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                                                បណ្ឌិ ត អ ៉ុ៊ុំ ប ៉ុម ជំនយួការ 
                                                  រាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 

ដោយដម្ើលដ ើញពើភាពចបំាច់ននមុ្ខវជិាា នរវជិាា ចំដ ោះស្ថា នភាពបចចុបបនន ក៏ដូចជាដោលដៅស្រស្ថវស្រជាវ 
ស្របកបដោយគតិបណ្ឌិ តរបស់វទិ្យាស្ថា នកនុងឆ្ន ២ំ០២២ រូបខ្ុផំ្ទា ល់បានខិតខចំំណាយដពលដវលាដ៏មានតនម្ៃននឆ្ន  ំ
ថ្មើដនោះ ដដើម្បើរមួ្វភិាគទានជាម្ួយស្ថា បន័ចងស្រកងជាអតាបទ្យដនោះដ ើង ដោយដស្របើស្របាសច់ំដណ្ោះដឹងបនតិចបនតួច 
ដដលធ្លៃ បទ់្យទ្យួលបានពើនរវទិ្យានាដពលកនៃងម្កដដើម្បើទុ្យកជាឯកស្ថរអនុសាវរ ើយស៍ស្រមាប់វទិ្យាស្ថា នម្នុសសស្ថ
ស្តសតនិងវទិ្យាស្ថស្តសតសងគម្ ដស្របើស្របាស់ជាគុណ្ស្របដោជន៍ស្ថធ្លរណ្ៈតដៅ។ ដោយដ ក កនុងដំដណ្ើ រសកិាដសែង
យល់ពើមុ្ខវជិាា ដនោះដទ្យៀតដស្ថត ខ្ុ ំបានស្របមូ្លផ្ុ ំយកចិតតទុ្យកោក់បង្ហា ញជូនដតដៅដលើអែើដដលជាចំដណ្ោះដឹងមូ្ល
ោា នរបសន់រវទិ្យា ស្រពម្ទាងំការដស្របើស្របាស់ជាស្ថរស្របដោជន៍ននមុ្ខវជិាា ដនោះ ចំដ ោះជើវភាពរស់ដៅក៏ដូចជា ដំដណាោះ
ស្រស្ថយបញ្ហា លបំាកកនុងការរស់ដៅរបសម់្នុសសជាតិបចចុបបននដដលកពុំងដចទ្យដ ើង ដសាើរស្រគប់វសិ័យនិង ស្រគប់ទ្យសិ
ទ្យើដៅដលើសកលដលាកដយើងដតប ុដណាណ ោះ។ អាស្រស័យដេតុដនោះ សូម្ស្របិយម្តិតអនកអាន ចូលរមួ្ដសែងយល់ពើចណុំ្ច
អស់ទាងំដនាោះ ជាម្ួយនងឹរូបខ្ុ ំតាម្ខៃឹម្ស្ថរបនតបនាា បដូ់ចតដៅ៖ 
១.និយមន័យនរវិទ្យា (Definition of Anthropology) 

ដបើតាម្ន័យទូ្យដៅ  កយ «នរវទិ្យា» ស្រតូវនងឹ កយអង់ដគៃសថា Anthropology។  កយដនោះ មានស្របភព 
ដដើម្ម្កពើ កយស្រកកិពើរមា តថ់ាៈ Anthropos និង Logos ។ 
 Anthropos = Man  
 Logos = Study   
 ==> Anthropology is the man study. 
 • តាម្វចនានុស្រកម្សដម្ច្សងឃរាជ ជួនណាត ដបាោះពុម្ភផាយដោយវទិ្យាស្ថា នពុទ្យធស្ថសនបណ្ឌិ តយឆ្ន ំ
១៩៦៧ បានពនយល់ោ ងដូដចនោះថា នរវទិ្យា ម្កពើ កយៈ 
 នរៈ + វទិ្យា 
 នរៈ = ម្នុសស  
 វទិ្យា ឬ វជិាា  = ចំដណ្ោះ ការដចោះដឹង ដសចក្ើដឹងចាស ់
 សរុបន័យម្កវញិ នរវទិ្យា ជាចំដណ្ោះដឹងស្ើពើម្នុសស។ 
២-ប្បវត្តិនរវិទ្យា 

 • តាម្ការស្រស្ថវស្រជាវរបស់ដលាក ហាដដុន (Haddon)  កយ នរវទិ្យា ស្រតូវបានដលើកយកម្កដស្របើស្របាស ់
ដំបូងដគបងអស់ដោយអនកនិពនធស្រកិកនិងរ  ូមុាងំ តាងំដតពើសម្យ័បុរាណ្ម្កដម្ៃ ោះ។ ជាក់ដសង្ៈ 
 • អារ ើស្ូត ក៏ធ្លៃ ប់បានយក កយដនោះម្កដស្របើកនុងន័យ "ម្នុសសនិោយពើខៃួនឯង" (Man who talk about 

himself)។ 

នរវិទ្យា: មូលដ្ឋា នចំណ េះដឹង និង ការណប្បើប្ាស ់ 
Anthropology: Basic Knowledge and its use  
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 • បនាា ប់ម្កដៅឆ្ន ១ំ៦៥៥ មានអនកនិពនធមាន ក់ដទ្យៀត ដដលដគម្ិនស្ថគ ល់ដ ម្ ោះ បានចប់អារម្មណ៍្សរ
ដសរពើមូ្លន័យសដងេបរបស់នរវទិ្យា (Anthropology abstract) ដោយដរៀបរាប់អពំើ "ស្របវតតិននធម្មជាតិម្នុសស"។ 
 • ដស្រកាយម្កដទ្យៀត ដលាកោកវ ើន(Darwin១៨០៩-១៨៨២) បានសរដសរពើ "ការវវិតតននពូជ" (Evolu-

tion of species)។ 
 ជាបនតបនាា ប់ នរវទិ្យា បានលូតលាស់រេូតម្កដលស់ពែនថ្ៃ សំខាន់គឺដៅស្របដទ្យសបារាងំ នងិសេរដាអា
ដម្ រកិ។ ដោយដ កចំដ ោះស្របដទ្យសបារាងំនាដពលកនៃងម្ក ដគបានយកនរវទិ្យាដៅដស្របើស្របាស់ភាគដស្រចើនកនុងដោល
ដៅនដោបាយ។ ឧទាេរណ៍្ៈមុ្ននឹងោក់អាណានិគម្ស្រតួតស្រតាដលើស្របដទ្យសណាម្ួយ ដគដតងដតបញ្ាូ នពួក
ដបសក ជនស្ថសនា ដដលជានរវទូិ្យឱ្យដៅសិកាពើម្នុសស ពើទ្យំដនៀម្ទ្យមាៃ ប់ ពើរដបៀបរបបស្រគប់ស្រគងននបណ្ា
ស្របដទ្យសទាងំដនាោះជាមុ្នសិន បនាា ប់ម្កដទ្យើបដគបញ្ាូ នកងទ្យ័ពកនុងកស្រម្ិតណាម្ួយចូលដៅកាន់កាប់ស្របដទ្យសដនាោះ
ដតម្្ង។ 
៣-កមមវត្ថ៉ុសកិា 

