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មេម ៀនៈ កា បម្កើតក្លឹបសិល្បៈ 

១. សនទិានភាព 
 ឯកសារននេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន ើងនដើម្បើជយួដលស់ាលាម្ធ្យម្សិកាធ្នធានឱ្យមានឱ្កាសបន្នែម្ន ៀរដល់ 
សិសសកនុងការនរៀនអំពើកលឹប។ ការត្សាវត្ាវបានបង្ហា ញថា ការដាក់បញ្ចូលការសន្ម្ែងសលិបៈនៅកនុងកម្មវធិ្ើអប់រមំានឥ ធិ
ពលាវជិជមាននៅនលើការអភិវឌ្ឍន្ននករាងកាយ អារម្មណ៍ សងគម្ និងការយល់ដងឹរបសស់សិស។ ឱ្កាសបន្នែម្ន្នការនរៀន
សូត្រទងំននេះ នឹងនធ្វើឱ្យការនរៀនកាន់ន្រមានលកខណៈគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ត្សបតាម្បញ្ញរែិ ូនៅន្នកម្មវធិ្ើសាលាកុមារនម្
ត្រើ។ នដើម្បើនែលប់ ពិនសាធ្នទ៍ងំននេះ  សាលានរៀនគួរនរៀបចំកលឹបសលិបៈ ាលកខណៈនត្ៅនលូវការ នត្កាម្ការដកឹនរំបស់ត្គូ
មាន ក់ ឬនត្ចើននក។់ សមាជិកកនុងត្កុម្ទងំននេះគឺាអនកសមត្គ័ចិរែ។ នោលបណំងន្នកលឹបទងំននេះ ត្រូវនរៀបចំនូវរចនសម្ព័នធ
សកម្មភាពន្ដលត្រូវឱ្យសសិសបានចូលរមួ្នៅកនុងសកម្មភាពកលឹប។ សកម្មភាពទងំននេះអាចរមួ្មានការសន្ម្ែងសលិបៈ
និយាយ (ដូចា នវ ិកាកំន្បលង ការបញ្ចូ លសំន ង ការសន្ម្ែងនៅនលើនវ កិាន្ដលបានរុបន្រង) ការរចនសនម្លៀកបពំាក់
ការអភិវឌ្ឍបុគគលិកលកខណៈ ឬការនធ្វើការាត្កមុ្នដើម្បើបនងកើរ និងសន្ម្ែងានលរិកម្មរបស់ពួកនគផ្ទា ល។់  

២. វត្ថុបំណង 
- សិសសមានឱ្កាសបន្នែម្ន ៀរតាម្ការចាបអ់ារម្មណ៍របសខ់្លួនន្ដលទក់ ងនឹងសលិបៈ។ 
- ត្គូអាចនត្បើនម្នរៀនននេះនដើម្បើជយួសិសសឱ្យនចេះនរៀបចសំកម្មភាពរចនសម្ព័នធន្ដលជំរុញឱ្យពួកនគកសាង នូវ ំនុក
ចិរែផ្ទា លខ់្លួន រមួ្មានការអភិវឌ្ឍបំណិនគិរនដាយវភិាគ និងការ ំនក់ នំង។ 

៣. សម្ភា រ 
- ទីធ្លល ធំសម្រាបអ់នុវតត 
- សាា  ម ៀនសូម្រត ប កិ្សម្រាបគូ់មម្រោ្េ ូែសមេលៀក្បំពាក្ ់

- សាា  សម្រាបដ់ាក្តុ់បដត្បដនែេមល្ើមវទិកា សមេលៀក្បំពាក្ ់

- មម្រគឿ្តុបដត្ខ្លួន 

- ថវកិាសម្រាបត់ម្រេូវកា សដេត្មសេ្ៗ/សក្េមភាពក្លឹប 

៤. ដំណណើ រការអនុវត្ត 
  ៤.១. ណោលការណ៍ការណរៀបចំ 
 កា បម្កើតក្លឹបសដេត្សិល្បៈែល់្សិសេ ម្រតូវអនុវតតតាេមោល្កា ណ៍សំខាន់ៗ េយួចនំួន ដែល្បានពនយល់្
ែូច ខា្មម្រកាេ៖ 

៤.១.១ ការសមគ័្រចិត្ត 
ការចូលរមួ្កនុងកលបឹសិលបៈ គមឺ្ិនន្ម្នសត្មាបស់ិសសត្គប់ោន ននេះន  ន ើយអនកសត្ម្បសត្ម្ួលសាលានរៀនទងំ

អស់ត្រូវយល់ថាម្និមានការបងខិរបងខសំិសសឱ្យចូលរមួ្កនុងកលបឹននេះន ។ ពកួនគអាចមានចណំាប់អារម្មណ៍នលើកលឹបននសងៗ
ន ៀរន្ដរ ន ើយទងំអស់ននេះគួរអនុវរែតាម្បញ្ញរែិន្នសាលាកុមារនម្ត្រើ។ ឧទ រណ៍ ការនរៀបចំកលឹបសិលបៈអាចត្រូវបាន
នធ្វើន ើង នៅនពលន្រម្ួយន្ដលកលឹបននសងន ៀរកពុំងត្រូវបានបនងកើរ នពាលគឺត្បន្ លាមានត្គូណាមាន ក់កពុំងន្របនងកើរ
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កលឹបសត្មាប់មុ្ខ្វាិជ ននសងៗន ៀរន្ដរ ដូចាកលឹបត្បវរែិសាស្តសែ ឬកលឹបនពិនធ។ សសិសត្រូវបានអនុញ្ញញ រឱ្យនត្ជើសនរ ើសនដាយ
ខ្លួនឯងនូវត្បនភ មុ្ខ្វាិជ ន្ដលពួកនគចង់សិកាសុើជនត្ៅ និងសនត្ម្ចថានរើខ្លួនមាននពលនវលា និងចំណាប់អារម្មណ៍
យា៉ា ងណាកនុងការចូលរមួ្កលបឹននេះ។  
 ត្សនដៀងោន ននេះន្ដរនលាកត្គ ូ អនកត្គូម្និត្រូវបងខចំារ់តាងំឱ្យនរៀបចំដឹកនកំលឹបននេះន ។ នសចកែើនពញចរិែ និងការ
ចាប់រម្មណ៍របស់ត្គូចំនពាេះការនិពនធ ាត្បការចាបំាច់ណាសក់នុងការឈាននៅដលភ់ាពនាគជ័យរបស់កលឹប។ ន ើយនយើង
គួរគិរថានសចកែើនពញចិរែននេះពិបាកនឹងធានថា  លួបាន ត្បសនិនបើបងខំត្គូឱ្យអនុវរែសកម្មភាពននេះ។ ត្ពម្ាម្យួោន
ននេះន្ដរ ត្គសូម័ត្គចរិែអាចចណំាយនពលផ្ទា លខ់្លួនរបស់ពកួនគ នដើម្បើនធ្វើន្ននការសកម្មភាពាម្ួយសិសសដូចាការចូលរមួ្
ត្បជុំនត្ៅនមា៉ា ងសិកា នងិកនុងសកម្មភាព សសនកចិចមូ្លដាា ន។ សាលានរៀនត្រូវពិចារណានលើន្បបប ន្នការនែលត់្បាក់
ឧបរែម្ភដល់ត្គបូនត្ងៀន ន្ដលមានលកខណត្សនដៀងោន នៅនងឹ ត្ម្ងថ់វកិាសកម្មភាពននសងៗន ៀរដូចាការបំប៉ានសសិស
នរៀនយរឺ និងកម្មវធិ្ើនគ កិចចានដើម្។ 

៤.១.២ ទហំ ំ
កលឹបសលិបៈននេះមានភាពង្ហយត្សួលកនុងការត្គប់ត្គង នពលនធ្វើកនុងសាលានរៀនម្ួយនដាយសារសិសសនងិត្គូទងំ

អស់សែរិនៅកន្នលងន្រម្ួយ។ កនុងករណើ ខ្លេះសាលានរៀនម្យួចំនួនន្ដលនៅន្កបរោន នៅកនុងរំបន់នោលនៅកអ៏ាចចូលរមួ្
កនុងកលឹបភាពយនែននេះបានន្ដរ។ កនុងករណើ ននេះសាលានរៀនម្ធ្យម្សកិាធ្នធាននដើររួាអនកសត្ម្បសត្ម្លួ។   ត្បសនិ
នបើមានសាលានរៀនម្ួយចំនួនកំពុងអនុវរែកលបឹភាពយនែនយកសាលាននន្ដលពាក់ពន័ធអាចសនត្ម្ចចិរែដាក់ធ្នធាន
រមួ្ោន សត្មាប់នធ្វើសកម្មភាពដូចា  សសនកចិចសកិា ការតាងំពិពរណ៌។ល។  ការអនុវរែសកម្មភាពរមួ្ោន អាចមានអរែ
ត្បនយាជន៍ម្យួចំននួដូចា ការនធ្វើសកម្មភាពាន់ោន  ាពិនសសករណើ  ដំនណើ រ សសនកិចចសិកា។ នទេះបើយា៉ា ងណាក៏
នដាយការសត្ម្បសត្ម្លួកនុងកត្ម្ិរននេះនពលខ្លេះអាចជួបបញ្ញា ត្បឈម្។ នយកសាលាននន្ដលពាក់ពន័ធគួពនិិរយ
នម្ើលកត្ម្រិចណំាប់អារម្មណ៍ចូលរមួ្កនុងកលឹបសិលបៈពើសាលានរៀនម្ួយចនំួន ចមាា យរវាងសាលានរៀន និងការនពញចិរែ
របស់ត្គូដកឹននំៅនពលសនត្ម្ចចិរែថានរើត្រូវនរៀបចំកលបឹរមួ្ោន  ឬនធ្វើដាច់នដាយន្ ក។  កនុងករណើ អនុវរែសកម្មភាពរមួ្ោន
នគត្រូវចារ់ន្ចងថវកិាម្យួចំននួន្ដលចាបំាច់សត្មាប់នធ្វើដំនណើ រសត្ម្បសត្ម្ួលកចិចត្បជុអំនែរសាលា។  

៤.១.៣ កគ្រិត្ថ្នា ក់ណោលណៅ  
ការចូលរមួ្នៅកនុងកលបឹសលិបៈ គឺាសកម្មភាពម្ួយន្ដលមានភាពលអត្បនសើរ គួរនត្ជើសនរ ើសសិសសន្ដលមានភាព

នពញវយ័។ នៅនពលសាលាមានប ពិនសាធ្ន៍នត្ចើនកនុងការនរៀបចំកលបឹននេះន ើយត្គូត្បន្ លាអាចនធ្វើការសាកលបង
នរៀបចំសកម្មភាពទងំឡាយន្ដលសម្ត្សបនៅអាយុរបសស់ិសស។ នទេះាយា៉ា ងក៏នដាយ ាជំហ៊ា នដំបូងនគបានន្ណនំ
ថាកលឹបសលិបៈាដំបូងនផ្ទែ រនៅនលើសសិសថាន ក់ ើ៨ ឬ ើ៩ អាត្ស័យនៅនលើល ធភាពរបស់ត្គូន្ដលចាប់អារម្មណ៍កនុងការនធ្វើ
ការាម្ួយសសិស។  

៤.១.៤ ការវាយត្ម្រៃចណំាប់អាររមណ៍សសិស នងិការត្គ្រង់ទសិ 
 ការសនត្ម្ចចរិែរបសស់ិសសកនុងការចូលរមួ្កលឹប គួរន្រន្នអកនលើការសនត្ម្ចចិរែន្ដលត្រូវបាននែល់ពរ័៌មានាមុ្ន។ 
កនុងការវាយរន្ម្លចំណាប់អារម្មណ៍របស់សសិសឱ្យចូលរមួ្កនុងកលឹប ត្គូាដបូំងត្រូវនែល់នូវពរ័៌មានន្ណនអំពំើថានរើកលបឹននេះ
គឺាអវើ។ វាអាចត្រូវបាននធ្វើន ើងតាម្រយៈការពនយល់នដាយមារ់ ន រ នៅកានស់ិសសកនុងថាន ក់ ឬការពនយល់នដាយសរនសរ
ន្ដលបិ នៅតាម្ ើសាធារណៈ ឬទងំពើររនបៀបន្រម្ែង។ ចនុំចម្ួយចំនួនន្ដលត្រូវបាននរៀបរាប់នៅកនុងការន្ណនគំួររមួ្
បញ្ចូ លនូវចំនុចខាងនត្កាម្៖  

- វរែុបំណង៖ បនងកើរត្កុម្សន្ម្ែងសិលបៈ 
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- សកម្មភាព៖ ការសន្ម្ែងសិលបៈ ការរចនសនម្លៀកបំពាក ់ នវ ិកា ការនរៀបចំនវ ិកាសន្ម្ែង ការសរនសរអរែប 
នលាខ ន ការសន្ម្ែង នងិកាែ រនខ្ៀនព័រ៌មានកលឹប។ 

- ការវាយរន្ម្ល៖ ពុំមានការវាយរន្ម្ល ឬការដាក់ពនិាុាលកខណៈនលូវការន ។ សិសសត្រូវបានអនញ្ជ ើញឱ្យនធ្វើសកម្ម
ភាព ពើនត្ពាេះពួកនគចង់នធ្វើ ម្ិនន្ម្នពើនត្ពាេះពួកនគត្រូវបានបងខំន ។  

- ការចូលរមួ្៖ សមាជិកកលឹប ត្រូវសម័ត្គចិរែ។  
- ការត្បជុ៖ំ នឹងមានការត្បជុាំន ៀងទរ ់ (ត្បន្ ល២សបាែ  ៍ ត្បជុមំ្ែង) នដើម្បើពិភាកាសកម្មភាពន្ដលបាន 
នត្ោង ុក។ ការត្បជុំនឹងត្រូវនធ្វើន ើងនត្ៅនមា៉ា ងសិកា ឬនៅនពលន្ដលសាលាឈប់សត្មាក។ ការត្បជុំនងឹ នធ្វើ
ន ើងាញឹកញាប់ាលកខណៈអនុវរែ នពលននេះសិសសត្រូវនផ្ទែ រអារម្មណ៍នៅនលើការសន្ម្ែង។  
បនា ប់ពើការន្ណននំនេះ ត្រវូសួរសិសសថានរើពួកនគមានចណំាប់អារម្មណ៍ចូលរមួ្កនុងកលបឹសន្ម្ែងសិលបៈននេះន  

នដាយ ចងអុលបង្ហា ញនូវកត្ម្រិន្នការចាបអ់ារម្មណ៍របសព់កួនគ។ កនុងការវាយរន្ម្លនលើចណំាប់អារម្មណ៍សិសស សូម្ត្បើ
លបេះនៅ កនុង ត្ម្ង់ន្ដលបង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ១។  ត្ម្ង់ននេះមានសារៈត្បនយាជន៍ ពើនត្ពាេះវានងឹការពារម្និឱ្យ
សិសសមានការភ័យខាល ចនឹងនយិាយត្ពម្ ឬម្ិនត្ពម្ ាពិនសសចនម្លើយអពំើការម្ិនចាប់អារម្មណ៍អាចសន្ម្ែងពើការម្និ
នោរពនៅនលើត្គ។ូ  ុកនពលឱ្យសិសស១០នៅ ១៥ន ើ នដើម្បើពិភាកាសនត្ម្ចចរិែនដាយខ្លួនឯង មុ្ននពលបំនពញ ត្ម្ង ់
និងជូន ត្ម្ង់ននេះម្កឱ្យត្គូវញិ។  

៤.១.៥ ការបបងបចកភារកិចច  
នៅកនុងការត្បជុំកលឹបនលើកដបូំង ត្គូន្ដលមានភារកិចច  ួលខុ្សត្រូវកលឹប ត្រូវនរៀបចំនត្ជើសនរ ើសសមាជិកម្ួយចំនួន

នដើម្បើ  លួខុ្សត្រូវភារកិចចម្យួចំនួន។ ការនត្ជើសនរ ើសននេះ អាចនធ្វើន ើងនដាយការនបាេះននន រ ឬនដាយការន្ត្សកនលើក
ន្ដ។ រនួ ើគមឺ្ិនន ៀងទរ់ន  រមួ្មាន (១)ត្បធាន (២)អនុត្បធាន និង(៣) រិញ្ញិក។ ត្បសិននបើមានសសិសនត្ចើននៅ
កនុងកលឹប (ឧ. ១៥នក ់ឬនត្ចើនាងននេះ) ចាបំាច់ត្រូវមានត្បធានត្កុម្ម្ួយសត្មាប់សមាជិក ៣ នៅ ៤នក។់ ការ  លួ
ខុ្សត្រូវសត្មាប់រួន ើនើម្យួៗ ត្រូវបានបង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ២។  ំនលួខុ្សត្រូវទងំននេះត្រូវបង្ហា ញដលស់មាជិក
កលឹបទងំអស់ ត្រូវពនយល់នដាយត្គូដឹកនកំលឹប។ កនុងជំហនដំបូងន្នសកម្មភាពកលបឹ ត្គូន្ដលមានភារកិចច  ួលខុ្សត្រូវនលើ
ការង្ហរននេះ ត្រូវមាន ំនក ់ំនងលអកនុងការចូលរមួ្ចំន្ណកជយួដលស់មាជិកកលឹបន្ដលបាននត្ជើសនរ ើស បំនពញតាម្រួន ើ
របស់ពួកនគ។ នទេះាយា៉ា ងណាក៏នដាយ ត្គដូឹកនតំ្រូវនចេះននារការ  លួខុ្សត្រូវឱ្យបាននត្ចើនដលស់ិសស នពលពួកនគ
មានប ពិនសាធ្ន៍កាន់ន្រនត្ចើនកនុងការបំនពញភារកចិចននសងៗនៅអំ ុងនន សំិកាននេះ។ 

