEE HUNTER

�ំបណីរការគិតមក�ល់្តឹមបនះ៖

បយងីរកប�ញី្បធានបទ។

បយងីបបងកាីតសមមែតិកមមែប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាសាធារណៈ ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែ។

បយងីខសវាងរក្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្ស ប�ីម្បីបងកាីនការយល់�ឹងរបស់បយងី។

្ណៈខ�លបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវាបបណតែី រៗ ប�ីម្ងី្យ្សរួលពិនិត្យ 

សរបសរជាសាច់បរឿង និងបផ្្ៀង្្ត់។

បយងីបរៀបចំោក់ទិននានព័យបៅតាមលំោប់លំបោយពនការពណ៌នា និងសរបសរជាបរឿង។

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាពប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថា សាច់បរឿងមានភាព្តឹម្តរូវ។

បយងីបោះពុម្ពបរឿង ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿង។ 

៨

ការសរាះពុម្្សាយ
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អនាកោនចំណាយបពលបវលា និងថាមពលោ៉ា ងប្ចីនគួរសម កនាុងការកំណត់និយមនព័យ
 

ពនបរឿង�៏សំខាន់មួយ រចួប�យីរកភព័សតែុតាងបញ្ជា ក់បរឿងបនះ។ ឥ�ូវបនះ អនាកនឹង្តរូវ
 

បោះពុម្ពផ្សាយបរឿងបនះ កនាុងលក្ខណៈមួយខ�លប្វាីឱ្យមានសំប�ង្្រខ្ារខ្ាងំ តាមខ�ល 
អាចប្វាីបៅោន។

ប�តុអវាី? ប�ីម្ឱី្យអវាីមួយខ�លមិនគួរបនតែ នឹង្តរូវប ច្ា ប់ ឬ្្ស់បដែូរ។ បៅកនាុង�ំបណីរការ
 បនះ អនាក្តរូវខតការពារសានា ព�របស់អនាក បៅកនាុងមជ្ឈោឋា នពនមតិសាធារណៈ (បយងីោន 

ពិភាកសារចួប�យីអំពីរបបៀបប្តៀម្្ួនប�ីម្កីារពារបរឿងរបស់អនាកបៅកនាុងតុលាការ)។  បទាះ
 បីអនាកការពារ ឬមិនការពារបរឿងបនះកដែី អនាក្តរូវខតផ្្សពវាផ្សាយឱ្យបគោន�ឹងទូលំទូលាយ។ 

ប�តុអវាី? ពីប្ពាះអនាកសារពព័ត៌មានខ�លឯបកា ជានិចចាកាល នឹងចាញ់។ បបីកនាុងករណីលអែ
 បំផុ្ត អនាកសារពព័ត៌មានបនាះនឹង្តរូវបគមិនបអីបពី ប�យីបៅខតគាមែ ន្បសិទ្ធភាព។ បបីអា្កក់

បំផុ្ត អនាកសារពព័ត៌មានបនាះនឹង្តរូវបគោក់ទណ្ឌ កមមែ។ ឬនិោយមួយខបបបទៀត ការសិកសា 
�ូចជា The Journalism of Outrage ជាសានា ព��៏លអែបំផុ្តមួយខ�លបយងីសា្គ ល់ អំពី 
របបៀបខ�លការរាយការណ៍ខបបបសីុបអបងកាតសប្មចោនលទ្ធផ្លលអែ បញ្ជា ក់អំពី 
សារសំខាន់ពនការចងសម្ពព័ន្ធ និងសម្ពព័ន្ធមិតតែ ប�ីម្ភីាពបជាគជព័យពនគប្មាងបសុីបអបងកាត។ 