 ដតើនរវទិ្យាមានកម្មវតាុសកិាដបបណាខៃោះ? 
 ជារមួ្ នរវទិ្យា បានស្របមូ្លផ្ុសំិកាដៅដលើកម្មវតាុសំខាន់ពើរគឺ: 

 - ការវវិតតន៍1 និងការដស្របស្របួល
2 របស់ម្នុសស (Human Evolution and human variation) តាងំពើ

ម្នុសសដដើម្ រេូតដល់ម្នុសសទ្យំដនើបឬអូម្ ូស្ថពាង (From primitive to modern homosapien) 
 - ភាពដូចោន  នងិភាពខុសោន  (The Likeness and the difference) ននម្នុសសដដើម្រេូតដល់ម្នុសសទ្យំ
ដនើប។ 
 គួរកត់សមាគ ល់ថា ការវវិតតនន៍ងិការដស្របស្របួល ភាពដូចោន នងិភាពខុសោន  សំដៅដតដៅដលើចរតិលកេណ្ៈ 

ខាងជើវៈ វបបធម្ ៌និងចរតិលកេណ្ៈខាងសងគម្3 ដតប ុដណាណ ោះដោយដផអកដៅដលើកាលនិងលេំ(Time and Space) 

ដដលម្នុសសទាងំដនាោះរស់ដៅ ម្ិនចំដ ោះថាដពលណា ឬ ទ្យើកដនៃងណារបស់ពភិពដលាកដនាោះដ ើយ។ 
 
  ការវវិតត            ជើវៈ 

នរវទិ្យា  ការដស្របស្របួល                     វបបធម្៌     កាលនិងលំេ 

  ភាពដូចោន  ភាពខុសោន           សងគម្      

 

1
 ការរ ើកចដស្រម្ើនជាលំោប់។ 
2 ការផ្ទៃ ស់បូ្រដៅតាម្លកេខណ្ឌ ធម្មជាតិ។ 
3
  កិរោិ និងទ្យំនាក់ទ្យំនងសងគម្។ 
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៤. ទ្យីលាននរវិទ្យា (Fields of Anthropology) 

 ជាទូ្យដៅ នរវទិ្យាមានទ្យើលានសិកាសំខាន់ពើរគ:ឺ នរវទិ្យារបូស្ថស្តសត ឬនរវទិ្យាជើវៈ នងិនរវទិ្យាវបបធម្។៌     
នរវទិ្យា វបបធម្៌ អាចដចកដចញជាៈ បុរាណ្វទិ្យា នរវទិ្យាភាស្ថ នងិជាតិពនធុវទិ្យា ឬនរវទិ្យាសងគម្វបបធម្៌ (Socio 

cultural anthropology)។ មានឯកស្ថរខៃោះដទ្យៀតបានដចកលម្អិតនរវទិ្យាវបបធម្៌ ជាបុរាណ្វទិ្យាបុដរស្របវតតិ នរ
វទិ្យាភាស្ថ នងិជាតពិនធុវទិ្យា ដេើយជាតិពនធុវទិ្យាក៏អាចដចកបនតជា ជាតិពនធុស្ថស្តសត (Ethnography) ជាតពិនធុ

វទិ្យា(តាម្ន័យចដងអៀត) និងនរវទិ្យាសងគម្
4(សូម្ដម្ើលរូបភាពទ្យើ១ និងទ្យើ២)។ 

 • រូបភាពទ្យើ១ :                

                                             នរវទិ្យា 

 នរវទិ្យារូបស្ថស្តសត    នរវទិ្យាវបបធម្ ៌

 

    បុរាណ្វទិ្យា នរវទិ្យាភាស្ថ  ជាតិពនធុវទិ្យា(នរវទិ្យាសងគម្វបបធម្៌) 

 • រូបភាពទ្យើ២ : 

       នរវទិ្យាឱ្យ 

 នរវទិ្យារូបស្ថស្តសត      នរវទិ្យាវបបធម្ ៌

 

    នរវទិ្យាបុដរស្របវតត ិ    នរវទិ្យាភាស្ថ     ជាតិពនធុវទិ្យា 

 

        ជាតិពនធុស្ថស្តសត     ជាតិពនធុវទិ្យា   នរវទិ្យាសងគម្ 
          (ន័យចដងអៀត) 
 ៤.១-នរវទិ្យារបូសាស្តសត ឬនរវិទ្យាជីវៈ (Physical Anthropology) 

 ដនោះជាដម្កធ្លងទ្យើ១ ននទ្យើលានរបសន់រវទិ្យា ស្របមូ្លផ្ុសំិកាដៅដលើការវវិតតដស្របស្របួលខាងរូបរាងកាយ 
និងជើវៈរាបល់ានឆ្ន មំ្កដេើយ តាងំពើម្នុសសដដើម្កដកើតដ ើងរេូតដល់ម្នុសសទ្យំដនើប។ ខាងដស្រកាម្ដនោះគឺជាគំនូរ 

 

4
  សិកាពើស្ថា ប័នសងគម្។ 

(នរវទិ្យាជើវៈ) 
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រូបភាពបង្ហា ញពើការវវិតតដស្របស្របលួរបសពូ់ជម្នុសសដៅដលើដផនដើដយើង ដោយកណំ្តយ់កចដនាៃ ោះពើ៥លានឆ្ន -ំ
៣,៥លានឆ្ន មុំ្ន រេូតដល់ ៣០០០០ឆ្ន កំនៃងម្កដេើយ។ 
 
 

 

 

 

• រូបភាពទ្យើ៣: ដម្កធ្លងននការវវិតតដស្របស្របលួរបស់ម្នុសស(Hominid tree evolution) តាម្ដសៀវដៅ  

