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គណកមមការកាលកិបត្រ 

ក្រមុក្រឹរាភិបាល  

បណ្ឌិ ត្ ហា៊ា ន សុ្ខុម ត្កុមត្បឹកាជាត្ិភាស្ថផ្ខមរននជបណ្ឌិ ត្ស្ភាកមពុជា 
បណ្ឌិ ត្ នេង គើម ុង វទិ្យាស្ថា នចកខុវសិ្័យអាសុ្ើ 
បណ្ឌិ ត្ លើ វណាា  គណ្កមមការជាត្ិនបត្ិកភណ្ឌ  
ស្ថស្រស្ថត ចារយ Takuya Baba Hiroshima University 
បណ្ឌិ ត្ វង់ ស្ុំអូន អគគនលខាធិការោា នននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 

 

និពនធនាយរ 
 

បណ្ឌិ ត្ នុន កស្ិកា វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
 

គណរមមការនិពនធ  

បណ្ឌិ ត្ តូ្ច សុ្ធារ ើ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
នលាក លើ តុ្ង វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
បណ្ឌិ ត្ ឃនិ យង៉ ់ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
នលាក នស្ង សុ្ធា នលខាធិការោា នត្កុមត្បឹកាបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
នលាក នមឿង ចុំនរ ើន នលខាធិការោា នត្កុមត្បឹកាបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 

 

អ្នរពិនិត្យវនិិច្ឆ័យ  

បណ្ឌិ ត្ នភាគ សុ្ខើ វទិ្យាស្ថា នបនចាកវទិ្យាកមពុជា 
នលាក មាឃ ស្ថរ ើ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
នលាក ហ៊ាុ៊ុំ ចាន់ ស្ថកលវទិ្យាល័យបាត្ ់ុំបង, ស្ថកលវទិ្យាល័យអប់រ ុំហុងកុង 
នលាក ធើ នៅវរនិ វទិ្យាស្ថា នជាត្ិអប់រ ុំ 
នលាក នោម ជុុំរ ៉ុង នលខាធិការោា នត្កុមត្បឹកាបណ្ឌិ ត្ស្ភាចារយននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
នលាក ជា សុ្ត្ វទិ្យាស្ថា នជាត្ិគរុនកាស្លយរាជធានើភែុំនពញ 

 

 

 



iii 
 

អំពីកាលិកបត្រ 
កាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម (កវមវស្) បនងកើត្ន ើងនោយវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្ត
និងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា កែុងនគាលបុំណ្ងនបាេះពុមព និងនសពវនាយនូវរបកគុំនហើញវទិ្យា
ស្ថស្រស្ត និងអត្ាបទ្យត្ស្ថវត្ជាវ  កែុងវសិ្័យមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម ពើត្គប់មជឍោា នអែកត្ស្ថវត្ជាវ
ាុំងអស្់។ កែុង ុំណាក់កាលននការចាប់ននតើមននេះ កាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម
ទ្យទ្យួលនបាេះពុមពអត្ាបទ្យពើរត្បនភទ្យគឺ៖ (១) អត្ាបទ្យស្ុំនោគ (Review Paper) និង (២) អត្ាបទ្យត្ស្ថវត្ជាវ 
(Research Paper ឬ Research Article)។ ស្ុំនៅអត្ាបទ្យ (Manuscript) ផ្ លទ្យទ្យួលបានាុំងអស្់ត្តូ្វ
េែងកាត្់ការត្ត្ួត្ពិនិត្យនោយគណ្កមមការកាលិកបត្ត្ជាមុន រួចបញ្ជូ នបនតនៅអែកជុំ ញតាមឯកនទ្យស្ពាក់ព័នធ 
ន ើមបើវាយត្នមែ ឬនតល់អនុស្ថស្ន៍ផ្កលមអនត្កាមទ្យត្មង់ Double-blind Peer Review មុននឹងទ្យទ្យួលនបាេះពុមព។ 
កាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមទ្យទ្យួលនបាេះពុមពអត្ាបទ្យត្ស្ថវត្ជាវ  ជាពើរភាស្ថគឺ 
ភាស្ថផ្ខមរ និងភាស្ថអង់នគែស្ នោយអែកត្ស្ថវត្ជាវអាចបញ្ជូ នអត្ាបទ្យជាភាស្ថមួយណាក៏បាននៅតាមលទ្យធភាព
របស្់ខែួន។ ការនបាេះពុមពកាលិកបត្ត្មានាុំងជាទ្យត្មង់រងឹ (Hard Copy) និងទ្យត្មង់ឌើជើថល (Digital Copy) 
នោយមានមួយនលខកែុងមួយោែ ុំ នហើយផ្ចកនចញជាពើរចាប់នៅតាមភាស្ថ ូចការកុំណ្ត្់ខាងនត្កាម៖ 

• កាលិកបត្ត្ជាភាស្ថអង់នគែស្ (ចាប់នលខ១) 

• កាលិកបត្ត្ជាភាស្ថផ្ខមរ (ចាប់នលខ២) 

កវមវស្ ទ្យទ្យួលនបាេះពុមពអត្ាបទ្យផ្ លស្ាិត្នត្កាមជុំ ញខាងនត្កាម៖ 

វទិ្យាស្ថស្រស្តននោបាយ រ ាបាលស្ថធារណ្ៈ ទ្យស្សនវជិាជ  ភាស្ថវទិ្យា 
ចរោិស្ថស្រស្តនិងនយនឌ័រ ការស្ិកាអភិវឌឍន ៍ ពាណិ្ជជកមម ភូមិវទិ្យា 
នរវទិ្យានិងជាត្ពិនធុវទិ្យា នស្ ាកិចាទ្យើនារ ស្ងគមវទិ្យា ត្គប់ត្គង 
ទ្យុំ ក់ទ្យុំនងអនតរជាត្ ិ បុរាណ្វត្ាុវទិ្យា ត្បវត្តិវទិ្យា ចិត្តវទិ្យា 
វទិ្យាស្ថស្រស្តនស្ ាកិចា វទិ្យាស្ថស្រស្តអប់រ ុំ អកសរស្ិលប ៍ ចាប ់

នត្ៅពើជុំ ញខាងនលើ កាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម ក៏ទ្យទ្យួលស្ុំនៅអត្ាបទ្យពាក់ព័នធ 
ផ្ លស្ាិត្នត្កាមវសិ្ថលភាពននវសិ្័យមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននសងនទ្យៀត្នងផ្ រ។ 
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សាររបស់និពនធនាយក 

ខុ្ុំមាននស្ចកតើរ ើករាយឥត្ឧបមា ផ្ លបានចូលរួមកែុងការបនងកើត្ និងនបាេះពុមពនាយកាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវ
មនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម នលខទ្យើ១ (Volume 1) ផ្ លមានាុំងពើរភាស្ថគឺ ភាស្ថផ្ខមរ និងភាស្ថ
អង់នគែស្ ននេះន ើង។ ខុ្ុំពិត្ជានជឿជាក់ោ៉ងមុត្មាុំថា កាលិកបត្ត្ននេះនឹងន ើរតួ្ស្ុំខាន់កែុងការជួយជុំរុញនូវ
វបបធម៌ត្ស្ថវត្ជាវផ្បបវទិ្យាស្ថស្រស្តរបស្់កមពុជា ក៏ ូចជាចូលរួមកែុងការផ្ចករ ុំផ្លកចុំនណ្េះ ឹងននសងៗ
ត្បកបនោយលកខណ្ៈវទិ្យាស្ថស្រស្ត ពើស្ុំណាក់អែកត្ស្ថវត្ជាវត្គប់មជឈោា ន។ នេែៀត្កែុងឱ្កាស្ននេះផ្ រ  តាង
 មឱ្យគណ្កមមការកាលិកបត្ត្ាុំងមូល ខុ្ុំបាទ្យសូ្មស្ថវ គមអែកត្ស្ថវត្ជាវ ស្ិស្ស-និស្សិត្ ស្ថស្រស្ថត ចារយ និងមិត្ត
អែកអានាុំងអស្់ផ្ លគាុំត្ទ្យនូវកាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគមននេះ។ ជាមួយគាែ ននេះ 
ខុ្ុំសូ្មផ្ថែងអុំណ្រគុណ្ោ៉ងត្ជាលនត្ៅ ល់ស្មាជិកត្កុមការងារននគណ្កមមការកាលិកបត្ត្ាុំងអស្់ ត្ពម
ាុំងអែកត្ស្ថវត្ជាវ ត្កុមត្បឹកាពិនត្គាេះនិងនតល់នោបល់ គណ្កមមការត្តួ្ត្ពិនិត្យ និង អែកជុំ ញាុំងអស្់
ផ្ លបានចូលរួមនធវើឱ្យស្ថែ ន មួយននេះនលចនចញជារូបរាងន ើង។ រូបខុ្ុំផ្ទទ ល់ ក៏ ូចជាស្មាជិកត្កុមការងារ
កាលិកបត្ត្ាុំងអស្់រង់ចាុំទ្យទួ្យលនូវមតិ្រេិះគន់កែុងន័យស្ថា ប ពើមិត្តអែកអាន ស្ិស្ស និស្សតិ្ ស្ថស្រស្ថត ចារយ និង
អែកត្ស្ថវត្ជាវពើត្គប់មជឈោា នាុំងអស្់ ន ើមបើឈាននៅនធវើឱ្យស្ថែ ន ត្ស្ថវត្ជាវផ្បបវទិ្យាស្ថស្រស្តកាន់ផ្ត្មានគុណ្
ត្នមែ និងគុណ្ភាពត្បនស្ើរន ើងជាលុំោប់។ 

     និពនធនាយក 
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ក្រកាសររអ្ត្ថរទ 

កាលិកបត្ត្ត្ស្ថវត្ជាវមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម រ ើករាយស្ថវ គមនូវរាល់ស្ុំនៅអត្ាបទ្យ ពើត្គប់មជឈោា នអែក
ត្ស្ថវត្ជាវ នលើត្បធានបទ្យ  ាក់ទ្យងនឹងវសិ្័យមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម ន ើមបើនធវើការត្ត្ួត្ពិនិត្យ និងនបាេះ
ពុមពនាយកែុងនលខបនតប ទ ប់របស្់កាលិកបត្ត្។ អែកត្ស្ថវត្ជាវាុំងឡាយផ្ លមានបុំណ្ងនបាេះពុមពលទ្យធនលត្ស្ថវត្ជាវ
របស្់ខែួន សូ្មទ្យុំ ក់ទ្យុំនង ឬនន្ើស្ុំនៅអត្ាបទ្យមកគណ្កមមការនិពនធរបស្់ កវមវស្ តាមនលខទូ្យរស្ពទ/នត្ន ត្កាម ឬ
ស្ថរនអ កិត្ត្ូនិក ូចខាងនត្កាម៖ 

▪ ទូ្យរស្ពទ/នត្ន ត្កាម៖ (+855)-12-250-887 
▪ ស្ថរនអ កិត្ត្ូនិក (Email)៖ cjihss.academy@gmail.com 

អត្ាបទ្យរបស្់នលាកអែក នឹងេែងកាត្់ការត្ត្ួត្ពិនិត្យពើគណ្កមមការនិពនធ (Editorial Team) និងបនតេែងកាត្់ការពិនិត្យ
វនិិចឆ័យ និងនតល់អនុស្ថស្ន៍ផ្កលមអនលើខែឹមស្ថរ នោយផ្នអកនលើអែកជុំ ញតាមឯកនទ្យស្នើមួយៗ។ 

សូ្មនន្ើស្ុំនៅអត្ាបទ្យមក កវមវស្ ឱ្យបានោ៉ងនហាចណាស្់ ០២ផ្ខ មុនកាលបរនិចឆទ្យនបាេះពុមព ូចខាងនត្កាម៖ 

▪ កាលិកបត្ត្ជាភាស្ថអង់នគែស្ (ចាប់នលខ១)៖ កែុងផ្ខមថុិ  
▪ កាលិកបត្ត្ជាភាស្ថផ្ខមរ (ចាប់នលខ២)៖ កែុងផ្ខធែូ 

នលាកអែកអាចាញយកទ្យត្មង់គត្មូអត្ាបទ្យកាលិកបត្ត្ាុំងពើរភាស្ថនោយនធវើការនស្កននលើ Bar Code ណាមួយខាង
នត្កាម។ 

ទ្យត្មងអ់ត្ាបទ្យភាស្ថអង់នគែស្ ទ្យត្មងអ់ត្ាបទ្យភាស្ថផ្ខមរ 

 
(គត្មូទ្យើ១) 

 
(គត្មូទ្យើ២) 

 
(គត្មូទ្យើ១) 

 
(គត្មូទ្យើ២) 
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ច្ំណងជ ើងអ្ត្ថរទ 

ត្បព័នធធារាស្ថស្រស្តនៅត្ុំបន់ភាគខាងនកើត្ប ទ យលផ្ងវក កែុងឃុុំកុំពង់ហែួង ត្ស្ុកពញាឮ 
នខត្តកណាា ល 

នោយ៖ នុន កសិ្កា, ន ង វទូិ្យ, តានកត្ ស្័កោ, ស្ួ ប៉ុណាា រ៉ាត្ ់

១-២១ 

ត្បាស្ថទ្យ ូនអនកែុងនខត្តនពាធិ៍ស្ថត្់៖ ត្បវត្តិ រច បថ និងរច ស្មព័នធពាក់ព័នធនឹង
ត្បាស្ថទ្យ 

នោយ៖ ស្ួ ប៉ុណាា រ៉ាត្់, នុន កសិ្កា, តានកត្ ស្័កោ, យិន នពា 

២២-៥៥ 

ការស្ិកានៅនលើជុំងឺថប់បារមភរបស្់និស្សិត្វសិ្វករននវទិ្យាស្ថា នបនចាកវទិ្យាកមពុជាកែុងបរបិ
ទ្យននវបិត្តិកូវ ើ -១៩ 

នោយ៖ លើ តុ្ង , មាឃ ស្ថរ ើ, សូ្ សុ្ធើរ, ឃាង ធានើ 

៥៦-៧៧ 

វសិ្័យនទ្យស្ចរណ៍្កមពុជា៖ បញ្ហា ត្បឈម និង ុំនណាេះត្ស្ថយន ើមបើនិរនតរភាពការអភិវឌឍ  
វសិ្័យនទ្យស្ចរណ៍្ 

នោយ៖ នមឿង ចុំនរ ើន, លើ តុ្ង, នុន កសិ្កា, តូ្ច សុ្ធារ ើ 

៧៨-១០១ 

ទ្យស្សនៈនិងឥរោិបថទ្យិញទ្យឹកនោេះនគាត្ស្ស្់របស្់ត្បជាពលរ ាកែុងរាជធានើភែុំនពញ៖ 
ករណ្ើ ស្ិកានលើអត្ិថិជនចុំនួន១០០ ក់ 

នោយ៖ នមឿង ចុំនរ ើន, លើ តុ្ង, ននង វមិាន 

១០២-១៣១ 

 

 

 

 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 1 

 

 

កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម 
Cambodian Journal of Humanities and Social Sciences 

Website: https://ihss.rac.gov.kh/ihss-journal/ 

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតបំន្ភ់ាគខាងនើតបន្ទា យលង្ងែក កនុងឃុំ
កំពង់ហ្លងួ ប្្ុកពញាឮ នេតរកណ្ដា ល 

ផុន កស្ិកា១, ឡេង វទូិ្យ២, តាឡករ ស័្កដា៣, ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់៤ 

១ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្តនងិវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុ៊ីខមល៖ kaseka1975@yahoo.com 

២ នាយកដាា នបុរណ្វទិ្យានិងបុឡរត្បវរតាិស្រស្តននត្កស្ងួវបបធ្មន៌ិងវចិិត្រស្ិលបៈ 
អុ៊ីខមល៖ vitou_4everybody@gmail.com 

៣ វទិ្យាាា នវបបធ្ម៌នងិវចិតិ្រស្លិបៈននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពាុ 
អុ៊ីខមល៖ sakdataketh@gmail.com 

៤ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុ៊ីខមល៖ ponnarath_rac@yahoo.com 

បានទ្យទួ្យល៖ ១២ ឧស្ភា ២០២២; ទ្យទួ្យលឡបាោះពុមព៖ ១០ ធ្នូ ២០២២; ឡបាោះពុមព៖ ៣០ ធ្ន ូ២០២២ 

ទំ្យនាក់ទំ្យនង៖  kaseka1975@yahoo.com 

អាគរដាា ន៖ ផុន កស្ិកា, ឡេង វទូិ្យ, តាឡករ ស្័កដា, ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២). ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់ភាគ
ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក កនុងឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល, កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្ស
ាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ទំ្យ. ១-២១. 

 

ស្ងខិរតន័យ  

ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកាត្បធានបទ្យស្ិកាឡៅចឡនាល ោះបនាា យលខងែកភាគខាងឡក៊ីរ 
រហ្ូរដល់មារ់ទ្យឡនលាប ស្ាិរកនុងភូមិាស្រស្តឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល។ ត្បធានបទ្យឡនោះ ឡតត រឡល៊ី 
រចនាស្មព័នធ ទ្យត្មង់ និងត្បឡភទ្យននត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ខដលមានឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ក៏ដូចា
ស្ិកាអំព៊ីស្កាត នុពលស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមម និងាា នភាពាក់ខស្តងននត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនាោះផងខដរ។ វធិ្៊ី
ាស្រស្តវភិាគតាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា, វភិាគឡៅឡល៊ីរូបភាពតា យរណ្ប (Google Map), ការស្មាា ស្ចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ 
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និងការស្ិកាឡៅឡល៊ីឯការត្បវរតិាស្រស្តកនុងស្ម័យកាលននការកឡក៊ីរាា ន៊ីយ ឬ ទ្យ៊ីតំាងទំងឡនាោះាឡដ៊ីម ត្រូវបាន
ឡត្ប៊ីត្បាស្់ឡដ៊ីមប៊ីស្ឡត្មចបាននូវវរាុបំណ្ងខាងឡល៊ី។ លទ្យធផលបង្ហា ញថា ត្បព័នធធារាស្រស្តព៊ីរត្បឡភទ្យត្រូវបានឡគឡត្ប៊ី
ត្បាស្់គឺត្បព័នធខត្ពក និង ត្បព័នធឡមទឹ្យក។ ត្បព័នធខត្ពកមានព៊ីរត្បឡភទ្យគឺខត្ពកធ្មមារិ និងខត្ពកខដលឡក៊ីរឡេ៊ីងព៊ីាន នដ
មនុស្ស ឡដាយខេកខត្ពកខដលឡក៊ីរឡេ៊ីងឡដាយាន នដមនុស្សត្រូវបានឡគាគ ល់តាមការឡៅរបស្់ត្បាពលរដាថា       
“ជំន៊ីក”។ ចំខណ្កត្បព័នធឡមទឹ្យកាលកខណ្ៈត្ស្ឡដៀងគ្នន នឹងទំ្យនប់ខដរ ប ុខនតឡមទឹ្យកឡត្ច៊ីនមានទំ្យនប់ព៊ីរខែស ឬ ប៊ីខែស 
ស្ត្មាប់ទ្យប់ ឬស្តុកទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់។ ការស្ិកាឡនោះក៏បានបង្ហា ញខដរថា ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅភាគខាងឡក៊ីរ
បនាា យលខងែកឡៅអាចបនតឡត្ប៊ីត្បាស្់ឡដាយត្បាជនឡៅឡេ៊ីយ ឡប៊ីឡទោះប៊ីាមានខត្ពក និង ឡមទឹ្យកមួយចំនួនត្រូវ
បារ់បង់រូបរង ឬស្ណ្ណា នឡដ៊ីមរបស្់ែលួនឡដាយារកតាត ធ្មមារិ និងការអភិវឌ្ឍន៍ឡដាយគឡត្មាងឯកជនក៏ឡដាយ។ 
រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ បានបង្ហា ញាភស្ាុតាងននមររកវវបបធ្ម៌ខែមរខដលគួរត្រូវរកាទុ្យកា
អរតស្ញ្ញា ណ្វបបធ្ម៌កនុងរំបន់ ត្ពមទំងាត្បនពណ្៊ី ននការត្បកបការង្ហរកស្ិកមមត្ស្ូវខបបត្បនពណ្៊ី ាត្បចាំឆ្ន ំរបស្់
ត្បាពលរដាឡៅរំបន់ឡនាោះ។ ការរកាបាននូវត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ទំងឡនោះគឺាការរកាបាននូវឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌
ត្បចាំរំបន់ផងខដរ។ 
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ABSTRACT  

Water Management System at Eastern Banteay Longvek is a research topic which was conducted 

at Kompong Lourng commune, Pognea Leu district, Kandal province of Cambodia. The study 

focused on structures and the typology of the ancient water irrigation system which still exist in 

the eastern of Longvek area and also the potentials of rice agriculture production and lastly the 

present conditions of the water irrigation systems. The methodology used includes the 

archaeological survey, analysis of google aerial images, interview with old villagers and reviewing 

related historical studies. The results showed that there are two types of the irrigation systems exist: 

1) Prek system (canal) and 2) Me Tik system (water barrage). Natural Prek system and human 

constructed Prek sytem were identify. The human constructed Prek system were dug sometime in 

the past where date of construction could not be identified in this study due to no archaeological 

excavation. For Me Tik, they are similar to water dams but they are composed of two or three 

earthen embankments for blocking the water at a corner. The research finds that some Prek and 

Me Tik systems are disappeared due to natural factor and the private development company who 

uses the area for other purposes. The evidence of this water system is the cultural asset which 

should be preserved. This cultural asset is also the evidence of traditional rice production activities 

of the villagers in the area. The preservation of this cultural asset is to preserve the cultural 

landscape of the area as well. 

KEYWORDS:  Me Tik (water barrage), canal, irrigation system, dam, Peam (Dam) 
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១. ន្ចើាន្ាើម 
 ឡៅឡល៊ីពិភពឡោកកនុងស្ម័យបុរណ្ ឡគស្ឡងារឡឃ៊ីញថា អារយធ្ម៌ធំ្ៗាឡត្ច៊ីនបានកឡក៊ីរឡេ៊ីងខរងខរស្ាិរឡៅ

រំបន់ាប់នឹងត្បភពទឹ្យក ាឧទហ្រណ៍្ អារយធ្ម៌ឡអហ្សុ៊ីបខដលបានចាប់កំឡណ្៊ី រឡេ៊ីងតំាងព៊ី ៣៤០០ មុនត្គឹស្គស្ករជ 
បានរ ៊ីកចឡត្ម៊ីនលូរោស្់ឡៅរំបន់ដ៊ីស្ណ្ា រទ្យឡនលន៊ីល និងតាមដងទ្យឡនលន៊ីល។ ដូចគ្នន ឡនោះខដរ អារយធ្ម៌ឡមហ្សូប ូម៊ី និងអារយ
ធ្ម៌បាប ៊ីលូន ក៏បានរ ៊ីកចឡត្ម៊ីនឡដាយមានការផារភាា ប់យ ងជិរស្និរាមួយនឹងត្បភពទឹ្យក (Casson, 1971)។ ឡប៊ីឡយ៊ីង
ត្កឡេកឡម៊ីលអារយធ្ម៌បុរណ្ននត្បឡទ្យស្កមពុាវញិ ឡគក៏ស្ឡងារឡឃ៊ីញថា មានទំ្យនាក់ទំ្យនងាមួយនឹងទឹ្យកយ ងខាល ំង
ណ្ណស្់ខដរ។ ចាប់តំាងព៊ីស្ម័យដំបូងននអារយធ្ម៌ខែមរ ខដលត្រូវបានឡគាគ ល់យ ងទូ្យលំទូ្យោយថាស្ម័យហ្ែូណ្ន ក៏បាន
រ ៊ីកចឡត្ម៊ីនលូរោស្់ឡៅតាមដ៊ីស្ណ្ា រទ្យឡនលឡមគងគឡត្កាម ភាគខាងរបូងត្បឡទ្យស្ ចំខណ្កអារយធ្ម៌អងគរវញិ បានាគ ល់
ភាពរុងឡរឿងរបស្់ែលួនឡៅខកបររំបន់ទ្យឡនលាបផងខដរ។  

មិនែុស្ព៊ីស្ម័យបុរណ្ ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការកាងអារយធ្ម៌ស្ម័យទំ្យឡន៊ីប ឡៅខររកាបាននូវការផារភាា ប់
គ្នន យ ងជិរស្និរាមួយនឹងត្បភពទឹ្យក ឡដាយាក់ខស្តង រដាធាន៊ី និងរជធាន៊ីរបស្់ត្បឡទ្យស្នានាាឡត្ច៊ីនត្រូវបានកាង 
និងាា បនាឡេ៊ីងឡៅរំបន់ខដលមានត្បភពទឹ្យកខាែ រ់ខែែង។ ាឧទហ្រណ៍្ ទ្យ៊ីត្កុងបា រ ៊ីស្ត្បឡទ្យស្បារងំ, ទ្យ៊ីត្កុងញូយក 
របស្់ស្ហ្រដាអាឡមរកិ និង ទ្យ៊ីត្កុងឡស្ៀងនហ្ ត្បឡទ្យស្ចិន ាឡដ៊ីម ខដលឡទ្យ៊ីបនឹងាា បនាឡេ៊ីងកនុងស្ម័យទំ្យឡន៊ីប ស្ុទ្យធស្ឹង
ខរមានការផារភាា ប់យ ងជិរស្និរាមួយនឹងត្បភពទឹ្យកឡៅជំុវញិ  (Adrienne Wilmoth Lerner, A., W., nd; 
Thiscityknow.com, 2020)។ ទ្យ៊ីត្កុងចំណ្ណស្់ាងឡគបំផុររបស្់ ពិភពឡោកាឡត្ច៊ីនបានផុស្ឡេ៊ីងជំុវ ញិ ទ្យឡ នល  
ឡដាយារទ្យឡនលបានឡដ៊ីររួនាទ្យ៊ីយ ងស្ំខាន់កនុងការត្ទ្យត្ទ្យង់និងផគរ់ផគង់ទឹ្យកស្ត្មាប់ការឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងទ្យ៊ីត្កុងតា ល់ខរមតង។ 
ទ្យឡនលគឺាត្បភពននទឹ្យកាប ខដលអាចបរឡិភាគបាន ឡហ្៊ីយាងឡនោះឡៅឡទ្យៀរ ទ្យឡនលក៏ត្រូវបានឡត្ប៊ីត្បាស្់ស្ត្មាប់ត្បព័នធ  
ធារាស្រស្ត ខដលមានារៈស្ំខាន់កនុងការផលិរអាហារ បូករួមទំងការផតល់ាជត្មកធ្មមារិស្ត្មាប់រុកខារិ និងស្រែ
ផងខដរ (Thiscityknows.com, 2020)។ បខនាមព៊ីឡល៊ីឡនោះ ទ្យឡនលក៏ឡដ៊ីររួារំណ្ភាា ប់ព៊ីស្ហ្គមន៍មួយឡៅស្ហ្គមន៍
មួយឡទ្យៀរ បឡងា៊ីរឱកាស្ស្ត្មាប់ការកមានត និងនំាមនុស្សមកជួបជំុាមួយគ្នន ផងខដរ (Reynolds, F. E., 2020)។ 

ការកាង ឬាា បនារជធាន៊ីបុរណ្ឡៅតាមរំបន់នានាខកបរត្បភពទឹ្យក គឺាស្កាត នុពលមួយស្ត្មាប់ការឡធ្ែ៊ី របរ
កស្ិកមម ការការពារក៏ដូចាបឡត្ម៊ីឱយវរាុបំណ្ងឡផសងឡទ្យៀរផងខដរ។ ឡប៊ីតាមការត្ាវត្ាវរបស្់ Fletcher, et al. 
(2008) បានបង្ហា ញថា ឡៅរំបន់អងគរ ទឹ្យកហ្ូរមកព៊ីរំបន់ែពស្់ត្រូវបានរកាទុ្យក និងត្រូវបានខចកចាយស្ត្មាប់ឡគ្នល
បំណ្ងាឡត្ច៊ីនដូចាកស្ិកមម ពិធ្៊ីាស្នា និងរួមទំងការបឡ ច្ ៀស្នូវឡត្គ្នោះទឹ្យកជំនន់ផងខដរ។ ឡៅស្ម័យបុរណ្ 
ជួនកាលែលោះ ខែមរបុរណ្បានឡល៊ីកទំ្យនប់ ទ្យប់ាា រ់ និងរកាទឹ្យកកនុងទំ្យនប់ឡនាោះស្ត្មាប់យកមកឡត្ប៊ីត្បាស្់ ឡដាយទ្យត្មង់ ឬ
រូបរងរបស្់ទំ្យនប់ឡទ្យៀរឡាធ្ អាចមានរង២ត្ជុង ឬ ៣ត្ជុង ឡៅតាមាា នភាពាក់ខស្តងននស្ណ្ណា នដ៊ី។ ទំ្យនប់ទឹ្យកនា
ស្ម័យបុរណ្ ឡត្ច៊ីនត្រូវបានកាងឡេ៊ីងឡៅតាមទ្យ៊ីតំាងខដលមានស្ណ្ណា នដ៊ីជត្មាលខដលពិបាកកនុងការទ្យប់រកាទឹ្យក 
ដូចឡនោះ បុពែបុរស្ខែមរបានកាងទំ្យនប់ ឡដ៊ីមប៊ីរកាទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់។ ឡត្ៅព៊ីការឡល៊ីកាទំ្យនប់ ឡយ៊ីងក៏ស្ឡងារឡឃ៊ីញថា 
ខែមរបុរណ្ក៏មានាងស្ង់នូវត្បព័នធធារាស្រស្តាឡត្ច៊ីនត្បឡភទ្យឡទ្យៀរដូចាខត្ពក ត្រពាំង និងត្បឡាយរូចៗាឡត្ច៊ីន
ឡទ្យៀរ (Fletcher, et al., 2008; Penny, 2010; Nhim, 2016)។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 4 

 

កនុងស្ម័យបុរណ្ វសិ្័យកស្ិកមមគឺាឆ្អឹងែនងឡស្ដាកិចច និងស្ងគមដ៏ចមបងាងឡគ ឡដាយខេកវសិ្័យមួយឡនោះក៏
មានរត្មូវការទឹ្យកាចំាបាច់បំផុរឡដ៊ីមប៊ីជំរុញការដាំដុោះ ក៏ដូចាការអភិវឌ្ឍវសិ្័យកស្ិកមម និងឡស្ដាកិចចារិទំងមូល។ 
ការដំាដុោះទំងឡាយរប់តំាងព៊ីដំណំ្ណត្ស្ូវ បខនលបង្ហា រឡផសងៗ ររឹខរត្រូវការទឹ្យកខាល ំងណ្ណស្់ឡៅឡទ្យៀរ ដូចឡនោះឡហ្៊ីយ ឡៅ
ស្ម័យហ្ែូណ្ន ក៏ដូចាស្ម័យអងគរ ខែមរបុរណ្បានជ៊ីកបារយណ៍្ធំ្ៗ ត្ពមទំងត្រពំាងរូចៗាឡត្ច៊ីនឡទ្យៀរស្ត្មាប់
ស្ហ្គមន៍រូចៗ ឬ ភូមិរូចៗអាចទញយកទឹ្យកមកឡត្ប៊ីត្បាស្់ផគរ់ផគង់រត្មូវការឡផសងៗ (Penny, 2010, p. 133)។ 

កនុងត្បឡទ្យស្កមពុា ត្បភពទឹ្យកដ៏ចមបងស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមមគឺទ្យឡនលឡមគងគខដលមានត្បភពព៊ីែពង់របទ្យ៊ីឡបត្បឡទ្យស្
ចិន និងមានត្បខវង៥០០គ៊ីេូខម ត្រ (Penny, 2010) ត្ពមទំងហ្ូរចាក់ឡៅទ្យឡនលឡផសងៗឡទ្យៀរដូចា ទ្យឡនលបាាក់ 
ទ្យឡនលាប និងបឹងទ្យឡនលាបាឡដ៊ីម។ ឡៅរដូវវស្ា ទឹ្យកបានហ្ូរឡចញព៊ីបឹង និងទ្យឡនលទំងឡនោះចូលតាមស្ាឹង ខត្ពករូចៗ 
និងវាលខត្ស្នានាខដលឡៅាប់មារ់ទ្យឡនល។ ខផអកឡៅឡល៊ីាា នភាពខបបឡនោះ ាឡហ្រុឡធ្ែ៊ីឱយខែមរស្ម័យបុរណ្ឡរៀបចំ
កាង និងាា បនាត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងទ្យត្មង់ាខត្ពក ត្បឡាយរូចៗ អាងស្តុកទឹ្យក បារយណ៍្ទឹ្យក ក៏ដូចាទំ្យនប់ទឹ្យក
ាឡដ៊ីម ឡដ៊ីមប៊ីបងាូរទឹ្យកឡចញព៊ីទ្យឡនលទំងឡាយយកមកឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងវរាុបំណ្ងឡផសងៗដូចាកស្ិកមម ការចិ ច្ ឹមស្រែ និង
ការឡត្ប៊ីត្បាស្់ត្បចំានងៃាឡដ៊ីម។  

១.១- ការស្រាវស្រាវពីស្ររព័ន្ធធារាាស្រ្តរុរាណ 

ឡៅកនុងត្បឡទ្យស្កមពុា ឡគពំុស្ូវឡឃ៊ីញមានការស្ិកាឡៅឡល៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ឡត្ច៊ីនឡនាោះឡទ្យ ឡហ្៊ីយការ
ស្ិកាខដលមានឡទ្យៀរឡាធ្ ក៏មានលកខណ្ៈចឡងអៀរ និងឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងឡៅតាមទ្យ៊ីតំាងនានាខដលាអរ៊ីររជធាន៊ីខែម រនា
ស្ម័យមុនអងគរ និងស្ម័យអងគរ។ ាក់ខស្តង ការត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តស្ម័យបុរណ្របស្់ Fletcher, et al. 
(2008) និង Penny (2010) បានឡតត រាស្ំខាន់ឡៅឡល៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តមុនស្ម័យអងគរ និងកនុងស្ម័យអងគរ ខដល
ការស្ិកាឡនោះឡតត រខរឡៅឡល៊ីរចនាស្មព័នធធារាស្រស្តខដលមានឡៅឡៅរំបន់អងគរប ុឡណ្ណា ោះ។ ឡោកញឹម ស្ុធាវនិធ, Nhim 
(2016), បានឡធ្ែ៊ីការស្ិកាអំព៊ីរជធាន៊ីខែមរស្ម័យកណ្ណា ល និងបានស្ិកាែលោះៗអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់លខងែក 
និងរំបន់ត្ស្៊ីស្នធរ ក៏ប ុខនតការស្ិកាឡនោះ ពំុបានឡតត រាស្ំខាន់ឡៅឡល៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តឡនាោះឡទ្យ។ តាមរយៈការស្ិកា
ឡល៊ីឯការត្ាវត្ាវនានាទក់ទ្យងនឹងត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្របស្់កមពុាឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការស្ិកាឡៅឡល៊ី
ត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ ពំុស្ូវទ្យទួ្យលបានការយកចិរតទុ្យកដាក់ខាល ំងឡនាោះឡទ្យ ខដលបញ្ញា ទំងឡនោះ អាចឡដាយារកតាត
បឡចចកឡទ្យស្ ងវកិា និងកតាត ឡផសងៗឡទ្យៀរខដលមិនអាចអនុវរតឡៅបាន។ 

តាមរយៈលទ្យធផលននការត្ាវត្ាវខាងឡល៊ី ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ឡៅរំបន់អងគរ ឡត្ៅព៊ីត្បព័នធឡមទឹ្យកធ្មមារិ
ខដលមានត្ាប់ ត្ពោះរាជំនាន់ឡនាោះក៏បានកាងនូវឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡផសងឡទ្យៀរផងខដរដូចា ខត្ពកជ៊ីក 
ត្បឡាយទឹ្យក បារយណ៍្ស្តុកទឹ្យកាឡដ៊ីម។ ាក់ខស្តង Fletcher, et al. (2008) បានឡធ្ែ៊ីការស្ិកាអំព៊ីត្បព័នធធារ
ាស្រស្តស្ម័យអងគរឡៅរំបន់អងគរ បានបង្ហា ញថា មានត្បព័នធខត្ពកជ៊ីក និង បារយណ៍្ធំ្ គឺាត្បព័នធត្ស្ូបយកទឹ្យក និង 
បឡ ច្ញទឹ្យក មានដូចាបារយណ៍្ខាងលិច ាឡដ៊ីម។ ាមួយគ្នន ឡនោះ Penny (2010) បានរកឡឃ៊ីញថា ត្បព័នធ
ត្គប់ត្គងទឹ្យកឡៅរំបន់អងគររួមមានទំងខត្ពកជ៊ីករប់ពាន់ និងអាងស្ាុកទឹ្យកខដលមានរប់តំាងព៊ីត្រពំាងនិងបារយណ៍្។ 
ចំខណ្កបារយណ៍្ខដលកាងឡៅចំភាគកណ្ណា លត្កុងអងគរ និង គូទឹ្យកននត្បាាទ្យធំ្ៗគឺាអាងស្ាុកទឹ្យកយ ងធំ្ ា
ឧទហ្រណ៍្ ត្គ្នន់ខរបារយណ៍្ខាងលិចមួយអាចស្ាុកទឹ្យកបានរហូ្រដល់៥០ោនខម ត្រគូប។ ឡដាយខេកការស្ិកា



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 5 

 

របស្់ Nhim (2016) ក៏បានបង្ហា ញអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តឡមខដលបានរភាា ប់ព៊ីទ្យឡនលឡមគងគ និងទ្យឡនលាបតា ល់ និងខចក
ចាយទឹ្យកស្ត្មាប់ការដំាដុោះឡៅតាមរំបន់ជំុវញិ។ ការស្ិការបស្់ឡោក ញឹម ស្ុធាវនិា បានរកឡឃ៊ីញត្បព័នធខត្ពកចំនួន
ាង៦០ ឡៅចឡនាល ោះព៊ីត្ស្ុកាអ ងនិងត្ស្ុកឡកាោះធំ្ននឡែរតកណ្ណត ល និងខត្ពកាឡត្ច៊ីនឡទ្យៀរឡៅភាគខាងរបូងត្បឡទ្យស្កមពុា។ 
ឡត្ៅព៊ីឡនាោះ ការស្ិកាដខដល ក៏បានបង្ហា ញផងខដរអំព៊ីត្បព័នធទឹ្យកដូចា ឡមទឹ្យក ឡមទំ្យនប់ កនុងរំបន់ត្ស្៊ីស្នធរ និង 
បនាា យលខងែកែលោះៗផងខដរ។ 

ាមួយនឹងលទ្យធផលននការត្ាវត្ាវខាងឡល៊ីឡនោះ ឡយ៊ីងអាចឡធ្ែ៊ីការកំណ្រ់បានថា ឡដ៊ីមប៊ីស្ិកាព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្ត
បុរណ្ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក មានវធិ្៊ីាស្រស្តាឡត្ច៊ីនត្រូវបានឡត្ប៊ីត្បាស្់ដូចា៖ (១) វធិ្៊ីស្ិកានិងវភិាគ
តាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា, (២) វធិ្៊ីវភិាគឡៅឡល៊ីរូបភាពតា យរណ្ប (Google Map) និង រូបងរព៊ីឡល៊ីអាកាស្ងរឡដាយ
ឧបករណ៍្ត្ដូន, (៣) ការស្មាា ស្ឡដាយតា ល់ាមួយនឹងចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ និង (៤) ការស្ិកាឡៅឡល៊ីឯកត្បវរតិាស្រស្ត
កនុងស្ម័យកាលននការកឡក៊ីរនូវាា ន៊ីយ ឬទ្យ៊ីតំាងទំងឡនាោះាឡដ៊ីម។  

១.២- ទីត ាំងភូមិាស្រ្ត 

រំបន់លខងែកភាគខាងឡក៊ីរ មានទ្យ៊ីតំាងឡៅចឡនាល ោះបនាា យលខងែកមកទ្យល់នឹងទ្យឡនលាប ខដលស្ាិរកនុងឃំុកំពង់
ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល។ ចំខណ្កឡៅភាគខាងរបូង មានខត្ពកជ៊ីកមួយខដលអនកត្ស្ុកឡៅរំបន់ឡនោះឡៅឡ ម្ ោះ
ថា «ខត្ពកកំពង់ហ្លួង»។ បនតព៊ីខត្ពកកំពង់ហ្លួងឡៅភាគខាងឡជ៊ីង នឹងមានខត្ពកមួយឡទ្យៀរខដលអនកត្ស្ុកឡៅថា «ពាម
ជំន៊ីក»។ បនតឡៅភាគខាងឡជ៊ីងឡទ្យៀរ មានខត្ពកមួយឡ ម្ ោះថា «ខត្ពកលខងែក ឬ ពាមខលែក» ឡហ្៊ីយបនាហួ្ស្ខត្ពកលខងែក 
ាគឺរំបន់វាលខត្ស្ ស្ាិរកនុងឡែរតកំពង់ឆ្ន ងំ។ ខត្ពកទំងប៊ី (ខត្ពកកំពង់ហ្លួង, ខត្ពកជំន៊ីក និង ខត្ពកលខងែក) ាត្បឡភទ្យ
ខត្ពកជ៊ីកឡដាយមនុស្ស ប ុខនតមិនមានការត្ាវត្ាវណ្ណមួយបង្ហា ញព៊ីអាយុកាលឡទ្យ (Nhim. 2016, p. 80)។ ចំខណ្ក
ខត្ពកលខងែក ភាា ប់គ្នន ឡៅនឹងស្ាឹងត្កំាងពននល។ 

រំបន់លខងែកស្ាិរាប់នឹងទ្យឡនលាប និងទ្យទួ្យលរងឥទ្យធិពលជំនន់ទឹ្យកឡភលៀងឡៅរដូវវស្ា។ ឡៅឡរៀងរល់រដូវវស្ា 
រំបន់ឡនោះខរងទ្យទួ្យលទឹ្យកឡភលៀងឡត្ច៊ីនផង និងទ្យទួ្យលទឹ្យកខដលហ្ូរមកព៊ីរំបន់ឡផសងៗឡៅភាគខាងលិចផង ដូចាទឹ្យកហូ្រព៊ី
ស្ាឹងត្កាំងពននល រហ្ូរដល់ជន់លិច និងមិនអាចឡធ្ែ៊ីកស្ិកមមត្ស្ូវ ឬ ដំាដំណំ្ណកស្ិកមមឡផសងឡទ្យៀរបានឡទ្យឡៅរដូវវស្ា ឡល៊ីក
ខលងខរឡៅតាមទ្យ៊ីទួ្យលែពស្់ៗ ឬ ឡៅជំុវញិផាោះប ុឡណ្ណា ោះ។ ស្ាឹងត្កាំងពននលមានត្បភពមកព៊ីត្បភពទឹ្យកឡផសងៗខដលបនតព៊ី
ត្បភពទឹ្យកភនំត្កវា ញ (Nhim. 2016, p. 80)។ ាធ្មមតា ទ្យឡនល ស្ាឹង ឬ ខត្ពកខដលភាា ប់ឡៅនឹងទ្យឡនលាប បាននំាយកទឹ្យក
ហូ្រចូលកនុងទ្យឡនលាប កនុងរដូវវស្ា។ ដូចគ្នន ឡនោះខដរ ខត្ពកត្កាំងពននលខដលមានបណ្ណា ញខត្ពកឡផសងៗឡៅដល់ទ្យឡនលាប
ក៏នំាទឹ្យកាឡត្ច៊ីនចូលទ្យឡនលាប ឡៅរដូវវស្ា។ ប ុខនត មុននឹងទឹ្យកហូ្រចូលកនុងទ្យឡនល ទឹ្យកខបកវាលលិចរំបន់លខងែកភាគ
ខាងឡក៊ីរ ខដលរត្មូវឲ្យមានត្បព័នធខត្ពកជ៊ីកឡដាយមនុស្សស្ត្មាប់រឡំដាោះទឹ្យកឡចញ។ ឡៅឡពលទឹ្យកចាប់ឡផា៊ីមត្ស្កចុោះចាប់
ព៊ីខែវចិឆិកា ឡដាយហូ្រឡចញព៊ីរំបន់ែពស្់ចូលកនុងខត្ពក កនុងទ្យឡនល ឬហូ្រខបកពាស្វាលពាស្កាលឡៅកាន់រំបន់ខដលពំុមាន
ទឹ្យក ឬមានកត្មិរន៊ីវ  ូទឹ្យកទប។ ាា នភាពដ៊ីឡៅកនុងរំបន់ឡនោះមានស្ណ្ណា នែពស្់ឡៅភាគខាងឡជ៊ីង និងភាគខាងលិច។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 6 

 

 
រូបទ្យ៊ី១៖ ខផនទ្យ៊ីឃំុកំពងហ់្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល (ត្បភព៖ រដាបាលត្ស្ុកពញាឮ) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 7 

 

ឡដាយារខរបញ្ញា ជំនន់ទឹ្យកឡភលៀងឡៅរដូវវស្ា ត្បាពលរដារស្់ឡៅកនុងរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមិន
និយមត្បកបមុែរបរឡធ្ែ៊ីកស្ិកមមដំាត្ស្ូវឡនាោះឡទ្យ ឡដាយពួកឡគនិយមត្បកបមុែរបរឡនាទ្យត្រ៊ីឡៅតាមទ្យឡនល ខត្ពក ឬតាមទ្យ៊ី
វាលខដលលិចទឹ្យក។ លុោះកនុងរដូវត្បំាង ាពិឡស្ស្ចាប់ព៊ីធារទឹ្យកចាប់ឡផត៊ីមត្ស្កចុោះ (ឡដ៊ីមខែវចិឆិកា) ត្បាពលរដាចាប់
ឡផា៊ីមដាំត្ស្ូវត្បំាង ឬ ត្ស្ូវត្បឡដញទឹ្យក ឡដាយចាប់ឡផត៊ីមព៊ីការពយួររស្់ដាស្់ដ៊ី និងបូមទឹ្យកប ច្ូលខត្ស្ាឡដ៊ីម (រូបឡលែ២, 
៣ និង ៤)។ 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
រូបទ្យ៊ី៤៖ កស្ិករបូមទ្យកឹប ច្ូ លខត្ស្ខដលឡៅាបឡ់មទ្យកឹកូនត្រពំាងរងំ 

 

រូបទ្យ៊ី២៖ កស្ិករចាប់ឡផា៊ីមពយួររស្ដ់៊ីឡៅខកបរឡមទ្យកឹ 
កំព៊ីងពួយ ឡៅឡដ៊ីមខែវចិឆិកា 

 

រូបទ្យ៊ី៣៖ កស្ិករឡរៀបចំដ៊ីខត្ស្មុននងឹត្ពសួ្ត្ស្វូត្បំាង 
 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 8 

 

១.៣- គោលរាំណងនន្ការស្រាវស្រាវ 

ការស្ិកាឡនោះមានឡគ្នលបំណ្ងចមបងគឺស្ិកា និងខស្ែងយល់អំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តខដលបានបនសល់ទុ្យកឡៅ
រំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ ាមួយនឹងឡគ្នលបំណ្ងខាងឡល៊ី ការស្ិកាឡនោះ ឡតត រឡៅឡល៊ីវរាុបំណ្ងត្ាវត្ាវ
ចំនួនព៊ីរដូចខាងឡត្កាម៖ 

១- ស្ិកាបង្ហា ញអំព៊ីរចនាស្មព័នធ ទ្យត្មង់ និងត្បឡភទ្យននត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្របស្់កមពុា ខដលមានឡស្ស្
ស្ល់ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ 

២- ស្ិកាអំព៊ីស្កាត នុពលស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមម និងាា នភាពាក់ខស្តងននត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ខដលមាន
ឡស្ស្ស្ល់ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ 

២. វិធសីាស្ត្រប្សាវប្ាវ 
ការស្ិកាឡនោះឡត្ប៊ីត្បាស្់វធិ្៊ីត្ាវត្ាវឡត្ច៊ីនរួមប ច្ូលគ្នន ខដលមាន៖ (១) វធិ្៊ីស្ិកានិងវភិាគតាមខបបបុរណ្វរាុ

វទិ្យា ឡដាយចុោះស្ិកាដល់ទ្យ៊ីតំាង (archaeological investigation), (២) វធិ្៊ីវភិាគឡៅឡល៊ីរូបភាពតា យរណ្ប 
(Google Map) និង រូបងរព៊ីឡល៊ីអាកាស្ងរឡដាយឧបករណ៍្ត្ដូន, (៣) ការស្មាា ស្ចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ និង (៤) ការ
ស្ិកាឡៅឡល៊ីឯការត្ាវត្ាវ, ឯការត្បវរតិាស្រស្ត, ពងាវតារ កនុងស្ម័យកាលននការកឡក៊ីរនូវាា ន៊ីយ ឬទ្យ៊ីតំាងទំង
ឡនាោះាឡដ៊ីម។ 

២.១. វិាលភាពទីត ាំង 

ការស្ិកាឡល៊ី ត្បធានបទ្យឡនោះឡតា រឡៅទ្យ៊ីតំាងឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល ឡៅចឡនាល ោះរវាង
បនាា យលខងែក និង ទ្យឡនលបាាក់។ ទ្យ៊ីតំាងាា ន៊ីយស្ាិរកនុងភូមិពាមជំន៊ីក ភូមិពាមខលែក និង ភូមិខាល ត្តំា។ ទំ្យហំ្ាា ន៊ីយ
ខដលត្រូវស្ិកាត្ាវត្ាវព៊ីឡក៊ីរឡៅលិច គឺព៊ីបនាា យលខងែកដល់មារ់ទ្យឡនលមានត្បខវងត្បមាណ្៣គ៊ីេូខម ត្រ និងព៊ីឡជ៊ីងឡៅ
របូង ចឡនាល ោះព៊ីខត្ពកកំពង់ហ្លួងឡៅខត្ពកលខងែក មានត្បខវងត្បមាណ្៦គ៊ីេូខម ត្រ។ 

 
រូបទ្យ៊ី៥៖ រូបភាពបង្ហា ញព៊ីរបំនភ់ាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក (ត្បភព៖ Google Earth, 2010) 

បនាា យលខងែក ទ្យឡនលាប 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 9 

 

២.២. ការស្ររមូលន្ិងវិភាគទិន្នន្័យ 

ការត្បមូលនិងវភិាគទិ្យននន័យស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវឡនោះ ត្រូវបានឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងាប៊ីដំណ្ណក់កាលដូចខាងឡត្កាម៖ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី១៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យកនុងដំណ្ណក់កាលដំបូងឡនោះគឺឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងតាមរយៈការស្មាា ស្ឡដាយតា ល់ាមួយចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ 
ខដលមានការយល់ដឹងឡត្ច៊ីនទក់ទ្យងនឹងឡរឿងត្បវរតិាស្រស្ត ភូមិាស្រស្ត ឡ ម្ ោះទ្យ៊ីតំាង ឡ ម្ ោះឡមទឹ្យក និងឡ ម្ ោះ
ខត្ពក ក៏ដូចាត្បព័នធធារាស្រស្តស្ម័យបុរណ្ទំងឡនោះ។ កនុងដំណ្ណក់កាលឡនោះ ឡយ៊ីងក៏បានស្ិកាផងខដរឡៅ
ឡល៊ីឯការត្បវរតិាស្រស្តនានាទក់ទ្យងឡៅនឹងរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក តាមខដលអាចរកបាន។ 
ទិ្យននន័យ ខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីការស្មាា ស្ត្រូវបានងរទុ្យកកនុងទ្យត្មង់ាឯការស្ឡមលងឡដ៊ីមប៊ីឡធ្ែ៊ីការវភិាគ និងឡផាៀង
តា រ់ាមួយទិ្យននន័យឡផសងឡទ្យៀរ។ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យឡៅកនុងដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២ ត្រូវបានឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងតាមរយៈការចុោះអឡងារឡដាយតា ល់ឡៅដល់ទ្យ៊ីតំាង
ត្បព័នធធារាស្រស្តាក់ខស្តង (Archaeological Investigation) តាមការចងអុលបង្ហា ញរបស្់ចាស្់ទំុ្យ និងអនក
ឡចោះដឹងទំងឡាយឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ។ ឡៅកនុងដំណ្ណក់កាលឡនោះ ឡយ៊ីងក៏មានការងររូបព៊ីទ្យ៊ីតំាងាក់ខស្តងឡដាយ
ឡត្ប៊ីត្បាស្់ឧបករណ៍្ត្ដូន (Drone) ក៏ដូចាស្ិកា និងវភិាគឡៅឡល៊ីាា នភាពាា ន៊ីយ ទ្យត្មង់ រូបរង និងត្បឡភទ្យ
ននត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ឡៅតាមាល កាន មខដលឡៅឡស្ស្ស្ល់។ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣ គឺឡធ្ែ៊ីឡេ៊ីងតាមរយៈការទញយករូបភាពព៊ីតា យរណ្បតាមកមមវធិ្៊ី Google 
Earth ឡដ៊ីមប៊ីពិនិរយឡម៊ីលដាន ក៏ដូចាបខត្មបត្មួលរូបរងនានាននត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះផងខដរ។ ទិ្យននន័យ
ខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីដំណ្ណក់កាលឡនោះ នឹងយកមកវភិាគ ឡដ៊ីមប៊ីឡផាៀងតា រ់ាមួយទិ្យននន័យខដលមានកនុងដំណ្ណក់
កាលទំងព៊ីរខាងឡល៊ី។ 

៣. លទ្ធ្លប្សាវប្ាវ 
៣.១. ស្ររព័ន្ធធារាាស្រ្តគៅតាំរន្់ភាគខាងគកើតរន្ទា យលង្ងែក  

លទ្យធផលននការស្ិកាឡនោះបានបង្ហា ញថា ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែក ស្មបូរឡៅឡដាយរចនាស្មព័នធ
ធារាស្រស្តបុរណ្ខដលត្រូវបានកាង និងាា បនាឡេ៊ីងកនុងស្ម័យណ្ណមួយននអរ៊ីរកាល។ កនុងឡនាោះ ត្បព័នធធារ
ាស្រស្តត្រូវបានឡរៀបចំឡដាយមានត្បព័នធ «ឡមទឹ្យក» និង ត្បព័នធស្ត្មាប់ខចកចាយទឹ្យកឡៅកាន់ទ្យ៊ីជិរឆ្ៃ យផងខដរ ខដល
មានដូចា «ត្បព័នធខត្ពក» ខដលាាន នដរបស្់មនុស្ស និង ខត្ពកឬអូរ ខដលាត្បឡភទ្យឡក៊ីរព៊ីធ្មមារិ ដូចាខត្ពកឡដា , 
ខត្ពកអនលង់នត្ជ, ខត្ពកត្រង់ និង ខត្ពកអនលង់តាឡហាាឡដ៊ីម។  

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 10 

 

ក. ស្ររព័ន្ធង្ស្រពក 

ការស្ិកាឡនោះ បានបង្ហា ញថា ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ក៏មានត្បព័នធធារាស្រស្តទក់ទ្យងនឹងខត្ពក
ឡនោះដូចគ្នន ។ តាមរយៈការត្ាវត្ាវ ខត្ពកឡៅកនុងរំបន់ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកឡនោះខចកឡចញាព៊ីរត្បឡភទ្យគឺ ខត្ពកជ៊ីក 
(ខត្ពកមនុស្សជ៊ីក) និងខត្ពកធ្មមារិ។ ខត្ពកទំងឡនាោះមានរួនាទ្យ៊ីព៊ីរយ ងគឺ រមលស្់ទឹ្យកឡចញឡៅរដូវវស្ា និងស្ាុកទឹ្យក
ទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ឡៅរដូវត្បំាង។ ឡដាយខេកពាកយខត្ពកឡនោះ ឡៅរំបន់ែលោះ ឡគឡត្ប៊ីពាកយ «ជំន៊ីក» ជំនួស្ឱយពាកយ «ខត្ពក» ដូច
ាឡៅភូមិពាមជំន៊ីក ឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល អនកត្ស្ុកឡៅខត្ពកថាា «ពាមជំន៊ីក» វញិ។ តាមរយៈ
ការឡផាៀងតា រ់ទិ្យននន័យព៊ីចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ ក៏ដូចាស្ិកា និងវភិាគឡៅឡល៊ីដានត្បព័នធធារាស្រស្តខដលមានឡៅកនុងខផនទ្យ៊ី 
Google Earth ឡយ៊ីងអាចកំណ្រ់បានថា ឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែកមានខត្ពកជ៊ីក (ខត្ពកមនុស្សជ៊ីក) 
ចំនួន៣ខែសគឺ (១) ខត្ពកកំពង់ហ្លួង, (២) ខត្ពកជំន៊ីក (ពាមជំន៊ីក), និង (៣) ខត្ពកខលែក។ ចំខណ្កខត្ពកធ្មមារិ
មានត្បភពព៊ីខត្ពកខរមួយ ប ុខនតអនកត្ស្ុកឡៅឡ ម្ ោះខត្ពកែុស្ៗគ្នន  ឡៅចំណុ្ចទ្យ៊ីតំាងភូមិាស្រស្តែុស្គ្នន  ឧទហ្រណ៍្
ខត្ពកឡដា , ខត្ពកអនលង់នត្ជ, ខត្ពកត្រង់ និង ខត្ពកអនលង់តាឡហា។ 

 
រូបទ្យ៊ី៦៖ រូបភាពឡល៊ីអាកាស្បង្ហា ញព៊ីខត្ពកធ្មមារ ិ(ខត្ពកឡដា , ខត្ពកតាឡហា និង ខត្ពកត្រង់) (ត្បភព៖ Google Map 2021) 

 ង្ស្រពកកាំពង់ហ្លួង 

មានទ្យ៊ីតំាងស្ាិរឡៅកនុងភូមិឡពាធិ្រូច ឃំុកំពង់ហ្លួង និងមានត្បខវងត្បខហ្ល៣០០ខម ត្រ គិរត្រឹមព៊ីមារ់ទ្យឡនលមក
ដល់ផលូវារិឡលែ៥។ បចចុបបនន ខត្ពកកំពង់ហ្លួងខលងមានទឹ្យកហូ្រឡចញចូល ឬាទ្យ៊ីស្ាុកទឹ្យកបានឡទ្យៀរឡហ្៊ីយ ឡត្ពាោះខត្ពក
ឡនោះ ត្រូវកកស្ាោះឡដាយារមានស្ំណ្ង់លំឡៅដាា នហូ្រខហ្ ឡៅតាមមារ់ខត្ពក (រូបទ្យ៊ី៥)។ ឡៅភាគខាងលិចននខត្ពកត្រូវ
បិទ្យ ឡដាយារផលូវារិឡលែ៥ ត្រង់ផលូវឡកាងខដលមានស្ំណ្ង់បុស្បុករមាល់បដិមាត្ពោះអងគឌួ្ងត្ទ្យង់គង់ឡល៊ីឡស្ោះ។ ឡប៊ី
តាមការឱយដឹងព៊ីចាស្់ទំុ្យ និងអាាា ធ្រមូលដាា ន ខត្ពកឡនោះ ាត្បឡភទ្យខត្ពកជ៊ីកឡដាយនដតា ល់ ខដលកាលឡនាោះដឹកនំាាង



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 11 

 

ស្ង់ឡដាយត្ពោះបាទ្យអងគឌួ្ង។ ាក់ខស្តង ឡៅត្រង់ចំណុ្ចឡនោះ ឡយ៊ីងពំុមានឯការត្ាវត្ាវណ្ណស្ត្មាប់ឡធ្ែ៊ីការឡផាៀងតា រ់
ឡៅឡល៊ីអំណ្ោះអំណ្ណងទំងឡនោះឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ។ ឡប៊ីតាមការស្ិការបស្់ Nhim (2016) ខដលបានបង្ហា ញនូវត្បព័នធធារ
ាស្រស្តឡៅរំបន់លខងែកឡនោះ ក៏ប ុខនតការស្ិកាឡនោះពំុបានឡធ្ែ៊ីការគូស្បញ្ញា ក់អំព៊ីភស្តុតាងខបបវទិ្យាាស្រស្តណ្ណអំព៊ី អំណ្ោះ
អំណ្ណងខាងឡល៊ីឡនាោះខដរ។ 

 

រូបទ្យ៊ី៦៖ រូបភាពខត្ពកកំពង់ហ្លួង តាមរយៈខផនទ្យ៊ី  Google Earth ឡៅឆ្ន ២ំ០១៥ 

ឡប៊ីតាមពងាវតារ ត្បខហ្លាមានខត្ពកខដលជ៊ីករួចត្ាប់ ឬ ត្រូវបានជ៊ីកកនុងរជត្ពោះអងគឌួ្ង ឡទ្យ៊ីបត្ពោះអងគត្ពោះ
រជបំរ មឱយជួយខងរកាខត្ពក។ ខត្ពកខដលឡរៀបរប់កនុងពងាវតារឡនោះ ត្បខហ្លាខត្ពកកំពង់ហ្លួង។ បចចុបបននឡនោះ ខត្ពក
កំពង់ហ្លួងឡៅរការូបរងត្រឹមត្បខវង ៣០០ខម ត្រ ព៊ីទ្យឡនល។ ដូឡចនោះឡហ្៊ីយ ឡយ៊ីងមិនអាចដឹងថា ចុងខត្ពកកំពង់ហ្លួងចប់ឡៅ
ត្រឹមណ្ណ និង ឡរ៊ីខត្ពកឡនោះត្រូវឡគលប់ខផនកខដលបារ់ឡៅឡពលណ្ណ? ពាក់ព័នធនឹងត្បវរតិខត្ពកកំពង់ហ្លួងឡនោះខដរ ឡប៊ីឡយង
តាមត្ពោះរជពងាវតារឧកញា  វាងំ ជួន «ឡៅត្គិស្តស្ករជ ១៨៤៧, ត្ពោះបាទ្យអងគឌួ្ង កនុងត្ពោះជនម៥២ឆ្ន  ំ បនាា ប់ព៊ីភិ
ឡស្កឡាយរជស្មបរតិ ត្ពោះអងគ បានដាក់ត្ពោះរជបត្មាម ឡដាយហាមនាមឺុនស្ពែមុែមស្រនត៊ីធំ្រូចទំងពួងកំុឲ្យឡស្ពស្ុរ 
ចំខណ្កបណ្ណត រស្រស្តឡៅខែត្រឡត្ៅទំងប ុនាម នត្ទ្យង់ដាក់ត្ពោះរជបត្មាមមិនឲ្យឡបាោះធ្នស្់ឡទោះត្រ៊ី រងំខត្ពកបិរជិរ។ ឲ្យឡធ្ែ៊ី
ខរស្ង្ហខ ងទុ្យកផលូវកណ្ណត ល ឡដ៊ីមប៊ីឲ្យធារឡចញចូលនឹងមចឆារិខហ្លឡចញចូលឡដាយត្ស្ួល ឡប៊ីរស្រស្តណ្ណមិនាត ប់តាម
ត្ពោះរជបត្មាមឡនោះឡទ្យនឹងយកឡទស្ាទ្យមៃន់» (វាងំ, ១៩៣៣, ទំ្យ. ៨២៥-៨២៦)។ 

 ង្ស្រពកជាំន្ីក (ពាមជាំន្ីក) 

ចំខណ្កខត្ពកជំន៊ីក (អនកត្ស្ុកឡៅកនុងរំបន់ឡៅពាមជំន៊ីក ឡដាយារពាកយ «ខត្ពក» និង «ពាម» ត្រូវបានឡត្ប៊ី
ត្បាស្់កនុងន័យខរមួយ) ស្ាិរកនុងភូមិពាមជំន៊ីក ឃំុកំពង់ហ្លួង មានត្បខវងត្បមាណ្១៦០០ខម ត្រ ាខត្ពកខដលមនុស្សជ៊ីក 
ឡៅស្ម័យណ្ណមួយខដលការស្ិកាត្ាវត្ាវកនលងមកមិនទន់បានបង្ហា ញព៊ីអាយុកាលឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ។ ខត្ពកឡនោះត្ រូវ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 12 

 

