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ហេតុអ្វីត្តវូសកិ្សាបរុាណវតថុវទិ្យា? 
 

ហោយ៖ បណឌិ ត ផុន ក្សសកិា1 
 
ហសចក្សតីហផតើម 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាព្រូវបានចារទុ់រថាជាព្រទទសមានអរយិធម្៌ចំណាស់ មានសម្បរិតវរបធម្ស៌ម្បូរបររ  

និងមានសក្កា នុរលម្ហមិាទលើទទសចរណ៍វរបធម្៌ ទោយរម្ពុជាមានព្បាសាទរុរាណជាទព្ចើនសថិរទៅទសទើរពាសទរញផ្ទទ
ព្រទទស។ ព្បាសាទរុរាណដ៏ទព្ចើនទងំទ ះគឺជាសាថ នើយរុរាណបដលជាធារុម្ួយផ្នក្ករសិរាព្សាវព្ជាវររស់អនរ
ជំ ញរុរាណវរថុវទិា។ ព្បាសាទរុរាណទងំទ ះរព្មូ្វឱ្យអនរជំ ញរុរាណវរថុវទិាទព្ចើន រ់សិរាព្សាវព្ជាវឱ្យបាន
លអិនលអននិ់ងសុើជទព្ៅទៅតាម្សាថ នើយរុរាណ ឬ រុរាណោា នទងំទ ះ និងរំទរញក្ករងារអភិររស។  

ទៅព្រទទសរម្ពុជា មុ្ខវជិាា រុរាណវរថុវទិាព្រូវបានរណុ្ះរណ្ាលជាទលើរដំរូងទៅម្ហាវទិាល័យរុរាណវទិា
ផ្នសារលវទិាល័យភូមិ្នទវចិិព្រសិលបៈរនុងឆ្ន ១ំ៩៦៥ និងបានទរើរដំទណើ រក្ករទ ើងវញិទៅឆ្ន ១ំ៩៨៨ រ ទ ររ់ើព្រូវបាន
រិទអស់រយៈ១៣ឆ្ន  ំ (១៩៧៥-១៩៨៨) ទោយសារសង្រ្ងាា ម្សុើវលិ។ និសសរិជំ ញរុរាណវរថុវទិាមានចំនួន ៣១ 
ជំ នទ់ហើយ រ៉ាុបនតរនុងមួ្យជំ ន់ៗ មាននិសសរិយ៉ា ងទព្ចើនព្រឹម្៣០ ររ់៉ាុទណាណ ះ។ ជាងទនះទទៀរ ទៅព្រមាណម្ួយ  
ទសវរសចុងទព្ក្កយទនះហារ់មិ្នសូវមាននិសសរិចារ់អារម្មណ៍រនុងក្ករសិរាមុ្ខជំ ញរុរាណវរថុវទិាទ ើយ។ និសសរិ
ចុះទ ម្ ះចូលសិរាទៅម្ហាវទិាល័យរុរាណវទិាផ្នសារលវទិាល័យភូមិ្នទវចិិព្រសិលបៈមានមិ្នដល់ ៣០ រទ់ង
រនុងមួ្យឆ្ន ំៗ (មួ្យជំ ន់ៗ )។ ក្ករណ៍ទនះអាចទោយសារសិសសនិងនិសសរិបខមរទៅរំុទន់បានយល់ដឹងសុើជទព្ៅអំរើ
ទោលរំណង អរថព្រទយជន៍ និង ក្ករងារផ្នអនរជំ ញរុរាណវរថុវទិា។ 

អរថរទដរូ៏ចទនះនឹងរាយម្រងាា ញអំរើទោលរំណងនិងអរថព្រទយជនផ៍្នមុ្ខវជិាា រុរាណវរថុវទិា ព្រម្ទងំ
សាថ រនមួ្យចំនួនសព្មារអ់នរជំ ញរុរាណវរថុវទិារំទរញក្ករងារ។ 

 

