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រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជាជាស្ថា ប័នស្ស្ថវស្ជាវវទិ្យាស្ថស្តរតរបរ់ជាត្ិ ដែលស្បមូលផតុ ុំលោយ

បញ្ញវនត និងអ្នកស្ស្ថវស្ជាវជាន់ខ្ពរ់ពីស្រប់មជឈោា នកនុងស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា ល ើយស្ត្ូវបាន
រាជរោា ភិបាលចាត្់ទុ្យកជាធនាគារខួ្រកាលែ៏រុំខាន់របរ់ជាត្ិ។ រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជាមាន
តួ្នាទី្យយ៉ា ងរុំខាន់កនុងការរិកាស្ស្ថវស្ជាវលលើស្រប់វរ័ិយទ ុំងអ្រ់ លែើមបផីតល់ជាធាតុ្ចូលជូនរាជ
រោា ភិបាលលែើមបបីលស្មើែល់កិចចការស្ថត រ និង អ្ភិវឌ្ឍលរែាកិចចរងគម។  

វទិ្យាស្ថា នមនុរសស្ថស្តរតនិងវទិ្យាស្ថស្តរតរងគម រឺជាលរនាធិការមួយរបរ់រាជបណ្ឌិ ត្យរភា
កមពុជា ដែលមានភារកិចចជាលស្ចើនែូចជា ស្ស្ថវស្ជាវលលើវរ័ិយមនុរសស្ថស្តរតនិងវទិ្យាស្ថស្តរតរងគម 
រួមចុំដណ្កអ្ភិវឌ្ឍស្បលទ្យរកមពុជា អ្ភិវឌ្ឍស្ថា រត្ី ចុំលណ្ះែឹង ពស្ងកីរមត្ាភាពធនធានមនុរស 
ស្ពមទ ុំងលបាះពុមពផាយលទ្យធផលននការរិកាស្ស្ថវស្ជាវរបរ់ខ្លួន កនុងស្ថា រត្ីរនតិភាព អ្ភិវឌ្ឍនភាព 
ភាពរុខ្ែុមរមនា ស្របតាមលគាលនលយបាយរបរ់រាជរោា ភិបាល ក៏ែូចជារាជបណ្ឌិ ត្យរភា 
កមពុជា។  

ស្របតាមតួ្នាទី្យភារកិចចរបរ់ខ្លួន វទិ្យាស្ថា នមនុរសស្ថស្តរតនិងវទិ្យាស្ថស្តរតបានបលងកើត្ 
ទ្យរសនាវែតីមួយដែលមានល ា្ ះថា «ទ្យរសនាវែតមីនុរសស្ថស្តរតនិងវទិ្យាស្ថស្តរតរងគម» លែើមបលីរៀបចុំ 
ចងស្កង និងលបាះពុមពផាយលទ្យធផលស្ស្ថវស្ជាវរបរ់ថាន ក់ែឹកនា ុំ មស្តនតីវទិ្យាស្ថា ន អ្នកស្ស្ថវស្ជាវ
របរ់រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា ក៏ែូចជាលទ្យធផលស្ស្ថវស្ជាវដបបវទិ្យាស្ថស្តរតពីស្រប់មជឈោា នផង
ដែរ។ 

“ទសសនាវដ្តីមនុសសសាស្រសតនិងវិទាសាស្រសតសងគម” ស្បមូលផតុ ុំលោយអ្ត្ាបទ្យទក់ទ្យង
នឹងស្បធានបទ្យណាមួយ របករុំល ើញថ្ាីៗ និងអ្ត្ាបទ្យទ្យរសនៈរបរ់អ្នកនិពនវជាលែើម កនុងលគាល
បុំណ្ងដចករ ុំដលកចុំលណ្ះែឹងលៅកាន់មជឈោា នអ្នកស្ស្ថវស្ជាវ រិរស និរសតិ្ ក៏ែូចជាអ្នកអាន
ទូ្យលៅផងដែរ។  

លយើងខ្្ុ ុំរងឈមឹ និងលជឿជាក់ថា «ទ្យរសនាវែតមីនុរសស្ថស្តរតនិងវទិ្យាស្ថស្តរតរងគម» ននវទិ្យាស្ថា ន 
មនុរសស្ថស្តរតនិងវទិ្យាស្ថស្តរត ននរាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា ពិត្ជាផតល់នូវមូលោា នឯកស្ថររស្មាប់ 
និរសតិ្ ក៏ែូចជាអ្នកស្ស្ថវស្ជាវទូ្យលៅ រស្មាប់លធវើការរិកាស្ស្ថវស្ជាវបនតលទ្យៀត្។  

នថ្ៃចនទ  ៥លរាច ដខ្មាឃ ឆ្ន ុំឆ្លូ វ ស្ត្ីរ័ក ព.រ.២៥៦៥ 
                                                                                  រាជធានីភនុំលពញ នថ្ៃទី្យ២១ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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នសចកដ៊ីនផដើម 
 អត្ថបទននេះពិនិត្យនឹងន ើងវញិអពីំ
ប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិានៅត្បំន់អាសីុខាងត្បូង   
និងអាសីុអាននេយ៍ពីទិដ្ឋភាពខាងក្េុងនោយ
ន ើលពីក្េុង និងន ើលពីនប្ៅ ក្វញិដដ្រ។ ការ
ប្ាវប្ាវប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិាភាននប្រើនបាន
ប្បប្ពឹត្តនៅនៅពិភពនោក្ស ័យថ្មីដដ្លា
ការដបងដរក្ដ្៏សខំាន់ ួយរវាងស ័យ ុនកូ្
 ុបំ  ី និងស ័យនប្កាយកូ្ ុបំ ។ី ការអភិវឌ្ឍ 
បា៉ា ន-អុ៊ឺរា៉ាា ន (Pan-Eurasian) បានវាយលុក្
រូលក្េុងទូទងំអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍ 
អស់រយៈនពល ួយសហសសវត្ស  ុននពល
នោក្ កូ្ ុបូំស(Columbus)នរញដ្នំណើ រន ព្ េះ
នៅឥណ្ឌា ខាងនក្ើត្។ ដូ្នរេេះគ្មម នការដបងដរក្

រាស់ោស់នទរវាងស ័យដ្បូំងននការបណ្ឌា រ់ 
វបបធ ៌និងទប្ ង់ និងស ័យកាលនប្កាយនន
ការនធវើទនំាក្់ទនំងជងំ៊ឺនិងអាណ្ឌនិន ។ នដ្ើ ប ី
ផ្សេះផ្ារភាព ិនសីុរង្វវ ក្់គ្មេ រវាងប្បវត្តិបុរាណ 
វត្ថុ វទិាដដ្លបានក្ណំត្់ និង ប្ពឹត្តិការណ៍បនត
គ្មេ នៅទវីបអាសីុ (Asian sequences) អត្ថបទ
ននេះនឹងនតត ត្នលើស ័យកាលរនួំនពីរននអនតរ
ក្ មនសដ្ឋក្ិរចអនតរត្បំន់នៅអា សីុខាងត្បូងនិង
អាសីុអាននេយ៍ ដដ្លមានទងំ ភសាុតាងបុរាណ
វត្ថុ វទិា និង ក្ណំត្់ប្តាឯក្ារនានា។ ស ័យ
កាលដ្បូំងចាប់នផ្តើ នៅរុងបញ្ចប់ននស ័យ 
“បុនរប្បវត្តិាស្តសត” និង រួ បញ្ចូ លការនលររូប
រាងន ើងនូវប្បព័នធអក្សររបស់ជនាត្ិនដ្ើ ក្េុង
ប្បនទសនី ួយៗ(ប្បដហល៥០០ ុនន.ស៥០០
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ននន.ស)។ ស ័យកាលទីពីរ និងស ័យកាល
ដដ្លក្ណំត្់នោយអេក្ខាងនប្ៅប្ត្ូវបានផ្ារ
ភាា ប់ា ួយនឹងការនប្ជៀត្រូលរបស់ពួក្អ៊ឺរ ៉ាុប 
ដ្បូំងៗបផុំ្ត្នៅក្េុងត្បំន់ និងចាប់នផ្តើ នៅរុង
សត្វត្សទី១៥ននន.ស. ដដ្លនៅក្ដនែងនផ្សងៗ
នទៀត្ប្ត្ូវបាននននៅថា «ស ័យ ុនទនំនើប»។ 
 ការនប្បើប្បាស់ស ័យកាលដដ្លបាន
ក្ណំត្់ទងំាថ នភាពខាងក្េុងនិងឥទធិពលពី
ខាងនប្ៅ នៅក្េុងប្ក្បខណ័ា ជនាត្ិនដ្ើ នន
ប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិាផ្តល់នូវទិនេន័យបុរាណ
វត្ថុ វទិាដបបនប្បៀបនធៀប សាីអពីំទនំាក្់ទនំង
អ៊ឺរ ៉ាុបនិងអាណ្ឌនិន  នហើយន ើលរលំងការ
អភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ នៅក្េុងត្បំន់នី ួយៗដដ្ល
ទក្់ទងនឹងស ័យនប្កាយហគុបតា(Gupta)និង
នដ្ើ  ជឈ ឹស ័យនៅអាសីុខាងត្បូង (Hawkes 
2014a)និងអាសីុអាននេយ៍“បុរាណ”(ឧទហរណ៍ 
Istiwan 2012:43)។ នោយនពលនវោននាេះ      
បណ្ឌត រដ្ឋនៅអ៊ឺរ ៉ាុបបានចាប់នផ្តើ ននប្មាងពប្ងីក្
ខែួន អាណ្ឌរប្ក្ ជឈ ិស ័យអាសីុខាងត្បូង
ានប្រើនបានរកី្រនប្ ើននក្ើនន ើង នហើយក្៏ដួ្ល
រលនំៅវញិ រដំណក្ត្បំន់ភានខាងនជើងក្៏សថិត្
នៅនប្កា ការប្នប់ប្នងរបស់ ូសែី ។ នោយ
នពលនវោននាេះ ជនាត្ិអុ៊ឺរ ៉ាុបបាននៅដ្ល់អា 
សីុអាននេយ៍ អាណ្ឌរប្ក្ក្សិក្ មបុរាណនសទើរដត្
ទងំអស់(ឧ អាណ្ឌរប្ក្អងគរ បាកាន ោយ   

នវៀត្ មា៉ា ចាបា៉ា ហិត្ និងសុនខាទយ័) ប្បនល់ 
អណំ្ឌរនិងឥទធិពលដ្ល់រដ្ឋសេងបនត ដដ្ល
មាន ូលោឋ នឬពឹងដផ្ែក្នលើស ុប្ទ នៅភាន
ខាងត្បូង។ 
 “ស ័យប្បវត្តិាស្តសត” ដ្បូំងននបុរាណ
វត្ថុ វទិានៅអាសីុខាងត្បូង, “នដ្ើ ស ័យប្បវត្តិ
ាស្តសត”មានរយៈនពលចាប់ពីសត្វត្សទី៣  ុន
ន.សដ្ល់សត្វត្សទី៤ននន.ស។ រយៈនពលននេះ
រួ បញ្ចូ លដផ្េក្ខែេះននរប្ក្ភព ៉ាូរយី៉ា ន (Maury-
an Empire)និងបញ្ចប់វញិនោយការដួ្លរលនំន
ហគូបតា (Gupta) ដដ្លអេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ
វទិានធវើការនៅភានខាងត្បូងប្បនទសឥណ្ឌា
នៅថា ស ័យសងហ្គគ  (Sangam)។ អេក្ជនំា- 
ញបុរាណវត្ថុ វទិានធវើការនៅទីប្ក្ុងននេរស ុប្ទ
ធំៗ  (ឧទហរណ៍ សីុស ុបា៉ា ល់ហ្គគ  Sisupalgarh, 
អារកីាន ឌូ្ Arikamedu,តទីនណ្ឌ ំ Pattinam, 
នកាណាិ នយបុរៈ Kau-ndinyapura) និងនៅាថ នី-
យប្ពេះពុទធាសនាធំៗ នផ្សងៗនទៀត្ (ឧទហរ-
ណ៍ អ ៉ារាវត្ិ Amara-vati, ាន់ជី Sanchi និង 
ាណ្ឌត្ Sarnath) ពីស ័យននេះ រក្ន ើញភ
សតុតាងានប្រើនននអនារពាណិជាក្ ម,ាសនា
រដ្ឋ និងត្បំន់មានននរូបនីយក្ មរកី្រនប្ ើននៅ
រលក្ទីពីរា ួយនឹងការដប្បប្បួលតា  ូល
ោឋ ន(ឧទហរណ៍(e.g.,Casile 2014 ;Haw-kes 
2014b; Shaw 2013; see reviews in Fogelin 
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2006; Smith 2006, 2016b)។ ន ពីប្ពហមញ្ញ
ាសនា និង ន ពបី្ពេះពុទធាសនា ប្ត្ូវបានចារ
ាអត្ថបទ និង ស ាី ាអក្សរសរនសរ និងវត្ថុ
នផ្សងៗនទៀត្ បាននធវើដ្នំណើ រន ព្ េះនៅទិសខាង
នក្ើត្ពីអាសីុខាងត្បូងនៅអវីដដ្លឥ ូវននេះ ន៊ឺ
ា អាសីុខាងនក្ើត្ និងអាសីុអាននេយ៍។ មានការ
ប្ាវប្ាវពហុជនំាញានប្រើនប្ត្ូវបាននបាេះ
ពុ ពផ្ាយអពីំនដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសត នោយ
អេក្បុរាណវត្ថុ វទិា ប្បវត្តិវទូិ និងអេក្ប្បវត្តិ
សិលបៈ។ តា រយៈការណ៍ទងំអស់ននេះបាន
នលរនរញនូវការយល់ដ្ឹងក្េុងត្បំន់នននដ្ើ 
ស ័យប្បវត្តិាស្តសត ដូ្រា នទសភាពប្ក្ុង ដដ្ល ទី
ប្ក្ុងក្េុងត្បំន់មានលក្ខណៈ ជឈ           ណា ល
ននយបាយនិង ជឈ ណា លនសដ្ឋក្ិរច និងនៅ
ក្េុងរដ្ឋអាណ្ឌរប្ក្ និងាថ ប័នាសនា បាន
នលរារូបរាងន ើង ុននន នៅភានខាងនជើង 
(សូ ន ើល Morrison 1997)។  

រុង ជឈ ឹស ័យក្េុងបុរាណវត្ថុ វទិា
អាសីុខាងត្បូង ប្ត្ូវភាា ប់ា ួយនឹងស ័យ
កាលរ ៊ឺនណសង់(Renaissance)អ៊ឺរ ៉ាុបនិងស ័យ
កាលននការរុក្រក្។ មានក្រណីនលើក្ដលង
 ួយរនួំនតូ្រ ដូ្រាក្ មវធិីប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ
វទិានួរឱ្យចាប់អារ មណ៍នៅាថ នីយឥណ្ឌា          
ក្ណ្ឌត លនៅវជិ័យយ៉ា ណ្ឌហ្គគ រា៉ា  (Vijay anag-
ara) (នធវើការនោយ Sinopoli,Morrison និងអេក្

នផ្សងនទៀត្) ដដ្លការង្វរភាននប្រើនប្ត្ូវបាន
អនុវត្តតា រយៈននប្មាងបុរាណវត្ថុ វទិារបស់
រដ្ឋ នហើយប្ត្ូវបាននបាេះពុ ពនមម ស។ ប្ទឹសតីត្ិរ
តួ្រ ឬ ការប្ាវប្ាវខាងបុរាណវត្ថុ វទិាដបប
ប្ទឹសាីប្ត្ូវបាននបាេះពុ ពផ្ាយអពីំរុង ជឈ ឹ
ស ័យនៅអាសីុខាងត្បូង(ប៉ាុដនតសូ ន ើល 

Chakrabarti 20-03)។ រហូត្ ក្ដ្ល់នពលថ្មីៗ
ននេះ អេក្ប្បវត្តិាស្តសត( ិនដ នអេក្បុរាណវត្ថុ
វទិា)បានប្នបដ្ណត ប់នលើការសរនសរអពីំ
ស ័យកាលនៅមានភាពរប្ ូងរប្មាស់នន
ត្បំន់អាសីុខាងត្បូង។ 
 អេក្បុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុអាននេយ៍ា
នប្រើនពិពណ៌នាស ័យកាលពីសត្វត្សទី៣  ុន
ន.ស. នៅដ្ល់សត្វត្សទី៤ ឬ ទី៥ ននន.ស ា
ស ័យបុនរប្បវត្តិ (“យុនដដ្ក្”) នទេះបីាមានភ
សតុតាងឯក្ាររិនានប្រើនក្ត្់ប្តាអពីំត្បំន់
នៅជិត្ខាងនិងឯក្ារនដ្ើ នផ្សងៗនទៀត្របស់
ជនាត្ិអាសីុននេយ៍ក្៏នោយ។ អត្ថបទននេះនប្បើ
“ស ័យប្បវត្តិាស្តសតដ្បូំង” សប្មាប់ក្ណំត្់
ត្បំន់ទងំពីរន៊ឺអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេ
យ៍សប្មាប់“ស ័យកាលប្បវត្តិាស្តសតដ្បូំង” 
ដដ្លរហូត្ដ្ល់២០ េ្ រុំងនប្កាយ នទើបភសាុ
តាងបុរាណវត្ថុ វទិាននត្បំនអ់ាសីុអាននេយ៍ 
បានក្ត្់ប្តាពីស ័យកាលននេះ។ ដូ្រអាសីុខាង
ត្បូងដដ្រ អាសីុអាននេយ៍ ិនដដ្លឯនកាពីទនំាក្់



4 

 

ទទំងា ួយជនបរនទស ដដ្ល ក្ពីប្នប់ទិស
ត្បំន។់ ប៉ាុដនត ការអភិវឌ្ឍ េ្ ១ំ៤៥០ននន.ស 
រហូត្ ក្ ដដ្លអេក្ប្ាវប្ាវនៅថា«យុន
ស ័យពាណិជាក្ មអាសីុអាននេយ៍»ឬ«នដ្ើ 
ស ័យទនំនើប» បានជរុំញឱ្យមានការតែ ស់បាូ រ
សងគ និងនសដ្ឋក្ិរចនៅទូទងំត្បំន់ដដ្លទក្់
ទញ។ ស ័យកាលននេះសថិត្នៅក្េុងនពលសតង់
ោរក្ណំត្់សប្មាប់អេក្បុរាណវត្ថុ វទិាប្បវត្តិ
ាស្តសតនធវើការនៅនោក្ខាងលិរ និងផ្តល់ការ
យល់ដ្ឹងដបបនប្បៀបនធៀបអពីំដ្នំណើ រការនន
ការនធវើអាណ្ឌនិន , ការនលរន ើងននការនធវើរំ
ណ្ឌត្់ថាេ ក្់សងគ /ថាេ ក្់ និងការតែ ស់បតូ រវបប     
ធ ៌។  
 ឧបសនគននលហំក្៏ក្ណំត្់ដដ្នភូ ិ   
ាស្តសតរួ ទងំពាក្យ“ត្បូង”និង“អាសីុអាននេយ៍”។ 
អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុខាងត្បូងភាន
នប្រើនយក្ឧទហរណ៍ ក្ពីឥណ្ឌា ឬបង់កាែ ដដ្-
ស ពីត្បំន់ហួសពីអាសីុខាងត្បូង ននែងននយ
បាយនិងនសដ្ឋក្ិរចសមុនាម ញដដ្លមានប្បភព
ពីការដសវងរក្ល ែិត្ខែេះនទៀត្ “ការអានបដនថ  
Further Readings”។ ឧទហរណ៍បុរាណវត្ថុ
វទិានៅត្បំន់អាសីុអាននេយ៍ភាននប្រើនយក្ពី
ប្បជុនំកាេះឥណាូ ននសីុ ឬពីអាងទននែន នងគ(ឧ. 
នថ្ ឡាវ ក្ ពុា) ពីត្បំន់នផ្សងៗដដ្លមានលក្ខ
ណៈពិនសសដដ្លបណ្ឌត រដ្ឋនៅអ៊ឺរ ៉ាុបរូលរួ 

ក្េុងពាណិជាក្ ម និងនប្កាយ ក្ប្នប់ប្នង         
ននយបាយ។ ដូ្រអាសីុខាងត្បូងខុសគ្មេ នួរឱ្យ
ក្ត្់សមាគ ល់ពីត្បំន់ ួយនៅត្បំន់ ួយ ដូ្នរេេះ
ភានអាននេយ៍ដ្ីនគ្មក្និងត្បំន់នកាេះមានបទ
ពិនាធន៍ននែងប្បវត្តិាស្តសតនផ្សងៗគ្មេ ដផ្ែក្នលើ
ដផ្េក្ ួយននការភាា ប់ទនំាក្់ទនំងខាងនប្ៅនៅ
អាសីុខាងត្បូងឬអាសីុបូព៌ា។ រដ្ឋក្សិក្ មបាន
នលរន ើងនៅទូទងំប្ជលងទននែនិង ដ្ីសណា រ
នៅអាសីុអាននេយ៍ដ្ីនគ្មក្ចាប់ពីនដ្ើ ដ្ល់ពាក្់
ក្ណ្ឌត លសហវត្សទី១ននន.ស។ រដ្ឋដ្បូំងៗរនួំ-
នតូ្រដដ្លនក្ើត្ន ើងនៅទូទងំអាសីុអាននេយ៍
ដ្ីនកាេះ បានរណំ្ឌយនពលានប្រើនសត្វត្ស
នទៀត្នដ្ើ បនីលរនរញារូបរាង។ នោយមាន
ក្រណីនលើក្ដលងត្ិរតួ្រ អាសីុអាននេយ៍ដ្ីនកាេះ
ក្េុងនពលភាា ប់ទនំាក្់ទនំងា ួយអ៊ឺរ ៉ាុប មាន
នទសភាពទនំាក្់ទនំងសងគ  ននរដ្ឋដដ្នស ុប្ទតូ្
រៗ (Bacus 1999)ពឹងដផ្ែក្នលើស ព័នធភាពដដ្ល
 ិនរងឹមានិំង ិនសថិត្នសថរ នហើយដដ្លប្បកួ្ត្
ប្បដជងគ្មេ នដ្ើ បកីារភាា ប់ជនួំញពាណិជាក្ ម 
(e.g., Junker 2004) ។ 
 
រញ្ហា វិធ៊ីសាស្រសតនិងប្រធានរទ្យ 
សខំាន់ៗ 
 បញ្ហា វធិីាស្តសតនិងខែឹ ារប្សនដ្ៀង
គ្មេ ប្ត្ូវបានយក្ ក្អនុវត្តរនំពាេះស ័យនដ្ើ 
ប្បវត្តិាស្តសត នៅអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេ-
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យ៍។ ការផ្ទុេះន ើងនូវឯក្ារបុរាណវត្ថុ វទិានៅ
អាសីុអាននេយ៍ ផ្ាល់ត្ប្ ុយដ្ល់អត្ថបទននេះន ព្ េះ
នៅយល់ពីសកាត នុពល ក្េុងក្ ុំងស ័យកាល
ទងំពីរ។ បញ្ហា វធិីាស្តសតប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការ
សិក្ាប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិា ទងំក្េុងស ័យ
នដ្ើ ប្បវត្តិាស្តសត និង ការប្ាវប្ាវសត្វត្សទី
១៩ននអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍និងប្សប 
គ្មេ នឹងការរក្ន ើញ “ប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិា”ដ្៏ទូ 
លទូំោយ។ សខំាន់បផុំ្ត្ក្េុងរនំណ្ឌ នរឿង
ទងំននាេះ ន៊ឺការនប្បើប្បាស់ឯក្ារ ិនរាស់
ោស់សប្មាប់ក្ណំត្់ប្ពំដដ្នទិនេន័យ  នដ្ើ ប ី
ក្ណំត្់ការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិានៅក្េុង
ត្បំន់ទងំពីរ។ ត្បំន់អាសីុខាងត្បូង ប្បភពឯក្
ារសខំាន់ៗ ួយរនួំន (ឧទហរណ៍ ហ្គភរត្ 
Maha-bharata, រា នក្រ តិ៍ Ramayana និងបុរនស 
Puranas) ប្ត្ូវបានបនងកើត្ន ើង ក្េុងអ ុំងនពល
ននេះ និង មានឥទធិពលដ្ល់ការបក្ប្ាយនានា។ 
ដូ្នរេេះ ដូ្រគ្មេ នឹងឥណ្ឌា វទិា(Indology) ដដ្ល
ផុ្សនរញប្បនពណីអេក្នរេះដ្ឹងអាណ្ឌនិន 
ដដ្លារណុំរបនាទ ប់បនស ំ ពីលនំាបុំរាណវត្ថុ
វទិា និងឯក្ារ  (Trautmann and Sinopoli 2002: 

496)។ បញ្ហា ប្បឈ រនំពាេះដផ្េក្បុរាណវត្ថុ វទិា
បដនថ នទៀត្ទក្់ទងនឹងកាលបបវត្តិ និងនិយ 
ន័យ (e.g., Smith 2016a: 688–689) (Ali 2014)។ នដ្ើ 
ស ័យប្បវត្តិាស្តសតនៅអាសីុអាននេយ៍ក្៏ប្ត្ូវបាន

បក្ប្ាយតា រយៈក្ណំត្់ប្តារិនស ័យប្បវ-
ត្ិតរាជវងស និង ភាពប្សនដ្ៀងគ្មេ ា ួយអាសីុខាង
ត្បូង។  ូលនហតុ្ ួយន៊ឺការប្ាវប្ាវភាននប្រើន
នៅនដ្ើ ស ័យប្បវត្តិាស្តសតប្ត្ូវបានអនុវត្ត
នោយអេក្ជនំាញសិោចារកឹ្ និងអេក្ប្បវត្តិា
ស្តសត ដដ្លអាជីពដ្បូំងបផុំ្ត្បានចាប់នផ្តើ ាអេក្
ជនំាញឥណ្ឌា វទិា និងអេក្ជនំាញរិនវទិា 
(Indologist and Sinologist)។ បញ្ហា  ួយនទៀត្ អេក្
ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិានៅអាសីុអាននេយ៍ភាន
នប្រើន បាននតត ត្ការខិត្ខរំបស់ពួក្នននលើការ
សិក្ាបុនរប្បវត្តិាស្តសត  (ពិនសសយុនថ្មរលីំង, 
យុនសរំទឹធ និង យុនដដ្ក្) និង ការសិក្ាអភិរក្ស
ប្បាាទាងក្េុងសត្វត្សទី៩-១៤ ដដ្លមាន
នហតុ្ផ្លបង្វា ញពីាត្ិនិយ  និងមានភាព
ទក្់ទញដ្ល់វស័ិយនទសររណ៍។ ក្ិរចការ
បុរាណវត្ថុ វទិាថ្មីៗ បានផ្លិត្ទិនេន័យបុរាណ
វទិាដដ្លបប្បឈ គ្មេ នឹងឯក្ារក្ណំត្់នហតុ្
នៅមាននៅន ើយ នហើយដដ្លអេក្ប្បវត្តិវទូិធ្លែ ប់
នប្បើប្បាស់និងពឹងដផ្ែក្ាយូរ ក្នហើយ។  
 អាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍នៅ
ដត្រក្ាភាាាស្តសត វបបធ ៌ និង ភូ ិាស្តសត
ដដ្លោរ់នរញពីរុងសហវត្សទី១  ុនប្នឹសត
សក្រាជ រហូត្ដ្ល់ពាក្់ក្ណ្ឌា លសហវត្សទី២
ននប្នឹសតសក្រាជ។  ប៉ាុដនតចាប់នផ្តើ នដ្ើ ស ័យ
ប្បវត្តិាស្តសត  នុសស ទនិំញ និង ននិំត្បានតែ ស់
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ទីតា ផ្ែូ វនគ្មក្និងផ្ែូ វទឹក្។ ថានត្ើប្បាជននន
ត្បំន់ទងំពីរបាននធវើអននាត ប្បនវសន៍នៅត្បំន់
នផ្សងនទៀត្ នៅដត្ាប្បធ្លនបទននការជដជក្ដវក្
ដញក្ខែេះ នហើយក្៏ដូ្រនឹងនពលនវោរាស់ 
ោស់ ននការអភិវឌ្ឍត្បំន់ទងំននេះដដ្រ។ ប្បធ្លន
បទសខំាន់ៗានប្រើនបង្វា ញពីលក្ខណៈប្ាវ 
ប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិា អពីំនដ្ើ ស ័យប្បវត្តិ       
ាស្តសតទងំអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍៖ 
 •ការសិក្ាអពីំននរូបនីយក្ ម(“រលក្ទី
២”សប្មាប់អាសីុខាងត្បូងបនាទ ប់ពីអារយធ ៌ប្ជ-
លងភេឥំណាូ ស និងរលក្ទី១សប្មាប់អាសីុអា-
ននេយ៍)ការបនតពីវបបធ ៌សហវត្សទី១ននន.ស៖ 
ការតែ ស់បតូ រវបបធ ៌ក្េុងាសនានិងជនំនឿា 
 ួយនឹងការនលរនរញនូវប្បនពណីសិបបក្ ម 
(ការសិក្ាអពីំសណំង់ាថ បត្យក្ មាសនាដ្បូំ
ងៗ និង បដ្ិមាាស្តសត ប្ព ទងំតួ្នាទីពាណិជា
ក្ មក្េុងការផ្សពវផ្ាយប្ពេះពុទធាសនា) 
 •ការនក្ើត្ន ើងនៅខាងអាសីុត្បូងនិង
អាសីុអាននេយ៍ទងំ ូលនូវបណ្ឌត ញអនតរក្ ម
ដដ្លពឹងដផ្ែក្នលើររាររផ្ែូ វស ុប្ទរបស់ នុសស 
និង ទនិំញនែងកាត្់ឈូងស ុប្ទបង់ហ្គគ ល់ដដ្ល
ាទូនៅ ននពិពណ៌នាថាាផ្ែូ វសូប្ត្ស ុប្ទ  
 •បុរាណវទិានទសភាព៖ (នទសភាពពិធី
ាសនា/ភូ ិាស្តសតពិសិដ្ឋនិងធ មយប្តា
នទសភាពក្សិក្ ម និងការប្នប់ប្នងទឹក្)  

  ប្បធ្លនបទសខំាន់ៗនៅក្េុងប្បវត្តបុិរា-
ណវត្ថុ វទិាននយុនស ័យ ជឈ ិស ័យ(ស ័យ 
ក្ណ្ឌា ល)នៅអាសីុខាងត្បូង(សត្វត្សទី៩ដ្ល់
សត្វត្សទី១៦) និងប្បវត្តិាស្តសតនិងស ័យ
បុរាណននអាសីុអាននេយ៍ រួ មាន៖  
           •ធ មាត្ិននរប្ក្ពត្តិនិយ  ( ននាន 
វាិា  នយធ្លនិយ , ផ្លិត្ក្ ម និងការដរក្
ចាយ) 

•ធ មាត្ិននននរូបនីយក្ ម (នសដ្ឋក្ិរច
ននយបាយននផ្លិត្ក្ មសិបបក្ ម និង 
ការបនងកើត្ទីប្ក្ុង) 
• ូលោឋ នក្សិក្ មរបស់រដ្ឋ អេក្អានប្ត្ូវ

បាននយងនៅនលើអត្ថបទរបស់ Mionica Smith 
(២០១៦) និយយអពីំបុរាណវត្ថុ វទិាក្េុងស ័យ
ប្បវត្តិាស្តសត និង ស ័យ ជឈ ិស ័យ (ស ័យ
ក្ណ្ឌា ល)។  
 ប្បធ្លនបទសខំាន់ៗនៅក្េុងបុរាណវត្ថុ
វទិាអាសីុអាននេយ៍ ចាប់ពីសត្វត្សទី១៥ នៅសត្
វត្សទី១៨ ពាក្់ព័នធនឹងផ្លប៉ាេះពាល់ននទនំាក្់
ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុប សតីពីការតាងំទីលនំៅ, ការនរៀបរំ
ននយបាយនិងររនាស ព័នធសងគ ។ រដ្ឋាសន៍
អ៊ឺរ ៉ាុបនោយដ ក្ៗដសវងរក្ការប្នប់ប្នងអាសីុអា
ននេយ៍ទងំការប្នប់ប្នងធនធ្លនធ មាត្ិតទ ល់
របស់ត្បំន់(ាពិនសសនោហធ្លតុ្មានត្ន ែ 
និងនប្នឿងនទសពីនកាេះនប្នឿងនទស (Spice Isla-
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nds)) និងសប្មាប់ការភាា ប់នៅនឹងប្បនទសរិន
តា ស ុប្ទរិនខាងត្បូង។ ទនំាក្់ទនំងដ្បូំង
បផុំ្ត្ទក្់ទងនឹងការបនងកើត្បណ្ឌត ញពាណិជា
ក្ មនៅសត្វត្សទី១៥/១៦ ក្េុងនា ាជនាត្ិ
អ៊ឺរ ៉ាុប បានប្បកួ្ត្ប្បដជងគ្មេ នដ្ើ បទីទួលបានដូ្រ
រណុំរនរៀបរាប់ខាងនលើ។ អ ុំងនពលពីរនៅបី
សត្វត្សបនាទ ប់ អាសីុអាននេយ៍ភាននប្រើនប្ត្ូវបាន
ប្នប់ប្នងនោយពួក្អ៊ឺរ ៉ាុបដូ្រា ព័រទុយហ្គគ ល់, 
នអសា៉ាញ និង ហូ ង់ និងនៅក្េុងសត្វត្ស ទី១៩ 
នោយបារាងំ, អង់ននែស និង អាន រកិ្។ ទនំាក្់
ទនំងពាណិជាក្ មអាសីុអាននេយ៍នៅនោក្ខាង
នក្ើត្និងខាងលិរបានចាប់នផ្តើ ានប្រើនសត្វត្ស
 ុន និង កាន់ដត្ខាែ ងំន ើងនៅសត្វត្សទី១៤/១៥ 
នៅនពលាសនាអីុាែ   ក្ដ្ល់នកាេះក្េុងអាសីុ
អាននេយ៍។ ការផ្ទុេះន ើងននការសិក្ាប្ាវប្ាវ
រុក្រក្តា រយៈការនធវើក្ណំ្ឌយបុរាណវត្ថុ វទិា
នៅក្េុងរយៈនពលពី២៥០០ ុនន.ស ដ្ល់១០០០ 
 ុនបរចុបបនេ ចាប់តាងំពីពាក្់ក្ណ្ឌត លទសវត្ស
េ្ ១ំ៩៩០ បានបនងកើត្ការយល់ដ្ឹងនប្រើនសនធឹក្

សនាធ ប់អពីំនសដ្ឋក្ិរច ការតាងំទីលនំៅនិង  ននា
ន វាិា ក្េុងក្ ុំងនពលស ័យអនារកាលនៅ
កាន់ស ័យប្បវត្តិាស្តសត (ពី េ្ ៥ំ០០ ុនន.ស 
ដ្ល់៥០០ន.ស) និងរយៈនពលបនារបនាទ ប់ ក្
នទៀត្អាសីុអាននេយ៍បានបញ្ចូ លប្បព័នធសរនសរ 
(អក្សរ)ប្បព័នធននរូបនីយក្ ម, និងសិបបក្ មរដ្ឋ 

(e.g., Agustijanto 2012; Bulbeck et al. 2016; Kim et al. 

2010; Miksic 2000; Stark 2006)។ ការង្វរដបបននេះ     
ផ្តល់ភសតុតាងសមាា រៈសប្មាប់ស ័យអនារកាល
វបបធ ៌នៅក្េុងត្បំន់ដដ្លបានបាូ រទីតាងំនៅតា 
ផ្ែូ វពាណិជាក្ មាប្បវត្តិាស្តសតដដ្លមាននដ្ើ 
ក្នំណើ ត្នៅសហសសវត្សទី២  ុនន.ស (Bellina 

2014; Favereau and Bellina 2016; Hung et al. 2013)។  
 បុរាណវត្ថុ វទិាបានរក្ន ើញអង្វក ពីំ
ាថ នីយនានា នៅទូទងំត្បំន់ស ុប្ទបានផ្តល់     
ភសតុតាងដ្៏រងឹមាបំផុំ្ត្សប្មាប់ក្ណំត្់នពល
នវោនិងទហំំននបណ្ឌត ញននេះ (Calo et al. 2015; 

Carter 2015) រដំណក្ការសិក្ាអពីំរុក្ខបុរាណវត្ថុ
វទិាក្៏ផ្តល់លទធផ្ល និងលនំានួំរឱ្យចាប់អារ ម 
ណ៍ (Castillo et al. 2016)។ ក្នំណើ នពាណិជាក្ ម
រវាងត្បំន់ននេះា ួយនិងនោក្ខាងលិរអ 
នោយការតែ ស់បតូ រការនគ្មរពាសនា, ឯក្ារ
ការង្វរបុរាណវត្ថុ វទិាបានក្ត្់ប្តាអពីំនសដ្ឋក្ិរច 
និង ការតែ ស់បតូ រការតាងំទីលនំៅមាន ុនពួក្
អ៊ឺរ ៉ាុបបានរូល ក្ពាក្់ព័នធ (Christie 1996; Lape 

2000)។ រូបភាពទី១ បង្វា ញពីភាពខុសដបែក្គ្មេ នន
ទីប្ក្ុងនៅភានអាននេយ៍ដដ្លបនងកើត្ឬពប្ងីក្នៅ
ទូទងំត្បំន់ (ខែេះរួ ា ួយការនក្ើនន ើងនន
ឥសសរជន ូសែី ) ពីបាតានវៀមា៉ា នីល និង សិងាបុរ ី
រហូត្ដ្ល់រដ្ឋធ្លនីដ្ីនគ្មក្ ដដ្លមាន ុខង្វរា
ក្ពំង់ដផ្ក្េុងប្សុក្ដូ្រាទីប្ក្ុងបាងក្ក្ និងភេ-ំ
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នពញ(Miksic 2006)។ មានដត្ពីរបីប៉ាុនណ្ឌណ េះ  ជឈ  
ណា លដបបននេះបានទទួលការយក្រិត្តទុក្ោក្់

ខាងបុរាណវត្ថុ វទិា ដូ្រាសិងាបុរនិីងបា៉ា តានី
នៅភានខាងត្បូងប្បនទសនថ្។ 

 

 
រូបភាពទី១៖ ដផ្នទីបងាហ្គញទីតាងំប្កុ្ងនៅអាសីុអាននេយ៍ដដ្លមានទនំាក់្ទនំងា ួយពាណិជាក្ ម 

ពិភពនោក្ នៅសត្វត្សទី១៦-១៧  (ដផ្នទីនូនោយ Alex Morrison) 

ការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិាត្ិរតួ្រ
បាននតត ត្នលើការត្ស ូក្េុងត្បំន់រនំពាេះភាព
នជឿននលឿនរបស់រប្ក្ពត្តិនិយ  ប៉ាុដនតការ
ប្ាវប្ាវដដ្នស ុប្ទអពីំការអនញ្ាើញពួក្ ៉ាុង
នហ្គគ លនៅភានខាងនជើងប្បនទសនវៀត្ណ្ឌ  

(Kimura et al. 2014) ផ្តល់ជូនក្រណីសិក្ាលែ
 ួយ។   
 សត្វត្សទី១៤/១៥បានបាូ រនគ្មល
ននយបាយនសដ្ឋក្ិរចរបស់រប្ក្ពត្តិ ិង នហើយ
ក្៏មានឥទធិពលនលើការតែ ស់បតូ រនៅក្េុងអាសីុអា
ននេយ៍ដដ្រ។ ការប្ាវប្ាវបុរាណវត្ថុ វទិានៅ
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ក្េុងប្បនទសហវីលីពីនបង្វា ញថា ការបនងកើនវស័ិ-
យក្សិក្ មនិងននយបាយ បាននក្ើត្ន ើងក្េុង
អ ុំងនពលននេះដដ្រ។ ការវាយនមក្់ស ុប្ទា
ញឹក្ញយនិងសស្តង្វគ  នៅតា ប្ជលងភេនំៅ
តា បណ្ឌា នកាេះដដ្លនតត ត្នលើការនានំរញ ក្៏
នក្ើត្មានន ើងនៅស ័យននាេះដដ្រ។ ឧសាហ
ក្ ម ផ្លិត្នផ្សងៗ ដូ្រា ការផ្លិត្កុ្ោល  
ភាជន៍រងឹបាននលរន ើងក្េុងអ ុំងនពលននេះ
នដ្ើ បបីនំពញត្ប្ ូវការត្បំន់ (Grave et al. 
2000, 2017; Gutman 2002) និង ាយភាយ
ហួសដដ្នដ្ីអាសីុអាននេយ៍នទៀត្។ ភសតុតាងនន
ការផ្លិត្ក្ប្ ិត្ឧសាហក្ មក្េុងត្បំន់ទនិំញ
ពាណិជាក្ ម ដូ្រា នសរា៉ា ិរដុ្ត្ក្េុងសីតុ្ណា
ភាពខពស់ ប្ត្ូវបានដ្ក្ប្សង់ពីការប្ាវប្ាវ
បុរាណវត្ថុ វទិាពីនាវាលិរនៅក្េុងត្បំន់(រូប
នលខ២)។ ការប្ាវប្ាវពីសមាា រៈ ផ្តល់នូវការ
យល់ដ្ឹងដ្៏មានត្ន ែ ប៉ាុដនតវត្ថុពាណិជាក្ មដដ្ល
អាររលួយដូ្រាជ័រទឹក្ (Lambert et al. 2017) 
និងការប្ាវប្ាវភូ ិាស្តសតបុរាណវត្ថុ វទិា

អារជួយដ្ល់ការសិក្ាអពីំាថ នីយដដ្ន       
ស ុប្ទដដ្លឥ ូវននេះប្នបដ្ណត ប់នោយ
លាប់ (Guy 2017; Kimura et al. 2014)។  

អេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុអាននេ-
យ៍ ិនប្ត្ឹ ដត្ក្ត្់ប្តាការតែ ស់បតូ រ ដដ្លបាន
នក្ើត្ន ើង ុនឬប្សបគ្មេ ា ួយទនំាក្់ទនំងអុ៊ឺរ ៉ាុ-
ប ប៉ាុណណឹ ងនទ (e.g.,Kim 2013; Stark 2006)។ 
ឥ ូវននេះការង្វរប្ត្ូវបាននធវើនៅនលើផ្លប៉ាេះ
ពាល់ននអាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុប៖ ក្េុងការតាងំទីល ំ
នៅក្េុងររនាស ព័នធនសដ្ឋក្ិរច និងការបនងកើត្
សងគ ននយបាយ។ អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបទ ទរ
ឱ្យមានការនរៀបរលំនំៅោឋ នសខំាន់ៗ នដ្ើ ប ី
បនំពញត្ប្ ូវការពួក្អ៊ឺរ ៉ាុបសប្មាប់ផ្លិត្ផ្ល
ក្េុងប្សុក្និងទនិំញរិន នហើយបានតែ ស់បតូ រ
តា រយៈនពលនវោ ននែើយត្បនៅនឹងនគ្មល  
ននយបាលអាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុប។ការត្ស ូដ្បូំងៗ
រនំពាេះទនំាក្់ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុបមានភាពខាែ ងំកាែ នៅ   
ទូទងំត្បំន់ 
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រូបនលខ២៖ ដផ្នទីបង្វា ញទីតាងំក្បា៉ា ល់លិរនៅត្បំន់អាសីុអាននេយ៍រក្ន ើញនៅសត្វត្សទី១៤-១៦  
(From Flecker 2007, with permission from John Wiley and Sons) 

 
នៅខាងនប្ៅប្បនទសនវៀត្ណ្ឌ ខាងនជើង 

និងប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការដប្បប្បួលលនំៅោឋ ន។ នៅ
ភានខាងនក្ើត្នកាេះនប្នឿងនទស (Spice Island) 

របស់ឥណាូ ននសីុដដ្លជនាត្ិហូ ង់បាន
វាយប្បហ្គរនោយសមាែ ប់ប្បាជនក្េុងត្បំន់ 
នដ្ើ បបី្នប់ប្នងនកាេះដដ្លោនំប្នឿងនទសដូ្រា 
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បានោ (Banda) (Lape 2000)។ ប្បាជនហវីលី
ពីន ួយរនួំនបាននភៀសខែួនរូលនៅក្េុងត្បំន់
ខពង់រាបលូហសុន (Luzon) នដ្ើ បនីនរពីនគ្មលន
នយបាលតែ ស់បាូ រទីលនំៅរបស់ពួក្នអសា៉ាញ 
(Acabado 2016)។ អត្តសញ្ហញ ណអេក្ប្សុក្
ដដ្លបានក្ត្់ប្តាក្េុងផ្េូ របញ្ចុ េះសពហវីលីពីន ក្៏
បញ្ចូ លទងំន ដ្ឹក្នានំនយបាយនិងាម រត្ី
(Barreto-Tesoro 2008)។ការង្វរនៅភានខាង
នជើងប្បនទសនថ្បង្វា ញពីការនធវើរណំ្ឌក្ប្សុក្
នៅត្បំន់ខពង់រាប ននែើយត្បនៅនឹងត្ប្ ូវការ
ក្មាែ ងំពលក្ មរបស់រដ្ឋអយុធានៅត្បំន់
ទនំាប នដ្ើ បកី្មាែ ងំពលក្ មទងំននាេះជួយគ្មំ
ប្ទដ្ល់ប្បព័នធផ្លិត្ក្ មដដ្លនតត ត្នលើការនា ំ
នរញថ្ម ី(Grave 1995: 258)។ 

  អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបក្៏បាននា ំក្នូវការ
បនងកើត្ផ្ងដដ្រនូវបណ្ឌត ញមា៉ា នីលហ្គគ លន ន 
(Manila Galleon) ថ្មីដដ្លបានរលនាទនិំញ
រវាងអាសីុនិងពិភពនោក្ថ្មី។ បណ្ឌត ញននេះ
បានភាា ប់ហវីលីពីននអសា៉ាញ នៅ ុិក្សិុក្នអ
សា៉ាញ តា រយៈការនធវើដ្នំណើ រប្បចា ំ្ េ  ំ ឬ ២
ដ្ងក្េុង១ េ្ ពីំសត្វត្សទី១៦ដ្ល់១៩។ ជនាត្ិ
រិន និងទនិំញអាសីុអាននេយ៍បាននធវើដ្នំណើ រ 
(តា ផ្ែូ វស ុប្ទ)ន ព្ េះនៅទិសភានខាងនក្ើត្នែង 
កាត្់ ហ្គស ុប្ទបា៉ា សីុហវិក្ នដ្ើ បនីៅដ្ល់អាកា
ភុលកូ្ (Acapulco) នៅខាងលិរននេរ ុិក្សិុក្។ 

ទនិំញទងំននេះប្ត្ូវបាននោេះដូ្រាមាសប្បាក្់
និងកាក្់ប្បាក្់ដដ្លបានប្ត្ ប់នៅហវីលីពីន    
វញិ។ នបសក្ជនមា៉ា នីលហ្គគ លន នាង ១០០
នាក្់នធវើដ្នំណើ រតា ស ុប្ទក្េុងក្ ុំងនពល
ននេះ។ អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបនៅសត្វត្សទី១៧ដ្ល់
១៩  ិនប្ត្ឹ ដត្ទក្់ទញភានអាននេយ៍នទ នៅ
ក្េុងនោក្ខាងលិរនទ;វាក្៏រតឹ្រណំងពាណិជា
ក្ មរិនកាន់ដត្ជិត្សេិទធា ួយភានខាងលិរ។ 
សហន ន៍ាត្ិពនធ និងាត្ិពនធនៅទីប្ក្ុង 
នក្ើត្នរញពីសហជីពរវាងអាណ្ឌនិន រិននិង
អ៊ឺរ ៉ាុបនៅបរនទស និងស្តសតីក្េុងប្សុក្ ន៊ឺាផ្លិត្ 
ផ្ល ួយននពាណិជាក្ មដបបននេះ ដដ្លអេក្បុរា- 
ណវត្ថុ វទិា ិនទន់បានសិក្ានៅន ើយនទ។   
មា៉ា ឡាកា (មា៉ា ន សីុ)និងហូ ង់បា តានវៀ(ឥណាូ
នណសីុ)ឧទហរណ៍ មានជប្ ក្នៅ Peran-
akan(រិន/មា៉ា ន សីុ)Mardijker(នោេះដលងទស
ក្រមា៉ា ន សីុ និងនដ្ើ ក្នំណើ ត្ឥណ្ឌា )និងសហ
ន ន៍“តូ្បា៉ា ស”ឬ“ព័រទុយហ្គគ ល់នមម ”(កូ្ននៅព័រ
ទុយហ្គគ ល់និងវ ែស់ Flores ឬ  នុសសសុលុរ 
Solor) ។  

ការប្ាវប្ាវខាងបុរាណវត្ថុ វទិាបាន
ចាប់នផ្តើ បង្វា ញផ្លប៉ាេះពាល់នផ្សងៗគ្មេ នន
ទនំាក្់ទនំងអ៊ឺរ ៉ាុប និង ការនធវើអាណ្ឌនិន នៅ 
ទូទងំត្បំន់អាសីុអាននេយ៍។ ននេរស ុប្ទនិង
ត្បំន់ទនំាបនប្រើនទទួលបានការទក្់ទងដ្បូំង 
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នហើយង្វយនឹងមានអាណ្ឌនិន ាបនតបនាទ ប់។ 
អាណ្ឌនិន អ៊ឺរ ៉ាុបក្៏បានប៉ាេះពាល់ដ្ល់ការ
នរៀបរសំងគ ននយបាយផ្ងដដ្រនៅក្េុងត្បំន់
ខែេះ ហ្គក្់ដូ្រាដសតងពីការប្ាវប្ាវកុ្ោលភាជន៍ 
សប្មាប់បញ្ចុ េះសពនៅសត្វត្សទី១៦ នៅាថ នីយ 
Calatagan ប្បនទសហវីលីពីន (Barretto-Tesoro 

2013)។  
រណុំរនខាយទក្់ទងនឹងការង្វរ

បុរាណវត្ថុ វទិានៅសត្វត្សទី១៤ ដ្ល់សត្វត្ស
ទី១៨ អាសីុអាននេយ៍នសទើរគ្មម នរណុំរពិភាក្ា
ាននែឹេះ។ ប្បដហលថា ក្ងវល់ដត្ ួយនត្់ដដ្ល
សខំាន់និងាប់ប្ក្ សីលធ ៌នន “ប្បវត្តិបុរាណ
វត្ថុ វទិា” ន៊ឺប្ប ូលយក្ ក្វញិនូវវត្ថុក្បា៉ា ល់
លិរនៅស ុប្ទសប្មាប់នធវើពាណិជាក្ ម។ វត្ថុ
ទងំននេះផ្តល់កាលបបវត្តិា ូលោឋ ន។ នោយ
មានទិនេ័យអាយុកាលនៅស ័យននេះ ិនមាន
ភាពនជឿាក្់និងក្ងវេះខាត្បនរចក្នទសនធវើវភិាន 
អាយុកាលតា វធិីនផ្សងៗនទៀត្ អេក្ជនំាញ
បុរាណវត្ថុ វទិាភាននប្រើនឲ្យអាយុកាល (កាល
បរនិរេទ) ាថ នីយដដ្លននប្ាវប្ាវតា រយៈ
ទនំាក្់ទនំង កុ្ោលភាជន៍រងឹផ្លិត្ក្េុងប្សុក្ 
និង នប្នឿងឧបក្រណ៍ពាណិជាក្ មរិន។ ការ
វភិាននី ីភូ ិាស្តសត (Geochemical analysis) 
នៅនលើនសរា៉ា ិក្ពាណិជាក្ មផ្ែូ វស ុប្ទក្៏អារ
ជួយអេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាក្ាងន ើង

វញិនូវបដប្ បប្ ួលបណ្ឌា ញពាណិជាក្ មក្េុង
ត្បំន់និងអនតរាត្ិក្េុងរយៈនពលននាេះ។ 
បុរាណវត្ថុ វទិាអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍ 
បនតនដ្ើរតួ្យ៉ា ងសខំាន់ក្េុងការសិក្ាសត្វត្សទី
១៥ រហូត្សត្វត្សទី១៦ ដដ្លការប្ាវ ប្ាវ
បុរាណវត្ថុ វទិាបដនថ នទៀត្អាររួ រដំណក្
នដ្ើ បពីប្ងីក្និងដក្ល ែប្បវត្តិាស្តសតខាេ ត្ធនិំង
ខាេ ត្តូ្រ។ អេក្ប្បវត្តិាត្ិពនទុ វទិា នប្បើឯក្ារ
នយងអ៊ឺរ ៉ាុបនិងអាសីុអាននេយ៍ានប្រើន បានចាប់
អារ មណ៍យ៉ា ងខាែ ងំដត្រនំពាេះនសដ្ឋក្ិរចនិង
ប្បវត្តិាស្តសតននយបាយ ដដ្លការប្ាវប្ាវ
បុរាណវត្ថុ វទិានលើប្បធ្លនបទទងំពីរ ដត្ងដត្
ផ្តល់ការយល់ដ្ឹងដបែក្ៗ។  

តា ទសសនៈពិភពនោក្ អាសីុខាង
ត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍បាននដ្ើរតួ្យ៉ា ងសខំាន់
ក្េុងការនក្ើត្ន ើង និង ដ្នំណើ រការននប្បវត្តិា
ស្តសតអាសីុដដ្លប្សបគ្មេ ា ួយការពប្ងីក្ប្បព័នធ 
ពិភពនោក្ ដដ្លភាា ប់ទនំាក្់ទនំងថ្មីា  ួយ
ពិភពចាស់តា បនណ្ឌត យទងំដ្ីនិងផ្ែូ វ ហ្គ
ស ុប្ទ។ បុរាណវត្ថុ វទិាដដ្លមានបនងកើត្ការ
ប្ាវប្ាវយ៉ា ងលែនៅអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុ
អាននេយ៍ផ្ាល់ពត្៌មានអពីំរនបៀបដដ្លការតែ ស់ 
បតូ រនៅក្េុងត្បំន់ប្បភពសខំាន់ៗនិងបរមិាប្ត្
បាននែុេះបញ្ហច ងំនិងប៉ាេះពាល់ដ្ល់ដផ្េក្នផ្សង
នទៀត្ននប្បព័នធ។ ត្បំន់ទងំននេះ មានទិនេន័យ
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បុរាណវត្ថុ វទិាស បូរដបបសប្មាប់សិក្ា
ប្បធ្លនបទនផ្សងនទៀត្ដដ្លសថិត្នៅនប្កា       
ទសសនៈវស័ិយបុរាណវត្ថុ វទិា ដូ្រា ននរូបនី
យក្ មនិងត្ណំពូជ។ នសទើរដត្គ្មម ននរណ្ឌ
សិក្ាប្ាវប្ាវអពីំនបសក្ក្ មកាតូ្លិក្នៅ
អាសីុអាននេយ៍ដដ្លបាននធវើន ើងនៅសត្វត្សទី
១៧ នៅប្បនទសហវីលីពីន, ទី ័រខាងនក្ើត្, នវៀត្
ណ្ឌ  និង ប្បនទសក្ ពុា។ ការប្ាវប្ាវដបប
ននេះនឹងផ្តល់នូវទិនេ័យនប្បៀបនធៀបា ួយនឹង
ការសិក្ាដដ្លបាននធវើរួរនៅក្េុងសក្លនោក្
ថ្មី New World (និងាពិនសសនៅអាន រកិ្ខាង
នជើង) នបសក្ក្ មនអសា៉ាញ និង បារាងំ។ 

 
 

ទ្យិសនៅនានេលអនានត្ 
 ត្បំន់ភាននប្រើនននអាសីុអាននេយ៍នៅដត្
ទទួលរងពីភាពខវេះខាត្ននការយក្រិត្តទុក្
ោក្់ខាងបុរាណវត្ថុ វទិារនំពាេះស ័យប្បវត្តិ
ាស្តសតដ្បូំងបផុំ្ត្ (៥០០  ុនន.ស -៥០០ននន
.ស) និង ស ័យ ុនដដ្លបានចាប់នផ្តើ នៅរុង
សត្វត្សទី១៥ ននន.ស។ នទេះយ៉ា ងណ្ឌ អេក្
ជនំាញបុរាណវត្ថុ វទិាអពីំរប្ក្ពត្តិអ៊ឺរ ៉ាុបនឹងរក្
ន ើញទិនេន័យនប្រើនទងំអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុ
អាននេយ៍៖ជនាត្ិអ៊ឺរ ៉ាុបនធវើអាណ្ឌនិន ប្បនទស
អាសីុអាននេយ៍ នលើក្ដលងដត្នថ្ ប្បនទសអង់ 
ននែស បារាងំ ព័រទុយហ្គគ ល់ និង ោណ៊ឺ មា៉ា ក្ 

បានបនងកើត្វត្តមានអាណ្ឌនិន នៅក្េុងអាសីុ
ខាងត្បូង។ ដូ្នរេេះអេក្ជនំាញបុរាណវត្ថុ នឹង
សិក្ាអវីដដ្លក្ពុំងនលរនធ្លែ ននបុនរប្បវត្តិ
ឧសាហក្ មនិងស ័យទនំនើបដ្បូំង “ ូលធន
និយ ”។  ិនមានការយក្រិត្តទុក្ោក្់ប្នប់
ប្គ្មន់នលើវស័ិយបុរាណវត្ថុ វទិា រនំពាេះនសដ្ឋ
ក្ិរចននយបាយរបស់អាណ្ឌនិន  និងា
ពិនសសរនំពាេះការនក្ើនន ើងននឧសាហក្ ម
អាណ្ឌនិន នៅសត្វត្សទី១៩៖ នៅស ូនៅ
ឥណាូ រិន មា៉ា ន សីុ និង ប្សីលង្វក  សករនៅក្េុង
ហវីលីពីន ឥណាូ ននសីុនិងឥណ្ឌា  ដត្នៅឥណ្ឌា  
ប្សីលង្វក និងមា៉ា ន សីុ នប្នឿងនទសនៅឥណាូ នន
សីុ; indigo និងក្បាសនៅឥណ្ឌា ; និងកានហវ
នៅឥណាូ នន សីុនវៀត្ណ្ឌ  និង ប្សីលង្វក ។  

ការនបតាា រិត្តខពស់នដ្ើ បបី្ាវប្ាវរយៈ
នពលដវង អពីំភសតុតាងបុរាណវត្ថុ វទិានៅ
អាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍នៅសត្វត្សទី
១៥-១៩ នឹងជួយនោេះប្ាយអតុ្លយភាពបរចុ  -
បបនេដដ្លអេក្ប្បវត្តិាស្តសតបានធ្លែ ប់បានបក្
ប្ាយ ក្នែង ក្។ ការសិក្ាក្េុងប្សុក្នោយ
យក្រិត្តទុក្ោក្់ នលើស ័យកាលននេះនឹង
បនំពញបដនថ រនំណេះដ្ឹងរបស់នយើង ដផ្ែក្នលើ
ទិនេន័យឯក្ារ និង ការយល់ដ្ឹងអពីំប្បធ្លន
បទដដ្លចាប់អារ មណ៍ដ្ល់អេក្ជនំាញប្បវត្តិ
បុរាណវត្ថុ វទិានៅទូទងំពិភពនោក្ និង 
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ប្ប ូលបានការននែើយត្បក្េុងរយៈនពលដវង 
រនំពាេះការដប្បប្បួលសងគ  និងទប់ទល់នឹង    
សងគ ។ ត្ប្ ូវការន៊ឺកាន់ដត្បនាទ ន់ នោយារ
ដផ្េក្ានប្រើនននអាសីុខាងត្បូងនិងអាសីុអាននេយ៍ 
នធវើអនារកាលនរញពីាថ នភាពនដ្ើ របស់ពួក្

នននៅាប្បនទសក្ពុំងអភិវឌ្ឍន៍ និងលុប
នចាល (បតំែ ញ) ភសតុតាងប្បវត្តិបុរាណវត្ថុ វទិា
ានប្រើន។ 
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នៅ េ្ ១ំ៩៩៧ នោយនោក្ Kevin Duffey ក្េុង
ឱ្កាសនបើក្នវទិកាពាណិជាក្ មតា ទូរសពទ
រល័ត្សក្ល នៅទីប្ក្ុង ុងដ្៍ប្បនទសអង់ននែស។  
ពាណិជាក្ មរល័ត្ ន៊ឺ ាការបញ្ាូ នស ត្ថភាព
ពាណិជាក្ មនអ ិរប្ត្ូនិរនោយតទ ល់នៅក្េុង
នដ្អេក្នប្បើប្បាស់នៅប្នប់ទីក្ដនែងតា រយៈ     
បនរចក្វទិាឥត្ដខស។ វធិីាស្តសតននេះមានអត្ថ
ប្បនយជន៍នប្រើនណ្ឌស់សប្មាប់ ីប្ក្ូសហប្គ្មស 
សហប្គ្មសធុនតូ្រ និងធុន ធយ (Micro,Small 
and Medium Enterprises: MSMEs) និងអេក្ 
នប្បើប្បាស់រុងនប្កាយ។ តា រយៈការនប្បើប្បាស់
អីុនធ៊ឺណិត្ា ួយនឹងឧបក្រណ៍រល័ត្ ដូ្រា 
ទូរសពទ (mobile phone) ថាបន ត្ (tablets) 
អាយនផ្ត្ (i-pad) បាននធវើឱ្យ នុសសានប្រើន

នប្ជើសនរ ើសនិត្ថា ពាណិជាក្ មរល័ត្ា ហ្គង
លក្់ផ្លិត្ផ្ល ួយនៅក្េុងនហ្គន ៉ា របស់នន។  
នៅប្បនទសក្ ពុា នា េ្ ២ំ០១៩ក្នែងនៅ នយង
តា ទិនេន័យរបស់ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍ និងទូរ
ន នាន ន៍រនួំនអេក្នប្បើទូរសពទរល័ត្និងអេក្
នប្បើអីុនធ៊ឺណិត្នលើសពីរនួំនប្បាជនសរុប
នទៀត្ផ្ង ដូ្រននេះអេក្រូលរួ ក្េុងពាណិជាក្ ម
រល័ត្ក្៏មាននប្រើនដដ្រ។ 

ការនធវើពាណិជាក្ មតា ប្បព័នធនអ ិរ
ប្ត្ូនិក្ (E-Commerce) នទើបនឹងចាប់នផ្តើ នារុង
ទសវត្សទី៩០ននេះនទនហើយដូ្របានបញ្ហា ក្់ខាង
នលើរួរ ក្ថា ពាណិជាក្ មរល័ត្ប្គ្មន់ាដផ្េក្
 ួយននពាណិជាក្ មតា ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្
ប៉ាុនណ្ឌណ េះ ដត្មានការលូត្ោស់ខាែ ងំាង 
នោយារមានអេក្នប្បើឧបក្រណ៍រល័ត្នប្រើន
ាង។ ទនទឹ គ្មេ នឹងននេះដដ្រ បណ្ឌត ញសងគ ដូ្រ
ា Facebook ,Twitter, Pinterest, និង Insta-
gram ក្៏បានបនងកើត្ក្ មវធិី(App) របស់នននរៀងៗ
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ខែួននដ្ើ បឱី្យអេក្នប្បើប្បាស់មានភាពង្វយប្សួល 
ក្េុងការទិញទនិំញឬនប្បើប្បាស់នសវានោយ
តទ ល់ពីបណ្ឌត ញសងគ ដត្ តង។ អេក្ជនំាញ
 ួយរនួំន ក្៏បាននិត្រួរនប្សរនហើយថា ពាណិ 
ជាក្ មរល័ត្ាដ្ណំ្ឌក្់កាលថ្មី ួយនទៀត្នន
ពាណិជាក្ មតា ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្នោយ 
ារអេក្នប្បើប្បាស់អារទិញទនិំញឬនសវាអន
ឡាញពីប្នប់ទីក្ដនែង និងប្នប់នពល នវោតា 
រយៈការនប្បើប្បាស់ឧបក្រណ៍រល័ត្របស់នន។ 
ការទញយក្ក្ មវធិី និងការនប្បើប្បាស់ទិនេន័យ 
នផ្សងនទៀត្ាការរណំ្ឌយ ួយសប្មាប់អត្ិថ្ិ
ជនពាណិជាក្ មរល័ត្ នលើសពីអត្ិថ្ិជន       
ពាណិជាក្ មតា ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្។ នទេះា 
យ៉ា ងណ្ឌក្៏នោយ ពាណិជាក្ មរល័ត្មាន
ភាពដបែក្ខុសគ្មេ នប្រើនពីពាណិជាក្ មតា 
ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្ប្ត្ង់៖ 

