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២-គណៈកម្មការបណ្ណា ធិការ 
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អារម្ភកថា 

ការកសាងសមត្ថភាព និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស គជឺាទិសដៅមួយរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា កនុងការដបេជាា ចិត្េខ្ពស់ សំដៅសដព្មចដោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍សហសសវត្សរក៍មពុជា និងការអភិវឌ្ឍព្បកបដដ្ឋយសមធម៌ ដដ្ឋយផ្ផែកដលើមូលដ្ឋា ន
ននចរតិ្លកខណៈព្បជាជន។ ព្បជាជាត្កិមពុជា ធ់ាប់ននព្បនពណើ ជាជនជាត្ិមួយផ្ែល
ផ្សែងរកចំដណះែឹងពុំននការដនឿយហត់្។ ចកខុវស័ិយ និង ផ្ផនការយុទធសាស្រសេ កនុងការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយឧត្េមសិកានាឆ្ន ២ំ០២០ ព្ពមទងំទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ផ្ែលអនកអាន
កំពុងកាន់កនុងនែដនះ គឺជាចំផ្ណកមួយផ្ែលដធែើឱ្យការពិត្ បានដកើត្ជារូបរាងជាក់ផ្សេង
ដឡើងតាមរយៈការព្បមូលផេុ ំនូវចំដណះែឹង ភាពឈ់្លសនវផ្ែលព្បកបដដ្ឋយគត្ិបណឌិ ត្ 
និងសើលធម៌វជិាា ជើវៈរបស់បញ្ញវន័េផ្ខ្ែរ សំដៅដលើកសទួយការព្សាវព្ជាវដៅកនុងព្ពះរាជាណា-
ចព្កកមពុជា ក៏ែូចជាការឈ្លនចូលដៅកនុងសហគមន៍ព្សាវព្ជាវកនុងត្ំបន់ និង កនុងសកល
ដោក។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ននដបសកកមែជំរុញ និងបដងកើត្ដឡើងនូវសាន នែព្សាវព្ជាវ
ថ្ែើៗ ក៏ែូចជាដទពដកាសលយននអនកព្សាវព្ជាវផ្ខ្ែរនានា ផ្ែលបានខ្តិ្ខ្ំពុះរគរព្គប់ការ
លំបាកនងិឧបសគគ តាមរយៈការដព្បើព្បាស់នូវព្បាជាា សាែ រត្ើរបស់ខ្់ួន ដែើមបើផ្សែងរក
ចំដណះែឹងថ្ែើៗ រមួចំផ្ណកដដ្ឋះព្សាយបញ្ហា នានាកនុងព្កបខ័្ណឌ វទិាសាស្រសេ និង
បដចេកវទិាននសងគមផ្ខ្ែរ កនុងសម័យសកលភាវូបនើយកមែនាដពលបចេុបបននដនះ។ 

 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ នឹងព្ត្ូវដបាះពុមពផាយរយៈដពល៦ផ្ខ្មេង តាមរយៈការ 
ព្បមូលផេុនូំវសាន នែវទិាសាស្រសេនានាែូចជា ដសែាកិចេ ចាប់ នដោបាយ អកសរសាស្រសេ 
មនុសសសាស្រសេ ព្បវត្េសិាស្រសេ វទិាសាស្រសេទូដៅ ផ្ែលសុទធសងឹជាអត្ថបទសកិាព្សាវព្ជាវ 
និងវភិាគផ្បបវទិាសាស្រសេ ដហើយអត្ថបទទងំដនះ អាចជាជំនួយសាែ រត្ើអនកសិកាព្សាវព្ជាវ
ទងំឡាយ សព្នប់វភិាគជាលកខណៈវទិាសាស្រសេថ្ែើៗដផសងដទៀត្ផងផ្ែរ។ ទសសនាវែេើ
ព្សាវព្ជាវ បានដបាះពុមពសាន ផ្ែព្សាវព្ជាវរបស់ដបកខជនបណឌិ ត្ននសាកលវទិាល័យអាសុើ
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អឺរ ៉ុប និងសាន ផ្ែថ្ែើៗរបស់អនកព្សាវព្ជាវែនទដទៀត្ ផ្ែលដទើបព្សាវព្ជាវរកដ ើញ ដែើមបើ
ផេល់នូវចំដណះែឹងផ្បបបវទិាសាស្រសេជូនែល់សងគមជាត្ិ និងជួយសព្មួលែល់និសសតិ្ 
និងអនកព្សាវព្ជាវទូដៅផ្សែងយល់ និងជួយជំរុញែល់អនកព្សាវព្ជាវទងំឡាយឱ្យកាន់ផ្ត្
ននសុឆនទៈព្សាវព្ជាវព្បកបដដ្ឋយវទិាសាស្រសេ។ ទសសនាវែើេព្សាវព្ជាវដនះ ក៏ជាចំផ្ណក
មួយសព្នប់ឱ្យអនកព្សាវព្ជាវព្គប់រូប ននឱ្កាសបង្ហា ញនូវសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ខ្់ួន
ផងផ្ែរ។ 
 ជាមួយោន ដនះផ្ែរ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ សងឈមឹថា អត្ថបទទងំឡាយផ្ែលបាន
ចុះផាយកនុងទសសនាវែេើដនះ នឹងក់ាយជាឯកសារមួយផ្ែលននសារសខំាន់ និងជាខាន ត្
មួយសព្នប់កព្មិត្នូវរាល់កចិេការព្សាវព្ជាវទងំឡាយ ឱ្យកាន់ផ្ត្ននភាពសុព្កឹត្ព្សប
តាមសេង់ដ្ឋវទិាសាស្រសេ។ 
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នីតិព្ពហ្មទណ្ឌ អនតរជាតិ 
(International Criminal Law-ICL) 

បណ្ឍិ តសភាចារយ ខ ៀវ ថវកិា 

នីតិរពហ្មទណ្ឍ អនថរជាតិ គជឺាផ្ផបកមួយនននីតអិនថរជាតិ ផ្ដលទាក់ទងទៅនឹង 

បញ្ហា ទចារកមមសមុរទ ឧរកិដឌកមមរបល័យពូជសាសន៍ ឧរកិដឌកមមសង្គ្រា ម ឧរកិដឌកមមរបឆាំង
នឹងមនុសសជាតិ ឧរកិដឌកមមរបឆាំងនឹងសនថិភាព នងិអាំទពបីទទលមសីទផសងៗទទៀត ដូចជា 

ការផ្កលងបនលាំ (Lllicit traffic in dangerous drugs) នងិសកមមភាពជញួដូរទាសករ      
(the  slave trade) ជាទដីម។ 

បទទលមសីរពហ្មទណ្ឍ អនថរជាត ិរាប់បញ្ចូ លនូវសកមមភាពដូចខាងទរកាម៖ 

១. អាំទពីឆក់បលន់តាមសមុរទ (Piracy) 

២. ការជួញដូរទាសករ (the Slave Trade) 

៣. អាំទពីបលន់និងចាប់ជាំរតិយនថទ ោះ (Air Hijacking) 

៤. អាំទពីទភរវកមម (Terrorism) 

៥. អាំទពីរបល័យពូជសាសន៍ (Genocide) 

៦. ឧរកដិឌកមមរបឆាំងនងឹមនុសសជាតិ (Crime Against Humanity) 

៧. ឧរកដិឌកមមសង្គ្រា ម (War Crime) 

៨. សកមមភាព ននការឈ្លល នពាន (Act of Aggression)។ 

១. អំខពើបលនត់ាមសមុព្ទ 

ទៅកបុងនីតអិនថរជាតិ អាំទពីបលន់តាមសមុរទមានន័យទសមនីឹងឧរកិដឌកមមននការឆក់
បលន់ (the crime of robbery) ផ្ដលជាសកមមភាពមួយមនិផ្មនរបឆាំងចាំទពាោះផ្តរដឌណា
មួយទទ ប ុផ្នថគឺជាសកមមភាពរបឆាំងនឹងមនុសសជាតិទាាំងមូល។ ឧរកដិឌកមមឆក់បលន់តាម
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សមុរទទនោះអាចផថន្ទធ ទទាសទៅកបុងសាលាជាំនុាំជរមោះកថទីោយសមតទកចិចពសីាំណាក់រដឌណា
មួយ ឬ រដឌផ្ដលមាននផធសមុរទជាទរចីនរមួគ្នប  ទដីមផសុីវតទិភាពកបុងការទ្វីដាំទណី្រតាមសមុរទ។ 

ជាទូទៅ សកមមភាពបលន់ទរចីនរបរពឹតថទៅទៅកបុងតាំបន់ឯន្ទយសមុរទ (the High 

Seas)។ ទោងទៅតាមនីតអិនថរជាតជិារបនពណី្ (traditional international Law) ការទ្វី
ដាំទណី្រតាមន្ទវា ទៅកបុងតាំបន់ឯន្ទយសមុរទ (សមុរទអនថរជាតិ) ទោយមានទគ្នលទៅ
របរពឹតថអាំទពីហ្ងិារបឆាំងនឹងបុគាល និងរទពយសមផតថិសាធារណ្ៈយកមកទ្វីជារបទោជន៍
ឯកជន និងទោយគ្នម នការអនុញ្ហដ ត ឬ ផថល់សទិនទិោយរដឌណាមួយ រតូវបានទគទៅថា 

ជាអាំទពីបលន់តាមសមុរទ ។ ប ុផ្នថ ក៏ទៅមានការកាំណ្ត់នយិមន័យទផសងៗគ្នប សថអីាំពីពាកយ 
“បលន់តាមសមុរទ” ផងផ្ដរ។ ទលាកសថូរ ី(Story, J.) អបកចាប់សញ្ហជ តអិាទមរកិបានទ្វីការ
កត់សមាា ល់ថា ការបលន់ ឬ ការលួចយកទោយបងខាំទៅទលីសមុរទ (sea animo furandi) 

គឺជាអាំទពបីលន់តាមសមុរទ។ ទៅកបុងរបទទសអាទមរកិមានករណី្មយួផ្ដលតុលាការសហ្ព័នន
បរា ញនូវទសសនៈឲ្យទឃញីថា ន្ទវាផ្ដលរបោប់ទោយអាវុ្រតូវផ្តសទិតទៅទរកាមអាជាញ ្រ
របស់រដឌ ទហ្យីរបសនិទបីន្ទវារបោប់អាវុ្មយួមិនសទិតទៅទរកាមអាជាញ ្ររបស់រដឌណា
មួយទទ ន្ទវាទន្ទោះនឹងអាចរតូវបានទគចាត់ទុកថាជារបទភទន្ទវារបស់ទចារសមុរទ (pirate 

ships) ទហ្យីផ្ដលមិនទាន់កាំណ្ត់ថា ទតីន្ទវារបទភទទនោះបានទ្វសីកមមភាពឆក់បលន់
ទហ្យី ឬក៏មនិទាន់បលន់ទៅទ យី។ 

នីតិផ្ដលទាក់ទងទៅនឹងអាំទពបីលន់តាមសមុរទ រតូវបានផ្ចងទៅកបុងអនុសញ្ហដ
ទីរកុងហ្សផឺ្ណ្វសថពីីតាំបន់ឯន្ទយសមុរទ ឆប ាំ១៩៥៨។ មារតា១៥ ននអនុសញ្ហដ ទន្ទោះបាន
កាំណ្ត់និយមន័យទៅទលីពាកយ អាំទពីបលន់តាមសមុរទ ដូចតទៅ៖ ពាកយថា អាំទពីបលន់តាម
សមុរទ ជាអាំទពីណាមួយផ្ដលរាប់បញ្ចូលនូវសកមមភាពទាាំងឡាយដូចខាងទរកាមទនោះ ៖ 

ក)- អាំទពីហ្ងិាខុសចាប់ ការឃុាំឃាំង ឬ សកមមភាពឆក់បលន់ណាមួយផ្ដល
របរពឹតថទ ងី កបុងទគ្នលទៅសរមាប់ជាផលរបទោជន៍ឯកជនទោយរកុម
ន្ទវកិ ឬ អបកដាំទណី្ននន្ទវាឯកជនមយួ ឬ យនថទ ោះឯកជនមួយ ផ្ដល
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អាំទពទីន្ទោះតរមង់ទឆព ោះទៅតាំបន់ឯន្ទយសមុរទ របឆាំងនងឹន្ទវា ឬ យនថទ ោះ
ដនទទទៀត ឬ របឆាំងនឹងបុគាល ឬ កមមសិទនិរទពយសមផតថិ ទៅទីកផ្នលងមួយ
ផ្ដលឋតិទៅទរៅយុតាថ ្កិាររបស់រដឌណាមួយ។ 

ខ)- សកមមភាពណាមួយ ផ្ដលចូលរមួទោយសម័រគចិតថទៅកបុងរបតិបតថកិាររបស់
ន្ទវាមួយ ឬ ទៅកបុងយនថទ ោះមួយ ផ្ដលទតថ តមុខសញ្ហដ ដឹងចាស់ថា 
ន្ទវា ឬ យនថទ ោះទន្ទោះ ជាមុខសញ្ហដ ននអាំទពបីលន់១។ 

ការកាំណ្ត់និយមន័យអាំពីការបលន់តាមផលូវសមុរទមិនរតូវបានរាប់បញ្ចូ លទោយ
ន្ទវា ឬ យនថទ ោះរបស់រដឌ ឬ រោឌ ភិបាលណាមួយទ យី។ 

២. ធាតសុខំាន់ៗ ននអំខពើបលនត់ាមសមុព្ទ 

អាំទពីបលន់តាមសមុរទ មានធាតុសាំខាន់ៗដូចតទៅ ៖ 
ក)- អាំទពីហ្ងិា ឬ អាំទពីបលន់ទៅកបុងតាំបន់សមុរទអនថរជាតិសរមាប់ផលរបទោជន៍

ឯកជន។ ចាំទពាោះន្ទវាសរមាប់ទ្វីសង្គ្រា ម ន្ទវារបស់រោឌ ភិបាល ឬ យនថទ ោះ
របស់រដឌ មិនរតូវរាប់បញ្ចូ លទៅកបុងអាំទពីបលន់តាមសមុរទទ យី។ ឧទាហ្រណ៍្ 
ទៅកបុងសម័យកាលសង្គ្រា មទលាកទលីកទី ២ ន្ទវារបស់អាលលមឺ ង់្ុន U-Boats 
បានបាញ់ពនលិចន្ទវាសរតូវកបុងតាំបន់ហ្ ុមព័ទន ផ្ដលមានចមាា យឆា យពីតាំបន់
ឯន្ទយសមុរទ ទោយគ្នម នផថល់សញ្ហដ ជាមុនសកមមភាពទនោះ មិនរាប់បញ្ចូ ល
កបុងអាំទពីបលន់តាមសមុរទទទ ពីទរពាោះសកមមភាពទនោះឋតិទៅទរកាមបញ្ហជ ពី
អាជាញ ្រអាលលឺម ង់ ប ុផ្នថសកមមភាពទនោះអាចរតូវទគរាប់បញ្ចូ លទៅកបុងការ
បាំពានវធិានចាប់ននសង្គ្រា ម ឬ ឧរកិដឌកមមសង្គ្រា មទៅវញិ។ 

                                                           
១  Dr. Nagendra Sinh,  International Law, Central Law Agency (Eleventh ed.) ,1996, p. 224 - 227 
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ខ)- អាំទពីហ្ងិាខុសចាប់ ការឃុាំឃាំង ឬ ការរបឹអូស ផ្ដលទ្វីទ ងីទៅកបុង
ផលរបទោជន៍ឯកជន ទហ្យីសកមមភាព ឬ ទទងវីទន្ទោះរបឆាំងនឹងន្ទវកិ ឬ 
អបកដាំទណី្រទៅកបុងន្ទវា ឬ យនថទ ោះឯកជន។ 

គ)- អាំទពីហ្ងិាខុសចាប់ ការឃុាំឃាំង ឬ ការរបឹអូសណាមួយផ្ដលទ្វីទ ងី
ទៅកបុងតាំបន់ន្ទយសមុរទ ឬ ទីកផ្នលងណាមយួផ្ដលសទិតទៅទរៅយុតាថ -
្ិការរបស់រដឌ២។ 

ឃ)- អាំទពីហ្ងិារទបៀបទនោះ គឺរបឆាំងទោយរតង់ៗទៅទលនី្ទវា យនថទ ោះអបក
ដាំទណី្រ ឬ កមមសិទនិរទពយសមផតថិឯកជន។ 

ង)- អាំទពីណាមួយផ្ដលមានការចូលរមួទោយសម័រគចិតថ ទៅកបុងកចិចរបតិបតថិការ
របស់ន្ទវាមួយ ឬ យនថទ ោះមួយ ផ្ដលមានកតាថ ជាក់ផ្សថងឲ្យដឹងថា ន្ទវា
យនថទ ោះទន្ទោះ ទរបីរបាស់សរមាប់សកមមភាពបលន់តាមសមុរទ។ 

៣. ទសសនៈននយតុាត ធកិារជាសកលចំខ ោះបទឧព្កិដ្ឋខោរកមមតាម 
     សមុព្ទ (Concept of universal jurisdiction in respect of the crime of     
                 piracy) 

តាមរយៈននយុតាថ ្ិការជាសកលទៅកបុងបញ្ហា ឧរកដិឌកមម ជាទូទៅ មានន័យថា 
រដឌទាាំងអស់អនុវតថយុតាថ ្ិការទៅកបុងទរឿងរា វឧរកិដឌកមម ទៅទពលណាផ្ដលបទឧរកិដឌទន្ទោះ
មានចរតិរបឆាំងនឹងផលរបទោជន៍របស់សហ្គមន៍អនថរជាតិទាាំងមូល ផ្ដលទគ្នលការណ៍្
ទនោះ ជាភាសានីតិឡាតាាំង ទៅថា Delict Jure Gentium។ ឈរទៅទលីទគ្នលការណ៍្ទនោះ 

                                                           
២

 ទោយទោងទៅតាមអនុសញ្ហដ សហ្របជាជាតិ សថីពីនីតិសមុរទ (the United Nations Convention on the Law of 
the Sea – UNCLOS) នងាទី១០ ផ្ខ្បូ  ឆប ាំ១៩៨២ អាំទពីបលនត់ាមផលូ វសមុរទ គឺជាឧរកិដឌកមមននអាំទពីបាំពារបាំពាន អាំទពី
ឃត់ឃាំងសកមមភាពរ ាំទលាភ (depredation) ទៅទលីន្ទវាឯកជន ឬ រដឌ ឬ ទៅទលីអបកដាំទណី្រ ឬ ទៅទលីយនថទ ោះ
ឯកជន ឬ រដឌ ទហី្យផ្ដលសកមមភាពទាាំងអសទ់នោះ មានទគ្នលទៅរបឆាំង ឬ ឆក់បលន់រទពយសមផតថិននអបកដាំទណី្រតាម
មទ្ោបាយទាាំងអសទ់ន្ទោះ។ បចចុ បផនប អាំទពីលួចបលន់(តាមផលូ វសមុរទ)គឺរតូវផ្តឋិតទៅទរកាមយុតាថ ្ិការជាសកលមួយ 
(universal jurisdiction)។ 
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រដឌទាាំងអស់មានសិទននិឹងចាប់ខលួន និង ផថន្ទធ ទទាសចាំទពាោះបុគាលណាផ្ដលទចាទរបកាន់ថា 
បានរបរពឹតថនូវបទឧរកិដឌទនោះ។ ទគ្នលការណ៍្ននយុតាថ ្ិការជាសកល (the principle 
of universal jurisdiction) អនុវតថទៅបានចាំទពាោះបទឧរកដិឌ្ាន់្ារ ឧទាហ្រណ៍្ ដូចជា
បទឧរកដិឌននអាំទពីទចារកមមតាមសមុរទ ឧរកដិឌកមមរបល័យពូជសាសន៍ ឧរកដិឌកមមសង្គ្រា ម 
រហូ្តដល់ឧរកិដឌកមមននការបលន់យនថទ ោះជាទដីម។ ពីទរពាោះបុគាលផ្ដលបានរបរពឹតថទទងវី
ទាាំងអស់ទនោះ រតូវបានចាត់ទុកថា ជាសរតូវនឹងមនុសសជាតិទាាំងមូល ផ្ដលរតូវផ្តផថន្ទធ
ទទាសនិងចាប់ខលួន ផ្ដលអបកចាប់ន្ទសម័យបុរាណ្កាលនិយមទៅថា hostess 
human generic។ ប ុផ្នថ ទទាោះជាោ ងណាក៏ទោយ បចចុបផនបទនោះសហ្គមន៍អនថរជាត ិ
រតូវរបឈមមុខនឹងបញ្ហា ជាទរចីនកបុងការន្ទាំខលួនរកុមទចារឆក់បលន់តាមផលូវសមុរទ យកមក
កាត់ទទាសទៅចាំទពាោះតុលាការ៣ពីទរពាោះរកុមទាាំងទនោះទ្វីសកមមភាពលួចលាក់មនិអចិនង្គ្នថយ ៍
មិនដូចជាមូលោឌ នទ័ពទីតាាំងសរតូវទៅកបុងតាំបន់ទឹកដីរដឌណាមួយទ យី។ 

ទសសនៈននយុតាថ ្កិារជាសកល រតូវបានសវីការនិងអនុម័តទៅកបុងអនុសញ្ហដ
ទីរកុងហ្សផឺ្ណ្វ សថពីីតាំបន់ឯន្ទយសមុរទ ឆប ាំ១៩៥៨។ មារតាទី១៩ ននអនុសញ្ហដ ទនោះ
បានផ្ចងថា ទៅទលីតាំបន់ឯន្ទយសមុរទ ឬ ទីកផ្នលងណាផ្ដលសទិតទៅទរៅតាំបន់យុតាថ -
្ិការរបស់រដឌណាមយួ រដឌទាាំងអស់អាចចាត់វធិានការចាប់ន្ទវា ឬ យនថទ ោះរបស់ទចារ
សមុរទ ឬ ក៏ន្ទវាផ្ដលទចារសមុរទបានបលន់ និង កាន់កាប់ ទហី្យរតូវចាប់ខលួ នបុគាល
ទាាំងឡាយណាផ្ដលបានរបរពឹតថអាំទពីឆក់បលន់តាមសមុរទ ទោយរមួទាាំងរទពយសមផតថិ
របស់ពួកទន្ទោះផង ។ ទៅកបុងការអនុវតថជាក់ផ្សថងកបុងសតវតសរទ៍ី១៧ រដឌណាផ្ដលចាប់
បានន្ទវាទចារសមុរទ រដឌទន្ទោះមានសិទនកិាន់កាប់រទពយសមផតថិផ្ដលមានទលីន្ទវារបស់ពួក
ទន្ទោះទទៀតផង។ ប ុផ្នថមកដល់សតវតសរទ៍ី១៨ រដឌទាាំងអស់បានសុខចតិថរពមទរពៀងថា 
របសិនទបីរដឌណាមយួចាប់បានន្ទវាទចារសមុរទ រទពយសមផតថិ និងកមមសិទនិន្ទន្ទផ្ដល
មានទៅទលីន្ទវាទន្ទោះ រតូវរបគល់មកឲ្យមាច ស់ទដីមពិតរបាកដរបស់ទគវញិ។ ប ុផ្នថ របសិន
                                                           
៣ D. Archibugi, M. Chiarugi (2009-04-09), Piracy challenges globle government (http:/ /www. 
opendemocracy.net/article/piracy-challenge-globle-government), Retrieved 2009-04-09. 

http://http/%20/%20www
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ទបីមិនមានភាពចាស់លាស់ថា នរណាមួយជាមាច ស់ន្ទវា និងរទពយសមផតថិទទ ន្ទវានិង
រទពយសមផតថិទន្ទោះ នឹងកាល យទៅជាកមមសិទនិរបស់រដឌផ្ដលចាប់បានន្ទវាទន្ទោះ ។ វធិានរទបៀប
ទនោះ ទគឲ្យទឈ្លម ោះថា pirate non mutate dominium ។ របការទនោះទហ្យី ទទីបមកដល់
សម័យបចចុបផនប ទគបានអនុញ្ហដ តឲ្យន្ទវា នងិ យនថទ ោះទាាំងឡាយមានសិទនចុិោះសញ្ហជ តិ
របស់រដឌខលួន  ឬ ទៅរដឌដនទ។ 

នីតិរពហ្មទណ្ឍ អនថរជាតិ ចាត់ទុកសកមមភាពឆក់បលន់ គឺរាប់បញ្ចូ លនូវសកមមភាព
ដនទទទៀតដូចជា ៖ 

ក). សកមមភាពរ ាំទលាភទោយខុសចាប់ (illegal act of violence) 

ខ). ការលួច នងិ អាំទពបីាំផលិចបាំតល ញ (depredation) 

គ). អាំទពបីលន់ន្ទវាតាមផលូវសមុរទ ឬ យនថទ ោះឯកជនតាមផលូវអាកាស។ 

ការវាយព្បហារឆកប់លន់តាមសមុព្ទខៅកនងុឆ្ន  ំ២០០០ 

របទទសឥណ្ឍូ ទណ្សុ ី........................................................... ១១៩ ទលកី 
តាំបន់ទរជាយមា ឡាកា (Malacca Starait) ............................... ៧៥ ទលីក 
របទទសបង់កាល ផ្ដស .............................................................. ៥៥ ទលីក 
របទទសឥណាឍ  ..................................................................... ៣៥ ទលីក 
របទទសទអកាវ ទ័រ (Ecuador) ................................................១៤ ទលីក៤ 

តំបន់ដដ្លខពើបព្បទោះនងឹការបលន់នាវាខព្ចើនជាងខេខៅកនងុពិភពខោក 

ទគ្នលទៅននអាំទពីបលន់តាមសមុរទទៅកបុងតាំបន់អាសុីអាទគបយ ៍រតូវបានរកុមទភរវករ
សហ្ការជាមយួរកុមទចារសមុរទ ទ្វសីកមមភាពរមួគ្នប  ទដីមផឲី្យការដឹកជញ្ជូ នតាមផលូវទឹក

                                                           
៤

 របភពឯកសារ  ការោិលយ័ម សាគរអនថរជាតិ  (the International Maritime Bureau – IBM). BBC, News, 
27 June, 2001 
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មានការរា ាំងសធោះ និង ទ្វីឲ្យរអាក់រអួលដល់ដាំទណី្រពាណិ្ជជកមមពិភពទលាក។ រចកសមុរទ
ទៅកបុងតាំបន់អាសុីអាទគបយ ៍ ជាពិទសស រចកសមុរទទៅជិតជាយរបទទសឥណ្ឍូ ទណ្សុ ី
សរុបទៅមានចាំនួន ៦០% ននការវាយរប រ និង ប ុនប ងវាយរប រចាំនួនដល់ទៅ 
១.៩២១ ទលកី ពីសាំណាក់រកុមទចារសមុរទទូទាាំងពិភពទលាក ទៅរវាងឆប ាំ១៩៩១ នងិ 
២០០៣៥។ 

- របទទសឥណ្ឍូ ទណ្សុ ីឋតិទៅតាំបន់ទកាោះអាណាមបាស (Anambas 
Islands, Gelasa Stariat) 

- របទទសបង់កាល ទដស ឋតិទៅតាំបន់សុីតតាហ្សនី (Chittaging, Mongia) 
- របទទសឥណាឍ  ឋតិទៅតាំបន់ទជននណ្ កូសុនី  លឌីោ  (Chennal, 

Chochin, Haldia) 
- របទទសមា ទ សុី ឋតិទៅតាំបន់ប ីនទូលូ សាាំងោកាន (Bintulu, 

Sandakan) 
- របទទសសូមា លី ឋតិទៅតាំបន់សមុរទរកហ្ម (Red Sea) ។ 

ការបលន់តាមសមុព្ទ 

ការោិល័យសមុរទអនថរជាតិ (International Maritime Bureau) បានឲ្យដឹង
ថា ការបលន់ន្ទវាតាមសមុរទបានទកីនទ ងីទលីសទពលមុនៗទាាំងអស់ ទៅកបុងពិភពទលា
កពិទសសទៅកបុងផ្ដនទកឹរបស់របទទសឥណ្ឍូ ទណ្សុី ផ្ដលជាតាំបន់មានទរគ្នោះថាប ក់ទោយ
អាំទពីបលន់ន្ទវាសមុរទជាងទគ។ ទៅកបុងឆមាសទី១ ឆប ាំ២០០៣ អាំទពីបលន់ន្ទវាបានទកនី
ទ ងីពី ៣៧% រតូវជា ២៣៤ ករណី្ ទរបៀបទ្ៀបទៅនងឹឆមាសទ១ី ឆប ាំ២០០២ ផ្ដល
មានផ្ត ១៧១ ករណី្ផ្តប ុទណាត ោះ។ របទទសផ្ដលមានការបលន់ន្ទវាតាមសមុរទទរចនីជាង

                                                           
៥

 Radio Australia, 29 March, 2004 
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ទគ គឺទៅកបុងរបទទសឥណ្ឍូ ទណ្សុី បង់កាល ផ្ដស នីទហ្សរោី  ឥណាឍ ។ ចាំទពាោះរបទទសផ្ដល
អាំទពីបលន់ទនោះមានការងយចុោះ រមួមាន របទទសទអកាវ ទ័រ ហ្ាុយោ ន នដសមុរទសិងាបុរ។ី 

ចាប់ពីទដីមឆប ាំ២០០៣ មក ទគបានោក់របងរបព័ននអគាីសន ី(electric fences) 
ផ្ដលមានកមាល ាំងដល់ទៅ៩០០០វ  លុ ជុាំវញិន្ទវា ទដមីផកីារពារកុាំឲ្យទចារសមុរទទ ងីមក
ទលនី្ទវាបាន។ របព័ននអគាសីនទីនោះមានតនមល ២០.០០០$ ទហ្យីមានរបសិទនភាពបាំផុត។
តាមការោិល័យសមុរទអនថរជាតិបានឲ្យដឹងថាមានន្ទវាចាំនួនជិត ២០០ទរគឿង ផ្ដលបាន 
ចុោះបញ្ជ ីទរបីទសវាកមមតាមោនទោយតា យរណ្ប (satellite tracking service) ផ្ដល
អាចឲ្យការោិល័យសមុរទអនថរជាតិអាចដឹងទទៀងទាត់ទៅទពលន្ទវាទចញនិងចូល៦។ 

េនថនិខទទស 
១-ការោិល័យម សាគរអនថរជាតិ  (the International Maritime Bureau – 
IBM). BBC, News, 27 June, 2001 

២- D. Archibugi, M. Chiarugi (2009-04-09), Piracy challenges globle 
government (http://www.opendemocracy.net/article/piracy-challenge-
globle-government), Retrieved 2009-04-09. 
៣-Lee Young Leng, Sootheast Asia and the Law of the Sea, Singapore 
University Press, 1978   
៤- Dr. Nagendra Sinh, International Law, Central Law Agency     
(Eleventh ed.), 1996, p. 224 - 227 
៥- Radio Australia, 29 March, 2004 
៦- BBC News. Thursday, 24 July, 2003 

 
 

                                                           
៦

 BBC News. Thursday, 24 July, 2003 

http://www/
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លកខណ្ៈនខោបាយសារខពើពនធខលើកទឹកចិតតកនងុ 
ដ្ំខ ោះព្សាយវិបតតិខសដ្ឋកិចច 

(Characteristics of Fiscal Policy Stimulus towards the Solution 

of Economic Crisis) 

បណ្ឍិ ត េង់ នថ 

ទសដឌកិចចពិភពទលាកបានទទលួរងនូវបរតិថផរណា ទៅទពលផ្ដលតរមូវការសរបុ
បានធាល ក់ចុោះោ ងគាំហុ្ក តាមរយៈការបាត់បង់ជាំទនឿទុកចិតថ ទោយសារវបិតថហិ្រិញ្ដវតទុ។    
រោឌ ភិបាល និង ្ន្ទគ្នរកណាថ លបានទឆលីយតបទៅនឹងបញ្ហា របស់រគោឹះសាទ នហ្រិញ្ដវតទុ 
ទោយបានទរៀបចាំនិងអនុវតថនូវវធិានការជាទរចីន ទដីមផទីោោះរសាយបញ្ហា សនធនីយភាព និង 
សា្នភាព។ អនថរាគមន៍គ្នាំរទទលីវស័ិយហ្រិញ្ដវតទុភាគទរចីនទដីមផធីាន្ទដល់រទពយអសកមម
របស់្ន្ទគ្នរ ដូចជាការចាក់បញ្ចូ លមូល្នសរមាប់សាថ រទដីមទុន្ន្ទគ្នរ ការទិញយក 
រទពយសកមម្ន្ទគ្នរ និង ការឲ្យខចីទោយតធ ល់ពីសាំណាក់រតន្ទគ្នរនិង្ន្ទគ្នរកណាថ ល 
រពមទាាំងការបទងាីនបរមិាណ្ននការធាន្ទរា ប់រងរបាក់បទញ្ដី។ល។ របតិបតថិការគ្នាំរទទាាំង
ទនោះមានទាំហ្ា្ំ ាំទ្ង  ប ុផ្នថឥទនពិលដល់ដាំទណាោះរសាយចាំទពាោះតរមូវការហ្រិញ្ដបផទានរបស់
របព័នន្ន្ទគ្នរទៅមានករមិត។ វធិានការទាាំងទនោះអាចទ្វីឲ្យបាំណុ្លរបស់រោឌ ភិបាលទកីន
ទ ងី ទទាោះបីមិនទាន់ទ្វឲី្យប ោះពាល់ខាល ាំងកាល ដល់តុលយភាពងវកិាកបុងរយៈទពលខលីក៏ទោយ។ 

នទោបាយរូបិយវតទុ និង នទោបាយសារទពីពននរតូវបានអនុវតថកបុងទិសទៅ្ូរ
រលុង ទដីមផទីប់ទល់នឹងការធាល ក់ចុោះសកមមភាពកបុងវស័ិយពិត។ របទទសផ្ដលទៅមាន
លាំហ្សរមាប់នទោបាយរូបិយវតទុ បានបន្ទធ បអរតាការរបាក់ជាបនថបន្ទធ ប់និងបានបងាូរ
ឥណ្ទានោ ងទរចីនទៅឲ្យផ្ផបកឯកជន ឬ បានបញ្ចុ ោះអនុបាតរបាក់បរមុងកាតពវកិចច។ 
ចាំទពាោះរបទទសផ្ដលគ្នម នឬទៅសល់លាំហ្សថួចទសថីងសរមាប់នទោបាយរូបិយវតទុ ទោយ
សារទៅតាមរបទទសទន្ទោះ អរតាការរបាក់មានករមិតមួយោ ងទាបរចួទៅទហ្យី ដូចជា
ទៅជប ុនជាទដីម មានលទនភាពអនុវតថនទោបាយរូបិយវតទុតាមរយៈការពរងឹងរទពយអកមម 
ឬផ្កផ្របសមាសភាពរទពយសកមមរបស់្ន្ទគ្នរកណាថ ល។ ទៅកបុងសាទ នភាពមួយផ្ដល
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តរមូវការសរុបធាល ក់ចុោះោ ងគាំហុ្កតាមរយៈការឆលងរាលោលននវបិតថិហ្រិញ្ដវតទុ នទោបាយ
រូបិយវតទុពុាំអាចមានរបសិទនភាពរគប់រគ្នន់បានទ យី ជាពិទសសទៅទពលផ្ដលយនថការ
បញ្ជូ ន (transmission mechanism) រតូវបានរា ាំងសធោះទោយសារលកខខណ្ឍ មិនអនុទរគ្នោះ
ននរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ។ កបុងករណី្ទនោះ នទោបាយសារទពីពននតាមឆន្ទធ នុសិទន ិ កបុងទិសទៅ
្ូររលុង អាចមានតួន្ទទីដ៏សាំខាន់កបុងការជួយឲ្យមានទសទរភាពទសដឌកិចច តាមរយៈការ
បទងាីននូវការចាំណាយរបស់រោឌ ភិបាល និង/ឬ ការបនទយចាំណូ្លសារទពពីនន។ 

នទោបាយទលីកទឹកចិតថកាំពុងរតូវបានអនុវតថកបុងករមិតសកល។ ប ុផ្នថនទោបាយ 
ទនោះ មានចាំណុ្ចទខាយ ទោយសារការយតឺោ វកបុងការអនុវតថ ទហ្យីកបុងទន្ទោះអាចមាន
ការផ្ខវងមតិទៅកបុងដាំណាក់កាលអនុម័តទគ្នលនទោបាយ ទហ្យីនទោបាយទនោះមិន 
អាចវលិបង្គ្ញ្ហច សទោយសវ័យរបវតថិទឆព ោះទៅទិសទៅរតិតផតិបានទទ កាលណាទសដឌកចិចទរបី 
ទ ងីវញិ ផ្ដលជាទហ្តុមួយទ្វីឲ្យមានឱនភាពសារទពីពននជារបចាាំ។ ជាសកាថ នុពល 
នទោបាយសារទពីពននមានចាំណុ្ចខាល ាំង ២ោ ង គឺទសទរករសារទពីពននសវ័យរបវតថ ិ(auto-
matic fiscal stabilizer) និងទមគុណ្សារទពីពនន (fiscal multiplier)។ 

ទសទរករសវ័យរបវតថិឆលុោះបញ្ហច ាំងពខីធង់ចាំណូ្ល និង ចាំណាយងវកិាមួយចាំនួនរបស់
រោឌ ភិបាល ផ្ដលអាចសរមបទោយសវ័យរបវតថិទៅនឹងការផ្របរបួលខួបអាជីវកមមរបស់
ទសដឌកិចច។ ឧទាហ្រណ៍្ ទបីទសដឌកិចចធាល ក់ចុោះ ចាំណូ្លសារទពីពនននឹងរតូវងយចុោះ ទហ្យី
ការបផ្ងវសងាមកិចចរបស់រោឌ ភិបាល ដូចជារបាក់សាំណ្ងធាន្ទរា ប់រងនិកមមភាពជាទដីម
នឹងរតូវទកីនទ ងី ផ្ដលបណាថ លឲ្យងវកិារោឌ ភិបាលមានឱនភាពតាមខួបអាជីវកមម។ 
ឱនភាពសារទពីពននទនោះមានឥទនិពលវជិជមានទោយតធ ល់ទៅទលីរបាក់ចាំណូ្លរបស់អបក
ទរបីរបាស់ និងសហ្រគ្នស ទហ្យីជួយទប់កុាំឲ្យតរមូវការសរុបធាល ក់ចុោះខាល ាំងទពក។ ការ
រសាវរជាវមួយចាំនួនបរា ញថា ទសទរករសវ័យរបវតថិចាំណុ្ោះទៅនឹងទាំហ្ាំរោឌ ភិបាលទៅកបុង
ទសដឌកិចច១ និង របព័ននសារទពពីននផ្ដលមានរបតិកមមខាល ាំងជាមួយខួបអាជីវកមម (progres-
sive tax system)។ ទាំហ្ាំរបស់ទសទរករសវ័យរបវតថិទនោះមានករមិតរប ក់របផ្ហ្លនឹង

                                                           
១ទាំហ្ាំរោឌ ភបិាល គឺទសមនីឹងការចាំណាយរបសរ់ោឌ ភិបាលទ្ៀបទៅនឹងផលិតផលកបុងរសុកសរុប ។ 
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ទាំហ្ាំរោឌ ភិបាលគុណ្ជាមួយនងឹគមាល តផលិតផលកបុងរសុកសរុប (ផសស)២។  ទៅទពល
មានគមាល តទោយសារទសដឌកចិចធាល ក់ចុោះ យនថការទសទរករសវ័យរបវតថិនឹងទ្វីឲ្យមានឱនភាព
សារទពីពននតាមខួបអាជីវកមម ទហ្យីគបួផសាំនងឹនទោបាយសារទពីពននទលីកទឹកចិតថផ្ដល
រោឌ ភិបាលនិយមទរបីរបាស់ទៅទពលទសដឌកិចចធាល ក់ចុោះទទៀតទន្ទោះ ឱនភាពសារទពីពននសរុប
គឺទសមីនងឹឱនភាពសារទពពីននតាមខបួអាជីវកមម បូកនឹងឱនភាពសារទពពីននតាមឆន្ទធ នុសិទនិ។ 

ទមគុណ្សារទពីពនន គឺជាផលទ្ៀបរវាងបផ្រមបរមួលនន ផសស និងបផ្រម
បរមួលការចាំណូ្លសារទពីពនន។ បផ្រមបរមួលចាំណូ្លសារទពីពននទ្វីឲ្យមានឥទនិពលទរចីន
ដងទៅទលីបផ្រមបរមួល ផសស៣។ ទមគុណ្សារទពីពននមានទាំហ្ាំកាន់ផ្ត្ាំ មានន័យថា 
នទោបាយសារទពីពននកាន់ផ្តមានឥទនិពលខាល ាំងដល់កាំទណី្នទសដឌកិចច កាលណា ៖  

១) ការហូ្រទចញតាម រយៈការសនសាំ និង ការន្ទាំចូលមានករមិតកាន់ផ្តតិច  
២) វធិានការសារទពីពននទលីកទឹកចិតថទតថ តទលីសមាសភាពននការចាំណាយ 

របស់រោឌ ភិបាលទរចីនជាងចាំណូ្លសារទពីពនន៤  
៣) ទាំទន្ទរមា ហ្សណឺាល់ននការចាំណាយទរបីរបាស់មានទាំហ្ា្ំ ាំ  
៤) នទោបាយ រូបិយវតទុបងាលកខណ្ៈគ្នាំរទ ទពាលគឺអរតាការរបាក់មិនរតូវ

ទកីនទ ីង់ទោយសារឥទនិពលនននទោបាយសារទពីពនន្ូររលុង៥   
៥) តុលយភាពសារទពីពននរតូវបានធាន្ទ ឬឱនភាពសារទពីពននមានករមិតមួយ

អាចរគប់រគងបានទរកាយទពលអនុវតថន៍នទោបាយសារទពីពននទលីកទឹកចិតថ។ ករមិតនន
                                                           
២
 គមាល ត ផសស ទសមីនឹងផលដករវាង ផសស តាមនិទោជន៍ទពញទលញ នងិ ផសស ជាក់ផ្សថង ។ ទបី ផសស 
ជាក់ផ្សថងមានករមតិទាបជាង ផសស តាមនិទោជន៍ទពញទលញទន្ទោះបណាថ លឲ្យមានគមាល តទពលទសដឌកិចចធាល ក់ចុោះ 
(recessionary gap) ផធុយទៅវញិ ទគទៅថា គមាល តបទងាីតអតិផរណា (inflationary gap) ។ 

៣
 ទមគុណ្ទនោះអាចអវជិជមាន ទបីសិនជាការហូ្រទចញ (leakages) តាមរយៈការសនសាំ នងិការន្ទាំចូល នងិ កាំទណី្ន 
អរតាការរបាកព់ិត តាមរយៈកងវោះការគ្នាំរទពីនទោបាយ រូបយិវតទុមានករមតិខពស ់។ 

៤
  ទរពាោះជាទូទៅ ទមគុណ្សារទពពីនន តាមរយៈការងយចុោះចាំណូ្លសារទពពីនន ផ្តងមានទាំហ្ាំតូចជាងទមគុណ្សារទពីពនន 
តាមរយៈការបទងាីនការចាំណាយរបសរ់ោឌ ភិបាល។ 

៥
  សាទ នភាពទនោះអាចរយរសួលសទរមចបាន កាលណាគមាល ត ផសស មានទាំហ្ា្ំ ាំ ផ្ដលផថលល់ទនភាពឲ្យ្ន្ទគ្នរ
កណាថ លអនុវតថនទោបាយរូបយិវតទុ្ូររលុង ទដមីផជីរមុញតរមូវការ ទោយមនិទ្វីឲ្យមានកាំទណី្នអរតាការរបាក់ពតិ។ 
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បាំណុ្ល និង លទនភាពហ្រិញ្ដបផទានរបស់រោឌ ភិបាល គជឺាកតាថ កាំណ្ត់ននលាំហ្នទោ-
បាយសារទពីពនន។ ទរៅពីទនោះទៅកបុងកាលៈទទសៈននការធាល ក់ចុោះោ ងគាំហុ្កននការផាត់
ផាង់សរុប នទោបាយសារទពពីនន ទលកីទឹកចិតថអាចទ្វីឲ្យមានសមាព ្ អតិផរណា។ 

នទោបាយសារទពីពននទលីកទចឹិតថពុាំផ្មនជាដាំទណាោះរសាយជាអចិនង្គ្នថយទ៍ទ ផ្ត
នទោបាយទនោះរតូវបានអនុវតថសរមាប់ រយៈទពលខលី ទដីមផទីលីកសធួយតរមូវការកបុងទពល
ទសដឌកិចចធាល ក់ចុោះ។ រោឌ ភិបាលផ្ដលបានសទរមចចិតថអនុវតថនទោបាយសារទពីពននផ្បប
ទនោះ គបផទីបថជាញ ធាន្ទឲ្យបាននូវវន័ិយងវកិាសរមាប់រយៈទពលផ្វង ទដីមផទីចៀសវាងកាំទណី្ន
អរតាការរបាក់ពិតកបុងរយៈទពលផ្វង ពីទរពាោះកាំទណី្នអរតាការរបាក់ពិតទ្វីឲ្យងយចុោះនូវ
របសិទនភាពនននទោបាយសារទពីពននទលីកទឹកចិតថ។ ជាមួយគ្នប ទនោះ ទដីមផទីាក់ទាញជាំទនឿ
ទុកចិតថពីមជឈោឌ នសាធារណ្ៈ រោឌ ភិបាលគបផបីទងាីត និងផ្ងរកានូវលាំហ្នទោបាយ
សារទពីពននឲ្យ បានសមរសបទៅទពលផ្ដលទសដឌកិចចមានទសទរភាពរបទសីរ ទហ្យីទរៀបចាំ
យនថការសរមបសរមួលរបកបទោយរបសិទនភាពខពស់រវាងនទោបាយសារទពីពនន និង
នទោបាយរូបិយវតទុទដីមផឲី្យនទោបាយទាាំងពីរទនោះអាចរមួចាំផ្ណ្កទោោះរសាយនិងទប់
សាា ត់ វបិតថិទសដឌកិចច ។ 

េនថនិខទទស 

១- A Staff Team from the Fiscal Affairs Department (2009), Fiscal 
Implications of the Global Economic and Financial Crisis, IMF Staff 
Position Note, SPN/09/13. 49 p 

២- Charles, F., et al. (2009), The Case for Global Fiscal Stimulus, IMF 
Staff Position Note, SPN/09/03. 28 p 
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៣- Jan, i. V., et al. (2012), Automatic Fiscal Stabilisers: What they are 
and what they do. European Commission, European Economy, 
Economic Papers 452, April 2012. 24 p 

៤- Lawrence, C., et al. (2010), When is the Government Spending 
Multiplier Large? Northwestern University, 67 p 
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បទពិខសាធន៍ននការខបាោះខឆ្ន តខៅកមពុជា 
ឆ្ន ១ំ៩៤៦-១៩៤៧ 

បណ្ឍិ ត េនិ ភា 

តាមរបវតថិសាង្គ្សថបរា ញថា រពោះរាជាណាចរកកមពុជា មានការវវិតថផ្របរបួលផ្ផបក 
នទោបាយជាទរចនីដាំណាក់កាល។ កមពុជាបានអនុវតថនូវរបបរាជានិយមតាាំងពីទដីមកាំទណី្ត
ននការកទកីតទឹកដីមកទម លោះ ទរពាោះថា ការកាន់អាំណាចកបុងសាទ ប័នរដឌ គឺសទិតទៅកបុងការ
រគងរគងទោយតធ ល់ននរពោះម កសរតតាមរជជកាលននរាជវងសនីមួយៗ។  

ទរកាយទពលផ្ដលបារា ាំងបានចូលទ្វីអាណានិគមរតួតរតាមកទលីរបទទសកមពុជា 
ន្ទឆប ាំ១៨៦៣ ទគទឃញីមានការទរៀបចាំសាទ ប័ននីតបិញ្ដតថិមយួ ផ្ដលទៅថា «សភា» 
ទហ្យីផ្ដលមាន ទឈ្លម ោះថា “សភាពិភាកា” ឬ “សភាពិទរគ្នោះទោបល់” តាមរពោះរាជ 
រកឹតយចុោះនងាទ១ី៨ ផ្ខមីន្ទ ឆប ាំ១៩១៣ ផ្ដលសទិតកបុងរជជកាល រពោះបាទ សុសុីវតទ។ិ សភា
ពិភាកាទនោះ មានភារកិចចសិកាអាំពីបញ្ហា ទាាំងឡាយ ផ្ដលទាក់ទងនឹងហ្រិញ្ដវតទុ កិចចការ
រតួតរតា និង បញ្ហា ទផសងៗទទៀត។ ងវតីផតិសភាទនោះ មានសទិនិពិភាការាល់បញ្ហា ខាងទល ី
ក៏ពិតផ្មន ផ្តសភាទនោះ ពុាំមានសិទនិសទរមច ឬ អនុម័តអវីទាាំងអស់។  

ចាប់ពីឆប ាំ១៩៤៧មក របទទសកមពុជា បានទបាោះបង់ទចាលរបបរាជានិយមហួ្ស
សម័យមួយ ទោយទឆព ោះទៅរកទាំទនីបកមមវស័ិយរគប់រគងរដឌតាមផ្បបសចិមមរបទទសវញិ។ 
រដឌ្មមនុញ្ដននរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧ ជាមូលោឌ នរគោឹះដ៏សាំខាន់ កបុងការទបាោះជាំ ន
ទឆព ោះទៅរកការអនុវតថទគ្នលការណ៍្ផ្បងផ្ចកអាំណាចរដឌផ្បបបសចិមរបទទសទនោះនិងរបព័នន
នទោបាយរបជា្ិបទតយយទសរពីហុ្បកស។ សាទ ប័នរដឌសភាទៅរបទទសកមពុជា ក៏ទកីត
ទចញជារូបរាងពិតរបាកដចាប់ពីទពលទន្ទោះមកផ្ដរ។ អតទបទទនោះបរា ញពីបទពិទសា្ន៍
ននការទបាោះទឆប តទៅកមពុជាកបុងឆប ាំ១៩៤៦ នងិឆប ាំ១៩៤៧។   
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១-ការខបាោះខឆ្ន តសភាធមមនុញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩៤៦ 