បលីសពីបនះបៅបទៀត ការបសុីបអបងកាតពាក់ពព័ន្ធនឹងការចំណាយបពលបវលា លុយកាក់ 
និងថាមពលោ៉ា ងប្ចីនព្កខលង បពាលគឺប្ចីនជាងការរាយការណ៍ពព័ត៌មានតាមខបប 
្បពពណី។ វាជាបរឿងលងៃង់ខ្ាងំណាស់ បបីបយងីមិនអនុវតតែវធិានការនានា ប�ីម្ធីានាោន
នូវចំបណញជាអតិបរមាពីការវនិិបោគបនះ។ ោ៉ា ងបហាចណាស់ សា្ថ បព័នពព័ត៌មានគួរខត 
ទទួលោនកិតយានុភាព និងការបកាតសរបសីរ�៏អសាចា រ្យពីសានា ព�បសីុបអបងកាតរបស់្្ួន និង
ពីការសា្គ ល់កាន់ខតប្ចីនប�ងីពីសំណាក់សាធារណជន។ បគអាចបញ្ជា ក់ោនថា សា្ថ បព័ន
ពព័ត៌មានខ�លផ្ដែល់ពព័ត៌មានឯករាជ្យ និងសម្ូរខបបបៅ�ល់អនាកអានរបស់ពួកបគ គឺរក 
ោន្ោក់ចំបណញប្ចីនជាងសា្ថ បព័នខ�លមិនខមនខបបបនះ។ ចូរប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យចបាស ់
ថា អនាកអានរបស់អនាកយល់អំពីគុណតពម្ពនអវាីខ�លពួកបគកំពុងទទួលោន។ 

ខាងប្កាមបនះ គឺជាជំហានតូចៗខ�លអនាក្តរូវអនុវតតែបៅកនាុងការបោះពុម្ព ការពារ និង 
ការផ្្សពវាផ្សាយបរឿងរបស់អនាក។
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ជំពូក ៨

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។

ការសរាះពុម្្សាយ 
 

ចូរធានាឱ្យ្ោក�ថា បរឿងោនឆ្ងកាត ់
ការខកស្មរួល្តឹម្តរូវ។ ការនីិពន្ធ្តរួត- 
ពិនិត្យ (Copy Editor )ខ�លមិនមាន 
បទពិបសា្ន៍ជាមួយអត្ថបទបសីុបអបងកាត 
អាចនឹងប្វាីឱ្យ្ូច្បសិទ្ធភាពរបស់បយងី  
បោយកាត់បចញអង្គប�តុ ឬការពិត 
បោយ្ុស។ ចូរអនាកប្តៀម្្ួនការពារនូវ 
អវាីខ�លសំខាន់ និងបោះបង់បចាលនូវអវាី 
ខ�លមិនសំខាន់។ 

ចូរធានាថា បរឿងបនះមានអមបៅបោយ 
គំនូរ ឬរូបភាព ឬ្កា�វាពន្យល់ោនលអែ។ 
រូបភាព ឬ្កា�វាខ�លអន់ ឬមិនមាន 
រូបភាព ឬ្កា�វាកនាុងអត្ថបទនឹងប្វាីឱ្យអនាក
អានពិោកយល់បរឿងរបស់អនាក ប�យីបរឿង 
បនាះមិនសូវមានភាពទាក់ទាញបទ។ 

ចូរធានាថា សាច់បរឿងមានចំណងបជីង 
្តឹម្តរូវ និងមាន្បសិទ្ធភាព។

ចូរកុំឱ្យការនីិពន្ធសរបសរចំណងបជីងឱ្យ 

អនាកខ�លឆ្ុះបញ្ចា ងំ្ុសអំពីបរឿងរបស់ 
អនាក ឬអួតអំពីអវាីមួយខ�លអត់មានបៅកនាុង
សាច់បរឿង។ 

ចូរអនាក្ំ្បឹង្បយុទ្ធ ប�ីម្ទីាមទារនូវ 
ការចាប់អារមមែណ៍ជាអតិបរមា និងការ- 
ចុះផ្សាយឱ្យោនលអែបំផុ្ត ស្មាប់បរឿង 
របស់អនាក។
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ការការពារសៅក្នុ្  
តំបន់សាធារណៈ

