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ស្ថាា�នភាពគាំំទ្រ�ការផ្�សាយ
សោស្ថាត�ស្�សន៍សោ�កម្ពុុ�ជា



២២ ស្វែងយល់អំពីប្រទេ្ជប៉ុន
About JAPAN

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីប្រទេសជ្រ៉ុន / 
អាកាសធាតុនិងរដូវ /  ផែនេីជ្រ៉ុន 

មាតិកា

មករា - កុមៈ� ២០២៣

២០ ទោរាសាសស្រប្រចាំផែ Fortune Telling  
ទ�រាសាស្ត្រ្រប្រចាំសំ�មករា និងកុមៈ�

១៨ ទសចក្តី្រីរាយការណ៍៍ពីប្រទេសជ្រ៉ុន Report from Japan  

"ជនជាតិិជប៉ុនមានវ្របធម៌ការងារលអៗជាទបើ�នស�លស�ែរទយ�ងគួួរ

ស្វែងយល់ និងទរៀន្ូបតិ" 

៥៥

បុុគ្គគលិិកទស្សសនាវដ្តីី�ញញឹមខ្មែ�ែរយើ��ង�ំុ � សូ្សមអបុអរសាទរ

ឆំ្នាំ�ថ្មីែ�ឆំ្នាំ �ស្សកលិ២០២៣ និិងសូ្សមប្របុសិ្សទិិពរជ័័�ជូ័និប្របុិ�មិត្តី

អំកអានិឱ្យយទទួលិបានិយើស្សចកី�សុ្ស� សុ្សភមងគលិ និិងយើ�គ្គជ័័�

រាលិ់ប្រគ្គបុ់ភារកិចចស្សប្រ�បុ់ឆំ្នាំ �ថ្មីែ�យើនិះ។ 

ស្សប្រ�បុ់ការចុះផ្សាា�អត្តថបុទពិយើស្សស្សកុំងយើលិ�៥៥យើនិះ

ប្រកុមការងារយើ��ង�ំុ �បានិស្សយើប្រមចចិត្តីប្រសាវប្រ�វអ�ព�សាថ និភាព

នៃនិការទស្សសនាកមែវធិី�ទូរទស្សសន៍ិនាយើពលិបុចចុបុបនំិយើ�កមុុ� 

�កមកចុះផ្សាា�ជូ័និប្របុិ�មិត្តីអានិកមានិី និិងខ្មែស្សែង�លិ់

ព�ប្របុធានិបុទយើនិះ។ �ការពិត្តណាស្ស់ ស្សនិះុះអំកយើប្របុ�ប្របាស្ស់

បុណីាញស្សងគមបានិយើក�និយើ��ងយើប្រច�និស្សនិិឹកស្សនិាប់ុនាយើពលិ

បុចចុបុបនិំ បានិយើធីែ�ឱ្យយច�និួនិអំកទស្សសនាកមែវធិី�ទូរទស្សសនិ៍តាម

ទូរស្សពះនៃដ្តីសាែ ត្តហ្វូែូនិយើក�និយើ��ង�លិ�ដាប់ុ។ ស្សថតិ្តយើ�កុំងសាថ និ-

ភាពខ្មែបុបុយើនិះ យើត្ត�ប្រកុមហុុ្វូនិទូរទស្សសន៍ិប្រត្តូវ�ិត្ត��ប្របឹុងខ្មែប្របុង

ដូ្តីចយើមីច�ះះ យើដ្តី�មប�ទាក់ទាញអំកទស្សសនា? មា�ងយើទៀត្ត យើត្ត�
ប្របុ�ពលិរដ្តីឋទូយើ�គ្គិត្តយ៉ា� ងណាច�យើ�ះការទស្សសនាកមែវធិី�
យើសាត្តទស្សសនិ៍ ខ្មែដ្តីលិក�ពុងវវិត្តីនិ៍�ះួនិនាយើពលិបុចចុបុបនិំ? 

តាមរ�ៈការចុះផ្សាា�យើលិ�កយើនិះ យើ��ង�ំុ �រ �ពឹងថាវានឹិងផ្សាីលិ់

នូិវព័ត៌្ត�និយើ�លិៗមួ�ច�នួិនិជូ័និប្របិុ�មិត្តីអំកអានិស្សប្រ�ប់ុ

�កយើ�ស្សយើងេត្ត និិងពិចារណាយើលិ�ទ�យើនារនៃនិការតាមដានិ

ទស្សសនាកមែវធិី�យើសាត្តទស្សសនិ៍យើ�កមុុ�នាយើពលិបុចចុបុបនិំ និិង

អនាគ្គត្តខាងមុ�។  

តិំណាងបកុមអនកនិពនធ 
nyonyum@cisinc.co.jp

កណំត់ត្រាអ្នកនិពន្ធ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងការបោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយ

យ៉ាាមាាហ្្សាគីី  យូគីីទអ

គ្រ�ុម្ពនិិពុនិធ  និិងទីីផ្្សារ

កាណ៍ូ ហ្ុីរូូអាគីី
អូន ចិន្តាា
តានីោាក្តីិ ម៉ូអុិ
ណ៍ុ្រ វិសាល
សាទរឿន ភារិេធ
ឈឺឺន ឈឺន់
សុន រសីី

ស�នកទរៀបើំ និង  រើនា

អួ�ន ចាន់រាា

nyonyum.net

អត្ថបទពិសេេ

ប្រធាន្រទប្រចាំ

ស្ថាា នភាពគាំទំ្រ�ការផ្សា�យសោស្ថាត�ស្សសន៍សោ�កម្ពុុ�ជា០៣

2023

គីយគីន់ទេសភាពប្រទេសជ្រ៉ុន Japan View

�ំទ�� រកមានរវិលល្ងាា ើពីេីបកុងតិូកូូ � រម�ីយដ្ឋាា នបពិលេឹកកក

Fujiten Snow Resort & ភូូមិបុរា� Oshinohakkai

១៦

០៤ បណារ ញបកុមហ៊ុុុនេូរេ្សន៍ធំៗទាំងំ ៣ និងេូរេ្សន៍ទពញនិយម�ទៃេ

ទ�កមុុជា

បក្តីុមហ្ួុន CBS 

េូរេស្សន ៍CTN 

េូរេស្សន៍ MYTV

េូរេស្សន ៍CNC

បកុមហ៊ុុុនេូរេ្សន៍ បាយ័ន
“ទតាះនិយ៉ាយ! ោមក្តីុហ្ក្តី!”

“សំទណ៍ើចចុងសប្តាាហ្៍”
V TALK Confession

េូរេ្សន៍ BTV

បកុមហ៊ុុុន ហ៊ុងសមា្
ក្តីមីវិធីី Cambodian Idol

ចំណា្រ់អារមីណ៍៍អនក្តីនិយមចូលចិត្រក្តីមីវិធី ីCambodian Idol

ក្តីមីវិធីី The Voice Kids Cambodia

បកុមហ៊ុុុនេូរេ្សន៍ទពញនិយម�ទៃេ
េូរេស្សន៍ PNN

េូរេស្សន៍ TV5

េូរេស្សន៍ជាតិក្តីមុ�ជា TVK

ទតិ�អនកើូលើិតិរេ្សនាេូរេ្សន៍តាមកញ្ចច ក់េូរេ្សន៍
ឬតាមេូរ្ពទសាែ តិហ៊ុវែូន? 

េិននន័យអទងេតិការអំពីសាា នភាពេ្សនាកមែវិធីទសាតិេ្សន៍ 
បតិួ្ៗអំពីទ��មកំទ�� តិ�ាយេូរេ្សន៍
្នទុ�អនកេ្សនាកមែវិធី�ាយតាមបណារ ញ្ងគម និងសាែ តិហ៊ុវែូន

០៥
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វ�ស័យេ�តទស��ន៍េ�កម����ន�រ�បកួត�បែជង���ំងគួរឱ��កត់ស���ល់

េ����ំ២០១២។ �េដើមែខមក� ���ំ២០១២  �កុមហ៊ុន ហង���ស ែដលបច��ប��ន���កុមហ៊ុន

ទូរទស��ន៍ឯកជនដ៏ល��ីល��ញបំផុតមួយេ�កម��� �ន�ប់េផ�ើមផ��យ�កល��ងកម�វ�ធី

ទូរទស��ន៍របសខ់��នដំបូង េដើម��ចូីលរមួ�បកួត�បែជង�មួយ�កុមហ៊នុទូរទស��ន៍ដៃទេទៀត ែដល

កំពុង�នសកម��ពេ�កម���។ 

អំឡ�ង���ំ២០១៣ េ�យ�រកំេណើនអ�កេ�បើ��ស់ប���ញសង�ម 

(េហ�សប៊ុក�ពិេសស) េកើនេឡើង���ំង���ងគំហុក �នេធ�ើឱ���កុមហ៊ុន

ទូរទស��ន៍�កមកព�ងីក�រផ��យ�មប���ញសង�ម�ហូរែហ េដើម��ី�ក់�ញ

អ�កទស���េ�បើទូរសព����តហ��ន ែដលកំពុង�នចំនួនេ�ចើនេលើសលប់។ 

បច��ប��ន� េតើ���ន�ពទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍�ន�ែ�ប�ប�ល និងទទួល

�រ�ប់�រម�ណ៍ពីទស��និកជនែបប�ខ�ះ? 

���ន�ព�ំ�ទ�រផ��យ
េ�តទស��ន៍េ�កម���
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�ល់ៃថ�េ�រ�  ពីេ���ង
៩យប់ (ទស����រ

សែម�ង���ល�់មប���េខត� 
�ប់ពីេ���ង ៥���ច!)

ប���ញ�កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍ធំៗ�ំង ៣ 
និងទូរទស��ន៍េពញនិយមដៃទេ�កម���

េ�ែខមី� ���ំ២០២២ តំ�ង�កុមហ៊ុនសម�័ន�ទូរទស��ន៍កម��� (ែដលក��ងេ�ះ�ន�កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍ធំៗ

ចំនួន ៣ គឺ�កុមហ៊ុន CBS, �កុមហ៊ុន Bayon TV និង�កុមហ៊ុន Hang Meas) �ន�ពម��ងបេង�ើត�កុមហ៊ុន

���លទូរទស��ន៍ឌីជីថលកម��� ឯ.ក ក��ងេ�លបំណងជ�មុញ�រផ��ព�ផ��យ��បព័ន�ឌីជីថល�នគុណ�ព

ខ�ស់ក��ង�រប���នរូប�ព និងសំេឡងេ��ន់ទស��និកជនេ�ទូ�ំង�បេទសកម���។ �កុមហ៊ុនចំនួន ៣ 

�ងេលើ��កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍ចម��ងេ�កម���។ េតើប���ញ�កុមហ៊ុន�ំង ៣ េនះ និងប៉ុស��ទូរទស��ន៍

ដៃទេទៀត ែដល�នសមត��ពផ��យ�គបដណ�ប់ធំទូ�យ�នកម�វ�ធីផ��យ និង�រនិយមដូចេម�ចខ�ះ?

ទូរទស��ន៍ CTN បេង�ើតេឡើងដំបូងេ�យ�រប���ក់ទុនរួម���

រ�ង�កុមហ៊ុន Royal Group និង Modern Times Group 

(�កុមហ៊ុនកម��ន�ែផ�កឌីជីថល�ប�ំសហ�ពអឺរ�ុប)។ េ����ំ

២០១៣ CTN �ន���យ�ប៉ុស��ទូរទស��ន៍�ន�ប��បិយ�ព

�ងេគេ�កម��� េ�យ�នចំនួនអ�កទស���េ�ចើន�យវុវយ័។

CBS
P.4-5

បុ៉ស��េផ��ងេទៀត
P.11

Hang Meas
P.8-10

Bayon TV
P.6-7

ចំនួនអ�ក�ម�នេលើ FACEBOOKេ���ងផ��យ ផ��យ�មប���ញសង�ម

អត�ន័យស���េ�បើក��ងអត�បទេនះ

CBS �កុមហ៊ុន CBS 

�កុមហ៊ុន CBS បេង�ើតេឡើងេ�យ�កុមហ៊ុនរ�ូ���ល់�គុប និង�នបេង�ើតប���ញទូរទស��ន៍កម��� 
(CTN) ក��ង���ំ២០០៣ ។ �មួយនឹង�ក��េ���ក “បេង�ើនជីវ�ពរស់េ� របស់�ប�ពលរដ�កម���

�ំងអស់ �មរយៈ�រផ�ល់ជូននូវកម�វ�ធីទូរទស��ន៍លំ�ប់កំពូល ែដល�នចំេណះដឹង �រអប់រ� និង

បំផុសគំនិត” �កុមហ៊ុន CBS �នបន�ព�ងីកវ��ល�ពផ��ព�ផ��យរបស់ខ��ន េ�យបេង�ើតេឡើងនូវ

កម�វ�ធីទូរទស��ន៍ MYTV �េដើម���ំ២០០៩ និង CNC េ��ក់ក���ល���ំ២០១២ េដើម��ីស�មប�ម

ត�ម�វ�ររបស់អ�កទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍េ�កម��� ែដល�នចំនួនេ�ចើនេលើសលប់�ងប���ញ

ផ��ព�ផ��យដៃទ។  

ទូរទស��ន៍ CTN 4.2 M Followers
CTN

កម�វ�ធី�បគំុត�ន�ីទទួល�ន�រនិយម�ំ�ទេ�ចើនពី�ប�ពលរដ�ែខ�រ
ទូេ� មិន��ស់ ឬេក�ង�ំងពីេដើម រហូតមកដល់បច��ប��ន�។ �ទូេ� 
កម�វ�ធី�បគំុត�ន��ីក់ផ��យេ�អំឡ�ងេ���ងស��កពី�រ�រ ពិេសសេ���ង
េ��យ��រេពល���ច និងៃថ�ចុងស���ហ៍។ កម�វ�ធី�បគុំត�ន�ី�គេ�ចើន
ទទួល�ន�រឧបត�ម�ធំ េ�យ�កុមហ៊ុនេភសជ�ៈ ផ��យេពញមួយ���ំ ឬ
�មរដូវ�ល។  “សំេណើច�មភូមិ” �កម�វ�ធី�បគុំត�ន�ីរបស់ទូរទស��ន៍ 
CTN េធ�ើេឡើងេ��ម�សកុែ�សេពញនិយម�ងំពីេដើមរហតូដលប់ច��ប��ន�។ 

“សំេណើច�មភូម”ិ

លក�ណៈពិេសសៃនកម�វ�ធី៖
● �នប���ញ�វ�េដអូខ�ីៗពីទិដ��ពពិេសសៗេ�ភូមិ�សុក ឬេខត�

ែដល�ពឹត�ិ�រ�បគុំត�ន�ីចុះេ����ល់ (ឧ. �រែណ�ំពីតំបន់រមណីយ���ន
សំ�ន់ៗ ឬ��រពិេសស�ប�ំតំបន់ និង�រេលងែល��ងកម��ន���
�េដើម)  

● �ន��កំែប�ង���ស់ប�����ពីមួយជំ�ន់េ�មួយជំ�ន់ដូច�៖ 
�កុម �យកុយ និង�យ�កឹម > �ក់មី > �កុមកំែប�ងពូណ�យ និងពូណម

▲ ទិដ��ពសែម�ងនិងទស���កម�វ�ធីសំេណើច�មភូមិ

«�ងខ��ំ���ប់េមើលកម�វ�ធីេនះ �មទូរទស��ន៍ CTN 
េពលទំេនរពី�រសិក��។ �ងខ��ំែតងែតេមើលកម�វ�ធីេនះ 
េ��ះចូលចិត��របក��យចេ�មៀងសម័យេដើម និង
�រសែម�ងកំែប�ងរបស់�កុម�យ�ក់មី។ េលើសពីេនះ 
�ងខ��ក៏ំចូលចិត�េមើលពីទិដ��ពេ��សកុែ�សែដលកម�វ�ធី
សំេណើច�មភូមិថតមក�ក់ផ��យផងែដរ»។ 

ក��� េម៉ង �វ�ន (២៣���ំ) 
�គ�បេ�ងៀន េ��ជ�នីភ�ំេពញ 

ទូរទស��ន៍ MYTV
4.1 M Followers

MyTV

MYTV េបើកដំេណើរ�រផ��យេ�េដើម���២ំ០០៨ �ែផ�កផ��ព�ផ��យ

ថ�មួីយប���ប់ពីទូរទស��ន៍ CTN និង�ន�ប��បិយ�ពចំេ�ះយវុជន។ 
MYTV េ���តសំ�ន់េលើ�របេង�ើតកម�វ�ធីកម��ន�េ�យខ��នឯង

�ពិេសស េដើម��ចូីលរមួេលើកកម�ស�់រៃច��បឌិតកម�វ�ធីសលិ��ៈកម��ន�

េ�កម���។ ប៉ុស�� MYTV េនះក៏េពញនិយមចំេ�ះកម�វ�ធី�ក់ផ��យ

េរឿង�គែខ�រ និងបរេទស�នដូច�៖ ឥ��� ហ�ីលីពីន និងចិន

�េដើមផងែដរ។ �កម�វ�ធីពិ�ក��សួរេដញេ�ល�មួយសំនួនេ��រសព�មិនេចះ
រ�ងស��តពីសំ�ក់េ�កសុខ� េ��ន់��កិត�ិយស�សិល��ករែខ�រ។

កម�វ�ធី «ពីេនះពេី�ះ�មួយសុខ�» 

�កម�វ�ធីសេំណើចែដលេរៀបេរៀងេឡើង��ច់េរឿងែបបកំែប�ងេ�យនិ�យ
ពិ�ក�����ពីេរឿងេនះេរឿងេ�ះរបស់តួរអង� ៦�ក់ែដល�មិត�ភក�ិនឹង���។ 

កម�វ�ធី «កំពលូមិត�» 

▲ トップフレンズ番組の一場面

◀ ឈុតអ�កទស���សួរ

សំណ�រេ��ន់��កិត�ិយស

«ខ��ំេទើបែត�នេឃើញកម�វ�ធីេនះ�លពី ២ែខមុន�ម
េហ�សប៊ុក។ �ំងពីេ�ះមក ខ��ំចូលចិត�េមើលកម�វ�ធីេនះ���ំង
�ស ់និងឧស��ហ�៍ម�នេ�េលើេផកេហ�សបុ៊ក MYTV។ 
េពលេមើលកម�វ�ធីេនះ េធ�ើឱ��ខ���ំន�រម�ណស៍ប��យ េ��ម

េ�ក �េរឿន �រ�ន (២១���ំ) 
កសិករ រស់េ�េខត�កំពង់�ម 

ពិធីករែដលែតងែតសួរសំណ�រកំែប�ងៗ 
និង�ក់េ�តពីេនះពីេ�ះ េដើម��ីឱ����
កិត�ិយសេឆ�ើយ»។

Facebook

ក��� �វ ហុីម (២៣���ំ) 
និស��ិតេ�វ�ទ�����ន��បរេទស (IFL) 

«�ងខ��ំទស���កម�វ�ធី “កំពូលមិត�” ម�ង���លេដើម��ីកម��ន��រម�ណ៍។ 
�ងខ��ំសេង�តេឃើញ�កម�វ�ធីេនះទទួល�ន�រ�ំ�ទេ�ចើនពីសំ�ក់យុវវ័យ 
េ��ះ�ក៏�កម�វ�ធីមួយែដល�ចេធ�ើឱ��អ�កទស���ផ��ះសេំណើច�នេ�យឈតុ
និ�យកំែប�ង�កមិច�កេមើមពីសំ�ក់តួអង�សែម�ង»។

CNC �នសេ���ធ�រផ��យេ����២ំ០១២។ �ប���ញ
ទូរទស��ន៍េពញនិយមមួយរបស់�កុមហ៊ុន CBS ប���ប់ពី
ប៉ុស�� CTN និង MYTV ។ CNC េ���ត�រផ��យេលើកម�វ�ធី
ព័ត៌�ន�តិ និងអន�រ�តិ រួម�ំងកម�ពិធី�បកួតកី�
�ប�ល់�តិ កី��ល់�ត់អន�រ�តិ។

ទូរទស��ន៍ CNC អំពី

�ល់ៃថ�ចន� ពីេ���ង៖ ៩ ដល់ ១០យប់

�ល់ៃថ�ចន�   
ពីេ���ង៖ ៨ ដល ់៩ យប់

1.7 M Followers
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«�ងខ��ំ���ប់េមើលកម�វ�ធីេនះ �មទូរទស��ន៍ CTN 
េពលទំេនរពី�រសិក��។ �ងខ��ំែតងែតេមើលកម�វ�ធីេនះ 
េ��ះចូលចិត��របក��យចេ�មៀងសម័យេដើម និង
�រសែម�ងកំែប�ងរបស់�កុម�យ�ក់មី។ េលើសពីេនះ 
�ងខ��ក៏ំចូលចិត�េមើលពីទិដ��ពេ��សកុែ�សែដលកម�វ�ធី
សំេណើច�មភូមិថតមក�ក់ផ��យផងែដរ»។ 

ក��� េម៉ង �វ�ន (២៣���ំ) 
�គ�បេ�ងៀន េ��ជ�នីភ�ំេពញ 

ទូរទស��ន៍ MYTV
4.1 M Followers

MyTV

MYTV េបើកដំេណើរ�រផ��យេ�េដើម���២ំ០០៨ �ែផ�កផ��ព�ផ��យ

ថ�មួីយប���ប់ពីទូរទស��ន៍ CTN និង�ន�ប��បិយ�ពចំេ�ះយវុជន។ 
MYTV េ���តសំ�ន់េលើ�របេង�ើតកម�វ�ធីកម��ន�េ�យខ��នឯង

�ពិេសស េដើម��ចូីលរមួេលើកកម�ស�់រៃច��បឌិតកម�វ�ធីសលិ��ៈកម��ន�

េ�កម���។ ប៉ុស�� MYTV េនះក៏េពញនិយមចំេ�ះកម�វ�ធី�ក់ផ��យ

េរឿង�គែខ�រ និងបរេទស�នដូច�៖ ឥ��� ហ�ីលីពីន និងចិន

�េដើមផងែដរ។ �កម�វ�ធីពិ�ក��សួរេដញេ�ល�មួយសំនួនេ��រសព�មិនេចះ
រ�ងស��តពីសំ�ក់េ�កសុខ� េ��ន់��កិត�ិយស�សិល��ករែខ�រ។

កម�វ�ធី «ពីេនះពេី�ះ�មួយសុខ�» 

�កម�វ�ធីសេំណើចែដលេរៀបេរៀងេឡើង��ច់េរឿងែបបកំែប�ងេ�យនិ�យ
ពិ�ក�����ពីេរឿងេនះេរឿងេ�ះរបស់តួរអង� ៦�ក់ែដល�មិត�ភក�ិនឹង���។ 

កម�វ�ធី «កំពលូមិត�» 

▲ トップフレンズ番組の一場面

◀ ឈុតអ�កទស���សួរ

សំណ�រេ��ន់��កិត�ិយស

«ខ��ំេទើបែត�នេឃើញកម�វ�ធីេនះ�លពី ២ែខមុន�ម
េហ�សប៊ុក។ �ំងពីេ�ះមក ខ��ំចូលចិត�េមើលកម�វ�ធីេនះ���ំង
�ស ់និងឧស��ហ�៍ម�នេ�េលើេផកេហ�សបុ៊ក MYTV។ 
េពលេមើលកម�វ�ធីេនះ េធ�ើឱ��ខ���ំន�រម�ណស៍ប��យ េ��ម

េ�ក �េរឿន �រ�ន (២១���ំ) 
កសិករ រស់េ�េខត�កំពង់�ម 

ពិធីករែដលែតងែតសួរសំណ�រកំែប�ងៗ 
និង�ក់េ�តពីេនះពីេ�ះ េដើម��ីឱ����
កិត�ិយសេឆ�ើយ»។

Facebook

ក��� �វ ហុីម (២៣���ំ) 
និស��ិតេ�វ�ទ�����ន��បរេទស (IFL) 