- ភាពរល័ត្៖ ការនធវើពាណិជាក្ មតា 
ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្នធវើន ើងតា អីុនធ៊ឺណិត្ 
នហើយាទូនៅប្ត្ូវមានកុ្ពំយូទរ័ឬន បថ្បា
ជនួំយ រឯីអេក្នប្បើប្បាស់ប្ត្ូវមានក្ដនែងប្ត្ឹ ប្ត្ូវ
នដ្ើ បនីធវើប្បត្ិបត្តិការ។ ពាណិជាក្ មរល័ត្វញិ 
ប្ត្ូវការដត្ឧបក្រណ៍រល័ត្ ននអារនធវើប្បត្ិបត្តិ
ការនៅទីក្ដនែងណ្ឌក្៏បានឱ្យដត្ឧបក្រណ៍
រល័ត្ននាេះអារភាា ប់បានា ួយនឹងនសវាអីុន
ធ៊ឺណិត្។ 

-ភាពអារនៅដ្ល់៖ នោយារឧបក្រណ៍ 
រល័ត្ននង្វយយក្តា ខែួន ពាណិជាក្ មរល័ត្
ង្វយនៅ ដ្ល់អត្ិថ្ិជនបាននប្រើនាងពាណិជា
ក្ មតា ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្។ MSMEs អារនៅ
ដ្ល់អត្ិថ្ិជនប្នប់ទីក្ដនែង ននេះាឱ្កាស ដដ្ល
ននអារនធវើពាណិជាក្ មរល័ត្បាននប្រើន 
នោយារមានអត្ិថ្ិជនទូលទូំោយ។ 

-ភាពង្វយប្សួលននប្បត្បិត្តការ៖ ប្នប់
គ្មេ អារនធវើប្បត្ិបត្តិការអាជីវក្ មនៅក្ដនែងណ្ឌ
ក្៏បានឱ្យដត្មាននសវាអីុនធ៊ឺណិត្តា រយៈទូរ
សពទនវ ែ្ ត្ឬឧបក្រណ៍រល័ត្នផ្សងនទៀត្ដដ្ល 
ននមានក្េុងនដ្នោយប្គ្មន់ដត្រុរ ២-៣ប ូតុ្ង 
នៅនលើក្ញ្ចក្់ឧបក្រណ៍រល័ត្របស់នន។ ខុស
ពីពាណិជាក្ មតា ប្បព័នធ នអ ិរប្ត្ូនិក្ ននប្ត្ូវ
នធវើប្បត្ិបត្តការា ួយនឹងកុ្ពំយូទរ័។ អេក្នប្បើ
ប្បាស់ប្ត្ូវមានក្ដនែងនដ្ើ បនីធវើប្បត្ិបត្តិការឬ 
ប្ត្ូវនប្បើន បថ្បនបើសិនាននក្ពុំងនធវើដ្នំណើ រ ។ 

-ក្ណំត្ទី់តាងំ៖ ស ត្ថភាពននការ
ក្ណំត្់ទីតាងំរបស់ពាណិជាក្ មតា ប្បព័នធនអ
 ិរប្ត្ូនិក្ មានដដ្នក្ណំត្់នោយារឧបក្រ-
ណ៍ពិបាក្យក្តា ខែួន។ ក្ មវធិីរបស់ពាណិជា
ក្ មរល័ត្ អារផ្តល់ទីតាងំាក្់ោក្់របស់អេក្
នប្បើប្បាស់ នោយមានជនួំយពីបនរចក្វទិា
ប្បព័នធក្ណំត្់ទីតាងំសក្ល (Global Positioning 
System: GPS) wifi ានដ្ើ ។ ាលទធផ្លក្ ម
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វធិីរបស់ពាណិជាក្ មរល័ត្អារផ្តល់ទីតាងំ 
ាក្់ោក្់និងអត្តសញ្ហញ ណរបស់អត្ិថ្ិជន។ 
ឧទហរណ៍ដូ្រាក្ មវធិី PassApp Taxi អេក្
នបើក្បរ អារនៅរក្អត្ិថ្ិជនបានយ៉ា ងប្សួល។ 

 

 
 

 
   បានង  Bakong រថ្យនតប្កុ្ង 
 

- សុវត្ថភិាព៖ ក្េុងក្រណីពាណិជាក្ ម
តា ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្ ការទូទត្់ភាននប្រើន
នប្បើបណណឥណទន។ អត្ិថ្ិជនដត្ងមានការ
ប្ពួយបារ មណ៍នប្ពាេះប្ត្ូវនផ្ាើនលខបណណឥណ
ទនតា អីុនធ៊ឺណិត្។ សុវត្ថិភាពសប្មាប់ក្រ
ណីពាណិជាក្ មរល័ត្អារប្បនសើរាងតា     
រយៈការនសកន ុខ ប្ក្ន ៉ា នដ្ានដ្ើ ។ 

ក្ មវធិីរបស់ពាណិជាក្ មរល័ត្មាន
នប្រើននៅវស័ិយដដ្លននយក្នៅអនុវត្ត។ នទេះ 

ាយ៉ា ងណ្ឌ ក្៏នោយននអារដបងដរក្ពាណិ- 
ជាក្ មរល័ត្ា៣ប្បនភទនផ្សងគ្មេ ៖ 

-ទិញឥវា៉ានត់ា ឧបក្រណ៍រល័ត្ 
(Mobile shopping)៖ ាប្បនភទ ួយននពាណិជា
ក្ មរល័ត្ ដដ្លប្បហ្គក្់ប្បដហលនៅនឹងពា- 
ណិជាក្ មតា ប្បព័នធនអ ិរប្ត្ូនិក្ ខុសគ្មេ ប្ត្ង់
ថា នននប្បើឧបក្រណ៍រល័ត្។ លក្ខណៈលែ
ប្បនសើររបស់ក្ មវធិីឬបណ្ឌត ញសងគ  ដូ្រា 
Facebook ,Twitter, Pinterest, Instagram ា
នដ្ើ  អនុញ្ហញ ត្ឱ្យអត្ិថ្ិជនទិញទនិំញតា ក្ ម
វធិីដដ្លភាា ប់នៅនឹងហ្គងអនឡាញ។ 

- ប្បត្បិត្តកិារធនាគ្មររល័ត្ (Mobile 
banking)៖ាប្បនភទ ួយននពាណិជាក្ មរល័ត្ 
ដដ្លប្បហ្គក្់ប្បដហលនៅនឹងប្បត្ិបត្តិការ
ធនាគ្មរអនឡាញ ខុសគ្មេ ប្ត្ង់ថានននប្បើឧបក្- 
រណ៍រល័ត្។ ក្េុងប្បត្ិបត្តិការធនាគ្មររល័ត្ 
ដត្ងដត្មានក្ មវធិីដដ្លប្នឹេះាថ នហិរញ្ញវត្ថុ
នរៀបរទុំក្រួរានប្សរ នោយ មានភាា ប់ា ួយ
ក្ មវធិីជដជក្ ឬក្ មវធិីនផ្ាើារនដ្ើ បផី្តល់នសវា
នៅអត្ិថ្ិជន ឧ. ACLEDA Unity Toan Chet 
របស់ធនាគ្មរ នអសីុលីោ ភីអិលសីុ។ 

- ទូទត្រ់ល័ត្ (Mobile payments)៖ ា
ប្បនភទ ួយននពាណិជាក្ មរល័ត្ ដដ្លនតត
ត្នលើ ការបនងកើត្ថ្មីៗ ននជនប្ ើសក្េុងការទូទត្់។ 
បរចុបបនេននេះ អេក្នប្បើប្បាស់អារទញយក្អត្ថ
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ប្បនយជន៍ពីជនប្ ើសននការទូទត្់តា ទូរស័ពទ
រល័ត្ានប្រើនដដ្លហួសពីកាបូបរល័ត្។ 

ពាណិជាក្ មរល័ត្ដដ្លបានបង្វា ញ
 ក្ននេះ ាក្់ដសតង ិនដ នសប្មាប់នប្បើប្បាស់
ដត្ការទិញ ទនិំញនិងទូទត្់ប៉ាុនណ្ឌណ េះនទ ន៊ឺ
ទងំវស័ិយនសដ្ឋក្ិរច សងគ ក្ិរច ទងំរដ្ឋបាលទូ
នៅ។ ការោក្់បញ្ចូ លគ្មេ រវាងពាណិជាក្ ម
រល័ត្និងនរូំអាជីវក្ ម ឬការនធវើឱ្យប្បនសើរន ើង
នននសវាពាណិជាក្ មរល័ត្ដដ្លមានរួរ  ក្
នហើយ ាជហំ្គនយ៉ា ងសខំាន់សប្មាប់ ុខរបរ
ានប្រើន។  

 

  
 

វរនានុប្ក្ នសដ្ឋក្ិរចក្ មវធិីបង់ប្បាក្់ពនធ 

និយយរួ  ពាណិជាក្ មរល័ត្ា
បនរចក្នទសទនំនើបដដ្លផ្តល់នូវភាពង្វប្សួល 
ក្េុងការនធវើប្បត្ិបត្តិការអាជីវក្ ម។ តា រយៈ
ការនប្បើប្បាស់ឧបក្រណ៍រល័ត្ ការបង្វា ញ      
ផ្លិត្ផ្លរបស់ MSMEs អារនៅដ្ល់នហ្គ 
ន ៉ា របស់អត្ិថ្ិជន។ ពាណិជាក្ មរល័ត្អារ
ជួយ MSMEs ឱ្យក្ណំត្ប់ានអត្ិថ្ិជន នគ្មល
នៅតា ទីតាងំ អេក្ផ្តល់នសវា ប្បនភទឧបក្រ-
ណ៍រល័ត្ដដ្លនននប្បើ និងលក្ខខណា នផ្សងៗ
នទៀត្ នហើយននេះាឧបក្រណ៍ក្ិរចទីផ្ារយ៉ា ង
លែ។  ិនដត្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ MSMEs អារកាត្់បនថយ
នថ្ែនដ្ើ បាននប្រើនតា រយៈការបនថយនថ្ែនដ្ើ 
ប្បត្ិបត្តការ នថ្ែនដ្ើ ដ្ឹក្ជញ្ាូ ន ក្៏ដូ្រានថ្ែនដ្ើ 
បញ្ហា ទិញផ្ងដដ្រ។ ទនទឹ គ្មេ នឹងភាពង្វយ
ប្សួលសប្មាប់ការនប្បើប្បាស់ពាណិជាក្ មរល័ត្
ក្៏មាននុណវបិត្តិ ួយរនួំនដដ្រ ដូ្រា ឧបក្រ-
ណ៍រល័ត្និងការបនងកើត្ក្ មវធិសីប្មាប់យក្
 ក្នប្បើប្បាស់អារមានត្ន ែខពស់រនំពាេះមាច ស់ ី
ប្ក្ូសហប្គ្មស ួយរនួំន ាពិនសសនៅតា ទី
ជនបទ។  ៉ាាងនទៀត្នដ្ើ បោីក្់បង្វា ញផ្លិត្ 
ផ្លថ្មីៗក្េុងក្ មវធិមីាច ស់សហប្គ្មសប្ត្ូវបង់នថ្ែ
ដ្នំណើ រការក្ មវធិីាប្បចានំទៀត្ផ្ង។ នប្ៅពី
ននាេះអារមានបញ្ហា  ដូ្រា នសវាអីុនធ៊ឺណិត្
នខាយ សុវត្ថិភាពននភាពាឯក្ជនរបស់អត្ិថ្ិ
ជនានដ្ើ ។ 
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ននថនិនទ្យេស 
១-https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_com -merce#History  
២- https://www.trc.gov.kh/km/internet-subc-ribers/   
៣-https://www.forbes.com/sites/quora-/2018/05/25/what-is-the-difference-between-e 
commerce-and-mobile- commerce/#2cf94e574c6d 
៤- https://www.thedroidsonroids.com/blog/-what-is-mobile-commerce-definition-andtypes-of -
mobile-commerce។  
៥- https://www.investopedia.com/terms/m/-mobile-wallet.asp 
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រទ្យេិនសាធន៍នួរឱ្យចងចនំនជ្៊ីវិត្ដឹកនា ំ
និងប្នរ់ប្នងអងគភាេកេងុរណ្តត ឆ្េ កំនលងនៅ 

បណាិ ត្ អ ុ ៊ុំ ប៉ាុ                                 

                                                                     នោយៈ បណាិ ត្ អ ុ៊ុំ រ ុម ជនួំយការរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុា 

 
នសចកត៊ីនផដើម 
 ាធ មតា ក្េុងជីវតិ្សក្ មភាពការង្វរ
របស់ នុសសនយើងមាេ ក្់ៗ នទេះបីអេក្ននាេះា
ជនា ញ្ញក្តី ឬក្៏ាអេក្ទទួលខុសប្ត្ូវាថ ប័ន 

ណ្ឌ ួយក្តីនប្រើនឬត្ិរ ដត្ងដត្ទទួលបាននូវ
លទធផ្លាដផ្ែតក ពីជីវតិ្បនំពញការង្វរ ដដ្ល
រូបននមាេ ក្់ៗបាននែងកាត្់។ លទធផ្លទងំននាេះ
មានលែផ្ង និងអាប្ក្ក្់ផ្ង នហើយប្ត្ូវបានា
 ុីខែួនាអេក្ អនុវត្តតទ ល់ចាត្់ទុក្ថា ាន នរៀន
ពិនាធន៍ដ្៏មានត្ន ែប្បចាជំីវតិ្ដដ្លនួរនបប ី
នរៀសវាង ឬក្៏ទទួលយក្ ក្នប្បើ ប្បាស់បនតនៅ
នទៀត្នោយនធវើការដក្ល ែនិងបនំពញបដនថ នូវ
រណុំរខែេះ នដ្ើ បអីនុវត្តការង្វរត្នៅ ុខនទៀត្ 
ឱ្យមានប្បសិទធភាព ក្៏ដូ្រាដរក្រដំលក្នូវ
រនំណេះដ្ឹងរនំពាេះអេក្ដ្នទបានប្ជួត្ប្ាបា
ាធ្លរណៈ។ អវីៗដដ្លអេក្អានបានន ើញា
បនតបនាទ ប់នៅនទៀត្ននេះ ន៊ឺាបទពិនាធន៍
ការង្វរដដ្លខាុធំ្លែ ប់បានជួបប្បទេះក្េុង្ក្ជីវតិ្
ាអេក្ដ្ឹក្នា ំ និងប្នប់ប្នងអស់រយៈនពល៣៥

េ្ កំ្នែងផុ្ត្នៅ ុននពលដដ្លរូបខាុកំាែ យខែួន
ានិវត្តជនដូ្រសពវនថ្ៃ។ 
 ខាុ នំជឿាក្់ថា អវីៗដដ្លខាុ នឹំងនធវើការ
នរៀបរាប់ត្នៅននេះ ពិត្ាមានរណុំរខែេះប្ត្ូវ 
"អារ មណ៍" ឬក្៏ "ទស់ អារ មណ៍" អេក្អានខែេះ
ាក្់ា ិនខាន ប៉ាុដនតនទេះាមានរណុំរដបប
ននេះនក្ើត្ន ើងយ៉ា ងណ្ឌក្តី ក្៏ខាុ នំៅ ដត្សញ្ាឹ ង
និត្ក្េុងរិត្តថា អវីៗទងំអស់ននាេះារណំង
កាត្ពវក្ិរចខាន ិនបាន ដដ្លខាុ បំ្ត្ូវបនំពញក្េុង
នា ាអេក្ធ្លែ ប់បានរូលប្ប ូក្នោយតទ ល់ 
ក្េុងក្ិរចការបនប្ ើនសវាាធ្លរណៈក្នែង ក្ 
 ុននពលសនធិប្បកាសននជីវតិ្រុងនប្កាយរបស់
ខាុ នំធវើដ្នំណើ ររូល ក្ដ្ល់។ 
 ខាងនប្កា ននេះ ន៊ឺាប្បការាក្់ដសាង
ទងំឡាយននន ននិំត្ដដ្លខាុបំានខិត្ខសំប្ ិត្
សប្មាងំនរៀបររំង ប្ក្ងឱ្យនៅាលក្ខណៈ
ប្បព័នធោយ នំោយអននែើៗ ាការចាប់រុង
ជួនផ្ទួនរណាំ ននប្បការខែេះៗ ទក្់ទងនៅនឹង បទ
ពិនាធន៍ការង្វរដដ្លខាុធំ្លែ ប់បានជួបប្បទេះ។ 
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ខាុសូំ នលើក្ន ើងនូវប្បការទងំននាេះ ួយ តងៗ
 ក្បង្វា ញជូន នដ្ើ បទុីក្ប្គ្មន់ាការប្ត្ិេះរេិះ
ពិចារណ្ឌទងំអស់គ្មេ  សប្មាប់ជីវតិ្បនំពញ
ការង្វររបស់នយើងមាេ ក្់ៗត្នៅ ុខ។ 
 
១-កសាងអងគភាេថ្ម៊ី នរប ៊ីនិត្េ៊ីប្រភេ
មនុសស 

ការនរៀបរកំ្ាងអងគភាពថ្មី ពុំដ នា
នរឿងធ មតានពក្នទ ឬានរឿងនក្ើត្ន ើងនោយ
នរដ្នយននាេះដដ្រ ប៉ាុដនតានរឿងចាបំារ់ ខាន ិន
បានសប្មាប់ប្បនទសាត្ិនី ួយៗក្េុងកាលៈនទ
សៈណ្ឌ ួយត្ប្ ូវឱ្យ។ ការនរៀបរអំងគភាពថ្មី 
រដ ងដត្ងដត្ប្ត្ូវការ នុសសាចាបំារ់ពីនប្ពាេះ
នយើងនធវើការា ួយ នុសស និងសនប្ របាន
នានជ័យ នោយារ នុសស។ តា ទសសនា
ទនអនុវត្ត  នុសសាក្តាត ក្ណំត្់សប្មាប់ប
រាិថ នខាងក្េុងរបស់អងគភាពនី ួយៗ។ ត្ប្ ូវ
ការ នុសស ប្ត្ូវបានននយក្រិត្តទុក្ោក្់បនាទ ប់
ពីការនិត្ពិចារណ្ឌ នូសវាសាររនាស ព័នធ 
អងគភាពបានរប់សពវប្នប់។ ារួ ការនរៀបរំ
ររនាស ព័នធរបស់អងគភាពនី ួយៗ ប្ត្ូវននែើយ
ត្បនៅនឹងរបបននយបាយដដ្លា ុីប្បនទស 
ប្បកាន់យក្ ប្សបនៅតា នគ្មលនៅ ក្៏ដូ្រា
សណូំ ពរដដ្លអងគភាពននាេះ ប្ត្ូវការនោយ
នរៀបរយំ៉ា ងណ្ឌកុ្ឱំ្យររនាស ព័នធមានវាិល
ភាពធនំពក្ឬក្៏តូ្រនពក្ នហើយប្ត្ូវដត្ស 

ប្សបនៅនឹងអវីដដ្លបានដរងក្េុងរដ្ឋធ មនុញ្ញ
របស់ប្បនទសប្បនយជន៍នដ្ើ បឱី្យអងគភាពននាេះ 
មានលទធភាពរក្ាបាននូវដ្នំណើ រប្បប្ពឹត្តនៅក្៏
ដូ្រាប្បសិទធភាពអនុវត្តការង្វររបស់ខែួន។ 
តា បទពិនាធន៍ដដ្លខាុធំ្លែ ប់បាននែងកាត្់
ក្នែង ក្ ទក្់ទងនៅនឹងប្បភព នុសសន ើញ
ថា នប្ៅពីលក្ខខណា ទងំឡាយដដ្លធ្លែ បប់ាន
ប្ជួត្ប្ាបរួរ ក្ នហើយតា រយៈប្ទឹសាីពីនពល
 ុនក្៏ដូ្រាប្ទឹសាីបរចុបបនេ ប្បការសខំាន់ន៊ឺប្ត្ូវ
ាគ ល់ឱ្យបានរាស់ោស់ពីប្បភព នុសស
ដដ្លនយើងប្ត្ូវនប្ជើសនរ ើសយក្ ក្នប្បើប្បាស់។ 
ាបឋ អេក្ទទួលខុសប្ត្ូវនបបនីចាទសួរខែួន
ឯងថា នត្ើអេក្ទងំអស់ននាេះានរណ្ឌ?  ក្ពី
ប្បភពណ្ឌ? ា នុសសដបបណ្ឌ? សខំាន់អេក្
ដដ្លខាុបំាននប្ជើសនរ ើសយក្ ក្បនប្ ើការក្េុង
នពលននាេះ ភាននប្រើនសុទធដត្ាអត្ីត្ាស្តាត
ចារយឬប្នូបនប្ងៀន ប្បក្បនោយស ត្ថភាពនិង
សីលធ ៌វាិា ជីវៈខពស់ដដ្លខាុធំ្លែ ប់បានាគ ល់
យ៉ា ងរាស់ កាលពីនពល ុនសស្តង្វគ  េ្ ១ំ៩៧០ 
នហើយពួក្គ្មត្់នៅរស់រានមានជីវតិ្នប្កាយ 
ការដួ្លរលនំនរបបក្ ពុាប្បាធិបនត្យយ។ 
អេក្ទងំអស់ននាេះ ប្ត្ូវបាននប្ជើសនរ ើសឱ្យរូល
 ក្បនប្ ើការង្វរក្េុងអងគភាពបនាទ ប់ពីបាននរៀន
រប់វនគបណាុ េះបណ្ឌត លដផ្េក្ប្ទឹសាី និងស ត្ថ
ភាពជនំាញនៅក្េុងាោនិងរុេះនៅនធវើការ
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នៅឯ ូលោឋ ន ួយរយៈ។ នោយារដត្
លក្ខណស បត្តិដដ្លពួក្គ្មត្់ធ្លែ ប់មានក្នែង
 ក្រួ ា ួយនឹងការបណាុ េះបណ្ឌា លបពំាក្់
បបំ៉ានពីស ត្ថភាពជនំាញថ្មី ពួក្គ្មត្់បានជួយ
ខាុយំ៉ា ងនប្រើនក្េុងបុពវនហតុ្ ក្ាងអងគភាពឱ្យ
មានដ្នំណើ រការន ព្ េះនៅ ុខនោយគ្មម នឧបសនគ 
រហូត្ទល់ដត្ដ្ល់នពល ួយដដ្លប្បនទស       
របស់នយើងតែ ស់បាូ ររបបននយបាយក្េុង េ្ ំ
១៩៩១។ នោយដ ក្ ា ួយនឹងការខិត្ខំ
ប្បឹងដប្បងរបស់ពួក្គ្មត្់ ខាុកំ្៏ ិនអារបនំភែរពី
នុណបណំ្ឌរ់ដដ្លពួក្គ្មត្់ធ្លែ ប់មានក្នែង ក្
ននាេះន ើយ។ ាក្់ដសាង ខាុបំាននសេើសុនំៅថាេ ក្់
នលើនូវតួ្នាទី ួយដ្៏សក្តិស  ប្សបនៅតា 
ស ត្ថភាពជនំាញ ក្៏ដូ្រាភាពនាម េះប្ត្ង់
ដដ្លពួក្គ្មត្់ធ្លែ ប់មាន រនំពាេះអងគភាពក្នែង ក្។ 
ា ួយនឹងាថ នភាពវវិត្តដប្បប្បួលន ព្ េះនៅរក្
វឌ្ឍនភាពដ្៏គ្មប់ប្បនសើរដបបននេះ ខាុអំារចាត្់
ទុក្ថា អវីៗទងំអស់ននាេះពិត្ាអនុសាវរយ៍ី
នននានជ័យ ជហំ្គនដ្បូំងដដ្លខាុ ំិនអារ
បនំភែរបានសប្មាប់ជីវតិ្ដ្ឹក្នានិំងប្នប់ប្នង
ក្េុងវយ័ននអាយុកាល២៨ េ្ រំបស់ខាុ។ំ 

 
 
 

២-នជានជ្យ័នប្ចើនឬត្ិច អាប្សយ័នលើ
ប្រនភទ្យមនុសសកេងុមជ្ឍដ្ឋា នដដលនយើង
កំេុង រំនេញការងារ 
 ផ្ារភាា ប់នៅនឹងបញ្ហា  នុសសដ្ដដ្ល 
ននអារវាយត្ន ែបានថា ការដ្ឹក្នានិំងប្នប់
ប្នងអងគភាព ួយ អារទទួលបាននានជ័យ 
នប្រើនឬត្ិរ អាប្ស័យនៅនលើប្បនភទ នុសស 
ក្ពុំងបនំពញការង្វរ ក្េុងអងគភាពដដ្លនយើង 
ទទួលខុសប្ត្ូវ។ ាក្់ដសាងនបើ ជឈោឋ នននាេះ
នពារនពញនៅនោយ នុសសនាម េះប្ត្ង ់ មាន
ស ត្ថភាពប្នប់ប្គ្មន់ ប្បក្បនោយបុនគលិក្
លក្ខណៈខពស់ ( នុសសមាន Super Ego) ដដ្ល
ាលទធផ្លបាន ក្ពីការអប់រដំ្៏លែប្បនពរបស់
ប្នួារ ាោនរៀន ក្៏ដូ្រាាថ ប័នាសនា 
នានជ័យដដ្លនយើងទទួលបានក្៏មានលក្ខណៈ 
ធនំធង នៅ តា ននាេះដដ្រ ពីនប្ពាេះអេក្ទងំអស់
ននាេះមានសីលធ ៌លែ នរេះនគ្មរពរាប់ទមាែ ប់
ា ស្តនតី នរេះនគ្មរពគ្មេ និងឱ្យត្ន ែគ្មេ នៅវញិនៅ
 ក្ នរេះដ្ឹងពីឋានានុប្ក្ ខពស់ទប និងនរេះ
នគ្មរពបទោឋ នរបស់អងគភាព។ ផ្ទុយនៅវញិ នបើ
 ជឈោឋ នដដ្លនយើងក្ពុំងទទួលខុសប្ត្ូវ
ស បូណ៌នៅនោយប្បនភទ នុសសប្បក្ប
នោយស ត្ថភាពដដ្រ ប៉ាុដនត ិនប្បក្បនោយ
បុនគលិក្លក្ខណៈខពស់  ិនប្បក្បនោយសីល
ធ ៌ខពស់ មានអាក្បបក្ិរយិន ើលប្ាលនលើ
បទោឋ ន របស់អងគភាព មាន នសិការ វាិា ជីវៈ
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ទន់នខាយ ាម រត្ី ិនបរបូិណ៌នោយការភាា ក្់
រលឹក្ និងការទទួលខុសប្ត្ូវ ខពស់ក្េុងការង្វរ 
រវល់ដត្ប្រដណនឈ្នេ នីសគ្មេ  និត្ដត្បុនគលខែួន
ឯង ដបងដរក្ាបក្សពួក្ក្េុងរនំណ្ឌ បញ្ញវនត 
ដូ្រគ្មេ   ិនទទួលាគ ល់ស ត្ថភាពគ្មេ  ិននរេះ
សប្ បសប្ ួលគ្មេ  នដ្ើ បឱី្យការង្វររកី្រនប្ ើន
នៅ ុខ តា នគ្មលនៅ ដដ្លបានក្ណំត្់ននាេះ 
នានជ័យននការដ្ឹក្នា ំ និងប្នប់ប្នងរបស់
នយើង ក្៏មានក្ប្ ិត្នៅតា ននាេះដដ្រ នពាលន៊ឺ 
អេក្ប្នប់ប្នង រវល់ដត្ាប់នដ្រណំ្ឌយនពល
នវោនប្រើនសនធឹក្សនាធ ប់សប្មាប់ក្ិរចការនផ្ទក្េុង 
នោយខិត្ខនំលើក្ ក្ពំស់ នសិការវាិា ជីវៈផ្ង 
បប្ងួបបប្ងួ អេក្ទងំននាេះឱ្យរូលធែុងគ្មេ ផ្ង 
និងសប្ បសប្ ួលឱ្យប្ត្ូវរ ៉ាូវគ្មេ ផ្ង ប្ព ទងំ
អារនធវើការា ួយគ្មេ បាន ា នគីឯក្ភាពគ្មេ  
នដ្ើ បឈី្នននៅសនប្ រនគ្មលនៅរួ  ដដ្លា
បណំង ប្បាថាេ ដត្ ួយនត្់របស់អងគភាព។ 
 ទងំអស់ននេះ ន៊ឺាអវីដដ្លខាុបំានជួប
ប្បទេះភាននប្រើន ក្េុងដ្ណំ្ឌក្់កាលបនតបនាទ ប់
 ក្នទៀត្ នហើយដដ្លខាុនំិត្ថា មានសភាព
ផ្ទុយគ្មេ ប្ស េះពី ជឍោឋ នននការដ្ឹក្នា ំ និង
ប្នប់ប្នងរបស់ខាុ  ំ ក្េុងដ្ណំ្ឌក្់កាលដ្បូំង ា 
នហតុ្នធវើឱ្យខាុ ពុំំទទួលបាននានជ័យដ្៏គ្មប់
ប្បនសើរ តា ននទៈដដ្លខាុ បំ្បាថាេ រង់បាន។ 
 

៣-នចេះនធវើត្ុលយការនដ្ឋយរុិនប្រសរ់
រវាង"វិធ៊ីរដាបាល" និង"វិធ៊ីនសដាកិចច" 
 "វធិរីដ្ឋបាល"និង"វធិនីសដ្ឋក្រិច" ាវធិីពីរ
យ៉ា ងដដ្លអេក្ប្នប់ប្នងដត្ងដត្ជួបប្បទេះ និង
យក្ ក្នប្បើ ប្បាស់នៅតា កាលៈនទសៈ
នី ួយៗ នដ្ើ បជីរុំញការបនំពញការង្វរឱ្យបាន
នលឿននៅ ុខ។ ប៉ាុដនតក្េុងការអនុវត្ត ាក្់ដសាង
នូវវធិីទងំពីរននេះ នននបបមីានការថ្ែឹងដថ្ែងឱ្យ
បានប្ត្ឹ ប្ត្ូវ ាពិនសសកុ្ឱំ្យធៃន់ខាែ ងំនៅនលើ
ដត្វធិីនសដ្ឋក្ិរចក្េុងនពលដដ្លអងគភាពសថិត្ក្េុង
សភាពធ មតា  ិនដ នសថិត្ក្េុងាថ នភាពវាយ
សប្ ុក្ដ្៏ មាញឹក្ក្េុងការង្វរ។ អនុសាវរយ៍ី
 ួយ ទក្់ទងនៅនឹងបញ្ហា ននេះ រូបខាុតំទ ល់នៅ
ចាបំានថា នៅនពល ួយននាេះ កាលខាុ នំៅកាន់
ការានាយក្រងអរិនស្តនតយ៍ មានសហការរីបស់
ខាុមំាេ ក្់ានាយក្រង បានជក្់រិត្តដ្ិត្អារ មណ៍
និងការនប្បើប្បាស់ "វធិនីសដ្ឋក្រិច" ននេះណ្ឌស់។ 
នោយន ើលន ើញដវង ៃ្ យពីផ្លវបិាក្ដដ្ល
នឹងធ្លែ ក្់ ក្ដ្ល់អងគភាពនានពលខាង ុខ ខាុ ំ
ដត្ងដត្រលឹំក្ ោស់នត្ឿនរូបគ្មត្់ាញឹក្ញយ 
នដ្ើ បឱី្យគ្មត្់ថ្ែឹងដថ្ែងន ើងវញិនូវវធិីាស្តសត
ប្នប់ប្នងរបស់គ្មត្់។ ប៉ាុដនតផ្ទុយនៅវញិ រូបគ្មត្់
នៅដត្ជក្់រិត្តនឹងវធិីននេះដ្ដដ្ល នោយ ា៉ាង
គ្មត្់ប្បដហលាន ើលន ើញថា វធិីននេះ មាន
ប្បសិទធភាព អារសនប្ រក្ិរចការបានភាែ  ៗ 
តា ននទៈដដ្លគ្មត្់រង់បាន នហើយ ា៉ាងនទៀត្ 
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ក្៏អារនធវើឱ្យរូបគ្មត្់មានឥទធិពល ួយដផ្េក្ធំ
នៅនលើបុនគលិក្នៅនប្កា បង្វគ ប់តទ ល់របស់
គ្មត្់នោយារដត្វធិីននេះដថ្ នទៀត្ផ្ង។ 
សភាពដបបននេះ នរេះដត្អូសបនាែ យយូរនៅៗ
រហូត្ដ្ល់នពល ួយ បាននរញាលទធផ្ល
ាក្់ដសាង នោយារដត្ទនងវើននាេះបានជេះឥទធិ
ពលនៅាទមាែ ប់ ិនលែសប្មាប់ការនប្បើប្បាស់
បុនគលិក្ឱ្យបនំពញការង្វរ សខំាន់ន៊ឺក្េុងនពល
នមា៉ា ងនធវើការធ មតារបស់អងគភាព។ ឧទហរណ៍
ថា នបើនប្បើអេក្ទងំននាេះនោយមានលុយកាក្់
ភាា ប់នៅា ួយការង្វរ ហ្គក្់ដូ្រាសទុេះាទ
ប្គ្មន់នបើ ផ្ទុយនៅវញិនបើគ្មម នលុយកាក្់ខែេះភាា ប់
នៅា ួយនទ ពួក្នននធវើការហ្គក្់ដូ្រា"ប៉ាក្
នលវើយ"រុងនដ្រុងនជើង  ិនសូវាវ ហ្គប់រហូត្
ដ្ល់នពលខែេះ ហ្គ នបនំភែរភារក្ិរចនចាល នរេះ
ក្ិក្កុ្ក្រក្នលសយ៉ា ងននេះឬយ៉ា ងននាេះ នធវើឱ្យ
យ៊ឺត្យ៉ា វ ិនបានសនប្ រការង្វរនៅតា ដផ្ន 
ការក្ណំត្់ដដ្លថាេ ក្់នលើប្បនល់ឱ្យនហើយ
ទនទឹ នឹងននេះ ក្៏ជេះឥទធិពលនៅាការន ើល
ប្ាលរនំពាេះវនិ័យ ុ៊ឺងមា៉ា ត្់របស់អងគភាពដថ្ 
នទៀត្ផ្ង។ ដូ្នរេេះ នដ្ើ បនីរៀសវាងពីនុណវបិត្តិ
ដូ្រដដ្លបានបង្វា ញជូនាឧទហរណ៍រួរ ក្
នហើយននេះ តា ទសសនៈតទ ល់របស់ខាុ  ំ អេក្ប្នប់
ប្នងនួរដត្នរេះថ្ែឹងដថ្ែងឱ្យបានប្ត្ឹ ប្ត្ូវ នរេះនួប
ផ្សនំប្បើប្បាស់ឱ្យបានលែនូវវធិីទងំពីរននេះយ៉ា ង

បុិនប្បសប់នោយកុ្ឱំ្យធៃន់ខាែ ងំដត្នៅនលើ "វធិី
នសដ្ឋក្រិច"នភែរ"វធិរីដ្ឋបាល"ានហតុ្ នធវើឱ្យវធិី
 ួយននេះមានឥទធិពលប្នបដ្ណា ប់ នហើយកាែ យ
នៅាទមាែ ប់ ិនលែក្េុងរណំ្ឌត្់ការការង្វរ
របស់ខែួន។ 
 
៤-នធវើការនប្ៅន  ងនោងនចេះសងកនប្ម 
 នបើនននិត្ពិចារណ្ឌនៅនលើទសសនៈ
របស់ខុងជ៊ឺ ទសសនវទូិរូបននេះបាននលើក្ន ើងពី 
"ភាពប្ត្ ឹប្តូ្វ"របស់ បុនគលិក្ នប្កា បង្វគ ប់
ននាេះន៊ឺ "ក្នប្ " ននេះឯង។ ក្នប្ ន៊ឺារូបភាព
 ួយដបបនន "វធិនីសដ្ឋក្រិច" ដដ្លអេក្ប្នប់ប្នង 
ដត្ងយក្ ក្នប្បើប្បាស់។ ប៉ាុដនតក្េុងកាលៈនទសៈ
ខុសគ្មេ  ដូ្រដដ្លមានដរងរួរ ក្នហើយក្េុង
ប្បការទី៣ នពាលន៊ឺ វធិីនលើក្ននេះនប្បើប្បាស់ដត្
នៅនប្ៅនមា៉ា ងនធវើការ ឬនថ្ៃឈប់សប្មាក្ពីការ 
ង្វរនដ្ើ បសីប្ ុក្នធវើការឱ្យបានទន់ តា នពល
នវោក្ណំត្់ដត្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ។ ាទូនៅនននប្រើន
អនុវត្តវធិីននេះក្េុងអងគភាពផ្លិត្ក្ ម នោយ
នគ្មរពតា សតង់ោរ ត្ន ែ ួយរាស់ ោស់ និង
មានត្មាែ ភាព នហើយប្ត្ូវបានធ្លនានោយរាប់
ពលក្ មរបស់រដ្ឋដថ្ នទៀត្ផ្ង។ និយយយ៉ា ង
ននេះ  ិនដ នមានន័យថាអងគភាពាធ្លរណៈ
របស់រដ្ឋ ដដ្លឋិត្នប្ៅអងគភាពផ្លិត្ក្ ម  ិន
បានអនុវត្តនូវវធិីននេះនាេះដត្ តងននាេះនទ។ 
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ផ្ទុយនៅវញិ ននក្៏អារយក្វធិីននេះ ក្អនុវត្ត
បានដដ្រ នោយពឹងដផ្ែក្នៅនលើក្នប្ ដដ្លអងគ
ភាពននាេះ ខិត្ខសំវេះដសវងរក្បាន។ ផ្ារភាា ប់
នៅនឹងបញ្ហា ននេះដ្ដដ្ល នបើនននិត្ពិចារណ្ឌ
ឱ្យបានដវង ៃ្ យត្នៅនទៀត្ននាេះ ការសងក្នប្ 
អារាទឹក្ប្បាក្់ដដ្លប្បនល់ជូនភាែ  ៗ 
នប្កាយនពលបញ្ចប់ការង្វរ ឬក្៏អារាអវីៗ
នផ្សងនទៀត្ មានត្ន ែខពស់ាងននេះដដ្លត្ប
សេងនោយ ិនរនំពាេះក្េុងនពលភាែ  ៗនទ ប៉ាុដនត
ក្េុងនពលណ្ឌ ួយនប្កាយ ក្នទៀត្ ដូ្រាការ
នលើក្ទឹក្រិត្ត ឬការប្បនល់ជូនាសក្តិ ត្ដំណង
ណ្ឌ ួយ នបើសិនាបុនគល ននាេះមានអណំត្់
ពាយ ត្ស ូដរក្ពុនការលបំាក្(Hard Work) 
របស់អងគភាពា ួយនយើង នោយ ិននិត្ពី
នរឿងហត្់ននឿយជួយនធវើការនយើងទងំយប់ ទងំ
នថ្ៃ ិនថានប្ៅនមា៉ា ងនធវើការ ឬនថ្ៃឈប់សប្មាក្ 
នដ្ើ បរួី រដំណក្នធវើឱ្យអងគភាពមានដ្នំណើ ររកី្
រនប្ ើននៅ ុខ និងសនប្ របានដផ្ែតក តា 
នគ្មលនៅក្ណំត្់។ 
 សរុប ក្វញិ ការត្បសេងាក្នប្ 
រនំពាេះបុនគលិក្ដដ្លបនំពញការង្វរនប្ៅនមា៉ា ង
នធវើការ រួ ទងំនថ្ៃឈប់ សប្មាក្ផ្ងននាេះ ា
ទមាែ ប់ដ្៏គ្មប់ប្បនសើររបស់ប្បធ្លនអងគភាពក្េុង
ការនគ្មរពរនំពាេះត្ន ែ នុសសដដ្លខុសដបែក្ពី 
ទនិំញធ មតា ាពិនសសត្ន ែពលក្ មដដ្ល

បុនគលិក្ទងំននាេះបានបនំពញជូនអងគភាទងំ
ក្មាែ ងំកាយ និងក្មាែ ងំប្បាាា  នហើយក្៏អារា
រណំងទក្់ទងសប្មាប់ផ្ារភាា ប់បុនគលិក្ឱ្យ
សថិត្ក្េុងបរយិកាសសបាយរកី្ រាយផ្ងដដ្រ 
ា ួយអងគភាពននាេះានរៀងរហូត្ត្នៅនោយ
គ្មម ននរត្នាណ្ឌ ួយរង់តែ ស់បាូ រទីក្ដនែងនធវើ
ការនៅកាន់ទីដ្នទនទៀត្។ នហតុ្ននេះនហើយបាន
ាននដត្ងដត្ឮក្េុងអងគភាពខែេះដដ្លទមាែ ប់នធវើ
ផ្ទុយពីននេះនូវពាក្យសដំ្ីរអ ូរទនំោយអសុរស
របស់បុនគលិក្យ៉ា ងដូ្នរេេះថា "បានដត្នប្បើនគ្ម 
ប៉ាុដនត និនរេះឱ្យនមម នគ្មសីុនាេះ»។ 
 
៥-នប្រើប្បាសន់ហដ្ឋា រចនាសមព័នធររូវនត
ររសអ់ងគភាេឱ្យអសល់ទ្យធភាេនេល
រុនគលកិធាល ក់ កេងុសភាេប្កខ្សត្់ 
 ភាពប្ក្ខសត្់ ន៊ឺាសប្ត្ូវដ្៏ធនំធងបផុំ្ត្
រនំពាេះអងគភាព អារនធវើឱ្យអងគភាពននាេះរលំ
រោយឬរុេះទន់នខាយ ខវេះលនឹំងឬក្៏នធវើឱ្យអងគ
ភាពននាេះ ិនអារសនប្ រនូវនគ្មលនៅនៅតា  
បណំងប្បាថាេ បាន។ ភាពប្ក្ខសត្់ ក្៏អារជេះឥទធិ
ពលដ្ល់ការនគ្មរពវនិ័យនិងប្បសិទធភាពបនំពញ 
ការង្វររបស់បុនគលិក្។ បដនថ នៅនលើននេះ នបើ
នយើង ាអេក្ប្នប់ប្នងខវេះរននាែ េះនូវរិត្តាស្តសត
ប្នប់ប្នង ពុំបានសិក្ាឱ្យសីុជនប្ៅពី ូលនហតុ្ 
នហើយប្ត្ ប់នៅរក្ដត្វធិីរដ្ឋបាលយក្នៅរតឹ្
បនតឹងការអនុវត្តបដនថ នទៀត្ននាេះ  ិនខុសអវីពី
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យក្ថ្ម ក្សងកត្់នលើនដ្ើ ប្ទូងឯង ឱ្យថ្ប់ដ្នងាើ 
ាែ ប់ឬក្៏វស័ិយដូ្រារុញទូក្ខែួនឯងដដ្លប្គ្ម ំ
ប្គ្មប្ាប់ឱ្យនៅប៉ាេះទងគិរនឹងតទ ងំថ្ម ួយដ្៏ធ ំ
ដបក្ធ្លែ យលិរទូក្ ខែួនឯងននាេះនទ។ ប្បឈ 
 ុខនៅនឹងនហតុ្ការណ៍ដ្៏លបំាក្ដបបននេះ ខាុកំ្៏
ដបក្ននិំត្ថ្មី ួយនដ្ើ បនីោេះប្ាយភាពប្ក្ខសត្់ 
នោយនសេើសុកំារអនុញ្ហញ ត្ពីនោក្ាក្លវទិា ធិ
ការបានជួលាលប្បជុ ំ ជួលបនទប់នធវើការខែេះ 
ាាងទុក្នចាលទនំនរ នដ្ើ បឱី្យអត្ិថ្ិជន
ត្ណំ្ឌងឱ្យអងគភាពនានានធវើសិកាខ ាោ ជួល
បរនិវណាោ នពលនថ្ៃឈប់សប្មាក្ឱ្យប្ក្ុ 
ហ ុនឯក្ជន ក្ថ្ត្ាវនីដ្អូឬថ្ត្ដខសភាពយនត
នផ្សងៗ ជួលដ្បូំលអគ្មរឱ្យប្ក្ុ ហ ុនទូរស័ពទ 
រល័ត្ោក្់អង់ដត្ន នដ្ើ បបីនងកើនរលក្សនំ ង
ឱ្យបានឮរាស់ ឬក្៏នបើក្ាាោបនប្ងៀនភា
ាអង់ននែសនប្ៅ នមា៉ា ងនធវើការ។ល។ នហតុ្អវីក្៏
ខាុ ដំបក្ននិំត្នធវើយ៉ា ងននេះនដ្ើ បនីោេះប្ាយ
ភាពប្ក្ខសត្់? ពីនប្ពាេះទីតាងំ " ណា ល២"នពល
ននាេះ ក្ពុំងដត្ទទួលការចាប់អារ មណ៍ពីអត្ិថ្ិ
ជនយ៉ា ងខាែ ងំ នហើយនយើងក្៏ននែៀត្ឱ្កាស
អនំណ្ឌយផ្លដបបននេះ នធវើទនំាក្់ទនំងា ួយ
អត្ិថ្ិជនយ៉ា ងជិត្សេិទធដត្ តង នដ្ើ បទីក្់ទញ
ឱ្យនន ក្ជួលទីតាងំរបស់នយើងប្គ្មន់នឹងបាន
ក្នប្ ខែេះៗ យក្ ក្នោេះប្ាយក្ងវេះខាត្ជីវ
ភាពបុនគលិក្ នហើយ ា៉ាងនទៀត្នយើងក្៏គ្មម ន

ជនប្ ើសនប្បើប្បាស់ នធាបាយណ្ឌដដ្លលែ
ាងននេះដដ្រ។ នបើង្វក្ ក្រក្ការបងកបនងកើន
ផ្លនដ្ើ បផី្គត្់ផ្គង់ជីវភាពខែួនឯង ដូ្រនៅអងគ
ភាពចាស់ពី ុនក្៏ ិនអារនៅរួរនប្ពាេះទីតាងំ
ខុសគ្មេ  នហើយកាលៈនទសៈក្៏ ិនអនំណ្ឌយ
ផ្លឱ្យនយើងនធវើដបបននេះបានត្នៅនទៀត្ដដ្រ។ 
រនំពាេះសនំណើ ននេះ ថាេ ក្់នលើ ិនដដ្លរនងែៀត្
រងែល់អវីន ើយ ប៉ាុដនតប្គ្មន់ដត្សណូំ ពរឱ្យពួក្
ខាុាំនណៈប្នប់ប្នងតទ ល់ ធ្លនាខុសប្ត្ូវកុ្ឱំ្យ
មាននហតុ្ការណ៍នរដ្នយអាប្ក្ក្់ណ្ឌ ួយនក្ើត្
ន ើងដូ្រា នហតុ្ផ្លខាងសនតិសុខឬនហតុ្
ផ្លខាងននយបាយណ្ឌ ួយ បងកន ើងនោយ
ជនឱ្កាសនិយ  ននែៀត្នប្បើប្បាស់ក្ដនែងននេះនធវើ
ាឈ្នេ ន់សប្មាប់វាយប្បហ្គរនៅនលើនណបក្ស
កាន់អណំ្ឌរតា រយៈអងគប្បជុឬំសិកាខ ាោ
នផ្សងៗដដ្លតា ភាាា ញ្ញ នននិយ នៅ
ថា"នធវើននយបាយតា រយៈអងគប្បជុ"ំ។ ដូ្នរេេះ 
នដ្ើ បធី្លនាឱ្យថាេ ក្់នលើនឹងនរិត្ត រូបខាុតំទ ល់ប្ព 
ទងំសហការ ី ចាបំារ់ប្ត្ូវដត្នលើក្ាវធិ្លនការ 
ការពារា ុន នោយសហការជិត្សេិទធា ួយ
អាាា ធរ ូលោឋ ន ក្៏ដូ្រាពប្ងឹងប្ក្ុ សនតិសុខ
នផ្ទក្េុងរបស់ខែួន ប្ព ទងំរុេះក្ិរចសនារាស់
ោស់ា ួយអត្ិថ្ិជន។ ប៉ាុដនតនទេះបីាមាន
វធិ្លនការ ុ៊ឺងមា៉ា ត្់លែិត្លែន់ដបបននេះក្ាីក្៏នណៈ
ប្នប់ប្នងាោនៅដត្មានការប្ពួយបារ ា
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រនំពាេះបញ្ហា ននេះ នោយខាែ រដប្ក្ងមានការ
នថាែ េះនធ្លែ យ នោយនក្ដលវងណ្ឌ ួយនក្ើត្ន ើង។ 
ប៉ាុដនតអាប្ស័យនោយភាពប្ក្ខសត្់ញញីំជីវភាព
បុនគលិក្ខាែ ងំនពក្ នទើបជរុំញឱ្យខាុនំាគំ្មេ ជនំេះពុេះ
ពារប្បថុ្យប្បថានដបបននេះក្េុងកាលៈនទសៈដដ្ល 
ប្បនទសាត្ិឋិត្ក្េុងអនតរកាលននការដប្បប្បួល
ាថ នការណ៍។ ាភ័ពវសណំ្ឌងលែ ដ្នំណើ រការ
ទងំននាេះនរេះដត្ប្បប្ពឹត្តនៅនោយសុវត្ថិភាព
រហូត្ ក្នធវើឱ្យនណៈប្នប់ប្នងាោ បានរួរ
ផុ្ត្ពីការប្ពួយបារ ា ប្ព ទងំសនប្ របាននូវ
បណំងប្បាថាេ  ក្េុងការរក្ប្បាក្់រណូំលនោយ
ខែួនឯងខែេះនដ្ើ បទីប់ទល់និងជួយសប្មាល បនទុក្
របស់រដ្ឋនៅនលើការនោេះប្ាយជីវភាពបុនគលិក្។ 
 
៦-ប្នរ់ប្នងនិងដរងដចកប្បាកច់ំណូល
នដ្ឋយត្ ល ភាេ 
 នបើប្គ្មន់ដត្ាា ប់នោយ ិនបាននិត្នូរ
ដវង ៃ្ យ ការង្វរប៉ាុនណណេះ ហ្គក្់ដូ្រាា ញ្ញ
ធ មតា គ្មម នអវីពិបាក្ នធវើនាេះន ើយ អេក្ណ្ឌក្៏
នធវើបាន នហតុ្អវីក្៏មានបញ្ហា ? នបបរីងចាថំា 
ក្េុងការប្នប់ប្នង "អវ ីនិទនន់ក្ើត្ ក្ន៏ក្ើត្ា
បញ្ហា  នពលមាននហើយ នបើ និប្បុងប្បយ័ត្េ ក្៏
នក្ើត្ាបញ្ហា ថ្ម ួីយនទៀត្"។ ននេះានរឿងដដ្ល
អេក្ប្នប់ប្នង ដត្ងដត្ជួបប្បទេះ។ ដូ្នរេេះនដ្ើ ប ី
ទប់ាក ត្់កុ្ឱំ្យនក្ើត្មានាបញ្ហា  នពលដដ្លអវី
 ួយប្ត្ូវបានបនងកើត្ន ើង នហើយក្ពុំងទទួល

បាននូវដផ្ែតក  ចាបំារ់ប្ត្ូវដត្ប្នប់ប្នងឱ្យបាន
 ៉ាត្់រត្់ តួ្យ៉ា ងដូ្រាប្បាក្់រណូំលដដ្លរក្
បានាការលែ ប្ត្ូវនរៀបរាំនណៈក្មាម ការឬ 
ាអងគការ (អងគការសហជីព) ទទួលខុសប្ត្ូរាស់ 
ោស់ មានអេក្ទុក្ោក្់លុយកាក្់ មានអេក្កាន់ 
បញ្ាី ទូទត្់រណំ្ឌយនោយ ិនឱ្យប្របូប្របល់
គ្មេ ។ នណៈក្មាម ការប្ត្ូវដ្ឹងពីាថ នភាពលុយ
កាក្់ទងំអស់គ្មេ  នហើយក្េុងននាេះប្បធ្លននណៈ
ក្មាម ការាអេក្ទទួលខុសប្ត្ូវរួ ។ នពលដបង
ដរក្លុយកាក្់ប្ត្ូវមាននគ្មលការណ៍ដបងដរក្
ឱ្យបានរាស់ោស់ នោយដផ្ែក្នលើលក្ខណៈ 
វនិិរេ័យប្ត្ឹ ប្ត្ូវប្បក្បនោយត្មាែ ភាព។ បនាទ ប់
 ក្ប្ត្ូវផ្សពវផ្ាយឱ្យបានដ្ឹងឮទងំអស់គ្មេ ។ 
អេក្ណ្ឌ ិនរាស់ោស់ពីបញ្ហា អវីឬ ិនទន់
យល់បញ្ហា អវី ួយ ប្ត្ូវនលើក្ាសណួំរសួរនា ំ
គ្មេ  នដ្ើ បបីានាា ប់ឮទងំអស់គ្មេ ។ រួរនហើយ
នទើបអនុវត្តការដបងដរក្។ ដបងដរក្ឱ្យអេក្ណ្ឌ
ប៉ាុនាម នប្ត្ូវមានហត្ថនលខាទទួលប្ត្ឹ ប្ត្ូវ ិន
ឱ្យនបើក្ជនួំសគ្មេ  នបើមានក្រណីនបើក្ជនួំស ប្ត្ូវ
មានលិខិត្នផ្ទរសិទធិ ។ល។  ា៉ាងនទៀត្ទក្់ទង
នៅនឹងការដបងដរក្ននេះដដ្រ ធ មតាអេក្ប្នប់ 
ប្នងដត្ងមាន ននាសនញ្ចត្នាា ួយកូ្ននៅ
នប្កា បង្វគ ប់។ ខុសប្ត្ូវនលើសខវេះគ្មេ ាបរមិា- 
ណលុយកាក្់បនតិរបនតួរ ប្ត្ូវហ្គ នលេះបង់ឱ្យ
គ្មេ ពីនប្ពាេះននាអេក្ប្ក្ខសត្់ាងនយើង ាអេក្
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នធវើតទ ល់ា ួយអងគភាព  ិនដ ននយើងាអេក្
ប្នប់ប្នងអារនៅនធវើក្ិរចការននាេះទងំយប់ទងំ
នថ្ៃ ត្ស ូប្កាញនននៀលដូ្រននបាននទ។ ដូ្នរេេះ
នហើយបានាននដត្ងឮពាក្យយ៉ា ងដូ្នរេេះថា 
"អេក្ប្នបប់្នង ន៊ឺាអេក្សនប្ រក្រិចការនោយ 
ារអេក្ដ្នទ"។ នយើងប្ត្ូវដត្ហ្គ នលេះបង់ឱ្យ
កូ្ននៅ នយើងនៅនពលដដ្លននក្ពុំងលបំាក្
នវទនាប្ក្ខសត្់។នបើលេះបង់បានដូ្រក្រណីខាង
នលើ អេក្នប្កា បង្វគ ប់នននឹង អាណិត្ប្សឡាញ់
នយើង នគ្មរពនយើងនហើយភាពសុខដុ្ ប្បាក្ដ្ា
នឹងនក្ើត្មានន ើងនោយ ារដត្កាយវកិារលេះ 
បង់ប្បក្ប នោយសមានរិត្តរបស់នយើងរនំពាេះ
នន។ ប៉ាុដនតក្េុងភាពាក្់ដសាង ននដត្ងសនងកត្
ន ើញមានបញ្ហា  នក្ើត្ន ើងនៅតា អងគភាព
 ួយរនួំន នហើយបងកនៅាទនំាស់ពិបាក្នោេះ
ប្ាយ នោយារដត្ខវេះត្មាែ ភាពក្េុងការដបង
ដរក្លុយកាក្់បនតិរបនតួរដដ្លអងគភាពខិត្ខំ
រក្បាន។ប្ត្ង់ប្បការននេះនហើយដដ្លខាុ នំលើក្
ន ើងថា "នពល និទនម់ានក្ន៏ក្ើត្ាបញ្ហា  
ដ្ល់នពលមាននហើយ ក្ន៏ក្ើត្ាបញ្ហា  ួយថ្មី
នទៀត្ នបើនយើងនធវសប្បដហស  និមាននគ្មល
ការណ៍អនុវត្តឱ្យបានរាស់ោស់"។ ប៉ាុដនតាត្ិ
ាអេក្ប្នប់ប្នង ិនប្ត្ូវខាែ ររអាររនំពាេះបញ្ហា
រហូត្ដ្ល់ ិនហ្គ នពុេះពារបនងកើត្ន ើងនូវអវី
ដដ្លថ្មីសប្មាប់នសរក្ាីសុខរបស់អេក្នៅនប្កា 

បង្វគ ប់ ក្៏ដូ្រាភាពរកី្រនប្ ើននៅ ុខរបស់
អងគភាពននាេះន ើយ ផ្ទុយនៅវញិប្ត្ូវដត្មាន
នសរក្ាីកាែ  ហ្គនប្បឈ  ុខនឹងបញ្ហា  ប៉ាុដនតប្ត្ូវ
នប្ត្ៀ បង្វក រទុក្ា ុន នដ្ើ បកុី្ឱំ្យនក្ើត្មាន
បញ្ហា នួរនាក្ាា យណ្ឌ ួយនក្ើត្ន ើង។ 
 
៧-នធវើជាអនុប្រធានក៏ដូចជានធវើប្រធាន 
ទ្យទ្យួលរនេកុធងន់ធងរដចូាេ  
 នហតុ្អវីបានាមានពុនំនាលដបបននេះ
នៅវញិ? ាធ មតា ននដត្ងដត្ឮពាក្យយ៉ា ងននេះ
ថា "សូវនធវើប្បធ្លនាាងនធវើអនុប្បធ្លន"។ ពី 
នប្ពាេះបាននធវើប្បធ្លន ន៊ឺមានអណំ្ឌរអារសនប្ រ 
នលើប្នប់ក្ិរចការបាន។ារិត្តាស្តសតទូនៅរបស់ 
 នុសសមាេ ក្់ៗ ននដត្ងរង់នធវើប្បធ្លន ាាងនធវើ
អនុប្បធ្លន។ ននក្ប្ ឮបុនគលណ្ឌរង់នធវើអនុ
ប្បធ្លន ាាងនធវើប្បធ្លនននេះណ្ឌស់។  ប៉ាុដនតក្េុង
កាលៈនទសៈ ិនទន់ត្ប្ ូវឱ្យ នត្ើននសុខរិត្តរង់
ចាចំាប់ប្សនមាល ដដ្លារបស់ ិនពិត្ប្បាក្ដ្ 
ឬ ួយក្៏ប្សវាចាប់អវីដដ្លមានពិត្ប្បាក្ដ្? 
នោយដ ក្ នបើនននិយយពីតួ្នាទីអនុប្បធ្លន
វញិ ក្៏ ិនដ នាតួ្នាទីា ញ្ញនពក្ននាេះដដ្រ 
ប៉ាុដនតាតួ្នាទីដដ្លរា៉ាប់រងក្ិរចការតទ ល់ធៃន់ធៃរ
បផុំ្ត្នៅតា ឯក្នទសនី ួយៗ ដដ្លខែួនមាន 
នៅរនំពាេះ ុខប្បធ្លន ក្៏ដូ្រាអងគភាពទងំ 
 ូល វស័ិយដូ្រសសរប្ទទ ៃន់ដូ្នចាេ េះដដ្រ នបើ
សសរននាេះរងឹមា ំ ប្បធ្លននៅខាងនលើក្៏រងឹមា ំ
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នៅតា ននាេះដដ្រ។  ា៉ាងនទៀត្ នបើនននិត្នៅ
នលើតួ្នាទីវញិ ប្បធ្លនាអេក្ទទួលបនទុក្រួ 
និត្នូរខាែ ងំបផុំ្ត្នៅនលើយុទធាស្តសតរបស់អងគ
ភាពដត្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ ប្ព ទងំមានសិទធិសនប្ រ
នលើប្នប់ក្ិរចការទងំអស់ ដដ្លាអាយុជីវតិ្
របស់អងគភាព ប្បក្បនោយការទទួលខុសប្ត្ូវ
ខពស់។ននាេះនហើយដដ្លនននៅថា"សិទធិអណំ្ឌរ 
ប្បធ្លន"។ ទនទឹ នឹងននេះ ក្េុងរនំណ្ឌ អនុ
ប្បធ្លនទទួលបនទុក្ក្េុងការង្វរនី ួយៗរដ ងមាន
អនុប្បធ្លន ួយប្បនភទនទៀត្ដដ្លននចាត្់ទុក្
ថាមានភាពចាស់ទុខំាងននយបាយ មានទសស
នៈនគ្មលជហំររងឹមារំាស់ោស់ មានស ត្ថ
ភាពនិងបទពិនាធន៍នប្ៅប្ជេះាងអេក្ដ្នទ។ 
អនុប្បធ្លនរូបននាេះ អារប្ត្ូវបានថាេ ក្់នលើផ្ាល់
ទនុំក្រិត្តដត្ងតាងំឱ្យនធវើាអនុប្បធ្លនអរិនស្តនត
យ៍(ប្បចាកំារ)ក្េុងរនំណ្ឌ អនុប្បធ្លនទងំ      
អស់។ អនុប្បធ្លន អរិនស្តនតយ៍អារមានសិទធិ
សនប្ រ និងនោេះប្ាយការង្វរប្បចានំថ្ៃរបស់
អងគភាពជនួំស ុខប្បធ្លននោយ ិនចាបំារ់សុំ
នយបល់តទ ល់ ប៉ាុដនតប្គ្មន់ដត្នធវើរបាយការណ៍
ប្បចានំថ្ៃ ប្បចាសំបាា ហ៍ាោយលក្ខណ៍អក្សរ
ជូនប្បធ្លនដត្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ អាប្ស័យនៅនលើទនុំក្
រិត្តនិងការប្បនល់ភារក្ិរចរបស់ប្បធ្លន។ នពល 
ប្បធ្លនអវត្តមាននរញនៅបនំពញនបសក្ក្ ម
នៅខាងនប្ៅ អនុប្បធ្លនននាេះ នឹងអារប្ត្ូវបាន

ប្បនល់ភារក្ិរចឱ្យនធវើាប្បធ្លនសាីទីក្េុងដដ្ន
ស ត្ថក្ិរចដ្៏ស ប្សបណ្ឌ ួយជនួំសប្បធ្លនក្៏
សឹងមាន។ ដូ្នរេេះនបើនធវើអនុប្បធ្លន ទទួលបនទុក្
ការង្វរធៃន់ធៃរដបបននេះនៅនហើយ ក្៏អារ
ប្បហ្គក្់ប្បដហលគ្មេ នៅនឹងប្បធ្លនដដ្រ ពី 
នប្ពាេះអនុប្បធ្លនដបបននេះ ធ្លែ ប់បានហវឹក្ហ្គត្់
ដ្៏នប្រើនបផុំ្ត្ក្េុងការប្បត្ិបត្តិ ប្ព ទងំអារ
សនសបំរមិាណាបនណាើ រៗ ន ព្ េះនៅរក្
ត្ដំណងបនតនវនពីប្បធ្លនដ្៏សក្កិស បផុំ្ត្ក្េុង
នថ្ៃអនានត្។ នបើក្េុងអងគភាពផ្លិត្ក្ មវញិ នន
ដត្ងសនងកត្ន ើញ នហតុ្ការណ៍ខុសដបែក្ពី
ននេះបនតិរ។ ាក្់ដសាង នបើប្បធ្លនយក្ ក្ពី
នប្ៅប្សុក្ អនុប្បធ្លនប្ត្ូវោក្់អេក្ក្េុងប្សុក្ ឱ្យ
នៅនធវើការអ ា ួយ។ យូរៗនៅអាប្ស័យ
នោយការប្បត្ិបត្តិាក្់ដសាងក្េុងការង្វរ អនុ
ប្បធ្លនក្េុងប្សុក្អារ ជនួំសប្បធ្លន ក្ពីនប្ៅ
ប្សុក្បាន។ ខាុសូំ ប្ត្ ប់ ក្រក្ក្រណីខាង
នដ្ើ វញិបនតិរ នោយសូ រលឹំក្ោស់នត្ឿនា
ាថ្មីថា នបើបាននធវើាប្បធ្លនសាីទីកុ្នំភែរអនុវត្ត 
ឱ្យបានប្ត្ឹ ប្ត្ូវនៅតា ដដ្នស ត្ថក្ិរចដដ្ល
ប្បធ្លនប្បនល់ឱ្យនពលប្បធ្លនអវត្តមាន។ នបើ
ពុំននាេះនាត្នទ នឹងនក្ើត្មានាបញ្ហា នប្កាយ 
នពលដដ្លប្បធ្លនប្ត្ ប់ ក្វញិ នោយារ
ដត្ប្បធ្លនសាីទីនធវើអវីៗហួសពីប្ពំដដ្នក្ណំត្់។ 
នហតុ្ននេះបានាក្េុងសភាពាក្់ដសាងមានអនុ
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ប្បធ្លនខែេះអារ ជនួំសប្បធ្លនបានអនុប្បធ្លន
ខែេះនទៀត្ ជនួំសប្បធ្លន ិនបាននោយារខវេះ
ទនុំក្រិត្តពីប្បធ្លន នៅនលើការបនំពញការង្វរ
ាប្បធ្លនសាីទីហួសដដ្នស ត្ថក្ិរចដដ្ល
ប្បនល់ឱ្យនពលប្បធ្លនអវត្តមាន។ 
 