ចូរជូន�ំណឹងបៅ្បភពសំខាន់ៗខ�ល 
រាក់ទាក់ បៅកនាុងបរឿងរបស់អនាក បៅបពល 
បរឿងបចញផ្សាយភ្ាម ប�យីប្វាីោ៉ា ងណា  
ឱ្យពួកបគទទួលោនចបាប់ចម្ងមួយចំនួន 
ពីបរឿងបនះ ឬមានតំណភាជា ប់មួយចំនួនពី 
បរឿងបនះ ស្មាប់បង្ហា ញបៅមិតតែភកដែិរបស ់
ពួកបគ។ ចូរប្វាី�ូចគានា បនះខ�រ ចំបពាះ 
សមាជិកសភា ឬឥស្សរជននបោោយ 
បផ្្សងបទៀត ខ�លពាក់ពព័ន្ធបៅកនាុងបរឿង។ 

បៅមុនការបចញផ្សាយបនតែិច (មាននព័យ 
ថា កំុមុនយូរបពក ខ្កងបគអាចលួចបរឿង 
របស់អនាកោន) ចូរអនាកប្វាីោ៉ា ងណាឱ្យ 
ស�ការបីៅកនាុងសា្ថ បព័នពព័ត៌មាន ឬ 
អង្គការប្្រោឋា ភិោល ទទួលោនបរឿង  
និងឯកសារសំខាន់ៗខ�លបោងបៅកនាុង 
បរឿង។ ពួកបគនឹងមិនអាចរកឯកសារ 
ទាងំបនះ បោយ្្ួនឯងោនបទ កនាុងបពល 
�៏្្ី ប�យីពួកបគអាចនឹងរាខរកកនាុងការ- 

ប្បីការរកប�ញីរបស់អនាកជាឯកសារ 
បោង បោយគាមែ នភព័សតែុតាង។

ចូរបរៀបចំប�ីម្ពីិភាកសាបរឿងបនះបៅកនាុង 
បវទិកាសាធារណៈ (សា្ថ បព័នផ្្សពវាផ្សាយ 
បផ្្សងបទៀត សាកលវទិយាលព័យ សមាគម 
្បជាពលរ�ឋា។ល)។ 

ចូរគិតទុកជាមុននូវការវាយ្បហារតប
វញិ ពីសំណាក់គូប�ិបក្ខរបស់អនាក បោយ 
ខផ្អែកបលីការបឆ្ីយតបផ្្ូវការរបស់ពួកបគ  
ខ�លមានមកទល់នឹងបពលបនះ។ (ខ�ល 
ពួកបគនឹងបឆ្ីយតបជាថមែីមដែងបទៀត) និង 
ប្តៀមបរឿងថមែីៗបទៀត ខ�លបំ្្ញការ- 
ការពាររបស់ពួកបគ។ បបចចាកបទសបនះ  
្តរូវោនអនាកសារពព័ត៌មានជនជាតិោរាងំ 
មានា ក់ ប ម្ែ ះ Anne-Marie Casteret  
ោនប្បី្ោស់បៅកនាុងបរឿងអា្សរូវ្ម 
មានផ្្ុកបមបរាគបអ�ស៍ ្បកបបោយ 
បជាគជព័យ។

ជំពូក ៨
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ជំពូក ៨

ការ្្សព្្សាយ
ចូរបរៀបចំ្បកាសពព័ត៌មានសដែីពីបរឿងបនះ 
បោយសបង្ខបការរកប�ញីសំខាន់ៗ 
្តឹមខតពីរបីឃ្្បៅោនប�យី។  
ចូរខចកផ្្សពវាផ្សាយឱ្យោនទូលំទូលាយ 
បៅបពលខ�លបរឿងបនះបចញផ្សាយជា 
សាធារណៈ។

ចូរពិចារណាកនាុងការបចញផ្សាយបរឿងរមួ
គានា ជាមួយនឹងសា្ថ បព័នពព័ត៌មានខ�លមិន
្បខជងគានា  ខ�លបៅប្្្បបទស ឬបៅ
កនាុងវសិព័យបផ្្សងពន្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយ 
(�ូចជាកាខសត ្បសិនបបីសា្ថ បព័ន 
ពព័ត៌មានរបស់អនាកជាវទិ្ុយ)។ 

ផ្្សពវាផ្សាយតាមបណាតែ ញអិុន្ឺណិត  
និង្ករុមពលរ�ឋាខ�លពាក់ពព័ន្ធនឹងបរឿង 
បៅប្កាយការបចញផ្សាយ។