៤.១.៦ ការកណំត្់បែនការ  
ការង្ហរម្ួយកនុងចំនណាម្ការង្ហរដំបូងទងំឡាយន្ដលកលឹបគួរនធ្វើ ត្រូវបនងកើរន្ននការថានរើត្រូវនធ្វើអវើ នៅកនុងត្រើ

មាសនើម្យួៗ។  ត្ម្ង់ន្ននការន្ដលអាចជយួកលឹបឱ្យសនត្ម្ចនូវសកម្មភាពសត្មាបស់បាែ  ៍នើម្ួយៗកនុងន្ខ្ត្រូវបាន
បង្ហា ញនៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ៣។ មុ្ននពលបនងកើរន្ននការ ត្គដូឹកនកំលបឹត្រូវត្ររួពិនរិយន ើងវញិនូវសកម្មភាពម្ួយចំននួ
ន្ដលអាចនធ្វើនៅបានន ើយបនងកើរគនត្មាង ១ ឬ ២ ន្ដលកលបឹនឹងត្រូវនធ្វើនៅកនុងត្រើមាស។ ឧទ រណ៍ម្ួយចំនួនត្រូវបាន
នែល់ឱ្យាគំរូនៅកនុងន្ននកខាងនត្កាម្។ ឧទ រណ៍ កលឹបចង់បនងកើរកម្មវធិ្ើ បង្ហា ញម្ួយនដើម្បើសន្ម្ែងឱ្យម្រិែនម្ើលនៅឯ
សាលារបសព់ួកនគនូវសាន ន្ដ។ នទេះាយា៉ា ងននេះកែើ មុ្ននពលចាប់ននែើម្បនងកើរកម្មវធិ្ើបង្ហា ញននេះ ត្គូត្រូវជួយឱ្យសិសសនចេះ
អភិវឌ្ឍន៍ម្និត្រឹម្ន្រសម្រែភាពសន្ម្ែងប៉ាុនណាណ េះន  ប៉ាុន្នែន្ថម្ទងំអភិវឌ្ឍន៍នូវ នុំកចរិែខ្លួនឯងតាម្រយៈការសន្ម្ែង
សិលបៈ។ ទងំអស់ននេះរមួ្មាន ការសន្ម្ែងកាយវកិារ នងិការបញ្ចូ លសំន ង។ ត្គូដកឹនកំលបឹ ត្រូវនដើររួន ើាអនកសត្ម្ប
សត្ម្ួលសកម្មភាពទងំឡាយរ ូរទល់ន្រសិសសសុានំឹងសកម្មភាពទងំននេះ ន ើយដកឹនកំារសន្ម្ែងនដាយខ្លួនឯង។ 
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ត្បនភ ន្នការសន្ម្ែងសិលបៈត្រូវបាននែល់ជូននៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ៥ន្នឯកសារននេះ។ នៅនពលសំនណរអរែប របសព់ួក
នគបានរចួរាលក់លឹបត្រូវនរៀបចកំារតាងំពិព័រណ៌នៅកនុងបណាណ ល័យ ឬកនុងថាន ក់នរៀន ត្ពម្ទងំនធ្វើប បង្ហា ញដល់សសិសននសង
ន ៀរន្ដលម្ិនន្ម្នាសមាជកិកលឹប។ សកម្មភាពទងំអស់ននេះគួរន្រត្រូវបាន សរនសរន ើងនៅកនុងន្ននការ។ ឧទ រណ៍
ម្ួយត្រូវបាននែល់ឱ្យនៅកនុងតារាងដូចខាងនត្កាម្៖  

តារាង ើ ១៖  
គំរូន្ននការសកម្មភាពកលឹប (ត្រើមាស ើ ១) 
សកម្មភាព វចិឆិកា ធ្នូ ម្ករា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. សកម្មភាពនលើក ើ ១៖ ការនបាេះ

ននន រ និងការសន្ម្ែងសិលបៈ 
x            

2. សកម្មភាពនលើក ើ ២  ការសន្ម្ែង 
សិលបៈ 

 x           

3. សកម្មភាពនលើក ើ ៣ ការ សន្ម្ែង
សិលបៈ 

  x          

4. ការនត្ជើសនរ ើសអរែប   ការនដើររួ 
និងការអាន 

   x         

5. ការអាន ការរុបន្រងសនម្លៀកបំពា
ក់ ការរុបន្រងនវ ិកា និងនត្គឿងរុ
បន្រង នវ ិកា 

    x        

6. ការអាន នងិការនរៀបចនំវ ិកា      x       
7. ការ វកឹហរ ់       x x x x x  
8. ការសន្ម្ែង            x 

 

៤.១.៧ ការកំណត្់ធនធាន 
នដើម្បើឱ្យកលឹបមានដំនណើ រការនដាយមានត្បសិ ធភាពត្រូវមានធ្នធានោតំ្ ។ ធ្នធានទងំននេះរមួ្មាន សមាភ ររូបវនែ 

ដូចា កន្នលងត្បជុំ (ឧ. បណាណ ល័យ ថាន ក់នរៀនន្ដល ំននរ ឬ ើធាល ណាម្ួយ) ភាពអាចនត្បើត្បាស់បានសត្មាបធ់្នធានថាន ក់
នរៀន ដូចា កន្ស្តនែ ឬកាវសត្មាប់ការរចនសនម្លៀកបពំាក ់ ឬនត្គឿងន្រងនវ កិា ឬនវ ិកា ការនត្បើត្បាស់មា៉ា សុើនថរចម្លង 
សត្មាប់ថរចម្លងអរែប ឱ្យសមាជិកកលបឹ ឬធ្នធានថវកិា។ ធ្នធាថវកិាត្រូវនត្បើសត្មាបស់កម្មភាពាកល់ាក់ដូចខាង
នត្កាម្៖ 

- ត្កដាសសត្មាប់ករ់ត្តា ឬសរនសររបាយការណ៍ (ត្គប់ត្កមុ្) 
- ត្កដាសផ្ទា ងំធ្ំសត្មាប់រចនសនម្លៀកបពំាក ់ឬនត្គឿងន្រនវ កិា ឬនវ ិកា 
-  វរឺសត្មាប់រចនសនម្លៀកបពំាក ់ឬនត្គឿងន្រនវ ិកា ឬនវ កិា 
- មា៉ា សុើថររូបមានគុណភាពលអសត្មាប់ថររូប 
- ថវកិាននសងសត្មាប់នោលបណំងពិនសសននសងៗ (ឧទ រណ៍. នត្គឿងរុបន្រងខ្លួន) 
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- ននសងៗ 
ការនែល់ថវកិាគួរន្រនរៀបចំន្ននការនដាយគណៈកម្មការសាលា ន្ដលាន្ននកម្ួយន្នដនំណើ រការនរៀបចំន្ននការ

ត្បចានំន  ំន្ដលនធ្វើន ើងនៅនរៀងរាល់នដើម្នន ។ំ ការពនយលប់កត្សាយអពំើថវកិាមាននៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ៤។  
 

  ៤.២. សករមភាពណសាើណ ើង 
 ានសក្េមភាពជាមម្រចើនដែល្ក្លឹបអាចម ៀបចំ និ្ធ្លនាថាវាានកា ចាបអ់ា េមណ៍ ម ើយជាក្ិចចកា ដែល្
ម្របក្បមដាយកា គិតពិចា ណាសម្រាបសិ់សេ។ សក្េមភាពដែល្បានសតល់្ឱ្យខា្មម្រកាេ គឺម្រោនដ់តឧទា  ណ៍
ប ុមណាណ ោះ។ ម្រគូនិ្ សាជិក្ក្លឹបអាចានគំនិតផ្ទា ល់្ខ្លួន បស់ពួក្មគអពំីអវីដែល្ច្ម់ធវើមែើេបអីនុវតតភាពច្ចៃម្របឌិត បស់
ពួក្មគតាេ យៈ កា សដេត្សិល្បៈ។  

៤.២.១. ការសបរតង 
 នៅនពលន្ដលសសិសនចេះសន្ម្ែងនូវសកម្មភាពផ្ទា ល់ខ្លួនរបសព់ួកនគដល់ម្ិរែភកែិ វាគឺាល ធនលម្ួយដ៏អសាច រយ 
ប៉ាុន្នែម្ិនន្ម្ននរណាមាន កក់៏អាចនធ្វើវាបានននេះន ។ រួអងគសំខាន់ត្រូវចំណាយនពលនវលាកនុងជើវរិកនុងការនរៀនសិលបៈ
ឱ្យបានលអអំពើការបង្ហា ញឈុរសន្ម្ែងពរិៗន្ដលពួកនគបាននត្ជើសនរ ើស។ ការកាល យារួអងគដ៏លអម្ួយរូប ត្រូវន្រអនុវរែឱ្យ 
បាននត្ចើន និងមាន ំនុកចិរែកនុងការសន្ម្ែង។  

- ការសន្ម្ែងកាយវកិារ៖ សកម្មភាពកាយវកិារ គាឺវធិ្ើដល៏អម្យួន្ដលនធ្វើឱ្យខ្លួនឯងកាន់ន្រមាន ំនុកចិរែតាម្រយៈ
ភាសាកាយវកិារ។ គំរូសកម្មភាព គឺមាននៅកនុងឧសម្ព័នធ ើ៥។  

- ការបញ្ចូ លសំនលង៖ ការនយិាយនៅនលើនវ ិកា គនឺិយាយឱ្យបានលឺៗ ន ើយអនកន្ដលនៅនា យអាចសាែ បល់ឺ
បាន  ដូចោន ននេះន្ដរនពលណាន្ដលរួអងគនិយាយ ពកួនគត្រូវន្រនិយាយឱ្យខាល ងំៗ ន ើយចាស់ៗនដើម្បើឱ្យអនកសាែ
បប់ានយល់។ សកម្មភាពបញ្ចូលសំន ង ត្រូវបានបនងកើរន ើងនដើម្បើជួយសិសសឱ្យនចេះអនុវរែ ការនិយាយខាល ងំៗ
ឱ្យអស់ពើនពាេះ។ ឧទ រណ៍ន្នសកម្មភាព មាននៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ ៦។  

៤.២.២. ការណរៀបចកំារសបរតង 
 ការបនងកើរកម្មវធិ្ើបង្ហា ញនដាយខ្លួនរបសព់ួកនគផ្ទា ល ់ គឺាវធិ្ើលអអសាច រយម្ួយសត្មាប់សសិស គឺម្ិនត្រឹម្ន្រឱ្យ 
សិសសនរៀនពើភាពខុ្សោន ន្នការសន្ម្ែងប៉ាុនណាណ េះន  ន្ថម្ទងំនែល់ឱ្កាសដល់ពួកនគនចេះត្សាវត្ាវបន្នែម្ន ៀរនូវចណំាប់
អារម្មណ៍ផ្ទា ល់ខ្លួនរបសព់ួកនគកនុងវសិ័យសិលបៈ។ ឧទ រណ៍ សសិសម្ួយចំនួនត្បន្ លាត្សលាញ់ការសន្ម្ែងសិលបៈ 
ប៉ាុន្នែពួកនគត្បន្ លាខាម ស់នអៀនម្ិនហ៊ា នសន្ម្ែង។ ពកួនគត្បន្ លាយល់ថា ការរុបន្រងនវ ិកា ការដកឹន ំឬការរុប
ន្រងខ្លួនគឺាអវើម្យួន្ដលពួកនគពូន្ក មាន ំនុកចិរែ និងសបាយរ ើករាយ។ សសិសម្ួយចនំនួន ៀរ ត្បន្ លយល់ន ើញថា
ពួកនគពូន្កខាងនត្ចៀងរា ំដូនចនេះជំនញទងំអស់ននេះគួរន្រមាននៅកនុកម្មវធិ្ើ។  

- ការនត្ជើសនរ ើសអរែប សន្ម្ែង៖ អរែប លំនមំាននៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ៧។ ម្យួវញិន ៀរត្បសិននបើសិសសបង្ហា ញ
ពើចំណាប់អារម្មណ៍អវើម្ួយពកួនគអាចពាយាម្បនងកើរអរែប ននេះ។ ការនិពនធនរឿងនត្ពងនៅកនុងមូ្លដាា នាការ
ពាយាម្ត្សាវត្ាវអពំើវបបធ្ម្ដ៌៏លអអសាច រយម្ួយ។ ឧទ រណ៍ នរឿងនិទនន្ខ្មរន្ដលបានម្កពើការិនលាកមាននៅ
កនុងឧបសម្ព័នធ ើ១១។  

- ការនត្ជើសនរ ើសរួអងគ៖ ដូចបាននរៀបរាប់ខាងនដើម្ម្ិនន្ម្នត្គប់ោន សុ ធន្រមានន ពយនកាសលយ ឬចណំាប់អារម្មណ៍ 
ទងំអស់ននេះន ។ សសិសម្យួចំនួននឹងមានអារម្មណ៍ខាម ស់នអៀនពើការសមត្គ័ចរិែសន្ម្ែងរួកនុងវគគនិយាយ ប៉ាុន្នែពួ
កនគចាប់អអារម្មណ៍នងឹខ្ិរខ្ំត្បឹង វកឹហរ់សន្ម្ែងចណុំចននេះនៅនត្កាយនវ កិា។ អាចនិយាយបានថាការ
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ជំរុញនលើក ឹកចរិែសិសសនពលសន្ម្ែងនៅនលើនវ ិកាមានសារៈសំខានណ់ាស។់ នៅនពលពួកនគយល់ចាស់
ន ើយ ពួកនគន្លងមានការភយ័ខាល ចន ៀរន ើយ និងនចេះនរៀបចំឱ្យត្បនសើរាងននេះន ៀរនៅនពលសន្ម្ែងនលើក
នត្កាយ។ ដូនចនេះការសម័ត្គចិរែគាឺការ  លួខុ្សត្រូវយា៉ា ងចាបំាច់នៅនពលន្ដលសសិសនត្ជើសនរ ើសរួសន្ម្ែង 
នដាយខ្លួននគ ន ើយត្រូវត្បាបស់ិសសថានៅមានឈុរននសងន ៀរកនុងការសន្ម្ែងន្ដលសិសសទងំអសអ់ាច ចូលរមួ្
បាន។ សិសសមាន ក់អាចសន្ម្ែងារួអងគនដើម្នឈើ រ ើឯសសិសមាន ក់ន ៀរសន្ម្ែងារអួងគដុថំម។ ពួកនគម្និនិយាយអវើ
ន ើយប៉ាុន្នែពកួនគនដើររួយា៉ា ងសំខាន់នៅកនុងការសន្ម្ែង។ សិសសអានអរែប នរឿងឱ្យបានពើរ ឬបើដងនដើម្បើឱ្យយល់
អំពើសាច់នរឿង និងឱ្យសុើសង្ហវ ក់រវាងរួអងគនើម្ួយៗមុ្ននពលន្ដលឱ្យសិសសសម័ត្គចិរែសន្ម្ែង តាម្សាច់នរឿង។ 

- ការនរៀបចំនវ ិកាសន្ម្ែង៖ ការនត្ជើសនរ ើសនវ ិកាគឺាដំនណើ រការរុបន្រង ផ្ទល ស់បែូរ ឬន្កសត្ម្ួលបរនិវណ សន្ម្ែង
ត្សបតាម្នោលបណំង រមួ្បញ្ចូ លទងំសមាភ រនត្បើត្បាស់ នងិម្ិននត្បើត្បាស់នលើនវ កិា។ ការនរៀបចំនវ ិកា ា
ត្ពឹរែការណ៍ដ៏គួរឱ្យរនំភើបម្ួយ នដើម្បើទក់ទញម្នុសសនម្ើលការសន្ម្ែងកាន់ន្រនត្ចើន រមួ្បញ្ចូ លទងំការកណំរ់  ើ
តាងំរបសរ់ួអងគ (ាញឹកញាប់នគន្ចក ើតាងំ សត្មាបរ់ួមាន ក់ៗនៅនលើនវ ិកាាន្ននក) កាយវកិា និងចលន    
សន្ម្ែងនដាយឥរសំន ង ផ្ទា ងំ សសនើយភ៍ាព ការនត្បើត្បាស់នត្គឿងរុបន្រង សនម្លៀកបពំាក់ ពនលឺ នងិសំន ង។ 
នត្ៅពើសនម្លៀកបំពាក ់ សមាភ ររូបវនែនៅនលើខ្លួនកនុងការសន្ម្ែងបានបង្ហា ញពើអនុភាពនិម្ិរែសញ្ញញ  ន្នសិលបៈដ៏
សំខាន់ម្យួ។ គំនិរអំពើនវ ិកា និងន្នន ើនវ ិកាមាននៅកនុងឧបសម្ព័នធ ើ៨។  