សារត្បហោជន៍ននមុខវិជ្ជា បុរាណវតថុវិទ្យា    

មុ្ខវជិាា រុរាណវរថុវទិាមានទោលរំណងសំខានច់ំនួន ៣គឺ៖ សិរាអំរើព្រវរតិវរបធម្,៌ រសាងទ ើងវញិនូវជើវរិ
និងជើវភាររស់ទៅររស់ម្នុសសរនុងអរើរក្កល, រនយល់អំរើរបព្ម្រព្មួ្លវរបធម្៌និងក្ករទធវើឱ្យរុរាណវរថុវទិាឱ្យមានទំ រ់
ទំនងជាមួ្យរចចុរបនន។  

ជាម្ួយោន ទនះ ទោលរំណងផ្នរុរាណវរថុវទិាគឺចងប់សវងយល់អំរើរទរៀរនិងមូ្លទហរុផ្នក្ករបព្រព្រួលអាររប
រិរយិររស់ម្នុសសរើសម្យ័ក្កលមួ្យទៅសម្័យក្កលមួ្យទទៀរ។ អនរជំ ញរុរាណវរថុវទិាព្សាវព្ជាវអំរើគំរូឬលរខណៈ 
ផ្នក្ករវវិរតព្រឹរតិក្ករណ៍វរបធម្៌សំខាន់ៗ  ដូចជា ក្ករអភិវឌ្ឍវសិ័យរសិរម្ម ក្ករទលចរូររាងទើព្រុង ក្ករធាា រចុ់ះផ្នអារយធម្៌
ធំៗ។ សំខានទ់ ះ គឺអនរជំ ញរុរាណវរថុវទិាព្សាវព្ជាវអំរើរទរៀរបដលអាចទសសទយអំរើក្ករបព្រព្រួលផ្នវរបធម្៌ 
ទហើយព្រូវមានគទព្មាងលអៗ បររណាទដើម្បើអ គរ។ ក្ករព្សាវព្ជាវរុរាណវរថុវទិាមិ្នព្រឹម្បរសិរាទលើអវើៗ បដលទរៀររារ់
ខាងទលើរ៉ាុទណាណ ះទទ បរវាបែម្ទងំទ្ល់នូវទររិរណឌ  និងព្រវរតិសាង្រ្សតសព្មារវ់របធម្ទ៌ទសងៗទទៀរទង។ ទយើងនឹងមិ្ន

