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កថាមុខ 

រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា ជាសាា ប័នស្សាវស្ជាវវទិ្យាសាស្តរតរបរ់ជាត្ិ បែលស្បមូលផតុ ំ
លោយបញ្ញវនត និងអនកស្សាវស្ជាវជាន់ខពរ់ពីស្េបម់ជឈោា នកនុងស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា 
លហើយស្ត្ូវបានរាជរោា ភ្ិបាលចាត្់ទុ្យកជាធនាគារខួរកាលែ៏រំខាន់របរ់ជាត្ិ។ 

   រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា មានតួ្នាទី្យយ៉ា ងរំខាន់កនុ ងការរិកាស្សាវស្ជាវលលើ
ស្េប់វរ័ិយទងំអរ់ លែើមបផីតល់ធាតុ្ចូលជូនរាជរោា ភ្ិបាលរស្មាប់បលស្មើែល់កិចចការ
សាត រ និងអភ្ិវឌ្ឍលរែាកិចចរងគម។ ជាមួយគាន លនះបែរ វទិ្យាសាា នមនុរសសាស្តរតនិងវទិ្យា
សាស្តរតរងគម េឺជាលរនាធិការមួយរបរ់រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា បែលមានភារកចិចជា
លស្ចើនស្សាវស្ជាវលលើវរ័ិយមនុរសសាស្តរត និងវទិ្យាសាស្តរតរងគម កនុងលគាលបណំ្ងរួមចបំណ្ក 
អភ្ិវឌ្ឍស្បលទ្យរកមពុជា អភ្ិវឌ្ឍសាា រត្ី ចលំណ្ះែឹង ពស្ងីករមត្ាភាពធនធានមនុរស ស្ពម
ទងំលបាះពុមពផសពេផាយលទ្យធផលននការរិកាស្សាវស្ជាវរបរ់ខលួនកនុងសាា រត្រីនតិភាព អភ្ិវឌ្ឍន
ភាព ភាពរុខែុមរមនា ស្របតាមលគាលនលយបាយរបរ់រាជរោា ភ្បិាល ក៏ែូចជា
រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា។  

ស្របតាមតួ្នាទី្យភារកិចចរបរ់ខលួន វទិ្យាសាា នមនុរសសាស្តរត និងវទិ្យាសាស្តរតរងគម
បានបលងាើត្ទ្យរសនាវែតមួីយបែលមានល ា្ ះថា «ទ្យរសនាវែតមីនុរសសាស្តរតនិងវទិ្យាសាស្តរត
រងគម» លែើមបលីរៀបចចំងស្កង និងលបាះពុមពផាយលទ្យធផលស្សាវស្ជាវរបរ់ថាន កែ់ឹកនា ំ មស្តនតី
វទិ្យាសាា ន អនកស្សាវស្ជាវរបរ់រាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា ក៏ែូចជាលទ្យធផលស្សាវស្ជាវបបប
វទិ្យាសាស្តរតពីស្េប់មជឈោា នផងបែរ។ ទ្យរសនាវែតីមនុរសសាស្តរតនិងវទិ្យាសាស្តរតរងគម  
ស្បមូលផតុ លំោយអត្ាបទ្យទក់ទ្យងលៅនឹងស្បធានបទ្យណាមួយ របកេលំហើញថាីៗ និងអត្ាបទ្យ
ទ្យរសនៈរបរ់អនកនិពនេជាលែើម កនុងលគាលបណំ្ងបចករបំលកចលំណ្ះែឹងលៅកាន់មជឈ
ោា នអនកស្សាវស្ជាវ រិរស និរសតិ្ ក៏ែូចជា អនកអានទូ្យលៅផងបែរ។  

លយើងខ្ុរំងឃមឹ និងលជឿជាកថ់ា «ទ្យរសនាវែតីមនុរសសាស្តរតនិងវទិ្យាសាស្តរតរងគម» ននវទិ្យា
សាា នមនុរសសាស្តរតនិងវទិ្យាសាស្តរតរងគមននរាជបណ្ឌិ ត្យរភាកមពុជា ពិត្ជាផតល់នូវមូលោា ន
ឯកសាររស្មាប់ រិរស និរសតិ្  អនកស្សាវស្ជាវទូ្យលៅ លធេើការរិកាស្សាវស្ជាវបនតលទ្យៀត្។  

                            ក្បធានវិទាស្ថា ន 
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ផ្ទ ាំងចម្លា ក់ឥន្ទ្រទ ភិសេកសៅប្រាសាទាយន័ 
 
                                      ដោយ ៖  បណ្ឌិ ត យង់ ដៅ, បណ្ឌិ ត ផុន កសិកា, កញ្ញា  តាដកត ស័កោ 
                                                         ដោក ដេង សតា,ដោកស្សី មុលិ វាសនា,ដោក សួ ប៉ាុណ្ណា រ៉ា ត ់  
                                                         និង ដោក ដរឿន ភារុន  

 
ស្ាសាទាយ័ន សថិតដៅចកំណ្ណា លនន

រជធានីអងគរ ដែលកសាងដេើងកនុងរជស្រះ
ាទជ័យវរ មន័ទី៧ នាចុងសតវតសទី១២ និងដែើម
សតវតសទី១៣។ ដយើងែងឹដ ើយថា ស្ាសាទ
ាយ័នជាស្ាសាទធ ំ និងលបលីាញមួយកនុង
តបំន់អងគរ ដេតាដសៀមរបននស្រះរជាណ្ណចស្ក
កមពុជា ដោយសារជាស្ាសាទធសំកឹមនសក មាន
ភារទាកទ់ាញរីតួស្ាសាទនិមួយៗមានស្រ ម
មុេ៤ ចនួំន៥៤តួ និងកាច់រចនាលអឯក។ កាច់
រចនាស្តវូានឆ្លា ក់ដៅពាសដរញស្ាសាទ ដតអវី
ដែលគួរឱ្យសញប់ដសញងគមឺានចមាា ក់ដៅតាមដែវ
ខាងដស្ៅនិងដែវខាងកនុងននស្ាសាទាយ័ន។ ដៅ
រជជកាលមុនៗ រិដសសកនុងរជស្រះាទសូរយ
វរ មន័ទី២ ានកសាងស្ាសាទអងគរវតាស្បកប
ដោយកាចរ់ចនាដៅដសទើរស្គប់កដនាង និង ចមាា ក់
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ដរឿងរ៉ា វដផសងៗដៅដែវទី២ ប៉ាុដនាឆ្លា កដ់លើដែវដត
មួយដទ។ ចដំណ្កស្ាសាទាយ័ន ដគឆ្លា ក់
ចមាា ក់ដរឿងដៅស្គប់ដែវទាងំកនុងនិងខាងដស្ៅ។ 

ដែវខាងដស្ៅននស្ាសាទាយ័ន មាន
ស្បដវងរីដជើងដៅតបូង១៣០ដម៉ាស្ត និងរីដកើត

ដៅលិចស្បដវង១៤០ដម៉ាស្ត1។ ចដំណ្ក ដែវខាង

កនុងននស្ាសាទាយ័នមានស្បដវងរីដជើងដៅ
តបូង៧៦ដម៉ាស្ត និងរីដកើតដៅលិចស្បដវង៨៧

ដម៉ាត្2 ។ ចមាា កនិ់មួយៗដៅដលើជញ្ញជ ងំស្ាសាទ 

រិរណ៌្នាអរីំែដំណ្ើ រដរឿង និងឈុតឆ្លកនន
ដរឿងរ៉ា វដទវកថា កិចចរិធសីាសនា ស្រឹតាកិារណ៍្
នានា ដែលទាកទ់ងដៅនឹងជីវតិរស់ដៅស្បច ំ
នែៃរបស់ស្បជារស្រសា និងដេសរជវងស ជារិដសស
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មានដសទើរដតស្គបឈុ់តស្គបឆ់្លកដែលជា
ែដំណ្ើ រដរឿងននស្រះាទជយ័វរ មន័ទី៧។  

ឈុតមួយននចមាា ក់ដែវខាងដស្ៅ ស្ជងុ
ខាងលិច សាា បខាងដជើង ដរៀបរប់បង្ហា ញអរីំ
ែដំណ្ើ រដរឿងននកិចចរិធ ី «ឥស្រនាទ ភដិសក» របស់
ស្រះាទជ័យវរ មន័ទី៧បនាទ ប់រីទទួលានដជាគ 
ជ័យរីការដធវើសឹកសស្រង្ហគ ម។ «រិធីឥស្រនាទ ភិដសក» 
ជារិធីរិដសសមួយកនុងរជយរបស់ស្រះាទជ័យ
វរ មន័ទី៧ ដែលដគដ ើញមានភសាុតាងយ៉ា ងចាស់ 
ជាចមាា ក ់ និងសិោចរកឹដែលចរដៅរីដស្កាម
ចមាា ក់ែរំ ីដែលស្រះមហាកសស្តស្ទង់គង់រីដលើ។ 

សិោចរកឹជាភាសាដេមរមួយឃ្លា ដនះ 
រកដ ើញដោយដោក Jean Commaille ដៅឆ្លន ំ
១៩១២។ ដស្កាយមកដទៀត ដោក G. Coedes3 

ានបកដស្បសិោចរកឹដនះ។ សិោចរកឹដរៀប
រប់អរីំសាច់ដរឿងននចមាា ក់ដៅរីដលើដនាះ ប៉ាុដនែ
អកសរចរកឹទាងំដនាះរិាកយល់ ដស្ពាះដគចរ
ដលើសាចែ់មដស្គើមមនិរដោង។ ដៅដែើមឃ្លា នន
អកសរចរកឹមានសភារេូចខាតខាា ងំ (ndara 
jñâna sa. ür - taigaksa uk chok raikä supur 
jhe yu - çänti bhuvana phon hoi stac 
vanodeşa nå stac thve vrahindrabhiseka) 

 
3 

Coedès, G., BEFEO, XXXII, 1932, p. 71-81 

ដែលដសចកែីដស្បសស្មួលថា«...សុេសានាកនុង
ស្រះនគរដ ើយ ដទើបដសែចយងដចញដធវើស្រះ

រជរិធីឥស្រនាទ ភិដស 4 ។ ដស្ៅរីសិោចរកឹឥស្រនាទ

ភិដសក មានសិោចរកឹដផសងដទៀតដែលឆ្លា ក់
ដៅតាមដែវ ដៅដកបរនឹងសិោចរកឹឥស្រនទភដិសក។ 
សិោចរកឹទាងំដនាះមាន៖ 

-សិោចរកឹទី១៖ ចរដៅដលើដែវខាងតបូង 
សាា បខាងដកើតរ ូតែល់ចុងសាា បខាងលិច ដៅរី
ដស្កាមកងទរ័ដែលមានឯកសណ្ណា នទាហានផាូវ
ការដែលវាយស្បហារជាមួយសស្តូវ។  

-សិោចរកឹទី២៖ ចរដលើដែវខាងលិច 
សាា បខាងដជើង រ ូតែល់ចុងខាងតបូង។  

-សិោចរកឹទី៣៖ ចរដៅខាងសាែ ំ
ជាប់នឹងសិោចរកឹមុន ដៅដស្កាមចមាា ក់បង្ហគ រ
ធមួំយ។ ការរិរណ៌្នាអរីំផ្ទ ងំចមាា កឥ់ស្រនាទ ភិ
ដសក៖ 
 ផ្ទ ងំចមាា ក់ដនះដចកជា២ឋាន (ជាន)់ 
ដ ើយឋាននិមួយៗមានចមាា កែូ់ចរិរណ៌្នា
ខាងដស្កាម៖ 
ឋានខាងដលើ៖  

4 សូមអាន ស្ពាប ចន់មា៉ា រ៉ា  និង ជា សុជាតិ, ស្រះបរមរូប
ស្រះាទជ័យវរ មន័ទី៧, ២០១៦,១៨-២០។ 
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ផ្ទ ងំចមាា ក់ដនះដរៀបរប់អរីំកបួនែដងា
របស់ស្រះមហាកសស្ត ដែលដយើងសននិោា នថា 
មិនដមននរណ្ណដស្ៅរី «ស្រះាទជយ័វរ មន័ទី៧» 
ដេើយ។ ការសននិោា នដនះ ដោយសអំាងដលើ
សិោចរកឹឥស្រនាទ ភិដសកដែលដរៀបរប់ខាងដលើ
រួចមកដ ើយ។ ចមាា ក់រូបមនុសសដែលបង្ហា ញ
រីតួនាទីរបស់ស្រះមហាកសស្តដ ើញថា មាន
ទ ំំធេុំសរីរូបមនុសសធមមតា ដស្គឿងសដមាៀក
បពំាក់ ស្បោប់និងរោំបជ់ាដសែច ស្រមទាងំដ  
 មដោយដកតនភណ្ឌ ដសែចជាដស្ចើនដទៀតែូច

ជាកាស់ ផាតិ ដស៊ែ5(ផាតិបកម់ានែងដវង) និង មនុសស 

មាន ដែលជាកងទរ័ដ ទាងំមុេនិងដស្កាយ។ 
ផ្ទ ងំចមាា ក់ដនះបង្ហា ញរីការដចញ

ែដំណ្ើ ររបស់ស្រះមហាកសស្ត ដោយស្ទងឈ់រ
ដលើែរំយី៉ា ងកាា ហាន ដោយស្ទងម់ានស្គងអាវ
ដស្កាះរីដលើអាវនែេា ី និងស្គងមកុែករូំលបី 6 ។ 
ស្រះ សថដវវងស្ទង់កាន់ធនូ  ដ ើយស្រះ សថសាា ំ
ស្ទងច់ងអុលដៅមុេជាលកខណ្ៈបញ្ញជ កងទរ័ 

 
5 ស្បោប់ដធវើដោយសណំុំ្សក់កនទុយដសះមានែង
សស្មាប់កាន់វាយវាត់កមាច ដតើសុេុមសតវមានសាា ប មាន
មូស, រុយជាដែើម (វចនានុស្កមដេមរ)។ 
6 ដោក Vittorio Roveda (Reliefs of the Bayon, in 
Bayon New Perspectives, p. 315) ឱ្យសមមតិកមមថា រូប

(រូបដលេ១ និងដលេ២)។ ដៅខាងដស្កាយែរំ ី
របស់ស្រះអងគ ដគដ ើញសណំ្ង់ជាដស្ចើនដែល
មានការតុបដតងលមអយ៉ា ងសាអ ត។ លកខណ្ៈនន
សណំ្ង់ដនះ ស្បដ លជាស្រះរនាា  ឬស្រះបរម
រជវាងំផងក៏មនិែងឹ។ ទនទឹមនឹងដនះ ដៅជុវំញិ
ស្រះទីនាងំែរំរីបស់ស្រះអងគ មានដ  មដោយ
មនុសសជាដស្ចើន ដែលមានអនកកាន់ផាតិ កាស់ 
និងសមាា រៈជាដស្ចើនដទៀត និងមានកងទរ័
ស្បោប់ដោយដស្គឿងសពាវ វុធដផសងៗមានែូច
ជា ស្រួញ សាន  លដំរង ោវ ផ្គ ក ់ដេលជាដែើម។  

ផ្ទ ងំចមាា ក់ដនះស្តូវដមើលរីសាែ ដំៅដវវង 
(រីដជើងដៅតបូង)។ ដៅខាងដែើមផ្ទ ងំចមាា ក ់
មានកងទរ័ដែមើរដជើងនាមុំេដគ នែកានទ់ងជ់័យ
ដវងៗេពស់ដៅដលើ(រូបដលេ៣)។ បនាទ ប់មកមាន 

ស្កុមមួយ7 (អតថបទេាះដក្ស្កុមដនះថា ស្កមុែូរ

តស្រនាី) វាយគង ផាុ ដំសនង វាយសគរ។ ស្កមុដនះមាន
អនកវាយគងដតមាន ក់ដទ មានអនកដសងគងចនួំន
២នាក់ អនកផាុ ដំសនងចនួំន២នាក់ និងអនកវាយសគរ

ដនះគឺជាគ្មម ននរណ្ណដស្ៅរីស្រះាទជ័យវរ មន័ដេើយ ប៉ាុដនា
ចដំេកដែលជាធមមតាស្រះអងគចងសក់កដំា៉ា យោក់ដៅ
ដស្កាយ។  
7

 សាា ករ័ត៌មានរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរដែលោក់ដៅ
តាមស្ាសាទាយ័នសរដសរថា «ស្កុមែូរតស្រនាី»។ 
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ចនួំន២នាក់ដែរ8។ ដៅរីដលើស្កុមវាយគងដយើង 

ដ ើញមានកាស់ ផាតិ ដែលទនំងជាមានកងទរ័
ដៅចដំ ៀងស្កមុវាយគងកាន់វតថុទាងំដនះ។ 
ដ ើយបនារីដនះ មានស្កុមអនកដសងស្រះដភាើង
ដែលជាដកតនភណ្ឌ មួយកនុងចដំណ្ណម
ដកតនភណ្ឌ ដផសងៗដទៀតរបស់ស្រះមហាកសស្ត 
សស្មាប់ដធវើកិចចសាសនា។ ស្រះដភាើងោក់ដលើដស្គ
ដសនង ដ ើយដសងដោយមនុសសចនួំនស្បដ ល
១០នាក់។ ដៅចដំ ៀងអនកដសងស្រះដភាើង ដយើង
ដ ើញមានដស៊ែ ផាិត និងកាស់ជាដស្ចើនដ ស្គប
ដលើស្រះដភាើងដនះ។ បនាទ បរី់ស្កុមដសងស្រះដភាើង 
មានកងទរ័ដសះ (រូបដលេ៤)។ កងទរ័ដសះ
មិនជះិដលើដសះដទ រួកដគដអាបដសះកនុងទស្មង់
ជាបដណ្ែើ រដសះដៅវញិ។ ចដំណ្កដសះវញិ 
ដមើលដៅហាកែូ់ចជាករុំងដែើរ។ ដៅរីដស្កាយ
កងទរ័ដសះ បនាដោយកងទរ័ដែមើរដជើងកនុង
ែដំណ្ើ រសាវ ហាប ់ ដាះជហំានដវងៗ ស្បោប់
ដោយដស្គឿងអាវុធែូចជាលដំរង និងដេលរង
មូលផង និងដេលរងស្ទដវងផង។ ដេលរង
ស្ទដវងអាចដស្បើការពាររីកាប់ដោយោវ ឬ 
លដំរង និងក៏អាចដស្បើការពារស្គ្មប់ស្រួញដែរ 

 
8 ដៅផ្ទ ងំចមាា ក់កបួនែដងារេាះ ស្កុមវាយគងដនះ មាន
ទាងំអនកដគ្មះឆ្លបផង។ 

រិដសសដគអាចដរៀបជាកដំរងជាប់ៗ គ្មន ការពារ

ស្គ្មប់ស្រួញ 9 ។ ដៅចំដ ៀងកងទ័រដែមើរដជើង 

ដយើងដ ើញមាននស្រ និងដែើមដឈើធំៗ (រូបដលេ
៥)។ បនារីទរ័ដែមើរដជើង មានស្កុមអនកវាយគង ផាុ ំ
ស័ងខ ផាុ ដំសនង ប៉ាុដនា មិនដ ើញអនកវាយសគរដទ(រូប
ដលេ៦)។ ដ ើយបនាមកដទៀត មានកងទរ័ដែមើរ
ដជើងមួយកងធដំែើរយ៉ា ងសាវហាប ់ កាន់អាវុធ
ែូចជា ដេលរងស្ទដវង ដេលមូល ផ្គ ក់ លដំរង។ 
កងទរ័មួយកងធដំនះគឺសថិតដៅមុេជាបនឹ់ងែរំ ី
របស់ស្រះាទជយ័វរ មន័ទី៧។ ចដំពាះកងទរ័
ដែលដៅជតិែរំ ី រួកដគកាន់ដស៊ែ ផាតិ និងកាស់
ជាដស្ចើន(រូបដលេ៧)។ ជាប់នឹងកងទរ័មួយ
កងធដំនះគែឺរំរីជដែលជាជនិំះរបស់ស្រះអងគ
ដែលស្ទង់ករុំងគង់ដៅរីដលើ ជះិសដំៅដៅដធវើ
រិធីឥស្រនាទ ភ ិ    ដសក។ ដៅចដំ ៀងែរំកីម៏ានកង
ទរ័ដ  មកាន់ដស៊ែ ផាិត និងកាស់ជាដស្ចើន។ ែរំ ី
ករុំងដែើរដៅមុេ ស្បដមាយដលើកដេើងដលើ និង
មាន មែរំមីាន ក់នែកានក់ដងវរ។ ដៅរីដស្កាយែរំ ី
មានកងទរ័មួយកងែដងាដស្កាយកបួនដែលជា
កបួនែដងាចុងដស្កាយដគបងអស់។ ដៅខាងចុង
ផ្ទ ងំចមាា ក់ឥស្រនាទ ភិដសកដនះ មានចមាា ក់នារជីា

9
 Hegoualc’h, M.J., 1979, p. 18 
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មាែ យ កូនដកមង និងមនុសសមាន ជាដស្ចើននាក់
ដទៀតករុំងឈរ អងគុយដគ្មររ និងអបអរសាទរ
ចដំពាះកបួនែដងារបស់ស្រះមហាកសស្ត (រូបដលេ
៨)។ ឋានដស្កាម៖  

ផ្ទ ងំចមាា ក់កនុងឋានដស្កាមដនះអាច
ដមើលរីទិសខាងដជើង ដៅខាងតបូង ជាសាច់
ដរឿងននកបួនែដណ្ា  កងទរ័ដែមើរដជើង។ 

ដផនកចប់ដផែើមននផ្ទ ងំចមាា ក់ឋានដស្កាម 
មានកងទរ័ដែើរកានផ់្គ ក ់ លដំរង និងដេលមូ
ល។ កងទរ័មានសដមាៀកបពំាក់ អាវធាា ក់ជាយ
ដៅសងខាង និងដខាចងរបឹ ទមាា កជ់ាយចុះ
ដស្កាមបនាិច និងជាយមានរងជាកនទុយស្តី។ 
ដយើងសដងកតដ ើញ កងទរ័មានពាក់ដេសក។ 
ដៅជួរទី៤ននកងទរ័ដែមើរដជើងដនះ មានទាហាន
មាន ក់ នែកាន់ផ្គ ក់ និងមានវ័ស្ត ឬ កាស់។ បនារី
ទរ័នែកានវ់័ស្ត មានកងទរ័ដែមើរដជើងចនួំន៣
ជួរដទៀត មុននឹងែល់ទាហានមាន ក់ដទៀតដែល
កានក់ាស់ (រូបដលេ៩)។ 

បនារីទាហានដែលមានកាស់ គជឺាកង
ទរ័សាន  ោយជាមួយទាហានកាន់ផ្គ ក់ និង 
លដំរងេាះ មានសដមាៀកបពំាក់ែូចកងទរ័ជួរ
មុេដែរ (រូបដលេ១០)។ 

បនារីកងទរ័សាន  គកឺងទរ័លដំរងមាន
ដេលស្ទដវង ដ ើយដៅរីដស្កាយដោយទាហាន
កានក់ាស់មាន ក់ (រូបដលេ១១)។ 

បនារីទាហានមានកាស់ គឺកងទរ័កាន់
ផ្គ ក់ និងដេលមូល ដ ើយបនាដោយកងទរ័
លដំរងកានដ់េលស្ទដវង។ កងទរ័មួយកងដនះ
ដៅរីដស្កាយដោយកងទរ័មាន កម់ានកាស់ នែ
កានផ់្គ ក ់ពាក់អាវដស្កាះ នែសាែ ចំងអុលដៅមុេ។ 
កាយវកិារដនះបង្ហា ញថាកងទរ័ពាក់អាវដស្កាះ 
កាយវកិារចងអុល អាចជាដមទរ័មាន ក់ដែរ (រូប
ដលេ១២)។ 

បនារីដមទរ័ពាកអ់ាវដស្កាះ គជឺាកង
ទរ័ស្រួញ នែកាន់ែងធនូ  និង ដេលរងមូល។ 
ដៅរីដស្កាយទរ័ស្រួញ មានទាហានមាន ក់ដទៀត
មានកាស់ ពាក់អាវដស្កាះ ស្បដ លជាដមទរ័
មាន ក់ដទៀតដែរ (រូបដលេ១៣)។ 

បនារីដមទរ័មានកាស់ គឺកងទរ័សាន  
មិនមានកាន់ដេលដទ។ ដៅរីដស្កាយទរ័សាន  គឺ
ទរ័កាន់លដំរង (រូបដលេ១៤)។ 

បនារីទរ័លដំរង គសឺថិតកនុងជួរទរ័
លដំរងែដែល ដ ើយដៅរីដស្កាយដោយដម
ទរ័មាន ក់ដទៀតមានកាស់ ប៉ាុដនាមិនដ ើញមាន
ពាក់អាវដស្កាះដទ ដតកាយវកិារករុំងចងអុលដៅ
មុេ។ ដៅរីដស្កាយដមទរ័ គឺកងទរ័ស្បោប់
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ដោយផ្គ ក់ និង ោវ ស្រមទាងំដេលមូលស្គប់
គ្មន  (រូបដលេ១៥)។ 

ដៅភាគចុងដស្កាយននផ្ទ ងំចមាា ក់ គឺ
ទរ័កាន់ោវដែលបនារី រូបដលេ១៥។ កងទរ័
ដៅខាងចុងកបួនករុំងង្ហកដស្កាយដមើលមក
ស្កុមស្គសួារដែលដៅជូនែដំណ្ើ រ។ បនារីកង
ទរ័កាន់ោវគឺសាច់ដរឿងបង្ហា ញរីសកមមភារ
មនុសសមួយស្កុម ទាងំដកមង ទាងំចស់ េាះករុំង
អងគុយ េាះឈរ េាះលត់ជងគង់ដធវើកាយវកិារ
ហាក់ែូចជាករុំងដគ្មររចដំពាះស្រះមហាកសស្ត 
និងអបអរចដំពាះកបួនទរ័។ កនុងដនាះកម៏ានស្រសែី
និងកូនតូចៗអងគុយឱ្បដជើងកងទរ័ ដោយទឹក
មុេដស្កៀមស្ក ំ (ស្បដ ល ភរយិនិងស្កុមស្គសួារ

កងទរ័ ជូនែដំណ្ើ របែចីកដចញដៅជាមួយ
ស្រះមហាកសស្ត ដៅដធវើរិធីឥស្រនាទ ភិដសក) (រូប
ដលេ១៦)។  

សរុបដសចកាីមក ចមាា ក់ដៅដែវខាង
លិច ដផនកខាងដជើងស្ាសាទាយ័ន និងសិោ
ចរកឹK.469 ដនះ អាចសននិោា នានថា «រិធី
ឥស្រនាទ ភដិសក» របស់ស្រះាទជ័យវរ មន័ទី៧ រិត
ស្ាកែដមន។ តាមេាឹមសារសិោចរកឹដនាះ
ដទៀតដសាធ ានបញ្ញជ កថ់ា ស្រះាទជ័យវរ មន័
ទី៧ ានស្ាររធរិធីដនះ ដស្កាយដរលស្រះអងគ
ដធវើសស្រង្ហគ ម ចាំងឈនះចម និងស្កមុបះដារ
កនុងស្បដទស ដពាលគ ឺ ដស្កាយដរលស្បដទស
មានសនាិភារ (រូបដលេ១៧)។ 

 

 
 

បាង់ផ្ទ ងំចមាា ក់ «ឥស្រនាទ ភដិសក» ននស្ាសាទាយ័ន ដៅស្ជងុខាងលិច សាា បខាងដជើង (ស្បភរ៖ អាជាញ ធ
រអបសរ) 
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រូបលេខ ១ 

 

 

រូបលេខ ២ 
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រូបលេខ ៣ 

 

 

រូបលេខ ៤ 
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រូបលេខ ៥ 

 

 

រូបលេខ ៦ 
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រូបលេខ ៧ 

 

 

រូបលេខ ៨ 
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រូបលេខ ៩ 

 

 

រូបលេខ ១០ 
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រូបលេខ ១១ 

 

 

រូបលេខ ១២ 
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រូបលេខ ១៣ 

 

 

រូបលេខ ១៤ 
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រូបលេខ ១៥ 

 

 

រូបលេខ ១៦ 
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ផ្ទ ងំចមាា ក់ឥស្រនាទ ភិដសក (ផ្ទ ងំទាងំមូល) 
បដចចកដទសរូបែត៖ ដេង សតា 
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ឯកសារសោង៖ 

 

១-ស្ពាប ចនម់ា៉ា រ៉ា  និង ជា សុជាត,ិ ស្រះបរមរូបស្រះាទជ័យវរ មន័ទី៧, ភនដំរញ, ២០១៦ 
២-Coedès, G., BEFEO, XXXII, 1932, p. 71-81 
៣-Hegoualc’h, M.J., The Army of Angkor: Military Structure and Weaponry of the 
    Khmers, Orchid Press, 1979, p. 18 
៤-Roveda, Vittorio., Reliefs of the Bayon, in Bayon New Perspectives, Edited by Joyce  
   Clark, River Book, 2007. 
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ស្ពា នបណ្ដែ តទឹកសម័យអង្គរទ្ទទ្ទង្់កង្ទ័ពកនងុ្សកឹសង្គ្រគ ម 
 

                       ដោយ ៖ បណ្ឌិ ត យង់ ដៅ,បណ្ឌិ ត ផុន កសិកា,កញ្ញា  តាដកត ស័កោ 
      ដោក ដេង សតា, ដោកស្សី មិុល  វាសនា,ដោក សួ ប៉ាុណ្ណា រ៉ា ត់ 
     និង ដោក ដ ឿន ភា ុន 

 
 

 
ស្ពា នជាសណំ្ង់ឆ្លងកាតទ់ទឹងផលូវទឹក

មាន អូ , ព្ស្ែក, សទឹងជាដ ើម សស្មាប់ឆ្លងែីទី
មាា ងដៅទីមាា ង (វចនានុស្កមព្មែ )។ 
 ជាទូដៅ ស្ពា នសង់ែីដ ើក៏មាន សង់ែី
ថ្ែកម៏ាន ប៉ាុព្នែស្ពា នដ ើឆាបប់ាកជ់ាងស្ពា នថ្ែ។ 
ដបើដយើង លឹំក ល់សម័យបុរណ្វញិ សណំ្ង់
ស្ពា នមិនព្មនមានស្តឹមព្តជាស្ពា នថ្ែដនាោះដទ វា
ែិតជាមានសណំ្ងស់្ពា នដ ើព្   ប៉ាុព្នែស្តូវែុក
ផុយអស់ដៅ ដស្រោះដ ើមនិអាចដៅឋតិដថ្ 
យូ អព្ងែង ូចថ្ែដេើយ។ ែិដសសដៅសមយ័
មហានគ  (សម័យអងគ ) មានសណំ្ងស់្ពា ន
បុរណ្ដៅឋិតដថ្  ល់សម័យបចចុបបនន ព្ ល
ជាស្បដេទស្ពា នថ្ែ សង់ែីថ្ែបាយដស្កៀម និង ថ្ែ
េក់ ជាដស្ចើនព្ លសង់ដៅតាមបដណ្ណោ យផលូវ
បុរណ្ធំៗ ែីរជធានីងអងគ ដឆាា ោះដៅកាន់ដមតែ 

មណ្ឌ ដផេងៗកនុងអាណ្ណចស្កព្មែ  (Hendrickson 
2011, Lusting and Hendrickson 20)។  
 ចដំរោះស្បដេទស្ពា នវញិ ភាគដស្ចើន ដគ
សង់ស្ពា នមាស់ផុតែីទឹកព្ លអាចឱ្យទូកតូចធំ
ដធែើចរច តាមព្ស្ែក អូ  សទឹងបាន ដោយកាត់
ដស្កាមស្ពា ន។ ចពំ្ណ្ក ចនាសមាន័ធស្ពា នមាស់
ផុតែីទឹកស្តូវមានសស ស្ទជាដស្ចើន ចាប់ទីមាា ង
ដៅទីមាា ងដទៀត។ ដស្ៅែីស្ពា នមាស់ផុតែីទឹក 
ដៅមានសណំ្ង់ស្ពា នមួយស្បដេទដទៀតព្ ល
ជាស្បដេទកស្មនឹងជួបស្បទោះ គឺ «ស្ពា នបព្ណ្ោ ត
ទឹក»។  
 ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកព្ លជាេសែុតាង
មួយបញ្ញា ក់ថា ព្មែ បុរណ្ក៏ដចោះសង់ស្ពា ន
ស្បដេទបព្ណ្ោ តទឹកព្   គឺដ ើញមានដៅ
ចមាល កឆ់ាល កដ់លើព្ថ្វខាងដជើងននស្បាស្ពទ
បនាទ យឆាែ   កនុងដមតែបនាទ យមានជយ័។ អនក
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ស្ស្ពវស្ជាវ  ូចជាដោក អឹុម សុម ទិធី កប៏ានដធែើ
បទបង្ហា ញបញ្ញា ក់ថា ចមាល កឆ់ាល កដ់ៅព្ថ្វខាង
ដជើងននស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  គឺជាស្ពា នបព្ណ្ោ ត
ទឹក។ ដោក អឹុម សុម ទិធី ក៏ដលើកដេើងដទៀតថា 
ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកព្ លសង់ថ្ែីដៅកសិនទុ នន
ស្បាស្ពទអងគ វតែ យកតាមគ ូំននចមាល ក់ស្ពា ន
ដៅស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  ដនោះ។ 
 ចមាល ក់ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកដៅព្ថ្វខាង
ដជើងស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  បង្ហា ញែី ដំណ្ើ  ឆ្លង
កាត់ បស់កងទែ័ែីទិសខាងលិចដៅខាងដកើត 
(ដធៀបនឹងទីតាងំននព្ថ្វ)( ូបដលម១និង២)។ 
កងទែ័មានចនួំន២៩នាក ់ សថិតដៅដលើស្ពា ន 
រប់ទងំហ្ែ  ំ២ីនាក់ផង។ ដស្ៅែីកងទែ័ ដៅ
មាន  ំសឹីកសង្គ្ង្ហគ មចនួំន២ដទៀត។ កងទែ័
ស្បោប់ដោយដស្គឿងអាវុធដធែើសឹកសង្គ្ង្ហគ ម  ូច
ជា៖ ផ្គគ ក ់លពំ្ែង ោវ ធនូ  និង កលស់ ឆ្័ស្ត ដទៀត
ផង។ មាន  ំ២ីដ ើ កាតស់្ពា ន ប៉ាុព្នែមិនមាន
បរំក់កូបដលើមនងដនាោះដទ ( ូបដលម ៥)។ 

ដៅដលើនផទទឹក មានស្កមុអនកដនស្ពទ 
(ចនួំន៣ទូក) កែុំងបងស់ណំ្ណញ់ និង សទូច
ស្តី។ ចពំ្ណ្កដៅកនុងទឹកវញិ មានសតែស្កដែើ 
ស្តីតូច ស្តីធ ំសតែស្ពល បធមួំយ។ មានសតែស្កដែើ
មួយសថិតដៅព្ផនកខាងដស្កាមចមាល ក់ ព្ប៉ាកខាង
ដកើត មានកាយវកិា ទនំងជាដ ញសតែអែីមួយ។ 

ដៅជិតស្កដែើដនោះព្   ប៉ាុព្នែដៅដលើដោកព្កប 
ស្ចាងំសទឹង មានសតែខាល ធមួំយព្ លមានកាយ
វកិា េយ័បោះដជើង៤ដេើងដលើ។ 

ដៅតាមមាត់សទឹងវញិ មានដ ើមដ ើធំៗ  
កនុងដនាោះមានដ ើមឫសេពី្  ។ ដៅកនុងនស្ែ មាន
សតែខាល  និងមនុសេមាន កក់ែុំងែួនព្អបនឹងគល់
ដ ើកនុងកាយវកិា ទនំងជាដ ៀបបាញ់ខាល ដនាោះ។ 
ដៅព្ផនកខាងដស្កាមជាប់នឹងមាត់សទឹងដស្តើយ
ខាងដកើត មានសតែខាល ២ស្បព្ហ្លជាកូននិងដម
ខាល ព្ ល ត់ដចញែីមាត់សទឹង ដស្រោះស្តូវស្កដែើ
ដ ញ( ូបដលម៦)។ សតែមួយស្បដេទព្ លព្តង
ដ ើញមានដៅតាមចមាល កគ់ឺសតែកសំ្បកុ១ដៅ
ដលើដ ើមឫសេ ី( ូបដលម ៧) និង១ដទៀតដៅដលើ
ដ ើមដ ើធ។ំ ដស្ៅែីដនាោះ កដ៏ៅមានសតែស្ពល ប
មលោះព្  ។  

 
រចនាសមា័នធស្ពា នបណ្ដែ តទឹក៖ 
តាមចមាល ក់ព្ លអាចដមើលដ ើញស្ពា ន 

បព្ណ្ោ តទឹកដនោះមានបដង្ហគ លសស ចនួំន៤
(បដង្ហគ លសស ២ដៅចុងមាា ង ចពំ្ណ្កបដង្ហគ ល
សស ២ដទៀតដៅចុងមាា ងដទៀត) ( ូបដលម៣ 
និង៤)។  នូតស្ពា ន ស្តូវចងស្ស្ពក់ ឬ ស្កងតៗោន  
ដហ្ើយចងភាា ប់ដៅនឹងបដង្ហគ លសស ដៅខាង
ចុងសងខាង។ កាោ  ស្ពា នស្បព្ហ្លោកស់្កាលែី
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ដលើ នូតទងំអស់ដនាោះ។ ស្ពា នដនោះែំុដ ើញ
មានបដង្ហគ លសស ដៅកនុងសទឹងដទ មានន័យថា 
ដគមិនដស្បើបដង្ហគ លសស ណ្ណដផេងដទៀតដស្ៅ
ែីបដង្ហគ លសស ដៅចុងសងខាងស្ពា នដេើយ។ 
 តាម យៈចមាល ក់កងទែ័ និង   ំដីៅដលើ
ស្ពា ន ដយើងអាចស្ពកលបងែិចា ណ្ណអែីំស្បព្វង
ស្ពា ន និង ចណុំ្ោះទមងនស់្ពា នព្ លអាចស្ទបាន។  
 ជាទូដៅ ទមងន់មនុសេស្បុសអាចមាន
ទមងន់ែី ៦០គ.ក ដៅ ៧៥ គ.ក។ ចដំរោះកងទែ័
ព្ លឆ្លងកាតក់ា ហ្ែឹកហាត់ ស្ែមទងំ ដំណ្ើ  
ព្វងឆាង យែីកព្នលងមួយដៅកព្នលងមួយ ែីសម 
េូមិមួយដៅសម េូមិមួយ ែួកដគអាចមាន
ទមងនម់ិនធងន់ប៉ាុនាែ នដទ។  ូដចនោះ ដយើងអាច
សនែតថា កងទែ័មាន កម់ានទមងន ់៦៥គ.ក។ កង
ទែ័ចនួំន២៩នាក់ មានទមងន់ ១៨៨៥គ.ក។ ដបើ
ដយើងគិតបញ្ចូ លទងំសមាា  ៈសឹកផងដនាោះ កង
ទែ័អាចមានទមងន់២០០០គ.ក.ដសែើនឹង២ដតាន។ 
 ចពំ្ណ្កសតែ  ំវីញិ   ំដីែញវយ័មាន
ទមងនច់ាប់ែី ២.៥ដតាន ដៅ ៧ដតាន។  ូដចនោះ ដបើ
ដយើងសនែតថា   ំសីថិតដៅដលើស្ពា នមានទមងន់
៤ដតាន ដនាោះ  ំ២ីមានទមងន់៨ដតាន។ 
 ដបើតាមកា សនែតទមងន់កងទែ័ទងំ
អស់ និង  ំទីងំ២ផង ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកអាច
ស្ទទមងនប់ាន១០ដតាន។ 

 ចដំរោះស្បព្វងស្ពា នវញិ ដយើងអាច
សនែតយកស្បព្វង  ំមីកែិចា ណ្ណ។ ជាទូដៅ 
  ំដីែញវយ័អាចមានស្បព្វងែី ៣-៥ព្ម៉ាស្ត។ ដបើ
ដយើងសនែតយកស្បព្វង  ំកីែុំងដ ើ ដលើស្ពា ន
ស្បព្វង ៤ព្ម៉ាស្ត ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកព្ លកាត់ដលើ
សទឹងអាចមានស្បព្វងចាបែី់ ២០ព្ម៉ាស្ត ដៅ ២៥
ព្ម៉ាស្ត។ 

កា ែិត ចមាល កស់្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកសថិត
កនុង ុតធមួំយព្ លឆាល កប់ង្ហា ញែីែិធីដេើង
ដស្ពយរជយមួយ  បស់ឥង្គ្នទកុមា  (ស្ែោះរជ
បុស្តា បស់ស្ែោះបាទជយ័វ ែន័ទី៧) អេិដសកឱ្យ
កាល យជាដសោចស្តួតស្តាស្ពមនែ  ឋដៅវជិយ័ 
ដស្កាមស្ែោះរជអធិបតីភាែ បស់ស្ែោះបាទជយ័
វ ែន័ទី៧ ដោយមានកា ចូល ួមែីមដហ្សីមួយ
ចនួំន ែួកស្រហ្ែណ៍្ នាមុឺនមង្គ្នែី ជាមួយនឹង
កងទែ័ដថ្ែើ ដជើង និងកងទែ័ដសោះព្ លដស្តៀម
មលួនជាដស្សចដ ើមបចីាកដចញដឆាា ោះដៅទិសខាង
ដកើត ដហ្ើយស្តូវឆ្លងកាតស់្ពា នបព្ណ្ោ តទឹកដនោះ 
( ូបដលម ៨)។ កងទែ័ និង  ំពី្ លសថិតដលើ
ស្ពា ន សថិតកនុងកាយវកិា ស្ទឹងដសងៀម កែុំង ង់
ចាកំា ចាកដចញ ដំណ្ើ   បស់ ឥង្គ្នទកុមា  ដឆាា ោះ
ដៅទិសខាងដកើត បនាទ ប់ែីែិធីស្គងរជស្តូវបាន
បញ្ចប់។ 
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ដនោះស្ោន់ព្តកា ែិចា ណ្ណដោយដស្បៀប 
ដធៀបដៅនឹង ូបដផេងៗ ព្ លឆាល កដ់ៅដលើព្ថ្វ
ននស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ  ។ ដទោះយ៉ា ងណ្ណ អែី
ព្ លបានដលើកយកមកអតាថ ធបិាយខាងដលើ
ស្ោន់ព្តជាកា បង្ហា ញមលីអែីំដបតិកេណ្ឌ ជាតិ
ព្មែ មួយស្បដេទព្ លបនេល់ទុកដស្កាមស្ពន
ស្ែហ្សែ បស់មហាស្ែោះមហាកេស្តព្មែ  (The 

Great King of Cambodia) គឺស្ែោះបាទជ័យវ ែន័
ទី៧ព្ លដគឱ្យស្ែោះនាមថា«ចស្កែស្តាធិរជ»។  

ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹក គជឺានិមតិែ ូបនន
សណំ្ង ់ ស្ពថ បតយកមែព្មែ ឆ្លុោះបញ្ញច ងំែីបដចចក
ដទស ស្បាជាា វាងនវ ៉ា និងចដំណ្ោះ ឹង បស់បុែែ
បុ សព្មែ ែិតស្បាក   ួមចពំ្ណ្កកនុងយុទធស្ពង្គ្សែ 
ដធែើសង្គ្ង្ហគ មបង្គ្ង្ហា បខាែ ងំសស្តូវ។ 

 
ឯកស្ពរយោង្ 
 
១-Hendrickson, Mitch, (2011) A Transportation Geographic Perspective on Travel and  

Communication in Angkorian South East Asia (Ninth to Fifteenth Centuries AD), World 

Archeology, Vol: 43(3). 

 

២-Lusting, Eileen and Hendrickson Mitch (2012), Angkor’s Roads: An Archaeo-Lexical Approach in  

Connecting Empire: Vol: 2 Chapter: 3.  
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ព្ផនទីស្បាស្ពទបនាទ យឆាែ   (ព្ផនទីដោយ៖ Olivier Cunin) 

 

 
រូបលេខ ១៖ ស្ពា នបណ្ដែ តទឹក (រូបថត៖ លេង សតា) 
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 ូបដលម ២៖ ស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹក (ែណ៌្ស្កហ្មដស្ែឿងៗគជឺា ចនាសមាន័ធននស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹក)  

( ូបថ្ត៖ ដេង សតា) 
 

     
 ូបដលម ៣៖ បដង្ហគ លសស ស្ពា នខាងដកើត                  ូបដលម ៤៖ បដង្ហគ លសស ស្ពា នខាងលិច 
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 ូបដលម ៥៖   ំដីលើស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹក ( ូបថ្ត៖ ដេង សតា) 

 

 
 ូបដលម ៦៖ ស្កដែើដ ញខាល  
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 ូបដលម ៧៖ សតែកសំ្បុកដៅដលើដ ើមឫសេ ី

 

 ូបដលម ៨៖ ស្ែោះបាទជយ័វ ែន័ទី៧ និង ស្ែោះរជបុស្ត «ឥង្គ្នទកុមា » កនុងែិធអីេិដសកស្ែោះរជបុស្ត ឱ្យ
ស្គងរជជាដសោចស្ពមនែ  ឋ ( ូបថ្ត៖ ដេង សតា)
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 ូបដលម ៩៖ ចមាល ក់ដៅដលើព្ថ្វខាងដជើងព្ លមានស្ពា នបព្ណ្ោ តទឹក តភាា បោ់ន នឹងចមាល ក់ែិធីអេិដសកស្ែោះរជបុស្ត  

«ឥង្គ្នទកុមា » ឱ្យស្គងរជជាដសោចស្ពមនែ  ឋ( ូបថ្ត៖ ដេង សតា, ជាស្បដេទ ូបថ្ត Photogrammetry) 
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ហេតុអ្វីត្តូវសកិ្សាបុរាណវតថុវិទ្យា? 
 

                                               ដោយ ៖  បណ្ឌិ ត ផុន ក្សសកិា 
                                                  ប្បធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 

                       Email: kaseka1975@yahoo.com 
 

 

ហសចក្សតីហផតើម 

ប្រះរាជាណាចប្ររមពុជាប្តូវបានចាត់
ទុ្យរថាជាប្បដទ្យស្មានអរយិធមច៌ណំាស់្ មាន
ស្មបតិរវបបធមស៌្មបូរបបប  និងមានស្ក្កា នុរល
មហិមាដលើដទ្យស្ចរណ៍្វបបធម៌ ដោយរមពុជា
មានប្បាស្ថទ្យបុរាណ្ជាដប្ចើនស្ាិតដៅដស្ទើរពាស្
ដរញផ្ទទប្បដទ្យស្។ ប្បាស្ថទ្យបុរាណ្ដ៏ដប្ចើនទងំ
ដ ះគឺជាស្ថា នីយបុរាណ្បដលជាធាតុមួយផ្ន
ក្ករសិ្រាប្ស្ថវប្ជាវរបស់្អនរជ ំញបុរាណ្វតាុ
វទិ្យា។ ប្បាស្ថទ្យបុរាណ្ទងំដ ះតប្មូវឱ្យអនរ
ជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យាដប្ចើន រសិ់្រាប្ស្ថវប្ជាវ 
ឱ្យបានលអិតលអន់ និង សីុ្ជដប្ៅដៅតាមស្ថា នីយ
បុរាណ្ ឬ បុរាណ្ោា នទងំដ ះ និងបដំរញក្ករ
ងារអភិររស។  

ដៅប្បដទ្យស្រមពុជា មុខវជិាា បុរាណ្វតាុ
វទិ្យាប្តូវបានបណុ្្ះបណ្ាលជាដលើរដបូំងដៅ
មហាវទិ្យាល័យបុរាណ្វទិ្យាផ្នស្ថរលវទិ្យាល័
យភូមនិទវចិបិ្តសិ្លបៈរនុងឆ្ន ១ំ៩៦៥ និងបាន
ដបើរដដំណ្ើ រក្ករដ ើងវញិដៅឆ្ន ១ំ៩៨៨ ប ទ ប់
រីប្តូវបានបិទ្យអស់្រយៈ១៣ឆ្ន (ំ១៩៧៥-១៩៨៨) 
ដោយស្ថរស្ស្តងាគ មសីុ្វលិ។ និស្សតិជ ំញបុរា-
ណ្វតាុវទិ្យាមានចនួំន៣១ ជ ំន់ដហើយ ប ុបនររនុង

មួយជ ំន់ៗ មាននិស្សតិយ ងដប្ចើនប្តឹម៣០
 រ់ប ុដណាណ ះ។ ជាងដនះដទ្យៀត ដៅប្បមាណ្មួយ  
ទ្យស្វតសចុងដប្ក្កយដនះហារ់មិនសូ្វមាននិស្សតិ
ចាបអ់ារមមណ៍្រនុងក្ករសិ្រាមុខជ ំញបុរាណ្
វតាុវទិ្យាដ ើយ។ និស្សតិចុះដ ម្ ះចូលសិ្រាដៅ
មហាវទិ្យាល័យបុរាណ្វទិ្យាផ្នស្ថរលវទិ្យាល័យ 
ភូមិនទវចិិប្តសិ្លបៈមានមនិដល់៣០ រ់ទងរនុង
មួយឆ្ន ំៗ (មួយជ ំន់ៗ )។ ក្ករណ៍្ដនះអាចដោយ
ស្ថរសិ្ស្សនិងនិស្សតិបខមរដៅរំុទនប់ានយល់
ដឹងសីុ្ជដប្ៅអរីំដោលបណំ្ងអតាប្បដយជន៍
និងក្ករងារផ្នអនរជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 

អតាបទ្យដ៏តូចដនះនឹងរាយមបងាា ញ
អរីំដោលបណំ្ងនិងអតាប្បដយជនផ៍្នមុខវជិាា
បុរាណ្វតាុវទិ្យាប្រមទងំស្ថា បនមួយចនួំនស្ប្មាប ់
អនរជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យាបដំរញក្ករងារ។ 

 
សារត្បហោជន៍ននមុខវិជ្ជា បុរាណវតថុ
វិទ្យា    

មុខវជិាា បុរាណ្វតាុវទិ្យាមានដោលបណំ្ង 
ស្ខំាន់ចនួំន៣ គ៖ឺ សិ្រាអរីំប្បវតរិវបបធម ៌      
រស្ថងដ ើងវញិនូវជីវតិនិងជីវភាររស់្ដៅរបស់្
មនុស្សរនុងអតតីក្កល រនយល់អរីំបបប្មបប្មលួ

mailto:kaseka1975@yahoo.com
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វបបធមនិ៌ងក្ករដធវើឱ្យបុរាណ្វតាុវទិ្យាឱ្យមាន
ទ្យ ំរទ់្យនំងជាមួយបចចុបបនន។  

ជាមួយោន ដនះ ដោលបណំ្ងផ្នបុរាណ្
វតាុវទិ្យាគចឺង់បស្វងយល់អរីំរដបៀបនិងមូលដហតុ
ផ្នក្ករបប្បប្បលួអារបបរិរយិរបស់្មនុស្សរី
ស្ម័យក្កលមួយដៅស្មយ័ក្កលមួយដទ្យៀត។ 
អនរជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យាប្ស្ថវប្ជាវអរីំគរូំឬ
លរខណ្ៈផ្នក្ករវវិតរប្រឹតរកិ្ករណ៍្វបបធមស៌្ខំាន់ៗ  
ដូចជា ក្ករអភិវឌ្ឍវស័ិ្យរសិ្រមម ក្ករដលចរូប
រាងទី្យប្រុង ក្ករធាា រ់ចុះផ្នអារយធមធ៌ំៗ ។ ស្ខំាន់
ដ ះ គឺអនរជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យាប្ស្ថវប្ជាវអរីំ
រដបៀបបដលអាចទ្យស្សទយអរីំក្ករបប្បប្បលួផ្ន
វបបធម៌ ដហើយប្តូវមានគដប្មាងលអៗ បបបណា
ដដើមបអី គត។ ក្ករប្ស្ថវប្ជាវបុរាណ្វតាុវទិ្យា
មិនប្តឹមបតសិ្រាដលើអវីៗ  បដលដរៀបរាប់ខាងដលើ
ប ុដណាណ ះដទ្យ បតវាបែមទងំទល់្នូវដបតរិណ្ឌ  និង
ប្បវតរសិ្ថស្តស្រស្ប្មាប់វបបធម៌ដទសងៗដទ្យៀតទង។ 
ដយើងនឹងមនិអាចដឹងអរីំក្ករអភិវឌ្ឍវបបធម៌
របស់្មនុស្សដៅស្ម័យបុដរប្បវតរបិានដទ្យ ប្បសិ្ន
ដបើមិនមានក្ករសិ្រាតាមបបបបុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 
ជាងដនះដទ្យៀត បុរាណ្វតាុវទិ្យាបងាា ញអរីំរូប
ភារផ្នជីវតិរស់្ដៅប្បចាផំ្ែៃរបស់្ប្រុមមនុស្ស 
ដូចជា អនរបដប្មើ អនររុរររបរ   និងរមមររអដ ្រ
ប្បដវស្ន៍ដៅស្ម័យដបូំងៗ បដលមនិមានក្ករ
រត់ប្តាលអិតលអន់រីអនរប្បវតរិស្ថស្តស្រ។ 
 ដៅស្មយ័បចចុបបនន វបបធម៌មនុស្សប្តូវ
បានរត់ប្តាដស្ទើរប្គប់ប្ជុងដប្ជាយរនុងដស្ៀវដៅ 
ក្ករបស្ត ទូ្យរទ្យស្សន៍ និង   អិុនធឺបណ្ត។ ដទះ

យ ងណា វាដៅមានភារខុស្ោន នូវរដបៀបផ្នក្ករ
រត់ប្តា និងអវីបដលមនុស្សប្បប្រឹតរិ។ ដទះបីជា 
ឯរស្ថរប្ស្ថវប្ជាវមានស្ថរស្ខំានខ់ាា ងំ ប ុបនដ្ៅ
បតមានភារលដមអៀងរវាងជដំនឿ និងរហុំស្របស់្
អនរបដលទលិតឯរស្ថរ។    អតកី្កលរបស់្មនុស្ស
គឺជាដបតិរភណ្ឌ វបបធម ៌ ដហើយរដបៀបផ្នក្ករ
ដប្ជើស្ដរ ើស្រ័តម៌ានយរមរដប្បើប្បាស់្ស្ប្មាប់
មនុស្សជ ំន់ដប្ក្កយគឺមានតួ ទី្យស្ខំាន់ស្ប្មាប ់
អនរជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យា។ ក្ករយល់ដឹងអរីំ
លរខណ្ៈនិងក្ករបប្បប្បួលអារបបរិរយិរបស់្
មនុស្សដធវើឱ្យចដំណ្ះដឹងរីអតីតក្កលក្កន់បត
ដរើនដ ើង និងជួយឱ្យដយើងមានបទនក្ករ មិន
ប្តឹមបតដៅដរលអ គតដទ្យ ប ុបនស្្ប្មាប់អនរ
ជ ំន់ដប្ក្កយបដលប្តូវបនដ្វន។ ដគដជឿថាបុរាណ្ 
វតាុវទិ្យាមានស្ថរស្ខំាន់ដដើមបឱី្យមនុស្សយល់ ក្ករ
ពារ និងឱ្យតផ្មាដល់ដបតរិភណ្ឌ វបបធមដ៌៏ស្មបូរ
បបប និងដោយប រៗ។ អនរជ ំញបុរាណ្វតាុ
វទិ្យាទ្យទួ្យលស្ថគ ល់រីស្ថរប្បដយជន៍ផ្នតួ ទី្យដនះ 
និងររុំងអភិវឌ្ឍយនក្្ករដទសងៗស្ប្មាបទ់សរវ
ទាយតាមស្ថររ័តម៌ាន ក្ករដបាះរុមពទាយតាម
អិុនធណិឺ្ត រមមវធិីស្ថធារណ្ៈ និងទសរវទាយ
ដល់ស្ថធារណ្ៈជនអរីំអតាប្បដយជន៍ផ្នវស័ិ្យ 
បុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 
 ជាងដនះដទ្យៀត ែមីៗ ដនះ តួ ទី្យផ្នវស័ិ្យ
បុរាណ្វតាុវទិ្យារនុងក្កអភិវឌ្ឍប្បដទ្យស្ជាតបិាន
ក្កា យជាប្បធានបទ្យដធ៏មួំយ។ បុរាណ្វតាុវទិ្យា
មានស្ក្ករ នុរលរនុងទ្យស្សនៈអភិវឌ្ឍ។ វស័ិ្យ
ដនះជួយរួមចបំណ្ររនុងគរុសិ្រា ក្ករររីចដប្មើន 
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ដស្ដារចិច ក្ករអភិវឌ្ឍស្ងគមវបបធម៌ ក្ករយល់ដឹង 
និងរបំណ្ទ្យប្មងន់ដយបាយ។ ប្បដទ្យស្ររុំង
អភិវឌ្ឍប្តូវបដងាើនក្ករដប្បើប្បាស់្ធនធានដដើមប ី
រប្ងីរក្ករប្ស្ថវប្ជាវវស័ិ្យបុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 
 បុរាណ្វតាុវទិ្យាទល់្ប្បដយជន៍ដល់វស័ិ្យ 
អប់រ។ំ ចណុំ្ចស្ខំានប់ទុំតមួយផ្នបុរាណ្វតាុ
វទិ្យា គឺវាបានទល់្នូវរ័តម៌ានប្បវតរសិ្ថស្តស្រស្្ីរី
ស្ងគមបុរាណ្តាងំរីរំុទន់មានឯរស្ថរជា 
លាយលរខណ៍្អរសរ។ រនុងស្ងគមខាះមានឯរស្ថរ
ប្បវតរិស្ថស្តស្រតាងំរី២០០០ ឬ ៣០០០មុន មរ ដម ាះ 
ប ុបនឯ្រស្ថរប្បវតរិស្ថស្តស្រដៅរនុងស្ងគមខាះ គឺដទ្យើប
បតមាន។ ដបើោម នក្ករប្ស្ថវប្ជាវបទនរបុរាណ្វតាុវទិ្យា 
ប្បវតរិផ្នប្បដទ្យស្ទងំដនះដៅបតមានអាែរ៌បំាងំ។ 
បុរាណ្វតាុវទិ្យារម៏ានប្បដយជន៍ ដល់ស្ហគមន៍
បដរ ដោយវបបធមនិ៌ងអតរស្ញ្ញា ណ្ជាតិរនធុ ផ្ន
ស្ហគមនមួ៍យប្តូវបានអភិររសនិងដធវើឱ្យក្កន់បត
រងឹមា។ំ ដៅទូ្យទងំរិភរដលារ បុរាណ្វតាុវទិ្យា
អាចជួយបប្ងួបបប្ងួមមនុស្សបដលមាន
ដបតិរភណ្ឌ រួមបាន។ 

