
េតើ ជអី្វេទ?

• ្រតូវបនផលិតេចញមកពីរុកខជតិកូក
• ចជក់ ឬេ្របើសឺ ុ ងំចក់

េធើឲយអកមនថមពលេពញ និង

េតើ ជអី្វេទ?
• ចេ មយ៉ងេទៀតថ កញឆ ពពួករកុខជតិតូចៗ ្រសេដៀងេដើម្រកេច
• ផលិតេចញពីរុកខជតិមយ៉ង ែដលមន ំេន្របេទសកមពុជផងែដរ
• េធ្វើឲយអនកមន រមមណ៍ងងុយេដក លងីេលងើ។ អនកមិន ច្រគប់្រគង ករ

គិតរបស់អនកបន។

កូកអីុន កញឆ

• េធ្វឲយអនកមនថមពលេពញ នង
ចង់េទ្របថុយនឹងេ្រគះថន ក់ជេ្រចើន

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើតមន?

ពិបកគិតអី្វមួយ េបើកបរមូ៉តូ មន
េ្រគះថន ក់េ្រចើន
មន រមមណ៍េ្រក ម្រកំ និងឆកួត
េធ្វើឲយមនុស េញ នយ៉ងខ្ល ំង

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើតមន?
មនបញ្ហ ខងែផនកសុខភពខួរកបល
បត់ប ង់នូវករប៉ង្របថន   និងមហិចឆិ
មនរបូ ងសគម គ ំង

អិច ្ត សីុ
េតើ ជអី្វេទ?
• ចេ មយ៉ងេទៀតថ អឹមឌីអឹមេអ

អិចធីសី ឬ ក យ
• េធ្វើឲយអនកមន រមមណ៍ចង់រមួេភទ
• េលប ដូចជថន ំ្រគប់ធមម
• អនកេ្របើ្របស់ទំង យ ធ្ល ប់មន

បទពិេ ធន៍ទទួលនូវ រមមណ៍ជិត
សិទិ ជមយនឹងអកដៃទ និងមន

យ៉ម៉
េតើ ជអី្វ?
• ជថន ំេញ នែដលេពញនិយមបំផុតេនកនុង

្របេទសកមពុជ
• េ មយ៉ងេទៀតបនថ យ៉ប៉ ឬេមតំេហ្វ

មីុន
• ចជក់ េលបដូចជថន ំ្រគប់
• អនកេ្របើថន ំេនះធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍

សបបយេ្រចើន្រជុល និងេកើនេឡើងនូវ
ចំណង់ ្របថុយ្របថនេធ្វើអី្វមួយ ែដលេពរ
េពញេទេ យេ្រគះថន ក់។

ផ ៉ ់ែដ ើ

សនទធ ជមួយនងអនកដៃទ នងមន
ចំណង់េធ្វើេនះេធ្វើេនះឥតឈប់

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើត
មន?
• េធ្វើឲយមនករឈឺចប់យ៉ងធងន់ធងរ

ដល់ករផ ំនឹងទឹក  ែដលេធ្វើឲយៃដ
របស់ អនកញ័រ

• មនបញ្ហ េនកនុងេថ្លើម លំែពង និង
្រកេលៀនរបស់អនក

• ឆកួត និងមន រមមណ៍េ្រក ម្រកំេក មីុន

ផលបះពលែដល ចេកតមន?
យ៉ម៉ គឺេញ នខ្ល ំង
បងកឲយមនេ្រគះថន ក់ខពស់ ស្រមប់ករ  
នំជមងឺ មរយៈកររួមេភទ
បត់បង់នូវករេ្រសកឃ្ល នេផ ងៗ េហើយ
មនរបូ ងសគម គ ំង
ញ័រខ្លួន្របណ និងេអៀនខម ស់ខ្លួនរបស់
អនកផទ ល់

េតើ ជអី្វេទ?
• េ្របើស្រមប់េធ្វើជថន ំសពឹក េន មមនទីរេពទយ
• ចេ មយ៉ងេទៀតថ “េខពិេសស”
• ចេលបដូចជថន ់ំ ្រគប់បន បុ៉ែន្តក៏ ចចក់បនផងែដរ
• ប ្ត លឲយមនសញញ វបិ ្ល ស (មមល) និងងងុយេដក

