
បច្ចចកវទិ្យា និង ររួសាររបស់អ្នក  1 

 

មេម ៀនទី១៖ គំនិត បសគ់្គីសទប សិទ័ 

ប្បយោគយោលបណំង៖ 

ច្ដើមបើផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំររើសទបរសិ័ទ្យនូវការយល់ដឹងអ្ាំពើសារៈសាំខានន់នការការពាររាំនិតររើសទបរសិ័ទ្យ និង ផតល់នូវ
ចាំច្ េះដឹងអ្ាំពើសារននរបពន័ធផសពវផាយ និង វបបធមដ៌ច៏្ពញនិយម។ 

វត្ថុបំណងននការយរៀន៖ 

ច្មច្រៀនច្នេះ ផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនាំររើសទបរសិ័ទ្យនូវការយល់ដឹងដូចខាងច្រកាម៖ 

១. យល់ដឹងពើសារៈសាំខានន់នការច្មើលថែ និង ការការពាររាំនិត។ 
២. យល់ដឹងពើជាំច្នឿ ការរតិេះរេិះពិចារណា និង រាំនិតររើសទបរសិ័ទ្យ 
៣. យល់ដឹងពើឥទ្យធិពលននវបបធម៌ច្ៅច្លើរាំនិតររើសទបរសិ័ទ្យ 

យេចក្តយីផតើម៖ 

មិនថដលធ្លល ប់មានពើមុនមកច្ៅកនុងរបវតតិសាស្តសតមនុសសច្ោក 

ពិភពបច្ចចកវទិ្យាដខ៏្ពស់នច្ពលសពវនែង បច្ងកើតឲ្យមានទាំងឱកាស និង ឧបសរគមកទ្យនទឹមគ្នន ។ ជាមួយនឹងការច្កើន
ច្ ើងកនុងចាំច្ េះដឹង និង ឱកាសកនុងការរ ើកចច្រមើន ថដលច្យើងទ្យទួ្យលបាន តាមរយៈភាពច្ជឿនច្លឿនននបច្ចចកវទិ្យា 
ច្យើងរតូវការរបាជាា ថែមច្ទ្យៀត ច្ដើមបើដឹកនាំចាំច្ េះដឹងទាំងច្នេះ។ រុ សមបតតិថដលបច្ចចកវទិ្យា និង អុ្ើនច្ធើ ិត    
ផតល់ជូន រឺមានចាំនួនច្រចើនណាស់ ប ុថនត វាកម៏ានរុ វបិតតិរបស់វាផងថដរ។ ការវាយលុកននពត័៌មានរបស់វាបានចូល
កនុងផទេះ និង រាំនិតរបស់មនុសសយ ងខាល ាំងសាំច្បើម ថដលមិនធ្លល ប់មានពើមុនមក។ សារពើពិភពខាងច្រៅ (តាមរយៈអុ្ើន
ច្ធើ ិត) ឥ ូវ កាំពុងថតចូលមក តាមរយៈរលកអាកាស ច្ ើយកាំពុងថតឆលងកាតជ់ញ្ជ ាំងផទេះ ច្ ើយចូលកនុងផទេះ។ 
ច្លើសពើច្នេះច្ៅច្ទ្យៀត សារទាំងច្នេះ បានកាំពុងថតកាន់តាមខ្លួនច្ៅកនុងច្ោច្  របស់ច្យើង (តាមរយៈទូ្យរស័ពទទ្យាំច្នើបៗ 
- smart phone)។ 

ច្តើឪពុកមាត យអាចចិញ្ច ឹមកូនតាមទ្យសសនៈររើសទបរសិ័ទ្យច្ៅកនុងសងគមសពវនែង ជាមួយរូបភាព និង សារខាងច្ោកើយ ៍
ថដលចូលតាមអុ្ើនច្ធើ ិត ទូ្យរទ្យសសន ៍ថខ្សភាពយនត និង តស្តនតើបានច្ោយរច្បៀបណា? អ្នកអ្តាា ធិបាយព័តម៌ានមាន ក់ 
បានព ៌នតាមរច្បៀបច្នេះ៖ “យុវជនថលងរតូវបានចិញ្ច ឹមអ្ប់រ ាំ ច្ោយឪពុកមាត យរបស់ពួកច្រតច្ៅច្ទ្យៀតច្ ើយ។ 
ពួកច្រទ្យទ្យួលឥទ្យធិពលពើខាងច្រៅ តាមរយៈរតច្ចៀក អុ្ើនច្ធើ ិត និង កញ្ចកទូ់្យរទ្យសសន៍។ ការច្នេះមិនថដលធ្លល បម់ានពើ
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មុនមកច្ ើយច្ៅកនុងរបវតតសិាស្តសតមនុសសច្ោក...ច្សរ ើភាពខាងរបពន័ធផសពវផាយ រតួតរតាច្លើវបបធម.៌..ឪពុកមាត យ
មិនអាចរបឆាំងនឹងឥទ្យធិពលននវបបធម ៌ថដលច្កើតច្ចញពើបច្ចចកវទិ្យាបានច្ ើយ។” 