                                                 
1 អរើរនិសសរិរុរាណវទិាជំ ន់ទើ៧ និងរចចុរបននជាព្រធានវទិាសាថ នម្នុសសសាង្រ្សតនិងវទិាសាង្រ្សតសងាម្ ផ្នរាជរណឌិ រយសភា  
រម្ពុជា 
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អាចដឹងអំរើក្ករអភិវឌ្ឍវរបធម្រ៌រស់ម្នុសសទៅសម្័យរុទរព្រវរតិបានទទ ព្រសិនទរើមិ្នមានក្ករសិរាតាម្បរររុរាណវរថុ
វទិា។ ជាងទនះទទៀរ រុរាណវរថុវទិារងាា ញអំរើរូរភារផ្នជើវរិរស់ទៅព្រចាផំ្ែៃររស់ព្រុម្ម្នុសស ដូចជា អនររទព្ម្ើ អនររុរ 
ររបរ ៉ា និងរម្មររអទ ្រព្រទវសនទ៍ៅសម្័យដំរូងៗ បដលមិ្នមានក្ករររ់ព្តាលអិរលអន់រើអនរព្រវរតិសាង្រ្សត។ 
 ទៅសម្័យរចចុរបនន វរបធម្ម៌្នុសសព្រូវបានររព់្តាទសទើរព្គរព់្ជុងទព្ជាយរនុងទសៀវទៅ ក្ករបសរ ទូរទសសន ៍ និង   
អិុនធឺបណរ។ ទទះយ៉ា ងណា វាទៅមានភារខុសោន នូវរទរៀរផ្នក្ករររព់្តា និងអវើបដលម្នុសសព្រព្រឹរតិ។ ទទះរើជាឯរសារ 
ព្សាវព្ជាវមានសារសំខាន់ខាា ងំ រ៉ាុបន្ទៅបរមានភារលទម្អៀងរវាងជំទនឿ និងរំហុសររស់អនរបដលទលិរឯរសារ។    អរើក្កល 
ររស់ម្នុសសគឺជាទររិរភណឌ វរបធម្ ៌ ទហើយរទរៀរផ្នក្ករទព្ជើសទរ ើសររ័ម៌ានយរម្រទព្រើព្បាស់សព្មារម់្នុសសជំ ន់
ទព្ក្កយគឺមានរួ ទើសំខាន់សព្មារអ់នរជំ ញរុរាណវរថុវទិា។ ក្ករយល់ដឹងអំរើលរខណៈនិងក្ករបព្រព្រួលអាររបរិរយិ
ររស់ម្នុសសទធវើឱ្យចំទណះដឹងរើអរើរក្កលក្កនប់រទរើនទ ើង និងជួយឱ្យទយើងមានបទនក្ករ មិ្នព្រឹម្បរទៅទរលអ គរ
ទទ រ៉ាុបន្សព្មារអ់នរជំ ន់ទព្ក្កយបដលព្រូវរន្ទវន។ ទគទជឿថា រុរាណវរថុវទិាមានសារសំខានទ់ដើម្បើឱ្យម្នុសសយល់ 
ក្ករពារ និង ឱ្យរផ្ម្ាដល់ទររិរភណឌ វរបធម្ដ៌ស៏ម្បូរបររ និងទោយប រៗ។ អនរជំ ញរុរាណវរថុវទិាទទួលសាា ល់
រើសារព្រទយជនផ៍្នរួ ទើទនះ និង រំរុងអភិវឌ្ឍយន្ក្ករទទសងៗសព្មារទ់សរវទាយតាម្សាររ័រ៌មាន ក្ករទបាះរុម្ពទាយ
តាម្អិុនធឺណិរ រម្មវធិើសាធារណៈ និងទសរវទាយដល់សាធារណៈជនអំរើអរថព្រទយជន៍ផ្នវសិ័យរុរាណវរថុវទិា។ 
 ជាងទនះទទៀរ ែមើៗទនះ រួ ទើផ្នវសិ័យរុរាណវរថុវទិារនុងក្កអភិវឌ្ឍព្រទទសជារិបានក្កា យជាព្រធានរទដធំ៏ម្ួយ។ 
រុរាណវរថុវទិាមានសក្កត នុរលរនុងទសសនៈអភិវឌ្ឍ។ វសិ័យទនះជួយរមួ្ចំបណររនុងគរុសិរា ក្កររ ើរចទព្ម្ើន ទសដារិចច ក្ករ
អភិវឌ្ឍសងាម្វរបធម្ ៌ក្ករយល់ដឹង និងរំបណទព្ម្ង់នទយបាយ។ ព្រទទសរំរុងអភិវឌ្ឍព្រូវរទងាើនក្ករទព្រើព្បាស់ធនធាន
ទដើម្បើរព្ងើរក្ករព្សាវព្ជាវវសិ័យរុរាណវរថុវទិា។ 
 រុរាណវរថុវទិាទ្ល់ព្រទយជនដ៍ល់វសិ័យអររ់។ំ ចំណុចសំខានរំ់ទុរមួ្យផ្នរុរាណវរថុវទិា គឺវាបានទ្លនូ់វ
ររ័ម៌ានព្រវរតិសាង្រ្សតស្ើរើសងាម្រុរាណតាងំរើរំុទនម់ានឯរសារជាលាយលរខណ៍អរសរ។ រនុងសងាម្ខាះមានឯរសារ
ព្រវរតិសាង្រ្សតតាងំរើ២០០០ ឬ ៣០០០មុ្ន ម្រទម្៉ាាះ រ៉ាុបន្ឯរសារព្រវរតិសាង្រ្សតទៅរនុងសងាម្ខាះ គឺទទើរបរមាន។ ទរើោម ន
ក្ករព្សាវព្ជាវបទនររុរាណវរថុវទិា ព្រវរតិផ្នព្រទទសទងំទនះទៅបរមានអាែរំ៌បាងំ។ រុរាណវរថុវទិារ៏មានព្រទយជនដ៍ល់
សហគម្ន៍បដរ ទោយវរបធម្៌និងអរតសញ្ញា ណជារិរនធុផ្នសហគម្ន៍មួ្យព្រូវបានអភិររសនិងទធវើឱ្យក្កនប់ររងឹមា។ំ ទៅទូ
ទងំរិភរទលារ រុរាណវរថុវទិាអាចជួយរព្ងួររព្ងួម្ម្នុសសបដលមានទររិរភណឌ រមួ្បាន។ 