ទៅនងាទី០១ ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៦ របទទសកមពុជាបានទរៀបចាំការទបាោះទឆប តជា
ទលីកដាំបូងកបុងរបវតថសិាង្គ្សថទរជីសទរសីសភា្មមនុញ្ដ ទដីមផបីទងាីតរកុមមួយ ផ្ដលមាន
តួន្ទទីផថល់ការរបឹកាដល់រពោះម កសរតកបុងការបទងាីតរដឌ្មមនុញ្ដសរមាប់របទទសជាត។ិ 
អបកទបាោះទឆប តផ្ដលទទលួសិទនងិមីៗទន្ទោះមានចាំនួនជាង ៦០% បានន្ទាំគ្នប ទៅទបាោះទឆប ត 
(ចាំនួនភាគរយទនោះខពស់ជាងចាំនួនទបាោះទឆប តទៅកបុងរបទទសនងជាំន្ទន់ទន្ទោះ)១ ។ កបុងការ
ទបាោះទឆប តទន្ទោះ ទបកខជនមកពីគណ្បកសទសរភីាពមានចាំននួ ៦៦ ន្ទក់ ទបកខជនមកពី
គណ្បកសរបជា្ិបទតយយ ៦២ ន្ទក់ ទបកខជនមកពីគណ្បកសចទរមីនជាតិ ០៦ ន្ទក់ នងិ
ទបកខជនឯកចឆនធចាំននួ ០៤ បានឈរទឈ្លម ោះទបាោះទឆប ត ទដីមផរីបផ្ជងយកទៅអីផ្ត ៦៧ 
កផ្នលងផ្តប ុទណាត ោះ។ 

គណ្បកសរបជា្ិបទតយយជាគណ្បកសផ្តមួយគត់ ផ្ដលទរៀបចាំរចន្ទសមព័ននទៅ
ថាប ក់រសុក រឯីគណ្បកសទផសងៗទទៀត អារស័យទលីបរបិាលកិចចតាមតាំបន់។ ទពលចាប់
ទផថីមទ្វយុីទនន្ទការទបាោះទឆប ត គណ្បកសទសរភីាពចាប់ទផថីមបទងាីតកាផ្សតមួយទទៀត 
ទហ្យីទមដឹកន្ទាំរបស់ពួកទគបានទ្វីដាំទណី្រទៅតាមបណាថ ទខតថ។ អបកចូលរមួទបាោះទឆប ត
សរុបមានករមិតខពស់ ទហ្យីជ័យជមបោះដ៏្ាំទ្ងរបស់ពួករបជា្ិបទតយយជាទរឿងពិតរបាកដ 
បន្ទធ ប់ពកីផ្នលងទបាោះទឆប តរតូវបានបិទភាល ម។ ពួកគណ្បកសរបជា្ិបទតយយទទលួបាន 
៥០ កបុងចាំទណាមទៅអីចាំនួន ៦៧ រឯីគណ្បកសទសរភីាពទទួល ១៤ ទៅអ ីនិងទបកខជន
ឯកចឆនធទទួលបាន ០៣ ទៅអី២។ ទោយផ្ ក គណ្បកសចទរមីនជាតិមិនបានទទួលទៅអី

                                                           
១

 David P. Chadler  របវតថិសាង្គ្សថផ្ខមរ  បកផ្របពភីាសាអង់ទគលសទោយ ជិន ចន្ទប  របាក់ សុវណ្តរា  ម ម វណាត រ ីនិង  
ទសង សាត ភបាំទពញ មជឈមណ្ឍ លទខមរសិកា ២០០៩ ទាំព័រ២០៦ (ចាំណ្ងទជីងទដមី ៖ History of Cambodia)  ។ 
២

 ទបកខជនឯកចឆន័ធ ផ្ដលទទួលបានអាសនៈន្ទទពលទន្ទោះរមួមាន ៖ ១- ទលាក ងនួ ពី មណ្ឍ លនរជទវឿន ទខតថកាំពងច់ាម 
២-ទលាក ចាវ ញឹម មណ្ឍ លបុឹស ទខតថកាំពង់ចាម នងិ ៣- ទលាក ទទៀ សាន មណ្ឍ លកាលរមាស ទខតថកាំពត។ 
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ណាមួយទទ។ ទលាក Raoul M. Jennar បានបរា ញតួទលខននលទនផលទបាោះទឆប តន្ទ
ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៦ ទន្ទោះ ដូចខាងទរកាម៣ ៖ 

- គណ្បកសរបជា្បិទតយយ ៖ ៧៤,៦% ននសាំទ ងទឆប តសរុប ៥០ ទៅអ ី
- គណ្បកសទសរភីាព ៖ ២០,៨% ននសាំទ ងទឆប តសរបុ១៤ ទៅអ ី
- ទបកខជនឯកចឆនធ ៖ ០៤,៤% ននសាំទ ងទឆប តសរបុ ០៣ ទៅអី។ 

លទនផលបានបរា ញពីរបជារបយិភាពរបស់គណ្បកសរបជា្ិបទតយយ កបុងចាំទណាម
ឥសសរជនផ្ខមរផ្ដលមានទឹកមាត់នរប ទហ្យីផ្ដលអាច “របមូលផថុ ាំសាំទ ងភាគទរចីនទៅឱយ
គណ្បកស”។ កបុងការទបាោះទឆប តជាំន្ទន់ទន្ទោះ ក៏ដូចជាការទបាោះទឆប តរបផ្ហ្ល ២០ ឆប ាំទរកាយ
មកទទៀតផ្ដរ របជាកសិករ បានទបាោះទឆប តតាមការផ្ណ្ន្ទាំរបស់មនុសសផ្ដលទគទគ្នរព។ 
ម ោងទទៀត ដូចកបុងទហ្តុការណ៍្ឆប ាំ១៩១៦ ផ្ដរ ផ្ខមរផ្ដលទៅករណី្ទនោះ ពកួរបជា្ិបទតយយ
បានបរា ញនូវសមតទភាព កបុងការរបមូលផថុ ាំកមាល ាំងោ ងរយរសួល។ ទមកមាល ាំងពួក   
របជា្ិបទតយយ ជាមង្គ្នថីតាមរសុក ឃុាំ រគបូទរងៀន និង រពោះសងឃ។ រឯីអបកផ្ដលទបាោះ
ទឆប តគ្នាំរទទបកខជនមកពីគណ្បកសទសរភីាពវញិ ទរចីនគ្នាំរទកមាល ាំងផ្ដលរទរទង់ជីវភាព
របស់ពួកទគ។ ទនធឹមនឹងទនោះផ្ដរ ទាំន្ទក់ទាំនងសមាា ត់រវាងអបករបជា្បិទតយយមួយចាំននួ 
និង ផ្ខមរឥសសរៈ រពមទាាំងទាំន្ទក់ទាំនងផ្ដលមនុសសទផសងទទៀតបានបទងាីតទ ងីរវាងបកស
របជា្ិបទតយយ និង អបកទសប ជាតិផ្ខមរ ដូចជាទលាករគអូាចារយ ផ្ហ្ម ទចៀវ ជាទដីម 
របផ្ហ្លជាអាចទាក់ទាញអបកទបាោះទឆប តខាល ាំងជាង “កមមវ ិ្ ”ី របស់គណ្បកសទសរភីាព 
ផ្ដលគ្នាំរទពួកកថុមពី្ាំៗ។ រហូ្តមកដល់ទពលទនោះ ពុាំទាន់មាននរណាបានទ្វីការសិកា   
រសាវរជាវអាំពឥីទនពិលទផសងៗ ផ្ដលបានទកតីទ ងីទៅតាមជនបទកបុងរយៈទពលផ្ដល
បារា ាំងបាត់ការរតួតរតាទៅចទន្ទល ោះផ្ខមនី្ទ និង ផ្ខតុលា ឆប ាំ១៩៤៥។ ពកួទចារនរពផ្ដល
នគរបាលផ្ខមរទរកាមការរតួតរតារបស់បារា ាំងកបុងសម័យអាណានិគមទន្ទោះ ខិតខាំចាប់

                                                           
៣ Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge: Faits et chiffres, Repères historiques, Profils 
Cambodgiens, Cartes, Paris, Maisonneuve & Larose, 1994, p. 131 
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ោ ងពុោះពារ  ក់ដូចជាកាន់ផ្តទកីនទ ងីទាាំងចាំនួនទាាំងសារសាំខាន់។ លុោះដល់
ឆប ាំ១៩៤៦ ទចារនរពទាាំងទន្ទោះបានទៅខលួនឯងថា “ឥសសរៈៗ”។ ឯអបកផ្រសចមាា រជាទរចនី 
ជាពិទសស អបករស់ទៅតាំបន់ោច់រសោលរបផ្ហ្លជាយល់ថា ពួកទចារនរពទាាំងទន្ទោះ
ជាអបកទសប ជាតិផ្មន។ 

ជាមួយទជាគជ័យដ៏ភលូកទកឹភលូកដី គណ្បកសរបជា្ិបទតយយបានបទងាីតគណ្ៈ
រដឌមង្គ្នថីជាទលីកដាំបូងបងអស់សរមាប់ដឹកន្ទាំរបទទសជាតិ៤។ រពោះអងាមាច ស់ យុតថិវងស កាល យ
ជាន្ទយករដឌមង្គ្នថីទៅផ្ខ្បូ ឆប ាំ១៩៤៦ ទហ្យីរដឌ្មមនុញ្ដរតូវយកគាំរូតាមកមមវ ិ្ ីរបស់
គណ្បកសរបជា្ិបទតយយ៥។ គណ្ៈរដឌមង្គ្នថីងម ីរមួមាន អបកអងាមាច ស់ សុីសុវតទិ វឌណឆោវងស 
ជារដឌមង្គ្នថីរកសួងយុតថិ្ម៌ ទលាក សឺន ទវឿននស ជារដឌមង្គ្នថរីកសួងការពាជាតិ ទលាក 
សឺន សាន រដឌមង្គ្នថីរកសួងហ្រិញ្ដវតទុ ទលាក ផ្ប ន សាំឯល ជារដឌមង្គ្នថីរកសួងទសដឌកិចចជាត ិ
ទលាក ឈ្លន វ  ម រដឌមង្គ្នថរីកសួងអប់រ ាំជាតិ ទលាក របាក់ សារនិ រដឌមង្គ្នថីរកសួង
សាធារណ្ការ គមន្ទគមន៍ និងសុខាភិបាល ទលាក ផ្ប ន នុត រដឌមង្គ្នថីរបតិភូរាជរោឌ ភិបាល 
ទទួលបនធុកជាអភិបាល រាជធានីភបាំទពញ ទលាក ហ្ ុយ កននុល រដឌទលខា្ិការព័ត៌មាន 
និងទឃសន្ទការ ទលាក  ក់ ម ុងទសង រដឌទលខា្ិការរកសួងហ្រិញ្ដវតទុ ទលាក អូ ទឈឿន 
ជារដឌទលខា្ិការ្មមការ កចិចការសាសន្ទ នងិវចិិរតសិលផៈ និងទលាក អ ូក ្ុច ជារដឌ
ទលខា្ិការរកសួងផាត់ផាង់៦។ 

                                                           
៤ Elizabeth Becker  ទៅទពលផ្ដលសង្គ្រា មផុតរលតទ់ៅ ៖ កមពុជា និង បដិវតថិនផ៍្ខមររកហ្ម  បកផ្របជាភាសាផ្ខមរទោយ 
ទទព ទម ងឃន និង សុកាខ  អុីផ្រ  ន ផ្កសរមលួទោយ ឆាំង យុ  ភបាំទពញ មជឈមណ្ឍ លឯកសារកមពុជា ទាំព័រ៦៨ (ចាំណ្ងទជីង
ទដីម ៖ When the War Was Over, Cambodia and the Khmer Rouge Revolution)។ 
៥

 Justin Corfield ផ្ខមរទរកាក  បកផ្របពភីាសាអង់ទគលសទោយ វងស សុធារា  នងិ ណុ្ប សុខា (ឯកសារសរមាបទ់របីរបាស់
នផធកបុង) ភបាំទពញ ទដបា កតឺម ងរ់បវតថិវទិោននសាកលវទិោភូមនិធភបាំទពញ ២០០៥-២០០៦ (ចាំណ្ងទជីងទដីម ៖ Khmer 
Stand Up!)  ទាំព័រ ១៨។ 
៦

 Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge: Faits et chiffres, Repères historiques, Profils Cambodgiens, 
Cartes, Paris, Maisonneuve & Larose, 1994, p. 142 
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សទមថចនទរាតថម សីហ្នុ  ក់មានរពោះទ័យរពួយបារមភនរកផ្លងចាំទពាោះជ័យជមបោះ
ដ៏ទលីសលប់របស់រកុមរបជា្បិទតយយ ផ្ដលរពោះអងាទឈវងយល់ថា ជាការរចានរពោះអងា
ទចញ ទទាោះបរីពោះអងាពុាំមានគណ្បកសតធ ល់រពោះអងាទៅទ យីក៏ទោយ។ ទៅកបុងកាំណ្ត់
ជីវរបវតថិរបស់រពោះអងា រពោះអងា បានទ្វីការរោិះគន់គណ្បកសរបជា្ិបទតយយោ ងខាល ាំង 
ជាពិទសស រពោះអងាមាច ស់ យុតថិវងស ទោយឱយមានតរមិោះថា សូមផផី្តទសសនៈនទោបាយ 
ផ្ដលពុាំមានរទង់រទាយចាស់លាស់របស់សទមថច សីហ្នុ កបុងឆប ាំ១៩៤៦ ទន្ទោះ ក៏គួរឱយ
ចូលចិតថជាងទសសនៈនទោបាយរបស់រពោះអងាមាច ស់យុតថវិងសផ្ដរ។ រយៈទពលជាង៣០ឆប ាំ
ទរកាយមក សទមថចនទរាតថម សីហ្នុ ទៅផ្តពុាំទគ្នរពរពោះអងាមាច ស់ យុតថិវងស ដផ្ដល ទោយ
ទៅរទង់ និង បកសពកួថា “ទដម ូៗ” គឺ “អាពួករបជា្បិទតយយ”៧។ 

ទោយសារទពលទន្ទោះ ពួករបជា្ិបទតយយបានគិតថា ពួកទគមានអាណ្តថសិរមាប់
តាក់ផ្តងរដឌ្មម-នុញ្ដរពោះរាជអាណាចរកកមពុជា គពុឺាំមានតួន្ទទីសរមាប់ផ្តផថល់ទោបល់
ថាវ យរពោះម កសរតអាំពីរដឌ្មមនុញ្ដប ុទណាត ោះ នងិទោយសាររដឌ្មមនុញ្ដ ផ្ដលពួកទគ
រពាងទ ងីកបុងឆប ាំ១៩៤៦-១៩៤៧ បានកាត់អាំណាចរពោះម កសរត បានជាសទមថច 
នទរាតថម សីហ្នុ ផ្លងរមួដាំទណី្រកបុងការតាក់ផ្តងរដឌ្មមនុញ្ដោ ងរហ័្ស។ ទគបាន
បទងាីតរដឌ្មមនុញ្ដឆប ាំ១៩៤៧ ទោយយករដឌ្មមនុញ្ដននរបបសាធារណ្រដឌទី៤ របស់
របទទសបារា ាំងជាគាំរូ។ ទៅកបុងរដឌ្មមនុញ្ដទនោះ អាំណាចពិតរបាកដរតូវរបគល់ជូនរដឌសភា
ទាាំងរសុង។ ដូទចបោះ រកមុរបជា្ិបទតយយបានអាំណាចពតិរបាកដទោយសារបានអាសនៈ
ទរចីនជាងទគទៅកបុងរដឌសភា។  

ប ុផ្នថ ទតី «អាំណាច» ទន្ទោះមានន័យោ ងដូចទមថច? ដូចអបកដនទកបុងកមពុជរដឌផ្ដរ 
រកុមរបជា្បិទតយយរតូវជាប់គ្នាំង ពីទរពាោះឯករាជយជាតិមនិអាចរបកាសទ ងីបានទ យី 
ដូចផ្ដលទគបានទ្វទីៅកបុងវសានរដូវឆប ាំ១៩៤៥ ទន្ទោះផ្ដរ។ ផ្ខមរអាចទទួលឯករាជយទនោះ
បាន លុោះរតាផ្តបារា ាំងរបគល់ឱយ។ ទទាោះជាោ ងណាក៏ទោយ មិនដល់ពាក់កណាថ ល   
                                                           
៧ David Chandler  របវតថិសាង្គ្សថផ្ខមរ  ដ.ឯ.ម.  ទាំព័រ២០៦-២០៧។ 
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ឆប ាំ១៩៤៩ផង បារា ាំងក៏បានទ្វីសមផទានតិចតួចដល់របជារាង្គ្សថទៅឥណ្ឍូ ចិន។ ទោយ
មិនអាចដទណ្ថី មឯករាជយបាន រកុមរបជា្ិបទតយយចាប់ទផថមីទាំន្ទស់នឹងគ្នប ឯង។ ទាំន្ទស់
ទនោះ មានសភាពកាន់ផ្ត្ាន់្ារទ ងីៗបន្ទធ ប់ពីរពោះអងាមាច ស់ យុតថិវងស បានកសយ័រពោះជនម
ទោយទរាគរទបងទៅផ្ខកកាោ ឆប ាំ១៩៤៧។ ម ោងទទៀត អបករបជា្ិបទតយយជាន់ខពស់
មួយចាំនួន រតូវបានទគចាប់ខលួនជាបនថបន្ទធ ប់ន្ទចុងឆប ាំទន្ទោះ ពីបទទចាទផ្កលងកាល យថា បាន
ចូលរប ូកកបុងទរឿងមួយទៅទរឿងតា យទមម  នងិ បន្ទធ ប់មក ទលាក ទអៀស ទកីស ផ្ដល
កាន់តាំផ្ណ្ងសបងរពោះអងាមាច ស់យុតថិវងស រតូវបានទគទ្វីឃតទៅកបុងឆប ាំ១៩៥០។ ទទាោះបី
ជាទរកាយសននិសញ្ហដ ឆប ាំ១៩៤៩ ក៏ទោយ ក៏នគរបាលបារា ាំងបានចាប់ខលួនទមដឹកន្ទាំ
គណ្បកសរបជា្ិបទតយយរបមាណ្១២ន្ទក់ ទោយទចាទរបកាន់ថា អបកទាាំងទន្ទោះបានរមួ
គាំនិតជាមួយពួកឥសសរៈ។ ផ្តទរកាយមក បារា ាំងទលីកទរឿងទនោះទុកមួយអទនលីសិន។ រកុម
របជា្ិបទតយយមិនអាចទ្វីអវីទកីតទាល់ផ្តទសាោះ។ ដូចផ្ដលពួកទគជាទរចីនន្ទក់បាន
អោះអាងតាាំងពីឆប ាំ១៩៤៦មក «ឯករាជយ» របស់របទទសកមពុជា រគ្នន់ផ្តជាសាំបកទរៅ      
ផ្តប ុទណាត ោះ។ 

ពួករបជា្ិបទតយយបានខិតខាំរបឹងទាញយកអតទរបទោជន៍ទាាំងឡាយ ផ្ដលអាច
មានពសីាទ នភាពរបស់ខលួន ផ្ដលជាអបកមានទរបៀបជាងទគកបុងសភាសរមាប់ “ពិទរគ្នោះ”។ 
រោឌ ភិបាលបានចាប់ទផថីមផ្ក ទរមង់សាទ ប័នសរមាប់រពោះម កសរត ផ្ដលហួ្សសម័យ 
ទៅទហ្យី ទហ្យីបានបទងាីតរចន្ទសមព័ននទផសងៗ សរមាប់របទទសកមពុជាទាំទនបីមួយ។     
រោឌ ភបិាលបានទ្វីឱយទគយល់ោ ងចាស់ថា ខលួននឹងសទរមចទ្វកីារររទោយមិនចាំណុ្ោះ
អបកណាទ ីយ។ ប ុផ្នថជាជាងបងាឱយមានសង្គ្រា មមួយ រោឌ ភិបាលបានទ្វីទសចកថី
អាំពាវន្ទវផ្អបខាងបារា ាំង កបុងគាំនិតគតិថា របទទសបារា ាំងពុាំអាចសទិតទៅកមពុជារហូ្តទទ 
ដរាបណាសង្គ្រា មកាំពុងវកឹវរោ ងខាល ាំងទៅរបទទសទវៀតណាមទន្ទោះ។ ពួករបជា្ិបទតយយ
បានផាយនូវជទរមីសរវាងលទនភាពពីរ ផ្ដលខលួនរតូវបរា ញចាំទពាោះរបទទសបារា ាំងថា  ទតី
សុខចិតថផថល់ឯករាជយឱយពកួខលួន គឺពកួបញ្ដវនថ ពកួវរជនកមពុជា ឬទៅទីបាំផុត រតូវបងខាំចិតថ
ផថល់ឯករាជយទៅឱយពួកបោះទបារ ផ្ដលកាំពុងរបយុទនតស ូកបុងនរពភបាំ បន្ទធ ប់ពីការទ្វីសង្គ្រា ម
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បងាូរឈ្លមមួយ។ ទៅឆប ាំ១៩៤៧ ទលាក សឺន សាន ជារដឌមង្គ្នថីរកសងួហ្រិញ្ដវតទុ បានទ្វី
ជាអបកន្ទាំទសចកថអីាំពាវន្ទវដ៏សមគួរទនោះទៅឱយបារា ាំង ៖ «ទយីងទសបីសុាំឱយអស់ទលាកយល់
អាំពីបាំណ្ងរបាថាប ដរ៏ជាលទរៅរបស់ទយីងអាំពីឯករាជយទនោះ ទហី្យសូមជួយទយីងឱយបាន
សទរមចតាមសាំណូ្មពរទនោះផង» ៨។ 

ទយងីសូមរត ប់មកនិោយពីការទរៀបចាំរដឌ្មមនុញ្ដវញិមថង។ ទោយឈរទលី
សាំទ ងដ៏ទរចីនទលីសលុប ផ្ដលគណ្បកសរបជា្បិទតយយទទួលបាន រពោះអងាមាច ស់ 
យុតថិវងស បានទសបីឱយចាត់ទុកសភាងមីថាជា «សភាផថល់្មមនុញ្ដ» ផ្តមថង។  សភាងមទីទលួ
មតិជាឯកចឆនធ។ សភាទនោះមិនផ្មនរតឹមផ្តជាសភាសួរមតិទទៀតទ យី។ គណ្បកស
របជា្ិបទតយយមានតាំណាងរាង្គ្សថដ៏ទរចីនទលីសលុបបានទលកីគទរមាងទរៀបចាំរដឌ្មមនុញ្ដ
ផ្ខមរន្ទទពលទន្ទោះ។ រពមជាមយួគ្នប ទនោះផ្ដរ សភាងមីបានបដិទស្រដឌ្មមនុញ្ដ ផ្ដលអាណា
និគមទរគ្នងឱយ ទរពាោះគណ្បកសយល់ទឃញីថា ជារដឌ្មមនុញ្ដមយួ ផ្ដលផធុយពទីគ្នលការណ៍្
ឯករាជយពិតរបាកដរបស់របទទសផ្ខមរ។  

ពួកអាណានិគមបារា ាំងមានទទាមនសសោ ងខាល ាំងចាំទពាោះគណ្បកសរបជា្ិបទតយយ 
ផ្ដលសទរមចទុកខលួនជាសភាផថល់្មមនុញ្ដ ទហ្យីផ្ងមទាាំងទ្វីការផ្កផ្របរដឌ្មមនុញ្ដរបស់
បារា ាំងទរគ្នងទ ងីទទៀតផង។ ទោយសារសាំទ ងទលសីលុបរបស់គណ្បកសរបជា្បិទតយយ
ទៅកបុងរដឌសភា និងទោយសាំទ ងកាាំទភលងីទៅជនបទរគហ្មឹជាប់ផង បារា ាំងមិន  ន
តតាាំងទចញមុខទទៀតទទ ទរៅផ្តពីការចាប់ចងឥតទហ្តុផលដូចបានទរៀបរាប់ខាងទលី៩។ 
ទគបានបញ្ច ប់ទសចកថីរពាងរដឌ្ មមនុញ្ដទៅផ្ខមីន្ទ ឆប ាំ១៩៤៧ ទហ្យីសភា្មមនុញ្ដបាន
រ ាំលាយខលួន ទដីមផរីតសួរតាយផលូវសរមាប់ការទបាោះទឆប តទរជសីទរសីភាជាតិ១០។ 

                                                           
៨ Elizabeth Becker  ទៅទពលផ្ដលសង្គ្រា មផុតរលតទ់ៅ ៖ កមពុជា និងបដិវតថិនផ៍្ខមររកហ្ម   ដ.ឯ.ម. ទាំព័រ៦៨ ។ 
៩

 ផ្កវ ប ុនទ្ឿន  ភបាំទពញមុន ឆប ាំ១៩៥៤  ម ុងទរតអាល ់ទគហ្ោឌ នទបាោះពុមពអបសរា ១៩៩៥ ទាំព័រ៩៧។ 
១០Justin Corfield  ផ្ខមរទរកាក  ដ.ឯ.ម. ទាំព័រ១៨ ។ 
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រដឌ្មមនុញ្ដទី១ ទៅកបុងរបវតថិសាង្គ្សថននរបទទសកមពុជាបានរតូវរបកាសឱយទរបី
របាស់ជាផលូវការទោយរពោះម កសរតទៅនងាទ០ី៦ ផ្ខឧសភា ឆប ាំ១៩៤៧។ រដឌ្មមនុញ្ដ 
ឆប ាំ១៩៤៧ រតូវបានតាក់ផ្តងទ ងីទរកាមការសរមបសរមលួពីនិន្ទប ការពីរ។ ននិ្ទប ការ
មួយរបស់ពួកគណ្បកសរបជា្បិទតយយទពញចិតថឱយមានការតល ស់បថូរមួយ (Status Change) 
ទោយរបាថាប ចង់ឱយមានរបបរាជានិយមអារស័យ្មមនុញ្ដទោយរពោះម កសរតរគងរាជយ
សមផតថិ ផ្តមិនកាន់អាំណាចរសបតាមគាំរូរដឌ្មមនុញ្ដសាធារណ្រដឌទ៤ី របស់បារា ាំង និង
ឯករាជយភាពទពញទលញពីបារា ាំង។ ទោយផ្ ក ននិ្ទប ន្ទការរបស់ពួកគណ្បកសទសរភីាព 
ផ្ដលគ្នាំរទទោយបារា ាំង នងិ មានសមាជិកភាគទរចីនជាមង្គ្នថីតុលាការ មង្គ្នថីថាប ក់្ាំៗទៅ
កបុងរាជរោឌ ភិបាល និង ពួកអបកមាន្ាំៗបានទពញចិតថឱយរកាសាទ នភាពដផ្ដល (Status 
Quo) គឺជារបបរាជានយិម ផ្ដលម កសរតទុកជារបភពអាំណាចរដឌខពស់បាំផុត។ រកម
រដឌ្ មមនុញ្ដទនោះ ទបីទយងីពនិតិយជារមួទៅ វាមានចរតិលកខណ្ៈរទសឹថីផ្បបបុរាណ្ និង
ទាំទនីបផ្ដលរចបាច់បញ្ចូ លគ្នប បទងាីតជាលកខណ្ៈរមួរបស់ផ្ខមរ ផ្ដលន្ទាំមកទគ្នលការណ៍្
លទនិរបជា្ិបទតយយមួយចាំនួនសរមាប់ទប់អាំណាចរដឌ នងិអាំណាចរពោះម កសរត ទដីមផី
ធាន្ទឱយមានសិទនិមនុសសជាមូលោឌ ន។ 

តាមរយៈរដឌ្មមនុញ្ដឆប ាំ១៩៤៧ អាំណាចរដឌទាាំងអស់ជារបស់រពោះម កសរត 
មិនផ្មនជារបស់របជារាង្គ្សថទទ។ រដឌ្មមនុញ្ដបានកាំណ្ត់ថា “អាំណាចរគប់ោ ងមកពីរពោះ
ម កសរត។ អាំណាចទាាំងទន្ទោះរតូវទរបីទៅតាមបទបផញ្ដតថនិនរដឌ្មមនុញ្ដ”១១។ កបុងន័យ
ទនោះ មនិមានការផ្បងផ្ចកអាំណាចរដឌកបុងរាជរោឌ ភិបាលទទ ប ុផ្នថ រគ្នន់ផ្តជាការផ្បងផ្ចក
សមតទកចិចរវាងគ្នប  នងិ គ្នប  ផ្ដលកបុងទន្ទោះ មានរពោះម កសរតជាសបូលននអាំណាច។ កបុង
រពោះបរមន្ទមននរពោះម កសរត រដឌសភាជាអបកទរបីអាំណាចនីតិបញ្ដតថិ គណ្ៈរដឌមង្គ្នថីជា

                                                           
១១

 រដឌ្មមនុញ្ដរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧ មារតា ២១។ 
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អបកទរបីអាំណាចនតីិរបតបិតថិ និង សាលាជរមោះកថីរគប់ជាន់រគប់ផ្ប ក ជាអបកទរបីអាំណាច
តុលាការ១២។ តាមរយៈរដឌ្មមនុញ្ដទនោះ សភាមានពីរគ ឺ៖ 

- រដឌសភា ផ្ដលរតូវបានទរជីសទរតីាមវ ិ្ ីទបាោះទឆប តសកល ទោយចាំទពាោះសរមាប់
អាណ្តថិ ០៤ ឆប ាំ១៣។ រដឌសភារបជុាំពីរដងកបុងមួយឆប ាំ (សម័យរបជុាំសាមញ្ដ)។ មារតា២
២ ននរដឌ្មមនុញ្ដបានផថល់រដឌសភា កបុងការទរបីរបាស់អាំណាចនីតិបញ្ដតថិ កបុងន្ទម
រពោះម កសរត។ រដឌសភារតួតពិនតិយជានទោបាយទលីសកមមភាពននរាជរោឌ ភិបាល។ 
រាជរោឌ ភិបាលរតូវសភាអនុម័តទលីការផ្តងតាាំងទោយវ ិ្ ីទបាោះទឆប តចាំហ្ ទហ្យីយកតាម
សាំទ ងភាគទរចីនទោយោច់ខាត១៤។ រដឌមង្គ្នថីទាាំងឡាយរតូវទទួលខុសរតូវចាំទពាោះ
រដឌសភា។ ការដកទសចកថីទុកចិតថទលសីមាជិកភាគទរចីនននរាជរោឌ ភិបាល ឬ ការទបាោះ
ទឆប តសថីបទន្ទធ សសមាជិករាជរោឌ ភិបាល ន្ទាំឱយរោឌ ភិបាលរតវូលាផ្លង។ កបុងងរយៈទវលា 
១៨ផ្ខ ទបីរោឌ ភិបាលរតូវរលាំពីរដង គណ្ៈរដឌមង្គ្នថីអាចរបជុាំសទរមចឱយរ ាំលាយរដឌសភា
បាន ទរកាយផ្ដលបានទទួលទសចកថីយល់រពមពីរបធានរដឌសភា។ រពោះម កសរតក៏រទង់
របកាសរ ាំសាយរដឌសភាតាមទសចកថសីទរមចទន្ទោះ១៥។ 

- រកុមរបកឹារពោះរាជាណាចរក ៖ អាណ្តថិរកុមរបកឹារពោះរាជាណាចរក ក៏មានបួន
ឆប ាំផ្ដរ។ សមាជកិរកុមរបឹការពោះរាជាណាចរក ក៏មានអភ័យឯកសទិនិដូចតាំណាងរាង្គ្សថ
ផ្ដរ។ ខាងកិចចការនីតិបញ្ដតថិ រកុមរបឹការពោះរាជាណាចរកមានផ្តតួន្ទទីពិទរគ្នោះ។ គាំនតិ
ទផថីមកបុងការបទងាីតចាប់សទិតទៅទលីរពោះម កសរត គណ្ៈរដឌមង្គ្នថី និង រដឌសភា។ 
រោឌ ភិបាលមិនទទួលខុសរតូវចាំទពាោះរកមុរបឹការពោះរាជាណាចរកទទ។ 

                                                           
១២ រដឌ្មមនុញ្ដរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧ មារតា ២២, ២៣ នងិ 
១៣ រដឌ្មមនុញ្ដរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧ មារតា ៥០ ចាស ់(មារតា ៥១ងមី)។ 
១៤ រដឌ្មមនុញ្ដរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧ មារតា ៨០ ចាស ់(មារតា ៩៧ងមី)។ 
១៥

 រដឌ្មមនុញ្ដរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧ មារតា ៦៩ ចាស ់(មារតា ៧៣ងមី) 
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ទបីទយងីពិនតិយជារមួទៅទលីតនួ្ទទី នងិ សទិនិអាំណាចននរដឌសភាកមពុជាតាមរយៈ
រដឌ្មមនុញ្ដ ឆប ាំ១៩៤៧ ទនោះមានចាំណុ្ចដូចគ្នប ទរចនីទៅនឹងរដឌសភាកមពុជាទរកាយឆប ាំ១៩៩៣ 
ផ្តលកខណ្ៈខុសគ្នប រតង់ថា រពោះម កសរតផ្លងទដីរតនួ្ទទជីាសបូលននអាំណាចទទៀតទហ្យី។  

រដឌ្មមនុញ្ដឆប ាំ១៩៤៧ ផថល់ឱយមានសិទនមិនុសសមួយចាំនួនក៏ពិតផ្មន ប ុផ្នថ សិទន ិ
និងទសរភីាពទាាំងទន្ទោះរតូវបានោក់ឱយសទតិទៅទរកាមអាំណាចចាប់ ផ្ដលទ្វទី ងីទោយ
រដឌសភា ទគ្នលការណ៍្ទសមភីាពចាំទពាោះមុខចាប់ មានភាពមិនចាស់លាស់ និងសិទនជិាំទាស់
ពីទលីរពោះម កសរតរតូវបានដកហូ្ត។ ម ោងវញិទទៀត រដឌ្ មមនុញ្ដឆប ាំ១៩៤៧ ទឃញី
មានផ្ចងពីសិទនសិងាមតិចតចួ ប ុផ្នថ ោក់ឱយមានកាតពវកិចចទគ្នរពរពោះម កសរត ទគ្នរព
ចាប់ និង រតូវបង់ពននជូនរដឌ។ ទទាោះជាោ ងណាក៏ទោយ រដឌ្ មមនុញ្ដទនោះទទួលសាា ល់នូវ
ទគ្នលការណ៍្ឱយមានទសរភីាពពីរដឌផងផ្ដរ។  

សរុបទៅ ទយងីសទងាតទឃញីថា តាមរយៈរដឌ្មមនុញ្ដឆប ាំ១៩៤៧ របទទសកមពុជា
បានអនុវតថនូវរបបរាជា្ិបទតយយអារស័យ្មមនុញ្ដ។ ទរកាយមក ក៏បានទលចទចញនូវ
ទាំន្ទស់រវាងកមាល ាំងនទោបាយងមី ផ្ដលចង់ទ្វីឱយកាំផ្ណ្ទរមង់របជា្ិបទតយយទទួលបាន
ទជាគជ័យទពញទលញ និង អាំណាចរបនពណី្ផ្ដលទគចង់រកាទុក ទដីមផីជាគុណ្
របទោជន៍តធ ល់ខលួន។ ដូចបានបញ្ហជ ក់ទហ្យីទៅនងាទ០ី៦ ផ្ខឧសភា ឆប ាំ១៩៤៧ 
រដឌ្មមនុញ្ដជារបវតថិសាង្គ្សថរបស់កមពុជារតូវបានរបកាសឱយទរបីរបាស់ ទហ្យីសភា្មមនុញ្ដ 
ផ្ដលទកីតទចញពីការទបាោះទឆប តកាលពីនងាទ០ី១ ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៦ រតូវបានរ ាំលាយ។ 
ចាប់ទបាោះទឆប តងមីមួយរតូវបានរបកាសឱយទោយរពោះរាជរកម ទលខ៣៦៣នស ចុោះនងា
ទី២៦ ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៧ ទដីមផរីកាលផលូវទឆព ោះទៅរកការទបាោះទឆប តទរជីសទរសីសមាជិក
រដឌសភាទី១ របស់កមពុជា ផ្ដលទរគ្នងទរៀបចាំទៅផ្ខ្បូ ឆប ាំ១៩៤៧ ទន្ទោះ។ 
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២-ការខបាោះខឆ្ន តឆ្ន ១ំ៩៤៧ 

 ការទបាោះទឆប តទៅនងាទី២១ ផ្ខ្បូ ឆប ាំ១៩៤៧ ផ្ដលមានគណ្បកសចាំននួ០៥ 
ចូលរមួ កបុងទន្ទោះ គណ្បកសចាំនួន០៣ ផ្ដលសុទនផ្តដឹកន្ទាំ ទោយរពោះអងាមាច ស់ននផ្ខស 
រាជវងស រតូវបានបទងាីតតាាំងពកីារទបាោះទឆប តទរជីសទរសីសភា្មមនុញ្ដឆប ាំ១៩៤៦ មកទម លោះ។ 
គណ្បកសទាាំងបីទន្ទោះគឺ គណ្បកសរបជា្បិទតយយដឹកន្ទាំទោយរពោះអងាមាច ស់ សុីវសុវតទិ 
យុតថិវងស គណ្បកសទសរភីាពដឹកន្ទាំទោយ រពោះអងាមាច ស់ នទរាតថម នរនិធទដត និង
គណ្បកសចរមីនជាតិ ដឹកន្ទាំទោយរពោះអងាមាច ស់ នទរាតថម ម ុងតាណា។ រឯីគណ្បកស
ពីរទទៀត រតូវបទងាីតទ ងីទៅផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៦ គគឺណ្បកសទខមរបុណាត ការ ដឹកន្ទាំ
ទោយទលាក លន់ នល់ នងិ គណ្បកសសហ្ជីពជាតិ (ឬ គណ្ៈរមួជាតទិខមរៈ) ដកឹន្ទាំ
ទោយទលាក ឃមឹ ទិត ផ្ដលរទរទង់ងវកិាតធ ល់ខលួនរបស់គ្នត់ និងបអូនជីដូនមួយទឈ្លម ោះ 
តាទយបតយ ហុ្បីតុលា មា ឆវ  (Tayebbhay Hiptoola Machhwa) ផ្ដលជាមូសលមី 
និង ជាអបកជាំនួញទលចទធាល មាប ក់កូនកាត់ផ្ខមរ-ឥណាឍ ។ ទនធឹមនឹងទន្ទោះ ក៏មានទបកខជន 
ឯកចឆនធចូលរមួរបកួតរបផ្ជងផងផ្ដរ។ 

  សូមបញ្ហជ ក់ថា គណ្បកសទខមរបុណាត ការ រតូវបទងាីតទ ីងទោយទលាក      
លន់ នល់ និង ទលាក ញឹុក ជូ ុង ទោយមានការគ្នាំរទពីរពោះអងាមាច ស់ មុនីទរ  ត ទដីមផី
ទ្វីឱយមានតុលយភាពកមាល ាំងនទោបាយទៅនឹងគណ្បកសរបជា្ិបទតយយ។ វាជាសកមមភាព
ដាំបូងរបស់ទលាក លន់ នល់ កបុងចរនថនទោបាយ។ គណ្បកសទនោះនិោយគ្នាំរទបញ្ហា
ឯករាជយ ដាំទណាោះរសាយបញ្ហា ននជនជាតិផ្ខមរទរកាមទៅរបទទសទវៀតណាម បញ្ហា
អ្ោរស័យសាសន្ទ ការបទងាីតទរគ្នងការណ៍្សុខភាពជាតិ ទោយមានបាំណ្ងបទងាីន
ចាំនួនរបជាជន និង អភិវឌណការអប់រ ាំ។ គណ្បកសពឹងពាក់ោ ងខាល ាំងទលី ទលាក ញឹុក ជូ ុង 
និង សហ្ការរីបស់ លន់ នល់ ក៏ដូចជាការរគ្នាំទពីសាំណាក់ផ្ខមរទរកាម។ សមាជិករបស់
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គណ្បកស ដូចជា សិរមិតៈ ទៅផ្សន កុសល, គូ រុន, ទឹម ងួន, ឃមឹ ទិត១៦ ផ្ដលបាន
ចាំណាយងវកិាតធ ល់ខលួនោ ងទរចីនសរមាប់គណ្បកស ទហ្ីយរគ្នន់ផ្តចាំណាយទៅ
ទខតថបាត់ដាំបងមួយប ុទណាត ោះ។ ទលាក ញឹុក ជូ ុង បានរបកាសថា គ្នត់មានទខតថ
បាត់ដាំបងមួយទៅកបុងទ ទ  ១៧។ 
 ការទបាោះទឆប តទរជសីទរសីរដឌសភាតាមរដឌ្មមនុញ្ដងមី បានរបរពឹតថទៅទៅនងាទ២ី១ 
ផ្ខ្បូ ឆប ាំ១៩៤៧  គណ្បកសរបជា្ិបទតយយទៅផ្តជារតវីស័ិយរបស់ផ្ខមរ។ ទលីកទនោះ 
គណ្បកសរបជា្ិបទតយយ បានទទួលសាំទ ងគ្នាំរទចាំនួន ៥៤ ទៅអី កបុងចាំននួទៅអ ី
ទាាំងអស់ ផ្ដលមាន ៧៥។ គណ្បកសទសរភីាពបានទទួលចាំនួន ២១ ទៅអ។ី ទៅទពល
ទន្ទោះ ទលាក ទអៀវ ទកសី រតូវបានទរជីសតាាំងជារបធានរដឌសភា។ ទនោះជាលទនផលននការ
ទបាោះទឆប តទលីកទ២ី ផ្ដលរាង្គ្សថផ្ខមរបានទបាោះទឆប តរបគល់ការទុកចិតថោ ងទលីសលប់ 
ដល់គណ្បកសផ្ខមរទសប ជាតិ  ក់ដូចជាទគរបគល់វាសន្ទជាតិផ្ខមរទលីគណ្បកស  
របជា្ិបទតយយមថងទទៀត១៨។  

ទលាក ទអៀវ ទកសី យកឈបោះរពោះអងាមាច ស់ នរនិធទដត ទៅភបាំទពញោ ងរយ
រសួលមថងទទៀត ទហ្យីគណ្បកសបុណាត ការ បានទទលួសាំទ ង ៣,៣% ននសនលកឹទឆប ត
ទាាំងអស់។ ទលាក លន់ នល់ បានចូលរមួរបកតួទៅកាំពង់ចាម(សួង) និង បានអាសនៈ
ទរកាយទគ។ ពកួទសរភីាពទទលួបានទតីាាំងពមុីនរបស់ពួកទគ ប ុផ្នថ មនិអាចទរជៀតចូល
តាំបន់របស់របជា្ិបទតយយបានទទ ទទាោះបីជា ពួកទគមានកាំទណី្នភាគរយក៏ទោយ។ 
សរមាប់ពួកចទរមីនជាត ិឌុក វា ផ្ដន ទៅទៅអីទខតថបាត់ដាំបងទទួលបាន ៨៥សនលឹកទឆប ត 
(របជា្ិបទតយយទទួលបាន ៤.៩៥៧ សនលកឹ)។ ឃមឹ ទិត បានទទួលផ្ត ៥៩១ សនលឹក
ទៅទខតថរកទចោះ (គ្នាំរទទោយពួករបជា្បិទតយយ) ទបកខជនប ុណាត ការ ផ្ដលជាទមនរព 

                                                           
១៦

 ទរកាយមកបនថិច ទលាក ឃមឹ ទិត ទៅបទងាីតគណ្បកសតធ លខ់លួនមយួទឈ្លម ោះថា គណ្បកសសហ្ជីពជាត ិដូចបាន
បញ្ហជ ក់ខាងទលីរសាប់។ 
១៧ Justin Corfield  ផ្ខមរទរកាក  ដ.ឯ.ម. ទាំព័រ១៨។ 
១៨ ផ្កវ ប ុនទ្ឿន  ភបាំទពញមុន ឆប ាំ១៩៥៤   ដ.ឯ.ម. ទាំព័រ១០៣។ 
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គឺទលាក ទអឿ ឡាយអុនិ មា ឆវ  របផ្ជងនឹងទលាក ទអៀវ ទកសី ទទួលបានសនលឹក ទឆប តផ្ត 
៣៦ ទលី ៣.៣៩៧ ប ុទណាត ោះ។ ដូទចបោះ ពួករបជា្ិបទតយយទៅផ្តរកាតាំផ្ណ្ងទៅ
ឆប ាំ១៩៤៧។ ប ុផ្នថ អបកនិពននមាប ក់បានកត់រតាថា “គណ្បកសរបជា្ិបទតយយ... បនថិច
ទរកាយមក បានបរា ញឱយទឃញីថា មានផ្តទឈ្លម ោះប ុទណាត ោះ។ អាំទពីពុករលួយទកីតមាន
ទ ងីោ ង អាណា្ិបទតយយ សមាជិកភាគទរចីនគតិផ្តពអីាំណាច និង រទពយសមផតថិ
របស់ពួកទគផ្តប ុទណាត ោះ១៩។  

តាមការណ៍្ពិត របបរគប់រគងផ្ដលចាត់តាាំងទ ងីន្ទឆប ាំ១៩៤៧ ពុាំបានដាំទណី្រ
ការ ដូចផ្ដលទគបានគិតទុកទន្ទោះទទ។ គណ្បកសរបជា្បិទតយយជួបនូវវបិតថិទោយទមដកឹ
ន្ទាំដ៏ចាំណានមួយរូបរបស់ខលួន រតូវទទួលមរណ្ភាព។ វបិតថិរោឌ ភិបាលទចោះផ្តទកីតទ ងី
ជាបនថបន្ទធ ប់។ ចាប់ពឆីប ាំ១៩៤៨ មក វបិតថិចាប់ទកីតមានទ ងីផ្ដលផ្សថងទចញទលរីចក
ពីរគ ឺ៖ 

 កបុងទាំន្ទក់ទាំនងរវាងរោឌ ភិបាល និង រដឌសភាមានបរោិកាសមិនលអ តាំណាង
រាង្គ្សថមិនសូវបាន យកចតិថទុកោក់តួន្ទទីរតតួពិនតិយរបស់ខលួនទទ ទោយទគយល់ថា 
តួន្ទទតីាំណាងរាង្គ្សថមានរយៈទពលផ្តបួនឆប ាំ ដូទចបោះ គួរគិតគូរផ្តផលរបទោជន៍តធ ល់ខលួន
របស់ទគជាងរបទោជន៍របស់ជាតិ។ ទគបានរ ាំទលាភការរររបតិបតថិ និង បានទ្វីឱយ   
សកមមភាពរដឌបាលចុោះទខាយទោយសារអនថរាគមន៍ន្ទន្ទ។ 

 កបុងទាំន្ទក់ទាំនងរវាងគណ្បកសរបជា្ិបទតយយ និង រពោះម កសរត ៖ ទាំន្ទក់
ទាំនងទនោះ បានបទងាីតទ ងីនូវទាំន្ទស់ផ្ដលទ្វីឱយឆកនទោបាយអាប់អួរ។ រដឌ្មមនុញ្ដពុាំ
មានរទបៀបទោោះរសាយទនោះទទ។ ន្ទឆប ាំ១៩៤៧ ទាំន្ទស់រវាងរពោះម កសរត និង គណ្បកស
របជា្ិបទតយយ បានន្ទាំឱយបទងាីតគណ្បកសងមីៗជាទរចីនទទៀត ប ុផ្នថ រតូវទទួលបរាជ័យ។ 
ទៅឆប ាំ១៩៤៨ គណ្បកសរបជា្ិបទតយយ ផ្ដលមានសាំទ ងភាគទរចីនទៅកបុងសភា 
បានទ្វីឱយរា ាំងសធោះសាំទណី្ចាប់ ផ្ដលរពោះម កសរតបានទលីកទ ងី។ រតង់ចាំណុ្ចទនោះ 
                                                           
១៩ Justin Corfield  ផ្ខមរទរកាក  ដ.ឯ.ម.  ទាំព័រ១៩។ 
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ទលាក ោវឌី ឆណ្ឍ ល័រ បានសរទសរថា “...អាវុ្ផ្តមយួគត់ផ្ដលពកួទគមាន គឺការរារា ាំង
ការរររោឌ ភិបាល ទោយមិនរពមអនុម័តរកឹតយ ឬ មិនសចាច ប័នទលីកិចចរពមទរពៀងន្ទន្ទ 
ទៅខណ្ៈផ្ដលមានគណ្ៈរដឌមង្គ្នថីមួយទកីតទ ីង បន្ទធ ប់ពីគណ្ៈរដឌមង្គ្នថីមួយទទៀតទោយ-
សារផ្តការផ្បកផ្ខញកជារកមុតូចៗ...”។ 

ពាក់ព័នននឹងទាំន្ទស់រវាងរពោះម កសរត នទរាតថម សីហ្នុ និងគណ្បកសរបជា-
្ិបទតយយ ទលាក ប ុណ្តចនធ ម ុល សរទសរថា ៖ “សូមរ ាំលឹកថា នីតិកាលទី១ ននសភា
ជាតិផ្ដលទបីកសម័យរបជុាំនងា២១ ផ្ខមករា ឆប ាំ១៩៤៨ សមាជិកភាគទរចីនជាគណ្បកស
របជា្ិបទតយយ (កាលដាំរ)ី។ សភាជាតិ ផ្ដលមានករណី្យកិចចការពាររដឌ្មមនុញ្ដ 
ការពារលទនិរបជា្ិបទតយយផ្តងផ្តរតូវរងអាំទពីជិោះជាន់របស់ហ្លួងសីហ្នុជានិចច។ រដឌ្ មម-
នុញ្ដ ផ្ដលរបកាសឱយទរបីពីឆប ាំ១៩៤៧ រហូ្តមក ផ្តងរអាក់រអួលជានិចច បណាថ លមកពី
ទសថច សីហ្នុ ផ្ដលគ្នម នទសពិ្រាជ្ម៌ទសាោះ ទចោះផ្តផ្ករដឌ្មមនុញ្ដរត ប់រត ិន 
ការពារផ្តរបទោជន៍ និងឋានៈកសរត។ 