«�ងខ��ំទស���កម�វ�ធី “កំពូលមិត�” ម�ង���លេដើម��ីកម��ន��រម�ណ៍។ 
�ងខ��ំសេង�តេឃើញ�កម�វ�ធីេនះទទួល�ន�រ�ំ�ទេ�ចើនពីសំ�ក់យុវវ័យ 
េ��ះ�ក៏�កម�វ�ធីមួយែដល�ចេធ�ើឱ��អ�កទស���ផ��ះសេំណើច�នេ�យឈតុ
និ�យកំែប�ង�កមិច�កេមើមពីសំ�ក់តួអង�សែម�ង»។

CNC �នសេ���ធ�រផ��យេ����២ំ០១២។ �ប���ញ
ទូរទស��ន៍េពញនិយមមួយរបស់�កុមហ៊ុន CBS ប���ប់ពី
ប៉ុស�� CTN និង MYTV ។ CNC េ���ត�រផ��យេលើកម�វ�ធី
ព័ត៌�ន�តិ និងអន�រ�តិ រួម�ំងកម�ពិធី�បកួតកី�
�ប�ល់�តិ កី��ល់�ត់អន�រ�តិ។

ទូរទស��ន៍ CNC អំពី

�ល់ៃថ�ចន� ពីេ���ង៖ ៩ ដល់ ១០យប់

�ល់ៃថ�ចន�   
ពីេ���ង៖ ៨ ដល ់៩ យប់

1.7 M Followers
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Bayon TV �កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍ �យ័ន

បច��ប��ន� �នយុវវ័យ�េ�ចើននិយមទស���កម�វ�ធី 
talk show ែបបកំែប�ងៗេដើម��ីេសើចសប��យ។ កម�វ�ធី
េនះ �ន�រចូលរួមសែម�ងេ�យ��កិត�ិយសល��ីៗ 
េដើម��ីេឆ�ើយអំពីេរឿងពិត។ េលើសពីេនះ អ�កទស����ច
េសើចសប��យ�មួយ �រេលងេហ�ម Challenging 
និង វគ�១០សណំ�រ ែដលេគមិន���ប់ដឹងពី��កិត�យិស។ 

«េ��ះ��កម�វ�ធីកម��ន�ែបបយុវវ័យែដល�ន�យឡំនឹងចំេណះដឹងទូេ�ែដរ 
េទើបេធ�ើឱ���ងខ��ំ�ម�នេមើលេដើម��ីកម��ន��រម�ណ៍។ �ងខ��ំ�គេ�ចើនេមើលែត
��កិត�ិយសរូប�ែដល���ល់ និងចូលចិត�ប៉ុេ���ះ។ ពិត�ស់ កម�វ�ធីេនះ

ក��� �ន សុ���� (២០���ំ) 
និស��ិតសិក��េ��កលវ�ទ��ល័យភូមិន�ភ�ំេពញ 

ទូរទស��ន៍�យ័ន េផ�ើមដំេណើរ�រផ��យដំបូងេ����ំ១៩៩៨ និង�ន

ព�ងីក�រផ��ព�ផ��យ�បន�ប���ប់ �មរយៈកម�វ�ធីព័ត៌�ន�តិ អន�រ�តិ 

កម�វ�ធីអប់រ� �រ�បគុំត�ន�ី និងកី��ប�ល់គុនែខ�រ�េដើម។ ទូរទស��ន៍

�យន័ និង BTV �ស�ជិក�គ��រែតមួយផ��យក��ង���នីយ៍

ទូរទស��ន៍�យ័ន េ�យេ���តេលើ�របេង�ើតកម�វ�ធីកម��ន�មួយចំនួនថ�ីៗ 

និងទំេនើបៗ េដើម��ី�ក់�ញយុវវ័យែខ�រែដលកំពុង�នចំនួនេ�ចើន។

▶ឈុតសួរេដញេ�ល

េភ��វកិត�យិសពីស�ំក់

ពិធីករ�ំង៣រូប

▲ឈតុមួយៃនកម�វ�ធីសេំណើច�មភូមិ

“េ�ះនិ�យ! �មកុហក!”
Let Chat Don’ t Cheat!

�ល់ៃថ��ទិត�� េ���ង៖ ៩ ដល់ ១០យប់

BAYON TV & 3Fun channel 
Cambodia FB page

«“សំេណើចចុងស���ហ៍” �កម�វ�ធីកម��ន�មួយែដលេពញនិយមស��ប់មនុស���គប់វ័យ។ ��កម�វ�ធីកំែប�ង
ែដលេធ�ើឱ��អ�កចូលរួមទស���រ��យ�រម�ណ៍�មួយ�រសែម�ង�យឡំនឹង�រែក�ម�ក��េពចន៍របស់តួអង�
សែម�ង»។ 

េ�ក សឹម បុ�ត�រ�ទ� (២១���ំ) 
បុគ�លិក�កុមហ៊ុនរស់េ�ក��ង�ជ�នីភ�ំេពញ 

�កម�វ�ធី�ក់ផ��យែខ���ពយន��គែខ�រែបបកំែប�ង ែដលបង�ប់អត�ន័យអប់រ�។ 
េ�យ�រកម�វ�ធីេនះថត���ល់េ��សុកភូមិកសិករែខ�រ ែដលេធ�ើឱ��អ�កទស���ក��ង
�សុក �ពិេសស ស��ប់ែខ�ររស់េ�េ���សុក�នេសើចកម��ន�ផង នឹង�នេឃើញ
ពីទិដ��ព�សកុែ�ស���លផ់ង ែដលេធ�ើឱ���ត់នឹករលកឹពី�បេទសកំេណើតរបសខ់��ន។ 
េ�ក អ៊ូ ប៊ុន������ត់ េ� �យ�កឹម ែដល�ផលិតករ �នេលើកេឡើងពី
លក�ណៈពិេសសៃនកម�វ�ធីេនះដូេច�ះ�៖ “មូលេហតុែដលខ��ំដឹក�ំ�កុមសែម�ង
េ�ែតក��ង�សុកភូមិជនបទ គឺក��ងេ�លបំណងចង់ឲ��េក�ងជំ�ន់េ��យ ក៏ដូច�
អ�កេ�ទី�កុងែដលមិនសវូ�នឱ�ស�នេធ�ើដំេណើរេ��មប���េខត� �នេឃើញ
និងយលដឹ់ងពីរេបៀបៃន�ររសេ់�របសប់ងប��ន�ប�ពលរដ� ែដលរសេ់�ក��ង�សកុ
ភូមិតូចៗ�មប���េខត�។ ែតអ�ី�ន់ែតពិេសស�ងេនះេទៀត គឺស��ប់បងប��ន
ែខ�រេ�ឯ�យសមុ�ទែដល�នចិត�នឹករលឹក�តុភូមិ�សុកកំេណើត េ�េពលែដល
�នទស���ក៏�ចជួយឲ��រ�យចិត�នឹករលឹក�នមួយ��” ។  

“សំេណើចចុងស���ហ”៍  

�ល់ៃថ�េ�រ� េ���ង ៥ ដល់ ៦���ច

2.3 M Followers

�នជួយឱ���រម�ណ៍ខ��ំសប��យ េហើយ show ខ�ះក៏
�នេរឿងគួរឱ�����ក់េផ�ើលែដរ ដ��ិតេរឿង���វជីវ�តរបស់��
កិត�ិយសមួយចំនួន���ប់េ�ពិត�េធ�ើឱ��ជក់ចិត� េហើយ
�ន�រម�ណ៍�ែខ��ជីវ�តរបស់ពួក�ត់គួរឱ���ប់�រម�ណ៍
�ងែខ���ពយន�េ�េទៀត!»

«េ��ពី�រទស���កម��ន�  កម�វ�ធីេនះ�ចជួយរ��យ
ទុក�កង�ល់េយើង�នមួយែផ�កែដរ ដ��ិតក��ងវគ�ខ�ះគឺេយើង

ក��� ែកន លី� (២៦���ំ) 
��ជីវករលក់�េហ�ក��ង�ជ�នី

ភ�ំេពញ 

�ចទទួលចំេណះដឹង និងបទ-
ពិេ�ធន៍ជីវ�ត ែដលេលើកេឡើង
េ�យ��កិត�ិយសចូលរួមក��ង
កម�វ�ធីេនះ»។

▲ វត��នពិធី�រ�នីែដល�នបទពិេ�ធន៍យូរ���ំគឺអ�ក�ង េខៀវ �ន�� និងេ�ក 
េអៀង វ�ច�័យ �អ�កស�មបស�ម�លនឹង�ំ�រម�ណ៍�បិយមិត�អ�កទស���ស��ង�រម�ណ៍�មួយ
កម�វ�ធ ី“V TALK Confession” !

បេង�ើតេឡើងេ�េដើមែខកុម�ៈ ���ំ២០២២។ កម�វ�ធីេនះេធ�ើ�រអេ��ើញ��កិត�ិយស�សិល��ករសិល���រនី ចូលរួមែចករ�ែលកនូវេរឿង���វ
បទពិេ�ធន៍ជីវ�ត�េ�ចើនេ�ពីេ��យ�ពេ�គជ័យ និងែខ��ជីវ�តរបស់ពួក�ត់។ កម�វ�ធីក៏អនុ���តឱ��អ�កទស���ចូលរួម�មួយនឹង
កម�វ�ធី �មរយៈ�រសរេសរេរឿង���វរបស់ខ��នេផ�ើេ��ន់កម�វ�ធី េដើម��ីផ�ល់ឱ�សឱ���មុីខ��នបក��យអំពីទុក�កង�ល់របស់ខ��នេ��ន់
��រណជនផងែដរ។

V TALK Confession �ល់ៃថ�ពុធ  ពីេ���ង ៩ ដល់ ១០យប់

ប៉ុស�� BTV ផ��យពិេសសអំពី ព័ត៌�ន�តិ អន�រ�តិថ�ីៗ និង

�ន់េហតុ�រណ៍ រួម�ំងកម�ពិធីកី�េពញនិយម�េដើម ទទួល

�ន�រទស���េ�ចើនេ�កម���បច��ប��ន�។ BTV ����នីយផ��ព�-

ផ��យេដើរ�ន់សម័យបេច�កវ�ទ�� និងេ���តសំ�ន់េលើព័ត៌�ន

ច��ស�់រ។ �ប�ពលរដ�ទូេ��ច�ម�នកម�វ�ធី�ងំអសរ់បស់

ប៉ុស�� BTV េនះ�មរយៈ�បព័ន�ផ��ព�ផ��យេពញនិយមដូច�៖ 

េហ�សបុ៊ក យធូូប ឬេអ៊ប (កម�វ�ធីទស���ទូរទស��ន៍�មទូរសព�ៃដ) 

និងេតេល��ម�េដើម។ 

ក��� �វណ� � អ�ក�ន និងអ���ធិប��យ
ព័ត៌�នេឆ�ើម�ប�ំទូរទស��ន៍ BTV 

េផ�ើមេចញពី�រ�ស�ញ់ និងចូលចិត����ប់វ�ទ��� េធ�ើឱ��ក��� 

�វណ� សេ�មចចិត��ប់យកវ�ស័យព័ត៌�ន��ជីព។ ដំបូង

េឡើយ ក����នចូលបេ�មើ�រ�អ�ក�នព័ត៌�ន េ��យពីខ��ន

�ត�វ�នវ�ទ���ក��ង�សុកមួយេ�ជើសេរ�ស េ��ះទឹកដមសំេឡងល�

ស័ក�ិសម�អ�ក�នព័ត៌�ន។ �រ�ស�ញ់ និងចូលចិត�វ�ស័យ

េនះ �នេធ�ើឱ��ក��� �វណ� េធ�ើ�រ�រេនះេ�យមិនេនឿយ�យ

និង�នអភិវឌ��សមត��ពខ��ន�បន�ប���ប់ រហូត���យ�អ�ក

ផលតិកម�វ�ធីផ��យព័ត៌�ន���ក់ស��ប់���នីយទូ៍រទស��ន៍ BTV ។ 

ក��� �វណ� េលើកេឡើងពី�រយល់េឃើញ���ល់ខ��នចំេ�ះ

�រព័ត៌�នដូេច�ះ�៖ “េពលែដលសង�មមួយ�ន់ែតអភិវឌ�� វ�សយ័

�រព័ត៌�ន�ន់ែតស�ំន់ េហើយ�នឹងេធ�ើឱ��គុណ�ព និងគុណ

ទូរទស��ន៍ BTVBTV

▲ក��� �វណ�

2.5M Followers

តៃម�របស់អ�ក�រព័ត៌�ន�ន់ែត�បេសើរ�ងមុន”។  ក��ងន័យេនះ 

ក��� �នពន��លប់ែន�មដូេច�ះ�៖«សង�ម�ន់ែតអភិវឌ��នឹងេធ�ើឱ��

�ប�ពលរដ��ន់ែត�នចំេណះដឹង និង�ន់ែតយល់អំពីតៃម�អ�ី

េ��អត��បេ�ជន៍ៃន�រព័ត៌�ន េហើយេ�េពល�ប�ពលរដ�

ឱ��តៃម�េ�េលើ�រព័ត៌�ន េ�ះពលរដ�នឹងចូលចិត��ម�ននូវ

ព័ត៌�ន�ំង�យ�ែដល�ន�បេ�ជន៍ស��ប់ពួក�ត់»។ 

េបើេ�បៀបេធៀប�លពី�ប�ណ�ង ១០���ំមុនក��� �វណ� 

សេង�តេឃើញ� បច��ប��ន� អ�ក�រព័ត៌�ន�នចំេណះដឹង និង

វ����ជីវៈ�ន់ែត�បេសើរ ខណៈ�នយុវជន�ន់ែតេ�ចើន�ប់េផ�ើម

សិក��ក��ងវ�ស័យ�រព័ត៌�នេនះផងេ�ះ ក៏�នេធ�ើឱ��តៃម�ៃន�រ

ផ��ព�ផ��យព័ត៌�នេ�កម��� �ត�វ�ន��រណជនទូេ�ឱ��តៃម�

�ន់ែតខ�ស់�ងមុនផងែដរ។ ក��� �វណ�៖ «េ�េពលេសដ�កិច�

និងសង�ម�ន�ររ�កចេ�មើន េ�ះវត��នរបស់អ�ក�រព័ត៌�ន 

និង�រផ�ល់ព័ត៌�ន�ក់�ក់េ��ន់��រណជន គឺ�ន់ែត

សំ�ន់!»៕
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«េ��ពី�រទស���កម��ន�  កម�វ�ធីេនះ�ចជួយរ��យ
ទុក�កង�ល់េយើង�នមួយែផ�កែដរ ដ��ិតក��ងវគ�ខ�ះគឺេយើង

ក��� ែកន លី� (២៦���ំ) 
��ជីវករលក់�េហ�ក��ង�ជ�នី

ភ�ំេពញ 

�ចទទួលចំេណះដឹង និងបទ-
ពិេ�ធន៍ជីវ�ត ែដលេលើកេឡើង
េ�យ��កិត�ិយសចូលរួមក��ង
កម�វ�ធីេនះ»។

▲ វត��នពិធី�រ�នីែដល�នបទពិេ�ធន៍យូរ���ំគឺអ�ក�ង េខៀវ �ន�� និងេ�ក 
េអៀង វ�ច�័យ �អ�កស�មបស�ម�លនឹង�ំ�រម�ណ៍�បិយមិត�អ�កទស���ស��ង�រម�ណ៍�មួយ
កម�វ�ធ ី“V TALK Confession” !

បេង�ើតេឡើងេ�េដើមែខកុម�ៈ ���ំ២០២២។ កម�វ�ធីេនះេធ�ើ�រអេ��ើញ��កិត�ិយស�សិល��ករសិល���រនី ចូលរួមែចករ�ែលកនូវេរឿង���វ
បទពិេ�ធន៍ជីវ�ត�េ�ចើនេ�ពីេ��យ�ពេ�គជ័យ និងែខ��ជីវ�តរបស់ពួក�ត់។ កម�វ�ធីក៏អនុ���តឱ��អ�កទស���ចូលរួម�មួយនឹង
កម�វ�ធី �មរយៈ�រសរេសរេរឿង���វរបស់ខ��នេផ�ើេ��ន់កម�វ�ធី េដើម��ីផ�ល់ឱ�សឱ���មុីខ��នបក��យអំពីទុក�កង�ល់របស់ខ��នេ��ន់
��រណជនផងែដរ។

V TALK Confession �ល់ៃថ�ពុធ  ពីេ���ង ៩ ដល់ ១០យប់

ប៉ុស�� BTV ផ��យពិេសសអំពី ព័ត៌�ន�តិ អន�រ�តិថ�ីៗ និង

�ន់េហតុ�រណ៍ រួម�ំងកម�ពិធីកី�េពញនិយម�េដើម ទទួល

�ន�រទស���េ�ចើនេ�កម���បច��ប��ន�។ BTV ����នីយផ��ព�-

ផ��យេដើរ�ន់សម័យបេច�កវ�ទ�� និងេ���តសំ�ន់េលើព័ត៌�ន

ច��ស�់រ។ �ប�ពលរដ�ទូេ��ច�ម�នកម�វ�ធី�ងំអសរ់បស់

ប៉ុស�� BTV េនះ�មរយៈ�បព័ន�ផ��ព�ផ��យេពញនិយមដូច�៖ 

េហ�សបុ៊ក យធូូប ឬេអ៊ប (កម�វ�ធីទស���ទូរទស��ន៍�មទូរសព�ៃដ) 

និងេតេល��ម�េដើម។ 

ក��� �វណ� � អ�ក�ន និងអ���ធិប��យ
ព័ត៌�នេឆ�ើម�ប�ំទូរទស��ន៍ BTV 

េផ�ើមេចញពី�រ�ស�ញ់ និងចូលចិត����ប់វ�ទ��� េធ�ើឱ��ក��� 

�វណ� សេ�មចចិត��ប់យកវ�ស័យព័ត៌�ន��ជីព។ ដំបូង

េឡើយ ក����នចូលបេ�មើ�រ�អ�ក�នព័ត៌�ន េ��យពីខ��ន

�ត�វ�នវ�ទ���ក��ង�សុកមួយេ�ជើសេរ�ស េ��ះទឹកដមសំេឡងល�

ស័ក�ិសម�អ�ក�នព័ត៌�ន។ �រ�ស�ញ់ និងចូលចិត�វ�ស័យ

េនះ �នេធ�ើឱ��ក��� �វណ� េធ�ើ�រ�រេនះេ�យមិនេនឿយ�យ

និង�នអភិវឌ��សមត��ពខ��ន�បន�ប���ប់ រហូត���យ�អ�ក

ផលតិកម�វ�ធីផ��យព័ត៌�ន���ក់ស��ប់���នីយទូ៍រទស��ន៍ BTV ។ 

ក��� �វណ� េលើកេឡើងពី�រយល់េឃើញ���ល់ខ��នចំេ�ះ

�រព័ត៌�នដូេច�ះ�៖ “េពលែដលសង�មមួយ�ន់ែតអភិវឌ�� វ�សយ័

�រព័ត៌�ន�ន់ែតស�ំន់ េហើយ�នឹងេធ�ើឱ��គុណ�ព និងគុណ

ទូរទស��ន៍ BTVBTV

▲ក��� �វណ�

2.5M Followers

តៃម�របស់អ�ក�រព័ត៌�ន�ន់ែត�បេសើរ�ងមុន”។  ក��ងន័យេនះ 

ក��� �នពន��លប់ែន�មដូេច�ះ�៖«សង�ម�ន់ែតអភិវឌ��នឹងេធ�ើឱ��

�ប�ពលរដ��ន់ែត�នចំេណះដឹង និង�ន់ែតយល់អំពីតៃម�អ�ី

េ��អត��បេ�ជន៍ៃន�រព័ត៌�ន េហើយេ�េពល�ប�ពលរដ�

ឱ��តៃម�េ�េលើ�រព័ត៌�ន េ�ះពលរដ�នឹងចូលចិត��ម�ននូវ

ព័ត៌�ន�ំង�យ�ែដល�ន�បេ�ជន៍ស��ប់ពួក�ត់»។ 

េបើេ�បៀបេធៀប�លពី�ប�ណ�ង ១០���ំមុនក��� �វណ� 

សេង�តេឃើញ� បច��ប��ន� អ�ក�រព័ត៌�ន�នចំេណះដឹង និង

វ����ជីវៈ�ន់ែត�បេសើរ ខណៈ�នយុវជន�ន់ែតេ�ចើន�ប់េផ�ើម

សិក��ក��ងវ�ស័យ�រព័ត៌�នេនះផងេ�ះ ក៏�នេធ�ើឱ��តៃម�ៃន�រ

ផ��ព�ផ��យព័ត៌�នេ�កម��� �ត�វ�ន��រណជនទូេ�ឱ��តៃម�

�ន់ែតខ�ស់�ងមុនផងែដរ។ ក��� �វណ�៖ «េ�េពលេសដ�កិច�

និងសង�ម�ន�ររ�កចេ�មើន េ�ះវត��នរបស់អ�ក�រព័ត៌�ន 

និង�រផ�ល់ព័ត៌�ន�ក់�ក់េ��ន់��រណជន គឺ�ន់ែត

សំ�ន!់»៕
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▲ េបក�ជន�ំង៤រូបក��ងវគ��បកួត���ច់�ព័ត (រូប���ំទី១៖ េ�ក លឹម តិចេម៉ង)

Hang Meas HDTV
�កុមហ៊ុន ហង���ស

Hang Meas HDTV: 3.3 M Followers

Rasmey Hang Meas HDTV: 614K followers

�កុមហ៊ុន ហង���ស �ត�វ�នបេង�ើតេឡើងេ�េដើម���ំ១៩៩០ ��កុមហ៊ុនដំបូងេគទទួលសិទ�ិ

ែចក�យ���ច់មុខេរឿង�គមកពីទី�កុងហុងកុង និង�បេទសសឹង�បុរ� ផ��យ���ែខ�រ ទទួល�រ

េពញនិយម���ំងេ�កម���រហូតមក។ េ��ពីេ�ះ �កុមហ៊ុនហង���ស ក៏ល��ីល��ញ�មួយនឹង

�រផលិតវ�េដអូេរឿង�គែខ�រ ចេ�មៀង ����អូេខ និងកម�វ�ធីសិល��ៈ��ក��ង�សុកផងែដរ។ េ�េដើម

���ំ២០១២ ���នីយ៍ទូរទស��ន៍ “ហង���ស HDTV” េចញផ��យេ���តចម��ងេលើកម�វ�ធីសិល��ៈ

កម��ន� ខណៈកម�វ�ធីព័ត៌�នេពល�ពឹក និងព័ត៌�នសង�មក៏�ន�ប��បិយខ�ស់ផងែដរ។ េ�យ

ទទួល�ន�រ�ំ�ទ���ំង�តឹមរយៈេពលដ៏ខ�ី �កុមហ៊ុន ហង���ស បន�េបើកផ��យទូរទស��ន៍ “រស�ី

ហង���ស HDTV” ក��ង���ំ២០១៤។ 

បច��ប��ន� ទូរទស��ន៍ហង���ស HDTV និង រស�ីហង���ស HDTV ����នីយ៍ផ��យ ែដល

�នសន��ះ�ំ�ទ���ំងពីម�ជនទូេ��គប់មជ�����ន។ វត��នរបស់��ចេ�មៀងល��ីៗដូច�៖ 

អ�ក�សី ឱក សុគន�ក��� េ�ក ណ�ប ������រ�ទ� អ�ក�សី េព�ជ េ�� េ�ក ឆន សុវណ��ជ 

អ�ក�សី សុគន� នី� �េដើមេធ�ើឱ���កុមហ៊ុនេនះ�ន់ែតល��ីល��ញ �ពិេសស �មួយកម�វ�ធី 
Cambodian Idol និងកម�វ�ធី The Voice Kids Cambodia ។ 

