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 សងុ សុ៊ីណា 
មន្រ ត្ីនាយកដ្ឋា ្ប្រវត្តិវទិ្យា ្ិង វទិ្យាសាន្រ្ត្យោបាយ 

ន្វទិ្យាសាា ្ម្ុ្សសាន្រ្ត ្ិង វទិ្យាសាន្រ្ត្ងគម 

 

 
អត្ថបទស្រាវស្រាវ 

សត៊ីព៊ី 
ស្របវត្តិក៊ីឡាអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍

គ្សចកត៊ីគ្្តើម 
យប្ៅពីយ វ្ីឱ្យរាងកាយរងឹមាំ ្ិង ម្្ុខភាពល្អ កីឡាក៏ជាប្ពឹត្តិការណ៍ដែល្ជួយជាំរុញឱ្យម្

កិច្ច្ហប្រតិ្រត្តិការ ការយល់្ែឹង ្ិង ទ្យាំនាក់ទ្យាំ្ងរវាងរណ្តត ប្រយទ្យ្នានាយៅកនុងពិភពយោកផង    
ដែរ។ យៅកនុងត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយ ៍កនុងយោល្រាំណងជួយជាំរុញឱ្យម្ទ្យាំនាក់ទ្យាំ្ង ការយល់្ែឹង ្ិង ភាព
ជិត្្និទ្យធរវាងប្រជាជាតិ្នានាកនុងត្ាំរ្់ យនក៏បា្ផតួច្យផតីមនាំ្ិត្រយងកីត្កីឡាប្រចាំត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយយ៍្េះ
យ ងី។ កីឡាត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយ ៍ នឺជាការប្រកតួ្យែីមបែីយណតី មជ័យោភីកនុងប្ករខ័ណឌ ប្រយទ្យ្យៅកនុង
ត្ាំរ្់។ ប្រយទ្យ្កមពុជា្ាិត្យៅកនុងភូមិសាន្រ្តអា្ុីអាយននយក៏៍ដត្ងដត្បា្ចូ្ល្រមួប្រកតួ្កីឡាយ្េះជារ ត្
រនាា រ់ផងដែរ។ យដ្ឋយសារដត្ការប្រកតួ្កីឡាបា្នាាំមក្ូវសារប្រយោជ្៍ជាយប្ចី្្យនាេះ យទី្យរម្ការ
ចរ់អារមមណ៍យល្ីកយកប្រធា្រទ្យយ្េះមក្ិកាប្សាវប្ជាវ យែីមបរីង្ហា ញ្ូវប្រវត្តិន្កីឡាអា្ុីអាយននយ៍
ថា យតី្ការរយងកីត្កីឡាកនុងត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយម៍្ប្រវត្តិ ្ិង ការវវិត្តោ៉ា ងែូច្យមតច្ខលេះ? យហយីការប្រកួត្
កីឡាយ្េះបា្ផតល់្្ូវអត្ាប្រយោជ្៍អវីខលេះ្ប្មរ់ត្ាំរ្់យ្េះ? 
១-ស្របវត្តិក៊ីឡាអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍

កីឡាអា្ុីអាយននយម៍្ប្រភពយែីមររ្់ខលួ្ ជារ់ទាក់ទ្យងយៅ្ឹងកីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយ ៍
(SEAP Games : the South East Asian Peninsula Games)។ យៅនងៃទី្យ២២ ដខឧ្ភា ឆ្ន ាំ
១៩៥៨ នណៈប្រតិ្ភូមកពីរណ្តត ប្រយទ្យ្យៅឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយប៍ា្យៅចូ្ល្រមួកនុងប្ពឹត្តិការណ៍
កីឡាអា្ុី (Asian Games) យៅទី្យប្កុងតូ្កយូប្រយទ្យ្ជរ៉ាុ្ កនុងឱ្កា្យនាេះយហយីដែល្ពកួយនបា្ជរួ
ប្រជុាំោន យែីមបផីតួច្យផតីមរយងកីត្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយយ៍្េះយ ងី។ 