ទហី្យដឹងោ ងណាទទ? ទោយមិនសបាយចិតថនឹងគណ្បកសរបជា្ិបទតយយ 
ផ្ដលមានរបជា-របិយភាពជាងខលួ ន រពមទាាំងមិនសូវរសបនឹងបាំណ្ងខលួ នទន្ទោះ ទៅនងាទី
១៧ កញ្ហដ  ១៩៤៩ ទសថច សីហ្នុ បានរបកាសរ ាំលាយសភាជាតិនីតិកាលទី១ ទន្ទោះទៅ។ 

ការណ៍្ទន្ទោះ ទ្វីឱយរបជាជនផ្ខមរបាត់មាត់បាត់ក ផ្លង  នកអករគផ្ហ្មរតឹម
ទណាោះ ខាល ចសាល ប់ ទោយសាររពោះករណុាជាអមាច ស់ជីវតិទលីតផូង។ ទហី្យទគដឹងថា ទមីល
ទៅសភាពការណ៍្រសុកទទស មុខជាមិនផ្របរបួលរចបូករចបល់អវីទទៀតទទ។ ប ុផ្នថ មាន
សាប់ឯណា ទៅនងាទៅរ ៍ ១៤ មករា ១៩៥០ រសាប់ផ្តមានរពឹតថិការណ៍្មយួទកីតទ ីង
ដូចរនធោះ ទ្វីឱយអបកភបាំទពញទផអីលរហូ្តដល់រសុកផ្រសចមាា រនិគមជនបទ គឺដាំណឹ្ងមរណ្-
ភាពននទលាក ទអៀវ ទកីស អតីតរបធានសភាជាតិ បចចុ បផនបអគាទលខា្ិការគណ្បកស
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របជា្ិបទតយយ ផ្ដលរតូវជនមាប ក់ទបាោះរគ្នប់ផ្បកទ្វីឃតទលាកទៅទីសាប ក់ការគណ្បកស
របជា្ិបទតយយ ទលខ៦៧ ផលូ វឧកញ  ផលុ ង ជិតកាច់រជងុវងីិ ៩តុលា សពវនងាទនោះ” ២០។  

ការចុោះទខាយននគណ្បកសរបជា្ិបទតយយ បណាថ លមកពីបារា ាំងមានការអល់
ផ្អកកបុងការចរចាជាមួយរកុមទនោះ មកពរីពោះរាជាកាន់ផ្តថាប ាំងថាប ក់ហ្ឫទ័យ និងមកពី
សមាជិកមួយចាំនួនកបុងគណ្បកសផ្ដលទចោះផ្តទរតាមខយល់ បានរកទៅរកទគ្នលជាំហ្រ
ខាងរាជានិយមវញិ កបុងទគ្នលបាំណ្ងចង់បានបុណ្យស័កថ។ិ ម ោងទទៀត សូមផផី្តតួន្ទទី
រកទរឿងរបស់គណ្បកសទនោះទៅកបុងរដឌសភា ក៏បានងយចុោះអស់ទពលយូរកបុងសម័យកាល
ទន្ទោះផ្ដរ ពីទរពាោះសទមថច នទរាតថម សីហ្នុ បានទ្វឱីយសភាទសធីរផ្តមិនផ្ដលទបីកសម័យ
របជុាំទ យី២១។ ទៅនងាទី១៨ ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៩ សទមថច នទរាតថម សហី្នុ បានទចញ
រកឹតយរ ាំលាយរដឌសភា២២។ មានផ្តរពោះម កសរតទទ ផ្ដលអាចរ ាំលាយរដឌសភាបាន។ រដឌ
សភារលាយទហ្យី រោឌ ភបិាលក៏រតូវរលាយជាមួយផ្ដរ។ ទពលទន្ទោះ ទលាក ទអៀវ ទកសី 
របធានរដឌសភា មានន្ទទីចាត់តាាំងរោឌ ភិបាលបទណាថ ោះអាសនបមួយ ទដីមផទី្វីការទបាោះទឆប ត
សភាទ ងីវញិ។ 

ទៅនងាទី២៨ ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៩ រពោះម កសរតទចញរបកាសតអ ករដឌ្មមនុញ្ដ 
ទរកាយពីការបងខាំតាមសភាផ្លងរចួ។ ទៅនងាទី២៩ ផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៤៩ រពោះម កសរត
បានចាត់តាាំងរោឌ ភិបាលងមមីយួ ទោយោក់ទលាក ផ្យ ម សាំបូរ ជាន្ទយករដឌមង្គ្នថទី ងី
វញិ។ ទពលទន្ទោះ របទទសកមពុជាអត់មានរដឌសភា ទហ្យីក៏អត់មានរដឌ្មមនុញ្ដផ្ដរ។ ទៅ
នងាទី០៣ ផ្ខឧសភា ឆប ាំ១៩៥១ សទមថច នទរាតថម សីហ្នុ បានដឹកន្ទាំរោឌ ភិបាលតធ ល់
រហូ្តដល់ចុងផ្ខឧសភាទទបីចាត់តាាំងរោឌ ភិបាលងមី ដកឹន្ទាំទោយរពោះអងាមាច ស់ សុសុីវតទ ិ
មុនីពងស។ ទរកាយរយៈទពល ០២ ឆប ាំននវបិតថរិដឌ្មមនុញ្ដ ទោយសភារតូវរ ាំលាយ ទគបាន

                                                           
២០ ប ុន ច័នធម ុល  ចរតិផ្ខមរ   ភបាំទពញ ការផាយរបសអ់បកនិពនន ១៩៧២ ទាំព័រ ១០៧-១០៨។ 
២១ David Chandler  របវតថិសាង្គ្សថផ្ខមរ   ដ.ឯ.ម. ទាំព័រ២០៩-២១០។ 
២២

 Raoul M. Jennar, Les clés du Cambodge: Faits et chiffres, Repères historiques, Profils 
Cambodgiens, Cartes, op. cit., p. 54. 
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ទរៀបចាំរបបសភានិយមទ ងីវញិ។ របបសភាទនោះរគ្នន់ផ្តរទរា ោះរទងាី ប ុផ្នថពុាំមានការផ្បក
បាក់ទទ។ ការទបាោះទឆប តទៅផ្ខកញ្ហដ  ឆប ាំ១៩៥១ បានន្ទាំឱយរបបសភាវលិរត ប់មកវញិ៕ 

េនថនិខទទស 

- រដឌ្មមនុញ្ដរបទទសកមពុជា ឆប ាំ១៩៤៧។ 
- ផ្កវ ប ុនទ្ឿន ភបាំទពញ មុនឆប ាំ១៩៥៤  ម ុងទរតអាល់ ទគហ្ោឌ នទបាោះពុមពអបសរា១៩៩៥ 
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វិសយ័ខទសចរណ៍្ខៅកមពុជា 

បណ្ឍិ ត សនួ រ៉ា នី 

កមពុជា គឺជារពោះរាជាណាចរកអចឆរយិៈមួយ ផ្ដលមានវយ័ចាំណាស់ និងសមផូរ
ទៅទោយ្នធានវបផ្ម៌ ផ្ដលមានលកខណ្ៈទទាលពិទសស។ ជាតឹកតាងមួយនន    
អរយិ្ម៌ដ៏រុងទរឿងពីអតីតកាល កមពុជាមានរកុមរបាសាទអងារ ផ្ដលជាសកខីភាពឆលុោះ
បញ្ហច ាំងពីភាពសមផូរផ្បបននអរយិ្ម៌ និង វបផ្ម៌ដ៏រុងទរឿងរបស់ផ្ខមរសម័យបុរាណ្។ 
អងារតាំណាងឱយភាពរុងទរឿង ទជឿនទលឿន និងរកីចទរមីនដល់កាំពូលននសលិផៈរបស់ផ្ខមរ 
បរា ញពីអរយិ្ម៌ដ៏មហ្មិា លផលីាញ បរា ញពីតនមល ដ៏ខពង់ខពស់ននអតថសញ្ហដ ណ្ជាតិ
ផ្ខមរ និង អាំណាចដ៏ខាល ាំងកាល ននចរកភពផ្ខមរ។  

រកុមរបាសាទអងារ មានបូជនយីោឌ នទរចីនជាង ២០០ ផ្ដលពររយទពញទលី
នផធដរីបមាណ្ ៤០០ គី ូទម រតរកឡា។  របាសាទផ្ដលលអ និង វទិសសវសិាលជាងទគ 
កបុងទីបរទិវណ្ទន្ទោះគឺ របាសាទអងារវតថ  (រតូវបានចាត់បញ្ជូ លកបុងបញ្ជ ីទបតិកភណ្ឍ        
ពិភពទលាកន្ទឆប ាំ១៩៩២) របាសាទអងារ្ាំ (បាយន័) របាសាទតារពហ្ម របាសាទ   
បន្ទធ យកថី របាសាទរពោះខាន់ របាសាទបន្ទធ យរសី រកុមរបាសាទរលសួ។ល។ 

ជាមួយគ្នប ទនោះ កមពុជា មានរបាសាទរពោះវ ិរផ្ដលសទិតទៅទលីកាំពូល ភបាំដងផ្រក 
ផ្ដនដីផ្ដលមានរពាំរបទល់ជាប់ជាមួយរពោះរាជាណាចរកនង និង រតូវបានចាត់បញ្ចូលជា
ផលូវការទៅកបុងបញ្ជ ីទបតិកភណ្ឍ ពិភពទលាក នងាទី៧ ផ្ខកកាោ ឆប ាំ២០០៨។ មិនរតឹមផ្ត
របាសាទបុរាណ្ប ុទណាត ោះទទ ផ្ដលទទួលបានការវាយតនមលខពស់ ទទលួសាា ល់ និង ចាត់
បញ្ចូ លទៅកបុងបញ្ជ ីទបតិកភណ្ឍ ពិភពទលាក សូមផផី្តរបាាំរពោះរាជរទពយ នងិ ទលាខ នផ្សផក
ដ៏លផលីាញរបស់ផ្ខមរ ក៏រតូវបានចាត់បញ្ចូ លទៅកបុងបញ្ជ ីទបតិកភណ្ឍ វបផ្ម៌អរូបីយនន
មនុសសជាតិកបុងឆប ាំ២០០៣ នងិ ឆប ាំ២០០៥ ជាបនថបន្ទធ ប់ផងផ្ដរ។  
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អងារដ៏បវររបស់ផ្ខមរ បានបរា ញខលួនជាកមមវតទុមានតនមលខពង់ខពស់ កបុងការទាក់ទាញ
ការចាប់អារមមណ៍្ជាពិទសស និង បានរមួចាំផ្ណ្កផឋល់វភិាគទានោ ងសាំខាន់ចាំទពាោះការ
រកីដុោះោល និង រកីចទរមីនននវស័ិយទទសចរណ៍្ទៅកមពុជា និង ក៏កាំពុងបនឋផថល់នូវកមាល ាំង
ទាញដ៏មានអានុភាពសរមាប់ការទសសន្ទននទភញៀវជាត ិនិង អនឋរជាត។ិ 

ពនលឺសនថិភាព សទិរភាពកបុងផ្ផបកនទោបាយ ការខិតខាំរបឹងផ្របងអភិវឌណរបទទស
ជាតិទលរីគប់វស័ិយ រមួជាមួយនឹងភាពសមផូរផ្បប ននសកាថ នុពល្នធានវបផ្ម៌ដ៏អសាច រយ 
វស័ិយទទសចរណ៍្ (តាាំងពីឆប ាំ១៩៩៣ មក) កបុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ឱយអភិវឌណឈ្លន
ទ ងី និង រកីចទរមីនគួរឱយកត់សមាា ល់។  

តាាំងពីឆប ាំ១៩៩៣ មកចាំនួនទទសចរបរទទសចូលមកកមពុជា បានទកីនទ ងីជាបនថ
បន្ទធ ប់ និង កបុងអរតាមួយគួរកត់សមាា ល់(សូមទមីលតារាងទ១ី)។ អរតាកាំទណី្នបានរកីដុោះ
ោលោ ងទលឿន និង កបុងអាំ ុងទពលមួយទសសវតសរ ៍ (២០០២-២០១២) កនលងមកទនោះ 
ចាំនួនទទសចរបរទទសចូលមកកមពុជាបានទកីនទ ងីជិត៥ដង។ ជាក់ផ្សថងចាំនួនទទសចរ
បរទទសកបុងឆប ាំ២០១២ បានទកីនទ ងីដល់ ៣,៥លានន្ទក់ រឯីអបកទ្វីដាំទណី្រកមានថកបុង
រសុកបានទកីនទ ងីដល់របមាណ្ ៨,២៥ លានន្ទក់ ។  

តាមការសិកា ទោយមានមូលោឌ នវទិោសាង្គ្សថពិតរបាកដ ទយងីរកទឃញីថា ជា
សរុបមកដល់ឆប ាំ២០១២ វស័ិយទទសចរណ៍្ទៅកមពុជា បានបទងាីតការររទោយតធ ល់
របមាណ្ពី ២៣-២៤ មុឺនកផ្នលង និងកបុងឆប ាំ ២០១២ ទនោះ ចាំណូ្លទទសចរណ៍្ រតូវបានរក
ទឃញីថាមានរបមាណ្ព ី៩៧១-៩៧៣ លានដុលាល សហ្រដឌអាទមរកិ (មានន័យថា ទាំហ្ាំ
របាក់ ផ្ដលទទសចរចាយវាយទៅកមពុជា កបុងឆប ាំ២០១២ គឺមានចាំនួនរបមាណ្ពី     
៩៧១-៩៧៣ លានដុលាល សហ្រដឌអាទមរកិ) ។ 
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តារាងទ ី១ 

ការមកដល់រពោះរាជាណាចរកកមពុជាននទទសចរបរទទស 

ឆប ាំ កាំទណី្ន (%) សរុប (ន្ទក់) 

១៩៩៣ ០០.០០ ១១៨.១៨៣ 
១៩៩៤ ៤៩.៤៤ ១៧៦.៦១៧ 
១៩៩៥ ២៤.៣៨ ២១៩.៦៨០ 
១៩៩៦ ១៨.៥៨ ២៦០.៤៨៩ 
១៩៩៧ -១៥.៩៩ ២១៨.៨៤៣ 
១៩៩៨ ៣២.២០ ២៨៩.៥២៤ 
១៩៩៩ ២៧.០២ ៣៦៧.៧៤៣ 
២០០០ ២៦.៨២ ៤៦៦.៣៦៥ 
២០០១ ២៩.៧១ ៦០៤.៩១៩ 
២០០២ ៣០.០២ ៧៨៦.៥២៤ 
២០០៣ -១០.៨៧ ៧០១.០១៤ 
២០០៤ ៥០.៥៣ ១.០៥៥.២០២ 
២០០៥ ៣៤.៧២ ១.៤២១.៦១៥ 
២០០៦ ១៩.៥៩ ១.៧០០.០៤១ 
២០០៧ ១៨.៥៣ ២.០១៥.១២៨ 
២០០៨ ០៥.៤៨ ២.១២៥.៤៦៥ 
២០០៩ ០១.៧០ ២.១៦១.៥៧៧ 
២០១០ ១៦.០៤ ២.៥០៨.២៨៩ 
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២០១១ ១៤.៩០ ២.៨៨១.៨៦២ 
២០១២()  ៣,៥ 

() ទិនបន័យកបុងឆប ាំ២០១២ (គឺជាទិនបន័យបា ន់សាម ន) ទិនបន័យទផសងទទៀតគឺ
ទិនបន័យបានពីការរសាវរជាវឯកសាររបស់រកសួងទទសចរណ៍្។ 

 ការអភិវឌណបានោ ងលអរបទសីរនូវទហ្ោឌ រចន្ទសមព័នន និង លទនភាពតភាជ ប់ទៅ
កាន់តាំបន់ទទសចរណ៍្កបុងទូទាាំងកមពុជា បានជួយផងផ្ដរដល់ការទលីកកមពស់ការអភិវឌណ
ឧសាហ្កមមទទសចរណ៍្ ឱយបានឈ្លនទៅដល់ករមិតទជាគជ័យបឋម។ អាទិភាពកបុង
ទន្ទោះមាន ការទ្វីឱយរបទសីរទ ងី និង បានឈ្លនដល់ករមិតសឋង់ោរពិភពទលាកននអាកាស
-ោនោឌ នអនឋរជាតភិបាំទពញ និង អាកាសោនោឌ នអនឋរជាតិទសៀមរាប ភាពរគប់រគ្នន់ 
ននការផាត់ផាង់ទឹកសាអ ត ថាមពលនិងអគាសិន ី កបុងរាជធានីភបាំទពញ កបុងទខតថទសៀមរាប   
កបុងទខតថរពោះសីហ្នុ និង ទខតថផ្កប។ 

កមពុជា បានអភិវឌណោ ងរបទសីរ និង គួរឱយកត់សមាា ល់នូវមូលោឌ នទសវាកមម
សាប ក់ទៅ ទហ្យីអាចបទរមឱីយបានរាល់ទសចកឋីរតូវការចាំទពាោះកាំទណី្នទ ងីននបណាឋ ទភញៀវ 
ផ្ដលមានបាំណ្ងសាប ក់អារស័យទៅកបុងសណាឌ គ្នរផ្បបទាំទនបី និង ផ្បបពាណិ្ជជកមម។ 
មានការធាន្ទបទរមីផងផ្ដរ ចាំទពាោះការផឋល់នូវសណាឌ គ្នរ ម ូផ្តល ផធោះសាំណាក់ ផធោះផ្លវង
សរមាប់ជួលងមីៗ និង មូលោឌ នទសវាកមមសាប ក់ទៅសរមាប់ទទសចរសាក់កាដូ តាមការចង់
បាន។ 

ការររមា ឃតី្ងីរបស់រកសងួទទសចរណ៍្កនលងមក ងវីតផតិផ្តមិនទាន់មាន
សភាពខាល ាំងកាល  និង រគប់រជុងទរជាយ ផ្តបានផឋល់វភិាគទាន ចាំទពាោះកាំទណី្នឧសាហ្កមម
ទទសចរណ៍្ ការរកីចទរមីនទាាំងទីផារអនឋរជាតិនិងទាាំងទីផារកបុងរសុក។ ទោយមានការ
ទជឿជាក់ទលសីមតទភាពរបស់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា ទរកាមការដឹកន្ទាំដ៏រតឹមរតូវ ភលឺសាវ ង 
និង របកបទោយគតបិណ្ឍិ តរបស់ សទមថចអគាម ទសន្ទបតទីតទជា ហ្ ុន ផ្សន ការ



 

~ 36 ~ 
 

វនិិទោគវស័ិយឯកជន កាន់ផ្តទទួលបានការរកី្ាំធាត់ទ ងី។ បរមិាណ្ននអាជីវកមម
ទទសចរណ៍្ខាប តតូចនិងម្យម បានចាប់ទផឋីមរបតិបតឋិការកបុងរយៈទពល ១៩ឆប ាំមកទហ្យី 
និង មានការទកីនទ ីង ពិទសសគឺអាជីវកមមទីភាប ក់ររទទសចរណ៍្ ទភាជនីយោឌ ន      
អា រោឌ នទទសចរណ៍្ រមណី្យោឌ ន និង ទីតាាំងកមានថទទសចរណ៍្។  

ទទាោះជាោ ងទនោះក៏ទោយ ក៏ការវនិិទោគវស័ិយឯកជនជាទរចីន រតូវរបឈមនឹង
ការទ្វីឱយរបទសីរទ ងី និងរបកបទោយគុណ្ភាព ពិទសស គផឺលិតផល និង ទសវាកមម   
របស់ពួកទគ ទដីមផបីទងាីនការទពញចិតឋ ដិតអារមមណ៍្ ផឋល់បទពិទសា្ន៍ និង ការចងចាាំ
លអៗ ដល់ទទសចរ។ 

រពឹតឋិការណ៍្ (ការរបជុាំ សនបិសីទជាលកខណ្ៈអនឋរជាតិតូច-្ាំ ការរបគុាំតង្គ្នឋ ី 
អនឋរជាត ិ ការតាាំងពិព័ណ៌្មាូបផ្ខមរ រពឹតឋកិារណ៍្បុណ្យជាតិ បុណ្យរបនពណី្ មា រា តុន 
សកមមភាពកីឡារបោល់កាច់គុណ្ផ្ខមរ។ល។) ផ្ដលបានទរៀបចាំទ ីងជាលកខណ្ៈ      
អនឋរជាតិទៅកមពុជា កបុងរយៈទពល១៩ឆប ាំកនលងមក ជាពិទសស រពឹតថការណ៍្ផ្ដលកមពុជា 
បានទ្វជីារបធានអាសា ន នងិ ជាមាច ស់ផធោះននកិចចរបជុាំអាសា នទាាំងឡាយកបុងឆប ាំ២០១២ 
ទនោះ ពិតជាបានបរា ញពីសមតទភាពរបស់កមពុជា កបុងការទរៀបចាំទទួលអបកទសសន្ទ 
អបកសារព័ត៌មាន អបករបជុាំជារកុម្ាំៗ និង ទមដឹកន្ទាំសាំខាន់ៗកបុងពិភពទលាក។ ទនោះជា
សកខីភាពផ្ដលឆលុោះបញ្ហច ាំងពីភាពខាល ាំងរបស់ជាត ិ និង បានជួយឱយកមពុជាមានទករ ថ ិ៍ទឈ្លម ោះ   
លផលីាញទៅទលីឆកអនឋរជាតិ និង បទងាីននូវការទជឿជាក់ពីទទសចរជាបនឋបន្ទធ ប់។  

ទយងីពិតជាមានទមាទនភាព ទោយកមពុជាបានទដីរមកដល់ជាំ នដ៏សាំខាន់
ទនោះ។ អវផី្ដលសាំខាន់ គឺទតីទយងីចាប់យកសកាថ នុពល នងិ ឱកាសផ្ដលរាជរោឌ ភិបាល 
ទលាកបានខិតខាំរបឹងផ្របងបទងាីតទ ងីទនោះផ្ដរឬទទ?  

អវីផ្ដលបានទ្វី (កបុងកិចចអភិវឌណ និង អភិបាលទទសចរណ៍្) គឺទ្វីទរចីនរចួទហ្យី 
ផ្តបញ្ហា របឈមក៏ទៅមានទរចនីណាស់ផ្ដរ។ ទោយសារវស័ិយទទសចរណ៍្ទៅកមពុជាសទិត
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កបុងសភាព ១)ទកមងខច ី និង ២)ជាំ នននការកសាង... ការរជាបទចញទៅបរទទសនន
ទសដឌកិចចទទសចរណ៍្ គឺជាបញ្ហា អាទិភាពផ្ដលទាមទារការយកចិតថទុកោក់ និងមាន
វធិានការទោោះរសាយបន្ទធ ន់។  

ទយងីដឹងថា អាចទប់សាា ត់បានខលោះ (មួយចាំផ្ណ្ក គមឺិនអាចបានទាាំងអស់ទទ) 
ការរជាបទចញននទសដឌកិចចទទសចរណ៍្ និង បទងាីនផលចាំទណ្ញទទសចរណ៍្ តាមរយៈ
វធិានការមួយចាំនួនដូចជា៖  

ទ១ី ការផឋួចទផឋីមថាប ក់ជាត ិ និងថាប ក់មូលោឌ នទ្វីការផ្កលមអ និងជាំរុញទលីកទឹក
ចិតឋផលិតកមមកសិកមម កសឧិសាហ្កមម និងការផលិតសិបផកមមកបុងរសុក ទោយជាំរុញឱយ
មានការបទងាីតសហ្គមន៍អបកផលិតតាមបណាថ ផ្ផបកទាាំងឡាយ ផ្ដលទលីកទ ងីខាងទល ី
មានការដឹកន្ទាំរបាប់ ផ្ណ្ន្ទាំពមីទ្ោបាយោាំដុោះ ោក់ជី ផលិត រកទីផារ (ផ្កលមអការោាំ
ដុោះ ការផលិត និងការទវចខចប់តាមសឋង់ោរ) ធាន្ទមានសុវតទភិាព និងគុណ្ភាពទឆលីយតប
តរមូវការទរបីរបាស់។ ការររទនោះ គួររតូវបានជាំរុញទោយរកសួងកសិកមម សាទ ប័នជាំន្ទញ
ពាក់ព័នន និងអងាការមិនផ្មនរោឌ ភិបាល។ 

ទ២ី ទលីកទឹកចិតឋការអភិវឌណឧសាហ្កមម ផ្ដលផលិតផលតិផលទាំនិញ របស់
របរទរបីរបាស់របចាាំនងា និងទាំនញិរទរទង់ទទសចរណ៍្ និងរទរទង់ឧសាហ្កមមសណាឌ គ្នរ
ជាមួយទគ្នលនទោបាយសមរសប ផ្ដលន្ទាំដល់ការសទរមចចិតថោក់ទុនវនិិទោគ។ ទនោះ 
គឺជាមាគ៌្នដ៏សាំខាន់ផ្ដលអាចរកា ពរងីកផលចាំទណ្ញទសដឌកិចចពីវស័ិយទទសចរណ៍្បាន
ទរចីន និងធាន្ទឱយចាំផ្ណ្កភាគទរចីនននរបាក់ដុលាល សហ្រដឌអាទមរកិ ផ្ដលទទសចរបរទទស
ចាំណាយ បានផ្ចកចាយដល់ និទោជិត កមមករ កមមការនិ ី វនិិទោគិន និងរកាទៅកបុង
កមពុជា។  

ទ៣ី ផលចាំទណ្ញទសដឌកិចចទទសចរណ៍្ អាចរតូវបានបទងាីនទ ងីតាមរយៈ
វធិានការអាទិភាពមួយ គឺទរៀបចាំឱយមានទគ្នលនទោបាយផ្ចករ ាំផ្លកនិងលក់សទមលៀក
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បាំពាក់មា កទាំទនីប ផលិតផលផ្សផកទជីងមា កទាំទនីប ផ្ដលផលិតកបុងរបទទសកមពុជា 
សរមាប់បទរមីឱយការន្ទាំទចញ (ទោយទទួលបានកូតាអនុទរគ្នោះពននពិទសស)។  

កបុងរយៈទពលសិកាទៅបរទទស ទយងីទឃញីថា មានរបទទសមួយចាំនួន បាន
ទរបរីបាស់យុទនសាង្គ្សថផ្បបទនោះ ទដីមផទីាក់ទាញចាំណាប់អារមមណ៍្ទទសចរណ៍្បផ្នទម។ 
មានន័យថា ទរៅពីសរមាក លាំផ្ហ្ កមានថ ទទសចរទទួលបានឱកាសទិញទាំនញិលអ 
និងលផីៗ សរមាប់ទរបីរបាស់តធ ល់ខលួនផង។ របទទសទាាំងទនោះមាន នង ទួរគី បា គីសថង់ រកិច 
និង សឹងាបូរ។ី  

ទយងីយល់ថាកមពុជា មានសកាថ នុពលភាពពិទសស() សរមាប់អនុវតថយនថការ
ទទសចរណ៍្ « ទញិទាំនញិ » ទនោះ។ យនថការទនោះ គឺពិតជាមានអានុភាពខពស់បាំផុតកបុងការ
បទងាីតចាំណាប់អារមមណ៍្ពិទសស ទាក់ទាញទទសចរណ៍្ ជាពិទសស បទងាីនទលផឿនននការ
អភិវឌណទទសចរណ៍្ ឱយទលឿនផ្ងមទទៀត បទងាីតកិតថនិ្ទមកមពុជា ឱយលផលីាញទលឿន និង
បទងាីនបានផលចាំទណ្ញទសដឌកិចចទទសចរណ៍្ោ ងខាល ាំងផង។  

ទ៤ី ការរជាបទចញននទសដឌកចិចទទសចរណ៍្ អាចនឹងរតូវបានកាត់បនទយោ ង
ទរចីន កបុងអាំ ុងទពលកមពុជាទទួលបានឱកាសទាញយកលទនផលពីការបូមទរបងពផី្ដន
សមុរទរបស់ខលួនទហ្យី។ ទរបងឥនធនៈ គឺជារបទភទទាំនិញមួយផ្ដលមានតរមូវការខពស់ 
និងរតូវបានន្ទាំចូលមកទាាំងរសុង សរមាប់បាំទពញតរមូវការសងាម និង រទរទង់ដល់វស័ិយ
ទទសចរណ៍្។  

អភិបាលកិចច ការអភិវឌណវស័ិយទទសចរណ៍្បានលអ គឺពិតជាមានសារៈសាំខាន់
បាំផុត កបុងចាប់ឱយបានឱកាសវទិសសវសិាលផ្បបទនោះ។ ទយីងចង់ទឃីញវស័ិយ
ទទសចរណ៍្ទៅកមពុជា បានអភិវឌណឈ្លនដល់ចាំណុ្ចកាំពូល និង ទទួលបានវឌណនភាព
ពិតរបាកដ និង ពិតជាចង់ទឃញី ទទសចរណ៍្ រតូវបានផ្របកាល យជាវស័ិយដ៏មានអានុភាព
ននទសដឌកិចចជាតិ។  
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ទដីមផសីទរមចមហ្ចិឆិតាខាងទលីទនោះ ទយងីយល់ថាទៅមានការររជាទរចីនទទៀត
ផ្ដលទៅទសសសល់ និង រតូវទ្វីបនឋ ទ្វីទោយចាំទណ្ោះដងឹ ទោយឆនធៈ ទោយមាន    
មនសិការជាត ិនិង ការទទួលខុសរតូវខពង់ខពស់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ឯកសារពិខព្រោះ 

- រកុមរបឹកា្មមនុញ្ដ រដឌ្មមនុញ្ដននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា  ភបាំទពញ ២០១០ 

- រតឹង រ  របវតថិសាង្គ្សថផ្ខមរ (ភាគ១) ភបាំទពញ ១៩៧៣ 

- មីផ្សល រតាទណ្  របវតថិសាង្គ្សថននរបទទសកមពុជា   ភបាំទពញ ២០០២ 

- រាជរោឌ ភិបាល  ចាប់សថីពីទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ ២០០៩ 

     () កមពុជា គឺជារពោះរាជាណាចរកមួយ ផ្ដលមានការអភិវឌណកបុងរទង់រទាយ្ាំ
រចួទហ្យី ឧសាហ្កមមកាត់ទដរសទមលៀកបាំពាក់និងផលតិផ្សផកទជីង ជាមួយតល កសញ្ហដ  
(មា ក/យទី ) ទាំទនីបៗ និង លផលីាញ ជាទីចាប់អារមមណ៍្របស់ជនបរទទស កបុង
ទូទាាំងពិភពទលាក ពិទសស អាទមរកិ និងអុឺរ  ុប។  

     ទយងីយល់ថា របសិនទបីរាជរោឌ ភបិាលទលាកអាចោក់ទចញទគ្នលនទោបាយ
រ ាំផ្លក ១០-១៥% ននសទមលៀកបាំពាក់ និង ផ្សផកទជងី ផ្ដលផលិតសរមាប់ន្ទាំទចញទនោះ 
ទហ្យីអនុញ្ហដ តសទិន ិ ( ងពិទសស) លក់សរមាប់ទទសចរ យនថការទទសចរណ៍្   
«ទិញទាំនិញ» នឹងទោោះរសាយបានភាល ម។ ផ្បបទនោះ មនិរតឹមផ្តមានរបទោជន៍
សរមាប់វស័ិយទទសចរណ៍្ផ្តឯងទន្ទោះទទ ផ្តនឹងជួយដល់ការពរងីកបផ្នទមបរមិាណ្
ផលិតទាំនិញផ្បបទនោះផង រកានិរនថរភាពននឧសាហ្កមមកាត់ទដរផង អភិវឌណផង 
រពមទាាំងបទងាីត និង បទងាីនឱកាសការររសរមាប់កមមករ។ និងច កមមការនិីបផ្នទម
ទទៀតផង។ 
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- រាជរោឌ ភិបាល ទគ្នលនទោបាយជាតិទលីវស័ិយទទសចរណ៍្  ភបាំទពញ ២០០៨ 

- សួន រា នី ទទសចរណ៍្៖ រទឹសឋី និងទសសនៈជាមូលោឌ ន  ភបាំទពញ  ២០០២ 

- សួន រា នី  បទចចកទទសអាជីវកមមសរមាប់ទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ ២០០២ 

- សួន រា នី ទទសចរណ៍្៖ មា ឃីត្ីង និងទីផារ   ភបាំទពញ ២០០៣ 

- សួន រា នី ទទសចរណ៍្៖ យុទនសាង្គ្សឋរគប់រគង និងអភិវឌណន៍   ភបាំទពញ ២០០៣ 

- សួន រា នី  ផ្ផនការអាជីវកមមសរមាប់ទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ ២០០៣ 

- សួន រា នី  របតិបតថិការកមានថ និងផ្ខសទសសនកិចច   ភបាំទពញ ២០០៤ 

- សួន រា នី   របតិបតថិការអាជីវកមមវស័ិយទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ ២០០៤ 

- សួន រា នី  ផ្ផនការសកមមភាពទទសចរណ៍្កមពុជា ២០០៥-២០០៩  ភបាំទពញ ២០០៤ 

- សួន រា នី  ការរគប់រគងមាូ បអា រ និងទភសជជៈ   ភបាំទពញ  ២០០៨ 

- សួន រា នី  ការអភិវឌណខលួ នជាអបករគប់រគងទឆបីម   ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី   និរនថរភាពននការអភិវឌណទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី  គនលឹោះននការរគប់រគងសហ្រគ្នសតូច និងម្យម  ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី  សិលផៈទាំន្ទក់ទាំនង និងបដិសណាឌ រកិចច, ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី  ការរគប់រគងយុទនសាង្គ្សថ   ផាយទលីកទី១, ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី  ការរគប់រគងទសវាកមមទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី  ការរគប់រគងទីភាប ក់ររទទសចរណ៍្   ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី សញ្ហដ ណ្ និងរទឹសថីទទសចរណ៍្  ភបាំទពញ  ២០១២ 

- សួន រា នី  ការអភិវឌណខលួ នជាសហ្រគិន   ភបាំទពញ ២០១២ 

- សួន រា នី   ទទសចរណ៍្កមពុជា៖ ចកខុ វស័ិយ និងយុទនសាង្គ្សថរគប់រគង 
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        (សកមមភាព ២០១៣-២០២៨)  ផាយទលីកទី២, ភបាំទពញ ២០១២ 

- សួន រា នី  របតិបតថិការដាំទណី្រកមានថ និងទទសចរណ៍្  ភបាំទពញ  ២០១៣ 

- សួន រា នី  នទោបាយទសដឌកិចច  ភបាំទពញ  ២០១៣ 

- សួន រា នី  លិកាវជិាជ មគាុ ទទធសក៍ទទសចរណ៍្  ភបាំទពញ  ២០១៣ 
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អតថព្បខោជន៍ននឥណ្ទាននិងមីព្កូហ្រិញ្ញវតថុ 
 

ទបកខជនបណ្ឍិ ត ទិន ខហ្ង  

ខសចកតីខផតើម 

 ទៅកបុងវស័ិយទសដឌកចិច ជាពិទសសផ្ផបកហ្រិញ្ដវតទុ ពាកយថា «ឥណ្ទាន» ទយងី
ទាាំងអស់គ្នប ផ្តងផ្តឮជារបចាាំ។ ចាំផ្ណ្កឯពាកយថា «មីរកហូ្រិញ្ដវតទុ» ទយងីទាាំងអស់គ្នប
ផ្តងផ្តឮជាទរឿយៗទៅកបុងផ្ផបកហ្រិញ្ដវតទុ កបុងករមតិទាប (ខាប តតូច) មិនចាញ់ពាកយ
ឥណ្ទានទន្ទោះប ុន្ទម នទទ។ ទបដូីទចបោះ ទតពីាកយទាាំងពីរទនោះ មានអតទរបទោជន៍ោ ងណា
ខលោះទៅកបុងវស័ិយហ្រិញ្ដវតទុ? 

១- ឥណ្ទាន 

 នយិមន័យ ៖ ឥណ្ទាន១ គជឺាការផថល់ឲ្យឬសនោផថល់ឲ្យអតិងិជននូវមូលនិ្ ិ
សរមាប់ជាទុនអាជីវកមម ផ្ដលរតូវសងវញិទោយមានការរបាក់។ ទៅកបុងន័យទនោះគ ឺ
ទរកាយពីការទទលួបានឥណ្ទានរចួរាល់ទហ្យី អបកខចកីាល យជាកូនបាំណុ្លរបស់អបក 
ផាត់ផាង់ទលីបរមិាណ្មូលនិ្ ិផ្ដលបានជាំពាក់ទន្ទោះ ទហ្យីរតូវសងមកវញិនូវរទពយផ្ដល 
បានខចីទន្ទោះ ទរកាយពបីានទរបីរបាស់ចប់ ឬ តាមកិចចរពមទរពៀងផ្ដលបានសនោទៅទល ី
កិចចសនោផ្ដលទ្វីទ ងីទៅទពលខចី។ 

 របវតថនិនការផថល់ឥណ្ទាន ៖ របវតថិដាំបូងននការផថល់ឥណ្ទានបានចាប់ទផថីម 
ទ ងីទៅឆប ាំ១៩៨៩ ទោយអងាការ UNICEF សហ្ការជាមួយរកសងួសងាមកិចច។ ការ
ចាប់ទផថីមដាំបូងទនោះ ទោយផថល់ជាសតវទគ្ន ទ្វីជាឥណ្ទាន ពីទរពាោះទរកាយពរីបបប ុលពត
ដួលរលាំទៅ របបទនោះបានបនសល់ទុកនូវង្គ្សថីទមមា យជាទរចីន ផ្ដលជាទមរគួសារ ទហ្យី
                                                           ១
 ្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា  ទសៀវទៅពនយលព់ាកយគនលឹោះននចាបស់ថីពីរគឹោះសាទ ន្ន្ទគ្នរនិងហិ្រញ្ដវតទុ   ភបាំទពញ  ឆប ាំ១៩៩៩  ទាំព័រ២។ 
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ផ្ដលពួកទគ មានការខវោះខាតោ ងខាល ាំងទៅទលីកមាល ាំងអូសទាញសរមាប់ការររកសិកមម។ 
ទៅឆប ាំ១៩៩០ អងាការ WVI (World Vision International in Cambodia) បានចូល
រមួចាំផ្ណ្កកបុងការអភិវឌណជនបទទោយផថល់ឥណ្ទានជារសូវពូជនិងជ។ី ការផថល់
រសូវពូជនងិជី ទដីមផរីមួចាំផ្ណ្កបទងាីនទនិបផលរសូវ ជយួផ្កលមអជីវភាពរស់ទៅរបស់
របជាជន។ ទៅឆប ាំ១៩៩១ អងាការ GRET (Group Exchange des Technique) ផ្ដល
ទទួលឥណ្ទានពភីាប ក់ររអភវិឌណរបទទសបារា ាំង (Agence Française de 

Development) បានបទងាីតអងាការមួយផ្ដលមានទឈ្លម ោះថា “ឥណ្ទានមូលោឌ នជនបទ
” (EMT: Ennatien Moulethan Tchnonebat) អងាការទនោះបានសាកលផង
ដាំបូងទៅរសុកកាំពង់រតផ្បក ទខតថនរពផ្វង។ ការផថល់ឥណ្ទានទនោះ ទដីមផជីួយរ ាំផ្លកភាព
ទាល់រចករបស់កសិករកបុងការររផលិតកមមតូចតាច ដូចជា ទ្វីសារទតាប ត រហូ្តដល់ការ
ផថល់ជារសូវពូជនងិជីជាទដមី។ ចាប់តាាំងពីទពលទន្ទោះមករហូ្តដល់សពវនងា មានអងាការ
ជាទរចីន បានចូលរមួចាំផ្ណ្កកបុងការផថល់ឥណ្ទាន ទដីមផជីយួដល់របជាជនរកីរករស់ទៅ
តាមតាំបន់ជនបទ កបុងការអភិវឌណទសដឌកចិចរបស់ពួកទគ។ 

មុខររឥណ្ទាន ៖ បចចុបផនបឥណ្ទានជារបភពហ្រិញ្ដបផទានមួយដ៏សាំខាន់ 
សរមាប់រកុមហ្ ុនឬ  អតិងជិនរគប់របទភទ។ ឥណ្ទានទាាំងអស់ទនោះ រកុមហ្ ុន ឬ
អតិងិជន អាចោក់ពាកយសុាំខចពីីសាទ ប័នហ្រិញ្ដវតទុ ឬ រកុមហ្ ុនរកសុីទញិ-លក់សញ្ហដ ប័ណ្ត
ឬ មូលប័រត។ ជាទគ្នលការណ៍្ឥណ្ទានរបស់រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុមានមុខររ២គឺ 
(១)-ជាទុនដល់កសិករសរមាប់ទិញឧបករណ៍្នងិមទ្ោបាយកសកិមម។ (២)-ផថល់កមចី 
ទដីមផផី្កតរមូវឬពរងីកការររកសិកមមរបស់កសិករឲ្យបានរបទសីរទ ងី។ (៣)-ផថល់ដល់
ការហ្វកឹហ្វនឺវជិាជ ជីវៈទលកីមមវ ិ្ ផីលិតកមម ទដីមផឲី្យកសិករទចោះទរៀបចាំគទរមាង និងទចោះ
ទរបីរបាស់មូល្នឲ្យបានសមរសប។ (៤)-ផថល់ជាទុនដល់កសកិរសរមាប់ឲ្យគ្នត់សថុក
ទុកកសិផលរបស់គ្នត់ លក់ទៅទពលណាផ្ដលមានតនមលសមរសប។ (៥)-កាត់បនទយ
                                                           ២

 Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Markets and Institutions (New York, McGraw-Hill 

Irwin, 2009), p. 567. 
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ការទរបីរបាស់ឥណ្ទានណា ផ្ដលមានការរបាក់ខពស់ហួ្សទហ្តុរបស់ឈមួញកណាថ ល។ 
(៦)-បទងាីតការររជូនរបជាជនទៅតាមជនបទ ទដីមផកីាត់បនទយការចាកទចញពីរសុក
កាំទណី្តទៅផ្សវងរកការររទៅរបទទសជិតខាង។ 

 របទភទននឥណ្ទាន ៖ ឥណ្ទានផ្ដលោក់ឲ្យទរបីទៅកបុងរបតិបតថិការរបស់
រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ រតូវបានផ្បងផ្ចកជាបីរបទភទ៣សាំខាន់ៗ ទោយផ្ផអកទៅទលី
ទពលទវលាននឥណ្ទានទន្ទោះ ៖ (១)-ឥណ្ទានរយៈទពលខលី ជារបទភទឥណ្ទានផ្ដល
មានរយៈទពលតិចជាងមួយឆប ាំ។ ឥណ្ទានរបទភទទនោះផថល់ឲ្យអតិងិជន សរមាប់ទរបីរបាស់
កបុងរយៈទពលខល ី ដូចជា សរមាប់ជួសជុលទគហ្ោឌ ន នងិ ទ្វីជាទុនសរមាប់បងវិល       
ជាទដីម។ (២)-ឥណ្ទានរយៈទពលម្យម ជារបទភទឥណ្ទានផ្ដលមានរយៈទពលតចិ
ជាងរបាាំឆប ាំ។ ឥណ្ទានរបទភទទនោះផថល់ឲ្យអតិងិជន សរមាប់ទរបីរបាស់កបុងការទញិម ូតូ 
រងយនថ ទរគឿងសរា រមឹ និង របស់របរទរបីរបាស់ទផសងៗទទៀតជាទដីម។ (៣)-ឥណ្ទាន
រយៈទពលផ្វង ជារបទភទឥណ្ទានផ្ដលមានរយៈទពលចាប់ពីរបាាំឆប ាំទ ងីទៅ ទរបីរបាស់
កបុងទគ្នលបាំណ្ងទដីមផផីថល់កមចីឲ្យអតងិិជនសរមាប់ទិញអចលនរទពយ ដូចជា ផធោះ ដ ី
អគ្នរ ទ្វីជាទុនបងវលិ នងិទុនវនិិទោគ ជាទដមី។ 

 តនួ្ទទរីបស់ឥណ្ទានទៅកបុងទសដឌកចិច ៖ ទៅកបុងការរស់ទៅរបចាាំនងាផ្តងផ្ត
មានការពាក់ព័ននជាមួយនឹងឥណ្ទានទោយទចៀសមិនរចួទ យី ទដមីផបីាំទពញទៅទលី
កងវោះខាតន្ទន្ទ ផ្ដលទាក់ទងទៅនឹងវស័ិយទសដឌកចិច។ ឥណ្ទាន បានទដីរតួន្ទទីទៅកបុង
ទសដឌកិចចដូចខាងទរកាមទនោះ ៖ (១)-ទៅកបុងអាជីវកមម ឥណ្ទានផ្ដលទគទទលួបាន
រតូវបានទគយកវាទៅទ្វីជាទដមីទុន សរមាប់បទងាីតអាជីវកមមពរងីកទីផារទិញទាំនិញ ឬ
សនបិ្ ិ ទិញវតទុធាតុទដីមសរមាប់សរវ ក់ផលតិកមម ឬ ទសវាកមម ឲ្យដាំទណី្រការទៅបាន
ជារបរកត។ី (២)-ទៅកបុងរគួសារឬអបកទរបីរបាស់ឥណ្ទានរតូវបានទគទរបីរបាស់ទដីមផី
បាំទពញតាមតរមូវការទៅកបុងជវីភាពរបចាាំនងា ដូចជា បទងាីតមុខរបរ បាំទពញតរមូវការកបុង
                                                           ៣

 ទគ្នលការណ៍្របសរ់គឹោះសាទ នមីរកហូ្រិញ្ដវតទុ អរមតឹ។ 
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ទសវាអប់រ ាំ បាំទពញតរមូវការកបុងទសវាសុខភាព ទ្វីឲ្យជីវភាពរបទសីរជាងមុន។ (៣)-ទៅ
កបុងវស័ិយ្ន្ទគ្នរវញិ ឥណ្ទានគឺជារបភពចាំណូ្លហ្រិញ្ដវតទុមួយដ៏សាំខាន់ កបុងចាំទណាម
របតិបតថិការន្ទន្ទរបស់្ន្ទគ្នរ ទោយចាំណូ្លទាាំងទន្ទោះទទួលបានមកពកីាររបាក់ផ្ដល
្ន្ទគ្នរបានកាំណ្ត់ចាំទពាោះឥណ្ទានផ្ដលអតិងជិនបានខច។ី (៤)-ទៅកបុងរោឌ ភបិាល
វញិក៏រតូវការឥណ្ទានផងផ្ដរ។ រោឌ ភិបាលអាចទទលួបានឥណ្ទានពកីារលក់ប័ណ្ត
បាំណុ្ល (Bond) ឬ ប័ណ្តរតន្ទគ្នរ (Treasury bill) ឬ ក៏ខចឥីណ្ទានពបីរទទស 
កបុងករណី្ផ្ដលចាំណូ្លងវកិាជាតិពុាំអាចបាំទពញតរមូវការបចចុបផនប ឬ ក៏បាំទពញតរមូវការ
អភិវឌណជាតមិិនរគប់រគ្នន់។ 

២. មពី្កូហ្រិញ្ញវតថុ 

 ហ្រិញ្ដវតទុទៅតាំបន់ជនបទននរបទទសកមពុជា ជាទូទៅជាហ្រិញ្ដវតទុខាប តតូចផ្ដល
ទគទៅថាមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ។ មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ កាំពុងផ្តទទួលនូវចាំណាប់អារមមណ៍្ពីសាំណាក់
រាជរោឌ ភិបាលនដគូរអភិវឌណ ពហុ្ភាគ ីនិងទទវភាគី នងិ អងាការមិនផ្មនរោឌ ភិបាលន្ទន្ទ 
ទៅកបុងអាំ ុង២ទសសវតសរចុ៍ងទរកាយទនោះ។ ទទាោះបីជាទសវា មីរកូហ្រិញ្ដវតទុបានចាប់ទផថមី
ទចញពីទសវាខាប តតូច ក៏ទសវាទាាំងទនោះ បានកាល យទៅជាអទងរទសដឌកចិចមួយផ្ដលផ្តងផ្ត
រតូវបានទគទលកីយកមកពិភាកាគ្នប ។ ប ុផ្នថទបីតាមរបាយការណ៍្របស់្ន្ទគ្នរអភិវឌណ
អាសុី។ ទីផារហ្រិញ្ដវតទុជនបទទៅអាសុីទៅមានលកខណ្ៈទន់ទខាយទៅទ យី ទបីទទាោះបី
ជាសាទ ប័នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុមានកាំទណី្នក៏ទោយ។ របផ្ហ្លជា ៩៥%៤ ននរគួសារសរុប
១៨០លាន ទៅអាសុីអាទគបយន៍ិងអាសុីបា សុហី្វកិ មានឱកាសតចិតួចណាស់កបុងការ
ទរបីរបាស់នូវទសវាហ្រិញ្ដវតទុផ្ដលផថល់ទោយសាទ ប័នហ្រិញ្ដវតទុ។ ដូចទនោះ ការផ្សវងរកនូវ
មទ្ោបាយផ្ដលមានរបសិទនភាពណាមយួ ទដីមផផីថល់លទនភាពដល់របជាជនទាាំងទន្ទោះ 

                                                           ៤
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ជាទរឿងមួយ ផ្ដលរាជរោឌ ភបិាលគួរផ្តយកចិតថទុកោក់។ ទគផ្តងផ្តសាំ ងឹទឃញីថា 
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុជាឧបករណ៍្លអ មួយកបុងការផថល់នូវទសវាហ្រិញ្ដវតទុដល់ពួកទគ។ 

២.១. អវីខៅជាមីព្កហូ្រិញ្ញវតថ?ុ 

 មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ ជាការផ្បងផ្ចកនូវទសវាហ្រិញ្ដវតទុមួយចាំនួនដូចជា របាក់បទញ្ដី 
ទសវាឥណ្ទាន ទសវាទូទាត់ ការទផធររបាក់ និងការធាន្ទរា ប់រងជាទដីម ទៅដល់រគសួារ
រកីរក និង មានរបាក់ចាំណូ្លទាប ទហ្យីក៏ផថល់នូវទសវាទាាំងទនោះ ដល់សហ្រគ្នស្ុន
តូច និង ម្យមផងផ្ដរ។ ប ុផ្នថ ទៅកមពុជាទសវាផ្ដលសាទ ប័នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុផថល់ទន្ទោះ
មាន២សាំខាន់ គឺទសវារបាក់បទញ្ដី និងទសវាឥណ្ទាន។ ជាងទនោះទៅទទៀត មីរកហូ្រិញ្ដវតទុ 
រតូវបានទគឲ្យនិយមន័យទោយផ្ កៗពីគ្នប ដូចជា ៖ 

-្ន្ទគ្នរអភិវឌណអាសុ ី (ADB) អងាការពលកមមអនថរជាតិ (ILO) បានឲ្យ
និយមន័យមីរកូហ្រិញ្ដវតទុថាជាការផថល់នូវទសវាហ្រិញ្ដវតទុ ផ្ដលមានលកខណ្ៈទូលាំទូលាយ
រមួមាន ទសវារបាក់បទញ្ដី របាក់កមច ីការទូទាត់ ការទផធររបាក់ និង ការធាន្ទរា ប់រងចាំទពាោះ
អបករកីរក រគួសារផ្ដលមានចាំណូ្លទាប និង សហ្រគ្នសតូចៗ។ ទសវាមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ
ទាាំងទន្ទោះរតូវបានផាត់ផាង់ពីរបភពបីគ ឺ៖ 

 សាទ ប័នផលូវការ ឬ កបុងរបព័នន មាន្ន្ទគ្នរជនបទ និង សហ្ករណ៍្។ 
 សាទ ប័នពាក់កណាថ លផលូវការ រមួមានអងាការមិនផ្មនរោឌ ភបិាល។  
 ទហ្យីនិងមកពីរបភពទរៅរបព័នន ឬ មិនផលូវការ ដូចជាអបករកសុីចងការរបាក់ 

និងអបកលក់រាយ។ 

ប ុផ្នថសាទ ប័នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ រតូវបានទគកាំណ្ត់ោ ងចាស់ថា ជាសាទ ប័នផ្ដល
ទ្វីរបតិបតថកិារអាជីវកមមតាមរយៈការផថល់ទសវាកមមមីរកូវហ្រិញ្ដវតទុ ទហ្យីមានរបភពមក
ពីសាទ ប័នផលូវការ នងិ ពាក់កណាថ លផលូវការផ្តប ុទណាត ោះ។ 
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-ចាំទពាោះសមាគមមីរកហូ្រិញ្ដវតទុកមពុជាវញិ បានកាំណ្ត់នយិមន័យថា មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ
ជាការផថល់នូវទសវាកមមហ្រិញ្ដវតទុ ដូចជា ការផថល់ទសវាកមមរបាក់កមច ីរបាក់សនសាំ ការធាន្ទ
រា ប់រង ការទផធររបាក់ទៅដល់របជាជនរកីរក។ មោ ងវញិទទៀត មីរកូហ្រិញ្ដវតទុក៏សាំទៅទៅ
ទសវាកមមហ្រិញ្ដវតទុខាប តតូច ជាពិទសស គឺទសវាកមមឥណ្ទាន និង របាក់សនសាំផ្ដលផថល់
ទៅឲ្យរបជាជនរបកបរបរកសកិមម ទនសាទ ចិញ្ច ឹមសតវ និងអាជីវកមម្ុនតូច ដូចជា 
ការផ្កនឆប ជួសជុល លក់ដូរ ឬ របជាជនផ្ដលបទរមទីសវាកមមទផសងៗ អបកផ្ដលទ្វីការ
រករបាក់ឈបួល ឬ របាក់កនរមផ្ដលអបករកចាំណូ្លបានមកពកីារជួលដ ីោនជាំនិោះ សតវ
ពាហ្នៈ ឧបករណ៍្ទផសងៗទទៀត និង ការផថល់ទសវាកមមចាំទពាោះបុគាលឬរកុមមនុសសផ្ដល
កាំពុងរស់ទៅកបុងរបទទសកាំពុងអភិវឌណទាាំងទៅជនបទ និង ទីរបជុាំជន។  

- ចាំផ្ណ្កឯតាមវចន្ទនុរកមបទចចកទទសស័ពធទសដឌកចិច បានកាំណ្ត់និយមន័យ
ឲ្យមីរកូហ្រិញ្ដវតទុថា មីរកូហ្រិញ្ដវតទុផសាំទ ងីទោយធាតុពីរគ ឺ «មីរកូ» ផ្ដលមានន័យថា 
តូចបាំផុត និង «ហ្រិញ្ដវតទុ» ផ្ដលមានន័យថា ការរគប់រគងសាច់របាក់។ ដូទចបោះ 
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ គឺជាសកមមភាពផថល់នូវទសវាកមមឥណ្ទាន និង ទទួលរបាក់សនសាំផ្ដល  
មានទាំហ្ាំតូចតាច។  វាក៏មានន័យរបផ្ហ្លគ្នប ទៅនឹងឥណ្ទានជនបទផងផ្ដរ។ 

២.២- ខតើមីព្កូហ្រិញ្ញវតថុមានសមាសធាតុអវ ីលោះ? 

 មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ គឺជាការផថល់ទសវាសនសាំរបាក់កមច ី ធាន្ទរា ប់រង ការទផធររបាក់ 
និងទសវាដនទទទៀត ទៅឲ្យអតងិិជនផ្ដលមានចាំណូ្លទាប។  អារស័យទហ្តុទនោះ មីរក-ូ
ហ្រិញ្ដវតទុ គឺរតូវមានការចូលរមួពីសមាសធាតុមួយចាំនួនដូចខាងទរកាម ៖ 

 -ឥណ្ទានតូចតាច (Micro-credit) ៖ ជាឥណ្ទានទាំហ្ាំតូច ផ្ដលមានរបភព
ពីសាទ ប័នផលូវការ ទៅពាក់កណាថ លផលូវការ ទោយផថល់កមចីទៅឲ្យអតិងិជនតាមរយៈ
របព័នន្ន្ទគ្នរ ឬ សាទ ប័នហ្រិញ្ដវតទុទផសងៗ។ 
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 -ការសនសាំតូចតាច (Micro-saving) ៖ គឺជាការរកាទុកនូវបរមិាណ្សាច់របាក់
ផ្ដលមានទាំហ្ាំតូច សរមាប់ទរបីរបាស់ន្ទទពលអន្ទគត ទហ្យីជាញឹកញប់របាក់ទាាំងទនោះ 
ពុាំរតូវបានទគយកទៅទរបីរបាស់ទទ។ មួយវញិទទៀត ការសនសាំតូចតាច ក៏អាចផថល់ឱកាស
ដល់រគួសារទដីមផទីឆលីយតបទៅនឹងការចាំណាយ ទោយឥតទរពៀងទុករបស់ពកួទគ ទហ្យី
និងការទ្វីផ្ផនការសរមាប់វនិិទោគទៅនងាអន្ទគត។ 

 -ការធាន្ទរា ប់រងតូចតាច (Micro-insurance)  ៖ គឺជារបព័ននទូទាត់មួយផ្ដល
មនុសស រកមុហ្ ុន និង អងាការន្ទន្ទ បានបទងាីតទ ងីទដីមផជីួយកាត់បនទយនូវ និភ័យ 
ទហ្យីផ្ងមទាាំងអាចឲ្យសហ្រគិនទាាំងអស់ មានការយកចិតថទុកោក់បានទរចីនទៅទលីការ
អភិវឌណននអាជីវកមមរបស់ពកួទគ ទោយជយួកាត់បនទយនូវ និភ័យ ផ្ដលមានឥទនពិល
មកទលីរទពយសមផតថិ សុខភាពឬក៏លទនភាពទ្វកីាររររបស់ពកួទគ។ 

 - ការទផញី-ទផធររបាក់ (Remittances)  ៖ ជាការទផធររបាក់ ឬ មូលនិ្ពិីបុគាល
មាប ក់ទៅបុគាលមាប ក់ទទៀត នងិពីកផ្នលងមួយទៅកផ្នលងមួយទទៀត តួោ ងដូចជា ពីរគួសារ
និងមិតថភ័ង្គ្កថជាទដមី។ 

២.៣- ខតើមានអវី លោះដដ្លរមួបញ្ចូលកនងុព្បពន័ធហ្រិញ្ញវតថ ុ? 

របព័ននហ្រិញ្ដវតទុ អាចទកីតទ ងីបាន គឺអារស័យទលីការរមួផសាំគ្នប ននបណាថ លធាតុ
ទាាំង៣ គឺ ៖ Micro, Meso និង Macro។ 

 -អតិងិជន (Clients)  ៖ របជាជនរកីរក និងអបកផ្ដលមានចាំណូ្លទាប ជា
ចាំណុ្ចកណាថ លននរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ។ ជាងទនោះទៅទទៀត តរមូវការខាងទសវាហ្រិញ្ដវតទុ
របស់ពួកទគ គឺអាចជាំរុញនូវសកមមភាពរគប់ករមតិទាាំងអស់ទៅកបុងរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ។ 

 -ករមិត Micro (Micro level) ៖ ជាទរគ្នងឆអឹងដ៏សាំខាន់ននរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ 
ទរពាោះអបកលក់រាយ គឺជាអបកផថល់ទសវាហ្រិញ្ដវតទុទោយតធ ល់ទៅឲ្យរបជាជនរកីរក និង
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អតិងិជនផ្ដលមានចាំណូ្លទាប។  អបកផថល់ទសវាករមតិ Micro រមួមានចាប់តាាំងពីអបក
រកសុចីងការរបាក់ រកុមអបកសនសាំរបាក់ រហូ្តដល់្ន្ទគ្នរពាណិ្ជជ និង សាទ ប័នហ្រិញ្ដវតទុ
ទផសងៗទទៀត។ 

 -ករមិត Meso (Meso level)  ៖ ទៅកបុងករមិតទនោះរមួបញ្ចូ លទាាំងមូលោឌ ន
រចន្ទសមព័ននហ្រិញ្ដវតទុ និង គមាល តននទសវាកមម ផ្ដលជួយកបុងការកាត់បនទយចាំណាយ
ចមលងការ និង ការបទងាតីជាំន្ទញ ផ្ដលជាំរុញឲ្យមានការរកីចទរមីនដល់អបកផថល់ទសវាកមម
ហ្រិញ្ដវតទុ។ អបកចូលរមួទៅកបុងករមិតទនោះ មានដូចជា សវនករ ភាប ក់ររចាត់ថាប ក់ និង
សមាគមពាណិ្ជជកមម។ល។ 

 -ករមិត Macro (Macro level) ៖ សាំទៅទលីរកបខណ្ឍ នទោបាយ និង ចាប់
ផ្ដលមានសារសាំខាន់ ទហ្យីផ្ដលអាចទ្វីឲ្យមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ មានការរកីចទរមីន។ 
ម ោងទទៀត នដគូផ្ដលចូលរមួកបុងករមតិ Macro រមួមាន ្ន្ទគ្នរកណាថ ល រកសួង
ហ្រិញ្ដវតទុ និង អាជាញ ្រដនទទទៀត។ 

ការរមួបញ្ចូលននរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ 
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មកទល់នឹងបចចុបផនបទនោះ វស័ិយមីរកូហ្រិញ្ដវតទុទៅផ្តមានការពឹងផ្ផអកោ ងខាល ាំង
ទៅទលីមូលនិ្ិពមីាច ស់ជាំនួយ ទដីមផបីទងាីតទីផារកបុងរសុកដ៏រងឹមាាំមួយ ផ្ដលអនុញ្ហដ តឲ្យ
អបកផាត់ផាង់ទសវាហ្រិញ្ដវតទុ អាចរបកួតរបផ្ជងគ្នប ទោយទសរកីបុងទផីារ។ ជាំនួយទនោះគឺ
ទតថ តទៅទលីការកសាងរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ ផ្ដលទ្វីការសរមាប់របជាជនរកីរក។ ដូចទនោះ
របភពមូលនិ្ិពីមាច ស់ជាំនួយអនថរជាតិ គឺពិតជាអាចផថល់នូវអតទរបទោជន៍ោ ងទរចីនដល់
រគប់ករមិតទាាំងអស់ននរបព័ននហ្រិញ្ដវតទុ ទដីមផចីាប់ទផថីមក៏ដូចជាបទងាីនទលផឿនដាំទណី្រការ
ននការកសាងរបព័ននកបុងរសកុ។ 

២.៤- អនកផតលខ់សវាហ្រិញ្ញវតថុខៅជនបទ 

 តាមរបាយការណ៍្របស់្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា បានឲ្យដងឹថា អបកផថល់ទសវា
ហ្រិញ្ដទៅជនបទមាន៥ ៖ ្ន្ទគ្នរពាណិ្ជជ (្ន្ទគ្នរទអសុីលីោភីអិលសុ ី និងកាណា
ឌីោ ) , ្ន្ទគ្នរឯកទទស , រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ , អងាការមិនផ្មនរោឌ ភិបាល និង 
អបកផថល់ទសវាហ្រិញ្ដវតទុទរៅផលូវការទផសងៗទទៀត។ 

ធនាររ ណិ្ជជ 

្ន្ទគ្នរទអសុីលីោ ជា្ន្ទគ្នរមួយ ផ្ដលបានផ្របកាល យមុខមាត់ពីអងាការមិនផ្មន
រោឌ ភិបាល ផ្ដលទ្វីសកមមភាពមីរកូហ្រញិ្ដវតទុ មកជា្ន្ទគ្នរឯកទទស និង ចុងទរកាយ
ទៅជា្ន្ទគ្នរពាណិ្ជជទៅឆប ាំ១៩៩៨។ ទទាោះបីជាទអសុលីីោ បានកាល យជា្ន្ទគ្នរ
ពាណិ្ជជក៏ទោយ ក៏ទអសុលីោីទៅផ្តបនឋសកមមភាពជារបនពណី្របស់ខលួនដផ្ដល។ កបុង
ចាំទណាម្ន្ទគ្នរពាណិ្ជជទាាំង១៩ មានផ្ត្ន្ទគ្នរទអសុីលោីមួយទទ ផ្ដលមានបណាឋ ញ
្ាំជាងទគបងអស់ទៅកបុងរបទទស តាមទីរកុងនិងទៅតាំបន់របជុាំជន (រសុក ឬ ឃុាំ)។ 
ជាងទនោះទៅទទៀត ្ន្ទគ្នរទនោះបានទទលួររវ ន់ និងការទកាតសរទសីរព ី IFC (Inane 

                                                           ៥
 ្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា , រពឹតថិបរតរបចាាំរតីមាសទ៤ី ឆប ាំ២០១១  ទលខ ៣៨ , ភបាំទពញ ២០១២ , ទាំព័រ ៨៤។ 
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Corporation) ទៅទលីភាពជាអបកដកឹន្ទាំខាងអតិងជិន (Client Leadership) ទោយ
្ន្ទគ្នរទនោះ មានការន្ទាំមុខទគកបុងការផឋល់នូវទសវាមីរកូហ្ិរញ្ដវតទុ ទៅឲ្យអតិងិជនទៅ
កមពុជា។ 

ងមីៗទនោះ្ន្ទគ្នរកាណាឌីោ ក៏កាំពុងផ្តពរងីកនូវរបតបិតឋិការទៅកបុងវស័ិយមីរកូ
ហ្រញិ្ដវតទុ ទោយទ្វ ីការទបាោះដុាំមូលនិ្រិបស់ខលួនទៅទអាយរគោឹះសាទ នមីរកូហ្រញិ្ដវតទុ។ 

ធនាររឯកខទស 

 ្ន្ទគ្នរឯកទទស ក៏ជារបតបិតឋិករកបុងចាំទណាមរបតិបតឋិករទាាំងអស់ផ្ដលទ្វកីារ
ផាត់ផាង់នូវទសវាមីរកហូ្រិញ្ដវតទុដល់អតិងិជនដូចគ្នប ។ ក៏ប ុផ្នថ វាមានភាពខុសគ្នប រតង់ថា 
្ន្ទគ្នរឯកទទស គឺទ្វីការផឋល់ទសវាទៅតាមផ្ផបក ផ្ដលទគមានឯកទទសផ្តប ុទណាត ោះ។ 
ឧទាហ្រណ៍្ៈ ្ន្ទគ្នរឯកទទសមួយ ទ្វីការផឋល់កមចីទៅទលីផ្ផបកកសិកមម។ ដូចទនោះ 
ការផាត់ផាង់ទសវារបស់្ន្ទគ្នរឯកទទស គឺមិនមានលកខណ្ៈ្ាំទូលាយដូចរបតិបតឋកិរ 
មីរកូហ្រញិ្ដវតទុដនទទទៀតទន្ទោះទទ។ កបុងចាំទណាម្ន្ទគ្នរឯកទទសទាាំង៧ មាន្ន្ទគ្នរ
របស់រដឌមយួ គឺ្ន្ទគ្នរអភិវឌណជនបទផ្ដលជា្ន្ទគ្នរមួយ មានតួន្ទទោី ងសាំខាន់កបុង
ការផឋល់មូលនិ្ិទបាោះដុាំទៅឲ្យសាទ ប័នមីរកូហ្រញិ្ដវតទុ ផ្ដលទ្វីការផឋល់ឥណ្ទានជនបទ
និង ដល់សហ្រគ្នសខាប តតូចនិងម្យម។ កបុងន័យទដីមផគី្នាំរទ និង ពរងីកទសវាមីរក-ូ
ហ្រញិ្ដវតទុទៅតាំបន់ជនបទ ក៏ដូចជា គ្នាំរទដល់សហ្រគ្នសខាប តតូចនងិម្យម។ 

ព្េឹោះសាថ នមីព្កូហ្រញិ្ញវតថ ុ

 រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រញិ្ដវតទុទៅកមពុជាភាគទរចីន បានទ្វីការផ្របកាល យខលួនពីអងាការ
មិនផ្មនរោឌ ភិបាល និង មួយចាំនួនទផសងទទៀតមកពីរកុមហ្ ុនឯកជនកបុងរសុក។ ទយងី
សទងាតទឃញីថា រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រញិ្ដវតទុ ផ្ដលបានផ្របកាល យខលួនពអីងាការមិនផ្មន
រោឌ ភិបាលបាននឹងកាំពុងបនឋនូវរបនពណី្របស់ខលួនកបុងរបតិបតឋិការ។ របតិបតឋិករទាាំងទន្ទោះ 
ផឋល់កមចជីាលកខណ្ៈរកុមទោយមានការធាន្ទពីសមាជិកកបុងរកុមផងគ្នប ។ មួយវញិទទៀត  
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របតបិតឋកិរ ក៏មានសិទនឲិ្យខចជីាលកខណ្ៈឯកតឋជនផ្ដរ ទហ្យីតរមូវឲ្យអតិងជិនមានសមាភ រៈ
ធាន្ទទៅទពលផ្ដលការខចីទន្ទោះពុាំមានអបកធាន្ទ ផ្ដលអាចឲ្យរគឹោះសាទ នមីរកហូ្រិញ្ដវតទុទជឿ
ទុកចិតថបាន។ បចចុបផនបទនោះ រគឹោះសាទ នមីរកហូ្រិញ្ដវតទុកមពុជា បានកាំពុងផ្តពរងីកនូវ
សកមមភាពរបស់ខលួនោ ងខាល ាំងកាល ទៅតាមតាំបន់ជនបទឆា យៗ ផ្ដលជាទីសងឃមឹចាំទពាោះ
របជាជនរកីរកកបុងការទទលួបាននូវទសវាហ្រិញ្ដវតទុកាន់ផ្តទរចីនទ ងីៗ។ 

អងគការមនិដមនរដ្ឋឋ ភបិាល 

 អងាការមិនផ្មនរោឌ ភិបាលជាទរចីន បាននងឹកាំពុងទ្វីការផាត់ផាង់ទសវាឥណ្ទាន
ទៅតាមតាំបន់ជនបទ ផ្ដលកបុងទន្ទោះមានអងាការចាំនួន៨ បានទដីរតួន្ទទសីាំខាន់ជាងទគ។ 
របតិបតឋិការរបស់អងាការមនិផ្មនរោឌ ភិបាលកបុងរសុកទៅកបុងវស័ិយមីរកូហ្រញិ្ដវតទុ គឺរតូវ
បានទទួលការគ្នាំរទទោយអងាការមិនផ្មនរោឌ ភិបាលអនឋរជាតិ។ កបុងទន្ទោះមានការផ្ណ្ន្ទាំ
សឋីពកីាររគប់រគង និង មានការផាង់ផាង់ផ្ផបកហ្រិញ្ដវតទុសរមាប់ការសាងសង់អាគ្នរ ទហ្យី
រពមទាាំងផឋល់ជាសាច់របាក់សរមាប់ទ្វីការផឋល់ឥណ្ទានផងផ្ដរ។ អងាការទរៅរោឌ ភិបាល
មួយចាំននួ្ាំ ទ្វីការផឋល់ឥណ្ទានជារកុមផ្ដលពកួទគមានមុខររឬអាជីវកមមដូចគ្នប ។ 
កបុងករណី្ទនោះ ជាការផឋល់ឱកាសមួយឲ្យមានការផឋល់ឥណ្ទានទៅតាមរបទភទទផសងៗ
គ្នប ។ ជាទូទៅវដឋននឥណ្ទានជាមូលោឌ នមានរយៈទពល៦ផ្ខ។ ភាគទរចីនអងាការមិន
ផ្មនរោឌ ភិបាលតូចៗ ជារបតិបតឋកិរឥណ្ទាន ផ្ដលរតូវការជាចាាំបាច់នូវការសនសាំ
ទោយសមាជកិទ្វីការរគប់រគងទលីរកុមសនសាំ ទហ្យីទរបរីបាក់សនសាំទនោះសរមាប់ឲ្យទៅ
សមាជិកទផសងៗទទៀតខចី។ ជាញឹកញប់ របតិបតឋិការឥណ្ទានរបស់អងាការមនិផ្មន
រោឌ ភិបាលជាទរចីន បានបញ្ចូលកមមវ ិ្ ីទផសងៗទទៀត ដូចជា ផ្ផបកសុខភាព ការអប់រ ាំ និង 
ការអភិវឌណសហ្គមន៍ជាទដីម។ របភពទុនរបស់របតបិតឋិករភាគទរចនី ផ្ដលបាន
ទរបីរបាស់សរមាប់ផឋល់កមចីបានមកពជីាំនួយ និង កមចីទរៅរបទទស ឯកមចកីបុងរសកុមាន
ចាំនួនតចិតួចប ុទណាត ោះផ្ដលបានមកពកីារសនសាំ។ របការទនោះ បរា ញឲ្យទឃញីពីភាព
ទន់ទខាយននការទកៀងគររបាក់សនសាំ ផ្ដលបណាឋ លមកពមូីលទហ្តុទរចនីដូចជា កងវោះ
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មទ្ោបាយរបស់រគឹោះសាទ នកបុងការទកៀងគររបាក់សនសាំ និង ការយល់ដឹងតិចតចួរបស់
របជាពលរដឌរកីរកអាំពីទសវាកមមហ្រិញ្ដវតទុ។ ទោយពួកទគផ្តងផ្តយល់ថា ពួកទគរកីរក
រសាប់ទតីបានរបាក់ឯណាយកទៅសនសាំទុក។ 

អនកផដលខ់សវាហ្រិញ្ញវតថុខព្ៅផលូវការ 

ចាំផ្ណ្កឯអបកផថល់ទសវាហ្រិញ្ដវតទុទរៅផលូវការជាទូទៅ គជឺាបងបអូន ឬសាច់ញ្ហដ ត ិ
ឬក៏មិតថភ័ង្គ្កថជតិសបិទន ទហ្យីអបកទាាំងទន្ទោះអាចយកការរបាក់ ឬ មិនយកការរបាក់ ឬ
ផធុយទៅវញិជាអបករកសុីចងការរបាក់ទៅកបុងតាំបន់ទន្ទោះផ្តមថង (មានន័យថា ជាអបកជិតខាង 
ឈមួញកណាថ ល ពាណិ្ជជករ អបកលក់មាស អបករបមូលទញិ ផលិតផល អបកលក់ដុាំ អបកន្ទាំ
ផលិតផលទចញផ្ដលយកការរបាក់ខពស់)។ ទរមង់មួយទទៀតននឥណ្ទានទរៅផលូវការគឺ
ការទលងតុងទីន។ វាមានភាពខុសគ្នប សាំខាន់ៗជាទរចីនរវាងឥណ្ទានផលូវការ និងទរៅ
ផលូវការផ្ដលទាក់ទិនជាចមផងទៅនឹងភាពអាចបត់ផ្បនបានននការសង នងិ ការសរមលួ
ដល់ការខចីរបាក់។ 

 ជាទូទៅមានទសចកថីរតូវការោ ងខាល ាំង សរមាប់ទសវាកមមមីរកូហ្រិញ្ដវតទុទៅកបុង
តាំបន់អាសុ ី រមួមាន ទសចកថីរតូវការសរមាប់សុវតទិភាព និង ទសវាតមាល់របាក់ ទហ្យី
ជាពិទសសទសចកថីរតូវការោ ងខាល ាំងសរមាប់ទសវាតមាល់របាក់ចាំទពាោះង្គ្សថីរកីរក។ វាមាន
ទសចកថីរតូវការ្ាំមួយសរមាប់មីរកូឥណ្ទានដល់អបករក និង រកីរកខាល ាំង ទដីមផផីថល់
ឱកាសវនិិទោគ ផ្ដលអាចទ្វីបានរពមទាាំងសរមាប់ការទរបីរបាស់ និង ការចាំណាយ
ទផសងៗ ទរៅពីចាំណី្អា រមយួចាំនួនផ្ដលជាតរមូវការចាាំបាច់ ដូចជា សរមាប់ការសកិា
អប់រ ាំការពរងកីផធោះសាំផ្បង។ល។ មីរកូហ្រិញ្ដវតទុផ្ដលបានកាំណ្ត់ទោយ្ន្ទគ្នរអភិវឌណ
អាសុីថា ជាការផថល់នូវលាំោប់ដ៏្ាំមយួននទសវាកមមហ្រិញ្ដវតទុ ដូចជា ការតមាល់របាក់ 
របាក់កមច ី ទសវាសង និង ទផធររបាក់ ធាន្ទរា ប់រងដល់អបករកីរក នងិ រគួសារផ្ដលមាន
របាក់ចាំណូ្លទាប និង សហ្រគ្នសតូចៗ។ របទភទពីរននរបភពផថល់ទសវាកមមមីរកហូ្រិញ្ដវតទុ 
ដូចជា សាទ ប័នផលូវការ និង សាទ ប័នទរៅផលូវការ មានអបករកសុីចងការរបាក់ និង អបកលក់ដូរ។ 
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រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ គឺរតូវការកាំណ្ត់ថា សាទ ប័នផថល់នូវទសវាកមមហ្រិញ្ដវតទុផលូវការ និង
ជាសាទ ប័នឬរគឹោះសាទ នផ្ដលទ្វជីាំនួញជាចមផង ទន្ទោះគឺការផថល់ទសវាកមមមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ៦។ 

 តាមយុទនសាង្គ្សថននទសចកថីរពាងរបស់្ន្ទគ្នរអភិវឌណអាសុ(ីADB) បានបរា ញ
ឲ្យទឃញីថា សាទ ប័នហ្រិញ្ដវតទុទរៅផលូវការភាគទរចនីមិនបទរមីឲ្យអបករកទទ គឺទោយសារ
ទគដឹងថា មាន នភ័ិយខពស់ មានតនមលខពស់ កបុងការទាក់ទងទៅនឹងកចិចការជាំនួញ 
ទហ្យីមានរបាក់ចាំទណ្ញទាបនិងគ្នម នលទនភាពផថល់នូវវតទុតាងឬធាន្ទ ផ្ដលជាតរមូវការ
របស់សាទ ប័ន។ វបផ្ម៌ននការទ្វីជាំនួញរបស់សាទ ប័នទាាំងទន្ទោះ គមឺិនទ្វីទ ងី ទដមីផជីួយ
អបករកីរក និង រគួសារផ្ដលមានរបាក់ចាំណូ្លទាបទ យី។ ទោយសារផ្តមានលទនភាព
ខវោះខាតកបុងការទរបីរបាស់ ឬ ទាំន្ទក់ទាំនងជាមួយរបភពហ្រិញ្ដវតទុ ដូទចបោះភាគទរចីននន
រគួសាររកីរក និង រគួសារផ្ដលមានរបាក់ចាំណូ្លទាប បនថការពឹងផ្ផអកទៅទលហី្រិញ្ដវតទុ
តធ ល់ខលួនដ៏តិចតួចបាំផុត ឬ របភពមីរកូហ្រិញ្ដវតទុទរៅផលូវការ។ 

២.៥. ខរលនខោបាយរបសរ់ដ្ឋឋ ភបិាលចំខ ោះសាថ ប័ន
ហ្រិញ្ញវតថុខៅជនបទ  

 ្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា (NBC) រតូវបានបទងាីតទ ីងទៅនងាទី២៣ ផ្ខ្បូ  
ឆប ាំ១៩៥៤ រចួដាំទណី្រការដល់ឆប ាំ១៩៧៥។ ពីឆប ាំ១៩៧៥ ដល់ ឆប ាំ១៩៧៩ ្ន្ទគ្នរជាតិ
ននកមពុជា រតូវបានបិទទាវ រផ្លងដាំទណី្រការ របព័នន្ន្ទគ្នររតូវបានកាំទទចទចាល។ 
្ន្ទគ្នរជាតនិនកមពុជារតូវបានបទងាីតទ ងីវញិទៅនងាទ១ី០ ផ្ខតុលា ឆប ាំ១៩៧៩ ទៅទពល
ទន្ទោះមានទឈ្លម ោះថា «្ន្ទគ្នរជាតិននរបជាជនកមពុជា»។ ទៅឆប ាំ១៩៨៩ បន្ទធ ប់ពីមាន 
អនុរកឹតយទចញទោយរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ផ្ដលអនុញ្ហដ តឲ្យ្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា មាន
ឯករាជយភាវូនីយកមមខាងវស័ិយ្ន្ទគ្នរ។ ទៅឆប ាំ១៩៩៩ ចាប់អាំពី្ន្ទគ្នរនិងសាទ ប័ន
ហ្រិញ្ដវតទុ រតូវបានអនុម័តឲ្យលុបទចាលរគប់ចាប់អាំពី្ ន្ទគ្នរពមុីនៗមកទាាំងអស់។ 
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ចាប់ងមបីានផថល់នូវការទទលួខុសរតូវតាមបទបញ្ហជ ទរចីនជាងមុន ចាំទពាោះ្ន្ទគ្នរជាតិ
ននកមពុជា កបុងការពិនតិយទមីល្ន្ទគ្នរពាណិ្ជជ ទហ្យីទគមានបាំណ្ងឲ្យមានតមាល ភាពនងិ 
ជាំទនឿទុកចតិថទៅកបុងវស័ិយហ្រិញ្ដវតទុ។៧ 

 ទៅឆប ាំ២០០០ របកាសមយួទ្វីទ ងីទោយ្ន្ទគ្នរជាតនិនកមពុជាអាំពីការផថល់
អាជាញ ប័ណ្តដល់សាទ ប័នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ(MFIs)។ របកាសទនោះបានផ្កតរមូវសាទ នភាពមុនៗ 
ផ្ដលវាមិនមានសរមាប់សាទ ប័នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ (MFIs) និងទរៅរបព័ននឥណ្ទានរបស់
អងាការទរៅរោឌ ភិបាល (NGO) ឲ្យមានទោយរសបចាប់។ ទគមិនរ ាំពងឹថា រគប់របព័នន
ឥណ្ទានរបស់អងាការទរៅរោឌ ភិបាល នឹងអាចកាល យខលួនទៅជាសាទ ប័នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ 
(MFIs) ប ុផ្នថវារតូវបានទាមទារថា រគប់ការចុោះទឈ្លម ោះជាមយួ្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា និង
ផថល់របាយការណ៍្ទទៀងទាត់អាំពីសកមមភាពរបស់ពួកទគ។ 

 ្ន្ទគ្នរអភិវឌណជនបទ (RDB) ផ្ដលបានបទងាតីទ ងីទៅឆប ាំ១៩៩៨ មាន
តួន្ទទី្ ាំទ្ងន្ទទពលបចចុបផនបទនោះ កបុងការផថល់ជាំនួយបទចចកទទស និង ការគ្នាំរទខាង
ហ្រិញ្ដវតទុ សរមាប់អបករបតបិតថិករមីរកហូ្រិញ្ដវតទុ។ របាក់កមចីពី្ ន្ទគ្នរអភិវឌណអាសុី  
(ADB) រតូវឆលងតាម្ន្ទគ្នរអភិវឌណជនបទ (RDB) ទដីមផផីថល់មូល្នដល់សាទ ប័ន
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ (MFIs) ផ្ដលមានអាជាញ ប័ណ្តសរមាប់ផថល់របាក់កមចីដល់រគួសារផ្ដល
រស់ទៅតាមជនបទ។ ការសងរបាក់វញិរតូវផ្តទ្វីទចញពី្ន្ទគ្នរអភិវឌណជនបទ (RDB) 

ទៅរាជរោឌ ភិបាល និង ពីរាជរោឌ ភិបាលទៅ្ន្ទគ្នរអភិវឌណអាសុី (ADB) វញិទៅ
រយៈទពល២០ និង ៣០ឆប ាំ បនថបន្ទធ ប់។ មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ (MFIs) ផ្ដលគ្នម នអាជាញ ប័ណ្ត
អាចទរបីរបាស់មូលនិ្ ិ្ន្ទគ្នរអភិវឌណជនបទ (RDB) ប ុផ្នថមិនអាចខចីរបាក់ពី្ន្ទគ្នរ
អភិវឌណអាសុ ី(ADB) បានទទ៨។  
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 ទលីសពីទនោះទទៀត រាជរោឌ ភិបាល ផ្តងផ្តជួយគ្នាំរទដល់ការអភិវឌណវស័ិយ
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុតាមរយៈទគ្នលនទោបាយ និង ការបនថនូវបរសិាទ នអាំទណាយផល ទដីមផី
ជាំរុញដល់ការរកីលូតលាស់វស័ិយទនោះ រាជរោឌ ភបិាលបានទចញនូវទគ្នលការណ៍្មួយ
ចាំនួនរមួមាន ៖ 

 -ចាំទពាោះអរតាការរបាក់ រាជរោឌ ភិបាល បានរបកាន់យកទគ្នលនទោបាយដ៏
រតឹមរតូវ គឺការមិនោក់ករមិតទៅទលីអរតាការរបាក់ទូទៅ ជាពិទសសអរតាការរបាក់របស់
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ។ 

 -រាជរោឌ ភបិាលបានទ្វកីារគ្នាំរទដល់ការលូតលាស់ នងិ ការពរងងឹផ្ផបករគោឹះសាទ ន
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុ ទោយការបងាលកខណ្ៈរយរសួល កបុងការតល ស់បថូរអងាការទរៅរោឌ ភិបាល
ទាាំងទន្ទោះ ឲ្យកាល យទៅជារគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ និង ការបទងាីតនូវរគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ
ផ្ដលមានលកខណ្ៈជារកុមហ្ ុនពាណិ្ជជកមម តាមរយៈការទចញបទបញ្ហជ កាំណ្ត់នូវលកខណ្ៈ
សាមញ្ដរយរសួលកបុងការអនុវតថ។ ចាំទពាោះ្ន្ទគ្នរអភិវឌណជនបទ ផ្ដលជា្ន្ទគ្នរ
ឯកទទសមានទដីមទុនរបស់រដឌ១០០% រតូវបានបទងាីតទ ងីកបុងទគ្នលបាំណ្ងទទួលយក
របភពទុនពីរគប់មជឈោឌ ន ទដីមផីផថល់ទុនទៅឲ្យរគោឹះសាទ នមីរកូហ្ិរញ្ដវតទុកបុងការផថល់
ឥណ្ទាន។  

 -រាជរោឌ ភិបាល មិនបានលូកនដចូលទរជៀតផ្រជកទៅទលីសកមមភាព ឬ ការឲ្យខចី
របស់របតបិតថិករមីរកូហ្រិញ្ដវតទុទន្ទោះទទ គឺរបតបិតថិករទាាំងទន្ទោះ មានសទិនិទពញទលញ
កបុងការសទរមចចិតថទ្វីរបតបិតថកិាររបស់ខលួន។ 

 -ទរៅពីការផថល់ការទលកីទឹកចតិថជាទគ្នលនទោបាយ រាជរោឌ ភិបាល បានបងា
បរោិកាសអាំទណាយផល ផ្ដលជារចន្ទសមព័ននោ ងសាំខាន់ ដូចជា របព័ននផលូវជាត ិ
ផលូវលាំតាមជនបទ សាព នរតូវបានផ្កលមអ នងិ សាទ បន្ទកាន់ផ្តទរចីនទ ងីៗ ទហ្យីចូល
កាន់ផ្តទរៅទៅដល់តាំបន់ោច់រសោលឆា យៗននជនបទ។ ទាាំងទនោះជាកតាថ បងានូវភាព
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រយរសួលដល់របតិបតថិករមីរកូហ្រិញ្ដវតទុចូលទៅផថល់ទសវា ទោយការចាំណាយទសាហ្ ុយ
ទសវាទាប និង អាចកាត់បនទយអរតាការរបាក់ផងផ្ដរ។ ទរៅពីទនោះការកសាងទហ្ោឌ រចន្ទ
សមព័ននធារាសាង្គ្សថ ដូចជា របឡាយទឹក អាងសថុកទឹក ក៏បានជួយរមួចាំផ្ណ្កទ្វឲី្យ
មីរកូហ្រិញ្ដវតទុដាំទណី្រការបានលអផ្ដរ ទោយសារអបកខចីមានលទនភាពបងាបទងាីនផលបាន
ទរចីន ទហ្យីមានលទនភាពសងបាំណុ្លរត ប់វញិ។ 

 -ទគ្នលនទោបាយកបុងការទលកីសធួយវស័ិយកសកិមមដូចជា ការបណ្ថុ ោះបណាថ ល
ផ្ផបកកសកិមម ការផ្ណ្ន្ទាំ ឬ ផថល់នូវរគ្នប់ពូជ ជី សរមាប់កសិកមម និង ការចិញ្ច ឹមសតវ 
ផ្ដលជាកតាថ រមួចាំផ្ណ្កទ្វឲី្យរបជាជន រកីរកមានលទនភាពខចីទុននងិសងរត ប់វញិផង
ផ្ដរ។ ជាងទនោះទៅទទៀត ការបណ្ថុ ោះបណាថ លផ្ផបកវជិាជ ជីវៈដូចជា ការកាត់ទដរ ការ
ជួសជុលតូចតាច ឬ ការរបកបអាជីវកមមខាប តតូច ផ្ដលរាជរោឌ ភិបាលបានអនុវតថ 
កនលងមក បានន្ទាំឲ្យរបជាជនរកីរកមានលទនភាពទរបីរបាស់នូវទសវាហ្រិញ្ដវតទុ ទដីមផមីាន
ទដីមទុនកបុងការរបកបរបរអាជវីកមមរបស់ពួកទគ។ 

 -រាជរោឌ ភិបាល ទៅផ្តបនថជាំរុញនូវការអភិវឌណទហ្ោឌ រចន្ទសមព័ននផលូវងបល់ ជា
ពិទសស ផលូវលាំទៅតាមជនបទ របព័ននធារាសាង្គ្សថ និង ដឹកន្ទាំទគ្នលនទោបាយរូបិយវតទុ 
សារទពីពននសមរសបទដីមផទី្វឲី្យមានទសទរភាពរបាក់ទរៀល ទសទរភាពនងល ទសទរភាពមីរកូ
ទសដឌកិចច និង រកាសនថសុិខ សុវតទិភាពសងាមឲ្យកាន់ផ្តរបទសីរទ ងី ។ 

 កបុងឆប ាំមីរកហូ្រិញ្ដវតទុទនោះ(ឆប ាំ២០០៦) រាជរោឌ ភិបាល បានោក់ទចញនូវ
យុទនសាង្គ្សថសរមាប់ជាជាំនួយដល់ការអភិវឌណវស័ិយមីរកូហ្រិញ្ដវតទុកមពុជា កបុងទន្ទោះមាន ៥ 
ចាំណុ្ច៩ ដូចតទៅ ៖ 

                                                           ៩
 សុនធរកថា សទមថច ហ្ ុន ផ្សន កបុងពិ្ ីទបីកសនបិសីទជាត ិសថីពីមីរកូហ្រិញ្ដវតទុកមពុជា 
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 -ទ១ី ចាំទពាោះ្ន្ទគ្នរជាតិននកមពុជា កបុងន្ទមជាអាជាញ ្ររតួតពិនិតយរតូវបនថទ្វីការ
បទងាីតនូវបទបញ្ហជ  របងុរបយត័បសរមាប់រតួតពិនិតយឲ្យកាន់ផ្តសុរកឹតយទ ងី និង ោក់ឲ្យ
អនុវតថឲ្យមានរបសទិនភាព ទដមីផកីារពាររគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុឲ្យបានរងឹមាាំ និងជាទីទុក
ចិតថរបស់សាធារណ្ជន។ ចាំទពាោះបទបញ្ហជ របងុរបយត័បទាាំងទន្ទោះ ក៏រតូវផ្តមានភាព
ទន់ភលន់ គឺមិនតឹងរងឹទពកផ្ដលអាចោក់បនធុកទៅទលីមីរកហូ្រិញ្ដវតទុ ប ុផ្នថ ក៏មិនរតូវ្ូរ
រលុងទពក ផ្ដលជាទហ្តុន្ទាំឲ្យមាន និភ័យខពស់។ និោយរមួ គបឺទបញ្ហជ ទាាំងទន្ទោះ
រតូវទគ្នរពតាមបទោឌ ន ផ្ដលរតូវបានទរបីរបាស់ជាសកលកបុងទសិទៅទ្វឲី្យរគឹោះសាទ ន
ទាាំងទន្ទោះ ទ្វីរបតិបតថកិារកបុងការផថល់ទសវាទោយនិរនថភាព និង ការពារបាននូវផល
របទោជន៍របស់របជាជនរកីរក។ 

 -ទ២ី ចាំទពាោះអងាការមនិផ្មនរាជរោឌ ភិបាលផ្ដលមនិទាន់បានទទលួអាជាញ ប័ណ្ត
រតូវខិតខាំពរងឹងខលួនឯង ទដីមផទី្វីការផ្របកាល យខលួនទៅជារគោឹះសាទ នមីរកហូ្រិញ្ដវតទុផ្ដលមាន
អាជាញ ប័ណ្ត ទោយទ្វីរបតិបតថកិារទៅទរកាមចាប់រតមឹរតូវ ។ 

 -ទ៣ី  ចាំទពាោះរគោឹះសាទ នផ្ដលមានអាជាញ ប័ណ្តរចួទហ្យី គបផពីរងឹងការរគប់រគង
និង របតិបតថកិាររបស់ខលួន ទោយបទងាីតនូវផលិតផលហ្រិញ្ដវតទុងមីៗ ឲ្យសមរសបជាមយួ
តរមូវការរបស់របជាជនរកីរកបផ្នទមទទៀត និង ពរងងឹបណាថ ញរបស់ខលួនឲ្យកាន់ផ្តទូលាំ
ទូលាយ ទហ្យីចូលទរៅទៅដល់ទីជនបទោច់រសោលននរបទទស ទដីមផផីថល់ទសវា
ហ្រិញ្ដវតទុដល់របជាជនរកីរកឲ្យកាន់ផ្តទរចីនទ ងី។ 

 -ទ៤ី ផារភាជ ប់ការផថល់ទសវាហ្រិញ្ដវតទុទនោះ ជាមួយកមមវ ិ្ បីណ្ថុ ោះបណាថ លដល់
របជាពលរដឌទដីមផ ី ឲ្យពកួគ្នត់មានការយល់ដឹងពីការទរបីរបាស់ទសវាហ្រិញ្ដវតទុ។ ការ
បណ្ថុ ោះបណាថ លចាំទណ្ោះដឹងជាមូលោឌ ន អាចទ្វីឲ្យរបជាជនរកីរក យល់ដងឹពកីារខចី
ឥណ្ទាន ការសនសាំរបាក់ ផ្ដលបានមកពីកមចីឲ្យមានផលរបទោជន៍ កបុងការរបកបរបរ
ចិញ្ច ឹមជីវតិ និង បទងានីរបាក់ចាំណូ្លទដីមផទីលីកសធួយជីវភាពរស់ទៅ ឲ្យកាន់ផ្តរបទសីរ
ទ ងី។ 
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 -ទ៥ី ចាំទពាោះអរតាការរបាក់ឲ្យខចី រាជរោឌ ភិបាលនូវផ្តរបកាន់យកទគ្នលនទោបាយ 
អរតាការរបាក់ទីផារ ទទាោះបីជាមានការងយចុោះអរតាការរបាក់ជាបនថបន្ទធ ប់ទៅរយៈទពល
កនលងមកក៏ទោយភាគ ី ផ្ដលមានការពាក់ព័ននទៅកបុងវស័ិយមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ ជាពិទសស 
សហ្គមន៍អនថរជាតិ ផ្ដលបានផថល់កមចីដល់សាទ ប័នមីរកហូ្រិញ្ដវតទុទៅកមពុជា រតូវគិត
ពិចារណារោិះរកមទ្ោបាយោ ងណាទ្វីឲ្យអរតាការរបាក់ មានករមិតកាន់ផ្តទាប 
ជាងទនោះទៅទទៀត ទដីមផជីួយដល់អបករកីរកទៅកមពុជា។ 

ខសចកតីសននិដ្ឋឋ ន 

 សរុបទសចកថីទៅ ឥណ្ទានមានអតទរបទោជន៍សរមាប់រគប់សាទ នប័នហ្រិញ្ដវតទុ
មិនថា ្ន្ទគ្នរ ឬ រគឹោះសាទ នមីរកូហ្រិញ្ដវតទុ វាទ្វឲី្យ្ន្ទគ្នរ ឬ រគឹោះសាទ នមីរកហូ្រិញ្ដវតទុ 
អាចរករបាក់ចាំទណ្ញបានទោយសារផ្តមានឥណ្ទានទនោះ។ ចាំផ្ណ្កឯមីរកហូ្រិញ្ដវតទុ
វញិ វាមានសារសាំខាន់សរមាប់ជាកផ្នលង ឬ ក៏ជារបភពមយួដ៏សាំខាន់ សរមាប់ផថល់ជា
ហ្រិញ្ដបផទានដល់ដល់អបករកីរក សហ្រគ្នសតូចនិងម្យម។ 

េនថនិខទទស 

១- សទមថចរពោះសងឃរាជ ជួន ណាត , វចន្ទនុរកមផ្ខមរ , ភបាំទពញ , ១៩៦៨។ 
២- សទមថច ហ្ ុន ផ្សន , សុនធរកថា សទមថច ហ្ ុន ផ្សនន្ទយករដឌមង្គ្នថី

ននរាជរោឌ ភិបាលកមពុជាកបុ ង ពិ្ីទបីកសនបិសីទជាតិសថីពីមីរកហិូ្រញ្ដវតទុ កមពុជា , 
ភបាំទពញ , នងាទ១ី១ ផ្ខមករា ឆប ាំ២០០៦។ 

៣-  រកុម្ន្ទគ្នរពិភពទលាកទៅកមពុជា , 
កិចចការរបស់្ន្ទគ្នរពិភពទលាកគឺទដីមផីកមពុជាចាកផុត ពីភាពរកីរក , ភបាំទពញ , 
២០០៦។ 

៤- ចាប់សថីពីរគឹោះសាទ ន្ន្ទគ្នរនងិហ្រិញ្ដវតទុ , ទលខ នស/រកម/១១៩៩/១៣ , 
១៩ តុលា ១៩៩៩។ 
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៥- ជា ចាន់តូ និង ស ុ៊ុំ សនបិសទិន , ឯកសារផ្សវងយល់ពីហិ្រញ្ដវតទុ អនថរជាតិ , ភបាំទពញ , 
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ដ្ំខណ្ើ រការព្បព្ពឹតតកមមទឹកសាា ត និងប ត ញដចកោយ 
Water Treatment Process and Pipe Network 

ទបកខជនបណ្ឍិ ត ហួ្ន ប៉ាលូ ី

ខសចកតីខផតើម  

 វស័ិយទឹកសាអ តគឺជាវស័ិយអាទិភាពមួយ ផ្ដលរាជរោឌ ភិបាលកមពុជា និង
សហ្គមន៍អនថរជាតិ បានយកចិតថទុកោក់ោ ងខាល ាំង។ ទៅរបទទសកមពុជាមាន
របជាពលរដឌជាទរចីនទៅតាមជនបទទីរបជុាំជន និង ទីរកងុផ្ដលមិនទាន់មានទកឹសាអ ត
ទរបីរបាស់រគប់រគ្នន់ទៅទ យីទទ។ ទបីតាមការបា ន់សាម នរបស់រកសងួឧសាហ្កមមផ្រ   និង 
ថាមពល កបុងឆប ាំ២០១០ បានឲ្យដឹងថាមានផ្តរបជាពលរដឌរបមាណ្៥៨,៦% ប ុទណាត ោះ
មានទឹកសាអ តទរបរីបាស់តាមបណាថ ញផ្ចកចាយទកឹសាអ ត។ តាមកមមវ ិ្ ីរតួតពនិិតយរមួគ្នប
ទលីការសទរមចទគ្នលទៅសហ្សសវតសររ៍បស់អងាការសុខភាពពិភពទលាក (WHO) នងិ
អងាការយូនីទសហ្វ (UNICEF) បានឲ្យដងឹថា ទៅឆប ាំ២០១០ មានរបជាជនរបមាណ្ 
៥៥% ផ្ដលរស់ទៅទីរបជុាំជន និង មានរបជាជនផ្ត៥%ប ុទណាត ោះទៅតាំបន់ជនបទមាន
ទឹកសាអ តទរបីរបាស់។ ទឹកសាអ ត គជឺាតរមូវការជាអាទិភាពសរមាប់ការរស់ទៅរបស់
មនុសសជាតរិគប់រូប។ ទឹកសាអ តកាន់ផ្តសាំខាន់ចាាំបាច់ផ្ងមទទៀត ទៅទពលទគរតូវការវា
សរមាប់ទ្វីការអភិវឌណន៍តាំបន់ទីរកុង។ 

 ទៅកបុងការរចន្ទគទរមាងរបព័ននរបរពឹតថកមម និងផ្ចកចាយទកឹសាអ តមយួ ទកឹទៅ
រតូវបានន្ទាំយកពីរបភព របស់វាទៅកាន់សាទ នីយរបរពតឹថកមមតាមរយៈរបព័ននន្ទាំទឹកចូល
ផ្ដលបានរចន្ទទ ងី អនុញ្ហដ តឲ្យវាហូ្រមកទោយទសរ ី (Gravity flow) ឬ ទោយទរបី
មា សុីនបូម (Pumping) ន្ទាំវាមក។ 
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 ចាំផ្ណ្កឯទឹកសាអ ត រតូវបានន្ទាំទចញតាមរយៈទុទោពអីាងរបរពឹតថកមមទឹក រចួ
ចូលទៅសថុកកបុងអាងសថុកទឹកសិន មុននឹងបនថផ្ចកចាយលក់ជូនអតិងជិនទរបីរបាស់។ 
ទដីមផផី្ចកចាយទឹក ឲ្យដល់នដអបកទរបីរបាស់ទាាំងទន្ទោះ ការទមាល ក់ទឹកទោយកមាល ាំងរុញ
របស់អាងតមាល់ទឹក ឬ ម ូទ័ររុញ រតូវបានរចន្ទទ ងីទៅតាមសមតទភាពផលតិរបស់ 
ទរាងរចរក និង តរមូវការទរបីរបាស់របស់អតិងជិន។  

១. ខតើអវីខៅជាព្បព្ពឹតតកមមទឹក?  