៨-នរើឱ្យនប្ត្ៀមដរ់នរប ៊ីនប្ត្ៀមនមៃ  
          នរើរញ្ហជ  ប្ត្ឹមដរក់ុនំធវើដលន់មៃ 
 អេក្ប្នប់ប្នងដដ្លលែ ប្ត្ូវដត្នរេះនប្ត្ៀ 
បប្ ុង និងាអេក្នរេះនគ្មរពបទបញ្ហា ដដ្ល
នៅតា ភាា ួយ ដបបនទៀត្ថា នរេះនគ្មរព
ថាេ ក្់នលើរបស់ខែួន។ នប្ត្ៀ បប្ ុងនៅទីននេះ រង់
សនំៅនៅនលើការនប្ត្ៀ បប្ ុងទងំក្មាែ ងំ 
 នុសស ទងំសមាា រៈ ទងំប្បាក្់កាស។ល។ ា
ទូនៅ ផ្ារភាា ប់នឹងបញ្ហា នប្ត្ៀ បប្ ុង "រនួំន" 
មានារៈសខំាន់ ណ្ឌស់។ ប៉ាុដនតនបបកុី្ចំាត្់ទុក្
ថា"រនួំន"ដដ្លននប្បាប់ ក្នយើងសុទធដត្ពិត្
ប្បាក្ដ្១០០%ឱ្យនាេះ។ អារមាននពលខែេះ
នលើសនពលខែេះខវេះ។ ប្បសិននបើខវេះ វាាអនំណ្ឌ យ 
ផ្លសប្មាប់ការនប្ត្ៀ បប្ ុងរបស់នយើង។ ដត្
នបើរនួំន ននាេះនលើសនប្រើនវញិ នយើងមានការ
លបំាក្បនតិរក្េុងការបា៉ា ន់ប្បមាណនដ្ើ បនីប្ត្ៀ 
បប្ ុង។ នោយដ ក្រនំពាេះអេក្កាន់ការង្វរ
ដផ្េក្រដ្ឋបាលប្នប់ប្នងវញិការនប្ត្ៀ បប្ ុង ន៊ឺ
ាទមាែ ប់លែ ួយ ានរឿងចាបំារ់ខាន ិនបាន។ 
នបើបាត្់មាច ស់ការ  ិនបាននប្ត្ៀ បប្ ុងទុក្

ននាេះ វាានរឿងដ្៏នួរឱ្យខាម សនអៀន ួយសប្មាប់
អេក្កាន់ក្ិរចការននេះ នហើយលទធផ្លទទួល
បានន៊ឺនប្រើនដត្"ខូរការ"ឬទទួលការសាីបននាទ ស
ពីប្បធ្លន។ ដូ្នរេេះនដ្ើ បកុី្ឱំ្យនក្ើត្មានក្រណី
ដបបននេះ នបបសុីខរិត្តនប្ត្ៀ បប្ ុងឱ្យនលើស
ប្បនសើរាងនប្ត្ៀ ខវេះ។ ប៉ាុដនតនដ្ើ បនីប្ត្ៀ  ឱ្យ
បានប្ត្ឹ ប្ត្ូវពីបរមិាណ ទល់ដត្នយើងមានវធិី
នដ្ើ បនីប្ត្ៀ ។ ឧទហរណ៍ថា ក្េុងក្រណីាក្់
ដសាងខែេះ នយើងនបបដី្ឹងប្ត្ួសៗា ុនពីក្ មវធិី
ាក្់ដសាង។ ប្ត្ូវដ្ឹងថា នត្ើប្បធ្លនរុេះនៅនធវើការ
នៅក្ដនែងណ្ឌខែេះ? ជួបអេក្ណ្ឌខែេះៗជួប
ប៉ាុនាម នដ្ង? ជួប តងៗប្បដហលប៉ាុនាម ននាក្់? 
នទើបនយើងបា៉ា ន់ាម នដ្ឹងពីរនួំនដដ្លប្ត្ូនប្ត្ៀ  
បានប្ត្ឹ ប្ត្ូវ នហើយប្បន ើលន ើលបានពីភាព
នរដ្នយណ្ឌ ួយដដ្លអារនឹងនក្ើត្មានន ើង
នោយឥត្ប្ពាងទុក្។ នបើនយើងនប្ត្ៀ លក្ខណៈ
បានលែ ប្បធ្លនក្៏ ិនខាម ស់នន ប្បធ្លនដត្ងមាន
ភាពក្ក្់នៅត មានទនុំក្រិត្ត ក្នលើនយើង នហើយ
ដត្ងនៅរក្នយើងឱ្យនៅា ួយគ្មត្់ានិរច។ 
 ា៉ាងនទៀត្ ការនប្ត្ៀ បប្ ុងឱ្យ នលើស  ិនដ ន
ាការធ្លែ ក្់ក្េុងទនងវើខាេះខាា យ សបាយចាយ
ននាេះនទ នហើយក្៏រតឹ្ដត្ ិនដ នានរឿងា ញ្ញ
ធ មតានពក្ដដ្រ សប្មាប់ជីវតិ្អេក្កាន់ការង្វរ
ប្នប់ប្នង។ 
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 រដំណក្បទបញ្ហា វញិ ថាេ ក្់នប្កា ប្ត្ូវ
ដត្នគ្មរពតា ឱ្យបាន ុ៊ឺងមា៉ា ត្់។  ិនអារមាន
ក្រណី ិននគ្មរពបទបញ្ហា ឬ"បញ្ហា ដ្ប"់នធវើ
នលើសដ្ល់ន ាននាេះបានដដ្រ។ នប្ពាេះទនងវើដបប
ននេះអារធ្លែ ក្់នៅក្េុ ងក្រណី ិននគ្មរពបទ
បញ្ហា ផ្ង និងនានំៅដ្ល់ការបាត្់បង់ទនុំក្រិត្ត
ពីប្បធ្លន រនំពាេះា ីខែួនដដ្លាអេក្កាន់ក្ិរច
ការននាេះ នោយតទ ល់ នហើយក្៏អារានរឿង
ដដ្លថាេ ក្់នប្កា  ិនសបាយរិត្តា ួយ
ប្បធ្លនផ្ង នប្ពាេះដត្ការរង់បានគ្មប់នួររបស់ 
អេក្អនុវត្តតទ ល់ នហើយ នៅោក្់ននំាបថាេ ក្់
នប្កា ឱ្យបនំពញនោយយក្នឈ្នម េះប្បធ្លននៅ
នប្បើប្បាស់។ នបើមានក្រណីដូ្រខាងនប្កាយននេះ
នក្ើត្ន ើង ន៊ឺានប្គ្មេះថាេ ក្់នោយ ិនដ្ឹងខែួន
សប្មាប់ប្បធ្លននោយារដត្ ការរង់បានគ្មប់ 
នួរនធវើនលើសបទបញ្ហា ។ ដូ្នរេេះប្បធ្លនប្ត្ូវដត្
 ុ៊ឺងមា៉ា ត្់រនំពាេះទនងវើនធវើនលើសបទបញ្ហា របស់
អេក្នៅនប្កា បង្វគ ប់រនបៀបននេះ នដ្ើ ប ីកុ្ឱំ្យបាត្់ 
បង់ជនំនឿទុក្រិត្តនិងប្បាប្បិយភាពរបស់ខែួន
ាប្បធ្លនរនំពាេះអេក្នប្កា បង្វគ ប់។ 
 
៩-រនងកើត្រទ្យដ្ឋា ន នារេរទ្យដ្ឋា ន នដ្ឋេះ
ប្សាយការងារោមរទ្យដ្ឋា ន 
 បទោឋ ន ាក្តាា សខំាន់ចាបំារ់សប្មាប់
អងគភាពនី ួយៗនធវើសក្ មភាពប្ត្ឹ ប្ត្ូវមាន
សណ្ឌា ប់ធ្លេ ប់ រនបៀបនរៀបរយ និងឈ្នននៅ

សនប្ របាននគ្មលនៅ។ បទោឋ នអារារូប
ភាពននរាប់ដដ្ល នុសសទងំឡាយ ក្េុងអងគ
ភាពប្សុេះប្សួលគ្មេ បនងកើត្ន ើង និងនាគំ្មេ នគ្មរព
តា បទោឋ នននាេះ។ ប៉ាុដនតនបើបនងកើត្បានាបទ 
ោឋ ននហើយ ប្ត្ូវមានវធិីនដ្ើ បឱី្យបទោឋ នននាេះ 
ធ្លនានូវប្បសិទធភាព។ ាក្់ដសាង ុននឹងោក្់
ឱ្យបទោឋ នននាេះដ្នំណើ រការប្បការសខំាន់នប្ត្ូវ
យក្បទោឋ នននាេះ នៅោក្់នែងអងគប្បជុបំ្នប់
សមាសភាព នដ្ើ បរួី  ត្ិដក្ល ែ។ បនាទ ប់ ក្
នទើបោក្់ឱ្យអនុវត្តាផ្ែូ វការ។  ក្ដ្ល់ដ្ណំ្ឌក្់
កាលននេះ ការអនុវត្តប្ត្ូវដត្ប្បប្ពឹត្តន ើងាទូ
នៅ ិនថាន ើយអេក្ននាេះ ាបុនគលិក្ា ញ្ញ 
ឬថាេ ក្់ដ្ឹក្នាអំងគភាពក្ប្ ិត្ណ្ឌននាេះនទ សុទធ
ដត្មានកាត្ពវក្ិរចនគ្មរពទងំអស់គ្មេ  នប្ពាេះ
បទោឋ នននាេះាត្ណំ្ឌងឱ្យននទៈរបស់ខែួន។ នបើ
 ិននគ្មរពបទោឋ នបានន័យថា  ិននគ្មរពនូវ 
ននទៈខែួនឯង។ នោយដ ក្បទោឋ ននី ួយៗ ិន
ដូ្រគ្មេ នទ  ិននៅហេឹងថ្កល់ ួយក្ដនែងនទ ប៉ាុដនត
អារមានការដប្បប្បួលនៅតា ររតិ្ការង្វរនិង
ការរកី្រនប្ ើនរបស់អងគភាពដថ្ នទៀត្ផ្ង។ 
ឧបមាថា នបើអងគភាពននាេះទទួលប្នប់ប្នងដត្
បុនគលិក្សុទធ ាធ បទោឋ នននាេះត្ប្ ង់ន ព្ េះដត្
នៅនលើបុនគលិក្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ។ ផ្ទុយនៅវញិ នបើសិន
ាអងគភាពននាេះាាោបណាុ េះបណ្ឌា លផ្ង 
ននប្ត្ូវនធវើបទោឋ នពីរៈ  ួយសប្មាប់បុនគលិក្ 
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 ួយនទៀត្សប្មាប់និសសតិ្ឬសិកាខ កា  នហើយ
ការអនុវត្តប្ត្ូវមានទនំាក្់ទនំងគ្មេ និងបនំពញ
ឱ្យគ្មេ នៅវញិនៅ ក្ ប្ព ទងំមានការដក្ល ែ
នៅតា កាលៈនទសៈដប្បប្បួល។ នោយដ ក្ 
នដ្ើ បឱី្យបទោឋ ន ួយមានប្បសិទធភាពនប្ៅពី
ការនធវើនរូំលែក្េុងការនគ្មរពបទោឋ នរបស់ថាេ ក្់
ដ្ឹក្នាអំងគភាព ក្៏នៅមានការប្ត្ួត្ពិនិត្យាប់
ាប្បចា ំ និងការោក្់ពិន័យ ុ៊ឺងមា៉ា ត្់រនំពាេះ
ជពូំក្ជនដដ្លប្បប្ពឹត្តនលមើសនឹងបទោឋ ន។ 
 ា៉ាងនទៀត្ ទនទឹ នឹងការនគ្មរពអេក្ដ្ឹក្នាបំ្នប់
ប្នង អារយក្បទោឋ នននេះ ក្នធវើា ូលោឋ ន
បដងែក្សប្មាប់នោេះប្ាយបញ្ហា ដដ្លនក្ើត្
មានន ើងនោយ ិនលន ែៀងនៅរក្អនត្ិទងំ 
បួន(ប្សឡាញ់ សែប់ ខាែ រ និង ិនដ្ឹងរាស់)។ 
នធវើបានដូ្នរេេះ នទើបមាននឈ្នម េះាអេក្ប្នប់ប្នង
ដដ្លអារនរៀសវាងបាន ពីទនំាស់នក្ើត្មាន
ន ើងក្េុងអងគភាព បណ្ឌា ល ក្ពីអនំពើលន ែៀង
នោយននាទ នត្ិ ិននគ្មរពបទោឋ ន នហើយអារ
នានំៅដ្ល់ ការរក្ានូវសណ្ឌា ប់ធ្លេ ប់រនបៀប
នរៀបរយ និងភាពសុខសៃប់ក្េុងាថ ប័នបានលែ
ប្បនសើរ។ននេះាបទពិនាធន៍ដ្៏មាននានជ័យ
 ួយនទៀត្ ដដ្លខាុ ដំត្ងដត្រក្ាយ៉ា ងខាា ប់ខាួន
ក្េុងការដ្ឹក្នានិំងប្នប់ប្នងអងគភាពក្នែង ក្។ 
 
 

១០-ន ើងថ្នេ ក់ោមលដំ្ឋរ ់ ទ្យទ្យួលបាន
រទ្យេិនសាធន៍កាន់ដត្នប្ចើន 
 ខាុបំានជួបនឹងនហតុ្ការណ៍ដបបននេះ
រនួំនពីរនលើក្ ន៊ឺនលើក្ទី ួយពី េ្ ១ំ៩៧៩ដ្ល់
េ្ ១ំ៩៩១ ដដ្លាដ្ណំ្ឌក្់កាលចាប់នផ្ាើ ការ 

ង្វរប្នប់ប្នងដ្បូំង និងនលើក្ទីបីពី េ្ ២ំ០០២
ដ្ល់ េ្ ២ំ០១៤(នលើក្ទីពីរពី េ្ ១ំ៩៩១-២០០០) 
ដដ្លា េ្ រុំងនប្កាយននការបញ្ច ប់ជីវតិ្
ការង្វរា ស្តនតីប្ក្បខណា នៅកាន់ជីវតិ្ា ស្តនតី
រូលនិវត្តរហូត្ ក្ដ្ល់សពវនថ្ៃ។ 
 •ដ្ណំ្ឌក្ក់ាលទី ួយ(១៩៧៩-១៩៩១) 
 បនាទ ប់ពីប្ត្ូវបាននណៈនោសនាអប់រ ំ
 ជឈ ិចាត្់បញ្ាូ នឱ្យនៅនរៀនវនគប្ទឹសាីននយបាយ 
និងជនំាញប្នប់ប្នងថាេ ក្់ប្សុក្នលើក្ដ្បូំងរយៈ
នពលបីដខ នៅាធ្លរណរដ្ឋសងគ និយ នវៀត្
ណ្ឌ  នប្កាយនពលនរៀនរប់វនគទី១នៅភេនំពញ
ដដ្លាវនគប្ប ូលផ្ាុ បំញ្ញវនតនៅនសសសល់ពី
ការកាប់សមាែ ប់នរៀនសូប្ត្ពីនគ្មលននយបាយ 
របស់ប្បនទស ុននឹងនរញនៅបនំពញការង្វរ
នៅតា ប្ក្សួងនានា ខាុ នឹំង ិត្តភ័ក្តិរួ ជនំាន់
 ួយរនួំនប្ត្ូវបានប្ក្សួងចាត្់បញ្ាូ នឱ្យនៅនធវើ
ការាប្នូជនួំយ (Assistant) នៅាោននយ
បាយ ជឈ ិរណសិរស(នពលននាេះ ិនទន់បាូ រ
នឈ្នម េះ ក្ាាោននយបាយ ជឈ ិនៅ
ន ើយនទ)។ បនាទ ប់ពីនធវើការា ួយសិកាខ កា 
បានពីរវនគ ខាុ បំ្ត្ូវបានទទួលការក្ិរច ួយថ្មីា
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ប្បធ្លនការយិល័យសិក្ាទទួលបនទុក្ប្នប់ 
ប្នង និងបណាុ េះបណ្ឌា លសិកាខ កា ដដ្លា
អនានត្ ស្តនតីរាជការ ឬាក្មាម ភិបាលបនង្វគ ល
នៅតា ប្ក្សួង  នទីរនានាជុវំញិ ជឈ ិនិងតា 
បណ្ឌា នខត្តនានាននទូទងំប្បនទស។ បនាទ ប់ ក្
ខាុ បំ្ត្ូវបញ្ាូ នឱ្យនៅសិក្ានៅនប្ៅប្បនទស តង
នទៀត្ក្េុងវនគប្ទឹសាីននយបាយ៦ដខនិងវនគជនំាញ 
នោសនាអប់ររំនួំនពីរដខបដនថ នទៀត្។ ប្ត្ ប់ 
 ក្វញិ នធវើការ ួយរយៈបានទទួលការដត្ង
តាងំានាយក្រងអរិនស្តនតយ៍ផ្ង និងទទួល
បនទុក្បណាុ េះបណ្ឌា លផ្ង។ នធវើការបាន ួយ េ្  ំ
ខាុ បំ្ត្ូវនៅសិក្ា តងនទៀត្ ក្េុងវនគប្ទឹសាីននយ
បាយរយៈនពល២ េ្ (ំ១៩៨៤-១៩៨៥)។ នពល
រប់ប្ត្ ប់ ក្វញិ បានទទួលភារក្ិរចានាយ
ក្រងអរិនស្តនតយ៍និងទទួលបនទុក្ តទ ល់នលើដផ្េក្
ខែឹ ារនិងបណាុ េះបណ្ឌត ល។ សូ ក្ត្់សមាគ ល់
ថា ានរៀងរាល់នលើក្ ដដ្លខាុ បំ្ត្ូវបញ្ាូ ននៅ
នរៀន ខាុ ំិនអារនរៀសផុ្ត្ពីការទទួលភារក្ិរចា 
នណៈប្នប់ប្នងវនគសិក្ាទងំននាេះបាននទ។ 
នោយារដត្ការនរៀស ិនផុ្ត្ដបបននេះ នធវើឱ្យ
ខាុកំាន់ដត្ទទួលបាននូវបទពិនាធន៍ថ្មីៗបដនថ 
នទៀត្នៅនលើការប្នប់ប្នងវនគសិក្ាសប្មាប់    
ក្មាម ភិបាលប្ក្សួង នទីរ និងក្មាម ភិបាលនានា
នៅតា នខត្តននទូទងំប្បនទស។ ខាុសូំ បញ្ហា ក្់
ជូនត្នៅនទៀត្ថា នពលនរៀនរប់វនគ២ េ្ រុំង

នប្កាយ ក្៏ានពលដដ្លាោននយបាយ 
ប្ត្ូវនរៀបរខំែួនទទួលភារក្ិរចថ្មី នដ្ើ បទីទួលខុស
ប្ត្ូវបណាុ េះបណ្ឌា លវនគប្ទឹសាីននយបាយនិង
ប្នប់ប្នង សប្មាប់រយៈនពល៦ដខ នោយខែួន
ឯងឈប់បញ្ចូ នសិកាខ កា  ឱ្យនៅនរៀននៅនវៀត្
ណ្ឌ ដូ្រ ុននទៀត្នហើយ។ ទនទឹ នឹងននេះដដ្រ 
ក្៏មានសិកាខ កា  ួយរនួំននទៀត្ ប្ត្ូវបានចាត្់
បញ្ាូ នឱ្យនៅនរៀនវនគប្ទឹសាីននយបាយនៅសហ 
ភាពសូនវៀត្រយៈនពលយូរ នដ្ើ បបី្ត្ ប់ ក្
វញិរួ គ្មេ ទទួលខុសប្ត្ូវវនគប្ទឹសាីននយបាយ
នៅាោននយបាយាន់ខពស់របស់បក្ស។ 
 • ដ្ណំ្ឌក្ក់ាលទីប(ី២០០២-២០១៤) 
 ក្េុងដ្ណំ្ឌក្់កាលននេះ ក្៏មានភាព ិន
ខុសដបែក្គ្មេ ប៉ាុនាម នពីដ្ណំ្ឌក្់កាលទី ួយដដ្រ។ 
នពលននាេះានពល ខាុបំានចាក្នរញពីាក្ល
វទិាល័យភូ ិនទភេនំពញ ណា ល២ ដដ្លាាថ
ប័នដ្៏ក្សំត្់ក្ប្  ួយទទួលភារក្ិរចបណាុ េះ
បណ្ឌា លនិសសតិ្រយៈនពលបួន េ្ នំលើ ុខវាិា
 នុសសាស្តសតនិងសងគ ាស្តសតនៅបនតការនរៀន
សូប្ត្ថាេ ក្់បរញិ្ហញ ប័ប្ត្ាន់ខពស់(ថាេ ក្់មា៉ា សទ័រ) ដផ្េក្
វទិាាស្តសតននយបាយពី េ្ ២ំ០០០-២០០២ 
សិក្ានៅរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុាដដ្លចាប់
ក្នំណើ ត្តាងំពី េ្ ១ំ៩៩៩ នដ្ើ បនីលើក្ក្ពំស់ស ត្ថ 
ភាពតទ ល់ខែួនឱ្យប្សបទនឹងអវីដដ្លានគ្មល 
ននយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាលសាីពីការក្ាង
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ធនធ្លន នុសស។ ា ួយនឹងសញ្ហញ ប័ប្ត្ដដ្ល
ទទួលបាន ខាុកំ្៏ប្ត្ូវបានរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុ
ារក្ាទុក្ឱ្យនៅបនំពញ ក្ិរចការក្េុងដផ្េក្
បណាុ េះបណ្ឌា លនិងប្ាវប្ាវ នដ្ើ ប ី ជួយក្ិរច
ការបណាុ េះបណ្ឌា លនិសសតិ្ថាេ ក្់បរញិ្ហញ បប្ត្
ាន់ខពស់ឱ្យមានសក្ ម ភាពាបនតនៅនទៀត្។ 
បនំពញការង្វរក្េុងឋានៈា ស្តនតីា ញ្ញនៅ
ដផ្េក្ននេះបានពីរ េ្ (ំរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុា
បានក្ណំត្់ដ្ណំ្ឌក្់កាលននេះ ថាាដ្ណំ្ឌក្់
កាលាក្លបង ស្តនតី) ខាុកំ្៏ប្ត្ូវបានដ្នំ ើងឋានៈា
ប្បធ្លនដផ្េក្ទសសនវាិា និងសងគ វាិា (ឋានៈនសមើ
នឹងប្បធ្លននាយក្ោឋ ន) ក្េុងវទិាាថ ន នុសសា
ស្តសតនិងវទិាាស្តសតសងគ (២០០៤-២០០៧)។ 
ទនទឹ នឹងភារក្ិរច សេូលក្េុងដផ្េក្ននេះ ខាុបំាន
ននែៀត្នពលសរនសរនសៀវនៅ ួយរនួំនដូ្រា 
ទសសនវាិា ដខមរតា រយៈពាក្យនាែ ក្ប្បវត្តិននិំត្ 
ននយបាយបសចិ ប្បនទស សនតត្ិវងសនិងននិំត្
ដ្ឹក្នាសំ ័យហវូណន នរនឡា រតុ្ ុខ លដងវក្ 
រនំណេះដ្ឹងា ូលោឋ នសាីពីសងគ វាិា  សងគ 
វាិា អប់រឥំរយិបថ្ប្បនទសតូ្រនៅ រននាែ េះ
ប្បនទសធនំហើយខាែ ងំ ផ្ែូ វបត្់ា ប្បវត្តិាស្តសតនន
ននយបាយក្ ពុា...(នសៀវនៅទងំអស់ននេះខែេះ
ក្៏បាននបាេះពុ ពផ្ាយខែេះក្៏ ិនទន់នបាេះពុ ព 
នហើយប្ត្ូវពនារនពលដ្ល់នប្កាយៗ ក្នទៀត្)។ 
ចាប់ពី េ្ ២ំ០០៧-២០០៩ ខាុ បំ្ត្ូវបានដត្ងតាងំ

ាអនគនលខាធិការរងននរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុា 
នដ្ើ បទីទួលរា៉ាប់រងក្ិរចការក្េុងអនគនលខាធិការ
ោឋ នក្៏ដូ្រា ក្ិរចការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ាថ ប័ន។ នោយារក្ិរចខិត្ខបំ្បឹងដប្បង
ក្េុងការង្វរដ្៏លបំាក្លបំិនបផុំ្ត្ននេះខាុ បំ្ត្ូវបាន
នលើក្ទឹក្រិត្ត នោយទទួលការដត្ងតាងំាអនគ
នលខាធិការននរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុាចាប់ពី
េ្ ២ំ០០៩-២០១៤។ ាការនួរឱ្យក្ត្់សមាគ ល់ 

ក្េុងរននាែ េះ េ នំនេះ ខាុបំានរួ រដំណក្ជួយាថ ប័ន 
នលើដផ្េក្បណាុ េះបណ្ឌា លថាេ ក្់បណាិ ត្ជនំាន់    
ទី១ ទី២ និងដក្ល ែនហោឋ ររនាស ព័នធរូបវនត
ដដ្ល ក្ពុំងដត្មានការខវេះខាត្  ិនអារននែើយ
ត្បបាននៅនឹងសណូំ ពរការង្វរដដ្លកាន់ 
ដត្រកី្រនប្ ើន។ ខាុសូំ បញ្ហា ក្់បដនថ ត្នៅនទៀត្
ថា ចាប់ពី េ្ ២ំ០០៨ រហូត្ដ្ល់នថ្ៃ៣០ ដខ ីនា 
េ្ ២ំ០១២ ក្េុងាថ នភាព"នធវើការផ្ង នរៀនផ្ង" 

ខាុបំានទទួលអាហ្គរូបក្រណ៍រូលនរៀនថាេ ក្់បណាិ ត្ 
ជនំាន់ទី២និងបាន ការពារនិនក្ខប បទថាេ ក្់ននេះ
ាប់ាាថ ពរ ប្ព ទងំទទួលបានាផ្ែូ វការ
នូវសញ្ហញ បប្ត្ថាេ ក្់បណាិ ត្ដផ្េក្ប្នប់ប្នងា-
ធ្លរណៈ។ ា ួយនឹងនមាទក្ភាពដ្៏ខពង់ខពស់ពុំ
ធ្លែ ប់មានក្េុងជីវតិ្ ខាុបំានបាត្់បង់នៅវញិនូវ    
ឱ្កាសដ្៏ក្ប្  ួយក្េុងការទទួលត្ដំណងខពស់
ាងននេះបនតិរ ក្េុងរាជបណាិ ត្យសភាក្ ពុា 
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នោយារដត្ភាពយ៊ឺត្យ៉ា វរបស់ខាុ  ំក្េុងការសរ
នសរនិនក្ខបបទរយៈនពលបីដខ។ 
 សរុប ក្ នបើពិនិត្យនៅនលើដ្ណំ្ឌក្់
កាលទងំពីរ ន ើញថា ដ្នំណើ រជីវតិ្ននការដ្ឹក្ 
នានិំងប្នប់ប្នងរបស់ខាុ  ំ បានចាប់នផ្ាើ ពី ស្តនតី
ប្នប់ប្នងដ្៏ា ញ្ញ ួយរូបឈ្នននៅដ្ល់
ត្ដំណងានាយក្រងអរិនស្តនតយ៍ ក្៏ដូ្រាអនគ
នលខាធិការ។ ដូ្នរេេះ នបើនិត្ពីនពលនវោន ើញ
ថា ខាុខំាត្បង់នប្រើននោយារដត្ការនផ្ទរ
ដ្ណំ្ឌក្់កាលពីរនលើក្។ ប៉ាុដនត នបើនិត្ពីបទ
ពិនាធន៍វញិន ើញថា ខាុសំនសបំរមិាណបាន
នប្រើននួរស ពីការង្វរ នប្ពាេះដត្ខាុបំានហវឹក្
ហ្គត្់នោយអណំត្់ពាយ បផុំ្ត្ក្េុងការដ្ឹក្ 
នាបំ្នប់ប្នងក្៏ដូ្រាការបណាុ េះបណ្ឌា ល នហើយ 
បានរូលប្ប ូក្ា ួយនឹងជីវតិ្ពិត្ននវស័ិយ
ននេះ នៅក្េុងប្សទប់ នុសសនសទើរដត្ប្នប់ ជឈ
ោឋ នរបស់ប្បនទស។ នោយារដត្នហតុ្ផ្ល 
ដបបននេះនហើយបានាខាុអំារដ្ក្ប្សង់បាននូវ
នត្ិដូ្រដដ្លបានបរយិយ ក្ពីខាងនលើយ៉ា ង
ដូ្នរេេះថា"ន ើងថាេ ក្ត់ា លោំបទ់ទួលបានបទ
ពិនាធនក៍ានដ់ត្នប្រើន"។ 
 
១១-នេលប្សរកនទ្យសដប្រប្រួល កុំអាង
សញ្ហា ន ើញ នហើយាម នសញ្ហា រ័ប្ត្ 
 ននេះាបទពិនាធន៍ ួយនទៀត្ននជីវតិ្
ដ្ឹក្នានិំងប្នប់ប្នងដដ្លខាុទំទួលបាន ក្េុង

ដ្ណំ្ឌក្់កាលទីពីរ (១៩៩១-២០០០) នហើយក្៏
ាដ្ណំ្ឌក្់កាលននជីវតិ្នពារនពញនៅនោយ
ភាពដផ្ែ ដលែ ផ្ង និងភាពក្សំត្់ អណំត្់
ពាយ ផ្ង។ ខាុសូំ ជប្មាបជូនប្បិយ ិត្តអេក្
អានាបនតនៅនទៀត្ថា នៅនពលននាេះ នោយ
ាថ នភាព ប្សុក្នទសនយើងតែ ស់បតូ ររបបននយ 
បាយ ក្មាែ ងំទងំអ ាលមាណនៅក្េុងាោ
ប្ត្ូវបានបដំបក្នរញ និងនធវើសមាហរណក្ ម
នៅក្េុងាថ ប័ន ួយនទៀត្ដដ្លាាថ ប័នអប់រ ំ
របស់រដ្ឋ មានររតិ្ប្បហ្គក្់ប្បដហលគ្មេ នៅនឹង 
ាោននយបាយ ដដ្លខាុធំ្លែ ប់បានដ្ឹក្នាដំដ្រ។ 
រូបខាុតំទ ល់ នាយក្រងពីររូប និងសហការាី
នប្រើនរូបនទៀត្ដដ្ល កាន់ក្ិរចការតា ការយិ 
ល័យ ាស្តាត ចារយ ប្ព ទងំបុនគលិក្ ក្ មក្រ 
ប្ត្ូវបានប្បនល់ភារក្ិរចឱ្យ ក្នធវើការនៅាក្- 
លវទិាល័យភូ ិនទភេនំពញ ណា ល២ ដដ្លា
អត្ីត្ាោននយបាយាន់ខពស់របស់បក្ស
នទើបដត្ាងសង់ រួរដត្ ិនទន់បានដ្នំណើ រ
ការ រួ ា ួយនឹងប្បធ្លន អនុប្បធ្លននដ្បា៉ា ត្៊ឺ
 ៉ាង់បួនរូបនទៀត្  ក្ពីាក្លវទិាល័យ ភូ ិនទ
ភេនំពញ។ ខាុសូំ បញ្ហា ក្់ជូនបដនថ ថា អងគភាព
ថ្មីននេះ ាអងគភាពបណាុ េះបណ្ឌា លនិសសតិ្
ក្ប្ ិត្បរញិ្ហញ បប្ត្រយៈនពលបួន េ្ ដំផ្េក្ នុសស
ាស្តសតនិងសងគ ាស្តសត។ នៅក្េុងអងគភាពថ្មី
ននេះខាុ បំ្នប់ប្នងបនណាើ រ ខិត្ខនំរៀនសូប្ត្បនណាើ រ 
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នដ្ើ បបីញ្ចូ លខែួនឱ្យប្សបនៅនឹងការអប់រ"ំ ៉ាូ
ដដ្លថ្ម"ី នួបផ្សាំ ួយនឹងរនំណេះដ្ឹងបនតិរ
បនតួរដដ្ល ខាុធំ្លែ ប់ទទួលបានកាលខាុកំ្ពុំងនរៀន
ានិសសតិ្នៅន ើយ។ ខាុ ខិំត្ខនំរៀនសូប្ត្រហូត្
ទទួលបានសញ្ហញ ប័ប្ត្ឧត្ត  ដផ្េក្ទសសនវាិា  
និងសញ្ហញ បប្ត្ប្នូ ធយ សិក្ាក្ប្ ិត្២ នដ្ើ ប ី
បនំពញបដនថ តា ត្ប្ ូវការននសតង់ោរថ្មី។ ន៊ឺ
នៅក្េុងនពលននាេះនហើយ នទើបខាុដំ្ឹងរាស់ថា
សញ្ហញ បប្ត្ដផ្េក្ប្ទឹសាីននយបាយពីនពល ុន 
ដដ្លខាុ ខិំត្ខរំណំ្ឌយនពលនរៀនសូប្ត្រាប់ េ្ ំ
 ក្នហើយ ប្ត្ូវទុក្នចាល ួយអននែើដលងយក្
 ក្នប្បើប្បាស់បាននទៀត្នហើយ ក្េុងនពលននេះ 
ប្ព ទងំកាែ យនៅាអវីដដ្លនននៅថា"សញ្ហញ
ន ើញ"នៅវញិ។ អារនៅនសសសល់ខែេះដដ្រ 
នបើតា ខាុ  ំ និត្ដូ្រាបទពិនាធន៍ននការ
បណាុ េះបណ្ឌា លនិងប្នប់ប្នងរិត្តាស្តសតប្នប់ 
ប្នង ការប្ត្ិេះរេិះពិចារណ្ឌនិងវាយត្ន ែសភាព
ការណ៍តា ដបបវចិារវទិា (Dialectique) ដដ្ល
តា ស ាីអេក្រអំក្ ក្ ៊ឺយឱ្យខាុថំាសុទធដត្ា 
"សញ្ហញ ន ើញ"ក្េុងរបបននយបាយសងគ 
និយ របស់ប្សុក្នទសនយើងកាលពីស ័យ    
 ុន។ នបើពិត្ដូ្នរេេះដ ន តា ទសសនាទន 
និយ ថ្មីននេះ នត្ើខាុ នំៅសល់អវីខែេះាប់នៅនឹង
ខែួនក្េុងកាលៈនទសៈដប្បប្បួលដ្៏លបំាក្ននេះ? 
នបើតា ទសសនាទន និយ ថ្មីននេះ ខាុ នំៅនសស

សល់ាប់នឹងខែួនដត្ភាាបារាងំ ួយ ុខនត្់ 
ដដ្លអារទប់ទល់ា ួយននបាន នហើយ ដដ្ល
រូបខាុតំទ ល់ ប្ត្ូវបងខរំិត្តយក្ ក្នប្បើប្បាស់ន ើង
វញិ នដ្ើ បនីធវើា ុខរបររិញ្ចឹ  ជីវតិ្ប្នួារនិង
កូ្នប្សីពីរនាក្់នទៀត្ដដ្លនៅតូ្រៗ ិនទន់ដ្ឹង 
ក្ាីប៉ាុនណ្ឌណ េះ។ ានរដ្នយលែ គ្មប់រួននពលននាេះ 
ប្បនទសបារាងំនន មាននគ្មលបណំងបណាុ េះ
បណ្ឌា លភាារបស់ននឱ្យកូ្នដខមរនរៀនដូ្រ
កាលពីជនំាន់ សងគ រាស្តសតនិយ  នហើយក្៏ប្សប
នៅនឹង ការអពំាវនាវរបស់នោក្ាក្លវទិា
ធិការ រក្ប្នូដដ្លនរេះភាាបារាងំ ក្បនប្ងៀន
និសសតិ្ផ្ងននាេះ ខាុកំ្៏បាន ោក្់ពាក្យសុំ
អនុញ្ហញ ត្ពីគ្មត្់នដ្ើ បបីានរូលបនប្ងៀនភាា
បារាងំ រនំពាេះនិសសតិ្ថាេ ក្់នប្ត្ៀ  តា ក្ មវធិី
នសៀវនៅ G.MAUGER ចាប់ពីនមា៉ា ង១២នថ្ៃប្ត្ង់ 
រហូត្ដ្ល់នមា៉ា ង៣រនសៀល នោយទទួលបាន
ក្នប្ ពីបារាងំ៣០ដុ្ោែ រ សហរដ្ឋអាន ៉ារកិ្ក្េុង
 ួយដខ បដនថ នៅនលើប្បាក្់នបៀវត្សរា៍ ស្តនតីរាជ
ការដត្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ។ បនប្ងៀនរប់ប្ត្ូវរុេះនៅនធវើ 
ការនៅ ណា ល២ាបនតនៅនទៀត្ រហូត្ដ្ល់
នមា៉ា ងប្បាកំ្នែេះោៃ រ។ ចាប់ពីនមា៉ា ងប្បាកំ្នែេះ
ោៃ រ រហូត្ដ្ល់នមា៉ា ង ប្បាបំីក្នែេះយប់ ខាុ បំ្ត្ូវ
ននែៀត្នពលនៅនរៀនភាាបារាងំបដនថ នទៀត្ 
នៅាោ អាលីយ៉ាង ់ ស្តហវងដ់សស (Alliance 
Française)។ នោយសុនំោក្នាយក្ាោ



39 

 

បារាងំ នរៀនឥត្បង់នថ្ែ នដ្ើ បទីទួលបានការ
បណាុ េះបណ្ឌា លបនត (Formation continue)។ នបើ
 ិនដូ្នរេេះនទ បារាងំនន ិនឱ្យសិទធិខាុ នំៅ
បនប្ងៀននិសសតិ្ថាេ ក្់នប្ត្ៀ  នៅាក្លវទិាល័យ 
ភូ ិនទភេនំពញនទ។ នពលនថ្ៃ នមរ-៍អាទិត្យ នដ្ើ ប ី
លដំហខួរក្ាលខែេះពីការហត្់ននឿនពញ ួយស
បាា ហ៍ ខាុបំានននែៀត្នប្បើប្បាស់ក្មាែ ងំកាយ នដ្ើ ប ី
បនំភែរការននឿយហត្់ដផ្េក្ខួរក្ាល នោយ
ប្បក្បរបរនបាេះពុ ពអិដ្ឋខយល់ យក្នៅនបាេះដុ្ឱំ្យ
នដ្ប៉ាូសណំង់ នដ្ើ បបីានក្នប្ បដនថ យក្នៅ
ទប់ទល់នឹងការរណំ្ឌយដ្៏នប្រើនពុំធ្លែ ប់មាន
ក្េុងជីវភាពប្បចានំថ្ៃនិងការនរៀនសូប្ត្។ ខាុ ខិំត្ខំ
នរៀនសូប្ត្និងនធវើការរនបៀបននេះ រហូត្ទល់ដត្
ប្ប ងាប់នោយទទួលបានសញ្ហញ ប័ប្ត្ឌ្ីបែូ 
ាន់ខពស់ដផ្េក្ ភាាបារាងំ (Diplôme supé-
rieur de la langue française) នរញឱ្យនោយ
ាោអាលីយ៉ាង់បារាងំនៅភេនំពញ នដ្ើ ប ី
បញ្ហា ក្់ាផ្ែូ វការនូវរនំណេះដ្ឹងដផ្េក្ភាា
បារាងំកាលពីនពលក្នែង ក្។ ន៊ឺចាប់តាងំពី
នពលននាេះ ក្នហើយ ដដ្លបារាងំចាប់នផ្ាើ 
ទទួលាគ ល់ខាុ  ំ នហើយចាត្់ឱ្យខាុ នំៅបនប្ងៀន 
ភាាបារាងំរនំពាេះនិសសតិ្ េ្ ទីំ៣ តា  ុខវាិា
 ួយរនួំនដផ្ែក្នលើក្ មវធិី នូវ ៉ាូសងស់្តហវុងទីដយរ 
(Nouveau Sans Frontière) នោយបានទទួល
ប្បាក្់ក្នប្ ៣ដុ្ោែ រក្េុង ួយនពល (១នពលនសមើ

នឹង៩០នាទី) សប្មាប់និសសតិ្នរៀន ភាាបារាងំ
នប្ៅនដ្បា៉ា ត្៊ឺ ៉ាង់។ ប៉ាុដនតអារបនប្ងៀន តា ក្ មវធិី
ននេះាបនតនៅនទៀត្បាន ខាុ បំ្ត្ូវនែងកាត្់ការ
ប្ប ងានរៀងរាល់ េ្ និំងប្ត្ួត្ពិនិត្យបនរចក្ 
នទសបនប្ងៀនភាាបារាងំនោយ ៉ាត្់រត្់បផុំ្ត្ពី 
ាស្តាត ចារយជនំាញរបស់ បារាងំ ដថ្ នទៀត្។ 
ាភ័ពវសណំ្ឌងលែ រួ ផ្សាំ ួយនឹងការខិត្ខំ
នោយខែួនឯងផ្ងននាេះ ខាុបំានប្ប ងាប់ា 
នរៀងរាល់ េ្ ។ំ មាន េ្  ួំយននាេះ ខាុ នំៅចាបំាន
ថា ខាុ បំ្ត្ូវទទួលបានរណំ្ឌត្់ថាេ ក្់នលខ៣ ា
នហតុ្នធវើឱ្យមានការភាា ក្់នផ្ែើលយ៉ា ងខាែ ងំក្េុង
រនំណ្ឌ ាស្តាត ចារយបង្វា ត្់ភាាបារាងំដូ្រ
គ្មេ ។ នោយារនានោភដូ្នរេេះ បានាខាុ ំ
ទទួលការអនុញ្ហញ ត្ារហំពីអេក្ទទួលខុប្ត្ូវ 
បារាងំឱ្យខាុ នំៅបនប្ងៀននិ-សសតិ្នៅនមា៉ា ងណ្ឌក្៏
បាននបើទនំនរពីការង្វរ។ ប៉ាុដនតានរដ្នយ ិន
អនំណ្ឌយផ្ល ខាុ បំ្ត្ូវបងខរំិត្តតែ ក្សក្ មភាព
បនប្ងៀនភាាបារាងំប្ត្ឹ េ្ ១ំ៩៩៨ នោយារ
ដត្ខាុទំទួលបានអាហ្គរូបក្រណ៍ឱ្យនៅសិក្ា
អពីំការនរៀបរកំ្ មវធិីដផ្េក្នអកូ្នទសររណ៍ពី 
ាក្លវទិាល័យប្សីុណ្ឌខារវីរីត្ន៍ប្បនទស
នថ្។ ន៊ឺនៅនពលននាេះនហើយ ដដ្លខាុ បំ្ត្ូវចាប់
នផ្ាើ នប្បើប្បាស់ភាា ួយថ្មីនទៀត្ន៊ឺ ភាាអង់ 
ននែសន ើងវញិានលើក្ដ្បូំងបនាទ ប់ពីខបំនំភែរ
ភាាននេះនចាលក្េុងរបបក្ ពុាប្បាធិបនត្យយ 
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នប្ពាេះដត្ខាែ របាត្់បង់ជីវតិ្នោយារការនរេះ
ភាានដ្ើ បបី្បាប្ស័យទក្់ទងា ួយាស្តាត
ចារយក្េុងការនរៀន ុខវាិា  សរនសរក្ មវធិីសិក្ា
និងជដជក្ពិភាក្ា ការពារននប្មាងក្ មវធិី
នោយតទ ល់ា  ួយាស្តាត ចារយានណៈន 
ប្បនយន។ នពលចាប់នផ្ាើ ដ្បូំង ខាុមំានការ
លបំាក្ខាែ ងំនោយអានឬនិយយនៅនរញដត្
សូរស័ពទ បារាងំ ប៉ាុដនតដ្ល់យូរបនតិរនៅខាុហំ្គក្់
ដូ្រាាុនំ ើងវញិា ួយនឹងភាាថ្មីននេះ។ ខាុ ំ
សូ ប្ត្ ប់បក្នប្កាយបនតិរនោយខាុ នំភែរ
ជប្មាបជូនពី េ្ នួំរឱ្យចាប់អារ មណ៍ ួយនទៀត្
ដដ្លខាុបំាននែងកាត្់។ នៅ េ្ ១ំ៩៩៥ (រយៈ
នពលនពញ ួយ េ្ )ំនោយ"នធវើការផ្ងនរៀនផ្ង" 
ខាុ ំប្ត្ូវទទួលបាននូវការបណាុ េះបណ្ឌា លា
 ួយនឹងាស្តាត ចារយដ្នទនទៀត្ នលើ ុខវាិា
សងគ វាិា  នរវទិាឧបត្ថ ានោយអងគការ " នុ-
សសនោក្ថ្ម"ី(New Hum-anity)  ក្ពីប្បនទសអីុ
តាលី។  ុខវាិា ននេះ ា ុខវាិា ថ្មី ួយនៅក្ ពុា
បនាទ ប់ពីប្សុក្នយើងតែ ស់បតូ ររបបននយបាយ។ 
នប្កាយពីបានបញ្ចប់ការនរៀនសូប្ត្បាន ួយ     
រយៈនៅ េ្ ១ំ៩-៩៦ ខាុទំទួលបានអាហ្គរូបក្រណ៍ 
ឱ្យនៅបនំពញនបសក្ក្ មសិក្ានៅនខត្តនឈៀ
ងន ៉ា ប្បនទសនថ្រនួំន ួយដខនលើប្បធ្លនបទសាី
ពីសងគ វាិា  នរវទិា នោយហវឹក្ហ្គត្់នៅនលើទី
ោនតទ ល់ឧបត្ថ ានោយវទិាាថ នសងគ វាិា  

ប្ក្ុងនឈៀងន ៉ា។ ន៊ឺចាប់ពីនពលននាេះ ក្នហើយ 
ដដ្លខាុ បំ្ត្ូវបានចាត្់ឱ្យនៅបនប្ងៀននិសសតិ្
សងគ វាិា  នរវទិា េ្ ទីំ២ ានរៀងរាល់ េ្ កំ្េុង
 ួយសបាា ហ៍បីនមា៉ា ងរហូត្ដ្ល់ េ្ ២ំ០០០។ ខាុ ំ
មានការសបាយរិត្តរនំពាេះរណំ្ឌត្់តាងំថ្មី
ននេះ ពីនប្ពាេះខាុបំានរុេះដសវងយល់នោយតទ ល់ 
ក្េុងនា ខាុាំនណៈប្នប់ប្នង ណា ល២នៅនលើ
ាថ នភាពាក្់ដសាងរបស់និសសតិ្ទងំវស័ិយ
រនំណេះដ្ឹងក្៏ដូ្រាទសសនៈននយបាយពី 
នប្ពាេះប្សុក្នទសនយើងនពលននាេះ ក្ពុំងជួបការ
លបំាក្ខាែ ងំនលើដផ្េក្ទងំននេះនហើយនបើនិយយ 
ពីននយបាយវញិ នៅទីននេះនទៀត្នាត្ក្៏ា
 ុខសញ្ហញ ននការប៉ាុនប៉ាងនធវើឱ្យរនំជើបរជួំលប្ជួល
ប្របល់ តងមាក លពីនរឿងបាតុ្ក្ មបងកន ើងនោយ 
ជន ឱ្កាសនិយ ននែៀត្ញុេះញង់និសសតិ្។ 
 នោយារដត្ាថ នភាពដប្បប្បួលរបស់
ប្សុក្នទស នដ្ើ បទុីក្ាន នរៀនសប្មាប់ជីវតិ្ 
ឥត្មានលទធភាព នប្ត្ៀ បប្ ុងទុក្នទើបខាុ នំៅ
ដត្រងចាាំប់ានិរចនូវពាក្យរអំក្ ក្ ៊ឺយ
ឱ្យខាុ ពីំសណំ្ឌក្់បញ្ញវនតដូ្រគ្មេ ននាេះថា "កុ្អំាង
សញ្ហញ ន ើញដត្គ្មម នសញ្ហញ បប័្ត្"។ តា ពិត្នៅ 
ពាក្យននេះ ិនាប្ត្ឹ ប្ត្ូវនៅតា ការពិត្ដដ្ល
ខាុធំ្លែ ប់បាន ពុេះពារនែងកាត្់ននាេះប៉ាុនាម ននទ ប៉ាុដនត
វាហ្គក្់ដូ្រាបានោស់នត្ឿនខាុឱំ្យខិត្ខបំ្បឹង
ដប្បង តងនទៀត្នដ្ើ បសីនប្ របាននូវសញ្ហញ       
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បប្ត្បដនថ ក្េុងកាលៈនទសៈថ្មីននេះ នហើយជប្ េះ
បាននូវពាក្យរអំក្ ក្ ៊ឺយននាេះឱ្យរប់ប្ត្ឹ 
ប៉ាុនណណេះ។ ប៉ាុដនតនទេះាយ៉ា ងណ្ឌក្៏នោយប្សុក្ 
នទសនយើងសពវនថ្ៃបានផ្ាល់នូវត្ន ែយ៉ា ងប្ត្ឹ 
ប្ត្ូវបផុំ្ត្រនំពាេះបុនគលមាេ ក្់ៗនោយនរេះ នួបផ្ស ំ
ទងំសញ្ហញ ប័ប្ត្ទងំបទពិនាធន៍នដ្ើ បរួី 
ា នគីគ្មេ ទងំវយ័ចាស់ទងំវយ័នក្មងឈ្នន 
នៅក្ាងសងគ ាត្ិប្បក្បនោយសុខសនតិ
ភាពនិងវឌ្ឍនភាព។ (នៅមានត្) 

 
 
 

 
 

នោយ៖ បណាិ ត្ អ ុ ៊ុំ ប៉ាុ    

ជនួំយការ រាជបណាិ ត្យសភាក្ 
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នំនិត្រប្ងួររប្ងួមដខ្មរ 
KHMER UNIFICATION IDEAS 

 

              នោយ៖ បណាិ ត្ កាដ ន់ ធុល  
                                                      មស្រនតីរស្ថវរជាវវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

          ននរាជបណ្ទិ តយស្ភាកមពុជា  
                                                                               Email: kdann_thoul@yahoo.com 

 
 

១- នសចកត៊ីនផតើម 

 ិនថា នុសស សត្វ វត្ថុ  រុក្ខាត្ិ ប្បនទស
... នទេះមានជីវតិ្ក្តី  ិនមានជីវតិ្ក្តី សុទធដត្មាន
អត្ថិភាពនោយការឯក្ភាពគ្មេ នៅក្េុងននាេះ។ 
នបើ នុសស សត្វ វត្ថុ  រុក្ខាត្ិមានអត្ថិភាពនោយ
ការឯក្ភាពរវាងនោក្ធ្លតុ្៤ឬក្ខនធ៥ ននេះនបើ
តា ទសសនៈរបស់ប្ពេះពុទធ។ នបើប្នួារ សងគ  
ាថ ប័នមានអត្ថិភាពនោយការឯក្ភាពរវាង
អេក្ដ្ឹក្នាបំ្នួារ និងសមាជិក្ប្នួារ រវាង
អេក្ដ្ឹក្នាសំងគ និងសមាជិក្សងគ  និងរវាង
ប្បធ្លនាថ ប័ននិងសមាជិក្។  

នៅក្េុងការបនងកើត្រាជវងសដខមរដ្បូំងនផ្តើ-
 ន ើងនោយការនពើបប្បទេះគ្មេ ារ ាំងរវាង 
ហ ុន នទៀន ដដ្ល  ក្ពីប្បនទសឥណ្ឌា  និងនាង 
លីវយី ដដ្លារាជិនីននរដ្ឋហវូណន។ នប្កាយពី

រាំងគ្មេ អស់នពលដ្៏យូរ ក្ នាង លីវយី ប្ត្ូវ
ចាញ់នដ្ការប្បយុទធា ួយហ ុននទៀន នោយ 
ហ ុននទៀន បាញ់ទមាែ យសនំៅនាងពីមាខ ងនៅ
មាខ ងនាងមានការភិត្ភ័យាខាែ ងំក្៏សុរុំេះចាញ់ 
ហ ុននទៀន ក្៏យក្នាងនធវើា នហសី រួរ ក្ក្៏
នៅប្នប់ប្នងរដ្ឋហវូណនាត្ណំត្នៅកូ្ននៅ
នរៀង ក្។ ប៉ាុដនតនប្កាយ ក្អាណ្ឌរប្ក្ហវូណន
ននេះប្ត្ូវបានបញ្ចប់ នោយការវាយយក្របស់
អាណ្ឌរប្ក្នរនឡា។  អាណ្ឌរប្ក្នរនឡា
ប្ត្ូវរុេះនខាយអណំ្ឌរក្ណ្ឌត លនោយារដត្
អេក្ដ្ឹក្នាាំស្តសតី ដដ្លាបុពវនហតុ្ននការដបង
ដរក្នរនឡាធនំៅាពីររដំណក្ ន៊ឺនរនឡា
លិរទឹក្និងនរនឡាដ្ីនគ្មក្។ នប្កាយ ក្អា
ណ្ឌរប្ក្នរនឡាទងំពីរននេះប្ត្ូវបានបប្ងួប
បប្ងួ ឱ្យមានការឯក្ភាពគ្មេ  ក្វញិ នប្កា 
ប្ពេះរាជត្ប្ ិេះរបស់ប្ពេះបាទជយវរ មន័ទី២ ន៊ឺ
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ប្ពេះរាជត្ប្ ិេះរបស់ប្ពេះអងគននេះនហើយ ដដ្លនា ំ
ឱ្យស ័យ ហ្គននរចាប់នផ្តើ ន ើង។ តា 
ដ្នំណើ រនរឿងប្បវត្តិាស្តសតននេះ ប្បនទសដខមរប្ត្ូវ
ប្បប្ពឹត្តនៅតា ដ្នំណើ រ ជនមាែ េះ-បប្ងួបបប្ងួ -
ឯក្ភាព បដំបក្ បប្ងួបបប្ងួ  ឯក្ភាព។ នៅ
ក្េុងដ្នំណើ រននេះនយើងសនងកត្ន ើញមានបញ្ញត្តិ
សខំាន់ពីរ ន៊ឺជនមាែ េះ (confliction) និងបប្ងួប
បប្ងួ  (unification) ដដ្លនចាទាបញ្ហា នៅក្េុង
ប្បធ្លនបទននេះ នហើយដដ្លនយើងប្ត្ូវនធវើការ
នឈវងយល់។ នត្ើបញ្ញត្តិជនមាែ េះ និង ការបប្ងួប
បប្ងួ ន៊ឺាអវី? នត្ើក្តាត អវីខែេះដដ្លនាឱំ្យមាន 
ជនមាែ េះ និងការបប្ងួបបប្ងួ ? នត្ើជនមាែ េះនិង 
ការបប្ងួបបប្ងួ  មានារៈប្បនយជន៍អវី? 

 

២- កណំត្ន់័យរញ្ាត្តិ “ជ្ន ល េះ” និង 
“ការរប្ងរួរប្ងួម” 

ជនមាែ េះនិងការបប្ងួបបប្ងួ ន៊ឺាបញ្ញត្តិ
ពីរដដ្លានូបដ្ិបក្ខនឹងគ្មេ និងមានទនំាក្់
ទនំងា ួយគ្មេ ។ ជនមាែ េះមានសទិសន័យា
 ួយនឹងបញ្ញត្តិ ួយរនួំនដូ្រា សស្តង្វគ   ការ
ត្ស ូ ទនំាស់ ការប្បយុទធ ការប្ប្ងំក្ហឹំង 
បដំបក្ រោំយ...។ ជនមាែ េះ ន៊ឺាទនំាស់ ឬការត្
ស ូរវាងអងគបក្ខ ដ្ិបក្ខពីរឬនប្រើន។ ជនមាែ េះ មាន

ពីរប្បនភទន៊ឺ ជនមាែ េះរវាងវត្ថុ  ួយឬនប្រើនា ួយ
គ្មេ  នននៅថា ជនមាែ េះនប្ៅ និង ជនមាែ េះរវាងអងគ 
បដ្ិបក្ខពីរឬនប្រើននៅក្េុងអងគវត្ថុ ដត្ ួយននឱ្យ
នឈ្នម េះថា ជនមាែ េះក្េុង។ ជនមាែ េះ នបើកាលណ្ឌមាន
ទហំំធឬំមានក្មាែ ងំខាែ ងំាងការ ឯក្ភាពននាេះ
អងគវត្ថុ នឹងប្ត្ូវបដំបក្នរញពីគ្មេ ឬតែ ស់បតូ រយ៉ា ង
ចាបំារ់នៅាអងគវត្ថុថ្មី ួយ។ អងគវត្ថុថ្មីមានន័យ
ពីរយ៉ា ង ន៊ឺអងគវត្ថុថ្មីក្េុងន័យវជិាមាន(រនប្ ើន
លូត្ោស់)ក្រណីដូ្រា អារសីតូត្ (Aristotle) 
 ិនឯក្ភាពនឹងននិំត្ ននានិយ របស់បាែ តុ្ង 
(Plato) នាឱំ្យ ននិំត្រូបធ្លតុ្និយ  របស់នោក្ 
ចាប់បដ្ិសនធិន ើង និង អងគវត្ថុថ្មីក្េុងន័យ
អវជិាមាន(វនិាស)ក្រណីដូ្រា ជនមាែ េះរវាងនសត
រក្នា ួយនឹង ប្សីសុននធបទ។ រនំពាេះបញ្ញត្តិ
ដដ្លានូបដ្ិបក្ខន៊ឺបញ្ញត្តិ “ការបប្ងួបបប្ងួ  
(unification)”។ បញ្ញត្តិននេះ មានសទិសន័យា
 ួយនឹងបញ្ញត្តិដ្នទានប្រើននទៀត្ ដូ្រា ការ
ឯក្ភាពគ្មេ  (consensus)ការសនំយន (synthesis) 
ការរួបរួ គ្មេ  (unity) ការា នគីគ្មេ  (solidarity) 
ការសហការគ្មេ  (collabo-ration) ការប្ព 
នប្ពៀងគ្មេ  (agreement) ការប្សុេះប្សួលគ្មេ  
(reconciliation)នសេហ្គ (love)...។ ការឯក្ភាព
គ្មេ  (consensus) (ន័យទី១) ន៊ឺា ត្ិនយបល់ 
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ឬការសនប្ ររិត្តដដ្លននទទួលយក្ាទូនៅ
នៅក្េុងរនំណ្ឌ ប្ក្ុ  នុសស

1 ឬក្៏នយើងអារនិយយបាន ា៉ាងនទៀត្

ថាាក្ិរចប្ព នប្ពៀងទូនៅអពីំបញ្ហា អវី ួយនៅ
ក្េុងប្ក្ុ  ួយ ឬនៅក្េុង ត្ិាធ្លរណៈ។ នបើ
នប្បៀបនធៀប ស័ពទននេះផ្ទុយនៅនឹងស័ពទ ការដខវង
ននិំត្គ្មេ  (dissent-tsus)។ ការឯក្ភាពគ្មេ  (ន័យ
ទី២) ន៊ឺាននិំត្ បទោឋ ននិងត្ន ែដរក្រដំលក្
នៅក្េុងសងគ  (រនំពាេះអេក្ ុខង្វរនិយ  
(functionalists) ពិនសសរនំពាេះបពវជិត្ឬអេក្
បួស(Parsons) វាា ូលោឋ នននសណ្ឌត ប់ធ្លេ ប់
សងគ  និងសមាហរណក្ មសងគ )។ ត្ន ែទងំ
ននេះប្ត្ូវបានននបនតានិរនតតា រយៈសងគ 
និយក្ ម(socializa-tion)។ ការឯក្ភាពគ្មេ  (ន័យ
ទី៣) តា ប្ទឹសតី  របស់មា៉ា ក្ស ន៊ឺាបញ្ញត្តិ ននា
ន វាិា  ួយ ដដ្លនននប្បើនដ្ើ បនីធវើឱ្យាថ នភាព
ននក្ិរចការអត្ថិភាព ាពិនសសរនំពាេះបញ្ហា
សងគ ឬ ននយបាយ (the status quo) នោយ

                                                            

1 
Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 3rd Ed. 