រុរាណវរថុវទិាមានព្រទយជនដ៍ល់វសិ័យទសដារិចច។ រុរាណវរថុវទិាមានព្រទយជន៍ខាា ងំណាស់រនុងឧសាហរម្ម
ទទសចរណ៍រិភរទលារ។ ទទសចរទៅទូទងំរិភរទលារសព្មុ្រទៅទសស សាថ នើយរុរាណលបើៗ ដូចជា រំរនអ់ងារ
ព្រទទសរម្ពុជា រើរា៉ា ម្ើររនុងព្រទទសទអហសើរ ព្បាសាទរនុងព្រទទសព្រិច ព្បាសាទមា៉ា ឈូរើឈូ ព្រទទសទរ៉ារូ និង ម្ហារំបរង
ព្រទទសចិន។ សារម្នទើរមានទទសចរចូលទសស ជាព្រចាផំ្ែៃទដើម្បើទម្ើលរុរាណវរថុបដលោរ់តាងំរនុងសារម្នទើរ។ ជារមួ្ 
មានទសដារិចចរនុងសហគម្ន៍ រនុងរំរន ់ រនុងព្រទទស និងទៅទូទងំរិភរទលារបដលទធវើឱ្យចំណូលខាងទសដារិចចទរើន
ទ ើង ទហើយបដលចំណូលទនះបានម្រទោយសារទទសចរណ៍រុរាណវរថុវទិា។ 

 

សាថ បនបំហេញការងារននអ្នក្សជំនាញបរុាណវតថុវទិ្យា 

 រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 
រាជរណឌិ រយសភារម្ពុជាបានរទងាើរទ ើងវញិទៅផ្ែៃទើ១១ បខមិ្ែុ  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ បដលមានវទិាសាថ នចំនួន៥ ជា

ទស ធិក្ករ គឺ ១/វទិាសាថ នវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈ, ២/វទិាសាថ នម្នុសសសាង្រ្ស្និងសងាម្សាង្រ្សត, ៣/វទិាសាថ ន
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ជើវសាង្រ្សត វទិាសាង្រ្សតសុខាភិបាល និង រសិរម្ម, ៤/វទិាសាថ នវទិាសាង្រ្សតនិងរទចចរវទិា និង ៥/វទិាសាថ នភាសាជារិ។ 
ទៅឆ្ន ២ំ០០៦ រាជរណឌិ រយសភារម្ពុជាបានរទងាើរវទិាសាថ នមួ្យទទៀរគឺវទិាសាថ នទំ រទំ់នងអន្រជារិ2។ 

បទនររុរាណវរថុវទិាជាបទនរមួ្យសថិររនុងវទិាសាថ នវរបធម្៌និងវចិិព្រសិលបៈបដលបានរទងាើរទ ើងទដើម្បើសិរា
ព្សាវព្ជាវវសិ័យរុរាណវរថុវទិា ព្រមូ្លនិងអភិររសទិននន័យបដលបានម្ររើក្ករព្សាវព្ជាវ សិរាររព់្តាទុរ និងទសរវទាយ
រររគំទហើញព្សាវព្ជាវ និងរទងាើនរិចចសហព្ររិររតិក្ករណ៍ជាមួ្យសាថ រន័ជារិនិងអន្រជារិ បដលទរទ់ងក្ករសិរា
ព្សាវព្ជាវរុរាណវរថុវទិា។ បទនររុរាណវរថុវទិាបានទទួលទជាគជ័យរនុងក្ករសិរាគទព្មាងជាទព្ចើន និងបានទរៀរចំសិក្កខ
សាលាជារិ និងសិក្កខ សាលាអន្រជារិមួ្យចំនួនទទៀរ។ គទព្មាងសិរាព្សាវព្ជាវនិងក្ករទរៀរចំសិក្កខ សាលាទទួលបាន
ក្ករឧររថម្ភែវកិ្ករើសាថ រនអន្រជារិ ដូចជា មូ្លនិធិសាថ នទូរអាទម្ររិ, ម្ជឈម្ណឌ លទខម្រសិរា (Center for Khmer 
Studies), អងាក្ករមិ្រតវរបធម្ប៌ខមរ (Friends of Khmer Culture) និងជារិទសស ទទួលបានក្ករឧររថម្ភរើរាជរោា ភិបា
លរម្ពុជា។ ទៅឆ្ន ២ំ០១៤ រាជរណឌិ រយសភារម្ពុជា ទោយមានរិចចសហក្ករជាមួ្យព្រសួងវរបធម្៌និងវចិិព្រសិលបៈ អាជាា
ធរជារិព្រះវហិារ គណរមាម ធិក្ករជារិទររិរភណឌ រិភរទលារ បានទរៀរចំសិក្កខ សាលាអន្រជារិ «សមាគម្ន៍រុទរ
ព្រវរតិសាង្រ្សតឥណឌូ -បា៉ា សុើហវរិ ទលើរទើ២០» ទៅទខរតទសៀម្រារ។   