បុរាណ្វតាុវទិ្យាមានប្បដយជន៍ដល់វស័ិ្
យដស្ដារិចច។ បុរាណ្វតាុវទិ្យាមានប្បដយជន៍
ខាា ងំណាស់្រនុងឧស្ាហរមមដទ្យស្ចរណ៍្រិភរ
ដលារ។ ដទ្យស្ចរដៅទូ្យទងំរិភរដលារស្ប្មុរ
ដៅទ្យស្ស ស្ថា នីយបុរាណ្លបីៗ ដូចជា តបំន់
អងគរប្បដទ្យស្រមពុជា រីរា មតីរនុងប្បដទ្យស្ដអហសបី 
ប្បាស្ថទ្យរនុងប្បដទ្យស្ប្រិច ប្បាស្ថទ្យមា ឈូរីឈូ 
ប្បដទ្យស្ដប រូ និង មហារបំរងប្បដទ្យស្ចិន។ ស្ថរ
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មនទីរមានដទ្យស្ចរចូលទ្យស្ស ជាប្បចាផំ្ែៃដដើមប ី
ដមើលបុរាណ្វតាុបដលោរត់ាងំរនុងស្ថរមនទីរ។ 
ជារួម មានដស្ដារិចចរនុងស្ហគមន៍ រនុងតបំន ់
រនុងប្បដទ្យស្ និងដៅទូ្យទងំរិភរដលារបដលដធវើ
ឱ្យចណូំ្លខាងដស្ដារិចចដរើនដ ើង ដហើយបដល
ចណូំ្លដនះបានមរដោយស្ថរដទ្យស្ចរណ៍្
បុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 

 

សាថ ប័នបំហេញការងារននអ្នក្សជំនាញ
បុរាណវតថុវិទ្យា 

 

 ១-រាជបណឌិ តយសភាក្សមពុជ្ជ 
រាជបណ្ឌិ តយស្ភារមពុជាបានបដងាើត

ដ ើងវញិដៅផ្ែៃទី្យ១១ បខមែុិ  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ បដល
មានវទិ្យាស្ថា នចនួំន៥ ជាដស្ ធកិ្ករគ៖ឺ  

១-វទិ្យាស្ថា នវបបធម៌និងវចិិប្តសិ្លបៈ 
២-វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្និ្ងស្ងគម

ស្ថស្តស្រ  
៣-វទិ្យាស្ថា នជីវស្ថស្តស្រ វទិ្យាស្ថស្តស្រ     

សុ្ខាភបិាល និង រសិ្រមម  
៤-វទិ្យាស្ថា នវទិ្យាស្ថស្តស្រនិងបដចចរវទិ្យា  
៥-វទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ។  
ដៅឆ្ន ២ំ០០៦ រាជបណ្ឌិ តយស្ភារមពុជា

បានបដងាើតវទិ្យាស្ថា នមួយដទ្យៀតគឺ វទិ្យាស្ថា ន
ទ្យ ំរទ់្យនំងអនរ្ជាតិ1។ 

បទនរបុរាណ្វតាុវទិ្យាជាបទនរមួយស្ាិតរនុង
វទិ្យាស្ថា នវបបធម៌និងវចិិប្តសិ្លបៈបដលបាន
បដងាើតដ ើងដដើមបសិី្រាប្ស្ថវប្ជាវវស័ិ្យបុរាណ្
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វតាុ វទិ្យា ប្បមូលនិងអភរិរសទិ្យននន័យបដលបាន
មររីក្ករប្ស្ថវប្ជាវ សិ្រារត់ប្តាទុ្យរ និងទសរវ
ទាយរបរគដំហើញប្ស្ថវប្ជាវ និងបដងាើនរិចច
ស្ហប្បតិបតរិក្ករណ៍្ជាមួយស្ថា ប័នជាតិនិងអនរ្
ជាតិ បដលទរ់ទ្យងក្ករសិ្រាប្ស្ថវប្ជាវបុរាណ្
វតាុវទិ្យា។ បទនរបុរាណ្វតាុវទិ្យាបានទ្យទួ្យលដជាគ
ជ័យរនុងក្ករសិ្រាគដប្មាងជាដប្ចើន និងបាន
ដរៀបចសិំ្ក្កខ ស្ថលាជាត ិ និងសិ្ក្កខ ស្ថលាអនរ្
ជាតិមួយចនួំនដទ្យៀត។ គដប្មាងសិ្រាប្ស្ថវប្ជាវ
និងក្ករដរៀបចសិំ្ក្កខ ស្ថលាទ្យទួ្យលបានក្ករឧបតាមភ 
ែវកិ្ករីស្ថា បនអនរ្ជាតិ ដូចជា មូលនិធសិ្ថា ន
ទូ្យតអាដមររិ, មជឈមណ្ឌ លដខមរសិ្រា (Center 
for Khmer Studies) អងគក្ករមិតរវបបធម៌បខមរ 
(Friends of Khmer Culture) និងជារិដស្ស្ 
ទ្យទួ្យលបានក្ករឧបតាមភរីរាជរោា ភបិាលរមពុជា។ 
ដៅឆ្ន ២ំ០១៤ រាជបណ្ឌិ តយស្ភារមពុជា ដោយ
មានរិចចស្ហក្ករជាមួយប្រសួ្ងវបបធមនិ៌ង
វចិិប្តសិ្លបៈ អាជាា ធរជាតិប្រះវហិារ គណ្រមាម
ធិក្ករជាតិដបតិរភណ្ឌ រិភរដលារ បានដរៀបចំ
សិ្ក្កខ ស្ថលាអនរ្ជាត ិ «ស្មាគមន៍បុដរប្បវតរិ
ស្ថស្តស្រឥណ្ឌូ -បា សីុ្ហវិរ ដលើរទី្យ២០» ដៅដខតរ
ដស្ៀមរាប។   

ដៅែមីៗ ដនះ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិង
វទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមផ្នរាជបណ្ឌិ តយស្ភារមពុជារ៏
ររុំងរួមចបំណ្ររនុងក្ករអភិវឌ្ឍដដំណ្ើ រសិ្រា
ប្ស្ថវប្ជាវរនុងវស័ិ្យបុរាណ្វតាុវទិ្យាបដរ។ 
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ត្ក្សសងួវបបធម៌និងវចិិត្តសលិ្បៈ 
 ស្ម័យស្ងគមរាស្តស្រនិយម ក្ករងារវបប
ធម៌ស្ាិតដៅដប្ក្កមឱ្វាទ្យផ្នប្រសួ្ងសិ្រាធកិ្ករ 
(ប្រសួ្ងអប់រ)ំ។ ស្មយ័ស្ថធារណ្រដាបខមរ ទី្យស្្ី
ក្ករប្រសួ្ង ប្តូវបានបដងាើតដ ើង បដលមានទី្យ
តាងំស្ាិតដៅរនុងប្រះបរមរាជវាងំ។ ស្ម័យ     
ស្ថធារណ្រដាប្បជាមានិតរមពុជា ទី្យស្្ីក្ករ
ប្រសួ្ងប្តូវបានបដងាើតដ ើងជាែមី បដលមាន
ដ ម្ ះថា ប្រសួ្ងដោស្ ក្ករ វបបធម៌ និង
រ័ត៌មាន។ ដៅស្មយ័ប្រះរាជាណាចប្ររមពុជា 
អាណ្តរទីិ្យ១ ផ្នរដាស្ភា ប្រសួ្ងបានប្ូរដ ម្ ះ
ថា ប្រសួ្ងវបបធម៌ និង វចិិប្តសិ្លបៈ2។ ប្រសួ្ង
វបបធមនិ៌ងវចិបិ្តសិ្លបៈមានមុខងារនិងភាររចិច
ប្បតបិតរិនូវនដយបាយក្ករពារ បែររា និង
ដលើរ តផ្មាដបតិរភណ្ឌ វបបធមជ៌ាតិ និងស្មបតរិ
វបបធមទូ៌្យដៅផ្នប្រះរាជាណាចប្ររមពុជា ប្គប់
ប្គងរមណី្យោា នវបបធម ៌ បុរាណ្វទិ្យា នរវទិ្យា

និងប្បវតរិវទិ្យា3។ អគគ យរ ោា នដបតរិភណ្ឌ
មានតួ ទី្យនិងភាររចិចបែររាប្គបប់្គងរមណី្យ
ោា នវបបធម៌ បុរាណ្វទិ្យា   នរវទិ្យា និងប្បវតរិវទិ្យា 
និងមាន យរោា ន៤ប្បតិបតរកិ្ករងារ ដូចជា 
 យរោា នបុរាណ្វទិ្យានិងបុដរប្បវតរិ វទិ្យា  យរ 
ោា នបុរាណ្វតាុ , យរោា នស្ថរមនទីរ និង យរ
ោា នោពំារនិងអភិររសស្ណំ្ង់បុរាណ្។  

3 អនុក្រឹតលេខ៖ ២៤ អនក្រ.បរ ស្ដីពីការលរៀបចំ និងក្បក្ពឹតតលៅ
របស់្ក្រសួ្ងវបបធម៌និងវចិិក្តសិ្េបៈ ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខមីនា ឆ្ន ំ
២០០៧។ 
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ប្រសួ្ងវបបធម៌និងវចិិប្តសិ្លបៈទ្យទួ្យល
ប្គបប់្គងស្ថា នីយបុរាណ្ទងំអស់្រនុងទូ្យទងំ
ប្បដទ្យស្រមពុជា ដលើរបលងបតស្ថា នីយបដលប្គប់
ប្គងដោយអាជាា ធរជាតិអបសរារនុងដខតរដស្ៀម
រាប និងស្ថា នីយបដលប្គប់ប្គងដោយអាជាា ធរ
ជាតិប្រះវហិាររនុងដខតរប្រះវហិារ។ដោលបណំ្ង
ធមួំយរបស់្ប្រសួ្ងវបបធម៌និងវចិិប្តសិ្លបៈ គឺ
ជរុំញនិងដលើរទឹ្យរចិតរដល់ក្ករប្ស្ថវប្ជាវវស័ិ្យ
បុរាណ្វតាុវទិ្យា។ អនរជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យាបាន
ដលើរទឹ្យរចិតរឱ្យចូលរួមស្ហក្ករសិ្រាប្ស្ថវប្ជាវ 
ជាមួយផ្ដគូប្ស្ថវប្ជាវអនរ្ជាតិ ដដើមបសិី្រា
ប្ស្ថវប្ជាវ ដធវើរណំាយ អភិររស និងជួស្ជុល។ 
ប្រសួ្ងវបបធម៌និងវចិិប្តសិ្លបៈរប៏ានចុះបញ្ាី
ស្ថា នីយបុរាណ្ចនួំនជាង៤០០០ ស្ថា នីយដៅទូ្យ
ទងំប្បទ្យស្រមពុជា។ ប្រសួ្ងវបបធមនិ៌ងវចិបិ្ត
សិ្លបៈររ៏រុំងចុះយុទ្យធ ក្ករអប់រខំាងដបតិរ
ភណ្ឌ ដល់ប្បជារលរដាដៅតាមដខតរ រដាអណំាច
មូលោា ន មស្តន្ីនគរបាល ប្រះស្ងឃ និង សិ្ស្ស 
និស្សតិឱ្យយល់រីតផ្មាដបតរិភណ្ឌ និងរួមចបំណ្រ 
បែររាក្ករពារ។ ប្រសួ្ងវបបធមនិ៌ងវចិបិ្តសិ្លបៈ 
រ៏ររុំងស្ថងស្ងស់្ថរមនទីរតាមដខតរដដើមបទីរ់
ទញដទ្យស្ចរតាមតបំន់ដខតរ  ។ មួយរយៈ
ដរលរនាងមរ ប្រសួ្ងវបបធមនិ៌ងវចិបិ្តសិ្លបៈ
ទ្យទួ្យលបានដជាគជ័យរនុងក្ករទ្យបស់្ថា តក់្ករ
បផំ្លា ញ ស្ថា នីយបុរាណ្រីស្ណំារប់្បជារលរដា
ឬប្រុមហ ុនឯរជន។ ប ុបនដ្ទះយ ងណា ប្រសួ្ង
ររុំងប្បឈមជាមួយក្ករបាត់បងស់្ថា នីយបុរាណ្

 
4

 http://apsaraauthority.gov.kh 

មួយចនួំនបដរ ដោយស្ថរដៅបតមានក្ករជីរោស់្
បផំ្លា ញ មានឈមួញមានអណំាចដៅបតបនក្្ករ
ោស់្បផំ្លា ញស្ថា នីយបុរាណ្។  

 
អាជ្ជា ធរជ្ជតិអ្បសរា4 
អាជាា ធរដដើមបកី្ករពាររមណី្យោា ននិង

ដរៀបចតំបំន់អងគរ (អាជាា ធរជាតិអបសរាឬ អ.ជ.អ) 
ប្តូវបានបដងាើតដ ើងដៅឆ្ន ១ំ៩៩៥ ដដើមបជីាក្ករ
ដ្ាើយតប ជារិដស្ស្ដៅនឹងលរខខណ្ឌ មួយរនុង
ចដំណាមលរខខណ្ឌ   ផ្នក្ករចុះបញ្ាី រមណី្យ 
ោា នអងគររនុងដបតិរភណ្ឌ រិភរដលារ បដលបាន
ដធវើដ ើងរនុងបខធនូ  ឆ្ន ១ំ៩៩២ ដៅទី្យប្រងុស្ថនត់ា
ដហវ រដាញូមចិសិ្ចរូ ផ្នស្ហរដាអាដមររិ។ 
ដលើស្រីដនះ ដៅរនុងស្ម័យប្បជុដំលើរទី្យ១៩ 
របស់្គណ្ៈរមាម ធិក្ករដបតិរភណ្ឌ រិភរដលារ 
 បខធនូ  ឆ្ន ១ំ៩៩៥ ដៅទី្យប្រុងបប រឡងំ ដស្ចររី
ប្បក្កស្ស្រីរីក្ករបដងាើតអាជាា ធរជាតិអបសរា
ដោយរាជរោា ភបិាលរមពុជា ប្តូវបានទ្យទួ្យលក្ករ
ស្ថទ្យរ ក្ករដរញចិតរយ ងខាា ងំរីស្ណំារ់ស្ហ
គមន៍អនររជាតិ។ ដបស្ររមមចមបងៗរបស់្អាជាា
ធរជាតិអបសរា រួមមាន៖ 

- ធា រិចចក្ករពារ ក្ករអភិររស និងក្ករ
ដលើរតផ្មាស្មបតរិវបបធមធ៌មមជាតិដៅរនុងតបំន់
ដស្ៀមរាប-អងគរ  

-បដងាើតនិងដរឹ កំ្ករអភិវឌ្ឍដទ្យស្ចរណ៍្ 
វបបធម៌ផ្នតបំន់ដស្ៀមរាប-អងគរ  
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- ដឹរ សំ្រមមភារផ្នក្ករអភិវឌ្ឍប្បរប
ដោយចីរភារ ដដើមបចូីលរួមរនុងក្ករ
អនុវតរដោល នដយបាយក្កត់បនាយ
ភារប្រីប្ររបស់្រាជរោា ភបិាលរមពុជា  

- បដងាើតភារជាផ្ដគូជាមួយអាជាា ធរដខតរ 
និងអាជាា ធរបដនដី  

- ស្ហក្ករជាមួយអងគក្ករ និងស្ថា ប័ន 
ជាតិ និងអនររជាតិ  បដលមាន
ដោលដៅដូចោន នឹង ក្ករងាររបស់្អា
ជាា ធរជាតិអបសរា ដហើយបដលររុំង
ប្បតបិតរកិ្ករដៅរនុងតបំន់ដស្ៀមរាប
អងគរ ។ 
ប្ស្បដរលបដលអងគរររុំងក្កា យជាទិ្យស្

ដៅដទ្យស្ចរណ៍្ធជំាងដគ អាជាា ធរជាតិអបសរា
បានដផ្្លតក្ករយរចតិរទុ្យរោរ់យ ងខាា ងំដលើ
គដប្មាងទ្យបស់្ថា តស់្ណំ្ងខុ់ស្ចាប់រនុងតបំន់
អងគរ។ ក្ករសិ្រាប្ស្ថវប្ជាវបទនរបុរាណ្វតាុវទិ្យា 
និងអភិររសប្បាស្ថទ្យប្តូវដធវើដោយអាជាា ធរជាតិ
អបសរា និងមានរិចចស្ហក្ករជាមួយផ្ដគូអនរ្
ជាតិដទសងៗទង។ ស្ថា ប័នផ្ដគូ    អនរ្ជាតិប្តូវ
មានរមមវធិបីណុ្្ះបណ្ាលនិស្សតិ និងរិចចស្ហ
ក្ករជាមួយបុគគលិរនិងអនរជ ំញបដប្មើក្កររនុង
អាជាា ធរជាតិអបសរា។ រនុងដរលបដលចនួំនដទ្យស្ចរ 
ដរើនដ ើង អាជាា ធរជាតអិបសរានឹងទ្យទួ្យលបនទុរ
រនុងក្ករទ្យទួ្យលខុស្ប្តូវក្កនប់តខាា ងំជាង     មុន។ 
អាជាា ធរនឹងដធវើឱ្យដស្មើភារោន រវាងក្ករជួស្ជុល 
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អភិររស ក្ករសិ្រាប្ស្ថវប្ជាវជាមួយនឹងតប្មូវ
ក្កររបស់្ស្ហគមន៍ ប្រមទងំស្ប្មប ស្ប្មលួ
តប្មូវក្កររបស់្ដទ្យស្ចរបដលជាបទនរមួយផ្ន
ដស្ដារចិចជាតិរមពុជា5។ 

អាជ្ជា ធរជ្ជតិត្េះវិហារ6 
អាជាា ធរជាតបិ្រះវហិារជាអាជាា ធរជាតិ

ដដើមបកី្ករពារនិងអភិវឌ្ឍរមណី្យោា នវបបធម៌
ធមមជាតិផ្នប្បាស្ថទ្យប្រះវហិារ។ អាជាា ធរជាតិ
ប្រះវហិារមាន យរោា នដស្ ធកិ្ករចនួំន
ចនួំន៦ រនុងដ ះមាន  យរោា នបុរាណ្វទិ្យា 
និងប្បាស្ថទ្យ បដលមានស្រមមភាររនុងរិចចក្ករ
ប្ស្ថវប្ជាវបុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 

អាជាា ធរបានបដងាើតស្ថរមនទីរមួយដ ម្ ះ 
«ស្ថរមនទីរធមមជាតសិ្ថរលស្ដមច្ដតដជា ហ ុន 
បស្ន ប្រះវហិារ» ស្ប្មាបោ់រត់ាងំបុរាណ្វតាុ
បដលររដ ើញ និងដបើរទ្យទួ្យលឱ្យដទ្យស្ចរជាតិ
និងអនរ្ជាតចូិលទ្យស្ស  ដដើមបបីស្វងយល់រី
វបបធម៌ និងប្បវតរដិៅតបំន់ប្រះវហិារ។ 

អាជ្ជា ធរជ្ជតិសមបរូនត្េគុក្ស 
អាជាា ធរជាតសិ្បូំរផ្ប្រគុរ គឺជាពារយ

ក្កតម់ររីពារយ «អាជាា ធរជាតិដដើមបកី្ករពារ និង
អភិវឌ្ឍរមណី្យោា នវបបធម៌ផ្នប្បាស្ថទ្យស្បូំរ
ផ្ប្រគុរ» បដលជាប្គះឹស្ថា នស្ថធារណ្ៈបដងាើត
ដ ើង ដោយប្រះរាជប្រតឹយដលខ នស្/ររត/០៧
១៥/៨១០ ចុះផ្ែៃទី្យ៣១ បខររាោ ឆ្ន ២ំ០១៥ និង
វដិស្ថធនរមមដៅជាប្គះឹស្ថា នស្ថធារណ្ៈរដា    

Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology, pp. 6060-
6061. Springer, New York. 
6 

http://icc-preah-vihear.org 
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បាលស្ាិតដៅដប្ក្កមអាជណារាបាលប្រសួ្ង
វបបធម ៌ និងវចិិប្តសិ្លបៈ(ដលើបទនរបដចចរដទ្យស្) 
និងប្រសួ្ងដស្ដារចិច និង ហិរញ្ាវតាុ  (ដលើបទនរ  
ហិរញ្ាវតាុ ) ដោយប្រះរាជប្រតឹយដលខនស្/ររត/
០២២០/២០៤ ចុះផ្ែៃទី្យ២០ បខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
អាជាា ធរដនះមានដបស្ររមម តួ ទី្យ និងភាររិចច 
អភិររស និងអភិវឌ្ឍតបំន់រមណី្យោា នប្បាស្ថទ្យ
ស្បូំរផ្ប្រគុរឲ្យមានចីរភារ។ 

អាជាា ធរជាតសិ្បូំរផ្ប្រគុរមាន៦ យរ
ោា នបដលជាដស្ ធកិ្ករ គឺ៖ 

 ១.  យរោា នរដាបាល និងហិរញ្ាវតាុ 
២.  យរោា នរមណី្យោា ន បុរាណ្

វទិ្យា និងអភិររសប្បាស្ថទ្យ 
៣.  យរោា នដរៀបចបំដនដី លដំៅឋាន 

និងប្បជាស្ថស្តស្រ 
៤.  យរោា នអភិវឌ្ឍដទ្យស្ចរណ៍្ 
៥.  យរោា នដទ្យស្ភារវបបធម៌ និង    

បរសិ្ថា ន 
៦.  យរោា នស្ណារ បធ់ាន ប ់

 
 

 

 

 

 

ហសចក្សតីសននិដ្ឋា ន 

ក្ករដលើរដ ើងខាងដលើបានបងាា ញថា 
ជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យាមានស្ថរស្ខំាន់ខាា ងំ
ណាស់្ស្ប្មាប់រមពុជាបដលមានប្បាស្ថទ្យ
បុរាណ្និងស្ថា នីយបុរាណ្ជាដប្ចើនប្តូវសិ្រា
ប្ស្ថវប្ជាវនិងអភិររស (ដូចបានដលើរដ ើងអរីំ   
តួ ទី្យនិងភាររចិចដៅតាមស្ថា បនជ ំញមួយ
ចនួំនខាងដលើ)។ ដោយរិចចក្ករដនះមានតផ្មាធំ
ដធងស្ប្មាប់ជាតិ រាជរោា បាលរមពុជាមានតួ
 ទី្យនិងភាររិចចរនុងក្ករដលើរទឹ្យរចិតរដល់អនរ
ជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យា ដោយក្ករដប្ជើស្ដរ ើស្
បបនាមនូវមស្តនរីជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យា និង ោបំ្ទ្យ
គដប្មាងបទនរបុរាណ្វតាុវទិ្យា ជាដដើម ដដើមបឱី្យ
សិ្ស្សនិងនិស្សតិមានចណំាបអ់ារមមណ៍្រនុងក្ករ
សិ្រាជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យា។ 

ដប្ៅរីរចិចក្ករងារដៅតាមស្ថា បនជាតិខាង
ដលើជ ំញបុរាណ្វតាុវទិ្យា គឺមានស្ថរស្ខំាន់
យ ងខាា ងំស្ប្មាប់មគគុ ដទ្យទស្រ៍ដទ្យស្ចរ ដប្ពាះ
ប្បាស្ថទ្យបុរាណ្ដ៏ដប្ចើនដៅរមពុជា គឺជាដោលដៅ
ដទ្យស្ចរណ៍្ចមបងស្ប្មាប់ដទ្យស្ចរជាតិ និងអនររ
ជាតិ បដលប្តូវមានអនរជ ំញរនយល់បរប្ស្ថយ។ 
មគគុ ដទ្យទស្រ៍ដទ្យស្ចរបដលបានសិ្រាជ ំញបុរាណ្
វតាុវទិ្យា នឹងរួមចបំណ្រយ ងស្ខំាន់រនុងក្ករអភិររស
វបបធម៌-អរយិធម៌និងប្បវតរសិ្ថស្តស្រប្បដទ្យស្ជាតិ។ 
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ឯក្សសារេិហត្រះ 
 
- អនុក្រតឹយលេខ៖ ២៤ អនក្រ.បរ ស្ដីពីការលរៀបចំ និងក្បក្ពឹតតលៅរបស្់ក្រស្ួងវបបធម៌និងវចិិក្តស្ិេបៈ ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខមនីា 
ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
- Carter, A.K. Heng Piphal, Heng Sophady, and Phon Kaseka. 2014. Archaeology in Post Khmer Rouge 

Cambodia.  In C. Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology, pp. 6062-6063. Springer, New York. 
- http://www.rac-academy.edu.kh 

- http://www.mcfa.gov.kh 

- http://apsaraauthority.gov.kh 
- http://icc-preah-vihear.org 
 
 

http://www.rac-academy.edu.kh/
http://www.mcfa.gov.kh/
http://apsaraauthority.gov.kh/
http://icc-preah-vihear.org/
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ឡញុ ឡាយ៖ បទពិសោធនជ៍ិត៣០ឆ្ន ាំ  
ជាអ្នកជាំនាញកាំណាយបុរាណវតថុវិទា សៅតាំបន់អ្ង្គរ 

 
                                                   ដោយ៖  បណ្ឌិ ត ផុន កសកិា  
                                                                ប្បធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងស្ងកមស្ថស្រស្ត 
                                                                 ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
                                                                        Email: kaseka1975@yahoo.com  
 

 

សសចកដីសផដើម 
ប្ទឹ្យស្ដីមួយរបស់្ដោក Tony Robbins 

(American author, coach, motivational spea-
ker, and philanthropist.) បានដ ើកដ ើងថា 
“Repetition is the Mother of Skill” ដែ មាន
ន័យថា ដែើមបដី េះជនំាញអ្វីមួយ ដយើងប្តូវអ្នុ
វតតឬប្បតិបតតិជាញឹកញយនិងែដែ ៗ ដទ្យើប
អា ដ េះជនំាញដនេះពិតប្បាកែ។ មានប្ទឹ្យស្ដី
មួយដទ្យៀតរបស់្ដោក Albert Einstein ដ ើក
ដ ើងថា «The only source of knowledge is 
experience» ដែ មានន័យថា ប្បភពនន
 ដំណ្េះែឹងទ្យទួ្យ បានពីបទ្យពិដស្ថធន៍។ 

ជនំាញជាដប្ ើនប្តូវការអ្នុវតតជាប្បច ំ
និងដប្បើដព ដវោយូរ មុននឹងទ្យទួ្យ បានជា
ជនំាញពិតប្បាកែនិង ាស់្ោស់្។ ជនំាញ
កណំាយកនុងវស័ិ្យបុរាណ្វតាុវទិ្យាគជឺាដននក

មួយននការសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវបុរាណ្វតាុវទិ្យា 
ដែ តប្មូវឱ្យមានការអ្នុវតតជាកដ់ស្ដងដៅ
រដដដ កណំាយ ដទ្យើបអ្នកប្ស្ថវប្ជាវចប់យក
ជនំាញនិងទ្យទួ្យ បាន ដំណ្េះែងឹពិតប្បាកែ។ 

អ្តាបទ្យដនេះ ខ្ុសូំ្មដរៀបរាប់ដោយ
ស្ដងេបអ្ពីំដោក  ុញ ឡាយ ដែ មាន
ជនំាញជាអ្នកកណំាយបុរាណ្វតាុវទិ្យាដៅតបំន ់
អ្ងគរ ដខតតដស្ៀមរាប ដោយស្ថរការអ្នុវតតកិ ច
ការកណំាយ អ្ស់្រយៈដព ជតិ៣០ឆ្ន ។ំ 

 
ជីវប្បវតតិសោក ឡញុ ឡាយ 

ដោក  ុញ ឡាយ ដកើតដៅឆ្ន ១ំ៩៧៤ 
ដៅភូមបិ្បឡាយ ឃុខំ្នន ត ប្សុ្កពួក ដខតតដស្ៀម   
រាប។ ដោកគជឺាកូនទី្យ២ កនុង ដំណាមបងបអូន
បដងកើត នួំន៩ (ប្បាបួំន) នាក់។ ប ចុបបនន ដោក
កពុំងរស់្ដៅភូមិប្បឡាយ ឃុខំ្នន ត ប្សុ្កពួក 

mailto:kaseka1975@yahoo.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Author
https://en.wikipedia.org/wiki/Coaching
https://en.wikipedia.org/wiki/Motivational_speaker
https://en.wikipedia.org/wiki/Motivational_speaker
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
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ដខតតដស្ៀមរាប មានប្គសួ្ថរ និងកូន នួំន៤នាក ់
ប្បុស្៣នាក់និងប្សី្១នាក។់ 

ដោក ឡាយ បាន ូ ដរៀនដៅស្ថោ
បឋមសិ្កា ដៅឆ្ន ១ំ៩៨៧ ប ុដនតដោកបាន
ដរៀនប្តឹមថាន កទី់្យ២ប ុដណាណ េះ ដោយស្ថរស្ថា ន
ភាពប្គួស្ថរមិនអា បនតការសិ្កាបានដទ្យៀត។ 

 ុេះែ ់ឆ្ន ១ំ៩៩៤ ដោកបាន ូ ដធវើ
ការជាមួយអ្ងគការ JSA (Japanese 
Government Team for Safeguarding Angkor 
(https://angkor-jsa.org)) រហូតែ ់ឆ្ន ២ំ០០៤ 
ដទ្យើបអ្ងគការ JSA រសំ្ថ បុគគ ិក ដែ មាន
ដោក ឡាយ ក៏ប្តូវរសំ្ថ ដែរ។ 

ចប់ពីឆ្ន ២ំ០០៤មកែ ់ប ចុបបនន 
ដោក  ុញ ឡាយ កប៏ាន ូ រួមដធវើកិ ចការ
កណំាយជាមួយគដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវដនសងៗ
ដែ មកពីប្បដទ្យស្អូ្ស្រស្ថត  ី ស្ហរែឋអាដម រកិ 
ប្បដទ្យស្បារាងំ ជប ុន សឹ្ងហបូរ ី និង ជាមួយ
រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា។ 

 
ជាអ្នកជាំនាញកាំណាយបុរាណវតថុវិទា 

អ្ងគការ JSA (Japanese Government 
Team for Safeguarding Angkor) គជឺាអ្ងគការ
របស់្រាជរោឋ ភបិា ប្បដទ្យស្ជប ុនស្ហការ
ណ៍្ជាមួយរាជរែឋភបិា កមពុជាកនុងការជួស្
ជុ  និង អ្ភិរកសប្បាស្ថទ្យកនុងតបំន់អ្ងគរ។ កិ ច

ការែបូំងរបស់្អ្ងគការដនេះគឺការសិ្កា
ប្ស្ថវប្ជាវ ជួស្ជុ  និង អ្ភិរកសប្បាស្ថទ្យបា
យ័នត និងប្បាស្ថទ្យសួ្រប្ព័ប្ត។ ដៅដព ែបូំងៗ
ដនាេះ អ្ងគការJSA ដប្ជើស្ដរ ើស្បុគគ ិកដខែរ នួំន
១៨០នាក ់ដែ កនុងដនាេះ ដោក  ុញ ឡាយ 
ក៏បាន ូ បដប្មើការដៅអ្ងគការ JSA ដនេះ កនុង
នាមជាបុគគ ិក។ 

បុគគ ិកប្តូវដបងដ កជា៣ប្កមុ គឺប្កមុ
បុរាណ្វទិ្យា ប្កុមជួស្ជុ ប្បាស្ថទ្យ និងប្កុម
វាស់្ស្ទង់គូបលង់។ ដោក ឡាយកប៏ានបញ្ជូ  
កនុងប្កុមបុរាណ្វទិ្យានង ប្កុមជួស្ជុ នង និង
ប្កុមវាស់្ស្ទង់គូរបលងន់ងដែរ។ ការដធវើដបបដនេះ 
គឺដែើមបឱី្យបុគគ ិកមាន ក់ៗបានយ ់អ្ពីំការងារ
រួម និងអា ដោេះែូរគ្នន បាន។ 

ដប្កាយមកដទ្យៀត ដោក ឡាយ កប៏្តូវ
បានឱ្យ ូ កនុងប្កុមបុរាណ្វទិ្យា ដោយ ូ 
រួមដធវើកណំាយដៅប្បាស្ថទ្យសួ្រប្ព័ប្តដែ 
មានអ្នកជនំាញជនជាតិជប ុនជាអ្នកែកឹនា ំ
ការងារកណំាយ។  

ដៅឆ្ន ែំបូំង  ៗដោក ឡាយ គឺ ជាបុគគ ិក 
ធមែតាែូ ដគឯងរា ់គ្នន ។  ុេះដធវើការបានមួយ 
រយៈ អ្នកជនំាញជប ុនចបអ់ារមែណ៍្ការងារ
កណំាយរបស់្ដោក ឡាយ ដោយស្ថរគ្នត់
ដធវើកណំាយបានស្ថអ ត តប្មឹមជញ្ជ ងំកណំាយ
ស្ថអ តនិងប្តង ់អ។ ប ុដនត ដោក ឡាយ មិនដ េះ

https://angkor-jsa.org)/
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ភាស្ថអ្ង់ដគលស្ មនិដ េះភាស្ថជប ុន គ្នត់ប្តឹម
ដតបដញ្ចញកាយវកិារបងាហ ញអ្នកជនំាញជប ុន។ 
ដ េះយ ងដនេះកដ ី អ្នកជនំាញជប ុនដៅដតចប់
អារមែណ៍្ថា ដោក ឡាយ ជាមនុស្សឆ្ល ត និង
យ ់ការងារ។ ដប្កាយមក អ្នកជនំាញជប ុនក៏
ចប់ដនដើមស្ថក បងឱ្យគ្នត់គូរដ កប្ស្ ប់ែី
ដៅដ ើជញ្ជ ងំកនុងរដដដ កណំាយ (Soil Layer 
Classification)។ ការដ កប្ស្ ប់ែីរបស់្គ្នត់
បានប្តឹមប្តូវ ដធវើឱ្យអ្នកជនំាញជប ុនដជឿជាក់
ថាដោក ឡាយ ឆ្ល ត ដហើយយ ់ការងារ អា  
ដធវើកិ ចការបដ ចកដទ្យស្បានខលេះៗ។ ដោយដឃើញ
ថា ដោកឡាយអា ដ កប្ស្ ប់ែបីាន អ្នក
ជនំាញជប ុនកស៏្ថកឱ្យគ្នត់គូរប្ស្ បែ់ីកនុង
ប្កោស្ម ីីដម ប្តបដនាមដទ្យៀត រហូតគ្នតអ់ា 
គូរប្ស្ ប់ែបីញ្ចូ  កនុងប្កោស្បាន។  

កនុងរែូវដធវើកណំាយមដងៗ អ្ងគការ JSA 
ដតងដប្ជើស្ដរ ើស្និស្សតិមហាវទិ្យា ័យបុរាណ្
វទិ្យា ននស្ថក វទិ្យា ័យ ភូមនិទវ ិិប្តសិ្ បៈ
 ុេះកមែសិ្កា ហវឹកហវឺន ដរៀនសូ្ប្តបដ ចកដទ្យស្
ដធវើកណំាយ។ ដនេះកជ៏ាឱ្កាស្ស្ប្មាប់ដោក 
ឡាយ បានស្ថគ  ់ប្បាប្ស័្យ ក់ទ្យងជាមួយ
និស្សតិមហាវទិ្យាបុរាណ្វទិ្យានងដែរ។ ដោក 
គង់ វរីៈ(ប ចុបបននដោក គង់ វរីៈ គជឺាអ្គគនា 
យករងននអ្គគនាយកោឋ នដបតិកភណ្ឌ នន
ប្កសួ្ងវបបធម៌និងវ ិិប្តសិ្ បៈ) កា ដនាេះគឺ

ជាអ្នកជនំាញបុរាណ្វតាុវទិ្យាដខែរកប៏ានជួយ
បងាហ តែ់ ់ដោក ឡាយ ឱ្យដ េះគូរបលង់រដដដ  
និងបលង់បុរាណ្វតាុដែ រកដឃើញកនុងរដដដ  
(feature)។ ដប្ៅពីដនាេះ ដៅមានដោក ដហង 
ពិភា ់ (ដោក ដហង ពិភា ់បានបនតការសិ្កា
ដៅស្ថក វទិ្យា ័យ ហានវ   ននស្ហរែឋអាដម    
រកិ និងទ្យទួ្យ បានស្ញ្ា បប្តបណ្ឌិ តបុរាណ្
វតាុវទិ្យា ដៅឆ្ន ២ំ០១៨) កប៏ានជួយពនយ ់អ្ពីំ
 ដំណ្េះែឹងខ្នងវបបធម៌ និងជនំាញកណំាយ
បដនាមដទ្យៀតែ ់ដោក ឡាយ ដែរ។ 

ដៅដព ដោក ឡាយ ដ េះការងារ
កណំាយកាន់ដតដប្ ើន អ្នកជនំាញជប ុនក៏
បញ្ជូ នគ្នត់ឱ្យទ្យទួ្យ ក ិចការវាស់្ស្ទង់ដោយ
ដប្បើមា សីុ្ន Eye Level Machine តបំន់អ្ងគរនង 
និងដៅតបំនប់្បាស្ថទ្យដកាេះដករនងដែរ។ 

ដោក ឡាយ ដៅបនតក ិចការជាអ្នកដធវើ
កណំាយដៅប្បាស្ថទ្យសួ្រប្ព័តរហូតែ ់ឆ្ន ២ំ០០៤  
ដទ្យើបដោកឈប់ពីបុគគ ិកននអ្ងគការ JSA។ 

ដោយស្ថរ ដោក  ុញ ឡាយ មាន
ជនំាញខ្នងកណំាយ ាស់្ោស់្ ដធវើការងារ
ដោយភាពអ្ណំ្ត់ ប្ពម ងំទឹ្យក ិតតប្ស្ឡាញ់
ការងារកណំាយ និង ដោយមានការទ្យទួ្យ 
ស្ថគ  ់ពីនិស្សតិបុរាណ្វទិ្យាដែ បាន ុេះដធវើ
កមែសិ្កាជាមួយអ្ងគការ JSA ដោក ឡាយ 
ប្តូវបានដគដណ្នាឱំ្យ ូ រួមដធវើកណំាយជា
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មួយគដប្មាងអ្នដរជាតិដនសង  ៗ ែូ ជា គដប្មាង 
ប្ស្ថវប្ជាវដៅប្បាស្ថទ្យបាដស្ត ដខតតបាតែ់បំង 
ែឹកនាដំោយដោកប្សី្បណ្ឌិ ត Miriam Stark 
(Director of Southeast Asian Studies, 
University of Hawaii at Manoa, USA 
(https://anthropology.manoa.hawaii.edu/miri
am-stark/)), គដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវ ដំៅោឋ នកនុង
ប្កុងអ្ងគរដែ ែកឹនាដំោយដោកប្សី្បណ្ឌិ ត 
Alison Carter (Assistant Professor at Oregon 
University, USA (https://anthropology.uoreg-
on.edu/profile/acarter4/)) និងគដប្មាងប្ស្ថវ 
ប្ជាវបុរាណ្វតាុវទិ្យាដៅបនាទ យ  ដងវក ែឹកនា ំ
ដោយដោកបណ្ឌិ ត Martin Polkinghorne 
(Senior Lecturer in Archaeology, College of 
Humanities, Arts and Social Sciences of Flinders 
University, Australia)។ ដោក ឡាយ កធ៏ាល ប ូ់ 
រួមដធវើកណំាយ ប្ស្ថវប្ជាវជាមួយគដប្មាង
បុរាណ្វតាុវទិ្យា ដប្កាមការែឹកនារំបស់្ដោក 
Brice Vincent (នាយកស្ថោបារាងំ ុងបូព៌ 
ដខតតដស្ៀមរាប ÉFEO, Siem Reap, https://efeo . 
academia.edu/BriceVincent)។ ដប្ៅពីគដប្មាង
ប្ស្ថវប្ជាវខ្នងដ ើ ដៅមានគដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវ
របស់្ដោកបណ្ឌិ ត Dougald O’Reilley ដែ 
បានដធវើកណំាយដៅភូមោិវ  តបំន់អ្ងគរ ដខតត
ដស្ៀមរាប (https://archanth.cass.anu.edu.au/ 

people/associate-professor-dougald-oreilly)។ 
ដៅមានគដប្មាងអ្នដរជាតមិកពីប្បដទ្យស្សឹ្ងហបូរ ី
និងប្បដទ្យស្ជប ុន ដែ ដោក ឡាយ បាន ូ 
រួមដធវើកណំាយ។ 

ដៅឆ្ន ២ំ០១៩ ដោក ឡាយ ប្តូវបាន
ទ្យទួ្យ ការអ្ដញ្ជើញឱ្យ ូ រួមកណំាយប្ស្ថវប្ជាវ 
 ស្លដែកដៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
ដតដជាដស្ន ឫស្សបី្តឹប។ 

ដៅឆ្ន ២ំ០២០ ដោក ឡាយ កប៏្តូវបាន
អ្ដញ្ជើញឱ្យ ូ រួមដធវើកណំាយប្ស្ថវប្ជាវ
ប្បព័នធធារាស្ថស្រស្តដៅតបំន់បនាទ យ ដងវក 
ដែ ែកឹនាដំោយរូបខ្ុផំ្ទទ  ់(នុន កសិ្កា)។     
កណំាយដស្វងយ ់អ្ពីំប្បព័នធធារាស្ថស្រស្តដៅ
តបំនប់នាទ យ ដងវកតប្មូវឱ្យដប្បើដប្គឿងយនត
កាយែី (Excavator) ជាជនួំយដប្ពេះការងារ
មានប្ទ្យង់ប្ យធ ំនិងជីកជដប្ៅដប្ៅ។ ដោក 
ឡាយ ក៏អា ជួយក ិចការកនុងការបញ្ជ អ្នក
ដបើកដប្គឿងយនតឱ្យកាយែតីាមបដ ចកដទ្យស្
បុរាណ្វតាុវទិ្យាបានដែរ។ 

ដប្ៅពីការអ្នុវតតការងារជនំាញដធវើ
កណំាយ ដោក ឡាយ កដ៏តងជួយពនយ ់អ្ពីំ
បដ ចកដទ្យស្ដធវើកណំាយែ ់និស្សតិបុរាណ្
វទិ្យាដែ  ូ រួមការងារជាមួយ និងអ្នកជនំាញ 
បុរាណ្វតាុវទិ្យាដកែងៗដែ ដទ្យើប ូ បដប្មើការ
ងារ។ រា ់ការដធវើកណំាយ ដតងមានការ ូ 

https://anthropology.uoreg-on.edu/profile/acarter4/)
https://anthropology.uoreg-on.edu/profile/acarter4/)
https://archanth.cass.anu.edu.au/
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រួមពីប្បជាព រែឋកនុងតបំន់ដធវើកណំាយ។ 
ដោក ឡាយ កជួ៏យពនយ ់អ្ពីំរដបៀបដធវើ
កណំាយែ ់ប្បជាព រែឋដែ  ូ រួមដធវើ
កណំាយដែរ។ 

ដប្ៅពីការងារជនំាញ ដោក ឡាយ 
ដៅមានគុណ្ស្មបតតមិ ាងដែ ពក់ព័នធនឹង
រដបៀបដធវើការងារជាប្កុម (Team Work) និងការ
 ូ កនុងស្ហគមនណ៍ាមួយដោយមនិមាន
បញ្ហ  ដែ កតាត  ងំដនេះគជឺា ណុំ្ ស្ខំ្នន់
ដែរកនុងការប្បតបិតតិកណំាយបុរាណ្វតាុវទិ្យា
ដៅទី្យតាងំណាមួយ។ 
 
សននិដ្ឋា ន 

ដោក  ុញ ឡាយ គឺជាអ្នកជនំាញដធវើ
កណំាយបុរាណ្វតាុវទិ្យាមាន ក់ដែ ប្តូវបានស្ថា
ប័នជាតិ និង អ្នដរជាតិទ្យទួ្យ ស្ថគ  ់ពី ដំណ្េះ
ជនំាញរបស់្ដោក។ ដោកអា ទ្យទួ្យ កាន់
ការងារដធវើកណំាយបាន ែូ ជា៖ ការដរៀប ទីំ្យ
តាងំរដដដ កណំាយ ការដធវើកណំាយ (ជីកតាម
បដ ចកដទ្យស្បុរាណ្វតាុវទិ្យា) ការដបងដ ក
ប្ស្ បែ់ី ការគូរប្ស្ បែ់ីកនុងប្កោស់្ ការគូបល
ង់បាតរដដដ  ការវាស់្កមពស់្រដដដ និងវតាុ
ដែ រកដឃើញ ប្ពម ងំការពិចរណាអ្ពីំ

ស្ថា នភាពរដដដ កណំាយ និងស្ថា នភាពននវតាុ
ដែ រកដឃើញកនុងរដដដ កណំាយ។ ដោក 
ឡាយ ក៏អា ជួយនដ ់ដយប ់កនុងការស្ដប្ម  
ដធវើកណំាយដៅតាមស្ថា នភាពជាក់ដស្ដង។  

ដោកបានដរៀនប្តឹមថាន កទី់្យ២ ដស្ទើរដតមនិ
ដ េះអានអ្កសរនង ដតដោកតស្ ូ ពាយមយក ិតត
ទុ្យកោកនឹ់ងការងារ  ង់ដ េះ  ង់ែងឹ ប្តងប្តាប់
ស្ថដ បក់ារដណ្នាពីំអ្នកជនំាញបរដទ្យស្អ្នកជនំាញ 
ដខែរ និងនិស្សតិដទ្យៀត ដទ្យើបដោកអា ដរៀនសូ្ប្ត
 ញយកជនំាញកណំាយបាន ាស់្ោស់្។ 

ជនំាញដែ ដោកទ្យទួ្យ បានដនេះក៏
ដោយស្ថរការអ្នុវតតផ្ទទ  ់ជាដប្ ើនឆ្ន ណំាស់្
មកដហើយ ែូ ប្ទឹ្យស្តីដែ និយយថា “Repeti-
tion is the Mother of Skill”។ ែូ គ្នន នឹងប្ទឹ្យស្ដី
របស់្ឯកឧតតមបណ្ឌិ តស្ភាចរយ សុ្ខ ទូ្យ  
ប្បធានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា ថា«ធនធាន
ធមែជាតិដប្បើប្បាស់្កានដ់តដប្ ើនកាន ់ដតដរ រ ឹ 
ដតធនធានមនុស្សកានដ់តដប្បើកាន់ដតរកី ដប្មើន»។ 

ដនេះចតទុ់្យកជាមរតកមនុស្សរស់្មាន ក់
ដែ មានជនំាញដធវើកណំាយ ាស់្ោស់្ និង
បានបដញ្ចញស្មតាភាពរបស់្ខលួន ូ រួមសិ្កា 
ប្ស្ថវប្ជាវដែើមបដីស្វងរកអាថ៌កបំាងកា ពី
អ្តីតកា របស់្កមពុជា។ 
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ដោក  ុញ ឡាយ កនុងស្កមែភាពគូរបលង់បាតរដដដ កណំាយ ដៅទី្យតាងំកណំាយប្បព័នធធារាស្ថស្រស្តដៅ
តបំន់បនាទ យ ដងវក ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

   
 

  

    
 

 

  
 

 

ដោក  ុញ ឡាយ ដធវើកណំាយដៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
ដតដជាដស្ន ឫស្សបី្តឹប  ុងឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

ដោក  ុញ ឡាយ ដធវើកណំាយដៅបនាទ យ ដងវក
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ដោក  ុញ ឡាយ ដធវើកណំាយដៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា ដតដជាដស្ន ឫស្សបី្តឹប  ុងឆ្ន ំ
២០១៩ 
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ដោក  ុញ ឡាយ កនុងស្កមែភាពគូរប្ស្ ប់ែីបញ្ចូ  កនុងប្កោស្ ដៅទី្យតាងំកណំាយប្បព័នធធារាស្ថ

ស្រស្តដៅតបំន់បនាទ យ ដងវក ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

ដោក  ុញ ឡាយ កនុងស្កមែភាពពិនិតយការដធវើកណំាយដោយដប្គឿងយនត (excavator) ដធវើកណំាយប្បព័នធ
ធារាស្ថស្រស្ត 

ដៅតបំន់បនាទ យ ដងវក ឆ្ន ២ំ០២០ 
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ចំណោទបញ្ហា  
 

ដោយ ៖ បណ្ឌិ ត ព្រំ ណទវ ី 
                                                     អនុប្បធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម  

                  ស្មាជិកបណ្ឌិ តស្ភាចារ្យបប្មងុ 
                                            ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា  

  Email:  promtevy@gmail.com 
 
ការ្ស្រ្ដស្រ្និដកេបបទ្យឬស្ថរ្ណា គ ឺ

ជាការ្ងារ្ស្ខំាន់រ្បស់្និស្សតិដ ើមបឈីាន
ដៅបញ្ចបក់ារ្សិ្កា រ្ឯីការ្ដប្ជើស្ដរ្ ើស្ស្ណួំ្រ្ 
ប្ស្ថវប្ជាវអាចជាផ្នែកមួយ ផ្ លពិបាក 
បនុំតដៅកែុងកិចចការ្ដនេះ។ និស្សតិអាចចាប ់
ដនតើមគតិថា ដតើដគដប្ជើស្ដរ្ ើស្ប្បធានបទ្យអវ ី
ផ្ លស្មប្ស្បស្ប្មាបក់ារ្ប្ស្ថវប្ជាវរ្បស់្ 
ដគដោយចាប់ដនតើមពីគនិំតដនេះ ដគប្តូវដរ្ៀបច ំ
ឱ្យដៅជាស្ណួំ្រ្ផ្ លអាចប្ស្ថវប្ជាវបាន។ 

ស្ណួំ្រ្ប្ស្ថវប្ជាវឬចដំណាទ្យបញ្ហា  គ ឺ
ជាស្ណួំ្រ្ផ្ លនិស្សតិមានបណំ្ងនឹងប្ស្ថយ 
បភំ្លឺ និងខ្លឹមស្ថរ្ននការ្ប្ស្ថយបភំ្លឺដ េះជាអតា
បទ្យនិដកេបបទ្យឬស្ថរ្ណាទងំមូលផ្តមដង។ 
ស្ណួំ្រ្ផ្ លនឹងដចាទ្យដ ើង ដនេះសុ្ទ្យធផ្តមាន
បណំ្ងចង់ឱ្យស្ងគមមានការ្ប្បដស្ើរ្ដ ើង 
ដទេះជាការ្ប្ស្ថវប្ជាវដ េះ ដៅកែុងវស័ិ្យនន
ចដំណ្េះ ឹងណាមួយក៏ដោយ។ 

ដលើស្ពីដនេះដៅដទ្យៀតចដំណាទ្យបញ្ហា មិនផ្មន 
ជាស្ណួំ្រ្មានលកេណ្ៈជាការ្វាយតនមល និង 
មិនប្តូវដប្បើពាកយកែុងន័យអវជិជមានផ្ រ្។ អតា
បទ្យប្ស្ថវប្ជាវមួយមានចដំណាទ្យបញ្ហា  ឬ
ស្ណួំ្រ្ប្ស្ថវប្ជាវពីរ្ផ្បប៖ ចដំណាទ្យបញ្ហា  
ស្ខំាន់ និងចដំណាទ្យបញ្ហា ប ា បប់នស។ំ  

 
ចំណោទបញ្ហា សខំាន់ 

ចដំណាទ្យបញ្ហា ស្ខំាន់ ឬ ស្ណួំ្រ្ ប្ស្ថវ 
ប្ជាវស្ខំានជ់ាស្ណួំ្រ្ផ្តមួយគត់ ផ្ លអែក
ប្ស្ថវប្ជាវប្តូវកតប់្ាទុ្យកកែុងចិតត បានន័យថា
ជាអវីផ្ លដគពាយាមផ្ស្វងរ្ក ដ ើយស្ណួំ្រ្ 
ដនេះដ ើយផ្ លជាមូលដ តុ ឱំ្យមានការ្
ប្ស្ថវប្ជាវផ្ រ្។ ស្ណួំ្រ្ផ្តមួយគត ់ ដនេះមាន
លកេណ្ៈទូ្យលាយ ដ ើយជាទូ្យដៅដគ មិនអាច 
ប្ស្ថយបភំ្លឺបានទងំប្សុ្ងដទ្យ។ គដប្មាងប្ស្ថវ
ប្ជាវមួយមានចដំណាទ្យបញ្ហា ស្ខំានផ់្តមួយ
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គត់ ដ ើយកជ៏ាមូលដ តុផ្ ល ឱំ្យមាន
គដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវដនេះផ្ រ្។ ចដមលើយនន
ចដំណាទ្យបញ្ហា ស្ខំានជ់ាខ្លឹមស្ថរ្នននិដកេប
បទ្យឬអតាបទ្យប្ស្ថវប្ជាវទងំប្សុ្ង។  
ឧទ រ្ណ៍្៖ ដតើស្នធិស្ញ្ហា អនតរ្ជាតិរ្បស់្
អងគការ្ពលកមមអនតរ្ជាតបិានរួ្ម ចផំ្ណ្កអវី
ខ្លេះដ ើមបដីោេះប្ស្ថយបញ្ហា ជូនពលករ្កមពុជា
ផ្ លកពុំងរ្ស់្ដៅនិងដ្វើការ្ដៅបរ្ដទ្យស្ ជា
ពិដស្ស្ស្រស្តីផ្ លបដប្មើការ្ងារ្ាមនាេះ? 
ឧទ រ្ណ៍្មួយដនសងដទ្យៀត ដតើ្ គារ្ពា
ណិ្ជជអាចចូលរួ្មចផំ្ណ្កអវីខ្លេះកែុងស្ថត រ្ដខ្ឿ
នដស្ ឋកិចចប្បដទ្យស្កមពុជា ដប្កាយដពលចប់
ជងំឺរាតតាតកូវ ី១៩? ចដំពាេះស្ណួំ្រ្ទងំ
អស់្ដនេះ អែកប្ស្ថវប្ជាវអាចមានចដមលើយរាប់
មិនអស់្។  

ស្ប្មាប់អែកប្ស្ថវប្ជាវ បូំងៗអាចមាន
ការ្លបំាកខ្លេះកែុងការ្កណំ្ត់ចដំណាទ្យ បញ្ហា
ស្ខំាន់ដនេះ ដប្ពាេះថាកែុងការ្សិ្កាពីមុនៗមក
អាចមាន ទ្យមាល បភ់ាគដប្ចើនកណំ្ត ់ផ្តប្បធានបទ្យ 
ឬចណំ្ងដជើងននអតាបទ្យ ដ ើយដគចាប់ដនតើមផ្តង
និពនធអតាបទ្យផ្តមតង។ 

 
 

ចំណោទបញ្ហា បន្ទា ប់បនស ំ
ដយើងដ ើញថា កែុងស្ណួំ្រ្ខាងដលើ 

ដនេះដគអាចមានចដមលើយដប្ចើនរាប់មិនអស់្ដទ្យ។ 
គួរ្ចងចាថំា ការ្ស្រ្ដស្រ្និដកេបបទ្យឬស្ថរ្ណា 
ដ ើមបបីញ្ចប់ការ្សិ្កា ក ូ៏ចជាកិចចការ្ប្ស្ថវ
ប្ជាវ ជាទូ្យដៅគាម នអែកណាមាែ កអ់ាចដ្វើដ ើយ 
អស់្ដ ើយគាម នដៅស្ល់អវដី េះដទ្យ។ អែក
ផ្ លអេះអាងថា ខ្លួនដ្វើការ្ប្ស្ថវប្ជាវដ ើយ
អស់្គាម នអវីគួរ្ឱ្យដៅស្ល់ស្ប្មាប់ដ្វើការ្
ប្ស្ថវប្ជាវដទ្យៀតដទ្យ គជឺាការ្យល់ប្ច ទំងំ
ប្សុ្ងដប្ពាេះថា ការ្ប្ស្ថវប្ជាវ គជឺាកចិចការ្
រ្បស់្មនុស្សជាទូ្យដៅកែុងដគាលបណំ្ងចង់

ឱ្យស្ងគមប្បដស្ើរ្ដ ើង ដោយដ តុថាការ្ដ្វើ
ឱ្យប្បដស្ើរ្ដ ើងននស្ងគមរ្បស់្មនុស្សមិន
ដចេះចប់មនិដចេះដ ើយ  ូចដនេះការ្ប្ស្ថវប្ជាវ
ក៏មិនដចេះចបម់ិនដចេះដ ើយផ្ រ្។ ដបើ ូដចែេះនិ
ស្សតិប្តូវដ្វើ ូចដមដចដ ើមបឱី្យដគដមើលដ ើញ
ថាការ្ស្រ្ដស្រ្ស្ថរ្ណារ្បស់្ដគបានបញ្ចប់? 
ភារ្កចិចជាបនដដទ្យៀតដគប្តូវកណំ្ត់ចដំណាទ្យ
បញ្ហា ប ា ប់បនស។ំ 

ចដំណាទ្យបញ្ហា ប ា បប់នសដំៅកែុងកិចច
ការ្ប្ស្ថវប្ជាវមួយ ជាស្ណួំ្រ្ផ្ លប្តូវ 
កណំ្ត់ដចញពីចដំណាទ្យបញ្ហា ស្ខំានម់ាន 
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ចនួំនចាបពី់ពីរ្ដ ើងដៅមានលកេណ្ៈជាក់
លាក់ជាងចដំណាទ្យបញ្ហា ស្ខំាន់ មានទ្យ ំក់
មួយគាែ  និងបដំពញឱ្យគាែ ដៅវញិដៅមក។ ជា
ទូ្យដៅស្ណួំ្រ្ផ្បបដនេះនិស្សតិប្តូវកណំ្ត់ដចញ 
ពីចដំណាទ្យមានលទ្យធភាពអាចប្ស្ថយបភំ្លឱឺ្យ
បានទងំប្សុ្ង។ កែុងគដប្មាងប្ស្ថវប្ជាវមួយ
ដគអាចកណំ្ត់ចដំណាទ្យបញ្ហា ប ា បប់នស ំ
ចនួំនប ុ ម ន? ជាការ្ពិតណាស់្គាម នអែក
ណាមាែ កអ់ាចប្ស្ថវប្ជាវអពីំបញ្ហា មួយចប់
ទងំប្សុ្ងដ េះដទ្យ។ ដពលដវលាជាកាត
កណំ្តស់្ខំាន់បនុំតចដំពាេះនិស្សតិ និងថវកិា
ផ្ លនិស្សតិប្តូវចណំាយស្ប្មាបក់ារ្ប្បមូល
ទិ្យនែនយ័។ ដបើនិស្សតិមានភ្័ពវស្ណំាងដោយ
ស្ថរ្ប្បធានបទ្យផ្ លដគប្ស្ថវប្ជាវដ េះ អាច
ជាប្បដយាជន ៍ល់ស្ថា បន័ណាមួយ ដោយ
ផ្ទា ល់ស្ថា ប័នដ េះអាចនតល់ជាថវកិាខ្លេះៗកែុង
ការ្ប្ស្ថវប្ជាវ រ្បស់្និស្សតិផ្ រ្។ 

-ប្បភ្ពដបកេជនបណ្ឌិ តភាគដប្ចើនសុ្ទ្យធ
ផ្តមានមុខ្រ្បរ្រួ្ចដៅដ ើយមុននឹងប្ត បម់ក 
សិ្កាថាែ ក់បណ្ឌិ ត មានបទ្យពិដស្ថ្ន៍ និង
ជ ំញដនសងៗគាែ ។ កែុងតួ ទី្យជាដមធាវ ី ដគ
អាចមានស្ណួំ្រ្ប្ស្ថវប្ជាវអពីំ តួ ទី្យដមធាវ ី
ជាប្ពេះស្ងឃអាចមានចណំាបអ់ារ្មមណ៍្

ចដំពាេះបញ្ហា ស្ថស្  ការ្ប្គបប់្គងវតតអារាម 
ជាដ ើម។  

ប្បព័នធនសពវនាយកម៏ានតួ ទី្យស្ខំាន់ 
កែុងការ្នតល់គនិំត បូំងឱ្យអែកប្ស្ថវប្ជាវផ្ រ្។ 
ឧទ រ្ណ៍្ មានការ្នសពវនាយថា បណាត
ប្បដទ្យស្អាស្ថ៊ា ន និងប្បដទ្យស្ដៅអាសីុ្បូពា៌ា
ចនួំន៥ (ចនិ កូដរ្  ខាងតបូង ជប ុន ញូវដ ស
ដ ន និងអូស្រស្ថត លី) ប្ពមដប្ពៀងគាែ នឹងអនុវតត
ពាណិ្ជជកមមដស្រ្។ី ដយើងអាចមាន គនិំតថា 
កមពុជាជាប្បដទ្យស្ស្មាជកិអាស្ថ៊ា នមួយផ្ រ្ 
ដតើគួរ្ដប្តៀមលកេណ្ៈអវីខ្លេះ ដ ើមបឱី្យប្បដទ្យស្
កមពុជាទ្យទួ្យល បានអតាប្បដយាជន៍ដស្មើភាពគាែ
នឹងបណាត ប្បដទ្យស្ផ្ លចូលរួ្មទងំអស់្? 