យហតុ្ផល្ដែល្បា្យ្នី នឺថាប្ពឹត្តិការណ៍កីឡាកនុងត្ាំរ្់្ឹងជួយជាំរុញឱ្យម្កិច្ច្ហប្រតិ្រត្តិ
ការ ការយល់្ែឹង ្ិង ទ្យាំនាក់ទ្យាំ្ងរវាងរណ្តត ប្រយទ្យ្យៅកនុងត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយ។៍ ប្រយទ្យ្ច្ាំ្ួ្ ៦ នឺ
ប្រយទ្យ្ភូម កមពុជា ឡាវ ម៉ា យ ្ុី នង ្ិង យវៀត្ណ្តមខាងត្បូង នឺជា្មជិកសាា រ្ិកន្កីឡាឧរទ្យវីរ
អា្ុីអាយននយ។៍ ប្រយទ្យ្ទាាំងយ្េះបា្ប្ពមយប្ពៀងោន យែីមបយីរៀរច្ាំការប្រកតួ្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយជ៍ា
យរៀងរាល់្ឆ្ន ាំ នឺតាំងពីដខមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៥៩ យរៀងមក យហយីនណៈកមម ្ិការ្ហព័ ធ្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុី       
អាយននយក៏៍ប្តូ្វបា្រយងកីត្យ ងីផងដែរ។ 
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ការប្រកតួ្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយយ៍ល្ីកទី្យ១ ប្តូ្វបា្ប្បារពធយ ងីយៅទី្យប្កុងបាងកក ពីនងៃទី្យ
១២ ែល់្នងៃទី្យ១៧ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៥៩ ដែល្ម្អត្តពល្ិក ្ិង មន្រ ត្ីជាង៥២៧ នាក់ មកពីប្រយទ្យ្នង 
ភូម ម៉ា យ ្ុី ្ិងារុរ ី យវៀត្ណ្តមខាងត្បូង ្ិង ឡាវ ចូ្ល្រមួប្រកតួ្កីឡាច្ាំ្ួ្ ១២ប្រយភទ្យ។ កនុង
ច្ាំយណ្តមរណ្តត ប្រយទ្យ្សាា រ្ិកទាាំង៦ម្ដត្ប្រយទ្យ្កមពុជារ៉ាុយណ្តណ េះដែល្មិ្បា្ចូ្ល្រមួ។ រណ្តត
ប្រយទ្យ្្មជិក ន្ ្ហព័ ធ្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយប៍ា្ចូ្ល្រមួរាល់្ពីរឆ្ន ាំមតងយៅកនុងការប្រកតួ្
រហូត្ែល់្ឆ្ន ាំ១៩៧៥។ កនុងយនាេះម្ករណីយល្ីកដល្ងដត្មយួនត់្នឺការលុ្រយចល្ប្ពឹត្តិការណ៍កីឡាយ្េះ
យៅឆ្ន ាំ១៩៦៣ (ឆ្ន ាំដែល្ប្តូ្វច្ាំយវ្ន្ប្រយទ្យ្កមពុជា ប្ពឹត្ដិការណ៍យ្េះកមពុជាមិ្អាច្យរៀរច្ាំយ ងីបា្
យប្កាមយហតុ្ផល្រញ្ហា ្យោបាយ)។ 

យៅឆ្ន ាំ១៩៧៥ កនុងអាំ ុងយពល្ន្ការប្រកតួ្យល្ីកទី្យ៨ ្ហព័ ធ្បា្្ិកាពីធាតុ្ររ្់ប្រយទ្យ្
ហវលី្ីពី្ ្ិង ឥណឌូ យណ្ុី។ ប្រយទ្យ្ទាាំងពីរយ្េះប្តូ្វបា្យនទ្យទ្យលួ្សាគ ល់្ជាផលូវការយៅឆ្ន ាំ១៩៧៧ ក៏ែូច្
ជាប្រយទ្យ្ប្ពុយយណ ដែល្យប្កាយមកយទ្យៀត្យៅដត្ជាអាណ្ត្ិនមអង់យនល្។ យៅឆ្ន ាំ១៩៧៧ នឺជាឆ្ន ាំ
ដែល្្ហព័ ធ្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយប៍ា្រតូរយ ម្ េះយៅជា្ហព័ ធ្កីឡាអា្ុីអាយននយ ៍ យហយីកីឡា
យ្េះបា្កាល យយៅជាកីឡាអា្ុីអាយននយ។៍ រញ្ជ ីន្រណ្តត ប្រយទ្យ្ដែល្ចូ្ល្រមួប្រកតួ្កីឡាអា្ុីអាយននយ៍
បា្ពប្ងីករដ ា្មយទ្យៀត្ នឺឆ្ន ាំ២០០៣ កនុងប្ពឹត្តិការណ៍កីឡាអា្ុីអាយននយយ៍ល្ីកទី្យ២២ យៅប្រយទ្យ្        
យវៀត្ណ្តមដែល្យពល្យនាេះយនបា្ដ្ឋក់រញ្ចូ ល្ប្រយទ្យ្ទី្យម័រខាងយកីត្ រនាា រ់ពីប្រយទ្យ្យ្េះទ្យទ្យលួ្បា្
ឯករាជយយៅឆ្ន ាំ២០០២។ 

