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េនះជាេរោមស្លាបសត្វ េហើយេនះជាដុំ
ថ្ម។ េតើមួយណាធ្ងន់ េហើយមួយណា
្រសាល? អ្នក្របែហលជាថា សំណួរអី
េឆោតែបបេនះ។ ្របាកដណាស់ ដុំថ្មធ្ងន់
ឯេរោមស្លាបសត្វច្បាស់ជា្រសាលេហើយ!
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េនះជាដំរី េហើយេនះជាដុំថ្មដែដល។ េតើ
មួយណាធ្ងន់ េហើយមួយណា្រសាល?
អ្នកមុខជាថា សំណួរមិនសមទំនង
េទៀតេហើយ។ ្របាកដណាស់ ដំរីធ្ងន់
េហើយដុំថ្មគឺ្រសាលេហើយ។
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ឈប់សិន! ែ្រកងអ្នកេទើបែតថាដុំថ្មធ្ងន់
ែមនេទ? ្រតូវេហើយ េនោះក៏េ្រពោះែតវា
ធ្ងន់ជាងេរោមស្លាបសត្វ! ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ
វាែបរជា្រសាលជាងដំរីឆ្ងាយណាស់។



4

ដូចេនះយកល្អគួរកុំនិយាយថា
”មួយេនះធ្ងន់ ឬ មួយេនះ្រសាល”។
្របែហលជាល្អជាងេបើេយើងសួរថា៖
” េតើមួយេនះធ្ងន់ជាង ឬ ្រសាលជាង
អ្វីខ្លះ? ”
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ចុះេបើសួរថា េតើដុំថ្មធ្ងន់ប៉ុណ្ណា? េតើ
េយើងអាចរកចេម្លើយបានេដោយ
មិនបាច់េលើកអំពីដំរី ឬេរោមស្លាបសត្វ
បានឬេទ? ពិតជាបាន! េយើងអាច
េ្របៀបេធៀបដុំថ្មេទៅនឹងរង្វាស់ម្យ៉ាង
េហៅថា គីឡូ្រកាម*។រង្វាស់គីឡូ្រកាម
េ្របើស្រមាប់ចង់ដឹងថាថាវត្ថុមួយធ្ងន់ ឬ
្រសាលប៉ុណ្ណា។ សំនួរល្អបំផុតេពលេនះ
គឺ េតើដុំថ្មធ្ងន់ជាងប៉ុន្មានេបើេធៀបនឹង
មួយគីឡូ្រកាម? ឬក៏ េតើដុំថ្ម្រសាល
ជាងប៉ុន្មានេបើេធៀបនឹងមួយគីឡូ្រកាម?
*”គីឡូ្រកាម” ដូចគ្នាេទៅនឹងខ្នាត
រង្វាស់ទម្ងន់ ”គីឡ”ូ ឬ ”គ.ក.”។ ចាប់ពី
េពលេនះេទៅ េយើងអាចនិយាយថា
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គ.ក. វិញ េបើេយើងចង់សំេដៅេលើ
គីឡូ្រកាម េ្រពោះវាខ្លីជាង។
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ដូេច្នះេតើ ១គ.ក. ធ្ងន់ប៉ុណ្ណា? មក
េមើលទាំងអស់គ្នា។ អ្នក្របាប់អ្នកលក់
បែន្លេនៅផ្សារថា៖ ”សូមឲ្យខ្ទឹមបារាំង
ខ្ញុំ ១គ.ក. មក។” អ្នកលក់ដាក់ដុំ
ទម្ងន់ ១គ.ក. េនៅែផ្នកម្ខាងៃនជញ្ជីង
េហើយគរខ្ទឹមបារាំងេនៅែផ្នកម្ខាងេទៀត
រហូតដល់ែផ្នកទាំងសងខាងេស្មើគ្នា។
អ្នករាប់ចំនួនខ្ទឹមបារាំងេលើជញ្ជីង
េឃើញមានចំនួន ១៣េមើម។ េនះ
បញ្ជាក់ថា១គ.ក. គឺធ្ងន់េស្មើនឹង
ខ្ទឹមបារាំង១៣េមើម។ ប៉ុែន្តេនះមិន
អាច្រតូវទាំងអស់បានេទ។ ្របសិនេបើ
ខ្ទឹមបារាំងេនោះតូចៗ ១គ.ក. អាច
េស្មើនឹងខ្ទឹមបារាំង ១៦េមើម។ េបើ
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វាធំៗ ខ្ទឹមបារាំង ១០េមើម អាច
េស្មើនឹង១គ.ក.។
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េយើង្រតូវរកអ្វីែដលមានទម្ងន់ ១គ.ក.
