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ឧទ្យទិស្កថា 
 

 ហយើងខ្ុ ំប៉ា ន់ វុត្ថា  និង ឈនុ ផានវ៉ាង ថ្ដលបានហធវើការសិការាវ
រជាវរមួោន ហលើរបធានបទ ជវីិត្បច្ឆមិវយ័នៅកមពជុ្ជ សូមឧទទិសបុណយ
កុសលថ្ដលហកើតហចញពើការខិតខំរាវរជាវហនោះ ជូនចំហ ោះវញិ្ហា ណកខនធជើដូនជើតា 
របស់ហយើងខ្ុ ំ បុពវបុរសថ្ខមរ អនកហសនហាជាតថិ្ដលបានបាត់បង់ជើវតិហដើមបើបុពវហេតុ
ជាតមិាតុភូម ិនិងអស់ហោកអនករបាជ្ បណឌិ ត កវ ើ បញ្ាវនត អនកនិពនធថ្ខមរ ថ្ដល
បានបនសល់ទុកនូវាន ដដ និងបទពិហាធន៍លអៗ ជាហរចើនឥតគណនដល់កូនថ្ខមរ
ជំនន់ហរកាយបានសិការាវរជាវ។ 

ហយើងខ្ុ ំសូមបួងសួងឱ្យវញិ្ហា ណកខនធអស់ហោកទងំអស់បានហៅហកើតហៅ
កនុងសុគតភិព ថ្ដលជបួរបទោះថ្តនឹងហសចកតើសុខ ហសចកតើចហរមើន នងិមានចំហណោះ
វជិាា ខពង់ខពស់រគប់ៗជាតិ។ 
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 ហយើងខ្ុ ំប៉ា ន់ វុត្ថា  និង ឈនុ ផានវ៉ាង ថ្ដលបានហធវើការសិការាវ
រជាវរមួោន ហលើរបធានបទ ជវីតិ្បច្ឆិមវ័យនៅកមពុជ្ជ (បញ្ហា របឈម បុពវ
ហេតុ វបិាក នងិ ដហំ ោះរាយ)                   តញ្ាុ    
       រ             និងជាអហនកកបបការ      ៖ 
១- ឯកឧតតមបណឌិ តសភាចារយ ស្ខុ្ ទ្យចូ្ និងថាន ក់ដឹកនរំាជបណឌិ តយសភារគប់
ជាន់ថាន ក់ ថ្ដលបានហលើកតដមលអនករាវរជាវ និងជំរុញការសិការាវរជាវហៅរាជ
បណឌិ តសភាឱ្យដំហណើ រការលអ និងមានភាពរ ើកចហរមើនគួរជាទើហមាទន។ 
២- ប ា រកសតាមប ា ល័យទងំអស់ ថ្ដលបានជួយរកឯការ ជួយថតចមលង 
ឯការ និងហពលខលោះច ំយហពលរង់ចាដំល់ហៅេួសហពលហមា៉ោ ងហធវើការខណៈ 
ហពលហយើងខ្ុ ំបានហៅទក់ទងរកឯការមតងៗ។ 
៣- មាច ស់ហគេទព័ំរ មាច ស់ហសៀវហៅ មាច ស់អតថបទ មាច ស់រូបថត នងិអនកហផសងៗ
ហទៀតថ្ដលអនុញ្ហា តឱ្យហយើងខ្ុបំានដករសង់ខលឹមារអតថបទ និងរូបថតមួយចំនួន
មកហរបើជាទឡ្ាើករណ៍សំអាងកនុងការវភិាគ ការពនយល់បករាយ ការអោះអាងកនុង
សំហណររបស់ហយើងខ្ុ ំ និងសូមអភ័យហទសចំហ ោះកេុំសខុសឆាងហដ្ឋយអហចតន
ននហបើហកើតមានជាយថាហេតុ។   
៤- ឯកឧតតម ហោកជំទវ     ហោករសើ ថ្ដលបានចំ យហពលដ៏មានតដមល
កនុងការផតល់បទសមាភ សន៍នន។ 

ជាទើបញ្ច ប់ហយើងខ្ុ ំ       រ   អនកទងំអស់ោន             រ   
បួន   រ                                       ។ 
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អារមភកថា 
 

ការសិការាវរជាវហលើរបធានបទ ជីវិត្បច្ឆិមវ័យនៅកមពុជ្ជ 
រកុមរាវរជាវហយើងខំុ្ហតត តការសិកាថ្តហលើតថភាពមនុសសចាស់ជរា ចាស់
ជរាពិការ ចាស់ជរាទុគ៌តោម នទើពឹង ថ្ដលកំពុងមានបញ្ហា របឈម បុពវ
ហេតុ វបិាក និងដំហ ោះរាយ។ ការសិការាវរជាវហលើរបធានបទហនោះ 
ពិតជាឆលុោះបញ្ហច ងំសចចភាពហដ្ឋយអហនលើ ឆលុោះបញ្ហច ងំហចញថ្តពើរជុងមយួ កាល
មយួ លំេមយួ ថ្តប៉ោុហ ា ោះ ឯអវើថ្ដលមិនបានសិការាវរជាវគឺហៅមាន
ហរចើនមហាាល តរមូវឱ្យអនកសិការាវរជាវហរកាយៗបនតនិរនតរភាព និង
ពរងើកបថ្នថម។ ទនទឹមនឹងហនោះថ្ដរ ចំណុចខវោះខាតហដ្ឋយអហចតន ពិតជា
នឹងមានហដ្ឋយហជៀសមិនផុត ហេតុហនោះ ហយើងខំុ្សូមខនតើ អភ័យហទស និង
សំណូមពរអនកអាន អនកវាយតដមល ជយួរោិះគន់ាថ បនតាមការគរួ។ 
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សេចក្តីសផតើម 
 
១. លនំបំញ្ហា ននការរាវរាវ 

ជាយថាភាព មនុស្សចាស់្ដដលមានអាយុពី៦០ឆ្ប ាំ និងមានវយ័
ចាស់្ជាងននេះ នៅកមភុជានានពលបចចុបផនប កាំពុងដែលបឈមនឹងបញ្ហា ជានលចីន 
រមួមាន ការបាែ់បង់ផលិែភាពកបុងការងារ លបឈមបញ្ហា សុ្ខភាពខាងរាង
កាយនិងផវូវចិែថ លបឈមនឹងកងឝេះការយកចិែថទុកដាក់ពីកូននៅ លពមទាំង
ការជយួនលជាមដលជងពីស្ថទ ប័នរដាឌ ភិបាល និងអងគការនលៅរដាឌ ភិបាល ន យី
មនុស្សចាស់្នលចីនដែមានអារមយណ៍គិែថា ពួកគាែ់ជាបនធុកមយួដល់អបក
ដ៏ទទ ជាមនុស្សលែូវបាននគនមីលរ ាំលងឬលែូវបាននបាេះបង់នចាល។ និយាយ
ជារមួ មនុស្សចាស់្ជរាដដលមិនមានមុខមាែ់នៅកបុងស្ងគម ឬមិនមានលបាក់
កាស្ននាេះ អាចកាន់ដែនៅដាច់ឆ្ង យពីស្ងគមនៅកបុងរយៈនពលប ុនាយ នឆ្ប ាំ
ចុងនលកាយរបស់្ពកួគាែ់ និងមានភាពកនដឋ ចកដណឋ ង។ នផថីមនចញពីបុពឝ
ន ែុននេះ នទីបលកុមលស្ថវលជាវនយងីខញុ ាំបាននលជីស្នរសី្លបធានបទ ៖ ជីវិត
បចឆិមវ័យសៅក្មពុា (បញ្ហា លបឈម បុពឝន ែុ វបិាក នងិដាំនដេះលស្ថយ) 
មកន ឝ្ីជាកមយវែទុទនការស្ិកាលស្ថវលជាវនានពលននេះ។ 
 
២. ចំសោទបញ្ហា ននការរាវរាវ 

ការស្ិកាលស្ថវលជាវពីលបធានបទជីវិតបចឆិមវ័យសៅក្មពុា  
(បញ្ហា លបឈម បុពឝន ែុ វបិាក នងិ ដាំនដេះលស្ថយ) គឺនតថ ែការស្ិកាជុាំវញិ
ចាំនដទបញ្ហា ស្ាំខាន់៤គឺ ៖ 
-នែីមនុស្សចាស់្នៅកមភុជាបចចុបផនបស្ទិែនៅកបុងស្ថទ នភាពលបឈមដបបដ?  
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-នែីបញ្ហា លបឈមទាំងននាេះមានបុពឝន ែុមកពីអឝីខវេះ? 
-នែីបញ្ហា លបឈមទាំងននាេះជេះឥទនិពលដល់វយ័ជាំនាន់នលកាយយា ងដូចនមថច? 
-នែីគរួនដាេះលស្ថយបញ្ហា ទាំងននេះយា ងដូចនមថច? 
 
៣. សោលបំណងននការរាវរាវ 

ការស្ិកាលស្ថវលជាវពីលបធានបទននេះ មិនលែឹមដែមាននគាលបាំណង
ដស្ឝងរកវ ិ្ ីស្នគងាគ េះចាំន េះពួកគាែ់ប ុនដត េះនទ ប ុដនថដែមទាំងស្ិកាលស្ថវ
លជាវរកវ ិ្ ីមួយចាំនួនពលងឹងស្ថយ រែីរបស់្ពួកគាែ់ឱ្រមានលទនភាពជួយខវួន
ឯងផង និងអាចមានលទនភាពបនថជយួស្ងគមនាជីវែិចុងនលកាយរបស់្ពកួ
គាែ់ផងដដរ។ 

ការស្ិកាលស្ថវលជាវននេះ ក៏នឹងបងាា ញវធិានលបយុទនលបឆ្ាំងនឹង
ការនរសី្នអីងនៅនលីមនុស្សចាស់្ ន យីចង់ឲ្ររដាឌ ភិបាល និងមជឈដាឌ ន
 ក់ព័នន អនុវែថស្ននិស្ញ្ហដ អនថរជាែិស្ថីពីមនុស្សចាស់្ នដីមផជីយួស្លមួល
ដល់លគប់លបជាជនដដលបានវវិែថន៍វយ័នៅរកភាពចាំដស់្ផងដដរ។ 
 
៤. វិាលភាព និងដដនក្ំណត់ននការរាវរាវ 
កបុង្មយជាែិនិងកបុងស្ងគមនលីនោកនយងីននេះ មានអាែ៌កាំបាាំង និងអឝីៗ

នលចីនអននកដដលនយងីលែូវដែស្ិកាដស្ឝងយល់។ ដែគាយ ននរដអាចស្ិកា
ដស្ឝងយល់ដឹងអស់្ និងចប់ស្ពឝលគប់នទ។ ការខិែខាំពាយាមស្ិកាដស្ឝង
យល់របស់្មនុស្សមាប ក់ៗ អាចយល់ដឹង និងមានពុទនិលែឹមដែមយួដផបកែូច 
រឯីអវជិាជ នៅ ា្ំមហាស្ថល។ លពេះពុទន មានបនធូលថា ៖ ស្វកឹនឈដីដលនៅកបុង
ទលព និងស្វកឹនឈនីៅកបុងទដែថាគែនែីស្វកឹនឈដីមានចាំននួនលចីនជាង? 
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ស្ថវក័ទាំងអស់្របស់្លពេះអងគនឆវីយលពមគាប ថា ស្វឹកនឈដីដលនៅកបុងទលពមាន
ចាំនួននលចីនជាង។ លពេះពុទន បានពនរល់ថា ពុទនដិដលែថាគែបានលបដម
លបមូលចងលកងយកមកបនលងៀនមនុស្សនោក គឺនលបៀបដូចស្វកឹនឈនីៅកបុង
ទដែថាគែ(៨៤០០០ ្មយកខនន) រឯីពុទនិនៅកបុង្មយជាែិ វាមាននលចីនអននក 
វានលបៀបដូចស្វកឹនឈដីដលនៅកបុងែអួងគទលពទាំងមូល។1  
តាមទឡ្ាកីរណ៍ខាងនលីននេះ នយងីទទលួស្ថគ ល់ថា មនុស្សមាប ក់ៗមាន

ស្មែទភាព និងលទនភាពទទួលបានចាំនណេះវជិាជ ដែមយួដផបកែូចនទ។ អញ្ច ឹង 
កបុងការស្ិកាលស្ថវលជាវអាំពីលបធានបទ ជីវិតបចឆិមវ័យសៅក្មពុា 
(បញ្ហា លបឈម បុពឝន ែុ វបិាក និង ដាំនដេះលស្ថយ) ស្ទិែនៅកបុងកលមិែ
មយួែូចចនងអៀែនៅនឡ្យី អាចបងាា ញស្ចចភាពនចញពី កាលមយួ លាំ 
មយួ លជងុដមយួនដាយអននវី ដែប ុនដត េះ។ នយងីអាចន ឝ្អីឝីៗបាននលចីន
ជាងចិែថនយងីចង់ ដែនយងីមិនអាចន ឝ្ីបាននលចីនជាងលទនភាព និងស្មែទ
ភាពដដលនយងីអាចនទ។ ន ែុននេះ ទមទរអបកស្ិកាលស្ថវលជាវនលកាយៗ 
ន ឝ្ីការវភិាគដវកដញកលមអិែ បាំនពញបដនទម និងែលមូវឱ្រមានការជួបជុាំ
ពិភាការវាងអបកជាំនាញ តាមរយៈការន ឝ្ីសិ្កាខ ស្ថោ ឬន ឝ្ីស្ិបផស្ថោ
នលចីនដង នដីមផីលបដមលបមូលចងលកងគាំនិែដដលមានទាំងអស់្ឱ្របាន
ពិស្ថថ រ និងន ឝ្ីសុ្លកឹែភាពតាមដដលអាច។ 
 
៥.            

ដាំនណីរការលស្ថវលជាវនិងចងលកងអែទបទននេះ គឺលបលពឹែថនៅតាម 
                                                           
1

 ស្ថកលវទិាលយ័ភូមិនធភបាំនពញ ៖ ស្មាជលស្ថវលជាវស្ងគម- វបផ្មអ៌ាំពីកមភុជានលីកទី៦ ទែង១៨-២០  
  វចិឆិកា ២០០៣(អែទបទពិស្ថថ រ នបាេះពុមភឆ្ប ាំ២០០៤ នដាយ Heinrich Boll Foundation ទាំពរ័  ៨០៨)។ 
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វ ិ្ ី និងជាំហានជាបនថបនាធ ប់ដូចែនៅ ៖ 
១- នផថីមពីចាំនដទបញ្ហា  លកុមលស្ថវលជាវនយងីខញុ ាំលែូវន ឝ្ីការស្នងេែទិដឌភាព
ឥរយិាបែ-អាកបផកិយារបស់្មនុស្សចាស់្កបុងស្ងគមដខយរ និងលបដមលបមូល
      ដដល ក់ព័នននឹងលបធានបទ យកមក   និង    -      
       នលីខវឹមស្ថរអែទបទទាំងននាេះ                   
        ង នលបៀបន្ៀបនឹង    មនុស្សចាស់្កបុង ង  ដខយរជាក់ដស្ថង 
រចួន យី វាយែទមវ និងនលជីស្នរសី្យកទិនប័យមកស្ាំនយាគអែទន័យដដល
 ក់ព័នននឹងលបធានបទលស្ថវលជាវ ន យីបនាធ ប់មកនរៀបចាំទិនបន័យបាន
ការទាំងអស់្នៅតាមដផបក តាមជាំពូក តាមកាលបផវែថិ។ នលកាយនពលមាន
ទិនបន័យលគប់លគាន់ន យី នទីបនស្បីនចញនូវស្មយែិកមយលស្ថវលជាវ និងបនថ
នៅវភិាគ ពនរល់បកលស្ថយខវឹមស្ថរពិស្ថថ រកបុងជាំពូកទាំង៥។ 
២- នលបីវ ិ្ ីអនុមានរមួ-អនុមានដញក និងវ ិ្ ីវភិាគ-ស្ាំនយាគ នដីមផពីនរល់
បកលស្ថយចាំនដទបញ្ហា នីមយួ នៗៅកបុងលបធានបទនៅតាមស្ថទ នភាពជាក់
ដស្ថង។                                        ជញ     ង   
                ង           លគប់ទីកដនវង និងលគប់វស័ិ្យ
ទាំងអស់្នឹងលែូវបាននលជីស្នរសី្យកមក                  ង ជា    
    ជា           ងជា            ង                 
                                ង នវង     ង         
                      ងខវឹមស្ថរអែទបទលស្ថវលជាវននេះ។  
៣- រាល់ការពនរល់បកលស្ថយខវឹមស្ថរកបុងអែទបទននេះនឹងពាយាមបាំនពញនូវ
លកខខណឍ ែកេវជិាជ ២គឺ ៖ ការគិែលស្បនឹងែែភាព និង ការគិែលស្បនឹងការគិែ។ 
៤- រាល់គាំនិែដដលជារបកគាំន ញីនចញពីការលស្ថវលជាវកបុងអែទបទននេះ ក៍ 
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នឹងពាយាមបងាា ញនូវវ ិ្ ីបាំដលងគាំនិែនៅជាស្កមយភាពលបែិបែថិជាក់ដស្ថង  
ឬជាអនុស្ថស្ន៍ នដីមផបុីគគលរូបវនថឬស្ថទ ប័នដមួយ អាចឬលែូវដែយក
នៅន ឝ្ីជាមគគុនទធស្ក៍ដឹកនាាំឥរយិាបែតធ ល់ខវួន ឬដឹកនាាំស្ថទ ប័នខវួននឆ្ភ េះ
នៅបាំនពញនគាលបាំណង និងអែទន័យឱ្រជីវែិកបុងការរស់្នៅកបុងស្ងគម។ 
 
៦. ាររបសោជន៍របេរ់បធានបទ 
លបធានបទ ៖ ជីវិតបចឆិមវ័យសៅក្មពុា (បញ្ហា លបឈម 

បុពឝន ែុ វបិាក និងដាំនដេះលស្ថយ) ននេះ  គឺជាស្ថប ទដដដលមានការ     
                        ង                      ដខយរ    
         ងស្ងគម យកមកវភិាគ រេិះគន់ និងស្ាំនយាគចាំនណេះដឹងនឡ្ងីវញិ
ដបបលបឌិែញាណ។ លទនផលទនការស្ិកាលស្ថវលជាវននេះ នឹងកាវ យជាលបភព
ឯកស្ថរដ៏ស្ាំខាន់ែយីមយួ នឹងផថល់ផលលបនយាជន៍ចាំន េះលបជាជនដខយរ ៖ 

 - ទទលួបានពុទនិទូលាំទូោយ និងសុ្ីជនលៅ។ 
- ទទលួបានវ ិ្ ីនដាេះលស្ថយបញ្ហា លបឈមចាំន េះមនុស្សចាស់្។ 
- ទទលួបានឯកស្ថរលស្ថវលជាវមយួ ដដលមានរនបៀបចងលកងជាលកខណៈ 
  វទិាស្ថគស្ថនដីមផយីកនៅន ឝ្ីជាឯកស្ថរពិនលគាេះកបុងការស្ិកាលស្ថវលជាវ 
  នលកាយៗនទៀែ។  
 
៧. រចនេមព័នធអតថបទ 

រចនាស្មភ័ននខវឹមស្ថរអែទបទននេះ នលៅពី មាែិកា អារមមកថា ឧទធិស្កថា 
បញ្ជ ីឯកស្ថរនយាង និង ឧបស្មភ័នន គឺនតថ ែនៅនលីចាំណុច ា្ំៗ៥ចាំណុច  
ដដលខវឹមស្ថរទាំងមូលមាន អែទរូប អែទន័យ និង អែទរស្ ដូចែនៅននេះ ៖ 



6 

 

នស្ចកថីនផថមី មាន ៖ លាំនាាំបញ្ហា ទនការស្ិកាលស្ថវលជាវ ចាំនដទបញ្ហា
ទនការស្ិកាលស្ថវលជាវ នគាលបាំណងទនការលស្ថវលជាវ វសិ្ថលភាពនិងដដន
កាំណែ់ទនការស្ិកាលស្ថវលជាវ វ ិ្ ីស្ថគស្ថកបុងការស្ិកាលស្ថវលជាវ ស្ថរលប
នយាជន៍របស់្លបធានបទ និងរចនាស្មភ័ននរបស់្អែទបទ។ 
ជាំពូក១ ៖ នៅកបុងជាំពូកននេះនឹងពនរល់បកលស្ថយជុាំវញិ្មយជាែិមនុស្ស 

ការកាំណែ់វយ័មនុស្ស កែពឝកិចចដដលមនុស្សមាប ក់ៗលែូវបាំនពញកបុងជីវែិ 
និងទស្សនវជិាជ ជីវែិ។ 
ជាំពូក២ ៖ ឈរនលីការឆវុេះបញ្ហច ាំងែែភាពស្ងគមជាក់ដស្ថង នៅកបុង

ដផបកននេះ នឹងបងាា ញពីបញ្ហា លបឈមនានា ដដលមនុស្សចាស់្ជរាកបុងស្ងគម
ស្ពឝទែងកាំពុងជបួលបទេះ។   
ជាំពូក៣ ៖ កបុងជាំពូកននេះនឹងពិភាកាអាំពីបុពឝន ែុនានាដដលជាលបភព

ទនបញ្ហា លបឈមស្លមាប់ជីវែិមនុស្សចាស់្កបុងស្ងគមដខយរបចចុបផនបននេះ។ 
ជាំពូក៤ ៖ កបុងជាំពូកននេះនឹងបងាា ញឱ្រនឃញីថា បញ្ហា លបឈមទាំង

ននាេះ នឹងជេះឥទនិពលឬមានផលប េះ ល់ដល់វបផ្ ម៌ នស្ដឌកិចច ស្ងគមកិចច 
និងមនុស្សជាំនាន់នលកាយដូចនមថចខវេះ។ 
ជាំពូក៥ ៖ កបុងជាំពូកននេះនឹងស្ថកលផងផថល់នូវនគាលគាំនិែដល់មនុស្ស

ចាស់្ កូននៅ រដាឌ ភិបាល និងស្ថទ ប័ន ក់ព័នន ថានែីគួរនដាេះលស្ថយបញ្ហា
នៅចាំន េះមុខននេះយា ងដូចនមថច។ 
ស្នបដិាឌ ន ៖ ស្នងខបស្រុបលទនផលទនការស្ិកាលស្ថវលជាវ និងបណថុ ាំ

ព៌ែិមានដដលបានមកពីលទនផលឬរបកគាំន ញីែយី ដដលនឆវីយែបនៅនឹង
ចាំនដទបញ្ហា   និងនគាលបាំណងទនការស្ិកាលស្ថវលជាវ  ន យីនឹងដស្ថង 
នចញនូវអាំណេះអាំដងចាស់្ោស់្នៅនលី ៖  
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- លទនផលែយីនចញពីការលស្ថវលជាវ  
- ការបងាា ញអឝីដដលបាំនពញបដនទមែយី នលីស្ថប ទដចាស់្។ 
- បណថុ ាំ ព៌ែិមានដដលបានមកពីលទនផលឬរបកគាំន ញីែយី ដដលនឆវីយែប 
   នៅនឹងចាំនដទបញ្ហា  និងនគាលបាំណងទនការស្ិកាលស្ថវលជាវ។ 
គនទនិនទធស្ ៖ នរៀបចាំដាក់ឯកស្ថរជាភាស្ថដខយរមុន ឯកស្ថរជាភាស្ថ

បរនទស្ នដាយនរៀបតាមលាំដាប់អកខរលកម។  
ឧបស្មភន័ន ៖ មានអែទបទពនរល់បដនទម និងរូបភាព។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rs 
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ជំពូក្ទី១ 
ធមមាតិមនុេស និងទេសនវិាជ ជីវិត 

 
១.១. ធមមាតិមនុេស 
 

 

 

  
 
 
 
 

 

ស្ែឝ រុកខជាែិ វែទុអវញិាណកៈ អាំលបរយី ុង 

គភ៌ 

ទរក 

កុមារ 

មជឈមិវយ័ 

បចឆិមវយ័ 

ចាស្ ់ជរា ពា្ិ មរណៈ 

យុវវយ័ 

 ទឹក ដី នភវីង ខរល ់ស្ញ្ហដ កខនន… 

រស្ន់ដាយនលបី ៖ ទឹក ដី នភវីង ខរល់ 
រស្់កបុងនស្ចកថីស្ថវ ប់-ស្ថវ ប់កបុងនស្ចកថីរស្់ 
មានដែការដលបលបួលនទដដលមិនដលបលបួល 
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កបុងពុទនលទនិបានពនរល់ថា ៖ ភាវៈនកីែនឡ្ងីនដាយខវួនឯងតាម
ចាប់្មយជាែិ។ មនុស្សឬស្ែឝដដលនកីែឬស្ថវ ប់ គឺនដាយស្ថរកខននទាំង៥ 
(រូបកខនន-នវទនាកខនន-ស្ញ្ហដ កខនន-ស្ងាខ រកខនន-វញិ្ហដ ណកខនន) បានជបួប េះទងគិច 
គាប  ផថុ ាំផសាំគាប  ន យីនកីែនឡ្ងី។ ភាវៈដដលមានកាំនណីែន យី  រដមងមាន
ការដលបលបួល ា្ំធាែ់ ន យីលទុឌនលទម រចួរលែ់កខននទាំង៥នៅវញិ(ស្ថវ ប់) 
រចួន យីនទីបមានការប េះទងគិចផថុ ាំផសាំគាប នឡ្ងីវញិជាែយីនទៀែ(ជីវែិែយី)យា ង
ននេះនរៀងដរាបនៅ ។ 
 កបុងទស្សនៈននេះនគចាែ់ទុកការស្ថវ ប់ជាខណៈមយួ ដដលកខននទាំង 
៥លែូវរោយ ន យីចាែ់ទុកការនកីែជាខណៈមយួដដលកខននទាំង៥ផថុ ាំផសាំ
ជាែយីនឡ្ងីវញិ។ កខននទាំង៥ទនមនុស្សឬស្ែឝលែូវរោយរលែ់នៅវញិនៅ
នពលស្ថវ ប់ក៏ពិែដមនន យី ប ុដនថនៅស្ល់ថាមពលឬចាំហាយទនកខននដដល
បានប េះទងគិចនូវធាែុឯនទៀែៗ បដថ លឲ្រនកីែមានជារូបមយួនឡ្ងីនទៀែ។ 
ថាមពលឬចាំហាយទនជីវែិចាស់្ននេះមានន យ្ េះថា "កមយ-ផល" ននេះឯង។ 
ដូចននេះជីវែិចាស់្មានទាំនាក់ទាំនងជាមយួជីវែិែយី។ ជីវែិចាស់្ និងជីវែិែយី
ដូចគាប ផង ដបវកគាប ផង។ ដូចគាប លែង់ជីវែិែយីទទលួចាំហាយកមយ-ផលពីជីវែិ
ចាស់្ ប ុដនថ ពុាំដូចឬដបវកគាប លែង់ជីវែិែយីមានការកស្ថងការអប់រ ាំែយីៗនទៀែ។ 
ទស្សនៈកមយ-ផលរបស់្លពេះពុទនបរមលគូទននយងី មានទាំនាក់ទាំនងនៅនឹង
ការវលិនកីែ-ស្ថវ ប់-នកីែ-ស្ថវ ប់…ទនស្ែឝនោក។ លពេះពុទន បានពនរល់ថា 
ស្ែឝនោកទាំងឡាយរដមងវលិនកីែ-វលិស្ថវ ប់…មិននចេះអស់្ មិននចេះន យី 
កបុងវដឋស្ងារ(ស្ងារចលក)។ កាលនបីនកីែនឡ្ងីន យីរដមងមាន ចាស់្-
ឈ-ឺស្ថវ ប់ ន យីជីវែិរដមងជបួលបទេះនឹងទុកខនស្ថក នរាគា្ា្ិ និងនស្ចកថី
លាំបាកនវទនានផសងៗ មិនអាចនជៀស្ផុែ។ ឯការដដលនាាំឲ្រផុែចាកជរា- 
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ឈ-ឺស្ថវ ប់ និងទុកខនស្ថកនផសងៗបាន គឺមិនចាប់កាំនណីែែនៅនទៀែ លពេះពុទន 
ឲ្រន យ្ េះថា "និ ឝ ន" ។  
 កបុងពុទនស្ថស្នា  ករថា កមយ មានន័យថា អាំនពី ការងារឬកិចចការ
ដដលមនុស្សមាប ក់ៗបានលបលពឹែថិនដាយកាយកថី-ចិែថកថី។ កមយ ដដលស្ាំខាន់
ដចកនចញជាបីយា ង ៖ 

- កុស្លកមយ   ៖ គឺអាំនពីជាកុស្ល(អាំនពីលអ) 
- អកុស្លកមយ ៖ គឺអាំនពីជាអកុស្ល(អាំនពីអាលកក់) 
- អពាកែកមយ ៖ គឺអាំនពីជាអពាលកឹែ (មិនលអ មិនអាលកក់) 

ឯ ករថា ផល គឺជាដផវតេ ដដលនលចនចញអាំពី កមយ។ នបីកមយលអ-ផលលអ 
នបីកមយអាលកក់-ផលអាលកក់។ មនុស្សជាអបកកស្ថងកមយខវួនឯង ន យីលែូវ
ទទលួយកផលទនកមយននេះខវួនឯងដដរ។ ដូចននេះ តាមទស្សនៈពុទននិយម 
មនុស្សដដលមានលកខណៈលអ-អាលកក់-លងង់-ឆ្វ ែ-មាន-លក-ស្-នមយ៘ 
គឺមកពីការកស្ថងកមយឬអាំនពីរបស់្មនុស្សមាប ក់ៗននេះឯង។ មា ងនទៀែ អាំនពី
លអ និងអាំនពីអាលកក់ ពុាំលុបោងឬស្ងគាប បាននទ។ អាំនពីលអរដមងផលិែផល
លអ អាំនពីអាលកក់រដមងផលិែផលអាលកក់។ លបស្ិននបីអាំនពីននាេះលអផង អាលកក់
ផង លទនផលក៏លអផងនិងអាលកក់ផងដដរ។ ឯផលកមយមិនស្ថបសូ្នរនទ 
លគាន់ដែទទលួយូរឬឆ្ប់ប ុនដត េះ ៖ 

- កមយខវេះផថល់ផលភាវ មៗ កបុងបចចុបផនបជាែិ 
- កមយខវេះផថល់ផលកបុងជាែិខាងមុខ 
- កមយខវេះនទៀែផថល់ផលកបុងជាែិជាលាំដាបែ់ៗនៅនទៀែ ។ 
លទឹស្ថកីមយ-ផល គឺជាលទឹស្ថីរវាងន ែុនិងផលននេះឯង។ ន ែុែូច- ផល 
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ែូច ន ែុ ា្ំ-ផល ា្ំ ន ែុលអ-ផលលអ ន ែុអាលកក់-ផលអាលកក់។ល។2  
ដូនចបេះ នបីកាលដនយងីន ឝ្ស្លបដ ស្មិនដស្ឝងរកនរៀន មិនដស្ឝងរកលទពរ 
មិនដស្ឝងរក្ម៌ បលមុងលបយ័ែបឲ្របានទន់នពលនវោននាេះនទ លបាកដ
ដស់្ជីវែិនយងីនឹងគាយ នន័យនឡ្យី។3 

នកីែ-ចាស់្-ឈ-ឺស្ថវ ប់(ជាែិ-ជរា-ពា្ិ-មរណៈ) គឺជាស្ភាវ្ម៌ 
ដែងនកីែមានជា្មយតាដល់មនុស្សស្ែឝលគប់រូប។ តាាំងពីនពលនកីែរ ូែ
ដល់នពលស្ថវ ប់ ការរស់្នៅរបស់្មនុស្សដែងជបួលបទេះភាពលស្ណុកលស្ួល 
(សុ្ខ) និងការលាំបាក(ទុកខ)នផសងៗគាប នដាយនជៀស្មិនរចួ។ ជីវែិជបួនរឿង
លអ អាលកក់ លែូវ ខុស្ មានលបនយាជន៍និងឥែលបនយាជន៍ នៅតាមកាលៈ
នទស្ៈ។ ជីវែិមានមងគលស្ិរសី្ួស្ថីឬអាប់ឱ្នក៏អាលស័្យនដាយកតាថ បុគគល
ខវួនឯងផង និងកតាថ ស្ងគមផងដដរ។  
 
១.២. វ័យក្នងុជីវិតមនុេស 

 ជីវែិមនុស្សនយងីលែូវបានដបងដចកជាបីដាំដក់កាល ា្ំៗគឺ ៖ 
បឋមវយ័(វយ័ដាំបូងឬវយ័នកយង) មជឈមិវយ័(វយ័កដថ ល) និង បចឆមិវយ័4 
                                                           
2 អរុ៊ុំ ស្ថខន ៖ ទស្សនៈកមយផលរបស្ល់ពេះពុទន, ទាំពរ័អបរ់ ាំចិែថ, April 21, 2017 
3 ស្មាគមលទលទងក់ារនបាេះពុមភនិងអបរ់ ាំ ៖ «លបយែ័ប កមាច ែ ់ចនលមីន រកា» 
4 បចឆមិ (បុច័-ឆិម ៈ ឬ បុច័-ឆិម) បា.; (បឝចិម)ស្ាំ.; ដដលជាខាងនលកាយ, ខាងចុង, បាំផុែ។ នលចីន 
នលបីជាបទស្មាស្, ដូចជា បចឆិមកាល កាលឬលគាខាងចុងបាំផុែ គឺកាលដដលជិែអស្់ជីវែិ។ 
បចឆមិជនតា លបជុាំជន ឬពកួជនដដលនកីែជាខាងនលកាយ។ បចឆិមជាែិ កាំនណីែជាខាងចុងបាំផុែ គឺ
កាំនណីែស្ែឝដដលបានស្នលមចអរ នថផលន យីនឹងអស្់មានជាែិែនៅនទៀែ។ បចឆមិទស្សនៈ 
ការនឃញីជាខាងចុងបាំផុែ គឺនឃញីគាប ឬនឃញីអឝីៗកបុងនវោដដលជិែអស្ជី់វែិ។ បចឆិមពុទនវចនៈ 
លពេះពុទនវចនៈជាខាងចុងបាំផុែ គឺលពេះពុទនភាសិ្ែដដលលទងល់តាស្ត់ឋ ាំន យីលទង់ចូលបរនិិ ឝ ននៅ។ 
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(វយ័ខាងចុងឬវយ័ចាស់្)។ ផលកបុងជីវែិ ែទមវជីវែិ និងអែទន័យជីវែិ 
អាលស័្យនៅតាមកមយដដលបុគគលមាប ក់ៗបានកស្ថងនៅកបុងវយ័ទាំងបីននេះ។ 

ចាប់ពីទែងនកីែរ ូែដល់អាយុលបមាណ៣០ឆ្ប ាំ(បឋមវយ័) មនុស្ស
មានការវវិែថលូែោស់្ទាំងលបព័ននជីវស្ថគស្ថ ទាំងចិែថគាំនិែ។ នគដចក បឋម
វយ័ ជា៣ែាំដក់កាលែូចៗនទៀែគឺ ៖ ចាប់ពីនពលនកីែរ ូែដល់អាយុ 
១០ឆ្ប ាំ នៅថា វយ័មនថទស្កៈ ដដលដលបមកថាជា វយ័កាំពុងសុ្ខលស្ួល។ 
ចាប់ពីអាយុ១១ឆ្ប ាំរ ូែដល់អាយុ២០ឆ្ប ាំ នៅថា វយ័ខិឌឍទស្កៈ ដដល
ដលបមកថាជា វយ័នលង វយ័្មរាវ ន លគឺ វយ័ដដលកាំពុងនភវីែនភវីន ពុាំ
សូ្វនចេះគិែពិចារដបានដិែដល់ នលចីនលបលពឹែថនូវនទស្កាំ ុស្។ ចាប់ 
ពីអាយុ២១ឆ្ប ាំដល់អាយុ៣០ឆ្ប ាំ  នៅថា  វយ័វណតទស្កៈ  ដដលដលបមកថា
ជា វយ័លអ។5 នៅកបុង បឋមវយ័ បុគគលមាប ក់ៗលែូវខិែខាំស្ិកានរៀនសូ្លែ ដស្ឝង
រកពុទនិ ន លគឺ វជិាជ ជាស្ថភ ននដីមផនីឆ្ភ េះនៅរកសុ្ភមងគលកបុងជីវែិ នល េះថា 
មនុស្សនយងីដដលអាចរកីចនលមីន និងកាវ យជាអបកដឹកនាាំនៅបាន ដរាបដ 
នយងីបានទទលួការអប់រ ាំលអ ទាំងដផបកចាំនណេះដឹងទូនៅ ទាំងដផបកជាំនាញ
ឯកនទស្ ដផបកស្ីល្ម៌ គុណ្ម៌ជីវែិ និងការគិែពិចារដដវងឆ្ង យ
កបុងការរស់្នៅលបចាាំទែងនិងជីវែិនៅអនាគែ។ បឋមវយ័ ន័យជីវែិពិែគឺ 
វយ័សិ្កា វយ័លបាថាប ការនចេះដឹង វយ័ខាំលបឹងឱ្រមានចាំនណេះដឹងខភងខ់ភស់្ 
                                                                                                                                 

បចឆមិភព ភពខាងនលកាយបាំផុែ(ម. ព. បចឆមិជាែិ)។ បចឆិមភវកិស្ែថ ឬ-ស្ែឝ ស្ែឝដដលនកីែកបុង
ភពជាទីបាំផុែ ឬដដលមានភពជាទីបាំផុែ គឺស្ែឝដដលមានបារមីលគបល់គាន ់ នឹងបានស្នលមច
អរ នថផលកបុងជាែិននេះ។ បចឆិមភាគ ភាគខាងចុង។ បចឆិមនភាជន នភាជននលកាយបាំផុែ គឺនភាជន 
ដដលបរនិភាគដែមឋងប ុនដត េះ ន យីកអ៏ស្់ជីវែិនៅ; នៅថា បចឆិមាហារ “អាហារចុងនលកាយបាំផុែ” 
កប៏ាន។ បចឆិមយាម យាមខាងចុង (ម. ព. យាម)។ បចឆិមវយ័ វយ័ខាងចុង (ម. ព. វយ័  )។ល។ 
5
 ឡុ្ង ស្ថរនិ ៖ វបផ្ម៌ទូនៅភាគ២ ។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A1%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
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ជាវយ័មិនបនដថ យឲ្រនវោលគាឆវង សួ្ការនចេះដឹងខភស់្រស់្លបទព គឺជា 
ន័យទនជីវែិពិែ។ 6 

លបព័ននជីវស្ថគស្ថនស្ធីរដែដលងលូែោស់្ ប ុដនថចិែថគាំនិែបានបនថរកី
លូែោស់្ខាវ ាំងកបុង មជឈមិវយ័ ចននាវ េះអាយុ៣០ឆ្ប ាំនៅ៦០ឆ្ប ាំ។ ចាប់ពី
អាយុ៣១ឆ្ប ាំដល់អាយុ៤០ឆ្ប ាំ នៅថា វយ័ពលទស្កៈ ដដលដលបមកថាជា
វយ័ខាវ ាំងកាវ ។ វយ័ននេះន យីដដលមនុស្សមានកាយស្មផទមាាំមនួទាំងចិែថ 
គាំនិែ និងលបាជាញ ស្ថយ រែី។ ចាប់ពីអាយុ៤១ឆ្ប ាំរ ូែដល់អាយុ៥០ឆ្ប ាំ នៅថា 
វយ័បញ្ហដ ទស្កៈ ដដលមានន័យថា ជាវយ័ពិចារដ។ មនុស្សឋែិកបុងវយ័
ននេះ អាចពិចារដរកន ែុផលចាស់្ោស់្ជាងវយ័ដៗទាំងអស់្ នដាយ
ដផអកនលីបទពិនស្ថ្ន៍ និងការទចបលបឌិែបដនទម។ កបុងវយ័ននេះ នទេះអបកមាន
ចាំនណេះដឹងែិច ឬអបកនរៀនបាននលចីនប ុដត ក៍ដូចដែគាប  ដែអបកនរៀនបានែិច
ភាគនលចីនអាចរកលុយបានស្ល់នលចីនជាងអបកនរៀនបាននលចីន។ ចាប់ពី
អាយុ៥១ឆ្ប ាំដល់ ៦០ឆ្ប ាំ នៅថា វយ័ហានិទស្កៈ ដលបមកថា វយ័ទន់។7 
មនុស្សចាប់នផឋីមលទុឌនលទមបនថិចមឋងៗទាំងកាយស្មផទ ទាំងចិែថ គាំនិែ 
អារមយណ៍។ល។ មជឈមិវយ័ គឺជាវយ័កដឋ ល ន យីនៅកបុងវយ័ននេះ ជា
នពលនវោមយួ ដដលនយងីលែូវដស្ឝងរកលទពរស្មផែថសិ្លមាប់ខវួន និងលកុម
លគួស្ថរ។ នៅកបុងវយ័ននេះ នគឲ្រែទមវនលកីារន ឝ្ីការងារ ឬការលបកបរបរអាជីវ
កមយនផសងៗតាមស្មែទភាពខវួនមាន ន យីក៏ជានពលនវោមយួដដលលែូវ
អនុវែថតធ ល់នូវអឝីដដលនយងីបានស្ិកានរៀនសូ្លែកនវងមកផងដដរ។ 
កបុងវយ័ននេះ អបកមានស្លមស់្ ឬអែ់ស្លមស់្ក៍ដូចដែគាប  នល េះថា នទេះអបក 
                                                           
6
 ស្មាគមលទលទងក់ារនបាេះពុមភនិងអបរ់ ាំ ៖ «លបយែ័ប កមាច ែ ់ចនលមីន រកា» 

7
 ឡុ្ង ស្ថរនិ ៖ វបផ្ម៌ទូនៅភាគ២ ។ 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A1%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
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លបឹងដកកុនយា ងដក៍មិនអាចោក់បាាំងនូវភាពលជីវលជួញ ដស្ផកយារ និង
ស្ថប មអុចនមយ ៗបាននទផយី។ មនុស្សស្ទិែកបុងមជឈមិវយ័លគប់រូបមានភារៈ
កិចចនមីលដែទាំ ជីដូន-ជីតា ឪពុក-មាថ យ បថី-លបពនន កូន-នៅ និងលបកបរបរ
ចិញ្ច ឹមជីវែិ(ដស្ឝងរកលទពរស្មផែថិ)ដដលនគនៅថា ជាប់ចាំណងលបាាំលបការ។ 
ចាំណង៥លបការ គឺជាអឝីដដលនាាំឲ្រជាប់ជាំ ក់វាក់វនិមិនលជេះលស្ឡ្េះ ឬមិន
មាននស្រភីាពនដីរន រី ឬន ឝ្ីអឝីតាមចិែថលបាថាប បាន ែផែិខវួនលែូវទទលួខុស្
លែូវនលីអឝីមយួជាចាាំបាច់។ ចាំណងននេះ ចងដភបក ចងលែនចៀក ចងមាែ់ 
ចងទដ ចងនជីង គាែ់ជាប់ទាំងនៅកបុងនិងជុាំវញិផធេះ ស្ឹងដែមិនអាចនៅដ
មកដបាន។8 មជឈិមវយ័ ន័យជីវែិពិែ គឺកិចចការស្ថងលគួស្ថរផារភាជ ប់
ការលបឹងដលបងដបងគាំនិែ វយ័លបឹងដលបងដស្ឋងអាំពល់យល់ការគិែ រវល់ពិែ
និែរដនបលបាណ នទីបបានផលលអ។ 9 

ការ្នចូល បចឆមិវយ័ ចាប់ពីអាយុលបមាណ៦០ឆ្ប ាំនឡ្ងីនៅ
ទាំងលបព័ននជីវស្ថគស្ថ ទាំងចិែថគាំនិែ ចាប់នផថីមធាវ ក់ចុេះអន់ែយវញិ ជាបនថ
បនាធ ប់ ននេះជាកតាថ ្មយជាែិ ប ុដនថ ការធាវ ក់ចុេះនលឿនឬយែឺ គឺអាលស័្យមយួ 
ភាគនៅនលរីនបៀបរបបដបបដផនទនការរស់្នៅ ន លគឺ របបអាហារ ការ
 ូបចុក ការបនញ្ចញស្កមយភាពកីឡា និងការលបឈមនឹងនលគាេះថាប ក់មយួ
ចាំនួន ដូចជា ការជក់បារ ី ផឹកសុ្រា ឬនស្ពនលគឿងនញៀន។ល។ កបុងវយ័ននេះ 
នទេះមនុស្សឋានៈខភស់្ ឬទបយា ងដក៍មិនខុស្គាប ដដរ នល េះនលកាយពី
ចូលនិវែថន៍ សូ្មផកូីននៅដដលធាវ ប់នៅបាំនរក៍ីមិនសូ្វមកយកចិែថទុកដាក់
នអីនពីនទៀែដដរ។ ចាប់ពីអាយុ៦១ឆ្ប ាំដល់៧០ឆ្ប ាំ នៅថា វយ័ប ម រទស្កៈ 
                                                           
8
 http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-six/FiveCondi.html 

9
 ស្មាគមលទលទងក់ារនបាេះពុមភនិងអបរ់ ាំ ៖ «លបយែ័ប កមាច ែ ់ចនលមីន រកា» 
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ដដលមានន័យថា ជាវយ័ជរា។ ដល់វយ័ននេះភាពលទុឌនលទមកាន់ដែញុាាំញី
ដល់មនុស្សគាយ នដលា ឈក៏ឺនលចីន ន ឝ្ីការងារពុាំសូ្វបាននពញនលញ។ ចាប់ពី
អាយុ៧១ឆ្ប ាំដល់៨០ឆ្ប ាំ ជាវយ័នកាង ឬនៅថា វយ័វងាេ ទស្កៈ។ ស្ទិែកបុង 
វយ័ននេះ នទេះមនុស្សមានផធេះ ា្ំឬក៍ផធេះែូចក៏វាមិនមានអឝីខុស្ដបវកដដរ នល េះ 
ដល់ដាំដក់កាលដដលស្នាវ ក់ន ឝ្ីទុកខ ពិបាកន ឝ្ីចលនា លែូវការដែកដនវង 
ែូចលយមនដីមផអីងគុយនមីលនគឯង។ ចាប់ពីអាយុ៨១ឆ្ប ាំដល់៩០ឆ្ប ាំ មនុស្ស 
ចាប់នផឋីមនភវចភាវ ាំងនលចីន ជាវយ័នភវច ឬ វយ័នមាមូ ទស្កៈ។ ស្ទិែកបុងវយ័ 
ននេះ នទេះមនុស្សមានលបាក់ឬអែ់លបាក់ក៍ដូចដែគាប ដដរ នទេះចង់ចាយលុយ 
ក៏មិនដឹងថានៅចាយនៅឯដ ន យីចាយនលីអឝីដដរ។ ចាប់ពីអាយុ៩១ 
ឆ្ប ាំរ ូែដល់១០០ឆ្ប ាំគឺ វយ័នដក ឬ វយ័ស្យនទស្កៈ។10 ស្ទិែកបុងវយ័ននេះ 
មនុស្សនដកនងីបៗ ដូចដែគាប  នល េះនលកាយនពលភាញ ក់នឡ្ងី អបកក៍មិនដឹង
ថាលែូវន ឝ្ីអឝី ន យីអាចន ឝ្ីអីនកីែ។ បចឆមិវយ័ គឺជាវយ័ចុងនលកាយបងអស់្
របស់្ជីវែិជាមនុស្ស នៅកបុងវយ័ននេះ នគឲ្រែទមវជា ា្ំនៅនលីគុណ្ម៌ ន ល 
គឺ នស្ចកឋលីអរបស់្នយងី ដូចជា ការន ឝ្ីទន រកាស្ីល ចនលមីននមតាថ  ភាវនា 
ជានដីម។ បចឆិមវយ័ ន័យជីវែិពិែគឺការនស្ថកស្ថឋ យខវួ នលបាណកាវ យចាស់្ទុាំ 
វយ័លែូវការកូនែូច ា្ំជុាំជិែលបាណបានកុេះករ  ចាស់្ស្ាំដងស្ថងកុស្ល
ផលបវរ ភាវនា្ម៌ កកថីសុ្ខទុកជាែិនលកាយ។11  

នគចាែ់ទុកមនុស្សកបុងបចឆិមវយ័ននេះ ជា្នធានស្ងគម ជាឯកស្ថរ
រស់្ ជានទវតា ជាលគូ ជាទីលបឹកា ជាគាំរូ ជាអបកនផធរបទពិនស្ថ្ន៍ ជាអបក
ដែរកាទាំននៀមទាំោប់ លបទពណី ស្ថស្នា ជាអបកដែរកាវបផ្ម៌ អាររ្ម៌  
                                                           
10

  ឡុ្ង ស្ថរនិ ៖ វបផ្ម៌ទូនៅភាគ២ ។ 

11
 ស្មាគមលទលទងក់ារនបាេះពុមភនិងអបរ់ ាំ ៖ «លបយែ័ប កមាច ែ ់ចនលមីន រកា» 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A1%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C
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និងជាមរែកស្ងគមជាែិ … ដ៏មានស្ថរៈស្ាំខាន់ផងដដរ។ 
មនុស្សចាស់្ពិែជានស្ថកស្ថថ យនៅនពលដដលខវួនស្ថវ ប់មិនបាន

បនសល់ទុកគាំរូនិងគុណភាពពុទនិលអៗ ដល់អបកជាំនាន់នលកាយ។ លពេះពុទនមាន
ពុទនដីការអប់រ ាំថា ៖ មនុស្សចាស់្លែូវលបែិបែថិតាមនគាលការណ៍ ស្មាយ ទិដឌិ 
ស្មាយ ស្ងេបផ ស្មាយ វាចា ស្មយកមយនថ និងស្មាយ អាជីវ នដីមផផីឋល់ជាគាំរូលអ និង
មិនលែូវផថល់គាំរូអាលកក់ ដូចជា អាំនពី ល អបាយមុខ ការផឹកសុ្ីនបា ដឡ្ 
នស្ពនលគឿងលស្វងឹ នលគឿងញាណ ដលផង ោដដលជាដាំនណីរន ែុនាាំឱ្រ
អនថរាយយា ង ា្ំន្ង(មហាវនិាស្ការណ៍)ដល់ខវួនឯង លគួស្ថរ ស្ងគម និង
បាំតវ ញទាំនុកចិែថដល់មនុស្សជាំនាន់នលកាយនឡ្យី។  

នពលមានកមយវ ិ្ ីបុណរលពេះពុទនស្ថស្នា មានបុណរពិស្ថខបូជា  
មាឃបូជា ភជុ ាំបិណរ ចូលឆ្ប ាំ … នគដែងនឃញីមនុស្សចាស់្នាាំកូននៅនៅ
ចូលរមួកបុងពិ្ីបុណរននាេះ ន យីមិនឲ្រកូននៅនដីរនលងឥែលបនយាជន៍នទ 
គឺបានបនលងៀនកូននៅឲ្រនចេះស្ាំពេះលពេះពុទនរូប លពេះស្ងឃ និងចាស់្ទុាំ ន យី
នាាំកូននៅបូជាលបទីបចាំន េះលពេះរែនលែ័យ។ កាលនាាំកូននៅនៅបុណរននាេះ 
ក៏មិនដដលនៅនស្ងៀមៗឥែលបនយាជន៍ ដែងដែបងាា ញកូននៅពីបុណរនីមយួ  ៗ
អានិស្ងសទនបុណរ លបវែថិនរឿងរា វរបស់្បុណរទាំងននាេះ ឬចូលនៅកបុងលពេះ
វហិារនឃញីគាំនូរតាមជញ្ហជ ាំងដែងដែពនរល់លបាប់នរឿងនីមួយៗយា ងចាស់្
ោស់្ដល់កូននៅ រ ូែកូននៅអាចចងចាាំនរឿងននាេះបាន ចាំណុចននេះស្ាំខាន់ 
ដស់្ អាចន ឝ្ីឲ្រកូននៅជាំនាន់នលកាយមានស្មាយ ទិដឌិ នជឿបាបបុណរ 
គុណនទស្ និងជាអបកមានគុណ្ម៌ដុេះកបុងខវួនជាប់និស្សយ័ជាមនុស្សលអ
រ ូែដល់ចាស់្ទុាំ។ មា ងនទៀែកបុងកមយវ ិ្ ីបុណរកបុងវែថអារាមនផសងៗមាន
បុណរតេ  បុណរបញ្ចុ េះស្ីមា  ជានដីម ដែងដែនាាំកូននៅនៅចូលរមួ នដីមផឲី្រ
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កូននៅមាននិស្សយ័កបុងការន ឝ្ីបុណរទនែនៅខាងមុខ នលកាយអស់្ពីពកួ
គាែ់នៅ និងបានជយួដែរកាវបផ្ម៌ ទាំននៀមទមាវ ប់ លបទពណី ជាំននឿ ស្ថស្នា 
របស់្ដខយរនយងីផងដដរ។ ែាំណែនៅខាងមុខ កូននៅនឹងទមាវ ប់ន ឝ្ីបុណរ
ទនតាមឪពុកមាឋ យពីមុន នគនឹងជាអបករមួចាំដណកជយួលពេះពុទនស្ថស្នា
ឲ្រស្ទិែនស្ទរចីរកាលអស់្កាលយូអដងឝង។ 