បានជ៊ីកភាា ប់នឹងទ្យឡនលាប ឡដ៊ីមប៊ីទឹ្យកអាចហូ្រឡចញចូលបាន ឡដាយចុងខត្ពកមាខ ងឡទ្យៀរបានរភាា ប់ឡៅនឹងខត្ពកធ្មមារិ
ឡផសងឡទ្យៀរ ឡដ៊ីមប៊ីបនតបងាូរទឹ្យកចូលកនុងខត្ពកធ្មមារិ។  

 ង្ស្រពកង្លែក (ពាមង្លែក) 

ខត្ពកខលែក (ខត្ពកលខងែក)ស្ាិរកនុងភូមិខលែក ឃំុកំពង់ហ្លួង មានត្បខវងត្បមាណ្៥០០ខម ត្រ។ ខត្ពកខលែកក៏ដូច
ខត្ពកជំន៊ីកខដរាខត្ពកខដលមនុស្សជ៊ីកឡៅស្ម័យណ្ណមួយខដលការស្ិកាត្ាវត្ាវកនលងមកមិនទន់បានបង្ហា ញព៊ី
អាយុកាលឡៅឡេ៊ីយ។ ខត្ពកទំងព៊ីរត្រូវបានជ៊ីកភាា ប់នឹងទ្យឡនលាប ទឹ្យកអាចហូ្រឡចញចូលបាន។ ចុងខត្ពកទំងព៊ីររភាា ប់
ឡៅនឹងខត្ពកធ្មមារិឡផសងៗឡទ្យៀរ។ 

ឡត្ៅព៊ីត្បព័នធខត្ពកជ៊ីកទំង៣ខាងឡល៊ី រំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ក៏មានត្បព័នធខត្ពកធ្មមារិមួយចំនួន
ផងខដរដូចា ខត្ពកតាឡហា, ខត្ពកត្រង់ និងខត្ពកឡដា ាឡដ៊ីម។ ខត្ពកធ្មមារិទំងប៊ីឡនោះ ហូ្របរ់ខបន ឡកាងចុោះឡេ៊ីង ឡៅ
តាមភូមិាស្រស្ត ននរំបន់ និងរភាា ប់គ្នន  ត្ពមទំងមានត្បភពខរមួយគឺ «ខត្ពកត្កំាងពននល1» កនុងឡែរតកំពង់ស្ពឺ។ ាក់ខស្តង 
ឡយ៊ីងពំុបានស្ិកាលមអិរអំព៊ីត្បខវងននខត្ពកធ្មមារិន៊ីមួយៗឡនាោះឡទ្យ។ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រូបទ្យ៊ី៩៖ រូបភាពខត្ពកតាឡហា, ខត្ពកត្រង់ និង ខត្ពកឡដា  (ត្បភព៖ Google Earth, 2019) 

 
1 ខត្ពកត្កាំងពននលហ្ូរឡចញព៊ីឡែរតកំពង់ស្ពឺឆ្លងការ់ផលូវារិឡលែ៥ ចូលមកភាា ប់ខត្ពកឡដា  ឡហ្៊ីយខបងខចកទឹ្យកឡៅតាមខត្ពកនានាឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ។ 

បនាា យលខងែក 

ពាមខលែក 

រូបទ្យ៊ី៧៖ រូបភាពខត្ពកជំន៊ីក ឬ ពាមជំន៊ីក (ត្បភព៖ Google Earth, 
2019) 

រូបទ្យ៊ី៨៖ រូបភាពព៊ីឡល៊ីអាកាស្ខត្ពក
លខងែក 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 13 

 

 ខ. ស្ររព័ន្ធគមទឹក 

ឡត្ៅព៊ីត្បព័នធខត្ពកខដលមានឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ឡៅមានឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តមួយ
ត្បឡភទ្យឡទ្យៀរខដលមនុស្សបានាងស្ង់ឡេ៊ីងឡដ៊ីមប៊ីរកាទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ ឡនាោះគឺត្បព័នធឡមទឹ្យក។ អនកត្ស្ុកឡៅថា «ឡម
ទឹ្យក» ឡដាយស្ំឡៅឡល៊ីស្ំណ្ង់ទំ្យនប់មានរង ២ត្ជុង ឬ ៣ត្ជុង ស្ង់ឡេ៊ីងឬឡល៊ីកភាា ប់គ្នន ឡៅចំណុ្ចណ្ណមួយ ឡដ៊ីមប៊ីឱយ
ទឹ្យកដក់ឡៅត្រង់ចំណុ្ចភាា ប់គ្នន ឡនាោះ។ ឡោក ញឹម ស្ុធាវនិា បានកំណ្រ់ឡត្ប៊ីឡ ម្ ោះ «ឡមទឹ្យក» ឬ «ឡមទំ្យនប់» ស្ំឡៅដល់
រចនាស្មព័នធខដលាងស្ង់ឡេ៊ីងឡដ៊ីមប៊ីស្តុកទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ ឡដាយារពាកយឡនោះាពាកយខដលអនកត្ស្ុកឡៅរំបន់
លខងែកឡត្ប៊ីត្បាស្់ (Nhim, 2016, p. 76)។ ឡដ៊ីមប៊ីរកាទឹ្យកកំុឱយហូ្រឡចញព៊ីខត្ពក ឬ រកាទឹ្យកស្ត្មាប់ឡត្ប៊ីត្បាស្់កស្ិកមម
ដំាណំ្ណត្ស្ូវត្បំាង អនកត្ស្ុកឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមានរឡបៀប និងបឡចចកឡទ្យស្របស្់ែលួនកនុងការរកាទឹ្យកទុ្យក។ 
បឡចចកឡទ្យស្ននការឃារ់ាា រ់ទឹ្យកទុ្យកគឺការស្ង់ស្ំណ្ង់ឡមទឹ្យក។  

ឡមទឹ្យកខដលមានឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមានដូចា៖ 

១- ឡមទឹ្យកអងគំឡត្កាម ឬ ឡមទឹ្យកអនលង់ដំរ ៊ី៖ មានទំ្យនប់ព៊ីរត្ជុងគឺខាងឡក៊ីរមានត្បខវង១៥០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាង
របូងខដលត្រូវបានឡគាងស្ង់ឡេ៊ីងមានរងឡកាងដូចដងធ្នូរ មានត្បខវង៥០០ខមត្រ។ 

២- ឡមទឹ្យកអងគំឡល៊ី៖ មានទ្យត្មង់ាទំ្យនប់ទឹ្យកខដលមានមុែទំ្យនប់ចំនួនព៊ីរត្ជុងគឺ ទំ្យនប់ខាងលិចមានត្បខវង៣០០
ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូងមានត្បខវង៤០០ខម ត្រ។ 

៣- ឡមទឹ្យកត្រពាំងរងំ៖ ឡមទឹ្យកឡនោះមានទំ្យនប់ខរមួយត្ជុងឡទ្យ គឺត្ជុងខាងលិច ត្ស្បនឹងទ្យឡនលាបខរមាង។ ទំ្យនប់ឡនោះ
ចាប់ព៊ីខត្ពកឡតាឡហា ោរស្នធឹងរហូ្រទ្យល់នឹងពាមជំន៊ីក ខដលមានត្បខវង២០០០ខម ត្រ។ 

៤- កូនឡមទឹ្យកត្រពាំងរងំ៖ ាងស្ង់ឡេ៊ីងឡដាយមានទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរត្បខវង១៣៥ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូង
ត្បខវង១៨៨ខម ត្រ គឺមកទ្យល់នឹងខត្ពកត្រង់។ 

៥- ឡមទឹ្យកកំព៊ីងពួយ៖មានទំ្យនប់ខាងរបូងាប់ព៊ីផលូវមារ់ទ្យឡនល មកទ្យល់គ្នន នឹងទំ្យនប់ខាងលិច។ ទឹ្យកអាចទ្យប់ាា រ់ 
ដក់ឡៅត្ជុងខាងរបូងឡឆ្ៀងខាងលិច។ ទំ្យនប់ខាងរបូងមានត្បខវង៥០០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងលិចត្បខវង
៦៥០ខម ត្រ។ ឡមទឹ្យកឡនោះចារ់ទុ្យកថាាឡមទឹ្យកធំ្មួយខដរកនុងរំបន់លខងែកឡនោះ។ 

៦- ឡមទឹ្យកបឹងចក៖ មានទំ្យនប់ឡៅខាងឡក៊ីរត្បខវង៤៤០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូងត្បខវង៤០០ខម ត្រ។ ឡមទឹ្យកឡនោះ
ឡៅាប់ខត្ពកលខងែកភាគខាងរបូង, ចមាៃ យត្បមាណ្៣០០ខម ត្រព៊ីបនាា យលខងែកភាគខាងឡក៊ីរ។ 

៧- ឡមទឹ្យកទ្យួលបាយខកអក៖ ាឡមទឹ្យកធំ្មួយខដរ ខដលមានទំ្យនប់ខវងឡៅភាគខាងរបូង និងរងបរ់ខបនឡត្ច៊ីនគនាល ក់។ 
ឡមទឹ្យកឡនោះមានទំ្យនប់ប៊ីត្ជុង ត្គ្នន់ខរត្ជុងខាងឡក៊ីរ និងខាងលិចមានត្បខវងែល៊ីៗ មិនខវងដូចទំ្យនប់ខាងរបូង។ 
ទំ្យនប់ខាងរបូងត្បខវង៩៧០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរមានត្បខវង២៥០ខម ត្រ និងទំ្យនប់គនាល ក់ខាងឡក៊ីរត្បខវង
១៨០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងលិចត្បខវង១៥០ខម ត្រ។ បចចុបបននទំ្យនប់ឡនោះខលងឡឃ៊ីញមានឡទ្យៀរឡហ្៊ីយ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 14 

 

៨- ឡមទឹ្យកទ្យទឹ្យងនងៃ៖ ស្ាិរកនុងបនាា យលខងែកខដលទំ្យនប់ខាងរបូងននឡមទឹ្យកស្ាិរកនុងបរឡិវណ្បនាា យលខងែក ខផនក
ខាងឡក៊ីរ ចំខណ្កមានទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរននឡមទឹ្យកស្ាិរឡៅចំកំខពងទំ្យនប់ននបនាា យខរមាង។ ទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរ
ត្បខវង៧០០ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងរបូងត្បខវង៧៦០ខម ត្រ រងបរ់ខបនចុោះឡេ៊ីង មិនត្រង់ដូចទំ្យនប់ខាងឡក៊ីរឡទ្យ។ 

៩-ឡមទឹ្យកទំ្យនប់ត្គ៖ូ ស្ាិរឡៅភាគខាងឡជ៊ីងខត្ពកលខងែក ស្ាិរកនុងឡែរតកំពង់ឆ្ន ំង។ ឡមទឹ្យកឡនោះមានទំ្យនប់ស្ង់ឡៅ
ខាងរបូងត្បខវង៦៦៥ខម ត្រ និងទំ្យនប់ខាងលិចត្បខវង៣០០ខម ត្រ។ 

 

 
រូបទ្យ៊ី១០៖ រូបភាពឡមទ្យឹកឡផសងៗឡៅរបំនភ់ាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក 

 

 
 
 
 
 
 
   

បនាា យលខងែក 

ឡមទ្យឹកទ្យំនប់ត្គូ 

ឡមទ្យឹកបឹងចក 

ឡមទ្យឹកទ្យទ្យឹងនងៃ 
ឡមទ្យឹកកំព៊ីងពួយ 

ឡមទឹ្យកទួ្យលបាយខកអក 

ឡមទឹ្យកអងគំឡត្កាម 
ឡមទ្យឹកអងគំឡល៊ី 

ឡមទឹ្យកត្រពំាងរងំ 

ឡមទឹ្យកកូនត្រពំាងរងំ 

រូបទ្យ៊ី១១៖ រូបភាពឡមទ្យឹកអងគឡំល៊ី និង ឡមទ្យឹកអងគំឡត្កាមឬឡមទ្យកឹ
អនលង់ដំរ ៊ី 

រូបទ្យ៊ី១២៖ រូបភាពឡមទ្យឹកកពំ៊ីងពួយ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 15 

 

រូបទ្យ៊ី១៥៖ រូបភាពឡមទ្យឹក និង វាលខត្ស្ខដលឡត្ប៊ីទ្យកឹព៊ីឡមទ្យកឹ 

  

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

ឡមទឹ្យកទួ្យលបាយខកអក 

វាលខត្ស្យកទ្យឹកព៊ីឡមទ្យឹកទ្យួល
បាយខកអក 

ខត្ពកឡដា  

ខត្ពកត្រង់ 

ទគន្លារ 

រូបទ្យ៊ី១៤៖ រូបភាពឡមទ្យឹកទ្យលួបាយខកអក រូបទ្យ៊ី១៣៖ រូបភាពឡមទ្យឹកត្រពំាងរងំ 

ឡមទឹ្យកត្រពំាងរងំ 

រូបទ្យ៊ី១៦៖ រូបភាពទ្យំនបខ់ាងលិចននឡមទ្យកឹត្រពាំងរងំ រូបទ្យ៊ី១៧៖ រូបភាពទ្យំនបខ់ាងរបូងននឡមទ្យកឹអងគឡំល៊ី 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 16 

 

៣.២. ាា ន្ភាពស្ររព័ន្ធធារាាស្រ្ត 

លទ្យធផលឡចញព៊ីការចុោះឡៅដល់ទ្យ៊ីតំាងខត្ពក និងឡមទឹ្យកឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញ
ថា ខត្ពក និងឡមទឹ្យកាឡត្ច៊ីនឡៅរំបន់ឡនាោះ ឡៅអាចបនតការឡត្ប៊ីត្បាស្់បានដល់បចចុបបនន ឡប៊ីឡទោះប៊ីាទំ្យហំ្ននការស្តុកទឹ្យក
ទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់មានការខត្បត្បួលឡត្ច៊ីនក៏ឡដាយ។ ខត្ពកមួយចំនួនដូចាខត្ពកជំន៊ីក និង ខត្ពកខលែកត្រូវបានាា របខនាម 
និងកាងទែ រទឹ្យកស្ត្មាប់ឡប៊ីកទឹ្យកចូលខត្ពក និងបង្ហខ ំងទឹ្យកមិនឲ្យហូ្រឡចញព៊ីខត្ពក។ ខត្ពកទំងព៊ីរឡនោះឡៅរការួនាទ្យ៊ី
ផគរ់ផគង់ទឹ្យកស្ត្មាប់ត្បាពលរដាឡៅរំបន់បានាត្បចំា។ ឡទោះយ ងណ្ណ ខត្ពកកំពង់ហ្លួង ត្រូវកកស្ាោះ និងឡត្ប៊ីត្បាស្់
ខលងឡក៊ីររឡៅឡទ្យៀរឡហ្៊ីយ ឡដាយារមានស្ំណ្ង់លំឡៅដាា នឡៅតាមមារ់ខត្ពក និងស្ំណ្ង់ផលូវារិឡលែ៥ស្ង់ការ់
ខត្ពកឡនោះ។ ចំខណ្កត្បព័នធឡមទឹ្យកឡៅមានឡត្ច៊ីនឡៅឡេ៊ីយខដរ ឡល៊ីកខលងឡមទឹ្យកទួ្យលបាយខកអកខដលបានបារ់រូបរង 
ទំងត្ស្ុង ឡដាយារគឡត្មាងអភិវឌ្ឍរបស្់ត្កុមហ្ ុនឯកជនបានឈូស្ពត្ង្ហប ចាក់ដ៊ីបំឡពញ ត្ពមទំងកាងផលូវការ់ 
ឡមទឹ្យកទួ្យលមួយឡនោះ។ កនុងកិចចការអភិរកស និង អភិវឌ្ឍត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែកកនុងភូមិពាម
ជំន៊ីក ឃំុកំពង់ហ្លួង ត្ស្ុកពញាឮ ឡែរតកណ្ណា ល ឡោកជំទវឧកញា កិរតិបណ្ឌិ រ ឡស្ៀង ចាន់ឡហ្ង អគគនាយិកាត្កុមហ្ ុន
ឡហ្ងអភិវឌ្ឍន៍ បាននឹងកំពុងាា រត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ រប់តំាងព៊ីការាា រខត្ពកតាឡហា ខត្ពកត្រង់ ឡមទឹ្យកអងគំឡល៊ី 
និង ឡមទឹ្យកកូនត្រពំាងរងំ ស្ត្មាប់បឡងា៊ីនបរមិាណ្ទឹ្យកឱយមានកនុងត្បព័នធទំងឡនោះ ាត្បឡយជន៍ដល់កស្ិករកនុងភូមិឡធ្ែ៊ី
ខត្ស្ត្បំាងមានទឹ្យកត្គប់ត្គ្នន់។  

ឡប៊ីឡទោះប៊ីារំបន់ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកមានត្បព័នធធារាស្រស្តឡត្ច៊ីនខែស និងឡត្ច៊ីនទ្យ៊ីតំាងយ ងណ្ណកត៊ី ប ុខនតការ
ផគរ់ផគង់ទឹ្យកស្ត្មាប់ការឡធ្ែ៊ីខត្ស្ត្បំាង ពំុទន់អាចត្គបដណ្ត ប់ឡល៊ីនផាដ៊ីដំាដុោះបានទំងត្ស្ុងឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ ឡដាយារមានខរ
នផាដ៊ីដាំដុោះខដលឡៅរំបន់ខកបរខត្ពក ឡមទឹ្យក ឬទំ្យនប់ទឹ្យក ខដលទ្យទួ្យលបានបរមិាណ្ទឹ្យកត្គប់ត្គ្នន់ស្ត្មាប់ដំណំ្ណត្ស្ូ វ។ 
មា ងឡទ្យៀរ ឡត្ៅព៊ីកំពុងទ្យទួ្យលរងការគត្មាមកំខហ្ងព៊ីកតាត ធ្មមារិ និងកតាត មនុស្ស រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់ឡនោះ 
ពំុទន់អាចទញយកស្កាត នុពលឱយបានឡពញឡលញកនុងរូបភាពពហុ្បំណ្ងឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ ខដលាក់ខស្តង ត្បព័នធខត្ពក 
និងឡមទឹ្យកមួយចំនួនឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ អាចខកនចន និងអភិវឌ្ឍបខនាមឡដ៊ីមប៊ីបឡត្ម៊ីឱយស្កាត នុពលឡទ្យស្ចរណ៍្ និងឡស្ដាកិចច
ស្ហ្គមន៍ឡដាយតា ល់បាន។ 

ឡត្ៅព៊ីអរាត្បឡយជន៍កនុងឡគ្នលបំណ្ងចមបងស្ត្មាប់បងាូរ និងបង្ហខ ំងទឹ្យកទុ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ឡដ៊ីមប៊ីឡធ្ែ៊ីខត្ស្ត្បំាងឡហ្៊ីយ 
ឡគស្ឡងារឡឃ៊ីញថា វរតមានត្បព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ក៏បានផាល់ាជត្មកដល់មចឆារិទំងឡាយខដលផាល់ាអាហារ
ស្ត្មាប់ត្បាកស្ិករឡៅទ្យ៊ីឡនាោះផងខដរ។ ាងឡនោះឡទ្យៀរ វាក៏បានផតល់ាត្បភពអាហារដល់ស្រែាល ប ក៏ដូចាទ្យ៊ីជត្មក
ស្ត្មាប់បកាបកស៊ីនានាឡទ្យៀរផង។ 

៤. ការពភិាកា 
ដូចបានបង្ហា ញឡៅកនុងលទ្យធផលខាងឡល៊ី រំបន់ភាគខាងឡក៊ីរននបនាា យលខងែកមានរចនាស្មព័នធធារាស្រស្ត

បុរណ្ ខដលាត្បព័នធ «ឡមទឹ្យក» និង ត្បព័នធស្ត្មាប់ខចកចាយទឹ្យកឡៅកាន់ទ្យ៊ីជិរឆ្ៃ យ ឡហ្៊ីយត្បព័នធខត្ពកឡនោះក៏មានព៊ីរ
ត្បឡភទ្យគឺ ត្បឡភទ្យឡក៊ីរឡេ៊ីងឡដាយធ្មមារិ និងឡក៊ីរឡេ៊ីងព៊ីការជ៊ីករបស្់មនុស្ស។ ការត្ាវត្ាវរបស្់ Nhim (2016) ក៏
បានរកឡឃ៊ីញមាន ត្បព័នធខត្ពកឡត្ច៊ីនឡត្ប៊ីឡៅភាគខាងរបូងននត្បឡទ្យស្កមពុា ពិឡស្ស្កនុងឡែរតកណ្ណា ល ខដលមានរហ្ូរ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 17 

 

ដល់ាង៦០ខែស ក៏ប ុខនត ការស្ិកាឡនោះពំុបានស្ិកាលមអិរឡដាយឡផាៀរតា រ់តាមរយៈការឡធ្ែ៊ីកំណ្ណយ ឡដ៊ីមប៊ីបង្ហា ញអំព៊ីរូប
រងាក់ោក់ឡៅស្ម័យកាលជ៊ីកខត្ពកទំងឡនាោះ ត្ពមទំងអាយុកាលននខត្ពកផងខដរ។ បខនាមព៊ីឡល៊ីឡនោះ ការឡៅឡ ម្ ោះ
ខត្ពកខដលឡក៊ីរឡេ៊ីងឡដាយាន នដមនុស្សថាា «ជំន៊ីក» ក៏មានការែុស្គ្នន ខដរ ខដលការឡនោះ ត្បខហ្លតាមការនិយម
របស្់ត្បាពលរដាតាមរំបន់។ ឡដាយារការស្ិកាអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តបុរណ្ឡៅកនុងត្បឡទ្យស្កមពុាឡៅមានកត្មិរ 
ឡយ៊ីងពំុមានឯការ ឬទិ្យននន័យស្ពែត្គប់ពាក់ព័នធនឹងការឡៅឡ ម្ ោះត្បព័នធខត្ពកខដលឡក៊ីរឡេ៊ីងព៊ីាន នដរបស្់មនុស្សឡនោះ 
ថាា «ជំន៊ីក» មានស្ងគរិភាពប ុណ្ណា  ឬមានភាពែុស្ខបលកគ្នន ខបបណ្ណឡៅតាមរំបន់ឡផសងៗឡនាោះខដរ។ ក៏ប ុខនត ឡប៊ីតាម
លទ្យធផលរបស្់ Nhim (2016) ខដលបានបង្ហា ញព៊ីខត្ពកជ៊ីកចំនួនឡល៊ីស្ព៊ី៦០ខែសកនុងឡែរតកណ្ណត ល ឡគស្ឡងារឡឃ៊ីញថា 
ត្បាពលរដាឡៅកនុងរំបន់ឡនាោះ ឡៅនិយមឡៅថា «ខត្ពក» ាាងពាកយ «ជំន៊ីក»។ 

ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការាងស្ង់ឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡៅកនុងត្បឡទ្យស្កមពុាព៊ីស្ម័យបុរណ្មានរូប
ស្ណ្ណា នែុស្គ្នន ែលោះ និងដូចគ្នន ែលោះអាត្ស្័យឡល៊ីាា នភាពរំបន់ ឡដាយខេកឡគ្នលបំណ្ងឡទ្យៀរឡាធ្ ក៏ពំុមានែុស្គ្នន
ខាល ំងឡនាោះខដរ។ ាក់ខស្តង ឡៅរំបន់ឬាា ន៊ីយស្ម័យមុនអងគរ មានការជ៊ីកត្រពំាងាឡត្ច៊ីនស្ត្មាប់រកាទឹ្យកឡត្ប៊ីត្បាស្់ 
ឡហ្៊ីយក៏មានកាងត្បព័នធធារាស្រស្តឡដាយជ៊ីកខត្ពកស្ត្មាប់ផគរ់ផគង់ទឹ្យកព៊ី រំបន់មួយឡៅរំបន់មួយឡទ្យៀរ (Heng & 
Lavy, 2018)។ លទ្យធផលននការស្ិកាត្ាវត្ាវងម៊ីៗឡៅរំបន់ស្មបូរនត្ពគុកខដលារជធាន៊ីឦានាបុរ ៊ីកនុងស្ម័យមុន
អងគរ បានរកឡឃ៊ីញត្រពំាងចំនួនាង១៥០០ស្ត្មាប់ឡត្ប៊ីត្បាស្់កនុងរជធាន៊ី (Heng & Lavy, 2018) ឡទោះាយ ងណ្ណ 
ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅស្មបូរនត្ពគុកមិនដូចគ្នន ទំងត្ស្ុងឡៅរំបន់លខងែកឡនាោះឡទ្យ។ 

ឡដាយខេក ការាងស្ង់រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តឡៅកនុងរំបន់អងគរវញិ មានលកខណ្ៈពហុ្បំណ្ង ឡដាយឡល៊ីស្ព៊ី
ការឡត្ប៊ីត្បាស្់ស្ត្មាប់វសិ្័យកស្ិកមម ឡប៊ីឡធ្ៀបាមួយនឹងរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក។ ាក់ខស្តង ត្បព័នធធារាស្រស្ត 
ធំ្ៗឡៅរំបន់អងគរ ភាគឡត្ច៊ីនមានទំ្យនាក់ទំ្យនងាមួយស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ (Heng, 2012)។ តាមការស្ិកាត្ាវត្ាវរបស្់ 
Fetcher et, al. (2008) បឡចចកឡទ្យស្ាា បនាត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់អងគរមានបឡចចកឡទ្យស្ែពស្់កនុងការជ៊ីកខត្ពក
ទញយកទឹ្យកប ច្ូលកនុងបារយណ៍្ និង ខត្ពកឡផសងឡទ្យៀរស្ត្មាប់បងាូរទឹ្យកឡចញព៊ីបារយណ៍្។ ាមួយគ្នន ឡនោះ ត្បព័នធ  
ធារាស្រស្តឡៅភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក ទំងត្បព័នធខត្ពកកា៊ី និង ត្បព័នធឡមទឹ្យកកា៊ីមានលកខណ្ៈ និងទ្យត្មង់ត្បហាក់
ត្បខហ្លគ្នន នឹងត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងរំបន់ខដលមានភូមិាស្រស្តត្ស្ឡដៀងគ្នន  ឧទហ្រណ៍្ត្បព័នធឡមទឹ្យកឡល៊ីកាទំ្យនប់រកា
ទឹ្យកក៏មានឡត្ប៊ីឡៅរំបន់ត្ស្៊ីស្នធរ ឡែរតកំពង់ចាមខដរ ឡដាយខេកត្បព័នធខត្ពក ក៏មានទ្យត្មង់ត្បហាក់ត្បខហ្លនឹងរចនា  
ស្មព័នធខត្ពកឡៅរំបន់ភាគខាងរបូង (ត្ស្ុកាអ ង និងឡកាោះធំ្ ឡែរតកណ្ណត ល)។ 

ឡដាយារមានឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ឡធ្ែ៊ីឱយបរមិាណ្ទឹ្យកកស្ិកមមមានត្គប់ត្គ្នន់ស្ត្មាប់ផគរ់ផគ ង់
ការដាំដុោះត្ស្ូវត្បាំងឡៅរំបន់ខកបរឡនាោះ ឡដាយត្បាកស្ិករអាចទ្យទួ្យលផលបានចាប់ព៊ី៥ឡតាន ឡៅ៨ឡតានកនុងមួយ       
ហិ្កតា។ ាក់ខស្តង ឡហ្ដាា រចនាស្មព័នធធារាស្រស្តទំងឡនោះ ពំុអាចជួយត្បាកស្ិករបានឡត្ច៊ីនឡនាោះឡទ្យកនុងរដូវវស្ា 
ឡដាយ ឡៅរដូវវស្ាទឹ្យកបានជន់លិចខត្ស្ទំងអស្់ ដូចឡនោះត្បាពលរដានិយមឡធ្ែ៊ីត្ស្ូវត្បំាង ឬត្ស្ូវត្បឡដញទឹ្យកជំនួស្     
វញិ។ ឡទោះាយ ងឡនោះកត៊ី ត្បព័នធឡនោះអាចឡត្ប៊ីបានឡៅរំបន់ណ្ណខដលមានជត្មាល មិនអាចរកាទឹ្យកស្ត្មាប់ឡធ្ែ៊ីខត្ស្ត្បំាង
បាន ប ុខនត លទ្យធភាពកនុងការស្ាុកទឹ្យកក៏ពំុបានឡត្ច៊ីនខាល ំងឡនាោះឡទ្យ។ កនុងករណ្៊ី ចំនួនត្បាជនមានការឡក៊ីនឡេ៊ីង រត្មូវការ
វាលខត្ស្ស្ត្មាប់ដំាដុោះត្ស្ូវត្បំាងឡក៊ីនឡេ៊ីង ឡនាោះទឹ្យកខដលរកាទុ្យកកនុងឡមទឹ្យក ឬខត្ពក នឹងមានចំនួនមិនមានត្គប់ត្គ្នន់



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១-២១ 

 

ផុន កសិ្កា, ឡេង វទិ្យូ, តាឡករ ស្ក័ដា និង ស្ួ ប ុណ្ណា រ រ់. (២០២២) 18 

 

ឡេ៊ីយស្ត្មាប់ផគរ់ផគង់ការដំាដុោះរបស្់ត្បាកស្ិករ។ កតាត ឡនោះ ទមទរឱយមានយនតការ ឬដំឡណ្ណោះត្ាយស្មត្ស្បកនុង
ការបឡងា៊ីនបរមិាណ្ទឹ្យកឱយបានឡត្ច៊ីន និងត្គប់ត្គ្នន់ តាមរយៈការាា រឡមទឹ្យក និងខត្ពកឱយបានធំ្ និងជឡត្ៅឡត្ៅាងមុន។ 

តាមរយៈការត្ាវត្ាវឡនោះ ឡយ៊ីងពំុទន់អាចកំណ្រ់បាននូវកាលបរឡិចឆទ្យាក់ោក់ននការាងស្ង់រចនាស្មព័នធ 
ធារាស្រស្តទំងឡនោះឱយបានចាស្់ោស្់ឡៅឡេ៊ីយឡទ្យ ឡដាយារបឡចចកឡទ្យស្កនុងការកំណ្រ់កាលបរឡិចឆទ្យទមទរឱយមាន
ការឡធ្ែ៊ីកំណ្ណយ និងស្ិកាវភិាគឱយបានស្ុ៊ីជឡត្ៅតាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា។ ខផអកឡៅឡល៊ីត្បវរតិាស្រស្តននត្បឡទ្យស្កមពុា 
រំបន់ឡនោះធាល ប់ារជធាន៊ីចាស្់ឡៅស្ម័យលខងែក ដូចឡនោះ ត្បព័នធធារាស្រស្ត និងទ្យ៊ីតំាងភូមិាស្រស្តមួយចំនួនឡៅភាគ
ខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែក មានលកខណ្ៈឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌បុរណ្មួយខដលបនតមានឡៅឡេ៊ីយ។ ឡប៊ីឡទោះប៊ីា ការស្ិកា
ត្ាវត្ាវមិនទន់អាចកំណ្រ់បានព៊ីអាយុកាលននការាងស្ង់ឡមទឹ្យក ឬ អាយុកាលខត្ពកខដលបានជ៊ីកកត៊ី យ ងឡហាច
ណ្ណស្់ វាាភស្តុតាងខដលបានបនសល់ព៊ីអរ៊ីរកាល ទុ្យកឱយត្បាពលរដាកមពុាខដលនឹងបនតរស្់ាមួយវា។ ត្បព័នធធារ
ាស្រស្តឡៅកនុងកនុងរំបន់ឡនោះ អាចចារ់ទុ្យកថាាមររកឡទ្យស្ភាពវបបធ្ម៌ ឡហ្៊ីយមររកឡនោះក៏បានឡធ្ែ៊ីឱយត្បាពលរដា ឡៅ
បនតមុែរបរកស្ិកមមខបបត្បនពណ្៊ី កនុងភូមិត្ស្ុករបស្់ែលួនបាន។ 

៥. ន្ចើា្ ន្នដិ្ឋា ន្ 
៥.១. ការ្ន្និដ្ឋា ន្ 

ាមួយនឹងរបកគំឡហ្៊ីញខាងឡល៊ី ឡយ៊ីងស្ឡងារឡឃ៊ីញថា ការឡត្ជ៊ីស្ឡរ ៊ីស្ទ្យ៊ីតំាងរជធាន៊ីរបស្់ត្ពោះរាជំនាន់មុនៗ 
ខរងខរគិរគូរយ ងលអិរលអន់អំព៊ីផលូវទឹ្យក និងត្បព័នធធារាស្រស្តស្ត្មាប់បឡត្ម៊ីឱយវសិ្័យកស្ិកមម។ ឡត្ៅព៊ីការឡត្ជ៊ីស្ឡរ ៊ីស្ទ្យ៊ី
តំាងរជធាន៊ីខដលមានរចនាស្មព័នធផលូវទឹ្យកធ្មមារិខដលមានត្ាប់ឡហ្៊ីយ ត្ពោះរាជំនាន់ឡនាោះ ក៏មិនឡភលចព៊ីការាា បនា
បខនាមនូវត្បព័នធធារាស្រស្ត ខដលាអរាត្បឡយជន៍ស្ត្មាប់ការដំាដុោះផលដំណំ្ណកស្ិកមមត្គប់ត្បឡភទ្យឡនាោះខ ដរ។ 
បនាា យលខងែកគឺាអរ៊ីររជធាន៊ីរបស្់កមពុាកនុងស្រវរសទ្យ៊ី១៦ ឡហ្៊ីយឡប៊ីខផអកឡល៊ីរឹកតាងខដលឡៅឡស្ស្ស្ល់ ឡយ៊ីង
អាចកំណ្រ់បានថា ត្ពោះរាជំនាន់ឡនោះ ក៏បានកាង និងាា បនានូវត្បព័នធធារាស្រស្តមួយចំនួនផងខដរ ឡៅជំុវញិ
រំបន់ខកបរបនាា យលខងែក។ ការស្ិកាមួយឡនោះ បានបំឡពញបខនាមឡទ្យៀរនូវរបកគំឡហ្៊ីញរបស្់ Nhim (2016) ខដលបាន
បង្ហា ញព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តមួយចំនួនឡៅកនុងរំបន់ឡនោះ។ 

ត្បព័នធធារាស្រស្តឡៅរំបន់ភាគខាងឡក៊ីរបនាា យលខងែកត្រូវបានាា បនាាទ្យត្មង់រូចៗ ឡត្ច៊ីនកខនលងស្ត្មាប់
បឡត្ម៊ីដល់ស្ហ្គមន៍រូចៗ ឡហ្៊ីយការឡត្ប៊ីត្បាស្់បានខរកនុងរដូវត្បំាងប ុឡណ្ណា ោះស្ត្មាប់ការដំាដុោះត្ស្ូវត្បាំង និងត្ស្ូវ
ត្បឡដញទឹ្យក។ ទំ្យហំ្ឡមទឹ្យកន៊ីមួយៗមិនអាចរកាបរមិាណ្ទឹ្យកបានឡត្ច៊ីនឡនាោះឡទ្យ ដូឡចនោះរត្មូវឲ្យឡគាា បនាត្បព័នធ ឡមទឹ្យក
ឡត្ច៊ីនបខនាមឡទ្យៀរ។ ឡត្ៅព៊ីទំ្យហំ្រូចៗត្ាប់ ត្បព័នធខត្ពក និងឡមទឹ្យកមួយចំនួនក៏កំពុងត្បឈមមុែនឹងការបារ់បង់ ែូចរូប
រង ឬបារ់បង់នូវស្មរាភាពកនុងការរកាទឹ្យកទុ្យកឱយបានត្គប់ត្គ្នន់ ខដលបណ្ណត លមកព៊ីកតាត ធ្មមារិ និងកតាត មនុស្សផង
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កល៊ីឯការមានត្ាប់។ លទ្យធផលត្ាវត្ាវបានបង្ហា ញថា ការាងស្ង់ត្បាាទ្យដូនអនយកលំនាំត្បហាក់ត្បខែល
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រចនាបថបាយ័ន។ កទ្វោះាយ ងកនោះកត៊ី ការស្ននិដាា នឱ្យបានចាស្់លាស្់ព៊ីរូបរងត្បាាទ្យ និងកពលកវលាាក់ខស្តង ឬ
រជកសត្តាខដលាងស្ង់ត្បាាទ្យកនោះគឺពំុអាចកធ្ា៊ីកៅបាន កដាយាររួត្បាាទ្យទំ្វងមូលបានបាក់ខបកកែេចែេ៊ី  
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ABSTRACT  

The object of this study is Wat Daun On temple, located in Prasat village, Romlech commune, 

Bakan district, Pursat province. The objectives of this study were (1) to study the age and style of 

the temple and (2) to identify the temple-related physical infrastructures and their present 

conditions. Archeological method, in-depth interview, Google image analysis and secondary 

document study were used. It was found that the construction of the Wat Daun On temple followed 

Khmer traditions with three layers of moat and a Baray were constructed around the area. The 

finding also revealed that the present location of temple may not be at its original site where it was 

constructed but rather a pile of stone collection. Based on the art and carving carved on top of 

temple, frontons, semi frontons, lintels, corner stones, finials, supporters, door frames, moonstones, 

and other stone fragments, it revealed that Daun On temple was constructed with Bayon style 

during Angkorean period. This research aims to identify the location was a former temple by 

conducting research on background of this temple related to period of temple construction, history 

and when the temple was demolished, and when the pagoda was built? This research also includes 

the archaeological investigation, arts history study, mapping to show the features which are the 

elements of the temple. Studies also show that Daun An temple structure was completely destroyed, 
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the archeological site was lost, which the aesthetics of the architecture was lost, and this loss will 

be irreplaceable. However, what remains of the Daun An temple to this day should be taken good 

care by the relevant institutions and stakeholders for the cause of preserving the national heritage 

of Cambodia. 

KEYWORDS:  Archaeology, Archaeological feature, artifacts, style, geography 

១. សេចក្ដសី្ីើម 
កៅកនុងត្បកទ្យស្កមពុា ការស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិាស្រស្តកៅមានការែាោះចកនាា ោះកត្ច៊ីន កែ៊ីយត្បវរតិាស្រស្តត្បកទ្យស្កមពុា

ត្រូវបានចងត្កង និងខបងខចកាស្ម័យកាលកផសងៗ កដាយអនកត្ាវត្ាវារិ និងអនដរារិនានា ក៏ប ុខនតឯការត្បវរតិ
ាស្រស្តាកាល ភាគកត្ច៊ីនត្រូវបានត្ាវត្ាវនិងចងត្កងកដាយអនកត្ាវត្ាវអនដរារិ កដាយស្រកស្រាភាាខែមរ, 
បារងំ និង ភាាអង់កគាស្។ ការស្ិកាត្ាវត្ាវត្បវរតិាស្រស្តកៅត្បកទ្យស្កមពុាមានលកខណ្ៈាដំុៗ ខផនកៗ តាមរំបន់ 
និងកៅតាមកាលបំណ្ងកផសងៗ កដាយមិនត្រូវបានត្ាវត្ាវ និងចងត្កងឱ្យមានលកខណ្ៈាខែសស្ង្ហា ក់តាមកពល
កវលា ាត្បព័នធ ព៊ីកដ៊ីមស្ម័យកាល (ស្ម័យបុករត្បវរតិាស្រស្ត) រែូរដល់ស្ម័យបចចុបបននកនាោះកទ្យ។ មា ងកទ្យៀរ ឯការ
ទំ្វងកនោះ ក៏ពំុបានភាា ប់នូវែាឹមារខដលមានទំ្វងទិ្យដាភាពវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ និងស្ងគមខែមរមកាមួយផងកទ្យ1។ ត្បវរតិាស្រស្ត 
ត្បកទ្យស្កមពុាត្រូវបានលារត្រដាងក ៊ីងកៅតាមកត្មិរខដលអាចកធ្ា៊ីកៅបាន កៅតាមទិ្យននន័យ ឬ ភស្ដុតាងខដលរកបាន 
ាក់ខស្ដងដូចាកនុងស្ម័យបុករត្បវរតិាស្រស្តននត្បកទ្យស្កមពុា និងស្ម័យមុនអងគរាកដ៊ីម កទ្វោះប៊ីអនកត្ាវត្ាវត្បវរតិាស្រស្ត 
និងអនកោក់ព័នធ ដូចាអនកត្ាវត្ាវបុរណ្វរាុវទិ្យា ារិពនេុវទិ្យាក៏កំពុងស្ិកាត្ាវត្ាវាែូរខែរែូរមកក៏កដាយ។ 

វបបធ្ម៌ និងត្បវរតិាស្រស្តគឺាវសិ្័យព៊ីរខដលពិបាកកនុងការការ់ផ្កត ច់ឱ្យកចញព៊ីាន បាន ាពិកស្ស្ការស្ិកាអំព៊ី  
វបបធ្ម៌របស្់មនុស្សជំនាន់មុន។ ការស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិាស្រស្ត កគខរងខររកំលចនូវទិ្យដាភាពវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌របស្់មនុស្ស 
ស្ងគមមនុស្សកៅតាមស្ម័យកាលនានា (Pickering, 1997, p. 33)។ ដូចាន ខដរ កប៊ីកាលណ្ណកាស្ិកាអំព៊ីវបបធ្ម៌កនុង
ស្ម័យកាលណ្ណមួយ ឬ ការវវិរត វបបធ្ម៌ កនាោះនឹងឆាុោះបញ្ជច ំងអំព៊ីត្បវរតិាស្រស្ត ក៏ដូចាការវវិរតរបស្់ស្ងគមផងខដរ។ ការ
ស្ិកាអំព៊ីវបបធ្ម៌ និងត្បវរតិាស្រស្ត ត្រូវការាន កៅវញិកៅមក អំព៊ីដំកណ្៊ី រការ លកខែណ្ឌ  និងមូលដាា នននការស្នេនាខដល
អាចកក៊ីរមានកៅកនុងបរបិទ្យវបបធ្ម៌ និងជំុវញិបរបិទ្យត្បវរតិាស្រស្ត។ 

១.១- ការស្រាវស្រាវអពំីស្រាាទបុរាណ 
ាចំខណ្កមួយននវបបធ្ម៌ និងត្បវរតិាស្រស្តរបស្់ារិ ការស្ិកាអំព៊ីត្បាាទ្យបុរណ្របស្់កមពុា ហាក់ពំុស្ូវ

ទ្យទួ្យលបានការយកចិរតទុ្យកដាក់ខ្ា ំងកនាោះកទ្យកនុងចំកណ្ណមអនកត្ាវត្ាវារិ។ ាក់ខស្តង ការស្ិកាអំព៊ីត្បាាទ្យបុរណ្
កៅត្បកទ្យស្កមពុាបានចាប់ដំកណ្៊ី រការតំាងព៊ីឆ្ន ១ំ៨៥០ កដាយជនារិបារងំ កលាក Henri Mouhot ខដលកលាកបាន

 
1 គួរបញ្ជា ក់ថា ការស្រកស្រត្បវរតិាស្រស្តមានវធិ្៊ី និងរកបៀបកត្ច៊ីន អាត្ស្័យតាមកាលបំណ្ងរបស្់អនកត្បវរតិវទិ្យា កដាយអនកែាោះស្រកស្រករៀបរប់ព៊ី
លំដាប់ត្ពឹរតិការណ៍្ មូលកែរុ និងផលប ោះោល់ននត្ពឹរតិការណ៍្ អនកែាោះស្រកស្រពនយល់ព៊ីទំ្យនាក់ទំ្យនងខដលបណ្ណត លឱ្យកក៊ីរមានត្ពឹរតិការណ៍្កដាយ
ផារភាា ប់រវាងកែរុការណ៍្ារិ និងអនតរារិាកដ៊ីម។ អនកែាោះកទ្យៀរ ស្រកស្រឯការត្បវរតិាស្រស្តកដាយរកំលចនូវទិ្យដាភាពកត្ច៊ីនបញ្ចូលាន  ដូចា
ត្ពឹរតិការណ៍្នកយបាយ វបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ និងអប់រាំកដ៊ីម។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 25 

 

ករៀបរប់អំព៊ីត្បាាទ្យអងគរវរត ខដលាលទ្យធផលកធ្ា៊ីឱ្យមានការចាប់អារមមណ៍្ព៊ីស្ំណ្ណក់អនកត្ាវត្ាវអនដរារិ កែ៊ីយក៏នំា
កៅដល់ការចាប់កផដ៊ីមស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិស្ិលបៈ និង ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យខែមរាបនតបនាេ ប់ (Stark, 2001, pp. 238-249) ។ 
កិចចការត្ាវត្ាវទ្វំងកនាោះមានលកខណ្ៈត្បវរដិស្ិលបៈ ាា បរយកមម និង បុករត្បវរតិាស្រស្ត កែ៊ីយការត្ាវត្ាវទ្វំងកនាោះក៏
បានកប៊ីកផាូវឱ្យមានការស្ិកាត្ាវត្ាវរបស្់ាលាចុងបូោ៌ អំព៊ីត្បវរតិស្ិលបៈ និងស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្របស្់ខែម រា
កត្ច៊ីន និងឈានកៅដល់ការបកងា៊ីរនូវស្កមមភាពជួស្ជុលត្បាាទ្យមួយចំនួនផងខដរកៅកនុងរំបន់អងគរ (ផុន, ២០១៨, 
ទំ្យ. ៨-១១)។ បនាេ ប់មក កលាក Etienne Aymonier បានកធ្ា៊ីការស្ិកា និងចុោះបញ្ា ៊ីត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ ត្ពមទ្វំងផ្កេ ំង
ស្ិលាចារកឹកៅទូ្យទំ្វងត្បកទ្យស្កមពុា (Aymonier 1900: Volume I, Volume II and Volume III)។ បខនាមព៊ីកល៊ី
កនោះ Lajonquière (1902: Tome I, Tome II and Tome III) ក៏បានស្ិកា និងចុោះបញ្ា ៊ីត្បាាទ្យនិងស្ិលាចារកឹ កៅ
តាមត្គប់បណ្ណដ កែរតកនុងត្បកទ្យស្កមពុាផងខដរ។ លទ្យធផលននការស្ិកាទ្វំងកនោះ គឺាឯការកាលចមបងយ ងស្ំខ្ន់
ខដលបានករៀបរប់អំព៊ីាា នភាពននត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ។ 

បនាេ ប់ព៊ីបកងា៊ីរាលាបារងំចុងបូោ៌ កៅកដ៊ីមស្រវរសរទ៍្យ៊ី២០ ការស្ិកាត្ាវត្ាវព៊ីត្បាាទ្យកាន់ខរមានស្កមមភាព
ផុស្ផុលក ៊ីងាលំដាប់។ ាក់ខស្តង កៅឆ្ន ១ំ៩៥១ ាលាបារងំចុងបូោ៌បានស្ិកាត្ាវត្ាវត្បាាទ្យចំនួន១២៥៦ 
ខដលកនុងកនាោះ ត្បាាទ្យចំនួន៧៨០ ស្ាិរកនុងត្បកទ្យស្កមពុា ៤០១ ស្ាិរកនុងត្បកទ្យស្កវៀរណ្ណម និង ត្បាាទ្យចំនួន ៧៥
ស្ាិរកៅកនុងត្បកទ្យស្ឡាវ (Stark, 2001, p. 245)។ បនាេ ប់ព៊ីមហាវទិ្យាល័យបុរណ្វទិ្យា ននាកលវទិ្យាល័យភូមិនេ
វចិិត្រស្ិលបៈ បានចាប់កប៊ីកបណ្ដុ ោះបណ្ណដ លនិស្សិរជំនាញបុរណ្វទិ្យា ការស្ិកាព៊ីត្បាាទ្យមានការកក៊ីនក ៊ីងកត្ច៊ីនាង
មុន និង បានបនតរែូរមកដល់បចចុបបនន។ ាា ប័នារិាកត្ច៊ីន មានដូចាត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ, អាាា ធ្រារិ
អបសរ, អាាា ធ្រារិត្ពោះវហិារ អាាា ធ្រារិស្ំបូរនត្ពគុក និងរជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុាាកដ៊ីម បាននឹងកំពុងរួមចំខណ្ក
យ ងស្កមមកនុងការស្ិកាត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បាាទ្យនានាកនុងត្បកទ្យស្កមពុា។ 

១.២- ទិដ្ឋភាពទសូៅនៃស្រាាទបុរាណក្នុងស្ររសទេក្មពុា 
ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរបានចាប់កផដ៊ីមកាងក ៊ីងកៅចុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី៥ រែូរដល់ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៤ ស្ត្មាប់ការព

ឧទ្យេិស្ដល់ត្ពោះទំ្វងឡាយកនុងាស្នាែិណ្ឌូ  និងពុទ្យធាស្នាខដរ។ ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបានាងស្ង់ក ៊ីងព៊ីវរាុធារុ
កត្ច៊ីនត្បកភទ្យដូចាឥដា ថមភក់ ថមបាយកត្កៀម និងថមបាស្ាល់ែាោះខដរ។ ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យក៏មានការវវិរតខត្បត្បួលកៅតាម
ស្ម័យកាល និងកៅតាមរជកស្ដចខដលបានកាយរជយកៅជំនាន់កនាោះផងខដរ។ កដាយមានការខត្បត្បួលខបបកនោះ កទ្យ៊ីប
អនកត្ាវត្ាវជនារិបារងំ កលាកត្ស្៊ី Gilberte de Coral-Rémusat,  Rémusat (1951)  អាចស្ិកានិងខបងខចក
ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរកៅតាមរចនាបថ គឺរប់ព៊ីរចនាបថភនំដា, រចនាបថស្មបូរនត្ពគុក, រចនាបថនត្ពកកមង, រចនា 
បថកំពង់ត្ពោះ, រចនាបថគូកលន, រចនាបថត្ពោះកា, រចនាបថបាខែង, រចនាបថកកាោះកករ, រចនាបថបនាេ យត្ស្៊ី, រចនាបថ
ឃ្ា ងំ, រចនាបថបាពួន, រចនាបថអងគរវរត និង រចនាបថបាយ័ន។ កនុងរចនាបថន៊ីមួយៗ មានការកំណ្រ់កាច់ចមាា ក់កល៊ី
ត្បាាទ្យ ចមាា ក់ខផដរ កហាាង ស្ស្រកពជ ស្ស្រកផ្កែ ប រូបរងត្បាាទ្យ បាង់ត្បាាទ្យ ក៏ដូចាគូទឹ្យក និង បារយណ៍្ទឹ្យក
ាកដ៊ីម។ កាច់ចមាា ក់កៅាប់បដិមា មានដូចាស្កមាៀកបំោក់ (ស្ំពរ់) ភនួងស្ក់ មកុដ ក៏ោក់ព័នធនឹងការខចករចនាបថ ផង
ខដរ។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 26 

 

កយងតាមនាយកដាា នាំោរនិងអភិរកសស្ំណ្ង់បុរណ្ននអគគនាយកដាា នកបរិកភណ្ឌ  ននត្កស្ួងវបបធ្ម៌និង
វចិិត្រស្ិលបៈ បានបង្ហា ញថា ត្បាាទ្យបុរណ្កៅកនុងត្បកទ្យស្កមពុាមានចំនួនស្រុបត្បមាណ្១៦៧2 (មិនរប់បញ្ចូ ល
ត្បាាទ្យកនុងរំបន់អងគរ) និងាព នបុរណ្ចំនួន២២ (នាយកដាា នាំោរនិងអភិរកសស្ំណ្ង់បុរណ្, ២០២០) ខដល
ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ រចនាបថ និងវរាុធារុកដ៊ីមខដលយកមកាងស្ង់ត្បាាទ្យទំ្វងកនាោះ ក៏មានភាពែុស្ខបាកាន កៅតាម
ស្ម័យកាលផងខដរ។ ត្បាាទ្យែាោះាងស្ង់ព៊ីឥដា3 ត្បាាទ្យែាោះស្ង់ព៊ីថមបាយកត្កៀម4 ត្បាាទ្យែាោះកទ្យៀរាងស្ង់ព៊ីថម
ភក់5។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
2 ចំនួនត្បាាទ្យចំនួន១៦៨ គឺារួកលែខដលមិនទ្វន់បានបញ្ចូលទិ្យននន័យព៊ីបណ្ណដ កែរតែាោះៗ ឧទ្វែរណ៍្ កៅកែរតឧរតមានជ័យមានត្បាាទ្យខដល
មានរូបរងកត្ច៊ីនគួរស្មខដរ។ ដូចមានកនុងទិ្យននន័យរបស្់កលាក ផុន កស្ិកា ឆ្ន ២ំ០១២ រកកឃ៊ីញត្បាាទ្យកៅមានរូបរងចំនួន២១ត្បាាទ្យ កនុង
ត្ស្ុកត្រោំងត្បាាទ្យ កែរតឧរតរមានជ័យ។ ត្បាាទ្យខដលរកកឃ៊ីញកនាោះ ភាគកត្ច៊ីនមិនមានកនុងបញ្ា ៊ីខបងខចកត្បាាទ្យរបស្់ត្កស្ួងវបបធ្ម៌និង
វចិិត្រស្ិលបៈកៅក ៊ីយកទ្យ (ស្ូមអាន៖ ផុន កស្ិកា (២០១២) ត្បាាទ្យរកកឃ៊ីញថម៊ី និងការកធ្ា៊ីខផនទ្យ៊ីាា ន៊ីយបុរណ្ កៅត្ស្កុត្រោងំត្បាាទ្យ 
កែរតឧរតរមានជ័យ, រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា និង ផុន កស្ិកា (២០១០) ត្បាាទ្យត្រោងំត្បាាទ្យ, រជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា)។ 

3 ាទូ្យកៅ ត្បាាទ្យស្ង់ព៊ីឥដាកត្ច៊ីនស្ង់កនុងស្ម័យមុនអងគរ និងបនតដល់ស្ម័យអងគរែាោះខដរ គឺចាប់ព៊ីស្រវរសរទ៍្យ៊ី៦ ដល់ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១។ 
4 ត្បាាទ្យខដលាងស្ង់កដាយថមបាយកត្កៀមកត្ច៊ីនខរកៅកនុងស្ម័យអងគរ មានដូចាត្បាាទ្យរកាជនាឹងកនុងកែរតកណ្ណដ ល, ត្បាាទ្យគុកនគរ កនុង
កែរតកំពង់ធំ្, ត្បាាទ្យភនំដា កនុងកែរតតាខកវ, ត្បាាទ្យត្កពំុឈូក កនុងកែរតត្ពោះវហិារ, ត្បាាទ្យត្រោំងត្បាាទ្យខ្ងកជ៊ីង កនុងកែរតឧរតរមានជ័យ 
។ល។ ត្បាាទ្យស្ង់ព៊ីថមបាយកត្កៀមមិនស្ូវស្មបូរកទ្យ។ 

5 ត្បាាទ្យខដលាងស្ង់កដាយថមភក់កត្ច៊ីនខរកៅកនុងស្ម័យអងគរ កែ៊ីយមានកត្ច៊ីន ាពិកស្ស្ចាប់ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១០ ដល់១៤។ 

រូបកលែ១៖ ត្បាាទ្យហាន់ជ័យ ស្ង់អ៊ីថម 
បាស្ាល់ កនុងកែរតកំពង់ចាម 

រូបកលែ២៖ ត្បាាទ្យបនាេ យនត្ពនគរ ស្ង់ព៊ីឥដា 
(ស្.រ. ទ្យ៊ី៧) ស្ាិរកនុងកែរតកំពង់ចាម 

 

រូបកលែ៣៖ ត្បាាទ្យត្រោំងត្បាាទ្យខ្ងកជ៊ីង ស្ង់ព៊ីឥដា (ស្.រ. ទ្យ៊ី១០) ស្ាិរកនុងកែរតឧរតរមានជ័យ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរកត្ច៊ីនាងស្ង់កដាយមានគូទឹ្យកព័ទ្យធជំុវញិ កត្ោោះគូទឹ្យករំណ្ណងឲ្យមហាស្មុត្ទ្យ ចំខណ្ក

ត្បាាទ្យគឺារំណ្ណងឲ្យភនំកមរុ ខដលាលំកៅដាា នរបស្់កទ្យវទំ្វងឡាយកនុងលិទ្យធិត្ពែមញ្ញាស្នា ខដលភនំកនាោះព័ទ្យធជំុ វញិ
កដាយមហាស្មុត្ទ្យ (Polkinghorne, 2008, pp. 65-88)។  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

រូបកលែ៤៖ ត្បាាទ្យត្រោំងត្បាាទ្យខ្ងកជ៊ីង ស្ង់ព៊ីថម
បាយកត្កៀម (ស្.រ. ទ្យ៊ី១៣) ស្ាិរកនុងត្ស្ុកត្រោំង

ត្បាាទ្យ កែរតឧរតរមានជយ័ 
 

រូបកលែ៥៖ ត្បាាទ្យបាយ័ន ស្ង់ព៊ីថមភក ់(ស្.រ. ១៣) 
ស្ាិរកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប 

រូបកលែ៦៖ ត្បាាទ្យត្រោំងត្បាាទ្យខ្ងរបូង និង
គូទ្យឹកជុំវញិ 

 

រូបកលែ៧៖ បាង់ត្បាាទ្យត្រោំងត្បាាទ្យខ្ងរបូង 
បង្ហា ញព៊ីគូទ្យឹកជុំវញិ 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 28 

 

១.៣- ទីតំងភមូាិស្រេតនៃការស្រាវស្រាវ 
 ត្បាាទ្យដូនអនស្ាិរកៅកនុងភូមិត្បាាទ្យ ឃំុរកំលច ត្ស្ុកបាកាន កែរតកោធ្ិ៍ារ់។ ត្បាាទ្យកនោះស្ាិរកនុង

បរកិវណ្វរតកឈាម ោះ «ដូនអន»។ ត្បាាទ្យវរតដូនអនស្ាិរកៅកត្រ៊ីយខ្ងលិចស្េឹងអូរតាកបា ង គិរចាប់ព៊ីវរតបឹងខ្ន រមាន
ចមាា យ៤គ៊ី ូខម ត្រ ស្ាិរកៅត្ជុងនិររ៊ីននផាូវារិកលែ៥ (ត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ, ២០០៧)។ ត្បាាទ្យកនោះ
ស្ាិរកៅភាគនិររ៊ីននបឹងទ្យកនាាប ចមាា យត្បខែល៤០គ៊ី ូខម ត្រព៊ីបឹងទ្យកនាាប។ រំបន់កនោះមានត្បភពទឹ្យកមួយខែស
មានកឈាម ោះថា អូរតាកបា ង ឬ អូររកំលច6 អាត្ស្័យកៅកល៊ីទ្យ៊ីតំាងភូមិាស្រស្តាក់ខស្តងននភូមិ ឃំុរបស្់ត្បាពលរដាកនុង
រំបន់កនាោះ។  អូរតាកបា ង ឬ អូររកំលចមានត្បភពព៊ីស្េឹងកោធ្ិ៍ារ់ កែ៊ីយែូរចាក់ចូលបឹងទ្យកនាាប ខដលអូរកនោះា
ត្បភពទឹ្យកដ៏ស្ំខ្ន់ស្ត្មាប់ត្បាពលរដារស្់កៅកនុងរំបន់។ ស្េឹងកោធ្ិ៍ារ់មានត្បភពព៊ីភនំត្កវា ញភាគខ្ងកក៊ីរ មាន
ចមាា យ១៥០គ៊ី ូខម ត្រគិរចាប់ព៊ីភនំត្កវា ញដល់បឹងទ្យកនាាប។ ត្បាពលរដាខដលរស្់កៅជិរខកបរស្េឹងអាចត្បកបមុែ
របរកនាទ្យត្រ៊ី ចំខណ្កឯអនកកៅឆ្ា យព៊ីស្េឹងអាចត្បកបមុែរបរកធ្ា៊ីខត្ស្បាន កដាយការទ្វញយកអរាត្បកយជន៍ព៊ីស្េឹង
មួយកនោះ។ 

 
រូបកលែ៨៖ ខផនទ្យ៊ីកែរតកោធ្ិ៍ារ ់(ត្បភព៖ មនេ៊ីរករៀបចំខដនដ៊ី នគរូបន៊ីយកមម ស្ំណ្ង ់និងស្ូរកិយដ៊ី កែរតកោធ្ិ៍ារ់) 

 
6 គួរបញ្ជា ក់ថា អូរកនោះាអូរខរមួយកទ្យ ក៏ប ុខនតអនកត្ស្ុកកៅទ្យ៊ីកនាោះកៅកឈាម ោះកផសងាន អាត្ស្័យកៅតាមទ្យ៊ីតំាងភូមិ ឬឃំុ ឬភូមិ ឃំុាក់ខស្តងកនុងរំបន់
កនោះ។ ការកៅកឈាម ោះកត្ច៊ីន ចំកោោះត្បភពទឹ្យកខរមួយខបបកនោះ មានលកខណ្ៈត្បហាក់ត្បខែលាន កៅនឹងរំបន់កផសងកទ្យៀរកៅកនុងត្បកទ្យស្កមពុា
ខដរ ាឧទ្វែរណ៍្ ត្បព័នធអូរកៅរំបន់លខងាក ក៏ត្រូវបានត្បាពលរដាកៅកឈាម ោះកផសងាន  អាត្ស្័យកល៊ីទ្យ៊ីតំាងភូមិ ឃំុាក់ខស្តង។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 29 

 

 
រូបកលែ៩៖ ខផនទ្យ៊ីរំបនត់្បាាទ្យដនូអន បង្ហា ញព៊ីអរូរកំលច (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 

១.៣- ចំសោទបញ្ហា  
កនុងការស្ិកាត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បាាទ្យបុរណ្កនុងត្បកទ្យស្កមពុា កគខរងកផេៀងផ្កេ រ់ទិ្យននន័យាមួយកស្ៀវកៅចុោះបញ្ា ៊ី

ត្បាាទ្យរបស្់កលាក Aymonier និង កលាក Delajonquière ខដលបានស្ិកាត្ាវត្ាវចុោះបញ្ា ៊ីត្បាាទ្យកៅទូ្យទំ្វង
ត្បកទ្យស្កមពុា។ កលាក Aymonier (1900, pp. 227-230) បានស្រកស្រករៀបរប់អំព៊ីត្បាាទ្យ និង ទ្យ៊ីដាា នបុរណ្ែាោះៗ
កនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ់។ កនុងកស្ចកដ៊ីមួយកលាកករៀបរប់ថា មានបនាេ យកឈាម ោះ «ដូនអន» ស្ាិរកៅភាគខ្ងលិចាា ន៊ីយ
កំខពង។ កស្ចកដ៊ីករៀបរប់កនោះមិនបានបង្ហា ញអំព៊ីការពិពណ៌្នាលមែិរ ឬបង្ហា ញទ្យ៊ីតំាង ឬមានរូបភាពព៊ីត្បាាទ្យដូនអន
កនាោះកទ្យ។ កទ្វោះយ ងណ្ណ កៅកនុងកស្ចកដ៊ីករៀបរប់កនាោះ Aymonier (1900, p. 230) បានបង្ហា ញថា «មានត្បាាទ្យ
មួយខដលមានរួត្បាាទ្យមិនស្ូវស្ំខ្ន់ ស្ាិរកនុងបនាេ យដូនអន»។ ចំខណ្កកលាក Lajonquière (1902, pp. 396-7) 
ខដលាអនកត្ាវត្ាវរុករកត្បាាទ្យកៅតាមបណ្ណដ កែរតទូ្យទំ្វងត្បកទ្យស្កមពុា កនុងកនាោះក៏មានកែរតកោធ្ិ៍ារ់មួយផង
ខដរ ក៏ប ុខនតកលាក Lajonquière ពំុបានស្រកស្រករៀបរប់អំព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកនាោះកទ្យ។ តាមរយៈត្បភពឯការព៊ីកលាក 
Aymonier និង កលាក Delajonquière កយ៊ីងមិនមានទិ្យននន័យាក់ខស្តងព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកាោះក ៊ីយ។ កប៊ីកទ្វោះា
កលាក Aymonier បានកល៊ីកក ៊ីងែាោះៗអំព៊ីត្បាាទ្យកនុងបនាេ យដូនអនកត៊ី ខរកយ៊ីងពំុកឃ៊ីញមានការស្រកស្រព៊ី ត្បាាទ្យ
កាោះក ៊ីយ ឬអាចថាកលាក Aymonier ត្បខែលាពំុបានកៅដល់ទ្យ៊ីតំាងផ្កេ ល់ននត្បាាទ្យកនុងរំបន់បនាេ យដូនអន
កនាោះក៏ថាបាន។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 30 

