
ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម
នៅកម្ ពុជា

～សកាតា នុពលននកសិកម្មខ្្មរ～

ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម
នៅកម្ ពុជា

～សកាតា នុពលននកសិកម្មខ្្មរ～

ខ្មែរ vs ជប៉ុន

បទសម្ភាសន៍ពិសសស

ន�ើអ្នកចូលចិ�តាន្វើអវវីនៅរដូវនភលៀង?

ឯកឧ�តាម មិកាមិ ម៉ា សាហុវីរ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូ�ជប៉ាុន 
«្្ពុុំចង់ន�ើញបបជាជនខ្្មរមនសុភមង្គល នោយសារពួកគា�់បានឆលងកា�់នពលនវលាដ៏ជូរច�់»

ឧសភា-មិថុនា  ២០២០

ឥតគតិៃថ� !

មានព័ត៌មានសម្រ្រប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទ្រសជប៉ុន
How to visit JAPAN
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មាតិកា

ឧសភា - មិថុនា ២០២០

ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជា
សកាតា នុពលននកសិកម្មខ្្មរ

០៣

២២ ហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែ Fortune Telling  

ហោរាសាស្ត្រប្រចាខំែឧ្តភានិងមិថុនា

២៤ ទៅទស្សនាទៅជប៉ុន ទ�ើទ�ើងគួរសសវែង�ល់ចំនុចណាខ្លះ?
How to visit JAPAN
ព័ត៌មានមូលដ្ឋានរបស់បបទេសជប៉ុន / ផែនេីជប៉ុន 

១៨ សេចក្តីរាយការណ៍ពតីប្រសេេជ្រ៉ុន Report from Japan  
«សូមសសវែងរកការប្រលងអាហារូបករណ៍

ដ�ើម្បីបន្តការសិកសាដៅជប៉ុន»

គយគន់ទេសភាពប្រទេសជ្រ៉ុន Japan View

ទេសភាពដែលបន្តរាប់រយឆ្នា ពំីបុរាណកាល

១៣

ខ្មែរ vs ជប៉ុន Khmer vs Japanese

ត�ើអ្នកចូលចិ�្តត្វើអវវីតៅរដូវត្លៀង?

១៦

បទសម្ភាសន៍ពិសសស Special Interview  

ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ា សាហ៊ីរ ៉ាូ ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ា៊ន～ 
«ខ្៊ុំចងឃ់�ើញប្រជាជនខខមែរមនស៊ភមង្គល ឃោយសារពួកគាត់

បានឆ្លងកាត់ឃពលឃេលាដ៏ជូរចត»់

១៤

៣៩

កសិកម្មជាវសិយ័ចម្បងនៅប្រនេសកម្ពុជា។ កសិករខ្្មរអាច
ន្វើការដាដំពុះនិងផលិតកសិផលបានជានបចើន ក្៏រ៉ពុខនតែ្រញ្ហា ខែរកសា
នូវគពុណភាពនិងសពុវតិ្ភាពកសិផលនៅមានកបមិតនៅន�ើយ។ 
នេតពុដូចននះ នានពល្រច្ពុ្រ្បន្ន នបកាមការដឹកនារំ្រសរ់ាជរដាឋា
ភបិាលកម្ពុជា ខដលមានបកសងួកសិកម្ម រពុកាខា ប្រម៉ាញ់និងននសាេ
រមួជាមួយអង្គការនបរៅរដាឋា ភិបាល (NGO) បពមទាងំវស័ិយឯកជន
មយួចនំនួ កពំពុងជបមរុញនិងន្វើសកម្មភាពនានា នដើម្បើន្វើនអាយ
ប្រនសើរន�ើងនូវគពុណភាពនិងសពុវតិ្ភាពកសិផល ខដលកំពពុង
ផលតិនៅក្នពុងបសរុក។ 

កាលពើឆ្្ន មំពុន មជ្ឈមណ្ឌ លប្រមូលផតែពុ ំ ពិនតិ្យគពុណភាពនិង
ខចកចាយ្រខនលែន្តតែកណ្តែ ល បតរូវបាន្រនងកើតន�ើងនបកាមជំនយួ
ឧ្រតម្្ភននរដាឋា ភិបាលជ្រ៉ពុន ក្នពុងនោល្រណំងជយួសបមរួលនិង
នលើកកមស្ក់ារបតរួតពិនតិ្យគពុណភាពនិងសពុវត្ភិាពកសិផលក្នពុង
ន្តតែ។ ម្យង៉នេៀត រាជរដាឋា ភិបាលកម្ពុជា បាន្រនងកើតនអាយមាន
រ្រ្រេេលួសា្គ លវ់ធិានននការអនពុវតតែកសិកម្មល្អ ក្នពុងការងារផលិត
កម្មខផលែន�ើនងិ្រខនលែបសស់ (CamGAP) កាលពើ១០ឆ្្ន មំពុន នដើម្បើ
នានំចញនូវផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជានៅក្នពុងេើផសារអាសា៊ា ន នអាយ
បស្រនងឹនោលនៅ្រនងកើតជាសេគមនន៍សដឋាកចិរ្មួក្នពុងត្ំរន់
អាសា៊ា ន។ រមួជាមយួនឹងការ្រនងកើតនូវរ្រ្រកណំតស់តែងដ់ារកសិផល
(CamGAP) ននះ នគកស៏នងកតន�ើញមានជំនយួពើអង្គការ NGO
នផសេងៗ និងបករុមេ៊ាពុនផ្គតផ់្គង់កសិផលនៅតាមេើផសារនានា បតរូវ
បាន្រនងកើតន�ើងជានបចើនផងខដរ នដើម្បើន វ្ើការសបម្រសបមរួលការ
ផលិតរ្រស់កសិករនិងតបមរូវការេើផសារ។ 

្រច្ពុ្រ្បន្ន នៅកម្ពុជាកម៏ានការនកើនន�ើងនូវការបពរួយបារម្ភពើ
សពុវត្ិភាពននកសិផលនាចូំលពើប្រនេសជិតខាង ខដលមាន
នប្រើបបាសជ់ើនងិថ្្ន គំើមើកសិកម្មផងខដរ។ េន្មឹនឹងការនកើនន�ើង
នូវកតែើបារម្ភទាងំននះ  កម៏ានអង្គការ NGO និងបករុមេ៊ាពុនផ្គតផ់្គង់
កសិផលក្នពុងបសរុកជានបចើន កំពពុង្ិត្ំន្វើការផតែួចនផតែើមនូវការ
ដាដំពុះខដលបតឹមបតរូវតាមសតែង់ដារនិងតាមខ្រ្រ្ម្មជាតិជូនដល់
កសិករ ក្នពុង្រណំងផ្គតផ់្គង់នូវកសផិលខដលមានគពុណភាពនិង
សពុវត្ភិាពនៅក្នពុងេើផសារ។ 

បករុមនិពន្ធននេសសេនាវដតែើញញឹមនយើង្្ពុ ំ បានន វ្ើការបសាវបជាវ
និងចពុះន្វើ្រេសមា្ភ សន៍យកព័ត៌មានផ្្ល់ពើ អង្គការ NGO 
បករុមេ៊ាពុន កដូ៏ចជាភាគើពាកព់ន័្ធនានា នដើម្បើន្វើការចពុះផសាយជា
អត្្រេពនិសសនលើកននះ។ ជាមយួោ្ន ននះ បករុមការងារនយើង្្ពុ ំ
ក៏បានន្វើ្រេសមា្ភ សន៍ពិនសស ឯកឧតតែម មិកាមិ ម៉ាសាេពុើរ ៉ូ 
ឯកអគ្គរាជេូតជ្រ៉ពុនប្រចាកំម្ពុជាមកចពុះផសាយផងខដរ។ 

នយើង្្ពុសំង្មឹថ្ ប្រយិមិតតែអ្នកអាននឹងរ ើករាយជាមយួការ
ចពុះផសាយរ្រសេ់សសេនាវដតែើញញឹមក្នពុងនល្ននះ។  

តំណាងក្រុមអ្ន្និពន្ធ

ណុប វិសាល
nyonyum@cisinc.co.jp

កណំត់ត្រាអ្នកនិពន្ធ

គ្រប់គ្រងការបោះពុម្ពផ្សាយបោយ

យ៉ាម៉ាហ្សាគីយូគីអេ

គ្ុមនិពន្ធនិងទីផ្សារ

កាណូហ្ុីីរូអ៉ាគី
កាត់ស��៊ម៉ូតុតាគុមិ
េូនចិន�ា
តានីហ្�ាកិម៉ូេិុ
ណុបវិសាល
អៅច័ន្ទមុន្ីរ័ត្
ណាកាមុរាកអសសីុរូ

ែផ្នករ�ៀបចំ និង  �ចនា

យូកុ
េ៊ួនចាន់រា៉

2020

nyonyum.net

អត្ថបទពិសេេ

ប្រធាន្រទប្រចាំ
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ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ ពុជា
～សកាតា នុពលននកសិកម្មខ្្មរ～

ការរីកចំរីននភាវិស័យសភាដ្ឋកិច្ចនៅបភាទភាសកម្ពុជានាពភាលបច្ចនុជបភាបន្ន ានធ្វើអោយវិស័យ
ផភាសភាងៗមនការអភិវឌភាឍចភាើអនគួរោយកត់សម្គភាល់។ យ៉ភាងណាមិញ យើអងក៍ឃើអញមន
សកមមែភាពមួយចំនួន ដភាលកំពុងជមភាញុវិស័យកសិកមមែៅសភាកុខមែភារ ោយកាន់តភារីកចំរីន
ផងដភារ។ ាមួយគ្នភានភាះ គភាក៏ឃើអញមនសកមមែភាពជនាតិជបុ៉នមួយចំនួនដភាលមកបភាទភាស
កម្ពុជា  ាន្ិត្ំបភាងឹបភាភាងធ្វើអការារកសិកមមែោយយកចិត្តទុកាក់ាមួយកសិករខមែភារៅ
តាមមូលា្ឋភាន ដើអមភាបីផភាសព្វផភាសាយអំពីបច្ចនភាកទភាសថមែីៗ ក៏ដូចាចំណភាះដឹងនានា ក្នុជងោល-
បំណងជួយលើអកកម្ពស់វិស័យកសិកមមែៅកម្ពុជាដ៏មនសកា្តភានុពលមួយនភាះ។ តើអបច្ចនុជបភាបន្ន
មនអ្វី្្លះកំពុងកើអតឡើអងៅក្នុជងវិស័យកសិកមមែកម្ពុជា? យើអង្្ញុជំសូមធ្វើអការណភានាំ្្លះៗ
អំពីកិច្្ចន តិ្ំបភាងឹបភាភាងរបស់កសិករខមែភារនិងជនាតិជបុ៉ន ពភាមទំាងអ្នកាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត 
ក្នុជងការជមភាុញការអភិវឌភាឍវិស័យកសិកមមែៅកម្ពុជា មកចុះផភាសាយាអត្ថបទពិសភាសក្នុជង
លភា្នភាះ។



4

បភាាកសិករខមែភារជួបបភាទភាះនឹងបញ្ហភាផភាសភាងៗៅក្នុជងវិស័យកសិកមមែដូចា៖ 
បញ្ហភាគ្មភានទីផភាសារដើអមភាបីលក់ផលិតផលកសិកមមែដភាល ្្លនួាន្ិត្ំផលិត ការលក់
មនតម្លភាថោកហើអយមនការខាតបង់ចភាើអន និងការបោកបភាភាស់ពីឈមែញួកណា្តភាល
ាដើអម។ ោយសារបញ្ហភាទាំងនភាះ ទើអបបណា្តភាលោយកសិករមួយចំនួនមន
ការខាតបង់ធនធានផ្ទភាល់្្លួនោយការជំាក់បំណុលធនាគរ ហើអយ្្លះាន
សមភាភាចចិត្តបោះបង់ចោលការបភាកបរបរសិកមមែ និងធ្វើអចំណាកសភាុកៅធ្វើអការ
រកបភាភាក់ៅទីកភាុងឬៅកភាភាបភាទភាសាដើអម។ យើអង្្ញុជំនឹងធ្វើអការណភានាំនូវបញ្ហភា
ទូៅមួយចំនួន ដភាលបភាាកសិករខមែភារកំពុងជួបបភាទភាះក្នុជងពភាលបច្ចនុជបភាបន្ន។

បញ្ហា ្ុំៗចុំនួន ៦ 
នៅក្ន ពុងវិស័យកសិកម្ម

នៅកម្ ពុជា

ដើអមភាបីោះសភាភាយបញ្ហភាទំាងអស់នភាះ ទាមទារោយមនរបបសហការណ៍រួមគ្នភារាងរដ្ឋនិងឯកជន។ ាដំបូង បភាការាំាច់គឺការជមភាញុការ
បង្កើអតឡើអងនូវសហគមន៍កសិករ ាមួយនឹងការបង្កើអតឡើអងនូវបភាព័ន្ធអប់រំកសិកររបស់រា្ឋភាភិាល។ បភាការសំខាន់បនា្ទភាប់គឺ ការមនទុនបមភាងុ
សម្មប់ការវិនិសយគ និងខថរកភាសានូវម្បព័ន្ធធារាសាសស្តសៅក្នុជងសហគមន៍។ ការសម្មបសម្មរួលទីផភាសារនិងការសផ្តភាះប្តតូរព័ត៌មនសៅក្នុជងសហគមន៍
ដើអមភាបីោយការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលៅលើអទីផភាសារដំណើអរការានរលូន ក៏ាបភាការសំខាន់ផងដភារ។ ដូច្នភាះ ការធ្វើអោយបភាសើអរឡើអងនូវការសហ-
ការគ្នភារាងរា្ឋភាភិាលនិងវិស័យឯកជន ពភាមទាំងគភាឹះសា្ថភានសិកភាសា តាមរយៈការជមភាុញនូវកមមែវិធីអប់រំកសិករនិងធនធានមនុសភាសជំនាន់កភាភាយ
និងការសភាភាវជភាភាវលើអវិស័យកសិកមមែាដើអម ក៏ារឿងសំខាន់ផងដភារ។

ការចង់បានរបស់កសិករ

ចំពោះបញ្ហភាទុនវិញ មនកសិករ
ាចភាើអនៅ្្វះខាតទុន ដើអមភាបីវិនិ-
យោគលើអការរៀបចំបភាព័ន្ធកសិកមមែ
បភាបទំនើអប  ោយសារសា្ថភានភាព
សភាដ្ឋកិច្ចនបច្ចនុជបភាបន្នរបស់កសិករខមែភារ
ៅពុំទាន់ធូធារៅឡើអយ។ ដូច្នភាះ

មនកសិករាចភាើអនាន ្្ចនទុីនោយមនកម្ចនកីារបភាភាក់ ្្ពស់ពីធនាគរ
(ាពិសភាសគភាឹះសា្ថភានមីកភាូហិរញ្ញវត្ថុជ) ក្នុជងការវិនិយោគនភាះ។ ទោះបី
ាមនការកំណត់ពីរា្ឋភាភិាលោយកាត់បន្ថយនូវថ្លភាការបភាភាក់កម្ចនកី្តី 
ៅមនកសិករដភាលៅជំាក់បភាភាក់ធនាគរចភាើអនៅឡើអយ 
ផ្ទុជយពីកសិករដភាលសងបភាភាក់ានតភាឹមតភាូវ។ ដូច្នភាះ មនកសិករខមែភារ
ាចភាើអនជួបបញ្ហភ្ា ្វះទុន ោយសារតម្លភានភាការវិនិយោគលើអការរៀបចំ
បភាព័ន្ធកសិកមមែមនកមភាិត្្ពស់។

៦ បញ្ហា ទុន

កម្ពុជាៅាបភាទភាសកសិកមមែ
ដភាលពឹងផ្អភាកលើអទឹកភ្លៀងោយ
សារតភាបភាព័ន្ធធារាសាស្តភាកសិកមមែ
ៅពំុទាន់មនគភាប់គភាភាន់។ កសិ-
ផល្្លះមនតម្លភាថ្លភាលើអសពី
គុណភាព ោយសារតភាកសិ-

ផលទំាងនោះពំុអាចផលិតានោយទៀងទាត់។ លើអសពីនភាះទៀត
ដើអមភាបីបូមទឹកបភាើអបភាភាស់ក្នុជងសភាភា កសិករតភាូវការទុនាចភាើអនដើអមភាបី
ចំណាយលើអថ្លភាទិញម៉ភាសុីនបូមទឹក ក៏ដូចាបភាភាងសាំងាដើអម។
ាមួយគ្នភានភាះ ក៏មនកសិករមួយចំនួនរៀបចំបភាព័ន្ធធារាសាសភា្ត
ោយ្្លួនឯង តាមរយៈការជីកសភាះដើអមភាបីយកទឹកមកសភាភាចសភាប់
ៅលើអកសិា្ឋភានរបស់្្លួនផងដភារ។ ដូច្នភាះ ទុនដើអមភាបីវិនិយោគៅលើអ
ការរៀបចំបភាព័ន្ធធារាសាសភា្ត តភាូវានគភាមើអលឃើអញថាមនតមភាូវ
ការកាន់តភាចភាើអន សភាបនឹងការកើអនឡើអងនភាចំនួនកសិករដភាលចង់
ាននូវបភាព័ន្ធធារាសាសភា្តបភាបទំនើអប។

បញ្ហា បបព័ន្ធទឹកនបសាចបសប់១ 

បច្ចនភាកទភាសក្នុជងការាំដុះ
គឺពិតាាំាច់ក្នុជងការផលិត
កសិផលដភាលមនគុណ
ភាព។ គភាអាចគភាប់គភាងតម្លភា
កសិផលាន តាមរយៈការ
បង្កើអនបភាសិទ្ធភាពនភាចំនួន
ការផលិតោយបភាើអបភាភាស់

នូវបច្ចនភាកទភាស។ យ៉ភាងណាមិញ ដើអមភាបីធ្វើអការសភាភាវជភាភាវនូវបច្ចនភាកទភាស
ទាំងនោះ ទាមទារោយមនសហគមន៍ផភាសព្វផភាសាយ ឬសហគមន៍
ដភាលអាចោយបភាាកសិករទទួលការបណ្តុះបណា្តភាលអំពីបច្ចនភាក
ទភាសទាំងនោះ។

បញ្ហា បនចចេកនទស៣ 

ការបង្កើអតសហគមន៍កសិករ
ពោលគឺដូចាសមគមកសិ-
កមមែៅបភាទភាសជប៉ុនាដើអម 
ពិតាមនភាពាំាច់។ តាម
រយៈសហគមន៍នភាះ កភាភាពី
ការសហការគ្នភាៅវិញៅមក
ាចភាើអនផ្នភាកដូចា៖ ការ

ទំនាក់ទំនងាមួយគ្នភាៅវិញៅមក ការសភាភាវជភាភាវរួមគ្នភាអំពីផ្នភាក
បច្ចនភាកទភាស ក៏ដូចា ការវិនិយោគរួមគ្នភាចំពោះការបង្កើអតឡើអងនូវ
រោងចកភាកភាច្នភាាដើអម កសិករក៏អាចធ្វើអការសមភាបសមភារួលកសិផល
ដភាលបភាមូលាន ោយឆ្លើអយតបៅនឹងតមភាវូការទីផភាសារានផងដភារ។

បញ្ហា ទុំនាក់ទុំនង ៤

ៅបភាទភាសកម្ពុជាមន
គភាភាះធមមែាតិដូចាទឹកជំនន់
និងការរំាងស្ងតួាញឹកញាប់។
ោយសារកសិករខមែភារភាគ
ចភាើអនៅពឹងផ្អភាកលើអការធ្វើអ
កសិកមមែបភាបបុរាណ ដូច្នភាះ
ពួកគត់ាយសភាលួនឹងទទួល

នូវផលប៉ះាល់ោយសារអាកាសធាតុ។ ាពិសភាស បុ៉នា្មភានឆ្នភាកំន្លងនភាះ
មនកសិករខមែភារាចភាើអន ានរងផលប៉ះាល់មួយចំនួនដូចាបញ្ហភា
គុណភាពដី និងសត្វល្អតិាដើអម ោយការបភាភាបភារួលនភាអាកាសធាតុ។

បញ្ហា អាកាសធា�ុ៥

កសិផលដភាលបភាមូលាន
លក់ពំុាច់ឬលក់ានតភាក្នុជង
តម្លភាថោក។ សា្ថភានភាពនភាះ
ធ្វើអោយកសិករមួយចំនួន
ាត់បង់នូវទឹកចិត្តក្នុជងការ
បភាកបរបរកសិកមមែរបស់គត់។

ៅក្នុជងចំណោមកសិករដភាលាក់ទឹកចិត្តទាំងនោះ មនចំនួនអ្នក
ដភាលយករបរកសិកមមែធ្វើអារបរបនា្ទភាប់បនភាសំ ហើអយចភាញៅរកការារ
ធ្វើអៅទីកភាុងនិងកភាភាបភាទភាសកាន់កើអនឡើអង។ ាពិសភាស បភាា
កសិករដភាលរស់ៅតំបន់ាយដភានកម្ពុជានិងថភា កំពុងជួបបភាទះ
នឹងបញ្ហភាទាំងនភាះាញឹកញាប់។

២ បញ្ហា ទវីផ្សារ
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មនអតិថិជនាចភាើអនតភាងតភាចង់ាននូវម្ហតូបអាារដភាលមនសុវត្ថិភាព
ចំពោះសុ្ភាព។ ៅបភាទភាសកម្ពុជាបច្ចនុជបភាបន្ន មនអ្នកបភាើអបភាភាស់ាចភាើអន
កំពុងាប់អារមមែណ៍និងជឿាក់លើអកសិផលក្នុជងសភាកុ ោយសារមនការពភារួយ
ារម្ភកកាន់តភាកើអនឡើអងចំពោះកសិផលនំាចូលពីកភាភាបភាទភាស ដភាលបភាើអបភាភាស់
ថា្នភាំនិងជីគីមី។ ដើអមភាបីឆ្លើអយតបនឹងតមភាូវការរបស់អតិថិជននាពភាលបច្ចនុជបភាបន្ន
នភាះ មនអ្នកសមែ័គភាចិត្តមួយចំនួនកំពុងធ្វើអការាមួយកសិករៅមូលា្ឋភាន។ 
យើអង្្ញុជំ ានជួបាមួយពួកគត់ ដើអមភាបីសាកសួរអំពីមូលហភាតុនភាការធ្វើអ
សកមមែភាពទាំងនោះ។

ក្ន ពុងនាមជាអ្នក�ភ្ជា ប់រវាង
អ្នកផ្លិ�និងអ្នកទិញ

្្ពុុំចង់ន�ើញកសិករខ្្មរមនកតាវីសង្ឹម
នលើរបរកសិកម្មរបស់គា�់

កញ្ញភា UEHATA Ikumi ាបុគ្គលិកម្នភាក់កំពុងបំរីការៅ
ផភាសារទំនើអបអុីអនក្នុជងទីកភាុងភ្នំពភាញ។ កញ្ញភាានបភាភាប់ឱភាយដឹងថា៖ 
“នាង្្ញុជំដំបូងពិតាពុំមនចំណាប់អារមមែណ៍អ្វីចំពោះវិស័យកសកិមមែ
និងបភាទភាសកម្ពុជានោះទភា”។ តភាមនថ្ងភាមួយ ៅពភាលកំពុងបំរីការ
ក្នុជងផភាសារទំនើអបអីុអនៅបភាទភាសជប៉ុន កញ្ញភាតភាូវានគភាផ្លភាស់ប្តតូរពី
ការារាអ្នកគភាប់គភាងការលក់ផលិតផលសំអាងការ ៅកាន់កន្លភាង
លក់កសិផលកសិកមមែវិញ។ នាពភាលនោះ ៅក្នុជងកំឡុជងពភាលធ្វើអ
ការផ្ទភាល់ាមួយកសិករ កញ្ញភាានយល់ឃើអញថា វិស័យកសិកមមែ
ជបុ៉នាក់ដូចាពិាកក្នុជងការអភិវឌភាឍោយបភាសើអរាងនភាះ ពភាភាះ
ជប៉ុនកំពុងជួបបញ្ហភាបភាឈមមួយចំនួនដូចា៖ ការកើអនឡើអងនភា
ចំនួនមនុសភាសាស់ ការាវផលិតផលកសិកមមែមនការធា្លភាក់ចុះ និង
ការ ្្វះនូវចំនួនអ្នកបន្តវភានធ្វើអកសិកមមែាដើអម។ ោយយល់ឃើអញ
ពីបញ្ហភាទាំងនភាះ កញ្ញភាានគិតពីដំណោះសភាភាយមួយ ដើអមភាបីោយ
ផលិតផលកសិកមមែជប៉ុនអាចមនលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ៅក្នុជងទីផភាសារ
កភាភាបភាទភាស។ 

កភាភាយមក តាមរយៈរបបកមមែសិកភាសារបស់កភាុមហ៊ុនអុីអន កញ្ញភា
ានមកបភាទភាសកម្ពុជាៅឆ្នភាំ២០១៦។ ពភាលមកដល់កម្ពុជាដំបូង
កញ្ញភាានសង្កភាតឃើអញថា ៅផភាសារទំនើអបអុីអនៅកម្ពុជាពភាលនោះ 
្ុសប្លភាកពីផភាសារទំនើអបអីុអន ដភាលកញ្ញភាានឃើអញៅបភាទភាស
វៀតណាមឬម៉ភាឡភាសុី ដភាលមនបភាាពលរដ្ឋទូៅមកទិញឥា៉ភាន់
ាធមមែតា ប៉ុន្តភាកាលនោះ ៅបភាទភាសកម្ពុជាវិញមនអតិថិជនខមែភារ
ាចភាើអនានមកផភាសារអុីអន ដើអមភាបីតភាមើអលមុ្ទំនិញក្នុជងាងតភា
ប៉ុណោ្ណភាះ។ ោយឃើអញពីសា្ថភានភាពពិតបភាបនភាះ កញ្ញភាផ្តើអមមន
ចំណាប់អារមមែណ៍ចំពោះការបំពភាញការារៅកម្ពុជា ដភាលារឿងថមែី

