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មេម ៀនទី២៖ ប្រមេទននរមចេកវទិាដែលរ ៉ះពាលែ់លប់្រួសា  

ប្រយោគយោលរណំង៖ 

ច្ដើមបើអ្បរ់អំ្នកដឹកនរំគើសទបរសិទអំ្ពើរបច្ភទននបច្ចេកវទិា ដដលអាចប ៉ះពាល់ដល់រគួសាររបស់ពួកច្គ ច្ ើយអ្បរ់អំំ្ពើ
ច្ររ៉ះថ្នន ករ់បស់វ។ 

វត្ថុរំណងនៃការយរៀៃ៖ 

ច្មច្រៀនច្ន៉ះ ផតល់ឲ្យអ្នកដឹកនរំគើសទបរសិ័ទនូវការយល់ដឹងដូចខាងច្រកាម៖ 

១. ពត័ម៌ានទាក់ទងនឹងការរ ើកលូតលស់ននការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតច្ៅជំុវញិពិភពច្លក 
២. ការអ្ប់រអំំ្ពើផលប ៉ះពាល់ននការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតចំច្ពា៉ះខួរកាល 
៣. ការអ្ប់រអំំ្ពើរបច្ភទននបច្ចេកវទិា ដដលជ៉ះប ៉ះពាល់ច្លើរគួសារ 
៤. ការអ្ប់រអំំ្ពើច្ររ៉ះថ្នន ក់ននបច្ចេកវទិាទាងំច្ន៉ះ 

យេចក្តយី្តើម៖ 

ការរ ើកលូតលស់ននអុ្ើនច្ធើណិតច្ៅជំុវញិពិភពច្លក បច្ងកើតឲ្យមានបញ្ហា ថមើៗជាច្រចើនច្ៅកនុងការចិញ្េ ឹមអ្ប់រកូំន និង 
ដថមទាងំបងកបញ្ហា ដល់ការរគបរ់គងខលួនច្យើងដថមច្ទៀតផងដដរ។ ចំនុចការពារដំបូង គឺរតូវទទួលការអ្ប់រពំើរច្បៀប
ដដលអុ្ើនច្ធើណិត កំពុងដតផ្លល ស់បតូរគំនិតរបស់ច្យើង។ ច្លើសពើច្ន៉ះច្ៅច្ទៀត វជាការសំខាន ់ ដដលរតូវយល់ដឹងពើ
របច្ភទននបច្ចេកវទិា ដដលច្យើងច្របើរាស់ និង កូនៗរបស់ច្យើងកំពុងដតច្របើរាស់ ដឹងពើច្ររ៉ះថ្នន កន់នបច្ចេកវទិា
ទាងំច្ន៉ះ និង រច្បៀបការពាររគួសាររបស់ច្យើងពើច្ររ៉ះថ្នន ក។់ 

ច្យើងគួរដតដឹងថ្ន តំបន់ខុសៗរន ននពិភពច្លក អាចទទួលបទពិច្សាធន៍ពើអុ្ើនច្ធើណិតកនុងរច្បៀបខុសៗរន ។ 
ឧទា រណ៍ កមមវធិើអុ្ើនច្ធើណិត (apps) ដដលអាចមានភាពលបើលាញច្ៅកនុងស រដឋអាច្មរកិ ប ុដនត វរបដ លជា
មិនមាន និង/ឬមិនមានភាពលបើលាញច្ៅកនុងរបច្ទសអ្ ុយដរកន ច្នា ល់ ច្វៀតណាម ឬកមពុជា។ ច្លើសពើច្ន៉ះច្ៅ
ច្ទៀត រដ្ឋឋ ភិាលននរបច្ទសនើមួយៗ អាចមានចាប់ហាមរាមខុសៗរន ច្ៅច្លើមាតិកា ដដលរតូវានអ្នុញ្ហា តឲ្យ 
សរច្សរច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើណិត។ ច្ៅទវើបអាច្មរកិខាងច្ជើង និង ទវើបអឺ្រ  ុប មានចាប់ហាមរាមតិចតួចបំផុត ប ុដនត ច្ៅ
របច្ទសច្ផេងច្ទៀត ដូចជា របច្ទសចិន អាចមាននូវការហាមរាមជាច្រចើន។ វអារស័យច្លើបុគគល (ច្ៅកនុងករណើ
ច្ន៉ះ គឺអ្នកដឹកនរំគើសទបរសិ័ទ និង/ឬ ឪពុកមាត យ) ច្ដើមបើរសាវរជាវពើអ្វើដដលមានរសាបច់្ៅកនុងរបច្ទសរបស់ពួកច្គ 
ច្ ើយច្រៀនពើរច្បៀបច្របើរាស់ ឬមិនច្របើរាស់បច្ចេកវទិាទាងំច្ន៉ះច្ៅកនុងរគួសាររបស់ពួកច្គ។ 
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I. ការរកី្លូត្លាេ់នៃការយប្រើប្ាេ់អីុៃយ ើណិត្យៅជំុវញិពិភពយលាក្ 

 ក. ការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត ានផទុ៉ះច្ ើងច្ៅជំុវញិពិភពច្លក ច្ទា៉ះបើជាច្ៅកនុងរបច្ទសរកើរកជាច្រចើនក៏
ច្ដ្ឋយ។ ពួកច្គរបដ លជាមិនមានទឹកសាា ត ឬរបពន័ធលូទឹកសាុយកច៏្ដ្ឋយ ប ុដនត ពួកច្គអាចច្របើរាស់
អុ្ើនច្ធើណិត និង ទូរស័ពទទំច្នើបៗ (smart phone)។ ឧទា រណ៍៖ 

 អាហ្វ្រកិ្ 

“សពវនថៃច្ន៉ះ ទូរស័ពទនដ សឹងដតច្ឃើញមានច្ៅរគប់ទើកដនលងកនុងសងគមអាហ្វ វកិ។ កុមារជំទង ់និង យុវជន រតូវ
ានវក់វ ើច្ដ្ឋយទូរស័ពទ ច្ ើយកានវ់ច្ៅរគប់ទើកដនលង។  

