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អារម្ភកថា 

ការកសាងសមត្ថភាព និង អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស គឺជាទសិដៅមួយរបស់រាជរ
ដ្ឋា ភិបាលននព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា កនុងការដបេជាា ចិត្េខ្ពស់ សំដៅសដព្មចដោលដៅ
អភិវឌ្ឍសហសសវត្សរក៍មពុជា និងការអភិវឌ្ឍន៍ព្បកបដដ្ឋយសមធម៌ ដដ្ឋយផ្ផែកដលើមូលដ្ឋា ន
ននចរតិ្លកខណៈព្បជាជន។ ព្បជាជាត្កិមពុជា ធ់ាប់ននព្បនពណើ ជាជនជាត្ិមួយផ្ែល
ផ្សែងរកចំដណះែឹងពុំននការដនឿយហត់្។ ចកខុវស័ិយ និង ផ្ផនការយុទធសាស្រសេ កនុងការ
អភិវឌ្ឍវស័ិយឧត្េមសិកានាឆ្ន ២ំ០២០ ព្ពមទងំទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ផ្ែលអនកអាន
កំពុងកាន់កនុងនែដនះ គឺជាចំផ្ណកមួយផ្ែលដធែើឱ្យការពិត្ បានដកើត្ជារូបរាងជាក់ផ្សេង
ដឡើងតាមរយៈការព្បមូលផេុ ំនូវចំដណះែឹង ភាពឈ់្លសនវផ្ែលព្បកបដដ្ឋយគត្ិបណឌិ ត្ និង
សើលធម៌វជិាា ជើវៈរបស់បញ្ញវនេផ្ខ្ែរ សំដៅដលើកសទួយការព្សាវព្ជាវដៅកនុងព្ពះរាជាណាចព្ក
កមពុជា ក៏ែូចជាការឈ្លនចូលដៅកនុងសហគមន៍ព្សាវព្ជាវកនុងត្ំបន់ និង កនុងសកលដោក។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ ននដបសកកមែជំរុញ និងបដងកើត្ដឡើងនូវសាន នែព្សាវព្ជាវ
ថ្ែើៗ ក៏ែូចជាដទពដកាសលយននអនកព្សាវព្ជាវផ្ខ្ែរនានា ផ្ែលបានខ្តិ្ខ្ំពុះរគរព្គប់ការ
លំបាកនិងឧបសគគ តាមរយៈការដព្បើព្បាស់នូវព្បាជាា សាែ រត្ើរបស់ខ្់ួន ដែើមបើផ្សែងរក
ចំដណះែឹងថ្ែើៗ រួមចំផ្ណកដដ្ឋះព្សាយបញ្ហា នានាកនុងព្កបខ្ណឌ វទិាសាស្រសេ និងប
ដចេកវទិាននសងគមផ្ខ្ែរ កនុងសម័យសកលភាវូបនើយកមែនាដពលបចេុបបននដនះ។ 
 ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ នឹងព្ត្ូវដបាះពុមពផាយរយៈដពល៤ផ្ខ្មេង តាមរយៈការ 
ព្បមូលផេុនូំវសាន នែវទិាសាស្រសេនានាែូចជា ដសែាកិចេ ចាប់ នដោបាយ អកសរសាស្រសេ 
មនុសសសាស្រសេ ព្បវត្េសិាស្រសេ វទិាសាស្រសេទូដៅ ផ្ែលសុទធសងឹជាអត្ថបទសកិាព្សាវព្ជាវ 
និងវភិាគផ្បបវទិាសាស្រសេ ដហើយអត្ថបទទងំដនះ អាចជាជំនួយសាែ រត្ើអនកសិកាព្សាវព្ជាវ
ទងំឡាយ សព្នប់វភិាគជាលកខណៈវទិាសាស្រសេថ្ែើៗដផសងដទៀត្ផងផ្ែរ។ ទសសនាវែេើ
ព្សាវព្ជាវ បានដបាះពុមពសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ដបកខជនបណឌិ ត្ននសាកលវទិាល័យអាសុើ
អឺរ ៉ុប និងសាន នែថ្ែើៗរបស់អនកព្សាវព្ជាវែនទដទៀត្ ផ្ែលដទើបព្សាវព្ជាវរកដ ើញ ដែើមបើផេ
ល់នូវចំដណះែឹងផ្បបវទិាសាស្រសេជូនែល់សងគមជាត្ិ នងិជួយសព្មលួែល់និសសតិ្និង
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អនកព្សាវព្ជាវទូដៅផ្សែងយល់ និងជួយជំរុញែល់អនកព្សាវព្ជាវទងំឡាយឱ្យកាន់ផ្ត្នន
សុឆនទៈព្សាវព្ជាវព្បកបដដ្ឋយវទិាសាស្រសេ។ ទសសនាវែើេព្សាវព្ជាវដនះ ក៏ជាចំផ្ណកមួយ
សព្នប់ឱ្យអនកព្សាវព្ជាវព្គប់រូប ននឱ្កាសបង្ហា ញនូវសាន នែព្សាវព្ជាវរបស់ខ្់ួនផងផ្ែរ។ 
 ជាមួយោន ដនះផ្ែរ ទសសនាវែេើព្សាវព្ជាវ សងឈមឹថា អត្ថបទទងំឡាយផ្ែលបាន
ចុះផាយកនុងទសសនាវែេើដនះ នឹងក់ាយជាឯកសារមួយផ្ែលននសារៈសំខាន់ និងជាខាន ត្
មួយសព្នប់កព្មិត្នូវរាល់កចិេការព្សាវព្ជាវទងំឡាយ ឱ្យកាន់ផ្ត្ននភាពសុព្កឹត្ព្សប
តាមសេង់ដ្ឋរវទិាសាស្រសេ។ 
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នីតិព្រហ្មទណ្ឌ អនតរជាតិ (ត) 

 បណ្ឌិ តសភាចារយ ខ ៀវ ថវកិា 

អំខរើប្លន់តាមយនតខ ោះ (Aircraft hijacking) 
 សកមមភាពបលន់យនតហ ោះ១គជឺាអំហពើកាន់កាប់យនតហ ោះហោយខុសចាប់តាមរយៈ
បុគគល ឬ រកុមណាមួយ។ 
 អំហពើបលន់យនតហ ោះ ផារភាា ប់ហៅនឹងលហំដដនអាកាស នងិចាប់ផលូវអាកាស។
អនុសញ្ញា ទើរកុងសុើកាហ គ (Chicago) បានចុោះហតថហលខាហៅថ្ងៃទើ០៧ ដខធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៤៤ 
ហោយរដឋចំនួន៥២ ហហើយបានបហងកើតជាអងគការអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាតិ (Interna-
tional Civil Aviation Organization – ICAO) និងបានដចងអំពើបទបបញ្ាតតិនានា ដដល
ទាក់ទងហៅនឹងការហធ្វើដំហណ្ើ រតាមផលូវអាកាស។ អនុសញ្ញា ទើរកុងសុើកាហ គ  (Chicago) 
ក៏មានដចងអំពើអវើដដលហៅថា ហសរ ើភាព៥យ៉ា ងថ្នដដនអាកាស (Five Freedom of Air)។ 
 ចំណុ្ចសំខាន់ៗថ្នអនុសញ្ញា ទើរកុងសុើកាហ គ  កនុងហនាោះរមួមាន៖ 
១. បណាត រដឋជាភាគើសនាទទលួស្គគ ល់ថា រដឋនើមួយៗមានអធ្ិបហតយយហពញហលញ 
និងផ្តត ច់មុខហៅហលើលំហដដនអាកាសរបស់ខលួន២។ 
២. សរមាប់ហោលបណំ្ងថ្នអនុសញ្ញា ហនោះ ទឹកដើរបស់រដឋមយួ រតូវដតរាប់បញ្ចូលទាងំ
ដដនហកាោះ ដដនទកឹ ដដនហោក ដដនអាកាស៣។ 
៣. អនុសញ្ញា ហនោះនងឹអនុវតតដតចំហ ោះយនតហ ោះសុើវលិដតប៉ាុហណា ោះ ហហើយនងឹមិនអនុវតត
ចំហ ោះរដឋណាដដលហរបើរបាស់យនតហ ោះហៅកនុងវស័ិយហយធា វស័ិយគយ និងប៉ាូលើស
ហឡើយ។ យនតហ ោះរបស់រដឋមយួ មនិអាចហ ោះកាត់ពើហលើទកឹដើរបស់រដឋមួយហផេង
បានហទ របសិនហបើយនតហ ោះរដឋហនាោះ មិនបានចុោះកិចចរពមហរពៀងជាមួយរដឋដដលខលួន
រតូវហ ោះឆលងកាត់ហនាោះ៤។ 

                                                           
១

  កយសកមមភាពបលន់យនតហ ោះ ដដលភាស្គអងហ់គលសហៅថា Aircraft hijacking – skyjacking –skycontrolling។ 
២

 Artical 1 of the Chicago Convention on International Civil Aviation, 1944. 
៣

 Artical 2 
៤ 
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៤. ហោយហោរពហៅតាមកិចចរពមហរពៀងថ្នអនុសញ្ញា ហនោះ រដឋជាភាគើថ្នកចិចសនានើមយួៗ
យល់រពមថា យនតហ ោះទាងំអស់របស់រដឋជាភាគើដថ្ទហទៀត ដដលមានយនតហ ោះមនិ
 ក់ព័នធកនុងហសវាអាកាសចរណ៍្អនតរជាតិតាមការកណំ្ត់ នងិមានសិទធិហ ោះហហើរចូល
កនុង ឬ ចណុំ្ចឆលងកាត់ហោយឥតចុោះចត ឆលងកាត់រពំដដនរបស់ខលួន ហហើយនងឹឈប់
ចុោះចតកនុងហោលហៅមនិហធ្វើ ណិ្ជាកមម ហោយមនិបាច់ទទលួនូវការអនុញ្ញា តជាមុន 
ហហើយរតូវទទួលបាននូវសិទធចុិោះចតហៅកនុងទកឹដើរដឋមួយដដលយនតហ ោះបានហ ោះ
ឆលងកាត់។ ប៉ាុដនត ហទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ហោយ រដឋជាភាគើនើមយួៗរកានូវសិទធិសរមាប់
ហហតុផលសុវតថិភាពថ្នការហ ោះហហើរ។ 
៥. យនតហ ោះរតវូមានសញ្ញា តិរបស់រដឋ កនុងករណ្ើណាដដលយនតហ ោះហនាោះ បានចុោះបញ្ា ើ
ហៅកនុងរដឋហនាោះ។ 

ខេរភីារទងំ ៥ ក្នងុដែនអាកាេ 
(Five Freedoms of Air) 

 អនុសញ្ញា ទើរកងុសុើកាហ គ  ក៏មានដចងអំពើហសរ ើភាពទាងំ៥ ហៅកនុងចរាចរណ៍្ដដន
អាកាស កនុងហនាោះរមួមាន៖ 
 ហសរ ើភាពទើ១. ហសរ ើភាពហ ោះហហើរឆលងកាត់ដដនដើរបហទសហរៅ ហោយោម នការចុោះចត។ 
 ហសរ ើភាពទើ២. ហសរ ើភាពថ្នការចុោះចត ចំហ ោះហោលហៅមិនហធ្វើ ណិ្ជាកមម។ 
 ហសរ ើភាពទើ៣. ហសរ ើភាពថ្នការដកឹជញ្ាូ នអនកដំហណ្ើ រ ឬទំនិញហៅកនុងទឹកដើបរហទស។ 

ហសរ ើភាពទើ៤. ហសរ ើភាពកនុងការដឹកជញ្ាូ នទនំិញ ឬ អនកដំហណ្ើ រពើរដឋមួយហៅរដឋមួយ
ហផេងហទៀត។ 

ហសរ ើភាពទើ៥. ហសរ ើភាពកនុងការហធ្វើ ណិ្ជាកមមតាមផលូវអាកាសរវាងរដឋបរហទសពើរ ឬ 
ហរចើន។ 

រពតឹតកិារណ៍្ថ្នការចុោះចតយនតហ ោះរបស់អាលលមឺ៉ាង់ ហៅទើធាល រកហមសូហវៀត 
 ហៅថ្ងៃទើ៣០ ដខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៨៧ យុវជនអាលលឺម៉ាង់ ហ ម្ ោះ Mathias Rust អាយុ
១៩ឆ្ន  ំ បានហបើកយនតហ ោះធុ្នតូចមួយហរគឿងមកចុោះចតហៅហលើទើធាល រកហមហៅទើរកងុមូសគូ
ដដលជាទើលានរបកបហោយកតិតិយសថ្នរបហទសរុសេុើ។ យនតហ ោះហនោះ មនិរតូវជាប់ហៅកនុង
របព័នធរា៉ាោរបស់សូហវៀតហឡើយ ហៅហពលហ ោះហហើរកនុងចមាៃ យផលូវពើទើរកុងដហលសុិនគើថ្ន
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របហទស វ ងំឡង់។ អាជាា ធ្រសូហវៀតបានចាប់ឃាត់ខលួនអាកាសយនកិរូបហនាោះ ហៅទើកដនលង
ចុោះចតពើបទហ ោះហហើរខុសចាប់ហៅហលើទកឹដើថ្នសហភាពសូហវៀត។ 
 រពឹតតិការណ៍្ហនោះ បានហធ្វើឱ្យមានការរហ គ្ ោះរហងគើហៅកនុងមជឈោឋ នហយធា ពិហសសដផនក
ដដនអាកាសរបស់សហភាពសូហវៀត។ 
 ហលាក Mathias Rust ជាអាកាសយនិកហរៅអាជើព មកពើរបហទសអាលលមឺ៉ាង់ខាង
លិច បានហបើកយនតហ ោះហចញពើទើរកុងដហលសុិនគើ ហហើយបានហធ្វើដំហណ្ើ រឆលងកាត់ដដន
អាកាសសហភាពសូហវៀតចមាៃ យរបមាណ្ជាង ៤០០មា៉ា យ។៍ យនតហ ោះដ៏តូចធុ្ន Cessna 
ហនោះ ដដលចុោះចតហៅទើធាល រកហមហនាោះ គឺជារពឹតតិការណ៍្ដ៏អាមា៉ា ស់ធ្ំមួយចំហ ោះរដឋនិងរោឋ -
ភិបាលនិងមជឈោឋ នហយធារបស់សូហវៀត។ មាត យរបស់ហលាក Rust បានហរៀបរាប់ឱ្យដឹងថា 
កូនរបុសរបស់ោត់ គឺជាយុវជនមួយរូបរបកបហោយចរតិសៃប់ហសៃមម និងមានចណូំ្លចតិត
ខាល ងំហៅកនុងការហបើកបរយនតហ ោះ ហហើយពិតជាពុំមានការ ក់ព័នធកនុងហរឿងនហយបាយ ឬ 
កនុងសកមមភាពហយធាអវើហឡើយ ហៅកនុងហពលដដលហលាកបានហបើកយនតហ ោះហចញពើ
អាកាសយនោឋ នអនតរជាតិនាទើរកុងដហលសិុនគើ រចួហធ្វើដំហណ្ើ រហឆ្ព ោះមកទើរកុងមូសគូ។ 
យនតហ ោះរបស់ហលាកបានហ ោះចូលហៅកនុងដដនអាកាសសហភាពសូហវៀត ប៉ាុដនត មិនដឹងជា
មូលហហតុអវើដដលរបព័នធរា៉ាោចាប់មិនបានហនាោះ។ ហលាកបានរតូវអាជាា ធ្រសូហវៀតចាប់ឃុខំលួន
អស់រយៈហពល ១៨ដខ មុននឹងរតូវហោោះដលង។ ហមដកឹនាថំ្នសហភាពសូហវៀត ហលាក 
Mikhail Gorbatchew បានបហណ្ត ញរដឋមន្តនតើការ រជាតិ គហឺលាក Sergei L. Sokolov 
ហចញពើមុខតំដណ្ង។ មន្តនតើការទូតហលាកខាងលិច រមួទាងំសហរដឋអាហមរកិផងដដរ ដតងដត
និយយកំដបលងពើរពឹតតិការណ៍្ហនោះថា របដហលជាហយើងគួរដតស្គថ បនាយនតហ ោះធុ្ន Cessna 
ហនោះ ឱ្យបានហរចើនហហើយហមើលហៅ...។ ៤ឆ្ន  ំមុនរពឹតតិការណ៍្ហនោះ សហភាពសូហវៀតបានទទលួ
រងនូវការរោិះគន់យ៉ា ងជូរចត់ ហោយស្គរដតបានបាញ់ទមាល ក់យនតហ ោះដកឹអនកដំហណ្ើ រមួយ
ហរគឿងរបស់របហទសកូហរ ៉ាខាងតបូង ដដលបានហ ោះចូលហៅកនុងដដនអាកាសរបស់សហភាព
សូហវៀត៥។ ប៉ាុដនតរពឹតតកិារណ៍្ថ្ងៃទើ៣០ ដខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៨៧ ហនោះ សហភាពសូហវៀតរតូវបាន
ហគហសើចចំអកហៅវញិហោយស្គរដតមិនអាចបញ្ឈប់ការហ ោះហហើរ របស់យុវជនមាន ក់ហៅកនុង
របហទសរបស់ខលួន។ 

                                                           
៥ សូមអានហសៀវហៅ សហគមនអ៍នតរជាតិ ហបាោះពុមពហៅភនំហពញ ឆ្ន ២ំ០០៦ ទំពរ័៣០-៣១។ 
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យុវជនអាលលឺម៉ាងហ់ ម្ ោះ មា៉ា ហធ្ៀស រ ៉ាូស ហកើតហៅដខកកកោ ឆ្ន ១ំ៩៦៨ នាតំបន់ហវហដល 
ហូលដសតន (Wedel, Schleswig-Hostein) របហទសអាលលឺម៉ាងខ់ាងលិច ដដលចុោះចត
ហោយខុសចាប់ហៅហលើទើលានរកហមថ្នទើរកុងមូសគូ  រដឋធានើថ្នសហភាពសូហវៀតហៅថ្ងៃទើ
២៨ ដខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៨៧។ ហោយស្គរទហងវើរបស់យុវជនហនោះ អាជាា ធ្ររុសេុើ បានចាប់
ខលួ ន រចួបញ្ាូ នហៅតុលាការជនុំំជរមោះ ហៅថ្ងៃទើ០២ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៨៧។ អាជាា ធ្ររុសេើបាន
យកយុវជនហនោះ ហៅោក់ពនធនាោរហៅកនុ ងទើរកុងមូសគូ ហ ម្ ោះ ហឡហវ័រតូវ ៉ា ូ(Lefortovo)។ 
រយៈហពល២ដខហរកាយមក ហលាករបធានាធិ្បតើសហរដឋអាហមរកិ រ ៉ាូណាល់ រ ើហហគន និងរបមុខ
ដឹកនាសូំហវៀត ហលាកហគ័របាហឆវ (Gorbachev) បានចុោះហតថហលខាហលើសនធិសញ្ញា  ហដើមបើ
លុបបំបាត់ហចាលរបព័នធអាវុធ្នុយហកលដអ៊ែររបតិបតតិការចមាៃ យមធ្យមកនុ ងទវើបអឺរ ៉ាុប យុវជន
មា៉ា ហធ្ៀស រ ៉ាសូ ក៏បានវលិរតឡប់មករបហទសអាលលឺម៉ាងខ់ាងលិចវញិហៅថ្ងៃទើ០៣ ដខសើ  ឆ្ន ំ
១៩៨៨៦។ អាជាា ធ្ររុសេុើបានពិន័យជាទឹករបាក់ចំហ ោះការហ ោះហហើរចូលទឹកដើរបហទស
រុសេុើហនោះ ជាទឹករបាក់ចំននួ ១០០.០០០ដុលាល រអាហមរកិ។ 
 សកមមភាពបលន់យនតហ ោះ (hijacking) ឬអំហពើបលន់តាមផលូវអាកាស (Air Piracy) 
មានន័យថា ជាការចាប់ជំរតិនូវយនតហ ោះសុើវលិ ដដលហកើតមានហឡើងជាញឹកញាប់ហៅកនុង
លំហអាកាស ហហើយក៏ជាកងវល់ដ៏ធ្ំមយួហៅកនុងមជឈោឋ ននើតិអនតរជាតិវទូិ អងគការសហ-
របជាជាតិ និងទើភាន ក់្រអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាតិ(ICAO)។ ហៅកនុងអំឡុងឆ្ន ំ
១៩៦០-១៩៩០ អំហពើបលន់ នងិចាប់ជំរតិយនតហ ោះសុើវលិបានហកើនហឡើងគួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ 
 របការហនោះហហើយ ហទើបហៅថ្ងៃទើ០១ ដល់ ១៦ ដខធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៧០ សននិសើទអនតរជាតិ
សតើពើនើតិអាកាសចរណ៍្ (the International Conference on Aviation Law) បាន
                                                           
៦

 LeComte, Tom (July 2005). “The Notoriuos Flight of Mathias Rust, Air & Space 
Magazine. Retrieved 2008-09-04. 
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របារពវហឡើងហៅទើរកុងឡាហអ ហហើយអនុស្គសន៍ថ្នសននិសើទហនោះរតូវបានម សននិបាត
របស់អងគការសហរបជាជាតិទទួលយក និងដរបកាល យឱ្យហៅជាអនុសញ្ញា  សតើពើការចាប់
ជំរតិហោយខុសចាប់នូវយនតហ ោះ(Convention on Unlawful Seizure of Aircraft) 
ហយងតាមហសចកតើសហរមចហលខ២៥៥១/XXIV ដដលអនុសញ្ញា ហនោះ បានរតូវរដឋចំននួ៤៩ 
ចុោះហតថហលខាហៅថ្ងៃទើ១៦ ដខធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៧០ កនុងហនាោះរមួមានរបហទសបារាងំ ចរកភព
អង់ហគលស សហរដឋអាហមរកិ នងិរុសេុើ។ 
 ហៅថ្ងៃទើ២៣ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៧១ ហៅទើរកងុម៉ាុងហរ ៉ាអាល់ (Montreal) បណាត
រដឋចំនួន៦១ បានចុោះហតថហលខាហៅហលើអនុសញ្ញា សតើពើការបំបាត់ហចាលនូវសកមមភាពខុស
ចាប់នានា របឆ្ងំនឹងសនតិសុខរបស់យនតហ ោះអាកាសចរណ៍្សុើវលិ (Convention on 
Suppression of Unlawful Acts Against Security of Civilian Aviation) ហហើយ
ដដលអនុសញ្ញា ហនោះបានចូលជាធ្រមានហៅថ្ងៃទើ២៦ ដខមករា ឆ្ន ១ំ៩៧២។ តាមរបាយ-
ការណ៍្របស់អងគការអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាតិបានឱ្យដឹងថា ហៅរវាងឆ្ន ១ំ៩៦០-១៩៧០ 
មានការប៉ាុនប៉ាងបលន់យនតហ ោះចំនួនដល់ហៅ២៨០ករណ្ើ  កនុង ៧៤ ករណ្ើ រតូវទទួលការ
បរាជ័យ ហហើយហៅកនុងរយៈហពល ៣០ដខ នាឆ្ន ១ំ៩៧០-១៩៧២ មនុសេចំនួន ៩០នាក់ 
បានរតូវបាត់បង់ជើវតិនិងរងរបសួហោយស្គរអំហពើរបលន់តាមផលូវអាកាស៧។ 
 ហៅកនុងរបវតតិស្គន្តសតថ្នការចាប់ជំរតិបលន់យនតហ ោះ រតូវមនុសេជាតិដឹងឮជាហលើក
ទើមួយហៅហពលដដលយនតហ ោះមួយហរគឿងរតូវបានហភវរជនចាប់ជំរតិហៅថ្ងៃទើ២១ ដខកុមភៈ 
ឆ្ន ១ំ៩៣១ ហៅទើរកុងអាហរ ៉ាគើបា៉ា  (Arequipa) របហទសហប៉ារូ។ តាងំពើហពលហនាោះមក ការចាប់
ជំរតិបលន់យនតហ ោះហចោះដតហកើតមានហឡើងជាបនតបនាទ ប់។ ពើឆ្ន ១ំ៩៤៨ ដល់ឆ្ន ១ំ៩៥៧ 
សកមមភាពចាប់ជំរតិបលន់យនតហ ោះបានហឡើងដល់ ៤៨ករណ្ើ  ហហើយចំននួហនោះហឡើងហៅដល់ 
៣៨ករណ្ើ ហទៀតហៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៦៨ និង ៨២ករណ្ើ ហទៀត ហៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៦៩។ ជា
ឧទាហរណ៍្រោន់ដតហៅកនុងដខមករា ឆ្ន ១ំ៩៦៩ យនតហ ោះចនំួន៨ហរគឿង រតូវបានហភរវជន
ចាប់ជំរតិឱ្យហ ោះហៅកាន់របហទសគូបា៨។ ហៅកនុងរយៈហពល ១០ឆ្ន  ំ(១៩៦៨ ដល់ ១៩៧៧) 
មានយនតហ ោះចំនួន៤១៤ ហរគឿង រតូវបានពកួហភរវជនបលន់ និងចាប់ជំរតិ។ 

                                                           
៧

 Edmund Jan Osmanczyk. The Encyclopedia of the United Nations and International 

Agreement. Taylor and Francis, 1990. New York – Philadelphia – London. p, 22. 
៨

 McCartney, Scott. “The Golden Age of Flight”. “The Wall Street Journal, 22 July 2010. 
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 មកដល់ថ្ងៃទើ១១ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០១ ពួកហភរវជនអាល់ថ្កោអុើស្គល មចំនួន 
១៩នាក់ បានបលន់យនតហ ោះ ហៅវាយរប រអោរ ណិ្ជាកមមរបស់សហរដឋអាហមរកិនា
ទើរកុងញើវយ៉ាក៩។ 

វិធានការប្ង្កា រជាក្់ដេតង ខែើមបពី្ប្ឆងំនងឹការចាប្់ជំរតិ និង
ប្លន់យនតខ ោះ 
 អារស័យហោយមានឧបទទវហហតុថ្នការបលន់ និងចាប់ជំរតិយនតហ ោះជាបនតបនាទ ប់
ហនាោះ បណាត រដឋមួយចំនួន រួមមាន សហរាជាណាចរករូម សហរដឋអាហមរកិ កាណាោ 
អូន្តស្គត លើ និងរបហទសបារាងំជាហដើម បានចាប់ហផតើមពិនិតយ និងតាមោនយ៉ា ងយកចតិតទុក
ោក់បំផុតហៅហលើសុវតថភិាពថ្នការមុនហចញដំហណ្ើ រ ការហ ោះហហើរ មុនការចុោះចត ចំហ ោះ
យនតហ ោះដឹកអនកដំហណ្ើ រទាងំអស់។ ឧទាហរណ៍្ ហៅដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៥ របហទសឥណាឌ
បានប ា្ ញឱ្យហឃើញនូវវធិានងមើមួយចំនួនហដើមបើរបឆ្ងំនឹងការចាប់ជំរតិបលន់យនតហ ោះ កនុង
ហនាោះរមួមាន៖ 

- ពិនិតយហៅហលើរបព័នធយនតហ ោះមុននឹងហធ្វើការហ ោះហហើរ 
- ពរងឹងសនតិសុខចំណ្តអាកាសយនោឋ ន ពិហសសដសវងរកចំណុ្ចណាដដលគួរឱ្យ
សងេយ័ថា អាចនឹងហកើតមាននូវរកុមចាប់ជរំតិ និងបលន់យនតហ ោះ។ 

- រាល់អនកដហំណ្ើ រហចញចូលរតូវឆលងកាត់រតួតពិនិតយមា៉ា សុើនការំសមើ អិុច (x-ray) ហដើមបើ
រកហមើលអាវុធ្ ឬជាតិផទុ ោះ។ 

- ចំហ ោះបុគគលណាមួយ មិនហោរពតាមលកខខណ្ឌ របព័នធសនតិសុខហទ ហនាោះមិន
អនុញ្ញា តឱ្យហធ្វើដហំណ្ើ រតាមយនតហ ោះសុើវលិហឡើយ។ 

- របសិនហបើបុគគលណាហធ្វើសកមមភាពចាប់ជរំតិបលន់យនតហ ោះ ហហើយរតូវរកុមយនិក
ចាប់បាន បុគគលហនាោះរតូវទទលួហទាសរប រជើវតិ១០។ 

                                                           
៩

 យនតហ ោះដដលពកួហភរវជនចាប់ជំរតិហនាោះរមួមាន៖ American Airlines Flight 77, Unied Airline 
Flight 93, American Airline Flight 11, United Airline Flights 175. 
១០

 “India adopts tough hijacking policy”. BBC News, August 14, 2005. 
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វធិានការខាងហលើហនោះ បានរតូវការយិល័យថ្នគណ្ៈកមាម ធ្កិារទទួលបនទុកសនត-ិ
សុខរបហទសឥណាឌ  (the cabinet committee on security – CCS) បានអនុម័តយល់
រពមរចួហហើយ។ 

ហៅរបហទសអាលលឺម៉ាង់ ហៅកនុងដខមករា ឆ្ន ២ំ០០៤ នើតិសហព័នធ ក៏បានរតូវចូលជា
ធ្រមានរចួមកហហើយដដរ ហៅកនុងការហរបើរបាស់កមាល ងំហយធា ហដើមបើរបឆ្ងំតទល់នងឹអំហពើ
ចាប់ជំរតិបលន់យនតហ ោះ ហដើមបើហជៀសវាងកុំឱ្យមានរពឹតតកិារណ៍្ដូចថ្ងៃទើ១១ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០០១ ហៅកនុងសហរដឋអាហមរកិ។ 

នីតិអនតរជាត-ិនីតិផ្លូវអាកាេ (អំខរើប្លន់យនតខ ោះតាមផ្លូវអាកាេ) 
ហយងតាមមារតា១១ ថ្នអនុសញ្ញា ទើរកងុតូកយូ (Tokyo Convention) ដដល

បានតាក់ដតង នងិហរៀបចំហឡើង ពើថ្ងៃទើ២០ ដខសើ  ដល់ថ្ងៃទើ១៤ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៦៣ 
និងបានចូលជាធ្រមាន ហៅថ្ងៃទើ០៤ ដខធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៦៣ សតើពើនើតអិាកាស ហហើយដដល
ទាក់ទងហៅនឹងការបលន់យនតហ ោះ បានដចងថា ហៅហពលណាដដលបុគគលណាមយួជិោះ
ហៅហលើយនតហ ោះ បានហធ្វើសកមមភាពខុសឆគង ហោយខុសចាប់តាមរយៈការហរបើកមាល ងំ ឬ
ការគំរាមកំដហង ការហរជៀតដរជក របឹអូស ឬហធ្វើការរគប់រគងហោយខុសចាប់ចំហ ោះយនតហ ោះ
ដដលកពុំងហ ោះហហើរ ឬសកមមភាពហនាោះទនំងជានឹងហកើតហឡើង រដឋជាហតថហលខើថ្នអនុសញ្ញា
ទើរកុងតូកយូរតូវចាត់វធិានការឱ្យបានសមរសបហដើមបើដហណ្តើ មយកយនតហ ោះហៅឱ្យអនកបញ្ញា
ហោយរសបចាប់វញិ ឬហដើមបើរកាការរគប់រគងយនតហ ោះហនាោះ របកបហោយសុវតថិភាព។ 
ហលើសពើហនាោះហៅហទៀត ហៅហពលដដលយនតហ ោះចុោះចត រដឋជាហតថហលខើរតូវអនុញ្ញា តឱ្យ
អនកដំហណ្ើ រ នងិយននិកបនតយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សតាមដដលអាចហធ្វើបាន ហហើយរតូវរបគល់
យនតហ ោះ និងទនំិញហៅឱ្យអនកដដលមានសិទធកិាន់កាប់រសបចាប់វញិ។ 

មារតា១៣ បានដចងបនតហទៀតថា រដឋហតថហលខើរតូវទទួលយកយនតហ ោះហហើយ
របគល់ហៅឱ្យបុគគលដដលជាអនកបញ្ញា យនតហ ោះហនាោះ ហហើយរតូវហសុើបអហងកតជាបឋមហៅ
ហលើហហតុការណ៍្ហនាោះ។ ហយងតាមមារតាខាងហលើ របាកដណាស់ដដលថា អនុសញ្ញា ហនោះ
មិនមានហោលហៅបដិហសធ្ កយថា ការបលន់យនតហ ោះ (hijacking) ហទ ប៉ាុដនតអនុសញ្ញា
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ហនោះបានដចងពើលកខខណ្ឌ មួយចំនួនចំហ ោះរដឋហតថហលខើ និងបានបញ្ញា ក់ពើន័យសតើពើការ
របគល់នូវយនតហ ោះ ដដលរតវូបានបលន់ និងអនកដំហណ្ើ រដដលជិោះកនុងយនតហ ោះហនាោះ និង
របគល់ទំនិញឱ្យអនកដដលមានសិទធកិាន់កាប់ និងអនុញ្ញា តឱ្យអនកដំហណ្ើ រ នងិរកុមយនិក
បនតដំហណ្ើ រឱ្យបានឆ្ប់តាមដដលអាចហធ្វើហៅបាន។ 

 

 សកមមភាពបលន់យនតហ ោះដឹកអនកដហំណ្ើ ររបស់សហរដឋអាហមរកិរបស់រកមុហភរវករ
អាល់ថ្កោ ហោយហបើកហៅបុកអោរ ណិ្ជាកមម ហៅទើរកងុញូវយ៉ាក ហៅថ្ងៃអ គ្ រ ទើ១១ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០១។ ហនោះជាអំហពើហភរវកមមធ្ំជាងហគបងអស់ហៅកនុ ងរបវតតិស្គន្តសតមនុសេ
ជាតិ ដដលសកមមភាពហនោះបានបណាត លឱ្យមនុសេចំនួន ៣.០០០នាក់ បាត់បង់ជើវតិ 
(រមួទាងំរកុមចាប់ជរំតិបលន់យនតហ ោះផងដដរ) និងរបសួជាង ៦.០០០នាក់។ 

ចំហ ោះមារតា១ ថ្នអនុសញ្ញា ទើរកុងឡាហអ ឆ្ន ១ំ៩៧០ ក៏បានដចងថា បុគគលណាដដល៖ 

 ក. បានរបឹអូស ឬរគប់រគងយនតហ ោះណាមួយ ឬមានបំណ្ងហធ្វើសកមមភាព
រហបៀបហនោះ តាមរយៈការហរបើកមាល ងំ ឬការគំរាមកំដហង ឬតាមរយៈការគំរាមកំដហងតាម
រទង់រទាយហផេងៗហទៀតហោយខុសចាប់ ឬ 
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 ខ. ជាជនសមគំនិតជាមួយនឹងបុគគលដដលហធ្វើសកមមភាព ឬមានបំណ្ងហធ្វើ
សកមមភាពរហបៀបហនោះហោយរបរពឹតតបទហលមើស។ មារតាហនោះមនិឱ្យនិយមន័យថ្ន កយការ
បលន់យនតហ ោះហទ ប៉ាុដនតមារតា១ ហនោះបានដចងពើធាតុសំខាន់ៗដដលរមួមាន៖ 

- ការហរបើរបាស់កមាល ងំដដលមនិរសបចាប់ ឬការគំរាមហរបើកមាល ងំ ឬការគំរាមកំដហង
តាមរទង់រទាយហផេងៗហទៀត។ 

- ការហធ្វើសកមមភាពខាងហលើ ហដើមបើរបឹអូសយកយនតហ ោះ ឬហដើមបើរគប់រគងយនតហ ោះ
ហនាោះ។ 

- សកមមភាពដដលហរៀបរាប់ខាងហលើ រតូវបានរបរពឹតតហៅហលើយនតហ ោះដដលកំពុង
ហ ោះហហើរ។ 

- ជនរមួគនំិតជាមួយបុគគលដដលហធ្វើសកមមភាពហនោះ ឬមានបណំ្ងហធ្វើសកមមភាពខាង
ហលើ រតូវមានហទាសពើបទបលន់យនតហ ោះដដរ។ 
កតាត ផេំដដលបានហរៀបរាប់ខាងហលើ រប ក់របដហលនឹងកតាត ទាងំឡាយដដល

មានដចងហៅកនុងមារតា១១ ថ្នអនុសញ្ញា ទើរកងុតូកយូ ឆ្ន ១ំ៩៦៣ ដដរ។ ការដកដរបងមើហៅ
កនុងអនុសញ្ញា ទើរកុងឡាហអ ឆ្ន ១ំ៩៧០ គឺហោយអនុសញ្ញា ហនោះ បានបញ្ចូ លអំពើកតាត ថ្ន
ការសមគំនិតជាមួយបុគគលដដលហធ្វើសកមមភាព ឬមានបំណ្ងហធ្វើសកមមភាពបលន់យនតហ ោះ
ហនាោះ១១។ 

គំនិតដ៏ទូលំទូលាយដដលទាក់ទងនឹងបទហលមើសបលន់យនតហ ោះ បានរតូវដចងហៅ
កនុងអនុសញ្ញា ទើរកុងម៉ាុងហរ ៉ាអាល់ (Montreal) ឆ្ន ១ំ៩៧១១២ កនុងខលឹមស្គរហនាោះមានដចង
ថា បុគគលទាងំឡាយណាដដលរបរពឹតតបទហលមើសហោយខុសចាប់ និងហោយហោលហៅ
ហចតនាដូចជា៖ 

                                                           
១១

 Sami Shubber, “Aircraft Hijacking under the Hauge Convention, 1970-A new Regime”, 

I.C.L.O., vol. 22, Part 4 (1973), p. 687 at p. 690. 
១២ អតថបទថ្នអនុសញ្ញា ម៉ាុងហរ ៉ាអាល ់ទំពរ័៧៤២-៧៤៨។ 
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- ហធ្វើសកមមភាពប ំនហលើអនកដហំណ្ើ រដដលជិោះយនតហ ោះ ដដលកំពុងហធ្វើការហ ោះ
ហហើរ របសិនហបើសកមមភាពហនាោះទំនងជាបងកឱ្យហរោោះថាន ក់ដល់សុវតថិភាពរបស់
យនតហ ោះ។ 

- បំផ្តល ញយនតហ ោះដដលកំពុងបហរមើហសវា ឬបងកឱ្យមានការខូចខាតដល់យនតហ ោះ 
ដដលជាហហតុបណាត លឱ្យយនតហ ោះហនាោះមិនអាចហ ោះហហើរបាន ឬទំនងជាបងក
ឱ្យមានហរោោះថាន ក់ដល់សុវតថិភាពថ្នការហ ោះហហើរ ឬ 

- ោក់ ឬផទុ កហលើយនតហ ោះដដលកំពុងបហរមើហសវា ហោយមហធ្ាបាយណាក៏ហោយ
នូវឧបករណ៍្ ឬស្គរធាតុដដលទំនងជាអាចបំផ្តល ញយនតហ ោះ ឬបណាត លឱ្យ
មានការខូចខាតដល់យនតហ ោះ ដដលហធ្វើឱ្យយនតហ ោះហនាោះមិនអាចហ ោះបាន 
ឬបណាត លឱ្យខូចខាតនិងហរោោះថាន ក់ដល់សុវតថិភាពថ្នការហ ោះហហើរ ឬ 

- បំផ្តល ញ ឬហធ្វើឱ្យខូចខាតសមាភ រៈអាកាសចរណ៍្ ឬរខំានដល់ការហ ោះហហើរ និង
ហធ្វើដហំណ្ើ រ។ 
ហលើសពើហនោះហៅហទៀត អនុសញ្ញា ក៏បានដចងថា បុគគលមាន ក់រតូវចាត់ទុកថា របរពឹតត

បទហលមើស របសិនហបើបុគគលហនាោះមានបំណ្ងរបរពឹតតបទហលមើសណាមួយដដលមានដចង
ខាងហលើឬរបសិនហបើខលួនជាជនសមគំនិតជាមួយបុគគលដដលរបរពឹតត ឬមានបំណ្ងរបរពឹតត
បទហលមើសហនាោះ។ 

កាហរៀបចំនើតសិតើពើការទប់ស្គក ត់ និងរបឆ្ងំនឹងអំហពើបលន់យនតហ ោះ ការហកើនហឡើង
នូវចំនួនហរោោះថាន ក់ដដលបណាត លមកពើការបលន់យនតហ ោះ នងិការហកើនហឡើងនូវហរោោះថាន ក់
ថ្នសុវតថិភាពថ្នការហ ោះហហើររបស់យនតហ ោះនានា បានបហងកើតជាបញ្ញា យ៉ា ងធ្ំហធ្ងសរមាប់
សហគមន៍អនតរជាតិ និងជាពិហសសចំហ ោះអងគការអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាត ិ(ICAO)។ 
ហដើមបើហោោះរស្គយបញ្ញា ហនោះ និងហដើមបើោក់ទណ្ឌ កមមដល់ជនបលន់យនតហ ោះ អនុសញ្ញា
មួយបានរតូវអនុម័តហៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៦៣ ដដលហៅថា អនុសញ្ញា ទើរកងុតូកយូហនោះដតមតង។ 
ការហកើនហឡើងថ្នចំនួនហរោោះថាន ក់ទាក់ទងហៅនឹងការបលន់យនតហ ោះ បានជំរុញឱ្យរដឋហតថ-
ហលខើគិតគូរ និងចាត់វធិានការហដើមបើហោោះរស្គយបញ្ញា  និងោក់ទណ្ឌ កមមដល់ជនណា
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ដដលបានហធ្វើសកមមភាពបលន់យនតហ ោះនានា។ ដំហណ្ើ រការហនោះបានចាប់ហផតើមហៅដខកញ្ញា  
ឆ្ន ១ំ៩៦៨ ហៅហពលដដលរកមុរបឹកាថ្នអងគការអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាតិ រតូវបាន
ហសនើឱ្យហធ្វើការសិកាឱ្យបានម៉ាត់ចត់ជាទើបំផុតអពំើបញ្ញា ការបលន់យនតហ ោះ។ ហៅដខធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៦៨ 
រកុមរបឹកាបានរបគល់បញ្ញា ហនោះហៅឱ្យអនុគណ្ៈកមមការនើតិកមមមួយ (Legal Sub-
committee)។ អនុគណ្ៈកមមការនើតិកមមហនោះបានហរៀបចំហសចកតើរ ងអនុសញ្ញា មួយ ហដើមបើ
ពិចារណាហលើហសចកតើរ ង នងិហដើមបើអនុម័តអនុសញ្ញា ហនោះ ហគបានហរៀបចំសននិសើទមួយ
ហៅដខធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៧០។ ហៅទើបញ្ច ប់ អនុសញ្ញា ហនោះរតូវបានអនុម័តដដលហៅថា អនុ-
សញ្ញា ទើរកងុឡាហអ ឆ្ន ១ំ៩៧០ ហហើយបនាទ ប់មកបានរតូវផតល់សចាច ប័ន ហោយរដឋទាងំ
ឡាយហៅតាមចនំួនដដលបានកំណ្ត់ នងិបានចូលជាធ្រមានហៅកនុងដខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៧១។ 

អនុសញ្ញា ទើរកុងឡាហអ ជាហោលរ វ្ ស់យ៉ា ងសខំាន់សរមាប់បន្ត ក្ បឧរកិដឋកមម
ថ្នការបលន់យនតហ ោះ។ ដូចដដលបានបញ្ញា ក់ខាងហលើ អនុសញ្ញា ទើរកងុឡាហអបានហរៀបចំ
ហោលគំនតិថ្នការបលន់យនតហ ោះ (the concept of hijacking)។ ហបើហរបៀបហធ្ៀបហៅ
នឹងអនុសញ្ញា ទើរកុងតូកយូ អនុសញ្ញា ទើរកងុឡាហអបានពរងើកសំណាញ់ហដើមបើចាប់ជនបលន់
យនតហ ោះ នងិហដើមបើធានាសុវតថិភាពថ្នការហ ោះហហើរ របស់យនតហ ោះសុើវលិ។ រដឋជាភាគើ
ថ្នអនុសញ្ញា ហនោះអាចមានយុតាត ធ្ិការហៅហលើជនបលន់យនតហ ោះតាមមហធ្ាបាយមួយចំននួ 
ឬហផេងហទៀត ហហើយអនុសញ្ញា ហនោះបានហធ្វើឱ្យជនដដលមានបណំ្ងបលន់យនតហ ោះកាន់ដត
មានការលំបាក នងិមិនហគចហចញពើសណំាញ់ចាប់បានហឡើយ។ ហលាកស្គមុើ ស៊ែុយបឺរ 
(Sami Shubber) ដដលជានើតិវទូិខាងផលូវអាកាស បានគូសបញ្ញា ក់ថា លកខណ្ៈពិហសស
ថ្នយុតាត ធិ្ការទាងំហនោះ បានហធ្វើឱ្យបទហលមើសបលន់យនតហ ោះមានលកខណ្ៈរសហដៀងហៅនឹង
ការបលន់តាមសមុរទដដលដចងហៅកនុ ងនើតិអនតរជាតិជាទំហនៀមទមាល ប់។ ដូហចនោះអារស័យហោយ
យុតាត ធិ្ការទាក់ទងហៅនឹងការចាប់ជរំតិតាមផលូ វអាកាស (“Aerial Piracy”) រដឋជាហតថ-
ហលខើបានអនុវតតតាមរបបងមើថ្នអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាតិ១៣។ 

                                                           
១៣

 Sami Shubber, “Aircraft hijacking under the Hauge Convention, 1970-A New Regime”. 