- ការនរៀបចំរុបន្រងខ្លួន៖ នត្គឿងរុបន្រងខ្លួនម្ិនន្ម្នាសមាភ រចាបំាចស់ត្មាបស់ិសសកនុងការសន្ម្ែងនលើនវ ិកា 
ននេះន ។ ការសន្ម្ែងានត្ចើន ពុំមានសនម្លៀកបំពាក ់ ឬនត្គឿងរុបន្រងខ្លួនសម្រម្យននេះន  ប៉ាុន្នែនត្គឿងរុងន្រង
ទងំននេះអាចនធ្វើឱ្យសិសសមានអារម្មណ៍ថាហក់បើដូចារួមាន ក់ន្ដលនគនត្ជើសនរ ើសឱ្យសន្ម្ែង។ ការរុបន្រងខ្លួន
ន្បបសលិបៈនម្ើលនៅត្សសស់ាអ រនារភាជ ប់នៅនឹងអារម្មណ៍ និងការនរៀបចំនវ ិកាបន្នែម្នលើការសន្ម្ែងរបសរ់ ួ   
អងគ។ នទេះាយា៉ា ងណាក៏នដាយការរុបន្រងន្បបសិលបៈ គាឺធារុម្ួយដ៏សំខាន់សត្មាបក់ារសន្ម្ែង។ ននេះគាឺ
ព័រ៌មាន និងគនំិរន្ដលជួយអនកកនុងការរុបន្រងរូបរាងកាយ និងនវ ិកាឱ្យមានភាពនាគ ជ័យ។ សមាភ រៈរុប
ន្រងន្រងវាគាឺកតាែ ចាបំាច់បនុំរ សត្មាប់ការសន្ម្ែងរបសអ់នក។ សមាភ រទងំននេះគួមាននៅតាម្ ត្បនភ ដូចា 
នត្គឿងរុបន្រងខ្លួន នម្៉ាៅត្ នប់ កូល័រត្របកន្ភនក នមម ន្ដគូចនិញ្ជ ើម្ មា៉ា សាក រា៉ា ន្ភនក  ន្ត្កម្លាបបបូរមារ ់នអប៉ាុងផ្ទរ់
នម្ៅ ៊ា  ឹកជូរសមាអ រនត្គឿងសអំាង និងត្កដាសអនម្័យ។ នម្ើលឧបសម្ព័នធ ើ៩ សត្មាប់ន្ននការន្ណនអំពំើ
នត្គឿងរុបន្រងខ្លួន។  

- ការរចនសនម្លៀកបពំាក់៖ ដូចបាននរៀបរាប់ខាងនដើម្ វាម្ិនចាបំាច់កងនុការបនងកើរសនម្លៀកបំពាក់សត្មាប់ការ ស
ន្ម្ែងន  ប៉ាុន្នែសិសសម្ួយចំននួអាចយល់ន ើញថា ពកួនគសបាយរ ើករាយនឹងដំនណើ រការរចន និងបនងកើរសនម្លៀក
បំពាក់។ ការរចនសនម្លៀកបពំាក់ក៏ាវធិ្ើដ៏លអសត្មាប់ឱ្យសសិសដន្ ន ៀរបានចូលរមួ្នៅកនុងសកម្មភាព កលឹប។ 
ឧទ រណ៍ ត្បសនិនបើសាលាន្ដលមានកលឹបការ់នដរ នដរបា៉ា ក់ សិសសនរៀននដរបា៉ា ក់ទងំននេះអាចនងឹ ជួយរចន
សនម្លៀកបពំាក់ទងំននេះឱ្យរសួន្ម្ែងបាន។ នម្ើលឧបសម្ព័នធ ើ១០ សត្មាប់វគគរចនសនម្លៀកបំពាក។់  

- ការនរៀបចំសមាភ ររុបន្រងនវ កិា៖ ការយល់ដឹងអំពើការរុបន្រងនវ ិកាជយួឱ្យរអួងគមានការ  ួលខុ្សត្រូវខ្ពស់ ចំ
នពាេះការសន្ម្ែង។ នវ កិាសន្ម្ែងគឺាន សភាព ឬផ្ទា ងំ សសនើយភ៍ាព។ ាញឹកញាប់ ការសន្ម្ែងម្យួមានឈុរ
នកខុ្សៗោន ។ សសិសម្ិនត្រឹម្ន្ររុបន្រង និងបនងកើរឈុរនកសាច់នរឿងសត្មាបក់ារសន្ម្ែងរបស់ពកួនគប៉ាុ
នណាណ េះន  ន្ថម្ទងំនរៀបចំន្ននការអំពើវធិ្ើផ្ទល ស់បែូរឈុរនកនវ ិកាសត្មាប់ការសន្ម្ែងរបសព់ួកនគ។  
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នត្គឿងរុបន្រងនវ ិកាសលិបៈ  គឺាវរែុបណំងានត្ចើនន្ដលនត្បើត្បាស់នៅនលើនវ ិកាសន្ម្ែង នដើម្បើបន្នែម្ នូវសាច់
នរឿង។ នត្គឿងរុបន្រងរូចៗន្ដលអាចកាន់នដាយន្ដ រ ើឯនត្គឿងធ្ំៗនត្បើសត្មាប់រុបន្រងបានន្ដរ មានដូចា នៅអើ 
ឬរុ។ ភាពខុ្សោន រវាងរចន និងការរុបន្រងបាននត្បើត្បាស។់ ត្បសិននបើសមាភ រននេះម្ិនបាន នត្បើត្បាស់នដាយ
អនកសន្ម្ែងន  សមាភ រទងំននេះនត្បើត្បាសស់ត្មាប់ការរុបន្រងនវ ិកា។ ត្បសនិនបើអនកសន្ម្ែង នត្បើត្បាស់សមាភ រ
ននេះតាម្រត្ម្ូវការរបស់អរែប  ឬតាម្គំនិររបស់អនកដឹកន ំ ននេះសមាភ រៈគឺានត្គឿងរុបន្រង នវ ិកា។ សសិស
ត្បន្ លាត្រូវការនត្បើត្បាសស់មាភ រៈន្ដលយកពើសាលានរៀន យកពើនាេះ ឬនធ្វើនដាយខ្លួនឯង។ សសិសនធ្វើការ
សនត្ម្ចចរិែថាសមាភ រៈណាន្ដលគួរ ិញយកម្កនត្បើត្បាសក់នុងការសន្ម្ែង។  

- ការសំន្ដង៖ ការសន្ម្ែងសិលបៈ ាត្ពឹរែការណ៍ម្ួយន្ដលម្នុសសម្ួយត្កុម្ (អនកសន្ម្ែង) សន្ម្ែងាលកខណៈ 
ពិនសសម្ួយឱ្យត្កមុ្ម្នុសសម្យួត្កុម្ន ៀរ ( សសនកិជន)នម្ើល។ សមាជកិកលឹបសន្ម្ែងសិលបៈអាចនត្ជើសរ ើស 
ការសន្ម្ែងណាម្ួយន្ដលរមួ្មាន ការសន្ម្ែងរា ំនិងនត្ចៀង។ ការសន្ម្ែងគឺាគនត្មាងន្នការនត្បើត្បាស់នពលនវលា 
ដូនចនេះត្រូវកំណរ់ឱ្យចាស់ថាអនកមាននពលនវលាត្គប់ត្ោន់សត្មាប់រចនសនម្លៀកបំពាក់ នវ ិកា ត្ពម្ទងំការ 
 វកឹហរ។់ ការសន្ម្ែងន្ដលលអបំនុរគឺាការសន្ម្ែងន្ដលនរៀបចំ ុកាមុ្ន។  

៤.២.៣. បណាា លយ័ នងិកាត ណ ៀនពត័្៌ម្ភន 
 ជនត្ម្ើសលអម្ួយសត្មាប់កលបឹសលិបៈ នដើម្បើឱ្យសសិសដន្ ន ៀរបានដឹងព័រ៌មានាត្បចា ំគួរមានកាែ រនខ្ៀនព័រ៌មាន 
នៅកនុងបណាណ ល័យ ឬកនុងថាន កន់រៀន។  

- កល្ឹបរបស់នយើង៖ សសិសអាចបិ រូបថរផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ពកួនគន្ដលសែរិកនុងសនម្លៀកបំពាក់ន្ដលបានរចន និង 
ការសន្ម្ែងរួនៅកនុងកលឹប (ឧ. អនកជំនញរុបន្រងខ្លួន/មុ្ខ្ ការរា ំ រិញ្ញិក ៘) 

- ការនសពវនាយការសន្ម្ែង៖ សិសសអាចបនងកើរខ្ិរបណណនសពវនាយការសន្ម្ែងរបស់ពួកនគនដាយបញ្ញជ ក់ពើនពល
នវលា និងកន្នលងចាស់លាស់ នដើម្បឱ្យសសិសដន្  ឬម្ិរែភកែិរបស់ពួកនគបានចូលរមួ្នម្ើលការសន្ម្ែង សសិសននសង
ៗត្បន្ លាចង់ចូលរមួ្ាម្យួនឹងសមាជិកអនកសន្ម្ែងនងន្ដរ (ឧ. “កនុងនពលនប់ៗននេះន ើយ!។ នរឿង នម្ធ្មប ់
សន្ម្ែងនដាយ សុខា និងសុភាព ៘”   

- ការនត្ជើសនរ ើស៖ សិសសអាចសរនសរខ្ិរបណណនសពវនាយរូចៗ នដើម្បើសុំជំនួយពើសសិសដន្ ជួយនដើរបិ  ការ
នរៀបចំការ សន្ម្ែងសលិបៈដូចា ការនរៀបចំនវ ិកា ឬការរចនសនម្លៀកបំពាកស់ិលបៈ។  

៤.២.៤. ការអណ ជ្ ើញវារមិន 
 តាម្រយៈការបនងកើរកលបឹសលិបៈ និងការចូលរមួ្នៅកនុងកលឹបម្យួ សិសសដងឹថាមានអនកសន្ម្ែងានត្ចើនន្ដលរស់
នៅកនុងស គម្ន៍របសព់ួកនគ។  ត្បសិននបើសិសសរកន ើញថា ពួកនគមានម្រិែភ័ស្តកែ ឬសាច់ញារិន្ដលបាននរៀនកនុងកលឹប
សិលបៈរចួម្ែងន ើយ ឬបានសន្ម្ែងនៅកនុងត្កុម្ ពកួនគអាចអនញ្ជ ើញអនកទងំននេះឱ្យម្កសាលានរៀននដើម្បើឱ្យន្ចករនំ្លក
ាម្ួយសមាជិកកលឹបនូវប ពិនសាធ្ន៍របស់ពួកនគ។  
  ៤.៣. ការភាជ បទ់ំនាក់ទនំងកៃបឹជារួយនឹងការណរៀនសគូ្ត្របសស់សិសដម្ទ 
 នទេះបើាសិសសម្យួចំននួម្ិនន្ម្នាសមាជិករបស់កលបឹក៏នដាយ កស៏ិសសទងំននេះមានសារៈសំខាន់សត្មាប់
កលឹបននេះកនុងការន្ចករនំ្លកនូវប ពិនសាធ្ន៍របស់ខ្លួនាម្ួយនឹងសសិសដន្ ន ៀរ។ សកម្មភាពម្ួយចំនួនន្ដលបាននរៀប
រាប់ខាងនលើបាននែលឱ់្កាសនដាយផ្ទា លម់្ួយចំននួនដើម្បើសសិសដន្ ចូលរមួ្កលបឹសលិបៈាម្ួយោន  ដូចាការនសពវនាយ
តាម្រយៈកាែ រនខ្ៀនព័រ៌មានកលឹប និងការសន្ម្ែង។ វាកអ៏ាចនៅរចួនងន្ដរសត្មាបស់ិសសដន្ នៅកនុងថាន ក់ន្ដលម្ិនន្ម្នា
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សមាជិក កលបឹកនុងការរមួ្ចំន្ណកចំនពាេះ ការនរៀបចំការសន្ម្ែង។ សមាជិកកលបឹសលិបៈអាចឱ្យាអនកដឹកនតំ្កុម្ននសងៗោន  
កនុងការសត្ម្បសត្ម្ួលសកម្មភាពខុ្សោន ន្ដលបាននរៀបរាបខ់ាងនលើ។ 
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ឧបសរព័នធទី ១៖ ការវាយត្ម្រៃចំណាប់អាររមណ៍របសស់សិស  
នសចកែើននែើម្ 

ការចូលរមួ្កលឹបសលិបៈគឺាឱ្កាសម្ួយកនុងការនធ្វើឱ្យមានសកម្មភាពសបាយរ ើករាយ និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទក់ ងនងឹ
ការសន្ម្ែងសិលបៈ។ ននេះគឺាអវើន្ដរអនកគួរន្រដឹងមុ្ននពលអនកសនត្ម្ចចិរែថានរើគួរចូលាម្ួយកលឹបសិលបៈ ឬក៏អរ់។  

- វរែុបំណង៖ បនងកើរត្កមុ្សលិបៈសន្ម្ែង 
- សកម្មភាព៖ ការសន្ម្ែងសលិបៈ ការរចនសនម្លៀកបំពាក់ នវ ិកា ការនរៀបចំវ ិិកាសន្ម្ែង ការសរនសរអរែប 
សិលបៈ ការសន្ម្ែង និងកាែ រនខ្ៀនព័រ៌មានកលឹប។ 

- ការវាយរន្ម្ល៖ ពុំមានការវាយរន្ម្ល ឬការដាក់ពិនាុាលកខណៈនលូវការន ។ សសិសត្រូវបានអនញ្ជ ើញឱ្យនធ្វើ 
សកម្មភាព ពើនត្ពាេះពួកនគចង់នធ្វើនដាយពុំមានការបងខរិបងខ។ំ  

- ការចូលរមួ្៖ កាចូលរមួ្របសស់មាជិកកលឹបត្រូវនធ្វើន ើងនដាយការសម័ត្គចរិែ។   
- ការត្បជុ៖ំ មានការត្បជុាំន ៀងទរ់ (នរៀងរាល់ពើរសបាែ  ៍ម្ែង) នដើម្បើពិភាកាសកម្មភាពន្ដលបាននត្ោង ុក។ 
ការត្បជុំនឹងត្រូវនធ្វើន ើងបនា បព់ើការបនត្ងៀន ឬនៅនពលន្ដលសាលាឈប់សត្មាក។ ការត្បជុំនឹងនធ្វើន ើងា
ញឹកញាប់ាលកខណៈអនុវរែនដាយសិសសត្រូវនផ្ទែ រអារម្មណ៍នៅនលើការសន្ម្ែង។  

សំណួរបញ្ញជ ក់នូវចណំាប់អារម្មណ៍របស់អនកកនុងការចូលរមួ្កលឹបសិលបៈនដាយគូសញ្ញញ  (✓) នៅកនុង
ត្បអប់រនំ្រម្ួយកនុងត្បអប់ទងំអស់ខាងនត្កាម្៖ 

  ខ្្ុ ំម្ិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរមួ្កលបឹសន្ម្ែងសលិបៈននេះនសាេះ។ 
  ខ្្ុ ំចាបអ់ារម្មណ៍នឹងការចូលរមួ្កលឹបសន្ម្ែងសិលបៈ ប៉ាុន្នែខ្្ុ ំម្ិនចាស់ថាខ្្ុ ំមាននពលនវលាត្គប់ត្ោនក់នុងការចូល
រមួ្ន ។ 

  ចាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរមួ្កលឹបសន្ម្ែងសិលបៈខាល ងំណាស់ ន ើយខ្្ុ ំចាស់ថាខ្្ុនំឹងមាននពលនវលាត្គប់ត្ោន់
សត្មាបក់ារចូលរមួ្។ 
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ឧបសរព័នធទី ២៖ ការបបងបចកភារកិចច 
១. ត្បធាន៖ 