Cambodian Idol �កម�វ�ធី�បឡងចេ�មៀង�ក់ផ��យ�ផ��វ�រដំបូង
េ�ែខកក�� ���ំ២០១៥ េលើក��ក់ទូរទស��ហង���ស HDTV។ 
មកទល់បច��ប��ន� កម�វ�ធីេនះ�ន�ប�ពឹត�ិេ�៤រដូវ�ល េ�យរដូវ�ល
ទីមួយ ជ័យេលភីេលខ១�នេ�េលើេបក�ជន នី រត� ខណៈរដូវ�ល
ទី២ ដំេណើរ�រក��ង���ំ២០១៦ ���ស់ជ័យ�ភីេលខ១ គឺេបក��រ�េ���ះ 
ចន� ���និច�។ េ�យែឡក េ�រដូវ�លទី៣ កម�វ�ធីេនះ�ន�ប់េផ�ើម�បកួត
វគ�ជ�មុះដំបូងេ�េដើម���ំ២០១៨ េ�យជ័យ�ភីេលខ១�នេ�េលើ
េបក�ជន �គី ៃថេ� និងរដូវ�លទី៤ េទើបែត�នប��ប់េ�ថ�ីៗេនះ ែដល
ក��ងវគ�ជ�មុះ���ច់�ព័តក��ងចំេ�មេបក�ជន�ំង៤រូប �នេធ�ើឱ��ចំនួនអ�ក

\កម�វ�ធ ី/
Cambodian Idol

�ល់ៃថ��ទិត��ពីេ���ង៩ដល់១០យប់ 3.2M Followers 

�ម�នទស���កម�វ�ធីផ��យបន����ល់ផ��ះកំេណើនេ�ចើន�ង 754K េ�យ
ក��ងេ�ះសេម�ច�យករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន ក៏�នចូលរួមខមិនេលើកទឹកចិត�
េបក�ជន�បឡងផងែដរ។ ជ័យ�ភីេលខ១ ស��ប់កម�វ�ធ ី Cambodian 

Idol ���ំ២០២២ គឺ�នេ�េលើេបក�ជន លឹម តិចេម៉ង។ 
ជ័យ�ភីេលខ១ ស��ប់កម�វ�ធី Cambodian Idol ���ំ២០២២ ទទួល

�ន��ក់រ���ន់ ១០០�នេរៀល (25,000USD) និង�ត�វ�នទទួលយក
���ចេ�មៀង�ជីព�ប�ំ�កុមហ៊ុនផលិតកម�រស�ីហង���ស។
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ក���ន���ល់កម�វ�ធី Cambodian Idol េនះ�ំងពីខ��នេ�វ�ទ��ល័យ េ�យក������ប់�ន

មិត�ភក�ិចូលរួម�បឡងក��ងកម�វ�ធីេនះ។ េ��យមក ក���ក៏�ន�មកម�វ�ធីេនះ�េរៀង�ល់រដូវ�ល និង
�ល់ស���ហ៍។ ក��� �សី�ង �នប���ញពីចំ�ប់�រម�ណ៍របស់ខ��នចំេ�ះកម�វ�ធី���ងដូេច�ះ�៖ 

«��កម�វ�ធីមួយដ៏អ���រ�� ដ��ិត�ល់េពល�នទស���កម�វ�ធីេនះ េធ�ើឱ���ងខ��ំ�ន�រម�ណ៍រ�េភើប។ �ំង

�រេរៀបចំ �ំងសមត��ពេបក�ជន ចូលរួម�បឡងពីមួយ���ំេ�មួយ���ំ �ងខ��ំេមើលេឃើញ��ន់ែត
�ន�ររ�កចេ�មើន»។ ក��� �សី�ង ក៏�អ�ក�ំ�ទេបក�ជន លឹម តិចេម៉ច ���ក់ផងែដរ។ ក���៖ 

«�ត់�បុគ�លមួយរូបែដលខ��ំេ�រព�ស�ញ់ េ��ះខ��ំេមើលេ��ត់�មនុស��រួស�យ�ក់�ក់ �ន

�ប��បិយ េចះ�ក់ខ��ន អ�ី�ន់ែតពិេសសេលើេនះេទៀតេ�ះគឺ �ត់េ�ចៀងពីេ�ះេហើយេចះេលងហ�ី�
េទៀត ចំណ�ច�ំងេនះេហើយ ែដល�ចេធ�ើឱ���ត់���យ� Idol របស់ខ��ំេ�យមិនដឹងខ��ន»។ 

ក��� ជូ �សី�ង (២២���ំ)
�គ�បេ�ងៀន រស់េ�ក��ង�ជ�នីភ�ំេពញ

\ចំ�ប់�រម�ណ៍អ�កនិយមចូលចិត�កម�វ�ធី /
Cambodian Idol

«�ងខ��ំ�ន���ល់កម�វ�ធីេនះក��ង���ំ២០១៩។ កម�វ�ធីេនះ េបើនិ�យក��ងបរ�បទ�សុកេយើង

វ�ញ គឺថ�ី េហើយែប�ក បូករួម�ំង�រេរៀបចំ�ក���ងល�ឯកេទៀតផងេ�ះ េធ�ើឱ���ងខ��ំ�ន
�រម�ណ៍�សស់��យ និងសប��យចិត�េពលេ�ទស������ល់ម�ងៗ។ �ងខ��ំ���ល់ 
�ប់�រម�ណ៍ពិេសស�តង់ចំណ�ចវគ� performance live show ដ��ិតេមើលេ��ន�រ

�បកួត�បែជង���ំង េ�យេបក�ជននីមួយៗព���មដុស�ត់ និងប���ញសមត��ព េដើម��ីទទួល
�ន�រ�ប់�រម�ណ៍ពីម�ជន ស��ប់�ប់េ�វគ�ប���ប់»។ ក��ងកម�វ�ធី Cambodian 

Idol រដូវ�លទី៤ ែដលេទើបចប់េ�ចុងែខសី�ថ�ីៗេនះ ក��� �សីណ�ច �ន��ប់ពីេបក�ជន

ែដលខ��នចូលចិត��ងេគេ�ះគឺ េ�ក លឹម តិចេម៉ង។ ក���យល់េឃើញ� េ�ក លឹម តិ
ចេម៉ង �េបក�ជន�ន�រខិតខំ�បឹងែ�បង���ំង េចះកំែប�ង �នចរ�ករួស�យ�ក់�ក់ និង
េ�ចៀងពីេ�ះ�ងេគ។ ក��� �សីណ�ច ក៏សេង�តេឃើញែដរ� សន��ះៃន�រនិយមទស���កម�វ�ធី 

Cambodian Idol រដូវ�លទី៤ �នកំេណើនេ�ចើន�ងរដូវ�លមុនៗ េហើយអ�កែដល

ចូលចិត��ម�នកម�វ�ធីេនះគឺ�ន�គប់វ័យ។

ក��� អ៊ុន យូវ�ថ (២២���ំ) 
�គ�បេ�ងៀន រស់េ��ជ�នីភ�ំេពញ

ក��� �ន �សីណ�ច (២២���ំ) 
បុគ�លិក�កុមហ៊ុន រស់េ��ជ�នីភ�ំេពញ 

ក��� យូវ�ថ �ន�ម�នកម�វ�ធី Cambodian Idol �ប់�ំងពីទូរទស��ន៍ហង���ស�ក់

ផ��យកម�វ�ធីេនះរដូវ�លទី១ មក។ �និច��ល ក���ែតងែត�ម�នទស���កម�វ�ធីេនះ �មរយៈ
�រ�ក់ផ��យបន����ល់េ�យមិនែដលអ�នេឡើយ េ�លគឺក���ែតងែតទស����គប់រដូវ�ល និង
�គប់ស���ហ៍។ ក��� យូវ�ថ៖ «��រពិត�ស់ �ងខ��ំ�ប់�រម�ណ៍សឹងែត�គប់ចំណ�ចរបស់

កម�វ�ធីេនះ �ំង�រេរៀបចំតុបែតង �ំងពិធីករ ក៏ដូច�ឈុត�កវ����� បូករួម�ំងគណៈកម��រ
�យតៃម�ែដលសុទ�ែត���ល��ីៗ�ប�ំ�បេទសផងេ�ះ �នេធ�ើឱ��រូប�ងខ��ំពិត��ប់�រម�ណ៍
កម�វ�ធីេនះ���ង���ំង េហើយស��ប់រដូវ�លេនះ �ងខ��ំសេង�តេឃើញ��នេបក�ជន�េ�ចើនែដល
�នសមត��ពខ�ស»់។ ក��� យូវ�ថ ក៏�នេលើកេឡើងែដរ�កម�វ�ធី Cambodian Idol េនះ�ច

េធ�ើឱ���រម�ណ៍របស់ម�ជនពុះកេ����លផ��ះសំេណើចផង និង�សក់ទឹកែភ�កផងែដរ។ ក���៖ 
«និ�យឱ��ខ�ី េពលេបក�ជននីមួយៗបក��យចេ�មៀងេ�េលើ�កម�ងៗេធ�ើឱ��ម�ជន ក៏ដូច�
ទស��និកជនទស������ល់ សប��យ និងរ�េភើប����ំង។ ប៉ុែន�កំឡ�ងេពល�ប�ស់លទ�ផលវ�ញ 
កម�វ�ធីេធ�ើឱ��ទស��និកជនែបរ��ន�រម�ណ៍ភ័យ�ព�យេ�វ�ញ េ��ះពួក�ត់�រម����ចេបក�ជនែដល
ពួក�ត់�ំ�ទមិន�ចឆ�ងផុតេ�វគ�ប���ប»់។
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កម�វ�ធ ីThe Voice Kids Cambodia ក៏�នេករ��េ���ះល��ីល��ញ និងកំពុង
ទទួល�រ�ប់�រម�ណ៍���ំងពីម�ជនែខ�រទូេ�ែដរ។ េ����ំ២០១៧ ���នីយ
ទូរទស��ន៍ ហង���ស HDTV �នេផ�ើមថតនិង�ក់ផ��យកម�វ�ធីេនះ�េលើកទី
មួយ ែដល�លេ�ះ ���ស់ជ័យ�ភី�នេ�េលើ កុ����េ���ះ េព�ជ ៃថ េហើយ
�រ�បកួតជ�មុះចុងេ��យផ��ះេឡើងនូវចំនួនអ�ក�ម�នទស���េ�ចើនពំុ���ប់�ន
ពីមុនមក។ ចំែណកឯរដូវ�លទី២ េ�ចុង���ំ២០១៨ ���ស់ជ័យ�ភី�ន
េ�េលើកុ���� េទព ពិសិដ�។ េ�យែឡករដូវ�លទី៣ ក��ង���ំ២០២២ េនះ 
មិន�ន់ដឹងនរ�����ស់�នរ���ន់រដូវ�លេនះេទ េ��ះកម�វ�ធីេនះកំពុងែត
េធ�ើ�រ�បកួតេ�េឡើយ។ 

\កម�វ�ធី /
The Voice Kids Cambodia

1.4 M Followers

▲ ���ំងផ��យកម�វ�ធី The Voice Kids Cambodia

▶ទិដ��ព�បកួត
ចំេរៀងរបស់កុ�រ

▲ �ល់កម�វ�ធី The Voice Kids Cambodia �នយុវជន
�េ�ចើនេ�ទស������ល់

▲ ���ន�ពផ��ព�ផ��យកម�វ�ធី The Voice Kids Cambodia 

េ�មុខផ��រទំេនើប AEON2

«�ងខ��ំ�អ�ក�ម�នកម�វ�ធីេនះ�ំងពីរដូវ�លទីមួយមកេម�៉ះ 
ប៉ុែន�មិនែដល�នមកទស������ល់ េហើយេនះ�េលើកទីមួយែដល
�នមកចូលរមួទស���កម�វ�ធី�បឡងចេ�មៀងល�ំប់���ក់ពិភពេ�ក
ែបបេនះ។ េ�េពល�នទស������ល់ ខ��ំ�ន�រម�ណ៍�សប��យ 
និងែប�ក���ងំ េ�យ�រមកដលទី់េនះេយើង�ច���ប់�របក��យ
ចេ�មៀង និងែ�សកេ����មួយអ�កែដលមក
ទីេនះដូច���។ មួយវ�ញេទៀត េពល�ន
មកេមើល���ល់ គឺេយើងទទួល�ន�រម�ណ៍
ពិេសស េ�យ�ន���ប់ចេ�មៀងក��ង Studio 
ែដលបិទជិត និងេ�ក��ង���សុីន�ត�ក់ែបប
េនះ គឺ�មកទស���េហើយចង់មកម�ងេទៀត»។ 

ក��� រ��� �យេអង (១៨���ំ)
និស��ិត រស់េ��ជ�នីភ�ំេពញ

«េនះ�េលើកទីមួយែដលខ��ំមកទស������ល់ េហើយ�ន�រម�ណ៍
សប��យរ�ក�យ���ំង។ មក���ល់គឺខុស������យពី�រទស����មអន-
�ញ េយើង�ចែ�សកេ���សប��យរ�ក�យ�មួយមនុស��េ�ជុំវ�ញ
ខ��ន។ ខ��ំយល់�កម�វ�ធីេនះ�កម�វ�ធី�បឡងចេ�មៀងលំ�ប់���ក់ពិភព-
េ�កមួយែដលផ�ល់ឱ�សឱ��េក�ងៗប���ញសមត��ពរបស់ពួក�ត់។

���ង�មិញ �ងខ��ំក៏�នប��ន�បុសែដល�
េបក�ជនេ���ះ �ស� ធិ��ជ ចូលរួម�បឡង
ក��ងកម�វ�ធីេនះផងែដរ។ បច��ប��ន� �ត់�បឡងដល់
វគ� Battle Roundsេហើយ»។ 

ក��� �ស� �ន់នី� (១៧���ំ) 
សិស��វ�ទ��ល័យ រស់េ��ជ�នីភ�ំេពញ 

«The voice kids Cambodia �កម�វ�ធីមួយែដលផ�ល់ឱ�សដល់េក�ងៗ�គប់
របូ�នបេ��ញសមត��ពរបសពួ់កេគេ��ន់អ�ក��ំទ ក៏ដូច�ម�ជន�េដើម។ 
�ងខ��ំ�ន�ម�នទស���កម�េនះ �ំងែតពីរដូវ�លទីមួយមកេម�៉ះ ប៉ុែន�មិនសូវ
�នមកទស������ល់ដូចេពលេនះេទ។ �រែដល�នមកទស������ល់ែបបេនះ 
ពិត��ន�រម�ណ៍សប��យរ�ក�យ�ង�រេមើល�ម�រផ��យបន����ល់���យ
�ស់ ដ��ិត�ន���ប់�របក��យចេ�មៀងរបស់េបក�ជននីៗមួយ���ល់។ �ន់ែត
ពិេសសេទៀតេ�ះ �រមកទស���កម�វ�ធីេនះ �ក៏��រលែម�មួយ េដើម��ីបំ�ត់�ព
�នតឹងផងែដរ ខណៈមនុស�����រច�មុះវ័យ���ងេ�ចើនកុះករមកចូលរួមទស��� 
និងេឃើញនូវ�យវ��រ���ងរស់រេវ�កក��ង���នីយ៍ េធ�ើឱ���ងខ��ំ�ក់�ន�រម�ណ៍

រ�េភើបមួយែបបេទៀត េ�េពលែដល�នេឃើញមនុស�����
េ�ចើនែបបេនះ។ �មួយ���េនះ េពលកម�វ�ធី�ប់េផ�ើមេយើង
ក៏�នេឃើញវត��នរបស់គណៈកម��រ�យតៃម�ែដល�
��ល��ីៗេ�កម���េយើងផងេ�ះ �ន់ែតេធ�ើឱ���ងខ��ំ�ន
�រម�ណ៍រ�េភើបែថមមួយក�មិតេទៀត»។  

ក��� ឈិន ប��� (១៨���ំ) 
និស��ិតរស់េ��ជ�នីភ�ំេពញ

េដើម��ីទទួល�ន�រ�ំ�ទពីអ�កទស��� �កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍ដៃទកំពុងស�ះែស�ងផលិតកម�វ�ធី�ក់�ញ

េផ��ងៗ។ េយើងខ��ំសូមែណ�ំ�ត�សៗពីកម�វ�ធីទូរទស��ន៍�ំងេ�ះ។

�កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍េពញនិយមដៃទ

ទូរទស��ន៍ PNN
PNN �នេ���ះេពញ «People National Network» �

���នីយទូរទស��ន៍ ែដល�នទំហំធំ�ងេគបង�ស់េ�កម��� និង�ន
ថវ��រវ�និេ�គ�ប�ណ ៤០�នដុ���រ�េមរ�ក។ PNN �ន�ប់
េផ�ើមដំេណើរ�រផ��យ�កល��ងេលើកដំបូង�លពីែខកក�� ���២ំ០១៥។ 
ទូរទស��ន៍ PNN ផលិតកម�វ�ធីព័ត៍�ន និងកម��ន��នដូច�៖ �រ
�បគុំត�ន�ីសម័យទំេនើបៗ កម�វ�ធីសែម�ងសមត��ពកុ�រ និងកម�វ�ធី
ចេ�មៀង The Wall Song �េដើមកំពុងទទួល�រ�ប់�រម�ណ៍���ំងពី
អ�កទស���។  PNN ក៏�នេលើកស��យវ�សយ័�ពយន��គែខ�រ េ�យ
ចំ�យទុន���ងេ�ចើនសន�ឹកស���ប់ផលិតេរឿង�គែខ�រ ែដល�ន
គុណ�ព និងកំពុងទទួល�រេពញនិយម។ 

2.1 M Followers

ទូរទស��ន៍ TV5
���នីយទូរទស��ន៍កងេ�ធពលេខមរភូមិន� ប៉ុស��េលខ៥ �ន�ប់េផ�ើម

ដំេណើរ�រផ��ព�ផ��យ�ប់�ំងពីែខវ�ច�ិ�រ ���ំ១៩៩៥។ �នផ��យព័ត៌�នក��ង 
និងេ���បេទស សិល��ៈកម��ន� កី��េដើម។ �ពិេសស បច��ប��ន� ���នីយ
ទូរទស��ន៍ប៉ុស��េលខ៥ កំពុងផលិតេរឿង�គែខ�រ និង�ក់ផ��យេរឿង�គៃថ ចិន និង
ឥ���ល��ីៗ មួយចំនួន។ កម�វ�ធីផ��យពី�រ�បកួតកី��ប�លែ់ខ�រ េ�ចុងស���ហ៍
ក៏េពញនិយម���ំងែដរ។  បច��ប��ន� �រ�បកួតដេណ�ើមែខ���ក�ត់�នរ���ន់ “សេម�ច
ពិជ័យេស� ឧប�យករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី�កសួង�រ�រ�តិ” កំពុងទទួល�រ
េពញនិយម។

947K Followers

ទូរទស��ន៍�តិកម��� TVK
�ទូរទស��ន៍រដ�ែតមួយគត់េ�កម��� េពញនិយម�មួយ

�រផ��ព�ផ��យព័ត៍�ន�តិ អន�រ�តិ ព័ត៌�នកី� និង
កម�វ�ធីអប់រ�មួយចំនួន។ បច��ប��ន�ក៏កំពុងព�ងឹង�រផ��យ�ម
ទំព័រេហ�សប៊ុកផងែដរ។ 

831K Followers

▲ កម�វ�ធីសែម�ងេទពេ�សល��កុ�រ

▲ ឈុតេរឿង�គែខ�រ�ក់ផ��យេលើក��ក់ទូរទស��ន៍ TV5

▲ កម�វ�ធីផ��យព័ត៌�នេពល�ពឹកប៉ុស�� TV5

▲ឈុតមួយៃនេរឿង�គែខ�រ�ក់ផ��យេលើក��ក់ទូរទស��ន ៍PNN

«�ងខ��ំចូលចិត�េមើលប៉ុស�� PNN េ��ះសំបូរេរឿង�គ
ែខ�រ និងៃថល�េមើល។ �ទូេ� ខ��ំេបើកេមើលេ�េ���ង
េពល�យ���ច តរហូតដល់េពលចូលេគង េ��ះេគ�ក់
ប���ំងេរឿង�គៃថ និងែខ�រល�ៗេមើល េហើយប៉ុស��ហ�ឹងេមើល
ច��ស់�ងប៉ុស��ដៃទេទៀត»

បង�សី ឥន� �នពុ���វ� (៥៣���ំ) 
�ជីវករ រស់េ�ភ�ំេពញ

«េបើនិ�យពី�រទស���ប៉ុស��ទូរទស��ន៍វ�ញ ខ��ំចូលចិត�ប៉ុស�� BTV 
ស��ប់�រេមើលកី��ល់�ត់ក��ង�សុក។ េហើយប៉ុស�� TV5 ខ��ំ
ចូលចិត�េមើលព័ត៌�នកី��តិ និងអន�រ�តិ េ�យ�រខ��ំេពញចិត�

យុវជន គុណ ���ងអូន (១៨���ំ) 
សិស��វ�ទ��ល័យ រស់េ�េខត�ត���ងឃ��ំ 

នឹង�រអធិប��យរបស់ពិធីករគឺ េ�ក ហរ 
ែង៉ត។ រ�ឯប៉ុស�� PNN វ�ញ ខ��ំចូលចិត�េមើល
�ពយន�ែខ�រ និងៃថ»

10



េដើម��ីទទួល�ន�រ�ំ�ទពីអ�កទស��� �កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍ដៃទកំពុងស�ះែស�ងផលិតកម�វ�ធី�ក់�ញ

េផ��ងៗ។ េយើងខ��ំសូមែណ�ំ�ត�សៗពីកម�វ�ធីទូរទស��ន៍�ំងេ�ះ។

�កុមហ៊ុនទូរទស��ន៍េពញនិយមដៃទ

ទូរទស��ន៍ PNN
PNN �នេ���ះេពញ «People National Network» �

���នីយទូរទស��ន៍ ែដល�នទំហំធំ�ងេគបង�ស់េ�កម��� និង�ន
ថវ��រវ�និេ�គ�ប�ណ ៤០�នដុ���រ�េមរ�ក។ PNN �ន�ប់
េផ�ើមដំេណើរ�រផ��យ�កល��ងេលើកដំបូង�លពីែខកក�� ���២ំ០១៥។ 
ទូរទស��ន៍ PNN ផលិតកម�វ�ធីព័ត៍�ន និងកម��ន��នដូច�៖ �រ
�បគុំត�ន�ីសម័យទំេនើបៗ កម�វ�ធីសែម�ងសមត��ពកុ�រ និងកម�វ�ធី
ចេ�មៀង The Wall Song �េដើមកំពុងទទួល�រ�ប់�រម�ណ៍���ំងពី
អ�កទស���។  PNN ក៏�នេលើកស��យវ�សយ័�ពយន��គែខ�រ េ�យ
ចំ�យទុន���ងេ�ចើនសន�ឹកស���ប់ផលិតេរឿង�គែខ�រ ែដល�ន
គុណ�ព និងកំពុងទទួល�រេពញនិយម។ 

2.1 M Followers

ទូរទស��ន៍ TV5
���នីយទូរទស��ន៍កងេ�ធពលេខមរភូមិន� ប៉ុស��េលខ៥ �ន�ប់េផ�ើម

ដំេណើរ�រផ��ព�ផ��យ�ប់�ំងពីែខវ�ច�ិ�រ ���ំ១៩៩៥។ �នផ��យព័ត៌�នក��ង 
និងេ���បេទស សិល��ៈកម��ន� កី��េដើម។ �ពិេសស បច��ប��ន� ���នីយ
ទូរទស��ន៍ប៉ុស��េលខ៥ កំពុងផលិតេរឿង�គែខ�រ និង�ក់ផ��យេរឿង�គៃថ ចិន និង
ឥ���ល��ីៗ មួយចំនួន។ កម�វ�ធីផ��យពី�រ�បកួតកី��ប�លែ់ខ�រ េ�ចុងស���ហ៍
ក៏េពញនិយម���ំងែដរ។  បច��ប��ន� �រ�បកួតដេណ�ើមែខ���ក�ត់�នរ���ន់ “សេម�ច
ពិជ័យេស� ឧប�យករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី�កសួង�រ�រ�តិ” កំពុងទទួល�រ
េពញនិយម។

947K Followers

ទូរទស��ន៍�តិកម��� TVK
�ទូរទស��ន៍រដ�ែតមួយគត់េ�កម��� េពញនិយម�មួយ

�រផ��ព�ផ��យព័ត៍�ន�តិ អន�រ�តិ ព័ត៌�នកី� និង
កម�វ�ធីអប់រ�មួយចំនួន។ បច��ប��ន�ក៏កំពុងព�ងឹង�រផ��យ�ម
ទំព័រេហ�សប៊ុកផងែដរ។ 

831K Followers

▲ កម�វ�ធីសែម�ងេទពេ�សល��កុ�រ

▲ ឈុតេរឿង�គែខ�រ�ក់ផ��យេលើក��ក់ទូរទស��ន៍ TV5

▲ កម�វ�ធីផ��យព័ត៌�នេពល�ពឹកប៉ុស�� TV5

▲ឈុតមួយៃនេរឿង�គែខ�រ�ក់ផ��យេលើក��ក់ទូរទស��ន ៍PNN

«�ងខ��ំចូលចិត�េមើលប៉ុស�� PNN េ��ះសំបូរេរឿង�គ
ែខ�រ និងៃថល�េមើល។ �ទូេ� ខ��ំេបើកេមើលេ�េ���ង
េពល�យ���ច តរហូតដល់េពលចូលេគង េ��ះេគ�ក់
ប���ំងេរឿង�គៃថ និងែខ�រល�ៗេមើល េហើយប៉ុស��ហ�ឹងេមើល
ច��ស់�ងប៉ុស��ដៃទេទៀត»

បង�សី ឥន� �នពុ���វ� (៥៣���ំ) 
�ជីវករ រស់េ�ភ�ំេពញ

«េបើនិ�យពី�រទស���ប៉ុស��ទូរទស��ន៍វ�ញ ខ��ំចូលចិត�ប៉ុស�� BTV 
ស��ប់�រេមើលកី��ល់�ត់ក��ង�សុក។ េហើយប៉ុស�� TV5 ខ��ំ
ចូលចិត�េមើលព័ត៌�នកី��តិ និងអន�រ�តិ េ�យ�រខ��ំេពញចិត�

យុវជន គុណ ���ងអូន (១៨���ំ) 
សិស��វ�ទ��ល័យ រស់េ�េខត�ត���ងឃ��ំ 

នឹង�រអធិប��យរបស់ពិធីករគឺ េ�ក ហរ 
ែង៉ត។ រ�ឯប៉ុស�� PNN វ�ញ ខ��ំចូលចិត�េមើល
�ពយន�ែខ�រ និងៃថ»

11



េតើអ�កចូលចិត�ទស���ទូរទស��ន៍�មក��ក់
ទូរទស��ន៍ ឬ�មទូរសព����តហ��ន? 