Cambridge University Press, 2008 

2 
Daniel Chandler and Rod Munday, Oxford 

Dictionary of Media and Communication (3 ed.), 
2020, p. consensus 

ការ ោក្់បាងំ វាិលភាពននជនមាែ េះសងគ 2 ។ 

រនំពាេះស័ពទ ការសនំយនគ្មេ  (synthesis) ន៊ឺា
លទធភាពក្េុងការោក្់វត្ថុបញ្ចូ លគ្មេ នដ្ើ បបីនងកើត្
ារបស់ថ្មី ួយ ដូ្រា អភិវឌ្ឍន៍ននិំត្ថ្មីៗនរញ
ពីននិំត្អត្ថ ិភាព (existing ideas) ឬាការផ្ស ំ
ធ្លតុ្នផ្សងៗរូលគ្មេ  នដ្ើ បបីនងកើត្ាផ្លិត្ផ្ល
សមុនាម ញថ្មី ួយ 3 ។ រនំពាេះស័ពទការរួបរួ គ្មេ  

(unity) ន៊ឺាសភាពននការភាា ប់គ្មេ ឬាក្ិរចប្ព 
នប្ពៀងគ្មេ 4 ។ រដំណក្ស័ពទ ការា នគីគ្មេ  
(solidarity) ន៊ឺាក្ិរចប្ព នប្ពៀងរវាងគ្មេ  និង ា
ការគ្មបំ្ទសប្មាប់សមា  ជិក្ប្ក្ុ  ាពិនសស
ប្ក្ុ ននយបាយ 5 ។ ឯស័ពទការ សហការគ្មេ  
(collaboration) ន៊ឺាសក្ ម ភាពរបស់ នុសស
ពីរ ឬនប្រើននាក្់នធវើការរួ គ្មេ នដ្ើ បបីនងកើត្

3
 Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of 

Philosophy, (2 rev. Ed.), Oxford University Press 
2008, p. synthesis 

4 
Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 

op.cit, p. unity 

5
 Ibit, p. solidarity 
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ឬសនប្ រ នៅនលើក្ិរចការដត្ ួយ6 ។ រនំពាេះស័
ពទ ក្ិរចប្ព នប្ពៀងគ្មេ  (agr-eement) ន៊ឺាការ
មានននិំត្ដូ្រគ្មេ  ឬាការយល់ប្ព ឬការ
ទទួលយក្អវី ួយរួ គ្មេ 7។ រនំពាេះស័ពទការប្សុេះ
ប្សួលគ្មេ  (recon-ciliation) ន៊ឺាការប្ត្ូវរ ៉ាូវ គ្មេ
រវាង នុសសពីរនាក្់ ឬប្ក្ុ  នុសសបនាទ ប់ពីពួក្
នននឈ្នែ េះគ្មេ ឬអារនិយយ  ា៉ាងនទៀត្ថា ា
ដ្នំណើ រននការនធវើឱ្យជនំនឿននិំត្ ឬាថ នភាពផ្ទុយ
គ្មេ ឱ្យរុេះសប្ ុងគ្មេ វ ិ8 ។  បញ្ញត្តិទងំឡាយដូ្រ
បាននរៀបរាប់ខាងនលើននេះ មានន័យរួ ន៊ឺការ
ឯក្ភាពរវាងអងគវត្ថុឬការឯក្ភាព ននអងគវត្ថុ
នដ្ើ បឱី្យពួក្វាអារមានអត្ថិភាពនៅក្េុងលហំ 
(space) និង កាល(time)បាន។ ពួក្វាទងំននេះ 
មានអត្ថន័យសខំាន់សប្មាប់អត្ថិភាពរបស់វត្ថុ  
សត្វ រុក្ខាត្ិ ប្នួារ សងគ ...។ ការបប្ងួប
បប្ងួ ន៊ឺាការនធវើឱ្យអងគឯក្ភាព ួយឬនប្រើន 
មានការឯក្ភាពគ្មេ នដ្ើ បមីានអត្ថិភាព និងបនត
អត្ថិភាពរបស់វានៅក្េុងលហំ (space) និងកាល 
(time) បានត្នៅនទៀត្។  

 
៣- ប្ទ្យសឹត៊ីជ្ន ល េះនិងរប្ងួររប្ងមួ 
                                                            

6
 Ibit, p. collaboration 

7 
Ibit, p. agreement 

៣-១-១- ប្ទ្យឹសត៊ីចប្កវា ររសអ់ំនេដូក 
(Empedocles) 

អនំពដូ្ក្ នា ទសសនវទូិប្ក្ិក្ ុនសូ
ប្កាត្ (Greek pre-Socratic philosopher) និង
ា ពលរដ្ឋនដ្ើ ក្នំណើ ត្ អាប្កាដហគស 
(Akragas) ាទីប្ក្ុងប្ក្ិក្ ួយនៅ សីុសឹលី 
(Sicily)។ នៅក្េុងវស័ិយទសសនវាិា  នោក្យល់
ថា លែងរូបធ្លតុ្ មាន៤យ៉ា ងន៊ឺ ទឹក្ ដ្ី នភែើង 
និង ខយល់។ នោក្យល់ថា ប្បភពរូបធ្លតុ្ទងំ
៤មាន អត្ថិភាពអ ត្ៈ វាឥត្ប្ត្ូវននបនងកើត្
ន ើង  ឥត្ននក្នំទរនចាល។ នបើសិនាវាវនិាស
នៅ រប្ក្វា ក្៏ ិនអារមានដដ្រ។ នបើសិនាវា
ាែ ប់នៅ ន៊ឺពិត្ាគ្មម នលហំនទ។ រនំពាេះ ការ
នក្ើត្ និង ការាែ ប់ននរាល់ទប្ ង់រូបធ្លតុ្ាក្់
ដសតង នោក្នោេះប្ាយដូ្រខាងនប្កា ៖ 

ដ្នំណើ រនក្ើត្និងាែ ប់មាន២យ៉ា ងន៊ឺ 
ការប្របល់និងការបដំបក្នន ៉ាូនលនុល។ ក្េុង
ពិភពធ មាត្ិ គ្មម នអវីដដ្លនក្ើត្និងគ្មម នអវី
ដដ្លបាត្់នៅវញិនទ។ ពាក្យថា ក្នក្ើត្ ឬ 
ាែ ប់ ន៊ឺ ប្គ្មន់ដត្ ាការប្របល់ឬការបដំបក្ 
តា ក្ប្ ិត្នផ្សងៗនន ៉ាូនលនុលដដ្លរួ ផ្ស ំ

8
 Ibit, p. reconciliation 
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ទប្ ង់រូបធ្លតុ្ដ្ី ទឹក្ នភែើង ខយល់ ដត្ប៉ាុនណ្ឌណ េះ ។ 
វត្ថុបានចាប់ ក្នំណើ ត្ពីបនសរូំបធ្លតុ្នដ្ើ  និង 
ាែ ប់នៅវញិតា ការរោំយធ្លតុ្នដ្ើ ។ នោក្
យល់ថា រលនា ដសតងន ើងក្េុងដ្នំណើ រប្របល់ 
និង បដំបក្ននលែងរូបធ្លតុ្៤យ៉ា ង។ រលនា 
ចាប់ប្បភពពីក្មាែ ងំជេះឥទធិពលខាងនប្ៅ។ 
រលនា ដសតងន ើងនប្កា ការជេះឥទធិពលនន
ក្មាែ ងំបដ្ិបក្ខពីរន៊ឺ នសេហ្គ និងក្ហឹំង។ ក្មាែ ងំ
ទងំ២ននេះនធវើអនតរក្ មតា ដ្នំណើ រផ្ទុយគ្មេ  
នសេហ្គនធវើឱ្យធ្លតុ្នដ្ើ រួ រូលគ្មេ  ក្ហឹំងនធវើឱ្យ
ធ្លតុ្នដ្ើ រោយនរញពីគ្មេ ។ នសេហ្គាបនស ំ
ក្តាត នផ្សងៗ កាែ យនៅាការប្របល់ ួយនដ្ើ ប ី
ឱ្យក្តាត ា នប្រើនរួ ផ្សគំ្មេ ាវត្ថុ។ ក្ហឹំងាការ
រោំយក្តាត នផ្សងៗនធវើឱ្យក្តាត ទងំននាេះោរ់
នរញពីគ្មេ  នដ្ើ បនីធវើឱ្យវត្ថុ  ួយ កាែ យនៅា
ក្តាត ានប្រើន។ ការយល់ថា រលនានក្ើត្ន ើង
នោយារការជេះឥទធិពលពីខាងនប្ៅរបស់
នោក្ នោក្បានពនយល់ ពីកាចាប់ប្បភព
របស់រប្ក្វា តា ដបបបនញ្ហេ ត្ដូ្រខាង
នប្កា ៖ 
                                                            

9 នយ យីហ្គ ង “ប្បវត្តទិសសនវាិា បសចឹ ប្បនទស
ប្បវត្ត ិ ទសសនវាិា បូរាណស ័យប្ក្កិ្”ាក្លវទិា
ល័យ ភូ និទភេនំពញ ១៩៩៤ ទពំ័រ៣០។ 

រប្ក្វា  បានចាប់ក្នំណើ ត្នោយនែង 
៤ដ្ណំ្ឌក្់កាល៖ 

- រយៈនពលទី ួយ ន៊ឺារយៈនពលនសេហ្គ។     
រយៈនពលននេះក្តាត នដ្ើ បានរួ ផ្សយំ៉ា ងលែ    
បផុំ្ត្។ នសេហ្គ មាននាទីប្នប់ប្នងរប្ក្វា 
ទងំប្សុង។ រប្ក្វា ប្ត្ូវបាននក្ើត្ន ើង។ វាា
វង់ ូលអរល័ត្។ គ្មម នការដបង ដរក្វង់ ូល
ននេះបានន ើយ។ ក្េុងនពលននេះ ក្ហឹំង សថិត្
នៅ ៃ្ យពីរប្ក្វា នោយហំុព័ទធរប្ក្វា 
ននាេះ។ 
- រយៈនពលទី២ ន៊ឺារយៈនពល ក្ហឹំង។ 
ក្ហឹំងនប្ជៀត្រូលក្េុង នសេហ្គ។ នសេហ្គ  ិន
អារប្នប់ប្នង បាន9នទៀត្ន ើយ។ ក្ត្តនានា
បានោរ់នរញពីគ្មេ ។ វត្ថុ នផ្សងៗក្៏បាននក្ើត្
ន ើងដដ្រ។ 
- រយៈនពលទី៣ ន៊ឺារយៈនពលដដ្លក្តាត
ទងំឡាយតត រ់នរញផុ្ត្ពីគ្មេ ។រយៈនពលននេះ 
ក្ហឹំង មាននាទីប្នប់ប្នងរប្ក្វា ទងំប្សុង 
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នសេហ្គ ប្ត្ូវោែ ត្ ៃ្ យពី ជឈ ណា ល នហើយ
សថិត្ នៅនប្ៅរប្ក្វា ។ 
- រយៈនពលទី៤ ន៊ឺារយៈនពលដដ្ល នសេហ្គ 
វលិប្ត្ ប់ ក្ប្នប់ប្នងវញិ។ រឯីក្ហឹំងដបរា
ថ្យនប្កាយនរញពីរប្ក្វា  តងនទៀត្10។ 

នហតុ្ននេះ នបើតា  អនំពដូ្ក្ រប្ក្វា  
ចាប់ក្នំណើ ត្ន ើងនោយនែងកាត្់ដ្នំណើ រតែ ស់
បតូ រ ជនួំស រវាង នសេហ្គនិងក្ហឹំង។ ននាេះា 
ដ្នំណើ រប្របល់ បដំបក្ បដំបក្ប្របល់ នោយ
ក្ប្ ិត្នផ្សងៗននធ្លតុ្ ទឹក្ ដ្ី នភែើង ខយល់។ 
ដ្នំណើ រននេះដសតងន ើងានិរចនិរនតតា ខួបដូ្រ
បាននរៀប រាប់ខាងនលើ។ 

 

៣-១-២- ប្ទ្យឹសត៊ីរដិសនំោនររស ់ កសនិង
នហដហគល 

ប្ទសតីបដ្ិសនំយន (dialectic) ប្ត្ូវបាន
ននាគ ល់ាទូនៅថា ាដ្នំណើ រឈ្នននៅដ្ល់
ពុទធិ តា រយៈ បនរចក្នទសសណួំរ-រន ែើយ 
(question-and-answer technique)។ នហដហគល  
(Hegel) បានពិពណ៌នា វធិីននេះថាជទប្ ង់ការ
 ួយដដ្លននិំត្ (thought) ឬ វត្ថុអត្ថិ ួយ 

                                                            

10 -ដ្- ៣១ 

(existing thing) ដដ្លនននៅថា ទសសនក្ថា 
(thesis) ដ្ឹក្នានិំងតែ ស់បាូ រយ៉ា ងចាបំារ់នៅរក្ 
ននិំត្ផ្ទុយ (contradictory idea) ដដ្លនននៅ
ថា ប្បត្ិទសសនក្ថា (antithesis) នោយនហតុ្
ននេះនហើយនទើប ននិំត្ ឬ វត្ថុថ្មី (new thought or 
thing) ដដ្លនននៅថា សនំយនទសសនក្ថា 
(synthesis) បាននក្ើត្ន ើង។ ដ្នំណើ រននេះចាប់
នផ្ាើ ន ើងតា អណំេះអណំ្ឌង  ួយអពីំអវី ួយ 
(ទសសនក្ថា) ដដ្លមានលក្ខណៈ  ិននពញ
នលញ (incomplete)។ អវី ួយដដ្លទក្់ទង 
នៅនឹងអណំេះអណំ្ឌងននាេះ ប្ត្ូវបានននលុប
នចាល (ប្បត្ិទសសនក្ថា)។ អងគបដ្ិបក្ខ 
(conflict) ដដ្លនន នៅថាា បដ្ិសនំយន 
(dialectic) រវាងអវីដដ្លននបានអេះអាង នហើយ
និងអវីដដ្លននបានលុបនចាលននាេះ មានអត្ថិភា
ព។ នោយារ អងគបដ្ិបក្ខ ននេះនហើយនទើប
នលរន ើងនូវ សនំណើ ទី៣ដថ្  ួយនទៀត្ ននាេះ
ន៊ឺ សនំយនទសសនក្ថា (synthesis) ដដ្លលប់
ប្ពំដដ្ន ទសសនក្ថា  (  the limitation of the thesis) 
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និង ប្បត្ិទសសនក្ថា (the antithesis) នចាល 
ប៉ាុដនាវានៅដត្ដថ្រក្ាត្ន ែឱ្យគ្មេ ដ្ដដ្ល11។ 

មា៉ា ក្ស (Marx) និង នហដហគល បាននប្បើប្ទឹសតីបដ្ិ
សនំយន (Dialectic) ននេះនដ្ើ បវីភិាននៅនលើ 
អភិវឌ្ឍន៍សងគ កុ្ ំមុយនីសារបស់ពួក្នោក្។ 
នោក្ទងំពីរបានបនងកើត្ប្ទឹសាីថា អងគបដ្ិបក្ខ 
(conflict) នក្ើត្មានន ើងនោយារមានវណណៈ
សងគ ពីរ (two social classes) ន៊ឺ ពួក្ ូលធន 
(ទសសនក្ថា) និង ក្ មក្រ សីុប្បាក្់ឈេួល (ប្បត្ិ
ទសសនក្ថា)។ ការត្ស ូវណណៈសែិត្រ ួត្ (បដ្ិស ំ
នយន) មានអត្ថិភាពរវាងវណណៈទងំពីរ។ 
រណុំរ ួយដដ្លពួក្នននឹងឈ្នននៅដ្ល់
ននាេះ ន៊ឺរនួំនពួក្ក្ មក្រដដ្លមានក្មាែ ងំប្នប់
ប្គ្មន់អារប្នបសងកត្់នៅនលើពួក្ ូលធន
និយ បាន។ ការត្ស ូ ននេះនឹងដ្ឹក្នានំ ព្ េះនៅ
រក្ការបនងកើត្សងគ  ួយថ្មី ន៊ឺ សងគ កុ្ មុយនីសា 
(communist ic ) ឬសងគ  គ្មម នវណណៈ  
(classless society ) [សំនយនទសសន
ក្ថា (syn-thesis)] 12។  

 

                                                            

11
 Venancio B. Ardales, "An Introductory Text to 

Philosophy”, Philipine, 1987, p. 30 

៤- នំនិត្រប្ងួររប្ងួមររសរ់ុេវរុរសដខ្មរ 

ភាពក្នំាយអណំ្ឌរក្ណ្ឌត លដដ្ល
សថិត្នៅក្េុងក្ណ្ឌត ប់នដ្ន ដ្ឹក្នាដំដ្លាស្តសតី 
បាននធវើឱ្យនរនឡា ធបំ្ត្ូវបានពុេះដរក្ាពីរ។ 
ននេះន៊ឺបណ្ឌត ល ក្ពីននយបាយដខមរនៅនពល
ននាេះគ្មម ននសថរភាព នប្ពាេះដត្មានការដបក្បាក្់
នផ្ទក្េុងយ៉ា ងដ្ណំំ ដដ្លានហតុ្នាឱំ្យប្បនទស
ទងំ ូលប្ត្ូវធ្លែ ក្់រូលនៅនប្កា អណំ្ឌរប្ត្ួត្
ប្តារបស់ាវ ។ ដត្នប្កាយ ក្ ប្បនទសាត្ិប្ត្ូវ
បានបប្ងួបបប្ងួ ឱ្យមាន ការឯក្ភាពគ្មេ  ក្
វញិ នហើយបានក្ាងស ័យអងគរ ឱ្យស បូរ
រុងនរឿងកាែ យា  ហ្គននរ បាន ននសនងកត្
ន ើញបុពវបុរសនយើង ក្រណីដូ្រា ប្ពេះបាទ 
ជយវរ មន័ទី២ ានដ្ើ  ឈរនលើ ូលោឋ ន ននិំត្
សខំាន់ៗដូ្រខាងនប្កា ៖ 

 

៤-១- ការកសាងជ្ំននឿនដើមប ៊ីរនងកើត្
ទ្យំនុកចិត្ត 

 ុននឹងន ើងនាយរាជយនៅព.ស១៣ ៤៥ 
(ន.ស៨០២) ប្ពេះបាទ ជយវរ មន័ទី២ ប្ត្ូវនធវើការ

12
 Venancio B. Ardales, p 31 
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បប្ងួប បប្ងួ ទឹក្ដ្ីឱ្យបាន ួយភានសិន 
នោយនហតុ្ននេះនហើយបានាប្ពេះអងគប្ត្ូវ
តែ ស់បតូ ររាជធ្លនីញឹក្ញប់ ដត្ារុងនប្កាយ 
ប្ពេះអងគបានយងនៅនង់នៅនលើ ភេនូំដលន ( 
នហស្តនទវត៌្) នដ្ើ បនីរៀបរបំ្បារពធនធវើពិធីនទវរាជ។ 
នត្ើការនរៀបរបំ្បារពធនធវើ ពិធីនទវរាជរបស់
ប្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទី២ក្េុងនគ្មលបណំងអវី? 
លទធិនទវរាជ “Devarāja/devaraja” ាភាា
សសំ្តសកឹត្ ឬ “God King (នទវរាជ/នសតរាអាទិ
នទព)” ាអង់ននែស ន៊ឺសនំៅនលើក្ត្ន កើង 
ឬអភិនសក្ ប្ពេះរាា (ជយវរ មន័ទី២) ឱ្យមានឋា
នៈា នទវរាជ (នសតរាអាទិនទព) ដដ្លពាក្យ
ដខមរបុរាណនៅថា ក្ប្ ងនត្ងជនត្រាជយ 
(នសារាមាច ស់ននរប្ក្វា )13 នហើយដដ្ល 
បញ្ញត្តិឥណ្ឌា នៅថា “រប្ក្វ៌ាទីន (Chakrava-
rtin (នសតររប្ក្វា )”។ នៅក្េុងនទវឋានហិណាូ  
ប្ពេះនា នសតរ ននពពួក្នទពាត ដត្ងដត្ប្ត្ូវបាន
ក្ណំត្់យក្រនំពាេះ ប្ពេះសិវៈ (Shiva) ឬ ប្ពេះ
វសិណុ  (Vishnu)។ នហតុ្ននេះ អាណ្ឌរប្ក្ នុសស
នៅនលើដផ្នដ្ីននេះ នែុេះបញ្ហច ងំពីអាណ្ឌរប្ក្
សួន៌ននពពួក្នទពាត  ាបញ្ញត្តិសនំៅនៅនលើនសត
                                                            

13 ប្ត្ងឹ ង្វ«ប្បវត្ាាិស្តសាដខមរ (ភាន១និងភាន២)» 
ភេនំពញ ន.ស.១៩៧៣/ព.ស.២៥១៧ ទពំ័រ ៧៨។ 

រ ដដ្លា អាទិនទពមានជីវតិ្ នៅនលើដផ្នដ្ី។ 
នៅក្េុងវស័ិយ ននយបាយ លទធិនទវរាជ ប្ត្ូវ
បានននន ើលន ើញ ថាា យុត្តិក្ មអាទិនទព 
(the divine justification) អពីំការប្នប់ប្នង
របស់ប្ពេះរាា។ លទធិនទវរាជប្ត្ូវបានប្ពេះបាទ 
ជ័យវរ មន័ទី២ ប្បារពធនធវើនៅនលើភេនូំដលនក្េុង
នគ្មលបណំងដូ្រ ខាងនប្កា ៖ 

បណំងទី១ ៖ នដ្ើ បអីភិនសក្ប្ពេះរាាឱ្យមាន
ឋានៈាអាទិនទព។ តា នយបល់នោក្ ហស. 
ស៊ឺដដ្ស (G. Coedés) ទក្់ទងនៅនឹងនរឿងពិធី
នទវរាជននេះ នោក្បានរលឹំក្នៅដ្ល់នរឿង 
ដដ្លឈមួញអារា៉ាប់នឈ្នម េះ សូន មា៉ា ន់ បាន
និទននោយមានបញ្ហា ក្់ពីការដដ្ល ាវ   ក្
លុក្លុយប្បនទស នរនឡា នោយចាប់បាន 
ប្ពេះ រាាដខមរ នហើយកាត្់ ប្ពេះសិរ ផ្ងននាេះ 
នហើយនដ្ើ បឱី្យប្បនទសននេះរួរផុ្ត្ពី អណំ្ឌរ
ាវ  វញិ។ ននអារសនមត្ ់ថា ក្េុងពិធីនលើភេំ
នូដលនននាេះ ប្បដហលាមាននធវើឧបក្ិរចតា រ់ 
ប្ពេះសិរបដ្ិមា ាត្ណំ្ឌង នសារាវ វងសនស 
នលស្តនទ ប្សបតា ន ពីរ សិរនរចទ (កាត្់ ក្ាល) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chakravartin
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ា ិនខាន។ ក្េុងនពលា ួយគ្មេ ននេះ នន
អភិនសក្ សិវលិងគ ដដ្លននសនមត្់ថាបាន ក្ពី 
ប្ពេះឥសូរ តា រយៈ ប្ពាហមណ៍។ នធវើដូ្នរេេះ នន
អារចាត្់ទុក្ថា អាត្ម័នពិសិដ្ឋ របស់ប្ពេះរាា
បាននៅសណឋិ ត្នៅក្េុង សិវលិងគ ននាេះ ដដ្ល
បានកាែ យាត្ណំ្ឌង ឬ និ ិត្ារូបនននទវរាជ។ 
នបើ និយយ ឱ្យង្វយយល់ន៊ឺថា នប្កាយពីនធវើ 
ពិធីអភិនសក្ ននេះនហើយ ប្ពេះរាា ក្៏កាែ យនៅ
ា ប្ពេះឥសូរដបង ភាន ( ិនដ នប្គ្មន់ដត្ា
ត្ណំ្ឌងនទ) ដដ្លមាន អណំ្ឌរ ប្នប់ប្នងនៅ
នលើ សពវសត្វ។ ចាប់ពីនពលននាេះនៅ បញ្ហា  
របស់ ប្ពេះរាា ក្៏ាបញ្ហា របស់ អាទិនទព ននេះ
ឯង14។ បណំងទី២ ៖ ការប្បារពធលទធិនទវរាជ
នដ្ើ បបីប្ងួបបប្ងួ ឱ្យមានការឯក្ភាពាត្ិ
ដដ្លបានដបក្បាក្់ នៅស ័យនរនឡានប្កា 
ការដ្ឹក្នារំបស់ប្ពេះរាា ដដ្លាអាទិនទព។ 

បណំងទី៣ ៖ ការប្បារពធលទធិនទវរាជនដ្ើ ប ី
រនំោេះប្បនទសាត្ិឱ្យមានឥសសរភាព នពាលន៊ឺ
ប្បកាសឯក្ រាជយាត្ិពីាវ ។  
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បណំងទី៤ ៖ ការប្បារពធលទធិនទវរាជនដ្ើ ប ី
បនងកើត្ជនំនឿទុក្រិត្តរនំពាេះប្បារាស្តសត ដដ្លនា ំ
ឱ្យប្ពេះរាា មានអណំ្ឌរទូលទូំោយ 
៤-២- ការរប្ងួររប្ងួមជ្ំននឿ 

ជនំនឿ នបើន ើល ួយដភែត្ ហ្គក្់ដូ្រា
ា ញ្ញ ិននួរឱ្យចាប់អារ មណ៍និងនធវើការយក្
រិត្តទុក្ោក្់នទ ដត្ ប្ពេះប្ពេះរាាដដ្លដ្ឹក្នា ំ
នៅស ័យអងគរបានន ើលន ើញពីជនំនឿនិង
ឥទធិពលនិងារៈ សខំាន់របស់វាមានក្មាែ ងំ 
ខាែ ងំ ហិមានៅក្េុងជីវតិ្រស់នៅប្បចានំថ្ៃ ា
ពិនសសនៅក្េុងននយបាយដ្ឹក្នាបំ្បនទស។ 
នោយនហតុ្ននេះនហើយ បានាននន ើញការ
បប្ងួបបប្ងួ ាត្ិ, ការឯក្ភាពាត្ិ និង
អភិវឌ្ឍន៍ាត្ិ នប្កា ការដ្ឹក្នារំបស់ប្ពេះរាា 
ដដ្លាអាទិនទព (នទវរាជ) និងប្ពេះរាាា
ប្ពេះពុទធ (ពុទធរាជ) ទទួលបាននានជ័យនៅ
ក្េុង ក្ មវធិដី្ឹក្នាបំ្បនទស ដដ្លនធវើឱ្យនសថរភាព
និងការរកី្រនប្ ើនមាននិរនតរភាពជិត្៥០០ េ្  ំ
(៨០២-១២៩៥) នៅស ័យអងគរ។ ខាងនប្កា 
ននេះាភសតុតាងបង្វា ញឱ្យន ើញនិងដ្ឹងពី
ននិំត្បប្ងួបបប្ងួ ទងំននេះ៖ 
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ប្ពេះហរហិរៈ ៖ នៅក្េុងជនំនឿរបស់ប្ពហមញ្ញ 
ាសនា អេក្នជឿនជឿនៅនលើអាទិនទពសខំាន់ៗ
បីដដ្លនន ឱ្យនឈ្នម េះថា ប្ត្ី ៌ូត្ិ (trinity) ន៊ឺ       ន
ណៈប្ពេះប្ពហម  នណៈប្ពេះសិវៈ និង នណៈ
ប្ពេះវសិណុ។ ក្េុងរនំណ្ឌ នណៈ ទងំបីននេះ         
នណៈប្ពេះសិវៈ មានប្បាប្បិយភាពាង         
នណៈប្ពេះប្ពហម ាពិនសស នណៈប្ពេះវសិណុ។ 
នណៈប្ពេះប្ពហម  ិនសូវាមាននននគ្មរពនប្រើន
នទនៅប្សុក្ដខមរ នោយនហតុ្ននេះនហើយបាននន
 ិនដដ្លន ើញនណៈននេះមាន ការប៉ាេះទងគិរ
គ្មេ ដូ្រ នណៈប្ពេះសិវៈ និង នណៈប្ពេះវសិណុនទ។ 
នហតុ្ននេះ ប្ពេះហរហិរៈ ន៊ឺានឈ្នម េះថ្មី ួយ
ដដ្លនក្ើត្ន ើង ក្ពីការសប្ បសប្ ួលគ្មេ
រវាងអាទិនទពពីរឱ្យមានការឯក្ភាពគ្មេ  ន៊ឺ ប្ពេះ
វសិណុ  និង ប្ពេះសិវៈ (ប្ពេះ ហរ ិ= ប្ពេះវសិណុ; ប្ពេះ ហ
រៈ=ប្ពេះសិវៈ)សប្មាប់ការនគ្មរពរួ គ្មេ កុ្ឱំ្យមាន
ជនមាែ េះ។ ក្េុងការក្ាង បដ្ិមាប្ពេះហរហិរៈ នន
ប្ត្ូវដរក្ាពីរដផ្េក្ ៖ ពាក្់ក្ណ្ឌត លខាងាត នំ៊ឺ
ា ប្ពេះសិវៈ និង ពាក្់ក្ណ្ឌត លខាងននវងន៊ឺា 
ប្ពេះ វសិណុ។ ប្បនទសក្ ពុានគ្មរព ប្ពេះហរហិរៈ 
ននេះតាងំពីស ័យននរភេ ំក្ន ែ៉ាេះ។ សិវលិងគ ៖ 
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ាធ មតា ប្ពេះសិវៈ ប្ត្ូវបាននននគ្មរពបូានៅ
ក្េុងទប្ ង់ា លិងគ ដដ្លឱ្យ នឈ្នម េះថា សិវៈ 
លិងគ។ សិវៈលិងគ(Lingam-/Linga) ន៊ឺាអងគាត្ិ
របស់ ប្ពេះសិវៈ ដដ្លមានបដ្ិមាាលិងគ 
ត្ណំ្ឌងឱ្យប្ពេះអងគ និង អណំ្ឌរបនងកើត្នោក្
របស់ប្ពេះអងគ។ លឹងគ នន ែ្ ក្់មានរាងា៤ប្ជុង
នៅនល់ មានរាង៨ប្ជុងនៅក្ណ្ឌត ល និងមាន
រាង ូលនៅខាងរុង។ នៅស ័យអាណ្ឌរប្ក្
ដខមរ លិងគ ប្ត្ូវបានននាងន ើងនធវើានិ ិត្តរូប
ប្ពេះ ហ្គ ក្សប្ត្ត្ កល់នៅក្េុងប្បាាទ។ លិងគ 
ដដ្លបនសល់ ក្ពីស ័យអងគរ ាទូនៅនននធវើ
ពីថ្មដុ្ស។ លិងគ ស ័យអងគរមានប្បនភទ ិន
ដូ្រគ្មេ នទ លិងគ ួយរនួំនននោក្់នៅក្ដនែងនផ្ទ
រាបរាងកានរននឱ្យនឈ្នម េះថា នយនី (yoni) ា
និ ិត្តរូប ននអវៈយវៈនភទស្តសតី។ លិងគ ួយរនួំន
នន ែ្ ក្់ ុខប្ពេះសិវៈនៅនលើននាេះ។ ដូ្រាលិងគ
ដដ្លនននៅថា  ុខលិងគ(mu-khalingas)។ លិងគ 
 ួយរនួំននទៀត្ប្ត្ូវបានននដរក្ាបីដផ្េក្៖ 
ដផ្េក្រាងកានរានិ ិត្តរូបប្ពហម ដផ្េក្ក្ណ្ឌត ល 
ានិ ិត្តរូបប្ពេះវសិណុ, និងដផ្េក្រុងរាង ូលា
និ ិត្តរូបននប្ពេះសិវៈ15។ 
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 លិងគ ានូនឹងនយនី ។ ស ព័នធភាពនន
នភទទងំពីរននេះ ន៊ឺត្ណំ្ឌងឱ្យ ដ្នំណើ រអ ត្ៈ
ននការ បនងកើត្នោក្ នហើយនិងការដុ្េះ ោល16

។ ននិំត្បប្ងួបបប្ងួ រវាងប្នុឌ្និងនាន ៖ ប្នុឌ្
និងនាន ន៊ឺាយនជនិំេះរបស់ប្ពេះវសិណុ17។នៅ
ក្េុងាេ  នដ្ាថ បត្យក្ មដខមរ ននដត្ងដត្ ែ្ ក្់រូប
ប្នុឌ្ជិេះនលើក្ាលនាន ននេះបង្វា ញឱ្យន ើញពី
ននិំត្បប្ងួបបប្ងួ រវាង សត្វនាននិងប្នុឌ្ 
នប្ពាេះថា ាធ មាត្ិ សត្វទងំពីរននេះ ិនដូ្រ
គ្មេ  នហើយមានលនំៅក្៏ ិនដូ្រគ្មេ ដដ្រ។ ប្នុឌ្ន៊ឺ 
ាសត្វបក្សដីដ្លដត្ងដត្នហ្គេះនហើរនៅនលើ
ន   នហើយនិងរុេះ ក្រក្រណីំនៅនលើដ្ី។ ឯ
នានវញិន៊ឺាសត្វ ដដ្លមានលនំៅនិងរក្
រណីំនៅក្េុងទឹក្ នហើយដត្ងដត្ផុ្ស ក្នលង
នៅនលើននេរខារ់។ សត្វទងំពីរននេះមាន ររកិ្
ការ ិនដដ្លប្ត្ូវគ្មេ នទ។ នៅនពលជួបគ្មេ  តងៗ 
ពួក្វាដត្ងដត្ប្បយុទធគ្មេ ាែ ប់រស់ ដដ្លានហតុ្
នាឱំ្យប្នុឌ្  ិនអាររុេះ ក្រក្សីុនៅនលើដ្ីបាន 
ឯនានក្៏ ិនអារន ើង ក្នលើនគ្មក្បានដដ្រ។ 
នហតុ្ននេះ សត្វទងំពីរននេះ ប្ត្ូវប្បឈ  ុខនឹង
នសរក្តីាែ ប់ទងំអស់គ្មេ ។ នោយនហតុ្ននេះ
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នហើយបានាសិលបៈក្រដខមរ ែ្ ក្់រូបសត្វទងំ
ពីរ ននេះឱ្យនៅា ួយគ្មេ នោយជិេះគ្មេ  ដដ្លរង់
បង្វា ញប្បាប់ន័យថា ការបប្ងួបបប្ងួ គ្មេ ន៊ឺរស់
ដបក្បាក្់គ្មេ ន៊ឺាែ ប់។ ននិំត្បប្ងួបបប្ងួ នៅ
ក្េុងប្បាាទបាយ័ន ៖ ប្បាាទ បាយ័ន ា
ប្បាាទភេកំ្ាងនៅរុងរជា កាលប្ពេះបាទ 
ជ័យវរ មន័ទី៧។ នៅក្េុងប្បាាទននេះ ិនត្ កល់
សិវលិងគដូ្រ ុននទ ប៉ាុដនាត្ កល់ ប្ពេះពុទធបដ្ិមា 
ដដ្លមានក្ពំស់ជិត្៤ ។ ននេះានទពនកាស
លយរបស់ប្ពេះបាទ ជ័យវរ មន័ទី៧ ក្េុងការសប្ ប
សប្ ួល អវីដដ្ល ារបស់ាសនាពី ុន (ប្បា-
ាទភេ)ំ និងអវីដដ្លារបស់ាសនាថ្មី (ពុទធ
រាជ) នដ្ើ បបីនំពញរិត្ាទងំពួក្ ប្ពាហមណ៍ និង 
ប្បារាស្តសា។ នៅនលើជញ្ហា ងំប្បាាទននេះ ទងំ
ក្េុងដថ្វខាងក្េុងនិងខាងនប្ៅ សុទធដត្មាន
រមាែ ក្់ និយយពី ជីវភាពរបស់ប្បារាស្តសា 
ដដ្លអេក្ប្ាវប្ាវចាត្់ទុក្ថាា ឯក្ារ
សខំាន់ ួយសប្មាប់នែុេះន ើល សងគ ដខមរក្េុង
ស ័យននាេះ។ ននេះានលើក្ទី ួយនហើយដដ្ល
នៅនលើជញ្ហា ងំប្បាាទមានរមាែ ក្់និយយពី 
ជីវ ភាព របស់ប្បារាស្តសា។ ប្បាាទបាយ័ន
មានប្បាងគ ុខ៤ សរុបទងំអស់រនួំន៥៤ប្បាងគ 
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ដដ្លអេក្ប្ាវប្ាវ ខែេះយល់ថា ារូបភាពនន
អាណ្ឌនខត្ាទងំ ូលដដ្លននបប្ងួញ។ ប្បាងគ 
និ ួយៗានិ ិត្ារូបនននខត្ាខណា  ួយ។ 
រដំណក្ឯ  ុខ៤ ន៊ឺាប្ពេះភស្តក្តប្ពេះប្ពហម ឬ
ប្ពហម ុខ៤ ឬ ុខប្ពហម (នបើតា អេក្កាន់ លទធិ
ប្ពាហមណ៍ប្ត្ូវរិត្ត ពួក្ប្ពាហមណ៍); ប្ពេះភស្តក្ត
ប្ពេះនពាធិសត្វអវនោក្ិនត្សវរៈ (នបើតា អេក្
កាន់ពុទធលទធិ ប្ត្ូវរិត្តពួក្ពុទធបរស័ិទ) ដដ្លនន
និត្ថាាត្ណំ្ឌងឱ្យ ប្ពេះភស្តក្ាប្ពេះរាា ឬ  ហិ
ទធិឬទធិ របស់ប្ពេះអងគដដ្លផ្សពវផ្ាយនៅប្នប់
ទិសទី។ នៅក្េុងបនំពញរិត្តក្៏ដូ្រាទឹក្ប្ពេះទ័
យរបស់ប្ពេះ បាទជយវរ មន័ទី៧ ប្ពេះអងគបាន
ចារទុក្នូវប្ពេះរាជទសសនៈថា “ទុក្ខរបស់រាស្តសត
ន៊ឺាទុក្ខរបស់អេក្ដ្ឹក្នា”ំ បង្វា ញឱ្យន ើញពី
ននិំត្យក្រិត្តទុក្ោក្់បប្ងួបបប្ងួ នធវើឱ្យាត្ិ
មាន ការឯក្ភាពគ្មេ ។ សិោចារកឹ្ប្ពេះខាន់
បានឱ្យដ្ឹងថា នប្ៅពីប្បាាទនៅមានាោ
សណំ្ឌក្់ (ធ ៌ាោ) រនួំន ១២១ នៅតា ប
នណ្ឌា យផ្ែូ វធំៗ ននអាណ្ឌរប្ក្រមាៃ យ ១៥ន. .
ពី ួយនៅ ួយ។ សិោចារកឹ្តាប្ពាហម ណ៍ 
បានឱ្យដ្ឹងថា ប្ទង់ក្ាង នទីរនពទយ រនួំន
១០២ ដដ្ល នុសសវណណៈទងំ៤ អាររូលនៅ
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ពាបាលបាន ដូ្រគ្មេ នោយនសរ ី18។ ស ័យ
 ហ្គអងគរាស ័យកាលដ្៏រុងនរឿងបផុំ្ត្។ 
ភាពរុងនរឿងននេះ ិនដ នបាន ក្នោយ នរដ្
នយនទ។ ន៊ឺបាន ក្នោយភាពនវ ែ្ ត្របស់ប្ពេះ
រាា ដដ្លនរេះផ្សរំវាង ក្តាត  នុសស និង ក្តាត
ាសនា។ ក្តាត ទងំពីររួ  ផ្សគំ្មេ បនងកើត្នៅា
ក្មាែ ងំននយបាយដ្៏ខាែ ងំកាែ  ួយដដ្លអារ
ពាបាល អាណ្ឌរប្ក្នរនឡាដដ្លបានដបក្
បាក្់ឱ្យ  ក្ាសេះនសប ើយ និងរួបរួ គ្មេ បនងកើត្
នៅាស ័យអងគរ ួយដ្៏អាច រយ។ និយយពី
ក្តាត  នុសសន៊ឺនិយយពីក្តាត  នន អេក្ដ្ឹក្នា ំ
ដដ្លាប្ពេះរាា និង ក្តាត ននអេក្ដដ្លប្ត្ូវនន
ដ្ឹក្នានំ៊ឺប្បារាស្តសត។ ប៉ាុដនតនបើនិយយពីក្តាត
ាសនា វញិ ន៊ឺនិយយពី បញ្ហា ជនំនឿ និង 
បញ្ហា រិត្តាស្តសត។ ក្តាត ទងំននេះ ិនអារកាត្់
តត រ់នរញពីគ្មេ បាននទ។ ប្ពេះរា ាដ្ឹក្នា ំ
នោយនានជ័យនៅបាន ន៊ឺអាប្ស័យនលើ មាន
ការនជឿទុក្រិត្ត ពីប្បារាស្តសត។ ប្បារាស្តសតអារ
នជឿទុក្ រិត្តបានន៊ឺទក្់ទងនៅនឹង ភាពអាច រយ
របស់ប្ពេះរាា។ ភាពអាច រយនៅប្ត្ង់រណុំរ
ននេះ ប្ពេះបាទ ជយវរ មន័ទី២ ប្ទង់យល់រាស់
ពីារសខំាន់ននក្តាត រិត្តាស្តសត។ លទធិនទវរាជ 
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មានលក្ខណៈាាសនាផ្ង, ាអណំ្ឌរ, ា 
បារ ីឬាឫទធនរាត រផ្ង, និងារិត្តាស្តសត
ននាេះផ្ងដដ្រ។ ការនរៀបរនំធវើពិធីនទវរាជនៅនលើ
ភេនូំដលនន៊ឺ នដ្ើ បអីភិ នសក្ប្ពេះអងគឱ្យមានឋា
នៈា អាទិនទព ននេះាភាពអាច រយ (នបើប្ត្ឹ 
ដត្នសតរ ឬអេក្ដ្ឹក្នាាំ ញ្ញ  ិនង្វយនឹង 
បប្ងួបបប្ងួ ាត្ិបាននទ នប្ពាេះនន ិននកាត្
ខាែ រ)។ បញ្ហា របស់ប្ពេះរាា ន៊ឺាបញ្ហា របស់ 
អាទិនទព។ ដ្ីធែី រាប់ (អណំ្ឌរទងំបីរបស់រដ្ឋ
សថិត្ នៅនលើនដ្ប្ពេះអងគដត្ ួយអងគ) ក្ងទព័ 
ាសនា និង នសថរភាពសងគ  រួ ទងំ ជីវតិ្ 
និង នានវាសនា ផ្ងន៊ឺប្ពេះរាាាអេក្
សនប្ រ (ននេះាអណំ្ឌរដដ្លមានប្បភព ក្
ពីអាទិ នទព ដដ្លលទធិនទវរាជបាននា ំក្)។ 
ក្តាត អាច រយនធវើឱ្យប្ពេះបាទជយវរ មន័ទី២កាែ យ
នៅាប្ពេះរាាដ្៏មានអណំ្ឌរ និងបារ ី។ 
ប្ទឹសតីននយបាយនៅស ័យននាេះដរងថា “អេក្
ដដ្លនគ្មរពប្បត្ិបត្ាិតា បញ្ហា ប្ពេះអាទិនទព
នឹងនា ំ ក្នូវកុ្សលផ្លបុណយដ្ល់អេក្ដដ្ល
បានប្បប្ពឹត្ាិអនំពើននាេះ”19។ នហតុ្ននេះ ប្បា
រាស្តសត ិនហ្គ នប្ប្ងំ ឬនធវើ អវីទស់ខុសននយ 
បាយដ្ឹក្នារំបស់ប្ពេះរាានទ។ ននេះារិត្ត
                                                            

19 ប្ត្ងឹ ង្វ, ដ្.ឯ. ., ទពំ័រ  ១១០ 

ាស្តសតននយបាយយ៉ា ងប្ាលនប្ៅននលទធិនទវ 
រាជ។ ក្េុងន័យរិត្តាស្តសតននេះដដ្រ នៅនពល
យងនៅណ្ឌ ក្ណ្ឌ ប្ពេះបាទជយវរ មន័ទី២
ប្ទង់ឱ្យននយក្នទវរូប ដ្ដងារតា  នដ្ើ បឱី្យរាស្តសត
នជឿនិងនគ្មរពថា ប្ទង់ានទវរាជ ួយអងគ។ 
ាងននេះនទៀត្ ប្ពេះរាាដដ្លាត្ណំ្ឌងអា ទិ
នទពខិត្ខបំ្បឹងសដ តងឬទធ នុភាពឱ្យអាច រយ 
សក្តិស ាអាទិនទពពិត្ៗនៅនលើដផ្នដ្ីននេះ។ 
ពីរជាកាល ួយ នៅរជាកាល ួយ ប្ពេះរាា
ដដ្លនដ្ើរតា លទធិនទវរាជខិត្ខកំ្ាង
ប្បាាទកាន់ដត្ធ ំកាន់ដត្នប្រើន កាន់ដត្ លែ
នៅៗាងរជាកាល ុនៗាដ្រាប។ ប្ពេះរាាថ្វី
ត្បតិ្ដត្ប្ពេះអងគា អនគបញ្ហា ការក្ងទព័ ប៉ាុដនត 
ប្ពេះរាាា ន  ទព័ដ្ឹក្នាទំព័នរញប្បយុទធ
សប្ត្ូវនៅស រភូ ិដត្ តង។ អត្ថបទសិោ
ចារកិ្ានប្រើនបាននកាត្សរនសើរនំពាេះ នុណ
ស បត្តិនយធ្លរបស់ប្ពេះរាា សុទធសឹងដត្មាន
នត្ជនដ្ខាែ ងំពូដក្ មានជ័យជនំេះ នលើសប្ត្ូវា
និរច។ ននេះា នរូំរិត្តាស្តសតដ្៏លែ ួយសប្មាប់
បផុំ្សទឹក្រិត្តកាែ ហ្គនរបស់ទហ្គនក្េុងការ
ប្បយុទធការពារទឹក្ដ្ី ពប្ងីក្អណំ្ឌរ ពប្ងីក្
ទឹក្ដ្ីតា លទធិនទវរាជ។ ទហ្គនដដ្លមាន
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នុណ បណំ្ឌរ់រនំពាេះាត្ិ ប្ត្ូវបាននលើក្
ត្ន កើងាអត្ិបរមា នោយមានការក្ាងរូប
បដ្ិមានិងប្បាាទ សប្មាប់រលឹំក្នុណ20។ នួរ
ក្ត្់សមាគ ល់នលើក្តាត រិត្តាស្តសតសខំាន់ ួយ
នទៀត្ថា ប្ពេះរាា ថ្វីត្បតិ្ដត្ប្ពេះអងគមាន
អណំ្ឌរដដ្លមានប្បភព ក្ពី អាទិនទព មាន
លក្ខណៈទូលទូំោយក្៏ពិត្ដ ន ប៉ាុដនត  ិន
មានន័យថា ប្ពេះអងគាអេក្កាន់អណំ្ឌរតត រ់
ការនទ ប្ពេះអងគប្ត្ូវ នគ្មរពវនិ័យវណណៈ ក្សប្ត្ិយៈ 
នគ្មរពសិកាខ បទាសនា នពាលន៊ឺ ប្ទង់ប្ត្ូវ
ប្បក្បនោយទសពិធរាជធ ៌។ សិោចារកិ្
ប្ពេះនគ្ម នាែ ក្ទី៣ បាននិយយពីប្ពេះបាទ
ឥស្តនទវរ មន័ទី១ថា “ប្សីឥស្តនទវរ មន័នធវើឱ្យប្បារាស្តសត
ស បូរសបាយ នោយការប្បត្តិបត្តិនូវវនិ័យ
ទងំ៣ប្បការ” 21។ សពវនថ្ៃ ក្តាត ាសនានៅ
ដត្មានសកាត នុពល។ ទងំនណៈបក្សប្បាជន 
ក្៏ដូ្រា   នណៈបក្សដ្នទនទៀត្ ដដ្រសុទធដត្
យក្រិត្តទុក្ោក្់នឹងបញ្ហា ាសនាននេះ ា
ពិនសសប្ពេះពុទធាសនា ដូ្រា រូលរួ កាន់
បិណា  ដហរក្ឋិនទន ក្ាងវត្តា ួយប្បា
ពលរដ្ឋានដ្ើ ។ នធវើដបបននេះនដ្ើ បឱី្យ ប្បា

                                                            

20 -ដ្- ទពំ័រ ៧៩ 

ជននកាត្សាប់ដសាង នជឿទុក្រិត្ត និងសេិទធាេ
ល។ ការដដ្លប្បាជននកាត្សាប់ដសាង នជឿ
ទុក្រិត្ត និងសេិទធាេ លនាឱំ្យការដ្ឹក្នាបំ្បប្ពឹត្ត
នៅ នោយរលូនប្បក្បនោយនសរក្តីសុខ និង 
នសរក្តីរនប្ ើន។ ដូ្នរេេះយុទធាស្តសតននយបាយ
ក្ឡំាយខែួនប្ពេះរាានៅាអាទិនទព ន៊ឺាយុទធ
ាស្តសតដ្៏នវ ែ្ ត្  ួយរបស់ប្ពេះ បាទជយវរ មន័ទី
២ ក្៏ដូ្រាប្ពេះបាទជយវរ មន័ទី៧ដដ្រ នហើយក្៏
ានរូំលែដ្ល់ប្ពេះរាា ឬអេក្ដ្ឹក្នាជំនំាន់នប្កា
យៗ រហូត្ ក្ដ្ល់សពវនថ្ៃននេះ។ 

 

៥- នសចកត៊ីសនេិដ្ឋា ន 

សិលបៈដ្ឹក្នារំបស់នសតរស ័យអងគរ
មានលក្ខណៈសីលធ ៌ទន់ភែន់ បត្់ដបន និង
ប្បក្បនោយ បញ្ហញ ។ នសតរយល់និងាគ ល់ពី 
ប្ពេះអងគឯង យល់និងាគ ល់ពី ររកិ្ឬធ មាត្ិ
របស់រាស្តសត ដដ្លប្ពេះអងគប្ត្ូវប្បាប្ស័យទក្់ 
ទងា ួយរាស់ោស់ យល់និងាគ ល់ពី 
នពលនវោ និងទីក្ដនែង ានសតរមានសុរចរតិ្
ភាព យុត្តិធ ៌ និងប្ពហមវហិ្គរធ ៌។ នុណ
ស បត្តិនិងនុណធ ៌ទងំ ននេះន៊ឺាក្មាែ ងំនិង

21-ដ្- ទពំ័រ ១១០ 
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កាវសែិត្ដ្៏មានប្បសិទធិភាពក្េុងការបប្ងួប 
បប្ងួ ឱ្យមានការឯក្ភាពគ្មេ ាត្ិ និងឈ្នន
នៅដ្ឹក្នាាំត្ិឱ្យមាននសរក្តីសុខនសរក្តីរនប្ ើ
ន។ ជនំនឿបនងកើត្ ឱ្យមានទនុំក្រិត្ត និងការនដ្ើរ
តា  (នជឿាក្់  នគ្មរព  ប្បត្ិបត្តតា ) និង
ឈ្នននៅរក្ការបប្ងួបបប្ងួ  ាត្ិឱ្យមាន ការ
ឯក្ភាពគ្មេ បានយ៉ា ងមានប្បសិទធិភាព។ នោយ
នហតុ្ននេះ សិលបៈនៅក្េុងការបប្ងួបបប្ងួ ាត្ិ 
ន៊ឺាប្បភពននស ័យដ្៏រុងនរឿងរបស់ដខមរ ដដ្ល
អេក្ដ្ឹក្នាដំខមរ ិនប្ត្ូវបនំភែរនចាលនៅក្េុងក្ ម
វធិីដ្ឹក្នារំបស់ខែួន នទ។ អត្ីត្កាលាបទ
ពិនាធន៍និងាន នរៀន បរចុបបនេាការសិក្ា
នរៀនសូប្ត្ពីបទពិនាធន៍និងន នរៀន ទងំ
ននាេះ អនានត្ន៊ឺាផ្លដដ្លទទួលបានពីការ
សិក្ានរៀនសូប្ត្ពីបទ ពិនាធន៍និងន នរៀន

ទងំននាេះ។ នោក្ រហគ ានតាយណ្ឌ 
(George Santayana) នលើក្ន ើងថា “អេក្ដដ្ល
បនំភែរអត្ីត្កាល នឹងប្ត្ូវប្ប ឈ  ុខនឹងនធវើ
នរឿងដ្ដដ្លៗ (He who forgets the past is 
doomed to repeat it)”។ ដូ្នរេេះ វាដូ្រ គ្មេ នឹង
ការនិយយថា នយើងប្ត្ូវដត្និត្ពិចារណ្ឌឱ្យ
បាន ៉ាត្់រត្់រនំពាេះនរឿងរា៉ា វនានាពី អត្ីត្កាល 
(the things of the past) ពីនប្ពាេះពួក្វាពិត្ា
មានឥទធិពលនលើ បរចុបបនេ (the present) និង 
អនានត្ (the future) យ៉ា ងពិត្ប្បាក្ដ្។ នលើស
ពីននេះនទៀត្ នយើងប្ត្ូវដត្រងចាថំា អវីដដ្ល
នយើងក្ពុំងនធវើនៅនថ្ៃននេះ ន៊ឺាផ្លិត្ផ្ល  ួយ
អពីំអវីដដ្លននបាននធវើវាកាលពី ុន។ អវីដដ្ល
ពួក្វានឹងកាែ យានថ្ៃដសែក្ វាអាប្ស័យនៅនលើអវី
ដដ្លនយើងនធវើ នៅនថ្ៃននេះ។

 

ននថនិនទ្យេស 

១- ប្ពឹត្ាិប័ប្ត្, ទសសនាវដ្ាី, ារពត្៌មាន និង Internet 

-https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_architecture 

-https://km.wikipedia.org/wiki/ប្ពេះវសិណុ 

២- ាេ នដ្និពនធាភាាដខមរ  

 -ប្ត្ឹង ង្វ, «ប្បវត្ាិាស្តសាដខមរ (ភាន១និងភាន២)», ភេនំពញ, ន.ស.១៩៧៣/ព.ស.២៥១៧ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_architecture
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-នយ យីហ្គ ង, “ប្បវត្តិទសសនវាិា បសចឹ ប្បនទស, ប្បវត្តិទសសនវាិា បូរាណស ័យប្ក្ិក្, 
ាក្លវទិាល័យភូ ិនទភេនំពញ, ១៩៩៤ 

៣- ាេ នដ្និពនធាភាាអង់ននែស  
 Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 3rd Ed. Cambridge University Press, 2008 

 Daniel Chandler and Rod Munday, Oxford Dictionary of Media and Communication (3 ed.), 2020 

 Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philosophy, (2 rev. Ed.), Oxford University Press 2008 

 Venancio B. Ardales, "An Introductory Text to Philosophy” Philippines, 1987
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សលីធម៌ក្នងុដណំាក្ក់ាលរាតតាតជំងកឺ្វូដី១៩ (Covid-19) 
 

ដោយ៖ ដោកស្រីបណ្ឌិ ត ជា វណ្ណី  ស្បធានផ្នែកធម្មសាស្តររនិងចរយិាសាស្តររ 
វទិ្យាសាា នម្នុរសសាស្តររនិងវទិ្យាសាស្តរររងគម្ 

Email:  vannykhim2003@yahoo.co.uk 
 

 

  រីលធម្៌ (រីលធម្ម) រីលផ្ែលជាធម្៌ 
ឬ រីលនិងធម្៌ រដំៅដលើកិរយិាមារយាទ្យ 
រណ្ដា ប់ធាែ ប ់ ែបូំន្មម នផ្ែលន្មឱំ្យដចៀរវាង
អដំ ើអាស្កក់ ដ ើយឱ្យស្បស្ ឹតរផ្តអដំ ើលអ។ ការ
ស្បកាន់ខ្ជា ប់នូវរីលធម្៌និងគុណ្ធម្៌កែុងការ
ររ់ដៅ ែូចជាការដោរ ចារ់ទុ្យ ំ និងដោរ 
ចាប់រងគម្ជាតិ គឺជាអវីផ្ែលដយើងទងំអរ់ោែ
ស្តូវដធវើ ជា ិដររការអប់រែំល់ម្នុរសជនំ្មន់
ដស្កាយផ្ែលជាទ្យពំងំរែងឫរស។ី ការខ្វះរីល
ធម្៌ និងគុណ្ធម្៌ ក៏ែូចជាការខ្វះការដោរ 
ចាប់រងគម្ដន្មះ វានឹងបងកនូវការម្ិនដោរ ោែ  
ការម្ិនឱ្យតម្ម្ៃោែ  ការម្ិនស្រឡាញ់ោែ  ការ
ដម្ើលងាយោែ  ការស្បកួតស្បផ្ជងោែ  ការអាង
បុណ្យរករិធ ំ ជាដែើម្។ ឧទ រណ៍្ បញ្ហា ខ្វះ
រីលធម្៌កែុងការដបើកបរបងកនូវការកករទះ
ចរាចរណ៍្និងដស្ោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍្ជាដែើម្។ 
 
  ដៅដ លថ្មីៗដនះ ជងំឺរោករួតដោយ
វរុីរកូរូណ្ដឬកូវែី១៩ក ុំងរាតតាត និង 

រមាៃ ប់ម្នុរសអរ់រាប់មុ្ឺនន្មក់ដៅទូ្យទងំ
 ិភ ដោក។ ស្បដទ្យរកម្ពុជាក៏ក ុំងទ្យទួ្យលរង
ការរាតតាត ីដម្ដរាគមួ្យដនះផ្ែរ ផ្ែលរ ូត
ម្កែល់ម្ថ្ៃដនះ មានម្នុរសឆ្ៃងដម្ដរាគកូវែី-
១៩ ចនួំន១២២ ក៏ប ុផ្នាម្ិនមានអែកសាៃ ប់ដទ្យ។ 
ម្នុរសខ្ៃះ ដៅដ លឆ្ៃងដម្ដរាគកូវែី មាន
អារម្មណ៍្ថ្នខ្ជៃ ចដគដរ ើរដអើង។ ស្របោែ ដនះ
ផ្ែរ មានម្នុរសខ្ៃះគិតថ្ន មានទ្យដងវើអរីលធម្៌ 
ឬរីលធម្៌ធាៃ ក់ចុះកែុងមានផ្ែលមានជម្ៃឺកូវែី-
១៩ដកើតចដំពះបុគគលណ្ដមាែ ក់។ ស្បរិនដបើ
ដយើងគិតឱ្យបានរីុជដស្ៅ ដយើងក៏ម្ិនអាច
និយាយថ្ន ដោយសារជងំឺដនះបានដធវើឱ្យបញ្ហា
រីលធម្៌របរ់ម្នុរសធាៃ ក់ចុះដន្មះដទ្យ ដស្ពះ
ដយើងែឹងដ ើយថ្ន ជងំឺរោករួតបណ្ដា ល ីវ ី
រុរកូរ  ូណ្ដដម្ដរាគថ្មីដនះ ជាទូ្យដៅអាចឆ្ៃងចូល
ដៅកែុងខ្ៃួនម្នុរសដនសងៗដទ្យៀតតាម្រយៈ ការ
កអក ការកណ្ដរ រ់ ការប ះពល់ោែ  ការខ្វះអន្មម្័
យ ការបរដិោគសាច់ដៅ សាច់រតវមាន ិរ 
ជាដែើម្ ែបតិជងំឺដនះជាជងំឺសាហាវផ្ែលអាច
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ឆ្ក់យកអាយុជីវតិរបរ់ម្នុរសកែុងដ លែ៏ខ្ៃី។ 
ជងំឺដនះមានដរាគរញ្ហា  ស្គុនដដា  ដ ៀររដំបារ 
កអក ឈឺប ំង់ក ែកែដងាើម្ញាប់ ែកែដងាើម្ម្ិន
ដ ញដលញ និងមានែដងាើម្ែងាក់ផ្ែលដធវើឱ្យ
មានការ ិបាកកែុងការែកែដងាើម្ជាដែើម្។ 
បុគគលណ្ដបានដកើតនិងឆ្ៃងជងំឺដនះនឹង
ស្បឈម្នឹងការម្ិនហា៊ា នដៅផ្កបរ ឬ ការរត់
ដគចដចញរបរ់បុគគលដនសងៗដទ្យៀត ផ្ែលដគ
យល់ថ្នជាការដរ ើរដអើង។  ីដស្ពះដគខ្ជៃ ច
បុគគលផ្ែលមានដម្ដរាគ ចម្ៃងដម្ដរាគដៅខ្ៃួន
របរ់ដគ ផ្ែលទ្យដងវើដនះ គឺជាការការពរខ្ៃួនផ្ត
ប ុដណ្ដណ ះ ម្ិនផ្ម្នជាការដរ ើរដអើង ដ ើយក៏ម្ិន
ផ្ម្នជាការធាៃ ក់ចុះម្នរីលធម្៌របរ់ម្នុរស
ដន្មះផ្ែរ។ តួយា ងែូចជាជាតិជនជាតិចិន
ផ្ែលជាជនជាតិមួ្យស្តូវបានទ្យទួ្យលការម្ិន
រូវដ ញចិតរ ីសារន៍ែម្ទ្យមុ្នដគ ែបតិថ្ន ួក
ោត់បានដកើតជងំឺកូរ  ូណ្ដដនះែបូំងដគ។ ស្ោន់
ផ្តស្តឹម្ែណំ្ដច់ផ្ខ្ម្ករា ដែើម្ឆ្ែ ២ំ០២០ កនៃង
ដៅ ស្បដទ្យរចិនផ្ែលមានស្បជាជន១៣៨៦
ោនន្មក់ និងជារែឋអធិបដតយយមួ្យកែុង
ចដំណ្ដម្រែឋអធិបដតយយ១៩៣ស្បដទ្យរ បាន
បាត់បង់អាយុជីវតិស្បជា លរែឋខ្ៃួនអរ់ជាង
២០០ន្មក់ ខ្ណ្ៈជិត១០០០០ន្មក់ដទ្យៀតរាិត
កែុងែណំ្ដក់កាលតាម្ោន ដោយសារផ្ត
វជិាមាននូវវរុីរកូរ  ូណ្ដ ឬកូវែីែ៏កណំ្ដចដនះ
ដៅកែុងខ្ៃួនរបរ់ ួកដគ ដ ើយដោយសារផ្តវរុី

រដនះ ដទ្យើបបានបងកឱ្យស្បដទ្យរដរទើរផ្តទូ្យទងំ
 ិភ ដោកមានការឆ្ៃងរាលោលនូវជងំឺដនះ
រ ូតម្កែល់រ វម្ថ្ៃ។ 
  រ វម្ថ្ៃដោយសារផ្តជងំឺដនះ បានដធវើ
ឱ្យ ិភ ដោកចាប់ដនាើម្មានទុ្យកខស្ ួយជាខ្ជៃ ងំ 
ដស្ពះសាា នោ ដកើតមានដៅចិនបានសាយ
ោយម្កកាន់ស្បដទ្យរន្មន្មកែុងនិងដស្ដតបំន់
អារីុ។ ម្ជឈោឋ នខ្ៃះយល់ថ្ន ែូចជាយឺតដ ល
ណ្ដរ់ផ្ែលចិនបិទ្យទី្យស្កុង បិទ្យដជើងដហាះដ ើរ
 លរែឋខ្ៃួនដៅបរដទ្យរ ដស្កាយ ីដម្ដរាគកូរ  ូ
ណ្ដបានវាយលុកដចញ ីស្កុងអ៊ាូហាន។ ការ
បិទ្យទី្យស្កុងដធវើឱ្យស្កុងអ៊ាូអរមួ្យដនះ ផ្ស្បដៅជា
សាៃ ត់ស្ជង ំោម នចរាចរណ៍្ បិទ្យទី្យនារ គឺដស្បៀប
បានជាទី្យស្កុងផ្ែលដគទុ្យកដចាល។ អ៊ាូហានជាទី្យ
ស្កុងធមួំ្យ រាិតដៅោគកណ្ដរ លស្បដទ្យរចិន 
ស្តូវបានវាយលុកដោយដម្ដរាគម្ា ងផ្ែលជា
  ួកដម្ដរាគផ្ដា សាយធមំានដ ម្ ះថ្ន វរុីរកូរ  ូ
ណ្ដស្បដភទ្យថ្ម ី ឬកូវែី១៩ ដ ើយវាបានបងកឱ្យ
ម្នុរសកែុងស្កុងរាប់រិបន្មក់ធាៃ ក់ខ្ៃួនឈឺនទួនៗ
ដៅកែុងផ្ខ្ធែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ កនៃងដៅ។ អែកជងំឺទងំ
ដន្មះស្តូវបានដគរកដ ើញថ្ន ជាអែកររ់ដៅ
តបំន់នារលក់ដស្គឿងរមុ្ស្ទ្យអ៊ាូណ្ដន ដ ើយជា
អាជីវករសាច់ស្តី និងដស្គឿងរមុ្ស្ទ្យ។ ម្កែល់
របាា  ៍ទី្យ២ ម្នផ្ខ្ម្ករា ឆ្ែ ២ំ០២០ វរុីរដនះ
បានអស្ងួន ិភ ដោក ដស្ពះដស្កាយ ីធាៃ ក់
ខ្ៃួនឈឺ អែកជងំឺទងំដន្មះបានសាៃ ប់ជាបនា
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បន្មទ ប់ ីមួ្យម្ថ្ៃដៅមួ្យម្ថ្ៃ។ វរុីរផ្ែលសា
ហាវដធវើឱ្យដគខ្ជៃ ចរអា ម្ិនទន់មានអែកវទិ្យាសា
ស្តរាជនំ្មញរុខ្ជភិបាលណ្ដមាែ ក់រកដ ើញថ្ន 
វាមានស្បភ ម្ក ីអវីឱ្យ ិតស្បាកែដន្មះដៅ
ដ ើយដទ្យ? គឺវាដស្បៀបបាននឹងវរុីរែ៏អាថ្៌កបំា ំ
ង។ អែកផ្ែលមានស្ប ័នធសុាដំខ្ាយស្តូវបានដគ
ចាត់ទុ្យកថ្ន ជាជនងាយរងដស្ោះបនុំត ដស្ពះ
ដម្ដរាគនឹងឆ្ៃងតាម្ស្ប ័នធនៃូ វែដងាើម្ ផ្ែល
បដចេញដោយម្ ូដលគុលទឹ្យកមាត ់ ដោយការ
កអក និងកណ្ដា រ់ ដ ើយអាចដធវើឱ្យអែកជិតខ្ជង
ឆ្ៃងបានជាបនាបន្មទ ប់។ ដែើម្បរុីខុ្មាលោ ម្ន
ម្នុរសជាតិ មុ្ននឹងស្បការ ីោ អារនែ អងគ
ការរុខ្ោ  ិភ ដោក(WHO) ក៏បាន
ស្បការ ីវធិីការពរខ្ៃួនជាបនាបន្មទ ប់ ីជងំឺ
ដនះដោយនងផ្ែរ ដោយម្ិនឱ្យដភៃច ីការ
ោងម្ែជាមួ្យសាប៊ាូ អាល់កុល ឬផ្ជលអាល់
កុល និងស្តូវខ្ទប់មាត់និងស្ចមុ្ះ ដៅដ លកអក
និងកណ្ដា រ់ដោយយកកផ្នសង ស្កមា  ស្កោរ 
ឬដោយផ្កងម្ែ ដជៀរវាងប ះពល់ជិតរែិទ្យធ
ជាមួ្យអែកផ្ែលស្គុនដដា  និងកអក ឬផ្ដា សាយ 
និងស្តូវចម្អិនសាច់និងរ៊ាុតឱ្យបានឆ្អិនលអ 
ដជៀរវាងប ះពល់ជាមួ្យរតវម្ស្ ររ់ 
ឬកផ្នៃងចិចេឹ ម្រតវដោយោម នពក់រមាា រ
ការពរខ្ៃួន ែបតិជងំឺនៃូ វែដងាើម្បងកដ ើងដោយវ ី
រុរដនះ អាចចូលម្ក ិឃាតជីវតិម្នុរសយា ង
រមាៃ ត់ និងដលឿនបនុំតផ្ែលដធវើឱ្យដគម្ិនហា៊ា ន