ច្ៅកនុងច្មច្រៀនទាំងច្នេះ ច្យើងនឹងពិភាកាអ្ាំពើផលប េះពាល់ននបច្ចចកវទិ្យាច្ៅច្លើរាំនិត និង រកុមររួសាររបស់ច្យើង 
ច្ ើយកនិ៏យយពើរច្បៀបររបរ់រងវាឲ្យមានសុវតាិភាព និង បានរតឹមរតូវផងថដរ។ ច្តើច្យើងការពារពើច្រគ្នេះថ្នន ក ់ និង 
សារថបបច្ោកើយ ៍ ប ុថនត អាចទញផលចាំច្ ញពើបច្ចចកវទិ្យាបានច្ោយរច្បៀបណា? ជាមួយការខិ្តខ្ាំរបឹងថរបង 
និង ការចិញ្ច ឹមអ្បរ់ ាំកូន និង ការររបរ់រងតាមរច្បៀបរតឹមរតូវ ច្យើងអាចទញផលរបច្យជនច៍្ចញពើភាពច្ជឿនច្លឿន
ននអុ្ើនច្ធើ ិត និងបច្ចចកវទិ្យា ខ្ ៈច្ពលថដលច្យើងការពារពើច្រគ្នេះថ្នន ក។់ 

I. សារៈេំខានន់នការអបរ់ ំនិង ការពារគំនិត្ 

 ក. រាំនិតច្ចញមកពើខួ្រកាល ច្ ើយវារងឥទ្យធិពលពើពត័៌មាន ថដលខ្ួរកាលរបមូលបាន។ 
 ខ្. មនុសស មានលកខ ៈ “ខ្ពស់ជាង” សតវ។ សតវ ច្ឆលើយតបតាមសភាវរតិរបស់វា ចាំថ កឯមនុសសវញិ

ច្ឆលើយតប តាមជច្រមើសរបកបច្ោយភាពឈ្លល សនវ។ 
 រ. ច្ពលថដលច្យើងរិត និង ច្ធវើសកមមភាព មាគ៌្ន (ទ្យមាល ប់) ច្ៅកនុងខួ្រកាលរបស់ច្យើង រតូវបានកសាង

ច្ ើង។ វាពិបាកកនុងការផ្លល ស់បតូរមាគ៌្នទាំងច្នេះណាស់ច្ៅច្ពលច្រកាយកនុងជើវតិ។ វាជាការសាំខានថ់ដល
រតូវកសាងមាគ៌្ន (ទ្យមាល ប់) ថដលរតឹមរតូវ ជាពិច្សសកាលច្ៅវយ័ច្កមង។ 

 ឃ. រាំនិតរបស់ច្យើង ពិតជាសាំខានណ់ាស់។ រាំនិតបច្ងកើតជាសកមមភាព។ “អ្វើថដលច្យើងសាបច្រពាេះច្ៅកនុង
រាំនិតរបស់ច្យើង ច្យើងនឹងទ្យទួ្យលផលច្ៅកនុងសកមមភាពរបស់ច្យើង។” (ច្ោកច្ទ្យវវទូិ្យ ចន សតុត - 
John Stott) 

   “ចូររបយត័នជាមួយរាំនិតរបស់អ្នក ដបតិវាកាល យជាពាកយសាំដើ 
   របយត័នជាមួយពាកយសាំដើរបស់អ្នក ដបតិវាកាល យជាសកមមភាព 
   របយត័នជាមួយសកមមភាពរបស់អ្នក ដបតិវាកាល យជាទ្យមាល ប់ 
   របយត័នជាមួយទ្យមាល បរ់បស់អ្នក ដបតិវាកាល យជាអ្តតចរតិ 
   របយត័នជាមួយអ្តតចរតិរបស់អ្នក ដបតិវាកាល យជាច្ជារវាសនរបស់អ្នក។” (មិនសាគ ល់របភព) 