«ខ��ំ�នេមើលទូរទស��ន៍រយៈេពល�ង ២���ំមកេហើយ។ �លពីមុន���ប់���ប់ប���ញ
ទូរទស��ន៍ែខ���បេដើម��ីទស���ែដរ ែតេ�យ�រ�នកម�វ�ធី�ក់ផ��យដែដលៗ មិនសូវ�ន
អ�ថី�េីទើបប��រមកទិញអង់ែតន DTV េដើម��តំីេឡើងេមើលវ�ញម�ងេ��ះមិន�ច់�បំង់ៃថ�េស�ែខ���ប
�ប�ំែខ។ ���ង�មិញ េ��ះប៉ុស��េមើល�ម  DTV បច��ប��ន� ពុំសូវ�នកម�វ�ធីទស���ថ�ី និង
មិនសូវល�េមើល េធ�ើឱ��េក�ងៗែបរមក�ប់�រម�ណ៍នឹង�រេមើលកម�វ�ធីេលើប���ញសង�មេ�ចើន
�ងេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍េ�ផ�ះវ�ញ។ េ�យ�រេក�ងៗ�នទូរសព����តហ��ន ដូេច�ះពួកេគេមើល
កម�វ�ធី���មេហ�សប៊ុក និងយូធូបេ�ចើន េហើយឥឡ�វែលងេមើលទូរទស��ន៍េហើយ �ពិេសស 

�ប�ណ�ង២���ំេ�េនះ»។េ�ក ណ�ប វ�សិទ� (៤៣���ំ) 
េវជ�បណ�ិត រស់េ�េខត�េសៀម�ប

ក��� េ�� លី� (២១���ំ) 
អ�ក�រព័ត៌�ន រស់េ��ជ�នីភ�ំេពញ

«បច��ប��ន� �គ��រ�ងខ��ពំុំសវូ�នអ�កេបើកទូរទស��ន៍េមើលដូចមុន
េទ �ំង�ងខ��ំនិងពួក�ត់�គេ�ចើន�ន�កមកេមើលទូរសព�
េ�ចើន�ង។ ស��ប់�ងខ��ំ គឺសឹងែតមិនែដលនឹកេឃើញេ�េបើក

ទូរទស��ន៍េមើលេទ គឺេមើលែត�មទូរសព�េ��ះ�
�យ�សលួនិង�ចេរ�សកម�វ�ធីខ��នចូលចិត�េមើល
េពល�ក៏�ន។ ខ��េំឃើញ�កម�វ�ធី�ក់ផ��យ
ក��ងទូរទស��ន៍�គេ�ចើនក៏�នេ�េលើទូរសព�

ដូច���ែដរ។ �ក់ទងនឹង���ន�ពេមើល
ទូរទស��ន៍របស់អ�ករស់េ�ែក��រៗកែន�ង

�ងខ��រំសេ់�វ�ញ �ងខ��សំេង�តេឃើញ
� េ��នអ�កេមើលខ�ះៗែដរ េ�យ
�គេ�ចើនពួក�ត់�មនុស���ស់
ចូលចិត�េមើលព័ត៌�ន េរឿង�គ 
និងកី��ប�ល់�េដើម។ ���ង
�មិញ េក�ងតូចៗក៏ចូលចិត�េមើល
តុក��ក��ងទូរទស��ន៍ែដរ»។  

េ�ក គុយ តុ� (៣៦���ំ)
វ�ស�ករ�កុមហ៊ុន�ងសង់ផ��វថ�ល់ បេ�មើ�រេ�េខត��ត់ដំបង

«�ំងពីខ��ំ�តឡប់ពី�បេទសជប៉ុនមករស់េ��សុកែខ�រវ�ញ�លពី៤���ំមុន ខ��ំពុំែដលេមើលប៉ុស��
ទូរទស��ន៍ែខ�រ�មក��ក់ទូរទស��ន៍េទ។ ម�ង�ល ខ��ំេមើលែតកម�វ�ធីកំែប�ងេគែចករ�ែលក�ម
េហ�សប៊ុកប៉ុេ���ះ។ �ទូេ� ខ��ំេមើលែតកម�វ�ធីផ��យព័ត៌�ន���ជប៉ុន �ម�ែណល
យូធូប និងេហ�សប៊ុក រួម�ំងកម�វ�ធីអប់រ�បេង�ើនចំេណះដឹងផ��យេលើយូធូបប៉ុេ���ះ។ កម�វ�ធីផ��យ
របស់ប៉ុស��ទូរទស��ន៍ែខ�រ និ�យ�ម�តង់ គឺខ��ំក�មេមើល�ស»់។ 

េ�ក េហរ �ស� (៣៧���ំ) 
ម�ន�ី�ជ�រ រស់េ��កុងេសៀម�ប

េ�ក �ស� �នេមើលទូរទស��ន៍�ប�ណ ៦ េ� ៧���ំមក
េហើយ េ��ះគិត�កម�វ�ធីផ��យសំ�ន់ៗរបស់ប៉ុស��ទូរទស��ន៍ �ត�វ
�នេគយកមកផ��យេលើ�ែណលេហ�សបុ៊ក និងយូធូបរបស់
បុ៉ស��ទូរទស��ន៍�ងំេ�ះ។ ម����ងេទៀត េ�ក�នកម�វ�ធីែអ៊ប PPCTV 

ស��ប់េមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍េលើទូរសព�ៃដេ�យពុំគិតៃថ�។ េ�ក 
�ស�៖ «�ំងខ��ំរួម�ំង�គ��រខ��ំ និងអ�ករស់េ�ជិត�ងផងែដរ 
ខ��ំសេង�តេឃើញ�ពួក�ត់ែលងសូវេមើលទូរទស��ន៍េ��មផ�ះ
េហើយ គឺ�គេ�ចើនបំផុតេមើលែត�មទូរសព����តហ��នេរៀងៗខ��ន

េ�យ�រ�នចំនួនអ�កនិយមេ�បើប���ញសង�មេលើ�បព័ន�អ៊�នធឺណិតេកើនេឡើងេ�ចើនេលើសលប់�េពលបច��ប��ន� 

�នេធ�ើឱ��ចំនួនអ�កទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍�មក��ក់ទូរទស��ន៍េ��មផ�ះ�នចំនួនថយចុះគួរឱ��កត់ស���ល់។  េយើង

សេង�តេឃើញ� វប��ធម៌ៃន�រទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍��គ��រ �ត�វ�ន�ត់បង់បន�ិចម�ងៗេ��មវត��នៃន�រ

រ�កចេ�មើនេលើវ�ស័យបេច�កវ�ទ�� និង�រនិយមេ�បើ��ស់ទូរសព�ៃដ���តហ��ន���ប់អ៊�នធឺណិត។

វ�ញម�ង។ ស��ប់�ម�ន
កម�វ�ធីព័ត៌�ន េគនិយម���ប់ែត
វ�ទ��� និង�រផ��យ�ម�ែណល
េហ�សបុ៊ករបស់បុ៉ស��ទូរទស��ន៍
ែដលេគចូលចិត�េទ។ ម����ងេទៀត 
ឥឡ�វេគនិយមេ�បើទូរទស��ន៍���ត
ធីវ�វ�ញ េដើម��ីេមើលកម�វ�ធីផ��យ
េផ��ងៗេចញពីទូរសព�ៃដេមើល
ជុំ���េ�ផ�ះ េ��ះ��នកម�វ�ធី
េមើលេ�ចើន���ប់នឹងអ៊�នធឺណិត»។ 

េ�ក េសង �រ�ទ� (២៦���ំ) 
បុគ�លកិ�កុមហ៊នុ រសេ់��កុងេសៀម�ប 

ក��� ស៊ុយ សុ���នុត (២៣���ំ) 
�ជីវករលក់ដូរ រស់េ�េខត�កំពង់�ម 

«ចប��ប��ន� េគមិនសូវ�ប់�រម�ណ៍េមើលទូរទស��ន៍េទ េ��ះេគ
ចូលចិត�េមើលទូរសព��ង។ ពីមុនដូចេយើងដឹងអ៊�ចឹង �លពីមិន
�ន់�នទូរសព�ទំេនើបដូចឥឡ�វ គឺ�នែតទូរទស��ន៍េទែដលេគ�ច
េមើលព័ត៌�នឬេមើលេរឿង�គ�ន។ ែត�ក់ែស�ង ឥឡ�វេនះវ�ញ 
ទូរទស��ន៍សឹងែតទុកេ�លេហើយ���នអ�កេមើលេទ សមូ��ែីតមនុស��
�សក៏់�នទូរសព�ទំេនើបេ�បើែដរ ដូេច�ះ�នអីេមើលទូរទស��ន៍េទៀត! 

បង�សី ឈឹម េសរ� ( ៤២���ំ) 
�ជីវករ រស់េ��សុកពេពល េខត�េសៀម�ប

«ខ��េំមើលបុ៉ស��ទូរទស��ន៍�េរៀង�លៃថ�។ បុ៉ស��ែដលែតងែតេបើកេមើល�នបុ៉ស�� My TV, CTN និង PNN។ 

េហើយម�ង���លក៏�នប៉ុស�� TV5 ផងែដរ។ ក��ងចំេ�មប៉ុស���ំងេ�ះ ខ��ំចូលចិត��ម�នេរឿង�គែខ�រ និង
ៃថរបស់ប៉ុស�� PNN ចេ���ះេ���ង ៧ េ� ៩ ���ច�ងេគ េ��ះេគ�ក់េរឿងល�េមើលេ�ចើន។ ប៉ុស��េផ��ងៗ េបើក
េ�លេដើម��ីេមើលកម�វ�ធីកំែប�ង �ប�ល់ ឬចេ�មៀងប៉ុេ���ះ»។  បង�សី េសរ� �នតេម�ើងអង់ែតង DTV តៃម� 

៩០ដុ���េដើម��ីេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍�ំងេ�ះ េហើយក៏សេង�តេឃើញ�េ�ក��ងភូមិរបស់ខ��ន �នអ�ក
�ម�នេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍េ��មផ�ះ េ��នចំនួនេ�ចើនេ�េឡើយេទ។ 

 កម�វ�ធីទស���ប៉សុ��ទូរទស��នកំ៍ពុងផ��យ
���ល់

េគ�ច�ញយកែអ៊ប PPCTV និង 
One Tv Plus េ�យពុំគិតៃថ�េដើម��ីទស���
កម�វ�ធីផ��យបន����លរ់បស�់��នីយទូ៍រទស��ន៍
េពញនិយម�ំងក��ងនិងេ���សុក។

�មួយឥឡ�វទំេនើប�ស់ 
េបើេគចង់េមើលទូរទស��ន៍ក៏
�ចេមើលក��ងទូរសព��ន
ដូច���។ ខ��សំេង�តេឃើញ� 
បច��ប��ន�អ�ករស់េ�ែក��រៗខ��ំ 
េគមិនសូវេមើលទូរទស��ន៍
េទ ដូចនិ�យពី�ងេដើម
អ៊�ចឹង ទូរសព��នកម�វ�ធី
កម��ន�េ�ចើនសម���រែបបចង់
េមើលអីក៏�ន េហើយ�យ
�សួលេទៀត»។ 

«ខ��ំ�នេមើលទូរទស��ន៍�ំងពី
អំឡ�ង���ំ២០១៥ ប���ប់ពីចូល
�កលវ�ទ��ល័យ េ��ះ�ត�វ
ចំ�យេពលេ�ចើនេលើ�រសិក��
��វ��វេ��� និង�រ�រ
េ��េ���ង។ �ទូេ� ខ���ំម�ន
េមើល�រផ��យរបស់�កុមហ៊ុន ហង��
�ស ក��ងកម�វ�ធី�បឡងចេ�មៀងល��ីៗ ដូច�
“Cambodia Idol” ឬ “The Voice Kids Cambodia”  �េដើម 
ែតប៉ុេ���ះ េហើយេមើលែត�មទូរសព�ៃដេទៀត។ ���ង�មិញ 
ស��ប់អ�កផ�ះខ��ំវ�ញ �ពិេសស ប��ន�សី និងឳពុក���យខ��ំ គឺ
ពួក�ត់េ�ែតេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍�គេ�ចើនេ�េឡើយ គឺេមើល
កម�វ�ធីកម��ន�ដូច�៖ កំែប�ង �រ�បឡងចេ�មៀង និងេរឿង�គ
�េដើម។ ពួក�ត់េមើល�គេ�ចើនេ�េ���ងេពល�យ���ច និងមុន
ចូលេគង�េរៀង�ល់ៃថ�»។ េ�ក �រ�ទ� ក៏�នេលើកេឡើងេទៀត
� េដើម��ីអប់រ�ចិត� និងទទួល�នចំេណះដឹងសកលបែន�ម េ�ក
ែតងែតទស���កម�វ�ធីអប់រ�ខ�ីៗេលើ�ែណលេហ�សប៊ុក ែដល
េពញនិយមរបស់េ�ក�គ� គូ សុ�ព និងកម�វ�ធ ី “Nas Daily” 
�េដើមផងែដរ។ 
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េ�ក េសង �រ�ទ� (២៦���ំ) 
បុគ�លកិ�កុមហ៊នុ រសេ់��កុងេសៀម�ប 

ក��� ស៊ុយ សុ���នុត (២៣���ំ) 
�ជីវករលក់ដូរ រស់េ�េខត�កំពង់�ម 

«ចប��ប��ន� េគមិនសូវ�ប់�រម�ណ៍េមើលទូរទស��ន៍េទ េ��ះេគ
ចូលចិត�េមើលទូរសព��ង។ ពីមុនដូចេយើងដឹងអ៊�ចឹង �លពីមិន
�ន់�នទូរសព�ទំេនើបដូចឥឡ�វ គឺ�នែតទូរទស��ន៍េទែដលេគ�ច
េមើលព័ត៌�នឬេមើលេរឿង�គ�ន។ ែត�ក់ែស�ង ឥឡ�វេនះវ�ញ 
ទូរទស��ន៍សឹងែតទុកេ�លេហើយ���នអ�កេមើលេទ សមូ��ែីតមនុស��
�សក៏់�នទូរសព�ទំេនើបេ�បើែដរ ដូេច�ះ�នអីេមើលទូរទស��ន៍េទៀត! 

បង�សី ឈឹម េសរ� ( ៤២���ំ) 
�ជីវករ រស់េ��សុកពេពល េខត�េសៀម�ប

«ខ��េំមើលបុ៉ស��ទូរទស��ន៍�េរៀង�លៃថ�។ បុ៉ស��ែដលែតងែតេបើកេមើល�នបុ៉ស�� My TV, CTN និង PNN។ 

េហើយម�ង���លក៏�នប៉ុស�� TV5 ផងែដរ។ ក��ងចំេ�មប៉ុស���ំងេ�ះ ខ��ំចូលចិត��ម�នេរឿង�គែខ�រ និង
ៃថរបស់ប៉ុស�� PNN ចេ���ះេ���ង ៧ េ� ៩ ���ច�ងេគ េ��ះេគ�ក់េរឿងល�េមើលេ�ចើន។ ប៉ុស��េផ��ងៗ េបើក
េ�លេដើម��ីេមើលកម�វ�ធីកំែប�ង �ប�ល់ ឬចេ�មៀងប៉ុេ���ះ»។  បង�សី េសរ� �នតេម�ើងអង់ែតង DTV តៃម� 

៩០ដុ���េដើម��ីេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍�ំងេ�ះ េហើយក៏សេង�តេឃើញ�េ�ក��ងភូមិរបស់ខ��ន �នអ�ក
�ម�នេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍េ��មផ�ះ េ��នចំនួនេ�ចើនេ�េឡើយេទ។ 

 កម�វ�ធីទស���ប៉សុ��ទូរទស��នកំ៍ពុងផ��យ
���ល់

េគ�ច�ញយកែអ៊ប PPCTV និង 
One Tv Plus េ�យពុំគិតៃថ�េដើម��ីទស���
កម�វ�ធីផ��យបន����លរ់បស�់��នីយទូ៍រទស��ន៍
េពញនិយម�ំងក��ងនិងេ���សុក។

�មួយឥឡ�វទំេនើប�ស ់
េបើេគចង់េមើលទូរទស��ន៍ក៏
�ចេមើលក��ងទូរសព��ន
ដូច���។ ខ��សំេង�តេឃើញ� 
បច��ប��ន�អ�ករស់េ�ែក��រៗខ��ំ 
េគមិនសូវេមើលទូរទស��ន៍
េទ ដូចនិ�យពី�ងេដើម
អ៊�ចឹង ទូរសព��នកម�វ�ធី
កម��ន�េ�ចើនសម���រែបបចង់
េមើលអីក៏�ន េហើយ�យ
�សួលេទៀត»។ 

«ខ��ំ�នេមើលទូរទស��ន៍�ំងពី
អំឡ�ង���ំ២០១៥ ប���ប់ពីចូល
�កលវ�ទ��ល័យ េ��ះ�ត�វ
ចំ�យេពលេ�ចើនេលើ�រសិក��
��វ��វេ��� និង�រ�រ
េ��េ���ង។ �ទូេ� ខ���ំម�ន
េមើល�រផ��យរបស់�កុមហ៊ុន ហង��
�ស ក��ងកម�វ�ធី�បឡងចេ�មៀងល��ីៗ ដូច�
“Cambodia Idol” ឬ “The Voice Kids Cambodia”  �េដើម 
ែតប៉ុេ���ះ េហើយេមើលែត�មទូរសព�ៃដេទៀត។ ���ង�មិញ 
ស��ប់អ�កផ�ះខ��ំវ�ញ �ពិេសស ប��ន�សី និងឳពុក���យខ��ំ គឺ
ពួក�ត់េ�ែតេមើលប៉ុស��ទូរទស��ន៍�គេ�ចើនេ�េឡើយ គឺេមើល
កម�វ�ធីកម��ន�ដូច�៖ កំែប�ង �រ�បឡងចេ�មៀង និងេរឿង�គ
�េដើម។ ពួក�ត់េមើល�គេ�ចើនេ�េ���ងេពល�យ���ច និងមុន
ចូលេគង�េរៀង�ល់ៃថ�»។ េ�ក �រ�ទ� ក៏�នេលើកេឡើងេទៀត
� េដើម��ីអប់រ�ចិត� និងទទួល�នចំេណះដឹងសកលបែន�ម េ�ក
ែតងែតទស���កម�វ�ធីអប់រ�ខ�ីៗេលើ�ែណលេហ�សប៊ុក ែដល
េពញនិយមរបស់េ�ក�គ� គូ សុ�ព និងកម�វ�ធ ី “Nas Daily” 
�េដើមផងែដរ។ 
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បច��ប��ន� ចំនួនអ�កេ�បើ��ស់ប���ញសង�ម�មទូរសព����តហ��ន�ន�ន់ែតេ�ចើនេឡើងៗ។ 

�រទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍�មទូរសព�ៃដ���តហ��ន ក៏�ក់�នចំនួន�ន់ែតេកើនេឡើងែដរ។ 

បុគ�លិកទស���វដ�ីញញឹម �នចុះ�កសួរនិស��ិត (៦៦�ក់) និងពលរដ�ទូេ� (៥០�ក់) 

រស់េ��ជ�នីភ�ំេពញអំពី���ន�ព�ម�នកម�វ�ធីទូរទស��ន៍�មក��ក់ទូរទស��ន៍ និង�រ

ផ��យេលើប���ញសង�ម េធ�ើេឡើង�អំឡ�ងែខវ�ច�ិ� ���ំ២០២២កន�ងេ� េ�យទទួល�ននូវ

ទិន�ន័យដូច�ងេ��ម។ 

 ១. េតើបច��ប��ន�អ�កេ�ទស���ទូរទស��ន៍�មក��ក់ទូរទស��ន៍ែដរ ឬេទ?    
                                         (និស��ិត̶ពលរដ�ទូេ�) 

 ក.េ�ទស���េ�េឡើយ （20%　―　62%）
 ខ. �នទស��� ១ េ� ២���ំ （26%　―　20%）
 គ. �នទស��� ៣ េ� ៤���ំ （27%　―　14%）
 ឃ. �នទស���េលើសពី ៥���ំ （27%　―　4%）

២. �ទូេ� េតើអ�កទស���ទូរទស��ន៍�មមេធ���យ�?
 ក. �មក��ក់ទូរទស��ន៍ （36%　―　26%）
 ខ. �មទូរសព�ៃដ （40%　―　10%）
 គ. �ំងទូរទស��ន៍ និងទូរសព�ៃដ （24%　―　64%）

៣. ក��ងចំេ�ម���នីយ៍ទូរទស��ន៍�ងេ��មេនះ េតើអ�កចូលចិត�ទស���
ប៉ុស���ខ�ះ? (�ចេរ�ស�នេលើសពី១ចេម�ើយ)

 ក. ហង���ស (ឬរស�ីហង���ស) （61%　―　68%）
 ខ. �កុមហ៊នុ CBS (CTN, MYTV, CNC ) （21%　―　24%）
 គ. �យ័ន (ឬBTV) （21%　―　48%）
 ឃ. ភីអិនអិន (PNN) （44%　―　44%）
 ង. ទូរទស��ន៍ប៉ុស��េលខ ៥ (TV5)         （5%     ―　52%）
 ច. ទទក (ឬTVK2) （9%　―　8%）
 ឆ. ពំុ�ប់�រម�ណបុ៉៍ស���មួយ�ពិេសសេទ（0%　―　0%）

៤. េតើអ�កចូលចិត�េមើលកម�វ�ធី�បេភទ�?
 ក. កម��ន� (�ពយន� កំែប�ង ត�ន��ីេដើម)（85% ―　44%）
 ខ. អប់រ� （23%　―　26%）
 គ. ព័ត៌�ន （21%　―　88%）
 ឃ. កី� （18%　―　56%）

៥. េតើអ�ក ឬ�កុម�គ��ររបស់អ�កទស���ប៉ុស��ទូរទស��ន៍េ�យ�បព័ន�ែបប
�? 