ទៅែមើៗទនះ វទិាសាថ នម្នុសសសាង្រ្សតនិងវទិាសាង្រ្សតសងាម្ផ្នរាជរណឌិ រយសភារម្ពុជាររ៏ំរុងរមួ្ចំបណររនុងក្ករ
អភិវឌ្ឍដំទណើ រសិរាព្សាវព្ជាវរនុងវសិ័យរុរាណវរថុវទិាបដរ។ 

 

ក្កសួងវប្បធម៌្និងវិចិក្ត្សិល្បៈ 
 សម្យ័សងាម្រាង្រ្សតនិយម្ ក្ករងារវរបធម្៌សថិរទៅទព្ក្កម្ឱ្វាទផ្នព្រសួងសិរាធិក្ករ (ព្រសួងអររ់)ំ។ សម្យ័
សាធារណរដាបខមរ ទើស្ើក្ករព្រសួង ព្រូវបានរទងាើរទ ើង បដលមានទើតាងំសថិរទៅរនុងព្រះររម្រាជវាងំ។ សម្យ័សាធារណ
រដាព្រជាមានិររម្ពុជា ទើស្ើក្ករព្រសួងព្រូវបានរទងាើរទ ើងជាែមើ បដលមានទ ម្ ះថា ព្រសួងទោស ក្ករ វរបធម្៌ និង
ររ័ម៌ាន។ ទៅសម្យ័ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា អាណរតិទើ ១ ផ្នរដាសភា ព្រសួងបានរូ្រទ ម្ ះថា ព្រសួងវរបធម្៌ និង 
វចិិព្រសិលបៈ3។ ព្រសួងវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈមានមុ្ខងារនិងភាររិចចព្ររិររតិនូវនទយបាយក្ករពារ បែររា និងទលើរ 
រផ្ម្ាទររិរភណឌ វរបធម្៌ជារិ និងសម្បរតិវរបធម្ទូ៌ទៅផ្នព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ព្គរ់ព្គងរម្ណើ យោា នវរបធម្ ៌រុរាណ
វទិា នរវទិា និងព្រវរតិវទិា4។ អគា យរោា នទររិរភណឌ មានរួ ទើនិងភាររិចចបែររាព្គរព់្គងរម្ណើ យោា នវរបធម្៌ 
រុរាណវទិា នរវទិា និងព្រវរតិវទិា និងមាន យរោា ន៤ព្ររិររតិក្ករងារ ដូចជា  យរោា នរុរាណវទិានិងរុទរព្រវរតិ
វទិា,  យរោា នរុរាណវរថុ,  យរោា នសារម្នទើរ និង យរោា នោពំារនិងអភិររសសំណងរុ់រាណ។  