 ង. ច្យើងរួរថតរបរពឹតតចាំច្ពាេះរាំនិតរបស់ច្យើង ដូចជាច្យើងរបរពឹតតចាំច្ពាេះរាងកាយរបស់ច្យើង 
  ១. ផតល់ចាំ ើ អាោរថដលលអៗ ដល់រាំនិតរបស់ច្យើង 
  ២. ការពាររាំនិតរបស់ច្យើងពើច្រឿងអារកក ់
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  ៣. អ្វើថដលច្យើងបច្ណាត យឲ្យចូលកនុងរាំនិតរបស់ច្យើង វានឹងច្លចច្ចញមកខាងច្រៅ។ “ច្យើងនឹង
កាល យដូចជាអ្វើថដលច្យើងរិតជាច្រៀងរាល់នែង។” (កាំណាពយ ច្ោក រា វ វា ល់ដូ អុ្ើច្មើសាន ់ - 
Ralph Waldo Emerson) 

II. ជំយនឿ ការប្តិ្ិះរិិះពិចារណា និង គំនិត្ប្គីេទបរេ័ិទ 

 ក. រពេះជាមាច ស់បានច្រជើសច្រ ើសផារភាជ ប់រពលឹងរបស់ច្យើងជាមួយនឹងខួ្រកាល និង រាងកាយរបស់ច្យើង។ 
“សូមឲ្យរពេះននច្សចកតើសុខ្សានត ថញកអ្នករាល់គ្នន ច្ចញជាបរសុិទ្យធសពវររប ់ ច្ ើយឲ្យទាំងរពលឹង និង 
វញិ្ា   ច្ ើយរូបកាយទាំងមូល បានបរមុងទុ្យកឥតច្ៅ មង ដរាបដល់រពេះច្យស ូវររើសទ ជារពេះ      
អ្មាច ស់ននច្យើង រទ្យងយ់ងមក។” (១ថែសា ូនើច ៥:២៣) 

“រពេះច្យ ូវា ដជ៏ារពេះ រទ្យងយ់កធូលើដើមកសូនច្ធវើជាមនុសស រទ្យងផ់លុ ាំខ្យល់ដច្ងហើមជើវតិបញ្ចូ លច្ៅកនុ ងរនធ
រចមុេះ ច្នេះករ៏តលបជ់ាមានរពលឹងរស់ច្ ើង។” (ច្ោកុបបតតិ ២:៧) 

 ខ្. ការរិត និង ការរតិេះរេិះពិចារណា ពិតជាសាំខាន់ណាស់ច្ៅកនុងបទ្យរមពើរ 
  ១. ការមានរបាជាា  និង ចាំច្ េះដឹង នឹងទ្យទួ្យលបានការសរច្សើរ 

“កុាំឲ្យរតាប់តាមសមយ័ច្នេះច្ ើយ ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នន បានផ្លល ស់ថរបវញិ ច្ោយរាំនិតបានថកជាែមើ
ច្ ើង ច្ដើមបើនឹងអាចលច្មើលឲ្យបានសាគ ល់បាំ ងរពេះ ឫទ្យយ័ននរពេះ ថដលលអ រសួលទ្យទួ្យល 
ច្ ើយររបល់កខ ៍ផង។” (រ  ូម ១២:២) 

“ច្ តុច្នេះ ចាបត់ាាំងពើនែងថដលច្យើងខ្ាុ ាំឮនិយយ ច្នេះច្យើងខ្ាុ ាំកអ៏្ធិសាា នឲ្យអ្នករាល់គ្នន ឥត
ឈបឈ់រ ច្ ើយទូ្យលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នន  បានសាគ ល់រពេះ ឫទ្យយ័រទ្យងស់ពវររប ់ច្ោយររបទ់ាំង
របាជាា  និង ចាំច្ េះខាងវញិ្ា   ច្ដើមបើឲ្យបានច្ដើរថបបរួរនឹងរពេះអ្មាច ស់ ទាំងគ្នបចិ់តតដល់
មនុសសទាំងអ្ស់ ឲ្យបានបច្ងកើតផលកនុ ងររបទ់ាំងការលអ ច្ ើយឲ្យសាគ ល់រពេះកានថ់តចាស់  
ច្ ើង។” (កូ ូស ១:៩-១០) 