ការបិទប ច្េប់

បទាះបីបរឿងរបស់អនាកបចញផ្សាយបៅបលី 
្បពព័ន្ធផ្្សពវាផ្សាយតូចកដែី ឬ្ំកដែី ចូរអនាក 
ប្វាីោ៉ា ងឱ្យ្ោក�ថា បរឿងបនះោន�ឹង 
បៅ�ល់្ករុមមនុស្សខ�លអាចនឹងទទួល 
ផ្លប៉ាះពាល់វជិជាមានពីបរឿងបនះ។ ្បសិន 
បបី អនាកមិនសប្មចោនលទ្ធផ្លបផ្្សង
បទៀតបទ អនាកនឹងប្វាីឱ្យពួកបគមាន 
អារមមែណ៍ថា មានមនុស្សមានា ក់ខ�លោន 
ោរម្ភ និងយកចិតតែទុកោក់ចំបពាះបរឿង 
របស់ពួកបគខ�រ។

ចូរចំណាយបពលរកីរាយនឹងការបឆ្ីយតប 
ចំបពាះសានា ព�របស់អនាក។ ចូរសាដែ ប់ការ- 
រះិគន់ និងប្បី្ោស់ការរះិគន់បនាះជា 
្បបោជន៍។ អនាក្្ះនឹងចាត់ទុកអនាក 
�ូចជាតារា ប�យីបរឿងបនះវាមិនអីបទ  
�រាបណាអនាកបៅខតបនតែបរៀនសូ្តព ី
មនុស្សខ�លមិនចូលចិតតែអនាក។ 

បយងីរកប�ញី្បធានបទមួយ 
បយងីបបងកាីតជាសមមែតិកមមែមួយប�ីម្បី្វាីការបផ្្ៀង្្ត់។ 

បយងីខសវាងរកទិននានព័យខ�លមានជាចំ� ប�ីម្បីផ្្ៀង្្ត់សមមែតិកមមែបនះ។ 
បយងីខសវាងរក្បភពជាមនុស្ស។ 

បៅបពលបយងី្បមូលទិននានព័យ បយងីបរៀបចំវា ប�ីម្ឱី្យង្យ្សរួលពិនិត្យ សរបសរបៅជាបរឿង និង្តរួតពិនិត្យ។
 បយងីស្មាយទិននានព័យបៅជាការនិទានតាមលំោប់លំបោយ រចួប�យីសរបសរបៅជាបរឿង។  

បយងី្តរួតពិនិត្យគុណភាព ប�ីម្ឱី្យ្ោក�ថាបរឿងបយងីពិតជា្តឹម្តរូវ។ 
 បយងីបោះពុម្ព ផ្្សពវាផ្សាយ និងការពារបរឿងបនាះ។
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្បសិនបបី អនាកចាោំច់្តរូវប្វាីអវាីមួយបផ្្សង 
ពីបនះ ចូរប្វាីចុះ។ 

អនាក្បខ�លជាចង់្្ស់បដែូរខ�ន�ី ឬ 
វសិព័យបផ្្សងៗ។ អនាក្បខ�លជាចង់បរៀន 
សូ្តអំពីអវាីមួយខ�លមានលទ្ធផ្លលអែ 
ជំនួសអវាីមួយខ�លមិនមានលទ្ធផ្លលអែ។ 
ចូរចងចាថំា ជាមួយការបសីុបអបងកាត 
នីមួយៗ អនាកនឹងកាន់ខតរងឹមាជំាងមុន។ 

បទាះបីអនាកបៅ�ល់ទីណាក៏បោយ ចូរនា ំ
យកបៅជាមួយអនាកនូវវ ិ្ ីសាសសតែរបស់អនាក  
ប�យីអនាកនឹងបជាគជព័យ។ បយងី�ឹងថា  
វា�ូបចនាះ ពីប្ពាះ បយងីោនបៅ�ល់ទីបនាះ 
រចួប�យី។ 

