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บทที� 17    

ข้อมูลข่าวสาร 
 

1. การใช้กริิยาช่วยในการเขียนบทความ 
บทความเป็นการเขียนเรียบเรียงความโดยใช้ประโยคหลายประโยค เพื@ออธิบายเรื@องราว  และสื@อ

ความหมายอย่างใดอย่างหนึ@ งให้ไดค้วามสมบูรณ์ ซึ@ งมีการนาํกิริยาช่วย และคาํขยายใช้ในประโยคต่างๆ 
เพื@อใหมี้ความหมายที@ชดัเจนขึ(น ดงันี(   

กริิยาช่วย                  คําอ่าน                  ความหมาย 

អច    อาจ   สามารถ/ อาจ   

សូម    โซม   ขอ  

គឺ/ជ    กือ/ เจีย   คือ/ เป็น   

អេញជ ញ  ออ็นเจิญ  เชิญ 

េមតត    เมตตา   กรุณา/ เมตตา 

របែហល  ปรอแฮฺล  น่าจะ/ ประมาณวา่/ ราว 

នឹង   นึง   จะ 

ជមួយ  เจีย-มวย   กบั, ดว้ย 

ตัวอย่าง 
 - េត អច ឲយ ខញុំ ជួយ យួរ - เตฺอ อาจ โอฺย คญม จวย ยวั - คุณผูห้ญิงครับ ใหผ้มช่วยถือให้ 

បន េទ េលករសី ។         โลก ซะเร็ย บาน เต ?    ไดม้ั(ย ครับ  
 - របែហល ជ គត់ មិនបន - ปรอ แฮฺล เจีย ก็วด มึน บาน - บางที เขาคงไม่ 

មក ចូលរមួ ពិធី េទ។         โมก โจล รวม ปิที เต ฯ            มาร่วมพิธีนี(  หรอก  
 - សូម េមតត  អេញជ ញ មក - โซม เมตตา อ็อนเจิญ โมก - ขอความกรุณาเชิญมา 

តម ផលូវ េនះ។                   ตาม โพลว นิฮ ฯ                      ตามทางนี(   
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2. กลอนพงศาวดารขะแมร์ 

ពងសវតរែខមរ 
 
១. ែខមរេអយចូរចំជក់ថ  តមសវតរ   ជតិេខមរ 

        ขะแมร์เอย จงจําให้ชดัว่า   ตามศาวดาร   ชาตเิขมรา 

      ធល ប់ែតេថកង   ទឹកដីែខមរធំ   ទូលំទូលយ 

       เคย รุ่งเรือง (เถกิง)   ดนิแดนขะแมร์ใหญ่  กว้างขวางยิงนกั 

      ផសពវផសយរងុេរឿង  េគឯងែតងេលកតេមកង តមកល់ជតិេយង 

        เผยแผค่วามรุ่งเรือง   ชาตทิั 3งหลายตา่งยกย่อง  นบัถือชาตขิองเรา 

           ចត់ទុកេឡងជជតិចបង ។ 

จดัชั 3นขึ 3น เป็นชาตพีิ 
 

២. អរយិធម៌ខពង់ខពស់េឆតឆយ បនេចញផសពវផសយ រគប់ទិសទំងឡយ     

    อริยธรรม สงูทรง เฉิดฉาย  ได้ออกเผยแผ่   ครบทิศทั 3งหลาย 

     ចុងបូព៌     សសន សិលបៈ  ចមល ក់វចិិរត  

      สดุด้านบรูพา   ศาสนา ศลิปะ   แกะสลกั อยา่งวิจิตร  

     គំនិតសិកស   តរនតី ទសសនវជិជ   រពះពុទធសសន 

     ความคิด การศกึษา   ดนตรี วิชาปรัชญา  พระพทุธศาสนา   

                    ជេគលករណ៍ែដលែខមរផសយេទ។ 

                เป็นหลกัการทีขะแมร์ได้เผยแพร่ออกไป 
 

៣. ែខមរេអយចូរសត ប់សវតរ ែដលបនចរចរ  បញជ ក់របប់ថ 

        ขะแมร์เอย จงฟังศาวดาร  ทีได้บอกได้เจรจา (บอกกล่าว) ระบบุอกวา่ 

      ពូជែខមរេថកង   តំងចិតតឲយមំ  ខិតខំរបឹងវញិ    

        ชาตพินัธุ์ขะแมร์เคยรุ่งเรือง  ตั 3งใจให้มัน (เข็มแข็ง, แข็งแรง) พยายามขึ 3นมาใหม ่