Anthropology Introduction របស់ដលាក Michael Alan ឆ្ន ១ំ៩៦៨ 

 ៤.២-នរវទិ្យាវបបធម៌ (Cultural anthropology) 
 ជាដម្កធ្លងទ្យើ២របស់នរវទិ្យា ដដលសកិាដៅដលើទ្យំដនៀម្ទ្យមាៃ ប់ឬអាកបបកិរោិរបស់ម្នុសស។  
នរវជិាា វបបធម្ ៌ដចកដចញជាដម្កធ្លងតូចៗបើដទ្យៀតគឺ: 
 ៤.២.១-បុរាណ្វទិ្យា(Archaeology) 
 បុរាណ្វទិ្យា សកិាពើសមាភ រៈដដលម្នុសសបនសល់ទុ្យកតាងំពើអតើតកាល ឆ្ៃងតាម្ដនាោះ ដគអាចពិពណ៌្នា 
ដរៀបរាប់និង ពនយលប់ានពើអាកបបកិរោិរបស់ម្នុសសកនុងសម្័យកាលដនាោះ។ 
 ៤.២.២-ភាស្ថវទិ្យា(Linguistic Anthropology) 
 ជាដម្កធ្លងម្ួយដទ្យៀតរបស់នរវទិ្យាវបបធម្៌ ដដលសិកាពើភាស្ថរបស់ម្នុសស(ភាស្ថនិោយ និងភាស្ថ 
សរដសរ)។ ពួកនរវទូិ្យ ចបំាច់ស្រតូវដរៀនភាស្ថរបស់ស្រកុម្ម្នុសសទាងំឡាយដដលខៃួនដគចុោះដៅសិកាស្រស្ថវស្រជាវដដើម្បើ 
បានដឹងព័ត៌មានកាន់ដតសុើជដស្រៅដថ្ម្ដទ្យៀតពើដបបបទ្យរស់ដៅ។ 
 ៤.២.៣-ជាតិពនធុវទិ្យា (Ethnology) 
 ដគអាចដៅជាតពិនធុវទិ្យាថា ជានរវទិ្យាសងគម្វបបធម្ក៌៏បាន។  
 • តាម្ន័យទូ្យលាយ ជាតពិនធុវទិ្យាសិកាដតដៅដលើវបបធម្ប៌ចចុបបនន ដោយដធែើការដស្របៀបដធៀបជាម្ួយនងឹ 
វបបធម្៌ដដើម្ឬទ្យសសនៈស្របវតតសិ្ថស្តសត (historical point of view) ។ ជាតិពនធុវទិ្យា ក៏សិកាផងដដរ ដៅដលើអាកបប
កិរោិរបស់ម្នុសសដដលដគបានជួបស្របទ្យោះ ឬ បានពិដស្ថធនជ៍ាក់លាក់ ស្រពម្ទាងំបានជដជកពិភាកាផ្ទៃ ស់ប្ូរដោ
បល់ជាម្យួអនកដដលបានយល់ដឹងពើបញ្ហា ដនាោះដថ្ម្ដទ្យៀត ដដើម្បើឱ្យមានភាពស្របាកដស្របជា។  
 • តាម្នយ័ចដងអៀត: ជាតិពនធុវទិ្យា សកិានិងវភិាគអំពើភាពដូចោន  ភាពខុសោន កនុងចំដណាម្វបបធម្៌ទាងំ 
ឡាយដូចជា ស្របវតតិននការអភិវឌ្ឈរបស់វបបធម្៌ កដូ៏ចជាទ្យនំាក់ទ្យំនងរវាងវបបធម្៌ និងវបបធម្៌។ 

អូស្តស្ថត  ូពើតឺគូស 
Australopithecus 

៥លាន-៣,៥លានឆ្ន  ំ

អូម្ ូហាប ើលើស 
Homohabilis 

អូម្ ូដអរុចិទូ្យស 
Homoerectus 

អូម្ ូស្ថពាងទ្យើ១ 
1st Homosapien 

អូម្ ូស្ថពាង 

ដណ្អង់ដឌ្រតាល់ 

Homosapien 

Neonderthal 

អូម្ ូស្ថពាងទ្យំដនើប 
Modern Homosapien 

អូស្តស្ថត  ូអាហាែ រុនិសុើស 
Austhraloafarencis 

អូស្តស្ថត  ូពើតឺសុើន(ផុតពូជ) 
Austhrolopithecine 

២,៥លានឆ្ន មុំ្ន ១,៥លានឆ្ន មុំ្ន 
៥០០ ន-់

១៥០ ន់ឆ្ន មុំ្ន 

១៥០ ន-់
៣៥០០០ឆ្ន មុំ្ន 

៣០០០០ 
ឆ្ន មុំ្ន 
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៥- នយិមនយ័វបបធមត៌ាមបបបនរវិទ្យា 
 ៥.១- នយិមន័យទ្យូលាយ 
 វបបធម្៌ ជាអាកបបកិរោិ បានម្កដោយការដរៀនសូស្រតពើសងគម្(Culture is the behavior acquired 

through social learning)។ 
 ៥.២- នយិមនយ័របសណ់លាកថាយលរ័ (Tylor ១៨៧១) 
 ដលាកបានឱ្យនិយម្ន័យវបបធម្៌ដបបដនោះថា វបបធម្៌ជា "ភាពចស្រម្ោុះ រមួ្មានទាងំចំដណ្ោះដឹង ជំដនឿ
សិលបៈ សើលធម្៌ ចាប់ ទ្យំដនៀម្ទ្យមាៃ ប់ ទ្យមាៃ ប់បុគគល និងលទ្យធភាពដនទ្យដទ្យៀតដដលបានម្កពើម្នុសសកនុងនាម្ជា 
សមាជិកសងគម្" (...The complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, 

custom and any capabilities and habits acquired by man as a member of society) ។ 
 ៥.៣- នយិមន័យរបសណ់លាក លនីត្៉ុន(Linton ១៩៤០) 
 ដលាកបានផ្ល់នយិម្ន័យ វបបធម្ ៌ោ ងដូដចនោះថា វបបធម្៌គជឺា "ភាពសរុបននចំដណ្ោះដងឹ ឥរោិបថ្ និង
អាកបបកិរោិគំរូជាទ្យមាៃ ប់ ស្រតូវបានដចកចយនងិបញ្ាូ នបនតដោយសមាជិកសងគម្ដោយដ កណាម្យួ" (The 

sum total of knowledge, attitude and habitual behavior pattern shared and transmitted by the 

member of a particular society)។ 
 ដូដចនោះ ដបើតាម្និយម្ន័យរបស់ដលាកទាងំពើរ ដគអាចទាញដចញជានិយម្ន័យសំដោគដបបដនោះថា វបប
ធម្៌គឺជាចំដណ្ោះដងឹផង ដេើយក៏ជាជំដនឿ ទ្យំដនៀម្ទ្យមាៃ ប ់ ចាប់ សើលធម្ផ៌ងដដរ ដដលស្រតូវបានដចករដំលក និង
បញ្ាូ នបនតដោយម្នុសសជាសមាជិកកនុងសងគម្ដោយដ កណាម្ួយ។ 
 ៥.៤- នយិមន័យអាកបបកិរយិាវបបធម៌(Cultural behavior) 
 ជារមួ្ អាកបបកិរោិវបបធម្៌ ស្រតូវដផអកដលើចរតិលកេណ្ៈបួនោ ងគឺ: 
 - អាកបបកិរោិដនាោះ ស្រតូវបានដរៀនសូស្រត (It must be learned) 
 - អាកបបកិរោិដនាោះ ស្រតូវជាបទ់ាក់ទ្យងជាម្ួយនងឹបញ្ញតតិទាងំឡាយ ទូ្យដៅនើយកម្ម អរូបយិកម្ម និងគំនិត
(It must involve concepts, generalization, abstractions, ideas) 
 - អាកបបកិរោិដនាោះ ស្រតូវបានដចករដំលកបនត ឆ្ៃងតាម្ការបញ្ាូ នដេសនម្កដស្រៅ (It must be shared 

through extra-genetic transmission) 
 - អាកបបកិរោិដនាោះ ស្រតូវដលចជារូបរាងដ ើង ឆ្ៃងតាម្ការដស្របើនូវឧបករណ៍្បុរាណ្ ទាងំរូបិយ និង 

អរូបិយ
5  (It must be realized through the use of artifacts, both concrete and abstract). 