 ក. េ�បើកម�វ�ធីែអ៊បឥតបង់��ក់ (PPCTV, One Tv Plus 
      និង eRadio and TV�េដើម) （50%　―　10%）
 ខ. េ�បើកម�វ�ធីែអ៊បបង់��ក់េដើម��ីទស��� （6%　―　0%）
 គ. េមើល�ម���យរណបឌីធីវ� (DTV) （30%　―　40%）
 ឃ. េមើល�មប���ញ�កុមហ៊នុែខ���បឯកជន（27%―　64%）

៦. េតើអ�កចូលចតិ�ទស���ទូរទស��ន�៍លក�ណៈ�គ��រ ឬ ចូលចិត�េមើលែតឯង? 
 ក. ចូលចិត�ទស����មួយ�គ��រ （70%　―　80％）
 ខ. ចូលចិត�ទស������ក់ឯង （30%　―　20％）

៧. បច��ប��ន� េតើអ�កគិត�ខ��នេមើលកម�វ�ធីទូរទស��ន៍�មក��ក់ទូរទស��ន៍
េ�ផ�ះ�មួយ�គ��រ ញឹក�ប់ែដរឬេទ? 

 ក. ញឹក�ប់ （11%　―　30%）
 ខ. េមើលខ�ះៗែដរ （20%　―　38%）
 គ. ម�ង���ល （44%　―　32%）
 ឃ. មិនែដលេ�ះ （25%　―　0%）

● ���ន�ពទស���កម�វ�ធីផ��យេលើប���ញសង�មេ��ពីកម�វ�ធីទរូទស��ន៍    

១. េតើអ�កចូលចិត�ទស����រផ��យកម�វ�ធី��េលើប���ញសង�ម
(េហ�សប៊ុក យូធូប�េដើម) ែដរឬេទ? 

 ក. ចូលចិត� （42%　―　44%）
 ខ. ចូលចិត�ខ�ះែដរៗ （56%　―　56%）
 គ. មិនចូលចិត� (�ចរ�លងសណំ�រទី២�ងេ��ម)（2% ― 0%）

២. �បសិនេបើចូលចិត� េតើកម�វ�ធីែបប�ែដលអ�កែតងែតទស���? (�ចេរ�
ស�នេលើសពី១ចេម�ើយ)

 ក. �រសែម�ងែប�កៗ （21%　―　44%）
 ខ. វ�េដអូខ�ីែបបអប់រ� （33%　―　28%）
 គ. Video Vlog （53%　―　4%）
 ឃ. Video Review (��រ បេច�កវ�ទ�� ផលិតផលអ�ីមួយ     
                  កែន�ងកម��ន��េដើម) （58%　―　4%）
　 ង. �រស��យេរឿង （21%　―　2%）
 ច. កំែប�ងខ�ីៗ （38%　―　52%）
 ឆ. កម�វ�ធីកី� （18%　―　58%）
 ជ. ព័ត៌�ន （29%　―　86%）

៣. េតើអ�ក�ន���ល់�កុមបេង�ើតនិងសែម�ងវ�េដអូខ�ី�ម FACEBOOK ឬ 
YouTube, េផក��ល��ីៗ និងេផកផ��យព័ត៌�នអន�ញ ែដល�ន
ផ��ព�ផ��យេលើប���ញសង�ម�មួយែដរ ឬេទ?

 ក. មិន�ន���ល់េទ （55%　―　90%）
 ខ. �ន���ល់  （45%　―　10%）

៤. េតើអ�កយល់���ង�ចំេ�ះកម�វ�ធីផ��ព�ផ��យេ�េលើប���ញសង�ម
បច��ប��ន� េបើេធៀបនឹងកម�វ�ធី�ក់ផ��យរបស់ទូរទស��ន៍?

 ក. �ក់�ញ���ំង （29%　―　26%）
 ខ. �ក់�ញខ�ះែដរ （68%　―　70%）
 គ. មិន�ក់�ញេទ （3%　―　4%）

ទិន�ន័យអេង�ត�រអំពី���ន�ព

រេបៀបេមើល��ង៖ តួេលខ�ងេឆ�ង��គរយពីចេម�ើយនិស��ិត៦៦�ក់ ― �ង���ំ��គរយពីចេម�ើយពលរដ�៥០�ក់

ទស���កម�វ�ធីេ�តទស��ន៍
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���ំ១៩៦៦ ����ំែដល�បេទសកម����ន���នីយ
ទូរទស��ន៍ដំបូងេគបំផុត និង����ំែដលទូរទស��ន៍�តិ
កម����ន�ប់កំេណើតេឡើង។ ែត�អកុសល ���នីយ
ទូរទស��ន៍មួយេនះ �ត�វរង�រខូត�ត�ំង�សុងេ�ក��ង
���១ំ៩៧៥ េ�យ�រេភ�ើងស����ម�សម័យែខ�រ�កហម។ 
ែត��រ�បេសើរែដរ េ��ះេ�ក��ងកំឡ�ង���ំ១៩៧៩ 
���នីយទូរទស��ន៍�តិកម����ន�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រ
�ថ�ី េ�យ�នលទ��ព�ក់ផ��យកម�វ�ធី���តឹមែត
៤េ���ងក��ងមួយៃថ�ប៉ុេ���ះ។ េ�យ�ន�រែ�ប�ប�ល
�បន�ប���ប់ េ�េដើមែខធ�� ���ំ១៩៨៣ ���នីយ
ទូរទស��ន៍�តិកម��� �ត�វ�ន���ប�េឡើងវ�ញ �ំង

�ត�សៗអំពីេដើមកំេណើតផ��យទូរទស��ន៍

េ�យ�រ�នចំនួនអ�កនិយមេ�បើប���ញសង�មេលើ�បព័ន�អ៊�នធឺណិតេកើនេឡើងេ�ចើន
�េពលបច��ប��ន� �នេធ�ើឱ��ចំនួនអ�កទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍េ�ផ�ះ�នចំនួនថយចុះ។ 
�ទូេ� េ��ប�ណ� ១៥���ំមុន �ប�ជនែខ�រ�នទ���ប់ទស���ប៉ុស��ទូរទស��ន៍ជុំ���
�មេគហ���ន ឬ�ម�ង��រ�េដើម។ វប��ធម៌ៃន�រទស���កម�វ�ធីទូរទស��ន៍�
�កុម �ត�វ�ន�ត់បង់បន�ិចម�ងៗេ��មវត��នៃន�ររ�កចេ�មើនេលើវ�ស័យបេច�កវ�ទ�� និង

�រនិយមេ�បើ��ស់ទូរសព�ៃដ���តហ��ន���ប់អ៊�នធឺណិត។ េ�យ�រកំេណើនអ�កេ�បើ
��ស់ប���ញសង�មេកើនេឡើងេ�ចើនដូចេនះ េគសេង�តេឃើញ�ន�កុមអ�កបេង�ើត

វ�េដអូខ�ីៗដូច�៖ េរឿងកំែប�ង ឬអប់រ�ខ�ីៗ និងកម�វ�ធីចែម�កៗផ��យេ�េលើប���ញ
សង�មដូច� េហ�សប៊ុក និងយូធូបកំពុងេកើត�នេឡើង���ងផុសផុល។ 
បច��ប��ន� ចំនួនអ�កទស���កម�វ�ធី�ំងេនះក៏�ក់ដូច��នសន��ះេកើនេឡើង
េ�ចើនបន�ិចម�ងៗគួរឱ��កត់ស���ល់ផងែដរ៕

ធន�នមនុស�� និងស���រៈ។ 
េ�យែឡក េ�ក��ង���ំ១៩៨៦ ���នីយទូរទស��ន៍�តិកម��� �នទទួល

ជំនួយពីរ���ភិ�លជប៉ុន �មរយៈ�របំ�ក់ឧបករណ៍ទំេនើប�ន់សម័យ។ 
េ��យមក ទូរទស��ន៍�តិកម����ចព�ងីកវ��ល�ព�រ�ក់ផ��យ�ប�ំ
ៃថ�ពី៤េ���ងរហតូដល១់៤េ���ងក��ងមួយៃថ� និងព�ងឹង�បព័ន�ែចកផ��យរហតូ
ដល់១២៦�បេទស�មរយៈ���យរណប។ គួរប���ក់ផងែដរ េ�ក��ងកំឡ�ង
���១ំ៩៨៦ �បេទសកម����ន���នីយទូរទស��ន៍�ងំអសស់របុ ១៥���នីយ
ែដលក��ងេ�ះ�ន���នីយផ��យបន����ល់របស់េវៀត�ម ទូរទស��ន៍��ំង
និង���នីយផ��យបន��មតំបន់។

េ��យេភ�ើងស����ម���ំៃរ�េ�កម����នរលត់ផុតេ� វ�ស័យទូរគម�គមន៍
�នរ�កចេ�មើន�បន�ប���ប់។ �ពិេសស េ����ំ២០១២ �រផ��ព�ផ��យ

សន��ះអ�កទស���កម�វ�ធីផ��យ�មប���ញសង�ម និង���តហ��ន

ទូរទស��ន៍�ន�រ�បកួត�បែជង���ំង េ�យ�ន�របេង�ើត���នីយថ�ីមួយ
ចំនួន េហើយ���នីយទូរទស��ន៍ែដល�នវត��នេហើយេ�ះក៏�នបេង�ើត
កម�ពិធី�ក់ផ��យថ�ីៗ ែប�កៗេដើម��ី�បកួត�បែជង�មួយ���នីយដៃទេទៀត។ 
េ�ះបី�េ�ក��ង���ំ២០១២ វ�ស័យទូរទស��ន៍�ន�រ�បកួត�បែជង���ំងក៏
ពិតែមន ប៉ុែន�េ�អំឡ�ង���ំ២០១៣ �រេ�បើ��ស់ទូរសព�ៃដ���តហ��ន និង
អ៊�នធឺណិតេកើនេឡើង���ងគំហុកេ�កម����ំឱ���នកំេណើនអ�កទស���
បុ៉ស��ទូរទស��ន៍�មទូរសព�ៃដេកើនេឡើងេ�ចើន�ហរូែហ។ គិត�តឹម���២ំ០២០ 
�ន�ប�ជនែខ�រ�ប�ណ�ង១៦�ន�ក់េ�បើ��សអ៊់�នធឺណតិ ែដលក��ង
េ�ះអ�កេ�បើប���ញសង�មេហ�សប៊ុក�នរហូតដល់�ប�ណ ១០,៩ �ន
�ក់។
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ដំំណើ�ើរកម្សាាន្តតវិិលល្ងាា ចពីីទីីក្រុកុងតូូកូ�ដំំណើ�ើរកម្សាាន្តតវិិលល្ងាា ចពីីទីីក្រុកុងតូូកូ� ― រម្សា�ីយដ្ឋាា ន្តក្រុពិីលទីឹកកក
Fujiten Snow Resort & ភូូម្សាិបុុរា� Oshinohakkai

រម្សា�ីយដ្ឋាា ន្តក្រុពីិលទីឹកកក Fujiten Snow Resort
ស្ថិតនៅជាប់នឹងជើងភ្នំ Fuji រមណីយដ្ឋាន Fujiten Snow Resort 

បើកទទួលភ្ញៀវទាសចរទូទៅចូលជិះស្គកីមាសាន្តរាល់រដូវរងារ ចាប់ពីអំឡុង
ពាក់កណ្តាលខាធ្នូ រហូតដល់ដើមខាមាសា។ ភ្ញៀវទាសចរគាប់វ័យអាច
ជិះស្គីលាងកមាសាន្តដោយសារី ដោយគាាន់តាបង់បាាក់ថ្លាចូលកមាសាន្ត
សមាាប់ទីលានស្គីដាលខ្លួនចង់ទៅតម្លាបាមាណ ៤,០០០យ៉ាន = ៣០
ដុលា្លារ/មា្នាក់ និងថ្លាជួលសមា្ភារៈសមាាប់លាងស្គីដូចជា សម្លៀកបំពាក់ជិះ
ស្គី វានតាការពារពាិល មួក សាាមដា និង ជើងស្គី ឬកា្តាររំអិលលើពាិល
ទឹកកកជាដើម (តម្លាជួលសមា្ភារៈលាងស្គីឈុតបាមាណ ៨,៥០០យ៉ាន=
៦៥ដុលា្លារ/មា្នាក់) ដាលមានជួលនៅរមណីយដ្ឋានផ្ទាល់។ សមាាប់កុមារ
វិញក៏អាចកមាសាន្តនៅទីនោះបានដារ។ គាាន់តាបង់បាាក់ថ្លាចូលក្នុងមា្នាក់
៨០០យ៉ាន អាណពាយាបាលអាចនំាកូនៗរបស់ខ្លនួចូលជិះកា្តារំអិលសមាាប់
កុមារ (ថ្លាជួល៥០០យ៉ាន/មួយ) នៅទីលានមានជមាាលទាប។ 

Yamanashi 
Prefecture

▲ទីលានលេលងស្គីសម្រាមាប់កុមារ ▲ទិដឋភាពរមណីយដ្ឋាន Fujiten Snow Resort

ការជិះស្គីកមាសាន្តលើពាិលទឹកកកនៅរដូវរងារ គឺពាញនិយមខ្លាំងនៅបាទាសជប៉ុន។ កាាពីជនជាតិ
ជបុ៉ន មានជនបរទាសមកពីបណ្តាបាទាសដទា ជាពិសាស ជនជាតិថាក៏ចូលចិត្តចំណយពាលសមាាក
កមាសាន្តនាចុង ឬដើមឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដើមាបីធ្វើដំណើរទាសចរទៅបាទាសជប៉ុនផងដារ។ រមណីយដ្ឋាន
 Fujiten Snow Resort ជាទិសដៅទាសចរណ៍សមាាប់លាងពាិលទឹកកកដ៏ពាញនិយមមួយកន្លាង
នៅខាត្ត Yamanashi ខងលិចជាប់នឹងទីកាុងតូកាយូ។ មានចមា្ងាយបាមាណ ១៤០គីឡូម៉ាតា និង
ចំណយពាលបាមាណ២ម៉ាងកន្លះ តាមរយៈឡាន ឬឡានកាុងពីទីកាុងតូកាយូ នោះគានឹងធ្វើដំណើរ
មកដល់រមណីយដ្ឋាននាះ។ កាាពីនាះ ភ្ញៀវទាសចរក៏និយមឆ្លៀតទៅទសាសនាភូមិបុរាណឈ្មាះថា
Oshinohakkai ដាលជាទិសដៅទាសចរណ៍ពាញនិយមមួយនៅកាបារនោះផងដារ សមាាប់ដំណើរ
កមាសាន្តវិលលា្ងាចពីទីកាុងតូកាយូ។
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ជាមួយនឹងទិដឋភាពភ្នំ Fuji ឈរលាចតាដាតយ៉ាងស្កឹមស្កាស្ថិតនៅពីកាាយរមណីយ-
ដ្ឋាននាះផង នឹងធ្វើឱាយភ្ញៀវទាសចរបនាសល់ទុកនូវអនុសាសាវរីយ៍រដូវរងារល្អបំផុតសមាាប់
ខ្លួន រួមទាំងមិត្តភក្តិ និងកាុមគាួសារ។ ភ្នំ Fuji មានកំពស់ ៣,៧៧៦ម៉ាតា និងតាូវបាន
បាជាជនជប៉ុនសា្គាល់ជាទូទៅថាជាភ្នំនាសាចក្តីអមតៈ ហើយមានទិដឋភាពសា្អាតបំផុត
នៅរដូវរងារ ខណៈភ្នំនាះសាាបទៅដោយពាិលទឹកកកនៅផ្នាកកំពូល។ មានភ្ញៀវ
ទាសចរជាចាើនមកកមាសាន្តនៅបាទាសជប៉ុន ដើមាបីទសាសនា និងផ្តិតយករូបភាពភ្នំ Fuji 

នៅរដូវរងារ។ រមណីយដ្ឋាន Fujiten Snow Resort ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងល្អបំផុតមួយ
សមាាប់កមាសាន្តលើពាិលទឹកកក និងគយគន់ភ្នំ Fuji ។ 

នៅក្នងុរមណីយដ្ឋាន Fujiten Snow Resort ក៏មានអាហារដ្ឋានស្ថតិនៅជាន់ទី១ មាន
ទំហំធំទូលាយផងដារ។ ជាទូទៅ មានភ្ញៀវទាសចរយ៉ាងចាើនកុះករមកទទួលទានអាហារ
ថ្ងាតាង់ កាហ្វាក្តា ឬភាសជ្ជៈនានា រួមទាំងអាហារសមាន់ក្នុងអំឡុងពាលសមាាកពីការ
ជិះស្គីកមាសាន្តនៅក្នុងអាហារដ្ឋាននាះ។ 

ភូូម្សាិបុុរា� Oshinohakkai
មានចមា្ងាយបាមាណ ១៧គីឡូម៉ាតា និងចំណយពាលបាមាណ ៣០

នាទីតាមយនយន្តពីរមណីយដ្ឋាន Fujiten Snow Resort ភ្ញៀវទាសចរ
អាចធ្វើដំណើរទៅទសាសនា Oshinohakkai ដាលជាទិសដៅទាសចរណ៍
ពាញនិយមសមាាប់គយគន់ទាសភាពភ្នំ Fuji ពីកូនភូមិបុរាណតូចមួយ
កាបារជើងភ្នំ Fuji ។ នៅទីនាះមានថ្លុកទឹកធម្មជាតិថា្លាយង់ហូរផុសចាញពី
ភ្នំ Fuji ។ ថ្លុកទឹកកណ្តាលមានជមាាដល់ទៅ ៨ម៉ាតា តាូវបានអ្នកសាុក
ជឿថាជាទីស័ក្តិសិទ្ធ សមាាប់ពាយាបាលរោគាផាសាងៗ។ 

កាាពីទសាសនាថ្លុកទឹកធម្មជាតិ និងថតរូបអនុសាសាវរីយ៍ជាមួយភ្នំ Fuji 

ភ្ញៀវទាសចរអាចជាវចំណីអាហារបាពាណីជបុ៉នដាលផលិតដោយបាជាជន
រស់នៅក្នុងសាុកជាវត្ថុអនុសាសាវរីយ៍សមាាប់មិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិក្នុង
ដំណើរកមាសាន្តរដូវរងារទៅកាន់ខាត្ត Yamanashi ដាលមានភ្នំ Fuji ដ៏
លាបីលាបាញ៕ 

▲ វ៉ាាាសាបី�ក៏លេភ្ញៀវលេទសចរនិយមលេជៀវផងដែដរ

▲ សដែណែកលេសៀងកិនជប៉ុន(សម្រាមាប់លេធ្វើជាសីុប)

▲ថ្លុកទឹកកណ្តាលជលេម្រា�
ម្រាបមាណ៨ដែម៉ម្រាតដែដលលេគលេជឿ
ថាជាទីស័ក្តិសិទ្ធ

◀មានលេភ្ញៀវលេទសចរជាលេម្រាចើន
ចូលទិញវត្ថុអនុសាសាវរីយ៍លេ�
ហាងលក់ចំណីអាហារជប៉ុន
លេវចខចប់យ៉ាងសា្អាតជាលេម្រាចើនមុខ
លេ�ដែកាបរខងចំណុចទសាសនា

▼ រូបថតអនុសាសាវរីយ៍
របស់និសាសិតដែខ្មរលេ�ភូមិ
បុរាណ Oshinohakkai

▲ ទឹកស័ក្តិសិទ្ធ(ដែកាបរថ្លុកកណ្តាល)ដែដលលេគលេជឿថា
ញុំ�ពាយាបាលលេរាគ
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ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដាលបុគ្គលិកទសាសនាវដ្តញីញឹមខ្មារបានសាកសួរ
អំពីការយល់ឃើញរបស់បងបាុស ចំពោះដំណើរទសាសនកិចចទៅកាន់
បាទាសជប៉ុនរយៈពាលជិត ២សបា្តាហ៍ កាលពីជាង៣ឆ្នាំមុន បងបាុស
នឿន បានរៀបរាប់ដោយរួសរាយរាក់ទាក់មិនដច់ពីមាត់អំពីចំណុចល្អ
ចំពោះសា្មារតីការងាររបស់ជនជាតិជប៉ុន ដាលខ្លួនបានមើលឃើញផ្ទាល់
ភ្នាកនៅបាទាសជប៉ុន។ បងបាុស នឿន៖ «នៅពាលទៅដល់បាទាស
ជបុ៉ន ខ្ញុសំង្កាតឃើញថាការរស់នៅរបស់ជនជាតិជបុ៉ន គឺធ្វើអ្វមីានរបៀប 
យកចិត្តទុកដក់ និងហ្មត់ចត់ ជាពិសាសនោះ ជនជាតិជប៉ុនធ្វើការងារ
រហ័ស ហើយគារត់រហូតដើមាបីធ្វើការងារគាឱាយទាន់សភាពការណ៍»។ 
បនា្ទាប់ពីថ្លាងដូច្នាះហើយ បងបាុស នឿន ក៏បានបង្ហើបបាាប់ពីចំណុច
អវិជ្ជមានបន្តិចអំពីរបៀបធ្វើការងាររបស់កាុមការងារគាត់ដោយលើក
ឡើងដូច្នាះថា៖ «ជនជាតិជប៉ុន ពាលគាធ្វើកិចចការអ្វីមួយគឺធ្វើដោយ
យកចិត្តទុកដក់និងផ្ដាតទៅលើការងារនោះរហូតចប់សព្វគាប់អស់
ទើបគាចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារមួយទៀត ដាលខុសពីខ្មារយើងភាគចាើន
មិនសូវយកចិត្តទុកដក់នឹងការងារទា ហើយចូលចិត្តធ្វើការងារដោយ
ចាប់នាះបន្តចិចាប់នោះបន្តចិ»។ ជាមួយគា្នានាះ បងបាសុ នឿន បាន
បន្តរៀបរាប់ពីចំណុចល្អដាលខ្លួនបានឃើញនៅជប៉ុនទៀតដូច្នាះ៖ «នៅ
ជប៉ុន បាជាជនគាឈរតមាង់ជួររង់ចាំទិញអ្វីមួយយ៉ាងមានរបៀប។
ហើយចំណុចពិសាសមួយទៀតនោះគឺថា ជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តធ្វើខ្លួន
ឱាយរវល់ចាើន និងមិនសូវមានពាលទំនារទា ហើយជនជាតិនាះចូលចិត្ត
ច្នាបាឌិត និងបង្កើតថ្មីណស់។ ជាក់ស្ដាង ខ្ញុំឃើញគាចាះច្នាស្លឹកគាា
យកទៅបង្កើតជាភាសជ្ជៈសមាាប់លក់រកកមាាបានទៀតផង។ ការវាច
ខចប់អីវ៉ាាាន់នៅតាមហាងលក់នីមួយៗ គឺពិតជាមានជំនាញចាបាស់លាស់ 
និងមានសោភ័ណ្ឌល្អណស!់»  