រាយការណ៍របស់ធនររពិភពច្លក និង ធនររអ្ភិវឌ្ឍអាហ្វ វកិរាបថ់្ន មានអ្នកច្របើរាស់ទូរស័ពទនដ
ចំនួន៦៥០លននក់ច្ៅកនុងទវើបអាហ្វ វកិ។ វមានចំនួនច្លើសអ្នកច្របើរាស់ច្ៅកនុងស រដឋអាច្មរកិ ឬអឺ្រ  ុប
ច្ៅច្ទៀត។ ច្ៅកនុងរបច្ទសមួយចំនួនកនុងទវើបអាហ្វ វកិ មនុសេមានទូរស័ពទនដ ច្រចើនជាងទឹកសាា ត គណនើ
ធនររ ឬអ្គគិសនើច្ៅច្ទៀត។” (ទសេនវដតើផ្លល ស់អាហ្វ វកិជាថមើតាមអ្នឡាញ ដខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣) 

 ប្រយេេរងក់ាា ដែេ 

“បង់កាល ដដស គឺជារបច្ទសមួយដដលមានរាកច់ំនូលទាប ដដល GNI per capita មានចំនួន ៩០០$ (ច្យើង
កំពុងដតច្របើរាស់ GNI per capita ច្រពា៉ះករមិតរាកចំ់ណូល មានមូលដ្ឋឋ នច្ចញពើច្ន៉ះ) យ ងណាក៏
ច្ដ្ឋយ របច្ទសច្ន៉ះ គឺជាទើផារដ៏ធំបំផុតទើដបច់្ៅទូទាងំសកលច្លក ទាកទ់ងនឹងអ្នកជាវទូរស័ពទ។ ច្ដ្ឋយ
ដផាកច្លើការច្រជៀតចូលននទូរស័ពទនដពិភពច្លក ច្ៅតាមករមិតននរាកច់ំនូលខុសៗរន  របច្ទសបងក់ាល ដដស 
មានការច្រជៀបចូលននទូរស័ពទនដខពស់ជាងច្គ ច្បើច្ធៀបច្ៅនឹងរបច្ទសដដលមានច្សដឋកិចេករមិតទាប និង ទាប
ជាង-មធយមច្ផេងច្ទៀត (សូមច្មើលរូបភាពទើ១៣)។ ចំនួនននអ្នកច្របើរាស់ទូរស័ពទនដច្ៅកនុងរបច្ទសបងក់ាល
ដដស ានច្កើនច្ ើងយ ងឆ្បរ់ ័ស។ ច្ៅកនុងឆ្ន  ំ ២០០៣ ការច្រជៀបចូលននអ្នកច្របើរាស់ មានដត១%
ប ុច្ណាណ ៉ះ ច្ ើយកនុងរយៈច្ពលដបឆ់្ន  ំវានច្កើនច្ ើងដល់៤០%។ វរតូវានរពឹំងថ្ននឹងច្ ើងដល់៥០% ច្ៅ
ឆ្ន ២ំ០២០។” (GSMA Intelligence Analysis Country Overview: របច្ទសបង់កាល ដដស ដខសើហា ឆ្ន  ំ
២០១៤) 

 ប្រយេេក្មពុជា 

“របដ លមួយភាគបើននរបជាជនកមពុជា សពវនថៃ កំពុងដតផារភាា បច់្ៅនឹងអុ្ើនច្ធើណិត ច្ដ្ឋយមានចំនួនននអ្នក
ច្របើរាស់តាមអ្នឡាញ ច្កើនច្ ើងដល់ច្ៅ៣១ភាគរយកនុងឆ្ន  ំ ២០១៤ ច្បើរសបតាមសថិតិ ដដលផតល់ជូន
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ច្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិាល ច្ៅនថៃពុធ។ ច្លក អ្ ុក ដូរ នើ ដដលជាសមាជិកទើពើរនននិយតករទូរគមនគមននរបច្ទស
កមពុជា ានមានរបសាសនថ៍្ន ច្ៅកនុងដខមករ ឆ្ន ចំ្ន៉ះ មានការទិញច្សវអុ្ើនច្ធើណិតចំនួនជាង៥លនច្ៅ
កនុងរបច្ទស ដដលច្ៅចុងដខធនូឆ្ន ២ំ០១៣ មានចំនួនដត៣.៨លននក់ប ុច្ណាណ ៉ះ។ ច្ ើយច្លក ដូរ នើ ាន
មានរបសាសនថ៍្ន ភាគច្រចើនននការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត គឺតាមរយៈទូរស័ពទនដ។” (Cambodia Daily, នថៃទើ
១២ ដខមិន ឆ្ន  ំ២០១៥) 

យវៀត្ណាម 

“ទើរកុង ូជើមិញ របច្ទសច្វៀតណាម៖ ច្ដើមបើទទួលានគំនិតពើរច្បៀបដដល mobile Web កំពុងដតទាកទ់ាញ
មនុសេជាច្រចើនលននកចូ់លកនុងយុគសមយ័ឌ្ើជើថល ច្ដ្ឋយរលំងការច្របើរាស់ទូរស័ពទតាមផទ៉ះ។ ការច្រជៀប
ចូលននអុ្ើនច្ធើណិត ានរ ើកលូតលស់ដល់៤៤%ននរបជាជន៩០លននកក់នុងរបច្ទសកំុមុយនើស ដដលមួយ
ទសវតេរមុ៍នមានដត១២%ប ុច្ណាណ ៉ះ។ ការរ ើកលូតលស់ច្ន៉ះ ភាគច្រចើនជរមុញច្ដ្ឋយ smartphone ដដលរតូវ
ានច្របើរាស់ច្ដ្ឋយមនុសេជាងមួយភាគបើននរបជាជនច្វៀតណាមសរុប។ ការជ៉ះឥទធិពល ពិតជាធំច្ធង
ណាស់។ សពវនថៃច្ន៉ះ ជនជាតិច្វៀតណាមសថិតច្ៅកនុងចំច្ណាមអ្នកច្លម ភច្មើលវ ើច្ដអូ្បំផុតតាម smartphone 
របស់ពួកច្គកនុងពិភពច្លក ច្បើរសបតាមការសទងម់តិរបស់ Nielsen។ គណនើរបព័នធផេពវផាយសងគមតាម
ទូរស័ពទនដ ានច្កើនច្ ើងដល់៤១% ចាបព់ើដខមករ ឆ្ន ២ំ០១៤ ដល់ដខមករច្ៅឆ្ន ចំ្ន៉ះ ដបតិច្ន៉ះជា
របសាសនន៍នអ្នករបឹកាច្យបល់មាន ក់មានទើសាន កក់ារច្ៅចរកភពអ្ងច់្គលស ច្ ម្ ៉ះថ្ន We Are Social។ 
ទិនននយ័ច្ន៉ះមានចំនួនច្រចើនជាងច្ៅរបច្ទសចិន ឥណាា  ឬច្របសុើលច្ៅច្ទៀត ច្ ើយវបង្ហា ញពើអ្វើដដលអាច
ច្កើតច្ ើងច្ៅកនុងរបច្ទសដដលច្របើទូរស័ពទនដច្ផេងច្ទៀត ដូចជា របច្ទសមើយ ន់មា  ឬរបច្ទសនើច្សរ ើយ  ដបតិ
របច្ទសទាងំច្ន៉ះកំពុងដតច្ដញតាមឲ្យទាន់ការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតច្ៅកនុងរបច្ទសអ្ភិវឌ្ឍជាងខលួន។” 
(Wall Street Journal, នថៃទើ១២ ដខមិថុន ឆ្ន  ំ២០១៥) 