ដៅផ្កបរអែកជងំឺ ជា ិដររគឺអែកជងំឺមាន
ស្បភ ម្ក ីអ៊ាូហាន ឬជាជនជាតិចិន។ ន្មឱ្
ការដន្មះ វធិានការចនួំន៤ ស្តូវបានរ គម្
ន៍អនារជាតិបានដធវើដៅដលើចិន គឺដធវើដៅដលើ
ស្បជាជនខ្ៃួនឯងផ្ែលររ់ដៅស្បដទ្យរចិន និង
ជនជាតិចិនផ្ែលររ់ដៅកែុងស្បដទ្យររបរ់ ួក
ដគ។ វធិានការចនួំនបួនដន្មះរួម្មាន ការ
ជដម្ៃៀរ លរែឋរបរ់ស្បដទ្យរ ួកដគដចញ ី
ចិន ដខ្តរ ឺបុី និងដខ្តរន្មន្ម ការបិទ្យដជើងដហាះ
ដ ើរម្នស្កុម្ ៊ាុនអាការចរណ៍្ធំៗ  ការបិទ្យ
ទិ្យោឋ ការរស្មាប់ជនជាតិចិន និងស្បដទ្យរជុវំញិ
ចិនក៏បានចាប់ដនាើម្បិទ្យស្ ំផ្ែន។ ដបើតាម្ដគ 
ទ្យ ំ័រសារ ័ត៌មាន Newsweek ដរទើរផ្តស្គប់
ស្បដទ្យរទងំអរ់ផ្ែលមានស្ ំផ្ែននឹងចិន 
បានរដស្ម្ចចិតរបិទ្យស្ ំផ្ែនតាម្រយៈកិចេស្ ម្
ដស្ ៀង ីចមាៃ យជាបនាបន្មទ ប់ ែូចជា ហាក នី
សាា ន ប៊ាូតាន ឥណ្ដឌ  កាសាសារ ន គី គីសារ ន 
ឡាវ ម្ ុងដហាគ លី ម្ីយា ន់មា  ដណ្បា ល់ កូដរ  ខ្ជង
ដជើង បា គីសាា ន តាជីគីសាា ន ដវៀតណ្ដម្ និងរុ
រសុចុីងដស្កាយដគ។ បន្មទ ប់ម្កដៅយប់ម្ថ្ៃទី្យ២៩
ម្ករា យនាដហាះអាដម្រកិនិងជប ុនបានចូល
ែឹក លរែឋរបរ់ខ្ៃួនររុបគឺជិត៥០០ន្មក់ ីទី្យ
ស្កុងអ៊ាូហាន ស្ ម្ទងំស្ មាន លរែឋខ្ៃួនថ្ន ដបើ
ម្ិនមានការចាបំាច់ម្ិនស្តូវដៅចិនដទ្យ។ ចដំពះ
អង់ដគៃរវញិ ន្មយប់ម្ថ្ៃទី្យ៣០ម្ករា គឺបានដរែើ
ចិនអនុញ្ហា តឱ្យដបើកស្កុងបនរិច ដែើម្បជីដម្ៃៀរ



61 

 

 លរែឋខ្ៃួនម្កកាន់មាតុភូម្ិវញិ ដោយ
អង់ដគៃរបានយកដយាធាដៅរដស្តងាគ ះដៅ
ជាមួ្យនងផ្ែរ។ ដបើតាម្សារ ័ត៌មានញ ូ វយ 
កថ្នម្ បានរាយការណ៍្ថ្ន កែុងដន្មះស្បដទ្យរ 
បារាងំ កូដរ  ខ្ជងតបូង មា រ  ុក អាលៃឺម្ ង់ កា ាក់
សាា ន អង់ដគៃរ កាណ្ដោ រុរស ី  ូលៃង់ ភូមា 
និងអូស្តសារ លី ក៏ដស្ោងនឹងជដម្ៃៀរ លរែឋខ្ៃួន ី
អ៊ាូហានផ្ែរ។ កែុងចដំណ្ដម្ស្បដទ្យរផ្ែលបិទ្យស្ ំ
ផ្ែនដន្មះ ក៏មានស្បដទ្យរបិទ្យទិ្យោឋ ការនងផ្ែរ 
ផ្តជដស្ម្ើរមួ្យដនះ ស្តូវបានដគដម្ើលដ ើញជា
 ិដររ គឺដៅតបំន់អារីុអាដគែយ៍ផ្ែលែបូំង
ដគ គឺ វីលី ីន ដម្ែឹកន្មកំ ូំលឌូឌដឺត បាន
ស្បការដរទើរជាដរៀងរាល់ម្ថ្ៃ ីវធិានការទ្យប់
សាក ត់ការបិទ្យទិ្យោឋ ការអែកែដំណ្ើ រចិន ផ្តទី្យ
បនុំតស្បដទ្យរដនះក៏បានឆ្ៃងមួ្យករណី្។ 
បន្មទ ប់ម្កវធិានការែផ្ែលដនះបានន្មឱំ្យមា 
ដ រីុ ដវៀតណ្ដម្ ដធវើតាម្ ដ ើយរិងាបុរ ី និង
ម្ថ្ក ុំងរាិតកែុងការ ិចារណ្ដ។ ជាមួ្យោែ
ដនះ ស្កុម្ ៊ាុនអាការចរណ៍្ធំៗ  ក៏បានផ្ដអ ក
និងកាត់បនាយ    ដរវាកម្មែល់ស្បដទ្យរចិនរួម្
មាន ស្កុម្ ៊ាុនអាការចរណ៍្អង់ដគៃរផ្អ៊ារដវ    
EU Airline ស្កុម្ ៊ាុនអាការ  ចរណ៍្អាលៃឺម្ ង់ 
Lufthansa ស្កុម្ ៊ាុនអាការចរណ៍្អាដម្រកិ 
KLM និង United។ ចផំ្ណ្កស្កុម្ ៊ាុន Toyota 
Volkswagen IKEA Starbucks Tesla ស្កុម្ ៊ាុន 
McDonald’s និងស្កុម្ ៊ាុនបដចេកវទិ្យាយកស 

Foxconn បានបិទ្យហាងជាបដណ្ដា ះអារនែដៅ
ចិនស្ ម្ទងំស្ មានដែើរដចញ ីស្បដទ្យរចិន។ 
ដែើម្បជីាការដឆ្ៃើយតបវញិ រោឋ ភិបាលម្នទី្យស្កុង
ដប កាងំបានរដស្ម្ចថ្ន នឹងបចាូ នយនរដហាះ
ដៅែឹកស្បជាជនផ្ែលមានស្រុកដៅកដំណ្ើ ត
ដៅដខ្តរ ៊ាូបុី (Hubei)  ីបណ្ដរ ស្បដទ្យរន្មន្ម 
ស្ត ប់ម្កវញិឱ្យបានដលឿនបនុំតតាម្ផ្ែល
អាចដធវើដៅបាន ដស្ពះស្បដទ្យរមួ្យចនួំន បាន
រដស្ម្ចផ្ដអ កដជើងដហាះដ ើរជាមួ្យចិន ផ្ែល
ជាដ តុដធវើឱ្យស្បជាជនចិនទងំដន្មះ ម្ិនអាច
ស្ត ប់ម្កស្បដទ្យរកដំណ្ើ តវញិបាន។ អាការ
ចរណ៍្រីុវលិចិនបានរាយការណ៍្ឱ្យែឹងថ្ន 
មុ្នបិទ្យទី្យស្កុងស្បជាជនស្កុងអ៊ាូហានបានដហាះ
ដ ើរដៅកាន់ដោលដៅជាដស្ចើន គឺដរទើរផ្តកនៃះ
ោនន្មក់កែុងចដំណ្ដម្ស្បជាជនអ៊ាូហានររុប
១១ោនន្មក់។ កែុងដន្មះគឺមានដៅរិងាបុរ ីនិង
ម្ថ្ជិត១មុ្ឺនន្មក ់ ផ្ែលចនួំនដនះគឺដស្ចើនជាង
ស្បដទ្យរណ្ដៗទងំអរ់។ ដៅម្ថ្ៃទី្យ៣១ម្ករា 
ដជើងដហាះដ ើររបរ់ស្កុម្ ៊ាុនអាការចរណ៍្
ចិន Xiamen នឹងដៅែឹកជនជាតិចិន ីទី្យស្កុង 
Kota Kinabalu កែុងស្បដទ្យរមា ដ រីុ និងទី្យស្កុង
បាងកក ស្បដទ្យរម្ថ្។ ដៅកែុងទី្យស្កុងបាងកក គឺ
មានជនជាតិចិនម្ក ីដខ្តរ ៊ាូបុ ី ចនួំន១១៧
ន្មក់ ក ុំងជាប់ោងំដៅទី្យដន្មះ ដ ើយ១០០
ន្មក់ដទ្យៀតកែុងទី្យស្កុង Kota Kinabalu ផ្ែល
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បងាា ញឆ្នទៈចងជ់ិះយនរដហាះដនះស្ត ប់ម្ក
ស្កុងអ៊ាូហានវញិឆ្ប់ៗតាម្ផ្ែលអាចដធវើបាន។1 

រាល់ នីតិបុគគល ស្កុម្ ៊ាុន និងរែឋទងំ
អរ់ផ្ែលដធវើរដបៀបដនះែូចបានដរៀបរាប់ខ្ជង
ដលើ គឺដែើម្បបីងាក រហានិភ័យអាយុជីវតិ លរែឋ
រញ្ហា តិ ួកដគផ្ែលស្តូវបានចាត់ទុ្យកថ្ន ជា
ការដធវើដ ើងដែើម្បកីារពរស្បដយាជន៍ផ្ដទ ល់ខ្ៃួន
របរ់ ួកដគជាមួ្យចិន ខ្ណ្ៈចិនក ុំងមាន
បញ្ហា  ដ ើយទ្យដងវើទងំដនះ ក៏ដយើងម្ិនអាចចាត់
ទុ្យកថ្ន ជាការធាៃ ក់ចុះដលើផ្នែករលីធម្៌ផ្ែរ។ 

ដៅបណ្ដា ស្បដទ្យរអារីុ អងគការរុខ្
ោ  ិភ ដោកបានយកម្ថ្ៃចុងផ្ខ្ម្ករា 
ស្បការអារនែកស្ម្ិត ិភ ដោក ដស្ពះតួ
ដលខ្អែកសាៃ ប់ដោយជងំឺកូវែី១៩ បានដកើន
ដ ើងជាង២០០ន្មក់ ផ្ត ាបាលជារះដរប ើយ
បានចនួំន១៨៧ន្មក់កែុងចដំណ្ដម្អែកមាននទុក
ដម្ដរាគជិត១០០០០ន្មក់។ អងគការរុខ្ោ 
 ិភ ដោក បានអពំវន្មវឱ្យស្បដទ្យរទងំអរ់
ការពរខ្ៃួន ផ្តម្ិនស្តូវដបាះបង់ដចាលការរ 
ស្បតិបតរិការជាមួ្យអនារជាតិដន្មះដទ្យ គឺស្តូវរួម្
ោែ វាយបស្តងាក បជងំឺកណំ្ដចដនះជាមួ្យចិន។ 
យា ងណ្ដចិនខ្ៃួនឯង បានដបាជាា ថ្ននឹងបស្តងាក ប
ជងំឺកណំ្ដចផ្ែលឆ្ក់យកជីវតិ លរែឋរបរ់ដគ

                                                            
1
 តាម្ការចុះនាយរបរ់ CAN ន្មម្ថ្ៃរុស្ក ទី្យ៣១ 
ផ្ខ្ម្ករា 

ជាបនាបន្មទ ប់ ផ្តក៏ម្ិនដចាលការសាវ គម្ន៍កិចេ
រ ស្បតិបតរិការនងផ្ែរ។ ការរ ស្បតិបតរិ
ការដនះ ចិនបានសាវ គម្ន៍ជា ិដររនឹងអងគ
ការរុខ្ោ  ិភ ដោក និងបណ្ដា អងគការអ
នារជាតិែម្ទ្យដទ្យៀត ខ្ណ្ៈអាដម្រកិ ាយាម្ដៅ
ស្តួត ិនិតយសាា នការណ៍្ជងំឺដៅអ៊ាូហាន។ 
ចផំ្ណ្កអូស្តសាា លី ជប ុន  ុងកុង ក ុំងផ្រវង
រកវា ក់សាងំការពរផ្ែលស្តូវបានវាយតម្ម្ៃថ្ន 
នឹងចណំ្ដយដ លែល់ដៅមួ្យស្តីមារ។ កែុង
ដ លជាមួ្យោែ ដន្មះផ្ែរ ក៏មានអតីតអែកចារ
កម្មអីុស្សាផ្អលមាែ ក់បានយល់ថ្ន ដម្ដរាគដនះ
បានធាៃ យដចញ ីវទិ្យាសាា នជីវសាស្តរាផ្ែល
មានចមាៃ យស្បមាណ្៣០គី ូផ្ម្ ស្ត ីតបំន់នទុះ
ដម្ដរាគ គឺដោករងសយ័ថ្ន ដម្ដរាគដនះ ចិន
នឹងយកដៅបងកដែើម្បរីស្តងាគ ម្ជីវសាស្តរាក៏ថ្នបា
ន។ ផ្តយា ងណ្ដ ចិនបានស្ចានដចាល ័ត៌មាន
ផ្ែលចុះនាយដោយសារ ត៌មានអនារជាតិ
មួ្យចនួំន ីដរឿងរា វដនះ។ ចដំពះការដចាទ្យ
ស្បកាន់ និងការបែិដរធដនះ ដបើដយើងយក
បញ្ហា រីលធម្៌ម្កនិយាយវញិ គឺម្នុរសជាតិ
ម្ន ិភ ដោកដយើងដៅមានរីលធម្៌ និង
គុណ្ធម្៌ខ្ពរ់ណ្ដរ់ចដំពះរុខុ្មាលោ 
ម្នុរសជាតិ ែបតិម្ិនស្តឹម្ផ្តអងគការរុខ្ោ 
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 ិភ ដោកម្ិនទុ្យកឱ្យចិនឯដកាែូចជាការ
ដរ ើរដអើងដន្មះដទ្យ។ ដៅមានដម្ែឹកន្មបំណ្ដា
ស្បដទ្យរមួ្យចនួំនបងាា ញ ីសាម្គគីោ នឹង
ចិន កែុងការឈរទ្យប់ទ្យល់នឹងជងំឺកូវែី១៩ ដនះ
ផ្ែរ។ ដោក មូ្នដចអីុន ស្បធាន្មធិបតីកូដរ  ខ្ជង
តបូង បានផ្ថ្ៃងរងកត់ន័យធៃន់ៗកែុងរនែិរីទ្យ
ចដំពះមុ្ខ្ទូ្យរទ្យរសន៍ស្ប ័នធដឃារន្មន្មន្មថ្ន 
អាវុធដែើម្បកីារពរខ្ៃួ នដយើង ីកូវ  ូណ្ដវរុីរ
ស្បដភទ្យថ្មីដនះ  ុផំ្ម្នជាោ ភយ័ខ្ជៃ ច និងការ
រអបដ់ខ្ពើម្ដទ្យ កប៏ ុផ្នរគឺកិចេរ ស្បតិបតរិ  និង
ជដំនឿចិតរ។ ដោកបានដចញមុ្ខ្ម្កដធវើ
រនែិរីទ្យសារ ័ត៌មានដនះ គឺដែើម្បបីងាា ញ ីចំ
ណ្ដត់ការដដរ ស្បឆ្ងំនឹង ័ត៌មានផ្កៃងកាៃ យ 
(Fake News) ពក់ ័នធដរឿងកូរ  ូណ្ដវរុីរ ផ្ែល
បងកោ ភិតភ័យែល់ លរែឋ។ ចផំ្ណ្កដម្
ែឹកន្មមំ្ថ្ដោក ស្បាយុទ្យធចានអ់៊ាូចា ក៏បានដកាត
ររដរើរែល់ស្ប ័នធរុខ្ជភិបាលរបរ់ខ្ៃួន 
ផ្ែលបាន ាបាលជនជាតិចិន៥ន្មក់ជារះ
ដរប ើយ ីជងំឺដនះ។   រោឋ ភិបាលម្ថ្ថ្ន ម្ិនស្តឹម្
ផ្តស្តួត ិនិតយដម្ើលអែកែដំណ្ើ រម្ក ីអ៊ាូហានដទ្យ 
ប ុផ្នរស្តូវតាម្ោនរាល់បណ្ដរ អែកម្ក ីស្គប់
ស្បដទ្យរផ្ែលមានហានិភ័យ ដោយវារ់កដៅា
ដ លដែើរ តាម្រយៈកាដម្រា ។ ស្បរិនដបើជន
រងសយ័ស្តូវបានដគរកដ ើញថ្ន មាននទុកដម្
ដរាគដន្មះ ដគនឹងស្តូវបចាូ នដៅរដងកតដម្ើល
ដរាគរញ្ហា  និង ាបាលដោយម្ិនគិត ីអែក

ផ្ែលម្ក ីស្បដទ្យរណ្ដក៏ដោយ គឺស្តូវផ្ត
ទ្យទួ្យលបានការសាវ គម្ន៍  ីដស្ពះ ួកដគស្តូវ
បានចាត់ទុ្យកថ្នជាដភាៀវរបរ់ស្បដទ្យរ។ ដោក
ស្បាយុទ្យធបានបនរថ្ន ោម នរុខ្ទុ្យកខអវីរខំ្ជនជ់ាង
រុខ្ទុ្យកខរាស្តរាដន្មះដទ្យ។ យា ងណ្ដម្ិញ ចដំពះ
ដម្ែឹកន្មកំម្ពុជា ដៅដ លផ្ែលរកដ ើញមានវ ី
រុរកូរ  ូណ្ដមួ្យករណី្ដៅស្កុងស្ ះរី នុ
ដន្មះ រដម្រចន្មយករែឋម្ស្តនាី  ៊ាុន ផ្រន បាន
រដស្ម្ចចិតរដោយម្ិនជដម្ៃៀរស្បជាជនខ្ៃួន ី
ទី្យស្កុងអ៊ាូហាន ឬ ចិនដន្មះដទ្យ គឺរដម្រចបានឱ្យ
ដ ទ្យយ ាបាលជនជាតិដន្មះដោយយកចិតរ
ទុ្យកោក់បនុំតរ ូតទ្យទួ្យលបានដជាគជ័យកែុង
ការ ាបាលនងផ្ែរ។ រាិតកែុងកាលៈដទ្យរៈែ៏
គួរឱ្យស្ ួយបារម្ាដនះ ដម្ែឹកន្មជំាដស្ចើនកែុង
 ិភ ដោកបានដចញម្កអូរទញសាម រតី
ស្បជាជាតិខ្ៃួន កុឱំ្យមានចរតិដរ ើរដអើងចិន
ដោយសារជងំឺកូវែី១៩ដនះ ដោយដលើកដ ើង
ថ្ន ជងំឺម្ិនកណំ្ដចែល់ជងំឺភ័យខ្ជៃ ចស្ជុល និង
បុដររអប់ដខ្ពើម្ផ្ែលមានកែុងខ្ៃួនម្នុរសជាតិ
ដន្មះដទ្យ។ 

តាម្រយៈដ តុការណ៍្ខ្ៃះ មានម្នុរស
មួ្យចនួំនបានដលើកដ ើងថ្ន  ិភ ដោក
ហាក់បានធាៃ ក់ចុះផ្នែករីលធម្៌និងចរតិ
ម្នុរសធម្៌ ខ្វះការទ្យទួ្យលខុ្រស្តូវចដំពះបញ្ហា
រិទ្យធិម្នុរស និងរិទ្យធិររ់រានមានជីវតិ។ ជាក់
ផ្ររងមានបណ្ដរ ស្បដទ្យរមួ្យចនួំនម្ិនបាន



64 

 

អនុញ្ហា តឱ្យន្មវា Westherdam ផ្ែលនទុក
ម្នុរសជិត ២០០០ ន្មក់ចូលចតដៅកែុង
ស្បដទ្យររបរ់ខ្ៃួន ដោយសារការភ័យខ្ជៃ ចការ
ឆ្ៃលជងំឺកូវែី១៩ដនះ។ ស្បការដនះដយើងក៏ម្ិន
អាចនិយាយថ្នស្បដទ្យរទងំដន្មះធាៃ ក់ចុះនូវ
រីលធម្៌ផ្ែរ ែបតិដគខ្ជៃ ចអែកដៅកបា ល់ដន្មះ 
ចម្ៃងដម្ដរាគែ៏កាចសាហាវដនះែល់ស្បជាជន
របរ់ ួកដគ ស្ោន់ផ្តថ្នស្បដទ្យរទងំដន្មះខ្វះ
វធិានការកែុងការចាត់ផ្ចងទ្យទួ្យល។  ប ុផ្នរ
រស្មាប់កម្ពុជា គឺរដម្រច  ៊ាុន ផ្រន ផ្ែលជា
ដម្ែឹកន្មកំម្ពុជា បានអនុញ្ហា តឱ្យកបា ល់ដន្មះ
ចូលចត ដោយយល់ ីតម្ម្ៃម្នុរសធម្៌និងរិទ្យធិ
កែុងការររ់ដរៀនមានជីវតិ។ ទ្យដងវើដនះបាន
បងាា ញ ិភ ដោកថ្ន កម្ពុជាក ុំងឈរដលើ
មូ្លោឋ នរីលធម្៌និងគុណ្ធម្៌ខ្ពរ់ ផ្ែល
ដយើងរឹងផ្តអាចនិយាយថ្ន       ម្និមានប
ណ្ដរ អារយស្បដទ្យរមួ្យចនួំនដធវើបាន។  
  ដស្ដ ីការមានរីលធម្៌កែុងការយល់ ី
តម្ម្ៃម្នុរសធម្៌ និងរិទ្យធិកែុងការររ់ដរៀនមាន
ជីវតិ រីលធម្៌ម្នការទ្យទួ្យលខុ្រស្តូវកែុងតួន្មទី្យ
ការងាររបរ់ខ្ៃួនក៏ែូចជាការដលើកទឹ្យកចិតរ ក៏
មានស្ ម្ជាមួ្យោែ នងផ្ែរ។ រដម្រចដតដជា 
ន្មយករែឋម្ស្តនរីម្នកម្ពុជា បានផ្ថ្ៃងដកាត
                                                            
2 សម្តេចបានថ្លែងម្ៅម្េលថ្ែលសម្តេចអម្ ជ្ ើញជាអធិបតើ
បិទសននិបាតបូកសរុបការងារឆ្ន ាំចាស់ឆ្ន ាំ២០១៩ និងម្លើក
ទិសម្ៅការងារឆ្ន ាំលមើឆ្ន ាំ២០២០ របស់ក្កសួងសុខាភិបាល 

ររដរើរថ្នែ ក់ែឹកន្ម ំ ម្ស្តនរីរាជការ ជា ិដររ
បុគគលិករុខ្ជភិបាលដៅទូ្យទងំស្បដទ្យរ ផ្ែល
បានខិ្តខ្អំនុវតរដោលនដយាបាយរុខ្ជភិបា
លនិងកម្មវធិីនដយាបាយន្មន្មរបរ់រាជរោឋ ភិ
បាលរដស្ម្ចបានរម្ិទ្យធនលគួរជាទី្យដមាទ្យនៈ។ 
ការនរល់ដរវាអប់ររុំខ្ោ  ការបងាក រជងំឺ ការ
 ិនិតយ ាបាល និងការផ្ថ្ទរុំខ្ោ ជូន
ស្បជាជន គឺជាការងារអាទិ្យោ របរ់ដយើងកែុង
ការស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំនឹងការរកីរាលម្នជងំឺកូវែី
១៩។ ការការពរការឆ្ៃងដម្ដរាគ មានែូចជា
ការកុឱំ្យចាប់ម្ែសាវ គម្ន៍ដ លជួបោែ  គឺស្តូវដស្បើ
វបបធម្៌ែ៏លអរបរ់ផ្ខ្មរផ្ែដលដ លជួបោែ  ស្តូវ
ដលើកម្ែជស្មាបរួរោែ  ដែើម្បបីងាក ជងំឺកូវែី១៩ 
ក៏ែូចជាឱ្យមានការ ិចារណ្ដការឧបតាម្ាដនស
ងៗកែុងករណី្មានអែកដកើតជងំឺកូវែី។2 
   ចដំពះមុ្ខ្ម្នវបិតរិរុខ្ោ  ិភ 
ដោក ដោយសារផ្តការរាតតាតជងំឺកូវែី១៩ 
រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជាែឹកន្មដំោយរដម្រចអគគ
ម្ហាដរន្មបតី ដតដជា  ៊ាុន ផ្រន បានចាត់
វធិានការជាកចេប់ដែើម្បទី្យប់ទ្យល់នឹងនលប ះ
ពល់ ីជងំឺដនះ ទងំវធិានការការពរ
រុខុ្មាលោ ស្បជា លរែឋ និងវធិានការដរែឋ
កិចេ។ ដលើរ ីដនះដៅដទ្យៀត រាជរោឋ ភិបាល

ថ្ែលក្បារេធម្ធវើម្ ើងម្ៅសណ្ឋា គារសុខា កាលេើថ្លៃទើ០៤ 
ថ្ែតើនា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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បានដរៀបចវំធិានការដែើម្បជួីយែល់កម្មករ កម្ម
ការនីិ ផ្ែលស្បឈម្នឹងការបាត់បងក់ារងារ
ដោយសារផ្តដរាងចស្ករុ ំយួររកម្មោ  ែបតិ
កងវះវតាុធាតុដែើម្។ ខ្ណ្ៈ ិភ ដោកទងំ
មូ្លក ុំងស្បឈម្នឹងការរាតតាតម្នជងំឺកូវ ី
ែ១៩ ន្មយករែឋម្ស្តនរីកម្ពុជា បាន ុះពរយា ង
ខ្ជៃ ងំ ទងំនរល់ការដលើកទឹ្យកចិតរ និងការ
រដស្ម្ចអនុញ្ហា តឱ្យន្មវាដទ្យរចរណ៍្ 
Westerdam ចូលចតដៅកែុងក ំង់ផ្នអនររជាតិ
ស្ ះរី នុ ខ្ណ្ៈស្បដទ្យរ៤ ដកាះចនួំន២ 
បានបែិដរធម្ិនឱ្យន្មវាយកសដនះចូលចត
ដោយសារផ្តភ័យខ្ជៃ ចជងំឺកូវែី១៩។ ពក់ ័នធ
នឹងបញ្ហា ដនះ ស្បជាជនចិនបានស្បរិទ្យធន្មម្
ចដំពះកាយវកិារម្នុរសធម្៌ និងការយកចិតរ
ទុ្យកោក់ចដំពះស្បដទ្យរជាម្ិតររបរ់ខ្ៃួនកែុងស្ោ
លបំាកដនះថ្ន «បុរររងាា ដែើរបស្តញ្ហា រទិ្យរ» 
ខ្ណ្ៈដម្ែឹកន្មមំ្នស្បដទ្យរដនសងៗ ម្ិនហា៊ា ន
ដៅកាន់ស្បដទ្យរចិន ដ ើយ ិភ ដោកកែុង
រតវតសរទី៍្យ២១ដនះ។ រដម្រចដតដជាបានមាន
ស្បសារន៍ថ្ន ជងំឺកូវែី១៩ ោម នអវី គួរឱ្យភយ័
ខ្ជៃ ចដ ើយ ប ុផ្នរជងំឺភយ័ខ្ជៃ ចបានជាដរឿងផ្ែល
គួឱ្យភយ័ខ្ជៃ ច។ ការភ័យខ្ជៃ ចម្នជងំឺដនះបាន
រុញស្ចានឱ្យមានការដរ ើរដអើងជាតិសារន៍ 
ដរ ើរដអើងម្នុរសដៅកែុងរងគម្។ ការភ័យខ្ជៃ ច
បានដធវើឱ្យម្នុរសមួ្យចនួំនបាត់បង់នូវោ 
មាេ រ់ការ បាត់បង់ជដំនឿចិតរដលើខ្ៃួនឯង។  

  ដតើដយើងអាចនិយាយបានដទ្យថ្ន ការ
ស្បឈម្នឹងជងំឺកូវែី១៩ដនះ ដធវើឱ្យម្នុរសធាៃ ក់
ចុះនូវរីលធម្?៌ ស្របោែ នឹងរកម្មោ 
ម្នុរសធម្៌ផ្ែលបានបងាា ញតាម្រយៈការ
សាម្គគីោ ែ៏រងឹមាជំាធៃុងមួ្យជួយោែ ស្គប់
ដ លដវោរបរ់ស្បជាជនកម្ពុជាផ្ែលោសំ្ទ្យ
ដោយរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា និងោសំ្ទ្យដោយរ
ដម្រចដតដជា  ៊ាុន ផ្រន កែុងការស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំ
ជងំឺកូវែី១៩ដនះ? តាម្រយៈកាយវកិារដនះ 
ដយើងអាចនឹងដធវើឱ្យជងំឺដនះដជៀរនុត ីការឆ្ៃង
កស្ម្ិតអារនែដៅកម្ពុជា ដ ើយស្បជា លរែឋ
នឹងចាកនុត ីជងំឺរាតតាតដនះតាម្       រយៈ
ការអនុវតរបទ្យោឋ ន អន្មម្័យជាស្បចា ំ និងោម ន
ការភ័យខ្ជៃ ចចដំពះជងំឺផ្ែលអាចបងាក របាន
ដនះដ ើយ ដោយដយើងរួម្ោែ កមាេ ត់ជងំឺកូវែី
១៩ទងំអរ់ោែ  និងចូលរួម្អនុវតរវធិានការ
ផ្ែលោក់ចុះដោយស្ករួងរុខ្ជភិបាល ក៏ែូច
ជារាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ដែើម្បសី្បឆ្ងំនឹងវបិតរិ
ជងំឺកូវែី១៩។ ចដំពះមុ្ខ្នឹងការស្បឈម្មុ្ខ្
ការរាតតាតម្នម្ នររាយផ្ែលក ុំងផ្តវាយ
លុក ិភ ដោកបចេុបបនែ រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុ
ជា បានោក់ចុះនូវកចេប់វធិានការដលើផ្នែក
រុខុ្មាលោ  សាធារណ្ៈនិងដរែឋកិចេរងគម្ 
ដែើម្បបីងាក រនិងកាត់បនាយនលប ះពល់
អវជិាមានផ្ែលបងកដ ើងដោយជងំឺកូវែី១៩។ 
ការស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំនឹងជងំឺកូវែី១៩ ផ្ែលរ
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ដម្រចន្មយករែឋម្ស្តនរី  ៊ាុន ផ្រន បានស្បការឱ្យ
ស្ករួងសាា ប័នទងំរែឋនិងឯកជន ស្ ម្ទងំ
 លរែឋមាែ ក់ៗស្តូវចាត់ទុ្យកថ្ន ជាការងារអាទិ្យ
ោ ទី្យ១ និងចាបំាចប់នុំត។  
  វធិានការផ្ែលបានដស្តៀម្ដរៀបចមុំ្ន
ដ លបុររជនជាតិផ្ខ្មរមាែ ក់ស្តូវបានរកដ ើញ
ថ្នបានឆ្ៃងវរី  ុរកូវែី១៩  ីបុររជនជាតិជប ុន
មាែ ក់ផ្ែលដធវើការដៅកផ្នៃងជាមួ្យោែ  ដៅទី្យរួម្
ដខ្តរដរៀម្រាប កាល ីម្ថ្ៃទី្យ៧ ផ្ខ្ម្ីន្ម ឆ្ែ ំ
២០២០ គឺអែកជងំសឺ្តូវបាន ាបាល និងផ្ថ្ទ ំ
យា ងយកចិតរទុ្យកោក់ ីរណំ្ដក់ស្កុម្ស្គូដ ទ្យយ
ជនំ្មញ។ ជាមួ្យោែ ដនះ ស្កុម្ស្គួសារ៣ន្មក់
ដនសងដទ្យៀតរបរ់ោត់រួម្ជាមួ្យអែកមានទ្យនំ្មក់
ទ្យនំងនឹងអែកជងំឺជនជាតិផ្ខ្មរ និងជប ុនររុប
ជិត៣០ន្មក់ដន្មះ ស្តូវបានដធវើដតររផ្រវងរក
ដរាគរញ្ហា ដោយវទិ្យាសាា នបា រទ័រ ដៅោៃ ចម្ថ្ៃ
ទី្យ៨ និងទី្យ៩ ផ្ខ្ម្ីន្ម និងបានបងាា ញលទ្យធនល
ថ្ន មានអវជិាមានដម្ដរាគកូវែី១៩។ ដទះជា
សាា នោ ម្នការរាតតាតម្នវរី  ុរដនះដលឿន
រ ័រ និងមានោ គួរឱ្យស្ ួយបារម្ា ជា
 ិដរររស្មាប់ម្នុរសវយ័ចណំ្ដរ់ផ្ែលមាន
ោ សុាមំ្នរព៌ងគកាយដខ្ាយ ប ុផ្នរោ ភ័យ
ខ្ជៃ ចរបរ់ម្នុរសចដំពះវរី  ុរកូវែី១៩ មាន
រោ ធៃន់ធៃរខ្ជៃ ងំជាងដលើរ ីហានិភ័យ ិត
របរ់វា។ ចាប់តាងំ ីការនទុះដ ើម្នការរាត
តាតចម្ៃងវរី  ុរកូវែី១៩  ីទី្យស្កុងអ៊ាូហាន 

ស្បដទ្យរចិន ស្បមុ្ខ្រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា រ
ដម្រចដតដជា  ៊ាុន ផ្រន បានដែើរតួន្មទី្យរខំ្ជន់
កែុងរកម្មោ ម្នុរសធម្៌អនររជាតិ ទងំការ
ដលើកទឹ្យកចិតរ និងការរ ការជាលកខណ្ៈ
អនររជាត ិ ដែើម្បសី្បយុទ្យធស្បឆ្ងំនឹងជងំឺថ្មីដនះ។ 
រដម្រចដតដជា  ៊ាុន ផ្រន បានផ្ថ្ៃងបញ្ហា ក់ថ្ន 
ចាបត់ាងំ ីនទុ ះជងំឺកូវែី១៩ រ ូតម្កែល់ដ ល
ដនះ និងរ ូតដៅែល់ការបចេបម់្នជងំឺកូវែី
១៩ដនះ ការងារអាទិ្យោ ខ្ពរ់បនុំតរបរ់កម្ពុ
ជា គឺស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំនឹងការរាលោលម្នកូវ ី
ែ១៩ ផ្ែលដនះគឺជាការងារផ្ែលដយើងស្តូវដធវើ
ទងំអរ់ោែ »។ រដម្រចបានបនរថ្ន កម្ពុ ជាស្តូវ
ផ្តដរៀបចផំ្ននការ និងវធិានការន្មន្មផ្ែលស្តូវ
ស្បកានយ់កកែុ ងករណី្កូវែី១៩បានឆ្ៃងម្ក
ែល់កម្ពុ ជា និងបានឆ្ៃងរាលោល ី លរែឋ
មាែ កដ់ៅ លរែឋមាែ កផ់្ែលមានដលបឿនដលឿន 
និងស្ទ្យងស់្ទយធ។ំ រែឋបានដស្តៀម្ថ្វកិារស្មាប់
ជួយ លរែឋកែុ ងករណី្ចាបំាចម់្នការឆ្ៃងរាល
ោលកូវែី១៩ តាម្រយៈការរដស្ម្ចកាត់
បនាយការចណំ្ដយរបរ់ស្ករួងសាា បន័ទងំ
អរ់ចនួំន៥០ោគរយ ដលើកផ្លងផ្ត ស្ករួង
ការបរដទ្យរ ស្ករួងពណិ្ជាកម្ម និងទី្យររីការគ
ណ្ៈរែឋម្ស្តនរី  ផ្ែលស្តូវកាតប់នាយ២៥ោគរយ 
ដែើម្បរីនសសំ្បាកទ់ងំដន្មះ។ ការចណំ្ដយរបរ់
អាជាា ធរថ្នែ កដ់ស្កាម្ជាតិ កស៏្តូវកាតប់នាយផ្ែរ 
ដែើម្បរីនសសំ្បាកទ់ងំដន្មះទុ្យករស្មាបប់ផ្ងវរ
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ការចណំ្ដយចាបំាចដ់ៅដលើវរ័ិយរុខ្ជភិបា
ល។ ជាវធិានការជាក់ផ្ររង ដស្កាយ ីបុររ
មាែ ក់ដៅដខ្តរដរៀម្រាបស្តូវបានរកដ ើញថ្ន
មានោ វជិាមានវរី  ុរកូវែី១៩ វធិានការបន្មទ ន់
គឺរដម្រចដតដជា  ៊ាុន ផ្រន បានបញ្ហា ឱ្យ
ស្ករួងអប់របំិទ្យសាោដរៀនទងំអរ់កែុងស្កុង
ដរៀម្រាបជាបដណ្ដរ ះអារនែ ដែើម្បដីជៀរវាង
កុឱំ្យមានការឆ្ៃងវរី  ុរកូវែី១៩ជាយថ្នដ តុ 
រ ូតែល់មានការជូនែណឹំ្ងជាថ្មី។ គដស្មាង
ដរៀបចសំ្បារ ធរស្តងាក នរដរៀម្រាបក៏ស្តូវបាន
ស្បមុ្ខ្រាជរោឋ ភិបាលបញ្ហា ឱ្យលុបដចាលនង
ផ្ែរ។ ដៅម្ថ្ៃទី្យ៩ ផ្ខ្ម្ីន្ម សាោដរៀនទងំរែឋ
និងឯកជនររុបចនួំ១១០ រាប់តាងំ ីសាោម្
ដតរយយរ ូតែល់សាកលវទិ្យាល័យ និងសាោ 
បណ្រុ ះវជិាា ជីវៈក៏ស្តូវបានបិទ្យជាបដណ្ដរ ះអារ
នែ។ ដនះគឺជាវធិានការដែើម្បបីងាក រការរកីរាល
ោលម្នការឆ្ៃងជងំឺកូវែីស្បកបដៅដោយរីល
ធម្៌ និងការយកចិតរទុ្យកោក់ខ្ពរ់កែុងោ ជា
អែកែឹកន្ម។ំ ជាមួ្យោែ ដនះផ្ែរ ស្បជា លរែឋ
អាចចូលរួម្ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាលកែុងការ
ស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំនឹងជងំឺកូវែី១៩ដនះ ដោយ
បចឈប់ការភ័យខ្ជៃ ច ួរដ តុផ្ែលន្មឱំ្យ
មានការបងកចោចល ផ្តស្តូវងាកម្កអនុវតរ
ការរមាអ តអន្មម្័យ(រមាអ តនទះរផ្ម្បង ឧរា
 ៍ោងម្ែនឹងសាប៊ាូ ឬទឹ្យកអាកុល និងផ្ជល
ដនសងៗ ដស្បើមា រ់ ឬស្កមា ដៅកផ្នៃងចាបំាច់មួ្យ

ចនួំន។ កែុងករណី្មានការរងសយ័ដស្កាយ ី
មានដរាគរញ្ហា រងសយ័មួ្យចនួំន គួរស្បញាប់
ដៅម្នទីរដ ទ្យយ ឬម្ណ្ឌ លរុខ្ោ ផ្ែលដៅជិត
ដោកអែកដែើម្បដីធវើដតរររកដម្ើលជងំឺកូវែី១៩) 
និង ដរែើរុអំាជាា ធរមានរម្តាកិចេ ជា ិដររ
អយយការអម្តុោការរាជធានីដខ្តរទងំអរ់
ដៅទូ្យទងំស្បដទ្យរកម្ពុជា ចាត់វធិានការនៃូ វ
ចាប់ែ៏តឹងរងឹចដំពះជនណ្ដផ្ែលប ុំល
 ័ត៌មាន នស វនាយ ័ត៌មានម្ិន ិតទក់ទ្យង
នឹងជងំឺកូវែី១៩ និងដបរជាា ចូលរួម្ជាមួ្យរាជរ
ោឋ ភិបាលកម្ពុជាស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំនឹងជងំឺកូវែី 
ដោយរួម្សាម្គគីជាធៃុងមួ្យទ្យប់សាក ត់ការ
រាតតាតម្នជងំឺដនះ ស្បឆ្ងំោច់ខ្ជតការ
ប ុំលរងគម្ និងការបភំ័យដោយស្កុម្ជន
ទុ្យចេរតិ ជាដែើម្។ 
  ទ្យនទឹម្នឹងដនះ អងគការរុខ្ោ  ិភ 
ដោក បានដចញដរចកាីស្បការ ័ត៌មានមួ្យ 
កាល ីម្ថ្ៃទី្យ១៩ ផ្ខ្កុម្ាៈ ដរែើឱ្យកម្ពុជាដស្តៀម្
លកខណ្ៈឱ្យបានលអ ដែើម្បដីឆ្ៃើយតបរ ័រនិង
ទន់ដ លដវោ ចដំពះលទ្យធោ ម្នការរកីរាល
ោលជងំឺកូវែី១៩ ផ្ែលអាចដកើតមានដៅកម្ពុ
ជា។ ដែើម្បដីស្តៀម្បងាក រការឆ្ៃងរាលោលដនះ 
អងគការរុខ្ោ រុោ  ិភ ដោក ក ុំងដធវើ
ការជាមួ្យស្ករួងរុខ្ជភិបាល និងម្ែគូែម្ទ្យ
ដទ្យៀត ដែើម្បឱី្យស្បដទ្យរកម្ពុជាដធវើបចេុបបនែោ 
អ ីំផ្ននការដស្តៀម្លកខណ្ៈ និងការដឆ្ៃើយតប
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កស្ម្ិតថ្នែ ក់ជាតិ ដ ើយនិងកណំ្ត់ចណុំ្ចខ្វះ
ខ្ជតចដំពះរកម្មោ ដស្តៀម្ជាអាទិ្យោ ។ 
ចណុំ្ចអាទិ្យោ ផ្ែលស្តូវដស្តៀម្ទុ្យក រួម្មាន 
ការស្គប់ស្គងឧបបតរិដ តុ ការដធវើផ្ននការ ការ
រស្ម្បរស្ម្ួលផ្នែក  ុវរ័ិយ ការវាយតម្ម្ៃ
តាម្ោនហានិភ័យ ម្នទីរ ិដសាធន៍ ការ
ស្គប់ស្គងគៃីនិក និងដរវាកម្មផ្ថ្ទរុំខ្ោ  
ការស្តួត ិនិតយនិងបងាក រការឆ្ៃង វធិានការរុខ្
ោ សាធារណ្ៈម្ិនផ្ម្នឱ្រថ្ និងរមាា រៈ
រស្មាប់ដធវើស្បតិបតរិការជាដែើម្។  
  បន្មទ ប់ម្កដទ្យៀត កែុងរបារ  ៍ទី្យ២ម្នផ្ខ្ម្ី
ន្ម ស្ករួងអប់របំានដចញដរចករីផ្ណ្ន្មសំារ
ជាថ្មី ឱ្យផ្ដអ កស្គឹះសាា នរិកាស្គប់ស្បដភទ្យចាប់ ី
ម្ថ្ៃចនទ ទី្យ១៦ ផ្ខ្ម្ីន្ម ឆ្ែ ២ំ០២០ ដស្កាយ ីមាន
ការនទុះដ ើងនូវជងំឺកូវែី១៩ដៅកែុងស្បដទ្យរកម្ពុ
ជាកាល ីដ លថ្មីៗដនះ ដោយស្ករួងអប់រ ំ យុ
វជន និងកីឡា បានដចញនូវដរចករីផ្ណ្ន្ម ំ
ដលើកទី្យ២ ររី ីការចាប់ដនរើម្វរិសម្កាលតូច 
និងការឈប់រស្មាកមុ្នកាលកណំ្ត់រស្មាប់
ស្គឹះសាា នរិកាស្គប់កស្ម្ិត ស្គប់ស្បដភទ្យ ទងំ
សាធារណ្ៈ និងឯកជន ដៅទូ្យទងំស្បដទ្យរ។ 
ដយាងដៅតាម្ដរចករីស្បការដលខ្១៣ អ
យក.រណ្ន ចុះដៅម្ថ្ៃទី្យ១៦ ផ្ខ្ម្ីន្ម ឆ្ែ ំ
២០២០ដនះ មានដរចករីថ្ន ផ្នអកដៅតាម្
របាយការណ៍្សាា នោ រាតតាតម្នវរុីរកូវ ី
ែ១៩ របរ់អងគការរុខ្ោ  ិភ ដោក ស្ ម្

ទងំការរកដ ើញជាបនរបន្មទ បនូ់វវជិាមានវរី  ុរ
កូវែី១៩ ដលើជនជាតិផ្ខ្មរ និងជនជាតិបរដទ្យរ 
ផ្ែលបានដធវើែដំណ្ើ រចូលម្កកម្ពុ ជា តស្ម្ូវឱ្យ
មានវធិានការបងាក រ និងទ្យបស់ាក តជ់ាបន្មទ ន ់និង
តាម្ការផ្ណ្ន្មរំបរ់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុ ជា។ 
ស្ករួងអបរ់យុំវជន និងកីឡាបានដធវើការ
ផ្ណ្ន្មែំល់ស្គឹះសាា នរិកាស្គបក់ស្មិ្ត ស្គប់
ស្បដភទ្យ ទងំសាធារណ្ៈ និងឯកជនដៅទូ្យទងំ
ស្បដទ្យរផ្ែលកែុ ងដន្មះរួម្មាន ស្គឹះសាា នរិកា
ចដំណ្ះែឹងទូ្យដៅ តាងំ ីបឋម្រិកា ែល់
ម្ធយម្រិកាទុ្យតិយភូមិ្ និងម្ដតរយយរិកាស្គប់
កស្មិ្តស្គបស់្បដភទ្យ ទងំសាធារណ្ៈ និងឯក
ជនស្តូវចាបអ់នុវតរវរិសម្កាលតូចមុ្នកាល
កណំ្ត ់ ចាប ី់ម្ថ្ៃដនះរ ូតែល់មានការជូន
ែណឹំ្ង ីស្ករួង ដ ើយរស្មាបស់ាោផ្ែល
មិ្នទនប់ានបញ្ហេ បក់ារវាយតម្ម្ៃលទ្យធនល
រិការបរ់រិរសកែុ ងឆ្មារទី្យ១ ស្តូវយកលទ្យធ
នលរិកាជាម្ធយម្ោគម្ន ិនទុ ស្បចាផំ្ខ្ ចាប ី់
ផ្ខ្ធែូ  ឆ្ែ ២ំ០១៩ រ ូតែល់ផ្ខ្កុម្ាៈ ឆ្ែ ២ំ០២០ 
ជាម្ធយម្ោគ ិនទុ ស្បចាឆំ្មារ ចផំ្ណ្កឯ
ស្គឹះសាា នបណ្រុ ះបណ្ដរ លស្គូ និងស្គឹះសាា ន
ឧតរម្រិកាទងំសាធារណ្ៈ និងឯកជន ស្តូវ
អនុញ្ហា តឱ្យគរុរិរសបានឈបរ់ស្មាកមួ្យរ
យៈ។ ដស្ដ ីដនះ ម្នទី រអបរ់យុំវជន និងកីឡា
រាជធានីដខ្តរ ស្តូវដលើកទឹ្យកចិតរឱ្យអាណ្ដ
 ាបាលរិរស ជរុំញទឹ្យកចិតរឱ្យបុស្តធីតារបរ់
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ខ្ៃួ នរវ័យរិកាដៅនទះដោយខ្ៃួ នឯងកែុ ងរយៈ
ដ លម្ថ្ៃវរិសម្កាលតូចមុ្នម្ថ្ៃកណំ្តដ់នះ។ 
ស្ករួងអប់របំានរុឱំ្យម្នទីរអប់រយុំវជន និង
កីឡារាជធានីដខ្តរ ស្តូវនស វនាយដរចករី
រដស្ម្ចដនះឱ្យបានទូ្យោយែល់ស្គប់ការយិា
ល័យ។ ដោយផ្ ក គណ្ៈស្គប់ស្គងសាោ
ដរៀនស្គប់កស្ម្ិត ស្គឹះសាា នបណ្រុ ះបណ្ដរ លស្គូ 
និងស្គឹះសាា នឧតរម្រិកាទងំអរ់ បុគគលិក
អប់រ ំ មាតាបិតា អែកអាណ្ដ ាបាលស្គប់រូប 
គួររ ការអនុវតរដោយសាម រតីទ្យទួ្យលខុ្រស្តូវ
ខ្ពរ់ ស្ ម្ទងំតាម្ោនជាប់ជាស្បចានូំវការ
នស វនាយរបរ់ស្ករួងអប់រ ំ និងស្ករួងរុខ្ជ
ភិបាល ផ្ែលដនះជាការទ្យទួ្យលខុ្រស្តូវខ្ពរ់
ស្បកបដោយរីលធម្៌កែុងោ ជាអែកែឹកន្ម។ំ 
  បចេុបបនែ អងគការរុខ្ោ  ិភ ដោក
បានអពំវន្មវឱ្យមានវធិានការខ្ជៃ ងំកាៃ បនុំត

ដៅអារីុអាដគែយ៍ ដែើម្បសី្បយុទ្យធស្បឆ្ងំកូរ  ូណ្ដ3   
ផ្ែលករណី្ដនះ ដគដម្ើលដ ើញថ្ន ដោយសារ
ការឆ្ៃងរកីរាលោលបានដកើនដ ើងដៅទូ្យទងំ
តបំន់ដៅកែុងប ុន្មម នរបារ  ៍ថ្មីៗដនះ ជាដ តុ
ជរុំញឱ្យស្បដទ្យរមួ្យចនួំនផ្ណ្ន្មឱំ្យចាត់
វធិានការរខំ្ជន់ៗជាបនរបន្មទ ប់ មានជាអាទ្យិ៍ 

                                                            
3

 ការចុះនាយរបរ់កាផ្រតភែដំ ញប ុររិ៍ន្មម្ថ្ៃទី្យ
១៩ ផ្ខ្ម្នី្ម ឆ្ែ ២ំ០២០។ 

ការបិទ្យស្ ំផ្ែនរបរ់ស្បដទ្យររមាជិកអាសា៊ា ន 
ដោយម្ិនអនុញ្ហា តឱ្យស្កុម្អែកែដំណ្ើ របរដទ្យរ
ចូលកែុងស្បដទ្យរ និងការោក់បស្មាម្ដោចរដៅ
ដ លយប់រ ូតែល់ការបិទ្យសាោដរៀន និង
ការលុបដចាលស្ ឹតរិការណ៍្ ការស្បកួតកីឡាធំៗ
ជាដែើម្។ ដយើងរដងកតដៅដ លផ្ែលមានការ
នទុះជងំឺកូវែី១៩ ដៅស្បដទ្យរមា ដ រីុន្មរបារ
 ៍កនៃងម្ក រោឋ ភិបាលមា ដ រីុបាននិយាយ
ថ្ន នឹងបិទ្យស្ ំផ្ែនបដណ្ដា ះអារនែ ីម្ថ្ៃទី្យ ១៧ 
ែល់ម្ថ្ៃ៣១ ផ្ខ្ម្ីន្ម។ កតារ ដនះបានជះឥទ្យធិ ល
ែល់ លរែឋមា ដ រីុឱ្យដភៀរខ្ៃួនដៅកាន់
ស្បដទ្យររិងាបុរ ី ដ ើយរោឋ ភិបាលរិងាបុរកី៏
បានបិទ្យស្ ំផ្ែនមុ្នចណំ្ដត់ការរបរ់មា ដ រីុ

បានម្កែល់ដៅដទ្យៀត។4  ដោយផ្ ក ដៅម្ថ្ៃទី្យ
១៨ ផ្ខ្ម្ីន្ម ឆ្ែ ២ំ០២០ កនៃងដៅ ស្បដទ្យរដវៀត
ណ្ដម្ក៏បានបិទ្យស្ ំផ្ែនជាឯកដតាោគី និង
មានវធិានការតឹងរងឹដោយតស្ម្ូវឱ្យអែកែដំណ្ើ រ
ដចញ ីកម្ពុជាមានលិខិ្តបញ្ហា ក់រុខ្ោ  
ស្ ម្ទងំ ុខំ្ៃួនអែកទងំដន្មះកែុងក ុំងដ ល
១៤ម្ថ្ៃ ដ ើយដែើម្បជីាការដឆ្ៃើយតបវញិ រោឋ ភិ
បាលកម្ពុជាបានស្បការបិទ្យស្ ំផ្ែនទងំអរ់
វញិ លុះស្តាមានការចរចាដទ្យវោគីដ ើងវញិ។ 

4
 ការចុះនាយរបរ់សារ ័ត៌មាន រ  យទ្យរ័ កាល ី
ម្ថ្ៃទី្យ១៦ ផ្ខ្ម្នី្ម ឆ្ែ ២ំ០២០។ 
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ដលើរ ីដនះដៅដទ្យៀត ស្បដទ្យរឡាវនិងម្ថ្ក៏
មានវធិានការតឹងរងឹចដំពះជនបរដទ្យរផ្ែល
ចូលដៅស្បដទ្យររបរ់ដគដរៀងៗខ្ៃួនផ្ែរ ផ្ែល
កែុងដន្មះ ស្បដទ្យរម្ថ្បានបិទ្យស្ ំផ្ែនដោកមួ្យ
ចនួំនជាមួ្យកម្ពុជានងផ្ែរ គឺដែើម្បដីឆ្ៃើយតប
នឹងវធិានការទ្យប់សាក ត់ការរកីរាលោលកូវ ី
ែ១៩ ម្ិនផ្ម្នជាការធាៃ ក់ចុះដលើផ្នែករីលធម្៌
ដន្មះដទ្យ។ ម្ា ងវញិដទ្យៀតដយើងស្តូវផ្បងផ្ចកឱ្យ
បានចារ់នូវរីលធម្៌ និងការការពរខ្ៃួន ីវរុី
រែ៏កណំ្ដចដនះ តួយា ងែូចជា កាល ីកែុងផ្ខ្
កុម្ាៈនិងផ្ខ្ម្ីន្ម កនៃងដៅថ្មីៗដនះ មានបងបអូន
ជនជាតិផ្ខ្មរឥសាៃ ម្ ចនួំន៧៩ន្មក់ ផ្ែលបាន
ដធវើែដំណ្ើ រដៅចូលរួម្ ិធីសារន្មតាម្
ស្បម្ ណី្របរ់ ួកមូ្រៃីម្ដៅស្បដទ្យរមា ដ រីុ 
ដ ើយដៅដ លផ្ែល ួកោត់ស្ត ប់ម្កវញិ 
ក៏មានបុគគលមួ្យចនួំនបានឆ្ៃងដម្ដរាគកូវ ី
ែ១៩ ម្កជាមួ្យ និងបានចម្ៃងជាបនរបន្មទ ប់
ដោយម្ិនែឹងខ្ៃួនែល់ស្បជាជនដៅកែុងរ 
គម្ន៍របរ់ោត់ ដ ើយដៅដ លដន្មះមានអែក
ដលងបណ្ដា ញរងគម្(ដ វរប៊ាុក)មួ្យចនួំន
បានបដចេញម្តិដធវើឱ្យប ះពល់អារម្មណ៍្របរ់
 ួកោត់ ដទ្យើប ួកោត់ស្បតិកម្មថ្ន រ គម្ន៍
ផ្ខ្មរដរ ើរដអើង ួកោត់។ យា ងណ្ដម្ិញ ដៅដ ល 
ផ្ែលស្ករួងរុខ្ជភិបាលស្បការថ្ន «អែកដធវើ
ដតររកូវែី១៩វជិាមាន គឺជាផ្ខ្មរឥសាៃ ម្» ដន្មះ ក៏
 ួកោត់យល់ថ្ន ជាពកយផ្ែលដធវើឱ្យមានការ

ដរ ើរដអើង ួកោត់ផ្ែរ គួរថ្នស្តឹម្ផ្តផ្ខ្មរបាន
ដ ើយ ដស្ពះ ួកោត់ក៏ជាផ្ខ្មរផ្ែរ។ ផ្តការដៅ
បងបអូនជនជាតិោគតិចចាម្ថ្នជា «ផ្ខ្មរ
ឥសាៃ ម្» ឬការស្បការរបរ់ស្ករួងរុខ្ជភិបា
លថ្ន បងបអូនផ្ខ្មរឥសាៃ ម្ផ្ែលវលិស្ត ប់ម្ក ី
ការចូលរួម្ ិធីសារន្មមួ្យដៅមា ដ រីុ «
បានដធវើដតររកូវែី១៩ វជិាមាន» ម្ិនផ្ម្នជា
ឥរយិាបថ្ ឬោសាដរ ើរដអើងដទ្យ វាជាោសា
ផ្ែលដគដស្បើជាធម្មតារស្មាប់ការកណំ្ត់អតរ
រញ្ហា ណ្ជនជាតិនីមួ្យៗផ្តប ុដណ្ដណ ះ។ 
ឧទ រណ៍្ ផ្ខ្មរឥសាៃ ម្១០ន្មក់បានដធវើដតររកូ
វែី១៩ វជិាមាន ជនជាតិមា ដ រីុ៦ន្មក់បានដធវើ
ដតររកូវែី១៩ វជិាមាន ជនជាតិបារាងំ២ន្មក់
បានដធវើដតររកូវែី១៩ វជិាមាន ជាដែើម្។ ដលើរ
 ីដនះដទ្យៀត រូម្ដយើងគួរកុយំល់ស្ច ថំ្ន ជា
ការដរ ើរដអើងចដំពះការោក់ម្នុរសណ្ដមាែ ក់ 
ឬស្កុម្ណ្ដមួ្យផ្ែលដគរងសយ័ថ្នអាចមាន
ការឆ្ៃងជងំឺកូវែី១៩ឱ្យដៅោច់ដោយផ្ ក។ ក៏
ែូចជាការ ាបាលអែកជងំឺកូវែី១៩កែុងបនទប់
ដោយផ្ ក ដស្ពះដែើម្បបីងាក រការពរការឆ្ៃង 
ដទ្យើបស្គូដ ទ្យយស្តូវពក់មា រ ពក់ដស្សាម្ម្ែ និង
ស្តូវដរៃៀករដម្ៃៀកបពំក់រុវតាិោ កែុងដ ល
 ិនិតយនិង ាបាលអែកជងំឺកូវែី១៩។ ក៏ែូចជា
ស្បជា លរែឋទូ្យដៅផ្ែរស្តូវផ្តពក់មា រកែុង
ដ លបដំ ញការងារ ដ លចូលដៅកែុងទី្យស្បជុំ
ជន ម្ិនរូវហា៊ា នរែិទ្យធសាែ លជាមួ្យអែកផ្ែល
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ធាៃ ប់ដធវើការជាមួ្យោែ ដោយដ តុផ្តដគ
រងសយ័ថ្ន មានជាប់ពក់ ័នធនឹងជងំឺកូវែី១៩
ដន្មះ។ តាម្ ិត ដោលការណ៍្ដនះ គឺជា
បដចេកដទ្យររុខ្ជភិបាល ផ្ែលតស្ម្ូវឱ្យស្គូ
ដ ទ្យយ និងម្ហាជនទូ្យទងំ ិភ ដោកដស្បើ
ស្បារ់ជាទូ្យដៅ តាងំ ីយូរណ្ដរ់ម្កដ ើយ
រស្មាប់ករណី្មានជងំឺឆ្ៃងស្គប់ស្បដភទ្យ កុថំ្ន
ដ ើយជងំឺកូវែី១៩ដនះ។  
  ដបើនិយាយ ីការជួយោែ  និងការផ្ចក
រផំ្លកោែ ក៏ដ ើញថ្ន កែុងអ ុំងម្នការរាតតាត 
ម្នជងំឺដនះមានបងបអូនផ្ខ្មរដយើងមួ្យចនួំន
ផ្ែលមានលទ្យធោ ក៏បានបរចិាេ គនូវដស្គឿង
ឧបដោគបរដិោគែល់អែកខ្វះខ្ជតនងផ្ែរ។ 
ទ្យនទឹម្នឹងដន្មះ តាម្ការអពំវន្មវរបរ់រាជរោឋ
ភិបាលផ្ែលមានរដម្រច  ៊ាុន ផ្រន ជាស្បមុ្ខ្
ែឹកន្មដំន្មះ ម្ស្តនរីរាជការស្គប់ជាន់ថ្នែ ក់ផ្ែល
មានលទ្យធោ បានបរចិាេ គស្បាក់ដបៀវតសរបរ់
ខ្ៃួនស្បចាផំ្ខ្ ឬក៏កែុងចផំ្ណ្កណ្ដមួ្យ ចាប់ ី
៣ផ្ខ្ដ ើងដៅដែើម្បជីាការចូលរួម្ចផំ្ណ្កកែុង
ការឧបតាម្ាការ ាបាល ការការពរ និងការ
ទ្យប់សាក ត់ជងំឺកូវែី១៩ ែ៏កាចសាហាវដនះនង
ផ្ែរ។ 
 
  ជាការរនែិោឋ ន ដៅដ លផ្ែលម្នុរស
បានឆ្ៃងកាត់ែណំ្ដក់កាលដនះរួច ម្នុរសនឹង
រតឹផ្តមានរីលធម្៌លអស្បដរើរដ ើង ែបតិវរី  ុរ

