
សៀវភៅនេះផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់គន្លឹះសំខាន់ខ្លះៗ 

ដល់អ្នកដេលមានបំណងចង់ផលិតសៀវភៅសមេេប់កុមារតូច។



វិធីសាស្ត្រ

ផលិតសៀវភ្រកុមារតូច



កម្មវិធីអំណានដំបូងគាំទេកេុមគេួសារកុមារតូចៗឲេយរៀនជាមួយ

កូន។ កម្មវិធីនេះលើកទឹកចិត្តឪពុកមា្តេយ និងអ្នកមើលថេកុមារឲេយនិយាយ 

ចេៀង រាប់ចំនួន និងអានសៀវភៅជាមួយកូន។ 

កម្មវិធីនេះក៏បានជួយពងេឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកោះពុម្ពផេាយ 

សៀវភៅ អ្នកនិពន្ធ និងវិចិតេករ ឬអ្នករចនារូបាពក្នុងសេុកដើមេបី 

ផលិត ោះពុម្ពផេាយសៀវភៅសមេេប់កុមារតូចជាាាជាតិឲេយ

កាន់តេសមេបួរបេបនិងបេកបដោយគុណាព។ កម្មវិធីអំណាន ដំបូង 

ទិញសៀវភៅ ពីអ្នកោះពុម្ពផេាយសមេេប់ចេកជូនដោយឥតគិត

ថ្លេទៅដល់កេុមគេួសារកុមារតូចៗ ដេលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តេល 

អប់រំឳពុកមា្តេយរបស់កម្មវិធីនេះ។ អ្នកោះពុម្ពផេាយសៀវភៅតេូវ

បានលើកទឹកចិត្តឲេយចេកចាយសៀវភៅទាំងនោះនៅលើទីផេារ 

ក្នុងសេុកផងដេរ ដើមេបីឲេយគេួសារដទេទៀតដេលមិនបានចូលរួម

ជាមួយកម្មវិធីអាចរកទិញសៀវភៅទំាងនោះសមេេប់កូនៗរបស់ពួក 

គេ។ អង្គការSave the Children និងមូលនិធិពេូដិនស៍   មិន 

ទទួលបានបេេក់កមេេ ឬបេេក់ចំណូលពីការលក់សៀវភៅកុមារតូច 

ទាំងនេះនៅលើទីផេារនោះទេ។

កម្មវិធីអំណានដំបូងបានកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដោយ

អង្គការSave the Children ដេលជាអង្គការឯករាជេយដ៏ធំបំផុតលើ

ពិភពលោកធ្វើការដើមេបីកុមារដោយទទួលបានការឧបត្ថភម្ភថវិកាពី

មូលនិធិពេូដិនស៍។ មូលនិធិពេូដិនស៍ដេលគាំទេលើវិស័យ អប់រំ 

កុមារ និងការតេៀមបមេុងទប់ា្កេត់គេេះមហន្តរាយ និងការ 

ា្តេរឡើងវិញ គឺជាមូលនិធិសបេបុរសធម៌របស់កេុមហ៊ុន Prudential 

Corporation Asia ។

First Read supports families with young children 

to learn together. It encourages parents and 

carers to talk, sing, count and read books with 

their children.

First Read also works to improve the abilities 

of local publishers, authors, and illustrators to 

publish high quality, local language books for 

young children. First Read purchases these books 

from publishers and gifts them to families 

participating in the parenting education sessions 

which form party of the project. Publishers are 

also encouraged to make the books available for 

sale in the local market so that other families 

can benefit from them. Neither Save the Children 

nor Prudence Foundation receives any proceeds 

from the sale of these books.  

First Read is being implemented in Cambodia 

by Save the Children, the world's leading 

independent organisation for children and is 

being funded by Prudence Foundation. Prudence 

Foundation supports children, education, and 

disaster preparedness & recovery and is the 

charitable arm of Prudential Corporation Asia.



វិធីសាស្ត្រ

ផលិត
សៀវភ្រកុមារតូច
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មាតិកា
I. ការអភិវឌ្រឍកុមារតូច

- មូលដ្ឋាននាការលូតលាស់របស់កុមារតូច
- ភាពចាំបាច់របស់សៀវភៅសមាាប់កុមារតូច
- ចំណាះដឹងមូលដ្ឋាន អំពីការរៀនអកាសរដាលកុមារតូច
  នឹងទទួលបានពីការបាើបាាស់សៀវភៅ 

II. សៀវភ្រសម្រ្រប់កុមារតូច
- ការកំណត់តាមកមាិតអាយុ
- ការបាងចាកតាមបាភាទសៀវភៅ
- ការបាងចាកតាមកមាិតភាសា
- ការបាងចាកតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
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III. ការផលិតសៀវភ្រកុមារតូច
- ការនិពន្ធ
- ការបង្កើតរូបភាព
- ការបោះពុម្ព
- ការបង្កើតសៀវភៅដោយដា

IV. មុខងារផ្រស្រងៗក្នុងវិស័យសៀវភ្រកុមារតូច
- តួនាទីអ្នកធ្វើការលើវិស័យសៀវភៅ
- ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកបោះពុម្ពផាសាយ អ្នកនិពន្ធ អ្នកគំនូរ
- ការធ្វើតាស្ត
- ការគាប់គាងលើចំណាយ 
- ការចាកចាយ និងការគាប់គាងស្តុក
- ជីវិតថ្មីរបស់សៀវភៅ 
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ការអភិវឌ្រឍកុមារតូច
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អាយុ

ការអភិវឌ្ឍ

ការញុ្ំ ចលនាតូច ចលនាធំ ភាសា បញ្ញ្ការគិត សង្គមអារម្មណ៍

សីលធម៌ 

វប្បធម៌

ពីកើតដល់៦ខ្ បៅទឹក 

ដោះ មា្ដាយ 

តាមួយមុខគត់

ចាប់កាន់វត្ថុ 

ដាលនៅ ជិត ដា

ងើបកាបាល 

រយៈពាលខ្លី

បញ្ចាញសំឡាង 

(កកាកករ)

