บทที 17
ข้ อมูลข่ าวสาร
1. การใช้ กริ ิยาช่ วยในการเขียนบทความ
บทความเป็ นการเขียนเรี ยบเรี ยงความโดยใช้ประโยคหลายประโยค เพื@ออธิ บายเรื@ องราว และสื@ อ
ความหมายอย่างใดอย่างหนึ@ งให้ได้ความสมบูรณ์ ซึ@ งมี การนํากิ ริยาช่ วย และคําขยายใช้ในประโยคต่างๆ
เพื@อให้มีความหมายที@ชดั เจนขึ(น ดังนี(
กิริยาช่ วย
คําอ่ าน
ความหมาย
អច
อาจ
สามารถ/ อาจ
សូម

โซม

ขอ

គឺ/ជ

กือ/ เจีย

คือ/ เป็ น

អេញជញ

อ็อนเจิญ

เชิญ

េមតត

เมตตา

กรุ ณา/ เมตตา

របែហល

ปรอแฮฺล

น่าจะ/ ประมาณว่า/ ราว

នឹង

นึง

จะ

ជមួយ

เจีย-มวย

กับ, ด้วย

ตัวอย่ าง
- เตฺ อ อาจ โอฺ ย คญม จวย ยัว - คุณผูห้ ญิงครับ ให้ผมช่วยถือให้
បន េទ េលករសី ។
โลก ซะเร็ ย บาน เต ?
ได้ม( ยั ครับ
- របែហល ជ គត់ មិ នបន - ปรอ แฮฺ ล เจีย ก็วด มึน บาน - บางที เขาคงไม่
មក ចូ លរួម ពិ ធី េទ។
โมก โจล รวม ปิ ที เต ฯ
มาร่ วมพิธีน( ี หรอก
- សូម េមតត អេញជញ មក - โซม เมตตา อ็อนเจิญ โมก - ขอความกรุ ณาเชิ ญมา
តម ផលូវ េនះ។
ตาม โพลว นิ ฮ ฯ
ตามทางนี(
- េត អច ឲយ ខញំុ ជួ យ យួរ
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2. กลอนพงศาวดารขะแมร์
ពងសវតរែខមរ
១. ែខមរេអយចូរចំជក់ថ

ขะแมร์ เอย จงจําให้ ชดั ว่า

តមសវតរ

ជតិេខមរ

ទឹកដីែខមរធំ

ទូលំទូលយ

ตามศาวดาร

ធលប់ែតេថកង

ชาติเขมรา

เคย รุ่งเรื อง (เถกิง)

ดินแดนขะแมร์ ใหญ่

กว้ างขวางยิงนัก

ផសពវផសយរុងេរឿង

េគឯងែតងេលកតេមកង

តមកល់ជតិេយង

เผยแผ่ความรุ่งเรื อง

ชาติทงหลายต่
ั3
างยกย่อง

นับถือชาติของเรา

ចត់ទុកេឡងជជតិចបង ។

จัดชันขึ
3 3น เป็ นชาติพี

២. អរ ិយធម៌ខពង់ខពស់េឆតឆយ

បនេចញផសពវផសយ

រគប់ទិសទំងឡយ

อริ ยธรรม สูงทรง เฉิดฉาย

ได้ ออกเผยแผ่

ครบทิศทังหลาย
3

ចុងបូព៌

សសន សិលបៈ

ចមលក់វ ិចិរត

สุดด้ านบูรพา

ศาสนา ศิลปะ

แกะสลัก อย่างวิจิตร

គំនិតសិកស

តរនតី ទសសនវ ិជជ

រពះពុទធសសន

ความคิด การศึกษา

ดนตรี วิชาปรัชญา

พระพุทธศาสนา

ជេគលករណ៍ែដលែខមរផសយេទ។

เป็ นหลักการทีขะแมร์ ได้ เผยแพร่ออกไป

៣. ែខមរេអយចូរសតប់សវតរ ែដលបនចរចរ

បញ
ជ ក់របប់ថ

ขะแมร์ เอย จงฟั งศาวดาร

ทีได้ บอกได้ เจรจา (บอกกล่าว)

ពូជែខមរេថកង

ชาติพนั ธุ์ขะแมร์ เคยรุ่งเรื อง

តំងចិតតឲយមំ

ខិតខំរបឹងវ ិញ

ตังใจให้
3
มนั (เข็มแข็ง, แข็งแรง) พยายามขึ 3นมาใหม่

បេញចញតេមកង

តៃមលៃនជតិែខមរេយង

ឲយបនរុងេរឿង

แสดงออก ยกย่อง (ดําเกิง)