 ៥.៥- គំរជូាសាកលរបសវ់បបធម៌ (Universal Pattern of Culture) 
 ដលាកវ ើដសៃរ(១៩២៣)(Wissler1923) បានដចកគំរូជាសកលរបស់វបបធម្៌ជា៩ស្របដភទ្យ ដូចតដៅដនោះ: 

 

5
  Michael Alan Park, Anthropology An Introduction, Printed in the United States of America 1986, p.135 
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 • ការនិោយ: ភាស្ថ ស្របពន័ធសំដណ្រ ចណូំ្លចតិតននការនោិយ 
 • លកេណ្ៈសមាភ រៈ(Material Trait) ម្ាូបអាហារ ទ្យើជស្រម្ក ការដឹកជញ្ាូ ន និងមុ្ខរបរវជិាា ជើវៈ ការដធែើ
ដំដណ្ើ រ ការដសៃៀក ក់ ដស្រគឿងស្របោប់ចម្អនិអាហារ ឧបករណ៍្ដស្របើស្របាស់ដោយនដ ដស្រគឿងស្ថស្តស្ថត វុធ 
 • សិលបៈ : ចមាៃ ក់ គំនូរ ការគូសវាសដផសងៗ តស្តនតើ 
 • ដទ្យវវទិ្យា និងចំដណ្ោះដឹងវទិ្យាស្ថស្តសត 
 • ការស្របតិបតតិស្ថសនា: ទ្យស្រម្ង់ពិធើកម្ម ការពាបាលជម្ៃ ឺពធិើបុណ្យសព 
 • ស្រគសួ្ថរនិងស្របព័នធសងគម្: ទ្យស្រម្ង់អា េ៍ពិ េ៍ វធិើភាា ប់ទ្យំនាកទ់្យំនង ការទ្យទ្យួលម្រតក ស្រតួតពិនតិយ 
សងគម្ កើឡានិងដលបងដផសងៗ 
 • កម្មសិទ្យធិ : របស់ជាសង្ហា ររមឹ្ និងរបស់ជាប់នងឹខៃួន ស្ងោ់តនម្ៃ ការដោោះដូរ ការដធែើជំនួញ 
 • រោា ភិបាល : ទ្យស្រម្ងន់ដោបាយ នើតិវធិើតុលាការនិងនើតិវធិើចាប ់
 • សស្តង្ហគ ម្ 
 * ដស្រៅពើដលាកវ ើដសៃរ ដគអាចដ ើញមានការដចកគំរូស្ថកលរបស់វបបធម្៌ជា៨ស្របដភទ្យដោយកនុងដនាោះ ដគ 
ពុំដ ើញមានស្ថា ប័នរោា ភិបាលនិងសស្តង្ហគ ម្ដ ើយ ដោយដគយល់ថា សស្តង្ហគ ម្ពុំដម្នជាវបបធម្៌សកលដទ្យ ប ុដនតជា
វបបធម្៌របស់ស្រកមុ្អនកខាៃ ងំដដលមានម្េចិឆតាវាតទ្យឹកដើនិងស្រតួតស្រតាពិភពដលាកដតប ុដណាណ ោះ។ ម្ា ងដទ្យៀត សស្តង្ហគ ម្ 
ក៏មានដោលដៅ ដោោះស្រស្ថយបញ្ហា កំដណ្ើ នស្របជាជន ការជំ ក់បណុំ្លស្របដទ្យសដស្រៅធៃន់ធៃរ ការបបំាតពូ់ជ
ស្ថសន៍ ការយកស្របដទ្យសដផសងជាចណុំ្ោះ បំបាត់វបបធម្៌ ការយកឧតតម្ភាពខាងភាស្ថ ក៏ដូចជាការស្របមូ្លធន 
ធ្លនដលើដើ ដស្រកាម្ដើ រេូតដលធ់នធ្លនម្នុសសដថ្ម្ដទ្យៀត។ តដៅដនោះជាគំរសូកលទាងំ៨ននវបបធម្៌ដនាោះ រមួ្មាន៖ 
 • សមាភ រៈវបបធម៌្ : បានដល់ ម្ាូបអាហារ ការដសៃៀក ក ់ការសង់លំដៅោា ន... 
 • ស្ថា ប័នដសដាកិចច : ផលតិកម្ម ការដោោះដូរ ទ្យសសនាទានកម្មសិទ្យធ ិ
 • ស្ថា ប័នសងគម្ : វយ័ ដភទ្យ អា េ៍ពិ េ៍ និងស្រគួស្ថរ 
 • ស្រតតួពិនិតយសងគម្ : ចាប់ ធម្មចរោិ សើលធម្ ៌
 • ដលាកទ្យសសនៈ : ចំដណ្ោះដងឹ ទ្យសសនវជិាា  ស្ថសនា នងិម្នតអាគម្ 
 • សិលបៈនិងដលបងកំស្ថនត 
 • ភាស្ថ 
 • ការអប់រ ំឬការបញ្ាូ នវបបធម៌្ : អាចដធែើោច់ដោយដ ក ជាម្ួយវយ័ ឬជាម្ួយស្រគសួ្ថរ។  
៦-លកខ ៈវិទ្យាសាស្តសតរបសន់រវិទ្យា 
 មុ្ខវជិាា នើម្យួៗ ដតងមានលកេណ្ៈវទិ្យយស្ថស្តសតរបស់ខៃួន។ មុ្ននឹងដសែងយល់ពើលកេណ្ៈវទិ្យាស្ថស្តសត 
របស់នរវទិ្យា ដគគបបើដសែងយល់ពើលកេណ្ៈទូ្យដៅរបស់វទិ្យាស្ថស្តសតជាមុ្នសិន។ 
 ៦.១-លកខ ៈទ្យូណៅរបសវ់ទិ្យាសាស្តសត 
 លកេណ្ៈដនោះ បានស្របមូ្លផ្ុ ំដៅដលើ៖ 
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 - ការពិនតិយសដងេត (Observation) 
 - ការពនយល់ដេតុការណ៍្ ដោយដស្របើសណួំ្រជំនយួទាងំ៦៖ ជាអែើ?(What) ជានរណា?(Who) ដពលណា?
(When) ទ្យើណា(Where)? ោ ងដូចដម្តច(How)?ពើដស្រ ោះអែើ? (Why)។ 
 -ការដធែើចណំាត់ថាន ក់ននដេតុការណ៍្ៈ ដេតុការណ៍្ទាងំដនាោះ អាចជាដេតុការណ៍្នដោបាយ?  
ដសដាកិចច? សងគម្? ឬដេតុការណ៍្អែើដផសង? 
 -កស្ថងដោលការណ៍្ចាប់សស្រមាប់អនុវតត។ ដនោះជាដំដណាោះស្រស្ថយបនាា បព់ើដធែើចណំាត់ថាន ក់ននដេតុ
ការណ៍្ 
 ៦.២-លកខ ៈវិទ្យាសាស្តសតរបសន់រវទិ្យា 
 លកេណ្ៈវទិ្យាស្ថស្តសតរបសន់រវជិាា  ដផអកជាសំខាន់ដៅដលើវធិើជាមូ្លោា នដដលដគយកម្កដស្របើស្របាស់ គឺវធិើ 
ពិនិតយសដងេត ដោយចូលរមួ្ផ្ទា ល់ (Participant observation) ដៅដលើទ្យើលានស្របតិបតតិ(អនុវតត)។ វធិើដនោះមាន 
ជំហានអនុវតតបើដណំាក:់ 
 -បដងេើតដ ើងជាសម្មតកិម្មឱ្យស្រសបដៅនងឹស្របធ្លនបទ្យស្រស្ថវស្រជាវ (Establishing a hypothesis) ។ សម្មតិ
កម្មអាចមានដស្រចើនមូ្លដេតុ។ 
 -កណំ្ត់ម្ដធាបាយដដើម្បើស្ថកលបងសម្មតកិម្ម (Determining Ways to test hypothesis) ម្ដធាបាយ
ដនោះភាគដស្រចើនគឺចុោះដៅសមាភ សផ្ទា ល់ដៅដលើទ្យើលាន តាម្រយៈកស្រម្ងសណួំ្រដដលបានដរៀបចំ។ 
 -ស្ថកលបងសម្មតិកម្មតាម្រយៈការស្រស្ថវស្រជាវនិងពិនិតយសដងេតស្ថចុោះស្ថដ ើងដស្រចើនដង (Testing the 