I.C.L.O., vol. 22(1973) p. 687 at p.725. 
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ហលើសពើហនោះហៅហទៀត លកខណ្ៈពិហសសរបស់អនុសញ្ញា ទើរកងុឡាហអ គឺបទហលមើស
ថ្នការបលន់យនតហ ោះបានផារភាា ប់ហៅនឹងការហធ្វើបតយប័ន ដដលរដឋជាហតថហលខើបានហធ្វើ
ហឡើងរវាងោន នឹងោន តាមរយៈសនធិសញ្ញា បតយប័ន (Extradition Treaty)។ ដូហចនោះ អនុសញ្ញា
ទើរកុងឡាហអ ឆ្ន ១ំ៩៧០ គជឺាជំ នដ៏សំខាន់មួយតាមរយៈការខិតខំរបឹងដរបងរបស់
សហគមន៍អនតរជាតិហឆ្ព ោះហៅរកការលុបបំបាត់ហចាលនូវអំហពើបលន់យនតហ ោះ និងលុបបំបាត់
ការគំរាមកំដហងដដលបណាត លមកពើការបលន់ហនោះ ហៅហលើអាកាសចរណ៍្សុើវលិអនតរជាតិ។ 

គនធនិខទេេ 

១-សហគមន៍អនតរជាតិ ហបាោះពុមពហៅភនំហពញ ឆ្ន ២ំ០០៦ 
២-អតថបទថ្នអនុសញ្ញា ម៉ាុងហរ ៉ាអាល់ 
៣-Edmund Jan Osmanczyk. The Encyclopedia of the United Nations and 

International Agreement.  
៤-LeComte, Tom (July 2005). “The Notoriuos Flight of Mathias Rust, Air 

& Space Magazine.  
៥-McCartney, Scott. “The Golden Age of Flight”. “The Wall Street Journal, 

22 July 2010. Retrieved 2008-09-04. 
៦-Sami Shubber, “Aircraft Hijacking under the Hauge Convention, 1970-A 

new Regime”, I.C.L.O., vol. 22, Part 4 (1973) 
៧-Taylor and Francis, 1990. New York – Philadelphia – London. 
៨-The Chicago Convention on International Civil Aviation, 1944. 
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ទំនាក់ទំនងរវាងអកសរសលិបន៍ិងប្រវត្តិសាស្តសត 

បណ្ឌិ តសភាចារយ សសាម សមុុន ី

សសចកតីស្តើម 
 អក្សរសិលប ៍ និងរបវតតសិាស្តសតគឺជាវទិាសាស្តសតពីរផ្ផសងគ្នន  តតតាមការសិក្ា
ពីនិយមន័យ ពីទរមង់និងខ្លមឹសារននឯក្សារ (សាន នដ) និងពីក្មមវតថុននការសកិ្ា 
ផ្យងីផ្ ញីថា វទិាសាស្តសតទាំងពីរផ្នេះមានទាំនាក់្ទាំនងនងឹគ្នន  ផ្ោយមានលក្ខណ្ៈ
រមួគ្នន ឬដូចគ្នន  និងមានឥទធិពលផ្លីគ្នន ផ្ៅវញិផ្ៅមក្។ ការផ្លីក្ផ្ ងីព ី“ទាំនាក់្ទាំនង
រវាងអក្សរសិលប ៍និងរបវតតិសាស្តសត ” ជាបឋមនឹងបង្ហា ញពបីញ្ញតតនិនវទិាសាស្តសតនីមួយៗ 
គឺថា ផ្តីអវជីាអក្សរសិលប ៍ ផ្ យីអវីជារបវតតសិាស្តសត រចួមក្ផ្ទបីផ្លីក្ផ្ ងីពីអវីៗ តដល
បញ្ជា ក់្ពីទាំនាក់្ទាំនងរវាងវទិាសាស្តសតទាំងពីរផ្នេះ។ ក្នុងការពចិារណាផ្លរីបធានបទផ្នេះ 
ផ្ដីមបអីាចឈានដល់ការក្ាំណ្ត់ជាគាំនតិ ជាផ្ោបល់ជាក់្លាក់្បាន ផ្យងីពឹងតផែក្
ទាំងផ្លីសាន នដអក្សរសិលប ៍ តដលពាក់្ព័នធនងឹរពឹតតកិារណ៍្របវតតិសាស្តសត ទាំងឯក្សារ
របវតតិសាស្តសតតដលមានតផនក្ខ្លេះមានលក្ខណ្ៈដូចអក្សរសិលប។៍ ការក្ាំណ្ត់ជាគាំនិត
ផ្ោបល់ផ្ោយផ្ោងផ្ តុផលទាំងប ុនាម នខាងផ្ល ីគឺជាវភិាគទនតផនក្រទឹសតសីរមាប់
អនក្សិក្ាអក្សរសលិប ៍ និងអនក្សិក្ារបតតិសាស្តសតអាចយល់ចាស់ពីលក្ខណ្ៈទូផ្ៅនន
វទិាសាស្តសតទាំងពីរ រចួក៏្ជាវភិាគទនតផនក្វធិីសាស្តសតសរមាប់អនក្និពនធតាក់្តតងសាន នដ
អក្សរសិលបអ៍ាចសរមិតសរមាាំងសាន នដសមរសបតាមរបផ្ភទសាន នដ និងអនក្របវតតសិាស្តសត
អាចចងរក្ងរពឹតតិការណ៍្សងគមមានលក្ខណ្ៈរបវតតិសាស្តសតចាស់លាស់ មិនរច ូក្រច ាំ
ជាមួយសាន នដអក្សរសិលប។៍ 
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១. ទសសនៈទូសៅសតពីអីកសរសលិប ៍និងប្រវត្តិសាស្តសត 
 ១.១. រញ្ញត្តអិកសរសលិប ៍
 ផ្ផតីមផ្ចញពីតរមូវការក្ាំសានតសបាយ មនុសសបផ្ងកីតអក្សរសលិបន៍ិងសិលបៈ។ 
ពាក្យ “អក្សរសិលប“៍ គឺជាបញ្ញតតិមួយរក្ផ្សាបផ្លីនិមមតិក្មមតដលជាវបបធម៌មនុសស
ជាតមិួយចាំនួន ដូចជា៖ ផ្រឿងរបផ្លាមផ្លាក្ ផ្រឿងផ្រពង ផ្រឿងនិទន... (ផ្រឿងតដលផ្គ
សរផ្សរ ឬនិោយរបាប់) ផ្រឿងផ្លាខ ន ផ្រឿងកុ្ន ផ្រឿងវផី្ដអូ... (ផ្រឿងតដលផ្គសតមតងឱ្យ
ផ្មីល) និងសាន នដតដលមិនតមនជាផ្រឿង តតមានលក្ខណ្ៈសិលបៈដូចជាចផ្រមៀង 
ក្ាំណាពយ និងពាក្យចួនជាផ្ដីម។ 
 ពាក្យ “អក្សរសលិប“៍ រតូវនឹងពាក្យ Littérature (ភាសាបារាំង) និងពាក្យ 
Literature (ភាសាអង់ផ្គលស) តដលមានឫសគល់ពីភាសាឡាតាាំង ថា litterae 
(plural); letter មានន័យថា “សិលបៈននសាន នដសាំផ្ណ្រ (the art of written 
works)”។ ផ្ទេះបីពាក្យ “អក្សរសិលប“៍ ឬ Littérature ឬ Literature ឬ litterae 
មានផសាំពាក្យ “អក្សរ” ឬ letter ក៏្តាមរទឹសត ីផ្គតចក្អក្សរសិលបជ៍ាពីរ គឺ៖ អក្សរសិលប ៍
តាមសមតី (Littérature orale/Oral literature) បចចុបបននផ្ៅថា “អក្សរសិលប ៍
របជារបិយ” និងអក្សរសិលបស៍ាំផ្ណ្រ (Littérature écrite/Written literature) 
ផ្នេះគឺផ្ោយសារបញ្ញតតផិ្នេះវាទក់្ទងនឹងពាក្យថា “ផ្រឿង” តដលផ្គអាចផ្រៀបរប់ផ្ោយ
ការនិោយផ្ទទ ល់មាត់ក៏្បាន តាមរយៈការសរផ្សរក៏្បាន និងបង្ហា ញតាមការសាំតដង
ក៏្បាន។ 
 អក្សរសិលបរ៍តូវបានបផ្ងកីតផ្ ងី ផ្ោយផ្ផតីមផ្ចញពីតរមូវការក្ាំសានតសបាយ 
ដូចផ្នេះផ្ យីផ្ទីបអក្សរសលិបម៍ានលក្ខណ្ៈពិផ្សសមួយ គជឺាសាន នដតដលផ្ក្ីតផ្ ងី
ផ្ោយសិលបវ៍ធិរីបស់អនក្និពនធ និងក្វ ី ពីផ្រពាេះថា ផ្បីមិនមានផ្របីរបាស់សិលបវ៍ធិ ី គឺ
មានន័យថាមិនបានបញ្ចូ លសលិបៈ មិនមានលក្ខណ្ៈទក់្ទញអារមមណ៍្ តដលអាច
ផ្ឆលីយតបនងឹតរមូវការក្ាំសានតសបាយបានផ្ យី។ ផ្ោយមានលក្ខណ្ៈទក់្ទញ
អារមមណ៍្ផ្នេះផ្ យី ផ្ទីបមានទសសនៈផ្លីក្ផ្ ងីថា អក្សរសិលបគ៍ឺជាចាំណី្អារមមណ៍្ 
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ឬសាម រត ី រចួមក្ក៏្មានការផ្របីរបាស់អក្សរសិលបក៍្នុងការបតងវរអារមមណ៍្ឬសាម រតីអនក្អាន 
អនក្ទសសនា ឱ្យលុេះផ្ៅតាមជាំផ្នឿ សាសនា មផ្នាគមវជិាា  ទសសនវជិាា  ននរក្ុមបក្ស
នានាតដលមានផ្គ្នលផ្ៅផ្ផសងៗគ្នន ។ ទីបាំផុតអក្សរសិលបក៍ាល យជាឧបក្រណ៍្បផ្រមី
ផលរបផ្ោជន៍របស់រក្ុមបក្ស ជាឧបក្រណ៍្តស ូអាំណាច ជាអាវុធក្នុងការតស ូវណ្ណៈ 
ជាមផ្ធាបាយបាំតបក្បាំបាក់្ក៏្ដូចជាបរងួបបរងួម អាចបណ្តុ េះទាំងចរតិផ្ោរផ្ៅទាំង
សាម រតីសនតភិាពនយិម។ល។ ក្នុងទិដឋភាពផ្នេះ អក្សរសលិបប៍ានផារភាា ប់ោ ងជិត
សនិទធនឹងសងគមមនុសស ជាក្ញ្ច ក់្ឆលុេះបញ្ជច ាំងពីតថភាពជាក់្តសតងននសងគមមនុសស និង
បានផ្លីក្យក្បញ្ជា ក្នុងសងគមមនុសសមក្ផ្ចាទនិងផ្ោេះរសាយ ឯផ្រឿងមនុសស និង
សងគមមនុសស ក៏្ផ្ៅជាក្មមវតថុោ ងសាំខាន់របស់អក្សរសលិប។៍ 
 ខាងផ្រកាមផ្នេះគឺជាទសសនៈនានា របស់អនក្តសវងយល់ និងយល់ដងឹអាំពី
អក្សរសិលប៖៍ 

- ផ្ក្ង វា ន់សាក់្ យល់ថា៖“អក្សរសិលបគឺ៍ជាវទិាសយង ់(វទិាសាស្តសរ) តដល
បានផ្ចាទ និងផ្ោេះរសាយបញ្ជា របស់មនុសសផ្ោយសិលបវ៍ធីិ និងតាមសងគម
នីមយួៗ”។ 

- ប ីផ្យលនិសគ ី ដូរបលូយូីបូវ និង ផ្ឆន ី ឆូវសគ ី យល់ថា៖“សិលបៈជាអាវុធ
សរមាប់តស ូសងគម ផ្ ីយអក្សរសិលបជ៍ាក្រមងឯក្សារសិក្ាពីជីវតិ”។ 

- ផ្ នីន យល់ថា៖“អក្សរសិលប ៍ និងសិលបៈជាមផ្ធាបាយមួយដ៏ពិផ្សស 
សរមាប់យល់ដឹងពីតថភាព និងក្តារ សាំខាន់ចាំផ្ពាេះជីវភាពសងគម”។ “ការ
អភិវឌឍននអក្សរសិលបជ៍ាដាំផ្ណី្រការលូតលាស់ជាក់្តសរងខាងមផ្នាគមវជិាា
និងសិលបវ៍ជិាា  តដលបានចូលរមួោ ងសក្មមក្នុ ងការតក្តរបសងគម”។ 

- គ័រគ ីយល់ថា៖“អក្សរសិលប ៍គឺជាការសិក្ាពីមនុសស”។  
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១.២. រញ្ញត្តបិ្រវត្តសិាស្តសត 
 ខុ្សពីអក្សរសលិបន៍ិងសិលបៈតដលរតូវបានបផ្ងកីតផ្ ងីតាមតរមូវការក្ាំសានត
សបាយ ការតដលមនុសសបផ្ងកីតរបវតតិសាស្តសត វាផ្ផតីមផ្ចញពីតរមូវការមយួមានភាព
ចាស់ការ  មត់ចត់ មិនតបបចាំណី្អារមមណ៍្ផ្ទ។ មនុសសបផ្ងកីតរបវតតសិាស្តសត ក្នុង
ផ្គ្នលបាំណ្ងផ្ធវោី ងណាឱ្យមនុសសជាំនាន់ផ្រកាយៗបានដងឹពីរពឹតតិការណ៍្នានា ឬពី
អវីតដលបានផ្ក្ីតមានផ្ ងីក្នុងសម័យកាលតដលមនុសសជាំនាន់មុនៗក្ាំពុងរស់ផ្ៅ។
របវតតិសាស្តសត គឺជាក្ាំណ្ត់រតាសតីពីរពឹតតិការណ៍្តដលបានផ្ក្ីតមានផ្ ីងក្នុងសងគម
មនុសសក្នុងរបផ្ទស ឬតាំបន់ណាមួយ តាមសម័យកាលនីមួយៗ។ តាមរយៈឯក្សារ
របវតតិសាស្តសត អនក្អាន អនក្សាត ប់ អនក្ទសសនាអាចផ្ចេះដឹងពីរពឹតតិការណ៍្នានាតដលបាន
ផ្ក្ីតមានផ្ ងីក្នុងរបផ្ទស ឬតាំបន់ណាមួយ តាមសម័យកាលនីមួយៗ ពីអតីតកាល។ 
ដូចផ្នេះ ផ្រឿងមនុសស និងសងគមមនុសស ក៏្ជាក្មមវតថុោ ងសាំខាន់របស់របវតតសិាស្តសតតដរ។ 

ចាំផ្ពាេះបញ្ញតរិសរីពរីបវតរិសាស្តសរ ផ្សៀវផ្ៅ World Book Volume តចងថា 
“របវតរិសាស្តសត គឺជាតផនក្មួយននចាំផ្ណ្េះដឹង តដលទក់្ទងផ្ៅនឹងការសិក្ាពីរពឹតរិ-
ការណ៍្ផ្ផសងៗផ្ៅក្នុ ងសម័យអតីតកាល តដលបានបង្ហា ញពីទរមងស់ងគម នផ្ោបាយ 
ផ្សដឋកិ្ចច សាសនា ការអប់រ ាំ សិលបៈ និងឥទធិពល ននជីវភាពរស់ផ្ៅរបស់មនុសស ផ្ៅ
ក្នុ ងសម័យអតីតកាល”។ ចាំតណ្ក្វចនានុរក្ម Oxford Advance Learner's 
Dictionary of Current English សរផ្សរថា “របវតរិវទិាជាការសិក្ាពីរពឹតរិការណ៍្
ផ្ៅក្នុ ងសម័យអតីតកាល ជាពិផ្សស ទក់្ទងផ្ៅនឹងបញ្ជា នផ្ោបាយ សងគម និង
ការអភិវឌឍផ្សដឋកិ្ចចរបស់របផ្ទសមួយ ឬជាតិមួយ”។ 

១.៣. លកខណៈរមួនិងលកខណៈសោយឡែកននរញ្ញត្តទិងំពីរ 
អក្សរសលិប ៍និង របវតតសិាស្តសត មានក្មមវតថុរមួ គឺផ្រឿងមនុសស។ ទាំងអក្សរសិលប ៍

ទាំងរបវតតសិាស្តសត សុទធតតបានផ្រៀបរប់ ដាំណាល និទនអាំពីផ្រឿងរ វរបស់មនុសស ផ្រឿងរ វ
តដលបានផ្ក្ីតផ្ ងីក្នុងសងគមនុសស ឯអវីតដលខុ្សគ្នន  គឺផ្ៅរតង់ថា ការនិទនផ្រៀបរប់
របស់អក្សរសិលបវ៍ាឆលងកាត់មផ្នាគតិរបស់អនក្និពនធ ម ាងវញិផ្ទៀតអនក្និពនធបាន
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បញ្ចូ លសិលបវ៍ធិ ី ផ្ដីមបតីរមូវការក្ាំដរអារមមណ៍្ ឯការផ្រៀបរប់ក្នុងឯក្សាររបវតតសិាស្តសត 
គឺរតូវតតជាការផ្រៀបរប់ពីអវីតដលផ្ក្ីតមានផ្ ងីពិតរបាក្ដ រតូវតតជាសចចភាពតាមតរមូវ
ការចាស់ការ  មត់ចត់មិនតមនរគ្នន់តតក្ាំដរអារមមណ៍្ដូចអក្សរសិលបផ៍្ទ។ 

កាលផ្ដីមផ្ យី មានអនក្ផ្រតចចរនិោយផ្រឿង ពកី្តនលងមយួផ្ៅក្តនលងមួយ 
រ យរ ប់ផ្រៀបរប់អាំពីដាំផ្ណី្រជីវតិរបស់វរីជននានា ផ្ោយបញ្ចូ លឆាក្ជីវតិតដលលេះបង់
សាច់រសស់ ឈាមរសស់របស់តួអងគទាំងផ្នាេះ ផ្ៅក្នុងរពឹតតិការណ៍្ននដាំផ្ណី្រផ្រឿង 
តដលក្នុងផ្នាេះក៏្មានបងកប់នូវផ្ តុការណ៍្ពិត។ ក្នុងចាំផ្ណាមផ្រឿងតដលអនក្ទាំងផ្នាេះ
និទនផ្រៀបរប់ វាមានលាយ ាំផ្រឿងតដលពតិក្នុងតថភាពសងគម និងផ្រឿងតដលជាការ
រសនមតាមមផ្នាគតិរបស់អនក្និទន។ លុេះផ្រកាយមក្ ផ្ទីបអនក្សិក្ាអាចតញក្ោច់
ពីគ្នន  រវាងរបផ្ភទទាំងពីរននដាំផ្ណី្រផ្រឿងទាំងផ្នាេះ គឺមយួផ្ៅថា “របវតតិសាស្តសត” មួយ
ផ្ៅថា “ផ្រឿងអក្សរសិលប”៍។ អារសីតូត បានផ្ធវីការក្ត់សមាគ ល់នូវភាពផ្ផសងគ្នន រវាង
ផ្រឿងទាំងពីររបផ្ភទផ្នេះ ផ្ោយថា ផ្រឿងរបវតតិសាស្តសត ផ្រៀបរប់អាំពីអវីតដលបានផ្ក្ីត
ផ្ ងី ឯផ្រឿងអក្សរសិលបផ៍្រៀបរប់អាំពីអវីតដលអាចផ្ក្ីតមាន។ ផ្រឿងរបវតតិសាស្តសត ជាផ្រឿង
របស់បុគគលពតិរបាក្ដ និងរពឹតតិការណ៍្ពិផ្សសផ្ោយត ក្តដលមនិអាចផ្ក្ីតផ្ ងី
ដូចគ្នន ទាំងរសុងផ្ យី ចាំតណ្ក្ផ្រឿងអក្សរសលិប ៍ វាមានលក្ខណ្ៈជាសាក្ល ផ្រឿង
អក្សរសិលបប៍ង្ហា ញអាំពីអវីៗតដលមនុសសទាំងរបសុទាំងរសី ផ្ក្មងចាស់ អាចឬចាាំបាច់
នឹងផ្ធវ ីឬនឹងនោិយ។ ទក់្ទងនឹងលក្ខណ្ៈសក្ល អក្សរសិលបម៍ានទដិឋភាពដូចជា
ទសសនវជិាា  ប ុតនតក្នុងការបង្ហា ញលក្ខណ្ៈសក្ល តាមរយៈតួអងគ និងរពឹតតិការណ៍្
ចាស់លាស់ អក្សរសិលបម៍ានរូបភាពដូចជារបវតតិសាស្តសត។ ដូចផ្នេះ វស័ិយអក្សរសិលប ៍
វាចងភាា ប់គ្នន រវាងវស័ិយទសសនវជិាា  និងវស័ិយរបវតតសិាស្តសត។ 
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២. ឯកសារប្រវត្តិសាស្តសតឡែលមានលកខណៈជាអកសរសលិប ៍
២.១. ប្ពះរាជពងាវតារប្រសទសកមពុជា  
- ក្នុងសមូ ក្មមអក្សរសាស្តសរតខ្មរ តដលផ្បាេះពុមពផ្ៅបណាណ គ្នរអងគរ ភនាំផ្ពញ 

នាឆាន ាំ២០០៦ បណ្ឌិ ត  ងី  ុក្ឌី បានបផ្ញ្ចញទសសនៈថា អនក្សិក្ាជាផ្រចីនបាន
តចក្ចាប់ “រពេះរជពងាវតាររបផ្ទសក្មពុជា” ជាពីរតផនក្គឺ៖ 

(១)- “តផនក្តាំណាល” ឬ “តផនក្និទន” តដលផ្គសនមតថាមាននិោយតត
អាំពផី្រឿងផ្រពង តដលពុាំមានភសរុតាងទក់្ទងោ ងលាស់លាស់ផ្ៅនឹងរបវតរិសាស្តសរ។ 

(២)- “តផនក្របវតរិសាស្តសរ” តដលផ្គសនមតចាត់ទុក្ថា មាននោិយអាំពរីពឹតរ-ិ
ការណ៍្របវតរសិាស្តសរ។ តាមការសិក្ា “តផនក្របវតរិសាស្តសរ” ផ្នេះ រតូវបានផ្គសរផ្សរ
ផ្ ងីជាឯក្សារមុន “តផនក្តាំណាល”។ 

“តផនក្តាំណាល” ផ្ដីមផ្ ីយរបត លមានតតតាមផ្សចក្រីនិទនតៗគ្នន  ឬ
មានតតអផ្នលីខ្លេះៗប ុផ្ណាណ េះ តដលផ្គបានចងចាាំទុក្មក្។ លុេះមក្ដល់ផ្រកាយពាក់្
ក្ណារ លសតវតសរទ៍ី១៩ បនរិច ផ្ទីបផ្គចាប់ចងរក្ងសរផ្សរចាប់ “រពេះរជពងាវតារ
របផ្ទសក្មពុជា” ផ្នេះ ចាប់ផ្ផរីមផ្ ងីផ្ោយ “តផនក្តាំណាល” ផ្ យីបនរផ្ៅផ្ទៀត ផ្ោយ 
“តផនក្របវតរិសាស្តសរ”។ របធានបទសាំខាន់ៗតដលផ្គផ្ ញីមានផ្ៅក្នុង “តផនក្តាំណាល” 
គឺផ្សចក្រនីិទន ពីរពេះពុទធទាំនាយ ផ្រឿងរ វទក់្ទងផ្ៅនឹងរពេះផ្ថាងនាងនាគ រពេះផ្ក្តុ-
មាលា រពេះតក្វមរក្ត រពេះនរតបិដក្ ដាំបងរគញូង បក្សចីាាំរក្ុង តារតសក់្តផែម ។ល។ 

២.២. ឯកសារមហារុរសឡមែរ 
 ផ្បីតាមទសសនៈក្នុងអារមភថា ននការផ្បាេះពុមពផាយផ្ ងីវញិផ្ោយអាគ្នរផ្បាេះពុមព

ផាយវបបធម៌នាឆាន ាំ ១៩៩១ តដលថា “មហាបុរសតខ្មរ” ជារពឹតរកិារណ៍្របវតរិសាស្តសរ
របស់របផ្ទសក្មពុជា ចាប់តាាំងពផី្រកាយសម័យអងគរ រ ូតដល់ផ្ដីមសតវតសរទ៍ី២០ 
ផ្នាេះផ្ ញីថា “ឯក្សារមហាបុរសតខ្មរ” មានលក្ខណ្ៈជាអតថបទរបវតរសិាស្តសរ។ 
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 ឯក្នុង “ទិដឋភាពទូផ្ៅននអក្សរសាស្តសរតខ្មរ” បណ្ឌិ ត  ងី  ុក្ឌី បានផ្ៅ
សាន នដរបស់ផ្លាក្ ផ្អង សុត ផ្នេះ ថាជា “អក្សរសាស្តសររបវតរិសាស្តសរ”។ ផ្លាក្បាន
បញ្ជា ក់្ថា អក្សរសាស្តសររបវតរិសាស្តសរ មានឯក្សារផ្រចីន តតអនក្សិក្ារសាវរជាវផ្យងី
មានតិច។ កាលពឆីាន ាំ១៩៦៩ របវតរិវទូិតខ្មរមាន ក់្ផ្ៅភនាំផ្ពញ គផឺ្លាក្ ផ្អង សុត ក៏្បាន
ខ្ិតខ្ាំចងរក្ងរបាក្សរតតខ្មរ ផ្ោយយក្ឯក្សាររបវតរិសាស្តសរនានា មក្ផគុ ាំផសាំគ្នន ផ្ធវីជា
ក្រមងពងាវតារតតមួយ ចាំនួន១២១៦ទាំព័រ ផ្ោយោក់្ចាំណ្ងផ្ជីងថា “ឯក្សារមហា
បុរសតខ្មរ”។ ផ្ទេះប ីបណ្ឌិ ត  ងី  ុក្ឌី បានផ្ៅសាន នដរបស់ផ្លាក្ ផ្អង សុត ផ្នេះ 
ថាជា “អក្សរសាស្តសររបវតរសិាស្តសរ” តតតាមការពិនិតយ ផ្ ញីថា ឯក្សារមហាបុរសតខ្មរ 
ក៏្មាន “តផនក្តាំណាល ឬ តផនក្និទន” ដូច“រពេះរជពងាវតាររបផ្ទសក្មពុជា” ក៏្ជា
អតថបទអក្សរសលិប ៍ផងតដរ។ 
 ក្នុងន័យផ្នេះ ផ្បីអនក្ក្ត់រតារបវតតិសាស្តសតផ្ោយមាន ូក្ ាំនឹងមផ្នារមមណ៍្
ផ្ទទ ល់ខ្លួន ឬមួយក្ត់រតាផ្ោយផ្របីទរមង់អក្សរសលិប ៍ ដូចជាពាក្យកាពយ ឬពាក្យចួន 
អតថបទរបវតតសិាស្តសតផ្នាេះនងឹមានចាំតណ្ក្ននអតថបទអក្សរសិលប។៍  

៣. សាន នែអកសរសលិបឡ៍ែលមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្តសត 
 របវតតិសាស្តសតគឺជារបភពោ ងសាំខាន់នននិមមិតក្មមអក្សរសិលប ៍ដូចជាភូមិសាស្តសត 
ទសសនវជិាា  និងទសសនៈននជាំផ្នឿ សាសនាផ្ផសងៗ តដលតតងតតមានឥទធិពលផ្ៅផ្លី
គាំនិតក្នុងការបផ្ងកីតសាន នដរបស់អនក្នពិនធតដរ។ 

- របវតតិសាស្តសតគជឺារបភពននចាំណ្ងផ្ជីងផ្រឿងដូចជា ផ្រឿង បនាទ យលតងវក្  របស់
អនក្និពនធ រ. វវិងសផ្គ្នវទិ តដលបានផ្បាេះពុមពនាឆាន ាំ១៩៥៤។  
 - របវតតិសាស្តសតគឺជារបភពននដាំផ្ណី្រផ្រឿង។ ផ្ោយការយល់ដឹងពីរបវតតិសាស្តសត 
អនក្និពនធតខ្មរបានតាក់្តតងសាន នដជាផ្រចីនតដលមានអតថន័យទក់្ទងនឹងរបវតតសិាស្តសត 
បផ្ងកីតបានជាអក្សរសិលបត៍បបរបវតតិសាស្តសត ឬអក្សរសិលបត៍ាមលាំនាាំរបវតតសិាស្តសត ដូច
ជា អនក្និពនធ សាង សាវា ត និពនធផ្រឿងមហាផ្ចារផ្ៅទល់តដន  ផ្បាេះពុមពឆាន ាំ១៩៥៥។ 
ម ាងវញិផ្ទៀតផ្ោយមានរបវតតិសាស្តសតជាមូលោឋ នគាំនិត អនក្និពនធក៏្បានតាក់្តតង
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សាន នដតដលមានដាំណាលពីរពតឹតិការណ៍្របវតតសិាស្តសត ដូចជា អនក្និពនធ ឌឹក្ គ្នម និង
ផ្ឌឿក្ អាំ និពនធផ្រឿង ភូមិតិរចាា ន តដលផ្រៀបរប់អាំពីរពឹតតិការណ៍្ ផ្ៅភូមរិកាាំងលាវ នា
តខ្ផ្មសា ឆាន ាំ១៩២៥។ 
 - របវតតសិាស្តសតគឺជារបភពននការបផ្ងកីតតួអងគក្នុងសាន នដ ដូចជា រពេះបាទរតសក់្-
តផែម, រពេះបាទពញាោ ត, អនក្តាោល ាំងផ្មឿង គឺជាតអួងគសាំខាន់ៗក្នុងសាន នដរបស់អនក្
និពនធ គុយ  ូត, រពេះនាងឥស្តនទផ្ទវ ីក្នុងសាន នដរបស់អនក្នពិនធឌកឹ្ គ្នម, រពេះនាងជយ័ផ្ទវ ី 
ក្នុងសាន នដរបស់អនក្និពនធ រ. វវិងសផ្គ្នវទិ, រក្ឡាផ្ហាមគង ់  ក្នុងសាន នដរបស់អនក្និពនធ 
អុឹម ឆុាំ…។ 
 - សម័យកាលរបវតតិសាស្តសតគជឺារបភពននកាលអាកាសផ្រឿង ឬតថភាព តដល
ឆលុេះបញ្ជច ាំងក្នុងសាន នដអក្សរសិលប ៍ដូចជាផ្រឿង ទុាំទវ តដលលាតរតោងពីតថភាពសងគម
តខ្មរនាសម័យលតងវក្។ 

៤. ឥទធិពលននប្រវត្តសិាស្តសតសលើអកសរសលិប ៍
 ខ្លឹមសាររបវតតសិាស្តសតមានឥទធពិលផ្លនីិនាន ការ ឬផ្គ្នលជាំ រអនក្និពនធ តដល
ផ្យងីអាចផ្មីលផ្ ញីតាមរយៈសាន នដ។ ឧទ រណ៍្៖ 

- របវតតិសាស្តសតជូរចត់របស់របជាជាតិតខ្មរផ្រកាមការជិេះជាន់របស់បារ ាំង នាាំឱ្យ
មាននិនាន ការអក្សរសលិបរ៍បឆាាំងបារ ាំង ដូចជា សាន នដរបស់ ផ្លាក្អុឹម ថុក្ គបឺង្ហា ញ
ពីទុក្ខផ្វទនារបស់របជាជនតខ្មរ តដលបណារ លមក្ពរីបបអាណានិគមនិយមបារ ាំងជិេះ
ជាន់ ដូចផ្នេះ ផ្ដីមបផី្សចក្រីសុខ្របស់របជាជនមផ្ធាបាយតដលស័ក្រសិិទឋ ិគឺ ការតស ូ
នផ្ោបាយ រួមផសាំអាវុធវាយបាំបាក់្នឹមរតួតរតាឱ្យអស់ពីទឹក្ដី។ ផ្ តុផ្នេះផ្ ីយ
បានជាផ្យងីផ្ ញីថា ក្នុងផ្រឿងគូលីក្ាំតនន ផ្លាក្អុឹម ថុក្ បានឱ្យតួអងគសាំខាន់ទាំង
អស់ដូចជា មុឹង លឹម-ដូង...រត់ ចូលនរពផ្ដីមបបីងកទ័ពវាយបារ ាំង។ 
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- របវតតិសាស្តសតជូរចត់របស់របជាជាតតិខ្មរផ្រកាមការជិេះជាន់របស់ផ្សៀម នាាំឱ្យ
មាននិនាន ការអក្សរសលិបរ៍បឆាាំងផ្សៀម ដូចជាផ្រឿង មហាផ្ចារផ្ៅទល់តដន  របស់អនក្
និពនធសាង សាវា ត។ 

- របវតតិសាស្តសតជូរចត់របស់របជាជាតិតខ្មរផ្រកាមការជិេះជាន់របស់ផ្វៀតណាមនាាំ
ឱ្យមាននិនាន ការអក្សរសិលបរ៍បឆាាំងផ្វៀតណាម ដូចជាផ្រឿង វទិាបុរស  របស់អនក្និពនធ 
ប ីវ នឆលាង។ 

- របវតតិសាស្តសតតដលលាតរតោងពីភាពទន់ផ្ខ្ាយ រពមទាំងផ្រឿងអារសូវក្នុង
រជវងានុវងស នាាំមក្នូវសាន នដតដលមាននិនាន ការរបឆាាំងរបបរជានិយម តដលមាន
ផ្រចីនពីអនក្និពនធសាធារណ្រដឋនិយម ដូចជាបទចផ្រមៀង និងក្ាំណាពយសម័យ
សាធារណ្រដឋតខ្មរ។ 

៥. ឥទធិពលននអកសរសលិបស៍លើប្រវត្តិសាស្តសត  
ខ្លឹមសារអក្សរសិលបម៍ានឥទធិពលផ្លីនិនាន ការមហាជនអនក្អាន អនក្សាត ប់ 

អនក្ទសសនា ក៏្មានការផ្របីរបាស់អក្សរសិលបជ៍ាឧបក្រណ៍្ក្នុងការតស ូអាំណាច ក្នុង
ការផ្ទល ស់បតូររបបសងគម ផ្ធវីឱ្យផ្ក្ីតមានរពឹតតិការណ៍្ផ្ផសងៗ តដលបង្ហា ញពីការតរបរបួល
ក្នុងរបវតតសិាស្តសត។ 

ការដួលរលាំននរបបរជានិយមតខ្មរនាឆាន ាំ១៩៧០ គឺតិចឬផ្រចីនរងឥទធិពលពី
ការសិក្ារេិះគន់របបរជានិយមតខ្មរ តាមរយៈផ្រឿងធនញ្ា ័យ ឬផ្រឿងទុាំទវ។ (តាមការ
បង្ហា ញរបស់អនក្និពនធ ផ្យងីផ្ ញីថា សងគមតខ្មរសម័យកាលននផ្រឿងទុាំទវជាសងគម
សក្រិភូមតិដលរបកាន់របបរគប់រគងតបបផ្ទរ ច់ការនិយម។ ការពិពណ៌្នាអាំពបុីគគលិក្
លក្ខណ្ៈ និងសក្មមភាពរបស់ផ្សរច ផ្សរចរតាញ់ និងផ្មរគួសារ បញ្ជា ក់្ថាលក្ខណ្ៈ
ផ្ទរ ច់ការ វាមានផ្ៅតាាំងពកី្នុងអាំណាចក្ាំពូលរ ូតដល់ក្នុងសងគមរគួសារ ផ្ យីឥទធពិល
ននអាំណាចទាំងផ្នាេះវាមានភាពខាល ាំងកាល  រ ូតដល់អាចក្ាំណ្ត់ការសាល ប់រស់របស់
មនុសសទាំងឡាយផ្ទៀតផង។ ដូចផ្នេះមនុសសមាន ក់្ៗតដលជាពលរដឋផ្នាេះ គ្នម នសិទធិអវី
ទាំងអស់ សូមបសីិទធកិ្នុងការផ្រជីសផ្រសីគូរសក្រក៏្គ្នម នតដរ ផ្ពាលគរឺតូវតតផ្គ្នរពនិងផ្ធវី
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តាមបាំណ្ង ចាំណ្ង់ចាំណូ្លចតិរននអនក្កាន់អាំណាចទាំងផ្នាេះផ្ោយគ្នម នលក្ខខ្ណ្ឌ  ផ្បី
ពុាំផ្នាេះផ្សាតនឹងរតូវសាល ប់ដូចទុាំជាពុាំខាន។)  
 ការផទុេះសស្តង្ហគ មមហាវនិាសក្មម១៩៧០-១៩៧៥ និងការផ្ក្ីតផ្ ងីននរបប
របល័យពូជសាសន៍១៩៧៥-១៩៧៩ តដលតិចឬផ្រចីនមានការទក់្ទងនឹងឥទធិពល
ននសាន នដចផ្រមៀង-ក្ាំណាពយបដវិតតន៍របស់រក្ុមសងគមនយិម។ ផ្ោយចាត់ទុក្អក្សរសិលប ៍
ជាអាវុធដ៏មុតរសួចរសាងក្នុងការតស ូវណ្ណៈ រក្ុមតខ្មររក្ មបានតាក់្តតងក្ាំណាពយ/
ចផ្រមៀង តដលមានអតថន័យបណ្រុ េះសាម រតី ិងាដល់របជាក្សិក្ររបឆាាំងនឹងរបប
សាធារណ្រដឋតខ្មររបស់ លន់ នល់៖ 

មិត្ដសែើរនប្ពសលើ 
១- មិតរផ្ដីរនរពផ្ល ី   សលឹក្ផ្ឈតីវងៗ 
សលឹក្ខ្លុងសលឹក្តតបង   ក្តនលងតដលមិតររជក្ផ្ៅ 

ក្តនលងតដលមិតររជក្ផ្ៅ ។ 
២- ផ្ខាអាវមិតររត ក្   ផ្រពាេះមិតរផ្ដក្ដ ី
គ្នម នអនក្ណាផ្ដរឱ្យផ្អីយ   មិតរផ្ដរនដឯង 

មិតរផ្ដរនដឯង។ 
៣- រ ាំពឹងតាោយផ្អីយ   តាោយគ្នត់ផ្ៅឯឆាា យ 
រ ាំពឹងអនក្មារ យផ្អីយ   អនក្មារ យគ្នត់ផ្ៅឯផទេះ 

អនក្មារ យគ្នត់ផ្ៅឯផទេះ។ 
៤- រ ាំពឹងបងរសីផ្អីយ   បងរសីយក្បរីទហាន 
រ ាំពឹងអនក្មានផ្អីយ   អនក្មានជិេះជាន់អនក្រក្ 

អនក្មានជិេះជាន់អនក្រក្។ 
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អាគិញចនប្ង 

១-របជាជនក្មពុជាតសនផ្វទនា  រងទុក្ខឥតមានផ្សបយី 
ជាយូរតខ្ឆាន ាំណាស់ផ្ យី ឥតរសាក្រសានរផ្ យីរតូវខាម ាំងជិេះជាន់។ 
២-នថាណាក៏្ផ្ញីសឈាមរតូវ ូរ  តសនអាសូររងកាយរគ្នាំរគ្នផ្ពក្ពន់ 
ជីវតិរបស់របជាជន   បីដូចយប់យន់ងងឹតសូនយសុង។ 
៣-បដិវតរន៍រេះភលដូឺចនថា   តសនផ្សរសីាយសពវទិសា 
របជាជនក្មពុជា    សទុេះផ្រកាក្មនីមាន ខ្ាំផ្របីរមេះ។ 
៤-ជាន់ក្ផ្យងីក៏្តលងបាន   ខាម ាំងសាមានយក្ាលរងឹរបឹងមានៈ 
ចាត់តាាំងគញិផ្ធវីជាក្ញ្ា េះ   លុក្ចូលផ្បាក្របាសផ្សុីបការចាក់្រុក្។ 
៥-អាគិញចនរង តន ! ផ្វយី អាគិញចនរងៗ អាផ្ចារអរបិយ អាឯងជាក្ញ្ា េះខាម ាំង 
អា ជាសាច់ អា ជាឈាមអញក៏្មិនភាន់ភាាំង   កាន់ជាំ រឱ្យរងឹរបឹងក្ផ្មទចអាឯងឱ្យអស់។ 

សាែ រត្ីអង់អាចររសម់ិត្ដនីរសារ 

១-នីរសារអង់អាចផ្អីយ   អង់អាច មិនផ្ចេះខាល ចអវ ី
យុវជនក្មពុជាោម តខ្ម ី   ផ្ទេះផ្ម ផ្ដរ ឬរតជាក់្ោ ងណាក្រ ី
ផ្ទេះផ្ភលៀងផគររនទេះតបក្របថព ី  ក៏្គ្នម នរុញរៗអនក្ចរជានចិច។ 
២-សមាព យផ្ៅខ្នងផ្អីយផ្ៅខ្នង  ផ្រតៀមខ្លួនជាផ្រសច 
ផ្ទេះយប់នថារតូវតតផ្ចញមួយរ ាំផ្ពច  កាត់ភនាំខ្ពស់ទបកាត់នរពក៏្រតាច់ 
ទឹក្ ូរខ្មួលខាម ញ់ក៏្អនក្គ្នម នផ្គច  អនក្រតាច់ជានិចច អនក្រតាច់ជានចិច 

កាត់តាំបន់ខាម ាំង កាត់តាំបន់ខាម ាំង។ 
៣-ការ ប់ភារក្ិចចផ្អីយភារក្ិចច  ឥតបីផ្ភលចភាល ាំង 
របុងរបយត័នបដិវតរន៍ោ ងខាល ាំង  ផ្រតៀមខ្លួនជាផ្រសចក្លលបចិរគប់ោ ង 
របាជាា ឈាល សនវឥតបីរសាក្រសានរ  វធិីឱ្យបាន វធីីឱ្យបានដល់ទសិផ្ៅរ ។ 
៤-អនក្ដឹក្នាាំខ្ាុ ាំផ្អយី ដឹក្នាាំពាាំ  ពាក្យអងគការ សាំបុរតធាំតូច 
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អនក្ខ្ាំរក្ាការពារឱ្យបាន   សាា ត់ផ្សាៀមអសាច រយជាង 
អាយុជាងជីវតិផ្ទៀតរ    អនក្ខ្ាំរក្ា អនក្ខ្ាំរក្ា 

មិនឱ្យអនររយ មិនឱ្យអនររយ។ 
៥-យុវជននីរសារផ្អីយ   នីរសារក្មពុជារកី្រយ 
អនក្ជាសរនសរបាសាទពណ្ណរយ  ដឹក្នាាំព័ត៌មានមូលោឋ នទាំងឡាយ 
នាាំពាក្យពីផ្លីផ្ៅផ្រកាមសពវសាយ  សផ្រមចផ្ជាគជ័យ សផ្រមចផ្ជាគជ័យ 

វាយក្ផ្មទចខាម ាំង ផ្ជាគជ័យវាយក្ផ្មទចខាម ាំង។ 

ឱ ! មិត្ដអនកឡប្ស 

១-ឱ្ ! មិតរអនក្តរសរក្ីរក្ផ្អីយ ផ្វទនាអវីផ្មល េះផ្ទ 
តកូ្នតផ្ៅឥតមានតលា  ផ្នឿយ ត់អវីផ្មលេះផ្ទ ផ្ៅតតរហាម។ 
២-ផ្ខាអាវោច់រនយ មនិមានថម ី បាាំងផ្សទីរមនិជិតរបាណ្ 
ផ្តេះអាំបលិរប ុក្ការ ម  នរបលវីងរសង្ហម  ខ្ាំរទាំផ្លបផ្ៅ។ 
៣-ដាំបូលផទេះរបក់្ផ្ម   ជញ្ជា ាំងក៏្រត ក្ផ្ ញីក្នុងផ្រដ 
តខ្រង្ហញាក់្ផ្ពក្ផ្ៅ  នាាំគ្នន ក្ផ្ដរ ជុាំវញិភនក់្ផ្ភលងី។ 
៤-ផ្នេះផ្ យីសាន នដ  អាផ្សដឋីនាមុឺនក្បត់ និងពួក្អាក្បត់ 
វា ុតឈាមផ្ យីសុីសាច់ វាខ្ាំរចបាច់ក្ផ្យងីគ្នម នតលា។ 
៥-វាយក្សងគមនិងក្មមផល មក្ផ្ធវីជា ប់ត  
សាគ ល់មុខ្ផ្ យីពកួ្អាតឆក  ពុក្រលួយអាវា តស          សរតូវវណ្ណៈ។ 
៦-ឱ្ ! មិតរអនក្តរសផ្អីយ  ផ្ពលផ្នេះផ្យងីរតូវតតសទុេះផ្រកាក្ភាា ក់្   សរតូវផ្យងី    
ផ្យងីបានសាគ ល់ចាស់            ផ្ធវីបដិវតរន៍ជាក់្អនក្រតូវរ ាំផ្ោេះ។ 
៧-ក្សាងសងគមថមីដ៏ថាល នថល  គ្នម នការជេិះជាន់ផ្សាេះ 
អនក្តរសផ្យងីបានខ្ពង់ខ្ពស់   បានកាល យជាមាច ស់   ននរបផ្ទសជាតិផ្យងីផ្អីយ។ 
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សននិោឋ ន និងអនុសាសន៍ 
១. អក្សរសលិបន៍ិងរបវតតិសាស្តសតជាវទិាសាស្តសតពីរផ្ផសងគ្នន  មានលក្ខណ្ៈ

ពិផ្សសផ្ោយត ក្ពីគ្នន បផ្រមសីាំណូ្មពរសងគមខុ្សពីគ្នន  តតមានចាំណុ្ចរមួគ្នន ។ ចាំផ្ពាេះ
អនក្របវតតសិាស្តសត គួររបុងរបយត័ន ក្នុងការចងរក្ងរពឹតតកិារណ៍្សងគមមានលក្ខណ្ៈ
របវតតិសាស្តសតចាស់លាស់ កុ្ាំឱ្យមានភាពរច ូក្រច ាំជាមួយសាន នដអក្សរសិលប ៍គឺោច់
ខាតកុ្ាំផ្របីមផ្នាគតិ និងសិលបរូ៍បារមមណ៍្។ ចាំផ្ពាេះអនក្និពនធ គួរទទួលយក្របវតតិសាស្តសត
ជារបភពោ ងសាំខាន់នននិមមិតក្មមអក្សរសិលប ៍ ការតដលអនក្និពនធយក្របវតតិសាស្តសត
ជារបភព ឬជាមូលោឋ នក្នុងការតតងនិពនធ ផ្ធវីឱ្យសាន នដទាំងផ្នាេះរបក្បផ្ោយលក្ខណ្ៈ
ជាតោិ ងរជាលផ្រៅ ជាតនមលមួយោ ងសាំខាន់របស់អក្សរសិលប។៍ 

២. អក្សរសិលបន៍ងិរបវតតិសាស្តសតជាវទិាសាស្តសតពីរផ្ផសងគ្នន  មានលក្ខណ្ៈ
ពិផ្សសផ្ោយត ក្ពីគ្នន បផ្រមសីាំណូ្មពរសងគមខុ្សពីគ្នន  តតមានឥទធិពលផ្លីគ្នន ផ្ៅ
វញិផ្ៅមក្។ ផ្រឿងខ្លឹមសាររបវតតិសាស្តសតតដលមានឥទធិពលផ្លីអនក្នពិនធ ដាំបូងវារគ្នន់
តតបផ្ងកីតឱ្យមានសាន នដ តដលមានននិាន ការផ្ផសងៗផ្ទ តតផ្បីក្នុងក្រណី្សាន នដតដល
ទទួលឥទធិពលពីរបវតតិសាស្តសតផ្នាេះមាននិនាន ការរបឆាាំងមនុសសជាតិ ឬជាតិនិយម ួស
ផ្ តុផ្នាេះជាផ្រឿងអវជិាមាន តដលអនក្របវតតិសាស្តសតគួរតតរបយត័ន មិនរតូវសរផ្សររបវតត-ិ
សាស្តសតផ្ដីមបបីណ្តុ េះក្ាំ ងឹផ្ទ តតសរផ្សររបវតតិសាស្តសតផ្ដីមបជីាផ្មផ្រៀនបផ្ញ្ច ៀសនូវក្ាំ ុស
សរមាប់អនក្ជាំនាន់ផ្រកាយ។ ឯផ្រឿងខ្លឹមសារអក្សរសិលបត៍ដលមានឥទធពិលផ្លីនិនាន ការ
មហាជនអនក្អាន អនក្សាត ប់ អនក្ទសសនា អនក្និពនធគួរពិចារណាឱ្យបានលែិតលែន់មុន
នឹងសផ្រមចផ្របីរបាស់អក្សរសលិបជ៍ាឧបក្រណ៍្ក្នុងការតស ូអាំណាច ក្នុងការផ្ទល ស់បតូរ
របបសងគម ផ្រពាេះវាអាចផ្ធវីឱ្យផ្ក្ីតមានរពតឹតិការណ៍្របឆាាំងមនុសសជាតិផ្ផសងៗ ដូច
ក្នុងរបវតតសិាស្តសតតខ្មរក្នលងមក្។ 
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គនថនិសទទស 