 ទឹកសាអ ត គឺជាទកឹបានមកពី្ មមជាតិទរកាយពីបានឆលងកាត់របព័ននទរចាោះ និង
សមាល ប់ទមទរាគ។ ជាចាាំបាច់ណាស់ផ្ដលទឹក រតូវផ្តទ្វីរបរពឹតថកមមសមាអ តសិនមុននងឹ
ទរបីរបាស់។ របព័ននផលិត នងិ ផ្ចកចាយទឹកសាអ តទាាំងមូលរតូវផ្តរចន្ទទ ងី អារស័យ
គុណ្ភាពរបស់របភពទឹកផ្ដលនឹងរតូវទាញយកមកផលិតរមួមាន៖ ភាពលអក់ សារធាតុ
គីមី អាទសនិច ផ្ដក កាំទបារ  និង ទមទរាគ អ.ឺកូលី  (E.coli)។   ទទាោះបីជាោ ងណា
ក៏ទោយការទ្វីរបរពឹតថកមមទឹកទដីមផដីកជាតអិាទសនិច និង កាំទបាររតូវផ្តចាំណាយងវកិា
ទរចីន និង បទចចកទទសខពស់ទបទីយងីទរបៀប ទ្ៀបទៅនឹងការទ្វីរបរពឹតថកមមទផសងៗទទៀត។ 

 ការទ្វីរបរពឹតថកមមទកឹសាអ តមានទរចីនលកខណ្ៈ ឬ ទរចនីវ ិ្ សីាង្គ្សថណាស់   ប ុផ្នថ
ទគ្នលបាំណ្ងដូចគ្នប ផ្តមួយ។ វ ិ្ ីសាង្គ្សថ្វីរបរពឹតថកមមទឹកខលោះមានតនមលនងល ផ្ដលតរមូវ
ឲ្យនងលវនិិទោគមានតនមលខពស់ ដាំទណី្រការទោយចរនថអគាិសន ី ទរបីបទចចកទទសខពស់ និង
ទាំទនីប។ល។ 

 ជាទូទៅរបព័ននផលតិទឹក នងិការផ្ចកចាយទឹកសាអ តមួយ អាចរចន្ទឲ្យរបព័នន
ទាាំងមូលសទិតទៅនឹងមយួ កផ្នលង ឬ អាចអនុញ្ហដ តឲ្យចល័តបាន។ ដាំណាក់កាល
សាំខាន់ៗ ផ្ដលមានទរបីទៅកបុងការទរៀបចាំរបព័ននផលិត ឬ ផ្ចកចាយជាទូទៅរមួមាន៖ 
អុកសុីតកមម ការោក់កលរទដីមបណាថ ញអាងលាយលាយ អាងផថុ ាំកករ អាងទរចាោះ នងិ
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ការសមាល ប់ទមទរាគជាទដីមទហ្យីរាល់ដាំណាក់កាលទាាំងអស់អាចរចន្ទ និង សាងសង់
ទ ងី ឬ អត់គឺអារស័យទលតីរមូវការចាាំបាច់ផ្ដលទយងីសិការកទឃញី។ 

ការទ្វរីបរពតឹថកមមទកឹអារស័យតាមគុណ្ភាពទកឹទៅ១ 

របភពទកឹ ការទ្វរីបរពតឹថកមម នងិការវនិទិោគ 
១. ទឹកទរកាមដីនិងទឹកផុស្មមជាត ិ
ផ្ដលគ្នម នទមទរាគ 

-  មិនរតូវការទ្វីរបរពតឹថកមម ឬសមាល ប់ទមទរាគ 

២. ទកឹទរកាមដីផ្ដលមានសារធាតុ
គីមី ផ្រ   និង ឧសម័ន 

- អុកសុីតកមម(ទ្វីឲ្យទកឹប ោះជាមួយខយល់)
អាងលាយលាយ អាងទរចាោះ និង ការសមាល ប់
ទមទរាគ 

៣. បឹង រសោះ ផ្ដលមានការបាំពុល
តិចតួច 

-  សមាល ប់ទមទរាគ 

៤. ទឹកទទនល របឡាយផ្ដលមានការ
បាំពុលខាល ាំង 

-  ទ្វីរបព័ននរបរពតឹថកមមទពញទលញ 

ទគ្នលបាំណ្ងននកិចចដាំទណី្រការទរាងចរកផលតិទឹកសាអ ត គឺទដីមផផីាត់ផាង់ទឹក
សាអ តផ្ដលគ្នម នជាតិគីម ី នងិ ទមទរាគទផសងៗរសបតាមបទោឌ នសរមាប់ការទរបីរបាស់
របស់មនុសស។ ការសមាអ តទឹកសរមាប់តរមូវការទរបីរបាស់ តាមលាំទៅោឌ ន រតូវទ្វីឲ្យទឹក
មានរសជាតិ និង សភាពគួរឲ្យទពញចិតថ គឺរតូវមានភាពថាល  គ្នម នពណ៌្ និង មានធាតុ 
បាំពុលទផសងៗទរកាមករមិតបទោឌ ន។ ចាំទពាោះគុណ្ភាពទឹក ផ្ដលទរបីរបាស់កបុងវស័ិយ
ឧសាហ្កមម គឺអាចមានភាពរបិតទរបៀងជាងការទរបីរបាស់តាមលាំទៅោឌ ន។ ដូទចបោះ
វាទាមទារឲ្យទ្វីការសមាអ តបផ្នទមទលីទកឹទរបីរបាស់តាមលាំទៅោឌ ន មុននងឹយកមកទរបី
របាស់ទៅកបុងវស័ិយឧសាហ្កមមទផសងៗ ដូចជា ទឹកសរមាប់ផាត់ផាង់ឲ្យ្ុងកទតថ  នងិ 

                                                           
១ របភព៖គទរមាង NIREP របសអ់ងាការទង្គ្ហ្ាតទៅកមពុជា 
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្ុងចាំ យផ្ដលរតូវដកធាតុផ្រ  ទផសងៗទចញទាាំងអស់ទដីមផកីារពារការកកផថុ ាំ និង ការកក
សធោះទុទោ។ 

របភពទកឹសរមាប់ការផាត់ផាង់តាមទីរបជុាំជន រមួមាន អណ្ថូ ងទរៅ អណ្ថូ ង
មិនទរៅ ទទនល បងឹពី្មមជាត ិ ឬ រសោះជកី។ អណ្ថូ ងជាទូទៅផថល់ទកឹថាល  គ្នម នការបាំពុល 
និង មានគុណ្ភាពមិនផ្របរបួលផ្ដលរយរសលួកបុងការ សមាអ តសរមាប់ផាត់ផាង់ជូន
របជាជនតាមទីរកងុ និង ទីរបជុាំជន។  ការសមាអ ត ក៏អាចរតូវទ្វីទ ងីទដមីផបីាំបាត់ជាត ិ
ឧសម័ន និងសារធាតុមិនលអមយួចាំនួន២។ 

រូបភាពទ ី១ : គាំនូសបាំរពញួដាំទណី្រការរបរពតឹថកមមទកឹសាអ ត របភពទកឹទរកាមដ ី

ពីអណ្តូ ង 
 
                                                                            
          (a) 
                                                                                          

          (b)                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                     

         (c)                                            

        

 
                                                           
២  Water Work Management and Technologies, Published in Phnom Penh, October 2008, 2nd Editions 

1 2 3 

5 

4 

Cl 

 

Cl 

 

Cl 

 

Cl 

 ទៅបណាថ ញ 
ផ្ចកចាយ 
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 កាំណ្ត់សមាា ល់ : 
1 : ការបញ្ចូ លខសល់(មានអុកសុីផ្ហ្សន) 
2 :  អាងផថុ ាំកករ 
3 : អាងទរចាោះ 
4 : អាងទរចាោះរពមជាមួយរបតិកមមបនថូរអុីយ ុង (ជាតិជ័រ) 
5 : លាយសូលុយសយុងអាំបលិកលរ ួ

        គាំនូសបាំរពួញ (a) ខាងទលី គឺជាការបរា ញពីដាំទណី្រការសមាអ តទឹកោ ងសាមញ្ដ 
ផ្ដលបានរតឹមផ្តការសមាល ប់ទមទរាគប ុទណាត ោះ។ ទឹកកបុងអណ្ថូ ងទរៅៗ ផ្ដលមានគុណ្ភាព
លអរតូវបញ្ចូលកលរ ទដមីផបីទងានីជាកលរសាំណ្ល់ សរមាប់តាមការពារពីការរជាបចូលនូវ
សារធាតុបាំពុលទៅតាមបណាថ ញផ្ចកចាយ។ ចាំទពាោះអណ្ថូ ងរាក់ៗ ផ្ដលទទលួទកឹពី
របភពទឹកទលីដីទោយតធ ល់  កលរមានតួន្ទទីជាអបកសមាល ប់ទមទរាគ និង ជួយតាម ការពារ
របឆាំងនឹងការបាំពុលន្ទន្ទទៅតាមបណាថ ញ។ ផ្ដក និង ម ង់កាផ្ណ្ស ផ្ដលជាលាយ
រលាយកបុងទឹកអណ្ថូ ងរតូវទទលួរងរបតិកមមអុកសុីតកមម ទៅទពលវាប ោះជាមួយខយល់កបុង
បរោិកាស ទហ្យីវាបាំផ្បលងទៅជាកករតូចៗពណ៌្ផ្រចោះ ផ្ដលទ្វីឲ្យទឹកថាល កាល យជារសអាប់
បនថិចវញិ។  ដូទចបោះជាតិផ្ដក និង ម ង់កាផ្ណ្សទាាំងទន្ទោះ ទគបាំបាត់វាតាមរយៈរបតិកមម
អុកសុីតកមមជាមួយអុកសុីផ្ហ្សន ទហ្យីកករផ្ដលរងធាល ក់ចុោះ នឹងរតូវដកយកទចញពទីឹក
ទោយអាងទរចាោះ «គាំនូសបាំរពញួ(b)»។  ភាពរងឹទពកននទកឹ ជាទូទៅទគកាត់បនទយមក
វញិទោយទ្វកីារបនធន់តាមរយៈរបតិកមមទមាល ក់កករ ឬ របតិកមមបនថូរអុីយ ុង។ សារធាតុ
នីរតាតគឺទ្វីការដកទចញ ទោយទរបីជាតិជ័រមួយចាំននួ(របតកិមមបនថូរអុយី ុង) ទហ្យីជាតិ
ជ័រទនោះ រតូវសមាអ តវាទ ងីវញិជាទទៀងទាត់ទោយទរបីលាយនរបបាំផុតននអាំបលិសូដយូមកលរ ួ
(NaCl) « គាំនូសបាំរពញួ (c)» ។ 

ការបាំពុល និង បាតុភូតញីវរតូពិកទសសុិន (Eutrophisation)ជាចាំណុ្ចរតូវ
រពួយបារមភបាំផុត កបុងការទរបីរបាស់របភពទឹកទលីដីពីទរពាោះគុណ្ភាពវា គឺអារស័យនឹង
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ករមិតននសកមមភាពកសិកមមផ្ដលទៅជាប់នឹងរបភពទកឹទាាំងទន្ទោះ រពមទាាំងកតាថ ទផសងៗ
ទទៀតដូចជាការបាំពុលពីទីរបជុាំជននិងតាំបន់ឧសាហ្កមម ទីតាាំងរបភពទឹកទទនល និង
សាទ នភាពទាំនប់ការពាររដូវទផសងៗននឆប ាំ និង កតាថ ល័កខខ័ណ្ឍ អាកាសធាតុផងផ្ដរ។ ទភលៀង
ទរចីនៗ វាហូ្រទរចាោះន្ទាំដលីាប់ នងិសារធាតុសររីាងាទផសងៗមកពីតាំបន់កសិកមម  និង ពី
តាំបន់នរព ទហ្យីករមិតកាំ ប់ោ ងខពស់អាំពសីារធាតុបាំពុលទៅទពលមានការរា ាំងសាួត វា
ទកីតទចញពកីារបងាូរទកឹលូសមអុយចូល។ តាមលទនផលននការសិកា រសាវរជាវកនលងមក 
គុណ្ភាពទឹកទទនល បងឹ និង ទឹករសោះ មានការផ្របរបលួអារស័យនឹងរដូវកាលទោយសារ
ករមិត ខុសគ្នប ោ ងខាល ាំងននសីតុណ្ា ភាព រវាងរដូវទៅថ  នងិ រដូវរតជាក់។ ការរតតួពិនិតយ
គុណ្ភាពទឹកសរមាប់ផឹករតូវទផថីម ទចញពីការរគប់រគងអាងជលសាង្គ្សថទដមីផកីារពារ
របភពទឹកផ្ដលនឹងរតូវយកមកទរបីរបាស់។  របភពទឹកផ្ដលរងការបាំពុលោ ង្ាន់្ារ 
មានការពិបាកកបុងការសមាអ ត ទហ្យីការពិបាកផ្តងន្ទាំឲ្យមានចាំណាយងវកិាទរចីន។ 

រូបភាពទ ី២: គាំនូសបាំរពញួដាំទណី្រការរបរពតឹថកមមទកឹសាអ ត របភពទកឹទលដី ី

ពីទខនល សទងឹ បឹង ឬខព្ជាោះ 

                                                                                           
                              

                                                                                        
                                                                          

ខៅប ត ញដចកោយ             

        កាំណ្ត់សមាា ល់ : 
1:  អាងទទលួ (សរមាប់របភពទឹកផ្ដលលអក់ខាល ាំង) 
2:  អាងផថុ ាំកករ 
3:  អាងរងថាល  

1 
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4:  អាងទរចាោះ 
5:  អាងទរចាោះទោយ្យូង (ជទរមីសបផ្នទម) 

              - Al : Flocculent       - Cl : Chlorine  

ការររសាំខាន់សរមាប់ដាំទណី្រការផលិតកមមទកឹសាអ តពីរបភពទឹកទលដីី គឺការ
ទរបីរបាស់ធាតុគីមី ទោយ(សាច់ជូរ)សរមាប់ទ្វីទឹកឲ្យថាល និងមានដាំណាក់កាលដូចជា៖
អាងផថុ ាំកករ អាងរង នងិ អាងទរចាោះដូចមានសទងខប កបុងគាំនូសបរា ញខាងទល។ី របភព
ទឹកបឹង ឬ អាងទឹក (របភពទឹកនងឹ) មានគុណ្ភាពនងឹនតាាំងពីទដីមឆប ាំដល់ចុងឆប ាំ
ទហ្យីមិនទាមទារការសមាអ តទរចីនដូចរបភពទកឹទទនលឬផ្រពក(របភពទឹកហូ្រ)ទទ។ ការ
សមាអ តតាម្មមតា រមួមានការបាំបាត់ភាពលអក់ បាក់ទតរ ី នងិ ពណ៌្។ ការដុោះរកីសាយ
សារាយ ទ្វីឲ្យភាពលអក់ទកនីទ ងី(ពិទសសទៅរដូវទៅថ  និង រដូវសលឹកទឈរីជោុះ) ទហ្យី
ទឹកអាចផ្របរបួលគុណ្ភាពដូចជាមានរសជាតិ និង កលនិ ផ្ដលពិបាកនឹងបាំបាត់ទចញ។៣ 

ធាតុគីមីផ្ដលទរបសីរមាប់បទងាតីកករទដីមផបីាំបាត់ភាពលអក់ រតូវពិចារណាផ្ផអក
លកខណ្ៈតធ ល់ននទកឹ នងិ កតាថ ទសដឌកចិចទផសងៗ កបុងទន្ទោះមាន ៖ សាច់ជូរ (អាលុយ
មីញ ូ មស ុល វ ត)  គឺជាសារធាតុបងាកករផ្ដលមានទរបីរបាស់ជាទូទៅជាងទគ។ ្យូង
សកមមរតូវបានទរបី ទដីមផបីាំបាត់សារធាតុផសាំផ្ដលបងាកលិន នងិ រសជាតិមិនលអ។ កលររតវូ 
ទរបីទៅដាំណាក់កាលចុងទរកាយននការសមាអ តទឹកទដីមផសីមាល ប់ទមទរាគ។ 

កិចចដាំទណី្រការផលិតទកឹសាអ តមានកាកសាំណ្ល់ពីររបទភទគ៖ឺភក់បានមកពីកា
រធាល ក់កករកបុងអាងរង និង ភក់បានមកពីការលាងអាងទរចាោះទោយការទរបីលាំហូ្រ
ទឹកបង្គ្ញ្ហច ស។ ធាតុផសាំននកាកសាំណ្ល់ផ្របរបួលខុសគ្នប ខាល ាំងណាស់ ពីទរពាោះវាមាន
សារធាតុទផសងៗ ផ្ដលយកទចញពីទកឹទៅនងិជាតគិីមីផ្ដលោក់បញ្ចូ លទដីមផសីមាអ ត 
ទឹក។ ទៅទពលដាំទណី្រការផលិកមម កាកសាំណ្ល់ភក់ទាាំងទន្ទោះទកីតទ ងីឥតឈប់ ប ុផ្នថ
                                                           
៣  Water Work Management and Technologies, Published in Phnom Penh, October 2008 
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ទគយកវាទចញតាមការ លាងសមាអ តញឹកញប់ ឬ រទងវលីអារស័យនឹងភាពលអក់របស់ទឹក
ទៅខាល ាំងឬតចិ។ កាលពមុីនយូរមកទហ្យី កាកសាំណ្ល់ភក់ទាាំងទន្ទោះ រតូវបានបងាូរ
រត ប់ចូលទៅរបភពទឹកទទនល ឬ បឹងវញិទោយគ្នម នទ្វីការសមាអ តទ យី។ ការអនុវតថ
ផ្បបទនោះ មានទហ្តុផលថាកាកសាំណ្ល់ពីការផលិតទកឹសាអ តទាាំងទន្ទោះ គឺជាកាក
សាំណ្ល់ភក់បានមកពីទកឹ្មមជាតិ ទោយគ្នម នបផ្នទមកាកសាំណ្ល់អវីទទៀតទ យី។ 
ដូទចបោះការបងាូរកាកសាំណ្ល់ពីទរាងចរកផលិតទកឹសាអ តគឺជាកាកសាំណ្ល់ទដីម ផ្ដលសទិត
ទៅកបុងរបភពទឹក។ អាំណ្ោះអាំណាងខាងទលីទនោះមនិអាចទរបីបានទទៀតទ យី ពីទរពាោះ
គុណ្ភាពរបភពទឹកមានការធាល ក់ចុោះជាលាំោប់ ទហ្យីសារធាតុគមីីផ្ដលបានទរបីកបុង
ទពលដាំទណី្រការផលិតកមមគជឺាធាតុបាំពុលផ្ដលបផ្នទមងមី។ 

 កករកបុងទឹកគបឺណាថ លមកពីវតថមានរបស់ភាគលអិត ផ្ដលមានទៅកបុងទឹកកករ
ខលោះមានទមាន់្ាន់ជាងទឹក ឯខលោះទទៀត មានទមាន់រសាលជាងទឹក ផ្ដលជាមូលទហ្តុ
បណាថ លឲ្យវាអផ្ណ្ថ តកបុងទឹក។  ដូទចបោះទតីមានបទចចកទទស អវីទដីមផដីកកករផ្ដលអផ្ណ្ថ ត
ទចញពីកបុងទឹក? 

 អាងលាយនងិអាងផថុ ាំកកររតូវបានរចន្ទទ ងី កបុងទគ្នលបាំណ្ងលាយលាយ
សារធាតុគីមីឲ្យបានឆប់រហ័្ស នងិ ទដមីផចីាប់ផថុ ាំកករ និង សល់កកររសាលខលោះ រតូវបាន
ទរចាោះទោយអាងទរចាោះ៤។ 

 ដាំទណី្រការលាយលាយនិងផថុ ាំកករអាចកាត់បនទយ ឬ ដកទចញនូវបាក់ទតរ ី
ផ្ដលមានទៅកបុងទកឹទហ្យី វាក៏អាចទ្វីឲ្យពណ៌្ទឹកថាល ជាងមុន។ 

 ទដីមផឲី្យយល់កាន់ផ្តចាស់អាំពីដាំទណី្រការលាយលាយ នងិ ផថុ ាំកករ ទយងីទមីល
អាំពីលកខណ្ៈដាំទណី្រការទអ ចិរតូសាថ ទចិ លាយលាយ និង ផថុ ាំកករទៅមារតាោឌ នតូច
បាំផុត(ទមីលទោយមីរកទូសសន៍)។ 
                                                           
៤  http//www.youtube.com/watch?v=81VjwAJEmnE    
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 ទៅដាំណាក់កាលដាំបូង កករផ្ដលមានបនធុកអវជិជមានព័ទនជុាំវញិទោយបនធុក
វជិជមាន(វា  ង់១) ទហ្បីនធុកទាាំងមូលសទតិទៅអវជិជមានផ្ដលន្ទាំឲ្យកកររុញរចានគ្នប ទៅ
វញិទៅមក។ 

 បន្ទធ ប់មកសារធាតុគីមីចាប់កករ (សាច់ជូរ) មានវា  ង់៣ (បនធុកវជិជមាន)
ចាប់យកកករផ្ដលមានវា  ង់១ (បនធុកអវជិជមាន) ន្ទាំឲ្យបនធុកកករកាល យទៅជាណឺ្ត
(០) និងទាញផថុ ាំកករទន្ទោះចូលគ្នប ឲ្យបាន្ាំ៥។ 

 ១.១. អាងោយលាយ 

 អាងលាយលាយរចន្ទទ ងី កបុងទគ្នលបាំណ្ងោ ងណាទ្វីឲ្យសារធាតុគមីី 
ផ្ដលរតូវលាយជាមួយទឹកទៅរចបល់ចូលគ្នប ោ ងសពវលអ រវាងបរមិាណ្ធាតុគមី ី និង
មាឌទឹកផ្ដលរតូវលាយ។ ទដមីផឲី្យដាំទណី្រការទនោះទទលួ បានរបសទិនភាពខពស់ សារធាតុ
គីមីរតូវផ្តចាក់បញ្ចូលទៅរតង់ចាំណុ្ច ឬ ទីតាាំងផ្ដលមានតាំហូ្រខមួលខាម ញ់។ ការលាយ
លាយរតូវទ្វីទ ងីឲ្យបានឆប់រហ័្ស ពីទរពាោះថារបតិកមមរវាងកករកបុងទឹក នងិ សារធាតុ
គីមចីាប់កករទកីតទ ងីទលឿនណាស់ (ពីរ-បីវនិ្ទទីផ្តប ទណាត ោះ)។ បណ្ថុ ាំ កករមិនសទិតទៅ
ទងរទ យី វាអាចផ្បកខាច យទៅវញិកបុងរយៈ ទពលខលោះបាន។ 

ក. ការោយលាយខដ្ឋយចលនាទឹក  

ចាំទពាោះការលាយលាយទោយចលន្ទទកឹ ការរចន្ទន្ទន្ទ រមួមានរចកបងាូរ
(Channel) និង បនធប់ ឬ ងត (Chamber)រមួជាមួយជញ្ហជ ាំងខ័ណ្ឍ ទដីមផបីទងាីតឲ្យមាន
ចលន្ទលាំហូ្រទឹកខមួលខាម ញ់ទោយទរបទងាៀរ (Overflow weir) ឬ បនធោះជ័រតល សធិចរងឹ
ផ្ដលមានទចាោះរនន។  

                                                           
៥  http//www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endsceen&v=-DUTX7G7wlU   
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 សារធាតុគមីីចាប់កកររតូវចាក់បញ្ចូ លទៅរតង់ចាំណុ្ចទឹកទៅចូល(Inlet) ទបី
សិនជាការរចន្ទ នងិ ការសាងសង់របរពឹតថទៅបានលអ។ ការលាយលាយទោយចលន្ទ
ទឹកអាចមានរបសិទនភាពដូចការលាយទោយទមកានិចផ្ដរ។ 

 . ការោយលាយខដ្ឋយចលនាខមកានចិ  

 ការលាយលាយទោយចលន្ទទមកានិចជាមួយនឹងថាមពលផ្ដលផថល់ឲ្យទរគឿង
ឧបករណ៍្ ទមកានចិ សរមាប់កូរលាយទឹកទៅជាមួយ នងឹសារធាតុគីមីចាប់កករម ូទ័រ 
(rapid mixers, flash mixers and turbo mixer) កបូរ ឬ សាល បចរក (impeller) 
រតូវបានដាំទ ងី៦។ ការលាយលាយទោយចលន្ទទមកានិច ទាមទារឲ្យមានការផាត់ផាង់
ថាមពល និងការផ្ងទាាំជារបចាាំ។ 

 ១.២. អាងផតុំកករ 

 ការផថុ ាំកករជាដាំណាក់កាលមយួ ផ្ដលទកឹរតូវបានកូរទោយចលន្ទយតឺជាង
ដាំណាក់កាលលាយ កបុងទគ្នលបាំណ្ងផថល់ឱកាសឲ្យកករ ឬ ភាគលអិតតូចៗននទឹកទៅ
ផ្ដលលាយជាមួយលាយធាតុគីមចីាប់ផថុ ាំគ្នប ពតូីចទៅ្ាំរហូ្តបានដុាំកករ។ 

 អាងផថុ ាំកករជាទូទៅមានទរចីនបនធប់ឬងតផ្ដលទលផឿនននបនធប់ឬងតនីមួយៗរតូវ
បនទយបនថិចមថងៗទដីមផ ី ទ្វឲី្យកករផថុ ាំគ្នប ពីតូចទៅ្ាំ។ តាមរយៈបទពិទសា្ន៍គណ្ន្ទ
រចន្ទអាងផថុ ាំកកររបស់អងាការទង្គ្ហ្ាត៖ទលផឿនទឹកហូ្រ កបុងអាងរតូវសទិតកបុងចទន្ទល ោះ ៖ ០.៨ 
ទៅ ០.៣ ផ្ម រត/វនិ្ទទី រយៈទពលផថុ ាំកកររតូវទៅចទន្ទល ោះ១៥ ទៅ២០ ន្ទទ។ី 

 

 

                                                           
៦  http//water.me.vccs.edu/exam prep/rapidmix.html    
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១.៣. អាងពព្ងងកករ 

ការពរងង ឬ ការទ្វីឲ្យថាល  គឺជាការធាល ក់កករទោយសារទមាន់របស់វាតធ ល់នន
សារធាតុទផសងៗ ផ្ដលរចបល់លាយកបុងទកឹឲ្យទៅជារគ្នប់លាប់តូចៗជាកករននធាតុ
គីមឬីការធាល ក់រងថាល ននចុណ្តភាគ (កាំទទចកាំទ)ីទផសងៗ។ 

           លកខណ្ៈវនិិចឆ័យសាំខាន់ៗសរមាប់កាំណ្ត់ទាំហ្ាំននអាងរង គឺរតូវគិតគូរពីរយៈ
ទពលហូ្រឆលងកាត់ទលផឿនបទងាៀរទឹកហូ្ររ ាំលង បរមិាណ្ផលតិ ទហ្យីកបុងករណី្អាងរង
មានរាងបួនរជុងរទផ្វង រតូវគតិគូរទលផឿនទកឹតាមផ្ខសទដកផ្ងមទទៀត។ 

រយៈទពលហូ្រកាត់គិតជាទមា ង រតូវគណ្ន្ទទ ងីទោយផ្ផអកទលីទាំហ្ាំជទរតអាង
និងទលផឿនលាំហូ្រជាម្យម កបុងមួយនងា តាមសមីការដូចខាងទរកាម ៖ 

                         t :  រយៈទពលហូ្រឆលងកាត់ (ទមា ង) 
         t =                          V :  ទាំហ្ាំអាង (ម៣)  
                                     Q :  ទលផឿនលាំហូ្រម្យមរបចាាំនងា 

 ផ្ផបកសាំខាន់បាំផុតរបស់អាងរង គឺសាំណ្ង់បទងាៀរទកឹ ជាកផ្នលងផ្ដលទឹកហូ្រ
ទ ងីទលរីតង់បន្ទធ ប់មកទហ្ៀរចូលទៅទរបងាូរទចញដូច ផ្ដលអបកបានទឃញីកបុងរូបខាង
ទលី។ ទកឹហូ្រចូលអាងរងតាមផ្ផបកខាងទរកាម ទហ្យីបន្ទធ ប់មកហូ្រតាមផ្ខសឈរកបុងនផធ
អាង រចួទហ្ៀរទចញតាមសាំណ្ង់បទងាៀរចូលទៅទរបងាូរទចញ។  

កកររងធាល ក់ចុោះទរកាម តាមទសិបង្គ្ញ្ហច ស់គ្នប នឹងទិសទកឹហូ្រទហ្ៀរកករទាាំងទន្ទោះ 
រតូវបានទគយកទចញពីនផធបាតននអាងរង។ ចុណ្តភាគធាល ក់ចុោះតាមទលផឿន V ផ្ដល្ាំ
ជាងទលផឿនហូ្រឆលងកាត់ Q/A ទហ្យីរតូវបានដកទចញពីបាតអាង។ ចាំទពាោះចុណ្តភាគ
រសាលបាំផុត ផ្ដលមានទលផឿនធាល ក់តូចជាងទលផឿនទឹកហូ្រឆលងកាត់ចុណ្តភាគទាាំងទន្ទោះ
រតូវបានហូ្រទចញជាមួយទកឹទហ្ៀរចូលទរបងាូរទឆព ោះទៅអាងទរចាោះ។ 

V × 24                     
Q 



 

~ 72 ~ 
 

           អាងរងអាចមានរាងជាបួនរជុងរទផ្វង បួនរជុងទសមី ឬ ជារាងមូលដូចលូផ្ដល
រតូវទ្វីការសិកាគណ្ន្ទបលង់ទដីមផឲី្យទឹកហូ្រយតឺៗ នងិ ហូ្រទសមីលអ។ ចាំទពាោះអាងរងទៅ
ទរាងចរកទឹកសាអ តខាប ត្ាំ គឺរតូវបានបាំពាក់ឃប សគ្នសទមកានិកទៅបាតអាងរងសរមាប់
គ្នសយកភក់ទចញ។ ចាំទពាោះអាងទទលួផ្ដលមានមុខររពរងងពពកួកករលាប់្ាំៗទៅ
កបុងទឹកទទនលផ្ដលលអក់ខាល ាំង ជាទូទៅគឺមានរាងជារងវង់អណ្ថូ ងលូ ផ្ដលផ្ផបកខាងទរកាម
មានឃប ស និង អាងសរមាប់សាុកភក់ទកៀរទចញ។ 

 របព័ននទោោះ ឬ បងាូរភក់ រតវូផ្តទរបីទដីមផរីយរសួលកបុងការទោោះភក់ទៅទពល
ផ្ដលគរទរចីនទៅបាតអាងពរងង។ គុណ្ភាពទកឹផ្ដលហូ្រទចញពីអាងពរងងបានថាល រចួ
ទៅទហ្យី(មានកករតូចៗតចិជាង ឬ ទសមី ៥% នងិ ហូ្រទៅកាន់អាងទរចាោះ) ។     
 ជា្មមតាអាងពរងងសទិតទៅចទន្ទល ោះអាងផថុ ាំកករនងិអាងទរចាោះ។  ទពលខលោះអាង
ពរងងកកររតូវបានដាំទ ងី ទៅខាងទដីមសាទ នីយបូមទកឹ ទដីមផអីនុញ្ហដ តឲ្យកករធាល ក់រង
សិនសឹមបូមជាទរកាយ ទគ្នលបាំណ្ងគឺទដីមផកីារពារ កុាំឲ្យខូច ឬ ផ្បកបាក់ដល់ម ូទ័របូម
ទឹក។ 

 រគប់អាងពរងងទាាំងអស់រតូវបានទគរចន្ទបួនផ្ផបកដូចជា៖ ផ្ផបករចកចូល ផ្ផបក
កករធាល ក់រង ផ្ផបកសថុកភក់ និង ផ្ផបករចកទចញ។ ផ្ផបកនីមួយរតូវផ្តសុីសរវ ក់រវាងគ្នប
(ផ្ផបកខាងទដីមនិងផ្ផបកបន្ទធ ប់)  ផ្ផបកនីមួយៗ មានមុខររទផសងៗគ្នប ដូចខាងទរកាម៖ 

  ១- ផ្ផបករចកចូល៖ ជាផ្ផបកមួយរចន្ទទ ងីទដីមផរីគប់រគងការផ្ចកចាយ ឬ
ពររយទឹកចូល និង ទលផឿនរបស់ទឹកទន្ទោះ។ ផ្ផបករចកចូលអាចជយួការពារមនិឲ្យទឹក
ហូ្រចូលទោយខមួលខាម ញ់ទ យី។ ទឹកផ្ដលហូ្រតាមអាងពរងង រតូវហូ្រពររយឲ្យបាន
ទពញទទឹងអាង ទដីមផកីារពារមិនឲ្យមានបញ្ហា ផ្ដលរយៈទពលទឹកហូ្រចូលរចួឆលងកាត់ 
អាងពរងងរហូ្តដល់រចកទចញទលឿនទពក។ 
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 ២-ផ្ផបកកកររងធាល ក់៖ បន្ទធ ប់ពីបានឆលងកាត់ផ្ផបករចកចូល ទឹកនឹងចូលទៅ
កាន់ផ្ផបកកករធាល ក់រងថាល ផ្ដលទលផឿនរបស់ទឹករតូវបានបនទយទសធីរផ្តទាាំងរសងុ ឬ គ្នម ន
ផ្តមថង។ ទៅរតង់ផ្ផបកធាល ក់រងកករទនោះ ទរបៀបបាននងឹកផ្នលងសថុកកករទហ្យីវាជាផ្ផបក
មួយផ្ដលរចន្ទឲ្យបានមាឌ្ាំជាងទគទដីមផឲី្យអាងពរងងកករមានរបសទិនភាពខពស់ ផ្ផបក
ធាល ក់រងកកររតូវផ្តរចន្ទឲ្យទលផឿនទឹកហូ្រយតឺ។  

 បនធោះតល សធិច Lamella plat ជួយបទងាីនរបសិទនភាពធាល ក់រងរបស់កករ នងិ
ទលផឿនរងកបុងអាងពរងងកករ។ បនធោះតល សធិច Lamella plat នីមួយៗមានមុខររទរបៀប
បាននឹងអាងពរងងកករតូចៗ។ ជាទូទៅបនធោះតល សធិច Lamella plat មានសាររបទោជន៍ 
ឬ ចាាំបាច់ខាល ាំងណាស់ចាំទពាោះសាទ នីយផ្ដលមាននផធដតូីចចទងអៀត ឬសាទ នីយតូចៗន្ទន្ទ
(Packaged plant)។ 

 ៣-ផ្ផបកសថុកភក់ ៖ ជាផ្ផបកមួយរចន្ទឲ្យសទតិទៅបាតអាងពរងងកករផ្ដល
ជាទីតាាំងកករសទតិទៅជាអចនង្គ្នថយ។៍ ចងអូរ ឬ របឡាយ រតូវបានរចន្ទទ ងីទដីមផបីងា
ភាពរយរសួលកបុងការរបមូលភក់យកទចញពអីាង។ 

 ទៅរបទទសកមពុជា សាទ នីយផលិតទឹកសាអ តភាគទរចីនទរបកីារទោោះ ឬ បងាូរភក់
ទោយនដ។ អាងពរងងកករគួរផ្តសាំអាតោ ងទ ចណាស់កបុងមួយផ្ខមថង ឬ ទរចីនជាង
ទន្ទោះ ទបីទឹកមានភក់ទរចនីផ្ដលវាបណាថ លមកពីកករឬភាពលអក់។ ទបសីិនជាភក់មិនសូវ
បានបងាូរ ឬ បូមទចញពអីាងពរងងកករបានទទៀងទាត់រតឹមរតូវទន្ទោះទទទន្ទោះមាឌអាង
ពរងងនឹងរតូវបានកាត់បនទយជាទហ្តុន្ទាំឲ្យអាងពរងងកករ មិនអាចទ្វីការបានលអ 
ទហ្យីភក់ផ្ដលកករទៅបានអាងនឹងកាល យទៅជាសអុយទរបៀបបាននងឹទឹកលូ។ កាំណ្ក
ភក់សមអុយទន្ទោះអាចបទងាតីជាបញ្ហា កលិន និង រសជាតិមិនលអ ឬ បញ្ហា កករអផ្ណ្ថ តទ ងី
មកទលីទរចនី រចួហូ្រទៅកាន់អាងទរចាោះ។ 
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 ៤- ផ្ផបករចកទចញ ៖ ជាផ្ផបកមួយរចន្ទទ ងីទដីមផធីាន្ទទឹកហូ្រឆលងកាត់ វាមាន
កករអបផបរមារបផ្ហ្ល៥% និង ជាទីតាាំងមួយផ្ដលទឹកសាអ តរតូវបានទគសទងាតទឃញី
ទៅនផធខាងទលីរបស់អាងពរងងកករ។ជា្មមតាផ្ផបក រចកទចញផ្តងមានជញ្ហជ ាំងខ័ណ្ឍ
មួយទដីមផទីប់កករមិនឲ្យហូ្រទៅកាន់អាងទរចាោះផ្ដលន្ទាំឲ្យសធោះ។ 

អាងពរងងកករផ្បបណាក៏ទោយ ភក់ផ្តងផ្តធាល ក់ចុោះនិងកកទៅបាតអាង ទហ្យី
ជាទរឿយៗវាបទងាីតបានជាអាងសថុកភក់មួយផ្ដលទយងីរតូវផ្តទោោះឬបងាូរវាទចាល។ 

 ការទោោះឬបងាូរភក់ទចាលគឺផ្របរបួលកបុងរយៈទពលមួយទោយអារស័យទលគុីណ្
ភាពទឹកទៅផ្ដលទគយកមកផលិត ទពាលគឺករមិតកករ ឬ ភាពលអក់ផ្ដលមានទៅកបុង
ទឹកទៅ។ 

 ទឹកនឹងរតូវបានបាត់បង់ទរចនី ទៅទពលទ្វីការទោោះ ឬ បងាូរភក់ទចាល ទទាោះបីជា 
ោ ងណាក៏ទោយទដីមផកីាត់បនទយបរមិាណ្ទកឹបាត់បង់ឲ្យទៅករមិតអបផបរមា របព័នន 
ទោោះឬបងាូរភក់រតូវផ្តរចន្ទឲ្យបានលអ និង មានរបសិទនភាពខពស់ ផ្ដលទនោះជាមូលទហ្តុ 
ផ្ដលចងអូរទរទតមុាំមានររវ ស់៦០អងា មុខកាត់រាងអកសរទវ   (V) រតូវបានរចន្ទទ ងី 
ទដីមផជីួយសរមួលដល់ការទោោះ ឬ បងាូរភក់ទចញ។ ភក់រតូវបានទោោះ ឬ បងាូរទចាល 
តាមរយៈ វា នផ្ដលតភាជ ប់ទៅនឹងទុទោផ្ដលមានទចាោះរននសទតិទៅបាតអាងពរងងកករ។ 

 ១.៤. អាងខព្ោោះខដ្ឋយ ាច់ខលបឿនខលឿន 

 អាងទរចាោះទោយសារទឹកហូ្រចុោះតាមទរមង់របស់វា ឆលងកាត់ផ្រគខាច់សរមាប់ 
ទរចាោះគឺជារបទភទអាងទរចាោះ ផ្ដលមានការទរបីរបាស់ជាទូទៅ កបុងទរាងចរកផលតិទកឹ 
សាអ តទដីមផទីរចាោះកករ ផ្ដលទៅអផ្ណ្ថ តកបុងទឹកបន្ទធ ប់ពបីានោក់សាច់ជូរឲ្យរងថាល  និង 
ការធាល ក់កករកបុងអាងរង។ 
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 អាងទរចាោះជាទូទៅ គឺជាអាងសុីម ង់ត៍មានជទរតព ី ២,៥ផ្ម រត ទៅ ៣ផ្ម រត។ 
តាម្មមតាខាច់ទរចាោះមានករមាស់របផ្ហ្ល០,៦ផ្ម រត ផ្ដលរទពីទរកាមទោយរសទាប់ 
រកួសសទតិទៅនឹងទជីងទរមទគទរបីសរមាប់បងាូរទឹកទរចាោះរចួ។ ទៅទពលទរចាោះទឹកហូ្ររជាប 
ពីទលីចុោះទរកាមឆលងកាត់រសទាប់ខាច់ នងិ រកួសកបុងអាងទរចាោះ។ អាងទរចាោះ ទគលាង 
សមាអ តទោយសារការបង្គ្ញ្ហច លទឹកបង្គ្ញ្ហច ស់ពីទរកាមទ ងីទលី (ទោយមានទលផឿន នងិ 
សមាព ្ទកឹខុសៗគ្នប )។ ទរមបងាូរកករទកឹ ផ្ដលោក់ពយួរទៅផ្ផបកខាងទលីននអាងទរចាោះ 
វារ ាំទោោះទឹកកករ ផ្ដលបានពីការលាងអាងទរចាោះទចញ។ ដាំណាក់កាលននរបព័នន 
ផលិតកមមទឹកសាអ តរមួមានអាងពរងងកករ ផ្ដលបានពីរបរពឹតថកមមននសាច់ជូរ ទហ្យី 
បន្ទធ ប់មកទឹកហូ្រចូលអាងរងថាល  មុននងឹហូ្រទឆព ោះទៅកាន់អាងសរមាប់ទរចាោះ។ 

ទៅកបុងទរាងចរកផលតិទឹកសាអ តខាប តតូច ជាទូទៅគឺគ្នម នអាងទទលួ (អាង  
ពរងងភក់លាប់) ទទ គឺទឹកទៅផ្ដលបូមមកហូ្រចូលអាងពរងងកករផ្តមថង ទហ្យីមោ ង 
ទទៀតអាងពរងងកករ នងិ អាងរងសាងសង់កបុងអាងជាមួយគ្នប ផ្តមានជញ្ហជ ាំងខ័ណ្ឍ ោច់ 
ពីគ្នប ជាពីរបនធប់។ 

របព័ននផលិតកមមរបទភទទនោះអនុវតថបានជាមួយទកឹមកពីរបភពទលីដ ី ផ្ដលមិន 
សូវលអក់ និង គ្នម នពណ៌្អវីលាយ ាំទរចីន។ កបុងផ្ខសសរវ ក់ផលិតកមមរបទភទទនោះ ទឹកទៅ 
ផ្ដលបូមមកហូ្រចូលទៅកបុងអាងពរងងកករ ទហ្យីទគបងាូរសាច់ជូរលាយចូលរពមគ្នប  
ផ្តមថង ទោយទុកឲ្យទឹកហូ្រឆលងកាត់មានរយៈទពលទលីសព៣ី០ន្ទទីជាបផ្នទម ទលីរយៈ 
ទពលោក់លាយសារធាតុគីមបី ូលីផ្មរ (ជាំនួសសាច់ជូរ) និង ការទរចាោះទៅចុងបញ្ច ប់។ 

កករភាគទរចនីបាំផុតបានធាល ក់រងចុោះកបុងអាងរង រឯីកករផ្ដលទៅសល់តិចតួច 
រតូវបានទរចាោះយកទចញទោយអាងទរចាោះ។ កករផ្ដលងទលរីសទាប់ខាច់កបុងអាងទរចាោះ 
ទគលាងសមាអ តវាទចញទោយ ការបង្គ្ញ្ហច លទកឹ1។ 
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 អាងទរចាោះរតូវបានទគរចន្ទទ ងី មានទរចីនរទបៀបណាស់ទដីមផទីរបីកបុងការទ្វី 
របរពឹតថទឹក។ អាងទរចាោះទោយខាច់ទលផឿទលឿន(rapid sand filtration) ផ្ដលទឹកនងឹ 
រតូវឆលងកាត់នូវសារធាតុរបទ ងមួយ។ ខាច់ទរគមីផ្ដលមានទាំហ្ាំ០.៩មមដល់១.៥ មម 
នឹងរតូវយកមកទរបី ទហ្យីទលផឿនទរចាោះរបស់ វាគឺបានទលឿនជាទូទៅ សទតិទៅចទន្ទល ោះ ៥ 
ទៅ ១៥ ម៣/ម២/ម  ។ 

 ទឹកផ្ដលបានឆលងកាត់អាងទរចាោះរចួ រតូវមានភាពលអក់តូចជាង ឬ ទសមី 5 NTU 
ទឹកនឹងរតូវសថុកកបុងអាងសថុកទកឹ និង សមាល ប់ទមទរាគជាមុនសិន មុននឹងផ្ចកចាយដល់ 
អបកទរបីរបាស់។ 

 ខាច់គឺជារូបធាតុ (media) ផ្ដលរតូវបាននិយមទរបកីបុងអាងទរចាោះទោយខាច់ 
ទលផឿនទលឿន។ ខាច់ទរគីមទ្វីឲ្យមានរនន្ ាំ ផ្ដលមនិរយនឹងទ្វីឲ្យសធោះទោយសារកករ 
ទ យី។ ទនោះគឺជាសមាសធាតុផសាំរបស់រូបធាតុ ផ្ដលរតូវទរបីកបុងអាងទរចាោះទោយខាច់ 
ទលផឿនទលឿន (Gravity type)៖ (១)របអប់ទរចាោះ (Filter box) រមួមាន៖ រសទាប់ 
ខាច់ (sand bed) ទរបីទដីមផដីក ឬ ទរចាោះកករ ទចញពីទឹកឲ្យអស់។ រសទាប់រកួស 
(gravel bed) ៖ទរបីជាទរមរសទាប់ខាច់។ សាំណាញ់ជ័រ ៖ ទរបីទដីមផកីារពារ ឬ រា ាំងមិន 
ឲ្យរសទាប់ខាច់និងរសទាប់ងមលាយចូលគ្នប ។(២)របព័ននទុទោទរចាោះ (perforated 
pipe) ៖  ជារបព័ននទុទោផ្ដលដាំទ ងីទៅបាតអាងទរចាោះ ទដីមផរីបមូលទកឹផ្ដលទរចាោះ 
រចួនិងទដីមផលីាងខាច់។(៣)ទរបងាូរភក់ (backwash troughs) ៖ ទរបីទដីមផរីបមូល 
ឬបងាូរទកឹភក់ទរកាយពីបានលាងខាច់។ អាងទរចាោះទោយខាច់ទលផឿនទលឿន រតូវបាន 
ទរបរីបាស់ទៅទកីផ្នលង នងិ ទគ្នលបាំណ្ងខុសៗគ្នប កបុងការផលិតទកឹសាអ ត។ (៤)របភព 
ទកឹទរកាមដ ីផ្ដលមានជាតិផ្ដក និង ម ង់កាផ្ណ្ស អាងទរចាោះទោយខាច់ទលផឿនទលឿន 
នឹងរតូវទរប ី ទដីមផដីកសារធាតុទាាំងទន្ទោះទចញពកីបុងទកឹ។ ទឹកទៅរតូវការអុកសុីតកមម 
ទដីមផជីាជាំនយួដល់ដាំទណី្រការទរចាោះ ទរពាោះថាការទ្វីអុកសុតីកមម ន្ទាំឲ្យជាតិផ្ដក និង 
ម ង់កាផ្ណ្ស កាល យទៅជាសមាសធាតុកករ បន្ទធ ប់មករតូវបានសាធ ក់ចាប់ទោយខាច់។ 
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(៥)របភពទកឹទលដី ី៖ អាងទរចាោះទោយខាច់ ទលផឿនទលឿនរតូវបានទរបីបន្ទធ ប់ពីទកឹទៅ 
ទន្ទោះ បានឆលងកាត់ដាំណាក់កាលលាយលាយ ផថុ ាំកករ និង ពរងងកករ។ ទរកាយពបីាន 
ឆលងកាត់ អាងទរចាោះទោយ ខាច់ទលផឿនទលឿនទឹកទន្ទោះរតូវសមាល ប់ទមទរាគជាចាាំបាច់។ 

២. សារធាតុេីមីដដ្លព្តូវខព្បើព្បាសក់នងុព្បព្ពឹតតកមមទឹក  

 សារធាតុគមីីពិតជាចាាំបាច់ខាល ាំងណាស់កបុងដាំទណី្រការផលិតទឹកសាអ តឲ្យមានរប
សិទនភាពខពស់ ទពាលគឺវា អាចដកឬកាត់បនទយបរមិាណ្កករ  ផ្ដលមានកបុងទឹក។   
សារធាតុគមីីចាប់ផថុ ាំកករមានពរីរបទភទ រមួមាន៖  សារ ធាតុគីមីចមផង (Primary 
coagulant) និងសារធាតុគមីីជាំនួយ(Coagulant aids)។ 