hypothesis through research and further observations) ដដើម្បើដសែងរកចដម្ៃើយពិតននបញ្ហា ស្រសបដៅ នឹងស្របធ្លន
បទ្យ។ 
 ជាចុងដស្រកាយ ដធែើការសននិោា ន និង ោក់ដចញជាដោលការណ៍្ ឬ វធិ្លនការអនុវតត។ 
៧. ប្ទ្យឹសដណីោលណប្បើប្ាសក់ន៉ុងនរវិទ្យា 
 មានស្រទ្យឹស្ើដោលស្របាោំ ង ដដលដគយកម្កដស្របើស្របាស់កនុងនរវជិាា  ដនាោះគ:ឺ  
 ៧.១-សកលនិយម (Universalism)ភាពជាម្នុសសដោយដសមើភាពគឺជាលកេណ្ៈសកលរបសម់្នុ-P
សស។ កនុងឋានៈជាម្នុសស ម្នុសសមាន ក់ៗមានសទិ្យធិបើោ ងស្របចកំាយគឺ សិទ្យធិមានជើវតិ សទិ្យធិទ្យទ្យួលផលកនស្រម្ សទិ្យធិ
ទ្យទ្យួលការអប់រ ំដ លគឺ ម្នុសសមាន ក់ៗសុទ្យធដតចង់រស់រានមានជើវតិ ដេើយជើវតិរបស់ខៃួនម្ិនអាចស្រតូវរដំលាភបំ ន
បានដ ើយ។ ដស្រៅពើដនាោះ ម្នុសសមាន ក់ៗមានសិទ្យធទិ្យទ្យលួផលកនស្រម្ និងទ្យទ្យួលបាននូវការអប់រដំរៀនសូស្រតដពញម្ួយ
ជើវតិ។ ចដំ ោះដសមើភាពវញិ គឺដសមើភាពខាងនដោបាយ និងដសមើភាពខាងវបបធម្៌ដោយម្ិនអាចចត់ទុ្យកថាស្រកុម្
ម្នុសសម្យួ ជាស្រកុម្ម្នុសសអារយជនស្របកបដោយវបបធម្៌ខពង់ខពស់ ដេើយស្រកុម្ម្យួដទ្យៀតជាស្រកុម្អនារយជន ជា
ម្នុសសនស្រព ោម នវបបធម្៌របសខ់ៃួនដនាោះដ ើយ។ 
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 ៧.២-សនតនិយម (Holism or Holism) ស្រតូវយលដ់ឹងពើម្នុសសកនុងទ្យដិាភាពពើរោ ងគឺ ទ្យិដាភាពវបប
ធម្៌ និងទ្យិដាភាពសងគម្។ 
 ៧.៣- សមាហរ កមម (Integration) ស្រគប់ទ្យដិាភាពវបបធម្៌ ដតងដតផារភាា ប់ោន  និងទាក់ទ្យងោន ដៅ
វញិដៅម្ក(Interrelated)។ 
 ៧.៤-ការត្ប្មូវតាម(Adaptation) ម្នុសសទ្យទ្យលួរងឥទ្យធពិលពើបរសិ្ថា ន។ ដដើម្បើរកាខៃួននិងរស ់បាន
តដៅដទ្យៀត ម្នុសសស្រតូវមានម្ដធាបាយតស្រម្ូវឬសស្រម្បតាម្បរសិ្ថា នដនាោះ វសិ័យដូចជាស្ថែ ម្នុសស(ស្ថែ ឪ) ដពល
ដដលធម្មជាតិដរចរលិដៅដោយដស្រោោះរាងំសៃួត ពពកួស្ថែ ម្នុសសទាងំដនាោះ ក៏បងេំចិតតចុោះពើដលើដដើម្ដ ើ ម្ក ដៅដលើ
ដើ រករបស់របរចិញ្ច ឹម្ជើវតិរេូតដល់ដចោះដដើរដជើងពើរ (Homohabilis) នងិដដើរស្រតង់ខៃួន (Homorectism) ដេើយបាន 
កាៃ យដៅជាម្នុសស ចប់ពើចដនាៃ ោះ២លាន៥ដសនឆ្ន  ំម្កដល់ ១,៥លាន៥ដសនឆ្ន មុំ្ន។ 
 ៧.៥-វបបធមម៌ិនដ្ឋចខ់ាត្(Culture relativism):  ស្រទ្យឹស្ើដនោះ ដផអកដៅដលើការវនិចិឆយ័ឬបកស្រស្ថយ 
នូវអាកបបកិរោិ និងជំដនឿរបស់អនកដផសង ដោយដស្របៀបដធៀបដៅនឹងលកេណ្ៈជា ទ្យំដនៀម្ទ្យមាៃ ប់ កដូ៏ចជាបទ្យ- 
ពិដស្ថធនរ៍បស់ខៃួន(ម្ិនមានជំេឬអាកបបកិរោិោច់ណាត់ថា ខៃួនឯងខពស់ឆ្ៃ យពើដគឯង។ អាកបបកិរោិដបប 
ដនោះ អាចលុចបំបាត់នូវជាតិពនធុនិយម្ (Ethnocentrism) នងិជាតិនិយម្ស្រជលុ(Chauvinism)។ 
៨. ទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាងនរវិទ្យា និងម៉ុខវិជាា ដទទ្យណទ្យៀត្ 
 ដគម្ិនអាចនឹងបញ្ហា ក់នូវទ្យដងែើអែើម្ួយឱ្យជាក់ចាសប់ានដទ្យ ដបើសិនជាដគដស្របើស្របាស់ដៅដលើទ្យើលានស្រស្ថវ 
ស្រជាវ ដតជំនាញខាងនរវទិ្យា។ ដៅដលើទ្យើលានស្រស្ថវស្រជាវ ដគគបបើសេការណ៍្ដស្របើស្របាស់នូវជំនាញននមុ្ខវជិាា ដនទ្យ 
ដទ្យៀត។ ជាក់ដស្ង នរវទិ្យាមានទ្យំនាកទ់្យំនងជាម្ួយមុ្ខវជិាា ដនទ្យចំនួន១៣ដទ្យៀត ដទ្យើបស្រគប់ស្រោន់។ 
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រូបវទិ្យា 