II. ការយប្រើប្ាេ់អីុៃយ ើណិត្ ៃិង ខួរក្ាល 

 អ្នកវទិាសាហ្វសតភាគច្រចើនយល់រសបថ្ន ការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត កំពុងដតផ្លល ស់បតូរខួរកាលរបស់ច្យើង 

 ក. វច្ធវើឲ្យច្យើងគិតកានដ់តរក់កំដផល។ វច្ធវើឲ្យមនុសេគិតមិនានជាប់រន  ដដលការគិតដបបច្ន៉ះ គឺជា
សមតថភាពកនុងការតាមដ្ឋនសាចច់្រឿងរយៈច្ពលដវង ឬវធិើសាហ្វសតននការគិត។ 

  “ភាពច្ជឿនច្លឿនដរ៏ចបូករចបល់ននបច្ចេកវទិា អាច...ររងំមិនឲ្យទសេនៈ គំនិត និង អារមមណ៍ច្លច
ច្ ើងាន ដបតិទសេនៈទាងំច្ន៉ះ អាចច្លចច្ចញមក តាមរយៈការរតិ៉ះរ៉ិះពិចារណា និង ការសញ្ា ឹង
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គិតប ុច្ណាណ ៉ះ។ ច្យើងកំពុងដតសាវ គមន៍ភាពវកវ់ ើចូលច្ៅកនុងរពលឹងរបស់ច្យើងច្ ើយ។” (Nicholas 
Carr, The Shallows) 

 ខ. ការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត កាតប់នថយរយៈច្ពលននការច្ផ្លត តអារមមណ៍របស់ច្យើង ច្ដ្ឋយជរមុញឲ្យមាន
ការអានរបញាប់ៗ  និង ការគិតដដលដបកអារមមណ៍។ ច្យើងកាល យជាមនុសេដដលចាដំតទទួលព័តម៌ាន
ប ុច្ណាណ ៉ះ។ គំនិតរបស់ច្យើង រតូវានដបងដចកជាចំដណកតូចៗ។ 

  “ច្យើងានដបកអារមមណ៍ពើការដបកអារមមណ៍ ច្ដ្ឋយការដបកអារមមណ៍។” (កំណាពយ T.S. Elliot, Four 
Quartets) 

 គ. អុ្ើនច្ធើណិតផតល់នូវការច្ឆលើយតបភាល មៗ និង រង្ហវ នយ់ ងឆ្បរ់ ័ស 

  “វផតល់នូវអ្វើដដលខួរកាលរបស់ច្យើងចូលចិតតសកមមភាពដដដល សកមម អ្នតរកមម និង ច្ញៀន។” 
(Nicholas Carr, The Shallows) 

 ឃ. អុ្ើនច្ធើណិតបញ្ហា គំនិតរបស់ច្យើងឲ្យវក់ជាមួយបច្ចេកវទិា។ ច្ន៉ះមាននយ័ថ្ន អុ្ើនច្ធើណិតចាបយ់ក
ចំណាប់អារមមណ៍របស់ច្យើង ច្ ើយច្យើងហាកដូ់ចជាឈបគិ់តពើអ្វើច្ផេងច្ទៀត។ 

 ង. ជានិចេកាល អុ្ើនច្ធើណិត ច្ផ្លត តការចាប់អារមមណ៍របស់ច្យើងច្ៅច្លើអ្វើដដលកំពុងដតច្កើតច្ ើងឥ ូវ។ 
ការសិកាច្រៀនសូរត គឺសថិតច្ៅករមិតរក់កំដផល។ 

 ច. ច្ទា៉ះបើជាអុ្ើនច្ធើណិត មានរបច្យជនខ៍ាល ងំកនុងការផាយដំណឹងលារព៉ះច្យស ូវរគើសទ ទាកទ់ងនឹងការ
ផេពវផាយព័ត៌មានកតើ កក៏ារផ្លល ស់បតូរខួរកាល ដដលកំពុងដតច្កើតច្ ើងច្ៅកនុងគំនិតរបស់អ្នកច្របើរាស ់
មិនានជួយឲ្យមនុសេយល់ពើរគើសទសាសនច្ ើយ។ 

  ១. រគើសទសាសន គឺជាសាសនដដលសំដដងច្ចញតាមពាកយសំដើ។ វតរមូវឲ្យមានការអានអ្តថបទ
ដដ៏វង។ 

  ២. រគើសទសាសន ទាមទារឲ្យមានការគិតដ៏សុើជច្រៅ ការសច្រមចចិតតរបកបច្ដ្ឋយរកមសើលធម៌ 
ការច្ធវើតាមសាចច់្រឿង និង ការមានគំនិតរតឹមរតូវជាច្ទៀងទាត។់ 

  ៣. ជាច្រចើនដង ជើវតិរគើសទបរសិ័ទ មិនានផតល់តាមការចង់ានភាល មៗ ដូចជាអ្វើដដលអុ្ើនច្ធើណិត 
ផតល់ជូន។ 

  ៤. ជើវតិរគើសទបរសិ័ទ រតាស់ច្ើច្យើងឲ្យរស់ច្ៅផទុយពើអ្វើដដលអុ្ើនច្ធើណិតផេពវផាយ។ ជើវតិរគើសទ
បរសិ័ទច្លើកទឹកចិតតឲ្យច្ច៉ះថ្នវ យ (ឲ្យ) កានចិ់តតអ្តធ់មត ់ មិនអ្តាម និយម និង ច្ច៉ះទប់ចិតតខលួន
ឯង។ វទាមទារឲ្យមានចិតតសៃប ់និង មានច្ពលសរមាប់ការឆលុ៉ះបញ្ហេ ងំ និង ការគិតពិចារណា។ 
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 ចំណុចពិច្សស៖  

មុនច្ពលច្យើងបនតច្ៅមុខច្ទៀត អ្នករបដ លជាគិតថ្ន៖ “ានច្ ើយចឹង! ឈបច់្របើអុ្ើនច្ធើណិតច្ ើយ! វ
អារកក់ណាស់!” 