 

កៅឆ្ន ២ំ០០៣ ាលាបារងំចុងបូោ៌ ស្ែការាមួយត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ បានចុោះស្ិកាត្បាាទ្យ
កៅទូ្យទំ្វងត្បកទ្យស្ រួមទំ្វងត្បាាទ្យកៅកនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ់ខដរ។ លទ្យធផលត្ាវត្ាវកនាោះក៏បានបង្ហា ញព៊ីត្បាាទ្យវរតដូន
អនថា «...កនុងកំខពងទ្យ៊ីមួយមានរួកណ្ណដ លមួយ និងរួខ្ងរបូងមួយ ត្ពមទំ្វងកកាា ងទ្វា រថមបាយកត្កៀមកៅខ្ងលិច
.....។» (ត្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈ, ២០០៧)។ កស្ចកដ៊ីខដលករៀបរប់កនុងឯការខ្ងកល៊ី មានន័យថា កនុងឆ្ន ំ
២០០៣ ត្បាាទ្យដូនអនកៅមានរូបរងកៅក ៊ីយ គឺមានរួត្បាាទ្យ និង កកាា ងទ្វា រ ក៏ប ុខនត ត្ពោះស្ងឃ អាចារយវរត និង      
គណ្ៈកមមការកៅវរតត្បាាទ្យដូនអន បានត្បាប់ថា ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបំផ្កា ញកៅស្ម័យខែមរត្កែម7។ 

តាមរយៈការស្ិកាកៅកល៊ីឯការត្ាវត្ាវនានាខដលមាន ក៏ដូចាតាមរយៈការពិភាកាជំហានបឋមាមួយ 
ត្ពោះករជគុណ្ ឌិរ គួយ និង កលាកតា ស្ុិប កយ៊ីងអាចកធ្ា៊ីការកំណ្រ់បានថា រែូរមកដល់កពលកនោះ ពំុទ្វន់មានការ
ស្ិកាត្ាវត្ាវលមែិរកៅក ៊ីយកទ្យអំព៊ីត្បាាទ្យដូនអន។ កនាងមក មិនទ្វន់មានការស្ិកាព៊ីអនកត្ាវត្ាវត្បវរតិាស្រស្ត 
ឬ អនកជំនាញបុរណ្វរាុវទិ្យា និងស្ូមប៊ីអនកជំនាញកៅមនេ៊ីរវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈកែរតកោធិ្ារ់ ក៏មិនបានកធ្ា៊ីការ
ស្ិកាត្ាវត្ាវចងត្កងកៅក ៊ីយកទ្យ8 អំព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកនោះ។ ចំកណ្ណទ្យបញ្ជា ខ្ងកល៊ីកនោះ បានជំរុញឱ្យត្បាាទ្យវរត
ដូនអនគួរខរាកមមវរាុ ខដលត្រូវមានការស្ិកាត្ាវត្ាវឱ្យបានលមែិររួមាន មួយ កដាយខផែកកល៊ីទិ្យដាភាពកផសងៗដូចា 
ទិ្យដាភាពបុរណ្វរាុវទិ្យា ត្បវរតិាស្រស្ត និងារិពនធុវទិ្យាាកដ៊ីម។  

១.៤- វត្ថុបំណងស្រាវស្រាវ 
កមមវរាុននការស្ិកាកនោះកផ្កត រកៅកល៊ីត្បាាទ្យដូនអនកៅកនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ់ កដាយការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះ មាន

វរាុបំណ្ងចំនួន២ដូចខ្ងកត្កាម៖ 

 ស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិនិងរចនាបថចមាា ក់ត្បាាទ្យដូនអនកដាយផារភាា ប់ាមួយនឹងកតាត ត្បវរតិាស្រស្ត និងវបបធ្ម៌ 
 ស្ិកាអំព៊ីាា នភាពរចនាស្មព័នធនានាខដលោក់ព័នធនឹងត្បាាទ្យដូនអន 

ាមួយនឹងវរាុបំណ្ងខ្ងកល៊ីកនោះ ការស្ិកាកនោះក៏នឹងរកំលចផងខដរអំព៊ីស្កាត នុពលរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន 
ស្ត្មាប់វសិ្័យកទ្យស្ចរណ៍្កនុងកែរតកោធ្ិ៍ារ់។ 

២. វិធាីស្រេតស្រាវស្រាវ 
២.១- វិធីាស្រេតៃងិស្រក្បខណឌ ទៃិនៃ័យ 
ការស្ិកាកនោះកត្ប៊ីត្បាស្់វធិ្៊ីត្ាវត្ាវខបបចត្មុោះកនុងវសិ្័យមនុស្សាស្រស្ត និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម វសិ្័យបុរណ្វទិ្យា 

បូកាមួយនឹងការវភិាគកៅកល៊ីរូបភាពទ្យ៊ីតំាងាក់ខស្តងខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីផ្កា យរណ្ប។  

 
7 លទ្យធផលបានមកព៊ីការស្មាា ស្ និងស្ំកណ្ោះស្ំណ្ណលាមួយត្ពោះករជគុណ្ ឌិរ គួយ និង កលាកតា ស្ុិប ស្ួម ខដលាមាច ស្់ត្ស្ុករស្់កៅកនុងភូមិ 
ឃំុកនោះតំាងព៊ីកដ៊ីមករៀងមក។ 

8 មនេ៊ីរវបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្ិលបៈកែរតកោធ្ិ៍ារ់កទ្យ៊ីបបានកធ្ា៊ីបចចុបបននភាពាា ន៊ីយបុរណ្កនុងកែរត ខដលកនុងកនាោះក៏បានបញ្ចូលកឈាម ោះត្បាាទ្យវរតដូន
អនកនុងបញ្ា ៊ីកបរិកភណ្ឌ កនាោះខដរ ក៏ប ុខនតការស្ិកាលមែិរ មិនត្រូវបានកធ្ា៊ីកៅក ៊ីយកទ្យ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 31 

 

ក្) វិធីស្រាវស្រាវ 
ដំកណ្៊ី រការ និងកស្ចកត៊ីលមែិរននវធិ្៊ីន៊ីមួយៗខដលបានកត្ប៊ីត្បាស្់កៅកនុងការស្ិកាកនោះមានដូចខ្ងកត្កាម៖  

ក) សិ្កានិងវភិាគតាមខបបបុរណ្វរាុ វទិ្យា (Archaeological Investigation) 

ការស្ិកាតាមវធិ្៊ីកនោះ គឺការចុោះស្ិកាដល់ទ្យ៊ីតំាងផ្កេ ល់ កដាយពិនិរយកម៊ីលាា នភាពាក់ខស្ដងននាា ន៊ីយបុរណ្
និងវរាុនានាខដលមានទ្យ៊ីតំាង ត្ពមទំ្វងបុរណ្វរាុអចល័រ (features) មានដូចាស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ បារយណ៍្ គូទឹ្យក 
ទំ្យនប់គូទឹ្យក ត្ពមទំ្វងាា នភាពបរាិា នជំុវញិ។ កិចចការកនោះក៏មានការថរយករូបភាពាក់ខស្តងអំព៊ីាា ន៊ីយ បុរណ្វរាុ 
បុរណ្វរាុអចល័រ ក៏ដូចាបរាិា នជំុវញិ និងការកធ្ា៊ីខផនទ្យ៊ីកដាយកត្ប៊ីឧបករណ៍្ GPS កដ៊ីមប៊ីករ់ត្តាទ្យ៊ីតំាងាា ន៊ីយផង  
ខដរ។ ការស្ិកា និងវភិាគកៅកល៊ីរចនាបថ កាច់ចមាា ក់កល៊ីស្ំណ្ង់បងគំត្បាាទ្យ ក៏ដូចាចមាា ក់កផសងៗកៅកល៊ីថម
ត្បាាទ្យក៏ត្រូវបានស្ិកាយ ងលមែិរផងខដរ។ 

ែ) វធិ្៊ី វភិាគរូបភាពផ្កា យរណ្ប (Google Map/Image) 

ការស្ិកាវភិាគកៅកល៊ីរូបភាពផ្កា យរណ្បកធ្ា៊ីក ៊ីងកដ៊ីមប៊ីស្ិកាអំព៊ីបុរណ្វរាុអចល័រកៅជំុវញិត្បាាទ្យមាន    
ដូចា រួត្បាាទ្យ ត្បព័នធធារាស្រស្ត ស្េឹង ខត្ពក និងទ្យកនាាកដ៊ីម។ មួយវញិកទ្យៀរ រូបភាពផ្កា យរណ្បក៏បានផដល់
ទិ្យននន័យោក់ព័នធនឹងទំ្យែំ វមិាត្រននរចនាស្មព័នធនានាខដលមានដូចាគូទឹ្យក និងបារយណ៍្ាកដ៊ីម។ 

គ) វធិ្៊ីស្មាា ស្ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យតាមរយៈការស្មាា ស្កនោះ កធ្ា៊ីក ៊ីងកនុងទ្យត្មង់ ស្មាា ស្ាលកខណ្ៈបុគគល និងការពិភាកាាត្កុម 
ាមួយត្ពោះស្ងឃ អាចារយវរត ចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ ទ្វក់ទ្យងនឹងត្បវរតិាស្រស្តកនុងរំបន់ ពិកស្ស្ត្បវរតិទ្វក់ទ្យងនឹងត្បាាទ្យដូនអន។ 
ការស្មាា ស្កធ្ា៊ីក ៊ីងកដាយកត្ប៊ីបញ្ា ៊ីស្ំណួ្រខដលមានស្ំណួ្រគនាឹោះមួយចំនួនខដលបានករៀបចំទុ្យកាមុន។ 

ឃ) ការសិ្កាឯការមានត្ាប់ 
ស្ិកាឯការមានត្ាប់ កធ្ា៊ីក ៊ីងកនុងកាលបំណ្ងស្ិកាកត្បៀបកធ្ៀបរចនាបថរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន (ស្ំណ្ង់

ត្បាាទ្យ ខផដរ កហាាង វរាុស្ិលបៈនានាខដលមានកៅត្បាាទ្យដូនអន) ាមួយនឹងរចនាបថខដលបានស្ិកា និងករ់
ត្តារួចកែ៊ីយទ្វក់ទ្យងនឹងត្បាាទ្យនានាកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប, កនុងកែរតកំពង់ចាម និង កែរតតាខកវាកដ៊ីម។ ការ
ស្ិកាកត្បៀបកធ្ៀបកនោះ ក៏កធ្ា៊ីក ៊ីងកនុងកាលបំណ្ងបា ន់ាម នព៊ីអាយុកាលននការាងស្ង់ត្បាាទ្យដូនអនកនោះផងខដរ។  

ខ) ដ្ំោក្់កាលស្ររមលូទៃិនៃ័យ 
ការត្បមូលទិ្យននន័យស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវកនោះ ត្រូវបានកធ្ា៊ីក ៊ីងាប៊ីដំណ្ណក់កាលដូចខ្ងកត្កាម៖ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី១៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យកនុងដំណ្ណក់កាលដំបូងកនោះគឺកធ្ា៊ីក ៊ីងតាមរយៈការស្មាា ស្កដាយផ្កេ ល់ាមួយត្ពោះស្ងឃ អាចារយ 
វរត និងចាស្់ទំុ្យកនុងភូមិ ខដលមានការយល់ដឹងនិងចងចំាកត្ច៊ីនទ្វក់ទ្យងនឹងករឿងត្បវរតិាស្រស្ត ភូមិាស្រស្ត កឈាម ោះទ្យ៊ីតំាង 
កឈាម ោះត្បព័នធទឹ្យក (កឈាម ោះអូរ, គូទឹ្យក, បារយណ៍្, ខត្ពកជ៊ីក …) ក៏ដូចាត្បព័នធធារាស្រស្តខដលកាងក ៊ីងកនុងស្ម័យ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 32 

 

កាលកផសងៗ។ ទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីការស្មាា ស្ត្រូវបានថរទុ្យកកនុងទ្យត្មង់ាឯការស្កមាងកដ៊ីមប៊ីកធ្ា៊ីការវភិាគ និង
កផេៀរផ្កេ រ់ាមួយទិ្យននន័យកចញព៊ីត្បភពកផសងកទ្យៀរ។ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យកៅកនុងដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២ ត្រូវបានកធ្ា៊ីក ៊ីងតាមរយៈការចុោះអកងារកដាយផ្កេ ល់កៅដល់ទ្យ៊ីតំាង
ត្បាាទ្យ, គូទឹ្យក និងបារយណ៍្ (Archaeological Investigation) តាមការចងែុលបង្ហា ញរបស្់ចាស្់ទំុ្យ កៅកនុងរំបន់
កនោះ។ កៅកនុងដំណ្ណក់កាលកនោះ កយ៊ីងក៏មានការថររូបព៊ីទ្យ៊ីតំាងកដាយផ្កេ ល់ ក៏ដូចាស្ិកា និងត្បមូលទិ្យននន័យអំព៊ីាា ន
ភាពាា ន៊ីយ ទ្យត្មង់ រូបរង និងត្បកភទ្យននបុរណ្វរាុអចល័រ (features) វរាុស្ិលបៈនានាខដលរកកឃ៊ីញ (artifacts)  
កៅតាមាា កាន មខដលកៅកស្ស្ស្ល់។ 

 ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣៖ 

ការត្បមូលទិ្យននន័យដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី៣ គឺកធ្ា៊ីក ៊ីងតាមរយៈការទ្វញយករូបភាពព៊ីផ្កា យរណ្បតាមកមមវធិ្៊ី Google 
Earth កដ៊ីមប៊ីពិនិរយកម៊ីលដាន ក៏ដូចាត្បមូលទិ្យននន័យទ្វក់ទ្យងនឹងបខត្មបត្មួលរូបរងននគូទឹ្យក ខត្ពកជ៊ីក និងបារយណ៍្ 
ទំ្វងកនោះផងខដរ។ ទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីដំណ្ណក់កាលកនោះ នឹងត្រូវបានយកមកវភិាគ កដ៊ីមប៊ីកផេៀងផ្កេ រ់ាមួយនឹង
ទិ្យននន័យខដលត្បមូលបានកនុងដំណ្ណក់កាលទំ្វងព៊ីរខ្ងកល៊ី។ 

២.២- ការវិភាគទៃិនៃ័យ 
ទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបានព៊ីដំណ្ណក់កាលទំ្វងប៊ី ត្រូវបានយកមកវភិាគ និងកផេៀងផ្កេ រ់កដ៊ីមប៊ីកំណ្រ់នូវរចនាស្មព័នធ

ត្បាាទ្យខដលមានគូទឹ្យក បារយណ៍្ អូរ ខត្ពក។ល។ ការវភិាគនឹងត្រូវចារ់ថាន ក់កៅតាមត្បកភទ្យកផសងៗ ទ្យត្មង់ និងាា ន
ភាពាក់ខស្តងរបស្់វាផងខដរ។ វរាុស្ិលបៈខដលមានកៅទ្យ៊ីតំាងក៏ត្រូវស្ិកាវភិាគកត្បៀបកធ្ៀបាមួយវរាុស្ិលបៈខដលមាន
កៅតាមត្បាាទ្យស្ាិរកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប, កនុងកែរតកំពង់ចាម និង កែរតតាខកវ ដូចា៖ ត្បាាទ្យតាត្ពែម, 
ត្បាាទ្យបនាេ យកដ៊ី, ត្បាាទ្យត្ពោះែ័ន, ត្បាាទ្យវរតនគរ និង ត្បាាទ្យតាត្ពែមទ្យកនាបាទ្យ៊ីាកដ៊ីម។ 

៣. លទធ្លស្រាវស្រាវ 
ការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះបានអនុវរតកៅកនុងភូមិត្បាាទ្យ ឃំុរកំលច ត្ស្ុកបាកាន កែរតកោធ្ិ៍ារ់ ខដលាទ្យ៊ីតំាង

ាក់ខស្តងរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន។ គួរបញ្ជា ក់ថា កនាងមកធាា ប់មានត្កុមការង្ហររបស្់ត្កស្ួងវបបធ្ម៌ បានចុោះកធ្ា៊ីការស្ិកា
ត្ាវត្ាវអំព៊ីត្បាាទ្យដូនអនកនោះែាោះៗកែ៊ីយខដរ កដាយមានភស្តុតាងននការកំណ្រ់នូវបំខណ្កថមខដលខបកបាក់ ឬរយ
បា យកៅកនុងរំបន់ត្បាាទ្យ។ 

៣.១- ទិដ្ឋភាពទសូៅរបេ់ស្រាាទដ្ៃូអៃ 
កៅកពលខដលកយ៊ីងកធ្ា៊ីដំកណ្៊ី រចូលដល់កនុងបរកិវណ្វរត កយ៊ីងនឹងមិនកឃ៊ីញមានស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យណ្ណមួយកនាោះកទ្យ 

កដាយមានខរស្ំណ្ង់ត្ពោះវហិារធំ្មួយ និងកុដិមួយចំនួន ត្ពមទំ្វងាលាឆ្ន់ខរប ុកណ្ណា ោះ។ ក៏ប ុខនត កៅខប កខ្ងកក៊ីរ
ាប់ត្ពោះវហិារ មានស្ំណ្ង់រូចៗ កត្ច៊ីនត្បកភទ្យស្ង់រកត្មៀប របា រ់របា យមិនស្ូវមានរកបៀបករៀបរយកនាោះកទ្យ ខដលកនុង



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 33 

 

កនាោះមានស្ំណ្ង់ែេមអនកតាមួយផងខដរ។ កប៊ីកយ៊ីងកម៊ីលរូបព៊ីកល៊ីអាកាស្ខដលថរកដាយ Google កគស្កងារកឃ៊ីញថា 
កៅចំទ្យ៊ីតំាងត្បាាទ្យវរតដូនអន (និយមការ 48P 357174, 1396300) មានស្ំណ្ង់គូទឹ្យក៣ាន់ព័ទ្យធជំុវញិ9 ត្ពមទ្វំង
ស្ំណ្ង់បារយណ៍្ដ៏ធំ្មួយ (និយមការ 48P 358504, 1396359) ស្ាិរកៅភាគខ្ងកក៊ីរ ។  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

បចចុបបនន ស្ំណ្ង់រួត្បាាទ្យទំ្វងមូលបានបារ់រូបរងទំ្វងត្ស្ុងកៅកែ៊ីយ កដាយារកតាត កផសងៗដូចាស្ស្រង្ហគ ម 
ការយកកៅកត្ប៊ីត្បាស្់កនុងកាលបំណ្ងកផសងកទ្យៀរាកដ៊ីម។ តាមការកធ្ា៊ីស្មាា ស្ាមួយត្ពោះស្ងឃគង់កនុងវរត ស្ំណ្ង់
ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបានពួកខែមរត្កែមកនុងរបបកមពុាត្បាធិ្បករយយ រុោះករ ៊ីបំផ្កា ញកចាលទំ្វងត្ស្ុង កនុងកាលបំណ្ងយកថម
កៅកត្ប៊ីត្បាស្់កដ៊ីមប៊ីកធ្ា៊ីាព ន និងស្ង់ទំ្យនប់ត្បឡាយ៧មករ កៅទួ្យលថមដំណ្ណក់កឈ៊ីស្ុត្កំ (ដំណ្ណក់ស្ុត្កំ)។ កដាយារ
ខរកតាត កនោះ ថមត្បាាទ្យទ្វំងមូលបានស្ាិរកនុងស្ភាពរបា រ់របា យ ខដលកត្កាយមក កនុងកពលកាងត្ពោះវហិារកាលព៊ីឆ្ន ំ
២០០០ កទ្យ៊ីបត្បាពលរដាចំណុ្ោះកជ៊ីងវរតបានកដ៊ីរករ ៊ីស្ថមត្បាាទ្យទ្វំងកនាោះយកមកដាក់គរកល៊ីាន ត្រង់ទ្យ៊ីតំាងបចចុបបនន។ 
តាមការបា ន់ាម ន ថមត្បាាទ្យខដលកៅកស្ស្ស្ល់មកដល់បចចុបបននមានត្បមាណ្ខរ៣០% ប ុកណ្ណា ោះ ខដលកនុងកនាោះ
បំខណ្កថមធំ្ៗកៅកឃ៊ីញមានស្មបូរកាច់ចមាា ក់រចនាកផសងៗ។ 

កាលព៊ីមិនទ្វន់មានការរុោះករ ៊ីរួត្បាាទ្យធំ្ កៅស្ម័យស្ងគមរស្រស្តនិយម កគកឃ៊ីញមានកៅស្ល់កកាា ងទ្វា រ ចំនួន២ 
គឺកកាា ងទ្វា រខ្ងកក៊ីរ និងកកាា ងទ្វា រខ្ងលិច។ តាមការឱ្យដឹងព៊ីត្ពឹទ្វធ ចារយកនុងភូមិ រួត្បាាទ្យដូនអនគឺកៅចំរួវហិារ 
បចចុបបនន10។ ការកាងវហិារកៅកល៊ីទ្យ៊ីតំាងត្បាាទ្យ គឺកនុងកាលបំណ្ងទ្យប់ាា រ់ការជ៊ីកកកាយបំផ្កា ញ ឬរុោះករ ៊ីរកវរាុ
បុរណ្កៅបរកិវណ្ត្បាាទ្យកនោះ។ កាលកដ៊ីមក ៊ីយ កៅទ្យ៊ីតំាង ឬបរកិវណ្ត្បាាទ្យដូនអនកនោះ មិនមានស្ំណ្ង់វរតកទ្យ គឺ
មានខររួត្បាាទ្យកៅឈរ អមកដាយកកាា ងទ្វា រទំ្វងព៊ីរប ុកណ្ណា ោះ។ 

 
9 គួរបញ្ជា ក់ថា តាមស្ងឃដ៊ីកាត្ពោះករជគុណ្ ឌិរ គួយ និង តាមរូបភាពព៊ីកល៊ីអាកាស្ កគស្កងារកឃ៊ីញមានគូទឹ្យកចំនួនព៊ីរាន់យ ងចាស្់ ប ុខនតការ
ចុោះផ្កេ ល់ដល់ទ្យ៊ីតំាង កគស្កងារកឃ៊ីញថា គូទឹ្យកកៅជំុវញិត្បាាទ្យដូនអន មានចំនួនប៊ីាន់ កប៊ីកទ្វោះប៊ីាាន់ទ្យ៊ី៣ បានលុបបារ់ដានែាោះៗកែ៊ីយកត៊ី។ 

10 ស្មាា ស្ន៍កលាកតា ស្ុិប ស្ួម អាយុ៧៤ឆ្ន កំៅនថាទ្យ៊ី១៦ ខែរុលា ឆ្ន ២ំ០២១ រស្់កៅកនុងភូមិត្បាាទ្យ ឃំុរកំលច ត្ស្ុកបាកាន កែរតកោធ្ិ៍ារ់។  

រូបកលែ១០៖ ស្ស្រកពត្ជកៅខកបររួត្បាាទ្យ 

រូបកលែ១១៖ កលែស្ំាលស់្ស្រកពត្ជ ចុោះបញ្ា ៊ីកដាយមនេ៊ីរ
វបបធ្ម៌និងវចិិត្រស្លិបៈកែរតកោធ្ិ៍ារ់ (កលែ ពស្.០68) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.២- ស្ររវត្តតៃិងរចនាបថស្រាាទដ្ៃូអៃ 

ក្) សស្រគឿងបងគសំ្រាាទ 
រួត្បាាទ្យដូនអន មានការបាក់ខបកកែេចែេ៊ីរ និងែូចរូបរងទំ្វងត្ស្ុងខដលមានការពិបាកកនុងការពិពណ៌្នាអំព៊ី

កត្គឿងបងគំត្បាាទ្យ ដូចកនោះ អា៊ីខដលកយ៊ីងអាចករៀបរប់បានគឺាថមខដលាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យប ុកណ្ណា ោះ។ ត្បាាទ្យកនោះ
ាងស្ង់ក ៊ីងព៊ីថមភក់ លាយថមបាយកត្កៀម កែ៊ីយតាមរយៈបំខណ្កថមទ្វំងកនោះ កយ៊ីងអាចស្ិកាអកងារកល៊ីរូបរងថម 
កាច់រចនា ពណ៌្ថម កែ៊ីយកធ្ា៊ីការខបងខចកបំខណ្កថម កៅតាមរួនាទ្យ៊ីកៅកនុងស្ំណ្ង់ាា បរយកមមត្បាាទ្យបាន11។ 

ខ) ក្ាច់ផ្កា ឈកូ្ក្ពំលូស្រាាទ 
កំពូលត្បាាទ្យាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យខដលមិនអាចែាោះបាន។ កៅកនុងការត្ាវត្ាវកនោះ រកកឃ៊ីញកំពូលត្បាាទ្យ

ចំនួន៣បំខណ្ក កធ្ា៊ីព៊ីថមភក់។  

 

 

 

 

 

 

 
11 ការខបងខចកត្បកភទ្យថម និងរួនាទ្យ៊ីកនុងបងគំរួត្បាាទ្យ ពំុខមនាវាិលភាពននការស្ិកាកនោះកទ្យ។ 

រូបកលែ១៤, ១៥ និង១៦៖ បំខណ្កកំពូលត្បាាទ្យរកកឃ៊ីញកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

រូបកលែ១៣៖ ត្ពោះវហិារវរតត្បាាទ្យដូនអនខដលស្ង់កៅចំ
ព៊ីកល៊ីទ្យ៊ីតំាងត្បាាទ្យដូនអន 

 

រូបកលែ១២៖ អកណ្ដ៊ី កថមខដលបានរកកឃ៊ីញកនងុគូទ្យកឹ (រូប
ថរារមនេ៊ីរារ ិកលែបញ្ា ៊ីារកព៊ីភ័ណ្ឌ  ក.3251) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 35 

 

ខផែកកល៊ីស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យនានាកនុងត្បកទ្យស្កមពុា ការឆ្ា ក់កាច់នានាកល៊ីកំពូលត្បាាទ្យ មានស្ណ្ណា នែុស្ៗាន  
អាត្ស្័យកៅកល៊ីស្ម័យកាល និងរចនាបថរបស្់ត្បាាទ្យ។ 

 

 

 

     

 

តាមរយៈការកត្បៀបផេឹមកាច់កំពូលត្បាាទ្យដូនអន ាមួយនឹងកាច់កំពូលត្បាាទ្យតាកាម កយ៊ីងអាច
ស្ននិដាា នបានថា កាច់កំពូលត្បាាទ្យទំ្វងព៊ីរមានទ្យត្មង់ដូចាន  កែ៊ីយាកាច់កៅកនុងរចនាបថបាយ័ន។ 

គ) ផ្្ីរ 
ខផដរាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យមួយយ ងស្ំខ្ន់ កែ៊ីយាទ្យ៊ីតំាងខដលមានការឆ្ា ក់កាច់រចនាកផសងៗ ខដលអនក

ត្ាវត្ាវខ្ងត្បវរតិស្ិលបៈអាចកធ្ា៊ីការកំណ្រ់អាយុកាលននស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបាន។ កៅរំបន់ត្បាាទ្យដូនអន កយ៊ីងរក
កឃ៊ីញបំខណ្កខផដរចំនួន២បំខណ្កកផសងាន  ខដលមិនខមនាបំខណ្កកចញព៊ីខផដរខរមួយកនាោះកទ្យ។ ខផដរទ្យ៊ី១មានកាច់
ស្នាឹក ាលកខណ្ៈខផដរស្ាិរកនុងរចនាបថបាយ័ន កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣។ ចំខណ្កខផដរទ្យ៊ី២ ាកាច់ស្នាឹកដូចាន  ប ុខនតមាន
ការឆ្ា ក់ទ្យត្មង់កាច់ចមាា ក់ែុស្ព៊ីខផដរទ្យ៊ី១។ កាច់កៅកល៊ីខផដរទ្យ៊ី២ មិនស្ាិរកនុងរចនាបថបាយ័នកទ្យ ប ុខនតស្ាិរាកាច់ចនា
បថស្ម័យមុនៗ អាចកៅចុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១០ និងកដ៊ីមស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ កនុងរចនាបថខត្បរូប ឬរចនាបថឃ្ា ំង។ កគអាច
កត្បៀបកធ្ៀបកាច់រចនាបថខផតរកនុងត្បាាទ្យដូនអន ាមួយនឹងខផដរកៅត្បាាទ្យវរតឯកភនំ  កែរតបារ់ដំបង ខដលបាន       
កាងកនុ ងស្រវ រ ស រ ៍ទ្យ៊ី ១ ១  កនុ ង រ ចនាបថឃ្ា ំង  (Briggs, 1951, p. 160)។  ក ប៊ីតាមការស្ិ កា រ បស្់ កលាក 
Polkinghorne12 (2007, pp. 139-140) ខផដររចនាបថឃ្ា ំង មានរចនាកាច់ស្នាឹកកណ្ណដ លខផដរារូបត្ពោះកាល 
(Kala) និង មានកាច់ស្នាឹកធំ្ៗកៅស្ងខ្ងខផដរ។ 

 

 

 

 

 

 
12 កលាក Martin Polkinghorne ាាស្រាត ចារយាន់ែពស្់បកត្ងៀនកៅមហាវទិ្យាល័យមនុស្សាស្រស្ត ស្ិលបៈ និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននាកល 
វទិ្យាល័យ Flinders  ត្បកទ្យស្អូស្រាត ល៊ី។ 

រូបកលែ១៧, ១៨ និង១៩៖ កាចក់ំពលូត្បាាទ្យបាយ័ន ត្បាាទ្យតាកាម និង ត្បាាទ្យអងគរវរត កែរតកស្ៀមរប 

រូបកលែ២០៖ បំខណ្កខផដរវរតត្បាាទ្យដូនអន (ខផតរទ្យ៊ី១) រូបកលែ២០៖ ខផដរត្បាាទ្យត្ពោះបា ល៊ីលយ័ កែរតកស្ៀមរប 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 
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រូបកលែ២២៖ បំខណ្កខផដរស្ាិរកនងុវរតត្បាាទ្យនគរបាជយ័ កែរតកំពងច់ាម 

រូបកលែ២៣៖ បំខណ្កខផដរវរតត្បាាទ្យដូនអន (ខផតរទ្យ៊ី២) រូបកលែ២៤៖ ខផដរកៅត្បាាទ្យពណ្ារយ កនុងត្ស្ុកកពំង់
ខលង កែរតកំពង់ឆ្ន ងំ 

រូបកលែ២៥៖ ខផដរត្បាាទ្យវរតឯកភន ំកែរតបារ់ដបំង 
 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 37 

 

កយងតាមភស្ដុតាងននបំខណ្កខផដរទ្វំងព៊ីរបំខណ្ក កយ៊ីងអាចស្ននិដាា នាបឋមថា កៅទ្យ៊ីតំាងកនោះត្បខែលាមាន
ការាងស្ង់ត្បាាទ្យកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ កនុងរជត្ពោះបាទ្យស្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ខដលាក់ខស្តង កនុងរជរបស្់ត្ពោះអងគរ ទឹ្យកដ៊ីនន
អាណ្ណចត្កអងគរមានវាិលភាពលារស្នធឹងយ ងធំ្ទូ្យលាយ (ហាយកែម, ២០១៣, ទំ្យ. ៣៨០-៣៨២)។ អំណ្ោះ
អំណ្ណងខដលកធ្ា៊ីឱ្យឈានដល់ការស្ននិដាា នខបបកនោះ កដាយារខរកនុងរជត្ពោះបាទ្យស្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ ត្ពោះរាបានបនសល់ទុ្យក
ាន នដាកត្ច៊ីន ាពិកស្ស្ការកាងត្បាាទ្យ កនុងខដនដ៊ីខដលត្ពោះរាត្គប់ត្គង។ ស្ម័យកត្កាយមក កទ្យ៊ីបមានការាង
ស្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ មួយដំណ្ណក់កាលកទ្យៀរកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ ននរជត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ខដលាចត្កពត្តាធិ្រជ 
ត្គប់ត្គងទឹ្យកដ៊ីននអាណ្ណចត្កអងគរដ៏ធំ្កធ្ង (Coedès, ២០០២, pp. ៨៣-៨៨)។ ក៏ប ុខនត ត្បាាទ្យខដលាងស្ង់ក ៊ីង
កនុងរជរបស្់បាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ មានរចនាបថកផសងមិនដូចស្ម័យមុនកនាោះកទ្យ ខដលត្បាាទ្យបុរណ្ខដលាងស្ង់ក ៊ីង
កនុងរជរបស្់ត្ពោះអងគស្ាិរកនុងរចនាបថបាយ័ន។ 

ឃ) សោាង 
កហាាងត្បាាទ្យាកត្គឿងបងគំាា បរយកមមស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្ស្ំខ្ន់មួយខដរ កែ៊ីយមិនែុស្ព៊ីខផតរ អនក

ត្ាវត្ាវខផនកបុរណ្វទិ្យាអាចស្ិកាអំព៊ីរចនាបថ ក៏ដូចាអាយុកាលននស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបានតាមរយៈកាច់រចនា
ខដលមានកៅកល៊ីកហាាង។ តាមការចុោះកៅដល់ទ្យ៊ីតំាងផ្កេ ល់ អនកត្ាវត្ាវស្កងារកឃ៊ីញមានបំខណ្កថមមួយចំនួនកនុង
បរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន ខដលាបំខណ្កននកហាាងរបស្់ត្បាាទ្យ។ ចមាា ក់ខដលកៅាប់នឹងបំខណ្កកហាាងទ្វំង
អស្់ មានស្ណ្ណា នដូចាន កៅនឹងកហាាងរបស្់ត្បាាទ្យខដលាងស្ង់ក ៊ីងកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជយត្ពោះបាទ្យជ័យ
វរ មន័ទ្យ៊ី៧។  

     

     
រូបកលែ២៦, ២៧, ២៨, ២៩, ៣០និង៣១៖ បំខណ្កកហាាងកៅវរតត្បាាទ្យដូនអន (មានបំខណ្កែាោះស្ារិកៅតាមស្ួនកនងុទ្យ៊ីធាា

បរកិវណ្វរត បំខណ្កែាោះកទ្យៀរត្រូវបានកគដាក់គរកល៊ីាន ) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 
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ត្បាាទ្យកនោះត្រូវបានកគាងស្ង់ក ៊ីងកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជយត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ (Briggs, 1951, p. 211) 
កដាយមានចមាា ក់ត្ពោះកលាកកស្ូរកៅកល៊ីកហាាង។  

បំខណ្កែាោះននកហាាងកនុងត្បាាទ្យដូនអន មានចមាា ក់ារូបមនុស្សខដលទំ្យនងារូបកទ្យពត្បណ្មថាា យបងគំដល់
ត្ពោះកលាកកស្ូរ។ ាក់ខស្តង ត្កុមត្ាវត្ាវបានរកកឃ៊ីញមានបំខណ្កកហាាងមួយខដលមានកៅស្ល់ចមាា ក់ខដលមាន
រូបស្ណ្ណា នាដង្ហា យថាា យដល់ត្ពោះកលាកកស្ូរ។ កដាយខ កបំខណ្កកផសងៗកទ្យៀរគឺាចមាា ក់ទូ្យកៅននកំពូលកហាាង 
ខដលទំ្យនងាបំខណ្កននកំពូលកហាាងផ្កេ ល់ខរមតង។ តាមរយៈភស្តុតាងទំ្វងកនោះ អនកត្ាវត្ាវស្ននិដាា នថា ត្បាាទ្យ
កនោះទំ្យនងាងស្ង់ក ៊ីងកនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧។ 

ង) អដ្ឋសោាង (សោាងសស្រចៀក្) 
អដាកហាាងក៏ាកត្គឿងបងគំស្ំខ្ន់ខដរកនុងស្ំណ្ង់ាា បរយកមមខែមរ។ បំខណ្កថមខដលមានកៅវរតដូនអន ក៏បាន

បង្ហា ញព៊ីចមាា ក់កៅកល៊ីអដាកហាាងផងខដរ ក៏ប ុខនតរូបស្ណ្ណា នចមាា ក់កៅមានរិចរួចប ុកណ្ណា ោះ។ បំខណ្កទ្វំងកនោះមាន
ការឆ្ា ក់រចនាារូបមនុស្សការពថាា យបងគំកៅនរណ្ណមាន ក់។ កៅត្រង់ចំណុ្ចកនោះ កដាយាររូបចមាា ក់កៅកល៊ីអដាកហា
ាងមានស្ភាពស្ឹករចិរលិខ្ា ំង កយ៊ីងមានការពិបាកកនុងការស្ននិដាា នឱ្យបានចាស្់ថា រូបកនុងចមាា ក់ទំ្វងកនាោះ ារូប
មនុស្សថាា យបងគំកៅនរណ្ណមាន ក់ ឬាកទ្យពត្បណ្មថាា យបងគំកៅកាន់កលាកកស្ូរ។   

   
 
 
 
 
 
 

 

រូបកលែ៣២៖ កហាាងត្បាាទ្យនគរបាជ័យ កែរតកំពង់ចាម 

ចមាា ក់កហាាងននត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរ កនុងរជយ
ត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ មានឆ្ា ក់ាាច់ករឿងបង្ហា ញព៊ី
រូបត្ពោះកលាកកស្ូរ (កលាកកស្ារៈ) ាមួយនឹងរូបកទ្យព
ត្បណ្មថាា យបងគំ និងរូបកទ្យពត្បណ្មែាោះ ក៏មានកាន់
ាដង្ហា យាប់នឹងនដខដរ។ ចមាា ក់ខដលមានាប់នឹង
បំខណ្កនានាននកហាាងត្បាាទ្យដូនអន អាចកធ្ា៊ីការ
កត្បៀបកធ្ៀបាមួយនឹងចមាា ក់ាប់នឹងកហាាងមួយនន
ត្បាាទ្យនគរបាជ័យ កនុងកែរតកំពង់ចាម។ ាក់ខស្តង 

រូបកលែ៣៣៖ ចមាា ក់កៅកល៊ីបំខណ្កអដាកហាាងកៅវរតត្បាាទ្យដូនអន រូបកលែ៣៤៖ អដាកហាាងកៅត្បាាទ្យតា
ត្ពែម ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 39 

 

 
រូបកលែ៣៥៖ បំខណ្កអដាកហាាងកៅត្បាាទ្យនគរបាជ័យ កែរតកំពង់ចាម 

កទ្វោះាយ ងណ្ណ រូបចមាា ក់ខដលមានកៅកនុងអដាកហាាងកៅត្បាាទ្យដូនអនទ្វំងកនោះ អាចកធ្ា៊ីការកត្បៀបកធ្ៀប
ាមួយនឹងចមាា ក់រចនានានាខដលមានកល៊ីអដាកហាាងកៅត្បាាទ្យតាត្ពែម ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ (រូបកលែ៣៤) និង
ត្បាាទ្យនគរបាជ័យ (រូបកលែ៣៥) កែរតកំពង់ចាមាកដ៊ីម។ ាក់ខស្តង ត្បាាទ្យបុរណ្ទំ្វងព៊ីរកនោះ ាត្បាាទ្យខដល
បានកាងក ៊ីងកនុងរជយត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ ខដលស្ាិរកនុងរចនាបថបាយ័ន (Briggs, 1951, p. 211)។  

ច) េេរសពស្ររ 
ស្ស្រកពត្ជាកត្គឿងបងគំស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្ខែមរខដរ ក៏ប ុខនត ចមាា ក់ខដលមានកល៊ីស្ស្រកពត្ជមិនអាចបង្ហា ញ

ព៊ីរចនាបថ ឬអាយុកាលននត្បាាទ្យបានកទ្យ កដាយារស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្របស្់ខែមរ ាងស្ង់ក ៊ីងកដាយរកានូវ
កាច់រចនាត្ស្កដៀងាន កត្ច៊ីន ព៊ីរចនាបថមួយកៅរចនាបថមួយកទ្យៀរ។  

     



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 40 

 

     
រូបកលែ៣៦, ៣៧, ៣៨, ៣៩, ៤០និង៤១៖ ខផដរ និងបំខណ្កស្ស្រកពត្ជកៅកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឆ) េលឹក្រកា 
ស្ាឹករកាាកត្គឿងបងគំលំអស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ ខដលកត្ច៊ីនដាក់បនតុបរកត្មៀបកៅព៊ីកល៊ីរួត្បាាទ្យ និង កល៊ីកំខពង។ 

កៅកនុងស្នាឹកន៊ីមួយៗ កគខរងខរឆ្ា ក់រូបត្ពោះពុទ្យធអងគុយស្មាធិ្។ ត្បាាទ្យាងកនុងរជយត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ កនុងរចនាបថ 
បាយ័ន ខរងមានស្ាឹករកាឆ្ា ក់រូបត្ពោះពុទ្យធអងគុយស្មាធិ្។ ប ុខនត មានករណ្៊ី កក៊ីរក ៊ីងាកត្ច៊ីនចំកោោះត្បាាទ្យកនុងរំបន់
អងគរ ដូចាត្បាាទ្យបនាេ យកដ៊ី តាត្ពែម... ត្រូវបានកគដាប់រូបត្ពោះពុទ្យធរូបកចញ ឬ អាចខការូបអា៊ីកផសងកៅវញិ (ាា យ & 
ទ្យស្ស, ២០០២, ទំ្យ. ៣៧)។ 

រូបកលែ៤២៖ ស្ស្រកពត្ជត្បាាទ្យតាត្ពែម  
ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ 

រូបកលែ៤៣៖ ស្ស្រកពត្ជត្បាាទ្យនគរបាជយ័ 
កែរតកំពង់ចាម 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 41 

 

     

     
រូបកលែ៤៤, ៤៥, ៤៦, ៤៧, ៤៨និង៤៩៖ ស្ាឹករកាកៅកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 

   
រូបកលែ៥០, ៥១និង៥២៖ ស្ាឹករកាវរតនគរបាជ័យ កែរតកំពងច់ាម និង ស្ាឹករកាកៅត្បាាទ្យតាត្ពែម ទ្យកនាបាទ្យ៊ី កែរតតាខកវ 

រ) ចម្លល ក្់ផ្ចង 
ចមាា ក់ខចងាកត្គឿងលំអត្បាាទ្យ កត្ច៊ីនដាក់កៅកាច់ត្ជុងត្បាាទ្យ តាមាន់ថាន ក់ននត្បាាទ្យ។ ចមាា ក់ខចងកត្ច៊ីន

ឆ្ា ក់ារូបនាគ ឬ តាបស្ ាកដ៊ីម...។ បំខណ្កថមកនុងវរតត្បាាទ្យដូនអនមានបំខណ្កចមាា ក់ខចងមួយចំនួនខដរ។ បំខណ្ក
ែាោះត្រូវកគយកកៅដាក់តំាងកនុងទ្យ៊ីធាា ខ្ងលិចត្ពោះវហិារ ចំខណ្កែាោះកទ្យៀរដាក់បនតុបគរកល៊ីាន ។ 

       
រូបកលែ៥៣, ៥៤, ៥៥និង៥៦៖ ចមាា ក់ខចងដាកក់ៅកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 42 

 

ឈ) សមទ្វា រ 
 កមទ្វា រក៏មានកត្ច៊ីនកនុងវរតកនោះខដរ។ កមទ្វា រមួយចំនួនត្រូវបានយកមកដាក់តំាងកៅទ្យ៊ីធាា កត្កាយត្ពោះវហិារ។ ែាោះក៏

ដាក់មានកំណ្ល់ ែាោះក៏ដាក់ផ្កេ ល់កល៊ីដ៊ី។ ចំខណ្ក កមទ្វា រែាោះកទ្យៀរត្រូវកគយកមករកត្មៀបគរាន  កែ៊ីយែាោះកទ្យៀររកត្មៀបា
ជកណ្ដ៊ី រក ៊ីងកៅស្ំណ្ង់អនកតាយយដូន។ 

   
រូបកលែ៥៧និង៥៨៖ កមទ្វា រខដលកគយកដាករ់កត្មៀបកនុងទ្យ៊ីធាា វរត 

ញ) ស្រទនាប់រសណីរី 
ដូចកមទ្វា រខដរ ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រត្រូវបានកគយកមកដាក់រកត្មៀបកនុងទ្យ៊ីធាា វរត ខ្ងលិចត្ពោះវហិារ។ ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រែាោះ

ត្រូវបានកគយកមកគរាស្ំណ្ង់អនកតាដូនអន និងមួយចំនួនកទ្យៀរករៀបាជកណ្ដ៊ី រក ៊ីងកៅករងអនកតាដូនអន។ 

     
រូបកលែ៥៩, ៦០និង៦១៖ ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រកនងុបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដនូអន 

 ដ្) បលល័ងា 
 បលា័ងាគឺាកត្គឿងលំអមួយស្ត្មាប់រមាក់បដិមា លិងគ ទ្វា របាល ឬ បដិមាកតា ាកដ៊ីម។ មានមួយចំនួនខដរ 

កែ៊ីយត្រូវគរយកមកដាក់រកត្មៀបកនុងបរកិវណ្វរត ដាក់រមាល់ អនកតាដូនអន ាកដ៊ីម។ 

     
រូបកលែ៦២, ៦៣និង៦៤៖ បលា័ងាកនុងបរកិវណ្វរតត្បាាទ្យដូនអន 
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ឋ) សខឿៃស្រាាទ 

 

 

 

 

 

ឌ) សកាល ងទ្វា រ 

 

  

 

 

 

ឍ) បំផ្ណក្ថមភក្់មៃិាគ ល់អត្តេញ្ហា ណ 
កត្ៅព៊ីបំខណ្កថមមានកាច់រចនាខដលអាចស្មាគ ល់ ឬ កំណ្រ់បានអំព៊ីរូបរង និង រួនាទ្យ៊ីាកត្គឿងបងគំត្បាាទ្យ

ណ្ណមួយ កៅមានបំខណ្កថមត្បាាទ្យាកត្ច៊ីនដំុកទ្យៀរខដលកយ៊ីងមិនអាចកំណ្រ់អរតស្ញ្ជញ ណ្បាន។ ថមទំ្វងកនាោះត្រូវ
បានកគយកមករកត្មៀបកៅតាមទ្យ៊ីធាា វរត ឬ ទុ្យកកចាលរបា រ់របា យាម នស្ណ្ណដ ប់ធាន ប់ខកបរគូទឹ្យកាកដ៊ីម និង ពិកស្ស្ថម
ខដលកគយករកត្មៀបបនតុបគរកល៊ីាន បកងា៊ីរាស្ំណ្ង់អនកតាដូនអន។ 

កែឿនត្បាាទ្យាខផនកស្ំខ្ន់មួយខដរ ខដលមានថមរកត្មៀបាន  កដាយ
មានឆ្ា ក់កាច់រចនាែាោះខដរ។ តាមរយៈរូបរងននដំុថម និងចមាា ក់ាប់នឹងថម
កែឿនត្បាាទ្យ កគអាចដឹងថាាថមស្ត្មាប់ស្ង់កែឿនត្បាាទ្យ។ ប ុខនត កនុង
ករណ្៊ី កៅត្បាាទ្យវរតដូនអន កគពិបាកកំណ្រ់ឱ្យបានចាស្់លាស្់ថា ករ៊ីថម
មួយណ្ណគឺាថមស្ត្មាប់យកមកកធ្ា៊ីកែឿនត្បាាទ្យ។ កទ្វោះយ ងណ្ណ កយ៊ីងរក
កឃ៊ីញបំខណ្កថមភក់មួយដំុខដលមានកាច់ផ្កា ធំ្ៗ អាចស្ងសយ័ថាាបំខណ្ក
ថមកែឿនត្បាាទ្យ។ 

កកាា ងទ្វា រត្បាាទ្យក៏ារចនាស្មព័នធស្ំណ្ង់ ត្បាាទ្យ
ស្ំខ្ន់មួយខដរ កែ៊ីយខរងមានឆ្ា ក់កាច់រចនាកផសងៗ។ កយ៊ីង
រកកឃ៊ីញបំខណ្កថមភក់មួយដំុខដលមានរូបរងដូចថមខដលកគកត្ប៊ី
ស្ត្មាប់ដាក់ព៊ីកល៊ីកកាា ងទ្វា រត្បាាទ្យ។ កដាយារលកខណ្ៈរូប
រង និងកាច់ចមាា ក់ កយ៊ីងស្ននិដាា នាបឋមថា គឺាកំពូលកកាា ង
ទ្វា រត្បាាទ្យ?។ 

រូបកលែ៦៥៖ បំខណ្កកែឿនត្បាាទ្យ 

រូបកលែ៦៦៖ បំខណ្កថមមានកាចច់មាា ក់ទ្យនំងា
កំពូលកកាា ងទ្វា រ 
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រូបកលែ៦៧,៦៨, ៦៩, ៧០, ៧១, ៧២, ៧៣, ៧៤, ៧៥, ៧៦, ៧៧, ៧៨, ៧៩,  
៨០, ៨១, ៨២ និង៨៣៖ បំខណ្កថមភក់កផសងៗខដលមនិាគល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ 

ណ) បំផ្ណក្ថមបាយសស្រក្ៀម 
 កត្ៅព៊ីបំខណ្កថមភក់ រប់ទ្វំងថមាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ និង បំខណ្កថមមិនាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ កៅមានបំខណ្កថម

បាយកត្កៀមាកត្ច៊ីនកទ្យៀរខដរ។ ាធ្មមតា ថមបាយកត្កៀមកត្ច៊ីនយកមកស្ង់ាត្គឹោះត្បាាទ្យ ប ុខនតត្បាាទ្យែាោះក៏យកថម
បាយកត្កៀមមកស្ង់ារួត្បាាទ្យខដរ។ 

     
រូបកលែ៨៤,៨៥នងិ៨៦៖ ថមបាយកត្កៀមមានកនុងបរកិវណ្វរត 

៣.៣- រចនាសម្ព័នធជុុំវិញប្រាសាទដូនអន 

ដូចខដលបានគូស្បញ្ជា ក់កនុង ចំណុ្ច១.២ ខ្ងកល៊ី ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្របស្់ខែមរ ភាគកត្ច៊ីនាងស្ង់ក ៊ីង
កដាយមានគូទឹ្យកព័ទ្យធជំុវញិ ឬមានកែដាា រចនាស្មព័នធទឹ្យកកៅខកបរៗកនាោះផងខដរ។ មិនែុស្ព៊ីត្បាាទ្យកផសងកទ្យៀរ ត្បាាទ្យ
ដូនអន ក៏ត្រូវបានត្បាជនស្ម័យបុរណ្ ាងស្ង់ក ៊ីងកដាយមានព័ទ្យធជំុវញិកដាយគូទឹ្យក និងកែដាា រចនាស្មព័នធ ទឹ្យក
កផសងកទ្យៀរកៅខកបរកនាោះផងខដរ។ កត្ៅព៊ីវរាុបុរណ្ ឬ វរាុស្ិលបៈ (Artifacts) ដូចបានករៀបរប់ខ្ងកល៊ី ខដលាកត្គឿង
បងគំត្បាាទ្យ កៅមានស្ំណ្ង់កផសងៗកទ្យៀរ ាអចលវរាុ (features) មួយចំនួនស្មាស្ធារុននស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យខែមរ 
ដូចា កំខពង និង គូទឹ្យក ាកដ៊ីម។ តាមរយៈការចុោះកៅពិនិរយដល់ទ្យ៊ីតំាងផ្កេ ល់របស្់ត្បាាទ្យ កយ៊ីងអាចកធ្ា៊ីការកំណ្រ់
បាននូវកែដាា រចនាស្មព័នធទឹ្យក និងទិ្យដាភាពរួមមួយចំនួនរបស្់ត្បាាទ្យដូចខ្ងកត្កាម។ 

ក្) ក្ុំពពងនិងគូទឹក្ 

ដូចបានបង្ហា ញខ្ងកល៊ី ស្ំណ្ង់រួត្បាាទ្យដូនអន ត្រូវបានបំផ្កា ញកែេចខ្េ ំកស្េ៊ីរាម នស្ល់នូវរូបស្ណ្ណា នា
ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យកនាោះកទ្យ ប ុខនត កប៊ីកទ្វោះប៊ីាយ ងកនោះកត៊ី ការាងស្ង់ត្បាាទ្យកនោះ មានព័ទ្យធកៅកដាយគូទឹ្យក មិនែុស្ព៊ី
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ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យបុរណ្នានាកនុងត្បកទ្យស្កមពុាកនាោះកទ្យ។ ាក់ខស្តង ត្បាាទ្យដូនអន ត្រូវបានាងស្ង់កដាយព័ទ្យធ     
ជំុវញិកដាយគូទឹ្យកធំ្ៗចំនួនប៊ីាន់៖ 

 ក្ុំពពងនិងគូទឹក្ទី១ 

កំខពងនិងគូទឹ្យកទ្យ៊ី១ ាខផនកខ្ងកនុងបងែស្់ មានបកណ្ណដ យត្បខវង ១៤០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និងទ្យទឹ្យងត្បខវង 
១០៥ខម ត្រ (អកសកជ៊ីងរបូង) និងមានទំ្យែំគូទឹ្យកត្បខវង២០ខម ត្រ។  

 
រូបកលែ៨៧៖ គូទ្យឹកានទ់្យ៊ី១ (ខផនកខ្ងកនុងបងែស្)់ 

 ក្ុំពពងនិងគូទឹក្ទី២ 
គូទឹ្យកទ្យ៊ី២ខដលមានបកណ្ណដ យត្បខវង៦១០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និងទ្យទឹ្យងត្បខវង៤០០ខម ត្រ (អកសកជ៊ីងរបូង) 

និងមានទំ្យែំគូទឹ្យកត្បខវងព៊ី៣០-៣៥ខម ត្រ។ 

 
រូបកលែ៨៨៖ រូបភាពកំខពងនិងគទូ្យឹកទ្យ៊ី២ (ខផនកកណ្ណត ល) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 
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 ក្ុំពពងនិងគូទឹក្ទី៣ 
គូទឹ្យកទ្យ៊ី៣មានបកណ្ណដ យត្បខវង៨០០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និងទ្យទឹ្យងត្បខវង៥៦០ខម ត្រ (អកសកជ៊ីងរបូង) ទំ្យែំ

គូទឹ្យកត្បខវង៣០-៤០ខម ត្រ។ កំខពងនិងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣កនោះ បានបារ់ាា កាន មកៅកែ៊ីយកៅត្ជុងខ្ងរបូង។ 

 
រូបកលែ៨៩៖ រូបភាពកំខពងនិងគទូ្យឹកទ្យ៊ី៣ (ខផនកខ្ងកត្ៅបងែស្)់ 

 
រូបកលែ៩០៖ ខផនទ្យ៊ីព៊ីផ្កា យរណ្បបង្ហា ញព៊ីគូទ្យកឹទំ្វងប៊ីានន់នត្បាាទ្យដនូអន (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 48 

 

កដាយារ មានការជ៊ីកាដ រគូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី១ កធ្ា៊ីឲ្យមានទឹ្យកាត្បចំាកនុងគូទឹ្យកកនោះ។ ចំខណ្កគូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី២ និង ទ្យ៊ី
៣ មានទឹ្យកដក់កៅតាមកខនាង។ កប៊ីកៅរដូវវស្ា អនកត្ស្ុកយកដ៊ីកនុងគូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី២ និង គូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី៣ មកកធ្ា៊ីខត្ស្។ 

ចំកោោះករណ្៊ី កៅត្បាាទ្យវរតដូនអន កគក៏ជ៊ីកខត្ពកមួយភាា ប់គូទឹ្យកាន់ទ្យ៊ី៣ កៅត្ជុងឦាន ភាា ប់ាន កៅនឹងអូរ
រកំលចកៅភាគខ្ងកជ៊ីង។ ខត្ពកកនោះបនតែូរព៊ីភាគខ្ងកជ៊ីង ត្ស្បាន នឹងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣ រួចភាា ប់កៅនឹងអូររកំលចកៅភាគខ្ង
របូងកទ្យៀរ។ តាមការអកងារ រូបភាព Google Earth ខត្ពកកនោះអាចាត្បកភទ្យខត្ពកជ៊ីក កដ៊ីមប៊ីទ្វញយកទឹ្យកព៊ីអូរយកមក
កត្ប៊ីត្បាស្់ផង និង ាត្បភពផគរ់ផគង់ទឹ្យកចូលកនុងគូទឹ្យកទ្យ៊ី៣ផង។ ខរយ ងណ្ណ ការស្ននិដាា នាបឋមខបបកនោះ ត្រូវការ
ស្ិកាកំណ្ណយតាមខបបបុរណ្វទិ្យាបខនាមកទ្យៀរ។ 

េ) ារាយណ៍ននប្រាសាទដូនអន 

បារយណ៍្គឺាធារុមួយរួមផសំាមួយស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ។ ស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យខដលស្ង់កនុងអងគរខរងមានការាង
ស្ង់បារយណ៍្ធំ្ ដូចាត្បាាទ្យកមបុណ្យខ្ងកក៊ីរមានបារយណ៍្កឈាម ោះបារយណ៍្កមបុណ្យខ្ងកក៊ីរ, ត្បាាទ្យកម
បុណ្យខ្ងលិចមានបារយណ៍្ខ្ងលិច (Fletcher et al., 2008)។ កៅរំបន់កផសងៗកត្ៅព៊ីរំបន់អងគរ ាពិកស្ស្
រំបន់ខដលមានត្បាាទ្យខដលបានកាងក ៊ីងកនុងស្ម័យអងគរ ខរងខរមានស្ំណ្ង់បារយណ៍្ធំ្ៗខបបកនោះ។ ដូចាន
នឹងរំបន់កផសងៗកនុងត្បកទ្យស្កមពុា កៅខ្ងកក៊ីរវរតត្បាាទ្យដូនអនចមាា យត្បមាណ្៧០០ខម ត្រ មានស្ំណ្ង់
បារយណ៍្ដ៏ធំ្មួយខដលមានបកណ្ណដ យត្បខវង ១៣០០ខម ត្រ (អកសកក៊ីរលិច) និង ទ្យទឹ្យងត្បខវង ៦០០ខម ត្រ (អកសកជ៊ីង
របូង)។ ចំកោោះអនកត្ស្ុក កគមិនកៅស្ំណ្ង់មួយកនោះថាា «បារយណ៍្» កទ្យ កគកៅថា «បួ»។ ចំខណ្កែនងបារយណ៍្ 
កគកៅថា «ទួ្យលត្បណំ្ណងកស្ោះ»។  

កដាយារកតាត ធ្មមារិ អាយុកាល និងកតាត មនុស្ស បារយណ៍្កនោះមានជកត្ៅកាន់ខររក់កៅៗ កែ៊ីយត្បា
ពលរដាកៅរំបន់ខកបរៗកនាោះ (ឃុំរ កំលច) បានយកខផេបារយណ៍្ទ្វំងមូលដាំដុោះត្ស្ូវាករៀងរល់ឆ្ន ំ។ ាក់ខស្តង 
បារយណ៍្កនោះ កស្េ៊ីរខរពំុមានលទ្យធភាពកនុងការរកាទឹ្យកទុ្យកកត្ប៊ីត្បាស្់កនុងកាលបំណ្ងកស្ិកមម ដូចបារយណ៍្កផសងៗកៅ
រំបន់អងគរកនាោះកទ្យ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 រូបកលែ៩១៖ រូបភាពបារយណ៍្កៅត្ជុងខ្ងកក៊ីរ 
កឆៀងខ្ងរបូង 

 

រូបកលែ៩២៖ ខផនទ្យ៊ីបារយណ៍្ត្បាាទ្យដូនអន (ផលិរ
កដាយ៖ ក ង ស្រា) 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 49 

 

ការបកងា៊ីរឲ្យមានស្ំណ្ង់គូទឹ្យក និង បារយណ៍្ ក៏ត្រូវមានស្ំណ្ង់មួយកទ្យៀរទ្វក់ទ្យងាន  កដ៊ីមប៊ីបងាូរទឹ្យកបញ្ចូ ល
កនុងគូទឹ្យក និងបារយណ៍្ខដរ។ ាធ្មមតា កគត្រូវជ៊ីកខត្ពកមួយរព៊ីត្បភពទឹ្យកទ្យកនា ឬ ស្េឹង ឬ ខត្ពក ភាា ប់មកគូទឹ្យក និង 
បារយណ៍្កៅទ្យ៊ីតំាងណ្ណមួយ។ ស្ំណ្ង់បារយណ៍្កៅរំបន់អងគរ កគជ៊ីកខត្ពកជ៊ីកបញ្ចូលទឹ្យកកនុងបារយណ៍្តាមទ្វា រទឹ្យក 
(inlet) កៅត្ជុងឦាន (Fletcher et al., 2008, p. 58)។  

ទឹ្យកអូររកំលចែូរព៊ីរបូងកៅកជ៊ីង ព៊ីស្េឹងកោធ្ិ៍ារ់ ចាក់កៅបឹងទ្យកនាាប។ កដ៊ីមប៊ីទ្វញទឹ្យកព៊ីអូរយកមកផគ រ់ផគ ង់
កនុងគូទឹ្យក កគត្រូវការជ៊ីកខត្ពកកដ៊ីមប៊ីភាា ប់ចូលកនុងគូទឹ្យក។ ខត្ពកជ៊ីកកនោះក៏អាចជួយផគរ់ផគង់ទឹ្យកកនុងបារយណ៍្បានខដរ។ 
ត្បព័នធកនោះគឺាត្បព័នធ មួយខដលមានកនុងរំបន់អងគរ ខដលគូទឹ្យក និង បារយណ៍្គឺាត្បព័នធធារាស្រស្ត ខ រ មួយ 
(Fletcher et al., 2008, p. 58)។  

ាក់ខស្តង ត្បព័នធធារាស្រស្តកនោះគឺាគំរូននត្បព័នធធារាស្រស្តកាងកនុងស្ម័យអងគរ ាពិកស្ស្កនុងរជត្ពោះបាទ្យ
ជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧។ 

 
រូបកលែ៩៥៖ ខផនទ្យ៊ីបង្ហា ញព៊ីត្បព័នធខត្ពក គូទ្យឹក និងបារយណ៍្កៅរំបន់ត្បាាទ្យដនូអន (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 50 

 

 
រូបកលែ៩៦៖ ខផនទ្យ៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងរំបនត់្បាាទ្យដូនអន (ផលិរកដាយ៖ ក ង ស្រា) 

៤. ការពភិាក្ា 
លទ្យធផលត្ាវត្ាវបានបង្ហា ញថា ត្បាាទ្យដូនអនបានបារ់រូបរងកដ៊ីមទ្វំងត្ស្ុង ខដលអនកត្ាវត្ាវពំុអាច

កំណ្រ់បានកនាោះកទ្យព៊ីទិ្យដាភាពស្ំណ្ង់កដ៊ីម។ កប៊ីពិនិរយកៅកល៊ីទិ្យដាភាពស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យាក់ខស្តង អនកត្ាវត្ាវអាចនឹង
កធ្ា៊ីការស្ននិដាា នកដាយការភាន់ត្ច ំ កត្ោោះខររួស្ំណ្ង់ខដលកៅកស្ស្ស្ល់នាកពលបចចុបបនន គឺាត្បកភទ្យស្ំណ្ង់ខដល
កក៊ីរកចញព៊ីការរុោះករ ៊ីថមត្បាាទ្យកដ៊ីមព៊ីទ្យ៊ីតំាងណ្ណមួយ មករកត្មៀបបញ្ចូលាន ទុ្យកកៅត្ជុងកឆៀងខ្ងកក៊ីរកឆៀងខ្ងរបូង    
វរត។ កនុងទ្យស្វរសរឆ៍្ន ំ១៩៨០ អំកព៊ីកចារកមមវរាុបុរណ្កនុងត្បកទ្យស្ ក៏ដូចមានការទិ្យញដូរវរាុបុរណ្កៅបរកទ្យស្ផង 
ស្កមមភាពាស្់កកាយត្បាាទ្យវរតដូនអនក៏កក៊ីរមានក ៊ីង។ កពលកនាោះ ត្បាាទ្យក៏ដូចាថមត្បាាទ្យត្រូវបានបំផ្កា ញ
កដាយការាស្់កកាយ។ លុោះមកដល់ឆ្ន ១ំ៩៩៦ អំ ុងកពលខដលស្ំណ្ង់ត្ពោះវហិារវរតបចចុបបននចាប់កផដ៊ីមាងស្ង់ ថម
ត្បាាទ្យខដលស្ាិរកៅទ្យ៊ីតំាងរួត្បាាទ្យ ត្រូវបានទ្វញកចញព៊ីទ្យ៊ីតំាងកដ៊ីម កែ៊ីយទ្យ៊ីតំាងត្បាាទ្យទំ្វងមូលត្រូវស្ង់ត្ពោះ
វហិារកៅព៊ីកល៊ីវញិ។  