មួយសមភាភាប់កញ្ញភា តំាងពីពភាលនោះមក។ បនា្ទភាប់ពីហភាតុការណ៍នោះ
កញ្ញភាមនការបភាឹងបភាភាងក្នុជងការារបភាាំថ្ងភារបស់្្លួន រាល់ពភាល
ធ្វើអការបភាមូលកសិផលពីកសិករខមែភារ មកាក់លក់ៅក្នុជងផភាសារទំនើអប
អីុអនរហូតមក។ 

បភាសកកមមែរបស់កញ្ញភាគឺការាក់តមភាៀបផលិតផលកសិកមមែខមែភារ
ដើអមភាបីោយអតិថិជនអាចសា្គភាល់ពីកសិករ។ កញ្ញភាានថ្លភាងដូចនភាះ
ថា៖ “កាលពីដំបូង ាពិតាមនការលំាកក្នុជងការបភាមូលកសិផល 
ដភាលមនគុណភាពកំណត់តាមការកុមមែង់៉យកមកាក់តំាងលក់ៅ
ក្នុជងាង ក៏ប៉ុន្តភាបច្ចនុជបភាបន្ននភាះ មនភាពបភាសើអរឡើអងចភាើអន ពភាភាះ
មនកភាុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ាដភាគូធ្វើអការបភាមូលកសិផលពីកសិករដភាល
មនកិច្ចនសនភាយាាមួយកភាុមហ៊ុន”។

ៅក្នុជងាងមនតមភាៀបនូវបភាភភាទកសិផលផភាសភាងៗ ដភាលាន
បភាងចភាកតាមសា្លភាកសញ្ញភានិងស្តង់ារ ទទួលសា្គភាល់ោយសា្ថភាប័ន
រា្ឋភាភិាលនិងកភាមុហុ៊ន។ ឧទាហរណ៍ ៅបភាទភាសកម្ពុជាមនរបប
ទទួលសា្គភាល់វិធាននភាការអនុវត្តកសិកមមែល្អ ក្នុជងការារផលិតកមមែ
ផ្លភាឈើអនិងបន្លភាសភាស់ (ចភាបាប់កំណត់ការគភាប់គភាងចំការកសិកមមែ 
សុវត្ថិភាពអាារ ការរកភាសាបរិសា្ថភាន សុវត្ថិភាពការារ សិទ្ធមនុសភាស
និងសុ្មលភាព) ដភាលមនឈ្មភាះថា Cambodia Good 
Agricultural Practice (CamGAP)។ បភាសិនបើអកសិករខមែភារមន
ការយល់ដឹងអំពីការលក់ផលិតផលតភាវូនឹងស្តង់ារបភាបនភាះ កសិករ
ទំាងនោះនឹងធ្វើអការស្វភាងយល់ពីតមភាវូការទីផភាសារ ហើអយពួកគត់នឹង
អាចធ្វើអការផលិតោយយកចិត្តទុកាក់លើអសុវត្ថភិាពកសិផលាក់
ាមិនខាន។ លើអសពីនភាះទៀត ការពិតដភាលពួកគត់អាចទទួលាន
បភាភាក់ចំណូលកើអន និងមនចំណូលទៀតទាត់ពីតម្លភាបន្ថភាមបភាបនោះ
ានឹងជួយោយកសិករខមែភារមនក្តីសងភាឃឹម។ កញ្ញភា Ikumi ានបន្ត
ទៀតថា៖ “ៅពភាលដភាលនាង ្្ញុជធំ្វើអសកមមែភាពាអ្នកសមភាបសមភារួល
រាងកសិករដភាលាអ្នកផលិតនិងអតិថិជន នាង្្ញុជំានឮពីកសិករ

្្លះនិយយថា ពួកគត់ធ្វើអកសិកមមែចំណភាញាងមុន ាដើអម។ រឿង
រា៉ភាវដភាលានជួបនិងឮទាំងនភាះ ាក្តីបំណងនិងាការលើអកទឹកចិត្ត
មួយសមភាភាប់នាង្្ញុជំ ក្នុជងការបំពភាញការារនភាះរហូតមក”។  

◀សកមមែភាពកញ្ញភា Ikumi ៅក្នុជងផភាសារទំនើអបអីុអន

▲សា្លភាកសញ្ញភាបន្លភា
សុវត្ថិភាព CamGAP

▲ កន្លភាងលក់បន្លភាៅផភាសារទំនើអបអីុអន
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បុគ្គលិកទសភាសនាវដ្តីញញឹម ានធ្វើអការសាកសួរនិសភាសិតម្នភាក់ដភាលានមកទិញឥា៉ភាន់ៅកន្លភាង
លក់បន្លភាក្នុជងផភាសារទំនើអបអុីអន។ ប្អតូនបភាុស ម៉ភាង សុំាង អាយុ ១៩ ឆ្នភាំ មកទិញឥា៉ភាន់ជំនួសគភារួសារ

្្លនួៅទីនភាះ ាននិយយថា៖ “ោយសារ ្្ញុជគិំតថា ៅទីនភាះមនការពិនិតភាយពីសុវត្ថិភាពតភាឹមតភាូវ 
ហើអយ្្ញុជំចង់ោយកសិករដភាលាអ្នកផលិត គិតពីសុ្ភាពរបស់អតិថិជន ោយធ្វើអការាំដុះ
បភាើអបភាភាស់ជីឬថា្នភាំកសិកមមែោយានតភាឹមតភាូវ”។ 

កញ្ញភា ពភាំ សភាីនិត អាយុ ២២ ឆ្នភាំ ដភាលាបុគ្គលិកលក់ម្ហតូបអាារៅក្នុជងាងអីុអននភាះដភារ
ាននិយយថា “បន្លភាាក់លក់ៅទីនភាះមើអលៅឃើអញល្អ ហើអយាមនសុវត្ថភិាពាងទិញខាងកភាភា
ដភាលយើអងពុំដឹងពីបភាភពចភាបាស់លាស់”។ មភាយា៉ភាងវិញទៀត ឆ្លើអយតបនឹងសំណួរថា តើអកញ្ញភាគិតថា
ាមនតម្លភាថ្លភាាងខាងកភាភាឬទភា? កញ្ញភាានឆ្លើអយបន្តទៀតថា “ៅទីនភាះពិតាថ្លភាាងទិញខាងកភាភា
បន្តិចមភាន ក៏ប៉ុន្តភាបើអយើអងគិតពីថ្លភាដឹកជញ្ជតូន ការថភាទាំនិងការតភារួតពិនិតភាយនានានោះៅឃើអញថា 
តម្លភាប៉ុណ្ណឹងគឺសមសភាបអាចទទួលយកាន”។ 

យើអងសង្កភាតឃើអញថា ការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនចំពោះតម្លភានិងសុវត្ថិភាពចំនីអាារាក់
ដូចាមនការកើអនឡើអង។

ការផ្្គ�់ផ្្គង់កសិផ្ល
ក្ន ពុងបសពុកនៅកាន់ទវីផ្សារ!

ភូមិកសិកមមែធមមែាតិ (Natural Agriculture Village) ាកភាុម-
ហុ៊នដភាលបភាមូលផលិតផលកសិកមមែនានា ដភាលតភាវូស្តង់ារពី
កសិករខមែភារ ដើអមភាបីផ្គត់ផ្គង់ៅក្នុជងទីផភាសារសំខាន់ៗៅក្នុជងទីកភាងុ។ 
ក្នុជងនាមាអ្នកសមភាបសមភារួលរាងកសិករនិងអតិថិជន រួមា
មួយនឹងការអនុវត្តន៍កិច្ចនការបណ្តះុបណា្តភាលោយផ្ទភាល់ាមួយ

កសិករ និងរៀបចំផភានការរកភាសាគុណភាពនិងសុវត្ថភិាព កភាមុហុ៊នក៏ាដភាគូរសហការាមួយរា្ឋភាភិាលនិងអង្គការ NGO ាដើអម
ក្នុជងោលបំណងសមភាបសមភារួលរាងការផ្គត់ផ្គង់ពីកសិករនិងតមភាវូការទីផភាសារ ដើអមភាបីជួយធ្វើអោយបភាសើអរឡើអងនូវជីវភាពរស់ៅ
របស់បភាាកសិករខមែភារ និងផ្តល់ជូននូវបន្លភាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។ ទសភាសនាវដ្តីញញឹមានសាកសួរលោក សភាង ញឹល ដភាល
ាតំណាងផ្នភាកផលិតកមមែនភាកភាមុហុ៊នភូមិកសិកមមែធមមែាតិ អំពីកិច្្ចន តិ្ំបភាងឹបភាភាងរបស់កភាមុហុ៊ន និងមជភាឈមណ្ឌលបភាមូលផ្តុជ ំពិនិតភាយ
គុណភាពនិងចភាកាយបន្លភា ដភាលគភាប់គភាងោយមន្ទរីកសិកមមែ រុកា្ខភាបភាម៉ភាញ់និងនភាសាទខភាត្តកណា្តភាល មកចុះផភាសាយដូចខាងកភាភាម។

មនកសិករខមែភារក្នុជងសភាុកាចភាើអនាន្ិត្ំបភាឹងបភាភាងធ្វើអការាំដុះនូវ
កសិផលដភាលមនសុវត្ថភិាពនិងគុណភាព។ តើអអតិថិជនខមែភារាវនូវបន្លភា
គិតពីស្តង់ារនភាគុណភាពបភាបណាដភារ? យើអង្្ញុជំានសាកសួរអតិថិជន
មួយចំនួនៅផភាសារទំនើអបអុីអននិងផភាសារធមមែតាៅក្នុជងទីកភាុងភ្នំពភាញ។

ការសាកសួរអ�ិថិជន!

ផ្សារទុំននើបអុវីអន

Q: ត�ើតោកកំពុងត វ្ ើការងារតោយត ត្ោ �សំខាន់ត�ើអវវីខល្ះ
    តៅក្នុងកកនុមហ៊ុនតនលះ?

្្ញុជំានបំរីការៅក្នុជងកភាុមហ៊ុនភូមិកសិកមមែធមមែាតិនភាះាង ២
ឆ្នភាមំកហើអយ ឥឡតូវនភាះយើអង ្្ញុជកំំពុង្ិត្ំបភាងឹបភាភាងធ្វើអការផភាសព្វផភាសាយ
អំពីវិធីសាស្តភាាំដុះ ដភាលផ្អភាកលើអស្តង់ារសុវត្ថិភាពដភាលមន
ឈ្មភាះថា CamGAP កំណត់ោយអគ្គនាយកា្ឋភានកសិកមមែនភា
ម្កសួងកសិកមមែ រុកា្ខភាម្បមញ់ និងសនសាទ សហើអយចូលរួមអនុវត្ត
តាមានម្តរួតពិនិតភាយគុណភាពសាយ មន្ទីរកសិកមមែ រុកា្ខភាម្បមញ់
និងនភាសាទខភាត្តកណា្តភាល និងកភាុមហ៊ុន យ៉ភាងម៉ត់ចត់អំពីការគភាប់
គភាងគុណភាពកសិផល តាំងពីចំនុចាប់ផ្តើអមការាំដុះ រហូតដល់
យកៅលក់ជូនអតិថិជនៅទីផភាសារ។ 

Q: ត�ើតៅមជ្ឈមណ្ឌ �ក្រម�ូផតោនុំពិនិ�្យគុណភាពនិងចែក 
   ចាយ្រចន្តនលះ ជាទតូៅមានកសិផ�ែំនួន្រ៉ុន្មា នក�រូវបាន
    យកមកពិនិ�្យ? តហើយមានក្រតេទអវវីខល្ះ មកពវី�ំ្រន់ណា 
    និងក�រូវបានោក់�ក់តៅទវីណាខល្ះចែរ?

មនបន្លភាបភាមណ ២០០ ៅ ៥០០ គីឡតូកភាភាមក្នុជងមួយថ្ងភាតភាវូាន
យកមកពិនិតភាយៅទីនភាះ។ មនកសិផលាចភាើអនបភាភភាទដូចា បន្លភា
ស្លកឹ មើអម និងផ្លភាឈើអាដើអម តភាក្នុជងនោះមនបន្លភាស្លកឹចភាើអនាងគភា។
កសិផលដភាលតភារួតពិនិតភាយៅមន្ទរីពិសោធន៍នភាះ តភាវូានាំដុះៅ
ក្នុជងខភាត្តកណា្តភាលនិងបណា្តភារខភាត្តដភាលៅជំុវិញ ហើអយភាគចភាើអនតភាវូ
ានដឹកៅាក់លក់ៅផភាសារទំនើអបនានាក្នុជងបណា្តភារទីកភាងុកភាបភារខាង។ 

Q: ត�ើកសិករយ�់ត�ើញែែូតមតោែែំតោលះមជ្ឈមណ្ឌ �ពិនិ�្យ
    គុណភាព្រចន្ចផ្ត�ើតនលះ?

 ពួកគត់មនការជឿាក់ និងសបភាបាយចិត្តដភាលមនសភាាកមមែ
បភាបនភាះ ពភាភាះាាអ្វីដភាលគត់ចង់ានតាមការបញ្ជភាក់គុណភាព
ពីភាគីទីបី លើអគុណភាពបន្លភានិងផ្លភាឈើអមុនចភាញលក់លើអទីផភាសារ។ 

Q: ្រន្ទា ្រ់ពវីមានរ្រ្រក�រួ�ពិនិ�្យតនលះ ត�ើការក្រក្ររ្ររ
    កសិកមមារ្រស់កសិករមានការចក្រក្ររួ�ខល្ះឬតទ?  តហើយ     
    ការយ�់ែឹង អំពវីគុណភាពនិងសុវ�ិ្ភាពកសិផ�រ្រស់
    កសិករនិងអ�ិថ ិជនមានការចក្រក្ររួ�ែូែតមតោែចែរ?

ោយសារមនការតភារួតពិនិតភាយនភាះ ធ្វើអោយទីផភាសារមនទំនុកចិត្ត
និងមនតមភាូវការចភាើអនាងមុន។ យើអងអាចពងភាីកការាំដុះាន
កាន់តភាចភាើអនបន្ថភាមទៀត ហើអយកសិករមនកិច្ចនសនភាយាទិញក្នុជងតម្លភា
្្ពស់ាងបន្លភាទូៅ។ កសិករកាន់តភាមនការយល់ដឹងពីាកភាយថា
សុវត្ថភិាពគឺមិនតភាមឹតភាមិនមនាតិពុលទភា គឺតភាវូមនអនាម័យមិន
មនផ្ទុជកាក់តភារី ឬពងពភាូនអ្វីទាំងអស់។ គត់តភាូវរៀននិងចភាះពី
របៀបាំដុះតាមស្តង់ារតភាឹមតភាូវ ដភាលបណ្តុះបណា្តភាលាចភាើអន
លើអកចភាើអនដង ោយមន្ទីរកសិកមមែ រុកា្ខភាបភាមញ់និងនភាសាទខភាត្ត
កណា្តភាល រួមាមួយពីកភាមុហុ៊នផ្ទភាល់ផងដភារ។ ចំណភាកអ្នកបភាើអបភាភាស់
វិញ មនការយល់ដឹងចភាើអនពីផលប៉ះាល់នភាការបរិភោគបន្លភាគីមី
ហើអយគត់ជឿាក់លើអផលិតផលក្នុជងសភាកុយើអង ាពិសភាសគឺបន្លភា
ដភាលមនបភាភពចភាបាស់លាស់ និងមនការតភាតូពិនិតភាយតភាមឹតភាវូ ោយ
គត់អាចជភាើអសានតាមរយៈសា្លភាកសញ្ញភាដភាលបិតលើអកញ្ចនប់បន្លភា។ 

កសិករៅខភាត្តកណា្ណភាល
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យ៉ភាងណាមិញ ចំពោះអតិថិជនដភាលតភាងតភាទិញបន្លភាៅតាមផភាសារធមមែតាវិញ តើអគត់មនការយល់
ឃើអញយ៉ភាងដូចម្តភាចដភារ? លោកសភា ីសភាង ធិន អាយុ ៥៧ឆ្នភា ំដភាលានាវបន្លភាៅផភាសារទួលទំពូង
ក្នុជងកភាុងភ្នំពភាញ ានថ្លភាងដូចនភាះថា៖ “ោយសារ្្ញុជំមកទិញៅផភាសារនភាះយូរឆ្នភាំមកហើអយ ្្ញុជំអាច
មើអលដឹងថាតើអបន្លភាណានាំចូល ហើអយបន្លភាណាាបន្លភាាំធមមែាតិក្នុជងសភាុក ដូច្នភាះាពុំមនបញ្ហភាអ្វី
ណាស់ណាទភាចំពោះ្្ញុជ”ំ។ លោកសភាីានមនបភាសាសន៍បន្តទៀតថា បភាសិនបើអមើអលៅឃើអញថា
ៅទីនភាះមនបន្លភានាំចូលចភាើអន លោកសភាីនឹងៅរកាវៅផភាសារផភាសភាងវិញ។ ចំណភាកឯអតិថិជន
ម្នភាក់ទៀត ាននិយយថា មូលហភាតុដភាល្្ញុជំមកទិញទីនភាះ “ពភាភាះាៅជិតផ្ទះ”។

មនអតិថិជនមួយចំនួនគិតថា ការាវបន្លភាៅតាមផភាសារធមមែតា ោយសារពួកគត់អាចសម្គភាល់
ដឹងនូវបន្លភាធមមែាតិឬនំាចូលាន និងោយសារផភាសារទំាងនភាះៅជិតផ្ទះរស់ៅរបស់គត់ាដើអម។ 
មភាយា៉ភាងទៀត ក៏មនអតិថិជនមួយចំនួនពភាយាយមទិញតភាបន្លភាណា ដភាលកសិករអាចាំដុះានោយ
ធមមែាតិពុំបភាើអជីគីមីាដើអមផងដភារ។   

ចំពោះអ្នកលក់បន្លភាៅក្នុជងផភាសារវិញាននិយយថា “តូបរបស់្្ញុជំទទួលទិញនិងលក់តភាបន្លភាក្នុជង
សភាុកដភាលកសិករខមែភារាំៅតាមខភាត្តតភាប៉ុណោ្ណភាះ។ ្្ញុជំរកសុីរបរនភាះយូរឆ្នភាំមកហើអយ មនកសិករ
ខមែភារាចភាើអនយកកសិផលគត់មកលក់ោយ ្្ញុជ ំដូច្នភាះពំុមនបញ្ហភាអ្វាីមួយការផ្គត់ផ្គង់នូវបន្លភាបភាាំថ្ងភា 
សមភាភាប់អតិថិជនៅក្នុជងផភាសារនភាះទភា”។

មនអតិថិជននិងអ្នកបភាកបរបរជួញដូរកសិផលាចភាើអន កំពុងគិតពិារណាអំពីបន្លភានាំចូល។
ដូច្នភាះទាំងរា្ឋភាភិាលនិងវិស័យឯកជន គួរតភាបង្កើអននូវកិច្ចន្ិត្ំបភាឹងបភាភាងនិងគំនិតផ្តួចផ្តើអមនានា
ដើអមភាបីជមភាុញនូវការបង្កើអតបភាព័ន្ធសុវត្ថិភាពម្ហតូបអាារ និងបង្កើអនការាំដុះរបស់កសិករក្នុជងសភាុក។

ផ្សារ្ម្មតា

Q: ត�ើមានផ��ំបាកអវវីខល្ះជាមួយកសិករនិងអ�ិថ ិជន
    ែំតោលះការងារតនលះចែរឬតទ? 

ាមនផលលំាកមួយចំនួនដភារដូចា យើអងតភាូវការពភាលវភាលា
និងការចំណាយមួយចំនួនក្នុជងការបណ្តុះបណា្តភាលកសិករ ក៏ដូចា
ការចុះសង្កភាតាប់ាបភាាំាមួយកសិករ ដើអមភាបីតាមានការតភារួត
ពិនិតភាយគុណភាព និងពងភាឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគត់បន្ថភាម។ មិន
តភាឹមតភាស្តង់ារគុណភាពប៉ុណោ្ណភាះទភា យើអងមនផភានការាំដុះ 
និងបច្ចនភាកទភាសទប់ទលន់ឹងការបមភាភាបមភារួលអាកាសធាតុផងដភារ។ 
ចំណភាកអតិថិជនវិញ គឺយើអងតភាូវចភាករំលភាកចំណភាះដឹងដល់គត់ 
ោយគត់យល់ពីគុណភាពបន្លភានិងបភាភពចភាបាស់លាស់ ពភាល្្លះ
យើអងានចំណាយពភាលាមួយអតិថិជនមួយចំនួន ក្នុជងការនំាគត់
មកដល់កន្លភាងាំដុះផ្ទភាល់ និងធ្វើអការាមួយអ្នកលក់រាយផងដភារ 
ដើអមភាបីោយអ្នកលក់រាយអាចពនភាយល់ដល់អ្នកទិញបន្តទៀត។ យើអង
ាននំាអ្នកលក់រាយមួយចំនួនមកដល់កន្លភាងាំផ្ទភាល់ផងដភារ ដើអមភាបី
ោយគត់ានឃើអញនិងជួបជជភាកាមួយកសិករ។ 

Q: ត�ើេមូិកសិកមមា្មមាជា�ិមានតោ�តៅនិងកិែ្ចខិ�ខំ
    ក្ឹរងចក្រង ែែូតមតោែខល្ះ តែើម្វីកសាងទំនុកែិ�តោននកសិផ�
    ចខមារជាមួយអ�ិថ ិជន?

ដើអមភាបីធានាគុណភាពជូនអតិថិជន យើអងានធ្វើអចភាើអនហើអយកន្លង
មក ទំាងផលិតកមមែ ដឹកជញ្ជតូន វភាច ្្ចនប់ និងរហូតនំាមកលក់ៅទីផភាសារ 
រួមាមួយការពនភាយល់ដល់អតិថិជនអំពីគុណភាពនិងបភាភពកសិផល
ាដើអម។ យើអងសហការាមួយគភាប់ភាគីាក់ព័ន្ធដូចា ខាងរា្ឋភា
ភិាលលើអបច្ចនភាកទភាសនិងាយតម្លភាគុណភាព អង្គការកភាភារា្ឋភាភិាល
(NGO) ដើអមភាបីជួយដល់កសិករស្វភាងយល់អំពីអ្នកលក់ធាតុចូល
កសិកមមែ ក្នុជងការជភាើអសរីសនិងណភានំាផលិតផលដភាលអាចទុកចិត្ត
ានសមភាភាប់កសិករ ហើអយសហការាមួយគមភាភាងនិងបណា្តភាញ
ផភាសភាងៗក្នុជងការកសាងទំនុកចិត្ត ចភាករំលភាកចំណភាះដឹង និងរួមគ្នភា
លើអកកំពស់កសិផលសុវត្ថិភាពរបស់ខមែភារយើអង។

Q: ត�ើតោកមានអវវីែង់ ត្ោ តំផញើតៅកសិករក៏ែែូជាអ�ិថ ិជនតទ?

ការារនភាះពិតមភានតភាលំាកនិងទាមទារការយកចិត្តទុកាក់
ពភាមទំាងការបភាងឹបភាភាងចភាើអន តភាយើអងសបភាបាយចិត្តពភាភាះាានជួយ
ដល់អ្នកគភាប់គ្នភា ទាំងសុ្ភាពអ្នកហូប អ្នកផលិតក៏ដូចាជីវភាព
របស់កសិករ។ ាមួយគ្នភានភាះ ្្ញុជំាទសូមផ្តភាំៅកសិករផភាសភាងទៀត
ោយាកមកផលិតបន្លភាសុវត្ថិភាពោយានចភាើអនទាំងអស់គ្នា
ពភាភាះបច្ចនុជបភាបន្ននភាះ ផលិតផលកសិករខមែភារមិនទាន់មនគភាប់តមភាវូការ
ទីផភាសារៅឡើអយទភា យើអងៅ ្្វះចភាើអនណាស់។ បើអយើអងផលិតោយ
ពិតបភាភាកដហើអយសោ្មភាះតភាង់ មិន្្វះទីផភាសារទភា ហើអយលក់ានតម្លភា

្្ពស់ាងខាងកភាភាទៀតផង។ បើអមនកសិករៅពំុទាន់ចភាះ គឺពួកគត់
អាចទាក់ទងមន្ទីរកសិកមមែោយបងភាៀនគត់ាន ឬអាចទាក់ទង
កភាុមហ៊ុនផ្ទភាល់ក៏ានដភារ។ ឆ្លៀតក្នុជងឱកាសនភាះ ្្ញុជំាទសូមថ្លភាង
អំណគុណដល់ផភាសារទំនើអបអីុអន ក៏ដូចាផភាសារទំនើអបផភាសភាងៗទៀត 
ពភាមទាំងអតិថិជនទាំងអស់ដភាលតភាងតភាគំទភា និងផ្តល់ទំនុកចិត្ត
ដល់កសិផលរបស់យើអង ្្ញុជ។ំ ការាវរបស់គត់គឺាការចូលរួមថភាទំា
សុ្ភាពគភារួសារគត់ផង និងជួយដល់ជីវភាពកសិករាចភាើអនគភារួសារ
ផងដភារ។ យើអង ្្ញុជសូំមោរពជូនពរអតិថិជនទំាងអស់មនសុ្ភាព-
ល្អ និងសុភមង្គលគភាប់កភាុមគភារួសារ! 