ស្វាងយល់ពីវត្ថុផាសាងៗ 

តាមរយៈ ការឃើញ 

សំឡាង អារម្មណ៍ 

និងការ ចាប់ដក់ មាត់

សើច ឬញញឹម 

ពាលមាន គា 

បាឡាង

ពី៦ដល់៩ខ្ ផឹកទឹកនឹងពាង  

ឬ កាវបាន 

ស្វាងរក វត្ថុ 

ផាសាងៗ

ចាប់ផ្ដើម អង្គុយ  

និង វារលូន 

បញ្ចាញសំឡាង 

ឆ្លើយ តប នឹង សូរ 

សំឡាង

ធ្វើ តាាប់ តាម 

សកម្មភាព កាយ វិការ 

ដូចជា ទះដា  ចាប់ចាប  

ងីងើ

លាងលាបាង ងាយៗ  

ដូចជា វូមវៈអឺ

ពី៩ដល់១២ខ្ ញុាំអាហារ ទន់ 

លាយ រឹង ដោយ 

សា្លាប ពាា

ចាប់ កាន់វត្ថុ 

ដោយ មាាម ដា

ចាប់ផ្តើម 

ចាះតោង

និយាយ 

តាាប់តាម

ចាប់កាន់ 

និងទទួលយក

លាងជាមួួយកុមារ 

ដទា

១. មូលដ្ឋ្រនន្រការលូតលាស់របស់កុមារតូច 

ការអភិវឌាឍកុមារតូច ជាដំណាក់កាលលូតលាស់ដាលកុមារតូចតាូវឆ្លងកាត់ ៅ តាម ដំណាក់កាលអាយុ 

រួម  មានការរៀនអង្គុយ រៀនដើរ រៀននិយាយជាដើម។ នៅបាទាសកម្ពុជា កុមារតូចតាូវ បាន គា កំណត់ 

អាយុចាប់ពី០ ដល់ កាាម ៦ឆ្នាំ។ នៅបាទាសខ្លះគាកំណត់ពី០ ដល់កាាម៨ឆ្នាំ។ ការ សិកាសា សាាវជាាវ 

បងា្ហាញថា ការរីកចមាើននាញណផាសាងៗមានកមាិតខ្ពស់ បំផុតនៅ   កំឡុងវ័យដំបូង របស   ់ កុមារ ជាពិសាស 

ពី០  ៅកាាម៦ឆ្នាំ់។ អាហារូបត្ថម្ភគាប់គាាន់ផ្តល់នូវការលូតលាស់ផ្នាកាង កាយ  បាាជា ្ញា សា្មារតី និង បំណិន 

ផាសាងៗ ផ្តល់ការលូតលាស់ផ្នាកអារម្មណ៍ និងសតិបញ្ញាក្មាងដារ។ កុមារដាល ទទួលបាន បំណិន ល្អៗ នា ការ

អភិវឌាឍតាំងពីតូច ភាគ ចាើន ដឹង ពីរ បៀប នា ការ រៀន  មានភាពងាយសាួលក្នុងការចាប់ យក ចំណាះ ដឹង 

ផាសាងៗ នៅពាលគាធំឡើង។ កុមារខ្លះអាច មាន  បំណិននាការរៀនតាំងពីធម្មជាតិ និងខ្លះ      ទៀតអាចអភិវឌាឍ

តាមរយៈការផ្តល់ឱាយរបស់អ្នកមើលថា និងបរិយាកាសជុំវិញ។  
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អាយុ
ការញុ្ំ ចលនាតូច ចលនាធំ ភាសា បញ្ញ្ការគិត សង្គមអារម្មណ៍

សីលធម៌ 

វប្បធម៌

ពី១ដល់២ឆ្ន្ំ ចូលរួមញុាំ 
អាហារ ជាមយួ 
សមាជិក 
គាួសារ 

ចាប់គូសវាស ចាប់ផ្តើម ចាះ 
ដើរ

និយាយពាកាយ 
ងាយៗ និងបាើ 
ពាកាយផាសំ

ឆ្ងល់ និងរក 
ហាតុផល

ចាះជួយធ្វើ 
ការងារ ផ្ទះ    ងាយៗ 

ពី២ដល់៣ឆ្ន្ំ ញំុអាហារ 
បាន បរិមាណ 
១/៣ ឬ ១/២ 
នាមនុសាសធំ

ចាប់គូសវាស 
ជាាង ផាសាងៗ 
និងផាត់ពណ៌

រត់ និង លោត និយាយ បាន 
ចាបាស់  និង 
យល់ ពី អត្ថន័យ 
នា ការ សន្ទនា

ញាក  ឬចាក កាុម វត្ថុ 
តាមរយៈពណ៌  ាង 
ធាតុ ។ល។

អាចបាាប់បាន 
ថា ខ្លួនឯង ឈ្មាះ 
អ្វី  បាុស ឬសាី  
ហើយ ធ្វើអ្វី មួយ 
ដោយ ខ្លួនឯង

ជួយរៀបចំម្ហូប 
អាហារ 

គូរគំនូរ ជា រូប 
និងផាត់ពណ៌

បោះ គប់ 
តោងឡើង

ចាះ សួរ ហាតុអ្វី  
និងអាច បាាប់ 
រឿងា៉ាវ ផាសាងៗ

ចាប់ផ្ដើម ស្វាង យល់ 
ពីពិភព ខាងកាា

លាង លាបាង 
ជាកាុម

២. ភាពចាំបាច់របស់សៀវភ្រសម្រ្រប់កុមារតូច

កាាពីបំណិននាការរៀន កុមារទទួលបាននូវបណំិននាការបាាសា័យាក់ទងជាមួយអ្នកដទា។ វា ជា 

ការសំខាន់ដាល និយាយ  ឬ អាន  សៀវ ភៅជាមួយកុមារតូចទោះជាគាមនិាន់ចាះនិយាយក៏ដោយ 

ពាាះ ខួរកាបាលពួក គា ចាប់ផ្តើមដំណើរការ ដោយ ចងចំា ពាកាយាំងអស់នោះ។ លើសព នីាះ សៀវភៅ  

កសាងក្តសីាលាញ់រវា ងកុមារ និងមនុសាសធំ តាមរយៈការផា្លាស់ប្តូរសំណួរចម្លើយផាសាងៗ ។

កុមារមានទមា្លាប់ចូលចិត្តអានសៀវភៅ គឺភាគចាើនដោយសារពួកគាទទួលនូវការបណ្តុះទមា្លាប់នាះតាំងពី