ចដំពាេះអែកប្ស្ថវប្ជាវ បូំង  ៗ ផ្ ល មនិ
ទនម់ានបទ្យពិដស្ថ្នក៍ារ្ងារ្ ដគអាច កប្ស្ង់

ដចញពីកងវេះខាតកែុងស្ថែ ន អែកប្ស្ថវប្ជាវរ្បស់្
អែកមុនៗ។ ាម្មមាកែុងស្ថែ ន ប្ស្ថវប្ជាវ
នីមួយៗផ្តងផ្តមានបញ្ហជ ក់នូវផ្ នកណំ្ត់។ 
ាមរ្យៈផ្ ន កណំ្ត់ដនេះដ ើយ ផ្ លដយើង
អាច ងឹថា អវផី្ លដគបានប្ស្ថវប្ជាវ និងអវី
ផ្ លមិនទន់។ មានអតាបទ្យប្ស្ថវប្ជាវខ្លេះ 
មានការ្បញ្ហជ ក់ចាស់្ៗបផ្នាមដទ្យៀត បផ្នាម
ដលើផ្ នកណំ្តន់នការ្ប្ស្ថវប្ជាវជាចណុំ្ចៗ 
ផ្តមតងដ ើមបឱី្យអែកអានបាន ឹង ថាដតើអវីផ្ ល
តប្មូវឱ្យមានការ្ប្ស្ថវប្ជាវបផ្នាមដទ្យៀត។ 
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ដលើស្ពីដនេះដៅដទ្យៀត ចដំណាទ្យបញ្ហា ននការ្
ប្ស្ថវប្ជាវអាចដកើតដចញមកពី ដំណាេះប្ស្ថយ 
បញ្ហា ជីវភាពប្បចានំថៃ ឧទ រ្ណ៍្  ូចជា 
ដតើប្តូវដ្វើ ូចដមតចដ ើមបពីប្ងីកទី្យនារ្? ដតើប្តូវ
ដរ្ៀបចដំគាល នដយាបាយ ូចដមតចដ ើមបដី្វើ
ឱ្យប្បដស្ើរ្ដ ើងនូវជីវភាពរ្បស់្ប្បជាជន
ដប្កាយចប់វបិតតកូវ ី-១៩? 

 
 ណោលបំណងននចំណោទបញ្ហា  

ដទេះជាចដំណាទ្យបញ្ហា ននការ្ប្ស្ថវ
ប្ជាវមួយ អាចមានប្បភ្ពដប្ចើនយា ងណា
ក៏ដោយ ដគអាចកណំ្ត់ព័ត៌ាមានទងំដ េះជា 
៣ប្កមុស្ខំាន់ៗ គឺ៖ 

- ដ ើមបពីប្ងឹងចដំណ្េះ ឹងមូលោឋ ន៖ ការ្
ប្ស្ថវប្ជាវប្បដភ្ទ្យដនេះភាគដប្ចើនដ្វើដ ើងដោ
យអែកប្ស្ថវប្ជាវជ ំញជាស្ថស្រស្ថត ចារ្យដៅ
ាមស្ថកលវទិ្យាល័យ ឬដៅបណ្ឌិ តយស្ភា 
ជាដ ើម។ ប្បធានបទ្យផ្ លដគដប្ជើស្ដរ្ ើស្យក
ភាគដប្ចើនយា ងដោចណាស់្ជាលកេណ្ៈជាត ិ
ឬជាលកេណ្ៈស្កលផ្តមតង ដ ើមបបីដងកើត 
ប្ទឹ្យស្តី ឬជាប្បដយាជន៍រ្បស់្ប្បដទ្យស្ទងំមូល
ឧទ រ្ណ៍្  ូចជាការ្ពិចារ្ណាអពីំដ តុ
អវីបានជាវតាុ ផ្តងធាល ក់ពីដលើ ចុេះដប្កាមរ្ ូត
បានបដងកើតជាចាបទ់្យ ំញផ្នន  ី ឬកក៏ារ្
ផ្ស្វងរ្កឯកស្ថរ្ចាប់ដ ើម ពាក់ព័នធនឹងរ្ ឋ
បាលបារាងំកែុង មជាប្បដទ្យស្អាណានិគម

ផ្ លបានកណំ្ត់ប្ពំប្បទ្យល់ប្បដទ្យស្កមពុជា
ជាមួយប្បដទ្យស្នថជាដ ើម។ 

 
ណដើម្បដីណណដើ ម្ឱកាស៖ 

និស្សតិផ្ លមិនទនម់ានឱ្កាស្ការ្
ងារ្ ដគអាចដ្វើការ្ដប្ជើស្ដរ្ ើស្យក ចដំណាទ្យ 
បញ្ហា មួយផ្ លដគចាប់អារ្មមណ៍្ និស្សតិ
ដ េះនឹងកាល យជាអែកឯកដទ្យស្មាែ ក់ដោយមិន
 ឹងខ្លួន។ ចដំណាទ្យបញ្ហា  ូចជា តួ ទី្យដមធាវ ី
កែុងកតរី្ ឋបបដវណី្កមមករ្អដ ត ប្បដវស្ន ៍ពាណិ្ជជ 
កមមដអ ិចប្តនិូច។ល។ សុ្ទ្យធសឹ្ងផ្តអាចនតល់
ឱ្កាស្ឱ្យនិស្សតិមានឯកដទ្យស្យា ងជាក ់
លាក់មួយ។  ូចគាែ ផ្ រ្ ចដំពាេះស្ថា ប័ន ឬប្កមុ
 ៊ាុនមួយផ្ លចងក់ាត ប់ឱ្កាស្ទី្យនារ្ ដគក៏
ប្តូវកណំ្ត់ចដំណាទ្យបញ្ហា ជាក់លាក់ស្ប្មាប់
ដ្វើការ្ប្ស្ថវប្ជាវផ្ រ្។ 

-ដ ើមបដីោេះប្ស្ថយបញ្ហា អវមួីយ៖ 
ការ្បដងកើតចដំណាទ្យបញ្ហា ដ ើមបដីោេះប្ស្ថយប
ញ្ហា មួយ ជាទូ្យដៅប្តូវបានដប្បើប្បាស់្ស្ប្មាប ់
ដោេះប្ស្ថយបញ្ហា ដោយផ្ ករ្បស់្ស្ថា បន័ 
ឬប្កមុ ៊ាុនមួយប ុដណាណ េះ អាចនិយាយបាន 
ថាជាចដំណាទ្យបញ្ហា កប្មតិមីប្កូ។ ចដំណាទ្យ 
បញ្ហា មាន ូចជា ដតើប្តូវដ្វើ ូចដមតចដ ើមប ី
នតល់ដស្វាឱ្យអតថិិជនដគាលដៅបានប្បដស្ើរ្ 



45 

 

ជាងដនេះ? ឬមួយក ៏ ដតើប្តូវដ្វើ ូចដមដចដ ើមប ី
ដរ្ៀបចបំ្បព័នធសិ្កាពីចមាៃ យឱ្យបាន ល់សិ្ស្ស 
ប្គប់រូ្បកែុងកលុំងដពលមានវបិតតកូវ ី-១៩? 

-ឧទ រ្ណ៍្នន ដំណ្ើ រ្ការ្កណំ្ត់ 
ចដំណាទ្យបញ្ហា ពំុមានរូ្បមនដឬកបួនខាែ តណា 
មួយចាស់្លាស់្ ថាដតើនិស្សតិប្តូវកណំ្ត ់
ដ ើងដោយវ ិ្ ីណាដទ្យ។ ខាងដប្កាមដនេះជា 
ជោំននន ដំណ្ើ រ្ការ្កណំ្ត់ចដំណាទ្យ 
បញ្ហា ។ 

-ដប្ជើស្ដរ្ ើស្វស័ិ្យណាមួយផ្ លអែក 
ដពញចិតដ៖ ប ា ប់ពីដប្ជើស្ដរ្ ើស្វស័ិ្យណា 
មួយដ ើយ និស្សតិប្តូវបផំ្បកជាផ្នែកតូចៗ 
បនដដទ្យៀត។ ឧបមាថា វស័ិ្យផ្ លដគដពញ 
ចិតដគឺ មីប្កូស្ ប្គាស្ ស្ ប្គាស្្ុនតូច 
និងម្យម។  

-បផំ្បកជាអនុវស័ិ្យ៖ បផំ្បកវស័ិ្យ 
ននការ្សិ្កា ៏ទូ្យលទូំ្យលាយមួយឧទ រ្ណ៍្ 
មីប្កូស្ ប្គាស្ ស្ ប្គាស្្ុនតូច និង 
ម្យម (Micro- Small and Medium Enter-
prises: MSMEs) ជាអនុវស័ិ្យតូចៗ ដយើង 
បាន  ូចជា ទិ្យ ឋភាពននការ្ចុេះបញ្ជី  ការ្ប្គប ់
ប្គងស្  ប្គាស្ប្បដភ្ទ្យននប្បតិបតដិការ្ និង 
 ដំណ្ើ រ្ការ្អភ្ិវឌ្ឍន៍ ការ្ចងប្កងជាបណាដ ញ 

ដគាលនដយាបាយគាបំ្ទ្យមីប្កូស្ ប្គាស្ 
ស្ ប្គាស្្ុនតូច និងម្យម ជាដ ើម។ 

-ដប្ជើស្ដរ្ ើស្អនុវស័ិ្យទងំឡាយ 
ផ្ លអែកដពញចិតដយកមកដ្វើការ្សិ្កា៖ 
និស្សតិ ឬអែកប្ស្ថវប្ជាវថមផី្តងផ្តគិតថា ការ្ 
កណំ្ត់អនុវស័ិ្យជាការ្លបំាក។ ចណំ្ង ់
ចណូំ្លចិតដ ការ្អានឯកស្ថរ្ ស្មតាភាព 
និងមានដពលដវលាប្គាប់ប្គាន់ ជាលកេខ្ណ្ឌ  
អនុញ្ហា តឱ្យការ្សិ្កាដៅដលើអនុវស័ិ្យទងំ 
ដ េះដ្វើដៅដកើត។ ដទេះជាយា ងណាកដ៏ោយ 
និស្សតិប្តូវដប្ជើស្ដរ្ ើស្យកផ្តអនុវស័ិ្យទងំ
ឡាយណា ផ្ លអាចយកមកសិ្កាបាន 
កែុងកលុំងដពលចនួំនថវកិា និងស្មតាភាព 
ផ្ លមាន។ រ្ដបៀបមួយននការ្ដប្ជើស្ដរ្ ើស្ 
គឺចាប់ដនដើមពីការ្ជប្មេុះដចាល បាននយ័ថា 
លុបដចាលនូវផ្នែកណាផ្ លអែកមិនដពញចិតដ 
ជាទី្យបនុំត។ ចុងបញ្ចបអ់ែកប្ស្ថវប្ជាវអាច 
ដប្ជើស្ដរ្ ើស្បាននូវអនុវស័ិ្យផ្ លដគមាន 
ការ្ដពញចតិដនិងអាចប្គបប់្គងបាន។ ដទេះ 
ជាយា ងណាក៏ដោយ អនុវស័ិ្យមួយក៏អាច 
មានតនមលប្គបប់្គាន់និងអាចជាការ្សិ្កា 
យា ងទូ្យលទូំ្យលាយបានផ្ រ្។ 

កែុងចដំណាមអនុវស័ិ្យផ្ លបផំ្បក
ពីមុនមកឧទ រ្ណ៍្មានចនួំន៥ កាតយ់ក 
ប្តឹមផ្ត៣ ផ្ លដយើងដពញចិតតជាងដគបងអស់្ 
រួ្មមាន៖ ១)ការ្ប្គបប់្គងស្ ប្គាស្ MSM-



46 

 

Es ២) ការ្ចងប្កងជាបណាដ ញ MSMEs និង 
៣) ដគាលនដយាបាយគាបំ្ទ្យ MSMEs។ 

-អនុវស័ិ្យផ្ លអាចដ្វើការ្ប្ស្ថវ 
ប្ជាវបាន៖ កែុងចដំណាមអនុវស័ិ្យខាងដលើ 
ផ្ លដយើងកណំ្ត់ថាដពញចិតតដ េះ ដតើដយើង 
អាចបដងកើតជាស្ណួំ្រ្ប្ស្ថវប្ជាវអវីខ្លេះ ផ្ ល
អែករ្ពឹំងថានឹងអាចដ្លើយបាន? សូ្មដ្វើឱ្យ
លមអតិាមផ្ លអែកអាចដ្វើបាន។ ដបើសិ្ន
ជាអនុវស័ិ្យផ្ លដយើងដពញចតិតដ េះ ផ្បរ្ 
ជាមិនអាចបដងកើតស្ណួំ្រ្ប្ស្ថវប្ជាវបាន អែក
ប្ស្ថវប្ជាវអាចផ្ទល ស់្បតូ រ្បាន។ ចដំពាេះអនុ 
វស័ិ្យការ្ប្គប់ប្គងស្ ប្គាស្ MSMEs  
ដយើងអាចកណំ្ត់ស្ណួំ្រ្ប្ស្ថវប្ជាវបាន 
 ូចជា៖ 

-ដតើរាជរ្ោឋ ភ្ិបាលកមពុជាមានដគាល 
នដយាបាយយា ងណាខ្លេះ ដ ើមបបី្គបប់្គង 
MSMEs? 

-ដតើ MSMEs ដៅកមពុជាមានផ្ននការ្ 
អវីខ្លេះដ ើមបដីប្តៀមខ្លួនចូលរួ្មចផំ្ណ្កកែុងការ្ 
ដ្វើពាណិ្ជជកមមដស្រ្ជីាមួយបណាត ប្បដទ្យស្ 
ដនសងដទ្យៀតកែុងតបំន?់ 

-ដតើ MSMEs ដៅកមពុជាមានផ្ននការ្ 
អភ្ិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស ូចដមតចខ្លេះ? 

- ដតើ MSMEs................ 
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ច្បាប់ និង ឥរយិាបថរបសម់នុសស 
Law and Human Attitude 

         
       ដោយ៖   បណ្ឌិ ត អ ុ៊ុំ ប មុ 

                                                                                            ជនួំយការ រាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 
 
សសច្បក្ដីស្ដើម 

ដៅដ ើពិភពដោកដយើងដនេះ ដេ
សដងេតដ ើញមានភាវៈេួរឱ្យកត់សមាា  ់បួន
យ៉ា ងេឺ ម្នុសស សតវ រុកខជាតិ និងររ ៉ាធម្មជាត ិ
ដ ើយកនុងចដំោម្ភាវៈទងំបួនដនេះដ ៀត
ដោតភាវៈ "ម្នុសស" មានដៅជាបនឹ់ងខ្លួននូវ
របស់ពិដសសម្យ៉ាងរែ ភាវៈែទ ដ ៀតគ្មម ន
ដ េះេ ឺ "វចិារណ្ញ្ញា ណ្" សម្រមាបេ់ិតពិចារ 
ោដៅដ ើអ្វីៗ ទងំអ្ស់ រែ បានជួបម្រប េះ
ក៏ែូចជាដៅដ ើអ្ដំពើម្របម្រពឹតតរបស់ខ្លួន។ ជាង
ដនេះដៅដ ៀត កនុងែដំណ្ើ រអ្តថិភាពដៅដ ើភព
រែនែដីយើងដនេះ ម្នុសសដែើរតួជាអ្នកតាក ់
រតងចាបស់ម្រមាបស់ងាម្ែង ដ ើយក៏ជាកម្ម
វតថុ ទនការេតិពិចារោចដំ េះការតាក់រតង
ចាប់ែង។ ប៉ាុរនតដទេះជាយ៉ា ងដនេះកត ី ក៏កនុង
ែដំណ្ើ រអ្នុវតតនូវតួ  ីរបស់ខ្លួនជាកម្មវតថុ
របស់ចាបក់៏មានម្របដភ ម្នុសសខ្លេះយ ់
បានម្រតមឹ្ម្រតូវអ្ពីំចាប ់ ដ ើកតដម្េើងចាប់ោក់
ចិតតោកក់ាយដគ្មរពចាបនិ់ងចាត ុ់ក ចាបធ់ំ
ជាងបុេា ខ្លួនឯង។ ដមាល៉ា េះដ ើយ ដម្រ េះរត
ឥរយិបថភាា ក់រ ឹករបបដនេះ ដេកប៏ានសុខ្
ម្រសួ កនុងែដំណ្ើ រជីវតិរស់ដៅជាមួ្យនឹង

សងាម្រែ ដេកពុំងរតចូ រួម្ម្របាម្រស័យ។ 
ែទុយដៅវញិ កនុងែដំណ្ើ រអ្តថិភាពរបស់ម្នុសស
ែរែ  ដេក៏សដងេតដ ើញមានម្របដភ ម្នុសស
ខ្លេះដ ៀតយ ់ម្ិនបានម្រតមឹ្ម្រតូវអ្ពីំចាប់ដម្ើ  
ម្រោ ចាប ់ ម្ិនបានែារភាា ប់ខ្លួនជាមួ្យ
ចាប់ ចង់រតម្របម្រពឹតតនូវអ្វីៗ ដៅតាម្ ដំនើងចតិត
នឹកដ ើញ ដធវើអ្វីៗ ែទុយពីការកណំ្ត់របស់ចាប ់
តោំងឆនទៈរួម្របស់ម្នុសសកនុងសងាម្រែ 
ដេកពុំងរស់ដៅ។ ដមាល៉ា េះដ ើយ ដោយោររតអា
កបបកិរយិភ័នតម្រចឡរំបបដនេះ ដេក៏ពំុបានសុខ្
ម្រសួ ដឡើយដ ើយម្រពម្ទងំជួបម្រប េះនឹងការ
ោក ់ណ្ឌ កម្មម្រតឡបវ់ញិពីសោំក់ អាជាា ធរ
ដៅតាម្កម្រម្ិតទនអ្ដំពើខុ្សឆាងរបស់ដេរថម្
ដ ៀតែង។ 
 សណួំ្រអាចដចា សួរថា ដតើដ តុអ្វី
បានជាមានបាតុភាពជាឥរយិបថពីរម្របដភ 
ែទុយគ្មន របបដនេះ ដកើតដឡើងចដំ េះម្នុសសកនុង 
សងាម្? ដតើម្រតូវដធវើរបបោដែើម្បឲី្យម្នុសស
ផ្លល ស់បដូ រឥរយិបថរបស់ខ្លួនពីឥរយិបថអ្វជិា
មានដ ើយរបរម្រតឡបដ់ៅរកឥរយិបថរបប
វជិាមាន ម្រសបដៅតាម្អ្វីរែ ចាបច់ងប់ាន? 
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 ទងំអ្ស់ដនេះ េឺជាបញ្ញា ដចា ែ៏សមុេ
ោម ញសម្រមាបដ់យើងទងំអ្ស់គ្មន ដែើម្បោីក
 បងរសវងរកចដម្លើយម្របកបដោយសុភនិចឆ័យ 
ដ ើយរួម្គ្មន ដោេះម្រោយនូវដ តុដភ រែ 
រតងរតដកើតមានដឡើងរបបដនេះកនុងឥរយិបថ 
រស់ដៅម្របចាទំថៃរបស់ម្នុសសមាន ក់ៗ។ ប៉ាុរនត
ដែើម្បមីានមូ្ ោា នរងឹមានឹំងដោេះម្រោយនូវ
បញ្ញា ែូចដ  ខាងដ ើដនេះ ដយើងេបបមី្រតឡប ់
ម្កសិការសវងយ ់រួម្គ្មន ជាមុ្ន អ្ពីំថាដតើអ្វី
ដៅរែ ដៅថាចាប់? ចាប់មានម្របភពម្ក
ពីោ? ចាបម់ានតួ  ីអ្វីខ្លេះចដំ េះសងាម្? 
 
១- ស ើច្បាប់ជាអវី? 
 មាននិយម្ន័យមួ្យចនួំនរែ ខ្ាុ ំ
បានម្រោវម្រជាវដ ើញដ ើយសូម្ដ ើកយក
ម្កបញ្ញា កជូ់នដៅដព ដនេះ ទក ់ងដៅនឹង
សណួំ្ររែ ដ ើកដឡើងថា ដតើចាប់ជាអ្វី? 
 ១.១-និយម្នយ័ចាបត់ាម្រយៈវច 
នុម្រកម្ 
 ក-វច នុម្រកម្របស់សដម្ដចម្រពេះសងឃ
រាជ ជួន ោត ដបាេះពុម្ពម្រគ្ម ី៥ ដោយវ ិយ
ោថ នពុ ធោសនបណ្ឌិ តយឆ្ន ១ំ៩៦៧ ម្រតង់
 ព័ំរ២១៥ បានឲ្យនិយម្ន័យសដីពី "ចាប"់ 
របបដនេះថា "ចាបជ់ាវនិយ័ ជាម្រកតិយម្រកម្ជា 
កបួនម្របដៅម្នុសសទងំអ្ស់ដៅកនុងនេរអ្នុ
វតតតាម្ ដែើម្បឈីានដឆ្ព េះដៅរកអ្ដំពើម្របម្រពឹតត
 អម្រតឹម្ម្រតូវតាម្េនលង"។ 

ខ្-ចដំ េះវច នុម្រកម្អុ្កសវតអឺ្ែវ៉ាន ់
ដ ើដនើយ៍ (Oxford Advanced Learner's) 
ដបាេះពុម្ពឆ្ន  ំ ២០០៣ ម្រតង់ ព័ំរ៣៨៦ បាន
ដ ើកដឡើងជានិយម្នយ័ោម្ញ្ារបបដនេះថា 
ចាប់ជាវធិានែលូវការរបស់ម្របដ សមួ្យឬរែា
មួ្យ ដ ើកដឡើងពីអ្វរីែ ម្របជាជនម្រតូវដធវើឬ
ម្ិនម្រតូវដធវើ(Law is an official rule of a country 
or state that says what people may do or 
may not do)។ 
 ដបើតាម្និយម្នយ័ខាងដ ើដនេះ ចាប់
េឺជាវនិយ័ ជាម្រកិតយម្រកម្ ជាកបួនម្របដៅឬជា
វធិានែលូវការរបស់ ម្របដ សនីមួ្យៗបង្ហា ញ
ម្របាប់ម្របជាជន ពីអ្វីរែ ម្រតូវដធវើនិងអ្វីរែ 
ម្ិនម្រតូវដធវើ ឈានដឆ្ព េះដៅរកអ្ដំពើម្របម្រពឹតត អ 
អ្ដំពើរែ មានែ ម្របដយជន៍ មានវឌ្ឍន
ភាពសម្រមាប់សងាម្។ ែទុយដៅវញិ អ្វីរែ 
ម្ិនម្រតូវដធវើដ េះ េជឺាកាយវកិារ រែ ឈាន
ដឆ្ព េះដៅរកអ្ដំពើអាម្រកក ់អ្ដំពើអ្សី ធម្៌ គ្មម ន
ែ ម្របដយជន៍ និងប៉ាេះ  ់ែ ់សោដ ប់
ធាន បោ់ធារណ្ៈកែូ៏ចជា រដបៀបដរៀបរយ
សងាម្ ម្រពម្ទងំដធវើឲ្យសងាម្មានឧបសេាម្និ
អាចរកីចដំរ ើនដៅមុ្ខ្ដោយរ ូនបាន។ 
 ១.២-និយម្ន័យចាបត់ាម្រយៈការ
េិតរបស់ សសនវ ូិនដយបាយមួ្យចនួំន 
 ១.២.១- សសនៈរបស់សីុដសរ ៉ាុង
(១០៦-៤៣មុ្នេ.ស) 
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ដបើតាម្ដោកសីុដសរ ៉ាុង (Cicéron) ជា
 សសនវ ូិនដយបាយែដ៏ឆនើម្ម្របចា ីំម្រកងុរ ៉ាូម្
បានដ ើកដឡើងពី និយម្នយ័របស់ចាប ់
យ៉ា ងែូដចនេះថា"ចាប់េជឺាការរបងរចករវងអ្វី
រែ ម្រតូវនិងអ្វីរែ ខុ្ស" (Law is the distin-
ction between thing just and unjust)។ ដបើ
តាម្និយម្ន័យដនេះ ដយើងអាចដចា សួរថា 
ដតើអ្វីដៅរែ អាចឱ្យដេ របងរចកបាន រវង
"ម្រតូវ"និង"ខុ្ស"?។ ដបើតាម្ សសនៈផ្លទ  ់
របស់ដោក អ្វីរែ ដធវើឲ្យម្នុសសរបងរចក
បានរវងម្រតូវនិងខុ្សេ ឺ "វចិារណ្ញ្ញា ណ្"
ដ េះឯង។ ប៉ាុរនតដទេះជាយ៉ា ងដនេះកដី ដោកក៏
ដៅរតម្និ អ្ស់ចតិត ខាល ចរម្រកងមានការយ ់
ម្រចឡចំដំ េះ កយ "វចិារណ្ញ្ញា ណ្" ពីដម្រ េះ
វចិារណ្ញ្ញា ណ្របស់ម្នុសស អាចមានម្រតូវ
ែងនិងខុ្សែងដ  េឺពំុមាន កខណ្ៈម្រតមឹ្ 
ម្រតូវជាសក ដ េះដឡើយ។ ែូដចនេះដ ើយបាន
ជាដោកបរនថម្ កយ"ម្រតឹម្ម្រតូវ"ដៅកនុងនិយម្ 
ន័យថមមួី្យដ ៀតរបស់ដោកថា "ចាប់េជឺា
វចិារណ្ញ្ញា ណ្ម្រតមឹ្ម្រតូវ" (Law is the right 
reason) បានដសចកដថីា ចាប់ដ េះម្រតមឹ្ម្រតូវ
ម្រេប ់ ំ  ីឋានភូម្ោិស្តសត និងម្រេបក់ា 
ដវោទងំអ្ស់។ ជាចុងដម្រកាយ ដោកបាន
បញ្ចប់និយម្នយ័របស់ចាប់ ដោយពិចារ
ោដម្របៀបដធៀបចាប់ដៅនឹង ម្នុសសរែ 
ជាភាវៈរស់តាម្និយម្នយ័មួ្យរបបដ ៀត
ថា"ចាបេ់ឺជាដៅម្រកម្ែ៏ដសៃៀម្ោៃ ត"់ (Law is 

a silent magistrate)។ ដបើតាម្ សសនៈដនេះ 
ចាប់ពឹង ក់ខ្លួនទងំម្រសុងដៅដ ើ ដៅម្រកម្
រែ ជាម្នុសសមានវញិ្ញា ណ្ឱ្យនិយយជួស
ខ្លួនឬនិយយែទុយម្កវញិថា "ដៅម្រកម្េឺជា
ចាប់ដចេះនិយយ"(Magistrate is a speaking 
Law)។  សសនៈចុងដម្រកាយដនេះ សបញ្ញា ក់ឱ្យ
ដ ើញថា ដបើដៅម្រកម្រែ ជាអ្នកអ្នុវតតចាប់
មានេុណ្សម្បតត ិអ ម្របកបដោយម្រកម្សី 
ធម្វ៌ជិាា ជីវៈខ្ពស់តោំងយុតតធិម្៌ពិតម្របាកែ
អាចឱ្យឆលុេះបញ្ញច ងំម្រតឡប់វញិថាចាប់ដ េះ
 អ។ ែទុយដៅវញិ ដបើដៅម្រកម្ជាម្នុសសម្ិន
ម្របកបដោយេុណ្ធម្៌ ខ្វេះសី ធម្៌វជិាា ជីវៈ
ជាដៅម្រកម្ ចាបដ់ េះអាចម្រតូវបានដេដម្ើ 
ដ ើញថា ជារបស់ឥតបានការអាម្រកក់ជួរជាតិ
េួរឱ្យសអប់ដខ្ពើម្និងម្ិនេួរឲ្យដគ្មរពដៅវញិ។ 
ែូដចនេះដបើតាម្ សសនៈខាងដ ើចាបម់ាន កខ 
ណ្ៈអាម្រកក់ឬ អ អាម្រស័យដៅដ ើដៅម្រកម្
រែ ដែើរតួ  ីជាម្របធានវស័ិយ និងជាអ្នក
កណំ្ត់ ែូចរែ ដោកសីុ ដសរ ៉ាុង ធាល បប់ាន
រ ឹំកោស់ដតឿនដយើងនិងទញអារម្មណ៍្ពួក
ដយើងឱ្យយក ចតិត ុកោក់និងម្របុងម្របយ័តន
ខ្ពស់ដៅដ ើម្របធានវស័ិយមួ្យដនេះ ដែើម្បកុីឱំ្យ
ជេះឥ ធិព អាម្រកកែ់ ់ តទម្លពិតរបស់ចាប ់
បងេបានដៅជាអ្ដំពើ ឬសកម្មភាពម្ិនដគ្មរព
ចាប់របស់ម្នុសសភាេដម្រចើនដៅកនុងសងាម្។ 
ប៉ាុរនត ដបើដេេតិម្កសងាម្បចចុបបនន កនុងសតវតសរ ៍
ដយើងដនេះវញិ ចាប ់អឬម្និ អ អាចអាម្រស័យ
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បរនថម្ដ ៀតដៅដ ើ និ ន ការនដយបាយទន
អ្នកតាករ់តងចាប់កែូ៏ចជា អាជាា ធររែ ជា
អ្នកអ្នុវតតចាប់។ ែារភាា បនឹ់ងរបបរែនរន
ការជេះឥ ធិព ដៅដ ើ េុណ្តទម្លរបស់ចាប់
តាម្រយៈចរតិ កខណ្ៈទងំបីរបស់ចាប់
ែូចដោកោងំថូមា៉ា ស់ អាកាវ យ ដនើស (Saint 
Thomas Aquinas) ដម្ែកឹ ោំស ម្រេឹសដ
កនុងសតវតសរ ី៍១៣ ធាល បប់ានបញ្ញា ក់អ្េះអាង
រួចម្កដ ើយតាម្រយៈឃ្លល ែ៏មានតទម្លទងំបី
របស់ដោកយ៉ា ង ដនេះថា"ចាប់ម្រតូវអ្នុម្ត័
ដៅតាម្វធិានមួ្យចនួំនរបស់វចិារណ្ញ្ញា ណ្ 
ចាប់ម្រតូវរតម្រតឹម្ម្រតូវនិងសីុសង្ហវ ក់គ្មន ជារួម្
ជាមួ្យនឹងអ្ដំពើ អ"ចាបម់្រតូវមានធមាម នុរូប
ភាព(Legitimacy) ឬភាពម្រតឹម្ម្រតូវតាម្ចាប់។ 

 
២- ប្បភពននច្បាប ់
 ជា ូដៅ អ្វីៗទងំអ្ស់រែ ដកើតម្ក
ដ ើដោកដយើងដនេះ សុ ធរតមានម្របភពរបស់
វ។ យ៉ា ងោម្ិញដបើ ដេពិចារោម្កដ ើ
ចាប់វញិ ដតើដេយ ់ដ ើញរបបោរែរ? 
 ម្កែ ់ម្រតង់ចណុំ្ចដនេះ ដយើងេបប ី
រ ឹំកដៅែ ់ សសនៈរបស់ ម្៉ាុងដតសេីដយើ 
(១៦៨៩-១៧៥៦)។  សសនវ ូិនដយបាយរូប
ដនេះ បានអ្េះអាងថា "ភាវៈទងំអ្ស់រែ ឋតិ
ដៅដ ើភពរែនែីដយើងដនេះ សុ ធរតមាន ចាប"់ 
បានន័យថា អា ិដ ពកម៏ានចាប់ ម្នុសស
មានបញ្ញា  ម្នុសសោម្ញ្ាធម្មតាកម៏ានចាប ់

សតវកម៏ានចាប់។ ដបើនិយយដយងដៅដ ើ
ម្របភពវញិ ដោកបានបញ្ញា ក់បរនថម្ថា ចាប់
មានម្របភពដចញម្កពីមូ្ ដ តុពីរយ៉ា ងេឺ
កាយមូ្ ដ តុ(Physical cause) និងសី 
មូ្ ដ តុ(Moral Cause)។ ចដំ េះម្របភពជា
កាយមូ្  ដ តុដៅ ីដនេះ ដោកចង់ដផ្លដ តជា
សខំាន់ដៅដ ើកតាត មួ្យចនួំនរួម្មាន: 
ម្នុសស (សខំានេ់ចឺរតិម្នុសស)  ឹកែី អាកាស
ធាតុ  ីតាងំភូម្ោិស្តសត សងាម្បរយិកាស 
ម្របវតតិោស្តសត វបបធម្៌និងជ ំញឯកដ ស។ 
ម្របសិនដបើអ្វទីងំដ េះ ខុ្សគ្មន ឬមានោថ នភាព
របបោ ចាប់កម៏ាន កខណ្ៈរបបដ េះរែរ 
ដោយដ តុថា ម្នុសសជាកម្មវតថុ  និងជាអ្នក 
តាករ់តងចាបប់ាន  ួ ឥ ធិព ពីអ្វីទងំ
ឡាយដ េះដ ើយរែ អ្វទីងំអ្ស់ដ េះសថិត
កនុងកា ដវោ និង  ំជាមួ្យគ្មន ។ 
 រឯីម្របភពជាសី មូ្ ដ តុវញិ េឺជា
ម្របភពរែ ដចញម្កពីមូ្ ដ តុទក់ ងដៅ 
នឹងោម រតី ឬម្រព ឹង របស់ម្នុសសម្រេប់ៗរូប។ 
ោម រតឬីម្រព ឹងដ េះរតងជេះឥ ធិព ខាល ងំកាល
ដៅដ ើការបដងេើតចាប់ទនម្របដ សនីមួ្យៗ។ 
ឧបមាថា ដបើោម រតឬីម្រព ឹងដ េះ ជាោម រតឬី
ម្រព ឹងម្របកបដោយសុឆនទៈរបស់ពពួកអ្ភិ
ជ ធិបដតយយរែ ដធវើអ្វីៗ រតងរតេតិេូរ
ែ ់ែ ម្របដយជនជ៍ាត ិ ចាប់រែ បដងេើត
ដឡើងកម៏ាន កខណ្ៈរបបដ េះរែរ។ ែទុយ
ដៅវញិ ដបើោម រតីឬម្រព ឹងដ េះ ជារបស់ពួក
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អ្បបជ ធិបដតយយ រែ ម្របកាន់រងឹមាដំៅ
ដ ើែ ម្របដយជនរ៍បស់ម្រកុម្ ដេមួ្យកាដ ប់
តូចដ េះ ចាប់រែ តាក់រតងដចញម្ក ក៏
មានសភាពរបបដ េះរែរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
៣- ប្បសភទននច្បាប ់
  នទឹម្នឹងការដរៀបរាប់ពីម្របដភ ដម្រចើន
យ៉ា ងរបស់ចាប់រួម្មាន ចាប់ម្រព ម ណ្ឌ  
ចាប់រែាបបដវណី្ ចាប់ នដយបាយ ចាប់ប
រោិថ ន ចាបប់ញ្ញា  ចាបេ់តិយុតត... ដោក
បានបម្រងមួ្ចាបទ់ងំអ្ស់ដ េះឲ្យរួម្ចូ គ្មន
ម្ក ដៅម្រតមឹ្ចណុំ្ចរែ ថា ចាបម់ានពីរ
ម្របដភ រតប៉ាុដោណ េះេឺ ចាប់ពិភពរូបវនត និង
ចាប់ពិភពបញ្ញា ។ ដតើចាប់ពិភពទងំពីរដនេះ 
មានន័យែូចដម្តច? 
  
 

៣.១-ចាប់ពិភពរូបវនត 
 ចាប់ពិភពរូបវនត េជឺាចាប់រែ 
ម្រេបម់្រេងពិភពរូបធាតុទងំអ្ស់ដៅដ ើរែន
ែីដយើងដនេះ។ ដោយរឡកដបើនិយយទក ់ង 
ដៅនឹងចរតិ កខណ្ៈវញិ ចាប់ម្របដភ ដនេះ
ម្រតូវបានដេពនយ ់បរនថម្របបដនេះថា ចាប់
ពិភព រូបវនតេជឺាចាប ់ ំក់ នំង េជឺាចាប់
ពិពណ៌្ នូវអ្វីរែ មានពិតកនុងពិភព"
ដោកសចចៈ"ដ ើយចាប់ដនេះ មានចរតិ កខ
ណ្ៈពិដសសខុ្សរបលកពីចាប់ែទ ដ ៀត ដៅ
ម្រតងថ់ាជា"ចាបធ់ម្មជាតិ" (Natural Law) 
ដ ើយកជ៏ាចាបរ់ែ ម្ិនដចេះរម្របម្រប ួដោេះ
ដឡើយ។ 

៣.២- ចាប់ពិភពបញ្ញា  
 ចាបពិ់ភពបញ្ញា  ជាចាប់រែ ដកើត
ដចញពីសម្តថភាពទនខួ្រកា របស់ម្នុសស។ 
បានន័យថា ដបើសម្តថភាពទនការេតិរបស់
ម្នុសសបានម្រតឹម្កម្រម្ិតោចាប់ដ េះក៏មាន 
កម្រម្តិម្រតមឹ្ប៉ាុដោណ េះរែរ ដ ើយកអ៏ាចដកើត
មានករណី្ជាការេិតដោយម្ិនបានម្របដម្ើ 
ដម្ើ រវងឆ្ៃ យជាមុ្នឬជាការេតិម្ិនបាន
ម្រេបម់្រជុងដម្រជាយឬក៏ អាចជាការេតិដោយ
រែអកដ ើចរតិ កខណ្ៈរបស់ម្រកុម្ម្នុសសទងំ
ពីរម្របដភ  ែូចបានដរៀបរាប់ពីខាងដែើម្រួច
ម្ក ដ ើយ។ ែូដចនេះដ ើយបានជាកនុងនិយម្
ន័យសដីពីចាប់ ម្៉ាុងដតសេីដយើ បានសងេត់
ធៃន់ថា "ចាបជ់ាចណំ្ងទក់  ងទងំឡាយ

ចរតិមនុស្ស 
ទឹកដ ីទំហដំង ់
សីុ្តតប្រជាជន 

អាកាស្ធាតុ 

ជំនាញ
ឯតទស្ 

ប្រវតតិសាស្តស្ត 

ទីតងំ ភូមិ
សាស្តស្ត 

វរបធម ៌

ស្ងគម 
ររយិាកា
ស្ 

ច្បាប ់ ឥទធិពល ឥទធិពល 

ឥទធិពលននកាយមូលតហតុមកតលីចារ់ 
 តមគំនិតររស់្ម ុង  

តតស្គីតយ ី
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ដចញម្កពីអ្វីរែ មាននិងពីអ្វីរែ នឹងដកើត
មានដឡើង" ដ ើយែទុយពីចាប់ពិភពរូបវន័ត
ចាប់ ម្របដភ  ីពីរដនេះអាចមានចរតិជាចាប់
រម្របម្រប ួ ម្រពម្ទងំអាចមានការភ័នតម្រចឡំ
រថម្ដ ៀតែង ពីដម្រ េះចាប់ដនេះសថិតដម្រកាម្
អ្ោំចទនតោា របស់ម្នុសស។ ែូដចនេះ ដោយ 
ោររតតោា ញញីំ ម្នុសសេិតពីអ្វីៗ រតង
មានភាព ដម្អៀងនិងភ័នតម្រចឡ។ំ ឧបមាថា ដបើ
ចាប់ដ េះតាក់រតងដឡើងដោយជពូំកជន
រែ មានតោា ម្រកាស់ ែូចជាម្រកុម្ អ្បបជ  
ធិបដតយយរែ ម្រេប់ម្រេងម្របដ សដោយម្និ
ខ្វ ់ខាវ យពីសុខ្ ុកខរបស់ម្របជាជន ចាប់
រែ បដងេើតដឡើង ដោយម្រកុម្ដ េះចាស់ជា
ធាល កក់នុងសភាពការ រែ ម្របដយជន៍រត
ម្យ៉ាងរបស់ម្រកុម្ដេជាក់ជាម្ិនខាន។ 
 ែូដចនេះដ ើយបានជាកនុងសម្័យ
បចចុបបនន ដែើម្បដីជៀសវងពីែ ប៉ាេះ  ់ធៃន ់
ធៃររបបដនេះមុ្ននឹងោក់ចាប់មួ្យឱ្យែដំណ្ើ រ 
ការជាែលូវការដៅបាន ចាប់ដ េះម្រតូវោកឆ់លង
ោថ បន័  ួ ខុ្សម្រតូវជាដម្រចើនថាន ក់ ចាប់ដែដើម្
ពីោថ ប័នោម្ី ពិនិតយ ពិចារោនិងែត ់
ដយប ់បរនថម្ ដែើម្បអីាចដចៀសែុតពីបាតុ
ភាព ភ័នតម្រចឡ ំ ឬ េិតម្និបាន ែិតែ ់កនុង
ម្របការោមួ្យរែ ជាដ តុបចចយ័ដធវើឱ្យប៉ាេះ
  ់ធៃន់ធៃរែ ់ជីវភាពរស់ដៅរបស់ម្របជា
ព រែាភាេ ដម្រចើនដៅ ូទងំម្របដ សក៏ែូចជា
ប៉ាេះ  ់ែ ់តទម្លពិតទនចាប់បងេបានជាបា

តុភាពអ្ស់ជដំនឿ ពីសោំក់ម្របជាជនដៅដ ើ
ចាប់។ 
 បរនថម្ចដំ េះករណី្ខាងដ ើ ដោយ
ដ តុថាចាប់ដកើតដចញពីការេតិដោយដម្របើ
ម្របាស់បញ្ញា  ម្៉ាុងដតសេ ី ដយើ បានរចកចាប់
ពិភពបញ្ញា ជាបីម្របដភ តូចៗតដៅដ ៀត 
រែ  ក់ព័នធជាសខំាន់ដៅដ ើតួអ្ងាបេីឺ 
អា ិដ ព  សសនវ ូិ និងអ្នកតាក់រតងចាប់។ 
៣.២.ក-ចាប់ដ វៈឬចាបោ់ស  
 ដបើរ ឹំកដៅែ ់ សសនៈខាងដែើម្រែ 
ដោកបានដ  ថា "ជារួម្ម្នុសសកម៏ានចាប់
អា ិដ ពកម៏ានចាប"់ ចាបដ់ វៈឬចាប់
ោស  ជាចាប់មួ្យម្របដភ រែ ម្របកាសឲ្យ
ដម្របើដោយអា ិដ ព។ចាបម់្របដភ ដនេះ មាន
ដគ្ម ដៅដម្រកើនរ ឹំកោម រតរីបស់ម្នុសសឱ្យចង
ចាពីំករណី្យកចិចរបស់ខ្លួន ចដំ េះអា ិដ ព 
បាននយ័ថាម្នុសសម្រតូវមាន កាតពវកចិចដធវើសកាេ
រៈបូជាចដំ េះអា ិដ ពដែើម្បសុីមំ្រតឡប់វញិនូវ
ដសចកដីសុខ្ ការសដម្រម្ចម្របដយជន៍ដែសងៗឬ
ោភជយ័ោមួ្យ។ 
 ៣.២.ខ្-ចាប់សី ធម្ ៌
 ជាចាប់រែ ម្របកាសឱ្យដម្របើដោយ
 សសនវ ូិ សម្រមាប់ដម្រកើនរ ឹំកោម រតីរបស់
ម្នុសសឱ្យចងចា ំ ពីករណី្យកិចចរែ ម្រតូវដធវើ
ចដំ េះខ្លួនឯងផ្លទ  ់ ដ ើយសម្រម្ួចសម្រមាងំ
នូវសី ធម្ ៌អចដំ េះខ្លួនឯង ពីដម្រ េះដបើខ្លួន
ឯង អ សងាម្កប៏ាន អដៅតាម្ដ េះរែរ។ 
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៣.២.េ-ចាបន់ដយបាយ និងចាប់
រែាបបដវណី្ 
 ជាចាប់មួ្យរែ ម្របកាសឲ្យដម្របើ
ដោយអ្នករតងចាប ់ ដែើម្បដីម្រកើនរ ឹំកោម រតី
របស់ម្នុសសឱ្យចងចានូំវករណី្យកចិចរបស់
ខ្លួនចដំ េះអ្នកែទ និងចដំ េះសងាម្ តួយ៉ា ង
ែូចជាជួយអ្នកែទ ដោយម្ិន  ម្របកាន់វណ្ណៈ 
ពណ៌្សម្បុរ ឬនិ ន ការនដយបាយឲ្យរួចែុត
ពីកដី បំាកដវ  ម្រេប់របបយ៉ា ង ឬក៏ជួយ 
សងាម្ឱ្យរកីចដំរ ើនដៅមុ្ខ្កនុងសុខ្សនតិភាពជា
ដែើម្។ 
 
៤-  ួនាទីរបសច់្បាប់ 
 ម្កែ ់ម្រតង់ចណុំ្ចដនេះ  សសនៈ
របស់បាល តុង(៤២៧-៣៤៧មុ្នេ.ស) បានអ្េះ 
អាងថា ចាបម់ានតួ  ីបីយ៉ា ងេឺ អ្ប់រ ំ
បង្ហេ រនិងពយបា ។ ដតើតួ  ីទងំបីដនេះ 
មានន័យយ៉ា ងោខ្លេះ? 

៤.១-អ្ប់រ ំ
 ដបើេិតដៅតាម្នយ័ធម្មតា "អ្ប់រ"ំ 
ម្កពី កយឡាតាងំថា Educere ឬ Educare
។ "អ្ប់រ"ំ កម៏ានន័យ ថាទញដចញពី,  ំ
ដចញពីែាត់ែាង់បណ្ដុ េះដែើម្ប ីដំឆ្ព េះដៅរក
ដគ្ម ដៅោមួ្យ។ ដបើតាម្ សសនៈរបស់ 
ដោក អាន់រឌ្រសុន(Anderson)វញិ"អ្ប់រ"ំ
មានន័យ ថា ជាែដំណ្ើ ររែ បុេា មាន ក់ៗ  
ដរៀនសូម្រតនូវអ្វរីែ ចាបំាច់ ដែើម្បតីម្រម្ូវដៅ

តាម្ជីវភាពរបស់ដេ។ ែូដចនេះសរុបនយ័ទងំ
អ្ស់ម្កវញិ "អ្ប់រ"ំ អាចជាអ្ដំពើឬសកម្ម
ភាពរែ  មំ្នុសសឲ្យដចញែុតពីអ្វីរែ 
អាម្រកក់ រែ ដម្រគ្មេះថាន ក់ រែ ម្ិនេួរេបប ី
ដឆ្ព េះដៅរកអ្វីរែ ម្រតឹម្ម្រតវូ អម្របដសើរ។ 
"អ្ប់រ"ំអាចជាការបណ្ដុ េះឱ្យម្នុសសមាន ក់ៗ នូវ
សី ធម្៌។"អ្ប់រ"ំអាចជាការ វឹកហាត់ជាការ
បដម្រងៀនម្នុសសឱ្យដចេះជ ំញវជិាា ជីវៈ ឬដចេះ
ពីរដបៀប  ំក ់នំងសងាម្ ដែើម្បញុីងំឱ្យជីវ
ភាពរស់ដៅរបស់ពួកដេបានសុខ្ម្រសួ ។ កនុង
ន័យដនេះែរែ  ដបើេតិឱ្យបានសីុជដម្រៅដោយ
ែារភាា ប ់ដៅនឹងចាប ់តួ  ីអ្ប់ររំបស់ចាប់
មាននយ័ថា ចាបប់ានចងអុ បង្ហា ញម្របាប់
ម្នុសសនូវអ្វីរែ ម្រតមឹ្ម្រតូវ អ្វីរែ ម្និម្រតមឹ្ម្រតវូ
េួរដធវើឬម្និេួរដធវើកនុងអាកបបកិរយិម្របម្រពឹតតរបស់
ខ្លួន ដែើម្បរីសវងរកឱ្យម្នុសសនូវភាពសុខ្ែុម្រម្
 កនុងសងាម្រែ ដេកពុំងរស់ដៅ។តួ  ី អ្ប់រ ំ
របស់ចាបក់៏មាននយ័ម្យ៉ាងដ ៀតថា ចាប់
ម្របាប់ឱ្យែងឹពីអ្វីរែ ចាប់ចងប់ានកនុងអ្ដំពើ
ម្របម្រពឹតតរបស់បុេា មាន ក់ៗ កនុងដគ្ម បណំ្ង
ធា នូវសោដ ប់ធាន ប់និងរដបៀបដរៀបរយ
សងាម្ សម្រមាបក់ា ដវោជាក់ោក់ោមួ្
យ។ ឧបមាថា ដបើដ ើសកា កណំ្ត់ដ េះ 
ម្នុសសដៅរតដោេះអ្ដងាើយដធវើម្ិនែងឹម្ិនឮ 
ឬក៏ម្និម្រពម្ដធវើខ្លួនឱ្យចុេះសម្រម្ុងជាមួ្យនឹងអ្វី
រែ ចាប់ចង់បាន ចាប់នឹងអ្ប់រមំ្នុសសដនេះ
តាម្រយៈអាជាា ធរមានសម្តថកិចច ដោយវធិាន
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ការផ្លកពិន័យោក់ដទស ណ្ឌ ដៅតាម្ កម្រម្តិ
ទនអ្ដំពើម្របម្រពឹតតដែើម្បឱី្យម្នុសសដ េះរាងចា  
ឈប់ម្របម្រពឹតតរបបដនេះតដៅដ ៀត។ ែូដចនេះ 
"អ្ប់រ"ំរបស់ចាប់តាម្េំនិតរបស់បាល តុង 
េឺម្របាប់ឱ្យែឹងដោយដធវើការបស្តញ្ា បឱ្យម្រជួត
ម្រជាបនូវអ្វីរែ េួរដធវើនិងម្ិនេួរដធវើ ម្រពម្ទងំ
អ្ប់រដំោយោក់ពិនយ័ដៅដព រែ អ្វីៗ ម្រតវូ
ហាម្ម្របាម្ដ េះ ម្ិន  ួ បានម្រតឡប់វញិ 
នូវការដគ្មរពតាម្។ ចុេះ"បង្ហេ រ"វញិ ដតើមាន
ន័យែូចដម្ដច? 

៤.២-បង្ហេ រ 
 បង្ហេ រមានន័យថា ដម្ើ ដ ើញជាមុ្ន
នូវអ្វីៗរែ អាចនឹងដកើតមានដឡើង។ ែូដចនេះ
ម្រតូវរតដធវើចាបដ់ែើម្បរីាងំខ្ទប់ជាមុ្ន កុឱំ្យអ្វីៗ
ទងំដ េះ ដកើតមានដឡើងបានដ ើយបងេដៅ
ជាភាពវកឹវរម្រចបូកម្រចប ់កនុងសងាម្។ ដបើដេ
និយយជាភាោោម្ញ្ាមានន័យថា "ដចារ
ម្ិនទន ួ់ចដគ្មដ  រតដយើងដធវើដម្រកា ដធវើ
របងឱ្យបានរងឹមាជំាមុ្ន ដែើម្បកីារ រកុឱំ្យ
ដចារចូ  ួចបាន"។ ម្របហាក់ម្របរ  គ្មន
ដៅនឹងដរឿងដនេះរែរ ឧបមាថា ម្របដ សោ
មួ្យដ េះបរុំងនឹង បញ្ចប់សស្តង្ហា ម្ជាមួ្យេូ
បែិបកខ ដព ខាងមុ្ខ្ ែូដចនេះ អ្នកដធវើចាប់
ម្រតូវម្របដម្ើ ដម្ើ ឲ្យបានរវងឆ្ៃ យថា ដតើ
ដព បញ្ចបស់ស្តង្ហា ម្ដៅអាចដកើតមានដម្រគ្មេះ
ថាន ក់ឬបាតុភាពអ្សកម្មអ្វខី្លេះ ទក់ ងនឹងអា
វុធយុ ធភណ្ឌ ? ែូដចនេះ ដែើម្បកីារ រកុឱំ្យមាន

បាតុភាព ដចារ ួច ដចារបលន់ម្របោប់អាវុធឬ
អ្ដំពើបាញ់ដបាេះសងសឹកសមាល បគ់្មន ដោយទម្រព
ទែសដកើតមានកនុងម្របដ ស ដ ើបនឹងបញ្ចប ់     
សស្តង្ហា ម្ ដេម្រតូវដធវើចាប់សដីពីការម្រេប់ម្រេង
អាវុធជាតិែទុេះ ម្រពម្ទងំចាត់វធិានការអ្នុវតត
ឱ្យបានតឹងរុងឹបែុំត ដែើម្បកីារ រភាពសុខ្
ោនតជូនម្របជាជន។ ចរំណ្ក"ពយបា "វញិ 
ដតើមាននយ័យ៉ា ងោរែរ? 

៤.៣-ពយបា  
 "ពយបា "មានន័យថា អ្វីមួ្យដកើត
ដឡើងដ ើយដ ើប ោកថ់ាន ពំយបា ឬចាត់
វធិានការ បោ់េ តជ់ា ដម្រកាយដែើម្បកុីឲំ្យរកីរា 
ោ ធតំដៅដ ៀត ដ  េឺ ឱ្យសថិតកនុងសភាព
រួម្តូចបនតិចម្តង ដៗៅវញិ។ ដ តុអ្វីបានជាមាន
ដ តុដភ ែូដចនេះដកើតដឡើង? ពីដម្រ េះែូចបាន
បញ្ញា ក់ពីខាងដែើម្ម្រោប់ "ចាប់" អាម្រស័យដៅ
ដ ើម្នុសសជាអ្នកបដងេើត។ កនុងកា ៈដ សៈខ្លេះ 
អ្នកដធវើចាប់(តាករ់តងចាប់)ក៏មានភាពឆករ វង
រែរ អាម្រស័យដោយដព ដវោទនការដរៀបចតំាក់
រតងមានរយៈដព ខ្លី ឬមួ្យកអ៏ាម្រស័យដោយ
ការេតិពិចារោ ឬការម្រោវម្រជាវបញ្ញា ម្ិនបាន
ែិតែ ់ឬក៏ម្កពីភាព ដម្អៀងដោយដចត 
របស់ម្រកមុ្ អ្នកតាក ់ រតងចាប់ ក់ព័នធដៅនឹង
ែ ម្របដយជន ៍ជាអាថ៌កបំាងំោមួ្យរបស់
ពួកដេ។ ែូដចនេះដ ើយបានជាមាន ដងវើដធវើ
តាម្ដម្រកាយរបបដនេះ។ សម្ែូច កយចាស់
បានដ  ថា "ដចារ ួចដគ្មបាត់ដៅដ ើយ
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ដ ើបម្រសេះរបង" ឬដ ើបដធវើដម្រកា ឲ្យរងឹមា។ំ ក៏
មានសភាពែូចគ្មន ដៅនឹងករណី្ដនេះរែរ ដៅ
ចុងឆ្ន ២ំ០១៩ និងបនតចូ ម្កឆ្ន ២ំ០២១ 
ដយើងដនេះ ពិភពដោកបាន  ួ រងនូវការរា
តតាតជាសក  និងដោយឥតបានដម្រតៀម្
 ុកជាមុ្នពីជម្ៃ ឺ ែលូ វែដងាើម្ ែក៏ាចោហាវ
មួ្យរបបបោដ  ម្កពី ដម្ដរាេជាវរុីស "កូរ ៉ាូ
ោ"(Corona virus)រែ ម្រកមុ្អ្នកម្របាជាខាងដវជា
ោស្តសតឱ្យដឈាម េះថា "ជម្ៃឺកូវែី១៩" (Covid-19)។ 
ដោយបាតម់ាច ស់ការកនុងការ ប់  ់ឬការដម្ើ 
ម្រោ ែងដ េះ ដធវើឱ្យម្របដ ស ខ្លេះជួបម្រប េះ
ដម្រគ្មេះថាន កធ់ៃន់ធៃរដោយោរជម្ៃឺដនេះ ដចេះរត
រកីរា ោ ធដំឡើងៗដ ើយបរមិាណ្អ្នក
ោល បក់៏បានដកើនដឡើងខ្ពស់េួរឱ្យម្រពួយបារម្ភ។ 
តាម្ពិតដៅ គ្មម ននរោមាន កប់ានែឹងជាមុ្ន
អ្ពីំជម្ៃឺែ៏ចរម្លករបបដនេះដ  ទ ់រតមានអ្នក
ោល ប់ដៅឯដខ្តតវូហាន់ ម្របដ សចិនដ ើបអ្នក
ជ ំញខាងដវជាោស្តសតចាប់អារម្មណ៍្ ដ ើយ
ម្រោវម្រជាវដៅក៏រកដ ើញថា មានជងំែឺ៏កាច
ោហាវដនេះ កពុំងដធវើសកម្មភាពរាតតាត។ 
ែូដចនេះវធិានការរែ សម្ម្រសបបែុំតេមឺាន
រតវធិានការពយបា ដ  ដ ើបមានម្របសិ ធ
ភាពដែើម្ប ីបោ់េ ត់កុឱំ្យជងំឺដនេះរកីរា ោ 
ធដំឡើងតដៅដ ៀតបាន។  នទឹម្នឹងដនេះ កនុង
ការពយបា  ដេកអ៏ាចដម្របើវធិានការចម្រម្ុេះក៏
បានដ  េឺអ្ប់រដំែើម្បបីង្ហេ រកុឱំ្យជងំឺដកើត
មានដៅករនលងដែសងដ ៀត ម្រពម្ទងំអ្ប់រ ំ

ដែើម្បពីយបា ដៅ ករនលងរែ ដកើតមានរួច
ដៅដ ើយនិងដធវើចាប់ឬដម្របើម្របាស់វធិានការ
ដែសងៗ សម្រមាប់អ្នុវតតការម្រតួតពិនិតយដោយ
តឹងរុងឹបែុំត។ ដទេះបីជាយ៉ា ងដនេះកដី កម៏ាន
ករណី្ "អ្នកខ្លេះ ដគ្មរពបាន អ្នកខ្លេះ ដ ៀត
ដគ្មរពម្និបាន" ដ ើយជងំឺអាចពម្រងីកសកម្ម 
ភាពបានកាន់រតខាល ងំកាល រថម្ដ ៀត។ ដ តុអ្វី
បានជាមានឥរយិបថដគ្មរពចាបែ់ង និង
ម្ិនដគ្មរពចាបែ់ងរបបដនេះដកើតដឡើង? 
 