មុនច្ពលច្យើងនិយយពើការហាមរាមអុ្ើនច្ធើណិត សូមគិតអំ្ពើផលលារបស់វ៖ ដសវងរកវធិើសាហ្វសតពាាល
ជមៃឺ ដសវងរករូបមនតច្ធវើមាូប អានរព៉ះគមពើរតាមអ្នឡាញ និង ការសាត ប់ច្មច្រៀនអ្ធិបាយ និង ច្មច្រៀនសិការព៉ះ
គមពើររគបរ់បច្ភទ ការបនតមានទំនកទំ់នងជាមួយមិតតភកតិច្ៅជំុវញិពិភពច្លក ដឹងពើអ្វើដដលកំពុងដតច្កើតច្ ើង
ច្ៅជំុវញិពិភពច្លក និង ច្រចើនដថមច្ទៀត! សូមដសវងយល់ពើរច្បៀបដដលច្យើងអាចទទួលផលលាៗ ច្ចញពើ   
បច្ចេកវទិា តាមរយៈការផតល់ឲ្យរគួសាររបស់ច្យើងច្របើរាស់របកបច្ដ្ឋយសុវតថិភាព។ 

III. ប្រយភេនៃរយចេក្វេិា ដែល្តល់្លរ ៉ះពាល់ែល់ប្គួសារ 

 ក. របពន័ធផេពវផាយសងគមទូច្ៅ 

  ១. Facebook 
Facebook គឺជាវបិសាយបណាត ញសងគមឥតគិតនថល និង ច្ពញនិយមមួយ ដដលអ្នុញ្ហា តឲ្យ
អ្នកច្របើរាស់របស់ខលួន បច្ងកើតនូវ profile បច្ង្ហា ៉ះរូបថត និង វ ើច្ដអូ្ ច្ផញើសារ និង មានទំនក់
ទំនងជាមួយមិតតភកតិ រកុមរគួសារ និង មិតតរមួការង្ហរ។ 

  ២. Instagram 
Instagram គឺជាច្សវដចកចាយរូបថត វ ើច្ដអូ្ និង បណាត ញសងគមតាមអ្នឡាញមួយ ដដល
ជួយឲ្យអ្នកច្របើរាស់របស់ខលួន អាចថតរូបភាព និង វ ើច្ដអូ្ ច្ ើយដចកចាយរូបភាព និង វ ើច្ដអូ្
ទាងំច្ន៉ះច្ៅច្លើច្សវបណាត ញសងគមច្ផេងៗ ដូចជា Facebook, Twitter។ 

  ៣. Twitter 
Twitter គឺជាច្សវ microblogging បណាត ញសងគមឥតគិតនថល ដដលអ្នុញ្ហា តឲ្យសមាជិក
របស់ខលួនផេពវផាយអ្តថបទខលើៗ (១៤០អ្កេរ ឬតិចជាង) ដដលច្គច្ើច្ ម្ ៉ះថ្ន tweets។ 
default setting សរមាប ់Twitter គឺជាសាធារណៈ។ ខុសពើ Facebook ឬ LinkedIn ដដល
សមាជិករតូវទទួលានការយល់រពមពើបណាត ញសងគម ចំដណកឯ Twitter វញិ រគបរ់ន អាច 
follow រគបរ់ន ច្ៅច្លើ Twitter។ 
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  ៤. Snapchat 
Snapchat គឺជាកមមវធិើច្ផញើសាររូបភាព។ អ្នកច្របើរាស់អាចថតរូប ថតវ ើច្ដអូ្ ច្ ើយសរច្សរសារ 
និង គំនូរ ច្ ើយច្ផញើវច្ៅកានប់ញ្ា ើននអ្នកទទួល។ រូបថត និង វ ើច្ដអូ្ដដលច្ផញើទាងំច្ន៉ះ រតូវានច្គ
ច្ើថ្ន “Snaps”។ អ្នកច្របើរាស់ដ្ឋកដ់ដនច្ពលច្វលសរមាបរ់យៈច្ពលដដលអ្នកទទួលអាច
ច្បើកច្មើល Snaps របស់ពួកច្គ (រយៈច្ពលពើ១-១០វនិទើ) ច្រកាយមក Snap ទាងំច្ន៉ះនឹង
រតូវលក់ពើឧបករណ៍របស់អ្នកទទួល។ 

  ៥. Chat Rooms 
Chat Rooms (ដូចជា WeChat) គឺជារកុមមនុសេច្ៅតាមអ្នឡាញ ដដលសនទនជាមួយ
រន ។ អ្នកច្របើរាស់រតូវចុ៉ះច្ ម្ ៉ះសរមាប់ chat room ច្ៅតាមជច្រមើសរបស់ពួកច្គ ច្រជើសច្រ ើស
ច្ ម្ ៉ះ និង password របស់អ្នកច្របើរាស់ ច្ ើយ log into បនទប់សនទនរបស់ច្គ (វបិសាយ
ភាគច្រចើន មានព ុបនទបស់នទន)។ ច្ៅខាងកនុងបនទបស់នទន ជាទូច្ៅ មានបញ្ា ើច្ ម្ ៉ះមនុសេ
ដដលកំពុងដតអ្នឡាញ ដដលឲ្យបុគគលមាន កច់្ទៀតដឹងថ្ន បុគគលច្ន៉ះានចូលកនុងបនទបស់នទន
ផងដដរ។ ច្ដើមបើសនទន អ្នកច្របើរាស់សរច្សរសារច្ៅកនុងរបអ្ប់ច្ផញើសារ។ សាររតូវានច្មើល
ច្ឃើញភាល មៗច្ៅកនុងរបអ្ប់សារ (ច្ើថ្ន forums) ច្ ើយអ្នកច្របើរាស់មួយច្ទៀតច្ឆលើយតប។ 

