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សាណា និង ចិន្តា អង្គុយចំេអៀក្រជក
េ្រកោមម្លប់ស្វាយមួយ។ ៃថ្ងេក្ដៅខ្លាំង
ពួកេគមិនអាចេលងខាងេ្រកៅបានេទ។
សាណា សួរថា៖ ”េតើឯងចង់ជិះកង់េទៅ
មាត់ទេន្លឲ្យ្រតជាក់ខ្លួនបន្តិចេទ?” ចិន្តា
េឡើងេលើកង់បេណ្ដើរ តបបេណ្ដើរថា ”
េទៅ! ប៉ុែន្តមិនដឹងថាកង់អ្នកណាែបក
េទៃថ្ងេនះ។”
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តាមផ្លូវចុះេទៅមាត់ទេន្លសម្បូរថ្ម
រដិបរដុប និងបន្លា។ អ្នកជិះមកទីេនះ
ែតងែតែបកកង់។ បន្ទាប់មក ពួកេគ
្រតូវបេណ្ដើរកង់ែបកេទៅផ្ទះវិញ េដើម្បីឲ្យ
ឪពុកម្ដាយជួយយកេទៅប៉ះ។ សាណា
ជាេក្មងចូលចិត្តេដោះ្រសាយបញ្ហា ប៉ុែន្ត
នាងមិនអាចេដោះ្រសាយេរឿងេនះបាន
េឡើយ។
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ប៉ុែន្តៃថ្ងេនះេក្ដៅេពក គួរែត្របថុយ
េហើយ។ េពលកំពុងជិះកង់ចុះេទៅ
តាមផ្លូវ សាណា ែ្រសកថា ”េតោះេយើង!
្របណាំងគ្នា! ចាំេមើលអ្នកណាេទៅដល់
មាត់ទឹកមុន!”
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ប៉ុែន្តេពលជិះបានែតមួយជុំ នាងមាន
អារម្មណ៍ថាកង់មុខដូចជាធូរ។ សាណា
ែ្រសកថា៖ ”ពុេទ្ធោ! េទៀតេហើយ!
្រគាន់ែតចង់ឲ្យ្រតជាក់្រសួលខ្លួនបន្តិច
ក៏មិនបានែដរ!”
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េដើម្បីកុំឲ្យកង់ធូរខ្យល់អស់ពិបាក
បេណ្ដើរេទៅផ្ទះ សាណា ក៏យក
ស្ករេកៅស៊ូញាត់ចូលរន្ធែដលធ្លាយ
េនោះ។ នាងគិតថាគំនិតេនះចែម្លក
បន្តិចែមន ប៉ុែន្តវា្របែហលជាអាចជួយ
បាន។
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េពលបេណ្ដើរកង់ដល់ផ្ទះ សាណា
ភ្ញាក់េ្រពើត េ្រពោះខ្យល់មិនទាន់ធូរអស់
េនៅេឡើយ ។ នាងក៏យករូបបកបិទ
េទៅបិទេលើស្ករេកៅស៊ូែដល្របឡាក់ដី
បេណ្ដើរ និយាយបេណ្ដើរ ”អស្ចារ្យ! ប៉ុែន្ត
គួរែតបែន្ថមរូបបិទញញឹមែបបេនះ”
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សាណា សប់កង់ េហើយនាង
សេង្កតេឃើញថា ស្ករេកៅស៊ូ និងរូបបក
បិទ ជួយទប់ខ្យល់ក្នុងកង់មិនឲ្យធ្លាយ
េចញបានយ៉ាងល្អ។ សាណា និយាយ
ម្នាក់ឯងថា ”េបើខ្ញុំមានរូបបកបិទស្អិត
ល្អជាងេនះ ខ្ញុំអាចប៉ះកង់េដោយខ្លួនឯង
េនៅ្រគប់េពល និង្រគប់ទីកែន្លង។”
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េពល្រតឡប់ពីមាត់ទេន្លមកផ្ទះវិញ ចិន្តា
បានេឆៀងចូលេលង សាណា។ ចិន្តា
សួរ ”េមើលេទៅទំនងណាស!់ េតើវាជួយ
ទប់ខ្យល់បានេទ?” សាណា តបថា ”
្របាកដណាស់!” េពលជិះកង់េចញេទៅ
ចិន្តាែ្រសក្របាប់ថា ”ខ្ញុំគិតថាេបើមាន
រូបបកបិទេនះលក់ នឹងមានមនុស្សចង់
ទិញជាមិនខាន!”
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សាណា គិតថា ”េតើេធ្វើែបបេនះអាច
រកលុយបានែមនឬ? ខ្ញុំអាចចាប់េផ្ដើម
រកសុី េហើយក្លាយជាអ្នកមានមិនខាន!”
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េពលកំពុងទទួលទានអាហារ
េពលល្ងាច ពូនិមល បាននិយាយពី
ែផនការព្រងីកជំនួញខាងេបោះពុម្ពេធៀប
របស់គាត់។ សាណា និយាយេដោយ
េ្រតកអរថា ”ខ្ញុំក៏េបើកមុខរបរមួយែដរ!