លំហូរនភាបន្លភាដភាលទទួលសា្គភាល់ោយកភាុមហ៊ុន និង CamGAP

លោក សភាង ញឹល ាបុគ្គលិកនភាកភាុមហ៊ុន ភូមិកសិកមមែធមមែាតិ

ការបិទសា្លភាកសញ្ញភាកភាុមហ៊ុន និងមន្ទីពិសោធន៍
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មជ្ឈមណ្ឌ លបបមូលផ្តាពុុំ ពិនិ�្យគុណភ្ព
និងខចកចាយបខនលន្�តាកណ្តា ល

សមគមកសិករោុំដុះ

និងលក់បខនល

ាមជភាឈមណ្ឌលពិនិតភាយគុណភាពកសិផលបភាាំខភាត្តដំបូងបំផុត
ៅកម្ពុជា ដភាលានបង្កើអតឡើអងោយគមភាភាងជំនួយ KUSANONE 
របស់រា្ឋភាភិាលជប៉ុន តភាូវានាក់ោយដំណើអរការៅខភាតុលា
ឆ្នភាំ២០១៩។ មនកសិផលនានាៅក្នុជងខភាត្តកណា្តភាល និងតាម
បណា្តភារខភាត្តដទភាៅក្នុជងបភាទភាសកម្ពុជា តភាវូានយកមកតភារួតពិនិតភាយ
គុណភាពៅមជភាឈមណ្ឌលនភាះ។ តម្លភានភាការពិនិតភាយរាល់សំណាក
កសិផលនីមួយៗគឺ ១០ ដុលា្លភាក្នុជងមួយបភាភភាទ។ មនបន្លភានិង
ផ្លភាឈើអនានា តភាូវានយកមកពិនិតភាយៅទីនភាះាមធភាយមចំនួន 
២០០ ៅ ៥០០ គីឡតូកភាភាមក្នុជងមួយថ្ងភា។ ាពិសភាស មនការស្នើអសំុ
តភារួតពិនិតភាយគុណភាពចភាើអនពីបណា្តភារកសិករក្នុជងខភាត្ត កភាុមកសិករ
ចុះកិច្ចនសនភាយា និងកភាុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កសិផលាដើអម។

ៅក្នុជងមន្ទីរក៏មនបិតសា្លភាកសញ្ញភាធានាគុណភាពបនា្ទភាប់ពីការ
តភារួតពិនិតភាយ និងមនបន្ទប់ធមមែតានិងបន្ទប់កា្លភាសភាតភាាក់ ដើអមភាបីរកភាសា
ទុកបន្លភានិងផ្លភាឈើអ  ដភាលានពិនិតភាយគុណភាពហើអយផងដភារ។

បច្ចនុជបភាបន្ន ោយសារមនអតិថិជនាចភាើអនទាមទារោយមន
ការតភារួតពិនិតភាយគុណភាពកសិផល ហើអយភាពាំាច់នភាការតភារួត
ពិនិតភាយកសិផលតភាូវានទទួលសា្គភាល់ដភារនោះ ទើអបកភាសួងកសិកមមែ 
រុកា្ខភាបភាម៉ភាញ់និងនភាសាទ ានជមភាុញោយកសិករយកកសិផល
របស់្្លួនមកពិនិតភាយគុណភាពៅមជភាឈមណ្ឌលនភាះ មុនាក់លក់

សភាបាមួយនឹងការកើអតឡើអងនូវសកមមែភាពរបស់កភាុមហ៊ុនភូមិ
កសិកមមែធមមែាតិនិងមជភាឈមណ្ឌលបភាមូលផ្តុជំ ពិនិតភាយគុណភាពនិង
ចភាកាយបន្លភាខភាត្តកណា្តភាល យើអងក៏សង្កភាតឃើអញមនការបង្កើអត
ឡើអងនូវសហគមន៍នភាកភាមុកសិករៅតាមមូលា្ឋភានផងដភារ។ លោក 
ៅ កភាវ រស់ៅក្នុជងភូមិារភាន ខភាត្តកណា្តភាល ាបភាធានកភាុមបណ្តុំ
អាជីវកមមែបន្លភាសុវត្ថិភាពៅក្នុជងភូមិ។ សមគមកសិកររបស់លោក
ានបង្កើអតឡើអងៅ ខភាឧសភា ឆ្នភា២ំ០១៥ មនសមជិកដំបូងចំនួន 
១០ នាក់ ក្នុជងោលបំណងផ្គត់ផ្គង់នូវបន្លភាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន
និងធ្វើអោយបភាសើអរឡើអងនូវជីវភាពរស់ៅរបស់កសិកររស់ៅក្នុជង
មូលា្ឋភាន។ ោយមនការជួយឧបត្ថមពីមន្ទីរកសិកមមែ រុកា្ខភាបភាម៉ភាញ់
និងនភាសាទខភាត្ត សមគមទទួលាននូវសម្ភារៈបភាើអបភាភាស់ក្នុជងកសិកមមែ
មួយចំនួនដូចា តង់បភាើអបភាភាស់ ធុងស្តុជបទឹក និងម៉ភាសីុនធ្វើអជីធមមែាតិ
ាដើអម។ បន្ថភាមពីលើអនភាះ កភាភាពីទទួលជំនួយអំពីការទិញនិងការ
ធានាតម្លភានភាកសិផល សមគមក៏ានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភកពីកភាមុ
ហ៊ុនភូមិកសិកមមែធមមែាតិនូវកម្ចនីទុនមួយចំនួនសមភាភាប់បភាើអបភាភាស់រួម 
បច្ចនភាកទភាសនភាការាំដុះនិងការបង្កើអតជីធមមែាតិាដើអម។ សមគម
កសិករនភាះ ក៏មនបភាមូលបភាភាក់បដិភាគពីបណា្តភារសមជិក ដើអមភាបី

បង្កើអតតូបលក់ធាតុចូលដភាលមនដូចា គភាភាប់ពូជ ថា្នភាំធមមែាតិ 
និងជីកំប៉ុសាដើអមផងដភារ។

ោយមនការាប់អារមមែណ៍ពីអតិថិជនានកើអនឡើអងចំពោះ
បន្លភាធមមែាតិនិងបន្លភាសុវត្ថភិាព ទើអបាប់ពីឆ្នភា២ំ០១៧ មនកសិករ
រស់ៅជិតខាងានាប់អារមមែណ៍នឹងសមគមកភាុមបណ្តុំអាជីវកមមែ
បន្លភានភាះ ហើអយបច្ចនុជបភាបន្នសមគមមនសមជិកកើអនរហូតដល់ាង
៦០ នាក់។ បន្លភាដភាលបភាមូលានតភាវូានាក់លក់តាមរយៈកភាមុហុ៊ន
ភូមិកសិកមមែធមមែាតិ និងតាមបណា្តភារផភាសារទំនើអបនានាក្នុជងទីកភាងុដូចា
ផភាសារទំនើអបអីុអននិងផភាសារឡាក់គីាដើអម។ 

ៅក្នុជងសមគមកភាមុបណ្តុអំាជីវកមមែបន្លភា ាទូៅ ធ្វើអការាំដុះបន្លភា
ស្លឹកភាគចភាើអន ក៏ប៉ុន្តភា បច្ចនុជបភាបន្ន មនកសិករាសមជិកមួយចំនួន
កំពុងាប់អារមមែណ៍នឹងការាំដុះនូវបន្លភាផ្លភាដូចា ប៉ភាងបោះនិងតភាប់
ាដើអមផងដភារ។  សមគម កំពុង្ិត្ំធ្វើអការាំដុះនូវន្លភាបា្កភារផភាសភាងៗ 
ដើអមភាបីឆ្លើអយតបៅនឹងតមភាូវការរបស់ទីផភាសារ ក៏ប៉ុន្តភាោយសារៅ
មនកង្វះខាតនូវបច្ចនភាកទភាសាំដុះ សមគមក៏ានទទួលនូវជំនួយ

បច្ចនភាកទភាសាំដុះពីមន្ទីរ
កសិកមមែខភាត្តផងដភារ ដើអមភាបី
ធ្វើអការស្វភាងរកនូវបច្ចនភាក
ទភាស ក៏ដូចាគភាភាប់ពូជ
កសិកមមែដភាលផ្តល់ផលនិង
ចំណូលចភាើអនដល់កសិករ
ក្នុជងមូលា្ឋភានរបស់្្លួន។

ៅទីផភាសារ ក៏បុ៉ន្តភាាពំុទាន់មនការកំណត់ោយចភាបាប់ៅឡើអយទភា។ 
ទោះាយ៉ភាងនភាះក្ត ីកភាសួងមនផភានការបង្កើអតមជភាឈមណ្ឌលបភាមូលផ្តុជ ំ
ពិនិតភាយគុណភាពនិងចភាកាយបន្លភានភាះ ៅគភាប់បណា្តភារខភាត្តនានា
ទូទំាងបភាទភាស ដើអមភាបីឆ្លើអយតបៅនឹងតមភាវូការនិងការយល់ដឹងរបស់
អតិថិជន អំពីសុវត្ថិភាពបន្លភានិងផ្លភាឈើអនាពភាលបច្ចនុជបភាបន្ន។

មជភាឈមណ្ឌលបភាមូលផ្តុជំ ពិនិតភាយគុណភាពនិងចភាកាយបន្លភាខភាត្ត
កណា្តភាល ានបង្កើអតោយមនពភាឹត្តការណ៍នានាៅមូលា្ឋភាន ក៏
ដូចាការចូលរួមក្នុជងកមមែវិធីលក់បញ្ចនុជះតម្លភាៅតាមផភាសារទំនើអប និង
បង្កើអតោយមនកមមែវិធីអប់រំកសិករាដើអម ដើអមភាបីោយកសិករ
រស់ៅក្នុជងមូលា្ឋភាន និងកភាមុហុ៊នផ្គត់ផ្គង់កសិផលៅទីផភាសារ ពភាមទំាង
អតិថិជនានដឹងនិងសា្គភាល់ពីមជភាឈមណ្ឌលនភាះ ក្នុជងោលបំណង
ផភាសព្វផភាសាយអំពីភាពាំាច់នភាការពិនិតភាយគុណភាព ដភាលធានានូវ
សុវត្ថិភាពម្ហតូបអាារជូនអតិថិជន។ 

ការវភាច្្ទប់បន្លភាដភាលតភាូវានតភារួតពិនិតភាយហើអយបិទសា្លភាកសញ្ញភា

ការតភារួតពិនិតភាយគុណភាពបន្លភាៅមជភាឈមណ្ឌល លោក ស៊ុំ សុ្ុម អនុបភាធានមជភាឈមណ្ឌល សា្លភាកសញ្ញភារបស់មជភាឈមណ្ឌល

បភាធានសមគម លោក  ៅ កភាវ



9

គុំរូរបស់សមគមកសិកម្មជប៉ាុន

ខសវងរកដុំនណ្ះបសាយ
ចុំនោះបញ្ហា កសិកម្មកម្ ពុជា

លោក KO Honam ាតំណាងនភាកភាុមហ៊ុន JC ានធ្វើអការទាក់ទងនឹង
វិស័យកសិកមមែៅកម្ពុជារយៈពភាល ១២ ឆ្នភាមំកហើអយ។ លោកាននិយយ
ថា៖    “លោកានធ្វើអដំណើអរនិងបភាភាសភាយ័ទាក់ទងផ្ទភាល់ៅកាន់តំបន់កសិកមមែ
ផភាសភាងៗាចភាើអនៅក្នុជងបភាទភាសកម្ពុជា ហើអយមនការយល់ដឹងចភាើអនពីបញ្ហភា
នានា ទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកមមែ”។ បនា្ទភាប់មក គត់ានសមភាភាចចិត្ត
ធ្វើអការពងភាកីនូវការាររបស់ ្្លនួ តាមរយៈការធ្វើអសាជីវកមមែគំរូមួយ ដើអមភាបី
ោះសភាភាយបញ្ហភាកសិកមមែកម្ពុជា។ តើអគំរូសាជីវកមមែនោះាអ្វៅី? 

មិនតភាឹមតភាបភាទភាសកម្ពុជាប៉ុណោ្ណភាះទភា ចំពោះបភាទភាសកសិកមមែ
ដ៏ទភាទៀតក៏រមភាងតភាជួបបភាទះនូវបញ្ហភា ជីវភាពរស់របស់កសិករដភារ។
មូលហភាតុចមភាបងមួយនោះ គឺោយសារតភាកសិកមមែាជំនួញដភាល
មនរចនាសម្ពន័្ធមន “បភាសិទ្ធភាពទុនមិនល្អ”។ ៅក្នុជងរបរកសិកមមែ
ាទូៅ បភាាកសិករតភាវូបោះទុនដើអមភាបីធ្វើអការបភាមូលនូវសម្ភារៈ និង
គភាភាប់ពូជដភាលាំាច់ាមុន ហើអយតភាវូទិញឬជួលម៉ភាសីុនធ្វើអកសិកមមែ
ដើអមភាបីភ្ជួររាស់ដីាំដុះ ពភាមទាំងតភាូវការថវិកាទិញជីឬថា្នភាំកសិកមមែក្នុជង
ការថភារកភាសាដំណាំក្នុជងពភាល ៣ ឬ ៤ខភា តាមកាលកំណត់ណាមួយ 
រហូតដល់ានបភាមូលផលកសិកមមែនោះ។ ដូច្នភាះ យើអងសង្កភាតឃើអញថា 
រហូតទទួលានភោគផល កសិករតភាូវចំណាយកម្លភាំងនិងធនធាន
ចភាើអនពភាមទាំងរយៈពភាលយូរ ក៏ប៉ុន្តភាៅពភាលដល់បភាមូលផលនិង
លក់ានចំណូលវិញ គឺតភាវូអាសភាយ័លើអតម្លភាឡើអងចុះៅពភាលលក់
នោះទៀត ដភាលធ្វើអោយកសិករពិតាពិាកក្នុជងការលក់ផលិត
ផលកសិកមមែរបស់្្លួនោយមនតម្លភាថ្លភានិងមនចំណូលថភារ។ 
ាពិសភាស ៅបភាទភាសកម្ពុជាដភាលមនកសិករភាគចភាើអនាកសិករ
ខា្នភាតតូច ឃើអញថារចនាសម្ពន័្ធកសិកមមែមួយដភាលមន “ការចំណាយ
បភាភាក់ទុនវិនិយោគដំបូងចភាើអន តភាតភាវូទទួលតភាឡប់មកវិញនូវបភាភាក់
ចំណូលមិនទៀងទាត់មួយៅចុងបញ្ចនប់”។ នភាះគឺាមូលហភាតុដភាល
នំាោយបភាាកសិករពំុមនទុនគភាប់គភាភាន់ មនភាពលំាកាមួយ
ការបភាកបរបរកសិកមមែ។ 

ថ្វតីភាបិតតភាបភាទភាសជបុ៉នាបភាទភាសមនការរីកចំរីន ហើអយបភាាជន
មនជីវភាពធូធារក៏ពិតមភាន តភាកាលពី ៧០ឆ្នភាំមុន ៅកភាភាយ
សងភា្គាមលោកលើអកទី ២ សា្ថភានភាពកសិកមមែៅបភាទភាសជបុ៉ននាពភាល
នោះ គឺពិតាសភាដៀងគ្នភានឹងបភាទភាសកម្ពុជា នាពភាលបច្ចនុជបភាបន្ននភាះ។ 
ពភាលនោះៅបភាទភាសជបុ៉នមនចំនួនកសិករចភាើអនដភាលមនដីសភាភា
ចំការផ្ទភាល់ ្្លនួ បុ៉ន្តភាពួកគត់ធ្វើអកសិកមមែខា្នភាតតូចាលក្ខណៈគភារួសារ 
ហើអយ ្្វះខាតទុនក្នុជងការធ្វើអកសិកមមែនិងមនជីវភាពលំាក ោយសារ
បភាភាក់កម្ចនសីមភាភាប់ធ្វើអាទុនកសិកមមែផងដភារ។ ស្ថតិៅក្នុជងសា្ថភានភាព
លំាកបភាបនភាះ សមគមកសិកមមែជបុ៉នមនតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុជងការ
ជួយកសិករខា្នភាតតូចដភាលជួបនឹងបញ្ហភាទាំងនោះ។ កសិករខា្នភាតតូច
ដភាល ្្វះទុនទំាងនោះ អាចជួលនូវឧបករណ៍និងសម្ភារៈធ្វើអកសិកមមែ
ដភាល ្្លនួពំុមនលទ្ធភាពទិញមកបភាើអបភាភាស់ ហើអយក្នុជងករណីលំាក ្្លះ 
កសិករក៏មនលទ្ធភាព ្្ចនទុីនពីសមគម ហើអយសមគមក៏ធានានូវ
ការទិញកសិផលពីកសិករក្នុជងតម្លភាសមសភាបនិងទៀងទាត់ផងដភារ។ 
ោយសារមនសមគមកសិកមមែជប៉ុន ទើអបធ្វើអោយកសិករជប៉ុន
មនទំនុកចិត្តក្នុជងការបភាកបរបរកសិកមមែរបស់្្លួន ដភាលនាំោយ
វិស័យកសិកមមែជបុ៉នមនការរីកចំរីនចភាើអនៅសម័យកភាភាយសងភា្គាម។   

លោក Honam ានាប់បភាកបរបរកសិកមមែៅកម្ពុជានាឆ្នភាំ
២០០៨។ លោកានាប់ផ្តើអមការារាំដុះៅលើអផ្ទភាដីកសិកមមែ
ដភាលមនទំហំ ២៣០ ហិកតា និងានលក់ ពភាមទាំងនាំ
ចភាញសភាវូអង្ករដំបូងកាលពី ៥ ឆ្នភាមុំនៅក្នុជងខភាត្តាត់ដំបង។ បនា្ទភាប់
មក លោកានធ្វើអចំការដំណាំពោតារាំងលើអផ្ទភាដី ៣០ ហិកតាៅ
ខភាត្តប៉ភាលិន ដើអមភាបីនំាចភាញៅលក់ៅបភាទភាសជបុ៉នផងដភារ។ ោយ
មើអលឃើអញពីសា្ថភានភាព នភាវិស័យកសិកមមែខមែភារបច្ចនុជបភាបន្នសភាដៀងគ្នភា
នឹងកសិកមមែជបុ៉នកាលពីមុន លោកានាប់ផ្តើអមនូវការធ្វើអអាជីវកមមែ
មួយដភាលអាច “ផភាសព្វផភាសាយនូវគំរូសមគមកសិកមមែជបុ៉នៅកម្ពុជា”

និងមនក្តីរំពឹងថានឹង “ផ្តល់ជូនកសិករខមែភារនូវបច្ចនភាកទភាសកសិកមមែ
ជប៉ុន” ានតាមរយៈអាជីវកមមែនភាះ។ 

បច្ចនុជបភាបន្ន លោកានបង្កើអតកភាុមហ៊ុនមួយដភាលមនឈ្មភាះថា
JC Agricultural Cooperatives Co., Ltd. (JCAC) ក្នុជងោលបំណង
“ផ្ទភារនូវបច្ចនភាកទភាសនិងសម្ភារៈកសិកមមែមួយចំនួនរបស់ជប៉ុនជូន
កម្ពុជា” បនា្ទភាប់ពីលោកានមើអលឃើអញអំពីការរីកចំរីននិងការបភាភា
បភារួលសង្គមមួយចំនួនៅកម្ពុជា។ កភាុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុង្ិត្ំ
បភាឹងបភាភាងធ្វើអោយបភាសើអឡើអងនូវសមត្ថភាពកសិកមមែរបស់បភាា
កសិករខមែភារ តាមរយៈការាក់លក់និងជួសជុលនូវគភាឿងម៉ភាសីុនកសិកមមែ
ដូចាម៉ភាសុីនតភាភាក់ទ័រ និងផ្គត់ផ្គង់នូវម៉ភាសុីនដភាូនជប៉ុន (Smart
Agri Solution) ដភាលាបច្ចនភាកវិទភាយាថមែីបំផុតសមភាភាប់បភាើអបភាភាស់ក្នុជង
កសិកមមែាដើអម។ កភាុមហ៊ុនកំពុងធ្វើអការលើអកកម្ពស់នូវផលិតកមមែ
កសិកមមែ និងបភាសិទ្ធភាពនភាវិស័យកសិកមមែកម្ពុជា ោយការផ្គត់ផ្គង់
នូវបច្ចនភាកទភាសាបភាពភាណី   និងបច្ចនភាកវិទភាយាឈានមុ្ថមែីៗ របស់ជបុ៉ន។

យ៉ភាងណាមិញ កភាមុហុ៊នសមភាភាចាននូវការផ្តល់ជូនដល់កសិករ
ខមែភារនូវ “ជំនួយផ្នភាកទុនដល់កសិករ” តាមគំរូនភាសមគមកសិកមមែ
ជប៉ុន តាមរយៈអង្គភាពផ្តល់ហិរញ្ញបភាបទានឈ្មភាះថា “JC Finance 
Plc.” ដភាលានបង្កើអតឡើអងោយកិច្ចនសហការរួមនភាសហគភាិននិង
អ្នកវិនិយោគជប៉ុនៅកម្ពុជា។ JC Finance Plc. មនអាា្ញភាបណ្ណ
ធ្វើអអាជីវកមមែសភាបចភាបាប់ផ្នភាកមីកភាូហិរញ្ញវត្ថុជៅកម្ពុជា ហើអយបច្ចនុជបភាបន្ន
កំពុងផ្តល់នូវហិរញ្ញបភាបទានាពិសភាសដល់កសិករខមែភារ សមភាភាប់ទិញ
ម៉ភាសីុននិងសម្ភារៈកសិកមមែ  ដភាលមនតម្លភ្ា ្ពស់ដូចាម៉ភាសីុនតភាភាក់ទ័រ
និងម៉ភាសុីនចភាូតកាត់ាដើអម។

បច្ចនុជបភាបន្ន កភាមុហុ៊នសមភាភាចានមួយផ្នភាកនភាការផ្ទភារនូវបភាព័ន្ធមួយ
ចំនួនរបស់សមគមកសិកមមែជប៉ុនល្អៗ តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់នូវ
ផ្នភាកសម្ភារៈដូចា “ម៉ភាសុីននិងបច្ចនភាកទភាសក៏ដូចាសម្ភារៈ” និង
ផ្នភាកចំណភាះដឹង។ ៅថ្ងភាអនាគត កភាមុហុ៊ននឹងធ្វើអោយសមភាភាច
ាននូវតួនាទីមួយយ៉ភាងសំខាន់ដូចសមគមកសិកមមែជប៉ុន ក្នុជងការ 
“ទិញកសិផលពីកសិករោយតម្លភាសមរមភាយនិងទៀងទាត”់។ 

សកមមែភាពបភាើអបភាភាស់ម៉ភាសុីនដភាូនសមភាភាប់កសិកមមែ

បុគ្គលិកកំពុងធ្វើអការថភាទាំគភាឿងចកភា
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ការទទួលនភ្គផ្ល
ពវីទឹកដវីកសិកម្ម

បងសភា ី KOJIMA Sachiko កំពុងគភាប់គភាងកសិា្ឋភានមួយកន្លភាងៅក្នុជងកភាងុសៀមរាប
ដភាលាតំបន់ទភាសចរណ៍មួយដ៍ធំាងគភាៅក្នុជងបភាទភាសកម្ពុជា។ កាលពី ២១ ឆ្នភាមុំន 
ៅពភាលដភាលបងសភាីានបំរីការារាមគ្គុជទភាសទភាសចរៅក្នុជងខភាត្តសៀមរាប 
បងសភាាីនសង្កភាតឃើអញថា ៅបភាទភាសកម្ពុជាពំុទាន់មនវត្ថុជអនុសភាសាវរីយពិតបភាភាកដ
ៅឡើអយ។ ោយមនបំណងចង់ឃើអញវត្ថុជអនុសភាសាវរីយដភាលធ្វើអពីគភាឿងផភាសំៅកម្ពុជា
ផលិតោយដភាបភាាជនខមែភារផ្ទភាល់ ទើអបបងសភាី Sachiko ានផលិតនំ “អង្គរ្ុកឃី” 

លក់ៅកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចនុជបភាបន្ន។ ៅឆ្នភា២ំ០១៦ បងសភាាីនឈប់ធ្វើអាម្ចភាស់គភាប់គភាងកភាមុហុ៊ន នំអង្គរ្ុកឃី ដភាលបងសភាី
ានបង្កើអតឡើអងាមួយបុគ្គលិកខមែភារ នឹងានគភាប់គភាងអស់រយៈពភាលាង១៣ឆ្នភានំោះ ហើអយានសមភាភាចចិត្តាប់ផ្តើអមគភាប់គភាង
ចំការកសិកមមែវិញម្តង។ ឥឡតូវនភាះៅក្នុជងចំការរបស់បងសភា ីមនាំដំណំាចំនួនបភាមណ៣០បភាភភាទ ក្នុជងនោះមនដំណំាផ្លភាឈើអ
ដូចា សា្វភាយ ចភាក ម្នភាស់ាដើអម និងដំណំាបន្លភាផ្លភាដូចា តភាប់និងល្ពភាាដើអម។ តើអបងសភា ីSachiko យល់ឃើអញដូចម្តភាចចំពោះ
ការសមភាភាចចិត្តបភាកបរបរកសិកមមែៅកម្ពុជា? យើអង ្្ញុជាំនធ្វើអការសាកសួរបងសភាី្ ្លះៗអំពីការសមភាភាចចិត្តជភាើអសរីសយកជីវភាព
រស់ៅាមួយចំការកសិកមមែៅកម្ពុជា។