មានការកចាទ្យស្ួរផងខដរកនុងចំកណ្ណមអនកត្ាវត្ាវែាួនឯង ក៏ដូចាត្កុមកាលកៅត្ាវត្ាវ ថា៖ 
“ករ៊ីស្ំណ្ងប់ុរណ្ខដលបានរលាយបារ់រូបរងកដ៊ីមកៅកែ៊ីយកនោះាត្បាាទ្យ ាាលាដណំ្ណក់ ឬាមនេ៊ីរកពទ្យយ
របស្់ត្ពោះបាទ្យជយ័វរ មន័ទ្យ៊ី៧ ឬត្ពោះរាអងគណ្ណមួយនាស្ម័យបុរណ្ កែ៊ីយកឈាម ោះកទ្យៀរកាទ្យ ករ៊ីពិរាមានកឈាម ោះ
កដ៊ីមថា ត្បាាទ្យដូនអន ពិរខមនឬកទ្យ?” 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 51 

 

ការស្ននិដាា នខ្ងកដ៊ីមថាា “ត្បាាទ្យ” គឺពឹងខផែកទ្វំងត្ស្ុងកល៊ីការស្ិកាស្មាា ស្ ទិ្យននន័យកចញព៊ីការចងចំាព៊ី
អនកត្ស្ុក ត្ពោះស្ងឃ អាចារយវរត ខដលកៅចំាករឿងរ វោក់ព័នធ។ ករឿងរ វខដលពួការ់កៅចងចំាគឺចាប់ព៊ីស្ម័យស្ងគមរស្រស្ត
និយម ស្ម័យាធារណ្រដាខែមរ (លន់ នល់) ស្ម័យកមពុាត្បាធិ្បករយយ (ខែមរត្កែម) និងស្ម័យបចចុបបនន។ មា ង
កទ្យៀរ តាមការស្ិកាកល៊ីឯការមានត្ាប់ ក៏ពំុកឃ៊ីញមានករ់ត្តាអំព៊ីត្បវរតិស្ំណ្ង់បុរណ្ខដលស្ាិរកៅកនុងវរតត្បាាទ្យ
ដូនអនកនោះក ៊ីយ។ 

ខផែកកៅកល៊ីការស្ិកាព៊ីវរាុស្ិលបៈ និងកាច់ចមាា ក់នានាកៅតាមជញ្ជា ំង កហាាង ខផដរ កាច់ខចង និងបំខណ្កថម
កផសងៗ កយ៊ីងអាចកំណ្រ់បានថា ស្ំណ្ង់ខដលបារ់រូបរងកៅកែ៊ីយកនោះា “ត្បាាទ្យ” យ ងពិរត្បាកដ កែ៊ីយរចនា
បថខដលមានកៅតាមបំខណ្កថមខដលកៅកស្ស្ស្ល់ មានលកខណ្ៈដូចាន កៅនឹងរចនាបថបាយ័នកៅកនុងស្រវរសរ ទ៍្យ៊ី
១៣ខដរ។ ខផដរនិងបំខណ្កខផដរទំ្វងអស្់កនុងបរកិវណ្វរតកាងកនុងស្ម័យអងគរ អាចមានអាយុកាលចាប់ស្រវរសរ ទ៍្យ៊ី១១-
១៣។ កនុងកនាោះ មានបំខណ្កខផដរែាោះមានកាច់ចមាា ក់កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កនុងរជត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧។ កាច់រចនាកៅ
កល៊ីថមត្បាាទ្យ ខដលផដល់ាព័រ៌មានបង្ហា ញអំព៊ីរួនាទ្យ៊ីននថមកនុងបងគំស្ំណ្ង់ត្បាាទ្យ កែ៊ីយអាចនំាកៅដល់ការស្ិកា
កត្បៀបកធ្ៀបាមួយត្បាាទ្យមួយចំនួនកៅកនុងកែរតកផសងៗដូចាត្បាាទ្យកនុងរំបន់អងគរ កែរតកស្ៀមរប ត្បាាទ្យកនុង
កែរតកំពង់ចាម និង កនុងកែរតតាខកវ។ កាច់រចនាកស្េ៊ីរខរទំ្វងអស្់ស្ាិរកនុងរចនាបថបាយ័ន កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣ កល៊ីក
ខលង កាច់មួយចំនួនរូចខដលស្ាិរកនុងរចនាបថឃ្ា ំង កនុងស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១។  

កប៊ីកទ្វោះប៊ីាមានភស្តុតាងតាមខបបបុរណ្វរាុវទិ្យា និងការស្ិកាកត្បៀបកធ្ៀបកៅកល៊ីកាច់ចមាា ក់ និងរចនាបថ
មួយចំនួនរបស្់ត្បាាទ្យដូនអន កៅនឹងរចនាបថននត្បាាទ្យបាយ័នកត៊ី អនកត្ាវត្ាវមិនទ្វន់អាចកំណ្រ់បានឱ្យាក់
ចាស្់អំព៊ីកពលកវលាាក់លាក់(ឆ្ន )ំ ននការាងស្ង់ត្បាាទ្យកនោះកៅក ៊ីយខដរ។ កយ៊ីងអាចស្ននិដាា នបានថា ត្បាាទ្យ
ដូនអនអាចត្រូវបានកាងក ៊ីងកនុងដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី១ កៅកនុងរជាកាលត្ពោះបាទ្យស្ូរយវរ មន័ទ្យ៊ី១ និង ដំណ្ណក់កាលទ្យ៊ី២កនុង
រជាកាលត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧។ បខនាមព៊ីកល៊ីកនោះ កដាយារខរែាោះឯការស្ំអាង និងពំុកឃ៊ីញមាននូវផ្កេ ំងស្ិលាចារកឹ
នានាខដលអាចយកាភស្តុតាងបាន អនកត្ាវត្ាវក៏ពំុអាចកធ្ា៊ីការស្ននិដាា នឱ្យបានដាច់កត្ស្ចថា ត្បាាទ្យកដ៊ីមពិរា
មានកឈាម ោះ “ត្បាាទ្យដូនអន” ពិរខមន ឬក៏មានការកៅកឈាម ោះត្បាាទ្យខបបកនោះ កៅស្ម័យកត្កាយមកកនាោះកទ្យ។ 

ភស្តុតាងមួយកទ្យៀរខដលឈានកៅដល់ការស្ននិដាា នថា ស្ំណ្ង់ខដលបានបារ់បង់កនោះាត្បាាទ្យ គឺកដាយារ
រចនាស្មព័នធកផសងៗកទ្យៀរខដលោក់ព័នធនឹងត្បាាទ្យ។ កគស្កងារកឃ៊ីញការាងស្ង់ត្បាាទ្យដូនអនកនោះ មានលំនាំ
ត្បហាក់ត្បខែលាន នឹងការាងស្ង់ត្បាាទ្យនានារបស្់ត្ពោះរាកស្េ៊ីរត្គប់ស្ម័យកាល កដាយមានាមួយរចនាស្មព័នធ
គូទឹ្យក បារយណ៍្ និងកំខពងត្បាាទ្យាកដ៊ីមភាា ប់ាមួយាន ។ ខផែកកៅកល៊ីស្ំណ្ង់គូទឹ្យក និងបារយណ៍្ កយ៊ីងអាច
ស្ននិដាា នបានថា ត្បាាទ្យដូនអនាត្បកភទ្យស្ំណ្ង់កៅកនុងស្ម័យអងគរ កត្ោោះត្បាាទ្យខដលាងស្ង់ក ៊ីងកនុងស្ម័យ
កនោះ ខរងមានគូទឹ្យក ឬបារយណ៍្ភាា ប់មកាមួយខដរ។ ាក់ខស្តង បុពាបុរស្ខែមរកាងត្បាាទ្យកដាយមានគូទឹ្យក 
ឬបារយណ៍្ មកាមួយ គឺកដ៊ីមប៊ីានិមិរតរូបននភនំត្ពោះស្ុកមរុ ខដលស្ង់កៅចំកណ្ណដ លស្មុត្ទ្យ (Fletcher et al., 2008) 
កែ៊ីយកត្ប៊ីត្បាស្់កនុងកាលបំណ្ងកស្ិកមម និងត្ទ្យត្ទ្យង់រួត្បាាទ្យ។ ាឧទ្វែរណ៍្ ត្ពោះមហាកសត្រខែមរកនុងស្ម័យអងគរ
បានកាងបារយណ៍្ធំ្ៗ កដ៊ីមប៊ីភាា ប់និមិរតរូបាមួយត្បាាទ្យ មានដូចាបារយណ៍្ខ្ងលិច បារយណ៍្ខ្ងកក៊ីរ 
បារយណ៍្ខ្ងកជ៊ីង (ជ័យតាដាក) ាកដ៊ីម (Fletcher et al., 2008, p. 58)។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ២២-៥៥ 

 

ស្ ួប ុណ្ណា រ រ់, ផុន កសិ្កា, តាកករ ស្័កដា និង យិន កោ. (២០២២). 52 

 

៥. សេចក្ដេីៃនដិ្ឋឋ ៃ 
៥.១- ការសននិដ្ឋា ន 

ារួម ការស្ិកាកនោះចង់បង្ហា ញថា កៅទ្យ៊ីតំាងវរតត្បាាទ្យដូនអនគឺាត្បាាទ្យមួយខដលត្រូវបានកគបំផ្កា ញអស្់
កៅកែ៊ីយ។ ទិ្យននន័យខដលមានកៅកល៊ីទ្យ៊ីតំាងដូចាវរាុបុរណ្ (វរាុស្ិលបៈ) មានដូចា កំពូលត្បាាទ្យ ខផដរ កហាាង 
អដាកហាាង ចមាា ក់ខចង ស្ស្រកពត្ជ ចមាា ក់ខចង ស្ាឹករកា កមទ្វា រ បលា័ងា ត្ទ្យនាប់ជកណ្ដ៊ី រ កែឿនត្បាាទ្យ កកាា ងទ្វា រ និង 
បំខណ្កថមខដលមិនាគ ល់អរតស្ញ្ជញ ណ្ាកត្ច៊ីនបំខណ្កកទ្យៀរ បង្ហា ញថា ថមទំ្វងអស្់គឺាថមត្បាាទ្យ ខដលមានរចនា    
ស្មព័នធត្បាាទ្យទ្វំងមូល ប ុខនតត្រូវមនុស្សបំផ្កា ញ។ កប៊ីកទ្វោះប៊ីាមិនទ្វន់បារ់រូបរងទំ្វងត្ស្ុង ដំណ្ណក់កាលដំបូងននការ
ដួលរលំរួត្បាាទ្យ អាចបណ្ណដ លមកព៊ីកតាត ធ្មមារិ និងអាយុកាលរបស្់ត្បាាទ្យផ្កេ ល់។ លុោះកត្កាយមក មនុស្សចាប់
កផដ៊ីមបំផ្កា ញកដាយការរុោះករ ៊ីយកថមត្បាាទ្យកៅស្ង់ទំ្យនប់ត្បឡាយកនុងស្ម័យឆ្ន ំ១៩៧៥-៧៩ ខដលកនុងកពលកនាោះ 
ត្បាាទ្យទ្វំងមូលត្រូវដួលរលំ។  

តាមរយៈបំខណ្កថមខដលកៅកស្ស្ស្ល់ កាច់រចនាខដលមានកៅកល៊ីបំខណ្កថមទំ្វងកនោះ ត្ពមទំ្វងរចនាស្មព័នធ គូ
ទឹ្យក កំខពង ខត្ពកជ៊ីក និង បារយណ៍្ាកដ៊ីម ាភស្តុតាងបញ្ជា ក់ព៊ីវរតមានននត្បាាទ្យ។ យ ងណ្ណ ការស្ិកាកនោះ ពំុ
អាចកំណ្រ់បានព៊ីកឈាម ោះពិរត្បាកដ (កឈាម ោះកពលកាង) ននត្បាាទ្យដូនអនកនាោះកទ្យកដាយារកងាោះខ្រខផន ក          
ភស្តុតាង និងអំណ្ោះអំណ្ណងកចញព៊ីផ្កេ ំងស្ិលាចារកឹាកដ៊ីម។ ខផែកកល៊ីធារុស្ំខ្ន់ៗទ្វំងកនោះ កគអាចស្ននិដាា នបានថា 
ត្បាាទ្យដូនអនមានទំ្យែំធំ្លមម កែ៊ីយទំ្យនងាត្បាាទ្យខដលបានកាងក ៊ីងកនុងស្ម័យអងគរ គឺកនុងរជត្ពោះបាទ្យស្ូរយ
វរ មន័ទ្យ៊ី១ផង និង រជត្ពោះបាទ្យជ័យវរ មន័ទ្យ៊ី៧ផង (ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១១ និង ស្រវរសរទ៍្យ៊ី១៣)។ 

កដាយាររួត្បាាទ្យកដ៊ីមបានបារ់រូបរង កែ៊ីយថមត្រូវបានរុោះករ ៊ីដាក់ាគំនរ ត្បាាទ្យដូនអនពំុបានបង្ហា ញនូវ
ស្កាត នុពលខផនកកទ្យស្ចរណ៍្ស្ត្មាប់កែរតកោធ្ិ៍ារ់កនាោះកទ្យ ប ុខនតរចនាស្មព័នធត្បាាទ្យកផសងកទ្យៀរដូចាគូទឹ្យក និង
បារយណ៍្ាកដ៊ីម អាចបនតផតល់អរាត្បកយជន៍យ ងធំ្កធ្ងកល៊ីការង្ហរកស្ិកមមរបស្់ត្បាពលរដាកនុងរំបន់កនាោះ។ 
កទ្វោះាយ ងណ្ណ បូកាមួយនឹងវរតត្បាាទ្យដូនអនខដលានិមមិររូបមួយននវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ខែមរ ទ្យ៊ីតំាងវរតត្បាាទ្យដូន
អន អាចកាា យកៅាកមមវរាុថម៊ីននកទ្យស្ចរណ៍្ខបបអប់រ ំ និងវបបធ្ម៌ ត្បស្ិនកប៊ីមានការករៀបចំឱ្យបានលែត្បកស្៊ីរាងកនោះ។ 
បំខណ្កថមត្បាាទ្យខដលកៅកស្ស្ស្ល់ អាចកដ៊ីររួយ ងស្ំខ្ន់កនុងកាលបំណ្ងអប់រពំ៊ីស្មបរតិវបបធ្ម៌ និងអរត
ស្ញ្ជញ ណ្ារិ ការអភិរកសធ្នធានវបបធ្ម៌ាកដ៊ីម ដល់ស្ិស្ស និស្សិរ ក៏ដូចាកភាៀវកទ្យស្ចរនានា ខដលមានចំណូ្លចិរត
កល៊ីវបបធ្ម៌ខែមរ។ 

៥.២- ពដនក្ុំណត្់និងអនុសាសន៍សប្រារ់ការប្រសាវប្រាវ 

កដាយារលទ្យធភាពននការស្ិកាត្ាវត្ាវកនោះមានកត្មិរ និង រយៈកពលននការស្ិកាមានរិច លទ្យធផលននការ
ស្ិកាកនោះគឺាលទ្យធផលបឋមមួយស្ត្មាប់ាយនកឆ្ព ោះកៅស្ិកាត្ាវត្ាវឱ្យបានស្ុ៊ីជកត្ៅបខនាមកទ្យៀរ ទំ្វងកល៊ីការ
ស្ិកាអំព៊ីស្ិលបៈ (ការស្ិកាវភិាគថមត្បាាទ្យខដលមាន) ការស្ិកាលមែិរអំព៊ីត្បព័នធធារាស្រស្តកនុងរំបន់។ ាងកនោះ
កទ្យៀរ ការស្ិកាអំព៊ីត្បាាស្រស្ត ការស្ិកាអំព៊ីត្បវរតិភូមិ ឃំុ ក៏ត្រូវស្ិកាឱ្យបានស្ុ៊ីជកត្ៅបខនាមកទ្យៀរ។  
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ABSTRACT  

The Covid-19 pandemic drastically transformed social and educational activities in Cambodia and 

the world. Social distancing, self-isolation and strict sanitation measures were commonplace. With 

the adoption of online learning and a must-follow social safety guidelines, students were facing 

difficulties not only in their study but also their mental and psychological well-being. This research 

aimed at assessing anxiety levels among 2nd year engineering students at the Institute of 

Technology of Cambodia (ITC). Zung’s Self-Rating Anxiety Scale (SAS) was used to collect data 

from 329 respondents. It was found that the overall students’ anxiety was at normal level despite 

female students felt a bit more anxious than male students. 75.4% of the students felt normal, 23.7% 

had mild to medium level of anxiety, and three students experienced high to extremely high levels 

of anxiety. Syndromes such as being (i) nervous and anxious than usual, (ii) afraid for no reason, 

(iii) bothered by headaches neck and back pain and (iv) weak and get tired easily etc. were among 

other anxiety syndromes reported by the students. These findings should provide an overview of 

students’ anxiety issues for teachers, educators and policy makers to make effective decisions to 

address students’ anxiety during the COVID-19 or future pandemic. 

KEYWORDS:  
Anxiety, engineering students, Institute of Technology of Cambodia, Covid-19, 

Zung’s Self-Rating Anxiety Scale (SAS) 
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១. ទសចក្តទិ្ិើម្ 
កនុងបរបិទ្យននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩ (COVID-19) ត្គប់ដំបណី្រការននស្កមមភាពស្ងគម មានការខត្ប

ត្បួលោ ងខ្ល ំងបដាយារខរការររឹរបឹរការជួបជំុ និងការរកាគមាល រស្ងគមគឺាវធិានការចំបាច់បំផុរ។ វបិរតិជំងឺកូវដី-
១៩បនោះ ត្រូវបានអងគការស្ុែភាពពិភពបលាក (WHO) ត្បកាស្ថាាកតីបារមភស្កលបៅនថៃទី្យ៣០ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២០ 
(WHO, 20201) និងបានចរ់ទុ្យកថាាការឆ្លងរាលដាលស្កល (Pandemics) បៅនថៃទី្យ១១ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០២០ 
(WHO, 20202)។ បៅកនុងវសិ្័យអប់រ ំ វបិរតិមួយបនោះបានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់ោ ងខ្ល ំងដល់ដំបណី្រការបរៀន និងបបត្ងៀនបៅ
ត្គប់ភូមិស្ិកា ំងអស្់បៅទូ្យ ំងពិភពបលាក។ ាក់ខស្តង បដីមបីបង្ហក រការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩កនុងស្ហគមន៍ 
ស្កមមភាពអប់របំៅតាមាលាបរៀន និងាកលវទិ្យាល័យ ត្រូវបានផ្លល ស្់បតូរពីការបបត្ងៀននិងបរៀនកនុងថាន ក់ ឬការជួបជំុ
បដាយផ្លទ ល់ មកាការបបត្ងៀននិងបរៀនតាមត្បព័នធអនឡាញ (Online-Teaching and Learning) វញិ (Donnelly, 
R. et al., 2021)។ បបីតាមរបាយការណ៍្របស្់អងគការយូបណ្ស្កូ បានបញ្ហា ក់ថា មកទ្យល់បពលបចេុបបននបនោះ មាន
ស្ិស្ានុស្ិស្សជិរ ក់ក ត្ លពិភពបលាក បានរងផលប ោះ ល់បចញពីការរកីរាលដាលននជំងឺដ៏កាចាហាវមួយបនោះ 
(UNESCO, 2021)។ បដាយខែក Chhy (2021) មានបធ្វីការគូស្បញ្ហា ក់ថា វបិរតិមួយបនោះបានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់ដល់ការ
ស្ិការបស្់ស្ិស្ស និស្សិរត្បមាណ្១,៦បសីលាននាក់ បៅកនុងត្បបទ្យស្ាង១៩០ ទូ្យ ំងពិភពបលាក។ វបិរតិមួយបនោះបាន
បធ្វីឱ្យប ោះ ល់ដល់ត្បព័នធការអប់រខំដលមានត្ាប់3 បដាយបានបធ្វីឱ្យបកមងៗបារ់បង់នូវឱ្កាស្កនុងការបនតការស្ិកា ា
ពិបស្ស្ស្ិស្ានុស្ិស្សខដលស្ាិរបៅតាមទី្យជនបទ្យ ឬរំបន់ដាច់ត្ស្ោលនានា។ 

បដាយខែកបៅកនុងត្បបទ្យស្កមពុា បដីមបីាវធិានការការ រការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩បនោះ រាជរដាា ភិបាល
បានស្បត្មចបិទ្យត្គប់ត្គឹោះាា នអប់រ ំំងអស្់បៅនថៃទី្យ១៦ ខែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ខដលវធិានការបនោះមានស្ភាពធូ្រត្ាល
ែលោះបៅចុងឆ្ន ២ំ០២០ និងបដីមឆ្ន ២ំ០២១ ប ុខនតត្រូវបានររឹបណ្តឹ ងបែីងវញិបត្កាយត្ពឹរតិការណ៍្ ២០កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
តាមការបា ន់ាម ន មានស្ិស្ានុស្ិស្ស និងនិស្សិរកមពុាត្បមាណ្៣,២លាននាក់បានរងផលប ោះ ល់ដល់ការស្ិកា
របស្់ពួកបគកនុងអំែុងបពលបនោះ (Dy et al., 2020)។ បដីមបីបនតនូវស្កមមភាពននការអប់រតំ្គប់កត្មិរថាន ក់ ត្កស្ួងអប់រ  ំ
យុវជន និងកីឡា (MoEYS) បានអនុម័រឱ្យបត្បីត្បាស្់នូវយនតការបរៀន និងបបត្ងៀនតាមត្បព័នធអនឡាញ។ កនុងបនាោះ 
បយីងក៏ស្បងករបឃីញថា  ំងត្គឹោះាា នអប់ររំបស្់រដា និងត្គឹោះាា នឯកជនបានអនុវរតនូវដំបណី្រការបរៀន និងបរៀនតាម
ត្បព័នធអនឡាញាបត្ចីនត្បបភទ្យដូចា តាមបគហទំ្យព័រនិងបហវស្បសុករបស្់ត្កស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា, ទំ្យព័របហវស្បសុក 
‘ត្គូកមពុា’ (Krou Cambodia), កុមារបរៀនកុមារបចោះ (Komar Rien Koma Cheh), E-School Cambodia, ប ុស្តិ
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3 បៅកនុងត្បបទ្យស្ាបត្ចីន ាពិបស្ស្កនុងត្បបទ្យស្ត្កីត្ក និងកំពុងអភិវឌ្ឍ ត្បព័នធអប់រមំានលកខណ្ៈទ្យន់បែាយបដាយមានការពិបាកកនុងការផតល់នូវ
បស្វាអប់រតំាមត្បព័នធអនឡាញបាន។ កងវោះខ្រនូវប ត្ ញអីុនបធី្បណ្រខដលមានស្ាិរភាពគឺាបញ្ហា ចមបងមួយរបស្់ត្បបទ្យស្ ំងបនោះកនុងការ
បរៀបចំស្កមមភាពបរៀន និងបបត្ងៀនតាមត្បព័នធអនឡាញ។ 
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ទូ្យរទ្យស្សន៍-TVK2 ាបដីម (MoEYS & ESWG, 2021)។ កនុងអំែុងបពលបនោះ  ំងត្គូបបត្ងៀន និងស្ិស្សបានជួបត្បទ្យោះ
នូវបញ្ហា ត្បវមាបត្ចីនដូចា បញ្ហា  ក់ទ្យងបៅនឹងការបត្បីត្បាស្់បបចេកវទិ្យាស្ត្មាប់បបត្ងៀន និងបរៀន បញ្ហា  ក់ទ្យង
នឹងអីុនបធី្បណ្រ ការបធ្វីបទ្យបង្ហា ញបមបរៀន ការវាយរនមលការស្ិកា និងការត្ពួយបារមភពីគុណ្ភាពននការស្ិកាាបដីម  
(MoEYS & ESWG, 2021)។ 

ការអនុវរតតាមយនតការស្ុែភាពាធារណ្ៈដូចា ការរកាគមាល រស្ុរាិភាព ការផ្លា កនូវស្កមមភាពស្ងគមត្គប់
ត្បបភទ្យ ការដាក់ែលួនបៅបដាយខែក រួម ំងការទ្យទួ្យលយកនូវស្កមមភាពននការស្ិកាតាមត្បព័នធអនឡាញាបដីម មិន
ត្រឹមខរបានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់ដល់ការស្ិការបស្់ស្ិស្ស និងនិស្សិរប ុប ណ្ ោះបទ្យ ក៏បុខនត យនតការ ំងបនោះក៏បានបធ្វីឱ្យប ោះ
 ល់ដល់ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់ពួកបគផងខដរ (Aristovnik et al., 2020; Holm-Hadulla & Koutsoukou-Argyraki, 
2015)។ មានការស្ិកាាបត្ចីនបានបង្ហា ញថា វបិរតិជំងឺកូវដី-១៩ បានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់ដល់ស្ុែភាពផលូវចិរត និងអាកបប
កិរោិរបស្់មនុស្សទូ្យបៅ (Borges Machado et al., 2020; da Silva et al., 2021; Dubey et al., 2020; Loades 
et al., 2020)។ ាមួយោន បនោះ Aristovnik et al. (2020) បានគូស្បញ្ហា ក់ថា បបីប ោះបីាផលប ោះ ល់ននកូវ ដី-១៩
បនោះ បកីរមានបៅបលីត្បាជនាទូ្យបៅកតី ក៏ប ុខនត ស្ហគមន៍ខដលង្ហយរងបត្ោោះ ត្កុមមនុស្សខដលមានការង្ហរាកមមករ 
ស្ិស្ស និងនិស្សិរាបដីម ង្ហយនឹងទ្យទួ្យលរងនូវផលប ោះ ល់ខ្ល ំងាងបគ បដាយារខរកតាត មួយចំនួនដូចា ការខដល
ត្រូវត្បវមនឹងការបារ់បង់ការង្ហរ ការត្ពួយបារមភពីការបរៀនស្ូត្រ និងការបារ់បង់នូវបស្រភីាពកំានតនានាកនុងស្កមម
ភាពស្ងគមាបដីម។ បបីប ោះាោ ងបនោះកតី ក៏មានការស្ិកាែលោះបានបង្ហា ញនូវលទ្យធផលផទុយពីបនោះខដរ (Gijzen et al., 
2020) បដាយការស្ិកាបនោះបានបង្ហា ញថា កនុងអំែុងននការអនុវរតវធិានការស្ុវរាិភាពស្ងគមបនោះ ពំុបានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់
ដល់ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់បគបនាោះបទ្យ។ 

កនុងបរបិទ្យននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩បនោះ ាា នភាពផលូវចិរតខដលអាចបកីរមានបៅបលីបុគគល ស្ិស្ស
ឬនិស្សិរអាចមានដូចា អារមមណ៍្ភ័យខ្ល ចបៅបលីការឆ្លងជំងឺដ៏កាចាហាវមួយបនោះ ជំងឺបស្រស្តស្ និងជំងឺថប់បារមភា
បដីម។ ាមួយោន បនោះ Munir et al. (2019) បានបធ្វីការគូស្បញ្ហា ក់ថា ជំងឺថប់បារមភគឺាជំងឺផលូវចិរតខដលបកីរបែីងា
ត្បចំ និងញឹកញាប់ាងបគកនុងចំប្មជំងឺផលូវចិរតនានា។ ការស្ិកាថមីៗ អំពីផលប ោះ ល់ននវបិរតិជំងឺកូវដី-១៩ បៅបលី
និស្សិរាកលវទិ្យាល័យបានបង្ហា ញថា មាននិស្សិរមួយចំនួនបកីរមានអារមមណ៍្បស្រស្តស្ (Stress) ជំងឺថប់បារមភ  
(Anxiety) ឬអាការៈននជំងឺបាក់ទឹ្យកចិរត  (Depression) ាបដីម (Aristovnik et al., 2020; Holm-Hadulla & 
Koutsoukou-Argyraki, 2015)។ ពួកបគបានគូស្បញ្ហា ក់ថា មូលបហរុខដលត្កុមនិស្សិរបកីរមាននូវបញ្ហា ផលូវចិរត ំង
បនោះ គឺបដាយារខរការផ្លល ស្់បតូរននបរបិទ្យស្ងគមបដាយារបញ្ហា កូវដី-១៩ ភាពមិនចាស្់លាស្់ននការស្ិការបស្់ពួកបគ 
ការត្ពួយបារមភពីបបចេកវទិ្យាខដលបត្បីត្បាស្់កនុងការស្ិកាតាមអនឡាញរបស្់ ការស្ាិរបៅឆ្ៃ យពីផទោះស្ខមបង ការរកា   
គមាល រស្ងគម ការបារ់បង់ត្បាក់ចំណូ្លកនុងត្គួារ និងការត្ពួយបារមភពីអនាគរការង្ហរាបដីម។ 

១.១. ជំងថឺប់បារម្ភនងិទោគសញ្ញា ទ្យទូៅ 
ជំងឺថប់បារមភគឺាាា នភាពស្ុែភាពផលូវចិរតមា ង ខដលខរងខរបកីរមានបលីមនុស្សត្គប់ៗរូបកនុងបពលបវលា្

មួយ និងអាចស្ខមតងបចញមកបត្ៅបដាយអាការៈាបត្ចីនដូចាការបកីរមាននូវអារមមណ៍្ភ័យខ្ល ច ឬពិបាកទ្យប់អារមមណ៍្
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ាបដីម (Adwas et al., 2019; Herrick & Redman-White, 2019; Milne & Munro, 2020; Moss, 2002; Rector 
et al., 2016; Ruscio & Khazanov, 2015; Swift et al., 2014)។ បយីងអាចនិោយបានថា ជំងឺថប់បារមភ គឺា
អារមមណ៍្ភ័យខ្ល ចកត្មិរធ្ៃន់ និងបកីរបែីងបដាយមានាា នភាព ឬកតាត ជំរុញនានាខដលប ោះ ល់ដល់អារមមណ៍្ ការគិរ 
អាកបបកិរោិ និងស្កមមភាពននរាងកាយាបដីម ខដលអារមមណ៍្ ំងបនោះ មានលកខណ្ៈផទុយពីការភ័យខ្ល ចខបបធ្មមតា 
(Adwas et al., 2019)។ បយីងត្គប់ោន ខរងបកីរមាននូវជំងឺថប់បារមភបនោះកនុងបពល្មួយននជីវរិរបស្់បយីង បដាយ
មិនចំប ោះថាាមនុស្សបពញវយ័ កុមារ ឬមនុស្សចស្់បនាោះបទ្យ។ ាក់ខស្តង មនុស្សមាន ក់ៗបកីរមាននូវអារមមណ៍្ខបបបនោះ 
អាចប ត្ លមកពីមូលបហរុបផសងៗោន  បដាយអនកែលោះអាចបដាយារកតាត ជីវាស្រស្ត អនកែលោះអាចបដាយារកតាត ការង្ហរ 
ឬការស្ិកា និងករណី្ែលោះបទ្យៀរអាចបដាយារបហរុផលស្ងគមាបដីម (Milne & Munro, 2020)។ បដាយខែក 
Adwas et al. (2019) បានគូស្បញ្ហា ក់ថាមូលបហរុននជំងឺថប់បារមភអាចប ត្ លមកពីអារមមណ៍្បស្រស្តស្ ាា នភាពផលូវ
កាយ កតាត ជីវាស្រស្ត និងកតាត បរាិា ន។ បយីងអាចបធ្វីការករ់ស្មាគ ល់អាការៈននជំងឺថប់បារមភស្ត្មាប់មនុស្សទូ្យបៅបាន
តាមរយៈរូបភាពដូចា ការភ័យខ្ល ច ការរក់ស្លុរបៅនឹងាា នភាព្មួយ បបោះដូងបលារញាប់ែុស្ធ្មមតា មាន
អារមមណ៍្អនទោះអខនទង ឬការខបកបញីស្បពញែលួនាបដីម (Adwas et al., 2019; Herrick & Redman-White, 2019; 
Milne & Munro, 2020)។ បដាយខែក Baxter et al. (2014) បានបធ្វីការគូស្បញ្ហា ក់ថា ភាពមិនត្បត្ករីននជំងឺថប់
បារមភអាចបលចបចញារូបភាពបត្ចីនត្បបភទ្យ បហីយអាការៈ ំងបនោះអាចនឹងមានការពិបាកកនុងការខបងខចកឱ្យបាន
ចាស្់លាស្់ពីបញ្ហា ផលូវចិរតដនទ្យបទ្យៀរ បដាយកនុងបនាោះរាប់បញ្េូល ំងជំងឺបាក់ទឹ្យកចិរតផងខដរ។ Adwas et al. (2019) 
បានខបងខចកជំងឺថប់បារមភា៖ (១) ភាពមិនត្បត្ករីននការភ័យខ្ល ច, (២) ការបកីរមាននូវជំងឺខ្ល ចទី្យត្បជំុជន, (៣) 
ជំងឺថប់បារមភទូ្យបៅ, (៤) អារមមណ៍្ភ័យខ្ល ចាក់លាក់្មួយ, (៥) ការភ័យខ្ល ចពីស្ងគម, (៦) ជំងឺមិនអស្់មិន
បហីយ (OCD), (៦) ជំងឺរឹងខរងអារមមណ៍្ និង (៧) ជំងឺបាក់ស្ារ (PTSD) ាបដីម។ ាមួយោន បនោះ Milne & 
Munro (2020) បានបង្ហា ញនូវអាការៈទូ្យបៅននជំងឺថប់បារមភដូចបង្ហា ញកនុងតារាងខ្ងបត្កាម៖ 

តារាងទី្យ 1 
អាការៈទូ្យបៅននជងឺំថប់បារមភ [ដកត្ស្ងប់ចញពី Milne & Munro (2020) ទំ្យព័រ១៩] 

អាការៈរាងកាយ (Physical Symptoms) អាការៈផលូវចិរត (Psychological Symptoms) 
 អារមមណ៍្វលិមុែ 
 អស្់កមាល ងំលាិរនលា 
 បបោះដូចបលារញាប់ខ្ល ំង 
 វឺាច់ដំុ និងតានរឹង 
 ញ័រកនុងែលួន 
 មារ់ស្ៃួរ 

 ខបកបញីស្បាគែលួន 
 មានអាការៈចង់ផុរដបងាីម 
 វឺប ោះខផនកខ្ងបត្កាម 
 រកកលនឹងកាួរ 
 អាការៈវឺកាល 
 មានអាការៈបគងមិនលក់ 

 ត្កហល់ត្កហាយបៅមិនស្ុែ 
 មានអារមមណ៍្ភ័យខ្ល ចខ្ល ំង 
 ពិបាកផេង់អារមមណ៍្ 
 ឆ្ប់ែឹងឬមួប   
 មានអារមមណ៍្អនទោះអខនទង ឬតានរឹងភាល មៗ  
 បចោះខរចង់បគចបវស្ពីាា នភាព ឬបញ្ហា អវីមួយ 
 បចោះខរចង់បៅមាន ក់ឯង 
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១.២. ឥទ្យធិព ននការថប់បារម្ភទ ើការសកិ្សា 
ដូចខដលបានបញ្ហា ក់ខ្ងបលី មនុស្សបយីងមាន ក់ៗមានលទ្យធភាពបកីរជំងឺថប់បារមភបនោះកនុងបពល្មួយននជីវ រិ

របស្់ែលួន មិនថាាមនុស្សបពញវយ័ កុមារ មនុស្សចស្់ ស្ិស្ស ឬនិស្សិរបនាោះបទ្យ ចំខណ្កឯមូលបហរុបទ្យៀរបាធ្ អាច
បកីរមានពីត្បភពបផសងៗោន  អាត្ស្័យបៅតាមាា នភាពបដាយខែកៗរបស្់បុគគលមាន ក់ៗ។ ស្ិស្សនិងនិស្សិរអាចបកីរ
មានជំងឺថប់បារមភ បដាយារខរកតាត នានា ក់ព័នធនឹងការស្ិកា  ណិ្ជាករ ឬអនកបធ្វីការអាចបដាយារាា នភាពនន
អាជីវកមម ការង្ហរ ឬត្បាក់ចំណូ្ល និងែលោះបទ្យៀរអាចបដាយារបញ្ហា ស្ងគមាបដីម។ ាក់ខស្តង មូលបហរុ ំងឡាយ
ខដលបានបលីកបែីងខ្ងបលី អាចាផលប ោះ ល់ននជំងឺថប់បារមភបៅវញិក៏មាន បដាយករណី្ខបបបនោះបយីងពិបាកនឹង
កំណ្រ់ឱ្យបានចាស្់លាស្់ បត្ ោះវាអាត្ស្័យបៅបលីាា នភាពាក់លាក់របស្់បុគគលផ្លទ ល់។ Rector et al. (2016) 
បានបធ្វីការគូស្បញ្ហា ក់ថា ភាពមិនត្បត្ករីននអារមមណ៍្ថប់បារមភអាចបធ្វីឱ្យមនុស្សពិបាកកនុងការបំបពញការង្ហរ ការស្ិកា 
ត្បកបការង្ហរត្បចំនថៃ ឬក៏បធ្វីទំ្យនាក់ទំ្យនងាមួយអនកដនទ្យ និងខថម ំងអាចប ត្ លឱ្យបកីរមាននូវជំងឺផលូវចិរត ប ោះ ល់
ដល់ហិរញ្ញវរាុ ក៏ដូចាបកីរមាននូវបញ្ហា ផ្លទ ល់ែលួនបផសងបទ្យៀរផងខដរ។ បៅកនុងាលាបរៀន ស្ិស្ស និស្សិរអាចនឹងមាន
អារមមណ៍្ភ័យខ្ល ច ឬថប់បារមភបដាយារខរខ្ល ចការត្បែងធាល ក់ ការហារ់ស្មស្កមមភាពកីឡា ឬការបត្រៀមែលួនមុនការ
បែីងបធ្វីបទ្យបង្ហា ញកិចេការ្មួយាបដីម។ បៅបពលាា នភាពននជំងឺថប់បារមភរបស្់ស្ិស្ស ឬបុគគល្មាន ក់ចប់បផតីម
បលចបចញកនុងាា នភាពាក់លាក់្មួយកនុងជីវរិរស្់បៅរបស្់ពួកបគ បនាោះពួកបគនឹងបកីរមាននូវាា នភាពមិន
ត្បត្ករីននដំបណី្រអារមមណ៍្ ខដលាា នភាពខបបបនោះ អាចធ្ៃន់ឬត្ាលបៅតាមបរាគស្ញ្ហញ នីមួយៗ និងអាត្ស្័យបៅបលី
ភាពរងឹមានំនផលូវចិរតរបស្់ែលួនបគផ្លទ ល់។ 

Munir et al. (2019) បានគូស្បញ្ហា ក់ថា ការបកីរមាននូវជំងឺថប់បារមភកនុងចំប្មនិស្សិរាកលវទិ្យាល័យ 
គឺាបរឿងទូ្យបៅ បដាយនិស្សិរែលោះបកីរមានជំងឺបនោះបដាយារខរពួកបគពំុអាចទ្យទួ្យលបាននូវអវីខដលបគរពឹំងទុ្យកកនុងជីវរិ ឬ
កនុងការស្ិកា។ ប ោះាោ ង្ ការបកីរមាននូវអារមមណ៍្ខបបបនោះ ក៏បានបដីររួាកមាល ំងជំរុញទឹ្យកចិរតឱ្យពួកបគត្បឹង
ខត្បងបដាោះត្ាយបញ្ហា  ឬបធ្វីដំបណី្របៅរកបោលបៅខដលបគបានគូស្វាស្ទុ្យកផងខដរ។ ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់ និស្សិរ
ខដលស្ិកាបៅថាន ក់ឧរតមស្ិកាបដីររួោ ងស្ំខ្ន់កនុងការកំណ្រ់ភាពបាគជ័យ និងការរស្សូពាោមកនុងការស្ិកា
របស្់ពួកបគផងខដរ (Nabila Y., 2020)។ ាទូ្យបៅ បៅបពលខដលស្ិស្ស-និស្សិរអាចត្គប់ត្គងនូវការថប់បារមភរបស្់បគ
បាន ពួកបគនឹងមានអារមមណ៍្មិនស្ូវមានស្មាព ធ្ ផទុយបៅវញិ បបីពួកបគពំុអាចត្គប់ត្គងអារមមណ៍្ ំងបនោះបានបទ្យបនាោះ 
ពួកបគនឹងមានការពិបាកកនុងដំបណី្រការស្ិការបស្់ពួកបគ។ បខនាមពីបលីបនោះ ជំងឺថប់បារមភក៏អាចនឹងបនតបធ្វីឱ្យប ោះ ល់
ដល់ស្ុែភាពផលូវចិរត ចិរតាស្រស្ត ក៏ដូចារាងកាយរបស្់ពួកបៅបត្កាយបពលបញ្េ ប់ការស្ិកាផងខដរ ខដលគុណ្វបិរតិ
 ំងបនោះនឹងអាចបនតមានឥទ្យធិពលឬប ោះ ល់ពួកបគកនុងបរាិា នការង្ហរបខនាមបទ្យៀរ (Basudan et al., 2017)។ 

១.៣. ចំទោទ្យបញ្ញា  
វបិរតិជំងឺកូវដី-១៩បានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់ោ ងធ្ៃន់ធ្ៃរដល់ត្គប់ស្កមមភាព ំងអស្់ននស្កមមភាពស្ងគម រួម ំងការ

អប់រផំងខដរ។ Dy et al. (2020) បានបធ្វីការករ់ស្មាគ ល់ថា ការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩បនោះ បានបធ្វីឱ្យប ោះ ល់
ដល់ការអនុវរតខផនការយុទ្យធាស្រស្តអប់រ ំ (ESP) ការចំ្យថវកិាកនុងវសិ្័យបនោះ គុណ្ភាពននការអប់រ ំ ស្មធ្ម៌អប់រ ំ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៥៦-៧៧  

 

លី រុង, មាឃ ារ,ី ស្ូ ស្ុធី្រ, និង ឃាង ធានី. (2022) 62 

 

ស្មធ្ម៌និងបរោិប័នអប់រ ំ និងាពិបស្ស្ប ោះ ល់បៅបលីស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់ស្ិស្ស និងនិស្សិរកមពុា។ បគស្បងករ
បឃីញថា ការបិទ្យាលាបរៀន ឬាា ប័នអប់របំផសងបទ្យៀរ គឺមានបោលបំណ្ងការ រមិនឱ្យមានការឆ្លងរកីរាលដាលនន
ជំងឺកូវដី-១៩ បៅកនុងចំប្មស្ិស្ស និស្សិរាបដីម ក៏ប ុខនត វាក៏បានបងកឱ្យបកីរមាននូវជំងឺខផនកស្រិអារមមណ៍្មួយចំនួន
បទ្យៀរផងខដរបៅបលីស្ិស្ស និងនិស្សិរ ំងបនាោះ។ លទ្យធផលត្ាវត្ាវបៅតាមប ត្ ត្បបទ្យស្ាបត្ចីនបានបង្ហា ញថា កនុង
បរបិទ្យបនោះ មានស្ិស្ស-និស្សិរបៅាបត្ចីនបកីរមាននូវបញ្ហា ផលូវចិរតបត្ចីនត្បបភទ្យដូចា ជំងឺថប់បារមភ ជំងឺធាល ក់ទឹ្យកចិរត 
និងាា នភាពជំងឺផលូវចិរតដ៏បត្ោោះថាន ក់បផសងៗបទ្យៀរផងខដរ (Borges Machado et al., 2020; da Silva et al., 2021; 
Dubey et al., 2020; Loades et al., 2020)។  

បៅកនុងត្បបទ្យស្អភិវឌ្ឍាបត្ចីន អនកជំនាញខ្ងចិរតាស្រស្ត ក៏ដូចាអនកត្បឹកាអប់របំានពាោម ក់ទ្យង ស្ួរនាំ
ស្ិស្ស-និស្សិរ បដីមបីស្ិកា វាយរនមលអំពីបញ្ហា  ក់ទ្យងនឹងស្រិអារមមណ៍្ខដលអាចបកីរមានដល់ពួកបគ ត្ពម ំងខស្វង
រកដំប្ោះត្ាយដ៏ស្មត្ស្បបៅតាមាា នភាពាក់ខស្តងស្ត្មាប់ពួកបគផងខដរ។ បដាយខែកបៅកនុងត្បបទ្យស្កមពុា ពំុ
 ន់មានការស្ិកា្មួយឱ្យបានាក់លាក់ បដីមបីវាយរនមលអំពីផលប ោះ ល់ននវ បិរតិ កូវដី-១៩បនោះ បៅបលីស្រិ
អារមមណ៍្របស្់ស្ិស្ស-និស្សិរឱ្យបានចាស្់លាស្់បៅបែីយបទ្យ។ Browning et al. (2021) បានគូស្បញ្ហា ក់ថា កងវោះ
ខ្រនូវស្កមមភាព និងការត្បឹងខត្បងកនុងការស្ិកា ក៏ដូចាផតល់នូវដំប្ោះត្ាយចំប ោះបញ្ហា ខដលបកីរមានបៅបលី
ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់ស្ិស្ស និស្សិរកនុងបរបិទ្យននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩បនោះ អាចនឹងបងកឱ្យមានផលវបិាកខវង
ឆ្ៃ យបៅបលីស្ុែភាព និងការអប់ររំបស្់ពួកបគ។  

បៅកនុងបរបិទ្យអប់រ ំ បខនាមពីស្មាព ធ្ខដលមានត្ាប់ពីវបិរតិកូវដី-១៩ ស្ិស្ស និងនិស្សិរអាចបកីរមាននូវ ជំងឺថប់
បារមភបដាយារខរកតាត មួយចំនួន ក់ទ្យងនឹងការស្ិការបស្់ពួកបគផងខដរ។ កងវោះខ្រនូវស្មាភ រៈ និងបរកិាខ រស្ិកាតាម
អនឡាញ និងកងវោះខ្រនូវចំបណ្ោះដឹង និងជំនាញកនុងការបត្បីត្បាស្់បបចេកវទិ្យាបដីមបីស្ិកាតាមត្បព័នធអនឡាញ ក៏អាច
ាកតាត រួមផសំមួយផងខដរកនុងការប ោះ ល់ដល់ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់ស្ិស្ស និងនិស្សិរ ំងឡាយ។ អាត្ស្័យបលីកតាត  ំង
បនោះ និងបហរុផលខដល Browning et al. (2021) បានបលីកបែីងខ្ងបលី វាពិរាមានារៈស្ំខ្ន់បំផុរស្ត្មាប់
អនកត្ាវត្ាវ ត្គូបបត្ងៀន ក៏ដូចាអនកអប់រ ំំងឡាយកនុងការស្ិកា ខស្វងយល់ពីាា នភាពជំងឺថប់បារមភ ឬជំងឺផលូវចិរត
ដនទ្យបទ្យៀរ ត្ពម ំងកតាត  ំងឡាយខដលប ត្ លស្ិស្ស និងនិស្សិរបកីរមាននូវជំងឺ ំងបនោះ ាពិបស្ស្កនុងបរបិទ្យ     
កូវដី-១៩បនោះផ្លទ ល់។ 

១.៤. វតាុបំណងស្រស្ថវស្រជាវ 
ការត្ាវត្ាវបនោះ មានបោលបំណ្ងខស្វងយល់អំពីកត្មិរននជំងឺថប់បារមភ (Anxiety) របស្់និស្សិរវសិ្វករឆ្ន ំទី្យ២

ខដលកំពុងស្ិកាបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុា កនុងបរបិទ្យននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩។ បខនាមពីបលីាា នភាព
ទូ្យបៅននជំងឺបនោះ ការស្ិកាក៏នឹងបផ្លត រផងខដរបៅបលីអាការៈាក់លាក់មួយចំនួនខដល ក់ព័នធនឹងជំងឺថប់បារមភ បហីយ
បានខស្តងបចញ ឬបកីរមានបលីនិស្សិរ ំងបនាោះ។ 
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២. វិធើស្ថស្រសសិ្រស្ថវស្រជាវ  
ការស្ិកាបនោះ បផ្លត រាស្ំខ្ន់បៅបលីការវាស្់ខវងកត្មិរជំងឺថប់បារមភ កនុងចំប្មនិស្សិរវសិ្វករ ខដលកំពុង

ស្ិកាបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុា បដាយកនុងកិចេការបនោះ វធីិ្ាស្រស្តត្ាវត្ាវខបបបរមិាណ្វសិ្័យ (Creswell & 
Creswell, 2018) ត្រូវបានបត្បីត្បាស្់ បដីមបីត្បមូល និងវភិាគទិ្យននន័យ។ 

១.១. សំណាកគំរសូ្រាវស្រាវ 

ការត្ាវត្ាវបនោះ មានការចូលរួមពីស្ំ្ក់និស្សិរថាន ក់វសិ្វករឆ្ន ំទី្យ២ចំនួន329នាក់។ ភាគបត្ចីនននអនកចូលរួម
ានិស្សិរត្បុស្ (69.3%) បដាយកនុងបនាោះ និស្សិរត្ស្ីមានខរ 30.7% ប ុប ណ្ ោះ។ ស្ូមបញ្ហា ក់ថា ការចូលរួមរបស្់
និស្សិរ ំងអស្់ស្ាិរបត្កាមទ្យត្មង់ស្ម័ត្គចិរត បដាយពួកបគបានចូលរួមបំបពញនូវកត្មងស្ំណួ្រតាមអនឡាញខដលអនក
ត្ាវត្ាវបានបរៀបចំ។ 

១.២. ឧបករណ៍ស្រាវស្រាវ 

ការស្ិកាបនោះបត្បីត្បាស្់កត្មងស្ំណួ្រស្ទង់មរិតាមអនឡាញ (Online Survey Questionnaire) ខដលបាន
បរៀបចំបដីមបីបធ្វីការវាស្់ខវងនូវកត្មិរជំងឺថប់បារមភរបស្់និស្សិរ។ កត្មងស្ំណួ្របនោះមានកត្មិរបជឿាក់ (Reliability 
Scale) ែពស្់លមមអាចទ្យទួ្យលយកបាន (𝛼 = 0.782) បនោះបបីតាមការបកត្ាយរបស្់ Tavakol & Dennick (2011); 
Ursachi et al. (2015) និង Vaske & Beaman (2003)។ ស្ំណួ្រ ំងអស្់ត្រូវបានខបងខចកាពីខផនកគឺ៖ 

o ខផនកទី្យ១៖ ស្ំណួ្រទូ្យបៅ 

ាស្ំណួ្រ ក់ទ្យងនឹងបភទ្យ កត្មិរស្ញ្ហញ បត្រមធ្យមស្ិកាទុ្យរិយភូមិ និងបញ្ហា ខដលនិស្សិរបានជួបត្បទ្យោះកនុង
អំែុងបពលននការស្ិកាតាមត្បព័នធអនឡាញ។ 

o ខផនកទី្យ២៖ ស្ំណួ្រអំពីជងឺំថប់បារមភ 

កនុងខផនកបនោះមានស្ំណួ្រ ំងអស្់ចំនួន២០ ខដលបធ្វីការវាស្់ខវងអំពីកត្មិរជំងឺថប់បារមភបៅតាមអាការៈនានានន
ជំងឺបនោះ។ 

ស្ំណួ្រ ំង២០កនុងខផនកទី្យ២បនោះ ត្រូវបានដកត្ស្ង់ និងយកមកបត្បីត្បាស្់ ំងត្ស្ុងបចញពីកត្មងស្ំណួ្រស្ត្មាប់
បធ្វីការវាស្់ខវងកត្មិរការថប់បារមភ “Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS)” របស្់ាស្រាត ចរយ William W. K. 
Zung M.D, (1929-1992) ននាកលវទិ្យាល័យ Duke University។ រង្ហវ ស្់ជំងឺថប់បារមភ Zung ត្រូវបានបគបត្បីត្បាស្់
បដីមបីស្ិកា និងពិនិរយបៅបលីាា នភាពមិនត្បត្ករីននអារមមណ៍្របស្់បុគគល បដាយខផាកបៅបលីបរាគស្ញ្ហញ បផសងៗននជំងឺ
ថប់បារមភ។ ស្ំណួ្រនីមួយៗត្រូវបានវាស្់ខវងបដាយរង្ហវ ស្់ Likert ខដលមានបួនកត្មិរ និងមានពិនទុរំ្ងគឺ៖ 1 = យូរៗ មតង 
(A Little of the Time), 2 = បពលែលោះ (Some of the Time), 3 = បត្ចីនគួរស្ម (Good Part of the Time) និង  
4 = ស្ឹងត្គប់បពល (Most of the Time)។ ការបកត្ាយកត្មិរជំងឺថប់បារមភរបស្់និស្សិរ គឺអាត្ស្័យបៅបលីពិនទុស្រុប
ខដលបានមកពីការបូកបញ្េូលោន ននពិនទុរបស្់ស្ំណួ្រ ំង២០ ដូចកនុងតារាងខ្ងបត្កាម។ 
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តារាងទី្យ 2 
ការបកត្ាយអំពីកត្មិរននជំងឺថប់បារមភរបស្់និស្សិរតាមរនមលពិនទុ4 
កត្មិរពិនទុ ការបកត្ាយ 

 

កត្មិរពិនទុ ការបកត្ាយ 
20-44 មានអារមមណ៍្ធ្មមតា 60-74 មានអារមមណ៍្ថប់បារមភកត្មិរែពស្់ 

45-59 
មានអារមមណ៍្ថប់បារមភកត្មិរត្ាលបៅ
មធ្យម 

75-80 
មានអារមមណ៍្ថប់បារមភកត្មិរែពស្់
ខ្ល ំងបំផុរ 

១.៣. ការវិភាគទិន្នន្័យ 

ទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបាន ត្រូវបានបរៀបចំ និងវភិាគបដាយបត្បីកមមវធីិ្ស្ាិរិ SPSS Version 25។ ឧបករណ៍្ស្ាិរិ
ខដលបត្បីត្បាស្់បដីមបីវភិាគទិ្យននន័យបនោះ មានការស្បងខបាតារាងស្ាិរិ ការបង្ហខ ញារូបភាព និងបរស្តស្ាិរិាបដីម។  
បដាយអបថរ ‘ជងឺំថប់បារមភរបស្់និស្សិរ’ និង អបថរ ‘ពិនទុ ត្បចំឆ្ន ’ំ មានរបាយមិនណ្រមា ល់ (បមីលតារាងទី្យ3) បនាោះបរស្ត
ស្ាិរិ Mann-Whitney ត្រូវបានបត្បីត្បាស្់បដីមបីវភិាគរកភាពែុស្ោន ននកត្មិរជំងឺថប់បារមភ និងលទ្យធផលននការស្ិកា 
របស្់និស្សិរ ំងពីរបភទ្យ។ 

តារាងទី្យ 3 
លទ្យធផលបរស្តរបាយទិ្យននន័យស្ត្មាប់អបថឯករាជយ និងអបថរមិនឯករាជយកនុងការសិ្កា 

 
Shapiro-Wilk 

Statistic 𝑑𝑓 𝑆𝑖𝑔. 
ពិនទុត្បចំឆ្ន រំបស្់និស្សិរ (មុែវាិា គណិ្រវទិ្យា) .948 329 .000 
ការថប់បារមភរបស្់និស្សិរ .967 329 .000 

៣.  ទ្យធ្ ស្រស្ថវស្រជាវ 
៣.១. ព័ត៌មាន្ទូទៅ 

ការត្ាវត្ាវបនោះមានការចូលរួមពីនិស្សិរថាន ក់វសិ្វករឆ្ន ំទី្យ២ ននវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុាចំនួន៣២៩នាក់ 
ខដលកនុងបនាោះ និស្សិរត្ស្ីមានចំនួន១០១នាក់ខដលត្រូវនឹង 30.7% ននស្ំ្កគត្មូស្រុប។ បយីងស្បងករបឃីញថា 
និស្សិរខដលមានស្ញ្ហញ បត្រមធ្យមស្ិកាទុ្យរិយភូមិនិបទ្យទស្C មានចំនួនបត្ចីនាងបគ (38.9%) និបទ្យទស្B មានត្បមាណ្ 
34% និបទ្យទស្D មានចំនួន 14.6% និបទ្យទស្A មាន 8.5% និងនិបទ្យទស្E មានចំនួនរិចាងបគត្បមាណ្ 4%។ លទ្យធផលក៏
បានបង្ហា ញថា កនុងអំែុងបពលមានវបិរតិកូវដី-១៩ លទ្យធផលស្ិកាារួមននមុែវាិា គណិ្រវទិ្យារបស្់និស្សិរវសិ្វករ ំង
បនាោះស្ាិរកនុងកត្មិរលា (𝑀𝑒𝑎𝑛 = 72.53, 𝑆𝐷 = 9.80) បបីប ោះបីាមាននិស្សិរត្បមាណ្ 1.5% បានត្បែងធាល ក់បលី

 
4 ស្ូមបញ្ហា ក់ថា ការខបងខចកកត្មិរពិនទុាថាន ក់ៗ និងការបកត្ាយកនុងតារាងបនោះ គឺយកតាមលំនាំបដីម ំងត្ស្ុងរបស្់ាស្រាត ចរយ William W. 