ស្ាំនណរលបវែថិស្ថគស្ថដលបលបួលនៅតាមនិនាប ការស្ងគម ននយាបាយ 
និងឆនធៈអបកដឹកនាាំរដឌកបុងស្ម័យកាលមយួៗ ដដលការណ៍ពិែកបុងលបវែថិ
ស្ថគស្ថមយួចាំនួនលែូវបានកាទឡ្ និងលែូវបានបាំនភវចនចាល។ យុវវយ័ស្ម័យ
ែយីទទលួព័ែិមានលបវែថិស្ថគស្ថតាមស្ាំនណរ អាចទទលួបានពុទនិពិែឬមិនពិែ 
លែឹមលែូវឬមិនលែឹមលែូវតាមស្ាំនណរទាំងននាេះ  ប ុដនថស្ចចៈភាពលបវែថិស្ថគស្ថ
មិនអាចភូែកុ កមនុស្សចាស់្ដដលបានរស់្នៅឆវងកាែ់ស្ម័យកាលទាំង
ននាេះបាននឡ្យី នល េះមនុស្សចាស់្ជាឯកស្ថររស់្ ន យីក៏ជាស្ថកសរីស់្ទន
លពឹែថិការណ៍លបវែថិស្ថគស្ថទាំងននាេះផងដដរ។ 

បទពិនស្ថ្ន៍ជីវែិឆវងកាែ់ការងារ ដាំនដេះលស្ថយវញិ្ហដ ស្ថជីវែិ 
ដូចជា នស្បហា ការលបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវែិ ការដែទាំសុ្ខភាព នដាេះលស្ថយ
បញ្ហា លបឈមនឹងបាែុភូែ្មយជាែិ បាែុភូែស្ងគម គឺមនុស្សចាស់្មាន
បទពិនស្ថ្ន៍លគប់លគាន់ ន យីក៏ជាអបកនផធរបទពិនស្ថ្ន៍ទាំងននាេះមក
យុវវយ័ជាំនាន់នលកាយផងដដរ។ ខញីកាន់ដែចាស់្ កាន់ដែ រិ។ ខុងជឺ ៖ ផវូវ
ដដលមនុស្សដឹកនាាំជីវែិបានលែឹមលែូវគឺ លែូវយកគលមូលអៗ  បទពិនស្ថ្ន៍
លអៗ  និងភាពនជាគជ័យរបស់្មនុស្សចាស់្មកន ឝ្ីតាម ន យីន ឝ្ីជាគលមូលអ
ដល់មនុស្សជាំនាន់នលកាយ។ 

នៅកបុងចាំនដមវយ័ទាំង៣គឺ បឋមវយ័(វយ័ដាំបូង) និង បចឆិមវយ័ 
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ថែរក្សា 

ថែរក្សា 

នកីែ 

ស្ថវ ប ់

បឋមវយ័ 

បចឆិមវយ័ 

មជឈមិវយ័ 

(វយ័ខាងចុង) ជាវយ័ដដលលែូវការឲ្រមនុស្សវយ័កដថ លដែរកា និងការ រ
លគប់ដបបយា ង នល េះវយ័ទាំងពីរននេះជាវយ័ដដលងាយនឹងរងនលគាេះបាំផុែ។ 
 

 
 
 
 
 

��������������� 
 
ជាចុងនលកាយ នែីមាននរដនគច ទុកខ ជរា ពា្ិ និង មរណៈ រចួ

នទ? នាមរបូាំ  អនិចចាំ  ទុកខាំ  អនតាថ  ៖ ទាំងលពលឹង និងរូបកាយរបស់្មនុស្ស 
ស្ែឝ មិនឋែិនៅយូរអដងឝងតាាំងនៅមាាំមនួខាជ ប់ខជួនយូរជាស្ថទ ពរ ស្ទិែនស្ទរ
គង់វងសអមែៈនឡ្យី។ នដាយគាយ នអបកដមាប ក់អាចឃាែ់ឃាាំងរារា ាំងការ
វវិែថ ការដលបលបួលបាននឡ្យី។ ននេះគឺជាស្នងឝគស្លមាប់ស្ពឝស្ែឝទាំងអស់្។ 
នលីស្ពីននេះ ជីវែិរងនូវនស្ចកថីទុកខ គឺនស្ចកឋីលាំបាកពិបាកលទាំ មិនស្ថឋ ប់
បងាគ ប់តាមអាំដចចិែថនយងីនឡ្យី។ មនុស្សលបនភទដក៏មិនអាចនចៀស្
ផុែពីចាស់្ ជរា ពា្ិ និង មរណៈ បាននឡ្យី នៅនពលដដលនយងីពិចារដ
នឃញីដបបននេះន យី ក៏បាែ់អស់្នូវភាពរកីរាយទនចិែថ ដដលលបលពឹែថនៅ
កបុងភាពជាកាំនោេះលកមុាំ នល េះនទេះជាយា ងដក៏នដាយ នយងីក៏លែូវចាស់្ 
ជរាយា ងននាេះដូចដែគាប  ទាំងអបកដដលស្ទិែនៅកបុងវយ័នកយងលស្ស់្ស្ថអ ែ
ដដលនយងីកាំពុងដែលស្ឡាញ់ដស់្ ក៏មុខដែនឹងចាស់្លជីវលជួញដដរ គឺ
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នជៀស្មិនផុែនទ។ នៅនពលដដលនយងីពិចារដដបបននេះន យី លុេះនឃញី
មនុស្សដទទនគដនណថី មនូវផលលបនយាជន៍ពីគាប  គាំរាមកាំដ ងគាប  បាំតវ ញ
នស្ចកថសុី្ខគាប  ពាបាទគាប  នបៀែនបៀនគាប  បងាេ ច់បងខូចគាប  កាប់ស្មាវ ប់គាប  
ន ឝ្ីស្គងាគ មដនណថី មគាប  និងលបលពឹែថអាំនពីអបាយនដាយលបការនផសងៗ ន ឝ្ីឱ្រ
នយងីកាន់ដែស្នងឝគ។ អាែ៌កាំបាាំងទនជីវែិគឺអញ្ច ឹង។ កបុងដាំនណីរជីវែិដ៍ដវង
ឆ្ង យ នយងីទាំងអស់្គាប នឹងឆវងកាែ់ស្ភាពទាំងននេះដូចៗគាប ។ ន ែុននេះ 
សូ្មបននាធ បង់នចាលនូវភាពតានែឹងទាំងឡាយកបុងដាំនណីរជីវែិរបស់្នយងី 
ន យីទទលួយកដែផលលអឱ្រចូលមកកបុងខវួន និងបនងេីែវានអាយនៅជា
ភាពរកីរាយនដីមផនីរៀបចាំដាំនណីរជីវែិនអាយបានលអ និងរស់្នៅជាមយួគាប
កបុងស្នថិភាពអមែៈ។ 
 
១.៣. ទេសនវិាជ ជីវិត 

karRbkYtRbECg 

karKitkñúgTsSnviC¢acab;bdisn§i 

esckþIsøab; 

GaharhUbcuk 

manviFIedaHRsayb¤eT ? 

 rkeXIjviFIedaHRsaybBaða 

 sMelokbMBak; 

CMrksñak;enA 

CMgW 

karkMsanþGarmµN_ 

GMNac 

kitþiys 

buNüskþi esckþIesñha 

karRBat;R)as; 

GsmtßPaB 

kgVHlT§PaB kgVHmeFüa)ay 

bBaðaCuMvijkarrs;enArbs;mnusS 

Gsnþisux 

siT§i esrIPaB 

manbBaðakgVl;

kñúgCIvit 
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មនុស្សមាប ក់ៗ បានលបឈមនឹងបញ្ហា កបុងជីវែិលគប់ៗគាប ។ អបកខវេះ 

បានទទលួការអប់រ ាំនលៅលជេះ មានការគិែដវងឆ្ង យនិងនលៅលជេះ មានគាំនិែ
ទស្សនវជិាជ នលៅលជេះ នគរកនឃញីវ ិ្ ីនដាេះលស្ថយវញិ្ហដ ស្ថជីវែិបានលែឹមលែូវ 
មានដផនការកបុងជីវែិចាស់្ោស់្ មាននគាលនៅជីវែិជាក់ោក់ ន ឝ្ីឱ្រ
នគមាននជាគជ័យ មានភ័ពឝស្ាំដងលអកបុងជីវែិចាប់តាាំងពីជីវែិកបុងមជឈមិ
វយ័រ ូែដល់ចុងបញ្ច ប់ទនបចឆិមវយ័។ ចាំដណកអបកខវេះមិនបានទទលួការ
អប់រ ាំនលៅលជេះ គាយ នការគិែដវងឆ្ង យនិងនលៅលជេះ គាយ នគាំនិែទស្សនវជិាជ
នលៅលជេះ បដណថ ែបនដថ យជីវែិនៅតាមកមយវាស្នា គាយ នដផនការកបុង
ជីវែិចាស់្ោស់្ គាយ ននគាលនៅជីវែិជាក់ោក់ ន ឝ្ីឱ្រនគទទលួបរាជ័យ
កបុងការកស្ថងជីវែិ ន យីជាលទនផល នគក៏មានភ័ពឝវាស្នាអាលកក់កបុង
ជីវែិ ជាពិនស្ស្ នៅចុងបញ្ច ប់ទនបចឆិមវយ័។ អញ្ច ឹងន យីបានជាមនុស្ស
ទាំងអស់្នលីនោកននេះ នកីែមកនស្យីគាប  ដែផលកបុងដាំនណីរជីវែិមិននស្យីគាប  
ន លគឺ ការដឹកនាាំជីវែិតធ ល់ខវួនរបស់្មនុស្សមាប ក់ៗន ឝ្ីឱ្រខវួននគកាវ យជា ៖ 
អបកមាន អបកលក អបកមានស្ាំដងលអ អបកអភ័ពឝ នៅដក ទស្ករ អបកមាន
នស្ចកថីសុ្ខ អបកមាននស្ចកថទុីកខ … អាលស័្យនៅតាមកមយ-ផលដដលបុគគល
មាប ក់ៗបនងេីែនឡ្ងីនដាយខវួនឯង(អតាថ   ិអែថននា នានថា)។ 

ទស្សនវជិាជ លពេះពុទនស្ថស្នាស្ថីពីជីវែិរស់្នៅ បងាា ញថា ជីវែិគឺលាំបាក 
នល េះវែទុធាែុដដលលែូវយកមកបាំនពញនិងបនលមីការរស់្នៅទាំងអស់្ សុ្ទន
ដែបានមកពីការដស្ឝងរក។ ្មយតាទនជីវែិ លែូវដែមានវែទុស្លមាប់លទលទង់ 
ដូចជា អាហារ ស្ាំនលៀកបាំ ក់ ទីកដនវងស្ថប ក់អាលស័្យ ការកាំស្ថនថ និង
ថាប ាំស្លមាប់ពាបាលជាំងឺ ជានដីម។ ឯនលគឿងលទលទង់ទាំងននេះ មិនដមននចេះ
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ដែនកីែនឡ្ងីនដាយឯកឯងននាេះនឡ្យី វាដែងលែូវបាននកីែនឡ្ងីពីការខិែ
ខាំដស្ឝងរក បនញ្ចញកមាវ ាំងស្ពឝដបបយា ងកបុងដាំនណីររជីវែិលបលពឹែថនដីមផរីស់្
របស់្មនុស្សមានលកខណៈខុស្ៗគាប ។ លពេះពុទនអងគលទង់ស្ដមថងយា ងចាស់្
ពីភាពខុស្ដបវកគាប ៤យា ងទនមនុស្សថា ៖ ឧដាឌ នផលុបជីវនីកមយផលុបជីវ ី ៖ 
មនុស្សខវេះរស់្នៅអាលស័្យនលីកមាវ ាំងពលកមយ ការងារ មិនអាលស័្យនលីភ័ពឝ
នលពង(បុញ្ដកមយ)។កមយផលុបជីវនីឧដាឌ នផលុបជីវ ី ៖ មនុស្សខវេះរស់្នៅ
អាលស័្យនលភ័ីពឝនលពង(បុញ្ដកមយ) មិនអាលស័្យនលីកមាវ ាំងពលកមយ ការងារ។ 
ឧដាឌ នផលុបជីវនីចវកមយផលុបជីវចី ៖ មនុស្សខវេះរស់្នៅអាលស័្យកមាវ ាំង
ពលកមយ ការងារ និងអាលស័្យនៅនលីនលពងស្ាំដង។ ននវឧដាឌ នផលុប
ជីវនីកមយផលុបជីវ ី៖ មនុស្សខវេះរស់្នៅលាំបាកមិនអាលស័្យនលីកមាវ ាំងពល
កមយ ការងារ ន យីក៏មិនអាលស័្យនលីបុញ្ដកមយដដរ។ នទេះបីដាំនណីរការរស់្
ខុស្ៗគាប យា ងននេះក៏នដាយ នបីអបកឯដមយួមាននស្ចកថីលបមាែកបុងដាំនណីរ 
ការរស់្ននេះ អបកននាេះនឹងដល់នូវការវនិាស្នដាយលបការដមយួជាមិនខាន។  

លពេះពុទន មិនបានគាាំលទចាំន េះមនុស្សដដដលខជិលលចអូស្នឡ្យី
ដូចកបុង បរាភវសូ្លែ លពេះអងគលទង់ស្ដមថងថា ៖ «អលនស្ថនកា បរាភវនតា មុខាំ 
(អបកដខជិលលចអូស្ អបកននាេះន យ្ េះថា មានមុខនឆ្ភ េះនៅរកនស្ចកឋីវនិាស្)»។ 
កបុងទស្សនវជិាជ នស្ដឌកិចច លពេះស្យមមូញាណជាមាច ស់្លទង់បានស្ដមថងយា ង
ជាក់ចាស់្ពីគនវឹេះស្ាំខាន់ៗកបុងកិចចលបែិបែថិនដីមផឲី្រជីវែិលបលពឹែថជាលបនយាជន៍ 
ស្លមាប់ការរស់្នៅទែវែបូរនិងឧែថុងគឧែថម។ លពេះពុទនអងគលទង់បានផថល់ ទិដឌ្ មយ-ិ
កែទ្ម៌ ជាឧបករណ៍ពិនស្ស្ ឲ្រនយងីយកមកនលបីកបុងដាំនណីរការកស្ថង
នស្ដឌកិចចឲ្រស្នលមចបានលបកបនដាយភាពនជាគជ័យគឺ ៖ 

១.ឧដាឌ នស្មផទ (ការដល់លពមនដាយការែស្រូពាយាម លបឹងដលបង 
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ន ឝ្ីការងារ មិនខចិលលចអូស្ជានិចច) ៖ លគប់ស្កមយភាពឬទនងឝីការងារអឝីមួយ 
មិនដមននចេះដែស្នលមចភាវ មៗឬចង់បានគឺបានននាេះនទ។ នទេះបីស្ទិែនៅ
កបុងភពឝបុគគល (អបកមានបុញ្ដកមយនលចីន) នកីែកបុងលែកូលស្ថុកស្ថមមស្ម
លបកបនដាយនលគឿងឧបនភាគបរនិភាគស្ពឝដបបយា ង ក៏មកពីអបកននាេះបាន
លបឹងដលបងន ឝ្ីនូវនស្ចកថីលអ ឬលបឹងកស្ថងនូវ្នធានរបស់្ខវួនទុកពីមុន
មកដដរ។ ភាពខចលិលចអូស្ ទុរុននិងការងារកស្ិកមយ ឧស្ា កមយ ស្ិបផកមយ 
 ណិជជកមយ ការស្ិកា … មិនអាចន ឝ្ីឲ្រនយងីទទលួបាននូវនជាគជ័យ
កបុងការងារននាេះនទ។ នៅនលីពិភពនោកននេះ មិនដដលនឃញីនរដមាប ក់
កាវ យខវួនជាអបកមានលទពរ្ន កិែថិយស្ នករ ថ ិ៍ន យ្ េះ នដាយស្ថរដែការខជិល
លចអូស្ មិនលបឹងដលបងន ឝ្ីការងារននាេះនទ នបីទុកជាខវួនមានលទពរ្នស្មផូរ
ដបបខវេះក៏នដាយ។ លពេះពុទនអងគមិនបាននលបៀនលបនៅឬស្ដមថងអឝីដដលជា
ការអប់រ ាំន ឝ្ីឲ្រមនុស្សមានភាពខជិលលចអូស្ននាេះនឡ្យី។ លពេះពុទនអងគលទង់
ដែងដែស្រនស្ីរចាំន េះបុគគលដមាននស្ចកថីលបឹងដលបងដែប ុនដត េះ។ ការ
ដស្ឝងរកនូង្នធានស្លមាប់រស់្ គឺជាការគរួដស់្ ប ុដនថ អឝីដដលរកបាន គឺ 
លែូវដែសុ្ចរែិ មិននកងកិបលបវញ័្ច កមាវ ាំងពលកមយរបស់្អបកដទទ លបកប 
នដាយ ស្មាយ ស្ងេបផៈ ការលែិេះរេិះលែូវ ន លគឺ គិែយា ងដឲ្ររបស់្ដដល 
ទទលួបានមកននាេះ ជាលបនយាជន៍ដល់ខវួនឯងផង និងអបកដទទផង។ 
ស្មាយ វាចា ន ល ករលែឹមលែូវ ជាស្ចចវាចា មិននិយាយញុេះញុង នបាក 
បនញ្ហឆ ែអបកដទទឲ្រខូចលបនយាជន៍។ ការចិញ្ច ឹមជីវែិលែឹមលែូវ មិនកិបនកង
នបាកលបាស់្ នលបីលផចិកិចចកលឲ្រអបកដ៏ទទអនថរាយ(ស្មាយ អាជីវៈ)។លទពរ្ន
រកបានមកនដាយមន្ាបាយលែឹមលែូវ(្នមយន្មយល)។  លទពរ្នរកបានពី
នញីស្ និងពលកមយខវួនឯងតធ ល់(នស្ទវកេណិនក )ិ។ ការដស្ឝងរកវែទុធាែុ



23 

 

ដដលលែូវរស់្យា ងននាេះឯង នទីបជាការរស់្នៅនដាយមានជីវែិរុងនរឿង ទែវ
ែបូរ លបកបនដាយភាពសុ្ខស្ថនថ។ ដូចននេះ នយងីអាចនមីលនឃញីនូវនគាល
បាំណងរបស់្លពេះអងគ គឺន ឝ្ីឲ្រមនុស្សមានការលបឹងដលបងនដាយកមាវ ាំងនញីស្
្មរបស់្ខវួនឯងតធ ល់ ន លគឺ បានមកនដាយលែឹមលែូវ នកីែនឡ្ងីនដាយ
លែឹមលែូវ ស្នលមចបាននដាយលែឹមលែូវ ដដលនយងីអាចនិយាយបានថា សុ្ចរែិ។ 
នបីមនុស្សមាប ក់ៗសុ្ទនដែលបកាន់យកនូវការងារសុ្ចរែិដូចគាប  មិនន ឝ្ីការ
នកងលបវញ័្ច ចាំន េះគាប  មិននបៀែនបៀនគាប  មិនភូែកុ កគាប  នស្ដឌកិចចរវាង
លគួស្ថរមួយៗ ឬមនុស្សមាប ក់ៗ និងមានភាពរកីចនរនី។ ផធុយមកវញិ នបី
មនុស្សនចេះដែមាននស្ចកថីលបមាែ នកងលបវញ័្ច នលីកមាវ ាំង(នដីរដខសនលី) 
មនុស្សដូចគាប ននាេះ មនុស្សនឹងទទួលរងនូវនស្ចកថីទុកខ ទទួលរងនូវការ
លបមាែ មានស្គងាគ ម និងមានភាពលកីលកនកីែនឡ្ងី។ កបុងឧដាឌ នស្មផទ
ននេះមិនដមនចាំន េះដែបុគគលមាប ក់ៗប ុនដត េះនទ សូ្មផថីាប ក់ជាែិ លកុម រុន
ឯកជន ឬលកុម រុនស្ថធារណៈ ា្ំៗ ជាំនញួ ឧស្ា កមយ  ណិជជកមយ… 
នបីអបកកាន់ការទាំងឡាយកបុងពិភពនោក ខឝេះ្ម៌ននេះ កមជិល មិនលបឹងដលបង
ចាំន េះករណីកិចច រវល់ដែលបចាាំគាប  លចដណនគាប ពីលបនយាជន៍តធ ល់ខវួន មិន
ខិែខាំដកទចប លស្ថវលជាវវ ិ្ ីស្ថគស្ថអភិវឌណនផសងៗឲ្រឧស្ា កមយ  ណិជជ
កមយ ជាំនញួនដីរទន់ស្ម័យនទននាេះ នស្ដឌកិចចនឹងធាវ ក់ចុេះពុាំខាន។ នដីមផឲី្រ
ឧដាឌ នស្មផទ ននេះលបលពឹែថនៅទទលួបានភាពស័្កេិស្ិទនិ លពេះស្ករមុនីស្មភុទន
លទង់បានផថល់គនវឹេះបដនទម ៤ យា ងនទៀែគឺ ៖ 
- ឆនធៈ ៖ កាំណែ់នគាលនៅ ឬវែទុបាំណងឲ្របានចាស់្ោស់្ 
- វរិយិៈ ៖ លបឹងដលបងការងារឱ្ហាែ ែស្រូពាយាម 
- ចិែថៈ ៖ ការនបថជាញ ចិែថតាាំងចិែថឲ្រមាាំស្រុប នស្ថយ េះស្យ័លគនឹងការងារ 
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- វមិាំស្ថ ៖ ការលែិេះរេិះដស្ឝងរកមន្ាបាយ ឬឧបាយស្លមាប់ន ឝ្ីឲ្រស្នលមច  
             នគាលនៅ។ 

្មយតា កិចចការដក៏នដាយ នបីនយងីនចេះដែលបឹងដលបងន ឝ្ីនដាយ 
កមាវ ាំងបាយ គាយ នការកាំណែ់នគាលនៅ ឬវែទុបាំណងឲ្រចាស់្ោស់្ជាមុន 
ស្ិនននាេះនទ ការងារននាេះនឹងលចបូកលចបល់ មិននកីែស្ិរសី្ួស្ថីដល់អបកន ឝ្ ី
នឡ្យី ឬនបីអបកន ឝ្ីជាំនួញវញិ នឹងពិែជាខាែពុាំខាន។ នបីមាននគាលនៅលែូវ 
ន ឝ្ីឲ្រន យី ដែមិនមានការែស្រូពាយាម មិនមានការនបថជាញ ចិែថ នស្ថយ េះស្យ័លគ 
នឹងការងារ ឬមិននចេះដស្ឝងរកមន្ាបាយយកមកនលបីលបាស់្កបុងការងារ
ដដលលែូវន ឝ្ីននាេះនទ ននាេះដាំនណីរការការងារទាំងមូលនឹងទទលួបាននូវភាព 
បរាជ័យជាមិនខាន ដូចជា អបកដលស្ នបីមាននគាលបាំណងចង់ន ឝ្ីដលស្ ដែ
ឥែមានការែស្រូពាយាមកាប់គាស់្ ភជួររាស់្ដី គាយ នការតាាំងចិែថពុេះ រនូវ
ឧបស្គគនផសងៗ មិនរកវ ិ្ ីស្ថគស្ថដែរកា ស្នធូង ដាក់ជី ដែទឹក នទននាេះ ផល
ស្នលមចបាននឹងមិនស្មដូចបាំណងជាមិនខាន។ នយងីនឃញីអបកមាន
លទពរ្នមយួចាំនួន ទលមាាំពកួគាែ់អាចមានលទពរ្នស្មផូរដបបបាន នគ
លែូវែស្រូបាំនពញកិចចការរបស់្នគនដាយឱ្ហាែបាំផុែ នចេះនមីលនពលនវោ គិែ
នមីលលគប់លជុងនលជាយចាំន េះការងារដដលពួកនគកាំពុងន ឝ្ី។ នបីចង់លស្ណុក
នលកាយលែូវឲ្រននឿយជាមុន គឺកាលនបីនគខាំន ឝ្ីការននឿយ ែ់ពីនកយង នគនឹង
មានលទពរស្មផែថិនលចីនដដលជានលគឿងន ឝ្ីឲ្រលស្ណុកចិែថ លស្ណុកកាយ
នពលនលកាយ។ ចាំនណេះវជិាជ ដដលខាំស្ឝេះដស្ឝងយា ងននឿយ ែ់ពីនកយង និង
លទពរស្មផែថិដដលខាំរកបានយា ងននឿយ ែ់ កបុងមជឈមឹវយ័ននេះ ជានលគឿង
ន ឝ្ីឲ្របចឆិមវយ័បានលស្ណុកសុ្ខលស្ួល។ Ralph Nader ៖ នយងីលែូវដែ
លបឹងឱ្រខាវ ាំងកាវ  នដីមផកីាវ យជាដូនតាដ៏លអ។ លពេះនយស្រូ ៖ អស់្អបកដដដល
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ដាក់ទដកាន់នងគ័ល ន យីងាកដបរនលកាយ មិនស្មនឹងនគរលពេះ(ភាពនជាគ
ជ័យ)នទ អស់្អបកដដដលស្យ័លគលីនឈឆី្េ ង (ែស្រូ អែ់ យ្ែ់ មានឆនធៈ 
ជាំនេះរាល់ការលាំបាកនិងឧបស្គគនានា)រាល់ទែង មកតាមខញុ ាំចុេះ។ លគប់លចក
នៅកាន់នគរលពេះលែូវលុបឱ្រនពញ លគប់ភបាំែូចភបាំ ា្ំលែូវបនាធ ប ផវូវលកងិកលកងក់
លែូវែលមង់ឱ្រលែង់ ផវូវរដិបរដុបលែូវពលងាបឱ្រនស្យី ននាេះលគប់មនុស្សទាំង
អស់្នឹងនឃញីនស្ចកថីស្នគងាគ េះរបស់្លពេះ និងនស្ថយសុ្ខកបុងនគរលពេះ។ 

២.អារកខស្មផទ (ការដែរកានដាយយកចិែថទុកដាក់) ៖ លទពរ
ស្មផែថិដដលនយងីដស្ឝងរកមកននាេះ សុ្ទនស្ឹងបានមកពីនលបីលបាស់្វ ិ្ ីស្ថគស្ថ 
តាមលទនភាព និងការលបឹងដលបងនដាយលាំបាក។ ដូចននេះ នបីនយងីនចេះដែ
នលបីនដាយខជេះខាជ យ គាយ នវ ិ្ ីនលបីលបាស់្ និងទុកដាក់ឲ្របានលអនទននាេះ វែទុ
ទាំងននាេះនឹងងាយបាែ់បង់នៅវញិ។ មានមែិខវេះដដលយល់លចឡ្ាំថា លពេះ
ពុទនអងគលទង់បានស្ដមថងពីទលែលកខណ៍្ម៌ ន លគឺ ្មយជាែិទាំងអស់្
នកីែនឡ្ងីន យី ដែងដែលែូវវនិាស្នៅវញិ នល េះវែទុទាំងអស់្ដែងដែជាប់
ទក់ទងនៅនឹងបាែុភូែដលបលបួលមិននទៀងទែ់(អនិចចតា្ម៌) តាាំងនៅ
យូរមិនបាន(ទុកខតា្ម៌) មិនអាចជាកមយស្ិទនតថ ច់មុខរបស់្អបកដមាប ក់
(អនតាថ ្ម៌)។ ចុេះន ែុអឝីបានជានយងីចាាំបាច់លែូវយកចិែថទុកដាក់ចាំន េះ
របស់្ទាំងននាេះន ឝ្ីអឝី? ពិែដស់្ ្មយជាែិទាំងអស់្សុ្ទនដែដលបលបួលមិន
នទៀងទែ់ មិនដឹងថា្មយជាែិទាំងននាេះនឹងខូចវនិាស្នៅវញិនៅនពលដ
បាននឡ្យី។ នដាយស្ថរដែការមិនដឹងចាស់្ននាេះឯង នទីបនយងីលែូវការ
លបយែ័បកបុងការនមីលដែរបស់្ទាំងននាេះ។ នបីនយងីនចេះដែបនដថ យឲ្របាែ់
បង់នៅនដាយឥែលបនយាជន៍នឹងនាាំឲ្រខាែនពល ខាែការងារជាមិនខាន។ 
ការដែរកាលទពរស្មផែថិដដលរកបានមកននាេះ ពិែជាមានស្ថរៈស្ាំខាន់ 
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បាំផុែកបុងដាំនណីរជីវែិលបលពឹែថនៅនដីមផរីស់្ នល េះនយងីមិនដមនរស់្លគាន់
ដែន ឝ្ីការងារដែមយួមុខដដដលៗននាេះនឡ្យី។  

កបុងទស្សនវជិាជ លពេះពុទនស្ថស្នា បានដបងដចកការរកាជាពីរដផបកគឺ ៖ 
-រកាចិែថ ៖ ្មយតាទនចិែថ នចេះដែលបាថាប ចង់បានននេះ ចង់បានននាេះ មិន
នចេះចប់ នចេះដែចង់ន ឝ្ីអឝីតាមដែនឹកនឃញី។ នរឿងអាលកក់ចិែថននេះនចេះដែ
នឹកនឃញីជាងនរឿងលអៗ  ន យីវាបញ្ហជ ស្ពឝលគប់ស្កមយភាពទនរាងកាយឲ្រ
ន ឝ្ី។ ដូនចបេះ នបីនយងីនចេះឃុាំលគង រកាចិែថមិនឲ្រគិែចាំដយ ឬនលបីលបាស់្
របស់្ខជេះខាជ យបាន ននាេះលទពរដដលរកបាន ក៏អាចតាាំងនៅបានយូរដដរ។ 
-នចេះដបងដចក្នធានដដលខវួនមានលស្ថប់ និងរកបានមក ៖ នបីនយងីខាំ
លបឹងដស្ឝងរកនដាយលាំបាក ន យីនយងីមិននចេះទុកដាក់ឲ្របានលអលបនស្ីរ 
ននាេះលទពរ្នរបស់្នយងីនឹងលបឈមមុខនៅនឹងនស្ចកថីវនិាស្មិនខាន។ 
ែយួា ង នយងីរកបាននៅអីនឈមីយួ នយងីទុកវានចាលដែហាលវាល ហាល
ទែង លែូវខរល់ជានដីម នៅអីរបស់្នយងី វាលបាកដជាឆ្ប់ពុក ខូចលទង់លទយ
នដាយចាំដណកដមួយ។ លបាក់ដដលខាំរកបានយកនៅចាយវាយខជេះខាជ យ 
ដូចជាយកនៅនលងដលផងភាប ល់ នស្ពនលគឿងនញៀន ចាំដយនៅនលវីែទុ
ឥែលបនយាជន៍ ជានដីម លបាក់ននាេះក៏នឹងអាចអស់្នៅវញិយា ងងាយបាំផុែ។ 
ការនរៀបទុកដាក់ ឬការនចេះដបងដចកលទពរស្មផែថិននាេះ មានស្ថរៈស្ាំខាន់
ដស់្ ដូចននេះ នយងីមិនលែូវនឹកនឃញីចាយនចេះដែចាយននាេះនទ នបីចាយ
គាយ នដដនកាំណែ់  គាយ នការកាំណែ់នគាលនៅចាស់្ោស់្កបុងការចាយវាយ
នទ វានាាំដែបងាិនលទពរស្មផែថិននាេះប ុនដត េះ។ កបុងការដបងដចកលទពរ្នននេះ 
លពេះបរមលគូស្មភុទនលទង់ស្ដមថងបញ្ហជ ក់ថា លទពរស្មផែិថដដលរកបានមកគបផី
លែូវនចេះទុកដាក់រកាឲ្រលអ លែូវនចេះដបងដចកលទពរ្នជាបនួចាំដណកគឺ ៖ 
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-ស្លមាប់ផគែ់ផគង់លគួស្ថរឬចាយវាយតធ ល់ខវួនលបចាាំទែង មយួភាគ 
-ស្លមាប់យកនៅលបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវែិលបចាាំទែង មយួភាគ 
-ចាំដណកស្លមាប់ទាំនុកបលមុងចិញ្ច ឹមមាតាបិតា មយួភាគ 
-ស្លមាប់ែមេល់ទុកនពលជួបនឹងបញ្ហា ដមយួ មយួភាគ 

នបីករណីរកបានលទពរ្នមក មិនមានវ ិ្ ីស្ថគស្ថកបុងការដែរកា 
ចាយវាយខជេះខាជ យ មានប ុដត ចាយប ុណតឹ ង មិនទាំនុកបាំរុងមាតាបិតា មិន
ទុកដាក់នស្ថ រុយស្លមាប់នពលមានអាស្នប ដូចជា ជមងឺដមាេ ែ់ ចាស់្ជរា ឬ
លែូវការទិញរបស់្ននេះ របស់្ននាេះនលបីលបាស់្ ដល់នពលលែូវការតាាំងខឝេះ្នធាន 
នដីរខចីបុលនគ ឬលក់លទពរស្មផែថិនខធចខធីអស់្ ដល់ទីបាំផុែ នទេះនយងីធាវ ប់
មានលទពរ្ នប ុដត  ក៏នឹងអាចវនិាស្នៅវញិយា ងពិែលបាកដ។ អារកខស្មផទ 
ននេះ មិនដមនស្លមាប់លែឹមដែការដែរកាលទពរស្មផែថិ្មយតាប ុនដត េះនទ 
សូ្មផដីែកិចចការដដលខវួនន ឝ្ី នបីមិនលបយែ័បលបដយង ន ឝ្ីការលាំៗឲ្រដែបាន 
ន ឝ្ីការងារខជេះខាជ យ មិននគារពការងារ ឬនពលនវោស្លមាប់បាំនពញែួនាទី
របស់្ខវួន នទេះបីជាមានការងារលអប ុដត  ក៏នឹងអាចបាែ់បង់នៅវញិបាន
ដដរ។ នបីនិយាយពីដផបកនស្ដឌកិចច ដផបកឧស្ា កមយ កស្ិកមយ  ណិជជកមយ 
ជាំនញួ ជានដីម កាលនបីន ឝ្ីការងារខជេះខាជ យ មិនលែួែពិនិែរដល់កដនវងការ
ងារ នចេះដែលបចាាំបដឋ ក់គាប  មាប ក់អាងនលីមាប ក់ នៅដែផធេះ ឬបនធប់ការយិា
ល័យ រ ាំពឹងដែនលីលកដាស្ នលីបញ្ជ ី នលីអបកដ៏ទទ ដល់ផលដដលបានមក 
នឹងលែូវខូចខាែជាពុាំខាន នបីលែូវចាំនណញនលចីនក៏លែូវែយមកែិច ឬខាែ
បង់ដែមថង។ មានអបកជាំនញួខវេះ នពលខាែខាវ ាំងនពកនៅ ដល់ថាប ក់ន ឝ្ីអែថឃាែ
ខវួនឯងនទៀែក៏មានដដរ។ 

៣.កលាណមិែថតា (ភាវៈទនខវួនជាអបកមានមិែថលអ) ៖ ការនស្ព 



28 

 

គប់មិែឋក៏ជាកតាឋ ស្ាំខាន់ស្លមាប់មនុស្សផងដដរ។ គាយ នមនុស្សដមាប ក់
នកីែនឡ្ងី ន យីរស់្នៅដែមាប ក់ឯង មិនពឹងអាលស័្យគាប នៅមកននាេះនឡ្យី 
ន យីក៏គាយ ននរដមាប ក់រស់្នៅមិនទទលួចមវងឥទនិពលពីអបកដ៏ទទននាេះ
ក៏នទដដរ។ ការនស្ពគពមិែឋ ក៏ជាមន្ាបាយស្ាំខាន់ស្លមាប់ការអភិវឌណខវួន
ឲ្ររកីចនលមីន តាមរយៈ សុ្ភាវ្ម៌ ស្ីល្ម៌ ទាំនាក់ទាំនងកបុងការអភិវឌណ 
នស្ដឌកិចច ទីលបឹកា។ល។ នបីកាលដនយងីរាប់អានលបទេះប េះនលីដែមិែថ
អាលកក់ លបចុបលបដចង ដឹកនាាំនយងីឲ្រនៅរកដែផវូវអនឋរាយ ស្បាយរកីរាយ
ដែនលីទនងឝីអាលកក់ស្ពឝដបបយា ង នទេះបីនយងីខាំលបឹងដលបងដស្ឝងរកលទពរ
្នបរបូិណ៌ស្ថុកស្ថមមយា ងដ ក៏លទពរ្នទាំងននាេះអាចនឹងវនិាស្នៅ
វញិបាន។ នបីន ឝ្ីការងារនផសងៗ ការងារននាេះនឹងមិនរកីចនលមីន ឬអាចនឹង
បាែ់បង់ការងារ។ ដែនបីនយងីនចេះនលជីស្នរសី្នស្ពគប់ចាំន េះមិែឋដស្បផុរស្ 
មិែថលអ នចេះជយួគាប នៅវញិនៅមក ជាអបកលបាជញ បណឍិ ែ មិែឋននាេះនឹងនាាំ
នយងីឲ្របានស្នលមចនូវកិចចការស្ពឝដបបយា ង។ 

មនុស្សមានបនួលបនភទគឺ  ៖ 
- មនុស្សលអដែស្មផកកាយ ខាងផវូវចិែថអាលកក់ 
- មនុស្សអាលកក់ស្មផកកាយ ដែខាងផវូវចិែឋស្បផុរស្ 
- មនុស្សអាលកក់ទាំងកាយ អាលកក់ទាំងខាងផវូវចិែឋ 
- មនុស្សលអទាំងកាយ លអទាំងខាងផវូវចិែឋ 

មនុស្សលបនភទទីមួយ និងទីបី មិនគួរនឹងឲ្រនយងីនស្ពគប់ជាមួយ
ននាេះនឡ្យី នល េះមនុស្សពីរលបនភទននេះ ដែងញុាាំងលបនយាជន៌ដដលស្នលមច
បានឲ្រវនិាស្ លបនយាជន៌នរៀបបាននឹងស្នលមចឲ្រខកខាននៅវញិ។ កបុង
ន័យននេះដដរ មិនដមនមានន័យថា នយងីមិននស្ពគប់មនុស្សអាលកក់ ឬ
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បាបមិែឋននាេះនទ ដែមានន័យថា នយងីអាចលែឹមដែរាប់អាន មិននរសី្នអីង
ចាំន េះមនុស្សជាែិដូចគាប  លគាន់ដែនយងីមិនន ឝ្ីតាមការដឹកនាាំ ឬឥទនិពល
ពីអបកននាេះប ុនដត េះ។ ការដស្ឝងរកោភពីមនុស្សអស្បផុរស្ គឺជានរឿងមិន
លអ នលបៀបដូចជាទឹកអលមឹែោយនឹងថាប ាំពុល អាចស្មាវ ប់នយងីបានលគប់
នពលទាំងអស់្។ មិែថអាលកក់ ដែងដឹកនាាំនយងីឲ្រលបលពឹែថដែអាំនពីអបាយមុខ
នផសងៗ មានដលផងភាប ល់ លស្ី លស្ថ នភវចពីការដែរកាលទពរស្មផែថិ នភវចពី
សុ្ខទុកខខវួន នភវចលគួស្ថរស្ថច់ញាែិ។ នបីដឹកនាាំឲ្រន ឝ្ីជាំនួញននាេះ នលចីនដែ
ជាជាំនញួខុស្ស្ីល្ម៌ កផែ់មនស្ិការ កផែ់ស្ងគមជាែិ ដូចជា ជញួដូរមនុស្ស 
ជញួដូរនលគឿងស្ថគស្ថថ វុ្ នលគឿងនញៀន នលគឿងលស្វងឹ ថាប ាំពុល លួច បវន់ កាប់
ស្មាវ ប់ កិបនកងអបកដទទនដីមផលីបនយាជន៍តធ ល់ខវួន ដដលទនងឝីស្ពឝដបប
យា ងសុ្ទនដែខុស្ចាប់ទាំងអស់្។ 

មនុស្សលបនភទទី២ និងទី៤ គឺជាលបនភទមនុស្សស្បផុរស្ អាចន ឝ្ី
ជាកលាណមិែថបាន អាចជួយឱ្រការងារដដលមិនអាចស្នលមច ឱ្រស្នលមច
បាន ជយួការងារដដលស្នលមចន យីនអាយរែឹរងឹដែរកីចាំនរនី ជយួផថល់ជីវែិ
បនងេីែែយី នាាំស្ិរសី្ួស្ថីដល់ការអភិវឌណ។ មនុស្សលបនភទទី២ នទេះបីដែស្មផក
កាយមិនសូ្វស្មលបកប របិុលរបូច ចូលចិែថនលងនស្ីចនលចីន ឬអស្មែទភាព
កាយស្មផទដមយួក៏នដាយ ដែនៅនពលដដលគិែ ក៏លកនឡ្កនមីលនៅ
នលីអឝីដដលលែឹមលែូវ អឝីដដលសុ្លកឹែ លអ ស្មលស្បតាមចាប់បញ្ដែថិរបស់្រដឌ 
ស្មលស្បនៅនឹងស្ីល្ម៌ ដដលស្ងគមមនុស្សទាំងមូលអាចទទលួយក
បាន ដូចជា នៅកបុងស្ម័យបចចុបផនបជាស្ម័យទាំននីបពឹងដផអកនលីនស្វាកមយ 
និងព័ែ៌មានវទិា មិែថលអដែងដឹកនាាំនយងីនអាយនចេះស្ថគ ល់ យល់ដឹង អភិវឌណ
ខវួន ឱ្រមានស្មែទភាពលបកែួលបដជងទីផារការងារជាំនួញនផសងៗបានស្ពឝ
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ដបបយា ង។ ឯនបីមិែថអាលកក់ដបរជាដឹកនាាំនអាយបនងីេែស្មែទភាពខាងផវូវ
អាលកក់ នស្ពនលគឿងនញៀន ដលផងសុ្ីស្ងជានដីម ។ 

កបុងទស្សនវជិាជ លពេះពុទនស្ថស្នា លពេះពុទនអងគបានដបងដចកមិែថ ជា
ពីរយា ងគឺ ៖ មិែថលអ(កលាណមិែថ) និងមិែថអាលកក់(បាបមិែថ)។ 

បាបមិែថមាន៤លបនភទគឺ ៖ 
          ក- មិែថគិែដែពីខាងបាន 
- មិែថគិែយកស្លមាប់ដែមាប ក់ឯង គិែដែពីខវួនឯង 
- លពមខូចលបនយាជន៍បនថិចបនថួច និងចង់បានដែពីខាងនលចីន 
- នពលខវួនមានភ័យនទីបស្ធុេះនៅជយួន ឝ្ីកិចចការរបស់្មិែថ 
- នស្ពគប់មិែថនល េះស្មវឹងនឃញីលបនយាជន៍ 
          ខ- មិែថបានដែខាងនិយាយ 
- ពូដកដែរ ាំលឹកយកនរឿងចាស់្ៗមកនិយាយ 
- ពូដកនលីកយកនរឿងដដលពុាំទន់មកដល់មកលបាលស័្យ 
- ជយួស្នគងាគ េះនដាយរបស់្គាយ នបានការ 
- នពលមិែថមាន្ុរៈមិនលពមមកជយួ អាងនលស្ថាមានរវល់ 
          គ-មិែថបានដែលបចុប (នបាកសុ្)ី 
- នពលមិែថន ឝ្ីអាលកក់ក៏ស្ថទរ 
- នពលមិែថន ឝ្ីលអក៏ស្ថទរ 
- នៅពីមុខមិែថន លស្រនស្ីរ 
- នៅពីនលកាយខបងនិយាយនិនាធ  

ឃ-មិែថនាាំនៅរកដែខាងវនិាស្ 
- នពលមិែថផឹកនលគឿងលស្វងឹ ក៏ផឹកដដរ 
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- នពលមិែឋនដីរនលងយប់ ក៏នដីរជាមយួ 
កលាមិែឋមានបនួលបនភទគឺ ៖ 
ក-មិែឋមានឧបការ 

- នពលមិែឋន ឝ្ស្លបដ ស្ចាំន េះអឝីមយួ ក៏ជយួរកា 
- នពលមិែថកាំពុងន ឝ្ីអឝីមយួ ក៏ជយួន ឝ្ីជាមួយ 
- នពលមិែឋមានភ័យ ក៏យកខវួននៅទីពឹងរបស់្មិែឋ 
- នពលមិែថមានការចាាំបាច់ជយួនចញលទពរស្មផែថិឲ្រជាងមិែឋដដលនស្បីសុ្ាំ  
  ឲ្រខវួនជយួនៅនទៀែ ។ 

ខ-មិែឋរមួសុ្ខទុកខ 
- លបាប់នរឿងស្ាំងាែ់ដល់មិែឋ 
- បិទបាាំងនរឿងស្ាំងាែ់របស់្មិែឋ 
- មិននបាេះបង់មិែឋនចាលនៅនពលមិែឋមានភ័យនឋរាយ 
- សូ្មផដីែជីវែិក៏អាចលេះបង់បាននដីមផមិីែឋ 

គ-មិែឋដណនាាំលបនយាជន៍ 
- នឃញីមិែឋន ឝ្ីនរឿងនាាំឲ្រវនិាស្ក៏ហាមលបាម 
- ដណនាាំមិែថឲ្រតាាំងនៅកបុងនស្ចកឋីលអ ស្បផុរស្ សុ្ចរែិ 
- ឲ្រមិែថស្ថឋ ប់ ដឹងនូវអឝីដដលមិែថមិនដដលបានស្ថឋ ប់ មិនដដលបានដឹង 
- លបាប់ផវូវនៅកាន់នជាគជ័យ ដណនាាំការងារ ទីផារការងារ ផឋល់ទីលបឹកា 
  លអៗ កបុងការអភិវឌណជីវែិឲ្របាននជាគជ័យដល់មិែឋ 

ឃ-មិែឋមានទឹកចិែឋ 
- នពលមិែឋមានទុកខក៏នកីែទុកខដដរ (ជយួរ ាំដលកទុកខមិែឋ) 
- នពលមិែឋមានសុ្ខក៏ស្បាយរកីរាយ 
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- នពលឮនគនិយាយអាលកក់ពីមិែឋ ក៏ជយួនិយាយការ រឲ្រមិែឋ 
- នពលនគនិយាយស្រនស្ីពីមិែឋក៏ជួយនិយាយស្រនស្ីរបដនទម  

នបីកបុងថាប ក់ជាែិ ឧស្ស កមយ  ណិជជកមយ ឬជាំនួញវញិ នបីអបកន ឝ្ី
ជាមិននស្ថយ េះលែង់ ទុចរែិ មានការទគបនវាំ ស្ ការពុីករលួយលែូវដង លែូវដផវ
គាប ជាមយួនឹងអបកខាងនលៅននាេះ ជាែិនឹងដល់នូវវបិែថិនស្ដឌកិចច លកុម រុន
ឧស្ា កមយ  ណិជជកមយ ជាំនញួ … ននាេះនឹងខូចខាែ ឬដលួរលាំ។ ដូចននេះ 
នដីមផឲី្រជីវែិបចចុបផនបបាននជាគជ័យ នកីែជាមងគល គបផនីចេះនលជីស្នរសី្
មិែថឲ្របានលអលបនស្ីរ ។ 

៤.ស្មជីវតិា ( ភាវៈទនបុគគលចិញ្ច ឹមជីវែិនស្យី ) ៖ ការចិញ្ច ឹមជីវែិ
នស្យី កបុងទីននេះ ស្ាំនៅនៅនលីការចិញ្ច ឹមជីវែិនដាយស្ថគ ល់ន ែុពីរយា ងគឺ 

ក.ស្ថគ ល់ពីរនបៀបចាយវាយ 
្មយតា ចាំណូល និងចាំដយ គឺជាគូគាប នៅវញិនៅមក។ ចាំណូល 

ស្ាំនៅនលីផលដដលនកីែនឡ្ងីពីការលបឹងដលបងដស្ឝងរក ឯចាំដយស្ាំនៅ
នលីការនលបីលបាស់្។ កបុងទស្សនវជិាជ លពេះពុទនស្ថស្នា លពេះពុទនអងគស្ដមឋងថា ៖ 
នបីរកលបាក់ចាំណូលបានមកែិច នយងីលែូវនចេះចាយវាយនៅតាមែិច លែូវ
នចេះស្នសាំស្ាំទច មិនដមនបានែិច ន យីចាយវាយ ឬនលបីលបាស់្ សួ្លបមាណ
ននាេះនឡ្យី។ ការចាយវាយនលចីនជាងចាំណូល  មិនដមនលែឹមដែការបាំតវ ញ 
គាយ នការអភិវឌណប ុនដត េះនទ វាដែមទាំងន ឝ្ីឲ្រនយងីបាែ់បង់នពលនវោ បាែ់
បង់ឱ្កាស្នផសងៗ និងនករមរែកស្ពឝដបបយា ង។ ផធុយមកវញិ នបីនយងី
មានចាំណូលនលចីន ដែចាំដយែិចនពក មិនស្មនឹងែលមូវការ ឬកាំដញ់ 
វានឹងអាចន ឝ្ីឲ្រនយងីទទលួរងនូវផលលាំបាកបានដដរ។ ការកាំដញ់នពក 
វានឹងន ឝ្ីឲ្របាែ់បង់នូវញាែិ ទទលួរងនូវការលបមាែពីមនុស្សជុាំវញិ គាយ ន
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ជនដទទហារ នចូលជិែ។ នបីកាលដបាែ់បង់ញាែិន យី ចង់ន ឝ្ីជាំនញួ
ជាមយួនឹងនរដក៏មិនបាន ចង់ពឹងពាំនាក់អាលស័្យនឹងអបកផង នគមិន
លពម ដែដល់យូរៗនៅនឹងកាវ យជាមនុស្សឯនកា។ នបីនិយាយពីលកុម រុន
វញិ នបីចាំណូលចាំនណញបាននលចីន ដែលបាក់នបៀរវែសរផ៍ឋល់ដល់បុគគលិក
របស់្ខវួនមិនស្មនឹងែទមវការងារ ននាេះបុគគលិកការងារនឹងន ឝ្ីការលាំៗឲ្រ
ដែបាន ការងារនឹងមិននដីរនៅមុខ ទីបាំផុែលកុម រុនននាេះនឹងដលួរលាំជា 
ពុាំខាន។ កបុងទស្សនវជិាជ នស្ដឌកិចចលពេះពុទនមានពុទនដីកាថា នបីលបាក់ឈបួល
ផឋល់ដល់បុគគលិកលយមស្មរមរលគប់លគាន់ ននាេះការងារនឹងនដីរ្ននៅ
មុខឥែឈប់ឈរ ដែនបីមិនលយមលគប់លគាន់នទ ននាេះការងារនឹងរអាក់រអលួ 
គាយ នបុគគលិកន ឝ្ីការបនថជាមួយគាប នទៀែនឡ្យី ។ 

ខ.ស្ថគ ល់ពីស្មែទភាពកបុងការរក 
ស្មែទភាពលែូវបានទទលួស្ថគ ល់ និងឲ្រែទមវយា ងខាវ ាំងនពញពិភព

នោក។ ្មយតានបីគាយ នស្មែទភាពកបុងការរកនទ ការដស្ឝងរកននាេះក៏មិនដល់
នូវការរកីចនលមីនបានដដរ។ ស្មែទភាពកបុងទីននេះដចកនចញជាពីរគឺ ៖ 
- ស្មែទភាពដឹងចាស់្ពីការវនិាស្នៅទននភាគៈទាំងឡាយ 
- ស្មែទភាពដឹងចាស់្ពីការរកីចនលមីនទននភាគៈទាំងឡាយ។  

ការដឹងចាស់្ពីការវនិាស្(អវជិជមាន) នឹងអាចឲ្រនយងីនរៀបចាំនលែៀម 
ទុកជាមុន បងាេ យា ងដមិនឲ្រនភាគៈននាេះវនិាស្នៅវញិនដាយងាយៗ ឬ 
កុាំឲ្របាែ់បង់ដែមថង ដូចជា របស់្ដដលបាែ់បង់ន យី គបផដីស្ឝងរកឲ្រនឃញី 
មកវញិ របស់្ចាស់្ន យីឲ្រនចេះជសួ្ជុលនលបី ឬដស្ឝងរកមកបដនទម ជានដីម។ 
ការដឹងចាស់្ពីការរកីចនលមីន អាចឲ្រនយងីនចេះរកវ ិ្ ីស្ថគស្ថ ដែរកា វ ិ្ ី 
ស្ថគស្ថចាប់លកស្ថវកាវលកនស្ថបលស្ូបយកឱ្កាស្បាន។ ស្មែទភាពដដល 
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យល់ដឹងពីចាំណុចនខាយ និងចាំណុចខាវ ាំង ននេះន យី ជាន ែុន ឝ្ីឲ្រភាព 
នជាគជ័យនកីែនឡ្ងីកបុងទីចាំន េះមុខបាន។ 

តាមការនលីកនឡ្ងីមកននេះ នយងីនឃញីថា ទិដឌ្ មយកិែទ្ ម៌ ទាំង 
៤យា ងននេះ ពិែជាមានស្ថរៈស្ាំខាន់ដស់្កបុងការអភិវឌណនស្ដឌកិចច លស្ប
នៅតាមចាប់ និងស្ីល្ម៌។ បុគគលអបកអនុវែថតាម មិនអាចនលជីស្យកមយួ
ចាំណុច ន យីនចាលចាំណុចនផសងនទៀែននាេះនទ នល េះ្ម៌ទាំងបនួយា ងននេះ 
មានទាំនាក់ទាំនងនៅវញិនៅមក មិនអាចតឋ ច់នចញពីគាប បាននឡ្យី។ នបី 
មនុស្សមាប ក់ៗអនុវែថដាំនណីរជីវែិ លបកាន់ភាជ ប់នឹង្ម៌ទាំងបនួននេះ នឹងទទលួ
បាននូវលបនយាជន៍កបុងបចចុបផនបននេះ អាចន ឝ្ីជាមាច ស់្វាស្នាទនខវួន បាន
នជាគជ័យយា ងពិែលបាកដ។12 