 
នរវិទ្យា 

គណិ្តវទិ្យា 
សងគម្វទិ្យា 

ស្របវតតិវទិ្យា 

ភូម្ិវទិ្យា 

ចិតតវទិ្យា 

នើតិវទិ្យា 

វទិ្យាស្ថស្តសតនដោបាយ 

គើម្ើវទិ្យា 

ភាស្ថវទិ្យា 

ទ្យសសនវជិាា  

ជើវវទិ្យា 

អកសរស្ថស្តសត, អកសរសិលប ៍
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៩-សារប្បណយាជន៍របសន់រវិជាា  (Utility of anthropology) 
 ដរៀននរវទិ្យា អាចជយួដោោះស្រស្ថយបញ្ហា ម្យួចំននួកនុងសងគម្ដដលដយើងកំពុងរស់ដៅ ដូចជា៖ 
 ៩.១-បញ្ហា ជាត្សិាសន(៍Racial Issue) 
 ៩.១.១-ណដើមកំណ ើ ត្ជាត្ិសាសន ៍
 ដូនតារមួ្របស់ម្នុសសគពឺពួកស្ថែ -ម្នុសស ប ុដនតម្កដលម់្នុសសទ្យំដនើប(Homosapien) ម្នុសសបានបដងេើត
ជាអំបូរ ពូជស្ថសន៍ជាដស្រចើនដទ្យៀត។ ឧទាេរណ៍្ៈ ជនជាតដិខមរ ឋតិកនុងអបូំរម្ន-ដខមរ ដដលបានម្កពើការផសកំាត់
រវាងពួកឥណ្ឌូ ដនសុើោង ជាម្យួពួកដម្ ឡាដនសុើោង មានអរយិធម្៌ វបបធម្៌ដោយដ ករបស់ខៃួនមុ្នពកួឥណាឌ
នាវំបបធម្៌របស់ដគម្កដល។់ ដខមរមានកាលរាងមូ្ល(Brachycephalic) ម្ិនដូចពួកអរឺ  ុបដដលមានកាលពយ
(Dolichocephalic)ដនាោះដទ្យ។ មានកម្ពស់ចដនាៃ ោះ១៥០ស.ម្ ដៅ១៦១ស.ម្, សម្បុរសដណ្្កបាយ ស្របស្រសើ-ដភនក
ដមម  សក់ដមម រញួអង្ហគ រដើ បបូរមាត់ម្ិនស្រកាស់ដពកម្ិនដស្ើងដពក ស្រចមុ្ោះដ ើងស្រតង់និងទូ្យលាយ(droit et large), សនា
សសន៍លលាដ៍កាល៨៤,៥។ មានស្រកុម្្ម្ A- B-O និងមានដអម្ ូដោៃ ប ើន E។ ជាជាតសិ្ថសន៍មានសន្ានចិតត
ទូ្យលាយ ដស្ថម ោះស្រតង់ ឧសាេ៍ពាោម្ មានគនំិតនចនស្របឌ្ិតខពស់។ ពកួដគដជឿដលើស្រពលងឹ ដោរពបូជាស្រពោះអាទ្យតិយ 
ស្រពោះចនា ស្រពោះគង្ហគ  ស្រពោះធរណ្ើ  មានមុ្ខរបរភាគដស្រចើនជាកសកិរ។ ជាអនកកាន់ស្រពោះពុទ្យធស្ថសនា ដេើយដស្រចើនស្របកាន់
យកដខសស្រសឡាយខាងម្ាយ និងដោរពស្តស្ើជាធ។ំ 
 ៩.១.២-ណដ្ឋេះប្សាយបញ្ហា ប្បកាន់ពូជសាសន៍ (Racism) 
 • ជាតិពនធុនិយម្ ឬការស្របកាន់យកទ្យសសនៈថា វបបធម្ជ៌ាតិស្ថសន៍ម្ួយ ខពង់ខពស់ោច់ស្រស ោះពើជាតិ
ស្ថសនដ៍នទ្យ នាដំៅដល់ការស្របកាន់ពូជស្ថសន៍។  
 • ការស្របកាន់ពូជស្ថសន៍នាដំល់ការសអបជ់ាតិស្ថសនដ៍នទ្យ ដូច េុើដតៃរ សអប់ជាតសិ្ថសនជ៍ើេែនិងស្ថៃ វ 
ដេើយដលើកតដម្េើងជាតិស្ថសន៍ អាលៃឺម្ ង ់ រេូតោក់ កយដស្ថៃ កម្ួយថា "ចូរដលើកតដម្េើងជាតិស្ថសន៍អាលៃមឺ្ ង"់ 
(Dominez la race allemande!)។ 
 • ការស្របកាន់ពូជស្ថសន៍ នាដំៅដល់ការសអប់ជាតិស្ថសន៍ដនទ្យ។ 
 • ការសអប់ជាតសិ្ថសន៍ដនទ្យ នាដំៅដលអ់ំដពើស្របលយ័ពូជស្ថសន។៍ 
 ជាតិពនធុនិយម្  ស្របកាន់ពូជស្ថសន៍និយម្     ស្របល័យពូជស្ថសន ៍
 
 • ជាតិនិយម្ស្រជលុ(Chauvinism) ក៏អាចធ្លៃ ក់ដៅកនុងអំដពើស្របកាន់ពូជស្ថសន៍ដដរ ដេើយអាចធ្លៃ ក់ដៅ
ដល់អំដពើស្របល័យពូជស្ថសនដូ៍ចោន ។ 
 ៩.២-ទ្យបស់ាា ត្ន់ូវទ្យំនាក់ទ្យំនងមនិលអរវាងវបបធម៌ នងិវបបធម ៌
 • នរវជិាា វបបធម្៌ ជួយដយើងឲ្យមានការដោរពោន ដោយដសមើភាពកនុងនាម្ជាម្នុសស  
 • នរវជិាា វបបធម្៌ ជួយដយើងឲ្យយល់ដឹងពើវបបធម្៌ដោយដ កៗរបស់ស្រកុម្ម្នុសសនើម្ួយៗ 

(Ethnocentrism) (Racism) (Genocide) 
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 • នរវជិាា វបបធម្ ៌ ជយួដយើងឲ្យដសែងយលព់ើោន ឱ្យបានកាន់ដតដស្រចើនដ ើង ដេើយនាមំ្កនូវការយល់ដងឹពើ
ោន  ចងម្ិតតភាពជាម្ួយោន  នងិបដងេើតនូវកិចចសេស្របតបិតតកិាររវាងោន និងោន  កនុងនាម្ជាម្នុសសដដលមានភពដផន
ដើ ជាផាោះរមួ្(Commune habitat)។ 
ស្ថកលនិយម្     សនតនិយម្    សមាេរណ្កម្ម      ការដោគយល់ោន      ម្តិតភាព      សេស្របតបិតតិការ 
 