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើតមន?
េធ្វើឲយខូចសួត ្រចមុះ បំពង់ក និងេបះដូង
មនជមងឺខងខួរកបល
មិន ចហិតដឹងក្លិន និងមិន ចភ្លក់ដឹងរសជតិបន
លួចលុយ េដើមបីយកេទទិញថន ំេញ នបែនថមេទៀត
មន រមមណ៍េ្រក ម្រកំ    េពលគម នថន ំេញ នេហរ ៉អីុូន

េតើ ជអី្វ?
• ្រតូវបនបេងកើតេឡើងពី េភៀន
• ច្រសូប ម្រចមុះក៏បន ជក់ក៏បន ចក់ក៏បន
• អនកេ្របើ្របស់ថន ំេហរ ៉អីុូន េ្រចើនែតធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍

សបបយេ្រចើន្រជុល ថយចុះសមតថភពករគិតមន
េហតុ ផល េហើយេធ្វើដូចេគេគងលក់ េនេពលែដលេគ
េនដឹងខ្លួនេនេឡើយ

• អនកេ្របើ្របស់នឹង្រតូវេធ្វើេរឿង ៉ វជេ្រចើនេទៀត េនេពល
ែដលទទួលបនផលប៉ះពល់ដូចគន បនទ ប់ពីមួយរយៈ
េ្រកយមក។

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើតមន

កវ

ផលបះពលែដល ចេកតមន
េហរ ៉អីុូនេធ្វើឲយមនុស េញ នខ្ល ំង ស់
ពិបកកនុងករគិត និងេធ្វើករចងចំ

្ល ប់េ យ រែតមនជតិេ្រគ ងេញ នេ្រចើន
ករេ្របើមជុលរួមគន ប ្ត លឲយមនជមងឺឆ្លងជេ្រចើនជ
េ្រចើន ដូចជេមេ គហីុវ និងេមេ គេថ្លើម្របេភទ េស
េធ្វើឲយមនរូប ងសគម គ ំង

េ្រគ ង្រសវងឹ
េតើ ជអី្វ?
• អនកេ្របើ្របស់េ្រចើនែតមន្របតិកមមយឺត និង

មន រមណ៍វលិមខ
េតើ ជអី្វ?
• កវ េ្របើស្រមប់ហិត និងេធ្វើឲយមនុស

េញ ន
• អនកេ្របើ្របស់កវ េ្រចើនែតមន រមមណ៍

វលិមុខ ្រចបូក្រចបល់ េហើយ្រសវងឹ

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើតមន?
េក្ត មត់ និង្រចមុះ
េធ្វើឲយខូចខួរកបល
មន រមមណ៍េ្រក ម្រកំ  និងមនជមងឺខួរ
កបល

មន រមមណវលមុខ
• ករផឹកេ្រគ ង្រសវងឹេនេពលអនកមន យុ

េ្រកម១៨ឆន ំ គឺ ចបំផ្ល ញនូវករលូត
ស់របស់ខួរកបល

• សំពធពីមិត្តភក្តិ គឺជមូលេហតុចមបងមួយ
កនុងចំេ មមូលេហតុទំងអស់ ចំេពះ
មនុស វយ័េកមង ែដលចប់េផ្តើមផឹកេ្រគ ង
្រសវងឹ

ផលប៉ះពល់ែដល ចេកើតមន?
បំផ្ល ញេថ្លើម នឹងខួរកបល
េធ្វើ្របតិកមមយឺត
បត់បង់មិត្តភក្តិ ករងរ ែដលសុទធ 
ែតលទធផលបនមកពីករេញ ន
េធ្វើឲយខូចែសបក

់ ់

ករ កលបងបំណិនជីវតិ មមូល ្ឋ ន-បំណិនទក់ទងបញ្ហ សងគមែដលមនេនកនុងមូល ្ឋ ន-ករទប់ ក ត់េ្រគ ងេញ ន ្របេភទៃនេ្រគ ងេញ ន

្វ យ ូ ប
បងកឲយមនេ្រគះថន ក់ យតប់គន
ករ រមួេភទេ យមិនមនករករពរ
្រតឹម្រតូវ ែដលជលទធផល ៃនករ
្រសវងឹ