ចាំដណកឯ បាវ ែុង បានពនរល់បងាា ញមនុស្សឲ្រស្ថគ ល់ពីទស្សនវជិាជ
ជីវែិលបកបនដាយឧែថមភាពតាមមន្ាបាយគិែពិចារដពីខវួនឯង ៖   

១- គិែន យីគិែនទៀែ ៖ បាវ ែុងនិយាយថាគាំនិែគឺជាលបភពទន
អឝីៗទាំងអស់្។ នបីនមីលមកមនុស្សស្ពឝទែងវញិនឃីញថា ហាក់ដូចជា
មមាញឹកដស់្មិនសូ្វមាននពលគិែឲ្រស្ថគ ល់ខវួនឯងនឡ្យីគឺនគមិនដឹង 
ថានែីនគយកជីវែិរបស់្នគមកន ឝ្ីអឝីឲ្របានជាលបនយាជន៍។ នគន ឝ្ីននេះបនថិច 
ន ឝ្ីននាេះបនថិចឲ្រនមីលនៅថាខវួនរវល់ដស់្ដែការពិែរវល់ដែនរឿងសុ្ី នដក 
បនងេីែកូននដីមផបីនទយភាពអផសុកប ុនដត េះ ដែជានរឿយៗ មនុស្សក៏ចាប់
អផសុកនឹងនរឿងដដលនគថា នគន ឝ្ីនដីមផបីនទយភាពអផសុករបស់្នគដដដល 
ន យីនគក៏រកដលផងនលងែយីនទៀែ។ 
                                                           
12

 https://krupaokbin.wordpress.comទស្សនវជិាជ លពេះពុទនស្ថ/2012/04/22 

https://krupaokbin.wordpress.com/
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មនុស្សនលចីនដែរស់្លតាប់តាមទាំននារស្ងគម អបកខវេះចាំដយនពល
នលពិី្ីស្ថស្នានដាយមិនបានពិចារដរកអែទន័យទនទនងឝីននាេះ អបកខវេះ
រនវរីវាយលជួលលចាល់ដស្ឝងរកភាពលផនី យ្ េះ និងលទពរស្មផែថិ។ 

បាវ ែុង ថា លែវូស្ថគ ល់ខវួនឯង ជាពិនស្ស្លែូវពិចារដរកន ែុផល 
ន យីកមយវែទុទនការពិចារដ គឺយកខវួនឯងជាកមយវែទុ។ បាវ ែុង បនលងៀន
ឲ្រនយងីយកខវួននយងីនៅលបដូចនឹងមនុស្សដដលនយងីចង់ដូច ន យីស្ួរ
មកខវួនឯងថា នែីអឝីនៅជាអែទន័យទនការដូចនគននាេះ? នលកាយពីស្ួរខវួនឯង 
រចួ លែូវនឆវីយនដាយនស្ថយ េះលែង់មកខវួនឯងនដាយវភិាគ ពិភាកា និងស្ាំនយាគ 
គាំនិែននាេះជាមយួអបកនចេះដឹងដដលអាចលបាប់ថា គាំនិែននាេះ លែូវ ឬ ខុស្។ 
បាវ ែុង អេះអាងថា នបីបានពិភាកានលីព ុគាំនិែ អាចជយួឲ្រនយងីនមីល
បានកាន់ដែនលចីនលជុងទនបញ្ហា  គឺអាចនចៀស្វាងកាំ ុស្បាននលចីន។ 

នទេះបីជា បាវ ែុង បនលងៀនឲ្រនយងីស្ាំនយាគគាំនិែខវួនឯងនិងគាំនិែ
អបកនចេះដឹងក៏នដាយ ដែមានចាំណុចមយួដដលបាវ ែុងបានហាមដាច់ខាែ 
គឺមិនលែូវន ឝ្តីាមមនុស្សភាគនលចីននទ នល េះថា ខុស្ និង លែូវ មិនស្ាំនៅនលី
ចាំននួអបកគាាំលទនឡ្យី។ មានអបកគាាំលទនលចីនមិនលបាកដថា លែូវ មានអបក
គាាំលទែិចក៏មិនបញ្ហជ ក់ថា ខុស្ ដដរ។ ឧទ រណ៍ ហាគ លីនឡ្ ដែមាប ក់ឯង
ហារ នដលស្កថាដផនដីមានរាងមូល។ គាែ់លែូវបានមនុស្សស្ម័យននាេះថា
ឆេួែ។ ជាទស្សនវស័ិ្យ ៖ កបុងស្ងគម នពលមនុស្សមាប ក់ឆេួែនគងាយនឹង
នមីលនឃញីពីភាពឆេួែននាេះដស់្ ប ុដនឋកាលដមនុស្សជិែមយួស្ងគម
ឆេួែវញិ ននាេះនគមិនងាយកែ់ស្មាគ ល់នឃញីភាពឆេួែននាេះនឡ្យី។ មុន
នពលដដលទស្សនវទូិមានន យ្ េះជាទស្សនវទូិ ពកួគាែ់ដែងលែូវបាននគ
នៅថាឆេួែ ដែជារនបៀបឆេួែមយួដដលចុងនលកាយនាាំលបនយាជន៍ឲ្រមនុស្ស
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ជាែិ។ ជាឧទ រណ៍ជាក់ដស្ថងមយួនទៀែ កាលដដលអីុលស្ថដអលមិនទន់
បានបនងេីែជាលបនទស្នឡ្ងីវញិ នោកលស្ី នហាគ លដាដមរ ៍ បានលបាប់នៅ
ស្ថឝ មីគាែ់ថា គាែ់បានស្នលមចចិែឋលែឡ្ប់នៅទឹកដីននាេះវញិ។ នពលស្ថឝ មី
គាែ់ស្ួរថា នមឋចមិនពិភាកាជាមយួគាែ់ស្ិន? នោកលស្ីបាននឆវីយភាវ មថា 
ខញុ ាំបានពិភាកាចាស់្ោស់្ន យី។ ជាមយួនរដ? ជាមយួខវួនខញុ ាំតធ ល់! 
ននេះន ីយស្មឋីរបស់្មនុស្សដដលនចេះែវឹងដែវងពិចារដ និងមានទាំនុក
ចិែឋនលខីវួនឯង។ 

២- បាំនពញចននាវ េះខឝេះខាែរបស់្នយងីតាមគាំរអូបកដដលនយងីលស្ឡាញ់ ៖ 
មនុស្សដដលនយងីលស្ឡាញ់កបុងគាំនិែរបស់្បាវ ែុង គឺជាមនុស្សដដលមាន
ឧែឋមគែិ មិនដមនមានដែរូបស្មផែឋិ ដែជាមនុស្សដដលមានគុណ្ម៌
នលីស្នយងី ន យីនយងីចង់ដកដលបខវួនតាមចាំណុចលអននាេះ ដែមិនដមនន ឝ្ី
តាមបងាគ ប់បញ្ហជ នគនដីមផតីគ ប់ផគុននគនឡ្យី។ លែង់ននេះន យីដដល បាវ ែុង ថា 
មនុស្សដដលនយងីលស្ឡាញ់លែូវដែជាមនុស្សដដលនយងីនគារព នកាែស្រនស្ីរ។ 
មនុស្សដដលនយងីលស្ឡាញ់ដូចដដលបាវ ែុងនលីកនឡ្ងី គឺអាចជយួរុញលចាន
នយងីឲ្រនលបីអស់្ស្កាថ នុពលដដលនយងីមាននៅន ឝ្ីលបនយាជន៍នានា។ បថី
លបពននដដលលស្ឡាញ់គាប  នពលរមួរស់្ជាមយួគាប  គឺលែូវដែរមួគាប ដកដលបគាប ពី
ទដគូនស្បហាឲ្រកាវ យនៅជាទដគូជីវែិដដលមានបុពឝន ែុជីវែិរមួគាប នៅតាម 
អឝីដដលនគបានពិភាកា។ គូស្ថឝ មីភរយិាននាេះ មិនលែឹមដែជាទដគូនស្បហា
នភទនឡ្យី ដែជាទដគូជីវែិដដលរមួសុ្ខ រមួទុកខគាប  នដីមផសី្នលមចបុពឝន ែុ
ជីវែិជាក់ោក់ដដលនលីស្ពីសុ្ភមងគលលគួស្ថរនគ នហាចបាំផុែ ក៏នដីមផី
ស្ គមន៍របស់្នគ អបកខវេះមានបុពឝន ែុរស់្នដីមផជីាែិមាែុលបនទស្ និង
ខភស់្បាំផុែ គឺនដីមផមីនុស្សជាែិទាំងមូល។ ពួកនគមានកមភស់្ទឹកចិែថលបហាក់ 
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លបដ លគាប  នបីនទេះបីជាពកួនគអាចមានស្មែទភាពមិននស្យីគាប ។ ពកួនគ
យល់ដូចគាប ថា នបីលែឹមដែចាប់ទដគាប បនងេីែកូន និងផឋល់សុ្ភមងគលដល់
គាប  នដាយមិនខឝល់ពីសុ្ខទុកខមនុស្សដដលនៅជុាំវញិពកួនគ ទាំនងជានលជីស្ 
នរសី្យកផវូវដដលនដីរដែមាប ក់ឯងវាលបនស្ីរជាង។ ខុង ជឺ ៖ នពលជួបមនុស្ស
លអ ចូរគិែថា លែូវន ឝ្ីយា ងដូចនមឋច នទីបបានលអដូចគាែ់ ដែនបីជបួមនុស្ស
អាលកក់វញិ ចូរពិនិែរនមីលខវួនឯង។ ចូរកុាំបារមមនៅនពលមិនទទលួបាន
ការនកាែស្រនស្ីរ ដែលែូវបារមមថា នែីមានអឝីខវេះកបុងខវួនរបស់្នយងីដដលគរួ
ឲ្រនកាែស្រនស្ីរ។ 

៣- យល់ដឹង និងអាចបកលស្ថយបានពីស្លមស់្របស់្គាំនូរ ឬនទស្ភាព 
ឬវែទុទាំងឡាយដដដលខវួនលស្ឡាញ់ ៖ បាវ ែុង គូស្បញ្ហជ ក់ថា  ជាទូនៅ
មនុស្សមិនដឹង សូ្មផដីែចិែឋនគតធ ល់ ថាន ែុអឝីនទីបនគចូលចិែឋរបស់្អឝី
មយួ។ នគគាយ នមននាស្នញ្ចែនាចាំន េះវែទុនានាជុាំវញិខវួននឡ្យី នទីបនគ
ចង់បានរបស់្ននាេះ ន យីបនឋិចមកនគក៏ននឿយដយ។ 

បាវ ែុង ថា លទពរស្មផែថិដ៏អស្ថច ររបាំផុែ គឺការរស់្នៅនដាយស្បាយ 
ចិែឋជាមយួនឹងរបស់្បនថិចបនថួចដដលខវួនមាន នដាយរកឲ្រនឃញីជាំនក់ចិែថ
តធ ល់ខវួន និង ថានែីន ែុអឝបីានជាលស្ឡាញ់ដកចិែថមិនបានពីវែទុននាេះ? 
មនុស្សខវេះលស្ឡាញ់នទស្ភាពនពលទែងនរៀបលិច ទិដឌភាពទលពភបាំមាននលជាេះ
នលៅ ឬទីវាលរនហាឋាន វែទុបុរាណ រូបគាំនូរ ឬអឝីនផសង។ របស់្ទាំងននាេះ មាន
ភាពទន់ភវន់ និងថាមពលដដលអាចែាញ់ចិែឋនយងីឲ្រនវញចូលជាមយួវា។ 
នពលដដលស្មវឹងកាន់ដែយូរ នយងីកាន់ដែមានអារមយណ៍ហាក់រោយចូល
ជាមួយវា។ អឝីដដលទក់ចិែឋ នគនៅថា ស្មជស្ស/នស្ថភ័ណ។ លគប់អែទិភាព
ទាំងអស់្ (ភាពតាាំងនៅបានទាំងវែទុ និងទាំងទស្សនីយភាព) សុ្ទនដែមាន 
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ស្មជស្ស/នស្ថភ័ណ ដដលជាស្ចចៈតាមភាពពិែរបស់្វែទុននាេះ មិនដមនទល់
ដែនយងីលស្ឡាញ់នទីបមានស្មជស្ស/នស្ថភ័ណនឡ្យី។ កលមមានមនុស្ស
នមីលអឝីមយួតាមភាពពិែរបស់្វាដស់្។ ជាទូនៅមនុស្សនឹងនមីលអឝីមយួ
នៅតាមភាពជារបស់្ខវួន គឺមិនដមននៅតាមភាពពិែរបស់្វែទុននាេះនឡ្យី។ 
លពេះស្មាយ ស្មភុទនស្ដមឋងថា ពិភពនោកននេះ នកីែនឡ្ងីនដាយចិែឋ មានន័យ
ថា អែទិភាពទាំងឡាយនលនីោកននេះ លែូវបានបញ្ដែថិនដាយចិែឋ។ នដាយ
អវជិាជ  មនុស្សមិនបាននមីលដល់ស្ចចៈទនអែទិភាពនឡ្យី។ ពណ៌ស្ ដដល
នយងីនៅថា ស្ វានមីលនៅដូចជា ពណ៌ស្ថឝ យ នលកាមនភវីងពណ៌កបុងកវិប
រាលែី។ ពណ៌ស្ឬស្ថឝ យ គឺមនុស្ស បងឹន យីនៅវាថា ពណ៌ស្ឬស្ថឝ យ។ 
គាយ នអឝីនលីស្ពីការបញ្ដែថិរបស់្មនុស្សនឡ្យី ដដលយកពណ៌ស្ ែាំដង
ស្ភាវលអ ឯពណ៌នមយ  ែាំដងស្ភាវអាលកក់។ ន ែុននេះន យី នទីប បាវ ែុង
ឲ្រលបឹកានយាបល់ជាមយួអបកនចេះដឹង នដីមផកីាែ់បនទយកាំ ុស្ដដលអាច
នកីែមាននឡ្ងីនដាយស្ថរដែនមីលមិនលគប់លជុង។ ស្មជស្ស/នស្ថភ័ណ ទាំង
ឡាយដដលនយងីទទលួបាននដាយនមីលដល់ស្ចចៈទនវែទុដដលនលីស្ពីយក
ដភបកនៅនមីល នាាំឲ្រនយងីស្ងប់ ដឆអែ … ឯការវនងឝងនដាយមិនស្ថគ ល់ស្ចចៈ 
នាាំឲ្រនកីែនោភៈ នទស្ៈ និង នមា ៈ ដដលន ឝ្ឲី្រមានអារមយណ៍ថា ខឝេះ
រ ូែ។ នគមិនអាចរកស្មាម រៈឯដនលនីោកននេះមកបគងគប់ភាពនលស្ក
ឃាវ នទនចិែឋបាននឡ្យី។ លពេះពុទនបានបនលងៀននយងីឲ្រនៅដល់ស្ចចៈ នដីមផី
នដាេះលស្ថយនរឿងននេះ ឯបាវ ែុងថា លែូវរកឲ្រនឃញីស្មពស្ស/នស្ថភ័ណដដល
ផុស្នចញពីអឝីមយួដដលជយួឲ្រអបកដដលស្ញ្ជ ឹងគិែ្នដល់នស្ចកថីស្ងប់។ 
ចាំណុចននេះមិនលស្បនឹងស្មា្ិរបស់្លពេះពុទន ដដលមិនស្ទិែនលីវែទុនិមយិែ
នលៅខវួន ដែគឺនៅនលដីនងាីមរបស់្អបកបដិបែឋិតធ ល់។ 
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៤- ដកដលបស្ងគម ៖ បាវ ែុង បានផឋល់នមនរៀនយា ងនលចីនអាំពីស្ងគម 
និងរដាឌ ភិបាល ថានែីគរួន ឝ្ីយា ងដ នដីមផបីានស្ងគមនស្យីភាពគាប ។ គាែ់
ឲ្រែទមវនលីគុណ្ម៌ និងចង់ឲ្រស្ងគមមានយុែថិ្ម៌ និងនស្យីភាពគាប ។ បាវ ែុង
បានយកលាំនាាំទននគាលការណ៍ដឹកនាាំរបស់្រដឌស្ាែដដលទាំងការរស់្នៅ 
នស្ដឌកិចច ការនរៀនសូ្លែ គឺនដីមផសី្ថងអបកលបយុទន។ បាវ ែុងយកគាំរូននេះមក
ដកទចបស្ងគម ដែមិនដមនឲ្រមនុស្សលគប់គាប កាវ យជាអបកលបយុទននទ ដែជា
ឧែថមមនុស្ស។ កបុងនស្ៀវនៅដដលមានចាំណងនជីង ស្ថធារណរដឌ បាវ ែុង 
ថា កុាំយកភាពលផលីាញរបស់្កីឡាករ អបកចនលមៀង ឬអបកមាន ជានដីម
មកន ឝ្ីជាគាំរូស្ងគម នល េះមនុស្សទាំងននាេះមិនអាចនាាំមកនូវភាពនស្យីភាព
គាប កបុងស្ងគមនទ។ មនុស្សដដលបាវ ែុងយកជាគាំរូ គឺមនុស្សដដលបានន ឝ្ី
លបនយាជន៍ដល់ស្ងគម ជាមនុស្សស្ថមញ្ដ នចេះយកចិែថទុកដាក់ដល់ស្ 
គមន៍ដដលខវួនរស់្នៅគឺ «មគគុនទធស្ក៍ស្ គមន៍»។ គាែ់យល់ថា នពល
ដដលពលរដឌមិននចេះគិែពិចារដលបកបនដាយសុ្ភវនិិចឆ័យ មិននចេះដបង
ដចកខុស្លែូវ គាយ នឧែឋមគែិជីវែិ នចេះដែរស់្តាមនគតាមឯង ននាេះលបជា
្ិបនែយរនលបីមិនបានជាលបនយាជន៍នលចីននឡ្យី។ នពលពលរដឌមានការ
យល់ដឹង មានការទទលួខុស្លែូវ នចេះរស់្នៅជាអបកជា នដាយភាពទែវែបូរ 
ស្ថគ ល់ភាពជាមាច ស់្របស់្ខវួន នទីបលបជា្ិបនែយរផឋល់ដផវតេ ដល់ពលរដឌ។ 
កបុងករណីដដលពលរដឌយល់ដឹងែិចពីកិចចការស្ងគម ពួកនគងាយនឹងលជួល
នលជីមតាមគាប  នដាយមិនដបងដចកលអ-អាលកក់ ន យីអាចនបាេះនឆ្ប ែឲ្រអបក
ននយាបាយទុចចរែិមកកាន់ការងាររដឌ។ បាវ ែុងបញ្ហជ ក់ចាស់្ថា ជា្មយតា មាន 
មនុស្សែិចដស់្ដដលគិែគូរពីសុ្ខទុកខស្ងគម និងកលមនរសី្បានមនុស្ស
លែឹមលែូវមកកាន់ការងារជាែិដស់្។ គាែ់ថា លបជា្ិបនែយរដាំនណីរការ
នៅបាននដាយរលូន និងបានជាលបនយាជន៍ លុេះលតាដដែពលរដឌភាគ នលចីន 
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មានលកខណៈជាទស្សនវទូិ គឺនចេះគិែពិចារដ វភិាគន ែុផល។ បាវ ែុង
ថា នស្ថចឬអបកដឹកនាាំ ដាច់ខាែលែូវដែជាទស្សវទូិ នទីបនគមានទស្សនវស័ិ្យ
កបុងការនដាេះលស្ថយបញ្ហា  និងអភិវឌណជាែិនៅរកភាពសុ្ដុមរមនា។13 

ជីវែិនកីែមកលែូវនពីបលបទេះនឹងលគប់រស្ជាែិគឺ ដផអម លឝីង ជូរ ចែ់ … 
ដដលទមទរនូវការអែ់ យ្ែ់ខភស់្ បែ់ដបនខាវ ាំងនៅតាមកាលៈនទស្ៈនដីមផី
រស់្បនថ ក៏ដូចជាស្នលមចកិចចការែូច ា្ំនផសងៗ។ ជាមួយគាប ននាេះ នយងីមិន
អាចខឝេះបាននឡ្យីនូវទស្សនវជិាជ មយួចាំនួននដីមផែីដលមែលមង់ទិស្ជីវែិឱ្រ
មានភាពនឹងនរចាស់្ោស់្ឬតវ ស់្បថូរជីវែិរស់្នៅ។ បារា ក់ អូបាមា  ៖ ការ
តវ ស់្បឋូរជីវែិរស់្នៅ មិនដមនជានរឿងអាលកក់ននាេះនទ លគាន់ដែនយងីលែូវមាន
ទិស្នៅចាស់្ោស់្ជាមុន ថានែីនយងីលែូវតវ ស់្បឋូរនៅរកអឝី ន យីអឝីននាេះ
លែូវមានភាពស្ាំខាន់បាំផុែ។ សូ្លកាែ ៖ ការដដលមិនបានពិនិែរនមីលជីវែិ
របស់្ខវួនននាេះ គឺជាការរស់្នៅនដាយគាយ នែទមវនស្ថេះនឡ្យី។   

 ទស្សនវជិាជ  ជាលែីវស័ិ្យ ជាចងេូែទននាវាជីវែិ។ ទស្សនវជិាជ  ជាស្បឹង 
ជាដខសចងភាជ ប់ដខវងជីវែិឱ្រន រីបគញ្ហច ស្ខរល់។ ជីវែិគាយ នទស្សនវជិាជ ជាលែី
វស័ិ្យ នលបៀបដូចចកអដណថ ែនលីទឹក ន យីរស្ថែ់ឥែទិស្នៅ។  
មានគែិបណឍិ ែទស្សនវជិាជ  នៅដកផរខវួ ននិងន ឝ្ីជាមិែថ ដូចមានបណឍិ ែ

ជាទីលបឹកាកបុ ងការនបីកឱ្កាស្ែយីៗលអៗ ស្លមាប់ជីវែិ គិែផវូ វលអ ន ឝ្ីដាំនណីរ
នឆ្ភ េះនៅរកភាពនជាគជយ័និងនលបីជីវែិឱ្រមានែទមវ។ នបីគាយ នទស្សនវជិាជ
ដឹកនាាំស្កមយភាពនទ ននាេះការបាំនពញការងារនឹងមិនអាចលបលពឹែថនៅ
បានលអនឡី្យ។ គាយ នទស្សនវជិាជ ដឹកនាាំស្កមយភាព  មនុស្សលបលពឹែថមិនខុស្
ពីស្ែឝ(ស្ភាវគែិ) និង មិនខុស្ពីែុកេតា(ជាមា សីុ្ន)នឡី្យ។ 
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 ភបាំនពញប ុស្ថិ៍ Publication date 14 December 2015 
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ជំពូក្២ 
តថភាពមនុេសចាេ ់និងបញ្ហា របឈម 
សៅក្នងុរបសទេក្មពុាបចចុបបនន 

 
មនុស្សចាស់្ដដលមានអាយុពី៦០ឆ្ប ាំនឡ្ងីនៅ មានលបមាណជាង

១ោន២ដស្ននាក់ លែូវជា៩%ទនចាំននួលបជាជនកមភុជាស្ថរុបលបមាណ
១៤.៦៨ោននាក់(ដដលមានជនជាែិដខយរ ចាម នវៀែដម ពបង ទាំពនួ កយួ
ចារា យ លកាាំង ោវ នលៅ នស្ធៀង ចិន កាវែិ នលកាល ទែ រូអុង មីល ទយ ន់ ព័រ 
ស្ួយ កុញ លគឹង ស្អួច លកុក លុន រដដ លកាក…)14  ន យីលបមាណ៣/៤ទន
ចាំននួស្ថរុបននេះ កាំពុងដែលបឈមនឹងបញ្ហា ជានលចីន ដដលទមទរឱ្រមាន
ការយកចិែថទុកដាក់ពីលគប់មជឈដាឌ ន។ បញ្ហា ជានលចីនដដលមនុស្សចាស់្ជរា 
និងពិការនៅកមភុជានៅដែកាំពុងជបួលបទេះរមួមាន ៖ ខឝេះខាែអាហារ ស្ាំនលៀក
បាំ ក់ ស្មាម រៈនលបីលបាស់្ ទីជលមក បញ្ហា សុ្ខភាពខាងរាងកាយនិងផវូវចិែថ 
ការដែទាំសុ្ខភាព និងថាប ាំស្ងេូវ លបឈមនឹងកងឝេះការយកចិែថទុកដាក់ពីកូន
នៅ… នទេះបីជាមានការជយួនលជាមដលជងពីស្ថទ ប័នរដាឌ ភិបាល អងគការនលៅ
រដាឌ ភិបាល អងគការស្ថស្នា និងស្បផុរស្ជននានា យា ងស្ននឹកស្នាន ប់ 
                                                           
14 ទិនបនយ័ជាំនរឿនលបជានជនផវូវការចុងនលកាយន ឝ្ីនឡ្ងីនៅឆ្ប ាំ២០០៨ ៖ លបជាជន ៧៨% រស្ន់ៅ
ទីជនបទ។ លបជាជន២/៣ ស្ទិែកបុងវយ័លបកបការងារ(១៥-៦៤ឆ្ប ាំ)។ លបដ ល២៩% មានអាយុ
នលកាម១៥ឆ្ប ាំ និងលបដ ល ៥% មានអាយុចាប់ពី៦៥ឆ្ប ាំនឡ្ងីនៅ។ ជាមយួនឹងអលតាកាំនណីន ១.៤៦% 
កបុងមយួឆ្ប ាំ វទិាស្ថទ នជាែិស្ទិែិបា នល់បមាណថា ចាំននួលបជាជនស្ថរុបនៅលពេះរាជាដចលកកមភុជា
មានចាំននួ ១៤.៦៨ ោននាក ់ កបុងឆ្ប ាំ២០១៣។ អងគការស្ លបជាែិបា នល់បមាណថា ចាំននួលបជា
ជនស្រុបមានចាំននួ ១៥.៥៨ ោននាក ់នៅឆ្ប ាំ២០១៥។ 
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ន យីក៏នដាយ។15 
តាមការពាករណ៍  មនុស្សចាស់្នៅកមភុជានឹងនកីនដល់ជាង១,៥ោន 

នាក់ នៅឆ្ប ាំ២០២៥ ន យីនឹងនកីននឡ្ងីដល់២ោននាក់ នៅឆ្ប ាំ ២០៣០ 
ខណ:លបជាពលរដឌស្ថរុបនកីនដល់ ១៨ ោននាក់ ននេះនបីនយាងតាមទីភាប ក់
ងារស្ថរព័ែ៌មានជាែិ។ ែនួលខកាំនណីនមនុស្សចាស់្ដ៏ ា្ំន្ងននេះ ន ឝ្ីឲ្រ
ស្ងគមកាន់ដែមានបនធុក ង្ន់កបុងអនាគែ។16 

មនុស្សចាស់្មយួចាំនួននៅកមភុជា កាំពុងជួបការលាំបាកនលចីន ទាំងជីវ
ភាពលបចាាំទែង ទាំងបញ្ហា សុ្ខភាព ទាំងទីជលមករស់្នៅ ទាំងផវូវអារមយណ៍
លបឈមនឹងបញ្ហា ឥែទីពឹង ន យីមានមនុស្សចាស់្ខវេះក៏កាំពុងរស់្នៅកបុង
លគួស្ថរដដលមានអាំនពី ងិាផងដដរ។17 

កតាថ បរសិ្ថទ ន ក៏ជាបញ្ហា លបឈមដ៏ ា្ំន្ងរបស់្លកុមមនុស្សវយ័
ចាំដស់្ផងដដរ។ នលគាេះ្មយជាែិ មានដូចជា ទឹកជាំនន់ នលគាេះរា ាំងស្ងួែ 
ខរល់កគនាថ ក់ រនធេះបាញ់ ជានដីម ដដលដែងដែនកីែនឡ្ងីនរៀងរាល់ឆ្ប ាំ បាន
បាំផវិចបាំតវ ញផលដាំដាំកស្ិកមយ ដលស្ចមាេ រ មុខរបរ និងអាយុជីវែិរបស់្
មនុស្សដដលជាបនងាគ លរកចាំណូលចិញ្ច ិមលគួស្ថរ ដដលជាន ែុន ឝ្ីឱ្រប េះ
 ល់ដល់ជីវភាពកបុងលគួស្ថរជនរងនលគាេះ ន ឝ្ីឲ្រពកួគាែ់ធាវ ក់កបុងភាពលកីលក 
រ ូែដល់ពិបាករកវ ិ្ ីនដាេះលស្ថយនចញពីស្ាំដញ់បញ្ហា លបឈមទាំងននេះ 
និងជេះឥទនិពលដល់មនុស្សចាស់្ទាំងតធ ល់ ទាំងលបនយាលផងដដរ។18 
                                                           
15

 http://www.rasmeinews.com/old-people  
16 http://www.propertyarea.asia/old-people 
17 https://happinesspage.blogspot.com/old-people (លបស្ថស្នរ៍បស្ន់ោក ដកវ ចនាទ  លបធាន 
   ស្មាគមលទលទងម់នុស្សចាស្ ់) 
18 http://km.rfi.fr/cambodia/old-people  
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២.១. មនុេសចាេស់ៅក្មពុាេពវនថៃរបឈមនឹងជំងឺរមួរតឹ 
         ទងំរាងកាយ និងផលូវចិតត 

មនុស្សមាប ក់ៗសុ្ទនដែមានការលូែោស់្ដផបករូបរាងកាយ និងលបព័នន
ជីវស្ថគស្ថ ដដលអាចនឡ្ងីដល់កលមិែខភស់្បាំផុែនៅនពលនពញវយ័ ន យី
ក៏ចាប់នផថីមធាវ ក់ចុេះនៅវញិជាបនថបនាធ ប់រ ូែដល់វយ័ជរា។ អាយុ៤០គឺជា
វយ័ជរារបស់្មនុស្សកនមាវ េះ អាយុ៥០គឺវយ័កនមាវ េះរបស់្មនុស្សជរា។ អងគ
ការសុ្ខភាពពិភពនោកបានកាំណែ់និយមន័យថា មនុស្សចាស់្ គឺជាមនុស្ស
ដដលមានអាយុចាប់ពី៦៥ឆ្ប ាំនឡ្ងីនៅ។ កបុងវយ័ននេះ ទាំងបុរស្និងគស្ថបីាន
វវិែថន៍ដផបកសុ្ខភាពជានលចីន។ កបុងវយ័ននេះផងដដរ មនុស្សអាចនឹងនៅមាន
សុ្ខភាពមាាំមួន ឬងាយលបឈមនឹងជាំងឺនផសងៗដដលបដឋ លឱ្រមាននលគាេះ 
ថាប ក់ដល់ជីវែិ គឺអាលស័្យមយួភាគនៅនលីរនបៀបរបបរស់្នៅ ន លគឺ ទក់
ទងនឹងការងារ ការនដក ការស្លមាក របបអាហារ ការ ូបចុក ការបនញ្ចញ
ស្កមយភាពកីឡា។ ស្ររីាងគមនុស្សមានការតវ ស់្បឋូរនស្ធីរដែទាំងលស្ុងនៅនពល 
្នចូលវយ័កាន់ដែចាស់្នៅៗ គឺមានការតវ ស់្បឋូរទាំងផវូវកាយ និងផវូវ
ចិែថ។ បញ្ហា លបឈមខាវ ាំងរបស់្មនុស្សចាស់្ គឺនៅនពលមាននរាគឈ ឺនលចីនដែ
ឈពីឺរឬបីមុខរមួគាប កបុងនពលដែមួយ។ មនុស្សចាស់្មិនស្កមយ រ ័ស្រ នួ
ដូចកាលពីនកយងនឡ្យី កមាវ ាំងពលាំចាប់នផថីមែយចុេះ នកាស្ិកាខរួកាលចាប់
នផឋីមចុេះនខាយ ការគិែគូរក៏ដលងសូ្វរវាស្ ន យីជាំនួស្មកវញិនដាយ
អាការៈវនងឝងវងាឝ ន់ និងនភវចភាវ ាំងជានដីម។ នលីស្ពីននេះ លែនចៀកអន់ែយ 
ដភបកលពិលនមីលដលងសូ្វចាស់្ ន យីមាែ់និងអញ្ហច ញន យ្ញមាននមនរាគ
និងពុកផុយ។ ចាំដណកដស្ផកក៏ចាប់នផឋីមលជួញពីមយួទែងនៅមយួទែងនដាយ
ស្ថរដស្ផកបាែ់បង់ជាែិកូឡាដជន(Collagen)។ ទនធឹមនឹងននាេះ ឆអឹងនិង 



44 

 

ស្នាវ ក់ចាប់នផឋីមបាែ់បង់ភាពហាប់ដណន និងចុេះនខាយងាយនឹងបាក់
នដាយស្ថរខឝេះជាែិកាល់ស្រូម។ ឆអឹងដដលងាយរងប េះ ល់ភាគនលចីន គឺឆអឹង
លែគាក ឆអឹងទដ និងឆអឹងខបង។ ឆអឹងខបងចាប់នផឋីមបាែ់បង់ភាពដណន បាែ់បង់
ជាែិទឹក និងចាប់នផឋីមនស្ឋីងដដលន ឝ្ីឱ្រឆអឹងខបងខវីជាងមុន។ ននេះជាន ែុផល
ដដលន ឝ្ីឱ្រមនុស្សចាស់្ភាគនលចីនកមភស់្ចុេះទបនិងនកាងខបង។ ទាំងអស់្
ននេះ គឺជាបញ្ហា លបឈមខាវ ាំងបនាធ ប់ពីនរាគទាំងឡាយដដលបានចូលនៅយាយី
កបុងស្ថរ ងគកាយមនុស្សចាស់្ដដលនជៀស្មិនផុែ។ ននេះស្របញ្ហជ ក់ថា 
មនុស្សលគប់គាប កាំពុងស្ថវ ប់កបុងនស្ចកថរីស់្ ឬកាំពុងរស់្កបុងនស្ចកថសី្ថវ ប់។  

លស្បនឹងស្ម័យកាលដដលកូននៅភាគនលចីនមិនសូ្វជាបានយកចិែថ
ទុកដាក់នមីលដែរកា នដាយស្ថរដែរវល់នចញនៅលបកបមុខរបរ ឬន ឝ្ីការងារ
នផសងៗស្ឹងអស់្ពីផធេះននាេះ គឺជាន ែុផលបដថ លឱ្រមនុស្សចាស់្ងាយ
មានអារមយណ៍ឯនកា និងងាយរងស្មាភ ្ផវូ វចិែថ ដដលអាចប េះ ល់ដល់
សុ្ខភាព និងបដឋ លឱ្រមានជាំងឺលបចាាំកាយមយួចាំនួន ជាពិនស្ស្នឹងន ឝ្ី
ឱ្រពួកគាែ់ជួបវបិែថិកបុងការទទួលទនដាំនណក ស្មាភ ្្មនឡ្ងីខភស់្ 
នបេះដូងនោែខុស្ចងាឝ ក់ ឈលឺកពេះ និងជាំងឺធាវ ក់ទឹកចិែថជានដីម។ 

មនុស្សចាស់្ភាគនលចីនទទួលរងនលគាេះពីជាំងឺរុា ាំទរ   ដដលដែងដែជា
ឧបស្គគដល់ការន ឝ្ីការងារ ដដលជាន ែុន ឝ្ីឲ្រការកលបាក់ចាំណូលទទលួ
ទនមានការធាវ ក់ចុេះ។ ស្លមាប់មនុស្សចាស់្ កងឝេះខាែមាូបអាហារគុណ
ភាពជានរឿងមា ង ប ុដនថមា ងនទៀែ ការគាំរាមកាំដ ងពីជាំងឺដងាេ ែ់ជានរឿង
ដដលមនុស្សចាស់្ដខយរលពួយបារមមខាវ ាំងជាងនគបាំផុែ។ 

លបជាជនដខយរភាគនលចីនមានជមងឺលបចាាំកាយ នដាយស្ថរមាូបអាហារ
មានជាែិគីមី ខូចគុណភាព  សួ្កាលបរនិចឆទ គបួផសាំនឹងរនបៀបបរនិភាគ 
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និងរស់្នៅមិនលែឹមលែូវ និងនលគាេះថាប ក់ការងារ ជានដីម។  
អបកដដលខឝេះមន្ាបាយផលិែកមយ លែូវបងខាំចិែថលក់កមាវ ាំងពលកមយ

កបុងកទលមទប។ ការលបឹងដលបងន ឝ្ីការដែមនមា ង និងែវកិាែផែិនែផៀែនលី
ចាំណីអាហារនិងនស្វាសុ្ខភាពន ឝ្ីឱ្របាក់កមាវ ាំងកាយ និងកមាវ ាំងចិែថ។ 
ផធុយនៅវញិ អបកដដលមានលបាក់ចាំណូលខភស់្ក៏នៅដែមានបញ្ហា សុ្ខភាព
ដដរ។ ការបរនិភាគនលីស្របបកាំណែ់ បរនិភាគនលគឿងលស្វងឹ សួ្កាំណែ់ 
និងខឝេះចលនាលាំហាែ់លបាណ ន ឝ្ីឱ្រកាំរែិជាែិស្េ ជាែិទលប ជាែិខាវ ញ់ អាសុ្ីែ
នកីនឬខឝេះ ដដលបដថ លឱ្រមានជមងឺនផសង  ៗដូចជា ទឹកននាមដផអម ទឹកននាម
ទលប ឈសឺ្នាវ ក់ នលីស្ស្មាភ ្្ម ស្ថវ ប់មយួចាំន ៀងខវួនជានដីម។ នលីស្
ពីននេះ ការបាំពុលបរសិ្ថទ ន ការខឝេះអនាម័យ កងឝេះវ ិ្ ីការ រនមនរាគនិងជមងឺឆវង 
នៅដែបនថគលមាមកាំដ ងស្ងគមនិងនស្ដឌកិចចលគួស្ថរ នស្ដឌកិចចជាែិយា ង
ង្ន់ ង្រផងដដរ។ 

ការធាវ ក់ចុេះទនអារមយណ៍របស់្មនុស្សចាស់្ ជាន ែុនាាំឱ្រពកួគាែ់
មានការនលកៀមលកាំចិែថ ការបាែ់បង់ភាពស្បាយរកីរាយ និងបាែ់បង់ការ
ចាប់អារមយណ៍នលីន ែុការណ៍នផសងៗ។ ន ែុដដលបដថ លឱ្រមនុស្ស
ចាស់្មានការធាវ ក់ទឹកចិែថ គឺបដថ លមកពី ៖ បញ្ហា ស្ងគម  បញ្ហា ការងារ  
បញ្ហា ជាំងឺរុា ាំទរ   បញ្ហា ទាំននៀមទមាវ ប់លបទពណី បញ្ហា ជីវភាពរស់្នៅ បញ្ហា ចង់
ន ឝ្ីអឝីមួយន ីយមិនបានស្ាំនរចដូចបាំណងក៏ខកចិែថខាវ ាំងឬបាក់ទឹកចិែថ 
ន យីជនួកាលកាំពុងដែមានបញ្ហា មយួដដលមិនទន់បាននដាេះលស្ថយនៅ 
នឡ្យីផង លស្ថប់ដែមានបញ្ហា មយួនទៀែមកលគបស្ងេែ់ពីនលីបដនទម ដដល 
ជាន ែុន ឝ្ីឱ្រស្ថទ នភាពអបកជាំងឺកាន់ដែ ង្ន់ ង្រ។ 

មនុស្សចាស់្ភាគនលចីននពលដដលមានបញ្ហា នកីែនឡ្ងី នលចីនដែោក់ 
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ទុកខកបុងចិែថ។ ន យីការោក់ទុកបញ្ហា ទាំងននាេះ នល េះដែជាការអាែ៌កាំបាាំង
របស់្ខវួន ឬលកុមលគួស្ថរ លពមទាំងគាយ នវ ិ្ ីនដាេះលស្ថយនដាយខវួនឯង ឬគាយ ន
អបកដ៏ទទជយួពិនលគាេះនដាេះលស្ថយ ដដលជាន ែុន ឝ្ីឱ្រពួកគាែ់មានអារមយណ៍
មិនលបលកែី។ ជាំងឺធាវ ក់ទឹកចិែថននេះ គឺជាជាំងឺមួយដដលស្ងគមដខយរនយងីទាំង
មូលមិនសូ្វបានចាប់អារមយណ៍ និងគាយ នការយកចិែថទុកដាក់។ នដាយស្ថរ
ពកួគាែ់នជឿថា គាយ នអឝីនិងគាយ ននរដមាប ក់អាចជយួស្ាំរាលការឈចឺាប់ ឬ
ទុកខលពួយរបស់្ពកួគាែ់បាន នទីបពួកគាែ់មិនលែូវការជាំនយួ ឬសុ្ាំឱ្រនគជយួ
នទផីយ។ ជាំងឺផវូ វចិែថននេះ នលចីននកីែមាននឡ្ីងោយឡ្ាំជាមួយជាំងឺទូនៅ
នផសង នៗទៀែ ដដលនយងីមិនអាចនមីលនឃញី មិនអាចប េះស្ថធ បបាន មិនអាច
ពិនិែរវាស់្ស្ធង់ឬែែនឃញីនទ ដែមទាំងគាយ នអាការៈនរាគកាំណែ់ចាស់្
ោស់្ផងដដរ។ នរាគស្ញ្ហដ ដដលនកីែមានញឹកញាប់របស់្ជាំងឺធាវ ក់ទឹកចិែថ
រមួមាន ៖ ទឹកមុខនលកៀមលកាំនិងទុកខនស្ថកជាទាំងន់ អស់្ស្ងឃមឹកបុងការរស់្
នៅ និងគិែអាំពីការន ឝ្ីទុកខនទស្ខវូនឯង(មានគាំនិែចង់ស្ាំោប់ខវូន) ឆ្ប់
លស្ក់ទឹកដភបក(ងាយយាំ ) លពួយបារមមជាលបចាាំ(គិែនលចីន) អនធេះស្ថរ តាន
ែឹងកបុងចិែថ(នៅមិនសុ្ខ អារមយណ៍មិននឹងនរ) បាែ់បង់ភាពកាវ ហាន(មិន
សូ្វនិយាយស្ថី ឬមិនចាប់អារមយណ៍នឹងអឝីៗទាំងអស់្) មានបញ្ហា កបុងការ
នដក មានការពិបាកកបុងការនតថ ែការយកចិែថទុកដាក់ឬចងចាាំ(ការស្ញ្ជ ឹង
គិែ និងការចងចាាំមិនលអ) មានអារមយណ៍ថា ខវួនឯងអន់ គាយ នែាំទល ឬមិន
គួរឱ្រនគារព យល់ស្បថិនលចីន មួរនៅ នលចីន ឆ្ប់ខឹង ឈឺកាលជាលបចាាំ 
ចងាឝ ក់នបេះដូង នដីរមិននទៀងន យីនោែញាប់(ញ័រនដីមលទូង) ដនងាីមខវី
ឬដងាក់ អនធេះស្ថរកបុងចិែថ  ស្ធេះៗកបុងលទូង(ែឹងលទូង) ដបកនញីស្បាែទដបាែ
នជីង លែជាក់ទដនជីង ញ័រទដ ស្ងួែមាែ់ នចេះដែអលួនដីមករ បែ់នជីងែូចញឹក 
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ញាប់ឬទល់ោមក វលិមុខ ឧស្ា ៍នកាស្ខរល់ មានការែអូញដែអរ ឈ ឺ
មថងលែង់ននេះមថងលែង់ននាេះ មិនសូ្វនឹកនាបាយទឹក(មិនសូ្វឃាវ ន) នខាយ
កាំោាំង លាែិទលា ចុេះទាំងន់ ឬនឡ្ងីទាំងន់…។ មនុស្សចាស់្មានជាំងឺធាវ ក់ទឹក
ចិែថខវេះបានបដិនស្្ថា ខវួនគាែ់គាយ នអារមយណ៍នលកៀមលកាំ និងអស់្ស្ងឃមឹ 
ឬថាខវួនគាែ់គាយ ននកីែអឝីនទ នទេះបីជាមានលពិែថឹការណ៍អាលកក់នទីបនឹងនកីែ
នឡ្ងីចាំន េះខវួនគាែ់ក៏នដាយ។ ជាញឹកញាប់ ពួកគាែ់ដែងដែែអូញដែអរពី
ជាំងឺផវូវកាយនៅវញិ។ អបកជាំងឺខវេះអាចមានការែអូញដែអរដែបនថិចបនថួច ន យី
ស្ាំងាំរស់្នៅយា ងនស្ងៀមស្ថង ែ់ ននេះគឺជាស្ថទ នភាពមយួគរួឱ្រលពួយបារមម នល េះ
ពកួគាែ់កាំពុងស្ទិែនៅកបុងស្ភាពនលគាេះថាប ក់ ដដលនពលខវេះ អាច្នដល់
ការន ឝ្ីអែថឃាែខវួនឯងក៏មាន។19 

ចាំន េះវស័ិ្យសុ្ខាភិបាលកបុងលស្ុកមិនទន់ទទួលបានការនជឿទុក
ចិែថពីលបជាជននៅនឡ្យី ន យីនស្វាពាបាលជមងឺមានែទមវខភស់្ ន លគឺ
ការចាំដយនលីនស្វាពាបាលសុ្ខភាព មានកាំរែិនលចីននលីស្លុប ពិបាក
កាំណែ់។ ស្លមាប់អបកលក និងអបកម្រម ភាគនលចីនពុាំមានលទនភាពរកលបាក់
ពាបាលជមងបឺាននឡ្យី។ លបាក់ដដលស្នសាំមយួជីវែិរមួនឹងការលកអ់ានករ
អាករ ដី វ្ី ផធេះស្ដមផង នដីមផនីមីលជមងឺ ក៏ពុាំលយមលគប់លគាន់ដដរ។ ចាំដណក
អបកដដលមានលបាក់ចាំណូលនលចីន មានជីវភាព្ូរធារ ភាគនលចីននចញនៅ
ពាបាលនៅបរនទស្ ដូចជា លបនទស្ទែ នវៀែដម ស្ឹងាបូរ ីជានដីម។ 

វយ័កាន់ដែចាស់្ ជីវភាពលកីលក ជាំងឺកាន់ដែរមួរែឹ ន យីកបុងទដគាយ ន
លបាក់នទៀែននាេះ ស្ទិែកបុងស្ភាពដបបននេះ ជីវែិហាក់បីដូចជាគាយ នែទមវអឝី
ទល់ដែនស្ថេះ។ 
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 http://sumhcambodia.blogspot.com/2018/01/depression.html 



48 

 

២.២. មនុេសចាេា់រាសៅដតខំសធវើការរក្ក្នរម 
          ចិញ្ចមិខលួនឯង និងសៅៗ 

មនុស្សចាស់្មយួចាំននួនៅកបុងលបនទស្កមភុជា គឺជាជនលកីលក និង
គាយ នអបកទីពឹងឬនដាយស្ថរកូននៅលកីលក កាំពុងលបឈមមុខនឹងបញ្ហា ជីវែិ
ជានលចីន ដូចជា ខឝេះខាែអាហារ ស្ាំនលៀកបាំ ក់ ស្មាម រៈនលបីលបាស់្ ទីជលមក 
ការដែទាំសុ្ខភាព ខឝេះថាប ាំស្ងេូវ និងការទទលួបនធុកចិញ្ច ិមនៅែូចៗ។ កបុង 
ស្ថទ នភាពដបបននេះ បងខាំឱ្រមនុស្សចាស់្ខវេះនៅដែដស្ឝងរកការងារន ឝ្ី និង
លែូវដែលបឹងដលបងន ឝ្ីការនដាយខវួនឯង ដូចជា នៅសុ្ីឈបួលនគ ធាក់សុ្ីកវូ20 
ប េះកង់21 លីដស្ង22 លក់ដូរឥវា ន់កាំបិុកកាំប ុក នរសី្នអែចាយ សុ្ាំទន23 
ជានដីម នដីមផបីានកទលមលបចាាំទែងផគែ់ផគង់ែលមូវការកបុងជីវភាពលបចាាំទែងរបស់្ 

                                                           
20 បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោក នៅ អុន អាយុ៧៨ឆ្ប ាំនរៀបរាបថ់ា ស្ពឝទែងនោកជបួការលាំបាកទាំង
ការ ូបចុក រកលបាកចិ់ញ្ច ឹមជីវែិនដាយខវួនឯង និងជបួបញ្ហា សុ្ខភាព នល េះវយ័កានដ់ែជរា ន យី
ឧស្ា ៍នកីែជាំងឺរាគរុស្។ នដាយស្ថរកូនៗមិននអីនពី នោកថា លែូវខិែខាំរកលបាកន់ដាយការធាក់
សីុ្កវូជានរៀងរាលទ់ែង ន យីនៅនពលយប ់ នោកថា លែូវស្លមាកនលីសីុ្កវូ នៅតាមស្ាំយាបផធេះលបជា
ពលរដឌ និងនពលខវេះនៅតាមរបងវែថនានាកបុងរាជធានីភបាំនពញ។ នោកថា មយួទែង ការធាកសីុ់្កវូរក
បានលបាក់យា ងនលចីន១មឺុន៥ នន់រៀល ប ុដនឋលែូវចាំដយនលីការ ូបចុកពី៧ នន់ៅ៨ នន់រៀល 
ន យីស្ល់ប ុនាយ ន ទុកលគានច់ាយវាយ និងដែទាំសុ្ខភាពខវួនឯង។ បុរស្វយ័៧៨ឆ្ប ាំរូបននេះ ស្ងឃមឹ
ថា នឹងមានអងគការ ឬរដាឌ ភិបាលជួយឧបែទមមលបាក់ទាំនុកបលមុងជីវែិចុងនលកាយ នបីកូននៅរបស្់
គាែមិ់ននពីនអី នពលគាែក់ានដ់ែចាស្ន់ ឝ្ីការដលងនកីែ។ 
21