ផ្ែលជាដស្ោះកណំ្ដចដនះ បានជួយបដស្ងៀន
ម្នុរសនិងនាល់ដម្ដរៀន ស្ ម្ទងំបទ្យ ិដសាធន៍
ឱ្យដចះផ្កផ្ស្បនូវក ុំរឆ្គង និងអវីផ្ែលបាន
គិតម្ិនរូវស្តឹម្ស្តូវ ីដ លមុ្នម្ក។ ដ ើយអវី
ផ្ែលកម្ពុជាបានដធវើកនៃងម្កតាម្រយៈដម្
ែឹកន្មដំន្មះ គឺការយកចិតរទុ្យកោក់ែល់ជីវតិ
ម្នុរសជាតិនិងរិទ្យធិររ់ដរៀនមានជីវតិផ្ែល
ដនះជាតម្ម្ៃរីលធម្៌ែ៏ខ្ពរ់មួ្យ ផ្ែលម្ិនអាច
កាត់ម្ថ្ៃបាន។ ដទះបីជាយា ងណ្ដក៏ដោយ ក៏
ដយើងរដងកតដ ើញថ្ន អាចមានបុគគលមួ្យ
ចនួំនតូចបានដស្បើពកយដ ចន៍អរុដរាះ និងដធវើ
ការអតាា ធិបាយមួ្យចនួំនផ្ែលដធវើឱ្យមានការ
ប ះពល់ែល់អារម្មណ៍្និងដរចកាីម្ថ្ៃថ្ែូ ររបរ់
បុគគលផ្ែលនទុកដម្ដរាគកូវែី១៩ដន្មះ។ ការ
បភំ័យឱ្យខ្ជៃ ចស្ជុលផ្ែលដធវើឱ្យបុគគលមួ្យ
ចនួំនបាត់មាេ រ់ការ ភ័យរៃន់ដសាៃ រ និងងាយ
នឹងដជឿតាម្ការប ុំល ័ត៌មានរបរ់ស្កុម្ជន
មួ្យចនួំន ផ្ែលបានដឆ្ៃៀតដស្បើស្បារ់ការភ័យ
ខ្ជៃ ចស្ជុល ួរដ តុរបរ់ស្បជា លរែឋមួ្យ
ចនួំនដៅបដស្ម្ើស្បដយាជន៍ផ្ដទ ល់ខ្ៃួនែូចជា ការ
លក់មា រ់ការពរ និងទឹ្យកអាកុលោងម្ែកែុង
តម្ម្ៃម្ថ្ៃ ការបនុំរបនុំល បភំិតបភំ័យ លរែឋ
ឱ្យទិ្យញអងករ ស្តីសាច់ និងដស្គឿងឧបដោគដែើម្ប ី
រការរុកទុ្យកជាដែើម្។ ែូចករណី្ឈមួញមួ្យ
ចនួំនបានដឆ្ៃៀតឱ្ការែដំ ើងម្ថ្ៃទ្យនិំញខុ្រ ី
ធម្មតា គឺស្ោន់ផ្តជាកស្ម្ិតបុគគលនិងោគតិច
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ប ុដណ្ដណ ះ ដ ើយគួរកុយំកករណី្ម្នការធាៃ ក់ចុះ
រីលធម្៌របរ់បុគគលមួ្យចនួំនតូចម្កវាយ
តម្ម្ៃរីលធម្៌ម្នុរសកែុងរងគម្ទងំមូ្ល។ 
ជាក់ផ្ររង រូម្បផី្តកែុងវរ័ិយវរ័ិយស្ ះ ុទ្យធ
សារន្ម ស្ោន់ផ្តបុគគលរងឃមួ្យឬ ីរអងគ
ផ្ែលអបតរិនឹងវនិ័យស្ ះ ុទ្យធសារន្ម ក៏តាងំ
ផ្ស្រកដែៀល ឬដថ្នក លដទរទូ្យដៅផ្ែលដធវើឱ្យ
ប ះពល់ែល់ស្ ះរងឃោគដស្ចើនផ្ែលស្បកាន់
ខ្ជា ប់នូវវនិ័យស្ ះ ុទ្យធសារន្ម បានលអដន្មះ។ 
យា ងណ្ដម្ិញដៅដ លកម្ពុជាទ្យទួ្យលរងនូវការ
រាតតាតដោយជងំឺកូវតី១៩ដនះ  ក៏មានបុគគល
មួ្យចនួំនបាននិយាយថ្ន រងគម្ផ្ខ្មរក ុំង
ធាៃ ក់ចុះនូវរីលធម្៌ ដោយសារផ្តដ ើញ
បុគគលមួ្យចនួំនតូចផ្ែលដឆ្ៃៀតយកឱ្ការ
ដនះ ដកងចដំណ្ញដោយតដម្ៃើងម្ថ្ៃមា រ់ ម្ថ្ៃអា
ល់កុល ឬផ្ជលអាល់កុលរស្មាប់ោងម្ែជា
ដែើម្។ ទ្យនទឹម្នឹងដន្មះដយើងដ ើញមានរបបុររ
ជនជាដស្ចើនផ្ែលបានលះបង់រមាា រ និងថ្វកិា
របរ់ខ្ៃួនដែើម្បទី្យប់សាក ត់និងស្បឆ្ងំនូវជងឺដនះ 
ដោយផ្ចកជាមា រ់ ជាអាល់កុល ដស្គឿង
ឧបដោគបរដិោគែល់បងបអូនស្បជា លរែឋ
ផ្ែលខ្វះខ្ជត ក៏ែូចជាការចូលរួម្ចផំ្ណ្ក
ជាមួ្យរាជរោឋ ភិបាលកែុងយុទ្យធន្មការស្បឆ្ងំ
នឹងជងំឺែ៏កាចសាហាវដនះនងផ្ែរ។ 
  ដ តុដនះដែើម្បបីនរសាម្គគីោ  ការ
រ ការ ការផ្ចករផំ្លក រួម្រុខ្រួម្ទុ្យកខដោយ

ផ្ចកោែ ររ់ ម្ិនែដណ្រើ ម្ោែ ររ់ និងរុខ្ែុម្នី
យកម្មកែុងរងគម្ផ្ខ្មរទងំមូ្ល រូម្ លរែឋផ្ខ្មរ
ទងំអរ់បនរស្បកាន់ខ្ជា ប់នូវរីលធម្៌លអដនះជា
ែរាប។ ដយើងមានគរូំតាម្រយៈទ្យដងវើែ៏ម្ថ្ៃថ្នៃ
របរ់ថ្នែ ក់ែឹកន្ម ំ គឺរដម្រចដតដជា  ៊ាុន ផ្រន 
ផ្ែល ិភ ដោកក ុំងររដរើរនូវទឹ្យកចិតរ
ស្បកបដោយរីលធម្៌និងគុណ្ធម្៌ ែូចជាការ
អនុញ្ហា តឱ្យន្មវា Westerdam ចូលចត ស្ ម្
ទងំបានរដស្តងាគ ះម្នុរសជាង២០០០ន្មក់ ការ
 ាបាលជនបរដទ្យរផ្ែលមានជងំឺកូវែី១៩
ដៅកែុងស្បដទ្យរកម្ពុជាដោយម្ិនបង់ស្បាក់ ការ
ស្គប់ស្គងស្បដទ្យរនិងចាត់វធិានការទ្យប់សាក ត់
បានយា ងលអ ស្បកបដោយស្បរិទ្យធោ  ក៏ែូច
ជាការចូលរួម្បរចិាេ គស្បាក់ផ្ខ្ ដ ើយមានម្ស្តនរី
រាប់ពន់ន្មក់ និងរបបុររជនន្មន្មចូលរួម្
យា ងរស្សាក់រស្សាដំៅតាម្លទ្យធោ ផ្ែល
ខ្ៃួនមាន។ 
  
 រូម្រណូំ្ម្ រែល់បុគគលមួ្យចនួំនតូច
ផ្ែលគិតផ្ត ីនលស្បដយាជន៍ផ្ដទ ល់ខ្ៃួន ដកង
ចដំណ្ញដលើស្បជាជនផ្ែលក ុំងរងវបិតរិជងំឺ
ធៃន់ធៃរ ក៏ែូចជារណូំ្ម្ រែល់អែកផ្ែលជា
អែកដលងបណ្ដា ញរងគម្ ដជៀរវាងឱ្យបានការ
ដស្បើពកយដ ចន៍អុជអាល អរុដរាះ ដវាហាសា
ស្តររ និងអតាា ធិបាយណ្ដមួ្យ ផ្ែលន្មឱំ្យប ះ
ពល់អារម្មណ៍្ មានជដមាៃ ះ អដំ ើ ិងា និង
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ការដរ ើរដអើងដកើតដ ើងដៅកែុងរងគម្។ រូម្កុំ
យកករណី្ម្នការខ្វះរីលធម្៌របរ់បុគគលមួ្យ
ចនួំនតូច ម្កដធវើការវាយតម្ម្ៃចដំពះម្នុរសទូ្យ
ទងំរងគម្បនរដទ្យៀត ែបតិរងគម្បចេុបបនែជា
រងគម្ក ុំង្នដឆ្ព ះដៅោ រុខ្ែុម្រម្ន្ម 
ដោយរួម្រ ការោែ ស្បយុទ្យធស្បឆ្ងំកចំាត់ជងំឺ
កូវែី១៩ដនះឱ្យបានកែុងដ លឆ្ប់ៗខ្ជងមុ្ខ្ 

តាម្រយៈការសារ ប់និងដធវើតាម្ការអពំវន្មវ
របរ់ស្ករួងរុខ្ជភិបាលក៏ែូចជារាជរោឋ ភិបា
ល ដែើម្បនី្មរំងគម្ជាតិដឆ្ព ះដៅរកវឌឍនោ  ិ
តៗ និងជារងគម្ផ្ែលដពរដ ញដៅដោយ
រីលធម្៌និងគុណ្ធម្៌ដៅកែុងជីវតិររ់ដៅដលើ
ភ ផ្ននែីែ៏ស្ររ់សាអ តដនះ៕ 
 

 
គន្ថន្ិទ្ទេស 

- ការចុះនាយរបរ់ CAN ន្មម្ថ្ៃរុស្ក ទី្យ៣១ ផ្ខ្ម្ករា ឆ្ែ ២ំ០២០ 
- កាផ្រតភែដំ ញប ុររិ៍ន្មម្ថ្ៃទី្យ១៩ ផ្ខ្ម្ីន្ម ឆ្ែ ២ំ០២០ 
- សារ ័ត៌មាន រ  យទ្យរ័ កាល ីម្ថ្ៃទី្យ១៦ ផ្ខ្ម្ីន្ម ឆ្ែ ២ំ០២០។ 
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ស្ថា ប័ននីតិបបញ្ញតតិ (១៩៩៣-២០១៨) 

                                                                ដោយ៖ បណ្ឌិ ត ហែម ឡាច   
                                                មន្ត្រីស្រាវស្រាវ វទិ្យាាា ្ម្ុាន្ត្រ្ ិងវទិ្យា្ងគមន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុា  

                    Email: hemlach1971@gmail.com 

 
១- រដ្ឋសភា 
 រដ្ឋ្ភាាអងគការកពូំលតំណាង
ស្របាពលរដ្ឋដដ្លមា្អំណាច្ីតិបបញ្ញតរិ។ 
តំណាងរាន្ត្រកនុ ងរដ្ឋ្ភាាតំណាង ស្របា
ាតិដមែរទងំមូលដដ្លដកើតដចញពីការដ ោះ
ដនន តា្កល ដោយដ្រ ី្ ិង្ង្ងា ត់ពី
ស្របាពលរដ្ឋដមែរ។ ្ីតិកាលរប្់រដ្ឋ្ភា
មា្កំណ្ត់៥នន ដំ ើយស្រតូវផុតកណំ្ត់ដៅ
ដពលដដ្លរដ្ឋ្ភាថ្ែីចូលកា្់តដំណ្ង។ 
 
១.១- តួនាទីរបសរ់ដ្ឋសភា 
 រដ្ឋ្ភាបំដពញភារកិចចរប្់មលួ្ដូ្ច
 ្កណំ្ត់កនុងរដ្ឋធមែ្ ុញ្ញ្ិងចាប់ាធរមា្។ 
រដ្ឋ្ភាមា្ទួ្យនាទី្យ្ំខា្់ៗដូ្ចា៖ 
  ១.១.១- ការអនុម័ត  

- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភា ្មាជិករដ្ឋ្ភា 
្ិងនាយករដ្ឋមស្រ្ីរ មា្្ិទ្យធិផរួ ចដផរើមគំ្ ិត
ដធវើចាប់។ តំណាងរាន្ត្រមា្្ិទ្យធិដ្នើដធវើ
វដិាធ្កមែចាប់។ 

- រដ្ឋ្ភាអ្ុម័តថ្វកិាាតិ ដផ្ការ
រដ្ឋ ការឱ្យរដ្ឋមចីស្រ ក់ពីដគ ការឱ្យរដ្ឋឱ្យស្រ ក់

ដគមចីការ្្ានានាដផនក ិរញ្ញវតាុ  ្ិងការ
បដងកើត ដកដស្រប ឬលុបដោលព្ធោរ។ 

- រដ្ឋ្ភាឱ្យដ្ចករីយល់ស្រពមចដំ ោះ
គណ្្ីរដ្ឋ ល។ 

- រដ្ឋ្ភាអ្ុម័តយល់ស្រពម ឬលុប
ដោល្្ធិ្ញ្ញញ  ឬអ្ុ្ញ្ញញ អ្ររាតិ។ រដ្ឋ
្ភាអ្ុម័តចាប់្រីពីការស្របកា្្ន្តង្ងគ ម។ 
ការអ្ុម័តខាងដលើដ្ោះស្របស្រពឹតរដៅដោយ
មតិភាគដស្រចើ្ោច់ខាតន្ចំ្ ួ្្មាជិករដ្ឋ
្ភាទងំមូល។ 

 
១.១.២-ទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

- រដ្ឋ្ភាដ ោះដនន តទុ្យកចិតរដ្ល់រាជ   
រោឋ ភិ ល តាមមតិភាគដស្រចើ្ោច់ខាតន្
ចំ្ ួ្្មាជិក្ភាទងំមូល។ 

- តាមការ្ុំពី្មាជិកចំ្ ួ្មួយភាគ
ដ្ប់យ៉ា ងតិច រដ្ឋ្ភាអាចអដញ្ជើញឥ្សរ
ជ្ដ្៏ឧតរមណាមួយមកបភំលឺរដ្ឋ្ភា អំពី
បញ្ញា ដដ្លមា្ារៈ្ំខា្់ពិដ្្។ 

- រដ្ឋ្ភាអាចទ្យមាល ក់្មាជិកគណ្ៈ
រដ្ឋមន្ត្រី  ឬទ្យមាល ក់រាជរោឋ ភិ លពីតំដណ្ង 
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ដោយអ្ុម័តញតរិបដនាោ ្តាម្ំដេង
ដនន តភាគដស្រចើ្ោច់ខាតន្ចំ្ួ្្មាជិក
ទងំមូល។ ញតរិបដនាោ ្រាជរោឋ ភិ លស្រតូវ
 ្ដលើកដេើងជូ្រដ្ឋ្ភា ដោយតំណាង
រាន្ត្រចំ្ ួ្៣០នាក់ ដទ្យើបរដ្ឋ្ភាអាចដលើក
មកពិភាកា ្។ 

- តំណាងរាន្ត្រមា្្ិទ្យធិោក់្ំណួ្រ
ដ្ល់រាជរោឋ ភិ ល។ ្ំណួ្រដ្ោះស្រតូ្រដ្រ
ាលាយលកខណ៍្អកសរស្របគល់ជូ្តាមរយៈ
ស្របធា្រដ្ឋ្ភា។ ចដមលើយអាចដធវើដេើងដោយ
រដ្ឋមស្រ្ីរមួយរូបឬដស្រចើ្រូបអាស្រ្័យដោយ 
បញ្ញា ដដ្ល ្ដោទ្យដេើង ក់ព័្ធ្ឹងការ
ទ្យទួ្យលមុ្ស្រតូវរប្់រដ្ឋមន្ត្រី មួយរូបឬដស្រចើ្  
រូប។ ដបើបញ្ញា  ក់ព័្ធដ្ល់្ដយ យទូ្យដៅ
រប្់រាជរោឋ ភិ ល នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្រតូវ
ដ្លើយផ្ទោ ល់មលួ្។ ចដមលើយរប្់មន្ត្រីឬរប្់
នាយកមន្ត្រីអាចដធវើដោយផ្ទោ ល់មាត់ឬ រ្ដ រ្ ា
លាយលកខណ៍្អកសរ។ 

- រដ្ឋ្ភាកំណ្ត់ទុ្យកដពលមួយនថ្ាកនុ ង
មួយ្ រ  ៍្ស្រមាប់ការដ្លើយ្ំណួ្រ។ 
 ១.១.៣-ទំនាក់ទំនងជាមួយប្បជា
ពលរដ្ឋ 
 តំណាងរាន្ត្រដធវើការង្ងរកនុងរដ្ឋ្ភាបី
ដម មា្វ ិ្ សមកាលបីដម។ តំណាងរាន្ត្រស្រតូវ
ចុោះ្ួរ្ុមទុ្យក  ជួយដោោះស្រាយបញ្ញា  
្ំណូ្ម ពររប្់ស្របាពលរដ្ឋតាមមណ្ឌ ល

ដរៀងមលួ្ ឬតាមដមតរទងំឡាយទូ្យទងំ
ស្របដទ្យ្ឱ្យអ្់លទ្យធភាព ្ិងស្រតូវទក់ទ្យង
ាមួយអាាា ធរស្រគប់លំោប់ថ្នន ក់ដដ្ើមបដីោោះ
ស្រាយបញ្ញា ទងំដនាោះ។ 
 
១.២-អំពីវិសមិតភាពនិងអភ័យឯកសទិធិ 
 ្ភាតណំាងរាន្ត្រមិ្អាចបដំពញមុមង្ងរ
ា្មាជិករដ្ឋ្ ភាផងា្មាជិកស្រពឹទ្យធ ្ភាផង
ស្រ្បដពលដតមួយ ដ្េើយ។ ្ មាជិក្ភាមា្
វ ិ្ មតភិាពាមួយការបដំពញមុមង្ងរាធារ
ណ្ៈា្កមែ ្ិងមុមង្ងរា្មាជិកន្ាា ប័្
ដ្នទ្យដទ្យៀតដដ្ល ដ្ចងកនុងរដ្ឋធមែ្ ុញ្ញដវៀរដលង
ដតបដំពញមុមង្ងរកនុងគណ្ៈរដ្ឋមន្ត្រីន រ្ោឋ ភិ ល
។ កនុងករណី្ដ្ោះ ្មាជិករដ្ឋ្ ភារូបដនាោះ មា  ្ 
ឋា្ៈា្មាជិករដ្ឋ្ ភាធមែតា ប៉ាុដ្រមិ ស្្រតូវមា្
មុមតដំណ្ងអវីទងំអ្់កនុង      គណ្ៈកមាែ ធិការ     
អចិនន្ត្រយ៍្ិងកនុងគណ្ៈកមែការដផសង នៗ រ្ដ្ឋ        
្ភា។ ដដ្ើមបឱី្យ្ មាជិក្ភាបដំពញតួនាទី្យា
តណំាងស្របាពលរដ្ឋ ្ិងស្របាាតិ ្លអ រដ្ឋ
ធមែ្ ុញ្ញ ្ផរល់អភ័យឯក្ិទ្យធិ្ភាជូ្
្មាជិក្ភា តណំាងរាន្ត្រមា្អភ័យឯក្ិទ្យធិ
្ភា។ អភ័យឯក្ិទ្យធិដ្ោះ ធានាឯករាជយភាពរប្់
្មាជិក្ភា។ តណំាងរាន្ត្រ ឬ្មាជិកស្រពឹទ្យធ 
្ភារូបណាក៏ដោយមិ្អាចស្រតូវ ដ្ោទ្យ
ស្របកា្់ ោប់មលួ  ្ឃាត់មលួ  ្ឬឃុមំលួ្ដោយដ តុ
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ពី ្្ំដដ្ងដយបល់ឬ បដញ្ចញ មតិកនុ ង
ការបដំពញមុមង្ងររប្់មលួ្ដេើយ។ 
១.៣- គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្នតយ ៍

គណ្ៈកមាែ ធិការអចិនន្ត្ៃយ៍ន្រដ្ឋ្ ភា
ស្រតូវ ្បដងកើតដេើង ដដ្ើមបធីានាដ្ដំណ្ើ រការរដ្ឋ
្ភាកនុងចដនាល ោះ្ម័យស្របជុ ំ ្ិង្ដស្រមចពី
រដបៀបដវរៈស្របជុដំពញអងគ ្ិងកិចចការធំៗ រប្់
រដ្ឋ្ ភា។ ្មា្ភាពគណ្ៈកមាែ ធិការ           
អចិនន្ត្ៃយ៍មា្ដូ្ចតដៅ៖ 
      -ស្របធា្រដ្ឋ្ ភា 
      -អ្ុស្របធា្ទងំពីរ 
     -ស្របធា្គណ្ៈកមែការនានាន្រដ្ឋ្ ភា។ 

រដ្ឋ្ ភាបដងកើតគណ្ៈកមែការជនំាញនានា
ចំ្ ួ្១០ ដដ្ើមបទី្យទួ្យលពិ្ិតយដ្ចកៃីដ្នើចាប់ 
ឬដ្ចកៃីស្រ ងចាប់នានា្ិងាពិដ្្ទ្យទួ្យល
ប្ោុកដៅតាមមុមជនំាញរប្់មលួ្កនុងការស្រតួត
ដមើលកិចចការរប្់រាជរោឋ ភិ ល។  

្មា ្ភាពន្គណ្ៈកមែការជនំាញ
្ីមួយៗមា្ចំ្ ួ្៧រូបយ៉ា ងតិច។ គណ្ៈកមែ
ការជនំាញទងំ១០ដនាោះគ៖ឺ 

១-គណ្ៈកមែការការ រ្ិទ្យធិម្ុ្ស 
ទ្យទួ្យល កយបណ្ៃឹ ង អដងកត ្ិងទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង 

រដ្ឋ្ ភា ស្រពឹទ្យធ្ ភា 
២-គណ្ៈកមែការដ្ដ្ឋកិចច  ិរញ្ញវតាុ  ធនា

គារ ្ិង្វ្កមែ 

៣-គណ្ៈកមែការដផ្ការ វ ិ្ ិដយគក្ិ
កមែ អភិវឌ្ឍ្៍ជ្បទ្យ បរាិា ្ ្ិងធ្ធា្ទឹ្យក 

៤-គណ្ៈកមែការមហានផោ ការ រាតិ ្ិង
មុមង្ងរាធារណ្ៈ 

៥-គណ្ៈកមែការកិចចការបរដទ្យ្្ ស្របត ិ 
បតៃិការអ្ៃរាតិ ដឃា្នាការ ្ិងព័ត៌មា្ 

៦-គណ្ៈកមែការ្ីតិកមែ ្ិងយុតៃិធម៌  
៧-គណ្ៈ កមែការអប់រ ំ យុវជ្ កីឡា ធមែ

ការ កិចចការា្នា វបបធម៌ ្ិងដទ្យ្ចរណ៍្ 
៨-គណ្ៈកមែការ្ុខាភិ ល ្ងគមកិចច 

អតីតយុទ្យធជ្ យុវ្ីតិ្មបទ ការង្ងរបណ្ៃុ ោះ
បណាៃ លវាិជ ជីវៈ ្ិងកិចចការនារ ី

៩-គណ្ៈកមែការាធារណ្ៈការដ្ឹកជញ្ជូ  ្
ទូ្យរគមនាគម្៍ នស្រប្ណី្យ៍ ឧ្ា កមែ ដរ ៉ា 
ថ្នមពល  ណិ្ជជកមែ ដរៀបចដំដ្្ដ្ី ្គររូប្ី
យកមែ ្ិង្ណំ្ង ់ 

១០-គណ្ៈកមែការអដងកត ដ ្្មាអ ត 
្ិងស្របនងំអដំពើពុករលួយ។ រដ្ឋ្ ភាន្ស្រពោះ
រាាណាចស្រកកមពុាពីនន ១ំ៩៩៣ដ្ល់បចចុបប្ន 
្ីតិកាលទី្យ១(១៩៩៣១៩៩៨)ដរៀបចដំោយអ ុ
្តាក់(UNTAC) ២៣-២៨ ឧ្ភា ១៩៩៣ 
 - គណ្បកសចូលរួមស្របកួតស្របដជងមា្
ចំ្ ួ្ ២០ 

- ចំ្ ួ្អា្្ៈ ១២០ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៤ គឺ៖  
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+គណ្បកស  វុ្្ិុ្បុិចទ្យទួ្យល ្ 
៥៨អា្្ៈ  

+គណ្បកសស្របាជ្កមពុា
ទ្យទួ្យល ្ ៥១អា្្ៈ  

+គណ្បកសស្របាធិបដតយយ
ដ្រ ី្ ិយមស្រពោះពុទ្យធា្នាទ្យទួ្យល
 ្ ១០អា្្ៈ  

+គណ្បកសម៉ាូលីណាកា្ិង
អនកត  ្ូដមែរដដ្ើមបដី្រភីាពទ្យទួ្យល ្ 
១អា្្ៈ។ 
្ីតិកាលទី្យ២(១៩៩៨-២០០៣) 

 ដរៀបចដំោយគ.ជ.ប. ២៦-កកកោ ១៩៩៨ 
- គណ្បកសចូលរួមស្របកួតស្របដជងមា្

ចំ្ ួ្ ៣៩ 
- ចំ្ ួ្អា្្ៈ ១២២ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៣ គឺ៖  
+គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទួ្យល ្ 
៦៤អា្្ៈ  
+គណ្បកស  វុ្្ិុ្បុិចទ្យទួ្យល ្ 
៤៣អា្្ៈ  
+គណ្បកស្ម រងសុទី្យទួ្យល ្១៥
អា្្ៈ។ 
្ីតិកាលទី្យ៣(២០០៣-២០០៨) 

 ដរៀបចដំោយគ.ជ.ប. ២៧-កកកោ ២០០៣ 

-គណ្បកសចូលរួមស្របកួតស្របដជងមា្
ចំ្ ួ្ ២៣ 

- ចំ្ ួ្អា្្ៈ ១២៣ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៣ គឺ៖  

+គណ្បកសស្របាជ្កមពុា
ទ្យទួ្យល ្ ៧៣អា្្ៈ  

+គណ្បកស  វុ្្ិុ្បុិចទ្យទួ្យល
 ្ ២៦អា្្ៈ  

+គណ្បកស្ម រងសុទី្យទួ្យល
 ្ ២៤អា្្ៈ។ 
្ីតិកាលទី្យ៤(២០០៨-២០១៣) 

ដរៀបចដំោយគ.ជ.ប. ២៧-កកកោ ២០០៨ 
 - គណ្បកសចូលរួមស្របកួតស្របដជងមា្

ចំ្ ួ្ ១១ 
- ចំ្ ួ្អា្្ៈ ១២៣ 
- គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្៥ គឺ៖  
+គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទួ្យល ្ 
៩០អា្្ៈ  
+គណ្បកស្ម រងសុទី្យទួ្យល ្ ២៦
អា្្ៈ 
+គណ្បកស្ិទ្យធិម្ុ្សទ្យទួ្យល ្ ៣
អា្្ៈ  
+គណ្បកស្ដរាតរមរណ្ឫទ្យធិទ្យទួ្យល
 ្ ២អា្្ៈ  
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+ គណ្បកស  វុ្្ិុ្បុិចទ្យទួ្យល ្ ២
អា្្ៈ។ 
្ីតិកាលទី្យ៥ (២០១៣-២០១៨) 

ដរៀបចដំោយគ.ជ.ប. ២៨-កកកោ ២០១៣ 
 - គណ្បកសចូលរួមស្របកួតស្របដជងមា្

ចំ្ ួ្ ៨ 
- ចំ្ ួ្អា្្ៈ ១២៣ 
- ចំ្ ួ្គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្២ 

គឺ៖  
+គណ្បកសស្របាជ្កមពុា

ទ្យទួ្យល ្ ៦៨អា្្ៈ  
+គណ្បកស្ដន្តង្ងគ ោះាតិទ្យទួ្យល

 ្ ៥៥អា្្ៈ។ 
្ីតិកាលទី្យ៦(២០១៨-២០២៣) 

ដរៀបចដំោយគ.ជ.ប. ២៩-កកកោ ២០១៨  
- គណ្បកសចូលរួមស្របកួតស្របដជងមា្

ចំ្ ួ្ ២០ 
- ចំ្ ួ្អា្្ៈ ១២៥ 
-ចំ្ ួ្គណ្បកសឈ្នោះអា្្ៈមា្១ គឺ 
+គណ្បកសស្របាជ្កមពុាទ្យទួ្យល ្ 
១២៥អា្្ៈ។  

២- ស្រពឹទ្យធ្ ភា 
 ដស្រកាយការដ ោះដនន តា្កល ដស្រជើ្
តាងំតំណាងរាន្ត្រ្ ីតិកាលទី្យ២ នានថ្ាទី្យ២៦
ដមកកកោ នន ១ំ៩៩៨ វបិតរិ្ដយ យនផោកនុ ង

មួយ ្ដកើតដេើង។ ដដ្ើមបដីោោះស្រាយវបិតរិ
ដ្ោះកិចចស្របជុំកពូំលរវាងថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ្់មព្ ់
ន្គណ្បកស្ ដយ យទងំពីរ គឺ គណ្បកស 
ស្របាជ្កមពុា្ិងគណ្បកស  វុ ្្ិុ្បុិច
 ស្្រ រពធដេើងពីនថ្ាទី្យ១២-១៣ ដមវចិឆិកា នន ំ
១៩៩៨ នាស្រ ាទ្យដមមរ ិ្ ោ ស្រពោះបរមរាជវាងំ 
ដស្រកាមស្រពោះរាាធិបតីភាពដ្៏មពង់មព្ ់  ស្រពោះករុ
ណាស្រពោះ ទ្យ្ដមរចស្រពោះ្ដរាតរម ្ី ្ុ 
ដដ្លដៅដពលដនាោះស្រពោះអងគស្រទ្យង់ាស្រពោះមហា
កសស្រតន្ស្រពោះរាាណាចស្រកកមពុា។ 
 តាមរយៈលទ្យធផលន្កិចចស្របជុកំំពូល
ដ្ោះ ាា ប័្ស្រពឹទ្យធ្ភា ស្រតូវ ្បដងកើតដេើង 
្ិងកាល យាចដំណ្កមួយន្ាា ប័្្ីតិបប-
ញ្ញតរិាតិ ដដ្លមា្ពីរថ្នន ក់ បនាោ ប់ពីរដ្ឋធមែ
្ុញ្ញ្ីតិកាលទី្យ២ ្ដធវើវដិាធ្កមែ រដ្ឋ
ធមែ្ុញ្ញនន ១ំ៩៩៣។ ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទី្យ
១ ដកើតដេើងដោយការដតងតាងំ្ិងមា្អា-
ណ្តរិ៥នន ។ំ ្មាជិកចំ្ួ្៦១រូប ស្រតូវ ្
ដស្រជើ្ដរ ើ្ ពីកនុ ងចំដណាមឥ្សរជ្ា្់
មព្ ់ន្គណ្បកស្ដយ យដដ្លមា្
អា្្ៈកនុងរដ្ឋ្ភា្ីតិកាលទី្យ២។ ស្រពឹទ្យធ 
្ភា្ីតិកាលទី្យ១  ្ដបើក្ម័យស្របជុំ
ដលើកទី្យ១ដៅនថ្ាទី្យ២៥ ដមមីនា នន ១ំ៩៩៩។ 
ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទី្យ២ ដកើតដេើងដោយការ
ដ ោះដនន តអ្កល នានថ្ាអាទិ្យតយទី្យ២២ ដម



79 

 

មករា នន ២ំ០០៦ ដោយមា្អាណ្តរិ៦នន ។ំ 
ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទី្យ៣ ដកើតដេើងដោយការ
ដ ោះដនន តអ្កល នានថ្ាអាទិ្យតយ ទី្យ២៩ ដម
មករា នន ២ំ០១២។ ស្រពឹទ្យធ្ភា្ីតិកាលទី្យ៤ 
ដកើតដេើងដោយការដ ោះដនន តអ្កល នា
នថ្ាអាទិ្យតយ ទី្យ២៥ ដមកុមភៈ នន ២ំ០១៨។ កនុ ង
ចដំណាម្មាជិក៦២រូប មា្៥៨រូបស្រតូវ
 ្ដស្រជើ្តាងំដោយការដ ោះដនន តា
អ្កល០២រូបដស្រជើ្តាងំដោយរដ្ឋ្ភា
្ិង០២ដតងតាងំដោយស្រពោះមហាកសស្រត។  
 
 ២.១- ការររៀបចំប្ពឹទធសភា 
 ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្ចំ្ ួ្្មាជិកយ៉ា ង
ដស្រចើ្ដ្នើ្ឹង ក់កណារ លន្ចំ្ួ្្មាជិក
រដ្ឋ្ភាទងំមូល។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវ
ោត់តាងំមលោះ ្ិងដស្រជើ្តាងំដោយការដ ោះ
ដនន តអ្កលមលោះ។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាអាច
ស្រតូវ ្ោត់តាងំ ្ិងដស្រជើ្ដរ ើ្ ារាថ្ែី 
្។ ្ីតិកាលរប្់ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្កណំ្ត់៦
នន ។ំ ប៉ាុ ដ្រ្ីតិកាលទី្យ១មា្កំណ្ត់ស្រតឹម៥
នន ។ំ 

- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាចំ្ ួ្២រូបស្រតូវ
 ្ោត់តាងំដោយស្រពោះមហាកសស្រត 
- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាចំ្ ួ្២រូប ស្រតូវ
 ្រដ្ឋ្ភាដស្រជើ្តាងំតាមមតិភាគ
ដស្រចើ្ដោយដស្របៀប។ 

- ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាឯដទ្យៀតស្រតូវ ្
ដស្រជើ្តាងំដោយការដ ោះដនន ត
អ្កល។  អនកដដ្លមា្្ិទ្យធិឈ្រ
ដ ែ្ ោះាដបកខជ្ស្រពឹទ្យធ្ភាគឺាស្របា
ពលរដ្ឋដមែរទងំពីរដភទ្យដដ្លមា្្ិទ្យធិ
ដ ោះដនន ត មា្អាយុយ៉ា ងតិច៤០នន  ំ
មា្្ញ្ញជ តិដមែរតាងំពីកដំណ្ើ ត។ 
- ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្ថ្វកិារ្វ័យត្ស្រមាប់
ដ្ដំណ្ើ រការ។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវ
ទ្យទួ្យលស្រ ក់ចំណាច់។ ស្រពឹទ្យធ្ភាស្របជុំ
ាាមញ្ញពីរដ្ងកនុងមួយនន ។ំ ្ម័យ
ស្របជុំ្ ី មួយៗមា្ថ្ិរដវលាយ៉ា ងតិចបី
ដម។ 
  ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាមា្អភ័-
យឯក្ិទ្យធិ្ភា។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភា
រូបណាក៏ដោយមិ្អាចស្រតូវ ្ដោទ្យ
ស្របកា្់ ោប់មលួ្ ឃាត់មលួ្ ឬឃុំមលួ្ 
ដោយដ តុពី ្្ំដដ្ងដយបល់ 
ឬបដញ្ចញមតិកនុ ងការបំដពញមុមង្ងរ
រប្់មលួ្ដេើយ។ 
 

២.២- មុខងារសខំាន់ៗ របសប់្ពទឹធសភា 
  ២.២.១- មុខងារនីតិកមា 

ពិ្ិតយឱ្យដយបល់ដលើអតាបទ្យចាប់
ដដ្លអ្ុម័តដោយរដ្ឋ្ភា ្ិងផរួចដផរើមដធវើ
ដ្ចករីដ្នើចាប់។ តួនាទី្យ្ំខា្់រប្់ស្រពឹទ្យធ 
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្ភាគឺការពិ្ិតយដេើងវញិរាល់អតាបទ្យចាប់
ទងំឡាយដដ្លរដ្ឋ្ភា ្អ្ុម័តរួចដ ើ
យ។ រដ្ឋ្ភាមិ្អាចបញ្ជូ ្ចាប់ដដ្លមលួ្
 ្អ្ុម័តរួចដ ើយឱ្យស្រពោះមហាកសស្រត
ឡាយស្រពោះ ្រដលខាស្របកា្ឱ្យដស្របើស្រ ្
ាផលូ វការមុ្ដពលោក់្លងឱ្យស្រពឹទ្យធ្ភាពិ្ិ
តយ ្ដេើយ។រដ្ឋធមែ្ុញ្ញមិ្ ្ផរល់ឱ្យ
ស្រពឹទ្យធ្ភា្ូវអំណាចអ្ុម័តចាប់ឬអំណាច
ជទំ្់អតាបទ្យចាប់ដេើយ ប៉ាុ ដ្រផរល់្ូវតួ
នាទី្យស្របឹកា ឬអំណាចដធវើ 
អ្ុា្្៍ដដ្លរដ្ឋ្ភា ្អ្ុម័ត។ ដទោះ 
បីាស្រពឹទ្យធ្ភាអាចដធវើការបដ្ិដ្ធ ឬដ្នើដធវើ
វដិាធ្កមែដៅដលើអតាបទ្យចាប់ ស្រពឹទ្យធ្ភា
ពុំមា្អំណាចោប់បងខឱំ្យរដ្ឋ្ភាទួ្យលយក
អ្ុា្្៍រប្់មលួ្ដេើយ។ 

ស្រពឹទ្យធ្ ភាពិ្ិតយ ដ ើយឱ្យដយបល់កនុង    
រយៈដពលមួយដមយ៉ា ងយូរដលើដ្ចករីស្រ ចាប់ 
ឬដ្ចករីដ្នើចាប់ដដ្លរដ្ឋ្ ភា ្អ្ុម័ត
យល់ស្រពមដលើកដ្បូំងរួចដ ើយ ស្រពមទងំដលើក
បញ្ញា ទងំពួងដដ្លរដ្ឋ្ ភា ្ោក់ឱ្យពិ្ិតយ។ 

 
  ២.២.២- មុខងារប្តួតពិនិតយ 

 ស្រពឹទ្យធ្ភាអាចតាមោ្ស្រតួតពិ្ិតយ
ការង្ងរ ្ិងការអ្ុវតរដគាល្ដយ យដផស
ងៗរប្់រាជរោឋ ភិ លាពិដ្្ស្រតួតពិ

្ិតយការដស្របើស្រ ្់ថ្វកិាាតិរប្់រាជរោឋ ភិ
 ល។ 
-ស្រតួតពិ្ិតយការអ្ុវតរចាប់ ស្រពឹទ្យធ្ភាមា្
តួនាទី្យ្ំខា្់កនុ ងកាតាមោ្ដ្ដំណ្ើ រការង្ងរ
រប្់ាា ប័្រដ្ឋ ្ិងស្រតួតពិ្ិតយយ៉ា ងដទ្យៀត
ទត់អំពីការអ្ុវតរចាប់រប្់ាា ប័្្ីតិ
ស្របតិបតរិ។ 
-ស្រតួតពិ្ិតយការអ្ុវតរកមែវធិី ្ិងដផ្ការ
រប្់រោឋ ភិ ល  ស្រពឹទ្យធ្ ភាក៏ដដ្ើរតួនាទី្យ 
្ំខា្់កនុ ងការស្រតួតពិ្ិតយការអ្ុវតរកមែវធិី 
្ិងដផ្ការរប្់រាជរោឋ ភិ លដលើការង្ងរ
ស្របាធិបដតយយ ្ីតិរដ្ឋ ការង្ងរដកទ្យស្រមង់រដ្ឋ 
ការង្ងរកាត់ប្ាយភាពស្រកីស្រក ការង្ងរ
អភិវឌ្ឍ្៍ដ្ដ្ឋកិចច ្ងគមកិចច។ 
  
២.២.៣- មុខងារជាតំណាង 
 -តណំាង្មូ ភាពដដ្្ដ្(ីស្រកុមស្របឹកា
ឃុ-ំ្ង្ងក ត់)ស្រពឹទ្យធ្ ភាតណំាងភូមិភាគ ្ិង្មូ 
 ភាពដដ្្ដ្ី(ស្រកុមស្របឹកាឃុ-ំ្ង្ងក ត់)។មាស្រតា៩ 
្ិងមាស្រតា១១ន្ចាប់្រីពីការដ ោះដនន ត
ដស្រជើ្តាងំ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភា ្បង្ងា ញ
ចា្់អពីំអតរ្ ញ្ញញ ណ្រប្់្មាជិកស្រពឹទ្យធ្
ភា។ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ភាស្រតូវចុោះ្ួរ្ុមទុ្យកខ 
ជួយដោោះស្រាយបញ្ញា  ្ំណូ្មពរ រប្់
ស្របាពលរដ្ឋតាម មណ្ឌ លដរៀងមលួ្ ឬតាម
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រាជធា្ី ដមតរទងំឡាយទូ្យទងំស្របដទ្យ្ឱ្យ
អ្់លទ្យធភាព្ិងស្រតូវទក់ទ្យងាមួយ 
អាាា ធរស្រគប់លំោប់ថ្នន ក់ដដ្ើមបដីោោះស្រាយ
បញ្ញា ទងំដនាោះ។ 
 -តណំាងាា ប័្ ាត ិ
 ្មាជិក០២រូប ដតងតាងំដោយស្រពោះម-
ហាកសស្រត ្ិង០២រូបដទ្យៀត ដស្រជើ្តាងំដោយរដ្ឋ
្ភា។ស្រពឹទ្យធ្ ភាក៏តណំាងស្រពោះមហាកសស្រត ្ិង
រដ្ឋ្ ភា ដ ើយក៏ាអនក្ស្រមប្ស្រមួលការង្ងរ
រដ្ឋ្ ភា ្ិងរាជរោឋ ភិ ល។ មាស្រតា១១២ 
បញ្ញជ ក់ថ្នស្រពឹទ្យធ្ ភាមា្ភារកិចច្ ស្រមប្ស្រមួល 
ការង្ងររវាងរដ្ឋ្ ភា ្ិងរាជរោឋ ភិ ល។ 
 
២.៣- គណៈកម្មា ធិការអចិន្ត្នតយ ៍

គណ្ៈកមាែ ធិការអចិនន្ត្ៃយ៍ន្ស្រពឹទ្យធ 
្ភាស្រតូវ ្បដងកើតដេើង ដដ្ើមបធីានាដ្ដំណ្ើ រ
ការស្រពឹទ្យធ្ ភាកនុងចដនាល ោះ្ម័យស្របជុ ំ ្ិង
្ដស្រមចពីរដបៀបដវរៈស្របជុដំពញអងគ ្ិងកិចចការ
ធំៗ រប្់ស្រពឹទ្យធ្ ភា។ ្មា្ភាពគណ្ៈកមាែ
ធិការអចិនន្ត្ៃយ៍មា្ដូ្ចតដៅ៖ 
-ស្របធា្ស្រពឹទ្យធ្ ភា 
-អ្ុស្របធា្ទងំពីរ 
-ស្របធា្គណ្ៈកមែការនានាន្ស្រពឹទ្យធ្ ភា។ 

ស្រពឹទ្យធ្ ភាបដងកើតគណ្ៈកមែការជនំាញ
នានាចំ្ ួ្១០ ដដ្ើមបទី្យទួ្យលពិ្ិតយដ្ចកៃីដ្នើ
ចាប់ ឬដ្ចកៃីស្រ ងចាប់នានា្ិងាពិដ្្

ទ្យទួ្យលប្ោុកដៅតាមមុមជនំាញរប្់មលួ្កនុង
ការស្រតួតដមើលកិចចការរប្់រាជរោឋ ភិ ល។ 
្មា្ភាពន្គណ្ៈកមែការជនំាញ្ីមួយៗ
មា្ចំ្ ួ្៧រូបយ៉ា ងតិច។ 
គណ្ៈកមែការជនំាញទងំ១០ដនាោះគ៖ឺ 

១-គណ្ៈកមែការការ រ្ិទ្យធិម្ុ្ស 
ទ្យទួ្យល កយបណ្ៃឹ ង អដងកត ្ិងទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង 
រដ្ឋ្ ភា ស្រពឹទ្យធ្ ភា 

២-គណ្ៈកមែការដ្ដ្ឋកិចច  ិរញ្ញវតាុ  
ធនាគារ ្ិង្វ្កមែ 

៣-គណ្ៈកមែការដផ្ការ វ ិ្ ិដយគ 
ក្ិកមែ អភិវឌ្ឍ្៍ជ្បទ្យ បរាិា ្ ្ ិងធ្ធា្
ទឹ្យក 

៤-គណ្ៈកមែការមហានផោ ការ រាតិ 
្ិងមុមង្ងរាធារណ្ៈ 

៥-គណ្ៈកមែការកិចចការបរដទ្យ្ 
ស្របតិបតៃិការអ្ៃរាតិដឃា្នាការ ្ ិងព័ត៌ មា្ 

៦-គណ្ៈកមែការ្ីតិកមែ ្ិងយុតៃិធម៌ 
៧-គណ្ៈកមែការអប់រ ំយុវជ  ្កីឡា ធមែ

ការ កិចចការា្នា វបបធម៌ ្ ិងដទ្យ្ចរណ៍្  
៨-គណ្ៈកមែការ្ុខាភិ ល ្ងគម

កិចច អតីតយុទ្យធជ្ យុវ្ីតិ្មបទ ការង្ងរ 
បណ្ៃុ ោះបណាៃ លវាិជ ជីវៈ ្ិងកិចចការនារ ី

៩-គណ្ៈកមែការាធារណ្ៈការ ដ្ឹក
ជញ្ជូ ្ ទូ្យរគមនាគម្៍ នស្រប្ណី្យ៍ ឧ្ា 
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កមែដរ ៉ាថ្នមពល  ណិ្ជជកមែ ដរៀបចដំដ្្ដ្ី ្ គរ
រូប្ីយកមែ ្ិង្ណំ្ង់  

១០-គណ្ៈកមែការអដងកតដ ្្មាអ ត 
្ិងស្របនងំអដំពើពុករលួយ។ ស្រពឹទ្យធ្ ភាន្ស្រពោះ
រាាណាចស្រកកមពុាពីនន ១ំ៩៩៩ដ្ល់បចចុបប្ន
្ីតិកាលទី្យ១(១៩៩៩-២០០៦) 

ស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតិកាលទី្យ១ដកើតដេើង
ដោយការដតងតាងំទងំអ្់។ ស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតិ
កាលទី្យ១ មា្្មាជិកចំ្ ួ្ ៦១រូប កនុងដនាោះ
គណ្បកសស្របាជ្កមពុាមា្ចំ្ ួ្៣១រូប 
គណ្បកស  វុ្្ិុ្បុិច ២១រូប គណ្បកស្ម 
រងសុ ី៧រូប ្ិង០២រូបដទ្យៀតោត់តាងំដោយស្រពោះ
មហាកសស្រត ្ស្រមាប់រយៈដពល៥នន ។ំ ស្រពឹទ្យធ 
្ភា្ីតិកាលទី្យ១  ្ប្រ្ ីតិកាលរប្់មលួ្
ចំ្ ួ្ ២ដ្ង (មរង១នន )ំ។  

្ីតកិាលទី្យ២ (២០០៦-២០១២) 
ស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតិកាលទី្យ២ដកើតដចញពីការដ ោះ
ដនន តអ្កល នានថ្ាអាទិ្យតយ ទី្យ២២ ដមមករា នន ំ
២០០៦ ្ស្រមាប់រយៈដពល៦នន ។ំ ដៅកនុង្ីតិ
កាលទី្យ២ដ្ោះ ្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភាមា្ចំ្ ួ្ 
៦១រូប ដូ្ច្ីតិកាលទី្យ១ដដ្រកនុងដនាោះ៤៥រូបមក
ពីគណ្បកសស្របាជ្កមពុា ១០រូបមកពីគណ្

បកស វ ៊ុ្្ិុ្បុិច ០២រូបមកពីគណ្បកស្ម   
រងសុ ី ០២រូបោត់តាងំដោយស្រពោះមហាកសស្រត្ិង
០២រូបដទ្យៀតដស្រជើ្តាងំដោយរដ្ឋ្ ភា។  

្ីតកិាលទី្យ៣(២០១២-២០១៨) 
ការដ ោះដនន តអ្កលដស្រជើ្តាងំ

្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភា្ីតិកាលទី្យ៣  ្ស្របស្រពឹតៃ
ដៅនានថ្ាអាទិ្យតយ ទី្យ២៩ ដមមករា នន ២ំ០១២។
្ស្រមាប់្ីតិកាលទី្យ៣ដ្ោះ ចំ្ ួ្្មាជិកស្រពឹទ្យធ 
្ភាមា្៦១រូប ដូ្ច្ីតិកាលទី្យ១ ្ិង្ីតិ
កាលទី្យ២ដដ្រ កនុងដនាោះមកពីគណ្បកសស្របា
ជ្កមពុា៤៦រូប ្ម រងសុ១ី១រូប ០២រូបោត់
តាងំដោយស្រពោះមហាកសស្រត ្ិងដស្រជើ្តាងំ
ដោយរដ្ឋ្ ភា០២រូប។ 

្ីតកិាលទី្យ៤(២០១៨-២០២៤) 
ការដ ោះដនន តដស្រជើ្តាងំ្មាជិកស្រពឹទ្យធ 
តិកាល្ភា្ី ទី្យ៤  ្ស្របស្រពឹតៃដៅនានថ្ាអាទិ្យតយ 

ទី្យ២៥ ដមកុមភៈ នន ២ំ០១៨។ ្ស្រមាប់្ីតិកាលទី្យ៤
ដ្ោះ ចំ្ ួ្្មាជិកស្រពឹទ្យធ្ ភាមា្៦២រូប កនុង
ដនាោះមកពីគណ្បកសស្របាជ្កមពុាចំ្ ួ្៥៨
រូប  ដតងតាងំដោយស្រពោះមហាកសស្រត០២រូប ្ិង
ដស្រជើ្តាងំដោយរដ្ឋ្ ភា០២រូប។  

ឯការពិដស្រគាោះ 
១. ជួន ណាត ៖ វចនានុក្រមខ្មែរ ភ្នំពេញ ការផ្សាយរបស់វទិ្យាស្ថា នេុទ្យធស្ថសនបណ្ឌិ តយ ឆ្ន ១ំ៩៦៧ 
២.រដ្ឋធមែនុញ្ញននក្េះរាជាណាចក្ររមពុជាឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងចាបធ់មែនុញ្ញបខ្នាមសំពៅធានានូវដំ្ពណ្ើ រការ 
     ជាក្បក្រតើននស្ថា បន័ជាតិឆ្ន ២ំ០០៤ 
៣.ឯរស្ថរេើ គណ្ៈរម្មែ ធិការជាតិរពរៀបចំការព ះពឆ្ន ត(គ.ជ.ប.) 
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ផលតិកមាបហនែចងប្កងរដ្ឋយសែគមន៍ 
អភិវឌ្ឍនក៍សកិមាបហនែចប្មរុះជាយប្ករងកំពង់សព ឺ

 
      ដោយ៖ ដលាក យនិ រោ 

                                              មន្ត្រីស្រាវស្រាវន្វទិ្យាាា ្ម្ុ្សាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាាន្ត្រ  
                ្ងគមន្រាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុា 

               Email: yinpo9999@gmail.com 
 

្មាគម្៍អភិវឌ្ឍ្៍ក្ិកមែបដ្លចស្រមុោះ 
ាយស្រកុងកពំង់្ពឺផងដដ្រ(Peri Urban Agri-
culture Cooperative)  ដដ្ើមប ី្ ិកាដ្វងយល់
ពីចង្ងវ ក់ផលិតកមែ  ្ិងទី្យផារលក់បដ្លរប្់
្ គម្៍ ស្រពមទងំចុោះ្ិកាដ្វងយល់ផ្ទោ ល់
ពីការោរំប្់ស្របាក្ិករដៅភូមិទ្យពូំង ឃុំ
កាដ ង ស្រ្ុក្ដំរាងទ្យង ដមតរកពំង់្ពឺ ្ិង ទី្យ
តាងំពិដាធ្៍ ោបំដ្លដោយដស្របើស្រ ្់ យអូ
នាមូលោឋ ្កនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវ ដដ្ល
្ាិតដៅភូមិស្រចកមលុង ឃុទំ្យព័មា្ ស្រ្ុកថ្ពង ដមតរ
កពំង់្ពឺ។ ដលាក វណណ ៈ សមបតតិ ាដលខាធិ
ការន្្ គម្៍  ្ដរៀបរាប់ពីាា ្ភាព
ទូ្យដៅរប្់្ គម្៍ ដដ្លស្រតូវ ្បដងកើត
ដេើងដៅនន ២ំ០០៩ ដគាលបណំ្ងដដ្ើមបជួីយ
ដលើកកមព្ ់ជីវភាពស្រកីស្រកដៅដមតរកពំង់្ពី 
ដ ើយបចចុបប្នមា្បុគគលិកកពុំងបដំពញ

ការង្ងរចំ្ ួ្៦នាក់។ ្ គម្៍អាចដ្ដំណ្ើ រ
ការដៅ ្ដោយទ្យទួ្យល ្ស្រ ក់ចណូំ្ល
មកពីស្របភពបី គឺ៖  

១. ទិ្យញស្រ្ូវ ដដ្ើមបផីលិតាអងករលក់  
២. បដងកើតឥណ្ទ្ខាន តតូច ដោយ

យកការស្រ ក់ទប 
៣.  ចងស្រកង្ គម្៍ោបំដ្ល  ្

ចំ្ ួ្៨០ស្រគួារ ដលើនផោដ្ីោដុំ្ោះចំ្ ួ្៨  ិក
តា។ 
` ទក់ទ្យងចង្ងវ ក់ផលិតកមែទិ្យញ្ិងលក់
បដ្លវញិ ្មាគម្៍មា្ទី្យផារធមួំយ គឺ Jap-
an Farm Products (Cambodia) Co.,Ltd. 
(SEA-TS) ដដ្លអាចទ្យទួ្យលទិ្យញបដ្លោប់ពី
៧០០ដៅ៨០០គីេូស្រកាមកនុងមួយនថ្ា។ បចចុបប្ន
្ គម្៍មា្ដ្ដំណ្ើ រការលអ ដ លគឺអាច
លក់ ្កនុង១នថ្ាោប់ពី៣០០ដៅ៤០០គីេូ
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ស្រកាម ដោយកនុងមួយគីេូស្រកាមតនមល៤០០០
ដរៀល កនុងដនាោះ មា្ាឡាត់ ស្រតកួ្ ាឡាត់
ឡាត់ពណ៌្។ល។ ចដំ ោះតនមលវញិ មា្ការដស្រប
ស្របួលដៅតាមស្របដភទ្យបដ្ល។ 

ដលាកស្រ្ីមា្ស្របា្្៍ប្រដទ្យៀតថ្ន  
ដោយារ្ គម្៍ដធវើការ ្លអ ដទ្យើបដៅ
នន ២ំ០១៨ ្ គម្៍ទ្យទួ្យល ្ចណំាត់ថ្នន ក់ 
ស្រពមទងំទ្យទួ្យល ្ការដលើកទឹ្យកចិតរទងំ
ាែ រតី ្ិង្មាភ រៈមួយចំ្ ួ្ពីរាជរោឋ ភិ ល
ដដ្ើមបពីស្រងីកផលិតកមែបដ្ាមដទ្យៀត្ូវថ្វកិា
ចំ្ ួ្១០ ០០០ ០០០ ដរៀល(ដ្ប់លា្ដរៀល) 
្ិងមា៉ា ្ីុ្បូមទឹ្យកចំ្ ួ្១០ដស្រគឿងផងដដ្រ។ 
ទ្យ្ោឹម្ឹងការជួយដស្រាមដស្រាងពី្ណំាក់រាជ 
រោឋ ភិ ល ្មាគម្៍ដតងដតជួបបញ្ញា មួយ
ចំ្ ួ្ ្ិង្ូម្ណូំ្មពរ៖ 
•  ជួយ្ង់ដរាងបដ្លដ្ល់ស្របាក្ិករមាន ក់១
ដរាងបដ្ាមដដ្លមា្ទ្យ ំំ១០ដម៉ាស្រត គុណ្្ឹង 
២៥ដម៉ាស្រត ឬទ្យ ំំ១០ដម៉ាស្រត គុណ្្ឹង៥០ដម៉ាស្រត។ 
•  ជួយជីកស្របព័្ធដស្រាចស្រ្ព អណ្រូ ងឬស្រ្ោះ
ាដដ្ើម។ 

បនាោ ប់ពី្ិកាដ្វងយល់ពីចរ្រទី្យផារ 
ក៏ដូ្ចាដ្ដំណ្ើ រការទូ្យដៅរប្់្ គម្៍

ក្លងមក។ ដលាក វណ្ណៈ ្មបតិរ  ្ដ្ឹកនា ំ
ស្រកុមការង្ងរគដស្រមាងបដ្ល ្ិង ស្រកុមការង្ងរ
គដស្រមាង យអូន ចុោះដៅ្ិកាដ្វងយល់
ផ្ទោ ល់ពីការោរំប្់ស្របាក្ិករដៅភូមិទ្យពូំង 
ឃុកំាដ ង ស្រ្ុក្ដំរាងទ្យង ដមតរកពំង់្ពឺ។ 
ក្ិករោបំដ្លដដ្លា្មាជិកន្្មាគម្៍
អភិវឌ្ឍក្ិកមែ បដ្លចស្រមុោះាយស្រកុងកពំង់្ពឺ 
 ្បង្ងា ញចា្់ថ្ន ្ គម្៍ ្ដធវើការ 
ង្ងរដោយភាពដាែ ោះស្រតង់ាមួយក្ិករ         
ពិដ្្គឺតនមលទិ្យញពីក្ិករ ្ិងតនមលលក់
ដចញឱ្យស្រកុម  ុ្ជប៉ាុ្ ឬ លក់ឱ្យឈ្ែួញ
កណាៃ លដផសងដទ្យៀតដោយមា្តមាល ភាព។ 
ដូ្ដចនោះ ក្ិករមា្ជដំ្ឿដលើ្ គម្៍ ដទ្យើប
មិ្ង្ងកដបររកកដ្លងលក់ថ្ែី ដទោះបីមា្ការ
ឈ្ែួញកណាៃ លថ្ែីៗមក្ុចំរោរទិ្យញបដ្លពី
ពួកគាត់ក៏ដោយ។ 

្មាគម្៍អភិវឌ្ឍ្៍ក្ិកមែ បដ្ល
ចស្រមុោះាយស្រកុងកពំង់្ពឺដៅរកា្ិរ្រភាពកនុង
ដ្ដំណ្ើ រការរប្់មលួ្ ្ ដោយារតមាល ភាព
ាមួយក្ិករ ពិដ្្គឺភាពដាែ ោះស្រតង់។  
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ទី្យតាងំ្ គម្៍អភវិឌ្ឍ្៍ក្ិកមែ បដ្លចស្រមុោះាយស្រកុងកពំង់្ពឺ 

 

 
្ គម្៍អភវិឌ្ឍ្៍ក្ិកមែ បដ្លចស្រមុោះាយស្រកុងកពំង់្ពឺ 
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ក្ិករកាត់្មាអ តបដ្លមុ្្ឹងថ្លងឹលក់ដៅឱ្យ្ គម្៍ 

 

 
ក្ិករកាត់្មាអ តបដ្លមុ្្ឹងថ្លងឹលក់ដៅឱ្យ្ គម្៍ 
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ប្បវតតិកីឡាអាសុអីារគេយ ៍
                                                      ពោយ៖ បណ្ឌិ ត សងុ សុណីា មន្រនតើក្ស្ថវក្ជាវនាយរោឋ នក្បវតតិវទិ្យា 

                                                         និងវទិ្យាស្ថន្រសតនពោ យននវទិ្យាស្ថា នមនុសសស្ថន្រសត និង  
             វទិ្យាស្ថន្រសតសងគម ននរាជបណ្ឌិ តយសភារមពុជា 
             Email: songsyna888@gmail.com  

 

រសចកតីរផតើម 

ដស្រៅពីដធវើឱ្យរាងកាយរងឹមា ំ ្ិងមា្
្ុមភាពលអ កីឡាក៏ាស្របដទ្យ្កមពុា្ាិតដៅ
កនុងភូមិាន្ត្រអា្ីុអាដគនយ៍ក៏ដតងដត ្ចូល
រួមស្របកួតកីឡាដ្ោះាប្របនាោ ប់ផងដដ្រ។ 
ដោយារដតការស្របកួតកីឡា ្នាមំក្ូវ
ារស្របដយជ្៍ាដស្រចើ្ដនាោះ ដទ្យើបមា្ការ
ោប់អារមែណ៍្ដលើកយកស្របធា្បទ្យដ្ោះមក
្ិកាស្រាវស្រាវ ដដ្ើមបបីង្ងា ញ្ូវស្របវតរិន្កីឡា
អា្ីុអាដគនយ៍ថ្ន ដតើការបដងកើតកីឡាកនុងតបំ្់
អា្ីុអាដគនយ៍មា្ស្របវតរិ ្ិង ការវវិតរយ៉ា ងដូ្ច
ដមរចមលោះ? ដ ើយការស្របកួតកីឡាដ្ោះ ្ផរល់
្ូវអតាស្របដយជ្៍អវីមលោះ្ស្រមាប់តបំ្់ដ្ោះ? 