“ដូច្ចនេះ ច្បើសិនជាអ្នករាល់គ្នន បានរស់ច្ ើងវញិ ជាមួយនឹងរពេះររើសទ ច្នេះចូរថសវងរកអ្ស់ទាំង
ច្សចកតើ ថដលច្ៅសាា នច្លើវញិ ជាសាា នថដលរពេះររើសទរងខ់ាងសាត ាំននរពេះ ចូរផចងចិ់តតច្ៅឯច្សច
កតើទាំងអ្ស់ថដលច្ៅខាងច្លើ កុាំឲ្យផចងច់្ៅឯច្សចកតើទាំងប ុនម ន ថដលច្ៅថផនដើច្ ើយ។”  
(កូ ូស ៣:១-២) 
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“សបាយច្ ើយ អ្ស់អ្នកណាថដលរកបានរបាជាា  ច្ ើយអ្នកណាថដលខ្ាំរបឹង ទល់ថតបាន
ច្យបល់ ដបិតការថដលបាន ច្នេះវចិ្សសជាងបានរបាកច់្ៅច្ទ្យៀត ច្ ើយកនរមអ្ាំពើច្នេះ មកក៏
របច្សើរជាងមាសសុទ្យធផង របាជាា ច្នេះមានតនមល ជាងតបូងទ្យទឹ្យម ឥតមានរបស់ណាថដលចិតតឯង
របាថ្នន ចងប់ាន ថដលនឹងយកច្ៅផទឹមឲ្យច្សមើបានច្ ើយ។” (សុភាសិត ៣:១៣-១៥) 

  ២. ការមានរាំនិតលងើច្លងើ និង រាំនិតឥតរបច្យជន៍ នឹងរតូវទ្យទួ្យលច្ទស 

“ពិតរបាកដជារាស្តសតរបស់អ្ញ ច្រលងើច្លងើ ច្រមិនសាគ ល់អ្ញច្សាេះ ច្រសុទ្យធថតជាកូនវច្ងវងវង្វវ ន់ 
ឥតមានច្យបល់ច្ ើយ ច្រមានរបាជាា ខាងឯផលូ វរបរពឹតតអារកក ់ ថតគ្នម នចាំច្ េះខាងឯការលអ
ច្សាេះ។”  (ច្យច្រមា ៤:២២) 

“រាស្តសតអ្ញ ច្ររតូវបាំផ្លល ញច្ៅ ច្ោយខ្វេះខាតតរមិេះ ដូច្ចនេះ ច្ោយច្រពាេះឯងមិនរពមទ្យទួ្យល  
តរមិេះ ។” ( ូច្ស ៤:៦) 

“ពើច្រពាេះច្សចកតើច្រកាធរបស់រពេះ បានសាំថដងមកពើសាា នសួរទ៌ន់នឹងររប់ទាំងច្សចកតើទ្យមិល
ច្លមើស និង ច្សចកតើទុ្យចចរតិរបស់មនុសស ថដលច្របង្វខ ាំងច្សចកតើពិត ច្ោយច្សចកតើទុ្យចចរតិ ច្រពាេះ
ការអ្វើថដលអាចនឹងសាគ ល់ពើរពេះបាន ច្នេះបានសាំថដងមកកនុ ងពួកច្រច្ ើយ ច្ោយរពេះរទ្យង់
សាំថដងការច្នេះឲ្យច្រច្ឃើញជាក ់ ដបិតអ្វើៗរបស់រទ្យង ់ ថដលរកច្មើលមិនច្ឃើញ តាាំងពើកាំច្ ើ ត
ច្ោកើយម៍ក ច្ទេះទាំងរពេះច្ចសាត ដច៏្ៅអ្ស់កលបជានិចច និង និសសយ័ជារពេះរបស់រទ្យង ់ ច្នេះ
ច្ឃើញចាស់វញិ ច្ោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប ុនម ន ថដលរទ្យងប់ានបច្ងកើតមក ច្រពាេះកាល
ច្របានសាគ ល់រពេះ ច្នេះច្រមិនបានតច្មកើងរទ្យង ់ ទុ្យកជារពេះច្ទ្យ កមិ៏នដឹងរុ រទ្យងថ់ដរ ច្រច្កើត
មានរាំនិតឥតរបច្យជនវ៍ញិ ច្ ើយចិតតច្រ ថដលឥតច្យបល់ កប៏ានរតលបជ់ាងងឹតច្ៅ ច្រអ្ួត
ខ្លួ នថ្ន មានរបាជាា  បានជាច្ររតលបច់្ៅជាលងងច់្លងើវញិ រឺច្របាំផ្លល ស់សិរ ើលអននរពេះថដលមិនច្ចេះ
ខូ្ច ឲ្យច្ៅជារូប ច្មើលច្ៅដូចជាមនុសស ថដលថតងថតខូ្ចវញិ ច្ ើយដូចជាសតវសាល ប សតវច្ជើង
បួន និង សតវលូនវារថដរ។” (រ  ូម ១:១៨-២៣) 