 បទស្មាម ស្ន ៍៖ នោក នៅ នអឿន អាយុ៦៤ឆ្ប ាំ ជាអបករកសីុ្ប េះកងម់ ូែូនៅតាមចិនញ្ច ីមផវូវ និយាយ
ថា នោកមានការភ័យខាវ ចបញ្ហា សុ្វែទិភាពខវេះដដរ ខណៈនោកមកស្ថប កន់ៅឆ្ង យពីលសុ្កកាំនណីែ 
និងស្លមានឋនៅនលីចិនញ្ច ីមផវូវដូចននេះ។ បុរស្វយ័៦៤ឆ្ប ាំរូបននេះ នរៀបរាប់ថា លបាក់ដដលខាំរកបានកបុង
មយួដខ លែូវចាំដយនលីនៅ២នាក ់ ដដលនៅែូច ន យីនផញីនៅលបពនន អាយុ៦៦ឆ្ប ាំ ដដលនៅចាាំផធេះ
ឯលសុ្កកាំនណីែ ខណៈនោកថា កូនៗរបស្់គាែ ់រវលដ់ែនមីលដែលគួស្ថររបស្ព់កួនគនរៀងៗខវួន។ 
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គាែ់ នបីនទេះបីជាពកួគាែ់លទុឌនលទមកមាវ ាំងកាយ មិនស្មនឹងន ឝ្ីការងារ 
ែនៅនទៀែក៏នដាយ ក៏ពកួគាែ់លែូវបងខាំចិែថបនថរកលបាក់ចាំណូលរ ូែដល់ 
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  ងស ស្ថវយុែ (2013-03-09  RFA/Hang Savyouth RFA/Hang Savyouth)  ៖ បុរស្ 
ចាំដស្់មាប កអ់ាយុ ៧២ឆ្ប ាំ គឺនោក នអឿ នឆ្ម រស្ន់ៅកបុងទីរមួនខែថនស្ៀមរាប គាែ់គឺមនុស្សមាន
វយ័ជរាខបងនកាង និងចិនញ្ច ីមស្េូវបឋូរពណ៌ពីនមយ កាវ យជាស្នៅន យី កប៏ ុដនថជានរៀងរាលទ់ែង គាែន់ៅ
ដែនចញពីផធេះនៅជយួនលីកដាកនិ់ងនមីលដែអីវា នដ់ដលនគដឹកតាមរែយនថតាកសីុ់្នដីមផបីានកទលម
ខវេះទិញមាូបចាំណីស្លមាបខ់វួនឯង និងលបពននរបស្គ់ាែ។់ គាែ់បានមានលបស្ថស្ន៍ថា លុយដដល
គាែរ់កបានពីការនលីកដាក់អីវា នន់នេះ គឺស្លមាបទិ់ញមាូបអាហារខវេះ និងស្នសាំទុកនដីមផពីាបាល
ខវួនខវេះ នៅនពលដដដលគាែម់ានជាំងឺ។ នោក នអឿ នឆ្ម បានបញ្ហជ កថ់ា គាែម់ានកូនចាំននួ 
៣នាក ់កប៏ ុដនថលទនភាពកូនៗដដលចិញ្ច ឹមគាែ ់គឺបានលែឹមដែផឋលប់ាយទឹកលពឹកោង ចប ុនដត េះ មិន
អាចផឋល់ចាំណីឆ្ង ញ់នៅតាមគាែ់ចងន់នាេះនទ ពីនល េះដែកូនៗរបស្គ់ាែម់ានជីវភាពលកីលកដដរ។ 
នោក នអឿ នឆ្ម បានបងាា ញអារមយណ៍ថា ពលរដឌដខយរដូចរូបគាែ ់នៅនពលដដលមានវយ័ចាស្ន់ ឝ្ី
អឝីដលងនកីែ ន យីគាយ នការជយួនលជាមដលជងពីអងគការ ឬករ៏ដាឌ ភិបាលទលដ់ែនស្ថេះននាេះ គឺហាក់
មានអារមយណ៍ឯនកាកាន់ដែខាវ ាំង ៖ «ទែងដនយងីរកបានខវួនឯងនៅ កល៏គបល់គាន់នៅ ទែងដរក
មិនបានខឝេះខាែដដរ។ ស្ពឝទែងរស្ន់ៅជាមយួកូន គាប វាលកដដរ ទែងដគាប រកបានកគ៏ាប ជយួឧបែទមម
ដល់នយងីនៅ ដខឝេះខាែបានលែឹមចិញ្ច ឹមកូនលបពននគាប ។ លពួយបារមមអីចឹងដដរ នបីកូនរកបានក៏
ពឹង ក់អាលស្យ័នលីកូនបាន ដែនបីកូនរកមិនបាននៅ នយងីមានអីនទៀែ មានដែពឹងកមាវ ាំងរបស្់
នយងី។ វាឯនកាន យី លបនទស្កមភុជានយងី ដលជី់វែិមនុស្សចាស្ ់ គឺមានដែជីវែិឯនកា វាគាយ ន
ទីពឹង អែ់មានបដងអកអីឱ្រ ា្ំមាាំឱ្រនយងីដផអកបាន»។ នោក នអឿ នឆ្ម បានឱ្រដឹងថា ទែងខវេះគាែ់
រកលបាកប់ាន ១មឺុននរៀល ឬ ២មឺុននរៀល ន យីទែងខវេះនទៀែ អែ់បានមយួនរៀលនស្ថេះកម៏ាន។ 
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 បទស្មាម ស្ន ៍៖ គស្ថីចាំដស្ន់ យ្ េះ  រុល ឃមឹ អាយុ ៧៧ឆ្ប ាំ គឺជាមនុស្សចាស្ម់ាប ក់នទៀែដដល
កាំពុងលបឹងដលបងរកកទលមស្លមាប់ជីវែិលបចាាំទែង គាែប់ានចាកនចញពីភូមិកាំនណីែនៅឯលស្ុកកាំពង ់
លែដបក នខែថទលពដវង មកនដីរសុ្ាំទនតាមទីស្ថធារណៈកបុងទីរមួនខែថនស្ៀមរាប ដដលជាែាំបនទ់ក ់
ទញនភញៀវនទស្ចរណ៍បរនទស្។ គាែប់ានមានលបស្ថស្ន៍ថា គាែម់ានកូនចាំននួ៣នាក ់ សុ្ទនដែ
លសី្។ ពកួនគមានបឋី និងមានកូននៅន យី។ ពកួនគមិនចង់ឱ្រគាែន់ដីរសុ្ាំទនដូនចបេះនទ នដាយពកួ
នគដែងរមួគាប ផគែផ់គងប់ាយទឹក នាំចាំណី កប៏ ុដនថអឝីដដលកូនៗបានផឋល់ឱ្រគាែន់នាេះ គឺមិនដូចែលមូវ
ការរបស្គ់ាែ់នឡ្យី នទីបគាែន់ដីរសុ្ាំទនពីអបកដទទដូនចបេះ។ 
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ជីវែិចុងនលកាយ។ ពកួគាែ់នៅន ឝ្ីការកបុងវស័ិ្យដដលមិនលបកបនដាយវជិាជ ជីវៈ 
កបុងននាេះគស្ថមីយួភាគ ា្ំន ឝ្ីការនដាយទទលួបានលបាក់ែិចែចួបាំផុែ ន យី
ក៏គាយ នការការ រពីស្ងគមដដរ។ តាមការលស្ថវលជាវបានរកនឃញីថា មាន
បុរស្អាយុនលីស្ពី៧០ឆ្ប ាំនឡ្ងីនៅ នៅដែមានស្កមយភាពយា ងស្កមយកបុង
ការរកលបាក់ចាំណូលផគែ់ផគង់ជីវភាពលគួស្ថរ ន យីគស្ថីដដលមានអាយុនលីស្
ពី៦៥ឆ្ប ាំនឡ្ីងនៅ និងភាគនលចីនជាអនកខរជន នៅដែមានែួនាទីជានម
លគួស្ថរ ន យីក៏ជាអបកផគែ់ផគង់ដ៏ស្ាំខាន់ដល់នៅៗរបស់្ពួកគាែ់យា ងនហាច
ដស់្ក៏មាប ក់ដដរ នដាយផថល់ជាែវកិា ចាំណីអាហារ ស្នមវៀកបាំ ក់ ឬក៏ផគែ់
ផគង់ការនរៀនសូ្លែជានដីម។ ទនធឹមនឹងននាេះក៏មានចាស់្ជរាទុគ៌ែមយួចាំននួ
ែូចដដលគាយ នកូននៅឬស្ថច់ញាែិ បានជួបការលាំបាកយា ងខាវ ាំង ដដលអបក
ខវេះកាវ យខវួននៅជាអបកនដីរសុ្ាំទននៅតាមទីស្ថធារណៈ ន យីអបកខវេះនទៀែ
បាននផញីជីវែិនៅតាមបដថ វែថអារាមនានា។ ស្ទិែកបុងស្ភាពននេះ ជីវែិទាំង
នៅនលៅវែថអារាម ទាំងនៅកបុងវែថអារាម គឺជាជីវែិដដលអាចរស់្បាន ប ុដនថ
វាមិនដមនជាជីវែិដដលមានគុណភាពននាេះនទ។ 

មានដែមនុស្សចាស់្ជាមគនថីរាជការដដលបានចូលនិវែថន៍ និងអែីែ
យុទនជនស្គងាគ មមយួភាគែូចប ុនដត េះ ដដលទទលួបាននស្វាស្ថធារណៈ 
និងអែទលបនយាជន៍នផសងៗពីរាជរដាឌ ភិបាល ដូចជា លបាក់ស្ាំណងនស្ថ្ន
និវែថន៍ និងការការ រស្នថិសុ្ខស្លមាប់មនុស្សចាស់្ ប ុដនថស្ទិែកបុងកលមិែ
ែិចែចួស្ថួចនស្ថីងដដលអាចយកមកផធង់ផគង់ជីវភាពនដាយលាំបាក។ 
 
២.៣. មនុេសចាេជ់រាមានក្នូតូច 
ជនចាស់្ជរាមួយចាំនួនកាំពុងជួបការលាំបាក និងខឝេះភាពកក់នៅឋ  
នដាយស្ថរមនុស្សដដលនពញកមាវ ាំងការងារកបុងបនធុកលគួស្ថររបស់្ពកួគាែ់ 
ន ឝ្ីចាំដកលស្ុកនៅន ឝ្ីការនៅនលៅលបនទស្។  កតាថ ចមផងដដលជាំរុញឲ្រ 

https://www.pdibattambang.info/talkback/486-tbp_280617_1.html


51 

 

ពលរដឌន ឝ្ីចាំដកលស្ុក គឺបដឋ លមកពី គាយ នដីន ឝ្ីកស្ិកមយ (មូលន ែុ 
ដីដដលរដឌដចកឱ្រលែូវបានលក់នដីមផនីមីលជាំងឺ ឬចាយវាយផសងៗ ឬផឹកសុ្ ី
ឬនលងដលផង ឬលែូវបានអបកមានអាំដចទគនាធ នយក…) លបព័ននលបឡាយ
ទឹកស្លមាប់នលស្ថចលស្ពផលដាំដាំនៅកបុងមូលដាឌ នមិនលគប់លគាន់ន ឝ្ីឱ្រ
គាែ់មិនអាចដាាំដុេះដាំដាំបាន គាយ នការងារ ឝ្ី លបាក់ឈបួលក៏ទបជាងន ឝ្ី
ការនៅនលៅលបនទស្។ ការរស់្នៅពឹងដផអកនៅនលកីារដាាំដុេះផលដាំដាំ មាន
ជាអាទិ៍ ដាំដាំលស្ូវ ន ែ ឪឡ្កឹ លែស្ក់ និងស្ដណឋ ក ជានដីម នដីមផនីដាេះ
លស្ថយជីវភាពរស់្នៅលបចាាំទែងក៏ខឝេះទីផារនៅនទៀែ។ កនវងមក ផលដាំដាំ
ន ឝ្ីមយួឆ្ប ាំមឋង ន យីពឹងដផអកនៅនលអីាំនដយផលពី្មយជាែិ គឺអាលស័្យ
ទឹកនភវៀង ទឹកស្ធឹង និងអូរ មយួចាំនួនស្លមាប់នលស្ថចលស្ពផលដាំដាំនរៀង
រាល់ឆ្ប ាំ។ ប ុដនថបចចុបផនបននេះ អាកាស្ធាែុបានដលបលបួលខាវ ាំង ន ឝ្ីឲ្រទឹកស្ធឹង
ដងអូរដដលធាវ ប់នលបីលបាស់្រងី ែួដ ង និងគាយ នទឹកស្លមាប់នលស្ថចលស្ព
ផលដាំដាំដូចនពលមុននឡ្យី។ បញ្ហា ទាំងននេះ ន ឝ្ីឲ្រពលរដឌនពញកមាវ ាំង
ន ឝ្ីការជានលចីននាក់នៅកបុងបនធុកលគួស្ថររបស់្ពកួគាែ់បងខាំចិែថទុកកូនែូចៗ
ឱ្រនៅជាមយួឪពុកមាថ យចាស់្ជរា (មនុស្សចាស់្ជរាមានកូនែូច)24 ន យី
ន ឝ្ីចាំដកលស្ុកនៅដស្ឝងរកការងារន ឝ្ីនៅនលៅលបនទស្25 ទាំងលស្បចាប់ 
ទាំងខុស្ចាប់ នដីមផយីកលបាក់នដាេះលស្ថយជីវភាពលគួស្ថរ។26 នៅតាម 
                                                           
24

 ភបាំនពញ ប ុស្ថិ៍  Publication date 01 May 2012  
25

 អលតាចាំដកលស្ុកនចញពីជនបទមាន៦៩.៥% កបុងននាេះចូលនៅភបាំនពញ៥០.៤% និងនៅនលៅ
លបនទស្៣០.៣%។ ចាំដកលស្ុកនៅនលៅលបនទស្គឺ នៅទែ៨១% មា នឡ្១៤% កូនរ  ខាងែផូង៤% 
លបនទស្នផសង២% កបុងននាេះនៅន ឝ្ីការងារ៦៦.៧% ការសិ្កា១៧% នរៀបការ៦.៦% និងនផសងៗ៩.៧% ។ 
26 VOP-លបធានបទ ៖ មនុស្សចាស្និ់ងការនមីលដែទាំនៅៗកបុ ងបនធុ ក,Published on May 7, 

2018, នយាងតាមលកស្ងួការងារ និងបណថុ េះបដថ លវជិាជ ជីវៈ បានឱ្រដឹងថា ពលរដឌដខយរដដលបាននៅ

https://www.postkhmer.com/photographer/%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89-%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9F%8D/367
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ជនបទស្ពឝទែងកាវ យជាភូមិតាយាយចាស់្មានកូនខចី នល េះនោកយាយឬ 
នោកតាទាំងននាេះនៅចាាំនមីលនៅៗ។ លបជាពលរដឌនស្ធីរលគប់នខែថ ជាពិនស្ស្ 
នៅទីជនបទដែមឋង ដែងនកីែមានករណីមនុស្សចាស់្នៅនមីលនៅៗនៅ
ផធេះ ចាំដណកមនុស្សនពញកមាវ ាំងនចញនៅន ឝ្ីការងារនៅនលៅលបនទស្ ឬន ឝ្កីារ
នៅទីឆ្ង យ។ មនុស្សចាស់្ខវេះទទលួភារៈកិចចនមីលនៅៗកាំល នដាយស្ថរ
មាថ យឪពុករបស់្កុមារស្ថវ ប់នចាល នដាយស្ថរនលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍27 នដាយ
ស្ថរជាំងឺនអដ៍28

 នដាយស្ថរការដលងលេះ ឬនដាយស្ថរកូនលស្ីនចញនៅន ឝ្ី

                                                                                                                                 

ន ឝ្ីការនៅនលៅលបនទស្ទាំងលស្បចាប ់និងខុស្ចាបល់បមាណជាង៨០មឺុននាក់។ លបនទស្ទែគឺជា
លបនទស្លាំដាប់ទី១ដដលពលករដខយរបាននៅន ឝ្ីការដដលមានលបមាណ៦០មឺុននាក់។ បញ្ហា ភាពលកីលក 
ការអែក់ារងារន ឝ្នីៅលកុងលបនទស្ រមួទាំងការ្ូររលងរ់បស្ម់គនថីនៅតាមលចកទឝ លពាំដដន គឺជាមូល
ន ែុស្ាំខាន់ដដលនាាំឱ្រមានលាំ ូរពលករដខយរបនថនចញនៅនលៅលបនទស្នដីមផដីស្ឝងរកការងារន ឝ្ី។ 
27 នោកវរនស្នីយឯ៍ក សុ្ខ ណុប អនុលបធាននាយកដាឌ នចរាចរណ៍និងស្ដថ ប់ធាប បស់្ថធារណៈ
ទនអគគស្បងការដាឌ ននគរបាលជាែិ ដែវងកបុងសិ្កាខ ស្ថោជាែិស្ថីពី ការកកស្ធេះចរាចរណ៍នៅកមភុជា 
ប េះ លដ់លប់រសិ្ថទ ននិងសុ្ខភាព បញ្ហា លបឈម និងដាំនដេះលស្ថយ ទែងទី ២៧-២៨ ដខែុោឆ្ប ាំ
២០១៥ នៅរាជបណឍិ ែរស្ភាកមភុជាថា ៖ បញ្ហា ចរាចរណ៍នៅកមភុជា បដថ លមកពីកតាថ មយួចាំននួ 
ដូចជា ផវូវែបលែូ់ចចនងអៀែខឝេះគុណភាពនិងលកខណៈបនចចកនទស្ អបករស្ន់ៅតាមដងផវូវរ ាំនោភបាំ ន
នលីចិនញ្ច ីមផវូវ យានជាំនិេះមិនលគបល់កខណៈ អបកនបីកបរន ឝ្ស្លបដ ស្ខឝេះការយលដឹ់ង និងបាំ ន
ចាប់ចរាចរណ៍ជានដីម។ អលតានលគាេះថាប កច់រាចរណ៍នកីែមានជានរៀងរាលទ់ែង ជាពិនស្ស្ នៅទែងបុណរ
ទន។ បញ្ហា នលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍បានផថលវ់បិែថិ ា្ំន្ងដល់ស្ងគមកមភុជា ដូចជា វបិែថិលគួស្ថរ ការវនិាស្ល ែ់
លបាស្ប់ថីលបពនន បងបអូន កូននៅ ការ និនហាចលបាកក់ាកល់ទពរស្មផែថិ។ល។ នលគាេះថាប កច់រាចរណ៍ន ឝ្ី
ឲ្រខាែបង់ដល់ផលទុនជាែិ និងលបជាជនស្រុបលបមាណ៣០០ោនដុោវ រកបុងមយួឆ្ប ាំ។ ជាម្រម
មានមនុស្សស្ថវ ប ់៦នាក ់និងរបសួ្លបមាណ ២០នាក ់កបុងមយួទែង នដាយស្ថរនលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍។ 
28

 យុវវយ័០.៥%ស្ថវ បន់ដាយនអដស្។៍ អបកផធុកនមនរាគនអដស្ម៍ានចាំននួ៦៣.០០០នៅឆ្ប ាំ២០០៩ 
និង៧៥.០០០នៅឆ្ប ាំ២០០៧។ ការស្ថវ បន់ដាយជមងឺនអដស្៍មានចាំននួែយ នដាយែនួលខ ១.០០០នាក ់
នៅឆ្ប ាំ២០១១។  ៣.១០០នៅឆ្ប ាំ២០០៩។ និង ៦.៩០០នៅឆ្ប ាំ២០០៧។ 
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ការឆ្ង យនភវីែនភវីនមាននស្បហារមួរកសគាប មានកូនគាយ នឪពុកទទលួខុស្លែូវ 
ឬនដាយស្ថរជីវភាពលកីលក កូនលស្មីកបនលមីការងារដផបកបនលមីលស្ថនបៀរ ខារា 
អូនខ រកសុ្ផីវូវនភទ ន យីលជុលលជួស្មានកូន រចួក៏យកកូននៅទមាវ ក់ឱ្រ
មាថ យឪពុកចាស់្ជរានមីលដែទាំជានដីម។ 

ននេះស្បញ្ហជ ក់ថា មនុស្សវយ័ចាស់្ភាគនលចីនបចចុបផនបននេះ កាំពុង
លបឈមការបាែ់បង់ស្ិទនិ នស្រភីាព របស់្ពួកគាែ់ នដាយស្ថរការទទួល
បនធុកនមីលដែនៅៗ ជាពិនស្ស្អបកស្ទិែកបុងលគួស្ថរមានជីវភាពមិនសូ្វ្ូធារ 
នដាយមនុស្សចាស់្មានភារកិចចនមីលដែទាំនៅៗ ខណៈអបកនពញកមាវ ាំង
បាននចញន ឝ្ីការងារឆ្ង យៗឬចាំដកលស្ុកនដីមផីដស្ឝងរកលបាក់ចាំណូល
ផគែ់ផគង់លគួស្ថរ។  

សូ្មបញ្ហជ ក់ថា មនុស្សចាស់្គរួដែទទួលបានការរស់្នៅស្មរមរ និង
មានស្ិទនិទទួលបានការស្លមាកលាំដ កាយ  រស់្នៅនដាយមានជីវភាព
ស្មរមរ ទទលួបានការដែទាំ ស្នថិសុ្ខស្ងគម ទាំនាក់ទាំនង នស្វាស្ងគម 
និងការនគារពជាំននឿស្ថស្នាជានដីម។ 

 
២.៤. មនុេសចាេជ់រាបាត់បង់ភាពក្ក្់សតត  

នដាយស្ថរដែការន ឝ្ីចាំដកលស្ុក កូនៗរស់្នៅដបកពីឪពុកមាឋ យ 
ន ឝ្ីឲ្រជីដូនជីតា ឬឪពុកមាថ យចាស់្ជរារបស់្ពកួនគបាែ់បង់ភាពកក់នៅឋ ។ 
នបីកូនននាេះនផញីរលុយមកមិនអីនទ ប ុដនថនបីកូនខវេះគាែ់អែ់មានលទនភាពនផញីរ
លុយមកនទ យាយតាននាេះលាំបាកន យី។ ពលរដឌន ឝ្ីចាំដកលស្ុកនលចីន 
ន ឝ្ីឲ្រមនុស្សចាស់្បាែ់បង់ភាពកក់នៅឋ កបុងលគួស្ថរ ពីនល េះស្មាជិកលគួស្ថរ
រស់្នៅដបកឆ្ង យពីគាប  ន យីខឝេះការនមីលដែដល់ជនចាស់្ជរានៅនពល 

https://www.pdibattambang.info/talkback/486-tbp_280617_1.html
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ពួកគាែ់មានបញ្ហា សុ្ខភាពតធ ល់ខវួន។29  
មនុស្សចាស់្ជរាមិនខុស្គាប ពីលកុមមនុស្សដដលងាយរងនលគាេះនផសងៗ

នទៀែនទ គឺបញ្ហា សុ្ខភាពរាងកាយ និងបញ្ហា ផវូវចិែថ លែូវដែមានការគាាំលទ
យកចិែថទុកដាក់ និងដែទាំឲ្របាននលចីនជាងនកយង ប ុដនថកតាថ លបឈមគឺកូន
នៅរបស់្គាែ់ទុកគាែ់នចាលឬនផញីគាែ់នឹងអបកជិែខាងឲ្រនមីលនៅវញិ។30   

នដាយស្ថរកតាថ នស្ដឌកិចច និងស្ងគមដលបលបួល ែលមូវឲ្រយុវជន និង
មនុស្សវយ័កដថ ល ចាកនចញពីលគួស្ថរ ទុកឲ្រមនុស្សចាស់្នៅឯនកា ខឝេះ
ការដែទាំ ន យីជាញឹកញាប់ មនុស្សចាស់្ លែូវទទលួបនធុកនមីលដែកុមារ 
ដដលភាគនលចីន លែូវជានៅ នលីស្ពីមាប ក់ ឬនលចីននាក់ក៏មាន។31 

អបកខវេះទុកមនុស្សចាស់្នចាលនដាយគាយ នទាំនួលខុស្លែូវ។ មនុស្ស
ចាស់្បាននស្បីនអាយមានការយកចិែថទុកដាក់ពីស្ងគមនអាយមានលបស្ិទនិ
ភាព និងកូននៅ មានែនួាទីផគែ់ផគង់ ដែរកា នជៀស្វាងទុកមនុស្សចាស់្
នចាល រស់្នៅនដាយអស់្ស្ងណមឹទនជីវែិចុងនលកាយរបស់្ពកួគាែ់។32 
 
២.៥. មនុេសចាេរ់បឈមនឹងការផដលត់នមលទបពីយវុវ័យ 

 បរបិទស្ម័យមុន មនុស្សចាស់្ ចាស់្លពឹទន ចាររ លគូអាចាររ លពេះស្ងឃ 
ជាជនដែងលែូវបានយុវជន នកយងជាំនាន់នលកាយនគារពនិងឲ្រែទមវ។ ផធុយពី
ស្ម័យមុន កូនដខយរមយួចាំនួនកបុងស្ម័យែយីននេះ នកយងកឋី យុវជនកឋ ីមិននគារព  
                                                           
29

 លបស្ថស្ន៍របស់្នោក ទុាំ វរីា  លបធានអងគការមនុស្សចាស្់កមភុជា (Help Age Cambodia)។ 
 

30
 https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/olders-in-Ek-Phnom-district-   requested-to-authorities-to-build-canals-to-reduce-migration-06272016060151.html 

31
 លបស្ថស្ន៍របស់្នោក ដកវ ចនាទ  លបធានស្មាគមលទលទង់មនុស្សចាស្់។ 

32
 https://happinesspage.blogspot.com/2017/06/blog-post_30.html 
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ន យីលពមទាំងមិនឲ្រែទមវមនុស្សចាស់្នៅវញិ។ លបការននេះ នទេះមិនដមន
ទាំងអស់្ ដែជារូបភាពមួយដដលយុវវយ័ជាំនាន់ែយីននេះ បានផឋល់ែទមវទប
ដល់មនុស្សជាំនាន់ចាស់្។ ស្ក់ស្េូវជាស្ញ្ហដ ទនអាយុ មិនដមនចាំនណេះដឹងនទ។  
 យុវជនស្ម័យែយី ពាយាមបងាា ញពីកិែានុភាពរបស់្ខវួនតាមរយៈ
ចាំនណេះដឹងែយីៗនៅកបុងស្ងគមទាំននីប និងស្ម័យបនចចកវទិា។ ចាំនណេះដឹង
យុវជនស្ម័យែយី បានវវិឌណន៍យា ងលអ គរួឲ្រនកាែស្រនស្ីរ ដដលែទមវរបស់្
មនុស្សដខយរជាំនាន់នលកាយ បាននលកាកនឡ្ងីជាបនណឋី រៗស្លមាប់ស្ងគមមយួ
ននេះ នដីមផទីែងមុខស្ងគមមួយននេះកាវ យជាស្ងគមទាំននីបមយួ។ រលកនលកាយ 
រុញលចានរលកមុន ប ុដនថ យុវជនស្ម័យែយី ដបរជានាាំគាប នពីងលទូងបងាា ញ
ភាពអស្ថច ររ នៅនលីមនុស្សចាស់្ លពេះស្ងឃ ចាស់្លពឹទន ចាររ ននាេះនៅវញិ
ដដរ។ ទនងឝីដបបននេះ វាមិនលែឹមដែជាស្កមយភាពលបាស់្ចាកពីលកឹែលកមវបផ្ម៌
ដ៏លអរបស់្ដខយរប ុនដត េះនទ ប ុដនថគឺស្បញ្ហជ ក់យា ងចាស់្ថា កូនដខយរមយួចាំននួ 
បានធាវ ក់ចុេះដផបកស្ីល្ម៌យា ងខាវ ាំង នល េះនពលខវេះសូ្មផដីែមាតាបិតាខវួន
ក៏នគមិននគារព ដែមទាំងនជរលបមាែ វាយដាំនលីគាែ់ និងដែមទាំងកាប់
ស្មាវ ប់ឪពុកមាថ យខវួនឯងដែមនទៀែផង។ នៅមានទស្សនៈអវជិជមានរបស់្
យុវជនមយួចាំននួនលីកនឡ្ងីថា      មនុស្សចាស់្ជាមនុស្សឥែលបនយាជន៍ នល េះ
ចាស់្នៅស្ធក់ ចាស់្នៅពិែជាមិនស្កមយ មិនរ ័ស្រ នួដូចនៅនកយង កាយ
ពលាំពិែជាចុេះែយ ចាស់្នៅឆ្ប់នភវចភាវ ាំង ការគិែគូរក៏ដលងសូ្វរនវៀស្ 
ដភបកលស្វា ាំង លែនចៀកចាប់ែវង់ ចាស់្ន យីចាស់្ជាមានជាំងឺមិនបាច់លបឹង
ពាបាលនពកនទ។ គាំនិែឱ្រែទមវមនុស្សចាស់្នដាយស្ឝ័យលបវែថិននេះ ន ឝ្ីឱ្រ
មនុស្សចាស់្កាន់ដែឃាវ ែឆ្ង យពីស្ងគម និងអែ់លបនយាជន៍កាន់ដែខាវ ាំង
នឡ្ងី។ នលីស្ពីននេះនៅនទៀែ មានយុវជនមួយចាំនួន នស្ធីរមិនបានផឋល់
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ែទមវនស្ថេះនឡ្យីនៅនលីចាំនណេះដឹងរបស់្មនុស្សជាំនាន់មុនខវួន រ ូែដល់
មាន ករលបមាែអបកជាំនាន់មុនថា មនុស្សចាស់្មានគាំនិែចាស់្គាំរលិជានដីម។ 
 អឝីដដលស្ាំខាន់លែូវគិែគឺ បរបិទែយីទនស្កមយភាពរបស់្យុវជន គឺជា
ទនងឝីមយួដដលលែូវដែដកែលមូវអាកបផកិរយិាខុស្ឆគង លែូវមានសុ្ជីវ្ម៌ នចេះ
នគារពនិងឲ្រែទមវមនុស្សចាស់្នៅជុាំវញិខវួនរបស់្ពកួនគ នល េះថា មិនដមន
ខវួនមានចាំនណេះបនថិចបនថួច នដាយអាងនលីស្ញ្ហដ បលែ មានចាំនណេះដឹង
ខាងព័ែ៌មានវទិា និងបនចចកវទិាែយីៗខវេះដដលមនុស្សចាស់្មយួចាំននួគាយ ន 

លស្បនពលនិងការទទលួវបផ្ម៌បស្ចមឹលបនទស្ ទទលួឥទនិពលវទិាស្ថគស្ថ
ស្ថកលនោក ក៏នផថីមនពីងលទូងដាក់មនុស្សចាស់្ ន យីកបុងលកដស្ដភបក
របស់្ពកួនគ នមីលនឃញីដែមនុស្សចាស់្ សួ្ស្ម័យ និងមិនអាចន ឝ្ីការ
ជាមយួនឹងបនចចកវទិាទាំននីបដូចពកួនគបាន ដបរជាមកគិែថា អបកជាំនាន់
មុន ថាប ក់ដឹកនាាំចាស់្ៗ មគនថីចាស់្ៗ គាយ នស្មែទភាពននាេះនទ។ ននេះជាការ
យល់ខុស្របស់្យុវវយ័ នល េះនបីមនុស្សចាស់្ជាំនាន់មុនមិនមានស្មែទភាព 
នមវ េះស្ងគមននេះក៏មិនអាចរកីចនលមីនបានមយួចាំនួន ា្ំននាេះដដរ។ យា ងដ
មិញ មនុស្សចាស់្ក៏លែូវចាប់នផឋីមស្មវឹងនមីលែទមវខភស់្របស់្យុវជនមយួ
ចាំននួ នដីមផនីផឋីមកិចចស្ ការគាប  រមួគាប រវាងយុវជន និងមនុស្សចាស់្ នដីមផី
កស្ថងជាែិ។ មនុស្សចាស់្និងមនុស្សជាំនាន់នលកាយ ជាធាែុផសាំពីរដដលមិន
អាចខឝេះបាននដីមផីបនថនិរនថរភាពទនការអភិវឌណន៍លបនទស្ជាែិនលបៀបបាន
នឹង«ទាំ ាំងស្បងបញស្ស»ី។ កបុងន័យននេះ មនុស្សចាស់្ដដលន រនពញនដាយ
បទពិនស្ថ្ន៍ការងារ លែូវនផធរចាំនណេះដឹង ចាំនណេះន ឝ្ីរបស់្ខវួននៅឲ្រកូននៅ
ឬមនុស្សលស្ករនលកាយ ន យីលែូវរកីរាយនឹងនឃញីពកួនគមានស្មែទភាព
ដូចខវួន ឬនលីស្ពីអឝដីដលខវួនមាន។   ចាំដណកឯនកយងៗជាំនាន់នលកាយវញិ  
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ក៏លែូវនលែៀមខវួនទទលួយកពីមនុស្សចាស់្វញិ ទាំងចាំនណេះដឹង បទពិនស្ថ្ន៍ 
ឬក៏គុណ្ម៌នផសងៗនទៀែ។ ន ឝ្ីដបបននេះបាន នទីបស្ងគមស្ថគ ល់វឌណនភាព។ 
ផធុយនៅវញិ នៅនពលដដលជាំនាន់ទាំងពីរននេះមិនចុេះស្លមុងគាប  ន យីចាាំ
ដែនមីលបាំដាំគាប  បូញមាែ់ និងបែ់ដុាំទដដាក់គាប  នលគាេះថាប ក់នឹងនកីែមាន
ចាំន េះលបនទស្ជាែិជាមិនខាន។33 
 

២.៦. មនុេសចាេជ់រារបឈមនឹងការតបេនងពីក្នូសៅមនិ 
         េវូោប់របសេើរ 

ឪពុកគឺជាដាំបូល ឯមាថ យគឺជាភួយដ៏លកាស់្ផថល់ភាពកក់នៅថ ស្លមាប់
កូនៗ។ កាលពីែូច កូនហាមាែ់សុ្ាំអឝីមយួពីឪពុកមាថ យ ជានរឿងមយួងាយ
លស្ួលស្លមាប់នោក ក៏ប ុដនថនៅនពលដដលកូន ា្ំនឡ្ងីឪពុកមាថ យចង់ហា
មាែ់សុ្ាំអឝីមួយពីកូនគឺជានរឿងដដលលាំបាកស្លមាប់នោកទាំង២។  ករ
ចាស់្បុរាណនោកន លថា ៖ ឪពុកមាថ យ លស្ោញ់កូន ដូចលចវា លបនដញ 
ឯកូនវញិលស្ោញ់ឪពុកមាថ យដូចលពេះដលបនលកាយ។ ឪពុកមាថ យចិញ្ច ិម
កូនដប់រស់្ ឯកូនដប់ចិញ្ច ិមឪពុកមាថ យ២នាក់វញិពិបាក។ 

នគស្នងេែនឃញីថា មនុស្សចាស់្ជរាកបុងស្ម័យបចចុបផនបកាំពុងរង
នូវបញ្ហា នលចីននៅៗ នដាយស្ថរមនុស្សនពញវយ័ន ឝ្ីចាំដកលស្ុកនៅរកការ
ងារន ឝ្ី បនសល់ទុកនូវមនុស្សចាស់្ឯនកា គាយ នអបកនមីលដែ ខឝេះការផគែ់ផគង់
អាហារ ថាប ាំស្ងេូវ ន យីនពលខវេះដែមទាំងលែូវរា ប់រងកាែពឝកិចចជាអបកនមីល 
ដែទាំ ចិញ្ច ឹមនៅៗជានលចីននាក់នទៀែ ខណៈសុ្ខភាពរបស់្ពកួគាែ់ក៏លទុឌ
នលទមដស់្ ន យីឈថឺាេ ែ់លបចាាំកាយនទៀែ។ ទនធឹមនឹងកូនៗកាវ យជា 
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អបកផថល់លុយកាក់នៅឱ្រឳពុកមាថ យ នបីនទេះជានទៀងទែ់ ឬមិននទៀងទែ់
កថី ក៏ន ឝ្ីឱ្រកូនខវេះ មិនសូ្វនគារព មិនសូ្វដលកងចិែថឳពុកមាថ យ នលបី ករស្មថី
អសុ្នរាេះ លបកាន់អាកបផកិរយិាលទនគាេះនបាេះនបាក នស្ថេះអនងគីយ នដាយស្ថរ
ពកួនគគិែថា ពកួនគជាអបកចិញ្ច ឹមឳពុកមាថ យ ដដលតាមពិែនៅ នពលខវេះ
លុយកាក់ទាំងននាេះលគាន់ដែចិញ្ច ឹមកូនរបស់្ពួកនគដដលរស់្នៅជាមួយ
យាយតាក៏មិនលគប់លគាន់ផងននាេះ។ មនុស្សចាស់្ខវេះ ដដលមានចាំនណេះ
ជាំនាញ ក៏លបកបមុខរបរតាមជាំនាញរបស់្គាែ់ ចាំដណកមនុស្សចាស់្ខវេះ
ដដលមិនមានជាំនាញអឝី ក៏លកល់ែកនួ នដីរនបេះបដនវ លក់នាំ នដីរសុ្ីឈបួលន ឝ្ី
ការឱ្រនគ ឬសុ្ាំទន នដីមផីរកលបាក់ចិញ្ច ឹមនៅៗរបស់្គាែ់យា ងលែដាប
លែដសួ្។ ចាំដណកមនុស្សចាស់្ដដលរស់្នៅកបុងជីវភាពម្រម ឬ្ូរធារវញិ 
ក៏មិនដមនសុ្ទនដែមានកថីសុ្ខ ន លគឺ ក៏រងភាពឯនកាដស់្ដដរ នដាយ
ស្ថរដែកូននៅរវល់នឹងការងារផង រវល់ដែនឹងមិែថភ័កថិរបស់្ពួកនគផង ឬ
កមានថជាមយួមិែថរបស់្ពកួនគ ជាពិនស្ស្ ងប់ងល់ដែនឹងទូរស័្ពធទដ នលង
ន ឝស្បរុកជានដីម ឬកូននៅខវេះនដាយស្ថរដែមិនស្បាយចិែថនឹង ករ
ស្មថីដណនាាំ ឬរអរូរទាំ រញុាាំរញ ូ វរបស់្មនុស្សចាស់្កបុងលគួស្ថរ ក៏មិនសូ្វនៅ
ជិែគាែ់ ឬមិនសូ្វនិយាយស្ថីជាមយួពកួគាែ់ ន ឝ្ីឱ្រអារមយណ៍របស់្ពួកគាែ់
កាន់ដែកនដថ ចកដណថ ង។ ឥទនិពលវបផ្ម៌បរនទស្ និងបនចចកវជិាច នជឿន
នលឿន ន ឝ្ីឱ្រមនុស្សដខយរដលបឥរយិាបែយា ងគាំ ុក នទីបមនុស្សចាស់្ជបួ
បញ្ហា នលចីននៅៗគរួឱ្របារមយណ៍ដបបននេះ។34 

                                                           
34

 លបស្ថស្នរ៍បស្អ់បកលសី្ លី គឹមោង អនុលបធាននាយកដាឌ នសុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស្ទ់ន 
   លកស្ងួស្ងគមកិចចអែីែិយុទនជន និងយុវនីែិស្មផទ ។ 
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២.៧. ការសរបៀបសធៀបក្តីេងឃមឹរបេវ់យ័ចាេស់ៅរបសទេ 
         សជឿនសលឿន និងសៅរបសទេក្មពុា 

ពលរដឌវយ័ចាំដស់្ទនលបនទស្នជឿននលឿន និងពលរដឌដខយរវយ័
ចាំដស់្ មានអារមយណ៍ខុស្គាប  នៅនពលដដលវយ័ចាស់្ជរា្នមកដល់។  

នៅលបនទស្នជឿននលឿន ដូចជា លបនទស្បារា ាំង អានមរកិ អង់នគវស្ 
ជប ុន … រដឌមានភារកិចចធានានូវការរស់្រានរបស់្មនុស្សចាស់្ឲ្រលបនស្ីរ 
តាមរយៈការកាែ់លបាក់ដខស្នសាំទុកស្លមាប់នស្ថ្ននិវែថន៍ និងការឧបែទមម
បដនទមស្ងគមកិចចជានដីម ន យីដល់នពលចូលនិវែថន៍ គាែ់លែូវបានទទលួ
ជាំនយួឧបែទមមជាលបាក់នស្ថ្ននិវែថន៍ បងឹវញិ តាមស្ាំណងដដលគាែ់បាន
ន ឝ្ីការជយួស្ងគមជាែិកាលពីគាែ់នៅមជឈមិវយ័។  

 
 

 
 

 

 
ន ែុននេះន យីបានជានៅកបុងលបនទស្នជឿននលឿន លបជាពលរដឌលបាថាប

ចង់ចូលនិវែថន៍នអាយបាននលឿន ន យីនគស្បាយចិែថខាវ ាំងនលកាយនពល
ដដលពកួនគ្នចូលដល់វយ័ចូលនិវែថន៍ ពីនល េះ នលកាយចូលនិវែថន៍នៅ 
ពកួនគទទលួបានលបាក់កទលមមយួដដលអាចចិញ្ច ឹមជីវែិនដីមផរីស់្បានស្មរមរ។ 
មនុស្សចាស់្ លែូវបាននគយកចិែថទុកដាក់កបុងលកខខណឍ ពិនស្ស្បាំផុែ នដាយ

បង់ពនន 

លបាកន់ស្ថ្ននិវែថន ៍
ការដែទាំសុ្ខភាព … 

ពលរដឌ
រដឌ 

រដឌ 
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មានទាំងលបាក់នបៀវែសរល៍បចាាំដខយា ងនលចីនស្ននឹកស្នាន ប់នទៀែផង លបាក់
កទលមចូលនិវែថន៍នៅកបុងលបនទស្នជឿននលឿន ដលបលបួលនៅតាមអែីែភាព
ការងាររបស់្បុគគលមាប ក់ៗដដលន ឝ្ីការបានរយៈនពលដវង ឬខវីនៅកបុងស្ថទ ប័ន
ដមយួ មិនថាជាស្ថទ ប័នឯកជន ឬក៏រដឌននាេះនទ។ លបាក់ចូលនិវែថន៍ អាច
មានពីនលកាម១ ន់ដុោវ របនថិចរ ូែដល់នលចីន ន់ដុោវ រកបុងមយួដខស្លមាប់
អបកចូលនិវែថន៍នៅកបុងលបនទស្នជឿននលឿន។ និយាយដបបនផសង មានន័យ
ថា កលមិែលបាក់ចូលនិវែថន៍របស់្លបនទស្នជឿននលឿន នពលខវេះមានអលតាខភស់្
ជាងកលមិែលបាក់ដខនៅកបុងលបនទស្លកីលក ដូចជាលបនទស្កមភុជានៅនទៀែ។
កលមិែលបាក់ចូលនិវែថន៍របស់្មគនថី ឬបុគគលិកនៅកបុងលបនទស្នជឿននលឿន 
អាចចិញ្ច ឹមជីវែិបានយា ងលស្ួលនដាយមិនចាាំបាច់ពឹង ក់កូននៅ ឬស្ថច់
ញាែិដទទនទៀែ។ ស្ថរុបនស្ចកថីមកវញិ ជីវែិនៅកបុងលបនទស្នជឿននលឿន 
បុគគលមានវយ័កាន់ដែចាស់្ ពកួនគមានអារមយណ៍កាន់ដែស្បាយ ឬរ ាំនភីប
ជាងមុន ពីនល េះនស្វាកមយរបស់្រដឌបានជយួស្លមាលបនធុកពកួនគយា ងនលចីន។ 
ដែនៅកបុងលបនទស្លកីលក ដូចជាកមភុជាវញិ វយ័ចាំដស់្្នមកដល់ កថី
បារមម ភាពភ័យខាវ ច ភាពអស់្ស្ងឃមឹ ការឈចឺាប់ ភាពរងារឯនកា ការបាក់
ទឹកចិែថ បានរុ ាំព័ទនអារមយណ៍អបកមានវយ័ចាំដស់្យា ងខាវ ាំង។  

 លបជាពលរដឌកមភុជាជានលចីនដដលមានវយ័ចាំដស់្ អាយុចាប់ពី  
៦៥ឆ្ប ាំនឡ្ងីនៅ ដែងលពួយបារមម និងគិែដល់ភ័ពឝវាស្នារបស់្ខវួនថា នែី 
នឹងកាវ យនៅជាយា ងដ នៅនពលដដលលបកបការងារចិញ្ច ឹមជីវែិដលង
នកីែ ន យីនៅរង់ចាាំដែកូនៗផគែ់ផគង់ និងចិញ្ច ឹមនដីមផែីបស្បងវញិននាេះ? 

នៅកបុងលបនទស្កមភុជា មិនថា អបកន ឝ្ីការបនលមីរដឌ ឬអបកន ឝ្ីការបនលមី 
វស័ិ្យឯកជន ឬអបកន ឝ្ីការនៅកបុងវស័ិ្យកស្ិកមយ វស័ិ្យឧស្ា កមយ និង 
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អបកលបកបរបររកសុ្ីែូចតាចនទ អាយុកាន់ដែនលចីន ពួកនគកាន់ដែបារមម។ 
កថីបារមមខាវ ាំងបាំផុែ គឺបញ្ហា កងឝេះខាែលបាក់កាស្ស្លមាប់ចិញ្ច ឹមជីវែិ ស្លមាប់ 
ពាបាលជាំងឺ ស្លមាប់កមានថអារមយណ៍ ស្លមាប់ន ឝ្ីបុណរទន… នៅកបុង
វយ័ចាំដស់្ មុននឹងោចាកនោក។ លបាក់កទលមចូលនិវែថន៍ស្លមាប់មគនថី
រាជការដខយរមានដមន ដែវាមិននលចីនននាេះនទ នបីនលបៀបន្ៀបនៅនឹងែទមវទាំនិញ 
នៅនលទីីផារ។ មគនថីរាជការអាចទទលួបានកទលមចូលនិវែថន៍កបុងរងឝង់ពី 
៣០មឺុន នៅ ៤០មឺុននរៀល (៨០នៅជាង១០០ដុោវ រអានមរកិ) បនថិច។ 
ចាំន េះបុគគលិកលកុម រុន កមយករ និងកស្ិករ លបជាជន្មយតា ពកួនគមិនទន់
មាននគាលការណ៍លបាក់កទលមចូលនិវែថន៍លែឹមលែូវនៅនឡ្យីនទ ែផែិដមន
ដែពកួនគបានបង់ពននជូនរដឌនលីលគប់វស័ិ្យ និងលគប់នពលនវោក៏នដាយ។ 
លបស្ិននបីមាន ក៏លបាក់កទលមចូលនិវែថន៍ននាេះស្ទិែកបុងកលមិែែិចែចួដដល
មិនអាចចិញ្ច ឹមជីវែិបានស្មរមរនឡ្យី។ 

មនុស្សចាស់្នៅកមភុជា ក៍មិនខុស្ពីមនុស្សចាស់្នៅកបុងបដថ
លបនទស្លកីលកឬលបនទស្មានការអភិវឌណន៍ែិចែួចនានានលីស្ថកលនោក
ននេះដដរ គឺមានវាស្នាមិនដូចគាប នទ។ អបកខវេះចាស់្នៅមានស្ាំដង អបក
ខវេះនទៀែចាស់្នៅអភ័ពឝ ជួបទុកខលាំបាក។ នៅកមភុជាស្ពឝទែងមានមនុស្ស
ចាស់្ែិចែួចប ុនដត េះដដលមានលទពរស្មផែថិ ន យីកូនៗក៏មានជីវភាព
្ូរធារ នទីបមិនបានខឝល់អាំពីភ័ពឝវាស្នាចុងនលកាយរបស់្នគ មុននពលោ
ចាកនោក ពីនល េះលែូវបានកូននៅរបស់្គាែ់នមីលដែទាំបានយា ងដិែដល់
លអបាំផុែ ននេះនបីកូននៅទាំងននាេះជាកូននៅដដលមានការដឹងគុណចាំន េះ
មាតាបិតា។ ប ុដនថ លបស្ិននបីកូននៅរបស់្គាែ់មានជីវភាពលកីលកវញិននាេះ 
គឺពកួគាែ់កាំពុងរស់្នៅកបុងស្ថទ នភាពនវទនាបាំផុែ លែូវខាំន ឝ្ីការនដីមផដីស្ឝង
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រកកទលមចិញ្ច ិមជីវែិនដាយខវួនឯងែនៅនទៀែ ឬលែូវបានកូននៅកបុងលកុម
លគួស្ថររបស់្ពកួគាែ់យកនៅទុកនៅកបុងទីវែថអារាមនដីមផឲី្រលពេះស្ងឃជយួ
ចិញ្ច ិម ន យីជនចាស់្ជរាខវេះនទៀែកាវ យជាអបកសុ្ាំទនតាមទីស្ថធារណៈ។ 

ជារមួគឺ ជីវែិមានមងគលស្ិរសី្ួស្ថី ឬអាប់ឱ្ន ឬមានទុកខលាំបាក
អាលស័្យនដាយកតាថ បុគគលខវួនឯងផង និងស្ងគមផងដដរ។ 
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ជំពូក្ទី៣ 
បុពវសេតុបោត លឱ្យមនុេសចាេស់ៅក្មពាុ 

របឈមភាពរក្រីក្ នងិោម នទីពឹង 
 
៣.១. េង្គ្រា ម 

យុវវយ័កមភុជាដដលបានឆវងកាែ់ស្គងាគ មលែជាក់ (ទាំនាស់្ទស្សន
វជិាជ រវាងមននាគមន៍នស្រ ី និងមននាគមន៍ស្ងគមនិយមកុមយុយនីស្ថ) ន យី
បនាធ ប់មកបានធាវ ក់នៅកបុងរបបលបល័យពូជស្ថស្ន ៍(១៩៧៥-១៩៧៩)
ដ៏ស្ថហាវទលពទផសយង់ឃបងនិងបនថឆវងកាែ់ស្គងាគ មសុ្ីវលិរាប់ស្ិបឆ្ប ាំននាេះ
មកដល់បចចុបផនបននេះ ពកួគាែ់បានកាវ យជាមនុស្សចាស់្ជរា មនុស្សចាស់្
ជរាពិការ។ នយងីលគប់គាប ដឹងន យីថា ស្គងាគ មមិនមាននស្ចកថីនមតាថ  ករុដ
ចាំន េះបុគគលដមាប ក់នឡ្យី។ ស្គងាគ មបានឆក់យកជីវែិមនុស្ស បងេពិការ
ភាព បងេនស្ចកថឈីចឺាប់ ការល ែ់លបាស់្ បាំតវ ញលទពរស្មផែថិ បងខូចនពល
នវោ កាទឡ្ចរយិាមនុស្សពីស្វូែនៅជាកាចស្ថហាវ។ល។និង។ល។   

របបលបល័យពូជស្ថស្ថន៍បានបងខាំលបជាជនដខយរលគប់វយ័ឱ្រន ឝ្ីការ
ង្ន់ ង្រ ន យីបងអែ់អាហារ បដថ លឱ្របាក់កាំោាំង ខូចសុ្ខភាពរាងកាយ 
មានជាំងឺ ង្ន់ ង្រ និងបានស្ថវ ប់ជាបនថបនាធ ប់នដាយស្ថរការអែ់ឃាវ ន ការន ឝ្ី
ទរុណកមយយា ងស្ថហាវទលពទផស។ ការជួបលបទេះនឹងការន ឝ្ទីរុណកមយយា ង
ស្ថហាវទលពទផស និងការកាប់ស្មាវ ប់រងាគ លរាល់ទែង ន ឝ្ីឱ្រលបជាជនដខយរដដល
នៅរស់្មានវបិែថផិវូវចិែថ ការឈចឺាប់ និងទុកខនស្ថក លគប់ៗគាប ។ នៅកបុងរបប 
ប ុល ពែ នគដឹងជាទូនៅថា នដាយការន ឝ្ីទរុណកមយខាវ ាំងកាវ នពក ន ឝ្ីឱ្រ
មនុស្សខវបខាវ ច មនុស្សខវេះនិយាយមិនដឹងខុស្លែូវក៏មានដដរ នដាយស្ថរ 
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ដែភ័យនពក។ លបជាពលរដឌដខយរមានការភិែភ័យ នល េះនគគិែថា នគស្ទិែ
នៅកបុងស្ថទ នភាពលែូវនគយកនៅស្មាវ ប់នៅទែងដមយួ។ ស្គងាគ ម និងរបប
លបល័យពូជស្ថស្ន៍បានបាំតវ ញឬស្គល់លបព័ននអប់រ ាំ ន លគឺ លគឹេះស្ថទ ន
ស្ិកាទាំងអស់្លែូវបានបិទទឝ រដលងដាំនណីរការ បានបងខូចនពលនវោកបុង
ការនរៀនសូ្លែ បងខូចនពលនវោកបុងការកស្ថងដផនការជីវែិ និងការអនុវែថ
ដផនការជីវែិ បាែ់បង់នពលនវោលបកបមុខរបររកសុ្ី ការន ឝ្ីដលស្ចាំការ… 
របស់្យុវវយ័កបុងស្ម័យននាេះ។    

 នៅនដីមទស្វែសរ ៍១៩៨០ នយងីស្មាគ ល់នឃញីថា ពលរដឌកមភុជា
នស្ធីរដែទាំងអស់្មានជាំងឺបាក់ស្ាែែក់ស្វុែ ខាវ ចគាប នៅវញិនៅមក មិន
ទុកចិែថគាប  និងមានគាំនុាំជានដីម ដដលជាបញ្ហា ចមផងពិបាកកបុងការផសេះផារ
ជាែិ។35 ន ែុការណ៍ទាំងអស់្ននេះ ជាបុពឝន ែុចាំបងន ឝ្ីឱ្រយុវវយ័កបុង
ស្ម័យននាេះ ដដលដលបកាវ យជាចាស់្ជារាកបុងនពលបចចុបផនប ជាអនកខរជន 
មានជីវភាពលកីលក និងមានជាំងឺលបចាាំកាយ ជាពិនស្ស្គឺជាំងឺបាក់ទឹកចិែថ។ 

បចចុបផនបននេះ នទេះបីជាស្គងាគ មសុ្ីវលិ និងរបបលបល័យពូជស្ថស្ន៍
បានស្ថវ ប់ផុែរលែ់នៅដមន ប ុដនថនករដាំដណលទនស្គងាគ ម និងអាំនពីលបល័យ
ពូជស្ថស្ន៍ នៅដែបនថតាមយាយនិីងតាមលងដងួវញិ្ហដ ណរបស់្លបជាជន
ដខយរដដលធាវ ប់ដ លឆវងលពឹែថិការណ៍ននាេះលគប់នពលនវោ។ ជាក់ដស្ថង ការ
បញ្ច ប់ទនជនមាវ េះលបដាប់អាវុ្ គឺលគាន់ដែជាការចាប់នផថីមទនដាំនណីរដ៏ដវង
ឆ្ង យរបស់្កមភុជាកបុងការនដាេះលស្ថយនករដាំដណលដដលជនមាវ េះលបដាប់
អាវុ្បានបនសល់។ ជាងននេះនៅនទៀែ នបីនទេះបីជាស្គងាគ មបានបញ្ច ប់ ដែ

                                                           
35

 https://www.postkhmer.com 
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ជាផលវបិាក វបិែថិផវូវចិែថ36 អាំនពី ងិា ភាពលកីលក នៅដែបនថ នកីែមាន
នៅកបុងស្ងគមរបស់្នយងី ន យីបញ្ហា ទាំងននាេះ បានដក់ជាប់យា ងនលៅនៅ
កបុងការរស់្នៅលបចាាំទែងរបស់្មនុស្សចាស់្។ ស្គងាគ មនិងអាំនពីលបល័យពូជ
ស្ថស្ន៍ មិនលែឹមដែបនសល់នូវស្ថវ កស្ថប មរបសួ្ជាអចិទគនថយដ៍ល់អបកដដល
រស់្រានមានជីវែិដែប ុនដត េះនទ ប ុដនថដែមទាំងបនថប េះ ល់យូរអដងឝងដល់
ស្ងគមជាែិទាំងមូល និងកូននៅជាំនាន់នលកាយជានលចីនជាំនាន់នទៀែ នៅ
ដែមានបញ្ហា លបឈម ដូចជា នកយងៗមយួចាំននួជបួលបទេះនូវភាពអែ់ឃាវ ន 
មិនមានឱ្កាស្នៅស្ថោនរៀន ទទួលរងនូវអាំនពី ិងាកបុងលគួស្ថរ ការ
រ ាំនោភបាំ ន ការនរសី្នអីង និងការនកងលបវញ័្ច ពលកមយជានដីម។ នៅតាម
ដងផវូវ នយងីនឃញីនកយង ចាស់្ជរា ជនពិការ កាំពុងសុ្ាំទន និងកាំពុងនលស្ក
                                                           
