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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



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

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 83 

 

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  
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 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។ 
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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  
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្ុ្ោះ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។ 
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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។ 



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

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 91 

 

▪ 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  

 

មមឿង ចំមរ ើន, លើ រុង, ផុន កសិ្កា, និង រូច ស្ុធារើ. (២០២២). 94 

 

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
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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 
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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
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និងបុរាណ្វរាុវទិ្យា 

 

 
បណ្ឌិ រ រូច សុ្ធារ ើ 

កខន្ងមធ្ែើការ៖  

រាជបណ្ឌិ រយស្ភាកមពាុ 

ស្ញ្ញា បត្រ៖  
▪ បណ្ឌិ រនមោបាយអនតរារ ិ
▪ បរញិ្ញា បត្រាន់ែពស្ជ់ំនាញ 
ការស្ិកាអភិវឌ្ឍន ៍

ចំណ្ង់ចំណូ្លចិរតត្ាវត្ាវ៖ 

▪ ទ្យំនាក់ទ្យំនងអនតរារិ 
▪ នមោបាយការបរមទ្យស្ 
▪ ការចូលរួមរបស្់យុវជនកនងុកចិចការ
នមោបាយ និងស្ងគម 

ត្បវរតិរូបលមអិរ 

 

ត្បវរតិរូបលមអិរ 

 

 