ពិត្របាកដ។ ខ្ញុំដឹង! ទឹកក្នុងដប
ចំណុះ១លី្រត មានទម្ងន់េស្មើនឹង
១គ.ក.! ឥឡូវេយើងដឹងេហើយ
ដូេច្នះសូម្រតឡប់េទៅេមើលពីដំរី
របស់េយើង។ េតើដំរីមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន
គ.ក.? ្របែហលជា ៤.០០០គ.ក.!
ដូេច្នះេបើសិនជាអ្នកអាចយកដំរីមក
អង្គុយេនៅែផ្នកម្ខាងៃនជញ្ជីង អ្នក
្របែហលជា្រតូវការ ដបទឹក១លី្រត
ចំនួន ៤.០០០ដប េដើម្បីឲ្យវាេស្មើគ្នា។
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ចំែណកឯ ៤០០០គ.ក. ក៏អាច
េស្មើនឹងេគោ ១០ក្បាល ឬែឆ្កទំហំធំល្មម
២០០ក្បាលែដរ!
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ឥឡូវេយើងបាននិយាយអំពីវត្ថុ
មួយចំនួនែដលមានទម្ងន់ធ្ងន់
រួចេហើយ។ េតោះ េយើងងាកមកសួរ
សំនួរែដលពិបាកជាងេនះវិញម្ដងថា េតើ
ែផនដីធ្ងន់ប៉ុណ្ណា?
េបើបូកបញ្ចូលទាំងអ្វី្រគប់យ៉ាងេនៅេលើ
េលោកេនះផង ែផនដីទាំងមូលមាន
ទម្ងន.់..
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៥.៩៧៤.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០គ.ក.!
ឬក៏េស្មើនឹងទឹកចំណុះ១លី្រតចំនួន
៥.៩៧៤.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០.០០០ដប!
វាគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស!់ េបើេទោះបីេយើងេ្របើ
ទឹកទាំងអស់េនៅេលើែផនដីក៏េដោយ ក៏
េនៅែតមិន្រគប់ែដរ!
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អ៊ុះ! ការជែជកមួយេនះ កាន់ែតធ្ងន់ខ្លាំង
េហើយ! ឥឡូវេយើង្រតលប់េទៅកាន់េរោម
ស្លាបសត្វវិញម្ដង។ េតើេរោមស្លាបសត្វ
្រសាលប៉ុណ្ណា? វា្រសាលជាង១គ.ក
្របែហល២០០.០០០ដងឯេណោះ។
្របសិនេបើអ្នកដាក់ដបទឹក១លី្រតេនៅ
ែផ្នកម្ខាងៃនជញ្ជីង អ្នកនឹង្រតូវការេរោម
ស្លាបសត្វ្របែហល២០០.០០០ស្លាប
ដាក់េនៅែផ្នកម្ខាងេទៀតេដើម្បីវាេស្មើគ្នា។
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ទឹកេភ្លៀងមួយតំណក់ ្រសាល
ជាងទម្ងន់១គ.ក. ្របែហលជា
៣០.០០០ដង។ ដូេច្នះទឹកេភ្លៀង
្របែហល ៣០.០០០ តំណក់ េស្មើនឹង
ដបទឹកចំណុះ១លី្រត! អំបិលមួយ
្រគាប់តូច គឺ្រសាលជាង ទម្ងន់១គ.ក.
្របែហល ២០.០០០.០០០ ដង។ វា
ពិតជា្រសាលខ្លាំងណាស!់
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ហ៊!ូ អ្នក្របាកដជាមានអារម្មណ៍ថា
ឈឺក្បាលបន្តិចេហើយេពលេនះ។
េហើយខួរក្បាលរបស់អ្នកេនៅែតរក
គិតអំពីសំណួរមិនេចះអស់។ សំណួរ
ដូចជា៖ េតើេយើងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានេបើ
េធៀបជាមួយនឹងខ្សាច់ ១្រគាប?់ េតើ
មនុស្សេនៅេលើែផនដីអាចថ្លឹងែផនដី
េដោយរេបៀបណា? េតើអ្នកណាជាអ្នក
កំណត់ទម្ងន់ ១គ.ក.? ធានាថាអ្នក
ពិតជាចង់ដឹង េហើយមិនអាចរង់ចាំ
ចេម្លើយរហូតដល់េពលធំេឡើងេនោះេទ!