មូលនហ�ុបងបសវីនផ្តាើមការងារទាក់ទង

នឹងឧសសាហកម្មទវី១នៅកម្ ពុជា

ការរានចុំការ

ការបបឈមមុ្ជាមួយនឹងបញ្ហា ដវីកសិកម្ម

កាលៅាម្ចភាស់គភាប់គភាងាងនំអង្គរ្ុកឃី បងសភាី Sachiko
ានធ្វើអការបភាភាសភាយ័ទាក់ទងាមួយកសិករៅតាមមូលា្ឋភាន ដើអមភាបី
ស្វភាងរកវត្ថុជធាតុដើអមផលិតនំ្ុកឃី ហើអយានយល់ឃើអញអំពីចំនុច
្្វះខាតនភាវិស័យកសិកមមែៅកម្ពុជាដូច្នភាះថា “ៅទីកភាុងមនការរីក
ចំរីនសភាដ្ឋកិច្ចនចភាើអន តភាៅតាមបណា្តភារភូមិៅទីជនបទវិញ បុ៉នា្មភាន
១០ឆ្នភាំាងនភាះ ពុំមនការបភាភាបភារួលលើអវិស័យកសិកមមែដភាលា
ឧសភាសាហកមមែស្នតូលៅកម្ពុជានោះឡើអយ ហើអយបភាាកសិករពុំ
អាចស្វភាងរកចំណូលានពីវិស័យនភាះៅឡើអយដភារ”។ បភាាកសិករ
ពំុអាចពឹងផ្អភាកលើអការបភាកបរបរកសិកមមែាន ហើអយមនយុវជនមួយ
ចំនួនចភាញៅធ្វើអការៅបភាទភាសកភាភា ដើអមភាបីរកបភាភាក់មកចិញ្ចនមឹគភារួសារ
ដភាលាហភាតុនំាោយកម្លភាំងពលកមមែៅក្នុជងវស័យកសិកមមែថយចុះ
ហើអយបញ្ហភាទំាងនភាះានបង្កើអតោយមនាវិបត្តវិិលជំុមិនល្អៅក្នុជង
វិស័យកសិកមមែកម្ពុជានាពភាលបច្ចនុជបភាបន្ន។ ោយមនការយល់ឃើអញ
បភាបនភាះ បងសភាក៏ីានសមភាភាចចិត្តធ្វើអចំការកសិកមមែរបស់្្លួនៅឆ្នភាំ
២០១៤ ៅបភាទភាសកម្ពុជាដភាលមនកសិកមមែាវិស័យចមភាបង។

បងសភាីមនដីចំការកសិកមមែដភាលមនទំហំ ៤២ ហិកតា ៅភូមិ
សា្វភាយចភាក មនចម្ងភាយបភាមណ ១៥ នាទីពីបភាភាសាទអង្គរវត្តដភាល
ាសមភាបត្តិបភាតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក។ ដីចំការនភាះមនឈ្មភាះថា 
“កសិា្ឋភានសរីរាង្គសា្វភាយចភាក”។ ោយពំុមនបទពិសោធន៍លើអវិស័យ
កសិកមមែ បងសភា ីSachiko ានសមភាភាចចិត្តផ្ទភារការគភាប់គភាងការារ
កសិកមមែនភាះ ៅទីបភាកឹភាសាកសិកមមែដភាលាជនាតិខមែភាររស់ៅមូលា្ឋភាន
ផ្ទភាល់ម្នភាក់ ហើអយានាប់ផ្តើអមការាររានដីចំការដភាលពោរពភាញ
ោយកំពតពភាភានិងគ្មភានទំាងអគ្គសីនីនិងទឹកបភាើអបភាភាស់នោះ។ ាមួយ

នឹងទីបភាឹកភាសារខមែភាររូបនភាះ បងសភាីានធ្វើអការាត់ចភាងចំការកសិកមមែ
ទំាងអស់តាមរយៈការបង្កើអតកភាមុការារ ដភាលមនសមជិក៦នាក់
ក្នុជង១កភាមុ  ហើអយានបង្កើអតនូវផភានទីចំការកសិកមមែផ្ទភាល់ ្្លនួ ពភាមទំាង
បភាព័ន្ធផ្លតូវទឹក និងធ្វើអការាំដុះសភាូវាដើអម។ រួមាមួយអ្នកបើអក
តភាភាក់ទ័រម្នភាក់ ទីបភាឹកភាសា
កសិកមមែរូបនោះានធ្វើអ
ការនិងរស់ៅក្នុជង ្្ទមមួយ
ដភាលមនតភាដំបូលៅ
ក្នុជងចម្កភារ ដើអមភាបីធ្វើអការ
តភារួសតភាភាយដីចម្កភារថមែនីភាះ
អស់រយៈពភាលមួយឆ្នភាំ
មកហើអយ។

ដីកសិកមមែបភាទភាសកម្ពុជាមួយចំនួនមនសភាពស្ងតួ ហើអយពំុសូវ
មនជីវាតិសមសភាបសមភាភាប់ធ្វើអការាំដុះបន្លភានោះទភា។ ហភាតុដូច្នភាះ
ហើអយ ទើអបមនអ្នក ្្លះនិយយថា មនបន្លភាាក់លក់ៅក្នុជងទីផភាសារ
កម្ពុជាមួយចំនួន ាននាំចូលមកពីបភាទភាសជិតខាងដូចា ថភានិង
វៀតណាម។ ដើអមភាបីធ្វើអការកភាច្នភានូវដីកសិកមមែបភាបនភាះ គភាានបង្កើអត
ជីធមមែាតិោយធ្វើអការលាយលាមកសត្វមន់និងោ ាមួយផភាះ
និងស្លកឹឈើអាដើអម។ ដើអមភាបីសមភាភាចាននូវការាំដុះៅលើអដីចំការ
ដភាលមនសភាពបភាបនភាះ ពភាមទាំងបញ្ហភាសំណើអមៅក្នុជងបរិយ
កាស ្្ពស់ផងនោះ ោយឆ្លងតាម
ការធ្វើអពិសោធន៍ផភាសភាងៗអស់រយៈ
ពភាលបភាមណ ៣ ឆ្នភាំ ៅចុង
បញ្ចនប់កភាុមការារទទួលាន
ជោគជ័យក្នុជងការ  ាំបន្លភាការ៉ុត
លើអដីចំការដភាលពុំធា្លភាប់មនការ
ាំដុះពីមុនមក។ 
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ការនប�កអរចុំនោះការបបមូលនភ្គផ្ល

លោក វុឹង តុង អាយុ ៣២ឆ្នភាំ សភាុកកំណើអតៅខភាត្តតាកភាវ។
បនា្ទភាប់ពីានបញ្ចនប់ការសិកភាសាៅសាកលវិទភាយាល័យកសិកមមែ
ពភាភាកលាប  ានបំរីការាបុគ្គលិកនភាកភាុមអ្នកគភាប់គភាងចម្កភារ
កសិកមមែឈ្មភាះថា “FMGis.Team” ក្នុជងជំនាញាអ្នកបភាឹកភាសា
ខាងផ្នភាកសិកមមែ។ បច្ចនុជបភាបន្ន ាអ្នកគភាប់គភាងៅកសិា្ឋភានសរីរាង្គ
សា្វភាយចភាក។

ការោុំដុះខបប្ម្មជា�ិ

ចំនុចពិសភាសនភាចំការកសិកមមែនភាះគឺការាំដុះោយពំុបភាើអបភាភាស់
ជីនិងថា្នភាំគីមីកសិកមមែ។ នភាះោយសារយើអងមនការគិតពិារណា
លើអគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពបន្លភាសមភាភាប់អតិថិជន ពភាមទាំង
សុវត្ថិភាពនភាបរិសា្ថភាននិងសភាវៈនានាៅលើអដីចំការកសិកមមែ
កម្ពុជា។ សត្វល្អិតពភាល្្លះាសតភាូវនភាដំណាំកសិកមមែ ក៏ប៉ុន្តភាាក៏
មនតួនាទីសំខាន់ៅក្នុជងការាំដុះផងដភារ។ ទោះបីាចំណាយ
ពភាលវភាលាចភាើអនក្ត ី វិធីសាសភា្តាំដុះោយពំុបភាើអបភាភាស់ថា្នភានិំងជីគីមីនភាះះ  
ក៏តភាូវានកសិករដភាលរស់ៅកភាបភាខាងសមភាភាចចិត្តជភាើអសរីសយក
មកបភាើអបភាភាស់ដភារ។ តើអធ្វើអដូចម្តភាចដើអមភាបីោយកសិកររកភាសានូវការ
ាំដុះោយពុំបភាើអបភាភាស់ថា្នភាំនិងជីគីមី? ទាំងនភាះាការសភាភាវជភាភាវ
ចមភាបងបភាាំថ្ងភារបស់ លោក វុឹង តុងដភាលាអ្នកគភាប់គភាងកសិា្ឋភាន
សរីរាង្គនភាះ។

ការជួបគា្ន ដុំបូងជាមួយនលាក �ុង 

អ្នកបគប់បគងកសិោឋា នសរីរាង្គ 

បងសភាី Sachiko មនទំនុកចិត្ត្្ពស់ចំពោះលោក តុន ដភាលា
ទីបភាឹកភាសាផ្ទភាល់របស់បងសភាីៅកសិា្ឋភានសរីរាង្គសា្វភាយចភាក តាំងពី
ពភាលាប់ផ្តើអមការារនភាះដំបូង។ បងសភាីមនកិច្ចនសនភាយាការារ
ាមួយកភាុមរបស់លោកចំនួន ២   ឆ្នភាំ។ ការារបភាឹកភាសាកសិកមមែពុំមភាន
គភាភាន់តភាាការារដភាលផ្តភាតសំខាន់លើអការជួយរានដី និងមើអលថភាទំា
ចំការតភាប៉ុណោ្ណភាះនោះទភា។ ោយ                     មនការពភាញចិត្តនឹង លោក តុង 
ដភាលានបង្កើអតចំការនភាះដំបូង និងានៅមើអលថភាដំណំាក្នុជងកសិា្ឋភាន
ោយយកចិត្តទុកាក់នោះ ទើអបបងសភាី Sachiko សមភាភាចចិត្ត
ហៅលោកមកធ្វើអការាមួយាអ្នកគភាប់គភាងៅក្នុជងកសិា្ឋភានរបស់
បងសភារីហូតមកដល់បច្ចនុជបភាបន្ន។

កសិកម្មខដលនាុំនអាយមនការរីកចុំនរីន

នលើបគប់វិស័យខដលទាក់ទង

ៅខភាឧសភា ឆ្នភា២ំ០១៩ ភោជនីយា្ឋភានដភាលដំណើអរការគភាប់គភាង
ោយកសិា្ឋភានសីរាង្គសា្វភាយចភាក ដភាលមនបំណងផភាសព្វផភាសាយនូវ 
“កសិផលក្នុជងតំបន់សមភាភាប់អ្នករស់ៅក្នុជងតំបន”់ ានាប់បើអក
ដំណើអរការៅក្នុជងកភាងុសៀមរាប។ ការបើអកភោជនីយា្ឋភាននភាះ ាន
ជួយផភាសព្វផភាសាយាចភាើអនអំពីឧសភាសាហកមមែទី១ និងឧសភាសាហកមមែទី២
(ការកភាច្នភា)និងឧសភាសាហកមមែទី៣(សភាាកមមែ)ផងដភារ។ អតិថិជនដភាល
មកភោជនីយា្ឋភាននភាះ អាចធ្វើអការាវនូវផ្លភាឈើអនិងបន្លភាសភាស់ៗ
ដភាលបភាះពីចំការថមែីៗ និងអាចពិសានូវមុ្ម្ហតូបដភាលចំអិនោយ
បភាើអបភាភាស់នូវគភាឿងផភាសំបភាះពីចំកា                                                                                   រថមែីៗ។ ការគភាប់គភាងាងនភាះធ្វើអ
ឡើអងោយបុគ្គលិកខមែភារ។ 

យ៉ភាងណាមិញ បងសភាី Sachiko កំពុងធ្វើអការកភាច្នភានិងផលិត
សភាភា Sparkling ពីផ្លភាសា្វភាយ ដភាលាការារថមែីមួយសមភាភាប់បងសភាី
ដើអមភាបីជួយោះសភាភាយនូវបញ្ហភាការផលិតនូវកសិផលផ្លភាសា្វភាយចភាើអន
លើអសលុប។ បងសភាីក៏កំពុងធ្វើអការារមួយចំនួនទៀត ដូចា
ការរៀបចំផភានការសភាាកមមែដឹកជញ្ជតូនផ្ទភាល់ៅភោជនីយា្ឋភានៅ
ក្នុជងចំការដភាលកំពុងសាងសង់ និងៅកាន់អតិថិជនាដើអម។ បងសភាី
ានមនបភាសាសន៍ថា៖ “្្ញុជំមនតួនាទីតភាឹមតភាាអ្នកជួយជនាតិ
ខមែភារ ដភាល្ិត្ំបភាងឹបភាភាងចំពោះការារាំដុះៅក្នុជងវិស័យឧសភាសាហ
កមមែទី១ទី២និងទី៣នភាះប៉ុណោ្ណភាះ ាពិសភាស ៅក្នុជងតួនាទីធ្វើអការ
ផភាសព្វផភាសាយ”។ បងសភាីមនក្តីបភាភាថា្នភាធំមួយោយចង់ឃើអញវិស័យ
កសិកមមែនិងវិស័យនានាដភាលាក់ព័ន្ធ មនការរីកចំរីនាមួយគ្នភា
ៅកម្ពុជា។

លោក តុង ាអ្នកាត់ចភាងការារបភាមូលផលនិងការារផភាសភាងៗ
ទៀតៅក្នុជងកសិា្ឋភានសរីរាង្គ។ តើអលោកមនចំណាប់អារមមែណ៍
ដូចម្តភាចចំពោះការារនភាះ? បុគ្គលិកទសភាសនាវដ្តញីញឹមានសាកសួរ
លោក្្លះៗអំពីរឿងនភាះ។

① ត�ើតោកយ�់ត�ើញែែូតមតោែែំតោលះការងារសពវនថងៃតនលះ?

្្ញុជំពិតាមនមោទនភាពចំពោះការដភាលយើអង្្ញុជំអាចការារនូវ
ដីចម្កភារនិងបរិសា្ថភាន រួមទាំងសភាវៈចំរុះទំាងអស់របស់កម្ពុជាាន
តាមរយៈការសម្បើអម្ាស់វិធីសាសស្តាំដុះតាមធមមែាតិនិងពុំមនសម្បើអ
ថា្នភាំគីមីកសិកមមែ។

② ត�ើមាន្រញ្ហា ពិបាកអវវីខល្ះចែរឬតទ?

ោយសារតភាការគភាប់គភាងការារាំដុះោយធមមែាតិនភាះថមែី
សមភាភាប់ ្្ញុជ ំដូច្នភាះមនផលលំាកាចភាើអន។ បើអបភាៀបធៀបនឹងការារ
ចំការកសិកមមែធមមែតាឃើអញថា ាមនបញ្ហភាតភាូវបភាឈមាចភាើអន 
ក៏ប៉ុន្តភា្្ញុជំសបភាបាយចិត្តនឹងការារនភាះ ោយសារយើអងអាចធ្វើអការ
សាកលភាបងោយការគិតគូចភាើអនដងាន។ ាពិសភាស ការាំបន្លភា
ការ៉ុតមនការលំាកចភាើអនពីដំបូងពភាភាះ្្ញុជំពុំធា្លភាប់ាំាពីមុនមក។ 

③ ត�ើតៅតព�ណាចែ�ត វ្ើតោយតោកស្របាយែិ�តោ
    ជាងតគតាមរយៈការងារតនលះ?

្្ញុជំសបភាបាយចិត្តៅពភាលដភាលកភាុមការារយើអង្្ញុជំ ានរកឃើអញ
នូវដំណោះសភាភាយល្អបំផុតមួយសមភាភាប់ការាំដុះធមមែាតិពុំបភាើអថា្នភាំ
គីមី ៅកសិា្ឋភានសរីរាង្គរបស់យើអងដភាលមនបញ្ហភាចភាើអនពីមុន។ 
ក៏បុ៉ន្តភាយើអង ្្ញុជក៏ំសបភាបាយរីករាយខា្លភាងំ ដូចគ្នភានឹងកសិករធមមែតាផងដភារ 
ៅពភាលដភាលយើអងបភាមូលកសិផលានចភាើអន។ 
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នយើងចង់ផ្តាល់នូវរសជា�ិឈ្ពុយឆ្្ញ់
ពវី្ម្មជា�ិជូនដល់អ�ិថិជនជានបចើន

~ គុំរូអាជវីវកម្មកសិកម្មថ្មវីខដល

នបបើបបាស់បនចចេកនទសខកនច្ន ~

កភាុមហ៊ុន Japan Farm Products (Cambodia) 
Co., Ltd. ានាប់ផ្តើអមអាជីវកមមែកសិកមមែៅកម្ពុជា
ក្នុជងឆ្នភាំ២០១២ ោយធ្វើអការារសំខាន់លើអការាំផ្លភា
ឈើអ សភាាកមមែដឹកជញ្ជតូន និងការារនំាចភាញនំាចូល។ 
កភាមុហុ៊នធ្វើអការារកភាច្នភានូវកសិផលោយផ្តភាតសំខាន់
លើអ “សុវត្ថភិាព ទំនុកចិត្ត និងគុណភាព”។ យើអងាន
សាកសួរលោក AKO Tetsushi ដភាលាតំណាងរបស់
កភាមុហុ៊នអំពីរឿងរ៉ាភាវមួយចំនួនដូចា៖ ការយល់ឃើអញ
របស់លោកចំពោះការដភាលតភាូវានកមមែវិធីទូរទសភាសន៍
ដ៏លភាបីលភាបាញមួយរបស់ជបុ៉ន ានលើអកឡើអងក្នុជងកមមែវិធី
មួយដភាលមនឈ្មភាះថា “តំណាប់ផ្លភាឈើអធមមែាតិកម្ពុជា”
និងរឿងរា៉ភាវមួយចំនួនដភាលកភាុមហ៊ុនានជួបបភាទះ ក៏
ដូចាោលដៅនាពភាលអនាគតរបស់កភាមុហុ៊នាដើអម
ដូចខាងកភាភាម។

ការនផ្តាើមអាជវីវកម្មខកនច្ន

ដុំនណើរការរហូ�ដល់សនបមចបានផ្លិ�ផ្ល

ការនាុំនចញនៅទវីផ្សារទូទា ុំងបបនទសជប៉ាុន

Japan Farm Products (Cambodia) Co., Ltd. (JFP)
ាកភាមុហុ៊នផលិតនិងកភាច្នភានូវតំណាប់ផ្លភាឈើអដូចា សា្វភាយ និងម្នភាស់ 
ដភាលានាំោយកសិករខមែភារពីធមមែាតិ និងមនគុណភាព្្ពស់។ 
កភាុមហ៊ុនានាប់ផ្តើអមអាជីវកមមែរបស់្្លួនដំបូងៅកម្ពុជា ោយ
ផ្តភាតសំខាន់លើអការផលិតនិងដឹកជញ្ជតូន។ ក៏បុ៉ន្តភា កភាភាយមកទៀត 
កភាមុហុ៊ននភាះានសង្កភាតឃើអញថា  ទីផភាសារលក់ផ្លភាឈើអកម្ពុជាៅមន
កមភាិតៅឡើអយ។ ដូច្នភាះ កភាុមហ៊ុន JFP ានបន្តនូវការផលិត
រហូតមក ោយធ្វើអការផភាសព្វផភាសាយនូវតម្លភានភា “សុវត្ថិភាព ទំនុកចិត្ត 
និងគុណភាព” របស់កសិកមមែជបុ៉ន ៅបណា្តភារបភាទភាសអាសីុ ោយ
មនោលបំណងធ្វើអការអភិវឌភាឍរួមគ្នភា និងធ្វើអោយវិស័យកសិកមមែ
កា្លភាយាវិស័យឈានមុ្គភាៅអាសីុ។ កភាមុហុ៊នក៏ានយកចិត្តទុក
ាក់ចំពោះការនំាចភាញនូវផ្លភាឈើអកម្ពុជា ៅកាន់ទីផភាសារកភាភាបភាទភាស
ផងដភារ។ ក៏បុ៉ន្តភា ោយសារលោក AKO ដភាលធ្វើអការផ្ទភាល់ទាក់ទង
នឹងវិស័យកសិកមមែៅជប៉ុន មនការយល់ដឹងអំពីការធា្លភាក់ចុះគុណ
ភាពនភាផ្លភាឈើអ ោយការដឹកជញ្ជតូនផ្លតូវឆ្ងភាយ លោកានបង្កើអត 
សាជីវកមមែដំណាប់ផ្លភាឈើអនភាះឡើអង ក្នុជងោលបំណង “ផ្តល់នូវគុណ
ភាពនិងរសាតិផ្ទភាល់ពីចំការៅកាន់អតិថិជនរស់ៅទីឆ្ងភាយ”។

សព្វថ្ងភា បភាទភាសជបុ៉នាទីផភាសារដ៏សំខាន់សមភាភាប់ទទួលទិញផលិត
ផលដំណាប់ផ្លភាឈើអ ដភាលមនគុណភាពពីកភាុមហ៊ុនរបស់គត់។ 
កភាុមហ៊ុនានពងភាីកនូវទីផភាសារាក់លក់ៅតាមាងលក់ផ្លភាឈើអ 
និងាងលក់ទំនិញធំៗមួយចំនួន ហើអយាប់ពីខភាមភាសាៅផលិតផល
តំណាប់ផ្លភាឈើអរបស់កភាមុហុ៊នរបស់គត់ នឹងតភាវូានាក់លក់ៅតាម
បណា្តភារាង Natural Lawson ៅទូទាំងបភាទភាសជប៉ុន។ លោក 
AKO ានមនបភាសាសន៍បន្តទៀតថា៖ “្្ញុជំសបភាបាយចិត្តដភាលាន
ឃើអញផលិតផលកសិកមមែដភាលផលិតោយជនាតិខមែភារមនាក់
លក់ៅក្នុជងបណា្តភារាងដ៏លភាបីឈ្មភាះក្នុជងបភាទភាសជប៉ុន”។ 

ោលដៅបនា្ទភាប់គឺការបង្កើអតោយមនអតិថិជនក្នុជងបភាទភាសជបុ៉ន
ាចភាើអនានសា្គភាល់ពី “តំណាប់ធមមែាតិរបស់ខមែភារ”។ ោយសារ
តភាមនបភាាជនជប៉ុនាចភាើអនពុំសូវសា្គភាល់ពីតំណាប់ធមមែាតិខមែភារ
ៅឡើអយ ដូច្នភាះកភាមុហុ៊នាំាច់តភាវូគិតពីវិធីសាសភា្តផភាសព្វផភាសាយសភាប
ាមួយនឹងការលក់ ដើអមភាបីោយអតិថិជនជបុ៉នសា្គភាល់កាន់តភាចភាើអន។

លោក AKO កំពុង្ិត្ំបន្តការារនភាកភាុមហ៊ុនអាជីវកមមែ JFP
ោយក្តសីងភាឃឹមនិងមនទំនុកចិត្ត ដើអមភាបីជួយោយកសិផលខមែភារដភាល
មនរសាតិឆ្ងភាញ់ទទួលានការគំទភាចភាើអនៅក្នុជងទីផភាសារជប៉ុន។

● តំណាប់សា្វភាយ

ផលិតពីផ្លភាសា្វភាយ
កភាវរមៀតខមែភារសុទ្ធ
១០០%។ មន
រស់ាតិផ្អភាមបភាប
ធមមែាតិនិងមន
ក្លនិសា្វភាយកភាវរមៀត
ទុំ ដភាលាទីពភាញ
និយមរបស់ជនាតិជប៉ុន។ ាតំណាប់សា្វភាយដភាលតភាូវាន
សម្ងួតនិងអាចរកភាសាទុកានយូរ ោយកម្តភាធមមែតានិងរកភាសានូវ
រសាតិនិងក្លនិសា្វភាយពីធមមែាតិ។ តំណាប់សា្វភាយកភាវរមៀតនភាះ
ក៏តភាូវានផភាសព្វផភាសាយៅលើអកមមែវិធីទូរទសភាសន៍ជប៉ុនដ៏លភាបីលភាបាញ
ផងដភារ។

● តំណាប់ម្នភាស់

ផលិតពីផ្លភាម្នភាស់ដភាលមនរសាតិផ្អភាមខា្លភាងំាំៅខភាត្តាត់-
ដំបង។ ោយសារផ្លភាម្នភាស់ពុំអាចទុំានទោះបីាធ្វើអការបភាះ
ទុកក្នុជងរយៈពភាលកំណត់ណាមួយ ដូច្នភាះការសង្កភាតពីពភាលវភាលា
បភាមូលផលោយតភាឹមតភាូវារឿងសំខាន់។ ាាតំណាប់ម្នភាស់
ដភាលធ្វើអឡើអងោយរកភាសារនូវរសាតិផ្អភាមពីធមមែាតិ និងពុំ
បភាើអបភាភាស់សារធាតុផភាសំដទភា ហើអយតភាូវានចិតសំបកាដើអម
ោយដភាខមែភារផ្ទភាល់ោយយកចិត្តទុកាក់។ 