តូចតាម រយៈ ឪពុកមា្តាយ ឬអ្នកថាាំ។ បាសិនបើការអានសៀវភៅ ធ្វើឱាយពួកគាមានអារម្មណ៍សបាបាយចិត្ត 

ពួកគានឹងបន្តទមា្លាប់ នាការអាននាះពាញមួយជីវិតរបស់ពួកគា។ ដូច្នាះវាជាការសំខាន់ក្នុងការនាំកុមារឱាយ

ពី៣ដល់កាាម
៦ឆ្នាំ
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ស្វាងយល់ពីសៀវភៅ តាម រយៈការអានសៀវភៅឱាយកុមារសា្តាប់ ដើមាបីបណ្តុះទមា្លាប់ឱាយកុមាររៀនសង្កាតលើ 

តួអកាសរ សញ្ញា ពាកាយ ឬរូបភាព ផាសាងៗនៅជុំវិញខ្លួនគា។

៣. ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋ្រនរបស់កុមារតូចលើការអាន និងសរស្ររ តាមរយៈ ការ ប្រើ ប្រ្រស់ 
     សៀវភ្រ
បន្ថាមពីលើនាះ តាមទាសឹ្ត ីឬបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញ អប់រំកុមារតូចរបស់អង្គការ Save the Children 

បានឱាយដឹងថា កុមារតូចមានចំណាះដឹង និងបំណិនមូលដ្ឋានអំពីការរៀនអាន និងសរសារ គឺ នៅ ពាល ដាល 

ពួកគា ៖

a មានសមត្ថភាពយល់ និងបាើបាាស់ភាសាតាមរយៈការសា្តាប់ និយាយ និងចាប់យក ឬរៀនពីពាកាយថ្មីៗ។

a មានសមត្ថភាពយល់ពីគោលបំណង និងអត្ថន័យនាសញ្ញាខ្លីៗ (អកាសរ  ពាកាយ រូបភាព) និងអត្ថបទ។ 

គាយល់ ទំនាក់ទំនងពីទំព័រមួយៅទំព័រមួយ និងយល់ថាមានការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់។

a មានសមត្ថភាពយល់ពីអ្វីៅហៅថាសៀវភៅ និងរបៀបបាើបាាស់ ឬអានសៀវភៅតាមរយៈរូបភាព។

a មានសមត្ថភាពអាចសមា្គាល់ និងនិយាយពីឈ្មាះតួអកាសរដាលមានក្នុងភាសាណាមួយ។ បំណិននាះជា

គាឹះជួយឲាយកុមារមានចំណាះដឹងអំពីការបញ្ចាញសំឡាងៅតាមតួអកាសរ។

a មានសមត្ថភាពអាចសមា្គាល់តួអកាសរ និងបញ្ចាញសំឡាង ៖ យល់អំពីបនាសំនាសំឡាងតួអកាសរចាើន 

បង្កើតបានជាពាកាយថ្មីមួយ។ ឧាហរណ៍ អកាសរ «ក» បញ្ចាញ សំឡាង«ក» ហើយ សាះ «ា»  បញ្ចាញសំឡាង 

«អា» នៅពាលសំឡាង «ក» ផាសំជាមួយសំឡាង «អា» បង្កើតបានជាពាកាយថ្មី ដាលបញ្ចាញសំឡាង «កា»។
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សៀវភ្រសម្រ្រប់កុមារតូច
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មុននឹងចាប់ផ្តើមផលិតសៀវភៅកុមារតូច យើងគួរស្វាងយល់ពីលក្ខណៈរបស់កាុមសៀវភៅកុមារតូច ៖ ការ 

បាង ចាក ៅតាមបាភាទ កមាតិអាយុ កមាតិភាសា និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កុមារ។ វាជាគំនិតជំនួយសំខាន់ 

សមាាប់អ្នកមាន បំណងចង់ផលិតសៀវភៅ ពាាះផ្នាកនីមួយៗផ្តល់គន្លឹះខ្លះៗ អំពីបាភាទសមា្ភារៈក្នុងការ 

ផលិតសៀវភៅ ពីរូបភាព ពីបាធានបទ ក៏ដូចជាអត្ថបទ។

១. ការកំណត់តាមកម្រិតអាយុ
គាសមា្គាល់ សៀវភៅ កុមារ តូចដោយសារ រូបាង ខាង កាា  និងការរចនា ខាង ក្នុង។  ការធ្វើ សៀវភៅតាម   

កមាិត  អាយុ របស់   កុមារ នឹងជួយឱាយកុមារដាលបានបាើសៀវភៅនោះ អភិវឌាឍ ផ្នាកបញ្ញា បានល្អ។ យើង អាច 

បាៀបធៀប ៅ នឹង ការ ផលិត សម្លៀកបំពាក់ ឱាយ តាូវ ទំហំ របស់អ្នកបាើ។ ដូច្នាះហើយការផ្តល់សៀវភៅមនុ

សាសធំដល់កុមារតូចមិនតាឹម តាមិនផ្តល់ផលអ្វីដល់ពួកគាទា ប៉ុន្តា វាថាម  ាំង ធ្វើឱាយពួកគាធុញទាាន់ជាមួយ