គួរបញ្ជាក់ដារថា បងបាុស នឿង បានទៅទសាសនាបាទាសជប៉ុន ក្នុង
គោលបំណងធ្វើកម្មសិកាសានៅរោងចកាផលិតនំជប៉ុន តាមការអញ្ជើញ
របស់បាធានកាុមហីុននំអង្គរឃុកឃី ដាលគាត់បមាើការនៅក្នុងកាុង
សៀមរាបបចចុបាបន្ន។ កាាយពីបានឃើញផ្ទាល់ភ្នាកនូវបចចាកវិទាយាទាន់
សម័យ និងមានស្តង់ដរអនាម័យខ្ពស់នៅតាមបណ្តាកាមុហុីនផលិតនោះ 
បងបាសុក៏បានស្ងើចសរសើរខ្លាងំពីចងា្វាក់ផលិតកម្មជបុ៉នដារ។ បងបាសុ
នឿន៖ «នៅពាលខ្ញុំចូលទៅដល់រោងចកាធ្វើនំ និងសូកូឡា នៅទីកាុង
អូសាកា និង តូកាយូ ដើមាបីមើលពីសកម្មភាពផលិត ឃើញថាស្ទើរគាប់
យ៉ាងដំណើរការដោយមា៉ាសុីនទំនើប គឺថាការផលិតពីមួយជំហានទៅ
មួយជំហាន ធ្វើឡើងដោយមា៉ាសុីនទាំងអស់ ហើយមានបុគ្គលិកតិចតួច
សមាាប់តាជួយសមាួលកន្លាងខ្លះៗប៉ុណ្ណាះ»។

"ជន្តជាតូិជបុុុន្តមាន្តវិបុបធម្សា៌ការងារលអៗជាណើក្រុចើន្ត
ដែដំលដែ�ែរណើយើងគួួរដែ�ែងយល់ ន្តិងណើរៀន្ត�ូក្រុតូ" 

បងម្រាបុស ណុល លេនឿន (៣៧ឆ្នាំ) ជាអ្នកម្រាគប់ម្រាគង

លេ�ម្រាកុមហីុនផលិតនំអង្គរឃុកឃី ដែដលមានហាង

កាលេហ្វ និងហាងលក់វត្ថុអនុសាសាវរីយ៍ជប៉ុនដ៏មាន

ម្រាបជាម្រាបិយភាពមួយក្នុងម្រាកុងលេសៀមរាប។ តាមរយៈ

ការងារជាអ្នកម្រាគប់ម្រាគងរយៈលេពលជាង ១០ឆ្នាំកន្លង

លេ� បងម្រាបុស លេនឿន បានដែចករំដែលកការយល់លេឃើញ

ពីបទពិលេសាធន៍ការងារលេ�ម្រាកុមហីុនជប៉ុន និងក្នុង

អំឡុងលេពលបងម្រាបុសលេ�ទសាសនកិចចលេ�ម្រាបលេទសជបុ៉ន

កាលពីដែខតុលា ឆ្នា២ំ០១៩ កន្លងលេ� ជូនទសាសនាវដ្តី

ញញឹមដែខ្មរដូចតលេ�។
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ហាងនំអង្គរឃុកឃី តាូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៤ ក្នុងគោល
បំណងបង្កើតការងារសមាាប់នារីខ្មាររស់នៅខាត្តសៀមរាប និងដើមាបី
បងា្ហាញដល់ភ្ញៀវទាសចរជបុ៉នថា បាជាជនខ្មារអាចផលិតនំមានរសជាតិ
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងមានអនាម័យ ដោយបាើបាាស់វត្ថុធាតុដើមក្នុងសាុក
របស់ខ្លួន។ មុនមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ផ្ទុះឡើង កាុមហីុនផលិតនំអង្គរ
ឃុកឃី មានបុគ្គលិកបាមាណ៩០នាក់ ហើយក្នុងនោះ ៩០ភាគរយ
គឺជាសា្តី។ ដោយសារជាកាុមហីុនផលិតនំ រួមទាំងមុខម្ហូបនៅក្នុងហាង
កាហ្វាផងតមាូវតាមស្តង់ដរជប៉ុន បងបាុស នឿន តាូវទទួលរាាាប់រងនូវ

ទំនួលខុសតាូវចាើនលើការបណែុះបណ្តាល
បុគ្គលិកឱាយយល់ពីការផលិតមួយដាលមាន
ស្តង់ដរខ្ពស់។ តាមរយៈការមកបណែះុបណ្តាល
ផ្ទាល់ពីកាុមការងារមកពីបាទាសជប៉ុនកន្លង
មក បានធ្វើឱាយបុគ្គលិកហាង និងរូបបងបាុស
ផ្ទាល់ទទួលបទពិសោធន៍ និងចំណាះដឹងចាើន
ពីវគ្គបណែុះបណ្តាលទាំងនោះ។   

ទោះជាយ៉ាងនាះក្តី បចចុបាបន្ន ក្នុងនាមជា
អ្នកគាប់គាង និងទទួលបន្ទុកបណែុះបណ្តាល
បុគ្គលិកក្នុងកាុមហីុនផ្ទាល់ បងបាុស នឿន 
នៅសង្កាតឃើញពីចំណុចអសកម្មមួយចំនួន
របស់បុគ្គលិកខ្មារ បើបាៀបធៀបនឹងបុគ្គលិក
ជបុ៉ន។ បងបាសុបានបងា្ហាញពីការយល់ឃើញ
ចំពោះទមា្លាប់ការងាររបស់បុគ្គលិកខ្មារដូច្នាះ៖
«ខ្ញុំយល់ថាការបំពាញការងាររបស់បុគ្គលិក
ខ្មារយើង នៅមានចំណុចខ្វះខតចាើន និង
មិនសូវសកម្មដូចជប៉ុនទា ដូចជាការមកយឺត
និងមិនសូវយល់ពីការងារជាកាុមជាដើម។ 
ឧទាហរណ៍ នៅពាលទំនារពួកគាត់ចុចទូរសព្ទ 
ឬធ្វើអ្វីផាសាងៗទៀតដាលពំុទាក់ទងនឹងការងារ 
ដូចនាះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគាប់គាងពួកគាត់
ខ្ញុំតាូវខិតខំរកការងារដើមាបីដក់ឱាយបុគ្គលិកធ្វើ
តាមជំនាញក្នុងផ្នាករបស់ពួកគាត់។ ខុសពី
ជនជាតិជប៉ុន គឺបុគ្គលិកមា្នាក់ៗមានទំនួល
ខុសតាវូចំពោះការងារ និងមិនទុកឱាយខ្លនួទំនារ
ចាើននៅកន្លាងការងារនោះឡើយ គឺគាតាងតា
រកការងារធ្វើដោយខ្លនួឯងក្នងុពាលការងារ»។ 
បងបាសុបានបន្ថាមទៀតថា៖ «កន្លងមកមាន
ជនជាតិជប៉ុនមកហាត់ការជាអ្នកគាប់គាង
បណ្តាះអាសន្នក្នងុហាងយើងពីមុនដារ ហើយ
ពួកគាត់ភាគចាើន កាាយពីបញចប់ការងារ
ពីទីនាះ គាត់បានលើកឡើងពីផលលំបាក

▲ បុគ្គលិកហាងនំអង្គរឃុកឃី

◀រូបចុះធ្វើកម្មសិកាសាផ្ទាល់នៅហាងផលិតការ៉ាម
 ក្នុងកាុងអូសាកា (តុលា ឆ្នាំ២០១៩)

ក្នងុការស្វាងរកការងារឱាយបុគ្គលិកខ្មារយើងធ្វើ ដោយសារភាពថាពួកគាត់
ខ្វះសមត្ថភាពតាង់ចំណុចនាះ»។ បងបាុសបានសម្តាងនូវការយល់
ឃើញសាដៀងនឹងជនជាតិជប៉ុន ដាលបានលើកឡើងនូវបញ្ហាពិបាក
រកការងារឱាយបុគ្គលិកធ្វើ ខណៈបងបាុសសង្កាតឃើញថាមានបុគ្គលិក
ខ្មារចាើនពុំសូវយល់ និងបំពាញការងារឱាយសកម្មក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួន
ចាញពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។   

យ៉ាងណមិញ បងបាសុ នឿន ក៏បានលើកសរសើរពីចំណុចល្អជាចាើន
របស់កាមុហុីនខ្លនួ ដោយសារវ៉ាបានបង្កើតការងារ និងទំនុកបមាងុចាើន
ដល់សា្តខី្មាររស់នៅក្នងុខាត្តសៀមរាបដារ។ បងបាសុ នឿន ៖ «តាមពិតទៅ 
កាុមហីុនយើងនាះ គឺផ្ដល់ឱកាសការងារចាើនទៅដល់ស្តាីខ្មារ ដាលនាះ
ជាគំនិតរបស់សា្ថាបនិកកាុមហីុនដំបូងគឺ លោកសាី សាជីកុ ជាជនជាតិ
ជបុ៉ន ដោយលោកសាយីល់ថា ស្តាខី្មារភាគចាើននៅពាលដាលពួកគាត់
រៀបការមានគាួសារហើយ មានស្តាីខ្មារមួយចំនួនជួបបញ្ហាបាឈមជា
មួយប្ដីដូចជាការឈ្លាះបាកាកគា្នា ឬជួបអំពើហិងាសា ដោយសារតាពាល
រៀបការរួច ស្តាីបាត់បង់ចំណូល ឬឱកាសការងារ ពាាះពួកគាត់តាូវ
នៅផ្ទះមើលថាកូន ពោលគឺគា្មានចំណូលសមាាប់គាួសារ។ ពាាះមូល
ហាតុនាះហើយ ទើបលោកសាី សាជីកុ ចង់ផ្ដល់ឱកាសឱាយស្តាីខ្មារមាន
ការងារធ្វើ ដើមាបីមានចំណូលជួយដល់កាុមគាួសារ ហើយលើសពីនាះ
ទៅទៀត កាមុហុីនយើងតាងតាពាយាយមជួយសមាលួភាពលំបាកផាសាងៗ
ដល់បុគ្គលិកខ្លនួដូចជា ការអនុវត្តចិាបាប់កាាយពាលសមាាលកូនតាមឹតាវូ
និងការអនុញ្ញាតឱាយយក
កូនមកកន្លាងធ្វើការ និង
មានបន្ទប់សមាាប់មើល
ថាទំាកុមារ និងឱាយកូនតូចៗ
របស់បុគ្គលិកសមាាក
ក្នុងអំឡុងពាលមា្តាយ
គាត់បំពាញការងារនៅ
ក្នុងហាងរបស់យើងជា
ដើម»៕

 ហាងនំអង្គរឃុកឃី៖ 

Add: On the main road to Angkor Wat, in front of Sofitel Hotel, 
         Siem Reap, CAMBODIA
TEL: (855)-(0)63-964-770 
Fax: (855)-(0)63-965-975

▶រូបថតអនុសាសាវរីយ៍ជាមួយ
មា្ចាស់ហាងលក់តាបាតងនៅ
ទីកាុងតូកាយូ (តុលា ឆ្នាំ២០១៩)
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ហោរាសាស្រ្តប្រចាំខែហោរាសាស្រ្តប្រចាំខែ

មក
រា រាសីល្អមធាយម។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីពិតមានតា

សាតុចុះបន្តចិក្ដ ី តាពំុមានបញ្ហាចទធ្ងន់ធ្ងរឡើយ 
ពាាះនៅតាមានទំនិញទិញចូលលក់ចាញជាហូរ
ហា។ ការងារ៖ ទោះបានបាកបការងារអ្វីក៏ដោយ
តោងតាតាិះរិះពិចារណឱាយបានចាបាស់លាស់ ជា
ពិសាសមុននឹងរួមការងារជាមួយនឹងនរណមា្នាក់ 
ទើបមិននំាអំពល់ទុក្ខដក់ខ្លនួ។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមាន
តាមានចំណូលចាើនគួរសមក្ដ ីតាអ្វដីាលតាវូចៀស
វ៉ាងនោះគឺមិនតាូវឱាយគាជំពាក់បំណុលឡើយ។
្រ៊ែភាព៖ តាូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនា
ចំណីអាហារ។ ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍មានភាព
ស្និទសា្នាលដូចបាកាតី។ គេេះថ្នេក់៖បាយ័ត្នគាាះ
ថា្នាក់រលាកទឹកក្ដា។ 

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីមានភាពល្អ
បាសើរជាបណែើរៗក្ដី។ តានៅមានឧបសគ្គខ្លះៗ
ដារ ដូច្នាះការរកសីុឱាយចាះសមាបសមាលួទៅតាម
កាលៈទាសៈបាាបាួល។ ការងារ៖ បើមានមនុសាស
សម្ដផី្អាមតាជាកជ់ាធា្នាកទ់ាកទ់ងលោកអ្នករមួការ-
ងារ តោងតាបាយ័ត្នបាយាងកាាងចាញ់បោកគា 
នាំអំពល់ទុក្ខដក់ខ្លួន។ សេដ្ឋកិច្ច៖ពិតមានតាមាន
ចំណូលចាើនគួរសមក្ដ ីតាពំុមានសល់អ្វជីាដំុកំភួន
ឡើយ ពាាះចាយវ៉ាយខ្ជះខ្ជាយពាក។ ្រ៊ែភាព៖
តាូវចៀវវ៉ាងលោ្មាភសុីលោ្មាភផឹក។ ស្នេោ៖ចំពោះ
គូស្នាហ៍មានទាស់តាចាះអត់ឱនឱាយគា្នាទៅវិញទៅមក
ទើបបានសុខកាយសបាបាយចិត្ត។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្ន
គាាះថា្នាក់មុតកំាបិតពូថៅ និងឧបការណ៍មុតសាចួ។

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីពិតមានតា
ធា្លាក់ចុះបន្តចិក្ដ។ី តាពំុមានបញ្ហាអ្វចីទធ្ងន់ធ្ងរឡើយ 
ពាាះនៅតាមានអតិថិជនជួយគាំទាជាហូរហា។
ការងារ៖មុនបាគល់ ឬទទួលទំនិញគាប់សព្វសារពើ 
តាវូពិនិតាយមើលគុណភាព និងរាប់ចំនួនឱាយតាមឹតាវូ 
ទើបពុំមានរឿងឈ្លាះបាកាកគា្នា។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិត
មានតាចំណូលចាើនគួរសមក្ដី តាពុំមានសល់អ្វី
ជាដុំកំភួនឡើយ ពាាះរកបានចាើនចាយចាើន
មិនខុសពីទូកធំក្ដាងធំនោះដារ។ ្៊រែភាព៖ ចំពោះ
សុខភាពតាូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនា
ចំណីអាហារ។ ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍បាយ័ត្នអ្នក
កាានាំរឿងអុចអាល។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះ
ថា្នាក់ឆក់ខាសាភ្លើង។ 

រាសីសាុតចុះ។ ការរក្រ៊ី៖ មិនតាូវហានបាថុយ
បាថានក្នុងការបណ្តាក់ទុនរកសីុដោយទាងទាាយ
ធំពាកទា ហើយក៏មិនតាូវបាកបរបរផ្នាកលាបាង
សីុសងដារ។ ការងារ៖ បានកាបកការងារអ្វក៏ីដោយ 
គឺតាវូធ្វើដោយខ្លនួឯងផ្ទាល់ ពាាះហ៊ាានតាពឹកពាក់
គាធ្វើជំនួស គឺគាកិបកាងយកផលចំណាញអស់។
សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្នុងខានាះ ចំណូលខាសត់ខាសាយ។ ដូច្នាះ
តាវូកាត់បន្ថយការចាយវ៉ាយដោយកាបិតកាបៀតបន្តចិ 
ទើបនៅចុងខាមិនខ្វះមុខខ្វះកាាយ។ ្រ៊ែភាព៖
តាវូហូបចុកឱាយបានទៀងពាលវាលា និងហាត់បាាណ 
ឬលាងកីឡាឱាយបានចាើន។ ស្នេោ៖ចំពោះចំណង
ស្នាហ៍ រវ៉ាងគូស្នាហ៍អាររង្គាះរង្គើរ ដោយមានជន
ទី៣ចូលជាៀតជាាក។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះ
ថា្នាក់ដួលថ្លាះជើង។ 

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីបាន
កាក់កបល្អណស់។ មានទំនិញទិញចូលលក់ចាញ
ឥតទំនារដា ហើយបើទោះជាបានជួបគូបាជាងក៏
មិនភ័យពាយួដារ។ ការងារ៖រាល់ឧបសគ្គ និងរាល់
រឿងចងាាឧបទាពបានសាបរលាបបាតស់ាមល
រលីង។ ដូច្នាះអាចបាបកការងារបានពាញដាពាញ
ជើង ធ្វើចាើនបានចាើន។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតា
មានចំណូលចាើនមកពីគាប់ទិសទីក្ដ ី តាចំពោះអ្នក
រកសីុហុីនគា្នាតោងតាធ្វើបញ្ជលុីយកាក់ឱាយបានចាបាស់
លាស់ ទើបពុំមានវិវ៉ាទកើតឡើង។ ្រ៊ែភាព៖នៅ
ចុងខាអាចមានជំងឺឈឺធ្មាញមករំខនខ្លះៗ។
ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍បាកបដោយភាពផ្អាមតាជាក់
ដូចទឹកឃ្មុំ។គេេះថ្នេក់៖ ពុំមានគាាះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរ
ឱាយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីសាតុចុះ។ ការក្ី៊រ៖ បើមានមនុសាសចម្លាកយក
របស់របរមកបញ្ចា ំឬលក់ក្នងុតម្លាធូរថ្លាយ៉ាងណក្ដី 
កុំទទួល ឬទិញយកឱាយសោះ ទើបមិននាំទុក្ខដក់
ខ្លួន។ ការងារ៖ មិនតាូវរួមការងារជាមួយមនុសាស
ដាលមានសម្ដីផ្អាម និងមានអំនួតក្អាងកា្អាងឡើយ 
ទើបមិនចាញ់បោកគា។សេដ្ឋកិច្ច៖ពិតមានតាចំណូល
ខាសត់ខាសាយ តាបើចាះចាយវ៉ាយដោយកាបិតកាបៀត 
គឺពុំមានចទដល់សាដឋកិចចគាួសារឡើយ។
្៊រែភាព៖តាវូឆ្លៀតពាលហាត់បាាណឱាយបានចាើន។
ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍ជួបរឿងរកាំរកូសចាើន។
គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់ធា្លាក់ពីលើទីខ្ពស់។

រាសីសាតុចុះ។ ការរក្ី៊រ៖ ការរកសីុដាលសងាឃឹមថា
អាចរកបាាក់ចំណាញយ៉ាងងាយសោះ បារជាខក
ខនទៅវិញ ពាាះផលចំណាញបានបោលហួស
ធា្លាក់ដល់ដាអ្នកដទាទៅវិញ។ ការងារ៖ មិនតាវូធ្វើ
កិចចការងារអ្វដីាលល្មើសនឹងចាបាប់ឡើយ ពំុនោះទា
អាចមានទុក្ខទោសជាពំុខន។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ចំណូល
ខាសត់ខាសាយ និងរកបានដោយកមា្លាងំញើសឈាម
ទៀតផង។ ្៊រែភាព៖ តាវូឆ្លៀតពាលសមាាក និង
ហាត់បាាណ ឬលាងកីឡាឱាយបានចាើន។ ស្នេោ៖ 
ចំពោះគូស្នាហ៍ជួបរឿងរកំារកូសចាើន។ គេេះថ្នេក់៖ 
គាាះថា្នាក់អាចកើតមានឡើងក្នុងការបើកបរពាល
យប់ និងកាាយពាលសាវឹងជោគជំា។

រាសីសាតុចុះ។ ការរក្ី៊រ៖ការរកសីុជួបរឿងរកំារកូស
ចាើន ដូច្នាះតាូវចាះអត់ធ្មត់ និងរមា្ងាប់ចិត្តឱាយបាន
តាជាក់ ទើបអ្វីៗអាចដំណើរការបានសាួល។
ការងារ៖ អ្វីដាលតាូវចៀសវ៉ាងនោះ គឺមិនតាូវយក
ខ្លួនទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទាឡើយ។ សេដ្ឋកិច្ច៖
នៅដើមខាពិតមានតាមានចំណូលខាសត់ខាសាយ តា
ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខានឹងមានចំណូលហូរចូល
ចាើនគួរសម។ ្រ៊ែភាព៖ តាូវយកចិត្តទុកដក់ឱាយ
បានទៀតទាត់ពាលវាលា។ ស្នេោ៖ចំពោះគូស្នាហ៍
បាយ័ត្នមានជនទី៣ចូលជាៀតជាាក។ គេេះថ្នេក់៖
គាាះថា្នាក់ចរាចរណ៍នឹងកើតមានឡើងក្នងុការបើក-
បរខ្វះការបាុងបាយ័ត្ន។

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការក្រ៊ី៖ បើមានបងប្អូន
ញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរកសុីចូលហីុនជាមួយ កុំ
ខកខនឱាយសោះ ពាាះជាដាគូរកសីុដាលមានចិត្ត
តាង់ទៅតាង់មក។ ការងារ៖ចំពោះបុគ្គលិកកម្មករ
ដាលបមាើការនៅតាមបណ្តាកាមុហុីន ឬរោងចកា
នានា នឹងទទួលបានការកតសរសើរ និងតួនាទី
ការងារយ៉ាងគាប់ចិត្ត។ សេដ្ឋកិច្ច៖មានចំណូលចាើន
ពីគាប់ទិសទី។ អាចបង្កើតដើមទុនរកសុី និងបើក
ហាងលក់ដូរថ្មីបាន។ ្រ៊ែភាព៖ នៅដើមខាមាន
សុខភាពល្អ តានៅចុងខាមានជំងឺឈឺថា្កាត់ចាើន។
ស្នេោ៖ ចំពោះកំលោះកាមំុអាចសាងពន្លកស្នាហា
បានយ៉ាងផ្អាមល្ហាម។ គេេះថ្នេក់៖ គាាះថា្នាក់ពុំ
មានអ្វីធំដុំគួរឱាយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្ី៊រ៖ ការរកសីុពិតមានតាមាន
ភាពល្អបាសើរជាបណែើរៗក្ដ ី តាអ្វីៗ មិនទាន់ដំណើរ
ការបានសាួលឡើយ។ ដូច្នាះមិនតាូវបណ្តាក់ទុន
ធំពាកទា។ ការងារ៖ ក្នុងខានាះ ពិតមានតារាល់
សមា្ពាធការងារបានសាបរលាបជាបណែើរៗក្ដី។
តាទោះបានបាកបការងារអ្វីៗ តោងមានសា្មារតីបាងុ
បាយ័ត្នជានិចច។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាមានចំណូល
ចាើនគួរសមក្ដ ីតាពំុមានសល់អ្វជីាដំុកំភួនោះឡើយ 
ពាាះខ្ទង់ចំណូលចំណយបាហាក់បាហាលគា្នា។
្រ៊ែភាព៖ តាូវចៀសវ៉ាងការលោ្មាភសុីលោ្មាភផឹក
ទើបមិនអន្តរាយដល់កាពះពោះវៀន។ ស្នេោ៖
ចំពោះគូស្នាហ៍បាយ័ត្នមានអ្នកកាានំារឿងមកអុជ
អាល។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់លង់ទឹក។