ទោះាយ៉ភាងនោះក្តី សាជីវកមមែរបស់លោកពុំានដំណើអរការល្អ
នោះឡើអយ។ ដំណើអរការនភាការសម្ងួត និងពភាលវភាលា ពភាមទាំង
ការតភាៀមរៀបចំការកភាច្នភាាដើអម ានធ្វើអោយការផលិតោយ
យកការរកភាសាគុណភាពពីធមមែាតិជួបនឹងផលលំាក។ លោកាន
និយយថា ការផលិតបភាបនភាះានទាមទាររយៈពភាលបភាមណមួយ
ឆ្នភាំ។ លើអសពីនភាះទៀត ៅក្នុជងរោងចកភាកភាច្នភារបស់លោក ដភាល
មនទីតាំងស្ថិតៅាយកភាុងភ្នំពភាញនភាះ ក៏ទទួលនូវផលប៉ះាល់
ោយការាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងទឹកបភាើអបភាភាស់ាញឹកញាប់ៅរដូវ
បភាភាំងផងដភារ។ កភាភាពីនភាះ ក៏មនបញ្ហភាផភាសភាងៗាចភាើអនកើអតឡើអង
ាបន្តបនា្ទភាប់។ លោក AKO ក៏ានថ្លភាងរំលឹកបន្តទៀតថា៖ “បើអ
ពំុមនកិច្ចនសហបភាតិបត្តិការនិងការជួយជភាភាមជភាភាងពីសហគភាភាស
ក៏ដូចាជនាតិកម្ពុជា
និងជប៉ុននោះទភា 
យើអង ្្ញុជពំុំអាចដំណើអរ
ការនូវអាជីវកមមែនភាះ
ានឡើអយ”។
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ទេសភាពដេលបន្តរាប់រយឆ្នេពីំបុរាណកាល

នៅប្រទ្រសជប៉ុនមានវប្របធម៌ធ្វើស្រចំការ និងមានការរីកចំរីន
តាំងពីសម័យកាលបុរាណ ដូច្ន្រះគ្រអាចមើលឃើញនូវទិដ្ឋភាព
វាលស្រដូចរូបថតខាងលើ នៅទីកន្ល្រងនានានៅទូទាំងប្រទ្រស
ជបុ៉ន រហូតមកដល់បច្ចបុ្របន្ន។ ប្រវត្តនិ្រការដំាស្រវូនៅប្រទ្រសជបុ៉ន 
ត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយមកពីប្រទ្រសចិននិងឧបទ្វីបកូរ៉្រ តាំងពីជាង 
៣០០០ ឆ្នាំមុន។ ក្រយមក នៅប្រមាណ ១៧០០ ឆ្នាំមុន សង្គម
មួយដ្រលពឹងផ្អ្រកលើវិស័យកសិកម្មផលិតស្រវូអង្ករបានកើតឡើង។
មានសហគមន៍ផលិតស្រូវអង្ករជាច្រើន ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ
គ្រប់ទីកន្ល្រងក្នុងប្រទ្រសជប៉ុន ហើយការផលិតស្រូវអង្ករជាច្រើន
ត្រវូបានគ្រមើលឃើញថា ជាប្រភពន្រមូលធននិងអំណាចនៅសម័យ
នោះផងដ្ររ។ 

ម្រយ៉ាងទៀត នៅសម័យបច្ចុប្របន្ន ពន្ធត្រូវបានគ្របង់ជាទូទៅដោយ
សាច់ប្រក់ ក៏ប៉ុន្ត្រកាលពី ១៥០ ឆ្នាំមុន ពន្ធត្រូវបានគ្របង់ជាអង្ករ
រហូតមក។ នៅក្រយសម័យសង្រ្គាមលោកលើកទី ២ ប្រទ្រសជបុ៉ន
មានការខ្វះខាតស្របៀងនិងស្រូវអង្ករយ៉ាងខា្លាំង ក៏ប៉ុន្ត្រក្រយមក
មានការអភិវឌ្រឍដំណាំស្រូវអង្ករប្រភ្រទដូចជា “Sasanishiki” និង
“Koshihikari” ដ្រលធ្វើការប្រមូលផលបានច្រើន ជាពិស្រសនៅ
ខ្រត្ត Niigata និងក្នុងតំបន់ Tohoku និងនៅគ្រប់តំបន់នានាទូទាំង
ប្រទ្រសជប៉ុន។ 

រូបថតខាងលើន្រះ ជារូបបង្ហាញពីទ្រសភាពន្រកន្ល្រងផលិតស្រូវ
ដ៏ល្របីល្របាញមួយកន្ល្រងតាំងពីសម័យ Edo នៅក្នុងក្រុង Kikuchi 
ខ្រត្ត Kumamoto។ ក្រងុន្រះត្រវូបានគ្រជ្រើសរីសជាក្រងុជាប់ចំណាត់
ថា្នាក់ល្រខ ១ ក្នុងការផលិតអង្ករល្អជាងគ្រ ចំនួន ២ ដង ដ្រលនាំ

អោយមានការកុម្មង់៉ជាច្រើនពីទូទំាងប្រទ្រស ក្នងុរដូវច្រតូកាត់ម្តងៗ។
នៅឆ្នា២ំ០១៨ ប្រទ្រសជបុ៉នជាប្រទ្រសផលិតអង្ករបានចំនួនច្រើន

ជាងគ្រ ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ល្រខ ១៣ នៅលើពិភពលោក ដ្រលជា
លំដាប់ឈរក្រមប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលឋិតក្នុងល្រខ១១។ នៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា គ្រអាចរកជាវនូវអង្ករជប៉ុនបាននៅតាមផ្រសារទំនើប
នានាដូចជា ផ្រសារអុីអនជាដើម។ អង្ករជបុ៉នមានតម្ល្រថ្ល្រជាងអង្ករខ្ម្ររ 
បន្តិចម្រន ត្រវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិស្រសខុសពីអង្ករខ្ម្ររ ដូច្ន្រះ
សូមសាកល្របងរកទិញនិងពិសាអង្ករជប៉ុនកុំបីខាន។ 
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១ ត�ើមូលតេ�ុអ្វីនាំតោយឯកឧ�្តមសត្មចចិ�្តមកបំតេញ�ួនាទវីជា
ឯកអគ្គរាជទូ�តៅកម្ជុា?

្្ញុជំានទទួលការតភាងតាំងពីរា្ឋភាភិាលជប៉ុន ាឯកអគ្គរាជទូតបភាាំ
ពភាះរាាណាចកភាកម្ពុជា ក៏បុ៉ន្តភានភាះពំុមនន័យថា ្្ញុជមិំនធា្លភាប់មននិសភាស័យ
ាមួយកម្ពុជាពីមុនមកនោះទភា។ ៅកំឡុជងដើអមឆ្នភា២ំ០០០ កាលៅបំរី
ការារក្នុជងសា្ថភានទូតជប៉ុនក្នុជងទីកភាុងាងកករយៈពភាល២ឆ្នភាំកន្លះនោះ
្្ញុជំានមកទីកភាុងភ្នំពភាញៅពភាលមនកិច្ចនបភាជុំកំពូលអាសា៊ភានៅឆ្នភាំ
២០០២ ហើអយក៏ានមកលភាងខភាត្តសៀមរាបាមួយកភាមុគភារួសារផងដភារ។ 
កាលនោះ ្្ញុជំសង្កភាតឃើអញថា ៅទីកភាុងភ្នំពភាញពុំមនអាគរ្្ពស់ៗៅ
ឡើអយ ហើអយឡានក៏ៅមនចំនួនតិចតួច។ ្្ញុជំពិតាមនការភា្ញភាក់ផ្អើអល
នឹងសកមមែភាពអភិវឌភាឍដ៏ឆប់រហ័សៅកម្ពុជានាពភាលបច្ចនុជបភាបន្ននភាះ។

បើអនិយយអំពីអនុសភាសាវរីយចំពោះខភាត្តសៀមរាបវិញ កាល ្្ញុជនិំងគភារួសារ
ានមកទសភាសនាបភាភាសាទអង្គរ ភរិយរបស់្្ញុជំានពភាញចិត្តនូវរូបចម្លភាក់
អបភាសរាធ្វើអពីថមែដ៏ធំមួយផ្ទភាងំ ហើអយានទិញាក់តំាងៅក្នុជងផ្ទះរបស់យើអង។
មភាយ៉ាភាងទៀត ្្ញុជៅំាំានថា ក្នុជងកំឡុជងពភាលទសភាសនាបភាភាសាទអង្គរ ្្ញុជាំន
ពកូនសភាីដភាលមនអាយុបភាហភាល១ឆ្នភាំឡើអងជណ្តើអរបភាភាសាទអង្គរវត្ត
ដ៏ចោតហើអយបភាកញើអសយ៉ភាងខា្លភាងំ។ ឥឡតូវនភាះ កូនសភារីបស់ ្្ញុជកំំពុងរៀន
ៅសាកលវិទភាយាល័យ ហើអយនាងានមកធ្វើអកមមែសិកភាសាៅសាលាអនុវិ-
ទភាយាល័យមួយកន្លភាងក្នុជងខភាត្តសៀមរាប កាលពីខភាកុម្ភកៈនិងមីនាថមែីៗនភាះ។ 
្្ញុជំពិតាមនសភាចក្តីតភាភាកអរាខា្លភាំង ដភាលានឃើអញកូនសភាីរបស់្្ញុជំមន
ការធំលូតលាស់សភាបគ្នភានឹងការរីកចំរីនៅកម្ពុជារហូតមកនភាះ។  

២ ក្ងុនាមជាឯកអគ្គរាជទូ�ជប៉ុន្បចាំកម្ជុា ត�ើឯកឧ�្តមមានការងារ
្បចាំថ្ងៃដូចតម្តច?

ការារសំខាន់របស់្្ញុជំ គឺកិច្ចនការទូត និងកិច្ចនការជួយសមភារួលដល់
ជនាតិជប៉ុន ដភាលកំពុងរស់ៅក្នុជងបភាទភាសកម្ពុជា។ ឧទាហរណ៍ 
ដូចាជំនួបាមួយភាគីរា្ឋភាភិាលនិងភាគីាក់ព័ន្ធផភាសភាងៗ ដើអមភាបីធ្វើអការ
ពិភាកភាសាឬកិច្ចនបភាជុំ ដភាលទាក់ទងនឹងកិច្ចនសហបភាតិបត្តិការៅថ្ងភាមុ្។ 
ាទូៅ ្្ញុជំតភាងតភាមនការចូលរួមក្នុជងពិធីផ្លតូវការ ឬជំនួបាមួយភាគី
រាជរា្ឋភាភិាលកម្ពុជា កភាមុអង្គការកភាភារា្ឋភាភិាល (NGO) ឬកភាមុហុ៊នជបុ៉ន
ៅកម្ពុជា  ក៏ដូចាជំនួបាមួយទូតនភាបភាទភាសនានាាដើអម ចំនួនម្តងឬពីរ
ដងក្នុជងមួយថ្ងភា។ ្្ញុជំក៏តភាងតភាចូលរួមតាមលទ្ធភាពដភាលមន ឆ្លើអយតប
ចំពោះការអញ្ជើអញចូលរួមក្នុជងពិធីផ្លតូវការ ឬកិច្ចនបភាជំុអ្វមួីយពីសា្ថភាប័នខាងកភាភា
ផងដភារ។ ពភាល ្្លះ យើអងក៏មនការអញ្ជើអញភ្ញៀវដភាលាក់ព័ន្ធពីខាងកភាភា 
មកពិភាកភាសាការារៅក្នុជងកំឡុជងពភាលអាារថ្ងភាតភាង់ ឬអាារពភាលលា្ងភាច
ៅក្នុជងសា្ថភានទូត ហើអយពភាល ្្លះក៏មនការចូលរួមបភាជំុាមួយតំណាងរាសភា្ត 

ឬមនភា្តរីា្ឋភាភិាលពីបភាទភាសជបុ៉នាមួយភាគីមន្តភាាីន់ ្្ពស់រាជរា្ឋភាភិាល
កម្ពុជាផងដភារ។

៣ ត�ើឯកឧ�្តមចូលចិ�្តត្្ើអ្វីខ្លះតៅថ្ងៃស្មាកេវីកិច្ចការងារទាំងតនាលះ?

ាទូៅ សា្ថភានទូតមនថ្ងភាឈប់សមភាភាកបភាាំារៀងរាល់ថ្ងភាៅរ៍និង
អាទិតភាយ ក៏ប៉ុន្តភាចំពោះរូប្្ញុជំវិញ ោយសារមនការអញ្ជើអញចូលរួមក្នុជង
កមមែវិធីៅថ្ងភាៅរ៍និងអាទិតភាយចភាើអន ដូច្នភាះ ថ្ងភាសមភាភាកធមមែតាសមភាភាប់្្ញុជំ
គឺមិនសូវមនទៀងទាត់នោះទភា។ ក៏ប៉ុន្តភា ៅថ្ងភាអាចឈប់សមភាភាកាន 
្្ញុជំចូលរួមបភាកួតកីឡាាយកូនហ្គតូលាមួយដភាគូជប៉ុនដភាលរស់ៅកម្ពុជា 
ហើអយពភាល ្្លះៅកន្លភាងាត់បភាភាណ ហភាលទឹក ឬអានសៀវភៅាដើអម។
គភារួសាររបស់ ្្ញុជំនឹងមនគមភាភាងមកសា្នភាក់ៅនាពភាលខាងមុ្ឆប់ៗនភាះ 
ក៏ប៉ុន្តភាឥឡតូវ ោយសារ្្ញុជំរស់ៅទីនភាះម្នភាក់ឯង ដូច្នភាះ ពភាលទំនភារ្្លះ 
្្ញុជំចភាញៅទិញឥា៉ភាន់បភាើអបភាភាស់បភាាំថ្ងភាផ្ទភាល់្្លួនៅផភាសារអីុអនផងដភារ។ 
មភាយ៉ាភាងទៀត ក៏មនការចុះៅបំពភាញបភាសកកមមែៅតាមខភាត្តចភាើអនគួរសម
ដភារ ដូចាថមែីៗនភាះ ្្ញុជំានចុះៅធ្វើអទសភាសនកិច្ចនការារជួសជុលបភាភាសាទ
ៅខភាត្តសៀមរាប និងានចូលរួមពិធីបើអកសមោ្ពភាធរោងចកភាសហគភាភាស
ជប៉ុន ដភាលសាងសង់រួចរាល់ៅទីកភាុងបោ៉ភាយប៉ភាតផងដភារ។

៤ ចំតោលះការ្រា្សរ័យរស់តៅជា្បចាំតៅកម្ជុាវិញ ត�ើឯកឧ�្តមមាន 
ផលលំរាកអ្វីខ្លះដដរឬតទ?

ាទូៅ មនមនុសភាសាចភាើអនអាចគិតថា ្្ញុជំរស់ៅតភាម្នភាក់ឯងសភាួល
ក្នុជងនិវភាសនា្ឋភានទូតដ៏ធំទូលាយនភាះ ក៏ប៉ុន្តភា តាមពិតៅ ាមិនដូចការ
គិតបភាបនោះទភា។ ពភាលចង់ចភាញៅកភាភាម្តងៗ ្្ញុជតំភាវូដើអរឆ្ងភាយពីសា្ថភានទូត។
មភាយ៉ាភាងទៀត ្្ញុជចូំលចិត្តដើអរមើអលទភាសភាពក្នុជងកភាុង និងនិយយបភាភាសភាយ័
ទាក់ទងាមួយអ្នកដទភា ក៏ប៉ុន្តភាោយសារផ្លតូវថមែើអរជើអងៅម្តុជំនភាះពិាក
ដើអរបន្តិច ដូច្នភាះាគួរោយសោកសា្តភាយសមភាភាប់្្ញុជំ។ 

៥ ឯកឧ�្តមរានទស្សនាកដន្ងតផ្សងៗតៅកម្ជុា ត�ើក្ងុតនាលះឯកឧ�្តម

ចូលចិ�្តកដន្ងដបបណាជាងតគ?

ការពិតៅ ្្ញុជំចូលចិត្តទសភាសនាបភាភាង្គបភាភាសាទនានាក្នុជងបភាទភាសកម្ពុជា
ណាស់។ ្្ញុជំានៅទសភាសនាបភាភាសាទលភាបីៗមួយចំនួនដូចា បភាភាសាទ
អង្គរវត្ត ាយ័ន និងតាពភាហមែ ហើអយ្្ញុជំក៏ានៅទសភាសនាបភាភាសាទសំបូរ-
ពភាភាគុក ដភាលទើអបានាក់បញ្ចនតូលៅក្នុជងបញ្ជសីមភាបត្តបិភាតិកភណ្ឌពិភព-
លោកប៉ុនា្មភានឆ្នភាំថមែីៗនភាះ និងបភាភាសាទពភាះវិារដភាលស្ថិតៅាប់ពភាំដភាន
បភាទភាសថភា បភាភាសាទបឹងមលា និងបភាភាសាទបនា្ទភាយសភា ី ដភាលមនចម្លភាក់
រូបអបភាសរាដភាលមនកភាបាច់រចនាដ៏វិចិតភាផងដភារ ហើអយានធ្វើអការស្វភាង-

្្ពុុំចង់ន�ើញបបជាជនខ្្មរមនសុភមង្គល នោយសារពួកគា�់បានឆលងកា�់នពលនវលាដ៏ជូរច�់
～បទសមភា សន៍ពិនសសឯកឧ�តាម មិកាមិ ម៉ា សាហុវីរ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូ�ជប៉ាុន～

ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ភាសាហុីរ៉ូ តភាូវានរា្ឋភាភិាលជប៉ុនតភាងតាំងា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ      និងពភាញសមត្ថភាពនភាបភាទភាសជប៉ុនបភាាំៅពភាះរាាណាចកភាកម្ពុជា 
នាថ្ងភាទី១ ខភាកញ្ញភា ឆ្នភាំ២០១៩។ ក្នុជងនាមាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមាន្ិត្ ំ     បំពភាញការារាផ្លតូវការទូតមួយចំនួនដូចា៖  ថ្លភាងសារាភាសាខមែភារ
តាមរយៈវីដភាអូ្្លីៗៅលើអបភាព័ន្ធផភាសព្វផភាសាយសង្គម(ហ្វភាសបុក)របស់សា្ថភានទូតជប៉ុន ធ្វើអការជួប      បភាជុំាមួយមន្តភាីរាជរា្ឋភាភិាលកម្ពុជា និងបំពភាញការារសាធារណៈមួយ
ចំនួនទៀត ដើអមភាបីរឹតចំណងមិត្តភាពរាងបភាទភាសជប៉ុននិងកម្ពុជា។ បុគ្គលិកទសភាសនាវដ្តីញញឹម      ានសុំអនុញ្ញភាតិធ្វើអបទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម ស្តីអំពីការារទូៅនិងការយល់
ឃើអញរបស់ឯកឧត្តម ចំពោះការរស់ៅបភាាំថ្ងភានិងការអភិវឌភាឍថមែីៗៅកម្ពុជា រួមទាំងទំនាក់      ទំនងការបរទភាសនភាបភាទភាសទាំងពីរដូចខាងកភាភាម។ 

បទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ 
ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពាញសមត្ថភាពជប៊៉នបាាំកម្ពុជា
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យល់ោយផ្ទភាល់អំពីភាពអសា្ចភារភាយនភាបភាភាង្គបភាភាសាទទំាងនោះ។ បភាសិនា
មនឱកាស ្្ញុជំចង់ៅមើអលបភាភាង្គបភាភាសាទដទភាទៀតដភារ។ ាមួយគ្នភានភាះ
្្ញុជំក៏ចូលចិត្តទសភាសនានូវទភាសភាព និងសា្ថភានភាពរស់ៅបភាាំថ្ងភារបស់
បភាាជនខមែភារៅទីជនបទផងដភារ។ 

៦ ចំតោលះម្ូបោហារដខមែរវិញ ត�ើឯកឧ�្តមចូលចិ�្តម្ូបដបបណាដដរ?

្្ញុជគិំតថាម្ហតូបខមែភារ គឺឆ្ងភាញ់ តភាបើអនិយយោយចំៅគឺ ្្ញុជចូំលចិត្តគុយទាវ
ណាស់។ ្្ញុជំមនការភា្ញភាក់ផ្អើអលនឹងគុយទាវខមែភារតភាង់ថា គភាញុជំាាាអាារ
ពភាលពភាឹក ពភាភាះៅបភាទភាសជប៉ុនមនមីដភាលសភាដៀងនឹងគុយទាវនភាះ
ដភារ តភាគភានិយមញុជំាាតភាៅពភាលថ្ងភានិងយប់។ ៅពភាលរស់ៅផ្ទភាល់
ក្នុជងបភាទភាសកម្ពុជា ធ្វើអោយ្្ញុជំចង់ញុជំាគុយទាវរាល់ពភាឹកកភាភាយពីកភាភាក
ពីដំណភាក។ មភាយ៉ាភាងទៀត ផ្លភាឈើអៅកម្ពុជាក៏មនរសាតិឆ្ងភាញ់ដភារ។ មន
ផ្លភាឈើអរសាតិឆ្ងភាញ់មួយចំនួនដភាលពុំមនៅបភាទភាសជប៉ុនដូចា៖ 
ផ្លភ្ា ្នុជរ ផ្លភាមៀន ាពិសភាសទឹកដូង។ យ៉ភាងណាមិញ មភាភាចខមែភារក៏មនរសាតិ
ឈ្ងុជយឆ្ងភាញ់ផងដភារ ្្ញុជំតភាងតភាបភាើអាាមួយម្ហតូបផភាសភាងៗ។

៧ ត�ើឯកឧ�្តមតរៀនភាសាដខមែរយ៉ ាងដូចតម្តចដដរ?

្្ញុជរំៀនភាសាខមែភារមួយដងក្នុជងមួយសា្តភាហ៍ពីគភាបូងភាៀនម្នភាក់។ ោយសារ
្្ញុជំតភាូវធ្វើអការផភាសព្វផភាសាយនូវសារាភាសាខមែភារ តាមរយៈវីដភាអូ្្លីៗក្នុជងទំព័រ
ហ្វភាសបុកសា្ថភានទូត ដូច្នភាះ ្្ញុជតំភាងតភាធ្វើអការាត់អានាចភាើអនដងាមួយគភា ូ
ដើអមភាបីោយាំសា្ទភាត់នូវ្្លឹមសារតភាូវនិយយ។ ្្ញុជំានធ្វើអការារនភាះាន
ាងកន្លះឆ្នភាំមកហើអយ ឥឡតូវនភាះ ្្ញុជំក៏ានទន្ទភាញាំនូវាកភាយមួយចំនួន
គភាភាន់បើអផងដភារ។ ដូច្នភាះ បនា្ទភាប់ពីនភាះ មិនតភាមឹតភាការធ្វើអសុន្ទរកថាាសារ
្្លីៗប៉ុណោ្ណភាះទភា ្្ញុជំនឹងពភាយាយមរៀនោយចភាះនូវការសន្ទនាាយៗផ្ទភាល់
ាមួយបភាាជនខមែភារ។ 

បនា្ទភាប់ពីចូលបំរីការារៅកភាសួងការបរទភាសជប៉ុន ្្ញុជំានបំរីការ
ាមនភា្តីទូតៅបណា្តភាបភាទភាសមួយចំនួនដូចា៖ អង់គ្លភាស អភាហភាសីប 
សហរដ្ឋអាមភារិក (ទីកភាងុា៉ភាសីុនតោនឌីសីុ) ថភា និងចិន (ទីកភាងុប៉ភាកំាង)។
ការរៀនភាសាណាមួយោយចភាះសា្ទភាត់គឺារឿងមួយដ៏លំាក ក៏ប៉ុន្តភា
ការរៀនភាសាបរទភាសណាមួយគឺពិតារឿងមួយដ៏គួរោយាប់អារមមែណ៍ 
ពភាភាះាមិនតភាឹមតភាោយយើអងអាចបភាភាសភា័យទាក់ទងានាយសភាួល
ប៉ុណោ្ណភាះនោះទភា ថភាមទាំងអាចធ្វើអការស្វភាងយល់អំពីវបភាបធម៌ និងការគិត
របស់បភាាជននភាបភាទភាសនោះាដើអមានផងដភារ។ ដូច្នភាះ បភាសិនបើអអ្នក
ណាម្នភាក់មនឱកាសៅរស់ៅ ឬបំរីការារៅក្នុជងបភាទភាសណាមួយ ្្ញុជំ
សូមលើអកទឹកចិត្តនិងណភានំាោយគត់រៀនភាសាាតិនភាបភាទភាសនោះ។ 

៨ ត�ើឯកឧ�្តមយល់ត�ើញដូចតម្តច
ចំតោលះលក្ខណៈេិតសសរបស់

្បតទសកម្ជុា?