កីឡាអា្ុីអាយននយ ៍ នឺជាការប្រកតួ្ពហុកីឡា ប្រប្ពឹត្តយៅយរៀងរាល់្ពីរឆ្ន ាំមតង ដែល្ពាក់ព័ ធ្្ឹង
ប្រយទ្យ្ច្ាំ្ួ្ ១១។ ការប្រកតួ្យ្េះប្តូ្វបា្យរៀរច្ាំយដ្ឋយ្ហព័ ធ្កីឡាអា្ុីអាយននយ ៍ ្ិង ប្តួ្ត្ពិ្ិត្យ
យដ្ឋយនណៈកមម ្ិការអូឡាាំពិកអ ត្រជាតិ្ ្ិង ប្កុមប្រឹកាអូឡាាំពិកអា្ុី។ 
២-ការស្របកតួ្ក៊ីឡាបាលទ់ាត្់អាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍

ការប្រកតួ្ប្រដជងយ្េះប្តូ្វបា្យរៀរច្ាំយ ងីយដ្ឋយ្មនមបាល់្ទាត់្អាសា៊ា ្ ដែល្ប្តូ្វបា្
ទ្យទ្យលួ្សាគ ល់្យដ្ឋយ FIFA : "Fédération Internationale de Football Association" in French. 
In English, it is known as International Federation of Association Football។ ការប្រកតួ្
កីឡាបាល់្ទាត់្អាសា៊ា ្នឺជាការប្រកតួ្ែយណតី មយជីងឯកបាល់្ទាត់្ន្ប្រជាជាតិ្អាសា៊ា ្។ ការប្រកួត្យ្េះ
ប្តូ្វបា្រយងកីត្យ ងីយៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ យប្កាមយ ម្ េះថា Tiger Cup។ ការយកយ ម្ េះពា្រង្ហវ ្់ Tiger Cup 
យ្េះនឺយដ្ឋយដផអកយល្ីយ ម្ េះប្សាយរៀរ Tiger (Tiger Beer) ររ្់ប្រយទ្យ្្ិងារុរ ី ដែល្ជាអនកឧរត្ាមភ ា្ំ
ន្ការប្រកតួ្កីឡាយ្េះ។ ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ មកយនបា្រតូរយ ម្ េះយៅជាពា្រង្ហវ ្់ Suzuki Cup នឺយក
យ ម្ េះតមប្កុមហ៊ាុ្ផល្ិត្ម៉ាូតូ្ Suzuki ដែល្ជាអនកឧរត្ាមភ ា្ំន្ការប្រកតួ្កីឡាយ្េះ។ 
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ការស្របកតួ្ក៊ីឡាឧបទវ៊ីបអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍និង ការស្របកតួ្ក៊ីឡាអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍
ល.រ កាលបរគិ្ចេទស្របកតួ្ ស្របគ្ទស ទ៊ីស្រកុង ស្របគ្ទសជ័យលាភ៊ី 

ការស្របកតួ្ក៊ីឡាឧបទវ៊ីបអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍

១ ១២-១៧ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៥៩ នង បាងកក នង 
២ ១១-១៦ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៦១ ភូម ោ៉ា ងយគគ ្ ភូម 
 យៅឆ្ន ាំ១៩៦៣ (ឆ្ន ាំដែល្ប្ត្ូវច្ាំយវ្

ន្ប្រយទ្យ្កមពុជា ប្ពឹត្ដិការណ៍យ្េះ
កមពុជាមិ្អាច្យរៀរច្ាំយ ងីបា្
យប្កាមយហតុ្ផល្រញ្ហា ្យោបាយ) 

   