  ៦. Yik Yak 
គឺជាកមមវធិើមួយ ដដលអ្នុញ្ហា តឲ្យមនុសេអ្នមិក បច្ងកើត និង ច្មើលការពិភាកាដដលសថិតកនុងរ 
ដ្ឋ ៨គើ ូដម រតជំុវញិខលួន (ច្ ម្ ៉ះថ្ន “Yaks”)។ វច្របៀបបើដូចជាកាត រព័តម៌ានដ៏ធំមួយ ដដល
បង្ហា ញសាររបស់មនុសេដដលច្ៅជិត។ រគបរ់ន អាចនិយយអ្វើកា៏នអំ្ពើនរណាមាន ក ់ ឬអ្វើមួយ 
ច្ដ្ឋយសារដតវអ្នមិក។ 

  ៧. Ask. fm 
Ask. fm គឺជាកមមវធិើបណាត ញសងគមសកលដច៏្ពញនិយមមួយ ដដលអ្នកច្របើរាស់អាចបច្ងកើត 
profile ច្ ើយអាចច្ផញើសំនួរច្ៅកាន់រន ច្ៅវញិច្ៅមក។ 

 ខ. Vault Apps (ឬច្ើថ្ន “Ghost Apps”) 

ទាងំច្ន៉ះ គឺជាកមមវធិើ ដដលលករូ់បថតអាសអាភាស។ វដកលងបនលំ ដដលច្មើលច្ៅដូចជាកមមវធិើទូច្ៅ 
ដូចជា មា សុើនគិតច្លខ។ ច្ពលដដលច្បើកវ អ្នកច្របើរាស់វយអ្កេរច្ៅកនុងកូដសមាៃ ត់ ច្ ើយរូបថត 
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រតូវានបង្ហា ញច្ចញ។ កមមវធិើទាងំច្ន៉ះ រតូវានច្របើរាស់ ច្ដើមបើលករូ់បថតអាសអាភាសពើឪពុក    
មាត យ។ 

 គ. Texting 

  ១. Texting 
   ច្ផញើសារតាមទូរស័ពទ តាមរយៈការច្ផញើសារ។ 

  ២. “Sexting” 
   ច្ផញើសារផលូវច្ភទ តាមរយៈការច្ផញើសារ។ 

  ៣. សាររូបភាព 
   ច្ផញើរូបភាព តាមរយៈការច្ផញើសារ។ 

 ឃ. ការច្លងច្ គមវ ើច្ដអូ្តាមអ្នឡាញ 
អ្នកច្របើរាស់ អាចច្លងច្ គមជាមួយអ្នកដនទច្ទៀតច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើណិត។ ពួកច្គអាចសាគ ល់បុគគលច្ន៉ះ 
ឬពួកច្គអាចច្លងជាមួយមនុសេដដលរតូវានច្រជើសច្រ ើសច្ដ្ឋយកមមវធិើច្ គម។ ពួកច្គក៏អាចសនទន
ជាមួយអ្នកច្លងដនទច្ទៀតផងដដរ។ 

 ង. វបិសាយច្រឿងអាសអាភាស 
វបិសាយដអ៏ារកក ់ និង ច្ររ៉ះថ្នន ក ់ ដដលពាយមទាកទ់ាញអ្នកទសេន ច្ដ្ឋយច្លចច្ចញមក និង 
តាមរយៈវបិសាយទាកចិ់តតដនទច្ទៀត។ អាស័យដ្ឋឋ នវបិសាយមួយចំនួនរតូវានបនលំខលួន ច្ដើមបើកំុឲ្យច្គ
ចាបា់ន។ របច្ទសមួយចំនួន ហាមរាមមិនឲ្យមានវបិសាយអាសអាភាសច្ ើយ។ របច្ទសខល៉ះ មាន
ចាប់ហាមរាម ឯរបច្ទសខល៉ះច្ទៀតរម នច្ ើយ។ ច្បើរបច្ទសរបស់អ្នកមានចាបដ់បបច្ន៉ះ ចូរអ្ររព៉ះ
គុណរទងស់រមាបក់ារច្ន៉ះច្ៅ! វគឺជាបញ្ហា ដធំ៏មួយច្ៅកនុងស រដឋអាច្មរកិ និង របច្ទសដនទច្ទៀត។ 

 ច. វបិសាយ Dating 
វបិសាយទាងំច្ន៉ះ ជួយឲ្យមនុសេដសវងរកនដគូណាត់ជួប។ វបិសាយខល៉ះ មានសុវតថិភាពគួរសម 
ចំដណកឯវបិសាយខល៉ះច្ទៀត ដូចជា “Tinder” រតូវានច្របើរាស់ ច្ដ្ឋយយុវជន សរមាបក់ារណាត់ជួប
ខាងផលូវច្ភទ។ 
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 ឆ. ការច្លងដលបងសុើសងតាមអ្នឡាញ 
ច្ គមដបបដលបងសុើសងច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើណិត ដដលជានិចេកាលតរមូវឲ្យមានលុយ។ វមានភាពច្ញៀន
យ ងខាល ងំ ច្ ើយកំពុងដតរ ើកដុ៉ះដ្ឋល និង ពរងើកខលួនយ ងច្លឿន។ 

 ជ. ដខេភាពយនត និង តហ្វនតើតាមតរមូវការចង់ាន 
អុ្ើនច្ធើណិតច្រតៀមទុកនូវដខេភាពយនតជាច្រចើន និង តហ្វនតើរគបរ់បច្ភទ ដដលអាចច្បើកច្មើល និង សាត ប់
ានរគបច់្ពលច្វល។ 

ចំណុចពិច្សស៖ វករ៏បដ លជាមានវបិសាយ និង apps ដនទច្ទៀត ដដលកំពុងដតមានច្ៅកនុងតំបនច់្ផេង
ច្ទៀតននពិភពច្លក។ អ្នករតូវដតច្ធវើការរសាវរជាវច្ដ្ឋយខលួនឯង ច្ដើមបើយល់ដឹងពើវបិសាយ និង app ទាងំ
ច្ន៉ះ។ 