  ៣. រាំនិតរបស់ច្យើង រួរថតរតូវផចងច់្ៅរករពេះជាមាច ស់ និង កិចចការននរពេះអ្មាច ស់ 

“ពើច្រពាេះអ្ស់អ្នកណាថដលតាមសាចឈ់្លម ច្នេះរិតថតខាងសាចឈ់្លម ថតអ្ស់អ្នកណាថដល
រិតតាមរពេះវញិ្ា   ច្នេះរិតថតខាងវញិ្ា  វញិ ដបិតរាំនិតខាងសាចឈ់្លម ច្នេះជាច្សចកតើ
សាល បទ់្យច្ទ្យ ឯរាំនិតននរពេះវញិ្ា   ច្នេះច្ទ្យើបជាជើវតិ និង ច្សចកតើសុខ្សានតវញិ ច្រពាេះរាំនិតខាង
សាចឈ់្លម ច្នេះរថមងទស់ទ្យទឹ្យងនឹងរពេះ ដបិតមិនចុេះចូលនឹងរកឹតយវនិ័យរបស់រពេះច្ទ្យ កពុ៏ាំអាច
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នឹងចុេះចូលបានផង ពួកអ្នកថដលច្ៅខាងសាចឈ់្លម ច្នេះពុាំអាចនឹងគ្នប់រពេះ ឫទ្យយ័ដល់
រពេះបានច្ ើយ។” (រ  ូម ៨:៥-៨) 

“ច្យើងអាចនឹងរ ាំោយអ្ស់ទាំងរាំនិតថដលច្ររេិះរិត និង ររបទ់ាំងច្សចកតើយ ងខ្ពងខ់្ពស់ ថដល
ច្លើកខ្លួ នច្ ើងទស់នឹងចាំច្ េះននរពេះ រពមទាំងនាំអ្សទ់ាំងរាំនិតឲ្យចុេះចូលសាត បប់ង្វគ បរ់ពេះ  
ររើសទវញិ។” (២កូរនិែូស ១០:៥) 

  ៤. រពេះជាមាច ស់បានមានរពេះបនទូលច្ៅកានរ់ាំនិតរបស់ច្យើង តាមរយៈសកលច្ោក 

ច្យើងអាចច្មើលច្ឃើញ និង ច្ធវើការរតិេះរេិះពិចារណាច្ៅកនុងរាំនិតរបស់ច្យើងអ្ាំពើអ្វើថដលរពេះជា
មាច ស់បានបច្ងកើត៖ “សមតាភាពរបស់មនុសសកនុងការអាននូវអ្វើថដលរពេះបានកតរ់តាទុ្យកច្ៅកនុង
សកលច្ោក។” (ច្ោក ចន សកុត) 

“នផទច្មឃសាំថដងពើសិរ ើលអននរពេះ ច្ ើយលាំ អាកាសកប៏ង្វហ ញការថដលរពេះ សតរទ្យងច់្ធវើ នែងមួយ
ច្ពាលរបាបត់ដល់នែងមួយច្ទ្យៀត ច្ ើយយប់មួយកស៏ាំថដងចាំច្ េះដល់យបមួ់យច្ទ្យៀតថដរ ឯពាកយ
សាំដើ ឬភាសា ច្នេះគ្នម នឮច្ ើយ គ្នម នអ្នកណាថដលឮសច្មលងននរបស់ទាំងច្នេះច្ទ្យ ប ុថនត ដាំ ឹង
ថដលរបស់ទាំងច្នេះផាយមក កប៏ានច្ចញច្ៅររបច់្លើថផនដើ ច្ ើយច្សចកតើច្នេះបានឮច្ៅ
ដល់ទ្យើបាំផុតច្ោកើយច៍្ៅច្លើច្មឃ រទ្យងប់ានតច្មលើងរតសាលសរមាបរ់ពេះអាទិ្យតយ។” (ទ្យាំនុកដាំ
ច្កើង ១៩:១-៤) 

  ៥. រាំនិតពិតជាសាំខាន់ណាស់ ច្ោយសារថតររើសទសាសន រឺជាសាសនមួយ ថដលបង្វហ ញច្ចញ
តាមរយៈច្យើង។ 

   “រពេះជាមាច ស់បានបង្វហ ញអ្ងគរទ្យង់ជាពាកយសាំដើ ច្ៅកាន់រាំនិត។” (ច្ោក ចន សកុត) 
   ក. រពេះច្យស ូវររើសទបានយងមកកានថ់ផនដើច្នេះជាច្រចើនឆន ាំមុន ច្ ើយច្យើងមានកាំ តរ់តា

អ្ាំពើការច្នេះសរច្សរទុ្យកច្ៅកនុងរពេះរមពើរ (កនុងចាំច្ណាមអ្តាបទ្យដនទ្យច្ទ្យៀត) 