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការរក្រ៊ី៖ការរកសុីចាើន
មានបាៀបជាងគា ដូច្នាះតាវូរវៀសរវាញាប់ដាញាប់
ជើងបន្តិច ពាាះឱកាសល្អកមាមាន ពុំមានចាើន
ទៀតឡើយ។ ការងារ៖ ទោះបានបាបកការងារអ្វី
ក៏ដោយ ក៏អាចសមាាចផលដូចបំណងបាាថា្នាទំាង
អស់ ជាពិសាសបើមានទុក្ខធុរៈតាវូពឹកពាក់នរណ
មា្នាក់ក៏ជោគជ័យដារ។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាមាន
ចំណូលពីគាប់ទិសទីក្ដ ី តាចំពោះទាពាយក្ដាកាហាយ
ក៏គបាបីកុំលូកដាទទួលយកឱាយសោះ។      ្រ៊ែភាព៖
សុខភាពពំុមានបញ្ហាចទឡើយ។ ស្នេោ៖ចំពោះ
គូស្នាហ៍មានភាពល្អូកល្អឺនល្អណស់។ គេេះថ្នេក់៖ 
ពំុមានជួបគាាះថា្នាក់ធុះដំុគួរឱាយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការរក្រ៊ី៖ ឆ្នាំថ្មីគំនិតថ្មី។
អាចបណ្តាក់ទុនតាមទីជិតឆ្ងាយ មិនថាផ្លូវគោក
ឬផ្លូវទឹកឡើយ គឺសមបាកបតាទាំងអស់ ពាាះ
អាចរកផលចំណាញយ៉ាងគាប់ចិត្តតាឡប់ចូលផ្ទះ
វិញ។ ការងារ៖ពិតមានតាការងារទទួលបានជោគ 
ជ័យគាប់ភារកិចចក្ដី តាអ្វីដាលតាូវចៀសវ៉ាងនោះ
គឺមិនតាវូបាគល់កិចចការសំខន់ឱាយគាកាន់កាប់ជំនួស
ឡើយ។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាចំណូលចាើនពីគាប់
ទិសទីក្ដី តាបាយ័ត្នទាពាយចាើន ទុក្ខចាើន អាចជួប
គាាះចរលួចឆកប្លន់។ ្៊រែភាព៖សុខភាពពំុមាន
បញ្ហាចទឡើយ។ ស្នេោ៖ ចំពោះអ្នកនៅលីវដាល
ពំុទាន់មានគូគាប់ គឺជាឱកាសល្អក្នងុការស្វាងរក។
គេេះថ្នេក់៖ពុំមានចួបគាាះថា្នាក់អ្វីធំដុំឡើយ។
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រាសីសាុតចុះ។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីចាើនចាញ់
បាៀបគា ដោយការបង្វិលដើមទុនមានភាពយឺត
យ៉ាវ និងជួបឧបសគ្គចាើនទៀតផង។ ការងារ៖ទោះ
បានបាកបការងារអ្វក៏ីដោយ តោងបាយ័ត្នបាយាង
កាាងធា្លាកច់លូក្នងុលាបចិកលគានំាឱាយមានទកុ្ខដក់
ខ្លនួ។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាមានចំណូលខ្លះៗក្ត ីតា
ពំុមានសល់អ្វឡីើយ ពាាះខ្ទង់ចំណយធំជាងខ្ទង់
ចំណូល។ ្៊រែភាព៖ តាវូឆ្លៀតពាលសមាាកឱាយបាន
ចាើន និងមិនតាវូធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរហួសកមា្លាងំឡើយ។
ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍ជួបរឿងរកាំរកូសចាើន។
គេេះថ្នេក់៖បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់ធា្លាក់ពីទីខ្ពស់។

មករា-ក៊មៈ�២០២៣មករា-ក៊មៈ�២០២៣

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការរក្រ៊ី៖ អាចបណ្តាក់
ទុនរកសុីដោយទាង់ទាាយតូចធំ ទោះផ្លូវទឹកផ្លូវ
គោកគឺសមបាកបតាទាំងអស់ ពាាះអាចបាមូល
ផលចំណាញតាឡប់ចូលផ្ទះយ៉ាងគាប់ចិត្ត។
ការងារ៖ បើមានបងប្អូនញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួល
រួមការងារជាមួយចូរកុំខកខនឱាយសោះ ពាាះជា
ដាគូការងារដាលមានចិត្តតាង់ទៅតាងមក។
សេដ្ឋកិច្ច៖  ពិតមានតាមានចំណូលចាើនក្ត ីតាចំពោះ
ទាពាយក្តីកាហាយកុំលូកដាទទួលយកឱាយសោះ។
្រ៊ែភាព៖ សុខភាពពុំមានបញ្ហាចទឡើយ។
ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍បាកបតាភាពផ្អាមតាជាក់
ដូចទឹកឃ្មុំ។ គេេះថ្នេក់៖ពុំមានជួបគាាះថា្នាក់អ្វីធំដុំ
ឡើយ។

រាសីសាតុចុះ។ ការរក្ី៊រ៖មិនតាវូហ៊ាានបាថុយបាថាន
ក្នងុការបណ្តាក់ទុនរកសីុដោយទាង់ទាាយធំឡើយ 
ហើយក៏មិនតាូវបាកបមុខរបរផ្នាកលាបាងសុីសង
ដារ ទើបមិននាំអំពុល់ទុក្ខដក់ខ្លួន។ ការងារ៖ រាល់
ការងារជួបរឿងរកាំរកូសចាើន។ ដូច្នាះតាូវចាះ
អត់ធ្មត់និងរមា្ងាប់ចិត្តឱាយបានតាជាក់ ទើបរឿងតូច
មិនអាចកា្លាចជារឿងធំបាន។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពុំគាាន់តា
មានចំណូលខាសត់ខាសាយប៉ុណ្ណាះទា ពាមទាំងតាូវ
ចាញ់បោគាបង់ខតទាពាយទៀយផង។ ្៊រែភាព៖
តាូវយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការហាត់បាាណនិងលាង
កីឡាឱាយបានចាើន។ ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍ជួប
រឿងរកំារកូសចាើន។ គេេះថ្នេក់៖បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់
ចរាចរណ៍ក្នុងពាលបើកបរខ្វះការបាុងបាយ័ត្ន។
 

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីជួញជិតល្អ
ជាងជួញឆ្ងាយ ពាាះដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបាន
ជួបគាាះអាកាក់ៗទាក៏បានតាឹមតាបាតដាទទា
តាឡប់ចូលផ្ទះវិញបុ៉ណ្ណាះ។ ការងារ៖ មិនតាវូបាគល់
ការងារសំខន់ៗឱាយទៅមនុសាសដាលមិនទាន់សា្គាល់
ចាបាស់លាស់កាន់កាប់ធ្វើជំនួសឡើយ។ បាយ័ត្ន
គាកិបកាងយកផលចំណាញអស់។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិត
មានតាមានចំណូលចាើនគួរសមក្ត ី តាពំុមានអ្វជីា
ដុំកំភួនឡើយឡើយ ពាាះខ្ទង់ចំណយធំជាងខ្ទង់
ចំណូល។ ្រ៊ែភាព៖មិនតាូវលោ្មាភផឹកឡើយ ទើប
ពុំអន្តរាយដល់កាពះពោះវៀននិងថ្លើម។ ស្នេោ៖
ចំពោះគូស្នាហ៍បាយ័ត្នមានអ្នកកាានំារឿងមកអុជ
អាល។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់មុខកាំបិត
ពូថៅ។

រាសីឡើងខ្ពតាដាត។ ការរក្ី៊រ៖ ការរកសុីនៅតា
បោះជំហានទៅមុខជាលំដប់ ហើយបើទោះជា
បានជួបគូបាជាងជើងខ្លាំងយ៉ាងណក្តី ក៏មិនភ័យ
ពាយួដារ ពាាះអាចយកបាៀបឈ្នះជានិចច។ ការងារ៖ 
ឱកាសការងារល្អៗបានមកដល់ហើ  យ ដូច្នាះតាូវ
ដុតដាដុតជើងបន្តចិ ពាាះពាលវាលាជាមាសបាាក់ 
ធ្វើចាើនបានចាើន។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពុំគាាន់តាមាន
ចំណូលចាើនប៉ុណ្ណាះទា ពាមទាំងមានគាយក
លាភសក្ករៈមកឱាយដល់ផ្ទះទៀតផង។ ្៊រែភាព៖ 
នៅចុងខាមានជំងឺឈឺថា្កាត់ចាើន។ ស្នេោ៖ចំពោះ
គូស្នាហ៍មានភាពល្អូកល្អិនល្អណស់។ គេេះថ្នេក់៖
ពំុមានជួបគាាះថា្នាក់អ្វធំីដំុគួរឱាយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្ី៊រ៖ការរកសីុមានការបាកួត
បាជាងខ្លាងំណស់ ដូច្នាះទាល់តាខិតខំបាងឹបាាង
បន្តិច ទើបអាចបោះជំហានទៅមុខ។ ការងារ៖មិន
តាវូបាគល់ការងារសំខន់ៗឱាយគាកាន់កាប់ធ្វើជំនួស
ឡើយ។ បាយ័ត្នគាកិបកាងយកផលបាយោជន៍
អស់។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាមានចំណូលចាើនគួរ
សមក្តី តាមិនតាូវឱាយគាខចីលុយកាក់ ឬខចីវត្ថុមាន
តម្លាផាសាងៗ។ បាយ័ត្នចាញ់បោកគា។ ្រ៊ែភាព៖ 
តាូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះអនាម័យនាការហូប
ចុក។ ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍បាយ័ត្នមានអ្នកកាា
នំារឿងមកអុជអាល។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់
លង់ទឹក។

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្ី៊រ៖ការរកសីុពិតមានតាងើប
ឡើងបន្តចិក្ត។ី តាអ្វីៗ នៅតាជួបបញ្ហាចាើន។ ដូច្នាះ
អាចបោះទុនរកសីុធុនល្មមកំុធំពាក។ ការងារ៖ទោះ
បានបាកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺមិនតាូវធ្វើទាំងខ្វះ
ការពិចារណ ឬធ្វើទាំងតក់កាហល់ឡើយ ពាាះ
កាលបើមានការថ្លាះធ្លាយអាចបង់ខតផលបា-
យោជន៍ចាើន។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាមានចំណូល
ចាើនញគួរសមក្តី។ តាទុកមិនគង់ឡើយ ពាាះ
មានបងប្អូនញាតិមិត្តសា្កាត់មកររកសុីខចីបាះបោច
អស់ពីខ្លួន។ ្រ៊ែភាព៖ តាូវចៀសវ៉ាងការលោ្មាភសុី
លោ្មាភផឹក ទើបមិនអន្តរាយដល់កាពះពោះវៀន។
ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍ទាល់តាចាះអត់ឱនឱាយគា្នា
ទៅវិញទៅមក ទើបបានសុខ។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្ន
រលាកទឹកក្តា។

រាសីល្អមធាយម។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីមានភាពល្អ
បាសើរជាបណែើរៗ។ ដូច្នាះតាវូញាប់ដាញាប់ជើង
បន្តចិ ទើបលាភសក្ករៈមិនបោលហួសដល់ដាអ្នក
ដទាឡើយ។ ការងារ៖ ទោះបានបាកបការងារអ្វី
ក៏ដោយ តោងមានសា្មារតីបាុងបាយ័ត្នជាប់ជានិចច 
ជាពិសាសមុនពាលចុះហត្ថលាខ ឬផ្តតិសា្នាមមាដា
តាវូពិនិតាយពិច័យឱាយបានម៉ត់ចត់។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមាន
តាមានចំណូលចាើនគួរសមក្តី តាពុំមានសល់អ្វី
ជាដុំកំភួនឡើយ ពាាះចាយវ៉ាយខ្ជះខ្ជាយពាក។
្រ៊ែភាព៖ តាូវយកចិត្តទុកដក់ចំពោះរបបហូបចុក
ឱាយបានទៀងទាត់ពាលវាលា។ ស្នេោ៖ ចំពោះគូ
ស្នាហ៍មានភាពស្នទិសា្នាលដូចបាកាតី។ គេេះថ្នេក់៖ 
បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់ពាលដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវថ្នល់។

រាសីសាុតចុះ។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីមិនតាូវចូល
ហុីនជាមួយមនុសាសមានសម្តផី្អាមនិងមានអំនួតអូត
ក្អាងកា្អាងឡើយ។ បាយ័ត្នអាចចាញ់បោកគារលាយ
ទាពាយឆប់។ ការងារ៖ បើមានគាបបួលរួមការងារ
ជាមួយ តោងបាយ័ត្នបាយាងកាាងចាញ់បោកគា
នំាអំពុលទុក្ខដក់ខ្លនួ។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ចំណូលខាសត់ខាសាយ 
និងរកបានដោយកមា្លាំងញើសឈាម។ ដូច្នាះកុំ
រកបានមកដោយតឹងតាចាយធូរឱាយសោះ។ ្៊រែភាព៖
តាូវឆ្លៀតពាលសមាាកឱាយបានចាើន និងមិនតាូវ
ធ្វើការឱាយហួសកមា្លាងំឡើយ។ ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍
ទាល់តាឆប់បញចប់រឿងរកំារកូស ទើបចំណងស្នាហ៍
គងវងាស។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់ចរាចរណ៍
បើកបរពាលយប់ និងកាាយពាលសាវឹងជោគជំា។
 

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការរក្រ៊ី៖ បើមានបងប្អូន
ញាតិមិត្តសា្កាត់មកបបួលរកសុីចូលហីុនជាមួយ
ចូរកំុខកខនឱាយសោះ ពាាះជាដាគូរកសីុដាលមាន
ចិត្តតាង់ទៅតាងមក់។ ការងារ៖ ពាលបាកបការងារ
អ្វីៗទទួលបានជោគជ័យហើយ ចូរកុំបញចាញភាព
អនួតកាអឺតកាទមឱាយសោះ ទើបបានសុខកាយ
សបាបាយចិត្ត។ សេដ្ឋកិច្ច៖មានចំណូលចាើនពីគាប់
ទិសទី អាចបង្កើនដើមទុនរកសុីនិងពងាីកមុខរបរ
ជួញដូរឱាយកាន់តាធំ។ ្រ៊ែភាព៖អាចមានជំងឺមាត់
ធ្មាញមករំខនខ្លះៗ។ ស្នេោ៖ ចំពោះកម្លាះកាមុំ
អាចទាក់ទងសាងពន្លកស្នាហាបានដោយពុំមាន
ឧបសគ្គអ្វីមករាំងសា្កាត់ឡើយ។ គេេះថ្នេក់៖ពុំមាន
ជួបគាាះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱាយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីឡើងខ្ពស់តាដាត។ ការរក្ី៊រ៖ នៅតាកាក់កប
ដដាល។ មានទំនិញលក់ចាញទិញចូលឥតទំនារដា 
ហើយថ្វីបើមានអតិថិជនខ្វះបំណុលខ្លះៗសង់មិន
គាប់ក្តក៏ីមិនភ័យពាយួមានការបាត់បង់១កាក់១សាន
ដារ។ ការងារ៖ ទោះបានបាកបការងារអ្វីក៏ដោយ
ក៏អាចទទួលបានផលសមាាចតាមបំណងបាាថា្នា
ទំាងអស់ជាពិសាសចំពោះអ្នកដាលកំពុងតាស្វាង
រកការងារធ្វើក៏អាចសមាាចដូចបំណងបាាថា្នាដារ។
សេដ្ឋកិច្ច៖ ពិតមានតាមានចំណូលចាើនពីគាប់ទិស
ទីក្តី តាទាពាយចាើនទុក្ខចាើន។ បាយ័ត្នជួបគាាះ
ចរលួចឆក់ប្លន់។ ្៊រែភាព៖ នៅចុងខាអាចមាន
ជំងឺឈឺថា្កាត់ចាើនមកញំាញី។ ស្នេោ៖ចំពោះគូស្នាហ៍
មានភាពល្អូកល្អិនល្អណស់។ គេេះថ្នេក់៖ ពុំមាន
ជួបគាាះថា្នាក់អ្វីធំដុំគួរឱាយកត់សមា្គាល់ឡើយ។

រាសីសាុតចុះ។ ការរក្រ៊ី៖ ការរកសុីជួបគូបាជាង
ជើងខ្លាងំចាញមកតតំាង។ ដូច្នាះតាវូតាៀមលក្ខណៈ
  ទុកសមាាប់ទប់ទល់ជាមុន ទើបមិនបរាជ័យ។
ការងារ៖ មុននិងរួបការងារជាមួយនិងអ្នកណ តោង
ចាះសង្កាតមើលសមាសភាពមនុសាសល្អនិងអកាក់
ឱាយបានចាបាស់លាស់ ទើបមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុង
បទល្មើសផាសាងៗ។ សេដ្ឋកិច្ច៖ ចំណូលខាសត់ខាសាយ 
ដូច្នាះតាវូចាះចាយវ៉ាយដោយកាបិតកាបៀតបន្តចិ ទើប
មិនជួបវិបតិ្តសាដឋកិចចគាសួារ។ ្៊រែភាព៖ តាវូឆ្លៀត
ពាលសមាាក និងហាត់បាាណឱាយបានចាើន។
ស្នេោ៖ ចំពោះគូស្នាហ៍បាយ័ត្នមានជនទី៣ចូល
ជាៀតជាាក។ គេេះថ្នេក់៖ បាយ័ត្នគាាះថា្នាក់ពាល
ឡើងចុះកាំជណែើរ។

ក៊ម
ៈ�
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ស្វែងយល់អំពីបែទែសជប៉ុន
ទសាសនាវដ្តញីញឹមខ្មារ សូមផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានជាមូលដ្ឋាន

មួយចំនួនស្តីពីបាទាសជប៉ុន ជូនបាិយមិត្តអ្នកអានដើមាបី
ស្វាងយល់ពីបាទាសជប៉ុន។ យើងខ្ញុំសងាឃឹងថា បាិយមិត្តអ្នក
អាននឹងមានឱកាសទៅទសាសនាបាទាសជបុ៉ន ក្នងុដំណើរកមាសាន្ត
ផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយមិត្តភក្តិ ឬកាុមគាួសារ នាថ្ងាណមួយ។ 

378,000 

125.12លាន នាក់
US$1(ប្រហ្រល 4000រៀល) 

= ប្រ�ហែ�ល 131 យ៉េ�េន

យ៉េ�េ�ងក�ុ�ជាា+2 យ៉េ�េ�ង

ពនធយ៉េលើការយ៉េប្រ�ើប្រ�ស់់  10%

ចំនួនប្រ�ជាាជាន  រូ�ិ��័ណ្ណ  

ពនធ

ផ្ទៃដី 

យ៉េ�េ�ងយ៉េនៅជា�េុន    

ភាស់ា

ភាស់ាជា�េុន  (ជាភាសាផ្លូវការ) 

(ផែតុលា ឆ្នាំ 2021 / ការិយ៉ាល័យស្ិតិននបក្តីស�ងមោនែទៃ និងស្ិតិ)

ប្រទេសក្តីមុ�ជាមានប្រមាណ៍ 15.28 លានន្តាក្តី់ 
(ផែមិន្តា ឆ្នាំ 2019 / ការិយ៉ាល័យស្ិតិននបក្តីស�ងផែនការ) * អបតា្រ្រ�របប្តាក្តី់ផប្រប្រួលជាទរៀងរាល់ន�ៃ

ទៅប្រទេសជ្រ៉នុមានបក្តីដ្សបប្តាក្តី៖់ 1,000ទយន៉ 2,000ទយន៉ 
5,000ទយ៉ន 10,000ទយ៉ន ទហ្ើយតនមលៃតូចជាងទនះគីឺជាបប្តាក្តី់កាក្តី់។
ផដលមាន 1ទយ៉ន  5ទយ៉ន 10ទយ៉ន  50ទយ៉ន 100ទយ៉ន និង
500ទយ៉ន។

ចាបព់ីឆ្នា 2ំ019 មក ជាគេាលការណ៍ តមមលៃដែលបង្ហា ញគលើ
មុខទំនិញទាងំអស់ គឺជាតមមលៃដែលរមួបញ្ចូ លពន្ធគ្បើ្រាស់ ១០% 
ជាគ្សច។

ប្រមាណ៍ពីរដងននេំហ្ំនែទៃដីប្រទេសក្តីមុ�ជា (ក្តីមុ�ជាាៈ 181,035 km²)

ទមាាង12ន�ៃបតង់ទៅប្រទេសក្តីមុ�ជា គីឺបតរូវនឹងទមាាង2 រទសៀល
ទៅប្រទេសជ្រ៉ុន។

ប្រជាជនជ្រ៉ុនភាគីទបចើនមិនអាចនិយ៉ាយភាសាអង់ទគីលៃសប្តាន 
ដទូចនះវាមានែលលំប្តាក្តី្រន្រចិចំទ�ះទ�ៀ�វទេសចរ។ មានក្តីផនលៃង
ម�យចំន�នផដលសរទសរការផណ៍ន្តាំជាភាសាអង់ទគីលៃសដូចជា៖
ទៅតាមសាានីយ៍រ�ទ�លៃើងជាទដើម ជាេូទ� មានផ្លាាក្តីសញ្ញាា្រង្ហាាញ
ែលៃ�វ  និងអគារជាទដើមបតរូវប្តានសរទសរផតជាភាសាជ្រ៉ុន្រ៉ុទណាណះ។
ប្រសនិទ្រើអនក្តីទ�េស្សន្តាប្រទេសជ្ុ៉រន សូមទបតៀមទាញយក្តីក្តីមីវិធីី
ផែនេីផណ៍នំ្តាជាភាសាអងទ់គីលៃសជាជនំ�យ។ 

 លុ�ធី�

 �ាងទំនិញហែដលយ៉េលើកហែលងពនធ

ទៅប្រទេសជ្រ៉ុនមិនមានេំលា្រ់ឱ្យបប្តាក្តី់ធីី្រទេ។

អនាកកអ៏ាចដសវែងរកពត័ម៌ានបដនថែមអំពី
ហាងទំនិញដែលគលើកដលងពន្ធ និងរគបៀប
កាតព់ន្ធគ�តាមបណ្តាា ភ្នានា កង់្រគទសចរ
តាមតំបន់នីមួយៗកនាុង្បគទសជបុុន
ផងដែរ។

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

▼ ហយាងពី 

ព័ត៌មានមូលដ្េនរ្រ្រ់ប្រហេ្រជ្រ៉៊ន

ទដើមផែមក្តីរា ឆ្នាំ2023

About JAPAN

ទៅោងេនំញិម�យចនំ�នមានការទលើក្តីផលងពនធទប្រើបប្តាស ់10%។ 
គីិតបតឹមផែទមសា ឆ្នាំ2019 សបមា្រ់ជន្ររទេស មានោងចំន�ន
ប្រផហ្ល 50,000ោង ទៅេូទាំងប្រទេសជ្រ៉ុន ជាពិទសស 
ោងលក្តី់ទបគីឿងទអឡិិចបតរូនិច ោងលក្តី់ថ្នាំនាំ ោងលក្តី់សមាារាៈ
ម�យចំន�ន បតរូវប្តានទលើក្តីផលងពនធទប្រើបប្តាស់។  ដូទចនះទដើម្បីីេេ�ល
ការទលើក្តីផលងពនធទប្រើបប្តាស់ទន្តាះ ទ�ៀ�វទេសចរបតរូវ្រង្ហាាញលិែិត
ឆ្លលៃងផដនផដន (ច្បា្រ់ទដើម) ផដលមានបតាសុំេិដ្ឋាការ។
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ការពិស់ាស់ុរា・ការជាក់�រី ការទំនាក់ទំនង

ការ�ំយ៉េពញពាក្យអនឡាាញ�ញ្ជាាាក់ពីការចាក់
វ៉ាាាកស់់ាងំកូវី៉ាដ១៩ ស់ាលាក�័ប្រ�អយ៉េនោ�ប្រ�យ៉េវ៉ាស់ន៍

នងិលខិិិ�រា�ការណ៍គ� �ុនចលូប្រ�យ៉េទស់ជា�េនុ�ង់ស់្យ�ងអគ្ិស់នី

ផ្ងៃឈ�់ស់ប្រ�ាក

គ�កនាុង្បគទសជបុុនការទទួលទានសុរា និងជករ់ារគី្កាមអាយុ
20ឆ្នា  ំ ្តរូវរានហាមឃាត។់ ជនបរគទសស្នា កគ់�្បគទសជបុុន 
្តរូវគេារពតាមចបាបជ់បុុន ែចូគចនាេះសចូម្បរុង្បយត័នា! គ�គភ្នាជនីយដ្ឋា ន 
និងហាងលករ់ារមីយួចំនួន គឺទាមទារការបង្ហា ញអតាសញ្ញា ណបណ័្ណ
ជាគែើមគែើម្គីផទៀងផ្ទ តអ់ាយុ។