១- ខ្ឹម សាំឱ្ របវតរិអក្សរសាស្តសរតខ្មរ ការផាយរបស់ការតសតសាមគគ ីភនាំផ្ពញ ១៩៥៦ 
២- គង់  សមាភ រ បណារ ាំរក្ឡាផ្ហាមគង ់ ១៩៧១ 
៣- គុយ  ូត, ឧក្ញា  ចតុរងគយស, ភនាំផ្ពញ, បណាណ គ្នរ  ួតល,ី ១៩៧២ 
៤- គុយ  ូត, រពេះបាទរតសក់្តផែម  ភនាំផ្ពញ, បណាណ គ្នរ  ួតល,ី ១៩៦៥ 
៤- គុយ  ូត, រពេះបាទពញាោ ត  ភនាំផ្ពញ, បណាណ គ្នរ  ួតល,ី ១៩៦៦ 
៥- គុយ  ូត, អនក្តាោល ាំងផ្មឿង  ភនាំផ្ពញ, បណាណ គ្នរ  ួតលី, ១៩៦៧ 
៦- គុយ  ូត, តក្វរពេះផ្ភលីង  ភនាំផ្ពញ, បណាណ គ្នរ  ួតល,ី ១៩៧១ 
៧- គឹម តសត របវតរិអក្សរសាស្តសរតខ្មរ  ភនាំផ្ពញ, ១៩៧១ 
៨-  ងី  ុក្ឌ ីទិដឋភាពទូផ្ៅននអក្សរសាស្តសរតខ្មរ , Paris, L’Harmattan, 1997 
៩-  ងី  ុក្ឌ ីមាលីបទអក្សរសិលបត៍ខ្មរសតវតសទី២០  បណាណ គ្នអងគរ, ភនាំផ្ពញ,  
ឆាន ាំ២០០២ 

១០- ឌឹក្ គ្នម រពេះនាងឥស្តនទផ្ទវ ី, របផ្លាមផ្លាក្, ភនាំផ្ពញ, ឆាន ាំ១៩៦៦ 
១១- ឌឹក្ គ្នម, ផ្ឌឿក្ អាំ, ភូមិតិរចាា ន, ភនាំផ្ពញ, ការផាយរបស់រក្សួងអប់រ ាំ, ១៩៨៤ 
១២- តូច ឈួង, ផ្សរចក្នតរជក្រជយ, បា រសី, សមាគមអនក្និពនធតខ្មរផ្ៅបរផ្ទស, ១៩៩៥ 
១៣- រតឹង ង្ហ របវតរិសាស្តសរតខ្មរ ភាគ១, ភាគ២. ការផាយរបស់អនក្និពនធ.ភនាំផ្ពញ 

១៩៧៣ 
១៤- ប ីវ នឆលាង វទិាបុរស  ភាគ១, ភាគ២. ការផាយរបស់អនក្នពិនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៥៥ 
១៥- ផ្ៅ សាម ីលក្ខណ្ៈទាំផ្នារននអក្សរសិលប ៍និង សិលបៈ ភាគ២ ឆាន ាំ១៩៩៣ 
១៦- រ. វវិងសផ្គ្នវទិ បនាទ យលតងវក្  ការផាយរបស់អនក្និពនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៥៤ 
១៧- រ. វវិងសផ្គ្នវទិ រពេះនាងជយ័ផ្ទវ ី ការផាយរបស់អនក្នពិនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៦៧ 
១៨- លាង ហាប់អាន សិក្ាអតថបទ សិក្ាសាន នដអក្សរសិលបត៍ខ្មរ  ភាគ១, ភាគ២, 

ភនាំផ្ពញ, ១៩៦៦ 
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១៩- លី ធាមផ្តង របវតរិអក្សរសាស្តសរតខ្មរ បណាណ គ្នរ ផ្សង ងួន  ួត. ភនាំផ្ពញ ១៩៦០ 
២០- វា ន់ឌ ីកាអុន វភិាគទនននការសិក្ាអក្សរសិលបត៍ខ្មរ  ការផាយរបស់អនក្នពិនធ

ភនាំផ្ពញ ១៩៧២ 
២១- សាង សាវា ត មហាផ្ចារផ្ៅទល់តដន  ការផាយរបស់អនក្និពនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៥៥ 
២២- ស ូ ចាំផ្រនី ផ្ពាធិក្ាំផ្បារ ការផាយរបស់អនក្នពិនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៧០ 
២៣- ស ូ ចាំផ្រនី អាចារយសាវ  ការផាយរបស់អនក្និពនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៧១ 
២៤- ស ូ ចាំផ្រនី អនក្តារក្ មក្ ការផាយរបស់អនក្និពនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៧១ 
២៥- ត  ល ស ុ៊ុំផ្ទរ ផ្ចារភនាំតតបង , របផ្លាមផ្លាក្, ភនាំផ្ពញ, ឆាន ាំ១៩៥៥ 
២៦- ផ្អង សុត ឯក្សារមហាបុរសតខ្មរ (ភាគ១ដល់ភាគ៨)ភនាំផ្ពញ ១៩៩១ 
២៧- អុឹម ឆុាំ រក្ឡាផ្ហាមគង ់ការផាយរបស់អនក្នពិនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៧៤ 
២៨- អុឹម ឆុាំ ផ្ពារក្ាំផ្បារ  ការផាយរបស់អនក្និពនធ.ភនាំផ្ពញ ១៩៧៤ 
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ការអភិវឌ្ឍកមមវធិីសកិា 

                    បណ្ឌិ ត កង ឱម  
សាស្រ្សាា ចារយវទិាសាស្រ្្ាអប់រ ំននរាជបណ្ឌិ តយ្ភាកមពុជា 

១.កមមវិធីសកិាជាអវ?ី 
កមមវធីិ្ិកា  ជាមុខវជិាជ ្ិកាទងំឡាយដដលបានផាល់ឱ្យដោយសាា ប័នអប់រណំា

មួយ (curriculum isall the courses of study offered by an educational 
institution) 

កមមវធីិ្ិកា ជាមុខវជិាជ ្ិកាដពញដលញមួយ ដដលបានផាល់ឱ្យដោយសាលា 
ចំដណ្កឯមុខវជិាជ ្ិកា វញិជាកមមវធិីដពញដលញតាមមុខវជិាជ មួយ (a curiculum is a 
complete course of study offered by aschool, a syllabus is the outline of a 
single ourse) 

កមមវធិី្ិកាមកពីពាកយឡាតាងំ “Currere” ដដលមានន័យថា“រថ”។ ដូដចនេះដ យី
បានជាពាកយ្ពវនថៃដគដៅជាភាសាអង់ដគល្ថា “Course of study” ដដលភាសាដខមរ 
ដយងីដៅថាមុខវជិាជ ្រមាប់្ិកា។ ្ពវនថៃដនេះពាកយ “Course of study” ឬ “Curriculum” 

ដនេះមានន័យដរបរបលួមិនដូចពីមុនដទៀតដទ។  
ដលាក JESUS C.PALMA បានបំភលឺឱ្យដយងីយល់ចា្់ថា “Curriculum”  មនិដមន

មានន័យរតឹមដតបញ្ជ ី មុខវជិាជ  ឬខលមឹសារដមដរៀន ឬដ្ចកាីដណ្នំ្ ដងេបអំពីដមដរៀន 
ដដលរតវូបដរងៀន ឬខលមឹសារ ដដលមានដៅកនុងដ្ៀវដៅដនេះដទ។  

កមមវធិី្ិកាជាការរមួបញ្ចូ លគ្នន រវាងខលឹមសារដដលរតូវដរៀនបទពិដសាធន៍ និង
ធនធានដដលដរជី្ដរ ី្ ដរៀបចំ និងអនុវតាយ៉ា ង មត់ចត់ ដដីមបីននំិ្សតិដៅដល់ផល
្ដរមចកាល យជាអវីមយួកនុងរយៈកាលកណំ្ត់តាមរយៈ្កមមភាព បដរងៀនដរៀនរសាវរជាវ 
និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្ស១។ ដូដចនេះតាមមតិរប្់ដលាក JESUS C.PALMA “Curriculum” 

រតូវរាប់បញ្ចូ លទងំ “ខលឹមសារអវីខលេះ?” រពមទងំ“ការអប់រមំនុ្សដោយរដបៀបណា?” ដពាល 

                                                           
១

 អឹុម កុច ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្ិកាដៅសាា បន័ឧតាម្ិកា  មហាវទិាលយ័គរដុកា្លយ ឆ្ន  ំ២០០២ ទំព១័-២។ 
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គឺទងំពីរដនេះបញ្ចូលគ្នន ដតមាង។  

២.ការអភិវឌ្ឍកមមវធិីសកិាមានន័យដូចម្មេច?  
តាមដលាក Jesus ការអភិវឌ្ឍមិនដមនមានន័យថាការដរបរបលួដទ ដរពាេះថាមាន

ការដរបរបួលវជិជមានដទ ដទបីមានន័យថាការអភិវឌ្ឍ។ ដ យីដដីមបចីាត់ទុកថាមានការ
ដរបរបួលវជិជមានបានលុេះរតាដតការដរបរបួលដនេះមានលកេណ្ៈបយី៉ា ង ៖  

- ការដរបរបួលដៅរកអវីដដលដយងីចង់បាន (purposeful) 

- ការដរបរបួលដៅតាមដផនការដដលបានដរគ្នងទុក (planned) 

- ការដរបរបួលដៅរកវឌ្ឍភាព (progressive) 

តាមពិតដលាក Parkey កមមវធិី្ ិកាជាមុខវជិាជ ននដដលបានដរគ្នងដ ងី ដោយ
រគឹេះសាា ន្ិកាណាមួយ ដដមីបអីនុវតា្ កមមភាពបដរងៀន និងដរៀន។ ដ្ៀវដៅដណ្នំ
បង្ហា ញអពំីមុខវជិាជ ននការ្ិកា ដដលមានលកេណ្ៈដពញដលញបំដពញឱ្យដំដណី្រការការ
្ិការបរពតឹាដៅរបកបដោយដជាគជ័យ ដដីមបដីឆ្ព េះដៅទទលួ្ញ្ញា បរតជំនញណាមួយ។ 
មុខវជិាជ ្ិកានីមួយៗរតូវមានការបញ្ញជ ក់ដៅតាមចំនួនដរកឌ្ីត ដដលគិតដៅតាមដមា៉ា ង
ននការ្ិកាតាមមុខវជិាជ កនុង្បាា  ៍។  

ដលាក Pay បាន្រដ្រថា ៖ “កមមវធិី្ិកាជាបទពិដសាធន៍ទងំអ្់ដដល 
និ្សតិមាន ក់ៗទទលួបានពីកមមវធិីអប់រ”ំ កនុងដនេះមានដគ្នលបំណ្ងរតឹមរតូវចំដគ្នលដៅ
ដដីមបី្ ដរមចដគ្នលបណំ្ងចង់បាន និងវតាុបណំ្ង ជាក់លាក់មួយចនំួនដដលពាក់ព័នធរពម
ទងំរតូវបានដរៀបចំដផនការមួយតាមរយៈបណាា ញ រទឹ្ាីននការរសាវរជាវ និង ការរបតិបតាិ
វជិាជ ជីវៈកនលងមក និងបចចុបបនន២។ ដៅកនុងនិយមន័យដនេះពាកយកមមវធិអីប់រមំានអតាន័យ
ជាចមបង “ជាបណ្ាុ ំ ចំដណ្េះដងឹ បំណិ្ន ឥរយិបថ ដដលដរគ្នងដ ងីដោយរគូ និងអនក
ជំនញវជិាជ ជីវៈដនទដទៀត”៣ ។  

ដូដចនេះដ យីបានជាដគតរមូវឱ្យអនកដធវីការអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ិកា រតូវគិតដៅដល់
មូលោា ន្ំខាន់ៗគ ឺ៖  

                                                           
២

 Parkey, Curriculum Planning, USA 2000, P.17 
៣ Jesus C.Palma, Curriculum Development System, Manyla, Philipines, 1992, P.7 
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-ដគ្នលបណំ្ង ៖ ដដលមានរាប់បញ្ចូលទងំដគ្នលដៅទបីញ្ច ប់ នងិទិ្ ដៅដដល
សាា ប័នចង់បាន។  

-មដធាបាយ ៖ ធនធានបទពិដសាធន៍ដរជី្ដរ ី្ ្រមាងំដរៀបចំ មត់ចត់ និង
អនុវតា ដដមីបដីធវីដំដណី្រការរត់ដៅរកចាប់ដគ្នលបណំ្ង។  

-ការវាយតនមល្មទិធផល ៖ តាមរយៈមដធាបាយរបកបដៅដោយរប្ទិធភាព
គួរឱ្យដជឿបានដតអីងគភាពបាន្ដរមចដគ្នលដៅ ឬ មិនបាន្ដរមចដគ្នលដៅ ដ យីដត ី
អងគភាពបាន្ដរមចដគ្នលដៅឬមិនបាន្ដរមច ដគ្នលដៅដល់ករមិតណា? 

 

 

 

 

 

 

(គំនូ្តាង ៖ បង្ហា ញអពំីមូលោា នននការអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ កិា) 

កមមវធីិ្ិកាមិនដមនជាអវីដដលនឹងថកល់ដទដពាលឱ្យង្ហយសាា ប់ជាអវីមួយដដល
ដករ្ង់បទពិដសាធន៍ និងដកលមអដដីមបនីដំៅរករប្ិទធភាពខព្់ ននការបណ្ាុ េះបណាា ល
ធនធានមនុ្ស្រមាប់តរមូវការននការអភិវឌ្ឍ្ងគមជាត។ិ ដូដចនេះដយងីមិនអាចនិយយ
បានថា ដយងីបានកមមវធិី្ិកាមួយដ៏លអដ យីដនេះដទ ដរពាេះ្ងគមដរបរបួលឥតឈប់ឈរ
ដដរ។ ដគដតងដតដពាលថា “Curriculum is always tentative” បានន័យថាកមមវធិី្ ិកា 
គឺបដណាា េះអា្ននជានិចចតាមលំនមួំយដដលនមំកនូវករមិតខព្់ ននរប្ិទធភាពកនុងការ
បណ្ាុ េះបណាា លធនធានមនុ្ស។ ដៅកនុងដំដណី្រការអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ិកាដនេះ ដយងីរតូវដធវី
ជាបនានូវដផនការកមមការអនុវតាដផនការឱ្យបាន មត់ចត់ ការវាយតនមល និងការពិនិតយ
ដ ងីវញិដដីមបដីកលមអ។ ដនេះជា្កមមភាពរបរពឹតាដៅជានិចចគ្នម នទីបញ្ច ប់ ដោយដផអកដៅ
ដលីលទធផលរសាវរជាវអំពីតរមូវការរប្់អនក្ិកា តរមូវការរប្់អនកឧបតាមភជំនួយ
បំណ្ងរបាថាន រប្់្ងគម បណំ្ងរបាថាន រប្់អនកដរបីរបា្់ និងតរមូវការ្រមប្រមលួ
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ដៅនឹងសាកលភាវូបនីយកមម។ ដៅកនុងដារកាមខាងដលីដនេះ្ញ្ញា រពួញទងំពីរ ដនេះ
បញ្ញជ ក់នូវឥទធិពលដៅវញិដៅមក និងទំនក់ទំនងចាបំាច់បំផុតរតូវដតមាន ដដីមបីបដងកតី
បានជារបព័នធមួយមានដំដណី្រការរបរពឹតាដៅបាលអ។  

៣.យទុ្ធសាស្រសេននការម្រៀបចំកមមវិធីសកិា 
ការតាក់ដតងកមមវធិី្ិកាជាជហំានមួយ្ំខាន់បំផុត ដដលអងគភាពបណ្ាុ េះបណាា ល

នីមួយៗក៏ដូចជាសាកលវទិាល័យ វទិាសាា ន រតូវយកចិតាទុកោក់ដរៀបចំឱ្យបានលអជា
ទីបំផុតរ្បដៅនឹងការរបដមីដមីលននតរមូវការរប្់របដទ្ជាតិ រប្់្ងគមជាតិ និង
រប្់ពលរដា្រមាប់អនគត។ កមមវធិី្ ិកាដនេះ រតូវដតដឆលីយតបដៅនឹង្ណួំ្រ ដតីរគូ
បដរងៀនអវខីលេះដល់និ្សតិ? បំណិ្នរប្ប់អវីខលេះដដលនិ្ សតិរតូវដចេះ? ្មតាភាពរបតិបតាិ
អវីខលេះ? (Skill Performance) ដដលរតូវយកចិតាទុកោក់អភវិឌ្ឍដល់និ្សតិ៤ អនកជំនញ
ខាងកមមវធិី្ិកាបានបដញ្ចញនូវមតជិាដរចីនដលីបញ្ញា ដនេះ ដលាក Jeanette Colby, Miske 

Witt បាននិយយថា កមមវធិី្ិកាគឺអវីដដលសាលាដរៀនមានចិតាចង់បដរងៀនដល់និ្សតិ 
ដ ីយកមមវធិី្ិកាដនេះរតូវដតបញ្ញជ ក់យ៉ា ងចា្់នូវដគ្នលដៅជាក់លាក់អាចវា្់បាន 
ដដលកំណ្ត់ដោយវតាុបំណ្ង ចំណុ្ចចាប់ដផាីមននការអភិវឌ្ឍ និង្កមមភាពរបតិបតាិ
កមមវធិី្ ិកាដនេះ៥។ ដលាកបណ្ឌិ ត King Jordan របធានសាកលវទិាល័យ Gallader 

បាន្រដ្រថា “ខលមឹសារដមដរៀន ដដលបដរងៀនដៅដល់្ិ្ ស ឬតរមូវឱ្យនិ្សតិដរៀនដគ
ដៅថា កមមវធិី្ ិកា”៦ ។  

                                                           
៤

 Cf, Stephen M. Faim, Education world Book, Bhicago, USA, 2002 P. 1-46 
៥

 Jeanette, Quality Content, “Quality Content refer to the intention, and outcome 
statements that state those goals into measurable objectives, should provide the starting 
point for the development and implementation of curriculum (UNICEF, 2000)” in Defining 
Quality, UNICEF New York, June, 2000 P.7 
៦

 King Jordan, Curriculum : “The course given by a college or university are called the 
school’s curriculum the catalog of the institution outlines the complete curriculum. It gives 
the requirement for taking each course, as well as the credits given. Each course is 
designated as giving a specified number of credits. These usually equal the number of 
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៣.១.លកខណៈឯកភាពគ្នា   
លកេណ្ៈរ្រេះគ្នន ដនេះមានឥទធពិលធំដធងណា្់។ សាា ប័នឧតាម្ិកាមួយដរបៀប

បាននឹងវង់តស្រ្នាីមួយ មានមនុ្សដរចីននក់កាន់ឧបករណ៍្ដផសងៗគ្នន  ដ យីអនកទងំដនេះ
រតូវដតបំដពញភារកិចចដរៀងៗខលួន ប៉ាុដនារតូវដត្ុីចង្ហវ ក់គ្នន ដៅតាមបញ្ញជ រប្់អនកឱ្យ្ញ្ញា  
ដដលជារបធានកំណ្ត់ទិ្ដៅដនេះ ដទីបវង់ដភលងដនេះបដងកតីបាននូវ្មិទធផលមួយ ដដល
ជា្ូរដ្ៀងដ៏ពិដរាេះរណ្ាំ ជាទចូីលចិតារប្់អនកសាា ប់។ យ៉ា ងណាមិញសាា ប័នមួយរតូវដត
មានបុគគលិកមស្រ្នាីរគប់រគង គណ្ៈរគប់រគង ដ យីរតូវដតខតិខំបំដពញភារកិចចរប្់ខលួន 
ឱ្យបានរ្រេះគ្នន ដៅតាមដប្កកមម ចកេុវ ិ្ ័យ ដគ្នលដៅរប្់អងគភាពដរកាមការដឹកនំ
រប្់របធានអងគភាព។ 

៣.២.លកខណៈនិរនេរភាព 
រតូវដតបដងកីតរករមការង្ហរមួយ ដដលមាន្មា្ភាពការង្ហរដនេះរតូវដតដធវីជាបនា 

ដកលមអបនាដផអកដៅដលីលទធផលរសាវរជាវអំពីការតាមោនភាពដពញចិតារប្់អតិថិជន
និងការវាយតនមលលទធផល្ិការប្់និ្សតិ។ រតូវបដងកីតកមមវធិី្ិកាថមី ដផអកដលីមូលោា ន
ននកមមវធិី្ ិកាចា្់ដដលមាន។ 

៣.៣.លកខណៈប្បកបម្ោយគណុភាព 
្ពវនថៃដនេះដគដតងនិយយអំពីគុណ្ភាពអប់រ ំ និងការរប ងរបណាំងរវាង

អងគភាព។ ដយងីមិនអាចរកបានដទរប្និដបីដយងីខវេះរករមការង្ហរដដលចាត់តាងំរតមឹរតូវ
ដៅនឹងការរតួតពិនិតយ។ ដូដចនេះដយងីរតូវដធវីដផនការអភិវឌ្ឍន៍ និងរតួតពិនិតយដទីបដយងី
ទទួលបានគុណ្ភាព ដពាលគធឺនធានមនុ្សដដលដយងីផលិត (Human Product) ្ាតិ
ដៅកនុងករមតិណាដបីដរបៀបដធៀបជាមួយដគ។  

៤.យទុ្ធសាស្រសេកមមវិធសីកិាតាមប្បព័នធម្មា៉ោ ង 

របព័នធដមា៉ា ងជារបដភទននកមមវធិី្ិកា ដដលរបដទ្មួយចំនួនដៅមានដរបី
ដោយសារដតរបព័នធដមា៉ា ង ដរៀបចំតាមមុខវជិាជ នីមួយៗដនេះមានកំណ្ត់ចំនួនដមា៉ា ង្រុប
                                                                                                                                              

class hours devoted each week to the the course.” In University World Book, New York, June, 
2002, P.1 
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រប្់មុខវជិាជ ដនេះ ដោយដបងដចកដៅតាមឆមា្ននឆ្ន ំ្ កិា។  
គុណ្្មបតាិននរបព័នធដមា៉ា ង ៖ រគូនិងនិ្សតិ បដរងៀននងិដរៀនដៅតាមចំននួដមា៉ា ង

កំណ្ត់រប្់កមមវធីិដដីមបីដៅដល់្ាង់ោរមួយ ដដលបានកំណ្ត់ទុកដោយរក្ួងអប់រ ំ
ឬ សាកលវទិាល័យ។  

គុណ្វបិតា ិ៖ កនុងករណី្ដដលនិ្សតិរប ងមនិជាប់មធយមភាគរបចាឆំ្ន  ំនិ្សតិ
រតូវដតដរៀនសាដ ងីវញិជាថមទីងំអ្់ដោយរតួតថាន ក់។ កមមវធិីដបបដនេះមនិបានដលកីទកឹ
ចិតាចំដពាេះនិ្ សតិពូដក ឬ្រមបដៅតាមចណំ្ង់ចណូំ្លចតិា្រមាប់និ្ សតិដរជី្ ដរ ី្ ដម
ដរៀនជំនញ ដដល្មរ្បដៅនឹង្មតាភាពខលួនដ យី។  

៥.ការអភិវឌ្ឍកមមវធិីសកិាផារភាា ប់នឹងផលប្បម្ោជន៌សងគម 

ការអភិវឌ្ឍកមមវធិី្កិាមានដគ្នលបណំ្ងមយួ គឺដដីមបដីរៀបចំនិ្សតិ្រមាប់ដពល
អនគត ដ យីរបការដនេះពបិាកនឹងរកការឯកភាពគ្នន បផុំតអំពីថា ដតីចំដណ្េះដឹងនងិ
បំណិ្នដបបណានឹងរតូវការនដពលអនគត។ គ្នម នអនកណាមាន ក់អាចដងឹចា្់ថាដគ្នល
ការណ៍្អវី ដដលរតូវដរបី អវីដដលមានអតារបដយជន៍ពិតរបាកដដៅកនុងជីវតិ អនគត
បទពិដសាធន៍ដបបណា ឬចំដណ្េះដឹងខព្ ់ដបបណាដដមីបជីាដគ្នលបណំ្ង ននការបណ្ាុ េះ
បណាា លរប្់ដយីង។ បញ្ញា ទងំអ្់ដនេះគួរដតដលីកយកមកពិនិតយ និងពិភាកាគ្នន
ដ ីយរករមរសាវរជាវមានតួនទីធំដធងណា្់កនុងវ ិ្ ័យដនេះ។  

មូលោា នប្គឹឹះននការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
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៦.ការអភិវឌ្ឍកមមវធិីសកិាបចចុបបនា 

ដដីមបពីរងឹងគុណ្ភាពបណ្ាុ េះបណាា លដៅឧតាម្ិកាឱ្យដឆលយីតបតាមតរមូវការ
អភិវឌ្ឍដ្ដាកិចច និង្ងគម ការពិនិតយដក្រមួលនិងអភិវឌ្ឍន៍កមមវធិី្ិកា គឺជាបញ្ញា
មួយចាបំាច់។ ដោយដ ករបព័នធកមមវធិី្ិកា តាមរដបៀបគិតចំនួនដមា៉ា ងកនុងឆមា្ និង
ឆ្ន ដំដលរគឹេះសាា នឧតាម្ិកា និងរគេឹះសាា ន្ិកាឯកដទ្ដៅកមពុជា បានអនុវតាដ៏យូរលង់ 
មកដនេះ គួរដតរតូវដ្ីដរពីិនិតយដ ងីវញិដោយយករបព័នធកមមវធិី្ិកាតាមរដបៀបដរកឌ្ីត
មកដធវកីារដរបៀបដធៀប ដដមីបរី្ង់យកចណុំ្ចលអ នងិចណុំ្ចដដលមនិដជឿនដលឿនមកពិនតិយ
ដធវីការ្ដរមចចិតា ដដីមបដីកលមអនិងផ្លល ្់បាូរ។ ដដីមបី្ ដរមចបាននូវទិ្ ដៅដនេះ ចណុំ្ច
មួយចំននួននដំដណី្រការបណ្ាុ េះបណាា លតាមរបព័នធទងំពីរដូចជាការដរៀបចកំមមវធិី្ ិកា
ការរប ងឆមា្ និងការរប ងបញ្ច ប់ការ្ិកា និងភាពអាចដផររការ្ិកាបានរតូវ
ដលីកយកមកពនិិតយ ដដមីបអីភវិឌ្ឍន៍កមមវធិី្ ិកា៧។  

៧.កមមវិធីសកិាសមយ័ទ្ំម្នើប 
កមមវធិី្ិកាតាមរបព័នធដរកឌ្ីតមានខលឹមសាររបហាក់របដ លគ្នន  នឹងរបព័នធដមា៉ា ង

ដដរ។ មុខវជិាជ នីមួយៗ កនុងរបព័នធដរកឌ្ីតរតូវ្ិការយៈដពលមួយឆមា្ពី ១៤ ដៅ ១៦ 
្បាា  ៍ដូចគ្នន ។ មុខវជិាជ ណា ដដល្ិកាកនុងថាន ក់មួយដមា៉ា ងកនុងមយួ្បាា  ៍រយៈដពល
១៤ ដៅ ១៦ ្បាា  ៍ ដពលរប ងជាប់ដគនិយយថា និ្ សតិទទួលបានមួយដរកឌ្ីត។ 
មុខវជិាជ ណា ដដល្ិការទឹ្ា ី២ដមា៉ា ង កនុងមយួ្បាា  ៍ រយៈដពលពី ១៤ ដៅ ១៦្បាា  ៍ 
ដៅថា ២ដរកឌ្ីត។ ៣ដមា៉ា ងកនុង្បាា  ៍ដៅថា ៣ដរកឌ្ីត ៤ដមា៉ា ងកនុងមួយ្បាា  ៍ដៅថា 
៤ដរកឌ្ីត។ មុខវជិាជ ណា ដដល្ិកាបីដមា៉ា ងកនុងមួយ្បាា  ៍ដពញមួយឆមា្ទី១ និងបនា 
៣ដមា៉ា ង កនុងមួយ្បាា  ៍ដពញមួយឆមា្ទ២ី ដទៀតដៅថា ៦ដរកឌ្ីត។ របព័នធដរកឌ្ីត
បានដចកមុខវជិាជ ដៅកនុងកមមវធិី្ ិកាជាបីដផនកគ ឺ៖  

                                                           
៧

 របាយការណ៍្្ិកាេ សាលាជាតិ ា្ីអំពីការដកទរមង ់និងការអភិវឌ្ឍឧតាម្ិកាកមពុជា ដរៀបចំដោយរក្ួង
អបរ់យុំវជន និងកីឡា នថៃទី ៣០-៣១ មិន ឆ្ន  ំ១៩៩៩។ 
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១-មុខវជិាជ ្ិកាមូលោា ន (Foundation course) 

២-មុខវជិាជ ដដលតរមូវឱ្យនិ្សតិរតូវដត្កិា (Major course) 

៣-មុខវជិាជ ដដលអនុញ្ញា តាឱ្យនិ្ សតិដធវីការដរជី្ ដរ ី្  (Elective course) 

៨.កមមវិធីសកិា និងការអនុវត្េ  
មនុ្សដយីងភាគដរចីនដតងដតមានគំនិតមិនចង់ដធវីការផ្លល ្់បាូរ។ ដូដចនេះដដីមបី

ទប់ទល់នឹងគំនិតរបឆ្ងំ មិនរពមដរបរបួលអនកអភិវឌ្ឍន៌កមមវធីិរតូវដតដរបីរបា្់យុទធវធិី
មួយ ដដលដៅថាលំនចូំលរួមទងំអ្់គ្នន  (a participatory process) តាមដលាក 
Omstein and Hunkin ដរពាេះថាតាមរយៈការចូលរមួពិភាកាដ្វងយល់ និង្រដ្រដធវី
ឱ្យដយងីកាត់បនាយបានមួយចនំួននូវគំនិត ដដលរបឆ្ងំនឹងការផ្លល ្់បាូរខលឹមសារ ឬវធិីសាស្រ្្ា 
បដរងៀន៨។ 

ដៅកនុងលនំអំភិវឌ្ឍន៌កមមវធិី្ ិកាសាា ប័នឧតាម្ិកានីមយួៗ រតូវដតដរៀបចំឱ្យ
មាន្ិកាេ សាលា ដដីមបរីបមូលផាុ ំគំនិតកនុងការតាក់ដតងខលឹមសារ តាក់ដតងកិចចដតងការ និង
ការបដរងៀនសាកលបងកនុងរករងជាការចាបំាច់ ដដីមបីរមួចំដណ្កដកលមអគ្នន ដៅវញិដៅមក
ក៏ដូចជាផាល់បទពិដសាធន៍ឱ្យគ្នន ដៅវញិដៅមកដដរ។ ដូដចនេះការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្ិកាវា
ទមទរនូវថវកិាដដីមបគី្នរំទដល់ការដរៀបចំ្កិាេ សាលា ក៏ដូចជាទក់ទញឱ្យរគមូកចូល
រួម្ិកាេ សាលាផងដដរ ដ ីយតាមរយៈការចូលរួមដនេះ គំនិតរបឆ្ងំ និងការដរបរបួល
កមមវធិី្កិាថមីក៏រតូវបានកាត់បនាយផងដដរ។  

កមមវធិី្ិកាថមី ដតងដតបញ្ចូ លដមដរៀនជំនញថមីដដីមបីតរមូវដៅតាមការអភិវឌ្ឍ
រប្់្ងគម។ ដូដចនេះ ការរេិះរកថវកិា ដដីមបបីញ្ជូ នសាស្រ្សាា ចារយដៅដរៀនដៅបរដទ្ ជាការ
ចាបំាច់ដដីមបបីដងកីត្មតាភាពបដរងៀនជំនញថមី។  

 

 

                                                           
៨

 អឹុម កុច ្ិកាេ សាលា ា្ីអំពីការអនុវតាកមមវធីិ្ិកាថមីដៅវទិាសាា នជាតិអបរ់ ំឆ្ន ២ំ០០៩។ 
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៩.ការវាយត្នមៃកមមវិធីសកិា 
អនករគប់រគងសាកលវទិាល័យ មហាវទិាល័យ រតូវដ្វងយល់ឱ្យបានចា្់ថា 

ការបណ្ាុ េះបណាា លរប្់ខលួនមានរប្ិទធភាពករមិតណា។ ដូដចនេះការវាយតនមលកមមវធិី្ិកា
ជាចាបំាច់រតូវដតដធវី។ ដដីមបវីាយតនមលកមមវធិី ដយងីរតូវដផអកដលីលកេណ្ៈវនិិចឆ័យដូចខាង
ដរកាម៖  

១. ការ្ដរមចដគ្នលដៅ ៖ ដតីនិ្សតិមានបណិំ្នជំនញពតិរបាកដឬដទ? ដតី
និ្សតិមានមូលោា នជំនញអាចបនា្ិកាកនុងជីវតិរប្់ដគឬដទ? ដតីនិ្សតិយកចំដណ្េះ
ដឹង និងបណិំ្នដដលដរៀនដៅដរបីរបា្់កនុង វជិាជ ជីវៈរប្់ដគឬដទ? 

២. ភាពទន់ភលន់ននកមមវធិ ី៖ ដតីខលឹមសារកមមវធិីដឆលយីតបដៅនឹងតរមូវការរប្់
្ងគមអនកដរៀនដដរឬដទ? 

៣. ផលចំដណ្ញ ៖ 
- ដតីនិ្សតិរប ងជាប់បានទទួល្ញ្ញា បរតមានផលចំដណ្ញអវខីលេះ

្រមាប់ខលួនដគ? (ចិញ្ច ឹមជីវតិពតិរបាកដ)។  
- ដតី្ងគមបានទទួលផលចដំណ្ញអវខីលេះពីនិ្សតិ ដដលទទួលបាន

្ញ្ញា បរតដនេះ (សាន នដ ្រមាប់្ងគម)។ 

លទធផលននការវាយតនមលជាមូលោា នរគេឹះននគំនិត្រមាប់ដយីង្ិកាទុក និង
្ដរមចចតិាទុកដផនកណា នឹងរតូវដកលមអដផនកណា។ ដូដចនេះការវាយតនមលកមមវធិី្ិការតូវ
ដតដធវីជាបនា។  

១០.ទ្សសនៈគរវុិទ្ូខ្ៃឹះៗសេពីីការអភិវឌ្ឍកមមវិធីសកិា 
ការអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ិកា និងការផ្លល ្់បាូរកមមវធិី្ិកស៩ គឺជាការង្ហរមួយដ៏្ំខាន់

រ្បដៅនងឹដគ្នលបណំ្ងដណ្ននំនការអប់រ ំ និងការ្ិកាតាមរយៈដំដណី្រការននការ
បដងកីតកមមវធិី្កិា ដោយកមមវធិី្ិកាដនេះ មានលកេណ្ៈជាផលូវការ និងដរគ្នងទុកយ៉ា ង
ចា្់លា្់។ កមមវធិី្កិាដតងដតមានការបងកប់ ដដលមនិបានរបាប់ឱ្យដឹងកនុងកមមវធិី
                                                           
៩

 Haward Thomas ដ្ៀវដៅអំពីពាកយគនលឹេះដរបីរបា្ក់នុងវ ិ្ យ័អបរ់ ំទំពរ័ ៩០។ 
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្ិកា (ទងំរគូ ទងំ្ិ្ស មិនបានដឹងថាមានកមមវធិីដនេះដទ) និងកមមវធិី្កិាទូដៅ
យ៉ា ងតិចក៏រតូវមានបួនចំណុ្ចដដរគឺ ៖ ដគ្នលបំណ្ង ខលឹមសារ វធីិសាស្រ្ ា្បដរងៀន និង
ការវាយតនមល ដោយឆលងកាត់តាមការរតួតពិនិតយតាមោន និងរប ងយ៉ា ងរតមឹរតូវ។  

ដលាករ្ ី Hildar Taba បានពនយល់អំពជីំហាននមីួយៗរប្់ដលាក Tyler 

ដដលោក់ដ ម្ េះថា (Taba model)  ននការអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ ិការប្់គ្នត់ដចកជារបាពំីរ 
ជំហានដូចខាងដរកាម ៖  

- ជំហានទ១ី ៖ ការវនិិចឆ័យននដ្ចកាីរតូវការ 
- ជំហានទ២ី ៖ ការដរៀបចំវតាុបំណ្ង 
- ជំហានទី៣ ៖ ការដរជី្ ដរ ី្ ខលឹមសារ 
- ជំហានទ៤ី ៖ ការដរៀបចំខលមឹសារ 
- ជំហានទ៥ី ៖ ការដរជី្ដរ ី្ បទពិដសាធន៍្កិា 
- ជំហានទ៦ី ៖ ការដរៀបចំបទពិដសាធន៍្ិកា 
- ជំហានទ៧ី ៖ ការ្ដរមចចតិាដលីអវីមយួ ដដីមបវីាយតនមលដលីវធិីសាស្រ្្ា និង 

មដធាបាយននការដធវអីវីមួយដនេះ។  

ទ្សនៈអភិវឌ្ឍកមមវធិី្កិារប្់ Viviane de Lansheer ចំដពាេះលនំអំភវិឌ្ឍន៍
កមមវធិី្ិការតូវពិភាកា ឱ្យមានមតិឯកភាពគ្នន រវាងដ្ៀវដៅ្ិកាការអប់រ ំ និងការ
បណ្ាុ េះបណាា ១០។ គំរូអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ិកាដនេះគឺ ៖ រសាវរជាវដផនការកមមវធិីពិដសាធន៍
សាកលបងផសពវផាយ រង្ហវ យតនមលដកលមអ។ ជាទូដៅដំដណី្ររបរពឹតាដៅមានដូចខាង
ដរកាមដនេះ៖  

- ការកណំ្ត់យកដគ្នលនដយបាយអប់រ។ំ ដគ្នលបណំ្ងកមមវធិី្ិកាដតងដចញ
ពីដគ្នលនដយបាយអប់រជំារបចា។ំ 

- ដធវីរង្ហវ យតនមលតរមូវការ នងិភាពទុកចិតាបានដៅដលីកមមវធិី្ ិកា។  
- ដធវីការកណំ្ត់ដគ្នលបណំ្ង និងវតាុបណំ្ងននកមមវធិី្ិកា។  
- ដធវីដផនការកមម ដផនការបដរងៀនឱ្យបានលអ ដដមីបអីនុវតាកមមវធិី្ិកា។  

                                                           
១០ Cf.Viviane de Landsheere, L’éducation et la formation, p.95 
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- ដគ្នលដៅជាកតាា កណំ្ត់ឱ្យដយងីពិចារណាអំពខីលឹមសារ្ រមាប់បដរងៀនវធិីសាស្រ្្ា
បដរងៀន នងិឧបករណ៍្ចាបំាច់ដដលរតូវយកមកដរបីអំពមីដធាបាយវាយតនមល។ ទិដាភាព
ទងំដនេះរតូវមានទនំក់ទនំងគ្នន យ៉ា ងជិត្និទធ រពមទងំជយួដកលមអគ្នន ដទៀតផង។  

- តរមូវការ្រមាប់ការបដងកតីការ្ិកា រតូវពភិាកា នងិរ្រេះរ្លួគ្នន ។  
- តាក់ដតងរចន្មព័នធកមមវធិីរមួ និងកមមវធិលីមអិតដលីកទ១ី។  
- សាកលបងកនុងសាា នភាពពិដសាធន៍ជាមួយចំនួននិ្សតិ នងិរគូតិចតួចដពលខលេះ

សាកលបងដោយនចដនយ នងិដពលខលេះដទៀតសាកលបងជាមួយរករមជនំញណាមួយមនិ
រត ប់រប្់អនកចូលរមួនមីួយៗជាកមមវតាុ្រមាប់វភិាគ ដដីមបដីកលមអកមមវធិី្កិាឱ្យបាន
កាន់ដតរបដ្ីរដ ងីជាលំោប់។  

បណ្ឌិ ត ្ដមាភ ធ ដ្នផុន រប្ិតរ្រី ជាអនកឯកដទ្អប់រដំៅអងគការយូដន្កូ
របចាកំមពុជាមានដយបល់ថា “ដបីចង់រកាការពារអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព្ូមយកតរមាប់តាម
្តវអស្រ្ងកង”។ អស្រ្ងកងយក្លកឹដឈខីចីៗមកដធវី្បុំកដដលអាចដៅជាប់បានយូរ។ រយៈ
ដពលមួយដៅរដូវរបាងំ ដដមីដឈរីតូវរជរេះ្លឹកអ្់ ប៉ាុដនាអស្រ្ងកងមានវធិីរកា្លឹកដឈជីា
្ំបុករប្់ខលួនដនេះឱ្យដៅគង់វងសបាន។ ដល់ដពលមាន្លកឹខចីពួកវាក៏ដធវី្បុំកបនាដៅ
ដទៀត១១ ដនេះជាលកេណ្ៈនិរនារភាពដ៏របដ្ីរមួយដបបដដលអនកអភិវឌ្ឍកមមវធិី្ ិកាគួរដត
ពិចារណា។ 

១១.ការអភិវឌ្ឍកមមវធិីសកិាម្បប្បម្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ 
ដោយ្ រដាអាដមរកិជារបដទ្ដជឿនដលឿនដៅដលីពិភពដលាកដនេះ្មបូរដៅ 

ដោយអនករបាជញ និងបដចចកវទិាទំដនីប ការដរៀបចំកមមវធិី្ិកា ដដីមបឱី្យធនធានមនុ្ស
ដគបានយកចិតាទុកោក់អប់រមំនុ្សឱ្យរបកបដោយ្មតាភាពរគប់វ ិ្ ័យ។ ដ តុដនេះ 
ដ ីយបានជា្ រដាអាដមរកិបានដរៀបចំយ៉ា ងលអិតលអន់ដៅដលីកមមវធីិបណ្ាុ េះបណាា ល
ធនធានមនុ្សដនេះ ជាពិដ្្កមមវធិី្ិកាតាងំពីករមិតទបបំផុតរ ូតដល់កមមវធិី្ិកា

                                                           
១១

 ្ន៊ ្ំណាង  “ការរតិេះរេិះមយួចំននួអំពីចកេុវ ិ្ យ័ ្រមាបក់ារអភិវឌ្ឍរបដទ្កមពុជាដោយចីរភាព 
ទំពរ័ ៥៤។ 
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ថាន ក់ខព្់បំផុតរប្់ដគដោយដផអកដលីគំនិតដ៏ខពង់ខព្់បំផុតមួយគឺ ចង់បាននូវមនុ្ស
ដដលខាល ងំជាងដគរគប់ដផនកដលី្ កលដលាក។  

ដនេះជាចំណុ្ច្ំខាន់រប្់ ្.រ.អ កនុងការបដងកីតកមមវធិី្ិកាដដីមបីបណ្ាុ េះ
បណាា លធនធានមនុ្ស។ ្ រដាអាដមរកិគិតដល់បញ្ញា អភិវឌ្ឍន៍កមមវធិី្ិកាតាម
ដបបរបព័នធដរកឌ្ីត ដដលកនុងដនេះ នឹងកពុំងអនុវតា ដោយមានភាពទូដៅ នងិង្ហយរ្លួ 
ដរៀបចំដៅតាមដំដណី្រការខលេះៗដដលមានមូលោា នដូចខាងដរកាម៖  

ដរកឌ្ីតជាកតាា តនមលមួយ្រមាប់្ំដដងអំពីបរមិាណ្ ននខលឹមសាររប្់មុខវជិាជ
ណាមួយដដលរតូវបដរងៀន នងិដរៀន ឬពិនរុដរកឌ្ីត ដដលនិ្ សតិ្នសបំានពីរប ងរបចាំ
ឆមា្បានដជាគជ័យដលីការ្ិកាមុខវជិាជ ទងំឡាយ ដោយ្នសំដរកឌ្ីតដដីមបីឱ្យបាន
ចំនួន្រុបដៅតាមចំនួនកំណ្ត់រ្់សាា ប័នណាមួយ និងទទួលបានវញិ្ញា បនបរត ឬ
្ញ្ញា បរតដផនកជំនញអវីមួយ។  

១២.ការអភិវឌ្ឍកមមវិធីសកិាប្បម្ទ្សអាសា៊ា ន 
កមមវធិី្កិាករមិតបរញិ្ញា បរតននរបដទ្អាស៊ាន ជាទូដៅដតងដតមាន្មា្

ភាគផសំបីយ៉ា ងគឺ១២ ការអប់រទូំដៅ ការអប់រវំជិាជ ជីវៈ និងមុខវជិាជ ឱ្យដរជី្ដរ ី្ ។ មុខវជិាជ
ដៅកនុងការអប់រទូំដៅ្រមាប់បរញិ្ញា បរតកនុងរយៈដពលបួនឆ្ន មំានពី ២៥% ដៅ ៤០% 

អារ្័យដៅតាមរបដភទនីមួយៗ។ ចំដពាេះមុខវជិាជ ដៅកនុងការអប់រវំជិាជ ជីវៈវញិមានរបមាណ្
ពី៥០-៦០% ្រមាប់បរញិ្ញា បរតរយៈដពលបួនឆ្ន ។ំ ចំដណ្កឯមុខវជិាជ ឱ្យដរជី្ដរ ី្ វញិ
គឺផាល់ឱ្យនិ្ សតិដរជី្ដរ ី្ នូវមុខវជិាជ  ដដលដគចូលចតិាដោយខលួនឯងតាមលទធភាពផាល់ឱ្យ
សាកលវទិាល័យ្មា្ភាគននមុខវជិាជ  ដដលោក់ឱ្យដរជី្ ដរ ី្ ដនេះអារ្័យដៅតាម
្មតាភាព ដដលអាចផាល់បានរប្់រគេឹះសាា នឧតាម្កិានមីួយៗ ឬសាកលវទិាល័យ។ 
ម៉ាាងវញិដទៀត ដៅមានរគឹេះសាា នមួយចំនួនដទៀត ដរៅពីដនេះតរមូវឱ្យនិ្សតិដរៀបចំគដរមាង
រសាវរជាវ ឬនិដកេបបទ បញ្ច ប់ការ្ិកា។ ភាគរយននមុខវជិាជ ឱ្យដរជី្ដរ ី្  និងដរៀបចំ
                                                           
១២

 ្ូមដមីល ៖ ដនត បារ ៉ាុម ្ិកាេ សាលា ា្ីអំពីការអភិវឌ្ឍកមមវធីិពុទធិកឧតាម្ិកា ដៅពុទធិកសាកលវទិាល័យ
រពេះ្ី នុរាជ ភនំដពញរក្ងួធមមការ នថៃទី៦ ដខកុមភៈ ឆ្ន  ំ២០០២ ទំពរ័៨។ 
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គដរមាងរសាវរជាវ ឬ ភាគរយដដលដៅ្ល់ពី្ មា្ភាគផសទំងំពីរដបូំងខាងដលីគកឺារ
អប់រទូំដៅ និងការអប់រវំជិាជ ជីវៈ។ 

១២.កតាេ មានឥទ្ធិពលម្លើកមមវិធីសកិា 
បណាា កតាា ទក់ទងដល់ការបដងកីតអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្ិកា និងអនកអភិវឌ្ឍកមមវធីិ

្ិការតូវគិតដៅដល់ដផនកដលលីកេណ្ៈពិដ្្ទងំឡាយ ដូចមានបញ្ញជ ក់ដៅកនុងតារាង
គំនូ្បំរពួញខាងដរកាម ៖ 

 

ករមិតននកមាល ងំ្ងគមដដលមានឥទធិពលដលកីមមវធិី្ ិកា (Parkey, F.W.,2000) 
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ឥរយិាបថជនំយួរបស ់ចិន ជប ៉ុន នងិករូរ   មកកមព៉ុជា 

បណ្ឌិ ត គ ីរសរវីឌ្ឍន ៍
រសចកតីរផតើម 
 ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការដដលហូរចូលមករបទទសកមពុជា ជាពិទសសជំនួយទទវភាគ ី
បានទកីតទឡងីមកនុងទរមង់ជាអំទោយ នងិជាកមចសីមបទាន។ (Lum et al.: 2009. 
Weston et al.: 2011) បានបញ្ជា ក់ថា ម្ចច ស់ជំនួយខ្លះបានផតល់កមចីសមបទានជាជំនួយ
អភិវឌ្ឍផលូវការ ទោយចាប់ទផតមីផតល់គទរម្ចងវនិិទគគ ដល់របទទសទទលួជំនួយទរកាម
លកខខ្ណ្ឌ ដដលសម្ចា រៈសាងសង់ បទចចកទទស ជំនាញការ និងកម្ចល ងំពលកមម របស់ម្ចច ស់
ជំនួយរតូវបានបញ្ចូលកនុងគទរម្ចងដដរ។ ជំនយួខ្លះ ជាជំនួយសរម្ចប់ការពរងឹងសុខ្ម្ចលភាព
សងគមរបស់របទទសផតល់ជំនួយ ដដលទគឱ្យទ ម្ ះថា ការផតល់ជនំួយតាមចំោប់អារមមណ៍្
របស់ខ្លួ ន (Mughanda 2011, and Nielsen 2003) ដដលផតល់តាមការយល់ទ ញី និង
ចកខុវស័ិយរបស់ម្ចច ស់ជំនយួ។ ជំនួយរបទភទខ្លះទទៀត ជារបទភទជនំួយទដីមបរីបទគជន៍
ផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ម្ចច ស់ជំនយួ ដដលអាចទធវឱី្យទររះថាន ក់ដល់អនកទទួលជំនួយ។ 
 ការវភិាគរបស់ទយងីទៅទពលទនះមិនរតឹមដតទផ្ទត តទលីការសកិាឯកសារទទ ទយងី
ទធវីការសិកាទលីទិននន័យដបបគុណ្ភាព។ ទរលទៅននការវភិាគទនះ ទយងីទរបីរបាស់
ទិននន័យពី Cambodian ODA Database ពី CDC និង KOICA, Exim Bank of 
Korea, JICA, and DAC Statistics។ 
 ទោយដផែកទលភីាពខ្វះខាតននទិននន័យសរម្ចប់ទសសវតសរឆ៍្ន ៩ំ០ ដដនកណំ្ត់នន
ការរសាវរជាវពីឆ្ន ២ំ០០២ ដល់ ២០១០។ អនករសាវរជាវខ្លះបានកំណ្ត់និយមន័យ 
ជំនួយអភិវឌ្ឍផលូវការ សហរបតិបតតិការបទចចកទទស។ 

រលំកឹទ្រឹសត ី
 របទទសកមពុជា ជារបទទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយ ដដលម្ចនផលិតផលកនុងរសុក
សរុបកនុងម្ចន ក់ៗ (GDP per capita at PPP) $២១០០ (Hang 2011)។ របទទស
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ទនះរតូវការជនំួយសរម្ចប់សាត ររបព័នធទសដឋកិចច ក៏ដូចជាសងគម និងនទគបាយ ដដល
ទខ្ទចខាទ ទំោយសារសង្រ្គគ មសុីវលិ ៣០ឆ្ន ។ំ មុនពនិិតយជាលមែិតទលីជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ 
(ODA) សរម្ចប់កមពុជា ទយងីគួរសិកាលកខណ្ៈទូទៅនន ODA ដដល វាជាលំហូរហរិញ្ញវតថុ 
និងមិនដមនហរិញ្ញវតថុពីរបទទសអនកម្ចន ទៅរបទទសរកីរក ទៅតាមផលរបទគជន៍នន
របទទសអនកផតល់ជំនួយជាជាងរបទគជន៍ននរបទទសទទួលជំនួយ (Doss 1996)។ 
ជំនួយខ្លះផតល់មកជាមួយនូវចណំ្ង (Boyce 2003) ដដលម្ចច ស់ជំនួយបានកំណ្ត់នូវ
លកខខ្ណ្ឌ  ទដីមបបីំទពញទរលបណំ្ងរបស់ម្ចច ស់ជំនយួ តាមរយៈកិចចសនា កិចចរពមទរពៀង 
ឬទរលនទគបាយ។ Boyce (2003) ក៏បានទលកីទឡងីដដរ "ម្ចច ស់ជនំួយទទវភាគី ដតង
ដតកំណ្ត់នូវលកខខ្ណ្ឌ ជនំួយកនុ ងទរលទៅពាណិ្ជាកមម ដូចជាតរមូវឱ្យទិញទនិំញ និង
ទសវាពីរបទទសផតល់ជនំួយ"។ ទលីសពីទនះទទៀត Lum et al. (2009), Weston et al. 