 សារធាតុគមីីចាប់កករផ្ដលទគនិយមទរបីទរចនីជាងទគកបុងផលិតកមមទឹកសាអ ត
ទៅកមពុជារមួមាន៖ 

 ១-អាលុយមញី ូ មស ុលតត [ Al2(SO4)3.18H2O] ៖ បរមិាណ្អាលុយមញី ូ ម 
ស ុលតត (សាច់ជូរ) រតូវការទដីមផផីលតិទឹកគឺអារស័យទលីករមិតភាពលអក់ ឬ កករ 
និង ពណ៌្របស់ទឹកផ្ដលនឹងផលិត។ ការទ្វីពិទសា្ន៍ (ជោរទតសថ) នឹងបរា ញនូវ 
ករមិតបរមិាណ្ដ៏របទសីររបស់សាច់ជូរ ផ្ដលរតូវការទដមីផចីាប់ផថុ ាំកករ ប ុផ្នថទទាោះបីជា 
ោ ងណាក៏ទោយ ការអនុវតថទៅសាទ នីយតធ ល់ផ្តងមានការផ្កផ្របបនថចិបនថួចជានិចច។    
លទនផលទតសថផ្ដលលអរបទសីរបាំផុតរបស់ទឹកផ្ដលទរបសីាច់ជូរ ទដីមផចីាប់ផថុ ាំកករ រតូវមាន 
ទប  ស់សទតិទៅចទន្ទល ោះ ៦.៥ ទៅ ៨.៥។ 

 ២-ប ូលអីាលុយមញី ូមកលរាយ(PAC)៖ ប ូលីអាលុយមីញ ូ មកលរាយ (ទផក ឬ 
ភីទអសុី) ជារបទភទគីមមីោ ងផ្ដលរលាយកបុងទឹក។ វាមានរបតិកមមទោយបទងាីតជា 
អាលុយមញី ូ ប ូលអុីរីដកុសុតី (insoluble aluminums poly-hydroxide) ផ្ដលន្ទាំឲ្យ 
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ការផថុ ាំកករទកតីទ ងីបានឆប់រហ័្សទហ្យី្ាំ។ PAC អាចទរបីជាសារធាតុគីមផីថុ ាំកករ 
សរមាប់រគប់របទភទទឹកផ្ដលចង់ទ្វីរបរពតឹថកមម ៖ ទឹកសាអ ត ទឹកសអុយ។ល។ 

 ៣-កាំទបារ (Lime) ៖ ទគ្នលបាំណ្ងននការទរបីកាំទបារកបុងការលាយលាយ 
គឺទដីមផផីថល់នូវភាពជាបាស (artificial alkalinity) តាមផ្បបសិបផនមិមិតទៅឲ្យទឹក
ផ្ដលទរបីសារធាតុគីមសីាច់ជូរចាប់ផថុ ាំកករ។ កាំទបារ អាចទាញយកបានទរកាមទរមង់ជា
កាំទបាររងឹ(quicklime-CaO)និង កាំទបាររាវ (hydrated lime-Ca(OH)2 )។ 

 -កាំទបាររងឹ ៖ មានភាពសុទនរបស់ កាល់សយូមអុកសុតី (CaO) ពី៧៥% 
ទៅ៩៩% ប ុផ្នថអបករតូវបនទយ ភាពសុទនទោយលាយជាមួយទឹកមុនយកទៅទរប។ី 

 -កាំទបាររាវ ៖ ជាកាំទបាររងឹផ្ដលលាយជាមួយទកឹ ទហ្យីវារចួរាល់សរមាប់ទរបី
ជាទរសច វាមានភាពសុទនរបស់កាល់សយូមអុីរដកុសុតីព៨ី៨% ទៅ ៩៩%។ ទៅរបទទស
កមពុជាសារធាតុគីមចីាប់ផថុ ាំកករគឺសាច់ជូរ និង កាំទបារទរបីសរមាប់ជាំនួយបទងាតីករមតិ

ទប  ស់2។ 

៣-  ការខធវើខតសតទឹកជាមូលដ្ឋឋ ន 

 ទៅទពលផ្ដលទឹកទៅរតូវបានបូមបញ្ចូលកបុងអាងរបរពតឹថកមមទឹកសាអ ត ចាាំបាច់
បាំផុតការទ្វទីតសថរកករមិតទប  ស់ (pH) ករមតិភាពលអក់ ភាពរងឹសរុប (total 
alkalinity) សីតុណ្ា ភាពនងិទមទរាគ ទដីមផធីាន្ទថា ទឹកទន្ទោះគឺជាទឹកសាអ តតាមសថង់ោរ
ទឹកផឹកជាតិ។  

 ទមទរាគអាចឆលងទៅកបុងចរវ ក់ផលិតកមម នងិ បណាថ ញផ្ចកចាយទឹកសាអ តទៅ
របភពទកឹទផសងៗគ្នប ដូចទៅអាងសថុកទកឹសាអ ត និង តាមបណាថ ញទុទោ។ របភពផ្ដល
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ទចញពីអណ្ថូ ងលូ អណ្ថូ ងសបប់ ទាំនប់ទកឹអាចរង ការចមលងទមទរាគពីសតវពាហ្នៈ ទកឹហូ្រ
មកពីរគប់ទិសទី ឬ ទកឹលូផ្ដលទលចរជាបពបីណាថ ញ នងិ ទកឹកខវក់ រជាបទចញពី
អាងសថុកលាមក។ 

 ទប  ស់ គឺទរបីទដីមផវីាស់ករមតិភាពអាសុីត ឬ បាសរបស់ទឹក។ ភាពអាសុីត
របស់ទឹកជាទូទៅទកតីទ ងី ទោយសារឧសម័នកាបូនិច (CO2) របស់ទឹកទភលៀងផ្រ  ផ្ដល
មានជាតិអាសុីតកលរនី និង អាំបលិខលោះៗរបស់សាច់ជូ ផ្ដលវាអាចមានឥទនិពលដល់
សមតទភាពរបស់កលរនីកបុងការសមាល ប់ទមទរាគ។ 

 ទប  ស់(pH)  គជឺាបា រា ផ្ម រតមួយផ្ដលមានសារសាំខាន់ខាល ាំងណាស់កបុងការ
ផលិតទកឹសាអ តជាពទិសស វាជួយឲ្យអបកបទចចកទទសករមតិបរមិាណ្សាច់ជូរទដីមផចីាក់
បញ្ចូ លឲ្យបានរតឹមរតូវ។  

 តនមលរបស់ទប  ស់ បញ្ហជ ក់របាប់អាំពីភាពអាសុីត ឬ បាសរបស់ទឹក។ ទៅកបុង
សថង់ោរទឹកផឹកជាតិ តនមលទប  ស់សទិតទៅចទន្ទល ោះ ៦.៥ ទៅ ៨.៥ ទហ្យីតនមលទប  ស់

ផ្ដលរបទសីរបាំផុតគឺ ៧.០
3។  

 ភាពលអក់ គឺជាភាពងងតិ ឬ រសអាប់ននទឹកទៅទពលផ្ដលវតថមានរបស់្ូល ី
ភាគលអិតមានទរចីនទៅកបុងទឹក (ទឹកទៅនងិទឹកសាអ ត)។ ភាគលអិតមានកបុងទឹកកាន់ផ្ត
តិចឬគ្នម នផ្តមថង ទឹកទន្ទោះកាន់ផ្តមានសុវតទិភាពកបុងការទរបីរបាស់។ ដូទចបោះទហ្យីទទបី
ភាពលអក់ ជាសូចន្ទករ(Indicator) សាំខាន់មួយផ្ដលរតូវទគោក់បញ្ចូលទៅកបុងសថង់ោរ
ទឹកផឹកជាតិ។ 

 បចចុបផនបទនោះ បទចចកវទិោចុងទរកាយផ្ដលទគទរបីសរមាប់វាស់ភាពលអក់ននទកឹ
មានទឈ្លម ោះថាទណ្ទហ្វលូទមរទ ី (Nephelometry)។ ខាប តផ្ដលទគទរបីសរមាប់វាស់
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ភាពលអក់គិតជា អនិ.ទត.អ ុយ (NTU-Nephelometric Turbidity Unit)។ ទៅកបុង

សថង់ោរទឹកផឹកជាតិរបស់របទទសកមពុជាភាពលអក់រតូវមានតនមលតូចជាង5NTU4។ 

 សតុីណ្ា ភាពទកឹ មានសារសាំខាន់ខាល ាំងណាស់ចាំទពាោះគុណ្ភាពទឹកទោសារផ្ត
សីតុណ្ា ភាពមានលកខណ្ៈរូបសាង្គ្សថ លកខណ្ៈគមីីសាង្គ្សថ និង លកខណ្ៈមីរកជូីវសាង្គ្សថ 
បានទ្វីឲ្យប ោះពាល់ោ ងខាល ាំងចាំទពាោះគុណ្ ភាពទឹកទៅទពលសីតុណ្ា ភាពទឹកទកីនទ ងី
(ឧសម័នកាបូនិច និង ឧសម័នពុលទផសងៗទទៀតទហ្រីទ ងី) ទ្វីឲ្យរសជាតិនិងកលិនរបស់ទឹក
រតូវបានកាត់បនទយ។ សីតុណ្ា ភាពផ្ដលសមរសបសរមាប់ទឹកផកឹគឺសទតិទៅចទន្ទល ោះព៥ី 

ទៅ ១២ អងារទស5។ 

 ពពួកទមទរាគ(pathogenic organism) អាចបងាជាជាំងផឺ្ដលទកីតទ ងីទៅ
កបុងទឹកនិងពពួកបាក់ទតរ ី (non pathogenic bacteria)ដូចជាអឺ.កូលី (E.coli) 
ផ្ដលជាបាក់ទតរមីោ ងរស់ទៅកបុងទពាោះទវៀនមនុសស។ 

 ជាទូទៅមានបីរទបៀបទ្វីទតសថ ផ្ដលទគឧសាហ៍្ទរបីទដីមផទី្វីទតសថរកទមទរាគទៅ
កបុងទឹកគ ឺ៖ Standard Plate Count Test : ការទ្វីទតសថរទបៀបទនោះបាក់ទតរ ី រតូវបាន
បណ្ថុ ោះឲ្យរកី្ាំធាត់។ Most Probable Number (MPN) : ទៅកបុងការទ្វីទតសថ
រទបៀបទនោះ ជាតួទលខមួយផ្ដលតាំណាងឲ្យចាំនួនបាក់ទតរ ី (bacterial density ផ្ដល
មានវតថមានទពលទន្ទោះអ.ឺកូល ី រតូវបានទគទរបីជាសូចន្ទការទដីមផវីាស់ពកីរមិតបាំពុល
របស់ទមទរាគ។ ទហ្យី Membrane Filter Technique : ទៅកបុងការទ្វីទតសថរទបៀបទនោះ 
មាឌសាំណាកគាំរូទឹកជាក់លាក់មួយ រតូវទរចាោះទោយទរបីភាប ស ផ្ដលមានរបទ ងតូច
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  The turbidity Tube, Simple and Accurate Measurement of Turbidity in the Field by Elizabeth Myre & 

Rayan Shaw,M.S. Candidates, Department of Civil and Environmental Engineering Master’s 
International Program, Michigan Technological University 
5
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ជាង០,៥មីរកុង។ បាក់ទតរផី្ដលសាធ ក់ជាប់ទៅទលីរកោសភាប សបរា ញពីវតថមានរបស់

បាក់ទតរ ី6។ 

 កលរនីរតូវបានទគចាក់បញ្ចូ លឬោក់កបុងទឹកផឹក ទដីមផសីមាល ប់ពពួកអតិសុខុមកាយ
ទាាំងឡាយផ្ដលអាចបណាថ លឲ្យមានជាំងឺទពាោះទវៀន អាសនបទរាគ ទងលីមរបទភទអា និង ជាំងឺ
រាគរូសជាទដីម។ ការទ្វីទតសថកលរសាំណ្ល់កបុងទឹកផឹកគមឺានសារៈសាំខាន់ណាស់ទពាលគឺ៖ 

 -ទបីចាក់បញ្ចូ លកលរនីតចិទពកកបុងទឹកផកឹ  ទន្ទោះវាមិនអាចសមាល ប់ពពកួអតិសុខុម
កាយទាាំងឡាយ ផ្ដលអាចបណាថ លឲ្យមានជាំងឺបានទ យី។ 

 -ផធុយទៅវញិ ទបីចាក់បញ្ចូ លកលរនីទរចីនទពកទៅកបុងទឹកផឹកទន្ទោះវានឹងមាន
បរមិាណ្កលរនីោ ងទរចីនទៅកបុងទឹក ផ្ដលអាចបណាថ លឲ្យអបកទរបីរបាស់មិនចង់ផឹកទឹក
ផ្ដលមានរសជាតកិលរនីទន្ទោះ ទហ្យីវាក៏អាចន្ទាំឲ្យអបក ទរបីផ្បរទៅរករបភពទឹកទផសងទទៀត

ផ្ដលគ្នម នសុវតទិភាពទៅវញិ
7
 ។ 

 គុណ្សមផតថមិួយននការទរបីរបាស់កលរនី ទដមីផសីមាល ប់ទមទរាគកបុងទឹក គឺវាមាន
ភាពរយរសួលវាស់សធង់ (Measure) ទាាំងទៅកបុងមនធីរពិទសា្ន៍ និង ទៅទតីាាំងតធ ល់ 
(field)។ គុណ្សមផតថមិួយទទៀត គឺទៅទពលកលរនី រតូវបានចាក់បញ្ចូ លោ ងរតឹមរតូវ 
ទន្ទោះវាអាចមានសមតទភាពសមាល ប់ទមទរាគបានទាាំងរសងុ និង វាទៅសល់កលរសាំណ្ល់
ទដីមផកីារពារកុាំឲ្យមានការឆលងទមទរាគទ ងីវញិ (re-contamination) ទៅកបុងបណាថ ញ
ផ្ចកចាយទឹក ឬការករមិតបរមិាណ្កលរនីទដីមផចីាក់បញ្ចូ លសមាល ប់ទមទរាគមិនបានរតឹមរតវូ
លអ។ កលរសាំណ្ល់អាចវាស់សធង់តាមបីរទបៀប ៖ (១) កលរទសរ ី ៖ សមាល ប់ទមទរាគបានលអ

                                                           
6
  http//www.youtube.com/watch?v=Vic XV6Xszg 

7
  Source : Fact sheets 2.31 of WHO é Environmental Sanitation (1996) 
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បាំផុត, (២) កលរសមាស ៖ ទកីតមានទៅទពលផ្ដលកលរទសរ ី មានរបតកិមមជាមួយ
សារធាតុគមីីទផសងទទៀតកបុងទកឹ, (៣)កលរសរបុ៖ជាផលបូករវាងកលរទសរ ីនិងកលរសមាស។ 

៤-ការខព្បើព្បាស ់ការដថទាបំ ត ញ និងព្េប់ព្េងការខលចធាល យ 
 ៤.១. ការខព្បើព្បាសប់ ត ញខម 

ទគ្នលការណ៍្ផ្ដលរតូវចងចាាំសរមាប់ទរបីរបាស់បណាថ ញទម គឺទោងតាមរទបៀប
ទរៀបចាំននទីកផ្នលងផ្ដលរតូវផថល់ទសវា កបុងទន្ទោះមានការចាាំបាច់បីោ ងផ្ដលរតូវអនុវតថរមួ

មាន8៖ 
១- សាំពា្ទឹកឥតចលន្ទអតិបរមា (ជាទូទៅទពលយប់) មិនឲ្យទលីសពី5-6 atm 
២- សាំពា្អបផបរមាោ ងតចិ ៥ផ្ម រតខពស់ជាងករមាលឥដឌទៅជាន់ខពស់បាំផុត

ននអគ្នរន្ទន្ទ 
៣-ទលផឿនអតិបរមា២ផ្ម រត/វនិ្ទទី ទលផឿនអបផបរមា០.៥ផ្ម រត/វនិ្ទទី (ទលផឿន

ទលឿនទពកអាចទ្វីឲ្យធាល ក់សាំពា្ទាបទពកទៅកបុងបណាថ ញ ទហ្យីកាត់បនទយសាំពា្ទឹក
របស់អបកទរបីរបាស់ និងបទងានីចាំណាយរគប់រគង រឯីទលផឿនយតឺទពកអាចរារា ាំងដល់ការ
តល ស់បថូរទកឹនិងទ្វីឲ្យកកកករទៅកបុងទុទោ)។ 

មានករណី្ទលីកផ្លងមយួចាំននួ។ ឧទាហ្រណ៍្: សាំពា្ផ្ចកចាយអាចមនិ
រគប់រគ្នន់ទដីមផធីាន្ទនូវសាំពា្អបផបរមា ជាពិទសសសរមាប់អគ្នរខពស់ៗ។ កបុងករណី្ទនោះ 
អបកទរបីរបាស់រតូវចាំណាយទ្វីទោយខលួនឯងនូវរបព័ននទុទោមួយ (អាងបទងាីតសាំពា្)។ 

ទដីមផឲី្យបណាថ ញមានដាំទណី្រការលអ អបករតូវមានឧបករណ៍្វាស់ផ្វងមួយចាំនួន
សរមាប់តាមោនពសីាទ ន ភាពទៅតាមចាំណុ្ចទផសងៗននបណាថ ញ។ ឧបករណ៍្ទាាំងទន្ទោះ

                                                           
8
 Water Work Management and Technologies, Published in Phnom Penh, October 2008 
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មានជាអាទិ៍៖ (១)ន្ទ កិាវាស់លាំហូ្រទកឹ (២)ន្ទ កិាវាស់សាំពា្ និង(៣)ន្ទ កិា
វាស់កមពស់ទឹកកបុងអាង។ 

ទដីមផរីគប់រគងឲ្យបានលអ ឧបករណ៍្វាស់ផ្វងទាាំងអស់គួរមានភាជ ប់របោប់កត់រតា 
ផងទដីមផឲី្យទទលួបាន ឌីោ រកាមននបផ្រមបរមួលបា រា ផ្ម រតនីមួយៗកបុងមយួនងាៗ។ 

ទបីអាចមានរបព័ននរតួតពនិិតយពីចមាា យផងរតិផ្តរបទសីរ។ ដាំទណាោះរសាយលអ
បាំផុត គឺទៅទពលគូសបលង់ រតូវមានទរគ្នងបាំពាក់ឧបករណ៍្ទាាំងអស់ទនោះ រចួទហ្យីរតូវ
ដាំទ ងីវាទៅទពលកសាងបណាថ ញ។ ប ុផ្នថទបសីិនទគ ោក់តទមលីងវាទៅទពលសកមមភាព
ចាប់ទផថីមទហ្យីក៏មិនទចាទជាបញ្ហា ្ាំដុាំផ្ដរ។ 

ទោងតាមការរតតួពិនតិយទផសងៗដូចខាងទលី អនថរាគមន៍រតូវទ្វីទ ងីទៅទពល
ពិនិតយទឃញីពដីាំទណី្រការមិនរបរកតីអវមីួយ ដូចជាកងវោះលាំហូ្រទឹក នងិ សាំពា្ទឹក។ 
កបុងទនោះរពឹតថិការណ៍្មូលទហ្តុរបស់វារតូវទ្វីវភិាគោ ងលអតិលអន់។ អនថរាគមន៍ផ្តងអនុវតថ
ភាគទរចីនទៅទលីឧបករណ៍្ដូចតទៅ៖ 

-របព័ននចមផងសរមាប់ដាំទណី្រការ(គឺមានអាងទឹក របឡាយទឹក សាទ នយីបូមទឹក 
ទុទោរបមូលទឹក... ) 

-របព័ននបទរមីការពិទសសៗ : របោប់បទញ្ចញទផសងៗផ្ដលោក់កបុងបណាថ ញ
ទុទោ របោប់សរមលួសាំពា្... ។ 

ការោក់ដាំទ ងីរបព័ននទាាំងទនោះ រតូវទ្វីទ ងីទោយរបយត័បរបផ្យងបាំផុត និង
ទោយគិតគូរដល់តរមូវការ ទ្វីអនថរាគមន៍ជាបន្ទធ ន់ និង បានរយរសលួ។ ចាំណុ្ច
សាំខាន់បាំផុត គចឺលន្ទសកមមភាពទផសងៗ ផ្ដលរតូវទ្វីទ ងីទលីបណាថ ញ ជាពិទសស
ទាក់ទិននឹងការផធុកបណាថ ញ (ការបញ្ចូ លទកឹទលីកទី១កបុងបណាថ ញ: Loading a 
duct) និង ការបងាូរទកឹទចញអស់ពីបណាថ ញ (Downloading a duct)។ 
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កបុងករណី្បណាថ ញងមី វាចាប់ទផថីមទោយការលាងទុទោឲ្យបានសាអ តសពវរគប់
(ជាការរបទសីរទបីសនិការសមាអ តទន្ទោះ បានអនុវតថទរចីនដងទោយទ្វីទ ងីកបុងរបផ្ហ្ល
៣-៤ទមា ងកបុង១នងា និង កបុងរយៈទពល៣-៤នងា) កបុងបណាថ ញទាាំងមូលតាមលាំហូ្រ និង
ទលផឿនទលឿនជាងបនថចិទ្ៀបនឹងល័កខខ័ណ្ឍ កបុងដាំទណី្រការ្មមតា គឺទ្វីោ ងណាឲ្យខាល ាំង
ទដីមផឲី្យលាំហូ្រទឹកវាន្ទាំយកទចញនូវកករផ្ដលអាចមានកកជាប់ទៅកបុងបណាថ ញ។ 

ជា្មមតាទគទរចីនទរបីកាលតទឹកសរមាប់រងយនថពនលត់អគាីភ័យ ផ្ដលមានទៅ
ទលីបណាថ ញទន្ទោះ ទហ្យីទបពុីាំទន្ទោះទទ រតូវទរបីកាលតាំណ្ផ្ដលមានរសាប់សរមាប់អបក
រគប់រគងទកឹ (កបុងករណី្ទនោះ រតូវដកន្ទ កិាទឹកទចញសិនទដមីផកុីាំឲ្យវាខូចទោយ
កាំទទចកាំទីទផសងៗ ផ្ដលអាចមានទៅកបុងទុទោ ទហ្យីហូ្រមកតាមទឹក និង កុាំឲ្យអបក
ទរបីរបាស់រតូវបង់នងលទឹក ផ្ដលបានទរបីរបាស់កបុងការលាងទុទោ។ 

កបុងករណី្បណាថ ញមានទុទោបាំផ្បកទចញរតូវទរបីវា នផ្ដលមានរសាប់ ទដីមផឲី្យ
មានចរនថទកឹហូ្រលាង រគប់ទុទោបាំផ្បកផ្ដលមានទៅទលីបណាថ ញទន្ទោះ។ 

ទរកាយការលាងសមាអ ត រតូវបាំទពញបណាថ ញទោយទឹកលាយ Chlorine 
(2ppm=2cm3/m3 នន Chlorine សកមម)។ ទបីសនិបណាថ ញមានទុទោបាំផ្បកទឹក
លាយ Chlorine រតូវទៅដល់រគប់ទុទោបាំផ្បកទៅកបុងរបតិបតថិការទនោះ។ ទរកាយទពល
បញ្ចូ លទឹកទពញកបុងបណាថ ញ ទហ្យីរតូវទុកឲ្យ Chlorine ទ្វីសកមមភាពរបផ្ហ្ល
២៤ទមា ង ទហ្យីបន្ទធ ប់មករតូវលាងឲ្យទពញកមាល ាំងឲ្យអស់ទឹកលាយ Chlorine។ 
ទបីសិន Chlorine មិនអាចបងាូរចូលតាម្មមតាបានទទ រតូវបូមវាបញ្ចូលកបុងបណាថ ញ
(ទោយទរបីបូមនដ ឬ មា សុីនបូម)។ ទៅចុងបញ្ច ប់ននរបតិបតថិការទនោះ រតូវយកគាំរូ
តាងទឹកសរមាប់ទ្វីវភិាគខាងបាក់ទតរ។ី 

ទដីមផោីក់ទរបីទរសចបាច់ រតូវយកចិតថទុកោក់ទ្វីោ ងណាកុាំឲ្យមានពពុោះខយល់
ទៅកបុងបណាថ ញ ពីទរពាោះរបសិនបណាថ ញទុទោ វារត់មនិទសមីទោយមានទ ងីចុោះជា
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ញឹកញប់ទន្ទោះ ពពុោះទឹកអាចបញ្ឈប់លាំហូ្រទឹកទៅកបុងទុទោបាន។ ទដមីផទីោោះរសាយ
បញ្ហា ទនោះ ទរកាយទពលបានទបកីកាលសរមាប់តទឹករចួទហ្យី  វា នផ្ផបកខាងទលីផ្ខសទឹក
រតូវទបីកយតឺៗ។ កបុងរបតបិតថិការទនោះ ទបីសនិបណាថ ញមានទុទោបាំផ្បកវា នន្ទន្ទ 
រតូវផ្តទរបីរបាស់វា ទដីមផទី្វីោ ងណាឲ្យខយល់ហូ្រទចញឲ្យអស់ដូចគ្នប ពីទុទោបាំផ្បកន្ទន្ទ 
ទៅទលបីណាថ ញទន្ទោះ។ 

 ៤.២- ការខរៀបចំប ត ញ 

ទដីមផទី្វីការរតួតពិនិតយ នងិអនថរាគមន៍ទៅទលីបណាថ ញ រតូវមានការទរៀបចាំ
រតឹមរតូវ សាំទៅឲ្យបានដឹងចាស់លាស់ និង អាចទរបៀបទ្ៀបបាននូវចាំណុ្ចទផសងៗ
ផ្ដលរកទឃញី រចួទហ្យីទ្វអីនថរាគមន៍ោ ងរហ័្ស ទដីមផបីាំបាត់ភាពមនិរបរកតីន្ទន្ទ។ 

ចាំណុ្ចដ៏ចាាំបាច់មួយ គឺផ្ផនទីបរា ញទតីាាំងចាស់លាស់ននបណាថ ញផ្ដលអាច
ទ្វីជាគាំនូសបាំរពួញ (Schema)ក៏មានផ្ដរ ទោងតាមការលាំបាកទ្វបីចចុបផនបភាពផ្ផនទី
ទីរកុង។ 

ផ្ផនទីបណាថ ញរតូវមានការបញ្ហជ ក់ពីបរកិាខ រ នងិ ទរគឿងបញ្ហជ ទាាំងអស់ផ្ដលមាន
ទៅកបុងបណាថ ញ។ គួរយកចិតថទុកោក់ទផធៀងតធ ត់ទីតាាំងវា នបិទ-ទបីកទៅទលបីណាថ ញ 
ពីទរពាោះការជសួជុលងបល់ជាទរឿយៗ អាចលុបបាំបាត់រទតថ វា ន ផ្ដលជាកផ្នលងសរមាប់
ចូលទៅបទិ-ទបីកវា។ បញ្ហា ទនោះសាំខាន់ខាល ាំងណាស់ ទបសីនិរតូវបិទវា នជាបន្ទធ ន់ទៅទពល
មានផ្បកទុទោ។ 

៤.៣- ព្េប់ព្េងការខលចធាល យ  

 ការទលចធាល យ ឬ រជាបអាចទកីតពីមយួតាំណ្ក់ៗ រហូ្តកាន់ផ្តខាល ាំងទៅៗ វាជា
ការបាត់បង់មួយផ្ដល ទយងីមនិចង់ឲ្យទកតីមានទ ងីទៅកបុងបណាថ ញផ្ចកចាយទាាំងមូល។ 
ទឹកបាត់បង់ ន្ទាំឲ្យងវកិាបាត់បង់ទោយគិតទចញពីការបូមទឹកទៅរហូ្តដល់ការផ្ចកចាយ។ 
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មោ ងទទៀតវាបណាថ លឲ្យមានការខូចខាតនូវសមាភ រៈ ឧបករណ៍្ នងិ រទពយសមផតថិ
សាធារណ្ៈទផសងៗ ដូចជារគោឹះរបស់អាគ្នរ ឬ ផលូវ ។ល។ 

ករមិតបរមិាណ្ទឹកបាត់បង់មុនផ្ចកចាយគឺ ៥% និងករមិតបរមិាណ្ទឹក
បាត់បង់ទពលផ្ចកចាយគ១ឺ០%។ មោ ងវញិទទៀតការទលចធាល យ ឬ រជាបទនោះ អាចចមលង
ទមទរាគចូលទៅកបុងបណាថ ញតាមរយៈរបទ ង ផ្ដលទលចរជាបទឹក ទហ្យីវាក៏បណាថ ល
ឲ្យបាត់បង់នូវសមាព ្ទឹកផ្ដលផ្ចកចាយទៅកបុងបណាថ ញផងផ្ដរ។ 

ការបាត់បង់បរមិាណ្ទឹកមានពីររបទភទគ៖ឺ (១)ការបាត់បង់តាមបទចចកទទស
(Physical losses)៖ ជាការបាត់បង់ទឹកទៅកបុងបណាថ ញផ្ចកចាយទកឹតាមទុទោ 
តាំណ្ ផ្កង វា ន ទឹកទហ្ៀរ (overflow) ទចញពីអាងសថុកអាងអាកាស។ល។ (២) ការ
បាត់បង់តាមអាជីវកមម (Nonphysical losses)៖    ជាការបាត់បង់ទកឹតាមរយៈននការ
លួចទឹក កាំហុ្សកបុងការគណ្ន្ទបរមិាណ្ទឹកទរបតីាមរយៈវកិា័យបរតគតិលុយខុស ការ
លក់ដុាំឬតាមឡាន (សាម ន) ទឹកឲ្យទរបីទោយគិតនងល ដូចជាទរសាចសួនសាធារណ្ៈ 
និងពនលត់អគាភ័ីយជាទដមី ។ 

ខសចកតីសននិដ្ឋឋ ន 

 ជាការពិតទដមីផទី្វីរបរពតឹថកមមទឹកសាអ ត ឲ្យអនុទលាមទៅតាមសថង់ោរទឹកផឹក
ថាប ក់ជាតិ គឺរបតិបតថិករទាាំង ឡាយរតូវអនុវតថទៅតាមដាំទណី្រការរបរពតឹថកមមដូចគាំនូស
បាំរពួញទ១ី (ដាំទណី្រការរបរពតឹថកមមទកឹសាអ តរបភពទឹកទរកាមដី) និង គាំនូសបាំរពួញទី២ 
(ដាំទណី្រការរបរពតឹថកមមទឹកសាអ តរបភពទឹកទលីដី) នងិ ការទរបីរបាស់បណាថ ញទឹកទម
ក៏ដូចជាបណាថ ញរង ការទរៀបចាំបណាថ ញទឹក នងិ ការរគប់រគងការទលចធាល យ  គឺរតូវ
អនុវតថទៅតាមទគ្នលការណ៍្ដូចបានទរៀបរាប់ខាងទល។ី ជាពទិសសដាំទណី្រការរបរពឹតថកមម
ទឹកសាអ តរបភពទឹកទលដីី ទៅដាំណាក់កាលននអាងទទួល (ទឹកទៅ) និង អាងសថុក
(ទឹកសាអ ត) គឺទយងីរតូវយកសាំណាកគាំរូទឹកទៅពិទសា្ន៍ទមីលគុណ្ភាពទឹកដូចជា     
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« pH ពណ៌្ សីតុណ្ា ភាព កកររលាយសរុប ភាពចមលងចរនថ ករមតិលអក់ កាទបាន
សររីាងាសរុប នងិ អាល់កាឡាាំង» ទដីមផរីគប់រគងផលតិកមម-អាជីវកមមរបស់ខលួនរបកប
ទោយគុណ្ភាព របសិទនភាព រពមទាាំងការទលីកសធួយកករមិតជីវភាព និង សុខុមាលភាព
របជាពរដឌផ្ដលជាអតិងិជនអបកទរបីរបាស់៕  

េនថនិខទទស 

១-សទមថចសងឃរាជគណ្ៈម និកាយ ជួនណាត ទជាតញ្ហដ ទណា វចន្ទនុរកមផ្ខមរ 
ការផាយរបស់ពុទនសាសនបណ្ឍិ តយ នងាទី១០ ផ្ខ្បូ ឆប ាំ១៩៦៧ (ព.ស. ២៥១១)។ 

២- វចន្ទនុរកម «ទសដឌកិចច-ចាប់-នទោបាយ និង រោឌ ភិបាល» អង់ទគលស-ផ្ខមរ ទបាោះពុមព
ទលីកទ៣ី, ២០០៩។ 

៣-ទសៀវទៅផ្ណ្ន្ទាំ ការរគប់រគងអាជីវកមមផាត់ផាង់ទកឹសាអ តទៅមពុជា ឆប ាំ២០១២។ 
៤-កមមវ ិ្ ីកសាងសមតទភាពសរមាប់អាជីវកមមទឹកសាអ ត ផ្ខមករា ឆប ាំ២០១២។ 
៥-រកសួងឧសាហ្កមម ផ្រ   នងិថាមពល ន្ទយកោឌ នទឹកសាអ ត សថង់ោរគុណ្ភាពទឹក
ថាប ក់ជាត ិឆប ាំ២០០៤។     

៦-គទរមាង NIREP របស់អងាការទង្គ្ហ្ាតទៅកមពុជា។ 
៧-Water Work Management and Technologies, Published in Phnom 

Penh, October 2008, 2nd Editions. 

៨-http//www.youtube.com/watch?v=81VjwAJEmnE. 
៩-http//www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endsceen&v=

DUTX7G7wlU. 

១០- http//water.me.vccs.edu/exam prep/rapidmix.html 
១១-WSP Water and sanitation program 

១២- http//www.youtube.com/watch?v=bLS5nEpkEY&feature=related. 

១៣-The turbidity Tube, Simple and Accurate Measurement of Turbidity 

in the Field by Elizabeth Myre & Rayan Shaw,M.S. Candidates, 
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Department of Civil and Environmental Engineering Master’s 

International Program, Michigan Technological University. 
១៤-http//www.youtube.com/watch?v=YLAE7TaMKHE. 

១៥-http//www.youtube.com/watch?v=Vic XV6Xszg. 

១៦-Source: Fact sheets 2.31 of WHO é Environmental Sanitation (1996) 
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ទព្មង់ទូខៅននការព្េប់ព្េងអងគភាពរដ្ឋឋ ករទឹក 
និងខសដ្ឋកិចចនខោបាយននការកំណ្ត់នថលទឹក 

General Structure of Management of Waterworks 
and Political Economic of Water Tariff 

ទបកខជនបណ្ឍិ ត សុមឹ សុថីា 

ខសចកតីខផតើម 

ទគ្នលទៅមួយកបុងចាំទណាមបណាថ ទគ្នលទៅជាអនឋរជាត ិ ផ្ដលបានកាំណ្ត់
សរមាប់ឆប ាំ២០១៥ ទៅកបុងទសចកថផី្ងលងការសហ្សសវតសររ៍បស់អងាការសហ្របជាជាត ិ
និងទៅកបុងផ្ផនការ អនុវតឋននកិចចរបជុាំកាំពូលពិភពទលាកសថពីីការអភិវឌណរបកបទោយ 
និរនថរភាព គឺការកាត់បនទយសមាមារតននរបជាជន ផ្ដលពុាំទទួលបានទឹកសាអ តទរបី
របាស់ និងអន្ទម័យជាមូលោឌ នឱយបានពាក់កណាថ ល។ 

កមពុជា គឺជារបទទសមួយកបុងចាំទណាមរបទទស ផ្ដលនផធទសវាផាត់ផាង់ទឹកនិង 
អន្ទម័យទៅមានករមិតទាបខាល ាំងទៅទលីពិភពទលាក ទោយន្ទទពលងមីៗទនោះរបជាជន 
កមពុជាជាង៧០% ផ្ដលរស់ទៅតាមទីរកុងទៅពុាំទាន់ទទួលបាននូវទសវាទឹកសាអ ត និង 
ទសវាទផសងៗរគប់រគ្នន់ទៅទ យី (ទោងតាមរបាយការណ៍្របស់្ន្ទគ្នរពិភពទលាក 
សថីព ី Cambodia Urban Water Supply Projects:Improving Access to Clean 
Water and Sanitation, 2011:  http://go.worldbank.org/EI9VVATHR1)។ 

 សទិតរិបស់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជាទៅកបុងឆប ាំ២០១០ ក៏បានបរា ញឱយទឃញីផ្ដរ
ថា ជាង៧០%ននរបជាជនកមពុជាផ្ដលរស់ទៅតាមទីរកុងទៅពុាំទាន់ទទួលបានទឹកសាអ ត
ទទ។ 
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ទដីមផបីទងាីតការយល់ដឹងអាំពបីញ្ហា របឈមន្ទន្ទ ចាំទពាោះការផថល់ទសវាទឹកសាអ ត
ជូនរបជាពលរដឌ និងទដីមផទីលីកទ ងីនូវវ ិ្ ីទោោះរសាយបញ្ហា មួយចាំនួនផងទន្ទោះចាាំបាច់ 
រតូវផ្តអទងាតទមីលរចន្ទសមព័ននននការរគប់រគងអងាភាព របព័ននវាស់ផ្វងននការអនុវតថ 
សរមាប់អងាភាព និងយុទនសាង្គ្សថរគប់រគងការផាត់ផាង់ទកឹសាអ តតាមរយៈការកាំណ្ត់នងល
លក់ទឹកទដីមផចីីរភាពអាជីវកមម។ 

១-ទព្មង់ទូខៅននការព្េប់ព្េងអងគភាពរដ្ឋឋ ករទឹក 
១.១- រចនាសមព័នធននការព្េប់ព្េងរបសអ់ងគភាព 

 រចន្ទសមព័ននចាត់តាាំង និោយទោងទៅដល់គាំនូសរពាងននការររទាាំងទាយ 
និងការទាំន្ទក់ទាំនង ទសចកថីរាយការណ៍្ទៅកបុងអងាភាពចាត់តាាំងមួយ។ មុខររសាំខាន់ 
របស់វាគឺឥទនិពល និងការសរមបសរមលួឥរោិបងការររននសមាជកិ របស់អងាភាព 
មួយកបុងការសទរមចទគ្នលទៅរបស់អងាភាពទន្ទោះ។ 

 រចន្ទសមព័ននអងាភាពមួយកាំណ្ត់រទបៀបផ្ផបកកិចចការទាាំងទាយរតូវបានផ្បងផ្ចក 
របមូលជារកុម  និងសរមបសរមួលតាមផលូវចាប់អងាភាព១ ម ោងវញិទទៀត ការទរៀបចាំ 
រចន្ទសមព័ននចាត់តាាំង អាចនោិយបានថា គឺជាការឆលុោះបញ្ហជ ាំងពីការទាំន្ទក់ទាំនងការររ 
ជាផលូវការទៅកបុងអងាភាពមួយ ។ 

អបករគប់រគងមានរបសទិនភាពគឺជាអបករគប់រគងទៅកបុងនផធអងាភាព, ផ្ផបក ឬ រកុម 
មួយ ទទួលបានករមិតខពស់ននការសទរមចទគ្នលបាំណ្ងទោយកមាល ាំងការររ ផ្ដលមាន 
សមតទភាព។ ទដីមផឲី្យមានរបសិទនភាពអបករគប់រគងរតូវមានការរររបចាាំនងាចាំនួនពីរគឺ៖ 

១)ការអនុវតថកិចចការឲ្យបានទលឿនទហ្យីមានគុណ្ភាព,  
២)ទោយរតូវទ្វីោ ងណាឲ្យអបកទរកាមបរា ប់មានអារមមណ៍្ចង់ទ្វីការរររបស់ទគ។ 

                                                           
១ Robbins, S., Millettt, B., Cacioppe, R. and Waters-Marsh, T. 1998,Organizational Behaviors; 

Leading and Managing in Australia and  New Zealand, 2
nd

 edition, Printice Hall Australia Pty Ltd. 
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ការទលកីទកឹចតិថ សាំទៅទៅទលីកមាល ាំងទៅកបុងរកបខ័ណ្ឍ បុគាលមាប ក់ៗ ផ្ដលគតិ 
ពីករមិតការដឹកន្ទាំការអាំណ្ត់្នពរងកីការររ ការទលីកទឹកចិតថ គឺជាកមាល ាំងជាំរុញដ៏ 
ខាល ាំងកាល មួយ ផ្ដលមានឥទិនពលទៅទលីទិសទៅរបពលភាព និងការតស ូមិនរពមលោះបង់ 
របស់បុគាលមាប ក់ៗ ចាំផ្ណ្កឯតរមូវការជាកងវោះខាត ទហ្យីខវោះខាតទន្ទោះ គឺជាគនលឹោះផ្ដល 
ទ្វីឲ្យមនុសសមានកមាល ាំងពលាំ ឬមានការទពញចិតថទៅនឹងតរមូវការទាាំងអស់ផ្ដលអងាភាព
បានបាំទពញ។ “ទបីមនុសសមាប ក់មានតរមូវការខាល ាំងកាល ប ុណាត ទន្ទោះ ក៏មានការជាំរុញទលីកទកឹ 
ចិតថប ុទណាត ោះផ្ដរ”រទឹសឋីននកតាថ ពីររបស់ Herzberg (Two Factor Theory Herzberg) 
បានបរា ញពីភាពខុសគ្នប ជាបុពវទហ្តុដាំបូងននការទពញចិតថការររ និង ការមិនទពញចតិថ 
ការររ។  

វមិជឈការនងិវសិហ្មជឈការ សិទនិអាំណាចជាបនថបន្ទធ ប់កបុងការសរមបសរមួល 
សកមមភាពទាាំងទនោះ ទកីតទ ងីទៅតាមករមិតននអបករគប់រគងថាប ក់ខពស់ ទហ្យីទបីការ 
ទរបីរបាស់នូវទាំហ្ាំននការរតួតពនិិតយកាន់ផ្តទូលាយ ទ្វីឱយវមិជឈការកាន់ផ្តខាល ាំង ទរពាោះថា 
ទាំហ្ាំននការរតតួពិនតិយ មានការពាក់ព័ននទៅនឹងការររមានលកខណ្ៈឯកទទសកមម ផ្ដល 
មានតរមូវការតិចតចួសរមាប់សិទនិអាំណាច២។ 

ការអនុវតថ គឺជាគាំនិតឬទសសនទានដ៏សាំខាន់មួយ ផ្ដលមានលកខណ្ៈមិន 
ចាស់លាស់, វសិាលភាព្ាំទ្ង និងសមុគសាម ញទៅកបុងការពភិាកាអាំពីការរគប់រគងតាម 
ផ្បបអប់រ ាំផ្ដលជាក់ផ្សថងការអនុវតថ គឺជាទសសន្ទទានផ្ដលពិបាកយល់៣។ ការអនុវតថគ ឺ
ជាគាំនិតផ្របរបួលតាមបរបិទ និងផារភាជ ប់ទៅនឹងរពឹតថិការណ៍្ ផ្ដលទលីកយកមកការ 
សិកា៤។ ទបីសិនការអនុវតថ រតូវបានវាស់ផ្វងចាំទពាោះតនមលផ្ដលបទងាីតទ ងី វាគឺជា 

                                                           
២ ទលាកBateman, Thomas S. Snell Scott A.Management, The New Competitive Landscape, Irwin McGraw-

Hill 2004 

៣ ទលាកសធវីាតនិងវាលស,៏ Performance Measurement: When Performance can Never be Finally Defined. Pub-

lic Money & M, 1994, p. 45 
៤ ទលាកហូ្ទហ្វ ី, A new measure for assessing organizational performance.  In R., 1983 
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កាតពវកចិចរបស់អបករសាវរជាវ កបុងការទរជីសទរសីបា ន់គាំរូននអងាភាពផ្ដលមានផបត់គាំនិត 
ដូចគ្នប អាំពីតនមល ទហ្យីតនមលអាចមានលកខណ្ៈរូប ី ឬអរូបីទពាលគឺមានលកខណ្ៈជា 
របតិបតថិការ ឬហ្រិញ្ដវតទុ។ សហ្រគ្នសសាធារណ្ៈ (អងាភាពឬរកុមហ្ ុនទាាំងឡាយផ្ដល 
ជួញដូរទៅទលផីារហ្ ុននងិមានការទទលួសាា ល់) ខិតខាំបទងាីតតនមលរបស់ភាគហ្ ុននិក 
(ការទកីនទ ងីននតនមលទីផាររមួទាាំងភាគលាភ) ផ្ដលជាកមមវតទុចុងទរកាយរបស់ពួកទគ៥។ 
ចាំទពាោះរកុមហ្ ុនឯកជនការបទងាីតតនមលអាចជាសាំណុ្ាំ ននកមមវតទុហ្រិញ្ដវតទុផង និង កមមវតទុ
មិនផ្មនហ្រិញ្ដវតទុផង។ ទទាោះបីមានបា ន់គាំរូរមួគ្នប អាំពទីសសនទានននតនមល (ដូចជា សហ្-
រគ្នសសារធារណ្ៈ, អាជីវកមមជាលកខណ្ៈរគួសារ ឬអងាការមិនគិតផលចាំទណ្ញ) 
ក៏ទោយ ក៏ការអនុវតថ គឺជាគាំនិតផ្ដលមានវសិាលភាពទូលាំទូលាយផ្ដលអនុញ្ហដ តឲ្យ
បទងាីតតនមលទៅតាមវសិាលភាពផ្បលកៗគ្នប ៦។ 

១.២-ការវាសដ់វងចំខ ោះការអនុវតតរបសអ់ងគភាព 

ទគ្នលបាំណ្ងននការវាស់ផ្វងទនោះ គឺការទ្វឱីយរបទសីរទ ងីនូវការអនុវតថរបស់ 
អងាភាពរោឌ ករទឹក។ ការសាា ល់ចាស់ពទីិដឌភាពន្ទន្ទននការវាស់ផ្វង ការអនុវតថ ជា 
ពិទសស ការទរជីសទរសីវ ិ្ ីពាក់ព័ននសរមាប់វាស់ផ្វង ការអនុវតថមានសារសាំខាន់កបុងការ 
សទរមចកមមវតទុននការរសាវរជាវរសបតាមទសសន្ទទានននការអនុវតថ ផ្ដលចាត់ទុកជាគាំនិត
មានវសិាលភាព្ាំទ្ងទហ្យីក៏មានការផ្ខវងគាំនតិគ្នប ទៅទលថីាទតីល័កខខ័ណ្ឍ វនិិចឆ័យ និង
សូចនករននការអនុវតថណាខលោះគួររតូវបានយកមកទរបីផ្ដរ។  ទលីសពីទនោះ ទលាក Hunnan 
និងទលាក Freeman (ឆប ាំ១៩៧៧) បានអោះអាងថាការផ្ខវងគាំនតិគ្នប  ចាំទពាោះការអនុវតថ

                                                           
៥ Blyth, Friskey, & Rappaport, 1986; Copeland, Koller, & Murrin 2000; Porter, 1987; Rappaport, 1986; 

Scott, 1998; Stewart, 1991; de Waal, 2001.Implementing the shareholder value approach.Journal of 
Business Venturing: 48-58.  
៦ Cameron, 1986; Dess& Robinson, 1984; Murphy, Trailor, & Hill, 1996; Steers, 1975Effectiveness as 
paradox: Consensus and conflict in conceptions of organizational effectiveness. Management 
Science, 32(5): 539-553. 
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របស់អងាភាពទនោះ មានភាពតានតឹងខាល ាំងរហូ្តដល់គ្នម នអបកទចាទសួរ អាំពីសាររបទោជន៍
ននការសិកាពកីារអនុវតថទាល់ផ្តទសាោះ។ 
 ១.៣-សចូនាករសព្មាបវ់ាសដ់វងការអនុវតតរបសអ់ងគភាព 

ការវាស់ផ្វងការអនុវតថ គឺមានសារសាំខាន់ណាស់សរមាប់អងាភាព  ទរពាោះថា 
កាលពីអតីតកាល វារតូវបានអភិវឌណទៅជាវ ិ្ ីននការរតួតពនិិតយ និងធាន្ទការរគប់រគង 
អងាភាព ទដីមផឈី្លនទៅសទរមចទគ្នលទៅ នងិកមមវតទុរបស់អងាភាព  ទហ្យីវាឆលុោះបញ្ហច ាំង 
ពីវបផ្ម៌ និងទសសនៈរបស់អងាភាព និងបរោិយពីរបសិទនភាពននការអនុវតថការររ 
ជាពិទសស ទៅទលីចាំណាយ, ទពលទវលា និងគុណ្ភាព។  ដូចទនោះ វាគឺជាការទរបីរបាស់ 
នូវភសថុតាងសទិត ិ ទដីមផកីាំណ្ត់ការរកីចទរមីនទឆព ោះទៅរកកមមវតទុជាក់លាក់របស់អងាភាព
ផ្ដលបានកាំណ្ត់ទុក។  ទហ្តុដូទចបោះ ទដីមផកីារវាស់ផ្វងការអនុវតថឱយបានរតឹមរតូវ គួរផ្ត 
ជាំរុញអងាភាពឱយរតួតពិនិតយទៅទលីការអនុវតថផ្ផនការ, កាំណ្ត់ពភីាពទជាគជ័យននផ្ផនការ
ទាាំងទនោះ និងរទបៀបផ្កលមអវាឲ្យទាន់ទពល។ 

២- ខសដ្ឋកិចចនខោបាយននការកំណ្ត់នថលទឹក 
២.១ ព្កប ណ័្ឌ សព្មាបវ់ិភាេនថលខព្បើព្បាសទ់ឹកនិងឧបតថមភធន 
        ខៅកនងុប ត ព្បខទសកំពុងអភវិឌ្ឍ 