តងស់្ុងអគ្ិសនីគ�្បគទសជបុុនគឺ 100V គ�ើយគ្បកងគ់�
ភ្នាគខាងគកើត្បគទសជបុុនគឺ 50Hz ដតភ្នាគខាងលិច្បគទសជបុុន
វញិគឺ 60Hz។ គដ្យគ�្បគទសកម្ុជា គគគ្បើ្រាស់គ្គឿងអគ្ិសនី
តងស់្ុង 200V ែចូគចនាេះអនាកចំរាច់្ តរូវគ្តៀមឧបករណ៍បាចូរតងស់្ុង
អគ្ិសនីគ�កនាុង្បគទសជបុុន។ យុងណ្តាមញិ មានឧបករណ៍
គអឡិច្តរូនិចគសរថី្ីមយួចំនួនែចូចជា៖ កំុព ច្ូទរ័ផ្ទ ល់ខលៃួន និងទចូរស័ពទ
ថ្ីៗជាគែើម អាចគ្បើ្រាស់រានជាទចូគៅទចូទាងំពិភពគេាកជាមួយួ
INPUT: 100-240V, 50-60Hz។ មយុាងគទៀត គ�កនាុង្បគទសជបុុន
រចូបរាងមន្ពីគភលៃើងគឺជា្បគភទមានរន្ធគដ្តពីររាងតំដបតុ្បគភទ A។
សចូម្បរុង្បយត័នាចំគេេះឧបករណ៍ដែលមានឌុយគដ្តគភលៃើងខុសេានា  
(្បគភទមចូល្បគភទមានគជើងបីជាគែើម) គេលគឺអនាក្តរូវការអាដ្បទ់រ័
គែើម្គីដ្តវា។
※ ្បដ្បផ់្លៃ ស់បាចូរតងស់្ុងអគ្ិសនី  និងអាដ្បទ់រ័គដ្តគឺអាចទិញរានគ�តាមហាង

អគ្ិសនីធំៗកនាុង្បគទសជបុុន។

មថៃឈបស់្មាក្បចាឆំ្នា 2ំ023 មានែចូចខាងគ្កាម។ គ�មថៃឈបស់្មាក្តួតេានា ចំមថៃអាទតិ្គឺ្តរូវគផទរគៅឈប់
គ�មថៃចនទជនំសួវញិ។ គ�្បគទសជបុនុគគគធវែើែគំណើ រកមានាគ�មថៃចុងសរាា �៍ គ�មនុមថៃបណុ្មយួមថៃ ឬមថៃបណុ្ 
វសិ្សមកាល បុណ្ OBON  “បុណ្ភ្ុបំិណ្ឌ ជបុុន”  (មថៃទី13 ែល់ទី15 ដខសីហា) បុណ្ចចូលឆ្នា ំថ្ី  (មថៃទី29 ដខធនាចូ 
ឆ្នា 2ំ023~មថៃទី3 ដខមករា ឆ្នា 2ំ0 24) ដែលគធវែើឱ្យ្ចរាចរណ៍មានភ្នាពមមាញឹក និងតមមលៃសណ្តាឋា េារគឡើងមថលៃជាគែើម។

 កហែនលែងជាក់�រី

 ការយ៉េប្រ�ើប្រ�ស់់ទូរស់័ពទៃផដ

ការជករ់ារគី�តាមែងផលៃចូវគឺ្តរូវរានហាមឃាតគ់ដ្យបទបញញាតាិ
មន្ករុង ខណ្ឌ  ឃំុំុ ភចូមជិាគ្ចើនកដនលៃង។ ្បសិនគបើអនាកជករ់ារ ី
គ�គ្រៅកដនលៃងដែលកំណត ់គឺនឹង្តរូវពិនយ័ ែចូគចនាេះចចូរ្បរុង្បយត័នា។ 
គ�តាមហាងកាគ�វែ និងគភ្នាជនីយដ្ឋា នភ្នាគគ្ចើន គឺមានដបងដចក
ជាដផនាកកដនលៃងមនិជករ់ារ ីនិងដផនាកកដនលៃងជករ់ារ។ី

គ�កនាុង្បគទសជបុុន ការគ្បើ្រាស់ទចូរស័ពទមែគឺត្មរូវឱ្យ្មាន
ការចុេះកិច្សនយាជាមយួ្ករុម�ុ៑នទចូរគមនាគមន ៍ គ�ើយ្តរូវបងម់ថលៃ
គសវា្បចាដំខជារមួ ទាងំការនិយយទចូរស័ពទ និងគសវាអុនីធឺណិត។
គបើគ្បៀបគធៀបនឹង្បគទសកម្ុជា ដែល្េានដ់តទិញសីុមកាត
របស់្ករុម�ុ៑នទចូរគមនាគមនម៍កគ្បើ្រាស់គនាេះ គ�្បគទស
ជបុុនវញិ គឺមានភ្នាពស្ុគស្្ញបនាិចចំគេេះនីតិវធិីចុេះគ្្េះ
គ្បើ្រាស់ បុុដនាគ�តាម្ពេានយនាគហាេះជបុុន មានលកសីុ់ម
កាតស្មាបគ់ភញៀវគទសចរណ៍បរគទស។

គែើម្សី្មួលនិតិវធិី្តួតពិនិត្ការចាកវុ់ាកសំ់្ងកចូវែី១៩
ស្េាកប័្ តអគនាា ្បគវសន ៍ និងលិខិតរាយការណ៍គយ គភញៀវ
គទសចរបរគទសគួរបំគពញេក្អនឡាញតាមរយៈគគ�ទំពរ័
https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ គនេះជាមុន។ បនាទ បព់បីគំពញ
ដបបបទតាមអនឡាញខាងគលើរចួរាល់ (ចំគេេះការបញ្្កព់ី
ការចាក់វុាក់សំ្ង្តរូវការគពលមួយរយៈខលៃីគែើម្ទីទួលចគមលៃើយ
តបតាមអុីដមលុចុេះគ្្េះ) គភញៀវគទសចរ្េានដ់តបង្ហា ញ QR 
Code ទទលួរានគ្កាយការបគំពញគ�គលើទចូរសពទមែស្្ត�វែចូន
គេាកអនាក គៅកានគ់ខានធរ័្តួតពិនិត្ គនាេះជាការគ្សច។ 

ប្រ�ព័័ន្ធធប្រ�ួ�ព័ិន្ធិ�្យខាងលើ�ើលើន្ធះលើប្រ�ើប្រ�ស់់�ន្ធលើ�តាមអាកាស់
យាន្ធដ្ឋាា្ន្ធខាងលើប្រកាម៖ 

 Narita International Airport
 Haneda Airport
 Kansai International Airport
 Chubu Centrair International Airport
 Fukuoka Airport
 New Chitose Airport

A type SE type BF type

ែខមក�
ៃថ�ទី 01

ៃថ�ទី 09

ៃថ�ទី 11

ៃថ�ទី 21

ៃថ�ទី 29

ៃថ�ទី 03

ៃថ�ទី 04

ៃថ�ទី 05ែថ�បុណ��ចូល���ំសកល

ែថ�បុណ��េពញវ័យ

ទិ�ែថ����ប��តិ

ៃថ�ទី 23 ពធិបីណុ��ចេ�មើន�ពះជន��ពះេ�អធ�ិជ��

ែថ�និ�ឃរដូវ

ែថ�បុណ�� Showa

ទិ�រ�លឹករដ�ធម�នុញ

ទិ�ៃនៃថ�ៃបតង

ែថ�បុណ��កុ�រ

ែខកុម� ៈ

ែខមិ�

ែខេម�

ែខឧស�

ែខកក��

ែខសី�

ៃថ�ទី 17

ៃថ�ទី 11

ៃថ�ទី 03

ៃថ�ទី 23

ែថ�បុណ��សមុទ��

ៃថ�ទី 09 ែថ�បុណ��កី��តិ

ែថ�បុណ��ភ�ំ

ទិ�វប��ធម៌

ទិ�ពលកម�
ែខវ�ច�ិ�

ៃថ�ទី 18

ៃថ�ទី 23

ៃថ�រ�លឹកគុណមនុស���ស់

ទិ�សម��តី
ែខក���

ែខតុ�

About JAPAN
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អាកាស់ធា�ុ

រដូវ៉ា
រែចូវគ�្បគទសជបុុនដចកជា៤គឺ៖ រែចូវផ្កា រកី រែចូវគរៅ្ដ  រែចូវសលៃឹកគឈើ្ ជរុេះ និងរែចូវរង្។ គ�តាមរែចូវនីមយួៗ គគអាច
សបបាយរកីរាយជាមយួគទសភ្នាពខុសៗេានា កនាុងរែចូវទាងំ៤ គនាេះ ្ពមទាងំពិធីបុណ្នានា និងចំណីអាហារគផ្សងៗ
ជាគែីម។

បនាទ បពី់រែចូវរង្កនលៃងផុត រែចូវផ្កា រកីនឹង្នមកែល់។ មានផ្កា  
SAKURA និងផ្កា គផ្សងៗគទៀតជាគ្ចើនរកីស្ុសស្្យ ដែលវាក៏
ជារែចូវគធវែើឱ្យ្មានអារមណ៍្្សស់្ស្យផងដែរ។ យុងណ្តាមញិ 
ផ្កា  SAKURA រកីចាបពី់ចុងដខមនីា គៅគែើមដខគមស្ កប៏ុុដនា
កនាុងអំឡុងគពលគនេះ ស្មាបអ់នាកគទសចរមកពី្បគទសកមុ្ជាវញិ
ចបាស់ជាមានអារមណ៍្្តជាកគ់�គឡើយ  ែចូគចនាេះ
គបើអនាកគៅទស្សនាកនាុងរែចូវគនេះ គួរគ្តៀម
ការេរសគមលៃៀកបំេកក់ារេររង្។

វាជារែចូវដែល្ពេះអាទិត្បគញ្ញពនលៃឺ និងគរៅា ខាលៃ ងំ។ គ�គពល
រែចូវគភលៃៀងដែលចាបពី់ចុងដខមថុិនា ែល់េកក់ណ្តាា លដខកកកាដ្ 
កនលៃងផុតគៅភ្នាលៃ មគនាេះ សីតុណហា ភ្នាពនឹងគកើនយុងគលឿនដែល
បញ្្កថ់ារែចូវគរៅា មកែល់គ�ើយ។ សីតុណហា ភ្នាពខ្ស់បំផុតគកើន
ជិតែល់៤០អងាគស គ�ើយគដ្យរែចូវគរៅា គ�្បគទសជបុុន
មានសំគណើ មខ្ស់ ែចូគចនាេះមថៃខលៃេះអាចមាន
អារម្ណ៍ថាគរៅា ជាង្បគទសកម្ុជា
គៅគទៀត។

 រដូវ្្លែៀង

 ខិ្យល់ព្យ�ះ

 កហែនលែងទស់្សនា・ប្រពរឹ�ោិការណ៍  កហែនលែងទស់្សនា・ប្រពរឹ�ោិការណ៍
ការយ៉េ�ើល្្ា SAKURA និង្្ាដផទយ៉េទៀ� �ុណ្យរដូវ៉ាយ៉េកៅោ ក�្មវ៉ាិធី�ញ់កាំប្រជារួច យ៉េឡាើងភ្ំ FUJI 

ហែ�លទរឹកស់�ុប្រទ ជាាយ៉េដើ�

ជាទចូគៅ ចាបពី់ចុងដខមថុិនា ែល់ចុងដខកកកាដ្ មានគភលៃៀងធ្លៃ កគ់្ចើន
គលើកដលងដតគ�គកាេះ Hokkaido។ គភលៃៀងគ�្បគទសជបុនុ មនិដមនជាគភលៃៀង
ធ្លៃ កខ់ាលៃ ងំៗគនាេះគទ ដតវាភ្នាគគ្ចើនជាគភលៃៀងរលឹម្សិចៗរយៈគពលយចូរ។

ព្ុេះសីុកលៃចូន្តរូពចិគកើតគ�គលើសមុ្ ទភ្នាគខាងត ច្ូង បកឆ់្លលៃងកាត់្ បគទស
ជបុុនជាគ្ចើនែងពីដខកកកាដ្ ែល់ដខតុេា។ វានាមំកជាមយួខ្ល់បក់
និងគភលៃៀងខាលៃ ងំ គពលបកគ់ឆ្្េះគៅភ្នាគខាងគជើងមាងៗ ែចូគចនាេះបណ្តាា លឱ្យ្
មានគ្េាេះម�នារាយែចូចជា៖ ការធ្លៃ ករ់ាកែ់ីភនា ំនីវ ុចូទឹកសមុ្ទគឡើងខ្ស់ 
និងទឹកជំននជ់ាគែើម។

គបើនិយយពីរែចូវផ្កា រកី គគសំគៅគលើផ្កា  SAKURA។ មាន
គភញៀវគទសចរបរគទសជាគ្ចើ នមកទស្សនាផ្កា  SAKURA  គ�
្បគទសជបុុន។ គួររលឹំកថា ផ្កា  SAKURA រកីអា្ស័យគលើ
អាកាសធ្តុមនឆ្នា និំងតាមតំបននី់មយួៗ ែចូគចនាេះអនាកគួរដសវែរកពត័៌
មានបដនថែមគលើបណ្តាា ញអុីនធឺណិតជាគែើម។ ផ្កា  SAKURA រកី
ចាបព់ីភ្នាគខាងត ច្ូងមន្បគទស     គ�ើយជាគរៀងរាល់ឆ្នា គំ�ចុងដខ
មនីាគៅគែើមដខគមស្ ផ្កា  SAKURA គ�តចូក ច្ូរកី្សស់ស្អា ត
គួរឱ្យ្គយគន។់

គ�្បគទសជបុនុ មានវសិ្សមកាលរែចូវគរៅា  គ�ើយមាន្ពឹតាកិារណ៍
ជាគ្ចើន្រារព្ធគឡើង ជាពិគសស កម្វធិីរាញ់កាំ្ ជួចគឺជាពិធី
្បមពណីគ�រែចូវគរៅា ។ វា្តរូវរានគគ្រារព្ធគធវែើគឡើងតាមតំបន់
នីមយួៗ ទចូទាងំ្បគទស គ�ើយកាំ្ ជួចរាបេ់នគ់ៅរាបម់ុនឺ្េាប់
នឹង្តរូវរាញ់បគង្ហា េះគៅគលើគមឃំុ។

រដូវ៉ា្្ារីក រដូវ៉ាយ៉េកោៅ

អាកាស់ធា�ុនិងរដូវ៉ា

តំបនភ់្នាគគ្ចើនមន្បគទសជបុុន គឺសថែិតគ�តំបនគ់រៅា ល្មដែល
មានសីតុណហា ភ្នាពខុសៗេានា ដចកគចញជាបនួរែចូវ។ មយុាងគទៀត សណ្តាឋា ន
ែី្បគទសជបុុនមានរាង្ទដវងដែលេាត សន្ធឹងពីភ្នាគខាងត ច្ូង
គៅខាងគជើង គ�ើយទទួលឥទ្ធិពលពីខ្ល់រែចូវ និងចរនាទឹកសមុ្ទ
ដែលនាគំអាយអាកាសធ្តុតាមតំបននី់មយួៗមានភ្នាពខុសៗេានា ។ 
គកាេះ Hokkaido ដែលសថែិតគ�ភ្នាគខាងគជើងបងអាស់មន្បគទស
ជបុុន គឺមានភ្នាព្តជាកខ់ាលៃ ងំកនាុងរែចូវរង្ ដតគកាេះ Okinawa ដែល
សថែិតគ�ភ្នាគខាងត ច្ូងបងអាស់មន្បគទសជបុុនវញិ មានសីតុណហា ភ្នាព
គរៅា ល្មគពញមយួឆ្នា  ំគទាេះបីជារែចូវរង្កម៏និរង្ខាលៃ ងំដែរ។

គលើសពីគនេះគទៀត គដ្យស្រដតជបុុនមានជួរភនាខំ្ស់ៗគ្ចើន គធវែើ
ឱ្យ្រែចូវរង្មានពពក ឬ្ពិល និងគភលៃៀងជាញឹកញាបគ់�កនាុងដបកុ
សមុ្ទជបុុន បុុដនាដបកុមហាសមុ្ទរុាសីុ�វែីកវញិ គឺភ្នាគគ្ចើន
មានគមឃំុ្សលេះ។
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ជារែចូវដែលមានកំគៅនិងសំគណើ មធ្លៃ កចុ់េះ គ�ើយជារែចូវ
ដែលង្យ្សួលរស់គ�។  គ្រៅពីសលៃឹកគឈើ្ ជរុេះដែលមាន្បជា
្បិយភ្នាពស្មាបជ់នបរគទស រែចូវសលៃឹកគឈើ្ ជរុេះកជ៏ារែចូវដែលមាន
ចំណីអាហារឆ្ៃ ញ់ៗផងដែរ។  គបើអគញ្ើញមកគលងកនាុងរែចូវគនេះ
សចូមកំុគភលៃចស្កល្ងមហាចូបអាហារជបុុនកនាុង
រែចូវកាលគនេះ។

 ស់ី�ុណ្ហភាព និង�រិ�ាណយ៉េភលែៀងប្រ�ចាំឆ្ាំ (ជា�េុន / ក�ុ�ជាា) 

 កហែនលែងទស់្សនា・ប្រពរឹ�ោិការណ៍
 កហែនលែងទស់្សនា・ប្រពរឹ�ោិការណ៍

ទស់្សនាស់លែរឹកយ៉េឈើហែប្រ�ពណ៌ប្រក�� 
្្ា Cosmos នរឹងការកំស់ានោផនរដូវ៉ាស់លែរឹកយ៉េឈើប្រជាុះជាាយ៉េដើ�

ទិននានយ័មនតារាងមធ្មភ្នាគខាងគ្កាម គិតពីដខសីហា ឆ្នា 2ំ015
រ�ចូតែល់ដខកកកាដ្ ឆ្នា 2ំ019។ ទិននានយ័គនេះែក្សងពី់ការបង្ហា ញ
ពីឧតុនិយមមនទីភ្នានា កង់្រឧតុនិយមជបុុន។

ពណ៌សលៃឹកគឈើតាមគែើមគឈើគលើភនា ំនិងគែើមគឈើតាមផលៃចូវ ដែល
ដ្បពពីណ៌មបតងគៅជាពណ៌្ក�មឬពណ៌គលឿងជាគែើម គឺពតិ
ជា្សស់ស្អា ត ដែលគយើងអាចនិយយរានថាជាស្មស់សិល្ៈ
មនធម្ជាតិ! គដ្យគ�តុគនេះគ�ើយ គទើបរែចូវសលៃឹកគឈើ្ ជរុេះកែ៏ចូច
រែចូវផ្កា  SAKURA រកី គ� Kyoto Nara និង Nikko ជាគែើមគឺ 
ជាចំណុចដែលមានគភញៀវគទសចរជាគ្ចើនមកទស្សនា។
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កំពស់ទឹក

ភ្នពំ្រញ

កំពស់
ទឹក

ភ្នពំ្រញ

ខ្រ

រដូវ៉ាស់លែរឹកយ៉េឈើប្រជាុះ រដូវ៉ារងា

វាជារែចូវ្តជាកប់ផុំត្បចាឆំ្នា ។ំ គបើអនាកគៅកមានា្ បគទសជបុនុ
កនាុងរែចូវគនេះ សចូមគរៀបចសំគមលៃៀកបេំកក់ារេរ្តជាកស់្មាបរ់ែចូវ
រង្គនេះ។ គបើគទាេះបជីាវា្តជាកខ់ាលៃ ងំបនាចិ បុដុនាគទសភ្នាព្ពិល
ដែលពំុមានគ�កនាុង្បគទសកមុ្ជា គពឺតិជាគរួឱ្យ្ទាកទ់ាញស្មាប់
ជនជាតិដខ្រមកទស្សនា។

ប្រពិល ស់្ី (កីឡាារដូវ៉ាប្រ�ជាាក់) 
ពិធី�ុណ្យចូលឆ្ាំ្្មី  ជាាយ៉េដើ�

យុងណ្តាមញិ វាមនិមាន្ពិលធ្លៃ កគ់រគ�្គបក់ដនលៃងទចូទាងំ
្បគទសកនាុងរែចូវរង្គនាេះគទ។ កដនលៃងគពញនិយមស្មាបគ់ភញៀវ
គទសចរដែលចងប់េុះ្ពឹលគមឺាន៖ រមណីយដ្ឋា នជេិះស្ីែគ៏ពញនយិម
សថែិតគ�គកាេះ Hokkaido និងគខតា Nagano គ�ើយអនាកកអ៏ាច
រកីរាយជាមយួនឹង ONSEN (ទឹកគរៅា ធម្ជាតិ) គ� Zao មនគខតា 
Yamagata និងគទសភ្នាព្ពឹលគ� Shirakawago មនគខតា 
Gifu ដែលជាកដនលៃងមានផទេះដបប្បមពណីបរុាណ ដែល្តរូវរាន
ចុេះកនាុងបញី្គបតិកភណ្ឌ ពិភពគេាកទាងំគនេះផងដែរ។

About JAPAN
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េស�បកែ�បអត�បទឬ��ល់�ត់ ���ជប៉ុន-ែខ�រ

��វ��វព័ត៌�នែផ�ក�ណិជ�កម�េ��មត�ម�វ�ររបស់អតិថិជន

េរៀបចំសកម��ព�ណិជ�កម��ក��ប់

េ�ះពុម�ផ�យទស��វដ�ី “ញញឹម” និង “ញញឹមែខ�រ” 

ផ�ព�ផ�យដំណឹងេ�ជើសេរ�សបុគ�លិកនិង�ណិជ�កម�េផ�ងៗ�មវ�ប�យ

ឌីហ�ញ�មប័ណ� ខិតប័ណ� ��ឡ�ក ប៉ូស�ឺ ��ណ��ណិជ�កម��េដើម

លក់ផលិតផលសិប�កម�ក��ង�សុក �ពិេសសកុ�ល�ជន៍េខត�កំពង់��ំង

អស័យដ� ន : ផ�ះេលខ ៧៦Eo ផ�ូវេលខ ៤៥៤ សង� ត ់ទួលទំពូង ខណ�  ចំករមន ភ�េំពញ  , កម�ុជា 
ទូរស័ព�        : ០១២ ៥០០ ០៥២ / ០១៦ ៦៥៧  ២៩០, cjs@cisinc.co.jp 

27



គរា
េះពុម្ផាយ

  គល
ខទី៥

៥
 ស

្មា
ប ់ដខមករា-កុមៈៈ  ឆ្នា ំ២

០
២

៣
©

 C
JS

inc. 2023

ទស់្សនាវ៉ាដោី “ញញរឹ�ហែខិ្មរ” ្្សព្វ្្សា�អំពីវ៉ា�្បធ�៌ និងស់ង្�ជា�េុន យ៉េនៅក�ុ�ជាា។

ក្�ងយ៉េគ�ល�ំណងចូលរួ�ពប្រងរឹងចំណង�ិ�ោភាព ក�ុ�ជាា និង ជា�េុន 

ឱ្យកាន់ហែ�ស់្ិទធស់្ាលហែ្�យ៉េទៀ� ប្រកុ�ការងារយ៉េ�ើងខិ្�ំ ខិិ�ខិំហែណនាំនូវ៉ាប្រ�ធាន�ទ

ព័�៌�ានចុះ្្សា�្្មីៗ ទាក់ទងនរឹងប្រ�យ៉េទស់ជា�េុន ហែដល�ានខិលែរឹ�ស់ារ និងអ�្ថប្រ�យ៉េ��ជាន៍ 

ស់ប្រ�ា�់ប្រ�ិ��ិ�ោអ្កអាន យ៉េដើ�្បីយ៉េធ្វើការហែស់្វង�ល់អំពីប្រ�យ៉េទស់ជា�េុន។

ទាំងខិលែរឹ�ស់ារ និងការរចនា ប្រ�រូវ៉ា�នយ៉េធ្វើយ៉េឡាើងឱ្យកាន់ហែ�ងា�ប្រស់ួលក្�ងការអាន 

និងទាន់ស់�័�។

ស់ូ�ប្រ�ិ��ិ�ោអ្កអាន រីករា�ជាា�ួ�នរឹងការចុះ្្សា�រ�ស់់យ៉េ�ើងខិ្�ំ។