៥-ឥរយិាបថរបសម់នុសសច្បំស ោះច្បាប ់
 ែូចរែ ខ្ាុបំានបញ្ញា កជូ់នពីខាង
ដែើម្រួចម្កដ ើយម្រោប ់ កនុងជីវតិរបស់
ម្នុសសជាធម្មតារតងមាន ឥរយិបថពីរដនេះ
ដកើតដឡើងេឺ ឥរយិបថដគ្មរពនិងម្ិនដគ្មរព
ចាប់។ ឥរយិបថទងំពីរដនេះ ដៅោយឡំ
ជាមួ្យគ្មន ។ ែូដចនេះដយើងអាចរសវងយ ់តដៅ
ដ ៀតថា ដតើឥរយិបថជាអ្វី? ឥរយិបថបាន
ែ ់  ំឫំក ឬកិរយិរែ ទក ់ងែ ់
សកម្មភាព ដែក ដែើរ ឈរ អ្ងាុយ របស់ម្នុសស
មាន ក់ៗ ។ ឥរយិបថទងំបួនដនេះ សុ ធរតមាន
ចាប ់មាល ប់ទងំអ្ស់ ដតើដៅករនលងោម្រតូវ
ដែក? ដ ើយដែករដបៀបោ? ដតើដៅករនលង
ោម្រតូវដែើរ? ដ ើយដែើររដបៀប ែូច ដម្ដចដែើម្ប ី
ឱ្យបានសម្រម្យម្និឆ្ា ឆំាងម្ិនទស់រភនកឬម្និ
ដធវើឱ្យរខំានែ ់អ្នកែទ ។ ។ 
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៥.១- ឥរយិបថដគ្មរពចាប់ 
 ឥរយិបថ ដគ្មរពចាប ់ បានែ ់ឥរ ិ
យបថ"វជិាមាន" បានម្កពីការអ្ប់របំណ្ដុ េះ
បោដ  ទនោថ បន័ម្រេួោរ ោោដរៀន ក៏
ែូចជាោថ បន័ោស ។ ជាឥរយិបថទន
ម្របដភ ម្នុសសរែ ម្របកប ដោយវចិារណ្
ញ្ញា ណ្ម្រតមឹ្ម្រតូវ មានការ  ួ ខុ្សម្រតូវខ្ពស់ 
ភាា ក់រ ឹក េិតពិចារោដៅដ ើ ដងវើរបស់
ខ្លួនជាបជ់ាម្របចាដំ ើយរែ អ្នកម្របាជាខាង 
ចិតតវ ិយឱ្យដឈាម េះថា ជាម្របដភ ម្នុសសរែ 
មានអ្តតម្របដសើរខ្ពង់ខ្ពស់(Super Ego)។ ម្នុសស 
ម្របដភ ដនេះរតងរត េិតេូរជាបជ់ានិចចដៅដ ើ
ឥរយិបថរបស់ខ្លួន ម្រពួយបារម្ភខាល ចឥរយិ  
បថអ្ស់ទងំដនេះ ប៉ាេះ ងាចិដោយម្របការោ 
មួ្យដៅដ ើអារម្មណ៍្អ្នកែទ រែ រស់ដៅ
កនុងម្ជឍោា នជាមួ្យគ្មន ។ ជាងដនេះដៅដ ៀត 
ដេរតងរតេតិេូរដោយ ភាា ក់រ ឹកនិងឯក
ភាពគ្មន ថា ម្រតូវរតមានចាប់ដែើម្បដីធវើឱ្យសងាម្
មាន នឹំង មានសោដ បធ់ាន ប់រដបៀបដរៀបរយ
 អ ដចៀសែុតពីអ្ដំពើរដំោភប ំនម្រេប់របប
យ៉ា ងដៅដ ើម្នុសសែូចគ្មន ។ ម្នុសសម្របដភ 
ដនេះរតងឱ្យតទម្លខ្ពស់ដៅដ ើការដគ្មរពចាប់ 
ប ោា ន  រែ ដកើតដចញពីការម្រសុេះ
ម្រសួ ចិតតគ្មន  គំ្មន បដងេើ-តបានជាឆនទៈរួម្
សម្រមាបអ់្នុវតតទងំអ្ស់គ្មន ។ ម្ិនថាដៅកនុង
អ្ងាភាពឬោថ ប័នោមួ្យដ  ម្របសិនដបើអ្ងា
ភាពឬោថ បន័ដ េះសម្បូណ៌្ដៅដោយ

ម្នុសសម្របដភ ដនេះជាសមាជកិ អ្ងាភាពឬោថ
ប័នដ េះ កម៏្ិនសូវមានភាពសមុេោម ញដកើត
ដឡើងដឡើយ។ ែទុយដៅវញិ អ្ងាភាពឬោថ បន័
ដ េះរតងរត  ួ បាននូវភាពសុខ្ែុម្រម្ 
និងភាពរកីចដំរ ើនដៅមុ្ខ្ជា ោំប់ ពីដម្រ េះ
ម្នុសសដចេះោដ ប់បង្ហា បគ់្មន  ដចេះឱ្យតទម្លគ្មន និង
ដគ្មរពគ្មន  ដម្រកាម្ឥ ធិព ទនប ោា នឯកភាព
មួ្យរែ ជាភាន កង់្ហរ "ម្រតតួពិនិតយសងាម្" ែ៏
សកតិសិ ធរបស់ោថ បន័។ 
 ៥.២-ឥរយិបថម្និដគ្មរពចាប ់
 ដបើដេ សញ្ាឹ ងេិតឱ្យែិតែ ់ដៅដ ើញ
ថាមានសភាពសមុេោម ញនិងរវងឆ្ៃ យ ោស់ 
ចដំ េះ ឥរយិបថរបបដនេះ ដ ើយ នទឹម្នឹង
ដនេះរែរ ដេកអ៏ាចរកដ ើញនូវមូ្ ដ តុជា
អ្តតដ ម្ត័និងបរានុម្័តដម្រចើនយ៉ា ងរែ  
ដកើតដចញពីការម្និដគ្មរពចាប់។ បោដ
មូ្ ដ តុទងំដ េះ រួម្មាន: 

-មូ្ ដ តុែបូំង អាចបោដ  ម្កពី
ការឱ្យតទម្លរបស់បុេា ដ េះ ែទុយពីសចចភាព
ជាសក  រែ មានពិតដៅកនុងដោកយិ    
សចចៈដយើងដនេះ។ ជាក់រសដងដេយ ់ថា កាយ
វកិារម្និដគ្មរពចាប់េឺ " អ"សម្រមាប់រូបដេ។ 
ែូដចនេះ" អ"របស់ដេែទុយពី" អ"ជាសក 
របស់ម្នុសស ូដៅរែ ម្របកានយ់កការ
ដគ្មរពចាបជ់ាធ។ំ តាម្ពិតដៅ" អ"របបដនេះ 
បាន  ួ ឥ ធិព ពី "សភាពធម្មជាតបិី
យ៉ា ង" (សភាវ េតិ អ្តត តថ និងចណំ្ង)់ រែ 
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ជា សភាពម្និទនប់ាន  ួ ការអ្ប់រដំ ើយ
រែ រតងរតបែិបកខ ជាប់ជានិចចជាមួ្យនឹង 
"សភាពជាព រែា" របស់ម្នុសសរស់ដៅកនុង
សងាម្ជាមួ្យគ្មន ។ ដបើករណី្របបដនេះដកើត
មានដឡើងដ ើយ ចាស់ោស់ថា វនឹង ំ
ដៅែ ់ការដកើតមាននូវការម្និដគ្មរពចាប់ 
ដោយដចៀសម្ិនែុត។ 

-មូ្ ដ តុមួ្យដ ៀត អាចបបោដ   
ម្កពីកម្រម្ិតអ្ប់រ ំឱ្យោា  ់ខុ្សម្រតូវអាម្រកក់ អ
ដៅកនុងម្រេោួរម្និបានែតិែ ់ ឬមួ្យក៏ម្ក
ពីការ  ួ ឥ ធិព ពីពូជពងស ឬក៏ម្កពីការ
  ួ ឥ ធិព ពីម្រេោួរជតិខាងរែ ជា
ម្រេោួរគ្មម នវនិយ័ គ្មម នសោដ បធ់ាន ប ់ ឥត
ចាប់ មាល ប់ គ្មម នឋា នុម្រកម្ តួ  ីចាស់
ោស់កនុងម្រេោួរដ  េ ឺ ឪពុកម្ិនម្របាកែ
ថាជាឪពុក មាដ យម្និម្របាកែជាមាដ យ កូនម្ិន
ម្របាកែថាកូន។ ដោយោរដ តុ បចច័យ
យ៉ា ងដនេះដ ើយ បានជាខុ្ងជឺ រតងយកចិតត
 ុកោក់ដៅដ ើម្រេោួរ ដោយអ្ប់រមំ្នុសសពី
ឋា នុម្រកម្ និងពីតួ  ីកនុងម្រេោួរតាម្ម្រប
ោសនែ៍ម៏ានអ្តថន័យមួ្យឃ្លល ថា "រែាម្ស្តនតីេឺ
រែាម្ស្តនតី ឪពុកេឪឺពុក កូនេឺកូន" ជាដែើម្។ 

-មួ្យវញិដ ៀត ឥរយិបថរបបដនេះ 
ម្យ៉ាងកម៏្កពី េរូំម្របម្រពឹតតបានម្ិនបាន អរបស់
អាជាា ធររែ តោំងឱ្យចាប់ែូចរែ 
ដោកសីុដសរ ៉ាុង ធាល បប់ានដ ើកដឡើងកនុង
និយម្ន័យសដីពីចាប់យ៉ា ងដនេះថា: "ដៅម្រកម្

េឺជាចាបដ់ចេះនិយយ"។ ដបើដៅម្រកម្និយយ
ម្រសួ ម្ិនម្រសួ អាចជេះឥ ធិព ធដំធងដៅ
ដ ើេុណ្តទម្លរបស់ចាប ់ ពីដម្រ េះចាប់ពឹង
 ក់ដៅ ម្រកម្ឱ្យនិយយជួសខ្លួន។ 

-ម្យ៉ាងដ ៀត ឥរយិបថម្ិនដគ្មរព
ចាប់ក៏អាចម្កពីការ  ួ ឥ ធិព ពីសងាម្
ឥតចាប ់មាល ប់រែ ខ្លួន ដេផ្លទ  ់កពុំងរស់
ដៅក៏សឹងរតថាបាន ដ ើយកអ៏ាចម្កពីការ
អ្នុវតតរបបប ទនការោក ់ណ្ឌ កម្មចដំ េះ 
អ្ដំពើរដំោភប ំនចាប់របស់អាជាា ធរម្របតិ 
បតតដិៅធូររ ុង ឬម្និមានយុតតធិម្ម៌្រតឹម្ម្រតវូ 
ដ  េឺ អាច ដម្អៀងដឆ្ព េះដៅរកអ្េតោិ
មួ្យដធវើឱ្យជេះឥ ធិព ម្ិន អែ ់ជដំនឿ និង
ម្របសិ ធភាពទនការដគ្មរពចាប់។ សម្ែូច 
 កយែោំ តៗគ្មន ម្កថា: "ដចាររួចខ្លួន
មាច ស់ជាប់េុក" ឬមួ្យបាតុភាពរបបដនេះ អាច
បោដ  ម្កពីអាកបបកិរយិដោេះអ្ដងាើយ 
ម្ិនរវ ់ខ្វ ់ខាវ យអ្ពីំការោក់ពិនយ័ចដំ េះ 
អ្នកម្របម្រពឹតតខុ្ស បរណ្ដ តបដោដ យឲ្យសភាព
អ្ ធិបដតយយដកើតមានដឡើងដម្រ ងម្រ ត
តាម្អ្ដំពើចិតត។ ឬមួ្យកអ៏ាចម្កពីការដឆលៀត 
ឱ្កាសដកងចដំណ្ញរបស់េណ្បកសនដយ 
បាយោមួ្យ រែ បដងេើតឱ្យមានភាពវកឹវរ
ម្ិនដគ្មរពចាប ់មាល ប់ដែើម្ប ីមាល កក់ ុំដៅ 
ដ ើអ្សម្តថភាពែឹក  ំ ម្រេប់ម្រេងរបស់េណ្
បកសនដយបាយរែ កពុំងកាន់អ្ោំច។ ឬ
មួ្យកម៏្កពីកម្រម្តិអ្ប់រឱំ្យម្រជួតម្រជាបអ្ពីំ
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ចាប់និងការោក់ដទស ណ្ឌ ចដំ េះ ម្របដភ 
ទងំឡាយទនប ដ មើសដៅម្ិនទន់ចាស់
ោស់ដពញដ ញកនុងម្របដ សរែ កពុំងដធវើ
អ្នតរកា ដឆ្ព េះដៅរក "នីតិរែា"។ 

-បាតុភាពទនការម្និដគ្មរពចាប់ ក៏
អាចបោដ  ម្កពីឥ ធិព ដែសងៗដ ៀតរែរ
តួយ៉ា ង ែូចជា ឥ ធិព ទនោថ នភាពម្រសុក
ដ សរែ ធាល ប់ឆលងកាត់សស្តង្ហា ម្រុាទំរ ៉ាអូ្ស  
ប ល យរយៈដព យូរឆ្ន  ំ ដមាល៉ា េះដ ើយ ក៏ដកើត
ដឡើងនូវបាតុភាពអ្សកម្ម "ម្ិនដគ្មរពចាប់
រតអាងដ ើកមាល ងំបាយយកឈនេះចាញ់" ម្រេប
ែណ្ដ ប់ដៅដ ើចតិតេនិំតទនជពូំកជនឆលងកាត់ 
សស្តង្ហា ម្ដ េះកសឹ៏ងមាន។ ឬមួ្យក៏ម្កពីឥ ធិ
ព ទនការដសពដម្រេឿងដញៀន ួកម្រម្ិត ដធវើឱ្យ
ឡប់សត ិ រ ងែឹងខុ្សម្រតូវ អាម្រកក់ អ យក
ការឈឺចាប ់ យកអ្ដំពើបងេ របួសោន ម្ អ្ដំពើ
ឧម្រកិែាកម្មម្កដធវើជាដសចកដីសបាយដឆ្ព េះដៅ
រកដសចកដោីល បស់ម្រមាប់ខ្លួនក៏សឹងរតថាបាន។ 

-មូ្ ដ តុចុងដម្រកាយ ក៏អាចម្កពី
 មាល ប់អាម្រកក់របស់ជពូំកជន រែ មាន ំ
ដ រចង់រតម្របម្រពឹតតអ្វីៗ ដៅតាម្ ដំនើងចតិតនឹក
ដ ើញ បរណ្ដ តបដោដ យខ្លួនឱ្យធាល ក់កនុង
សភាវេតិឥតេិតពិចារោ ឬកធ៏ាល ក់ដៅកនុង
អ្តត តថរែ េតិរតបុេា ផ្លទ  ់ខ្លួន ម្ិនេិតពី
អ្នកែទ  ចងប់៉ាេះ  ់ដៅដ ើសិ ធិនិង ែ 
ម្របដយជន៍អ្នកោកម៏្ិនខ្វ ់ខាវ យ ឬកធ៏ាល ក់
ដៅកនុងតោា ដោភ នឥ់តម្រពំរែន ខ្វេះម្ន 

សិការ  រែ សុ ធរតជា ដងវើម្ិនគ្មប់ម្របដសើរ
សម្រមាប់សងាម្ ឈានដឆ្ព េះដៅរកអ្ដំពើម្ិន
ដគ្មរពចាប់។ 

៥.៣-ដតើម្រតវូដធវើយ៉ា ងោដែើម្បផី្លល ស់
បដូ រឥរយិបថរបស់ម្នុសស ពីការម្ិនដគ្មរព
ចាប់ ដឆ្ព េះដៅរកការ ដគ្មរពចាប់? ចដម្លើយ
ដឆលើយថា ដេអាចផ្លល ស់បដូ រឥរយិបថទងំដនេះ
បានទ ់រតមានវធិានការប ទ ន់មួ្យចនួំន។
តដៅដនេះ េជឺាខ្លឹម្ោរជាក់រសដងទនវធិាន
ការដែើម្បមី្រតិេះរេិះពិចារោ និងោក បង
ដោេះម្រោយនូវបញ្ញា  ដចា ខាងដ ើ: 
  -ជាបឋម្ ដេេបបថីលឹងឱ្យមានតុ យ 
ភាពរវងការ "អ្ប់រ"ំ និងវធិានការ "រែាបា " 
ចាបប់ងខឱំ្យដគ្មរពដោយោក់ពិនយ័។ ដធវើ
យ៉ា ងោកនុងការអ្នុវតតចាប់េបបកុីធំៃន់ខាល ងំ
ដៅដ ើវធិានការ អ្ប់រ ំ ឬអ្ត់ឱ្ន ួសកម្រម្តិ 
រែ ជាដ តុដធវើឱ្យអ្នកម្របម្រពឹតតខុ្សបានចិតត 
ចងម់្របម្រពឹតតអ្ដំពើខុ្សឆាងកាន់រតដម្រចើនដឡើង។ 
 -េបប ុីបបបំាត់នូវ សសនៈរម្រកង
ររអ្ងរបស់អាជាា ធរថា "ដបើដធវើខាល ងំដៅ ឲំ្យ
ប៉ាេះ  ់យ៉ា ងដនេះ ឬ យ៉ា ងដ េះែ ់សិ ធិ
ម្នុសស រំត បំាកែ ់ខ្លួន"ដមាល៉ា េះដ ើយដចេះ 
រតសម្ៃយំកសុខ្រតដរៀងៗខ្លួន ជាដ តុដធវើឱ្យ
បាតប់ង់នូវឆនទៈ និងការ  ួ ខុ្សម្រតូវកនុង
មុ្ខ្  ីរបស់ខ្លួនជាអាជាា ធរ។ 
 -េបបអី្ប់រឲំ្យបានសីុជដម្រៅ និងជាប់
ជាម្របចាអំ្ពីំតទម្លទនការដគ្មរពចាបថ់ាជាការ
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 មំ្កនូវដសចកដីទថលថនូ រ ភាពសីុវ ័ិយសកតិ
សម្ជាព រែាទនម្របដ សរែ ម្របកានខ់ាា ប់ 
"នីតិរែា"។ 
 -ដោយរឡក ចដំ េះអ្នកតោំង
ឱ្យចាប់ េបបដីធវើេរូំឱ្យម្ហាជនបានដ ើញ
ផ្លទ  ់រភនក អ្ពីំោម រតីដគ្មរពចាប់របស់ខ្លួន 
ដោយម្ិនភាល ងំភាល តដ់ៅកនុងឥរយិបថ "ហាម្
ដេម្ិនឱ្យដធវើ រតដ មើសខ្លួនឯង" ជាដ តុ ឲំ្យ
ោបរោបែ ់ឧតតម្ភាព និងម្របសិ ធភាព
ទនការអ្នុវតតចាប់។ យូរៗដៅក៏ដកើតជាជងំឺ
មាកង់្ហយចាបថ់ាជា "របស់ោម្ញ្ាជារបស់
រែ ម្នុសសបដងេើត គ្មម នអ្វេួីរឲ្យដកាតញដញើត 
ដោេះដឡើយ។ ែូដចនេះចងដ់គ្មរពកប៏ាន ម្ិន
ដគ្មរពកប៏ានគ្មម នដចា ជាបញ្ញា អ្វីដឡើយ"។ 
 -េបបរីករម្រប  សសនៈរែ ធាល បរ់ត
ចាត ុ់កថាអ្ោំចចាប់ សថិតដម្រកាម្អ្ោំច
បុេា ឱ្យម្រតឡបម់្ករក សសនៈម្រតមឹ្ម្រតូវដឡើង 
វញិ ដោយចាត ុ់កអ្ោំចចាបធ់ជំាងអ្-ំ
ោចបុេា ។ ដ េះដ ើយរែ ដេដៅថា 
បាន"  ួ ការអ្ប់រពីំអ្ោំច"ពិតម្របាកែ។ 

-េបបដី ើកកពំស់ោម រត ី ួ ខុ្ស
ម្រតូវចដំ េះមុ្ខ្ចាប:់ អ្នកោដធវើខុ្ស អ្នក
ដ េះ  ួ  គ្មម នវបបធម្៌ រួចខ្លួន គ្មម នវបបធម្៌
 ោំកក់ ុំសឱ្យអ្នកែទ រែ ម្ិនបាន
ម្របម្រពឹតតខុ្ស គ្មម នវបបធម្៌ដេចដវេះពីសោំញ់
ចាប់។ 

 -ដ ើកកពំស់បុេា ិក កខណ្ៈរបស់
ម្នុសសតាម្រយៈការអ្ប់រពីំោថ ប័នម្រេោួរ 
ោោដរៀន និងោថ ប័ន ោស ។ 
 -េបបឱី្យម្នុសសទងំអ្ស់ យ ់បាន ូ
  ូំោយអ្ពីំ សស ទនសដីពី"នីតិរែា"រែ  
ជា សស ទនមួ្យដ ើក ឹកចិតតឱ្យម្នុសស ំ
គ្មន បដងេើតចាប ់មាល ប់ឱ្យបានម្រេបម់្រគ្មនស់ម្រមាប ់
ម្របដ ស គំ្មន រសវងយ ់ពីចាប់ឲ្យបានដម្រចើន 
និង គំ្មន ដគ្មរពចាប ់មាល ប់កាន់រតម្៉ាតច់ត់
រថម្ដ ៀត 
 -រតឹបនតឹងការផ្លកពិនយ័កនុងន័យអ្ប់
រកំម្រម្តិខ្ពស់ចដំ េះអ្នកម្របម្រពឹតតដ មើសចាប់។ 
 - ុបបបំាត់វបបធម្ដ៌ម្ើ បោំគំ្មន : 
"ដគ្មរពអ្វរីតឯង ដបើដេឯដ ៀតម្ិនដគ្មរពែង 
ដ ើញរតដេបានសុខ្ រួចខ្លួនរ ូត"។ 
 - ុបបបំាត់វបបធម្ ៌ "ដគ្មរពរតដព 
ដ ើញអាជាា ធរ ដព ម្ិនដ ើញអាជាា ធរម្និ
ខ្ចីដគ្មរព"។ ដនេះដ ើយ ជាឥរយិបថរែ ម្ិន
ទនភ់ាា ក់រ ឹក ជាឥរយិបថរែ ម្ិនទន់
កាល យដៅជា មាល បក់នុងការដគ្មរពចាប់។ 
 -ពម្រងឹង"សភាពជាព រែា"ដោយ ុប 
បបំាត់ជាបដណ្ដើ រៗនូវ"សភាពជាធម្មជាតិ"
របស់ម្នុសសពីដម្រ េះសភាពធម្មជាតិ េឺជា
ដម្រគ្មេះថាន ក់ធៃន់ធៃរសម្រមាបស់ងាម្ ដ ើយកជ៏ា
ឧបសេាែធ៏ ំ រាងំសទេះែ ់ការកោង"នីតិរែា" 
សម្រមាប់ម្របដ សនីមួ្យៗ ម្ិនឱ្យរកីចដំរ ើនដៅ
មុ្ខ្បាន។ 
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 -េបបមីានចាបធ់ា សនតិសុខ្ផ្លទ  ់
ចដំ េះអាជាា ធរ  ួ បនទុកម្រតតួពិនិតយការ
អ្នុវតតចាប។់ 
 -ដរៀបចេូំសជាសញ្ញា ដៅតាម្ម្រ ងូែលូវ 
ោកផ់្លល កសញ្ញា ដៅតាម្ែងែលូវ និងដៅតាម្ ី
ោធារណ្ៈ   ឱ្យបានម្រេប់ម្រគ្មន់ដែើម្បកុីំ
ឱ្យអ្នកដ មើសចាបម់ានដ សថាយ៉ា ងដនេះ ឬ
យ៉ា ងដ េះ ឬម្របរកកម្របោងំយករួចខ្លួន។ 
 -រម្របកាល យ ការដគ្មរពចាប់ឱ្យដៅជា
ច  ភាា ក់រ ឹកដៅ ូទងំម្របដ ស ដោយគ្មម ន
ការបងខឬំដម្ើ  បោំគំ្មន កនុងចដំោម្ម្នុសស
ទងំអ្ស់ដោយម្និេតិពីឋានៈឬតួ  ី។ 
 -ដ ើកកពំស់សី ធម្៌វជិាា ជីវៈ ចដំ េះ
អាជាា ធរ ក់ព័នធ ដោយអ្បរ់ឱំ្យបុេា ទងំដ េះ
ម្របកានយ់កនូវអាកបបកិរយិទថលថនូរម្និរដំោភ
ប ំនសិ ធិចដំ េះអ្នកម្របម្រពឹតតខុ្សចាប់។ 
 រា ់វធិានការរែ បានដរៀបរាបម់្ក
ខាងដ ើ អាចម្របម្រពឹតតដៅបាន អាម្រស័យដៅ
ដ ើការចូ រួម្ចរំណ្ក   ួ ខុ្សម្រតូវផ្លទ  ់
ពីោថ ប័នជាប ់ក់ព័នធទងំឡាយែូចជា ោថ
ប័នអ្ប់រ ំ ោថ ប័នម្រេោួរ ោថ ប័នោស  
សងាម្ សីុវ ិឬអ្ងាការម្ហាជន   អាជាា
ធរម្រេប ់ោំប់ថាន ក់ អ្នកចាប់ តុោការ អ្នក
តោំងម្របជាព រែា(តោំងរាស្តសត) ក៏ែូច
ជាការរួម្ចរំណ្កជាកាតពវកិចចផ្លទ  ់របស់
ម្របជាព រែាមាន ក់ៗ ។ 

សសច្បក្ដីសននិដ្ឋា ន 
 សរុបដសចកតីម្ក ចាបអ់ាចចាត ុ់ក
ជាវធិានែលូវការរបស់ម្របដ សឬរែានីមួ្យៗ 
ដោយការចងអុ បង្ហា ញពីអ្វីរែ ម្រតូវដធវើ និង
អ្វីរែ ម្ិនម្រតូវដធវើ។  នទឹម្នឹងដនេះ ចាបក់៏
អាចចាត ុ់កថាជាវចិារណ្ញ្ញា ណ្ម្រតឹម្ម្រតូវ
ខុ្សរបលកពីវចិារណ្ញ្ញា ណ្ធម្មតា ដ ើយ
រែ  ដំៅែ ់  ធភាពមួ្យអាចរបងរចក
បានចាស់ោស់នូវអ្វីរែ ម្រតូវពីអ្វីរែ       
ខុ្ស។ ចាប់ម្រតូវបានដេឱ្យតទម្លថា ជាភាន កង់្ហរ
ម្រតួតពិនិតយសងាម្ែម៏ានម្របសិ ធភាពសម្រមាប់
រថរកា សោដ បធ់ាន បនិ់ងរដបៀបដរៀបរយោ
ធារណ្ៈរបស់ម្របដ ស។ ជាងដនេះដៅដ ៀត 
ចាប់ម្រតូវបានដេដម្ើ ដ ើញថា អាម្រកក់ឬ អ 
អាម្រស័យដៅដ ើសកម្មភាពម្របម្រពឹតតរបបអ្វជិា
មាន ឬវជិាមានរបស់អ្នកតោំងឱ្យចាប់។ 
ែារភាា បដ់ៅ នឹងចាប់ដនេះរែរ េបបចីងចាថំា 
"នីតិរែា" េឺជារបស់មួ្យមានតទម្លខ្ពង់ខ្ពស់
បែុំត ប៉ាុរនតកជ៏ារបស់រែ ព រែា ម្រេប់រូប
អាចដឈាងចាបប់ានម្របសិនដបើព រែាទងំ
អ្ស់ោកច់ិតតោកក់ាយ សិការសវងយ ់
ម្រពម្ទងំ  ួ  យកដោយោម រតភីាា ក់រ ឹក
និង  ួ ខុ្សម្រតូវខ្ពស់។ 
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ឯក្សារពិសប្រោះ 
 

១-ជួន ណាត វចនានុប្កមខ្មែរ ភាគទី១ ត ោះពុមពប្ាទ៥ី ការផ្សាយររស្់វទិាសាា នពុទធសាស្នរណ្ឌិ តយឆ្ន ១ំ៩៦៧។ 
២-អ ុ ៊ុំ រ ុម ប្រវតតិគំនិតនតយា យរស្ចិមប្រតទស្ ការផ្សាយររស្់ប្គោឹះសាា នត ោះពុមពផ្សាយអងគរ ឆ្ន ២ំ០០៨។ 
៣- អ ុ ៊ុំ រ ុម ចំតណ្ោះដឹងជាមូលដ្ឋា នអំពីស្ងគមវជិាា  ភាគទី២ ឯកសាររតប្ងៀនឆ្ន ២ំ០០៩។ 
៤- អ ុ ៊ុំ រ ុម ស្ងគមវជិាា អរ់រ ំ ឯកសាររតប្ងៀនឆ្ន ២ំ០១២។ 
៥- Ebenstein Alan & Ebenstein William Great Political Thinker, Sixth Edition 2000. 

៦-Sachdeva R.D & Bhushan Vidiya An Introduction to Sociology, Kitab Mahal, 22A Sarojini  

    Naidu Marg, Allhalad, Century printer 22, 1997. 

៧-Oxford Advanced Learner's Dictionary New Edition, Oxford university press, 2003. 
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 ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអក្សរសលិ្បខ៍្មែរសទខេប  

ដោយ៖  បណ្ឌិ ត ឃៃិ យខ៉់ ប្បធាននាយកោា នកចិ្ចការទូដៅ 
                                             វទិាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិាស្ថស្តស្រស្ងគម 

                 ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
 

អកសរសិ្ល្បខ៍្មែរខ្ច្កជាពីរប្បដេទធំៗ
គឺអកសរសិ្ល្បប៍្បជាប្បយិ និង អកសរសិ្ល្ប ៍
ស្ដំណ្រ ឬដៅថាអកសរសិ្ល្បច៍្ណំារ។ 

 
១-អក្សរសលិ្បប៍្បជាប្បិយ 

អកសរសិ្ល្បប៍្បជាប្បិយមានតងំពី 
ស្ម័យបុពវកាល្មក គមឺានតងំពីស្ម័យក
ដកើតមនុស្ស មានភាស្ថ មានកាយវកិារ មាន
ស្មដនីាឱំ្យមានអកសរសិ្ល្បប៍្បជាប្បយិ ដ ើយ
វាបានវវិតរតមទប្មងដ់សសងៗ មានច្ដប្មៀង
ប្បជាប្បយិ ខ្ែល្ស្ាិតដៅកនុងប្បដេទពាកយ
ជួនប្បជាប្បយិ នឹង ដ ើយមានដទវកថា 
ខ្ែល្បកប្ស្ថយបញ្ហា ធមែជាត ិ បាតុេូតធមែ
ជាតិ ការដកើតការស្ថា ប់របស់្មនុស្សដៅកនុង
ស្ងគមបុពវកាល្ បនាា បម់កដទៀតដកើតដ ើង
ដៅដរឿងដប្ពង ដរឿងដប្ពងខ្មែរ ដ ើងដៅដែើម
ស្ម័យប្បវតរសិ្ថស្តស្រ បង្ហា ញពីការកដកើតទឹក
ែីជាប្បដទស្ ជារែាបង្ហា ញពីតួអងគវរីជន ដម

ែឹកនា ំ ជាដស្ដច្ ជាដមទព័ ប្បវតរេូិមសិ្ថស្តស្រ 
ទីកខ្នាង គឺដប្ពងកថា បនាា ប់ពីដប្ពងកថា 
មាននិទានកថា ខ្ែល្និទានពីទនំាស់្កនុងជីវ
ភាពប្បចនំងៃ។ ទនំាស់្បុគគល្និងបុគគល្ជា
មួយធមែជាតិ បុគគល្អនកមាននិងអនកប្ក អនក
តូច្និងអនកធ ំ ដស្ដច្និងរាស្តស្រនឹងដៅ  នឹងគឺ
និទានកថា។ និទានកថា ខ្ច្កជាបួនប្បដេទ
ដទៀតគឺ និទានកថាស្ដំណ្ើ ច្ និទានកថារិិះ
គន់ ឬដៅថានិទានកថាស្ងគម និទានកថា
អស្ថច រយ និងនិទានកថាស្តវ។ 

 
២-អក្សរសលិ្បស៍ទំេរ 

អកសរសិ្ល្បស៍្ដំណ្រ ខ្ច្កជាបសី្មយ័ 
កាល្ធំៗ  ដោយខ្ច្កដៅតមនិរុតរសិ្ថស្តស្រនិង
វធិីស្ថស្តស្រខ្តងនិពនធគឺ៖ 

២-១-ែណំាកក់ាល្ទីមួយ ស្ម័យ
កាល្ទី១ គឺអកសរសិ្ល្បបុ៍រាណ្ ឬកអ៏កសរ
សិ្ល្បសិ៍្លាចរកឹ ខ្ែល្ដកើតដៅស្មយ័មុន
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អងគរ និងស្ម័យអងគរ ទប្មង់ភាគដប្ច្ើនជារបា
កសប្ត ជាកណំាពយ ជារបាយការណ៍្ស្កមែ
ភាពដសសងៗ និងអកសរសិ្ល្បប៍្ពា ែណ៍្និយម 
ភាគដប្ច្ើនដ ើយវាបានបង្ហា ញពីស្កមែភាព
ជដំនឿកនុងពុទធស្ថស្នាដងរវាទ ( ីនយាន) ពុទធ 
ស្ថស្នាអាចរយវាទ(មហាយាន) និងជដំនឿកនុង 
ស្ថស្នាប្ពា ែណ៍្សិ្វនិយមភាគដប្ច្ើនសង
ខ្ែរ។ 

អកសរសិ្ល្បប៍្ពា ែណ៍្និយម ដៅកនុង
ស្ម័យបុរាណ្ដនិះ គភឺាគដប្ច្ើនជាស្ថន នែ
ខ្ែល្ឆាុិះបញ្ហច ងំដល្ើកែដំកើងប្ពិះវសិ្ណុ  ខ្ែល្
ដរឿងរា៉ា វទាងំឡាយភាគដប្ច្ើន គនិឺយាយអពីំ
អវតរបស់្ប្ពិះវសិ្ណុ។ 

២-២-ែណំាក់កាល្ទី២ ស្ម័យកាល្
ទី២ គអឺកសរសិ្ល្បស៍្ម័យកណាដ ល្ (មជឈមឹ
ស្ម័យ)៖ អកសរសិ្ល្បស៍្ម័យកណាដ ល្ ដនិះ
គឺដដដ តដៅដល្ើស្ម័យដប្កាយអងគរ មកែល់្
ឆ្ន ១ំ៩០០ គឺដបើគិតរាបជ់ាឆ្ន ចំបច់កដចល្
ប្កុងអងគរ ឆ្ន ១ំ៤៣១ រ ូតែល់្ឆ្ន ១ំ៩០០។ 
ស្ម័យកាល្ដនិះអាច្ដៅថា អកសរសិ្ល្ប ៍
ប្បនពណី្ ជាអកសរសិ្ល្បស៍្ថស្តស្ថរ ស្ាឹករតឹ ជា
អកសរសិ្ល្បពុ៍ទធនិយមខ្បបខ្មែរ ទទួល្ឥទធិ
ពល្ឬដោរពប្បតបិតរិពុទធស្ថស្នាដងរវាទ។ 

ដរឿងរា៉ា វជាដប្ច្ើនទាក់ទងនឹងពុទធប្បវតរិ ខ្ែល្ 
ែកប្ស្ង់ដច្ញមកពីគមពីរប្ពិះនប្តបិែកសុ្ទធ 
ខ្ែរដគដ ើញស្ថន នែអកសរសិ្ល្បពុ៍ទធនិយម
ខ្ច្កជាបីប្បដេទ ទីមួយគឺអកសរសិ្ល្បពុ៍ទធ
និយមសុ្ទធស្ថធ ស្ដំៅដៅដល្ើគមពីរទស្ជា
តក ដរឿងរា៉ា វទស្ជាតកនិងដរឿងជាតក ៥៤៧
ដរឿងដទៀត ខ្ែល្ែកប្ស្ងដ់ច្ញពីគមពីរសុ្តរនរ
បិែក កនុងប្ពិះនប្តបិែក  នឹងមានទាងំដរឿង
ចបប្សុ្កចបនប្ព កជ៏ាដរឿងពុទធនិយមសុ្ទធ
ស្ថធខ្ែរ។ ទី២គឺអកសរសិ្ល្បពុ៍ទធនិយមកាា យ 
ឬគមពីរបញ្ហា ស្ជាតកមាន៥០ដរឿង នឹង គឺ
ប្ពិះស្ងឃជនំាន់ដប្កាយស្ម័យអងគរ មានប្ពិះ
ស្ងឃខ្មែរ ដស្ៀម លាវ េូមា បានដៅសិ្កា
ពុទធស្ថស្នាដៅប្បដទស្ប្សី្ល្ង្ហា  ដ ើយ
ប្ត បម់កវញិ ខ្តងនិពនធដរឿង នឹង ដ ើយ
ដរឿង នឹងដគនិពនធរួមោន  ដៅដ ៀងនម៉ា ដទើប
ប្ពិះស្ងឃទាងំអស់្ បានខ្បកោន មកកាន់
ប្បដទស្ដរៀងៗមាួន មានដរឿងមួយច្នួំនែូច្ោន  
និងដរឿងមួយច្នួំនដទៀតមនិសូ្វែូច្ោន ដទ 
ដរឿងដនិះប្តូវបាននិពនធតមល្នំាគំមពីរទស្
ជាតកខ្ែរ ប៉ាុខ្នរបានសារភាា បជ់ាមួយនឹង
តប្មូវការចបំាច្់កនុងស្ងគមប្បដទស្នីមួយៗ 
ដៅកនុងស្ម័យកាល្ដនាិះ។ ែូដច្និះបានជាដគ
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ដ ើញដៅកនុងគមពីរបញ្ហា ស្ជាតក នឹងភាគ
ដប្ច្ើនបានបង្ហា ញពីស្កមែភាពជាក់ខ្ស្ដង
កនុងការប្បប្ពឹតរបិ្បតបិតរិពុទធស្ថស្នា។ ទីបី គឺ
អកសរសិ្ល្បពុ៍ទធនិយមកាា យ ួស្ដ តុ (សាម) 
គឺស្ដំៅដល្ើស្ថន នែទាងំឡាយខ្ែល្និពនធដៅ
កនុងចុ្ងស្មយ័ល្ខ្ងវក និងស្មយ័ឧែុងគប្ពម 
ទាងំដែើមស្មយ័អាណាពាបាល្បារាងំ 
ខ្ែល្អនកនិពនធ និពនធតមគមពីរទស្ជាតក
ដៅកនុងដស្ច្ករដីសដើម និងបញ្ចប់ដរឿងយកល្ំ
នាដំែើមែូច្ជា ដរឿងកនុងទស្ជាតក ប៉ាុខ្នរដៅ
កនុងែដំណ្ើ រដរឿងគឺនិយាយអពីំជីវភាពជាក់
ខ្ស្ដង ែូច្ជា ែដំណ្ើ រដរឿងដស្នហា ការសសង
ដប្ពងរបស់្តួអងគ ឬកែ៏ដំណ្ើ រស្ស្តង្ហគ មច្បំង
ោន ដែើមបយីកជយ័ជមនិះ ខ្ែល្តមខ្បបដោល្
ប្ពា ែណ៍្និយម ដៅែល់្ដពល្បញ្ចប់ដរឿង

ខ្បបពុទធនិយមដនិះដ ើយដទើបដគដៅថា ពុទធ
និយមកាា យ ួស្ដ តុ ឬសាម។ 

២-៣-ែណំាកក់ាល្ទី៣ ស្ម័យ
កាល្ទីប ី គឺអកសរសិ្ល្បទ៍ដំនើប គិតចប់ពីឆ្ន ំ
១៩០០ រ ូតមកែល់្បច្ចុបបននស្ដំៅដៅដល្ើ
ស្ថន នែប្បដលាមដលាកពាកយរាយ ខ្ែល្និយាយ 
អពីំបញ្ហា ជីវភាពជាក់ខ្ស្ដង ខ្ល្ងពាក់ព័នធ
ជាមួយមដនាគមន៍វជិាា ស្ថស្នាដ ើយ ដ ើយ
ល្កខណ្ៈពិដស្ស្អកសរសិ្ល្បទ៍ដំនើប គកឺារ
កដកើតដៅដរាងពុមព ខ្ែល្មានការដបាិះពុមពជា
ដស្ៀវដៅ ខ្ល្ងចរកឹដល្ើងែ ខ្ល្ងចរដល្ើស្ាឹក
ប្ទាងំដទៀតដ ើយ រឯីការខ្តងនិពនធក៏ខ្ល្ង
ខ្តងជាពាកយកាពយដទៀតខ្ែរ គឺស្រដស្រជា
អកសររាយ។  

 
ឯក្សារពិទប្រោះ 

១-ឃងី ហុកឌី  ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអកសរសាស្ត្រខ្មែរ មជ្ឈមណ្ឌ លស្រសាវវស្រាវអារយធម៌ខ្មែរ ២០០៣ 

២-្ ុ៊ុំ ឈុុំប ុៃ ទមទរៀៃឆ្ន ុំទី៤ ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ររអកសរសាស្ត្រ ្ភភព ១៩៩៩ 
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្ិលាចារកឹ វ  ូកាញ់ ចារកឹស្របខ្ហលទៅចុង្រវរសទី២ ឬទដ្ីម្រវរសទី៣ នៃស្ររិ រ្្ករាជ្ 
ៃិយាយអុំពីជ្ុំទៃឿរប្់ស្រពះបាទស្រ្ីមារៈ ចុំទ ះស្រពះពុទធសា្នា 
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ទស្សនៈនានាក្នងុការររ ើស្គូស្ស្ក្រ 
ក្នងុអក្សរស្លិ្បស៍្ម័យអាណានិគមនិយមបារាំង 

 
                     ដោយ៖  បណ្ឌិ ត ឃនិ យង៉់ ប្បធាននាយកោា នកិច្ចការទូដៅ 

   វទិាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិាស្ថស្តស្រស្ងគម ននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
 

 
 សមយ័អាណានិគមនិយមបារ ាំង 
ជាដាំណាកក់ាលមួយដ៏គួរឱ្យកត់សម្គា ល់កនុង
ប្រវតតិអកសរសាស្រសតអកសរសិលបខ៍្មែរ។ អាំណាច 
អាណាព្យាបាលបារាំង ខ្ដលក្ប្កាយមក
បានខ្ប្រកាា យជាអាំណាចអាណានិគមនិយម 
បានក្រៀរចាំប្រខ្មប្រមូលរល់ក្សចកតីប្តូវការ
ររស់ក្គពី្យខ្ដនដកីមពុជា ក្រៀរចាំចាត់ខ្ចងរល់
ក្ោលនក្ោបាយក្លើវាសនា អនាគតកមពុជា 
ដោយគ្មា នសួ្រដោបល់ឯកភាពពីស្ថមមី្ចច ស់្ 
ប្សុ្កដ ើយ។ 

អណំាច្អាណានិគមនិយមបារាងំ 
បានកកកប្បដស្ទើររាល់រដបៀបរបប កបបបទការ
ងារ ជាបនរបនាទ ប់ ដោយពាោមដ្វើទដំនើប
កមាដលើប្គប់វស័ិ្យ។ ចាបពី់ទស្វតសទី២ នន
ស្តវតសទី២០មក បារាងំបានលូកនៃចូ្ល
កកកប្បវស័ិ្យសិ្កា្កិារអប់រ ំ ចាប់ពីការ
សិ្កាកបបប្បនពណី្ មកជាស្ថលាវតរកកកប្ប
ដោយបញ្ចូ លប្គបូដប្ងៀនជាប្គហស្ា បញ្ចូ ល
កបួនគរុដកាស្លយទដំនើប អនុញ្ញា តឱ្យសិ្ស្ស
ប្សី្បានចូ្លដរៀន ដហើយកប្បកាា យមកជាស្ថលា 
ទដំនើបដពញដលញ ម្ចនកមាវ ិ្ ីសិ្កាច្ាស់្

លាស់្ ដោយម្ចនភាស្ថបារាងំជាភាស្ថ
ដគ្មល។ ការសិ្កាកមាវ ិ្ ីសិ្កាថ្ាី ការដច្េះ
ៃឹងភាស្ថបារាងំគួបផ្សជំាមួយទស្សនៈយល់
ៃឹងកបបបស្ចឹមប្បដទស្  កៃលជេះឥទធិពល
តាមរយៈជីវភាពរស់្ដៅការប្ប ូកការងារ
ជាមួយមស្តនរីរៃាការអាណានិគម និងការអាន 
ស្ថរ បប់្បដលាមដលាកភាស្ថបារាងំ បានដ្វើឱ្យ
ម្ចនការផ្លា ស់្បរូ រវ ិ្ សី្ថស្តស្រកតងនិពនធប្បដលាម 

ដលាកកមារប្ពមទងំទស្សនៈនានាកនុងជីវភាព 
រស់្ដៅប្បចានំថ្ៃ រហូតៃល់ការប្បឆងំជទំស់្
នឹងផ្នត់គនិំត ទដំនៀមទម្ចា បប់្បនពណី្មួយ
ច្នួំនកៃលបានអនុវតរជាបនរបនាទ ប់មកតាងំ
ពីស្ម័យបុរាណ្រហូតៃល់ដៃើមស្តវតសទី
២០ដនេះ។  

ផ្នត់គនិំត ទដំនៀមទម្ចា ប់ប្បនពណី្ 
មួយច្នួំនកៃលដគយល់ថា ម្ចនលកខណ្ៈ
ចាស់្គរំលិ មិនទន់ស្មយ័ មនិម្ចនឥទធិពល
លអ ជាវជិជម្ចនៃល់កបបកផ្នជីវតិ ៃល់ការរស់្
ដៅប្បចានំថ្ៃរបស់្មហាជន ប្តូវបានរេិះគន់
ជាបនរបនាទ បត់ាមរយៈស្ថន នៃអកសរសិ្លបន៍ា
ដៃើមស្តវតសទី២០។  
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១-រោក្ទស្សនៈពីរផ្ទយុគ្នន ក្នងុ
ស្ម័យកាល្តែមួយរល្ើការររៀបចាំគូ
ស្ស្ក្រ 

ការដរៀបច្គូំប្ស្ករកូនដៅ គឺជាដរឿង
ស្ខំានច់្បំាច្់មួយកៃលម្ចតាបតិា អាណា
ពាបាលទូដៅកតងយកច្តិរទុកោកគ់ិតគូរ 
ដរៀបច្ជំានិច្ច។ ដៅស្ម័យបុរាណ្ជានិច្ច
កាល ការដរៀបច្គូំប្ស្ករ សុ្ទធកតប្តូវបានដ្វើ
ដ ើងដោយឪពុកម្ចរ យ ឬអាណាពាបាល 
កៃលភាគដប្ច្ើន ដប្ច្ើនកតមិនសួ្រច្តិរកូនដៅ 
ដវៀរកលងកតកនុងស្ថស្តស្ថរ កលបងមួយច្នួំន 
កៃលបងាា ញពីៃដំណ្ើ រជីវតិប្ពេះរាជបុប្តានន
កសប្តនគរណាមួយ ដៅដរៀនសិ្លបស៍្ថស្តស្រ
ពីឥសី្ដៅឯប្សុ្កនិគមឆៃ យ កតងកតដពញ
ច្ិតរនារ ី ដៅតាមតបំន់កៃលមាួនឆ្ាងកាត ់
ដហើយក៏ប្បដលាមលួងដលាមដស្នហាពីនារ ី
ដនាេះដោយមិនសួ្រនាដំោបល់ពីចាស់្ទុ។ំ 
ស្ភាពប្ពឹតរិការណ៍្កបបដនេះ ម្ចនដៅជា
ដប្ច្ើនដរឿងកនុងស្ថស្តស្ថរ កលបង ដហើយដរឿងមាេះ 
រាជបុប្តមួយអងគ ម្ចនមដហសី្ច្ិតរឯងៃល់
ដៅបី បួនឬ ប្បាមួំយ ប្បាពីំរ។ ការដរ ើស្គូ
ដស្នហ៍ច្ិតរឯងដនេះ ម្ចនកតច្ដំ េះតួអងគរាជ
បុប្តា កនុងស្ថស្តស្ថរ កលបងកតប ុដណាណ េះដប្ៅពី
ដនេះច្ដំ េះកូនដៅប្បជារាស្តស្រគឺពំុទន់ដ ើញ 
ម្ចនស្ថន នៃអកសរសិ្លបក៍បបប្បនពណី្
ណាដលើកដ ើងដ ើយ។  

ដៅដៃើមស្តវតសទី២០ ដប្កាយទទួល
ឥទធិពលបស្ចឹមប្បដទស្ តាមរយៈរបបអា
ណានិគមនិយមបារាងំ ផ្នតគ់និំតថ្ាីននការ

ដរៀបច្គូំប្ស្ករ ក៏ដលច្ដច្ញជារូបរាង និង
ស្កមាភាពដ ើង ដហើយលាតប្តោងកនុងស្ថន នៃ 
ប្បដលាមដលាកទដំនើប កៃលដទើបម្ចនរូបរាង
កៃរ ដោយស្ថរអនកនិពនធកៃលទទួលបាន
ការសិ្កាអប់រទំដំនើប។  

ផ្នតគ់និំតថ្ា ី ដស្រភីាពកនុងការដប្ជើស្
ដរ ើស្គូប្ស្ករ កៃលដទើបៃុេះោលដ ើងបាន
ប្បឈមគ្មន ជាមួយផ្នត់ គនិំតចាស់្បុរាណ្ «នំ
មិន្ជំាងនា ិ» បានដលច្ដច្ញជាហូរកហ
កនុងស្ថន នៃលប ីៗ  ជាដប្ច្ើនម្ចនជាអាទិ៍ កនុង
ដរឿងទុទំវ កៃលនិពនធដោយប្ពេះភិកខុបទុម
ដតារដស្ថម នាឆន ១ំ៩១៥ បានបងាា ញពីបៃិ
បកខមតទិស្សនៈគ្មន រវាងតួអងគនាងទវ កៃល
ទមទរនូវសិ្ទធិដស្រភីាពផ្លទ ល់មាួនកនុងការ
ដប្ជើស្ដរ ើស្យកបុរស្ កៃលមាួនប្ស្ឡាញ់ 
មិនអនុដលាមតាមការស្ដប្មច្របស់្ម្ចរ យ 
ប្បឈមជាមួយនឹងម្ចរ យនាង កៃលប្បកាន់
យកទស្សនៈចាស់្គរំលិ «នំមិន្ជំាងនា ិ» 
កនុងការដរៀបច្គូំប្ស្ករឱ្យកូនដៅ ចាត់កច្ង
វាស្នាអនាគតនាង ឱ្យដរៀបការជាមួយបុរស្
ៃនទ ជាកូនមស្តនរី្ ំ ម្ចនប្ទពយស្មបតរិដប្ច្ើន 
កតមិនជាទីដពញច្ិតររបស់្នាងទវ។ 

១-១-ទស្សនៈផ្ទុយគ្មន កនុងស្ថន នៃកតមួយ 
១-១-១-ទស្សនៈផ្ទុយគ្មន កនុងស្ថន នៃ

អកសរសិ្លបក៍បបប្បនពណី្ 
ដៅកនុងការកស្វងយល់ពីទស្សនៈផ្ទុយ

គ្មន កនុងស្ថន នៃអកសរសិ្លបប៍្បនពណី្ ដៅដៃើម
ស្តវតសទី២០ ការសិ្កាអនុវតរដលើស្ថន នៃ
ដលច្ដធាា មួយ ជាស្ថន នៃគរូំកនុងស្ម័យកាល 
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កៃលប្គប់មជឈោា នអនកសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវឱ្យ
តនមាមនិអាច្គណ្នាបាន គឺដរឿងទុទំវនិង
ដរឿងទវឯក។មូលដហតុកៃលដ្វើឱ្យការសិ្កា 
ដនេះដផ្លរ តការយកច្ិតរទុកោក់ដៅដលើស្ថន នៃ
ទងំពីរច្ណំ្ងដជើងដនេះ ដោយស្ថរៃដំណ្ើ រ
ដរឿងម្ចនលនំាបំ្បហាក់ប្បកហលគ្មន ដស្ទើរកតទងំ 
ប្សុ្ង ដហើយស្ថន នៃបានដផ្លរ តដៅដលើបញ្ញា  
ប្ពឹតរកិារណ៍្កតមួយ ដោយប្គ្មន់កតអនកនិពនធ
ដលើកយកមកច្ងប្កងមុនដប្កាយគ្មន  ប្បម្ចណ្ 
ជិតកនាេះស្តវតសកតប ុដណាណ េះ។  
 ច្ដំ េះស្ថន នៃដរឿងទវឯកដនេះ កនុង 
រយៈដពលកនាងមកពំុទនម់្ចនអនកសិ្កា 
ណាដ្វើការសិ្កាលមអតិសីុ្ជដប្ៅដៅដ ើយ 
ម្ចនកតដលាកបណ្ឌិ តស្ភាចារយ  ីង ហុកឌ ី
ប ុដណាណ េះកៃលបានយកស្ថស្តស្ថរ ទវឯកដនេះ
មកច្ងប្កងជាដស្ៀវដៅ ដោយរកាទុកនូវ
 កយដពច្ន៍នាស្មយ័ដនាេះទងំប្សុ្ង និង
ម្ចនស្រដស្រជាភាស្ថកមារទដំនើបផ្ង និងបក
កប្បជាភាស្ថបារាងំ ផ្ង។ 
 ស្ថស្តស្ថរ ទវឯក ចារច្បដ់ៅនថ្ៃដៅរ ៍
១៣ដកើត កមអស្សុជ ចុ្លាស្ករាជ១២៦៦ 
ឆន ជូំតដទស័្ក(ចា៌ា ច្បប ់ ដៅនថ្ៃដៅ ១៣ដកើត 
កមអាសុ្ច្ ចុ្លស្កខ់រាជ១២៦៦ ឆន ជូំតដៅ
ស្កស)់1។ ដបើគតិជាព.ស្ គឺប្តូវនឹងព.ស្ 
២៤៤៨។ ដបើគិតជាគ.ស្ គបឺ្តូវនឹង១៩០៥។ 

 
1 ឃងី ហុកឌី សាស្រ្សាា  ទាវឯក ឆ្ន ាំ២០០៥ ទាំព័រ១១០។ 

 ដរឿងទវឯកប្តូវបានកវកីមារ លាត
ប្តោងតថ្ភាពកមារកនុងស្ម័យលកងវក កៃល
ម្ចនបញ្ញជ កប់្ពេះនាមប្ពេះរាជាប្ពេះបាទរាម្ច។ 
កនេះនិងៃណំាលកាលដៃើមោន មុនម្ចន
មសតមានដស្ថយរាជា ដស្ទច្ប្ទង់ប្ពេះនាមប្ពេះ
រាម្ច ប្គពភ់ប្គងកម័ពុជា្ិបទយី2។ 

ប្ពេះបាទរាម្ចកនុងស្ថស្តស្ថរ ទវឯក 
កនុងដរឿងទុទំវ ជានរណា? 