សៀវភៅទៀតផង។

ពីកើតដល់១៨ខ្ 
a សៀវភៅធ្វើពីកាដសកាតុង កាណាត់ ធន់ នឹង ការ 

បាើបាាស់របស់កុមារតូច

a រូបភាពងាយៗ ចាបាស់ មិនសាំញុាំ ពណ៌សាស់ឆើត

a បាធានបទសាមញ្ញ ាក់ទងនឹងមនុសាស សត្វ វត្ថុដាល

នៅជុំវិញកុមារតូច។ ឧាហរណ៍ រូបភាពកាុមគាួសារ 

ដងខ្លួនារក សត្វនៅជុំវិញខ្លួន សម្លៀកបំពាក់ ។ល។

a ខ្លឹមសារមានគោលបំណងអភិវឌាឍបំណិនក្នុង

ការនិយាយរបស់កុមារតូច

a អត្ថបទគួរតាសាមញ្ញ ងាយៗ មានពាកាយជួន 

និងចាំដាល។
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ពី១៨ខ្ ដល់៣ឆ្ន្ ំ
a ផ្ទាសៀវភៅសំខាន់សមាាប់ឲាយកុមារសា្ទាប ប៉ះ ឬលាង។ ឧាហរណ៍ បើសៀវភៅនិយាយអំពីសត្វ 

គាដារកាណាត់ដូចរោមសត្វដើមាបីឲាយកុមារសា្ទាប។ 

a ាងសៀវភៅដូចបាធានបទរឿង។ ឧាហរណ៍ បើសៀវភៅនិយាយអំពីសត្វគោ គាកាត់ាងវា 

ដូចសត្វគោ។ 

a មានលក្ខណៈពញ្ញាក់អារម្មណ៍។ ឧាហរណ៍ សៀវភៅ«ខ្ញុំជានរណា?»

a ខ្លឹមសារបណ្តុះភាសានិយាយ និងចាប់ផ្តើមានៅ ផ្ដល់ចំណាះដឹងអំពីសញ្ញាណ 

និងទមា្លាប់ល្អងាយៗ។

 ឧាហរណ៍ សៀវភៅពាកាយផ្ទុយ ការបាៀបធៀបរូបាង ការាប់ចំនួន ការរៀននិយាយជមាាបសួរ 

អរគុណ... 

a អត្ថបទគួរតាសាមញ្ញ ងាយៗ មានពាកាយជួន និងចាំដាល។
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ពីអាយុ៣ឆ្ន្ំ ដល់៥ឆ្ន្ំ
a ខ្លឹមសារមានគោលបំណងដើមាបីលើកទឹកចិត្តការរៀនដំបូងរបស់កុមារតូច (ឧាហរណ៍ សៀវភៅ

និយាយអំពីការៅរៀនថ្ងាដំបូង ឬផ្ដល់ បំណិន បុរាគណិត (ឧាហរណ៍ រៀនចំនួន និងលាខ ឬផ្ដល់

បំណិនបុរាសំណារ (ឧាហរណ៍ សា្គាល់តួអកាសរ តាមរយៈរូបភាព និងសា្នាមចុចឲាយកុមារគូរតាម)

a បងា្ហាញពីពណ៌ លាខ មធាយោបាយធ្វើដំណើរ សត្វ ពាលវាលា ។ល។

a សៀវភៅហ្វឹកហាត់ (ឧាហរណ៍ សមាាប់គូរ ភា្ជាប់រូប ផាត់ពណ៌)

a រូបពិតអាចជំនួសគំនូរ។
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៣. ការប្រងច្រកតាមប្រភ្រទសៀវភ្រ
គាបាងចាក សៀវភៅ កុមារ តូចជាចាើនបាភាទ ដូចជា ៖

កម្ងរូបភាព
គឺជាសៀវភៅ រូបភាពអំពីឈ្មាះវត្ថុផាសាងៗ។ ឧាហរណ៍ 

សៀវភៅរូបថត រូបគំនូរ សៀវភៅរូបភាព។ល។

សញ្ញ្ណ
គឺជាសៀវភៅដាលផ្តល់សញ្ញាណ ដំបូងដល់កុមារ។ 
ឧាហរណ៍ អកាសរ លាខ ាង ពណ៌ ពាកាយផ្ទុយ 

ពាកាយបាៀបធៀប រៀនពាកាយ សំឡាង។ល។

អាថ៌កំបំាង
គឺជាសៀវភៅដាលមានលាក់រូបភាពខាងក្នុង ឬផ្ទាប្លាកៗ 
សមាាប់ ឲាយកុមារប៉ះ ឬសា្ទាប។ វាមានតួនាទីជួយការគិត 
រំញោច អភិវឌាឍកាយវិញ្ញាណរបស់ កុមារតូច។ 
ឧាហរណ៍ សៀវភៅអាថ៌កំបាំង ជើងនរណា? នរណាលាក់ 
ខ្លួន? សៀវភៅមានចោះបាោងដើមាបីឲាយកុមារលាង ។ល។
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សៀវភៅហ្វឹកហាត់
គឺជាសៀវភៅដាលជួយឲាយកុមារតូចបណ្តុះគំនិតច្នាបាឌិត 

និងអភិវឌាឍ ចលករតូចដាលជាមូលដ្ឋានគាឹះក្នុងការសរសារ

ដោយដា។ ឧាហរណ៍ សៀវភៅផ្គូរផ្គង គូសភា្ជាប់ រករូបខុស 

គូរគំនូសងាយៗ ការផាត់ពណ៌ បាងចាករវាងរូបាង 

និងពណ៌។ល។

ពាក្យជួនរណ្ដំ
គឺជាសៀវភៅមានអត្ថបទសាមញ្ញ ជួនរណ្តំ សូរងាយ 

ងាយនិយាយ សាួលសា្តាប់។   វាមានតួនាទីអភិវឌាឍភាសា 

ការសា្ដាប់ បមាុងបាយ័ត្ន និងាងកាយរបស់កុមារ។ ឧាហរណ៍ 

កំណាពាយ មាសូតា ពាកាយកមាងកាវ ចមាៀង។ល។

រឿង
គឺជាសៀវភៅរូបភាពដាលរៀបាប់ពីសកម្មភាពតាម រយៈ   តួអង្គ 

(មនុសាស សត្វ វត្ថុ...)។ ឧាហរណ៍ រឿងនិាន រឿងពាាង 

រឿងាក់ទងនឹងជីវភាពបាចាំថ្ងា ការសាាញ់របស់ ឪពុក 

មា្ដាយ និងកូន រឿងបាបកមាសាន្ត បាបផាសងពាាង របៀន 

បទពិសោធន៍លើកដំបូង ផ្តល់ដំបូនា្មាន បាតុភូតធម្មជាតិ។ល។
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សម្្ប់រៀននិយាយ ៖ 