្្ញុជំមនការាប់អារមមែណ៍ខា្លភាំងចំពោះ
បភាទភាសកម្ពុជាដភាលមនចំនួនយុវជន
ចភាើអន ក៏ប៉ុន្តភា្្ញុជំក៏ាប់អារមមែណ៍ខា្លភាំងចំ
ពោះសា្នភាមញញឹមរបស់កុមរៗផងដភារ។
ទឹកមុ្ដ៏សភាស់សភាភាយរបស់កុមរកម្ពុជា 
ានធ្វើអោយ្្ញុជំនឹកដល់សា្នភាមញញឹម
របស់កុមរជបុ៉ន ដភាលពំុសូវឃើអញមន
ដូចពីមុន។ មភាយា៉ភាងទៀត ្្ញុជំក៏សង្កភាត
ឃើអញនូវលក្ខណៈពិសភាសមួយទៀត
នភាថាមពលនិងភាពក្លៀវកា្លភារបស់បភាា
ជនកម្ពុជា ក្នុជងការធ្វើអោយសភាដ្ឋកិច្ចន
និងជីវភាពរស់ៅរបស់្្លួនមនការ
រីកចំរីនដភារ។ ្្ញុជគិំតថាការរីកចំរីនរបស់

បភាទភាសកម្ពុជាបច្ចនុជបភាបន្ន គឺសភាដៀងគ្នភានឹងសា្ថភានភាពបភាទភាសជប៉ុន ដភាល
្្ញុជំានឃើអញកាលពីកំឡុជងទសវតភាសរ៍ឆ្នភា១ំ៩៧០។ ការអភិវឌភាឍៅកម្ពុជា 
កភាភាយទទួលាននូវសន្ធិសញ្ញភាសន្តិភាពទីកភាុងា៉ភារីសឆ្នភាំ១៩៩១ ដើអមភាបី
បញ្ចនប់សងភា្គាមគឺសភាដៀងគ្នភានឹងការអភិវឌភាឍបភាទភាសជបុ៉ន កាលពី២០ ៅ
៣០ឆ្នភា ំ កភាភាយពីានបញ្ចនប់សងភា្គាមៅឆ្នភា១ំ៩៤៥ ដភារ។ ដូច្នភាះ ្ណៈពភាល
បភាទភាសមួយមនការអភិវឌភាឍខា្លភាំង ាតភាងតភានាំោយមនបញ្ហភាាចភាើអន 
ដភាលតភាូវោះសភាភាយសភាបពភាលាមួយគ្នភានោះ ដូចា បញ្ហភាចរាចរណ៍ 
និង កាកសំណល់ាដើអម។  

៩ ត�ើឯកឧ�្តមចង់ត�ើញ្បតទសកម្ជុាមានការអភិវឌ្ឍដូចតម្តច
នាតេលអនាគ�?

បច្ចនុជបភាបន្ន ម្បសទសកម្ពុជាមនកំសណើអនសសដ្ឋកិច្ចនម្បមណ ៧% ក្នុជងមួយ
ឆ្នភាំៗ ដូច្នភាះកំណើអននភាះនឹងនាំោយរា្ឋភាភិាលមនបភាភាក់ចំណូលចភាើអន
កើអនឡើអង ហើអយបភាទភាសនឹងមនការរីកចំរីន យ៉ភាងណាមិញ ាក៏នឹងនាំ
ោយមនបញ្ហភាសភាដ្ឋកិច្ចនសង្គមចភាើអនកើអតឡើអងសភាបគ្នភាផងដភារ។ ដូច្នភាះ 
ដើអមភាបីោះសភាភាយរាល់បញ្ហភាទាំងអស់នោះ បភាការសំខាន់គឺការបភាងចភាក
នូវភោគផលនភាការរីកចំរីននភាសភាដ្ឋកិច្ចនទំាងនោះ ោយមនតម្លភាភាពជូន
ៅបភាាជនខមែភារគភាប់រូប។ ្្ញុជំចង់ឃើអញរាជរា្ឋភាភិាលកម្ពុជា អនុវត្តាន
នូវោលនយោាយមួយដ៏តភាឹមតភាូវ ដើអមភាបីោះសភាភាយបញ្ហភាទាំងនោះ។
មនបភាាជនខមែភារាចភាើអន ានឆ្លងកាត់នូវសម័យសងភា្គាមនិងរបបខមែភារ
កភាហមដ៏ជូរចត់និងខ្លភាចផភាសា។ ដូច្នភាះ ្ ្ញុជចំង់ឃើអញពួកគត់មនសុភមង្គល
និងរស់ៅោយសុ្ដុមរមនា ហើអយចង់ចូលរួមគំទភារាល់សកមមែភាព
ដភាលធ្វើអឡើអងដើអមភាបីសុភមង្គលរបស់ពួកគត់។ ្្ញុជពិំតាមនក្តរីីករាយនឹង
ការារាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនបភាាំៅកម្ពុជា ដភាលអាចធ្វើអការាក់ព័ន្ធ
នូវរាល់សកមមែភាពជំនួយសហបភាតិបត្តិការសភាដ្ឋកិច្ចន។ មភាយា៉ភាងទៀត ្្ញុជំក៏
សូមថ្លភាងអំណរគុណដល់រាជរា្ឋភាភិាល ក៏ដូចាបភាាជនកម្ពុជា ដភាល
មនការោរពសភាលាញ់ និងរាប់អានដល់បភាទភាសជបុ៉ន និងបភាាជនជបុ៉ន
ដភាលានបង្កនូវភាពាយសភាលួាចភាើអនដល់រូប ្្ញុជ ំ ក្នុជងការបំពភាញការារ
ៅកម្ពុជា។ កាយវិការទំាងនភាះ ានបា្ហភាញឲភាយឃើអញយ៉ភាងចភាបាស់អំពីការ
គំទភា និងពភាញចិត្តដល់សកមមែភាពជំនួយរបស់បភាាជនជប៉ុនៅកម្ពុជា
ដូច្នភាះយើអង្្ញុជំនឹងប្តភាា្ញភាបន្តនូវទំនាក់ទំនងល្អនភាះៅមុ្ទៀត។

ចំពោះវិស័យការទូតរបស់កម្ពុជាវិញ ្្ញុជំគិតថា កម្ពុជាគួរបន្តធ្វើអឲភាយមន
ទំនាក់ទំនងល្អាមួយបភាទភាសផភាសភាងៗ ាាងពងភាឹងនូវទំនាក់ទំនងា
មួយតភាបភាទភាសណាមួយាពិសភាស។ ចំណភាកឯផ្នភាកនយោាយវិញ

្្ញុជចំង់ឃើអញកម្ពុជាបន្តពងភាងឹតម្លភា និងោលការណ៍នភាការោរពសិទ្ធមនុសភាស 
និងសភារីភាព និតិរដ្ឋ និងអភិាលកិច្ចនល្អ ក្នុជងលទ្ធិបភាាធិបតភាយភាយមួយ
តាមបភាបកម្ពុជា។ ោយសារបភាទភាសនីមួយៗមនវបភាបធម៌ និងបភាវត្តសិាសភា្ត
្ុសៗគ្នភា ដូច្នភាះ្្ញុជំគិតថា អ្វីដភាលល្អាងគភានោះគឺ បភាទភាសកម្ពុជាអភិវឌភាឍ
តាមបភាបកម្ពុជា ហើអយបភាទភាសជប៉ុននឹងបន្តជួយដល់ការអភិវឌភាឍរបស់
កម្ពុជាតាមរបៀបរបស់្្លួន៕

ឯកឧត្តម មិកាមិ ម៉ភាសាហុីរ៉ូ តភាូវានរា្ឋភាភិាលជប៉ុនតភាងតាំងា ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ      និងពភាញសមត្ថភាពនភាបភាទភាសជប៉ុនបភាាំៅពភាះរាាណាចកភាកម្ពុជា 
នាថ្ងភាទី១ ខភាកញ្ញភា ឆ្នភាំ២០១៩។ ក្នុជងនាមាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនៅកម្ពុជា ឯកឧត្តមាន្ិត្ ំ     បំពភាញការារាផ្លតូវការទូតមួយចំនួនដូចា៖  ថ្លភាងសារាភាសាខមែភារ
តាមរយៈវីដភាអូ្្លីៗៅលើអបភាព័ន្ធផភាសព្វផភាសាយសង្គម(ហ្វភាសបុក)របស់សា្ថភានទូតជប៉ុន ធ្វើអការជួប      បភាជុំាមួយមន្តភាីរាជរា្ឋភាភិាលកម្ពុជា និងបំពភាញការារសាធារណៈមួយ
ចំនួនទៀត ដើអមភាបីរឹតចំណងមិត្តភាពរាងបភាទភាសជប៉ុននិងកម្ពុជា។ បុគ្គលិកទសភាសនាវដ្តីញញឹម      ានសុំអនុញ្ញភាតិធ្វើអបទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម ស្តីអំពីការារទូៅនិងការយល់
ឃើអញរបស់ឯកឧត្តម ចំពោះការរស់ៅបភាាំថ្ងភានិងការអភិវឌភាឍថមែីៗៅកម្ពុជា រួមទាំងទំនាក់      ទំនងការបរទភាសនភាបភាទភាសទាំងពីរដូចខាងកភាភាម។ 
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តើក្នុងរដូវភ្លៀងអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វី?
មេឃចាប់ផ្តើមធ្លាក់ភ្លៀងនៅក្នងុខេឧសភារហូតដល់ខេតុលា ដេលជាពេលខេយល់ មូសេសុង បក់ពីទិសនីរតី ។ នៅក្នងុអំឡុងពេល
ខេនេះ មនុសេសម្នាពិតជាសបេបាយចិត្តណាស់ ជាពិសេសសំរាប់កសិករវិញ បេញាប់បេញាល់ធ្វើកសិកម្ម ពេះដំណាំកសិកម្ម
តេូវការទឹកជាចាំបាច់។ តេមិនមេនតេកសិករនៅឯសេទេដេលសបេបាយចិត្ត កេពីនោះបេជាជននៅទីកេុងក៏សបេបាយចិត្តដេរ 
ទៅតាមទំលាប់បេជាជនកម្ពជុា។ ចំពោះបេជាជនជបុ៉នវិញក៏មនវបេបធម៌មួយបេបដេរនៅក្នងុរដូវដេលមនភ្លៀងធ្លាក់។ ចង់ដឹង
ថាមនអ្វីខុសគ្នាពី ជនជាតិខ្មេរ និងជនជាតិជប៉ុន តោះអានអត្ថបទខាងកេម!

ពេលភ្លៀងខ្ញុំចូលចិត្តគេង បើសិនជានៅផ្ទះ
ពេះជាពេលតេជាក់សេលួ។ មួយវិញទៀត
បេសិនជាមិនគេងទេ ខ្ញុំចូលចិត្តអង្គុយនៅតុ
រៀនមើលសៀវភៅ ពេះអោយតេពេល
ភ្លៀង អារម្មណ៍ខ្ញុំល្អខុសពីធម្មតា។

នៅក្នុងរដូវភ្លៀង បើខ្ញុំនៅផ្ទះឯសេុក ខ្ញុំចូល
ចិត្តចេញកេលេងទឹកភ្លៀង ទៅសេចាប់
តេី ចាប់កា្តាម ខេយង ហើយជិះកង់តាមភ្លឺសេ
ជាមួយបងប្អូន តេពេលខ្លះខ្ញុំក៏នៅផ្ទះ ធ្វើ
សម្លរក្តាៗសេុកសេ ញា៉ាំជាមួយបាយស 
មើលទូរទសេសន៍ ជុំគេួសារ។ តេពេលខ្ញុំមក
នៅទីកេុង ខ្ញុ ំតេងចំណាយពេលរៀនធ្វើ
ម្ហបូ និងគេងសា្តាប់
សំលេងទឹកភ្លៀង 
វាធ្វើអោយខ្ញុមំន
អារម្មណ៍ថាការ
គេងរបស់ខ្ញុំមន
ផាសុខភាព និង
គេងលក់សេលួ។

ចូលចិត្តពេលភ្លៀងធ្លាក់ រាល់ពេលដេល
មនភ្លៀងខ្ញុំតេងតេអង្គុយផឹកកាហ្វេក្តាៗ
សា្តាប់តន្តេី និងគេង ហើយពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយ
ញា៉ាំបាយកក មើលរឿង ជាមួយបងប្អូន។

ពេលភ្លៀងម្តងៗ ខ្ញុំមិនចូលចិត្តចេញកេទេ 
ខ្ញុំតេងតេសង្ងំគេងក្នុងផ្ទះ ពេះខ្ញុំខា្លាចភ្លៀង
ហើយមនខេយល់ខា្លាំងៗ។

ខ្ញុំជាមនុសេសដេលចូលចិត្តចេញកេ ជួបអ្វី
ថ្មីៗ ជាធម្មតាយើងជិះម៉ូតូសេួលនៅពេល
ដេលគ្មានភ្លៀង ហើយយើងលំបាកមេនទេន 
នៅពេលជិះម៉ូតូនៅពេលភ្លៀង ដូចនេះខ្ញុំ 
ចូលចិត្តធ្វើរឿងលំបាក គឺជិះម៉ូតូហាលភ្លៀង 
ហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំចូលចិត្តហៅមិត្តភក្តិ
ជួបជុំ ទៅចាប់កា្តាមផងដេរ។

ក្នុងខេភ្លៀង ខ្ញុំចូលចិត្តដាំដំណាំផេសេងៗឬ
ទៅសេទៅមើលទឹកភ្លៀងថាវាលិចសេឬ
អត់ បើទឹកចេើនពេក ខ្ញុបំង្ហរូវាចេញខ្លះ ពេះ
ខា្លាចដំណាំសេូវមនការខូតខាត។ ហើយ
មួយទៀត ខ្ញុំចូលចិត្តគេងសា្តាប់ទឹកភ្លៀង 
ពេះវាធ្វើអោយមនអារម្មណ៍ល្អៗ ដេល
មិនអាចបំភ្លេចបាន ជាមួយគូរស្នេហ៍របស់ខ្ញុំ 
និងគេងលក់សេួលផងដេរ។

ឈ្មោះ	 	:	កែន	អាត់	
ភែទ	 :	បែុស
អាយុ	 :	២១ឆ្នាំ
ការងារ	 :	និសែសិត	

ឈ្មោះ	 	:	អៅ	ច័ន្ទមុន្នីរ័ត្ន
ភែទ	 :	សែី
អាយុ	 :	២១ឆ្នាំ
ការងារ	 :	អ្នកសរសែរពត៌មាន	

ឈ្មោះ	 	:	គឺមធួន	ប៊ុនលី		
ភែទ	 :	បែុស
អាយុ	 :	២៤ឆ្នាំ
ការងារ	 :	អ្នក	IT

ឈ្មោះ	 	:	លីម	យុិស៊ាង		
ភែទ	 :	សែី
អាយុ	 :	២៣ឆ្នាំ
ការងារ	 :	គែូបងែៀន		

ឈ្មោះ	 	:	មៀច	ហួរ	
ភែទ	 :	បែុស
អាយុ	 :	១៨ឆ្នាំ
ការងារ	 :	សិសែស

ឈ្មោះ	 	:	កឹម	សែីលីន
ភែទ	 :	សែី
អាយុ	 :	២៣ឆ្នាំ
ការងារ	 :	និសែសិតគរុកោសលែយ

សង្ងំគែងក្នុងផ
្ទះ

ដាំដំណាំផែសែងៗ

ឬទៅសែ

អង្គុយផឹកកាហ
្វែក្តៅៗ

ទៅវាលសែ
អានសែៀវភៅ

ជិះម៉ូតូ
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តាមរយៈអត្ថបទខាងលើ ខ្ញុំសង្កេតឃើញថា នៅរដូវដេលមនភ្លៀងធ្លាក់ រវាងជនជាតិខ្មេរ និងជនជាតិ
ជប៉ុន មនភាពខុសគ្នាខ្លះៗ អ្នកខ្លះចូលចិត្តនៅផ្ទះ អ្នកខ្លះចូលចិត្តចេញកេកេមតំណក់ទឹកភ្លៀង
ធ្វើរឿងដេលខ្លួនឯងចូលចិត្ត និងធ្វើតាមទម្លាប់រាល់ដងរបស់គេួសារ ជាពិសេសអ្នកសេចំការ។

សព្វថ្ងេ ដោយសារមនហាងកាហ្វេដេល
បើកជាពិសេសសមេប់ថ្ងេភ្លៀងចេើនកន្លេង
នៅក្នុងទីកេុងតូកេយូ ដូច្នេះ ខ្ញុំចូលចិត្តទៅញុំា
កាហ្វេនិងអានសៀវភៅនៅទីនោះ។

នៅថ្ងេភ្លៀងធ្លាក់ ខ្ញុ ំចូលចិត្តសង្កេតមើល
មនុសេសម្នាទាំងឡាយធ្វើសកម្មភាពនានានៅ
ពេលភ្លៀងពីបង្អួចផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំចូលចិត្តញុំានំបណ្តើរមើលវីដេអូនៅផ្ទះ
បណ្តើរពេលមនភ្លៀង។

ខ្ញុចំំាបានថានៅរដូវមនភ្លៀងធ្លាក់ កាលនៅ
ក្មេង ខ្ញុចូំលចិត្តទៅរត់លេងនៅក្នងុសួនដេល
មនផា្កា Ajisai រីកចេើនជាមួយមិត្តភក្ត ិដើមេបី
ចាប់ខេយងដេលនៅទំលើស្លឹកផា្កា។ 

ចូលចិត្តមើលកីឡាបាល់ទាត់តាមអីុនធឺណេត
ជាមួយកូននៅផ្ទះក្នុងថ្ងេមនភ្លៀង។

នៅរដូវមនភ្លៀង (ហើយគ្នានជំងឺរាតតេបាត
កូរ៉ូណា!) ខ្ញុំចូលចិត្តទៅលេងនៅខាងកេ
ដូចជា នៅកន្លេងចិញ្ចឹមតេី ទៅមើលកុន 
និងទៅហាងកាហ្វេជាមួយមិត្តភក្តិជាដើម។

ឈ្មោះ	 	:	NAGAREDA Kazuki
ភែទ	 :	បែុស
អាយុ	 :	២៧ឆ្នាំ
ការងារ	 :	អ្នកគែប់គែងកែុមហ៊ុន	

ឈ្មោះ	 	:	IIDUKA Haruka
ភែទ	 :	សែី
អាយុ	 :	៣០ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បំរើការងារទាក់ទងនឹង
												សម្លៀកបំពាក់

ឈ្មោះ	 	:	HIRAISHI Takeshi 
ភែទ	 :	បែុស
អាយុ	 :	៣៣ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បុគ្គលិកកែុមហ៊ុន	

ឈ្មោះ	 	:	KAINOSHO Ayaka
ភែទ	 :	សែី
អាយុ	 :	២៧ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បុគ្គលិកកែុមហ៊ុន	

ឈ្មោះ	 	:	OMOTO Yuichi
ភែទ	 :	បែុស
អាយុ	 :	៣៥ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បំរើការងារ
													ផ្នែកអចលនៈទែពែយ

ឈ្មោះ	 	:	SHIMOMURA Kaori
ភែទ	 :	សែី
អាយុ	 :	២៧ឆ្នាំ
ការងារ	 :	បុគ្គលិកកែុមហ៊ុន

ការបញ្ចេញមតិជារួមៈ

មើលវើដែអូ

មើលកីឡាបាល
់ទាត់

ចូលចិត្តញុាំកា
ហ្វែ

មើលតាមបង្អួច

ចូកចិត្តទៅល
ែងខាងកែៅ

រត់លែងក្នុងសួន
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● ដំណើរការដាក់ពាកែយសំុអាហារូបកណ៍	JDS សិកែសានៅបែទែសជបុ៉ន	

 ជាបឋមបេក្ខជនតេូវបំពេញពាកេយសុំអាហារូបករណ៍ឱេយបាន
តេឹមតេូវ ហើយដាក់ពាកេយនៅ JICE JDS Project Office Cam-
bodia។ អាហារូបករណ៍នេះ គឺតេងតេធ្វើការផេសព្វផេសាយនិងទទួល
ពាកេយចាប់ពីដើមខេសីហា រហូតដល់សបា្តាហ៍ទីមួយនេខេតុលា
ជារៀងរាល់ឆ្នា ំ តាមរយៈវេបសាយ https://jds-scholarship.org/
country/cambodia/ ឬអាចទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ JICE 
JDS Project Office Cambodia ដោយផ្ទាល់។ កេយមកនឹងមាន
ការជូនដំណឹងអោយបេក្ខជនមកធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសនិងគណិត
វិទេយា(ការធ្វើតេស្តមុខវិជា្ជាគណិតវិទេយាគឺមានតាមសាលាមួយចំនួន
ដេលតមេវូអោយធ្វើតេបុ៉ណ្ណោះ)។ បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេស
និងគណិតវិទេយាជាប់ រាល់សំណុំឯកសាររបស់បេក្ខជន តេូវបាន
ផ្ញើទៅកាន់សាកលវិទេយាល័យបេទេសជប៉ុន ដើមេបីធ្វើការសមេិត
សមេងំដោយផ្តាតលើគមេងសេវជេវ (research proposal) 
ដេលបេក្ខជនបានដាក់ភា្ជាប់ជាមួយការដាក់ពាកេយស្នើសុំ។ 
បន្ទាប់មក នឹងមានការណាត់ជួបបេក្ខជនដេលបានជាប់វគ្គដំបូង
(basic check) ដើមេបីធ្វើតេស្តសុខភាពនៅមន្ទីរពេទេយដេល
បានរៀបចំដោយខាងអាហារូបករណ៍។ ពេលជាប់វគ្គពិនិតេយ
សុខភាពហើយ បេក្ខជនតេវូបានណាត់អោយមកធ្វើការសមា្ភាសន៍ 
(technical interview)ដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់សាស្តាេចារេយមក
ពីសាកលវិទេយាល័យជបុ៉ន ដើមេបីធ្វើការសិកេសាស្វេងយល់សីុជមេ
លើគមេងសេវជេវរបស់បេក្ខជន។ បន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងវគ្គនេះ
រួចមក បេក្ខជនតេូវឆ្លងកាត់ការសមា្ភាសន៍កមេិតយល់ដឹងទូទៅ
(comprehensive interview) ជាមួយគណៈកមា្មាធិការអាហា-
រូបករណ៍។ ជាចុងកេយ នឹងមានការជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន
ដេលបានជាប់ជាសា្ថាពរ ដើមេបីតេៀមទៅសិកេសានៅបេទេសជបុ៉ន។

● លក្ខណៈពិសែសរបស់សាកលវិទែយាល័យ	Meiji	សមែាប់
				និសែសិតសែាវជែាវថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

និសេសិតសេវជេវអាចជេើសរើសមុខវិជា្ជាសិកេសារហូតដល់ ២០ 
មុខវិជា្ជាស្មើនឹង ៤០ កេឌីត ឬអាចចេើនជាងនេះពីក្នុងកម្មវិធី
សិកេសា។ មុខវិជា្ជាដេលនងខ្ញុំជេើសរើសគឺភាគចេើនទាក់ទងនឹង

ការសេវជេវផ្ទាល់ខ្លួន ដោយផ្តាតលើវិស័យរដ្ឋ។ ទន្ទឹមនឹង
ការសិកេសាសេវជេវក្នងុថ្នាក់ ក៏មានការចុះធ្វើកម្មសិកេសានៅសា្ថាប័ន
រដ្ឋរបស់ជប៉ុន និងទៅកាន់តំបន់មួយចំនួន ដើមេបីស្វេងយល់ពី
វបេបធម៌និងការរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុនអោយបានកាន់តេ
សុីជមេ។ លើសពីនេះទៀត មានការបងេៀនថ្នាក់ពិសេស
(special lectures) ដោយមនេ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់រដា្ឋាភិបាល 
សាសេ្តាចារេយនិងមនេ្តីរាជការពីបរទេសដេលមានបទពិសោធន៍ 
ដើមេបីធ្វើអោយនិសេសិតស្វេងយល់បានកាន់តេទូលំទូលាយលើ
មុខជំនញដេលពាក់ព័ន្ធ។ នៅក្នងុកម្មវិធីសិកេសាក៏មានថ្នាក់ភាសា
ជបុ៉ន សមេប់និសេសិតសេវជេវជាជនបរទេស សិកេសាស្វេងយល់
អំពីវបេបធម៌ ការរស់នៅ និងការបេសេយ័ទាក់ទងផេសេងៗ ក៏ដូចជា
ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងចេករំលេកនូវបទពិសោធន៏របស់ខ្លួនជាមួយ
សហគមន៍ជប៉ុន។ ជាមួយគ្នានេះ សាកលវិទេយាល័យមានបំពាក់
បរិកា្ខាទំនើបៗ និងមានបន្ទប់សមេប់និសេសិតសិកេសាយា៉ាងងាយសេលួ 
សា្អាត និងមានផសុកភាពផងដេរ។

● ចំនុចបែឈមមួយចំនួនចំពោះការសិកែសាសែាវជែាវ
				នៅសាកលវិទែយាល័យជប៉ុន

ការសិកេសានៅក្នងុឆ្នាទីំមួយមានភាពលំបាកបន្តចិ ពេះនងខ្ញុំ
តេវូជេើសរើសមុខវិជា្ជាសិកេសាចេើន ដើមេបីទុកពេលអោយគេប់គេន់
នៅឆ្នាំទីពីរ សមេប់សរសេរនិក្ខេបបទសេវជេវរបស់ខ្លួន។ 
ចំពោះថ្នាក់នីមួយៗ គឺតមេវូអោយមានការធ្វើបទបងា្ហាញទាក់ទង
នឹងមេរៀនយា៉ាងតិចបំផុតមួយដង និងតមេវូអោយមានការចូលរួម
ផ្តល់មតិយោបល់នៅក្នុងថ្នាក់ស្ទើរតេគេប់ពេល។ ដូច្នេះ នងខ្ញុំ
តេូវធ្វើការអានជាចេើនមុនពេលថ្នាក់ចាប់ផ្តើមជារៀងរាល់ថ្ងេ
ដើមេបីធ្វើការស្វេងយល់ពីគំនិតខ្លះៗសមេប់វិភាគ និងចេករំលេក
នៅក្នងុថ្នាក់។ នៅចុងបញ្ចប់នេថ្នាក់នីមួយៗ និសេសិតតេវូសរសេរ
របាយការណ៍មួយឆ្លើយតបនឹងសំណួរដេលសាសេ្តចារេយបាន
ដាក់អោយ។