      បេញច ញតេមកង  តៃមលៃនជតិែខមរេយង ឲយបនរងុេរឿង  

         แสดงออก ยกยอ่ง (ดําเกิง)  คณุคา่ในชาตขิะแมร์เรา  ให้ได้รุ่งเรือง 

              ជថមីេឡងតមសវតរ ។ 

              ขึ 3นเป็นชาตใิหม ่ตามศาวดาร 
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3. ข่าวประจําวนั 
 

៦ ែខេដមឆន  ំកមពុជនេំចញដំឡងូមីេរកៀមជង ១៣ មុឺនេតន 
6 เดือนแรกของปี กมัพูชาได้ส่งออกมันสําปะหลงัแห้งกว่า 1 แสน 3 หมื�น ตัน 

 រយៈេពលជងរបំមួយែខេដមឆន ំ ២០១២    ระยะเวลากวา่ 6 เดือนแรกของปี 2012 นี(  
េនះ ដំឡូងមីេរកៀមរបមណ១៣ មឺុនេតន มนัสาํปะหลงัแหง้ประมาณ 1 แสน 3 หมื@นตนั 

រតូវបននំេចញពីរបេទសកមពុជេទកន់ ไดถู้กส่งออกจากกมัพชูาไปสู่ 
របេទសេវៀតណម តមរចកទវ ររពំែដន ประเทศเวยีดนาม ตามช่องผา่นแดน 
អនតរជតិរតពំងែរស រសុកសនួល  េខតតរកេចះ  นานาชาติ ตรอเปียงซะแร อ. สะนวล จ. กระแจะ 

េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគន កនុងឆន ំ ២០១១   ถา้เทียบกบัระยะเวลาเช่นเดียวกนัในปี 2011 
គឺមនចំនួនែតជង ៥ មឺុនេតនបុ៉េណណ ះ ។ คือมีจาํนวนแต่ประมาณ 5 หมื@นกวา่ตนัเท่านั(น 

េនះេបតមករឲយដឹងរបស់េលករបធន ทั(งนี(จากการกล่าวใหท้ราบของท่านหวัหนา้ 
មនទីរពណិជជកមមេខតតរកេចះ ។ สาํนกังานพาณิชย ์จงัหวดักระแจะ 

 េលកសុ៊ំ សីុណេម៉ន របធនមនទីរ  นายสุม  สีนาเมน  หวัหนา้สาํนกังาน 

ពណិជជកមមេខតតរកេចះបនឱយដឹងថ ចប់ พาณิชยจ์งัหวดักระแจ ไดก้ล่าวใหท้ราบวา่ นบั 
តំងពីេដមរដូវរបមូលផលដំឡូងមីកលពី ตั(งแต่ตน้ ฤดูเก็บเกี@ยวผลมนัสาํปะหลงั เมื@อ 

ែខធនូ  ឆន ំ២០១១ រហូតមកដល់ដំណច់ែខ เดือนธนัวาคม  ปี 2011 ตลอดจนถึงสิ(นเดือน   
ឧសភ ឆន ំ២០១២ េនះ ករនំេចញដំឡូងមី พฤษภาคม ปี 2012 นี(   การส่งออกมนัสาํปะหลงั 
េរកៀមេទកន់របេទសេវៀតណមមន แหง้ไปยงัประเทศเวยีดนามมี 

 បរមិណជង ១៣៤.០០០េតនេលសពី ปริมาณกวา่ 134,000 ตนั เกิน 

បរមិណនំេចញដំឡូងមីេនឆន ំ ២០១១  ปริมาณการส่งออกมนัสาํปะหลงัในปี 2011 
ែដលមនែតចំនួនជង ៥ មឺុនេតនបុ៉េណណ ះ ที@มีแต่จาํนวนกวา่ 5 หมื@นตนัเท่านั(น 

កនុងរយៈេពលដូចគន  ។ ในระยะเวลาเดียวกนั 

 េលករបធនមនទីរពណិជជកមមបនបនត ท่านหวัหนา้สาํนกังานพาณิชย ์ไดก้ล่าวต่อ 
េទៀតថ  េទះបីយ៉ងណ ករនំេចញ  อีกวา่ แมว้า่ จะอยา่งไรก็ตาม การส่งออก 
មីដំឡូងេទរបេទសេវៀតណមេនែតបនត มนัสาํปะหลงัไปประเทศเวยีดนามยงั  
េនេឡយ ៕ มีอยูต่่อไป 

(ที@มา: ข่าวจากวทิยเุอเชียเสรีเมื@อวนัที@ 12 มิ.ย. 2555) 

 

 