រីកាយក្នុងការអានជាមួយគ្នា 

ដោយការបងា្ហាញរូបភាព 

និងនិយាយអំពីរូបភាព

ចាះរបៀបបើកសៀវភៅមើល។

ការរៀនភាសាមានបីដំណាក់កាល 

២

១

៣

រៀនអានពាក្យ ៖

ឃ្លាដំបូងៗ ជាមួយពាកាយចាំដាល 

ចាើន។ កុមារចាប់ផ្តើមចូលរួម

ជាមួយការអានឮៗ។  កុមារ

ចាប់ផ្តើមផ្គូរផ្គងសំឡាង

និងពាកាយ។

រៀនផ្គូរផ្គង

សំឡ្ង និងអក្សរ ៖ 

សៀវភៅពាយញ្ជនៈ ផ្តាតលើអកាសរ 

សៀវភៅពាកាយស្ទួន

ផ្តាតលើសំឡាង។

៤. ការប្រងច្រកតាមកម្រិតភាសា
ភាសារបស់កុមារតូចនៅមានកមាិត ដូច្នាះការបាើបាាស់ពាកាយពាចន៍ក្នុងសៀវភៅតាូវឱាយសាបតាម 

ចំណាះដឹង របស់ពួកគា។
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៥. ការប្រងច្រកតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
ចំណូលចិត្តរបស់កុមារទូៅមិនដូចគ្នាទា។  ឧាហរណ៍ គាចាើនសមា្គាល់ ឃើញថា កុមារី ចូល ចិត្ត រឿង បាប 

ទន់ភ្លន់ មានតួ អង្គ  ពាះនាង កុមាាចូលចិត្តរឿង មានការបាយុទ្ធគ្នា ឬសៀវភៅ បាប វិទាយោសាសា្ត។ ដូច្នា ះការ 

ផលិត សៀវភៅ តាូវតា មា ន ភា ព សំបូរបាប ដើមាបីឲាយកុមារមានជមាើសចាើនក្នុងការអាន។ សាច់រឿងក៏ តាូវ 

សមសាបៅតាមវបាបធម៌ នាបាទាសដាលពួកគារស់នៅដារ។
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ការផលិតសៀវភ្រកុមារតូច
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ដើមាបី ឱាយសៀវភៅ មួយចាញ ជារូបាង យើង តាូវគិត  និងវិភាគគាប់ ជាុងជាាយ ាំងអត្ថបទ និង រូបភាព។ 

១. ការនិពន្ធ
ដើមាបីមានគំនិតក្នងុការនិពន្ធសៀវ ភៅ  សមាាប់
កុមារតូច យើង តាូវ ចំណាយ ពាល ស្វាង យល់
ពីកុមារតូច ពីការ អភិវឌាឍ តាម តំណាក់  កាល អាយុ
របស់ពួកគា  ក៏  ដូច ជា ការ ស្វាង យល់  ព ី លក្ខណៈរបស ់ 
សៀវភៅ កុមារ តូចដូចដាលបានរៀបាប់  ខាងល ើ។
ការតាង និពន ្ធ រឿង តាូវ  គិតពីការជាើសរីសតួអង្គ
ដាល អាចជាកុមារតូច ជាសត្វ ឬវត្ថុផាសាងៗដាល
កុមារតូចសា្គាល់។ បាធានបទសាមញ្ញពាក់ព័ន្ធ
នឹងជីវិតរស់នៅ របស់ពួកគា។

២. ការបង្កើតរូបភាព
រូបភាព និងអត្ថបទតាូវឱាយមានទំនាក់ទំនង  គ្នា។ 
ភាគចាើន  របូ ភាពសមាាបស់ៀវភៅកមុារតចូតាវូមាន 
គំនូស តាា ចាបាស់ និងពណ៌ដិត។ យើង តាូវសិកាសា
ពីប្លង់ទំព័រ ដើមាបីកុំឱាយដច់រូបភាព ឬរូបភាពសំខាន់
នៅ ចំកណា្តាលទំព័រ ដច់។ ជៀសវាងការបាើប្លង់រូប
មើល ពីឆ្ងាយ ឬមើលពីលើ។ កុមារតូចមិាន់ដឹងថា
រូបដាលនៅឆ្ងាយមើលឃើញតូច ឬរូបនៅជិតមើល
ឃើញធំនៅឡើយទា។
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៣. ការប្រះពុម្ព
សៀវភៅដាលរួចាល់សមាាប់ការបោះពុម្ព តាូវមានលាខ ISBN ដាល   យើង  អាចស្នើសុំពីបណា្ណាល័យជាតិ។ 
មុន ការ បោះពុម្ព គួរឆ្លងកាត់គណៈកម្មការអំណានដើមាបីជៀសវាងកំហុសផាសាងៗដូចជា អក្ខាវិរុទ្ធ ភាពមិន  
សម ហាតុ ផល នា សាច់រឿង ឬរូបគំនូរ។ វាជាការសំខាន់ដាលតាូវមានការធ្វើតាស្តសៀវភៅជាមួយកាុម
អំណានគោលដៅដើមាបីកាលម្អសៀវភៅឱាយបានបាសើរមុននឹងបោះពុម្ព។ យើងតាូវពិនិតាយមើលតម្លា 
និងគុណភាពដាល ផ្តល់ឱាយពីរោងពុម្ព ផាសាងៗ មុននឹងសមាាចចិត្ត រីសយក រោង ពុម្ពណាមួយ។