ខ្ញុំនឹងផលិតរូបបកបិទប៉ះកង់ ស្រមាប់
េក្មងៗអាចប៉ះកង់បានេដោយខ្លួនឯង
បាន្រគប់ទីកែន្លង។”
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ពូនិមល ក៏យល់្រសបថាគំនិតេនះ
អស្ចារ្យ។ គាត់សួរថា ”េតើក្មួយដឹងេទថា
េដើម្បីផលិតេកៅស៊ូប៉ះ្រតូវចំណាយអស់
ប៉ុន្មាន? េហើយ្រតូវលក់វាៃថ្លប៉ុន្មាន?” ពូ
និមល បែន្ថមេទៀតថា ”េ្រកៅពីេនះក្មួយ
ក៏្រតូវេចះកត់្រតាបញ្ជី្រតួតពិនិត្យទំនិញ
ការលក់ និងការេធ្វើទីផ្សារផងែដរ!”
សាណា សម្លឹងចានបាយរបស់នាង។
នាងមិនទាន់បានគិតដល់ចំណុច
ខាងេលើេនះេទ។
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បន្ទាប់មកនាង េងើបមុខេឡើង េហើយ
និយាយេទៅកាន់ពូនិមល េដោយញញឹម
ថា ”ខ្ញុំមិនេចះេទ! ប៉ុែន្តេតើពូអាចជួយ
ខ្ញុំបានេទ? ស្ដាប់េទៅពិតជាសប្បាយ
ណាស់!” និមល ក៏អស់សំេណើច
េហើយលាន់មាត់ថា ”ក្មួយ្របាកដជា
ក្លាយជាអ្នកជំនួញ ដូចពូមិនខាន។”
សាណាតប ”ស្អីេគព?ូ ខ្ញុំ្រគាន់ែតចង់
លក់រូបបកបិទប៉ះកង់េទេតើ។”
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និមល តបវិញថា ”ក្មួយមានគំនិត
ល្អ ែដលអាចេដោះ្រសាយបញ្ហារបស់
មនុស្សជាេ្រចើន។ េហើយក្មួយចង់
ែ្របក្លាយគំនិតេនះេទៅជាជំនួញ េនោះ
េហើយជាកិច្ចការរបស់អ្នកជំនួញ។
” បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួច ពូ
និមល បានបង្ហាញ សាណា នូវតារាង
មួយចំនួនស្រមាប់ជំនួញរបស់គាត់
េហើយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ែដល្រតូវ
ដឹងអំពីៃថ្លេដើមក្នុងការផលិតេកៅស៊ូប៉ះ
កង់ និងការកំណត់តៃម្លលក់។ សាណា
និយាយថា ”ខ្ញុំនឹងចាប់េផ្ដើមសួរមិត្តខ្ញុំ
ពីតៃម្លែដលពួកេគចង់បាន។” ពូនិមល
ក៏តបថា ”ល្អណាស់! េនះេហើយជាការ
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ែស្វងយល់ទីផ្សារ”
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ៃថ្ងបន្ទាប់ សាណា ចុះេទៅសាកសួរ
េយោបល់ពីមិត្តរបស់នាង។ អ្នកខ្លះថា
ពួកេគមិនចង់ទិញេកៅស៊ូប៉ះកង់េទ
ប៉ុែន្តអ្នកភាគេ្រចើនរីករាយនឹងទិញវាក្នុង
តៃម្លពីរឬបីពាន់េរៀល។
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សាណា ទូរសព្ទ្របាប់ពូរបស់នាងអំពីអ្វី
ែដលនាងទទួលបាន។ គាត់ក៏តបថា
”ល្អណាស់! ឥឡូវក្មួយដឹងេហើយថា
្រតូវលក់ក្នុងតៃម្លប៉ុន្មាន។” នាង ក៏្របាប់
បែន្ថមេទៅកាន់ ពូនិមល ថា ”ខ្ញុំបាន
ចុះេទៅហាងលក់កង់េដើម្បីរកេមើល
េកៅស៊ូប៉ះកង់ធម្មតា។” ”ល្អ! េកៅស៊ូប៉ះ
កង់ធម្មតា ជាទំនិញែដលេគអាចទិញ
េ្របើ េ្រកៅពីរូបបកបិទប៉ះកង់របស់ក្មួយ។
”
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សាណា ្រតូវបញ្ចុះបញ្ចូលសិស្សេនៅ
សាលាឲ្យទិញរូបបកបិទប៉ះកង់របស់
នាង។ ប៉ុែន្តេតើនាង្រតូវេធ្វើដូចេម្ដច?
នាងក៏គិតរកវិធីផ្សព្វផ្សាយមួយដ៏ល្អ
បំផុតេដើម្បីឲ្យសិស្សទាំងអស់ដឹងពី
គុណភាព រូបបកបិទប៉ះកង់របស់នាង
ថាវាល្អែបបណាេពលេក្មងៗបិទេលើ
កង់ពួកេគ។ សាណា សេ្រមចចិត្តែចក
រូបបកបិទប៉ះកង់របស់នាងដល់មិត្តរួម
ថ្នាក់នាងមួយចំនួនេ្របើេដោយមិនគិតៃថ្ល