(2011) បានទលីកទឡងីថា ម្ចច ស់ជំនួយខ្លះ ទរបីរបាស់កមចសីមបទានសរម្ចប់ ODA ទដីមបី
អនុវតតគទរម្ចងកនុងរបទទសទទលួជំនួយ ទរកាមលកខខ្ណ្ឌ សម្ចា រៈសាងសង់ ឧបករណ៍្ 
ជំនាញការ និងកមមកររបស់ម្ចច ស់ជំនួយរតូវបញ្ចូលកនុងគទរម្ចងដដរ។ 

ឥរយិាបថននជំនយួអភវិឌ្ឍនផ៍លូវការមកកមព៉ុជា 
 ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការហូរចូលមកកមពុជារបស់របទទសម្ចច ស់ជនំួយធំៗ  ចនំួន៣ គ ឺ
ចិន ជបុ៉ន និងកូទរ ៉ម្ចន ឥរគិបថខុ្សៗរន ដូចខាងទរកាម៖ 

ជំនួយរបសច់ិន 
 ជំនួយរបស់ចិនបានទលចទចញរូបរាងកនុងទរមង់ខុ្សដបលកពីជំនួយនានា ដដល
បានទធវីទឡងីតាមទរលទៅផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ចនិ កនុងការពរងឹងចំណ្ងទំនាក់ទំនងមិតតភាព 
កិចចសហរបតិបតតិការទសដឋកិចច និងពាណិ្ជាកមមជាមួយរបទទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នានា។ 
ទគងទសៀវទៅរបស់រកុមរបឹការដឋចិន ដដលបានចុះផាយនថៃទ២ី១ ដខ្ទមសា ឆ្ន ២ំ០១១ 
ជំនួយរបស់ចិន សថិតកនុងកិចចសហរបតិបតតិការភាគខាងតបូង (South-South cooperation) 

ដដលផតល់ផលរបទគជន៍ទៅវញិទៅមកសរម្ចប់ចិន និងរបទទសទទួលជំនួយ។ កនុងករណី្ 
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កិចចសហរបតិបតតិការរបស់ចិន ជាទូទៅ ជំនួយរបស់ចិន មិនរតូវបានកណំ្ត់លកខខ្ណ្ឌ
នទគបាយ និងទសចកតបីគគ ប់ទទ។១ 
 បចចុបបននទនះ ចិនបានចាប់នដគ៉ងម្ច ំកនុងការផតល់ជំនយួដល់កមពុជា កនុងទរមង់
ជាកមចីសមបទាន។ បុ៉ដនត ទរលបំណ្ងរបស់ចិនមួយ គឺកសាងទំនាក់ទំនងទសដឋកិចច
ជាមួយរបទទសសមបូរទោយធនធានធមមជាត។ិ ដូចទនះ ចិនបានផតល់ហរិញ្ញបបទានដល់
គទរម្ចងអភិវឌ្ឍន៍ទហោឋ រចនាសមព័នធ និងធនធានធមមជាតិ និងបានជួយទលីការអនុវតត 
គទរម្ចងទាងំទនាះ រពមទាងំររំទឱ្យសហររសរដឋរបស់ខ្លួនម្ចនកនុងរបទទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
នានា។ ទរលបណំ្ងទនះ បានភាា ប់មកជាមយួជំនយួរបស់ចិនមកកមពុជា។ ទគងតាម 
CDC-1, (State Council, 2011)  ជំនួយភាគទរចីន របស់ចនិ រតូវបានផតល់មកកមពុជាកនុង
ទរលទៅកសាងទហោឋ រចនាសមព័នធ ជាពិទសសការកសាងផលូវ និងរបព័នធធារាសាង្រ្សត កនុង
តំបន់ដដលម្ចនធនធានដរ ៉ ដដលករណី្ទនះ ក៏បានទកីតម្ចនទឡងីទៅរបទទសដនទទទៀត 
ទបីតាមការទលីកទឡងីរបស់ Kim (2011)។ ទទាះជាគ៉ងោ Brautigam (2010, 2011a, 

2011b) បានកត់សម្ចគ ល់ថាទឹករបាក់ ODA រម នទំនាក់ទំនងនឹងភាពសមបូរដបបននធនធាន
ធមមជាតិទទ។ វាជាការជាក់ចាស់ោស់ ដដលទលីកទឡងីថា របទទសចនិម្ចនផលរបទគជន៍
ពិទសសសកនុងការផតល់ជំនួយ សរម្ចប់ជាថនូរនននិសារណ្កមមធនធាន និងផលិតកមម ជា
ជាងវស័ិយទផសងទទៀត ជាពិទសសវាទឆលីយតបនឹងគំនិតននការទទួលផលរបទគជន៍ទៅវញិ
ទៅមក។ ទបីទយងីទមីលពីជំនយួទសដឋកចិចរបស់ចិន វាហាក់ដូចជា "រម នចណំ្ងភាា ប់មក
ជាមួយទទ "សរម្ចប់កមពុជា។ រាល់សកមមភាពជាទរចីន ជំនយួរតូវបានធានាទោយកិចចរពម
ទរពៀងជំនួយផលូវការទទវភាគ ី ការជំរុញការអភិវឌ្ឍ និងផតល់ផលរបទគជន៍ទសដឋកិចចដល់
របទទសទទួលជនំួយ។ 
 កនុងទំនាក់ទំនងជាមួយកមពុជា ជំនួយរបស់ចនិភាគទរចនី ផតល់មកកនុងទរមង់ជា
កមចីសមបទាន ជំនួយបទចចកទទស និងការររំទរោឋ ភិបាល ឬឧបតថមាធនវនិិទគគ ដដល
ទធវីទឡងីទរកាមរូបភាពហរិញ្ញបបទានទលីការអភិវឌ្ឍទហោឋ រចនាសមព័នធ។ ទទាះជាគ៉ងោ 
លំហូរននកមចីមកកមពុជាតាមរយៈ "...ទំនាក់ទនំងការទូតរយៈទពលដវង និង កមមវតថុ យុទធ-
សាង្រ្សត " (Lum, 2009) ក៏ដូចជាផលរបទគជន៍ទសដឋកិចច។ ការទកីនទឡងីននជំនួយបរទទស
                                                           
១

 ម្ចនករណី្ទលីកដលងមយួគឺ៖ របទទសដដលទទួលឯករាជយភាព និងអធិបបទតយយភាពរបសន់តវ៉ាន ់មិនរតូវ
បានទទូលជំនយួអភិវឌ្ឍនទ៍ទ(Brautigam 2011b)។ 
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របស់ចិន ហាក់ដូចជារោឋ ភបិាលចិន អាចពរងឹង ពរងកីឥទធិពលរបស់ខ្លួនទលីរបទទស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងជាពិទសសជំរុញដល់កមមវតថុយុទធសាង្រ្សតរបស់ខ្លួន (Weston et al. 2011)។ 
ដូចម្ចនកនុងរូបភាពទ១ី កមចីរបស់ចិនទផ្ទត តខាល ងំទលីវស័ិយពីរ គឺ  វស័ិយដឹកជញ្ាូ ន និងវស័ិយ
កសិកមម។ 

រូបភាពទ១ី៖ ODA របស់ចិនមកកមពុជា  
 
 
 
 
 
 
 
របភព៖  RGC (2011)   របភព៖  RGC (2008), RGC (2010), and RGC (2011) 

 ទំហនំនឥណ្ទានពីរបទទសចនិ ទកីនទឡងីជាទរៀងរាល់ឆ្ន  ំ(រូបភាពទ១ី) ទហយី
ទឹករបាក់ផតល់ទោយចិនបានទកីនទឡីងគ៉ងគំហុកចាប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៣ រហូតដល់
របទទសចិនកាល យជាម្ចច ស់ជំនួយដ៏សំខាន់ជាទគសរម្ចប់កមពុជាទៅឆ្ន ២ំ០១១ ដដលទឹក
របាក់សរុបរបស់ចនិផតល់ដល់កមពុជា ១៩១លានដុលាល រអាទមរកិ។ ទឹករបាក់ទាងំទនះ ជា
កមចីដដលបានដបងដចកទៅទលីវស័ិយដឹកជញ្ាូ ន និងកសិកមម រហូតដល់ទៅ ៩៩%។ 
ជាក់ដសតង ទគងតាមដផនការយុទធសាង្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកមពុជា (NSDP) ការសាងសង់
ផលូវគឺជាតរមូវការចាបំាច់ បុ៉ដនតទឹករបាក់ជនំួយ សរម្ចប់ការសាថ បនាផលូវ ទលីសពីទរលទៅ
ដផនការដដលបានកណំ្ត់ កនុងខ្ណ្ៈទពលដដលទរលទៅទលីវស័ិយដនទទទៀត ម្ចនភាព
ខ្វះខាត ដូចជាវស័ិយអប់រ ំ ឬវស័ិយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ទមីលរូបភាពទ៤ី ខាងទរកាម)។ 
ជំនួយគួរដតផតល់ទៅទលវីស័ិយទផសងទទៀតរសបតាម NSDP ជាជាងទៅទលីវស័ិយដដល
ម្ចច ស់ជំនយួទទលួបានផលរបទគជន៍ផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
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 ជាទូទៅជំនយួរបស់ចិន (State Council 2011) រតូវបានទរបរីបាស់ជាចមបងទលី
ដំទណី្រការគទរម្ចង ដដលររំទដល់សហររសខាន តតូច និងមធយម (SME) របស់ចិន 
និងកមពុជា។ តាមរយៈកិចចការទនះ ចិនទទលួបានឱ្កាស កនុងការផតល់ការគរដល់កម្ចល ងំ
ពលកមមរបស់ចិន និងពរងីកទផីារផលិតផលរបស់ចិន។ ទលសីពីទនះទទៀត កនុងការបំទពញ
កិចចការសាថ បនាផលូវ រកុមហុ៊នចិនអាចដសវងរកធនធានដរដ៉ដលម្ចនទៅកនុងដដនដីកមពុជា។ 
សកមមភាពទាងំទនះ និគយបានថាទធវីទឡងីទោយទចតនា ទដីមបផីលរបទគជន៍របស់ចិន។ 
កនុងររទនះដដរ កមពុជាទទួលបានការពរងីកផលូវថនល់ និងម្ចនឱ្កាសសរម្ចប់នាផំលិតផល
ទចញទៅរបទទសចិន។  
 សរុបមមកជំនួយរបស់ចិន បានផតល់ផលរបទគជន៍ដល់របទទសទាងំពីរ។ ម្ចច ស់
ជំនួយអាចបទងកីតឱ្កាសការគរជាទរចីនដល់របជាពលរដឋរបស់ទគ និងបទងកីតឱ្កាសធុរកិចច
សរម្ចប់ SMEs រពមទាងំទទលួបាននូវរបកគំទហញីធនធាន និងការជីកយកធនធាន។ 
សរម្ចប់របទទសទទួលជំនួយវញិ កមពុជាទទួលបាននូវកមចីសមបទាន និង ជំនួយឥត
សំណ្ងបនតចិបនតួចពីចនិ។ 

ជំនួយរបសជ់ប ៉ុន 
 ជបុ៉នជារបភពធនធានននជំនួយផលូវការដ៏ធំបំផុតមកកមពុជា តាមរយៈការផតល់
ជំនួយឥតសំណ្ង(Grants)។ ជំនួយហិរញ្ញវតថុកនុងឆ្ន ២ំ០១០ ម្ចនទឹករបាក់សរុប 
១៤៦លានដុលាល រអាទមរកិ។ ភាគទរចីនននទឹករបាក់ផតល់មកកមពុជាទនះ ជាអំទោយ ដដល
ម្ចនរហូតដល់ ៨៩,៥% ននទឹករបាក់ជនំួយសរុបរបស់ជបុ៉ន (CDC-1)។ ទរលបណំ្ង
ននជំនួយរបស់ជបុ៉ន គឺទដីមបបីទំពញនូវទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរ ៍MDGs។ ទសសន-
វស័ិយននជំនួយជបុ៉ន ម្ចនការផ្ទល ស់បតូ រចាប់តាងំពីម្ចនវទិសាធនកមមធមមនុញ្ញននជំនួយ
អភិវឌ្ឍន៍ផលូវការរបស់ជបុ៉នកនុងឆ្ន  ំ២០០៣ ក៏ទោយ ក៏ទរលទៅននជំនួយរបស់ជបុ៉នទៅ
ដតទផ្ទត តជាចមបងទលផីលរបទគជន៍ននសហគមន៍អនតរជាតកិនុងរបទទសទទលួជំនួយ ជា
ជាងផលរបទគជន៍ទសដឋកចិចផ្ទទ ល់ខ្លួន។ ទគងតាមរូបភាពទ២ី ខាងទរកាម ODA របស់
ជបុ៉នរតូវបានទរបីរបាស់ទលីវស័ិយដដលម្ចនដចងកនុង MDGs ដដលវស័ិយដឹកជញ្ាូ នទទួល
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បានចំដណ្កធជំាងទគ។ ជាទូទៅ "តនួាទសីហការអភវិឌ្ឍន៍" (Role of Development 

Cooperation) បានកណំ្ត់ទឡងីទោយជបុ៉ន កនុងទរលបណំ្ងទដីមបផីតល់ជំនួយឱ្យម្ចន
របសិទធភាពដល់របទទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជារបទទសកមពុជា។ យុទធសាង្រ្សតជនំួយផលូវ
ការអនតរជាតទិនះ រតូវបានររំទជាសាធារណ្ៈ ដដលរមួបញ្ចូលទាងំលទធផលននសននិសទី
តូកយូសតីព ី យុទធសាង្រ្សតថមសីរម្ចប់គណ្ៈកមមការជនំយួអភវិឌ្ឍន៍ (DAC) កនុងដខ្មិថុនា ឆ្ន ំ
១៩៩៨ និងសននិសទីតូកយូសតពីី ការអភវិឌ្ឍអាង្រ្ហវកិ កនុងដខ្តុលា ឆ្ន ១ំ៩៩៨។ ទលីសពី
ទនះទទៀត ទៅកនុងទរលនទគបាយរយៈទពលមធយមសតពីជីនំយួអភវិឌ្ឍន៍ផលូវការ កនុងឆ្ន ំ
១៩៩៩ រោឋ ភិបាលជបុ៉នបានតាងំចតិតកនុងការ "រគប់រគង ODA កនុ ងលកខណ្ៈ ទដីររសប
ជាមយួនឹងធមមនុញ្ញជនំយួអភិវឌ្ឍន៍ផលូ វការ និងរសបជាមយួទរលទៅននយុទធសាង្រ្សតនដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ននគណ្ៈកមមការជនំយួផលូ វការ " (Ministry of Foreign Affair of Japan - 

MOFA Japan, 2002)។ កនុងឆ្ន ២ំ០១០ របាយការណ៍្ ODA ដដលម្ចនចណំ្ងទជីងថា  
“Enhancing Enlightened National Interest” រតូវបានទចញផាយ ទដីមបសុីខ្ដុមនីយកមម
ននការរស់ទៅកនុងពិភពទលាក និងជំរុញសនតិភាព និងវបុិលភាព (MOFA Japan, 2010). 

ជាលទធផល ការផតល់ជំនួយឥតសំណ្ង ម្ចនសារៈសំខាន់ជាងការផតល់កមចីសមបទាន ដដល
ទឹករបាក់ជំនួយសរុបរបស់ជបុ៉នមកកមពុជា ម្ចនការទកីនទឡងី ដូចម្ចនបគា ញកនុងរូបភាព
ទី២។ រចនាសមព័នធននជំនួយហរិញ្ញវតថុរបស់ជបុ៉ន ម្ចនលកខណ្ៈខុ្សរន រសឡះពីជនំួយ
របស់ចិន ទាងំទរមង់ននជំនយួ និងវស័ិយដដលទទលួជំនយួ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១០ ជបុ៉នបាន
ជួយទលីវស័ិយដឹកជញ្ាូ ន ៣០% ននទឹករបាក់ជំនួយសរុបរបស់ខ្លួន ដដលគទរម្ចងររំទ
វស័ិយដឹកជញ្ាូ នទនះ ផតល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទៅតំបន់ជនបទ ជាជាងទីរបជុំជន។ ៧០%
ទផសងទទៀតននជំនួយរបស់ជបុ៉ន បានផតល់ដល់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយជាទរចីនដូចជា វស័ិយ
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ការទរៀបចំទីរកុង កសិកមម អប់រ ំសុខ្ភាព ទឹកសាែ ត អនាម័យ រដឋបាល 
និងអភបិាលកចិច។ 
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រូបភាពទ២ី៖ ODA របស់ជបុ៉នមកកមពុជា 
 

 

 

 

 
 
របភព៖ RGC (2011)  របភព៖ 2002-2004: Ministry of Foreign Affaire Japan  

      (www.mofa.go.jp/policy/oda/data/01ap_ea01.html/#CAMBODIA) 

    2005-2007: RGC (2008) 

    2008-2010: RGC (2010), and RGC (2011) 

ជំនួយរបសក់រូរ   
 ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការរបស់កូទរម៉កកមពុជា ម្ចនទឹករបាក់សរុប៣,៦% ននទឹក
របាក់ជំនួយសរុបរបស់កូទរ ៉ដដលបានផតល់ដល់របទទសនានា។ ដតទទាះជាគ៉ងោ ជំនួយ
ឥតសំណ្ងរបស់កូទរប៉ានទកីនទឡងី ទបីទទាះជាទឹករបាក់ដដលផតល់ទនះ ម្ចនចំនួនតិច
តួចកត។ី ទលីសពីទនះទទៀត ជំនួយទាងំទនះ រតូវបានផតល់ដល់វស័ិយអាទិភាព ដដលម្ចន
កំណ្ត់កនុងទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរ ៍ ដូចជា វស័ិយអប់រ ំ សុខ្ភាព កសិកមម 
ដឹកជញ្ាូ ន ទឹកសាែ ត អនាម័យ និងថាមពល។ 

រូបភាពទ៣ី៖ ODA របស់កូទរម៉កកមពុជា 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
របភព៖ RGC (2011)  របភព៖ EDCF Annual Report 2003-2011 
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 ទគងតាមរបាយការណ៍្ននមូលនិធសិហរបតបិតតិការអភិវឌ្ឍទសដឋកិចច (EDCF) 

កនុងឆ្ន  ំ២០១១ ជំនួយរបស់កូទរ ៉ ដដលបានផតល់មកកមពុជា កនុងរូបភាពជាគទរម្ចង ដដល
ម្ចនទឹករបាក់សរុបចំនួន ៣៧,៣លានដុលាល រអាទមរកិ កនុងទនះម្ចនកមចី ១៩,១លានដុលាល រ
អាទមរកិ។ 
 កមចីរបស់កូទរ ៉ ភាគទរចីនបានផតល់ទៅទលីវស័ិយកសិកមម ៣៧% និងវស័ិយ
ដឹកជញ្ាូ ន ៥៧% ននកមចីសរុបកនុងឆ្ន ២ំ០១០។ 

ការរទ្បៀបរ ៀបជនំួយ 
 ទយងីទធវីការទរបៀបទធៀបជំនួយដដលផតល់មកជាក់ដសតង ជាមួយនឹង NSDP ដដល
ទយងីចាត់ទុកថា ជាករមិតននការទពញចិតតកនុងអនុគមន៍សុខុ្ម្ចលភាព (welfare function) 

ទៅកនុងសងគមកមពុជា។ ទដីមបទីរបៀបទធៀប ទយងីទមីលទលីរូបភាពទី៤ ដដលម្ចនរាងជារ៉ាោ 
(radar chart) ដូចខាងទរកាម។ វស័ិយដដលយកមកទធវីការទរបៀបទធៀប ម្ចន១៤ ដដល
ម្ចនបគា ញទលីរជុងនីមួយៗននទកាណ្ដដលម្ចនមុំទសមីៗរន ។ ចំណុ្ចកណ្ត លតំោងឱ្យ
តដមលដដលគិតជាទឹករបាក់ -១០០លានដុលាល រអាទមរកិ។ ទបីសិនជាទយងីរកំិលទចញទរៅ
តាមបនាទ ត់រតង់ តនមលនឹងទកនី ដដលម្ចនគម្ចល តមតង ៥០លានដុលាល រៗ រហូតដល់ចំណុ្ច
ខាងទរៅបំផុតននទកាណ្ ដដលម្ចនតនមលទសមីនងឹ ២០០ លានដុលាល រអាទមរកិ។ ទៅទលរូីប
ភាពទ៤ីទនះដដរ ទយងីទ ញីម្ចនបនាទ ត់ទៅចណុំ្ចទលីរកាហវ  (star plots) ចំនួន៣ 
ដដលបនាទ ត់ម្ចនកំណ្ត់ចោំជំារបទឡឡូរកាម (diamond markers) តំោងឱ្យគទរម្ចង
ចំោយដដលម្ចនកនុង (NSDP)។ បនាទ ត់ម្ចនកណំ្ត់ចោំជំាចតុទកាណ្ដកង (rectangular 

markers) តំោងឱ្យ ទឹករបាក់ជំនួយសរុបជាក់ដសតងតាមវស័ិយ និងបនាទ ត់ម្ចនកណំ្ត់
ចំោជំារតីទកាណ្ (triangle markers) តំោងឱ្យភាពខុ្សរន ននដផនការចំោយ
កនុង NSDP និងទឹករបាក់ជនំយួសរុបដដលផតល់តាមវស័ិយ។ ចំនួនវជិាម្ចនទៅតាមចណុំ្ច
នីមួយ  ៗននបនាទ ត់ម្ចនកណំ្ត់ចំោជំារតីទកាណ្ បគា ញថាទឹករបាក់ជំនយួដដលផតល់ដល់
វស័ិយទនាះ ទលីសពីដផនការកនុង NSDP។ ឧទាហរណ៍្ ទៅទលីបទគគ លវស័ិយសុខ្ភាព 
ចំនួន ២១,៧៩៩ ម្ចនន័យថា ទឹករបាក់ជនំួយសរុបផតល់ដល់វស័ិយសុខ្ភាព ទលីសពី
ដផនការវនិិទគគទលីវស័ិយទនះ ដដលទធវីទឡងីទោយរោឋ ភិបាលកមពុជា ចំនួន ២១,៧៩៩
លានដុលាល រអាទមរកិ។ ចំដណ្កឯតនមលអវជិាម្ចនម្ចនន័យថាដផនការចំោយវនិិទគគ
របស់រោឋ ភិបាលកមពុជា ទលីសពីទឹករបាក់ជំនួយសរុបផតល់ដល់វស័ិយទនាះ។ 
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រូបភាពទ៤ី៖ ការទរបៀបទធៀបរវាងជនំយួសរុប នងិដផនការចោំយនន NSDP តាមវស័ិយ 
(គតិជាលានដុលាល រ) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

របភព៖ អនកនិពនវគណ្នាទោយដផែកទលីទិនននយ័ RGC (2009) និង RGC (2011)  

 រូបភាពទ៤ី បានបគា ញថា ទឹករបាក់ជំនយួដដលផតល់វស័ិយអប់រ ំអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ 
បរសិាថ ន ផលិតកមម និង ដរ ៉ទៅមិនទាន់បំទពញដផនការបានទៅទឡីយទទ។ ម៉ាងទទៀត 
វស័ិយទផសងទទៀតទទួលបានជំនួយទលីសពីដផនការ។ សាថ នភាពទនះ ម្ចនន័យថាម្ចន
អតុលយភាពរវាងដផនការចោំយវនិិទគគសាធារណ្ៈរបស់រោឋ ភបិាលកមពុជានងិសងគម
ននរបទទសទទួលជំនួយ និងទកឹរបាក់ជំនយួជាក់ដសតង។ តាមរយៈទនះ ម្ចច ស់ជំនួយគួរដត
ពិចារោទលីជំនួយរបស់ខ្លួន។ ម្ចច ស់ជនំួយពហុភាគ ីនិងអងគការមិនដមនរោឋ ភិបាលបាន
ផតល់ជាជនំួយឥតសណំ្ងដល់ដតវស័ិយអភិបាលកិចចនងិរដឋបាល វស័ិយសហគមន៍ និង
ទសវាសងគម និងវស័ិយសុខ្ភាពបុ៉ទោណ ះ ដដលជាលទធផលទឹករបាក់ជនំួយទលីវស័ិយ
ទាងំទនះ ទលីសពីដផនការ។ ទលីសពីទនះទទៀត វស័ិយដឹកជញ្ាូ នក៏ជាវស័ិយមួយដដល
ម្ចនទឹករបាក់ ជំនួយទលីពីដផនការចំនួន ៣០,៣១លានដុលាល រអាទមរកិ។ សរុបមកទឹក
របាក់ជំនួយទធវីការដបងដចកតាមវស័ិយមនិម្ចនរបសិទធភាព និងរបសទិធផល។ 
 ទលីសពីទនះទទៀត ទយីងទធវីការទរបៀបទធៀបរវាងជំនួយជបុ៉ន និងកូទរ ៉ ដដលជា
របទទសសម្ចជិកគណ្ៈកមមការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូ វការ និងរបទទសមិនដមនសម្ចជិក 
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(របទទសចិន) ទ ញីថាម្ចនភាពខុ្សរន ខាល ងំ។ ជបុ៉ន និងកូទរផ៉តល់សារៈសខំាន់ដល់វស័ិយ
ពាក់ព័នធនឹងទរលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតសរ ៍និងចិនយកចិតតទុកោក់ទលីវស័ិយទហោឋ -
រចនាសមព័នធផលូវថនល់។ ឥរគិបថននជំនួយរបស់ជបុ៉ន និងកូទរ ៉ម្ចនលកខណ្ៈរសបនឹង
ទរលនទគបាយរបស់ DAC និងជំនួយរបស់ចិនមិនរសបតាមទរលនទគបាយទនះទទ 
ទរពាះរម នតម្ចល ភាពកនុងជនំួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការរបស់ចិន។ 

សននិដ្ឋា ន 
 ចិន ជបុ៉ន និងកូទរ ៉ជាម្ចច ស់ជនំួយទទវភាគដ៏ីធសំរម្ចប់កមពុជា ដដលកមចីរបស់ចិន
អាចជួយដល់កមពុជាកនុងករណី្ចាបំាច់កនុងដំទណី្រការទសដឋកចិច។ ទទាះបីជាម្ចនការផតល់
កមចីទលីវស័ិយដឹកជញ្ាូ នទរចីនជាងវស័ិយដនទ ក៏វាជាការបទងកីននូវមូលធន (capital 

injection) ដល់កមពុជាដដរ។ បុ៉ដនតជំនួយរបទភទទនះ វាទធវីឱ្យម្ចនអតុលយភាពននការអភិវឌ្ឍ
តាមវស័ិយអាទិភាព។ ការវនិិទគគផតល់ផលរបទគជន៍ទសដឋកិចចតិចតួចដល់កមពុជាកនុង
រយៈទពលខ្ល ី ពិទសសកនុងទពលដដលវស័ិយកសិកមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមិនទាន់បាន
ទលីកកមពស់។ កនុងរយៈទពលដវង ទបីសិនជារម នជំនួយដល់វស័ិយអប់រ ំ និងបរសិាថ នទទ 
កំទណី្នទសដឋកិចចនងឹម្ចនទលបឿនយតឺ។ ម៉ាងទទៀតជនំួយរបស់ចិនកនុងរូបភាព ជាកមច ី
ទធវីឱ្យខូ្ចរទង់រទាយននជំនួយទផសងៗទទៀតតាមរយៈការផតល់ជនំួយទោយរម នចណំ្ងពរងឹង
អភិបាលកិចចននរោឋ ភិបាលទទលួជំនួយ ទរពាះកមចីដដលរម នលកខខ្ណ្ឌ  បានទធវីឱ្យរោឋ ភ-ិ
បាលមិនយកចតិតទុកោក់ទលកីារពរងឹងរចនាសមព័នធរគប់រគងរបស់ខ្លួនទឡយី។ 
 តាមរយៈជំនួយរបស់ចនិ ទធវីឱ្យកមពុជាទទលួបានទហោឋ រចនាសមព័នធផលូវថនល់របទសីរ
ជាងមុន បុ៉ដនតកមពុជារតូវចោំយទលីការសាថ បនាទនះ ទទាះបីការផតល់ជូនកនុងរូបភាពជា
កមចីសមបទាន។ ទបីសិនជាចិនកំណ្ត់នថលននផលូវខ្ពស់ជាងតនមលរបកួតរបដជងទលីទីផារកមពុជា
រតូវចំោយគ៉ងខ្ពស់ទបីទរបៀបទធៀបនឹងគុណ្ភាពននផលូវ។ ជាចុងទរកាយចិននឹងកាល យ
ជាអនកឈនះ កមពុជាជាអនកចាញ់។ ទគងតាមការពិភាកា ចិនបានទរជីសទរសីយកវស័ិយផលូវ
ថនល់ ទដីមបរីទំោះសម្ចព ធការគរកនុងរបទទសរបស់ខ្លួន រពមទាងំបានលក់នូវទហោឋ រចនា-
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សមព័នធដដលម្ចនតនមលខ្ពស់មកកមពុជា និងម្ចនផលរបទគជន៍ពីវស័ិយធនធានធមមជាតិ
របស់កមពុជា។ 
 ផលរបទគជន៍របស់ជបុ៉ន និងកូទរ ៉ គឺការជះឥទធិពលដល់ទរលនទគបាយ
របស់ជាត ិ ដដលគទរម្ចងទាងំអស់បានផតល់ដល់វស័ិយសារព័ត៌ម្ចន និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
រសបតាមទរលទៅននសហគមន៍អនតរជាតិ។ ចំដណ្កជំនួយរបស់ចនិអាចសននិោឋ នបាន
ទកងចំទណ្ញពីរបទទសទទួលជំនួយ ដដលបានទកីនទឡងីផងដដរទៅអាង្រ្ហវកិខាងតបូង។ 
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THE EFFECTS OF CELEBRITY ENDORSERS ON 

BRANDING AND PURCHASE INTENTION 

Phou Sambath, Ph.D. 

ABSTRACT 

This study empirically tested the effects of celebrity endorsers on brand 

personality, brand trust, brand preference and purchase intention and the 

mediating effects of celebrity endorsers on brand trust, brand preference 

and purchase intention through brand personality. A total of 224 

respondents participated in the study. Using structural equation modeling 

(SEM) technique, the results reveal the direct and indirect effects of 

celebrity endorsers on brand personality, brand trust, brand preference 

and purchase intention. Our research contributes to literature on the 

relationship between celebrity endorsers and brand personality creation. 

Managerial implications of the trade-off between the investments in 

celebrity endorsers and brand personality creation to enhance customer to 

trust brand, prefer the brand and purchase the brand are also discussed.  

INTRODUCTION 

The roles of the brand and brand building have altered dramatically over 

the past two decades. Making a brand strong is one of the most 

significant goals of product and brand management. Most great brands 

are those that have strong personality (Roll 2006). Advertisers have often 

chosen to use endorsement as a promotional strategy in an attempt to 

communicate the merits of their product or brand with the unique identity 

and personality of the celebrity. It is particularly notable that brands must 

maintain consistent, desirable, and enduring personalities to ensure their 

long-term success (Alt & Griggs 1988). Consumers seek brands with 

personalities that are congruent with either their own or their sought-after 

(aspirational or ideal) personalities (Batra, Lehmann, & Singh 1993; 

Sirgy 1982). From the consensually shared personalities of the brands we 

buy and use, we tell others and ourselves who we are and what our core 

life values are, how old or young, masculine or feminine, and upscale or 
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downscale we are and the reference groups we identify with (Batra et al. 

1993). That is what self-image congruence theory has theorized.  

However, there is little empirical test of self-image congruence theory on 

the relationship of celebrity endorsers on brand personality and purchase 

behavior. Also, only a few studies have investigated the lag effects of 

celebrity endorsers on brand personality, brand trust, brand preference, 

and purchase intention even if many companies have long spent a huge 

sum of money on celebrities to endorse their brands (Roll 2006). With the 

aforesaid questions in mind, we theoretically propose and test a new 

framework which is drawn from the literature of human personality that 

reflects the congruence between personality and purchase behavior.  

LITERATURE REVIEW 

Self-Image Congruence Theory 

Self-image congruence theory proposes that consumers prefer products, 

brands, and other commercial objects that are consistent with their self-

image (Graeff 1996). In other words, self-image congruence theory 

predicts that consumers will prefer brands and products whose perceived 

psychological characteristics (i.e. feminineness, robustness) are 

congruent with their own psychological characteristics (d'Astous & 

Levesque 2003).  

The Relationships of Celebrity Endorsers, Brand Personality, Brand 

Trust, Brand Preference, and Purchase Intention 

Speck et at. (1998) define a celebrity as an individual who is well-known 

by others and for whom most people have well-developed, trait-based 

impressions. Endogan and Baker (2000) found that celebrities stands for 

enhances of brands and many managers claims to use celebrities to 

transform their personality to the brand personality. Moreover, Lui, 

Huang, and Minghua (2007) remark that the attractiveness of endorser 

and the endorser-product match-up could produce high purchase 

intention. Moreover, managers in the study done by Erdogan and Baker 

(2000) argue that when consumers see a credible celebrity endorsing a 
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product or brand, they will trust it or at least think the product or brand 

must be “OK”. A successful celebrity endorser can increase consumers‟ 

purchase intentions and preference toward brand either directly or 

indirectly (Ohanian 1990).  

Brand personality is defined as „the set of human characteristics 

associated with a brand (Aaker 1997).” Aaker (1997) distinguishes five 

dimensions of brand personality (sincerity, excitement, competence, 

sophistication and ruggedness) as traits associated with the brand. Many 

researchers suggest that brand personality increases consumer preference 

and usage (Aaker 1997; Sirgy 1982), and increases levels of trust (Aaker 

1997; Diamantopoulos et al. 2005). From a managerial perspective, 

companies have also begun to consider the ideas of winning consumers‟ 

trust in order to build a relationship. Delgado-Hallester & Munuera-

Alenman (2005) prove the positive impact of brand trust on buying 

intention. Some positive stimuli such as competence and benevolence 

prompt customers to form a positive buying intention towards the brand 

(Lau & Lee 1999) and purchase the brand more frequently (Chaudhuri & 

Holbrook 2001). Hence, we propose: (To see framework, please see 

Figure 1 in the Appendix.) 

H1: The higher attractiveness and higher celebrity-product match-up of 

celebrity endorsers, the higher effect the celebrity endorsers have on 

brand personality.  

H2: The higher attractiveness and higher celebrity-product match-up of 

celebrity endorsers, the higher effect the celebrity endorsers have on 

brand trust. 

H3: The higher attractiveness and higher celebrity-product match-up of 

celebrity endorsers, the higher effect the celebrity endorsers have on 

brand preference. 

H4: The higher attractiveness and higher celebrity-product match-up of 

celebrity endorsers, the higher effect the celebrity endorsers have on 

purchase intention. 
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H5:  The stronger personality a brand has, the stronger effect it has on 

brand trust. 

H6: The stronger personality a brand has, the stronger effect it has on 

brand preference. 

H7: The stronger personality a brand has, the stronger effect it has on 

purchase intention.  

H8: Higher level of brand trust will lead to higher level of brand 

preference. 

H9: Higher level of brand trust will lead to more frequent purchase of 

the brand. 

H10: Higher level of brand preference will lead to higher purchase 

intention.  

METHOD 

Subject and Experiment Design 

To examine these hypotheses, we used a 1 (high endorser attractiveness) 

x 1 (high endorser-product match-up) x 2 (male/female endorsers) x 2 

(sport shoes and shampoo). Specifically, in this scenario study, we 

manipulated endorsers‟ attractiveness levels (high attractive), endorser-

product match-up (high match-up) and product types. Celebrity-product 

match-up mixes were chosen by conducting a consumer pre-test on 25 

students. In order to prevent one product bias from consumers, we chose 

two highest-scored products (sports shoes and shampoo) as high-matched 

items. For endorsers‟ attractiveness, we used two scenario designs 

adapted from Liu, et al. (2007). Following Liu, et al., (2007) lead, 

experimentally generated scenarios were developed and pre-tested for 

validity using an expert panel. The two scenarios were tested to ensure 

they captured the manipulation of each construct. The credibility of the 

scenarios was tested using 25 graduate students. Overall the respondents 

rated the scenarios as realistic and that they were able to adopt the role of 
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the customer (Mean =6.10 on a seven point scale where 7 is strongly 

agree and 1 is strongly disagree).  

Measures  

Asker‟s (1997) five-dimension brand personality scale of 42 items was 

used to measure the brand personality of brand X sports shoes and X1 

shampoo (1=not at all descriptive, 7=extremely descriptive). Celebrity 

endorsers were measured by seven items focusing on the attractiveness 

and celebrity-product match-up. Five items of celebrity endorsers‟ 

attractiveness adopted from Ohanian (1990), one item on a seven-point 

scale  adopted from Lui et al. (2007) and another item we proposed were 

used to measure the relational strength between endorser and product 

match-up (totally match=7; totally not match=1). Brand trust was 

measured with two items, brand preferences with four items and purchase 

intention with two items (Chen and Chang 2008). Each of these items 

was measured on a seven-point scale (1=I disagree, 7=I agree). 

RESULTS 

Demographic Data of Respondents 

The researchers conducted the survey with graduate students in three 

colleges of management in the Southern part of Taiwan from May to 

July, 2010. A total of 224 questionnaires from 250 participants were 

usable, yielding a response rate of 89.6%. In the respondents‟ profiles, 

123 respondents (54.9%) were female and 180 respondents (80%) aged 

21-30, 201 respondents (90%) are single, and 206 participants (92%) are 

in master‟s programs. 

Factor Analysis and Reliability Test 

By performing factor analysis, this paper is to follow the rules of thumb 

by Hair Jr et al. (2010) such as Factor Loading ≥ 0.70 and Coefficient 

Alpha (α) ≥ 0.6. The t-values for all the standardized factor loadings of 

items are found to be significant (p =0.008). The standardized loading 

factors ranging from 0.703 to 0.875 exceed the critical value of 0.7. The 

average extracted variances of all constructs range between 0.529 and 
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0.830, which are above the suggested value of 0.5. These indicate that the 

measurement model has good convergent validity and meaningful to test 

the structural relationships among the constructs. Table 1 reports the 

standardized loading factor, t-values, AVE and composite reliability of 

the items and factors in the conceptual model.  

Structure Equation Modeling  

Structure equation modeling (AMOS 16) was used to test the model and 

hypotheses. The model was estimated using the maximum likelihood 

estimation method. Standardized path coefficients for the model are 

depicted in table 2 and details about parameter estimates for the model 

are shown in figure 2. The model‟s estimation resulted in the following 

fit statistics: CFI=.984, IFI=984, NFI=.949, RMSEA=0.028 and p at 

.008. This fit statistics indicates good fit of the model with the data.  

Ideally, the ten proposed hypotheses are supported. Celebrity endorsers 

have significant effects on brand personality, brand trust, brand 

preference, purchase intention, thus H1, H2, H3 and H4 are supported. 

Brand personality has significant effects on brand trust, brand preference, 

and purchase intention, thus H5, H6, and H7 are supported. Brand trust 

has significant effects on brand preference as well as purchase intention, 

thus supporting H8 and H9. Finally, brand preference has a significant 

effect on purchase intention, supporting H10. 

As for all relationships of the constructs, celebrity endorsers have the 

greatest direct effect on brand personality (0.78). However, the total 

effect of celebrity endorser on brand trust is 0.696, with indirect effect of 

0.212, mediated by brand personality. The total effect of celebrity 

endorsers on brand preference is 0.750, including the direct effect of 

0.320 and indirect effects of 0.430 mediated by brand personality and 

brand trust. The direct effect of celebrity endorsers on purchase intentions 

is 0.264 and indirect effects of 0.421, mediated brand personality, brand 

trust and brand preference, resulting in a total effect of 0.685. Brand 

personality has the biggest direct effect on brand trust (0.373). However, 

the total effect of brand personality on brand preference is 0.428, with 

indirect effect of 0.094, mediated by brand trust. The total effect of brand 
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personality on purchase intention is 0.357, with indirect effects of 0.140, 

mediated by brand trust and brand preference. Additionally, brand trust 

has a direct effect (0.243) as well as an indirect effect (0.144) mediated 

by brand preference on purchase intention.  

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

In light of celebrity endorsers, the results of this study are consistent with 

past studies by Endogan and Baker (2000) which claim that celebrities in 

advertisement can transform their personality to the brand personality and 

have both direct and indirect effects on brand trust, brand preference and 

purchase intention (Ohanion 1990; Lui et al. (2007). In addition, in 

consistent with the self-image congruence theory, (d‟Astous & Levesque 

2003), our findings reveals that the stronger personality a brand has, the 

stronger it has on purchase intention.  

To create a strong brand personality in consumers‟ mind, the right 

celebrity endorsers and celebrity-product match-up are very important for 

brand managers to consider. Additionally, in order to use celebrity 

endorsers to endorse a product effectively, the endorser has to be 

attractive, should have a positive image in the society, and should be 

perceived as someone having necessary knowledge.  

APPENDIX 

Figure 1: Conceptual Model 
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Table 1: Convergent Validity Assessments (N=224) 

Construct Standardized 

Factor 

Loading 

C.R>1.96 Item-

Square 

(R²)>.5 

Average 

Variance 

Extracted  

Composite 

Reliability 

Brand Personality 

BPF5 .740*** A 0.547 

0.529 0.847 

BPF3 .729*** 10.571 0.532 

BPF2 .742*** 10.758 0.550 

BPF1 .723*** 10.482 0.523 

BPF4 .703*** 10.172 0.494 

Celebrity Endorser 

CEF2 .796*** A 0.521 
0.577 0.729 

CEF1 .722*** 10.537 0.634 

Brand Trust 

BT1 .877*** A 0.769 
0.767 0.868 

BT2 .875*** 16.292 0.765 

Brand Preference 

BPre4 .823*** A 0.678 

0.644 0.879 
BPre3 .830*** 14.636 0.688 

BPre2 .762*** 12.956 0.580 

BPre1 .795*** 13.754 0.632 

Purchase Intention 

PI2 .749*** A 0.763 
0.830 0.726 

PI1 .761*** 12.607 0.898 

Note: *p < .05, **p <.01, *** p<0.001 level, C.R (t-value) > 1.96; A: the 

regression weight was fixed at 1.000, not estimated. AVE = (sum squared 

of standardized factor loading)/number of items (Hair et al. 2006, p.777). 

Table 2: The Result of SEM Proposed Model (Standardized 

Estimates) 

RELATIONSHIPS STANDARDIZED 

COEFFICIENT 

C.R. 