36

 នោកនវជជបណឍិ ែ ការ ស្រុនបូដែ មានលបស្ថស្ន៍ថា ៖ «នៅលបនទស្កមភុជានយងីនទេះជា
ចមាាំងនលកាយរបបប ុល ពែបានផុែរលែន់ៅន យីកឋី ដែនៅមានការែតាាំងគាប នៅដកផរលពាំលបទល់
ទែដល់ឆ្ប ាំ១៩៩៨។ លបជាពលរដឌនៅដកផរែាំបន់ស្គងាគ មននាេះន យីដដលជាអបករងនលគាេះយូរជាងនគ
ដដលបងេជាជាំងឺផវូវចិែថ វកិលចរែិ និងជាំងឺែបអ់ារមយណ៍ននេះ។ ចាំដណកឯអបកនៅខាងកបុងននេះដដល
មិនប េះ ល់នស្ថេះដែមានបងបអូនស្ថវ បន់ៅកដនវងលបយុទនគាប កម៏ានការប េះទងគិច និងនកីែនូវជាំងឺននាេះ
ដូចគាប ។  នៅនពលនយងីបានស្នថិសុ្ខន យីនយងីបញ្ឈបស់្គងាគ មន យីដែស្ថទ នភាពនលកាយស្គងាគ ម
នៅដែមិនមានស្ទិរភាពទាំង ននយាបាយ នស្ដឌកិចច ស្នថិសុ្ខ ជានដីម។ អស្ទិរភាពទាំងននេះន យីជា
ការប េះទងគិចនលីផវូវចិែថទាំងលបជាពលរដឌ ទាំងកងទព័លគប់ភាគី នល េះជាការចាបន់ផថីមទនជីវភាព
រស្់នៅជាមយួការភិែភយ័លាំបាកលាំបិន ខឝេះមុខខឝេះនលកាយ។ ស្ថទ នភាពនលកាយស្គងាគ មនទេះបីវាបាន
រលែដ់មនដែផលលាំបាកបានប េះ លដ់ល់នកយងជាំនាន់នលកាយនលចីនដស្។់ សូ្មផដីែការអភិវឌណ
ស្ងគមនលឿននពកក៏បងេប េះ លដ់ដរនដាយស្ថរមនុស្សចាស្ត់ាមការអភិវឌណមិនទន់ន ឝ្ីឲ្រការយល់
ដឹងរវាងកូន និងឪពុកមាថ យខុស្គាប ។ ការខុស្គាប ននេះន យីនាាំឲ្រមានការប េះទងគិចកបុងលបទពណីទាំននៀម
ទមាវ ប់ (Culture Clash) គឺថាមាថ យតាមវបផ្ម៌ែយីមិនបានន យីកូនៗលបឈមនឹងការរែឹែផែិរបស្់
ឪពុកមាថ យមិនបានកជ៏ាន ែុបងេឲ្រនកីែវបិែថិផវូវចិែថទាំងមាឋ យទាំងកូន»។ 
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ឃាវ ន។ នករដាំដណលទាំងអស់្ននាេះមិនលែឹមដែប េះ ល់នៅនលីភាពទែវែបូរ
របស់្បុគគល ដដលជាជនចាស់្ជរា ចាស់្ជរាពិការ និងចាស់្ជរាទុគ៌ែកបុង
ស្ងគមបចចុបផនបដែប ុនដត េះនទ ប ុដនថដែមទាំងបនថប េះ ល់ដល់នកយងជាំនាន់
នលកាយពីមួយជាំនាន់នៅមយួជាំនាន់ ន យីបញ្ហា ទាំងអស់្ននេះដែមទាំងបាន
ចាក់ឬស្យា ងនលៅនៅលគប់លស្ទបវ់ណតៈស្ងគមតាាំងពីបុគគលមាប ក់ៗរ ូែ
ដល់ស្ងគមទាំងមូល។ 
 
៣.២. សរោោះថ្នន ក្់ចរាចរណ៍ 

បញ្ហា នលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍បានផថល់វបិែថិ ា្ំន្ងដល់ស្ងគមកមភុជា 
ដូចជា របសួ្ ពិការអចិទគនថយ ៍ស្ថវ ប់ វបិែថិលគួស្ថរ ការវនិាស្ល ែ់លបាស់្បថី
លបពនន បងបអូន កូននៅ ការ និនហាចលបាក់កាក់លទពរស្មផែថិរបស់្លគួស្ថរ 
តធ ល់ និងផលទុនជាែិរាប់រយោនដុោវ រកបុងមយួឆ្ប ាៗំ  និងបនថនកីននឡ្ងី
ជាលាំដាប់។  កមភុជាមានអបកស្ថវ ប់នដាយស្ថរនលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍ភាគនលចីន
ជាយុវវយ័ និងមនុស្សកបុងវយ័កដថ ល មា ងនទៀែ ផលប េះ ល់ដល់
ស្ងគមគឺ នបីជនរងនលគាេះននាេះមានពិការភាពឬស្ថវ ប់ ន យីអែីែភាពរបស់្
គាែ់ជាមនុស្សមាប ក់ដដលស្មែទភាពចាំនណេះដឹងខភស់្ និងមានស្ីល្ម៌ការ
ងារលអ ន យីកាំពុងបាំនរកីារងារកបុងអងគភាពមយួឬលកុម រុនមយួ គឺន ឝ្ីឲ្រ
បាែ់បង់្នធានមនុស្សយា ងម មិា។ មា ងនទៀែ ក៏ប េះ ល់ដល់លគួស្ថរ
នទៀែផង លបស្ិននបីជនរងនលគាេះននាេះជាបនងាគ ល ជាអបករកសុ្ីចិញ្ច ិមបីបាច់
ដែរកាកបុងលគួស្ថរទាំងមូល ននាេះប េះ ល់យា ង ង្ន់ ង្រដល់ជីវភាពលគួស្ថរ 
កូននៅែូចៗ ជាពិនស្ស្ ឪពុកមាថ យចាស់្ជរា។ នែីឲ្រពកួនគនៅរ ាំពឹងអបក
ដ? អនាគែកូនែូចៗលែូវរោយទាំងលស្ុង ន យីភារកិចចចិញ្ច ិមបីបាច់ 
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បានធាវ ក់នៅកបុងបនធុកញាែិស្ដថ នឬជនចាស់្ជរា ដដលបងេទុកខលាំបាក 
ភាពទីទល់លកដល់ញាែិស្ដថ នឬជនចាស់្ជរាកបុងជាំនាន់ននេះផង និង
បនថនៅជាំនាន់នលកាយៗនទៀែ។ 
 
៣.៣. ជំងឺសអដ៍ 
 ជាំងឺនអដស៍្បានចាប់នផឋីមនកីែនៅកមភុជានៅឆ្ប ាំ១៩៩១ និងនៅ
បនថអែទិភាពតាមយាយអីាយុជិវែិ បាំតវ ញលទពរស្មផែថិ បងខូចនពលនវោ 
បាំតវ ញឱ្កាស្ការងាររបស់្លបជាជនដខយរមកដល់បចចុបផនប។ ជាំងឺនអដស៍្
បានន ឝ្ីឲ្រលបជាពលរដឌទាំងអបកមាន និងអបកលកបាែ់បង់ការងារ និងន ឝ្ីឲ្រ
ពកួនគជបួការមា ក់ងាយ និងការនរសី្នអីង ន យីបានបនងេីនទមងន់ទនភាព
លកីលកដល់លបជាពលរដឌកមភុជាកាន់ដែខាវ ាំងដែមមួយកលមិែនទៀែខណៈ
ដដលអបកជាំងឺកាំពុងស្ទិែកបុងស្ថទ នភាពជីវភាពយា ប់យុឺនរួចនៅន ីយ។ 
របាយការណ៍ដដលបានន ឝ្ីនឡ្ីងរួមគាប រវាងអាជាញ ្រជាែិលបយុទនលបឆ្ាំង
នឹងជាំងឺនអដស៍្ និងកមយវ ិ្ ីអភិវឌណន៍អងគការស្ លបជាជាែិលបចាាំនៅ
កមភុជា(UNDP) បញ្ហជ ក់ថា ផលប េះ ល់ខាងនស្ដឌកិចចស្ងគមទននមនរាគ
នអដស៍្មកនលីលកុមលគួស្ថរនៅកមភុជាលែូវបានបងាា ញជាស្ថធារណៈថា 
លគួស្ថរដដលមានអបកជាំងឺនអដស៍្មានការែយចុេះនូវលបាក់ចាំណូល ន យី
មានការនកីននឡ្ងីទនការចាំដយខាងដផបកនវជជស្ថគស្ថ ការែយចុេះលបាក់
ស្នសាំ និងលទពរស្មផែិថ ដែមានបាំណុលនកីននឡ្ងី ដដលជាកតាថ ប េះ ល់
ជាអវជិជមាននលជីីវភាពលគួស្ថរ ជាពិនស្ស្ មានប េះ ល់នៅនល ី ឪពុក 
មាថ យចាស់្ជរា និងការអប់រ ាំរបស់្កូនៗ។ លកុមលគួស្ថរអបកជាំងឺនអដស៍្ មាន
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កុមារដដលកាំល នដាយស្ថរឪពុកមាថ យស្ថវ ប់នចាល ទុកឱ្រយាយតាចាស់្ 
ជរាចិញ្ច ិមដែទាំ។ កុមារដដលកាំល នដាយស្ថរឪពុកមាថ យនកីែជាំងឺនអដស៍្
បានន ឝ្ីឲ្រនកីននឡ្ងីនូវបនធុកនស្ដឌកិចចទនស្មាជិកលគួស្ថរដដលនៅរស់្ ជា 
ពិនស្ស្យាយតាចាស់្ជរា។ លគួស្ថរអបកមានជាំងឺនអដស៍្ងាយរងនលគាេះ
បាំផុែនៅនពលដដលមានវបិែថនិស្ដឌកិចចនកីែនឡ្ងី។ ជាំងឺនអដស៍្ក៏ជាបនធុក 
របស់្រដាឌ ភិបាលផងដដរ។ កបុង១ឆ្ប ាៗំ រដាឌ ភិបាលលែូវចាំដយែវកិានៅនលី
នវជជស្ថគស្ថលបមាណជិែ១ោនដុោវ រអានមរកិស្លមាប់ការងារលបឆ្ាំងនឹង
ជាំងឺនអដស៍្ននេះ ដដលការងារទាំងននាេះរូមមានការដែទាំ ការការ រ និង
ការផថល់ថាប ាំពនារជីវែិ។37    
 
៣.៤. ចំោក្រេុក្ 

ខណៈនពលកមភុជានបីកចាំ នជីងនមឃនស្ដឌកិចចទីផារនស្រ ី វាជា 
នពលនវោ និងជាឱ្កាស្របស់្លបជាជនកមភុជានយងីនលបីស្ិទនិ និងនស្រភីាព
របស់្ខវួន តាមលទនភាព តាមស្មែទភាព និងស្កាថ នុពលរបស់្ខវួន កបុងការ
ស្ឝេះដស្ឝងរកការងារន ឝ្ី ការលបកបរបរអាជីវកមយចិញ្ច ឹមជីវែិ និងការវនិិនយាគ
នានា។ ការនបីកចាំ នជីងនមឃនស្ដឌកិចចទីផារនស្រនីនេះ ជាបាែុភូែស្ងគម
ដ៏មានឥទនិពលបាំផុែដដលនាាំមកនូវការតវ ស់្បថូរជាវជិជមានផង និងជាអវជិជ
មានផង ស្លមាប់លបជាជនដខយរលគប់រូប និងស្លមាប់ស្ងគមដខយរទាំងមូល។ 
ស្កាថ នុពលដដលមិនអាចលែួែពិនិែរបាននៅកបុងនស្ដឌកិចចទីផារនស្រ ី និង
បដលមបលមួលស្ងគមឬវបិែថិននយាបាយ ដដលបានោយឡ្ាំចូលគាប ជាមយួ 
                                                           
37

 https://khmer.voanews.com/a/aids-impacts-cambodias-socio-economic-   development-128607398/1143289.html 
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នឹងបញ្ហា បដលមបលមួលបរសិ្ថទ ន ក៏អាចជាបញ្ហា ដដលនាាំឲ្រមានការស្នលមច 
ចិែថន ឝ្ីចាំដកលស្ុក។ គមាវ ែរវាងអបកមាន និងអបកលកកាំពុងដែនកីននឡ្ងី
ជាដរាប ដដលបានបងខាំលកុមលគួស្ថរ និងបុគគលលកខសែ់ ន យីមានការស្ិកា
ែិចែួច ខិែខាំដស្ឝងរកដាំនដេះលស្ថយតាមដដលអាចនៅរួច នដីមផីន ឝ្ីឲ្រ
ជីវភាពរបស់្ពួកនគបានលបនស្ីរនឡ្ងី។ ដាំនដេះលស្ថយជីវភាពកបុងបញ្ហា
ចាំន េះមុខននេះ យុវវយ័និងមនុស្សកបុងវយ័កដថ លជានលចីនបានស្ឝេះដស្ឝង
រកការងារន ឝ្ីនៅទីកដនវងនផសងៗពីគាប  ន លគឺ អបកខវេះន ឝ្ីចាំដកលស្ុកពី
ទីលកុងនៅជនបទ ឬពីជនបទនៅទីលកុង នដីមផដីស្ឝងរកការងារន ឝ្ីនៅកបុង
លបនទស្កាំនណីែរបស់្ខវួន និងអបកខវេះនទៀែន ឝ្ីចាំដកលស្ុកនៅនលៅលបនទស្
ទាំងលស្បចាប់ ទាំងមិនលស្បចាប់។  
 

មនុស្សនពញវយ័ជាង១ោននាក់ បានន ឝ្ីចាំដកលស្ុកនចញពី
លបនទស្កមភុជានៅលបនទស្ជិែខាងនដាយន ែុផលនស្ដឌកិចច។ ការន ឝ្ី
ចាំដកលស្ុកនៅន ឝ្ីការនៅនលៅលបនទស្ គឺជាជនលមីស្របស់្ពលរដឌកមភុជា
ជានលចីននដីមផដីស្ឝងរកចាំណូល និងអនាគែលបនស្ីរជាងមុន ន យីទុកកូនៗ
ឱ្ររស់្នៅជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់្ពួកនគ។ មានកតាថ ជានលចីនដដលប េះ
 ល់កុមារ មិនថាចាំន េះលគួស្ថរចាំដកលស្ុកជាមយួកូនៗឬទុកកូនៗនៅ
ផធេះននាេះនទ។ ផលប េះ ល់ទាំងននេះរមួមាន ស្ថទ នភាពជីវភាពរបស់្ឪពុក
មាថ យនៅកដនវងែយី អាយុរបស់្កុមារ និងនស្វានានាដដលអាចទទួលបាន 
ដូចជា នស្វាអប់រ ាំ និងនស្វាដែទាំសុ្ខភាពស្លមាប់កុមារន ឝ្ីចាំដកលស្ុក
ជានដីម។ កុមារែូចៗជានលចីនលែូវបានទុកនចាលនអាយនៅជាមួយជីដូន
ជីតា ឬស្ថច់ញាែិ រឯីកុមារអាយុ១៣-១៤ឆ្ប ាំនលចីនដែន ឝ្ីដាំនណីរនៅតាម 
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ឪពុកមាឋ យ ឬស្ថច់ញាែិ ជាទូនៅ ពកួនគនៅន ឝ្ីការដដរ។ ភូមិដដលមានអបក 
ចាំដកលស្កុនលចីន គឺជាភូមិយាយចាស់្មានកូនខច ី ន លគឺ បនធុកដែទាំ
ចិញ្ច ិមបីបាច់កុមារលែូវធាវ ក់នៅនលីជីដូនជីតាវយ័ចាស់្ដដលភាគនលចីនសុ្ទន
ដែមានជាំងឺលបចាាំកាយ និងមានជីវភាពទីទល់លក។ នបីកូនននាេះនផញីលុយ
មកមិនអីនទ ប ុដនថនបីកូនខវេះគាែ់អែ់មានលទនភាពនផញីលុយមកនទ យាយតា
ននាេះលាំបាកជាមយួនៅៗយា ងខាវ ាំង។ 
 
៣.៥. សេនហា ការដលងលោះ និងអំសពើេងិា 

យុវវយ័នានពលបចចុបផនបមិនសូ្វយកចិែថទុកដាក់ពីបញ្ហា ទាំននៀម
ទមាវ ប់ លបទពណីនទ។ ស្ម័យព័ែ៌មានទាំននីប យុវវយ័មួយចាំនួនទាំនាក់ទាំនង
នឆវីយឆវងការលួងនោមនស្បហាគាប តាមទូរស័្ពធ បនងេីែនស្បហានផវកបនធរ នឃញី 
រូបតាមទូរស័្ពធភាវ មលស្ោញ់ដភវែ នដាយមិនបានស្ិកាចិែថគាំនិែគាប នៅ
វញិនៅមកចាស់្ោស់្ ដែហារ នលេះបង់ខវួនលបាណតាមនភវីងែដា  មក
រមួរស់្នៅជាមយួគាប មុននរៀបអា  ៍ពិ  ៍ ឬមិនបាននរៀបអា  ៍ពិ  ៍ 
ន យីដែមយួរយៈខវីប ុនដត េះ ក៏ដចកផវូវគាប  នដាយបនសល់ទុកកូនែូចគាយ ន
ទាំនលួខុស្លែូវពីឪពុកឬមាថ យកបុងការចិញ្ច ិមបីបាច់ ក៏បញ្ជូ ននៅឱ្រយាយតា
ឬឪពុកមាថ យចាស់្ជរានៅឯលស្ុកកាំនណីែនមីលដែនិងចិញ្ច ិមបីបាច់ នដាយ
ខវួននគនៅស្ថងភាពកនមាវ េះលកមុាំដដដល។  

ការដញ ប ដលបតាមរយៈទូស័្ពធ បងេឱ្រមានលគួស្ថរវយ័នកយងមយួចាំននួ
ដដលបាននរៀបអា  ៍ពិ  ៍លស្បតាមចាប់ តាមទាំននៀមទមាវ ប់លបទពណី
ន យី ដលបចិែថជាផិែកផែ់បថីឬលបពនន បងេជាជនមាវ េះ ងិានស្បហាលែីនកាណ
និង្នដល់ការដលងលេះគាប  ចុេះនចាលផធេះស្ដមផងនៅបនងេីែលគួស្ថរែយី 
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នដាយមិនខឝល់ពីអនាគែកូន និងកិែថិយស្លគួស្ថរ  ឬសុ្ខទុកខឪពុកមាថ យ 
ចាស់្ជរានៅផធេះ ទីបាំផុែក៏បញ្ជូ នកូនននាេះនៅរស់្នៅជាមយួយាយតាឬឪពុក
មាថ យចាស់្នមីលដែ នដាយខវួននគនៅស្ថងភាពកនមាវ េះលកមុាំដដដល។ 

យុវវយ័មួយចាំនួនដដលចាំដកលស្ុកមកន ឝ្ីជាកមយករ ឬបាំនរកីារងារ
កបុងលគប់វស័ិ្យ បនងេីែចាំណងនស្បហានដាយខវួនឯង លួចោក់រស់្នៅជា
មួយគាប ជាបថីលបពនននដាយោក់បាាំងពីឪពុកមាថ យ។ ការលជុលនលជាេះជួបគូ
នស្ប ៍មិនស្យ័លគនស្ថយ េះ អបកខវេះមានកូនកបុងន េះក៏លែលប់នៅឱ្រឪពុកមាថ យ
ចាស់្ជរានមីលដែនពលកូនខចី អបកខវេះនកីែបានកូនមយួឬពីរ ក៏ដលងលេះដចក
ផវូ វគាប  ក៏យកកូននៅទមាវ ក់ឱ្រឪពុកមាថ យចាស់្ជរាឬជីដូនជីតានមីលដែ 
ន យីខវួនលែលប់មកន ឝ្ីការវញិឬស្ថងភាពកនមាវ េះលកមុាំដដដល។     

កូន គឺជាដផវតេ ទនអា  ៍ពិ  ៍ នល េះកូនភាគនលចីននកីែមកពី
នស្ចកឋីលស្ឡាញ់របស់្ឪពុកមាឋ យ។ ប ុដនឋក៏មានកូនមយួចាំនួនមិនដមននកីែ
មកពីនស្ចកឋីលបាថាប ដដរ ដូចជាការចាប់រ ាំនោភ ឬលជុលលជួស្មួយនពល
ន យីក៏មានទផធន េះជានដីម ន យីននេះក៏ជាបនធុករបស់្លគួស្ថរ ជាពិនស្ស្
មនុស្សចាស់្ជរាដដលលែូវនមីលដែផងដដរ។  

នចញពីចាំណុចទនការដលងលេះននេះ ជាបុរស្ន េះមា យ ឬគស្ឋីនម
មា យននាេះ ភាគលចីន នគអាចដលងមានអារមយណ៍ឬភាពនឹងនកបុងចិែឋនដីមផី
កស្ថងសុ្ភមងគលស្លមាប់ខវួននគនទៀែន យី។ ការមិនរវរីវល់នឹងសុ្ភមងគល
តធ ល់ខវួននឹងអាច្ននៅរកការដលបលបួលដផបកចិែឋស្ថគស្ឋយា ង ង្ន់ ង្រ។
វបិែថិផវូវចិែថ និង្នដល់ការន ឝ្ីអែថឃាែ ដដលបនសល់ទុកកូនកាំល ទុក
ឱ្រឪពុកមាថ យចាស់្ជរា ឬជីដូនជីតាចាស់្ជរា ឬស្ថច់ញាែិចិញ្ច ិមបីបាច់
នទៀែផង។ បុរស្ឬគស្ថីដដលទទលួការដលងលេះ ជានរឿយៗ ដែងដែរ ាំលកឹ 
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នរឿងដដលឈចឺាប់ពីមុនមកនឡ្ងីវញិ ននេះវាមិនខុស្ពីយកនឈនីៅចាក់ 
នលសី្ថប មដាំនៅចាស់្ននាេះនទ និងន ឝ្ីឱ្រអបកននាេះដែងដែគិែដល់នរឿងអែីែ
កាលមិនចប់មិនន យី។ មានអបកខវេះគិែដល់រ ូែចាប់ននេះចាប់ននាេះរបូែ 
ន ឝ្ីអឝីមិនលែូវ គាយ នលពលឹងនៅកបុងខវួន មិនចង់នចញពីផធេះ ចូលចិែថនៅដែ
មាប ក់ឯង មានអារមយណ៍នស្ថកនៅ រ ូែនបាេះបង់នចាលអឝីៗលគប់យា ង ទាំង
លកុមលគួស្ថរ និងការងារដដលលែូវន ឝ្ីនដីមផរីកលុយចិញ្ច ិមជីវែិ។ ស្ទិែកបុង
ស្ភាពដបបននេះ ក៏មានផលប េះ ល់ដល់កូននិងជីដូនជីតាឬឪពុកមាថ យ
ចាស់្ជរា ង្ន់ ង្រដដរ ន យីនៅនពលដដលមានការដលងលេះនកីែនឡ្ងី កូន
នឹងលែូវនៅរស់្នៅជាមយួនរដមាប ក់កបុងចាំនដមអបកទាំងពីរ ឬនៅនៅ
ជាមយួឪពុកឬមាឋ យមាប ក់ៗ។38 

ន ែុននេះ តាមការស្នងេែជារមួ នយងីនមីលនឃញីថា បរយិាកាស្
អាប់អួរទនការដលងលេះកាំពុងដែលគបដណឋ ប់លគប់ទិស្ទី។ ការដលងលេះ 
បងេជាការឈចឺាប់ ទុកខកងឝល់ ខាែបង់នពលនវោ ខូចខាែលទពរស្មផែថិ 
សុ្ខុមាលភាព រងភាពអាមា ស្ … មិនលែឹមដែគូស្ថឝ មីភរយិាននាេះនទ ប ុដនថ
ដែមទាំងកូនៗ និងឪពុកមាថ យចាស់្ជរា ឬជីដូនជីតាចាស់្ជរាផងដដរ។ 
អបកចិែថស្ថគស្ថ និងអបកលស្ថវលជាវជានលចីននជឿថា មនុស្សចាស់្ដដលរស់្នៅ
កបុងលកុមលគួស្ថរដលងលេះ មានអារមយណ៍ខឝល់ខាឝ យនលចីន អារមយណ៍តានែឹង 
អារមយណ៍នលចីនលស្ងូែលស្ងាែ់ ឆ្ប់ខឹង នកីែនគស្ថស្ ស្ថធ ក់នស្ធីរកបុងចិែឋ 
ញុាាំញីនឹងខវួនឯង ស្ដមថងការបាក់ទឹកចិែថ មានគាំនិែទុទិដឌិនិយមកបុងការ
ទាំនាក់ទាំនងជាមយួមនុស្សជុាំវញិខវួននគ ងាយនឹងនកីែជាំងឺ និងមានអាយុខវី 
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 http://www.kampongspeu.cambodia.gov.kh/index. 

http://www.kampongspeu.cambodia.gov.kh/index
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នទៀែផង។39  តាមការស្ិកាលស្ថវលជាវរបស់្  Howard Friedman  និង  
Leslie Matin បងាា ញនៅកបុងនស្ៀវនៅ “The Longevity Project” ថា 
មនុស្សចាស់្ដដលរស់្នៅកបុងលគួស្ថរបានដលងលេះគាប  ឆ្ប់ស្ថវ ប់ គឺជាម្រម 
បានស្ថវ ប់លបាាំឆ្ប ាំមុនមនុស្សចាស់្ដដលរស់្នៅកបុងលកុមលគួស្ថរមិនបានដលង
លេះគាប ។40 ការឈចឺាប់ គឺជារូបារមយណ៍មិនអាចរលុបបាែ់នៅកបុងដងួចិែឋ។ 
មនុស្សចាស់្នឹងមានអារមយណ៍ថា កថីស្ងឃមឹកបុងវយ័ចាស់្របស់្ពកួនគលែូវ
បានបាំតវ ញ ឬនបាេះបង់នចាលនដាយស្ថរដែកូៗដលងលេះគាប ។ នល េះពកួ
នគលែូវបាែ់ទាំងលស្ុងនូវការលស្ឡាញ់ថាប ក់ែបមនិងការទទលួខុស្លែូវរបស់្
កូននៅនគ។ 
 

 គស្ឋីកមភុជាន ឝ្ីបាំោស់្ទីនៅកាន់បដថ លបនទស្នៅកបុងែាំបន់ ជា
ពិនស្ស្លបនទស្ទែ និងលបនទស្មា នឡ្សុ្ី នដីមផរីកការងារន ឝ្ី ន យីមាន
នលចីននាក់លែូវរងនលគាេះនដាយការជញួដូរផវូវនភទ។ នៅកបុងលបនទស្ គស្ថលីែូវ
បាននគជញួដូរពីែាំបន់ជនបទមកលកុងភបាំនពញ នស្ៀមរាប នបា យដប ែ នកាេះកុង 
និងទីលកុងលពេះស្ី នុ នដីមផនីកងលបវញ័្ច ផវូវនភទ។ ការលក់កុមារលីព យចារ ី
នៅដែជាបញ្ហា ង្ន់ ង្រនៅលបនទស្កមភុជា។41 បញ្ហា ទាំងអស់្ននេះក៏បងេផល
ប េះ ល់ដល់មនុស្សចាស់្ទាំងតធ ល់ ទាំងលបនយាលផងដដរ។ 
 មានគស្ថីភាគនលចីននៅកមភុជា បានចូលបនលមីការងារតាមកវឹបកមានថ 
ដូចជា ហាងខារា អូនខ ហាងមា ស្ា របររកសុ្ផីវូវនភទ។ លាំ ូរគស្ថីនកយងៗ 

                                                           
39 ដកលស្ង់ពីនគ ទាំពរ័ Health Cambodia 
40 https://www.khmerload.com/news/48324 
41 https://kh.usembassy.gov/km/our-relationship-km/official-reports-km/2012-   trafficking-in-persons-report 

https://www.khmerload.com/news/48324
https://kh.usembassy.gov/km/our-relationship-km/official-reports-km/2012-
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ចូលន ឝ្ីការកបុងដផបកកមានថ ពិនស្ស្នលីវស័ិ្យរកសុ្ីផវូវនភទរបស់្គស្ថីដដល
គាយ នការងារន ឝ្ី គឺនៅនលកាមរូបភាពបិទបាាំង ដដលបញ្ហា ននេះលបឈមនឹង
អលតារកីរាលដាលទនជាំងឺនអដស៍្ និងការមានកូនយា ងខាវ ាំង។42 បញ្ហា ទាំង
អស់្ននេះក៏បងេផលប េះ ល់ដល់មនុស្សចាស់្ទាំងតធ ល់ ទាំងលបនយាល
ផងដដរ។ 
 

 បញ្ហា លបឈមដ៏ ា្ំមយួនទៀែគឺ អាំនពី ងិាកបុងលគួស្ថរ។ អាំនពី ងិា
កបុងលគួស្ថរ គឺជាវបិែថិដ៏រុា ាំទរ  មយួនទៀែដដលបាននិងកាំពុងញាាំញីស្ងគមលគួស្ថរ
ដខយរជានលចីនឲ្រនលបេះឆ្ជានរៀងរាល់ទែង។ការវាយដាំន ឝ្ីបាបនលីរាងកាយ និង
ផវូវចិែថរ ូែដល់ការកាប់ស្មាវ ប់គាប រវាងបថីលបពនន គឺជានស្ថកនាដកមយដដល
នៅដែជាបចចុបផនបភាព។ អបករងនលគាេះខាវ ាំងជាងនគកបុងអាំនពី ងិាគឺជាគស្ថី 
កុមារ និងចាស់្ជរា។ ជានរៀងរាល់ទែង ព័ែ៌មានស្ថពីីអាំនពី ងិាលគប់ដបបយា ង 
ជាពិនស្ស្អាំនពី ងិាកបុងលគួស្ថរនៅដែនលចនឡ្ងីកបុងទាំព័រស្ថរព័ែ៌មាន
មិនសូ្វជាលស់្នពលនឡ្យី។ ឈុែឆ្កដ៏គរួឲ្ររននែ់ជានលចីនបាននកីែនឡ្ងី
នដាយដភបកលស្ស់្ៗ។ នស្ថកនាដកមយដដលមិនគរួឲ្រនជឿដែជានរឿងពិែទាំង
ននេះបានបងាា ញឲ្រនឃញីថា អាំនពី ងិាកបុងលគួស្ថរជាបញ្ហា ចាក់នលស្េះកបុង
ស្ងគមដខយរ។ បញ្ហា ននេះកាំពុងន ឝ្ីឲ្រលគួស្ថរដខយរជានលចីនជបួនឹងនស្ថកនាដកមយ 
និរាស្ល ែ់លបាស់្ ដដលនពលខវេះ មាថ យស្ថវ ប់ ឪពុកជាប់គុក បនសល់ទុក
កូនគាយ នទីពឹងនៅជាមួយស្ថច់ញាែិឬជីដូនជីតាចាស់្ជរា។ ស្រុបមកវញិ 
នៅកមភុជា អាំនពី ងិាកបុងលគួស្ថរជាបញ្ហា ង្ន់ ង្រគរួឲ្រលពួយបារមម ន យី
ផលវបិាករបស់្វាជាបនធុកដ៏ ា្ំស្លមាប់ស្ងគមទាំងមូល។  
                                                           
42

 លបស្ថស្នរ៍បស្ន់ោកលសី្ រស្ ់សុ្ភាព(នាយកិាលបែិបែថិអងគការនយនឌរ័នដីមផអីភិវឌណនក៍មភុជា)។ 
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៣.៦. សររឿងសញៀន 
 យុវវយ័ជាទាំ ាំងស្បងឫស្ស ីពួកនគជាស្ស្រលទូងស្លមាប់លគួស្ថរ  
និងស្ងគមជាែិ។ កបុងចាំនដមយុវវយ័លបមាណ៦ោននាក់ដដលលែូវបាននគ
រ ាំពឹងថា នឹងកាវ យជាកមាវ ាំងចលករមួយដ៏ស្ាំខាន់កបុងការអភិវឌណជាែិ គឺ 
មានយុវជន និងយុវនារដីខយរមយួចាំនួន កាំពុងដែលែូវបានយាយនីដាយនលគឿង
លស្វងឹ និងនលគឿងនញៀន។ នលគឿងនញៀនមានផលប េះ ល់ជានលចីនដូចជា ៖ 
- ផលប េះ ល់នៅនលបុីគគលអបកនលបីមានដូចជា ៖ ប េះ ល់នៅនលសុី្ខភាព
ផវូវកាយ ន លគឺ នដាយស្ថរ ស្ថរធាែុពុលទននលគឿងនញៀនបានលជាបចូល
កបុងស្ររីាងគនែវីម នបេះដូង ែលមងននាម ស្ួែ… ន ឝ្ីឱ្ររាងកាយស្គមស្ថគ ាំង 
នស្វកស្ថវ ាំង មិនងងុយនដក មិនឃាវ នអាហារ និងកមាវ ាំងចុេះែយ ន យីងាយ
នឹងទទលួរងជាំងឺឆវងនផសងៗ និងមានជាំងឺខរួកាលយា ង ង្ន់ ង្រ ដដលផល
វបិាកទាំងអស់្ននេះ បានន ឝ្ីឱ្របាែ់បង់នូវអនាគែដ៏ភវឺស្ថឝ ងរបស់្ពកួនគ។ 
ស្លមាប់គស្ថមីានទផធន េះ លបស្ិននបីនគនលបីនលគឿងនញៀន អាចមានឥទនិពល
តធ ល់នៅនលទីរកកបុងទផធ ទាំងរាងកាយ និងខរួកាល។ ន យីលបស្ិននបី
នលបីមជុលស្ីរុា ាំងរមួគាប អាចន ឝ្ីឱ្រឆវងនមនរាគនអដស៍្ រោកនែវីម លបនភទ B C 
និងជាំងឺបូស្នែវីម។ ចាំន េះសុ្ខភាពផវូវចិែថ វាផថល់នូវផលប េះ ល់ ដូចជា 
ស្ែិស្ថយ រែីមិនលបលកែី គាយ នភាពចាស់្ោស់្នូវការនឃញី ការស្ថថ ប់ ការចង
ចាាំែយចុេះឬបាែ់បង់ដែមថង ដលបចិែថពីស្វូែបូែនៅជាកាចស្ថហាវ ឡ្ប់ស្ែិ
ឬឆេួែ នៅនពលដដលនលបីវាយូរនពក។ 
-  ផលប េះ ល់ចាំន េះលគួស្ថរមានដូចជា ៖ ការបាែ់បង់កិែថិយស្លគួស្ថរ ការ 
រ ាំខានលគួស្ថរ ការបាំតវ ញលទពរស្មផែថិលគួស្ថរ លួចលទពរស្មផែថិលគួស្ថរ បងេ 
ការភ័យខាវ ច នលបីអាំនពី ងិាដល់ស្មាជិកលគួស្ថរនិងអបកជិែខាងជានដីម។  
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- ផលប េះ ល់ចាំន េះស្ងគមមានដូចជា ៖ បងេនូវអាំនពីអស្ីល្ម៌នផសងៗ  
ដូចជា នលគាេះថាប ក់ចរាចរ  លបលពឹែថអាំនពីនចារកមយ  ឆក់បវន់  អាំនពីនបាក   ងិា 

ការចាប់រ ាំនោភ បងេឲ្រមានអស្នថិសុ្ខស្ងគម និងបទឧលកិដឌនផសងៗ ដូចជា
ឃាែកមយ រមួទាំងការបាែ់បង់្នធានមនុស្ស ខាែបង់ែវកិារជាែិ និងបងេ
ផលប េះ ល់ដល់មនុស្សចាស់្ទាំងតធ ល់ ទាំងលបនយាលផងដដរ។ 
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ជំពូក្ទី៤ 
បញ្ហា របឈមរបេម់នុេសចាេ ់

មានផលប ោះពាលដ់លរ់រួារ និងេងាម 
 

៤.១. បនទុក្ធៃន់ក្នងុរក្មុររួារ និងក្នូសៅ 
កបុងលគួស្ថរមានមនុស្សចាស់្ជរាកបុងបនធុកបានបនធុចបងាអ ក់ការរកី

ចនលមីននស្ដឌកិចចលគួស្ថរមិនឱ្ររកីចនលមីននៅមុខបាននទ។ មា ងមនុស្ស
ចាស់្ជរា ជាបុគគលបាែ់បង់ផលិែភាពកបុងលគួស្ថរ មា ងលែូវមានស្មាជិក
លគួស្ថរនមីលដែទាំ ដដលបងាអ ក់នពលនវោ ឱ្កាស្ការងាររបស់្ស្មាជិក
លគួស្ថរ និងដែមទាំងចាំដយលទពរ្នកបុងការដែទាំសុ្ខភាព ន យីនពល
ខវេះរ ូែដល់លក់នករអាករនដីមផដីែទាំនិងពាបាលជីដូនជីតា និងឪពុក
មាថ យចាស់្ជរានទៀែផង។ 
 
៤.២. េងាម 

ស្ពឝទែងននេះ ស្ថធារណជនមយួចាំននួបានស្ដមឋងការលពួយបារមមអាំពី
អនាគែយុវវយ័មយួចាំននួ ថានឹងមានបញ្ហា លបឈម សុ្ខភាពរាងកាយ សុ្ខ
ភាពផវូវចិែថ និងបញ្ហដ ស្ថយ រែីទន់នខាយ ដដលមិនអាចន ឝ្ីជាទាំ ាំងស្បងឫស្សី
ដូចដដលសុ្ភាស្ិែបុរាណដខយរបាននលីកនឡ្ងីថា ទាំ ាំងស្បងឬស្ស ី ននាេះ
នទ។ ឬស្សពុីក បនងេីែទាំ ាំងស្អុយ ទាំ ាំងស្អុយមិនអាចស្បងឬស្សបីាននទ។ 
ទាំ ាំងស្បងឫស្ស ី គឺជាន័យនលបៀបន្ៀបមយួដដលចាស់្ទុាំនោកនៅជាស្ាំខាន់
នៅនលីយុវជន យុវែី កូននៅជាំនាន់នលកាយ ថាជា ទាំ ាំង។ ចាំដណកឯ ឫស្ស ី
វញិ គឺស្ាំនៅនៅនលមីនុស្សចាស់្ ឬជានរៀមចផង។ ទាំ ាំងស្បងឫស្ស ីគឺចាស់្ទុាំ 
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ដខយរនោកនតឋ ែជាស្ាំខានន់ៅនលីការស្បងលែកូល ឬការបនថន ឝ្ីកិចចការផង
ទាំងឡាយរបស់្មនុស្សចាស់្ជាំនាន់មុន។ ចាំន េះការស្បងលែកូល នគអាច
ន ឝ្ីនៅបានលុេះលតាដែមនុស្សជាំនាន់នលកាយមានសុ្ខភាពរាងកាយលអ សុ្ខ
ភាពផវូវចិែថលអ មានចាំនណេះវជិាជ អឝមីយួឲ្រពិែលបាកដនៅកបុងខវួន ស្ថយ រែីរងឹមាាំ 
នទីបនគអាចមានស្មែទភាពលគប់លគាន់កបុងការស្បងការងារពីមនុស្សជាំនាន់
មុន ន យីអាចទទលួខុស្លែូវនៅកបុងស្ងគមលគួស្ថរែូច និងស្ងគមជាែិ។ 
ទស្សនវជិាជ ននេះ គឺចាស់្ទុាំបុរាណដខយរនោកចង់អប់រ ាំដល់មនុស្សទាំងវយ័
ចាស់្ និងទាំងវយ័នកយង ន លគឺ មនុស្សចាស់្ដដលជានដីមឫស្សនីនាេះ លែូវ
មានលគឹេះរងឹមាាំ មានបទពិនស្ថ្ន៍ និងន ឝ្ីជាគាំរូលអ នដីមផីឲ្រទាំ ាំងជាកូន
នៅលបឹងដុេះលូែោស់្នៅតាមគាំរូលអរបស់្មនុស្សចាស់្ដដលជានដីមឫស្សី
ននាេះ។43 ឫស្សដីដលនគស្ាំនៅនៅនលមីនុស្សចាស់្ឬនរៀមចផងននាេះ គឺជាអបក
ជយួផឋល់ជីជាែិ និងជយួគាាំលទស្ពឝដបបយា ងដល់ទាំ ាំង ឬមនុស្សជាំនាន់
នលកាយ។ ការផឋល់ជីជាែិននាេះ រមួមានដូចជា ការចិញ្ច ិមបីបាច់ ការផឋល់បទ
ពិនស្ថ្ន៍ ជយួអប់រ ាំបណឋុ េះបដឋ លចាំនណេះវជិាជ ទូនៅ និងជាំនាញនផសងៗ 
លពមទាំងជួយអប់រ ាំទូនាយ នដផបកស្ីល្ម៌រស់្នៅ។ល។ ប ុដនថ មនុស្សចាស់្
ដដលជានដីមឫស្សនីនាេះ នដាយស្ថរការឆវងកាែ់ស្គងាគ មរា ាំទរ  ជានលចីនស្ម័យ
កាល(ស្គងាគ មជាមយួបរនទស្ ស្គងាគ មសុ្ីវលិ និងស្គងាគ មលែជាក់) និង
របបលបល័យពូជស្ថស្ន៍ ដដលខណៈនពលននាេះ គាែ់ជាកុមារ និងជា
យុវវយ័ គឺពកួគាែ់មិនបានទទលួការស្ិកា នដាយស្ថរលែូវន ឝ្ីការជាទមងន់
រ ូែបាក់កាំោាំង គាយ នអាហារ ូប បាក់ស្ថយ រែី នដាយស្ថរមយួទែងៗភ័យ 
                                                           
43

 https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/opinion-on-TomPaing-   Snang-Resei-03012013045507.html 

https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/opinion-on-TomPaing-


79 

 

ខាវ ចដែអងគការយកនៅស្មាវ ប់ ន យីលែូវបាំនពញកែពឝកិចចនយាធា និងរែ់
នគចស្គងាគ ម គាយ នឱ្កាស្លបកបមុខរបរនឹងន រឯីលទពរស្មផែថិដដលខិែខាំ
រកបានលែូវបាែ់បង់ ដដលន ឝ្ីឲ្រប េះ ល់យា ង ង្ន់ ង្រនៅដល់ឫស្សីរបស់្
នយីង ន លគឺ រស់្មយួជីវែិ មានដែរាងកាយគាយ នសុ្ខភាពលអ មានវបិែថិ
ផវូវចិែថជាលបចាាំ មានដែស្ាំបកខវួនទនទ និងនស្ធីដែគាយ នលទពរជាប់ខវួន។   

នពលលបនទស្មានស្នថិភាពនលកាមការដឹកនាាំរបស់្ស្នមថចអគគមហា
នស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន គឺទាំរា ាំដែពកួគាែ់ដែបាំប នសុ្ខភាពបានលអ
លបនស្ីរបនថិច និងការចាប់នផថីមលបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវែិចាប់ពីបាែទដទនទ 
រ ូែមានលុយកាក់ លទពរស្មផែថិែិចែចួកបុងការផគែ់ផគង់ជីវភាព កបុងរយៈ
នពលលបដ ល២០ឆ្ប ាំននេះ ពកួគាែ់ក៏្នមកដល់វយ័ចាស់្ជរា និងរមួរែឹ
នដាយនរាគាពា្ិ… ស្ពឝទែងពកួគាែ់ជាមនុស្សចាស់្ទន់នខាយ ជាឬស្សី
ពុក។ នដាយស្ថរឫស្សឬីមនុស្សចាស់្ទទលួផលប េះ ល់ ង្ន់ ង្រដល់ស្ពឝ
ទែងននេះន យី នទីបមានឥទនិពលមិនលអនៅនលីទាំ ាំង(យុវជន)។ រឯី ទាំ ាំង 
ឬយុវជនដខយរមយួចាំននួ ក៏កាំពុងលបឈមមុខនឹងបញ្ហា ជានលចីន ដូចជា មាូប
អាហារន រនពញនដាយស្ថរជាែិគីមី ខឝេះគុណភាព ខឝេះអនាម័យ បរសិ្ថទ ន
ការងារប េះ ល់ដល់សុ្ខភាព លបាក់កទលមរកបានយកមកផគែ់ផគង់ជីវភាព
មិនគាប់លបនស្ីរ បដថ លឱ្រយុវជន យុវែីស្ពឝទែងក៏មានបញ្ហា សុ្ខភាព
ង្ន់ ង្រដដរ គបួផសាំនឹងបញ្ហា នផសងៗដូចជា នលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍ ការនស្ព
នលគឿងញាណ នស្ពនលគឿងលស្វងឹ វក់នឹងការស្បាយ សួ្ន ែុ វក់នឹង
ទាំននីបភាពស្មាម រៈ ចាំដកលស្ុក និងលជួែលជាបដែវបផ្ម៌មិនលអពីបរយិា
កាស្ស្ងគម បាែ់បង់ស្ែិស្មផជញ្ដៈ គាយ នឆនធៈនមាេះមុែ … ដដលន ឝ្ីឲ្រ 
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ទាំ ាំងមិនអាចមានភាពរងឹមាាំ ទាំងបញ្ហដ ស្ថយ រែី ទាំងរាងកាយ ននេះនគថា  
ទាំ ាំងចាប់នផឋីមស្អុយតាាំងពីែូច។ អញ្ច ឹងន យី នគមិនសូ្វរ ាំពឹងថា ទាំ ាំង
អាចនឹងដុេះលូែោស់្នៅជាឫស្សឬីមនុស្សចាស់្បានលអនទ។  ន ែុននេះ 
បនធុករបស់្រដាឌ ភិបាលស្ពឝទែងគឺមនុស្សចាស់្នលកាយស្ម័យស្គងាគ ម ន យី
បនធុកននេះនឹងនៅដែបនថនៅទែងនលកាយ នពលយុវវយ័ស្ពឝទែង្នដល់វយ័
ចាស់្ជរានានពលខាងមុខនទៀែ។ រាជរដាឌ ភិបាល លែូវដែដស្ឝងរកវ ិ្ ីស្ថគស្ថ
ដមយួស្មលស្បនដីមផជីយួជាំរុញបណឋុ េះបដថ លយុវវយ័(ទាំ ាំង)របស់្
ខវួនឲ្រទទលួបានផលលអ នដីមផនីដាេះបនធុករបស់្ខវួននានពលអនាគែ។ ននេះ
ជាវបិែថិទនការបនថនវនពីមនុស្សចាស់្នៅយុវជនជាំនាន់នលកាយនៅកបុង
ស្ងគមដខយរ។44 
 ការែភាជ ប់ជាំនាន់មនុស្សពីមយួនៅមយួ ន លគឺ ពីមនុស្សចាស់្
នៅយុវជនលស្ករនលកាយនៅកមភុជាស្ពឝទែង ដដលនគនៅថា ការបនថនវន
លបកបនដាយនិរនថរភាពននាេះ ហាក់កាំពុងជួបឧបស្គគ និងវបិែថិដ៏ ា្ំន្ង
ពិបាកនដាេះលស្ថយដដរ ពីនល េះ មនុស្សស្ម័យមុនខវេះបែ់ដបនមិនទន់
ស្ភាពការណ៍ ខណៈដដលមនុស្សជាំនាន់នលកាយមយួចាំននួនដីរនលឿន សួ្
នពកដដលនគនឹកស្ថយ នមិនដល់។ គរួឲ្រកែ់ស្មាគ ល់ គឺ មិនថានៅតាមមនធីរ 
លកស្ួងស្ថធារណៈ ឬក៏នៅតាមកដនវងន ឝ្ីការនផសងៗនទៀែនឡ្យី មនុស្ស
ជាំនាន់ចាស់្ និងមនុស្សលស្ករនលកាយហាក់កាំពុងបងាា ញគមាវ ែគាប (មិន
អាចន ឝ្ីស្មារណកមយជាមួយគាប )។ មនុស្សចាស់្មួយចាំននួលបកាន់គាំនិែ
អភិរកស សួ្ន ែុនដាយមិនចង់លបគល់ការងារឲ្រនកយងលស្ករនលកាយនឡ្យី  
                                                           
44 Rfi ចុេះផាយនៅទែង 31/08/2011 
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នដាយស្ាំអាងនលីន ែុផលថា នកយងមិនទន់លជេុះពទនវពីកាលផង កាន់កិចច
ការអីនកីែ។ មនុស្សចាស់្នលចីនអាងនលីអាយុ អាងនលីបទពិនស្ថ្ន៍ និង
អែីែភាពការងារយូរឆ្ប ាំ អាងនលីឋានៈែនួាទី ក៏នមីលលស្ថលនកយងៗដដល
បទពិនស្ថ្ន៍ការងារនៅនកយងខចីនៅនឡ្យី នបីនទេះបីជានកយងៗមានស្ញ្ហដ
បលែខភស់្ជាងក៏នដាយ។ រឯីយុវជនជាំនាន់នលកាយខវេះដដលអាងនលីស្ញ្ហដ
បលែនិងចាំនណេះដឹងខាងព័ែ៌មានវទិា និងបនចចកវទិាែយីៗខវេះៗដដលមនុស្ស
ចាស់្គាយ ន ក៏នផថីមនពីងលទូង ន ីយនមីលលស្ថលស្មែទភាពមនុស្សចាស់្
ដដលគាយ នស្ញ្ហដ បលែនស្យីនឹងខវួនថា ចាស់្គាំរលិ ចាស់្ស្េូវដែស្ក់ដែមិន
បានការ ចាស់្នតាប ែមិនដមនចាស់្ដូង។ល។  
    នៅឯកដនវងន ឝ្ីការ មនុស្សចាស់្ហាកល់ពួយបារមមអាំពីម ចិឆតាចង់
ដនណថី មនៅអីរបស់្ខវួនពីស្ាំដក់នកយងៗលស្ករនលកាយ ខណៈដដលយុវជន
ខវេះវញិនមីលលស្ថលមនុស្សចាស់្ថា ន ឝ្ីការតាមដបបបុរាណ សួ្ស្ម័យ 
ន យីមិនលពមទទួលស្ថគ ល់ស្មែទភាពរបស់្នកយងជាំនាន់នលកាយ នល េះខាវ ច
អន់។ មា ងនទៀែ មនុស្សចាស់្ខវេះលកាញនននៀលនឹងែួនាទីមិនលពមនផធរការ
ងារឲ្រនៅនកយងលស្ករនលកាយនឡ្យី នបីនទេះបីជាដល់អាយុចូលនិវែថន៍នៅ
ន យីកថី ក៏មិនលពមឈប់ ន យីអបកខវេះកាន់ការងារនលចីនកដនវងដែមាប ក់ឯង
(ន ឝ្ីជាលបធាននលចីនកដនវង)ដដលគាយ នមនុស្សដមាប ក់មានស្មែទភាពកាន់
ការងារននាេះនលៅពីខវួនគាែ់ ដដលន ឝ្ីឲ្រការងារមិនរកីចនលមីន ន យីអបក
ស្បងការងារក៏អស់្ស្ងឃមឹ។ ជាការពិែដស់្ យុវជនជាអបកស្បងបនថនវន
ពីមនុស្សចាស់្ នលបៀបដូចជា «ទាំ ាំងស្បងបញស្ស»ី។ នៅកបុងស្ងគមមយួ 
មនុស្សចាស់្ និងមនុស្សជាំនាន់នលកាយជាធាែុផសាំពីរដដលមិនអាចខឝេះបាន
នដីមផបីនថនិរនថរភាពទនការអភិវឌណន៍លបនទស្ជាែិ។ មនុស្សចាស់្ដដលន រ
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នពញនដាយបទពិនស្ថ្ន៍ការងារលែូវនផធរចាំនណេះដឹង ចាំនណេះន ឝ្ី និងបទ
ពិនស្ថ្ន៍ទាំងឡាយរបស់្ខវួននៅឲ្រកូននៅឬមនុស្សលស្ករនលកាយ ន យី 
រកីរាយនឹងនឃញីពកួនគមានស្មែទភាពនលសី្ពីអឝីដដលខវួនមាន។ ចាំដណក
ឯនកយងៗជាំនាន់នលកាយវញិ លែូវនលែៀមខវួនទទួលយកបទពិនស្ថ្ន៍ និង
ចាំនណេះដឹងពីមនុស្សចាស់្។ ននេះជាទស្សនៈនជឿននលឿនស្លមាប់លគួស្ថរ
មួយក៏ដូចជាស្ងគមមួយដដលមនុស្សលគប់គាប គួរលបកាន់យក។ ប ុដនថ នៅ
នពលដដលជាំនាន់ទាំងពីរននេះមិនចុេះស្លមុងគាប  ន យីចាាំដែនមីលបាំដាំគាប  
ចងអុលដាក់គាប  នែីអនាគែលបនទស្ជាែិនឹងនៅជាយា ងដ? នៅកបុង
ស្ងគមកមភុជាបចចុបផនប ស្ញ្ហដ ណដ៏នលគាេះថាប ក់ននេះហាក់នៅកាំពុងនកីែនឡ្ងី
ខាវ ាំងកាវ នៅនឡ្យី ដដលននេះជាស្ញ្ហដ ទនវបិែថិស្ងគមមយួ។ ដូនចបេះ ការផារ
ភាជ ប់គមាវ ែននេះជានរឿងចាាំបាច់មិនអាចនមីលរ ាំលងបាននឡ្យី។45 
 