ព្រសួងវរបធម្៌និងវចិិព្រសិលបៈទទួលព្គរព់្គងសាថ នើយរុរាណទងំអស់រនុងទូទងំព្រទទសរម្ពុជា ទលើរបលងបរ
សាថ នើយបដលព្គរព់្គងទោយអាជាា ធរជារិអរសរារនុងទខរតទសៀម្រារ, និងសាថ នើយបដលព្គរព់្គងទោយអាជាា ធរជារិព្រះ
វហិាររនុងទខរតព្រះវហិារ។ ទោលរំណងធំមួ្យររស់ព្រសួងវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈ គឺជំរុញនិងទលើរទឹរចិរតដល់ក្ករ
ព្សាវព្ជាវវសិ័យរុរាណវរថុវទិា។ អនរជំ ញរុរាណវរថុវទិាបានទលើរទឹរចិរតឱ្យចូលរមួ្សហក្ករសិរាព្សាវព្ជាវជាមួ្យ
ផ្ដគូព្សាវព្ជាវអន្រជារិ ទដើម្បើសិរាព្សាវព្ជាវ ទធវើរំណាយ អភិររស និងជួសជុល។ ព្រសួងវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈរប៏ាន
ចុះរញ្ា ើសាថ នើយរុរាណចំនួនជាង ៤០០០ សាថ នើយទៅទូទងំព្រទសរម្ពុជា។ ព្រសួងវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈរ៏រំរុងចុះ
យុទធ ក្ករអរ់រខំាងទររិរភណឌ ដល់ព្រជារលរដាទៅតាម្ទខរត រដាអំណាចមូ្លោា ន ម្ង្រ្ន្ើនគរបាល ព្រះសងឃ និង សិសស 

                                                 
2 http://www.rac-academy.edu.kh 
3 http://www.mcfa.gov.kh 
4 អនុព្ររឹទលខ៖ ២៤ អនព្រ.ររ ស្ើរើក្ករទរៀរចំ នងិព្រព្ររឹតទៅររស់ព្រសួងវរបធម៌្នងិវចិិព្រសិលបៈ ចុះផ្ែៃទើ១៩ បខម្ើ  ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
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និសសរិឱ្យយល់រើរផ្ម្ាទររិរភណឌ  និងរមួ្ចំបណរបែររាក្ករពារ។ ព្រសួងវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈររំ៏រុងសាងសងស់ារ
ម្នទើរតាម្ទខរតទដើម្បើទរទ់ញទទសចរតាម្រំរនទ់ខរត  ។ មួ្យរយៈទរលរនាងម្រ ព្រសួងវរបធម្និ៌ងវចិិព្រសិលបៈ
ទទួលបានទជាគជយ័រនុងក្ករទរស់ាា រ់ក្កររំផ្លា ញ សាថ នើយរុរាណរើសំណារព់្រជារលរដា ឬព្រុម្ហ ុនឯរជន។ រ៉ាុបន្ទទះ
យ៉ា ងណា ព្រសួងរំរុងព្រឈម្ជាមួ្យក្ករបាររ់ង់សាថ នើយរុរាណមួ្យចំនួនបដរ ទោយសារទៅបរមានក្ករជើរោស់
រំផ្លា ញ មានឈមួញមានអំណាចទៅបររន្ក្ករោស់រំផ្លា ញសាថ នើយរុរាណ។  

 

អាជាា ធរជាតិ្អប្សរា5 
អាជាា ធរទដើម្បើក្ករពាររម្ណើ យោា ននិងទរៀរចំរំរនអ់ងារ (អាជាា ធរជារិអរសរា ឬ អ.ជ.អ) ព្រូវបានរទងាើរទ ើង

ទៅឆ្ន ១ំ៩៩៥ ទដើម្បើជាក្ករទ ា្ើយររជារិទសសទៅនឹងលរខខណឌ មួ្យរនុងចំទណាម្លរខខណឌ   ផ្នក្ករចុះរញ្ា ើ
រម្ណើ យោា នអងាររនុងទររិរភណឌ រិភរទលារ បដលបានទធវើទ ើងរនុងបខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩២ ទៅទើព្រុងសានត់ាទហវ រដាញូមិ្ច
សិចរូ ផ្នសហរដាអាទម្ររិ។ ទលើសរើទនះ ទៅរនុងសម្័យព្រជំុទលើរទើ១៩ ររស់គណៈរមាម ធិក្ករទររិរភណឌ រិភរទលារ 
 បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ ទៅទើព្រុងបរ រឡងំ ទសចរតើព្រក្កសសតើរើក្កររទងាើរអាជាា ធរជារិអរសរាទោយរាជរោា ភិបាលរម្ពុជា 
ព្រូវបានទទួលក្ករសាទរ ក្ករទរញចិរតយ៉ា ងខាា ងំរើសំណារស់ហគម្នអ៍នតរជារិ។ ទរសររម្មចម្បងៗររស់អាជាា ធរជារិ
អរសរា រមួ្មាន៖ 