៣ ១៤-២១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៦៥ ម៉ា យ ្ុី នូឡាឡាាំព ួ នង 
៤ ៩-១៦ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៦៧ នង បាងកក នង 
៥ ៦-១៣ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ភូម ោ៉ា ងយគគ ្ ភូម 
៦ ៦-១៣ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៧១ ម៉ា យ ្ុី នូឡាឡាាំព ួ នង 
៧ ១-៨ ដខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ១៩៧៣ ្ិងារុរ ី ្ិងារុរ ី នង 
៨ ៩-១៦ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៧៥ នង បាងកក នង 

ការស្របកតួ្ក៊ីឡាអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍
៩ ១៩-២១ ដខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ១៩៧៧ ម៉ា យ ្ុី នូឡាឡាាំព ួ ឥណឌូ យណ្ុី 
១០ ២១-៣០ ដខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ១៩៧៩ ឥណឌូ យណ្ុី ហាការត ឥណឌូ យណ្ុី 
១១ ៦-១៥ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៨១ ហវលី្ីពី្ ម៉ា ្ីល្ ឥណឌូ យណ្ុី 
១២ ២៨ ដខឧ្ភា-៦ ដខមិងុនា ឆ្ន ាំ១៩៨៣ ្ិងារុរ ី ្ិងារុរ ី ឥណឌូ យណ្ុី 
១៣ ៨-១៧ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ នង បាងកក នង 
១៤ ៩-២០ ដខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ១៩៨៧ ឥណឌូ យណ្ុី ហាការត ឥណឌូ យណ្ុី 
១៥ ២០-៣១ ដខ្ីគ ឆ្ន ាំ១៩៨៩ ម៉ា យ ្ុី នូឡាឡាាំព ួ ឥណឌូ យណ្ុី 
១៦ ២៤ ដខវចិ្ឆិកា-៣ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩១ ហវលី្ីពី្ ម៉ា ្ីល្ ឥណឌូ យណ្ុី 
១៧ ១២-២០ ដខមងុិនា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ្ិងារុរ ី ្ិងារុរ ី ឥណឌូ យណ្ុី 
១៨ ៩-១៧ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ នង យ ៀងនម៉ា នង 
១៩ ១១-១៩ ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ឥណឌូ យណ្ុី ហាការត ឥណឌូ យណ្ុី 
២០ ៧-១៥ ដខ្ីគ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ ប្ពុយយណ បា្ដ្ឋយ ៊្ារយីរគក វា៉ា ្់ នង 
២១ ៨-១៧ ដខកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០០១ ម៉ា យ ្ុី នូឡាឡាាំព ួ ម៉ា យ ្ុី 
២២ ៥-១៣ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០៣ យវៀត្ណ្តម គណូយ-ហូជីមីញ យវៀត្ណ្តម 
២៣ ២៧ ដខវចិ្ឆិកា-៥ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៥ ហវលី្ីពី្ ម៉ា ្ីល្ ហវលី្ីពី្ 
២៤ ៦-១៥ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០៧ នង ្នររាជ្ីម នង 
២៥ ៩-១៨ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០០៩ ឡាវ យវៀងច្ ា្្៍ នង 
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២៦ ១១-២២ ដខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១១ ឥណឌូ យណ្ុី ហាការត ្ិង 
Palembang 

ឥណឌូ យណ្ុី 

២៧ ១១-២២ ដខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ មីោ៉ា ្់ម៉ា  នណពិយដ្ឋ នង 
២៨ ៥-១៦ ដខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ្ិងារុរ ី ្ិងារុរ ី នង 
២៩ ១៩-៣០ ដខ្ីគ ឆ្ន ាំ២០១៧ ម៉ា យ ្ុី នូឡាឡាាំព ួ ម៉ា យ ្ុី 
៣០ ៣០ ដខវចិ្ឆិកា-១១ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ហវលី្ីពី្ Various ហវលី្ីពី្ 
៣១ ២១ ដខវចិ្ឆិកា-២ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ យវៀត្ណ្តម គណូយ  
៣២ ៥-១៦ ដខឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០២៣ កមពុជា ភនាំយពញ  
៣៣ ៧-១៩ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២៥ នង ច្ ា្រុរ ី  
៣៤ ២៤ ដខមករា-២៤ ដខកុមភៈឆ្ន ាំ២០២៧ ប្ពុយយណ ?  
៣៥ ២០២៩ ឡាវ ?  