៤.៣. ជំងផឺលវូចិតតក្ំពុងចមលងបនដពីមនុេសចាេស់ៅយវុវ័យ 

ជាំងឺដដលលគូនពទរន ឝ្ីការវេះកាែ់ន យីរកមិននឃញីនៅកបុងខវួនមនុស្ស
និងពិបាកពាបាលននាេះគឺជាជាំងឺផវូ វចិែថ។ នរាគចិែថននេះបាននកីែមាននលី
ពលរដឌកមភុជាជាង៩០ភាគរយទនចាំនួនពលរដឌកមភុជាទាំងអស់្រស់្នៅ
នលកាយពីស្គងាគ មជាងបីទស្វែសរល៍ែូវបានបញ្ច ប់ ន យីបចចុបផនប ពកួគាែ់
ទាំងននាេះគឺជាមនុស្សចាស់្។ ជាំងឺចិែថនរាគននេះ បងេផលប េះ ល់ដ៏ ង្ន់ ង្រដល់
ការរកីចនលមីនទនវស័ិ្យនស្ដឌកិចច ននយាបាយ ការអប់រ ាំ និងស្ងគមកិចច។46 
ស្ថទ នភាពនលកាយស្គងាគ ម នទេះបីវាបានរលែ់ដមន ដែផលលាំបាកបានប េះ 
                                                           
45

 http://km.rfi.fr/features/info/column-world 
46 នវជជបណឍិ ែ ការ ស្រុនបូដែ ជាស្ថគស្ថឋ ចាររ និងជានវជជបណឍិ ែឯកនទស្ជាំងឺផវូវចិែថ ។ 
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 ល់ដល់មនុស្សចាស់្នលចីនដស់្។ សូ្មផដីែការអភិវឌណស្ងគមនលឿននពក 
ក៏បងេផលប េះ ល់ដដរនដាយស្ថរមនុស្សចាស់្តាមការអភិវឌណមិនទន់ ន ឝ្ី 
ឲ្រការយល់ដឹងរវាងកូន និងឪពុកមាថ យខុស្គាប ។ ការខុស្គាប ននេះន ីយ
នាាំឲ្រមានការប េះទងគិចកបុងលបទពណី ទាំននៀមទមាវ ប់ គឺថាឪពុកមាថ យតាម
វបផ្ម៌ែយីមិនបានន យីកូនៗលបឈមនឹងការរែឹែផែិរបស់្ឪពុកមាថ យមិន
បានក៏ជាន ែុបងេឲ្រនកីែវបិែថិផវូវចិែថទាំងឪពុកមាឋ យទាំងកូន។47 ឪពុក
មាថ យបាននកីែជាំងឺផវូវចិែថនដាយស្ថរដែស្គងាគ មន យីបានបនថមកឲ្រកូនៗ
របស់្គាែ់តាមរយៈឥរយិាបែទន់លជាយនិងអាការទនជាំងឺបាក់ស្ាែរបស់្
គាែ់ជាមយួនឹងស្ថទ នភាពលកីលក។ នលគាេះម នថរាយបងេនូវការភ័យខាវ ច ន ឝ្ី 
ឲ្រស្ែិរបស់្មនុស្សមាប ក់ៗកាវ យជាមិនលបលកែី បាែ់មាច ស់្ការ ដស្ឝងយល់ពី
ការពិែមិនបាន ន យីនលចីនដែយល់ សួ្ពីការពិែ នរឿងែូចនៅជានរឿង
ា្ំ។ ការបាែ់មាច ស់្ការកាន់ដែខាវ ាំងននេះ វាជានរឿងមយួបងេឲ្រមានបញ្ហា ផវូវ
ចិែថ ដែមិនដឹងថា នរាគវនិិចឆ័យថានម ច លគាន់ដែយល់ដឹងថា លបព័ននទនផវូវ
ចិែថនដីរមិនលបលកែី។ ន ែុននេះ រាជរដាឌ ភិបាល និងស្ថទ ប័ន ក់ព័នន លែូវចាែ់ 
វធិានការទប់ស្ថេ ែ់ការរកីរាលដាលទនវបិែថិផវូ វចិែថននេះ ពីនពលននេះែនៅ
ផងដដរ។  
 

 
rs 

 
                                                           
47 ទក គឹមសុ្ង | Publication date 21 October 2016 | 10:50 ICT 
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ជំពូក្ទី៥ 
ដំសោោះរាយ 

 

ជាការពិែ  មនុស្សលគប់គាប សុ្ទនដែនឹងកាវ យជាមនុស្សចាស់្នៅទែង
ខាងមុខ ន ែុននេះ ការនរៀបចាំកមយវ ិ្ ីស្លមាប់លទលទង់ ដែទាំ នលីកទឹកចិែថ   
ចាំន េះមនុស្សចាស់្កបុងជីវែិចុងនលកាយមុននឹងស្ថវ ប់នៅ គឺជានរឿងចាាំបាច់ 
និងខានមិនបាន។ ជាការនឆវីយែបចាំន េះបញ្ហា ននេះ រាជរដាឌ ភិបាលកមភុជា 
បាននរៀបចាំកមយវ ិ្ ីស្លមាប់លទលទង់  ដែទាំ នលីកទឹកចិែថចាំន េះមនុស្សចាស់្ 
និងបានកាំពុងស្ឝេះដស្ឝងបនងេីែមណឍ លមនុស្សចាស់្នៅលគប់ឃុាំស្ងាេ ែ់ទូទាំង
លបនទស្ ន យីដាក់នចញនូវវធិានការ នគាលននយាបាយជាែិជានលចីននទៀែ
កបុងការជួយស្នគងាគ េះ និងដែទាំមនុស្សចាស់្ជរា ចាស់្ជរាពិការ និងចាស់្
ជរាទីទល់លក ជាពិនស្ស្នៅនទៀែ ែលមូវឱ្រមានការលបារពនទិវាមនុស្សចាស់្
នៅទែងទី១ដខែុោនរៀងរាល់ឆ្ប ាំ កបុងនគាលបាំណងរ ាំលឹកគុណមនុស្សចាស់្
នទៀែផង។ រាជរដាឌ ភិបាលកមភុជាបានបនងេីែកមយវ ិ្ ីជយួផគែ់ផគង់មនុស្សចាស់្
ននេះ មិនលែឹមដែជាកមយវ ិ្ ីដ៏ស្ាំខាន់ស្លមាប់ការរស់្នៅរបស់្មនុស្សចាស់្
ប ុនដត េះនទ ដែដែមទាំងជាស្កមយភាពស្ងគម កបុងការជួយដែទាំមនុស្ស
ចាស់្ជរា ន យីស្ាំខាន់បាំផុែននាេះគឺការ រែទមវរបស់្ពួកគាែ់លបកបនដាយ
ចិែថនមតាថ  និងការនគារព។  

ទនធឹមនឹងននេះដដរ អងគការនលៅរដាឌ ភិបាល និងស្ថទ ប័នឯកជនជានលចីន
លែូវបានបនងេីែនឡ្ងីន យីអមដាំនណីរបាំនពញនបស្កកមយជយួស្នគងាគ េះ និង
ដែទាំមនុស្សចាស់្ជរាជាមួយរាជរដាឌ ភិបាលយា ងស្កមយ។  

ទីទទពីននេះ វែថអារាម លែូវបានទទលួស្ថគ ល់ថា ជាទីកដនវងដ៏ស្ាំខាន ់



85 

 

កបុងការរមួចាំដណកនដាេះលស្ថយបញ្ហា របស់្មនុស្សចាស់្ផងដដរ។ 
 ដែនទេះជាយា ងដក៏នដាយ ក៏ស្ពឝដែងននេះ នៅដែមានមនុស្ស
ចាស់្ជារា ចាស់្ជរាពិការ និងចាស់្ជរាទីទល់លកមយួចាំននួកាំពុងដែលបឈម
នឹងបញ្ហា ជានលចីន ដដលទមទរឱ្រមានការយកចិែថទុកដាក់បដនទមនទៀែ
ពីលគប់មជឈដាឌ ន។ បញ្ហា ចាំន េះមនុស្សចាស់្កបុងស្ងគម គឺជាបនធុកស្មាជិក
ស្ងគមទាំងមូលដដលលែូវលបឈមមុខនដាេះលស្ថយ វាមិនដមនជាភារកិចច
ទទួលខុស្លែូវតថ ច់មុខរបស់្នរដមាប ក់ ឬស្ថទ ប័នដដែមួយដាច់មុខ
នឡ្យី។ ទាំងពលរដឌ និងអាជាញ ្រ មានមុខនាទីជាអបកស្ងគមកិចច។ អបក
ស្ងគមកិចចមានកាែពឝកិចចបាំនពញការងារស្នគងាគ េះ និងកស្ថងនស្ចកថីទែវែបូរ
ស្លមាប់មនុស្សចាស់្។ ភារកិចចស្ាំខាន់ៗ  គឺកស្ថងឱ្របាននូវ ៖ យុែថិ្ម៌ 
ស្បផុរស្្ម៌ មនុស្ស្ម៌ ការនគារពស្ិទនិមនុស្ស ការនលីកកមភស់្ែទមវ
ស្ម្ម៌ខាងនស្ដឌកិចច ឋានៈស្ងគម គុណភាពជីវែិ ទាំងការងារ និងការ
កាំស្ថនថ ស្លមាប់មនុស្សចាស់្ជរា ចាស់្ជរាពិការ និងចាស់្ជរាទីទល់លក 
ឱ្រកាន់ដែលបនស្ីរជានដីម។ ការងារទាំងននេះ ែលមូវឱ្រលគប់ស្ថទ ប័ន លគប់វស័ិ្យ
ទាំងអស់្ មានការលបាលស័្យទក់ទងគាប លបកបនដាយភាពបិុនលបស្ប់ បនងេីែ
គាំនិែទចបលបឌិែកបុងការទទលួនិងផឋល់ អាំដច វ ិ្ ី ស្មាម រៈ និងែវកិារនដីមផី
ដាំនណីរការ និងអភិវឌណន៍ស្ គមន៍មនុស្សចាស់្ជរាលបកបនដាយនិរនថរ
ភាព។ ការចូលន ឝ្ីអនថរាគមន៍កបុងការស្នគងាគ េះ គឺជាគុណ្ម៌ដដលនលីស្ពី
ស្ីលកែពឝកិចច។ លកស្ួងស្ងគមកិចចអែីែយុទនជននិងយុវនីែិស្មផទ 
នបឡាជាែិរបបស្នថិសុ្ខស្ងគម អងគការនលៅរដាឌ ភិបាល លពេះស្ងឃ និង
ស្បផុរស្ជននានា នដីរែយួា ងស្ាំខាន់កបុងការធានារា ប់រងការងារស្ងគមកិចច។  
ការនលីកកមភស់្ការយល់ដឹង លបយុទនលបឆ្ាំងនឹងការនរសី្នអីងនៅនលមីនុស្ស 
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ចាស់្ កបុងនាមរដាឌ ភិបាល និងមជឈដាឌ ន ក់ព័នន ក៏បានបនងេីែស្ននសិ្ញ្ហដ
អនថរជាែិមយួស្ថីពីមនុស្សចាស់្ នដីមផជីយួស្លមួលដល់លគប់លបជាជន ដដល
បានវវិែថន៍វយ័នៅរកភាពចាំដស់្។ នដីមផនីដាេះលស្ថយបញ្ហា លបឈមននេះ 
រាជរដាឌ ភិបាលលែូវដែទមាវ ក់កញ្ច ប់ែវកិារដមយួ នដីមផជីយួដល់ជនចាស់្
ជរា ន យីកូននៅវញិ លែូវផគែ់ផគង់ជីដូនជីតា និងឪពុកមាថ យរបស់្នគដដលជា
ជនចាស់្ជរា នដីមផនីអាយពកួគាែ់រស់្នៅមានភាពលអលបនស្ីរ និងមានែទមវ។ 
រាជរដាឌ ភិបាលគរួបនងេីែ ចាប់មនុស្សចាស់្ គឺថា កូននៅលែូវមានកាែពឝកិចច 
និងការទទួលខុស្លែូវនមីលដែទាំឪពុកមាថ យចាស់្ជរា លបស្ិននបីកូននៅ
នបាេះបង់ឪពុកមាថ យចាស់្ជរានចាលលែូវមាននទស្ជានដីម។ 
 
៥.១. សោលនសោបាយរបេរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលជួយមនុេសចាេ ់

នទេះបីជារាជរដាឌ ភិបាលបចចុបផនប មិនទន់មានលទនភាពលគប់លគាន់ 
និងនចញជានគាលននយាបាយផឋល់លបាក់ដខឱ្រមនុស្សចាស់្នៅកមភុជាលគប់ៗ
គាប ដូចលបនទស្នជឿននលឿនមយួចាំននួនៅកបុងពិភពនោកនៅនឡ្យីក៏នដាយ 
ក៏ថាប ក់ដឹកនាាំរាជរដាឌ ភិបាលលគប់ជាន់ថាប ក់បានយកចិែថទុកដាក់យា ង
ស្កមយកបុងការការ រ និងជយួស្នគងាគ េះមនុស្សចាស់្ជរាតាមនគាលននយា
បាយដឹកនាាំជាែិ ជាពិនស្ស្ នគាលននយាបាយរបស់្គណបករលបជាជន
កមភុជា និងបនាធ ែ់រដឌ្មយនុញ្ដ នដីមផនីអាយជីវែិដខយរវយ័ចាំដស់្ មុននឹង
ោចាកនោកនៅមានអែទន័យ មានខវឹមស្ថរ និងមានែទមវដូចមនុស្សចាស់្
នៅកបុងលបនទស្នជឿននលឿនមយួចាំនួនដដរ។ រាជរដាឌ ភិបាលកមភុជា អងគការ
នលៅរដាឌ ភិបាល ស្ងគមសុ្ីវលិ និងស្ថទ ប័ន ក់ព័នននានា បានដាក់នចញនូវ 
នគាលននយាបាយ យនថការ និងស្កមយភាពមួយចាំនួនកបុងការនមីលដែទាំ 
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មនុស្សចាស់្ ជាពិនស្ស្ ស្លមាប់មនុស្សចាស់្ជរាដដលទីទល់លក ពិការ 
និងខឝេះទីពាំនឹង ដូចជា បនងេីែមជឈមណឍ លដែទាំមនុស្សចាស់្ និងកមយវ ិ្ ី
ជួយទុគ៌ែជន កមយវ ិ្ ីផធេះនទវតា កមយវ ិ្ ីរបស់្គណបករលបជាជនកមភុជាចុេះ
ជួយលបជាជនតាមមូលដាឌ ន ជាំនួយកាកបាទលក ម កមយវ ិ្ ីមូលនិ្ិ
ស្មផុរស្្ម៌ជួយជនចាស់្ជរា មូលនិ្ិសុ្ីកវូ។ល។  

ស្នមថចអគគមហានស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន បានលបកាស្ថា 
គណបកសកាន់អាំដចនរៀបចាំនគាលននយាបាយស្លមាប់មនុស្សចាស់្តាាំង
ពីជាង៣០ឆ្ប ាំមុនមកនមវ េះ ដូចជា ការស្ថងស្ង់វែថអារាមជាទីជលមកស្លមាប់
មនុស្សចាស់្គាយ នទីពឹង ជាទីស្ាំដក់្ម៌អប់រ ាំផវូវចិែថ ជាកដនវងកាំស្ថនថ និង
កស្ថងទីបចាឆ ស្លមាប់បូជាស្ពនពលដដលមនុស្សចាស់្ស្ថវ ប់នៅជានដីម។ 
ស្នមថចមានលបស្ថស្ន៍បនថថា វែថអារាមទាំងជាង៤ ន់វែថនៅទូទាំងលបនទស្ 
សុ្ទនដែរកីដុេះដាលនលកាមស្ថប ទដកស្ថងរបស់្ស្មាជិកគណបកសលបជាជន
កមភុជា។ ស្នមថចបញ្ហជ ក់ថា តាាំងពីឆ្ប ាំ១៩៧៩ មកទល់នពលននេះ គណបកស
លបជាជនបានជយួមនុស្សចាស់្រាប់ោននាក់តាមរយៈការស្ថងស្ង់វែថអារាម 
ន យីននេះមិនដមនជាការទចដនរនទ ដែជានគាលននយាបាយចាស់្ោស់្
របស់្រាជរដាឌ ភិបាល។ ស្នមថច េ ុន ដេន ៖ «ខវេះនគនលីកពីនគាលននយា
បាយស្លមាប់មនុស្សចាស់្ អីុនចេះ អីុចុេះ។ ការស្នាខរល់ជានរឿងមយួ ប ុដនថ
នរឿងពិែបាននកីែនឡី្ងរយៈនពល៤០ឆ្ប ាំមកន ីយ នោកយាយ នោកតា
ចាស់្ៗដដលគាយ នទីពឹងនៅរស់្នៅឯដនបីគាយ នកូននៅននាេះ? សូ្មកុាំនភវច
ថា ននេះជាដផបកមយួទននគាលននយាបាយមនុស្សចាស់្របស់្គណបកសលបជា
ជនកមភុជា បានន ឝ្ី កាំពុងន ឝ្ី និង បនថន ឝ្ី។ សូ្មផីការកស្ថងបចាឆ  ក៏ជាដផបក 



88 

 

មយួទននគាលននយាបាយស្លមាប់មនុស្សចាស់្ដដរ»។48   
 រាជរដាឌ ភិបាលកមភុជាបានលបកាស្ដាក់នអាយចាប់នផថីមអនុវែថនគាល
ននយាបាយជាែិស្ឋីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ប ាំ ២០១៧-២០៣០ នដាយលបគល់
ភារកិចចទនការអនុវែថនគាលននយាបាយននេះ នៅនអាយលកស្ួងស្ងគមកិចច 
អែីែយុទនជននិងយុវនិែិស្មផទ។ នគាលននយាបាយជាែិែយីននេះ បនងេីែ
លបព័ននគាាំ រសុ្ខុមាលភាពរយៈនពលដវងស្លមាប់មនុស្សវយ័ចាស់្នៅ
កមភុជា នអាយទទលួបាននូវគុណភាពជីវែិ និងការគាាំ រយា ងនពញនលញ 
ខណៈដដលកាលពីកបុងឆ្ប ាំ២០១៣ កមភុជាមានមនុស្សវយ័ចាស់្អាយុពី
៦០ឆ្ប ាំនឡ្ងី លបមាណ១ោន២ដស្ននាក់ គឺនស្យីនឹង៩%ទនចាំនួនលបជាជន
ស្រុបជាង១៥ោននាក់។ ន យីចាំនួនមនុស្សវយ័ចាស់្នៅកមភុជាលែូវបាន
ពាករណ៍ថា នឹងនកីននឡ្ងីដល់លបមាណ២ោននាក់ នៅឆ្ប ាំ២០៣០ នស្យី
នឹង ១១% ទនលបជាជនស្រុប១៨ោននាក់ នានពលននាេះ។ 
 នគាលននយាបាយជាែិ ស្ថីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ប ាំ២០១៧-២០៣០  
លែូវបាននរៀបចាំយា ងយកចិែថទុកដាក់នដាយមានកិចចស្ ការរវាងលកស្ួង
ស្ថទ ប័ន ក់ព័នន និងទដគូអភិវឌណន៍នានា ដូចជា អងគការមនុស្សចាស់្កមភុជា 
(HELP AGE CAMBODIA) និងអងគការស្ លបជាជាែិស្លមាប់ការអភិវឌណ
លបជាជន នៅថា (UNFPA)។ ការនរៀបចាំនគាលននយាបាយជាែិស្ឋីពី
មនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ប ាំ២០១៧-២០៣០ននេះ ក៏ន ឝ្ីនឡ្ងីលស្បតាមយុទនស្ថគស្ឋ
ចែុនកាណដាំដក់កាលទី៤ ដផនការយុទនស្ថគស្ឋអភិវឌណន៍ជាែិ២០១៤-
២០១៨ លកបខ័ណឍ នគាលននយាបាយជាែិគាាំ រស្ងគម២០១៦-២០២៥  
                                                           
48

 AKP ទីភាប កង់ារស្ថរពែ័ម៌ានកមភុជា 
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និងនគាលននយាបាយជាែិស្ឋីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ឆ្ប ាំ២០១៧-២០៣០។ 
 នដីមផអីនុវែថស្កមយភាពលបកបនដាយលបស្ិទនភាពកបុងនគាលននយាបាយ
ននេះ លែូវមានការចូលរមួយា ងស្កមយ ទាំងវស័ិ្យស្ថធារណៈ វស័ិ្យឯកជន 
អងគការស្ងគមសុ្ីវលិ ទដគូអភិវឌណន៍ វែថអារាម រមួនិងបដថ ញស្មាគមន៍មនុស្ស
ចាស់្នៅទូទាំងលបនទស្។  ការបនងេីែនគាលននយាបាយគាាំ រសុ្ខុមាលភាព
ដល់លបជាពលរដឌ គឺជានរឿងចាាំបាច់បាំផុែនានពលននេះ។ ការទទួលបាន
សុ្ខុមាលភាពលបនស្ីរស្លមាប់លបជាជន នឹងជយួជលមុញបដនទមដល់ដាំនណីរ
ការអភិវឌណន៍របស់្លបនទស្ជាែិ។  នគាលននយាបាយជាែិស្ថីពីមនុស្សវយ័
ចាំដស់្ឆ្ប ាំ២០១៧-២០៣០ នឹងនតថ ែនលសី្កមយភាពនិងការងារអាទិភាព
ចាំននួ៩ស្លមាប់មនុស្សវយ័ចាស់្ រមួមាន ៖  
 ទី១-ស្នឋិសុ្ខ រិញ្ដវែទុស្លមាប់មនុស្សចាស់្  
 ទី២-ការដែទាំ ការបងាេ រ សុ្ខុមាលភាពដល់មនុស្សចាស់្ 
 ទី៣-រនបៀបរបបទនការរស់្នៅ ការ ូបចុក និងការកាំស្ថនថ  
 ទី៤-ដាំនដេះលស្ថយបញ្ហា បរសិ្ថទ នដដលយាយមីនុស្សចាស់្  
 ទី៥-ការបនងេីែនិងការលគប់លគងស្មាគមន៍មនុស្សវយ័ចាស់្  
 ទី៦-ទាំនាក់ទាំនងអនឋរជាំនាន់ និងការបនថនវនលបកបនដាយនិរនថរភាព 
 ទី៧-ទប់ស្ថេ ែ់ការរ ាំនោភបាំ ន និងអាំនពី ងិានលីមនុស្សចាស់្  
 ទី៨-វធិាននដាេះលស្ថយស្ថទ នភាពមានអាស្នប និង 
 ទី៩-ការនលែៀមខវួនមនុស្សវយ័នកយងស្លមាប់្នចូលវយ័ចាស់្។ 
 នានពលកនវងមក រាជរដាឌ ភិបាលកមភុជា ក៏បានដាក់នចញនិងកាំពុង
អនុវែថនូវលកបខ័ណឍ នគាលននយាបាយគាាំ រស្ងគមមួយចាំននួរចួមកន យី 
នដីមផនីលីកកមភស់្ជីវភាព សុ្ខុមាលភាព និងកាែ់បនទយភាពលកីលករបស់្ 
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លបជាពលរដឌ កបុងននាេះ មានដូចជា ៖  
 ១-នគាលននយាបាយជាែិគាាំ រស្ងគមឆ្ប ាំ២០១៦-២០២៥  
 ២-នបឡាជាែិរបបស្នថិសុ្ខស្ងគម(ប.ស្.ស្)  
 ៣-នបឡាជាែិស្នថិសុ្ខស្ងគមស្លមាប់មគនថីរាជការសុ្ីវលិ(ប.ជ.ស្)  
 ៤-នបឡាជាែិអែីែយុទនជន(ប.ជ.អ) មូលនិ្ិជនពិការ(ម.ជ.ព)  
 ៥-មូលនិ្ិគាាំ រសុ្ខុមាលភាពស្លមាប់មគនថីរាជការ កងកមាវ ាំងលបដាប់ 
     អាវុ្ អែីែយុទនជន លកុមលបឹកាឃុាំស្ងាេ ែ់   
 ៦-មូលនិ្ិគាាំ រស្ងគមស្លមាប់កមយករកបុងលបព័នន និងនលៅលបព័នន 
 ៧-មូលនិ្ិមនធីរនពលទគននបុបាព  និង 
 ៨-មូលនិ្ិលែីចលកយានកមភុជារមូឺលនិ្ិស្ីកវូ ជានដីម៕ 
 លកស្ួងស្ងគមកិចច អែីែយុទនជននិងយុវនីែិស្មផទ រ ូែមកដល់
ឆ្ប ាំ២០១៩ បាននិងកាំពុងបនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្១២៤២ស្មាគមន៍ 
ន យីនឹងពលងីកទូទាំងលបនទស្ឲ្របានចាំនួន១៦៤៦ ឃុាំ ស្ងាេ ែ់ នៅកបុង
រាជធានី-នខែថ នដីមផនីដាេះលស្ថយបញ្ហា មនុស្សចាស់្ ន យីក៏មានគនលមាង 
បនងេីែមជឈមណឍ លដែទាំមនុស្សចាស់្ជរា លកីលកគាយ នទីពឹង មយួកដនវងកបុង 
ទីលកុងភបាំនពញផងដដរ ន យីស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន ជាលបធាន
មូលនិ្ិលទលទង់មនុស្សចាស់្នៅកមភុជា នទេះបីជាតាមលបទពណី ទាំននៀមទមាវ ប់
របស់្កមភុជា មនុស្សវយ័ចាស់្លែូវបាននមីលដែទាំនដាយកូននៅ លកុមលគួស្ថរ
កថី ប ុដនថជារមួ មនុស្សវយ័ចាស់្ក៏លែូវដែទទលួបាននូវការគាាំ រសុ្ខមាលភាព 
និងការយកចិែថទុកដាក់ពីនគាលននយាបាយរបស់្រាជរដាឌ ភិបាលផងដដរ។ 

នដីមផរីមួចាំដណកនលីកកមភស់្សុ្ខុមាលភាពរបស់្មនុស្សចាស់្ននាេះ 
ស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន នាយករដឌមគនថីបានន ឝ្ីការអាំ វនាវ ៖ 
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ទី១- លកស្ួងស្ងគមកិចច អែីែយុទនជននិងយុវនីែិស្មផទ និងលគប់
លកស្ួង ស្ថទ ប័ន លពមទាំងអាជាញ ្រមានស្មែទកិចចលគប់លាំដាប់ថាប ក់ លែូវបនងេីន
ការយកចិែថទុកដាក់ និងគាាំលទតាមលគប់មន្ាបាយ នដីមផនីលីកស្ធួយសុ្ខុ
មាលភាពមនុស្សចាស់្ឲ្របានលបនស្ីរនឡ្ងី។ 

ទី២- ស្មាជិក ស្មាជិកាលពឹទនស្ភា រដឌស្ភា រាជរដាឌ ភិបាល មគនថី
លគប់លកស្ួង ស្ថទ ប័ន លពមទាំងអាជាញ ្រមានស្មែទកិចចលគប់លាំដាប់ថាប ក់ 
សូ្មបនងេីនការយកចិែថទុកដាក់ និងគាាំលទលគប់មន្ាបាយ នដីមផនីលីកស្ធួយ
សុ្ខុមាលភាពរបស់្មនុស្សចាស់្ឲ្របានលបនស្ីរនឡ្ងី។ នពលចុេះនៅបាំនពញ
ការងារនៅមូលដាឌ ន សូ្មនឆវៀែចុេះស្ួរសុ្ខទុកខ និងជយួឧបែទមមជនចាស់្ជរា 
ជាពិនស្ស្ ជនចាស់្ជរាពិការ លកីលកលាំបាកនៅតាមស្ គមន៍។ 

ទី៣- អាជាញ ្រដដនដីលគប់លាំដាប់ថាប ក់ និងអងគការ ក់ព័នននានា 
លែូវជយួបងេលកខណៈងាយលស្ួលដល់ស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ ស្មាគមន៍
អែីែមគនថីរាជការសុ្ីវលិ និងស្មាគមន៍អែីែយុទនជនកមភុជា ដដលមានលស្ថប់ 
និងសូ្មចាប់អារមយណ៍យកចិែថទុកដាក់ជួយជាំរុញបនងេីែបដនទមនទៀែនូវ
ស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្នៅតាមស្ គមន៍មូលដាឌ នឲ្របានលគប់ឃុាំ ស្ងាេ ែ់ 
នដីមផបីនងេីនស្ថយ រែីស្ថមគគីជួយគាប នៅវញិនៅមករវាងមនុស្សចាស់្ទូនៅនៅ
លពេះរាជាដចលកកមភុជា ជាពិនស្ស្ មនុស្សចាស់្ទីទល់លកនិងគាយ នទីពឹង។ 

ទី៤- កាកបាទលក មកមភុជា ទដគូអភិវឌណន៍ ស្បផុរស្ជន អងគការ
មិនដមនរដាឌ ភិបាលជាែិនិងអនថរជាែិនានា សូ្មបនងេីនស្កមយភាពឧបែទមម 
គាាំលទដផបកជាំនយួមនុស្ស្ម៌ ដូចជា ៖ នស្ផៀង ស្ាំភារៈ ែវកិា បនចចកនទស្ 
នស្វាសុ្ខុមាលភាពរបស់្មនុស្សចាស់្ដដលបាននិងកាំពុងជបួលបទេះការលាំ
បាកទាំងដផបកជីវភាព និងសុ្ខភាពទាំងផវូវកាយ និងផវូវចិែថ។ 
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ទី៥- លគប់ស្ គមន៍ វែថអារាម និងវហិារស្ថស្នា សូ្មជយួចលនា
លពេះស្ងឃ បពឝជិែស្ថស្នា លពមទាំងលបជាជន សូ្មជួយបីបាច់ដែរកា
មនុស្សចាស់្ជរា ពិការ លកីលកទុគ៌ែ ឲ្រមានមាូបអាហារបរនិភាគលគប់លគាន់ 
មានកដនវងស្ថប ក់នៅស្មរមរ មានស្នមវៀកបាំ ក់ របស់្របរនលបីលបាស់្ និង
ការកាំស្ថនថអារមយណ៍… នៅតាមលាំនៅឋាន ស្ គមន៍ វែថអារាម និងវហិារ
ស្ថស្នា តាមលទនភាពដដលអាចន ឝ្ីបាន និងផថល់ដាំបូនាយ នលអៗ  ការអប់រ ាំ
អាំពីស្ីល្ម៌ សុ្ជីវ្ម៌លអៗ តាមលគួស្ថរ និងតាមស្ គមន៍ ស្លមាប់នកយង
ជាំនាន់នលកាយបានលែងលតាប់ នរៀនសូ្លែ និងលបែិបែថិតាម។ 

ទី៦- ស្ថគស្ថថ ចាររ នោកលគូ អបកលគូ នៅតាមលគឹេះស្ថទ ន និងស្ថោ
ចាំនណេះទូនៅ លែូវបនថយកចិែថទុកដាក់ផថល់នូវការអប់រ ាំ ការបណថុ េះបដថ ល
ស្ីល្ម៌ ចរយិា្ម៌ សុ្ជីវ្ម៌ និងលបទពណី ទាំននៀមទាំោប់នគារពចាស់្
លពឹទន ចាររ និងដែទាំមនុស្សចាស់្ ដដលជាលបទពណីដ៏លអរបស់្លបជាជាែិដខយរ 
ដល់និស្សែិ ស្ិស្ានុស្ិស្សលគប់រូបនគារពលបែិបែថិ។ 

ទី៧- ស្ គមន៍ និងលគួស្ថរនីមយួៗ សូ្មបនថពលងឹងលបកាន់នូវ
ស្ីល្ម៌ និងលបទពណីលអរបស់្ដខយរនយងី ជាពិនស្ស្ លែូវអប់រ ាំនកយងៗឲ្រនចេះ
នគារពចាស់្ទុាំ កូនលែូវនចេះនគារពដាំបូនាយ នរបស់្មាតាបិតា ជីដូនជីតា។  

ទី៨- ភាប ក់ងារព័ែ៌មានទាំងរដឌ ទាំងឯកជន សូ្មជួយផសពឝផាយ
ឲ្របានទូលាំទូោយ ពីស្ថរលបនយាជន៍ទនការយកចិែថទុកដាក់ចាំន េះសុ្ខុ
មាលភាពមនុស្សចាស់្ ពីចាំនណេះដឹង ស្ីល្ម៌ សុ្ជីវ្ម៌លអៗ  ទក់ទងនៅ
នឹងការនគារពមនុស្សចាស់្ នដីមផីឲ្រលបជាជនយកនៅអនុវែថកបុងជីវភាព
លបចាាំទែងតាមលគប់មន្ាបាយ ដូចជា ទូរទស្សន៍ វទិរុ កាដស្ែ ទស្សនាវដថី 
លពឹែថិបលែព័ែ៌មាន និងតធ ាំងរូបភាពនផសងៗជានដីម។ 
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ស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន មានលបស្ថស្ន៍ថា «សូ្មបងបអូ នជន
រមួជាែិចាែ់ទុកថា អាំនពីឬកាយវកិារដដលខវួ ននយីងបានន ឝ្ីនៅនលីអបកដទទ 
ជាពិនស្ស្ ជយួមនុស្សចាស់្ជរា គឺដូចជាការជយួខវួ នឯងតធ ល់ដដរ ដដល
កាយវកិារដល៏អលបទពរបស់្នយីងចាំន េះមនុស្សជាំនាន់មុនទាំងននេះ គឺពិែជា 
បានបនសល់ទុកឲ្រកូននៅជាំនាន់នលកាយរបស់្នយីងនរៀនសូ្លែ និងលែងលតាប់
តាម។ ដូនចបេះ នៅនពលខវួ ននយីងតធ ល់ ្ននៅដល់វយ័ចាស់្នៅ នយីង
នឹងបានទទលួភាពកក់នៅថ ន រនពញនដាយកថីស្ងឃឹម និងនជឿជាក់ថា កូននៅ
នយីងជាំនាន់នលកាយ នឹងជួយទាំនុកបាំរុងដល់នយីងបានលអ ដូចដដលនយីង
បានទាំនុកបាំរុងដល់ជនជាំនាន់មុនដដរ»។49 

ស្នមថចអគគមហានស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន មានលបស្ថស្ន៍ថា ៖ 
រាជរដាឌ ភិបាលបាននចញស្ថរាចរដណនាាំឱ្រលបារពទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា 
និងទិវាមនុស្សចាស់្អនថរជាែិនរៀងរាល់ឆ្ប ាំ គឺជាទិវាបុណររ ាំឭកដល់គុណូប
ការៈរបស់្មនុស្សចាស់្កមភុជា ជីដូន ជីតា ឪពុក មាថ យ អរាំ ពូ មីង ដដលបាន 
កស្ថង និងបនសល់ទុកនូវនករមែ៌កដ៏ទែវថាវ ស្លមាប់កូននៅជាំនាន់ននេះ និង 
ជាំនាន់នលកាយ នៗទៀែរបស់្ស្ងគមកមភុជា។ រាជរដាឌ ភិបាលមាននគាលបាំណង 
នលីកកមភស់្កិចចគាាំ រដ៏មានលបស្ិទនភាព ស្ាំនៅនលីកស្ធួយសុ្ខុមាលភាព 
របស់្មនុស្សចាស់្ឲ្រលបនស្ីរនឡ្ងី ន យីទិវាមនុស្សចាស់្ននេះក៏បងាា ញឲ្រ 
នឃញីពីែនួាទីដ៏ស្ាំខាន់របស់្មនុស្សចាស់្នៅកបុងស្ងគមជាែិ ជាបុពឝការ ី
ជនដដលបានបនងេីែ្នធានដ៏មានស្ថរលបនយាជន៍ លពមទាំងផថល់នូវចាំនណេះ 
ដឹង ចាំនណេះន ឝ្ី និងបទពិនស្ថ្ន៍យា ងនលចីនឥែគណនាស្លមាប់មនុស្ស 
ជាំនាន់នលកាយ។ 
                                                           
49

AKP ទីភាប កង់ារស្ថរពែ័ម៌ានកមភុជា 
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នដាយបងាា ញពីការយកចិែថទុកដាក់នៅដល់មនុស្សចាស់្ រាជរដាឌ  
ភិបាលបានបនងេីែឲ្រមានគណៈកមាយ ្ិការជាែិនដីមផមីនុស្សចាស់្ នដីមផ ី
អនុវែថនូវែនួាទី និងភារកិចចដដលមានជាអាទិ៍ ៖ នរៀបចាំនគាលននយាបាយ
ជាែិនដីមផនីលីកស្ធួយសុ្ខុមាលភាពរបស់្មនុស្សចាស់្ និងនរៀបចាំទិវាមនុស្ស
ចាស់្ទនលពេះរាជាដចលកកមភុជា នដាយកាំណែ់យក ទែងទី១ ដខែុោ ជា
នរៀលរាល់ឆ្ប ាំ រមួជាមយួនឹងទិវាមនុស្សចាស់្អនថរជាែិដែមថង។ 

ស្នមឋចអគគមហានស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន ក៏បានដាក់នចញ
នូវស្ថរាចរណ៍ដណនាាំចាំននួ១០ចាំណុច ស្លមាប់ឲ្រលកស្ួង ស្ថទ ប័ន ក់ព័នន 
នរៀបចាំទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្អនឋរជាែិ នៅទែងទី០១ 
ដខែុោ ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវងនៅ ដដលមានខវឹមស្ថរទាំងលស្ុងដូចខាងនលកាម ៖ 
 ១. លបធានបទទនទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្អនឋរ
ជាែិ នៅទែងទី១ ដខែុោ ឆ្ប ាំ២០១៨ លែូវបានកាំណែ់ថា ៖ ស្មាគមន៍មនុស្ស
ចាស់្ ជាយនឋការដស៏្ាំខាន់កបុ ងការដែរកា វបផ្ម៌ លគសួ្ថរ និងស្ងគមជាែិ ។ 

២. លកស្ួងស្ងគមកិចច អែីែយុទនជននិងយុវនីែិស្មផទ គណៈ
កមាយ ្ិការជាែិកមភុជានដីមផមីនុស្សចាស់្ លែូវស្ ការជាមួយលកស្ួង ស្ថទ ប័ន 
អងគការជាែិ និងអងគការអនឋរជាែិដដល ក់ព័នន នដីមផចីាែ់តាាំងពិ្ីអបអរ
ស្ថទរទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្អនឋរជាែិ ទែងទី១ ដខ
ែុោ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឲ្របានអ្ិអ្ម។ 

៣. រាជធានី-នខែថ លែូវនរៀបចាំពិ្ីអបអរស្ថទរទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា 
និងទិវាមនុស្សចាស់្អនឋរជាែិ នដាយបងេលកខណៈឲ្រមគនឋីរាជការ កងកមាវ ាំង
លបដាប់អាវុ្លគប់លាំដាប់ថាប ក់ លពេះស្ងឃ បពឝជិែ នោកយាយ នោកតា 
លពមទាំងលបជាជនលគប់វយ័ បានចូលរមួ នដីមផបីនងេីនការយល់ដឹងឲ្រកាន់ 
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ដែទូលាំទូោយអាំពីស្ថរៈស្ាំខាន់ទននគាលននយាបាយជាែិស្ឋីពីមនុស្សវយ័
ចាស់្ ២០១៧-២០៣០។ 

៤. រដាឌ ភិបាលថាប ក់នលកាមជាែិ ទដគូអភិវឌណន៍ អងគការមិនដមនរដាឌ ភិ
បាល និងអងគការអនឋរជាែិសូ្មបនឋជយួគាាំលទដល់កមយវ ិ្ ីអភិវឌណន៍ស្មាគមន៍
មនុស្សចាស់្ដដលមានលស្ថប់ និងលែូវបនឋផឋល់ការអនឋរាគមន៍ជាំរុញស្កមយភាព
បនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្បដនទមនទៀែ នៅតាមស្ គមន៍មូលដាឌ ន
ឲ្របានទូទាំងលបនទស្កមភុជា លស្បតាមដផនការដដលបានកាំណែ់ ឈរនលី
ស្ថយ រែីស្ថមគគីភាព ជួយគាប នៅវញិនៅមករវាងមនុស្សវយ័ចាស់្ទូនៅ ជា
ពិនស្ស្ យកចិែថទុកដាក់ជយួមនុស្សវយ័ចាស់្ជរា ពិការ លកីលក គាយ នទីពឹង។ 

៥. លគប់លកស្ួង ស្ថទ ប័ន និងរដឌបាលថាប ក់នលកាមជាែិ លែូវនរៀបចាំកមយ
វ ិ្ ីចុេះស្ាំនណេះស្ាំដលជាមយួមនុស្សវយ័ចាស់្ អនុវែឋតាមនគាលននយា
បាយជាែិស្ឋីពីមនុស្សវយ័ចាស់្នៅតាមមូលដាឌ ន វែថអារាម វហិារស្ថស្នា
នានា នដាយនាាំយកជាំនួយឧបែទមមតាមស្ទន លជេះថាវ ជួយដល់មនុស្សវយ័
ចាស់្ ជរា ពិការ លកីលក គាយ នទីពឹង។ល។ 

៦.លកសួ្ងអប់រ ាំយុវជននិងកីឡា លែូវន ឝ្ីនស្ចកឋីដណនាាំដល់លគប់
ស្ថកលវទិាល័យ វទិាស្ថទ ន មនធីរអប់រ ាំយុវជននិងកីឡារាជធានី-នខែថ ជាំរុញ
ចលនា ស្ិស្ស និស្សិែ ឲ្រនចេះនគារពដាំបូនាយ នរបស់្មាតាបិតា ជីដូនជីតា 
ចាស់្លពឹទន ចាររ និងឲ្រយល់ដឹងអាំពីការដលបលបួលរបស់្មនុស្សវយ័ចាស់្ លពម
ទាំងបនងេីែកមយវ ិ្ ីនលៅនមា ងស្ិកា ចុេះសួ្រសុ្ខទុកខមនុស្សវយ័ចាស់្ ជា
ពិនស្ស្ជយួបាំនពញការងារជាឧែថមលបនយាជន៍ជូនមនុស្សវយ័ចាស់្ជរា ពិការ 
លកីលក គាយ នទីពឹង នៅកបុងមូលដាឌ នស្ទិែនៅជិែកដនវងស្ិការបស់្ខវួន។ 
៧. លកស្ួង្មយការនិងស្ថស្នា លែូវន ឝ្ីការដណនាាំចលនានៅតាមវែថអារាម  
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វហិារស្ថស្នាទូទាំងលបនទស្ តាមរយៈបពឝជិែស្ថស្នា ទដគូអភិវឌណន៍ 
ស្បផុរស្ជននានា និងមូលនិ្ិនផសងៗនទៀែ នដីមផឲី្រមានស្កមយភាពជួយ
ឧបែទមមគាាំលទពីលបជាជនដល់មនុស្សវយ័ចាស់្ ជរា ពិការ លកីលក គាយ ន
ទីពឹង លស្បតាមនគាលននយាបាយជាែិស្ឋីពីមនុស្សវយ័ចាស់្ នដីមផីឲ្រ
អបកទាំងននាេះអាចស្ថប ក់នៅស្មរមរ មានអាហារទទួលទន អាចស្ាំរាន
លក់ស្ងបអ់ារមយណ៍ និងអាចតាាំងស្មា្ិ ស្មាទនស្ីល លពមទាំងទទលួ
បាននស្វាដែទាំនផសងៗនទៀែជាបនឋបនាធ ប់។ 

៨. លកស្ួងព័ែ៌មាន លែូវដណនាាំបដឋ ញស្ថរព័ែ៌មានរដឌ និងឯកជន
ទាំងអស់្ផសពឝផាយឲ្របានទូលាំទូោយនូវខវឹមស្ថរស្កមយភាពកបុងឱ្កាស្ទិវា
មនុស្សចាស់្កមភុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្អនឋរជាែិ ទែងទី១ដខែុោឆ្ប ាំ២០១៨។ 

៩. លគប់លកស្ួង ស្ថទ ប័ន រាជធានី-នខែថ លែូវនរៀបចាំបដានៅតាមអងគ
ភាព និងទីស្ថធារណៈតាមខវឹមស្ថរដូចែនៅ ៖ ជនយា! លពេះរាជាជាដ
ចលកកមភុជា។ អបអរស្ថទរទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា និងទិវាមនុស្សចាស់្
អនឋរជាែិ១ែុោ។ មនុស្សវយ័ចាស់្ជាមរែកដស៏្ាំខាន់កបុ ងការអភិវឌណន៍
លគសួ្ថរនិងស្ងគមជាែិ។ នគារពដឹងគុណចាំន េះមនុស្សវយ័ចាស់្គឺ ជា
កែញ្ដូតា្ម៌ លគសួ្ថរមានសុ្ភមងគល ស្ងគមរកីចនលមីន។ កស្ថងស្ងគម
ដដលមានការអភិវឌណន៍ស្លមាប់មនុស្សលគប់វយ័ និងស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្
ជាយនឋការដស៏្ាំខាន់កបុ ងការដែរកាវបផ្ម៌ លគសួ្ថរ និងស្ងគមជាែិ។ 

១០.លកស្ួងស្ងគមកិចច អែីែយុទនជននិងយុវនិែិស្មផទ គណៈ
កមាយ ្ិការជាែិកមភុជានដីមផមីនុស្សចាស់្ និងគណៈកមាយ ្ិការជាែិនរៀបចាំ
បុណរជាែិ និងអនឋរជាែិ លែូវន ឝ្ីការដណនាាំអនុវែថតាមស្ថរាចរណ៍ននេះ  
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និងបូកស្រុបលទនផលការងារជូនរាជរដាឌ ភិបាល។50 
 ជាការកែ់ស្មាគ ល់ រយៈនពលប ុនាយ នឆ្ប ាំចុងនលកាយននេះ មនុស្សចាស់្
នៅកមភុជា លែូវបានយកចិែថទុកដាក់ពីរាជរដាឌ ភិបាលកាន់ដែនលចីននៅៗ 
នដាយមាននគាលននយាបាយជានលចីនលែូវបានដាក់នចញ ន យីស្មាគមន៍
មនុស្សចាស់្រាប់ ន់ លែូវបានបនងេីែនឡ្ងីនៅទូទាំងលបនទស្។ ការនលកី
ទឹកចិែថមនុស្សចាស់្ ជាការវនិិនយាគស្លមាប់អនាគែកុមារ។ ន ែុននេះ  
ជាស្ាំណូមពរ សូ្មរដាឌ ភិបាល ៖  

១. បនថបនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ឱ្របានលគប់ភូមិ ឃុាំនៅទូទាំង
លបនទស្។ 

២. នបឡាជាែិស្លមាប់របបស្នថិសុ្ខស្ងគម លែូវពលងីកនៅស្មា
ជិករបស់្ស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ទូទាំងលបនទស្។ កមភុជាលែូវចាប់នផឋីមយក
ចិែថទុកដាក់នៅនលីមនុស្សចាស់្ឱ្របានយា ងទូលាំទូោយ តាមរយៈការ
ពលងីកនស្វារបស់្នបឡាជាែិរបបស្នថិសុ្ខស្ងគម។ ការនរៀបចាំនបឡាជាែិ
របបស្នថិសុ្ខស្ងគម លគបដណឋ ប់នៅនលមីនុស្សចាស់្នៅទូទាំងលបនទស្ 
នទីបជាដាំនដេះលស្ថយ។ 

៣. វមិជឈការែវកិា ឬមូលនិ្ិឃុាំ-ស្ងាេ ែ់ ខាងដផបកសុ្ខមាលភាព
ស្ងគមឲ្រដល់ស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ កបុងការន ឝ្ីស្កមយភាពស្ងគមកិចចតាម
ភូមិ ឃុាំ។ 

៤. នរៀបចាំទីតាាំងដែទាំមនុស្សចាស់្នពលទែង ទាំងទីលកុង ទីលបជុាំជន 
និងជនបទ។ មនុស្សចាស់្ៗដដលស្ទិែកបុងលែកូលអបកមានអាចផថល់ការ
គាាំលទ និងជយួផថល់ជាទនដល់មនុស្សចាស់្ៗលកីលកនពលពកួគាែ់មកជបួ 
                                                           
50 https://www.google.com/search? 
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ជុាំគាប នៅមណឍ លស្លមាកកាយនពលទែង។ 
៥. រដឌលែូវនរៀបចាំនគាលការណ៍ឧបែទមមមនុស្សចាស់្លបចាាំដខស្លមាប់មនុស្ស
ចាស់្លកីលក និងរងនលគាេះ ស្មលស្បនៅតាមែលមូវការជាក់ដស្ថងទនែវកិារដឌ។ 

៦. រដឌគរួផថល់ែវកិារដឌលបចាាំដខដល់លគប់វែថអារាមកបុងលបនទស្កមភុជា 
នដីមផលីទលទង់កមយវ ិ្ ីដែទាំមនុស្សចាស់្តាមវែថអារាមជាលកខណៈលបព័នន និង
លគប់លជុងនលជាយ។  

៧. រដឌលែូវនរៀបចាំកមយវ ិ្ ីចាស់្ោស់្ស្លមាប់មនុស្សចាស់្កបុងការ
អប់រ ាំស្ីល្ម៌ស្ងគមនៅតាមផធេះ និងតាមស្ គមន៍ និងតាមវែថអារាម។ 
កមយវ ិ្ ីដែទាំមនុស្សចាស់្តាមផធេះដដលលស្បតាមនស្ចកថីលបកាស្របស់្អាស្ថរ ន
លែូវយកមកដាក់កបុងដផនការស្កមយភាពឃុាំ-ស្ងាេ ែ់ជាក់ដស្ថង។ 

៨. រដឌគរួកាំណែ់ទែង១៤កុមមៈ ជាទែងបុណរជាែិស្លមាប់ដឹងគុណ
មនុស្សចាស់្ និងគុណមាតាបិតាជាែិនយងី។ កមយវ ិ្ ីលបលងលបដាំងលគួស្ថរ
គាំរូតាមភូមិ មនុស្សចាស់្គាំរូ និងតាមឃុាំ-ស្ងាេ ែ់លែូវនរៀបចាំនឡ្ងីជាលបចាាំឆ្ប ាំ។ 
 
៥.២.អងាការ េមារមន៍រទរទង់មនេុសចាេន់ងិមរណេសង្គ្រា ោះ 
 ស្នមឋចអគគមហានស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន នាយករដឌមគនថី
បានដណនាាំឱ្រលកស្ួងស្ងគមកិចចនិងអែីែយុទនជនបនងេីែស្មាគមន៍មនុស្ស
ចាស់្នៅទូទាំងលបនទស្រ ូែដល់ឃុាំននាេះ គឺនដីមផនីលកីកមភស់្សុ្ខុមាល
ភាពមនុស្សចាស់្ និងនលីកកមភស់្កលមិែជីវភាពមនុស្សចាស់្។ 
 ស្នមឋចនែនជា េ ុន ដេន បានយកចិែថទុកដាក់គិែគូរចាំន េះ 
ចាស់្លពឹទន ចាររ ទុគ៌ែជន និងជនពិការនដាយស្ថរស្គងាគ ម ចង់ឱ្រនោក 
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រស់្នៅបានលអ មានសុ្ខភាពលអ និងមានអាយុយនឺយូរ គឺនដាយស្ថរស្នមថច 
បានចាែ់ទុកចាស់្លពឹទន ចាររ ទុគ៌ែជន និងជនពិការនដាយស្ថរស្គងាគ ម 
ជាមនុស្សដដលមានគុណបាំដច់កបុងការកស្ថងជាែិ ចិញ្ច ឹមស្ងគមជាែិ 
ជាអបកការ របូរណជាែិទឹកដី កាលពីពកួគាែ់នៅវយ័នកយង ជាឃាវ ាំងចាំនណេះ
ដឹង ជាឃាវ ាំងចាំនណេះន ឝ្ី ជាឃាវ ាំងបទពិនស្ថ្ន៍ ស្លមាប់នកយងជាំនាន់នលកាយ
នដីមផបីនថនិរនថរភាពកស្ថងជាែិ ចិញ្ច ឹមស្ងគមជាែិ ការ រជាែិ។ នដីមផែីប
ស្បងស្ងគុណដល់គុណបាំដច់ដ៏ ា្ំន្ង និងមិនអាចកាែ់ទែវបានននេះន យី
នទីបស្នមថចបានដណនាាំ និងបញ្ហជ ដល់លកស្ួងស្ងគមកិចចនិងអែីែយុទនជន 
បនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្នៅតាមរាជធានី នខែថ នានពលននេះ មាន
ស្ថរៈស្ាំខាន់ដស់្កបុងការនលីកកាំពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្ និង
នលីកកាំពស់្កលមិែជីវភាពមនុស្សចាស់្។ រ ូែមកដល់នពលននេះ នយងី
ស្នងេែនឃញីថា លកស្ួងស្ងគមកិចចនិងអែីែយុទនជន គឺជានស្នា្ិការឲ្រ
រាជរដាឌ ភិបាលកមភុជាដដលមានស្នមឋចនែនជា េ ុន ដេន ជាលបមុខននាេះ 
គឺបានមានដផនការ និងគនលមាងបនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សឲ្របានលគប់ឃុាំ 
ស្ងាេ ែ់ទូទាំងលបនទស្ តាាំងពីដាំដច់ឆ្ប ាំ២០១៧មកនមវ េះ។ នគាលបាំណង
ទនការបនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ននេះមានែនួាទីស្ាំខាន់ចាំនួន៦គឺ ៖  
 ទី១- ជាំរុញការនលីកកាំពស់្សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្។ 