VARABLES 

 

 

BPF1 .722*** A 

BPF2 .742*** 10.510 
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Brand Personality 

 

BPF3 .729*** 10.335 

BPF4 .703*** 10.482 

BPF5 .740*** 9.962 

 

Celebrity Endorsers 

CEF1 .796*** A 

CEF2 .722*** 10.537 

 

Brand Trust 

BT1 .877*** A 

BT2 .875*** 16.292 

 

 

Brand Preference 

BPre1 .795*** A 

BPre2 .762*** 12.432 

BPre3 .830*** 13.893 

BPre4 .823*** 13.754 

 

Purchase Intention 

PI2 .749*** A 

PI1 .761*** 12.607 

DIRECT PATHS 

Celebrity Endorser → Brand Personality .780*** 8.077 

Celebrity Endorser → Brand Trust .484*** 3.570 

Brand Personality → Brand Trust .373** 2.956 

Celebrity Endorser → Brand Preferene .320** 2.636 

Brand Personality → Brand Preference .334*** 3.330 

Brand Trust → Brand Preference .344*** 3.580 

Celebrity Endorser → Purchase Intention .264* 2.106 

Brand Personality → Purchase Intention .217* 2.179 

Brand Trust → Purchase Intention .243* 2.509 

Brand Preference → Purchase Intention .420** 2.850 

FIT INDEX 

p-value .008 CFI .984 

Chi-Square (CMIN) 113.755 IFI .984 

Degree of Freedom 80 NFI .949 

Chi-Square/ d.f. 1.422 RMSEA .028 

Note: *p < .05, **p <.01, *** p<0.001 level, C.R (t-value) > 1.96; A: the 

regression weight was fixed at 1.000, not estimated. AVE = sum squared 

of standardized factor loading/number of items (Hair et al. 2006). 
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Figure 2: Estimated Fully Mediated Structural Model 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

CFI=0.984, NFI=0.949, IFI=0.984, RMSEA=0.028, X²=113.755, DF=80, 

X²/DF=1.422 



 

67 

 

REFERENCE 

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of 

Marketing Research, 34(3), 347-356. 

Alt, M., & Griggs, S. (1988). Can a brand be cheeky? Marketing 

Intelligence and Planning, 6(4), 9-16. 

Batra, R., Lehmann, D. R., & Singh, D. (1993). The brand personality 

component of brand goodwill: some antecedents and consequences: In 

Asker, David A & Biel Alexander L. (Eds.), Brand equity and 

advertising. (pp. 83-96). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chains of effects from 

brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand 

loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93. 

Chen, C.F. and Chang, Y. Y. (2008). Airline brand equity, brand 

preference and purchase intention-the moderating effects of switching 

costs. Journal of Air Transport Management, (1) 40-42.  

d'Astous, A., & Levesque, M. (2003). A scale for measuring store 

personality. Psychology & Marketing, 20(5), 455-469. 

Delgado-Ballester, E., & Munuera-Alenman, J. L. (2005). Does brand 

trust matter to brand equity? Journal of Product and Brand Management, 

14(3), 187-196. 

Diamantopoulos, A., Smith, G., & Grime, I. (2005). The impact of brand 

extensions on brand personality: experimental evidence. European 

Journal of Marketing, 39(1/2), 129-149. 

Erdogan, Z., & Baker, J. M. (2000). Celebrity endorsement: advertising 

agency manager's perspective. The Cyber Journal of Sport Marketing, 

24(December), 1-15. 

Hair, Jr. J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). 

Multivariate data analysis (7
th

 edition). New Jersey: Pearson Prentice 

Hall.  



 

68 

 

Lau, G. T., & Lee, S. H. (1999). Consumers' trust in a brand and the link 

to brand loyalty. Journal of Market-Focused Management, 4(4), 341-370. 

Liu, M. T., Huang, Y.-Y., & Minghua, J. (2007). Relations among 

attractiveness of endorsers, match-up, and purchase intention in sport 

marketing in China. Journal of Consumer Marketing, 24(6), 358-365. 

Ohanian, R. (1990). Construction and validation of a scale to measure 

celebrity. Journal of Advertising, 19, 39-53. 

Roll, M. (2006). Asian brand strategy: how Asia builds strong brands. 

New York: Palgrave Macmillan.  

Sirgy, J. (1982). Self-concept in consumer behavior: a critical review. 

Journal of Consumer Research, 9, 287-300. 

Speck, P. S., Schumann, D.W., and Thomson, C. (1988). Celebrity 

endorsement-scripts, schema, and roles: Theoretical Framework and 

Preliminary Tests. Advances in Consumer Research, 15(1), 69-76.  

 

 



 

69 

 

ការបង្កើត និ្ការប្បប្រឹតតងៅននសហគមន៍កសកិមម 
ងៅកមពុជា 

បេក្ខជនេណ្ឌិ ត សយ សណូា 

១. ប្បវតតិពាក់រ័នធនឹ្ការបង្កើតសហគមនក៍សកិមម 
មុននងឹឈានដល់រេវតតិពាក់្ព័នធនឹងការេបងកើតសហគមន៍ក្សកិ្មម បយើងសូមបលើក្

យក្ពាក្យ “សហគមន៍ក្សិក្មម (Agricultural Cooperative)”១ មក្េង្ហា ញដូចតបៅ
បនេះ។ អតថន័យននពាក្យសហគមន៍ក្សិក្មមបនេះ វាមានន័យដូចគ្នន បៅនឹងសហក្រណ៍្
ក្សិក្មមដដរ ដដលសំបៅដល់នើតិេុគគលឯក្ជនមានលក្ខណ្ៈជាសហរគ្នសបសដឋក្ិចច
ក្សិក្មម ដដលេបងកើតបឡើងបោយរូេវនតេុគគលមួយរកុ្ម តាមការសម័រគចិតត រួមគ្នន េបងកើត
បដើមទុន រួមគ្នន ប្វើមាច ស់ និងរមួគ្នន រគេ់រគង តាមលក្ខណ្ៈរេជា្ិេបតយយ បដើមបើពរងើក្
សមតថភាពផលិតក្មមក្សិក្មម ក្សិឧសាហក្មម ក្សិពាណិ្ជជក្មម ឬបសវាក្មមពាក់្ព័នធ
ផលិតក្មមក្សិក្មមសំបៅបលើក្ក្មពស់បសដឋក្ចិចសងគមនិងវេប្ម៌ រេស់សមាជិក្ រសេតាម
បគ្នលការណ៍្រគឹេះ២។ 
 បៅរេបទសក្មពុជា វស័ិយក្សកិ្មមជាដផនក្នមុំខមួយ ដដលផតល់ការង្ហរដល់រេជាជន
រេដហល៦០ភាគរយ បោយពឹងដផែក្ទងំរសុងបលើរេរប្វើដរសចមាក រ និងចិញ្ច ឹមសតវ៣

បដើមបើជើវភាពរេចនំងៃ។ កាលពើបដើមក្សិក្រដខមរបរេើរាស់ឧេក្រណ៍្ក្សកិ្មមប្វើពើបឈើនិង
បរេើបោយនដ បោយក្មាល ងំពលក្មមមនុសសទងំរសុងដដលតរមូវឱ្យជួយគ្នន បៅវញិបៅមក្ 
បដើមបើឱ្យទន់រដូវេងកេបងកើនផល និងការបោេះដូរក្សិផល ដូចមានបៅតាមរូេចមាល ក់្ផ្ទ ងំ
សិលាអងគរវតតេង្ហា ញជាភសតុតាងរាេ់។ ការរេួរមួក្មាល ងំគ្នន បដើមបើជួយគ្នន ក្នុងផលរេបោជន៍
បៅវញិបៅមក្ គឺជាការរមួគ្នន ដេេរេវាស់នដបលើដផនក្ក្សិក្មមដដលទទួលផលតាមចំដណ្ក្
                                                           
១ ឯក្ារេណ្តុ េះេណ្តត លសតើពើការចុេះេញ្ជ ើ គណ្បនយយរេសស់ហគមន៍ក្សិក្មមបៅក្មពុជា។ 
២

 ចាេ់សតើពើសហគមន៍ ក្សិក្មម ទពំ័រទើ៣/៣៧។ 
៣

 ដផនការយុទធាស្រសតវសិវក្មមក្សិក្មមក្មពុជា ទើព័រទើ២។ 
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បរៀងៗខលួន ជារបេៀេរស់បៅដេេសហគមន៍ ឬសហក្រណ៍្។ បផតើមបចញពើបនេះ ការក្បក្ើត
សហក្រណ៍្ានចេ់បផតើមបៅពាក់្ក្ណ្តត លដខក្ញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៥៦ ដដលមានបលាក្ បៅ េ ុនា៉ា  
រដឋបលខា្ិការក្សិក្មម ទទួលេនទុក្រាជមនទើរសហក្រណ៍្(ROC)៤។ បហើយចលនសហក្រណ៍្
បនេះ សថិតបៅក្នុងការរតួតពិនិតយរេស់ ROC នូវសហក្រណ៍្ឥណ្ទនចំនួន១៣ ដដល
មានបៅក្នុងបខតតចំនួន១៣ និងបរកាយមក្បៅឆ្ន ១ំ៩៥៩ មានសហក្រណ៍្ពហុការ 
បោយានេបងកើតសហក្រណ៍្ឧេបភាគ េរបិភាគចំននួ២៩២ នងិសហក្រណ៍្ផលតិក្មម
ឯក្បទសចំននួ៣៦។ ចេ់ពើឆ្ន ១ំ៩៦១ សហក្រណ៍្ឧេបភាគេរបិភាគ និងសហក្រណ៍្
ផលិតក្មមមួយភាគ្ំ ានរតវូរលំាយ បហើយរតូវានជំនួសបោយរចនសមព័នធបៅបរកាម
ទើសតើការនយក្រដឋមស្រនតើ ានបឆលើយតេរគេ់ោ៉ា ងានលែរេបសើរចំបពាេះការទមទរសរមាេ់
ជើវភាពជនេទបៅផ្ទ ល់និងដរសចមាក រ បហើយសហក្រណ៍្នើមួយៗ មានមុខរេរបរចើនោ៉ា ង 
ដដលរេមូលផតុ ំនូវសក្មមភាពឧេបភាគ េរបិភាគ ឥណ្ទនរយៈបពលខលើ និងរយៈបពល
ម្យមផលិតក្មម នងិការពរងើក្ពាណិ្ជជក្មម រហូតដល់េបងកើតជាសហភាពសហក្រណ៍្
តាមេណ្តត បខតតបៅឆ្ន ១ំ៩៦៤។ បៅឆ្ន ១ំ៩៦៧ ានេបងកើតសហក្រណ៍្ឯក្បទសចំនួន
១៤ បលើដំណ្តរំសូវ ក្េាស ថ្ន ជំក់្។ល។ េនទ េ់មក្បៅឆ្ន ១ំ៩៦៩ OROC បៅបរកាមការ
រគេ់រគងរេស់រក្សួងក្សិក្មមវញិ រហូតដល់ឆ្ន ១ំ៩៧០ បឈាម េះមនទើររាជសហក្រណ៍្ រតូវ
ានេតូរមក្ជាមនទើរសហក្រណ៍្ជាត ិ(Office National de Cooperative = OFFINACO) 
បៅក្នុងឆ្ន បំនេះដដរ ននងៃទើ១៨ ដខមើន ឆ្ន ១ំ៩៧០ មានេបងកើតជាអភិវឌឍសហគមន៍ 
េនទ េ់មក្ការរគេ់រគងសហក្រណ៍្បៅបរកាមរក្សងួពាណិ្ជជក្មមវញិ៥។ ដូបចនេះ អាចក្ណំ្ត់
ានថ្ រេវតតិននការេបងកើតបឡើងនូវសហក្រណ៍្បៅរេបទសក្មពុជា មានចេ់តាងំពើឆ្ន ំ
១៩៥៦មក្បមលេះ រហូតដល់ឆ្ន ១ំ៩៦៩ មានសហក្រណ៍្ពហុការចំនួន៧២៩។ បៅបពល
បនេះសហក្រណ៍្មានទុនេងវិលសរុេរេមាណ្ជាង១៣លានដុលាល អាបមរកិ្។ េ៉ាុដនតជា

                                                           
៤

 ដសវងយលព់ើរោឋ ភាិលនើមយួៗក្នុង៦ទសវតសរចុ៍ងបរកាយ ទពំ័រទើ១២៧។ 
៥

 ឯក្ឧតតមបទសរដឋមស្រនតើេណ្ឌិ តច័នទ ារុន ដងលងសនទរក្ថ្បេើក្សិកាខ ាលាពិបរគ្នេះបោេល ់ថ្ន ក្ជ់ាតិបលើក្ ទើេើ បលើ 
បសចក្តើរពាងចាេ់សតើពើសហក្រណ៍្ក្សិក្មម ដខក្ក្តោ ឆ្ន ២ំ០១១, បៅសណ្តឋ គ្នរកាេូំឌើោ៉ាណ្ត រាជធានើភនំបពញ។ 
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អកុ្សលបៅចបនល េះឆ្ន ១ំ៩៧៥ ដល់នងៃទើ៦ ដខមក្រា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ នរេេក្មពុជារេជា្េិ- 
បតយយ ដដលមាន េ៉ាុល ពត ជាបមដឹក្នសំម័យបនេះ ានេបងកើតសហក្រណ៍្តាងំពើសម័យ
តស ូឆ្ន ១ំ៩៧៣  មានបលាក្ ហ ូ យន់ រដឋមស្រនតើរក្សួងមហានផទ ដក្ទរមង់ជនេទ និងសហ-
ក្រណ៍្។ បៅនងៃទើ២០ ដល់ នងៃទើ២៥ ដខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ សននិាតេក្សកុ្មមុយនសិតបៅ
េូរ ើក្ើឡា ភនំបពញ ាឡុត ស និង ននួ ជា រេកាសក្មមវ ិ្ ើ៨ចំណុ្ច ក្នុងបនេះចណុំ្ចទើ៦ 
គឺចត់តាងំសហក្រណ៍្ទូទងំរេបទស៦។ ក្នុងរេេក្មពុជារេជា្ិេបតយយបនេះ សហក្រណ៍្
រតូវានអនុវតតន៍ខុសពើទសសនទន តនមល និងបគ្នលកាណ៍្រគឹេះសហក្រណ៍្អនតជាតិ គឺាន
ឱ្យរេជាក្សិក្រទងំអស់រេមូលរទពយសមបតតិនងិក្មមសិទធផិ្ទ ល់ខលួនរេគល់ជូនសហក្រណ៍្ 
េងខំឱ្យប្វើការជាទមៃន់ ាក់្ក្មាល ងំ ផដល់អាហារមិនរគេ់រគ្នន់ និងរតូវរស់រមួគ្នន ក្នុងសហ-
ក្រណ៍្បរកាមរូេភាពអងគការចត់តាងំ។ បហើយពាក្យសហក្រណ៍្បនេះ ានប្វើឱ្យរេជាជន
ដខមរមានការឈចឺេ់ោ៉ា ងខាល ងំ និងមានការភ័យខាល ចជាមួយនឹងពាក្យសហក្រណ៍្ ដដល
េចចុេបននបនេះ រាជរោឋ ភាិលានក្ណំ្ត់បរេើពាក្យសហគមន៍ (Community) ជំនសួវញិ 
ដដលមានអតថន័យ ខលឹមារ បៅនឹងពាក្យសហក្រណ៍្ (Cooperative )។  
 បរកាយនងៃទើ៧ ដខមក្រា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ េនទ េ់ពើរេបទសក្មពុជារតូវានរបំោេះពើរេេ 
េ៉ាុល ពត ក្សិក្រក្មពុជា ភាគបរចើនបលើសលុេពុំមានមប្ោាយផលតិក្មមក្សិក្មមបឡើយ 
បហើយជាពិបសសមានស្រសតើបមមា៉ា យជាបរចើន ដដលជួេេញ្ញា ខវេះខាតក្មាល ងំអូសទញ និង
ឧេក្រណ៍្ក្សិក្មម។ រេេាធារណ្រដឋរេជាមានិតក្មពុជា បៅឆ្ន ១ំ៩៨៣ ានសរមេ
សរមួលក្សិក្រឱ្យចងរក្ងជារក្ុមាមគគើេងកេបងកើនផល គឺរតូវប្វើការរមួគ្នន ដេងដចក្ផល
តាមក្មាល ងំពលក្មម ដដលក្ណំ្ត់ក្មាល ងំក្នុងរក្ុមាមគគើមានសមាជិក្ពើ១០ បៅ ១៥រគួារ។ 
បដើមបើជួយគ្នន បៅវញិបៅមក្បលើការង្ហរផលិតក្មមក្សិក្មម សំបៅបោេះរាយេញ្ញា ខវេះខាត
បសបៀងនបពលបនេះ។  បនេះបេើបោងតាមរាយការណ៍្េូក្សរុេការង្ហរក្សិក្មម រុកាខ
រេមាញ់និងបនាទ រេចឆំ្ន ២ំ០១៣-២០១៤។ 

                                                           
៦

 ដសវងយលព់ើរាជរោឋ ភាិលក្មពុជានើមយួៗក្នុងរយៈបពល៦ទសវតសរចុ៍ងបរកាយ ទំព័រ១៣៦។ 
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បៅក្នុងទសវតសរឆ៍្ន ៨ំ០ រោឋ ភាិលក្មពុជាានប្វើក្ំដណ្ទរមង់ដើក្មមសិទធិ បោយ
ានដេងដចក្ដើេងកេបងកើនផលបៅដល់ក្សិក្រទងំអស់បៅទូទងំរេបទស គឺចេ់តាងំពើ
បពលបនេះមក្ រក្ុមាមគគើរតូវានរាំយ។ រេបទសក្មពុជា ានចេ់បផតើមជំរុញបលើក្ទឹក្
ចិតតឱ្យមាននិនន ការបឆ្ព េះបៅរក្បសដឋក្ិចចទើផារ រ ើឯវស័ិយឯក្ជនផលូវការ ក៏្ានចេ់បផតើម
អភិវឌឍបឡើងដដរ។ ការផ្ល ស់េតូរដ៏សំខាន់មួយក្នុងការតរមង់ទិសការរគេ់រគងបសដឋក្ិចចាន
បក្ើតបឡើងបៅក្នុងឆ្ន ១ំ៩៨៩ បោយាននកំ្មពុជាបៅដល់ផលូវងមើមួយបទៀតននការអភិវឌឍ។ 

ចេ់តាងំពើទសសវតសរឆ៍្ន ៩ំ០មក្ សក្មមភាពជាបរចើនរតូវានគ្នរំទនូវធាតុចូល
សំខាន់ៗ សំបៅជំរុញដល់ការលូតលាស់បសដឋក្ិចច ដូចជាការផតល់បសវារេក្េបោយ
គុណ្ភាពខពស់ េបងកើនផលិតភាពក្សកិ្មម នងិតនមលេដនថម។ ក្នុងដផនការយុទធាស្រសតជាតិ
ានយក្ចតិតទុក្ោក់្ ជាពិបសសដល់ការេបងកើននូវវស័ិយក្សិក្មម ដដលជាវស័ិយមយួ
ក្នុងដផនក្ទងំេួនននយុទធាស្រសតចតុបកាណ្ បហើយយុទធាស្រសតបនេះ មានបគ្នលបៅជា
អាទិភាពក្នុងវស័ិយក្សកិ្មម គឺការេបងកើននូវសនតិសុខបសបៀង ផលិតភាព និង ពិពិ្ក្មម
ក្សិក្មម  និងទើផារផលិតផលក្សិក្មម។ បគ្នលបៅសំខាន់ ក្នុងក្មមវ ិ្ ើបគ្នលនបោាយ
រេស់រាជរោឋ ភិាល គឺានក្ំណ្ត់សំបៅបលើក្ក្មពស់ផលតិភាព ពិពិ្ ភាវូេនើយក្មម 
និងពាណិ្ជជក្មមក្សិក្មម បដើមបើកាត់េនថយភាពរក្ើរក្ នងិជំរុញក្ំបណ្ើ នបសដឋក្ិចច បោយ
យក្ចិតតទុក្ោក់្ខពស់បលើការរគេ់រគង្នធាន្មមជាតិរេក្េបោយចើរភាព ដដលប្វើឱ្យ
វស័ិយក្សកិ្មម ានរមួចំដណ្ក្ក្នុងក្ំបណ្ើ នបសដឋក្ិចចជាតិរេមាណ្ ៣១,៦ភាគរយ (នងល
េចចុេបនន=Constant Price) ននផលិតផលក្នុងរសុក្សរុេ (GDP) ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣។ ឈរ
បលើមូលោឋ នបនេះ រាជរោឋ ភិាលានគ្នរំទដល់សងគមសុើវលិ អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ 
ផតល់ការបលើក្ទឹក្ចិតតដល់សហគមន៍មូលោឋ ន ចូលរមួោ៉ា ងសក្មមក្នុងការអនុវតតក្មមវ ិ្ ើ
អភិវឌឍន៍នន សំបៅបលើក្ក្មពស់ជើវភាពរស់បៅរេស់សហគមន៍ជនេទ នងិរក្ាាន
និរនតរភាព្នធាន្មមជាតិរេក្េបោយចើរភាព ក្នុងបនេះមាននដគូអភិវឌឍមួយចំនួនដូចជា
អងគការជាត ិនិងអនតរជាតិ ានគ្នរំទដល់ាថ េ័នជំនញ ទងំជំនួយងវកិា និងេបចចក្បទស
ដល់វស័ិយក្សកិ្មម ក្នុងបនេះានគ្នរំទដល់ដំបណ្ើ រចងរក្ងេបងកើតជារក្ុមក្សិក្រ ដដល
មានសមាជិក្ពើ២៥ បៅ ៣០នក់្៧  និងានេបងកើតជាសហគមន៍រគេ់រគង្នធាន

                                                           
៧

 រាយការណ៍្គបរមាងបលើក្ក្មពសជ់ើវភាពជនេទបខតតរតនគិរ ើ រេចឆំ្ន ២ំ០០៨, ទំព័រ.១០។ 
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្មមជាត ិសហគមន៍ជលផល ដដលមានរចនសមព័នធដឹក្នរំគេ់រគងជាគណ្ៈក្មមការដផែក្
បលើលក្ខនតិក្ៈនងិេទេញ្ញជ នផទក្នុងរេស់សហគមន៍ បោយមានអាជាា ្របខតតជាអនក្ទទលួ
ាគ ល់សហគមន៍ទងំបនេះ៨។ បដើមបើឱ្យមានការទទលួាគ ល់ពើាថ េ័នរដឋដល់សហគមន៍
ទងំបនេះ ក្នុងរក្េខណ្ឌ ចាេ់បៅឆ្ន ២ំ០០១ មានរពេះរាជរក្ឹតយសតើពើការេបងកើត និងការ
រេរពឹតតិបៅននសហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម និងេុបរសហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម៩ អនុរក្ឹតយ
សតើពើការរគេ់រគងសហគមន៍នរពបឈើ ឆ្ន ២ំ០០៣ អនុរក្តឹយសតើពើការរគេ់រគងសហគមន៍
បនាទ ឆ្ន ២ំ០០៥។ 

សថិតក្នុងសភាពការណ៍្សក្លភាវូេនើយក្មម តរមូវឱ្យសហគមន៍ក្សិក្មមមាន
បគ្នលនបោាយ និងចាេ់ឱ្យរសេបៅនឹងមុខង្ហរ តនមល និងបគ្នលការណ៍្រគឹេះសហក្រណ៍្
អនតរជាត។ិ បហតុដូបចនេះ បៅដខមិងុន ឆ្ន ២ំ០១៣ រាជរោឋ ភិាលានេបងកើតចាេ់សតើពើ
សហគមន៍ក្សិក្មមផងដដរ១០។ គិតពើឆ្ន ២ំ០០៣ មក្រហូតមក្ដល់ឆ្ន ២ំ០១៣ មាន
សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម សរុេចំនួន ៤៨៦សហគមន៍ ដដលមានសមាជិក្សរុេ 
៤៦.៣៣០នក់្ ក្នុងបនេះសមាជិក្ជាស្រសតើ ២២.៦៩៩នក់្១១។  

១.១. រកាហវកិ្េង្ហា ញពើចនំនួសហគមន៍ក្សកិ្មម( ឆ្ន ២ំ០០៣ -២០១៣)  

 
                                                           
៨

 គបរមាងសហគមន៍្ នធាន្មមជាត ិជលផល បខតតរតនគិរ ើ រេចឆំ្ន ១ំ៩៩៨ ក្មមវ ិ្ ើបឃ បរ ៉ា បរ ៉ា។ 
៩

 រពេះរាជរក្តឹយបលខ នស/រក្ត ០៧០១/២៤៣, ១៦.០៧ ២០០១. សតើពើការេបងកើត នងិរេរពតឹតបៅននសហគមន៍
អភិវឌឍនក៍្សិក្មម។ 
១០

 ចាេ់សតើពើសហគមនក៍្សិក្មម តាមរពេះរាជរក្ម នស/រក្ម/០៦១៣/០០៨ នងៃទើ០៩ ដខមងុិន ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
១១

 បលាក្ ជា ាងំដូណ្ត អនុរេធាននយក្ោឋ នផសពវផាយក្សិក្មមននរក្សួងក្សិក្មម ។ 
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២. ស្សែ្ យលរ់ីសហករណ៍ងៅបណាត ប្បងេសងលើរិភរងោក 
២.១ ចលនាសហករណ៍ងៅអឺរ  បុ 
ចលនសហក្រណ៍្ជាទរមង់មយួននអងគការពាណិ្ជជក្មម ដដលខុសគ្នន ពើរក្ុមហ ុន

វនិិបោគទុន្មមតា។ សហក្រណ៍្នងិរក្ុមហ ុនវនិិបោគទុន រតូវានបរៀេចកំ្នុងលក្ខណ្ៈ
ជាាជើវក្មមដូចជា រក្ុមហ ុនវនិិបោគទុនដសវងរក្អតិេរមិាននរាក់្ចំបណ្ញ ចំដណ្ក្ឯ
សហក្រណ៍្វញិ ដសវងរក្ផលរេបោជន៍អតិេរមិាសរមាេ់សមាជិក្រេស់បគ (ជា្មមតា
ពាក់្ព័នធរេតិេតិតការគ្នម នក្នរម)។ ដូបចនេះ សហក្រណ៍្រតូវានេបងកើតបឡើងក្នុងាថ នភាព
ក្សិក្រ មិនអាចទទលួបសវាក្មមដូចរក្ុមហ ុនវនិិបោគបទ ពើបរពាេះការផតល់បសវាក្មមរគេ់
រេបភទ រតូវានចត់ទុក្ជាគ្នម នផលក្នរមក្នុងក្រណ្ើ ដដលរក្ុមហ ុនផតល់បសវាក្មមក្នុងតនមល
ខពស់ គឺសរមាេ់ដតក្សកិ្រណ្តមាន្នធានផ្ទ ល់រេស់ខលួន។ 

ចំបពាេះាថ នភាពខាងបលើបនេះ មានចរកិ្លក្ខណ្ៈជារទឹសតើដផនក្បសដឋក្ចិចដតេ៉ាុបណ្តណ េះ 
ចំដណ្ក្ឯទើផារវញិបេើខវេះចលក្របសវាក្មមបនេះទទួលការេរាជ័យ។ រ ើឯក្មាល ងំនឱំ្យេបងកើត
សហក្រណ៍្ គឺបដើមបើអនុញ្ញា តឱ្យក្សិក្រមានលទធភាពរេឆ្ងំទេ់ទល់បៅនឹងរក្ុមហ ុន
េណ្តត ក់្ទុន។ ទសសនៈបគ្នល គឺក្នុងបគ្នលេណំ្ងប្វើឱ្យរក្មុហ ុនដក្លមែបសវារេស់ពួក្បគ
សមរសេសរមាេ់ក្សកិ្រ។ ក្តាត បលើក្ទកឹ្ចតិតជាក់្ដសដងមួយសរមាេ់ការេបងកើតសហក្រណ៍្
ក្សិក្មម បៅបពលខលេះរតូវានបគពិពណ៌្នបដើមបើជនំេះេញ្ញា ។ សហក្រណ៍្ក្នុងនមជា
សហគមន៍ននក្សិក្រតូចតាច ប្វើការជាអងគភាពពាណិ្ជជក្មមក្នុងរទង់រទយ្បំៅក្នុងទើផារ
បដើមបើចេ់យក្អតថរេបោជន៍ដផនក្បសដឋក្ិចច ដដលជាសមាជកិ្មាន ក់្ៗ មនិអាចចេ់ាន។ 
រគួារក្សិក្រមួយចំនួនមានទំហតូំច មិនមានលទធភាពទិញបរគឿងចរក្សរមាេ់បរេើរាស់
ផ្ទ ល់ខលួន។ ការរេមូលបរគឿងចរក្បៅក្នុងសហក្រណ៍្តាមរយៈការទិញបរគឿងេរកិាខ រ
ចាំច់សរមាេ់សមាជិក្ទងំអស់បរេើរាស់រមួគ្នន ។ ក្សិក្ររក្ើរក្ឬតូចតាច មិនមាន
មប្ោាយដឹក្ជញ្ជូ នសរមាេ់នកំ្សិផលបៅទើផារ ឬមោ៉ាងវញិបទៀតក្សិផលរេស់បគ
មានចំននួតិចតួច មិនអាចចរចតនមលរេដជងជាមួយឈមួញលក់្ដុ។ំ សហក្រណ៍្បដើរតួ
នទើជាអនុចលក្រ បោយរេមូលផលតិផលក្សផិលពើសមាជិក្រេស់បគ បហើយដឹក្យក្
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បៅលក់្បៅទើផារក្នុងេរមិាណ្បរចើន។ ក្សិក្ររក្ើរក្អាចេង់អរតាការរាក់្ខពស់ឱ្យ្នគ្នរ
ពាណិ្ជជ ឬក៏្មិនអាចខចើរាក់្ពើ្នគ្នរានបោយមូលបហតុពួក្បគគ្នម នរេស់ោក់្េញ្ញច ។ំ 
សហគមន៍ឥណ្ទនក្សិក្មមអាចទទួលមូលនិ្ិក្មចើក្នុងអរតាការរាក់្ទេពើ្នគ្នរ
ពាណិ្ជជបោយារវាមានរទង់រទយ្ំ បហើយដេងដចក្រាក់្ក្មចើេនតដល់ក្សកិ្រដដលជា
សមាជិក្ បោយឈរបលើភាពទុក្ចិតតគ្នន  មានការធានគ្នន ពើក្នុងរក្ុម។ 

សហក្រណ៍្ក្សិក្មម មុនដំេូងរតូវានេបងកើតបឡើងបៅអឺរ ៉ាុេក្នុងពាក់្ក្ណ្តត ល
សតវតសរទ៍ើ១៩ េនទ េ់មក្វាានាយភាយបៅដល់អាបមរកិ្ខាងបជើង និងទវើេបផសងៗ
បទៀត។ សហក្រណ៍្ក្សិក្មមានកាល យជាឧេក្រណ៍្មួយសេរមាេ់ការង្ហរអភិវឌឍវស័ិយ
ក្សិក្មមបៅក្នុងេណ្តត រេបទសក្ំពុងបងើេបឡើងទងំឡាយ។ 

២.២ សហករណ៍ងៅសហរដ្ឋអាងមរកិ 
សហក្រណ៍្ក្សិក្មមឬសហក្រណ៍្ក្សិក្រ គជឺាសហក្រណ៍្ដដលក្សិក្ររេមូល

ងវកិាឬ្នធានរេស់បគោក់្េញ្ចូ លគ្នន សរមាេ់ប្វើសក្មមភាពបផសងៗ។ សហក្រណ៍្ក្សិក្មម
រួមមាន៖  សហក្រណ៍្បសវាក្មមក្សិក្មម (ដដលផតល់បសវាក្មមបផសងៗដល់ក្សិក្រជា
សមាជកិ្) នងិសហក្រណ៍្ផលតិក្មមក្សកិ្មម (ដដល្នធានផលិតក្មមដូចជាដើ បរគឿងចរក្ 
រតូវោក់្រមួគ្នន សរមាេ់ប្វើផលិតក្មមក្សិក្មមរមួគ្នន )។ សហក្រណ៍្ផលិតក្មមក្សិក្មមមិន
មានបរចើនបទ បហើយបេើមានភាគបរចើនបៅក្នុងេណ្តត រេបទសកុ្មមុយនិសត។ ជាទូបៅសហក្រណ៍្
ក្សិក្មម គសឺំបៅបៅបលើសហក្រណ៍្ បសវាក្មមក្សកិ្មម។ សហក្រណ៍្បសវាក្មមក្សិក្មម
មានពើររេបភទ គឺសហក្រណ៍្ផគត់ផគង់ដដលរេមូលផតុ ំទិញសតុក្ និងដចក្ចយសមាា រៈ
ក្សិក្មមសរមាេ់សមាជកិ្រេស់បគ និងសហក្រណ៍្ទើផារ ជាសហក្រណ៍្ពាណិ្ជជក្មម
ដដលក្សិក្រជាមាច ស់ក្មមសិទធ ិ បហើយេបងកើតបឡើងបោយក្សិក្របដើមបើផ្ល ស់េតូរបវចខចេ់ដចក្
ចយ នងិរក្ទើផារននផលតិផលក្សិក្មម (ទងំដណំ្ត ំនិងេសុសតវ)។  
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២.៣ សហករណ៍ងៅប្បងេសអុតីាល ី
សហក្រណ៍្ គឺជាទរមង់សហក្រណ៍្មយួដដលមានមាច ស់ភាគហ ុនបរចើន បហើយ

ទទួលានបជាគជ័យ ជាពិបសស គឺសហក្រណ៍្សងគមបៅរេបទសអុើតាលើ ដដលមាន
ចំនួនរេមាណ្៧០០។ សហក្រណ៍្សងគមមានពើររេបភទ គរឺេបភទ ‹ក្› អនក្ផគត់ផគង់បសវា
និងអនក្ទទួលផលជាសមាជិក្ ផតល់បសវាសុខភាព ឬសិក្ាអេ់រ ំ និង រេបភទ ‹ខ› 
េុគគលិក្អចិនស្រនតយ ៍និងមនុសសគ្នម នការង្ហរប្វើ សមាជកិ្ភាពរេមាណ្ ៣០% មក្ពើរក្ុម
មនុសសទន់បខាយ។ 

បគ្នលេណំ្ង គផឺតល់អតថរេបោជន៍ជាទូបៅដល់សហគមន៍ និងរេជាពលរដឋ
ានប្វើសមាហរណ្ក្មមក្នុងសងគម។ 

២.៤ សហករណ៍ងៅប្បងេសអ្់ងគេស 
សហក្រណ៍្អនក្បរេើរាស់ គជឺាការប្វើពាណិ្ជជក្មមដដលអនក្បរេើរាស់ជាមាច ស់។ 

េុគគលិក្េបរមើការង្ហរជាទូបៅអាចកាល យជាសមាជកិ្។ សមាជិក្ប្វើការបាេះបឆ្ន តសបរមច
ចិតត្ំនងិបាេះបឆ្ន តបរជើសបរ ើសរក្ុមរេឹក្ានយក្ពើរក្មុចំបណ្តមសមាជិក្។ សហក្រណ៍្
អនក្បរេើរាស់្ំជាងបគបលើពភិពបលាក្ គសឺហក្រណ៍្រក្ុមសហក្រណ៍្បៅរេបទសអង់បគលស។  

២.៥ ចលនាសហករណ៍ងៅអាសុ ី
មានសក្មមភាពជារេវតតិាស្រសតយូរមក្បហើយ ក្នុងការអភិវឌឍរេបទសននតំេន់

អាសុើា៉ា សុើហវកិ្ ដូចជា រេបទសឥណ្តឌ  បវៀតណ្តម ជេ៉ាុន នង េង់កាល បដស និងរសើលង្ហក ។ 
បហតុផលជាចមបងក្នុងការចេ់បផតើមននសងគមសហក្រណ៍្មានការយល់ដឹងានចាស់
លាស់។ េញ្ញា រគឹេះននការអភិវឌឍរេបទសក្នុងតំេន់ គឺសំបៅបលើដផនក្ក្សិក្មមដដលបៅ
មានភាពមិនបជឿនបលឿនបោយក្សិក្រភាគបរចើនបៅរក្ើរក្ បរពាេះជាទូបៅជំពាក់្េណុំ្លបគ 
រេព័នធទើផារ គ្នម នអំបណ្តយផលលែ បហើយក្សិក្ររេឈមមុខដតមាន ក់្ឯងពើេញ្ញា
ងវកិា ផលិតភាពក្សិក្មមបៅមានក្រមិតទេ បហតុផលសំខាន់ គភឺាពមិនចបរមើនបៅ
មុខននដំបណ្ើ រផលិតក្មម ការខវេះខាតបហោឋ រចនសមព័នធ ការខវេះខាតរេព័នធធារាាស្រសត 
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ការរគេ់រគងនិងដងរក្ានូវសហគមន៍ក្សិោឋ នមានក្រមិត ទំហំននការចូលរមួទុនក្នុង
ផលិតក្មមមានតិចតួចនិងក្រម អតុលយភាពរវាងនផទដើក្សិក្មមជាមួយអារតាក្ំបណ្ើ ន
រេជាជន។ លទធផលដ៏មានារៈសំខាន់ននផលិតភាព នងិផលិតក្មមក្សិក្មមមានក្រមតិ
ទេ គឺជាភាពរក្ើរក្អូសេនល យសរមាេ់ក្សិក្រក្នុងការអភិវឌឍរេបទសក្នុងតេំន់។  ភាពប្វើ
ឱ្យរ ើក្ចបរមើនននលក្ខខណ្ឌ បសដឋកិ្ចចរេស់អនក្ដរស-ចមាក រ វាជាេញ្ញា ចមបងបហើយ ៃ្ន់្ៃរ
សរមាេ់ក្ងវល់រេស់រោឋ ភិាលននរេបទសនើមួយៗ។ បហតុបនេះ វាេញ្ញជ ក់្ចាស់ថ្ 
សហក្រណ៍្នឹងជួយបោេះរាយ ឬជួយេនធូរេនថយនូវេញ្ញា ទងំបនេះ។ 

៣. េសសនៈននសហករណ៍កសកិមមគំរងូៅតបំនអ់ាស៊ា ន 
គំរូសហក្រណ៍្ក្សិក្មមមួយចំនួន មានលក្ខណ្ៈរេហាក់្រេដហលគ្នន  និង

លក្ខណ្ៈខុសៗគ្នន បៅេណ្តត រេបទសក្នុងតំេន់អាា ន។ ភាពរេហាក់្រេដហលគ្នន នន
សហក្រណ៍្ក្សិក្មមទងំបនេះ គឺមានការសបរមចចិតតបោយខលួនឯង។ សហក្រណ៍្ក្សិក្មម
គំរូនើមួយៗបៅក្នុងតំេន់បនេះ គឺមានការសបរមចចតិតខពស់បោយខលួនឯង េដនថមពើបនេះ ការ
សិក្ាសហក្រណ៍្ក្សិក្មម គជឺាឯក្ារសរមាេ់ជាបគ្នលការណ៍្អនុវតត និងទសសនទន 
បដើមបើបរៀេចំផសពវផាយបោយសមព័នឋភាពសហក្រណ៍្អនតរជាតិ។ ការចេ់បផតើមមុខរេរបោយ
សហក្រណ៍្ក្សិក្មម ានដំបណ្ើ រការជនំួញឥណ្ទន ការលក់្ដូរនិងជំនួញទើផារ។ មុខ
រេរបផសងៗបទៀត ដូចជា បសវាបរាចរសព អគគើសនើ បសវាក្មមផសពវផាយក្សកិ្មមអនុវតត
បៅតាមសហក្រណ៍្ក្សិក្មមរេបទសបវៀតណ្តម និងរេបទសនង។ ជាពិបសស សហក្រណ៍្
ក្សិក្មមគំរូទងំអស់បៅក្នុងតេំន់អាា ន ានផតល់ការគ្នរំទបោយរោឋ ភិាលក្នុងការផតល់
េបចចក្បទស និងការគ្នរំទងវកិា។ បទេះេើោ៉ា ងណ្តក៏្បោយ ក្រមិតននការគ្នរំទរេបទស
មួយបៅរេបទសមួយ ពឹងដផែក្បលើបគ្នលនបោាយរោឋ ភិាលរេស់បគ។ 

លក្ខណ្ៈបផសងៗគ្នន បនេះ ានេង្ហា ញឱ្យបឃើញថ្ សហក្រណ៍្ក្សិក្មម គរឺោឋ ភាិល
គ្នរំទរេព័នឋយនតការននការគ្នរំទសហក្រណ៍្ក្សិក្មម និងចាេ់សហក្រណ៍្។ ជាការពិត 
រេបទសនើមួយៗ ដូចជារេបទសនង ាធារណ្រដឋកូ្បរ ៉ា ជេ៉ាុន និងរេបទសមា៉ា បឡសុើ មាន
្នគ្នរសហក្រណ៍្ ្នគ្នររោឋ ភិាល និង្នគ្នរឯក្ជន ានផតល់ទុនសហក្រណ៍្
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ក្សិក្មមបោយអរតាការរាក់្ទេ បដើមបើសហក្រណ៍្ក្សិក្មមទងំបនេះអាចរេក្េមុខរេរ
ាន និងានសិក្ាពើតរមូវការចាំច់រេស់សមាជិក្។ ជាពិបសស បៅក្នុងរេបទសក្មពុជា 
ពុំទន់មាន្នគ្នរក្សិក្មម ្នគ្នរសហក្រណ៍្ ្នគ្នររដឋ ឬ្នគ្នរឯក្ជនណ្ត ាន
ផតល់បសវាក្មមឥណ្ទនបោយអរតាការរាក់្ទេបៅឱ្យសហក្រណ៍្ក្សិក្មមបៅបឡើយបទ។ 
បហតុបនេះបហើយបដើមទុនតិចសរមាេ់ដំបណ្ើ រការមុខរេរ គឺជាេញ្ញា រេឈមមួយដដល
សហក្រណ៍្បៅក្នុងរេបទសក្មពុជា ក្ំពុងរេឈមនបពលេចចុេបននបនេះ។ 

មានសហក្រណ៍្មួយចនំួនក្នុងតំេន់អាា ន ដូចជា សហក្រណ៍្ក្សកិ្មមបៅ
ក្នុងរេបទសក្មពុជា ានរេតេិតតិបគ្នលការណ៍្និងទសសនទន ដដលបរៀេចំបឡើងបោយ
សហក្រណ៍្សមព័នឋអនតរជាត។ិ អងគការចត់តាងំននសហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋម គពឺឹងដផែក្
ទងំរសុងបៅភូមិក្នុងរេបទសក្មពុជា គឺមានភាពរេហាក់្រេដហលនឹងអងគការចត់តាងំ
សហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋមបៅក្នុងរេបទសនង និងរេបទសបវៀតណ្តមដដរ។  

បទេះេើោ៉ាណ្តក៏្បោយ ចំណុ្ចមួយសខំាន់ ដដល៩៩ភាគរយននសហក្រណ៍្
ក្សិក្មមបៅក្នុងរេបទសក្មពុជា គឺចបនល េះរេបហាងរេស់អនក្រគេ់រគង គឺការរគេ់រគង
ការង្ហររេចនំងៃរេស់សហក្រណ៍្។ បនេះគឺជាេញ្ញា រេឈម ដដលសហក្រណ៍្ក្សិក្មម
ខវេះេទពិបា្ន៍បរេើរាស់ទុនបដើមបើរេក្េមុខរេរ និងការផតល់រាក់្បេៀរវតសរឱ៍្យអនក្
រគេ់រគង។ រក្ុមរេឹក្ាភិាល ដដលមិនទទួលានរាក់្បេៀរវតសរ ៍ គឺមានតនួទើោ៉ា ង
សំខាន់ក្នុងការរគេ់រគងសហក្រណ៍្ និងមុខជំនួញពឹងដផែក្បលើការបេតជាា ចិតត និងការ
សបរមចចិតតរេស់ពួក្បគ។  

េញ្ញា បផសងបទៀតគរួក្ត់សមាគ ល់ គថឺ្សហក្រណ៍្ក្សកិ្មមបៅរេបទសក្មពុជា មាន
ដតបៅក្រមិតេឋមេ៉ាុបណ្តណ េះ មានន័យថ្សហក្រណ៍្សហព័នឋបៅថ្ន ក់្បខតតនិងបៅថ្ន ក់្ជាតិ
មិនទនានេបងកើតបឡើយ។ បហតុដូចបនេះបហើយ សហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋមនើមួយៗ ាន
ដំបណ្ើ រការមុខរេរជាលក្ខណ្ៈេុគគល បោយមិនានចូលរមួពើសហក្រណ៍្ដនទបឡើយ។ 
ជាលទធផល សហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋមនើមួយៗ មិនទន់មានអំណ្តចរគេ់រគ្នន់បដើមបើចរច
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ជាមួយអនក្ផគត់ផគង់ ឬអនក្ផលតិឯក្ជន ដដលទក់្ទងនឹងតនមលនិងគុណ្ភាពននផលិតផល
ក្សិក្មម បោយាថ នភាពបសដឋក្ិចចរេស់ពួក្បគបៅបខាយ និងមានសបមលងតិចតចួ។  

ដូចគ្នន បនេះដដរ ពួក្បគមិនទន់មានអំណ្តចបដើមបើពិភាក្ាជាមួយរោឋ ភិាល 
ជាពិបសស ជាមួយរក្សងួក្សកិ្មម រុកាខ រេមាញ់ និងបនាទ បដើមបើបោេះរាយេញ្ញា សំខាន់
រេស់ពួក្បគដដលទក់្ទងនងឹក្ងវេះបដើមទុន ធាតុចូលក្សិក្មម បរគឿងយនតក្សិក្មម ផលិតផល
នបំចញក្សិក្មម និងការេបងកើតបហោឋ រចនសមព័នឋការោិល័យ។ បនេះេណ្តត លមក្ពើ
េញ្ញា មិនទន់មានសហរគ្នសសហក្រណ៍្ថ្ន ក់្បខតត និងសហក្រណ៍្ក្សកិ្មមជាត ិ ដដល
អាចេង្ហា ញឱ្យបឃើញសហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋមទងំអស់បៅក្នុងរេបទសក្មពុជា បដើមបើនំ
មុខចរចជាមយួាថ េ័នឯក្ជន និងជាមយួរោឋ ភិាលបដើមបើបោេះរាយេញ្ញា រេស់ពួក្បគ។  

សហក្រណ៍្ក្សិក្មមគំរូបៅក្នុងតំេន់អាា ន ានេង្ហា ញជាគំរូោ៉ា ងលែដល់
សហក្រណ៍្ក្សិក្មម បដើមបើអនុវតតតាមរេបទសក្មពុជា បហើយានផតល់ជាបមបរៀនេទពិបា្ន៍
រេស់ពួក្បគបដើមបើេបងកើតអងគការសហក្រណ៍្ជាបរចើន។ គំរូដ៏សមរសេននសហក្រណ៍្ក្សកិ្មម 
សរមាេ់េបងកើតសហក្រណ៍្ក្សកិ្មមបៅក្នុងរេបទសក្មពុជា គួរដតសហក្រណ៍្ក្សិក្មមរេបទស
នង ដដលមានលក្ខណ្ៈរគេ់រគ្នន់បជាគជ័យបៅក្នុងមុខរេររេស់ពួក្បគ និងការេណ្តុ េះ
េណ្តត ល ដល់សមាជិក្រេស់ពកួ្បគតាមរយៈការអនុវតតវ ិ្ ើាស្រសតលែ យុទឋាស្រសត និងយនតការ
អនុវតត។ ការចងសមព័នឋននសហក្រណ៍្ក្សិក្មមបៅក្នុងយនតការអនុវតតបោយចេ់បផតើមពើ
សហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋម ឈានបឆ្ព េះបៅសហក្រណ៍្សហព័នឋថ្ន ក់្បខតត និងសហក្រណ៍្
សហព័នឋថ្ន ក់្ជាត ិដដលានរក្បឃើញវ ិ្ ើាស្រសតសមរសេ។ 