៣-របូសញ្ញា ក៊ីឡាអាសុ៊ីអាគ្នេយ ៍
រូរ្ញ្ហា កីឡាអា្ុីអាយននយប៍្តូ្វបា្ដ្ឋក់រង្ហា ញកនុងអាំ ុងការប្រកួត្កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយ៍

យល្ីកទី្យ១ ឆ្ន ាំ១៩៥៩ យៅទី្យប្កុងបាងកក។ រូរ្ញ្ហា យនាេះម្រាងជារងវង់៦ ដែល្ត្ាំណ្តងឱ្យ្មជិក
សាា រ្ិកច្ាំ្ួ្៦ យហយីរូរ្ញ្ហា យនាេះប្តូ្វបា្យប្រីរហូត្ែល់្ឆ្ន ាំ១៩៩៧។ យៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ រូរ្ញ្ហា ជា
រងវង់៦ បា្យកី្យ ងីែល់្ច្ាំ្ួ្ ១០។ យៅឆ្ន ាំ២០១១ យនបា្ដ្ឋក់រញ្ចូ ល្ប្រយទ្យ្ទី្យម័រខាងយកីត្ យហតុ្
យ្េះ រច្ចុរប ន្រូរ្ញ្ហា រងវង់យ្េះបា្យ ងីែល់្ច្ាំ្ួ្១១។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

រូរ្ញ្ហា កីឡាឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយ ៍
យប្រីកនុងការប្រកតួ្យល្ីកទី្យ១ 
យៅប្រយទ្យ្នង ឆ្ន ាំ១៩៥៩ 

រូរ្ញ្ហា កីឡាអា្ុីអាយននយ ៍
ដែល្យប្រីរច្ចុរប ន្ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:SEA_Games_logo.svg
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៤-ការស្របកតួ្ក៊ីឡាអាសុ៊ីអាគ្នេយគ៍្ៅឆ្េ ាំ២០១៩ 
 ការប្រកតួ្កីឡាអា្ុីអាយននយប៍ា្ប្រប្ពឹត្តយៅពីនងៃទី្យ៣០ ដខវចិ្ឆិកា ែល់្នងៃទី្យ១១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ាំ
២០១៩ យៅប្រយទ្យ្ហវលី្ីពី្។ ការប្រកួត្កីឡាអា្ុីអាយននយក៍នុងឆ្ន ាំ២០១៩ នឺជាការប្រកតួ្យល្ីក        
ទី្យ៣០ ដែល្ម្ប្រយទ្យ្ច្ាំ្ួ្ ១១ ្ាិត្យៅត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយប៍ា្ចូ្ល្រមួ នឺប្រយទ្យ្ប្ពុយយណ កមពុជា 
ឥណឌូ យណ្ុ ីឡាវ ម៉ា យ ្ុី មីោ៉ា ្់ម៉ា  ហវលី្ីពី្ ្ិងារុរ ីទី្យម័រខាងយកីត្ នង ្ិង យវៀត្ណ្តម។ ល្ទ្យធផល្
ន្ការប្រកតួ្កីឡាអា្ុីអាយននយប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០១៩ យៅប្រយទ្យ្ហវលី្ីពី្ម្ែូច្ខាងយប្កាម ៖ 

តារាងលទធ្ លននការស្របកតួ្តាមស្របគ្ទសន៊ីមយួៗ 
ល.រ គ្ ម្ ោះស្របគ្ទស គ្មដាយមាស គ្មដាយស្របាក់ គ្មដាយសាំរទិធ សរបុ 
១ ហវលី្ីពី្ ១៤៩ ១១៧ ១២១ ៣៨៧ 
២ យវៀត្ណ្តម ៩៨ ៨៥ ១០៤ ២៨៧ 
៣ នង ៩២ ១០៣ ១២៣ ៣១៨ 
៤ ឥណឌូ យណ្ុី ៧២ ៨៤ ១១១ ២៦៧ 
៥ ម៉ា យ ្ុី ៥៥ ៥៨ ៧២ ១៨៥ 
៦ ្ិងារុរ ី ៥៣ ៤៦ ៦៨ ១៦៧ 
៧ មីោ៉ា ្់ម៉ា  ៤ ១៨ ៥១ ៧៣ 
៨ កមពុជា ៤ ៦ ៣៦ ៤៦ 
៩ ប្ពុយយណ ២ ៥ ៦ ១៣ 
១០ ឡាវ ១ ៥ ២៨ ៣៤ 
១១ ទី្យម័រខាងយកីត្ ០ ១ ៥ ៦ 

 ្រុរ១១ ប្រយទ្យ្ ៥៣០ ៥២៨ ៧២៥ ១ ៧៨៣ 
Source: SEA Games 2019 medal tally, CNN Philippines. 
  