ទី២- នលីកកាំពស់្កលមិែជីវភាពមនុស្សចាស់្។ 
 ទី៣- ផថល់ឱ្កាស្ឲ្រពកួគាែ់បានចូលរមួចាំដណកកិចចការស្ងគម។ 

ទី៤- ជីកយកចាំនណេះជាំនាញ និងបទពិនស្ថ្ន៍របស់្គាែ់ស្លមាប់
នផធរបនថដល់យុវជនជាំនាន់នលកាយ។ 
 ទី៥- ន ឝ្ីយា ងដជាំរុញឲ្រគាែ់កាវ យជាមនុស្សចាស់្ស្កមយ នដីមផ ី
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បនងេីនទិនបផល និងបនទយជមងែឺាំកាែ់នផសងៗ។ 
 ទី៦- ចូលរមួអនុវែថកមយវ ិ្ ីននយាបាយរដាឌ ភិបាលអណែថិទី៥ យុទន
ស្ថគស្ថចែុនកាណដាំដក់កាលទី៣ និងនគាលននយាបាយជាែិស្ថីពីមនុស្ស
វយ័ចាស់្២០១៧-២០៣០ លកសួ្ងស្ងគមកិចច ជានស្នា្ិការឲ្ររាជរដាឌ
ភិបាលមានដផនការបនងេីែស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ឲ្របានលគប់ឃុាំ-ស្ងាេ ែ់
ទូទាំងលបនទស្ កបុងដាំដច់ឆ្ប ាំ២០១៨។ 

កបុងទិស្នៅគិែគូរដល់មនុស្សនៅកមភុជា លកស្ួងស្ងគមកិចចអែីែ
យុទនជន និងយុវនីែិស្មផទ បានជយួបនងេីែស្មាគមន៍ជយួមនុស្សចាស់្
ន យី ក៏ប ុដនថលកស្ួងមិនទន់មានែវកិារឬជាំនួយអឝីស្លមាប់ជួយដល់ពួក
គាែ់នទ ៖ «ដាំបូងនយីងជយួបនងេីែស្មាគមន៍ ន ីយនៅនយីងឱ្រគាែ់នដីរ 
ដែនយីងតាមនមីលថា ស្មាគមន៍គាែ់មានបញ្ហា អីនយីងអាចជយួបាន។ ដូច
ស្មាគមន៍ខវេះរាងទន់នខាយ នយីងជយួមយួដខដប់មឺុនតាមលទនភាព នល េះ
ស្មាគមន៍នលចីន ន ីយនយីងមិនអាចជយួលគប់នទ។ ស្មាគមន៍ខវេះ អបកដដល
ចូលរមួ បឹងមិនដមនមនុស្សចាស់្ខវេះលបាកដថាគាែ់លកនទ។ អីុចឹងស្មាគមន៍
ខវេះគាែ់មាន្នធានរបស់្គាែ់ មនុស្ាចាស់្ដដលចូលជាស្មាជិក បឹង 
សុ្ទនដែមានជីវភាព្ូរធារ។ អីុចឹងគាែ់អាចជួយស្មាគមន៍របស់្គាែ់។ 
គាែ់ជយួគាប គាែ់កបុ ងស្មាគមន៍ បឹង។ ដែស្មាគមន៍នៅតាមជនបទដាច់
លស្យាលខវេះ ភាគនលចីនគាែ់លក នយីងលែូវជយួ។ ដូចស្មាគមន៍ខវេះនៅនខែថ
ែផូងឃយុ ាំ នយីងបានជយួមយួដខដប់មឺុននរៀល ស្លមាប់ឱ្រស្មាគមន៍គាែ់
ដាំនណីរការការងាររដឌបាល»។51 

អងគការជយួជនចាស់្ជរាអនថរជាែិ-កមភុជា ជាបដថ ញការងារដដល 
                                                           
51

 លបស្ថស្នន៍ោក ែូច ចាន់នី អបកនាាំ ករលកស្ងួស្ងគមកិចច អែីែយុទនជន និងយុវនីែិស្មផទ។ 
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នាាំមុខនគនៅកបុងពិភពនោកស្ថីអាំពីមនុស្សចាស់្ តាមរយៈទស្សនវស័ិ្យ
ទនពិភពនោកមយួដដលមនុស្សចាស់្ទាំងអស់្អាចទទលួបាននូវនស្ចកថី
ទែវែបូរ ការចូលរមួយា ងស្កមយកបុងស្កមយភាពស្ងគម មានសុ្ខភាពលអ និងការ
រស់្នៅលបកបនដាយស្នថិសុ្ខ។ អងគការជយួជនចាស់្ជរាអនថរជាែិ-កមភុជា 
បាននិងកាំពុងន ឝ្ីការកបុងលពេះរាជាដចលកកមភុជា ចាប់តាាំងពីឆ្ប ាំ ១៩៩២ 
ន យីបចចុបផនប អងគការកាំពុងនតថ ែការយកចិែថទុកដាក់នលីការអនុវែថកមយវ ិ្ ី
មយួចាំននួទក់ទងនៅនឹងការអភិវឌណន៍ស្ គមន៍ដដលផថួចនផថីម និងដឹកនាាំ
នដាយមនុស្សចាស់្នៅលពេះរាជាដចលកកមភុជា។ អងគការជួយជនចាស់្
ជរាអនថរជាែិ-កមភុជា បាននិងកាំពុងន ឝ្ីការជាទដគូជាមយួអងគការលកុមលទលទង់
ភូមិ (VSG) ដដលមានមាច ស់្ឧបែទមមកមយវ ិ្  ី ដូចជា ស្ ភាពអឺរ  ុប (EU) 

ភាប ក់ងារស្ លបែិបែថិការអនថរជាែិ-កូនរ   (KOICA) អងគការជយួជនចាស់្
ជរាកូនរ   (HAK) នោកយាយនោកតា្ម៌ (SaG) និងមូលនិ្ិអងគការស្ 
លបជាជាែិស្លមាប់លបជាជន (UNFPA)។   

អងគការជយួជនចាស់្ជរាអនថរជាែិ-កមភុជា បាននិងកាំពុងន ឝ្ីការនលី
គនលមាងមយួចាំននួដូចជា ៖  

១-ការអភិវឌណន៍ស្ គមន៍ មានការផថួចនផថីមគាំនិែ និងដឹកនាាំនដាយ
មនុស្សចាស់្ ន យីឧបែទមមនដាយអងគការស្ងគមសុ្ីវលិ និងអាជាញ ្រមូល
ដាឌ នស្លមាប់យាយតា និងលគួស្ថរដដលគាយ នទីពឹងនៅែាំបន់ជនបទទនលពេះ
រាជាដចលកកមភុជា។ 

២-នលីកកមភស់្ការដែទាំសុ្ខភាពមនុស្សចាស់្តាមផធេះកបុងស្ 
គមន៍ ជាពិនស្ស្ មនុស្សចាស់្ដដលងាយរងនលគាេះ។ 

៣-ផថល់ជាែវកិាស្លមាប់ជួយដល់មនុស្សចាស់្លកីលក និងលគួស្ថរ 
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របស់្ពកួគាែ់។ 
៤-ពលងឹងស្មែទភាពដល់ភាប ក់ងាររាជរដាឌ ភិបាល នដីមផលីែួែពិនិែរ 

នឡ្ងីវញិនូវនគាលការណ៍នានា ដផនការដណនាាំស្លមាប់មនុស្សចាស់្ ការ
ការ រស្ងគម និងការនរៀបចាំការស្ិកាស្ថអីាំពីនិនាប ការជយួស្នគងាគ េះបនាធ ន់
ដល់មនុស្សចាស់្នៅកបុងលពេះរាជាដចលកកមភុជា។ 

អងគការជយួជនចាស់្ជរាអនថរជាែិ-កមភុជាបានបនងេីែស្មាគមន៍
មនុស្សចាស់្ចាំននួ១២០ស្មាគមន៍នៅកបុងនខែថចាំននួពីរគឺនខែថបាែ់ដាំបង 
និងនខែថបនាធ យមានជ័យ ដដលមានចាំនួនស្មាជិក៧២០០នាក់។ ស្មា
គមន៍មនុស្សចាស់្ជាកមាវ ាំងចលករស្លមាប់ការអភិវឌណស្ គមន៍ឲ្រមាន
និរនថរភាព ន យីស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ជានលចីនបានបនងេីែស្មាគមន៍
ជាលបទពណីដដលមានលស្ថប់ គណៈកមយការ ឬក៏លកុមជួយខវូនឯង ដដល
ពកួគាែ់ដែងដែផារភាជ ប់ទាំនាក់ទាំនងជាមយួវែថអារាមនានា។ ស្មាគមន៍
មនុស្សចាស់្ជាឧបករណ៍ដ៏ស្ាំខានម់យួ ស្លមាប់ការអភិវឌណន៍នលកីារចូល
រមួទូនៅរបស់្ស្ គមន៍មូលដាឌ នន យីវាក៏ជានវទិកាមយួដដលអនុញ្ហដ ែ
ឲ្រមនុស្សចាស់្ដដលងាយរងនលគាេះបានបនញ្ចញស្ាំនឡ្ងរបស់្ពកួគាែ់នូវ
ែលមូវការចាាំបាច់នានា ដដលអាចឲ្រពកួគាែ់បាននលបីលបាស់្នស្វាកមយស្ងគម
ស្ថធារណៈបាន នដីមផទីទលួបានការការ រពីស្ងគម និងកិចចខិែខាំលបឹង
ដលបងកបុងការកាែ់បនទយភាពលកីលក។ ភាពសុ្គីាប ទនស្មែទភាពរបស់្ស្មា
គមន៍មនុស្សចាស់្ជាលបភព្នធានមយួ ដដលពកួគាែ់អាចដឹកនាាំ និង
ជួយស្ គមន៍របស់្ពួកគាែ់ឲ្រកាវ យជាបដថ ញការងារមួយដដលមាន
លបស្ិទនភាពនដីមផីពលងឹងលកខខណឍ ទនការរស់្នៅរបស់្លកុមមនុស្សចាស់្ 
ដដលងាយរងនលគាេះ និងស្មាជិកនៅកបុងស្ គមន៍របស់្ពកួនគបាន។  
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 ឝូកាស្ កមភុជា (Focus Cambodia) គឺជាស្មាគមន៍មិនន ឝ្ីអាជីវ
កមយរកផលកទលមមយួដដលមានមូលដាឌ ននៅទីលកុង Perth លបនទស្អូគស្ថថ ល ី
និងដឹកនាាំនដាយលកុមអបកស្យ័លគចិែថ។ ស្មាគមន៍ននេះ មានកមយវ ិ្ ីស្លមាប់
មនុស្សចាស់្ នៅថា គនលមាងនតឋ ែនលមីនុស្សចាស់្កមភុជា(Focus Cambodia 

Elderly Project)។ ការលស្ថវលជាវរបស់្ស្មាគមន៍ននេះ បានបងាា ញថា មនុស្ស
ចាស់្ភាគនលចីនជាគស្ថរីស់្នៅែាំបន់លកីលក កបុងទីលកុងដដលគាយ នមន្ាបាយ
កបុងការផគែ់ផគង់ចិញ្ច ឹមជីវែិ។ ពកួគាែ់លែូវពឹងដផអកនលីអបកដមាប ក់កបុងការ
ដស្ឝងរកអាហារ ឬនដីរសុ្ាំអាហារនគ ខណៈពកួនគមានជាំងឺ ន យីមិនអាច
ផគែ់ផគង់នដាយខវួនឯងបាន។ ជួនកាលពីរទែងនទីប ពួកគាែ់មានអាហារ
ពិស្ថរមឋង។ នដាយមានការផឋល់អាំនដយស្បផុរស្្ម៌ពីអបកឧបែទមម កមយ
វ ិ្ ីននេះផឋល់អាហារលអៗ  ទឹកស្ថអ ែ និងការគាាំ រសុ្ខភាពជូនដល់មនុស្ស
ចាស់្មាប ក់ៗស្លមាប់រយៈនពលមយួឆ្ប ាំ។ 

កមយវ ិ្ ី “ស្ាំនឡ្ងមនុស្សចាស់្” គឺជាកមយវ ិ្ ីវទិរុមយួដដលបានផថួច
នផថីមនឡ្ងីនដាយមនុស្សចាស់្ និងនាាំមកជូននដាយអងគការមនុស្សចាស់្
កមភុជា កបុងនគាលបាំណងបនងេីែជានវទិការមួយស្លមាប់មនុស្សចាស់្ នដីមផី
អាចដចករ ាំដលកនរឿងរា វនផសងៗ ទស្សនៈ បញ្ហា  និងកងឝល់របស់្ពកួគាែ់ជូន
ដល់ស្ថធារណៈជន។ កមយវ ិ្ ី “ស្ាំនឡ្ងមនុស្សចាស់្” ក៏មាននគាលបាំណង
ផារភាជ ប់រវាងមនុស្សចាស់្ និងស្ថធារណៈជននដីមផឲី្រមានការដចករ ាំដលក 
នតថ េះបថូរនូវមែិនយាបល់របស់្ខវួនចូលកបុងកមយវ ិ្ ី និងឲ្រស្ថធារណៈជនបាន
យល់ដឹងពីស្ថទ នភាពបញ្ហា នានា និងការចូលរមួចាំដណកយា ងនលចីនស្ននឹក
ស្នាន ប់របស់្មនុស្សចាស់្កបុងស្ងគម តាមរយៈកិចចពិភាកាជាមយួនឹងវាគយិន 
កិែថិយស្។ កមយវ ិ្ ីននេះក៏នឹងមានការដចករ ាំដលកចាំនណេះដឹងនានា ដដល 
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ទក់ទងនឹងមនុស្សចាស់្ នដាយន ឝ្ីការចាក់ផាយពីនមា ង ៥:០០ដល់នមា ង
៦:០០ោង ច ជានរៀងរាល់ទែង ចាប់តាាំងពីទែងទី១៦ដខែុោឆ្ប ាំ២០១៧ ែមក 
តាមរយៈវទិរុជាែិចាំការនចក FM 92.70 MHz នខែថបាែ់ដាំបង ឬតាមនគ 
ទាំព័រ www.pdibattambang.info។ 

តាមរយៈរូបភាព ដដលទទួលបានពីមគនថីកាកបាទលក មកមភុជា 
បានបងាា ញពីស្កមយភាពដ៏គរួឲ្រនកាែស្រនស្រីរបស់្ស្នមឋចកិែថិលពឹទនបណឍិ ែ 
ប ុន រា នី េ ុនដេន ដដលស្នមឋចបានបាំនពញនបស្កមយមនុស្ស្ម៌ 
លបកបនដាយគុណ្ម៌ដល់ចាស់្ជរា និងទុគ៌ែជនគាយ នទីពឹងនៅទូទាំង
លបនទស្។ នៅកបុងពិ្ីលបគល់អាំនដយនិងជួបស្ាំនណេះស្ាំដលជាមយួ
ចាស់្ជរា និងទុគ៌ែជន  ស្នមឋចកិែថិលពឹទនបណឍិ ែ ប ុន រា នី េ ុន ដេន 
បាននដីរលុយផុកលុយទឹក នដីមផលីបគល់អាំនដយនដាយតធ ល់ដល់ទដចាស់្
ជរា និងទុគ៌ែជន ដដលស្បញ្ហជ ក់ពីការយកចិែថទុកដាក់ខភស់្លបកបនដាយ
កថីនមតាថ  ករុដរបស់្ថាប ក់ដឹកនាាំដល់លបជាជនលគប់លស្ទប់វណតៈ និងលគប់
ទីកដនវង។ 

នដីមផលីទលទង់សុ្ខុមាលភាពមនុស្សចាស់្នៅកមភុជា នយងីនឃញី 
កាកបាទលក មកមភុជា ស្ ការជាមយួ ស្ ព័ននអនថរជាែិកាកបាទលក ម 
អឌណចនធលក ម បាននបីកវគគបណថុ េះបដថ លស្ថីពី សុ្ខភាពមនុស្សចាស់្
ដល់អបកស្យ័លគចិែថកាកបាទលក មកមភុជាកបុងនគាលបាំណង ៖  

១. ពលងឹងស្មែទភាពដល់អបកស្យ័លគចិែថកាកបាទលក មកមភុជា នដីមផ ី
ជយួអប់រ ាំផសពឝផាយស្ថរគនវឹេះស្ថីពី ការការ រជាំងឺឆវង និងការដែទាំសុ្ខ
ភាពដល់លបជាពលរដឌដដលមានអាយុនលចីន រស់្នៅកបុងស្ គមន៍ឲ្រមាន 
សុ្ខភាពលអ។ 
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២.នដីមផីដកលមអគុណភាពជីវែិលបជាពលរដឌដដលមានអាយុនលចីន
រស់្នៅកបុងជនបទទទលួបានកថីស្ងឃមឹ។ 

រាជរដាឌ ភិបាលបានទទលួស្ថគ ល់ថា ស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ និង
អងគការនលៅរដាឌ ភិបាលទាំងអស់្ដដលបានជួយជនចាស់្ជរា  ជនពិការ និង
ទុគ៌ែជន… ជាអងគការមហាជនមូលដាឌ នកបុងចាំនដមអងគការមូលដាឌ នដ៏ទទ
នទៀែដដលបានផថល់បដថ ញសុ្វែទិភាពដល់មនុស្សចាស់្នានាដដលងាយ
រងនលគាេះនៅកបុងលពេះរាជាដចលកកមភុជា។ មយួវញិនទៀែ លកស្ួងស្ងគមកិចច
ក៏បានកាំណែ់ថា ស្មាគមន៍មនុស្សចាស់្ និងអងគការនលៅរដាឌ ភិបាលទាំង
អស់្ននេះ ជាឧបករណ៍ដ៏មានស្ថរលបនយាជន៍ស្លមាប់ផថល់ការគាាំ រដល់
លកុមមនុស្សដដលងាយរងនលគាេះ ស្លមាប់ការអភិវឌណន៍ស្ងគម។ 

 
៥.៣. រពោះេងឃផតលធ់មមទនអប់រចំិតតាង្គ្េតពរងឹងាម រតី  
         និងផតលអ់ាមិេទន 

ស្ងគមដខយរ តាាំងពីបុរាណកាលមក ស្ថវក័របស់្លពេះពុទនឬអបកបសួ្ 
មានែនួាទីស្ាំខាន់កបុងការផឋល់ចាំនណេះដឹង ជាំនាញបនចចកនទស្ និងការអប់រ ាំ
ស្ីល្ម៌ដល់ពុទនស្ថស្និក។ លពេះស្ងឃបាំនពញគុណ្ម៌ខវួនតាមលទនភាព 
កបុងការរមួចាំដណកជយួពលរដឌលកីលក ជនពិការ ចាស់្ជរាគាយ នទីពឹងនដាយ
ផឋល់ស្មាម រៈតាមរយៈការដចករ ាំដលកវភិាគទនដដលពុទនបរស័ិ្ទបានលបនគន  
នៅចូលរមួឧបែទមមជូនពលរដឌលកីលក ជនពិការ ចាស់្ជរាគាយ នទីពឹង  
 

លបនគន 
 

ដចកទន 
 

 
ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា 
មានលទពរ្ន 

 
លពេះស្ងឃ 

 
អបកលកីលក ជនពិការ 
ចាស្ជ់រាគាយ នទីពឹង 
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ឬនដីរែជួាអបកស្លមបស្លមួលកបុងការន ឝ្ីទនពីអបកមានលទពរស្មផែថិដល់ 
ជនលកីលក ជនពិការ ចាស់្ជរាគាយ នទីពឹង។ 

 

 

 

 

កបុង្មយនទស្នាលពេះពុទនអងគលទង់ដែងដណនាាំឱ្រមនុស្សនចេះលេះបង់
លទពរស្មផែថ ិ ន ឝ្ីអាំនដយដល់មនុស្សដដលលែូវស្នគងាគ េះមាន អបកលកខសែ់ 
ចាស់្ជរា ជនពិការ និងអបករងនលគាេះនដាយលបការដទទៗនទៀែជានដីម។ ននេះ
បញ្ហជ ក់ឱ្រនឃញីចាស់្ថា លពេះពុទនបរមលគូលទង់បានគិែគូរដល់ជីវភាពរស់្
នៅរបស់្មនុស្សជាបឋម នទីបលទង់ស្ដមថងអាំពីទនមុនអនុបុពឝីកថាដទទៗ
នទៀែ។ ទនមាននលចីនលបការដស់្ ប ុដនថលបការដដលស្ាំខាន់ជាងនគមាន
២យា ងគឺៈ អាមិស្ទន និង ្មយទន។ ការដចករ ាំដលកលទពរស្មផែថិមាន 
នលគឿងនស្វៀកដណថ ប់ នលគឿងបរនិភាគ ទីស្ាំដក់អាលស័្យ និងថាប ាំស្លមាប់
ពាបាលនរាគដល់ស្មណល  យណ៍ អបកមានស្ីល ឬឱ្រដល់បរជនដ
មយួ ន យ្ េះថា អាមិស្ទន។ ការឲ្រ្ម៌ ការស្ដមថង្ម៌ បនលងៀន្ម៌ ការ
នឃាស្នាពនរល់មហាជនឱ្រស្ថគ ល់ចាស់្ថា ្ម៌ននេះជាកុស្ល ្ម៌ននេះ
ជាអកុស្ល ្ម៌ននេះនាាំឱ្រមាននទស្ ្ម៌ននេះមិនមាននទស្ ្ម៌ននេះពកួ
អបកលបាជញដែងែិេះនដៀល ្ម៌ននេះអបកលបាជញស្រនស្រី ្ម៌ននេះលបលពឹែថនៅនដីមផី

ដចកទន 
 

 
ឧបាស្ក ឧបាសិ្កា 
មានលទពរ្ន 

 

 
លពេះស្ងឃ 

ស្លមបស្លមួល 
 

 
អបកលកីលក ជនពិការ 
ចាស្ជ់រាគាយ នទីពឹង 
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នស្ចកថសី្ថបសូ្នរ នដីមផនីស្ចកថីទុកខ ្ម៌ននេះលបលពឹែថនៅនដីមផលីបនយាជន៍
ស្លមាប់បដិបែថិកបុងជីវែិរស់្នៅបចចុបផនប នដីមផីនស្ចកថីចនលមីន ឬនដីមផី
នស្ចកថីសុ្ខ នៅថា ្មយទន ។ បដថ ទនទាំង២លបការននេះ ្មយទន 
លបនស្ីរទលកដលងជាង អាមិស្ទន។ លពេះដ៏មានលពេះភាគលទង់លតាស់្នទស្នា
ថា ស្ពឝទនាំ ្មយទនាំ ជិនាែិ ដលបថា ្មយទន ឈបេះទនទាំងអស់្។ លពេះពុទន
លទង់នឈឝងយល់ថា មនុស្សវនងឝងស្បាយកបុងទុកខ និងរស់្កបុងអវជិាជ  នបី
នទេះបីជាពកួនគមានចាំនណេះដឹងបនចចកនទស្នលៅលជេះក៏នដាយ គឺនគវនងឝង
មិនយល់ពីចាប់្មយជាែិ។ លទង់លជាបថា មានដែការពនរល់នបីកបងាា ញឲ្រ
មនុស្សយល់ន យីនដីរនចញពីទុកខនដាយខវួនឯងដែប ុនដត េះ នទីបជាមាគ៌ា
ដ៏លែឹមលែូវ នល េះ្មយជាែិននេះយុែឋិ្ម៌ខាវ ាំងដស់្ នរដន ឝ្ីន ែុដគឺ
បុគគលននាេះនឹងទទលួបានផលពីន ែុននាេះវញិមិនដលងនឡ្យី។ ្មយទន 
គឺការផឋល់ទនជាការពនរល់អាំពី្ម៌ ន យីការផឋល់ឲ្រននាេះកបុងបាំណងឲ្រ
អបកស្ថឋ ប់បានយល់្ម៌ និងងាកមករស់្នៅនលផីវូវលែូវ លស្បតាមដាំនណីរ
្មយជាែិ។ ការផឋល់្មយទនកបុងពុទនស្ម័យគឺលទង់ពនរល់ពី្ម៌ទាំនាក់ទាំនង
រវាងន ែុនិងផល នបីមានចមងល់ឬការស្ងសយ័លទង់ជាំរុញឲ្រស្ួររ ូែដល់
នកីែបញ្ហដ ថាប ក់ពិចារដ/ចិនាឋ មយបញ្ហដ  រួចនទីបលទង់ផឋល់បនចចកនទស្
វបិស្សនានដីមផឲី្រអបកបដិបែឋិ្នដល់បញ្ហដ ថាប ក់ ល់លែូវ/ភាវនាមយបញ្ហដ ។ 
លពេះ្ម៌ដដលជានមនរៀនរបស់្លពេះស្មាយ ស្មភុទនជានមនរៀនដដលនយងីលគប់គាប
អាចស្ិកាបាន អាចស្ួរបាន និងអាចពិនស្ថ្ន៍បាន មិនដមនទុកនលីក
ទូលយកបុណរនទ។ បុគគលដយល់ដឹង្ម៌ ន យីផឋល់ការពនរល់ដល់
ជនដទទឲ្របានយល់ដឹង្ម៌ដដរ ជាការន ឝ្ី្មយទនបណឋុ េះបញ្ហដ   ដដលជា 
វែទុលបនស្ីរទែវថាវ ជាងការផឋល់វែទុស្នគងាគ េះដទទ។  
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កបុងនាមជាអបកផថល់្មយទន លពេះស្ងឃក៏ដូចជាអបកផសពឝផាយលពេះ្ម៌
លែូវមានគុណលកខណៈ៥យា ង ៖  

ក- ជាបុគគលដដលមានចិែថចង់ផឋល់ឲ្រអបកដទទពិែលបាកដ  
ខ- ជាបុគគលដដលយល់ចាស់្ពីនមនរៀនលតាស់្ដឹងរបស់្លពេះពុទន  
គ-  ល់អរយិស្ចចៈទី១លែូវ គឺកាំណែ់ដឹងថា ជីវែិជាទុកខ  
ឃ- ស្ថគ ល់ពីនគាលនៅដដលលពេះស្មាយ ស្មភុទននាាំនៅ និង  
ង- ស្ថគ ល់ពីរនបៀបទនការនផធរចាំនណេះដឹងតាមលាំអានលពេះពុទនគឺមិន 

ស្ងេែ់នគឲ្រនជឿ។ ការជយួអឝីក៏មិននស្យីនឹងការជយួឲ្រមនុស្សនចេះជយួខវួន
ឯងដដរ។ វ ិ្ លី អបាំផុែដដលអាចឲ្រមនុស្សទន់នខាយជយួខវួនឯង និងអាច
ជាទីពឹងដល់អបកដទទនទៀែ គឺការផថល់ឲ្រនូវលគាប់ពូជទនបញ្ហដ ។ កាលដ
មនុស្សមានបញ្ហដ នគនឹងនចេះនដាេះលស្ថយបញ្ហា នដាយខវួនឯងជាទីពឹងរបស់្
ខវួន នដាយមិនរស់្ពឹងនលអីបកដទទ។  

កបុងនាមជាអបកផថល់្មយទន លពេះស្ងឃក៏ដូចជាអបកផសពឝផាយលពេះ្ម៌
លែូវផារភាជ ប់្ម៌នៅនឹងគាំនិែអប់រ ាំស្ាំខាន់ៗដូចជា ៖  

១- លពេះ្ម៌នទស្នា ជយួអប់រ ាំទូនាយ ន បណថុ េះស្ថយ រែី បណថុ េះគាំនិែកូន
ដខយរលគប់រូបឲ្រលបកាន់ខាជ ប់នូវអាំនពីលអ ស្ីល្ម៌ គុណ្ម៌ ចរយិា្ម៌ នស្ចកថី 
ទែវែបូ រ ស្ថគ ល់បាប ស្ថគ ល់បុណរ ស្ថគ ល់គុណ ស្ថគ ល់នទស្ ស្ថគ ល់ខុស្ 
ស្ថគ ល់លែូវ និងស្ថគ ល់លព យវហិារ្ម៌ទាំង៤គឺៈ នមតាថ  ករុដ មុទិតា និង 
ឧនបកាខ  នចេះែបស្បងស្ងគុណមាតាបិតា ជីដូនជីតាចាស់្ជរា និងការដចក
រ ាំដលកស្ងគ ៈដល់ចាស់្ជរា និងទុគ៌ែជនទូនៅ។ 

២- អប់រ ាំយុវជននចៀស្ផុែពីនលគឿងលស្វងឹ នលគឿងនញៀន អាំពីជាំងឺ
នអដស៍្ និងជាំងឺកាមនរាគ ពីការជួញដូរគស្ថី និងកុមារ នវៀរចាកពីការចាប់បងខាំ 
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ផវូវនភទ(នស្ពស្នទវៈ) និងនបាេះបង់អាំនពី ងិាកបុងលគួស្ថរ និងកបុងស្ងគម  
នចៀស្ផុែពីនកយងទាំននីង។  

៣- ជយួផថល់ដាំបូនាយ នដល់គស្ថីដដលមានទផធន េះ ន ឝ្ីយា ងដឲ្រ
នចេះរកាគភ៌ ឧស្ា ៍នៅពិនិែរ និងលបឹកាជាមយួលគូនពទរឲ្របាននទៀង
ទែ់ នដីមផឲី្រមាតានិងទរកមានសុ្ខភាពលអ អាចកាែ់បនទយនិងនចៀស្
ឲ្រផុែនលគាេះថាប ក់ដល់អាយុជីវែិនពលលបសូ្ែបុលែ។  

៤- អប់រ ាំពលរដឌឱ្រនចេះបងាេ រនលគាេះថាប ក់ចរាចរ (ទែងននេះទែងដស្អក កុាំ
ឲ្រមាននលគាេះថាប ក់ចរាចរ)។ ជិេះម ូែូលែូវ ក់មួកសុ្វែទិភាព។ នបីកបររែយនថ
លែូវ ក់ដខសលកវា ែ់។  

៥- អប់រ ាំពលរដឌឱ្រនចេះរកាអនាម័យ នរៀបចាំទីលកុងស្ថអ ែ រមណីយដាឌ ន
ស្ថអ ែ នស្វាលអ និងបដិស្ដឌ រកិចចលអ។  

៦- អប់រ ាំពលរដឌឱ្ររមួចាំដណករកា ភូមិ ឃុាំ មានសុ្វែទិភាព។  
ទីវែថអារាម ជាកដនវងអប់រ ាំផវូវចិែថ ពាបាលផវូវចិែថ និងផវូវកាយតាមរយៈ

វបិស្សនា។ វបិស្សនា ជាស្ិលផស៍្ថគស្ថទនការរស់្នៅ ជាឱ្ស្ែស្ថកលស្លមាប់
ពាបាលជាំងឺទាំងផវូវកាយ ទាំងផវូវចិែថ។ ចាប់តាាំងពីពុទនស្ម័យមក វបិស្សនា
លែូវបានបនលងៀនរ ូែមកដល់ស្ពឝទែង។ វបិស្សនា មិនដមនលែឹមដែជាវ ិ្ ី
ពាបាលជាំងឺប ុនដត េះនទ វាក៏ជាវ ិ្ ីគាស់្រ ាំនលីងភាពនៅ យងទនចិែថទាំង
លស្ុង ការរ ាំនដាេះខវួនពីទុកខទាំងអស់្របស់្មនុស្សនោក ន យីផថល់លទនផល
ជាសុ្ភមងគលខភស់្បាំផុែ និងនពញបរបូិណ៌ស្លមាប់ជីវែិ។ វបិស្សនា គឺជា
បនចចកនទស្ទនការតវ ស់្បថូរខវួនឯងតាមរយៈការពិនិែរនមីលនដាយខវួនឯង។ 
បនចចកនទស្ននេះនតថ ែនៅនលីអនថរកមយរវាងចិែថ និងកាយនៅទីជនលៅ ដដល
អាចពិនស្ថ្ន៍នឃញីតធ ល់តាមរយៈការផចង់ស្ែិលែឹមលែូវនៅនលកីាយនវទនា
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ដដលជាជីវែិទនកាយ ន យីដដលន ឝ្ីអនថរកមយជាប់រ ូែ និងតាក់ដែងជីវែិ
របស់្ចិែថ។ គឺជាដាំនណីររុករកខវួនឯងដផអកនលកីារពិនិែរនមីលដល់ឫស្គល់
ទនចិែថ និងកាយ ដដលរ ាំោយភាពនៅ យងទនចិែថ និងនាាំឲ្រចិែថមានែុលរ 
ភាព ន រនពញនដាយនមតាថ  និងករុដ។ វបិស្សនា គឺជាចាប់វទិាស្ថគស្ថ
ដដលដឹកនាាំគាំនិែ អារមយណ៍ ការវនិិចឆ័យ និងនវទនារបស់្បុគគលមាប ក់ដលប
នៅជាចាស់្។ តាមរយៈបទពិនស្ថ្ន៍តធ ល់ នាាំឲ្រនគយល់យា ងចាស់្អាំពី
្មយជាែិទនរនបៀបដដលនគរកីចនលមីន ឬែយនលកាយ លពមទាំងរនបៀបដដល
នគបនងេីែទុកខ ឬរ ាំនដាេះខវួននចញពីទុកខ។ ជីវភាពដលបនៅជាមានស្ែិដឹងនលចីន 
គាយ ននស្ចកថីភាន់លចឡ្ាំ មានការលែួែលតានលខីវួនឯង និងមានស្នថិភាព។ 
នគាលបាំណងទនវបិស្សនាគឺ អប់រ ាំចិែថមនុស្សឱ្រនវៀរចាកការស្មាវ ប់ ការលួច 
ការលបលពឹែថកាម ការនិយាយមិនពិែ លពមទាំងការនស្ពនលគឿងនញៀន និង 
នលគឿងលស្វងឹ។ ចាប់វន័ិយស្ថមញ្ដននេះ ន ឝ្ីនឡ្ងីនដីមផឲី្រចិែថស្ងប ់ ដដលពុាំ
ននាេះនស្ថែ វាអនធេះអដនធងខាវ ាំងនពក មិនអាចន ឝ្ីកិចចការទនការពិនិែរនមីល
ខវួនឯងបាននទ។ ជាំហានបនាធ ប់គឺបណថុ េះបដថ លការលែួែលតានលចិីែថនដាយ
ការនរៀនផចង់ស្ែិរបស់្ខវួននៅនលីភាពពិែ្មយជាែិ  ការអនងេែនលីនវទនា
 ស្នពញកាយ ការយល់្មយជាែិទននវទនាននាេះ និងការបនងេីែភាពឧនបកាខ
នដាយការនរៀនមិនន ឝ្ីលបែិកមយចាំន េះនវទនាទាំងននាេះ។ ការតាាំងស្មា្ិ
វបិស្សនា ន ឝ្ីចិែថឲ្របានមូលលអ ទីបាំផុែនកីននូវបញ្ហដ នដាយការគិែលែូវ 
និងជលមុេះនចញនូវនស្ចកឋីទុកខទាំងឡាយទាំងពងួដដលមាននៅកបុងចិែថជា
យូរមកន យី។ នគាលបាំណងវបិស្សនា គឺការដស្ឝងរកនស្ចកថីសុ្ខកបុងចិែថ
រកីរាយនឹងការន ឝ្ីនូវកុស្លកមយទាំងឡាយដដលជាលបនយាជន៍ជួយដល់
មនុស្ស និងស្ែឝផងគាប អាចរកកថីសុ្ខឲ្រខវួនឯង។ 
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អាមិស្ទន ឱ្រទនដល់អបកអែ់ន យ្ េះថាជាកាំពូលទនអាំនពីលអ។ 
នៅកបុងបុរសិ្បផញ្ដែថដិដលអបកលបាជញចាែ់ថា ជាកាំពូលទននស្ចកថីលអ ឱ្រផល
ដល់អបកលបែិបែថិភាវ មៗននាេះគឺ ការឱ្រទន ដែការឱ្រទនននេះ នដីមផីឱ្រ 
នទយរទនរបស់្នយីងមានឧែថមលបនយាជន៍បាំផុែននាេះ គឺផថល់ទនដល់
អបកអែ់ អបកលកីលក ចាស់្ជរា និងទុគ៌ែជន។ បុគគលឯដបានតាាំងមាាំកបុង
គុណ្ម៌ទាំងននេះន យី បុគគលននាេះរដមងចនលមីននដាយឥដឌមនុញ្ដផល
ដដលស្ថមញ្ដជនគបផលីបាថាប គឺ ោភ យស្ ស្រនស្ីរ និងនមលែីភាព ចាែ់ថា
ជាអបកតាាំងខវួនបានកបុងអែថភាពននេះយា ងលបទព និងមានដែនស្ចកថីសុ្ខ
ទាំងផវូវកាយ និងផវូវចិែថ រ ូែនពញមយួជីវែិរបស់្ខវួន។ ការឱ្រទនកបុង
ស្បផុរសិ្បផញ្ដែថ ិន លថា ជាការឱ្រនដីមផជីាផលលបនយាជន៍ដល់អបកទទលួ
ពិែៗ អបកឱ្រលែូវស្មវឹងរ ាំទពនមីលអបកទទលួជាមុន នទីបឱ្រជាខាងនលកាយ 
ជាពិនស្ស្គឺ ឱ្រដល់អបកអែ់ ដល់ចាស់្ជរា ដល់ទុគ៌ែជន  ដល់ជនពិការ 
ននាេះអាំនដយរបស់្អបកនឹងមានផលនលចីនដស់្។ ដែនបីឱ្រដល់មនុស្ស
ដដលបរបូិណ៌នដាយ្នធានលស្ថប់ អាំនដយរបស់្អបកមិនសូ្វជាមានផល
ប ុនាយ ននទ នល េះអបកទទលួមិនសូ្វមានទឹកចិែថនលែកអរចាំន េះនទយរទន
ននាេះ ន យីការឱ្ររនបៀបននេះមិនចាែ់ថាជា អាមិស្ទន កបុងទីននេះនឡ្យី។ 

លពេះស្ងឃជាអបកផថល់គលមូស្ងគ ្ម៌នៅកបុងទីវែថអារាម។ ស្ងគ ្ម៌ 
គឺជា្ម៌ស្លមាប់ស្នគងាគ េះមនុស្សកបុងនោកននេះមាន៤យា ងគឺ ៖ 

១- ទន មានន័យថា ន ឝ្ីអាំនដយដល់អបកដដលគួរឲ្រ។ ទនននេះ
ដចកជា២យា ងគឺ ៖ ស្ថធារណទន និង អស្ថធារណទន។ ឥស្សរជន ឬ
អបកមានលទពរស្មផែថិ ជាអបកមានចិែថផាយនមតាថ  អាណិែអាសូ្រដល់
មហាជន ន យីលេះបង់លទពរស្មផែថិ ជលួនគឲ្រនលីកែបល់ ជីកដលពក ន ឝ្ី
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ស្ថភ ន នដីមផជីាផវូវគមនាគមន៍នៅមកបានលស្ួល ឬដាាំនដីមនឈ ី ជីកលស្េះ 
ជីកអណឋូ ង ស្ង់ស្ថោ នដីមផជីាទីស្ាំដក់អាលស័្យដល់មនុស្សអាគនថុកៈ 
ឬទាំនុកបាំរុងន ឝ្ីផធេះនពទរ ស្ថោបនលងៀនជាទីឲ្រចាំនណេះវជិាជ ដល់កុមារ …  
នៅថា ស្ថធារណទន នល េះឲ្រមិនចាំន េះរូបបុគគលដមាប ក់។ ការឲ្រ
ចាំន េះរូបបុគគលដមាប ក់ ដូចជា  ការឲ្រអាហារ ឲ្រនលគឿងលបដាប់នស្វៀក
 ក់ ថាប ាំស្ងេូវ … ដល់មាតាបិតាដដលចាស់្ជរា ចាស់្ជរាពិការ ចាស់្
ជរាទីទល់លកលាំបាកទុគ៌ែ នៅថា អស្ថធារណទន។ លពេះស្មភុទនជា
មាច ស់្លទង់ចាែ់ទុក ការឱ្រទន ថាជា ស្ងគ ្ម៌ទី១។ 

២- បិយវាចា មានន័យថា ន ល ករពីនរាេះគរួឲ្រចង់ស្ថថ ប់។ អបក
ស្នគងាគ េះនបីលគាន់ដែឲ្រទនប ុនដត េះ ប ុដនថមិនបានន ល ករពីនរាេះគរួឲ្រ
ចាប់ចិែថផងនទ វែទុដដលឲ្រននាេះ នបីទុកជានលចីនយា ងដ ក៏លបាកដហាក់
ដូចជាែិច នបីន ល ករពីនរាេះគួរឲ្រចាប់ចិែថផង ភ័ស្ឋុភាដដលឲ្រននាេះ
សូ្មផីែិចែួចនស្ថេះក៏លបាកដហាក់ដូចជានលចីន នល េះន ឝ្ីឲ្រនកីែនស្ចកឋី
លស្ឡាញ់នពញចិែថ នល េះន ែុននេះន យី បានជាលពេះស្មភុទនជាមាច ស់្លទង់
ចាែ់ ការន ល ករពីនរាេះ ថាជា ស្ងគ ្ម៌ទី២។ 

៣- អែទចរយិា មានន័យថា កិរយិាលបលពឹែថអាំនពីជាលបយាជន៍ចាំន េះ
ខវួន និងចាំន េះអបកដទទ។ អបកស្នគងាគ េះ លបស្ិននបីលគាន់ដែឲ្រទន ដដល
ជាគុណចាប់ចិែថចងនមលែីទុកបានយា ងស្បិទនន ីយ ប ុដនថនបីមិនលបលពឹែថ
លបនយាជន៍ដល់គាប នឹងគាប  គឺថាមិនលបាប់ឧបាយឲ្រនកីែលបនយាជន៍(ឱ្រលែី
សុ្ ី ដែមិនបងាា ញបឹង មិនបងាា ញវ ិ្ ីរកលែី វ ិ្ ីរកាលែីទុក) លគាន់ដែឲ្រ
របស់្និងនិយាយពីនរាេះប ុនដត េះ ការស្បិទនននាេះក៏នឹងស្ថបសូ្នរនៅវញិ 
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នដាយងាយ។ លពេះស្មភុទនជាមាច ស់្លទង់ចាែ់ទុក ការលបលពឹែថអាំនពីជាលបនយាជន៍ 
ននេះ ថាជា ស្ងគ ្ម៌ទី៣។ 

៤- ស្មានែថតា មានន័យថា ដាក់បញក ភាពជាអបកតាាំងឲ្រនស្ថយ េះ
នស្យីលយមនពញចិែថអបកដទទ។ អបកស្នគងាគ េះសូ្មផឲី្រទនន យី និយាយ ករ 
ពីនរាេះន យី លពមទាំងជយួខឝល់ខាឝ យន ឝ្ីលបនយាជន៍ដល់គាប នឹងគាប ន យី ដែ
នបីមិននចេះនរៀបចាំខវួនឲ្រស្មតាមយស្ស័្កថិ ឬមិនស្ថគ ល់ ា្ំ ែូច ខភស់្ ទប … 
ជាអបកលបកាន់មានៈនមីលងាយនគ នស្ចកឋីរាប់អានគាប ក៏នឹងស្ថបសូ្នរនៅ
វញិដដរ។ លុេះដែអាលស័្យនូវនស្ចកឋីនស្ថយ េះនស្យី តាាំងខវួនឲ្រស្មតាមយស្ស័្កថិ
ផង នទីបនស្ចកឋរីាប់អានននាេះតាាំងនៅយូរអដងឝងនៅបាន។ លពេះស្មភុទនជា
មាច ស់្លទង់ចាែ់ទុក ការដាក់បញក រនស្ថយ េះនស្យលីយមនពញចិែថអបកដទទ ថាជា 
ស្ងគ ្ម៌ទី៤។52 

ស្ងគ ្ម៌ទាំង៤ននេះ នបីបុគគលដបានលបែិបែថិនដាយលបទពន យី 
នករ ថ ិ៍ន យ្ េះរបស់្បុគគលននាេះនឹងផុលផុស្នឡ្ងីកបុងនោក ផាយនូវនករ ថន៍ យ្ េះ
លអ លផីលាញលគប់ទិស្ទី ជនភាគនលចីនដែងនដីរលែស្ង នគារពស្រនសី្រ 
ឱ្រែទមវ និងចូលនៅទទួលស្ថគ ល់បុគគលននាេះជានាយនៅហាឝ យ ជាមិលែ
ស្ាំឡាញ់ នលបៀបដូចបុបាព ជាែិដដលមានកវិនលកអូបនឆីែ ជាទីនកីែែនលមកទន
ភមរជាែិទាំងឡាយដដរ។53 ស្ពឝស្ែឝទាំងអស់្កបុងនោកគរួមានស្ងគ ្ម៌ 
ស្នគងាគ េះដល់គាប នឹងគាប នៅវញិនៅមកតាមជាន់តាមថាប ក់ នទីបចលកទាំងគូគឺ 
                                                           
52 ទនញ្ច  បិយវជជញ្ច  អែទចរយិា ច យា ឥ្ស្មានែថតា ច ្នមយសុ្ ែែទ ែែទ យថារ ាំ ឯនែ នខា 
ស្ងគហា នោនក រែស្ាណីវ យាយនតា ឯនែ ច ស្ងគហា នាស្ស ន មាតា បុែថការដ លនភែ មានាំ 
បូជាំ វា បិតា វា បុែថការដ។ 
53

 នគ ទាំពរ័ពុទនស្ថស្នបណឍិ ែរ ៖ WWW. buddhist.gov.kh 
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ពុទនចលកនិងអាដចលកវលិនៅរកវឌណន្ម៌និងស្នថិសុ្ខបាននដាយលស្ួល។ 
វែថអារាម និងវហិារស្ថស្នា ក៏នដីរែនួាទីស្ាំខាន់ជយួផឋល់កដនវងជា

ជាំរកស្ថប ក់នៅ អាហារ និងថាប ាំស្ងេូវ ជាទីន ឝ្ីស្មា្ិ វបិស្សនា ស្មាទន
ស្ីល ជាកដនវងលាំដ អារមយណ៍ ជាកដនវងពាបាលជាំងឺផវូវចិែថ ដល់ចាស់្ជរា
លកីលកគាយ នទីពឹង ជនពិការ និងទុគ៌ែជន នៅតាមលទនភាពជាក់ដស្ថង។ 
មនុស្សចាស់្ជរា ទីបញ្ច ប់មករកទីអារាម មកន ឝ្ីជាយាយជី តាជីនៅនឹងវែថ 
ឬលែូវរកវែថនដីមផសុី្ាំស្ីល។ 
 
៥.៤. ក្មមវិធីជួយទុរត៌ជន និងផតលផ់ទោះសទវតា 

លពេះមហាកសលែលពេះបាទ នសរាតតម េេីមុនី និងស្នមថចយាយ
ទែួ ដែងដែមានលពេះទ័យយកចិែថទុកដាក់ និងន ឝ្ីជាគាំរូកបុងការផថល់លពេះ
រាជទនជយួស្នគងាគ េះដល់លបជារាគស្ថរងនលគាេះ និងមានទុកខលាំបាក លគប់
នពលនវោ និងលគប់ទីកដនវង ជាពិនស្ស្ លពេះអងគដែងដែលបទនលពេះរាជ
លទពរជា ែវកិារ ស្មាម រៈនលបីលបាស់្ នលគឿង ូបចុក និងផធេះ ជយួដល់ជន
ចាស់្ជរាលកីលក ចាស់្ជរាពិការ និងទុគ៌ែជនដដលគាយ នទីពឹង នដីមផសី្លមួល
ទុកខលាំបាក និងមានជលមកស្ថប ក់នៅស្មរមរ។ 

ស្នមឋចអគគមហានស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន នាយករដឌមគនថីទន
លពេះរាជាដចលកកមភុជា និងស្នមឋចកិែថិលពឹទនបណឍិ ែ ប ុន រា នី េ ុន ដេន 
តាមរយៈកមយវ ិ្ ីផធេះនទវតាដដលមាននោកជាំទវ េ ុន មា ោ ជាលបធាន 
បានចាែ់ឲ្រលកុមការងារផធេះនទវតា ចុេះស្ួរសុ្ខទុកខ និងផឋល់អាំនដយ
ស្បផុរស្្ម៌របស់្ស្នមឋចនែនជា េ ុន ដេន និងស្នមឋចកិែថិលពឹទនបណឍិ ែ 
ជូនដល់នោកយាយនោកតាទុគ៌ែជន ជនចាស់្ជរាគាយ នទីពឹង និងជន
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ចាស់្ជរាពិការ។ ននេះគឺជាការគិែគូរយា ងម ែ់ចែ់លបកបនដាយការទទលួ
ខុស្លែូវរបស់្លបមុខទនរាជរដាឌ ភិបាលកមភុជា។ ស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន 
និងស្នមថចកិែថិលពឹទនបណឍិ ែ ប ុន រា នី េ ុនដេន ដដលជានិចចកាល
ស្នមថចទាំងនទឝដែងដែផារភាជ ប់ យកចិែថទុកខដាក់ និងគិែគូរអាំពីសុ្ខទុកខ 
របស់្លបជាពលរដឌលគប់ទីកដនវង និងលគប់នពលនវោ។ រ ូែមកដល់នពល
ននេះកមយវ ិ្ ីស្បផុរស្្ម៌ «ផធេះនទវតា» បានផឋល់អាំនដយទាំងផធេះ ទាំងស្មាម រៈ
នលបីលបាស់្ ទាំងែវកិារ និងការពាបាលដែទាំសុ្ខភាព ជូនដល់ទុគែ៌ជន 
ចាស់្ជារាពិការ ជនចាស់្ជរាគាយ នទីពឹងទូទាំងលពេះរាជាដចលកកមភុជា
បានលបមាណជាង៣០០ខបងផធេះន យី ន យីស្កមយភាពដ៏ស្បផុរស្មយួ
ននេះ បាននិងកាំពុងន ឝ្ីស្កមយភាពយា ងផុស្ផុលនិងពលងីកជាបនថបនាធ ប់
ឥែដលារ។ 

នលៅពីកមយវ ិ្ ីជយួទុគ៌ែជន និងផថល់ផធេះនទវតា នៅមានការបនងេីែ
មូលនិ្ិជយួមនុស្សចាស់្តាមរយៈការលបគុាំែគនថី ការលក់ទឹកបរសុិ្ទន និង
មានកមយវ ិ្ ីនផសងៗជានលចីននទៀែ លែូវបានបនងេីែនឡ្ងីកបុងនគាលបាំណង
នគៀងគរស្បផុរស្ជន និងលបមូលែវកិារជួយដល់ទុគែ៌ជន ចាស់្ជារាពិការ 
ជនចាស់្ជរាគាយ នទីពឹងនៅទូទាំងលពេះរាជាដចលកកមភុជាផងដដរ។ 

នលីស្ពីននេះនៅនទៀែ ក៏មានស្បផុរស្ជននានា កបុងននាេះមាន
ឯកឧែថម ឧកញា  និងសិ្លផករជានលចីន បានចាំដយែវកិារតធ ល់ខវួន 
ផថល់ជា ែវកិារ ស្មាម រៈនលបីលបាស់្ និងនលគឿងឧបនភាគបរនិភាគ ជូនដល់
ទុគែ៌ជន ចាស់្ជារាពិការ ជនចាស់្ជរាគាយ នទីពឹងនស្ធីដែទូទាំងលពេះរាជា
ដចលកកមភុជាផងដដរ។  

ស្នមថចលបមុខរាជរដាឌ ភិបាល បានបងាា ញកថីស្ងឃមឹមុែមាាំថា លគប់ 
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លកស្ួង ស្ថទ ប័ន ទដគូអភិវឌណ និងភាគី ក់ព័ននទាំងអស់្ នឹងខិែខាំរមួចាំដណក
អនុវែថការងារ ចូលរមួវភិាគទនយា ងស្ាំខាន់ នដីមផនី ឝ្ីឲ្រមានការដលបលបួល
ជាវជិជមាននូវកលមិែជីវភាពរស់្នៅ និងគុណភាពជីវែិមនុស្សចាស់្កមភុជា
លគប់រូប។ ស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន ក៏ស្ងឃមឹថា នគាលននយាបាយជាែិ
ស្ថីពីមនុស្សវយ័ចាស់្២០១៧-២០៣០ នឹងស្នលមចបាននជាគជ័យតាម
នគាលនៅដដលបាននលគាងទុក។ ស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន ក៏បានលបកាស្
បនងេែីមូលនិ្ិមនុស្សចាស់្ នដីមផចូីលរមួគាាំ រដល់ការរស់្នៅរបស់្មនុស្ស 
មានវយ័ចាំដស់្។ ស្នមថចនែនជា ក៏បានដែវងថានឹងន ឝ្ីជាលបធានទនមូល
និ្ិមនុស្សចាស់្ននេះដដរ។54  
 