ការសរសារអត្ថបទ

ការរចនាទំព័រលើកុំពាយូទ័រ

ការកាប្លង់រូបភាព

ការធ្វើកំណាអត្ថបទជាកាុម
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ការគូររូប

ការបិទកាដសពណ៌

ការកាត់រូប

ការបិទផ្ទារូប (texture)

៤. ការធ្វើសៀវភ្រដ្រយដ្រ
សៀវភៅ កុមារតូច ក៏អាច ធ្វើដោយដាបានដារ ដោយបាើ បាាស់ សមា្ភារៈមួយ ចំនួន ដូចជា  កាដស កាតុង 
កាណាត់  ពណ៌ផាត់   កាដសពណ៌ កាវ កន្តាា កង... នៅតាម សាលា មត្តាយាយ  គាូតាូ វបានលើកទឹកចិត្ត 
ឱាយ ផលិត សៀវភៅ ជាមួយកុមារដើ មាបី ឱាយពួក គា បានចូល រួម សកម្មភាព ច្នាបាឌិតនានា។ ឪពុកមា្តាយ 
ឬអ្នកមើលថាកុមារតូចក៏អាចផលិតសៀវភៅ ងាយៗ សមាាប់ បាើ បាាស់បានដារ។
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ការងារផ្រស្រងៗលើវិស័យសៀវភ្រ
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គរួស្វាងយលព់កីារងារ ផាសាងៗលើវិសយ័សៀវភៅដើមាបយីលដឹ់ងឱាយបាន    ចាបាសព់ចំីនុចសខំាន់ផាសាងទៀតក្នងុ
ការផលិតសៀវភៅ។

១. តួនាទីអ្នកធ្វើការលើវិស័យសៀវភ្រ

a អ្នកបោះពុម្ពផាសាយ ៖ ជាអ្នកសិកាសាទីផាសារដើមីាបដឹងថាសៀវភៅដាលនឹងផលិតឆ្លើយតប នឹង  ទីផាសារបង្កើត 

កាុមសៀវភៅ ស្វាងរកអ្នកនិពន្ធ អ្នកគំនូរ ដាលស័ក្តិសមនឹងគមាាង។ ជា អ្នក ទទួល ខុស តាូវ រួម លើ គមាាង 

(ថវិកា ផានការ កិច្ចសនាយោ ការបញ្ជាបោះពុម្ព...)។

a អ្នកនិពន្ធ ៖ ជាអ្នកសាាវជាាវ បាមូលព័ត៌មាន ធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពព័ត៌មាន បង្កើតគំនិតនិពន្ធថ្មី សរសារ 

អត្ថបទ ឬរឿង កាសមាួលតាមមតិយោបល់របស់អ្នកបោះពុម្ពផាសាយ តមាូវតាមកមាិត និងចំណង់ចំណូល 

ចិត្តរបស់អ្នកអានតាមសម័យកាល។

a អ្នករៀបរៀង ៖ ជាអ្នកចងកាងអត្ថបទដាលមានសាាប់ដោយសរសារឡើងវិញតមាូវតាមកមាិតអាយុអ្នក

អាន។

a អ្នកបកបាា ៖ ជាអ្នកបកបាាអត្ថបទពីភាសាបរទាសមកជាភាសាកំណើតដោយគោរពតាមគំនិតរបស់ 

អ្នកនិពន្ធ។

a អ្នកគំនូរ ៖ ជាអ្នកបង្កើតគោលគំនិតរូបភាពតាមរយៈសាច់រឿង កាសមាួលតាមមតិយោបល់របស់អ្នក 

ទទួលខុសតាូវសិលាបៈរូបភាព បង្កើតគំនិតគូរថ្មី តមាូវតាមកមាិត និងចំណង់ចំណូលចិត្ត របស់អ្នកអាន តាម 

សម័យកាល។



22

កំណត់សមា្គ្ល់

សមាាប់ការផលិតសៀវភៅ 

កុមារតូច តួនាទីខាងលើ អាច  

មាន ការ ផា្លាស់ប្តូរ។ 

ឧាហរណ៍៖

a អ្នកបោះពុម្ពផាសាយ អាច 

សរសារអត្ថបទ ដូចអ្នកនិពន្ធ 

អាចជាអ្នក តាួត ពិនិតាយអត្ថបទ 

ឬ/និងជាអ្នក ទទួល ខុស តាូវ 

សិលាបៈរូបភាព។

a អ្នកគំនូរអាច ជា អ្នកនិពន្ធ 

បើអត្ថបទតិច។

a អ្នកនិពន្ធអាចជា អ្នក ស្វាង រក 

គោល គំ និត រូប ភាព។ល។

a អ្នករចនាទំព័រ ៖ ជាអ្នកបញ្ចលូអត្ថបទ និងរូបភាពឲាយតាវូតាមទមាង់ខា្នាត 

របស់ កាុមសៀវភៅ  និងជាអ្នកបង្កើតសោភ័ណភាពសៀវភៅ។ 

a អ្នកទទួលខុសតាូវសិលាបៈរូបភាព ៖ ជាអ្នកបង្កើតគោលគំនិតនា 

កាុមសៀវភៅ (រូបាង កមាាស់ ទំហំ សមា្ភារៈបាើបាាស់សមាាប់ការ 

ផលិត) និងជាអ្នកទទួលខុសតាូវគុណភាពរូបភាព ទំនាក់ ទំនង រវាង 

អត្ថបទនិងរូបភាព ពាមាំងជាអ្នកជាើសរីសពណ៌ឲាយ សម តាម សាច់ 

រឿង។

a អ្នកតាួតពិនិតាយអត្ថបទ ៖ ជាអ្នកពិនិតាយគុណភាពអត្ថបទឲាយ សម 

សាប    ៅនឹងកមាិតអ្នកអាន (អក្ខាវិរុទ្ធ ឃ្លាឃ្លាង ខណ្ឌសញ្ញា 

វាយាយោករណ៍។ល។)