ការសិ្កាពីស្ងគមប្បវតរិននដរឿងដយើង 
ដ ើញថាដរឿងទវឯក ស្ាិតដៅកនុងរជជកាល
ប្ពេះបាទរាម្ចដជើងនប្ព កៃលម្ចនរាជធានីដៅ
ប្សី្ស្នធរ ក៏ប ុកនរដៅកនុងៃដំណ្ើ រដរឿង អនកនិពនធ 
កបរជាដប្បើរាជធានីដៅឧៃុងគដៅវញិៃូច្ម្ចន 
ឃ្លា កាពយបញ្ញជ ក់ៃូដច្នេះថា៖ 

បអូដនើយម្ចនប្ពេះបនទូ់លមក 
 ឱ្យយកដពជជឯកនិងអ័ាញណា 

ចូ្លដៅឧៃុងថាវ យមសប្តារ 
 តៃបំងឱ្យជាច្ដប្មៀងថាវ យ3។ 

ដពលបាយបានៃល់ឪៃុង 
 អាម័្ចស្សយកថ្ងដ់នាេះឯងមិញ 

ជូនដទវដមើនឯកប្ស្ថយថ្ង់ដច្ញ
 ដ ើញស្ថា របារយដីពញច្បិ្តអរ 4។ 

ច្កំណ្កដៅកនុងឯកស្ថរមហាបុរស្
កមារវញិ កម៏្ចនតណំាលអពីំប្ពឹតរិការណ៍្នាង
ទវ និងមុឺនឯក ផ្ងកៃរ ប ុកនរដៅកនុងរជជកាល

 
2 -ដ- ទាំព័រ៦៩។ 
3 ឃងី ហុកឌី សាស្រ្សាា ទាវ ឯក  ដ-ឯ-ម ទាំព័រ៧៩-៨០។ 

4 -ដ- ទាំព័រ៩៧។ 
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ប្ពេះបាទបរមនិទរាជា ដៅវញិ។ ដហើយប្ពេះ   
រាជាអងគដនេះ ប្តូវបានឯកស្ថររាជពងាវតា
ដនេះកតប់្តាទុកថាជាប្ពេះរាជាប្បកបដោយ
ទស្ពិ្រាជ្ម៌ា ម្ចនវរីភាពកាា ហាន ម្ចន
ដជាគជ័យកនុងស្ស្តងាគ មផ្ង ផ្ទុយពីប្ពេះបាទ
រាម្ចកៃលជាដស្រច្ដលាា ភប្សី្ ចាបៃ់ដណ្រើ ម
ប្បពនធដគ មិនគិតគូរមវល់ខាវ យពីរាជកិច្ច
របស់្នគរ និងសុ្មទុកខប្បជារាស្តស្រ។ ដប្ៅពី
ដនេះ ក៏ដៅម្ចនប្ពេះរាជាមួយអងគដទៀតកៃល
ប្បប្ពឹតរអដំពើអបាយមុម ចាប់ពប្ងត់ប្បពនធ
ដគផ្ងកៃរ គឺករណី្ប្ពេះពញាតន់ កៃលចាប់
យកនាងទវ ជាប្បពនធរបស់្ពញាថ្ី យក
ដៅវាងំ នាងទវម្ចនស្ថវ មីភ័ករជិាមួយបរ ី អត់
បាយ១០នថ្ៃ កស៏្ថា បដ់ៅ។ ៃណឹំ្ងដនេះៃល់
ពញាថ្ីជាស្ថវ មី មឹងខាា ងំណាស់្ក៏ចុ្េះចូ្ល
នឹងប្ពេះរាមកកវប្ពេះដភាើង ចូ្លលុកដ្វើគត់ប្ពេះ
ពញាតន ់ដចាលដៅ។ 

ច្ដំ េះបញ្ញា ដស្នហា ដៅកនុងដរឿងទុំ
ទវ ករី កនុងដរឿងទវឯកករ ី តួអងគឯក នាងទវ 
ជាបុគគលកៃលប្បកានយ់កទស្សនៈជហំរ
ផ្លទ ល់មាួនកនុងការដប្ជើស្ដរ ើស្គូប្ស្ករ ដោយ
ស្ដប្មច្ច្ិតរដប្ជើស្យកបុរស្ ជាទីដពញច្តិរ
របស់្មាួនមកដ្វើជាគូអនាគត ជាបរីមិនអនុ
ដលាមដៅតាមការចាត់កច្ងរបស់្ម្ចរ យ។ 
ម្ចរ យនាងទវ បានដរៀបច្ឱំ្យនាងទវ ដៅមុឺន
ងួន ជាកូនដស្រច្ប្តាញ់អរជូន ដៅហាវ យ
ប្សុ្កដមតរតបូង ាុ  ំ ជាដស្រច្ប្តាញ់មនងដ េះ
ដប្ៅ ម្ចនយស្ស័្ករិ្មំពស់្ ប្ទពយស្មបតរិស្រុក

ស្រមភ កៃលមហាជនយល់ថា ម្ចនអនាគតលអ 
ម្ចនមុមម្ចត់មពង់មពស់្ដៅនថ្ៃអនាគតស្ប្ម្ចប់
នាងទវ។  

ទស្សនៈរបស់្មនុស្សចាស់្កមារ ជា
ឪពុកម្ចរ យ ជាពិដស្ស្ ស្តស្រីជាម្ចរ យកតមរង 
កតងយកច្តិរទុកោក់មពស់្ដៅដលើការដរៀបច្ំ
ទុកោក់កូនដៅ ដោយច្ង់ឱ្យកូនដទេះបីកូន
ប្បុស្ករី កូនប្សី្ករមី្ចនអនាគតលអ ម្ចនបរ ី
ម្ចនប្បពនធ ជាកូនអនកម្ចន អនក្ ំជាអនកម្ចន 
បណារ ស័្ករិមពស់្អាច្ឱ្យកូនដៅមាួនរស់្ប្សួ្ល 
ដៅនថ្ៃអនាគត មនិម្ចនជួបប្បទេះការលបំាក 
មវេះខាតកនុងជីវភាពរស់្ដៅប្បចានំថ្ៃ។ ជាង 
ដនេះដៅដទៀត ស្តស្រីជាម្ចរ យ កៃលម្ចនកូនប្សី្ 
ម្ចនរូបស្មបតរិប្ស្ស់្ស្ថអ ត កតងកតច្ង់ឱ្យកូន 
ប្សី្របស់្មាួនម្ចនអនាគតលអជាមួយបុរស្
ណាកៃលគ្មតយ់ល់ថា កូនប្សី្គ្មត់អាច្ដផ្ញើ 
វាស្នា អនាគតជាមួយដៅនថ្ៃដប្កាយបាន។ 
ោយជាម្ចរ យនាងទវ ទងំកនុងដរឿងទុទំវ 
ទងំកនុងដរឿងទវឯក គឺសុ្ទធកតម្ចនគនិំត 
កបបដនេះ (ទស្សនៈនមំិន្ជំាងនា ិ) ៃូដច្នេះ
ដហើយដទើបគ្មត់ពាោមដរៀបច្កូំនប្សី្របស់្ 
គ្មត់ឱ្យបានជួបជាមួយ បុរស្ជាអនកម្ចន 
ប្ទពយ ម្ចនអណំាច្កៃលគ្មតស់្ថគ ល់ និង
អាច្ចាត់កច្ងអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយកូនប្សី្
គ្មតប់ានគឺមុនឺងួន កូនប្បសុ្របស់្ឧកញា អរ 
ជូន។ 

ច្កំណ្កឯនាងទវ ជាកូនប្សី្វញិពំុ
ម្ចនទស្សនៈផ្នត់គនិំតៃូច្ម្ចរ យនាងដទ។ 
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នាងជាប្សី្វយ័ដកាងដៅកនុងមាបប់ ុកនរមនិរម្ចៃ ប ់
ច្ិតរដៅកនុងមាប ់ ប្បប្ពឹតរមាួនដៅតាមអារមាណ៍្ 
ដោយគ្មា នការទបស់្ថា តម់ាួនឯងកនុងលកខណ្ៈ 
«ដ ើញភាា ម ប្ស្ឡាញ់កភាត» ដហើយអនុវតរ
កបប«ទុមុំនប្ស្ដគៀល» ជាមួយទុជំាតួអងគឯក
ប្បុស្កតមរង។ 

នាងទវដ ើញឯកដបើកធាវ របានប្បេះ
ដទវដលើរដមនើយដកើយស្រំាណ្យកភួយៃណ្ដ ប់
ប្គបអសប្បានដ្វស្ដ្វរវញិ្ញា ណ្ដភាច្ស្ថា រៃីយ។ 

អនកឯកដផ្ាកផ្ាីតចូ្លដៅដទៀបោក់
នៃយដៅស្ថទ បអកងអលដមនើយស៍្ដស្ើហៃដំណ្ើ រផ្អូ
នពីសី្យ  នាងលអរដពគយនប្ករកផ្ទិមគ្មា ន។ 
នាងទវកប្បរប្បានដ្វើជាភាញ ក
 ៃិងស្ថា រៃីយជាក័ដ្វើជាដអៀន 

ដប្កាកដ ើងស្ញ្ជបប់្ជុពភ់ប្ស្ដមៀន 
ផ្ទពវ់ដគៀនវាៃ នំនឯកឱ្បជាប័។ 
អនកឯកញ័ញិមដថ្ើបភគ័ប្តារ 
ដលាមថានហយផ្ទួលម្ចស័្ច្ណំាប ័
ដបើផ្អូនមិតម្ចស្មិនរងរា ពវ ័
បងនិងប្ត ប់វលិដៅវញិ5។ 

 កនុងដរឿងទវឯក ឯកនិងនាងទវ 
កតងកតទកទ់ងគ្មន ដៅដពលយប់ អស់្រយៈ
កាលបីកម ដោយោយម្ចរ យនាងទវ ពំុ
បានៃឹងដ ើយ ពីដប្ េះដវលាយបជ់ាឱ្កាស្
លអមួយកៃលគូដស្នហ៍អាច្ទក់ទងដស្នហាគ្មន  
និងងាយប្សួ្លកនុងការលាក់កបំាងំការពិត

 
5 ឃងី ហុកឌី សាស្រ្សាា ទាវ ឯក  ដ-ឯ-ម ទាំព័រ៧៧-៧៨។ 

ផ្ងកៃរ ដហើយមា ងវញិដទៀត ផ្ទេះរបស់្អនក
ទងំពីរដៅជតិគ្មន ផ្ង ដទើប ឯក ម្ចនឱ្កាស្
អាច្ស្ថា ត់មកជួប ទវ បានរាល់យប់។ 
 ដទេះបីជានាងទវ ម្ចនអារមាណ៍្
ឆប់ដប្ស្ើបប្ស្ថលកនុងដរឿងដស្នហាក៏ពិតកមន 
ប ុកនរនាងពំុម្ចនច្ិតរស្ថវា  ដភាើតដភាើនកនុងដរឿង
ដស្នហា ដៅប្ស្ឡាញ់ប្បុស្ពីមួយដៅមួយ
ដ ើយ។ នាងទវ ម្ចនភករីភាព ដស្ថា េះស្ា័ប្គ
ច្ដំ េះកតទុ ំ(ឯក) ប ុដណាណ េះ។ 

ដៅកនុងដរឿងទុទំវ និងដរឿងទវឯក 
បានបងាា ញពីទស្សនៈពីរមុស្គ្មន រវាងមនុស្ស
ចាស់្ (ឪពុកម្ចរ យ) និងអនកជនំានដ់ប្កាយជា
កូន ច្ដំ េះបញ្ញា ដស្នហា ដ លគឺឪពុកម្ចរ យ 
(ោយម្ចរ យទវ ឧកញា អរជូនជាឪពុកមុនឺ
ងួន) កតងកតប្បកាន់នូវទស្សនៈនំមនិ្ជំាង
នា ិ កនុងការដរៀបច្ចំាត់កច្ងវាស្នាអនាគត
កូនដៅ ដោយកូនដៅប្តវូកតដគ្មរព ស្ថរ ប់
បងាគ បត់ាមការដរៀបច្រំបស់្ឪពុកម្ចរ យ មិន
ប្តូវប្បឆងំជទំស់្រងឹទទឹងដោយប្បការណា
មួយអវីដ ើយ។ ផ្ទុយដៅវញិអនកជនំានដ់ប្កាយ 
ជាកូនដៅ កបរជាម្ចនគនិំតផ្ទុយប្ស្ េះពី
ចាស់្ទុជំាឪពុកម្ចរ យដោយការពាោម
ៃដណ្រើ មសិ្ទធិដប្ជើស្ដរ ើស្គូអនាគតដោយមាួន
ឯង មិនច្ណុំ្េះឱ្យគនិំតឪពុកម្ចរ យ កៃល
កតងកតគិតថា មាួនសីុ្អបំលិដប្ច្ើនជាងកូនសីុ្
បាយ ស្ថគ ល់ពនាឺប្ពេះអាទិតយមុនកូន ជាអនក
ផ្រល់កដំណ្ើ តឱ្យកូន ស្ថគ ល់ស្ងគមច្ាស់្ជាង
កូន ម្ចនបទពិដស្ថ្នដ៍ប្ច្ើនជាងកូន អាច្
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នាកូំនដៅរកអនាគតបានលអជាងកូន ដប្ជើស្
ដរ ើស្ដោយមាួនឯង។ 

១-១-២ ទស្សនៈផ្ទុយគ្មន កនុងស្ថន នៃ
ប្បដលាមដលាកទដំនើប 

ប្បដលាមដលាកទដំនើបនាដៃើមស្តវតស 
ទី២០ កៃលប្តូវបានដលើកយកមកដ្វើការ
សិ្កាកស្វងយល់អពីំទស្សនៈផ្ទុយគ្មន កនុងការ
ដរ ើស្គូប្ស្ករនាដពលដនេះ គឺដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន 
របស់្អនកនិពនធ នូ ហាច្ កៃលប្តូវបាននិពនធ
ដ ើងនាឆន ១ំ៩៤០។  

ដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន និពនធដ ើងនាចុ្ង
ស្មយ័អាណាពាបាលបារាងំកនុងឆន ១ំ៩៤០។ 
ៃដំណ្ើ រដរឿងបរោិយ ពីជីវតិដស្នហាៃ៏កមសត់
មួយគូកៃលរងដប្គ្មេះ និរាស្ប្ ត់ប្បាស់្ដោយ
ការប្បកានខ់ាជ ប់ទស្សនៈចាស់្គរំលិរបស់្ម្ចតា
បិតា អាណាពាបាលកនុងការដរៀបច្វំាស្នា
អនាគតឱ្យកូនដៅ កនុងស្ម័យអាណាពា
បាលបារាងំ។ ការវវិឌឍនខ៍ាងផ្នតគ់និំតរបស់្
យុវជនកៃលបានទទួលការសិ្កាពីស្ថលាទំ
ដនើបតាមទស្សនៈដជឿនដលឿន ប ុកនដស្ាិតដប្កាម
គនំាបទដំនៀម ទម្ចា បច់ាស់្គរំលិរបស់្ម្ចតា
បិតាអាណាពាបាលមួយច្នួំន ដ្វើឱ្យយុវជន
ភាគមាេះរងដប្គ្មេះដោយគ្មា នវ ិ្ ីដោេះប្ស្ថយ។ 

ដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន បានកតងនិពនធ
ដ ើងដៃើមបបីងាា ញពីស្ថា នភាពរបស់្នារកីមារ
កៃលឋិតដៅច្ដនាា េះផ្នត់គនិំតចាស់្និងទស្សនៈ 
ថ្ាីននដលាកទដំនើបកនុងការដរ ើស្គូប្ស្ករតាម 
រយៈតួអងគនាងវធិាវ។ី ផ្លវបិាកកៃលបណាដ ល 

មកពីការប្បឈមមុមគ្មន រវាងទស្សនៈនំមនិ្ំ
ជាងនា ិ (ការចាត់កច្ងអនាគតកូនដោយ
មិនសួ្រច្តិដកូនជាមុន ដោយស្មាឹងដមើល
ដ ើញកតប្ទពយស្មបតដិដហើយយល់ថា ប្ទពយ
ស្មបតដជិាប្បភពកតមួយគត់ននសុ្ភមងគល 
របស់្ោយនួនម្ចដ យនាងវធិាវ)ី និងផ្នត ់     
គនិំតថ្ាីកនុងការដរ ើស្គូប្ស្ករកៃលបងាប់កនុង
តួអងគនាងវធិាវ ី ប្ពមជាមួយគុណ្ស្មបតដជិា
ប្សី្ប្គបល់កខណ៍្ (នារកីៃលម្ចនលមអទងំ
ប្ពមពី្មាជាតិ ជាកូនកតញ្ាូ  លុេះដោយ
គនាងៃបូំនាា នឪពុកម្ចដ យ ម្ចនច្ដំណ្េះវជិាជ  
ម្ចនភកដភីាពច្ដំ េះដស្នហាោ ងដស្ថា េះស្ា័ប្គ) 
កៃលអនកនិពនធផ្ដល់ឱ្យនាង បានដ្វើឱ្យបុបាា
ប្កពំុៃប៏្ស្ស់្ស្ថអ តមួយទង កៃលជាទីប្បាថាន
ននភូមរាទងំពួងកាា យ ដៅជាផ្លា ប្ស្ដ ន
ដៅវញិ។ កនុងដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន អនកនិពនធ
បានឆ្ាុេះបញ្ញច ងំពីឥទធិពលននទដំនៀមទម្ចា ប ់
និងប្បនពណី្ៃច៏ាស់្គរំលិ (យូរលង)់ កៃល
ម្ចនទនំាកទ់នំងជាមួយប្គួស្ថរ (Bondage) 
ជាពិដស្ស្ដៅដលើស្តស្ដីកមារ។ តួឯកស្តស្ដីកនុងដរឿង 
ជាជនរងដប្គ្មេះដោយការនិយមឱ្យតនមាដៅ 
កនុងស្មយ័បុរាណ្កៃលម្ចនម្ចដ យនាងជា
តណំាង។ កនុងដពលវវិតដៃ៏្មួំយននកមពុជា 
នាងវធិាវ ី ជាតួអងគតណំាងអាកបបកិរោិ 
និងសី្ល្ម៌ាននប្បនពណី្របស់្ប្សី្ប្កមុ ំ ប ុកនដ
ការប្តិេះរេិះពិចារណារបស់្ស្តស្ដីស្ម័យថ្ាបីាន
រកីរាលោលដោយការផ្លា ស់្បដូ ររបស់្ស្ងគម។ 
ដទេះបីោ ងណាក៏ដោយ នាងជាតួអងគកៃល
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ស្ាិតដៅច្ដនាា េះពិភពដលាកពីរ គឺបុរាណ្ និង 
ស្ម័យ។ 

កនុងដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន បញ្ញា ជាដប្ច្ើន
ដកើតដ ើងជុវំញិដរឿងដស្នហា។ ដស្នហាដនេះ
ដផ្ដើមដ ើងដោយស្ថរការផ្សផំ្គុ រំវាងចាស់្ៗ
តាងំពីស្ថមីមាួនដៅកុម្ចរវយ័។ ដស្នហាដនេះ 
បានៃុេះោលដ ើងដោយច្តិដនិងច្តិដ ឯដស្នហា 
ច្ិតដ និងច្ិតដដនេះវញិជាដស្នហាមួយកៃលឋតិ
ដៅដលើឧតដមគតនឹិងនរ។ ដស្នហាច្ិតដនិងច្តិដ
ឥតប្តូវការពឹងកផ្អកដលើប្បាកក់ាស់្ដលើបក័ស
ពួក។ ទដំនៀមទម្ចា ប់កមារបងាគ ប់ឱ្យគូដស្នហ៍ 
ដគ្មរពដកាតខាា ច្ប្បនពណី្។ ដគមនិមិនប្តូវ
ដ្វើមុស្ឬរដំលាភដលើប្បនពណី្ដ ើយ។ដស្នហា 
ដនេះ ជាដស្នហាកបបប្បនពណី្ ការជួបគ្មន
របស់្អនកទងំពីរកតងប្បប្ពឹតរដៅតាមគនាង
ច្រោិស្ថស្តស្ដកមារ ដោយខាា ច្កប្កងម្ចន កយ
និនាទ ពីអនកៃនទជានិច្ច“...អដញ្ជើញបងដៅដោយ 
ដកសមកានដចុ្េះ។មញុមំនិហា៊ា នដៅនិោយកតពីរ
នាក់នឹងបងយូរដពកដទខាា ច្ម្ចន កយនិនាទ
ដៅនថ្ៃដប្កាយ ”6។ 

ដស្នហាដនេះជាដស្នហាស្ាិតដប្កាមគនំា
បឥទធិពលននប្ទពយស្មបតដ។ិ ទុកខប្ពួយនន
ដស្ច្កដីដស្នហាបានប្បាកៃដ ើងជាៃបូំងនា
ដពលកៃល ប៊ាុន ដ្ឿន ដ្វើៃដំណ្ើ រប្ត បដ់ៅ
ភូមិកដំណ្ើ តដពលវា កងដប្កាយពីបានទទួល
ស្បុំប្តពីនាងដស្ថភណ័្ជាបអូន “ឱ្គនិំតកៃល

 
6 នូ ហាច ផ្កា ស្រពោន  ដ-ឯ-ម ទាំព័រ១១។ 

កតងដ្វើឱ្យប្ស្នមដ ើញមាួនដៅដរៀនឯប្បដទស្
ដប្ៅ ឱ្យបានដប្ៅប្ជេះ! ឱ្យ កយកៃលស្ចាច ថា 
ប្បុងនឹងច្ញិ្ចឹ មគូស្ងារឱ្យបានសុ្មស្រំានដ 
ឪពុកម្ចដ យដអើយមញុ កំស្នលបំាក !...”7។ ឯនាង
វធិាវ ី វញិក៏មិនចាញ់ ប៊ាុនដ្ឿន កៃរ នាង
ប្តូវទទួលរងទុកខប្ពួយបារមភច្ដំ េះដស្នហារប
ស់្មាួន ដប្កាមស្ម្ចព ្ឥទធិពល ប្ទពយស្មបតដិ
កៃលបានចូ្លដៅពងវកម់្ចដ យជាទីដគ្មរពវ
ប្ស្ឡាញ់របស់្នាង ៖  

ឱ្គូស្ងារដថ្ាើមប្បម្ច ត ់
កមាអវីមកកាត់ឱ្យប្ ត់ខាច យ 
ពីនថ្ៃដនេះដៅកបកដច្ញឆៃ យ 
ឱ្ស្ថដ យកស្នស្ថដ យ  
ស្ថដ យមាួនដកាង។ 
កម ដអើយម្ចនសី្លដៅដពញមាួន 
ដមដច្ឱ្យកូនស្ៃួនដស្ថកស្ដប្ងង 
ដមរច្ហា៊ា នផ្លដ ច្់កូនពីគូដប្ពង 
វដងវងដនេះដប្ េះកតកដីដលាភ8។ 
ដស្នហាដនេះ ក៏ស្ាិតដប្កាមគនំាបឥទធិ

ពលស្ថស្នាផ្ងកៃរ។ អបិយជដំនឿក៏បាន
ចូ្លរួមច្កំណ្កោ ង ស្កមាកនុងការបកំបក
បបំាក់គូដស្នហ៍ដនេះកៃរ។ ឥទធិពលនន កយ
ទនំាយរបស់្ប្ពេះស្ងឃវតដដ ្ិ៍បានបណាដ ល
ឱ្យម្ចនផ្លវបិាកោ ងអាប្កក ់ ដោយដ្វើឱ្យ
ោយនួនដជឿជាក់ោ ងងងឹតងងុលថា កូន

 
7 -ដ- ទាំព័រ១០។ 
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គ្មតនឹ់ងបានដស្ថយសុ្មប្បកបដោយសុ្ភ
មងគលដលើគនំរប្ទពយស្មបតដិ ដោយពំុបាន
ពិចារណាដ ើញពីទុកខប ុនភនកំៃលនាងកពុំង
ទូល “ឱ្ប្ពេះភិកខុដអើយ! ទនំាយកបួនតប្ម្ចនឹង
 កយអតាា ្បិាយតាមគមពីររបស់្ដលាក 
កៃលជាអនកប្ទប្ទង់ប្ពេះពុទធស្ថស្នា ននប្ពេះ
បរមប្គូដនាេះ កបរជានាជំនទងំពីរកៃលម្ចន
ដស្ច្កដីដស្នហាដៅមកោ ង្បំផុំ្តឱ្យខានជួ
បមុមគ្មន ដៅវញិ ហាក់ៃូច្ជាដលាកជួយ
ប្ចានគូស្ងារដនេះទម្ចា កដ់ៅរដដដ ទុកខ 
ស្ដប្ងង”9។ 

ប្ទពយស្មបតដជិាកតាដ កណំ្ត់ច្ិតដគនិំត 
អាកបបកិរោិមនុស្សមួយោ ងប្បតយកស។ 
ដពលកៃលច្ឹកប៊ាុនថ្ន ខាតជនួំញប្សូ្វ
ដោយប្តូវទឹកលិច្កណាដ លទដនាគនិំតស្ម្ចភ រ 
និយម បានប្បតយកសដ ើងកនុងមួរកាលោយ
នួន។ គនិំតដនេះបានជរុំញឱ្យគ្មត់ស្ដប្មច្
ច្ិតដផ្លដ ច្់កូនផ្លដ ច្ដ់ៅ កៃលស្ថវ មគី្មតក់ាល
ដៅរស់្កផ្ដផ្លដ ទុំកោក់នាងវធិាវ ី និងប៊ាុនដ្ឿន 
ជាគូនឹងគ្មន  “ចានដ់អើយ មញុកំ៏គិតនឹងផ្លដ ច្់កៃរ
កតមកតុេះតុញមិនៃឹងនឹងដ្វើៃូច្ដមដច្។ នឹង
ដ្វើស្បុំប្តដៅប្បាបច់្ឹកប៊ាុនថ្នភាា មដៅៃូច្ជា 
ឯងច្តិដអាប្កក់ដពក។ ឮកតដគខាតប្សូ្វភាា ម 
ក៏ថាផ្លដ ច្់កូន ផ្លដ ច្់ដៅភាា ម ” ។ 

ប្ទពយស្មបតដិដនេះ ជាបញ្ញា មួយកៃល
វលិជុវំញិដស្ច្កដីដស្នហា ដ្វើឱ្យម្ចនៃដំណ្ើ រ

 
9 -ដ- ទាំព័រ៥៣។ 

វវិឌឍផ្លា ស់្បដូ រ ច្ិតដគនិំតតួអងគនីមួយៗ ជេះឥទធិ
ពលោ ងខាា ងំៃល់ដស្ច្កដីដស្នហាដនេះ។  
“តាមរយៈស្បុំប្ត ប៊ាុនដ្ឿន ដផ្ញើៃល់នាងវធិាវ ី
ដគប្ពមលេះបងន់ាងដប្ េះយល់ថា មាួនដគប្ក
មិនអាច្ផ្ដល់សុ្ភមងគលៃល់នាងបាន 
“...បងធាា កប់្កដហើយ។ លុេះបងដច្ញដ្វើការ
ដៅ កម៏ិនស្ងឃមឹបានប្បាក់កមប ុនាា ន។ ដហតុ
ដនេះនាងកុមំ្ចនប្បទូស្រាយ ទទឹងច្តិដម្ចដ យ
នាងៃូដច្នេះឱ្យដស្ថេះ...នណ្ស្៊ាតៃល់ដគចាស់្, 
ចាស់្ដជើងដៅ មុមជាបានជា ណិ្ជជមួយ
ោ ង្ដំៅប្បដទស្កមពុជា។ច្ដំណ្េះដគកម៏្ចន 
ស្មបតដិដគកម៏្ចន កៃលជាលកខណ្ៈមួយអាច្
នាឱំ្យអូនបានសុ្មស្រំានដដៅនថ្ៃដប្កាយ។...” 
តាងំពីដនាេះមកដគបដំភាច្នាងសូ្នយឈងឹ
រហូតមិនៃងឹថានាងស្ថា បផ់្ង ” ។ 

តាមរយៈ ប៊ាុន ដ្ឿន ជាយុវជនមួយ
រូបដនាេះ ដលាក នូ ហាច្ យល់ថាប្ទពយ
ស្មបតដមិ្ចនឥទធិពលខាា ងំដលើផ្នត់គនិំត ការ
គិតពិចារណារបស់្មនុស្ស ដហើយជាអាទិ៍
យុវវយ័កតមដង។ ច្ដំ េះយុវជនកៃលកពុំងកត
សិ្កា បញ្ញា ប្ទពយស្មបតដិអាច្ជេះឥទធិពល
ខាា ងំៃល់ការសិ្ការបស់្ដគ អាច្ដ្វើឱ្យដគ
ស្ដប្មច្ច្ិតដលេះបង់ការសិ្កាដចាលដោយ
ស្ថរភាពទល័ប្ក។ មា ងវញិដទៀត វាកម៏្ចន
ឥទធិពលខាា ងំកនុងដរឿងដស្នហាផ្ងកៃរ។ បញ្ញា
មវេះខាត ការជួបឧបស្គគកនុងដរឿងលុយកាក់
អាច្ដ្វើឱ្យយុវជនលេះបង់ដស្នហាកៃលមាួនមំ
កថ្រកាទុកមកជាយូរបាន។ 
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ដៅកនុងស្ងគមកមារ កតាដ មួយដទៀត
កៃលម្ចននាទីស្ខំានក់នុងការកណំ្ត់វាស្នារ
បស់្ដស្នហាដនាេះ គកឺារបបំិទសិ្ទធិកូនដៅកនុង
ការដរ ើស្គូប្ស្ករ។ ការបបំិទសិ្ទធិដនេះស្ដំៅ
ដៅដលើការដរៀបច្ចំាត់កច្ងរបស់្ម្ចតាបិតា  
អាណាពាបាលដោយគ្មា នសួ្រនាដំោបល់
ពីកូនដៅជាស្ថមមីាួន មិនផ្ដល់សិ្ទធិស្វ័យ
ស្ដប្មច្ៃល់កូនដៅកនុងការដរៀបច្វំាស្នា
អនាគតផ្លទ ល់មាួន។បញ្ញា ដនេះកស្ដងដ ើងតាម 
រយៈស្កមាភាពរបស់្ោយនួន ម្ចដ យនាងវធិាវ ី
កនុងការស្ដប្មច្ច្ិតដដលើកនាងឱ្យដៅនាយ នណ្
ស្៊ាត។ ោយនួនមិនបានផ្ដល់ឱ្កាស្ឱ្យនាង
វធិាវ ីកនុងការៃឹងឮព័ត៌ាម្ចនដពលកៃលោយ
ចាន់ នាងថូ្ ជាម្ចដ យនាយនណ្ស្៊ាត មកសួ្រ
នាសួំ្រនាសំ្ដីៃណ្ដឹ ងនាង។ លុេះបានស្ដប្មច្
ដហើយ ដទើបគ្មតប់្បាប់ឱ្យនាងៃឹង និងដប្តៀម
មាួនចាៃំល់នថ្ៃដរៀបការកតមដង“ឯនិនាន ការទីពីរ 
គឺការរដំលាភសិ្ទធិកូនកនុងការកស្ថងប្គសួ្ថរ 
ក៏ប្តូវបានលាតប្តោងតាមរយៈោយនួន
ដនេះកៃរ។ តាមការបងាា ញរបស់្អនកនិពនធ 
ដយើងដ ើញថា ោយនួនមិនប្តឹមកតមិនសួ្រ
ដោបល់កូនប ុដណាណ េះដទ កតកថ្មទងំលាក ់
មិនឱ្យៃងឹពីៃដំណ្ើ រការ ដរៀបច្បំ្គសួ្ថរជា
មួយគូប្ស្ករថ្ាីដនាេះ ” ។ 

ប្បជាជាតនីិមួយៗកតងម្ចនការប្បតិ
បតដសិ្ថស្នាដផ្សងៗពីគ្មន  ដៅតាមប្បនពណី្
ទដំនៀមទម្ចា ប់ពីបុរាណ្កាលដរៀងមក។ 
ជដំនឿស្ថស្នាដនេះម្ចនឥទធិពលោ ងខាា ងំ

ដៅដលើផ្នតគ់និំត ស្តិអារមាណ៍្ និងជីវភាព
ស្ងគម។ កនុងការដរៀបច្គូំប្ស្ករទុកោក់កូន
ដៅ កមារម្ចនជដំនឿោ ងមុតម្ចដំៅដលើការ
ទស្សន៍ទយពាករណ៍្ពីស្ណំាក់ប្ពេះស្ងឃ
កៃលជាតួអងគស្ថវក័តណំាងឱ្យប្ពេះពុទធបរម
ប្គូ ពីស្ណំាកប់្គូដហារកៃលដច្េះកបួនតប្ម្ច
ដផ្សងៗ ឬពីស្ណំាក់រូបប ជ ន់អារកខ អនកតា 
បង់បត់អរូបដផ្សងៗ។ដៅកនុងដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន 
ឥទធិពលប្ពេះពុទធស្ថស្នា និងជដំនឿដផ្សងៗ 
បានបងាា ញមាួនោ ងច្ាស់្កនុងៃដំណ្ើ រការ
ដរៀបច្វំាស្នាអនាគតមនុស្សកមារ ប ុកនដជដំនឿ
ដនេះប្គ្មន់កតជាមដ្ាបាយមួយកៃលរុញ
ប្ចានអនកកៃលស្ាិតដប្កាមឥទធិពល មាួនធាា ក់
ចុ្េះដៅកនុងដប្ជាេះដប្ៅ មនិអាច្ដងើបដ ើងមក
ដមើលនផ្ទដម ពណ្៌ា ដមៀវប្បកបដោយសុ្ទិៃាិ
និយមដនេះ ដហើយរតឹកតមិនអាច្បដងាើតប្គួស្ថរ 
មួយប្បកបដៅដោយសុ្ភមងគលបានដ ើយ។  

បញ្ញា មួយដទៀត កៃលម្ចនរូបរាងដ ើង 
ដប្កាយដពលដស្នហាជួបឧបស្គគ គឺការរកា
កិតដិយស្។ កិតដិយស្ដនេះ ជាវតាុមា ងកៃល
មនុស្សប្គប់រូបប្តូវកស្វងរក និងរកាទុកមនិ
ឱ្យបាតប់ង។់ ដៅដពលជួបប្បទេះឧបស្គគកនុង
ដរឿងដស្នហា បញ្ញា ច្ដំ េះមុមកៃល ប៊ាុនដ្ឿន 
ប្តូវរកាមនិឱ្យបាត់បង់ដនាេះគឺ កិតដយិស្។  

ៃដំណ្ើ រដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន ប្បប្ពឹតដដៅ
តាមលកខមណ្ឌ ស្ងគមស្តានុម័តិ ដោយអនក
និពនធមិនបដងាើតស្ថា នការណ៍្ដផ្សងផ្លទ ល់មាួន 
ឬដប្បើអនដរាគមពីអច្ឆរយិភាពណាមួយដៃើមប ី
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ប្ស្ថយបញ្ញា កៃលកាន់កតតានតឹងបនដិច្
មដងៗដនាេះដទ។ បញ្ញា កៃលដកើតដ ើងកនុង
ៃដំណ្ើ រដរឿង បងាា ញពីស្កមាភាពជីវភាព
ស្ងគមប្បចានំថ្ៃកនុងស្ម័យកាលដរឿង ដហើយ
វវិតដដៅតាមផ្នត់គនិំតមនុស្សកនុងស្ងគមកៃល
ដគកពុំងកតរស់្ដៅ។ កនុងមណ្ៈកៃលតួអងគ 
ប៊ាុនដ្ឿនកពុំងកតជួបប្បទេះបញ្ញា ស្ាុប្គស្ថា ញ 
ដោយស្ថរកតដរឿងប្ទពយស្មបតដិដនាេះ បញ្ញា
ដស្នហាក៏ដចាទដ ើងជាមួយគ្មន កៃរ កៃល 
បញ្ញជ កឱ់្យដយើងដ ើញពីតថ្ភាពស្ងគម នា
ស្ម័យអាណាពាបាលបារាងំ។  ច្ដំ េះមុម
បញ្ញា ដស្នហា ប៊ាុនដ្ឿន ជាមនុស្សប្បុស្្មាតា 
ម្ចន ក់ដពលកៃលៃឹងថាមាួនគ្មា នស្មតាភាព
កថ្រកាផ្ដល់ដស្ច្កដីសុ្មឱ្យអនកជាទីប្ស្ឡាញ់ 
បាន ក៏ស្ដប្មច្ច្ិតដចាកដច្ញពីនាង ទុកផ្ាូវ
នាងកស្ថងដស្នហាថ្ាជីាមួយបុរស្ម្ចន កដ់ផ្សង 
កៃលជាទីដពញច្ិតដរបស់្ចាស់្ទុ ំដហើយឈប់
រវរីវល់ជាមួយនាង។  

ទដំនៀមទម្ចា ប់ “នំមនិ្ជំាងនា ិ” 
កៃលបនសល់ទុកពីស្មយ័មុនដៅកតប្បាកៃ
មាួនោ ងប្បតយកសកនុងការជរុំញៃដំណ្ើ រការ
ជីវភាពប្បចានំថ្ៃ។ ោយនួនជាម្ចដ យមួយរូប
នាស្ម័យដនាេះ គ្មត់ជាមនុស្សស្ម្ចភ រៈនិយម 
គិតគូរកតពីផ្លប្បដោជន៍ ដស្ច្កដីសុ្មផ្លទ ល់
មាួន និងប្កុមប្គសួ្ថរ មនិបាននឹកនាៃល់មាឹម
នន កយស្មដីរបស់្បដគី្មតក់ៃលកច្កឋានដៅ
ដហើយដនាេះដទ។ ដ លគគឺ្មត់ឱ្យតនមាថា កិតដិ
យស្ ដស្ច្កដនីថ្ាថ្នូ រ គឺដកើតដ ើងដោយស្ថរ

គនំរប្ទពយស្មបតដិ ម្ចស្ប្បាក ់មិនកមនដោយ
ការប្បប្ពឹតដលអកនុងការរស់្ដៅកនុងស្ងគម ការ
ប្បកាន់ឥរោិបថ្លអ ដគ្មរព កយស្មដីដនាេះ
ដទ។  

តាមរយៈដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន អនកនិពនធ នូ 
ហាច្ បានផ្ដល់បទពិដស្ថ្ន៍ជាដប្ច្ើនពីបញ្ញា
ដស្នហាតាមរយៈតួអងគទងំពីរ ប៊ាុន ដ្ឿន និង
នាងវធិាវ ី ដោយបងាា ញពីស្ថា នភាពដផ្សងៗ
ជាដប្ច្ើនជុវំញិដរឿងដស្នហាកៃលអនកនិពនធពំុ
បានរកមដ្ាបាយដផ្សងណាមួយដៃើមបជួីយ
ឱ្យដស្នហាដនេះបានស្ដប្មច្តាមបណំ្ងដនាេះ
ដទ។ ដរឿងដនេះកស្ដងឱ្យដ ើញពីទហំំទឹកច្ិតដ
ដស្នហារបស់្តួអងគពីររូប កៃលម្ចនស្មព័នធ
ភាពផ្ាូវច្តិដជាមួយគ្មន ោ ងស្អិតរមួត កតម្ចន
ទស្សនៈ ច្ិតដគនិំតទីនទពីគ្មន ដលើការកស្ថងប្គួ
ស្ថរមួយឱ្យរុងដរឿងថ្ាុ ដំថ្ាើង និងប្បកបដោយ
សុ្ភមងគល។ 

 
២-ល្ក្ខណៈនានាននរស្នហា 
(ដស្ច្ករីប្ស្ឡាញ់) 

២-១ យុវជន និងដស្នហា 
យុវជនកនុងដរឿងផ្លាា ប្ស្ដ ន ជាយុវ

ជនកៃល ក់ព័នធជាមួយដរឿងដស្នហា។ អនក
និពនធ នូ ហាច្ និមាិតយុវជន ទងំអស់្ដនេះ
ដ ើង ដៃើមបបីងាា ញពីប្បដភទដផ្សងៗននយុវ
ជនកៃលស្ាិតកនុងវយ័កពុំងម្ចនដស្នហា។ 
នាងវធិាវ ី ជាយុវនារមួីយរូបកៃលម្ចនរូប
ស្មបតដិ ច្រោិស្មបតដ ិវជិាជ ស្មបតដិ ជាកូនកតដញ្ាូ  
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ដហើយម្ចនទឹកច្ិតដភកដីច្ដំ េះដស្នហា។ ទឹក
ច្ិតដភកដីដនេះកស្ដងដ ើងតាមរយៈមរណ្ភាព  
របស់្នាង។ ប ុកនដមរណ្ភាពរបស់្នាងដកើត
ដ ើងពីភាពមិនចុ្េះស្ប្មងុកនុងគនិំតកៃល
ប្ច្បូកប្ច្បល់ មិនោច្ដ់ប្ស្ច្រវាងភកដភីាព
ច្ដំ េះដស្នហា និងភាពកតដញ្ាូ ច្ដំ េះម្ចដ យ។ 
កផ្អកដលើមូលដហតុដនេះ ដគអាច្យល់បានថា 
នាងវធិាវ ី ជានារកីៃលគ្មា នឆ្នទៈោច្់ខាត
ច្ដំ េះដស្នហា ដោយស្ថរនាងមនិហា៊ា ន
សូ្មបកីតដ្វើការតវា មតិ ឬ ផ្រល់ដោបល់
បងាា ញដហតុផ្លច្ដំ េះការស្ដប្មច្របស់្
ម្ចដ យនាង។ នាងមិនអាច្កបងកច្កទមៃន់
រវាងដស្នហា និងភាពកតដញ្ាូ ឱ្យោច្ប់្ស្ េះ
ពីគ្មន បាន។ ថ្វតីបតិកតនាងម្ចនច្រតិអស្កមា
មាេះច្ដំ េះដស្នហាក៏ពិតកមន កប៏ ុកនដច្រតិអស្
កមាដនេះជាគុណ្ស្មបតដិរបស់្នាងកនុងនាមជា
ស្តស្ដីកមារមួយរូបដៅវញិ។ 

ច្ដំ េះយុវជន ប៊ាុនដ្ឿន ដស្នហា
របស់្ដគគឺស្ាិតកនុងច្ដនាា េះគនំាបរវាងបញ្ញា ប្ទ
ពយស្មបតដ ិ និងការសិ្កា។ ប៊ាុនដ្ឿន ជាយុវ
សិ្ស្សកពុំងស្ាិតកនុងឆន បំ្ប ងឌីបាូម កៃល
ប្តូវមិតមយំកច្ិតដទុកោកដ់រៀនសូ្ប្តឱ្យខាា ងំ
ពូកកដៃើមបបី្ប ងជាប់ស្ញ្ញា បប្ត។ ដៅដពល
ប្បឈមមុមជាមួយវបិតដិដស្ៃាកិច្ច ផ្ទួនគ្មន នឹង
វបិតដិដស្នហា ប៊ាុនដ្ឿន ប្តូវដ្វើការស្ដប្មច្ច្តិដ
មួយដៃើមបដីោេះប្ស្ថយបញ្ញា ច្ដំ េះមុម។ 
ច្ដំ េះវបិតដិដស្នហា ដគដ ើញថា ប៊ាុនដ្ឿន 
ហាក់ដ្វើកិរោិកបបហីៗ មិនសូ្វដអើដពើនឹងរវ ី

រវល់ ដហើយកបរជាស្ដស្រស្បុំប្តមួយស្នាឹក
ឱ្យនាងវធិាវឱី្យនាងបដូរច្តិដពីរូបដគដៅប្ស្ឡា-
ញ់នណ្ស្៊ាតវញិ។ មា ងវញិដទៀត ដប្កាយ 
ដពលៃងឹថានាងវធិាវជីិតៃល់នថ្ៃចូ្លដរាង 
ការ ប៊ាុនដ្ឿន មនិប្ពមដ្វើស្កមាភាពជទំស់្ 
ណាមួយដៃើមបអូីស្ទញទឹកច្តិដោយនួន 
ជាម្ចដ យនាងវធិាវ ី ឱ្យគ្មត់ផ្លា ស់្ច្ិតដជាថ្ាវីញិ 
ដគកបរជាដៅដៃើរនប្ពរនាមរកប្តី រក ាុ ដំ្វើ 
ប្ពដងើយដៃើមបកីាត់ច្ិតដ កាត់ដថ្ាើមពីដស្នហា។ 
កិរោិរបស់្ ប៊ាុនដ្ឿន ដនេះ ដ្វើឱ្យមជឈោា ន 
មាេះយល់ និងអាច្ដចាទប្បកាន់ថា ប៊ាុនដ្ឿន 
គ្មា នច្ិតដប្ស្ឡាញ់ដស្ថា េះប្តង់ពិតប្បាកៃ 
ច្ដំ េះនាងវធិាវដីទ។ ការកៃលដគប្ស្ឡាញ់ 
នាងវធិាវ ី ដនាេះគឺប្គ្មន់កតដ្វើដៅតាមស្ភាព 
្មាតារបស់្មនុស្សកៃលជួបគ្មន ក៏ប្ស្ឡាញ់ 
គ្មន ដៅដពលជួបប្បទេះឧបស្គគករ៏ាករក ដហើយ 
កលងរវរីវល់ដៅ។ 

 
អាំពីទកឹ្ចែិដរស្នហារបស្ន់ាងវិធាវី 

ចាំរ ោះ ប នុ រ ឿន 
អនកនិពនធ នូ ហាច្ និមាតិនាងវធិាវ ីដ ើង 

ជានារកីមារម្ចនលកខណ្ៈស្មបតដបិ្គប់ប្គ្មន់កៃល 
ដគកតងដៅថាជាស្តស្ដីប្គបល់កខណ៍្។ នាងម្ចន 
ទងំរូបស្មបតដិ ប្ទពយស្មបតដ ិវជិាជ ស្មបតដិ ច្រោិ 
ស្មបតដិ កតញ្ាូ  ស្ថដ ប់បងាគ ប់អនកម្ចនគុណ្ 
ម្ចនភកដភីាពច្ដំ េះដស្នហា។ លកខណ្ៈ 
ស្មបតដិរបស់្នាង គួរកតជាប្បភពផ្ដល់សុ្ភ 
មងគលមិនដច្េះរងីស្ៃួតៃល់នាងកតផ្ទុយដៅ 
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វញិវាកបរជាប្បភពនាទុំកខោ ង្ៃនៃ់ល់នាង 
ដៅវញិ។ គុណ្ស្មបតដិរបស់្នាងដកើតដ ើង
កនុងស្មយ័អនដរ កាលការវវិឌឍន៍ពី ដលាក 
ទស្សនៈបុរាណ្កៃលម្ចតាបតិា អាណាពា 
បាលទងំឡាយប្បកាន់ខាជ ប់ទស្សនៈនំមនិ្ ំ
ជាងនា ិ កនុងការដរៀបច្ចំាត់កច្ងគូប្ស្ករ 
កូនដៅ ដៅកានដ់លាកទស្សនៈទដំនើបកៃល 
ផ្ដល់ដស្រភីាពៃល់កូនដៅម្ចនសិ្ទធិដរ ើស្យក 
គូប្ស្ករ កៃលមាួនដពញច្ិតដ ម្ចនសិ្ទធិបៃ ិ
ដស្្អនក កៃលមាួនមិនដពញច្តិដកៃលយល់ 
ថាមិនអាច្រួមរស់្កស្ថងប្គួស្ថរមួយប្បកប 
ដោយសុ្ភមងគលរួមគ្មន បាន។  

២-២ ដស្ច្កដីដស្នហារបស់្ឪពុកម្ចដ យ 
ច្ដំ េះបុប្ត្ីតា 

ដប្ៅពីដរឿងរា វដស្នហារបស់្យុវជន 
ដរឿងផ្លា ប្ស្ដ នបានបងាា ញពីទឹកច្ិតដដស្នហា 
របស់្ម្ចតាបិតា អាណាពាបាលកមារ ច្ដំ េះ
កូនដៅដទៀតផ្ង។ កនុងដរឿងដនេះ បានបងាា ញ
ពីស្នាដ នទឹកច្តិដ ការកណ្នាទូំនាា នដប្បៀន
ប្បដៅ ដស្ច្កដសី្ដនារ ស្ប្បណី្តាមរដបៀប
ដផ្សងៗពីគ្មន របស់្អនកជាឪពុកម្ចដ យ កៃល
ម្ចនកប្មតិជីវភាពរស់្ដៅដផ្សងគ្មន  ម្ចនការ
អប់រពីំមជឈោា នៃនទពីគ្មន ។  

ោយនួនជាស្តស្ដីដមម្ច យច្ណំាស់្ 
ម្ចនប្ទពយស្មបតដសិ្ដុកស្ដមភ ម្ចនការយកច្តិដ 
ទុកោក់ហួងកហងកូនប្សី្កតមួយរបស់្គ្មត់ 
ជាខាា ងំ។ ច្ិកប៊ាុនថ្ន ជាឪពុករបស់្ ប៊ាុនដ្ឿន 
គ្មត់ជាអនកជនួំញម្ចន ក់កៃលឱ្យតនមាដលើច្ំ

ដណ្េះវជិាជ  បានផ្ដល់ឱ្កាស្ៃល់កូនប្បសុ្ 
គ្មតប់ានដរៀនសូ្ប្តដប្ៅប្ជេះ  ដទេះបីដបើការ 
សិ្កា ដនាេះប្តូវច្ណំាយដស្ថហ៊ាុយដប្ច្ើនក ៏
ដោយ។ តាមរយៈច្ិកប៊ាុនថ្ន ដនេះដគអាច្ 
ដមើលដ ើញពីប្ជងុមួយននស្ងគមកមារស្ម័យ
មុនកៃលផ្ដល់ឱ្កាស្ៃល់កូនប្បុស្ដប្ច្ើនជាង 
កូនប្សី្កនុងការទទួលការសិ្កាពីមជឈោា ន 
ស្ថលាដរៀន។ 

រឯីច្កឹនណ្ស្ថ៊ា ន និងនាងថូ្ ឪពុក 
ម្ចដ យនាយនណ្ស្៊ាតវញិ ជាដៅកក្មួំយ 
ដៅប្កងុបាត់ៃបំង។ ដោយស្ថរកតការជាប ់
រវល់កស្វងរកប្ទពយស្មបតដ ិ អនកទងំពីរពំុម្ចន 
ឱ្កាស្ប្គប់ប្គ្មន់ស្ប្ម្ចបផ់្ដល់ការប្ស្ឡាញ់
ៃល់កូនប្បសុ្ស្ណំ្ពវម្ចន ក់ដនេះដទ។ ដៃើមប ី
បដំពញដស្ច្កដីមវេះខាតដនេះពួកគ្មតប់ានផ្ដល់
ការទដំយើហួស្ដហតុបដណាដ យតាមអដំពើច្តិដ 
រហូតៃល់កូនប្បុស្កាា យជាមនុស្សដៃើរប្បប្ពឹតដ 
អដំពើដផ្ដស្ផ្លដ ស្ ដភាើតដភើន អមនុស្ស្ម៌ា។ 
ដពលដ ើញកូនប្បុស្ប្ជុស្មាួនកនុងផ្ាូ វមុស្ 
ហួស្ស្មតាភាពកកកប្ប គ្មតក់ត៏ាងំរកកូន 
ប្សី្អនកប្សុ្កកៃលមិនៃឹងពីប្បវតដិកូនគ្មត់ឱ្យ
មកទទួលរងដប្គ្មេះថាន ក់ជនួំស្គ្មត់មដង ដហើយ 
នារអីភ័ពវដនាេះគឺនាងវធិាវ ី កូនោយនួនកត
មដង។ 

ជារួមមក ឆ្ាងតាមរយៈដរឿងផ្លា ប្ស្ 
ដ ន ដគអាច្ដមើលដ ើញថារវាងស្តស្ដីដមម្ច យ 
ស្ល់ប្ទពយ ឪពុកម្ចដ យអនកជនួំញខាន តម្យម 
និងឪពុកម្ចដ យជាដៅកកម្ចនការប្ស្ឡាញ់ 
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កូនដៅតាមរូបភាពដផ្សងៗពីគ្មន ។ ស្តស្ដីដមម្ច យ 
ដប្ច្ើនកតប្ស្ឡាញ់កូន  ុបំ្គង កូនហួស្ដហតុ 
ដោយបបំិទសិ្ទធិដស្រភីាពប្គប់កបបោ ងរបស់្
កូន ចូ្លច្ិតដដប្បើអណំាច្ផ្លដ ច្ក់ារច្ដំ េះកូន
ដៅដមើលដ ើញ និងឱ្យតនមាដលើប្ទពយស្មបតដ ិ
ម្ចកង់ាយច្ដំណ្េះវជិាជ  ៃូច្ ោ ង ោយនួន
ម្ចដ យនាងវធិាវ។ី ឪពុក ម្ចដ យកៃលធាា បប់ាន
ទទួលការអប់រ ំដប្ច្ើនកតម្ចនអ្ាប្ស័្យៃល់
កូនដៅ ផ្ដល់ឱ្កាស្ ៃល់កូនដៅ ដៃើមបកីស្វង
រកកស្ថងអនាគតផ្លទ ល់មាួនតាមរយៈឪពុក
ប៊ាុនដ្ឿន កៃលផ្ដល់លទធភាពប្គប់កបបោ ង
ៃល់ ប៊ាុនដ្ឿន កនុង ការសិ្កាកស្វងរកវជិាជ ោក់
មាួន។ រឯីឪពុក ម្ចដ យ ជាអនកជនួំញ្ៃុំ ំដប្ច្ើនកត
ដភាច្មាួនមនិបានផ្ដល់ភាពកក់ដៅដ ៃល់កូនដៅ 
ដោយ មូលដហតុជាប់រវល់ខាា ងំកនុងមុមជនួំញ ឬ 
ដោយស្ថរអាង ថា កូនគ្មតម់្ចនប្បាកច់ាយវាយ
ប្គប់ប្គ្មន ់ ដហើយ មនិចាបំាច្់មវល់ខាវ យ ដពក 
ៃូច្ជាឪពុក ម្ចដ យនាយនណ្ស្៊ាតដនេះ ឯង។ 

៣- ច្រោិស្ថស្តស្រស្ងគមកមារ និង 
ផ្លវបិាក 

ច្រោិស្ថស្តស្ដ ម្ចនថាន ក ់កយជានាម 
ម្ចនប្បភពពីភាស្ថបាលី ស្សំ្តស្ាឹត ម្ចននយ័ 
ថា ជាគមពីរឬកបួនខាន តកៃលកច្ងអពីំច្រោិ 
ឬច្រតិមនុស្ស។ ស្ងគមកមារតាងំពីបុរាណ្មក 
បានបដងាើតកបួនខាន តជាដប្ច្ើនដ្វើជាប្កិត ជា
កម ប្តស្ប្ម្ចប់វាស់្តនមាទឹកច្ិតដអាកបបកិរោិ
មនុស្ស ស្ម្ចគ ល់ថា អនកដនេះជាមនុស្សលអ អនក 
ដនាេះជាមនុស្សអាប្កក់។ កបួនខាន តប្បដភទ 

ដនេះដប្ច្ើនកតបដងាើតដ ើងដោយប្កុមមនុស្ស
ថាន ក់មពស់្ ឬប្កមុមនុស្សម្ចនវយ័ដប្ច្ើនកនុង
ស្ងគមដៃើមបដី្វើជាតដងគៀបអប់រ ំហាត់ពតស់្នាដ ន 
ច្ិតដមនុស្សឱ្យដៃើតាមគនាងផ្ាូវ (លអ) កៃលដគ 
បាន កណំ្ត់ជាដគ្មលប្បតបិតដិកនុងដគ្មល 
ដៅបដប្មើផ្លប្បដោជនប៍្កុមមាួន។ កផ្នកមាេះ 
ននកបួនច្ាប ់ ដនេះមនិបានបដប្មើៃល់ផ្ល 
ប្បដោជន៍របស់្មនុស្សទូដៅដ ើយ ថ្វតីបតិ 
កតដមើលពីដប្ៅដៅវាម្ចនទប្មង់ រូបរាងលអ 
ក៏ដោយកតវាបងាបនូ់វអតាន័យបបំាក់ ស្ថា រត ី
មនុស្សមនិឱ្យម្ចនគនិំតម្ចច ស់្ការដលើមាួនឯង 
ឱ្យពឹងកផ្អកកតដៅដលើអនកៃនទជាដម ៃឹកនា ំ
ដលើអនកកាន់អណំាច្ ៃូច្ជា  កយ ពងម្ចនកុ់ ំ
ជល់នឹងថ្ា នមំិន្ជំាងនា ិ ដងើយស្ាកឱ្ន 
ោកប់្គ្មបជ់ាដៃើម។ កបួនខាន តមួយ ច្នួំនកក៏ាា យ
មាួនជា កយជួនប្បជាប្បយិ ជាសុ្ភាសិ្តដៅ 
តាមការនិយមរបស់្មនុស្សតាមស្មយ័កាល 
ដហើយអាច្រកាអតាភិាព ៃល់ស្ពវនថ្ៃឯមួយ 
ច្នួំនដទៀតកប៏ាតប់ង់ដៅដោយគ្មា នប្បជា 
ប្បិយ។  

ការប្បកាន់ទស្សនៈនំមិន្ជំាងនា ិ
កនុងការចាតក់ច្ងគូប្ស្ករកូនដៅ 

កបួនច្រោិស្ថស្តស្ដកៃលៃតិជាបក់នុង
ផ្នត់គនិំតស្ងគមកមារដនេះ ជាកតាដ លីករជរុំញ 
ការរាងំស្ទេះស្តស្ដីកមារមិនឱ្យម្ចនការរកីច្ដប្មើន 
ទងំដលើកផ្នកច្ដំណ្េះៃឹង ស្ថា រតី ទងំកនុង 
វស័ិ្យការងារកនុងស្ងគមរហូតម្ចន កយៃំ
ដណ្ៀលថា ស្តស្ដីបងវលិច្ស្តងាា នមនិជុ។ំ ច្ាប ់
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ច្រោិស្ថស្តស្ដដនេះ ម្ចនអតាភិាពនិងជេះឥទធិពល 
ខាា ងំដលើស្ងគមកមារ តាងំពីស្មយ័បុរាណ្ ដនាេះ 
រហូតមកៃល់ស្ម័យកាលននដរឿងផ្លា ប្ស្ដ 
នដនេះ។ 

តាមរយៈតួអងគោយនួន ជាម្ចដ យ នាង 
វធិាវ ី បងាា ញឱ្យដយើងដ ើញពីស្ងគមចាស់្ទុ ំ
ផ្លដ ច្ក់ារកនុងការទុកោកកូ់នដៅ។ ទដងវើរបស់្ 
ោយនួនកនុងការចាត់កច្ងផ្លដ ច្ន់ាងវធិាវ ី ពី 
ប៊ាុនដ្ឿន ឱ្យដៅនាយនណ្ស្៊ាតបងាា ញពីការ 
ដប្បើអណំាច្ផ្លដ ច្ក់ារតាមទស្សនៈ“នមំិន្ំ
ជាងនា ិ” កនុងនាមជាម្ចដ យ ដៅដលើកូន ដៅ 
“ឱ្កម ដអើយ! ដម ច្ដ ើញកតប្ទពយស្មបតដិ ដម ច្
មិនដមើលលកខណ្ៈមនុស្ស ដម ច្កម៏និដស្នើច្ិតដ
កូនផ្ង? ដបើបានទុកខឬសុ្ម ោ ងណា ក៏ដៅ
ដលើរូបកូនទងំអស់្ដទដតើ” ។  

ជាទូដៅស្តស្ដីដមម្ច យកមារកនុងវយ័ច្ណំាស់្ 
ៃូច្ដនាេះ ដប្ច្ើនកតជាអនកកាន់ឧដបាស្ថ្ កត
ថា្ម៌ាអាថ្៌ាដនាេះពំុ បានដ្វើឱ្យគ្មត់ បានស្ៃប់
ដ ើយ ដៅដពលកៃលគ្មត់ពំុបាន ដរៀបច្ទុំក
ោក់កូនដៅបានរួច្រាល់។ ដស្ច្កដី ដស្នហា 
ជាពិដស្ស្ដលើបុប្ត ី កតងដ្វើឱ្យគ្មត់ មនិអាច្
ចូ្លស្៊ាបប់ានកនុងជដំៅ្ម៌ាអាថ្៌ា។ កត អវីកៃល
អាប្កក់ជាងដនាេះដៅដទៀត គឺទស្សនៈផ្លដ ច្់
ការ និងប្ទពយស្មបតដិនិយមរបស់្គ្មត ់ កនុង
ការទុកោក់កូនដៅ។ ដស្ច្កដីដស្នហា របស់្ 
គ្មតច់្ដំ េះ កូន គឺដស្ច្កដីប្បាថាន ច្ង់ឱ្យ កូន
បានសុ្មដលើគនំរប្ទពយស្មបតដិគទឺស្សនៈសុ្ភ
មងគលស្ាិតដលើប្ទពយស្មបតដិ រួច្ដោយ 