៥.៥. សេវាក្មមឯក្ជនេរមាបដ់ថទមំនុេសចាេ ់

«មនធីរស្លមាកពាបាលវសិ្ថរ» កាំពុងដែទទលួការចាប់អារមយណ៍ពី
ស្ាំដក់លកុមលគួស្ថរដដលមានមនុស្សចាស់្។ នស្វាកមយឯកជនស្លមាប់
ដែទាំមនុស្សចាស់្ននេះ អាចជាការកនកីែនលីកដាំបូងនៅកមភុជា។ ជានស្វា
កមយឯកជនដាំបូងដដលផថល់ការស្ថប ក់នៅ និងជាំនយួដែទាំរយៈនពលខវី ឬ 
ដវង ជូនឪពុកមាថ យ ពូមីង ឬអបកជាំងឺ ដដលមិនអាចជួយខវួនឯងបាន និង
កូនមិនមាននពលនវោលគប់លគាន់កបុងការដែទាំមាតាបិតាចាស់្ជារានដីមផី
ទទលួបានភាព្ូរនស្ផយីមកវញិតាមការរ ាំពឹងទុក។ នស្វាកមយននេះរមួមាន
បញ្ចូ លការដែទាំនដាយគិោនុបដាឌ កជាំនាញទាំងនៅមនធីរស្លមាក ឬបនលមី
តាមនគ ដាឌ ន ការពាបាលនដាយចលនា និងការពិនិែរតាមដានសុ្ខ
ភាពនដាយនវជជបណឍិ ែឯកនទស្។ នស្វាកមយដែទាំមនុស្សចាស់្នៅទីននាេះ 
                                                           
54

 http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/76399-2018-01-18-07-14-54.html 

http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/76399-2018-01-18-07-14-54.html
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មានចាំននួ៥កលមិែ ខណៈកលមិែនីមយួៗគឺមានលកខណៈខុស្គាប  និងែទមវ
នស្វាកមយក៏ខុស្គាប ដដរ។55 ស្ងឃមឹថានៅទែងអនាគែ នឹងមាននស្វាកមយ
ឯកជនដែទាំមនុស្សចាស់្ជានលចីននទៀែ នឹងនកីែនឡ្ងីនដីមផទីទលួដែទាំ 
មនុស្សចាស់្ជរា ដដលកូននៅមិនមាននពលនវោលគប់លគាន់កបុងការនមីល
ដែឪពុកមាថ យចាស់្ជរារបស់្នគ។ 
 
៥.៦. ក្នូសៅរតូវបំសពញក្តពវក្ិចចដថទមំាតាបិតាចាេជ់រា 

រដឌ្មយនុញ្ដទនលពេះរាជាដចលកកមភុជាមាលតា ៤៧ ដចងថា ៖ មាតា
បិតា មានកាែពឝកិចចចិញ្ច ឹមដែរកា និងអប់រ ាំកូនឱ្រនៅជាពលរដឌលអ។ កូន
មានករណីយកិចចចិញ្ច ឹម និងបីបាច់ដែរកាមាតាបិតា ដដលចាស់្ជរាតាម 
វបផ្ម៌ ទាំននៀមទមាវ ប់ លបទពណីដខយរ។ 

កបុងផបែ់គាំនិែដខយរតាាំងពីបរមបុរាណមកគឺ នៅនពលកូននៅែូចៗ 
ឪពុកមាឋ យដែងដែខិែខាំបីបាច់ដែរកាពកួនគ លុេះដល់ឪពុកមាឋ យមានវយ័ 
ចាស់្ជរា កូនៗបានកាវ យជាអបកនមីលដែទាំពកួគាែ់វញិមឋង។ កូននៅជា
ស្មាជិកកបុងលគួស្ថរលែូវដែបាំនពញកាែពឝកិចចនមីលដែទាំសុ្ខភាពឪពុក
មាថ យចាស់្ជរានដាយមិនលែូវនបាេះបង់ពកួគាែ់នចាលននាេះនទ។ កូននៅគរួឬ 
លែូវដែនរៀបចាំនពលនវោឱ្របានលគប់លគាន់កបុងជីវភាពរស់្នៅលបចាាំទែង នដីមផី
ផថល់ភាពកក់នៅថ ដល់ឪពុកមាថ យចាស់្ជរា នល េះននាេះជានពលដដលពួក
គាែ់លែូវការកូននៅនមីលដែ។  កូនៗលែូវផឋល់ជាំនួយជានលគឿងស្លមាប់ 
                                                           
55

 https://www.postkhmer.com/សុ្ខភាពនិងស្មពស្ស/នស្វាកមយដែទាំមនុស្សចាស្ដ់ាំបូងនៅកមភុជា។ 
ស្លមាប់ចាំដប់អារមយណ៍នស្វាកមយ ឬពែ័ម៌ានលមអិែយា ងដគឺអាចចូលនៅកាន់នគ ទាំពរ័របស្់
មនធីរស្លមាកពាបាលវសិ្ថរ www. Vissarhomenursingcare.  
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អាលស័្យ៤យា ងដដលមានលបនយាជន៍ដល់ឪពុកមាឋ យវយ័ចាស់្គឺ ៖ នលគឿង
នស្វៀកដណឋ ប់ អាហារនភស្ជជៈ នលគឿងស្លមាប់នដក នដីរ អងគុយ(នស្នាស្នៈ) 
ថាប ាំរ ាំងាប់នរាគឬពាបាលជាំងឺ(គិោននភស្ជជៈ)។ 

កបុងលពេះពុទនស្ថស្នា នដីមផឲី្របានជាអបកមានកែញ្ដូកែនវទីតា្ម៌
ចាំន េះមាតាបិតាចាស់្ជរា បុលែ្ីតាលែូវែបស្បងស្ងគុណមាតាបិតាវញិ 
នដាយស្ងគ ្ម៌៥យា ង និងស្មផទ៤យា ង។ 

បុលែ្ីតាគបផមីានស្ងគ ្ម៌លបែិបែថិចាំន េះមាតាបិតានដាយស្ថទ ន 
៥យា ងគឺ ៖ 

១- ភនតា ននស្ាំ ភរសិ្ាមិ បុលែ្ីតា គបផចិីញ្ច ឹមដែរកាមាតាបិតា
វញិនដាយផគែ់ផគង់ទាំនុកបាំរុងនូវបចច័យ៤គឺ មានជូនស្ាំនលៀកបាំ ក់ បាយ
ទឹក នាំចាំណី លែីស្ថច់ ស្ាំពែ់អាវស្ថវទស្ផ កននធលខបល់នខបីយ ពូកដលគ ដលពលពាំ 
មុងភយួស្លមាប់បិទបាាំងរាងកាយ និងថាប ាំដកនរាគ…។ កូនលែូវតាាំងចិែថថា 
អាតាយ អញននេះ គឺមាតាបិតាបានចិញ្ច ឹមមកន ីយ អាតាយ អញលែូវចិញ្ច ឹម
នោកវញិ។ 

២- កិចចាំ ននស្ាំ ករសិ្សមិ បុលែ្ីតា គបផជីយួន ឝ្ីការងារមាតាបិតា នបី 
ស្ិនជានោកមាន្ុរៈពឹង ក់នយីង។ ្មយតាកូនដែងមានកិចចការតធ ល់ 
ខវួននលចីនដស់្ ប ុដនថនបីស្ិនជានោកទាំងពីរមាន្ុរៈលែូវពឹង ក់ននាេះ 
កូនលែូវបញ្ឈប់ការងារខវួនស្ិននទេះបីរវល់យា ងដក៏នដាយ មិនលែូវន ឝ្ី
លពនងីយកននឋីយ ឬន ឝ្ីមិនដឹងមិនឮននាេះនទ។ កូនលែូវតាាំងចិែថថា កាលនបី
មាតាបិតាមានកិចចរវល់ ននាេះអាតាយ អញលែូវបញ្ឈប់ការងាររបស់្ខវួនទុក
ស្ិន ន យីលែូវន ឝ្ីកិចចរវល់របស់្មាតាបិតាវញិ។ 

៣- កុលវ ាំស្ាំ ឋនបស្ាមិ បុលែ្ីតា គបផដីែរកា វងសលែកូលឲ្របាន 
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លអ លែូវការ រនករ ថ ិ៍ន យ្ េះមាតាបិតារបស់្ខវួន និងែាំនកីងវងសលែកូលឲ្រមាន
នករ ថ ិ៍ន យ្ េះលផលីអកបុងស្ងគម លពមទាំងនរៀបចាំឥរយិាបែ អាកបផកិរយិា ឬក  
មារយាទ ឲ្របានទែវែបូរ លែូវដឹងស្ថគ ល់ឋានៈនរៀមចផង ខភស់្ទប បុលែ្ីតាលែូវ
មានស្ីល្ម៌ សុ្ជីវ្ម៌ជានិចច ន យីលបលពឹែថដែអាំនពីដដលមានលបនយាជន៍
ដល់ខវួន និងស្ងគម។ កូនលែូវតាាំងចិែថថា អាតាយ អញលែូវដាំកល់វងសលែកូល
មាតាបិតា ទុកឲ្រលអមិនឲ្រវនិាស្ គឺថានឹងមិនញុាាំងលទពរស្មផែថិរបស់្មាតា
បិតាឲ្រវនិាស្នដាយការឥែលបនយាជន៍ នឹងស្នគងាគ េះមាតាបិតាឲ្រផុែអាំពី
វងសដដលមិនលបកបនដាយ្ម៌ ន យីឲ្រតាាំងនៅកបុងវងសដដលលបកបនដាយ
្ម៌ នឹងមិនតឋ ច់បង់នូវការកុស្លទាំងឡាយមានស្ោភភែថជានដីម
ដដលមាតាបិតាបានលបលពឹែថន ឝ្ីតាមគនវងលែូវលអមកន យី ។ 

៤- ទយជជាំ បដិបជាជ មិ បុលែ្ីតា គបផនីគារពលបែិបែថិមាតាបិតាឲ្រ
បានលអនដាយទលែបដម គឺការនគារពលបណិប័ែន៍នដាយទឝ រទាំងបី ជា
ពិនស្ស្ នពលដដលគាែ់មានវយ័ចាស់្ជរា។ មិនលែូវន ឝ្ីមុខលកញូវ ចងចិនញ្ច ីម 
ន ល ករលទនលគាេះនបាេះបាក  ឬមានកាយវកិារលចនងងលចងាង លចនឡាង
ខាម  ករស្ាំដីរមុា ាំងរនមាក បញ្ជួ ស្បននាក ែបែ ករស្ាំដី ឲ្រមាតាបិតា
ចុកដណននដីមលទូងលស្ក់ទឹកដភបក។ កូនលែូវតាាំងចិែថថា អាតាយ អញនឹងតាាំង 
ចិែថគាំនិែមារយាទឲ្រលអ ឲ្រជាទីនពញចិែថមាតាបិតា ឲ្រជាមនុស្សគរួមាតា
បិតាលបគល់លទពរស្មផែថិនករ ថ ិ៍ដាំដណលឲ្រ។ 

៥- ទកខណិាំ  អនុបផទស្ាមិ បុលែ្ីតា គបផដឹីងថា នពលមាតាបិតា 
ន ឝ្ីមរណកាលនៅកាន់នោកខាងមុខ នយងីជាកូនលែូវន ឝ្ីបុណរ្បនកិចច 
លពមទាំងន ឝ្ីបុណរឲ្របានញឹកញាប់ ន យីជានរឿយៗ នដីមផឧីទធិស្កុស្ល
ជូនចាំន េះនោកទាំងពីរ គឺមាតាបិតាលពមទាំងញាែិកាទាំងលបាាំពីរស្នាឋ ន។ 
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កូនលែូវតាាំងចិែថថា កាលនបីមាតាបិតាន ឝ្ីកាលកិរយិាន យី អាតាយ អញលែូវ
ន ឝ្ីទកខដិទន ឧទធិស្ចាំដណកផលបុណរជូនដល់មាតាបិតាជានរឿយៗ។ 

បុលែ្ីតាគបផីមានស្មផទ្ម៌លបែិបែថិចាំន េះមាតាបិតានដាយ
ស្ថទ ន៤យា ងគឺ ៖ 

១- ស្ទន ស្មផទ ដល់លពមនដាយស្ទន ។ លបស្ិននបីមាតាបិតា ជា
អបកគាយ នស្ទន នជឿនលីកមយផលនទ បុលែ្ីតាគបផីដឹកនាាំគាែ់ទាំងពីរនាក់ 
ឲ្រមានស្ទន លជេះថាវ នឡ្ងី។ 

២- ស្លីស្មផទ ដល់លពមនដាយស្ីល។ លបស្ិននបីមាតាបិតា ជា
អបកលទូស្ឋស្ីល មានការស្មាវ ប់ស្ែឝជានដីម បុលែ្ីតាគបផពីនរល់ដណនាាំ
នោកទាំងនទឝឲ្ររកាស្ីលនឡ្ងី។ 

៣- ចាគស្មផទ ដល់លពមនដាយការលេះ។ លបស្ិននបីមាតាបិតា
ជាមនុស្សកាំដញ់ស្ឝិែ មិននចេះចាំដយ្នធានន ឝ្ីទននទ បុលែ្ីតា
គបផពីនរល់ដណនាាំគាែ់កុាំឲ្រលុេះនលកាមអាំដចមចឆរយិៈ ន ឝ្ីជាទស្ករទន 
លទពរស្មផែថ ិឲ្រគាែ់នចេះបរចិាច គ្នធានន ឝ្ីជាទននឡ្ងី។ 

៤- បញ្ហដ ស្មផទ ដល់លពមនដាយបញ្ហដ ។ លបស្ិននបីមាតាបិតា ជា
អបកមិនចូលចិែថស្ថឋ ប់្ម៌នទស្នា ឬស្ិកានរៀនសូ្លែ្ម៌អាែ៌ ចាំនរនីនមតាថ  
ភាវនានទននាេះ បុលែ្ីតាគបផពីនរល់ដណនាាំគាែ់ឲ្រនចេះស្ថឋ ប់្ម៌ ស្ិកា
អែទន័យរបស់្លពេះ្ម៌ ន យីតាាំងចិែថចាំនរនីនូវកមយដាឌ ននដីមផឲី្រនកីែបញ្ហដ
ចាក់ វ្ុេះនឡ្ងី។ 

លពេះពុទន មានបនធូលថា ៖ នគាលនៅរបស់្នយីងគឺ រាល់ទែងន ឝ្ីអឝីៗដដល
នយីងអាចន ឝ្ីបាន នដីមផីឲ្រឪពុកមាឋ យមានអារមយណ៍លស្ួល និងស្បាយ។ 
ឪពុកមាឋ យបានជយួកូនៗយា ងនលចីន ន ីយកូនៗលែូវមានចិែឋដឹងគុណ។ 
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ន ែុននេះលែូវបនងេីែឱ្កាស្ដែទាំពកួគាែ់ឥឡូ្វននេះ។ បុគគលដដលមានលទពរ
្ននលចីន មានរបស់្លបណីែៗ រស់្នៅកបុ ងភាពស្ថុ កស្ថមម មិនបានចិញ្ច ឹម
មាតាបិតាដដលចាស់្ជរា មិនយកចិែថទុកដាក់នលីែួនាទីខវួ នជាកូន បុគគល
ននាេះលែូវបានទទលួការមាក់ងាយពីស្ងគម។ ការមិនចិញ្ច ឹមមាតាបិតាដដល
ចាស់្ជរាននាេះ ជាលបធានទននស្ចកថីវនិាស្។ 

កុលបុលែកុល្ីតា កាលនបីបានអនុវែថនូវស្ងគ ្ម៌ទាំង៥យា ង 
និងស្មផទ៤យា ង ដូចបានន លមកខាងនលនីដាយម ែ់ចែ់ មិនន ឝ្ស្
លបដ ស្ចាំន េះនោកអបកដ៏មានគុណគឺ មាតាបិតាចាស់្ជរា នឹងមានន យ្ េះ
ថាបានបាំនពញបូជាទនឬបដិការទន លពមទាំងមានន យ្ េះថា កែញ្ដូកែនវទី
បុគគលផងដដរ។ 

នពលឪពុកមាថ យ្នដល់ជរាភាព ជាការលអ ដដលលកុមលគួស្ថរ 
លែូវជួបជុាំគាប នដីមផពិីភាកាអាំពីការស្ ការគាប  នស្ចកឋីលែូវការ ជនលមីស្ ការ
លពមនលពៀងគាប អាំពីគនលមាងនផសងៗនិងវ ិ្ ីកបុងការដែទាំឪពុកមាថ យចាស់្ជរា។ 
ឪពុកមាឋ យវយ័ចាស់្ និងកូនៗរបស់្ពកួគាែ់ គរួពិភាកាគាប អាំពីការដែទាំ
ដដលលបនស្ីរបាំផុែ និងលុយកាក់ដដលពួកនគអាចចាំដយ។  ទាំងអស់្គាប
ដដលចូលរមួការពិភាកាននេះ ជាពិនស្ស្ ឪពុកមាឋ យគរួលបាប់អាំពីអារមយណ៍ 
របស់្ពកួគាែ់នដាយឥែោក់នលៀម ន យីទទលួស្ថគ ល់ន ែុការណ៍ពិែ។ 
កូនៗគួរពិភាកាគាប អាំពីអឝីដដលពួកនគមាប ក់ៗអាចន ឝ្ី នដីមផីឲ្រឪពុកមាឋ យ
ទទួលបានការដែទាំដដលពួកគាែ់លែូវការ។ កបុងលកុមលគួស្ថរមួយចាំនួន 
ភារកិចចជានលចីនកបុងការដែទាំឪពុកមាថ យចាស់្ជរា ធាវ ក់នៅនលីកូនលបុស្ឬ
កូនលស្ីមាប ក់ដដលរស់្នៅជាមួយឬនៅជិែឪពុកមាឋ យជាងនគ។ កូនខវេះ
លបដ លជាអាចដែទាំរាល់ទែង រឯីកូនឯនទៀែលបដ លជាអាចផឋល់ជាំនយួជា
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លុយកាក់។ ការចាំដយជាលុយកាក់ស្ាំខានប់ាំផុែននាេះ គឺនលទីែវពិនិែរ
សុ្ខភាព ការ ូបចុកលបចាាំទែង ថាប ាំស្ងេូវ ស្លមាប់ទិញរបស់្បនថិចបនថួចដដល
គាែ់ចង់បាន និងន ឝ្ីបុណរទននផសងៗ។ ែផែិដែកូនៗទាំងអស់្មានភារកិចច
រវល់រកសុ្ចិីញ្ច ឹមលគួស្ថរនរៀងៗខវួន ប ុដនឋពកួនគលែូវពិចារដអាំពីការតវ ស់្
នវនគាប នដីមផបីាំនពញភារកិចចកបុងការដែទាំឪពុកមាថ យចាស់្ជរាដដរ។ ការស្នធនា
ទាំងននាេះផឋល់ឱ្កាស្ឲ្រន ឝ្ីគនលមាងដដលមានលបនយាជន៍នៅកបុងបរយិាកាស្
ដដលមានភាពជិែស្បិទន និងការនយាគយល់គាប ។ ពកួនគបាននឃញីថា ការ
បឋូរនយាបល់គាប ជាមុននដាយនស្ចកឋីលស្ឡាញ់និងនស្ចកឋីស្បផុរស្ បានន ឝ្ីឲ្រ
ការស្នលមចចិែឋលស្ួលជាងនពលពកួនគលែូវន ឝ្ីការស្នលមចចិែឋែក់លក ល់។ 
នពលឪពុកមាឋ យពិភាកាជាមយួនឹងកូនៗរបស់្ពកួគាែ់អាំពីការដែទាំដបប
ដដដលពកួគាែ់ចង់បាន ននេះនឹងជយួលគប់គាប យា ងនលចីន នបីការស្នលមច
ចិែឋអាំពីការដែទាំលែូវន ឝ្ីនឡ្ងី។ កបុងអាំឡុ្ងការពិភាកាដបបននេះ ឪពុកមាឋ យ
ទាំងឡាយសូ្មលបាប់លកុមលគួស្ថររបស់្អបកអាំពីនស្ចកឋីប ងលបាថាប របស់្អបក 
អាំពីលទនភាពរបស់្អបកកបុងការចាំដយលុយនដីមផទីទលួការដែទាំ និងអាំពី
ការដែទាំដដលអបកចង់បាន។ កូននៅបាននឃញីការននឿយលាំបាក និងនស្ចកឋី
ទុកខលពួយពីចមាង យ ន យីបាននលែៀមខវួនស្លមាប់លគាននាេះ គឺនឹងជយួពកួ 
នគឲ្រអាចន ឝ្ីការស្នលមចចិែឋលែឹមលែូវ។  ការដឹងទុកជាមុនអាំពីជនលមីស្ខាង
ការដែទាំសុ្ខភាពគឺជាគាំនិែលអដដលមនុស្សវយ័ចាស់្និងលកុមលគួស្ថររបស់្
ពកួគាែ់ដឹងជាមុនអាំពីជនលមីស្ខាងការដែទាំសុ្ខភាព។ លកុមលគួស្ថរនលចីន
ដស់្មិនន ឝ្ីគនលមាងនទ ន យីនលកាយមកពកួនគបានលែូវបងខាំចិែឋន ឝ្ីការ 
នៅកបុងបរយិាកាស្ដ៏លបញាប់លបញាល់ ននាេះស្មាជិកលកុមលគួស្ថរលបដ ល
ជាតានែឹងចិែឋ ន យីការដខឝងគាំនិែគាប លបដ លជានកីែនឡ្ងី។ ផធុយនៅវញិ  
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ការនរៀបចាំស្លមាប់អនាគែ ន ឝ្ីឲ្រការដកដលបនៅនពលននាេះមិនសូ្វពិបាក។ 
ភារកិចចដែទាំឪពុកមាឋ យកាលដដលពួកគាែ់មានវយ័ចាស់្អាចស្យុគ

ស្ថយ ញ ន យីពិបាកខាងផវូវចិែឋ។ គាយ នដាំនដេះលស្ថយដូចគាប ស្លមាប់ការ
ដែទាំមនុស្សវយ័ចាស់្ទាំងអស់្នឡ្យី។ ប ុដនឋ នដាយមានការនរៀបចាំយា ងលអ 
ការស្ ការនដាយនចេះគិែអាំពីអារមយណ៍គាប  ការលបាលស័្យទក់ទងគាប ដ៏លអ 
ន យីស្ាំខាន់បាំផុែគឺ ការស្មា្ិ ននាេះអបកអាចបាំនពញភារកិចចកបុងការនគារព
បុគគលជាទីលស្ឡាញ់របស់្អបក។ នដាយន ឝ្ីដូនចបេះ អបកអាចស្េបចិ់ែឋនដាយ
ដឹងថាឪពុកមាឋ យរបស់្អបកកាំពុងទទលួការដែទាំ និងការយកចិែឋទុកដាក់
ដដលពកួគាែ់លែូវការ។ ស្ាំខាន់បាំផុែ អបកអាចមានទាំនុកចិែឋថា អបកនឹងមាន
នស្ចកឋីសុ្ខស្ថនឋកបុងចិែឋដដលនទវតាផឋល់ពរឲ្រពួកអបកដដលនគារពឪពុក
មាឋ យរបស់្ពកួនគ។ 

កបុងកែពឝកិចចែបស្បងស្ងគុណមាតាបិតាចាស់្ជរា គឺនពលបាយ
ទឹក កូនលែូវនរៀបចាំបាយទឹកជូនចាំន េះគាែ់នដាយនគារព មិនដមនន ឝ្ីនដីមផី
ឲ្រនគស្រនស្ីរឬយកមុខមាែ់ននាេះនទ គឺលែូវន ឝ្ីនដីមផបុីណរកុស្លដ៏ ា្ំន្ង
របស់្នយងី និងនដីមផែីបគុណចាំន េះនោកទាំងពីរដដលមានឧបការគុណ
ដ៏ ា្ំទលកដលង មិនមានអឝីយកមកនលបៀបនស្យីបាន ន យីទុកជាគលមូលអឲ្រ 
ដល់កូននយងីផងដដរ។ នពលទែងស្ីលនរៀបចាំមាូបមាា រឲ្រគាែ់នៅវែថវា  ស្មា
ទនស្ីល នដីមផឲី្រគាែ់បានស្ថឋ ប់្ម៌  នល េះថាគាែ់ចាស់្ន យី មិនមាន
អឝីទីពឹងនលៅពីលពេះ្ម៌នឡ្យី និងនដីមផបីានជាបុញ្ដនិ្ិដល់គាែ់ស្លមាប់
នៅបរនោក។ កាលនយងីនចេះដឹងគុណឪពុកមាឋ យខវួននយងី កូននៅជា
មយួនយងីដែងដែនឃញីតធ ល់នឹងដភបក ឮតធ ល់នឹងលែនចៀក នពលកូនទាំង
អស់្ននាេះ ា្ំនឡ្ងី នឹងលែូវដឹងគុណនយងី ដូចនយងីដឹងគុណឪពុកមាឋ យ
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នយងីយា ងននាេះដដរ។ ដែផធុយនៅវញិ នយងីមាែ់ែូចមាែ់ ា្ំដាក់ឪពុកមាឋ យ
នយងី នលបី ករមិនពីនរាេះចាំន េះគាែ់ នមីលងាយនមីលនថាកគាែ់នពលគាែ់
នៅជាមួយនយងី ននាេះកូននយងីនឃញីគលមូននេះនឹងមិនដឹងគុណនយងី ដូច
នយងីន ឝ្ីចាំន េះឪពុកមាឋ យនយងីយា ងននាេះដដរ។  

អបកលស្ ីលី គឹមោង អនុលបធាននាយកដាឌ នសុ្ខុមាលភាពមនុស្ស
ចាស់្ទនលកស្ួងស្ងគមកិចចអែីែយុទនជន និងយុវនីែិស្មផទ បានដែវង
ស្ាំណូមពរដល់លបជាជនដខយរលគប់រូបថា ៖ សូ្មនមតាថ ដែរកាការ រលបទពណី
ទាំននៀមទមាវ ប់ដល៏អផូរផងរ់បស់្ដខយរពីដូនតានយីង គឺលបកាន់ខាជ ប់នូវការនគារព
លស្ឡាញ់ ឱ្នលាំនទន ដឹងគុណ ែបគុណ និងចិញ្ច ឹមបីបាច់ដែរកាមនុស្ស
ចាស់្កបុ ងលគួស្ថររបស់្នយីង ជាពិនស្ស្ឳពុកមាថ យ និងយាយតា ក៏ដូចជា
មនុស្សចាស់្ទូនៅ។ នមតាថ កុាំលបកាន់ខឹងនឹង ករស្មថីរបស់្គាែ់ កុាំនបាេះ
បងព់កួគាែ់ កុាំទុកឱ្រពកួគាែ់នៅឯនកា កបុ ងជីវែិរបស់្គាែ់គាយ នលបាថាប ចង់
បានអឝីនលៅពីការរស់្នៅជបួជុាំកូននៅនឡី្យ។ 
 ដូនចបេះលបស្ិននបីលបជាជនដខយរលបកាន់ខាជ ប់នូវលបទពណីពីដូនតា កបុង
ការនគារពដឹងគុណចាំន េះឳពុកមាថ យ ជីដូនជីតាឬចាស់្ទុាំ ននាេះមនុស្ស
ចាស់្មិនមានបញ្ហា លបឈមគួរឱ្របារមមដូចដដលនលីកនឡ្ងីខាងនដីមននេះ 
នឡ្យី។ នដាយន ែុននេះន យី នទីបអបកលស្ី លី គឹមោង បានស្ាំណូម
ពរឱ្រលបជាជនដខយរលគប់រូបរកានូវលបទពណីទាំននៀមទមាវ ប់ដខយរកបុងការនគារព
ដឹងគុណចាំន េះមនុស្សចាស់្ ។ 
 
៤.៦.មនុេសចាេរ់តូវេវយ័ពរងឹងេខុភាពរាងកាយនិងាម រត ី

ចាំន េះបញ្ហា សុ្ខភាព គឺលែូវអនុវែថវ ិ្ ីរស់្នៅតាមរនបៀបលែឹមលែូវ  
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នដាយបរនិភាគមាូបអាហារលគប់លគាន់លយម មិនខជេះខាជ យ និងនលជីស្នរសី្
អាហារមានគុណភាព គាយ នជាែិគីមី ែមនលគឿងលស្វងឹ ហាែ់លបាណតាម
កផួនខាប ែ និងន ឝ្ីការឱ្រស្មលស្បតាមកមាវ ាំងរបស់្ខវួន។ មិនថាអាយុែិច
ឬនលចីននឡ្ីយ នបីសុ្ខភាពរាងកាយ និងសុ្ខភាពផវូ វចិែថធាវ ក់ចុេះលទុឌ
នលទមន យី ននាេះការរស់្នៅលែូវទទលួរងនូវទុកខលាំបាកនវទនាដដលមិន
អាចជយួខវួនឯងនិងអបកដទទនឡ្យី។ កបុងការរស់្នៅ  ូបនិងបននាធ បង់ 
និងលាំហាែ់លបាណមានស្ថរៈស្ាំខានដ់ស់្។ ការបរនិភាគអាហារនិងទឹក
លែូវនចេះទលលបមាណនៅតាមកផួនខាប ែនវជជស្ថគស្ថ និងជីវស្ថគស្ថ។56 នយងី
 ូបនដីមផរីស់្មានសុ្ខភាពលអនដីមផសី្ថងកុស្លនិងបាំតវ ញអាំនពីអកុស្ល។  

នលៅពីចាំណីអាហារននេះ នរាគគាពា្ិនកីែនឡ្ងីដដរ នល េះការនលបី
ឥរយិាបែទាំងបនួគឺ ការនដីរ ឈរ អងគុយ នដក ពុាំនស្យី មិនលបលកែី ដូចជា 
ការអងគុយឬនដកនលចីន សួ្លបមាណខាវ ាំងនពកជានដីម។ ន ែុននេះលែូវលគប់
លគងឥរុយាបែ នដក នដីរ ឈរ អងគុយ ឱ្របានលែឹមលែូវនដីមផរីកាសុ្ខភាព
បានលអ និងរស់្បានយូរ។   

គុណជាែិ៣យា ងគឺ ស្លី ស្មា្ិ បញ្ហដ  នៅថា ទលែស្កិាខ  ជា
ដាំនណីរ ជាលាំអាន គរួបុគគលស្ិកាហាែ់នរៀនបាំនពញឲ្រមានបរបូិណ៌ នដីមផ ី
ជាផវូវរ ាំងាប់ទុកខ។ ស្លី ជាគុណជាែិញុាាំង កាយ វាចា ចិែថ ឲ្រស្ថគ ល់ខុស្
ឬលែូវ ស្ថគ ល់លអឬអាលកក់។ ស្មា្ិ ជាគុណជាែិញុាាំងចិែថឲ្រស្ងប់ ឲ្រ
                                                           
56

 ជាឧទ រណ៍ ចូរកុាំពិស្ថរទឹកភាវ មៗនលកាយនពលបរនិភាគអាហាររចួ គរួរងច់ាាំយា ងែិច១៥នាទី 
នល េះការបរនិភាគទឹកភាវ មនាាំឱ្របនាបជាែិអាសីុ្ែ ដដលនាាំឱ្រលកពេះរ ាំោយអាហារមិនបានលអ។ 
ផធុយនៅវញិ ចូរកុាំពិស្ថរទឹកភាវ ម នៗលកាយនពលពិស្ថទឹកដផវនឈរីចួ នល េះវានឹងនកីនជាែិអាសីុ្ែខភស្។់ 
គរួពិស្ថដផវនឈនីៅនពលលពលឹមនល េះវាជយួដលល់ាំនាាំដកជាែិពុលនិងជួយដល់ការបញ្ចុ េះទមងន។់ 
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បរសុិ្ទន។ បញ្ហដ  ជាគុណជាែិនាាំឱ្រស្ថគ ល់ការពិែ។ អាំនពីលអឬអាលកក់ លែូវ
ឬខុស្ នកីែដែអាំពីទលែទឝ រគឺ កាយទឝ រ  វចីទឝ រ មននាទឝ រ។ ។ ន ែុននេះ
បុគគលគរួញុាាំង កាយ វាចា ចិែថ ឲ្របរសុិ្ទនកុាំឲ្រនៅ យង។ 

 

ការអប់រ ាំកាយនិងចិែថគឺជាការចាាំបាច់នដីមផីឱ្របុគគល និងស្ងគម
រស់្នៅលបកបនដាយែុលរភាព និងចុេះស្លមុង។ ចិែថនិងរាងកាយមាន
ទាំនាក់ទាំនងគាប យា ងជិែស្បិទន។ ការធាវ ក់បាក់ទឹកចិែថ អស់្ស្ងឃឹមនាាំឱ្រ
ជីវែិរស់្នៅបាែ់ែទមវ។ ការបណថុ េះការគិែលែឹមលែូវលបកបនដាយឆនធៈនមាេះ
មុែនតថ ែនគាលបាំណងនៅរកនគាលនៅជាក់ោក់ នាាំមកនូវែទមវពិែ
លបាកដកបុងការរស់្នៅ។ ន ែុននេះ មនុស្សចាស់្លែូវអប់រ ាំចិែថឱ្រមានភាព
ទន់ភវន់ ដែមិនទន់លជាយ ឱ្ររងឹបឹុង ដែមិនរងឹែអឹង(រងឹទទឹង) មិនលែូវមាន
ជាំននឿងប់ងុល(ស្ទន ខាឝ ក់)នលីអាំនពីកុ ក់ នបាកបនញ្ហឆ ែតាមដបបអរូបី 
អកុស្ល ខុស្ពីវចិារណញ្ហដ ណនឡ្ីយ។ ការគិែលបកបនដាយវចិារណ
ញ្ហដ ណនាាំឱ្រចិែថរងឹបឹុង អារមយណ៍លជេះលស្ឡ្េះ ស្ថយ រែីភវឺថាវ  លបាជាញ នវៀងទវ 
ន យីលពលឹងវញិ្ហដ ណមិនែក់ស្វុែចាំន េះលគប់ឧបស្គគនានា សូ្មផនីស្ចកថី
ស្ថវ ប់មកដល់ក៏នដាយ។ ដូនចបេះ លបស្ិននបីមនុស្សចាស់្អនុវែថកផួនទទួល
ទនអាហារ ន ឝ្ីលាំហាែ់លបាណ លគប់លគងការ នដក នដីរ ឈរ អងគុយ ស្មា្ិ
តាមកផួន ននាេះមិនមានបញ្ហា លបឈមទាំងផវូវកាយ ទាំងផវូវចិែថគរួឱ្របារមម
ដូចដដលបាននលីកនឡ្ងីខាងនដីមននេះនឡ្យី ន យីមិនលែឹមដែអាចជួយ 
ខវួនឯងប ុនដត េះនទ ដែក៏អាចមានលទនភាពជយួអបកដទទនៅជុាំវញិខវួនបាន 
ទាំងតធ ល់ និងលបនយាលផងដដរ។ 

 

នទេះជាមានការយកចិែថទុកដាក់  និងការជយួស្នគងាគ េះពីរាជរដាឌ  
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ភិបាល អងគការនលៅរដាឌ ភិបាល ស្មាគមន៍ វែថអារាម និងស្បផុរស្ជន 
យា ងនលចីនស្ននឹកស្នាន ប់ដបបននេះកឋី ក៏មនុស្សចាស់្ខវួនឯង និងស្ថធារណ
ជនមយួចាំននួ នៅដែយល់ថា ស្ងគម និងរដឌនៅមិនទន់បានយកចិែថទុក
ដាក់នលីមនុស្សចាស់្ជរា ចាស់្ជរាពិការ និងចាស់្ជរាទុគ៌ែគាយ នទីពឹង ឱ្រ
បានលបនស្រីនៅនឡ្យីនទ។ ជាក់ដស្ថង នៅដែមានមនុស្សចាស់្ជរា ជនពិការ 
និងទុគ៌ែជនមយួចាំននួ លបកបមុខរបរលក់ដូរតាមដងផវូវ នដីរសុ្ីឈបួលន ឝ្ី
ការ នរសី្នអែចាយ នដីរសុ្ាំទន ដដដល។ ស្លមាប់ស្ថទ នភាពលបនទស្នា
នពលបចចុបផនប ែលមូវឲ្ររាជរដាឌ ភិបាល ស្ងគមសុ្ីវលិ និងស្ថទ ប័ន ក់ព័នន
នានាបនងេីនការយកចិែថទុកដាក់បដនទមនទៀែស្លមាប់មនុស្សវយ័ចាស់្ នដីមផី
ធានាឲ្រពកួគាែ់ទទលួបានការរស់្នៅមយួដ៏លអលបនស្ីរ។ 
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េននិដ្ឋា ន 

 
 មនុស្សចាស់្ជាអបកមានគុណបាំដច់នផឋីមបនងេីែអឝីៗទាំងអស់្
ស្លមាប់ស្ងគមមនុស្សជាំនាន់នលកាយ ដូចជា ៖ ខិែខាំន ឝ្ីការកបុងវស័ិ្យ
កស្ិកមយ ស្ិបផកមយ ឧស្ា កមយ… បនងេីែផលចិញ្ច ឹមស្ងគម ន យីជាអបក
ដែរកាអកសរស្ថគស្ថ ទាំននៀមទមាវ ប់ លបទពណី ស្ថស្នា វបផ្ម៌ និងជាអបក
ការ របូរណភាពទឹកដី ជានដីម។ លុេះ្នចូលដល់វយ័ចាស់្ជរា ពួក
គាែ់ស្មនឹងទទួលភាពសុ្ខលស្ួលទនដផវតេ ពីការខិែខាំលបឹងដលបងន ឝ្ីការ
របស់្ពកួគាែ់នដីមផបីនងេីែលទលពរស្មផែថិលបចាាំលគួស្ថរ និងស្ងគមជាែិ កាល
ពីនពលនៅវយ័នកយង ស្មដូចទស្នសនវជិាជ ដខយរ ននឿយមុនលស្ណុកនលកាយ 
ននឿយពីនកយង ចាស់្នៅលស្ណុក ប ុដនថ តាមការស្ិកាលស្ថវលជាវបានរក
នឃញីថា នដាយស្ថរ ស្គងាគ ម នលគាេះថាប ក់ចរាចរណ៍ ជាំងឺនអដ ៍ ចាំដក
លស្កុ នស្បហា ការដលងលេះ អាំនពី ិងា នលគឿងនញៀន ការវវិែថន៍នស្ដឌកិចច 
ន ីយនិងការរកីចនលមីននលឿននពកដផបកវទិាស្ថគស្ថនិងបនចចកវជិាជ  ជានដីម 
គឺបានបាំតវ ញកថីសុ្បិនថរបស់្ពួកគាែ់អស់្រលីង ន ីយបានបងេផលប េះ
 ល់ដល់មនុស្សចាស់្ទាំងតធ ល់ ទាំងលបនយាល ដូចជា ៖ លបឈមនឹង
ជាំងឺរមួរែឹទាំងរាងកាយ និងផវូវចិែថ ជួបជីវភាពរស់្នៅលាំបាក ខឝេះទីជាំរក
ស្ថប ក់នៅ ខឝេះអាហារ ូបចុកលគប់លគាន់និងមានគុណភាព ខឝេះខាែស្មាម រៈ 
នលបីលបាស់្នផសងៗ បាែ់បង់ភាពកក់នៅថ កបុងការរស់្នៅ (ស្ទិែកបុងស្ភាព 
ឯនកា) ន យីលបឈមនឹងការផឋល់ែទមវទបពីយុវវយ័ លបឈមនឹងការែប 
ស្បងពីកូននៅមិនសូ្វគាប់លបនស្ីរ ជាងននេះនៅនទៀែ ពកួគាែ់លបឈមនឹង
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ការបនថខិែខាំន ឝ្ីការរកកទលមចិញ្ច ិមខវួនឯង និងនៅៗ(ចាស់្ជរាមានកូនែូច) 
ទាំងខវួនមានជាំងឺលបចាាំកាយនៅនទៀែ។ ការលស្ថវលជាវក៏រកនឃញីដដរថា ការ 
ជបួបញ្ហា លបឈមទាំងននេះ មិនដមនដែចាំន េះមនុស្សចាស់្បចចុបផនបននេះនទ 
ដែផលវបិាកននេះវានឹងចមវងបនថនៅនលចីនជាំនាន់នលកាយៗនទៀែ ទាំងបនធុក 
ជីវភាពកបុងលគួស្ថរ វបិែថិស្ងគម និងជាំងឺផវូវចិែថ។  

នលកាមការដឹកនាាំរបស់្ស្នមថចអគគមហានស្នាបែីនែនជា េ ុន ដេន 
គឺស្នមថចបានសូ្មឲ្រលគប់ស្ថទ ប័នរមួគាប នលីកកមភស់្គុណភាពជីវែិ សុ្ខុមាល
ភាព និងនលីកកមភស់្ការរស់្នៅរបស់្ពលរដឌកមភុជាកបុងវយ័ចាស់្ឱ្រកាន់ដែ
លបនស្ីរ។ ស្នមថចនែនជា បានមានលបស្ថស្ន៍បញ្ហជ ក់យា ងដូនចបេះថា ៖ ននេះ 
ជាកិចចការែយមីយួ ដដលកមភុជាចាាំបាច់លែវូគិែគូរយកចិែថទុកដាក់ខភស់្ នបី 
នទេះបីជាកនវងមកបញ្ហា មនុស្សចាស់្មិនដដលបងេ ផលលាំបាកជាបនធុក 
ង្ន់ ង្រដល់រាជរដាឌ ភិបាលកថី។ ន យីរាជរដាឌ ភិបាលបានដាក់នចញនូវ ៖ 

«នគាលននយាបាយជាែិស្ថពីីមនុស្សវយ័ចាស់្ ២០១៧-២០៣០»  នដីមផី
ការ រ ដែទាំ និងជយួស្នគងាគ េះមនុស្សចាស់្ ជាពិនស្ស្ មនុស្សចាស់្ជរា 
ចាស់្ជរាពិការ ចាស់្ជរាគាយ នទីពឹង ននេះគឺជាកិចចខិែខាំបដនទមស្លមាប់នលកី
កមភស់្គុណភាពជីវែិរបស់្មនុស្សចាស់្។ ការយកចិែថទុកដាក់ធានាសុ្ខុ
មាលភាពមនុស្សចាស់្កបុងស្ងគមននេះ គឺជាការនបីកទាំព័រលបវែថសិ្ថគស្ថែយីទន
ការអភិវឌណលបព័ននគាាំ រស្ងគមមយួ នដាយនតថ ែនលកីារគាាំ រមនុស្ស
ចាស់្នៅកមុជា ដដលនឆវយីែបនៅនឹងែលមវូការជាក់ដស្ថង របស់្ពកួគាែ់
កបុងបរកិារណ៍ទនការតវ ស់្បឋូរយា ងឆ្ប់រ ័ស្ទនលបជាស្ថគស្ថ និងដាំនណីរ
ការអភិវឌណស្ងគម-នស្ដឌកិចចជាែិ និងវទិាស្ថគស្ថព៌ែិមានវទិា។  

https://www.pdibattambang.info/talkback/486-tbp_280617_1.html
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នលីស្ពីននេះនទៀែ រាជរដាឌ ភិបាលបានកាំណែ់ ទែងទី១ ែុោ នរៀង
រាល់ឆ្ប ាំ ជាទែងលបារពនទិវាមនុស្សចាស់្កមភុជា-អនថរជាែិ នដីមផទីញការចាប់
អារមយណ៍ពីស្ងគមឱ្រគិែគូរឧបែទមមដល់មនុស្សចាស់្កមភុជា ដដលកាំពុង
រស់្នៅនដាយលាំបាកលាំបិន និងបងាា ញពីការដឹងគុណ និងនលីកស្ធួយ
មនុស្សចាស់្។  

ស្នមថចលបមុខរាជរដាឌ ភិបាល បានបងាា ញកថីស្ងឃមឹមុែមាាំថា លគប់
លកស្ួង ស្ថទ ប័ន ទដគូអភិវឌណ និង ភាគី ក់ព័ននទាំងអស់្ នឹងខិែខាំរួម
ចាំដណកអនុវែថការងារ ចូលរមួវភិាគទនយា ងស្កមយ នដីមផនី ឝ្ីឲ្រមានការ
ដលបលបួលជាវជិជមាននូវកលមិែជីវភាពរស់្នៅ និងគុណភាពជីវែិមនុស្ស
ចាស់្កមភុជាលគប់រូប។ ស្នមថចនែនជា េ ុន ដេន ក៏ស្ងឃឹមថា នគាល
ននយាបាយជាែិស្ថីពីមនុស្សវយ័ចាស់្២០១៧-២០៣០ នឹងស្នលមចបាន
នជាគជ័យតាមនគាលនៅដដលបាននលគាងទុក។ 

ដែនទេះជាយា ងដក៏នដាយ ក៏នៅដែមានទុគែ៌ជន ចាស់្ជារា
ពិការ ជនចាស់្ជរាគាយ នទីពឹងមយួចាំនួននទៀែ មិនទន់បានទទលួការឧបែទមម 
ទាំនុកបាំរុង និងការស្លមាលទុកខលាំបាកននេះនៅនឡ្យី ន យីពួកគាែ់នៅ
ដែនដីរសុ្ាំទន នរសី្នអែចាយ សុ្ីឈបួលន ឝ្ីការ និងខាំែស្រូលក់ដូរឥវា ន់
កាំបិុកកាំប ុកតាមដងផវូវទាំងខវួនកាំពុងជរា  ្ន យីពកួគាែ់ក៏កាំពុងដនងាីយ 
នៅនិងដស្ឝងរកការស្នគងាគ េះពីលគប់បជឈដាឌ ន។ ស្ងឃមឹថា រាជរដាឌ ភិបាល 
អងគការនលៅរដាឌ ភិបាលដូចជា គមន៍មនុស្សចាស់្  វែថអារាម និងស្បផុរស្
ជននានាមិននមីលរ ាំលងបញ្ហា ននេះនទ និងរកវ ិ្ ីនដីមផជីួយស្នគងាគ េះពកួគាែ់
ជាក់ជាមិនខាន។ 
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នលីស្ពីននេះនៅនទៀែ នដីមផមីានឱ្កាស្ជយួ មនុស្សចាស់្ គឺនយងី 
ទាំងអស់្គាប លែូវចូលរមួការ រស្នថិភាព នស្ទរភាពននយាបាយ និងដាំនណីរ
អភិវឌណន៍នស្ដឌកិចច ការអប់រ ាំ ស្ងគមកិចច និងន ដាឌ រចនាស្មភ័ននស្ងគមនានា 
ដដលនយងីខាំកស្ថងនឡ្ងីនដាយលាំបាកលាំបិន ន យីពលងឹងវធិានការទប់
ស្ថេ ែ់មិនឱ្រមានស្គងាគ ម ការវលិលែលប់មកវញិនូវរបបលបល័យពូជស្ថស្ន៍ 
និងផបែ់គាំនិែស្ងស្ឹក ទឹកនឡ្ងីលែីសុ្លីស្នមា ច ទឹកនហាចលស្នមា ចសុ្លីែី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rs 
 



132 

 

ឯក្ារពិសរោោះ 

១- ស្ថកលវទិាល័យភូមិនធភបាំនពញ ៖ ស្មាជលស្ថវលជាវស្ងគម-វបផ្ម៌អាំពី    
    កមភុជានលីកទី៦ ទែង១៨-២០ វចិឆិកា ២០០៣(អែទបទពិស្ថថ រ នបាេះពុមភ 
    ឆ្ប ាំ២០០៤ នដាយ Heinrich Boll Foundation ទាំព័រ  ៨០៨)។ 
២- អរុ៊ុំ ស្ថខន ៖ ទស្សនៈកមយផលរបស់្លពេះពុទន ទាំព័រអប់រ ាំចិែថ, April 21, 2017 
៣- ស្មាគមលទលទង់ការនបាេះពុមភនិងអប់រ ាំ ៖ «លបយែ័ប កមាច ែ់ ចនលមីន រកា» 
៤- ឡុ្ង ស្ថរនិ ៖ វបផ្ម៌ទូនៅភាគ២ ។ 
៥- ទិនបន័យជាំនរឿនលបជានជនផវូវការចុងនលកាយន ឝ្ីនឡ្ងីនៅឆ្ប ាំ២០០៨ 
៦- សុ្ខ ណុប  ៖ ស្ិកាខ ស្ថោជាែិស្ថីពី ការកកស្ធេះចរាចរណ៍នៅកមភុជា  
    ប េះ ល់ដល់បរសិ្ថទ ននិងសុ្ខភាព បញ្ហា លបឈម និងដាំនដេះលស្ថយ   
    ទែងទី ២៧-២៨ ដខែុោឆ្ប ាំ២០១៥ នៅរាជបណឍិ ែរស្ភាកមភុជា។ 
៧- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោក នៅ អុន អាយុ៧៨ឆ្ប ាំ ជាអបកធាក់សុ្ីកវូ 
៨- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោក នៅ នអឿន អាយុ៦៤ឆ្ប ាំ ជាអបករកសុ្ីប េះកង់ម ូែូ 
៩-  ងស ស្ថវយុែ ៖ (2013-03-09 RFA/Hang Savyouth)   
១០- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោក នអឿ នឆ្ម ជាអបកនលីកដាក់និងនមីលដែអីវា ន់ 
    ដដលនគដឹកតាមរែយនថតាក់សុ្ីនដីមផបីានកទលម 
១១- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ គស្ថីចាំដស់្ន យ្ េះ  រុល ឃមឹ អាយុ ៧៧ឆ្ប ាំ ជា 
    អបកនដីរសុ្ាំទនតាមទីស្ថធារណៈ 
១២- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោក ទុាំ វរីា  លបធានអងគការមនុស្សចាស់្កមភុជា (Help  
    Age Cambodia)។  

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A1%E1%9E%BB%E1%9E%84_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%93&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9C%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%92%E1%9E%98%E1%9F%8C


133 

 

១៣- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោក ដកវ ចនាទ  លបធានស្មាគមលទលទង់មនុស្សចាស់្។ 
១៤- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ អបកលស្ី លី គឹមោង អនុលបធាននាយកដាឌ នសុ្ខុមាល    
   ភាពមនុស្សចាស់្ទនលកស្ួងស្ងគមកិចចអែីែិយុទនជននិងយុវនីែិស្មផទ។
១៥- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោកនវជជបណឍិ ែ ការ ស្រុនបូដែ ជាស្ថគស្ថឋ ចាររ  
   និងជានវជជបណឍិ ែឯកនទស្ជាំងឺផវូវចិែថ ។ 
១៦- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ នោកលស្ី រស់្ សុ្ភាព(នាយកិាលបែិបែថិអងគការ 
   នយនឌ័រនដីមផអីភិវឌណន៍កមភុជា)។ 
១៧- បទស្មាម ស្ន៍ ៖ ែូច ចាន់នី អបកនាាំ ករលកស្ួងស្ងគមកិចច អែីែ 
    យុទនជន និងយុវនីែិស្មផទ។ 

១៨- ភបាំនពញប ុស្ថិ៍ Publication date 14 December 2015 
១៩- ភបាំនពញ ប ុស្ថិ៍  Publication date 01 May 2012 

២០- VOP-លបធានបទ ៖ មនុស្សចាស់្និងការនមីលដែទាំនៅៗកបុ ងបនធុ ក 
    Published on May 7, 2018 
២១- Rfi ចុេះផាយនៅទែង 31/08/2011 
២២- AKP ទីភាប ក់ងារស្ថរព័ែ៌មានកមភុជា 
២៣- នគ ទាំព័រពុទនស្ថស្នបណឍិ ែរ ៖ WWW. buddhist.gov.kh 
២៤- http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-   

   six/FiveCondi.html 

២៥- https://krupaokbin.wordpress.comទស្សនវជិាជ លពេះពុទនស្ថ/2012/04/22 
២៦- http://www.rasmeinews.com/old-people  

២៧- http://www.propertyarea.asia/old-people 
២៨- https://happinesspage.blogspot.com/old-people  

https://www.postkhmer.com/photographer/%E1%9E%97%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89-%E1%9E%94%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B7%E1%9F%8D/367
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-%20%20%20%20%20six/FiveCondi.html
http://www.yosothor.org/publications/khmer-renaissance/chapter-%20%20%20%20%20six/FiveCondi.html
https://krupaokbin.wordpress.com/
http://www.rasmeinews.com/
http://www.propertyarea.asia/
https://happinesspage.blogspot.com/
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២៩- http://km.rfi.fr/cambodia/old-people  

៣០- http://sumhcambodia.blogspot.com/2018/01/depression.html 

៣១- https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/olders-in- 

   Ek-Phnom-district-requested-to-authorities-to-build-canals-to-     reduce-migration-06272016060151.html 
៣២- https://happinesspage.blogspot.com/2017/06/blog-post_30.html 
៣៣- http://km.rfi.fr/crisis-link-youth-elder 
៣៤- https://khmer.voanews.com/a/aids-impacts-cambodias-socio-economic- 

   development-128607398/1143289.html 
៣៥- http://www.kampongspeu.cambodia.gov.kh/index. 

៣៦- https://www.khmerload.com/news/48324 

៣៧- ដកលស់្ងពីនគ ទាំព័រ Health Cambodia 

៣៨- https://kh.usembassy.gov/km/our-relationship-km/official-reports-  

   km/2012-trafficking-in-persons-report 
៣៩- https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/opinion-on-  

   TomPaing-Snang-Resei-03012013045507.html 
៤០- http://km.rfi.fr/features/info/column-world 

៤១- https://www.google.com/search? 
៤២- http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/76399-  

   2018-01-18-07-14-54.html 

៤៣- https://www.postkhmer.com/សុ្ខភាពនិងស្មពស្ស/នស្វាកមយដែ 
   ទាំមនុស្សចាស់្ដាំបូងនៅកមភុជា។ 
៤៤-  www. Vissarhomenursingcare.  

http://km.rfi.fr/cambodia/old-people
http://sumhcambodia.blogspot.com/2018/01/depression.html
https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/olders-in-
https://khmer.voanews.com/a/aids-impacts-cambodias-socio-economic-
http://www.kampongspeu.cambodia.gov.kh/index
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