คุณค่าในชาติขะแมร์ เรา

ระบุบอกว่า

ให้ ได้ รุ่งเรื อง

ជថមីេឡងតមសវតរ ។

ขึ 3นเป็ นชาติใหม่ ตามศาวดาร
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3. ข่ าวประจําวัน
៦ ែខេដមឆន ំ កមពុជន ំេចញដំឡងមី
េរកៀមជង ១៣ មុឺនេតន
ូ

6 เดือนแรกของปี กัมพูชาได้ ส่งออกมันสํ าปะหลังแห้ งกว่ า 1 แสน 3 หมืน ตัน
រយៈេពលជងរបំមួយែខេដ មឆនំ ២០១២
េនះ ដំ ឡូងមី េរកៀមរបមណ១៣ មុឺ នេតន
រតូវបននំេចញពី របេទសកមពុជេទកន់
របេទសេវៀតណម តមរចកទវររពំ ែដន

អនតរជតិរតពំងែរស រសុកសនួល េខតតរកេចះ

េប េធៀបនឹ ងរយៈេពលដូ ចគនកនុងឆនំ ២០១១

គឺ មនចំ នួនែតជង ៥ មុឺនេតនប៉ុ េណណះ ។
េនះេប តមករឲយដឹ ងរបស់េលករបធន
មនទីរពណិជជកមមេខតតរកេចះ ។
េលកស៊ុំ សុីណេម៉ន របធនមនទីរ

ពណិជជកមមេខតតរកេចះបនឱយដឹ ងថ ចប់
តំងពីេដ មរដូ វរបមូលផលដំ ឡូងមី កលពី

ែខធនូ ឆនំ២០១១ រហូតមកដល់ដំណច់ ែខ
ឧសភ ឆនំ២០១២ េនះ ករនំេចញដំ ឡូងមី

េរកៀមេទកន់របេទសេវៀតណមមន

បរ ិមណជង ១៣៤.០០០េតនេលសពី
បរ ិមណនំេចញដំ ឡូងមី េនឆនំ ២០១១

ែដលមនែតចំ នួនជង ៥ មុឺ នេតនប៉ុ េណណះ
កនុងរយៈេពលដូ ចគន ។

េលករបធនមនទីរពណិជជកមមបនបនត

េទៀតថ េទះបី យ៉ងណ ករនំេចញ
មី ដំឡូងេទរបេទសេវៀតណមេនែតបនត

េនេឡយ ៕

ระยะเวลากว่า 6 เดือนแรกของปี 2012 นี(
มันสําปะหลังแห้งประมาณ 1 แสน 3 หมื@นตัน
ได้ถูกส่ งออกจากกัมพูชาไปสู่
ประเทศเวียดนาม ตามช่องผ่านแดน
นานาชาติ ตรอเปี ยงซะแร อ. สะนวล จ. กระแจะ
ถ้าเทียบกับระยะเวลาเช่นเดียวกันในปี 2011
คือมีจาํ นวนแต่ประมาณ 5 หมื@นกว่าตันเท่านั(น
ทั(งนี(จากการกล่าวให้ทราบของท่านหัวหน้า
สํานักงานพาณิ ชย์ จังหวัดกระแจะ
นายสุ ม สี นาเมน หัวหน้าสํานักงาน
พาณิ ชย์จงั หวัดกระแจ ได้กล่าวให้ทราบว่า นับ
ตั(งแต่ตน้ ฤดูเก็บเกี@ยวผลมันสําปะหลัง เมื@อ
เดือนธันวาคม ปี 2011 ตลอดจนถึงสิ( นเดือน
พฤษภาคม ปี 2012 นี( การส่ งออกมันสําปะหลัง
แห้งไปยังประเทศเวียดนามมี
ปริ มาณกว่า 134,000 ตัน เกิน
ปริ มาณการส่ งออกมันสําปะหลังในปี 2011
ที@มีแต่จาํ นวนกว่า 5 หมื@นตันเท่านั(น
ในระยะเวลาเดียวกัน
ท่านหัวหน้าสํานักงานพาณิ ชย์ ได้กล่าวต่อ
อีกว่า แม้วา่ จะอย่างไรก็ตาม การส่ งออก
มันสําปะหลังไปประเทศเวียดนามยัง
มีอยูต่ ่อไป

(ที@มา: ข่าวจากวิทยุเอเชียเสรี เมื@อวันที@ 12 มิ.ย. 2555)
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