IV. យប្ោ៉ះថ្នា ក្ដ់ែលយក្ើត្មាៃយ ើងយចញពីការយប្រើប្ាេ់រយចេក្វេិាទងំយៃ៉ះ 

 ក. ច្ររ៉ះថ្នន កខ់ាងសងគម ខាងអារមមណ៍ និង ខាងរងកាយ (បច្ចេកវទិាជាច្រចើនបច្ងកើតឲ្យមានច្ររ៉ះថ្នន ក់
ដល់ដផនកទាងំបើច្ន៉ះ) 

  ១. “ការសមលុតគំរមតាមតាមអុ្ើនច្ធើណិត” 

  កមមវធិើរបពន័ធផេពវផាយសងគមជាច្រចើន ច្បើកឱកាសឲ្យមានច្ររ៉ះថ្នន កដ់ល់កុមារ និង យុវជន 
ដបតិពួកច្គអាចរតូវច្គសមលុតគំរម។ កមមវធិើទាងំច្ន៉ះ (Apps) មានដូចជា Facebook, 
Instagram, Ask fm, Twitter, Yik Yak, និង Chat rooms។ កុមារជាច្រចើន រតូវច្គសមលុត
គំរម ច្ ើយមិនចងរ់ាប់ឪពុកមាត យច្ ើយ។ ការច្ន៉ះអាចកាល យជាបញ្ហា មួយដធំ៏សរមាបកុ់មារ 
ដដលរារស័យទាក់ទងច្ៅច្លើរបច្ភទណាមួយននរបពន័ធផេពវផាយ និង ដដលចូលចិតតច្ផញើសារ
ជាច្ទៀងទាត់។ កុមារ ឬយុវជនដនទច្ទៀត អាច post ច្រឿងរ វដដលអ្វជិាមាន ឬដថមទាងំបំាក់
មុខនរណាមាន កច់្ទៀតផង។ 

 ២. មនុសេអារកក់ 

  មនុសេអារកក់តាមអ្នឡាញ បនលខំលួនដូចជាមនុសេច្ផេងច្ទៀតដដរ ច្ពលខល៉ះ ច្ធវើខលួនដូចជាច្កមង 
ច្ ើយពាយមច្កងរបវញ័្េ ច្លើកុមារ ឬយុវជនដដលង្ហយរងច្ររ៉ះសរមាបច់្រលបំណងផលូវច្ភទ 
ឬរចំ្លភបំពាន។ កតើារមភច្ន៉ះច្កើតច្ ើងច្ៅកនុង Chat rooms និង របពន័ធផេពវផាយសងគម
ណា ដដលកុមារ និង យុវជន ចូលចិតតសនទនជាមួយមនុសេដដលពួកច្គមិនសាគ ល់។ សថិតិជា
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ច្រចើន ច្លើកច្ ើងថ្ន បទឧរកិដឋផលូវច្ភទចំច្ពា៉ះកុមារតាមអុ្ើនច្ធើណិតភាគច្រចើន រតូវានច្ផតើម
ច្ ើងច្ៅកនុង chat rooms និង វបិសាយ dating តាមអ្នឡាញដនទច្ទៀត។ 

 ៣. ការច្ញៀននឹងអុ្ើនច្ធើណិត 

  ក. ការច្ញៀនអុ្ើនច្ធើណិត គឺជាការច្ញៀនដរ៏ ើកលូតលស់ច្លឿនបំផុតច្ៅកនុងពិភពដ៏ទំច្នើបន
ច្ពលសពវនថៃ។ 

  ខ. វរតូវានចាត់ចូលកនុង ការច្ញៀន “ឥរយិបថ” ដូចជា ការច្លងដលបងសុើសងដដរ។ 
ឥរយិបថច្ន៉ះ បច្ងកើតឲ្យមានសារជាតិគើមើច្ៅកនុងខួរកាល ដដលពរងើកដល់ការច្ញៀន។ 

  គ. អាការៈននការច្ញៀននឹងអុ្ើនច្ធើណិត មានដូចជា៖ ការច្ធវសរបដ សភារកិចេ និង 
សកមមភាពរបស់ខលួន ច្ដ្ឋយសារដតការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិត ការខឹង និង ការច្រកវច្រកាធ 
ច្ពលដដលរម នអុ្ើនច្ធើណិត ការផ្លត ចខ់លួនច្ចញពើច្គ លទធផលននការង្ហរ ឬការសិកាមាន
ករមិតច្ខាយ ការខកខានចូលរមួកនុងរពឹតតិការណ៍ណាមួយ ច្ដ្ឋយសារដតការច្របើរាស់  
អុ្ើនច្ធើណិត។ 

   ឧទា រណ៍៖ ការច្ញៀននឹងអុ្ើនច្ធើណិត កំពុងដតរ ើករលដ្ឋលយ ងខាល ងំច្ៅកនុងរបច្ទស 
កូច្រ  ខាងតបូង ជាពិច្សសច្ៅកនុងដផនកននការច្លងច្ គមតាមអ្នឡាញ ដដលរដ្ឋឋ ភិាល
កំពុងដតចូលរមួជួយ ច្ដ្ឋយផតល់ជាកមមវធិើរបឹកាច្យបល់ និង ការពាាលផលូវចិតតសរមាប់
មនុសេរបដ លជា២លននក ់ដដលជាអ្នកច្ញៀននឹងការច្លងច្ គម។ ៩៥-៩៧%ននយុវ
ជនកូច្រ  ខាងតបូង ច្លងវ ើច្ដអូ្ច្ គមជាច្ទៀងទាត។់ 

 ៤. ជើវតិអាថកំ៌ាងំ 

មនុសេមួយចំនួនរស់ច្ៅកនុងជើវតិអាថកំ៌ាងំច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើណិត។ ពួកច្គច្របើរាស់ច្ ម្ ៉ះ និង 
អ្តតសញ្ហា ណច្ផេង។ កុមារមួយចំនួនច្របើអ្តតសញ្ហា ណដកលងកាល យច្ៅច្លើ Facebook ច្ដើមបើកំុ
ឲ្យឪពុកមាត យរបស់ពួកច្គច្មើលច្ឃើញពើសកមមភាពតាមអុ្ើនច្ធើណិតរបស់ពួកច្គ។ 