● ការបែសែ័យទាក់ទងជាមួយនិសែសិតសែាវជែាវដទែទៀត

ពួកយើងមានទំនក់ទំនងល្អជាមួយនិសេសិតដទេ។ យើងខ្ញុចូំល
ចិត្តពិភាកេសាគ្នារាល់ពេលទំនេរពីថ្នាក់រៀន អំពីបញ្ហាផេសេងៗទៀត

សូមស្វែងរកការបែលងអាហារូបករណ៍ដើមែបីបន្តការសិកែសានៅជប៉ុន

អ្នកសេី ផល នីវៀរា៉ា អាយុ ២៩ ឆ្នាំ ជាមនេ្តីរាជការនេសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
និងជានិសេសិតកំពុងបន្តការសិកេសាថ្នាក់បរិញ្ញាបតេជាន់ខ្ពស់ឆ្នាទីំ ២ ផ្នេកគោល
នយោបាយសាធារណៈ នៅសាកលវិទេយាល័យមុីជី (Meiji) ដេលស្ថិតនៅ
ចំកណា្តាលទីកេុងតូកេយូបេទេសជប៉ុន កេមរបបអាហារូបករណ៍ជំនួយពី
រដា្ឋាភិបាលជបុ៉នឈ្មាះថ The Project for Human Resource Development 
Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS)។ អ្នកសេបីានបេប់ទសេសន-
វដ្តញីញឹមខ្មេរ អំពីការបេលងយកអាហាររូបករណ៍ JDS នេះ និងជីវភាព
ជានិសេសិតសេវជេវកំពុងរស់នៅទីកេុងតូកេយូដូចតទៅ។
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ផងដេរ។ នងខ្ញុំក៏ធា្លាប់បានរៀនថ្នាក់ខ្លះជាមួយនិសេសិតជប៉ុនដេរ 
ឃើញថពួកគត់សុទ្ធតេមានចំណេះដឹងជេជេះ មានការវិភាគល្អ
(critical thinking) ក៏បុ៉ន្តេពួកគត់នៅមានភាពអៀនបេៀនបន្តចិ
ចំពោះនិសេសិតបរទេស។

● ការរស់នៅក្នុងបែទែសជប៉ុន

ចំពោះការរស់នៅសព្វថ្ងេវិញគឺពំុមានបញ្ហាអ្វឡីើយ ហើយមាន
សុវត្ថភិាពណាស់។ ការធ្វើដំណើរនៅតូកេយូគឺងាយសេលួ និងមាន
សុវត្ថិភាពទោះជានៅពេលយប់ក៏ដោយ។ បរិសា្ថាននៅជុំវិញខ្លួន
គឺសា្អាតគេប់ពេល ហើយម្ហូបអាហារគឺមានអនម័យ ងាយសេួល
ក្នុងការរកទិញនិងចម្អិន។ បន្ទប់ទឹកមានស្ទើរតេគេប់ទីកន្លេង 
និងមានអនម័យសា្អាតតេមឹតេវូ។ ចំពោះមនេ្តរីាជការដេលធ្វើការ
នៅសាលាកេុងវិញគឺមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងជួយសមេប
សមេួលដល់ជនបរទេសបានចេើន ទាំងបញ្ហាការសា្នាក់នៅនិង
ការចោលសមេមជាដើម។ ចំណេកបេជាជនជប៉ុនវិញ ខ្ញុំគិតថ
អ្នករស់នៅទីកេងុតូកេយូ ពួកគត់មិនសូវជារួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយ
ជនបរទេសទេ (not so friendly) ប៉ុន្តេអ្នកដេលរស់នៅជាយ
ទីកេុងឬតាមខេត្តផេសេងៗវិញ ពិសេសមនុសេសចាស់ៗគឺរួសរាយ

រាក់ទាក់ណាស់។ ខ្ញុំសង្កេតឃើញថជនជាតិជប៉ុនឧសេសាហ៍
ពេយាយាម ធ្វើការបេកបដោយភាពផ្ចិតផ្ចង់ និងយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ពស់បំផុត គិតចាប់តាំងពីអ្នកបោសសមា្អាតឡើងទៅ។ ខ្ញុំធា្លាប់
បានទៅបេទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាសុី ប៉ុន្តេបេទេសជប៉ុន
គឺជាបេទេសមួយ ដេលគួរអោយចង់រស់នៅជាទីបំផុតបន្ទាប់ពី
កម្ពុជា។ នងខ្ញុំពិតជាសេលាញ់បេទេសនេះខា្លាំងណាស់។

● គោលបំណងនៅថ្ងែអនាគតនិងពាកែយពែជន៍ផ្តាំផ្ញើដល់
				និសែសិតខ្មែរ

នងខ្ញុំសងេឃឹមថការសេវជេវរបស់នងខ្ញុំ អាចផ្តល់ជាការ
ចេករំលេកមួយសមេប់ថ្នាក់ដឹកនំគេប់ជាន់ថ្នាក់ ដើមេបីស្វេងយល់
បន្ថេមនិងជេើសរើសឥរិយាបទដ៏តេឹមតេូវ សមេប់ដឹកនំមនេ្តី
រាជការអោយបំពេញការងារបានពេញលេញនិងអស់ពីសមត្ថភាព 
ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការទិតៀនចំពោះបុគ្គលិករដ្ឋពី
សំណាក់បេជាពលរដ្ឋ។ ជាពិសេស នងខ្ញុសំងេឃឹមថ ការសេវជេវ
នេះអាចជាការរួមចំណេកមួយ សមេប់ជួយបន្ថេមនូវគុណភាព
ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដល់បេជាពលរដ្ឋអោយបានកាន់
តេល្អបេសើរ។ ជាចុងបញ្ចប់ នងខ្ញុំសំណូមពរអោយបងប្អូន

សសិេសនសិេសតិយើងនៅបេទេសកម្ពជុាទាងំអស់
ខិតខំបេឹងបេងរៀនសូតេ និងអានសៀវភៅ
អោយបានចេើន។ និសេសិតខ្មេរគួរតេពេយាយាម
សាកលេបងស្វេងរកអាហារូបករណ៏ ហើយធ្វើ
តេស្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួដើមេបីចាប់យកឱកាស
មកសិកេសានៅបេទេសជប៉ុន ឬនៅបេទេសរើក
ចំរើនដ៏ទេទៀត ក្នុងការអភិវឌេឍចំណេះដឹង
បន្ថេម និងធ្វើអោយខ្លនួមើលឃើញពិភពលោក
បានកាន់តេទូលំទូលាយ និងបង្កើតទំនក់ទំនង
ចេើន ពេមទាំងមានការសេលាញ់ជាតិខ្លួន
កាន់តេខា្លាំង៕

ជាមួយសិសេសប្អូនខ្មេរនៅ Showakinen Park 
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សូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយទស្សនាវដ្តីយើងខ្ញុំ លោកអ្នកចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រហ្វ្សប៊ុក "ញញឹមខ្ម្រ" ដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថ្ម !!!



រាសីសេុតចុះ។ ការរកសុីៈ បើមនមនុសេសចម្លេកយក
របស់របរមនតម្លេមកបញ្ចាំ ឬលក់ឱេយធូរថ្លេយ៉ាង
ណាក្តី កុំទទួល ឬទិញយកឱេយសោះ។ បេយ័ត្នអាច
ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផេសេងៗ។ ការងារៈ មិន
តេូវរួមការងារជាមួយនឹងមនុសេសដេលមនសម្តីផ្អេម
តេជាក់និងមនអំនួតអួតក្អេងកា្អាងឡើយ ទើបមិននំា
អំពល់ទុក្ខដាក់ខ្លួន។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ មនចំណូលខេសត់
ខេសោយ ដូច្នេះមិនតេវូចាយវាយខ្ជះខា្ជាយឡើយ ទើប
មិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគេសួារ។ សុខភាពៈ សុខភាព
មិនល្អជាឡើយតេូវឆ្លៀតពេលសមេប់ឱេយបានចេើន
និងមិនតេវូធ្វើការហត់នឿយខា្លាងំពេកឡើយ។ ស្នហ្ាៈ
ចំពោះគូស្នេហ៍បេយ័ត្នមនជនទី៣ចូលជេៀតជេក។
គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសុីៈ បើមនមនុសេសសម្តី
ផ្អេមតេជាក់ធ្វើជាធ្នាក់ទាក់ទងលោកអ្នកឱេយរកសុី
ចូលហុ៊នជាមួយ តោងចេះពិចារណាឱេយបានល្អតិល្អន់ 
ទើបមិនចាញ់បោកគេ។ ការងារៈ មុននឹងចុះហត្ថលេខា
ឬផ្តតិសា្នាមមេដេលើលិខិតសា្នាមផេសេងៗ តោងពិនិតេយ
ពិច័យឱេយបានល្អតិល្អន់ ទើបពំុមនការថ្លាះធ្លាយ។
ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមនចំណូលចេើនគួរសមក្ត ីតេ
ពុំមនសល់អ្វីជាដុំកំភួនឡើយ ពេះចាយវាយខ្ជះ
ខា្ជាយពេក។ សុខភាពៈ តេូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
អនាម័យនេការហូបចុក ដើមេបីចៀសវាងកុំឱេយមន
មេរោគជេៀតចូលតាមមត់បាន។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះ
គូស្នេហ៍ទាល់តេចេះអត់អោនឱេយគ្នាទៅវិញទៅមក 
ទើបបានសុខកាយសបេបាយចិត្ត។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្ន
គេះថា្នាក់រលាកទឹកក្តា ឬលង់ទឹក។
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ហោរាសាសែ្តបែចាំខែ

រាសីសេតុ។ ការរកសុីៈ ការរកសីុចេើនចាញ់បេៀបគេ
ដោយការបង្វលិដើមទុនមនភាពយឺតយ៉ាវ ពេមទំាង
ជួបគូបេជេងជើងខា្លាំងទៀតផង។ ការងារៈ ចំពោះ
បុគ្គលិកកម្មករដេលធ្វើការនៅតាមបណា្តាកកេមុហុ៊ន
ឬរោងចកេនានាតេូវចៀសវាងការបង្ករឿងជម្លាះ
ជាមួយបេធន និងថៅកេ។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ខ្ទង់ចំណូល
តូចជាងខ្ទង់ចំណាយ ដូច្នេះអាចមនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
គេួសារចៀសមិនផុតឡើយ។ សុខភាពៈ តេវូយកចិត្ត
ទុកដាក់ចំពោះអនាម័យនេការហូបចុក។ ស្ន្ហាៈ 
ចំពោះគូស្នេហ៍ជួបរឿងរកំារកូសចេើន។ គ្ោះថ្នាក់ៈ
បេយ័ត្នគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍បើកបរពេលយប់ និង
កេយពេលសេវឹងជោគជាំ។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសីុៈ ការរកសីុជួបរឿងរកំារកូស
ចេើន ដូច្នេះតេវូចេះអត់ធ្មត់និងរម្ងាប់ចិត្តឱេយបានតេជាក់
ទើបរឿងតូចមិនអាចកា្លាចជារឿងធំបាន និងមិនរាំង
ស្ទះដល់ការរកសុីទៀតផង។ ការងារៈ ទោះបាន
បេកបការងារអ្វក៏ីដោយគឺមិនតេវូធ្វើទំាងតក់កេហល់
ខ្វះការពិចារណាឡើយ ពេះកាលបើមនការថ្លាះ
ធ្លាយអាចបង់ខាតផលបេយោជន៍ចេើន។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ 
ពិតមេនតេមនចំណូលចេើនគួរសមក្តី តេពុំមន
សល់អ្វីជាដុំកំភួនឡើយ។ ខ្ទង់ចំណាយធំជាងខ្ទង់
ចំណូល។ សុខភាពៈ តេូវចៀសវាងការលោ្មាភសុី
លោ្មាភផឹក ទើបមិនអន្តរាយដល់កេពះពោះវៀននិង
ថ្លើម។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍បេយ័ត្នមនអ្នកកេ
នាំរឿងមកអុជអាល។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់
ឆក់ភ្លើងអគ្គីសនី។

កុរ រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ អាចបណា្តាក់
ទុនរកសុីផ្លូវទីជិតឆ្ងាយ។ មិនថាផ្លូវគោកឬផ្លូវទឹក
ឡើយ គឺសមបេកតេទាំងអស់ ពេះអាចរកផល
ចំណេញយ៉ាងគប់ចិត្តតេឡប់ចូលផ្ទះ។ ការងារៈ 
ទោះបេកបការងារអ្វក៏ីដោយគឺរមេងទទួលបានផល
សមេចដូចបំណងបេថា្នា។ តេចូរកុំបេគល់ការងារ
សំខាន់ៗឱេយគេកាន់កាប់ធ្វើជំនួយឡើយ។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ 
ពិតមេនតេមនចំណូលចេើនក្តី តេបេយ័ត្នទេពេយ
ចេើនទុក្ខចេើន អាចជួបគេះចោរលួចឆក់ប្លន់។
សុខភាពៈ សុខភាពពំុមនបញ្ហាអ្វចីោទធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។
ស្ន្ហាៈ ចំពោះអ្នកនូវលីវដេលពុំទាន់មនគូគប់គឺ
ជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការស្វេងរក។ គ្ោះថ្នាក់ៈ ពុំ
មនជួបគេះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱេយកត់សម្គាល់ឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីមន
ទំនិញលក់ចេញទិញចូលឥតទំនេរដេ ហើយបើទោះ
ជាមនអតិថិជនខ្លះខ្វះបំណ៉ាលខ្លះៗក្តក៏ីមិនភ័យពេយួ
បាត់បង់១កាក់១សេនឡើយ។ ការងារៈ ទោះបាន
បេកបការងារអ្វក៏ីដោយរមេនទទួលបានផលសមេច
ដូចបំណងបេថា្នាទាំងអស់។ តេលេលកយ៉ាងណា
កុំបញ្ចេញអំនួតក្អេងកា្អាងពេក។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេន
តេមនចំណូលចេើនពីគេប់ទិសទីក្ត ី តេចំពោះទេពេយ
ក្តាកេហាយកំុលូកដេទទួលយកឱេយសោះ។ បេយ័ត្ន
បេរជាកើតរឿងរា៉ាវបង់ខាតលាភសកា្ការៈ។ សុខភាពៈ
អាចមនជំងឺមត់ធ្មេញមករំខានខ្លះៗ។ ស្ន្ហាៈ 
ចំពោះកម្លាះកេមុំអាចទាក់ទងសាងពន្លកស្នេហា
បានដោយពុំមនឧបសគ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់ឡើយ។
គ្ោះថ្នាក់ៈ ពំុមនគេះថា្នាក់អ្វធំីដំុគួរកត់សម្គាល់ឡើយ។

រាសីសេុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរសុីជួបនឹងគូបេជេង
ជើងខា្លាងំចេញមុខមកតតំាង។ ដូច្នេះតេវូតេៀមរៀបចំ
ជើងពេួលទុកសមេប់ទប់ទល់ជាមុនទើបមិនបរា-
ជ័យ។ ការងារៈ ទោះបានបេកបការងារអ្វីក៏ដោយ 
តោងបេយ័ត្នបេយេងកេងធ្លាក់ចូលក្នុងលេបិចកល
គេនំាឱេយមនអំពល់ទុក្ខដាក់ខ្លនូ។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ដោយសារ
តេចំណូលតិចតួចស្តួចស្តើរ និងខំរកបានមកដោយ
កម្លាងំញើសឈាមនោះ។ ដូច្នេះកំុរកបានមកដោយ
តឹងតេចាយធូរឱេយសោះ។ សុខភាពៈ តេូវឆ្លៀតពេល
សមេកឱេយបានចេើន និងមិនតេូវធ្វើការហួសកម្លាំង
ឡើយ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍មិនតេូវមិនតេូវឆប់
ជឿងពាកេយអុជអាលពីអ្នកដទេឡើយ។ គ្ោះថ្នាក់ៈ 
បេយ័ត្នជួបគេះថា្នាក់ធ្លាក់ពីទីខ្ពស់។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសីុៈ ជួញជិតល្អជាងជួញឆ្ងាយ
ពេះដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបគេះអាកេក់ៗ
ទេ ក៏នឹងបានតេឹមតេបាតដេទទេនិងនាំរឿងក្តា
កេហាយតេឡប់ចូលផ្ទះតេប៉ុណ្ណោះ។ ការងារៈ ទោះ
បានបេកបការងារអ្វីក៏ដោយ គឺតេូវមនទំនាក់ទំនង
ល្អជាមួយនឹងមនុសេសផងទាំងឡាយ ទើបអ្វីៗគេប់
យ៉ាងអាចដំណើរការបានសេលួ។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ នៅដើម
ខេមនចំណូលតិចតួច តេនៅចុងខេអាចមនចំណូល
ចេើនពីគេប់ទិសទី។ សុខភាពៈ តេូវយកចិត្តទុកដាក់
ចំពោះអនាម័យនេចំណីអាហារ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូ
ស្នេហ៍ទាល់តេឆប់បញ្ចប់រឿងរកំារកូសទើបចំណង
ស្នេហាអាចគង់វងេស។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់
រលាកទឹកក្តា។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។  ការរកសីុៈ ក្នងុខេនេះ បើមន
បងប្អូនញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរកសុីចូលហ៊ុនជា
មួយចូរកំុខកខានឱេយសោះ ពេះជាដេគូរកសីុដេល
មនចិត្តតេង់ទៅតេង់មក។ ការងារៈ អាចបេកបការងារ
បានពេញដេពេញជើង នឹងទទួលបានការកោតសរ-
សើរពីចៅហា្វាយនាយ ឬថៅកេទៀតផង។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ 
មនចំណូលចេើនពីគេប់ទិសទី។ អាចបង្កើនដើម
ទុនរកសីុដោយពំុមនឧបសគ្គអ្វមីករំាងសា្កាត់ឡើយ។
សុខភាពៈ នៅចុងខេអាចមនជំងឺមត់ធ្មេញមករំខាន
ខ្លះៗ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍មនភាពល្អូកល្អិន
ល្អណាស់។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់មុតកាំបិត
ពូថៅនិងឧបករណ៍ចុងសេួច។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីពិតមេនតេនៅ
ជួបឧបសគ្គខ្លះៗក្តី តេពុំចោទបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឡើយ 
ពេះអាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូន។ ការងារៈ បើ
មនបំណងចង់ធ្វើអ្វមួីយ ចូរកំុនៅសា្ទាក់ស្ទើរឱេយសោះ
គឺតេវូហា៊ានសមេចចិត្តភា្លាមៗ ទើបមិនបង់ខាតពេល
វេលាឥតអំពើ។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមនចំណូល
ចេើនគួរសម តេបើចេះកាត់បន្ថយនូវរាល់ចំណាយ
ពុំចាំបាច់គឺ អាចនៅសល់ខ្លះៗសមេប់តេៀមទុក
នៅថ្ងេកេយ។ សុខភាពៈ អាចមនជំងឺឈឺកេបាល
វិលមុខនិងផា្តាសាយមករំខានខ្លះៗ។ ស្នហ្ាៈ ចំពោះ
គូស្នេហ៍បេយ័ត្នមនអ្នកកេនាំរឿងមកអុជអាល។
គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់ពេលដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ
ថ្នល់។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ ការបេកបការងារ
រកសុីជួញដូរក្នុងផ្លូវតេូវ នឹងបានចមេើនរុងរឿងសម
តាមបំណងបេថា្នា។ តេបើបេកបមុខរបរទៅក្នុងផ្លូវ
ទុច្ចរិតនឹងមនទុក្ខទោសធ្លាក់លើខ្លនួ។ ការងារៈ ទោះ
បានបេកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏ទទួលបានផល
សមេចសមតាមបំណងបេថា្នាដេរ ជាពិសេស បើ
មនទុក្ខធុរៈរត់ពឹងពាក់អ្នកណាម្នាក់ក៏មនគេជួយ
ជេមជេងនិងឧបត្ថមផងដេរ។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេ
មនចំណូលចេើនពីគេប់ទិសទីក្តី តេមិនតេូវឱេយគេ
ខ្ចបុីល ឬជំពាក់បំណ៉ាលទេ។ សុខភាពៈ សុខភាព
ពុំមនបញ្ហាចោទធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះអ្នក
នៅលីវនឹងបានជួបសេចក្តីស្នេហាផ្អេមតេជាក់និង
មនចំណងមេតេីទ្វេឡើង ជាលំដាប់។ គ្ោះថ្នាក់ៈ 
ពុំមនជួបគេះថា្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសីុៈ ការរកសីុបានកាក់
កបល្អណាស់ ហើយបើទោះជាបានជួបគូបេជេង
ជើងខា្លាងំក៏មិនភ័យពេយួដេរ ពេះអាចយកបេៀប
ឈ្នះជានិច្ច។ ការងារៈ ឱកាសល្ៗអ បានមកដល់ហើយ
ដូច្នេះតេវូរវៀសរវេញាប់ជើងញាប់ដេបន្តចិ ពេះពេល
វេលាជាមសបេក់ ធ្វើចេើនបានចេើន។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ
ពិតមេនតេមនចំណូលចេើនក្ត។ី តេនៅចុងខេបេយ័ត្ន
អាចជួបគេះចោរលួចឆក់ប្លន់។ សុខភាពៈ តេវូចៀស
វាងការលោ្មាភសុីលោ្មាភផឹក ទើបមិនអន្តរាយដល់
កេពះពោះវៀន។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះអ្នកនៅលីវបើចង់
ជេើសរីសរកគូសេករគឺ រមេងតេងបានជួបគូពេង
ពិតដូចបំណងបេថា្នា។ គ្ោះថ្នាក់ៈ ពុំមនជួបគេះ
ថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱេយកត់សម្គាល់ឡើយ។
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រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ អាចបណា្តាក់ទុន
រកសីុដោយទេង់ទេយតូចធំហើយបើបានធ្វើដំណើរ
ទៅរកសីុជួញដូរនៅទីឆ្ងាយមិនថាផ្លវូគោក ឬផ្លវូទឹក
ឡើយគឺសមបេកបទាំងអស់។ ការងារៈ បើមនបង
ប្អូនញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរួមការងារជាមួយចូរកុំ
ខកខានឱេយសោះ ពេះជាដេគូរួមការងារដេលមន
ចិត្តតេង់ទៅតេងមក។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមន
ចំណូលពីគេប់ទិសទីក្ត ី តេចំពោះទេពេយក្តាកេហាយ
កុំលូកដេទទួលយកឱេយសោះ។ សុខភាពៈ មិនតេូវ
លោ្មាភសីុលោ្មាភផឹកឡើយ ទើបមិនអន្តរាយដល់កេពះ
ពោះវៀន។ ស្នហ្ាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍មនភាពល្អកូល្អនិ
ល្អណាស់។ គ្ោះថ្នាក់ៈ ពុំមនគេះថា្នាក់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរគួរ
ឱេយកត់សម្គាល់ឡើយ។
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រាសីសេុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួបនឹងគូបេជេង
ជើងខា្លាងំចេញមុខមកតតំាង។ ដូច្នេះ តេវូតេៀមលក្ខណៈ
ទុកសំរាប់ទប់ទល់ជាមុន ទើបមុខជំនួញអាចរស់រាន
មនជីវិត។ ការងារៈ មុននឹងសេពគប់ជាមួយមិត្តភក្តិ 
ឬមុននឹងរួមការងារជាមួយអ្នកណាម្នាក់ តោងចេះ
សង្កេត មើលសមសភាព មនុសេសល្អ និងអាកេក់ 
ឲេយបានចេបាស់លាស់ ទើបមិននំាអំពល់ទុក្ខដាក់ខ្លនួ។
ស្ដ្ឋកិច្ចៈ មនចំណូលតិចតួចស្តចួស្តើង និងរកបាន
ដោយកម្លាំងញើសឈាម។ ដូច្នេះ                       កុំរកបានមក
ដោយតឹង តេចាយធូរឲេយសោះ។ សុខភាពៈ តេវូឆ្លៀត
ពេលសមេកឲេយបានចេើន និងមិនតេូវធ្វើការងារ
ធ្ងន់ធ្ងរហួសកម្លាំងឡើយ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍
ជួបរឿងរកំារកូសចេើន។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់
បើកបរពេលយប់ និងកេយពេលសេវឹងជោគជាំ។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីមនសន្ទុះបោះ
ជំហានទៅមុខជាបណ្តើរៗ។ ដូច្នេះ តេូវរវៀសរវេ 
ញាប់ជើងញាប់ដេបន្តិច។ ពុំនោះទេ លាភសកា្ការៈ 
អាចបោលហួសធ្លាក់ដល់ដេអ្នកដទេជាក់ជាមិនខាន។
ការងារៈ ឱកាសល្អសមេប់ការបេកបការងារចាប់ផ្តើម
មនភាពល្អបេសើរជាបណ្តើរៗហើយ។ ដូច្នេះធ្វើ
ចេើនបានចេើន។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមនចំណូល
ចេើនគួរសមក្ត។ី តេអ្វដីេលតេវូចៀសវាងនោះ គឺមិន
តេូវចាយវាយខ្ជះខា្ជាយពេកទេ។ សុខភាពៈ តេូវយក
ចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យនេចំណីអាហារ។ ស្នហ្ាៈ
ចំពោះគូស្នេហ៍មិនតេូវបង្ករការបេច័ណ្ឌ ខុសរឿង
ឡើយ។ ពុំនោះទេ ចំណងស្នេហាអាចបេកបាក់។
គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់ឆក់ភ្លើងអគ្គីសនី។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីមនការ
រីកលូតលាស់ទៅមុខ ជាលំដាប់ ហើយបើទោះជា
បានជួបគូបេជេងជើង ខា្លាងំចេញមុខមកតតំាងយ៉ាង
ណាក្តក៏ីមិនភ័យពេយួដេរ ពេះអាចយកបេៀបឈ្នះ
ជានិច្ច។ ការងារៈ ឱកាសល្អៗ បានមកដល់ហើយ។
ដូច្នេះ តេូវរវៀសរវេញាប់ជើងញាប់ដេបន្តិច ពេះ
ពេលវេលាជាមសបេក់ ធ្វើចេើនបានចេើន។
ស្ដ្ឋកិច្ចៈ កេពីមនចំណូលចេើនពីគេប់ទិសទី គឺនៅ
មនគេយកលាភសកា្ការៈមកឲេយដល់ផ្ទះទៀតផង។
សុខភាពៈ កុំគបេបីលោ្មាភសុីលោ្មាភផឹកឡើយ។ បេយ័ត្ន
អាចអន្តរាយដល់កេពះពោះវៀន និងថ្លើម។ ស្នហ្ាៈ 
ចំពោះគូស្នេហ៍មនភាពល្អកូល្អនិល្អណាស់។ គ្ោះថ្នាក់ៈ
ពំុមនជួបគេះថា្នាក់អ្វធី្ងន់ធ្ងរគួរឲេយកត់សម្គាល់ឡើយ។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីមនការបេកួត
បេជេងខា្លាំងណាស់ ដូច្នេះទាល់តេខិតខំបេឹងបេង
បន្តិច ទើបមិនចាញ់បេៀបគេ។ ការងារៈ មិនតេូវ
បេគល់កិច្ចការងារសំខាន់ៗឲេយគេកាន់កាប់ធ្វើជំនួស
ឡើយ។ បេយ័ត្នគេកិបកេងយកផលចំណេញអស់។
ស្ដ្ឋកិច្ចៈ នៅដើមខេមនចំណូលចេើនគួរសម។ 
តេនៅចុងខេអាចខេសត់ខេសោយសឹងតេគ្មានអ្វចូីលទាល់
តេសោះ។ ដូច្នេះតេូវតេៀមលក្ខណៈទុកចំណាយ
ពេលខ្វះខាត។ សុខភាពៈ តេូវឆ្លៀតពេលសមេកឲេយ
បានចេើន និងមិនតេវូធ្វើការងារឲេយហួសកម្លាងំឡើយ។
ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍បេយ័ត្នមនអ្នកកេនាំរឿង
មកអុចអាល។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់មុត
កាំបិត ពូថៅ ឬឧបករណ៍ចុងសេួច។

រាសីសេុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីជួបនឹងឧបសគ្គ
ចេើន។ មិនតេូវរកសុីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងមនុសេស 
ដេលមនសម្តីផ្អេមតេជាក់ឡើយ ហើយក៏មិនតេូវ
ចេញទៅរកសីុផ្លវូឆ្ងាយដេរ។ ការងារៈ ទោះជាការងារ
ធំតូចក្ត ី គឺតេវូចាប់យកមកបេកបទើបអាចរកចំណូល
បានខ្លះៗ សមេប់ទេទេង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគេសួារដេល
កំពុងតេដុនដាបសេប់។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ចំណូលខេសត់
ខេសោយ។ ដូច្នេះតេូវចេះចាយវាយដោយតេបិតតេបៀត
បន្តចិ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគេសួារ។ សុខភាពៈ 
សុខភាពមិនល្អជាឡើយ ជាពិសេសចំពោះអ្នកមន
ជំងឺលើសឈាម តោងបេយ័ត្នបេយេងឲេយមេនទេន។
ស្នហ្ាៈ ចំពោះកម្លាះកេមំុ បើចង់ជេើសរីសគូសេករ 
គឺមិនគប់បេសើរឡើយ។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះ
ថា្នាក់ចរាចរណ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ បើមនបំណង
ចង់រកសីុចូលហុ៊នជាមួយបងប្អនូញាតិមិត្ត គឺមិនខុស
ទាស់អ្វីទេ។ តេលេលកយ៉ាងណាតេូវធ្វើបញ្ជីលុយ
កាក់ចេបាស់លាស់ ទើបពុំមនរឿងរា៉ាវកើតឡើង។
ការងារៈ ទោះបេកបការងារអ្វក៏ីដោយក៏អាចទទួលបាន
ផលសមេចទាំងអស់។ តេចូរកុំបញ្ចេញឬកកេអឺត
កេទមឲេយសោះ ពុំនោះទេអាចនៅឯកោជាក់ជាមិន
ខាន។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមនទេពេយចេើន។ តេតេវូ
លាក់លៀមខ្លះៗ។ មិនតេូវបញ្ចេញជាសារធរណៈ
ឡើយ។ ពុំនោះទេ អាចជួបគេះចោរលួចឆក់ប្លន់ 
ជាក់ជាមិនខាន។ សុខភាពៈ សុខភាពពុំមនបញ្ហា
អ្វីធ្ងន់ធ្ងរចោទឡើងឡើយ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍
បេកបតេភាពផ្អេមតេជាក់ដូចទឹកឃ្មុំ។ គ្ោះថ្នាក់ៈ ពុំ
មនជួបគេះថា្នាក់អ្វធី្ងន់ធ្ងរគួរឲេយកត់សម្គាល់ឡើយ។ 

រាសីសេុតចុះ។ ការរកសុីៈ ការរកសុីនៅតេធ្លាក់ដុន
ដាបដដេល។ ដូច្នេះទាល់តេខិតខំ ពុះពារបន្តចិ ទើប
អាចទម្លះុទម្លាយភាពទ័លចេកបាន។ ការងារៈ រាល់កិច្ច
ការងារជួបរឿងរកំារកូសចេើន ដូច្នេះតេវូចេះអត់ធ្មត់
និងរម្ងាប់ចិត្តឲេយបានតេជាក់ ទើបរឿងតូចមិនអាច
កា្លាយជារឿងធំបាន និងមិនរំាងស្ទះដល់ការងារទៀត
ផង។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពុំគេន់តេមនចំណូលតិចតួចស្តួច
ស្តើងប៉ុណ្ណោះទេ ពេមទាំងជួបគេះចោរកម្មទៀត
ផង។ សុខភាពៈ តេវូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យ
នេការហូបចុក។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូរស្នេហ៍ជួបរឿង
រកាំរកូសចេើន។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នគេះថា្នាក់ធ្លាក់
ពីលើទីខ្ពស់។

រាសីល្អមធេយម។ ការរកសុីៈ ការរកសុីបានកាក់កបល្អ
គេន់បើ។ តេការធ្វើដំណើរចេញទៅជួញដូរទីឆ្ងាយៗ
គឺមិនសមបេកបឡើយ ពេះបានតេមឹតេបាតដេទទេ
តេឡប់ចូលផ្ទះតេប៉ុណ្ណោះ។ ការងារៈ រាល់ការងារ
ដេលរួមជាមួយនឹងអ្នកដ៏ទេគឺមិនគប់បេសើរឡើយ
តេបើងាកមកធ្វើដោយខ្លនួឯងផា្ទាល់គឺអាចទទួលផល
ផ្លេផា្កាជាទីគប់ចិត្ត។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមនចំណូល
ចេើនគួរសមក្ត។ី តេពំុមនសល់អ្វជីាដំុកំភួនឡើយ។
រកបានចេើន ចាយចេើន មិនខុសពីទូកធំកោ្តាងធំនោះ
ដេរ។ សុខភាពៈ តេវូចៀសវាង ការលោ្មាភសីុ លោ្មាភផឹក
ទើបមិនអន្តរាយដល់កេពះពោះវៀន។ ស្ន្ហាៈ ចំ
ពោះគូរស្នេហ៍ទាល់តេចេះអត់ឱនឲេយគ្នាទៅវិញទៅ
មក ទើបបានសុខកាយសបេបាយចិត្ត។ គ្ោះថ្នាក់ៈ 
បេយ័ត្នជួបគេះលង់ទឹក។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តេដេត។ ការរកសុីៈ ការរកសុីបាន
កាក់កបល្អណាស់។ មនទំនិញលក់ចេញទិញចូល
ឥតទំនេរដេ ហើយបើទោះជាមនអតិថិជន ខ្វះបំណ៉ាល
ខ្លះៗសងមិនគេប់ក្ត ី ក៏មិនភ័យពេយួមនការបាត់បង់ 
១កាក់ ១សេនដេរ។ ការងារៈ ចំពោះអ្នកដេលកំពុង
តេស្វេងរកការងារធ្វើ ដឹងទទួលបានផលសមេច
ដូចបំណងបេថា្នា។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ មនចំណូលចេើនពី
គេប់ទិសទី។ អាចបង្កើនដើមទុនរកសុី ដើមេបីឲេយ
មុខជំនួញជួញដូរកាន់តេរីកធំធត់ឡើង។ សុខភាពៈ 
នៅចុងខេ អាចមនជំងឺមត់ធ្មេញមករំខានខ្លះៗ។
ស្ន្ហាៈ ចំពោះកម្លាះកេមុំ អាចទាក់ទងសាងពន្លក
ស្នេហាបានដោយពំុមនឧបសគ្គអ្វមីករំាងសា្កាត់ឡើយ។
គ្ោះថ្នាក់ៈ អាចជួបគេះថា្នាក់ ដើរជំពប់ជើងដួលរង
របួសរលាត់សេបេកហូរឈាមបន្តិចបន្តួច។

រាសីសេតុចុះ។ ការរកសីុៈ មិនតេវូហា៊ានបេថុយបេថាន
ក្នុងការបណា្តាក់ទុនរកសុីដោយទេង់ទេយធំឡើយ 
ហើយក៏មិនតេវូបេកបមុខរបរខាងផ្នេកលេបេងសីុសង
ដេរ។ ការងារៈ ទោះបានបេកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺ
តេវូចេះសមេបសមេលួទៅតាមកាលៈទេសៈបេបេលួ
ទើបអាចបោះជំហានទៅមុខបាន។ ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ខ្ទង់
ចំណូលតិចតេចំណាយចេើន ដូច្នេះអាចមនវិបត្តិ
សេដ្ឋកិច្ចគេួសារចេៀសមិនផុតឡើយ។ សុខភាពៈ 
តេូវឆ្លៀតពេលសមេក់ឱេយបានចេើន និងមិនតេូវធ្វើ
ការងារធ្ងន់ធ្ងរហួសកម្លាំងឡើយ។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះ
គូស្នេហ៍បេយ័ត្នមនជនទី៣ ចូលជេៀតជេក។
គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្នអាចជួបគេះថា្នាក់ពេលឡើងចុះ
កាំជណ្តើរ។

រាសីុល្អមធេយម។                ការរកសីុៈ ការរកសីុពិតមេនតេសេតុ
ចុះបន្តចិក្ត។ី តេពំុមនបញ្ហាចោទធ្ងន់ធ្ងរឡើយ ពេះ
នៅតេមនអតិថិជនជួយគំទេជាហូរហេដដេល។
ការងារៈ ទោះជាបានបេកបការងារអ្វក៏ីដោយ គឺមិនតេវូ
ធ្វើទំាងងងឹតងងល់ខ្វះការពិចារណាឡើយ ជាពិសេស
មុនពេលចុះហត្ថលេខា ឬផ្តិតសា្នាមមេដេលើលិខិត
សា្នាមផេសេងៗ តោងពិនិតេយពិច័យឲេយបានល្អិល្អន់។ 
ស្ដ្ឋកិច្ចៈ ពិតមេនតេមនចំណូលចេើនគួរសមក្តី។ 
តេមិនតេវូឲេយគេជំពាក់បំណ៉ាលឡើយ។ បេយ័ត្នអាច
ចាញ់បោកគេ។ សុខភាពៈ តេវូយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
អនាម័យនេការហូបចុក។ ស្ន្ហាៈ ចំពោះគូស្នេហ៍
មនភាពស្នតិសា្នាលដូចបេកេតី។ គ្ោះថ្នាក់ៈ បេយ័ត្ន
គេះថា្នាក់ រលាកទឹកក្តា។

មិថ
ុនា
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ដើម្បីទៅទស្សនានៅជប៉ុន 
តើយើងគួរស្វ្ងយល់ចំនុចណាខ្លះ?

យើងខ្ញុំនិងណេនាំអំពីព័ត៌មនសង្ខេបមួយចំនួន ដេលមន
បេយេាជន៍សំរាប់ធ្វើដំណើរទៅបេទេសជបុ៉ន ដេលមនដូចជា៖
ព័ត៌មនមូលដា្ឋានស្តពីីចំនួនបេជាជន ផ្ទេដី អាកាសធតុ ពេមទំាង
ទីកន្លេងទាក់ទាញតាមរដូវកាល និងមធេយេាបាយធ្វើដំណើរក្នុង
បេទេស រហូតដល់របៀបបំពេញបេបបទធ្វើវីសានៅបេទេស
កម្ពុជាជាដើម។

378,000 

123.90លាន	នាក់ US$1(បេហេល 4000រៀល) 

= បែហែល	108 យ៉ែន

ម៉ោងកម្ពុជា+2 ម៉ោង

ពន្ធលើការបែើបែស់		10%

ចំនួនបែជាជន		 រូបិយប័ណ្ណ		

ពន្ធ

ផ្ទែដី	

ម៉ោងនៅជប៉ុន				

ភាសា

ភាសាជប៉ុន	 (ជាភាសាផ្លូវការ) 

(ខេតុលា ឆ្នា ំ2019 / ការិយល័យស្ថតិិនេកេសួងកិច្ចការផ្ទេក្នងុ និងគមនាគមន៍)

បេទេសកម្ពុជាមនបេមណ 15.28 លាននាក់ 
(ខេមិនា ឆ្នាំ 2019 / ការិយល័យស្ថិតិនេកេសួងផេនការ) * អតេប្តូរបេក់បេបេួលជារៀងរាល់ថ្ងេ។

នៅបេទេសជប៉ុនមនកេដាសបេក់ចាប់ពី 1,000យ៉េនឡើងទៅ
ហើយតម្លេតូចជាងនេះគឺជាកាក់។

ចាប់ពីឆ្នាំ2019 មក ជាគេាលការណ៍ តម្លេដេលបងា្ហាញលើ
មុខទំនិញទាំងអស់ គឺជាតម្លេរួមបញ្ចូលពន្ធ ១០% ជាសេច។

បេមណពីរដងនេទំហំផ្ទេដីបេទេសកម្ពជុា (កម្ពជុាៈ 181,035 km²)

ពេលម៉ាង12ថ្ងេតេង់នៅបេទេសកម្ពុជា គឺតេូវនឹងម៉េាង2
រសៀលនៅបេទេសជប៉ុន។

បេជាជនជបុ៉នភាគចេើនមិនអាចនិយយភាសាអង់គ្លេសបាន 
ដូច្នេះវាមនការពិបាកបន្តចិចំពេាះភ្ញៀវទេសចរណ៍។  មនកន្លេង
ជាចេើនដេលសរសេរការណេនំាជាភាសាអង់គ្លេសដូចជានៅតាម
សា្ថានីយ៍ជាដើម បុ៉ន្តេក៏មនផា្លាកសញ្ញានេអាគរនិងផ្លវូមួយចំនួន
សរសេរតេជាភាសាជបុ៉នផងដេរ។  វាមនភាពងាយសេលួបើអ្នក
តេៀមនូវកម្មវិធីណេនាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូន ឬផេនទីដេល
សរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។

	លុយធីប

	ហាងទំនិញដែលលើកលែងពន្ធ

នៅបេទេសជប៉ុនមិនមនទំលាប់ឱេយលុយធីបទេ។

នៅហាងទំនិញមួយចំនួនមនលើកលេងពន្ធបេើបេស់ 10%។ 
គិតតេឹមខេមេសា ឆ្នាំ2019 មនបេហេល 50,000 ហាងនៅ
ទូទាំងបេទេស ដេលផ្តេាតសំខាន់លើហាងលក់គេឿងអេឡិច-
តេូនិច ហាងលក់ថា្នាំ ហាងលក់សំភារៈផេសេងៗជាដើម តេូវបាន
លើកលេងពន្ធបេើបេស់សមេប់ជនបរទេស។ ដូច្នេះ តេវូអ្នកតេវូ
បងា្ហាញលិខិតឆ្លងដេន (ចេបាប់ដើម) ដេលមនតេសំុទិដ្ឋិការ 
ដើមេបីទទួលការលើកលេងនេោះ។

បន្ថេមលើព័ត៌មនការស្វេងរកហាង
ទំនិញដេលលើកលេងពន្ធ និងរបៀប
កាត់ពន្ធក៏មនការណេនាំកន្លេងទេស_
ចរណ៍តាមតំបន់នីមួយៗក្នងុបេទេសជបុ៉ន
ផងដេរ។

● Website「JAPAN. Tax-Free Shop」
https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

▼ េយាងតាម	

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានរបស់បែទែសជប៉ុន

ខេតុលា ឆ្នាំ2019



25

ការពិសាសុរា・ការជក់បារើ ការទំនាក់ទំនង

តង់សែយុងអគ្គិសនី

ថ្ងែឈប់សមែាក

នៅក្នងុបេទេសជបុ៉នការផឹកសេនិងជក់បារីកេាមអាយុ20ឆ្នាតំេវូ
បានហាមឃាត់ដេាយចេបាប់។ ជនបរទេសដេលសា្នាក់នៅបេទេស
ជប៉ុនតេូវគេារពតាមចេបាប់របស់ជប៉ុន ដូច្នេះតេូវបេុងបេយ័ត្ន!  នៅ
ភេាជនីយដា្ឋានដេលលក់សេ និងហាងលក់បារីគឺតេវូមនកាតបងា្ហាញ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដេលអាចផ្ទៀងផា្ទាត់អាយុបាន។

តង់សេយុងអគ្គិសនីរបស់បេទេសជប៉ុនគឺ 100V ហើយបេកង់នៅ
ភាគខាងកើតបេទេសជបុ៉នគឺ 50Hz តេភាគខាងលិចបេទេសជបុ៉ន
វិញគឺ 60Hz។ ដោយនៅបេទេសកម្ពជុា គេបេើបេស់គេឿងអគ្គសិនី
តង់សេយុង 200V ដូច្នេះអ្នកចំបាច់តេូវបេើបេស់បេដាប់ផា្លាស់ប្តូរ
តង់សេយុងអគ្គិសនីនៅក្នុងបេទេសជប៉ុន។ ក៏ប៉ុន្តេមនឧបករណ៍
អេឡិចតេូនិចសេរីថ្មីមួយចំនួនដូចជា កំុពេយូទ័រផា្ទាល់ខ្លួននិងទូរស័ព្ទ
ថ្មីៗជាដើម អាចបេើបេស់បានជាទូទៅទូទាំងពិភពលេាកជាមួួយ 
INPUT: 100-240V, 50-60Hz។ ម៉េយាងទៀត នៅក្នងុបេទេសជបុ៉ន
រូបរាងនេពេីភ្លើងគឺជាបេភេទមនរន្ធដេាតពីររាងតំប៉េតបេភេទ A។
សូមបេុងបេយ័ត្នចំពេាះឧបករណ៍ដេលមនឌុយដេាតភ្លើងខុសគ្នា 
(បេភេទមូលបេភេទមនជើងបីជាដើម) ពោលគឺអ្នកតេវូការអាដាប់ទ័រ
ដើមេបីដេាតវា។
※ បេដាប់ផា្លាស់ប្តូរតង់សេយុងអគ្គិសនី និងអាដាប់ទ័រដេាតគឺអាចទិញបាននៅតាមហាង

អគ្គិសនីធំៗក្នុងបេទេសជប៉ុន។

ថ្ងេឈប់សមេកបេចំាឆ្នា2ំ020 មនដូចខាងកេាម។ នៅថ្ងេឈប់សមេកតេតួគ្នាចំថ្ងេអាទិតេយគឺតេវូផ្ទេរទៅឈប់
នៅថ្ងេចន្ទជំនួសវិញ។ នៅបេទេសជបុ៉នគេធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងេចុងសបា្តាហ៍ នៅមុនថ្ងេបុណេយមួយថ្ងេ ឬថ្ងេបុណេយ 
វិសេសមកាលបុណេយ OBON  “បុណេយភ្ជុំបិណ្ឌជប៉ុន”  (ថ្ងេទី13 ដល់ទី15 ខេសីហា) បុណេយចូលឆ្នា ំថ្មី (ថ្ងេទី29 ខេធ្នូ 
ឆ្នាំ2020~ថ្ងេទី3 ខេ មករា ឆ្នាំ20 21) ដេលធ្វើឱេយចរាចរណ៍មនភាពមមញឹកនិងតម្លេសណា្ឋាគរឡើងថ្លេជាដើម
ដូច្នេះសូមបេុងបេយ័ត្ន។

	កន្លែងជក់បារើ

	ការបែើបែស់ទូរស័ព្ទដែ

	កន្លែង	WiFi	ឥតបង់បែក់

ការជក់បារីនៅតាមដងផ្លូវគឺតេូវបានហាមឃាត់ដេាយបទបញ្ញត្តិ
នេកេុង ខ័ណ្ឌ ឃំុ ភូមិជាចេើនកន្លេង ដូច្នេះបេសិនបើអ្នកជក់បារី
នៅកេកន្លេងដេលកំណត់ គឺនឹងតេូវពិន័យ ចូរបេុងបេយ័ត្ន។ 
ភាគចេើននៅតាមហាងកាហ្វេនិងភេាជនីយដា្ឋានជាដើម គឺមន
បេងចេកជាផ្នេកកន្លេងមិនជក់បារី និងផ្នេកកន្លេងជក់បារី។

នៅក្នុងបេទេសជប៉ុនការបេើបេស់ទូរស័ព្ទដេគឺតមេូវឱេយមន
ការចុះកិច្ចសនេយាជាមួយកេមុហុ៑នទូរគមនាគមន៍ ហើយតេវូបង់ថ្លេ
សេវាបេចំាខេជារួម ទំាងការនិយយទូរស័ព្ទនិងសេវាអីុនធើណេត។
បើបេៀបធៀបនឹងបេទេសកម្ពុជា ដេលគេន់តេទិញសុីមកាត
របស់កេុមហ៑ុនទូរគមនាគមន៍មកបេើបេស់នោះ នៅបេទេស
ជប៉ុនវិញគឺមនភាពស្មគុសា្មាញបន្តចិ បុ៉ន្តេនៅតាមពេលានយន្ត
ហេាះជបុ៉នមនលក់សុីមកាតសមេប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេស។

បេព័ន្ធអុីនធើណេត WiFi ដេលឥតគិតថ្លេក៏កំពុងតេកើនឡើង
ផងដេរនៅតាមភេាជនីយដា្ឋាន និងសា្ថានីយ៍រថភ្លើងជាដើម បុ៉ន្តេ
ដើមេបីបេើបេស់គេតមេវូឱេយធ្វើការចុះឈ្មេាះជាមុនសិន ដូច្នេះតេវូ
បេុងបេយ័ត្ន។  ថ្មីៗនេះបេសិនបើអ្នកទាញយកកម្មវិធីទុកជាមុន
អ្នកអាចបេើបេស់់សេវាកម្មបេព័ន្ធអុីនធើណេត WiFi ឥតគិតថ្លេ
នៅកន្លេងផេសេងៗជាចេើន។

គេហទំព័រដេលសង្ខេបព័ត៌មនការ
បេើបេស់ទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នងុបេទេស
ជប៉ុន។  SIM កាត រូតទ័រ WiFi ការ
បេើបេស់ WiFi ឥតគិតថ្លេជាដើម។

● Website 「JAPAN Mobile Tips」
www.jnto.go.jp/mobiletips/eng/

● 「Japan Connected-free Wi-Fi 」
● 「Travel Japan Wi-Fi 」

បេសិនបើអ្នកទាញយកកម្មវិធីទាំងពីរខាងលើទុកជាមុន
អ្នកអាចបេើបេស់សេវាកម្ម WiFi ឥតគិតថ្លេនៅកន្លេង
ដេលមន WiFi។

▼ េយោងតាម	

A type SE type BF type
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ទស្សនាវដ្តី “ញញឹមខ្ម្រ” បានប្តូរលក្ខណៈជាថ្មី។ 

ទាំងខ្លឹមសារទាំងឌីហ្សាញត្ូវប្តូរថ្មីទាំងអស់។

កាន់ត្ងាយស្ួលអាន និងទាន់សម័យ។

ហើយក្នុងគោលបំណងចង់អោយកាន់ត្ស្និទ្ធស្នាលជាមួយជប៉ុន

នោះយើងបានប្មូលប្ធានបទដ្លទាក់ទងនឹងជប៉ុនជាច្ើន។

ផ្ន្កក្ោយៗន្សៀវភៅន្ះមានស្ចក្តីណ្នាំសម្ាប់

ធ្វើដំណើរទៅប្ទ្សជប៉ុន។

សូមអញ្ជើញបើកទំព័រទាំងអស់ដើម្បីទទួលអារម្មណ៍

អំពីប្ទ្សជប៉ុនផង។
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