- នរៀបចំការត្បជុំកលបឹ 
- សត្ម្បសត្ម្ួលនរៀបចំរនបៀបវារៈសត្មាប់ការត្បជុំនើម្យួៗ 
- សត្ម្បសត្ម្ួលការត្បជុ ំ
- ធានថាកន្នលងត្បជុអំាចនត្បើត្បាស់បាន នដាយនធ្វើការសត្ម្បសត្ម្លួាម្ួយនឹងនយកសាលា 
-  ំនក់ នំងាម្យួនឹងសមាជកិកលឹប នងិគណៈកម្មការម្ធ្យម្សិកាសាលាធ្នធាន 
- តាម្ដានការអនុវរែន៍ន្ននការសកម្មភាពត្កុម្ 
- រាយការណ៍អពំើបញ្ញា ដល់ត្គូន្ដល  លួខុ្សត្រូវកលបឹ ត្បសនិនបើមាន  

២. អនុត្បធាន 
- បំនពញរួន ើាត្បធាន នៅនពលត្បធានអវរែមាន 
- ជួយសត្ម្បសត្ម្លួការត្បជុ ំ
- សរនសរកណំរ់ន រុត្បជុ ំ

៣.  រិញ្ញិក 
-   ួលខុ្សត្រូវចំនពាេះថវកិាន្ដលបាននែល់ឱ្យនដាយត្គូ  លួខុ្សត្រូវកលបឹសត្មាប់សកម្មភាពននសងៗរមួ្មាន ការ
នសនើរ ិញសមាភ រសត្មាបក់ារតាងំពិព័រណ៌ ការចុេះតាម្មូ្លដាា ន។ល។ 

- ន្ថរកា ុកកណំរ់ត្តាថវកិាទងំអស់នពលន្ដលបាន  ួលពើត្គូដឹកនកំលបឹ។ 
- នរៀបចំសំនណើ រ ឬចណំាយតាម្ការន្ណនរំបស់ត្គដូឹកនកំលបឹ។ 

 

៤. ម្របធ្លនម្រក្េុ 

- សតល់្ភាពជាអៃក្ែឹក្នាែំល់្ម្រក្េុ 

- មធវើ បាយកា ណ៍ក្ៃុ្នាេតណំា្ម្រក្ុេជូនមៅម្របធ្លនក្លឹប ឬម្រគូែឹក្នាកំ្លបឹ 

- សេពវសាយពត័ា៌នដែល្ទទលួ្បានពីម្របធ្លន ឬម្រគែូឹក្នាកំ្លឹបែល់្សាជកិ្ម្រក្ុេ 

ម្រគែូឹក្នាកំ្លឹប៖ 

- សតល់្កា ដណនាទូំមៅពីមោល្កា ណ៍ក្លឹបក្ៃុ្កា ម ៀបចំដសនកា ម្របជុំ ែឹក្នាកំា ម្របជុំ មម្រជើសម ើសម្របធ្លនដសៃក្ 
ក្លឹប ម្របធ្លនដសៃក្ក្លឹបអាចមធវើកា ងា ជាមម្រចើនបានមដាយខ្លួន បស់មគ។ 

- សតល់្កា ោមំ្រទបមចចក្មទសអំពបីញ្ហា ទាក្ទ់្និ្ ក្លឹបសិល្បៈ (សម្រេបសម្រេួល្សាា   ូបវនត និ្សក្េមភាពតាេ
ដានែំមណើ  ឧបក្ ណ៍សំមល្្) 

- ភាពជាតំណា្ចំមពាោះក្លឹបមៅកានគ់ណៈក្េមកា សាលាេធយេសិក្ាធនធ្លនក្ៃុ្មពល្ែំមណើ  កា ថវកិា 
- សម្រេបសម្រេួល្សក្េមភាព េួាន ដសនកា  និ្សេទិធសល្ដែល្បានបម្កើតម ើ្  
- សម្រេបសម្រេួល្ វា្សាគេនក៍្លឹប និ្ ែឋបាល្សាលាសម្រាបម់ោល្បំណ្នានាដែល្ានក្ៃុ្បណាណ ល័្យ

មៅមពល្ានក្ិចចម្របជុ។ំល្។ 
- ម្រតួតពិនិតយធនធ្លនថវកិា បស់ក្លឹប 
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ឧបសរព័នធទី ៣៖ ការកណំត្់បែនការ 
ត្រើមាស ើ១៖ 

សកម្មភាព វចិឆិកា ធ្នូ ម្ករា 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
ត្រើមាស ើ ២៖ 
សកម្មភាព កុម្ភៈ ម្ើន នម្សា 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
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ឧបសរព័នធទី ៤៖ ការកណំត្ធ់នធាន 
 

ការចំណាយ រូបម្នែ ចំនួន 
1. ត្កដាសផ្ទា ងំធ្ំ ១ kg x ៨០០០៛/kg ៨០០០៛.00 
2.  វរឺសរនសរកាែ រនខ្ៀន ២ ត្បអប់ x ១០០០០៛/ត្បអប់ ២០០០០៛ 
3. ត្កដាសពណ៌ ២ រា៉ាម្ x ១២០០០/រា៉ាម្ ២៤០០០៛ 
4. នត្គឿងរុបន្រងកលឹបសន្ម្ែងនលាខ ន -- ៤០០០០៛ 

ថវកិាននសងៗសត្មាប់បនងកើរការសន្ម្ែង  
 

៥០០០០០៛ - 
៧០០០០០៛ 

 
សរុប  ៦០០០០០៛ - 

៨០០០០០៛ 
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ឧបសរព័នធទី ៥៖ ដំណណើ រការម្នការសបរតង 
សកម្មភាព ើ១៖ ន្លបងឌ្ើណាម្ើរ (Dynamite) 
វរែុបំណង៖ ននេះគឺាសកម្មភាពរឭំក ពើនត្ពាេះនដាយសារវាទក់ ងនឹងថាម្ពលន្ដលវាត្រូវបាននធ្វើន ើងពើរ ឬបើដង  

នដើម្បើកុំឱ្យសិសសមានការននឿយ រ់។ 
សមាភ រ៖   ើធាល ធ្ំម្ួយសត្មាបឱ់្យសសិសនធ្វើការារងវង់  
នពលនវលា៖ ៥ ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ សិសសឈរារងវង់ធ្ំ ន ើយចាប់រាប់ពើ១០ចុេះនត្កាម្ (៩, ៨, ៧, ៦, ៥, ៤, ៣, ២, ១)។ នៅនពលពកួ  
នគកំពុងរាប ់ ពកួនគនធ្វើឱ្យខ្លួនរបស់ពួកនគកាន់ន្ររូចនៅៗ រ ូរដល់ពកួនគអាចបរ់ខ្លួននកាងាបាល់រូចម្ួយនៅត្រមឹ្
នពលន្ដលពួកនគនិយាយដលន់លខ្ ១។ បនា ប់ម្កពួកនគចាប់ននែើម្ន្ត្សកខ្សបឹៗថា រិក រកិ រិក។ ការន្ត្សកននេះ កាន់ន្រ
លឺនៅៗរ ូរដល់អនកដឹកនតំ្កុម្នធ្វើាសញ្ញញ អវើម្យួ ន ើយត្គប់ោន  ន្ត្សកថា ប៊ាូម្! ន ើយនធ្វើឱ្យខ្លួនរបស់ពកួនគធ្ំន្ដល 
មានន័យថានាុេះ។ បនា ប់ពើពួកនគបាននាុេះ ពកួនគត្រូវនបុើងធាល ក់នៅនលើឥដា/ដើ រយៈនពល ១ន ើ ដកដនងាើម្ឱ្យបានន្វងមុ្ន
នពលពួកនគចាប់ននែើម្នធ្វើវាម្ែងន ៀរ ពើចនុំចរាប់នលខ្លដំាបចុ់េះពើ១០ ដល់ ១។  
សកម្មភាព ើ២៖ន្លបងកំន្បលងកាយវកិារ (pantomime)  
 ការសន្ម្ែងកាយវកិារ គាឺការសន្ម្ែងនដាយឥរមានសំន ង។ វាគឺាវធិ្ើលអម្យួសត្មាប់សសិសនរៀនសូត្របន្នែម្
អំពើការនធ្វើចលនរាងកាយរបស់ពួកនគ។ ននេះគឺាគំនរិម្យួចំនួនសែើអំពើវធិ្ើន្ដលសិសសអាចបនងកើរការសន្ម្ែងកាយវកិារ
ឱ្យបានលអបំនុរតាម្ល ធនល។  
ការសន្ម្ែងកាយវកិារាបាល់ 
វរែុបំណង៖ ចំណុចន្នការអនុវរែននេះ គឺត្រូវន្រឱ្យសិសសអនុវរែបំណិនសន្ម្ែងកាយវកិារ។ នរណាន្ដលនម្ើលការ  

ត្បកួរអាចដឹងថាបាល់អាចនៅ ើណាត្គប់នពលនវលា។  
សមាភ រ៖  ោម ន 
នពលនវលា៖ ១០ – ១៥ន ើ  
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យត្គប់ោន ឈរារងវង។់ កានន់្ដោន  ខ្ៈណៈនពលន្ដលអនកកំពុងកាន់បាល។់ ត្បាប់សសិសថា អនកមាន 

បាល់ម្ួយ ន ើយអនកនឹងនបាេះបាល់ននេះ។ ពនយលព់ួកនគថា នៅនពលអនកនបាេះបាល់នៅនរណាមាន ក់អនក
ត្រូវនធ្វើសញ្ញញ អវើម្ួយនដាយនត្បើន្ភនកាមុ្នសិន ដូនចនេះពួកនគនឹងដឹងថាអនកនឹងនបាេះបាល់នៅឱ្យពួកនគ។ 
នបាេះបាលា់រងវង ់ ន ើយឱ្យបានត្គប់ោន ។ បនា បម់្កន ៀរបែូរបាលធ់្ំម្ួយ។ ត្បាប់សសិសថា ពួកនគត្រូវ
ន្រចាប់បាល់ារងវង់ និង ំ ដំន្ដល។ អនកអាចនលងន្លបងននេះពើរ ឬបើជុំាម្យួនឹងបាលរូ់ច បាលធ់្ាន ់
និងបាល់ត្សាល។ នៅជុចុំងនត្កាយត្បាប់សសិសថា វាគឺាបាល់ពិនសសម្ួយន ើយពួកនគអាចឈបដូ់រ
បាលននេះបាន។ ពួកនគត្រូវន្រចាប់បាល់តាម្រនបៀបន្ដលនគនបាេះម្កឱ្យ ន ើយបនា បប់ែូរបាល់តាម្
រនបៀបន្ដលពកួនគចង់នធ្វើ។  

សកម្មភាព ើ ៣៖ ន្លបងបង្ហា ញអារម្មណ៍កាយវកិារ (Emotional Wheel) 
វរែុបំណង នោលបណំងន្នកិចចការននេះ គឺឱ្យសិសសនចេះគរិអំពើរនបៀបបង្ហា ញអារម្មណ៍នដាយនត្បើកាយវកិារ។ 

បនា ប់នធ្វើសកម្មភាពននេះត្រូវសរួថានរើពួកនគបាននរៀនអវើកាលពើមុ្នន្ដលអាចជួយឱ្យពកួនគអាចនត្បើ 
ត្បាស់កនុងការសន្ម្ែងកាយវកិារននេះ។  

សមាភ រ៖  ើធាល ធ្ំម្ួយ 
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នពលនវលា៖ ៣០ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យសិសសចាប់ាន្ដគូ។ ឱ្យសសិសបនងកើរា២រងវង់ - រងវង់ម្យួនៅខាងកនុង ន ើយម្យួន ៀរ នៅខាង

នត្ៅ។ ពកួនគត្រូវន្បបមុ្ខ្នៅរកន្ដគូ។ ត្បាបព់ួកនគថាម្នុសសនៅកនុងរងវង់ខាងកនុងគាឺដើឥដា ម្នុសស
ន្ដលនៅរងវងខ់ាងនត្ៅគាឺាងចំលាក។់ ាងចំលាក់នឹងនធ្វើឱ្យដើឥដាន្ត្បា ន់នម្ើលនៅដូចា
អារម្មណ៍ពិរៗម្យួយា៉ា ងដូនចនេះ។ បង្ហា ញអំពើការនល ក់ដើឥដាាម្នុសស។ នៅនពលពកួនគយល់ន ើយ 
ត្រូវត្បាប់អំពើអារម្មណ៍។ អារម្មណ៍អាចរមួ្មាន សបាយ នត្កៀម្ត្កំ ខ្ឹង ភ្ាក់ននអើល ភយ័ខាល ច ននឿយ  រ ់
៘ បនា ប់ពើាងចលំាក់នពញចិរែនូវអវើន្ដលនគរចនរចួន ើយ ត្បាបឱ់្យដើឥដាសន្ម្ែង កាយវកិារ។ 
អនកនៅរងវងខ់ាងនត្ៅត្រូវនដើរជុវំញិ ន ើយនម្ើលអនកនៅខាងកនុង។ ឱ្យសសិសនត្ជើសនរ ើសរូបចំលាកណ់ា
ន្ដលគិរថាលអាងនគម្ួយ។ ពិភាកាថានរើន រុអវើបានារបូចំលាកម់្ួយននេះលអាងនគ។ បនា ប់ម្ក
ន ៀរឱ្យអនកនៅកនុង និងនត្ៅរងវង់ផ្ទល សប់ែូររងវង់ោន ។ បនែផ្ទល ស់បែូរ ើតាងំរបសស់ិសស។  

សកម្មភាព ើ ៤៖ ន្លបងឆលុេះកញ្ច ក់ 
វរែុបំណង៖ សកម្មភាពននេះគឺាវធិ្ើលអម្ួយកនុងការសាកលបងាម្ួយនងឹ ើតាងំ នងិសនំួរនវាហរខុ្សៗោន ។ 
សមាភ រ៖  ោម ន 
នពលនវលា៖ ៣០ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ដាក់សសិសាគូ ន ើយឱ្យសសិសឈរ លមុ់្ខ្ោន ។ បនា បម់្ក ឱ្យសនត្ម្ចចរិែថានរើពួកនគ ឬន្ដគូត្រូវនដើរ

រួាកញ្ចក។់ សសិសត្រូវន្ដគូរបស់ពួកនគនធ្វើសកម្មភាពាកញ្ចក់ ន ើយបនា បម់្កពកួនគត្រូវនធ្វើ សកម្ម
ភាពឱ្យដូចសកម្មភាពនៅកនុងកញ្ចក់។ នត្កាយម្កឱ្យសសិសបែូររួោន នៅវញិនៅម្កន ើយនធ្វើដូចោន ។ 
ឥ ូវននេះចូលម្កដល់វគគកាន់ន្រពិបាក សសិសត្រូវន្រនធ្វើឱ្យដូចនបេះបិរនៅនឹងសកម្មភាពនៅកនុងកញ្ច
ក់។ នដើម្បើនធ្វើសកម្មភាពននេះពួកនគត្រវូនចេះសាម ននដាយវញិ្ញញ ណសត្មាប់សកម្មភាពន្ដលត្រូវសន្ម្ែងា
បនែបនា ប់របសក់ញ្ចក។់ (វាអាចជួយបានត្បសនិនបើសកម្មភាពននេះយរឺ និងមាននោលបំណងចាស់
លាស់។) 

ននេះគឺាសកម្មភាពកញ្ចក់ម្យួចំនួននដើម្បើសាកលបង (ចលនធ្ំ មានភាពង្ហយត្សលួសន្ម្ែង)៖ 
- កន្នធកន្ដរបស់អនការងវងឱ់្យធ្ ំ
- នធ្វើចលនខ្លួនពើមាខ ងនៅមាខ ង និងចុេះន ើងៗ 
- នោេះទវ រ 
- សិរសក ់
- ន ើងជនណែើ រ 
- រា ំ
- នដើរនលើន្ខ្សនដក 
- ដុេះនធ្មញ 
មានរូបភាពឧទ រណ៍ម្ួយ 
វាក៏មានការសបាយន្ដរកនុងការនិយាយសនំួននវាហរ! ការនត្បើត្រឹម្ន្រ កឹមុ្ខ្បង្ហា ញពើ៖ 

- ការសបាយ 
- ភាពនត្កៀម្ត្ក ំ
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- ការត្ពួយបារម្ភ 
- ការខាល ច 
- ការខ្ឹង 
- ការភ្ាក់ននអើល 
- ការឈចឺាប ់
- ភាពអនាេះសារ 
- ភាពរបុិលរប៉ាូច 
- ភាពននឿយ រ ់

 
សកម្មភាព ើ ៥៖ ន្លបងបំនបា៉ា ង/ពត្ងើកកាយវកិារ (Exaggeration)  
វរែុបំណង៖ សិសសអនុវរែនធ្វើកាយវកិាររិចរួចន ើយពត្ងើកវា (បំនបា៉ា ងវា) ឱ្យកាល យនៅានរឿង ឬនលាខ ន។ 
សមាភ រ៖  ោម ន 
នពលនវលា៖ ៣០ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យសិសសឈរារងវង់នដើម្បើសន្ម្ែង។ អនកដឹកនចំាប់ននែើម្ាម្ួយនឹងសកម្មភាពរូចម្ួយ (នអេះត្ចមុ្េះ ឬ 

កនែ ស់)។ អនកបនា ប់នៅកនុងរងវង់ត្រូវនធ្វើតាម្ ន ើយត្រូវនធ្វើវាមានលកខណៈធ្ំាងបនែិច។ ាម្ួយនឹងោន  
នៅវញិនៅម្ក សកម្មភាពត្រូវនធ្វើឱ្យមានលកខណៈធ្ាំងសកម្មភាពនដើម្បនែិចម្ែងៗ រ ូរដល់អនកចុង
នត្កាយ ។ នពលននេះអនកដឹកននំធ្វើសកម្មភាពថមើម្ួយន ៀរ ន ើយឱ្យសសិសនធ្វើដូចការន្ណនខំាងនលើារ
ងវង់។ កណំរ់នរណាន្ដលាអនកចាប់ននែើម្សកម្មភាព ន្រម្ិនត្រូវយកសសិសដន្ដលឱ្យនធ្វើសកម្មភាព
ននេះន  នៅចុងបញ្ចប់ាម្ួយនឹងសកម្មភាពធ្ំាងមុ្ន។ អនកត្រូវរឮំកសិសសឱ្យនធ្វើសកម្មភាពឱ្យកានន់្រ
ធ្ំនៅៗ រ ូរសិសសម្ិនមានការខាម ស់នអៀនន ើយចូលរមួ្នពលនលងន្លបងសិកាននេះ។ ឱ្យសិសសគរិថា
នរើសកម្មភាពធ្ចុំងនត្កាយននេះគឺាសកម្មភាពអវើ (សិសសនងឹគិរថាពួកនគនងឹនធ្វើសកម្មភាពអវើឱ្យកាន់
ន្រធ្នំ ើងៗបន្នែម្ន ៀរ!)  