  ៥. ការផាពត័៌មាន និង ទើតាងំផ្លទ ល់ខលួន 

មនុសេអារកក់ពាយមលួងច្លមឲ្យកុមារ និងយុវជនរាបព់ើព័តម៌ានផ្លទ ល់ខលួនច្ៅច្លើអុ្ើនច្ធើ
ណិត។ ពួកច្គអាចរបមូលពត័ម៌ានទាក់ទងនឹងច្ ម្ ៉ះ អាយុ ទើតាងំ សាលច្រៀន មិតតភកតិ 
រគួសារ និង ព័តម៌ានដនទច្ទៀតអំ្ពើជើវតិរបស់កុមារ។ 
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  ៦. ការាតប់ងជំ់នញរារស័យទាក់ទងជាមួយមនុសេ សកមមភាពច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ៗជាមួយមនុសេ 
និង ការខា៉ះខាា យច្ពលច្វល 

   កុមារ និងយុវជនជាច្រចើននច្ពលសពវនថៃ មិនដឹងពើរច្បៀបនិយយច្ៅកាន់មនុសេកនុងរច្បៀប
ដដលរតឹមរតូវ និង ច្ដ្ឋយការគួរសមច្ ើយ។ ពួកច្គអាចបង្ហា ញឥរយិបថច្ឈលើយច្ៅកានអ់្នក
ដនទ តាមរយៈការសមលឹងច្មើលទូរស័ពទរបស់ខលួន ច្ពលដដលនិយយច្ៅកាន់អ្នកដនទ។ ពួកច្គ
អាចខា៉ះខាា យច្ពលច្វលជាច្រចើនច្ៅច្លើអ្នឡាញ ច្ ើយសកមមភាពដនទច្ទៀត នឹងរតូវរពច្ងើយ
កច្នតើយ ដូចជា សកមមភាពជាមួយមនុសេផ្លទ ល់ៗ។ កុមារជាច្រចើន មិនានហាតរ់ាណរគប់
ររនច់្ ើយ ច្ដ្ឋយសារដតពួកច្គអ្ងគុយច្ៅមុខកំុពយូទរ័ ជាជាងច្លងជាមួយអ្នកដនទច្ទៀត។ ការ
ដបបច្ន៉ះ អាចនចំ្ៅរកឥរយិបថដដលមិនមានសុខភាពលា និង ការធាតរ់ជុល។ 

 ខ. ឥរយិបថផលូវច្ភទ 

  ១. ការច្មើលច្រឿងអាសអាភាស 

   ក. ច្ន៉ះគឺជាការគំរមកំដ ងតាមអ្នឡាញដ៏ធំបំផុតចំច្ពា៉ះរគួសាររបស់ច្យើងនច្ពលសពវនថៃ 
ច្ៅកនុងរបច្ទស ដដលរម នការរតឹតបតិ។ 

   ខ. អុ្ើនច្ធើណិតានបច្ងកើនភាពង្ហយរសួលកនុងការច្មើលច្រឿងអាសអាភាស។ វង្ហយរសួល
ចូលច្មើល និង ឥតគិតនថល។ ច្ៅកនុងរបច្ទសដដលរម នការរតឹតបតិ ការចុចមួយ click នឹង
នឲំ្យអ្នកចូលកនុងវបិសាយច្រឿងអាសអាភាសដដលមានរូបភាព និង វ ើច្ដអូ្រប់ពាន។់ 

   គ. ច្រឿងអាសអាភាស គឺជាឧសា កមមដធំ៏មួយ។ ខាងច្រកាមច្ន៉ះ គឺជាសថិតិមួយមកពើករណើ
តុលការកំពូលស រដឋអាច្មរកិកនុងឆ្ន  ំ២០០៤៖ 

    “កនុងឆ្ន  ំ២០០៤ វសិ័យឧសា កមមច្រឿងអាសអាភាស ានបច្ងកើតចំនូលចំនួន៥៧ ច្កាដ
ដុលល អាច្មរកិច្ៅទូទាងំពិភពច្លក ដដលដបព់ើរភាគរយននវបិសាយ គឺជាវបិសាយច្រឿង
អាសអាភាស នមភរាភំាគរយននការរសាវរជាវតាមអុ្ើនច្ធើណិត គឺការដសវងរកច្មើលច្រឿង
អាសអាសភាស កុមារជាមធយមដដលច្មើលច្រឿងអាសអាភាសតាមអុ្ើនច្ធើណិតជាច្លើក
ដំបូង មានអាយុដបមួ់យឆ្ន  ំ និង ដប តសិបភាគរយននមនុសេដដលមានអាយុពើដបរ់ាឆំ្ន ំ
ដល់ដបរ់ាពំើរឆ្ន  ំ ធាល បច់្ធវើច្រឿងផលូវច្ភទតាមអ្នឡាញ។ របដ លអ្នើតិជនចំនួន១១លន
នក ់ ចូលច្មើលវបិសាយច្រឿងអាសអាភាស ជាច្រៀងរល់សាត  ៍។” (Harvard Law 
Review 2004) 
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   ឃ. ច្ពលដដលច្បើកច្មើលច្រឿងអាសអាភាស ការផ្លល ស់បតូរននគំនិត ច្កើតមានច្ ើង ច្ ើយភាល មៗ
នចំ្ៅរកការវក ់ការច្ញៀន និង ដថមទាងំ ងិាច្ទៀតផង។ 

   ង. ច្បើកុមារច្មើលច្រឿងអាសអាភាសកានដ់តច្កមងច្ៅកនុងជើវតិ ច្ន៉ះវនឹងកាន់ដតអារកក។់ 

   ច. Vault apps ជាច្រឿយៗ រតូវានច្របើរាស់ ច្ដើមបើលក់កំាងំច្រឿងអាសអាភាស។ 

   ឆ. កុមារ យុវជន និង មនុសេធំ មិនដមនររនដ់តច្បើកច្មើលច្រឿងអាសអាភាសប ុច្ណាណ ៉ះច្ទ 
ប ុដនត ពួកច្គក៏កំពុងដតចូលរមួ កនុងច្រឿងច្ន៉ះ តាមរយៈរូបភាព និង ការច្របើរាស់កាច្មរ កំុ
ពយូទរ័ និង/ឬ ទូរស័ពទនដរបស់ពួកច្គផងដដរ។ មានវបិសាយ ដដលមនុសេសាមញ្ាធមមតា 
(ច្ើថ្ន “អ្នកចូលរមួសបាយ”) អាចរកលុយាន ច្ដ្ឋយថតរូបខលួនកំពុងដតច្ធវើ
សកមមភាពផលូវច្ភទ ច្ដើមបើឲ្យអ្នកដនទច្ទៀតច្មើលតាមអ្នឡាញ។ 