ដស្ច្កដភី័យខាា ច្មនិបានស្ដប្មច្បណំ្ង
ដនាេះ គ្មតក់៏តាងំមាួនជាអនកប្តួស្ប្តាយ ឬ 
ប្តួតប្តាដរៀបច្អំនាគតឱ្យកូនកនុងនាមជាអនក 
ម្ចនគុណ្ ម្ចនសិ្ទធិជាចាស់្ ដច្េះជាង ជា 
នា ិ ជាពុមពកៃលកូនតូច្្បំ្តូវកតតាម ។ 

ោយនួន ជានិមិតដរូបតណំាងស្តស្ដីជា 
ម្ចដ យកនុងស្មយ័ដនាេះកៃលដៅកតប្បកាន ់
ទស្សនៈ “នមំិន្ជំាងនា ិ” កនុងការដរៀបច្គូំ 
ប្ស្ករ កូនដៅឱ្យប្បប្ពឹតដដៅតាមគនាងឱ្វាទ 
របស់្គ្មត់ជាម្ចដ យ ជាអាណាពាបាលម្ចន 
សិ្ទធិស្ដប្មច្ ប្គប់ោ ងកនុងការចាត់កច្ងវា 
ស្នាអនាគតកូនដៅ ដោយពំុចាបំាច្់សួ្រ 
ដោបល់ពីស្ថមីមាួនដ ើយ។ កិរោិកបប ដនេះ 
កថ្មទងំអាច្នាដំស្ច្កដីដប្គ្មេះថាន កម់កឱ្យកូន
ដៅ នាដំស្ច្កដទុីកខដស្ថក ការស្ថដ យដប្កាយ 
ច្ដំ េះទដងវើមុស្ឆ្គង កៃលកនាងផុ្តរបស់្ 
មាួនដទៀតផ្ង។ ការនិយមកតដលើប្ទពយស្មបតដ ិ
មិនយល់ៃល់ច្ិតដកូនដៅកនុងការដរ ើស្គូប្គង 
តប្មូវឱ្យអនកដ្វើទទួលការបាតប់ង់ោ ង្ ំ
កៃលអនកជាម្ចតាបតិា អាណាពាបាល ទងំ 
ឡាយមនិប្បាថាន ជួប។ ការបបំទិសិ្ទធិដស្រភីាព 
កូនដៅកនុងការដប្ជើស្ដរ ើស្គូប្ស្ករជាប្បការ 
មួយគួរដជៀស្វាង ដប្ េះការដ្វើកបប ដនេះមនិ 
បាននាអំវជីាផ្លលអៃល់អនកជាម្ច តាបតិា 
អាណាពាបាល ឬបុប្ត្តីាដ ើយ លទធផ្ល 
បានប្តឹមកតភាពដស្ថកាៃូច្ជាោយនួនកត 
ប ុដណាណ េះ។ 
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ម្ចដ យប្បដភទោយនួន ដនេះ អនក 
និពនធកមារស្ម័យមុនបានរដំលច្ឱ្យស្ងគមដ ើ
ញរួច្មកដហើយ តាមរយៈតួអងគោយម្ចដ យ 
នាងទវ កៃលលទធផ្លចុ្ងដប្កាយរបស់្គនិំត 
ទិៃាមិ្ចនៈរបស់្គ្មត ់ គឺមរណ្ភាពរបស់្កូនប្សី្ 
និងការដស្ថកស្ថដ យកៃលហួស្ដពលកក 
កប្ប។  

ការប្បកាន់ទស្សនៈប្សី្ប្គប់លកខណ៍្
កនុងស្ងគមកមារ 

 កយ លកខណ៍្ ឬលកសណ៍្ ម្ចនថាន ក ់
 កយជានាម ម្ចននយ័ថា លកខណ្ៈ។ ស្តស្ដី 
ប្គបល់កខណ៍្ ស្តស្ដីកៃលបរបូិរណ្៌ា ដោយលកខ-
ណ្ៈលអ។ ដៅកនុងច្ាប់ប្សី្របស់្ប្ពេះបាទស្ 
ដមដច្ប្ពេះហររិកសរាម្ចឥស្សរា្ិបតីប្ពេះអងគ 
ឌួងកច្ងអពីំមងគលប្បាបំីប្បការកៃលជា 
លកខណ៍្របស់្ស្តស្ដី «ដនេះនឹងស្កមដង បរោិយ 
ចារកច្ង ដៃើមបទអោា - ហិឋាដនហិ សុ្ច្រតិា 
ឥតាលីកខណាមងគលដច្នេះពិត។»ច្ាបដ់នេះ ប្ពេះ 
រាជកវអីងគឌួង ប្ទង់និពនធដ ើងជិតមួយរយ 
ឆន  ំ មុនដរឿងផ្លា ប្ស្ដ ន បងាា ញពីលកខណ្ៈ 
ប្បាបំីោ ងរបស់្ស្តស្ដីប្តូវប្បតិបតដិ គឺប្សី្ជាប្សី្ 
ប្តង់ ប្សី្គ្មប់ ប្សី្ប្បាជញ ប្សី្ស្ថអ ត ប្សី្ដស្ថា េះ 
ប្សី្ស្ាូត ប្សី្ដស្ាើ ។  

ជិតមួយរយឆន ដំប្កាយមកអនកនិពនធ 
នូ ហាច្ បងាា ញឱ្យ ីញពីស្ថា នភាពស្តស្ដីកមារ 
កៃលរស់្ដប្កាមឥទធិពលននច្រោិស្ថស្តស្ដស្ងគម 
ដនេះតាមរយៈតួអងគនាងវធិាវ ីកៃល ប្បកានខ់ាជ ប ់
ច្រោិស្ថស្តស្ដស្តស្ដីកមារកនុងៃណំាក់កាលមួយ 

កៃលស្ងគមកមារ កពុំងវវិឌឍពីដលាកទស្សនៈ 
បុរាណ្ដៅរកភាពទដំនើបដជឿនដលឿនតាមកប
បបស្ចឹមប្បដទស្។ ការប្បកាន់ខាជ បត់ាមកបួន 
ច្រោិស្ថស្តស្ដប្គប់ោ ងដនេះ ផ្ដល់ផ្លវបិាក 
ោ ងខាា ងំៃល់នាងវធិាវដី្វើឱ្យនាងវធិាវកីាា យ 
ជាមនុស្សកៃលម្ចនទនំាស់្ជាដប្ច្ើនកនុងមាួន 
។ ទនំាស់្កនុងមាួននាងវធិាវ ីម្ចនជាអាទិ៍ ៖ 

ទនំាស់្រវាងគនិំត និងស្ប្មស់្ 
ទនំាស់្រវាងច្រតិសុ្ភាពរាបស្ថ  
ប្ស្គតប់្ស្គ ំនិងមជឍោា នស្ងគម 
ទនំាស់្រវាងភាពកតញ្ាូ  និងភកដភីាព  
កនុងដរឿងផ្លា ប្ស្ដ នរបស់្ដលាក នូ 

ហាច្ លកខណ្ៈស្មបតដិលអរបស់្នាងវធិាវ ី
បានប្តូវរងស្ម្ចព ្តងឹរុងឹកបបប្បនពណី្ខាង 
ដលើដនេះោ ងឥតដខាច េះ ដហើយបានជាដ្វើឱ្យ 
នាងសុ្មច្តិដខាមំ្ចត ់ ស្ងាត់ច្ិតដដគ្មរព ម្ចដ យ 
ក៏ប្តូវកតដ្វើឱ្យបានរកាភកដភីាពដស្នហា 
ក៏ប្តូវកតដ្វើឱ្យបាន។ 

ដរឿងផ្លា ប្ស្ដ នតាមរយៈនាងវធិាវ ី
ឆ្ាុេះបញ្ញច ងំឱ្យដ ើញពីស្ងគមបរោិកាស្មួយ
មិនផ្ដល់ឱ្កាស្ៃល់ នារកីៃលប្បកានខ់ាជ ប ់
តាមច្រោិស្ថស្តស្ដកមារ ម្ចនឱ្កាស្រស់្ដៅ 
ប្បកបដោយភាពសុ្មៃុមរមនា សុ្មដកសម 
កានដកនុងសុ្ភមងគលស្មដៅតាមកិរោិប្ប 
ប្ពឹតដរបស់្នាងដ ើយ។ ជាការតបស្នងច្ដំ េះ 
ភាពកតញ្ាូ  គកឺារបកំបកបបំាក់ពីគូដស្នហ៍ 
ច្ដំ េះភកដភីាពគកឺារចាកដចាល ការលេះបង ់
ដោយគ្មា ននឹកប្ស្ដណាេះ ច្ដំ េះភាពប្ស្គត ់
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ប្ស្គ ំ គឺការរុកគួនមិនឱ្យជួបមនុស្សលអ តាម 
បណំ្ងប្បាថាន  ច្ដំ េះរូបដឆមដលាមពណ្៌ា  
ប្ស្ស់្ស្ថអ ត គកឺារនិនាទ ដប្តកប្តអាល នឹង លអំ 
ការដច្េះៃងឹមុស្ប្តូវ គកឺារដបៀមទុកខលាកក់នុង 
ច្ិតដរហូតនថ្ៃចុ្ងដប្កាយ។  

ជារួមមក នារកីៃលប្បកាន់ខាជ បត់ាម 
កបួនច្រោិស្ថស្តស្ដ ឬកៃលដៅថាស្តស្ដីប្គប ់
លកខណ៍្កនុងស្ម័យកាលកបបដនាេះប្តូវ ទទួល 
លទធផ្លចុ្ងដប្កាយៃូច្នាងវធិាវ ីដនេះ ឯង។ 

 
ស្ននិដ្ឋា ន 
ជារួមមកការ បងាា ញពីជដំនឿរបស់្ 

មនុស្សកមារនាស្មយ័ចុ្ងស្ម័យអាណាពា
បាលបារាងំ បានផ្ដល់ជាប្បដោជនចូ៍្លរួម 
ច្កំណ្កកនុងការកកលមអភាពអស្កមាកនុងជីវ 
ភាពស្ងគម កៃលកពុំងជេះឥទធិពលមិនលអប េះ 
 ល់ៃល់ ស្ថា នភាពជីវភាពប្គួស្ថរនីមួយៗ 
កៃលកពុំងកតលង់លក់កនុងជដំនឿទងំដនាេះ។ 
ឆ្ាងកាតត់ាមការបងាា ញទងំដនេះរបស់្អនក 
និពនធ មនុស្សកៃលកពុំងរស់្កនុងស្ម័យបច្ចុ- 
បបននបានទទួលការសិ្កាអប់រតំាមកបប 
ទដំនើបម្ចនលកខណ្ៈ វទិាស្ថស្តស្ដគួរដ្វើការ 
គិតគូរពិចារណាដ ើងវញិដលើបញ្ញា ជដំនឿ 
អស្កមាទងំដនេះ ដៃើមបដីជៀស្វាងលទធផ្ល 
មិនលអកៃលបានធាា ក់ដលើរូបនាងវធិាវ ី ក៏ៃូច្ 
ជាអនកៃនទដទៀតតាងំពីដពលមុនៃរាបដរៀង 
មក។ 

មរណ្ភាពរបស់្នាងវធិាវ ី កៃលរង 
ដប្គ្មេះដោយគនំាបស្ងាតពី់មជឈោា នជុវំញិ
មាួន កនុងដរឿងដរៀបច្វំាស្នាអនាគតរបស់្នាង 
ពិដស្ស្ឥទធិពលរបស់្ម្ចដ យនាងកៃលតាងំមាួ
នជាម្ចដ យ ជាអនកម្ចនគុណ្ដច្េះដរៀបច្ចំាត ់
កច្ងវាស្នាឱ្យនាង ដោយបបំិទសិ្ទធិមិនឱ្យ 
នាងអាច្ស្ដប្មច្ច្តិដកនុងការយល់ប្ពម ឬមិន 
យល់ប្ពមទទួលយកបុរស្ណាម្ចន ក់មកដ្វើ 
ជាគូអនាគត។ មរណ្ភាពដនេះកស្ដងឱ្យដ ើញ 
ពីស្ភាពមិនចុ្េះស្ប្មុងគ្មន  រវាងអារមាណ៍្
ដផ្សងៗដៅកនុងមាួននាងវធិាវ ី ដហើយគ្មា នវ ិ្  ី
ដោេះប្ស្ថយ។ មរណ្ភាពដនេះបដងាើតនូវភាព 
ដស្ថកស្ដប្ងង មិនប្តមឹកតកនុងៃដំណ្ើ រដរឿង 
ប ុដណាណ េះដទ កតកៃ៏ល់មជឈោា នអនកអានផ្ង 
កៃរ។ នារកីមារមួយច្នួំនកៃលជួបប្បទេះបញ្ញា
ប្ស្ដៃៀងគ្មន ដនេះ ក៏បានដប្ជើស្ដរ ើស្យក វ ិ្ ីដ្វើ 
បាបមាួនឯងរហូតៃល់ថាន ក់ដ្វើអតដឃ្លតដៃើមប ី
ដគច្ឱ្យផុ្តពីបញ្ញា ច្ដំ េះមុម។ កតមរណ្ 
ភាពដនេះកជ៏ាប្បទីបមួយជួយបភំាៃឺល់ម្ចតាបិ
តា អាណាពាបាលមួយច្នួំនកៃលប្បកាន់
ទិៃាិម្ចនៈរងឹរូស្កនុងការដរៀបច្គូំប្ស្ករកូន 
ដៅឱ្យភាញ ក់គនិំតដ ើង ដ្វើការពិចារណាដលើ 
បញ្ញា ដនេះស្ថរជាថ្ាីដ ើងវញិ។ 

ការសិ្កាពីស្ថន នៃដនេះ បានចូ្លរួម 
ច្កំណ្កជាគតមួិយកនុងការជួយផ្ដល់ដោបល់ 
កនុងការគិតគូរចាតក់ច្ង ដរៀបច្វំាស្នាអនា
គតបុប្ត្តីារបស់្ម្ចតាបតិា អាណាពា
បាលទងំឡាយមុននឹងដ្វើការស្ដប្មច្ច្ិតដអវី
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មួយប្តូវដច្េះពិភាកា បដូ រដោបល់ជាមួយ
ស្ម្ចជកិប្គួស្ថរ ពិដស្ស្ស្ថមីមាួនផ្លទ ល់។ 
កនុងនាមជាអនកទទួលមុស្ប្តូវផ្លទ ល់ដលើវាស្
នាអនាគតរបស់្មាួន ស្ថមីជនម្ចនសិ្ទធិប្គប់
ប្គ្មន់ និងដពញដលញកនុងការដ្វើការស្ដប្មច្
ច្ិតដយល់ប្ពមទទួលឬបៃដិស្្ទងំប្សុ្ងកនុង 
ៃដំណ្ើ រដៅកាន់អា ហ៍ពិ ហ៍។ ដគមនិប្តូវ
ប្បកាន់ឥរោិបថ្ដអៀនដប្បៀនប្ជលុហួស្
ដហតុមិនប្ពមបដញ្ចញទស្សនៈ ដោបល់ 
ការយល់ដ ើញដស្ច្កដីប្តវូការ 

របស់្មាួនឱ្យចាស់្ទុជំាឪពុកម្ចដ យ អាណាពា
បាលៃឹងដនាេះដ ើយ។ ប្បការដនេះជាកតាដ  
ស្ខំាន់មួយកណំ្ត់ដស្ច្កដីសុ្ម សុ្ភមងគល 
របស់្មាួន។ ដប្ៅពីដនេះ ស្ថន នៃដនេះអាច្រួម 
ច្កំណ្កផ្ដល់ជាវ ិ្ សី្ថស្តស្ដកតងនិពនធស្ថន នៃ
ប្បដលាមដលាក ៃល់អនកនិពនធជនំាន់ដប្កាយ
ឱ្យម្ចនភាពស្មបូរកបបកនុងការនិមាិតស្ថន នៃ 
របស់្មាួន។ 
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ឯក្សារពិរស្គ្នោះ 
 
សាន នៃរបាោះពុមពផ្ាយ នងិនិរក្ខបបទ  
ល.រ អនកនិពនធ ដ ា្ េះដស្ៀវដៅ ដរាងពុមព ឆន  ំ
១. ប្កុមអនកច្ងប្កង ៖ ស្រំាវប្ជាវជីវប្បវតដិអនកនិពនធកមារ  ? ១៩៨៦ 
៣. គនី ណ្ន ៖ ប្កមុចូំ្លមាប់និងពិ្ីដរ ើស្គូប្ស្ករ ?១៩៨២ 
៤. គមឹកស្ត ៖ ប្បវតដិអកសរស្ថស្តស្ដ ? ? 
៥.  ីង ហុកឌី ៖ ទិៃាភាពទូដៅននអកសរស្ថស្តស្ដកមារ  កៃិិតិៀនស្ ល៌ាគ្មរម្ចតតាន១៩៩៧ 
៦.  ីង ហុក ឌី, ម្ចលីបទអកសរសិ្លបក៍មារ ស្តវតសទី១៩, បណាណ គ្មរអងគរ,២០០៧ 
៧.  ីង ហុក ឌ,ី ម្ចលីបទអកសរសិ្លបក៍មារ ស្តវតសទី២០, បណាណ គ្មរអងគរ,២០០៧ 
៨.  ឹម ស្ថគុណ្ ៖ សិ្ទធិមនុស្សតាមរយៈអកសរសិ្លបក៍មារ ?១៩៨២ 
៩.  ឹម ស្ឱំ្ ៖ប្បវតដិអកសរស្ថស្តស្ដកមារ ?១៩៦១ 
១០.  ួន សុ្មមភូៈ ប្បវតដិអនកនិពនធកមារ ? ? 
១១. ង ុយ ៖ ច្ាប់ប្កមង ុយ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ភនដំពញ ១៩៧២,២៥១៦  
១២. ជួន ណាត ៖ វច្នានុប្កមកមារភាគ១-២ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ភនដំពញ ១៩៦៧ 
១៣. (ប្ពេះអងគ) ឌួង ៖ ច្ាប់ប្សី្ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ១៩៦២,២៥០៥ 
១៥. ប្តងឹ ងា,ប្បវតរសិ្ថស្តស្រកមារ, ភាគ១ ការផ្ាយរបស់្អនកនិពនធ ភនដំពញ, ១៩៧៤ 
១៦. ប្តងឹ ងា ៖ ប្បវតដិស្ថស្តស្ដកមារ ភាគ២ ការផ្ាយរបស់្អនកនិពនធ ភនដំពញ, ១៩៧៤,២៥១៨ 
១៩. ្ ដស្ថ ៖ លកខណ្ៈទីពីកកនុងអកសរសិ្លប ៍និងសិ្លបៈកមារ ដមដរៀនស្រដស្រនៃ ២០០២ 
២០. ហ៊ាុន គឹមដស្ៀ  ៖ មូលោា នដៃើមបយីល់អកសរស្ថស្តស្ដ ? ? 
២១. ដៅ ស្ថម ី  ៖ លកខណ្ៈទដំនរននអកសរសិ្លបនិ៍ងសិ្លបៈ      
២២. ដៅ ស្ថមី   ៖លកខណ្ៈទដំនរននអកសរសិ្លបនិ៍ងសិ្លបៈ 
២៣. ដៅ ស្ថមី   ៖ តថ្និយមកនុងអកសរសិ្លបក៍មារស្តវតសទី២០ 
២៤. ដៅ ស្ថមី  ៖ មូលោា នប្ទឹស្ដីអកសរសិ្លប ៍ដប្បើប្បាស់្នផ្ទកនុងស្ថលាគរុវជិាជ ជាន់មពស់្ ១៩៨៧ 
២៥. រស់្ ច្ស្តនាដ បុប្ត ៖    អពីំដស្នហា  ស្ថរពត៌ាម្ចនមហាជន ១៩៧១ 
២៦. លាង ហ័បអាន ៖ សិ្កាប្បវតដិអកសរស្ថស្តស្ដកមារ ភាគ១ ?១៩៦៧ 
២៧. លាង ហ័បអាន ៖ សិ្កាអតាបទ ភាគ១ ?១៩៦៦ 
២៨. លាង ហ័បអាន ៖ សិ្កាអតាបទ ភាគ២ ?១៩៦៦ 
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២៩. លាង ហាប់អាន ៖ ប្បជុវំញិ្ញា ស្ថកតងដស្ច្កដីគរូំស្រំាប់ថាន ក់ទី៥.៤.៣ ទដំនើប ? 
៣០. លាង ហាបអ់ាន ៖ សិ្កាស្ដងខបដរឿងកុលាបនប លិន ?? 
៣១. លី ធាមដតង ៖ អនកនិពនធកមារកៃលម្ចនដ ា្ េះលប ីបណាណ ល័យអបសរា ស្ម្ចគមអនកនិពនធកមារ 
១៩៧២ 
៣២.លី សុ្មុនី, កណំាពយកមារ, ប្កសួ្ងអប់រយុំវជន និង កឡីា, ២០០២ 
៣៣. វា ន់ឌី កាអុន ៖ វភិាគទនននកនុងការសិ្កាអកសរសិ្លបក៍មារ ?? 
៣៤. វា ន់ឌី កាអុន ៖កបួនច្ិតដស្ថស្តស្ដ ?១៩៧៣ 
៣៥. វា ន់ឌី កាអុន ៖វភិាគទនកនុងការសិ្កាប្បាកៃនិយមនិងអកណ្ដ តអណ្ដូ ងនិយម ?១៩៧៣ 
៣៦. វា ន់ឌី កាអុន ៖ស្ងគមស្ថស្តស្ដ ?១៩៧៣ 
៣៧. ស្៊ាន ស្ណំាង (E.d.) ៖ ដមមរវទិា ច្ដំណ្េះៃឹងអពីំអតីតកាល និង ការរួមវភិាគទនកនុង 
          ការស្ថដ រ និង ស្ថា បនាប្បដទស្កមពុជាដ ើងវញិ ភាគ២ ដរាងពុមពស្ថកលវទិាល័យភូមនិទភន ំ
           ដពញ, ១៩៩៩ 
៣៨. ស្មព័នធអនកស្ថរពត៌ាម្ចន រោា ភបិាលកមពុជា ពីឆន ១ំ៩៤៧ ៃល់ឆន ១ំ៩៩៣ ?? 
៣៩. ស្ម្ចគមអនកនិពនធកមារ ៖ ជីវប្បវតដិស្ដងខបរបស់្អនកនិពនធស្ម្ចជិកននស្ម្ចគម ១៩៧០ 
៤០. ស្ម្ចគមអនកនិពនធបទដភាង នឹងទនុំកដប្ច្ៀង ៖លកខនដិកៈ ? ១៩៦២ 
៤១.  ដស្ថម សុ្មុនី ៖ អកសរសិ្លប ៍កយរាយកមារ  និដកខបបទថាន ក់បណ្ឌិ ត, ស្ដំណ្រនៃ, ? 
៤២. កស្ម សូ្រ ៖ វជិាជ និពនធន៍កមារច្ប្មេុះ  បណាណ គ្មរភនដំពញ, ១៩៦៣ 
៤៣. ស្៊ាុ ៊ុំ ឈុបំ៊ាុន  ៖ តួអងគកនុងអកសរសិ្លបទ៍ដំនើបកមារ ពីទស្វតសទី៤០ ៃល់ទី៦០  និដកខបបទថាន ក់
បណ្ឌិ ត, ? 
៤៤. ស្៊ាុ ៊ុំ ឈុបំ៊ាុន  ៖ អកសរសិ្លបក៍មារ ស្មយ័ទដំនើប  ដមដរៀនស្រដស្រនៃ, ២០០២  
៤៥. ស្៊ាុ ៊ុំ ឈុបំ៊ាុន  ៖  ដគ្មលស្ដងខបននការសិ្កាប្បវតដអិកសរសិ្លបក៍មារ  ដមដរៀនស្រដស្រនៃ, ២០០២ 
៤៦. អ៊ាុក ចួ្ន ៖ ច្ដំណាទ និងស្រំាយបញ្ញា កនុងអកសរសិ្លបក៍មារ ស្ភព, ១៩៨៨ 
៤៧. អ៊ាុក ស្ថម ន ៖ សិ្កាកថាដរឿងទុ-ំទវ  បណាណ គ្មរភនដំពញ, ១៩៦៦,២៥០៨ 
៥៤. Klairung Amratisha: The Cambodian Novel,A study of its Emergence and Development 
?1998 
៧៩. អកសរស្ថស្តស្ដ-មនុស្សស្ថស្តស្ដ, ស្ថកលវទិាល័យភូមិនទភនដំពញ ដលម១៩ ប្តមី្ចស្ទី៣ 
ឆន ២ំ០០២ 
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៨០. ឯកស្ថរ ៖ ស្ននិសី្ទជាតិស្ដីពី ការបណ្ដុ េះបណាដ ល្នធានមនុស្សដៅកមពុជា ៖ តុលយការ និង 
ច្កខុវស័ិ្យ  រាជបណ្ឌិ តស្ភាកមពុជា ២០០០ 
អែថបទររឿង  
ល.រ ដ ា្ េះអនកនិពនធ ដ ា្ េះអតាបទ ផ្ាយពី ដរាងពុមភ កាលបរដិច្ឆទ 
៨២. គឹម ហាក់ ទឹកទដនាស្ថប  ? ១៩៣៦ 
៨៣.  ីង ហុក ឌ,ី ទវឯក, បណាណ គ្មរអងគរ,២០០៥។ 
៨៤. ញ ុ ក កថ្ម កុលាបនប លិន ប្គេឹះស្ថា នដបាេះពុមព និងកច្កផ្ាយ ប្ក.អ.យ.ក. ២០០១,២៥៤៥ 
៨៥. នូ ហាច្ ផ្លា ប្ស្ដ ន ប្កសួ្ងសិ្កា្កិារជាតិ ដរាងពុមពរស្ាី១៩៦០.២៥០៣ 
៩០. នូ ហាច្ ម្ចលាៃួងច្តិដ មជឈមណ្ឌ លប្ស្ថវប្ជាវអារយ្ម៌ាកមារ១៩៨១ 
៩២. នូ ហាច្ ម្ចលាៃួងច្តិដ ឯកស្ថរដប្បើប្បាស់្នផ្ទកនុង ស្ថលាគរុវជិាជ ជាន់មពស់្ ១៩៨៩ 
៩៣. រមឹ គីន សូ្ផ្លត  បណាណ គ្មរ ដស្ង ងួនហួត ភនដំពញ ១៩៦៥,២៥០៧ 
៩៤. រមឹ គីន នាងស្ម្ចភាវ ីបណាណ ល័យជាត ិភនដំពញ ២០១៣ 
៩៥. ដស្ថម ទុទំវ  ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ភនដំពញ ១៩៧១,២៥១៤  
៩៦. ដស្ាក ដស្ពៀ រ  ូដមអូ និង ស្៊ាុលីកយត កប្បស្ប្មួលដោយ ហងស ្ុនហាក់ ដរាងពុមពស្ថរពត៌ា
ម្ចននគរ្ ំ១៩៧១ 
៩៧. ដៅភកដឧីក ហងសយនដ ពុទធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ភនដំពញ ១៩៩៨,២៥៤២ 
៩៨. ប ូល វរីហសនីី  កប្បស្ប្មលួដោយ ហងស ្ុនហាក់ ?? 
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បច្ចុបបន្នភាពនន្ពិធីបុណ្យច្ូលឆ្ន ាំថ្មីប្បនពណី្ច្ិន្នៅកម្ពុជា 
 

ដោយ៖ បណ្ឌិ ត ជា វណ្ណី  

ប្បធាននាយកោា នធម្មសាស្រ្ត ចរយិាសាស្រ្ត និងដយនឌ័រ 
                                         ននវទិ្យាសាា នម្នុ្សសាស្រ្ត និងវទិ្យាសាស្រ្ត្ ងគម្  
                                         ននរាជបណ្ឌិ តយ្ភាកម្ពុជា  

Email : Vannykhim2003@yahoo.com 
 

 
ទ្យនំាក់ទ្យនំងរវាងកម្ពុជា-ចិន បានដកើត

ដ ើងរាប់ពាន់ឆ្ន មំ្កដហើយ ដហើយលហូំរ 
វបបធម៌្ននប្បដទ្យ្ចិនចូលម្កកនុង្ងគម្
ខ្មមរ ក៏មានតងំពីយូរលង់ម្កដហើយខ្ែរ។ 
យា៉ា ងណាមិ្ញ ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មីប្បនព-
ណី្ជាតិចិន ខ្ែលជាប្ រ្ឹះននវបបធម៌្ចិន
មួ្យខ្ែរដនាឹះ ក៏ប្តូវបានប្បជាជនចិនខ្ែល
បានម្ករ្់ដៅកនុងប្បដទ្យ្កម្ពុជា ក៏ែូចជា
អ្នកជាប់ខ្្ប្្ឡាយចិនដៅកម្ពុជា បាន
និងកពុំងប្បតិបតតិពិធីបុណ្យដនឹះជាដរៀង
រាល់ឆ្ន  ំ ដហើយពីមួ្យឆ្ន ដំៅមួ្យឆ្ន  ំ ្ន្ុឹះ
ននការអ្បអ្របុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មីននវបបធម៌្ចិន
ដៅកម្ពុជា ក៏បានវវិឌឍប្្បដៅនរងចរនត
្ន្ុឹះដ្ែាកិចចផងខ្ែរ។ 

នារែូវកាលបុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មីប្បនព-
ណី្ចិនចូលម្កែល់ ដលេង កមុ្ងសាយ
បានឮមរ្ខ្្ទរប្្ប់ទិ្យ្ទី្យ ចដងកៀងដោម្
ប្កហម្ប្តូវបានោក់តងំដប្ពាងប្ពាតដៅ
តបំន់ផារ និងដ្ហោា នមួ្យចនួំនននប្ពឹះ
រាជាណាចប្កកម្ពុជា ជាពិដ្្រាជធានីលនំ
ដពញ។ ចខំ្ណ្កហាងលក់ទ្យនិំញមួ្យ
ចនួំនដទ្យៀតដសាត ក៏មានោក់តងំផ្កក ពណ៌្
ដលឿង និងបិទ្យប្កោ្ប្កហម្ដៅដលើទ្វា រ
និងជញ្ជ ងំ ខ្ែលដនឹះបញ្ជ ក់ប្បាប់ជា
្ញ្ា ថា រែូវកាលបុណ្យចូលឆ្ន បំ្បនពណី្
ចិនចាប់ដផដើម្ដហើយ ដហើយដៅកម្ពុជាពិធី
បុណ្យចូលឆ្ន ចិំនប្តូវបានប្បារពធដធាើយា៉ា ង
ទូ្យលទូំ្យលាយ។ ដបើដទ្វឹះបីជាពិធីបុណ្យចូល
ឆ្ន ចិំនមិ្ន្ាិតដៅកនុងនថ្ៃ្ ប្មាកខ្ែល
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កណំ្ត់ដៅកនុងចាប់ក៏ដោយ ប៉ាុខ្នតដ្
្ដងកតដ ើញជាទូ្យដៅថា ប្បជាពលរែាខ្មមរ
ភា្ដប្ចើន ទ្វងំអ្នករក្ីុ និងម្ស្រនដីរាជការ 
បានឈប់្ប្មាកពីការងារដៅកនុងឱកា្
បុណ្យចូលឆ្ន ចិំនដនឹះផងខ្ែរ។  

ដតើប្បដទ្យ្ណាមេឹះខ្ែលទ្យទួ្យលឥទ្យធិ
ពលននការប្បារពធពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន?  

ពិធីចូលឆ្ន ថំ្មីប្បនពណី្ចិន ប្តូវបាន
ប្បារឰដធាើដ ើងដៅតម្តបំន់នានា ខ្ែល
មានប្បជាជនចិនរ្់ដៅដប្ចើន។ ដ្ចាត់
ទុ្យកពិធីបុណ្យដនឹះជាពិធីបុណ្យែ៏្ខំ្ទន់
មួ្យ្ប្មាប់ជនជាតិចិន និងជនជាតិែនទ្យ
ដទ្យៀតខ្ែលឥទ្យធិពលវបបធម៌្ចិនបានជឹះសាយ 
ភាយដៅែល់ែូចជា ប្បដទ្យ ដ្វៀតណាម្ កូដរ ៉ា
និងម្៉ាុងដហាគ ល ជាដែើម្។ ចខំ្ណ្ក ឯជនជាតិ
ជប៉ាុន ដៅមុ្នឆ្ន ១ំ៨៧៣ ក៏ធាេ ប់បានប្បារ-
ឰពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំនដនឹះ ដៅតម្ប្បនព
ណី្រប្់មេួនខ្ែរ ដហើយដប្ៅពីដៅទ្យរកែី
ចិនែីដោក ក៏មានែូចជា ហុងកុង មា៉ា កាវ 
នតវា៉ា ន់ ផងខ្ែរ។ ប្បដទ្យ្ដផសងដទ្យៀតខ្ែល
មានប្បជាជនចិន កូនដៅកាត់ចិន (ខ្្ប្្
ឡាយចិន) ខ្ែលនិយម្ប្បារពធពិធីដនឹះខ្ែរ 
ខ្តមិ្នខ្ម្នជាបុណ្យប្បនពណី្ជាតិដនាឹះ 
មានែូចជា ្ិងហបុរ ីឥណ្ឌូ ដណ្្ីុ មា៉ា ដ ្ីុ 

ហាីលីពីន នថ្    កម្ពុជា ្ ឺឱយខ្តប្បដទ្យ្នានា
កនុងពិលពដលាកខ្ែលមានប្បជាជនចិនរ្់
ដៅ ្ឺដ្ខ្តងខ្តដរៀបចបំ្បារពធពិធីបុណ្យ
ដនឹះ និងមានលកខណ្ៈមុ្ៗោន ពីតបំន់
មួ្យដៅតបំន់មួ្យផងខ្ែរ។ 

ដតើពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំនដនឹះ មាន
ប្បវតតិយា៉ា ងែូចដម្តច និងមានការអ្នុវតត
យា៉ា ងណាមេឹះដៅកនុង្ងគម្កម្ពុជា? 

ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន ឬដៅម្ា៉ាង
ដទ្យៀតថា ពិធីបុណ្យនិទ្វ រែូវ ្ឺជាពិធី
បុណ្យប្បនពណី្ជាតិរប្់ប្បដទ្យ្ចិន 
ខ្ែលខ្តងខ្តប្បារពធដធាើដ ើងជាដរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
និងមានរយៈដពល៣នថ្ៃ។ ដបើតម្ទ្យដំនៀម្
ទ្យមាេ ប់ប្បនពណី្រប្់ជនជាតិចិន ពិធី
បុណ្យដនឹះ ចាប់ដផដើម្ដៅនថ្ៃទី្យមួ្យននខ្មទី្យ
មួ្យតម្ចន្្ តិ (ភាសាចិនថា៖ pinyin៖ 
zhēng yuè) កនុងប្បតិទិ្យនចិន ដហើយបញ្ច ប់
ដៅវញិដៅនថ្ៃទី្យ១៥ ខ្ែលដ្ដៅនថ្ៃដនឹះថា 
ពិធីបុណ្យបដងាហ ឹះដោម្។ 

ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន ប្តូវបានចាត់
ទុ្យកជានថ្ៃែ៏មានសារ្ ខំ្ទន់ ប្្មាប់ប្បជាជន
ចិន និងអ្នកជាប់ខ្មសប្្ឡាយចិន ដហើយវាក៏
បានមានឥទ្យធិពលដៅដលើប្បដទ្យ្ជិតខ្ទងផង
ខ្ែរ ជាពិដ្្ចណំ្ងវបបធម៌្ជាមួ្យប្បជា
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ជនខ្ែលជនជាតិចិនដធាើអ្នតរកម្មជាមួ្យ
ែូចជា នតវា៉ា ន់ ជនជាតិកូដរ ៉ា ជនជាតិម្៉ាុង
ដហាគ ល ជនជាតិប ូតង់ ជនជាតិដវៀតណាម្ 
និងអ្តីតជនជាតិជប៉ាុននាមុ្នឆ្ន ១ំ៨៧៣ ។ 

ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន ក៏បានប្បារពធ
ដធាើផងខ្ែរដៅកនុងប្បដទ្យ្មួ្យចនួំនែូចជា 
្ិងហបុរ ីឥណ្ឌូ ដន្ីុ មា៉ា ដ ្ីុ ហា ីលីពីន នថ្ 
កម្ពុជា ក៏ែូចជាប្បដទ្យ្ែនទ្យដទ្យៀតដៅដលើ
ពិលពដលាក ខ្ែលមានប្បជាជនចិនរ្់
ដៅភា្ដប្ចើន ្ឺ ប្បដទ្យ្្ាិតដៅខ្កបរ      
្មុ្ប្ទ្យចិន។ ពិធីបុណ្យដនឹះ បានប្តូវផ្កេ ្់
បដូ រកប្មិ្ត ដហើយកាេ យដៅជាខ្ផនកមួ្យនន
វបបធម៌្ប្បនពណី្រប្់ប្បដទ្យ្ទ្វងំដនាឹះ។ 
យា៉ា ងណាមិ្ញដៅកនុងប្បដទ្យ្កម្ពុជា 
ដទ្វឹះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំនមិ្នខ្ម្នជា
នថ្ៃបុណ្យខ្ែលប្តូវបានអ្នុញ្ា តិឱយឈប់
្ប្មាកជាផេូវការក៏ដោយ ក៏ប្បជាជនកម្ពុ
ជាជាដប្ចើនដៅខ្តប្បារពធពិធីដនឹះយា៉ា ងទូ្យលំ
ទូ្យលាយ។ 

ដបើតម្ប្បវតតិសាស្រ្ត ការប្បារពធពិធី
បុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មីដនឹះ បានដកើតដ ើងដៅ
ប្បដទ្យ្ចិនតងំពីជាង២០០០ឆ្ន មុំ្ន្.្. 
ម្កដម្េ៉ាឹះ និងមានដរឿងដប្ពងនិទ្វនចិន
តណំាលថា ការចាប់ដផដើម្ននពិធីបុណ្យ

ចូលឆ្ន ចិំន បានដផដើម្ដ ើងជាមួ្យការវាយ
ប្បយុទ្យធប្បឆ្ងំជាមួ្យ្តាកនុងដទ្យវកថា 
មានដ ម្ ឹះថា ដនៀន (Nian) ខ្ែលមានមេួន
ជា្តាដោ និងកាលជាដត ខ្ែលខ្តងខ្ត
ចូលកនុងលូមិ្ខ្ទ ំ្ មាេ ប់អ្នកលូមិ្ដៅចុងរែូវ 
ប្តជាក់ ខ្ែលកណំ្ត់ការម្កែល់ឆ្ន ថំ្មី។ 
ពាកយ ដនៀន កនុងភាសាចិន ក៏មានន័យថា 
ឆ្ន  ំខ្ែរ។ ែូដចនឹះ ដៅដពលរែូវប្តជាក់ប្តូវ
បានបញ្ច ប់ វាជា្ញ្ា បញ្ជ ក់ថា ដពល
ដប្ោឹះកាចនិងទុ្យរ ភកិសចាប់ដផតើម្ដកើតដ ើង
ដហើយ។ ដៅនថ្ៃទី្យមួ្យកនុងឆ្ន ថំ្មី ដនៀនបាន
ម្កកាប់្មាេ ប់ពួកប្ុ្តា ្ូម្បខី្តអ្នក
លូមិ្ក៏ដោយ ជាពិដ្្្ឺពួកដកមងៗ ដហើយ
ដែើម្បកីារពារមេួន អ្នកលូមិ្បានោក់ចណីំ្
អាហារដៅមុ្មផឹ្ះរប្់ពួកដ្ជាដរៀងរាល់
ដែើម្ឆ្ន ។ំ ដ្មានជដំនឿថា បន្ាប់ពីដនៀន
បាន្ីុចណីំ្អាហារខ្ែលពួកដ្ោក់ឱយរួច
ដហើយ វានរងមិ្នដធាើបាប កាប់្មាេ ប់ប្បជា
ជនដទ្យៀតដទ្យ។ 

ប្ោមួ្យ អ្នកលូមិ្បានរកដ ើញថា 
ដនៀនមានភាពល័យខ្ទេ ចជាមួ្យនរង
្ដំ ងកងរពំង ខ្ទេ ចដលេើង និងខ្ទេ ចពណ៌្
ប្កហម្ ដហើយពណ៌្ប្កហម្ក៏បានកាេ យជា
និមិ្តតរូបនន្ុលម្ងគល និង្ណំាងលអ។ 
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ដហតុដនឹះដហើយដៅដពលខ្ែលឆ្ន ថំ្មីម្កែល់ 
អ្នកលូមិ្នាោំន បពំាក់ដោម្ពណ៌្ប្កហម្ និង
បិតប្កោ្ពណ៌្ប្កហម្ដៅតម្ទ្វា រ និង
បងអួចផឹ្ះដរៀងៗមេួន ដហើយអ្នកលូមិ្ក៏បាន
ដប្បើផ្កវ ដែើម្បបីដណ្ដ ញដនៀនឱយដៅឆ្ៃ យ
ផងខ្ែរ។ បន្ាប់ពីដពលដនាឹះម្ក ដនៀនពុំ
បានម្កកនុងលូមិ្ម្ដងដទ្យៀតដ ើយ។ ដៅចុង
ដប្កាយ ហុងជុនឡាវ  ្ូ  ជាប្ពឹះ្ងឃសា្
នាតវបុរាណ្មាន ក់ បានចាប់្តាដនៀន
ដនាឹះ ដហើយ្តាដនៀនក៏ខ្ទេ ចដៅជាយាន
ជនិំឹះរប្់ប្ពឹះ្ងឃហុងជុនឡាវ  ្ូដៅ។ 

 

 
រូបភាពពីGoogle ្តីពី្តាដនៀនននប្បវតតិចូលឆ្ន ចំិន   

ដៅកនុងឆ្ន ថំ្មីម្កែល់ ដម្ប្្ួសារនរង
ប្បមូ្លកូនដៅ ដែើម្បែីរងថា មានអ្នកសាេ ប់ 
ឬរ្់ប៉ាុនាម ននាក់ បន្ាប់ពី្តាដនៀនចូល
យាយីកនុងលូមិ្។ ម្កែល់ដពលបចចុបបននដនឹះ 

ឆ្ន ថំ្មីវាខ្លងជាដពលប្តូវខ្ទេ ចរអាដទ្យៀត
ដហើយ ខ្តវាជាដពលខ្ែលប្កុម្ប្្ួសារជួប
ជុោំន ដែើម្បបីដងកើត្ដំណ្ើ ចភាពកក់ដៅត  និង
្ុលម្ងគលខ្ែលជាទូ្យដៅប្បជាជនចិន ឬ
អ្នកជាប់ខ្្ប្្ឡាយចិន បានប្បារពធដធាើ
ពិធីអ្បអ្រឆ្ន ថំ្មីដៅនថ្ៃទី្យមួ្យននឆ្ន ថំ្មី តម្
ប្បតិទិ្យនចន្្ តិ ឬចដនាេ ឹះចុងខ្មម្ករា និង
ដែើម្ខ្មកុម្ភៈ តម្ប្បតិទិ្យន្ុរយិ្តិ។ ដបើ
តម្ការ្ដងកតជាទូ្យដៅ បុណ្យចូលឆ្ន ចិំន 
្ឺមានដោល្និំតធំៗ ៣ ខ្ែលទី្យ១្ឺជាការ
ជួបជុោំន កនុងរងាង់ប្កុម្ប្្ួសារ ឬដៅជួបជុំ
ោន ដៅប្្ុកកដំណ្ើ ត២ ្ឺការែរង្ុណ្អ្នក
ខ្ែលបានសាេ ប់ដៅនិងែរង្ុណ្ចា្់ទុ្យំ
ខ្ែលដៅរ្់ និងទី្យ៣ ្ឺជាការខ្ចករខំ្លក
ោន  ្ឺការខ្ចករខំ្លកនំចណីំ្និងប្ទ្យពយធន
មេឹះ(ដៅដពលខ្្នដប្ពនរួច) ែល់ញាតិមិ្តត 
ឬអ្នកមសត់ដមាយ។  

ការប្បារពធបុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មី ដែើម្ប ី 
ឧទ្យ្ិ្ែល់វញិ្ា ណ្ជីែូនជីត កុងមា៉ា  និង
អាទិ្យដទ្យព ដហើយវាជាដពលខ្ែលប្កុម្ប្្ួ
សារខ្ែលដៅឃ្លេ តឆ្ៃ យពីោន  ប្តូវប្ត ប់
ម្កជួបជុោំន វញិ ្ឺឆ្ន ២ំ០២២ដនឹះ នថ្ៃទី្យ៣១ 
ខ្មម្ករា ្ឺជានថ្ៃខ្្នឆ្េងឆ្ន ។ំ ដពលខ្្ន
ឆ្េងឆ្ន ដំនឹះ ដ្ខ្តងខ្តដធាើម្ហូបអាហារជា
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ដប្ចើនមុ្មយា៉ា ងបរបូិរណ៍្ ដែើម្បខី្្នែូនត 
ដហើយដ្ជប់ដលៀងជួបជុបំងបអូនហូបបាយ
ជាមួ្យោន  ដែើម្ប ី្ ុម្បាយកនុងប្្ួសារ 
ែបតិមួ្យឆ្ន មំានខ្តម្តង។ 

ដែើម្បអី្បអ្រឆ្ន ថំ្មី មុ្ននថ្ៃចូលឆ្ន ថំ្មី
ម្កែល់ ជនជាតិចិន និងអ្នកជាប់ខ្មស        
ប្្ឡាយចិនដៅកម្ពុជា ដ្នាោំន ទិ្យញ្ដម្េៀ
កបពំាក់ថ្មីៗ កាត់្ក់ ្ងបណុំ្លខ្ែល
ជពំាក់ដ្ កនុងដោលបណំ្ងចាប់ដផដើម្ឆ្ន ថំ្មី
ឱយបានប្្្់ប្សាយ និងបានដែើររកទិ្យញ
រប្់របរដប្្ឿងតុបខ្តងមានផ្កក លញី មានដែើម្
ផ្កក អ្ងាគ រ្ីល ផ្កក ន្បដរឿង ដែើម្ប្កូច បខ្នេប្តី
សាច់ និងខ្ផេដឈើ ដែើម្បទុី្យកដប្តៀម្ទ្យទួ្យលឆ្ន ំ
ថ្មី ក៏ែូចជាការដបា្្មាអ តផឹ្ះ្ខ្ម្បង 
ដែើម្បបីដណ្ដ ញឧបប្ទ្យពចនប្ងដចញពីផឹ្ះ 
និងដរៀបចតុំបខ្តងផឹ្ះឱយមានហុង  ្ុយ ឬ
្ណំាងលអ ដហើយ្ប្មាប់អ្នកកាន់ប្ពឹះពុទ្យធ
សា្នា មួ្យនថ្ៃមុ្នចូលឆ្ន  ំ ដ្ខ្តងខ្ត
ដរៀបចខំ្្នែូនត ដោយអ្នកមេឹះខ្្នដៅ
ផឹ្ះ មេឹះខ្្នដៅប្ពឹះវហិារ ដហើយមេឹះខ្្ន
ទ្វងំដៅផឹ្ះទ្វងំដៅប្ពឹះវហិារ ្ឺអាប្្័យ
ដលើទ្យមាេ ប់ននប្្ួសារនីមួ្យៗ។ 

ដប្កាយពីខ្្នដហើយ ្មាជិក
ប្្ួសារនីមួ្យៗខ្តងខ្តបរដិភា្អាហារជុំ

ោន  និងខ្ចកអាងំបា៉ា វខ្ែលជាប្កោ្ពណ៌្
ប្កហម្ដែើម្បនីា ំ្ ណំាងឱយោន ដៅវញិដៅ
ម្ក ដោយអាងំបា៉ា វដនាឹះ មានសារជូនពរ
ដៅខ្ផនកខ្ទងដប្ៅ និងលុយនា ំ្ ណំាងដៅ
ខ្ផនកខ្ទងកនុង (អាងំបា៉ា វ ម្កពីពាកយ អាងំ ្ឺ
ប្កហម្ បា៉ា វ ្ឺមចប់ ្ឺដែើម្បមីចប់លុយឱយដកមង  ៗ
នាលំាល នា ំ្ ណំាង និងនាភំាព្ុម
្បាយែល់ពួកដ្។ ឥ ូវដ្ដធាើអាងំបា៉ា វ
ជារាងកញ្ច ប់បួនប្ជុង ដែើម្បោីក់លុយឱយ
ដៅបុ្គលខ្ែលដ្ចង់ឱយ ជាពិដ្្អ្នក
ខ្ែលមានប្្ួសារដហើយ ែល់ដពលចូលឆ្ន  ំ
្ឺប្តូវជូនអាងំបា៉ា វែល់ចា្់ទុ្យ ំ ដែើម្បជូីនពរ
បាន្ុមភាពលអ អាយុខ្វង និង្ុម្បាយ 
ក៏ែូចជាផតល់ែល់ដកមងៗខ្ែលមានដៅកនុង
ប្្ួសារ។ ចខំ្ណ្កដៅតម្បណាត ប្កុម្ហ ុន
ក៏ែូចោន ខ្ែរ ្ឺដៅខ្ក ឬប្បធានប្កុម្ហ ុន 
ខ្តងខ្តផតល់អាងំបា៉ា វែល់បុ្គលិក ដែើម្បឱីយ
មានលាល មាន្ិរ ី មានដជា្មានជ័យ 
និងមាន្ណំាងលអ។ ្ូម្បញ្ជ ក់ថា ការ
ជួបជុបំ្្ួសារដៅនថ្ៃបុណ្យចូលឆ្ន បំ្បនពណី្
ចិន ្មាជិកននប្្ួសារ  មាន ក់ៗរកីរាយជួប
ជុោំន យា៉ា ង្បាយដប្តកអ្រដោយមាន
្ដំ ងជូនពរជ័យថា« កុង្ីុហាា ឆ្យ» 
្ឺ«កុង ្ីុ» មានន័យថា អ្បអ្រសាទ្យរ 
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ចខំ្ណ្ក «ហាា ឆ្យ» មានន័យថា ជូនពរឱយ
រក្ីុមានបាន។ កុង្ីុហាា  ឆ្យ «រកីរាយ
នថ្ៃចូលឆ្ន ថំ្ម»ី មានការជូនអាងំបា៉ា វ មាន
ការបរភិា្អាហារជុោំន  និងមានការដលង
ខ្លបង្ីុ្ងជាដែើម្ ែបតិជនជាតិចិន និង
អ្នកជាប់ខ្្ប្្ឡាយចិនមួ្យចនួំនយល់
ថា ការដលងខ្លបង្ីុ្ងដៅនថ្ៃចូលឆ្ន ថំ្មី
ដនឹះ ដ្ដជឿជាក់ថា អាចបដងកើត្ណំាង
លអ។ 

 
អាំពីការសែន្ 
ចដំពាឹះរដបៀបដរៀបចខំ្្នរប្់ជន

ជាតិចិន និងអ្នកមានខ្្ប្្ឡាយចិនដៅ
កម្ពុជា មានទ្យមាេ ប់ដរៀបចខំ្្នដោយមាន
ប្កាលកដនល្ ឬោក់ដៅដលើតុខ្ែលមាន  
ដជើងធូបកុងមា៉ា ដៅទី្យដនាឹះ ដហើយមានដជើង
ធូបអ្នកតដៅមិ្នឆ្ៃ យពីោន ដនាឹះដទ្យ ដោយ
មានដរៀបចមុំ្មម្ហូប នំចណីំ្ ដល្ជជៈ និងខ្ផេ
ដឈើ អាប្្័យដៅតម្ការដពញចិតតរប្់
សាមី្មេួន។ ខ្តលកខណ្ៈពិដ្្ម្ា៉ាងកនុង
អ្ ុំងដពលខ្្នពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន ្ឺ
ការដប្ជើ្ដរ ើ្ យកមុ្មម្ហូប បខ្ងអម្ និងខ្ផេ
ដឈើណាខ្ែលដ្មានជដំនឿថានាលំាល
្ណំាង និងមានភាពចប្មុ្ងចដប្ម្ើនែល់

ប្កុម្ប្្ួសារដពញរយៈដពល១ឆ្ន  ំ ដហើយ
មុ្មម្ហូបនិងខ្ផេដឈើខ្ែលនាលំាល្ណំាង
ដនាឹះមានែូចជា៖ ប្ជូកនមា ប្តី ោវ សាយ៉ា មី្
្រន្ខ្វង ប្កូច ាិច និងខ្ផេប្កូច។ ចខំ្ណ្ក
បខ្ងអម្មាន ែូចជា នំដ ើង (នំពងទ្វែុត) 
និង នំអីុ្ជាដែើម្។ 

ប្ជកូនមា៖ ជនជាតិចិនដៅខ្មមរ និង
អ្នកជាប់ខ្្ប្្ឡាយចិន ដ្និយម្ខ្្ន
ប្ជូកនមា ដប្ពាឹះតណំាងឱយការរក្ីុធូរធារ 
ហូបឆ្ៃ ញ់ ដែកប្្ួល។ ការខ្្នប្ជូកនមា 
ដ្ប្តូវខ្្នប្ជូកនមាដោយោក់ប្ជូកខ្បរមុ្ម
ចូលកនុងផឹ្ះ ្ឺមានន័យថា ការរកលុយពី
ដប្ៅចូលកនុងផឹ្ះ ែូដចនឹះការោក់ខ្្នប្ជូក
នមាខ្បរមុ្មចូលកនុងផឹ្ះ ដប្បៀបែូចប្ជូក
ដបាលយកលុយ នាលំាលចូលផឹ្ះ។ ប្ជូកជា
មិ្តត្ ឡំាញ់រប្់ប្បជាជនចិន ប៉ាុខ្នតអ្នក
ដកើតឆ្ន បំ្ជូកមួ្យចនួំន ដ្មិ្នខ្្នប្ជូកនមា
ដទ្យ ដប្ពាឹះដ្មានអារម្មណ៍្ថាជារូបមេួនឯង 
ដោយជនួំ្ម្កវញិនូវការខ្្នមាន់ ទ្វ ឬ 
ប្តី។ ជនជាតិចិន ឬខ្មមរកាត់ចិនមួ្យចនួំន
ខ្តងកាត់យកខ្ផនក្ខំ្ទន់ៗននប្ជូកនមា ដៅ
ដឆ្អើរដលេើងឱយដប្កៀម្ ទុ្យកប្ោន់ោក់ដៅកខ្នេង
រក្ីុ ដោយពួកដ្មានជដំនឿថា វានរងអាច
នាលំាលែល់ការប្បកបរបររក្ីុ ែូចជា៖ 
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មួរប្ជូក(មួរ្ឺតណំាងឱយប្បាជាញ  សាម រតី និង
ភាព េ្ ្នវ មាន្និំតថ្មីៗកនុងការរក្ីុ
ឈនឹះដ្កនុងឆ្ន ថំ្មីជាដែើម្) ប្តដចៀកប្ជូក (ដ្
ដជឿថាប្តដចៀក្ឺជា្ររីាងគមួ្យខ្ែលអាច
ឮែណំ្រ ងដផសងៗ ជិតឬឆ្ៃ យ ដហើយដបើអ្នក
រក្ីុវញិ ្ឺដ្ចាសំាដ ប់ែណំ្រ ងខ្ែលដលញៀវ
ម្ករក) ប្ចមុ្ឹះប្ជូក (ប្ជូកខ្តងដប្បើប្ចមុ្ឹះ
រប្់វា្ប្មាប់ហិតកេនិ និងដែើម្បឈីមួ្
ឈមុលរកចណីំ្ ដប្បៀបែូចជាអ្នកជួញែូរ
ខ្ែលប្តូវមិតមំ្ ាឹះខ្្ាងរកអ្តិថិ្ជនរប្់
មេួនែូដចាន ឹះខ្ែរ) ប្កចកដជើងទ្វងំបួន(ប្កចក
ដជើងទ្វងំបួនរប្់ប្ជូក ប្តូវដ្ដជឿថាអាច
នាឱំយមុ្មរបររក្ីុដែើរដឆ្ព ឹះដៅមុ្ម ដប្ពាឹះ
ប្ជូកអាចដែើរដៅមុ្មបានក៏ដោយសារខ្ត
ដជើងទ្វងំ៤ដនឹះ និងម្ា៉ាងដទ្យៀតដពលខ្ែល
ប្ជូកនមាដែក ្ ដឺជើងខ្ទងមុ្មរប្់វាបត់ចូល 
ដប្បៀបែូចជាកាយនាបំ្ទ្យពយែល់មាច ្់ផឹ្ះ)   
រឯីកន្ុយប្ជូក (ប្ជូកដប្បើកន្ុយ្ប្មាប់បក់
ដែញរុយ ឬ្តាលអិតជាដែើម្ ែូដចនឹះ អ្នករក
្ីុទុ្យកកន្ុយប្ជូក្ប្មាប់ឱយវាដែញ
ឧប្្គ និងឧបប្ទ្យពចនប្ងនានាដចញពី
ហាងលក់ែូរ)។ 

ប្តី៖ កនុងភាសាចិន ពាកយ«ប្តី» មាន
ន័យថា «ដភា្ផលដប្ចើន»។ ជនជាតិចិន

ចូលចិតតមានដភា្ផលប្ទ្យពយ្ម្បតតិដប្ចើន
ដៅចុងឆ្ន  ំ ែូដចនឹះដ្នរងមានលទ្យធភាព
ដរៀបចពិំធីចូលឆ្ន ថំ្មីដៅឆ្ន ដំប្កាយកាន់ខ្ត
អ្ធិកអ្ធម្ និង្បាយជាងមុ្ន។ «ប្តី» 
ប្តូវបានចម្អិនជាដប្ចើនរដបៀបែូចជា ដសាៃ រ 
ចហុំយ និងអាងំ។ មុ្មម្ហូបប្តីរប្់ចិន
ដពញនិយម្ជាងដ្បផុំត្ឺ ប្តីវវីចឺហុំយ 
ប្តី West Lake ជាមួ្យនរងន្ពប្ជក់ និង
ដម្្្ ប្កហម្ ប្តីចហុំយជាមួ្យទ្យរកដមមឹះ និង
ប្តីដសាៃ រ។ ែូដចនឹះប្តី្ឺជានិមិ្តតរូបងាហ ញភាព
រុងដរឿងដៅនថ្ៃចូលឆ្ន ចិំន។  