   ខ្. ការអាន និង ការយល់រពេះរមពើរ ពិតជាសាំខាន់ណាស់ចាំច្ពាេះររើសទសាសន។ 
    “មុខ្ង្វរមួយដ៏ខ្ពស់បាំផុត និង នែលែនូរបាំផុតកនុងចាំច្ណាមមុខ្ង្វរច្ផសងច្ទ្យៀតននរាំនិតរបស់

មនុសស រឺជាការសាត បរ់ពេះបនទូលរបស់រពេះ និង អានរពេះរាំនិតរបស់រទ្យង ់និង រិតតាមរពេះ
រាំនិតរទ្យង ់ទាំងច្ៅកនុងធមមជាតិ និង ច្ៅកនុងបទ្យរមពើរ។” (ច្ោក ចន សកុត) 
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    “...ច្ដើមបើនឹងសូមឲ្យរពេះននរពេះច្យស ូវររើសទ ជារពេះអ្មាច ស់ននច្យើង រឺជារពេះវរបិតាដម៏ាន
សិរ ើលអ បានរបទនឲ្យអ្នករាល់គ្នន បានរពេះវញិ្ា   ថដលច្របាសឲ្យមានរបាជាា  ច្ ើយក៏
ច្បើកសាំថដង ឲ្យដឹងពើដាំច្ ើ រសាគ ល់រទ្យង ់ ច្ដើមបើឲ្យថភនកចិតតរបស់អ្នករាល់គ្នន បានភលឺច្ ើង 
របច្យជនឲ៍្យបានដឹងថ្ន ថដលរទ្យងច់្ៅអ្នករាល់គ្នន  ច្នេះមានច្សចកតើសងឃឹមជាយ ងណា 
ច្ ើយថ្នសិរ ើលអដរ៏បច្សើរនរកថលងននមរតករទ្យង ់ កនុ ងពួកបរសុិទ្យធយ ងណាផង ច្ ើយថ្ន 
រពេះច្ចសាត ដខ៏ាល ាំងច្លើសលបរ់បស់រទ្យង ់ ដល់ច្យើងរាល់គ្នន ថដលច្ជឿជាយ ងណាថដរ តាម
ថដលកមាល ាំងរទ្យងដ់ម៏ានឫទ្យធិបានពូថកនឹងច្ធវើ...” (ច្អ្ច្ភសូ ១:១៧-១៩) 

III. ឥទធពិលននវបបធមម៌ក្យលើគំនិត្ 

 ក. ចិតតរាំនិតថដលជរមុញច្ោយអ្នកច្របើរបាស់ (សមាា រៈនិយមច្ផ្លត តច្លើអ្តាម អ្ញ)៖ “ខ្ាុ ាំចងប់ានសរមាបខ់្ាុ ាំ 
ច្ ើយខ្ាុ ាំចង់បានវាឥ ូវ ច្ដើមបើឲ្យខ្ាុ ាំអាចមានអារមម ៍លអ។” 

  ១. ពិភពច្ោកបានកាល យជាសងគមអ្នកច្របើរបាស់ ជាពិច្សសច្ៅតាមទ្យើរកុងធាំៗ។ ជាមួយនឹងភាព
បនតច្ជឿនច្លឿន វាបានបច្ងកើតនូវបរយិកាសមួយ ថដលច្ផ្លត តច្ៅច្លើអ្នកច្របើរបាស់ (ច្យើង្ខ្ាុ ាំ) 
និង បាំ ងចិតតឲ្យច្យើងមានអារមម ៍ចងប់ានភាល មៗ (ឥ ូវ)។ 

  ២. ការផសពវផាយផលិតផល និង ច្សវាកមម ផសពវផាយឲ្យមានអារមម ៍ចងប់ាន “របស់” កានថ់ត
ច្រចើន ច្ដើមបើច្ធវើឲ្យច្យើងមានអារមម ៍សបាយចិតត។ ការផសពវផាយទាំងច្នេះ មានច្ៅររប់ទ្យើ
កថនលងកនុងរបព័នធផសពវផាយសងគម និង អុ្ើនច្ធើ ិត។ ការថសវងរកចងក់ាល យជាអ្នកមាន បាន
ររបរ់រងរាំនិតរបស់មនុសសជាច្រចើន។ 

  ៣. ច្សដាកិចចជាច្រចើន រតូវបានកសាង និង សាិតច្សារច្ៅច្លើការច្របើរបាស់និយម។ ដូច្ចនេះ ច្សដាកិចច
របស់ច្យើង ពឹងអាងច្លើច្យើងទិ្យញរបស់របរកានថ់តច្រចើន។ 