 
សកម្មភាព ើ ៦៖ ន្លបងទយពាកយ លបេះតាម្កាយវកិារ (Charade) 
វរែុបំណង៖ នោលបណំងន្នការអនុវរែននេះ គឺនចេះគរិអំពើរនបៀបន្នការបង្ហា ញគំនរិរបស់ខ្លួននគនៅកាន់អនកដន្  

តាម្រយៈកាយវកិារន្នការសន្ម្ែង។  
សមាភ រ៖  ត្កដាសនត្ពៀងរូច នងិនមម ន្ដ 
នពលនវលា៖ ៦០ន ើ  
ដំនណើ រការ៖ នដើម្បើនលងន្លបងននេះត្រូវន្ចកសិសសា២ត្កុម្ន្ដលមានម្នុសសពើរ ឬនត្ចើននក់ នៅកនុងត្កុម្នើម្យួៗ។ 

ត្កុម្នើម្ួយៗត្រូវគូរវរែុម្ួយ មុ្ខ្របរម្ួយ ម្នុសសលបើលាញណាមាន ក់ ចំនរៀងម្ួយប  ឬន្ខ្សភាពយនែ នៅ
នលើត្កដាស។ បនា បម់្កពកួនគអាចយកត្កដាសពើត្កុម្ណាម្ួយ ន ើយសន្ម្ែងឱ្យដូចនៅនឹងអវើន្ដល
បានសរនសរ ឬគូរនៅនលើត្កដាសននេះនដាយឥរនយិាយ ឬនធ្វើាសំន ងអវើទងំអស។់ ពួកនគមានរយៈ
នពល៣ន ើកនុងការសន្ម្ែងន ើយឱ្យត្កុម្របស់ពកួនគនិយាយថានរើវាគឺាសកម្មភាពអវើន្ដលសរនសរ
នៅនលើត្កដាសននេះ។ ពកួនគត្រូវសរនសរនូវចនំួនដងន្នការទយត្រឹម្ ត្រូវរបស់ត្កុម្ពួកនគ។ នៅចុង
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បញ្ចប់បូកចំននួដងន្នការទយត្រឹម្ត្រូវរបស់ត្កុម្ទងំអសរ់មួ្ោន ។ ត្កុម្ណាន្ដលទយនដាយនត្បើរយៈ
នពលខ្លើាងនគ គាឺត្កុម្ឈនេះ។  
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ឧបសរពនធទី ៦៖ សករមភាពប ច្ូលសណំ ង 
សកម្មភាព ើ ១៖ ន្លបង ស ៊ាូម្ (Zoom) 
វរែុបំណង៖ សិសសនត្រៀម្ខ្លួននដើម្បើនធ្វើសកម្មភាពត្តាបត់ាម្សនម្លង។ 
សមាភ រ៖   ើធាល ធ្ ំ
នពលនវលា៖ ៥ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យសិសសរបស់អនកអងគុយារងវង់ ន ើយត្សនម្ើត្សន្ម្៉ារុញឡាននៅនលើឥដានៅកានស់ិសសននសងន ៀរ នៅ

មាខ ងរងវង។់ នៅនពលសិសសចាប់ឡានននេះបានន ើយ ពួកនគនធ្វើាសំន ង ររររររិរិរិកិ ដូចឡាន កំពុងន្រ
ឈប់។ បនា បម់្ក នៅនពលពកួនគរុញឡានននេះនៅឱ្យម្នុសសមាន ក់ន ៀរ ពួកនគត្រូវនធ្វើ សំន ងឱ្យខាល ំៗ  
 ស ៊ាូម្  ស ៊ាូម្  ស ៊ាូម្។ 

សកម្មភាព ើ ២៖ ន្លបង  សបិ  ាប់  សុប (ZIP, ZAP, ZOP) 
វរែុបំណង៖ សិសសអនុវរែការនផ្ទែ រអារម្មណ៍នដាយការត្បកាសត្បាប់  និងការ សសន៍ទយ។ 
សមាភ រ៖  ោម ន 
នពលនវលា៖ ៣០ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យសិសសឈរារងវង់ (ឬារងវង់ពើររូចៗត្បសនិនបើមានម្នុសសនត្ចើននៅកនុងត្កុម្)។ ពនយល់ថាពួកនគ

នឹងត្រូវផ្ទល ស់បែូរនវណោន និយាយថា  សបិ  ាប់  សុបន ើយពួកនគនងឹត្រូវនិយាយពាកយននេះម្ែងមាន ក់ៗ
នដាយការចងអុល និងនធ្វើាសញ្ញញ ន្ភនកាម្ួយនងឹម្នុសសន្ដលអនកចង់នយិាយាម្យួ។ ម្នុសសមាន ក់
ចាបន់នែើម្នដាយនិយាយថា  សបិ ខាល ងំៗន ើយចាស់ បនា ប់ម្កចងអុលនៅម្នុសសមាន កន់ ៀរនៅកនុង
រងវង់។ អនកននេះត្រូវនិយាយថា  សុប ន ើយចងអុលនៅកាន់ម្នុសសមាន ក់ន ៀរ។ ត្បសនិនបើសិសសននេះ 
ម្ិនយកចិរែ ុកដាក់ន  សាា កន់សាើរនិយាយខុ្សពាកយ ឬខុ្សលំដាប់អនកននេះត្រូវនចញនត្ៅរងវង់ន ើយ
អងគុយរ ូរន្លបងចប់។ ាចុងនត្កាយគឺនៅសល់ន្រម្នុសសពើរនក់ប៉ាុនណាណ េះ។ អនកដឹកនតំ្រូវជំរុញពួក
នគឱ្យនលងឱ្យបាននលឿន រ ូរនៅសលម់្នុសសន្រមាន ក។់ ត្រូវរឮំកសសិសឱ្យនិយាយនធ្វើាសញ្ញញ ន្ភនក 
និងនផ្ទែ រអារម្មណ៍ទងំត្សងុម្កនលើការនលងន្លបងននេះ។  

សកម្មភាព ើ ៣៖ សរវន្ត្សក 
វរែុបំណង៖ សិសសរ ើករាយន ើយនត្រៀម្បនញ្ចញសំន ងនៅនិងការត្សនម្ើត្សន្ម្៉ា  
សមាភ រ៖  ោម ន 
នពលនវលា៖ ៥ – ១០ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យសិសសអងគុយ ឬឈរារងវង់។ សិសសមាន ក់ន្ត្សកត្បាប់នឈាម េះសរវ ន ើយសិសសដន្ ន ៀរន្ត្សកា

សំន ងសរវននេះ។  
 
សកម្មភាព ើ ៤៖ ការបនងកើរាសំន ង 
វរែុបំណង៖ សិសសនចេះនត្បើគំនរិត្សនម្ើត្សន្ម្៉ា និងនដើម្បើសាកលបងាម្ួយនឹងសំន ង នដាយនត្បើវរែុសាម្ញ្ញ ធ្ម្មតា 

និងកាយវកិាររបស់ពកួនគ។ 
សមាភ រ៖  ត្បអប់ន្ដលមានវរែុនត្បើត្បាសក់នុងនាេះ/ថាន ក់នរៀនធ្ម្មតា (ឧ. នសៀវនៅ បនា រ ់ន្ពង សម្ ៘) 
នពលនវលា៖ ៦០ន ើ 
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ដំនណើ រការ៖ មានត្បអប់ន្ដលមានវរែុនត្បើត្បាស់កនុងនាេះ/ថាន ក់នរៀនធ្ម្មតា។ សិសសមាន ក់ៗយកវរែុម្ួយ ន ើយហរ ់
បនងកើរាសំន ងនដាយនត្បើវរែុននេះ។ នរើសំន ងសរវអវើន្ដលអនកអាចបនងកើរកាយវកិារបាន? សូម្
សាកលបងនធ្វើសំន ងននសងន ៀរ ឧ.  ននល នភលៀង ឧបករណ៍ សំន ង ូបបាយ នដក  ូរស័ពា ចូលនត្បើ
ត្បាសប់ងគន់ ៘ ត្រូវបំនុស គំនិរ បនា ប់ម្កត្រូវបនងកើរសនំ ងទងំននេះាម្ួយនឹងវរែុន្ដលន្ចកឱ្យ 
ន ើយនត្បើកាយវកិារ។  

សកម្មភាព ើ ៥៖ ការ សសន៍ទយពាកយ ឬលបេះតាម្រយៈសនំ ង (Noise Charades) 
វរែុបំណង៖ សិសស វកឹហរ់ការត្សាវត្ាវនូវគំនិរតាម្រយៈសកម្មភាព និងសំន ង។  
សមាភ រ៖ ត្កដាសរូចន្ដលមានសរនសរត្បនភ ន្នសំន ងនៅនលើននេះ 
នពលនវលា៖ ៤៥ – ៦០ន ើ  
ដំនណើ រការ៖ សរនសរត្បនភ សំន ងឱ្យបាន ២០ នៅនលើត្កដាសរូចននេះ (ឧ. រថនភលើង  ននល ទ) ន ើយដាក់វានៅ

កនុងថងម់្ួយ។ ន្ចកសិសសាពើរត្កុម្ ន ើយឱ្យសសិសមាន ក់នត្ជើសនរ ើសត្កដាសននេះមាន ក់ម្ែងៗ។ សិសស
ត្រូវបនងកើរសំន ងន្ដលមាននៅនលើត្កដាសននេះ  ន ើយសសិសដន្ ន ៀរ ត្រូវទយថានរើសំន ង ននេះ
គឺាសំន ងអវើ។ ត្បសនិនបើពកួនគទយត្រូវ ពួកនគបានម្យួពិនាុ។ បនា បម់្ក ត្កុម្ម្យួន ៀរនធ្វើ ដូនចនេះ
ម្ែងវញិ។ ត្កុម្ន្ដលមានពិនាុនត្ចើនាងនគ គឺាអនកឈនេះ។  

សកម្មភាព ើ ៦៖ បនងកើនការ នំក់ ំនង 
វរែុបំណង៖ ឱ្យសិសស វកឹហរ់ពើជំនញ សសន៍ទយពើអនគរតាម្រយៈសកម្មភាព។ មុ្ននពលនលងន្លបងននេះ

ត្រូវរឮំកសសិសឱ្យដកដនងាើម្ឱ្យបានន្វងៗ ន ើយនត្បើសាចដុ់ំនពាេះនដើម្បើបនញ្ចញខ្យល់ាសំន ង។ 
សមាភ រ៖  លបេះនៅនលើត្កដាស នមម ន្ដ នងិត្កដាស (ត្គប់ត្ោនស់ត្មាប់សិសស)  ើធាល ខាងនត្ៅធ្ ំ
នពលនវលា៖ ៤៥ – ៦០ន ើ  
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យសិសសចាប់រកន្ដគូ។ ន្ចកឱ្យសសិសមាន ក់ៗនូវលបេះម្ួយន្ដលមាននលើត្កដាសន ើយត្បាប់ពួកនគឱ្យ

លាក់វាកុំឱ្យន្ដគូន ើញ។ ឱ្យពកួនគឈរ៥ន្ម្៉ាត្រពើោន  ន ើយត្បាប់ន្ដគូនូវពាកយ ដបូំងន្នលបេះននេះ។ ពកួ
នគត្រូវសរនសរពាកយននេះដាក់នៅកនុងត្កដាស។ ពួកនគមាន ក់ៗ ត្រូវ វកឹហរ់ និយាយឱ្យលឺៗ ន ើយចាំ
សាែ ប់នៅនពលពួកនគនិយាយលបេះ។ បនា ប់ពើពាកយ ើម្យួឱ្យពួកនគឈានថយនត្កាយ២ន្ម្៉ាត្រ ន ើយ
និយាយពាកយ ើពើរ។ បនែឈានថយនត្កាយ ២ន្ម្៉ាត្រសត្មាប់ពាកយនើម្ួយៗ។  លបេះទងំអស់មាន
ត្បន្ ល១០ពាកយ ដូនចនេះសសិសនធ្វើដូចោន ឱ្យចប់ន ើយត្រូវនិយាយឱ្យលឺៗ ។  

សកម្មភាព ើ ៧៖ ការ វកឹហរ់សន្ម្ែងសំន ងនលើនវ ិកា (Stage Voice)  
វតែុបំណ្៖ សិសេ វឹក្ហាតស់ដេត្ សំម ្មល្ើមវទិកាតាេ យៈសក្េមភាព 

សាា  ៖ ទីធ្លល ធំេយួ 

មពល្មវលា៖ ៣០នាទី  
ែំមណើ  កា ៖ ពនយលស់ិសសថា នៅនពលពកួនគកំពុងសន្ម្ែងនៅមុ្ខ្ សសនិកជន ពួកនគត្រូវន្របែូររនបៀបនិយាយ។ 

ត្បសិននបើពួកនគត្រូវនិយាយនដាយសំន ងធ្ម្មតានៅពើនត្កាយអនក សសន ម្នុសសទងំឡាយនឹងសាែ ប ់
ម្ិនសូវលឺ។ ដូនចនេះពកួនគត្រូវសន្ម្ែងសំន ងនលើនវ ិកា។ នដើម្បើឱ្យពួកនគ វកឹហរ់និយាយឱ្យលឺនចញ
នៅខាងនត្ៅ ឬនិយាយឱ្យ សសនិកជននដាយសាែ ប់ល។ឺ ម្នុសសមាន ក់ត្រូវនត្ជើសនរ ើសលបេះម្ួយពើកនុង
ត្បអប ់ន ើយនដើរនៅត្ជងុមាខ ងន្នបនាប ់ឬ ើធាល ។ ពកួនគត្រូវនយិាយឱ្យលឺៗ ន ើយសិសសន្ដលនៅសល់
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ទងំឡាយថាតាម្អវើន្ដលពួកនគបានល។ឺ នរើអនកយល់នូវអវើន្ដលអនកកំពុងនិយាយ ន ើយអានតាម្
បានត្រឹម្ត្រូវឬន ? ត្បសនិនបើដូនចនេះអនកនចេះនិយាយសន្ម្ែងសំន ងនលើនវ ិកាបានន ើយ។ ត្បសនិនបើ
ម្ិនដូនចាន េះន  ត្រូវ វកឹហរ់ន្ថម្ន ៀរ ន ើយអនកនងឹបានលអត្បនសើរត្សមាប់ការនយិាយសន្ម្ែងឱ្យកាន់
ន្រលឺចាស។់  

សកម្មភាព ើ៨៖ សំន ងសុឺន្រ ៉ាន 

 

វរែុបំណង៖ សិសសនត្រៀម្បនញ្ចញន្ខ្សសង្ហវ ក់សំន ងឱ្យបានន្វងន ើយចាស់។ 
សមាភ រ៖  ើធាល ធ្ំ (ធ្ំន ើយនា យ ន្រសសិសអាចសាែ ប់លឺបាន) 
នពលនវលា៖ ៥ – ១០ន ើ 
ដំនណើ រការ៖ ឱ្យគូសវងស់ំន ងធ្ំនៅកនុងខ្យល់នដាយនត្បើត្មាម្ន្ដរបសព់ួកនគ។ នៅនពលន្ដលត្មាម្ន្ដរបស់ពួកនគ 