- ធា រិចចក្ករពារ ក្ករអភិររស និងក្ករទលើររផ្ម្ាសម្បរតិវរបធម្ធ៌ម្មជារិទៅរនុងរំរនទ់សៀម្រារ-អងារ  
- រទងាើរ និងដឹរ កំ្ករអភិវឌ្ឍទទសចរណ៍វរបធម្ផ៌្នរំរន់ទសៀម្រារ-អងារ  
- ដឹរ សំរម្មភារផ្នក្ករអភិវឌ្ឍព្រររទោយចើរភារ ទដើម្បើចូលរមួ្រនុងក្ករអនុវរតទោល នទយបាយក្ករ់រនថយ
ភារព្រើព្រររស់រាជរោា ភិបាលរម្ពុជា  

- រទងាើរភារជាផ្ដគូជាមួ្យអាជាា ធរទខរត និងអាជាា ធរបដនដើ  
- សហក្ករជាម្ួយអងាក្ករ និងសាថ រន័ជារិ និងអនតរជារិ  បដលមានទោលទៅដូចោន នឹង ក្ករងារររស់អាជាា
ធរជារិអរសរា ទហើយបដលរំរុងព្ររិររតិក្ករទៅរនុងរំរន់ទសៀម្រារ-អងារ ។ 

ព្សរទរលបដលអងាររំរុងក្កា យជាទិសទៅទទសចរណ៍ធំជាងទគ អាជាា ធរជារិអរសរាបានទផ្្លរក្ករយរចិរត
ទុរោរ់យ៉ា ងខាា ងំទលើគទព្មាងទរស់ាា រ់សំណងខុ់សចាររ់នុងរំរនអ់ងារ។ ក្ករសិរាព្សាវព្ជាវបទនររុរាណវរថុវទិា និង
អភិររសព្បាសាទព្រូវទធវើទោយអាជាា ធរជារិអរសរា និងមានរិចចសហក្ករជាមួ្យផ្ដគូអន្រជារិទទសងៗទង។ សាថ រន័ផ្ដគូ    
អន្រជារិព្រូវមានរម្មវធិើរណុ្ះរណ្ាលនិសសរិ និងរិចចសហក្ករជាមួ្យរុគាលិរនិងអនរជំ ញរទព្ម្ើក្កររនុងអាជាា ធរ
ជារិអរសរា។ រនុងទរលបដលចំនួនទទសចរទរើនទ ើង អាជាា ធរជារិអរសរានឹងទទួលរនទុររនុងក្ករទទួលខុសព្រូវក្កនប់រ
ខាា ងំជាងមុ្ន។ អាជាា ធរនឹងទធវើឱ្យទសមើភារោន រវាងក្ករជួសជុល អភិររស ក្ករសិរាព្សាវព្ជាវ ជាមួ្យនឹងរព្មូ្វក្ករររស់
សហគម្ន៍ ព្រម្ទងំសព្ម្រ សព្មួ្លរព្មូ្វក្ករររស់ទទសចរបដលជាបទនរមួ្យផ្នទសដារិចចជារិរម្ពុជា6។ 

 

 

                                                 
5 http://apsaraauthority.gov.kh 
6 Carter, A.K. Heng Piphal, Heng Sophady, and Phon Kaseka. 2014. Archaeology in Post Khmer Rouge Cambodia.  In C. Smith (ed.), 

Encyclopedia of Global Archaeology, pp. 6060-6061. Springer, New York. 
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អាជាា ធរជាតិ្ក្រះវិហារ7 
អាជាា ធរជារិព្រះវហិារជាអាជាា ធរជារិទដើម្បើក្ករពារនិងអភិវឌ្ឍរម្ណើ យោា នវរបធម្ធ៌ម្មជារិផ្នព្បាសាទព្រះ