ោវ៖ ប្បវតតិសាស្រ្តជាង១៨០០ឆ្ន  ំ «
ោវ» ្ឺជាមុ្មម្ហូបទ្យដំនៀម្ទ្យមាេ ប់បុរាណ្ចិន
ខ្ែលទ្យទួ្យលទ្វនដៅនថ្ៃចូលឆ្ន សំាកល។ 
ទ្យដំនៀម្ទ្យមាេ ប់ដនឹះមានការដពញនិយម្កនុង
ប្បដទ្យ្ចិន ជាពិដ្្ប្បដទ្យ្ចិនភា្
ខ្ទងដជើង។ ោវដធាើដ ើងដោយជនជាតិចិន
ខ្ែលមានរូបរាងែូចមា្តម្េរងរប្់ចិន
ជនំាន់ដែើម្ ដហើយវាមិ្នមានរាងជាកាត រ 
បនឹ្ះ ទូ្យក និងរាងពងប្កដពើជាដែើម្។ តម្រ
យៈការបកប្សាយរប្់ដរឿងដប្ពងបុរាណ្
ចិនឱយែរងថា ការទ្យទួ្យលទ្វននំោវកាន់ខ្ត
ដប្ចើនកនុងអ្ ុំងដពលចូលឆ្ន ថំ្ម ី ្ឺជាការ
បដងកើតលុយកាក់កាន់ខ្តដប្ចើន។ 
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«នំោវ» ្ឺជានំខ្ែលរួម្មានសាច់
ចិស្រញ្ច រួំម្ទ្វងំបខ្នេ្ ាិតកនុងដម្ៅ ខ្ែលដ្
ដធាើជារាងែុមំា្តម្េរងបុរាណ្ចិន។ នំោវ
មានដប្ចើនរ្ជាតិអាប្្័យដលើ្នូលសាច់
ចិស្រញ្ច រំប្់វាែូចជា ្នូលសាច់ប្ជូក បងាគ  
ប្តី មាន់ ដោ និង ្នូលបខ្នេ។ ្នូលនំដ្ៀវ
ទ្វងំដនឹះអាចចម្អិនជាដប្ចើនរដបៀប្ឺ ដសាៃ រ 
ចហុំយ ដចៀន និងែុត។ 

សាយ៉ា៖«សាយ៉ា» ជាភាសាចិន្ឺ ឆុ្ន 
ខ្វ ៉ាន ជាភាសាអ្ង់ដ្េ្  Spring Rolls ដ ម្ ឹះ
ដប្បើប្បា្់្ពានថ្ៃ ដោយសារខ្តវាប្តូវបាន
ទ្យទួ្យលទ្វនកនុងអ្ ុំងដពលបុណ្យចូលឆ្ន ំ
ប្បនពណី្ចិន ឬបុណ្យនិទ្វ រែូវ។ មុ្មម្ហូប
មួ្យប្បដលទ្យដនឹះដពញនិយម្ដៅតបំន់មួ្យ
ចនួំនននភា្ខ្ទងដកើតប្បដទ្យ្ចិនែូចជា 
ដមតត ជាងំ្ីុ ជាងំ  ្ូ ដ្ៀងនហ ហាូយ័ន ្ ័ង 
ហសូ ឈិនចិន និងហុងកុង។សាយ៉ា ្ឺជាមុ្ម
ម្ហូបរប្់ចិនកាតងំ ខ្ែលមានរាងមូ្ល
ប្ទ្យខ្វង(្ីុឡាងំ) មាន្នូលដៅខ្ទងកនុងែូច
ជាបខ្នេ សាច់ ឬ្នូលរ្ជាតិដផសងដទ្យៀត
ខ្ែលប្តូវបានមចប់កនុងដម្ៅរួចដចៀនជាការ
ដប្្ច។ បន្ាប់ពីចម្អិនរួចរាល់ វាមានពណ៌្
ដលឿងឆ្អិនដអអ ដប្បៀបបីែូចជាែុមំា្ែ៏មាន
តនម្េ។ 

មី្្រន្ខ្វង៖ «មី្្រន្ខ្វង» ជា
និមិ្តតរូបតណំាងឱយភាពយូរអ្ខ្ងាង។ 
្រន្រមី្ែ៏ខ្វងដនឹះមិ្នប្តូវបានកាត់ដទ្យ 
ដែើម្បបីញ្ជ ក់ថា អ្នកទ្យទួ្យលទ្វននរងមាន
្ុមភាពបរបូិរណ៍្ រ្់ដៅជាដប្ចើនឆ្ន ដំៅ
មុ្មដទ្យៀត។ មី្្រន្ប្តូវបានដ្ចម្អិនជា
ដប្ចើនរដបៀបែូចជា ដសាៃ រ ប្្ុ្ និងឆ្។  

ខ្ផេដឈើ៖ ខ្ផេដឈើខ្ែលប្តូវោក់ខ្្ន 
និងទ្យទួ្យលទ្វននាអ្ ុំងដពលចូលឆ្ន ចិំន
មានែូចជា ប្កូច ាិច ប្កូចថ្េុង និងនផេប្កូច
ធម្មត។ មូ្លដហតុខ្ែលជនជាតិចិនដប្ជើ្
ដរ ើ្ ខ្ផេដឈើប្បដលទ្យខ្ផេប្កូចទ្យទួ្យលទ្វនដៅ
នថ្ៃចូលឆ្ន ចិំន ដប្ពាឹះខ្ផេប្កូចជាភាសាចិន្ឺ 
«ដឆ្ងឆ្ង» មានន័យថា «ដជា្ជ័យ»។ ដប្ៅ
ពីដនឹះខ្ផេប្កូចមានរាងមូ្ល និងពណ៌្
្បំកដប្ៅដប្បៀបែូចជាមា្ប្កហម្ឆ្អិន
ដអអ  ជានិមិ្តតរូបតណំាងឱយប្ទ្យពយ្ម្បតតិ។ 

 
 
 
 
 

 
រូបភាពបងាហ ញពីរដបៀបដរៀបចខំ្្ន និង ្ខំ្ណ្នកនុងពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្ន ចិំន 
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្ូម្បញ្ជ ក់ផងខ្ែរថា មុ្ននរងពិធី
បុណ្យចូលឆ្ន ចិំនម្កែល់ ដ្មានប្បាពធ
ពិធីខ្្នមុ្នបុណ្យដនឹះ ចនួំន៥ឬ៦នថ្ៃ មុ្ន
នថ្ៃខ្្នចូលឆ្ន ចិំន ្ ឺការខ្្នែកដជើងធូប 
ខ្ែលការខ្្នដនឹះដ្មានដរៀចចខំ្្ន ែូច
ពិធីខ្្នចូលឆ្ន ចិំនផងខ្ែរ។ 

ពិធីខ្្នែកដជើងធូប ឬបុណ្យ
ខ្្នអ្រ្ុណ្ដទ្យវត ប្តូវបានប្បជាជនចិន 
ឬកូនខ្មមរកាត់ចិន ខ្តងខ្តប្បារពធដ ើងជា
ដរៀងរាល់ចុងឆ្ន ចំា្់ ដពាល្ឺមុ្នខ្្ន
ចូលឆ្ន ចិំនរយៈដពល ៥ នថ្ៃដៅ ៦ នថ្ៃ។  

ឆ្ន ដំនឹះខ្ែរ ពិធីែកដជើងធូបប្តូវដធាើ
ដ ើងចនំថ្ៃទី្យ២៦ ខ្មម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ ដហើយ
ការខ្្នដនាឹះដទ្យៀតដសាត ដ្មានដវលា
ខ្្នអាប្្័យដៅតម្ទី្យតងំននផឹ្ះផងខ្ែរ 
ែូចជាឆ្ន ដំនឹះ ដពលដវលាខ្្នែកដជើងធូប 
លអ្ ឺ៖ ដបើផឹ្ះខ្បរដៅដកើតនិងតបូង ប្តូវខ្្ន
ដមា៉ា ង ០៦:៥១នាទី្យប្ពរក ដបើផឹ្ះខ្បរដៅដជើង
និងដៅលិច ប្តូវខ្្នដមា៉ា ង ០៧:១៤នាទី្យ
ប្ពរក ខ្តដបើមិ្នបានដធាើតម្ដមា៉ា ងដពល
ដវលាហុង  ្ុយដនឹះដទ្យ ្ឺដធាើយា៉ា ងណាកុឱំយ
ហួ្នថ្ៃទី្យ២៦ដនឹះ។ 

 
 

នប្រឿងសែន្ 
.ខ្្នដទ្យវតមុ្មផឹ្ះ ៖ មានែូចជា 

ខ្តដៅដ ៣ខ្កវ ប្សា្៣ខ្កវ សាខ្  ្១ឈុត
(មាន់ដសាៃ រ សាច់ប្ជូកដសាៃ រ ពងទ្វដសាៃ រ) 
តម្លទ្យធភាព ខ្ផេដឈើ៣មុ្ម(ដបា៉ា ម្ សារ ី
ដចក ) ្ ករប្ោប់១កូនចាន ដទ្យៀនប្កហម្១្ូ 
អុ្ជធូបមាន ក់៣្រន្រ ប្កោ្ខ្្នដទ្យវត 
មុ្មផឹ្ះ១ឈុត។ 

. ខ្្នដទ្យវតជនំាងផឹ្ះ៖មានែូចជា 
ខ្តដៅដ ៥ខ្កវ ប្សា្៥ខ្កវ សាខ្  ្១ឈុត 
(មាន់ដសាៃ រ សាច់ប្ជូកដសាៃ រ ពងទ្វដសាៃ រ) 
តម្លទ្យធភាព ប្ជូកនមា១កាល (ដបើមាន
លទ្យធភាព ហាម្ប្ជូកកណ្ដុ រ ឬប្ជូកប្បលាក់
ដប្្ឿងហិលៗ) ខ្ផេដឈើ៥មុ្ម (ដបា៉ា ម្ សារ ី
ប្កូចមាិច ប្្កានា្ និងដចក) ្ករប្ោប់១
កូនចាន ដទ្យៀនប្កហម្១្ូ (អាចដប្បើដទ្យៀន
ចា្់ខ្ែលដៅ្ល់បាន)ធូបមាន ក់៥្ន្រ 
និងឈុតប្កោ្ខ្្នជនំាងផឹ្ះ។ 

. ដទ្យវតចស្រងាក ន មានែូចជា៖ ខ្តដៅដ
៣ខ្កវ ប្សា្៣ខ្កវ (ដបើោក់សាខ្  ្ បាន
ោក់ប្សា្) សាខ្  ្១ឈុត(មាន់ដសាៃ រ 
សាច់ប្ជូកដសាៃ រ ពងទ្វដសាៃ រ) តម្លទ្យធ
ភាព ខ្ផេដឈើ៣មុ្ម (ដបា៉ា ម្ សារ ីដចក ) ្ករ
ប្ោប់១កូនចាន ដទ្យៀនប្កហម្១្ូ អុ្ជធូប
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មាន ក់៣្រន្រ ប្កោ្ខ្្នដទ្យវត          
ចស្រងាក ន១ឈុត។ 

. កខ្នេងដទ្យវតដផសងៗ ែូចជា កុងមា៉ា
ដទ្យវត ្ួនកុងដទ្យវត ប្ពឹះខ្ម្៉ា ្ឺខ្តដៅដ ៣
ខ្កវ ប្សា្៣ខ្កវ (ដបើោក់សាខ្  ្ បាន
ោក់ប្សា្) សាខ្  ្១ឈុត (មាន់ដសាៃ រ 
សាច់ ប្ជូក ដសាៃ រ ពង ទ្វ ដសាៃ រ) តម្លទ្យធ-
ភាព ខ្ផេដឈើ៣មុ្ម(ដបា៉ា ម្ សារ ីដចក ) ្ករ
ប្ោប់១កូនចាន ដទ្យៀនប្កហម្១្ូ អុ្ជធូប
មាន ក់៣្រន្។ 

ការ្អំាត ្ឺចាប់ដផដើម្្អំាតពីទី្យ
តងំខ្ទងដប្កាម្ ទី្យតងំទី្យ១ ្ឺដទ្យវតមុ្មផឹ្ះ 
ទី្យតងំទី្យ២ ្ឺដទ្យវតយាម្ផឹ្ះ ទី្យតងំទី្យ៣ ្ឺ
ដទ្យវតជនំាងផឹ្ះ ទី្យតងំទី្យ៤ ្ឺកខ្នេងកុងមា៉ា  
កខ្នេងដទ្យវតដផសងៗ និងទី្យតងំទី្យ៥ ្ឺដទ្យវត 
ចស្រងាក ន។ 

 
នប្រឿងសែលប្រវូបដូរនច្ញ 
១.ដផឹះកនុងកបំ៉ាុងដជើងធូប៖ ែបូំងប្តូវ

ែកដជើងធូប៣្រន្ ខ្ែលអ្នក្ិតថា
សាអ តជាងដ្ ទុ្យកមួ្យកខ្នេង ដលើកខ្លងខ្ត
កខ្នេងជនំាងផឹ្ះមួ្យ្ត់ ខ្ែលប្តូវែក៥
្រន្ទុ្យក។ បន្ាប់ម្កែកដជើងធូបទ្វងំ
អ្្់ ដចញម្កោក់ថ្ង់ធមួំ្យ ដហើយចាក់

ដផឹះកនុងកបំ៉ាុងដជើងធូបដចញ ទុ្យកប្បខ្ហល
ជា១០ភា្រយននដផឹះចា្់ដៅបាតកបំ៉ាុង 
យកលុយមួ្យ្នេរក (ប្កោ្ប៉ាុនាម នក៏
បានខ្ែរ) បត់ឱយតូចជាបួនប្ជុង ោក់ចូល
កនុងកបំ៉ាុង ចាក់ប្ោប់ពូជចូលកនុងកបំ៉ាុង ចាក់
ដផឹះថ្មីចូល (ជាដផឹះ មិ្នខ្ម្នប្បដលទ្យមាច់
ដទ្យ ក៏មិ្នខ្ម្នជាប្បដលទ្យកដំទ្យចថ្មអ្ាីខ្ែរ ្ ឺជា
ដផឹះខ្តម្ដង) ចាក់បដំពញកបំ៉ាុងប្បខ្ហល៩០
ភា្រយ ្ល់១០ភា្រយ យកដផឹះមា្
ចាក់បដំពញពីដលើ ជូតកបំ៉ាុងឱយសាអ ត និង
យកដជើងធូបខ្ែលែកទុ្យកពីមុ្ន ម្កដោត
ឱយចកំណាដ លជាការដប្្ច។ 

២.្ីម្ហួយ៖ ផឹ្ះមេឹះមានោក់ មេឹះ
មិ្នមានោក់ដទ្យ ្ឺមិ្នដចាទ្យជាបញ្ហ អ្ាីដនាឹះ
ដទ្យ។ ្ីម្ហួយ ប្តូវែូរថ្មីែូចោន  ខ្តដយើងប្តូវ
ដម្ើលប្ោប់បាល់នន្ីម្ហួយដនាឹះមាន
ប៉ាុនាម នប្ោប់ ែូរថ្មីមិ្នប្តូវតិចជាងចនួំន
ប្ោប់បាល់ចា្់ដនាឹះដទ្យ អាចដ្មើចា្់ ឬ
ដប្ចើនជាង។ 

៣.កណំ្ល់ដជើងធូប ឬកណំ្ល់
ដលាកត ផឹ្ះមេឹះមានោក់ ផឹ្ះមេឹះមិ្នមាន
ោក់ដទ្យ ខ្តដបើអាចោក់បាន្ឺលអ។ កណំ្ល់
ដជើងធូបប្តូវរាបដ្មើ មិ្នប្តូវមានមព្ ់ទ្វប
ដនាឹះដទ្យ ដហើយក៏មិ្នប្តូវមព្ ់ជាងកណំ្ល់
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រូប្ណំាក់ដទ្យវតខ្ែរ ខ្តអាចោក់ដ្មើោន
បាន។ 

៤.អ្ពូំលប្កហម្ ឬអ្ពូំលដម្្្  ដបើ
ោច់ប្តូវែូរដចញ ខ្តដបើមានលទ្យធភាព្ឺដ្
ែូរថ្មីទ្វងំអ្្់ ដទ្វឹះបីជាអ្ពូំលដនាឹះមិ្ន
ោច់ក៏ដោយ ែបតិពនេឺវាមិ្ន្ូវលេឺ ដបើែូរថ្មី 
វាលេឺសាអ ត ឆ្ន ថំ្មីអាចជួបដហង ជួបម្នុ្ស
លអៗ ជាដប្ចើន។ 

ដៅកនុងឆ្ន ២ំ០២២ដនឹះ ដ្មានជដំនឿ
ថា ដប្្ឿងខ្ែលដោឹះែូរខ្ទងដលើ និងដជើង
ធូបចា្់ៗ ដលើកខ្លងខ្តអ្ពូំលប្កហម្ ឬ
អ្ពូំលដម្្្  ដ្មិ្នឱយយកដៅដចាលដៅ
កនុងទ្យរកទ្យដនេដនាឹះដទ្យ ្ឺប្តូវែុតដោយដលេើង 
ដោយែុតដៅចដនាេ ឹះដមា៉ា ង ៦:៤៦យប់ 
ែល់ដមា៉ា ង ៧:៣៥នាទី្យ។ 

ចាប់ពីនថ្ៃខ្្នែកដជើងធូបដនឹះ 
រហូតែល់នថ្ៃខ្្នចូលឆ្ន ចិំន ដ្មិ្នចា ំ
បាច់អុ្ជធូបដទ្យដនាឹះ ដហើយដប្្ឿង្ខំ្ណ្ន
ខ្ែលខ្្នដនាឹះ ក៏អាចដលើកដ ើងបានែូច
ោន  មិ្នបាច់ទុ្យកដនាឹះដទ្យ។ 

 

 
រូបភាពពននរដបៀបខ្្នែកដជើងធូប 

 
អាំពីជាំនន្ឿនសេងៗរបែជ់ន្ជារិ

ច្ិន្កនងុនថ្ៃច្ូលឆ្ន ាំច្ិន្ 
កនុងពីធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន ដ្មាន

ការដោរពប្បតិបតតិនូវជដំនឿដផសងៗជាដប្ចើន 
កនុងដនាឹះមានការបិទ្យយ័នតដៅមុ្មផឹ្ះ មាន
ការែុតផ្កវ មានការ កម្៉ាុងសាយ មាន
ការខ្្នដប្ពន មានការែុតប្កោ្ ែុត
ធូបដៅប្ពឹះវហិារ ការនាយំកអ្ដំៅដមម  និង
្េរកដម្ៀន និងការតងំផ្កក អ្ងាគ រ្ីល ផ្កក
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ន្បដរឿង និងដែើម្ប្កូចនា ំ្ ណំាងដៅកនុង
ផឹ្ះជាដែើម្។ 

ជដំនឿននការតងំលម្អដែើម្ផ្កក អ្ងាគ រ
្ីល និងដែើម្ប្កូចដនឹះ ជនជាតិចិនខ្តងដជឿ
ថាដ្នរងទ្យទួ្យលបានលាលជ័យ្ណំាង កនុង
ឆ្ន ថំ្មី ដប្ពាឹះផ្កក អ្ងាគ រ្ីល ពណ៌្រប្់វាប្តូវ
បានតណំាងឱយពណ៌្មា្ ជាពណ៌្ខ្ែល
នាមំ្កនូវប្ទ្យពយ្ម្បតតិ ភាពរុងដរឿង និងដហ
ងៗកនុងឱកា្ឆ្ន ថំ្មី។ រឯីដែើម្ប្កូច ប្តូវខ្ត
មានខ្ផេមចីមេឹះ ទុ្យមំេឹះ ដហើយ្េរកវញិប្តូវមាន
្ភាពចណំា្់បនតិច។ ខ្ផេប្កូចប្តូវមាន
កញ្ចុ ំ ខ្ផេថ្មី ខ្ែលមានន័យថា លុយនិង
្ណំាង នរងហូរចូលកនុងប្្ួសារ ឬកខ្នេង
រក្ីុ កនុងឱកា្ចូលឆ្ន ថំ្មី និងលាល
្ណំាងដពញមួ្យឆ្ន ។ំ ដ្ក៏និយម្យក
អាងំបា៉ា វពណ៌្ប្កហម្ម្កចងពយួរដលើដែើម្
ផ្កក អ្ងាគ រ្ីលខ្ែរ ដប្ពាឹះពណ៌្ប្កហម្ ក៏ជា
ពណ៌្ខ្ែលប្បជាជនចិន ដជឿជាក់ថាជា
ពណ៌្នាលំាល្ណំាងែូចោន ។ 

 

 

 
       រូបភាពននការតងំផ្កក អ្ងាគ រ្ីល និងការតងំលក់ដែើម្ប្កូច 

 
ដប្ៅពីជដំនឿដលើមុ្មម្ហូបអាហារ នំ

ចណីំ្ ខ្ផេដឈើ ជនជាតិចិននិងអ្នកជាប់ខ្្
ប្្ឡាយចិនដៅកម្ពុជា ក៏មានការដជឿដលើ
ការ កម្៉ាុងសាយ ខ្ែលជារបាបំ្បនពណី្
ចិនមួ្យខ្ែលអ្នក្ខ្ម្ដងពាក់ប្កណាត់នឆ្ន
ជារូប្តាដត ហក់ដលាតចុឹះដ ើងដៅដលើ
បដងាគ លខ្ែក ដហើយដធាើប្តប់តម្កាយវកិារ
្តាដតពិត  ៗនិងមានបញ្ចូ លនូវកាច់ ្ុណ្
ពិដ្្ៗជាដប្ចើនដទ្យៀត អ្ម្ដោយអ្នកវាយ
្គរលាន់ប្ទ្យហរងអឺ្ងកងឱយ្ីុដៅនរង
ចងាា ក់ននការដលាតដផ្កេ ឹះរប្់ដតខ្ែល
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មានឫទ្យធិខ្ទេ ងំកាេ  អាចបដណ្ដ ញ ឬកមាច ត់ភាវៈ 
អាប្កក់ឧបប្ទ្យពចនប្ងទ្វងំពួង ដែើម្បនីាមំ្ក
នូវ្ិរ ី្ ួ្ដី នាលំាលនាជ័ំយកនុងឆ្ន ថំ្មី។ 
ចដំពាឹះការរាមំ្៉ាុងសាយដនឹះ កនុងតួមេួនម្៉ាុង
សាយមួ្យ ដ្ប្តូវការឱយមានអ្នក្ខ្ម្តង
ចនួំនពីរនាក់ ដោយមាន ក់ដៅកាលដត និង
មាន ក់ដទ្យៀតដៅកន្ុយដត ដហើយអ្នក កម្៉ាុង
សាយ ដ្មិ្នងាយនរងដ ើញមុ្មដទ្យ ដប្ពាឹះ
ប្្បជិតដោយ្ដម្េៀកបពំាក់ដត។  

តម្រយៈអ្នក្ិកាប្សាវប្ជាវខ្ផនក
វបបធម៌្ចិនបានឱយែរងថា ប្បនពណី្ទ្យដំនៀម្
ទ្យមាេ ប់ដនឹះ ្ឺជនជាតិចិនបានដធាើតៗោន ដៅ
តម្ការនិទ្វនតោន រប្់ែូនត ឬកុងមា៉ា ពី
មួ្យជនំាន់ដៅមួ្យជនំាន់ខ្ែលដ្ដជឿថា 
ការ កម្៉ាុងសាយជាការនាហុំង  ្ុយដលើក 
រា្ី បដណ្ដ ញឧបប្ទ្យពចនប្ងកនុងឆ្ន ចំា្់
ដចញឱយអ្្់ ដហើយនាមំ្កនូវ្ណំាងលអ
កនុងឆ្ន ថំ្មី។ ជដំនឿដនឹះមិ្នខ្ម្នមានខ្តពល
រែាសាម្ញ្ាដនាឹះដទ្យ ្ូម្បខី្តអ្នកជនួំញ 
ប្កុម្ហ ុនធំៗ មួ្យចនួំនក៏មានជដំនឿដនឹះែូច
ោន និងបានដធាើពិធី កម្៉ាុងសាយខ្ែលមាន 
ភាពទ្យដំនើបនិងអ្សាច រយ ខ្ែលដធាើឱយមានការ
ទ្វក់ទ្វញែល់អ្នកទ្យ្សនាខ្ថ្ម្ដទ្យៀតផង 
និងរពំរងថា នរងដធាើឱយការរក្ីុរប្់ពួកដ្

ទ្យទួ្យលបានដជា្ជ័យ និងរកីចដប្ម្ើនជាល-ំ
ោប់។  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

រូបភាពពី Google ្តីពីការ កម្៉ាុងសាយដៅកនុង
ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចំិន 

 
 

ជាំនន្ឿ ន្ិងប្រណ្ម្កនងុនថ្ៃបុណ្យ
ច្ូលឆ្ន ាំច្ិន្ 

តម្ប្បវតតិសាស្រ្តចិន មានជដំនឿដលើ
ការដោរពបុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មីយា៉ា ងខ្ទជ ប់មជួន។ 
ដ្មានប្តណ្ម្ជាដប្ចើន ដៅកនុងអ្ ុំង
ចូលឆ្ន បីំនថ្ៃ ជាពិដ្្នថ្ៃទី្យ១ ឫដៅថា 
ឈីអី្ច។ កនុងរយ:ដពល៣នថ្ៃដនឹះ ដ្ចាត់
ទុ្យកជានថ្ៃពិដ្្បផុំតខ្ែលមិ្នប្តូវដធាើអ្ាី
លអក់កករនាឱំយប៉ាឹះពាល់ែល់ម្ងគល ឬែល់
ឆ្ន ថំ្មីដ ើយ។ ដ ប្្តូវដធាើឱយមានការ្ បាយ
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រកីរាយនា ំ្ ិរ ី្ ួ្តីែល់មេួននិងប្កុម្ប្្ួសារ។ 
ប្តណ្ម្មួ្យចនួំនមិ្នប្តូវឱយដកើតមានកនុង
ពិធីបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន្ឺ៖ 

- ប្តណ្ម្មិ្នយ៖ំ កនុងអ្ ុំងបុណ្យ
ចូលឆ្ន ថំ្ម ី ជនជាតិចិនមានប្តណ្ម្មិ្នឱយ
ដកើតដរឿងយដំសាកដៅដទ្យ ពីដប្ពាឹះវាអាច
នាមំ្កនូវដរឿងអ្ពម្ងគលែល់ឆ្ន ថំ្មីរហូត
ដពញមួ្យឆ្ន ។ំ ប្តណ្ម្ដនឹះ្ូម្បខី្តកូន
ដៅខ្ែលរ រងរូ្ឬដធាើមុ្ ក៏ឪពុកមាត យឬ
ម្នុ្សចា្់មិ្នវាយឬដប្បៀនប្បដៅខ្ែរ ្ឺ
អ្ត់ប្ទ្វរំហូតែល់ចប់នថ្ៃប្បារពធពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្ន ថំ្មី្ិន ។ 

-ប្តណ្ម្មិ្នឱយខ្បកចាន ឬខ្កវ៖ 
កនុងនថ្ៃដនឹះដ្មានការប្បយ័តនប្បខ្យង
ចដំពាឹះការកាន់ចាន ឬខ្កវ ដប្ពាឹះដបើមាន
បងកឱយដប្បឹះប្សា ំឬធាេ ក់ខ្បក ្ឺជាការនាឱំយ
បាត់បង់ដជា្លាល ដហើយជីវតិកនុងឆ្ន ដំនាឹះ
នរងជួបខ្តដរឿងដប្បឹះឆ្ពុំ្ូវមានដ្ចកតី
្ុមដ ើយ។ 

ខ្តងមេួនសាអ តៗ ខ្តមិ្ន្ួរកក់្ក់៖ 
ការដ្េៀកពាក់ដខ្ទអាវថ្មី និងខ្តងមេួនសាអ ត
បាទ្យជាដរឿង្ខំ្ទន់បផុំត្ប្មាប់ម្នុ្ស
ប្្ប់រូបកនុងនថ្ៃទ្យទួ្យលឆ្ន ថំ្មី។ ដទ្វឹះបីយា៉ា ង
ណាកនុងអ្ ុំងដពលដនឹះ ដ្មានប្តណ្ម្

មួ្យ ្ឺហាម្កក់្ក់ ប៉ាុខ្នតកខ្នេងែនទ្យ ដៗទ្យៀត
អាចដធាើការ្ មាអ តបានធម្មត ពីដប្ពាឹះថាការ 
កក់្ក់ដ្មានជដំនឿថាហាក់បីែូចជាការ
លាងជប្ម្ឹះដជា្្ណំាងដចញពីមេួន
ែូដចាន ឹះខ្ែរ។ ចដំពាឹះ្ដម្េៀកបពំាក់ពណ៌្
ប្កហម្ជាទី្យដពញនិយម្បផុំត ខ្ែលដ្ដប្បើ
្ប្មាប់ដ្េៀកពាក់កនុងអ្ ុំងចូលឆ្ន ចិំន។ 
ពណ៌្ដនឹះដ្ចាត់ទុ្យកជាពណ៌្ងូវដហងនា ំ
ដជា្លាល និង្ិរ ី្ ួ្តី។ ្ប្មាប់ដកមងៗ 
ឬម្នុ្សដៅលីវ ដ្ខ្តងឱយអាងំបា៉ា វ ខ្ែល
ជាកញ្ច ប់លុយពណ៌្ប្កហម្ ប្ពម្ទ្វងំ
ប្កោ្ប្បាក់ថ្មីៗ ដែើម្បទី្យទួ្យលដជា្លាល
្ប្មាប់ឆ្ន ថំ្មីផងខ្ែរ។ 

ហាម្ចូលបនប់្រប្់អ្នកែនទ្យ៖ ការ
ចូលដៅរកនរណាមាន ក់កនុងបនប់្ដែករប្់
ដ្កនុងខ្ថ្ៃបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន ចាត់ទុ្យកថាជា
ដជា្្ណំាងអាប្កក់។ ែូដចនឹះដទ្វឹះបីអ្នក
មានជងឺំក៏ដោយ ដបើមានសាច់ញាតិម្ក
្ួរ្ុមទុ្យកខ ក៏ចាបំាច់ប្តូវដចញម្កអ្ងគុយ
កនុងបនប់្ទ្យទួ្យលដលញៀវខ្ែរ។  

មិ្ន្ួរដប្បើកាបិំត ឬកនស្រនតកនុងនថ្ៃ
បុណ្យចូលឆ្ន ថំ្មី៖ ដប្ពាឹះដ្មានជដំនឿថា 
ដនឹះជាការកាត់ដជា្លាល ដហើយដបើមាន
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មុ្តនែដជើងផង ្ឺកាន់ខ្តជួបដរឿងអាប្កក់
ខ្ថ្ម្ដទ្យៀត។ 

ដប្ៅពីប្តណ្ម្ខ្ទងដលើដនឹះមាន
ប្តណ្ម្ជាដប្ចើនដទ្យៀតែូចជា៖ 

-មិ្នប្តូវដ េ្ ឹះប្បខ្កកោន (នាឱំយ
ដកើតមានទុ្យកខដសាកដពញ១ឆ្ន )ំ 

-មិ្នប្តូវកាត់្ក់ ប្កចកនែ (ដប្ពាឹះ
នាកំតីឈឺចាប់ែល់្មាជិកប្្ួសារ) ។ 

-មិ្នប្តូវប្បមូ្លលុយពីអ្នកជពំាក់
បណុំ្ល(មានន័យថាអ្នកនរងប្តូវខ្្ាងរក
អ្នកជពំាក់បណុំ្លកនុងឆ្ន ថំ្មីដពញ១ឆ្ន )ំ ។ 

- មិ្នប្តូវទិ្យញដ្ៀវដៅដពលចូលឆ្ន ំ
ចិនដទ្យ ដប្ពាឹះពាកយ «ដ្ៀវដៅ» ជាភាសា
ចិន្ឺ «ហស  ូ» មានន័យថា «បាត់បង់» ។  

ែូដចនឹះ្រុបដ្ចកតីម្ក ពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្ន ចិំនដៅកនុង្ងគម្ខ្មមរនាដពល
បចចុបបននដនឹះ ្ឺខ្តងខ្តប្បារពធដធាើដ ើងជា
ដរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ដហើយពីមួ្យឆ្ន ដំៅមួ្យឆ្ន ំ
ជនជាតិចិននិងប្បជាពលរែាខ្មមរជាប់ខ្្
ប្្ឡាយចិនដៅកនុងប្បដទ្យ្កម្ពុជា បាន
នាោំន ប្បារពធពិធីចូលឆ្ន ចិំនកាន់ខ្តដប្ចើន
ដ ើងៗ។ ដបើតម្្មា្ម្ខ្មមរចិន ធាេ ប់បាន
អ្ឹះអាងថា ជនជាតិចិននិងជនជាតិខ្មមរ
ជាប់ខ្្ប្្ឡាយចិនខ្ែលកពុំងរ្់ដៅ

កម្ពុជា្ពានថ្ៃ មានចនួំនប្បមាណ្ជាជាង
មួ្យលាននាក់ ខ្ែលចនួំនដនឹះមិ្នដប្ចើន
ប៉ាុនាម នដទ្យ ប៉ាុខ្នតដបើខ្ផអកដលើទិ្យែាភាពជាក់
ខ្្ដងវញិ ពលរែាខ្មមរដប្ចើនជាងចនួំនដនឹះ
ឆ្ៃ យណា្់ បាននាោំន ប្បារពធពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្ន ចិំន។ ដៅដពលបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន  
ម្តងៗដៅតម្ែងផេូវនានា ការដធាើចរាចរណ៍្  
ហាក់មាន្ភាពសាៃ ត់ប្ជងំមុ្ខ្បេកពី
ធម្មត ពីដប្ពាឹះប្បជាជនភា្ដប្ចើនរវល់
អ្បអ្រពិធីចូលឆ្ន ចិំនដៅតម្ដ្ហោា នដរៀ
ងៗមេួន។ ប្កុម្ហ ុន និងហាងលក់ទ្យនិំញ
ភា្ដប្ចើនដៅតម្ែងវថីិ្្ខំ្ទន់ៗដៅទី្យ
ប្កុងលនដំពញបានបិទ្យទ្វា រ។ សាលាឯកជន
បានប្បកា្ពីការឈប់្ប្មាក រឯីសាលា
រែាខ្ែលមិ្នមានការឱយឈប់្ប្មាក ក៏មិ្ន
្ូវមានកូន្ិ្សដៅដរៀន ដពាល្ឺដបើ
ដទ្វឹះបីជានថ្ៃចូលឆ្ន ចិំនមិ្នខ្ម្នជានថ្ៃឈប់
្ប្មាកក៏ដោយ ក៏វាហាក់ែូចជាមាន
្ភាព្ៃប់សាៃ ត់ រហូតែល់ពិធីចូលឆ្ន ចិំន
ប្តូវបានបញ្ច ប់ ដទ្យើបមានែដំណ្ើ រការជា 
ធម្មតដ ើងវញិ។ 

ជាការកត់្មាគ ល់កនេងម្កដ ើញ
ថា ដៅដពលចូលឆ្ន ចិំន ជនជាតិចិននិង
ពលរែាខ្មមរខ្ែលជាប់ខ្្ប្្ឡាយចិនដៅ
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កនុងប្បដទ្យ្កម្ពុជា ខ្តងខ្តនាោំន អុ្ជផ្កវ 
មានផ្កវតូច ផ្កវធ ំ និងផ្កវមេឹះលាន់ឮែូច
ផ្ុឹះអាវុធក៏មាន ដហើយការអុ្ជផ្កវបនេឺ
្ដំ ងខ្ទេ ងំៗដៅអ្ ុំងដពលខ្ែលមាន
ការខ្្នដប្ពនកនុងឱកា្ចូលឆ្ន ចិំនដនឹះ 
ដ្មានជដំនឿថា ្ឺជាការបងាហ ញពីភាព
ទ្វក់ទ្វញ ប្បមូ្លចូលនូវលាល្ណំាង 
និងបញ្ជ ក់ថា នថ្ៃចូលឆ្ន ថំ្មីបានម្កែល់
ដហើយ។ 

កាលពីមុ្ន ដៅប្បដទ្យ្កម្ពុជា ការ
អុ្ជផ្កវដៅអ្ ុំងដពលបុណ្យចូលឆ្ន ចិំន 
ប្តូវបានដ្ដធាើដ ើងជាដរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ក៏ប៉ាុខ្នត
ដប្កាយៗម្ក ការដប្បើប្បា្់ផ្កវទ្វងំដនាឹះ
ប្តូវបានហាម្ឃ្លត់ ដោយអាជាញ ធររាជ
ធានីលនដំពញ និងអាជាញ ធរដៅតម្បណាត
ដមតតនានា បានដចញបរំាម្មិ្នឱយែុតផ្កវ
ដនាឹះដទ្យ។ ្ប្មាប់ទី្យប្កុងលនដំពញខ្ែល       
បណ្តុ ំ ដៅដោយពលរែាខ្មមខ្្ប្្ឡាយ
ចិន ជាទី្យខ្ែលមានការខ្្នដប្ចើនបផុំតដៅ
កម្ពុជាដនាឹះ អាជាញ ធរប្កុងខ្តងខ្តបានដចញ
ដ្ចកតជូីនែណំ្រ ងជិតមួ្យ្បាត ហ៍មុ្ន
ចូលឆ្ន ថំ្មបី្បនពណី្ចិន ្ឺហាម្ោច់ខ្ទត 
មិ្នឱយែុតផ្កវ ែុតកាបំ្ជួច ឬបងក្ ដំ ងផ្ុឹះ
ប្្ប់ប្បដលទ្យដនាឹះដទ្យ និងក៏មានការចាត់

វធិានការយា៉ា ងមឺុ្ងមា៉ា ត់មិ្នឱយមានការនា ំ
ផ្កវ កាបំ្ជួច ឬជាតិផ្ុឹះប្្ប់ប្បដលទ្យតម្
ប្ចកដចញចូល ដោយមានការប្តួតពិនិតយ 
ែកហូតវតាុទ្វងំអ្្់ខ្ទងដលើ ខ្ែលកពុំង
លក់ដៅកនុងប្បដទ្យ្ផងខ្ែរ។ 

ដទ្វឹះជាយា៉ា ងដនឹះកតី ការែុតផ្កវ
ខ្ែលបងក្ ដំ ងផ្ុឹះកតូងកាត ងំ និងមានការ
រខំ្ទនដនាឹះ ប្តូវដ្្មាគ ល់ដ ើញថាដៅខ្ត
មានមេឹះៗដៅដ ើយ ដហើយកនេងម្កក៏ធាេ ប់
មានដកើតដ ើងផងខ្ែរ ្ឺការែុតធូបខ្្ន
ដប្ពន ឬែុតផ្កវដនឹះ បានបងកឱយមានហានិ
ល័យននការឆ្បដឆ្ឹះដោយអ្្គិល័យខ្ែល
បងកដ ើងនូវដសាកនាែកម្ម្ ួរឱយ្ដងា្
ផងខ្ែរ។  

្ូម្បញ្ជ ក់ថា ្ប្មាប់ឆ្ន ២ំ០២២
ដនឹះ ដៅនថ្ៃចនទី្្យ៣១ ខ្មម្ករាខ្ទងមុ្មដនឹះ 
នថ្ៃែ៏ម្ងគលខ្ែលជនជាតិចិននិងពលរែា
ខ្មមរខ្្ប្្ឡាយចិនដៅកនុងប្បដទ្យ្កម្ពុជា
ទ្យន្រងរង់ចាដំនាឹះនរងម្កែល់ ្ឺនថ្ៃខ្្ន
ចូលឆ្ន ថំ្មីប្បនពណី្ចិន ខ្ែលជានថ្ៃទ្យទួ្យល
បាននូវមុ្មមាត់ថ្មី ្ណំាងថ្មី ជានថ្ៃជប្ម្ឹះ
ដចាលនូវដរឿងរា៉ា វអ្ពម្ងគលពីឆ្ន ចំា្់ និង
ទ្យទួ្យលយកនូវអ្ាីៗខ្ែលលអដៅកនុងឆ្ន ថំ្មីផង
ខ្ែរ។  
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្ូម្ជូនពរឆ្ន ថំ្មី ្ូម្មាន្ុមភាព

លអ មាន្ណំាងលអ និងដចៀ្ផុតពី
អ្ពម្ងគលទ្វងំឡាយ! 

កុង្ីុហាា ឆ្យ! 
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ការអប់រ ំនិង សខុភាព 

                      ដោយ៖  បណ្ឌិ ត ស ូសធុីរ 
 មន្ត្រីស្រាវស្រាវនាយកោា ្វទិ្យាាន្ត្រអប់រ ំ 
  ន្វទិ្យាាា ្ម្ុ្សាន្ត្រ្ ិងវទិ្យាាន្ត្រ្ ងគម 
   Email:  sosuthy@mail.com 

 

១-សញ្ញា ណទូទៅននទំនាក់ទំនង
ទេតុផល 

ដេបា្ទ្យទួ្យលាគ ល់តងំពី្ម័យ
ដោកHippocrates ដែលថាលកខខណ្ឌ ្ងគម 
បដងកើតដបបបទ្យជីវតិដៅកនុងបរាិា ្ដែល
ម្ុ្សអាចរ្់ដៅឬាា ប។់ ស្របដែល២៣
០០ឆ្ន មំកដែើយ ដោក Hippocrates, Hora-
ce Mann បា្ផ្រល់ដោបល់ថា ការអប់រ ំ 

អាចបដស្រមើាឧបករណ៍្ ្ស្រាប់ជួ្ជុល 
ជងំឺ្ងគម (Education might serve as a tool 
for repairing social ills)។ គាត់្ដងកតដ ើញ
ថា ការអប់រាំ្ម្ីយកមមែ៏ធដំធង ដោយផ្រ
ល់ឱ្យម្ុ្ស្ូវចដំណ្េះែងឹ ្ិងបណិំ្្
បដចេកដទ្យ្ចបំាច់ ដែើមបរី្់ដៅ។ ដៅដពល
ដែលដោកMann បា្្ិោយដោងដៅ
ែល់ស្របាក់ចណូំ្ល ្ិងកិតា្ុភាព្ងគម
ដនាេះ ការអប់រ ំ បង្ហា ញពីកាា ងំ្មភាពកនុង
្ុខភាព។ 

 
 

 

 

 

 
 
 

ដកើត c. 460 BC Kos, Ancient Greece 

ាា ប ់ c. 370 BC (aged c. 90) Larissa, Ancient 
Greece 

មុខរបរ Physician ស្រេូដពទ្យយទូ្យដៅ 

្ករាជ Classical Greece  

ដគារមយង្ហរ The Father of Western Medicine 
រូបភាពទី្យ១៖ ជីវស្របវតរិ្ដងខប ្ិងរូបភាព

រប្់ដោក Hippocrates 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kos
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Larissa
https://en.wikipedia.org/wiki/Physician
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hippocrates.jpg
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២- សខុភាព ការអប់រ ំនិងភាពក្កីក្ក 
(Health, Education, and Poverty) 

មុ្ដពលស្រាវស្រាវរកយ្រការ
្ីមួយៗ វាាដរឿង្ខំា្់ ដែើមបពិីចរណា
ដលើកតរ បរាិា ្ ែល់កដំណ្ើ ្តចិតួចខាង
្ុខភាព ្ិងការអប់រ។ំ ្ុខភាព្ិងការអប់
រទំ្យ្់ដខោយ ាបញ្ញតរដិែលផ្ោរភាា ប់គាន ។ 
ឪពុការ យ ដែលា្កដំណ្ើ តាជ្ាតិ
ដែើមដែលមិ្ា្្ញ្ញញ បស្រតអប់រខំព្ ់ទ្យំ្ ង
ាា្កូ្ ដែលា្្ុខភាព្ិងការអប់រ ំ
ទាបាង ្ិងា្ហា្ិភ័យន្ការដបាេះបង់
ការ្ិកោដៅមធយម្ិកោ។ កតរ ដែលបា្
រួមចដំណ្កែល់អស្រតដបាេះបងក់ារ្ិកោ
កស្រមិតខព្ ់កនុងចដំណាមកុារទាងំឡាយ ែូច
ាការចូលដរៀ្ដៅាោ ដែលបា្ផ្រល់ 
មូល្ិធិតចិតួច ា្លកខខណ្ឌ ការរដំោភ
បពំា្ ជីវភាពរ្់ដៅខព្ ់ ្ិងកតរ ្ុខភាព 
្ិងបរាិា ្ដៅដស្រចើ្ដទ្យៀត។ 

ឧទាែរណ៍្៍ៈ អ្ររាេម្ក៍នុងការកាត់
ប្ាយាតិ្ ណំ្ អាចជួយដកលមអកនុង្ុខ
ភាព ្ិងការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ្ ស្រាប់
កុារ ប ុដ្រដយើងេួរដតរ តដលើចណុំ្ចកមមវធិី
ាតិ្ណំ្ ាភាន កង់្ហរដែតុ ្ស្រាបក់ដំណ្
លមអដែលបា្្ដងកតទាងំ្ុខភាព ទាងំការ
អប់រ ំ មិ្ ស្រគា្ដ់តាការអប់របំដ្ាមដែល
ទ្យទួ្យលបា្ដោយកុារកនុងកមមវធិីកាត់ប្ាយ
ដនាេះដទ្យ។ មា ងវញិដទ្យៀត ស្រប្ិ្ដបើកុារ 
ទ្យទួ្យលបា្អ្ររាេម្៍អបរ់ ំ ដែលនាឱំ្យដេ

បញ្េប់ការ្ិកោពីមធយម្ិកោ ដែលបុេគល
ទ្យំ្ ងាទ្យទួ្យលបា្ការង្ហរដែលា្េុណ្
ភាព ្ិងដពញចតិរ្ ឹងស្របដោជ្ន៍្ការធា
នារា ប់រងខាង្ុខភាព រចនាបថជីវតិ មិ្
្ូវា្ជងំឺ ដន្ត្រ្  ផ្ទេះាន ក់ដៅលអៗ  ្ិង
ស្របដោជ្៍្ងគមដែលនាឱំ្យា្្ុខភាព។ 
ដៅកនុងករណី្ចុងដស្រកាយ វាាការអប់រ ំ មិ្
ដម្អ្ររាេម្៍ ដែលា្ារ៍ៈ្ខំា្់ែល់
ផ្លិតកមម្ ុខភាព។ 
 
៣-ភាពតានតឹងអារម្មណ៍ (Stress) 
 

 
រូបភាពទី្យ២៖ ែដំណ្ើ រ្កមមភាពជដស្រមើ្ភាព
ទ្យំ្ ងតមការង្ហរអប់រ ំដែើមបដីកលមអ្ ុខភាព 

ការរ្់ដៅែល៏បំាក ្ិងជងំឺដបេះែូង 
បា្នាឱំ្យា្ការយល់ខុ្ដស្រចើ្  ដែលទាក់
ទ្យងគាន ្ឹងការ អប់រ ំ ដែលនាឱំ្យា្ដបបបទ្យ
ជីវតិែត៏្តឹង។ តមពិតដៅ ម្ុ្ស ដែល
ា្ការអប់រ ំ ្ិងស្រទ្យពយ្មបតរិដស្រចើ្ ា្
ភាពត្តងឹអារមមណ៍្កនុងជីវតិដេ។ ដទាេះា
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ោ ងដ្េះករី ម្ុ្សដែលា្្ញ្ញញ បស្រតខព្ ់  
ា្ការង្ហរដធវើដស្រចើ្  ា្ការស្រពួយបារមភ 
អពីំលុយកាក ់ ្ុខភាព ដពលទ្យដំ្រ ឬបញ្ញា
ាមួយកូ្ដៅ កា្់ដតតចិដែរ។ ការ្ទង់មតិ
្វ័យរបាយការណ៍្ កប៏ា្ផ្រល់ដោបល់ថា 
អនកទាងំឡាយដែលា្ការអប់រដំស្រចើ្  ា្
កែឹំងកស្រមិត ការស្រពួយចតិរ ការឈឺ ្ិងកតរ
ដផ្សងដទ្យៀត ដែលដស្រជៀតដស្រជកេុណ្្មបតរនិ្
ជីវតិាអតរដនាមត័ ាងអនកទាងំឡាយដែល
ា្ការអប់រតំិច។ ាចុងបញ្េប់ អនក
ទាងំឡាយណា ដែលា្ការអប់រកំា្់ដត
ដស្រចើ្ ទ្យំ្ ងាា្ការង្ហរលអ ្ុភវ ិ្ ិចឆយ័
ស្រេបស់្រេងជីវតិកា្ដ់តខព្ ់ ្ិងកស្រមតិការគា ំ
ស្រទ្យពី ្ងគមកា្ដ់តខព្ ់ ដែលផ្ោរភាា ប់្ុខ
ភាព្វ័យរបាយការណ៍្ ្ិងមុខង្ហររូបវ្រ
កា្់ដតខព្ ់ាងមុ្។  

ដស្រៅពីជងំឺ្ាព ធឈាមខព្ ់ ជងំទឹឺ្យក
ដនាមដផ្អម ្ិងការបង្ហអ ក់ដោយស្របព័្ធាុ ំ
ដន្ត្រ្ កអ៏ាចា្ការខូចដផ្នកអុក្ីុតកមម 
ដែលបដងកើ្ អស្រតដកា្ិកាដែលនាឱំ្យម្ុ្ស
ឆ្បច់្់ ្ិងលទ្យធភាពបដងកើ្ហា្ិភយ័ន្
ជងំឺមហារកី។ ការ្ិកោែបូំងដៅកនុងវ ិ្ ័យ 
ដ្េះ ដស្រជើ្ដរ ើ្ យកស្របធា្បទ្យបបំាត់ដន្ត្រ្  
្ិងដស្របៀបដធៀបវាដៅ្ឹងស្របធា្បទ្យាមួយ
កុារដែលា្ជងំធឺង្  ់ ដែើមបធីានាអេះអាង 
អវកិលធដំធងកនុងជងំឺដន្ត្រ្  ដែលបា្
បង្ហា ញស្របាបដ់ោយខាួ្ឯង។ បនាទ បម់ក ដេក៏
បា្្ិកោ្ញ្ញញ ្ាគ ល់ន្ភាពច្់ន្

ដកា្ិកា ដែលដេដៅថា ធីឡឺដមៀ(Telom-
ere) ចដំពាេះអណំ្េះអណំាងថា ដតើា្ការផ្រុ ំ
គាន រវាងដន្ត្រ្ ដែលា្ដៅកនុងខាួ្ ្ិងដកា 
្ិកាដែលនាឱំ្យា្ភាពច្់កនុងស្របព័្ធ
ាុ។ំ ដេរកដ ើញថា ស្របធា្បទ្យដែលា្
កស្រមតិខព្ ់ន្ដន្ត្រ្  ដែលា្ដៅកនុងខាួ្ 
បង្ហា ញការតា ្់បរូ រស្រកូម ូ្ូម ដែលស្រ្បគាន
្ឹងជីវាន្ត្រ ដែលទាកទ់្យង្ឹងកស្រមិតទាប
ាង។ ាតបតិ ដែលា្ជងំឺធង្ ់ ទ្យំ្ ងា
រងការឈឺចប់ពីជងំឺដ ដ្្ទិ្យក ្ិងទ្យំ្ ងា
ច្់មុ្អាយុ។  
 ការ្ិកោាប្របនាទ ប ់ បា្ជមនេះ
ដែ្កណំ្ត់ដ្េះ តមការ្ិកោកូ្ដភាា េះ 
ដែលា្កស្រមិតអប់រដំផ្សងគាន ។ ស្រកមុអនក
ស្រាវស្រាវដ្េះ បា្អេះអាងពីស្រប្ិទ្យធភាពន្
របកេដំែើញដែលថា ដន្ត្រ្  បា្បដងកើ្ឱ្យ
ា្ដកា្ិកាវយ័ច្់។ អនក្ិព្ធទាងំដ្េះ 
រកដ ើញថា ភាពច្់បា្ដកើ្ដឡើងដៅកនុង
ចដំណាមកូ្ដភាា េះ ដែលស្រកីស្រកាង ្ិងា្
ការអប់រតំិចាង ស្រតូវបា្ព្យល់ តមអស្រត 
កដំណ្ើ ្ន្ការជកប់ារ ី្ ិងភាពធាត់ អស្រត លំ
ហាត់ស្របាណ្កា្ដ់តតចិ។ ដៅដពលដែលអនក
្ិព្ធទាងំដ្េះ មិ្បា្ដោេះស្រាយឱ្យបា្
ដពញដលញ្ូវកតរ ហា្ិភយ័ន ដ្ន្ត្រ្  ចតិរ
្ងគមដនាេះ ការ្ិកោបា្ដលើកដឡើង្ូវលទ្យធ
ភាពដែលថាកតរ ហា្ិភយ័ខាងអាកបប
កិរោិ ្ិងដន្ត្រ្  ា្ការផ្ោរភាា បគ់ាន ។  
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តមការ្ិកោមួយចំ្ ួ្ដទ្យៀត 
ស្របធា្បទ្យាមួយ្ឹងទ្យស្រមង់ដផ្សងៗន្ជងំឺ
ដន្ត្រ្  រួមបញ្េូ លទាងំជងំឺដន្ត្រ្ ដែលដកើត
ា្កនុងការង្ហរ ស្រតូវបា្ដេរកដ ើញថា ា្
កស្រមតិខព្ ់ាងន្ការខូចខាត DNA ្ិង
កស្រមតិ្ាព ធឈាមខព្ ់ាងន្ចណុំ្ច
្ាគ ល់្ស្រាប់ជងំមឺហារកី។ ការខូចខាត
ដ្េះ ស្រតូវបា្ដេេិតថាដកើតដឡើង ដៅដពល
ដែលា្ចដមាើយតប្ឹងជងំឺដន្ត្រ្ ធង្ ់ធងរ 
បណាា លឱ្យា្ការបដញ្េញខាង្ររី៍ៈន្
ធាតុេីមីអុក្ីុែកមម ដៅកនុងចរ្រឈាម។ ការ
វភិាេរងន្ទិ្យ្ន្ ័យទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ដេ
ដ ើញថាបណិំ្្ដោេះស្រាយដោយដាេ 
ជ័យស្របកបដោយស្រប្ិទ្យធភាពពុទ្យធិ ផ្ោរភាា ប់
្ឹងកស្រមិតខូចខាតDNAទាបាង។ ការទ្យទួ្យល
បា្ការអប់រកំា្់ដតដកើ្ដឡើង ផ្ោរភាា ប់្ ឹង
បណិំ្្ដោេះស្រាយដោយដាេជ័យស្របកប 
ដោយស្រប្ិទ្យធភាព ្ិងទ្យែំំការង្ហរ្ងគម
ដនាេះ វាាទ្យំ្ ងាពិតដែលថា ការអប់រអំាច
កាតប់្ាយឧបបតរដិែតុន្ជងំឺ។  
 
៤-ជំេរ ឬវណណ ៈសងគម្ (Social Standing) 
 ស្រទឹ្យ្រីអតរ្ ញ្ញញ ណ្្ងគម អេះអាងថា 
បុេគល ទ្យំ្ ងាចត់ថាន ក់ម្ុ្សដផ្សងដទ្យៀត 
ដៅតមមូលោា ្លកខណ្៍ៈពិដ្្ ែូចា
ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រាំមដធាបាយន្
្វ័យដស្របៀបដធៀប។ ភាពខុ្គាន តមជែំរ
ទ្យនំាកទ់្យំ្ ងថា ដតើដោងដៅតមស្រទ្យពយ

្មបតរិតិច ឬការអប់រតំិចអាចាស្របភពន្
កែឹំងការស្រចដណ្្ឬក៏ដន្ត្រ្ ។ ស្របវតរិាន្ត្រ 
រប្់ម្ុ្សែយូ៏រអដងវងន្្ន្តង្ហគ មបងាូរ
ឈាមដែលបា្ស្របយុទ្យធគាន  ដែើមបវីណ្ណ៍ៈ្ងគម 
ែូចា បែិវតរ្ ៍រប្់ពួកដខមរស្រកែម ផ្ាល់
ដោបល់ថា ្ដញ្េតនាអាចា្ទាងំឥទ្យធិពល
ទាងំផ្លតទ ល់ដៅដលើ្ុខភាព ្ិង មរណ្   
ភាព។ ដេបា្អេះអាងថាការ្ដមាងដចញ
កនុង្មយ័ទ្យដំ ើ្បន្ជែំរ្ងគមទាបាងរួម
បញ្េូ លទាងំការរខំា្ខាង្ររីាន្ត្រ ខាង
កនុង្ិងបទ្យឧស្រកែិា។ ្មមតិកមមទាងំដ្េះ ស្រតូវ
បា្ទាញដចញពីការ្ិកោខាងបរាិា ្
វទិ្យារួមបញ្េូ លគាន  ដោយបា្វាយតនមាដៅ
ដលើផ្លន្អ្មភាពស្របាក់ចណូំ្លដៅដលើ
មរណ្ភាព ្ិងបទ្យឧស្រកិែា ប ុដ្រ ឥឡូវដ្េះ ដេ
បា្គាសំ្រទ្យតមមូលោា ្ែរ៏ងឹាាំងន្
រង្ហវ ្់ផ្ល្ដស្រមច ្ិងការដរៀបចកំារស្រាវ
ស្រាវ។ 

េំ្ ិតដែលថា ាា ្ភាព្ងគមជេះ
ឥទ្យធិពលែល់្ុខភាពបា្បង្ហា ញព្ាឺតម
ការ្ិកោកមមកររប្់រោា ភិបាលដៅស្របដទ្យ្
អង់ដេា្ ។ ការ្ិកោទាងំដ្េះ បា្បង្ហា ញ
ថា កនុងចដំណាមម្ុ្សដែលា្ការង្ហរលអ
ដៅកនុងដផ្នករោា ភបិាលដតមួយ ្ិង្មភាព 
ចដំពាេះការដថទា ំ្ ុខភាព វណ្ណ៍ៈខាងមុខរបរ
េឺដៅដតផ្ោរភាា ប់្ឹងភាពស្រច្គាន ្ូវមរណ្
ភាពមុ្កាលកណំ្ត់។ េួរឱ្យភាា កដ់ផ្អើលដថម
ដទ្យៀត ្ុខភាពទាងំដ្េះ ា្វាិលភាព 
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ចដំពាេះកមមករ ដែលដស្របើកាា ងំកាយ ្ូមបដីត
អនកទាងំឡាយដែលា្ការង្ហរកស្រមិតខព្ ់ 
ក៏ា្ហា្ិភ័យន្មរណ្ភាពមុ្កាល
កណំ្ត់ធដំធងាងអនកទាងំឡាយ ដែលា្
ការង្ហរស្របកបដោយកិតា្ុភាពបផុំ្ត។ អស្រត 
ស្រ្ដែៀងគាន  េឺស្រតូវបា្ដេរកដ ើញាប្រ
បនាទ ប់្ស្រាប់ស្របាក់ចណូំ្ល ្ិងការអបរ់ ំ
្ិង អស្រតភាពខុ្គាន ទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ដេ
ដ្ងកតដ ើញដៅកនុងខុ្គាន ោ ងទូ្យលទូំ្យោយ 