នធ្វើចលនន ើង សំន ងរបស់ពួកនគត្រូវន ើងខ្ពស់ន្ដរ។ នៅនពលត្មាម្ន្ដរបស់ពួកនគនធ្វើចលនចុេះ 
សំន ងរបស់ពួកនគត្រូវទប។ ត្បាប់ពួកនគឱ្យសាកលបង ន ើយឱ្យពួកនគនធ្វើសំន ងឱ្យ ខ្ពស់ ឬទប 
តាម្ន្ដលអាចនធ្វើបាន។ គូសវងា់ជួរឱ្យបាននត្ចើន។ សកម្មភាពននេះ គួរន្រនត្បៀបបាននៅនឹងសំន ង
ឡានសុនឺ្រ ៉ាន។  
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ឧបសរព័នធទី ៧៖ អត្ថបទសបរតងរំរ ូ
សមាគ ល៖់ ពាកយនៅកនុងវង់ត្កចក () ឬ អកសរនត្ រត្រូវនធ្វើ ន្រម្ិនត្រូវនយិាយន ។  
១. សុើនឌ្ឺរ ើឡា 
ប បនា៖ កាលពើនត្ពងនយ 
អនកអធ្បិាយ ក៖ មាននរ ើមាន ក់នឈាម េះ សុើនឌ្ឺរ ើឡា 
អនកអធ្បិាយ ខ្៖ នងមានមាែ យចិញ្ច ឹម្ចិរែអាត្កក់មាន ក ់ 
អនកអធ្បិាយ គ៖ នងិបងបអូនត្សើចិញ្ច ឹម្រូបរាងគអាត្កក ់២នក់  
 
បងបអូនត្សើចិញ្ច ឹម្ ើ ១៖ ត្ពេះអងគនឹងចូលរមួ្ពធិ្ើពិនសសម្ួយ!!! 
បងបអូនត្សើចិញ្ច ឹម្ ើ ២៖ ខ្្ុ ំរនំភើបចិរែណាស់!!! 
សុើនឌ្ឺរ ើឡា៖ នរើខ្្ុអំាចចូលកនុងកម្មវធិ្ើបានន ? 
មាែ យចិញ្ច ឹម្៖ ត្បសិននបើអនកបញ្ចប់ការនត្ចៀងរបស់អនក (បនែនិយាយកុំឱ្យដាច់លបេះ) 
(មាែ យចិញ្ច ឹម្ និងបងបអូនត្សើចិញ្ច ឹម្ ចាកនចញ     សុើនឌ្ឺរ ើឡាបានដលួនៅនលើដើទងំ កឹន្ភនក) 
 
មាែ យធ្ម្៖៌ កុំយអំើ, សុើនឌ្ឺរ ើឡា 
សុើនឌ្ឺរ ើឡា៖ អនកានរណា? 
មាែ យធ្ម្៖៌ ខ្្ុ ំាមាែ យធ្ម្៌របស់អនក ន ើយអនកនឹងចូលរមួ្ពធិ្ើពិនសសម្ួយ។  
សុើនឌ្ឺរ ើឡា៖ ប៉ាុន្នែនធ្វើដូចនម្ែច? 
ាត យធេ៖៌ ឥ ូវែល់្មពល្ម្រតវូមធវើកា ងា មទៀតម ើយ (ទោះច្ែ ម ើយដ ក្បញ្ជ ី) អៃក្ានសមេលៀក្បំពាក្ ់(ទោះច្ែ ម ើយ 

នា ីៗ យក្  ូបែម៏្រសស់សាា ត ម ើយជួយ ពាក្ឱ់្យសីុនឌឺ ឡីា) ម ើយអៃក្ានអវីជោិះមធវើែំមណើ   (ទោះច្ែ ម ើយបុ 
សៗចូល្មៅក្ៃុ្យក្មៅអេីយួ) សូេម្រត បម់ៅសាោះវញិមៅម្រតឹេពាក្ក់្ណាត ល្រាម្រតី មបើេនិ ែូមចាៃ ោះមទ! 

(អៃក្រាចូំល្ក្ៃុ្ ឱ្ន ម ើយមោ ព ម ើយបនាា បេ់ក្ចាបម់សតើេរា។ំ ម្រពោះអ្គបានយា្ចូល្ក្ៃុ្មដាយក្តីធុញថប។់ សីុនឌឺ ី
ឡា បានចូល្មៅខា្ក្ៃុ្ ម ើយម្រពោះអ្គបានយា្ចូល្មៅជិតនា្ ម ើយមោ ព។ នា្បានមោ ពវញិ 
ម ើយពួក្មគក្ប៏ានម ើ្រា។ំ) 

បនា៖ ែុ្! ែុ្! (១២ែ្) 
សីុនឌឺ ឡីា៖ ខ្្ុ ំម្រតូវដតមធវើ! 
ម្រពោះអ្គ៖ ប ុដនតមយើ្េនិសាគ ល់្ម ម្ ោះ បស់អៃក្ម ើយ! ចាបំនតិច! (នា្បានចាក្មចញ ម ើយបានបាតដ់សបក្មជើ្ បស់

នា្មៅតាេសលូវ។ ម្រពោះអ្គបានម ើសវា ម ើយសេលឹ្ មៅនា្យា ្យូ ) 
អៃក្អធបិាយ ក្៖ ម្រពោះអ្គបានយា្មចញពីទីម្រក្ុ្ 

អៃក្អធបិាយ ខ្៖ ឱ្យនា ទីាំ្ អស់សាក្ល្ប្ពាក្ដ់សបក្មជើ្ 

អៃក្អធបិាយ គ៖ ដសវ្ ក្ាច ស់ដសបក្មជើ្ពិតម្របាក្ែដែល្ជាមសៃហាពិត បស់ម្រពោះអ្គ (ម្រពោះអ្គបានយក្ដសបក្មជើ្
មៅឱ្យប្បាូនម្រសីទាំ្ ពី នាក្ ់ប ុដនតេនិម្រតូវទាំ្ ពី ) 

ម្រពោះអ្គ៖ មតើាននា ណីាមទៀតមទមៅទីមនោះ? 

ាត យចិញ្ច ឹេ៖ ោម នមទ! 
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(ម្រពោះអ្គបានចាក្មចញ ម ើយក្តស់ាគ ល់្អំពី សីុនឌឺ ឡីា។ ម្រពោះអ្គបានឱ្យនា្សាក្ល្ប្ដសបក្មជើ្មនាោះ ម ើយវា
ម្រតូវ) 
ម្រពោះអ្គ៖ មតើអៃក្នឹ្ម ៀបកា ជាេយួនឹ្ខ្្ុ ំមទ? 

សីុនឌឺ ឡីា៖ ចាស៎ 

បនា៖ ម ើយពកួ្មគ ស់មៅម្របក្បមដាយសុភេ្គល្ចាបព់ីមពល្មនាោះេក្។  ចប ់

២. ត្ពលិស នងិម្នុសសនរឿ ៧នក់ 
អនកអធ្បិាយ៖ កាលពើនត្ពងនយ មាននរ ើដ៏ត្សស់សាអ រមាន ក់មាននឈាម េះថា ត្ពិលស (Snow White) ន្ដលមានសក ់

ពណ៌នមម ត្កិប និងន្សបកសសគុស។ នងគឺានរ ើន្ដលសាអ រាងនគនៅកនុងភូម្ិ ន ើយរស់នៅាម្ួយមាែ យចុង
ចិរែអាត្កក ់គឺមាច ស់កសត្រើ។  

 
មាច ស់កសត្រើ៖ កញ្ចក់! កញ្ចក់! នៅនលើជញ្ញជ ងំ នរណាគឺានរ ើន្ដលសាអ រដាច់នគ? 
កញ្ចក់៖       ត្ពិលស សាអ រនលើសនគ។ 
មាច ស់កសត្រើ៖ ម្ិនអាចនៅរចួន ! នយើងត្រូវកនម្ាចនងនចាល... ត្ពានត្បមា៉ា ញ់! យកនងនៅកនុងន្ត្ព ន ើយសមាល បន់ង 
នចាល! 
ត្ពានត្បមា៉ា ញ់៖ ត្ពេះបា ទន។(ត្ពានត្បមា៉ា ញ់ និងត្ពេះនងត្ពិលស បាននធ្វើដើនណើ រនៅ។ ត្ពានបានពាយាម្បាញ់នង

ពើរបើដង ប៉ាុន្នែម្និអាច) 
ត្ពានត្បមា៉ា ញ់៖ ខ្្ុ ំម្ិនអាចសមាល ប់នងតាម្ត្ពេះរាជបញ្ញជ របស់មាច សក់សត្រើបានន ។ នៅ, លាក់ខ្លួននៅ! (ត្ពានបាន បងគំ

 ូលនៅកាន់មាច សក់សត្រើ) នកមងត្សើននេះបានសាល ប់ន ើយ។  
មាច ស់កសត្រើ៖ ឥ ូវខ្្ុ ំសាអ រាងនគន ើយ! ហ ហ...!(ត្ពេះនងត្ពលិសបាននដើរនៅពាសនពញន្ត្ព ន ើយនងបាននដើរ

ម្កដលន់ាេះរូចម្យួ) 
នងត្ពិលស៖ នាេះអវើនម្ែចក៏រូចគួរឱ្យចង់នសើច!(នងបាននដើរចូលកនុង ន ើយក៏នដកលងល់ក។់ ម្នុសសនរឿបាននដើរចូល

កនុងនត្ចៀង) 
ម្នុសសនរឿ ៧នក់៖ មាននរណានៅកនុងនាេះ! នរើអនកានរណា? 
នងត្ពិលស៖ ខ្្ុ ំគឺត្ពលិស។ ខ្្ុ ំកំពុងលាក់ខ្លួនពើមាែ យចុងចរិែអាត្កក់របស់ខ្្ុ ំន្ដលចង់សមាល ប់ខ្្ុ ំ។  
ម្នុសសនរឿ ៧នក់៖ អញ្ច ឹង អនកអាចសាន ក់នៅ ើននេះាម្យួនយើងចុេះ។  
នងត្ពិលស៖ អរគុណ! 
 

ាច ស់ក្េម្រតី៖ ក្ញ្ចក្!់ ក្ញ្ចក្!់ មៅមល្ើជញ្ហជ ំ្ ន ណាគឺជានា ដីែល្សាា តដាចម់គ? 

ក្ញ្ចក្៖់ ម្រពិល្ស មៅដតសាា តមល្ើសមគ។ 

ាច ស់ក្េម្រតី៖ ប ុដនតនា្បានសាល បម់ ើយមតើ! 
ក្ញ្ចក្៖់ មទ, នា្ ស់មៅជាេយួេនុសេមតឿ ៧នាក្ម់ៅក្ៃុ្ច្ម្រព។  
ាច ស់ក្េម្រតី៖ មយើ្នឹ្  ក្នា្ ម ើយសាល បន់ា្មដាយផ្ទា ល់្ច្ែមដាយមម្របើថាៃ បំំពុល្។ ហា ហា...! 
 

េនុសេមតឿ ៧នាក្៖់ មយើ្ម្រតវូមៅមធវើកា ។ កុ្ំនិយាយម ឿ្មនោះម្របាបអ់ៃក្ែច្ទ មយើ្នឹ្ ម្រត បេ់ក្វញិឆាប់ៗ មនោះ។ 

(ពួក្មគបានចាក្មចញ មដាយមម្រចៀ្បមណតើ  ។ ាច ស់ក្េម្រតបីានចូល្ក្ៃុ្ម ើយមោោះទាវ  ។) 
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មាច ស់កសត្រើ៖ កូនសមាល ញ់! ននេះគឺាន្នលនឈើន្ដលមានរសារិន្ញ់ 
នងត្ពិលស៖ សុំនទស, ខ្្ុ ំម្និត្រូវនចញនត្ៅន ។  
មាច ស់កសត្រើ៖ ប៉ាុន្នែនយើងមានន្នលនឈើននេះពិរាលអណាស់។ សាកភលកម់្ួយនម្ើល៍នៅ! 
នងត្ពិលស៖ អរគុណ 
(នងបាន ូបវា ន ើយបានដួលនៅនលើដើ។ មាច ស់កសត្រើបាននដើរនចញ ន ើយនសើច។ ម្នុសសនរឿបានចូលម្ក។) 
 
ម្នុសសនរឿ ៧នក៖់ ន ! ត្ពិលស បានសាល ប់ន ើយ! ន  នងគឺត្ោន់ន្រនដកលក់ន្រប៉ាុនណាណ េះ។ នយើងនឹងនធ្វើឱ្យនងដងឹខ្លួន
ន ើងវញិ។  
 
(ត្ពេះអងគបានយាងចូលកនុង ន ើយន ើញនងកំពុងនដកលក់) 
ត្ពេះអងគ៖ នរើនរ ើន្ដលត្សសស់ាអ រននេះានរណា? ខ្្ុ ំត្រូវន្រនថើបនង។ (ត្ពេះអងគបាននថើបន្ដនង ន ើយនងបានភ្ាក់
ដឹងខ្លួនន ើង)  
នងត្ពិលស៖ អនកបានជួយសនស្តង្ហគ េះខ្្ុ ំ នរើអនកានរណា? 
ត្ពេះអងគ៖ ខ្្ុាំត្ពេះអងគមាច ស់ នរៀបការាម្ួយនឹងខ្្ុ ំនៅ ន ើយនៅឱ្យនា យាម្យួនឹងខ្្ុ។ំ  
អធ្ិបាយ៖ ត្ពេះអងគ និងត្ពេះនងត្ពលិស បាននរៀបការនងឹោន  ន ើយពួកនគបានរស់នៅនដាយសុភម្ងគលតាងំពើនពល
ននេះម្ក។  

ចប់ 
៣. នរឿង នម្ធ្មប់ 
(នៅកណាែ លវាលកសដិាា ន ម្ើងឯម្ នងិពូន នត្ ើ កពុំងនធ្វើការង្ហរនៅកសិដាា ន) 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ ម្ើងឯម្! ពូ ន នត្ ើ ខ្្ុ ំចង់ត្បាបពូ់អំពើ.... 
ម្ើងឯម្៖ ម្និន្ម្នឥ ូវននេះន  ដូរ ៉ាូធ្ើ! នយើងរវល់ណាស់! 
ពូន នត្ ើ នៅឱ្យនា យបនែិច។ នយើងត្រូវនធ្វើការង្ហរឱ្យន ើយ! 
(ដូរ ៉ាូធ្ើ នដើរនចញនៅយា៉ា ងនត្កៀម្ត្កំ។ ធ្័រណាដូបានចូលម្កន ើយដឹកម្ើងឯម្ នងិពូន នត្ ើនៅ។ ដូរ ៉ាូធ្ើចូលកនុងន ើយ
ន្ត្សក) 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ ម្ើងឯម្ និងពូន នត្ ើ! នរើអនកនៅឯណា? 
(ដូរ ៉ាូធ្ើ នដើរចូលកនុងចមាក រនពារ) 
 ើងនមាងចានំ្ត្ស៖ នរើអនកនៅណា? 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ នៅនម្ើលនម្ធ្មប់នត្ពាេះខ្្ុចំង់នៅនាេះ។  
 ើងនមាងចានំ្ត្ស៖ ខ្្ុ ំចងប់ានខ្ួរកាលម្ួយ នរើខ្្ុ ំអាចនៅបានន ? 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ បាន ត្បញាប់ម្ក! 
(ដូរ ៉ាូធ្ើ និង  ើងនមាងចានំ្ត្សនដើររ ូរទល់ន្រពួកនគបានចូលកនុងន្ត្ព) 
ម្នុសសនលា ៈ៖ នរើអនកនៅណា? 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ នយើងនៅនម្ើល នម្ធ្មប់នត្ពាេះនយើងចង់នៅនាេះ។ 
 ើងនមាងចានំ្ត្ស៖ ន ើយខ្្ុ ំចង់បានខ្ួរកាលម្ួយ។ 
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ម្នុសសនលា ៖ ខ្្ុ ំចង់បាននបេះដូងម្យួ នរើខ្្ុអំាចនៅនងបានន ? 
ដូរ ៉ាូធ្ើ ម្នុសសនលា ៈ និង ើងនមាងចានំ្ត្ស៖ បានត្បញាប់ម្ក! 
 