 បញ្ហា ្ាំៗសថីពីការផ្បងផ្ចកទកឹទៅកបុងវស័ិយន្ទន្ទ ផ្ដលនងលទឹកទដីរតួន្ទទោី ង
សាំខាន់ មិនរតូវបានបរោិយទទ ក៏ប ុផ្នថ ទោយផ្ កគួរចងចាាំថាការផ្បងផ្ចកទឹករវាង
វស័ិយទាាំងឡាយទៅផ្តជាបញ្ហា នទោបាយ ផ្ដលកាំពុងរកីរាលោលដូចគ្នប ទៅកបុងបណាថ
របទទសរកីចទរមីន និងរបទទសកាំពុងអភិវឌណ។ ការផ្បងផ្ចកមិនបានសមរសបផ្ដល
គ្នាំរទទោយនងលលក់ផ្របរបលួ ឬការឧបតទមភ្នចាំទពាោះការទរបីរបាស់ទឹកដូចជាខាងវស័ិយ
កសិកមមអាចបណាថ លឱយមានការខជោះខាជ យទឹក និងការទរបីរបាស់ទឹក មនិរបកបទោយ
និរនថរភាពទហ្យីបញ្ហា ទនោះ អាចមានសភាពកាន់ផ្ត្ាន់្ារទៅកបុងបណាថ របទទស ឬតាំបន់
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ផ្ដលខវោះទឹក។ កបុងកាលៈទទសៈទនោះ ការផ្បងផ្ចកទ ងីវញិនូវការផាត់ផាង់ទឹក ផ្ដលអាច
ទរបីរបាស់បានកបុងចាំទណាមអបកទរបីរបាស់ គឺអាចចាំណាយទពលទវលាយូរកបុងការកាត់
បនទយបញ្ហា ខវោះទឹកទហ្យីការទទួលបាននូវការទលីកទឹកចិតថ ចាំទពាោះការទរបីទឹករបកប
ទោយរបសិទនផលខពស់ទោយអបកទរបីរបាស់ទផសងៗគ្នប  អាចជាបញ្ហា ដ៏បន្ទធ ន់បាំផុតផ្ដល
រតូវទោោះរសាយ៧។ 

ក.ការកាំណ្ត់សាទ ប័នទទលួខុសរតវូ 

 ការផាត់ផាង់ទឹកទៅទីរកុង ទកតីទ ងីកបុងបរសិាទ នចាប់ នងិនិយត័កមមផ្ដលជា
្មមតាផសាំបញ្ចូ លទោយករមិតននអនថរាគមន៍ជាទរចនី ផ្ដលជារមួមានទៅកបុងករមិតថាប ក់
អនថរជាត ិ ទគ្នលទៅអភិវឌណសហ្វតសរម៍ានបញ្ចូ លនូវទិសទៅជាទរចីន ផ្ដលមានទាំន្ទក់
ទាំនងតធ ល់ ឬទោយរបទោលទៅនឹងការរគប់រគងទឹក។ ទិសទៅទី១០ ផ្ដលបានផ្ចង
ថា “កាត់បនទយសមាមារតននចាំនួនរបជាជន ផ្ដលពុាំទាន់បានទទួលទឹកសាអ តទរបីរបាស់ 
និងអន្ទម័យសមរសបឱយបានពាក់កណាថ លរតមឹឆប ាំ២០១៥”  មានផលប ោះពាល់ទោយ
តធ ល់ទៅទលីទគ្នលនទោបាយជាតិ ផ្ដលជាប់ពាក់ព័ននទៅនឹងលទនភាពទទួលបានទឹក
សាអ តទរបីរបាស់។ 

ខ.ទរមង់ទផសងៗននការទរបរីបាស់នងិការផថល់ទសវាទកឹសាអ ត 

 ផធុយពីបណាថ របទទសអភិវឌណ ផ្ដលការររផាត់ផាង់ទឹកសាអ តដល់អបកទរបីរបាស់
រតូវបានសទរមចោ ងទលីសលប់តាមរយៈអងាភាពទកឹសាអ ត ការទទលួបានទឹកសាអ ត
ទរបីរបាស់ទៅរបទទសកាំពុងអភិវឌណមានទរចនីទរមង់ ទហ្យីពិតណាស់នងលតភាជ ប់ទៅនឹង
បណាថ ញសាធារណ្ៈផ្របរបលួោ ងខាល ាំងទៅកបុងបណាថ របទទសទាាំងទន្ទោះ ទរមង់ននការ
ផាត់ផាង់រមួមាន៖ 
                                                           
៧ David de Blanc, DESA Working Paper No. 63 ST/ESA/2008/DWP/63 A Framework for Analyzing 

Tariffs and Subsidies in Water Provision to Urban Households in Developing Countries, January 
2008 
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- ការទរបីរបាស់របភពទឹកទោយតធ ល់ (ទរកាមដីឬទលីដ)ី 
- ការទរបីរបាស់របភពទឹកដនទទទៀតជា្មមតាផាត់ផាង់ទោយផ្ផបកឯកជន 

(ដូចជារងយនថដឹកទឹក,រទទោះអូសទឹក,ទីតាាំងលក់ទឹក, ទឹកបរសុិទន) 
- ការទរបីរបាស់ទកឹមា សុនីតាមរយៈបទរា លផ្ចកចាយ និង កាលរ  ូប ីទណ្
សហ្គមន៍។ 
កបុងន័យទសដឌកចិចការផាត់ផាង់ទកឹ រតូវបានចាត់របទភទជាផលិតផល ផ្ដលមាន

ទរចីនលកខណ្ៈទសវាទឹកសាអ ត អាចរតូវបានកាំណ្ត់ទោយវសិាលភាពោ ងទ ចណាស់
ចាំនួន៣គ៖ឺ តនមល, បរមិាណ្ និងគុណ្ភាព។ នងលសាំទៅដល់នងលននឯកតាទឹកសាអ ត (លីរត
ឬផ្ម រតគូប) បរមិាណ្សាំទៅដល់ចាំនួនននឯកតាទាាំងទន្ទោះ ទហ្យីកបុងករណី្មានទសវា
ទឹកសាអ តគុណ្ភាពរតូវបានបូកបញ្ចូ លទៅកបុងទន្ទោះផងផ្ដរ ផ្ដលជាការឆលុោះបញ្ហច ាំងថា
ទរមង់ទផសងៗននការផាត់ផាង់ទកឹគឺជាវតទុជាំនួសផ្ដលទៅមានភាពខវោះចទន្ទល ោះ។ គុណ្ភាពគឺ
ជាសាំណុ្ាំ ននលកខណ្ៈ ផ្ដលទ្វីការបញ្ចូលកបុងចាំទណាមវតទុទផសងទទៀតនូវវសិាលភាពចាំនួន
៣ដូចខាងទរកាម៖ 

- សមាសភាពននជាតិពុល, 
សារធាតុទ្វីឱយកខវក់។ល។ផ្ដលមានទរគ្នោះថាប ក់ដល់សុខភាព 

- ករមិតននភាពឯកជននងិលទនភាពផថល់ទសវា (កាលរ  ូប ីទណ្ឯកជនតាមផធោះ, 
កាលរ  ូប ីទណ្ទៅតាមទីធាល , ឡានដឹកទកឹ, កផ្នលងលក់ទឹក, អណ្ថូ ង,) 

- លកខណ្ៈរូបននទសវា (ចរនថទកឹទៅតាមកាលរ  ូប ីទណ្, សមាព ្ទឹក,) 
- ភាពទជឿទុកចិតថទៅទលីទសវាកបុងរយៈទពលណាមយួ (លទនភាពពោករណ៍្, 
ការជូនដាំណឹ្ងជាមុនអាំពកីារតអ ក ការផាត់ផាង់ទឹក, រយៈទពលខវោះទឹក, បផ្រម
បរមួលសមាព ្,) 
ទៅកបុងរបទទសជាទរចីន អបកទរបីរបាស់រតូវពងឹផ្ផអកទៅទលីរបភពទឹកសាអ តទលីស

ពី១ ផ្ដលទនោះ គឺជាករណី្សរមាប់រគួសារផ្ដលបានតភាជ ប់ទៅនឹងបណាថ ញទឹកសាធារណ្ៈ
ផងផ្ដរទោយសារការករមតិទៅទលីទសវា ផ្ដលផថល់ទោយអងាភាពទឹកសាអ តអាចអនុវតថ
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នូវរូបភាពជាទរចនីទោយផ្ផអកទៅទលីបរបិទកបុងរសុក ផ្ដលរមួមានការផ្បងផ្ចកតាំបន់, 
សមាព ្ទឹកទាប, កងវោះទកឹទោយទពលឬការលិចធាល យកបុងបណាថ ញ។ 

គ.នងលទកឹននអងាភាពទកឹសាអ ត 

ដូចបានពនយល់ទៅកបុងឯកសាររបស់ទលាក Joskow (ឆប ាំ២០០៥)  ទបីសិននងល
ទរបីរបាស់ទឹក ឆលុោះបញ្ហច ាំងពីនងលទដីមទោយសារផ្តរចន្ទសមព័នននងលទរបីរបាស់ទឹករបស់អងាភាព
ទាាំងឡាយទន្ទោះរបទភទទូទៅននរចន្ទសមព័នននងលទរបីរបាស់ អាចមានទរមង់ជានងលទឹកពីរ
ចាំផ្ណ្ក។ 

បផ្នទមទៅទលកីារពិចារណាខាងទសដឌកចិចនងលទកឹ ជាទរឿយៗឆលុោះបញ្ហច ាំងពីកមមវតទុ
ននទគ្នលនទោបាយទហ្យីលកខណ្ៈសាំខាន់ននការរកសុីតថ ច់មុខ (ម ូណូ្ប ូលី) ពី្មមជាតិ
របស់អងាភាពទកឹសាអ តរមួជាមយួ្មមជាតរិបស់ទឹក គឺអាចផ្របរបួលទៅតាមទគ្នលនទោ-
បាយ និងទសដឌកចិចនទោបាយននរបទទសនីមួយៗ។ 

ឃ. ការកាំណ្ត់របសទិនផល, សមភាពនងិនផធទសវា 

 បញ្ហា ននការផ្បងផ្ចក និងផ្ចកចាយ អាចរតូវបានផថល់ឱយនូវគាំនិតផ្ដលកាន់ផ្ត
មានលកខណ្ៈអនុវតថ ផ្ដលជា្មមតាការវភិាគទសដឌកិចចទៅទលីកមមវ ិ្ ីសងាមពឹងផ្ផអកទៅ
ទលលីកខណ្ៈវនិិចឆ័យចាំនួន៣គ ឺរបសិទនផល, សមភាពឬការកាំណ្ត់ទគ្នលទៅនិងនផធទសវា
រគបដណ្ថ ប់។  

២.២-ខសដ្ឋកចិចនខោបាយននរបបកំណ្ត់នថលទកឹទីព្កងុខៅ 
រដ្ឋធានីហ្វហ្វខីថានព្បខទសសុរី៉ា ខលអន 

ទសដឌកិចចនទោបាយននរបបកាំណ្ត់នងលទឹកទៅទីរកុងននរបទទស Sierra Leone  
(ការកាំណ្ត់, ការអនុវតថ, ការរតួតពិនិតយនិងការពរងឹងការអនុវតថ) រតូវបានទរជីសទរសី
ជារបធានបទសាំខាន់ននការរសាវរជាវករណី្សិកាទៅកបុងរបទទសទនោះ ការវភិាគទៅទលី
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ទសដឌកិចចនទោបាយ បានកាំណ្ត់កតាថ ទាាំងឡាយផ្ដលទាក់ទងទៅនឹងរបបកាំណ្ត់នងលទកឹ
ទៅតាមតាំបន់ទីរកុង និងជនបទដនទទទៀតននរបទទស Sierra Leone កតាថ ទាាំងទនោះ
រតូវបានទគគិតបញ្ចូ ល ទដមីផជីារបទោជន៍កបុងការផថល់ព័ត៌មានឱយបានរគប់រគ្នន់ទៅឱយ
ន្ទយកោឌ នទដីមផកីារអភិវឌណជាអនថរជាតរិបស់របទទស Sierra Leone៨។ 

ការកាំណ្ត់នងលទកឹនងិការធាន្ទចរីភាពចាំណូ្លបង្គ្ងាប់ចាំណាយ 
ការធាន្ទចីរភាពចាំណូ្លបង្គ្ងាប់ចាំណាយចាត់ទុកថា ហ្រិញ្ដវតទុរបស់វស័ិយផ្តង

ផ្តទកីតទចញពបីណ្ថុ ាំ នននងលទឹក, ពននអាករ និងការទផធរន្ទន្ទ ផ្ដលរតូវបានកាំណ្ត់ទោយ
ផ្ផអកទៅទលីបរបិទរបស់របទទសនិមួយៗ។ ការសទរមចបាននូវចាំណូ្លបាំទពញចាំណាយ
ទពញទលញ (រមួមានចាំណាយមូល្ន, ការរកាបាននូវចាំណាយមូល្ន និងដាំទណី្រ
ការផ្ងទាាំ) តាមរយៈផ្តនងលទឹកមួយមុខមនិទាន់មានលកខណ្ៈរបាកដរបជាទទសរមាប់
របទទសរកីចទរមីននងិរបទទសកាំពុងអភិវឌណភាគទរចីន៩។ 

 

ធាតុសាំខាន់ៗននការវភិាគទសដឌកចិចនទោបាយ 
កតាថ រចន្ទសមពន័នគឺជាលកខខណ្ឍ ផ្ដលជោះឥទនិពលទៅទលីរបព័ននរដឌនិងនទោបាយ

រមួមានលកខណ្ៈភូមិសាង្គ្សថ, របជាសាង្គ្សថ, របវតថិសាង្គ្សថ, ទសដឌកិចច និងសងាមរបស់
សហ្គមន៍។ 

សាទ ប័ន គឺជាបទោឌ នផលូវការ និងទរៅផលូវការផ្ដលរគប់រគងទៅទលីឥរោិបទ
ផ្ដលមានលកខណ្ៈចាស់លាស់ឬមិនចាស់លាស់។ 

តអួងា គជឺារូបវន័ថបុគាល ឬអងាភាព ផ្ដលមានទាំន្ទក់ទាំនងខាល ាំងទៅនឹងបញ្ហា
ផ្ដលកាំពុងផ្តពភិាកាតួអងាទាាំងទនោះរមួមាន រូបវន័ថ ឬអងាភាពទាាំងឡាយផ្ដលគ្នាំរទ និង

                                                           
៨ Daniel Harris, Michelle Kooy and GibrillJalloh, ផ្ខកុមភៈឆប ាំ២០១២ 

៩ Daniel Harris, Michelle Kooy and GibrillJalloh, ផ្ខកុមភៈឆប ាំ២០១២ 
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មិនគ្នាំរទដល់ការទ្វកីាំផ្ណ្ទរមង់ និងរូបវន័ថបុគាល ឬអងាភាព ផ្ដលទទលួបាន
ផលរបទោជន៍ពីកាំផ្ណ្ទរមង់របកបទោយសកាថ នុពល និងរា ប់រងបនធុកចាំណាយ។  

ខាងទរកាមទនោះបរា ញអាំពីអភបិាលកិចចផ្ដលទកតីទចញពបីញ្ហា  និងការវភិាគទៅ
ទលទីសដឌកចិចនទោបាយ។ 

អភបិាលកចិចផ្ដលទកតីទចញពបីញ្ហា នងិការវភិាគទៅទលទីសដឌកចិចនទោបាយ 

អភ
ិបា
ល
ក ិច
ចផ្ដ
ល
ទក
ីតទ
ចញ

ពបី
ញ្ហា
ន ិង
កា
រវភា

គទ
ៅ
ទល
ីទស
ដឌក
ិចចន
ទោ

បា
យ

 

ការកាំណ្ត់នូវភាពរយរងទរគ្នោះ, 
បញ្ហា របឈមឬបញ្ហា ដាំទណី្រការ 

ភសថុតាងបញ្ហជ ក់ពីលទនផលមនិលអ
ទោយសារផ្តភាពទខាយនន
ទសដឌកិចចនទោបាយ 

ការផ្សវងយល់ពីការចាត់ផ្ចង
សាទ ប័ន និងអភិបាលកិចចរមួទាាំង
សមតទភាព ន្ទន្ទ 

ទតីអវីទៅជាការបទងាីតសាទ ប័ន 
ពាក់ព័នន និងការចាត់ផ្ចង 
អភិបាលកិចច? 

ការកាំណ្ត់នូវកតាថ ជាំរុញទសដឌកិចច
នទោបាយសាំខាន់ៗ 

ទហ្តុអវីបានជាកតាថ ទាាំងឡាយ 
របរពឹតថទៅតាមមទ្ោបាយទនោះ?  
ទហ្តុអវីបានជាបណាថ
ទគ្នលការណ៍្ឬការចាត់ផ្ចង
អភិបាលកិចច មិនរតូវបានផ្កលមអ? 

របភព: Adapted from Fritz et al., 2009:7 
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២.៣-ការកំណ្ត់នថលទកឹនិងេខព្មាងខរៀបចំតារងនថលទឹកតាម 
         ប ត ខ តត-ព្កុង េឺជារខបៀបវារៈននកំដណ្ ទព្មងស់ព្មាប ់         
         តំបន់អាសុខីាងតបងូ 

ធាតុសាំខាន់ៗននការផ្កទរមង់ទៅទលីការកាំណ្ត់នងល និង តារាងនងលទឹកផ្ដលរតូវ
ការចាាំបាច់ទៅកបុងវស័ិយផាត់ផាង់ទឹកតាមបណាថ ទខតថ-រកុង កបុងតាំបន់អាសុីខាងតផូង១០ 
និងការផ្កទរមង់សាំខាន់ៗផ្បងផ្ចកជា៣ផ្ផបកទផសងៗគ្នប គឺ ១-បទងាីនចាំនួនអតិងជិន និង
ធាន្ទថាបណាថ ញទឹកទាាំងអស់ សុទនផ្តមានបាំពាក់ន្ទ និ្ទទឹកទដីមផទី្វឲី្យទគ្នលការណ៍្
កាំណ្ត់នងលអាចរតូវបានអនុវតថ, ២-តល ស់បថូរវ ិ្ សីាង្គ្សថគណ្ន្ទវកិាយបរតនងលទឹកសរមាប់
អតិងិជនរបទភទជីវភាពនិងសរមាប់អតិងជិនរបទភទអាជីវកមម-ឧសាហ្កមម នងិ៣-ោក់
ទចញនូវទគ្នលការណ៍្ការពារអតិងិជនរកីរកកបុងទពលទ្វីកាំផ្ណ្ទរមង់។ 

ទគ្នលនទោបាយជួយរបជាជនរកីរកផ្ដលបានទសបីទ ងីរមួមាន៖ ១-រតូវធាន្ទ
ថារគួសាររកីរក(និងអបកដនទ) អាចមានបណាថ ញទឹកឯកជន ទបីចាាំបាច់, ២-ឧបតទមភ្ន
ឲ្យបានចាស់លាស់ទៅទលីនងលតបណាថ ញ មនិផ្មនទៅទលបីរមិាណ្ទកឹទរបីរបាស់ទន្ទោះទទ, 
៣-ផថល់កាលរ  ូប ីទណ្សាធារណ្ៈ ផ្ដលជារបភពទកឹទរបីរបាស់ចុងទរកាយសរមាប់របជា-
ជនផ្ដលទីទ័លខាល ាំង, ៤-ផថល់ការអនុញ្ហដ តរសបចាប់ចាំទពាោះការលក់ទកឹបនថ ឬការលក់
ទឹកទោយអបកជិតខាង, ៥-មិនរតូវផថល់សិទនិតថ ច់មុខដល់របតិបតថិករឯកជនទដីមផផីាត់ផាង់
ទឹកកបុងតាំបន់ទសវាណាមួយទន្ទោះទទ។ 

 
 
 
 
 

                                                           
១០

 D. Whittington, Municipal water pricing and tariff design: a reform agenda for South Asia, IWA 

Publishing ឆប ាំ២០០៣ 
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២.៤-ការកណំ្ត់តនមលទកឹនិងខសវាកមមអនាមយ័ខៅ 

         សហ្រដ្ឋអាខមរកិ 

ទលាក Dale Whillington បានសាកលផងពិភាកាពកីារកាំណ្ត់តនមលទសវា
ទឹកសាអ តនិងអន្ទម័យកបុងរបទទសអាទមរកិាាំង១១ និងរបទទសកាំពុងអភិវឌណ គ្នត់បញ្ហជ ក់
ថាមានការមនិយល់រសបគ្នប ទលីការកាំណ្ត់តនមលទសវារវាងអបកវនិិទោគ,  អតិងិជន និង
អបកនទោបាយផ្ដលករណី្ខលោះរតូវរកអបកសរមបសរមួលឱយជយួទោោះរសាយ។ 

តនមលទសវាអារស័យទៅនឹងករមិតននទសវា (ទសវាអន់តនមលទាប, ទសវាលអតនមល
ខពស់) ទោយទោងទលមូីលោឌ នទនោះ គ្នត់សាកលផងកាំណ្ត់តនមលទសវាទៅសហ្រដឌ
អាទមរកិទោយបាំផ្បកជាដាំណាក់ននវ ិ្ ីផឋល់ទសវាដូទចបោះ ទបីវ ិ្ ីណាមួយពុាំរតូវបានរបតិបតថិ
កបុងទសវាទទទន្ទោះតនមលវាទសមសូីនយ។ គ្នត់ក៏បានទ្វីការបា ន់សាម នបរមិាណ្ទឹកទរបីរបាស់
កបុងមួយផធោះៗ ផ្ដលមានគ្នប ៦ន្ទក់កបុងមួយផធោះ ទហ្យីគណ្ន្ទការចាំណាយរបស់អតិងជិន
កបុងមួយផធោះៗទៅទលីទសវាទនោះ និងទរបៀបទ្ៀបតនមលទសវាទនោះទៅនឹងតនមលសមាភ រៈសាំណ្ង់
ននទីរកុងចាំនួន១១។ ទលាក Dale បានទ្វកីារសាកលផងគូសវាសផលូវសរមាប់អភិវឌណ
ទសវាកបុងផ្ផបកន្ទន្ទទោយកាំណ្ត់ករមិតគុណ្ភាពននទសវា (ពីខពស់ទៅទាប)។ ដូចទនោះ
ទគរតូវទ្វីការទ្ៀបតនមលទសវាទៅនឹង GDP (Gross Domestic Product) ទរពាោះវាជា
សូចន្ទករទគ្នល្ន្ទគ្នរពិភពទលាកក៏ឯកភាពទលីការទ្ៀបតនមលទសវាទៅនឹង GDP ផ្ដរ។
គ្នត់បានពភិាកា៤ករណី្៖ ទ១ី-ទឹកជាចមផង ទ២ី-ការអារស័យគ្នប ទៅវញិទៅមក (Not 
one without the other) ទី៣-អន្ទម័យជាចមផង ទ៤ី-ទសចកថរីតូវការជាចមផង។ 

                                                           
១១  ទលាក Dale Whillington,  Pricing Water and Sanitation Services, UNDP, Human Development, Report 

2006. 
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 ការពិភាកាខាងទលី គឺជាលទនផលសរមាប់អបកផ្ដលទ្វីកចិចការទគ្នលនទោបាយ
ទដីមផសីទរមចបាននូវរបសិទនភាពទសដឌកិចច នងិអាចទូទាត់បាននូវការចាំណាយតនមលទឹក
មានចរតិផ្តពីរទទគ៖ឹ 

 ១-មិនមានការឧបតទមភ្ន គឺមានលកខណ្ៈទពញទលញរគប់រគ្នន់សរមាប់
ទូទាត់តនមលទាាំងរសុង ក៏ប ុផ្នថអាចមានការឧបតទមភ្ នពីរោឌ ភិបាល, អបកផថល់ជាំនួយ, 
អបកទរបីរបាស់ទឹកជាមួយ។ល។    

 ២-ទលីកទឹកចិតថឲ្យទរបីទឹកទរចីន (Digressive) ក៏ប ុផ្នថ មិនទលីកទឹកចិតថឲ្យ
ខជោះខាជ យបាំតល ញបរសិាទ ន (ទកឹសអុយ) (Progressive)។ ទាាំងទនោះគសឹាំទៅធាន្ទបាន
ដល់ការបាំទពញទូទាត់ចាំទពាោះតនមលននមូល្ន ទហ្យីមានការផាង់ផាត់ទសវាបានរហូ្តដល់
អបករកីរកទទៀតផង១២។ 

សននិដ្ឋឋ ន 

 ផ្ផអកតាមការបរោិយ និងការបរា ញខាងទលីទយងីអាចសនបិោឌ នបានថា៖ ជា
រមួផ្តងមានការផ្ញកឲ្យោច់ពីគ្នប រវាងការរគប់រគងរបស់អងាភាព ការវាយតនមលទលីការ 
អនុវតថរបស់អងាភាពទោយសាំអាងទៅទលីទហ្តុផលជាលកខណ្ៈរទឹសថីថា ជាករណី្សាំខាន់ 
ទហ្យីទោយផ្ កកតាថ បទចចកទទស និងនទោបាយក៏ទដីរតសួាំខាន់ផងផ្ដរ ពីទរពាោះទហ្តុ
ផលមួយសរមាប់ការផ្ញកឱយោច់ពីគ្នប រវាងនងលទដីម និងនងលលក់គឺទកីតទចញ ពីរចន្ទសមព័នន
ននវស័ិយទឹកសាអ ត។ កតាថ ឱនភាពរចន្ទសមព័ននរគប់រគង និងការអនុវតថរបស់អងាភាព
អាចជាប់ទាក់ទង និងបណាថ រចន្ទសមព័ននន្ទន្ទដូចជាការរកចាំណូ្លបង្គ្ងាប់ចាំណាយជា
ទដីមផ្ដលជាទរឿយៗ គឺជាកតាថ ទផធរមកពីខាងទរៅអងាភាពទរពាោះថា ការទផធរទាាំងទនោះ អាច
អនុវតថតាមទរចីនរូបភាពទោយចាំណាយមូល្នរតូវបានឧបតទមភ្ន។ 
                                                           
១២ ទលាក Dale Whillington, Pricing Water and Sanitation Services, UNDP, Human Development, Report 

2006 
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ទហ្តុផលមួយទផសងទទៀត ផ្ដលនងលទកឹលក់ មិនទសមនីងលទដីម គឺជាទហ្តុផល 
ពាក់ព័នននឹងបទចចកទទស ការអនុវតថនងលទឹកផ្របរបលួទោយផ្ផអកទៅទលបីរមិាណ្ទរបីរបាស់
របស់អបកអបកទរបីរបាស់របទភទលាំទៅោឌ នជាលកខណ្ៈបុគាល រតូវការោក់បាំពាក់ន្ទ កិា 
ផ្ដលសមាមារតននចាំនួនបណាថ ញផ្ដលមានន្ទ កិាមានករមិតទាប។ តាមរយៈនងលទកឹ 
ទងរ ផ្ដលវកិាយបរតមនិជាប់ទាក់ទងនឹងបរមិាណ្ទរបីរបាស់គ្នម ន ការទលីកទកឹចិតថណា 
មួយទដីមផជីយួសនសាំទៅទលីការទរបីរបាស់ទឹកទទ។ 

េនថនិខទទស 

1- សទមថចជនួណាត,វចន្ទនុរកមផ្ខមររបស់សទមថចសងឃ ជួន ណាត  ទបាោះពុមពឆប ាំ
១៩៦៧ 

2- រកសួងផ្ផនការ, វជិាជ សាទ នជាតិសទតិ,ិ ជាំទរឿនទូទៅនូវរបជារាង្គ្សឋកមពុជា 
ឆប ាំ២០០៨ លទនផលជាំទរឿនសរុបចុងទរកាយ, ផ្ខ កកាោ ឆប ាំ២០១០ 

3- ចាប់សឋីពកីាររគប់រគងរដឌបាល រាជធាន ី ទខតថ រសុក ខណ្ឍ  រកសួងម នផធ, 
ផ្ខកុមភោះ ២០០៩ 

4- រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា, ឆប ាំ២០០៣, ទគ្នលនទោបាយជាតិសថីពកីារផាត់ផាង់ 
ទឹកសាអ ត និង អន្ទម័យ 

5- សថង់ោរគុណ្ភាពទឹកផឹកថាប ក់ជាតិននកមពុជា, រកសួងឧសាហ្កមម ផ្រ   និង
ថាមពល ឆប ាំ២០០៤ 

6- Bateman, Thomas S. Snell Scott A., Management. The New 

Competitive Landscape, Irwin McGraw-Hill 2004 
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អតថន័យនិងដ្ំខណ្ើ រការវិវឌ្ឍននរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 

ទបកខជនបណ្ឍិ ត ព្ទី ោនធ់ចុ 

រដឌបាលសាធារណ្ៈ គឺពាក់ព័ននជាមួយនឹងការអនុវតថទគ្នលនទោបាយ 
រោឌ ភិបាល ទហ្ីយវាក៏ជាមុខវជិាជ សិកាមួយផងផ្ដរ ផ្ដលទតឋ តទៅទលីការអនុវតថ 
ទគ្នលនទោបាយ និងទរតៀមទរៀបចាំមង្គ្នថីរាជការសុីវលិសរមាប់ការចូលទ្វីការទៅ
កបុងទសវាសាធារណ្ៈ។  

ទតីរដឌបាលសាធារណ្ៈមានន័យដូចទមថច? 

១- អតថន័យននរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 

តាមទសសនៈរបស់ ចាន់ឌលឺ និង បាល ណូ្ (Chandler and Plano) រដឌបាល គឺជា
ដាំទណី្រការននការអនុវតថនូវទសចកថីសទរមច និង ទគ្នលនទោបាយ១។ 

រដឌបាល គជឺាតួមា សុីនផ្ដលរដឌទរបីរបាស់កបុងការអនុវតថកមមវ ិ្ ីអភិវឌណន៍ទសដឌកិចច 
និងសងាមកិចចឱយបានលអ។ ដូទចបោះ រដឌបាលទទួលបានទជាគជ័យ ឬមនិបានទជាគជ័យកបុង
ការទរបីរបាស់របភព្នធាន្មមជាតិ គឺអារស័យទៅទលីរបសិទនភាពននកិចចការរបស់
រដឌបាលបផ្នទមទលីការទរជីសទរសីរកកមមវ ិ្ ី ផ្ដលសមលមមទៅតាមសាទ នភាពទសដឌកចិច 
និងសងាម។ ប ុផ្នឋ មិនផ្មនមានន័យថាអបកជាំន្ទញខាងរដឌបាលអាចទ្វីឱយសទរមចបាន
ផ្តមាប ក់ឯងទកីតទទ ផធុយទៅវញិ ទគរតូវពតួនដគ្នប ទ្វីការជាមួយអបកជាំន្ទញផ្ផបកទផសងៗ
ទទៀត ដូចជា ទសដឌកិចច សងាមកិចច ពននអាករ ឧសាហ្កមម ចាប់ នទោបាយ វសិវកមម 
កសិកមម សុខភាព អប់រ ាំ និងវបផ្ម៌ជាទដីម។ កបុងវស័ិយនីមយួៗខាងទលីទនោះ មានកតាថ រមួ
មួយកបុងការទ្វីឱយបានទជាគជ័យគឺរដឌបាល។ ដូទចបោះ ការទរៀបចាំរដឌបាលផ្ដលមាន

                                                           
១

 Clandler, Ralph C. and Plano Jack C, 1988, the Public administration Dictionary,  ABC-CLIO, Santa 
Barbara, California 
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សមតទភាព គឺរតូវផឋល់អាទិភាពទៅទលីរទបៀបវារៈននការអភិវឌណជាតិ ទបីសិនទគ្នលបាំណ្ង
ឯទទៀតៗបានសទរមចរចួទហ្យី២។ 

ចាំផ្ណ្កឯ ពាកយ “សាធារណ្ៈ” មានន័យថា ផ្ដលទូទៅ ផ្ដលទរបបីានទាាំងអស់
គ្នប  ផ្ដលមិនចាំទពាោះមួយៗ។ ឧទាហ្រណ៍្ : ផលូវសាធារណ្ៈ ផលូវសរមាប់របជាជនទូទៅ។ 
របស់សាធារណ្ៈ របស់ផ្ដលរតូវទរបីបានទាាំងអស់គ្នប ជាទដីម៣។ 

ចាន់ឌលឺ នងិ បាល ណូ្ (Chandler and Plano) បានទលីកទ ងីថា រដឌបាល
សាធារណ្ៈ គជឺាដាំទណី្រការននការរគប់រគង នងិ សរមបសរមួលនូវ្នធាននិងបុគាលិក 

ទដីមផីបទងាីតអនុវតថនិងរគប់រគង នូវរាល់ទសចកថីសទរមចទៅកបុងទគ្នលនទោបាយ
សាធារណ្ៈ៤ ។ 

រដឌបាលសាធារណ្ៈ ជាទូទៅរតូវបានចាត់ទុកថាជាការររននរោឌ ភិបាលផ្ដលមាន
មុខររោ ងសាំខាន់ទៅកបុងរបទទសមួយ។ ទសសនៈ កាល់ ប ូឡានយ ី (Karl Polanyi) 

សាទ នភាពទសដឌកចិចរបទទសមយួ អារស័យោ ងខាល ាំងទៅទលីថាមវនថ (dynamic) នន
រដឌបាលសាធារណ្ៈ។ 

ទសសនៈ ហ្រែ្វតឌឺរកិ អេ. អកេវអឺេន (Frederick A. Cleveland) រដឌបាល
សាធារណ្ៈ ជយួទលីកកមពស់សងាម និង បទងាីតឱយមានលទនិរបជា្ិបទតយយ។ ដូចគ្នប
ទសសនៈ អកេវអឺេន (Cleveland) ផ្ដរ ទជ.វ.ី ផ្ឌន ត នងិ អ.ប ី. ផ្ឌន ត  (J.V. 

                                                           
២  Thai Government Organization Charts “National Institute of Development Administration 1981” 

Thailand 1982 
៣

  សទមថចសងឃរាជជនួ ណាត  វចន្ទនុរកមផ្ខមរ  ទបាោះពុមពផាយវញិទោយរគឹោះសាទ នទបាោះពុមព និង ផ្ចកផាយននរកសួង
អប់រ ាំ យុវជន និង កីឡា ទោយទរាងពុមពអប់រ ាំ  ភបាំទពញ ឆប ាំ២០០១ ទាំព័រ១៣២៩ ។ 

៤  Clandler, Ralph C. and Plano Jack C, 1988, the Public administration Dictionary,   ABC-CLIO, Santa 
Barbara, California  
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Denhardt and R.B. Denhardt) បានទលកីទ ងីថា រដឌបាលសាធារណ្ៈបទងាតីឱយមាន
លទនរិបជា្ិបទតយយ។ 

ទសសនៈ រ  ូនឌណឺី្លី (Rondinelli)  បចចុបផនបមុខរររដឌបាលសាធារណ្ៈរតូវផ្ត
តរមង់ទិសទៅរកការបទរមីរបជាពលរដឌ កបុងទគ្នលបាំណ្ងទទួលបាននូវអភិបាលកិចចផ្បប
របជា្ិបទតយយ។ ការររទនោះ រតូវទ្វីទ ងីទោយមានរបសិទនភាពតាមរយៈការបទងាីតនូវ
គាំនិតផថួចទផថមីទគ្នលការណ៍្អភបិាលកចិចលអ ការទរបីរបាស់បទចចកវទិោ ការអភិវឌណសាទ ប័ន
សាធារណ្ៈ ការអភិវឌណសមតទភាព៥។ 

តាមបណាថ ទសសនៈខាងទលី ទយងីអាចនិោយថា រដឌបាលសាធារណ្ៈ គឺជា
កិចចការមួយ ផ្ដលជួយជាំរុញវស័ិយន្ទន្ទឱយមានការរកីចទរមនី ទលីកកមពស់អភិបាលកិចច
លអ បទងាីត និងពរងឹងលទនិរបជា្ិបទតយយ រពមទាាំងទលីកកមពស់គុណ្ភាពទសវាសាធារណ្ៈ 
ផ្ដលជាបចច័យ ន្ទាំឱយរបទទសជាតិមានទសទរភាព នងិមានការរកីចទរមីន។ 

២- ដ្ំខណ្ើ រការវិវឌ្ឍននរដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 

ទៅសតវតសរទ៍ី១៨ ទលាក ទង្គ្ហ្វឌឺរកិ វលីាមទIី ទសឋចននរបទទសរពុសទសៀ (King
Frederick William I of Prussia)៦ បានបទងាីតរកុមសាង្គ្សាថ ចារយ Cameralism៧ 
កបុងកិចចរបឹងផ្របង ទដីមផីបណ្ឋុ ោះបណាឋ លអបករដឌបាលសាធារណ្ៈមួយថាប ក់។ សាកល
វទិោល័យទង្គ្ហ្វងទហ្វីត (Frankfurt) និងសាកលវទិោល័យ លី (Halle) គឺជា
សាទ ប័នរបស់រពុសទសៀ (Prussia) ផ្ដលសិកាទៅទលសីងាមវទិោ និង ទសដឌកចិច ផ្ដល
មានទគ្នលបាំណ្ងទ្វីការផ្កទរមង់សងាម។ ទលាក ចូ នផ្ហ្នរកិ ហ្ាុតលូបចាស្ី  

                                                           
៥  Rondinelli, 2007,   Governments serving people: The changing Role of the Public Administration in 

Democratic Governance ,  New York :  United Nations: Economic and Social Affairs. 
៦  របទទសរពុសទសៀបចចុបផនបជារបទទសអា ឺម ង់។ 
៧ រទឹសថី នងិ ការអនុវតថននរកុមសាង្គ្សាថ ចារយផ្ដលបានបទរមឱីយវសិយ័រដឌបាលសាធារណ្ៈទៅអឺរ  ុបន្ទសតវតសរទ៍១ី៧។ 
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(Johann Heinrich GottlobJusti) ជាសាង្គ្សាថ ចារយដ៏លផីលាញបាំផុតផ្ផបក 

Cameralism។ ដូទចបោះទហ្យី ទបីតាមគាំនិតរបស់អឺរ  បុខាងលិច អបករបាជញកាលពសីម័យ
បុរាណ្ (ចុងសតវតសរទ៍៥ី ដល់សតវតសរ ៍ទី៤ មុនគ.ស) មជឈមិសម័យ (ចុងសតវតសរទ៍៥ី 

ដល់សតវតសរទ៍១ី៦) និងសម័យឧសាហ្កមម (ចុងសតវតសរទ៍ី១៧ និងសតវតសរទ៍១ី៨) 

បានបទងាតីនូវមូលោឌ នរគឹោះននមុខវជិាជ  ផ្ដលរតូវបានទគឱយទឈ្លម ោះថា រដឌបាលសាធារណ្ៈ។ 

ទលាក  ូទរ  ន វ  ុន ទសថន (Lorenz Von Stein) សាង្គ្សាថ ចារយជនជាតិអាលលឺម ង់ 
មកពីផ្វយ  ន្ទ (Vienna) ឆប ាំ១៨៥៥ រតូវបានទគចាត់ទុកថា ជាសាទ បនិកផ្ផបកវទិោសាង្គ្សថ    
រដឌបាលសាធារណ្ៈ។ កបុងសម័យកាល វ  ុន ទសថន (Von Stein) រដឌបាលសាធារណ្ៈ
រតូវបានចាត់ទុកជាទរមង់មយួននចាប់រដឌបាល ប ុផ្នថ វ  ុន ទសថន (Von Stein)ទជឿជាក់
ថា គាំនិតទនោះមានលកខណ្ៈតងឹរុងឹខាល ាំងទពក។ វ  ុន ទសថន (Von Stein)បានបទរងៀនថា 

រដឌបាលសាធារណ្ៈ គឺវាទាក់ទងទៅនឹងមុខវជិាជ ជាទរចីន ដូចជា សងាមវទិោ វទិោសាង្គ្សថ
នទោបាយ ចាប់រដឌបាលនិងហ្រិញ្ដវតទុសាធារណ្ៈ។ គ្នត់បានចាត់ទុករដឌបាលសាធារណ្ៈ 
ជាវទិោសាង្គ្សថរមួ និង បានបញ្ហជ ក់ថា អបករដឌបាលសាធារណ្ៈ គួរផ្តផារភាជ ប់ជាមួយ
រទឹសថនីិងការអនុវតថ។ គ្នត់បានបញ្ហជ ក់ថា រដឌបាលសាធារណ្ៈ គឺជាវទិោសាង្គ្សថមយួ 

ពីទរពាោះចាំទណ្ោះដឹង រតូវបានបទងាីតនិងវាយតនមល ទោយទរបីវ ិ្ ីសាង្គ្សថ វទិោសាង្គ្សថ៨។ 

រដឌបាលសាធារណ្ៈអាទមរកិកាាំងផ្បបទាំទនីប គឺជាការពរងីកអភិបាលកចិចតាម
ផ្បបរបជា្ិបទតយយ ទហ្យីរតូវបានវាយតនមលទោយទសសនវទូិផ្បបបុរាណ្ និង ទសរនីិយម 

ននទលាកខាងលិចផ្ដលទចញពីអារសីថូត (Aristotle) មកចន ុក (Jonh Locke) 

និងមក ងូមា ស ទជហ្វទហ្វសុីន (Thomas Jefferson) ។ 

                                                           
៨

  http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration, Public administration-Wikipedia, the free 
encyclopedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
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ទៅសហ្រដឌអាទមរកិ វូរដូ វលិសុន (Woodrow Wilson) រតូវបានចាត់ទុកជា 

បិតារដឌបាលសាធារណ្ៈ។ គ្នត់បានទទួលសាា ល់រដឌបាលសាធារណ្ៈដាំបូងជាផលូវការន្ទ
ឆប ាំ១៨៨៧ ទៅកបុងអតទបទមួយ ផ្ដលមានចាំណ្ងទជីងថា “ការសកិារដឌបាល”។ 

របធាន្ទ្ិបតីន្ទនងាអន្ទគត បានសរទសរថា “វាជាទគ្នលបាំណ្ងននការសិការដឌបាល
កបុងការផ្សវងរក, ទី១-អវីផ្ដលរោឌ ភិបាលអាចទ្វីទោយទជាគជ័យនិងរតមឹរតូវ និង ទី២-

រទបៀបផ្ដលរោឌ ភិបាលអាចទ្វកីិចចដ៏រតមឹរតូវទាាំងទនោះ របកបទោយរបសិទនផលបាំផុត និង
ទោយចាំណាយលុយឬកមាល ាំងតិចបាំផុត។ វលិសុន (Wilson) គឺជាមនុសសផ្ដល
មានឥទនិពលផ្ផបកវទិោសាង្គ្សថរដឌបាលសាធារណ្ៈជាង វ  នុ ទសថន (Von Stein) ទោយ
សារអតទបទមួយផ្ដល វលិសុន (Wilson បានសរទសរកបុងឆប ាំ១៨៨៧ ទោយកបុងទន្ទោះ
គ្នត់បានគ្នាំរទនូវគាំនិត៤គឺ ១-ការបាំផ្បកនទោបាយនិងរដឌបាល ២-ការវភិាគទរបៀបទ្ៀប
ទៅទលីការដឹកន្ទាំឯកជននិងនទោបាយ ៣-ការទ្វីឱយរបទសីរទ ងីផ្ផបករបសិទនផលជា
មួយការអនុវតថផ្បបពាណិ្ជជកមម និងឥរោិបងដាំទណី្រការរបចាាំនងា ៤-ការទ្វីឱយរបទសីរ
ទ ងីនូវរបសិទនភាពទសវាកមមសាធារណ្ៈតាមរយៈការរគប់រគង ការបណ្ឋុ ោះបណាឋ លមង្គ្នថី
រាជការសុីវលិ និង ការវាយតនមលទោយផ្ផអកទៅទលីការររ៩។ 

ការបាំផ្បកនទោបាយ និងរដឌបាល រតូវបានកាល យជារបធានបទជផ្ជកពិភាកា
គ្នប  ផ្ដលមានរយៈទពលយូរមកទហ្យី។ ទសសនវស័ិយទផសងគ្នប ទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នប
ទនោះ គឺទាក់ទងទៅ នឹងលកខណ្ៈសមផតថិទផសងគ្នប ននលកខណ្ៈទូទៅ ផ្ដលបានបរា ញទាក់ទង
ទៅនឹងរដឌបាលសាធារណ្ៈ។ 

ន្ទទសវតសរឆ៍ប ាំ១៩២០ អបករបាជញផ្ផបករដឌបាលសាធារណ្ៈបានទឆលីយតបទៅនឹង
សាំទណី្សុាំងវកិារបស់ វលិសុន (Wilson) ដូទចបោះទហ្យីបានជាទសៀវទៅកបុងផ្ផបកទនោះ
រតូវបានទបាោះពុមពផាយ។ អបករបាជញមួយចាំនួនកបុងសម័យទន្ទោះ គឺ លុយឌឺ  ា លីក 

                                                           
៩  http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration, Public administration-Wikipedia, the free 

encyclopedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
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(Luther Gulick), លីនដាល េុយវកី (Lyndall Urwick), ្ង់រ ី អ្វយូល 
(Henri Fayol), អ្វឌ្ឌីក តតយ័រ (Frederick Taylor) និងអបកដនទទទៀត។ 

អ្វឌ្ឌីក តតយ័រ (Frederick Taylor) ១៨៥៦-១៩១៥ ផ្ដលជាអបករបាជញមាប ក់ទទៀត 

ឯកទទសរដឌបាល និង រគប់រគង ក៏បានទបាោះពុមពទសៀវទៅមួយផ្ដរ ផ្ដលមានចាំណ្ងទជីង 

ថា “ទគ្នលការណ៍្រគប់រគងវទិោសាង្គ្សថ” នាឆ្ន ាំ១៩១១។ គ្នត់ទជឿងជាក់ថា ការវភិាគ 

វទិោសាង្គ្សថនឹងន្ទាំទៅរក “វ ិ្ ដ៏ីលអបាំផុតមួយ” កបុងការទ្វីការររទាាំងឡាយនងិ/ឬដាំទណី្រ 
ការណាមួយ។ តាមគាំនិតគ្នត់ កិចចការទនោះអាចជួយសនសាំនងលទដមីនិងទពលទវលា។ 

បទចចកទទសរបស់ អ្វឌ្ឌីក តតយ័រ (Frederick Taylor)មិនយូរប ុន្ទម នរតូវបានបរា ញ 

ដល់អបកឧសាហ្កមមឯកជន និង ទរកាយមកទទៀត បានបរា ញដល់អងាការរោឌ ភិបាល
ជាទរចីន។ 

វ ិ្ ីសាង្គ្សថរបស់ អ្វឌ្ឌីក តតយ័រ (Frederick Taylor) ជាទរឿយៗរតូវបានទគ
ចាត់ទុកថា ជាទគ្នលការណ៍្របស់តតយ័រ (Taylor) ឬនតយរ័និយម (Taylorism)។ 

ការរគប់រគងវទិោសាង្គ្សថរបស់នតយរ័ បានបទងាតីនូវទគ្នលការណ៍្ ៤សាំខាន់ (Frederick 
W. Taylor, 1911) គ ឺ១-ជាំនសួវ ិ្ សីាង្គ្សថ ទ្វកីារផ្បបបុរាណ្ទោយវ ិ្ ីសាង្គ្សថវទិោសាង្គ្សថ។ 

២-ទរជីសទរសីហ្វកឹហ្វនឺនិងអភវិឌណន៍និទោជតិមាប ក់ៗទោយទរបីវទិោសាង្គ្សថជាជាងទុកឱយ
ពួកទគទរៀនសូរតទោយខលួនឯង។ ៣-ផឋល់ជូននូវ “ការបទរងៀន និង ការរតតួពិនិតយលមអិត
ដល់កមមករមាប ក់ៗ ទោយពនិតិយទមីលទៅទលកីារអនុវតថការររនីមួយៗរបស់កមមករទន្ទោះ” 

(Montgomery 1997: 250)។ និង ៤-ផ្បងផ្ចកការររឱយបានទសធីរផ្តទសមគី្នប រវាងអបក
រគប់រគងនងិកមមករ ទដីមផឱីយអបករគប់រគងទរបីរបាស់នូវទគ្នលការណ៍្រគប់រគងផ្បបវទិោ-

សាង្គ្សថកបុងការទរៀបចាំផ្ផនការការររ និង ទដីមផឱីយកមមករអាចទ្វីការររបានពិតរបាកដ។ 

នតយរ័មានគាំនិតចាស់លាស់អាំពីរទបៀបបរា ញនូវរបព័នន (វ ិ្ ីសាង្គ្សថ) របស់គ្នត់ 

“គាំនិតទនោះរតូវបានទ្វីទ ងីតាមរយៈការពរងងឹបទោឌ នវ ិ្ សីាង្គ្សថ ការពរងឹងលកខខណ្ឍ
របតិបតថិនិងការររឱយបានរបទសីរបាំផុត និង ការពរងឹងកិចចសហ្របតិបតថិការ ទដីមផឱីយ
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ការររអាចសទរមចបានឆប់រហ័្ស។ ទលីសពីទនោះទទៀត ការពរងឹងតនួ្ទទនីនការទ្វីឱយ
របទសីរទ ងីនូវបទោឌ នទផសងៗ និង ការជាំរុញកិចចសហ្របតិបតថិការទនោះ គឺវាអារស័យ
ទៅទលីការរគប់រគង”

១០។ 

សងាមអាទមរកិកាាំងសរមាប់រដឌបាលសាធារណ្ៈ (The American Society 
for Public Administration, ASPA) ផ្ដលជារកុមមានជាំន្ទញវជិាជ ជីវៈឈ្លនមុខទគ
ផ្ផបករដឌបាលសាធារណ្ៈរតូវបានបទងាីតទ ងីទៅឆប ាំ១៩៣៩។ ASPA បានឧបតទមភការ
ទបាោះពុមពផាយអតទបទរដឌបាលសាធារណ្ៈផ្ដលរតូវបានបទងាតីទ ងីកបុងឆប ាំ១៩៤០១១។ 

ការបាំផ្បកវទិោសាង្គ្សថនទោបាយនិងរដឌបាល ផ្ដលទ្វីទ ងីទោយ វលិសុន 

បានបនថទដីរតួន្ទទីោ ងសាំខាន់ទៅកបុងរដឌបាលសាធារណ្ៈន្ទទពលបចចុបផនប។ ក៏ប ុផ្នថ
ឥទនិពលរគប់ដណ្ឋ ប់ននលកខណ្ៈទផសងគ្នប ទនោះ រតូវបានពភិាកាផ្វកផ្ញកទោយអបករបាជញ
ជាំន្ទន់ទ២ី ផ្ដលចាប់ទផថីមកបុងេាំ ុងទសវតសរឆ៍ប ាំ១៩៤០។ លកខណ្ៈទផសងគ្នប កបុងតនមល
ពិតរបស់ លូឌឺហ្ាូលកិ (Luther Gulick) គឺជាការរបកួតរបផ្ជងដ៏សាំខាន់មួយ ចាំទពាោះ
ភាពខុសគ្នប ផ្ផបកវទិោសាង្គ្សថនទោបាយរដឌបាលរបស់វលិសុន។ ការបាំផ្បករបស់ វលិសុន 