វហិារ។ អាជាា ធរជារិព្រះវហិារមាន យរោា នទស ធិក្ករចំនួនចំនួន៦ រនុងទ ះមាន  យរោា នរុរាណវទិា និង
ព្បាសាទ បដលមានសរម្មភាររនុងរិចចក្ករព្សាវព្ជាវរុរាណវរថុវទិា។ 

អាជាា ធរបានរទងាើរសារម្នទើរមួ្យទ ម្ ះ «សារម្នទើរធម្មជារិសារលសទម្្ចទរទជា ហ ុន បសន ព្រះវហិារ» 
សព្មារ់ោរ់តាងំរុរាណវរថុបដលររទ ើញ និងទរើរទទួលឱ្យទទសចរជារិនិងអន្រជារិចូលទសស  ទដើម្បើបសវងយល់រើ
វរបធម្ ៌និងព្រវរតិទៅរំរនព់្រះវហិារ។ 

 

អាជាា ធរជាតិ្សម្បូរព្ក្រគុក 
អាជាា ធរសម្បូរផ្ព្រគុរររ៏ទងាើរទ ើង រ ទ ររ់ើអងាក្ករយូទណសាូ រញ្ចូ លព្រុម្ព្បាសាទផ្ព្រគុររនុងរញ្ា ើ

ទររិរភណឌ រិភរទលារ។ អាជាា ធរទនះមានរួ ទើភាររិចចមិ្នខុសរើអាជាា ធរជារិអរសរា និងអាជាា ធរជារិព្រះវហិារ ទ ះ
ទទ។ អាជាា ធរមានភាររិចចក្ករពាររម្ណើ យោា ន និងទរៀរចំរំរនព់្បាសាទសម្បូរផ្ព្រគុរ ទលើររផ្ម្ាទររិរភណឌ វរបធម្ ៌និង
ក្ករអភិវឌ្ឍទទសចរ ជាទដើម្8។ 
 

ហសចក្សតីសននិោា ន 

ក្ករទលើរទ ើងខាងទលើបានរងាា ញថា ជំ ញរុរាណវរថុវទិាមានសារសំខាន់ខាា ងំណាស់សព្មាររ់ម្ពុជាបដល
មានព្បាសាទរុរាណនិងសាថ នើយរុរាណជាទព្ចើនព្រូវសិរាព្សាវព្ជាវនិងអភិររស (ដូចបានទលើរទ ើងអំរើរួ ទើនិងភារ
រិចចទៅតាម្សាថ រនជំ ញមួ្យចំនួនខាងទលើ)។ ទោយរិចចក្ករទនះមានរផ្ម្ាធំទធងសព្មារ់ជារិ រាជរោា បាលរម្ពុជាមាន
រួ ទើនិងភាររិចចរនុងក្ករទលើរទឹរចិរតដល់អនរជំ ញរុរាណវរថុវទិា ទោយក្ករទព្ជើសទរ ើសរបនថម្នូវម្ង្រ្នតើជំ ញរុរាណ
វរថុវទិា និង ោពំ្ទគទព្មាងបទនររុរាណវរថុវទិា ជាទដើម្ ទដើម្បើឱ្យសិសសនិងនិសសរិមានចំណារអ់ារម្មណ៍រនុងក្ករសិរា
ជំ ញរុរាណវរថុវទិា។ 

ទព្ៅរើរិចចក្ករងារទៅតាម្សាថ រនជារិខាងទលើ ជំ ញរុរាណវរថុវទិាគឺមានសារសំខាន់យ៉ា ងខាា ងំសព្មារ់        
ម្គាុទទទសរ៍ទទសចរ ទព្ពាះព្បាសាទរុរាណដទ៏ព្ចើនទៅរម្ពុជាគឺជាទោលទៅទទសចរណ៍ចម្បងសព្មារទ់ទសចរជារិនិង
អនតរជារិ បដលព្រូវមានអនរជំ ញរនយល់ររព្សាយ។ ម្គាុទទទសរ៍ទទសចរបដលបានសិរាជំ ញរុរាណវរថុវទិានឹងរមួ្
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