(ពួកនគទងំអស់ោន  ចុេះនចញពើនលើនវ ិកា ន ើយចូលនៅកនុងបនាប់របស់នម្ធ្មប់នៅកនុងត្បាសា ) 
នម្ធ្មប់ន រុអវើបានាអនកម្ក ើននេះ? 
សរវនតា៖ ខ្្ុ ំចង់បាននសចកែើកាល ហន។ 
ម្នុសសនលា ៖ ខ្្ុ ំចង់បាននបេះដូងម្យួ។  
 ើងនមាងចានំ្ត្ស៖ ន ើយខ្្ុ ំចង់បានខ្ួរកាលម្ួយ។ 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ ន ើយខ្្ុ ំចង់នៅនាេះ។ នរើអនកអាចជួយពកួនយើងបានន ? 
នម្ធ្មប់៖ ខ្្ុ ំមានរបសអ់វើម្ួយឱ្យឯង ណាសរវនតា  ម្នុសសនលា ៈ នងិសត្មាប់ឯងណា  ើងនមាងចានំ្ត្ស ប៉ាុន្នែោម នអវើ ឱ្យ
ឯងន  ដូរ ៉ាធូ្ើ។ អនកត្រូវប ិន្ភនកន ើយនិយាយថា  ោ៉ាម នកន្នលងណាដូចនាេះននេះន ។ ោម នកន្នលងណាដូចនាេះ ននេះន ។ 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ ោម នកន្នលងណាដូចនាេះននេះន ។ ោម នកន្នលងណាដូចនាេះននេះន ... 
 
(អនកដន្ ចាកនចញ នៅនពល ដូរ ៉ាូធ្ើ នោេះន្កងនជើងរបស់នង។ នពលនងនបើកន្ភនក ម្ើងឯម្ និង ពូន នត្ ើក៏នៅ ើននេះ
ន្ដរ) 
ដូរ ៉ាូធ្ើ៖ម្ើងឯម្ និង ពូន នត្ ើ! ខ្្ុ ំសបាយចិរែណាស់នដាយបានម្កដល់នាេះ!  
ម្ើងឯម្៖ អនកបាន ងគិចកាលខាល ងំន្ដរនៅ ើននេះ! 
ពូន នត្ ើ៖ នយើងសបាយចរិែនដាយអនកបានត្រ ប់ម្ករកពួកនយើងវញិ! 

ចប ់

៤. កូ្នម្រជកូ្ទាំ្  ៣ក្ាល្ 

អៃក្អធបិាយ៖ ានម្រជូក្តូចៗ ៣ក្ាល្។ ច្ថៃេយួពួក្មគច្ស់ា្ស្ស់ាោះថមីេយួ។  
ម្រជូក្ទី ១៖ ខ្្ុគំិតថា មយើ្គួ សា្ស្ស់ាោះថមី បស់មយើ្មដាយមម្របើថម។ 

ម្រជូក្ទី ២៖ មទ វានឹ្ចណំាយមពល្យូ ណាស់ មយើ្គួ ដតមម្របើចំមបើ្វញិ។ 

ម្រជូក្ទី ១៖ មទ មទ មទ! ថម! 
ម្រជូក្ទី ២៖ ចំមបើ្ ! 
ម្រជូក្ទី ៣៖ នាោំៃ សម្រេបសម្រេួល្មៅមេើល៎្ ម ើយមធវើវាមដាយម ើវញិ។ 

ម្រជូក្ទី ១៖  ៎ូ ខ្្ុ ំនឹ្ស្ផ់្ទា ល់្ខ្លួន បស់ខ្្ុ ំមដាយមម្របើថម។ 

ម្រជូក្ទី ២៖ ល្ា! ខ្្ុ ំនឹ្ ស្ផ់្ទា ល់្ខ្លួន បស់ខ្្ុ ំមដាយមម្របើចំមបើ្ ។ 

ម្រជូក្ទី ៣៖ ម ើយខ្្ុគំិតថា ខ្្ុនំឹ្ស្ផ់្ទា ល់្ខ្លួន បស់ខ្្ុ ំមដាយមម្របើម ើ។  
 

អៃក្អធបិាយ៖ កូ្នម្រជកូ្ទាំ្ បី បានស្ស់ាោះផ្ទា ល់្ខ្លួន បស់ពួក្មគ តាេេមធោបាន បស់មគ។ បនាា បេ់ក្ មៅច្ថៃេយួ ដកក
ចចក្ដែល្ឃ្លល ន បានមែើ កាត។់  
 

ដកកចចក្៖ ( ិតខ្េល់្) ខ្្ុគំិតថាខ្្ុ ំធំក្លិនសតវម្រជូក្! (មេើល្ជុវំញិ) ច្ថៃ បស់ខ្្ុ ំម ើយម៎នោះ! ម្រជូក្ទាំ្  ៣ (មែើ មៅ ក្សាោះចំ
មបុើ្) ដកកចចក្៖ កូ្នម្រជកូ្! កូ្នម្រជូក្! ឱ្យខ្្ុ ំចូល្ក្ៃុ្ស្! 
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ម្រជូក្ទី ៣៖ មទ! កុ្ំយក្មរាេេក្ប ោះសាោះ បស់ខ្្ុ ំ
ដកកចចក្៖ បនាា បេ់ក្ ខ្្ុនំឹ្ែក្ែម្ាើេម្រសូបខ្យល់្ឱ្យបានមម្រចើន ម ើយខ្្ុ ំនឹ្សលុ ំសាោះចំមបុើ្មនោះមចាល្! 
(ដកកចចក្សលុ ំ ម ើយសាោះក្ប៏ាន លំ្ ម ើយបានមែញម្រជូក្មៅសាោះម ើ) 
ដកកចចក្៖ កូ្នម្រជកូ្! កូ្នម្រជូក្! ឱ្យខ្្ុ ំចូល្ក្ៃុ្ស្! 
ម្រជូក្ទី ១ ២ ៣៖ មទ! កុ្ំយក្មរាេេក្ប ោះសាោះ បស់ខ្្ុ ំ
ដកកចចក្៖ បនាា បេ់ក្ ខ្្ុនំឹ្ែក្ែម្ាើេម្រសូបខ្យល់្ឱ្យបានមម្រចើន ម ើយខ្្ុ ំនឹ្សលុ ំសាោះម ើមនោះមចាល្! 
(ដកកចចក្សលុ ំ ម ើយសាោះក្ប៏ាន លំ្ ម ើយបានមែញម្រជូក្មៅសាោះថម) 
ដកកចចក្៖ កូ្នម្រជកូ្! កូ្នម្រជូក្! ឱ្យខ្្ុ ំចូល្ក្ៃុ្ស្! 
ម្រជូក្ទី ១ ២ ៣៖ មទ! កុ្ំយក្មរាេេក្ប ោះសាោះ បស់ខ្្ុ ំ
ដកកចចក្៖ បនាា បេ់ក្ ខ្្ុនំឹ្ែក្ែម្ាើេម្រសូបខ្យល់្ឱ្យបានមម្រចើន ម ើយខ្្ុ ំនឹ្សលុ ំសាោះថមមនោះមចាល្! 
(ដកកចចក្សលុ ំ ម ើយសាោះេនិ លំ្មទ) 
ដកកចចក្៖ ខ្្ុ ំែឹ្ ថាវានឹ្ េនិ លំ្មទ! ខ្្ុ ំនឹ្ ម ើ្មល្ើែំបូល្ ម ើយចុោះតាេបពំ្ដ់សេ្។  
(ដកកចចក្ចាបម់សតើេម ើ្) 
ម្រជូក្ទី១ ២៖ សាោះ បស់ឯ្ាដំេន! 
ម្រជូក្ទី ៣៖ មតើសំម ្អីមគ ៃឹ្! 
ម្រជូក្ទី ១៖ ដកកចចក្មៅមល្ើែបំូល្! 
ម្រជូក្ទី ២៖ មល្ឿនម ើ្! ឆាបប់ងាក តម់ភលើ្ ។ ដកកចចក្នឹ្ម ើ្ េក្ែល់្ក្ៃុ្ឥ ូវម ើយ។  
ដកកចចក្៖ (ចុោះចកំ្ដនល្ានមភលើ្ ) អា អា....!!!! ( តត់ាេម្រចក្មសេ្ៗ) 
មយើ្ក្មេាចដកកចចក្ែអ៏ាម្រក្ក្ម់នាោះម ើយ!!! 

ចប ់
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ឧបសរព័នធទី ៨៖ ការណរៀបចំណវទិកាសបរតង 
គំនរិខ្លេះៗជនំួយកនុងការនរៀបចំនវ ិកាសន្ម្ែងនបើកចំ សត្មាប់ សសនិកជន។ ឧទ រណ៍ នៅនពលម្នុសស២

នក់សនានោន  ពកួនគត្រូវន្បរមុ្ខ្រកោន ។ នទេះាយា៉ា ងកែើ នៅនលើនវ ិកា អនកត្រូវន្បរមុ្ខ្នៅរក សសនិកជន។ ម្ិនត្រូវឱ្យ
សក់ធាល កប់ាងំន្ភនកន ើយ ត្បសិននបើវាម្និន្ម្នារត្ម្ូវការរបស់សាច់នរឿង។ នៅនពលអនកនធ្វើកាយវកិារ ត្រូវសន្ម្ែងឱ្យ
នា យពើ សសនិកជន ឬនៅន្ននកខាងនលើន្ននវ ិកា។ ត្រូវឱ្យ សសនកិជនន ើញមុ្ខ្នៅនពលអនកបងវលិខ្លួនម្ែងៗ។  ុក
កមាល ងំការពារន្ត្កងនលាមានអវើនកើរន ើងនៅនលើនវ ិកា។ ត្រូវចាថំានទេះបើាអនកម្ិនន្ម្នកពុំងនិយាយក៏នដាយ ក៏ត្រូវឱ្យ 
សសនិកជនន ើញមុ្ខ្របសអ់នកន្ដរ។ ត្បសនិនបើសមាជិករសួន្ម្ែង២នក់នដើរការន់វ ិកា ម្នុសសមាន ក់ន្ដលនៅជិរ សស
និកជនាងនគបនុំរ ត្រូវនធ្វើតាម្មាន ក់ន្ដលនៅនា យ ពើ សសនិកជនាងនគបនុំរននេះ។  
នម្ើលបលង់នវ ិកាខាងនត្កាម្៖ 
 
 

ណវទិកាបែាក
ខាង ណលើ-
មកវ្ 

មវទិកាដសៃក្ 

ខា្មល្ើ-សាត ំ 
មវទិកាដសៃក្ខា្ 
មល្ើ-ក្ណាត ល្ 

មវទិកាដសៃក្ក្ណាត ល្ 

ក្ណាត ល្ 
មវទិកាដសៃក្ក្ណាត ល្ 

សាត ំ 
មវទិកាដសៃក្ក្ណាត ល្ 

មកវ្ 

មវទិកាដសៃក្មម្រកាេ 

ក្ណាត ល្ 

មវទិកាដសៃក្មម្រកាេ 

សាត ំ 
មវទិកាដសៃក្មម្រកាេ 

មកវ្ 

ប មិវណមវទិកា 
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ឧបសរព័នធទី ៩៖ ការណរៀបចំត្ុបបត្ង ៃនួ 
ការ វកឹហរ់រុបន្រងខ្លួន 

 ត្គូនឹងបង្ហា ញការរុបន្រងខ្លួននៅនលើវ ិិកាន្បបសម្ញ្ញៗ។ ត្គូត្រូវរឭំកសិសសថា វាគាឺការនរៀបចំរុបន្រងសន្ម្ែង
នលើនវ ិកាន ើយវាម្និន្ម្នាការរុបន្រងម្ួយនដើម្បើលម្អសាអ រ ឬក៏ការរុបន្រងន្បបត្បចានំ្ថាននេះន ។ ការរុបន្រងខ្លួន
សត្មាប់នវ ិកាសន្ម្ែងត្រូវមានពណ៌នមម ាងការនរៀបចធំ្ម្មតានដើម្បើឱ្យនគអាចនម្ើលន ើញពើចមាា យ។  

ត្គូក៏នឹងពិភាកាាម្ួយនឹងសសិសនងន្ដរអំពើបញ្ញរែិន្នការរុបន្រងខ្លួនរួសន្ម្ែង៖ ត្បនភ រួ និងបនចចកន ស
ន្ដលមានដូចខាងនត្កាម្៖ 

ការរុបន្រងខ្លួនសត្មាប់ការសន្ម្ែងនលាខ នគូន្រមានភាពចាស់ ឬត្កាស់ាងការរុបន្រងខ្លួនធ្ម្មតា។  សសនិក
ជនន្ដលនម្ើលការសន្ម្ែងពើចមាា យនឹងម្និន ើញការរុបន្រងខ្លួនណាន្ដលម្ិនសូវចាស ់ ដូនចនេះត្រូវរុបន្រងខ្លួនឱ្យដរិ
និងភលឺាង។ ត្រូវនត្ជើសនរ ើសពណ៌ន្ដលសកកស័ម្នឹងពណ៌សបបុរ នដាយពចិារណាពើធារុរបស់រសួន្ម្ែងដូចាអាយុ នងិ
បុគគលិកលកខណៈ។ បន្នែម្ត្សនមាលកាន់ន្រដិរ រមួ្មាន ពណ៌ត្ក ម្ នដើម្បបនងកើរន្ននកខាងនត្ៅនៅកនុងរំបនន់្ដលនយើង
ចង់បាន ន ើយន្ថម្ពនលឺត្សនមាលនដើម្បើបនងកើរពនលឺឱ្យបានចាស់។ រុបន្រងបញ្ចូ លោន ទងំអស់នចៀសវាងពនលឺត្សាលៗ 
នដើម្បើឱ្យនគនម្ើលន ើញបបូរមារ់របស់អនកកាន់ន្រធ្ំ ត្ោន់ន្រយកនមម ន្ដគូសបបូរមារ់ឱ្យធ្តំាម្រត្ម្ូវការ។ ន្ភនកនឹងមាន
លកខណៈធ្ំាងធ្ម្មតា ត្បសនិនបើគូរពត្ងើករំបន់ជុំវញិន្ភនក។ ចុងនត្កាយត្រូវលាបនម្៉ាៅនធ្វើយា៉ា ងណាកុំឱ្យវាត្ជុេះនៅនពល
ពនលឺនកើនន ើង។  

នយើងអាចបនងកើរឱ្យន្សបកនយើងត្ជើវត្ជួញនដាយគូសត្សនមាល និងដាក់ពណ៌។ ចំន្ណកសក់នយើងអាចនធ្វើឱ្យមាន
ពណ៌ត្បននេះ ឬសកូវនដាយនរាយនម្៉ាៅកូននកមង។  
ការ វកឹហរស់ត្មាបស់ិសស៖ 

ត្គនូ្ចកត្កដាសឱ្យសសិសន្ដលមានមុ្ខ្រូបចំនួន៦ខុ្សៗោន (នម្ើល ំព័រត្កាយ)។ សសិសត្រូវ  លួខុ្សត្រូវ
សត្មាប់ការរុបន្រងឱ្យនចញារសួន្ម្ែង៦នក់ខុ្សៗោន នៅតាម្ជនត្ម្ើសរបសព់ួកនគ។ មុ្ខ្ម្ួយត្រូវន្រាមុ្ខ្របស់រ ួ   
សន្ម្ែងន្ដលពួកនគត្រូវសន្ម្ែងកនុងត្កុម្របស់ពកួនគ។  

សិសសនងឹចាប់ន្ដគូ ន ើយជយួោន នៅវញិនៅម្កនដើម្បើរុបន្រងខ្លួន។ ត្បសនិនបើសសិសមាន ក់កំពុងសន្ម្ែង នគត្រូវរុ
បន្រងខ្លួនន្បបារួសន្ម្ែង ន្រត្បសិននបើនគម្និកំពុងសន្ម្ែងន  នគអាចនត្ជើសនរ ើសការរុបន្រងខ្លួនណាម្យួសត្មាប់ខ្លួន
នគ។  

សិសសមាននពលត្ររួពិនរិយការរុបន្រងរបស់ម្រិែរបស់នគ ន ើយគិរអពំើរនបៀបសន្ម្ែងរបស់រួអងគ។  
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ឧបសរព័នធទី ១០៖ ការរចនាសណរៃៀកបពំាក ់
សិកាខ សាលាអំពើការរចនសនម្លៀកបំពាក់ 

 ត្គូន្បងន្ចកសិសសាត្កុម្រូចៗ។ ត្កុម្នើម្ួយៗត្រូវនត្ជើសនរ ើសរួសន្ម្ែងម្ួយពើកនុងម្ួក។ (គំរូរួៈ គិលានុបដាា ក/គិ
លានុបដាា យកិា ត្ពេះអងគមាច ស ់សរវដំរ ើ ៘)។ ម្ួយវញិន ៀរត្បសនិនបើសសិសនត្ជើសនរ ើសអរែប សន្ម្ែងរចួន ើយ រសួ
ន្ម្ែងត្រូវនធ្វើតាម្អរែប ននេះ។ សិសសមាន ក់ៗ ត្រូវគូរគនូំរ ឬរចនសនម្លៀកបំពាក់រសួន្ម្ែងនដាយខ្លួននគ។  