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សាកប៉ាន់ស្មានេទៅេមើល! សកម្មភាព
េនះអាចអនុវត្តបានទាំងេនៅសាលា និង
េនៅផ្ទះ ក្នុងការជួយកុមារឲ្យេចះគណនា
ប៉ាន់ស្មានអំពីទម្ងន់។ អ្វីែដលអ្នក
្រតូវការ៖ - ជញ្ជីងថាសមួយ និង កូន
ទម្ងន់ - ដបដាក់ទឹកេពញចំណុះ១លី្រត
- វត្ថុេផ្សងៗែដលមានទម្ងន់ខុសគ្នា
ែដលមានេនៅជុំវិញសាលា ឬ េនៅផ្ទះ
ដូចជា ក្រន្តកបែន្លតូចៗ េសៀវេភៅ
អំេបោសធូលី ការ៉ុងអង្ករ និងរបស់េផ្សង
ៗេទៀត
អ្វីែដល្រតូវេធ្វើ៖
១. ហុចដបទឹកពីសិស្សម្នាក់េទៅសិស្ស
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ម្នាក់េនៅក្នុងថ្នាក់ េហើយឲ្យពួកេគចំណាំ
អំពីទម្ងន់របស់វា។ វិធីេនះេធ្វើឲ្យកុមារ
ដឹងថាទម្ងន់ប៉ុណ្ណាេស្មើនឹង ១គ.ក.។ ២.
ហុច វត្ថុេផ្សងេទៀតឲ្យសិស្សម្តងមួយ
ៗេហើយឲ្យពួកេគេ្របៀបេធៀបថា វាធ្ងន់
ឬ្រសាលជាង១គ.ក.។បន្ទាប់មកឲ្យ
សិស្សម្នាក់ៗប៉ាន់ស្មានអំពីទម្ងន់ៃនវត្ថុ
នីមួយៗ រួចសរេសរេនៅេលើក្តារេខៀន។
3. ថ្លឹងវត្ថុនីមួយៗេនៅេលើជញ្ជីង េដោយ
ដំបូងេធៀបនឹងដបទឹក 1លី្រត (េដើម្បី
េឆ្លើយនឹងសំណួរថាេតើវាធ្ងន់ ឬ្រសាល
ជាង 1គ.ក.?) បន្ទាប់មកេធៀបនឹង
ទម្ងន់ជាក់ែស្ដងេដើម្បីឲ្យដឹងថា សិស្ស
ប៉ាន់ស្មាន្រតឹម្រតូវបានក្រមិតណា។
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េហើយបន្ទាប់មក្របឆាំងនឹងទម្ងន់
ពិត្របាកដេដើម្បីដឹងថាេតើការប៉ាន់ស្មាន
របស់េក្មងៗមានក្រមិតល្អប៉ុណ្ណា។
* ្របសិនេបើពិបាករកជញ្ជីងថាស អ្នក
អាចអេញ្ជើញអ្នកលក់បែន្លមកថ្នាក់េរៀន
(េដោយយកជញ្ជីងគាត់មកផង!)។
េនៅក្នុងជំហានទី២ ខាងេលើ ហុចថង់
បែន្ល (ទម្ងន់ខុសៗគ្នា) បន្តគ្នា។
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គិតបន្តិច! ១. េនៅទំព័រទី៨ អ្នក
េឃើញថា ទឹកដបចំណុះ១លី្រត មាន
ទម្ងន់ពិតគឺ ១គ.ក.។ េតើអ្នក្រតូវែថម
ដបទឹកចំនួនប៉ុន្មានេទៀតេដើម្បីឱ្យ
េស្មើនឹងទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នក?
២. ឥឡូវអ្នកដឹងថា ដំរីេនៅឥណ្ឌា
មានទម្ងន់ជាមធ្យម ៤.០០០គ.ក.។
្របសិនេបើេយើង្របាប់ថារថេភ្លើងមួយ
ផ្ទុកអ្នកដំេណើរែដលមានទម្ងន់េស្មើនឹង
ដំរី២៥០ ក្បាល េតើអ្នកអាចគណនា
េឃើញេទថា ទម្ងន់សរុបេស្មើនឹងប៉ុន្មាន
គីឡូ្រកាម?
3. រវាងែដក ១គ.ក. និង
អំេបោះ១គ.ក. េតើមួយណាធ្ងន់ជាង?
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ចេម្លើយ៖ ២. ១.០០០.០០០ គ.ក.
(២៥០ x ៤០០០= ១.០០០.០០០)៣។
ពួកេគទាំងពីរ គឺធ្ងន់េស្មើគ្នា ពីេ្រពោះ
ទាំងពីរ គឺដូចគ្នា គឺ ១គ.ក.។ ប៉ុែន្ត
១គ.ក. ៃនអំេបោះ្រតូវការចំនួនេ្រចើន
េដើម្បីឱ្យេស្មើែដក ១គ.ក.។
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