េហើយសុំឲ្យពួកេគបិទវាេលើកង់របស់
ពួកេគ។
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មិនយូរប៉ុន្មាន គំនិតេនះ ក៏បាន
លទ្ធផល! សិស្សម្នាក់ៗចង់បានរូបបក
បិទប៉ះកង់របស់នាងមកេ្របើ។ ហាងកង់
េនៅក្នុងភូមិក៏បានទិញេទៅមួយចំនួន
ែដរ។ ប៉ុែន្ត សាណា ចាប់េផ្ដើមរវល់យ៉ាង
ខ្លាំង។ នាងែលងមានេពលសប្បាយ
ដូចការគិតេទៀតេហើយ។
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ពូរបស់នាង ក៏ែណនាំថា ”្របសិនេបើ
ក្មួយកុំព្យាយាមេធ្វើ្រគប់យ៉ាងែតម្នាក់ឯង
ក្មួយ្របែហលជាមិនសូវហត់ែបបេនះ
េទ។” ភ្លាមេនោះ សាណា ក៏នឹកេឃើញ
ដល់ ចិន្តា។ ចិន្តាជាេក្មងមានរេបៀប
ពូែកគណិតវិទ្យា និងចូលចិត្តកង់។
នាងនឹងក្លាយជាៃដគូជំនួញដ៏ល្អបំផុត។
ចិន្តា េពញចិត្តនឹងគំនិតេនះណាស!់
មិនយូរប៉ុន្មាន មិត្តទាំងពីរក៏ជួយគ្នា
ព្រងីកជំនួញកាន់ែតធំ។ សាណា េធ្វើឲ្យ
្រគប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចំេពោះរូបបកបិទ
េកៅស៊ូប៉ះកង់របស់នាង ឯចិន្តាវិញ
ជាអ្នកកត់្រតាការទិញលក់។ សិស្ស
ទាំងអស់ក្នុងភូមិេនោះ សុទ្ធែតជិះកង់
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េដោយមានរូបបកបិទពណ៌្រសស់
េឆើតឆាយ។
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ប៉ុន្មានែខេ្រកោយមក ពូនិមល បាន
មកេលងម្ដងេទៀត។ សាណា និង ចិន្តា
បាន្របាប់គាត់ពីជំនួញរបស់ពួកេគ។
ចិន្តា បង្ហាញអំពីបញ្ជីលក់ និងកត់្រតា
ទំនិញ ចំែណកឯ សាណា វិញបង្ហាញ
ពីែផនការទីផ្សារ និងគំនិតៃច្ន្របឌិតថ្មី។
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ពូនិមល និយាយថា ”ក្មួយទាំងពីរជា
អ្នកជំនួញដ៏អស្ចារ្យ!” ”ចាស៎ អរគុណ
ព!ូ េបើគ្មានពូជួយេទ ខ្ញុំ្របែហលមិន
អាចេធ្វើឲ្យគំនិតចែម្លកេនះក្លាយេទៅជា
ជំនួញបានេឡើយ។ េតើពូចង់ស្ដាប់ពី
ែផនការបន្ទាប់របស់ខ្ញុំេទ?”



23



24

Generously supported by
Smart Axiata



Brought to you by

Let’s Read is an initiative of The Asia Foundation’s Books
for Asia program that fosters young readers in Asia and

the Pacific.
booksforasia.org

To read more books like this and get further information
about this book, visit letsreadasia.org.

25

Original Story
គំនិតដ៏អស្ចារ្យរបស់សាណា (Darshana’s Big Idea),
Author: The Asia Foundation - Let’s Read.
Illustrator: Chan Pisey. Published by The Asia
Foundation - Let’s Read, © The Asia Foundation -
Let’s Read. Released under CC BY-NC 4.0.

This work is a modified version of the original
story. © The Asia Foundation, 2020. Some rights
reserved. Released under CC BY-NC 4.0.

For full terms of use and attribution,
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

http://www.booksforasia.org
https://www.letsreadasia.org
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