សិសសន្ចកគំនូររបស់ពួកនគនម្ើលនៅកនុងត្កុម្។ ពកួនគពិភាកាោន អំពើនោលគំនរិន្នគនូំររបស់ពួកនគ។ ពកួនគ
នត្បើ គំនូរទងំអស់ននេះបញ្ចូលោន ន ើយគូរនចញារូបថមើម្យួសត្មាប់ត្កមុ្។  

ត្កុម្នើម្ួយៗ  លួបានត្កដាសពណ៌ស៣០សនលឹក (ឬត្កដាសកាន្សរ ត្កដាសត្ពាង៘) នមម ន្ដផ្ទរព់ណ៌
១ត្បអប់ និងកាវបិរ។ ពកួនគត្រូវបនងកើរសនម្លៀកបពំាក់ម្យួឱ្យត្កុម្ដន្ នដាយនត្បើសមាភ រៈទងំននេះ។  

ត្កុម្នើម្ួយៗត្រូវតាងំបង្ហា ញគរូំសនម្លៀកបំពាក់នដើម្បើឱ្យ សសនិកជនបាននដើរ សសន។  សសនិកជននឹង
ពាយាម្ទយថាសនម្លៀកបំពាក់ននេះនត្បើសត្មាបស់ន្ម្ែងាអវើ។ បនា បម់្ក សសនិកជននងឹនបាេះននន រនរ ើសសនម្លៀកបំពាក់
របស់ត្កុម្ណាន្ដលលអាងនគ។  
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ឧបសរព័នធទី ១១៖ រំរណូរឿងណគ្ពងនទិានប មរ 
 នរឿងនត្ពងនិទនទងំននេះបានដកត្សង់នចញពើនសៀវនៅគរិនលាកន្ដលបានបកន្ត្បនៅាភាសាអង់នគលសនដាយ
ត្ពេះនរជគុណ គង់ ឈាន ន ើយបានបកត្សាយសនងខបន ើងវញិនដាយនលាកត្សើ ម្៉ាូនរៀល ផ្ទសកើន ារ ើសុន (Muriel 
Paskin Carrison)។  

 មុ  ំនិងកន្ងកប 
 ត្ោម្ួយ មានសរវ មុពំណ៌នលឿងម្ួយន្ដលចូលចិរែន ើរពើផ្ទក ម្ួយនៅកាន់ផ្ទក ម្ួយនត្កបយកលម្អងផ្ទក ។ ន្ថាម្យួ 
នងបានជបួនឹងកន្ងកបធារ់ម្យួកំពុងអងគុយនៅនត្កាម្នដើម្ផ្ទក ។ នងបាននិយាយថា   សួសែើ! កន្ងកប  ន រុអវើបានអនក 
អងគុយនៅ ើននេះ?  
 កន្ងកបបាននិយាយអួរអាងថា  ខ្្៉ាញ ំកំពុងនធ្វើដំនណើ រនៅភន ំមិាល័យ។  
  មុបំាននពបមារ់នងើយមុ្ខ្ន ើងនលើ។ នងបានសម្លងឹនម្ើលនដាយនិយាយ  ននែសផ្ទែ ស!  នរើអនកនៅដល់ភនំននេះ 
យា៉ា ងដូចនម្ែច?  នជើងរបសអ់នកខ្លើណាស់។ ខ្្ុ ំន ើបសម្នៅភននំនេះ។ នរើអនកម្ិនន ើញខ្្ុ ំនហេះបានលអប៉ាុនណាន ឬ?  
 កន្ងកបបាននឆលើយភាល ម្ថា   ុសឺ   ន ើយនរើខ្្ុ ំត្រូវគរិថាអនកអាចនហេះនៅ ើននេះនដាយសាល បរូចៗអញ្ច ឹងឬ?  
  មុនំលឿងននេះបាននយិាយនដាយកំ ងឹរបវញិថា  ឱ្!បងកន្ងកបនអើយ ខ្្៉ាញ ំអាចនហេះជុំវញិភនំ មិាលយ័៧ជុំ កនុង
ម្ួយន្ថាឯនណាេះ!  
 កន្ងកបបានដកដនងាើម្ធ្ំ ន ើយនិយាយលឺៗ ថា  ោម នអវើគរួអសាច រយន ! ខ្្៉ាញ ំអាចនធ្វើដើនណើ រនៅភនំ មិាលយ័នពល 
ត្ពឹក ន ើយត្រ បម់្កវញិនៅនពលលាា ចន្ថាន្រម្ួយ។ កន្ងកបនិយាយន ៀរថា  ចុេះ!សរវអវើបផំ្ទល ញន្រត្បនយាជន៍នពលនវលា 
នគ ន ើយអួរថានហេះជុំវញិភន ំមិាល័យ៧ជុកំនុងម្ួយន្ថា?  
  មុបំាននិយាយទងំម្នួៅ៉ាថា  ាការពិរន ើយខ្្ុចំង់ដងឹថាឯងាត្បនភ សរវអវើបំផ្ទល ញន្រនពលនវលារបស់នគ 
អួរថាឯងនលារនៅភនំ មិាលយ័ន ើយត្រ បម់្កវញិកនុងន្ថាន្រម្ួយ! 
 បនា ប់ម្ក  មុបំានពត្ងងឹខ្លួនឱ្យរងឹមា ំន ើយឱ្ននៅជរិត្រនចៀកកន្ងកបនយិាយថា  បងកន្ងកប! ម្សលិម្ិញខ្្ុបំាន
នហេះជុំវញិភន ំមិាលយ័នពញម្ួយន្ថា ន្រខ្្ុ ំម្ិនបានន ើញអនកនៅ ើននេះន ! 
 កន្ងកបធារ់ននេះម្និនិយាយអវើនសាេះ ន ើយ មុកំ៏បានន ើរនចញបារ់នៅ។  
សមាគ ល៖់ ការម្ិនត្បមាថ និងការម្ិនអួរអាង គឺាគុណធ្ម្៌ន្នពុ ធសាសនិកជន។ ត្ពេះសងឃន្ខ្មរបាននត្បើនរឿងននេះ
សត្មាប់បនត្ងៀនអំពើអំនួររបស់បុគគលគួរន្រនចៀសវាង។  
 

នសែច និងមាណពត្កើត្កមាន ក់ 
នៅចុងភូម្ជិិរាយន្ត្ពម្ួយ មាននកមងឃ្វវ លត្កបើមាន ក់ ន្ដលោម នឪពុកមាែ យ។ ឪពុកមារបស់នកមងន្ដលានម្

ចុងនៅរបស់នសែច អាណិរមាណពននេះណាស។់ ដូនចនេះោរ់បាននៅនកមងននេះឱ្យនៅនៅាម្ួយនងឹោរ់នៅឯរាជវាងំ។ 
នកមងករែញ្ញូននេះ បានខ្ំត្បឹងនធ្វើការង្ហរនដើម្បើជួយឪពុកមា។ មាណពបានលាងចាន ជូរន្ពង សមាអ ររុ ូបបាយ ន ើយ
ជូរកត្មាលឥដា។ នៅរាលចុ់ងន្ខ្ ឪពុកមារបស់នកមងននេះ ឱ្យត្បាក់៦នសន ន្ដលាត្បាកឈ់នួល។  
 ឥ ូវននេះ នសែចឧសា ៍ម្ក ររាជវាងំណាស។់ ត្ពេះអងគត្ ង់ករស់មាគ ល់ពើនកមងន្ដលកពុំងនធ្វើការជូរកត្មាល
ឥដា ជូរន្ពងនដាយកែើរ ើករាយនងិអារម្មណ៍លអ។ ន្ថាម្ួយត្ពេះអងគបានសួរមាណពថា  នរើអនកបាន  លួត្បាកឈ់នួលសត្មាប់
ការនធ្វើការង្ហរននេះន ? 
 មាណពឱ្ន ន ើយនិយាយ    ូលបងគបំាន  ួល។  ូលបងគរំកបាន៦នសននរៀងរាល់ន្ខ្។ 
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 បនា ប់ម្ក ត្ពេះអងគសួរ  នរើឥ ូវអនកគិរថាខ្លួនឯងមាន ឬត្ក?  
 មាណពនឆលើយ ត្ពេះករណុាន្ថលវនិសស ខ្្ុគំិរថាខ្្ុ ំមានដូចត្ពេះអងគន្ដរ។ 
 ត្ពេះអងគមានការភ្ាក់ននអើល ន ើយគិរនដាយត្បុងត្បយរ័នថា   ន រុអវើបាននកមងននេះនិយាយននែសផ្ទែ សយា៉ា ងននេះ? 
 ត្ពេះអងគបាននិយាយនៅកាន់នកមងននេះម្ែងន ៀរ  នយើងានសែចន ើយមានអវើៗទងំអស់ាអនកមាននៅកនុង 
ត្បន សននេះ។ រ ើឯអនករកបានន្រ៦នសនកនុងម្ួយន្ខ្ ន រុអវើបានាអនកនិយាយថាអនកមានដូចនយើងន្ដរ? 
 មាណពបាននបាេះអំនបាសនចាល ន ើយនឆលើយរបនៅនសែចវញិថា  ត្ពេះករណុាន្ថលវនិសស  ូលបងគំបាន  លួ 
ត្បាក់ឈនួល៦នសនកនុងម្ួយន្ខ្ ប៉ាុន្នែ ួលបងគំ ូបបាយនងឹចានន្រម្ួយ ន ើយត្ពេះអងគនសាយនឹងចានន្រម្យួន្ដរ។  ូល
បងគំ នដកម្ួយយប់ រ ើឯត្ពេះអងគនាុ ំម្ួយយបដូ់ចោន  នយើង ូបដូចោន  នងិនដកដូចោន  ោម នអវើខុ្សោន ន ។ នរើត្ពេះអងគយលអ់ំពើ 
មូ្លន រុននេះន ?  
 នសែចយល ់ន ើយមានការនពញចិរែនងឹមាណពននេះ។  
សមាគ ល៖់ ត្ពេះពុ ធាមាច សប់ានសន្ម្ែងធ្ម្៌អពំើគុណសម្បរែិន្នម្នុសសទងំឡាយ។ កនុងនរឿងននេះ នសែចន្ដលមានអំនួរអពំើ 
ត្ ពយសម្បរែិ ត្រូវបាននកមងបនត្ម្ើបនត្ងៀនថា អវើន្ដលសំខានា់ងនគកនុងជើវរិរបស់ម្នុសស គឺម្នុសសទងំអស់មានភាពនសមើ
ោន ។  

នរឿង សរវសំនពាចន្ត្ព និងមាន់ 
 ត្ោម្ួយមានសរវសំនពាចន្ត្ពនត្សកឃ្វល នម្ួយន្ដលបានសនត្ម្ចចិរែចាកនចញពើន្ត្ពនដើម្បើនៅរកចណំើ អាហរ
នៅកនុងភូម្។ិ វាបាននធ្វើដំនណើ រការ់វាល ន ើយបានត្សូបយកកលិនម្ាូប។ នៅនពលយបង់ងរឹត្សាងៗ វាបានត្សូបកលនិសរវ
ចាប ន្ដលមានឱ្ារសនា ញ់ម្ួយចំននួ។ វាបាននម្ើលនយនម្ើលអាយ ន ើយមានក់ំពុងនដក ំនលើន្ម្កនឈើ។  

ឥ ូវសរវសំនពាចន្ត្ពចងសុ់ើសាច់មាន់ននេះ ន្រវាម្ិនអាចន ើងនលើនដើម្នឈើននេះបាន។ ដូនចនេះវាក៏បាននត្បើលបចិ 
នធ្វើឱ្យមាន់ចុេះពើនលើនដើម្នឈើននេះ។ សរវសំនពាចន្ត្ពបានលូននៅជិរគល់នឈើ ន ើយបានន្ត្សកនៅមានថ់នម្ៗ  សំលាញ់ 
ខ្្ុ ំបាននយំកសារពើត្ពេះាមាច ស់ម្កឱ្យពួកនយើង។ ត្ពេះាមាច ស់របស់នយើងមានត្ពេះបនាូលថា ចាប់ពើនពលននេះរនៅ សរវ
ន្ដលសអប់ោន  ត្រូវកាល យាម្ិរែនឹងោន វញិទងំអស់ ន ើយឈប់វាយត្បហរោន ន ៀរ។ នយើងត្រូវរស់ត្បកបនដាយនសចកែើ 
សុខ្សនែិភាពាម្ួយោន ។ ដូនចនេះនយើងត្រូវនធ្វើាម្រិែលអនងឹោន ចាប់ពើនពលឥ ូវននេះ។ ចុេះម្កនដើម្បើរាប់ោន ាម្ិរែដូចបងបអូ
ន។ 

នពលមានប់ានលឺយា៉ា ងដូនចនេះ មានប់ាននត្កាកន ើងយា៉ា ងនលឿន។ វាបាននម្ើលចុេះនត្កាម្នៅកាន់គូសត្រូវចាស ់
ពូន្កនបាកត្បាស់ ន្ដលកពុំងលូននៅនត្កាម្នដើម្នឈើ។ ឥ ូវមាន់ននេះគឺាសរវយល់ដឹងខ្ពស់ ន ើយវាម្ិន ុកចរិែសរវ
សំនពាចន្ត្ពន ។ វាបានគិរម្យួសនាុេះ ន ើយបាននឆលើយរបថា  បងសរវសំនពាចន្ត្ព សាររបស់ត្ពេះអងគមាច ស់ពិរាពើនរាេះ
ណាស។់ ត្រូវន ើយនយើងគួរន្រត្សឡាញ់រាប់អានោន ។ ខ្្ុ ំចង់ចុេះនៅនត្កាម្ ន ើយចងម្ិរែនឹងអនកណាស់ ប៉ាុន្នែសូម្ អនកចាំ
ខ្្ុ ំម្ួយន្ភលរ។ ម្ិរែរបស់ខ្្ុគំសឺរវន្ឆករស់នៅាម្ួយខ្្ុ ំនៅ ើននេះន្ដរ។ វាបាននចញនៅកនុងន្ត្ពនដើម្បើរកចណំើ ។ ដូនចនេះចាវំា
បនែិច បនា ប់ម្កខ្្ុ ំនងឹចុេះនៅនត្កាម្ ន ើយពកួនយើងទងំ៣នក់នឹងចងម្រិែនឹងោន ។  

បនា ប់ម្កមាន់បានត្រដាងសាល ប។ វាបានន្បរមុ្ខ្នៅ សិខាងនជើងន ើយន្ត្សកនៅលឺៗ ថា  បងន្ឆក! បងន្ឆក! 
ម្កវញិឥ ូវននេះ! ម្រិែរបស់នយើងសរវសំនពាចន្ត្ពកំពុងរងច់ាអំនកនៅ ើននេះ! 

នៅនពលោម នលឺសូរនឆលើយពើន្ត្ព មាន់នចេះន្រន្ត្សកនៅកានន់្រខាល ងំន ើងៗ  បងឯងលឺខ្្ុ ំនៅន ? នបម់្កវញិ 
ឥ ូវននេះភាល ម្ ម្រិែរបស់នយើងកំពុងរង់ចា។ំ  
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សរវសំនពាចន្ត្ពន្ដលសែិរកនុងសភាពភយ័ខាល ច បានគរិថាវាបានលសឺំន ងន្ឆកកំពុងររម់្ក។ វាភ័យខាល ងំណាស ់
ពើនត្ពាេះន្ឆកគាឺសត្រូវចាស់របស់វា។ ដូនចនេះវាចាប់ននែើម្ដកខ្លួនពើនដើម្នឈើនា យនៅៗ។  

មាន់បាននយិាយកនកិនក់ថា  បងសរវសំនពាចន្ត្ពកុំនៅចាសំនិនៅ ម្ិរែរបស់នយើងនឹងម្កដល់ឥ ូវន ើយ។ 
ន្រសរវសំនពាចន្ត្ពរសាប់រសល់ន ើយភ័យ។  ន ! ខ្្ុមំ្ិនអាចរង់ចាយូំរបានន  ខ្្ុ ំត្រូវន្រយកសារននេះនៅឱ្យសរវ

ដន្ ន ៀរ។ 
សរវសំនពាចន្ត្ពបានររ់នលឿននសលវត្រ ប់នៅកនុងន្ត្ពវញិ។ មាន់បាននម្ើលវាររ់ ន ើយបនា ប់ម្កបាននកាែ បសាល ប 

ន ើយនដករនៅន ៀរ។  
សមាគ ល៖់ នៅកនុងសាសនត្ពេះពុ ធ ាញឹកញាប់ម្នុសសបាននកើរម្ែងន ៀរនៅាសរវ។ ន រុដូនចនេះន ើយាញឹកញាប់
សរវនចេះជន្ជក និងសន្ម្ែងសកម្មភាពដូចម្នុសសន្ដរ។ ត្ពេះសងឃន្ខ្មរនត្បើនរឿងននេះនធ្វើាគំរូបង្ហា ញអំពើរនបៀបនធ្វើឱ្យម្នុសស 
នចាលនម្សៀរទល់ត្បាជ។្  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