ន្បរបិទ្យដ្ែាកចិេ ្ិងវបបធម៌។ តមពិតដៅ 
វាអាចដធវើដៅបា្ដែលថា កិតា្ុភាពដៅ
កនុង្ងគមដកើតា្ តមរយ៍ៈកស្រមតិអប់រ ំា
កតរ កណំ្តែ់៏្ ខំា្់ដថមដទ្យៀតន្អាយុ
្ងឃមឹរ្់ ាងបណិំ្្ដែលបា្ទ្យទួ្យលដៅ
កនុងឆ្ន នំ្ការអប់រ ំ្ ីមួយៗ។ 

របកេដំែើញទាងំដ្េះ ស្រតូវបា្ដេ
បញ្ញា កត់មការ្ិកោដៅដលើ្តវ។ វា្រ
ាតិដែលា្ជែំរ្ងគមទាប ស្រតូវបា្វា្់
ដវងតមដផ្នកដោយទ្យែំំន្្តវ ្ិងអាកបប
កិរោិស្រេបែណ្ា ប ់ ា្កស្រមតិខព្ ់ាងន្កូ
ដឡដ្ររ  ូល ្ិងកស្រមិតខព្ ់ាងន្ស្រទ្យនាប់
ដន្ត្រ្ ។ ដពលដែលភាពលុបរប្់បុរ្ស្រតូវ
បា្ដេបបំាតដ់ចលដនាេះ ការដធវើដត្រដៅ
ម្ទីរពិដាធរប្់ម្ុ្សដៅដស្រកាមបង្ហគ ប់
ស្រតូវបា្ដកលមអ។ ាតលុិបដែលអណំាចស្រតូវ
បា្ស្របដជងាស្របចបំង្ហា ញ្ូវលទ្យធផ្លផ្ទុយ 
ប ុដ្រ ឋានា្ុស្រកមវា្រាតដិែលា្លកខណ្៍ៈ 
ម្ុ្សបផុំ្ត ែូចគាន ាខាា ងំដៅ្ឹងឋានា្ុ 

ស្រកមវា្រាតិមិ្ដម្ាម្ុ្ស ដែលា្
្ាិរភាពាងពពួកដែលមិ្ ា្្ាិរភាព។ 

ការអ្ុវតរន្ការស្រាវស្រាវជែំរ
្ងគម ្ស្រាប់ដគាល្ដោបាយអប់រ ំេមឺិ្
ចា្់ោ្់ដទ្យ។ ស្រេប់្ ងគមម្ុ្សទាងំអ្់ 
្ុទ្យធដតា្ឋានា្ុស្រកម ដែើយឋានា្ុស្រកម
ខព្ ់្ិងទាប អាចា្ដែ្កណំ្ត់ស្របដ ើ្រ
តមអនកទាងំឡាយ ដែល្ាិតដៅកនុងបរាិា  ្
ជិតៗ តមចាង យទ្យនំាក់ទ្យំ្ ង្ងគមរវាង
្ាជកិ្ងគម ដែលា្បផុំ្ត្ិងស្រកបផុំ្ត។ 
 
៥-កងវះអនតរកម្មសនទិធស្នន លកនងុសងគម្ 
(Social Deprivation) 

 
 

កុារដែលឪពុកាា យ ា្ការអប់រ ំ
តិចតួច ្ិងស្រកីស្រក ផ្លន្កងវេះភាព្ិនទ្យធាន ល 
ដៅកនុង្ងគមបង្ហា ញតងំដតពីដែើមែបូំងន្
ជីវតិ។ ្ិកោស្រាវស្រាវរប្់Harlow (១៩៦៤) 
ដៅដលើចណំ្ង្និទ្យធាន លរប្់្តវ បង្ហា ញ
ថា ភាពលបំាកខាងចតិរ្ ងគមរប្់បុេគល 
អាចចប់ដផ្ាើមាមួយ្ឹងឪពុកាា យ ដែល
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ា្ភាពស្រកីស្រក។ ឧ.ាវ ដែលា្កងវេះភាព
្និទ្យធាន ល ទ្យំ្ ងាា្ភាពអមតិរ ្ិងនា ំ
ដៅរកហា្ិភ័យាង  ្ិងដស្របើស្របា្់ាតិ
អាកុលដៅកនុងាា ្ភាពពិដាធ។ បញ្ញា
ទាងំដ្េះបង្ហា ញថា ផ្លចដមាើយតបោ ងជិត
្និទ្យធាមួយាវ  ដែលចញិ្េឹ មដោយដម្ិបប
្ិមមតិដែលា្ដរាម ចញិ្េឹ មដោយទឹ្យកដោេះ
ដគា បា្ទ្យទួ្យលទ្យទួ្យលដាេជ័យាងាវ ទាងំ 
ឡាយ ដែលស្រតូវបា្ចញិ្េឹ មដោយដមដែល
ដធវើពីលួ្្ណំាញ់។ 

បញ្ញា ទាងំដ្េះ អាចចប់ដផ្រើមដកើត
ា្ដឡើងដៅមុ្ដពលដកើត។ បញ្ញា អាកបប
កិរោិ ស្រតូវបា្ដេ្ដងកតដ ើញផ្ងដែរ ដៅ
កនុងចដំណាមកូ្្តវាវ  ដែលដកើតា ដ្ន្ត្រ្  
តមការបងខខំាងរាងកាយោ ងយូរកនុង
អឡុំងដពលា្នផ្ទដពាេះ។ ែូចគាន ដែរ ម្ុ្ស
ដែលស្រតូវបា្ចញិ្េឹ មដៅកនុងមណ្ឌ លកុារ
កសំ្រពាដែលមាញឹកាមួយ្ឹងចណំ្ងទាក់ 
ទ្យង្ងគមតចិតួច ទ្យំ្ ងាា្មតិរភករតិិច
តួច ្ិងបង្ហា ញ្ូវជងំឺ្ ងគមកា្់ដតដស្រចើ្
ដឡើង។ Nicolae Ceausescu បា្ពឹងដផ្អកា
ខាា ងំដលើកុារកសំ្រពា ដែើមបជួីយប ូលិ្្ាង ត់
រ  ូា ្ី (Romanian Secret Police) ពីដស្រពាេះពួក
ដេា្ទ្យនំាកទ់្យំ្ ង្ងគមតិចតួច ដែើយគាត់
បា្វ ិ្ ិចឆយ័ោ ងស្រតឹមស្រតូវថា ពួកដេ្ឹងអាច
្ាា បម់្ុ្សដោយឥតា្វបិបែាិរ។ី 

តងំពីដកើតរែូតែល់ាា ប់ ភាពស្រកី
ស្រកស្របឈមមុខដៅ្ឹងឧប្េគ្ ងគម ្ិងចិតរ

ាន្ត្រមួយចំ្ ួ្ដែលាញឹកញាប់រួម
បញ្េូ លទាងំការដធវ្ ស្របដែ្ ការរដំោភ
បពំា្ ការមិ្ បា្ចូលដរៀ្្ូស្រត ការដធវើ
បាបគាន  បញ្េបក់ារ្ិកោទាប ស្របាកឈ់នួល
ទាប ដែើយាញឹកញាប់ ការង្ហរចស្រមេុះ។ 
ដរឿងដ្េះមិ្ ដម្ា្ញ្ញញ មជឈោា ្ចតិរ    
ាន្ត្រ្ ុខភាព ដែលកុារ ឬម្ុ្សច្់
អាចលូតោ្់ដទ្យ។ កងវេះដផ្នកដ្ែាកចិេ ្ិង
អប់រ ំ ែូចដផ្នកទាងំដ្េះ េផឺ្ោរភាា ប់ោ ងជតិ
្និទ្យធដៅ្ឹងស្រទ្យនាប់ជីវេីមោី ងដស្រចើ្ ដៅកនុង
វយ័កុារភាព ដែលអាចនាដំៅែល់ជងំឺដបេះ
ែូង នាដពលដស្រកាយមកកនុងជីវតិ។ ស្រពឹតរកិារ 
ណ៍្កុារ ភាពាដស្រចើ្ ែូចា ការប េះថាន ំ
ោប ដែលា្ាតិ្ណំ្ ្ិងការបពំា្ េឺ
មិ្អាចស្រតឡបថ់យដស្រកាយមួយភាេធ ំ ្ិង
ជេះឥទ្យធិពលរួមគាន ែល់ការអភិវឌ្ឍពុទ្យធិ ្ិង 
្ុខភាព។ ថាន ោំបដែលា្ាតិ្ណំ្ស្រតូវ
បា្ដេាគ ល់យូរមក ាាតិពុលែល់្រ 
ន្ស្របាទ្យ ដែើយ្ូមបដីតបរាិណ្ែ៏តិច
តួចន្ាតិ្ ណំ្ ក៏បណាា លឱ្យា្ការប េះ
ពាល់ែល់អាយ យូ(IQ)ដែរ។ ែូចគាន ដ្េះដែរ 
កុារដែលរងការឈចឺប ់ ពីការបពំា្ខាង
ដផ្នកចតិររដំភើប ្ិងរាងកាយ ស្រតូវបា្ដេ
បង្ហា ញថា ា្រចនា្មព័្ធខួរកាលតូច
ាងកុារែនទ្យដទ្យៀត។ 

វាអាចដធវើដៅបា្ ដែលថា បណារ ញ
្ងគមដខោយាង ា្ញ្ញញ ្ស្រាបក់ងវេះ
ខាតអ្ររកមម ដៅកនុងវយ័កុារភាព ្ិងថា 
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ភាពភយ័រ្ធតដ់បបដ្េះ េឺដែតុផ្លបឋម 
ដែលាមូលដែតុបណារ ញ្ងគមដខោយ 
ផ្ោរភាា បដ់ៅ្ឹង្ុខភាពដខោយ។ ោ ង
ណាក៏ដោយ វាទ្យំ្ ងាថាបណាា ញ្ងគម
ដខោយ េាឺកតរ ហា្ិភយ័ឯករាជយផ្ងដែរ 
្ស្រាប់្ុខភាពដខោយ។  

កងវេះអ្ររកមម្ ងគម ្ិងបណ្ាុ ំ           
្ដញ្េតនារប្់ដេន្កែឹំង ្ិងអរភិាព ែូច
ាកតរ ដន្ត្រ្ ចតិរាន្ត្រដផ្សងដទ្យៀត េឺផ្ោរ
ភាា បគ់ាន ដៅ្ឹងអស្រតែ៏ខព្ ់ន្ជងំដឺបេះែូង 
ជងំឺឆ្ាង ជងំឺ្ួត ្ ិងជងំទឹឺ្យកដនាមដផ្អម។ ដទាេះា 
ា្ការពិចរណាក៏ដោយ ហា្ិភយ័ ្ិង
កែឹំង អាចព្យល់បា្មួយដផ្នកែល់្ីលធម ៌
ខព្ ់ាងមុ្។ ម្ុ្សដែលា្ការអប់រ ំ
ទាប បងកឱ្យា្ាន មរបួ្ដស្រចើ្ា្ខំា្ ់
្ិងបង្ហា ញថាា្ការជកប់ារ ី ្ិងផ្កឹដស្រេឿង
ស្រ្វងឹោ ងដស្រចើ្។ ទិ្យ្ន្ យ័ ដែលទ្យទួ្យលបា្
ពីកមមវធិាីោមដតរយយPerry អេះអាងថា    
អស្រតន្បទ្យឧស្រកិែា របួ្ ្ិងមរណ្ភាព ដៅ
កនុងចដំណាមអនកទាងំឡាយដែលទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រតំិច។ 

ការពិដាធស្រពាវដៅកនុងកមមវធិី
ាោមដតរយយPerry បង្ហា ញថា កងវេះខាត
អ្ររកមម្ ងគមដែើមវយ័កុារភាពទាងំដ្េះ 
ា្ខាេះ មិ្អាចស្រតឡប់បា្ដទ្យ ចដំពាេះ
អ្ររាេម្៍ដែើមវយ័ទាងំដ្េះ។ ស្រតមឹវយ័ស្របា ំ
ឆ្ន ាំ្៦៧ភាេរយន្កុារដៅកនុងស្រកុម
ពិដាធ ដែលទាកទ់្យងដៅ្ឹង២៨%ន្កុារ

ដៅកនុងស្រកុមស្រេប់ស្រេង ា្IQ ដែលបា្វា្់
ដវងធាំង៩០។ ស្រតឹមអាយុ៤០ អនកទាងំឡាយ 
ដែលដៅកនុងស្រកមុអ្ររាេម្៍ េាឺ្១/៣ 
ទ្យំ្ ងាស្រតូវបា្ចប់ខាួ្ចស្រមេុះ ដែើយា្
មួយភាេបី ទ្យំ្ ងារកស្របាក់ចណូំ្លបា្
ដស្រចើ្ាង២មុឺ្ែុោា រកនុងមួយឆ្ន ។ំ ទាកទ់្យង
្ឹងអនកទាងំឡាយ ដែលមិ្បា្ទ្យទួ្យលអ្រ 
រាេម្ ៍ បុរ្ដែលបា្ទ្យទួ្យលអ្ររាេម្ ៍
ា្ចំ្ ួ្ស្របដែលាពីរែង ទ្យំ្ ងាចញិ្េឹ ម
កូ្រប្់ដេ ទ្យំ្ ងាដស្របើស្របា្់ដស្រេឿងដញៀ្
តិចតួច ដែើយទ្យំ្ ងារាយការណ៍្្ូវទ្យនំាក់
ទ្យំ្ ងោ ងដពញចតិរាមួយកូ្រប្់ដេ។ 
ដែតុែូដចន េះដែើយ អ្ររាេម្៍ បា្បង្ហា ញ
្ូវការតា ្់បាូ រអ្ររជនំា្ន់្ជងំឺ្ ងគម។ 

ែូចគាន ដ្េះដែរ ការាកលបងអាយុ
ដែលមិ្បា្ដរៀបចសំ្រពាវកនុងចដំណាមកុារ
១៥៣៩ បង្ហា ញថា ការចប់ខាួ្ដៅអាយុ២០
ឆ្ន  ំបា្ថយចុេះដៅកនុងចដំណាមកុារ ដែល
បា ដ្រៀបចចំដំពាេះស្រកុមអ្ររាេម្៍កុារមុ្
ចូលមដតរយយ្ ិកោ ា្ទ្យនំាក់ទ្យំ្ ងកុារបា្
ទ្យទួ្យលបា្អ្ររាេម្៍ ដៅមដតរយយ្ ិកោា្
វាិលភាពតិចាង។ ដពលណាអស្រតន្ជងំឺ
្ងគម ស្រតូវបា្កាតប់្ាយតមឧទាែរណ៍្
ទាងំពីរដ្េះ ដេបា្ាគ ល់ថា ដតើស្របដោជ្៍ន្
អ្ររាេម្ម៍ដតរយយាោទាងំដ្េះ បា្
ពស្រងីកវាិលភាពែល់រង្ហវ ្់្ុខភាពដផ្សង
ដទ្យៀតដែរឬដទ្យ។ 
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ចុងបញ្េប ់ ា្ភ្រុតងដែលថា 
អ្ររាេម្៍្ងគមដផ្សងដទ្យៀត ជួយកាត់ប្ាយ
ែល់ជងំឺ្ងគមផ្ងដែរ។ តមការពិដាធ
ដបបធមមតមួយ Castello et al.(២០០៣)បា្ 
ពិ្ិតយដ ើញផ្លន្ការដបើកកា្ីុណូ្ដៅ
ដលើអស្រតជងំឺ្ងគមដៅកនុងជ្ាតិអាដម រកិ
ដែើម្រីពីការអភិរកស។ ការ្ ិកោអដងកតបា្
្ិកោស្រាវស្រាវដៅដលើអស្រតន្ការដធវើដរាេ
វ ិ្ ិចឆ័យ្ុខភាពផ្ាូវចិតរកនុងចដំណាមកុារ
១៤២០នាកដ់ៅកនុង្ែេម្៍ ដោងដៅតម 
កស្រមិតស្របាកច់ណូំ្លមុ ដ្ពល ្ិងដស្រកាយដពល
Casino ដែលបា្ដបងដចកដឡើងវញិ្ូវបរ ិ  
ាណ្ែដ៏ស្រចើ្ ន្លុយកាក់ ចដំពាេះជ្ាតិ
ស្រេាួរអាដម រកិដែើម ដែលបា្ចុេះបញ្ាី
ដោយកុល្មព័្ធ។ ដស្រកាយដពលតមោ្
អ្់រយ៍ៈដពល៨ឆ្ន  ំលទ្យធផ្លដែលបង្ហា ញអ
ស្រតន្ចរោិ ្ិងជងំឺស្របឆ្ងំ ែូចា ការ
បពំា្ខាងរាងកាយកនុងចដំណាមស្រេាួរ
ដែលដទ្យើបា្ថមីៗ  បា្ធាា ក់ដៅែល់កស្រមិត 
ដែលដេដមើលដ ើញថាស្រេាួរអនកា្មុ្
ដពលា្អ្ររាេម្៍។ មោ ងវញិដទ្យៀត អស្រត
ន្ចរោិ ្ិងជងំសឺ្របឆ្ងំជទំា្់ ដៅដតា្
កស្រមតិខព្ ់កនុងចដំណាមស្រេួារទាងំឡាយ 
ដែលមិ្ទា្់ទ្យទួ្យលបា្ការដចកចយស្របាក់
ចណូំ្ល។  

វាិលភាពដែលថាការទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រ ំ ជួយដកលមអបណាា ញ្ងគម ្ិង
កាតប់្ាយជងំឺ្ ងគមដនាេះ ដេដៅដតរពឹំងថា 

អ្ររាេម្ក៍ារអប់រ ំ ដែើមបដីកលមអ្ ុខភាព 
តមរយ៍ៈចិតររដំភើបអវជិាា្ដែលបា្កាត់
ប្ាយ ្ ិងកតរ ហា្ិភ័យអាកបបកិរោិដែល
បា្ដកលមអ។  

 
៦-កតាត ហានិភ័យអាកបបកិរយិា 
(Behavioral Risk Factors)  

ផ្លរួមគាន ន្ការជកប់ារ ីការែូបចុក
មិ្ស្រេប់ស្រគា្់ ្ិងកងវេះលហំាតស់្របាណ្ ស្រតូវ
បា្ដេេតិ ដែើមបពី្យល់កដ្ាងមួយចដនាា េះ
១២% ្ិង៥០%ន្ប្សរំវាងការទ្យទួ្យលបា្
ការអប់រ ំ្ិងមរណ្ភាព។ ស្របដែល ៤៤ភាេ
រយន្បុរ្ ដ្បក  ្ ដែលឥតា្្ញ្ញញ បស្រត 
្ិកោា្់ខព្ ់ ្ិង៣២ភាេរយន្បុរ្
ដ្បក្ដែលា្្ញ្ញញ បស្រត្ិកោា្់
ខព្ ់ បា្រាយការណ៍្ថា ាអនកជកប់ារ។ី 
ថវីដបើភាពដលើ្លុបន្ការជកប់ារ ី ា្
កស្រមតិទាបកនុងចដំណាមជ្ាតដិអ្ា ញ 
ជ្ាតិអាដម រកិដ្បកដមម  ្ិងន្ត្រីដនាេះ ភាេ
រយន្ការកាតប់្ាយការជកប់ារ ី ា្ភាព
ស្របដែល្ឹងចំ្ ួ្ស្របាជ្ទាងំដ្េះកនុង
ចដំណាមអនកទាងំឡាយដែលា្្ញ្ញញ បស្រត 
្ិកោា្់ខព្ ់ ដែលទាក់ទ្យងដៅ្ឹងអនក
ទាងំឡាយដែលមិ្ា្្ញ្ញញ បស្រត្ិកោ
ា្់ខព្ ់។ 

ដេបា្េូ្បញ្ញា កថ់ា ម្ុ្សភាេ
ដស្រចើ្ ដោយមិ្្ិោយពីកស្រមិតន្ការអបរ់ ំ
បា្ែឹងថាការជកប់ារ ី ការផ្កឹដស្រេឿងស្រ្វងឹ 
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្ិងការែូបចុកអាហារ ដែលា្ខាា ញ់
ដស្រចើ្ េឺមិ្ា្្ុខភាពដទ្យ។ ដទាេះាោ ង
ណាក៏ដោយ ដៅកនុងការកាតប់្ាយការដជឿ
តមដស្រពងវា្នា ការអប់រ ំអាចបង្ហា ញារួម 
ចដំពាេះព័ត៌ ា្ ដែលបង្ហក រឱ្យា្្ុខភាព 
ស្រតូវដធវើាដរឿងធមមត។ ការអប់រ ំ អាចជួយដក
លមអការវាយតនមាព័តា៌្បា្ស្របដ ើ្រ។ 
ម្ុ្សទ្យំ្ ងាែូបអាហារដែលា្្ុខ
ភាព ស្រប្ិ្ដបើពួកដេខាា ញ់ដែលស្រាប ្ិង
ា្ាតកូិដឡដ្ររ  ូល ដធវើឱ្យ្ទេះ្រន្
ឈាមស្រកែម ្ិងែនឹងអាចយល់ែឹង្ូវ
្រន្ឈាមស្រកែមទាងំដ្េះជំ្ ួ្ឱ្យជំ្ ួ្
ការា្្ញ្ញញ ណ្អរូប ី ្ិងា្ភាពមិ្
ចា្់ោ្់ ដែលារធាតុទាងំដ្េះ ា្
ការប េះពាល់ោ ងធង្ ់ធងរ។ ម្ុ្សដែលា្
ការអប់រលំអស្របដ ើ្រ អាចយល់ែឹងពីតុលយភាព 
ព័ត៌ា្្ ុខភាព ស្របឆ្ងំ្ ឹងារពីឧ្ោែកមម 
ាតិស្រ្វងឹ ថាន ជំក ់្ិងអាហារឆ្អិ្ស្រាប់។ 

ដៅដពលដែលការទ្យទួ្យលបា្ការ
អប់រ ំជួយឱ្យា្កដំណ្ើ ្ស្របាក់ចណូំ្លដនាេះ 
វាក៏ជួយឱ្យា្ផ្លាវជិាា្ ដៅដលើ
អាកបបកិរោិ្ុខភាព តមរយ៍ៈចល័តភាព 
កា្់ដតខព្ ់ដៅដលើអនកជិតខាងអាហារដោយ 
្ុខភាព អាចរកបា្ដៅតមហាងទ្យំ្ ិញ 
្ិងការដស្របើស្របា្់ ា្លកខណ្៍ៈតម្ិោម។ 
ដោយា្អស្រតបទ្យឧស្រកែិាកា្់ដតទាប អនក
ជិតខាងដែលា្ស្រទ្យពយ្មបតរិដស្រចើ្ាង
មុ្ កផ៏្ាល់ឱ្កា្្ស្រាប់ការហាត់ស្របាណ្

ផ្ងដែរ។ ការ្ិកោដៅទី្យកដ្ាងចស្រមុេះ ដែល
ា្ការស្រេបស់្រេងស្រពាវ ្ិងា្ចំ្ ួ្ដស្រចើ្ 
វាយតនមាែល់្ុខភាព បទ្យឧស្រកិែា ្ិងផ្ល
្ងគមដផ្សងដទ្យៀតន្អនកធានា ្ស្រាបក់ារ
ាន ក់ដៅ ដែលអ្ុញ្ញញ តឱ្យអនកទ្យទួ្យល អាច
តា ្់ដចញពីទី្យលដំៅ ដែលា្ចណូំ្លទាប។ 
៥ឆ្ន ដំស្រកាយដពលការ្ិកោដោយស្រពាវ អនក
ទាងំឡាយ ដែលទ្យទួ្យលបា្បណ្ណធានា ា្
ការកាត់ប្ាយភាពធាត់ ្ិងកដំណ្លអំកនុង
ការវា្់ដវង្ុខភាពផ្ាូវចតិរ ដែលទាកទ់្យង
អនកទាងំឡាយ ដែលមិ្ បា្ទ្យទួ្យលបណ្ណ
បា្ធានា។ 

ាចុងបញ្េបក់ារ្ិកោដៅដលើ
ទ្យ្ស្វ ិ្ ័យន្ទ្យនំាកទ់្យំ្ ង ដែលថាម្ុ្ស
បដងកើតជីវតិរប្់ពួកដេ បា្ផ្ាល់ដោបល់
ថា ការតមអាហារ ដែលា្កដំណ្លអំ ្ិង
លហំាតស់្របាណ្ ស្រពមទាងំការជកប់ារដីែល
បា្កាតប់្ាយ ្ិងអស្រតភាពធាត់ េាឺ្
ការរកីចដស្រមើ្។ ដនាេះ េឺថាដៅដពលដែល
បុេគលាន ក់អភិវឌ្ឍទ្យនំាកទ់្យំ្ ងាមួយនែេូ 
ដែលមិ្ជកប់ារ ី ឬមិ្ ផ្កឹ្ុរា ដេទ្យំ្ ងា
មិ្្ូវជកប់ារ ី ឬផ្ឹក្ុរាដនាេះដែរ។ ែូដចន េះ
ដែើយ ផ្លន្ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ ដៅ
ដលើកតរ ហា្ិភយ័ន្អាកបបកិរោិ បង្ហា ញ
ដឡើង្ូវភាពអាចតា ្់បរូ របា្ ចដំពាេះមិតរ
ភករិដែលា្ការអប់រតំិច។ 
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៧-កតាត ហានិភ័យខាងទសទនទិក 
(Genetic Risk Factors) 

លកខណ្៍ៈពិដ្្ន្បុេគល ស្រតូវបា្
កណំ្តត់មប្សនំ្្មតាភាពខាងដ្្ ្ិង
ឥទ្យធិពលន្បរាិា ្។ ្មតាភាពដ្ដ្ទិ្យក 
ដែលជេះឥទ្យធិពលែល់អាកបបកិរោិ្ុខភាព 
អាចជេះឥទ្យធិពលែល់ភាពដាេជយ័ផ្ងដែរ
ដៅឯាោដរៀ្។ ាឧទាែរណ៍្ ការ្ិកោ
ដៅដលើកូ្ដភាា េះ ផ្ាល់ដោបល់ថា ្មតាភាព
ម្ុ្ស ដែើមបដីោេះស្រាយាមួយ្ឹងដន្ត្រ្  
ស្រតូវបា្កណំ្តា់ដផ្នក តមកតរ ដ្ដ្ទិ្យក។ 
ាងដ្េះដទ្យៀត លទ្យធភាពន្ស្រពឹតរកិារណ៍្ជីវតិ 
ដែលទ្យទួ្យលបា្ ថាាដន្ត្រ្  ដៅកនុងកដ្ាង
ែបូំង ា្ការផ្ោរភាា បគ់ាន មួយដផ្នកដៅ្ឹង
កតរ ដ្ដ្ទិ្យក។ 

 បរាិា ្ កជ៏េះឥទ្យធិពលែល់តួនាទី្យ
ផ្ងដែរ។ ដៅដពលដែលកូ្ដភាា េះ ស្រតូវបា្
ចិញ្េឹ មតមដផ្នកបង្ហា ញភាពស្រ្បគាន  តម
រង្ហវ ្់ន្IQ ្ិងស្របាក់ចណូំ្លដនាេះ កូ្ដភាា េះ
ដែលា្កតរ ដ្ែាកិចេ្ ងគមលបំាក ស្រតូវ
បា្ដេរកដ ើញថា ា្ហា្ិភយ័ខាងជងំឺ
ដបេះែូង ាងកូ្ដភាា េះដែលមិ្បា្ចញិ្េឹ ម 
ដៅកនុងភាពស្រកខសត់។ ការ្ិកោស្រាវស្រាវ
ដៅដលើកូ្ដភាា េះ បា្ផ្ាល់ដោបល់ោ ងរងឹ
ាថំា រង្ហវ ្់ន្ាា ្ភាព្ុខភាព ្ិង្ម 
តាភាពពុទ្យធិ េឺស្រតូវបា្កណំ្ត់ដោយបរាិា ្ 
មួយដផ្នកធ។ំ ាអកុ្ល ការ្ិកោទាងំដ្េះ 
មិ្អាចបដងកើត្ូវការបា ្ស់្របាណ្ដែលេួរ

ឲ្យទុ្យកចិតរន្ការរួមចដំណ្កន្ដ្្កតរ      
បរាិា ្ ឬកអ៏្ររកមមន្កតរ ទាងំពីរដ្េះដទ្យ។ 

ទី្យ១ កូ្ដភាា េះ ដែលចញិ្េឹ មដោយ
ដឡកពីគាន  ដៅកនុងបរាិា ្ែូចគាន  ដៅកនុង
្បូ្ ដែើយជួ្កាលបរាិា ្ដតមួយ ដៅ
កនុងវយ័កុារភាព ដែលទាងំពីរនាក់ េឺាការ
ទ្យ្ស្ទ៍ាយែ៏រងឹានំ្ធមមចរោិម្ុ្ស
ច្់ តមាា ្ភាពដ្ែាកិចេ្ ងគម (SES) 
្ិងជងំឺ្ងគម។ ដស្រពាេះដែតុែូដចន េះដែើយ ដបើ
ដស្របៀបដធៀបកូ្ដភាា េះដែលាម្ុ្សច្់ 
ស្រតូវបា្ចញិ្េឹ មដោយដឡកដនាេះ ាដរឿង
លបំាក ដែើមបដីោេះស្រាយផ្លដ្ដ្ទិ្យក ពី
ផ្លន្បរាិា ្ ដៅកនុងដែើមវយ័កុារភាព។ 
ាឧទាែរណ៍្ ាតអិាកុលដៅកនុងនផ្ទដែើយ
្ិងាតិ្ណំ្កនុងថាន ោំប ាកតរ ហា្ិភយ័ 
្ស្រាប់ព្យតឺការអភិវឌ្ឍ ដែើយ្ិងផ្ោរ
ភាា ប់ោ ងជិត្និតាមួយ្ឹងការទ្យទួ្យលបា្
ការអប់ររំប្់ឪពុកាា យ។ 

ទី្យ២ ដ្ទើរដតទាងំអ្់ន្ការរួមចដំណ្ក 
ខាងដ្ដ្ទិ្យក ដែលេួរឱ្យទុ្យកចិតរបា្ 
ចដំពាេះការអប់រ ំ្ ុខភាព ស្រតូវបា្ដេកណំ្ត់
ថា ចដំណ្កខាងដ្ដ្ទិ្យកែដ៏ស្រចើ្ ។ ការ
បង្ហា ញន្ដ្្ទាងំដ្េះ បា្ទ្យទួ្យលឥទ្យធិពល
ោ ងខព្ ់តមកតរ បរាិា ្ ដៅកនុងដបបបទ្យ
ន្ចដមាើយតបដៅកស្រមិតដ្េះ។ ចូរពិចរណា
ដលើការពិដាធ្មមតកិមម ដែលកនុងដនាេះ 
ស្រកុមន្េភ៌កា៏្លកខណ្៍ៈស្រពាវៗ ចដំពាេះ
លកខខណ្ឌ ស្របកបដោយឧតរមេតិ ្ិងស្រកុម
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ាា យ ា្លកខណ្៍ៈស្រពាវ ចដំពាេះកុារភាព
ដែលា្ភាពដោរដៅ។ កនុងចដំណាម
កុារដែលា្ឪពុកាា យេួរាទី្យស្រ្ឡាញ់ 
្ិងការចញិ្េឹ មស្របកបដោយឧតរមេតិដនាេះ 
ដ្ដ្ទិ្យក្ឹងដែើរតួនាទី្យ ាចមបងកនុងការ
កណំ្ត់ថាដតើកុារណាមួយ ទ្យទួ្យលបា្លទ្យធផ្ល 
លអ ដៅាោដរៀ្ ្ិងដៅបា្យូរអដងវង 
្ិងា្ភាពរុងដរឿង។ កនុងចដំណាមកុារ 
ដែលឪពុកាា យ ្ ិងមតិរភករិ ា្ចរតិបពំា្ 
កុារ ចូលចិតរដស្រេឿងដញៀ្ អាហារមិ្ា្
្ុខភាព រងាតិពុល្ណំ្ ្ិងដរៀ្ដៅា
ោមិ្លអដនាេះ កស្រមតិន្ការបង្ហា ញចដំពាេះ
លកខខណ្ឌ បរាិា វ្ាិា ា  ្្ឹងាកតរ កណំ្ត ់
ចមបងន្អាយុដវង ្ិងភាពរុងដរឿង។ ដៅ
កនុងាា ្ភាពខាងដស្រកាយដ្េះ ដ្ដ្ទិ្យក 
្ឹងដែើរតួនាទី្យតិចតួចកនុងការព្យល់ការ
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ។ំ 

ដៅកនុងការ្ិកោដៅដលើកូ្ដភាា េះ
ដបប្វា្ុវតរ្ ៍ Turkheimer et al. (2003) បា្
កណំ្ត់ដត្រ េដស្រាង្មមតិកមម ដែលដស្របើ
ស្របា្់ការវភិាេតមជីវាស្រត។ ដេបា្្ិកោ
ដៅដលើការរួមចដំណ្កន្ 

-ដ្ដ្ទិ្យក 
-បរាិា ្រួម 
-បរាិា ្ដោយដឡកដលើIQ ដែលស្រតូវ

បា្វា្់ដវងដោយាស្រតោា ្បញ្ញញ រប្់ 
Wechsler ្ស្រាប់កុារ ដែលា្អាយុ៧
ឆ្ន ។ំ េរូំរប្់ដេ បា្្ិកោអ្ររកមមន្លកខណ្៍ៈ 

ពិដ្្ទាងំ៣ដ្េះ ្ិងាា ្ភាពដ្ែាកិចេ
្ងគម ដោយដស្របើស្របា្់ទិ្យ្ន្ ័យាតិ។ ការ
្ិកោទ្យ្ស្វ ិ្ ័យដ្េះ រាប់បញ្េូ លទាងំន្ត្រី
ា្នផ្ទដពាេះចំ្ ួ្៤៨,១៩៧នាក់ ្ិងកុារ
ចំ្ ួ្៥៩,៣៩៧នាក។់ រង្ហវ ្់ាា ្ភាព
ដ្ែាកចិេ្ ងគម ដផ្អកដលើរង្ហវ ្់ផ្សគំាន ន្ការ
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ មុខរបរ ្ិងស្របាកច់ណូំ្ល។ 
បណំ្ងរប្់ដេ េសឺ្រតូវវា្់ដវង អ្ររកមមរវាង 
ដ្ណូ្ទី្យប (Genotype) ្ ិងលកខខណ្ឌ បរាិា ្។ 
ពួកដេបា្ព្យល់លទ្យធភាពថា SES ស្រតូវបា្
កណំ្ត់ខាងដ្ដ្ទិ្យក តមការរាប់បញ្េូ ល
ផ្លចមបងអដថរមធយមដៅកនុងេរូំរប្់ដេ។ 
ពួកដេបា្រកដ ើញថា កនុងចដំណាមស្រេាួរ
ស្រកីស្រក IQ ស្រតូវបា្កណំ្ត់ដ្ទើរដតទាងំស្រ្ុង 
តមបរាិា ្ដៅកនុងវយ័កុារភាព។ មា ង
វញិដទ្យៀត ដៅកនុងចដំណាមស្រេាួរអនកា្
ស្រទ្យពយ្មបតរិ ដ្្ស្រតវូបា្កណំ្ត់ពីការ      
ទ្យ្ស្ទ៍ាយទាងំស្រ្ុងន្IQ។ តមពិតដៅ
ដ ច្ដ ច្ករី ្្និោា ន្្ការ្ ិកោដ្េះអាស្រ្័យ 
ដៅដលើការ្្មតដែលថាាា ្ភាពដ្ែាកិចេ
្ងគម េឺារង្ហវ ្់តណំាងស្រេប់ស្រគា្់ន្ភាព
ដោរដៅទ្យល់្ឹងបរឋិា្កុារភាពស្របកប 
ដោយឧតរមេតិ។ 

ការ្ិកោមួយដទ្យៀតដបបបងខ ំ ដៅដលើ
កូ្ចញិ្េឹ មជ្ាតិកូដរ   ដែលា្លកខណ្៍ៈ
ស្រពាវៗ ចដំពាេះស្រេាួរដែលា្ាា ្ភាព
ដ្ែាកចិេ្ ងគមដផ្សងៗគាន  ស្រតូវបា្្ិកោនា
ដពលចុងដស្រកាយន្ជីវតិ។ ការអប់រ ំ្ិងលទ្យធផ្ល 
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្ុខភាព ស្រតូវបា្ដស្របៀបដធៀបដៅ្ឹងាត
បិតថម ី្ិងកូ្ៗរប្់ដេ។ ាក់ដ្រង កុារកូដរ   
ស្រតូវបា្ចញិ្េឹ មដៅកនុងស្រេាួរមិ្ ដម្អា្ីុ 
ទ្យំ្ ងា្ាិតកនុងាា ្ភាពស្របដ ើ្រដៅកនុង
្ងគម ្ិងដស្របើស្របា្់ឥទ្យធិពលដលើការអភិវឌ្ឍ។ 
ោ ងណាកដ៏ោយ កូ្ចិញ្េឹ ម ដែលាត
បិតា្ការអប់រសំ្របដ ើ្រ ពិតាទ្យទួ្យលបា្
លទ្យធផ្លលអស្របដ ើ្រដៅាោដរៀ្ ប្រការ
្ិកោដៅមុខ ្ិងា្្ុខភាពលអស្របដ ើ្រ
តមការវា្់ដវងាងកូ្ចិញ្េឹ មដែលា្
ាតបតិដែលា្ការអប់រតំិច។ ាងដ្េះ
ដទ្យៀត កូ្ចញិ្េឹ មដែលលអ ទ្យំ្ ងាមិ្ ជកប់ារ ី
មិ្ផ្កឹ្ុរា ដោយបា្ផ្រល់ភ្រុតងោ ង
រងឹាថំា កតរ ហា្ិភយ័ខាងអាកបបកិរោិ 
្ឹងមិ្ ា្ប្រមរតកដទ្យៀតដទ្យ។ 

ារួមមក ទាងំកតរ ដ្្្ិងកតរ បរ ិ
ាា ្ជេះឥទ្យធិពលែល់លកខណ្៍ៈពិដ្្ន្
បុេគលដែលា្ារ៍ៈ្ខំា្់កនុងការកណំ្ត់
ទាងំាា ្ភាពដ្ែាកិចេ្ ងគម ្ិងាា ្ភាព
្ុខភាពនាដពលដស្រកាយដៅកនុងជីវតិ។ បញ្ញា
ដរៀបចកំារ្ិកោបដងកើតឱ្យា្ភាពលបំាក
ដៅកនុងការកណំ្ត់េុណ្ភាពផ្លន្ដ្្ច ំ
ដពាេះ្ុខភាព។ ដទាេះាោ ងណាកដ៏ោយ 
ទាងំភ្រុតងដបបវទិ្យាាន្ត្រ ដៅដពលថមីៗ
ដ្េះ ្ិងតកកភាពផ្ាល់ដោបល់ថា កតរ ដ្្ 
្ឹងាកតរ កណំ្ត់ែ៏្ខំា្់ន្្ុខភាពដៅ
កនុងចដំណាមកុារទាងំឡាយ ្ិងាកតរ
កណំ្ត់ែទ៏្យ្ដ់ខោយដថមដទ្យៀតដៅកនុង

ចដំណាមកុារស្រកីស្រក។ ដស្រពាេះដែតុែូដចន េះ
ដែើយ ្មតាភាពបញ្ញញ  ្ឹងទ្យំ្ ងាា្
្ុទិ្យែាិ្ ិយម ដៅដពលដែលអ្ររាេម្អ៍ប់រ ំ
ដតា តដៅដលើស្រេាួរដែលា្ស្របាក់ចណូំ្ល
ទាប្ិងាោដរៀ្ ្ាិតដៅកនុង្ែេម្ ៍
ដែលា្ស្របាកច់ណូំ្លទាប។ ាក់ដ្រង 
ដែើមបដីធវើឱ្យា្កស្រមតិអបបបរាែល់អដថរ
ខាងបរាិា ្ វាដរឿង្ខំា្់ផ្ងដែរ ដែើមបដីធវើ
ឱ្យា្្ុទិ្យែាិ្ិយម្ូវទិ្យែាភាពដផ្សងដទ្យៀត
ន្កុារភាព ្ិងលកខខណ្ឌ បរាិា ្ម្ុ្ស
ច្់ ែូចាការា្ស្របកប ដោយ្ុខភាព
ការាន ក់ដៅកល៏អ ដោយ្ុវតាិភាព ្ិងការ
ដថទាខំាងដវជាាន្ត្រ។ 
 
៨-ការធានារ៉ា ប់រងសខុភាព (Health 
Insurance) 

តមលកខណ្៍ៈពិដ្្បរាិា ្ 
កុារភាព ការដថទាខំាងដវជាាន្ត្រ្ ស្រាប់
កុារ ទ្យទួ្យលបា្្ូវការយកចតិរទុ្យក ែូចា
អ្ររាេម្៍អប់រដំែរ។  ដេស្រតូវា្ដផ្្ការ
ការធានារា ប់រងខាង្ុខភាព ដែលស្រតូវបា្
ទាក់ទាញតមការយកចតិរទុ្យកោកដ់ៅជុវំញិ
្ុខភាពកុារ។ វាចា្់ោ្់ណា្់ ដែល
ថាស្រេាួរដោយា្េរូំការអប់រតំិចតួច ខវេះ
ការធានារា ប់រងខាង្ុខភាព ្ិងការឈឺ
ចបម់កពីស្របាកច់ណូំ្លតចិតួច ា្ភ្រុតង 
កណំ្ត់ ដែលបង្ហា ញថា ការរា ប់រង្ុខភាព 
ស្រតូវបា្ផ្ោរភាា ប់ដៅ្ឹងាា ្ភាព្ុខភាព
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ដែលបា្ដកលអំ។ កនុងចដំណាមអនកដែល
ា្អាយុ១៨-៦៤ឆ្ន  ំ ម្ុ្ស៧.៣ភាេរយ 
ដែលា្្ញ្ញញ បស្រតបរញិ្ញញ បស្រត ា្កងវេះ
ការធានារា ប់រង្ុខភាព ដបើដស្របៀបដធៀបដៅ
្ឹងម្ុ្ស២៧.៦% ដែលឥតា្្ញ្ញញ បស្រត 
្ិកោា្់ខព្ ់។ អស្រតទាបន្ការធានារា ប ់
រងកនុងចដំណាមអនកទាងំឡាយ ដែលា្
ការអប់រតំិច បា្្្មតដៅ្ឹងកតរ ដែលថា 
ម្ុ្សដែលា្ការអប់រតំិចតួច ទ្យំ្ ងា
ា្ការង្ហរដែលា្េុណ្ភាពទាប ដែលា
ទូ្យដៅមិ្បា្ផ្ាល់ការធានារា ប់រងខាង្ុខ
ភាព។ ការទ្យទួ្យលបា្ការដថទាខំាងដវជាាន្ត្រ 
ជួយបដងកើ្ឱ្យា្ការទ្យទួ្យលបា្ខាងការ
ដស្របើឱ្្ថ ្ិងការពាបាល ស្រតូវបា្ដេ
ាគ ល់ដែើមបកីាត់ប្ាយដរាេបបាណ្ ្ិង
មរណ្ភាព។ ដៅកនុងចដំណាមជងំឺាក់ដ្ាង
ដៅកនុងភាពដលអៀងន្ការអប់រ ំ ការដស្របើឱ្្ថ 
ដែលជួយកាត់ប្ាយាតកូិដលដ្ររ  ូល ្  ាព ធ 
ឈាម្ ិងជងំឺទឹ្យកដនាមដផ្អម អាចាដរឿង្ ខំា្។់ 
ភាពស្របដ ើ្របផុំ្តន្ស្រប្ិទ្យធភាពន្ការធានា
រា ប់រង្ុខភាពមកែល់បចេុបប្ន ផ្ាល់ដោ  
បល់ថាការធានារា ប់រងដធវើឱ្យស្របដ ើ្រ្ូវ្ុខ
ភាព តមរយ៍ៈដបបបទ្យទាងំដ្េះ។  

កនុងពិដាធ្ក៍ារធានារា ប់រង្ុខ
ភាពឆ្ន ១ំ៩៨២ ម្ុ្ស៣,៩៥៨នាក់ ដែល
ា្្ុខភាពលអ ដតគាម ្ការធានារា ប់រង ស្រតូវ
បា្ចតត់ងំដោយនចែ្យ ដែើមបទី្យទួ្យលបា្

្ូវដគាល្ដោបាយធានារា ប់ រង្ុខភាព 
ឬដគាល្ដោបាយ ដែលស្រតូវការការចូលរួម
វភិាេទា្ដផ្នកែិរញ្ញវតាុ រប្់អនកជងំឺមុ្
ដពលពួកដេអាចទ្យទួ្យលបា្ការដថទា ំ(Brook 
et al.,1983)។  ម្ុ្សទាងំដនាេះ ស្រតូវបា្
ចត់ដចងកនុងដផ្្ការធានារា ប់រងរប្់ពួក
ដេ រយ៍ៈដពល៣ឬ៥ឆ្ន  ំដែើយបនាទ ប់មកវាយ
តនមា្ ស្រាបល់ទ្យធផ្ល្ុខភាពរួមទាងំមរ 
ណ្ភាពផ្ងដែរ។  អនក្ិព្ធទាងំដ្េះ បា្រក
ដ ើញថា ការចូលរួមចដំណ្ករប្់អនកជងំឺ
ចបំាច់  កាត់ប្ាយការដស្របើស្របា្់្ុខភាព
ការដថទា ំ្ ុខភាព ទាកទ់្យង្ឹងអនកដែលមិ្
ា្តស្រមូវការដបបដ្េះ ប ុដ្រឧប្េគ ចដំពាេះ
ការដថទាបំា្បដងកើតបា្ដត១០% ន្ហា្ិ
ភ័យន្ការាា បក់នុងចដំណាមអនកដែលា្
ហា្ិភយ័ខព្ ់ ដែលា្ជងំឺដលើ្ឈាម។  
មិ្ា្ការតា ្់បរូ រ ស្រតូវបា្ដេរកដ ើញដៅ
កនុងវធិា្ការ្ុខភាពដផ្សងដទ្យៀត ដស្រៅពីភាព
ស្របដ ើ្រដឡើងន្ចកខុវ ិ្ ័យតមរយ៍ៈកញ្េក់
ស្រតឹមស្រតូវ។ ការស្រាវស្រាវដ្េះ ស្រតូវបា្ចុេះ
កាលបរដិចឆទ្យមួយចំ្ ួ្ ដែើយកនុងរយ៍ៈដពល
២៤ឆ្ន កំ្ាងមកដ្េះ ថាន ាំដស្រចើ្ ស្របដភទ្យ 
ដែលការពារជងំឺដបេះែូង ការឆ្ាង ្ិងជងំឺ
មហារកី បា ដ្កើតា  ្(ឧទាែរណ៍្ថាន  ំStatins 
វា ក់ាងំ ្ិងបដចេកវទិ្យាបញ្ឈបក់ារជកប់ារ ី
ដរៀងៗខាួ្)។  ថាន ទំាងំដ្េះ នថាណា្់ដ្ទើរដត
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ស្រតូវបា្ដស្របើស្របា្់ដោយអនកដែលា្ធានា
រា ប់រង្ុខភាព។  ការវភិាេដែលទាកទ់្យងគាន
ថមីៗ បង្ហា ញពីការកាតប់្ាយ២៥-៦៧% ន្អ
ស្រតមរណ្ភាពកនុងចដំណាមអនក ដែលមិ្
បា្ធានារា ប់រង (Muennig et al, ២០០៥)។  
ដទាេះោ ងណា ការកាតប់្ាយអស្រតមរណ្
ភាពដ្េះ អាចស្រតូវបា្ព្យល់ដោយភាពា
េរូំឬកតរ ែនទ្យដទ្យៀត ដែលទាកទ់្យង្ឹងការ
ធានារា ប់រងែូចាការការពារដ្ែាកចិេ ្ិង
ការេតិដែលធានារា ប់រង្ុខភាពាាង
ការទាក់ទ្យង្ឹងការទ្យទួ្យលបា្ការយកចតិរ
ទុ្យកោក់ខាងដវជាាន្ត្រ។   

ដោយផ្រល់្ូវដបបបទ្យបង្ហក រ ែូចា
ថាន សំ្របឆ្ងំ្ឹងជងំទឹឺ្យកដនាមដផ្អម ដមើលដៅ
ហាក់ែូចាា្បញ្ញា បផុំ្ត ដែើយថាដបប
បទ្យទាងំដ្េះ ជួយកាត់ប្ាយអស្រតដកើតជងំឺ
ដៅកនុងជដស្រមអប់រ។ំ ការធានារា ប់រង្ុខភាព  
ហាក់ែូចាការបូក្រុបាកោក់ ្ស្រាប់
អដថរព្យល់ដៅកនុងជស្រមក្ុខភាព។  ដបើា្
ភាពស្រតឹមស្រតូវ ការថយចុេះ២៥-៦៦% ន្អស្រត
មរណ្ភាពដ្េះ អាចា្រយ៍ៈដពលពី៣-៩ 
ដខន្អាយុខុ្គាន រវាងអាយុ៦-៩ ឆ្ន រំវាង
អាយុដែលា្ ្ិងគាម ្្ញ្ញញ បស្រតមធយម
្ិកោ។  ដទាេះោ ងណា េួរកត់្ាគ ល់ថា 
ផ្លប េះពាល់ន្ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រដំលើ

ការយល់ែឹង េួរដតរួមបញ្េូ លគាន ាមួយ្ឹង
ផ្លការធានារា ប់រង្ុខភាព បដ្ាមពីដលើ
ការដធវើឱ្យស្របដ ើ្រដឡើង្ូវការទ្យទួ្យលបា្ថាន ំ
ម្ុ្សដែលា្ចដំណ្េះែឹងកា្់ដតដស្រចើ្ ក៏
ទ្យំ្ ងាដគារពតមកស្រមតិដែលបា្កណំ្ត់ 
្ិងចដនាា េះដពល។  

រុ្បដ្ចកាីមក ដៅតមបណារ ស្របដទ្យ-
្ឧ្ោែកមម ការដថទា ំ្ ុខភាពហាក់ែូចា 
ដែើរតួតិចតួចដតេួរឱ្យកត់្ ាគ ល់ដៅកនុងការ
កាតប់្ាយភាពខុ្គាន ន្្ុខភាពដោយ
ាា ្ភាពដ្ែាកិចេ្ ងគម(SES)។ ខណ្៍ៈ
ដពលដែលវ ិ្ មភាព្ុខភាពដោយការ
ទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំា្ទ្យែំំតូចាងដៅកនុង
ស្របដទ្យ្ដែលផ្រល់ការធានារា ប់រង្ុខភាព 
ស្របដទ្យ្ទាងំដ្េះ កា៏្ទ្យដំនារ ផ្រល់ដ្វាកមម
្ងគមបដ្ាមដទ្យៀត ែូចាការដមើលដថទាកូំ្ 
្ិងការឈប់្ស្រាករប្់ាតបតិ ដែល
ដធវើឱ្យពិបាកកនុងការបញ្ឈប់ឥទ្យធិពលន្ការ
ធានារា ប់រង្ុខភាព ពីផ្លប េះពាល់ន្កមម
វធិី្ងគមែនទ្យដទ្យៀត ដលើការកាត់ប្ាយភាព
ខុ្គាន ន្បញ្ញា ្ុខភាព។ ដលើ្ពីដ្េះ ដៅ
ដទ្យៀតការបដងកើ្ ការធានារា ប់រង្ុខភាព ្ឹង
ស្រតូវចណំាយដស្រចើ្  េួរឱ្យកត់្ាគ ល់ាងការ
អ្ុវតរ្ ូវអ្ររាេម្៍អប់រសំ្របកបដោយ
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ស្រប្ិទ្យធភាពែូចាទ្យែំំថាន ក់តូច (Muennig 
and Woolf, 2007)។  

ដទាេះាោ ងណាក៏ដោយ ការធានា
រា ប់រង្ុខភាពា្កល អាចាវធិាីន្ត្រ
ដគាល្ដោបាយែា៏្្ការ ្ុពលមួយ 
កនុងការដោេះស្រាយជស្រាលអប់រ ំ្ ុខភាព។ 
របកេដំែើញន្ការពិដាធធានារា ប់រង
្ុខភាព ការដថរកោ្ុខភាព្កល អាច
បង្ហា ញថាាអ្ររាេម្៍អប់រសំ្របកបដោយ
ស្រប្ិទ្យធភាព។ ោ ងណាមញិ វាពិបាក
្ស្រាប់កុារកនុងការដរៀ្ស្រប្ិ្ដបើពួកដេ
ឈឺ។ ដលើ្ពីដ្េះដៅដទ្យៀត ដៅដពលដែល
្ុខភាព អាចដធវើឱ្យស្របដ ើ្រដឡើង ែល់ការ
្ដស្រមចបា្ការអប់រកំារទ្យទួ្យលបា្ការអប់រ ំ
កា្់ដតស្របដ ើ្រដឡើង អាចដធវើឱ្យការដស្របើស្របា្់
្ុខភាពស្របដ ើ្រដឡើងកនុងចដំណាមអនក ដែល
ស្រតូវបា្ធានារា ប់រងរួចដែើយ។ ្មតាភាព
យល់ែឹងកា្់ដតស្របដ ើ្រដឡើង ្ូមបដីតកនុង
ចដំណាមអនកដែលា្ការដថទា ំ្ ុខភាពក៏
ដោយចដំណ្េះែងឹអពីំភាព អាចរកបា្ន្
ការដធវើដត្រេឺអាចពាករណ៍្ពីការដស្របើស្របា្់ 
ន្ការដធវើដត្រដបបដ្េះ។ អនកដែលា្ការ
អប់រដំស្រចើ្ កទ៏្យំ្ ងាស្រតូវ្ឹងថាន រំប្់ពួកដេ
ដែរដែើយអនកដផ្សងដទ្យៀតស្រេប់ស្រេងជងំឺរប្់
ពួកដេបា្លអាងអនកដែលា្ការអប់រ ំ  

ទាប។ បដ្ាមពីដលើការបដងកើ្ការដស្របើ ្ិងការ
ដស្របើស្របា្់បដចេកវទិ្យា្ុខភាពឱ្យបា្ស្រតឹម
ស្រតូវ ការយល់ែឹងកា្់ដតស្របដ ើ្រដឡើង កអ៏ាច
ជួយកាតប់្ាយរាល់នថង្ ូវកែុំ្ ដែលអាច
បណារ លឱ្យា្ដស្រគាេះថាន កច់រាចររថយ្រ ឬស្រេួ
ារ។ បដ្ាមពីដលើការបដងកើ្ការទ្យទួ្យលបា្
ព័ត៌ា្្ុខភាព ្ិងការដកលមអការយល់
ែឹងរប្់ម្ុ្សាន ក់ ព័ត៌ា្្មតាភាព
យល់ែឹងកអ៏ាចជេះឥទ្យធិពលែល់អវីដែលដេ
ដៅថាអស្រតបញ្េុ េះតនមា នាដពលអនាេតផ្ង
ដែរ ដែលាតនមាដែលស្រតវូបា្កណំ្ត់ចដំពាេះ 
ផ្លវបិាក ្ិងស្រពឹតរកិារណ៍្ដែលដកើតដឡើង 
នាដពលអនាេតរប្់ម្ុ្សាន ក់ ែូចា
មូល្ិធិចូល្ិវតរឬមហារកី្ួតដែល           
បណារ លមកពីការជកប់ារ។ី 
 

ទសចកតីសននិដ្ឋា ន 

ការ្ ដស្រមចបា្ការអប់រទំាប ទ្យំ្ ងា 
ប េះពាល់ែល់្ុខភាព ទាងំតមរដបៀបរ្ ់ដៅ
ដន្ត្រ្ ខព្ ់ ្ិងតមការខវេះខាត្ាភ រ៍ៈ។     
ដន្ត្រ្ ្ងគមទាងំដផ្នកខាេះ ា្ស្របភព ្ិង
ស្រតូវបា្ផ្សដំោយលទ្យធភាពខព្ ់ន្ការប េះ
ពាល់្ឹងដរាេ្ងគម បណារ ញគាសំ្រទ្យ្ងគម
ដខោយ ្ិងជែំរ្ងគមទាប។  ែូចគាន ដ្េះ អ
ស្រតទាបន្ការធានារា ប់រង្ុខភាព យ្ាការ
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ដោេះស្រាយដខោយ េុណ្ភាពការង្ហរទាប 
្ិងអ្មតាភាពកនុងការយល់ែឹងអពីំការ
ពាបាល ឬការពាបាលទាងំអ្់ហាកែូ់ច
ាដែើរតួនា ទី្យោ ង្ខំា្។់ 

ដេបា្រកដ ើញផ្លប េះពាល់ន្ជ 
ត្ិយមកែឹំង ្ិងអរភិាពដៅកនុងចដំណាម
អនកដែលបា្ទ្យទួ្យលការអប់រទំាប។  រចនាបថ 
ចិតររដំភើបអវជិាា្ទាងំដ្េះ អាចរួមចដំណ្ក 
ែល់អស្រតខព្ ់ន្ការជកប់ារកីារផ្ឹក ្ិងការ
បរដិភាេមិ្ លអកនុងចដំណាមអនក ដែលា្
ការអប់រទំាប។  ភ្រុតងថមីៗបង្ហា ញថាឥទ្យធិ

ពលពីមិតរភករិដែលា្ចដំណ្េះែងឹ ្ិង
្ាជិកស្រេាួរ កា៏្តួនាទី្យធ ំ ដៅកនុងកតរ
ហា្ិភយ័ន្អាកបបកិរោិ។   

្រុបមក កតរ ចតិរាន្ត្រទាក់ទ្យង្ឹង
ការទ្យទួ្យលបា្ការអប់រកំា៏កតរ ហា្ិភ័យ
ដផ្នកដវជាាន្ត្រែ៏្ ខំា្់្ ស្រាប់ជងំឺដបេះែូង 
ជងំឺមហារកី ការឆ្ាងដមដរាេ ការរងរបួ្ ជងំឺ
្ួត ្ិងទឹ្យកដនាមដផ្អម ដែលាជងំ ឺបា្រួម
ចដំណ្កភាេដស្រចើ្ បផុំ្តែល់អាយុ្ងឃមឹ
រ្់ពី៦-៩ឆ្ន  ំដែើយដឡកពីអនកដែលា្ ្ិង
ដោយគាម ្្ញ្ញញ បស្រតវទិ្យាល័យ។  
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