   ជ. បុរសជាច្រចើន (និង ហ្វសតើមួយចំនួន) ដថមទាងំរគូគង្ហវ លជាច្រចើនផងដដរ ានច្ញៀននឹង
ច្រឿងអាសអាភាស។ វបំផ្លល ញពន័ធកិចេ អាពា ៍ពិពា ៍របស់ពួកច្គ ច្ ើយនអំ្នតរយដល់
រគួសាររបស់ខលួន។ 

   ញ. ច្បើរបច្ទសរបស់អ្នកមានការរតឹតបតិច្រឿងអាសអាភាសតាមអ្នឡាញ ច្ន៉ះអ្នកគួរដតអ្រ
គុណដល់ពួកច្គច្ៅ។ វច្របៀបបើដូចជាច្រគរតតាតមួយច្ៅកនុងស រដឋអាច្មរកិ និង 
របច្ទសដនទច្ទៀត ដដលអ្នុញ្ហា តឲ្យមានវ។ ច្បើរបច្ទសរបស់អ្នកហាមរាមវ សូមររន់
ដតរបុងរបយត័នជាមុន កនុងករណើ ដដលរដ្ឋឋ ភិាលបនធូរបនថមការរតឹតបតិច្ន៉ះច្ៅនថៃមួយ។ 

  ២. ការនិយយដបបផលូវច្ភទ និង អារកាតនិយម 

កុមារ យុវជន និង មនុសេធំជាច្រចើន កំពុងដតចូលរមួច្ៅកនុង “ការច្ផញើសារដបបផលូវច្ភទ” ដដលច្ផញើ
សារកនុងភាសាផលូវច្ភទ។ ពួកច្គកកំ៏ពុងដតច្ផញើរូបភាពអារកាត តាមរយៈសាររូបភាពតាមអ្ន
ឡាញ និង តាមរយៈការច្ផញើ។ Vault app ជួយឲ្យពួកច្គរកាទុករូបភាពច្ៅកនុងទូរស័ពទរបស់ពួក
ច្គ ច្ដើមបើការពារកំុឲ្យឪពុកមាត យរបស់ពួកច្គច្មើលច្ឃើញ។ ច្ៅកនុងស រដឋអាច្មរកិ វគឺជាបទ
ឧរកិដឋសរមាប់នរណាដដលច្រកាមអាយុ១៨ឆ្ន  ំ ច្ផញើរូបភាពអារកាតរបស់ខលួន។ យុវជនានរតូវ
កាតច់្ទាសកនុងការមានរូបថតដបបច្ន៉ះ។ ច្ទា៉ះបើជាមានចាបដ់បបច្ន៉ះកច៏្ដ្ឋយ ក៏យុវជនជាច្រចើន
ច្ៅដតច្ធវើដដដល។ 

  ៣. ភាពខវ៉ះសើលធម ៌និង ខវ៉ះការច្ររពសាសនច្ៅកនុងដខេភាពយនត ទូរទសេន ៍និង តហ្វនតើ 
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ការការពារគំនិតកូនរបស់អ្នក ពិតជាសំខាន់ណាស់ ជាពិច្សសខណៈច្ពលដដលពួកច្គកំពុងដត
លូតលស់ និង បច្ងកើតទសេនៈអំ្ពើពិភពច្លករបស់ពួកច្គ។ រតូវរបយត័ន ច្ដ្ឋយរតួតពិនិតយ
ច្មើលអ្វើដដលពួកច្គកំពុងដតច្មើល និង សាត ប ់ ច្ដើមបើកំុឲ្យរូបភាព និង ពាកយទាងំច្ន៉ះចូលកនុង
គំនិតរបស់ពួកច្គជាមួយឥរយិបថរាសចាកសើលធម ៌និង ភាសាមិនច្ររពច្កាតខាល ចរព៉ះ។ 

េំៃួរពិភាក្ា 

១. ច្តើអ្នកធាល បក់ត់សមាគ ល់ច្ឃើញការរ ើកលូតលស់ននការច្របើរាស់អុ្ើនច្ធើណិតច្ៅកនុងរបច្ទសរបស់អ្នកដដរ
ឬច្ទ? ច្តើអ្នកានច្ឃើញការរ ើកលូតលស់ច្ន៉ះច្ដ្ឋយរច្បៀបណា? 

២. ច្តើអ្នកធាល បម់ានអារមមណ៍ ឬមានកតើារមភពើផលប ៉ះពាល់ននបច្ចេកវទិាចំច្ពា៉ះខួរកាលរបស់អ្នកដដរឬច្ទ? ច្តើ
អ្នកធាល ប់ដឹងពើចំនុចដដលានច្លើកច្ ើងច្ៅកនុងដផនក II ច្ៅកនុងជើវតិ និង រគួសាររបស់អ្នកដដរឬច្ទ? សូម    
ផតល់ជាឧទា រណ៍ និង ពិភាកា។ 

៣. សូមពិភាការន អំ្ពើរបច្ភទននបច្ចេកវទិាដដលប ៉ះពាល់ដល់រគួសារបស់អ្នកបំផុតច្ៅកនុងរបច្ទសរបស់អ្នក។ 
សូមដចកចាយពត័ម៌ានច្ៅកានរ់ន ច្ៅវញិច្ៅមកអំ្ពើការច្ន៉ះ។ (សរមាបឪ់ពុកមាត យដដលមានកូនតូចៗ អ្នក
អាចច្រៀនពើឪពុកមាត យដដលមានកូនធំៗ។ សូមកតរ់តាទុក ច្ដ្ឋយសារដតអ្នកនឹងរតូវជួបរបទ៉ះបទពិច្សាធន៍
ដដដលច្ៅច្ពលច្រកាយ។) 

៤. ច្ៅកនុងបញ្ា ើននការច្ររ៉ះថ្នន ក់កនុងដផនក IV ច្តើអ្នកធាល បា់នជួបរបទ៉ះអ្វើខល៉ះ ឬច្តើអ្នកធាល ប់ានឮច្រឿងអ្វើខល៉ះអំ្ពើការ
ច្ន៉ះច្ៅកនុងរបច្ទស ឬតំបន់របស់អ្នក? សូមពិភាកាអំ្ពើការច្ន៉ះជាមួយរកុម ច្ដើមបើដចកចាយពត័ម៌ាន។  