 

 
 
 

រូរ្ញ្ហា ការប្រកតួ្កីឡា 
អា្ុីអាយននយយ៍ល្ីកទី្យ៣០ 

យៅប្រយទ្យ្ហវលី្ីពី្ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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សនេិដាា ន 
្រុរមកតមការប្សាវប្ជាវខាងយល្ីបា្រង្ហា ញឱ្យយ ញីថា កីឡាអា្ុីអាយននយម៍្យែីម

កាំយណីត្តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៥៨ យហយីប្ពឹត្តិការណ៍ន្ការប្រកតួ្ជាយល្កីែាំរូងប្តូ្វបា្យ វ្ីយ ងីយៅប្រយទ្យ្នង
កនុងឆ្ន ាំ១៩៥៩។ កីឡាយ្េះបា្វវិត្តជារ ត្រនាា រ់ យដ្ឋយបា្ពប្ងីក្ូវ្មជិកររ្់ខលួ្តាំងពីច្ាំ្ួ្៦
រហូត្ែល់្រច្ចុរប ន្ម្្មជិកច្ាំ្ួ្ ១១ប្រយទ្យ្។ ពីឆ្ន ាំ១៩៥៨ ែល់្ឆ្ន ាំ១៩៧៥ យនយៅថា កីឡា
ឧរទ្យវីរអា្ុីអាយននយ ៍យហយីចរ់ពីឆ្ន ាំ១៩៧៧ មក កីឡាឧរទ្យវីអា្ុីអាយននយប៍ា្រតូរយ ម្ េះយៅជា កីឡា
អា្ុីអាយននយ។៍ ការប្រកួត្ប្តូ្វបា្យ វ្ីយ ងីយរៀងរាល់្ពីរឆ្ន ាំមតងតមអកខរប្កមន្យ ម្ េះររ្់ប្រយទ្យ្ជា
្មជិកអាសា៊ា ្។ តមរយៈការប្រកតួ្កីឡាអា្ុីអាយននយយ៍្េះនឺជាការជយួជាំរុញ្ូវកិច្ច្ហប្រតិ្រត្តិ
ការ ការយល់្ែឹង ្ ិង ភាពជិត្្និទ្យធោន រវាងរណ្តត ប្រជាជាតិ្នានាកនុងត្ាំរ្់អា្ុីអាយននយ។៍ ែូយច្នេះ ការជួរ
ប្រកតួ្ោន យ្េះយប្ៅពីការរង្ហា ញ្ូវភាពរកីច្យប្មី្ដផនករយច្ចកយទ្យ្កីឡា ្ិង ្ុខភាព វាក៏បា្ផតល់្្ូវ
អត្ាប្រយោជ្៍្ប្មរ់ការរ ត្យវ្យុវជ្កនុងត្ាំរ្់ពីជាំនា្់មយួយៅជាំនា្់មយួឱ្យកា្់ដត្ម្ល្កខណៈ
ប្រយ្ីរយ ងីផងដែរ។ តមរយៈកិច្ច្ហប្រតិ្រត្តិការយ្េះបា្នាាំមក្ូវ្ ត្ិ្ុខ ្ ត្ិភាព ្ាិរភាព 
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ននថនិគ្ទេស 
១-អនគនាយកដ្ឋា ្អាសា៊ា ្ ប្ក្ួងការររយទ្យ្ ្ងិ ្ហប្រត្ិរត្តិការអ្តរជាត្ិ ្មនមប្រជាជាតិ្អា្ីុអាយននយ ៍ 
   (អាសា៊ា ្) ភនាំយពញ ឆ្ន ាំ១៩៩៨។ 
២-The ASEAN CHARTER, ASEAN Secretariat 2009. 
៣-Jeux d'Asie du Sud-Est, Wikipédia 
៤-Association des nations de l'Asie du Sud-Est,  Wikipédia. 
៥-Association of Southeast Asian Nations, Wikipedia. 
 