a អ្នកទទួលខុសតាូវបច្ចាកទាសបោះពុម្ព ៖ ជាអ្នកសា្គាល់បច្ចាកទាស 

រោងពុម្ព ធ្វើការជាមួយរោងពុម្ព (ជាើសរីស សមា្ភារៈដើមីាបចំណាយតិច 

គុណភាពល្អ) អ្នកពិនិតាយពណ៌នៅរោងពុម្ព។

a អ្នកឯកទាសបោះពុម្ព ៖ ជាអ្នកមានបច្ចាកទាសក្នុងការបញ្ជាមា៉ាសុីន 

បោះពុម្ព ធានាគុណភាពៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកបោះពុម្ព ផាសាយ។

a អ្នកចាកចាយ ៖ ជាអ្នកទទួលខុសតាូវពាណិជ្ជកម្ម ការផាសព្វផាសាយ 

ការស្វាងរកទីផាសារ ការដឹកជញ្ជូន ការគាប់គាងស្តុក និងចំណូល។



23

២. ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រះពុម្ពផ្រសាយ អ្នកនិពន្ធ អ្នកគំនូរ

កិច្ចសនាយោអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកគំនូរតាូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងកាាម៖

a តម្លា  ៖ កមាា បាាក់ ការងារដាល បានពីការគណនា ចំនួនអត្ថបទ(សមាាប់អ្នក និពន្ធ) និង ចំនួនរូប( សមាាប់ 

អ្នកគំនូរ) ដោយផ្អាកលើតម្លាដាលពាមពាៀងដោយ ភាគី ាំងសង ខាង។

a តួនាទី ៖ អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកគំនូរតាូវ យល់ ពាមកាសមាួល អត្ថបទ ឬរូបភាព តាមការ ស្នើរបស់អ្នក បោះ ពុម្ព 

ផាសាយ  ដោយ ផ្អាកលើអំណះអំណាងសម សាប។

a ពាលវាលា  ៖ ការកំណត់ពាលវាលាតាូវធ្វើឡើងដោយមានការពាមពាៀងរវាងភាគី ាំង សង ខាង មុន 

នឹង ចុះកិច្ចសន្ាយោ។ ភាគីាំងអស់តាូវគោរពៅតាមពាលវាលាកំណត់ដើមាបី ឱាយការបោះពុម្ព សៀវភៅ ចាញ 

តាមកាលបរិច្ឆាទដាលបានកំណត់។ 

a បច្ចាកទាស ៖ ភាគចាើនសមាាប់ អ្នកគំនូរ  ការកំណត់ បច្ចាកទាស ដក់ ពណ៌ (គំនូរដោយ ដា ឬ ដោយ 

កុំពាយូទ័រ)  តាូវធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាល ពាលចរចាលើកិច្ចសនាយោ។

a កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ៖ ភាគីាំងសងខាងមិនអាច បំពានដោយបាើ បាាស់ សា្នាដាដាលបាន កំណត់ ក្នុងកិច្ចសនាយោ 

ដូចជាការបោះ ពុម្ព លើស ចំនួន ការយកៅបាើបាាស់ក្នុង រូបភាព  ឬភាសាផាសាង។

a ចំនួនសៀវភៅតាូវបោះពុម្ព និងចំនួនសៀវភៅផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លាតាូវមានបញ្ជាក់ក្នុង កិច្ច សនាយោ ។

៣. ការធ្វើត្រស្ដ

ការ ធ្វើ តាស្ត មានតួនាទីដើមីាបផ្ទៀងផា្ទាត់ថា តើសៀវភៅដាលនឹងបោះពុម្ពឆ្លើយតបនឹងតមាូវការពិតបាាកដ 

របស់អ្នកអានឬទា។ ដើមីាបធ្វើតាស្ត យើងតាូវ ៖

a រកកាុមគោលដៅ(អ្នកបាើបាាស់សៀវភៅ គាូនិងសិសាស ឪពុកមា្ដាយនិងកូន អ្នកមើលថានិងកុមារតូច)

a សៀវភៅគំរូតាូវដូចសៀវភៅគាាងផលិតយា៉ាងតិចបំផុត ៨០%

a តាៀមសំណួរមួយចំនួន ជៀសវាងការភ្លាច

a រៀនសង្កាតបាតិកម្មឆ្លើយតបរបស់អ្នកអាន កត់តាា និងចាះរកដំណោះសាាយ។



របៀបធ្វើត្ស្ត

ដើមីាបបានលទ្ធផល យើងអាចបាើវិធីសាស្តា សំ  ណួរ  មិន ផា្ទាល់ ដូចជា ផ្តល់ជមាើស និង ឲាយ គា អាន  ឬ បាើ ផា្ទាល់។

ខាងកាាមជា វិធី សាសា្តមួយ ចំនួន ៖

24

សំណ្ះសំណាល ៖ ជាដំណាក់កាលដំបូងដើមាបី ណានាំ  ខ្លួន ពនាយល់ ពី គោល 

បំណង  និង សា្គាល់ អ្នក ចូលរួម។   

ឧាហរណ៍ សំណួរមួយចំនួនដូចជា ៖ ជមាាបសួរ! សុខ សបាបាយជាទាពូមីង? 

មាន កូន  ប៉ុនា្មាន នាក ់ ? មាន  អាយុ ប៉ុនា្មាន? ចូលរៀនឬនៅ? ធា្លាប់ អាន សៀវភៅ 

ឲាយកូនសា្តាប់ឬទា? ពួក យើង ជា អ្នក ផលិត សៀវភៅ បាន នាំយករឿងថ្មីមកសុំមតិ

យោបល់ពីពូមីង ដើមាបីឱាយសៀវភៅរឹតតាបាសើរ...  