K. Zung M.D 
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មុែវាិា បនោះក៏បដាយ។ លទ្យធផលរបស្់បរស្ត Mann-Whitney បានបញ្ហា ក់បខនាមថា កត្មិរស្ិការបស្់និស្សិរត្បុស្ និង
និស្សិរត្ស្ី ពំុមានភាពែុស្ខបលកោន បនាោះបទ្យ (𝑈(329) = 1124.5, 𝑝 = 0.731) បបីប ោះបីាមាននិស្សិរែលោះទ្យទួ្យលបាន
លទ្យធផលស្ិកាកត្មិរ បក៏បដាយចុោះ។ 

តាមតារាងខ្ងបត្កាម បគស្បងករបឃីញថា បញ្ហា ត្បវមខ្ល ំងាងបគស្ត្មាប់និស្សិរ ំងបនោះកនុងអំែុងបពលនន
ការស្ិកាតាមអនឡាញ គឺ ក់ទ្យងបៅនឹងអីុនបធី្បណ្រ (33.6%) ខដលមានបលបឿនយឺរ ខដលបធ្វីឱ្យដំបណី្រការននការ
ស្ិការបស្់ពួកបគមានភាពរអាក់រអួលបត្ចីន។ បខនាមពីបលីបនោះ បរាិា នននការស្ិកាខដលមានការរខំ្នបត្ចីន (23.3%) 
ក៏ាបញ្ហា បចទ្យមួយបទ្យៀរផងខដរ ។ បត្ៅពីបញ្ហា ត្បវមចមបងៗ ំងពីរខ្ងបលី បគស្បងករបឃីញមានបញ្ហា ត្បវម
បនាទ ប់បនសំមួយចំនួនបទ្យៀរផងខដរដូចា កងវោះនូវការជំរុញនិងបលីកទឹ្យកចិរតែលួនឯងកនុងការស្ិកា (16.6%), កងវោះខ្រ
ឧបករណ៍្ត្គប់ត្ោន់កនុងការស្ិកាតាមអនឡាញ (8.4%) និងកងវោះនូវស្កមមភាពរស្់របវកីបពលកំពុងស្ិកាតាមអន
ឡាញបនោះ (13.1%) ាបដីម។ 

តារាងទី្យ 4 
បញ្ហា ត្បវមខដលនិស្សិរជួបត្បទ្យោះញឹកញាប់កនុងអំែុងបពលសិ្កាតាមអនឡាញ 

បញ្ហា ត្បវមរបស្់និស្សិរកនុងអំែុងបពលស្ិកាតាមអនឡាញ ចំនួនចបមលីយ ភាគរយ 
អីុនបធី្បណ្រមានបលបឿនយឺរ (Low Internet Speed) 236 33.6% 
ការស្ិកាតាមអនឡាញពំុមានស្កមមភាពរស្់របវកី (Online class is not 
interactive) 92 13.1% 

ពំុ ន់អាចស្ត្មបែលួនបានបៅនឹងការបរៀនតាមអនឡាញ (Cannot adapt well 
to online learning) 31 4.4% 

ពំុមានឧបករណ៍្ត្គប់ត្ោន់កនុងការស្ិកាតាមអនឡាញ (Inadequate of 
digital device for learning) 

59 8.4% 

មានការរខំ្នបត្ចីន ក់ទ្យងនឹងបរាិា នននការស្ិកា (Lots of distraction for 
learning environment) 

164 23.3% 

ែវោះការជត្មុញទឹ្យកចិរតបដាយែលួនឯង (Lack of Self-Motivation) 117 16.6% 
បផសងបទ្យៀរ (Others) 4 0.6% 

ស្រុប 703 100.0% 

៣.៣. កស្ររិតជំងឺថប់បាររភរបស់ន្ិសសតិ 

បៅកនុងខផនកបនោះ លទ្យធផលននការវភិាគបៅបលីកត្មិរននជំងឺថប់បារមភរបស្់និស្សិរកនុងបរបិទ្យននការស្ិកាតាមអន
ឡាញ និងការរកាគមាល រស្ងគម គឺពឹងខផាកបៅបលីកត្មិរពិនទុ និងការបកត្ាយដូចកនុង តារាងទី្យ2 ខ្ងបលី។ លទ្យធផល
បានបង្ហា ញថា កនុងអំែុងបពលបកីរមានជំងឺកូវដី-១៩បនោះ និស្សិរបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុាមានអារមមណ៍្ធ្មមតា 
(𝑀𝑒𝑎𝑛 = 39.64, 𝑆𝐷 = 7.738) បដាយពួកបគពំុមានបង្ហា ញនូវអារមមណ៍្ថប់បារមភបនាោះបទ្យ បបីប ោះបីាមាននិស្សិរ
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មួយចំនួនបកីរមានជំងឺថប់បារមភកត្មិរត្ាលបៅមធ្យម ឬកត្មិរែពស្់កតី។ បខនាមពីបលីបនោះ មាននិស្សិរ 75.4% មាន
អារមមណ៍្ធ្មមតា 23.7% បកីរមានជំងឺថប់បារមភកត្មិរត្ាលបៅមធ្យម និងមាននិស្សិរខរ៣នាក់ប ុប ណ្ ោះខដលមានការ
ថប់បារមភកត្មិរែពស្់រហូរដល់កត្មិរែពស្់បំផុរ។ លទ្យធផលរបស្់បរស្ត Mann-Whitney បានបង្ហា ញថា និស្សិរត្បុស្ 
និងនិស្សិរត្ស្ី មានជំងឺថប់បារមភកនុងកត្មិរែុស្ោន  (𝑈(329) = 9666.5, 𝑝 = .02) បដាយនិស្សិរត្ស្ី (𝑀𝑑𝑛 = 40) 
មានទំ្យបៅរបកីរមានជំងឺថប់បារមភែពស្់ាងនិស្សិរត្បុស្ (𝑀𝑑𝑛 = 38))បនតិចបនតួច។ 
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របាយទិ្យននន័យអំពីភាគរយននចបមលយីស្ត្មាប់ស្ណួំ្រនីមយួៗអំពីបរាគស្ញ្ហញ បផសងៗននជំងឺថប់បារមភ

យូរៗមតង បពលែលោះ បត្ចីនគួរស្ម ស្ឹងត្គប់បពល
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១ ែំុ្មានអារមមណ៍្អនទោះអខនទង និងរក់ត្កហល់ាងធ្មមតា។ 
២ ែំុ្មានអារមមណ៍្ភ័យខ្ល ចបដាយពំុដឹងមូលបហរុចាស្់លាស្់។ 
៣ ែំុ្ង្ហយនឹងមានអារមមណ៍្អាក់អន់ចិរត ឬភ័យខ្ល ចាត្បចំ។ 
៤ ែំុ្មានអារមមណ៍្ថាែលួនត្បាណ្របស្់ែំុ្ដូចាខបកាបំខណ្ករូចៗ។ 
៥ ែំុ្មានអារមមណ៍្ថាអវីៗត្គប់ោ ងគឺធ្មមតា និងោម នបញ្ហា អាត្កក់អវីនឹងបកីរបែីងបនាោះបទ្យ។ 
៦ នដ និងបជីងរបស្់ែំុ្មានអាការៈញ័រញាក់ែុស្ធ្មមតា។ 
៧ ែំុ្មានអារមមណ៍្រខំ្នបដាយអាការៈវឺក វឺកាល និងវឺែនងាបដីម។ 
៨ ែំុ្មានអារមមណ៍្ថាបែាយ និងឆ្ប់អស្់កមាល ងំ។ 
៩ ែំុ្មានអារមមណ៍្ស្ៃប់ និងអាចអងគុយស្ត្មាកបានាធ្មមតា។ 
១០ ែំុ្មានអារមមណ៍្ថាបបោះដូងែំុ្បលារញាប់ាងធ្មមតា។ 
១១ ែំុ្មានអារមមណ៍្រខំ្នបដាយអាការៈវលិមុែ។ 
១២ ែំុ្ហាក់មានអារមមណ៍្ធី្ងបធាងៗ ឬដូចបារ់ាម ររីមតងៗ។ 
១៣ ែំុ្អាចដកដបងាីមបានធ្មមតា។ 
១៤ ែំុ្មានអារមមណ៍្ស្ពឹកត្ស្ពន់ និងរមាស្់បៅតាមត្មាមនដ និងត្មាមបជីង។ 
១៥ ែំុ្មានអារមមណ៍្រខំ្នបដាយបញ្ហា ត្កពោះ ឬត្បព័នធរលំាយអាហារ។ 
១៦ ែំុ្បចោះខរមានអារមមណ៍្បរ់បជីងរូចាត្បចំ។ 
១៧ នដរបស្់ែំុ្ខរងខរមានស្ភាពស្ៃួរ និងបៅត ។ 
១៨ មានអារមមណ៍្ថានផទមុែរបស្់ែំុ្បែីងបៅត  និងខស្បកបែីងបត្គីមៗ។ 
១៩ ែំុ្ោម នបញ្ហា  ក់ទ្យងនឹងដំបណ្ក បហីយបគងលក់ត្ស្ួលាធ្មមតា។ 
២០ ែំុ្បដកយល់ស្បតិអាត្កក់។ 

 

បខនាមពីបលីាា នភាពទូ្យបៅននជំងឺបនោះ លទ្យធផលននការស្ិកាក៏បានបង្ហា ញផងខដរពីអាការៈ និងបរាគស្ញ្ហញ ាក់
លាក់ននជំងឺថប់បារមភ ខដលនិស្សិរ ំងឡាយបានជួបត្បទ្យោះញឹកញាប់ាងបគ។ បៅកនុងចំណុ្ចបនោះ បយីងយកខរ
ទិ្យននន័យខដលមាននិស្សិរបត្ចីនាង 20% ខដលបានបឆ្លីយថាបកីរមាននូវអាការៈ ំងបនោះ ‘បត្ចីនគួរស្ម’ និង ‘សឹ្ងត្គប់
បពល’ បូកបញ្េូលោន  បនាោះលទ្យធផលបានបញ្ហា ក់ថា អាការៈដូចា “អនទោះអខនទងនិងរក់ត្កហល់ាងធ្មមតា”, “ភ័យខ្ល ច
បដាយពំុដឹងមូលបហរុចាស្់លាស្់”, “រខំ្នខ្ល ំងបដាយអាការៈវឺក វឺកាល និងវឺែនង”, “ែលួនត្បាណ្ដូចាខបកា
បំខណ្ករូចៗ”, “បបោះដូងបលារញាប់ាងធ្មមតា”, “នផទមុែបែីងបៅត និងខស្បកបត្គីមៗ”, “នដមានស្ភាពស្ៃួ រនិងបៅត ”, 
និងអាការៈ “បែាយនិងឆ្ប់អស្់កមាល ំង” ាបដីម (បមីលរូបខ្ងបលី)។ លទ្យធផលបនោះក៏បានបញ្ហា ក់ផងខដរថា និស្សិរ
ត្ស្ី និងនិស្សិរត្បុស្បកីរមានអាការៈ ំងបនោះកនុងកត្មិរែុស្ៗោន ផងខដរ។ 

៤. ការពភិាក្សា 
ការត្ាវត្ាវបនោះ មានបោលបំណ្ងខស្វងយល់អំពីកត្មិរននអារមមណ៍្ថប់បារមភ (Anxiety) របស្់និស្សិរវសិ្វករ

ខដលកំពុងស្ិកាបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុា កនុងបរបិទ្យននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩។ លទ្យធផលត្ាវត្ាវ
បានបង្ហា ញថា កនុងអំែុងននការអនុវរតយនតការស្ុវរាិភាពស្ងគម និងការបនតការស្ិកាតាមត្បព័នធអនឡាញបនោះ ពំុបាន
បធ្វីឱ្យប ោះ ល់ដល់ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់ពួកបគខ្ល ំងបនាោះបទ្យ បដាយមាននិស្សិរត្បមាណ្ 75.4% បង្ហា ញនូវាា នភាព
អារមមណ៍្កនុងកត្មិរធ្មមតា។ លទ្យធផលបនោះមិនែុស្ពី របកគំបហីញននការស្ិការបស្់ Gijzen et al. (2020) ខដលបាន
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បធ្វីបែីងកនុងត្បបទ្យស្ហូែង់ បដាយបានបង្ហា ញថា កនុងអំែុងបពលននការបិទ្យស្កមមភាពស្ងគមត្គប់ខបបោ ងបនោះ ពំុមាន
ផលប ោះ ល់ខ្ល ំងដល់ស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់អនកខដលបានចូលរួមកនុងការស្ិកាបនោះបនាោះបទ្យ។ ប ោះាោ ង្ ការ
ស្ិការបស្់ Gijzen et al. (2020) ក៏ពំុបានបធ្វីការខបងខចករវាងត្កុមមនុស្សខដលាត្បាពលរដាទូ្យបៅ ស្ិស្ស និស្សិរ 
ឬតាមត្កុមអាយុបនាោះបទ្យ និងបខនាមពីបលីបនោះ ការស្ិកាខ្ងបលី ក៏មានវាិលភាពននការបិទ្យស្កមមភាពស្ងគមកនុង
ត្បបទ្យស្បនោះនារយៈបពល៥ស្បាត ហ៍ដំបូងប ុប ណ្ ោះ។ ចំប ោះបហរុផលខដលនិស្សិរបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុាហាក់
មានាា នភាពផលូវចិរតត្បបស្ីរខបបបនោះ អាចបដាយារខរការខត្បត្បួលននាា នភាពកូវដី-១៩ និងវធិានការគមាល រស្ងគម
កនុងត្បបទ្យស្កមពុាមុន និងអំែុងបពលននការស្ិកាបនោះ។ ាក់ខស្តង មួយរយៈមុននឹងការត្បមូលទិ្យននន័យចប់បផតីម ាា ន
ភាពជំងឺកូវដី-១៩បៅកនុងត្បបទ្យស្កមពុាមានស្ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរខ្ល ំង រហូរដល់រាជរដាា ភិបាលត្បកាស្បិទ្យត្បបទ្យស្ ំងមូល 
ប ុខនតបត្កាយមកាា នភាពបានធូ្រត្ាលបនតិច និងបបីកឱ្យមានស្កមមភាពស្ងគមាបត្ចីនបែីងវញិ។ បហរុផលមួយបទ្យៀរ 
អាចត្បខហលមកពីត្កុមនិស្សិរ ំងបនាោះមានភាពាំុបត្ចីនាមួយនឹងការបរៀនស្ូត្រតាមត្បព័នធអនឡាញ ឬពួកបគអាច
មានស្មរាភាពត្គប់ត្ោន់កនុងការបត្បីត្បាស្់បបចេកវទិ្យាបដីមបីបរៀនស្ូត្រ បដាយារខរស្កមមភាពបរៀនខបបបនោះបានបនត
ាងមួយឆ្ន មំកបហីយ។ 

គួរបញ្ហា ក់ថា ការត្ាវត្ាវបនោះបានបធ្វីបែីងកនុងអំែុងខែស្ីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ត្ស្បបពលខដលាា នភាពជំងឺកូវ ដី-
១៩បៅបពលបនាោះហាក់មានភាពត្បបស្ីរបែីងបនតិច និងរាជរដាា ភិបាលក៏ពំុមានររឹរបឹរននស្កមមភាពស្ងគមខ្ល ំងកាល ដូច
អំែុងខែមីនា និងបមាបនាោះបទ្យ។  បបីប ោះបីា ត្គប់ស្កមមភាពននការស្ិកាបៅបនតអនុវរតតាមត្បព័នធអនឡាញកតី ក៏
ស្ិស្ស និងនិស្សិរ ំងឡាយមានបស្រភីាពបត្ចីនាងមុន និងពួកបគអាចបធ្វីដំបណី្របៅកាន់ត្ស្ុកកំបណី្រ ឬរំបន់កំានត
នានាបានបដាយត្បកាន់ខ្ា ប់ែាួននូវវធិានអនាម័យ និងការរកាគមាល រស្ងគមបផសងៗ។ មា ងបទ្យៀរ តាមរយៈយុទ្យធនាការ
ចក់វា ក់ាំងរបស្់រាជរដាា ភិបាលដល់ត្បាពលរដាទូ្យបៅ និងការទ្យទួ្យលបានវា ក់ាំងការ រែលួនបានស្មត្ស្ប5 ក៏អាច
ាកតាត ខដលបធ្វីឱ្យាា នភាពផលូវចិរតរបស្់និស្សិរ ំងបនោះមានលកខណ្ៈត្បបស្ីរបែីង ាពិបស្ស្កនុងអំែុងបពលននការ
ស្ិកាបនោះផ្លទ ល់ខរមតង។ បបីតាមការពនយល់របស្់ Munir et al. (2019) ជំងឺថប់បារមភានិចេកាលត្រូវខស្តងបចញោ ង
បហាច្ស្់កនុងរយៈបពលត្បំាមួយខែនូវអាការៈចំនួនបី ឬបត្ចីនាងបនោះកនុងចំប្មអាការៈមួយចំនួនដូចា (១) 
មានអារមមណ៍្មិនត្ស្ណុ្កឬរក់ត្កហល់, (២) មានអារមមណ៍្ញាប់ញ័រឬភ័យត្ពួយ, (៣) ង្ហយនឹងអស្់កមាល ងំលាិរនលា, 
(៤) មានការពិបាកកនុងការផេ ង់អារមមណ៍្ ឬអារមមណ៍្បហាោះបហីរ មិនបៅនឹងែលួន , (៥) មានអារមមណ៍្រខំ្នឬ
ត្ស្បងោះត្ស្បង្ហចកនុងចិរត, (៦) វឺឬមានស្មាព ធ្បៅបលីាច់ដំុ, និង (៧) មានបញ្ហា ដំបណ្កាបដីម។ បបីខផាកបលីការ
ពនយល់បនោះ បយីងអាចស្ននិដាា នបានថា ាា នភាពស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់និស្សិរ ំងបនាោះមានភាពធូ្របស្បីយរួចបៅបហីយ 
ឬបដាយារខរការស្ិកាបនោះពំុបានវាស្់ខវងពីការខត្បត្បួលាា នភាពផលូវចិរតរបស្់អនកចូលរួមកនុងរយៈបពលខវងដូចខដល 
Munir et al. (2019) បានបលីកបែីង6។ 

 
5 គួរបញ្ហា ក់ថា រហូរមកដល់អំែុងខែស្ីហាខដលាបពលខដលការស្ិកាបនោះបានបធ្វីបែីង ត្បបទ្យស្កមពុាបានអនុវរតយុទ្យធនាការចក់វា ក់ាំងដល់
ត្បាពលរដាខដលមានអាយុបលីស្១២ឆ្ន  ំបានត្បមាណ្ ៨៩% (ត្បភពរាជរដាា ភិបាល)។ 

6 ការខដលមិនអាចបធ្វីការវាស្់ខវងពីាា នភាពផលូវចិរតរបស្់និស្សិរបនោះ អាចចរ់ទុ្យកថាាខដនកំណ្រ់ននការត្ាវត្ាវបនោះផងខដរ បដាយារខរការ
ស្ិកាមួយបនោះបធ្វីបែីងាទ្យត្មង់មួយបពល (a point in time) និងទិ្យននន័យខដលទ្យទួ្យលបានត្ោន់ខរឆ្លុោះបញ្ហេ ំងពីាា នភាពកនុងបពលបនាោះ។ 
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បបីប ោះបីាការស្ិកាបនោះបានបង្ហា ញកនុងរូបភាពារួមថា ាា នភាពស្ុែភាពផលូវចិរតរបស្់និស្សិរខដលបានចូល
រួមកនុងការស្ិកាបនោះ ពំុបានទ្យទួ្យលរងឥទ្យធិពលខ្ល ំងពីវបិរតិកូវដី-១៩បនោះកតី ប ុខនតលទ្យធផលក៏បានបង្ហា ញពីភាពែុស្ោន អំពី
កត្មិរននការថប់បារមភកនុងចំប្មនិស្សិរត្បុស្ និងនិស្សិរត្ស្ីផងខដរ។ ាក់ខស្តង និស្សិរត្ស្ី (𝑀𝑑𝑛 = 40) បកីរមាន
នូវអារមមណ៍្ថប់បារមភែពស្់ាង និស្សិរត្បុស្ (𝑀𝑑𝑛 = 38))បនតិចបនតួច បដាយលទ្យធផលបនោះក៏ដូចោន បៅនឹងការស្ិកា
របស្់ Bahrami & Yousefi (2011); Calvarese (2015); Christiansen (2015); Hasan (2015); Hosseini & 
Khazali (2013) ; Hou et al. (2020) ; Kinrys & Wygant (2005) ; McLean et al. (2011) ; Rector et al. 
(2016) និង WHO (2002) ផងខដរ បដាយពួកបគបានបធ្វីការគូស្បញ្ហា ក់ថា ជំងឺថប់បារមភគឺាាា នភាពស្ុែភាពផលូវ
ចិរតខដលបកីរមានាទូ្យបៅបលីមនុស្សត្ស្ី បត្ចីនាងមនុស្សត្បុស្។  បបីប ោះបីាាា នភាពននជំងឺផលូវចិរតរបស្់និស្សិរ
ត្បុស្ និងនិស្សិរត្ស្ីមានកត្មិរែុស្ោន បនតិចបនតួចកតី ក៏កត្មិរបនោះស្ាិរកនុងាា នភាពធ្មមតាខដលពំុមានអវីគួរឱ្យត្ពួយ
បារមភបនាោះបទ្យ។ 

លទ្យធផលននការស្ិកាបនោះក៏បានបង្ហា ញផងខដរថា មាននិស្សិរត្បមាណ្ា 23.7% បកីរមានជំងឺថប់បារមភកត្មិរ 
‘ត្ាលបៅកត្មិរមធ្យម’ មាននិស្សិរ២នាក់បង្ហា ញនូវាា នភាពថប់បារមភ ‘កត្មិរែពស្់’ និងមាននិស្សិរ៣នាក់បកីរមាន
ជំងឺថប់បារមភកត្មិរ ‘ែពស្់បំផុរ’ បៅកត្មិរែពស្់បំផុរ។ ខផាកបលីលទ្យធផលបនោះ បបីប ោះបីាកនុងាា នភាពារួម ពួកបគ
មានអារមមណ៍្ធ្មមតាកតី ក៏ស្មាមាត្រនននិស្សិរខដលបានបង្ហា ញនូវអារមមណ៍្ថប់បារមភមានចំនួនបត្ចីន (ត្បមាណ្24%)។ 
មា ងបទ្យៀរ បបីប ោះបីាការស្ិកាបនោះពំុបានបផ្លត របៅបលីមូលបហរុាក់ខស្តងននការបកីរមាននូវជំងឺថប់បារមភកតី ក៏បយីង
អាចបធ្វីការស្ននិដាា នបានថា ការរកានូវគមាល រស្ងគម កងវោះខ្រនូវស្កមមភាពកំានត ក៏ដូចាការបងខំចិរតទ្យទួ្យលយក
វធិានការស្ិកាតាមត្បព័នធអនឡាញ អាចាមូលបហរុស្ំខ្ន់ននការបកីរមាននូវអារមមណ៍្ថប់បារមភ ំងបនោះ។  ក់ទ្យង
នឹងការបកីរមាននូវបញ្ហា ផលូវ ចិរតកនុងចំប្មនិស្សិរស្កលវទិ្យាល័យបនោះខដរ ការស្ិការបស្់ Aristovnik et al. 
(2020) និង Holm-Hadulla & Koutsoukou-Argyraki (2015) បានបង្ហា ញថា មូលបហរុខដលបធ្វីឱ្យនិស្សិរប កីរ
មាននូវបញ្ហា ផលូវចិរត កនុងដំ្ក់កាលននវបិរតិកូវដី-១៩បនោះមានដូចា ‘ភាពមិនចាស្់លាស្់ននការសិ្ការបស្់ពួកបគ ’, 
‘ការត្ពួយបារមភពីបបចេកវទិ្យាខដលបត្បីត្បាស្់កនុ ងការសិ្កាតាមអនឡាញ’, ‘ការស្ាិរបៅឆ្ៃ យពីផទោះស្ខមបង’, ‘ការរកា    
គមាល រស្ងគម’, ‘ការបារ់បងនូ់វត្បាក់ចំណូ្លកនុងត្គួារ ’, និង ‘ការត្ពួយបារមភពីអនាគរការង្ហរ ’ ាបដីម។ បបីប ោះបីា
ការស្ិការបស្់ Aristovnik et al. (2020) និង Holm-Hadulla & Koutsoukou-Argyraki (2015) បានបធ្វីបែីង
កនុងបរបិទ្យត្បបទ្យស្ែុស្ពីកមពុាកតី ប ុខនតបបីខផាកបៅបលីការស្ិកា ក់ទ្យងនឹងបញ្ហា ជំងឺផលូវចិរត បយីងអាចបធ្វីការឆ្លុោះបញ្ហេ ំង
បានថា មូលបហរុននការបកីរមាននូវជំងឺថប់បារមភកនុងចំប្មនិស្សិរកមពុា ក៏មានរូបភាពត្បហាក់ត្បខហល ឬមិនែុស្
ោន ខ្ល ំងពីបរបិទ្យននត្បបទ្យស្បផសងខដរ កនុងអំែុងបពលននវបិរតិកូវដី-១៩បនោះ។  

៥. ទសចក្តសិននដិ្ឋា ន 
៥.១. សននិដ្ឋា ន 

ការត្ាវត្ាវបនោះ មានបោលបំណ្ងខស្វងយល់អំពីកត្មិរននអារមមណ៍្ថប់បារមភរបស្់និស្សិរវសិ្វករខដលកំពុង
ស្ិកាបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុា កនុងបរបិទ្យននការរកីរាលដាលននជំងឺកូវដី-១៩។ ាលទ្យធផល បគស្បងករបឃីញថា 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៥៦-៧៧  

 

លី រុង, មាឃ ារ,ី ស្ូ ស្ុធី្រ, និង ឃាង ធានី. (2022) 70 

 

បបីប ោះបីាស្ាិរកនុងបរបិទ្យកូវដី-១៩កតី ាា នភាពទូ្យបៅននអារមមណ៍្ ឬផលូវចិរតបស្់និស្សិរវសិ្វករឆ្ន ំទី្យ២ននវទិ្យាាា ន       
បបចេកវទិ្យាកមពុាស្ាិរកនុងកត្មិរធ្មមតា បបីប ោះបីាមាននិស្សិរមួយចំនួនបានបង្ហា ញពីការបកីរមាននូវអារមមណ៍្ថប់
បារមភកតី។ ភាគបត្ចីននននិស្សិរ ំងបនាោះបានបង្ហា ញនូវអារមមណ៍្ធ្មមតា និងមាននិស្សិរត្បមាណ្ត្បខហល ‘១ភាគ៤’ 
ខដលបានបង្ហា ញថាបកីរមាននូវជំងឺថប់បារមភចប់ពី ‘កត្មិរត្ាល’ បៅកត្មិរ ‘ែពស្់បំផុរ’។ បខនាមពីបលីបនោះ លទ្យធផល
បានបង្ហា ញថា ‘និស្សិរត្សី្’ ហាក់បានបង្ហា ញនូវអាការៈននជំងឺថប់បារមភែពស្់ាង ’និស្សិរត្បុស្’ បនតិចបនតួច។ បត្ៅពី
ាា នភាពទូ្យបៅននអារមមណ៍្ និងាា នភាពផលូវចិរតរបស្់ និស្សិរ ំងបនោះ លទ្យធផលក៏បានបង្ហា ញថា អាការៈដូចា 
“អនទោះអខនទងនិងរក់ត្កហល់ាងធ្មមតា”, “ភ័យខ្ល ចបដាយពំុដឹងមូលបហរុចាស្់លាស្់”, “រខំ្នខ្ល ំងបដាយអាការៈវឺក 
វឺកាល និងវឺែនង”, “ែលួនត្បាណ្ដូចាខបកាបំខណ្ករូចៗ”, “បបោះដូងបលារញាប់ាងធ្មមតា”, “នផទមុែបែីងបៅត
និងខស្បកបត្គីមៗ”, “នដមានស្ភាពស្ៃួ រនិងបៅត ”, និងអាការៈ “បែាយនិងឆ្ប់អស្់កមាល ំង” ាបដីម បានបលចបែីង
ត្បចំាងបគ។ 

៥.២. ដដនក្សណំត់ននការសកិ្សា 
ាមួយនឹងបរបិទ្យាក់ខស្តង ការត្ាវត្ាវមួយបនោះមានលកខណ្ៈចបងាៀរ និងមានខដនកំណ្រ់ដូចខ្ងបត្កាម៖ 

 ការត្ាវត្ាវបនោះពំុបានបផ្លត រាស្ំខ្ន់បៅបលីមូលបហរុលមាិរ ខដលប ត្ លឱ្យនិស្សិរបកីរមាននូវ ជំងឺ
ថប់បារមភបនាោះបទ្យ បបីប ោះបីាលទ្យធផលបានបង្ហា ញថា ាា នភាពផលូវចិរតរបស្់និស្សិរភាគបត្ចីនស្ាិរកនុង
ស្ភាពធ្មមតាក៏បដាយចុោះ។ ាមួយនឹងករណី្បនោះ អនកត្ាវត្ាវបានស្នមរថា ាា នភាពននការរកីរាលដាល
ជំងឺកូវដី-១៩ និងការអនុវរតយនតការស្ុវរាិភាពស្ងគមគឺាមូលបហរុចមបង ខដលអាចប ត្ លឱ្យបកីរមាន
នូវជំងឺថប់បារមភកនុងចំប្មនិស្សិរ។ 

 បដាយារខរាា នភាពជំងឺកូវដី-១៩កនុងត្បបទ្យស្កមពុា កនុងអំែុងបពលស្ិកា (ត្បមូលទិ្យននន័យ) មានការ
ខត្បត្បួលបៅាត្បបស្ីរបែីងែលោះៗ បនាោះលទ្យធផលននការស្ិកាបនោះមិនអាចឆ្លុោះបញ្ហេ ំងពីាា នភាពផលូវចិរតរបស្់
និស្សិរ ំងបនាោះ កនុងអំែុងបពលមុនការស្ិកាបានបទ្យ។ 

 បដាយការស្ិកាបនោះបានបធ្វីបែីងកនុងត្គឹោះាា នបណ្តុ ោះប ត្ លថាន ក់ឧរតមនិងបត្កាយឧរតមខរមួយ ដូចបនោះ
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បធ្វីការាមួយអងគការបត្ៅរដាា ភិបាលមួយចំនួនបទ្យៀរផងខដរ។ 
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ឧបសម្ព័នធ 

ក្សស្រម្ងសណួំរស្រស្ថវស្រជាវ 

បលែកូដ៖ ........... 

សួ្រស្តីបាូនៗនិស្សរិ ងំអស្់ាទ្យីរាប់អាន៖ 

កត្មងស្ំណួ្របនោះ គឺាឧបករណ៍្ត្បមលូទ្យនិនន័យស្ត្មាបក់ារត្ាវត្ាវអំពាីា នភាពននជងំឺថបប់ារមភរបស្់នសិ្សិរវសិ្វករ ខដលកពំងុ
ស្ិកាបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុា កនុងអំែុងបពលននការរកីរាលដាលននជងំកឺូវដី-១៩ និងការអនុវរតវធិានការគមាល រស្ងគម និង
ការស្ិកាតាមត្បពន័ធអនឡាញ។ ការស្ិកាបនោះមានវរាបុំណ្ងដូចខ្ងបត្កាម៖ 

o ស្ិកាអំពីកត្មិរននការថប់បារមភរបស្ន់ិស្សិរវសិ្វករខដលកពំងុស្កិាបៅវទិ្យាាា នបបចេកវទិ្យាកមពុាកនុងាា នភាពននការ
រកីរាលដាលជំងកឺូវដី-១៩។ 

o ស្ិកាអំពីបរាគស្ញ្ហញ ាក់លាក់ននជំងថឺប់បារមភខដលបលចបែីង ឬមានលកខណ្ៈធ្ៃនធ់្ៃរាងបគ។ 

ស្ូមបញ្ហា ក់ថា ទ្យិននន័យខដលទ្យទ្យលួបានពីកត្មងស្ណួំ្របនោះ នឹងបត្បីត្បាស្ខ់រកនុងវរាុបណំ្ងស្កិាបនោះប បុ ណ្ ោះ បដាយព័រ៌មានផ្លទ ល់
ែលួនរបស្់និស្សិរនងឹរកាទ្យកុាការស្មាៃ រ់។ 

(សូ្មអរគុណ្ចំប ោះការចូលរួម) 

ខផនកទ្យ១ី៖ ស្ំណួ្រទូ្យបៅ 

បភទ្យ៖     ត្ស្ី   ត្បុស្ 
និបទ្យទស្ស្ញ្ហញ បត្រមធ្យមស្កិាទ្យុរយិភមូិ៖  
និបទ្យទស្ស្ញ្ហញ បត្របាក់ឌ្បុ  A  B  C  D  E 
និបទ្យទស្មុែវាិា គណិ្រវទិ្យា  A  B  C  D  E 

បដបា រឺម ង់៖  GIC   CGA    GEE    OAC    GCA    TR  GRU  
     Other: _________________________ 

បរីបាូនមានជួបបញ្ហា ត្បវមខដរបទ្យកនងុការស្ិកាតាមត្បពន័ធអនឡាញ?  មាន  ោម ន 
បរីបញ្ហា ត្បវមអវីែលោះខដលអនកជបួត្បទ្យោះកនុងដំ្កក់ាលននការស្ិកាតាមត្បពន័ធអនឡាញខដលប ត្ លមកពីជងំកឺូវដី-១៩បនោះ? 
 អុីនបធ្ីបណ្រមានបលបឿនយឺរ 

 

មានការរខំ្នបត្ចីន ក់ទ្យងនងឹបរាិា នននការស្ិកា  
 ការស្ិកាតាមអនឡាញពុមំានស្កមមភាពរស្់របវកី ែវោះការជត្មុញទ្យឹកចរិតបដាយែលនួឯង  
 ពុំ ន់អាចស្ត្មបែលនួបានបៅនងឹការបរៀនតាមអនឡាញ បផសងបទ្យៀរ  
 ពុំមានឧបករណ៍្ត្គបត់្ោន់កនងុការស្ិកាតាមអនឡាញ  
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លី រុង, មាឃ ារ,ី ស្ូ ស្ុធី្រ, និង ឃាង ធានី. (2022) 76 

 

ខផនកទ្យ២ី៖ ស្ំណួ្រ ក់ទ្យងនឹងការថបប់ារមភរបស្ស់្ិស្ស 

បៅកនុងខផនកបនោះ លបោះ ំងអស្ត់្រូវបានបរៀបចំបដមីបីវាស្ខ់វងពអីារមមណ៍្របស្ប់ានូៗខដលបករីមានកនងុអំែុងបពលននការរកីរាលដាល
ននជំងឺកូវដី-១៩។ ស្ូមបត្ជីស្បរសី្ 

បរាគស្ញ្ហញ ននអារមមណ៍្រប់ត្បមល ់ យូរៗមតង បពលែលោះ បត្ចីនគួរស្ម ស្ឹងត្គប់
បពល 

១ ែ្ុំមានអារមមណ៍្អនទោះអខនទង និងរក់ត្កហលា់ងធ្មមតា។ 
I feel more nervous and anxious than usual.     

២ ែ្ុំមានអារមមណ៍្ភ័យខ្ល ចបដាយពុដំឹងមូលបហរចុាស្ល់ាស្។់ 
I feel afraid for no reason at all. 

    

៣ ែ្ុំង្ហយនឹងមានអារមមណ៍្អាកអ់នច់ិរត ឬភ័យខ្ល ចាត្បច។ំ 
I get upset easily or feel panicky.     

៤ ែ្ុំមានអារមមណ៍្ថាែលនួត្បាណ្របស្ែ់្ុដំូចាខបកាបំខណ្ករចូៗ។ 
I feel like I’m falling apart and going to pieces.     

៥ 

ែ្ុំមានអារមមណ៍្ថាអវីៗ ត្គបោ់ ងគឺធ្មមតា និងោម នបញ្ហា អាត្កកអ់វី
នឹងបកីរបែីងបនាោះបទ្យ។ 
I feel that everything is all right and nothing bad will 
happen. 

    

៦ នដ និងបជីងរបស្ែ់្ុំមានអាការៈញ័រញាកែ់ុស្ធ្មមតា។ 
My arms and legs shake and tremble.     

៧ 
ែ្ុំមានអារមមណ៍្រខំ្នបដាយអាការៈវឺក វឺកាល និងវឺែនងា
បដីម។ 
I am bothered by headaches neck and back pain. 

    

៨ 
ែ្ុំមានអារមមណ៍្ថាបែាយ និងឆ្ប់អស្ក់មាល ងំ។ 
I feel weak and get tired easily.     

៩ ែ្ុំមានអារមមណ៍្ស្ៃប់ និងអាចអងគយុស្ត្មាកបានាធ្មមតា។ 
I feel calm and can sit still easily.     

១០ ែ្ុំមានអារមមណ៍្ថាបបោះដូងែ្ុបំលារញាបា់ងធ្មមតា។ 
I can feel my heart beating fast.     

១១ 
ែ្ុំមានអារមមណ៍្រខំ្នបដាយអាការៈវលិមែុ។ 
I am bothered by dizzy spells.     

១២ ែ្ុំហាក់មានអារមមណ៍្ធ្ងីបធាង  ៗឬដូចបារ់ាម ររីមតងៗ។ 
I have fainting spells or feel like it.     

១៣ ែ្ុំអាចដកដបងាមីបានធ្មមតា។ 
I can breathe in and out easily.     
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១៤ 
ែ្ុំមានអារមមណ៍្ស្ពកឹត្ស្ពន ់និងរមាស្់បៅតាមត្មាមនដ និងត្មាម
បជីង។ 
I get numbness and tingling in my fingers and toes. 

    

១៥ ែ្ុំមានអារមមណ៍្រខំ្នបដាយបញ្ហា ត្កពោះ ឬត្បព័នធរលំាយអាហារ។ 
I am bothered by stomach aches or indigestion.     

១៦ ែ្ុំបចោះខរមានអារមមណ៍្បរប់ជីងរចូាត្បចំ។ 
I have to empty my bladder often.     

១៧ 
នដរបស្់ែ្ុំខរងខរមានស្ភាពស្ៃរួ និងបៅត ។ 
My hands are usually dry and warm.     

១៨ នផទមុែរបស្់ែ្ុំមានអារមមណ៍្ថាបៅត  និងខស្បកបែីងបត្គីមៗ។ 
My face gets hot and blushes. 

    

១៩ ែ្ុំោម នបញ្ហា  ក់ទ្យងនងឹដំបណ្ក បហីយបគងលកត់្ស្ួលាធ្មមតា។ 
I fall asleep easily and get a good night’s rest.     

២០ ែ្ុំបដកយល់ស្បតអិាត្កក់។ (I have nightmares)     

ពិនទុ ត្បចឆំ្ន ៖ំ ____________________ 
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វិស័យទេសចរណក៍ម្ពុជា៖ បញ្ហា ប្រឈម្ និងដទំ ោះប្ាយទដើម្បី
និរនតរភាពការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ ៍

មមឿង ចំមរ ើន១, លើ រុង២, ផុន កស្ិកា៣, រូច សុ្ធារ ើ៤ 

១ មលខាធ្ិការដ្ឋា នត្កុមត្បកឹាបណ្ឌិ រស្ភាចារយននរាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុើខមល៖ roeun_cham@yahoo.com 

២ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្ត និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុើខមល៖ lytongcambodia2013@gmail.com 

៣ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្ត និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុើខមល៖ kaseka1975@yahoo.com 

៤ វទិ្យាាា នមនុស្សាស្រស្ត និងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុា 
អុើខមល៖ sothiary@gmail.com 

បានទ្យទួ្យល៖ ១១ កញ្ញា  ២០២២; ទ្យទួ្យលមបាោះពុមព៖ ១៨ វចិឆិកា ២០២២; មបាោះពុមព៖ ៣០ ធ្នូ ២០២២ 

ទំ្យនាក់ទំ្យនង៖  roeun_cham@yahoo.com 
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ឯការនានាដូចា អរាបទ្យត្ាវត្ាវ ឯការយុទ្យធាស្រស្ត និងឯការពាក់ព័នធនឹងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្មផសងៗមទ្យៀរ។ 
ាលទ្យធផល វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាកំពុងជួបត្បទ្យោះនូវបញ្ញា ត្បឈមមួយចំនួនដូចា ស្កមមភាពមកងត្បវញ័្ច តាម    
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ភាពទាក់ទាញមលើមស្វាកមមមទ្យស្ចរ, បញ្ញា អនាម័យ ស្ ត ប់ធាន ប់ និងស្ុវរាិភាព និងបញ្ញា ស្ំណំុ្លិែិរទិ្យដ្ឋា ការា
មដើម។  

មដើមបើធានាបាននូវនិរនតរភាពការអភិវឌ្ឍមលើវសិ្័យមួយមនោះ កមពុាចំាបាច់ត្រូវមរៀបចំមគ្នលនមោបាយ និងខផនការ
មទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យស្មត្ស្ប និងខត្បត្បួលមៅតាមនិនាន ការថ្មើននមគ្នលមៅមទ្យស្ចរស្កល។ មដើមបើឈានមៅស្មត្មចបាន
នូវកិចចការមួយមនោះ កមពុាអាចពិចារ មលើអនុាស្ន៍មួយចំនួនដូចា ជំរុញមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុក និងមត្ៅត្ស្ុក, 
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ABSTRACT  

The objectives of this study were to assess the challenges and seek practical solutions for 

sustainable Cambodian tourism development. This study employed qualitative-based research 

methodology where a combination of interviews with key informants at some important tourist 

destinations as well as the study and analysis of literature, strategic and policy documents were the 

key elements of the research processes. It was found that Cambodian tourism sector faces several 

issues and challenges such as cheating occurred among local and foreign tourists, lack of attractive 

and competitive tourist destinations, lack of qualified tourist guides, lack of attractive tourism 

services, hygiene and security issues and tourist registration service issues.  

For sustainable tourism development, Cambodia may employ some measures or strategies such as 

boosting local and foreign tourists, strengthening tourism-related skills training programs, develop 

tourist map, launch social and cultural events, employing more attractive tourism services and 

developing of ecotourism communities. However, in order to achieve this ambitious goal, it 

requires close cooperation among key players such public and private sectors, research institutions, 

and the people. 

KEYWORDS:  Challenges, sustainable tourism, development, tourism sector, Cambodia 
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១. ទសចក្តតទ្តើម្ 
ចំមពាោះកមពុា វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្គឺាវសិ្័យធំ្លំដ្ឋប់ទ្យើពើរបនាា ប់ពើវសិ្័យឧស្ាហកមមការ់មដរ (Chheang, 

2009) មហើយវសិ្័យមនោះក៏ទ្យទួ្យលបានការរ ើកចមត្មើនគួរឱ្យករ់ស្មាគ ល់កនុងរយៈមពលាងពើរទ្យស្វរសរក៍ន្ងមកមនោះ មដ្ឋយ
បានរួមចំខណ្កោ ងស្កមមដល់ការអភិវឌ្ឍស្ងគម និងមស្ដាកិចច ត្ពមទំាងការពារបរាិា នផងខដរ។ វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្
ត្រូវបានរាជរដ្ឋា បាលកមពុាចារ់ទុ្យកា ”មាស្នបរង“ និងាវសិ្័យអាទិ្យភាពកនុងការកាងមស្ដាកិចចនបរង និងរួម
ចំខណ្កដល់ការស្មត្មចបាននូវការអនុវរតមគ្នលមៅអភិវឌ្ឍន៍ត្បកបមដ្ឋយចើរភាព (SDGs) ឆ្ន ២ំ០៣០ របស្់អងគការ
ស្ហត្បាារិ (រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុា, ២០១៨) និងមដើររួនាទ្យើោ ងស្ំខាន់មៅកនុងមស្ដាកិចចនមោបាយកមពុា 
(Chheang, 2010; Dahles et al., 2019)។ 

របាយការណ៍្ត្បចាំឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់ត្កស្ួងមទ្យស្ចរណ៍្បានបង្ហា ញថា មៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩កន្ងមៅ វសិ្័យមទ្យស្
ចរណ៍្កមពុាបានរួមចំខណ្កត្បមាណ្ ១២,១% ននផលិរផលកនុងត្ស្ុកស្រុប និងបានបមងកើរការង្ហរមដ្ឋយផ្ទា ល់ដល់
ត្បាពលរដាត្បមាណ្ា ៦៣០ពាន់ការង្ហរ (Ministry of Tourism, 2019)។ ទ្យនាឹមមនោះខដរ កមពុាក៏បានទ្យទួ្យលមភញៀវ
មទ្យស្ចរអនតរារិចំនួន ៦,៦១ លាននាក់មៅឆ្ន ២ំ០១៩ ខដលមកើនត្បមាណ្ ៦,៦% និងបានចាក់បញ្ចូលថ្វកិាមៅកនុង
មស្ដាកិចចារិត្បមាណ្ ៤ ៩១៩ លានដុល្ារ ខដលមកើនម ើង  ១២,៤%  មបើមត្បៀបមធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨។ មបើមទាោះបើា 
វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាបានរកាកំមណ្ើ នរបស្់ែួ្នកនុងរយៈមពលាងពើរទ្យស្វរសរ ៍ ប ុខនតចាប់តំាងពើឆ្ន ២ំ០១៤ កន្ងមក 
វសិ្័យមនោះហាក់មានការថ្មថ្យអត្តាកំមណ្ើ នរបស្់ែួ្ន។  

មត្កាយពើមានការផាុោះម ើងននជំងឺកូវ ើដ-១៩ ចំនួនមភញៀវមទ្យស្ចរអនតរារិខដលមធ្ែើដំមណ្ើ រមកទ្យស្សនាត្បមទ្យស្កមពុា 
មានការថ្យចុោះោ ងគំហុគ។ មបើតាមរួមលែរបស្់ត្កស្ួងមទ្យស្ចរណ៍្បានបង្ហា ញថា ចំនួនមភញៀវមទ្យស្ចរអនតរារិខដល
ចូលមកទ្យស្សនាត្បមទ្យស្កមពុាមៅកនុងឆ្ន ំ២០២០ មានត្បមាណ្ាង ១,៣០ លាននាក់ មដ្ឋយថ្យចុោះ ៨០,២០% 
មធ្ៀបនឹងរយៈមពលដូចគ្នន កាលពើឆ្ន ំ២០១៩កន្ងមៅ។ ាមួយគ្នន នឹងការថ្យចុោះននមភញៀវមទ្យស្ចរអនតរារិ កនុងរយៈ
មពលមនោះដូចគ្នន  កមពុាទ្យទួ្យលបានមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុកខរត្បមាណ្ាង ៥,៩៩ លាននាក់ប ុម ណ ោះ ខដលរួមលែមនោះបញ្ញា ក់
ពើការថ្យចុោះត្បខហល ២៧,៥% (Ministry of Tourism, 2020)។ មៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ កមពុាទ្យទួ្យលបានចំណូ្លពើ
មទ្យស្ចរអនតរារិត្បមាណ្ ១,០២៣ លានដុល្ារ ខដលធ្ាក់ចុោះ ៧៩,២% ខដលកនុងន័យមនោះ កមពុាបានបារ់បង់
ចំណូ្លពើវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ត្បមាណ្ាង ៣ពាន់លានដុល្ារ មបើមធ្ៀបនឹងឆ្ន ំ២០១៩ (នាយដ្ឋា នមទ្យស្ចរណ៍្, 
២០២០)។  

១.១- ាា នភាពវិស័យទេសចរណ៍ទៅកម្ពុជា 
កមពុាគឺាត្បមទ្យស្ខដលស្មបូរមៅមដ្ឋយធ្នធាន ស្មបរតិវបបធ្ម៌ និងស្មបរតិធ្មមារិ ខដលាអំម យផលដល់

ការអភិវឌ្ឍមស្ដាកិចចារិ តាមរយៈការមត្បើត្បាស្់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្វបបធ្ម៌ និងធ្មមារិទំាងមនាោះ។ របាយការណ៍្ត្បចាំ
ឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់ត្កស្ួងមទ្យស្ចរណ៍្បង្ហា ញថា កមពុាទ្យទួ្យលបានកំមណ្ើ នមទ្យស្ចរមកពើរំបន់អាស្ុើនិងបា ស្ុើហែិក អាស្រហែិក 
និងមជឈិមបូព៌ា ប ុខនតមានការធ្ាក់ចុោះចំមពាោះមភញៀវមទ្យស្ចរមកពើរំបន់អឺរ  ុប និងអាមម រកិ (Ministry of Tourism, 2019)។ 
មភញៀវមទ្យស្ចរមកពើរំបន់អាស្ុើនិងបា ស្ុើហែិកបានមកើនម ើងចំនួន៩% មដ្ឋយមកើនពើាង ៤,៩៩លាននាក់ដល់ាង ៥,៤៤ 
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លាននាក់ មហើយកនុងមនាោះ មភញៀវមទ្យស្ចរមកពើរំបន់អាា៊ា នបានមកើនពើ ២,០៦លាននាក់ ដល់ ២,២២លាននាក់ (មកើន
ម ើងត្បមាណ្ ៧,៨%)។ 

តារាងទ្យើ១ 
ស្ូចនាករមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា ឆ្ន ២ំ០១០-២០១៩  

ឆ្ន  ំ មទ្យស្ចរអនតរារិ
(លាននាក់) 

អត្តាកំមណ្ើ ន 
(ាភាគរយ) 

ការាន ក់មៅាធ្មយម 
(ចំនួននថ្ៃ) 

ចំណូ្លពើវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ 
(លានដុល្ារ) 

2010 2.51 16% 6.5 1,786 
2011 2.88 15% 6.5 1,912 
2012 3.58 24% 6.3 2,210 
2013 4.21 17% 6.8 2,547 
2014 4.50 7% 6.5 2,736 
2015 4.78 6% 6.8 3,012 
2016 5.01 5% 6.3 3,212 
2017 5.60 12% 6.6 3,638 
2018 6.20 11% 7 4,375 
2019 6.61 7% 6.2 4,919 

ត្បភព៖ Ministry of Tourism. (2019). Annual report on tourism statistic 2019 

បខនាមពើមលើមនោះ មភញៀវមទ្យស្ចរមកពើរំបន់អឺរ  ុបបានធ្ាក់ចុោះ ៣% មដ្ឋយធ្ាក់ពើាង ៨១,៨៦ មឺុននាក់មកត្រឹមាង 
៧៩,៣៩ មឺុននាក់ និងមទ្យស្ចរពើរំបន់អាមម រកិធ្ាក់ចុោះ ៤,២% គឺធ្ាក់ពើាង ៣៦,៩៣ មឺុននាក់ មកត្រឹមាង ៣៥,៣៩ 
មឺុននាក់។ របាយការណ៍្ដខដលមនោះបានបង្ហា ញថា ទ្យើផារមទ្យស្ចរណ៍្ស្ំខាន់ៗរបស្់កមពុាមៅកនុងឆ្ន ំ២០១៩ រួមមាន
មទ្យស្ចរចិន(៣៥,៧ %), មវៀរ ម(១៣,៧%), នថ្(៧,១%), ឡាវ(៥,៥%), កូមរ  (៣,៩%), អាមម រកិ(៣,៨%), 
ជប ុន (៣,១%), មា ម ស្ុើ (៣,១%), បារាងំ ២,៥%, និងអង់មគ្ស្ (២,៥%)។ មភញៀវមទ្យស្ចរចិនឈរមៅលំដ្ឋប់ទ្យើ១ 
មដ្ឋយមានចំនួនាង ២,៣៦ លាននាក់ ខដលបានមកើនម ើង ១៦,៧% មធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ មហើយ ៩៦,៨% ននមភញៀវ
មទ្យស្ចរទំាងមនាោះមធ្ែើដំមណ្ើ រមកកមពុាតាមផូ្វអាកាស្។ មទ្យស្ចរមវៀរ មឈរមៅលំដ្ឋប់ទ្យើ២ ែណ្ៈខដលមទ្យស្ចរមកពើ
ត្បមទ្យស្នថ្ឈរមៅលំដ្ឋប់ទ្យើ៣, ឡាវមៅលំដ្ឋប់ទ្យើ៤, និងកូមរ  មៅលំដ្ឋប់ទ្យើ៥។  បខនាមពើមលើមនោះ របាយការណ៍្មនោះបាន
គូស្បញ្ញា ក់ថា ៧៧,៤% ននមភញៀវមទ្យស្ចរខដលមកទ្យស្សនាត្បមទ្យស្កមពុា គឺាត្កុមមភញៀវខដលមទ្យើបមកាមលើកដំបូង 
មហើយ មានត្បមាណ្ ២២,៦% គឺាមភញៀវខដលធ្ាប់បានមកទ្យស្សនាកមពុាពើមុន។ ស្ាិរិមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុកបានបង្ហា ញពើ
ស្ញ្ញា ណ្លអមដ្ឋយបនតមានកំមណ្ើ នាមរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ មៅឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុាទ្យទួ្យលបានមភញៀវមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុកចំនួនាង 
១១,៣២ លាននាក់ មដ្ឋយមកើនម ើង ២,៣% មធ្ៀបនឹងឆ្ន ំ២០១៨។ កតាត ខដលរួមចំខណ្កឱ្យមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុកមាន
កំមណ្ើ នមានដូចា ការមរៀបចំត្ពឹរតិការណ៍្បុណ្យស្មុត្ទ្យ និងបុណ្យទ្យមន្ាមដើម ខដលកតាត ទាំងមនោះបានទាក់ទាញឱ្យមាន
លំហូរមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុកមកពើប ត មែរតមផសងៗមកចូលរួមកនុងកមមវធិ្ើទំាងមនោះ (Ministry of Tourism, 2019)។  
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១.២- ទោលនទោបាយទេសចរណ៍ 
វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ត្រូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុាចារ់ទុ្យកាវសិ្័យអាទិ្យភាពមួយ និងមផ្ទត រការយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់ែពស្់ 

(រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុា, ២០១២)។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុាបានផតល់ការមលើកទឹ្យកចិរតចំមពាោះគមត្មាងវនិិមោគកនុងវសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្ ខដលមានលកខណ្ៈស្មបរតិត្គប់ត្គ្នន់ ដូចមានខចងកនុងមាត្តា១២ មាត្តា១៣ និងមាត្តា១៤ ននចាប់ស្តើ
ពើការវនិិមោគននត្ពោះរាា ចត្កកមពុាឆ្ន ១ំ៩៩៤ មាត្តា១២ថ្មើ និងមាត្តា១៤ថ្មើ ននវមិាធ្នកមមចាប់ស្តើពើវ និិមោគ
ននត្ពោះរាា ចត្កកមពុាឆ្ន ២ំ០០៣ (រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុា, ២០១១)។ តាមរយៈត្កស្ួងមទ្យស្ចរណ៍្ ត្កបែណ្ឌ ចាប់ 
និងមគ្នលនមោបាយបមត្មើដល់ការត្គប់ត្គង អភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ និងជំរុញកំមណ្ើ នមទ្យស្ចរារិ និងអនតរារិ
ត្បកបមដ្ឋយនិរនតរភាពមួយចំនួនត្រូវបានដ្ឋក់មចញ។ ចាប់ និងមគ្នលការណ៍្ស្ំខាន់ៗ មដើមបើអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្
ារិ មានដូចា៖  

▪ ចាប់ស្តើពើមទ្យស្ចរណ៍្ឆ្ន ២ំ០០៩  
▪ ខផនការយុទ្យធាស្រស្តអភិវឌ្ឍមទ្យស្ចរណ៍្ារិ២០០៩-២០១៣ 
▪ ខផនការយុទ្យធាស្រស្តអភិវឌ្ឍមទ្យស្ចរណ៍្២០១២-២០២០ 
▪ ខផនការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្សកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ និងខផនការស្កមមភាពម្្ើយរបនឹងការខត្បត្បួល

អាកាស្ធារុកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្២០១៥-២០១៨ 
▪ ខផនការយុទ្យធាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុស្សកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្២០១៧-២០១៥ មចញឆ្ន  ំ២០១៧ 
▪ មស្ៀវមៅស្ ស្តើពើ «China Ready» ស្ត្មាប់មទ្យស្ចរណ៍្កមពុា មចញឆ្ន ២ំ០១៦ 
▪ មគ្នលនមោបាយារិមអកូមទ្យស្ចរណ៍្២០១៩-២០៣០ មចញឆ្ន ២ំ០១៨ 

 ខផនការយុទ្យធាស្រស្តអភិវឌ្ឍមទ្យស្ចរណ៍្២០១២-២០២០ ាចកខុវសិ្័យខវងឆ្ៃ យរបស្់រដ្ឋា ភិបាលកមពុា មដ្ឋយ
បានដ្ឋក់មគ្នលមៅឆ្ន ំ២០២០ នឹងទាក់ទាញមទ្យស្ចរអនតរារិឱ្យបានត្បមាណ្ ៧លាននាក់ និងជំរុញមទ្យស្ចរារិឱ្យ
បានចមន្ាោះពើ ៨ មៅ ១០លាននាក់ ឱ្យមធ្ែើដំមណ្ើ កមានតមៅទូ្យទំាងត្បមទ្យស្ ត្ពមទំាងបមងកើនចំណូ្លឱ្យបាន ៥ពាន់លាន
ដុល្ារ និងបមងកើរការង្ហរត្បមាណ្ ៨០មឺុនកខន្ងមៅកនុងវសិ្័យមនោះ។ ខផនការយុទ្យធាស្រស្តមនោះ នឹងមផ្ទត រស្ំខាន់មៅមលើ
ការមត្បើត្បាស្់ស្កាត នុពលធ្នធានវបបធ្ម៌និងធ្នធានធ្មមារិរបស្់កមពុា មដើមបើអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរ ណ៍្ារិ
ត្បកបមដ្ឋយនិរនតរភាព និងការទ្យទួ្យលែុស្ត្រូវ ត្ពមទាំងក្ាយាមគ្នលមៅមទ្យស្ចរលំដ្ឋប់ពិភពមលាក មដ្ឋយកនុងមនាោះ 
មទ្យស្ចរណ៍្វបបធ្ម៌ខដលាវសិ្័យមានស្កាត នុពលខំ្ាងាងមគ នឹងត្រូវបានយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់ែពស្់កនុងការអភិវឌ្ឍ មហើយ
មទ្យស្ចរណ៍្ខបបធ្មមារិ និងមអកូមទ្យស្ចរណ៍្ ាមគ្នលមៅមទ្យស្ចរខបបថ្មើត្បកបមដ្ឋយនិរនតភាពនឹងត្រូវពត្ងឹងបខនាម 
(រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុា, ២០១២)។  

ទ្យនាឹមនឹងមនោះខដរ ត្កស្ួងមទ្យស្ចរណ៍្ក៏បានដ្ឋក់មចញនូវខផនការកំខណ្ទ្យត្មង់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ២០១៥-
២០១៨ មដ្ឋយមផ្ទត រស្ំខាន់មលើការមធ្ែើឱ្យត្បមស្ើរម ើងនូវគុណ្ភាពឧស្ាហកមមមទ្យស្ចរណ៍្ ពត្ងឹងការផសពែផាយ
មទ្យស្ចរណ៍្ និងការអភិវឌ្ឍផលិរផលមទ្យស្ចរណ៍្ត្បកបមដ្ឋយភាពទាក់ទាញ និងនចនត្បឌិ្រែពស្់ មដ្ឋយបានដ្ឋក់មចញនូវ
យុទ្យធាស្រស្តទ្យើផារមទ្យស្ចរណ៍្ ២០១៦-២០២០ ពត្ងឹងធ្នធានមនុស្សកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ និងជំរុញការមត្បើ ត្បាស្់
ត្បព័នធបមចចកវទិ្យាព័រ៌មានកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ មដើមបើស្មត្មចឱ្យបានចកខុវសិ្័យអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា
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២០១២-២០២០ មនោះ (Post News, 2016)។ មលើស្ពើមនោះ មដើមបើស្មត្មចបាននូវមគ្នលមៅយុទ្យធាស្រស្តអ ភិវឌ្ឍ
មទ្យស្ចរណ៍្កមពុា ២០១២-២០២០ និងមដ្ឋយមមើលម ើញពើកំមណ្ើ ននិងស្កាត នុពលរបស្់មទ្យស្ចរចិន រាជរដ្ឋា ភិបាល
កមពុាបានដ្ឋក់មចញនូវយុទ្យធាស្រស្តបខនាមមទ្យៀរតាមរយៈឯការយុទ្យធាស្រស្តខដលមៅថា មស្ៀវមៅស្ «China Ready» 
មដើមបើទាក់ទាញមភញៀវមទ្យស្ចរជនារិចិនមកទ្យស្សនាកមានតមៅកមពុាឱ្យបាន២លាននាក់មៅឆ្ន ២ំ០២០ ត្ពមទាំងបាន
ជំរុញឱ្យមានការចូលរួមកនុងភាពានដគូរវាងវសិ្័យរដា វសិ្័យឯកជន និងត្បាពលរដា (Public-Private-People-
Partnership) មត្កាមមគ្នលការណ៍្ខបងខចកអរាត្បមោជន៍ត្បកបមដ្ឋយស្មធ្ម៌ និងបរោិបនន (ត្កស្ួងមទ្យស្ចរណ៍្, 
២០១៦)។ 

 ោ ង មិញ មៅឆ្ន ២ំ០២០ មដ្ឋយារវបិរតិកូវ ើដ-១៩ កមពុាពំុអាចស្មត្មចខផនការយុទ្យធាស្រស្ត ២០១២-
២០២០ ខដលមានបំណ្ងត្ស្ូបយកមទ្យស្ចរអនតរារិឱ្យបានត្បមាណ្ ៧លាននាក់ និងជំរុញឱ្យមានមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុក 
ត្បមាណ្១០លាននាក់បានមនាោះមទ្យ។ វបិរតិននការ្្ងរាលដ្ឋលជំងឺកូវ ើដ-១៩ បានមធ្ែើឱ្យឥរោិបថ្របស្់មភញៀវមទ្យស្ចរារិ
និងអនតរារិមានការខត្បត្បួល។ ដូចមនោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុា បានដ្ឋក់មចញនូវខផនទ្យើចងអុលផូ្វស្តើពើខផនការាត រ និង
មលើកស្ាួយវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាកនុង និងមត្កាយវបិរតិជំងឺកូវ ើដ-១៩ មដើមបើឈានមៅាត រ និងមលើកស្ាួយវសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្កមពុា ក៏ដូចាម្្ើយរបនឹងនិនាន ការដំមណ្ើ រកមានតតាមគន្ងថ្មើ ឱ្យបានស្មត្ស្បនិងទាន់មពលមវលា។ មៅ
កនុងមនាោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានខបងខចកខផនការាបើដំ ក់កាលគឺ «ការត្គប់ត្គងវបិរតិកនុងដំ ក់កាលទ្យម្ាប់ថ្មើ និង
មរៀបចំខផនការស្ត្មាប់ាត រម ើងវញិ (២០២០-២០២១) ការាត រម ើងវញិននវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាមត្កាយវបិរតិកូវ ើដ-
១៩ (២០២២-២០២៣) និងការមរៀបចំមឆ្ព ោះមៅកាន់អនាគរថ្មើននវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា(២០២៤-២០២៥)» (រាជ
រដ្ឋា ភិបាលកមពុា, ២០២១)។ 

១.៣- ចំទ េបញ្ហា ប្ាវប្ជាវ 
 វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ត្រូវបានចារ់ទុ្យកថាាជមត្មើស្ឧបករណ៍្អភិវឌ្ឍដ៏លអមួយកនុងចំម មជមត្មើស្មផសងមទ្យៀរ 

ខដលបានរួមចំខណ្កផតល់ត្បាក់ចំណូ្ល និងការង្ហរមៅកនុងរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្ តាមរយៈការចំ យរបស្់មភញៀវមទ្យស្ចរ និង
ការវនិិមោគមដ្ឋយផ្ទា ល់ពើវនិិមោគិនបរមទ្យស្មៅកនុងនិងមត្ៅត្បព័នធននវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ មហើយក៏បខនាមនូវភាពទាក់ទាញ
ដល់មគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ផងខដរ (OECD, 2020)។ មទ្យស្ចរណ៍្ត្រូវបានមគចារ់ទុ្យកថាាវសិ្័យខដលមានស្កាត នុពលែពស្់
ស្ត្មាប់មស្ដាកិចចកនុងត្ស្ុក មានឧបស្គគរិចរួច និងមត្បើត្បាស្់មដើមទុ្យនវ និិមោគរិចកនុងការចាប់មផតើមអាជើ វកមម  
(Sharpley, 2015 cited in Sharpley & McGrath, 2016)។   

 មៅកមពុា វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្បានរួមចំខណ្កោ ងស្ំខាន់កនុងផលិរផលកនុងត្ស្ុកស្រុប បមងកើរនិងបមងកើនការង្ហរ
ោ ងមត្ចើន ត្ពមទាំងផតល់ត្បាក់ចំណូ្លដល់ត្បាជនផងខដរ (Tourism, 2003)  ប ុខនតផលចំណូ្លពើវសិ្័យមនោះបាន
មលចធ្ាយមចញមៅបរមទ្យស្ោ ងមត្ចើនតាមរយៈការនំាចូលផលិរផលបមត្មើឱ្យវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ (Chheang, 2009; 
Mao, 2015)។ មលើស្ពើមនោះ ការស្ិការបស្់ Mao (2015) បង្ហា ញថា ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ផតល់ផលមៅមាច ស្់
អាជើវកមមខដលភាគមត្ចើនាជនបរមទ្យស្ និងអនកមានជើវភាពធូ្រធារ ាងត្បាជនខដលរស្់មៅកនុងរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្។ ការ
មត្បើត្បាស្់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍមស្ដាកិចច-ស្ងគមមៅមានកត្មិរមៅម ើយ និងមិនបានទូ្យលំទូ្យលាយដូចការ
រពឹំងទុ្យកកនុងការមគ្នលនមោបាយអភិវឌ្ឍរបស្់កមពុាមនាោះមទ្យ (Sharpley & McGrath, 2016)។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 84 

 

 បញ្ញា ត្បឈមមផសងមទ្យៀរមៅកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាមានដូចា ការធ្ាក់ចុោះនូវកំមណ្ើ នមភញៀវមទ្យស្ចរមកពើ
រំបន់អឺរ  ុប និងអាមម រកិឡាទ្យើនាមដើម (Ministry of Tourism, 2019)។  មៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ កមពុាក៏មិនែុស្ពើប ត
ត្បមទ្យស្ដនទ្យមទ្យៀរកនុងស្កលមលាក គឺមិនអាចមគចផុរពើវបិរតិជំងឺកូវ ើដ-១៩ ខដលមធ្ែើឱ្យប ោះពាល់ោ ងធ្ៃន់ធ្ៃរមៅមលើវសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្ខដលាកាលមា ស្ុើនត្ទ្យត្ទ្យង់កំមណ្ើ នមស្ដាកិចចកមពុា មដ្ឋយារការចារ់វធិានការម្្ើយរបាស្កលកនុងការ
ទ្យប់ាក រ់ការរាររារជំងឺកូវ ើដ-១៩ តាយរយៈការររឹរបិរការមធ្ែើដំមណ្ើ រអនតរារិ និងការដ្ឋក់បត្មាមការមធ្ែើដំមណ្ើ រ (ត្កុម
ធ្នាគ្នរពិភពមលាក, ២០២០)។ ាក់ខស្តង កនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០២០ និងឆ្ន ២ំ០២១ ខដលាឆ្ន នំនការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺ
្្ងកូវ ើដ-១៩ ាស្កល បានប ត លឱ្យវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាបានធ្ាក់ចុោះមស្ាើរដល់កត្មិរស្ូនយ មត្ពាោះខរការបិទ្យ
មជើងមហាោះមហើរអនតរារិ និងវធិានការគម្ារស្ងគមមដើមបើបង្ហក រការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺមនោះមៅទូ្យទំាងត្បមទ្យស្។ 

 មទាោះបើាទ្យទួ្យលបានអត្តាកំមណ្ើ នត្បចំាឆ្ន ំែពស្់កនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ដូចាកំមណ្ើ នមភញៀវមទ្យស្ចរារិ និង
អនតរារិកតើ វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាកំពុងខរជួបត្បទ្យោះនឹងបញ្ញា ត្បឈមាមត្ចើនមៅកនុងការអភិវឌ្ឍត្បកបមដ្ឋយនិរនតរ
ភាពនិងបរោិបនន ខដលចំាបាច់ត្រូវមានការស្ិកាឱ្យបានលមអិរ និងត្រូវមរៀបចំយនតការ និងមគ្នលនមោបាយបំមពញ
បខនាមមដើមបើមធ្ែើឱ្យត្បមស្ើរម ើងកនុងវសិ្័យមនោះ។ ត្បស្ិនមបើមយើងពិនិរយមៅមលើទិ្យននន័យនានា ក៏ដូចារបាយការណ៍្ ឬ  
អរាបទ្យត្ាវត្ាវមផសងៗទាក់ទ្យងនឹងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ មគម ើញមានការស្ិការិចរួចមៅមលើបញ្ញា ត្បឈមនានា ខដល
មកើរមានកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា មា ងមទ្យៀរ ការស្ិកាទំាងមនាោះស្ាិរមៅរបា រ់របា យខដលមានការពិបាកកនុងការ
ពិចារ ាត្បព័នធគំនិរ មដើមបើមរៀបចំាយុទ្យធាស្រស្តឱ្យបានស្មត្ស្បមៅមលើបញ្ញា ត្បឈមទំាងមនាោះ។ មដ្ឋយយល់
ម ើញពើកងែោះខារទំាងមនោះ ត្កុមអនកត្ាវត្ាវមយើង បានមរៀបចំការស្ិកាមនោះម ើង កនុងមគ្នលបំណ្ងមឈែងយល់ឱ្យបាន
ស្ុើជមត្ៅមៅមលើបញ្ញា ត្បឈមកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ត្ពមទំាងស្ិកាពើយុទ្យធាស្រស្តជំរុញ និងអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្
របស្់ត្បមទ្យស្ជិរខាង ត្បមទ្យស្កនុងរំបន់ និងាកលមលាកផងខដរ មដើមបើផតល់ាធារុចូលកនុងការអភិវឌ្ឍមទ្យស្ចរណ៍្ 
កមពុាត្បកបមដ្ឋយនិរនតរភាព។  