ទៅជាំន្ទន់ទ១ី លូឌឺហ្ាូលិក (Luther Gulick) បានគ្នាំរទនូវរបព័ននឆន្ទធ នុសិទនិ និង 

អនថរកមម១២។ 

លូឌឺហ្ាូលិក (Luther Gulick)និង លីនដាល េុយវកី (Lyndall Urwick),  
គឺជាអបករបាជញជាំន្ទន់ទី២។ ហ្ាូលិក (Gulick), េុយវកី (Urwick) និង អបករដឌបាល 

                                                           
១០
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ជាំន្ទន់ងមមីួយចាំននួទទៀត បានអភិវឌណន៍ការររ បផ្នទមទៅទលីការរររបស់អបករបាជញ 
ផ្ផបករគប់រគង ផ្ផបករដឌបាល និងផ្ផបកឥរោិបង ន្ទសម័យបចចុបផនប កបុងទន្ទោះរមួមាន ទហ្នរ ី
ទហ្វយូល (Henri Fayol), ទង្គ្ហ្វរឌីក វនីសលូ  នតយ័រ  (Fredrick Winslow Taylor), ប ូល 

អាទបលប ី (Paul Appleby), ទង្គ្ហ្វង ទ ា តណាវ (Frank Goodnow), វលីឡាម 

វលីលូប ី (Willam Willoughby)។ រទឹសឋរីគប់រគងជាំន្ទន់ងមី មិនពឹងផ្ផអកទទៀតទ យី
ទលីការសនបិោឌ ន និង អារស័យទលីទហ្តុផល សឋអីាំពី្មមជាតិរបស់មនុសសដូចអបកបទងាតី
រទឹសឋសីម័យបុរាណ្ នងិ សម័យឧសាហ្កមម។ 

ហ្ាូលីក (Gulick) បានបទងាីតនូវរទឹសឋីទូទៅមួយរបស់សាទ ប័នអងាការ ផ្ដលសងាត់
្ាន់ទៅទលវី ិ្ ីសាង្គ្សឋវទិោសាង្គ្សឋ, របសិទនភាព, ភាពសាធ ត់ជាំន្ទញ, ការផ្កទរមង់រចន្ទ
សមព័នន, និងការរតួតពនិិតយថាប ក់រគប់រគងជាន់ខពស់។ ហ្ាូលីក (Gulick) បានទ្វីការ
សទងខបនូវតួន្ទទីរបស់រដឌបាល ទហ្យីបទងាីតជាសញ្ហដ កាត់មយួគឺ POSDCORB១៣ ផ្ដល
តាំណាងឱយគទរមាងការ (Planning) ការទរៀបចាំ (Organizing) បុគាលិក (Staffing) 

ការចាត់ផ្ចង (Directing) ការសរមបសរមួល (Coordinating)  ការទ្វីរបាយការណ៍្ 

(Reporting) ការទរៀបចាំហ្រិញ្ដវតទុ (Budgeting)។   

អ្វយូល (Fayol) បានបទងាីតនូវរបព័ននមួយមាន១៤ចាំណុ្ច ផ្ដលជាជាំនួយ
ននការរគប់រគងឯកជន។ រទសឹឋីវទូិជាំន្ទន់ទ២ី បានទ្វីការតល ស់បឋូរការអនុវតថការរគប់រគង
ផ្ផបកឯកជនសរមាប់វទិោសាង្គ្សឋរដឌបាល។ រទឹសឋីរគប់រគងផ្តមួយគត់សងាត់្ាន់ទៅទលី
រពាំផ្ដនរវាងឯកជននិងសាទ ប័នរដឌ រតូវបានទគចាត់ទុកថាអាចដាំទណី្រការបាន។ ជាមួយ
នឹងរទឹសឋីទូទៅ ទរកាយសង្គ្រា មទលាកទលកីទIីI រហូ្តដល់អាំ ុងឆប ាំ១៩៧០ ទៅពាក់
កណាឋ លទសសវតសរឆ៍ប ាំ១៩៤០ រទឹសឋីវទូិបានទ្វកីារបករសាយទលីមតិផធុយពីរទឹសឋីរបស់  
វលិសុន (Wilson) និង ហ្ាូលកី (Gulick)។ ភាពផធុយគ្នប ននរដឌបាលនទោបាយ កាល យជា
                                                           
១៣ http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration, Public administration-Wikipedia, the free 

encyclopedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
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ការរោិះគន់រមួមួយ។ ទៅឆប ាំ១៩៦០ និង ១៩៧០ រោឌ ភិបាលរបស់ទគតធ ល់ បានធាល ក់ចូល 

កបុងបញ្ហា ផ្ដលមានដូចជា ភាពគ្នម នរបសិទនភាព, ភានមិនចាស់លាស់, និងបាត់បង់
នូវការរបឹងផ្របងោ ងសទមផមី។ ការចាំណាយងវកិារបស់សហ្រដឌអាទមរកិ ផ្ដលទ្វី
អនឋរាគមន៍ទៅកបុងរបទទសទវៀតណាម បានភាជ ប់នូវទរឿងអារសូវរបស់គណ្បកស
របជា្ិបទតយយ។ ទាាំងអស់ទនោះ គឺជាឧទាហ្រណ៍្ពីរននអាកបផកិរោិរបស់ រោឌ ភិបាល
ផ្ដលបាំផលញិបាំតល ញខលួនឯង ផ្ដលឱយរបជាពលរដឌរចបូករចបល់។  

របជាពលរដឌទាមទារចង់បាននូវរដឌបាលផ្ដលមានរបសិទនភាព ទដីមផីជាំនួសនូវ
ភាពគ្នម នរបសទិនភាព និងការខជោះខាជ យការោិ្ិបទតយយ។ ដូទចបោះ រដឌបាលសាធារណ្ៈ
នឹងរតូវតឋ ច់ខលួនឯងពីនទោបាយ ទដីមផទីឆលីយតបនងឹការទាមទារទនោះ ទហ្យីរកាឱយបាន
នូវឥទនិពលរបស់ខលួន។ មង្គ្នឋីផ្ដលបានជាប់ទឆប តបានទ្វីការគ្នាំរទកាំផ្ណ្ទរមង់ទាាំងទនោះ។ 

Hoover Commission ដឹកន្ទាំទោយសាកលវទិោល័យ Chicago ផ្ដលមានសាង្គ្សឋចារយ 
Louis Brownlow ជាអបករតតួពិនិតយ និង ទរៀបចាំសារជាងមនីនរោឌ ភិបាល។ Brownlow 
បានរកទឃញីជាបនឋបន្ទធ ប់ពីទសវាកមមរដឌបាលសាធារណ្ៈ ទៅកបុងសាកលវទិោល័យក៏ដូច
ជាអងាការផ្ដលបានផឋល់ឱយនូវទសវាកមម ទីរបឹកាទៅរគប់ករមិតរបស់រោឌ ភិបាលរហូ្ត
ដល់ទសវតសរឆ៍ប ាំ១៩៧០។ 

ទរកាយសង្គ្រា មទលាកទលីកទIីI ងមីៗទនោះ ទសសនៈននរដឌបាលសាធារណ្ៈ រតូវបាន
ពរងីកោ ងទូលាំទូលាយទោយរមួបញ្ចូ លទាាំងការបទងាីតនិងការវភិាគទគ្នលនទោបាយ។ 

ដូចទនោះទហ្យី ការសកិាពី “ការបទងាីត នងិវភិាគទគ្នលនទោបាយរដឌបាលសាធារណ្ៈ
រតូវបានផសពវផាយ និង អនុវតថទៅកបុងសាទ ប័ន អនុម័តទសចកឋីសទរមចរបស់រោឌ ភិបាល។ 

ទរកាយមក កតាថ មនុសសបានកាល យជាទសចកឋីកងវល់ដ៏្ាំទ្ង និងសងាត់្ាន់ទៅទលីការ
សិកាពីរដឌបាលសាធារណ្ៈ។ អាំ ុងទពលទនោះ គឺជាសកខភីាពននការអភិវឌណ និងការរមួ
បញ្ចូ លននចាំទណ្ោះដងឹផ្ផបកវទិោសាង្គ្សឋសងាមសាំខាន់ៗ ដូចជា ចិតថវទិោ នរៈវទិោ និង
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សងាមវជិាជ ទៅកបុងការសិការដនបាលសាធារណ្ៈ១៤។ ទហ្តុដូចទនោះទហ្យី ការរមួបញ្ចូល
ននគាំនិតរបស់បណាឋ អបករបាជញ ដូចជាទលាក ែ្វីត ម័រស្ត ាំង ម៉ាក (Fritz Morstein 
Marx) ជាមួយនឹងទសៀវទៅរបស់គ្នត់ផ្ដលមានទឈ្លម ោះថា “The Elements of Public 
Administration” (១៩៤៦), ទលាក ប៉ាូល អេច. អេបផលប ី (Paul H. Appleby) 

អបកនិពននទសៀវទៅ “Policy and Administration” (១៩៥២), ទលាក ទង្គ្ហ្វង មា រនី ី

(Frank Marini) “Toward a New Public Administration” (១៩៧១) រពមទាាំងអបក
របាជញដនទទទៀត ផ្ដលបានរមួចាំផ្ណ្កជាវជិជមានទៅកបុងកិចចខិតខិរបងឹផ្របងទាាំងទនោះ។ 

ទៅទដីមទសវតសរឆ៍ប ាំ១៩៨០ រទឹសឋីវទូិផ្ផបករដឌបាលសាធារណ្ៈជាំន្ទន់ងមីមួយទទៀត 

រតូវបានបទងាីតទ ីងទដីមផីចូលមកជាំនួសរទឹសឋីចាស់។ រទឹសឋីងមី ទនោះ ទគឱយទឈ្លម ោះថា 

“ការរគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមី” រតូវបានទលីកទ ងីទោយទលាក ទដវតី អូសផូន 
(David Osborne) និង អតដ ហ្គា បេឺ (Ted Gaebler) ទៅកបុងទសៀវទៅរបស់ពកួគ្នត់
ទឈ្លម ោះថា “Reinventing Government”១៥។ រទឹសឋីងមីទនោះរតូវបានគ្នាំរទដល់ការ
ទរបីរបាស់ផ្ផបកវស័ិយឯកជន, គាំនិតនិងតនមលននការទរៀបចាំចាត់ផ្ចង ទដីមផីបទងាីននូវ
របសិទនភាព នងិទតឋ តសាំខាន់ទៅទលីផ្ផបកទសវាកមមរបស់វស័ិយសាធារណ្ៈ។ ទៅកបុង
រដនបាល គលីនតុន (Clinton) (១៩៩៣-២០០១) អនុរបធាន្ទ្ិបតី អាល់ ហ្ា័រ (Al 
Gore) បានអនុម័ត និង ទ្វកីាំផ្ណ្ទរមង់ទៅទលីភាប ក់ររសហ្ព័នន ទោយទរបយុីទនសាង្គ្សឋ
ការរគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមី ទោយោក់ទចញទគ្នលការណ៍្៤ោ ង គឺទ១ី-កាត់បនទយ
នូវរទបៀបរបបទ្វីការររដ៏សមុគសាម ញ, ទី២-ចាត់ទុកអតិងិជនជា្ាំ, ទី៣-ផថល់សិទនដិល់
អបកទ្វីការឱយទគទដីមផឱីយមានលទនផល នងិទ៤ី-កាត់បនទយការចាំណាយផ្ដលមិនចាាំបាច់
ទដីមផទី្វីឱយរោឌ ភិបាលមានភាពរបទសីរទទផងី។ ទៅកបុងអាំ ុងទសសវតសរឆ៍ប ាំ១៩៩០ ការ

                                                           
១៤

  Jeong Chun Hai @Ibrahim, &NorFadzlinaNawi, (2007), Principles of Public Administration: An 
Introduction.Kuala Lumpur: Karisma Publications. ISBN 978-983-195-253-5 

១៥
  Public Administration Review, Vol. 56, No. 3 (May – Jun., 1996), pp. 247–255 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9789831952535
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រគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមីរតវូបានយកទៅទរបីរបាស់ទៅកបុង ការោិ្ិបទតយយរបស់
សហ្រដឌអាទមរកិ, ចរកភពអង់ទគលស នងិកាណាោ។ 

អបកសរទសរខលោះបានឱយនយិមន័យ ការរគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមីថាជា ការរមួ
បញ្ចូ លគ្នប ននការបាំផ្បកការោិល័យ្ិបទតយយ្ាំៗ ឱយទៅជាការោិ្ិបទតយយតូចៗ ទោយ
មានការផ្បងផ្ចកភាប ក់ររទរចីនជាងមុន ទដីមផជីាំរុញឱយមានការរបកួតរបផ្ជងរវាងភាប ក់ររ
សាធារណ្ៈទផសងៗ និង ទដីមផជីាំរុញការរបកួតរបផ្ជងរវាងភាប ក់ររសាធារណ្ៈនិងភាប ក់ររ
ឯកជន និងទរបីរបាស់មទ្ោបាយននការឧបតទមភផ្ផបកទសដឌកិចច (ដូចជាការផឋល់របាក់សរមាប់
ការតបសបងទៅទលីទទងវីររបស់អបករបតបិតថិជាន់ខពស់ ឬគាំរូចាំណាយរបស់អបកទរបីរបាស់)។ 

ការរគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមី ចាត់ទុកបុគាលមាប ក់ៗ ដូចជាអតិងជិន ជាជាងចាត់ទុក
ជារបជាពលរដឌ១៦។ 

អបករោិះគន់មួយចាំនួនអោះអាងថា ទសសនៈការរគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមីននការ
ចាត់ទុកបុគាលមាប ក់ៗជាអតិងិជន ជាជាងចាត់ទុកជារបជាពលរដឌ  គឺជាកមចីផ្ដល
មិន សមរសបពីវស័ិយឯកជន ទរពាោះថា អាជីវកមមភាគទរចីនទមីលទឃីញអតិងិជន 

គឺជាមទ្ោបាយផ្ដលផឋល់នូវផលចាំទណ្ញរបស់ខលួន អតិងិជនមិនផ្មនជាមាច ស់នន
រោឌ ភិបាលទទ ផ្តផធុយទៅវញិ អតងិិជនវារគ្នន់ផ្តជាមាច ស់ននអាជីវកមមមួយប ុទណាត ោះ។ 

ទៅកបុងការរគប់រគងសាធារណ្ៈផ្បបងមី កតាថ មនុសសរតូវបានទគចាត់ទុកថា ជារកុមនន
ទសដឌកិចច ទពាលគឺមិនផ្មនជាអបកចូលរួមននលិទនរបជា្ិបទតយយទ ីយ។ ទទាោះជា
ោ ងណាក៏ទោយ  រទឹសឋី ទនោះទៅផ្តរតូវបានទគទទួលសាា ល់ោ ងទូលាំទូលាយទៅ
រគប់ថាប ក់ននរោឌ ភិបាល និងទៅកបុងបណាឋ របជាជាតិ OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) ។ 

                                                           
១៦  Diane Stone, (2008) 'Global Public Policy, Transnational Policy Communities and their Networks,' 

Journal of Policy Sciences 
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ទៅចុងទសវតសរឆ៍ប ាំ១៩៩០ អោក ចានអេត (Janet) និងទលាក រ  ូបឺត  
ផ្ដន ត (Robert Denhardt) បានទសបឱីយមាននូវទសវាកមមសាធារណ្ៈងមី ទដីមផី
ទឆលីយតបទៅនឹងការរគបដណ្ឋ ប់ននការរគប់រគងសាធារណ្ៈងមី។ អបកសបងតាំផ្ណ្ងរបស់
ការរគប់រគងសាធារណ្ៈងម ី គឺជាយុគសម័យអភិបាលកិចចទាំទនីប អដាយទតឋ តទៅទលី
របធានបទសមាហ្រណ្កមមជាងមីននទាំនលួខុសរតូវរបស់រោឌ ភបិាល, តរមូវការជាមូលោឌ ន
សនឋនិយម (តួន្ទទីរបតបិតថិទៅកបុងមទ្ោបាយឆប់រហ័្ស)។ គទរមាងរបជា្ិបទតយយ
ផ្បបបទចចកវទិោរបស់អូង្គ្សាឋ លី ផ្ដលមិនយករបាក់ចាំទណ្ញ បានរបមូលផឋុ ាំនូវអបក
នទោបាយ, មង្គ្នឋីរាជការចាស់ទុាំ, បណ្ឍិ តសភា, អបកជាំនញួ, នងិអបកបណាឋ ក់ទុនទផសងៗ 

ទដីមផចូីលរមួទៅកបុងកិចចពភិាកាទគ្នលនទោបាយថាប ក់ខពស់។ 

រទឹសឋី ទសវាកមមសាធារណ្ៈងមី ទផសងទទៀត  គឺជាអវី ផ្ដលរតូវបានទគទៅថា  
អភិបាលកិចច សាធារណ្ៈងម,ី យុទនសាង្គ្សឋមួយផ្ដលរាប់បញ្ចូលអាំណាចមជឈការ, បទងាីន
នូវចាំនួន, តួន្ទទី និង ការជោះឥទនិពលរបស់រន្ទាំងបុគាលិកនទោបាយ។ នទោបាយនិយម
ននការផ្តងតាាំងជាបុគាលជួរទសវាកមមសាធារណ្ៈជាន់ខពស់ ទហ្យីនិងការវាយតាំនលផ្ដល
ទសវាកមមសាធារណ្ៈ គឺជាបកសពួក មិនទរសីមុខរបស់រោឌ ភិបាលផ្ដលកាន់តាំផ្ណ្ង។ 

បផ្នទមពីទលីទនោះទទៀត ការសិកាទគ្នលនទោបាយសាធារណ្ៈ និងអបកអនុវតថ
បានទរបីរបាស់អស់ពលីទនភាពនូវរទឹសឋីផបត់គាំនតិននទសដនកិចចនទោបាយ ទដីមផទី្វីការពនយល់
នូវលទនផល ទគ្នលនទោបាយផ្ដលមានដូចជា ភាពទជាគជ័យ ភាពបរាជ័យននកាំផ្ណ្
ទរមង់ ការរបងឹផ្របង នងិ/ឬការតស ូននលទនផលសុទដិឌិនិយម១៧៕ 

 

 

                                                           
១៧ Corduneanu-Huci, Cristina, Alexander Hamilton and Issel Masses Ferrer (2012) Understanding 

Policy Change: How to Apply Political Economy Concepts in Practice. The World Bank: 
Washington DC. 
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េនថនិខទទស 

១- សទមថចសងឃរាជជួន ណាត  វចន្ទនុរកមផ្ខមរ  ទបាោះពុមពផាយវញិទោយរគឹោះសាទ ន
ទបាោះពុមព នងិ ផ្ចកផាយននរកសួងអប់រ ាំ យុវជន និង កីឡា ទោយទរាងពុមពអប់រ ាំ  ភបាំទពញ 
ឆប ាំ២០០១។ 
២- សយ រាសី  កាំផ្ណ្ទរមង់រដឌបាលសាធារណ្ៈ  ឆប ាំ២០១១។ 
៣- សាយ បូរ ី វទិោសាង្គ្សថរដឌបាល  ទបាោះពុមពទលីកទ១ី  ឆប ាំ២០០៧។ 
៤- Clandler, Ralph C. and Plano Jack C, 1988, the Public administration 

Dictionary,  ABC-CLIO, Santa Barbara, California  

៥- Corduneanu-Huci, Cristina, Alexander Hamilton and Issel Masses 

Ferrer (2012) Understanding Policy Change: How to Apply Political 

Economy Concepts in Practice. The World Bank: Washington DC. 

៦- Diane Stone, (2008) 'Global Public Policy, Transnational Policy 

Communities and their Networks,' Journal of Policy Sciences 

៧-Frederick W. Taylor. (1856-1915), 'Principles of Scientific 

Management, New York & London: Harper Brothers; Also see, Jeong 

Chun Hai@Ibrahim, & Nor FadzlinaNawi. (2007). Principles of 

Public Administration: An Introduction. Kuala Lumpur: Karisma 

Publications.  

៨-Fry, Brian R. 1989. Mastering Public Administration; from Max 

Weber to Dwight Waldo. Chatham, New Jersey: Chatham House 

Publishers, Inc.  

៩- Jeong Chun Hai @Ibrahim, &NorFadzlinaNawi, (2007), Principles of 

Public Administration: An Introduction.Kuala Lumpur: Karisma 

Publications. ISBN 978-983-195-253-5 

១០-Public Administration Review, Vol. 56, No. 3 (May – Jun., 1996), 

pp. 247–255 

១១- Rondinelli, 2007,   Governments serving people: The changing 

Role of the Public Administration in Democratic Governance,  New 

York :  United Nations: Economic and Social Affairs. 
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១២- Thai Government Organization Charts “National Institute of 

Development Administration 1981” Thailand 1982 

១៣- http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration, Public 

administration-Wikipedia, the free encyclopedia. 
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ព្ពោះបាទជយវរ មន័ទី៧១ 

 សូមសាំផ្ដងសារស័ពធចាប់របវតិថ បរមកសរត១អងារទង់ឫទនី រពោះន្ទមលផខីចរខាច យ 
សពវទ ី រគងរពោះរាជធានកីមពុជា។ រពោះន្ទមរពោះជយវរ មន័សាំខាន់នរក មានទតជនដឈបោះរពម
ទរកាមទមឃ បចាច មិតថឆា យជតិភិតរញួរា រពោះរាជារទង់យសខពស់បារមី។ ន្ទមបិតាចមចរក
អគានរនិធ ្រណិ្ង្គ្នធវរ មន័២មាច ស់ផ្ផនដី ឯរពោះវរមាតាម មទហ្សី ន្ទមចូឌាមណី្រសទីឆីត
ឆយ។ ទសថចរបសូតអាំ ុងកបុងជាំន្ទន់ ឆប ាំមួយពាន់មួយរយនមភឆល យ៣ ជារបុសរបាណ្
 នកាល របាជាញ សាយ កមាល ាំងកាយមួនមាាំសមទចសាថ ។ លុោះចាំទរនី្ាំទ ងីទងាីងយសស័កថ ិ
រពោះរទង់លកខណ៍្ចរកពានថមានពនិតា បទងាីតបានជាអងារាជបុរតា មានរបាជាញ កាល  ន
 ក់រពោះអងា។ រពោះបាទជ័យវរ មន័រទង់ទសបហ៍្សិបទន នឹងគូផ្កវគ្នប់ចតិថទោយទសាម ោះរតង់ 
ទាាំងរពោះរាជបុរតរតបរូបផូរផង់ ទសថចមិនចង់ទបាោះបង់សងារា។ ផ្តទកីតកិចចកងវល់ដល់
ទវៀងជ័យ កាត់រពោះទ័យពីនងលទងលមីជីវា  ទចញទចាលទៅភុាំភួងដួងទនរតា នឹកោ ងណាខាំអត់
សងាត់ចតិថ។ ទៅគង់រសុកចមា របទទសចាម រទង់របាប់របាមពួកខាម ាំងឲ្យទលាអ ចលអិត 
សឹកបាក់បបខលបខាល ចអាំណាចឫទនិ មនិ  នជតិភិតភ័យទោោះនដឆា យ។ ឯរពោះអគាទទពី
ន្ទររីសី បាត់សាវ មយូីរទពកវទិវកកាយ វទិវកទកីតកងវល់ដល់ទឆមឆយ  ដល់ទឆមទឆីត
ទកីតសាថ យរពោះទរៀមរាក់។ រពោះទរៀមរតបរពាត់របាសនិរាសរបាណ្ និរារបសុកាល  នខាន
ទឃញីភង្គ្កថ ខានទឃញីភូមនិនររទរទង់លកខណ៍្ រទរទង់ទលាកទជាគជាក់ជាចមទៅ។ 
ជាចមចរកសម័រគទសាម ោះទសមជីីវតិ ទសមីជីវា រទង់ឫទនឃិល តបាត់ទៅ ឃល តបាត់ទាល់ខវល់ចិតថ
គិតទសាកទៅ គិតទសាកផ្សនមួរទត ទុកខឥតរសានថ។ ទុកខឥតរសាលកាលទសថចទរតច
ទចញចរ រតាច់ទចញទចាលសមរមាសកលោណ្ មាសកលោណ៍្ឈផឺាទៅថ របមាណ្ 
ទៅថ របមាត់កសរតកានថបាត់យូរលន់។ បាត់យូរលង់ទឆមយង់រង់ផ្តចាាំ រង់ផ្តចិតថរកាាំរុា ាំ

                                                           
១

 អតទបទទនោះ ដករសង់ទចញពីទសៀទៅ រពោះបាទជយវរ មន័ទី៧ និង របទទសកមពុជា  ទរៀបទរៀងទោយទលាក ទមៀវ ននធ ទហ្យី
ទបាោះពុមពផាយទោយបណាត គ្នរ ជឹង ងនួហួ្ត ភបាំទពញ ឆប ាំ១៩៥២ ទាំព័រ១-១៤។ 

២ ្រណី្ង្គ្នធវរ មន័ទ២ី 
៣ ឆប ាំននរគិសថសករាជ 
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គយគន់ រុា ាំគយគតិវរមិតថជាទុកខ្ាន់ ជាទុកខនងាលុោះពន់យន់យប់ទរៅ។ យន់យប់រជុល
និមមលផាាំលក់សាប់ ផធាំលក់សាល់សបថិទឃញីទសថចទៅ ទឃញីទសថចទទៀបវរមិតថគង់និតយទៅ
គង់និតយផ្នបនឹងទៅពិសម័យ។ ទបកីរពោះទនរតសទងាតគន់ភសាថ  ហ្តទរបវាទអាបអងាអរ
ទពកនរក ប ោះទខបីយខបល់សល់ទៅរតូវនឹងនដ មិនផ្មនរពោះភូវនណ្រសម័យទសាោះ។ នឹកអាទមាក
ទរសាករសក់ដាំទណ្កទនរត ផ្សនសាំទកតទរកៀមរកាំពុាំទចោះអស់ ដូចសិតាទសាកាគិត
រសទណាោះ ទរពាោះបង់ទបាោះរពោះរាមរពោះទរៀមរាក់។ រពោះន្ទងផ្តងផ្សវងរកកថីសុខា កបុងមណ្ឍ ល
សាសន្ទរពោះសាកយ៤ ទសាយរស្ម៌បាំបាត់ឧបទធវៈ ជាទរគឿងទភសជជៈដ៏ស័កថិសទិនិ។ របតិបតថិ
តាមផ្បបរពោះអរហ្នថ បានរសាករសន់អន់ងយ្ូរគាំនិត យល់ថាការរពាត់របាសផ្តងមាន
ពិត ដល់ជីវតិសរខ រសងារសតវ។ រពោះភូមិនធ្ រណិ្ង្គ្នធវរ័នម ទសថចរទង់រពោះសវន័គតបង់បាត់ 
រពោះរាជា១អងាពូជពងសកសរត ទសាយសមផតថដិាំណ្តមកខម។ី ន្ទមយទសាវរ័ មនមានទចសាថ  
ផ្តពុាំបានសុខាកបុងផ្ផនដី មានពួកខាម ាំងតាាំងតរពោះចរក ី ន្ទមរាហុ្អសុរលីផឫីទាន ។ 
ទ្វីសង្គ្រា មទាមទារយកទឹកដ ី ដទណ្ថី មរាជបុរកីមពុជា ពួករាង្គ្សថទាសសកលពលទោធា 
ផ្បកផ្ខញកគ្នប រននត់រត់ខាច ត់ខាច យ។ រគ្នកាលទនោះឱរសរសស់សាំខាន់ ននរពោះជយវរ មន័ឫទនិ
ទឆីតឆយ មានទសន្ទពីរពងសអមអងាកាយ ទចញកាំចាយវាយសឹកសននកឹសល់។ 
ការរបយុទនឥតសលុតមុតអសាច រយ ទសថចរប ររាហុ្យកសកាំហ្ល់ រតូវរចមុោះរបកាច់ដួល
ោច់ខយល់ សទរមចផលសង្គ្រា មឈបោះមួយរគ្ន។ ផ្តមង្គ្នថីរទុសថមិតថចិតថទចារខាម ាំង ដទណ្ថី ម
រាជបលល័ងាទាាំងភារា បានទ្វីគតរពោះអងាបង់ជន្ទម  ដាំទ ងីខលួនឯងជាមាច ស់ជីវតិ។ ចតិថទរទីស
ឃបងទ ងីរគងរាជបុរ ី៥ តាាំងន្ទមងមីជារតីភូវន្ទទិតយ លុោះទលចឮដាំណឹ្ងដឹងទរឿងពតិ
ដល់រទង់ឫទនិនរកជយវរ មន័។ គង់ទៅរសុកចមា សីមាចាម ចិតថដតិោមគាំនុាំកួចកាន់ 
នឹងកការសងសកឹោ ងសាំខាន់ ឲ្យជាក់សាន់របាកដដូចសចាច ។ ដាំរោិះភាល ងោងភាល មតាម
មកខម ី កមពុជាបុរដីីទខមរា ទឃញីសរតវូទ ងីរាជយោ ងសរា  ទសថចមិនអាចតវា ឆប់
រសួរា ន់។ ទតាងរោិះទររារង់គង់យូរឆប ាំ ទមីលចាំណាាំទហ្តុទភទឲ្យរគប់រគ្នន់ ឯរពោះន្ទងកសរតី

                                                           
៤ រពោះពុទនជាមាច ស ់
៥ កបុងគ.ស. ១១៦៥ 
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រសីទសាភ័ណ្ បានរសាករសន់អន់ទុកខមុខរសស់រសាយ។ ទរពាោះបានជបួរបួរមួទរៀមទរកាខ
ផ្កវកនិោឌ ចង់យល់កលឧបាយ រពោះបាទបងសងសឹកឲ្យអនថរាយ ទដញសរតូវកាំចាយ
ចាករោឌ ។ នួនអណុ្ងារបុងចាាំទមីលសាវ ម ី រសង់ផ្ផនដីផ្ដលលង់កបុងជលសា គកឺណាថ ប់
នដននសឹក នកាល  ដរាបរតាយូរឆប ាំផាាំបារមី៦។ របទទសចាមទពលទន្ទោះលុោះអាំណាច
សរតូវកាចរងឹរូសរទសុថផ្ផនដ ីដទណ្ថី មរាជសមផតថិកសរតចរកាំ៧ បានជាឥសូរលរីាង្គ្សថរោឌ ។ 
ន្ទមជយឥង្គ្នធវរ មន័៨ ចិតថកចួកាន់ចង់វាតផ្ដនចមា  ឲ្យទូលាយសាយកាយរាជអាណា
ទទីបកសរតាចងសាព នមានទមរត ី បានជាមិតថនឹងទសថចរកងុអណាត ម ទទបីទសថចចាមចាត់
ផ្ចងផ្តងទសនី ទលីកមកលុករសុកផ្ខមរពូផ្កលផ ី មានសិរបីដូីចសាទ នសួគ៌្ន។ ទសថចអាង
អួតសលិផសិទនឫិទនិរទនង់ រទង់ទ ងីគង់រាជរងទឹមអសាព ៩ ជាចមទ័ពបរា ប់ទលទីោធា 
ដូចរាពណាយកសយង់កបុងទរឿងទរពង។ ទសថចរសុកផ្ខមរទខមរនិធមិនញ័រញប់ ទកណ្ឍ កងទ័ព
របមូលចូលទទនធង ជួបរបទោះរោះគ្នប ជាទរចីនទភលង សូរសននឹករគកិទរគងទលងលងគ្នប ។ 
គូសរតូវរបងឹរងឹអស់ោ ង ទាាំងសងខាងសងខុញមិនរញួរា មិនទាន់ដឹងចាញ់ឈបោះចាស់
ឫទាន  ទ័ពចមា ដកឃល ជាទសបៀតងមី។ ទរៀបចមាាំងទជងីទឹកសននឹកសល់១០ ចូលមកដល់ផ្ដន
ផ្ខមរផ្ហ្ឃម តខម ី ផ្ខមររបយុទនសលុតសលន់អន់អរបយី ចាញ់បារមទីចសាថ បចាច មិតថ។ ន្ទវាចាម
ចូលតាមពាមទមកុង ទលឿនដល់កបុងទទនលសាបស ូឫទន ិ ចាប់ចរកទីសថចរតភូីវន្ទទតិយ 
តល ញជីវតិសូនយសុងកបុងទរឿណ្រងា។ ចាមចាប់បលន់ដទណ្ថី មរទពយរបស់ រទពយរបរលអរសស់
អស់គ្នម នគង់ រាង្គ្សថរត់បាត់សាា ត់ទ្ងរលីងយង់ ទរចលិចលង់រងទរគ្នោះរស់ទវទន្ទ។ 
គ្នម នជាតិផ្ខមរទៅផ្កផរផ្ងទសវតចឆរត រាជសមផតថសូិនយសាា ត់ឥតរាជា រពោះបាទជយវរ មន័បាន
ទវលា នឹងទរៀបរយភារាឲ្យសុខរសួល។ បិទរពោះភ័ង្គ្កថលាក់ខលួនពួនយូរឆប ាំ ទនធងឹចាាំនងាផ្ខ
ផ្បរផ្របរបួល រពោះរតីភូវន្ទទតិយឫទនិងយដលួ ទសថចទទួលរងភាល មតាមបុណ្យភ័ពវ។ ទកណ្ឍ
                                                           
៦ រទង់ចាាំអស១់៥ឆប ាំ 
៧ ពី គ.ស. ១១៦៦-១១៦៧ 
៨ ជយឥង្គ្នធវរ មន័ទ៤ី 
៩ ទសោះកាល យពីពាកយសាំង្គ្សាឹតថា អគវ (açva) 

១០ កបុងគ.ស. ១១៧៧ 
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ពពួកទោធាការពាររសុក ទលីកសាំរុកពួកខាម ាំងចាាំងទប់ជាប់ ទដញរណ្ថាំ បងខាំឲ្យងយទ័ព 
វាយរមាា ប់ឧតាតសាអ តរបនព។ ទោយអាំណាចទតជៈរពោះភូ្រ ទោោះនគរឲ្យផុតពីទុកខភ័យ 
ចាមចាលចាញ់រននត់រត់ចូលនរព ទសថចមានជ័យជាសុខរសុកសានថរតាណ្។ ទរសច
សង្គ្រា មចាំនួនបនួឆប ាំទរកាយ ទសថចទ ងីទសាយរាជយរុងទរឿងទងាីងថាា ន១១ អភិទសកជា
ឯកអងាកសរតកានថ បរបូិរបានជាមាច ស់រាង្គ្សថរបុសរសី។ មានជាតចិាមជាំទង់វងសខតថិយៈ 
ន្ទមវឡិាននធនៈចាកបុរ ី១២ មកសូមពឹងទតជៈរពោះបារមី រពោះចរករីបណី្ផ្ងរកា។ រទង់
ទរបាសរបាណ្រាប់អានទោយសម័រគទសាម ោះ ទរបៀបបដូីចឱរសនឹងបិតា ឲ្យ ត់ទរៀនរទបៀន
សិលផសង្គ្សាថ  រពោះរបាជាញ មុោះមុតសាធ ត់ផ្វវាង។ កាលទកីតការបោះទបាពួកទចាបលន់ មកពខីាង
ដាំបន់រសកុមលោង១៣ ចាត់កុមារកាន់កាប់ទ័ពខាល ាំងជាង ទៅរ ាំលាងពួកកផត់ឲ្យហ្មត់ហ្មង។ 
ទ័ពសាំរា ាំងផ្ប កខាងរពោះអងាមាច ស់ ឈបោះពួកបោះខិលខូចដូចចតិថប ង រពោះករុណារជោះថាល ទពក
កនលង កសរតចាស់ចផងរទង់បានរបទានយស។ តាាំងជាយុវរាជឫទនរិុងទរឿង រពមទាាំង
ទរគឿងរកសាលសមសមផរស រសុកងាុ ាំទងាងីទ ងីឮរនធទឹឈ្លម ោះ ឥតហ្មងទមាោះទរពាោះរពោះទតជៈ
កាល ។ បានសាប់សាា ត់បាត់ការចលាចល ទសថចរលឹកនឹកដល់ផ្ដនចមា  កាលជាតចិាម
ទចាមវាយធាល យសមីា រពោះចការារ ាំជួលអួលរពោះទ័យ ទុមមទន្ទទទាមនសសនកឹជានចិច 
ចង់កាំទទចទសថចចាមចមរជ័ិយ មិនអាចអត់សងាត់ឲ្យអភ័យ រទង់លកនលនគគុាំរ ាំលាំលាង។ 
ឯទសថចចាមចិតថខាម ាំងតាាំងពីចាញ់ នឹងករ ាំជួលខមួលខាម ញ់មនិរាង ទកណ្ឍ ពពួកនកិរចរ
ោសោង១៤ យកមករពាងរប ងប ងពាធា។ រពោះបាទជយវរ មន័មាច ស់ជីវតិ យល់សរតូវ
ចូលជិតទចាមភារា រុករាតតាតវាតទីដល់២រគ្ន មានបញ្ហជ ដល់ន្ទយជាទោ្ី។ ចូររពោះ
ផ្សថងចាត់ផ្ចងផ្តងទសន្ទ ទៅវាយរកុងចមា ឲ្យទខធចខធី ន្ទយកងទ័ពធាល ប់បាញ់តច ញ់នពរ ី
រា ប់ន្ទទីទរៀបពលទរៀងរាល់កាយ។ ទា នផ្ខមរផ្កខាម ាំងចាាំងទកលៀវកាល  ខាល ាំងសរា សាវ  ប់

                                                           
១១ កបុងគ.ស. ១១៨១ 
១២ រពោះអងាមាច សច់ាមមកកបុងគ.ស. ១១៨២ 
១៣ រសុកមលោងទៅខាងតផូងរសុកបាតដ់ាំបងសពវនងាទនោះ 
១៤ គ.ស.១១៩០ 
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សាថ ប់ទៅ វ យ ឈ្លមបងាូរបថូរកាប់សាល ប់មិនសាថ យ សុទនឧទធិសរាងកាយថាវ យទឹកដ។ី 
មុខរុករានគ្នម នទុញ្ុញងយងប់ ឆល តរបសប់ធាល ប់ទឈ្លល ោះទឈ្លម ោះឮលផ ី លោះជន្ទម បូជា
រពោះចរកី ចតិថទមរតីភកថីបុររីដឌ។ ចិតថផ្តមយួជួយជាតិញតគិ្នប គបី រមួសាមគាីមីរមូលមិន
ផ្បករពាត់ កិចចកលសឹកហ្វកឹ ត់កាត់ទគចសាធ ត់ មនិផ្ដលភាល ត់ភលកិភាល ាំងភាាំងភ័យភិត។ 
រពោះករណុាទមតាថ របគល់តល ច់ ឲ្យសទមថចយុវរាជទមគាំនិត ទកណ្ឍ ពកួកងសងសឹកបចាច មិតថ 
ឲ្យទឃញីឫទនពិិតផ្សថងផ្ចងទចសាថ ។ រពោះអងាមាច ស់ទទួលរពោះបរា ប់ ទកណ្ឍ កងទ័ពតទល់
ពលចមា  វាយកាំទទចតថ ច់ផថិលបថូរជីវា  ទ័ពទខមរាបានការកាល សាំខាន់។ ឈបោះទ័ពទប់
រគប់សាទ នបានសទរមច ចាប់ទាាំងទសថចជយឥង្គ្នធវរ ័មន ថាវ យរពោះទៅទខមរៈទជៀងជាក់សាន់ 
ដូចកាំណាន់កាន់គុាំគាំនុាំណាត់។ រពោះវទិោននធនៈទនោះជាក់បារមី រទង់ទរៀបចាំបុរទីហ្យីទរសី
ចាត់ តាាំងឲ្យរពោះអនុជនងលននម កសរត១៥ ទ ងីទសាយរាជចសមផតថិរកុងវជ័ិយ។ រពោះអងា
ឯងចាត់ផ្ចងផ្តងភារា ផ្បងរ ាំផ្លកផ្ចកគ្នប តាមរពោះទ័យ ទៅតាាំងទីរកងុងមីដ៏របនព មាន
ន្ទមននបណ្ឍុ រងា១៦គង់កាន់កាប់។ របទទសចាមទពលទន្ទោះលុោះនដផ្ខមរ រតតួបាំផ្បររបិជាន់
ភាន់រកឡាប់ ទកតីទសថចពរីធានទីោី កោ ប់ ខុសសណាថ ប់ចាប់រសកុពបូីរាណ្។ ទសថច១
អងាជាពូជពងសទសថចផ្ខមរ មយួចាមផ្ដរប ុផ្នថផ្ខមររតតួបាន ទរពាោះទសថចផ្ខមរផ្ងទាាំពទីដមីោន 
រទង់ទរបាសរបាណ្ទទីបបានមានទសរ។ី ផ្តតាមទោយ្មមតាសរខ រសតវ ផ្តងវបិតថិ
ផ្របរបួលជារបរកតី រកុងវជ័ិយទកីតទហ្តុទភទអរបយិ រាង្គ្សថរបុសរសបីោះទបារទឆទឡា
លាន់។ បទណ្ថ ញទសថចជាតិផ្ខមរទចញចាកសាទ ន ទៅមិនបានទតាងទភៀសទជៀសរសួរាន់ 
ឯទសថចចាមដឹងទហ្តុទភទភពភាន់ ទរទគបរគ្នប ន់ខបោះផ្ខបងផ្តងតាាំងងមី។ គួបរបួរមួធានីពីរកផ្នលង 
របមូលរតតួផ្តឯងអាងបារម ី ផ្លងទកាតខាល ចអាំណាចរពោះចរកី កមពុជា្ិបតលីផទីលសី
លប់។ រពោះភូមិង្គ្នធទខមរនិធពិនរងឹឫទនិ បានរជាបពិតពីទភទភាន់ភូមិភព របទទសរាជទរខីលួន
រចួសួនស ប់ ផ្លងទគ្នរពឈប់សាថ ប់រា ប់បញ្ហជ ។ រទង់ចាត់ផ្ចងផ្លងទសថចផ្ដលជាប់ឃុាំ១៧ 

                                                           
១៥ នុជនងលម កសរតជយវរ មន័ទី៧ 
១៦ បណ្ឍុ រងាឥ ូវទនោះទៅតងរា ងទៅកបុងរបទទសយួនអណាត ម 
១៧ ទសថចជយឥង្គ្នធីវរ មន័ទ៤ី ផ្ដលចាប់បានកបុងសង្គ្រា មទលីកមុន 



 

~ 123 ~ 
 

ទរបីទៅចាាំងរ ាំលាំទសថចវទិោ រាជបាំទរតុីោះទន់អន់ឫទាន  កសយ័ជន្ទម ទវលារគ្នទន្ទោះបង់។ ឯរពោះ
បាទវទិោននធនៈ មានមនុសសមាប ក់ជាប់ជាមារពោះអងា បានសាំណូ្ករសុកផ្ខមររតូវចាំណ្ង់ 
បទណ្ថ ញទសថចទគចបង់រកុងចមា ១៨។ របទទសចាមតាមគតិពិនិតយទហ្តុ ទរបៀបបីដូចជា
ផ្ខរតរសុកទខមរា រាប់យូរឆប ាំរតាាំផ្រតងផ្តងរតួតរតា ផាយអាជាញ រាលោលរកាលោសដ។ី 
ទភទសង្គ្រា មចាមផ្ខមរផ្របវកិវរ កាំពុងខធរខាធ ាំងខចប់ភពទលាកយិ រពោះបាទជយវរ មន័មានសសួថ ី
វាតទីងមីបានទទៀតទឆលៀតទរចនីទមឿង។ រពោះន្ទមលផរីនធឺឮទូទ័រ សឹកញប់ញ័រវទងវងទងងទរង
ទងឿង ទវីបអាសុីទីទកតីពូជពណ៌្ទលឿង ទគដឹងទរឿងទសធីររគប់ភពភារា។ រពុោះនគរឧតថរដល់
ទរៀងច័នធ កបុងទខតថខ័ណ្ឍ ផ្ដនលាវលូតលាតលា ទិសពាយព័យជាប់ទល់ដល់ភូមា ខាងនីរតី
ដល់ជាវ មលា យូ។ កបុងរគ្នទន្ទោះរពោះបាទកសរតនរបតី រពាត់រពោះអគាមទហ្សរីសីផ្កវគូ ផ្ដល
រកាសាសន្ទរពោះសពវញ្ដូ សាសនូបតទមភចាា្ំ ម៌អាង៌។ រពោះទទវជីាទគី្នប់រពោះទ័យ ទសាយ
រពោះវលិាល័យសូនយសរខ រ តាមផ្បបសតវឧបផតថកិបុងសងារ ផ្តងមានការរពាត់របាស
របចាាំខលួន។ រពោះសាវ មីចរកីរកាំទសាកា អាណិ្តដួងជីវា អនុជនួន ធាល ប់ទៅផ្នបផ្អបអងា
សងារសាួន កមមមកកួនផ្កកាត់បាត់កាោ។ រពោះចរកពងសរទង់ទរសីន្ទងន្ទរ ី ន្ទមឥង្គ្ន្ទធ
ទទវទីីទសប  រតូវជារពោះទរៀមនងលរពោះចការា តាាំង្ីតាជាម មទហ្ស។ី រពោះន្ទងន្ទងឆល ត
ទឆលៀរទរសៀវរសួចរសស់ រពោះទ័យទសាម ោះរមួរក័សសម័រគសាវ មី ធាល ប់សិកាសិលផសាង្គ្សថលផោះ
លាញលផ ី ង្គ្សថីរបណី្ទរបាសរបាណ្មានទមតាថ ។ រសឡាញ់អស់ពពួករសីមាតុរគ្នម 
ផ្ដលពោោមសរវ ត ត់សកិា រពោះន្ទងឯងអង់អាចរបាជញរបីតា ពកួកញ្ហដ គ្នល់ទៅវ
ទៅទរៀន ត់។ ន្ទងពូផ្កខាងឯវទិោសាង្គ្សថ ឆល តទឆលៀវឆល សរជោះទរៅផលូវបរមតទ រពោះករុណា
សាវ មីរបណី្កាថ ត់ រទង់ទរសីចាត់ជារគូរកុមន្ទរ។ី ទខមររីសីផ្ខមរពីបូរាណ្ ទគរាប់អាន
ចាំទណ្ោះទចោះទពញទ ី ចូលសាលាសិកាសពវពិ្ ី មានរពោះអគាទទពជីារបមុខ។ ឯរពោះរាម
រាជាទទវាវងស ទរទីសរទនង់រទង់រាជយរាបកលិយុគ របរពតឹថ្ម៌រពោះពុទនរ ាំលត់ទុកខ ទសថច
ទាំនុកបាំរុងកបុងសាសន្ទ។ ទជឿទសាម ោះសម័រគជាក់ជា្ម៌ពិតរតង់ រ ាំលត់បង់បាបបានសាទ ន
សុខា ជាអាវុ្មុតរសចួដូចខាន់ថាល  រកផ្បលឆា រតណាា ឲ្យកសណិ្កសយ័។ ជាទឹកទពិមាន
                                                           
១៨ ទសថចវទិោននធនៈរតូវទដញទចញចាករាជសមផតថិកបុងឆប ាំ១២០៣ 
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រសទឈ្លម ោះអរមឹត រា ាំងភ័យភតិទរាគ្នមារចនរង លអវសុិទនផុិតផ្ផនផ្ដនភពនរត មានដនមល
នងលថាល ងលឹងពុាំបាន។ កាន់កាប់ការកសាងរបាងារបាសាទ របទសីរសាអ តទសអកសាា ស់ោសផ្ដន
ោន សមបាំផុតសុទនងមលអចាំណាន ថាទោយសាម នទសមីសាទ នសួគ៌សុទនសា្។ នគរ្ាំជុាំវញិ
ទពញកាំផ្ពង មានកាំពស់វាស់ផ្វងផ្ងលងទោយខាប ត ដប់ពីរគី ូផ្ម រតមាាំមួនសាអ ត ជាសាប នដ
រពោះបាទជយវរ មន័។  ជីកកសិណ្ោ ង្ាំជុាំវញិរា ាំងសាងអស់ទាាំងរបាសាទទឈ្លម ោះបាយន័ 
បន្ទធ យកថីតានននូវរពោះខាន់ នឹងទរកាលទគ្នន្ទគព័ននទាាំងតារពហ្ម។ បន្ទធ យឆម រតាទសាម
ទឆមទឆីតឆយ វតថនគរោក់ឆា យពីរកងុ្ាំ ទរៀបរកុងកាំពង់ចាមតាមសមរមយ នឹង
របាសាទតារពហ្មនូវបាទី។ ទរាងទពទយ១០២ទីបនធុក ថាប ាំរគប់មុខទុករបុងកបុងធាន ី សាំរាប់
អបកនគរនរន្ទរ ីមានពោ្ីចូលផ្ងផ្កទរាគ្ន។ កបុងរបាសាទសាអ តសាអ ងសាំអាងទរគឿង លអរុង
ទរឿងរទបៀបទរៀបបូជា ជាប់ជាំទនឿទជឿចាាំចិតថសទាន  ឧទធសិដល់ទទវាមានររសកថិ។ សឹងរបស់
រសស់លអរករកបាន ទពរជពិទូរយសូរកានផ្កវមាសរបាក់ រាយរទបៀបទរៀបចាំសមតាមថាប ក់ 
បូជាោក់ដាំកល់ដល់ទទពតា។ កបុងសករាជរពោះរគិសថរោិះរគប់រគ្នន់ ជាន់១២០១វសា ទទីប
រពោះអងាបង់ជនមសូនយជីវា  តាម្មមតាសរខ រការទលាកីយ។ សល់ផ្តទករ ថ ិ៍ដាំផ្ណ្លផ្ដល
កសាង រូបដាំណាងចមភពនរបតី ភង្គ្កថញញឹមរសួលរសោុះឱសឌរបិមរបយី ទលីសូលដូីច
ោ ងរបាងាបាយន័។ រាប់ទរឿងរបវតថិកសរតទសាកាមានន្ទមារបនពជយវរ មន័ សាំទៅយកផ្ត
ទគ្នលទពាលសាំខាន់ មិនជាក់សាន់ចាស់ផ្ទងផ្វងពិសាថ រ។ 
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