 ៩.៣-ការអភិវឌ្ឍបណចេកវិទ្យា  (Technological development) 
 • សតវតសរទ៍្យើ២១ ជាសតវតសរ ៍ននបដចចកវទិ្យាទ្យំដនើប។ ស្របដទ្យសនើម្ួយៗ ស្រតូវយកចតិតទុ្យកោក់ដៅដលើការ
អភិវឌ្ឍម្នុសស ឲ្យដៅជាមូ្លធនម្នុសស(Human Capital) 
 • ស្របដទ្យសកពុំងអភិវឌ្ឍ ស្រតូវស្របកាន់យកដោលការណ៍្សតមឹ្ (S. T. E. M) ដដលជាដោលការណ៍្ដផអកដៅ
ដលើវទិ្យាស្ថស្តសត (Science) បដចចកវទិ្យា (Technology) វសិែកម្ម (Engineering) និងគណិ្តវទិ្យា (Mathe-

matic) ដដើម្បើអភិវឌ្ឍស្របដទ្យស។  
 • ផារភាា ប់ដៅនងឹបញ្ហា ដនោះ ស្របដទ្យសកម្ពុជាកក៏ំពុងអភិវឌ្ឍដឆ្ព ោះដៅរកសេស្រោសធុនតូច និងម្ធយម្  (S. 

M. E) ដនោះដដរ ដដើម្បើបដងេើនផលិតផលនាដំចញនិងដលើកកពំស់ចណូំ្លរបស់ស្របជាជន ដោយសដស្រម្ចឱ្យបាននូវ
ចំណូ្លកស្រម្តិខពស់ដៅឆ្ន ២ំ០៥០។ 
 • ប ុដនតនរវជិាា  ហាម្ស្របាម្ម្ិនឲ្យលង់លក់ដៅដលើកតដម្េើងបដចចកវជិាា ជាធំ(Technocracy) និងស្រជុលេួស
ដេតុដនាោះដដរ។ 
 • ស្រតូវស្រគប់ស្រគងបដចចកវជិាា ឲ្យបានមុ្ឺងមា ត់ ដដើម្បើធ្លនាបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍សងគម្ម្ួយ ស្របកបដោយ សើល
ធម្៌។ 
 • ស្រតូវដចោះគបួផសឲំ្យបានលអ រវាងវបបធម្៌បុរាណ្ និងវបបធម្៌ទ្យដំនើប ដដើម្បើរកាវបបធម្ន៌ិងស្របនពណ្ើ ជាតិ ឲ្យ
បានគង់វងស ដនាោះដទ្យើបដៅថា អូម្ ូស្ថពាងទ្យំដនើបដ៏ ៃ្ សនវ(Smart Modern Homosapien) ដៅបាន។ 
 ៩.៤-នគរបូនយីកមម (Urbanization) 
 បញ្ហា នគរូបនើយកម្ម ជាបញ្ហា សំខានស់ស្រមាប់ម្នុសសអូម្ ូស្ថពាងទ្យំដនើប។ ដូដចនោះ វធិ្លនការលអបំផុតដនាោះ
គឺ៖ 
 • ស្រតូវអភិវឌ្ឍទ្យើស្រកុងនងិជនបទ្យ ឲ្យដៅតាម្បៃង់ដោលម្យួដដលបានកណំ្ត់ស្រតមឹ្ស្រតូវ ធ្លនាបាននូវសុវតាិ-
ភាពសងគម្ នងិបរសិ្ថា នស្របកបដោយនិរនតរភាព។ 
 • ដោយដ ក ចំដ ោះរចនាបទ្យសណំ្ង់ ស្រតូវដតធ្លនាឱ្យបានដស្រចើនបផុំតនូវចរតិវបបធម្រ៌បស់ជាត។ិ ដបើ
ពុំដនាោះដស្ថតដទ្យ ដគនឹងបាតប់ង់ដោយឥតដឹងខៃួននូវអតតសញ្ហញ ណ្ជាតិ គួរឲ្យដស្ថកស្្ថយបំផុត។ 
 ៩.៥-បញ្ហា សនតិភាព (Peace) 
 • សនតិភាព ជាបញ្ហា សនូលននការរស់ដៅរបសម់្នុសសតដៅអនាគត 
 • សាិរភាព សនតិភាព និង ការអភិវឌ្ឍជាអងគបើដដលជាប ់កព់័នធោន ជាវចិរវទិ្យា(Dialectic) 

Universalism Holism Integration Comprehension Friendship Cooperation 
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 • ស្រតូវដធែើឲ្យសនតភិាពកាៃ យដៅជាវបបធម្ស៌កលសស្រមាបម់្នុសសជាត ិដោយយកចតិតទុ្យកោក់អប់រជំាបជ់ា
ស្របចអំំពើសិទ្យធមិ្នុសស (សិទ្យធមិានជើវតិ សទិ្យធិទ្យទ្យលួផល និង សទិ្យធិទ្យទ្យួលការអប់រអំស់ម្យួជិវតិ) ។ អប់រអំំពើទ្យសសនា
ទានពិតស្របាកដរបសស់្របជាធិបដតយយ, ការដោគយល់ោន ជាអនតរជាត,ិ ការអតឱ់្នអធាស្រស័យោន  និងទ្យំនាកទ់្យំនង
ោន កនុងលកេណ្ៈអនតរវបបធម្។៌ 