១.៤- វត្ាុបំណងប្ាវប្ជាវ 
ការត្ាវត្ាវមនោះមផ្ទត រមៅមលើវរាុបំណ្ងត្ាវត្ាវចំនួនពើរដូចខាងមត្កាម៖ 

 ស្ិកានិងកំណ្រ់នូវបញ្ញា ត្បឈមនានាខដលមកើរមានមៅកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្មៅកមពុា 
 ស្ិកាអំពើដំម ោះត្ាយាយុទ្យធាស្រស្តស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាត្បកបមដ្ឋយនិរនតរភាព 

២. វិធាីស្រសតប្ាវប្ជាវ 
ការស្ិកាមនោះមត្បើត្បាស្់វធិ្ើាស្រស្តត្ាវត្ាវខបបគុណ្ភាព មដ្ឋយទិ្យននន័យ និងព័រ៌មានខដលស្ត្មាប់មធ្ែើការវភិាគ 

និងស្រមស្រទ្យទួ្យលបានពើការជួបស្មាា ស្មដ្ឋយផ្ទា ល់ាមួយត្កុមមគ្នលមៅស្ំខាន់ៗ1 និងការស្ិកាវភិាគមៅមលើឯការ

 
1 គួរបញ្ញា ក់ថា ការស្ិកាមនោះមធ្ែើម ើងកនុងអំ ុងមពលខដលជំងឺកូវ ើដ-១៩ បានកំពុងរ ើករាលដ្ឋលកនុងត្បមទ្យស្កមពុា ដូចមនោះ ការជួបស្មាា ស្ត្កុម
មគ្នលមៅនានាមធ្ែើម ើងកនុងត្ទ្យង់ត្ទាយរូច ខដលជួនកាលាការស្មាា ស្មួយទ្យល់នឹងមួយ មធ្ែើម ើងតាមអនឡាញ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 85 

 

នានាដូចា អរាបទ្យត្ាវត្ាវ ឯការមគ្នលនមោបាយនិងយុទ្យធាស្រស្ត ត្ពមទាំងឯការពាក់ព័នធនឹង វសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្មផសងៗមទ្យៀរ។ 

២.១- ទេត្តទោលទៅនិងប្កមុ្ទោលទៅ 
ការត្បមូលទិ្យននន័យបឋមស្ត្មាប់ការស្ិកាមនោះ បានមធ្ែើម ើងតាមរយៈការស្មាា ស្មដ្ឋយផ្ទា ល់និងមិនផ្ទា ល់

ាមួយត្កុមមគ្នលមៅស្ំខាន់ៗមៅកនុងមែរត-ត្កុង ខដលមានស្កាត នុពលែពស្់មលើវសិ្័យមស្ដាកិចច និងមទ្យស្ចរណ៍្ដូចា 
រាជធានើភនំមពញ មែរតមស្ៀមរាប មែរតត្ពោះស្ើហនុ មែរតបារ់ដំបង មែរតកំពរ និងមែរតររនគិរ ើ។ ការស្មាា ស្មនោះ មធ្ែើម ើង
មដ្ឋយមត្បើត្បាស្់បញ្ា ើស្ំណួ្រខដលបានមរៀបចំាមត្ស្ចស្ត្មាប់ត្កុមមគ្នលមៅនើមួយៗ។ ែឹ្មារននស្ំណួ្រមផ្ទត រា
ស្ំខាន់មៅមលើបញ្ញា ត្បឈមខដលមកើរមានកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា ាា នភាពាក់ខស្តងកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ត្ពម
ទំាងដំម ោះត្ាយាយុទ្យធាស្រស្ត ស្ត្មាប់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា។ 

ត្កុមមគ្នលមៅខដលបានចូលរូមកនុងការស្ិកាមនោះ មានស្មាស្ភាពមកពើាា ប័នថាន ក់មត្កាមារិ ថាន ក់ារិ និង
មជឈដ្ឋា នមផសងមទ្យៀរដូចបង្ហា ញកនុងតារាងខាងមត្កាម៖ 

តារាងទ្យើ២ 
ស្មាស្ភាពត្កុមមគ្នលមៅស្ំខាន់ៗខដលបានចូលរួមការស្មាា ស្និងផតល់ទិ្យននន័យស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវ 
ថាន ក់ដឹកនំា និងមស្រនតើរំ ងមនាើរមទ្យស្ចរណ៍្តាមមែរតមគ្នលមៅ ៦រូប 
មស្រនតើអាាញ ធ្រារិអបសរាត្បចំាមែរតមស្ៀមរាប ២រូប 
ថាន ក់ដឹកនំា និងមស្រនតើរំ ងមនាើរវបបធ្ម៌តាមមែរតមគ្នលមៅ ២រូប 
ថាន ក់ដឹកនំា និងអនករំ ងត្កុមហ៊ាុនត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរណ៍្ (ភនំមពញ និងមស្ៀមរាប) ៤ត្កុមហ៊ាុន 
អនករំ ងស្មាគមមទ្យស្ចរណ៍្ ២ាា ប័ន 
មគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរណ៍្ (រំបន់+ារិ) ៨រូប 
មាច ស្់មភាជនើយដ្ឋា នតាមមែរតមគ្នលមៅ ១០រូប 
មាច ស្់ផាោះស្ំ ក់ និងស្ ា គ្នរតាមមែរតមគ្នលមៅ ១០រូប 
មភញៀវមទ្យស្ចរារិខដលបានជួបមដ្ឋយនចដនយតាមមែរតមគ្នលមៅ ១០រូប 
ត្បាពលរដាខដលត្បកបរបរទ្យទួ្យលទានទូ្យមៅ ឬទ្យទួ្យលអរាត្បមោជន៍ពើវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ 
(អនកលក់វរាុអនុស្ាវរ ើយ៍ អនកររ់ម ូរូឌុ្ប អនកររ់កង់បើ …) ២០រូប 

២.២- ប្កបេណឌ េនិនន័យ 
ទិ្យននន័យ និងព័រ៌មានខដលទ្យទួ្យលបានពើការស្មាា ស្ និងការស្ិកា វភិាគមៅមលើឯការមផសងៗ ស្ត្មាប់ការ

ត្ាវត្ាវមនោះស្ាិរកនុងបរបិទ្យដូចខាងមត្កាម៖ 

 បញ្ញា ត្បឈមកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្៖ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 86 

 

្ុ្ោះបញ្ញច ំងពើាា នភាពាក់ខស្តងននបញ្ញា ខដលមកើរមានមុន និងអំ ុងមពលននការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺកូវ ើដ-១៩។ 
កនុងន័យមនោះ បញ្ញា ត្បឈមមួយចំនួន មកើរមានមុនវបិរតិកូវ ើដ-១៩ និងបនតរហូរដល់បចចុបបនន មហើយអាចនឹងបនត
ប ោះពាល់ដល់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិនាមពលអនាគរ ត្បស្ិនមបើពំុមានដំម ោះត្ាយស្មត្ស្បមទ្យមនាោះ។ 

 ចំមពាោះដំម ោះត្ាយាយុទ្យធាស្រស្ត៖ 

មានត្បភពពើការស្មាា ស្ត្កុមមគ្នលមៅខាងមលើ និងពើការស្ិកាពើមមមរៀនននត្បមទ្យស្ជិរខាង កនុងរំបន់ និង
ស្កលមលាក។ យុទ្យធាស្រស្តនិងដំម ោះត្ាយខដលបានបង្ហា ញ ្ុ្ោះបញ្ញច ំងស្កមមភាពអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ 
ត្ស្បតាមមគ្នលការណ៍្បរាិា ន និងាទ្យស្សនទានខបបស្កលស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ត្បកបមដ្ឋយ
និរនតរភាព និងមដើមបើមនុស្សជំនាន់មត្កាយ។ 

២.៣- ការវិភាគេនិនន័យ 
ទិ្យននន័យនិងព័រ៌មានខដលទ្យទួ្យលបានពើការស្មាា ស្ត្កុមមគ្នលមៅត្ាវត្ាវ និងការស្ិកាឯការពាក់ព័នធនានា 

ត្រូវបានវភិាគមដ្ឋយមត្បើវធិ្ើវភិាគទ្យើមស្ចកតើ2 (Content Analysis) មដើមបើកំណ្រ់ពើទិ្យដាភាពមផសងៗននបញ្ញា ត្បឈមខដល
មកើរមានកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា ក៏ដូចាកំណ្រ់ពើដំម ោះត្ាយ និងយុទ្យធាស្រស្តស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្ារិ។ ខផអកមៅមលើត្កបែណ្ឌ ននទិ្យននន័យទំាងមនោះ ការវភិាគ និងបង្ហា ញលទ្យធផលននការស្ិកាមនោះមធ្ែើម ើង
កនុងត្កបែណ្ឌ យុទ្យធាស្រស្តស្ត្មាប់រយៈមពលែ្ើ មធ្យម និងស្ត្មាប់រយៈមពលខវង កនុងបរបិទ្យននការអភិវឌ្ឍ វសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្មដើមបើនិរនតរភាព។ 

៣. លេធ្លប្ាវប្ជាវ 
៣.១- បញ្ហា ប្រឈម្កនុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា 
មដ្ឋយារមានមាគ៌្នដ៏ត្រឹមត្រូវ ត្ពមទាំងមានការជំរុញ និងអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យមាននិរនតរភាពកំមណ្ើ ន 

ាលទ្យធផលរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុា ស្មត្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពកនុងវសិ្័យមនោះគួរឱ្យករ់ស្មាគ ល់កនុងរយៈមពលចុងមត្កាយមនោះ 
និងបានការទ្យទួ្យលាគ ល់ពើឆ្កអនតរារិផងខដរ (អឹុម រចនា, ២០១៥)។ មោងតាមរបាយការណ៍្ស្នាស្សន៍ភាពត្បកួរ
ត្បខជងការមធ្ែើដំមណ្ើ រ និងមទ្យស្ចរណ៍្ស្កល វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាបានម ើងចំ រ់៧ែាង់ មដ្ឋយម ើងចំ រ់
ថាន ក់ទ្យើ១០៥ មៅឆ្ន ២ំ០១៥ មកចំ រ់ទ្យើ៩៨ មៅឆ្ន ២ំ០១៩។ មទាោះោ ងមនោះ ខរមបើមធ្ៀបនឹងត្បមទ្យស្ជិរខាង កមពុា
មៅមានចំ រ់ថាន ក់ទាបាងត្បមទ្យស្ទាំងមនាោះមៅម ើយ ខដលករណ្ើ មនោះ ប ត លមកពើបញ្ញា ត្បឈមាមត្ចើនទំាង
កនុងត្កបែណ្ឌ រដាបាល ស្កមមភាពមទ្យស្ចរណ៍្ និងការវនិិមោគកនុងវសិ្័យមនោះ។  

 
2 គួរបញ្ញា ក់ថា មដ្ឋយារពំុទាន់មានការឯកភាពគ្នន កនុងបរបិទ្យភាាខែមរ ចំមពាោះបមចចកស្ពាទាក់ទ្យងនឹងការត្ាវត្ាវ ត្កុមអអនកត្ាវត្ាវមយើង
មត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់បមចចកស្ពា «វធិ្ើវភិាគទ្យើមស្ចកតើ» ខដលត្រូវនឹងស្ំនួនភាាអង់មគ្ស្ថា “Content Analysis” មដ្ឋយអនកត្ាវត្ាវមផសងអាច
នឹងមត្បើបមចចកស្ពាមផសង ស្ំមៅដល់ស្ំនួនខរមួយ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 87 

 

ការស្ិកាត្ាវត្ាវមនោះ បានរកម ើញនូវបញ្ញា ត្បឈមមួយចំនួនខដលបានជោះឥទ្យធិពលអវជិាមានមកមលើវ សិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្កមពុាទំាងមូល មដ្ឋយបញ្ញា ត្បឈមទាំងមនាោះមានដូចបង្ហា ញខាងមត្កាម។ គួរបញ្ញា ក់ថា មបើមទាោះបើាការ
ស្ិកាមនោះមធ្ែើម ើងកនុងបរបិទ្យកូវ ើដ-១៩កតើ បញ្ញា ត្បឈមខដលបានរកម ើញ និងបង្ហា ញកនុងអរាបទ្យមនោះ មផ្ទត រមៅមលើបញ្ញា
ត្បឈមទូ្យមៅខដលមកើរមានមលើវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា និងាបញ្ញា ខដលអាចប ោះពាល់ដល់វសិ្័យមនោះយូរអខងែង។ 

 បញ្ញា កញ្ច ប់មទ្យស្ចរ Zero Package 

តាមរយៈការស្មាា ស្ាមួយត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរ និងមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ លទ្យធផលបង្ហា ញថា វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្
មៅកមពុាចាប់មផតើមបង្ហា ញនូវស្ញ្ញា ណ្អវជិាមានមុនការមកើរមានវបិរតិកូវ ើដ-១៩ មដ្ឋយផលប ោះពាល់ភាគមត្ចើនមកើរម ើង
មលើមភញៀវមទ្យស្ចរជនារិចិន។  ផលប ោះពាល់មនោះមផតើមមចញពើកញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្ចរ “Zero Package Tour” មដ្ឋយបាន
បមងកើរឱ្យមានការបារ់ទំ្យនុកចិរតពើស្ំ ក់មភញៀវមដ្ឋយារមូលមហរុមួយចំនួនដូចា៖  

▪ ការចរាចរវរាុអនុស្ាវរ ើយ៍ខក្ងក្ាយមលើទ្យើផារ 
▪ ការជំរុញឱ្យមភញៀវទិ្យញវរាុអនុស្ាវរ ើយ៍ ឬទំ្យនិញខដលមានរនម្ែពស្់ាងរនម្ធ្មមតា 
▪ ការដឹកមភញៀវចូលហាងមភាជនើយដ្ឋា នខដលមានរនម្នថ្្។  

ាទូ្យមៅ មភញៀវមទ្យស្ចរ3 ខដលទិ្យញកញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្ចរណ៍្មួយមនោះ នឹងត្រូវបានត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរណ៍្ ឬមគគុ
មទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរនានារត្មូវឱ្យទិ្យញទំ្យនិញមៅតាមទ្យើតំាងខដលពួកមគបានមរៀបចំាមត្ស្ច។ ាមរឿយៗ ទំ្យនិញមៅតាម
ហាងទាំងមនាោះ ភាគមត្ចើនមានរនម្មលើស្ទ្យើផារាក់ខស្តងមទ្យែរមួយាពើរ និងអាចត្រើគុណ្ក៏មាន។  មត្ៅពើរនម្មលើស្ទ្យើ
ផារមហើយ មគក៏ស្មងករម ើញមានការរវា ាមត្ចើនទាក់ទ្យងនឹងទំ្យនិញខក្ងក្ាយ ឬវរាុអនុស្ាវរ ើយ៍ខដលពំុមានគុណ្ភាព
ត្ស្បនឹងរនម្ាមដើម។ ត្បធានស្មាគមមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរមួយកនុងមែរតមស្ៀមរាប ក៏ដូចាត្កុមមគ្នលមៅដ៏នទ្យមទ្យៀរ 
បានមធ្ែើការគូស្បញ្ញា ក់ថា ភាគមត្ចើនននហាងលក់ទំ្យនិញទំាងមនាោះមានមាច ស្់ាជនារិចិន និងាទូ្យមៅមានការត្រូវរ  ូវគ្នន
ាមួយត្កុមហ៊ាុនមទ្យស្ចរណ៍្ ត្ពមទំាងមគគុមទ្យស្ក៍ភាាចិន មដើមបើមរៀបចំមស្វាមទ្យស្ចរណ៍្ត្បមភទ្យមនោះ។ មានករណ្ើ ែ្ោះ 
ត្កុមហ៊ាុនមទ្យស្ចរខដលមរៀបចំនូវកញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្ចរ “Zero Package Tour” មានមាច ស្់ ឬមៅខកខរមួយាមួយនឹង
ហាងលក់ទំ្យនិញ មភាជនើយដ្ឋា ន ឬផាោះស្ំ ក់ាមដើម។ 

 កងែោះមគ្នលមៅមទ្យស្ចរកនុងរំបន់ខរមយួ 

កមពុាាត្បមទ្យស្មួយស្ាិរមៅកនុងរំបន់អាស្ុើអាមគនយ៍ ខដលស្មបូរមៅមដ្ឋយស្មបរតិធ្មមារិ ត្បាាទ្យបុរាណ្ 
ត្ពមទាំងធ្នធានមផសងៗមទ្យៀរខដលបមត្មើឱ្យវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ។ មទាោះាោ ង  តាមការស្មាា ស្ត្កុមមគ្នលមៅ
ខដលមធ្ែើការ និងត្បកបអាជើវកមមកនុងវសិ្័យមនោះ មយើងអាចកំណ្រ់បានថា ត្បមទ្យស្មយើងមានកងែោះខារនូវមគ្នលមៅមទ្យស្ចរ
ខដលមានលកខណ្ៈចត្មុោះមៅតាមរំបន់ប ូលមទ្យស្ចរណ៍្នើមួយៗ។ ាឧទាហរណ៍្ មស្ៀមរាប ាមែរតស្មបូរមៅមដ្ឋយ
ត្បាាទ្យបុរាណ្ និងរមណ្ើ យដ្ឋា នខបបវបបធ្ម៌ាមត្ចើន បូកផសំនឹងរមណ្ើ យដ្ឋា នមទ្យស្ចរណ៍្ខបបធ្មមារិមួយចំនួនផង

 
3 គួរបញ្ញា ក់ថា មភញៀវមទ្យស្ចរខដលចូលចិរតទិ្យញកញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្ចរត្បមភទ្យមនោះ មត្ចើនខរាមភញៀវជនារិចិន មហើយាក់ខស្តង រនម្កញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្
ចរត្បមភទ្យមនោះ អាចមស្មើនឹងស្ូនយ (០) ឬមានរនម្មថាក ក៏ប ុខនត មភញៀវ ចំាបាច់ត្រូវមគ្នរពតាមមគ្នលការណ៍្មួយចំនួនខដលកំណ្រ់មដ្ឋយត្បរិបរតិ
ករមទ្យស្ចរ ដូចាការចូលមភាជនើយដ្ឋា ន ការាន ក់មៅ និងទិ្យញទំ្យនិញមៅតាមទ្យើតំាងខដលពួកមគបានកំណ្រ់ ឬមត្ជើស្មរ ើស្រួចាមត្ស្ច។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 88 

 

ខដរ ក៏ប ុខនត មែរតមនោះ ពំុមានមគ្នលមៅមទ្យស្ចរខបបខកនចន ឬខបបធ្មមារិខកនចនាមដើម មដើមបើបំមពញរត្មូវការរបស្់មភញៀវ
បានមនាោះមទ្យ។ កងែោះខារនូវរមណ្ើ យដ្ឋា នខបបចត្មុោះមនោះ ាពិមស្ស្កនុងរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្ខរមួយ មធ្ែើឱ្យមែរតមស្ៀមរាបពំុ
មានលទ្យធភាពមពញមលញកនុងការទាក់ទាញមភញៀវមទ្យស្ចរឱ្យមកមធ្ែើដំមណ្ើ រកមានត ឬាន ក់មៅកនុងរំបន់ខរមួយមនោះបាន
មត្ចើននថ្ៃ។ រួោ ង ស្ត្មាប់មែរតមស្ៀមរាប មភញៀវមទ្យស្ចរែ្ោះមកមលងត្រឹមមួយនថ្ៃ ឬមួយនថ្ៃកន្ោះ បនាា ប់មកមគបនតដំមណ្ើ រ
មៅកមានតមៅរំបន់មផសង និងមពលែ្ោះចាកមចញមៅត្បមទ្យស្ជិរខាងកមពុា និងបនតាន ក់មៅទ្យើមនាោះរយៈមពលយូរាង។ 

 កងែោះខារមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ 

បញ្ញា កងែោះខារមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរខដលមានគុណ្ភាព គឺាបញ្ញា ធំ្មួយរបស្់ារិ ាពិមស្ស្មៅរំបន់ប ូល
មទ្យស្ចរខប កឦាន។ បញ្ញា ត្បឈមខដលទាក់ទ្យងនឹងមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរមនោះ មកើរមានកនុងរូបភាពដូចខាងមត្កាម៖ 

▪ កងែោះខារមគគុមទ្យាស្ក៍មទ្យស្ចរខដលមានគុណ្ភាព មានចំមណ្ោះចាស្់លាស្់ទាក់ទ្យងនឹងវបបធ្ម៌ ព័រ៌ពិរ
ត្បាកដអំពើរំបន់ភូមិាស្រស្ត និងត្បវរតិាស្រស្តរបស្់ែួ្ន។ 

▪ កងែោះមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរខដលអាចផតល់មស្វាកមមដល់មភញៀវមដ្ឋយភាពកក់មៅត  ខដលបញ្ញា មនោះមកើរមានមត្ចើន
កនុងចំម មមគគុមទ្យស្ក៍ភាាចិនមត្ចើនាងមគ។ 

មលាក ខង រ ពិទូ្យ4 ត្បធានមនាើរមទ្យស្ចរណ៍្មែរតររនគិរ ើ ក៏បានមធ្ែើការគូស្បញ្ញា ក់ផងខដរថា៖ 

«កនុងមែរតររនគិរើមនោះ សឹ្ងខរពុំទានម់ានមគគុមទ្យស្កម៍ទ្យស្ចរខដលមានកត្មិរចំមណ្ោះដឹងពើរបំនរ់បស្ែ់្ួន មានបទ្យពិមាធ្ន៍ 
និង្្ងការ់ការបណ្តុ ោះប ត លតាមខបបស្តងដ់្ឋបមចចកមទ្យស្មៅម ើយមទ្យ។ មដ្ឋយារខររត្មូវការាក់ខស្តងននការមកើន
ម ើងននមភញៀវមទ្យស្ចរអនតរារិ មគគុ មទ្យស្ក៍ខដលមានត្ាប់ គឺាត្បាជនមូលដ្ឋា នខដលមានចំមណ្ោះដឹងបនតិចបនតួច ា
ពិមស្ស្ចំមណ្ោះដឹងទាកទ់្យងនឹងវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ និងត្បវរតិទ្យើតំាងភូមិាស្រស្តនានាកនុងមែរតាមដើម។ ពួកមគពុំបានទ្យទ្យលួការប
ណ្តុ ោះប ត លចាស្់លាស្់ និងពុំបានសិ្កាស្ុើជមត្ៅខំ្ាងមៅមលើចំមណ្ោះដឹងពើអរតស្ញ្ញា ណ្ាខែមរ ឬជនារិភាគរិចមៅ
តាមរំបន់ ត្ពមទំាងស្មរាភាពភាាបរមទ្យស្ កនុងការទ្យំនាកទ់្យំនងក៏មានកត្មិរផងខដរ។» 

បខនាមនឹងចំណុ្ចែែោះខារទំាងមនោះ លទ្យធផលត្ាវត្ាវក៏បង្ហា ញឱ្យម ើញថា ឬស្គល់ននបញ្ញា ទាំងមនោះ អាច
មដ្ឋយារខរកតាត ធំ្ៗពើរគឺ៖ 

▪ កមមវធិ្ើបណ្តុ ោះប ត លមគគុ មទ្យស្ក៍ពំុមានស្តងដ់្ឋរចាស្់លាស្់ 

ែឹ្មារមមមរៀនមួយចំនួន មានការខត្បត្បួលតាមត្គូបណ្តុ ោះប ត ល ាពិមស្ស្ែឹ្មារមមមរៀនទាក់ទ្យង
នឹងត្បវរតិាស្រស្ត និងវបបធ្ម៌។ ឧទាហរណ៍្ ត្បវរតិាស្រស្ត និងវបបធ្ម៌ទាក់ទ្យងនឹងរំបន់មទ្យស្ចរមួយចំនួន
មៅតាមប ត មែរតនានា មានការបកត្ាយមផសងៗគ្នន មៅតាមត្គូបណ្តុ ោះប ត ល ខដលមធ្ែើឱ្យមគគុមទ្យស្ក៍
មទ្យស្ចរកនុងជំនាន់ែុស្គ្នន  អាចបកត្ាយមផសងគ្នន មៅកាន់មភញៀវ ចំមពាោះទ្យើតំាងខរមួយ។ 

 
4 គួរបញ្ញា ក់ថា ការរមំលចនូវមឈាម ោះបុគគលមគ្នលមៅត្ាវត្ាវមនោះ ពំុប ោះពាល់ដល់ត្កមស្ើលធ្ម៌ត្ាវត្ាវមនាោះមទ្យ មដ្ឋយត្កុមអនកត្ាវត្ាវបានមធ្ែើ
ការមស្នើស្ុំការអនុញ្ញា រពើមលាក ខង រ ពិទូ្យ ាមុនមដើមបើរមំលចនូវមឈាម ោះរបស្់គ្នរ់កនុងអរាបទ្យត្ាវត្ាវមនោះ ត្រង់ចំណុ្ចខដលចំាបាច់។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  
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▪ ត្កមស្ើលធ្ម៌ផ្ទា ល់ែួ្នរបស្់មគគុ មទ្យស្ក៍ 

ការអនុវរតការង្ហរកនុងនាមាមគគុមទ្យស្ក៍ ក៏ដូចាការត្គប់ត្គងខផនកស្ើលធ្ម៌ និងត្កមស្ើលធ្ម៌ មានការធូ្រ
រលុងមត្ចើន ទំាងពើស្ំ ក់ត្កុមហ៊ាុនខដលមត្បើត្បាស្់មគគុមទ្យស្ក៍ផ្ទា ល់ ក៏ដូចាអាាញ ធ្រផងខដរ។ 

 ែែោះភាពទាក់ទាញកនុងមស្វាមទ្យស្ចរ 

តាមការស្មាា ស្ាមួយត្កុមមគ្នលមៅខដលាត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរណ៍្ និងមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ មយើងអាចកំណ្រ់
បានថា វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្របស្់កមពុាមានកងែោះខារមលើចំណុ្ចទាក់ទាញបខនាម ដូចាពំុស្ូវមានកមមវធិ្ើ ខបបស្ងគម   
វបបធ្ម៌ាមដើមមដើមបើបំមពញចំណូ្លចិរតមភញៀវ។ ការដ្ឋក់បញ្ចូលនូវកមមវធិ្ើបខនាមដូចា ការជិោះកស្រនតក បាល់ ុង កមមវធិ្ើជិោះ
ស្ុើកូ្ ជិោះទូ្យកកមានត ទ្យស្សនាាា នភាពរស្់មៅាក់ខស្តងរបស្់ត្បាពលរដាកនុងភូមិត្ស្ុក ាទិ្យដាភាពទាក់ទាញខំ្ាងខដល
គួរបញ្ចូ លមៅកនុងមស្វាមទ្យស្ចរណ៍្មផសងៗ។ ការបមងកើរឱ្យមានកមមវធិ្ើខបបស្ងគម និងវបបធ្ម៌ (Social & Cultural 
Events/Festival) មៅតាមត្ស្ុក មែរតនានា ក៏ដូចារំបន់ប ូលមទ្យស្ចរណ៍្ធំ្ៗាមដើម ក៏ាចំណុ្ចទាក់ទាញបខនាម
ផងខដរស្ត្មាប់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា។ មភញៀវមទ្យស្ចរបរមទ្យស្ាមត្ចើនខដលបានមកកមានតកនុងត្បមទ្យស្កមពុា ខរងខរ
រអូញខរអរថា ពួកមគពំុមានឱ្កាស្បានស្ិកាមឈែងយល់ពើវបបធ្ម៌ ត្បនពណ្ើ  និងការរស្់មៅរបស្់ត្បាពលរដាមៅតាមទ្យើ
ជនបទ្យ ឬតាមរំបន់ជនារិភាគរិចមទ្យ មដ្ឋយារខរមយើងពំុមានការមរៀបចំាស្កមមភាពស្ងគម ឬវបបធ្ម៌ មដើមបើបង្ហា ញ 
និងផសពែផាយពើវបបធ្ម៌ និងការរស្់មៅរបស្់ត្បាជនកមពុាឱ្យបានទូ្យលំទូ្យលាយដល់ពួកមគ។ មភញៀវមទ្យស្ចរអនតរារិា
មត្ចើន ចង់មានឱ្កាស្មដ្ឋយផ្ទា ល់កនុងការចូលរួមមលងកមានតស្បាយកនុងស្កមមភាពស្ងគម ឬស្កមមភាព ខដលអាច
្ុ្ោះបញ្ញច ំងពើវបបធ្ម៌ និងការរស្់មៅរបស្់ត្បាពលរដាកមពុាាក់ខស្តង។ 

 រនម្ែពស់្មពលមានបុណ្យទានមតងៗ 

ចំមពាោះកមពុា វាហាក់ដូចាមរឿងធ្មមតាមៅមហើយខដលទំ្យនិញ ាពិមស្ស្ចំណ្ើ អាហារមៅមស្ាើរត្គប់មគ្នលមៅ
មទ្យស្ចរណ៍្ និងរមណ្ើ យដ្ឋា ននានាកនុងត្បមទ្យស្កមពុាមានរនម្ែពស្់ាងធ្មមតាមពលមានបុណ្យទានមតងៗ។ បខនាមពើ
មលើរនម្ទំ្យនិញ និងអាហារម ើងែពស្់ មគក៏ស្មងករម ើញថា រនម្ស្ត្មាប់កខន្ងាន ក់ដូចាផាោះស្ំ ក់ និងស្ ា គ្នរ
ាមដើម ក៏មានការហក់ម ើងែពស្់ផងខដរកនុងអំ ុងមពលមានបុណ្យទានធំ្ៗ ឧទាហរណ៍្ កនុងអំ ុងបុណ្យចូលឆ្ន ំខែមរ 
ចូលឆ្ន ចិំន បុណ្យភាុំបិណ្យ និងនថ្ៃដ្ឋច់ឆ្ន សំ្កលាមដើម។ ការមិនអាចត្គប់ត្គងរនម្ទំ្យនិញ ចំណ្ើ អាហារ និងកខន្ងាន ក់ 
មៅឱ្យស្ាិរមៅកនុងកត្មិរមួយទ្យទួ្យលយកបាន ក៏ាឧបស្គគធំ្មួយស្ត្មាប់មទ្យស្ចរណ៍្កមពុា មិនត្រឹមខរមទ្យស្ចរអនតរ
ារិមនាោះមទ្យ ប ុខនតក៏ប ោះពាល់ោ ងខំ្ាងផងខដរដល់មទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុក។ កនុងរូបភាពរួម ការម ើងនថ្្ហួស្កត្មិរខបបមនោះ 
នឹងមធ្ែើឱ្យប ោះពាល់ដល់មករ តិ៍មឈាម ោះកមពុាមលើឆ្កអនតរារិផងខដរ មហើយផលខដលទ្យទួ្យលបានមកវញិ កមពុាអាចនឹងត្រូវ
បានមគមមើលម ើញកនុងផូ្វអវជិាមាន និងមិនខមនាមគ្នលមៅមទ្យស្ចរខដលគួរឱ្យទាក់ទាញ។ 

 មាភណ្ភាព អនាម័យ ស្ ត ប់ធាន ប់ និងសុ្វរាិភាព 

បញ្ញា មាភណ្ភាព អនាម័យ ស្ ត ប់ធាន ប់ និងស្ុវរាិភាព មៅតាមរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្នានា មៅខរាបញ្ញា
ត្បឈមស្ត្មាប់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ។ មគក៏ស្មងករម ើញថា មៅតាមរមណ្ើ យដ្ឋា នាមត្ចើន ពំុទាន់ម ើញមានការ



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  
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មរៀបចំ មដើមបើបមងកើរនូវអារមមណ៍្វជិាមានដល់មភញៀវមទ្យស្ចរមៅម ើយមទ្យ។ ពាក់ព័នធនឹងមាភណ្ភាព មយើងស្មងករម ើញ
ថា ផូ្វថ្នល់មួយចំនួនមៅតាមរមណ្ើ យដ្ឋា នែ្ោះមានស្ភាពពិបាកមធ្ែើដំមណ្ើ រកមានត។ ាឧទាហរណ៍្ ផូ្វមួយចំនួនមៅ
តាមត្បាាទ្យរបស្់មយើងមានាា នភាពពិបាក កខន្ងែ្ោះមទ្យៀរ មានការដក់ទឹ្យក ភក់ត្ាំមៅរដូវវស្ា ខដលាមរឿយៗ មធ្ែើ
ឱ្យមានការត្បឡាក់ស្មម្ៀកបំពាក់របស្់មភញៀវខដលមកមលងកមានតមទ្យៀរផង។  

តាមរមណ្ើ យដ្ឋា ន ឬរំបន់មគ្នលមៅកមានតែ្ោះ មានការមចាលស្ត្មាមពាស្វាលពាស្កាល ែែោះអនាម័យ និងពំុ
មានធុ្ងស្មរមយ មដើមបើទុ្យកដ្ឋក់ស្ត្មាម ឬកាកស្ំណ្ល់នានាឱ្យបានគរ់មរ់មៅម ើយមទ្យ។ កងែោះខារបងគន់ារធាណ្ៈ
ឱ្យត្ស្បតាមនិោមអនាម័យ មៅតាមមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្នានា ក៏ាបញ្ញា ត្បឈមស្ំខាន់មួយមទ្យៀរ។ មគ្នលមៅ
មទ្យស្ចរែ្ោះ មានការមរៀបចំខដរ ប ុខនតមានចំនួនរិច និងមពលែ្ោះមភញៀវមទ្យស្ចរត្រូវមធ្ែើដំមណ្ើ រឆ្ៃ យ ឬត្រ ប់មកមដើមផូ្វវញិ
មដើមបើអាចមត្បើត្បាស្់បងគន់អនាម័យបាន។ មត្ៅពើបញ្ញា អនាម័យ មយើងក៏ស្មងករម ើញមានរូបភាពមួយចំនួនខដលអាចមធ្ែើ
ឱ្យប ោះពាល់អារមមណ៍្របស្់មភញៀវកនុងការមដើរកមានតផងខដរ។ រូបភាពអវជិាមានទាំងមនាោះមានដូចា ការមរៀបចំឱ្យមានអាស្នៈ 
ខបបាស្នាមត្ចើនមពក  ការបម ត យឱ្យមានអនកស្ុំទានមៅតាមរមណ្ើ យដ្ឋា ន ឬតាមជមណ្តើ រម ើងរំបន់មទ្យស្ចរមួយ
ចំនួនាមដើម។  

មដ្ឋយខ ក បញ្ញា ស្ុវរាិភាពមៅតាមរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្នានា ក៏ាបញ្ញា មចាទ្យមួយមទ្យៀរ មបើមទាោះបើារំបន់មួយ
ចំនួន ពិរាមានការរកាស្នតិស្ុែ ឬស្ុវរាិភាពជូនមភញៀវមទ្យស្ចរបានមត្ចើនក៏មដ្ឋយចុោះ។ មបើតាមការាកស្ួរត្បរិបរតិករ
មទ្យស្ចរណ៍្ មគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ ក៏ដូចាត្បាពលរដាខដលត្បកបមុែរបរកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ បញ្ញា ស្ុវរាិភាពតាម
រំបន់មទ្យស្ចរណ៍្កមពុា មកើរម ើងកនុងរូបភាពាមត្ចើនដូចា៖ 

▪ ការមកើរមានអំមពើមចារកមមលួចត្ទ្យពយស្មបរតិមភញៀវមៅតាមរំបន់កមានតនានា (មារ់ស្មុត្ទ្យ តាមផារ និងរំបន់
ត្បជំុជនមួយចំនួនមទ្យៀរ) 

▪ មចារ្ក់កាបូបតាមោនតជំនិោះនានា ខដលមធ្ែើឱ្យមភញៀវារិនិងអនតរារិ ជួបមត្គ្នោះថាន ក់ាញឹកញាប់ និងែ្ោះ
ឈានមៅដល់បារ់បង់ជើវរិក៏មាន។ 

▪ ការបងកនូវស្កមមភាពពាលា វាយរប់តាមកខន្ងកមានតនាមពលរាត្រើាមដើម ខរងខរមកើរមានាហូរខហ ខដល
បញ្ញា ទំាងមនោះ ក៏បានមធ្ែើឱ្យប ោះពាល់ដល់អារមមណ៍្របស្់មភញៀវខដរ។ 

 បញ្ញា ស្ំណំុ្លិែិរទិ្យដ្ឋា ការ5 

តាមរយៈការស្មាា ស្ាមួយមគគុមទ្យស្ក៌មទ្យស្ចរ និងត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរាមត្ចើន មយើងអាចកំណ្រ់បានថា ភាព
មិនត្បត្ករើមៅតាមត្ចកមចញចូលត្បមទ្យស្ក៏ាបញ្ញា មចាទ្យ ខដលបញ្ញា ទាំងមនោះមកើរម ើងមត្កាមរូបភាពដូចា៖ 

▪ ការស្ុំកនត្មបខនាមមត្ៅផូ្វការពើស្ំ ក់មស្រនតើអមនាត ត្បមវស្ន៍មដើមបើស្ត្មួលខបបបទ្យឯការឱ្យបានកាន់ខរឆ្ប់
រហ័ស្ាងមុន។ 

 
5 គួរបញ្ញា ក់ថា ព័រ៌មានទំាងមនោះ ត្កុមអនកត្ាវត្ាវមយើងទ្យទួ្យលបានផ្ទា ល់ពើត្កុមមគ្នលមៅ ប ុខនតពំុបានមធ្ែើការមផាៀងផ្ទា រ់ពើអាាញ ធ្រអមនាត ត្បមវស្ ន៍
មនាោះមទ្យ មដ្ឋយអនកត្ាវត្ាវយល់ថា វាមានភាពចំាបាច់កនុងការស្រមស្រតាមលទ្យធផលាក់ខស្តងពើត្កុមមគ្នលមៅត្ាវត្ាវ។ 
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▪ បញ្ា រត្រួរពិនិរយមានចំនួនរិចមធ្ែើឱ្យលំហូននការត្រួរពិនិរយយឺរ មហើយមភញៀវមួយចំនួនត្រូវចំ យមពលរង់ចំា
ទ្យទួ្យលមស្វាកមមយូរាមដើម។ 

▪ ត្បព័នធត្រួរពិនិរយមៅតាមត្ចកត្ពំខដន ឬត្ពលានយនតមហាោះាមដើម មានភាពស្មុត្គាម ញ និងបងកការលំបាក
ដល់មភញៀវ។ 

 កងែោះការផសពែផាយមៅមត្ៅត្បមទ្យស្ 

បខនាមពើមលើបញ្ញា ត្បឈមខាងមលើ មយើងអាចកំណ្រ់បានថា កងែោះខារស្កមមភាពផសពែផាយពើមទ្យស្ចរណ៍្ារិ ក៏
ដូចាមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្នានាឱ្យបានទូ្យលំទូ្យលាយមៅមត្ៅត្បមទ្យស្ ក៏ាបញ្ញា ត្បឈមដ៏ចមបងមួយផងខដរ។ ាក់
ខស្តង ត្កុមមគ្នលមៅខដលបានចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះបានបញ្ញា ក់ថា មភញៀវខដលមកទ្យទួ្យលមស្វាកមមរបស្់គ្នរ់ ពំុទ្យទួ្យល
បានព័រ៌មានត្គប់ត្គ្នន់អំពើកមពុាដូចត្បមទ្យស្ជិរខាងរបស្់មយើងមនាោះមទ្យ។ ត្បមទ្យស្ជិរខាងមយើងមានភាពស្កមមទាំង
មៅកនុង និងមត្ៅត្បមទ្យស្មលើកិចចការង្ហរផសពែផាយពើមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ ស្កមមភាពស្ងគម និងវបបធ្ម៌របស្់ារិមគ 
កនុងមគ្នលបំណ្ងទាក់ទាញមភញៀវបរមទ្យស្ឱ្យបានកាន់ខរមត្ចើន។ ាការពិរ ជនារិបរមទ្យស្ាមត្ចើនពំុស្ូវាគ ល់កមពុា 
មហើយមបើាគ ល់ ក៏មដ្ឋយារខរមយើងមានអងគរវរតប ុម ណ ោះ ប ុខនតមភញៀវទំាងមនាោះ ពំុមានព័រ៌មានត្គប់ត្គ្នន់ទាក់ទ្យងនឹង
មគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ រំបន់មទ្យស្ចរណ៍្ ឬវបបធ្ម៌ ឬស្កមមភាពមទ្យស្ចរណ៍្ខដលមានលកខណ្ៈពិមស្ស្ មដើមបើទាក់ទាញ
ពួកមគមនាោះមទ្យ។ 

៣.២- ដំទ ោះប្ាយទដើម្បនីរិនតរភាពទេសចរណ៍ 
មបើមទាោះបើា ការស្ិកាមនោះមធ្ែើម ើងត្ស្បមពលខដលមានការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺកូវ ើដ-១៩ កនុងត្បមទ្យស្កមពុាកតើ 

ដំម ោះត្ាយខដលបានពើការស្ិកាមនោះ អាចមត្បើត្បាស្់បានចំមពាោះបញ្ញា ត្បឈមទូ្យមៅមៅកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា 
និងអាចមត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់កិចចការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ត្បកបមដ្ឋយនិរនតភាព កនុងរយៈមពលខវងផងខដរ។ ដំម ោះ
ត្ាយនិងគំនិរយុទ្យធាស្រស្តខដលបានមលើកម ើងខាងមត្កាម ទាញមចញពើទ្យស្សនៈរបស្់ត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរ មគគុមទ្យស្ក៍
មទ្យស្ចរ និងត្កុមមគ្នលមៅត្ាវត្ាវមផសងមទ្យៀរ។ មដ្ឋយខ ក ដំម ោះត្ាយ និងយុទ្យធាស្រស្តមួយចំនួនបានពើការ
ស្ិកានិង វភិាគមៅមលើមមមរៀន និងបទ្យពិមាធ្ន៍របស្់ត្បមទ្យស្ជិរខាងកមពុា ត្បមទ្យស្កនុងរំបន់ និងយុទ្យធាស្រស្តស្កល
កនុងការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ត្បកបមដ្ឋយនិរនតភាព។  

 ជំរុញមទ្យស្ចរកនុងត្ស្កុ 

មទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុកគឺាកម្ាំងចលករដ៏ស្ំខាន់កនុងការពត្ងឹងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ ាពិមស្ស្កនុងដំ ក់
កាលននការរងផលប ោះពាល់ពើវបិរតិមផសងៗរួមមានវបិរតិនមោបាយ មស្ដាកិចច ជំងឺ្្ង និងមត្គ្នោះធ្មមារិាមដើម។ ការ
ជំរុញចលនាមទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុក នឹងបមងកើនភាពរងឹមាបំខនាមមទ្យៀរកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ។ ការបមងកើរឱ្យមានកញ្ច ប់
មស្វាមទ្យស្ចរណ៍្ស្មបូរខបបដូចា មទ្យស្ចរាត្កុម មទ្យស្ចរខបបត្គួារ ក៏អាចាយនតការខដលមានត្បស្ិទ្យធភាពកនុងការ
មលើកកមពស្់មទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុកផងខដរ។ ការបមងកើរឱ្យមានកមមវធិ្ើស្ងគម-វបបធ្ម៌មៅតាមប ូលមទ្យស្ចរ ឬមែរតមគ្នលមៅ
ស្ំខាន់ៗ ក៏ាយនតការមួយផងខដរកនុងការទាក់ទាញមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុក។ 
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 ជំរុញមទ្យស្ចរអនតរារិ 

មទ្យស្ចរអនតរារិ ាកតាត កំណ្រ់ដ៏ស្ំខាន់កនុងការរ ើកចមត្មើនកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្  ដូចមនោះ ការបមងកើរនូវយនតការ 
នានាមដើមបើជំរុញកំមណ្ើ នមទ្យស្ចរគឺាមរឿងចំាបាច់ស្ត្មាប់កមពុា។ ាមួយនឹងការធ្ាក់ចុោះោ ងគំហុគននមភញៀវមទ្យស្ចរ
អនតរារិកនុងអំ ុងវបិរតិកូវ ើដ-១៩ បានបងកឱ្យផលប ោះពាល់កនុងរយៈមពលខវងស្ត្មាប់វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុា។ មដើមបើ
ការបមងកើនទំ្យនុកចិរតដល់មភញៀវមទ្យស្ចរអនតរារិមត្កាយវបិរតិកូវ ើដ-១៩ កមពុាចំាបាច់ត្រូវថឹ្្ងខថ្្ង មលើបញ្ញា អនាម័យ ស្ុែ
ភាព ស្ុវរាិភាពចំណ្ើ អាហារ និងកខន្ងាន ក់មៅាមដើម ខដលយនតការទំាងឡាយត្រូវត្បកបមដ្ឋយគុណ្ភាព និងត្ស្ប
តាមនិោមស្ុខាភិបាលារិ និងអនតរារិ។  

ខាងមត្កាមមនោះ ាយនតការមួយចំនួនខដលកមពុាអាចពិចារ អនុវរតមដើមបើជំរុញមទ្យស្ចរអនតរារិ៖ 

▪ បមងកើនមជើងយនតមហាោះខដលអាចមធ្ែើដំមណ្ើ រមហាោះមហើរមដ្ឋយផ្ទា ល់ពើត្បមទ្យស្មផសងមកកាន់កមពុាឱ្យបានកាន់ខរ
មត្ចើន មដើមបើមជៀស្វាងនូវការមផារមភញៀវមៅតាមត្បមទ្យស្ជិរខាង។ 

▪ ស្ត្មួលខបបបទ្យអមនាត ត្បមវស្ន៍មៅតាមត្ពលានយនតមហាោះ ក៏ដូចាតាមត្ចកទាែ រអនតរារិនានា ត្បកបមដ្ឋយ
មស្វាកមមលអ កក់មៅត  និងមានភាពឆ្ប់រហ័ស្។ 

▪ ត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរ ត្រូវមរៀបចំឱ្យមានកញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្ចរស្មបូរខបប និងមានរនម្ស្មរមយ មដ្ឋយមភញៀវអាច
មានឱ្កាស្កាន់ខរមត្ចើនកនុងការមធ្ែើដំមណ្ើ រមទ្យស្ចរណ៍្បានមត្ចើនកខន្ង មៅតាមប ូលមទ្យស្ចរណ៍្ស្ំខាន់ៗ។ 

▪ ផសពែផាយអំពើមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាមៅកាន់មជឈដ្ឋា នអនតរារិ ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យលាយ មដ្ឋយស្ហការា
ាា នកុងស្៊ាុល ាា នទូ្យរកមពុាមៅមត្ៅត្បមទ្យស្ ក៏ដូចាត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរារិ និងអនតរារិផងខដរ។  

▪ ការបមងកើរឱ្យមានកត្មងវ ើឌ្ើអូែ្ើៗស្តើអំពើរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្កមពុា និងផសពែផាយមលើត្បព័នធារព័រ៌មានបរមទ្យស្ 
កនុងត្ស្ុក ក៏ដូចាតាមប ត ញស្ងគមនានា មៅកាន់ស្កលមលាក។ 

▪ ការចូលរួមស្មបទានពើរាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈការទ្យម្ាក់រនម្ស្ំបុត្រយនតមហាោះ ការមរៀបចំខបបបទ្យទិ្យដ្ឋា ការ
ាមដើម ក៏អាចាយនតការទាក់ទាញមួយផងខដរស្ត្មាប់មលើកទឹ្យកចិរតមទ្យស្ចរអនតរារិ។ 

 បណ្តុ ោះប ត លជំនាញមទ្យស្ចរណ៍្ពាក់ព័នធ 

មដើមបើបមងកើនភាពទាក់ទាញ ត្ពមទំាងពត្ងឹងនូវមស្វាកមមមទ្យស្ចរណ៍្របស្់ែួ្នម ើងវញិ រាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏ដូចា
ាា ប័នពាក់ព័នធនានាត្រូវមរៀបចំបណ្តុ ោះប ត លជំនាញមផសងៗទាក់ទ្យងមៅនឹងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ដូចខាងមត្កាម៖  

▪ បណ្តុ ោះប ត លមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ ឱ្យយល់បានចាស្់នូវវបបធ្ម៌របស្់ែួ្នមដើមបើផសពែផាយវបបធ្ម៌ារិមៅ
កាន់ពិភពមលាក មហើយែឹ្មារខដលត្រូវបណ្តុ ោះប ត លត្រូវមានឯកលកខណ្ៈភាព។ 

▪ ពត្ងឹងស្មរាភាពអនកផតល់មស្វាកមមពាក់ព័នធនឹងមទ្យស្ចរណ៍្ រួមមានមគគុមទ្យស្ក៍ ហាងអាហារ/មភាជនើយដ្ឋា ន 
ស្ ា គ្នរ/ផាោះស្ំ ក់ ត្ពមទាំងអាាញ ធ្រពាក់ព័នធដនទ្យមទ្យៀរ មដើមបើរួមគ្នន បមត្មើមស្វាកមមមទ្យស្ចរណ៍្ជូនមភញៀវ
ត្បកបមដ្ឋយគុណ្ភាព និងភាពកក់មៅត ។ 
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 បមងកើនភាពទាក់ទាញមលើមស្វាមទ្យស្ចរ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល ក៏ដូចាាា ប័នពាក់ព័នធនានាគួរបខនាមភាពទាក់ទាញមលើវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ តាមរយៈយនត
ការមួយចំនួនដូចខាងមត្កាម៖ 

▪ មរៀបចំឱ្យមានកមមវធិ្ើខបបស្ងគម និងវបបធ្ម៌ខដលាអរតស្ញ្ញា ណ្របស្់ារិឱ្យបានត្គប់មែរតត្កុង និងា
ពិមស្ស្បង្ហា ញពើអរតស្ញ្ញា ណ្របស្់មែរតនើមួយៗ រំបន់នើមួយៗ ឬវបបធ្ម៌ត្បនពណ្ើ របស្់ជនារិភាគរិច
របស្់កមពុា តាមរយៈកមមវធិ្ើទំាងមនាោះដល់មភញៀវមទ្យស្ចរ។ 

▪ ជំរុញការវនិិមោគមលើមគ្នលមៅ និងផលិរផលមទ្យស្ចរណ៍្ដូចា មអកូមទ្យស្ចរណ៍្ មទ្យស្ចរណ៍្ខបបខកនចន 
មទ្យស្ចរណ៍្ធ្មមារិ ។ល។ ឱ្យបានស្មបូរខបបបខនាមមទ្យៀរមៅតាមប ូលមទ្យស្ចរណ៍្ ឬមែរតនានា។ 

▪ មរៀបចំស្ ត ប់ធាន ប់ និងអនាម័យមៅតាមរមណ្ើ យដ្ឋា នមទ្យស្ចរណ៍្ត្គប់មែរតត្កុងម ើងវញិ មដ្ឋយមធ្ែើការការ់
បនាយ ឬលុបបំបារ់នូវអនកស្ុំទាន តាជើោយជើមរៀបចំអស្នៈរូចៗ តាមមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន 
ខដលមធ្ែើឱ្យប ោះពាល់អារមមណ៍្មភញៀវ។ 

▪ មរៀបចំផូ្វមៅកនុងរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យបានាអ រ និងមានស្ុវរាិភាព ាពិមស្ស្ផូ្វនានាមៅតាមត្បាាទ្យ ឬ
រំបន់អងគរទាំងមូល។ 

▪ ត្រូវយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់ែពស្់ពើស្តង់ដ្ឋអនាម័យ បរាិា ន ស្ុវរាិភាពចំណ្ើ អាហារ និងកខន្ងាន ក់មៅ តាមមគ្នល
មៅមទ្យស្ចរណ៍្ទាំងឡាយ។ 

▪ យកចិរតទុ្យកដ្ឋក់ត្គប់ត្គងការមកើនម ើងននរនម្ទំ្យនិញ មាូបអាហារ និងកខន្ងាន ក់មៅាមដើមកនុងអំ ុងមពល
មានបុណ្យទានមតងៗ។ 

 មរៀបចំខផនទ្យើមទ្យស្ចរណ៍្ 

ការមរៀបចំឱ្យមានខផនទ្យើមទ្យស្ចរណ៍្ស្ត្មាប់ត្គប់មគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ទំាងអស្់មៅកនុងត្បមទ្យស្ មដ្ឋយមាន
ព័រ៌មានត្គប់ត្ជុងមត្ាយ ដូចាទ្យើតំាងរមណ្ើ យដ្ឋា ន ស្កមមភាពកមានតស្ំខាន់ៗមៅតាមរមណ្ើ យដ្ឋា ន ឬមគ្នលមៅ
មទ្យស្ចរណ៍្នើមួយៗ ព័រ៌មានពើទ្យើកខន្ងាន ក់មៅ ហាងអាហារ មមធ្ាបាយមធ្ែើដំមណ្ើ រ និងរនម្ាមដើម គឺាមរឿងចំាបាច់
ខដលត្រូវមធ្ែើ។ មលើស្ពើមនោះ ការមរៀបចំខផនទ្យើបង្ហា ញផូ្វចាំបាច់ត្រូវមានភាាមត្ចើន ាពិមស្ស្ភាាស្ត្មាប់ត្កុមមគ្នល
មៅមទ្យស្ចរស្ំខាន់ៗរបស្់កមពុាដូចា ភាាអង់មគ្ស្ បារាងំ ចិន មអស្ាញ កូមរ   និងនថ្ាមដើម។ 

 ជំរុញមទ្យស្ចរណ៍្ខបបស្ហគមន៍ និងមអកូមទ្យស្ចរណ៍្ 

ាមួយនឹងកំមណ្ើ នននត្បាត្បិយភាពរបស្់ែួ្ន មអកូមទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ដូចាស្ហគមមទ្យស្ចរណ៍្ខបបវបបធ្ម៌ និង
ធ្មមារិ ត្រូវបានមគវាយរនម្ែពស្់កនុងការចូលរួមជំរុញវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ត្បកបមដ្ឋយទំ្យនួលែុស្ត្រូវមលើបរាិា ន និង
មនុស្សជំនាន់មត្កាយ។ ាមួយនឹងស្កាត នុពលធ្មមារិ វបបធ្ម៌របស្់ែួ្ន កមពុាត្រូវត្បកាន់នូវយុទ្យធាស្រស្តអភិវឌ្ឍវសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្មដ្ឋយផារភាា ប់ាមួយនឹងស្ហគមន៍ ត្បាពលរដា និងបរាិា ន មដើមបើនិរនតរភាពវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  
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បខនាមពើមលើយុទ្យធាស្រស្ត និងយនតការស្ត្មាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ខដលបានមលើកម ើងខាងមលើ រាជរដ្ឋា ភិ
បាលកមពុាគួរយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់បខនាមមលើទ្យត្មង់មទ្យស្ចរណ៍្ខបបថ្មើដូចា មទ្យស្ចរណ៍្ភ្ក់មាូបអាហារ (gastronomy 
tourism) មទ្យស្ចរណ៍្កើឡា (sport tourism) មទ្យស្ចរណ៍្ខបបផសងមត្ពង (adventure tourism) ាមដើម។ 

៤. ការពភិាកា 
៤.១- បញ្ហា ប្រឈម្កនុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា 
ការស្ិកាមនោះបានបង្ហា ញឱ្យម ើញថា វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្របស្់កមពុាកំពុងជួបត្បទ្យោះនូវបញ្ញា ត្បឈមោ ងមត្ចើន 

ទាំងកនុងត្កបែណ្ឌ រដាបាល មហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ មគ្នលមៅមទ្យស្ចរ និងមស្វាមទ្យស្ចរណ៍្ាមដើម។ មបើពិនិរយមៅមលើបញ្ញា
ទំាងមនោះ មយើងស្មងករម ើញថា បញ្ញា មួយចំនួនបានមកើរម ើងយូរមកមហើយ និងមិនទាន់មានវធិានការាក់លាក់ 
មួយពើាា ប័នពាក់ព័នធមដើមបើមដ្ឋោះត្ាយបញ្ញា មនោះឱ្យបានស្មត្ស្បមៅម ើយមទ្យ។ ាក់ខស្តង បញ្ញា ត្បឈមទាក់ទ្យងនឹង
ការម ើងនថ្្ទំ្យនិញ មាូបអាហារ និងកខន្ងាន ក់មៅអំ ុងមពលបុណ្យទានមតងៗ ខដលាមរឿយៗ មគខរងស្មងករម ើញ
មានការរអូញខរអរអំពើបញ្ញា មនោះ មៅតាមប ត ញារព័រ៌មានកនុងត្ស្ុក ឬតាមប ត ញស្ងគមផងខដរ។ ាមួយនឹងបញ្ញា
ត្បឈមខដលបានបង្ហា ញខាងមលើ មយើងក៏ស្មងករម ើញថា ចំណុ្ចមួយចំនួនមានទំ្យនាក់ទំ្យនងនឹងគ្នន  មហើយអាចា   
បុពែមហរុននបញ្ញា ត្បឈមមផសងមទ្យៀរផងខដរ។ ាឧទាហរណ៍្ កងែោះខារកមមវធិ្ើស្ងគម-វបបធ្ម៌តាមមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ 
អាចាមូលមហរុខដលមធ្ែើឱ្យវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាពំុស្ូវមានភាពទាក់ទាញកនុងចំម មមភញៀវារិ និងអនតរារិ។  

ទាក់ទ្យងនឹងបញ្ញា ត្បឈមមនោះ របាយការណ៍្ស្នាស្សន៍ភាពត្បកួរត្បខជងការមធ្ែើដំមណ្ើ រ និងមទ្យស្ចរណ៍្ស្កល ក៏
បានបង្ហា ញពើចំណុ្ចមែាយាមត្ចើនមៅកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាខដលទាមទារឱ្យមានការខកលមអ។  

រូបទ្យើ១៖ ស្នាស្សន៍ភាពត្បកួរត្បខជងការមធ្ែើដំមណ្ើ រនិងមទ្យស្ចរណ៍្របស្ត់្បមទ្យស្កមពុាមធ្ៀបនងឹត្បមទ្យស្ជិរខាង 
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បញ្ញា ត្បឈមទាំងមនាោះមានដូចា បរោិកាស្អាជើវកមម ស្ុែភាពនិងអនាម័យ ធ្នធានមនុស្សបមត្មើឱ្យវ សិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្ ការមត្បើត្បាស្់ត្បព័នធបមចចកវទិ្យាគមនាគមន៍និងព័រ៌មាន(ICT)មៅកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្  ការមបើកចំហា
លកខណ្ៈអនតរារិ ការការពារបរាិា ន មហដ្ឋា រចនាស្មព័នស្ត្មាប់មធ្ែើ ដំមណ្ើ រនិងបមត្មើមស្វាកមមមទ្យស្ចរណ៍្ ការ
ផសពែផាយនិងមមធ្ាបាយផសពែផាយវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យលាយ (World Economic Forum, 2015 & 
2019)។ មបើមត្បៀបមធ្ៀបាមួយត្បមទ្យស្ជិរខាង មយើងម ើញថា កមពុាមានការត្បកួរត្បខជងទាបាងមគ មបើមទាោះបើា
មានចំណុ្ចមួយចំនួន កមពុាមានាា នភាពត្បមស្ើរាងត្បមទ្យស្ឡាវកតើ។ 

៤.២- ដំទ ោះប្ាយទដើម្បនីរិនតរភាពទេសចរណ៍ 
លទ្យធផលខាងមលើបានបង្ហា ញថា មដើមបើមលើកកមពស្់និងអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិ កមពុាត្រូវមផ្ទត រការយកចិរត

ទុ្យកដ្ឋក់កនុងការជំរុញនូវចលនាមទ្យស្ចរណ៍្ទំាងកនុងត្ស្ុក និងអនតរារិ មផ្ទត រមលើការបណ្តុ ោះប ត លជំនាញពាក់ព័នធ នឹង
មទ្យស្ចរណ៍្ ការមរៀបចំខផនទ្យើមទ្យស្ចរណ៍្ ពត្ងឹងគុណ្ភាពមគគុមទ្យស្ក៍ និងមលើកកមពស្់មទ្យស្ចរណ៍្ខបបស្ហគមន៍ ឬមអ
កូមទ្យស្ចរណ៍្ាមដើម។ ការមលើកកមពស្់ចលនាមទ្យស្ចរណ៍្ទាំងកនុងត្ស្ុក និងមត្ៅត្ស្ុកគឺាកិចចការចំាបាច់មួយកនុង
ខផនការជំរុញ និងអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ារិទាំងមូល ក៏ប ុខនត កិចចការមនោះទាមទារនូវការវនិិមោគ និងការយកចិរត
ទុ្យកដ្ឋក់ឱ្យបានែពស្់ពើត្គប់ភាគើពាក់ព័នធ។ ការចូលរួមចំខណ្កននមទ្យស្ចរណ៍្មត្ៅត្ស្ុក បានខស្តងមចញារូបភាពមើ ត្កូ
និង មា ត្កូមស្ដាកិចច មដ្ឋយខ កមទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុក បានចូលរួមពត្ងឹងមស្ដាកិចចមូលដ្ឋា ន និងបមងកើរនូវត្បព័នធភាពាំុ
ស្ត្មាប់មទ្យស្ចរណ៍្ារិកនុងករណ្ើ មានវបិរតិ មួយដូចាវបិរតិកូវ ើដ-១៩ាមដើម។ ាមួយនឹងការជំរុញស្កមមភាព
មទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុកមនោះ មលាក ធួ្ន ស្ុើ  ត្បធានស្មាគមមទ្យស្ចរណ៍្អាស្ុើបា ស្ុើហែិក បានមលើកម ើងកនុងកិចចស្មាា ស្ន៍
ាមួយកាខស្រមកាោះស្នតិភាពកាលពើឆ្ន ២ំ០១៧ថា (មកាោះស្នតិភាព, ២០១៧)៖ 

«កំមណ្ើ នមភញៀវមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុក មិនត្រឹមខរជួយដលម់ស្ដាកិចចមូលដ្ឋា នមនាោះមទ្យ ខរក៏ជយួផតលក់ារង្ហរដលត់្បាពលរដា ការ់
បនាយភាពត្កើត្ក និងការប់នាយការច ំកត្ស្កុផងខដរ។» 

ស្កមមភាពកមានដរបស្់មភញៀវមទ្យស្ចរកនុងត្ស្ុក បានផតល់អរាត្បមោជន៍មត្ចើនដល់មស្ដាកិចចមូលដ្ឋា ន មត្ពាោះ
ស្កមមភាពទំាងមនោះ បានផតល់ផលត្បមោជន៍ផ្ទា ល់ និងមិនផ្ទា ល់ដល់ស្ហគមន៍ តាមរយៈការបមងកើនត្បាក់ចំណូ្លត្បាជន 
មូលដ្ឋា ន បមងកើរការង្ហរ មុែរបរ និងចូលរួមការ់បនាយភាពត្កើត្កផងខដរ (មកាោះស្នតិភាព, ២០១៧)។ ាមួយនឹង
ចំណុ្ចមនោះ ការផសពែផាយអំពើមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុក ការបមងកើរឱ្យមានស្កមមភាពស្ងគម-វបបធ្ម៌ ការបមងកើរនូវ
កញ្ច ប់មទ្យស្ចរណ៍្ស្មបូរខបបដូចាកញ្ច ប់មស្វាមទ្យស្ចរណ៍្ខបបត្គួារ ស្ហគមន៍ ធ្មមារិាមដើម អាចាយុទ្យធាស្រស្ត
ែ្ោះៗ កនុងការជំរុញចលនាមទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុក។ ាក់ខស្តង ការបមងកើរឱ្យមានកមមវ ធិ្ើស្ងគម-វបបធ្ម៌កនុ ងវសិ្័យ
មទ្យស្ចរណ៍្មនោះ មិនត្រឹមខរអាចចូលរួមកនុងការជំរុញមទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុក និងអនតរារិប ុម ណ ោះមទ្យ ប ុខនតវាក៏អាចា 
យនតការដ៏មានត្បស្ិទ្យធភាពកនុងការផសពែផាយពើវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ និងខថ្រកានូវអរតស្ញ្ញា ណ្របស្់ារិផងខដរ។ កនុង
ខផនការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្រយៈមពលយូរ និងត្បកបមដ្ឋយនិរនតរភាព កមពុាអាចមរៀបចំឱ្យមានកមមវធិ្ើខបបស្ងគម 
និងវបបធ្ម៌ខដលបង្ហា ញពើអរតស្ញ្ញា ណ្របស្់ារិឱ្យបានត្គប់មែរតត្កុង និងាពិមស្ស្បង្ហា ញពើអរតស្ញ្ញា ណ្របស្់មែរត
នើមួយៗ រំបន់នើមួយៗ ឬវបបធ្ម៌ត្បនពណ្ើ របស្់ជនារិភាគរិចរបស្់តាមរំបន់មផសងៗដល់មភញៀវមទ្យស្ចរ។  