រេព័នឋចំននួេើបៅក្នុងរេបទសនង ដដលមានរេសិទធភាពេំផុតបដើមបើជួយសហក្រណ៍្ 
ក្សិក្មម និងសមាជកិ្ក្សិក្ររេស់ពកួ្បគ មានរបេៀេបផសងៗពើគ្នន  លក្ខខណ្ឌ  បសវាឥណ្ទន 
បសវាដក្នចន នងិបសវាទើផារ ការទិញលក់្ ការទទួលបសវាផសពវផាយក្សិក្មម និងបសវា
អេ់រ។ំ បលើសពើបនេះបទៀត រចនសមព័នអងគការននសហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋមរេបទសនង 
គឺមានការដូចគ្នន នងឹរចនសមព័នឋរគេ់រគងសហក្រណ៍្ក្សិក្មមរេបទសក្មពុជា បលើក្ដលង
ដតដំបណ្ើ រការដេងដចក្ និងការផសពវផាយមិនទន់ោក់្េញ្ចូ លបៅក្នុងអងគការបលខនន
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សហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋមក្នុងរេបទសក្មពុជា។ ការេបងកើតសហក្រណ៍្ក្មពុជាគឺ មាន
ារៈសំខាន់ណ្តស់ ដដលពកួ្បគអាចប្វើការេរចិច ក្ដក្នចនផលិតផលក្សិក្មម និងតនមល
ផលិតផលក្សិក្មមរេស់ក្សកិ្រតាមរយៈប្វើឱ្យរេបសើរបឡើង។ សហក្រណ៍្ក្សិក្មមសហព័នឋ
បៅក្នុងរេបទសនង ានបដើរតួោ៉ា ងសំខាន់បៅក្នុងការចូលរមួសក្មមភាព្ុរក្ិចចដូចជា ការ
ដក្នចននងិការនបំចញផលផិលក្សកិ្មម ដដលជាតណំ្តងឱ្យសហក្រណ៍្ក្សិក្មមេឋម។ បនេះ
ជាយនតការគ្នរំទដ៏លែ បដើមបើជួយសហក្រណ៍្ក្សកិ្មមេឋមសរមាេ់យក្ផលិតផលរេស់
ពួក្បគលក់្បៅទើផារ តាមរយៈសហក្រណ៍្សហព័នឋដដលធានឱ្យរេបសើរបៅទើផារសរមាេ់
ផលិតផលក្សិក្មម។ បនេះជាវ ិ្ ើាស្រសតោ៉ា ងសំខាន់ដដលសហក្រណ៍្ក្សិក្មមក្នុងរេបទស
ក្មពុជា អាចប្វើការពចិរណ្តរ បដើមបើេបងកើតសហក្រណ៍្ក្សិក្មមបៅថ្ន ក់្បខតត។ 

ជារមួរគេ់សហក្រណ៍្ក្សិក្មមទងំអស់បៅក្នុងតំេន់អាា ន ានអនុវតតបគ្នល-
ការណ៍្ និងទសសនទនសហក្រណ៍្ក្សិក្មមរេស់ទើភាន ក់្ង្ហរសហក្រណ៍្អនតរជាតិ (ICA)។ 
បទេះជាោ៉ា ងណ្តយនតការគ្នរំទ និងការគ្នរំទពើរោឋ ភិាល មានភាពបផសងៗគ្នន  រគេ់
សហក្រណ៍្ក្សិក្មមគំរូបៅក្នុងតំេន់តាមរេបទសនើមួយៗ។ វាានេងាញឱ្យបឃើញថ្
សហក្រណ៍្ក្សិក្មមបៅរេបទសជាបរចើនក្នុងតេំន់អាចជួយជំរុញឱ្យបជាគជ័យបោយដផែក្
បលើក្ិចចខំរេឹងដរេង និងការគ្នរំទពើខាងបរៅ។ ការគ្នរំទពើរោឋ ភិាលជាគនលឹេះោ៉ា ងសំខាន់ 
បដើមបើឱ្យអនក្ខាងបរៅជួយគ្នរំទប្វើឱ្យសហក្រណ៍្មានភាពរ ើក្ចបរមើន និងទទួលាន
បជាគជ័យបៅក្នុងការរេក្េមុខរេររេស់បគ។ 

៤. ងោលការណ៍ប្គឹឹះសហគមន៍អភិវឌ្ឍនក៍សកិមម 
បគ្នលការណ៍្រគឹេះរេស់សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម បោងតាមបសចក្ដើសបរមច

រេស់េណ្តត ញ “សមព័នធសហក្រណ៍្អនតរជាតិ“ សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មមបៅទូទងំ
ពិភពបលាក្រតូវអនុបលាមតាមបគ្នលការណ៍្រគឹេះ៧ចណុំ្ច បហើយបគ្នលការណ៍្ទងំបនេះ
មាន៖ (១) ការចូលរមួបោយស័មរគចិតត នងិបេើក្ជំហសមាជកិ្ភាព, (២) រគេ់រគងតាម
លក្ខណ្ៈរេជា្ិេបតយយបោយសមាជិក្, (៣) ការចូលរមួដផនក្បសដឋក្ិចចរេស់សមាជិក្, 
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(៤) សវ័យភាព និងឯក្រាជយ, (៥) ការអេ់រ ំការេណ្ដុ េះេណ្តត ល និងការផតល់ព័ត៌មាន, 
(៦) ការប្វើក្ិចចសហរេតិេតតកិារជាមួយសហគមន៍ក្សកិ្មមបផសងបទៀត និង (៧) ការ
គិតគូរដល់សហគមន៍។ 

៥-ដ្ំងណើ រការងរៀបចំនិ្បង្កើតសហគមនក៍សកិមមរីឆ្ន ២ំ០០៣-២០១៣ 
ការេបងកើតសហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម មានបគ្នលេំណ្ងជួយសរមួលដល់

ការដឹក្នរំគេ់រគងបលើសក្មមភាពផលិតក្មម អាជើវក្មម សិេបក្មម ការទិញលក់្ ផលិតផល
សមាា រៈក្សកិ្មមរេស់សហគមន៍ឱ្យមានរេសិទធភាព សំបៅបលើក្ក្មពស់ជើវភាពរស់បៅរេស់
សមាជកិ្សហគមន៍ និងរមួចំដណ្ក្អភិវឌឍន៍បសដឋក្ចិចសងគម។ 

មុខរេរសហគមន៍ក្សិក្មមរួមមាន៖ ឥណ្ទន (ក្មចើ េបញ្ាើ សនសំ) ផគត់ផគង់ 
(ពូជដំណ្ត ំពូជសតវ សមាា រៈ ក្សិក្មម។ល។) ទើផារ (ទិញលក់្ផលិតផលក្សិក្មម  ដក្នចន
ក្សិផល។ល។) ផតល់បសវាក្មម (ក្សិក្មម សុខុមាលភាព ការប្វើដំបណ្ើ រ, ដឹក្ជញ្ជូ ន, 
ការធានរា៉ា េ់រង។ល។)។ 

ផលរេបោជន៍សហគមន៍៖ ប្វើជាមាច ស់ក្នុងសហគមន៍, បសវាឥណ្ទនការរាក់្
បថ្ក្, លក់្ក្សផិលរមួគ្នន ក្នុងតនមលទើផារសមរសេ, ទទលួានរាក់្ចំបណ្ញពើមុខជំនញួ, 
កាត់េនថយការបក្ងរេវញ័្ច រេស់ឈមួញតាមរយៈការទិញ និងលក់្រមួគ្នន  មុខរេរសហគមន៍
ក្សិក្មមមិនសថិតបៅបរកាមចាេ់សតើពើវធិានពាណិ្ជជក្មមបឡើយ។ 

ការេបងកើតសហគមន៍ក្សិក្មមរតូវអនុវតតតាមជំហានរមួមាន៖ (១) ក្ំណ្ត់តំេន់
បគ្នលបៅក្សិក្រ, (២)ផសពវផាយរក្េខណ្ឌ ចាេ់ដល់ក្សិក្រ, (៣)បរតៀមក្ិចចការចាំច់
មួយចំនួនសរមាេ់មហាសននិាតក្ំបណ្ើ តដេូំង, (៤)ដឹក្នសំរមេសរមួលមហាសននិាត
ក្ំបណ្ើ តដំេូង, (៥)ការចុេះេញ្ជ ើទទលួាគ ល់សហគមន៍, (៦)ពរងងឹសមតថភាពសហគមន៍
ក្សិក្មម, (៧)េនតតាមោនយក្ចិតតទុក្ោក់្ដល់សហគមន៍ និង (៨)បរៀេចំរចនសមព័នធ 
សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម។  

រេភពហរិញ្ាវតថុរេស់សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម បដើមបើរេក្េមុខរេរជាមួយគ្នន
អាចរេរពឹតតបៅាន នងិរសេតាមផលូវចាេ់សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម មានសិទធអិនុវតត



 

82 

 

ការបគៀងគររេភពហរិញវតថុដូចខាងបរកាម ៖ ភាគហ ុនដដលានជាវបោយសមាជិក្ទងំ
អស់, មូលនិ្ិេរមុងដដលានមក្ពើការដក្រាក់្អតិបរក្ (រាក់្ចំបណ្ញ), ងវកិាតមកល់ 
ឬសនសំរេស់សមាជិក្ក្នុងសហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម, ងវកិាក្មចើពើ្នគ្នរ ឬាថ េ័ន 
ឬេុគគលបផសងៗបទៀត, អំបណ្តយរេស់រាជរោឋ ភិាល ឬសេបុរសជន និងងវកិាបផសងបទៀត 
បេើមាន។ 

ជាមួយគ្នន បនេះដដរ បដើមបើទទួលានេុគគលិក្លក្ខណ្ៈគតិយុតត សហគមន៍
អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម រតូវមានការទទួលាគ ល់ពើមនទើរក្សិក្មមរាជធានើ-បខតត បោយបចញ
វញិ្ញា េនេរតមានបលខចុេះក្នុងេញ្ជ ើរតឹមរតូវ និងរតូវានផសពវផាយទូលទូំលាយក្នុងរយៈ
បពលពើរសាដ ហ៍ោ៉ា ងបរចើន។ សហគមន៍បនេះ រតូវោក់្ពាក្យសុំទទលួាគ ល់សហគមន៍ 
អភិវឌឍន៍សក្ិក្មម បៅមនទើរក្សកិ្មមរាជធានើ-បខតត បោយភាជ េ់មក្ជាមយួនូវ៖ (១) លក្ខនតកិ្ៈ
សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម ដដលមានចុេះកាលេរបិចេទ និងចុេះហតថបលខាននសមាជិក្អនក្
េបងកើតចំនួនពើរ(០២)ចាេ់, (២) រាយការណ៍្សននិាតេបងកើតដំេូង ដដលមានចុេះហតថ
បលខា ឬាន មបមនដននសមាជកិ្ទងំអស់ចំននួមយួ (០១)ចាេ់, (៣) េញ្ជ ើសមាជកិ្រក្ុម
រេឹក្ាភិាល និងគណ្ៈក្មមកា្ិការរតួតពិនិតយបោយេញ្ញជ ក់្ពើបឈាម េះ អាស័យោឋ ន និង
មុខង្ហរមាន ក់្ៗចំនួនមួយ (០១)ចាេ់, (៤) ហតថបលខា ឬាន មបមនដននសំណ្តក្
រេស់អនក្ដដលមានសិទធិតំណ្តងសហគមន៍ ចំនួនមួយ (០១)ចាេ់ និង (៥)ភសដុតាង
ននការទទលួជាវភាគហ ុន នងិការេង់រាក់្បោយសមាជិក្នើមួយៗចំនួនមួយ (០១)ចាេ់។ 

រចនសមពន័ធសហគមន៍អភវិឌឍន៍ក្សកិ្មម 

 
 
 
 
 

ទីរបឹកា 

គណៈកម្មម ធិការររួរពិនិរយ រកុមរបឹកាភិបាល 

នាយករគប់រគង 

ផ្ផែកឥណទាន ផ្ផែកផគរ់ផគង់ ផ្ផែកទីផារ ផ្ផែកព័រ៌ម្មន 

មហាសនែិបារ 
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២. រកាហវកិ្េង្ហា ញពើចំនួនភាគហ ុនសហគមន៍ក្សិក្មម (ឆ្ន ២ំ០០៣ -២០១៣) 

 
 
បោយគតិចេ់ពើឆ្ន ២ំ០០៣ ដល់ ឆ្ន ២ំ០១៣បនេះ មានសហគមន៍អភិវឌឍន៍

ក្សកិ្មមទងំ ៤៨៦ សហគមន៍ មានរាក់្សមាជិក្ភាពសរុេ ១៤៣.៧២៤.២០០បរៀល  
និងមានចំនួន ១៣៩.១៧៣ភាគហ ុន។ តាមរកាហវកិ្ ខាងបលើេង្ហា ញពើតនមលភាគហ ុនទុន
វនិិបោគរេស់ក្សិក្រសរុេ ៥.៧៦៩.០១២.០០០បរៀល និងរាក់្ឧេតថមាពើរដឋនិងនដគូ
អភិវឌឍន៍ ៣.១២៤.០៩២.៦៦០បរៀល បដើមទុនសរុេ ៨.៨៩៣.១០៤.៦៦០ បរៀល១២ មុខ
រេរឥណ្ទន ផលិតក្មមរសូវ ចិញ្ច ឹមសតវ មុខរេរជំនួញខាន តតូច ។ល។ 

 
 

                                                           
១២

 បលាក្ ជា ាងំដូណ្ត អនុរេធាននយក្ោឋ នផសពវផាយក្សិក្មម ននរក្សួងក្សិក្មម 
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1,825,333,660 

2,657,732,160 

3,635,072,160 

4,463,272,460 

5,656,061,460 

6,853,006,060 

8,893,104,660 

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Series 1

Series 2

Series 3

ទុនវនិិបោគរេសក់្សិក្រ 
រាក្ឧ់េតថមាពើរដឋនិងនដគូអភិវឌឍន៍ 
បដើមទុនសរុេ 
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ងសចកដសីននដិ្ឋឋ ន 
បោយបមើលបឃើញពើារៈរេបោជន៍រមួននការេបងកើតសហគមន៍ក្សិក្មម ដដល

អនុវតតតាមបគ្នលការណ៍្រគឹេះ សហក្រណ៍្អនតរជាតិ គឺជាការរមួចំដណ្ក្មួយដ៏សំខាន់ក្នុង
ក្ំបណ្ើ នបសដឋក្ិចចជាតិរេមាណ្ ៣១,៦ភាគរយ ននផលិតផលក្នុងរសុក្សរុេ (ផសស, 
GDP)បៅឆ្ន ២ំ០១៣ តាមរយៈការេបងកើនផលិតភាពក្សិក្មម។ បៅក្នុងសភាពការណ៍្
សក្លភាវូេនើយក្មម និងបសដឋក្ិចចទើផារបសរ ើ ជាមយួនឹងក្ំបណ្ើ នននការផលតិរសូវ
បលើសពើតរមូវការក្នុងរេបទស រាជរោឋ ភិាលានោក់្បចញនូវបគ្នលនបោាយសតើពើការ
ជំរុញផលតិក្មមដណំ្តរំសូវ និងការនបំចញអងករឱ្យាន១លានបតានបៅឆ្ន ២ំ០១៥១៣។ 
ជាក់្ដសតង បៅឆ្ន ២ំ០១៣បនេះ ក្មពុជាាននបំចញអងករជាផលូវការចំនួន ៣៧៨.៨៥០
បតាន១៤។  បដើមបើធានឱ្យាននូវបគ្នលនបោាយក្នុងការនបំចញអងករខាងបលើ ក្តាត
សំខាន់ គឺការជំរុញដេេដផនផលិតក្មមដណំ្តរំសូវរេមូលផតុ ំ ដដលចាំច់រតូវគ្នរំទដល់
សហគមន៍ក្សិក្មម ដដលជាអនក្ផលិតផ្ទ ល់ តាមរូេភាពអនុវតតផលិតក្មមក្សិក្មមតាម
ក្ិចចសនោ (Contract Farmming) សរមាេ់ផគត់ផគង់ នងិរេមូលទិញរសេតាមតរមូវ
ការសតង់ោទើផារ (គុណ្ភាព រេបភទ និងេរមិាណ្) មានលក្ខណ្ៈជារទង់រទយខាន ត
ម្យម និង្ំ។ ដូបចនេះ ចាំច់រតូវពរងងឹសមតថភាពដល់សហគមន៍បលើការដឹក្ន ំ និង
ចត់ដចងេញ្ជ ើកាគណ្បនយយ បៅក្នុងដផនការជំនួញរេស់សហគមន៍ឱ្យរសេបៅនឹងចាេ់
សតើពើសហគមន៍ក្សកិ្មម។ បហតុបនេះ បហើយការរគេ់រគងសរមាេ់ការអភិវឌឍសហគមន៍
ក្សិក្មម ជាដផនក្មួយោ៉ា ងសខំាន់ធាននិរនតភាពរេស់សហគមន៍។ 

គនថនិងេទស 

១-ចាេ់ សតើពើសហគមន៍ក្សិក្មម ចុេះនងៃទើ០៩ ដខមិងុន ឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 

                                                           
១៣ ឯក្ារបគ្នលនបោាយសតើពើការជរុំញផលិតក្មមរសូវនិងការនបំចញអងករ ទពំ័រ៤ 
១៤

 រាយការណ៍្េូក្សរុេការង្ហរក្សិក្មម រុកាខ រេមាញ់ និងបនាទ រេចឆំ្ន ២ំ០១៣-២០១៤, ទំព័រ.១២ 
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២-រពេះរាជរក្តឹយបលខ នស/រក្ត/០៧០១/២៣៤ ចុេះនងៃ១៦ ដខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០១ សតើពើ
ការេបងកើតនិងការរេរពឹតតបៅននសហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម សហភាពសហគមន៍
អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម និងេុបរសហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សកិ្មម។ 

៣-អនុរក្តឹយសតើពើការរគេ់រគងសហគមន៍នរពបឈើឆ្ន ២ំ០០៣។ 
៤-អនុរក្តឹយសតើពើការរគេ់រគងសហគមន៍បនាទ ឆ្ន ២ំ០០៥។ 
៥-រេការបលខ ៥៤៧ រេក្.ក្សក្ ចុេះនងៃទើ២៧ ដខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតើពើការោក់្ឱ្យបរេើ
រាស់លក្ខនតិក្ៈ គំរូ និងេទេញ្ញជ នផទក្នុងគំរូរេស់សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សិក្មម។ 

៦-ារាចរដណ្នបំលខ៣៥៩ ចុេះនងៃទើ២០ ដខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០០៩ រេស់រក្សួងក្សិក្មម 
រុកាខ រេមាញ់ នងិបនាទ។ 

៧-រាជរោឋ ភាិលក្មពុជា៖ ដផនការយុទធាស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ ២០០៩-២០១៣។ 
៨-រាយការណ៍្េូក្សរុេការង្ហរក្សិក្មម រុកាខ រេមាញ់ នងិបនាទ រេចឆំ្ន ២ំ០១៣-
២០១៤។ 

៩-រក្សួងក្សិក្មម រុកាខ រេមាញ់ និងបនាទ៖ និតិវ ិ្ ើអនុវតតន៍ក្នុងការបរៀេចំេបងកើត 
សហគមន៍អភិវឌឍន៍ក្សកិ្មមឆ្ន ២ំ០០៤។ 

១០-ឯក្ារេណ្តុ េះេណ្តត ល សតើពើការចុេះេញ្ជ ើគណ្បនយយរេស់សហគមន៍ក្សិក្មមបៅក្មពុជា
ឆ្ន ២ំ០១៣ នយក្ោឋ នផសពវផាយក្សិក្មម។ 

១១-ច័នទ ារុន ៖ សុនទរក្ថ្បេើក្សកិាខ ាលាពិបរគ្នេះបោេល់ថ្ន ក់្ជាតិបលើក្ទើ៣ បលើ
បសចក្តើរពាងចាេ់សតើពើសហក្រណ៍្ក្សិក្មម ដខក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១១, បៅសណ្តឋ គ្នរ
កាេូំឌើោ៉ាណ្ត រាជធានើភនំបពញ។ 

១២-េ ូ ងង៖ ការប្វើដំបណ្ើ រជារេវតតិាស្រសតដដលមិនអាចេំបភលចាន, បាេះពុមព  ដខកុ្មាៈ 
ឆ្ន ២ំ០១១។ 

១៣-http/en.Wikipedia.ong/wiki/Agricultural-cooperative 
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យន្តការអាទិភាពគ្រប់គ្រងសណំលរ់ងឹ 
ក្នងុរាជធាន្ភី្នំពពញ 

បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ពេង រឹមគ្សុង 

ភបំបពញ គឺជារាជធានីននរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ដដលមានអាយុកាលរបមាណ្
ជាង ៥៧០ឆ្ប  ំបចចុបផនបបានបដីរតួនាទីយ៉ងសំខាន់ជាមជឈមណ្ឍ លនបយបាយ បសដឌក្ចិច 
ពាណិ្ជជក្មម វបផធម៌ សងគមក្ចិច បទសចរណ៍្ បបតិក្ភណ្ឍ  នងិការទូតរបស់ជាតិ។ រាជធានី
បនះ បានអភិវឌ្ណយ៉ងឆ្ប់រហ័ស និងពរងកី្ខ្លួនបៅកាន់តំបន់ជាយរក្ងុពីទំហ ំ៣៧៦,១៧ 
គីឡូដម៉រតរក្ឡា បៅ ៦៧៨,៤៧គីឡូដម៉រតរក្ឡា  បនាធ ប់ពីកាត់បញ្ចូលឃុមំួយចំននួនន
បខ្តថក្ណាថ ល។ ការអភិវឌ្ណពរងីក្រាជធានីបនះ រតូវបានបធវីបឡងីបដីមផបីឆលីយតបនឹងបដរម
បរមួល ននតរមូវការរស់បៅ តងំទីលំបៅ និងរបក្បអាជីវក្មមរបស់របជាពលរដឌ ដដលបចះ
ដតបក្ីនបឡងីជាបនថបនាធ ប់ពីមួយឆ្ប បំៅមួយឆ្ប ។ំ តមសទិតិជំបរឿនរបជាជន និងរគួសារ
រស់បៅក្បុងរាជធានីភបំបពញ បានបក្ីនបឡងីដល់ជាង ២លាននាក់្ បសមីនងឹ ៣៥៥.៣៥៨
រគួសារ រួមជាមួយនឹងជនបរបទសដដលចូលមក្រស់បៅបបរមីការងារ ជាអបក្វនិិបយគ 
ជាមន្រនថីអងគការមិនដមនរដ្ឋឌ ភបិាល ជាមន្រនថីសាទ នទូត សាទ នតំណាង។ល។ របមាណ្ ៦០
មុឺននាក់្ និងបទសចរបលសីពី ១លាននាក់្ជាបរៀងរាល់ឆ្ប បំានមក្ដល់ បហយីសាប ក់្បៅបធវី
សក្មមភាពទសសនា សរមាក្ លំដហ និងក្មានថ ក្បុងរយៈបពលចាប់ព ី២បៅ ៥នងៃ១។ 

ការបក្ីនបឡងីននការរស់បៅ តងំទីលំបៅ និងរបក្បអាជីវក្មមរបស់របជាពលរដឌ 
ជនបរបទស នងិបទសចរ (ទងំបរបទស និងបទសចរក្បុងរសកុ្) បៅក្បុងរាជធានីភបំបពញ 
បានបបងកីតឱ្យមានការបក្ីនបឡីងក្បុងអរតដ៏ធំមួយននបរមិាណ្សំណ្ល់ (ពិបសស គឺ
សំណ្ល់រងឹ)។ មានការវាយតនមលថា បរមិាណ្បបងកីតសណំ្ល់រងឹបៅរាជធានីភបំបពញ បាន
បក្ីនបឡងីព ី១.៣៥០បតន បៅ ១.៧៥០បតន ក្បុងមួយនងៃ និងមានសំណ្ល់រងឹរបមាណ្
                                                           
១

 រក្សួងដផនការ៖ វទិាសាទ នជាតិសទិតិ ជំបរឿនរបជាពលរដឌបៅឆ្ប ២ំ០០៨-២០១៣, ភបបំពញ, ២០១៣  
   រក្សួងបទសចរណ៍្៖ ទិនបន័យមក្ដល់ននបភញៀវបទសចរអនថរជាតិបៅក្បុងឆ្ប  ំ២០១៣, ភបំបពញ, ២០១៣ 
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ដត ១.៣៥០បតនបុ៉បណាត ះ ដដលរតូវបានរបមូល រគប់រគង នងិដកឹ្ជញ្ជូ នបានរតឹមរតូវយក្
បៅចាក់្បៅទលីានចាក់្បានក្ំណ្ត់ និងបរៀបចំ២។  

បដីមផបីឆលីយតបនឹងសភាពការណ៍្ចំបពាះមុខ្ អាជាញ ធររាជធានីភបំបពញ បានខ្ិតខ្ំ
របឹងដរបងបធវីឱ្យមានដំបណី្រការជាបរចីនការងារបបាសសមាា តងបល់ ទីធាល សាធារណ្ៈ របមូល 
និងដឹក្ជញ្ជូ នបចញសំណ្ល់រងឹ បដ្ឋយដងមទងំបានរបគល់សិទនិរសបចាប់ក្បុងការដឹក្
ជញ្ជូ ន បបាសសមាា តងបល់ និងទីធាល សាធារណ្ៈឱ្យបៅរក្ុមហុ៊នឯក្ជនសុិនរទផីងដដរ ដត
បញ្ហា ជាបរចីនអបនក្បផការ គឺបៅសល់មិនទន់បដ្ឋះរសាយបាន។ ក្បុងរគប់ទីក្ដនលង បៅ
តមទីសាធារណ្ៈ វតថអារាម សាលាបរៀន មនធីរបពទយ សនួចារ សួនក្មានថ បសធីរដតរគប់
បភាជនីយដ្ឋឌ ន និងអាហារដ្ឋឌ ន សណំ្ល់រងឹបៅសល់បដរដ្ឋស រ៉ាយប៉ាយ (ពិបសស 
រក្ដ្ឋស បសាង នងិភាពក្ខ្វក់្)។ ការអនុវតថមិនបានលា និងបញ្ហា ក្ងវះខាតទងំឡាយ
បានបណាឋ លឱ្យរាជធានីភបំបពញរបឈមនឹងសភាពពំុរបរក្តី មានបញ្ហា បរសិាទ ន ក្ងវះ
អនាម័យ រពមទងំទទួលបានការទិបតៀន និងរះិគន់ជាបរចីនពីរគប់មជឈដ្ឋឌ ន។ គំនរ
សំណ្ល់រងឹ ដដលមានក្លិនអារក្ក់្មានបៅរាយប៉ាយក្បុងរគប់ទីរបជុជំន និងទីរបមូលផថុ ំ 
បដ្ឋយការរបមូល និងដឹក្ជញ្ជូ នពុំរតូវបានបធវីបឡងីបទៀងទត់ និងទន់បពលបវលា។ ក្មមក្រ
បធវីការងាររបមូល សមាា ត នងិដឹក្ជញ្ជូ នសំណ្ល់រងឹ ដូចជាខ្វះការបលីក្ទកឹ្ចិតថ ខ្វះការ
បរៀបចំ តដរមតរមង់ និងបងាា ត់បបរងៀនពីរបបៀបរបមូលសមាា តសំណ្ល់រងឹ។ ឧបក្រណ៍្ 
និងរងយនឋរបមូល និងដកឹ្ជញ្ជូ នសណំ្ល់រងឹ ចាស់រទុឌ្បរទម ពុក្ នងិហូរទកឹ្ ជះក្លិន
សាុយ មានសភាពហួសពីការដដលអាចទទួលយក្បាន។ សំណ្ល់រងឹដដលបបាះបចាលរតូវ
បានដ្ឋក់្លាយឡគំ្នប  និងដឹក្ជញ្ជូ នយក្បៅចាក់្បៅទីលានចាក់្បដ្ឋយពុំមានការដបងដចក្
បដ្ឋយដឡក្ពីគ្នប បឡយី នងិប៉ះពាល់ធៃន់ធៃរដល់លទនភាពផធុក្របស់ទីលានចាក់្បទៀតផង៣។ 
                                                           
២ JICA, ចំននួរបជាជនពាក្រណ៍្ និងដផនការបមគមនាគមនប៍ៅរក្ងុភបំបពញ,  ភបំបពញ, ២០០៦ 
សាលារាជធានីភបំបពញ, របាយការណ៍្អនុវតថផាក្ពិនយ័ និងដញក្សំរាមបៅភបំបពញ ឆ្ប ២ំ០១៣ ភបបំពញ, 
២០១៣ 

៣
 JICA, The Study on Solid Waste Man’t in the Municipality of Phnom Penh  2007-2013, 
Phnom Penh 
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សំណ្ល់រងឹដដលរបមូល សមាា ត និងដឹក្ជញ្ជូ នបចញពីរាជធានីភបំបពញ មិនបាន
រតឹមរតូវ ពតិជាបងកបរគ្នះថាប ក់្បរចីនដបប បរចីនសណាឌ នដល់សងគម និងមនុសស ប៉ះពាល់
យ៉ងធៃន់ធៃរចំបពាះសុខុ្មាលភាព សុខ្ភាពរស់បៅរបស់របជាពលរដឌ ប៉ះពាល់ដល់បរសិាទ ន 
និងបសាភ័ណ្ភាពទីរក្ុង ប៉ះពាល់ដល់បក្រ ថ ិ៍ប ម្ ះ និងតនមលននការរស់បៅរបស់ជាតិសាសន៍ 
ដដលពិបាក្នឹងពណ៌្នាជាទីបំផុត។ បញ្ហា បនះទមទរការយក្ចិតថទុក្ដ្ឋក់្ ការគិតគូរ
ជាអាទិភាព បដ្ឋយរតូវដសវងរក្ដំបណាះរសាយដក្លមា និងលុបបំបាត់ឱ្យបានលាបំផុត 
របក្បបដ្ឋយគតិបណ្ឍិ ត និងបដ្ឋយសាម រតីទទួលខុ្សរតូវខ្ពស់។  

ចាប់ អនុរក្ឹតយ និងបសចក្ថរីបកាសបផសងៗទក់្ទងជាមួយនឹងបញ្ហា សំណ្ល់រងឹ 
រតូវបានអនុម័ត គណ្:ក្មមការរគប់រគងសណំ្ល់រងឹដដលមានភាគីមក្ពសីាទ ប័នជាបរចីន 
រមួមាន រក្សួងបរសិាទ ន សាលារាជធានីភបំបពញ កាក្បាទរក្ហមក្មពុជា មនធីរសាធារណ្:
ការនិងដឹក្ជញ្ជូ ន រក្ុមហុ៊នឯក្ជន នងិសាទ ប័នមួយចំនួនបទៀត ក៏្រតូវបានបរៀបចំបបងកីត
ឱ្យមានដដរ យនថការបលីក្ទឹក្ចិតថដល់ដផបក្ឯក្ជនជាបរចីន បានរតូវបបងកីត និងអនុវតថបដីមផី
ឱ្យពួក្បគអាចបធវកីារងារជាមយួសណំ្ល់រងឹមានរបសិទនភាព ដតមនិទទលួបានលទនផល
តមការចង់បានបនាះបឡយី។ បតីអវីជាឧបសគគ និងបញ្ហា ចមផងសទិតបៅរតង់ណា? 

បដីមផបីឆលីយតបនឹងសណួំ្រដដលបានបចាទបឡងីបនះ ការសិក្ាមួយរតូវបានបរៀបចំ 
និងអនុវតថបដ្ឋយរបុងរបយត័ប។ មនុសសមួយចំនួនធំ រតូវបានក្ណំ្ត់ជាគំរតូងសរមាប់
ការដ្ឋក់្សណួំ្រ នងិសុំចបមលីយ ការវភិាគ វាយតនមល នងិបធវកីារបផធៀងផាធ ត់យ៉ងជាក់្លាក់្ 
ទីបំផុតបយងីរក្បឃញីថា យនថការបដ្ឋះរសាយពរងឹងបឡងីវញិការរគប់រគងសំណ្ល់រងឹ
ក្បុងរាជធានភីបំបពញ គឺមានជាប់ទក់្ទងជាមួយនឹងការងារអាទិភាពមួយចំនួន ដូចជា៖ 

១. អប់រផំសពវផាយបបងកនីការយល់ដងឹដល់សាធារណ្ជនអពំសីណំ្ល់រងឹ នងិផល
ប៉ះពាល់៖   

អបក្អនុវតថ (ដូចជា រដឌ អបក្ប ៉ការ និងបុគគលិក្របស់បគ អាជីវក្រ អាជាញ ធររគប់
ជាន់ថាប ក់្) និងរបជាពលរដឌ រតូវមានការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈពបីញ្ហា សណំ្ល់ ផល
ប៉ះពាល់ ការដញក្ ការទុក្ដ្ឋក់្ និងពិបសស គឺយល់ជាក់្លាក់្ពីបទដ្ឋឌ ន នងិមូលដ្ឋឌ ន
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ចាប់សងគម។ ការងារអប់រ ំនិងផសពវផាយ មានរបបយជន៍បរចីនបំផុតសរមាប់ការបបងកីន
របសិទនភាពននការរគប់រគងសំណ្ល់រងឹ បរពាះបានរមួបញ្ចូ លនូវ ១).ការពនយល់ពីបទដ្ឋឌ ន 
និងដណ្នាពំីផលរបបយជន៍ននបទដ្ឋឌ នបនាះ ២).ការយល់ដឹងពីផលវបិាក្ននការចាក់្
សណំ្ល់រងឹមនិរតមឹរតូវ ៣). ការទុក្ដ្ឋក់្ និងការចាក់្សណំ្ល់រងឹរតមឹរតូវ ៤). ការក្សាង
ការបយគយល់គ្នប បលីគបរមាងរគប់រគងសំណ្ល់រងឹ ៥).ការបណ្ថុ ះសាម រតីរគប់គ្នប ពីការ
សមាា តមូលដ្ឋឌ នរបស់ខ្លួន ៦). ការទមទរក្ចិចសហការ នងិការអនុវន្រតថមឹរតូវពីអបក្លក់្
តមផលូវ នងិបរៅផារ។ 

២. ដក្លមារបព័ននការងារ នងិបលកី្ក្មពស់ការទទលួខុ្សរតវូននបណាថ អបក្ពាក់្ព័នន៖ 
ការដក្លមារបព័ននការងារ និងបលីក្ក្មពស់ការទទួលខុ្សរតូវននបណាថ អបក្ពាក់្ព័នន

(ដូចជា រដ្ឋឌ ក្ររគប់រគងសណំ្ល់រាជធានីភបំបពញ អបក្ប ៉ការ អាជីវក្រ របជាជន នងិ
អាជាញ ធរ) គឺជារបក្គំបហីញទី២ ពាក់្ព័នននឹងការបធវីឱ្យរបបសីរការរគប់រគងសំណ្ល់រងឹ
បៅរាជធានីភបំបពញ។ បដីមផសីបរមចបានការងារបនះបគរតូវការ ១).ដក្សរមួលរបព័នន
ផាថ ច់មុខ្បលីការរបមូលសំណ្ល់រងឹ ២).ពរងឹងរដ្ឋឌ ក្ររគប់រគងសណំ្ល់រាជធានភីបំបពញ
ជាភាប ក់្អនុវតថដដលមានតមាល ភាព ៣).អភិវឌ្ណរបព័ននចាប់ នងិសថង់ដ្ឋរសរមាប់ការរគប់រគង
សំណ្ល់រងឹបដនទម ៤).អភិវឌ្ណបគ្នលការណ៍្ដណ្នា ំ និងបទបញ្ហជ រគប់រគងសណំ្ល់រងឹ
បដនទម ៥).បលីក្ក្មពស់ភាពជានដគូអនុវតថរវាងរដឌ និងអបក្ប ៉ការ និង ៦).ជំរុញយនថការ
ទទួលខុ្សរតូវឱ្យបានខាល ងំកាល បដនទមបទៀត។ 

៣. ពរងងឹរបព័ននការងាររគប់រគងសណំ្ល់រងឹ បដ្ឋយ៖ 
- ក្ំណ្ត់តួនាទ ីនិងការទទលួខុ្សរតូវបលីការរគប់រគងសណំ្ល់រងឹជាក់្លាក់្  
- បលីក្ក្មពស់ការទទួលខុ្សរតូវ និងពរងឹងអំណាចរដ្ឋឌ ក្ររគប់រគងសំណ្ល់
រាជធានីភបំបពញ 

- បបងកីនសមតទភាព និងភាពជាអបក្ដឹក្នានំនមនធីរបរសិាទ នរាជធានីភបំបពញ 
- ពរងឹងការអនុវតថតមក្ិចចសនាប ៉ការ និងសមាា ត 
- ក្ំណ្ត់ជាក់្លាក់្តួនាទី និងតបំន់ រមួទងំ ទំហនំនការទទួលខុ្សរតូវអបក្អនុវតថ 
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- ក្ំណ្ត់សថង់ដ្ឋរលមាតិននសណំ្ល់រងឹ និងការដបងដចក្អនុវតថជាក់្លាក់្។ 

៤. ពរងងឹរបតបិតថកិាររបមូល នងិសមាា តសណំ្ល់រងឹ៖  
ការពរងឹងរបតិបតថកិាររបមូល និងសមាា តសណំ្ល់រងឹ គឺជាអាទិភាពទ ី៤ បរពាះ

គនលះឹននការងារទងំបនាះមាន ១).ដក្សរមួលបធវីឱ្យរបបសីររបព័ននរបមូលសំណ្ល់រងឹ 
២).ពរងីក្បសវាក្មម នងិបលីក្ក្មពស់ការអនុវតថរបមូលសណំ្ល់រងឹ និង ៣).អភិវឌ្ណ និង
ពរងឹងសមតទភាពទទួលខុ្សរតូវននរដ្ឋឌ ក្ររគប់រគងសំណ្ល់រាជធានីភបំបពញ។ ដដល៖ ទ១ី 
(ដក្សរមួលបធវីឱ្យរបបសីររបព័ននរបមូលសំណ្ល់រងឹ) អាចបធវីបានតមរយៈការពរងីក្
បសវាក្មមរបមូលសំណ្ល់រងឹក្បុងតំបន់បចញចូលបានបដ្ឋយបរគឿងចរក្ មានវធិានការ
ជាក់្លាក់្របមូលសណំ្ល់រងឹ និងមានគបរមាងការពរងីក្បសវាក្មមបៅកាន់តំបន់បចញចូល
មិនបាន (បដ្ឋយ៖ បរបីធុង ធុងកុ្ងដតន័រ របទះរុញ ការដញក្សណំ្ល់រងឹ ការបបងកីត
ក្មាល ងំពលក្មម នងិការបលីក្ទកឹ្ចិតថ ការផគត់ផគង់សមាា រៈ នងិបរកិាខ ររតមឹរតូវ ការបលកី្ក្មពស់
របព័ននននការរបមូលនងលបសវា និងការទទលួខុ្សរតូវខ្ពស់ក្បុងការសមាា ត) ទ២ី (ពរងីក្
បសវាក្មម និងបលីក្ក្មពស់ការអនុវតថរបមូល) បដ្ឋយមានដផនការ និងគបរមាងការអនុវតថ
ជាក់្លាក់្ អនុវតថដផនការបដ្ឋយសាម រតីទទួលខុ្សរតូវខ្ពស់ និងបចះទទលួក្ំហុស ក្ំណ្ត់
បានជាក់្លាក់្បរមិាណ្ នងិរបភពសណំ្ល់រងឹក្បុងតំបន់នីមួយៗ បបងកីនបរមិាណ្បរគឿងចរក្ 
របទះរុញ ធុង នងិកុ្ងដតន័រ នងិការរគប់រគង បបងកីនបរមិាណ្បុគគលិក្អបក្របតិបតថិរបមូល 
និងសមាា ត អនុវតថបានរតឹមរតូវតមកាលវភិាគ (បានសកិ្ាក្ំណ្ត់ នងិឯក្ភាពគ្នប ) 
មានងវកិាវនិិបយគពរងីក្បរគឿងចរក្ នងលបរបង នងិបណ្ថុ ះបណាថ លមនុសស និងមានងវកិា
សរមាប់ទិញដី បធវីបរាងជាង ជួសជុលបរគឿងចរក្) និង ទ៣ី (ពរងឹងសមតទភាពទទួល
ខុ្សរតូវននរដ្ឋឌ ក្ររគប់រគងសំណ្ល់រាជធានីភបំបពញ) បដ្ឋយដងទផំលូវចូល និងទីតងំចាក់្
សំណ្ល់រងឹឱ្យលា និងបទៀងទត់ (មានន័យថា មានបរគឿងចរក្បរបីរបាស់រគប់រគ្នន់ មាន
ងវកិារគប់រគ្នន់សរមាប់ចំណាយបលីបរបង និងក្មាល ងំពលក្មម ដក្សរមួល និងបរៀបចំ
ទីលានចាក់្ ការចាក់្រគបដីបលីសណំ្ល់ បបងកីនគុណ្ភាពបសវាក្មមក្បុងទីលានដល់អបក្
ចាក់្ ចរចាជាមយួអបក្ចាក់្ អំពីការបបងកនីនងលឈបួលចាក់្ និងការតបសបងវញិបដ្ឋយការ
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បបងកីនគុណ្ភាពបសវាក្មម (សរមួលការបចញចូលននរងយនថ បបងកនីបជីងចាក់្ បជៀសវាង
ការខូ្ចរងយនថ និងបនទយនងលជសួជុល) មានគបរមាងការជាក់្លាក់្ និងមានការរតួតពិនិតយ
របតិបតថិការទីលាន (បដ្ឋយ៖ មានដផនការរគប់រគងទីលានរតឹមរតូវ និងការអនុវតថនន
អបក្ប ៉ការជុំវញិ ការដងទរំចក្ផលូវចូលសរមាប់រងយនថ លូបងាូរទឹក្បភលៀងសរមាប់ផលូវចូល 
និងដងទជំួសជុលផលូ វជារបចា)ំ និងមានដផនការ និងការអនុវតថរតួតពិនិតយទីលាន 
(សនថិសុខ្ ក្ិចចរបតិបតថកិារចាក់្ ការងាររបស់អបក្ប ៉ការ អបក្ចាក់្ នងិអបក្បរសីសណំ្ល់ 
បភលីងបំភល ឺអាងរបរពតឹថក្មម ទំនប់ការពាររបឡាយ) រតមឹរតូវ។ 

៥. រគប់រគងឱ្យបានលាការចាក់្ នងិការដក្នចបសណំ្ល់រងឹ៖  
រគប់រគងឱ្យបានជាក់្លាក់្ នងិយ៉ងតឹងរងឹការចាក់្សំណ្ល់រងឹ តមមបធាបាយ 

១).រតឹបនថឹងការចាក់្សំណ្ល់រងឹរ៉ាយប៉ាយ អារ៉ាត់អារាយ និងបណាឋ លឱ្យប៉ះពាល់
ដល់បរសិាទ ន សភាពរបស់ទឹក្បដ្ឋយសារការបងាូរចូលបៅក្បុងទបនល និងបរសិាទ នជុំវញិ 
ប៉ះពាល់ដល់របភពមាូបអាហារសរមាប់របជាពលរដឌ ២).ជំរុញការផលិតជីក្ំបុ៉សឋ តមរយៈ
ការវនិិបយគបរៀបចំទតីងំផលតិ បបងកីតបបចចក្បទសងមីដដលមិនធាល ប់មានពីមុនមក្ និង
ការរក្ទីផារលក់្ជីក្ំបុ៉សថទងំបនះ ៣).បរបីឡដុតក្ប ថ រតឹមរតូវរសបតមបបចចក្បទស 
ដុតសណំ្ល់រងឹ (សំណ្ល់រងឹឧសាហក្មម សណំ្ល់រងឹទីរក្ងុ និងសណំ្ល់រងឹបរគ្នះថាប ក់្
បផសងៗ) បដីមផរីគប់រគងសណំ្ល់រងឹរបក្បបដ្ឋយអនាម័យ។  

៦. ពរងងឹការអនុវតថចាប់ នងិការដ្ឋក់្ពន័ិយ៖ 
បចញចាប់រតមឹរតូវ ចាបំាច់ និងបទបញ្ដតថិបរកាមចាប់ដ្ឋក់្បរមាម ទមទរការ

អនុវតថយ៉ងរតឹមរតូវ និងផឋល់រងាវ ន់ការបលីក្ទឹក្ចំបពាះអបក្អនុវតឋតមបានលា និងបលីក្
ទឹក្ចិតថជាពិបសសចំបពាះការងារអប់រ ំនិងផសពវផាយជាសាធារណ្ៈសឋីពីការកាត់បនទយ
សំណ្ល់រងឹ ការបរបីរបាស់បឡងីវញិ ការដក្នចប ឬការទញយក្វតទុធាតុបដមី និងការផលតិ
ជីធមមជាតិ។ ទមទរបនាធ ន់ ចាប់សថីពីសិទនិទទួលបានបរសិាទ នមួយ របក្បបដ្ឋយ
សុវតទិភាព និងសុខ្ភាព ដដលមានខ្លមឹសារដចងរបឆ្ងំដ្ឋច់ខាត នងិផថនាធ បទសចំបពាះ
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ការបំផាល ញបរសិាទ ន ការបបញ្ចញសណំ្ល់បពុំលបរសិាទ ន នងិបធវីឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់
សុខ្ភាពរបស់មនុសស។ 

រន្ថន្ិពទទស 

១-រក្សួងបរសិាទ ន,  បរសិាទ ន,  បសៀវបៅជំនួយសាម រត,ី ភបំបពញ, ២០០០ 
២-បជសវ ខូ្ននិ នងិ ផាយ ហាវ ដឹម, សុខ្ភាពបរសិាទ ន, ភបំបពញ ២០១០ 
៣-ទិន ពនលក្, វចនានុរក្មបបចចក្ស័ពធបរសិាទ ន, ភបំបពញ ២០០២ 
៤-ធនាគ្នរពភិពបលាក្, របាយការណ៍្រតតួពនិតិយបរសិាទ នក្មពុជា ឆ្ប ២ំ០០៣, 
ភបំបពញ, ២០០៣ 

៥-បសៀវបៅដណ្នាសំរមាប់សហគមន៍, សុខ្ភាពបរសិាទ ន, ភបំបពញ, ២០០៥ 
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យន្តការជំរញុប្រសទិ្ធភាពការចរចាធុរកិចច 
កនងុពាណិជជកម្មអន្តរជាត ិ