សូមសាវា គមន៍  និងសូមជូនពរសំណាងលអែ!
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េោទ នុម្កម
Investigative Journalism សារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាត
Enterprise Reporting ការរាយការណ៍ពព័ត៌មានខ�លមានការ្សាវ្ជាវប្ចីន
Scoop បរឿងខ�លបគពំុទាន់�ឹង
Conventional Journalism សារពព័ត៌មានខបប្បពពណី
Story-based Inquiry ការបសុីបអបងកាតខផ្អែកតាមសាច់បរឿង
Subject ្បធានបទ
Hypothesis សមមែតិកមមែ
Hypothesis Driven Investigation ការបសុីបអបងកាតខ�លជំរុញបោយសមមែតិកមមែ
Human Sources ្បភពពព័ត៌មានជាមនុស្ស

Industry Media ្ករុម�ុ៊ន្បឹកសាបោបល់ និងផ្តែល់ជំនួយ�ល់្បពព័ន្ធផ្្ស
ពវាផ្សាយឯករាជ្យ

Access to Information សិទ្ធិទទួលពព័ត៌មាន
On Record សមា្ភ សយកបៅចុះផ្សាយ
Off Record សមា្ភ សខតមិនយកបៅចុះផ្សាយ
Anonymous sources ្បភពអនាមិក
Objectivity សតយានុមព័តិ

Target  មុ្សញ្ញា  (មនុស្សខ�លអនាក សារពព័ត៌មាន ទម្ាយ បរឿង 
អា្សរូវ

Narrative Structure រចនាសម្ពព័ន្ធពនការពណ៌នាបរឿង
Chronological Structure រចនាសម្ពព័ន្ធខបបកាលប្វតតែិ
Long-form Journalism សារពព័ត៌មានទ្មង់ខវង
Investigative Narrative ការពណ៌នាខបបបសីុបអបងកាត
Nut Graf បសចកតែីសំខាន់ៗពនសាច់បរឿង
Personification ការប្បី្ោស់សាច់បរឿងរបស់មនុស្សបៅកនាុងអត្ថបទ
Fact-Checking ការបផ្្ៀង្្ត់ការពិត
Master File សំណំុឯកសារបម
Encryption កូ�នីយកមមែ
Copy and Paste 
Cut and Paste ចម្ងទាងំ្សរុង

Footnote
្បភពឯកសារបោង (ជាទូបៅ 
បគោក់វាបៅបន្ាត់ខាងប្កាមអត្ថបទ តាមទំពព័រខ�ល
បគស្មង់ពព័ត៌មានពី្បភពទាងំបនាះ)

URL, Hyperlink, Link តំណភាជា ប់
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កម្ម្ឯកសារសោ្េខំាន់ៗ

្បសិនបបីអនាកពិតជាយកចិតតែទុកោក់ចំបពាះការរាយការណ៍ខបបបសីុបអបងកាតខមន ចូរបនតែ
 

សិកសាវាបទៀត។ ្នធានបៅបលីទំពព័របនះ្គាន់ខតជាចំណុចចាប់បផ្ដែីមប៉ាុបណាណ ះ។ បសៀវបៅ
បស្ីរខតទាងំអស់សរបសរជាភាសាអង់បគ្ស ខ�លជាភាសាអនតែរជាតិពនវជិាជា ជីវៈបនះ។ ចូរ 
អនាកចំណាយបពលបរៀនភាសាបនះឱ្យបចះលមែមអាចប្វាីការោន និងតាមោននូវអវាីខ�លបកីត
ប�ងីបៅកនាុងវសិព័យសារពព័ត៌មានបសីុបអបងកាតបនះ។

 សេៀវសៅ
LEONARD DOWNIE, JR.,
The New Muckrakers.
New Republic Books, 1976.
Written right after Watergate by a key 
player at the Washington Post, this 
book captures the spirit and the actors 
of a key moment.

BRANT HOUSTON,
Computer-assisted reporting:
A Practical Guide.
St. Martin’s Press, 1996.
The best manual on using data in 
investigations.

BRANT HOUSTON, LEN BRUZZESE, 
STEVE WEINBERG
The Investigative Reporter’s 
Handbook: A Guide to Documents, 
Databases and Techniques.  
Bedford/St. Martin’s, 4th Edition (2002). 
The latest edition of the Investigative 
Reporters and Editors manual, and 
the best full-length guide, including 
many advanced techniques.