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 96 

 

លទ្យធផលត្ាវត្ាវមនោះក៏បានបង្ហា ញផងខដរថា កមពុាពំុស្ូវមានស្កមមភាពខំ្ាងកនុងការផសពែផាយពើមគ្នលមៅ
មទ្យស្ចរណ៍្ និងផលិរផលមទ្យស្ចរណ៍្របស្់ែួ្នមៅកាន់ទ្យើផារបរមទ្យស្។ ការផសពែផាយពើផលិរផលមទ្យស្ចរណ៍្ារិ 
អាចមធ្ែើម ើងតាមរយៈកមមវធិ្ើស្ងគម-វបបធ្ម៌ ឬការមរៀបចំាវឌិ្ើអូែ្ើៗ អំពើរំបន់មទ្យស្ចរណ៍្កមពុាមដ្ឋយចាក់ផាយតាម
ត្បព័នធារព័រ៌មានបរមទ្យស្ កនុងត្ស្ុក ក៏ដូចាប ត ញស្ងគមនានាមៅកាន់ពិភពមលាក។ កនុងបរបិទ្យអាជើវកមម ការ
ផសពែផាយអំពើផលិរផលរបស្់ែួ្នមៅកាន់អរិថិ្ជនមគ្នលមៅ គឺាយុទ្យធាស្រស្តគនឹ្ោះ និងមដើររួខំ្ាងាងមគកនុងដំមណ្ើ រ
ការអាជើវកមម។ ដូចគ្នន ខដរ វសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្មត្បៀបបាននឹងអាជើវកមមមួយរបស្់ារិខដរ មដ្ឋយមត្ៅអំពើការត្បឹងខ ត្បង
បមងកើរផលិរផលថ្មើៗ ឱ្យមានភាពទាក់ទាញ មានគុណ្ភាពមហើយ កមពុាចំាបាច់ត្រូវមធ្ែើការផសពែផាយ និងបង្ហា ញវាមៅ
កាន់អរិថិ្ជន (មភញៀវមទ្យស្ចរារិនិងអនតរារិ)។ ការស្ហការគ្នន រវាងាា នទូ្យរ ាា នកុងស្៊ាុលមៅមត្ៅត្បមទ្យស្ ត្កស្ួង
មទ្យស្ចរណ៍្ ត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរណ៍្ និងអនកពាក់ព័នធទាំងឡាយ មដើមបើបង្ហា ញពើវបបធ្ម៌ ក៏ដូចារំបន់មគ្នលមៅ
មទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុកមៅកាន់ពិភពមលាក អាចាវធិានការមានត្បស្ិទ្យធភាពមួយផងខដរ។ 

បខនាមពើមលើមនោះ ដំម ោះត្ាយរយៈមពលខវងស្ត្មាប់កមពុាកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ គឺត្រូវមធ្ែើោ ង យកចិរត
មភញៀវឱ្យបាន និងមធ្ែើោ ង ឱ្យមភញៀវមទ្យស្ចរខដលមកទ្យស្សនាត្បមទ្យស្កមពុា ក្ាយាអនកផសពែផាយបនតអំពើមទ្យស្ចរណ៍្
របស្់កមពុា។ ាក់ខស្តង ការមពញចិរតរបស្់មភញៀវមទ្យស្ចរមៅមលើមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ មួយ ត្រូវបានមគចារ់ទុ្យកថា
ាស្ស្រស្តមាដ៏ស្ំខាន់កនុងការបមងកើនភាពត្បកួរត្បខជងស្ត្មាប់មគ្នលមៅមទ្យស្ចរមនាោះ (Chi & Qu, 2008; Kung, 
2018 ; Yeh, 2000)។ ាមួយគ្នន មនោះ ការបមងកើននូវភាពទាក់ទាញអំពើមគ្នលមៅ និងរមណ្ើ យដ្ឋា នមទ្យស្ចរណ៍្នានាមៅ
កមពុា អាចចូលរួមោ ងមត្ចើនកនុងការបំមពញចិរតមភញៀវ ក៏ដូចាដំម ោះត្ាយខដលមានត្បស្ិទ្យធភាពបំផុរកនុងដំមណ្ើ រការ 
អភិវឌ្ឍវសិ្័យមនោះ។ ការមរៀបចំស្ ា ប់ធាន ប់ ការយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់មលើបញ្ញា អនាម័យ ស្ុវរាិភាពចំណ្ើ អាហារ និងការគិរ
គូរពើបញ្ញា ស្ុែស្ុវរាិភាពស្ងគម ក៏ាកតាត ចំាបាច់បខនាមមទ្យៀរកនុងការពត្ងឹងទំ្យនុកចិរតដល់មភញៀវមទ្យស្ចរផងខដរ។ មទាោះា
ោ ង  កិចចការមនោះ ទាមទារឱ្យមានខផនការ យនតការចាស្់លាស្់ មានការចូលរួមពើត្គប់ភាគើពាក់ព័នធ និងត្រូវ
ពិចារ មៅមលើចំណុ្ចស្ំខាន់ៗាមត្ចើនមទ្យៀរខដលាធារុចមបងននវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្។  

ពាក់ព័នធនឹងភាពទាក់ទាញកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្មនោះ មគហទំ្យព័រ Colorwhistle.com. បានមលើកម ើងអំពើធារុ 
ស្ំខាន់ៗចំនួន៥ (Colorwhistle.com., 2022) កនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ ខដលកមពុាអាចយកាមមមរៀនមដើមបើអភិវឌ្ឍវសិ្័យ 
មទ្យស្ចរណ៍្របស្់ែួ្នបាន។ ធារុស្ំខាន់ៗទំាងមនាោះមានដូចា ភាពទាក់ទាញននមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្ (Attraction) 
ស្កមមភាពកមានតតាមរមណ្ើ យដ្ឋា នមគ្នលមៅ (Activities) ភាពង្ហយត្ស្ួលកនុងការខស្ែងរក (Accessibility) ទ្យើកខន្ង
ាន ក់មៅ (Accommodation) និងមស្វាឬបរកិាខ របខនាមដូចា ត្បព័នធ WiFi, ឆ្ន ងំាកទូ្យរស្ពា, ឧបករណ៍្ស្មៃួរស្ក់
តាមផាោះស្ំ ក់និងស្ ា គ្នរាមដើម (Amenities)។ ការស្ិកាែ្ោះមទ្យៀរបានមលើកម ើងអំពើមស្វាកមមបដិស្ ា រកិចច 
(Hospitality), ត្បរិបរតិករមទ្យស្ចរនិងមគគុមទ្យស្ក៍ (Operators) និងចាប់ ឬបទ្យដ្ឋា នគរិយុរតិមផសងៗខដលចូលរួមជំរុញ
វសិ្័យមនោះ ថាាកតាត បខនាមមផសងមទ្យៀរ មដើមបើពត្ងឹងភាពទាក់ទាញននវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ផងខដរ។ តាមរយៈ បញ្ញា ត្បឈម
ននមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាខដលបានបង្ហា ញខាងមលើ ស្ុទ្យធខរមានទំ្យនាក់ទំ្យនងនឹងកតាត ខដល Colorwhistle.com (2022) 
បានមលើកម ើង។ 

លទ្យធផលខាងមលើក៏បានបង្ហា ញពើបញ្ញា ត្បឈមពាក់ព័នធនឹងមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ មហើយមបើតាម Ahmed Kamel 
(2021) ក៏បានមលើកម ើងផងខដរថា មគគុមទ្យស្ក៍បានមដើររួោ ងស្ំខាន់ មត្ពាោះពួកមគមានទំ្យនាក់ទំ្យនងមដ្ឋយផ្ទា ល់



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 97 

 

ាមួយមភញៀវមទ្យស្ចរ។ មស្វាកមមខដលផតល់មដ្ឋយមគគុមទ្យស្ក៍ អាចមដើររួាកាតាលើករជំរុញវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យមានភាព
រ ើកចមត្មើន ប ុខនតពួកមគក៏អាចក្ាយមៅាឧបករណ៍្បំផ្្ទញវសិ្័យមនោះវញិផងខដរ ត្បស្ិនមបើមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរែែោះជំនាញ
វាិា ជើវៈត្រឹមត្រូវ។ មត្ៅពើការពត្ងឹងគុណ្ភាពមស្វាកមមមទ្យស្ចរណ៍្ពើស្ំ ក់មគគុមទ្យស្ក៍ គុណ្ភាពមស្វាកមមតាមហាង
អាហារ/មភាជនើយដ្ឋា ន ស្ ា គ្នរ/ផាោះស្ំ ក់ ត្ពមទំាងអាាញ ធ្រពាក់ព័នធដនទ្យមទ្យៀរ កនុងមគ្នលមៅបមត្មើមស្វាកមម
មទ្យស្ចរណ៍្ជូនមភញៀវត្បកបមដ្ឋយគុណ្ភាព និងភាពកក់មៅត ក៏ាដំម ោះត្ាយស្ំខាន់ផងខដរ។   

ការស្ិកាមនោះបានបង្ហា ញថា មទ្យស្ចរខបបស្ហគមន៍ និងមអកូមទ្យស្ចរណ៍្ាមដើម គឺាមគ្នលមៅមទ្យស្ចរណ៍្នា
មពលអនាគរ និងាត្បមភទ្យផលិរផលមទ្យស្ចរណ៍្ខដលមាននិរនតរភាព និងត្បកបមដ្ឋយទំ្យនួលែុស្ត្រូវ។ មអកូ
មទ្យស្ចរណ៍្ និងមទ្យស្ចរណ៍្ខបបស្ហគមន៍ ត្រូវបានមគវាយរនម្ែពស្់កនុងការចូលរួមជំរុញវសិ្័យមទ្យស្ចរ ណ៍្
ត្បកបមដ្ឋយទំ្យនួលែុស្ត្រូវមលើបរាិា ន ចូលរួមមលើកកមពស្់ជើវភាពរស្់មៅរបស្់ត្បាជនមូលដ្ឋា ន និងការអភិវឌ្ឍ
មទ្យស្ចរណ៍្មដើមបើមនុស្សជំនាន់មត្កាយ (Biddulph, 2018; Mao, Grunfeld, DeLacy & Chandler, 2014)។ ពាក់
ព័នធនឹងចំណុ្ចមនោះ Ait-Yahia Ghidouche & Ghidouche (2019) បានគូស្បញ្ញា ក់ថា មៅត្បមទ្យស្ាមត្ចើន ទ្យត្មង់
មអកូមទ្យស្ចរណ៍្ថ្មើ ដូចាស្ហគមន៍មអកូមទ្យស្ចរណ៍្ (CBET) មទ្យស្ចរណ៍្ាមគគើ (solidarity tourism) និង
មទ្យស្ចរណ៍្ស្មធ្ម៌(equitable tourism)  ត្ រូវបានបមងកើរម ើងមដើមបើ ម ្្ើយរបមៅនឹងរត្ មូវការ មទ្យស្ចរណ៍្
ត្បកបមដ្ឋយទំ្យនួលែុស្ត្រូវចំមពាោះបរាិា ន និងមដើមបើការ់បនាយផលប ោះពាល់អវជិាមានននការមកើនម ើងនូវស្កមមភាព
មទ្យស្ចរណ៍្។ ាមួយនឹងស្កាត នុពលធ្មមារិ ស្ងគម និងវបបធ្ម៌របស្់ែួ្ន កមពុាត្រូវត្បកាន់ខាា ប់នូវខផនការយុទ្យធាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ មដ្ឋយផារភាា ប់ាមួយនឹងស្ហគមន៍ ត្បាពលរដា និងបរាិា ន មដើមបើនិរនតរភាព។ មែរតា
មត្ចើនកនុងត្បមទ្យស្កមពុាដូចា មែរតភាគឦាន ភាគពាយពយ មែរតមពាធ្ិ៍ារ់ កំពរ មកាោះកុង និងត្ពោះស្ើហនុាមដើម 
ស្ុទ្យធខរមានអំម យផលែពស្់ដល់ការអភិវឌ្ឍស្ហគមមអកូមទ្យស្ចរណ៍្។ ភាពស្មបូរខបបននស្ត្មស្់ធ្មមារិ ទឹ្យកធ្ាក់ 
ជួរភនំ រំបន់នត្ពលិចទឹ្យក នត្ពមកាងកាង។ល។ ខដលមានមៅមែរតទំាងមនោះ ស្ុទ្យធខរអាចមធ្ែើការខកនចនឱ្យក្ាយមៅារមណ្ើ យដ្ឋា ន 
ស្ហគមន៍មអកូមទ្យស្ចរណ៍្ខបបធ្មមារិត្បកបមដ្ឋយភាពទាក់ទាញ។ 

ាមួយនឹងអរាត្បមោជន៍ននមអកូមទ្យស្ចរណ៍្ និងស្ហគមមទ្យស្ចរណ៍្មនោះ Kim and Park. ( 2016) cited in 
Ait-Yahia Ghidouche & Ghidouche. (2019) បានគូស្បញ្ញា ក់ថា ការបមងកើរឱ្យមានស្ហគមមអកូមទ្យស្ចរណ៍្ អាច
ផតល់នូវអរាត្បមោជន៍ាមត្ចើនដូចខាងមត្កាម៖  

▪ ពត្ងឹង និងពត្ងើកយនតការការពារបរាិា នធ្មមារិ និងរួមចំខណ្កមដ្ឋយស្មធ្ម៌កនុងការមលើកកមពស្់ និងការ
អភិវឌ្ឍមស្ដាកិចចស្ងគម 

▪ រួមចំខណ្កដល់ស្ហគមន៍ និងត្បាពលរដាមូលដ្ឋា នមដ្ឋយផ្ទា ល់កនុងការមធ្ែើឱ្យមានភាពត្បមស្ើរម ើងនូវការរស្់
មៅរបស្់ពួកមគ 

▪ ផតល់នូវគុណ្រនម្ននវបបធ្ម៌អប់រ ំ ត្បកបមដ្ឋយទំ្យនួលែុស្ត្រូវ និងបទ្យពិមាធ្ន៍លអៗស្ត្មាប់មនុស្សជំនាន់
មត្កាយ 

ការជំរុញឱ្យមានដំមណ្ើ រការលអននស្ហគមមទ្យស្ចរណ៍្ ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពើភាគើពាក់ព័នធាមត្ចើន។ កន្ង
មកកមពុាធ្ាប់អនុវរតនិងមលើកទឹ្យកចិរតការបមងកើរ និងដ្ឋក់ឱ្យដំមណ្ើ រការស្ហគមមទ្យស្ចរណ៍្ ខដលាក់ខស្តង មានស្ហគម 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ៧៨-១០១  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 98 

 

មទ្យស្ចរណ៍្ាមត្ចើនបានបមងកើរម ើង។ មទាោះាោ ង  ការដំមណ្ើ រការស្ហគមមទ្យស្ចរណ៍្មៅកមពុា ជួបត្បទ្យោះនូវ
បញ្ញា ត្បឈមមត្ចើនខដលកនុងមនាោះមាន កងែោះនូវការមបតាញ ចិរតរបស្់ស្ហគមន៍ផ្ទា ល់ ការចូលរួមពើរាជរដ្ឋា ភិបាល ការែែោះ
ខារធ្នធានកនុងការពត្ងើកនិងអភិវឌ្ឍស្ហគម និងបញ្ញា ត្បឈមទាក់ទ្យងនឹងជំនាញមផសងៗមដើមបើបមងកើននូវភាពទាក់
ទាញរបស្់ស្ហគមន៍ដល់មភញៀវមទ្យស្ចរាមដើម6។ 

៥. ទសចក្តតសននដិ្ឋា ន 
មយើងស្មងករម ើញថា មបើមទាោះបើាវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាមានការរ ើកចមត្មើនខំ្ាង មុនការមកើរមានននវបិរតិកូវ ើដ-

១៩កតើ ាក់ខស្តង វសិ្័យមនោះក៏បងកប់នូវបញ្ញា ត្បឈមមួយចំនួនផងខដរ។ តាមរយៈការត្ាវត្ាវមនោះ បញ្ញា ត្បឈមខដល
អាចកំណ្រ់បានមានដូចា កងែោះខារនូវភាពទាក់ទាញកនុងវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ កងែោះនូវរមណ្ើ យដ្ឋា នស្មបូរខបប ការមកង
ត្បវញ័្ច មួយចំនួនកនុងមស្វាកមមមទ្យស្ចរណ៍្ បញ្ញា អនាម័យ ស្ ត ប់ធាន ប់ និងស្ុវរាិភាពាមដើម។ មត្ៅពើមនោះ បញ្ញា
ត្បឈមទាក់ទ្យងនឹងមគគុមទ្យស្ក៍មទ្យស្ចរ ាា នភាពផូ្វថ្នល់ កងែោះខារកមមវធិ្ើស្ងគម-វបបធ្ម៌ខដលអាចទាក់ទាញមភញៀវ ក៏ា
ចំណុ្ចមៅត ខដលអាចបង្ហអ ក់នូវការរ ើកចមត្មើនននវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្កមពុាផងខដរ។  

ាមួយនឹងមគ្នលមៅអភិវឌ្ឍវសិ្័យមទ្យស្ចរណ៍្ត្បកបមដ្ឋយនិរនតរភាព កមពុាគួរមានវធិានការ និងខផនការ
ចាស្់លាស្់មដើមបើមដ្ឋោះត្ាយបញ្ញា ត្បឈមខដលមកើរមាន ក៏ដូចាមរៀបចំយនតការរយៈមពលខវងមដើមបើអភិវឌ្ឍវសិ្័យមនោះ
ស្ត្មាប់ជនជំនាន់មត្កាយ។ តាមរយៈការស្ិកា និងវភិាគឯការមផសងៗ មយើងអាចកំណ្រ់បាននូវយនតការ និងយុទ្យធ
ាស្រស្តមទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួនដូចា ការជំរុញមទ្យស្ចរណ៍្កនុងត្ស្ុក ទាក់ទាញមទ្យស្ចរណ៍្មត្ៅត្ស្ុក ការបមងកើរឱ្យមាន
ស្កមមភាពឬកមមវធិ្ើស្ងគម-វបបធ្ម៌មដើមបើទាក់ទាញមភញៀវមទ្យស្ចរ គឺាយនតការចំាបាច់ស្ត្មាប់កមពុា។ ការស្ត្មួលខបប
បទ្យរដាបាល និងអមនាត ត្បមវស្ន៍ និងការជំរុញនូវស្កមមភាពមទ្យស្ចរខបបស្ហគមន៍ មអកូមទ្យស្ចរណ៍្ និងមទ្យស្ចរណ៍្
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៩៨.៩% មានកត្មិរអប់រដំ្ល់ថ្នន ក់ឧរតមស្ិកា, 59.0% ននអនកចូលរួមាស្រស្តើ និងភាគមត្ចើនននអនកចូលរួមមានវយ័
ចមនាល ោះពើ ២០-៤០ឆ្ន ។ំ លទ្យធេលក៏បង្ហា ញេងខដ្រថ្ន អរិថិជនត្បមាណ្ា ៥៥% មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំង
ត្បមភ្ទ្យេលិរកនុងត្ស្ុកនិងនំាចូល ែណ្ៈខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកខរមួយមុែ មានរិច
រួចប ុមណាណ ោះ។  មបើមទោះបើាពួកមគមានទំ្យមនារទិ្យញទំងេលិរេលេលិរកនុងត្ស្ុកនិងនំាចូលកតើ ប ុខនត អថិជនភាគ
មត្ចើនមត្ជើស្មរ ើស្េលិរេលនាំចូល មត្ចើនាងទិ្យញេលិរេលកនុងត្ស្ុក។  ត្តមការស្ិកា ត្បភ្ពេលិរេល (ត្បមទ្យស្
េលិរ) កត្តត រនមល ឬការលក់បញុ្ោះនថលដូ្ចាទិ្យញមួយខថមមួយ ពំុមានឥទ្យធិពលមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជនមនាោះ
មទ្យ ប ុខនតកត្តត គុណ្ភាពទឹ្យកមដ្ឋោះមោ ការមវចែ្ប់ កត្តត រស្ារិ និងការលក់បញុ្ោះរនមលខដ្លភាា ប់ាមួយនឹងេលិរេល
មានស្ុពលភាពបានយូរ ភាពង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ គឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចចិរត
ទិ្យញរបស្់អរិថិជន។ ខេែកមលើលទ្យធេលននការស្ិកាមនោះ ត្កុមហ ុនេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក ក៏ដូ្ចាម្ាស្់អាជើវ
កមម និងអនកមរៀបចំមោលនមយាបាយទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោ គួរមធ្ែើការមតត រមលើកត្តត គុណ្ភាពេលិរេលខដ្ល
មានរស្ារិ ការមវចែ្ប់ និងអនាម័យ និងយុទ្យធាស្រស្តបញុ្ោះនថលភាា ប់នឹងស្ុពលភាពរបស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោអាច
មត្បើបានយូរ មដ្ើមបើទញយកចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមោមៅកនុងត្កុងភ្នំមពញ។ 
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ABSTRACT  

This study explores the factors influencing consumers' buying behaviour towards local and 

imported fresh milk in Phnom Penh City. The survey questionnaire was used to collect data from 

the research sample. The questionnaire was developed and transferred into Google form for the 

research participants to fill out online. The sample was from online snowballing where 100 

individuals had completed the questionnaire. 98.9% of them have a higher education degree, and 

59.0% are female, and majority of the participants aged between 20-40 years old. The finding 

showed that more than 55.0% of customers preferred both local and imported fresh milk, while 

there was a small number of them preferred only local fresh milk. Even though the consumers used 

both local and imported milk products, but imported milk was on more favourable condition. 

According to the finding, the origins of the fresh milk, price and promotion such as discount or 

buy-one-get-one-free were not the influential factors on consumers’ buying behaviour. The result 

revealed that the consumers cared more about product quality (including packaging, hygiene and 

taste), product discount with long validity, and product accessibility. This study provides useful 

information for local producers, milk business owners, and marketers, and from the results, it is 

recommended that in order to capture more market segment in Phnom Penh, the local milk 

producers improve the quality of their milk, packaging, hygiene, and promotion with longer 

validity. 

KEYWORDS:  
Consumer’s buying behaviour, fresh milk, local-produced milk, imported milk, 

Phnom Penh 
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១. ដស្ចក្តដី្ីើម 
កនុងរយៈមពលាងពើរទ្យស្សវរសរចុ៍ងមត្កាយមនោះ មស្ដ្ាកិច្កមពុាមានការរ ើកចមត្មើនគួរឱ្យករ់ស្មាគ ល់ មដ្ឋយទ្យទួ្យល

បានអត្ត្តកំមណ្ើ នត្បចំាឆ្ន ំមធ្យមត្បមាណ្ ៧% មហើយត្បស្ិនមបើោម នវបិរតិកូវ ើដ្-១៩ មទ្យមនាោះ មស្ដ្ាកិច្កមពុាទំ្យនងា
អាចបនតបាននូវកំមណ្ើ នដ៏្ែពស្់មួយមនោះកនុងអំឡុងប ុនាម នឆ្ន មំៅមុែមទ្យៀរ (World Bank, 202០)។ ាមួយនឹងកំមណ្ើ ន
មស្ដ្ាកិច្ារួមមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ាា នភាពជើវភាពនិងការរស្់មៅរបស្់ត្បាពលរដ្ាក៏មានភាពត្បមស្ើរមឡើងគួរ
ឱ្យករ់ស្មាគ ល់ មដ្ឋយអត្ត្តភាពត្កើត្កកនុងត្បមទ្យស្បានថយចុោះពើ ៤៧,៨% មៅឆ្ន ២ំ០០៧ (World Bank, 2019) មក
ត្រឹម ១៧,៨% គិរត្រឹមឆ្ន  ំ ២០១៩  មនោះមបើត្តមទិ្យននន័យរបស្់ត្កស្ួងខេនការ (មអា ត្ស្ើមពត្ជ, ២០២១)។ ាមួយោន
មនោះ ាា នភាពមស្ដ្ាកិច្ត្គួាររបស្់ត្បាពលរដ្ាកមពុា ក៏មានការមកើនមឡើងត្តមមនាោះេងខដ្រ។ ត្តមរយៈរបាយការណ៍្
អមងេរមស្ដ្ាកិច្ស្ងគមកិច្កមពុា ចំណូ្លត្គួាររបស្់ត្បាជនកមពុាមៅឆ្ន ២ំ០១៩/២០២០ បានមកើនមឡើងត្បមាណ្
១៦% មធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៧ មដ្ឋយត្គួារាមធ្យមគឺរកបានចំណូ្លាង ២,២៦ លានមរៀលកនុងមួយខែ មហើយចំមពាោះ
ចំណូ្លត្បចាំខែរបស្់ត្គួារមៅរាជធានើភ្នំមពញមៅឆ្ន  ំ ២០១៩ ក៏មានការមកើនមឡើងេងខដ្រ មដ្ឋយមកើនពើ២,៨៣ លាន
មរៀលមៅឆ្ន  ំ២០១៧ មកាមធ្យមាង ៣,៧១ លានមរៀលមៅឆ្ន ២ំ០១៩ (វទិ្យាាា នារិស្ាិរិ, ២០២០)។  

មៅរាជធានើភ្នំមពញ ការចំណាយមលើការមត្បើត្បាស្់របស្់ត្គួារគឺមស្មើនឹង ២៤,៥% ននការចំណាយមលើការមត្បើ
ត្បាស្់មៅទូ្យទំងត្បមទ្យស្ មហើយកំមណ្ើ នននការចំណាយរបស្់ត្បាជនបានមកើនមឡើងគួរឱ្យករ់ស្មាគ ល់កនុងរយៈមពល
១០ឆ្ន ចុំងមត្កាយ។  ការចំណាយរបស្់ត្បាជនមៅទ្យើត្បជំុជន ាពិមស្ស្រាជធានើភ្នំមពញគឺមានការមកើនមឡើងមត្ចើន មបើ
មធ្ៀបនឹងរំបន់មេសងមទ្យៀរមៅកនុងត្បមទ្យស្កមពុា។ មៅរាជធានើភ្នំមពញ ត្បាពលរដ្ាចំណាយមលើការមត្បើត្បាស្់ត្បចាំខែ
ាមធ្យម ៣,៨២ លានមរៀល កនុងមួយត្គួារ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ែណ្ៈខដ្លឆ្ន ំ២០១៤ ការចំណាយមលើការមត្បើត្បាស្់
ត្បចាំខែាមធ្យមមានត្រឹមខរ ២,៥៤ លានមរៀលកនុងមួយត្គួារ។ ាមួយនឹងការចំណាយមនោះ មគស្មងេរម ើញថ្ន ការ
ចំណាយត្បចាំខែរបស្់ត្បាពលរដ្ាាង ៤១,៧ % ត្គប់ដ្ណ្ត ប់មៅមលើមាូបអាហារត្បចាំនថៃ និងមភ្ស្ជាៈោម នារិត្ស្វងឹ 
ខដ្លកនុងមនាោះរួមមានទំងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ និងអាហារេលិរពើទឹ្យកមដ្ឋោះមោេងខដ្រ។ ទិ្យននន័យបានបង្ហា ញ
ថ្ន ត្គួារខដ្លរស្់មៅរាជធានើភ្នំមពញ បានមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោាមធ្យមមលើស្ពើ២នថៃកនុងមួយស្បាត ហ៍ខដ្លមត្ចើន
ាងត្គួារខដ្លរស្់មៅរំបន់ទ្យើត្បជំុជន ឬរំបន់ទ្យើជនបទ្យមេសងមទ្យៀរ (វទិ្យាាា នារិស្ាិរិ, ២០២០)។ 

១.១- ទី្ារទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់កនុងរាជធានភី្នដំពញ 
ការមកើនមឡើងនូវចំណូ្លបានជំរុញឱ្យមនុស្សរាប់លាននាក់មត្បើត្បាស្់េលិរេលពើទឹ្យកមដ្ឋោះមោ មហើយនិនាន ការមនោះ

មៅខរបនតមកើនមឡើង ាពិមស្ស្មៅត្បមទ្យស្កំពុងអភិ្វឌ្ឍន៍ (Muehlhoff et al., 2013)។ មៅកនុងត្បមទ្យស្កមពុា រត្មូវ
ការទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កំពុងមានការមកើនមឡើង មបើមទោះបើា បរមិាណ្រត្មូវការមៅមានចំនួនរិចរួចមធ្ៀបមៅនឹងបណាត
ត្បមទ្យស្មេសងៗាមត្ចើនមៅកនុងពិភ្ពមលាកកតើ។ ាមួយោន មនោះ មដ្ឋយារខរការរ ើកចមត្មើនខាងមស្ដ្ាកិច្ កត្មិរជើវភាព
ត្គួារ និងរត្មូវការមត្បើត្បាស្់ត្បចំានថៃ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញហាក់
មានត្បាត្បិយភាពខាល ំងគួរស្ម។ ាមួយនឹងកំមណ្ើ នននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកមពុាមនោះ ាពិមស្ស្មៅ
កនុងរាជធានើភ្នំមពញ ត្រូវបានេលិរករមមើលម ើញពើកាលានុវរតភាពកនុងការវនិិមយាគមលើវសិ្័យមួយមនោះ (Khmer 
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Times, 2015)។ មៅត្តមេារទំ្យមនើបនានាកនុងរាជធានើភ្នំមពញ មយើងស្មងេរម ើញមានេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
មិនរិចាង១០មុែមនាោះមទ្យ ខដ្លបានដ្ឋក់ត្តំងលក់ាត្បចាំ មដ្ឋយេលិរេលទំងមនោះក៏រាប់បញាូ លទំងត្បមភ្ទ្យទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នាំចូល និងទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកេងខដ្រ។ មត្ៅពើេារទំ្យមនើប មគក៏ស្មងេរម ើញមានការតំ្តង
លក់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ មៅត្តមបណាត េាររូចៗដូ្ចា មើនើមា រ1 េទោះលក់ចាប់ហួយទូ្យមៅ និងេារខបប
ត្បនពណ្ើ ដូ្ចា េារអូឡាពិំក េារធំ្ថមើ និងេារអូរឬស្សើាមដ្ើម។  

នាមពលបចុ្បបនន មគស្មងេរម ើញមានេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកចំនួនបើត្បមភ្ទ្យ ខដ្លបាន
ឈានមជើងចូលទ្យើេារកនុងរាជធានើភ្នំមពញ ត្តមទ្យើត្បជំុជន និងត្តមទ្យើរួមមែរតមួយចំនួនេងខដ្រ ខដ្លេលិរេលទំងមនាោះ
មានដូ្ចា៖  

ក) ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក គិរ ើស្ួគ៌ (Kirisu Milk) ាេលិរេលរបស្់ត្កុមហ ុន Khmer Fresh Milk Co Ltd  ខដ្ល
ថ្នន ក់ដឹ្កនាំត្កុមហ ុនបានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន កនុងដំ្ណាក់កាលដំ្បូងមនោះ ត្កុមហ ុនអាចមានលទ្យធភាពេលិរបាន
ចមនាល ោះពើ ២០០០-៣០០០លើត្រកនុងមួយនថៃ មហើយអាចនឹងេលិរបានត្បមាណ្ ១០,០០០ លើត្រ កនុងមួយនថៃ
ត្បស្ិនមបើចង្ហែ ក់េលិរកមមដំ្មណ្ើ រការបានមពញមលញ (Thou, 2020)។ 

ែ) ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo Milk) ាេលិរេលរបស្់ត្កុមហ ុន Moo Moo Farm មៅកនុងត្ស្ុកលាែ ឯម  ំុ
អរយិកសត្រ ខដ្លត្កុមហ ុនមនោះមានលទ្យធភាពេលិរបានចមនាល ោះពើ ១,៣០០-១,៥០០ លើត្រកនុងមួយនថៃ (Thou, 
2020)។  

គ) ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមរមាខស្នឬស្សើត្រឹប (Techo Sen Russey Treb Milk) ាេលិរេលរបស្់កស្ិដ្ឋា នចិញឹ្ម
មោយកទឹ្យកមដ្ឋោះននឧទ្យានរាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពុាមរមាខស្នឬស្សើត្រឹបខដ្លអាចមានលទ្យធភាពេលិរបានត្បមា
ណ្ ៦០០-៧០០ លើត្រកនុងមួយនថៃ (Thou, 2020)។  

ទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្រូវបានមគមមើលម ើញថ្នមានកំមណ្ើ ន ក៏ប ុខនត ចំខណ្កទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុង
ត្ស្ុកហាក់មៅមានរិចរួចមបើមធ្ៀបនឹងេលិរេលនំាចូល មដ្ឋយត្រូវត្បកួរត្បខជងាមួយនឹងេលិរេលបរមទ្យស្ខដ្ល
មានមករ តម៍ឈាម ោះ និងមានខែសចង្ហែ ក់េលិរកមមធំ្។ ាមួយោន មនោះ េលិរករទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងត្ស្ុកបានមលើកមឡើងថ្ន 
ស្មរាភាពននការេលិរកនុងត្ស្ុកមៅមានកត្មិរ នថលមដ្ើមេលិរកមមែពស្់ និងកងែោះទំ្យនុកចិរតពើអនកមត្បើត្បាស្់ បានកាល យមៅ
ាបញ្ញា ត្បឈមរបស្់ពួកមគកនុងការចាប់យកចំខណ្កទ្យើេារមៅកមពុា (The Phnom Penh Post, 2019)។  

១.២- កតី្តជស្មញុការដស្រសី្ាស្់ទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់ 
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ាត្បមភ្ទ្យអាហារូបរាមភខដ្លស្មបូរមៅមដ្ឋយារធារុចិញឹ្មដូ្ចាត្បូមរអុើន កាល់ស្យូម ារិ

ខដ្ក មា មញ ស្យូម េូស្ែ័រ ស្ូដ្យូម ស្័ងេស្ើ  មស្មលញ ូម និងម ង់ហាគ ខណ្ស្ និងត្កុមវ ើត្តមើនដូ្ចាវ ើត្តមើន A, B, C, D និង 
E (Wijesinha-Bettoni &  Burlingame, 2013)  ខដ្លចំាបាច់ស្ត្មាប់ស្ុែភាពមនុស្សត្គប់វយ័  (Alwis et al., 

 
1 គួរបញ្ញា ក់ថ្នមដ្ឋយារពំុទន់មានការឯកភាពោន មលើការមត្បើត្បាស្់ពាកយ Mini Mart មៅកនុងភាាខែមរមៅមឡើយ អនកត្ាវត្ាវមត្ជើស្មរ ើស្ពាកយ “មើ
នើមា រ” ខដ្លត្រូវនឹងពាកយ “Mini Mart” កនុងភាាអង់មគលស្ និងស្ំមៅដ្ល់េារ ឬេទោះលក់េលិរេលចត្មុោះខាន ររូចលមមប ុខនតមានលកខណ្ៈទំ្យមនើប
ាងេទោះលក់ចាប់ហួយខបបត្បនពណ្ើ ។ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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2009)។ មៅកនុងការស្ិការបស្់ Alwis et al. (2009) ; Muehlhoff et al. (2013) និង Kurajdová et al. (2015) 
ស្ុទ្យធខរបានបង្ហា ញពើអរាត្បមយាជន៍ខដ្លទ្យទួ្យលបានពើការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ។ ការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ ជួយដ្ល់
ការលូរលាស្់រាងកាយ (Muehlhoff et al., 2013)  ជួយដ្ល់ស្ុែភាពឆ្ែឹងនិងមធ្មញ  (Bus & Worsley, 2003; 
Wham & Worsley, 2003) ជំនួយស្រិបញ្ញា ាម ររើ (Kurajdová et al., 2015) ការ់បនាយការមកើនមឡើងស្មាព ធ្
ឈាម និងជំងឺទឹ្យកមនាមខេែមត្បមភ្ទ្យ២ (Kurajdová et al., 2015) ការ់បនាយបញ្ញា ត្បឈមននជំងឺមហារ ើកស្ុដ្ន់  
(breast cancer), មហារ ើកមពាោះមវៀនធំ្ (colon cancer) និងមហារ ើកចុងមពាោះមវៀនធំ្(rectum cancer) ាមដ្ើម 
(Kajaba et al., 2007; Kurajdová et al., 2015)។ Dallmeier (2012) ក៏បានមលើកមឡើងអំពើអរាត្បមយាជន៍ននទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងការបមងេើននូវគុណ្ភាព និងមាភ័្ណ្ភាពខស្បកេងខដ្រ។ កនលងមកមានការស្ិកាាមត្ចើនបានមលើក
មឡើងពើ មោលបំណ្ងចមបងរបស្់ ត្បាពលរដ្ា ទូ្យមៅកនុងការ មត្បើ ត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ (Alwis et al., 2009;  
Kurajdová et al., 2015) មដ្ឋយកនុងមនាោះ Kurajdová et al. (2015)  បានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន មោលបំណ្ងចមបងននការ
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ គឺមដ្ឋយារធារុចិញឹ្មមានមៅកនុងទឹ្យកមដ្ឋោះមោ អាចេតល់អរាត្បមយាជន៍មត្ចើនយា ងដ្ល់រាង
កាយ និងស្ុែភាព។  

១.៣- ឥរិយាបថទញិរបស្់អតិថិជន 
ការត្បកួរត្បខជងមៅកនុងទ្យើេារ និងការឈានមជើងចូលទ្យើេារថមើមថ្នម ង ការខស្ែងយល់ឱ្យបានចាស្់អំពើឥរយិាបថ

ទិ្យញទំ្យនិញរបស្់អរិថិជនគឺាកត្តត យា ងស្ំខាន់ស្ត្មាប់ភាពមាគជ័យកនុងអាជើវកមម មត្ពាោះមយើងអាចដឹ្ងពើរត្មូវការ និង
ការមធ្ែើ មស្ចកតើស្ ម ត្ មច ចិរត ទិ្យញរបស្់ ពួកម គ  (Kurajdova & Táborecka-Petrovicova, 2015; Agriculture & 
Horticulture Development Board, 2018)។ មានការស្ិកាាមត្ចើនបានបង្ហា ញនូវការចូលរួមចំខណ្កននឥរយិាបថ
របស្់អនកមត្បើត្បាស្់កនុងការស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលរបស្់ពួកមគ (Alwis et al., 2009; Kurajdová et al., 2015; 
Kurajdova & Táborecka-Petrovicova, 2015; Perera et al., 2018; Agriculture & Horticulture Development 
Board, 2018)។ អនកែលោះទិ្យញទំ្យនិញត្តមទ្យមាល ប់ខដ្លធាល ប់ទិ្យញ (Clootrack.com .n.d) មដ្ឋយខឡកអនកែលោះមត្ជើស្មរ ើស្
ទិ្យញមដ្ឋយពិនិរយមៅមលើគុណ្ភាព រនមល អាហារខដ្លេតល់នូវស្ុែភាពនិងស្ុវរាិភាព និងត្បភ្ពទំ្យនិញាមដ្ើម (Graaf 
et al., 2016; Agriculture & Horticulture Development Board, 2018)។  

ការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អរិថិជន មានទំ្យមនារអាត្ស្័យមៅមលើត្បមភ្ទ្យេលិរេលខដ្លពួកមគចង់បាន ា
ឧទហរណ៍្ អរិថិជនទិ្យញកាមហែ មានកត្តត ខដ្លត្រូវពិចារណាែុស្ពើការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញឡាន ម ូរូ ឬឧបករណ៍្មត្បើ
ត្បាស្់មេសងៗមទ្យៀរ។ ាទូ្យមៅ ទំ្យនិញខដ្លមានរនមលែពស្់ នឹងមានហានិភ័្យកាន់ខរខាល ំង ដូ្មចនោះពួកោរ់នឹងយកចិរត
ទុ្យកដ្ឋក់កាន់ខរមត្ចើនមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញ។ មបើត្តមមគហទំ្យព័រ Clootrack.com (n.d) បានកំណ្រ់ថ្ន ឥរយិាបថ
ទិ្យញរបស្់អរិថិជនត្រូវបានកំណ្រ់មដ្ឋយកត្មិរននការចូលរួម ឬយកចិរតទុ្យកដ្ឋក់របស្់អរិថិជនមៅកនុងការស្មត្មចចិរត 
ត្ពមទំងទំ្យហំននហានិភ័្យខដ្លអាចមកើរមានកនុងការទិ្យញេលិរេលនើមួយៗ។ Clootrack.com (n.d) បានមធ្ែើការ
ខបងខចកឥរយិាបថអរិថិជនាបួនត្បមភ្ទ្យដូ្ចខាងមត្កាម៖ 

 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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 ត្បមភ្ទ្យស្មុត្គាម ញ (Complex Buying Behavior) 

អរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ មត្ចើនជួបត្បទ្យោះមៅមពលខដ្លពួកមគមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញទំ្យនិញខដ្លមានរនមលនថល និងមិនស្ូវ
ាគ ល់េលិរេលខដ្លពួកមគចង់ទិ្យញ។ ឧទហរណ៍្៖ មពលខដ្លអរិថិជនទិ្យញរថយនតាមលើកដំ្បូង ពួកមគខរងមាន
ការគិរមត្ចើនទំងមៅកត្តត រនមល គុណ្ភាព ស្ត្មស្់ និងការយល់ម ើញរបស្់មិរតភ័្ស្រកត បងបែូន ឬមិរតរួមការង្ហរមៅមលើ   
រថយនតខដ្លែលួនមត្ោងទិ្យញាមដ្ើម។ 

 ការស្មត្មចិរតទិ្យញមានកំណ្រ់ (Limited-Decision Buying Behavior) 

កនុងករណ្ើ មនោះ ការចូលរួមកនុងការស្មត្មចចិរតរបស្់អរិថិជនមានកត្មិរែពស្់ាងការទិ្យញេលិរេលធ្មមត្ត 
មដ្ឋយារខរកត្តត មេសងៗដូ្ចា រនមលនថល ការមិនស្ូវស្មបូរខបបននត្បមភ្ទ្យេលិរេលាមដ្ើម។ ឧទហរណ៍្ មដ្ឋយារខរ
មិនស្ូវមានភាពស្មបូរខបបមៅមលើេលិរេល ឬមិនស្ូវមានភាពែុស្ោន ខាល ំងពើេលិរេលមួយមៅេលិរេលមួយ 
មហើយមធ្ែើឱ្យពួកមគមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលណាខដ្លង្ហយខស្ែងរកទិ្យញ ឬរនមលមថ្នកាង មដ្ឋយមិនស្ូវចំណាយមពល
មត្ចើនមដ្ើមបើមធ្ែើការស្មត្មចចិរតមនាោះមទ្យ។ 

 ការទិ្យញត្តមទ្យមាល ប់ (Habitual Buying Behavior) 

អរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ មិនស្ូវមានភាពស្មុត្គាម ញមត្ចើនមនាោះមទ្យមៅមពលទិ្យញទំ្យនិញមតងៗ។ កនុងករណ្ើ មនោះ មពល
អរិថិជនមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលអែើមួយ ពួកមគពិចារណាខរមៅមលើកត្តត  ឬភាពែុស្ោន បនតិចបនតួចប ុមណាណ ោះរវាងមា ក
មួយមៅមា កមួយ។ ពួកមគអាចមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលខដ្លពួកមគធាល ប់មត្បើត្បាស្់ាត្បចាំ (ចូលចិរត) ឬេលិរេល
ខដ្លមានកនុងហាងមហើយមានរនមលទបាងមគាមដ្ើម។ ាទូ្យមៅ មានត្បមភ្ទ្យេលិរេលខដ្លស្ាិរកនុងត្បមភ្ទ្យមនោះដូ្ច
ា អំបិល ស្េរស្ ប ើមចង ទឹ្យកត្រើ ។ល។ ាទូ្យមៅពួកមគត្ោន់ខរចូលកនុងហាង មហើយទិ្យញខរមតង មដ្ឋយពួកមគពំុខដ្លមាន
ដ្ក់ាប់កនុងចិរតនូវភាពមាម ោះស្ម័ត្គមលើេលិរេលណាមួយាក់លាក់មនាោះមទ្យ។  

 ទិ្យញរបស់្មត្ចើនយា ង (Variety Seeking Buying Behavior) 

អរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ មកើរមានមៅមពលខដ្លមយើងស្មងេរម ើញមានភាពែុស្ោន រវាងេលិរេលខដ្លមានមៅ
មលើទ្យើេារ មដ្ឋយាទូ្យមៅអរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ នឹងចង់តល ស្់បតូរមត្បើត្បាស្់ត្បមភ្ទ្យមេសងៗត្តមការចង់ដឹ្ងរបស្់ពួកមគ។ 
រូបភាពខដ្លមយើងអាចមមើលម ើញត្បមភ្ទ្យអរិថិជនត្បមភ្ទ្យមនោះ គឺពួកមគចង់មត្បើត្បាស្់េលិរេលដូ្ចោន ខដ្លេលិរ
មដ្ឋយត្កុមហ ុនមេសងោន  មដ្ើមបើកំុឱ្យមានភាពត្ចំខដ្ល និងមមើលមៅដ្ខដ្លៗ។ ពួកមគនឹងតល ស្់បតូរេលិរេលាញឹកញាប់
ត្តមការចង់ដឹ្ងរបស្់មគ មដ្ឋយមិនខមនមចញពើការមិនមពញចិរតមៅមលើេលិរេលចាស្់ៗមនាោះមទ្យ។  

១.៤- ចំដោទបញ្ហា ស្ាវស្ជាវ 
មានការស្ិកាាស្កលាមត្ចើនទក់ទ្យងនឹងនិនាន ការននការោំត្ទ្យេលិរេលកនុងត្ស្ុក។ ការស្ិកាែលោះបានរក

ម ើញថ្ន រនមល រស្់ារិ គុណ្ភាព និងទ្យើតំ្តងភូ្មិាស្រស្តគឺាកត្តត ជំរុញពើមត្កាយការស្មត្មចចិរត ទិ្យញ (Insch & 
Jackson, 2014)។ ែណ្ៈខដ្ល Forbes-Brown et al. (2016) បង្ហា ញថ្ន មៅមពលខដ្លមធ្ែើការស្ិកាមដ្ឋយស្ួរឱ្យ
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អរិថិជនមធ្ែើការមត្បៀបមធ្ៀបរវាងការមត្ជើស្មរ ើស្េលិរេលកនុងត្ស្ុក និងេលិរេលនំាចូល អរិថិជនមានទំ្យមនារោំត្ទ្យ
េលិរេលកនុងត្ស្ុកាង មត្កាមមហរុេលមលើកកមពស្់មស្ដ្ា កិច្ារិ និងអារមមណ៍្ស្ុ វរតិភាពននការមត្ បើ ត្បាស្់  
(Salamon et al., 2016)។ ចំមពាោះកមពុា ការទ្យទួ្យលបានចំខណ្កទ្យើេាររិចរួចស្ត្មាប់េលិរេលកនុងត្ស្ុក ត្រូវបាន
េលិរករមលើកមឡើងថ្នមដ្ឋយារកត្តត ទំ្យនុកចិរត កត្តត រនមល និងស្មរាភាពេលិរ (The Phnom Penh Post, 2019)។  

មដ្ឋយខឡកទក់ទ្យងនឹងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោវញិ មគស្មងេរម ើញថ្ន ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកទ្យទួ្យលបាន
ចំខណ្កទ្យើេាររូចបំេុរ ក៏ប ុខនត មគពំុម ើញមានការស្ិកាត្ាវត្ាវមៅកមពុាបង្ហា ញឱ្យបានចាស្់លាស្់ថ្នមរើអែើខដ្ល
មៅពើមត្កាយននការទ្យទួ្យលបានចំខណ្កទ្យើេាររិចរួចមនោះមៅមឡើយមទ្យ មហើយក៏ពំុទន់មានការស្ិកាណាបង្ហា ញទក់ទ្យង
នឹងរត្មូវការទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោមៅកនុងទ្យើត្កុងភ្នំមពញមនាោះខដ្រ។ ដូ្មចនោះមហើយ ការយល់ដឹ្ងពើឥរយិាបថរបស្់អនក
មត្បើត្បាស្់ និងកត្តត មានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោលត្ស្ស្់ នឹងជួយដ្ល់ត្កុម
ហ ុនខដ្លមធ្ែើអាជើវកមមមលើវសិ្័យមនោះ ាពិមស្ស្ត្កុមហ ុនកនុងត្ស្ុកបានទ្យទួ្យលទិ្យននន័យនិងព័រ៌មានបខនាមមដ្ើមបើ បំ មពញ
ចមនាល ោះត្បមហាងមៅកនុងការមធ្ែើទ្យើេារ និងេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោឱ្យត្ស្បត្តមរត្មូវការទ្យើេារាក់ខស្តង។  

១.៥- វត្ថុបំណងស្ាវស្ជាវ 
ការស្ិកាមនោះ មតត រាស្ំខាន់មៅមលើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជនកនុងរាជធានើ

ភ្នំមពញ ខដ្លកនុងមនោះ ការស្ិកាបានស្ងេរ់ធ្ៃន់មៅមលើវរាុបំណ្ងត្ាវត្ាវចំនួនពើរខាងមត្កាម៖  

• ស្ិកាអំពើទិ្យដ្ាភាពទូ្យមៅននការមត្បើត្បាស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជនកនុងរាជធានើភ្នំមពញ 
• ស្ិកាអំពើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញ 

១.៦- ស្កបខណឌ គនំតិ្កនុងការការស្ាវស្ជាវ 
ាមួយវរាុបំណ្ងខាងមលើ ការត្ាវត្ាវមនោះ មតត រមលើត្កបែណ្ឌ គំនិរ2 (Conceptual Framework) ខដ្លខេែក

មលើកត្តត  4Ps មហើយកនុងមនោះ Wongleedee (2015) និង Guan et al. ( 2020) បានស្ងេរ់ធ្ៃន់ថ្ន កត្តត  4Ps (រនមល ទ្យើ
តំ្តង េលិរេល និង ការេសពែេាយ) គឺាកត្តត កំណ្រ់ដ៏្ធំ្របស្់អរិថិជនកនុងការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេលមត្បើត្បាស្់។ 

ក) កត្តត រនមល៖ 

រនមលត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នាចំនួនទឹ្យកត្បាក់ខដ្លអរិថិជនត្រូវចំណាយមដ្ើមបើទ្យទួ្យលបានេលិរេល  (Kotler & 
Armstrong, 2007)។ ការកំណ្រ់រនមលេលិរេលគួរកំណ្រ់ឱ្យមានការត្បកួរត្បខជង មិនគួរកំណ្រ់រនមលឱ្យេលិរេល
ឱ្យមានរនមលទបបំេុរមនាោះមទ្យ (Kotler, 2003 as cited in Guan et al., 2020)។ រនមលត្រូវបានមគមមើលម ើញថ្នា
កត្តត កំណ្រ់ធំ្ាងមគ ស្ត្មាប់អរិថិជនមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលណាមួយយកមកមត្បើត្បាស្់ (Guan et al., 
2020)។  

 
2 មិនែុស្ពើពាកយ មើនើមា រ ខាងមលើ ពាកយ “ត្កបែណ្ឌ គំនិរ” មនោះត្រូវបានអនកត្ាវត្ាវមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើឱ្យត្រូវនឹងពាកយ “Conceptual Framework” 
កនុងភាាអង់មគលស្ ខដ្លាក់ខស្តង ពាកយមនោះក៏មិនទន់មានការឯកភាពោន កនុងការមត្បើត្បាស្់មៅមឡើយខដ្រ។ 
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ែ) កត្តត ទ្យើត្តំង៖ 

ទ្យើតំ្តង គឺស្ំមៅដ្ល់មមធ្ាបាយខដ្លមធ្ែើឱ្យមានេលិរេលអាចមៅដ្ល់នដ្អរិថិជន (Kotler & Amstrong, 
2007) ខដ្លអាចាការខចកចាយត្តមបណាត ញមអឡិកត្រូនិច ឬបណាត ញរូបវនត ឬអាចត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នាវធិ្ើាស្រស្ត
ណាមួយខដ្លអរិថិជនអាចទ្យទួ្យលបានេលិរេល ឬមស្វាកមម (Guan et al., 2020 )។ ទ្យើកខនលងត្រូវបានមគឱ្យ និយម
ន័យឱ្យកាន់ខរទូ្យលំទូ្យលាយាងមុនខដ្លអាចាបណាត ញខចកចាយ ការដឹ្កជញាូ ន និងទ្យើតំ្តងខចកចាយេលិរេល  
(Indumathi & Dawood, 2016)។   ទ្យើត្តំង ឬបណាត ញខចកចាយ គឺាត្បព័នធស្កមមភាពននការដ្ឋក់លក់ និងខចកចាយ
េលិរេលពើត្បភ្ពេលិរេល មៅត្បភ្ពមត្បើត្បាស្់ (Wongleedee, 2015)។ ត្តមរយៈកាស្ិការបស្់ Guan et al. 
(2020)  កត្តត ទ្យើតំ្តងឬក៏បណាត ញខចកចាយមនោះគឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចទិ្យញរបស្់អរិថិជនខដ្របនាទ ប់ពើកត្តត បើ
មេសងមទ្យៀរដូ្ចារនមល េលិរេល និងការេសពែេាយ។  

គ) កត្តត េលិរេល(Products)៖ 

េលិរេលអាចស្ំមៅមៅមលើអែើៗខដ្លអាចេគរ់េគង់មៅកាន់ទ្យើេារ មដ្ើមបើបំមពញរត្មូវការនិងការចង់បានរបស្់អនក
មត្បើត្បាស្់ (Kotler & Amstrong, 2007)។ េលិរេលអាចស្ំមៅដ្ល់រូបវនតវរាុ (Indumathi & Dawood, 2016) ឬ
អាចស្ំមៅដ្ល់គុណ្ភាព លកខណ្ៈពិមស្ស្ ការរចនា មា ក និងទំ្យហំ (Guan et al., 2020) ត្ពមទំងគុណ្ត្បមយាជន៍
ននការមត្បើត្បាស្់េលិរេល និងមស្វាកមម (Fadel, 2010)។ រមបៀបខដ្លអរិថិជនគិរមៅមលើេលិរេលបានជោះឥទ្យធិពល
មៅមលើការចំណាយរបស្់អរិថិជន មៅកនុងកត្មិរមធ្យម ឬកត្មិរែពស្់ (Wongleedee, 2015)។ 

 ) កត្តត េសពែេាយ (Promotion)៖ 

ការេសពែេាយត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នាស្កមមភាពននមមធ្ាបាយត្បាត្ស្័យទក់ទ្យងមេសងៗោន មួយចំនួនរវាងអនកលក់
និងអរិថិជនកនុងការតល ស្់បតូរព័រ៌មាន និងមដ្ើមបើមឆ្ព ោះមៅដ្ល់ការជំរុញឱ្យអរិថិជនមានទ្យស្សនៈវជិាមានមលើេលិរេលនិង
មស្វាកមម មហើយស្មត្មចចិរតទិ្យញ។ ការត្បាត្ស្័យទក់ទ្យងអាចមធ្ែើបានត្តមការលក់មដ្ឋយតទ ល់ែលួន មិនតទ ល់ែលួន និងការ
ត្បាត្ស្័យទក់ទក់ទ្យងកនុងការមធ្ែើទ្យើេាររួម (Integrated Marketing Communication)។ ការេាយពាណិ្ជាកមម ការ
លក់មដ្ឋយតទ ល់ ការេសពែេាយលក់ ការេសពែេាយនិងទំ្យនាក់ទំ្យនងាធារណ្ៈ ខដ្លមានការមធ្ែើទ្យើេារត្តមអនឡាញ 
គឺាទិ្យដ្ាភាព៥ននការមធ្ែើការេសពែេាយខបបចត្មុោះ (Wongleedee, 2015)។ ការេសពែេាយលក់មដ្ឋយតទ ល់អាចមធ្ែើ
មឡើងត្តមរូបភាពដូ្ចាជូនអរិថិជនាទឹ្យកត្បាក់រង្ហែ ន់ អំមណាយ ការបញុ្ោះរនមល គូប ុង(coupons) ឬ ការមលើកទឹ្យកចិរត
មេសងៗ (Magunga, 2010)។ ការេសពែេាយខដ្លរួមមានទំងការេាយពាណិ្ជាកមម ការលក់មដ្ឋយតទ ល់ និងការ
េសពែេាយាាធារណ្ៈ គឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើអាកបបកិរយិា ចិរត អារមមណ៍្ និងបទ្យពិមាធ្ន៍របស្់អរិថិជនចំមពាោះ
េលិរេល (Munusamy & Wong, 2008) មហើយការេសពែេាយ គឺឈរមៅលំដ្ឋប់ទ្យើពើរននស្កមមភាពមធ្ែើទ្យើេារ៧
មេសងមទ្យៀរខដ្លមានឥទ្យធិពលមៅមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជន (Dash, 2012)។  
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២. វិធាីស្រស្សី្ាវស្ជាវ 
  ការស្ិកាមនោះ មត្បើត្បាស្់វធិ្ើាស្រស្តត្ាវត្ាវខបបបរមិាណ្ មដ្ឋយកត្មងស្ំណួ្រត្ាវត្ាវខបបស្ទង់មរិ (Online 

Survey Questionnaire) ត្រូវបានមត្បើត្បាស្់មដ្ើមបើត្បមូលទិ្យននន័យពើអនកចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ។ 

២.១- ស្ំោកស្ាវស្ជាវនងិការស្រមលូទនិនន័យ 
ត្បាពលរដ្ាចំនួន100នាក់បានចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ ខដ្លការចូលរួមមនោះមកើរមឡើងត្តមវធិ្ើមត្ជើស្មរ ើស្ខបប

ង្ហយត្ស្ួល (convenient sampling method) ត្តមរូបភាពពើរដូ្ចខាងមត្កាម៖  

 ទ្យើមួយ៖ ការមត្បើត្បាស់្វធិ្ើាស្រស្ត Snowballing៖ 
ត្តមរយៈវធិ្ើមនោះ អនកត្ាវត្ាវបានចាប់មេតើមត្បមូលទិ្យននន័យមចញពើអនកាគ ល់ោន  ឬមិរតរួមការង្ហរ មដ្ើមបើឱ្យជួយ
បំមពញកត្មងស្ំណួ្រ បនាទ ប់មកមស្នើស្ុំឱ្យពួកោរ់មេញើកត្មងស្ំណួ្របនតមៅកាន់អនកាគ ល់ោន  ឬមិរតរួមការង្ហររបស្់
ពួកោរ់ ខដ្លមានទ្យមាល ប់ទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មត្បើត្បាស្់។ ដំ្មណ្ើ រការមនោះបនតរហូរដ្ល់រយៈមពល
មួយខែ (៣០ នថៃ) ខដ្លាមពលមវលាបិទ្យបញ្ប់ការត្បមូលទិ្យននន័យ។ 

  ទ្យើពើ រត្តមវធិ្ើាស្រស្តស្ម័ត្គចិរត៖ 

ត្តមវធិ្ើមនោះ អនកត្ាវត្ាវបានខចករខំលករំណ្កត្មងស្ំណួ្រអនឡាញត្តមបណាត ញស្ងគម Facebook និងមស្នើ
ស្ុំអនកមត្បើត្បាស្់បណាត ញស្ងគមខដ្លមានទ្យមាល ប់ទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្បើត្បាស្់ ជួយបំមពញនូវកត្មងស្ំណួ្របាន
មរៀបចំាមត្ស្ច។ ការចូលរួមបំមពញកនុងទ្យត្មង់មនោះត្តមមោលការណ៍្ស្ម័ត្គចិរតស្ុទ្យធាធ្។ 

២.២- ឧបករណ៍ស្ាវស្ជាវ 
ឧបករណ៍្ត្ាវត្ាវកនុងការស្ិកាមនោះគឺកត្មងស្ំណួ្រស្ទង់មរិ (Survey Questionnaire) ខដ្លអនកត្ាវត្ាវ

បានមរៀបចំមដ្ឋយតទ ល់។ ការមរៀបចំកត្មងស្ំណួ្រមនោះ មធ្ែើមឡើងមដ្ឋយខេែកមៅមលើការស្ិកា និងវភិាគមៅមលើឯការ
ត្ាវត្ាវពាក់ព័នធនានា និងកត្មងស្ំណួ្រមានត្ាប់ខដ្លអនកត្ាវត្ាវបានត្បទ្យោះម ើញពើការត្ាវត្ាវមុនៗ។ ស្ំណួ្រ
ទំងអស្់ត្រូវបានមធ្ែើខកស្ត្មួលមដ្ើមបើឱ្យស្មត្ស្បមៅត្តមាា នភាពាក់ខស្តងននបរបិទ្យត្បមទ្យស្កមពុា និងស្ំណួ្រទំង
អស្់ចំនួន២៨ ខដ្លខចកមចញាបើខេនកគឺ៖ 

 ខេនកទ្យើ១៖ ស្ំណួ្រទូ្យមៅ 

ទក់ទ្យងនឹងមភ្ទ្យ មុែរបរ និងអាយុរបស្់អនកខដ្លបានចូលរួមកនុងការស្ិកា 

 ខេនកទ្យើ២៖ ការដឺ្ងអំពើមា កេលិរេល (Brand Awareness) 

ខេនកមនោះ មានមោលបំណ្ងស្ិកា និងខស្ែងយល់ពើការយល់ដឹ្ង ឬាគ ល់អំពើេលិរេល ឬមា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្ល
ោរ់មត្បើត្បាស្់ាត្បចំា។ ខេនកមនោះក៏ស្ិកាខស្ែងយល់េងខដ្រមៅមលើទ្យមាល ប់ននការមត្បើត្បាស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោរបស្់អរិថិជនទំងឡាយ។ 
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 ខេនកទ្យើ៣៖ ទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទិ្យញ (Perceptions and Buying Behaviours) 

មៅកនុងខេនកមនោះ មយើងមានមោលបំណ្ងខស្ែងយល់ពើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថកនុងការទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
ត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញ។ ស្ំណួ្រកនុងខេនកមនោះមតត រាស្ំខាន់មៅមលើកត្តត បួនយា ងគឺ កត្តត
រនមល, កត្តត ការមវចែ្ប់, កត្តត ទ្យើតំ្តងលក់េលិរេល និង កត្តត គុណ្ភាពេលិរេល។ 

២.៣- ការវិភាគទនិនន័យ 
ទិ្យនននន័យខដ្លទ្យទួ្យលបានពើកត្មងស្ំណួ្រត្រូវបានបញាូ លមៅកនុងកមមវធិ្ើ SPSS មដ្ើមបើមធ្ែើការវភិាគ និងរមំលចនូវ

លទ្យធេលស្ត្មាប់ការត្ាវត្ាវទំងមូល។ ទិ្យននន័យទំងមនោះត្រូវបានវភិាគមដ្ឋយមត្បើត្បាស្់វធិ្ើស្ាិរិពណ៌្នាមដ្ឋយមានការ
បង្ហា ញលទ្យធេលាភាគរយ និងត្តរាងស្ាិរិាមដ្ើម។ 

៣. លទធ្លស្ាវស្ជាវ 
ការត្ាវត្ាវមនោះមានមោលបំណ្ងខស្ែងយល់អំពើទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថននការទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោ

ត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ារស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញ។ ការត្ាវត្ាវមនោះ គឺាករណ្ើ ស្ិកាមួយខដ្លមានអនកចូលរួម
បំមពញកត្មងស្ំណួ្រត្តមអនឡាញចំនួន ១០០នាក់ ខដ្លកនុងមនាោះ អរិថិជនាស្រស្តើមានចំនួន ៥៩% ននអនកចូលរួម
ទំងអស្់។ ភាគមត្ចើនននអនកចូលរួម (៥៣ %) មានអាយុចមនាល ោះពើ ២០-៣០ ឆ្ន  ំនិងអនកមានអាយុចមនាល ោះពើ ៣០-៤០ 
ឆ្ន  ំមានចំនួន ៣៩% ែណ្ៈអរិថិជនមានអាយុមលើស្ពើ៤០ឆ្ន  ំ មានត្រឹមខរ ៥% ប ុមណាណ ោះ ចំខណ្កស្មាមាត្រ ៣% 
មទ្យៀរគឺាត្កុមអរិថិជនខដ្លមានអាយុរិចាង២០ឆ្ន ។ំ បខនាមពើមលើមនោះ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន កនុងចំមណាមអរិថិជន 
ខដ្លបានចូលរួមទំង១០០នាក់ ៣៧% មានអាជើពាមស្រនតើរាជការ, ៣៤% ាបុគគលិកមធ្ែើការកនុងវសិ្័យឯកជន, ១១% 
កំពុងបមត្មើការមៅត្តមអងគការារិនិងអនតរារិនានា, ៤% ត្បកបអាជើវកមមតទ ល់ែលួន មដ្ឋយខឡក ១៤% មទ្យៀរមាន
អាជើពចត្មុោះមេសងៗមទ្យៀរ។ 

៣.១- ទិដ្ឋភាពការដស្រសី្ាស្់ទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់របស្់ស្រជាពលរដ្ឋ 
កនុងខេនកមនោះ មយើងនឹងបង្ហា ញពើលទ្យធេលត្ាវត្ាវទក់ទ្យងនឹងការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់ត្បាពលរដ្ា

រស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញ មដ្ឋយរួមមាន ត្បមភ្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លត្បាពលរដ្ាធាល ប់ាគ ល់ឬមត្បើត្បាស្់, ទ្យមាល ប់ននការ
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ, និងត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកនុងត្គួារនើមួយៗាមដ្ើម។ មបើពិនិរយ
មមើលមៅមលើទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងរាជធានើភ្នំមពញនាមពលស្ពែនថៃ មគស្មងេរម ើញថ្ន មានេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោត្ស្ស្់ាមត្ចើនត្បមភ្ទ្យខដ្លាការនិយមចូលចិរតរបស្់ត្បាពលរដ្ាទូ្យមៅ ខដ្លកនុងមនាោះមានទំងេលិរេលនំាចូល 
និងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកេងខដ្រ។ កនុងការស្ិកាមនោះ េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកចំនួនបើត្បមភ្ទ្យត្ រូវ
បានមលើកមកស្ិកាគឺ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មា កមូមូ (Moo Moo Milk)”, “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់គើរសិ្ួគ៌(Kirisu)”, និង “ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប(Techo Sen Russey Treb)”។ មដ្ឋយខឡកទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានចំនួនបួន
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ត្បមភ្ទ្យគឺ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា កកាលមោ(Cowhead)”, “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (Magnolia milk)”, “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោដ័្ច
មមៀល(Dutch Mill)” និង “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមើជើ(Meiji)”3។  

លទ្យធេលមៅកនុង រូបភាពទ្យើ១ ខាងមត្កាមបង្ហា ញថ្ន ត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញាគ ល់ត្បមភ្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំា
ចូលមត្ចើនាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ យា ងមហាចណាស្់មានត្បាពលរដ្ាត្បមាណ្ ៦៧% បានមឆ្លើយថ្នធាល ប់
ាគ ល់មា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលនើមួយៗទំងមនាោះ មលើកខលងខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “មមកណូ្លា (Magnolia Milk)” មួយ
មចញ ខដ្លមានត្បាពលរដ្ាខរ ២៦% ប ុមណាណ ោះបានមឆ្លើយថ្ន “ធាល ប់ាគ ល់” េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា កមនោះ។ កនុង
ចំមណាមទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលទំងអស្់ ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក ”ដ័្ចមមៀល (Dutch Milk)” ហាក់មានត្បាត្បិយភាពខាល ំងាង
មគ មដ្ឋយមានត្បាពលរដ្ារហូរដ្ល់ ៩៦ % បានមឆ្លើយថ្នាគ ល់មា កមួយមនោះ។  

កនុងចំមណាមទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកទំងអស្់ ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប” មានអនកាគ ល់
ត្បមាណ្ ២៩% ត្ស្បមពលខដ្លមានត្បាពលរដ្ារហូរដ្ល់ ៥៧% បានមឆ្លើយថ្ន “មិនខដ្លាគ ល់”។ បខនាមពើមលើមនោះ 
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “គើរ ើស្ួគ៌ (Kirisu)” ហាក់មានត្បាត្បិយភាពខាល ំងាងមគ មដ្ឋយមានអនកាគ ល់ចំនួន ៤៧ % ត្ស្ប
មពលខដ្លទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក “មូមូ (Moo Moo)” មានអនកាគ ល់ត្បមាណ្ ៣៨% មលើស្មា ក “មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប” 
ចំនួន៩% មបើមទោះបើាេលិរេលទំងពើរមនោះ បានឈានមជើងចូលកនុងទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់កនុងត្បមទ្យស្កមពុា ា
ពិមស្ស្រាជធានើភ្នំមពញ កនុងរយៈមពលត្បហាក់ត្បខហលោន កតើ។  

 
រូបភាពទ្យើ ១៖ ការយល់ដ្ឹងរបស្អ់នកមត្បើត្បាស្ម់ៅមលើមា កស្ញ្ញា ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មៅកមពុា 

 
3 គួរបញ្ញា ក់េងខដ្រថ្ន ការស្ិកាមនោះ ពំុបានមត្ជើស្មរ ើស្យកេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្គប់ត្បមភ្ទ្យមនាោះមទ្យ មដ្ឋយការមត្ជើស្មរ ើស្គឺស្មត្មចយកខរ
ត្បមភ្ទ្យខដ្លាការមពញនិយមាទូ្យមៅ និងចរាចរមត្ចើនមៅមលើទ្យើេារ រួមមានទំងេារទំ្យមនើប េទោះលក់ចាប់ហួយធ្មមត្ត និងមើនើមា រាមដ្ើម។ ាក់
ខស្តង ការមត្ជើស្មរ ើស្ត្បមភ្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្រឹមខរ៧ត្បមភ្ទ្យមនោះ ក៏ាខដ្នកំណ្រ់ និងាករណ្ើ ស្ិកាមដ្ឋយមត្បៀបមធ្ៀបេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោត្បមភ្ទ្យនំាចូល និងេលិរកនុងត្ស្ុក។   
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ពាក់ព័នធនឹងស្ំណួ្រថ្ន ‘មរើអនកមត្បើត្បាស្់ាគ ល់មា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងមនោះមដ្ឋយវធិ្ើណា?’ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន 
ពួកមគភាគមត្ចើន(៤៥,៨%)ាគ ល់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងមនោះ(ទំងត្បមភ្ទ្យនំាចូល និងេលិរកនុងត្ស្ុក) ត្តមរយៈការម ើញ
ដ្ឋក់ត្តំងបង្ហា ញ ឬលក់មៅត្តមេារទំ្យមនើប មា រ ឬហាងលក់មភ្ស្ជាៈនានា មដ្ឋយខឡក ត្បាពលរដ្ាមួយចំនួនមទ្យៀរ 
(១៥,៨%) ាគ ល់ត្តមរយៈការេសពែេាយត្តមបណាត ញស្ងគមដូ្ចា មហែស្ប ុក (Facebook) ាមដ្ើម។ ាមួយោន មនោះ 
មានអនកមត្បើត្បាស្់ត្បមាណ្ ១៤,២% មឆ្លើយថ្ន “ាគ ល់” ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងមនោះត្តមរយៈការេសពែេាយពាណិ្ជាកមមមលើ
កញ្ក់ទូ្យរទ្យស្សន៍ ២៤,២ % មទ្យៀរបានមឆ្លើយថ្នាគ ល់ត្តមរយៈមិរតភ័្ស្រកត ឬត្តមស្មាជិកត្គួារមេសងមទ្យៀរ។  

 

រូបភាពទ្យើ ២៖ មមធ្ាបាយខដ្លអនកមត្បើត្បាស្ប់ានាគ លត់្បភ្ពននមា កស្ញ្ញា ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ 

 ពាក់ព័នធនឹងការមត្បើត្បាស្់ ឬបរមិភាគទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ត្បចំានថៃ លទ្យធេលបានបង្ហា ញថ្ន មានត្បាពលរដ្ាខរ 
៨% ប ុមណាណ ោះខដ្លនិយមមត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក” ខរមួយមុែ ត្ស្បមពលអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោនាំចូល” ខរមួយមុែ មានចំនួនរហូរដ្ល់ ៣៧%។ ាមួយោន មនោះ ត្បាពលរដ្ាភាគមត្ចើន (៥៥%) បានមត្ជើស្មរ ើស្
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងពើរត្បមភ្ទ្យ។ លទ្យធេលមនោះ ពំុបានបញ្ញា ក់ថ្ន កនុងចំមណាមអនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំង
ពើរត្បមភ្ទ្យ ថ្នមរើត្បមភ្ទ្យមួយណាខដ្លពួកោរ់មត្បើត្បាស្់មត្ចើនាងមគមនាោះមទ្យ ក៏ប ុខនតមបើពិនិរយមលើរួមលែននចំនួនអនកមត្បើ
ត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យខរមួយមុែៗ មយើងត្បខហលាអាចស្ននិដ្ឋា នបានថ្នអរិថិជនទំងមនោះមត្បើ ត្បាស្់ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូលមត្ចើនាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ បខនាមពើមលើលទ្យធេលមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ៦៣,៦៣% នន
បុគគលិកមធ្ែើការកនុងាា ប័នអងគការារិឬអនតរារិនានា បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរត្បមភ្ទ្យ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល” មួយមុែ
ប ុមណាណ ោះ ត្ស្បមពលខដ្លរួមលែត្បាពលរដ្ាាមស្រនតើរាជការ និងបុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជននានាខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ ក៏មានភាគរយែពស្់ មដ្ឋយរួមលែស្ាិរមៅ ៣៧,៤% និង ៤១,១៨% មរៀងោន ។ អែើខដ្លគួរឱ្យ
ចាប់អារមមណ៍្គឺត្បាពលរដ្ាខដ្លមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ហាក់មិននិយមមត្បើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មនាោះមទ្យ4 (ត្តរាងទ្យើ១)។ 

 
4 ាមួយនឹងចំណុ្ចមនោះ មយើងពំុអាចកំណ្រ់បានមទ្យថ្ន ត្បាពលរដ្ាខដ្លមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ស្ាិរកនុងកត្មិរែពស្់ ទប ឬមធ្យម។ ាក់ខស្តង 
មុែរបរខដ្លស្ាិរកនុងចំណារ់ថ្នន ក់មនោះ រាប់បញូ្លត្គប់មុែរបរខដ្លអាចរកចំណូ្លមដ្ឋយែលួនឯងបាន មដ្ឋយមិនពឹងមលើត្បាក់ខែ ឬទ្យទួ្យលត្បាក់
ចំណូ្លពើម្ាស្់អាជើវកមមមេសង។ 

ត្តងំលក់ត្តមេារទំ្យមនើប 
ឬមា រ, 45.80%

ពាណិ្ជាកមមត្តម
ទូ្យរទ្យស្សន៍, 14.20%

ត្តមបណាត ញស្ងគម, 
15.80%

ត្តមរយៈមិរតភ័្ស្រកត, 
12.10%

ត្តមស្មាជិកត្គួារ, 
12.10%



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ត្តរាងទ្យើ ១  
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងទិ្យដ្ាភាពននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជន 

 
មត្បើត្បាស្់ទឹ្យក 
មដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក 

មត្បើត្បាស្់ទឹ្យក 
មដ្ឋោះមោនាំចូល 

មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ 

ស្រុប 

មស្រនតើរាជការ ៤ ១៤ ១៩ ៣៧ 
បុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជន ២ ១៤ ១៨ ៣៤ 
បុគគលិកអងគការារិ/អនតរារិ ១ ៧ ៣ ១១ 
អនកមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ១ ១ ២ ៤ 
ការង្ហរ/មុែរបរមេសងមទ្យៀរ 0 ១ ១៣ ១៤ 

ស្រុប ៨ ៣៧ ៥៥ ១០០ 

លទ្យធេលកនុងត្តរាងខាងមត្កាមបង្ហា ញថ្ន ត្បាពលរដ្ារស្់មៅកនុងរាជធានើភ្នំមពញត្បមាណ្ ៤៤% បានមត្បើត្បាស្់
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់អស្់ចមនាល ោះពើ ១-២លើត្រ កនុងមួយស្បាត ហ៍ និងត្បាពលរដ្ា ២១% បានមត្បើត្បាស្់អស្់ចមនាល ោះពើ ២-៤ 
លើត្រកនុងមួយស្បាត ហ៍។ កនុងមនាោះេងខដ្រ មានត្បាពលរដ្ារហូរដ្ល់ ២៤% មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមិនដ្ល់មួយលើត្រេង
មទ្យកនុងមួយស្បាត ហ៍ មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លមត្បើអស្់មត្ចើនាង ៤លើត្រ កនុងមួយស្បាត ហ៍ មានចំនួនខរ ១១% ប ុមណាណ ោះ។ 
ត្តមរយៈលទ្យធេលមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ៦៣,៦៣ % ននអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមលើស្ពើ៤លើត្រកនុងមួយ   
ស្បាត ហ៍ គឺាបុគគលិកបមត្មើការង្ហរកនុងត្កុមហ ុនឯកជន និងត្បមាណ្ ៥២,២៧% ននត្បាពលរដ្ាខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោត្ស្ស្់អស្់ចមនាល ោះពើ ១-២លើត្រ កនុងមួយស្បាត ហ៍វញិ គឺាមស្រនតើរាជការ។ ាមួយោន មនោះ ៤២,៨៦% ននអនកមត្បើត្បាស្់
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ចមនាល ោះពើ ២-៤លើត្រ គឺាបុគគលិកបមត្មើការង្ហរកនុងត្កុមហ ុនឯកជន។ ត្តមរយៈលទ្យធេលមនោះកនុង
ត្តរាងទ្យើ២មនោះ មយើងអាចស្ននិដ្ឋា នបានថ្ន បុគគលិកបមត្មើការង្ហរកនុងត្កុមហ ុនឯកជន ាទូ្យមៅមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
ត្ស្ស្់ត្បចំានថៃមត្ចើនាងត្កុមមនុស្សខដ្លមានមុែរបរមេសង។ 

ត្តរាងទ្យើ ២  
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងបរមិាណ្ននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្់អរិថិជន 

 
ចំនួនទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្បើត្បាស្់/ស្បាត ហ៍ 

ស្រុប 
រិចាង1លើត្រ ១-២លើត្រ ២-៤លើត្រ មត្ចើនាង៤លើត្រ 

មស្រនតើរាជការ ៨ ២៣ ៥ ១ ៣៧ 
បុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជន ៩ ៩ ៩ ៧ ៣៤ 
បុគគលិកអងគការារិ/អនតរារិ ៣ ៧ ១ 0 ១១ 
អនកមានអាជើវកមមតទ ល់ែលួន ១ ១ ១ ១ ៤ 
ការង្ហរ/មុែរបរមេសងមទ្យៀរ ៣ ៤ ៥ ២ ១៤ 

ស្រុប ២៤ ៤៤ ២១ ១១ ១០០ 
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រូបភាពទ្យើ៣ខាងមត្កាមបង្ហា ញលទ្យធេលទក់ទ្យងមៅនឹងត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ ឬបរមិភាគទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
មៅកនុងត្គួារនើមួយៗ។ គួរបញ្ញា ក់ថ្នពាកយ “ែលួនឯង” កនុងរូបភាពមនោះចង់ស្ំមៅដ្ល់អនកខដ្លបានចូលរួមកនុងការស្ិកា
តទ ល់ មដ្ឋយខឡក “បតើ/ត្បពនធ” ស្ំមៅដ្ល់នដ្គូខដ្លអាចាបតើ ឬត្បពនធរបស្់អនកខដ្លបានចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ។ កនុង
មនាោះេងខដ្រ ពាកយ “កូន/មៅ” ស្ំមៅដ្ល់កូនៗ ឬាមៅរបស្់ពួកោរ់ ចំខណ្កពាកយ “ាច់ញារិ” ស្ំមៅដ្ល់ បង បែូន ពូ 
មើង អ ំ កមួយៗ របស្់អនកខដ្លចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះ។  

ាលទ្យធេល មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្ចើនាងមគគឺាមុើែលួនតទ ល់ខរមតង 
(៤៧%) មដ្ឋយខឡកកូនៗឬក៏មៅរបស្់ពួកមគ ាត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់មត្ចើនលំដ្ឋប់ទ្យើ២ (២៧%)។ ាមួយោន
មនោះ ាច់ញារិរបស្់ពួកមគគឺាត្កុមមនុស្សខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មត្ចើនលំដ្ឋប់ទ្យើ៣ (១៥%) ត្ស្បមពល
ខដ្លបតើឬត្បពនធរបស្់អនកខដ្លចូលរួមកនុងការស្ិកាមនោះស្ាិរកនុងលំដ្ឋប់ទ្យើ៤ ខដ្លមានស្មាមាត្រខរ ៨ % ប ុមណាណ ោះ។ ត្តម
លទ្យធេលមនោះ មគស្មងេរម ើញថ្ន មនុស្សចាស្់ៗកនុងត្គួារពំុមានចំណូ្លចិរតកនុងការបរមិភាគទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មនាោះមទ្យ។ 

រូបភាពទ្យើ ៣៖ របាយទ្យិនននយ័ននស្មាជិកកនងុត្គួារខដ្លពិារទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ ់

បខនាមពើមលើមនោះ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន ត្បាពលរដ្ាបានទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មត្បើត្បាស្់កនុងវរាុបំណ្ង      
មេសងៗោន មដ្ឋយកនុងមនាោះ ៣៧,២ % ននចមមលើយខដ្លទ្យទួ្យលបានគឺស្ត្មាប់បរមិភាគ, ៣០,៣% មត្បើត្បាស្់មដ្ឋយារគុណ្
ត្បមយាជន៍ចំមពាោះស្ុែភាព ១៧,៦ % មត្បើត្បាស្់មដ្ើមបើលាយាមួយកាមហែ និង ១០,១% មត្បើត្បាស្់កនុងការលាយាមួយ
មភ្ស្ជាៈមេសងៗ និងត្បមាណ្ ៤,៨ % មទ្យៀរមត្បើត្បាស្់កនុងមោលបំណ្ងមេសងមទ្យៀរដូ្ចាមធ្ែើមាូបអាហារ ឬនឆ្នមធ្ែើេលិរេល
បរមិភាគតទ ល់ែលួនដូ្ចា ឈើស្ និងយា អ ួាមដ្ើម។ ាមួយោន មនោះ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន េារទំ្យមនើប និងេារត្បមភ្ទ្យ 
មើនើមា រ ាទ្យើតំ្តងខដ្លត្បាពលរដ្ាកនុងរាជធានើភ្នំមពញបានទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកមត្បើត្បាស្់មត្ចើនាងមគ មដ្ឋយកនុង
មនាោះ េារទំ្យមនើបមាន ៤៧% និង មើនើមា រចំនួន ៤៣%។ មត្ៅពើមនោះ ក៏មានេារខបបត្បនពណ្ើ មួយចំនួន និងត្តមេទោះលក់
ចាប់ហួយទូ្យមៅេងខដ្រ (រូបភាពទ្យើ៤)។  

កូន/មៅ, ២៧%

ែលួនឯង, ៤៧%

បតើ/ត្បពនធ, ៨%
ឪពុកមាត យ, ២%

ត្តយាយ, ១%
ាច់ញារិ ១៥%
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រូបភាពទ្យើ ៤៖ របាយទ្យិនននយ័ទកទ់្យងនងឹទ្យើកខនលងខដ្លអរិថជិនទ្យិញទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ ់

លទ្យធេលកនុងរូបទ្យើ5 ខាងមត្កាម បង្ហា ញអំពើមា កេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ខដ្លត្បាពលរដ្ាបានទិ្យញមកមត្បើនា  
រយៈមពលចុងមត្កាយមនោះ។ ត្តមរយៈរូបភាពមនោះ េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មា ក ដ័្ចមមៀល (៣៩,៨%) មានការមពញ
និយមមត្បើត្បាស្់ាងមគមបើមធ្ៀបនឹងមា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្បមភ្ទ្យមេសង ទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា កមើជើ (២៤,៦%) ទ្យទួ្យលបានការមពញ
និយមលំដ្ឋប់ទ្យើ២, លំដ្ឋប់ទ្យើ៣ ាទឹ្យកមដ្ឋោះមោមា ក កាលមោ (១៤,១%)។ ាមួយោន មនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកមិនស្ូវាទ្យទួ្យលបានការមពញនិយមមនាោះមទ្យមដ្ឋយកនុងមនាោះ ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មា កគើរ ើស្ួគ៌ទ្យទួ្យល 
បានការោំត្ទ្យមត្ចើនាងមគ កនុងចំមណាមទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លាេលិរេលកនុងត្ស្ុកទំងអស្់។ 

 
រូបភាពទ្យើ ៥៖ របាយទ្យិនននយ័ទកទ់្យងនងឹត្បមភ្ទ្យទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ខដ្លអរថិិជនាវមកមត្បើត្បាស្ម់ពលថមើ  ៗ

រូប/េទោះចាប់ហួយ,  5%

មា រ/មើនើមា រ, 43%

េារលក់ដូ្រទូ្យមៅ, 5%

េារទំ្យមនើប, 47%

មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប, 4.20%

គើរ ើស្ួគ៌, 8.90%

ដ័្ចមមៀល, 39.80%

មម កណូ្លា, 4.20%

មូមូ (Moo Moo), 4.20%

មើជើ (Meiji), 24.60%

កាលមោ, 14.10%
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ទក់ទ្យងនឹងកត្តត ខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកមត្បើត្បាស្់ 
លទ្យធេលបានបង្ហា ញថ្ន “រស្ារិ” និង “អនាម័យ” ាកត្តត ចមបងាងមគ មដ្ឋយមានស្មាមាត្រ ២៣,៩ % និង ២០,៦% 
មរៀងោន ។ កត្តត  “មា កស្ញ្ញា េលិរេល” និង “រនមល” ក៏ាកត្តត ចមបងពើរមទ្យៀរខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាខាល ំងេងខដ្រ (រូប
ភាពទ្យើ៦)។ កត្តត មេសងមទ្យៀរដូ្ចា “ការមវចែ្ប់/ស្មបកមានភាពទក់ទញ”,  “ភាពង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញ”, “ការបញុ្ោះរនមល” 
ាមដ្ើម គឺាកត្តត បនាទ ប់បនសំប ុមណាណ ោះ។ 

 
រូបភាពទ្យើ ៦៖ កត្តត ខដ្លជត្មញុ/មានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មចចិរតទ្យញិទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់របស្អ់រថិិជន 

៣.២- ទស្សនៈអតិថជិនចដំ ោះទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់ 
លទ្យធេលកនុងត្តរាងខាងមត្កាមបង្ហា ញពើទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជនមៅមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ខដ្លាេលិរកនុងត្ស្ុក 

និងេលិរេលនាំចូល។ ការស្ិកាមៅមលើទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជន គឺមតត រមៅមលើកត្តត មួយចំនួនដូ្ចារនមល អនាម័យ 
គុណ្ភាព ស្ំបកមវចែ្ប់ និងរស្ារិរបស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ។ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន កនុងចំមណាមអរិថិជនខដ្ល
បានចូលរួមទំងអស្់ មានអរិថិជនចំនួន ៣១% យល់ថ្ន “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុ ង
ត្ស្ុក” ាមួយោន មនោះ ភាគមត្ចើនននអនកខដ្លយល់ម ើញខបបមនោះ មានមុែរបរាមស្រនតើរាជការនិងបុគគលិកត្កុមហ ុនឯកជន 
(៧៧,៤២%)។ មដ្ឋយខឡក អរិថិជនខដ្លពំុយល់ត្ស្បាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាង “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរនមលនថល
ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុ ងត្ស្ុក” មានចំនួន ២៦% ននអនកចូលរួមទំងអស្់ មហើយភាគមត្ចើនគឺាមស្រនតើរាជការ 
(៥៣,៨៥%)។ ចំមពាោះអំណ្ោះអំណាងដ្ខដ្លមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្នមានអរិថិជនចំនួន ៤៣% បានមត្ជើស្មរ ើស្យក
ជមត្មើស្ “ោម នមយាបល់” ខដ្លចំមពាោះករណ្ើ មនោះ ត្បខហលាពួកោរ់យល់ថ្ន វាមានការពិបាកកនុងការកំណ្រ់ឱ្យបាន
ចាស្់ថ្ន េលិរេលមួយណាមានរនមលនថលាងឬមថ្នកាង ឬទំ្យនងាពួកោរ់ពំុធាល ប់បានមធ្ែើការមត្បៀបមធ្ៀបរន មល
េលិរេលមៅមពលមពលទិ្យញមនាោះមទ្យ។  

 

រស្ារិ, 23.9%

អនាម័យ, 20.6%

រនមល, 15.6%

មា កស្ញ្ញា េលិរេល, 
15.3%

ង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញ, 7.3%

បញុ្ោះរនមល, 5.0%

ខណ្នាមំដ្ឋយមវជាបណ្ឌិ រ, 
5.0%

ត្តមអនកជិរខាង, 4.0% ការមវចែ្ប់មានការទក់
ទញ, 3.3%



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ត្តរាងទ្យើ ៣ 
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជនមៅមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ អាត្ស្័យមលើអមថរមុែរបរបស្់អរិថិជន 

 
មុែរបររបស្់អរិថិជន 

ស្រុប មស្រនតើ
រាជការ 

បុគគលិក
ឯកជន 

បុគគលិក
អងគការ 

អាជើវកមម
តទ ល់ែលួន 

មេសង
មទ្យៀរ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានរនមលនថល
ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ១៤ ៥ ១ ១ ៥ ២៦ 
មិនមានមយាបល់ ១១ ១៧ ៨ ៣ ៤ ៤៣ 
យល់ត្ស្ប ១២ ១២ ២ 0 ៥ ៣១ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានអនាម័យ
ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៩ ៧ ២ ១ ៦ ២៥ 
មិនមានមយាបល់ ១៤ ១២ ៤ 0 ៣ ៣៣ 
យល់ត្ស្ប ១៤ ១៥ ៥ ៣ ៥ ៤២ 

ែញុំមជឿាក់មលើគុណ្ភាពទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
ត្ស្ស្់នំាចូលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុង
ត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ១២ ៨ ៣ ១ ៥ ២៩ 
មិនមានមយាបល់ ១២ ៧ ៥ 0 ៥ ២៩ 
យល់ត្ស្ប ១៣ ១៩ ៣ ៣ ៤ ៤២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានស្ំបកមវច
ែ្ប់ទក់ទញនិងង្ហយត្ស្ួលមត្បើាង
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៨ ៥ ១ ១ ៥ ២០ 
មិនមានមយាបល់ ៩ ៩ ៦ ១ ៣ ២៨ 
យល់ត្ស្ប ២០ ២០ ៤ ២ ៦ ៥២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានរស្ារិ
ឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ១០ ៧ ៥ ១ ៨ ៣១ 
មិនមានមយាបល់ ១៥ ១១ ២ ១ ៣ ៣២ 
យល់ត្ស្ប ១២ ១៦ ៤ ២ ៣ ៣៧ 

ទក់ទ្យងមៅនឹងកត្តត  “អនាម័យ” និងកត្តត  “គុណ្ភាព” មយើងស្មងេរម ើញថ្ន មានអរិថិជនចំនួន ៤២% ដូ្ចោន
ខដ្លយល់ថ្ន ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យ និងគុណ្ភាពែពស្់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ ចំមពាោះរបាយ
ទិ្យននន័យខដ្លបង្ហា ញថ្នអនកមត្បើត្បាស្់ “មិនយល់ត្ស្ប” ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក
មានចំនួន ២៥% មដ្ឋយខឡកចំមពាោះកត្តត  “គុណ្ភាព” មានចំនួន ២៩% ចំមពាោះជមត្មើស្ដូ្ចោន មនោះ។ ខេែកមៅមលើកត្តត  
“ការមវចែ្ប់” លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន មានត្បាពលរដ្ាចំនួន ៥២% យល់ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល មានការមវចែ្ប់លែាងទឹ្យក
មដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក ត្ស្បមពលខដ្លរួមលែអនកមិនយល់ត្ស្បនឹងទ្យស្សនៈមនោះមានត្រឹមខរ ២០% ប ុមណាណ ោះ។ រួមលែ
ទក់ទ្យងនឹងទ្យស្សនៈរបស្់ត្បាពលរដ្ាមដ្ឋយខេែកមលើកត្តត  “រស្ារិ” ម ើញថ្នមានចំនួនត្បហាក់ត្បខហលោន  មដ្ឋយកនុង
មនាោះអនកខដ្លយល់ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរស្ារិត្បមស្ើរាង ឬឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកមានចំនួន ៣៧% 
មដ្ឋយខឡកអនកមិនយល់ត្ស្បនឹងទ្យស្សនៈមនោះមានចំនួន ៣១%។ 

បខនាមពើមលើមនោះ លទ្យធេលកនុងត្តរាងខាងមត្កាមបង្ហា ញថ្ន កនុងចំមណាមអនកខដ្ល “យល់ត្ស្ប” ថ្នេលិរេលទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូលមានរនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក មាន ៣៨,៧១ % មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល” ស្ុទ្យធ 
និងមាន ៦១,២៩ % មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ។ ាមួយោន មនោះ ភាគមត្ចើនននអរិថិជនខដ្ល “មិនយល់ត្ស្ប” 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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មលើអំណ្ោះអំណាងខដ្លថ្ន “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានរនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុ ងត្ស្ុក” បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ (៥៧,៦៩ %) និងអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលស្ុទ្យធមានចំនួន ៣៤,៦២%។  

មដ្ឋយខឡកទក់ទ្យងនឹងកត្តត  “អនាម័យ” វញិ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ភាគមត្ចើន (៥២,៣៨%) ននអរិថិជនខដ្ល 
“យល់ត្ស្ប” ថ្នេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់
ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែប ុមណាណ ោះ មដ្ឋយខឡកកនុងចំមណាមអនកខដ្ល “យល់ត្ស្ប” មនោះ មានត្រឹមខរ ២,៣៨% 
ប ុមណាណ ោះននអនកមត្បើត្បាស្់“ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” ខរមួយមុែ។ ាមួយោន មនោះ លទ្យធេលក៏បង្ហា ញថ្ន អរិថិជនខដ្ល “មិន
យល់ត្ស្ប” ចំមពាោះអំណ្ោះអំណាងខដ្លថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក មានស្មា
មាត្រមស្មើោន  (១៦% ដូ្ចោន ) ចំមពាោះជមត្មើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” និង “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល”។ 

ត្តរាងទ្យើ ៤ 
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងទ្យស្សនៈរបស្់អរិថិជនចំមពាោះទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ អាត្ស្័យមលើអមថរទ្យមាល ប់ននការមត្បើត្បាស្់ 

 
ទ្យមាល ប់ននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ 

ស្រុប មត្បើត្បាស្់ខរទឹ្យក
មដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក 

មត្បើត្បាស្់ខរទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនាំចូល 

មត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន
រនមលនថលាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរ
កនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ២ ៩ ១៥ ២៦ 
មិនមានមយាបល់ ៦ ១៦ ២១ ៤៣ 
យល់ត្ស្ប 0 ១២ ១៩ ៣១ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន 
អនាម័យាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោ 
េលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៤ ១៧ ២៥ 
មិនមានមយាបល់ ៣ ១១ ១៩ ៣៣ 
យល់ត្ស្ប ១ ២២ ១៩ ៤២ 

ែញុំមជឿាក់មលើគុណ្ភាពទឹ្យក
មដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នាំចូលាង 
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៦ ៤ ១៩ ២៩ 
មិនមានមយាបល់ ១ ១១ ១៧ ២៩ 
យល់ត្ស្ប ១ ២២ ១៩ ៤២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន
ស្ំបកមវចែ្ប់ទក់ទញនិង
ង្ហយត្ស្ួលមត្បើាងទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោេលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៦ ១០ ២០ 
មិនមានមយាបល់ ១ ១២ ១៥ ២៨ 

យល់ត្ស្ប ៣ ១៩ ៣០ ៥២ 

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមាន
រស្ារិឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
េលិរកនុងត្ស្ុក 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៨ ១៩ ៣១ 
មិនមានមយាបល់ ១ ១១ ២០ ៣២ 
យល់ត្ស្ប ៣ ១៨ ១៦ ៣៧ 

មដ្ឋយខឡកខេែកមលើកត្តត  “គុណ្ភាព” វញិ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន ភាគមត្ចើន (៥២,៣៨%) ននអនកខដ្លោំត្ទ្យថ្ន ”ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោនំាចូលមានគុណ្ភាពលែាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ 



កាលិកបត្រត្ាវត្ាវមនុស្សាស្រស្តនិងវទិ្យាាស្រស្តស្ងគម, ១(២), ខែធ្នូ  ២០២២, ទំ្យព័រ៖ ១០២-១៣១ 
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ត្ស្បមពលខដ្លអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” មានត្រឹមខរ ២,៣៨%។ កនុងចំមណាមអរិថិជនខដ្ល “មិន
យល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាងខាងមលើមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន អនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” 
មានចំនួនមត្ចើនាងអរិថិជនខដ្លមត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” ខរមួយមុែ។ ចំមពាោះកត្តត  “ការមវចែ្ប់” វញិ លទ្យធេល
បញ្ញា ក់ថ្ន ៣០% ននអរិថិជនខដ្ល “មិនយល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាងខដ្លថ្ន “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានការមវច
ែ្ប់ទក់ទញនិងង្ហយត្ស្ួលមត្បើាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ។ 
មដ្ឋយខឡក ចំនួនអនកខដ្លមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល” មួយមុែមានរហូរដ្ល់ ៣៦,៥៤%  កនុង
ចំមណាមអរិថិជនខដ្លបាន “យល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះអំណាងខាងមលើ។ 

ចំមពាោះកត្តត  “រស្ារិ” វញិ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន កនុងចំមណាមអរិថិជនខដ្ល “យល់ត្ស្ប” ថ្នទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល
មានរស្ារិឆ្ៃ ញ់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក មាន ៤៨,៦៥% បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” 
និងមានអរិថិជនខរ ៨,១ % ប ុមណាណ ោះខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក” មួយមុែ។ ាមួយោន មនោះ កនុងចំមណាម
អរិថិជនខដ្លបង្ហា ញការ “មិនយល់ត្ស្ប” ចំមពាោះអំណ្ោះអំណាងមនោះ មាន ៦១,២៩% បានមត្ជើស្មរ ើស្មត្បើត្បាស្់ “ទឹ្យក
មដ្ឋោះមោទំងពើរត្បមភ្ទ្យ” មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លមត្បើត្បាស្់ខរ “ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនាំចូល” មួយមុែ មានចំនួន ២៥,៨ %។    

៣.៣- ឥរិយាបថរបស្់អតិថជិនកនុងការទញិទកឹដ ោះដោស្ស្ស្់ 
លទ្យធេលត្ាវត្ាវមៅកនុងចំណុ្ចមនោះ មតត រមៅមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជនកនុងការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរេល

ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់។ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន មានអរិថិជនខរ ២១% ប ុមណាណ ោះបានមឆ្លើយថ្នពួកោរ់មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យក
មដ្ឋោះមោណាខដ្លមានរនមលទប មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លយល់េទុយពើមនោះ មានចំនួន ៥៥%។ ាមួយោន មនោះ មានអរិថិជន
ចំនួន ៤៣% មឆ្លើយថ្នពួកោរ់មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានកាលបរមិចេទ្យមត្បើត្បាស្់ និងរកាទុ្យកបានយូរ 
មដ្ឋយខឡកអនកខដ្លយល់េទុយពើមនោះមានចំនួន ៣៤% ននអរិថិជនទំងអស្់។ លទ្យធេលក៏បានបង្ហា ញថ្ន មានអរិថិជន 
រហូរដ្ល់ ៥០% បានមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោមដ្ឋយពិចារណាមៅមលើកត្តត  “ការមវចែ្ប់” ត្ស្បមពលខដ្ល ២៣% នន
អរិថិជនខដ្លបានចូលរួមកនុងកាស្ិកាមនោះមិនគិរថ្នកត្តត  “ការមវចែ្ប់” គឺាកត្តត កំណ្រ់កនុងការមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញេលិរ
េល ទឹ្យកមដ្ឋោះមោរបស្់ពួកមគមនាោះមទ្យ។ 

ត្តរាងទ្យើ ៥ 
របាយទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងឥរយិាបថរបស្់អរិថិជនមរៀងរាល់មពលទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកបរមិភាគឬមត្បើត្បាស្់ 

 

មុែរបររបស្់អរិថិជន 

ស្រុប មស្រនតើ
រាជ
ការ 

បុគគលិក
ឯកជន 

បុគគលិក
អងគការ 

អាជើវកមម
តទ ល់ែលួន 

មេសង
មទ្យៀរ 

ែញុំមត្ជើស្យកខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លមានរនមលធូ្រនថលាងមគ
ប ុមណាណ ោះ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ២២ ១៨ ៦ ២ ៧ ៥៥ 
មិនមានមយាបល់ ៩ ៩ ៣ ១ ២ ២៤ 
យល់ត្ស្ប ៦ ៧ ២ ១ ៥ ២១ 
មិនយល់ត្ស្ប ១៣ ៩ ៤ ១ ៧ ៣៤ 
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ែញុំទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លមានកាលបរមិចេទ្យមត្បើត្បាស្់
បានយូរ។ 

មិនមានមយាបល់ ៥ ៩ ៥ ២ ២ ២៣ 

យល់ត្ស្ប ១៩ ១៦ ២ ១ ៥ 
៤៣ 

ែញុំពិនិរយមមើលមលើស្ំបកមវចែ្ប់ 
(ត្បអប់/កំប ុង/ដ្បត្ចក…)។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៧ ៩ ១ ៣ ៧ ២៧ 
មិនមានមយាបល់ ១០ ៧ ៤ 0 ២ ២៣ 
យល់ត្ស្ប ២០ ១៨ ៦ ១ ៥ ៥០ 

ែញុំទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លែញុំ
ធាល ប់ទិ្យញខរប ុមណាណ ោះ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៤ ៦ ៣ 0 ៣ ១៦ 
មិនមានមយាបល់ ៥ ៨ ៣ ២ ៣ ២១ 
យល់ត្ស្ប ២៨ ២០ ៥ ២ ៨ ៦៣ 

ែញុំទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ណា
ខដ្លែញុំង្ហយរកទិ្យញបានខរ
ប ុមណាណ ោះ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៨ ១១ ៤ ១ ២ ២៦ 
មិនមានមយាបល់ ១២ ១១ ២ ១ ៣ ២៩ 
យល់ត្ស្ប ១៧ ១២ ៥ ២ ៩ ៤៥ 

ែញុំទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លមានត្បូម ូស្ិនពិមស្ស្ (ឧ.
ទិ្យញ១ខថម១ ឬការបញុ្ោះរនមលា
មដ្ើម)។ 

មិនយល់ត្ស្ប ១៦ 17 7 1 9 50 
មិនមានមយាបល់ ៩ ១១ ២ ២ ២ ២៦ 

យល់ត្ស្ប ១២ ៦ ២ ១ ៣ 
២៤ 

ែញុំទិ្យញេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
ណាខដ្លមគនិយមទិ្យញ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ១៣ ៩ ៤ ១ ៥ ៣២ 
មិនមានមយាបល់ ១៣ ១៤ ៣ ៣ ៥ ៣៨ 
យល់ត្ស្ប ១១ ១១ ៤ 0 ៤ ៣០ 

ាធ្មមត្តែញុំទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោណាខដ្លត្គូមពទ្យយបានខណ្នាំ។ 

មិនយល់ត្ស្ប ៩ ៥ ២ 0 ៤ ២០ 
មិនមានមយាបល់ ១៥ ១៤ ៥ ២ ៤ ៤០ 
យល់ត្ស្ប ១៣ ១៥ ៤ ២ ៦ ៤០ 

ទក់ទ្យងាមួយនឹង ឥរយិាបថននការទិ្យញត្តមទ្យមាល ប់វញិ មគស្មងេរម ើញថ្ន មានអរិថិជនរហូរដ្ល់ ៦៣% បាន
មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លពួកោរ់ធាល ប់ទិ្យញខរប ុមណាណ ោះ ត្ស្បមពលខដ្លអនកខដ្លមិនចូលចិរតទិ្យញត្តម
ទ្យមាល ប់ មានត្រឹមខរ១៦%។ ាមួយោន មនោះ អរិថិជនចំនួន ៤៥% បានមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោមត្បើត្បាស្់មដ្ឋយ
អាត្ស្័យមលើកត្តត ទ្យើតំ្តងខដ្លង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញ និង ២៦% មិនបានពិចារណាមៅមលើកត្តត មួយមនោះមទ្យ។  

ទក់ទ្យងាមួយនឹងកត្តត  “ត្បូម ូស្ិនពិមស្ស្” លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន មានអរិថិជនខរចំនួន ២៤% ប ុមណាណ ោះខដ្ល
មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញមដ្ឋយពិចារណាខាល ំងមលើកត្តត មួយមនោះ ត្ស្បមពលខដ្លអនកខដ្លមិនគិរពើកត្តត មនោះ មានរហូរដ្ល់ ៥០% 
ននអរិថិជនខដ្លបានចូលរួមទំងអស្់។ ខេែកមលើកត្តត  “ភាពមពញនិយមរបស្់េលិរេល” វញិ លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន អនក
ខដ្លមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញ និងអនកខដ្លមិនមត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញ េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មដ្ឋយារខរការមពញនិយមមត្បើ
ត្បាស្់មត្ចើន មានស្មាមាត្រ ៣០% និង ៣២% មរៀងោន ។ មដ្ឋយខឡកចំមពាោះកត្តត  “ទិ្យញត្តមការខណ្នាំមដ្ឋយត្គូមពទ្យយឬ
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អនកជំនាញ” លទ្យធេលបង្ហា ញថ្ន ស្មាមាត្រេលមធ្ៀបននអនក “ទិ្យញត្តមការខណ្នំារបស្់ត្គូមពទ្យយឬអនកជំនាញ” មានមលើស្
អនកខដ្ល “មិនទិ្យញត្តមការខណ្នំារបស្់ត្គូមពទ្យយឬអនកជំនាញ” រហូរដ្ល់មៅពើរដ្ង (៤០% ទ្យល់នឹង ២០%)។ 

បខនាមពើមលើមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន ភាគមត្ចើនននអនក “យល់ត្ស្ប” និង “មិនយល់ត្ស្ប” ាមួយនឹងអំណ្ោះ
អំណាងនើមួយៗខាងមលើ ភាគមត្ចើនាមស្រនតើរាជការ និងបុគគលិកបមត្មើការមៅកនុងត្កុមហ ុនឯកជននានា ក៏ប ុខនត ខេែកមលើ
លទ្យធេលមនោះ មយើងពិបាកកនុងការមធ្ែើការស្ននិដ្ឋា នបានពើភាពែុស្ោន រវាងឥរយិាបថទិ្យញរបស្់ត្កុមមោលមៅទំងមនោះ មដ្ឋយ 
ារខរស្មាមាត្រននអនក “យល់ត្ស្ប” និង “មិនយល់ត្ស្ប” កនុងចំមណាមត្កុមមោលមៅទំងមនោះមានទំ្យមនារពំុចាស្់លាស្់ 
ាពិមស្ស្កនុងចំមណាមមស្រនតើរាជការ និងអនកមធ្ែើការង្ហរត្កុមហ ុនឯកជន។ 

៤. ការពភិាកា 
លទ្យធេលននការត្ាវត្ាវមនោះបានបញ្ញា ក់ថ្ន មបើគិរមលើចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុកគឺមៅមានទំ្យហំ

រូចខាល ំងមបើមធ្ៀបមៅនឹងចំខណ្កទ្យើេាររបស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល។ មា ងមទ្យៀរ ត្បាពលរដ្ាក៏មិនស្ូវាគ ល់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ
កនុងត្ស្ុកមត្ចើនប ុនាម នខដ្រ ខដ្លាក់ខស្តង មនោះាបញ្ញា ទូ្យមៅមួយរបស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក ក៏ដូ្ចាេលិរេលកនុងត្ស្ុក
ដ៏្នទ្យមេសងមទ្យៀរ។ មយាងត្តម The Phnom Penh Post (2019) កត្តត ត្បកួរត្បខជងរនមល និងកងែោះទំ្យនុកចិរតពើអនកមត្បើ
ត្បាស្់ គឺាមូលមហរុខដ្លនំាឱ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកពំុស្ូវមានត្បាត្បិយភាព និងពិបាកត្បខជងយកចំខណ្កទ្យើេារ។ 
ទ្យនទឹមមនោះ ក៏មានការស្ិកាអនតរារិាមត្ចើនបានបញ្ញា ក់ពើការត្បកួរត្បខជងមលើទ្យើេារ និងត្បាត្បិយភាពមានកត្មិរ
ទក់ទ្យងនឹងទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកមធ្ៀបាមួយនឹងទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូល។ លទ្យធេលស្ិការបស្់ (Thøgersen et al., 
2019) ខដ្លមធ្ែើមៅត្បមទ្យស្ចំនួនត្បាំរួមមាន អាឡឺម ង់ បារាងំ ដ្ឋណឺ្មា ក ចិន និងនថ បង្ហា ញថ្នអរិថិជនមៅត្បមទ្យស្ចិន
មានទំ្យមនារមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លនំាចូលពើត្បមទ្យស្អឺរ  ុប ាពិមស្ស្ពើត្បមទ្យស្ដ្ឋណឺ្មា ក ាងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោខដ្លេលិរមៅកនុងត្បមទ្យស្របស្់ែលួន។  េទុយពើការស្ិកាខាងមលើ Burchardi et al. (2005); Shunekeyeva 
(2020) និង Boimah & Weible (2021) បានបង្ហា ញថ្ន អនកមត្បើត្បាស្់មានការចាប់អារមមណ៍្ខាល ំងចំមពាោះទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោេលិរកនុងត្ស្ុក មដ្ឋយកនុងមនាោះ Boimah & Weible (2021) បានគូស្បញ្ញា ក់ថ្ន អនកមត្បើត្បាស្់យល់ថ្ន េលិរេល
ទឹ្យកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុកាេលិរេលធ្មមារិ និងលែស្ត្មាប់ស្ុែភាព មហើយ Burchardi et al. (2005) បានបខនាមថ្ន
អនកមត្បើត្បាស្់ក៏ហា នចំណាយមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លេលរិកនុងត្ស្ុកខដ្លមានរនមលេងខដ្រ។   

ពាក់ព័នធនឹងស្ំណួ្រថ្ន‘មរើអនកមត្បើត្បាស្់ាគ ល់មា កទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងមនោះមដ្ឋយវធិ្ើណា?  លទ្យធេលបាន
បង្ហា ញថ្ន អរិថិជនបានាគ ល់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោទំងមនោះ(ទំងត្បមភ្ទ្យនំាចូល និងេលិរកនុងត្ស្ុក)ត្តមរយៈការម ើញដ្ឋក់
តំ្តងបង្ហា ញ ឬលក់មៅត្តមេារទំ្យមនើប មា រ ឬហាងលក់មភ្ស្ជាៈនានា មានរិចរួចប ុមណាណ ោះខដ្លបានាគ ល់ត្តមរយៈ
ការេសពែេាយត្តមពាណិ្ជាកមមមលើកញ្ក់ទូ្យរទ្យស្សន៍ បណាត ញស្ងគម ឬត្តមមមធ្ាបាយមេសងមទ្យៀរ។ ាមួយនឹងលទ្យធេល
មនោះ មយើងអាចស្ននិដ្ឋា នបានថ្ន ការបញុ្ោះបញូ្លឱ្យេារទំ្យមនើប មើនើមា រ ឬហាងលក់េលិរេលនានាដ្ឋក់តំ្តងលក់
េលិរេលរបស្់ែលួន គឺាមមធ្ាបាយខដ្លមានត្បស្ិទ្យធភាពាងមគកនុងការេសពែេាយអំពើេលិរេលរបស្់ែលួន។ ាមួយ
នឹងគំនិរមនោះ Boniface & Umberger (2012) និង Bytyqi et al. (2020) ក៏បានមលើកមឡើងខដ្រថ្ន េារទំ្យមនើបគឺា
មោលមៅដ៏្មពញនិយមស្ត្មាប់អរិថិជនកនុងការខស្ែងរកទឹ្យកមដ្ឋោះមោ (Boniface & Umberger, 2012) មដ្ឋយារ
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មហរុេលអនាម័យ ទ្យើតំ្តងមានភាពង្ហយត្ស្ួល និងាកខនលងខដ្លអាចខស្ែងរកេលិរខដ្លមានគុណ្ភាពលែ។ ាមួយោន
មនោះ ការេសពែេាយត្តមអនកខដ្លមានឥទ្យធិពលមៅកនុងស្ងគម និងអនកជំនាញ ក៏អាចទ្យទួ្យលបានត្បស្ិទ្យធភាពែពស្់ មបើ
មទោះបើា កនុងស្ម័យបមច្កវទិ្យាមជឿនមលឿន មានវធិ្ើេសពែេាយមដ្ឋយមត្បើបណាត ញស្ងគមត្គប់ត្បមភ្ទ្យកតើ។ ទក់ទ្យងនឹង
ចំណុ្ចមនោះខដ្រ  Boniface & Umberger (2012) និង  Lake (2009)  as cited in (Kurajdova & Táborecka-
Petrovicova, 2015) បានគូស្បញ្ញា ក់េងខដ្រថ្ន កត្តត បរយិាកាស្ជំុវញិអនកមត្បើត្បាស្់ដូ្ចា ត្កុមមនុស្សកនុងស្ងគម មិរត
ភ័្ស្រកត និងស្មាជិកកនុងត្គួារ គឺាកត្តត ខដ្លមានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អនកមត្បើត្បាស្់េងខដ្រ។  

ទក់ទឹ្យងនឹងកត្តត ខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាមុននឹងស្មត្មចចិរតទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មកមត្បើត្បាស្់ 
លទ្យធេលបានបង្ហា ញថ្ន “រស្ារិ” និង “អនាម័យ” ាកត្តត ចមបងាងមគ មហើយកត្តត  “មា កស្ញ្ញា េលិរេល”និង “រនមល” 
ក៏ាកត្តត ចមបងពើរមទ្យៀរខដ្លអនកមត្បើត្បាស្់ពិចារណាខាល ំងេងខដ្រ។ ដូ្ចោន មនោះខដ្រ Xu et al. (2020) ក៏បានរកម ើញ
ខដ្រថ្នកត្តត  “រស្ារិ” និង“រនមល”គឺាកត្តត កំណ្រ់របស្់អនកមត្បើត្បាស្់កនុងការស្មត្មចចិរតទិ្យញទឹ្យកមដ្ឋោះមោ។ Tempesta 
& Vecchiato (2013) ក៏បានពនយល់ខដ្រថ្ន ការណ៍្ខដ្លកត្តត  “រនមល”និង “មា កស្ញ្ញា ” មានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មច
ចិរតរបស្់អនកមត្បើត្បាស្់ គឺមដ្ឋយារអនកមត្បើត្បាស្់យល់ថ្នកត្តត ទំងពើរមនោះមានទំ្យនាក់ទំ្យនងមៅនឹងគុណ្ភាពេលិរេល
មដ្ឋយតទ ល់។  មលើស្ពើមនោះ ចំមពាោះ កត្តត  “គុណ្ភាព” មយើងស្មងេរម ើញថ្ន មានអរិថិជនចំនួន ៤២% ដូ្ចោន ខដ្ល
យល់ថ្ន ទឹ្យកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានអនាម័យ និងគុណ្ភាពែពស្់ាងទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។ លទ្យធេលមនោះត្ស្មដ្ៀង
នឹងការស្ិការបស្់ Thøgersen et al. (2019) ខដ្លរកម ើញថ្នអរិថិជនមៅត្បមទ្យស្ចិនមានទំ្យមនារមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះ
មោខដ្លនំាចូលពើត្បមទ្យស្អភិ្វឌ្ឍ ាងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោខដ្លេលិរមៅកនុងត្បមទ្យស្ មដ្ឋយពួកមគយល់ថ្ន
េលិរេលមកពើត្បមទ្យស្អភិ្វឌ្ឍគឺមានគុណ្ភាពែពស្់។ 

លទ្យធេលខាងមលើក៏បានបញ្ញា ក់ថ្ន មានអរិថិជន មត្ជើស្មរ ើស្ទិ្យញខរទឹ្យកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានរនមលទប មាន
កាលបរមិចេទ្យមត្បើត្បាស្់និងរកាទុ្យកបានយូរ  និងការមវចែ្ប់ាមដ្ើម។ ត្តមរយៈការស្ិការបស្់ Deliya & Parmar 
(2012) បានចងែុលបង្ហា ញថ្ន ការមវចែ្ប់មដ្ើររួរនាទ្យើយា ងស្ំខាន់មៅកនុងទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងការលក់ាមួយនឹងអរិថិជន
មៅកនុងដំ្ណាក់កាលលក់ និងការស្មត្មចចិរតទិ្យញ មហើយវាាកត្តត ដ៏្ស្ំខាន់ខដ្លមានឥទ្យធិពលមលើការស្មត្មចចិរត ទិ្យញ
របស្់អថិជន។ ទ្យនទឹមនឹងមនោះខដ្រ  Merlino et al. (2020) បានបញ្ញា ក់ថ្ន អរិថិជិនមានការចាប់អារមមណ៍្ែពស្់មលើការ
មវចែ្ប់ខដ្លគិរគួរពើនិរនតរភាពបរាិា ន មហើយពួកមគក៏ហា នចំណាយស្ត្មាប់េលិរេលខបបមនោះខដ្លមានរនមលនថលេង
ខដ្រ។ ាទូ្យមៅទិ្យដ្ាភាពននេលិរេលគឺមានឥទ្យធិពលមលើដំ្មណ្ើ រការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អថិជន។ លកខណ្ៈននការមវច
ែ្ប់គឺវវិរតន៍រួមមៅាមួយនឹងរត្មូវការរបស្់អរិថជនមដ្លចង់បានការមវចែ្ប់ខដ្លមានភាពនចនត្បឌិ្រ និងមានត្បស្ិទ្យធ
ភាពកនុងការរកាទុ្យកេលិរេលបានយូរ (Rodríguez -Rojas et al., 2019 ; Merlino et al., 2020), មានភាពង្ហយ
ត្ស្ួលកនុងការមបើកមត្បើមត្បើត្បាស្់ និងរកាទុ្យក (McDaniel and Baker, 1977; Heide & Olsen, 2017)។ 
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៥. ដស្ចក្តសី្នន ិឋ ន 
៥.១- ការស្នន ិឋ ន 
ការស្ិកាមនោះបង្ហា ញពើទ្យស្សនៈនិងឥរយិាបថរបស្់អរិថិជនមៅរាជធានើភ្នំមពញចំមពាោះការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោ

ត្ស្ស្់។ ត្តមរយៈលទ្យធេលមនោះ មយើងស្មងេរម ើញថ្ន មានអនកមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងេលិរកនុងត្ស្ុក និងនំា
ចូល ប ុខនតទំ្យមនារននការមត្បើត្បាស្់ទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលមានមត្ចើន ែណ្ៈខដ្លការោំត្ទ្យទឹ្យកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក
មានរិចរួចប ុមណាណ ោះ។ ការណ៍្មនោះបញ្ញា ក់ឱ្យម ើញថ្ន មបើមទោះបើាមានការបណាត ក់ទុ្យនមួយចំនួនមលើទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់
កតើ ចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់េលិរកនុងត្ស្ុកហាក់មៅមានទំ្យហំរូចមៅមឡើយ មហើយពិបាកនឹងត្បកួរត្បខជង
ាមួយនឹងេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចូលពើបរមទ្យស្។ 

ចំមពាោះកត្តត ខដ្លមានឥទ្យធិពលមលើអរិថិជនមៅកនុងការស្មត្មចចិរតទិ្យញ ដូ្ចា កត្តត ត្បភ្ពេលិរេល កត្តត រនមល ឬ
ការលក់បញុ្ោះនថល ឬទិ្យញមួយខថមមួយមិនមានឥទ្យធិពលប ុនាម នមនាោះមទ្យមលើឥរយិាបថទិ្យញរបស្់អរិថិជនមនាោះមទ្យ ប ុខនតកត្តត
គុណ្ភាពទឹ្យកមដ្ឋោះមោ ការមវចែ្ប់ រស្ារិ និងការលក់បញុ្ោះរនមលខដ្លភាា ប់ាមួយនឹងេលិរេលមានស្ុពលភាពបាន
យូរ ភាពង្ហយត្ស្ួលរកទិ្យញេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ គឺមានឥទ្យធិពលមៅមលើការស្មត្មចចិរតទិ្យញរបស្់អរិថិជន។  

៥.២- អនុាស្ន៍ 
ខេែកមលើលទ្យធេលននការស្ិកាមនោះ ត្កុមហ ុនេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ទំងអស្់ ាពិមស្ស្ត្កុមហ ុនកនុងត្ស្ុក និង

អនកមរៀបចំមោលនមយាបាយទ្យើេារេលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោគួរមធ្ែើការេលិរទឹ្យកមដ្ឋោះមោមដ្ឋយមតត រមៅមលើកត្តត គុណ្ភាព 
រស្ារិ ការមវចែ្ប់ និងអនាម័យ និងមរៀបចំយុទ្យធាស្រស្តបញុ្ោះនថលភាា ប់នឹងស្ុពលភាពរបស្់េលិរេលទឹ្យកមដ្ឋោះមោអាច
មត្បើបានយូរ  ត្ពមទំងពត្ងឹកកិច្ស្ហត្បរិការាមួយនឹងេារទំ្យមនើបខដ្លាបណាត ញខចកចាយដ៏្មានត្បស្ិទ្យធភាព 
មដ្ើមបើទញយកចំខណ្កទ្យើេារទឹ្យកមោមៅកនុងត្កុងភ្នំមពញឱ្យបានកាន់ខរមត្ចើន។ 
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ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo)    
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ទ្យឹកមដ្ឋោះមោដ្័ចមមៀល (Dutch Mill)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (MANOLIA Milk)    
កាលមោ (Cowhead)    

១៣- មរើមលាកអនកាគ ល/់ដ្ងឹអពំើត្បភ្ព ឬត្បមទ្យស្ខដ្លេលរិទ្យកឹមដ្ឋោះត្ស្ស្ខ់ាងមត្កាមមនោះខដ្រឬមទ្យ? 

េលិរេលទ្យកឹមដ្ឋោះមោ ាគល់/ដ្ឹង មិនាគ ល់/ដ្ឹង មិនចាស្់ 
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្របឹ    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមើជើ(Meiji)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោគើរ ើស្ួគ៌(Kirisu)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោដ្័ចមមៀល (Dutch Mill)    
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (MANOLIA Milk)    
កាលមោ (Cowhead)    

១៤- មរើមលាកអនកាគ លេ់លរិេលទ្យកឹមដ្ឋោះមោទំងមនាោះមដ្ឋយរមបៀបណា? 
 ម ើញតំ្តងលក់មៅត្តមេារទ្យំមនើប ហាងទ្យំនិញ ឬមា រ   េសពែេាយត្តមរយៈទ្យរូទ្យស្សន៍ 
 ការេសពែេាយត្តមបណាត ញស្ងគម(Facebook)    មិរតភ្កតិ  ស្មាជិកត្គួារ   មេសងៗ  

១៥- ថមើៗមនោះ មរើេលិរេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាែលោះខដ្លមលាកអនកបានទ្យិញ? 
 ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មរមាខស្នឬស្សើត្រឹប         ទ្យឹកមដ្ឋោះមោគើរ ើស្ួគ ៌(Kirisu)  
 ទ្យឹកមដ្ឋោះមោដ្័ចមមៀល (Dutch Mill)   ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមម កណូ្លា (MANOLIA Milk)   
 ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមូមូ (Moo Moo)    ទ្យឹកមដ្ឋោះមោមើជើ (Meiji)   កាលមោ (Cowhead)   

ខេនកទ្យើ៣៖ ទ្យស្សនៈ និងឥរយិាបថទ្យិញ (Perceptions and Buying Behaviors)  

ល.រ  មិនយល់ត្ស្ប មិនមានមយាបល ់ យល់ត្ស្ប 

១៦ ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចលូមានរនមលនថលាងទ្យឹកមដ្ឋោះមោេលិ
រកនុងត្ស្ុក។    

១៧ េលិរេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្នំ់ាចលូមានអនាមយ័ាងទ្យឺក
មដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្កុ។    

១៨ 
ែញុំមជឿាក់មលើគុណ្ភាពទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្នំ់ាចលូខាល ំងាង
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោេលិរកនុងត្ស្ុក។    

១៩ 
ស្ំបកមវចែ្ប់ (ត្បអប/់កបំ ុង/ដ្បត្ចក…) របស្់េលិរេល
ទ្យឹកមដ្ឋោះមោនំាចូលមានភាពទកទ់ញ និងង្ហយត្ស្ួលមត្បើ
ាងទ្យឹកមដ្ឋោះមោកនុងត្ស្ុក។ 

   

២០ ទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់នំាចលូមានរស្ារឆិ្ៃ ញ់ាងទ្យកឹមដ្ឋោះ
មោ    
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េលិរមៅកនុងត្ស្កុ។ 

២១ មៅមពលែញុំទ្យិញទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ ែញុំមត្ជើស្យកខរទ្យកឹមដ្ឋោះ
មោណាខដ្លមានរនមលធ្រូនថលាងមគប ុមណាណ ោះ។    

២២ ែញុំទ្យិញេលរិេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានកាលបរមិចេទ្យមត្បើ
ត្បាស្់បានយូរ។    

២៣ ែញុំពិនិរយមមើលមលើស្ំបកមវចែ្ប ់(ត្បអប់/កំប ងុ/ដ្បត្ចក…) 
មៅមពលស្មត្មចចិរតទ្យិញទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់មតងៗ។ 

   

២៤ មៅមពលទ្យិញទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ ់ែញុំទ្យិញខរទ្យឹកមដ្ឋោះមោណា
ខដ្លែញុំធាល ប់ទ្យិញខរប ុមណាណ ោះ។    

២៥ ែញុំទ្យិញខរទ្យឹកមដ្ឋោះមោត្ស្ស្ណ់ាខដ្លែញុំង្ហយរកទ្យញិបានខរ
ប ុមណាណ ោះ។    

២៦ ែញុំទ្យិញេលរិេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាខដ្លមានត្បូម សូ្ិន
ពិមស្ស្ (ឧ.ទ្យិញ១ខថម១ ឬការបញុ្ោះរនមលាមដ្ើម)។ 

   

២៧ ែញុំទ្យិញេលិរទ្យកឹមដ្ឋោះមោត្ស្ស្់ណាខដ្លមគនិយមទ្យញិ។    

២៨ ាធ្មមត្តែញុំទ្យិញេលរិេលទ្យឹកមដ្ឋោះមោណាខដ្លត្គមូពទ្យយ
បានខណ្នាំ។ 
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