 ខ្. រាំនិតច្ផ្លត តច្ៅច្លើអ្ាំច្ពើ ងិា 

ថខ្សភាពយនត និង វ ើច្ដអូ្ច្ គម ច្ពារច្ពញច្ៅច្ោយអ្ាំច្ពើ ងិា។ អ្ាំច្ពើ ងិាបានកាល យជាទ្យរមងន់នការ
កាំសានតដច៏ាំបងមួយ។ កុមារ និង មនុសសធាំធ្លល បឆ់លងកាត់អ្ាំច្ពើ ងិាច្នេះ ថដលនាំឲ្យចាំនួនននអ្ាំច្ពើ ងិា
ច្ៅកនុងរបពន័ធផសពវផាយមានការច្កើនច្ ើង។ 
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 រ. រាំនិតរបឆាំងសាសន 

ច្ៅកនុងរបច្ទ្យសជាច្រចើន របពន័ធផសពវផាយដល៏បើលាញរបឆាំងនឹងសាសន។ សារ និង ចិតតរាំនិត
របឆាំងសាសនទាំងច្នេះរជាបចូលតាមកមមវធិើទូ្យរទ្យសសន ៍ថខ្សភាពយនត ការផសពវផាយ វទិ្យាសាស្តសត និង 
ពត័ម៌ាន។ ច្ៅតាមអុ្ើនច្ធើ ិត និង របពន័ធផសពវផាយភារច្រចើន សាសន រតូវបានបង្វហ ញច្ចញជា
រច្បៀបរិតដល៏ងងច់្លល ។ សារទាំងច្នេះ អាចរជាបចូលកនុងរាំនិតរបស់ច្យើងបនតិចមតងៗ ជាពិច្សសរាំនិត
កូនៗរបស់ច្យើង។ 

 ឃ. រាំនិតច្លើច្រឿងផលូវច្ភទ្យ 

  ១. ការរមួច្ភទ្យ រជាបចូលសឹងថតររបវ់បបធម៌ទាំងអ្ស់កនុងពិភពច្ោក។ ការផសពវផាយច្របើរបាស់
ផលូវច្ភទ្យ ច្ដើមបើលកផ់លិតផល។ ថខ្សភាពយនត កមមវធិើទូ្យរទ្យសសន ៍ វ ើច្ដអូ្ច្ គម និង កមមវធិើកុាំពយូទ្យរ័
ជាច្រចើនដនទ្យច្ទ្យៀត និង ទូ្យរស័ពទទ្យាំច្នើបៗ ច្របើរបាស់រូបភាពផលូវច្ភទ្យ។ ច្ទេះបើជាអ្នករស់ច្ៅកថនលង
ណាកច៏្ោយ ច្រៅពើកថនលងោចរ់សយលបាំផុត ច្នេះអ្នកនឹងរបទ្យេះច្ឃើញរូបភាពខាងផលូវច្ភទ្យ។ 

  ២. ជាមួយអ្ាំច្ពើ ងិា ច្របវា  ងន់នរូបភាពផលូវច្ភទ្យច្នេះ ផ្លល ស់បតូរចិតតរាំនិតរបស់មនុសសចាំច្ពាេះផលូវ
ច្ភទ្យ។ ពួកច្ររិតអ្ាំពើវាកាន់ថតច្រចើន ច្រសកឃ្លល នចងប់ានវាកានថ់តខាល ាំង ច្ ើយរាំនិតរបកបសើល
ធមច៌ាំច្ពាេះវា ក៏ផ្លល ស់បតូរផងថដរ។ 

   សាិតិច្ៅស រដាអាច្មរកិ និង រច្បៀបថដលពួកច្រផ្លល ស់បតូររយៈច្ពលជាច្រចើនឆន ាំ៖ 
   Gallop Poll: (មនុសសធាំចាំនួន១០១២នក ់ អាយុ១៨ឆន ាំ ឬច្លើសពើច្នេះ រតូវបានច្ធវើការសទង់

មតិ) 

   ច្តើការថដលបុរស និង ស្តសតើរមួច្ភទ្យជាមួយគ្នន  មុនច្ពលច្រៀបការជាអ្ាំច្ពើខុ្សឆគងឬ? 
   ១៩៦៤៖ ៦៨% និយយថ្ន ខុ្សឆគង 
   ១៩៧៣៖ ៤៧% និយយថ្ន ខុ្សឆគង 
   ១៩៩១៖ ៤០% និយយថ្ន ខុ្សឆគង 
   ២០០១៖ ៣៨% និយយថ្ន ខុ្សឆគង 
   ២០១១៖ ៣៦% និយយថ្ន ខុ្សឆគង 