បបក្ខជនបណ្ឍិ ត ឈា ចាន្ណ់ា 

បរោមបាវចនា ជាត ិសាសនា រពះមហាក្សរត ក្មពុជា គឺរពះរាជាណាចរក្មួយ
ក្ំពុងតតរបឹងតរបងអភិវឌ្ណខ្លួនឱ្យបៅជារបបេសមួយមានភាពសមផូរសបាយ និងមានោរ
រកី្ចបរមីនបលីរគប់វស័ិយ។ យុេនសាស្រសថចតុបោណ្របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលក្មពុជា បានបងក
លក្ខណ្ៈឱ្យរបជាជនរបក្បអាជីពរបស់ខ្លួនតាមលេនភាព នងិសមតទភាព និងបដ្ឋយគ្មម ន
ោរបរសីបអីង។ េសសនាទានបនះ បានអនុញ្ញដ តឱ្យធុរជនបរបេស មានជំបនឿ និង ចូលមក្
ក្មពុជាជាមួយបគ្មលបំណ្ងធុរក្ិចច និងបានបធវីឱ្យពាណិ្ជជក្មមអនថរជាតិរបស់ក្មពុជាជាមួយ
ពិភពបោក្ ពិបសស ជាមួយរបបេសជិតខាងក្បុងតំបន់ មានោររកី្ចបរមីនគួរឱ្យក្ត់
សមាគ ល់។ សក្មមភាព និងវធិានរបទាក់្រក្ឡាគ្មប ជាបរចីន រតូវបានគិតគូរ និងបរៀបចំ
ប ងី១។ ោរគ្មរំេ និងជំរុញតផបក្ឯក្ជន (ទាងំវស័ិយផលិតសរមាប់ោរនាបំចញ និងវស័ិយ
ពាណិ្ជជក្មមបដ្ឋះដូរេំនិញ បសវាក្មមលក់្ដុំរាយ ពាណិ្ជជក្មមេិញលក់្តាមបណាថ ញ
បបចចក្វេិា) បដ្ឋយបគ្មលនបោបាយចាស់ោស់ (មានន័យថា ជាក្ាលម៉ាសុនីតដល
រតូវោរបរបងរអំិល) បដីមផឱី្យមានដំបណី្រោរលអ និងបរសិាទ នេូបៅលអសរមាប់គ្មរំេក្ចិច
ដំបណី្រោរធុរក្ិចចឱ្យអាចរបរពតឹថបៅបានរលូន និងមានភាពបជាគជ័យ រតូវបានយក្ចិតថ
េុក្ដ្ឋក់្ និងមានោរអនុវតថោ៉ងសក្មម តតបៅមានរបាងំបរចីនគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់។  

របាងំពាណិ្ជជក្មមទាងំបនាះរតូវបានបមីលប ញីថាមាន ១).ផលិតក្មមរគួសារ
បដ្ឋយក្ងវះសមតទភាពតផបក្ជនំាញ ២).ពននគយ នងិពននអាក្រតដលរតូវបានបគចាត់េុក្
ថាបរចីន ប យីខ្ពស់បេៀតផង ៣).របាងំមិនតមនពននគយបលីពាណិ្ជជក្មម និងោរមិន

                                                           
១ រក្សួងពាណិ្ជជក្មម, ក្មពុជា៖ ោរសិក្ាពីសមា រណ្ក្មម និងោររបកួ្តរបតជង, ភបបំពញ ២០០២ 
 រក្សួងពាណិ្ជជក្មម, របាយោរណ៍្សថពីីពាណិ្ជជក្មមក្មពុជា ឆ្ប ២ំ០១៣, ភបបំពញ ២០១៤ 
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បានបគ្មរពបៅតាមសថង់ដ្ឋរោរងារអនថរជាតិតដលេេួលយក្បានបៅេីផារអនថរជាតិ 
៤).របព័ននសរមួលពាណិ្ជជក្មមបៅមានតម្មលជាផលូវោរខ្ពស់ ៥).នីតិវធិីពាណិ្ជជក្មមនាបំចញ 
និងនាចូំលតដលតរមូវឱ្យមានោរដ្ឋក់្ពននោ៉ងខ្ពស់ ោរបង់ម្លលឈលួលសរមបសរមលួក្បុង
ោរសុំចាប់ (អាជាញ ប័ណ្ត) នាបំចញ និងោរចំណាយបតនទមបរៅផលូវោរ ៦).ភាពអន់លយ
ម្នប ដ្ឋឌ រចនាសមព័នន ៧).ោររខំានម្នសក្មមភាព និងអនថរាគមន៍របស់េីភាប ក់្ងារ
របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ៨).ភាពមានក្រមិតម្នជំនាញភាសាបរបេស និងស រគិនភាព និង 
៩).បេពបោសលយក្បុងោរចរចាធុរក្ិចច។  

បញ្ញា ដ៏ធ ំ និងអាេិភាពពាក់្ព័នននឹងបរាជ័យ ឬបជាគជ័យក្បុងោរបធវីពាណិ្ជជក្មម 
គឺមានទាក់្េងនឹងោរចរចាធុរក្ិចច។ ោរចរចា គឺទាមទារចាបំាច់ និងក្បុងរគប់ោលៈបេសៈ 
អបក្មិនមានបេពបោសលយក្បុងរបបៀបបធវីោរងារបនះ និងតដលមិនអាចទាក់្ទាញសមានចិតថ
ពីម្ដគូពាណិ្ជជក្មមរបស់បគ គពឺិតជាពិបាក្នឹងសបរមចបានអវីៗដូចបណំ្ងណាស់។ ក្បុង
ោរបធវីពាណិ្ជជក្មម ោរចរចាធុរក្ិចច គឺពតិជាចាបំាច់ និងទាមទារភាពឆ្ល តម្វក្បុងរបបៀប
បរៀបចំ និងជំរុញដំបណី្ររបរពឹតថបៅឱ្យបានផលដូចោររបាថាប ចង់បាន។ រក្ុម ុ៊ន 
ពាណិ្ជជក្រ ឬធុរជនទាងំឡាយ រតូវោរចរចាអំពីម្លល ចរចាសុំបធវីតណំាងតចក្ចាយ ចរចា
សុំអនុបរគ្មះបពលបវោផថល់របាក់្សណំ្ង ចរចាពនាបពលជាមួយរបភពេុន ឬោរចរចា
សុំរបាក់្ក្មចីជាមួយោររបាក់្ទាបបដីមផពីរងីក្មុខ្ជំនួញ ចរចាបធវីម្ដគូពាណិ្ជជក្មម ចរចា
េិញលក់្ និងផគត់ផគង់វតទុធាតុបដីម ចរចាសុសំិេនិផ្តថ ច់មុខ្ក្បុងោរនាចូំល ឬនាបំចញេំនញិ 
បសវា ចរចាសុំប ងីរបាក់្តខ្ ចរចាបដីមផបីានេេលួក្ចិចសនាខាងធុរក្ចិច ចរចាជាមួយ
តំណាងលក់្ឬបដបូ៉ ឬោរចរចាជាមួយស ភាពក្មមក្រ។ល។ និង។ល។ សទតិក្បុងបរោិរណ៍្
បនះ ោរចរចាធុរកិ្ចច រតូវបានចាត់េុក្ថាចាបំាច់ និងមានសារៈសំខាន់បំផុតសរមាប់
បជាគជ័យក្បុងពាណិ្ជជក្មម។  

ខុ្សតបលក្ពីរបបេសជិតខាង និងរបបេសក្បុងេូទាងំពិភពបោក្ ធុរជនសញ្ញជ តិ
តខ្មរភាគបរចីនពុបំានឆលងោត់ោរសិក្ាបេ តតពួក្គ្មត់បានេេួលសាគ ល់ចាស់ថា បេពបោសលយ
ក្បុងោរចរចាធុរក្ិចច ពិតជារតវូោរចាបំាច់បផុំត និងក្ងវះោរចរចាដ៏បុនិរបសប់ ធុរក្ិចច 
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និងពាណិ្ជជក្មមរបស់គ្មត់ របឈមនឹងបញ្ញា ជាបរចនី ោរបាត់បង់សមព័ននភាព និងផល
របបោជន៍ គឺបក្ីតមានរាល់ម្លង និងជាបរឿងតដលមិនគួរអនុញ្ញដ តឱ្យបក្ីតមានបនថបេៀត
បនាះប យី។ សាទ នភាព និងតរមូវោរសងគមទាមទារឱ្យមានោរបឆលីយតបបនាធ ន់នូវេំនិញ 
និងបសវា នាឱំ្យក្មពុជារតូវតតបបីក្ចំ  និងឱ្យមាននូវលំ ូរពាណិ្ជជក្មមក្បុងរក្បខ័្ណ្ឍ ជាត ិ
និងអនថរជាត ិគឺមិនអាចរង់ចាឱំ្យមានធនធានមនុសស និងប ដ្ឋឌ រចនាសមព័ននរគប់រគ្មន់ជា
មុនបានប យី។ យនថោរជំរុញបលីក្ក្មពស់ោរសិក្ា បរៀនសូរតឱ្យមានជំនាញ ភាសា
បរបេស និងស រគនិភាព រពមទាងំបេពបោសលយក្បុងោរចរចាធុរក្ិចច គឺតរមូវបរៀបចំ
ឱ្យបដីរតាមមយួជំហានបរោយ និងជាបនថបនាធ ប់។ 

រមួចំតណ្ក្បឆលីយតបនឹងបសចក្ថីរតូវោរដ៏សំខាន់បនះ ោរសិក្ារុក្រក្បដ្ឋយតផអក្
បលីបគ្មលោរណ៍្វេិាសាស្រសថរតឹមរតូវមួយ រតូវបានបធវីប ងី និងលេនផលតដលអាចបរបី
របាស់ជាវធិីសាស្រសថ នងិជាមាគ៌្មតរមង់េិសសរមាប់ោរងារអនុវតថចរចាធុរក្ិចចឱ្យេេលួ
បានរបសេិនភាព ទាក់្ទាញោរចាប់អារមមណ៍្ និងសមានចិតថពីម្ដគូ នងិតាមរយៈបនះ
អភិវឌ្ណពាណិ្ជជក្មមឱ្យេេួលបានបជាគជ័យជាបនថបនាធ ប់ មានដូចតបៅ៖ 

១. អាទ្ិភាពទ្ី១៖ កំណត់គោលរំណងនន្ការចរចា 
ោរចរចា មិនអាចបធវីបានប យី របសិនបបីមិនមានោរក្ណំ្ត់ឱ្យជាក់្ោក់្ជា

មុននូវបគ្មលបំណ្ង។ មានន័យថា អបក្ចរចារតូវចាប់បផឋីមពីោរតដលរតូវបញ្ញជ ក់្ ឬបងាា ញ 
(អវីតដលគិតបៅក្បុងផបត់គនំិត) និងរតូវបានបគក្ំណ្ត់ថា ជាភាពចាបំាច់ ឬអាេិភាព។ 
បគ្មលបំណ្ងតដលធុរជនមាប ក់្ៗចង់បានអាចមានបរចីន និងអាចបផសងៗ ដូចជា ោរេេួល
បានក្ិចចរពមបរពៀងលអ សមានចិតថ ោរបដ្ឋះរសាយក្ងវល់ ឬភាពមនធិលសងសយ័ ោរបធវី
ឱ្យម្ដគូបានយល់ដឹងនិងឯក្ភាពបលីបញ្ញា អវីមួយ ឬោរេេួលបាននូវព័ត៌មានតដល
ចាបំាច់។ល។  

មានន័យថា អបក្រគប់រគងជហំានដំបូង គឺរតូវក្ំណ្ត់ឱ្យបានជាក់្ោក់្នូវបគ្មល
បណំ្ងម្នោរជួបចរចារបស់ខ្លួន។ េបងវីបនះមានរបបោជន៍ខាល ងំណាស់ សរមាប់បរជីសបរសី
យុេនវធិីចរចា និងសនធនាឱ្យបានលេនផលលអ។ ធុរជនរតវូគិតឱ្យបានជាក់្ោក់្ថាគ្មត់



 

96 

 

ចង់បានអវីពីោរចរចា? អវីតដលគ្មត់រតូវបលីក្ប ីង? គំនិតបនះសមរសបតដរឬបេក្បុង
ោលៈបេសៈបនះ? បញ្ញា បនះអាេិភាពតដរឬបេ? នឹងផឋល់របបោជន៍អវីដល់ម្ដគូ? 
របបោជន៍ទាងំឡាយរតូវបានតបងតចក្គ្មប ដូចបមឋច? បធវីោ៉ងណាកំុ្ឱ្យោរជតជក្ងាក្
បចញពីរបធានបេ? នឹងបដ្ឋះរសាយបញ្ញា តដលបក្ីតមានប ងីរបបៀបណា? 

២. អាទ្ិភាពទ្ី២៖ គរៀរចំការចរចា ន្ិងសន្ទនា 
ោរបរៀបចចំរចា គឺជាជំហានេពីីរ ម្នោរជួបចរចារ។ ក្បុងជហំានបនះ ធុរជន រតូវ

ពិចារណាឱ្យបានជាក់្ោក់្ថាបតីគ្មត់នឹងរបោន់យក្អាក្បផក្ិរោិ និងបធវចីរតិតបបណា? 
បតីគ្មត់រតូវបរៀបចំខ្លួនតបបណា? បសលៀក្ពាក់្តបបណា? បធវីតបបណា និងអវីខ្លះ? បដីមផឱី្យ
ម្ដគូ ១).យល់រពមបលីគំនតិតដលនឹងបលកី្ប ងី ២).ហ៊ានបឆលីយថាបេ និងបនឋោរពិភាក្ា 
៣).យក្ចិតឋេុក្ដ្ឋក់្ចំបពាះោរខ្ិតខ្ំពនយល់ ឬោរបក្រសាយ ៤).មានជំបនឿបលភីាសា 
និងគំនិតបានបលីក្ប ងី និង ៥).បិេបាងំនូវអវតីដលធុរជនមិនបជឿបលីម្ដគូ។  

សាស្រសាថ ចារយបណ្ឍិ ត សួន រ៉ានី ក្បុងសាប ម្ដរសាវរជាវមួយបានអះអាងថា២ ោរ
បរៀបចំជំនួបចរចា រតូវបធវីប ងីបដ្ឋយមានបរៀបចំគបរមាងោរចាស់ោស់ និងរតូវយក្ចិតឋ
េុក្ដ្ឋក់្បៅបលីបញ្ញា មួយចនំនួ ដូចជា៖ 

 

+ សកិ្ាពមី្ដគូ៖ សិក្ាពីសមាសភាពតដលរតូវជួបចរចា តសវងយល់ថាអបក្បនាះ 
ជាបុរស ឬស្រសឋ ីអតឋចរតិ លក្ខណ្ៈសមផតឋ ិក្រមតិវជិាជ ជីវៈ ជំនាញ និងគុណ្ភាព
ដម្េបេៀតរបស់គ្មត់គឺតបបណា? និងសិក្ាផងតដរពីស ោររីបស់គ្មត់ 
(របសិនបបីមាន)។  

+ វភិាគពរីបធានបេ៖ វភិាគពីអវីតដលរតូវបលីក្ប ងីមក្ពិភាក្ា? សាច់បរឿងបនះ
ជាអវី? សមរសបតាមោលៈបេសៈបនះតដរឬបេ? វាសំខាន់តដរឬោ៉ងណា? 
គួរ ឬមិនគួរ? 

                                                           
២ សួន រ៉ានី, ោររគប់រគងេីភាប ក់្ងារបេសចរណ៍្, បបាះពុមពបលីក្េី១ តខ្ក្ញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១២ 
  សួន រ៉ានី, ោរអភិវឌ្ណខ្លួនជាស រគិន, បបាះពុមពបលីក្េី១ តខ្តុោ ឆ្ប ២ំ០១២ 
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+  វាយតម្មលសាទ នភាព៖ សិក្ាបមីលបតីោរជួបចរចារសបតាមោលៈបេសៈតដរឬ
ោ៉ងណា? ម្ដគូចរចានឹងផឋល់ឱ្ោសឱ្យធុរជននូវអវីតដលរតូវបលីក្ប ងីតដរ
ឬបេ? ជំនួបបពលបនះមានអំបណាយផលតដរឬបេ? បរោិោសជំនួបចរចា
បនះ នឹងមានសាទ នភាពតបបណា? 

+ ដ្ឋក់្បចញយុេនសាស្រសថ នងិយុេនវធិ៖ី បដ្ឋយគិតថាអវខី្លះតដលធុរជនរតូវផឋល់ឱ្យ
ម្ដគូ បដីមផឱី្យម្ដគូេេួលយក្បានបដ្ឋយរកី្រាយ។ ចំបពាះយុេនវធិីវញិ ធុរជន
រតូវបចះសួរសំណួ្រតដលលអៗ  និងមានរបបោជន៍។ ទាក់្េងនឹងតផបក្បនះ
សាស្រសាថ ចារយបណ្ឍិ ត សួន រ៉ានី អះអាងថាោរងារបបរងៀនឱ្យខ្ញុ ំចាថំាេិសបៅម្ន
ោរពិភាក្ាអាចរតូវបានតរបរបួល ឬតក្តរមូវ បដ្ឋយសារោរសួរជាសណួំ្រ
លអៗ  (សំណួ្របបីក្ ឬសណួំ្របិេ) និងទាក់្ទាញ។ សណួំ្របបីក្ ក្បុងន័យបនះ 
រតូវបានចាត់េុក្ថាជាសំណួ្រ តដលមិនអាចមានចបមលីយចាស់ោស់ (បាេ/
ច៎ាស មិនបាន មិនអាច ឬមិនដឹង) និងវាមានសារៈសំខាន់បផុំត ក្បុងបពលតដល
បគ្មលបំណ្ងម្នោរបធវីជំនួបចរចា គឺជាោរបធវីប ងីបដីមផេីេួលព័ត៌មាន។ 
សំណួ្របបីក្ជាសំណួ្រតដលទាក់្េងនឹងោរបរៀបរាប់អំពីអវីមយួ ដូចជា ចូរអបក្
បរៀបរាប់? អបក្ដឹងអវីខ្លះ? បតីអបក្គិតោ៉ងណា? ប តុអវ?ី គំនិត ឬោរគិត
របស់អបក្? អនុសាសន៍របស់អបក្ោ៉ងណាតដរ? ចូរអបក្ពនយល់បងាា ញ ឬបក្
រសាយ? សំណួ្របិេ រតូវបានក្ំណ្ត់ថាជារបបភេសំណួ្រ តដលទាមទារជាចាំ
បាច់នូវចបមលយីតតពីរម៉ាត់បុ៉បណាត ះ គឺបាេ (ច៎ាស) ឬអត់ (មិនបាន)។ សំណួ្រ
របបភេបនះ វានឹងមានរបសិេនភាពក្បុងោរបរបីរបាស់ បដីមផីបឆ្ព ះបៅបធវីឱ្យ
សបរមចបាននូវបគ្មលបំណ្ងពិបសសៗ ដូចជា បធវីឱ្យម្ដគូបជឿជាក់្មក្បលី
ធុរជន េេួលបានោរយល់រពមឬឯក្ភាពពីម្ដគូ ជំរុញម្ដគូឱ្យេេួលសាគ ល់ 
ឬមិនេេួល ឬឱ្យេេួលយក្ ជំរុញម្ដគូឱ្យបំបភលចបរឿងអវមីួយ និងពិបសស គឺ
ោត់បនទយោររបឆ្ងំតបរបស់ម្ដគូ។ 

+  បរៀបចកំ្តនលងជបួចរចា 
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៣. អាទ្ិភាពទ្ី៣៖ ជំរញុដំគណើ រការលអនន្ការចរចា 
ោរចរចា រតូវបផឋីមប ងីពីោរបបងកីតបរោិោសលអ និងរសស់រសាយ។ វាសនាម្ន

ោរចរចាអារស័យជាអាេិភាពបលីនាេេីីមួយតដលោរចរចាចាប់បផឋីម។ វាជាបពលបវោដ៏
សំខាន់បំផុត របសិនបបីម្ដគូមានោរបពញចិតថនឹងេីក្តនលងតដលបានបរៀបចបំដីមផេីេលួគ្មត់ 
បពញចិតថនឹងោរបរៀបចំសាវ គមន៍ោរមក្ដល់របស់គ្មត់ និងសំខាន់មួយបេៀត ម្ដគូបពញ
ចិតថនឹងនាេីម្នោរចាប់បផថីមសបំណ្ះសំណាលរវាងធុរជន និងគ្មត់។ តបបបនះ ធុរជនរតូវ
ចាប់បផថីម បដ្ឋយោរដ្ឋក់្សំណួ្រតបបសបិេនសាប ល ខ្លី មានអតទន័យ និងខ្លឹមសារលអ និងតដល
នាឱំ្យម្ដគូសបាយរកី្រាយ និងយល់ថាមានោរយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្ខ្ពស់។ សំណួ្របផថីម រតូវ
របក្បបដ្ឋយថាមពល វជិជមាន របក្បបដ្ឋយសុជីវធម៌ និងតដលបបងកីតនូវអារមមណ៍្លអ មាន
សភាពសបិេនសាប ល បបងកីតភាពបជឿេុក្ចិតឋ និងោត់បនទយោរបារមភភ័យរពួយ។ 

ោរផឋល់ និងោរេេួលព័ត៌មាន គឺជាគនលឹះសំខាន់មួយបេៀតម្នោររបរពឹតថបៅម្ន
ោរចរចា។ ោរផឋល់ និងេេួលព័ត៌មាន រតូវបានចាត់ថា ជាជំហានអាេិភាពមួយម្នោរ
ចរចា និងសនធនា និងជាបពលបវោតដលអបក្ចូលរមួពិភាក្ា រតូវចាប់បផឋីមឈានបៅរក្
ខ្លឹមសារបលីរាល់ោរជតជក្។ ោរងារសំខាន់ក្បុងតផបក្បនះ ១)-របមូលផឋុ ំបៅក្បុងផបត់គំនិត ឬ
របមូលយក្រាល់បញ្ញា សំខាន់ៗម្នព័ត៌មានតដលបភញៀវបានផឋល់ឱ្យ ២)-ក្ំណ្ត់ឱ្យបាននូវ
សារប តុជំរុញ និងបគ្មលបំណ្ងរបស់ម្ដគូ ៣)-ផឋល់ ឬបញ្ជូ នបៅបភញៀវនូវព័ត៌មានតដល
បានរពាងេុក្ (៤)- វាយតម្មល និងក្ណំ្ត់ជំ ររបស់ម្ដគូ។ ោរងារបនះ ធានាមានរបសិេនភាព 
និងមានរបសិេនផល ោលណាធុរជនមានសមតទភាពផឋល់ព័ត៌មាន និងបំភលឺដល់ម្ដគូ អាច
ផឋល់និងបចាេជាសណួំ្រលអ សាឋ ប់ោ៉ងយក្ចិតឋេុក្ដ្ឋក់្អវីតដលម្ដគូបានបលីក្ អាចតាម
ដ្ឋនោរវវិតថម្នសាទ នភាពជនំួប (សក្មមភាពផ្តធ ល់ខ្លួន ឬោរតរបរបួលម្នអតឋចរតិរបស់ម្ដគូ) 
និងោរវាយតម្មលសក្មមភាពម្ដគូ និងេបីំផុតអាចរគប់រគងសាទ នោរណ៍្ (តក្តរបបរោិោស) 
ម្នជំនួបសនធនា និងពិភាក្ាបនះបាន។ ដូចគ្មប បនះតដរ ធុរជន រតូវសាថ ប់ោរបក្រសាយ 
បងាា ញ និងអតាទ ធិបាយរបស់ម្ដគូោ៉ងយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្ និងហាមោត់ផ្តឋ ច់ោរនិោយ
របស់ម្ដគូ និងចាប់បផឋីមនិោយបដ្ឋយខ្លួនឯង។  
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 ោរចរចាធុរក្ិចច អាចរបរពឹតថបៅបានបដ្ឋយភាពបជាគជ័យ របសិនបបីធុរជនបាន
បបងកីតគុណ្សមផតថិផ្តធ ល់ខ្លួនមួយចំនួន ដូចជា ១).បបងកីតភាពខាល ងំតផបក្បុគគលិក្ភាព 
២).ភាពលអតផបក្អារមមណ៍្ ៣).លក្ខណ្ៈនិសសយ័លអ ៤).សមតទភាពពិបសស និង ៥).ោរ
សាថ ប់បដ្ឋយយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្បំផុត។ ដូចគ្មប បនះតដរ ធុរជន រតូវបចះចាត់តចងជាមួយ
អារមមណ៍្របស់ម្ដគូ ចាត់តចងជាមួយោរជតជក្និងោររបតក្ក្ មានបេពបោសលយក្បុងោរ
ទាក់្ទាញចិតថម្ដគូ បចះបរបីភាសា បចះបញ្ជូ នសារជាអវចនភាសាបដ្ឋយោរសតមថងបចញជា
េឹក្មុខ្ បចះបងាា ញនូវអាក្បផក្ិរោិ បចះបធវោីយវោិរ មានសបមលងលអ មានសីលធម៌ក្បុងោរ
និោយ បចះនិោយអនធងចិតថអបក្សាថ ប់ និងឆ្ល តម្វក្បុងោរបឆលីយតបនូវសំណួ្ររបស់ម្ដគូ។ 

៤. អាទ្ិភាពទ្ី៤៖ ការសគប្ម្ចចិតត 
ធុរជន គួរបធវីោរតសវងយល់ពីអវីតដលគ្មត់ប ញីថាមានគុណ្តម្មល និងមានភាព

សំខាន់សរមាប់ខ្លួន។ គ្មត់រតូវតតសាគ ល់បគ្មលបៅរបស់ខ្លួន និងពិនិតយផលូវបរជីសបរសីរបស់
គ្មត់ថាបតីវាសុីសងាវ ក់្នឹងបគ្មលបៅរបស់គ្មត់ឬបេ? ោរបរជីសយក្វធិីមិនសបរមចចតិថ ក៏្
ចាត់េុក្ថាជាោរសបរមចចិតថតដរ។ បុ៉តនថ ធុរជនមិនអាចបគចពីោរសបរមចចិតថបដ្ឋយោរ
មិនសបរមចចិតថបានបេ បរពាះថាេបងវីតបបបនះ មានន័យថា គ្មត់សបរមចចិតថេេួលយក្នូវ
អវីតដលគ្មត់ ឬម្ដគូក្ំពុងបធវីបនថបៅបេៀត។ ក្បុងក្រណី្បនះ អបក្រសាវរជាវមាប ក់្បានបលីក្
ប ងីថា ធុរជនរតូវបចាេជាសណួំ្រសួរខ្លួនឯងជារបចាថំា ប តុអវីបានជាខ្ញុ ំមិនហ៊ានងាក្
បចញពីអវីតដលក្ំពុងបធវីក្បុងបពលបចចុបផនប៣។ ោរសាក្លផងពិចារណាអំពីោរមិនរពមបធវីអវី
មួយថា បតីវាបនថឱ្យមានោររបលុយនឹងអវីខ្លះ?  

ធុរជនអាចរបឈមនឹងវបិតថិមយួ ក្បុងោរបធវីបសចក្ថីសបរមចចិតថ គឺឥេនិពលម្នោរ
ជំពាក់្ចិតថ តដលជាេំបនាររបោន់ខាជ ប់បលីព័ត៌មានដំបូងបានេេួលក្បុងបពលចាប់បផថីម។ 
ភាល មៗបនាធ ប់ពីព័ត៌មានបនាះបានជំពាក់្ចិតថ ធុរជនបរចីនតតពុំរពមេេួលដឹងព័ត៌មានតដល
នឹងចូលមក្បតនទមបេៀតតាមបរោយបុ៉នាម នបេ។ វបិតថិបនះតតងមានឥេនិពលបលីោរសបរមច

                                                           
៣ Gregory Brazeal, Harvard Law & Policy Review (Online). Against Gridlock: The 
Viability of Interest-Based Legislative Negotiation , vol. 3, p. 1 (2009) 
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ចិតថបរចីនោ៉ង ឧទា រណ៍្ោរតម្លល។ល។ បបីសិនសងសយ័ថា ប តុអវីបានជាវាអាចបក្ីត
មានប ងីបាន? សូមដងឹថា បនះមក្ពមីនុសសបរចីនផថល់ភាពសំខាន់បលីព័ត៌មានដំបូង 
បរពាះវាមានេមងន់ជាងព័ត៌មានតដលបានេេួលបៅបពលបរោយ។ អបក្មានអាជីពទាក់្ទាញ
េឹក្ចិតថអបក្ដម្េ ដូចជា អបក្េផីារ អបក្បោសនា អបក្នបោបាយ អបក្រក្ក្ម្រមបជីងសារ 
និងបមធាវ ី តតងតតនិយមបរបីឥេនិពលម្នោរជំពាក់្ចិតថ។ បរោយពីភាគីណាមាប ក់្បាន
និោយពតីួបលខ្រចួភាល ម សមតទភាពរបស់មនុសសក្បុងោរបដិបសធតួបលខ្បនាះក៏្លយចុះ
តដរ តួោ៉ង ដូចជា បពលបៅហាវ យក្បុងបពលអនាគតរបស់អបក្សួរថា ោលបៅក្តនលងបធវី
ោររបស់អបក្មុនបនាះបតីធាល ប់បានេេលួរបាក់្តខ្បុ៉នាម ន? ជាេូបៅចបមលយីរបស់អបក្ នឹងបងក
ឥេនិពលម្នោរជំពាក់្ចិតថបលីបៅតក្លមីរបស់អបក្ក្បុងោរផថល់របាក់្តខ្ដំបូងភាល ម។ មនុសស
ភាគបរចីនយល់ដឹងពីបរឿងបនះ បេីបបរចីនតតបឆលីយពបនលីសរបាក់្តខ្ចាស់ឱ្យខ្ពស់ជាងោរពិត 
បដ្ឋយសងឃមឹថា វាអាចជួយជំរុញឱ្យបៅតក្លមីហ៊ានផថល់របាក់្តខ្ឱ្យបរចីនជាងបនាះ។ 
 ធុរជនតតងជួបនូវបសចក្ថីលបមអៀងតាមោររបោន់ខាជ ប់ក្បុងោរសបរមចចិតថ តួោ៉ង
ដូចជា ក្បុងេំនាក់្េំនងជាមួយនឹងមនុសសបភេផធុយគ្មប  បបីគ្មត់មិនយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្បៅបលី
េិនបន័យតដលចងអុលបងាា ញថាមនុសសមាប ក់្បនាះ អាចមិនតមនជាគូតដលសមជាមួយនឹង
គ្មត់បេបនាះ បសចក្ថីលបមអៀងតាមោររបោន់ខាជ ប់ជាអវីតដលក្ំណ្ត់លក្ខណ្ៈម្នសមព័ននភាព
របស់គ្មត់ក្បុងបពលបនាះ។ វបិតថិបនះ តតងរារាងំដល់ោរសបរមចចិតថក្បុងោររបក្បអាជីព 
បដ្ឋយឱ្យរពមបធវីោរដូចពីមុនតដលបរបីសមតទភាពតិចជាងតដលខ្លួនមានតបៅបេៀត ឬមិន
រពមបថូរបៅបធវោីរបៅក្តនលងលមីបរពាះតតផថល់ភាពសំខាន់បលីចណុំ្ចលអរបស់ោរងារបចចុបផនប
តតមាង៉បុ៉បណាត ះ។ វបិតថិបនះ អាចបធវីឱ្យោរសបរមចចិតថបណាថ ក់្េុន ោន់តតមានភាព
អារក្ក់្ ឬមានភាពភ័យខាល ចខាល ងំប ងី បរពាះធុរជនមិនរពមយក្ចិតថេុក្ដ្ឋក់្នឹងេិនបន័យ
តដលបងាា ញថា ក្លវធិីក្បុងោរសបរមចចិតថរបស់គ្មត់ក្បុងបពលបចចុបផនបមិនបានេេួលផល
លអអវីបនាះបេ។ ពិតណាស់ថា បសចក្ថីលបមអៀងតាមោររបោន់ខាជ ប់ជាអវីតដលពិបាក្នឹង
យក្ឈបះវាបានណាស់ ប យីមបធាបាយក្បុងោរតក្តរប ពិតជាអាចបធវីបានបដ្ឋយលំបាក្ 
និងមានតតោរពាោមសវះតសវងរក្េិនបន័យតដលផធុយគ្មប  ឬជំទាស់នឹងោរបជឿបុ៉បណាត ះ។ 
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តតោរបានេេួលនូវព័ត៌មានសងកត់ធងន់បលីគុណ្តម្មលម្នេិនបន័យតដលជំទាស់នឹងោរបជឿ
របស់ធុរជនក្ថ ីក៏្គ្មត់តបរជាបមីលបៅដូចជាវាមានផលប៉ះពាល់តតបនថិចបនថួចបុ៉បណាត ះដល់
វចិារណ្ញាណ្របស់គ្មត់។ 

ក្តាថ ក្ណំ្ត់ម្នោរសបរមចចិតថមួយបេៀត មានពាក់្ព័នននឹងតដនក្ណំ្ត់ម្នគំនិត 
តដលថាបតីគួរតតបផ្តថ តសំខាន់បលីរជុងណាម្នសាទ នោរណ៍្ និងគួរចរមាញ់ដក្អវីបចញខ្លះ? 
តដនក្ណំ្ត់ម្នគំនតិអាចបំម្ភលអវីតដលធុរជនប ញី និងសាងចំណុ្ចតដលមិនរតឹមរតវូប ងី
មក្បាន បដ្ឋយសារតតតដនក្ំណ្ត់ម្នគំនិតតតងតតទាញចំណាប់អារមមណ៍្របស់ធុរជន
បឆ្ព ះបៅរជុងណាមួយម្នសាទ នោរណ៍្ និងរវល់តតបផ្តថ តបលអីវីបនាះ។ រសបបពលបនាះក៏្
ោត់បនទយភាពសំខាន់ ឬរពបងីយក្បនថីយនឹងរជុងបផសងៗ។ ប តុអវីបានជាមនុសសមាប ក់្ៗ 
ក្ណំ្ត់បញ្ញា នីមយួៗខុ្សតបលក្ពីគ្មប ? ចបមលីយ គឺតដនក្ណំ្ត់ម្នគំនតិរបស់មនុសសអារស័យ
បលីបេពិបសាធន៍ ោរ វកឹ្ហាត់ និងវបផធម៌របស់ខ្លួនគ្មត់ផ្តធ ល់។ ពិតណាស់ថា មនុសស
េេួលដងឹពីោរបាត់បង់ ខុ្សតបលក្ពីោរបានេេួលផលរបបោជន៍។ បបីសិនធុរជនមាន
តដនក្ំណ្ត់ម្នគនំិតថាលេនផលម្នោរសបរមចចិតថរបស់គ្មត់ គឺោរបជៀសវាងោរបាត់បង់ 
គ្មត់មានេំបនារសុខ្ចិតថរបលុយរបថាន តតបបីគ្មត់មានតដនក្ំណ្ត់ម្នគំនិតថាអវីតដលនឹង
បក្ីតប ីងគឺជាផលរបបោជន៍ គ្មត់របាក្ដជាមានេំបនារបជៀសវាងោររបលុយរបថាន
បនាះ។ ភាពខុ្សគ្មប ក្បុងបរឿងរបលុយរបថាន មានទាក់្េងនឹងវធិីអធិបាយ ឬោរពនយល់ពី
លេនផលតដលអាចមានផលប៉ះពាល់ោ៉ងខាល ងំចំបពាះេបងវរីបស់ខ្លួនឯង តួោ៉ងដូចជា វធិី
បងាា ញលេនផលតដលនងឹបក្ីតប ងីពោីរពាបាលអាោរៈជងំឺមហារកី្ នឹងមានឥេនិពល
ចំបពាះោរតបសបងរបស់អបក្ជងំឺ។ បបីសិនបរបៀបបធៀបគ្មប រវាងោរតដលរគូបពេយរបាប់អបក្
ជំងមឺហារកី្សួតថា បបីរពមចូលវះោត់គ្មត់មានឱ្ោសខ្ពស់ តដលអាចនឹងមានជីវតិរស់
បៅយូរជាង ១ ឆ្ប បំេៀត ជាមួយនឹងោររបាប់អបក្ជំងឺថា អបក្មានឱ្ោសតិចណាស់តដល
អបក្អាចនឹងសាល ប់ក្បុងរយ:បពលមិនបលីស១ឆ្ប ។ំ  អបក្ជំងតឺដលបានសាថ ប់ឮោររបាប់ដំបូង
ក៏្បរជីសបរសីចូលវះោត់ខ្ពស់ជាង ោររបាប់បលីក្បរោយ។  
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បៅក្បុងជំហានរបរពឹតថបៅម្នោរចរចា មានបរឿងអាេិភាពមួយបេៀត តដល
ទាមទារោររបុងរបយត័ប គឺោររបយត័បចំបពាះតដនក្ំណ្ត់ម្នគំនិតរបស់ខ្លួន។ ធុរជនរតូវ
ពិចារណាថា តដនក្ំណ្ត់ម្នគនំិតរបស់ខ្លួន ជាេូបៅ និងឬភាគបរចីន បផ្តថ តបលីបរឿងអវ ីឬ
មានចំណុ្ចបខ្ាយអវីខ្លះ? តបបបនះ គឺទាមទារោរពាោមរតួតពិនិតយ ឱ្យរបាក្ដក្បុងចិតថ
ថា តដនក្ំណ្ត់ម្នគំនតិរបស់ខ្លួនសមរសបនងឹបញ្ញា ឬបេ? មនុសសភាគបរចនីតតងពាក់្ព័នន
តបបបរបីអារមមណ៍្ជាមួយនឹងផបត់គំនិតតាមេរមង់ណាមួយ ប យីបរចីនតតយក្បៅបរបីជា
មួយរគប់បរឿង តួោ៉ងដូចជា ោរេុក្ចិតថអបក្ដម្េជាអវីតដលលអ តតមានបពលខ្លះក៏្អាចនាំ
បៅោរសបរមចចិតថតដលោ៉ប់យនឺបំផុតបានតដរ។  

បៅក្បុងដំណាក់្ោលមួយតដលរតូវោរសបរមចចិតថ ធុរជនតតងតតរក្ប តុផល
បដីមផជីាក្តាថ រមួ ដូចបនះ ោររក្ប តុផលតិចតួច បពលបានពិចារណាប យីអាចតញក្ឱ្យ
ប ីញថាបញ្ញា គឺជាអវី? និងរសាវរជាវលក្ខខ្ណ្ឍ  និងផលូ វបរជីសបរសី ពិតជាសំខាន់។ 
បដ្ឋយលក្ខខ្ណ្ឍ មានបរចីនសននឹក្សនាន ប់ និងមិនអាចនឹងពិនិតយឱ្យបានសពវរគប់ បេីបអបក្
សបរមចចតិថបរចីនតតបរជីសយក្តតចណុំ្ចណាតដលពិបសសៗជាផលូវបរជីសបរសី និងតដល
អាចរុក្បានបដ្ឋយងាយ អាចប ីញចាស់ោស់ រួមទាងំជាផលូវបរជីសបរសីតដលមាន
លក្ខខ្ណ្ឍ របហាក់្របត លគ្មប នឹងលក្ខខ្ណ្ឍ តដលបគធាល ប់បានដឹងរចួមក្ប យីថា វាពិត
ជាបរបីបាន។ បនាធ ប់ពីមានផលូវបរជីសបរសីប យី ធុរជនអាចចាប់បផថីមពិចារណាភាល មៗ តត
មិនតមនជាោរពិចារណាតដលសុីជបរៅោ៉ងេូោយបនាះបេ និងមិនបានពិចារណារគប់
ផលូវបរជីសបរសីោ៉ងលអិតលអន់ដូចគ្មប ប យី។ ធុរជនរតូវពិចារណារ ូតដល់ជួបផលូវបរជីស
បរសី តដលប ញីថាលអរគប់រគ្មន់សរមាប់លក្ខខ្ណ្ឍ របស់គ្មត់។  

ោរសបរមចចិតថបដ្ឋយបរបីប តុផលោ៉ងបពញបលញផលូវបរជសីបរសីទាងំឡាយ គឺ
តតងបរៀងលំដ្ឋប់តាមោរចូលចិតថ តតបដ្ឋយសាររគប់ផលូ វបរជីសបរសីនឹងរតូវបានបធវីោរ
ពិចារណាបសមីៗគ្មប  ោរក្ំណ្ត់ក្បុងលំដ្ឋប់ដំបូងៗ របាក្ដជាេេួលបានោរវាយតម្មលោ៉ង
បពញបលញ។ ោររក្ប តុផលតិចតួច គឺមិនតបបបនះបេ វាមានន័យថា បបីបញ្ញា មានផលូវតក្
ម្ខ្តដលអាចបធវីបៅបានបរចីនជាងមួយ បនាះផលូវបរជីសបរសីតដលធុរជនប ញីថា វាអាចតប



 

103 

 

សបងោរបពញចិតថរបស់ខ្លួនបាន គឺជាផលូវបរជីសបរសីលំដ្ឋប់ដំបូង និងតដលយល់ថា អាច
េេួលយក្បាន។ គុណ្សមផតថិតដលគួរឱ្យចាប់អារមមណ៍្មយួម្នោររក្ប តុផលតិចតួច គឺ
ោរបរៀងលំដ្ឋប់ផលូ វបរជីសបរសីតដលរតូវពិចារណាជាសំខាន់។ បដ្ឋយសារធុរជនបរបីវធីិ
ងាយនឹងក្ណំ្ត់ បេីបពួក្បគបរចីនតតចាប់បផថីមពិចារណាផលូវបរជីសបរសីតដលមិនខុ្សតបលក្
ពីសាទ នភាពបចចុបផនបបរចីនបុ៉នាម ន។ តបបបនះ ផលូវបរជីសបរសីសរមាប់ោរសបរមចចិតថតបប
សាទ បនា អាចជាផលូវបរជីសបរសីតដលលអបំផុតសរមាប់បដ្ឋះរសាយបញ្ញា ។ របសិនបបីបរបី
វធិីសាស្រសថរក្ប តុផលមានក្ណំ្ត់ អបក្របាក្ដជាអាចពាក្រណ៍្េុក្ជាមុនបានបរចីនរបោរ 
បនាះគឺគ្មត់នឹងបធវីឱ្យោរសបរមចចិតថតដលសមុគសាម ញតបរជាងាយ បដ្ឋយោរោត់បនទយ
ចំនួនលក្ខខ្ណ្ឍ  និងផលូវបរជីសបរសីឱ្យសល់តិច ប យីអាចបញ្ឈប់ោរបរជីសបរសីភាល មបពល
តដលគ្មត់ជួបនឹងផលូវបរជីសបរសីណាតដលខ្លួនបានយល់ថាលអប យី។ មនុសសជាបរចីន
រតមងោត់បនទយផលូវបរជីសបរសីតាងំពីដបូំង ជំនួសឱ្យោររះិរក្ផលូវបរជីសបរសីឱ្យបានបរចនី
បៅវញិ។ ជាញឹក្ញយសល់តតមួយ ឬពីរផលូវបដ្ឋយរគ្មន់តតបចាេសួរខ្លួនឯងថា បតីផលូវ
បរជីសបរសីបនាះ អាចបឆលីយនឹងសំណួ្រសំខាន់ ៣ បានឬបេ? មួយគឺ បតីផលូវបរជីសបរសីបនះ
សុីសងាវ ក់្នឹងបគ្មលោរណ៍្របស់ខ្ញុ ំឬបេ? ពីរគ ឺ បតីផលូវបរជីសបរសីបនះសុសីងាវ ក់្នឹងេិស
បៅរបស់ខ្ញុ ំឬបេ? និង បីគ ឺផលូវបរជីសបរសីបនះសុីសងាវ ក់្នឹងតផនោរ ប យីរសបនឹងេសិ
បៅរបស់ខ្ញុឬំបេ? បបីសិនផលូវបរជីសបរសីណាមិនអាចបឆលីយតបនឹងសណួំ្រទាងំ ៣ បនះបេ 
គ្មត់រតូវោត់វាបចាល។ 

ធុរជនអាចបបីក្ចិតថឱ្យេូោយ កុ្ំសបរមចចិតថបរជីសបរសីផលូវណាមួយមុនបពល
បវោដ៏សមរមយនិងបពលរបឈមនឹងបញ្ញា តដលសមុគសាម ញ គួរពាោមចំណាយបពល
បវោឱ្យបានបរចីន បដីមផបីបងកីនផលូវបរជីសបរសីរបស់ខ្លួន។ បទាះបីជាផលូវបរជីសបរសីខ្លះ បមលី
បៅហាក់្ដូចជាសមផូរតបបប ីយក្ថី ក៏្រតូវរងំាប់ចិតថសិនកុ្ំអាលបរជីសយក្ និងគួរតត
ពាោមរះិគិតបនថបៅបេៀត បដីមផអីាចបបងកីនចំនួនផលូវបរជីសបរសី។ បបីសិន ធុរជនោន់តត
អាចក្ំណ្ត់ផលូវបរជីសបរសីបានបរចីន បនាះឱ្ោសតដលគ្មត់នឹងបានជួបផលូវបរជីសបរសីតដល
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លអវបិសស ក៏្នឹងោន់តតមានបរចីនប ងីតាមបនាះតដរ។ េីបំផុតគ្មត់ក៏្មានេមាល ប់ពាោម
សមលឹងរក្ផលូវបរជីសបរសីណា តដលតបលក្ និងតដលតបបសាទ បនា។ 
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៣-សួន រ៉ាន,ី ោររគប់រគងេីភាប ក់្ងារបេសចរណ៍្, បបាះពុមពបលីក្េ១ី តខ្ក្ញ្ញដ  
ឆ្ប  ំ២០១២ 

៤-សួន រ៉ាន,ី ោរអភិវឌ្ណខ្លួនជាស រគិន, បបាះពុមពបលកី្េ១ី តខ្តុោ ឆ្ប  ំ២០១២ 
៥-Gregory Brazeal, Harvard Law & Policy Review (Online). 