MARK HUNTER,
Le Journalisme d’investigation en 
France et aux Etats-Unis.
Presses universitaires de France, coll; 
Que sais-je?, 1997.
This little book compares the evolution 
of investigative reporting in two very 
different places, and includes detailed 
analyses of several landmark investi-
gations. For readers of French.

GAVIN MCFADYEN,
Investigative Journalism.
2nd edition. T&F Books, 2009.
A manual by the founder of the 
London Centre for Investigative 
Journalism, a very experienced TV 
investigator.

DAVID L. PROTESS, FAY LOMAX 
COOK,
JACK C. DOPPELT, AND JAMES S. 
ETTEMA,
The Journalism of Outrage:
Investigative Reporting and Agen-
da-Building in America.
New York: The Guilford Press, 1991. 
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This may be the best single study 
ever written about how investigative 
repor-ting achieves results, and is 
useful beyond its U.S. setting.Scholar-
ly preci-sion,journalistic insight.

PAUL CRISTIAN RADU,
Follow the Money:
A Digital Guide for Tracking Corruption.
International Center for Journalists
Romanian Centre for Investigative
Journalism, 2008.
Free download:
http://www.icfj.org/Resources/Fol-
lowtheMoney/tabid/1170/Default.aspx.
This ground-breaking manual tells you 
about where to find information on 
businesses in numerous countries, as 
well as search techniques.

TOM WOLFE
The New Journalism.
London: Pan, 1975.
The introduction to this classic 
anthology of great articles says a lot 
about source relationships in depth 
reporting; the articles tell you a lot 
about how narrative technique affects 
impact. Not really investigation, but 
important for any journalist who cares 
about the art.

សគហទំព័រ (Websites)
http://www.arij.net
When Arab Reporters for Investigative 
Journalism began with help from In-
ternational Media Support, there was 
doubt about whether it could accom-

plish anything. The work archived on 
its website proves that it could. The 
major organisation for investigative 
reporting in its region, and a global 
player.

http://www.cin.ba/Home.aspx 
Site of the Center for Investigative 
Reporting in Bosnia-Herzegovina, 
created by Drew Sullivan. CIN in turn 
founded the Crime and Corruption Re-
porting Program, a model in the field.

http://www.crji.org
The Romanian Centre for Investiga-
tive Journalism shows you what a 
group of ambitious, smart young re-
porters can do in a tough place. Keep 
watching them.

http://www.centerforinvestigativ 
ereporting.org
One of the first and greatest inde-
pendent reporting houses of the 
post-Watergate era, based in Oak-
land, California, with a long history of 
landmark stories.

http://www.fairreporters.org 
The website of the Forum for African 
Investigative Reporters offers mate-
rials and support services tailored to 
Africa.

http://www.globalinvestigativejo 
urnalism.org
Homepage of the Global Investigative 
Journalism Network, the umbrella 
group for investigative reporters from 
some 50 countries. Its bi-annual con-
gresses are major events.
The website is currently being revised 
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to include free tip sheets and other 
presentations from conferences.
The GIJN also sponsors the “Glob-
al-L” mailing list, well worth joining.

http://www.ire.org
The homepage of Investigative Re-
porters and Editors Inc., the world’s 
largest and first organisation for such 
as we. Key resources -- notably a 
massive archive of tip sheets and 
articles on thousands of subjects – of 
greatinterest to trainers are available 
for a membership fee.

http://markleehunter.free.fr 
This site includes articles and book 
extracts cited in this manual, written 
using the methods in this manual.

http://www.publicintegrity.org 
The Center for Public Integrity is one 
of the oldest and most influential foun-
dation-funded institutions in the field. 
Their global reports set the standard. 
By no coincidence, they also created 
and manage the International Consor-
tium of Investigative Journalists.

http://www.i-scoop.org
The Danish organisation SCOOP 
supports investigative training and 
projects throughout Europe (and par-
ticularly in the East). 
It’s run by people who have done 
investigative work at a high level.

        