 
១-ប្បវតតិកឡីាអាសុអីារគេយ ៍

កីឡាអា្ីុអាដគនយ៍មា្ស្របភពដដ្ើម
រប្់មលួ្ ាប់ទក់ទ្យងដៅ្ឹងកីឡាឧបទ្យវីប
អា្ីុអាដគនយ៍ (SEAP Games : the South 
East Asian Peninsula Games)។ ដៅនថ្ាទី្យ២២ 

ដមឧ្ភា នន ១ំ៩៥៨ គណ្ៈស្របតិភូមកពី       
បណារ ស្របដទ្យ្ដៅឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍ ្
ដៅចូលរួមកនុងស្រពឹតរិការណ៍្កឡីាអា្ីុ (Asian 
Games) ដៅទី្យស្រកុងតូកយូស្របដទ្យ្ជប៉ាុ្ កនុង     
ឱ្កា្ដនាោះដ ើយដដ្លពួកដគ ្ជួបស្របជុគំាន
ដដ្ើមបផីរួចដផរើមបដងកើតកីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគន-
យ៍ដ្ោះដេើង។ 

ដ តុផលដដ្ល ្ដ្នើ គឺថ្នស្រពឹតរកិារ-
ណ៍្កីឡាកនុងតបំ្់្ឹងជួយជរុំញឱ្យមា្កិចច
្ ស្របតិបតរិការ ការយល់ដ្ឹង្ិងទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង
រវាងបណារ ស្របដទ្យ ដ្ៅកនុងតបំ្់អា្ីុអាដគនយ៍។ 
ស្របដទ្យ្ចំ្ ួ្៦ គឺស្របដទ្យ្ភូមា កមពុា ឡាវ មា៉ា
ដេ្ីុ នថ្ ្ិងដវៀតណាមខាងតបូង គឺា្មា 
ជិកាា ប្ិកន្កីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍។ 
ស្របដទ្យ្ទងំដ្ោះ ្ស្រពមដស្រពៀងគាន ដដ្ើមប ី
ដរៀបចកំារស្របកួតកីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍ា
ដរៀងរាល់នន  ំគឺតាងំពីដមមិថុ្នា នន ១ំ៩៥៩ ដរៀង
មកដ ើយគណ្ៈកមាែ ធិការ្ ព័្ធកីឡា 
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ឧបទ្យវីបអា្ីុ     អាដគនយ៍ក៏ស្រតូវ ្បដងកើតដេើង 
ផងដដ្រ។ 

ការស្របកួតកីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍
ដលើកទី្យ១ ស្រតូវ ្ស្រ រពធដេើងដៅទី្យស្រកុង ង 
កក ពីនថ្ាទី្យ១២ ដ្ល់នថ្ាទី្យ១៧ ដមធនូ  នន ១ំ៩៥៩ 
ដដ្លមា្អតរពលិក ្ិង មន្ត្រីាង៥២៧ នាក់ 
មកពីស្របដទ្យ្នថ្ ភូមា មា៉ា ដេ្ីុ ្ិងាបុរ ី ដវៀត
ណាមខាងតបូង ្ិង ឡាវ ចូលរួមស្របកួតកីឡា
ចំ្ ួ្១២ស្របដភទ្យ។ កនុងចដំណាមបណារ ស្របដទ្យ្
ាា ប្ិកទងំ៦មា្ដតស្របដទ្យ្កមពុាប៉ាុដណាណ ោះ
ដដ្លមិ្ ្ចូលរួម។ បណារ ស្របដទ្យ្្មា   
ជិកន្្ ព័្ធកីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍
 ្ចូលរួមរាល់ពីរនន មំរងដៅកនុងការស្របកួត
រ ូតដ្ល់នន ១ំ៩៧៥។ កនុងដនាោះមា្ករណី្
ដលើកដលងដតមួយគត់គឺការលុបដោល
ស្រពឹតរិការណ៍្កីឡាដ្ោះដៅនន ១ំ៩៦៣ (នន ដំដ្ល
ស្រតូវចដំវ្ន្ស្របដទ្យ្កមពុា ស្រពឹតៃិការណ៍្ដ្ោះ
កមពុាមិ្អាចដរៀបចដំេើង ្ដស្រកាមដ តុ
ផលបញ្ញា ្ដយ យ)។ 

ដៅនន ១ំ៩៧៥ កនុងអេុំងដពលន្ការ
ស្របកួតដលើកទី្យ៨ ្ ព័្ធ ្្ិកាពីធាតុ
រប្់ស្របដទ្យ្ វីលីពី្ ្ិង ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ។ 
ស្របដទ្យ្ទងំពីរដ្ោះស្រតូវ ្ដគទ្យទួ្យលាគ ល់ា

ផលូ វការដៅនន ១ំ៩៧៧ ក៏ដូ្ចាស្របដទ្យ្ស្រពុយ
ដណ្ ដដ្លដស្រកាយមកដទ្យៀតដៅដតាអាណា
្ិគមអង់ដគល្ ។ ដៅនន ១ំ៩៧៧ គឺានន ដំដ្ល
្ ព័្ធកីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍ ្បរូ រ
ដ ែ្ ោះដៅា្ ព័្ធកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ 
ដ ើយកីឡាដ្ោះ ្កាល យដៅាកីឡាអា្ីុអា
ដគនយ៍។ បញ្ជី ន្បណារ ស្របដទ្យ្ដដ្លចូលរួម
ស្របកួតកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ ្ពស្រងីកបដ្ាម
ដទ្យៀត គឺនន ២ំ០០៣ កនុងស្រពឹតរិការណ៍្កីឡាអា្ីុ
អាដគនយ៍ដលើកទី្យ២២ ដៅស្របដទ្យ្ដវៀតណាម 
ដដ្លដពលដនាោះដគ ្ោក់បញ្ចូ លស្របដទ្យ្ទី្យ
ម័រខាងដកើត បនាោ ប់ពីស្របដទ្យ្ដ្ោះទ្យទួ្យល ្
ឯករាជយដៅនន ២ំ០០២។ កីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ គឺ
ាការស្របកួតព ុកីឡា ស្របស្រពឹតរដៅដរៀងរាល់
ពីរនន មំរង ដដ្ល ក់ព័្ធ្ ឹងស្របដទ្យ្ចំ្ ួ្១១។ 
ការស្របកួតដ្ោះស្រតូវ ្ដរៀបចដំោយ្ ព័្ធ
កីឡាអា្ីុអាដគនយ៍្ិងស្រតួតពិ្ិតយដោយគ
ណ្ៈ កមាែ ធិការអូឡាពិំកអ្ររាតិ ្ិង ស្រកុម
ស្របឹកាអូឡាពិំកអា្ីុ។ 

២-ការប្បកតួកីឡាបាលទ់ាតអ់ាសុ ី
      អារគេយ ៍

ការស្របកួតស្របដជងដ្ោះស្រតូវ ្ដរៀបចំ
ដេើងដោយ្មាគម ល់ទត់អាា ្ ដដ្ល
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ស្រតូវ ្ទ្យទួ្យលាគ ល់ដោយ FIFA : 
"Fédération Internationale de Football 
Association" in French. In English, it is 
known as International Federation of 
Association Football។ ការស្របកួតកីឡា ល់
ទត់អាា ្គឺាការស្របកួតដ្ដណ្រើ មដជើងឯក
 ល់ទត់ន្ស្របាាតិអាា ្។ ការស្របកួត
ដ្ោះស្រតូវ ្បដងកើតដេើងដៅនន ១ំ៩៩៦ ដស្រកាម

ដ ែ្ ោះថ្ន Tiger Cup។ ការយកដ ែ្ ោះ ្
រង្ងវ ្់ Tiger Cup ដ្ោះគឺដោយដផអកដលើដ ែ្ ោះ
ស្រាដបៀរ Tiger (Tiger Beer) រប្់ស្របដទ្យ្
្ិងាបុរ ីដដ្លាអនកឧបតាមភធនំ្ការស្របកួត
កីឡាដ្ោះ។ ោប់ពីនន ២ំ០០៨ មកដគ ្បរូ រ
ដ ែ្ ោះដៅា ្រង្ងវ ្់ Suzuki Cup គយឺក
ដ ែ្ ោះតាមស្រកុម  ុ្ផលិតម៉ាូតូ Suzuki ដដ្ល
ាអនកឧបតាមភធនំ្ការស្របកួតកីឡាដ្ោះ។ 

ការស្របកួតកឡីាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍ ្ិង ការស្របកួតកឡីាអា្ីុអាដគនយ៍ 

ល.រ កាលបរដិចឆទ្យស្របកួត ស្របដទ្យ្ ទី្យស្រកុង ស្របដទ្យ្ជ័យលាភី 
ការស្របកួតកីឡាឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍ 

១ ១២-១៧ ដមធនូ  នន ១ំ៩៥៩ នថ្  ងកក នថ្ 
២ ១១-១៦ ដមធនូ  នន ១ំ៩៦១ ភូមា យ៉ា ងដហាគ ្ ភូមា 
 ដៅនន ១ំ៩៦៣ (នន ដំដ្លស្រតូវ

ចដំវ្ន្ស្របដទ្យ្កមពុា ស្រពឹតៃិ
ការណ៍្ដ្ោះកមពុាមិ្អាច
ដរៀបចដំេើង ្ដស្រកាមដ តុ
ផលបញ្ញា ្ដយ យ) 

   

៣ ១៤-២១ ដមធនូ  នន ១ំ៩៦៥ មា៉ា ដេ្ីុ គូឡាឡាពួំ នថ្ 
៤ ៩-១៦ ដមធនូ  នន ១ំ៩៦៧ នថ្  ងកក នថ្ 
៥ ៦-១៣ ដមធនូ  នន ១ំ៩៦៩ ភូមា យ៉ា ងដហាគ ្ ភូមា 
៦ ៦-១៣ ដមធនូ  នន ១ំ៩៧១ មា៉ា ដេ្ីុ គូឡាឡាពួំ នថ្ 
៧ ១-៨ ដមកញ្ញញ  នន ១ំ៩៧៣ ្ិងាបុរ ី ្ិងាបុរ ី នថ្ 
៨ ៩-១៦ ដមធនូ  នន ១ំ៩៧៥ នថ្  ងកក នថ្ 
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ការស្របកួតកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ 
៩ ១៩-២១ ដមវចិឆិកា នន ំ

១៩៧៧ 
មា៉ា ដេ្ីុ គូឡាឡាពួំ ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១០ ២១-៣០ ដមកញ្ញញ  នន ំ
១៩៧៩ 

ឥណ្ឌូ ដណ្
្ីុ 

 ាការតា ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១១ ៦-១៥ ដមធនូ  នន ១ំ៩៨១  វីលីពី្ មា៉ា ្ីល ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 
១២ ២៨ ដមឧ្ភា-៦ ដមមិថុ្នា 

នន ១ំ៩៨៣ 
្ិងាបុរ ី ្ិងាបុរ ី ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១៣ ៨-១៧ ដមធនូ  នន ១ំ៩៨៥ នថ្  ងកក នថ្ 
១៤ ៩-២០ ដមកញ្ញញ  នន ១ំ៩៨៧ ឥណ្ឌូ ដណ្

្ីុ 
 ាការតា ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១៥ ២០-៣១ ដម្ីហា នន ំ
១៩៨៩ 

មា៉ា ដេ្ីុ គូឡាឡាពួំ ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១៦ ២៤ ដមវចិឆិកា-៣ ដមធនូ  នន ំ
១៩៩១ 

 វីលីពី្ មា៉ា ្ីល ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១៧ ១២-២០ ដមមិថុ្នា នន ំ
១៩៩៣ 

្ិងាបុរ ី ្ិងាបុរ ី ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

១៨ ៩-១៧ ដមធនូ  នន ១ំ៩៩៥ នថ្ ដឈ្ៀងនម៉ា នថ្ 
១៩ ១១-១៩ ដមតុលា នន ំ

១៩៩៧ 
ឥណ្ឌូ ដណ្

្ីុ 
 ាការតា ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

២០ ៧-១៥ ដម្ីហា នន ១ំ៩៩៩ ស្រពុយដណ្  ្ោដ  ្រដីបហាក វា៉ា
្់ 

នថ្ 

២១ ៨-១៧ ដមកញ្ញញ  នន ២ំ០០១ មា៉ា ដេ្ីុ គូឡាឡាពួំ មា៉ា ដេ្ីុ 
២២ ៥-១៣ ដមធនូ  នន ២ំ០០៣ ដវៀតណាម ហាណូ្យ- ូជីមីញ ដវៀតណាម 
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២៣ ២៧ ដមវចិឆិកា-៥ ដមធនូ  នន ំ
២០០៥ 

 វីលីពី្ មា៉ា ្ីល  វីលីពី្ 

២៤ ៦-១៥ ដមធនូ  នន ២ំ០០៧ នថ្ ្គររាជ្ីមា នថ្ 
២៥ ៩-១៨ ដមធនូ  នន ២ំ០០៩ ឡាវ ដវៀងច្ោ្ ៍ នថ្ 
២៦ ១១-២២ ដមវចិឆិកា នន ២ំ០១១ ឥណ្ឌូ ដណ្

្ីុ 
 ាការតា ្ិង 

Palembang 
ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ 

២៧ ១១-២២ ដមវចិឆិកា នន ំ
២០១៣ 

មីយ៉ា ្់មា៉ា  នណ្ពិដោ នថ្ 

២៨ ៥-១៦ ដមមិថុ្នា នន ២ំ០១៥ ្ិងាបុរ ី ្ិងាបុរ ី នថ្ 
២៩ ១៩-៣០ ដម្ីហា នន ំ

២០១៧ 
មា៉ា ដេ្ីុ គូឡាឡាពួំ មា៉ា ដេ្ីុ 

៣០ ៣០ ដមវចិឆិកា-១១ ដមធនូ  នន ំ
២០១៩ 

 វីលីពី្ Various  វីលីពី្ 

៣១ ២១ ដមវចិឆិកា-២ ដមធនូ  នន ំ
២០២១ 

ដវៀតណាម ហាណូ្យ  

៣២ ៥-១៦ ដមឧ្ភា នន ំ
២០២៣ 

កមពុា ភនដំពញ  

៣៣ ៧-១៩ ដមធនូ  នន ២ំ០២៥ នថ្ ច្ោបុរ ី  
៣៤ ២៤ ដមមករា-២៤ ដមកុមភៈនន ំ

២០២៧ 
ស្រពុយដណ្ ?  

៣៥ ២០២៩ ឡាវ ?  
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៣-របូសញ្ញញ កីឡាអាសុអីារគេយ ៍

រូប្ញ្ញញ កីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ស្រតូវ
 ្ោក់បង្ងា ញកនុងអេុំងការស្របកួតកីឡា
ឧបទ្យវីបអា្ីុអាដគនយ៍ដលើកទី្យ១ នន ១ំ៩៥៩ 
ដៅទី្យស្រកុង ងកក។ រូប្ញ្ញញ ដនាោះមា្
រាងារងវង់៦ ដដ្លតណំាងឱ្យ្មាជិក
ាា ប្ិកចំ្ ួ្៦ ដ ើយរូប្ញ្ញញ ដនាោះស្រតូវ

 ្ដស្របើរ ូតដ្ល់នន ១ំ៩៩៧។ ដៅនន ំ
១៩៩៩ រូប្ញ្ញញ ារងវង់៦  ្ដកើ្ ដេើង
ដ្ល់ចំ្ ួ្១០។ ដៅនន ២ំ០១១ ដគ ្ោក់
បញ្ចូ លស្របដទ្យ្ទី្យម័រខាងដកើត ដ តុដ្ោះ 
បចចុបប្នរូប្ញ្ញញ រងវង់ដ្ោះ ្ដេើងដ្ល់
ចំ្ ួ្១១។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ររូប្ញ្ញញ កឡីាឧបទ្យវីប
អា្ីុអាដគនយ៍ដស្របើកនុង ការ

ស្របកួតដលើកទី្យ១ ដៅ
ស្របដទ្យ្នថ្ នន ១ំ៩៥៩កួត

ដលើកទី្យ១ 
ពៅក្បពទ្យសនៃ ឆ្ន ១ំ៩៥៩ 

រូបរូប្ញ្ញញ កឡីាអា្ីុ 
អាដគនយ៍ដដ្ល 
ដស្របើបចចុបប្ន 

 
ខ្ដ្លពក្បើបចចុបបនន 

 
ខ្ដ្លពក្បើបចចុបបនន 

 
ខ្ដ្លពក្បើបចចុបបនន 
លពក្បើបចចុបបនន 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:SEA_Games_logo.svg
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៤-ការប្បកតួកីឡាអាសុអីារគេយរ៍ៅឆ្េ ២ំ០១៩ 

ការស្របកួតកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ ្
ស្របស្រពឹតរដៅពីនថ្ាទី្យ៣០ ដមវចិឆិកា ដ្ល់នថ្ាទី្យ១១ 
ដមធនូ  នន ២ំ០១៩ ដៅស្របដទ្យ្ វីលីពី្។ ការ
ស្របកួតកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍កនុងនន ២ំ០១៩ គឺា
ការស្របកួតដលើទី្យ៣០ ដដ្លមា្ស្របដទ្យ្ចំ្ ួ្ 
១១ ្ាិតដៅតបំ្់អា្ីុអាដគនយ៍ ្ចូលរួម គឺ

ស្របដទ្យ្ស្រពុយដណ្ កមពុា ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ ឡាវ 
មា៉ា ដេ្ីុ មីយ៉ា ្់មា៉ា   វីលីពី្ ្ិងាបុរ ី ទី្យម័រ
ខាងដកើត នថ្ ្ិង ដវៀតណាម។ លទ្យធផលន្ការ
ស្របកួតកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ស្របោនំន ២ំ០១៩ ដៅ
ស្របដទ្យ្ វីលីពី្មា្ដូ្ចខាងដស្រកាម ៖ 

តារាងលទ្យធផលន្ការស្របកួតតាមស្របដទ្យ្្ីមួយៗ 

ល.រ ដ ែ្ ោះស្របដទ្យ្ ដមោយមា្ ដមោយស្រ ក់ ដមោយ្រំទិ្យធ ្រុប 
១  វីលីពី្ ១៤៩ ១១៧ ១២១ ៣៨៧ 
២ ដវៀតណាម ៩៨ ៨៥ ១០៥ ២៨៨ 
៣ នថ្ ៩២ ១០៣ ១២៣ ៣១៨ 
៤ ឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ ៧២ ៨៤ ១១១ ២៦៧ 
៥ មា៉ា ដេ្ីុ ៥៦ ៥៧ ៧១ ១៨៤ 
៦ ្ិងាបុរ ី ៥៣ ៤៦ ៦៨ ១៦៧ 
៧ មីយ៉ា ្់មា៉ា  ៤ ១៨ ៥១ ៧៣ 
៨ កមពុា ៤ ៦ ៣៦ ៤៦ 
៩ ស្រពុយដណ្ ២ ៥ ៦ ១៣ 
១០ ឡាវ ១ ៥ ២៩ ៣៥ 
១១ ទី្យម័រខាងដកើត ០ ១ ៥ ៦ 

 ្រុប១១ ស្របដទ្យ្ ៥៣១ ៥២៧ ៧២៦ ១ ៧៨៤ 
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សនេិដ្ឋឋ ន 

្រុបមកតាមការស្រាវស្រាវខាងដលើ
 ្បង្ងា ញឱ្យដឃើញថ្ន កីឡាអា្ីុអាដគនយ៍
មា្ដដ្ើមកដំណ្ើ តតាងំពីនន ១ំ៩៥៨ ដ ើយស្រពឹតរិ
ការណ៍្ន្ការស្របកួតាដលើកដ្បូំងស្រតូវ ្ដធវើ
ដេើងដៅស្របដទ្យ្នថ្កនុងនន ១ំ៩៥៩។ កីឡាដ្ោះ
 ្វវិតរាប្របនាោ ប់ ដោយ ្ពស្រងីក្ូវ  
្មាជិករប្់មលួ្តាងំពីចំ្ ួ្៦រ ូតដ្ល់
បចចុបប្នមា្្មាជិកចំ្ ួ្១១ស្របដទ្យ្។ ពីនន ំ
១៩៥៨ ដ្ល់នន ១ំ៩៧៥ដគដៅថ្នកីឡាឧបទ្យវីប

អា្ីុអាដគនយ៍ ដ ើយោប់ពីនន ១ំ៩៧៧ មក 
កីឡាឧបទ្យវីអា្ីុអាដគនយ៍ ្បរូ រដ ែ្ ោះដៅា 
កីឡាអា្ីុអាដគនយ៍។ ការស្របកួតស្រតូវ ្ដធវើ
ដេើងដរៀងរាល់ពីរនន មំរងតាមអកខរស្រកមន្
ដ ែ្ ោះរប្់ស្របដទ្យ្ា្មាជិកអាា ្។ 
តាមរយៈការស្របកួតកីឡាអា្ីុអាដគនយ៍ដ្ោះគឺ
ាការជួយជរុំញ្ូវកិចច្  ស្របតិបតរិការ ការ
យល់ដ្ឹង។ និង 

គនានិរទេស 
១-អគគនាយរោឋ នអាស្ថ៊ា ន ក្រសួងការបរពទ្យស និង សហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ សម្មគមក្បជាជាតិអាសុើអាពគនយ ៍ 
   (អាស្ថ៊ា ន) ភ្នពំេញ ឆ្ន ១ំ៩៩៨។ 
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. 

 

 
 
 

រូបសញ្ញញ ការក្បរួតរើឡា 
អាសុើអាពគនយព៍លើរទ្យើ៣០ 

ពៅក្បពទ្យសហវើលើេើន ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

៣០ 
ពៅក្បពទ្យសហវើលើេើន ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ឧស្សាហកម្មស្សណ្ឋា គារនិងភោជនីយដ្ឋា ន 
កម្ពុជាកនងុដំណ្ឋក់កាលកវូីដ-១៩ 

    ដោយៈ ដោក   ហហ ស្សគុន្ធា  

មន្រ្តីស្រាវស្រាវវទិ្យាាា ្ម្ុស្សាន្រស្ត្ ិង          
វទិ្យាាន្រស្តស្ងគមន្រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុា 

 Email: haysokunthea@yahoo.com 
 
 

 
 កូវដី១៩(COVID-១៩) គឺាជងំឺ
ឆ្លងថ្មីមួយបងកដ ើងដោយវរុីស្កូរ  ូណា
ស្របដេទ្យថ្មីដដលបណាត លឱ្យមា្ជងំឺផ្លូ វ
ដដងហើមធ្ង្ ់ធ្ងរ។ ស្របេពដបូំងន្ជងំឺដ្េះ
ស្រត្ូវបា្ដគកណំ្ត្់នាដែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ដៅទី្យស្រកុងអ ូហា្ ដែត្តហឺុបុី ស្របដទ្យស្ចិ្ 
ដហើយចាប់តងំពីដពលដនាេះមកវាបា្
រាលោលយ ងខ្ល ងំពាស្ដពញស្កល
ដោក។ ដបើគិត្ស្រត្ឹមនថ្ងទី្យ១៥ ដែឧស្ភា 
ឆ្ន ២ំ០២០ ស្របដទ្យស្្ិងដដ្ដីចំ្ ួ្២១២
ដៅកនុងស្កលដោក ស្រត្ូវបា្រាយ
ការណ៍្ថា មា្ករណី្ឆ្លងជងំឺកូវដី១៩ 
ដៅដលើម្ុស្សចំ្ ួ្ស្របមាណ្ ៤ ៥៤០ 
១៣៦ នាក់ ដដលកនុងដនាេះម្ុស្សចំ្ ួ្
ស្របមាណ្ ៣០៣ ៥៨៤ នាក់ បា្ាល ប់ 
្ិងម្ុស្សចំ្ ួ្ស្របមាណ្ាង ១ ៧១១ 
៤២៨ នាក់ ស្រត្ូវបា្ពាបាលស្េះដស្ប ើយ

ដ ើងវញិ1។ ដរាគរាត្ត្ាត្ដោយវរុីស្
ឆ្លងកូរ  ូណា(COVID-១៩) ដដលបា្
ាយភាយពាស្ដពញពិេពដោកកនុង  
រយៈដពលដត្ប ុនាម ្ស្បាត ហ៍ក្លងមក
ដ្េះ គឺមិ្ស្រត្ឹមដត្មា្ផ្លប េះពាល់គួរ
ឱ្យកត្់ស្មាគ ល់ដល់សុ្ែភាពាធារណ្ៈ
ប ុដណាណ េះដទ្យ ប ុដ្តវាក៏បា្ប េះពាល់យ ង
ធ្ង្ ់ធ្ងរដល់ដផ្នកមួយន្ដស្ដឋកិចចពិេព
ដោក ក៏ដូចាឧស្ាហកមមដទ្យស្ចរណ៍្
ផ្ងដដរ។ ាក់ដស្តង គិត្ស្រត្ឹមដដើមដែឧស្ភា 
ឆ្ន ២ំ០២០  ស្របដទ្យស្ាដស្រចើ្ទូ្យទងំ
ស្កលដោក បា្ដណ្នាបំស្រមាមដោចរ
្ិងការរតឹ្ត្បតិ្ការដធ្វើដដំណ្ើ ររបស់្ស្របា
ជ្ដស្ទើរដត្ទងំស្រសុ្ង ដដើមបទី្យប់ាក ត្់ការ
រកីរាលោលន្វរុីស្ដ្េះ។ 

                                                            
1 https://www.worldometers.info/ -
coronavirus 

https://www.worldometers.info/
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 តមលទ្យធផ្លន្ការស្រាវស្រាវ
របស់្អងគការដទ្យស្ចរណ៍្ពិេពដោក 
អងគការស្ហស្របាាត្ិ(UNWTO) ស្តីអពីំ
ការវាយត្នមលផ្លប េះពាល់ន្កូវដី១៩
ដលើវស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្អ្តរាត្ិ ដចញ
ផ្ាយដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ បា្បង្ហហ ញ

ថា2៖ ជងំឺកូវដី១៩ដដលមិ្ធាល ប់មា្ពី
មុ្បា្ប េះទ្យងគិចធ្ង្ ់ធ្ងរដល់វស័ិ្យ 
ដទ្យស្ចរណ៍្ ដពាលគឺចំ្ ួ្ដេញៀវដទ្យស្ចរ
អ្តរាត្ិបា្ធាល ក់ចុេះស្របមាណ្ា២២% 
ដៅកនុងស្រត្ីមាស្ទី្យ១ ឆ្ន ២ំ០២០ ្ិងអាច
ប្តធាល ក់ចុេះស្របមាណ្ពី៦០% ដៅ៨០% 
កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ដបើដធ្ៀបដៅ្ឹងចំ្ ួ្ដេញៀវ
ដទ្យស្ចរអ្តរាត្ិកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 
ស្ស្រមាប់ ការមកដល់របស់្ដេញៀវដទ្យស្ចរ
អ្តរាត្ិដៅកនុងដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ បា្
ធាល ក់ចុេះរហូត្ដល់៥៧% បនាទ ប់ពី
ស្របដទ្យស្ាដស្រចើ្បា្ដធ្វើការបិទ្យស្របដទ្យស្ 
(Lockdown) ការោក់ពស្រង្ហយការរតឹ្
ប្តឹងការដធ្វើដដំណ្ើ រ ការបិទ្យស្រពោ្យ្ត
ដហាេះ ្ិងការបិទ្យស្រពំដដ្អ្តរាត្ិា
ដដើម ដដលដធ្វើឱ្យបាត្់បង់ចំ្ ួ្អនក
ដទ្យស្ចរអ្តរាត្ិស្របមាណ្៦៧ោ្
នាក់ ្ិងខ្ត្ចណូំ្លដដលអាចទ្យទួ្យល
                                                            
2 https://www.unwto.org/news/covid-19-
international-tourist-could-fall-60-80-in-
2020 

បា្ពីវស័ិ្យដ្េះស្របមាណ្ា៨០ពា្់
ោ្ដុោល រអាដម រកិ។ 
 

តមការស្រាវស្រាវ្ិងតមោ្
របស់្អងគការសុ្ែភាពពិេពដោក បា្
ឱ្យដឹងថា កូវដី ១៩ ប េះពាល់យ ងខ្ល ងំ
ដល់ឧស្ាហកមមដស្វាកមម ដស្រកាយពីមា្
ម្ុស្សាដស្រចើ្ បា្ឆ្លងកូវដី ១៩ ពីអនក
ជងំឺមាន ក់ ដដលពួកដគបា្អងគុយញុ ំ
អាហារជិត្ោន ដៅកនុងដភាជ្ីយោឋ ្បិទ្យ
ជិត្មួយកដ្លង។ ការចមលងដ្េះបណាត ល 
មកពីស្ដំណ្ើ មែយល់ន្មា សីុ្្ស្រត្ាក់
ដៅកនុងដភាជ្ីយោឋ ្ដនាេះផ្ទទ ល់ដត្មតង 
ដដលបា្ចមលងវរុីស្កូរ  ូណាពីអនកមា្
ជងំឺមាន ក់ដៅកា្់ម្ុស្សដស្រចើ្នាក់ដផ្សង
ដទ្យៀត្ដៅជុវំញិ។ ដយើងពិត្ាបា្ដឹង
ស្រគប់ោន ដហើយថា វរុីស្ចមលងកូរ  ូណាឆ្លងពី
ម្ុស្សមាន ក់ដៅម្ុស្សមាន ក់ដទ្យៀត្ ដោយ
ត្ណំ្ក់តូ្ចៗដចញពីស្ដំណ្ើ មទឹ្យកមាត្់ 
ដហើយក៏មិ្ង្ហយ្ឹងអដណ្ត ត្ាយ
ភាយកនុងបរយិកាស្ឆ្ង យាងមួយ
ដម ស្រត្ដនាេះដទ្យ ប ុដ្តការចមលងែលេះអាច      
បណាត លមកពីមា សីុ្្ស្រត្ាក់ដៅកនុង
ស្ណាឋ ោរ អោរទ្យដំ ើ្ប ហាងទ្យំ្ ិញ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្ាដដើម ដដលបា្បក់ឱ្យ
ត្ណំ្ក់ទឹ្យកមាត្់តូ្ចៗដនាេះអដណ្ត ត្ដៅ
កនុងបរយិកាស្បា្កា្់ដត្ឆ្ង យាង
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ចមាង យមួយដម ស្រត្3។ ការស្រាវស្រាវបា្
វាយត្នមលផ្ងដដរពីផ្លប េះពាល់យ ងធ្ំ
ដល់វស័ិ្យឧស្ាហកមមដស្វាកមម ដូចា
ដស្វាកមមស្ណាឋ ោរ ្ិងដស្វាកមមអាហារ
្ិងដេស្ជជៈាដដើម ដហើយការប េះពាល់
ដ្េះបា្ដធ្វើឱ្យកមមករ្ិដយជិត្បាត្់បង់
ការង្ហរដធ្វើ ្ិងបាត្់បង់ស្របាក់ចណូំ្ល
យ ងដស្រចើ្។ ដបើតមការគូស្បញ្ជជ ក់
របស់្ស្មាគម្៍ដភាជ្ីយោឋ ្ាត្ិ 
(National Restaurant Association) 
កាលពីនថ្ងទី្យ២៧ ដែដមា ឆ្ន ២ំ០២០ 
បា្ឱ្យដឹងថា ស្រោ្់ដត្ឧស្ាហកមម
ដភាជ្ីយោឋ ្ដត្មួយប ុដណាណ េះដៅកនុង
ស្ហរដឋអាដម រកិ បា្ទ្យទួ្យលរងផ្លប េះ
ពាល់យ ងខ្ល ងំដោយារវបិត្តិកូវដី១៩ 
ដពាលគឺបុគគលិកដស្វាកមមអាហារ្ិងដេ
ស្ជជៈស្របមាណ្ា៨ោ្នាក់ោម ្
ការង្ហរដធ្វើ ្ិងខ្ត្បង់ទឹ្យកស្របាក់

ស្របមាណ្៨០ពា្់ោ្ដុោល អាដម រកិ4។  

                                                            
3https://www.construction-property. 
com/km/chinese-researchers-service-
industry 
4 https://www.nrn.com/operations/ 
national-restaurant-association-
releases-coronavirus-reopening-guide-
industry 

ស្រពេះរាាណាចស្រកកមពុា ក៏ដូច
ាស្របដទ្យស្នានាកនុងស្កលដោកដដរ 
កពុំងរងផ្លប េះពាល់ដលើវស័ិ្យ 
ដទ្យស្ចរណ៍្ ដោយារដត្វបិត្តិន្ការរកី
រាលោលន្ជងំឺ Covid-19។ តមរយៈ
របាយការណ៍្របស់្ស្រកសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្
បា្ឱ្យដឹងថា ដៅកនុងស្រត្ីមាស្ទី្យ១ ឆ្ន ំ
២០២០ដ្េះ ស្របដទ្យស្កមពុា ទ្យទួ្យលបា្
ដេញៀវដទ្យស្ចរបរដទ្យស្បា្ស្រត្ឹមស្របមាណ្
១.១ ោ្នាក់ប ុដណាណ េះ    ែណ្ៈដេញៀវ
ដទ្យស្ចរជ្ាត្ិចិ្ដៅដត្ឈរលោំប់ទី្យ
១ មា្ាង២៥មុឺ្នាក់ ប ុដ្តបា្ធាល ក់
ចុេះ៦២% ដបើដធ្ៀប្ឹងរយៈដពលដូចោន
ដៅ្ឹងឆ្ន ២ំ០១៩។ ដូចោន ដ្េះដដរ វស័ិ្យ 
ស្ណាឋ ោរ ្ិងផ្ទេះស្ណំាក់ទូ្យទងំ
ស្របដទ្យស្កមពុា បា្ប្តបិទ្យទវ រាប្ត
បនាទ ប់(បដណាត េះអាស្្ន) ដោយារឥទ្យធិ
ពលន្ជងំឺកូវដី១៩ ដហើយថ្មីៗដ្េះរាជ   
រោឋ េិបាលបា្បញ្ជជ ឱ្យបិទ្យកាសីុ្ណូ្ 
ដបៀរហាក ដិ្ ខ្រា អូដែ ្ិងដរាងភាពយ្ត
ដៅទូ្យទងំស្របដទ្យស្កមពុា ែណ្ៈដដល
ដភាជ្ីយោឋ ្មួយចំ្ ួ្បា្បិទ្យទវ រ
ដោយែលួ្ឯងដោយារដត្ោម ្ដេញៀវ
ចូលមករកដស្វាកមមដ្េះ។ ាក់ដស្តង 
គិត្ស្រត្ឹម   នថ្ងទី្យ២៦ ដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
មា្ស្ណាឋ ោរចំ្ ួ្១៥២ ្ិងផ្ទេះ
ស្ណំាក់ចំ្ ួ្២៣៥ បា្បិទ្យទវ រផ្ទា ក
ដដំណ្ើ រការដស្វាកមម ដហើយកនុងដនាេះដែត្ត

https://www.construction-property/
https://www.nrn.com/operations/%20national-restaurant-association-releases-coronavirus-
https://www.nrn.com/operations/%20national-restaurant-association-releases-coronavirus-
https://www.nrn.com/operations/%20national-restaurant-association-releases-coronavirus-
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ដស្ៀមរាបមា្ការបិទ្យទវ រដស្រចើ្ាងដគ 
ស្រពមទងំបណាត លឱ្យកមមករ្ិដយជិត្
ដដលកពុំងបដស្រមើការដៅកនុងវស័ិ្យដ្េះ 
ស្របមាណ្ាង៧ពា្់នាក់ ស្រត្ូវបា្បាត្់
បង់ការង្ហរ ដហើយចំ្ ួ្តួ្ដលែទងំដ្េះ
គឺមិ្ទ្់រាបប់ញ្ចូ លដស្វាកមមដផ្សង
ដទ្យៀត្ផ្ង ដូចា ដភាជ្ីយោឋ ្ ខ្រា អូ
ដែ ្ិងកលឹបកាំ្តាដដើម5។ 

ដទេះបីាមា្ការធាល ក់ចុេះយ ង
គហុំក្ូវចំ្ ួ្ដេញៀវដទ្យស្ចរាត្ិ ្ិង
បរដទ្យស្ក៏ដោយ ក៏ឧស្ាហកមម
ស្ណាឋ ោរ ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្មួយចំ្ ួ្
ដៅកនុងស្របដទ្យស្កមពុាដៅដត្ដបើកបដស្រមើ
ដស្វាកមម ប ុដ្តបា្កស្រមិត្ដស្វាកមមរបស់្
ែលួ្ាអបបរមាអាស្រស័្យដៅ្ឹងាា ្
ភាពាក់ដស្តង របស់្វស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្ 
្ិងអ្ុវត្តខ្ជ ប់ែជួ្ដៅតមការដណ្នាំ
របស់្ាា ប័្ជនំាញ ពាក់ព័្ធាមួយ្ឹង
វធិា្ការការពារជងំឺឆ្លងកូវដី១៩។  ា
ការពិត្ កាត្ពវកិចចន្ការដថ្រកាដស្វា
កមមជូ្អត្ិថ្ិជ្ស្ណាឋ ោរ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្នាក ុំងដពលន្ការ
រាត្ត្ាត្របស់្ដមដរាគកូវដី១៩ គឺា
ស្កមមភាពចាបំាច់របស់្កមមករ្ិដយជិត្ 

                                                            
5
 ដោក តុ្ប សុ្េស្រក័ អនកនាពំាកយស្រកសួ្ង
ដទ្យស្ចរណ៍្ ដថ្លងស្របាប់វទិ្យយុបារាងំ RFI, ២៦ 
មនីា ២០២០ 

ដដើមបធីានាសុ្វត្ាិភាពឬសុ្ែុមាលភាព
របស់្ដេញៀវ ដហើយក៏ាទិ្យដឋភាពដ៏ស្ខំ្្់
ន្ដដំណ្ើ រស្របត្ិបត្តិការស្ណាឋ ោរ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្ផ្ងដដរ។ ចដំណ្កឯ
ស្ណាឋ ោរាដស្រចើ្ដដលបា្បិទ្យដដំណ្ើ រ
ការ ដោយារដត្ការរកីរាលោលន្
ជងំឺ   កូវដី១៩ ក៏ដៅដត្មា្ការស្រពួយ
បារមភអពីំរដបៀបដដល្ឹងស្រត្ូវអ្ុវត្ត
កាត្ពវកិចចន្ការដថ្ទ ំ ដៅដពលដដល
ស្ណាឋ ោរ ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្ស្រត្ូវដបើក
ដដំណ្ើ រការដ ើងវញិ។ មិ្ស្រត្ឹមដត្ស្តង់
ោរ   អនាម័យដដលត្ស្រមូវដោយរោឋ េិ
បាលស្តីអពីំការការពារដរាគរាត្ត្ាត្ 
្ិងការកណំ្ត្់្ូវត្ស្រមូវការថ្មីៗពីអាជីវ
កមមប ុដណាណ េះដទ្យ ប ុដ្តការរពឹំងទុ្យករបស់្
ាធារណ្ជ្ចដំពាេះសុ្ែភាព ្ិងសុ្វត្ាិ
ភាពក៏អាច្ឹងមា្ភាពែុស្ោន គួរឱ្យកត្់
ស្មាគ ល់ផ្ងដដរ។ 

ការដថ្រកាត្នមល្ ិងគុណ្ភាពន្
ដស្វាកមមដៅកនុងស្ណាឋ ោរ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្ដៅកនុង ស្កលដោកក៏
ដូចាស្របដទ្យស្កមពុាដដរ គឺដៅដត្រកា
ការផ្តល់ដស្វាកមមស្របកបដោយគុណ្ភាព 
្ិងស្របសិ្ទ្យធភាពែពស់្ ប ុដ្តស្ាិត្ដៅកនុង
ដណំាក់កាលន្វបិត្តិកូវដី១៩ដ្េះ វធិា្
ការាដស្រចើ្ដដលបា្ដណ្នាពីំាា ប័្ 
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ជនំាញសុ្ខ្េិបាល ស្រត្ូវបា្យកអ្ុវត្ត្ ៍
បដ្ាមដលើដស្វាកមមស្ណាឋ ោរ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្។ ដោយារដត្ភាពែុស្
ោន ន្វធិ្ីាន្រស្តកនុងការទក់ទញដេញៀវ
របស់្ស្ណាឋ ោរ ការបដងកើត្វធិ្ីនចនស្របឌិត្
ាដស្រចើ្ ដដើមបដីធ្វើឱ្យដស្វាកមមកា្់ដត្
មា្ភាពង្ហយស្រសួ្ល ដូចាការបដង្ហហ េះ
រូបភាពន្ស្កមមភាពបុគគលិកដៅទូ្យទងំ
ស្ណាឋ ោរ តមបណាត ញ ស្ងគម ឬដផ្ញើ
ារឌីជីថ្លផ្ទទ ល់មុ្ដពលឬក ុំង
ដពលចូលាន ក់ដៅ។ បដ្ាមដលើស្ដ្េះ
ដទ្យៀត្ គឺស្ណាឋ ោរបា្ដចករដំលកស្របវត្តិ
របស់្កមមករ្ិដយជិត្ដៅដលើដគហទ្យពំ័រ
ស្ណាឋ ោរ ដដើមបាីការបញ្ជជ ក់បដ្ាម
ដល់ដេញៀវថា កមមករ្ិដយជិត្ដៅកនុង
ស្ណាឋ ោរបា្ដស្រត្ៀមលកខណ្ៈស្រគប់
ស្រោ្់ដដើមបផី្តល់ដស្វាកមមកស្រមិត្ែពស់្ 
ាមួយ្ឹងការធានាសុ្វត្ាិភាពដល់
ម្ុស្សស្រគប់ោន ដៅកនុង      ស្ណាឋ ោរ។  

ដដើមបធីានាបា្្ូវដដំណ្ើ រការ
ដដលមា្ស្របសិ្ទ្យធភាព ្ិងដោយរលូ្ 

 
 
 
 
 
 
 

ស្ស្រមាប់វស័ិ្យ ស្ណាឋ ោរ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្ ការសិ្កាស្រាវស្រាវ្ិង
ចងស្រកងគំ្ ិត្ស្ខំ្្់ៗមួយចំ្ ួ្ដៅ
ដពលដធ្វើការផ្ទល ស់្បតូ រដោល្ដយបាយ
នផ្ទកនុង គឺាកាត្ពវកិចចរបស់្អនកស្រគប់ស្រគង
ដៅតមស្ណាឋ ោរ ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្
្ីមួយៗ ដដើមបបីដំពញតមដោលការណ៍្
សុ្ែភាពាធារណ្ៈថ្មី ដូចា ស្តង់ោរ
អនាម័យ ការរកាគមាល ត្ស្ងគម ការស្រត្ួត្
ពិ្ិត្យសី្តុ្ណ្ហ ភាព ្ិងការដធ្វើចតត  ី
ស័្កកនុងករណី្ត្ស្រមូវាដដើម។ 

 តមអងគការសុ្ែភាពពិេព
ដោក(WHO) បង្ហហ ញថាវរុីស្កូរ  ូណា
អាចរស់្បា្រហូត្ដល់ស្របាបួំ្នថ្ងដៅដលើ
នផ្ទដោហៈ កញ្ចក់ ្ិងបាល ស្ទិក ដរាប

ណាពួកវាមិ្ស្រត្ូវបា្ស្មាា ត្6។  ដូដចនេះ

                                                            
6https://www.who.int/emergencies/ 
diseases/novel-coronavirus-
2019/question-and- 

រូបភាពទី្យ១៖ ការ
បាញ់ថាន សំ្មាល ប់ដម
ដរាគកនុងប្ទប់ាន ក់
ដៅស្ណាឋ ោរ 
ស្របេព៖ បណាត ញ
អនកបដស្រមើដស្វាកមម
ស្ណាឋ ោរ 

 

https://www.who.int/emergencies/%20diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
https://www.who.int/emergencies/%20diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
https://www.who.int/emergencies/%20diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
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ការបដងកើ្ការស្មាា ត្ញឹកញប់ទី្យកដ្លង
ដផ្សងៗរបស់្ស្ណាឋ ោរដូចា ប្ទប់រង់
ចា ំ កដ្លងបរដិភាគអាហារ ប្ទប់ស្របជុ ំ ប ូ
តុ្ងជដណ្តើ រស្របអប់ បង្ហក ្់នដជដណ្តើ រ នដ
ទវ រ ្ិងកដ្លងាដស្រចើ្ដទ្យៀត្ាដដើម គឺ
ាដរឿងអទិ្យភាព។ វរុីស្ដ្េះ ក៏អាចរស់្
បា្កនុងដណំ្ក់ទឹ្យកាដស្រចើ្ដមា ងដៅកនុង
បរយិកាស្ន្អោរស្ណាឋ ោរ ដូដចនេះ
ស្រត្ូវធានាថាបុគគលិកទងំអស់្ដធ្វើការ
ស្មាា ត្ដោយមា្បពំាក់ឧបករណ៍្
ការពារស្មស្រស្ប រួមទងំដស្រាមនដ្ិង
របាងំមុែផ្ង។ ស្ណាឋ ោរ គឺមិ្
អ្ុញ្ជា ត្ឱ្យដេញៀវថ្មីចូលប្ទប់ាន ក់ដៅដទ្យ 
ស្របសិ្្ដបើមិ្ទ្់បា្ផ្ទល ស់្បតូ រស្មាភ រៈ
្ិងដធ្វើការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យអនាម័យឱ្យលាិត្
លា្ ់ាមុ្សិ្្ បនាទ ប់ពីដេញៀវចាស់្បា្
ចាកដចញ។ បដ្ាមពីដលើដ្េះដទ្យៀត្ 
បុគគលិកស្រត្ូវបា្ផ្តល់ឱ្យ្ូវឧបករណ៍្
ការពារ ាមួយ្ឹងការបណ្តុ េះបណាត ល
អពីំរដបៀបពាក់្ិងដោេះរបាងំឱ្យបា្
ស្រត្ឹមស្រត្ូវដដើមបកុីឱំ្យកែវក់ែលួ្ឯង។ 

ដយងដៅដលើស្ទុំ្យេះន្ការរកី
រាលោលជងំឺកូវដី១៩ នាដពលថ្មីៗដ្េះ 
                                                                               

answers-hub/q-a-detail/q-a-on-
infection-prevention-and-control-for-
health-care-workers-caring-for-
patients-with-suspected-or-confirmed-
2019-ncov 

បា្បណាត លឱ្យម្ុស្សមា្ការអ្ុវត្ត 
អនាម័យផ្ទទ ល់ែលួ្ែពស់្ ដពាលគឺភាព
ាា ត្បា្ឈា្ដល់ទី្យតងំដត្មតង ដបើគិត្
អពីំភាពស្របកួត្ស្របដជងស្ស្រមាប់ដស្វាកមម
ស្ណាឋ ោរ ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្នានា។ ា
ការពិត្ ស្របដទ្យស្អេិវឌឍាដស្រចើ្ បា្
ដដើរតួ្នាទី្យាស្របដទ្យស្ឈា្មុែដគ កនុង
ការទ្យប់ទ្យល់្ឹងដរាគរាត្ត្ាត្ដ្េះ ដោយ
បា្ោក់ដចញ្ូវកមមវធិ្ីអនាម័យដដល
មា្ស្របសិ្ទ្យធភាពែពស់្ស្ស្រមាប់វស័ិ្យ
ស្ណាឋ ោរ ដភាជ្ីយោឋ ្ ្ិងស្រគឹេះាា ្
ដទ្យស្ចរណ៍្ដនទ្យដទ្យៀត្។ វញិបណ្ណបស្រត្
មា្ការទ្យទួ្យលាគ ល់ដោយាា ប័្ា្់
ែពស់្ដផ្នកសុ្ែភាព ស្រត្ូវបា្ោក់ដៅតម
ស្រគឹេះាា ្នានា គឺមា្ដោលបណំ្ងផ្តល់
ឱ្យស្របាជ្្ិងដេញៀវដទ្យស្ចរ្ូវ “ស្្តិ
ភាពផ្លូ វចិត្ត” ដដល្ឹងទ្យទួ្យលដស្វាកមម
សុ្វត្ាិភាពពីាា ប័្ដនាេះ។ មា ងដទ្យៀត្ 
ស្ណាឋ ោរទូ្យទងំស្កលដោក បា្ដធ្វើ
ស្វ្កមមនផ្ទកនុងដៅដលើដដំណ្ើ រការ
ស្មាា ត្ដោយផ្ទទ ល់ ដពាលគឺអ្ុវត្តដៅ
តមការដណ្នារំបស់្ាា ប័្សុ្ខ្េិបា
ល ដដើមបឱី្យដដំណ្ើ រការដស្វាកមមកា្់ដត្
ស្របដស្ើរដ ើងស្រស្បតមស្តង់ោរអ្តរាត្ិ 
ដូចាស្របដទ្យស្ដដលផ្តល់ការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យ
ដោយមជឈមណ្ឌ លស្រត្ួត្ពិ្ិត្យ្ិង
ការពារជងំឺស្ហរដឋអាដមរកិ(CDC) ឬអងគ
ការសុ្ែភាពពិេពដោក(WHO)។ ការ
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ដណ្នា ំ ្ិងអ្ុាស្្៍មួយចំ្ ួ្ ដដើមប ី
ការពារឱ្យមា្ស្របសិ្ទ្យធភាពែពស់្ដលើវស័ិ្យ 
ដស្វាកមម រួមមា្៖ 

- ោង្ិងជូត្ស្មាា ត្នផ្ទរងឹន្  
ស្មាភ រៈទងំអស់្ ដូចា តុ្ ដៅអី ដស្រគឿង
ស្ង្ហហ រមឹ… ាមួយ្ឹងទឹ្យកថាន ោំង
ស្មាា ត្ស្តង់ោរសូ្លុយស្យុង ឬលាយ
ដដលមា្កស្រមិត្ាត្ិអាល់កុលយ ងត្ិច
៧០%  

- ោង្ិងជូត្ស្មាា ត្នផ្ទទ្យ្់ន្
ស្មាភ រៈទងំអស់្ ដូចា ករំាលស្រពំ ស្រក
ណាត្់… ាមួយផ្លិត្ផ្លស្មាា ត្ដដល
ស្មស្រស្ប។ 

- ជូត្្ិងស្មាា ត្ាស្របចា ំ្ ូវ
កដ្លងដដលស្រត្ូវបា្ប េះពាល់ញឹកញប់ 
ដូចានដទវ រ កុងតក់បិទ្យដបើកដេលើង 
ឧបករណ៍្បញ្ជជ ដមកនុងប្ទប់ ស្របអប់សុ្វត្ាិ

ភាព មា សីុ្្កាដហវ មី្ីបារ ឧបករណ៍្
បញ្ជជ ទូ្យរទ្យស្ស្៍ាដដើម។ 

- ដបាកស្មាា ត្កស្រមាលពូក 
ដស្រាមដែនើយ ្ិងកដ្សងដស្របើស្របាស់្ា
ដដើម ាមួយាប ូដដលមា្ការទ្យទួ្យល
ាគ ល់ពីាា ្ប័្ជនំាញសុ្ខ្េិបាល។ 
ជូត្ស្មាា ត្ស្របដេទ្យស្រកណាត្់ ្ិងស្មាភ រៈ
ស្ស្រមាប់តុ្បដត្ងលមាដៅកនុងប្ទប់ ដដល
មិ្ង្ហយ្ឹងដធ្វើការផ្ទល ស់្បតូ រាមួយ្ឹង 

ថាន សំ្មាល ប់ដមដរាគ ្ិងឧបករណ៍្
ស្មាា ត្ដដលមា្ការដណ្នាដំោយាា ប័  ្
ជនំាញ បនាទ ប់ពីដេញៀវចាកដចញពីការាន ក់ 
ដៅ ដពាលគឺធានាសុ្វត្ាិភាពដោយមិ្
មា្ការចមលងតមរយៈស្មាភ រៈដស្របើស្របាស់្
ទងំដនាេះដៅកា្់ដេញៀវដដលចូលមកាន ក់ 
ដៅដពលបនាទ ប់ដ ើយ។ 

 
 

រូបភាពទី្យ២៖ ការជូត្ស្មាា ត្ស្មាភ រៈដភាជ្ីយោឋ ្ាមួយ្ឹងទឹ្យកអាល់កុល 
ស្របេព៖ ស្ណាឋ ោរដៅកនុងរាជធា្ីេនដំពញ 
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ដរាបណា ថាន ពំាលបាល ឬវា ក់
ាងំស្ស្រមាប់ការពារវរុីស្ស្របដេទ្យដ្េះ 
មិ្ទ្់ស្រត្ូវបា្ដគរកដ ើញ វធិា្ការ
ការពារសុ្ែភាពាធារណ្ៈ ដូចាការ
រកាគមាល ត្ដៅកនុងស្ងគមរវាងម្ុស្សដៅ
ដត្ស្កមមភាពអទិ្យភាពមួយ ្ិងបា្
កាល យដៅាបទ្យោឋ ្ចាបំាចក់នុង
ស្ណាឋ ោរ ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្។ 
អាស្រស័្យដលើស្របដទ្យស្្ិងរដឋបាលដៅកនុង
ត្បំ្ ់ ស្ណាឋ ោរ ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្
ស្របដហលាស្រត្ូវអ្ុវត្តដៅតមបទ្យ
បបញ្ាត្តិាក់ោក់ស្ស្រមាប់សុ្ែភាព    
ាធារណ្ៈ ដដលមា្វធិា្ការការពារ 
ដូចខ្ងដស្រកាម ៖  

- ផ្តល់្ូវការដចកចាយទឹ្យក
ាា ត្ដដលមា្ាត្ិអាល់កុលដល់នដ
អត្ិថ្ិជ្ទូ្យដៅ ្ិងកមមករ្ិដយជិត្
ស្ណាឋ ោរ ាពិដស្ស្ដៅត្បំ្់ដដល
មា្ចរាចរណ៍្មមាញឹកែពស់្ ដូចា
ដភាជ្ីយោឋ ្ឬប្ទប់ស្របជុាំដដើម។ 

- បដងកើត្ស្ញ្ជា ស្មាគ ល់ន្ការ
រកាគមាល ត្ស្ងគម ការោងនដ ការកាក 
្ិងការកណាត ស់្ាដដើម ដៅតមទី្យ
កដ្លងស្របមូលផ្តុសំ្ខំ្្់ៗ ដូចាកដ្លង
ចុេះដឈាម េះ្ិងចាកដចញពីការាន ក់ដៅ 
កដ្លងទ្យទួ្យលដេញៀវ្ិងកដ្លងគិត្លុយកនុង
ដភាជ្ីយោឋ ្ាដដើម។ 

- ដរៀបឱ្យមា្គមាល ត្ដៅកនុង
ដភាជ្ីយោឋ ្ ដូចាកដ្លងរង់ចា ំ្ ិង
កដ្លងអងគុយរបស់្អត្ិថ្ិជ្ស្រត្ូវរកា
ចមាង យស្មរមយ(១,៥ដម ស្រត្យ ងត្ិច) 
រវាងដេញៀវដដលអងគុយទ្យទួ្យលទ្។ 

- ស្មាភ រៈស្ស្រមាប់ដស្របើស្របាស់្ដៅ
កនុងដភាជ្ីយោឋ ្ ស្រត្ូវដធ្វើការស្មាា ត្
ាមួយ្ឹងទឹ្យកថាន កំនុងរយៈដពល២ដៅ៣
ដមា ងមតងដទេះបីាមិ្មា្ការដស្របើស្របាស់្
ក៏ដោយ ឬអាចមិ្បាច់ដរៀបចដំៅដលើតុ្
អាហារដេញៀវ ប ុដ្តស្រត្ូវផ្តល់ឱ្យដេញៀវា
បនាទ ្់ដៅដពលមា្ត្ស្រមូវការ ដពាលគឺ
ស្មាភ រៈទងំដនាេះស្រត្ូវរកាទុ្យកកដ្លងសុ្វត្ាិ
ភាពន្ដភាជ្ីយោឋ ្ដត្មតង។ 

- កាត្់ប្ាយការស្របាស្រស័្យ
ទក់ទ្យងទ្យល់មុែោន រវាងបុគគលិក ្ិងដេញៀវ
ស្រគប់ទី្យកដ្លងតមដត្អាចដធ្វើដៅបា្។  

- បុគគលិកដដលកពុំងផ្តល់ដស្វា
កមម គឺត្ស្រមូវឱ្យពាក់មា ស្បិទ្យមុែឬ        
ត្ដំ ើងកាំងការពារមុែ ក៏ដូចាអត្ិថ្ិ
ជ្ដដរ គឺត្ស្រមូវដោយបទ្យបបញ្ាត្តិមួយ
ដដើមបពីាក់មា ស់្មុែដៅដពលដដលចូល
មកទ្យទួ្យលដស្វាកមមដផ្សងៗកនុងស្ណាឋ ោរ
្ិងដដើមបធីានាថា ការស្របាស្រស័្យទក់ទ្យង
ោន គឺមា្សុ្វត្ាិភាពអ ុំងដពលាន ក់
ដៅ។ 

អវីដដលស្ខំ្្់ាងដ្េះដទ្យៀត្ គឺ
ដភាជ្ីយោឋ ្ដៅកនុងស្រពេះរាាណាចស្រក
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កមពុាទងំឡាយណាដដលមិ្អ្ុវត្ត្ ៍
តមវធិា្អនាម័យកនុងការស្របយុទ្យធ
ស្របឆ្ងំ្ឹងជងំឺកូវដី-១៩ ឬទ្យប់ាក ត្់មិ្
ឱ្យជងំឺដនាេះរកីរាលោល ស្រត្ូវផ្ទា កាប

ដណាត េះអាស្្ន7។  
 

 
  

ដទេះបីាមិ្មា្េ័ស្តុតងណា
មួយបង្ហហ ញថា អាហារឬការដវចែចប់
អាហារ ាស្របេពន្ការចមលងCOVID-
១៩ក៏ដោយ ក៏ស្ណាឋ ោរដដលមា្កមម
វធិ្ីអាហារ្ិងដេស្ជជៈ ដៅដត្ស្រត្ូវការការ
ស្របុងស្របយ័ត្នបដ្ាមាមួយដស្វាកមម
បរដិភាគអាហារ ដដើមបកីាត្់ប្ាយហា្ិ

                                                            

7 បទ្យបញ្ជជ របស់្ស្ដមតចដត្ដានាយករដឋ
មន្រ្តី ដថ្លងដ ើងដៅកនុងដពលកពុំងដឹកនា ំ
ស្របជុគំណ្ៈរដឋមន្រ្តី  នាស្រពឹកនថ្ងសុ្ស្រក ទី្យ
១៥ ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ដៅវមិា្ស្្តិ
ភាព 

េ័យដល់អត្ិថ្ិជ្។ ដទេះាយ ងណាក៏
ដោយ ក៏ដស្វាកមមអាហារ្ិងដេស្ជជៈ
ស្រត្ូវបា្ដកស្ស្រមួលដ ើងវញិដដើមបដីឆ្លើយ
ដៅ្ឹងវធិា្ការការពារន្ការចមលងកូវ ី
ដ១៩ ដូចា ការផ្តល់ដស្វាកមមអាហារ  
ប ូដហវដ ើងវញិស្រគប់ស្របដេទ្យ រួមបញ្ចូ ល 

 
 
ទងំអាហារដពលស្រពឹក ដពលនថ្ង

ស្រត្ង់ ្ិងដពលោង ច     ាដដើម ដត្ត្ស្រមូវ
ឱ្យមា្បុគគលិកផ្តល់ដស្វាកមមឈរចា ំ
បដស្រមើដចញពីតុ្អាហារបូដហវ ជំ្ ួស្ឱ្យការ
បដស្រមើែលួ្ឯងរបស់្អត្ិថ្ិជ្។ ចដំពាេះ
អាហារស្ស្រម្់បដស្រមើដោយែលួ្ឯងវញិ 
ស្រត្ូវបា្ដរៀបចជូំ្អត្ិថ្ិជ្ាលកខណ្ៈ
បុគគល ដហើយដស្នើសុ្ឱំ្យដេញៀវដស្របើដស្រាមនដ
ដដលអាចដចាលបា្បនាទ ប់ពីដពលបដស្រមើ
ែលួ្ឯង។ មា ងដទ្យៀត្ ការបដងកើត្ជដស្រមើស្
បរដិភាគអាហារឱ្យបា្ដស្រចើ្ដៅតម
ប្ទប់ាន ក់ដៅ គឺអាចជួយកាត្់ប្ាយ
ជដស្រមើស្របស់្អត្ិថ្ិជ្ដដលចង់

រូបភាពទី្យ៣៖ ការបាញ់អាល់កុល្ិងការដរៀបចគំមាល ត្ស្ងគមកនុងដភាជ្ីយោឋ ្ 
ស្របេព៖ ដភាជ្ីយោឋ ្ន្ស្ណាឋ ោរមួយដៅកនុងរាជធា្ីេនដំពញ 
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ទ្យទួ្យលទ្អាហារដៅតមដភាជ្ីយ
ោឋ ្ាធារណ្ៈនានា។ ដទេះបីា
ជដស្រមើស្ន្ការផ្តល់ដស្វាកមមអាហារដៅ
តមប្ទប់របស់្ស្ណាឋ ោរមួយចំ្ ួ្
មា្កស្រមិត្ក៏ដោយ ក៏ការពស្រងីកដស្វា
កមមអាហារ្ិងដេស្ជជៈដៅដត្ផ្តល់
ជដស្រមើស្ដស្រចើ្ដល់អត្ិថ្ិជ្ តមរយៈ
ការចាប់នដគូាមួយដភាជ្ីយោឋ ្នានា
ដៅកនុងត្បំ្់ ដដើមបផី្តល់ដស្វាកមមដឹក
ជញ្ជូ ្ដល់ទី្យកដ្លង(Home delivery)។ 
 

ចដំណ្កឯការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យ        
សី្តុ្ណ្ហ ភាពបា្កាល យាដរឿងថ្មី្ិងធ្មម
តមួយ ដៅកនុងត្បំ្់ ដូចាដៅតម
ស្រពោ្យ្តដហាេះ តមការយិល័យ 
តមស្ណាឋ ោរ ្ិងតមដភាជ្ីយោឋ ្ 
ាដដើម។ ការអ្ុវត្តការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យសី្តុ្
ណ្ហ ភាពដៅតមស្ណាឋ ោរ គឺស្រត្ូវ
ស្របាកដថាស្រត្ូវដធ្វើតមបទ្យបញ្ជជ ្ិងការ
ដណ្នានំ្វធិា្ការកនុងត្បំ្់ទងំអស់្ 
ដពាលគឺអ្ុវត្តតមការដណ្នាដំោយដធ្វើ
ការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យសី្តុ្ណ្ហ ភាពកមមករ
្ិដយជិត្ទងំអស់្ ដូដចនេះបុគគលិកដដល
មិ្មា្សុ្ែភាពលាអាចស្រត្ូវបា្បញ្ជូ ្
ដៅផ្ទេះវញិ។ ដូចោន ដ្េះដដរ ការស្រត្ួត្ពិ្ិ
ត្យសី្តុ្ណ្ហ ភាពដេញៀវ គឺស្រត្ូវស្របាកដថា 
មា្្ីត្ិវធិ្ីដដលមា្ឯការចាស់្ោស់្ 
មា្្័យថាដបើអនកណាមាន ក់ស្រត្ូវបា្រក

ដ ើញថាមា្សី្តុ្ណ្ហ ភាពែពស់្ គឺស្រត្ូវ
ការការពិ្ិត្យបដ្ាម ឬពិដស្រោេះាមួយ
ដវជជបណ្ឌិ ត្ជនំាញភាល ម។ បដ្ាមដលើដ្េះ
ដទ្យៀត្ ្ីត្ិវធិ្ីទងំដ្េះស្រត្ូវបា្ទក់ទ្យង
យ ងចាស់្ោស់្ាមួយដេញៀវមុ្ដពល
ពួកោត្់មកដល់ ាពិដស្ស្ដេញៀវ
ដទ្យស្ចរអ្តរាត្ិដដលមិ្បា្ទ្យទួ្យល
ការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យសី្តុ្ណ្ហ ភាពាធារ
ណ្ៈ។ 
 

ដទេះបីាស្របដទ្យស្មួយចំ្ ួ្ បា្
ចាប់ដផ្តើមប្ធូ រប្ាយការរតឹ្ត្បតិ្ការដធ្វើ
ដដំណ្ើ ររបស់្ពួកដគក៏ដោយ ក៏ពួកដគដៅ
ដត្អាចស្ដស្រមចចិត្តោក់លកខែណ្ឌ
ស្ស្រមាប់អនកដធ្វើដដំណ្ើ រចូលកនុងស្របដទ្យស្
ទងំអស់្ ដូចា ការោក់ោច់ដោយបងខំ
ឬភាពឯដកាដោយែលួ្ឯងាដដើម។ 
ដោយ អ្ុវត្ត្ ៍ដៅតមការរតឹ្ត្បតិ្ការ
ចូលស្របដទ្យស្ន្ស្របដទ្យស្្ីមួយៗ 
ស្ណាឋ ោរ អាចជូ្ដណឹំ្ងដល់ដេញៀវមុ្
ដពលមកដល់ ្ិងអាចស្របាប់អពីំអវីៗ
ដដល្ឹងអាចផ្ទល ស់្បតូ របា្យ ងឆ្ប់
រហ័ស្ ដដើមបធីានាអពីំដផ្្ការចាស់្
ោស់្ស្ស្រមាប់ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងដល់អត្ិថ្ិជ្
ទងំអស់្ ដដលបា្កក់រួមបញ្ចូ លទងំ
ការដធ្វើបចចុបប្នភាពដគហទ្យពំ័ររបស់្
ស្ណាឋ ោរ ្ិងជូ្ដណឹំ្ងដល់នដគូដចក   
ចាយ។ ស្ណាឋ ោរ បា្ដរៀបចំ្ ីត្ិវធិ្ី 
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្ិងចងស្រកងឯការចាស់្ោស់្ស្ស្រមាប់
ស្រគប់ស្រគងករណី្ស្ងសយ័ន្កូវដី១៩ រួម
បញ្ចូ លទងំដដំណ្ើ រការដដលស្រត្ូវកណំ្ត្់ 
្ិងស្រគប់ស្រគងបុគគលិកឈឺ    អនកជួល អនក
ដ  ការ អនកផ្គត្់ផ្គង់ ្ិងដេញៀវស្ណាឋ ោរ
ាដដើម ដូចា៖ 

- ការដរៀបចតំ្បំ្់ោច់ពីោន
ស្ស្រមាប់ករណី្ស្ងសយ័ 

- ការដរៀបចកំារដឹកជញ្ជូ ្ដៅ
មណ្ឌ លសុ្ែភាព ឬម្ទីរ
ដពទ្យយដដលបា្កណំ្ត្់ 

- ដផ្្ការជដមលៀស្បុគគលដដល
ដៅដស្ស្ស្ល់កនុង
ស្ណាឋ ោរ 

- ការដរៀបចំ្ ីត្ិវធិ្ីស្ស្រមាប់
ស្មាា ត្ ្ិងការស្មាល ប់ដម
ដរាគកនុងបរដិវណ្ដដលកពុំង
ស្របឈម ឬអាចាករណី្   
ស្ងសយ័។  

ឧស្ាហកមមស្ណាឋ ោរ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្ាដស្រចើ្ បា្កាត្់ប្ាយ
ចំ្ ួ្បុគគលិកដដលត្ស្រមូវឱ្យផ្តល់ដស្វា
កមមដៅកនុងដណំាក់កាលដ្េះ ដហើយកមម
ករ្ិដយជិត្ាដស្រចើ្អាច្ឹងមិ្មា្
ការង្ហរដធ្វើ ប ុដ្តគណ្ៈស្រគប់ស្រគងន្
ស្ណាឋ ោរ្ិងដភាជ្ីយោឋ ្មួយចំ្ ួ្
ដៅកនុងស្រពេះរាាណាចស្រកកមពុា បា្
ស្ដស្រមចចិត្តឱ្យមា្ការបដស្រមើការង្ហរ