តាមរយៈចម្លើយ យើងអាចដឹងពីសា្ថានភាពរបស់អ្នក ចូល រួម  ជាពិសាស 

ាក់ទងនឹងការបាើបាាស់ សៀវភៅ។ វា ក៏ អាច  ជួយយើង   បង្កើនទំនុកចិត្ត និង 

ភាព ស្និទ្ធសា្នាលដើមាបីទទួល បាន ការកាលម្អយា៉ាងសុកាឹតពីអ្នកចូលរួម។

សង្ក្ត ៖ ចាកសៀវភៅជូនអ្នកចូលរួមដើមាបី អានតាម  កាុម(ចមាុះមនុសាសធំ 

និងកុមារតូច)។ ដើមាបី ចង់ ដឹង ថា អត្ថបទ សម សាប នឹងសមត្ថភាព អាន របស់ 

ពួកគត់ឬទា យើងអាច  សំុ ឲាយ  សមាជិក មា្នាក់ អានឮៗ។ ពាល នោះ យើងដឹងថា

 អ្នក អានអាចអាន បានឬទា អ្នកសា្តាប់ចាប់អារម្មណ៍ឬទា។
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ដំណោះស្្យ ៖ កត់តាាគាប់សកម្មភាពអ្នកចូលរួម (ទឹកមុខ កាយវិការ 

ពាកាយសំដី ឥរិយាបថ ភាព រលូន នា ការអាន...) បនា្ទាប់មកយើងស្វាងយល់ពី 

ចំណុចដាលតាូវកាបាា។ ឧាហរណ៍ បើពួកគត់អានាក់ៗ គួរ សមាួល 

អត្ថបទ។ បើរូបមិនចាបាស់ គួរកា សមាួល          រូប។ បើអត្ថបទ និងរូបភាពមិនសាបគ្នា 

គួរ កា សមាួល មា៉ាកាត សៀវ ភៅ ឡើងវិញ។

សំណួរផ្ទៀងផ្ទ្ត់ ៖ ដើមាបីដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់ អ្នក អាន យើង អាច សួរ 

សំណួរ ាក់ទងនឹងសៀវភៅ ដូច    ជាចំណងជើង ឈ្មាះតួអង្គ សកម្មភាពតួអង្គ... 

ជៀសវាងសំណួរតាង់ៗដូចជា តើពូមីងចូលចិត្ត  ឬមិនចូលចិត្ត ? រូបសា្អាត 

ឬមិនសា្អាត? អត្ថបទ សាួល អាន ឬ មិនសាួលអាន?...



របៀបគណនាតម្ល្លក់ 
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៥. ការច្រកចាយ និងការគ្រប់គ្រងស្ដុក

ការចេកចាយ និងការគេប់គេងតមេូវឱេយមានជំនាញចេបាស់លាស់ដើមេបី ៖

a សា្គាល់ទីផាសារគាប់តំបន់

a សាវាកម្មល្អ (ការដឹកជញ្ជូនរហ័សាន់ចិត្ត និងឥតគិតថ្លា)

a គាប់គាង និងឆាកស្តុកតាមទីផាសារជាបាចាំ

a ធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពទីផាសារ(តាំងពិព័រណ៌សៀវភៅ ទិវាសៀវភៅកុមារ... )

a ធ្វើការផាសព្វផាសាយ

a ការបាមូលថវិកា និងធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាចាំំា បាចាំឆ្នាំ

តាូវ បាុង បាយ័ត្ន ក្នុង ការ ទុក ដក់ 

សៀវ ភៅ  ក្នុង  ស្តុក   ជៀសវាង

កតា្តាដាល ធ្វើឱាយ សៀវភៅឆប់

ខូច  ដូចជា  សំណើម ទឹកលិច 

កម្ដា ឬសត្វផាសាងៗ មក កាត់

បំផា្លាញ ។

៤. ការគ្រប់គ្រងលើចំណាយ

ការផលិតសៀវភៅាមារចាំបាច់ដើមទុនខ្លះសមាាប់ធ្វើការបោះពុម្ព ក៏ដូចជាការទាទង់ចំណាយផាសាងៗ។ 

ចំណាយមានពីរបាភាទគ ឺ៖ 
ថ្ល្ដើមផ្ទ្ល ់៖ អ្នកនិពន្ធ អ្នកគំនូរ អ្នកបកបាា អ្នកតាួតពិនិតាយអត្ថបទ អ្នកថតរូប ថ្លាបោះពុម្ព។ល។

ថ្ល្ដើមមិនផ្ទ្ល់ ៖ បាាក់ំាបុគ្គលិក ចំណាយលើការធ្វើតាស្ត ថ្លាផ្ទះ ថ្លាទឹកភ្លើង សំាម ពន្ធដរ 

ពន្ធអាជីវកម្ម អីុនធឺណាត ទូរស័ព្ទ ថ្លាដឹកជញ្ជូន បាាក់កមាាជើងសារ។ល។

 ការកំណត់ថ្លាលក់សៀវភៅមួយកាបាល=  
(ថ្លាដើមផា្ទាល់ + ថ្លាដើមមិនផា្ទាល់)

+ បាាក់ចំណាញ (តាមលទ្ធភាពទីផាសារ)
(ចំនួនសៀវភៅបោះពុម្ពសរុប)

កំណត់សមា្គ្ល់
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៦. ជីវិតថ្មីរបសស់ៀវភ្រ

សា្នាដាសៀវភៅល្អៗជុំវិញពិភពលោក តាូវបានគាយកៅបន្តការផលិតតាមរូបភាពផាសាងទៀតដូចជា ៖

a ការយកលំនាំតាម (ផលិតគំនូរជីវចល ផលិតភាពយន្ត សម្តាងឈុតឆក...)

a សៀវភៅអាឡិចតាូនិច (E-book)

a លក់សិទ្ធិបកបាា

a ។ល។
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