៩.៦-ការបប្បប្បលួអាកាសធាត្៉ុ (Climate Change) 
 ដៅដដើម្សតវតសរទ៍្យើ២១ដយើងដនោះ ម្នុសសបានចប់ដផ្ើម្ទ្យទ្យួលរងផលប ោះ លោ់ ងធៃនធ់ៃរអំពើការដស្រប- 
ស្របួលអាកាសធ្លតុ ដដលបណ្ាលម្កពើការបាត់បងល់ំនងឹរវាងធ្លតុទ្យកឹ ធ្លតុដើ ធ្លតុដភៃើង ធ្លតុខយល់ ដដលស្រទ្យស្រទ្យង់
ដផនដើ។ ការបាត់បង់លំនងឹទាងំដនោះ អាចបណ្ាលម្កពើភាពអវជិាា របស់ម្នុសស ក៏ដូចជាការរដំលាភបំ នរបស់
ម្នុសសដៅដលើស្រកឹតសស្រកម្ធម្មជាតិ ដោយស្ថរចង់មានចងប់ានេួសដេតុ ដេើយនាោំន ដៅបំផៃិចបំផ្ទៃ ញធម្មជាត។ិ 
 • ការដស្របលស្របួលអាកាសធ្លតុ នាឱំ្យដកើតមានកងែោះទ្យកឹ(ដស្រោោះរាងំសៃួត) ដដលបណ្ាលម្កពើការបាត់
បង់ស្របពន័ធដអកូ ូសុើទាកទ់្យងនងឹទ្យឹកដូចជា ភន ំ នស្រពដ ើ ដើដសើម្ សាងឹ ស្រសទាប់ថ្មមានទ្យកឹនិងបងឹបួរ កងែោះខាត
ដសបៀងនិងកងែោះខាតអគគិសនើដស្របើស្របាស។់ ដូដចនោះម្នុសសស្រតូវរោិះរកម្ដធាបាយដម៏ានស្របសិទ្យធភាពដដើម្បើរស ់បានកនុង
កងែោះខាតដបបដនោះ។ ឧទាេរណ៍្: ដបើខែោះខាតទ្យឹក ម្នុសសស្រតូវដស្រជើសដរ ើសពូជស្រសូវ ឬពូជដណំាដំដលធន់នងឹកងែោះ
ទ្យឹក ដទ្យើបដោោះស្រស្ថយបញ្ហា កងាោះខាតដសបៀងបាន។ ដបើខែោះខាតអគគសិនើ ម្នុសសស្រតូវដចោះទាញអគគសិនើដចញពើពនៃឺ
ស្រពោះអាទ្យតិយ, ឧសម័នធម្មជាតិ, ដរ  (អ ុយរា នើញ ូ ម្) នងិខយលប់ក។់ ប ុដនតស្រតូវកាត់បនាយឲ្យដៅតចិបំផុត ការដស្របើស្របាស់
ដរ  ធយូងថ្ម ដដើម្បើផលិតអគគសិនើ ដស្រ ោះនាឲំ្យពុលបរសិ្ថា ន។ 
 ៩.៧-ណទ្យសចរ ៍ (Tourism) 
 ដទ្យសចរណ៍្ ជាវសិ័យឧសាេកម្មោម នដផសង ដេើយទ្យទ្យួលបាននូវផលកនស្រម្ដស្រចើនសស្រមាប់ស្របដទ្យស  
នើម្ួយៗ។ ដៅដពលចណូំ្លរបស់ស្របជាជនចប់ដផ្ើម្ដកើនដ ើង ម្នុសសចង់ដធែើដទ្យសចរណ៍្ដដើរកសំ្ថនតដៅស្រគប់ទ្យើ
កដនៃងដផសងៗរបសព់ិភពដលាក ដេើយបរមិាណ្ដទ្យសចរតាម្ស្របដទ្យសនើម្ួយៗអាចមានការដកើនដ ើង។ ដូដចនោះ 
ដដើម្បើបដងេើនចណូំ្លដល់ស្របដទ្យសជាតិ ម្នុសសស្រតូវដចោះរោិះរកស្របភពចណូំ្លពើធម្មជាត ិពើវបបធម្៌រូបិយ និងពើវបបធម្ ៌
សមាភ រៈដផសងៗដទ្យៀតរបស់ស្របដទ្យសដដើម្បើបដស្រម្ើឱ្យវសិយ័ដទ្យសចរណ៍្។ 
 ៩.៩-បញ្ហា ជំងរឺាត្ត្ាត្ 
 តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៩ម្ក ពិភពដលាកបានជួបស្របទ្យោះនងឹជម្ៃដឺក៏ាចស្ថហាវថ្មើម្ួយមានដ ម្ ោះថា "កូវ ើដ១៩" 
(Covid 19) ដធែើឱ្យបាត់បង់អាយុជើវតិម្នុសសអស់ជាងស្របាលំាននាក់រចួម្កដេើយ។ ដូដចនោះដដើម្បើទ្យប់ទ្យលន់ឹងជម្ៃឺ ដ៏
កាចស្ថហាវទាន់េន់ម្យួដនោះ ម្នុសសទ្យំដនើបស្រតូវដចោះរកវធិើទ្យប់ទ្យល់នងឹជម្ៃឺដនោះ ដោយដស្របើស្របាស់បដចចកវជិាា  នងិ 
ការគិតពិចរណាជាលកេណ្ៈវទិ្យាស្ថស្តសតរបស់ខៃួន ដដើម្បើផលិតនូវវា ក់ស្ថងំសស្រមាបព់ាបាលម្នុសសដូចោន ឱ្យ 
ឆ្បជ់ាសោះដសបើយនិងមានភាពសុ្ថ ំ អាចទ្យបទ់្យល់នងឹជំងដឺក៏ាចស្ថហាវស្របដភទ្យដនោះ ស្រពម្ទាងំអប់រោំន ឱ្យដចោះរស ់
ដៅតាម្គនៃងដបបបទ្យថ្មើ ដោយដោរពតាម្វនិយ័មុ្ឹងមា ត់ ស្រពម្ទាងំរកាអនាម្័យផ្ទា ល់ខៃួនតាម្វធិើសុខាភិបាល  
"បើការ រ" និង"បើកុំ" ឱ្យបានខាា ប់ខៃួនបំផុត។ ដបើពុំដនាោះដស្ថតដទ្យ ស្ថា នភាពដសដាកិចចរបស់ស្របដទ្យសនិងស្រគួស្ថរ 
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អាចធ្លៃ ក់ចុោះដុនោប ជើវតិម្នុសសក៏អនតរាយ ភាពស្រកើស្រកក៏ដកើតមាន ដេើយបញ្ហា សងគម្ស្រគប់ដបបោ ងក៏ អាចនងឹ
ដកើតមានដៅតាម្ដនាោះ ជាកជ់ាម្ិនខាន។ 

ណសចកតីសននិដ្ឋា ន 

 
 សរុបម្ក នរវទិ្យា គឺជាមុ្ខវជិាា វទិ្យាស្ថស្តសតម្យួដដលទាម្ទារចបំាច់ឱ្យមានការយល់ដងឹកនុងកាលៈដទ្យ
សៈ ដដលពភិពដលាកកំពុងដស្របស្របួលដឆ្ព ោះដៅរកផលអវជិាមាន។ ដចោះនរវទិ្យា និងដស្របើស្របាស់នរវទិ្យាបានស្រតឹម្ស្រតូវ 
នាឱំ្យម្នុសសមានការយល់ដងឹកាន់ដតចាសព់ើស្របភពននជាតកិំដណ្ើ ត វបបធម្៌ ស្របនពណ្ើ  ទ្យំដនៀម្ទ្យមាៃ ប់របសខ់ៃួន 
និងជាតសិ្ថសនដ៍នទ្យ ដោយម្ិនដរ ើសដអើង បដងេើតបានជាបរោិកាសសុខដុម្រម្នា ដចោះដោគយល់ោន  ចង
ម្ិតតភាពជាម្ួយោន  ដធែើសេស្របតិបតតិការរវាងោន និងោន  ស្របកបដោយផលស្របដោជន៍កនុងនាម្ជាម្នុសសដូចោន  
សេការោន ការ រដផនដើ ដដលជាផាោះរមួ្របសខ់ៃួនឱ្យសាិតកនុងស្ថា នភាពមានលំនឹង នងិរកាបាននូវសាិរភាព សនតិ
ភាព និងការអភិវឌ្ឍនស៍្របកបដោយចើរភាព ដចៀសផុតពើភយនតរាយដផសងៗ។ 
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