ឆ្ល ស់្ោន  អាស្រស័្យដលើបរមិាណ្ន្ត្ស្រមូវ
ការរបស់្អត្ិថ្ិជ្។ ដឆ្លើយត្ប្ឹងបញ្ជហ
ន្វបិត្តិកូវដី១៩ដ្េះ អនកវទិ្យាាន្រស្តបា្
ផ្តល់  អ្ុាស្្៍ាវធិា្ការមួយចំ្ ួ្
ដដើមបឱី្យវស័ិ្យដស្វាកមមដ្េះដដើរដៅមុែ
ដទ្យៀត្បា្ កនុងក ុំងដពល្ិងដស្រកាយ
ដពលន្វបិត្តិដ្េះ ដដលវធិា្ការទងំ
ដ្េះ មា្ដូចា ស្តង់ោរអនាម័យ ការ
ឱ្យម្ុស្សអងគុយបរដិភាគអាហារឆ្ង យពី
ោន ាពិដស្ស្ការញុអំាហារដៅខ្ង
ដស្រៅ បុគគលិកទងំអស់្ស្រត្ូវពាក់មា ស្្ិង
ដស្រាមនដ បង់លុយនថ្លអាហារតម
ស្របព័្ធដអ ិចស្រត្ូ្ិចជំ្ ួស្ឱ្យការបង់ា
ាច់ស្របាក់ ដស្របើបញ្ជី មុែមហូបស្ស្រមាប់ដេញៀវ
ដដលអាចដបាេះដចាលបា្ដស្រកាយពីដស្របើ
រួច ការដកលមាគុណ្ភាពស្របព័្ធចដំរាេះ
ែយល់ ្ិងការកណំ្ត្់ចំ្ ួ្ម្ុស្សអត្ិបរមា 
កនុងប្ទប់ទ្យទួ្យលដេញៀវាដដើម។ ស្របសិ្្ដបើ
អាច ្ិដយជកស្រកុមហ ុ្នានាគួរដធ្វើការ
ចាត្់តងំអនកស្រគប់ស្រគងស្ណាឋ ោរ ឬ
ដភាជ្ីយោឋ ្ ដដលមា្បទ្យពិដាធ្្៍
ចាត្់ដចងការស្រត្ួត្ពិ្ិត្យការអ្ុវត្តវធិា្
ការថ្មី ្ិងធានាឱ្យមា្ការអ្ុដោម
តមចាប់។ ដទេះបីាស្ណាឋ ោរ ្ិង
ដភាជ្ីយោឋ ្មួយចំ្ ួ្ស្រត្ូវបា្បិទ្យ    
បដណាត េះអាស្្នក៏ដោយ ក៏្ិដយជកគួរ
ដរៀបចំ្ ីត្ិវធិ្ីស្របត្ិបត្តិតមស្តង់ោរ ដដើមប ី
បដងកើត្ដផ្្ការបណ្តុ េះបណាត លស្ស្រមាប់
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កមមករ្ិដយជិត្ដពលដដលស្ណាឋ ោរ 
្ិងដភាជ្ីយោឋ ្ដបើកដដំណ្ើ រការវញិ។ 

ាមួយោន ដ្េះដដរ ស្រកសួ្ង
ដទ្យស្ចរណ៍្កមពុាមា្ចកខុ វស័ិ្យ
សុ្ទិ្យដឋិ្ិយមថា វស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្កមពុា 
្ឹងវលិស្រត្ ប់ដៅរកភាពស្របដស្ើរដ ើង
វញិ ដស្រកាយវបិត្តិន្ការរកីរាលោល
ាស្កលន្ជងំឺកូវដី១៩ ស្រស្បតម
យុទ្យធនាការ«Stay Home Today, Travel 
Tomorrow»។ កនុងបរបិទ្យដ្េះ ដេញៀវ
ដទ្យស្ចរាត្ិ្ិងអ្តរាត្ិ្ឹងមា្ត្ស្រមូវ
ការកា្់ដត្ែពស់្អពីំគុណ្ភាពន្ដស្វាកមម 
ាពិដស្ស្ការយកចិត្តទុ្យកោក់ចដំពាេះអ
នាម័យ សុ្វត្ាិភាព ដស្វាកមម ្ិង
ផ្លិត្ផ្លដទ្យស្ចរណ៍្។ កនុងដណំាក់
កាលអ្តរកាលន្ការរង់ចាាំា ្ភាព
ថ្យចុេះន្ការរកីរាលោលាស្កលន្

វរុីស្កូវដី១៩ ស្រកសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្ បា្
អពំាវនាវដល់មាច ស់្ស្ណាឋ ោរ ្ិងដស្វា
កមមដទ្យស្ចរណ៍្ទងំអស់្ដស្រត្ៀមលកខណ្ៈ
ស្មបត្តិ ដោយពស្រងឹងគុណ្ភាពដស្វាកមម
របស់្ែលួ្ឱ្យបា្កា្់ដត្ស្របដស្ើរាងមុ្។ 
ស្រកសួ្ងក៏បា្ដលើកទឹ្យកចិត្តដល់មាច ស់្
អាជីវកមមទងំអស់្ដដលបា្ដធ្វើអាជីវកមម
ដស្រចើ្ឆ្ន កំ្លងដៅ គួរដឆ្លៀត្កនុងឱ្កាស្ន្
វបិត្តិជងំឺឆ្លងដ្េះ ដកលមា្ ិងជួស្ជុល
ដ ើងវញិ្ូវដហោឋ រចនាស្មព័្ធរបស់្ែលួ្ 
ដដើមបបីដងកើ្គុណ្ភាព្ិងលកខណ្ៈ
ស្មបត្តិស្រគប់ស្រោ្់ ្ិងអាចបដងកើ្លទ្យធភាព 
ដដើមបទី្យទួ្យលបា្ការវាយត្នមលចណំាក់
ថាន ក់ស្ណាឋ ោរ ្ិងដស្វាកមមាន ក់ដៅ
ដទ្យស្ចរណ៍្កនុងកស្រមិត្ស្របដស្ើរាងមុ្
ដទ្យៀត្ផ្ង។  

 

3 
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គនានិភទេស្ស 
- បណ្ឌិ ត្ ស្រពុំ ដទ្យវ ី កូវដី-១៩្ិងការលកច់ណីំ្អាហារតមផ្លូ វកនុ ងរាជធា្ីេនដំពញ    
អត្តបទ្យស្រាវស្រាវ ចំ្ ួ្១០ ទ្យពំ័រ 

- ដហង សុ្េី ដស្ដឋកិចច្ ិងដទ្យស្ចរណ៍្កមពុ ាដណំាកក់ាលកូវដី-១៩  អត្តបទ្យ
ស្រាវស្រាវ ចំ្ ួ្១០ ទ្យពំ័រ 

- ដស្ចកតីអពំាវនាវរបស់្ស្រកសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្ដលែ ០០១ ស្អព្ ចុេះនថ្ងទី្យ៨         
ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ស្តីអពីំការដស្រត្ៀមលកខណ្ៈស្មបត្តិដស្វាកមមស្ណាឋ ោរ 
្ិងដស្វាាន កដ់ៅដទ្យស្ចរណ៍្កនុ ងការដងើបដ ើងវញិ (Recovery) ដស្រកាយជងំឆឺ្លង
ន្     វរុីស្រោកផ្លូ វដដងហើមស្របដេទ្យថ្មី(Post Covid 19) 

- ដស្ចកតីជូ្ដណឹំ្ងដលែ ០៣២ស្អ ចុេះនថ្ងទី្យ២៧ ដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ របស់្    
ស្រកុមហ ុ្សុ្ខ្ អូដត្ល ស្តីពីការចាត្ដ់ចងឱ្យបុគគលិកឈបស់្ស្រមាកពីការង្ហរ
ដោយឥត្ស្របាកដ់ែ ចំ្ ួ្០២ដែ គិត្ចាប់ពីនថ្ងទី្យ០១ ដែដមា រហូត្ដល់នថ្ងទី្យ
៣១          ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

- https://www.worldometers.info/coronavirus 
- https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-could-fall-60-80-

in-2020 
- https://www.construction-property.com/km/chinese-researchers-service-

industry-hugely-affected-after-9-people-found-covid19-infected-by-air-
conditioning 

- https://edition.cnn.com/2020/02/29/health/coronavirus-mask-hysteria-us-
trnd/index.html 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-
and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-
confirmed-2019-ncov 

- http://www.rfi.fr/km/កម្ពុជា/20200309 
- https://www.unicef.org/cambodia/km 
- https://www.khmertimeskh.com/711328/coronavirus-bites-deep-into-the-

hospitality-industry 
- https://www.nrn.com/operations/national-restaurant-association-releases-

coronavirus-reopening-guide-industry 

https://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-could-fall-60-80-in-2020
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-could-fall-60-80-in-2020
https://www.construction-property.com/km/chinese-researchers-service-industry-hugely-affected-after-9-people-found-covid19-infected-by-air-conditioning/
https://www.construction-property.com/km/chinese-researchers-service-industry-hugely-affected-after-9-people-found-covid19-infected-by-air-conditioning/
https://www.construction-property.com/km/chinese-researchers-service-industry-hugely-affected-after-9-people-found-covid19-infected-by-air-conditioning/
https://edition.cnn.com/2020/02/29/health/coronavirus-mask-hysteria-us-trnd/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/29/health/coronavirus-mask-hysteria-us-trnd/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.unicef.org/cambodia/km
https://www.khmertimeskh.com/711328/coronavirus-bites-deep-into-the-hospitality-industry
https://www.khmertimeskh.com/711328/coronavirus-bites-deep-into-the-hospitality-industry
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សេដ្ឋកចិ្ចនងិសេេច្រណ៍កម្ពជុា 

កនងុដ្ណំាកក់ាលជងំឺកវូតី១៩ 
 

                              ដោយ៖́́ ដោក សេង េភុី 
                                                               មន្រ្តីវទិ្យាស្ថា ្ម្ុស្សស្ថន្រស្ត្ ិងវទិ្យាស្ថន្រស្តស្ងគម 

                              ន្រាជបណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
                                             Email: sophyheng168@yahoo.com 

 

 

កូវតី្១៩ ជងំឺរាត្ត្ាត្ស្ថកលបា្្ឹង
កពុំងរកីរាលោលដលើ២១០ប្បដទ្យស្្ិងដែ្
ែី។ នងៃទី្យ៨ ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ដ្េះ មា្អ្នក
ឆ្លងរហូត្ែល់៣,៩៣០,៤៨៥នាក់ អ្នកស្ថល ប់
ចំ្ ួ្២៧០,៨៧៩នាក់ ្ិងអ្នកពាបាលជា 
ស្េះដស្ប ើយចំ្ ួ្ ១,៣៤៧,៩៧០ នាក់។  វាជា
ដពលដវោដែលមិ្ប្បាកែប្បជា ដហើយបញ្ហា
ប្បឈមនាដពលដ្េះ គឺដយើងមិ្អាចែឹងអ្ពីំ
ជដប្ៅ្ិងរយៈដពលន្វបិត្តិដ្េះដៅដ ើយដទ្យ។ 
ែូដចនេះ ទ្យហំំន្ភាពស្មុគស្ថម ញន្វបិត្តិជងំឺកូវតី្
១៩ក៏ដៅមិ្ទា្់ប្បាកែប្បជាែូចគ្នន ។ កា្់ដត្
ធ្ៃ្ ់ធ្ៃរជាងដ្េះដៅដទ្យៀត្ ផលប េះពាល់ដស្ែឋកិចច 
ស្ងគម ្ិង ជីវភាពរស់្ដៅរបស់្ប្បជាពលរែឋ
បងកមកពីជងំឺរាត្ត្ាត្កូវតី្១៩ កា្់ដត្អាប្កក់
ដៅៗ។ កនុងរបាយការណ៍្ររបស់្មូល្ិធ្ិរូបិយ

វត្ាុ ពិភពដោកដែលដចញផាយដៅនងៃទី្យ១៦ 
ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ បា្ឱ្យែឹងថា ដស្ែឋកិចច
អាសីុ្ទ្យំ្ ងជាមិ្មា្កដំណ្ើ ្ដ ើយដៅឆ្ន ំ
២០២០។ ដោក Changyong Rhee ប្បធា្ 
នាយកោឋ ្អាសីុ្-បា សីុ្ហវិកន្មូល្ិធ្ិរូបិយ
វត្ាុអ្្តរជាត្ិបា្ដងលងថា អ្នកដធ្វើគោល្ដោ 
បាយគួរកណំ្ត្់ដគ្នលដៅ គ្នបំ្ទ្យែល់ប្កុមហ ុ្
្ិងប្កុមប្គួស្ថរទាងំឡាយណាដែលរងដប្គ្នេះ
ខ្ល ងំដោយបប្មាមដធ្វើែដំណ្ើ រ ដគ្នល្ដោ 
បាយគមាល ត្សុ្វត្ាិភាព ្ិងវធិា្ការទាងំឡាយ 
ណាដែលរាងំែទប់ការឆ្លងរបស់្ជងំឺកូវតី្១៩។  
ដោកបដ្ាមដទ្យៀត្ថា «ដស្ែឋកិចចពិភពដោក
ដៅដពលដ្េះមា្បញ្ហា ប្បឈម ្ិង ភាពមិ្
ប្បាកែប្បជាែពស់្។ ចដំណ្កត្បំ្់អាសីុ្បា សីុ្ហវិក 
ក៏្ឹងមិ្អាចដចៀស្ផុត្បា្ដែរ។ ផលប េះ

mailto:sophyheng168@yahoo.com
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ពាល់ន្ជងំឺកូវតី្្ឹងមា្លកខណ្ៈធ្ៃ្ ់ធ្ៃរប េះ
ពាល់ែល់ម្ុស្សប្គប់រូប ្ិងមិ្ដែលធាល ប់
មា្ពីមុ្មក»។  

គ ើដទាេះបីជាដស្ែឋកិចចអាសីុ្ទ្យទួ្យលផល
ប េះពាល់ត្ិចជាងត្បំ្់ែ៏នទ្យដម្ ដត្ការពាករ
ណ៍្ដ្េះមា្ស្ភាព ធ្ៃ្ ់ធ្ៃរជាងដពលមុ្។ 
ជាក់ដស្តង ដបើដធ្ៀបដៅ្ឹងអ្ ុំងដពលមា្
វបិត្តិហិរញ្ញវត្ាុ ពិភពដោក ដស្ែឋកិចចអាសីុ្មា្ 
កដំណ្ើ ្៤,៧ភាគរយ ្ិង កនុងដពលមា្វបិត្តិ
ហិរញ្ញវត្ាុអាសីុ្ដៅចុងឆ្ន ១ំ៩៩០ ដស្ែឋកិចច    
អាសីុ្មា្កដំណ្ើ ្១,៣ ភាគរយ។ 

ដទាេះជាោ ងណាកតី មូល្ិធ្ិរូបិយវត្ាុ
អ្្តរជាត្ិពាករថាដៅឆ្ន ដំប្កាយកដំណ្ើ ្ដស្ែឋ
កិចចដៅអាសីុ្អាច្ឹងដកើ្ដ ើង៧,៦ភាគរយ
វញិ ដោយរពឹំងថាដគ្នល្ដោបាយទ្យប់ស្ថក ត្់
ការឆ្លងជងំឺទ្យទួ្យលបា្ដជាគជ័យ ប ុដ្តបដ្ាម
ថាការពាករណ៍្ដ្េះមា្ភាពមិ្ប្បាកែ
ប្បជាែពស់្។ ែុស្ពីវបិត្តិហិរញ្ញវត្ាុស្ថកលដៅ
ឆ្ន ២ំ០០៨ ដែលបណាត លមកពីការរលរំបស់្  

បណាត ញហិរញ្ញវត្ាុស្ថកល Lehman Brothers 
ជងំឺរាត្ត្ាត្ដ្េះប េះពាល់ដោយផ្ទទ ល់ែល់វស័ិ្
យដស្វាកមម ដោយបងខឲំ្យម្ុស្សដៅផទេះ្ិង
បិទ្យអាជីវកមម1។ 

តាមរបាយការណ៍្ពីអ្ងគការដទ្យស្ចរ
ណ៍្ពិភពដោកបា្ឱ្យែឹងថា នាអ្ ុំងឆ្ន ំ
២០២០ដ្េះដភញៀវដទ្យស្ចរទូ្យទាងំពិភព ដោក
្ឹងមា្ការធាល ក់ចុេះពី២០% ដៅ៣០% ដពាល
គឺធាល ក់ចុេះពីកដំណ្ើ ្ដែលបា្បា ្់ស្ថម ្ពី
៣% ដៅ៤% នាដែើមដែមករាឆ្ន ២ំ០២០។ ដ្េះ
អាចបណាត លឱ្យខ្ត្បង់ពី៣០ ដៅ ៥០ ពា្់
ោ្ែុោល រអាដម រកិ កនុងការ ចណំាយរបស់្
ដភញៀវដទ្យស្ចរអ្្តរជាត្ិ 2 ។ ដបើដធ្ៀប្ឹងផលប េះ
ពាល់ន្ការវាយប្បហារអ្គ្នរពាណិ្ជជកមម
ស្ហរែឋ អាដម រកិកនុងឆ្ន ២ំ០០១ ការផទុេះដ ើងន្
ជងំឺស្ថរកាលពីឆ្ន ២ំ០០៣ ្ិងវបិត្តិដស្ែឋកិចច
ស្ថកលឆ្ន ២ំ០០៩ វបិត្តិដលើក ដ្េះគឺធ្ជំាង 
ប្ពមទាងំមិ្ទា្់អាចបា ្់ស្ថម ្ដៅដពលណា
ដែល្ឹងប្ត្ូវបញ្ចប់។ 
 

 

                                                            
1
 www.thmeythmey.com/ ច ុះផ្សាយថ្ងៃទើ១៧ ខែគេសា 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

2 World Tourism Organization, Impact Assessment 

of the COVID-19 Outbreak on International Tourism, 
24 March 2020. 

http://www.thmeythmey.com/


110 

 

តារាងទើ១៖ ការបា ្់ស្ថម ្ន្ការធាល ក់ចុេះន្ដភញៀវដទ្យស្ចរពិភពដោកកនុងឆ្ន ២ំ០២០ 

 

 

ប្ ភព៖ UNWTO 

  

កដំណ្ើ ដ្ស្ែឋកិចចកមពុជាស្ដប្មចបា្កនុង
អ្ប្តា៧ភាគរយដៅឆ្ន ២ំ០១៨ ្ិង ២០១៩ ប ុដ្ត
ចាប់តាងំពីការ រាត្ត្ាត្ជងំឺកូវតី្១៩ដៅប្បដទ្យស្
ចិ្កាលពីដែើមដែឆ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ្ិងប្តរាលោល
ដៅជុវំញិពិភពដោក បា្បងកឲ្យដស្ែឋកិចចពិភព
ដោកជាប់គ្នងំដស្ទើរប្គប់វស័ិ្យ ដោយរួមទាងំ
ដស្ែឋកិចចកមពុជាក៏រងផលប េះពាល់ដែរ។ 

«តាមការពាកររបស់្ដយើងអ្ប្តាកដំណ្ើ  ្
GDPកមពុជា្ឹងធាល ក់ចុេះែល់១,៥ ភាគ រយកនុង
ឆ្ន  ំ ២០២០» ដ្េះដបើតាមដោក Changyong 

Rhee ប្បធា្នាយកោឋ ្អាសីុ្-បា សីុ្ហវិកន្
មូល្ិធ្ិរូបិយវត្ាុអ្្តរជាត្ិ (IMF) ដោយ បដ្ាម
ថាកដំណ្ើ ្ដស្ែឋកិចចអាសីុ្ដៅឆ្ន ២ំ០២០ ្ឹង
មិ្មា្កដំណ្ើ ្ជាដលើកែបូំងកនុងរយៈដពល
៦០ឆ្ន ចុំងដប្កាយ។  ការរងដប្គ្នេះមិ្ធាល ប់មា្
ពីមុ្មកដ្េះបណាត លមកពីវបិត្តិជងំឺកូវតី្១៩ 
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ដែលប េះពាល់ែល់វស័ិ្យដស្វាកមម ្ិងការនា ំ
ដចញដៅកា្់ទី្យផារចមបងៗ3។
 

វធិា្ការមួយចំ្ ួ្ដែលរាជរោឋ ភិបា
លកមពុជាបា្ោក់ដចញ ដែើមបទី្យប់ស្ថក ត្់ការរកី
រាលោលន្ជងំឺកូវតី្១៩ មា្ែូចជាការបិទ្យ
ស្ថោដរៀ្ កលឹបកសំ្ថ្ត ឌីស្តូដងក ការា អូ្ដែ កលឹប 
ហាត្់ប្បាណ្ ្ិងការជួបជុសំ្ថស្នាជាដែើម។   
រោឋ ភិបាលក៏បា្ហាមទិ្យោឋ ការពីបណាត
ប្បដទ្យស្មួយចំ្ ួ្កនុងការចូលមកប្បដទ្យស្កមពុជា 
កនុងដនាេះរួមមា្បារាងំ អាលលឺម ង់ អឺុ្រ  ង់ អីុ្តាលី 
ដអ្ស្ា ញ ្ិងស្ហរែឋអាដម រកិ កនុង្័យដត្
មួយគត្់គឺទ្យប់ស្ថក ត្់ការរកីរាលោលន្ជងំឺកូ
វតី្១៩ចូលកនុងស្ហគម្៍។ វធិា្ការដ្េះប្ត្ូវ
បា្ស្ថទ្យរពីមហាជ្្ិងប្បជាពលរែឋទូ្យដៅ។ 
ជាលទ្យធផលដៅកមពុជា មា្ករណី្ឆ្លងដត្១២២
នាក់ប ុដណាណ េះ ពាបាលជាស្េះដស្ប ើយមា្
ចំ្ ួ្១២០នាក់្ិងមិ្មា្អ្នកស្ថល ប់ដទ្យ។ អាប្តា 
ដ្េះ បា្ដធ្វើឱ្យកមពុជាមា្ការពាបាលជាស្េះ
ដស្ប ើយដប្ចើ្ជាងដគ ដបើដធ្ៀបកនុងប្បដទ្យស្ដែល
ជាស្មាជិកកនុងស្ហគម្៍អាស្ថ ្។ 

                                                            
3

 https://thmeythmey.com/ចុេះផាយនងៃទី្យ១៧ ដែ    ដម
ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 

តាមរបាយការណ៍្របស់្រែឋដលខ្ធ្ិការ
ោឋ ្អាកាស្ចរណ៍្សីុ្វលិបា្ឱ្យែឹងថា តួ្
ដលែដៅដែកុមភៈ ឆ្ន  ំ ២០២០ អ្នកែដំណ្ើ រតាម
ដជើងយ្តដហាេះងយចុេះ២០ភាគរយ ដៅដែមី
នាងយចុេះជាង៥០ភាគរយ ដហើយឈា្ចូល 
ែល់ដែដមស្ថឆ្ន ២ំ០២០ ងយចុេះោ ងគហុំក 
រហូត្ែល់ដៅ៩០ភាគរយ។ ដៅស្ល់៨ដៅ៩
ភាគរយន្ែដំណ្ើ រមក ែល់ដពលដ្េះភាគ
ដប្ចើ្គឺមកពីកូដរ   ជប ុ្ ្ិងចិ្។ ប្កុមហ ុ្
ដហាេះដហើរបរដទ្យស្ដៅកមពុជាទាងំអ្ស់្ចំ្ ួ្
៣៩ប្កុមហ ុ្ ភាគដប្ចើ្គឺបា្ផ្ទា កការដហាេះ
ដហើរ ដៅស្ល់ចដនាល េះដត្៨ដៅ១០ភាគរយដត្
ប ុដណាណ េះ ដែលដៅប្តការដហាេះដហើរ។ មិ្
ដម្ដត្កមពុជាដទ្យ ពិភពដោកទាងំមូលដត្មតង
ដែលរងផលប េះពាល់ដលើការបាត្់បង់អ្នកដធ្វើ
ែដំណ្ើ រតាមដជើងដហាេះដហើរដោយស្ថរកូវតី្
១៩។ មា្មូលដហតុ្ធ្ំៗ ២ោ ងកនុងបញ្ហា ដ្េះ
គឺ ទី្យ១៖ អ្នកែដំណ្ើ រមិ្ហា ្ដធ្វើែដំណ្ើ រដោយ
ែលួ្ឯង ទី្យ២៖ ប្បដទ្យស្ែលេះបា្បិទ្យប្បដទ្យស្របស់្
ែលួ្មិ្ឱ្យមា្ការដធ្វើែដំណ្ើ រដចញចូល4។

4
 https://thmeythmey.com/ចុេះផាយនងៃទី្យ១៦ ដែដមស្ថ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 
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តាមរបាយការណ៍្ស្ាិត្ិដទ្យស្ចរណ៍្កមពុជា 
នា៣ដែដែើមឆ្ន ២ំ០២០ បា្ឱ្យែឹងថា ដភញៀវ
ដទ្យស្ចរដែលបា្ចូលមកប្បដទ្យស្កមពុជា
១,១៥៥,២២៦នាក់ ងយចុេះ-៣៨.១% ដបើដធ្ៀប
្ឹង៣ដែដែើមឆ្ន ២ំ០១៩មា្ចំ្ ួ្១,៨៧៧, 
៨៥៣នាក់។ ដភញៀវដទ្យស្ចរអ្្តរជាត្ិចូលតាម
ផលូ វអាកាស្មា្ចំ្ ួ្៦៦៣,៦៤១នាក់ កនុង      
រយៈដពល៣ដែដែើមឆ្ន ២ំ០២០ ធាល ក់ចុេះ-៤៨. 
៩%ដបើដធ្ៀប្ឹង៣ដែដែើមឆ្ន ២ំ០១៩មា្ចំ្ ួ្
១,២៩៩,១២២នាក់។ ដភញៀវដទ្យស្ចរអ្្តរជាត្ិ
ចូលតាមផលូ វដគ្នក្ិងផលូ វទឹ្យកកនុងអ្ ុំង៣ដែ

ដែើមឆ្ន ២ំ០២០មា្ចំ្ ួ្៤៩១,៥៨៥នាក ់
ធាល ក់ចុេះ-១៥.១% ដបើដធ្ៀប្ឹង៣ដែដែើមឆ្ន ំ
២០១៩ មា្ចំ្ ួ្ដភញៀវដទ្យស្ចរ៥៧៨,៧៣១

នាក់5។ 

ដភញៀវដទ្យស្ចរអ្្តរជាត្ិ្ឹងប្តធាល ក់ចុេះ
ដទ្យៀត្កនុងអ្ ុំងដែដមស្ថ្ិងឧស្ភាឆ្ន ២ំ០២០ 
ដ្េះដបើតាមការដលើកដ ើងពីមន្រ្តីអាកាស្ចរសីុ្
វលិ ប្ពមទាងំទិ្យ្ន័យដភញៀវចូលទ្យស្សនាត្បំ្់
អ្ងគរដចញដោយអាជាញ ធ្រអ្បសរា។ 

 

តារាងទី្យ២៖ ស្ាិត្ិដភញៀវដទ្យស្ចរបរដទ្យស្មកកមពុជាកនុងដែមករា្ិងកុមភៈ 
 

 

ប្ ភព៖ ប្រសួងគទសចរណ៍ 
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វបិត្តិន្ជងំឺកូវតី្១៩ បា្ដធ្វើឱ្យអាជីវកមម 
ដទ្យស្ចរណ៍្ទាងំឡាយដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្ប្ត្ូវ
បា្ផ្ទា កែដំណ្ើ រការ ្ិង បិទ្យបញ្ចប់អាជីវកមម
មា្ចំ្ ួ្ស្រុប២,៨៦៥ទី្យតាងំ ដោយបា្ដធ្វើ
ឱ្យប េះពាល់ការងាររបស់្បុគគលិកចំ្ ួ្ 
៤៦,៣៦៩នាក់ ចដំណ្កឯមគគុ ដទ្យទស្ក៍
ដទ្យស្ចរណ៍្ដែលបា្ពយួរអាជាញ បណ្ណ
ដទ្យស្ចរណ៍្មា្ចំ្ ួ្ស្រុប ៩៦នាក់។ 

ដបើតាមឯកឧត្តម សោង ខុន រែឋមន្រ្តី
ប្កសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្ ដែលបា្ដងលងប្បាប់ប្កុម
អ្នកស្ថរព័ត្៌មា្នានងៃទី្យ ២៩ដែដមស្ថក្លងដៅ
ដ្េះ បា្ឱ្យែឹងថា «គិត្ប្ត្ឹមនងៃទី្យ១៧ ដែដមស្ថ 
ឆ្ន ២ំ០២០ អាជីវកមមដទ្យស្ចរណ៍្ដែលប្ត្ូវបា្
បិទ្យ (បិទ្យដោយការផ្ទា កែដំណ្ើ រការ្ិងបិទ្យ
បញ្ចប់អាជីវកមម) ដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្
ស្រុប២,៨៦៥ ទី្យតាងំដស្មើ្ឹង២៩.៥៧%ដធ្ៀប
្ឹងទី្យតាងំអាជីវកមមដទ្យស្ចរណ៍្ស្រុបដែល
មា្៩,៦៨៩ទី្យតាងំ (ស្ណាឋ គ្នរ ផទេះស្ណំាក់ 
ដភាជ្ីយោឋ ្ មា ស្ា ស្ា  ទី្យភាន ក់ងារ
ដទ្យស្ចរណ៍្ ខ្រា អូ្ដែ រងគស្ថល ឌីស្កូដត្ក ដបៀ
ហាគ ឌិ្ ្ិងកីឡាដទ្យស្ចរណ៍្) ្ិងប េះពាល់
ែល់បុគគលិកចំ្ ួ្៤៦,៣៦៩នាក់ដស្មើ្ឹង
៤២.៦%ដធ្ៀប្ឹងបុគគលិកស្រុប ១០៨,៨៤៧
នាក់ ្ិងមគគុ ដទ្យទស្ក៍ដទ្យស្ចរណ៍្ពយួរអាជាញ បណ្ណ 

ដទ្យស្ចរណ៍្ស្រុបចំ្ ួ្៩៦នាក់ដស្មើ្ឹង១.៥%
ដធ្ៀប្ឹង ចំ្ ួ្មគគុ ដទ្យទស្ក៍ដទ្យស្ចរណ៍្ស្រុប
៦,៤១៦ នាក់»។ 

* ចដំពាេះដស្វាកមមស្ថន ក់ដៅដផនកស្ណាឋ គ្នរ 
ប្ត្ូវបា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្២៨២ 
ស្ណាឋ គ្នរ (១៥,៤៨៨ ប្ទប់) ដស្មើ្ឹង២៧% 
ដធ្ៀប្ឹងចំ្ ួ្ស្ណាឋ គ្នរស្រុបដែលមា្
១,០៤៤ ទី្យតាងំ (៤៨,៧៩១ ប្ទប់) ្ិងប េះ
ពាល់បុគគលិក១៦,២០៣នាក់ ដស្មើ្ឹង៤១% 
ដធ្ៀប្ឹងបុគគលិកស្រុប៣៩,១៥១នាក់។ 

* ចដំពាេះផទេះដភញៀវ (ផទេះស្ណំាក់) ប្ត្ូវ
បា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្៤០៥ ទី្យ
តាងំ (៥,៦៤៤ ប្ទប់) ដស្មើ្ឹង១៥% ដធ្ៀប្ឹង
ចំ្ ួ្ផទេះដភញៀវស្រុបដែលមា្២,៦៤៣ទី្យតាងំ 
(៣៤,៩៥៧ប្ទប់) ្ិងប េះពាល់បុគគលិក២, 
០៨៧នាក់ដស្មើ្ឹង១៩.៥% ដធ្ៀប្ឹងបុគគលិក
ស្រុប១០,៦៦៩ នាក់។ 

* ចដំពាេះដភាជ្ីយោឋ ្ ប្ត្ូវបា្បិទ្យ
ដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្៣៧១ទី្យតាងំ 
(១៧,០២៧ ដៅអី្) ដស្មើ្ឹង១០.៨%ដធ្ៀប្ឹង
ចំ្ ួ្ដភាជ្ីយោឋ ្ស្រុបដែលមា្៣,៤១៥
ទី្យតាងំ (១៦៧,៦៣៨ដៅអី្) ប េះពាល់បុគគលិក
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៣,២០១នាក់ ដស្មើ្ឹង១១.១១% ដធ្ៀប្ឹងបុគគ 
លិកស្រុប២៨,៧៣៨ នាក់។ 

* ចដំពាេះទី្យភាន ក់ងារដទ្យស្ចរណ៍្ ប្ត្ូវ
បា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្៤៧ទី្យ
តាងំដស្មើ្ឹង៦.៤៧% ដធ្ៀប្ឹងចំ្ ួ្អាជីវកមម
ទី្យភាន ក់ងារដទ្យស្ចរណ៍្ស្រុប៧២៦ទី្យតាងំ ប េះ
ពាល់បុគគលិក២០៨នាក់ដស្មើ្ឹង៦%ដធ្ៀប្ឹង 
បុគគលិកស្រុប៣,៤៤៤ នាក់។ 

* ចដំពាេះមគគុ ដទ្យទស្ក៍ដទ្យស្ចរណ៍្ បា្
ពយួរអាជាញ បណ្ណដទ្យស្ចរណ៍្ដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្
មា្ចំ្ ួ្៩៦នាក់ ដស្មើ្ឹង១.៥%ដធ្ៀប្ឹង
ចំ្ ួ្មគគុ ដទ្យទស្ក៍ដទ្យស្ចរណ៍្ស្រុប៦,៤១៦នាក់។ 

*ចដំពាេះដស្វាកមា្តដទ្យស្ចរណ៍្
ម្ុស្សដពញវយ័ (ខ្រា អូ្ដែ រងគស្ថលឌីស្កូដត្ក 
ដបៀហាគ ឌិ្) ប្ត្ូវបា្បិទ្យអាជីវកមមទាងំប្សុ្ង
ដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្១,១៤៧ទី្យតាងំ 
ប េះពាល់បុគគលិកស្រុប១៨,២០៤នាក់។ ប្បដភទ្យ
ដស្វាកមមខ្រា អូ្ដែប្ត្ូវបា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំ
ប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្៨៨០ទី្យតាងំ(ដស្មើ្ឹង
១០០%) ្ិងប េះពាល់ បុគគលិកស្រុប១៤,១៦១
នាក់ប្បដភទ្យដស្វាកមមរងគស្ថលឌីស្កូដត្កប្ត្ូវ
បា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្២០០ ទី្យ
តាងំ(ដស្មើ្ឹង១០០%)្ិងប េះពាល់បុគគលិក

ស្រុប៣,០៧៨នាក់ ប្បដភទ្យដស្វាកមមដបៀហាគ
ឌិ្ប្ត្ូវបា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្
៦៧ទី្យតាងំ(ដស្មើ្ឹង១០០%) ្ិងប េះពាល់បុគគ 
លិកស្រុប៩៦៥ នាក់។ 

* ចដំពាេះដស្វាកមមស្ា ្ ិងមា ស្ាប្ត្ូវ
បា្បិទ្យដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្ចំ្ ួ្៥៩០ទី្យ
តាងំ(៤,៦៤៤ដប្គ)ដស្មើ្ឹង៨៨%ដធ្ៀប្ឹងចំ្ ួ្
អាជីវកមមស្ា ្ ិងមា ស្ាស្រុបដែលមា្៦៦៨
ទី្យតាងំ(៥,២៩៣ដប្គ) ប េះពាល់បុគគលិក 
៥,៩៤៨នាក់ ដស្មើ្ឹង៩៥% ដធ្ៀប្ឹងបុគគលិក
ស្រុប៦,២៤៧ នាក់។  

* ចដំពាេះអាជីវកមមកីឡាដទ្យស្ចរណ៍្ 
(កីឡាប ូលីង អាងដហលទឹ្យក ទូ្យកនកោ ក់ បា
 ុងបដងាា េះ ស្នូកឃ័រ មា សីុ្្ដហគម) ប្ត្ូវបា្
ផ្ទា កបដណាត េះអាស្្នដៅទូ្យទាងំប្បដទ្យស្មា្
ចំ្ ួ្២៣ទី្យតាងំដស្មើ្ឹង៥០%ដធ្ៀប្ឹងចំ្ ួ្ 
អាជីវកមមកីឡាដទ្យស្ចរណ៍្ស្រុប៤៦ទី្យតាងំ ្ ិង
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ប េះពាល់បុគគលិក៥១៨នាក់ដស្មើ្ឹង២២%ដធ្ៀប

្ឹងបុគគលិកស្រុប ២,៣២២នាក់6។ 

បដ្ាមដលើដ្េះដទ្យៀត្ ប្បជាពលរែឋដែល
កពុំងមា្មុែរបរកនុងលកខណ្ៈជាដស្ែឋកិចច
ដប្ៅប្បព័្ធែូចជា អ្នករត្់  ម ូតូ្កង់បី ្ឹងអ្នក
លក់ែូរកបំិកកបំ ុក រដទ្យេះរុញ ដៅរាជធា្ី
ភនដំពញ ដែត្តដស្ៀមរាប ្ិងដែត្តប្ពេះសី្ហ្ុក៏
កពុំងប្បឈម ្ឹងបញ្ហា ងវកិាដ្េះខ្ល ងំដែរ។ 
ដៅដែត្តដស្ៀមរាប្ិងដែត្តប្ពេះសី្ហ្ុ ពួកដគ  
រកចណូំ្លបា្មាន ក់កនុងមួយនងៃជាមធ្យម ១
មុឺ្ដរៀលប ុដណាណ េះ ែណ្ៈដលើកមុ្ចណូំ្លពួក
គ្នត្ ់ មាន ក់កនុង១នងៃោ ងត្ិចបផុំត្ចំ្ ួ្៦មុឺ្
ដរៀលគឺដស្មើ្ឹង១៥ ែុោល រ។ ដោយដ កដៅ
ភនដំពញវញិ កនុងមួយនងៃពួកដគរកបា្
ប្បមាណ្២០ែុោល រ ដត្ដពលដ្េះបា្ធាល ក់មក
ដៅប្ត្ឹម៣មុឺ្ដរៀលជាមធ្យ7។ ដ្េះមិ្ទា្់គិត្
ពីអ្នកលក់វត្ាុអ្្ុស្ាវរយ៍ីដផសងៗ ក៍ែូចជាកមម
ករដរាងចប្កដែលប្ត្ូវបា្ពយួរការងារឬក៏បា្
បិត្ជាប្តបនាទ ប់ក្លងមក។ 

ផលប េះពាល់ដែលបណាត លមកពីកូវតី្
១៩ មា្លកខណ្ៈធ្ដំធ្ងដៅដលើដស្ែឋកិចច
                                                            
6
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ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ស្ងគមជាដប្ចើ្ដទ្យៀត្។ ស្ថោប្ត្ូវបា្បិទ្យ 
ដោយប្កសួ្ងអ្ប់រតំ្ប្មូវឱ្យស្ថោទាងំដនាេះ
បដប្ងៀ្តាមលកខណ្ៈបដចចកវទិ្យាអ្្ឡា្   
(ELearning)។ មាតាបិតាសិ្ស្សមួយចំ្ ួ្ប្ត្ូវ
ជួបបញ្ហា ដស្ែឋកិចចមួយដផនក រឯីមួយដផនកដទ្យៀត្
ប្ត្ូវដឆ្លៀត្ដែើមបបីងាា ត្់បងាា ញ កូ្តូ្ចរបស់្ែលួ្
កនុងការដរៀ្តាមអ្្ឡា្ដ្េះ។ ពួកដគដៅតូ្ច
មិ្ទា្់អាចធាល ប់ដៅ្ឹងវធិ្ីបដប្ងៀ្ តាមលកខណ្ៈ       
បដចចកវទិ្យាដ្េះដទ្យ ដែលជាផលលបំាកមួយ
ស្ប្មាប់មាតាបិតាប្គប់រូប។ ប្បសិ្ ដ្បើឪពុកមាត យ 
ទាងំដនាេះមា្ចដំណ្េះ ស្មលមមដែើមបបីងាា ត្់
បងាា ញកូ្ទាងំដនាេះមិ្ងវីដទ្យ ប ុដ្តដបើពួកគ្នត្់
ពុំសូ្វយល់ពីការដប្បើប្បាស់្បដចចកវទិ្យាដនាេះ្ឹង
ជួប ការលបំាកកា្់ដត្ខ្ល ងំដ ើងដងមដទ្យៀត្។ 

កនុងកាលៈដទ្យស្ៈែ៏លបំាកដ្េះ រាជរោឋ
ភិបាលកមពុជាបា្យកចិត្តទុ្យកោក់ែពស់្កនុង
ការទ្យប់ស្ថក ត្់ការរកីរាល ោលន្ជងំឺកូវតី្១៩។ 
ជហំា្ែបូំងគឺការចាត្់វធិា្ការទ្យប់ស្ថក ត្់ការ
រកីរាលោលដៅកនុងស្ហគម្៍។ បនាទ ប់មក គឺ
ការគិត្គូរដោេះប្ស្ថយពីផលប េះពាល់ដផសងៗ
មកដលើដស្ែឋកិចច ្ិងស្ងគម។ រាជរោឋ ភិបាល

7
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២០២០ 
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បា្ដប្ត្ៀមកញ្ចប់ងវកិា ៣០០ោ្ែុោល រ
ស្ហរែឋអាដម រកិស្ប្មាប់បប្មុងជួយគ្នពំារ
ស្ងគម ្ិងស្្តិសុ្ែដស្បៀងកនុងអ្ ុំងដពល
វបិត្តិកូវតី្ ១៩។ ប្កសួ្ងដស្ែឋកិចចបា្បដញ្ចញ 
“កញ្ចប់ជំ្ ួយស្ហប្គិ្ដែមរ” ជួយស្ប្មួលែល់
ស្ហប្គ្នស្ធុ្្តូ្ច្ិងមធ្យម ្ិងធុ្រកិចចបដងកើត្
ងមី។ រាជរោឋ ភិបាលបា្បដងកើត្ឲ្យមា្ធ្នាគ្នរ
ស្ហប្គ្នស្ធុ្្តូ្ច្ិងមធ្យម (SMEs Bank) 
ដែើមបសី្ប្មាប់ផតល់ប្បាក់កមចីែល់មាច ស់្ស្ហ
ប្គ្នស្ធ្្តូ្ច្ិងមធ្យមដែលមា្អ្ប្តាការ
ទាប ផតល់ជូ្ែល់អ្នកវ ិ្ ិដោគដលើវស័ិ្យ 
SMEsប្ត្ឹមដត្៧ភាគរយកនុង១ឆ្ន  ំ ែណ្ៈដែល
មា្ដែើមទុ្យ្ែបូំងរបស់្ធ្នាគ្នរមា្ចំ្ ួ្
១០០ោ្ែុោល រស្ហរែឋអាដម រកិ។ រហូត្មក
ែល់ដពលដ្េះ មា្ដស្ចកដីរាយការណ៍្ថាមា្
ធ្នាគ្នរចំ្ ួ្៣៣ដទ្យៀត្បា្បរចិាច គជួយែល់
ធ្នាគ្នរ SMEs។ ែូដចនេះធ្នាគ្នរSMEsមា្ទុ្យ្
ចូលែល់១៥០ោ្ែុោល រស្ហរែឋអាដម រកិ 
ដែលផដល់ឲ្យកមចីកនុងអ្ប្តាការប្បាក់៧ភាគរយ។ 
ចដំពាេះឥណ្ទា្ដ្េះផដល់ឱ្កាស្ឲ្យមាច ស់្ស្ហ
ប្គ្នស្ធុ្្តូ្ច ្ិងមធ្យមទ្យទួ្យលឥណ្ទា្ទុ្យ្
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ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ 

បងវិល២០មុឺ្ែុោល រ ដហើយចដំពាេះការវ ិ្ ិដោគ 
ដៅដលើដប្គឿងមា សីុ្្ បា្រហូត្ែល់៣០មុឺ្
ែុោល រ កនុងមួយប្កុមហ ុ្ 8 ។ រាជរោឋ ភិបាលក៏
បា្គិត្គូរដៅែល់អ្នកដែលដធ្វើការកនុងដស្ែឋកិចច 
ដប្ៅប្បព័្ធផងដែរតាមរយៈមូល្ិធ្ិជួយស្ងគម 
ដៅដលើពលរែឋ ដែលមា្បណ្ណ័ ប្កីប្ក្ិងជ្
ដែលងាយរងដប្គ្នេះ។ 

រឯីវស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្ រាជរោឋ ភិបាលក៏
បា្ោក់ដចញ្ូវវធិា្ការជាអ្ទិ្យភាពជាប្ត
បនាទ ប់ ដែើមបសី្ប្មាលការ លបំាក្ិងជួយែល់
វស័ិ្យឯកជ្ កមមករ្ិដោជិត្ដែលទ្យទួ្យលរង
ផលប េះពាល់ធ្ៃ្ ់ធ្ៃរពីវបិត្តិជងំឺកូវតី្១៩ មាច ស់្
អាជីវកមមស្ណាឋ គ្នរ ផទេះស្ណំាក់ ដភាជ្ីយ
ោឋ ្ ្ិង ទី្យភាន ក់ងារដទ្យស្ចរណ៍្ដែលបា្ពយួរ
ឬ្ឹងប្ត្ូវពយួរោក់ពាកយ ដស្នើសុ្ពំយួរកិចចស្្ា
ការងារដៅប្កសួ្ងការងារ្ិងបណ្តុ េះបណាត ល
វជិាជ ជីវៈ ឬតាមរយៈម្ទីរការងារ្ិងបណ្តុ េះ     
បណាត ល វជិាជ ជីវៈរាជធា្ី-ដែត្តដែើមបទី្យទួ្យល
បា្ប្បាក់ឧបត្ាមភ៤០ែុោល រអាដម រកិកនុងមួយ
ដែ ស្ប្មាប់រយៈដពលពីរដែពីរាជ រោឋ ភិបាល 
ដោយមិ្ភាជ ប់លកខែណ្ឌ ត្ប្មូវឱ្យកមមករ
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្ិដោជិត្ចូលរួមវគគបណ្តុ េះបណាត លជនំាញ
ទ្យ្់ (Soft Skills) រយៈដពលែលីដែលមា្កនុង
វធិា្ការអ្្តរាគម្៍ជុទីំ្យ១្ិងជុទីំ្យ២ដនាេះដទ្យ។ 
ចដំពាេះមុែអ្្ុវត្តដត្រាជធា្ីភនដំពញ ដែត្ត
ដស្ៀមរាប ដែត្តប្ពេះសី្ហ្ុ ដែត្តដកប ្ិងដែត្ត
កពំត្ ្ិងចដំពាេះដត្អាជីវកមមដែលបា្ោក់
ពាកយពយួរកិចចស្្ា ការងារប្ស្បតាមការ
ដណ្នារំបស់្ប្កសួ្ងការងារ្ិងបណ្តុ េះបណាត
លវជិាជ ជីវៈដត្ប ុដណាណ េះ។ 

ប្ស្បដពល្ឹងស្ថា ្ភាពដៅទ្យដំ្រ
របស់្កមមករ្ិដោជិត្ ្ិងដែើមបដីប្បកាល យស្ថា ្
ភាពប្បឈមបចចុបប្ន ជាឱ្កាស្កនុងការពប្ងឹង
្ិងអ្ភិវឌឍស្មត្ាភាពអ្នកជនំាញដទ្យស្ចរណ៍្
្ិងសិ្ស្ស្ិស្សតិ្ ប្កសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្បា្្ិង
កពុំងជរុំញដរៀបចកំមមវធិ្ីសិ្កាជនំាញវជិាជ ជីវៈ
ដទ្យស្ចរណ៍្តាមអ្្ឡាញ ស្ប្មាប់អ្នកបដប្មើ
ការដៅកនុងវស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្ក៏ែូចជាស្ប្មាប់
សិ្ស្ស្ិស្សតិ្ដែលសិ្កាដៅតាមប្គឹេះស្ថា ្
អ្ប់រ ំ ្ិងបណ្តុ េះបណាត លជនំាញដទ្យស្ចរណ៍្ 
្ិងបែិស្ណាឋ រកិចច្ ិងស្ថោបណ្តុ េះបណាត ល

                                                            
9
 ដស្ចកតបី្បកាស្របស់្ធ្នាគ្នរជាត្កិមពុជា ដចញ
ផាយនងៃទី្យ១៨ ដែមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ជនំាញវជិាជ ជីវៈដទ្យស្ចរណ៍្អាចសិ្កាបា្ដៅ 
ប្គប់ទី្យកដ្លង្ិងប្គប់ដពលដវោបា្។ 

 កនុងស្ថា ្ភាពពិភពដោក ក៏ែូចជាកមពុជា 
កពុំងប្បឈម្ឹងការរកីរាលោលន្ជងំឺកូវតី្
១៩ ធ្នាគ្នរជាត្ិ ន្កមពុជាដស្នើសុ្ឲំ្យប្គឹេះស្ថា ្
ធ្នាគ្នរ ្ិងហិរញ្ញវត្ាុទាងំអ្ស់្ផដល់ការ
អ្្ុដប្គ្នេះបដ្ាមែល់អ្ត្ិងិជ ដ្ែើមបជួីយស្ប្មាល 
ប្ទុករបស់្ពួកគ្នត្់ ជាពិដស្ស្ប្ធូ រប្ាយ
កនប្មដស្វាដផសងៗពាក់ព័្ធ្ ឹងឥណ្ទា្ ឬ
ដលើកដលងការផ្ទកពិ្័យដផសងៗ ចដំពាេះអ្ត្ិងិ
ជ្របស់្ែលួ្រហូត្ែល់ដែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ខ្ងមុែ
ដ្េះ9។ 

 ដទាេះបីជាមា្ការយកទុ្យកោក់ពីរាជរ
ោឋ ភិបាល កនុងការទ្យប់ទ្យល់្ិងវបិត្តិដផសងៗដកើត្
ដ ើងដោយជងំឺកូវតី្ ១៩ោ ងណាកត ី ក៏ប្កុម
ហ ុ្ធុ្រកិចចជាដប្ចើ្កពុំងប្បឈមមុែ្ឹងការ
ជិត្ែួលរលទំាងំប្សុ្ង បនាទ ប់ពីពួកគ្នត្់បា្ 
ពាោមប្តែដំណ្ើ រការអ្ជីវកមម ចាប់តាងំពី
មា្ការធាល ក់ចុេះប្បាក់ចណូំ្លោ ងធ្ដំធ្ង 
ចាប់តាងំពីដែើមឆ្ន ២ំ០២០ ក្លងដៅ ដ្េះដបើ
តាម (លិែិត្របស់្ប្កុមហ ុ្ធុ្រកិចចដផញើជូ្ដៅ
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ប្បធា្ស្ភាពាណិ្ជជកមមកមពុជាកាលពីនងៃទី្យ
២៤ ដែដមស្ថឆ្ន ២ំ០២០)។ លិែិត្ដ្េះប្តដទ្យៀត្
ថា ដទាេះបីជារាជរោឋ ភិបាល ្ិង ធ្នាគ្នរជាត្ិ
កមពុជាបា្ជរុំញឱ្យមាច ស់្ជួលអ្ចល្ប្ទ្យពយ 
្ិងប្គឹេះស្ថា ្ហិរញ្ញវត្ាុផតល់ការគ្នបំ្ទ្យ ្ិងភាព
បត្់ដប្កា្់ដត្ដប្ចើ្ែល់ដផនកឯកជ្ោ ង
ណាកតី ប ុដ្តមាច ស់្ជួលអ្ចល្ប្ទ្យពយ ្ិងស្ថា ប័្ 
ទាងំដនាេះភាគដប្ចើ្បែិដស្ធ្មិ្អ្្ុវត្តតាម
ការអ្ពំាវនាវដ្េះដ ើយ ដោយស្ថរដត្ការរពឹំង
ទុ្យកមា្លកខណ្ៈមិ្ប្ស្បតាមភាពជាក់ដស្ត
ង។ ជាស្ណូំ្មពរប្កុមហ ុ្ធុ្រកិចច ទាងំដនាេះ 
បា្ដស្នើែល់រាជ     រោឋ ភិបាលដមតាត ផតល់មូល
្ិធ្ិចាបំាច់ែល់ប្គឹេះស្ថា ្ហិរញ្ញវត្ាុ  ្ិង ធានា
ឥណ្ទា្អ្្ុដប្គ្នេះដែើមប ី ទ្យប់ទ្យល់្ឹងហា្ិ
ភ័យដ្េះ10។ វធិា្ការពិដស្ស្ទាងំដ្េះរួមមា្ 
(ឥណ្ទា្ដែលធានាដោយរាជរោឋ ភិបាល 
្ិង ការដលើកដលងស្ថរដពើរព្ធ) គឺជា
មដធ្ាបាយដត្មួយគត្់ដែើមបសី្ដន្រងាគ េះដស្ែឋកិចច
របស់្កមពុជាដែលកពុំងដត្លិចលង់ តាមរយៈ
កិចចែិត្ែបំ្បឹងដប្បងរួមរបស់្ភាគីពាក់ព័្ធទាងំ
អ្ស់្។ រាជរោឋ ភិបាលប្ត្ូវជួយតាមរយៈការ    
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 លិែិត្ស្មាគម្៍ប្កុមហ ុ្ធុ្រកចិចជាត្ិ្ ិងអ្្តរ
ជាត្ដិផញើជូ្ប្បធា្ស្ភាពាណិ្ជជកមមកមពុជា ចុេះនងៃទី្យ
២៤ ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 

ផតល់ការធានា ចាបំាច់ស្ប្មាប់ឥណ្ទា្្ិង
ដលើកដលងដចាល្ូវចណូំ្លស្ថរដពើព្ធ រឯី     
វស័ិ្យឯកជ្ប្ត្ូវជួយតាមរយៈការ ដធ្វើកិចច
ស្្ាបណុំ្ល្ិងដបតជាញ រកាចំ្ ួ្បុគគលិក
របស់្ែលួ្ ដហើយជាការដឆ្លើយត្បបុគគលិកប្ត្ូវ
ជួយតាមរយៈការ ដធ្វើការងារមិ្ដពញដមា ង។ 

 ស្រុបដស្ចកតីមក ផលប េះពាល់ដែល
ដកើត្ដ ើងដោយវបិត្តិជងំកូឺវតី្១៩ ពិត្ជាបា្
ដធ្វើឱ្យប េះពាល់ែល់ដស្ែឋកិចចស្ងគម ដទ្យស្ចរណ៍្ 
្ិង ជីវភាពរស់្ដៅរបស់្ប្បជាពលរែឋដែលពុំ
ទា្់អាចបា ្់ស្ថម ្ថាដពលណាដែលប្ត្ូវបញ្ចប់។ 
កិចចែបំ្បឹងដប្បងចដំពាេះមុែរបស់្រាជរោឋ ភិបាល
គឺការរកាបា្្ូវដស្ចកតីសុ្ែ សុ្វត្ាិភាពសុ្ែ
ភាព ទ្យប់ស្ថក ត្់ការរកីរាលោលន្កូវតី្១៩ដៅ
កនុងស្ហគម្៍។ ជហំា្ជាប្តបនាទ ប់គឺប្ត្ូវ
ប្បត្ិបត្តិឱ្យបា្ខ្ជ ប់ែជួ្្ូវវធិា្ការដផសងៗ
ដែល បា្ដចញដោយអ្ងគការសុ្ែភាពពិភព
ដោក ្ិង ប្កសួ្ងសុ្ខ្ភិបាលន្ប្ពេះរាជា
ណាចប្កកមពុជា     ែូចជាការោង នែឱ្យបា្
ញឹកញាប់ខ្ជ ប់ែជួ្ ការរកាគមាល ត្សុ្វត្ាិភាព
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ស្ងគម ការពាក់មា ស្ដៅដពលដៅកដ្លងដែល
មា្ម្ុស្សដប្ចើ្្ិងវធិា្ការចាបំាច់មួយ
ចំ្ ួ្ដផសងដទ្យៀត្។  

មិ្ថាវស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្ពិភពដោក
ឬដទ្យស្ចរណ៍្កមពុជា កនុងែណំាក់កាលដ្េះគឺ
ឆ្លងកាត្់ដៅភាពលបំាកែូចគ្នន ។ ដែើមបចូីលរួម
ទ្យប់ស្ថក ត្់្ិងដោេះប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈមទាងំ
ដ្េះ ប្កសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្ន្ប្ពេះរាជាណាចប្ក
កមពុជាបា្ែិត្ែបំ្បឹងដប្បងបដងកើត្ស្តង់ោងមីៗ
បដ្ាមដទ្យៀត្ ែូចជា ស្តង់ោដស្វាកមមស្ថន ក់ ដៅ
ដស្វាកមមមាូបអាហារ ្ិងដស្វាកមមដទ្យស្ចរណ៍្
ស្ហគម្៍-រមណី្យោឋ ្ដទ្យស្ចរណ៍្ ដែើមប ី
បដងាើបឱ្យមា្ស្កមមភាពដទ្យស្ចរណ៍្ឬចលនា
ដទ្យស្ចរកនុងប្បដទ្យស្ដ ើងវញិ ដែលធានាបា្
្ូវសុ្វត្ាិភាពសុ្ែភាពរបស់្ប្បជាពលរែឋ ្ិង 
ដភញៀវដទ្យស្ចរទាងំអ្ស់្គ្នន ជាោច់ខ្ត្។ ស្តង់ោ
អាជីវកមមដទ្យស្ចរណ៍្ងមីដ្េះ្ឹងមា្ការដចញ
ប្បកាស្ឱ្យអ្្ុវត្តជាផលូ វការោ ងយូរប្ត្ឹមចុង
ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០។ បដ្ាមដទ្យៀត្ ប្កសួ្ងក៏
បា្្ឹងកពុំងបដងកើត្កមមវធិ្ីសិ្កាបដប្ងៀ្ជា
លកខណ្ៈអ្្ឡាញ ដែើមបពីប្ងឹងស្មត្ាភាព 
ធ្្ធា្ម្ុស្សដែលកពុំងបដប្មើកនុងវស័ិ្យ
ដទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យកា្់ដត្មា្ស្មត្ាភាពប្បដស្ើរ

ជាងមុ្ ដែើមបដីប្ត្ៀមទ្យទួ្យលការប្ត្ ប់មកវញិ
ន្ដភញៀវដទ្យស្ចរប្គប់ជាត្ិស្ថស្្៍ បនាទ ប់ពីវបិត្តិ
កូវតី្១៩។ ការពប្ងឹងបដ្ាមដៅដលើដហោឋ រចនា     
ស្មព័្ធដផសងៗែូចជា ភាពស្ថា ត្ន្ផលូ វដធ្វើែដំណ្ើ រ 
ភាពស្ថា ត្ន្ចណីំ្អាហារ ភាពស្ថា ត្កដ្លងស្ថន ក់ 
ដៅ ភាពស្ថា ត្ន្ស្ថន មញញឹមរួស្រាយរាក់ទាក់ 
របស់្ប្បជាពលរែឋដែមរ ភាពស្ថា ត្ន្ត្នមលដស្វា
កមមដផសងៗ ្ិងភាពស្ថា ត្ន្ត្បំ្់រមណី្យ
ោឋ ្ដទ្យស្ចរណ៍្ប្បកបដោយភាពទាក់ទាញ
្ិងដោយភាពនចនប្បឌិត្ ដែលទាងំដ្េះដកើត្
ដ ើងពីស្ថា ប្័រែឋ ឯកជ្ ស្ហគម្៍ ប្ពមទាងំ
ប្បជាពលរែឋទូ្យដៅ ប្ត្ូវដត្ចូលរួមទាងំអ្ស់្គ្នន  
ប្ពមទាងំមា្ដផ្ការចាស់្ោស់្ផងដែរ។ 
ប្កសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្គួរដត្ដប្ត្ៀមកញ្ចប់ងវកិា 
ដែើមបដីប្ត្ៀមផសពវផាយដទ្យស្ចរណ៍្កមពុជាដៅ
កា្់ពិភពដោកដៅដពលដែលវបិត្តិកូវតី្១៩
បា្បញ្ចប់។ ប្បសិ្្ដបើ ស្ថា ្ភាពវបិត្តិដ្េះដៅ
ប្តរយៈដពលយូរដទ្យៀត្ ប្កសួ្ងដទ្យស្ចរណ៍្
កមពុជា គួរដត្ដស្នើដៅអ្ងគការដទ្យស្ចរណ៍្ពិភព
ដោក ដែើមបរីកចណុំ្ចរួមមួយកនុងការស្ប្មាល 
្ិងដប្ស្ថចប្ស្ង់ែល់វស័ិ្យដ្េះ ែូចជាការ
ដចញបណ្ណដធ្វើែដំណ្ើ រែល់ពលរែឋណាដែល
គ្នម ្ជងំឺកូវតី្១៩អាចដធ្វើែដំណ្ើ រទូ្យទាងំពិភព
ដោកបា្។  
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វបិត្តិកូវតី្១៩បា្ផតល់ឱ្កាស្ែល់វស័ិ្យ 
កសិ្កមមកមពុជាឱ្យមា្ភាពប្បដស្ើរជាងមុ្ 
ដោយរាជរោឋ ភិបាលបា្បដញ្ចញកញ្ចប់
ងវកិាដែើមបជួីយប្ទ្យប្ទ្យង់ែល់វស័ិ្យដ្េះឱ្យមា្
ែដំណ្ើ រការកា្់ដត្ប្បដស្ើរដែើមបផីគត្់ផគង់ដស្បៀង
ស្ប្មាប់ ប្បជាពលរែឋឱ្យបា្ប្គប់ប្គ្ន្់។ 
បដ្ាមដលើដ្េះក៏មា្វធិា្ការដផសងៗកនុងការ
ទ្យប់ស្ថក ត្់ផលិត្ផលកសិ្កមមដែលនាចូំលពី    
បណាត ប្បដទ្យស្ជិត្ខ្ងផងដែរ។ វស័ិ្យ
កសិ្កមម្ ឹងកា្់ដត្ខ្ល ងំជាងមុ្ដៅដពល
ដែលវបិត្តិកូវតី្ប្ត្ូវបា្បញ្ចប់ ដហើយក៏បា្ផតល់ 
ឱ្កាស្ការងារែល់ប្បជាពលរែឋដែលកពុំងដត្
ប្បឈម្ឹងបញ្ហា កូវែិ១៩ដ្េះដែរ ប ុដ្ត
ទាមទារឱ្យស្ថា ប័្ពាក់ព័្ធប្ត្ូវមា្យ្តការ 
្ិង ដផ្ការចាស់្ោស់្ ចុេះជួយប្បជាពលរែឋ

ែល់មូលោឋ ្ដទ្យើបអាចជំ្ េះដៅភាពលបំាក 
កនុងែណំាក់កាលដ្េះទាងំអ្ស់្គ្នន បា្។ ភាព
ធ្លុេះធាល យដស្ែឋកិចច ដែលដកើត្ដ ើងពីការនា ំ
ចូលផលិត្ផលកសិ្កមមដផសងៗ ស្ប្មាប់បដប្មើ
ែល់វស័ិ្យដទ្យស្ចរណ៍្្ឹងប្ត្ូវកាត្់ប្ាយដៅ
ដពលដែលែដំណ្ើ រការដទ្យស្ចរណ៍្ជាត្ិ្ិង
អ្្តរជាត្ិចាប់ដផតើមដ ើងវញិ។  

បទ្យពិដស្ថធ្្៍មួយដទ្យៀត្ដែលបដប្ងៀ្
ប្បជាពលរែឋកមពុជានាអ្ ុំងដពលវបិត្តិកូវតី្
១៩ គឺការជរុំញឱ្យពលរែឋប្គប់រូបដែើរឱ្យទា្់ 
បដចចកវទិ្យា៤.០ រាប់ទាងំការដធ្វើការពីចមាៃ យ 
ការដរៀ្តាមអ្្ឡាញ ្ិង ការដប្បើប្បាស់្       
បដចចកវទិ្យាចាបំាច់ដផសងៗជាដប្ចើ្ដទ្យៀត្។  

 

ឯកសារពិស្រោះ 

១. www.worldometers.info 
២. www.thmeythmey.com/ ចុេះផាយនងៃទី្យ១៧ ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 

៣. World Tourism Organization, Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on 
International Tourism, 24 March 2020. 

៤. https://thmeythmey.com/ចុេះផាយនងៃទី្យ១៧ ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 
៥.https://thmeythmey.com/ចុេះផាយនងៃទី្យ១៦ ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 

http://www.thmeythmey.com/
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៦. Ministry of Tourism, Tourism Statistics Report in March 2020 

៧. http://freshnewsasia.com ដចញផាយនងៃទី្យ២៩ ដែដមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០ 

៨.  http://www.rfi.fr/km ផាយនងៃទី្យ១៧ ដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

៩. http://freshnewsasia.com/ផាយនងៃទី្យ៧ ដែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ដ្េះ  
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