   ទ្យាំនកទ់្យាំនងមនុសសរសឡាញ់ច្ភទ្យដូចគ្នន ៖ ច្បើតាមរកមសើលធម ៌ ច្តើវាអាចទ្យទួ្យលយកបានថដរ
ឬច្ទ្យ? 
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   ២០០១៖ ៤០% និយយថ្ន ទ្យទួ្យលយកបាន 
   ២០១៣៖ ៥៩% និយយថ្ន ទ្យទួ្យលយកបាន 

   ច្តើការមានកូន ច្រៅចាំ ងអាពា ៍ពិពា ៍ អាចទ្យទួ្យលយកបានថដរឬច្ទ្យ? 
   ២០០១៖ ៤៥% និយយថ្ន ទ្យទួ្យលយកបាន 
   ២០១៣៖ ៦០% និយយថ្ន ទ្យទួ្យលយកបាន 

  ៣. ច្យើងបានសុាាំច្ៅនឹងរូបភាពផលូវច្ភទ្យ។ ច្បើច្យើងច្មើលច្ឃើញរូបភាពទាំងច្នេះកានថ់តច្រចើន ច្នេះ
ច្យើងនឹងមានចិតតចងច់្ឃើញរូបភាពកានថ់តរ ាំច្ភើបកានថ់តខាល ាំង ច្ដើមបើទក់ទញការចាប់អារមម ៍
របស់ច្យើង។  

   “វារតូវការរូបភាពផលូវច្ភទ្យកានថ់តច្រចើន ច្ដើមបើទក់ទញការចាបអ់ារមម ៍របស់ច្យើង និង ច្ធវើឲ្យ
ច្យើងរ ាំច្ភើបខាល ាំងជាងមុន។ ច្ៅកនុងច្ដើមទ្យសវតសរឆ៍ន ាំ១៩០០ ការបង្វហ ញនដ និង ថកងច្ជើងរបស់
តារាបង្វហ ញម ូដស្តសតើ បច្ងកើតឲ្យមានករមិតននភាពរ ាំច្ភើប ដថដលដូចច្ៅនឹងតារាបង្វហ ញម ូដខ្លួន
អារកាតនច្ពលសពវនែង។ ច្យើងអាចច្មើលច្ឃើញច្ៅកនុងជើវតិរបស់ច្យើងថ្ន មានការផ្លល ស់បតូរច្ៅ
កនុងច្រឿងខាងផលូវច្ភទ្យច្ៅតាមកញ្ចកទូ់្យរទ្យសសន ៍ ថខ្សភាពយនត ច្សៀវច្ៅ និង ទ្យរមងច់្ផសងច្ទ្យៀតនន
របពន័ធផសពវផាយ ថដលច្លើសពើការផសពវផាយ។” (ច្ោក ែម ច្រ  ច្ជើត ជាអ្នកសរច្សរ
កាំ តច់្ តុអ្ាំពើបញ្ហ បចចុបបនន និង ការរសាវរជាវច្ៅច្លើការផសពវផាយ) 

េំនួរពិភាក្ា៖ 

១. ច្តើអ្នកធ្លល បរិ់តចងច់្មើលថែរាំនិតរបស់អ្នក ដូចជាអ្នកច្មើលថែរាងកាយរបស់អ្នកថដរឬច្ទ្យ? ច្តើអ្នករិតអ្ាំពើវា
យ ងច្ម ចថដរឥ ូវ? 

២. ច្តើអ្នកអាចច្មើលថែរាំនិតរបស់អ្នកកាន់ថតរបច្សើរតាមរច្បៀបណាខ្លេះ? 
៣. ច្តើអ្នកអាចជួយររួសាររបស់អ្នកការពារ និង ច្មើលថែរាំនិតរបស់ពួកច្របានច្ោយរច្បៀបណា? 
៤. ជាច្រឿយៗ ច្យើងនិយយអ្ាំពើ “ដួងចិតត” របស់ច្យើង ច្ពលថដលនិយយអ្ាំពើការទ្យទួ្យលយក និង ការរសឡាញ់

រពេះច្យស ូវររើសទ។ សូមព ៌នអ្ាំពើសារៈសាំខាន់ននរាំនិតរបស់ច្យើង ថដលរតូវបានសងកតប់ញ្ជ កច់្ៅកនុងបទ្យ
រមពើរ។ 

៥. សូមច្រៀបរាប ់ និង ពិភាកាអ្ាំពើឥទ្យធិពលននវបបធម ៌ (ដូចបានពិភាកាច្ៅកនុងថផនកIII) ថដលអ្នកជួបរបទ្យេះច្ៅ
កនុងសងគមរបស់អ្នក។ 