Against Gridlock: The Viability of Interest-Based Legislative 
Negotiation , vol. 3, p. 1 (2009) 

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1730725
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1730725


 

105 

 

និរនតរភាពរបសគ់្ឹឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ា ុ

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត តាន់ ផល្ល ី

 និរនតរភាព សំបៅបលើភាពអចនិ្រ្នតយន៍្រនរ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ ក្នុងការសបរមច
បោលបៅរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈបពលខ្លើ បោយមិនបធវើឱ្យរងំសទឹះក្នុងការសបរមចបោលបៅ
ក្នុងរយៈបពលវវង១។ និរនតរភាពក៏្អាចមានន័យថា ជាសមតាភាពរបស់អងគការមួយក្នុង
ការរក្ាបាននូវលំហូបសវា និងអតារបបោជន៍បផេងៗ សរមាប់សមាជិក្ ឬអតិថិជនរបស់
ខ្លួនជារបច។ំ និរនតរភាពរ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុ ពុំវមនជាលក្ខខ្ណ្ឌ ចបំាច់ ឬរ្ប់រោន់
សរមាប់បោលបៅសងគមបទ ប ឹះបើនិរនតរភាពបនឹះអាចជួយរមួចំវណ្ក្ដល់ការបលើក្សទួយ
ក្រមិតជើវភាពរបស់ជនរក្ើរក្ក៏្បោយ២។ និរនតរភាពក៏្អាចរតវូបានផតល់និយមន័យថា ជា
សមតាភាពន្រនការអនុវតតក្មមវធិើមួយក្នុងការផលិតធាតុបចញ វដលរតូវបានផតល់តន្រមលបោយ
រ្ប់រោន់ពើសំណាក់្អតតោហក្ៈ ឬអនក្ពាក់្ព័នធនានា បហើយវដលក្មមវធិើទទលួបានធនធាន 
និងធាតុចូលរ្ប់រោន់សរមាប់បនតផលិតក្មម៣ ។  
 និរនតរភាពរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុ មានវសិ្ថលភាព ៤ោ៉ា ង ្ឺ ១)និរនតរភាព
បបសក្ក្មម វដលបង្ហា ញនូវភាពរ រងមានំ្រនការធានាបានបបសក្ក្មមរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូ
ហរិញ្ញវតាុក្នុងរយៈបពលវវង ២)និរនតរភាពក្មមវធិើ វដលវសតងបឡើងតាមរយៈការយល់ប ើញ
របស់អតិថិជនចំបពាឹះបសវាវដលខ្លួនបានទទួលថា មានស្ថរៈសំខាន់ និង មានតន្រមល បហើយ
មានឆនទៈក្នុងការកាន់កាប់ និងទទួលខុ្សរតវូ។ ដូបចនឹះការបបងកើតផលិតផល ឬបសវា វដល
បឆលើយតប នរងបសចក្តើរតូវការរបស់អតថិិជន បធវើឱ្យក្មមវធិើទទលួបាននិរនតរភាព ៣)និរនតរភាព
                                                           
១

 Gregory Brazeal, Harvard Law & Policy Review (Online). Against Gridlock: The Viability of 
Interest-Based Legislative Negotiation , vol. 3, p. 1 (2009) 
២

 Rhyne, E. (1998); The Yin and Yang of Microfinance: Reaching the Poor and Sustaina- 
bility; Microbanking Bulletin, No. 2. p. 6-8. 
៣ Woller, G. M. et al., (1999); Where to microfinance; International Journal of Economic 
Development 1. p. 17. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1730725
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1730725
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ធនធានមនុសេ សំបៅបលើការផតល់បសវាមើរកូ្ហរិញ្ញវតាុ វដលរតូវបានអនុវតតបឡើងបោយ
បុ្គលកិ្មានជំនាញចាស់លាស់ បហើយបលើមូលោា នបនឹះអាចសបរមចបានបបសក្ក្មមរបស់
រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ និង៤)និរនតរភាពហរិញ្ញវតាុ សំបៅបលើសមតាភាពរបស់រ្រឹះស្ថា ន 
មើរក្ូហរិញ្ញវតាុក្នុងការរ៉ា ប់រងការចំណាយរបតិបតតិការ ងំអស់ តាមរយៈចំណូ្លពើរបតិបតតិការ
 ងំអស់បោយខ្លួនឯង បោយមិនពរងពាក់្ជនំួយពើខាងបរៅ ដូចជាការឧបតាមភធនជាបដើម។ 

 ការរស្ថវរជាវអំពើនិរនតរភាពរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហិរញ្ញវតាុ រតូវបានពរងវផែក្បលើ
វធិើស្ថ្សត ២ោ៉ា ង ខុ្សោន  វដលបតត តអាទិភាពខុ្សោន បលើបោលបណំ្ងរបស់រ្រឹះស្ថា ន
មើរក្ូហរិញ្ញវតាុ ្ឺវធិើស្ថ្សតសុខុ្មាលភាពនិយម និងវ ើធើស្ថ្សតស្ថា ប័ននិយម។ 
 វធិើស្ថ្សតសុខុ្មាលភាពនិយមបតត តបលើការផតល់របាក់្ក្មចើបៅអនក្រក្ើរក្ វដល
រតូវបានចត់ទុក្ថាជាភាពសុើជបរៅន្រនមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ បពាល្ឺការរ្បដណ្ត ប់ន្រនបសវា
មើរក្ូហរិញ្ញវតាុមនិសំបៅបលើវសិ្ថលភាពន្រនការផតល់បសវា )វាស់តាមរយៈចំននួអតិថជិន)បទ 
ប៉ាុវនតសំបៅបលើភាពសុើជបរៅន្រនការផតល់បសវា )វាស់តាមរយៈចំនួនអនក្រក្ើរក្)៥។ បលើ
មូលោា នបនឹះ ទំហទំរក្របាក់្មើរក្ូឥណ្ ន្ិតជាមធយមរតូវបានតំណាងឱ្យភាពសុើជបរៅ
ន្រនមើរក្ូហរិញ្ញវតាុពើបរពាឹះ មើរក្ូឥណ្ នមានទំហទំរក្របាក់្តចិតួច បង្ហា ញអពំើតរមូវការ
ឥណ្ នរបស់អនក្រក្ើរក្។ ដូបចនឹះវធិើស្ថ្សតសុខុ្មាលភាពនិយមចង់ឱ្យរ្រឹះស្ថា នមើរក្ូ
ហរិញ្ញវតាុជួយអនក្រក្ើរក្ឱ្យកាល យជាសក្មមជនបសដាក្ិចច តាមរយៈការផតល់បសវាមើរក្ូហរិញ្ញ-
វតាុ។ ក្នុងក្រណ្ើ មានការខាតបង់ក្នុងរបតិបតតិការ រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុនរងរតូវបាន
ទទួលនូវការឧបតាមភពើសំណាក់្អនក្ផតល់ជំនយួរោា ភិបាល ឬអនក្វនិិបោ្មានលក្ខណ្ៈ
សងគម។  
 ទសេនៈមួយចំនួនបានបលើក្បឡើងថា មានការរប ញរបទង់ោន រវាងការសបរមច
បាននិរនតរភាព និងការបតត តបលើភាពសុើជបរៅន្រនការផតល់មើរក្ូឥណ្ នបៅដល់អនក្រក្ើរក្ 

                                                           
៥ Braun, C. B. and Woller, G. M. (2004); Microfinance: A Comprehensive Review of the 
Existing Literature; Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Vol. 9, 
Issue 1, 2004, p.1-26.  
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ពើបរពាឹះមើរក្ឥូណ្ នសរមាប់អនក្រក្ើរក្វតងផារភាា ប់នរងការចំណាយរបតិបតតិការខ្ពស់ 
វដលបធវើឱ្យលទធភាពរក្ចំបណ្ញរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុជួបការលំបាក្ ដូបចនឹះបដើមបើ
ឱ្យអនក្រក្ើរក្ទទួលបាននូវបសវាមើរក្ូហិរញ្ញវតាុ  ចបំាច់រតូវបបងកើតក្មមវធិើមានបោលបៅ
ជាក់្លាក់្ វដលមានការឧបតាមភមូលនធិិជារបចពំើមាច ស់ជំនយួ ៦។ 
 វធិើស្ថ្សតស្ថា ប័ននិយម បតត តបលើនិរនតរភាពហរិញ្ញវតាុរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញ
វតាុ។ បលាក្ Woller បាន អឹះអាងថា វតាុបណំ្ងចមបងរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុ ្ឺ
ភាពសុើជបរៅខាងវផនក្ហរិញ្ញវតាុ វដលសំបៅបលើការបបងកើតអនតរការ ើយក្មមហរិញ្ញវតាុរបក្ប
បោយនិរនតរភាពសរមាប់អនក្រក្ើរក្៧។ បោលការណ៍្ន្រនវធិើស្ថ្សតបនឹះបានក្ណំ្ត់អាទិភាព
បលើលទធភាពរក្ចំបណ្ញ វដលរតូវបានចត់ទុក្ថាជាក្តាត ្នលរឹះន្រនការធានាបាននិរនតរភាព
ហរិញ្ញវតាុរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុ។ អនក្រស្ថវរជាវមួយចំនួនសវមតងការរពួយបារមភថា 
ការបតត តខាល ងំបពក្បលើការជំរុញនិរនតរភាពហិរញ្ញវតាុអាចបធវើឱ្យរ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហិរញ្ញវតាុបធវើ
របតិបតតិការ បោយង្ហក្បរបចញពើបោលបំណ្ងកាត់បនាយភាពរក្ើរក្របស់ខ្លួន បពាល្ឺ
ការរអិលបចញពើបបសក្ក្មម៨។ 
 វធិើស្ថ្សតស្ថា ប័ននិយមចង់ឱ្យរ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុបធវើរបតិបតតិការអាចរសង់
បដើមបានបលើមូលោា នន្រនមូលនិធិរបស់ខ្លួន បោយមិនពរងវផែក្បលើការឧបតាមភធន បហើយ
បលើសពើបនឹះមានលទធភាពរក្ចបំណ្ញបានបទៀតផង។ 

                                                           
៦

 Zerai, B. and Rani, L. (2012); Is There a Tradeoff between Outreach and Sustainability 
of Microfinance institutions? Evidence from Indian Microfinance Institutions (MFIs); 
European Journal of Business and Management, Vol 4, No.2, 2012. p. 1-10. 
៧

 Woller, G. M. et al., (1999); Where to microfinance; International Journal of 
Economic Development 1. p. 29-64. 
៨

 Engels, P. (2010); Mission Drift in Microfinance. The Influence of Institutional 
and Country Risk Indicators on the Trade-Off between the Financial and Social 
Performance of Micro-finance Institutions; ibidem-Verlag Stuttgart. 
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 វធិើស្ថ្សតសុខុ្មាលភាពនិយម និងវធិើស្ថ្សតស្ថា ប័ននិយម បានបរបើរបាស់
សូចនាក្រខុ្សៗោន សរមាប់វាស់វវងលទធផលរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ។  

សូចនាក្រលទធផលរបស់វធិើស្ថ្សតសុខុ្មាលភាពនយិម នងិវធិើស្ថ្សតស្ថា ប័ននយិម 

សូចនាក្ររបស់វធិើស្ថ្សតសុខុ្មាលភាពនិយម សូចនាក្ររបស់វធិើស្ថ្សតស្ថា ប័ននិយម 

 បនទុក្ចំណាយរបស់អនក្ខ្ចើមើរក្ូឥណ្ ន 
 ភាពសុើជបរៅន្រនបសវាមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ 
 សមាមារត្សតើ វដលបានខ្ចើមើរក្ូឥណ្ ន 
 អនក្ខ្ចើមើរក្ូឥណ្ ន វដលរស់បៅបរកាម
វខ្េបនាទ ត់រក្ើរក្ 

 ចំបណ្ញបលើរទពយសក្មម 
 ចំបណ្ញបលើបដើមទុន 
 និរនតរភាពរបតិបតតិការ 
 អនុបាតបំណុ្លបធៀបនរងបដើមទុន 
 ចំនួនអនក្ខ្វើមើរក្ូឥណ្ ន 
 ចំណាយរបតិបតតិការសរមាប់អនក្ខ្ើចមើរក្ូ
ឥណ្ នមាន ក់្ 

របភពៈ  Navajas, S. et al. (2001). Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory and Evidence 
From Bolivia. World Development, 28)2), p. 333-346. Meyer, R. L. and Zeller, M. (2002). 
The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact. Amin S. et al. 
(2001). Does Microcredit Reach the Poor and Vulnerable? Evidence from Northern 
Bangladesh. 

 លទធផលន្រនការរស្ថវរជាវមួយចំនួនបានបង្ហា ញថា មានទនំាក់្ទំនងផទុយោន រវាង
បោលបៅហរិញ្ញវតាុ )លទធផលរក្ចំបណ្ញសរមាប់ធានារនិរនតរភាពហរិញ្ញវតាុ) នងិបោលបៅ
សងគម )ការបតត តបលើការផតល់បសវាមើរក្ូហរិញ្ញវតាុបៅឱ្យអនក្រក្ើរក្) របស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូ
ហរិញ្ញវតាុ៩។ បលាក្ Schreiner  បានបលើក្បឡើងថា រ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុវដលវលង
សូវយក្ចតិតទុក្ោក់្ចំបពាឹះការផតល់បសវាបៅឱ្យអនក្រក្ើរក្ បហើយផតល់របាក់្ក្មចើ នងិទទលួ 
របាក់្បបញ្ញើមានទំហធំំ នរងោម ននិរនតរភាពបឡើយ ពើបរពាឹះរ្រឹះស្ថា នបនឹះវលងផតល់បសវាមើរក្ូ

                                                           
៩

 Hermes, N. et al. (2008); Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions; 1-29 pages. 
Available at: http://www.pegnet.ifw-kiel.de/event/conference-2008/papers/lensink1.pdf (accessed: 
12.03.2014) 
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ហរិញ្ញវតាុ១០។ ក្នុងក្រណ្ើ បនឹះ រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុមានលក្ខណ្ៈមិនខុ្សោន ពើធនាោរ
ពាណិ្ជាបឡើយ។ 

 ទនំាក់្ទនំងន្រននរិនតរភាពរបស់រ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុ 

 

 

 

 

 

 

 

 រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ )បរៅពើបបសក្ក្មមសងគមរបស់ខ្លួន) ្ឺជាអនតរការ ើយក្រ
ហិរញ្ញវតាុ។ ដូបចនឹះការវាយតន្រមលបលើលទធភាពរស់រនបោយខ្លួនឯង និងនិរនតរភាពរបស់
រ្រឹះស្ថា នមើរក្ហូរិញ្ញវតាុ ្ឺមានស្ថរៈសំខាន់ណាស់ សរមាប់អនក្រ្ប់រ្ង និងអនក្ពាក់្ព័នធ
ដន្រទបទៀត។  

 

                                                           
១០

 Schreiner, M. (2000); Ways Donors Can Help the Evolution of Sustainable 
Microfinance Organizations. Savings and Development, 24(4), p. 423-437. 

វសិ្ថលភាពរ្បដណ្ត ប់បលើ 
អតិថិជនរក្ើរក្ 

 ទំហ ំ

 ភាពសុើជបរៅ 

និរនតរភាពហរិញ្ញវតាុ និរនតរភាពរបស់  
រ្រឹះស្ថា នមើរក្ូហរិញ្ញវតាុ 

សុខុ្មាលភាព 

 និរនតរភាពរបតិបតតិការ 
 លទធភាពរក្ចំបណ្ញ 

 ទើតាងំ និងវសិ្ថលភាព 
ភូមិស្ថ្សត 

 ការបឆលើយតបនរងតរមូវ
ការមើរកូ្ឥណ្ ន 

 ន្រថល និង្ុណ្ភាពបសវា 
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ទស្សនាទានននភាពក្រកី្រ 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ស្ុថីនុ ស្ុថីានា 

ចាប់តាំងពីសងគមមានការបបងបចក្វណ្ណៈ របវតតិសាស្តសតននសងគមទាំងអស់សុទ្ធបត
បបងបចក្ជាបរចីនរសទប់មនុសស បដលរស់បៅក្នុងលក្ខណ្ៈសមបតតនិិងសាថ នភាពជីវភាព
ខុសៗគ្នន  មានតួនាទ្ីក្នុងសងគមខុសៗគ្នន ។ ការខុសគ្នន អាំពលីក្ខណ្ៈសមបតតិនងិសាថ នភាព
ជីវភាពសមាា រៈបានបបងបចក្មនុសសជាពីររក្មុខុសគ្នន  មាខ ងគឺមនុសសភាគតចិបដលមាន 
រទ្ពយសមបតតិសតុក្សតមា រស់បៅយ៉ងសុខរសួលនិងមាខ ងបទ្ៀតជាមនុសសភាគបរចនីរស់បៅ
ក្នុងសាថ នភាពខវះខាតរក្លាំបាក្ រតូវបគបមលីងាយ បមលីបោក្។ ដូបចនះបៅបពលបដល
មានអតថិភាពននសងគមមនុសស គឺភាពរក្ីរក្ក្មមានអតថិភាពជាមួយគ្នន បនះបដរ បានបសចក្តី
ោ ភាពរក្ីរក្បានបក្តីបឡងីដាំណាលគ្នន នឹងការក្បក្ីតននឋានៈសងគម។ 

១. និយមន័យភាពក្រីក្រ 
ភាពរក្ីរក្រតូវបានចាត់ទុ្ក្ោបាតុភូតសងគមបដលមានវសិាលភាពចរមុះ។ ដូបចនះ

មាននិយមន័យជាបរចីន រតូវបានក្ាំណ្ត់បឡីងបោយអនក្រសាវរជាវនិងសាថ ប័ននានា។ 
សាថ នភាពននភាពរកី្រក្រគបដណ្ត ប់បលីក្ងវះធនធាន បោយបតត តបលីក្ងវះរបាក់្ចាំណូ្ល
ឬក្ងវះបសបៀងអាហាររពមទាំងក្ងវះខាងបផនក្សមាា រៈសងគមនិងចិតតសាស្តសតបដលបធវីឱ្យ
ប៉ះពាល់សុខុមាលភាព។ ជាទូ្បៅភាពរក្ីរក្រតូវបានទ្ទ្លួសាគ ល់បៅក្នុងមជឃោា នរសាវរជាវ
ោជាដាំបណី្រការរបក្បបោយជីវភាព(ឌីណាមិក្)និងពហុវសិាលភាព។ 

ការផតល់និយមន័យដល់ភាពរក្ីរក្អាចមានលក្ខណ្ៈខុសគ្នន  អារស័យបៅនឹង
ក្តត វបបធម៌ និយមសងគម និងការរ ាំពឹងទុ្ក្បៅតមរបបទ្សនីមួយៗ។ មយង៉បទ្ៀតពហុ
វសិាលភាពននភាពរក្ីរក្បានបធវីឱ្យការផតល់និយមន័យភាពរក្ីរក្ជួបការលាំបាក្។ ភាព
រក្ីរក្បដលរតូវបានក្ាំណ្ត់ោជាក្ងវះខាតនូវអវីៗចាាំបាច់អាចមានលក្ខណ្ៈមិនទូ្បៅ ពីបរពាះ
ភាពចាាំបាច់សរមាប់បុគគលមាន ក់្មិនអាចចាាំបាច់សរមាប់បុគគលមាន ក់្បទ្ៀត។ ភាពរក្ីរក្ក្មជា
បាតុភូតសងគមមួយបដរ បដលមានវសិាលភាពបលីសពីវស័ិយបសដាក្ិចចនិងរគបដណ្ត ប់
បលីក្ងវះលទ្ធភាពរបស់បុគគលក្នុងការចូលរមួក្នុងជីវភាពសងគមនិងមជឍោា ននបយបាយ។ 
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តមរយៈបនះ ភាពរក្ីរក្គឺជាក្ងវះសុខុមាលភាពជាក់្បសតង។ សុខុមាលភាពមានវសិាល
ភាពចាំននួបីគ ឺ ១)ការមានទ្ាំនិញក្នុងលក្ខណ្ៈទូ្បៅ ២)សមតថភាពក្នុងការទ្ទ្លួបាន
ទ្ាំនិញបរបីរបាស់ក្នុងរបបភទ្ជាក់្លាក់្មយួចាំននួ នងិ ៣)សមតថភាពសរមាប់ដាំបណី្រការ
បៅក្នុងសងគម។ 

បលាក្ Olaye-Ogan បានក្ត់សមាគ ល់ោភាពរក្ីរក្ហាក់្បដូីចជាសតវដាំរមីួយក្ាល 
វាងាយរសួលក្នុងការចាំណាាំ ងាយរសួលក្នុងការសមាគ ល់បតពិបាក្ឱ្យនយិមន័យ។  ដូបចនះ
ភាពរក្ីរក្ជានិនាន ការននការពិភាក្ាជាសក្លនិងជាបញ្ហា ចរមូងចរមាស់ ក្នុងរបបទ្សជាបរចីន
បោយវតតមានឬអវតតមានរបស់វាអាចនឹងរតូវជបជក្បវក្បញក្បផែក្បលីការក្ាំណ្ត់និយមន័យ
បផសងៗគ្នន ។ បោយសារនិយមន័យននភាពរក្ីរក្រតូវបានពណ៌្នាបផសងពីគ្នន  បទ្ីបមនុសស
មានលក្ខណ្ៈខុសៗគ្នន បដលរតូវបានក្ាំណ្ត់ោជាអនក្រក្។ 

បបីតមបលាក្ Bellu ភាពរក្ីរក្គឺជាក្ងវះខាតឬក្ងវះលទ្ធភាពបដីមបទី្ទ្ួលបាន
នូវសតង់ោរជីវតិបដលគួរទ្ទ្លួបានក្នុងសងគម។ ភាពខវះខាត គឺជាសាថ នភាពជាមូលោា ន 
សរមាប់នយិមន័យននភាពរក្ីរក្ បដលបុគគលណាមយួខវះខាតនូវតរមូវការ បលីរបភព
ធនធានបសដាក្ចិច ដូចជាបុគគលអាចចាត់ទុ្ក្ជាអនក្រក្របសនិបបីបគខវះអាហារ ឬ ជរមក្ 
ក្មដូចជាខវះចាំណូ្លសរមាប់ទិ្ញនូវតរមូវការជាមូលោា នបនាះ។  ក្ងវះលទ្ធភាពគឺជាប់
ពាក់្ព័នធជាមយួនឹងការបរាជ័យក្នុងការចូលរមួក្នុងសងគម។ បបីបទះជាការធាល ក់្ចុះននចាំណូ្ល
គឺជាខាន តដមស័ក្តសិមបាំផុតសរមាប់វាស់ភាពរក្ីរក្បៅជាំហានដាំបូង បុ៉បនត អនក្រសាវរជាវជា
បរចីនបានឱ្យនិយមន័យរមួមួយោ គឺជាការខវះខាតលទ្ធភាពសរមាប់បសវាជាមូលោា ន
ដូចជា សុខាភិបាល និង អប់រ ាំរពមទាំងការអភិវឌឍតិចតួចជាជាងការធាល ក់្ចុះននចាំណូ្ល
បហីយក្មអាចជាការខវះខាតសមតថភាពមនុសសសរមាប់ដាំបណាះរសាយនូវបសរភីាព ជា
មូលោា នរបស់ពកួ្បគ។ ថ្វីបបកីារពិតននភាពរក្ីរក្មានលក្ខណ្ៈសមុគសាម ញបតជាទូ្បៅ គឺ
បានក្ាំណ្ត់បោយបផែក្បលីក្ងវះខាតបរចីនបផនក្បដលរួមមានចាំណូ្លនិងការបរបីរបាស់
ទប ក្ងវះខាតអាំពីសមាា រៈរូបវន័ត និងរទ្ពយចាាំបាច់ខវះខាតនូវការទ្ទួ្លបានបសវាក្មម
មូលោា នរស់បៅក្នុងភាពឯកា ងាយរងបរគ្នះបពលជួបបហតុការណ៍្មិនលែ និង គ្នម ន
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មបធយបាយសរមាប់បោះរសាយភាពខាតបង់បពលជួបបហតុការណ៍្មិនលែនិងមិនមានការ
ឱ្យតនមលពីអនក្ជិតខាង។ 

បទះជាយ៉ងណាក្មបោយនិយមន័យបដលរតូវបានបរបីរបាស់បរចីនជាងបគ គឺ
និយមន័យរបស់ធានាគ្នពភិពបលាក្បដលបងាា ញោ ភាពរក្ីរក្គឺជាសាថ នភាពបសដាក្ចិច
បដលរបជាជនគ្នម នរបាក់្ចាំណូ្លរគប់រគ្នន់សរមាប់ទ្ទ្លួបានបសវាសុខភាព បសបៀងអាហារ
ផទះសបមបង សបមលៀក្បាំពាក់្ និងការអប់រ ាំក្នុងក្រមិតអបបបរមាមួយបដលជាទូ្បៅរតូវបាន
ក្ាំណ្ត់ោ មានលក្ខណ្ៈចាាំបាច់បដីមបធីានាបានក្រមតិជីវភាពរស់បៅធន់លមម។ និយមន័យ
បផសងៗគ្នន ននភាពរកី្រក្ក្មមានទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្តសតននការកាត់បនថយភាព
រក្ីរក្ផងបដរ ឧទហរណ៍្ដូចជានិយមន័យបដលបផែក្បលីការរក្ចាំណូ្ល មានទ្ាំនាក់្ទ្ាំនង 
ជាមួយនឹងបគ្នលនបយបាយក្ាំបណី្នបសដាក្ិចច និយមន័យបផែក្បលីបញ្ហា សងគមមាន
ទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងជាមយួនឹងសាថ នភាពសុខភាព នងិការអប់រ ាំ បហយីនិយមន័យបដលបផែក្បលី
ភាពងាយរងបរគ្នះនិងភាពគ្នម នអាំណាច មានទ្ាំនាក់្ទ្ាំនងនឹងក្មមវធិីបគ្នលបៅ និង
សាំណាញ់សុវតថិភាព បតទ្សសនាទនននការអភិវឌឍរបក្បបោយចីរភាពបដលសងកត់ធងន់
បលីដាំបណាះរសាយពហុទ្ាំហាំ មានលក្ខណ្ៈទូ្បៅជាងបគក្នុងនិយមន័យននភាពរក្ីរក្។ 

២. ក្បភេទននភាពក្រកី្រ 
ភាពរក្ីរក្រតូវបានបបងបចក្ជាបរចីនរបបភទ្បៅតមចរតិលក្ខណ្ៈ ការបរៀបចាំណាត់

ោន ក់្នងិវធិសីាស្តសតក្ាំណ្ត់ភាពរក្ីរក្ បុ៉បនតជារមួ អនក្រសាវរជាវបតងពិនិតយបលីរបបភទ្សាំខាន់
ពីរយ៉ងគឺ ភាពរក្ីរក្ោច់ខាតនិងភាពរក្ីរក្បរបៀបបធៀប។ 

២.១. ភាពក្រីក្រដាច់ខាត 
ភាពរក្ីរក្ោច់ខាតសាំបៅបលីអនក្បដលគ្នម នលទ្ធភាពបាំបពញតរមូវការក្នុងបរមិាណ្

អបបបរមានូវបសបៀងអាហារ ទ្ជីរមក្នងិសបមលៀក្បាំពាក់្។  បខសបនាទ ត់ភាពរក្ីរក្ោច់ខាត
រតូវបានក្ាំណ្ត់ជាលក្ខណ្ៈអនតរជាតិបោយធនាគ្នរពភិពបលាក្បៅឆ្ន ាំ២០០៥ បសមីនឹង
១,២៥ ដុលាល អាបមរកិ្ក្នុងមយួនថ្ងគិតតមយុគភាពននអាំណាចទ្ិញរបស់ដុលាល  បដលមាន
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ក្រមិតសមមូលជាមួយ១ដុលាល ក្នុងមួយនថ្ងគិតតមនថ្លបៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ បៅសហរដាអាបមរកិ្ 
វាគឺជារងាវ ស់បថ្រមយួ បដលបងាា ញក្នុងន័យតរមវូការអាហារគិតជាកាឡូរ ី និង ចាំបណ្ក្
មិនបមនអាហារចាាំបាច់បផសងៗបទ្ៀត។ ពាក្យោភាពរកី្រក្ ោច់ខាតរតូវបានបរបីរបាស់
តល ស់បតូរជាំនួសគ្នន បោយពាក្យភាពរក្ីរក្ធងន់ធងរ បតបទះជាយ៉ងណា អតថន័យរបស់វាអាច
បរបរបួល បោយបផែក្បៅបលកីារបក្រសាយ ឬ ការគណ្នាតមតាំបន់នីមួយៗ។ 

 ២.២. ភាពក្រីក្រភក្បៀបភធៀប 
 ភាពរក្ីរក្បរបៀបបធៀប ជាទូ្បៅទក់្ទ្ងបៅនឹងការបបងបចក្ចាំណូ្លរបស់បុគគល 
ឬ រគួសារបដលសថតិក្នុងក្រមតិទបជាងបគបងែស់ នងិខពស់ជាងបគបងែស់ (ឧទហរណ៍្ 
បុគគលឬរគួសាររក្ីរក្បដលសថតិបៅ ៣០ភាគរយ ននបុគគលឬរគួសាររក្រីក្ទបបាំផុត និង
៣០ភាគរយននបុគគល ឬរគសួាររក្ីរក្ខពស់បាំផុត) ការបរបៀបបធៀបបនះបធវបីឡងី ជាទូ្បៅ
ក្នុងន័យននការចាំណាយជាមធយម ការបរបីរបាស់ជាមធយម ឬចាំណូ្លមធយមបដលការវាស់
បវងបនះបរបរបលួបៅតមរបបទ្សនីមួយៗឬបពលបវលានីមយួៗននរបបទ្សបនាះ។ ជាមួយ
គ្នន បនះភាពរក្ីរក្ បរបៀបបធៀបសាំបៅបលីវសិមភាពននការបបងបចក្របាក់្ចាំណូ្ល បោយ
ក្ាំណ្ត់ោបុគគលមាន ក់្សថិតក្នុងសាថ នភាពរក្ីរក្បរបៀបបធៀបកាលណារបាក់្ចាំណូ្លបុគគល
បនាះមានក្រមិតទបជាងរបាក់្ចាំណូ្លមធយម។ 

៣. ឫស្គលន់នភាពក្រីក្រ 
បទះជាការសិក្ាក្នលងមក្បធវីបឡងីបោយបឡក្ពីគ្នន  បពលបវលា ទ្ីតាំងភូមិសាស្តសត

និងសាថ នភាពបសដាក្ិចចសងគមខុសៗគ្នន  បុ៉បនតវាបានបងាា ញអាំពឫីសគល់ននភាពរក្ីរក្របហាក់្
របបហលគ្នន ។ 

បលាក្ Usman(2009) និង Kristjanson(2004)ក្នុងការសិក្ាោច់បោយ
បឡក្ពីគ្នន  បានបងាា ញោ មូលបហតុចមបងននការធាល ក់្ចូលបៅក្នុងភាពរក្ីរក្គសឺាថ នភាព
សុខភាពទ្ន់បខាយនិងការចាំណាយខពស់ក្នុងការបថ្រក្ាសុខភាព បដលបធវីឱ្យជីវភាព
រគួសារធាល ក់្ចុះជារបចាាំ។ ការសាល ប់របស់អនក្រក្ចាំណូ្លចិញ្ច ឹមរគសួារ បោយសារជាំង ឺ
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បានបធវឱី្យកូ្នៗកាល យជាបក្មងក្ាំរពានិងបបងកីនបនទុក្រគួសារបបនថមបទ្ៀតសរមាប់អនក្បៅរស់។ 
បរៅពីសាថ នភាពសុខភាពរបស់មនុសស បញ្ហា សុខភាពរបស់សតវ ក្មជាក្តត មួយជាំរុញឱ្យ
ធាល ក់្បៅក្នុងភាពរក្ីរក្បដរ បរពាះបបីសតវមានជាំងឺរហូតដល់សាល ប់បនាះ បគនឺងបាត់បង់
របភពចាំណូ្លមួយ។  បរៅពីក្តត ចមបងខាងបលីបនះបៅមានក្តត មួយចាំនួនបទ្ៀតដូចជា
ក្រមិតសកិ្ា ទ្ាំហាំរគួសារធាំ ការងារបដលបានចាំណូ្លទប ការកាន់កាប់ដតីិចតចួឬដី
គ្នម នជីរជាតិ សុទ្ធសងឹជាមូលបហតុបដលនាាំបៅរក្ភាពរក្ីរក្។ អាំបពីបចារក្មម ការបាត់បង់
ការងារបោយការបបណ្ត ញបចញឬចូលនិវតតន៍ ភាពខចិលរចអូស ការផឹក្រសានិងការមាន
របពនធបរចីនក្មរតូវបានរាប់បញ្ចូ លបៅក្នុងមូលបហតុសាំខាន់ៗននភាពរក្ីរក្ផងបដរ។ ការ
សិក្ាដូចគ្នន បៅបកាះ Samoa ក្មបានបងាា ញោ ឫសគល់ននភាពរក្ីរក្គឺជាប់ពាក់្ព័នធបៅ
នឹងរពឹតតិការណ៍្ជាបរចីនបដលអូសទញពួក្បគឱ្យធាល ក់្បៅក្នុងភាពរក្ីរក្ក្នុងបនាះមាន៖ 
រពឹតតិការណ៍្តទ ល់ខលួន រពឹតតិការណ៍្ជាកាតពវក្ិចចសងគម និងរពឹតតិការណ៍្ខាងបរៅ។ រពឹតតិការណ៍្
តទ ល់ខលួនមានដូចជា ការបរៀបការជាមួយអនក្រក្ បានបធវីឱ្យពួក្បគកាល យជាបផនក្មួយនន
រគួសារបដលក្ាំពុងខវះខាតរទ្ពយសមបតតិនិងចាំណូ្ល។ រឯីអតតចរតិរបស់បុគគលតទ ល់ក្មជា
របភពននភាពរក្ីរក្បដរ បរពាះអនក្មានទ្មាល ប់មិនលែ ដូចជាលួចរបាក់្របស់រក្ុមហុ៊ននឹង
របឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារ អនក្ផឹក្រសាឈានបៅបាំតល ញរទ្ពយសមបតតិបដលខលួន
បរបីរបាស់សរមាប់រក្ចាំណូ្ល។ រពឹតតិការណ៍្ ជាកាតពវក្ចិចសងគម មានដូចជា ពិធីបុណ្យ
ទននានា រមួទាំងបុណ្យសពផង ពកួ្បគរតូវការក្រមាលរពាំ សតវរជកូ្ មាន់ទ នងិបគ្ន
រក្បីជាចាាំបាច់សរមាប់បរៀបចាំពិធី ដូបចនះវាបធវីឱ្យខាតបង់របាក់្កាសនិងរទ្ពយសក្មមសរមាប់
រក្ចាំណូ្ល។ បរៅពីរពឹតតិការណ៍្ទាំងបនះ បៅមានរពឹតតិការណ៍្ខាងបរៅបផសងៗបទ្ៀត 
បដលជារបភពននភាពរក្ីរក្ដូចជា បរគ្នះធមមជាតិ ខយល់ពយុះ ទ្ឹក្ជាំនន់ អគគីភ័យ សតវលែិត
បាំតល ញដាំណាាំបដលជាមូលបហតុបធវីឱ្យខូចខាតរទ្ពយសមបតតិបាត់បង់របភពចាំណូ្លរបស់
រគួសារ។ ការធាល ក់្ចុះនននថ្លទ្ផីារ បញ្ហា អតផិរណា បានបធវីឱ្យផលតិផលធាល ក់្ចុះមក្បៅ
ក្រមិតទបនននថ្លទ្ីផារ។ ការក្បក្ីតបឡងីនូវរពឹតតិការណ៍្ដបដលៗ សាចុះសាបឡងី បានបធវី
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ឱ្យពួក្បគរក្មតងបហយីមតងបទ្ៀតគឺ បៅបតសថិតក្នុងអនាទ ក់្ននភាពរក្ីរក្ឬវលិរតឡប់បៅរក្
ភាពរក្ីរក្វញិ។ 

បៅក្មពុជាមូលបហតុចមបងននភាពរក្ីរក្បៅក្មពុជារួមមាន សស្តងាគ មសុីវលិអូស
បនាល យជាបរចនីឆ្ន ាំ ការបភៀសសឹក្ នងិការបរសីបអងីក្នុងចាំបណាមក្តត បផសងៗជាបរចីនបទ្ៀត។  
បបនថមបលីបនះបទ្ៀត មូលបហតុចមបងននភាពរក្ីរក្ គឺសថិតបៅនឹងឫសគល់ននក្រមិតដមទប
ននការអភិវឌឍរបស់ក្មពុជា បហីយបានបធវីឱ្យរបជាជនមួយភាគធាំសថិតបៅបរកាមក្រមិត
ននការបរបីរបាស់ទ្ាំនិញ និងបសវាក្មមនានា បដលចាាំបាច់ជាអបបរមា សរមាប់បធវីឱ្យពកួ្បគ
រស់បៅពីបលីបនាទ ត់ននភាពរក្ីរក្។  ជនរក្ីរក្ទ្ាំនងជាមានក្រមិតអប់រ ាំទប ទ្ទ្ួលបានដី
ធលីនិងរទ្ពយបដលផតល់ផលមានក្រមិត បហយីរបមូលផតុ ាំក្នុងមុខរបរបដលមានក្នរមទប 
ទមទរក្មាល ាំងកាយនិងបដលមនិទក់្ទញសងគម។ ជនរក្ីរក្ទ្ទ្ួលបានតិចតួច នូវបសវាក្មម
ទ្ាំបនីបនិងមិនទក់្ទញចិតត។ ជនរក្ីរក្រស់បៅក្នុងផទះរទ្ុឌបរទម ជាមួយនឹងការទ្ទ្ួល
បានបសវាមូលោា នតិចតួច ដូចជា ទឹ្ក្សាែ ត និងអនាម័យបដលលែរបបសីរ។  ជនរក្ីរក្
បរចីនរស់បៅក្នុងរគួសារមានមនុសសបរចីន មានកូ្នបរចនី នងិមានបមរគសួារបដលមានការ
អប់រ ាំតិច។ ការសិក្ារបស់វទិ្យសាថ នរសាវរជាវនិងអភិវឌឍន៍ក្មពុជា បៅភូមិចាំនួនរបាាំបួន
ក្នុងបខតតបផសងៗគ្នន បៅរបបទ្សក្មពុជា បានបងាា ញបហតុផលបដលនាាំឱ្យរគួសារនីមួយៗ
ធាល ក់្ចូលក្នុងអនាទ ក់្ននភាពរក្ីរក្រុា ាំនរ ៉គឺបណាត លមក្ពីការកាន់កាប់រទ្ពយសក្មមតិចតួច ឬ
គ្នម នរទ្ពយសក្មម ជរាភាព ជាំង ឺការបាត់បង់លទ្ធភាព(ពិការភាព)របស់បមរគសួារ អនក្រក្
ចាំណូ្លមានតិច បតអនក្បៅក្នុងបនទុក្មានបរចីនបោយពឹងបផែក្បតបលរីបភពចាំណូ្លដមតិច
តួច ដូបចនះវាជាការលាំបាក្សរមាប់រគួសាររក្ីរក្ទាំងបនាះ បដីមបីចាក្បចញពីភាពរកី្រក្ 
បបីពុាំមានការបរបរបួលជាសាំខាន់ណាមួយក្នុងកាលៈបទ្សៈបនាះ។ រគួសារបដលឆលងកាត់
រពឹតតិការណ៍្ននជីវតិដូចជាបាំណុ្លនិងអតតចរតិខុសឆគង បហយីពុាំមានរទ្ពយសក្មម របភព
ចាំណូ្លឬការសនសាំ សរមាប់បោះរសាយជាមួយរពតឹតិការណ៍្ទាំងបនាះ បានអូសទញពកួ្
បគឱ្យធាល ក់្ចូលក្នុងភាពរក្ីរក្។ ការបរបរបួលរបជាសាស្តសត រមួមាន ចាំណាក្រសុក្ ក្ាំបណី្ន
របជាជននងិការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីៗ បានោក់្សមាព ធខាល ាំងបៅបលីរបភពធនធានដូច
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ជាដី និងរបភពធនធានរួមបផសងៗបទ្ៀត។ ទ្ាំនាស់ដីធលី ការបធវីអាជីវក្មមរជុលហួសបលី 
ធនធាននរពបឈនីិងជលផល បញ្ហា សនតិសុខបដលបណាត លមក្ពីភាពគ្នម នការងារបធវីរបស់
យុវជននិង ការហូរចូលននមនុសសខាងបរៅ បធវីឱ្យវបិតតិកាន់បតធងន់បៅក្នុងភូមិបដលពឹង
បផែក្បលីរបភពធនធានបដលមានក្រមិតទាំងបនាះ។ 

ជាការពិត ការឱ្យនិយមន័យបលីភាពរក្ីរក្គឹជាការពិបាក្ បទះជាភាពរក្ីរក្ងាយ
នឹងបមីលបឃញីពីបរពាះភាពរក្ីរក្ មានទ្ាំហាំធាំបធង សថិតបលីបរបិទ្ធាំបធង និងមានទ្ិដាភាព
បរចីនយ៉ងដូចបដល Alaye-Ogan បានបរបៀបបធៀបភាពរក្ីរក្បៅនឹងសតវដាំរបីដលងាយ
រសួលចាំណាាំ ងាយរសួលសមាគ ល់ បតពិបាក្ឱ្យនិយមន័យ បហយីអនក្រសាវរជាវ ភាគ
បរចីនបតងឱ្យនិយមន័យោ  ភាពរក្ីរក្គជឺាក្ងវះខាតឬក្ងវះលទ្ធភាពបដីមបទី្ទ្ួលបាននូវ
សតង់ោរជីវតិបដលគួរទ្ទ្ួលបានក្នុងសងគម។ បតបទះជាយ៉ងណានិយមន័យននភាពរក្ីរក្ 
គបបបីផែក្បលីមូលបហតុពិតរបាក្ដននភាពរក្ីរក្ បៅទ្ីក្បនលងនិងបពលាបវលាជាក់្បសែងណា
មួយ។  រឯីឫសគល់សាំខាន់ននភាពរក្ីរក្គឺបផែក្បលលីក្ខណ្ៈពីរយ៉ងគឺ លក្ខណ្ៈខាងក្នុង
និងលក្ខណ្ៈខាងបរៅ។ លក្ខណ្ៈខាងក្នុងគឺសាំបៅបលីក្តត បៅជាប់ជាមយួរគួសារដូចជា 
ខវះខាតបដីមទុ្ន ក្ងវះខាតការសិក្ាអប់រ ាំ ឬមុខជាំនាញ និងអតតចរតិតទ ល់របស់បម
រគួសារ ចាំបណ្ក្លក្ខណ្ៈខាងបរៅរមួមាន ភាពគ្នម នសបមលងនិងគ្នម នអាំណាច និង
រពឹតតិការណ៍្មួយចាំនួនបទ្ៀត បុ៉បនតលក្ខណ្ៈខាងក្នុងគឺជាឫសគល់រួមចាំបណ្ក្លក្ខណ្ៈ
ខាងបរៅគឺអារស័យបៅបលីបរយិកាសសងគម បដលបគរស់បៅ ឬរបបទ្សបដលបគរស់បៅ។  
ដូបចនះក្នុងការរក្មបធយបាយបដីមបចីាក្បចញពីភាពរក្ីរក្បរៅពីបសថរភាពនបយបាយនិង
សនតិសុខសងគមសាំខាន់គឺការអប់រ ាំបណ្តុ ះបណាត ល ការបបងកីតមុខរបរ បធវីយ៉ងណាឱ្យធានា
បាននូវការរក្ចាំណូ្លបដលអាចបាំបពញការចាំណាយក្នុងរគសួារ។ 

គនថនិភទេស្ 

១-រក្សួងបផនការ សាថ នភាពននភាពរកី្រក្បៅក្មពុជាឆ្ន ាំ២០០៤, ការរក្បឃីញសាំខាន់ៗ 
ឆ្ន ាំ២០០៦ 
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២-រក្ុមរបឹក្ាអភិវឌឍន៍សងគមក្ិចច យុទ្ធសាស្តសតជាតិកាត់បនថយភាពរកី្រក្ ២០០៣-២០០៥ 
ឆ្ន ាំ២០០២ 
៣-គណ្ៈបោសនាអប់រ ាំមជឈមឹ ឯក្សារសិក្ានបយបាយ(សរមាប់សិកាខ កាមវគគបៅនឹង
ក្បនលង) រគះឹសាថ នបបាះពុមពផាយ រសមីបដិវតត,  ភនាំបពញ ឆ្ន ាំ១៩៨៥ 

៤-រាជរោា ភិបាលក្មពុជា បផនការអភិវឌឍន៍បសដាកិ្ចច សងគមកិ្ចច៥ឆ្ន ាំបលីក្ទី្២ ២០០១-
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តរើត្រូវត្វើដូចតមេចតដើមបឱី្យការសកិ្សាតៅឧរតមសកិ្សា 
តៅក្សមពុជាមានគុណភាព ត្រសទិ្ធភាព និងសម្ម៌? 

បបក្ខជនបណ្ឌិ ត ឌងួ លាង 

តសចក្សេីត្េើម 
របបេសក្មពុជា បានឈានដល់ដំណាក់្កាលថ្មីមួយបេៀតននការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុសស ដដលរបក្ប បោយគុណ្ភាព របសេិធភាព នងិសមធម៌ ដដលជាក្ត្តត គនលឹឹះ
សរាប់រេរេង់ក្ំបណី្នបសដឋក្ិច្ច នងិការរបក្ួតរបដជងរបស់របបេសក្នុងបពលបច្ចុបបនន 
និងអនាគត។ ក្នុងបរបិេបនឹះ វស័ិយឧតតមសកិ្ាបដីរតួនាេយី៉ា ងសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុសសក្នុងការបបងកីតពុេធិដដលជាមូលធនសក្មម បដីមបចូី្លរមួច្ំដណ្ក្ដល់ការ
អភិវឌ្ឍបសដឋក្ិច្ចនិងសងគមជាតិ។ ជាមួយគ្នន បនឹះ ឧតដមសកិ្ាក៏្ជាភាន ក់្ងារសក្មមក្នុងការ
ផដល់ព័ត៌ានដល់សាធារណ្ជន និងអនក្បធវីបគ្នលនបយបាយ អំពីសារៈសំខាន់ននវបបធម៌ 
សងគម នបយបាយ និងបសដឋក្ិច្ច។ 

សាក្លភាវូបនីយក្មម និងសាហរណ្ក្មមអាសា៊ា នានឥេធិពលយ៉ា ងខាល ងំបលី
រគប់វស័ិយននបសដឋក្ចិ្ចក្មពុជា។ ដូច្បនឹះ ការអភិវឌ្ឍឧតដមសិក្ា រតូវបដីរបៅត្តមនិនាន ការ
សក្លបោក្ និងតំបន់។ ក្មពុជានាបពលបច្ចុបបនន រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា ដដលាន
រក្សួងអប់រ ំ យុវជន នងិក្ឡីា ជាបសនាធិការ បានបរៀបច្ំយុេធសាស្តសតរបស់ខ្លួន និង
ក្ំដណ្េរមង់ជាបរច្ីនរតូវបានបបងកីតបឡងី ក្នុងេិសបៅបលីក្ក្មពស់គុណ្ភាព របសិេធភាព 
និងសមធម៌ ននការបរៀន បៅឧតដមសិក្ា បដីមបអីប់រនំសិសតិឲ្យានសមតថភាពបពញបលញ
ក្នុងការរបក្តួរបដជងបៅបលីេផីារបសដឋក្ិច្ច និង ការេេលួខុ្សរតូវក្នុងសងគម។ 

ការបបងកីនការចូ្លបរៀនបៅក្រមិតឧតតមសិក្ា ត្តមរយៈការបលីក្េឹក្ចិ្តតដល់
អនក្រក្ីរក្ អនក្រស់បៅតំបន់ោច់្រសយល តំបន់ជួបការលបំាក្ និងនារបីភេ ត្តមរយៈ
ការផតល់អាហារបូក្រណ៍្បានចូ្លបរៀនបៅឧតតមសិក្ាបោយានថ្វកិាសរាប់ដំបណី្រការ
ឱ្យដល់រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ា។ ច្ំណុ្ច្បៅសំខាន់ៗននដផនការយុេធសាស្តសតវស័ិយអប់រគំ ឺ៖ 
១)រតូវបបងកីនឱ្កាសននការចូ្លសិក្ា របក្បបោយសមធម៌បៅឧតតមសិក្ា បោយាន
និសសតិចូ្លបរៀនសរុបរមួរបាណ្ ៩០,០០០នាក់្ ដដលក្នុងបនាឹះ ៤០% ជានិសសតិនារ ី
២)ពរងីក្ក្មមវធិវីេិាសាស្តសត បបច្ចក្វេិានិងគណិ្តវេិា បៅត្តមរគឹឹះឧតតមសិក្ាសាធារណ្ៈ 
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និងឯក្ជន បោយាននិសសតិច្ំនួនរបាណ្ ១៥,០០០នាក់្ចូ្លបរៀន ដដលបៅក្នុងបនាឹះ
៣០% ជានិសសតិនារបីៅរតឹមឆ្ន ២ំ០០៨។  

១- ការចូលតរៀនត្រក្សរតោយសម្ម៌ 
ដផែក្ត្តមេសិបៅការងារក្ណំ្ត់សរាប់ឆ្ន សំិក្ា២០០៨-២០០៩ និងបោយ

ានក្ិច្ចសហការយ៉ា ង ជិតសនិេធជាមយួរគឹឹះសាថ នឧតតមសកិ្ា អងគភាពពាក់្ព័នធ គួបផសំ
ការគ្នរំេទងំសាម រតី សាា រៈ និងថ្វកិាពីរក្សងួ អប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា  នងិជាពិបសស
ពីសំណាក់្ថ្វកិារាជរោឋ ភិបាល រហូតមក្ដល់ដណំាច់្ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០០៩ បយងីាន
រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាច្នំួន៧៦ ក្នុងបនាឹះ រគឹឹះសាថ នសិក្ាសាធារណ្ៈច្ំនួន៣៣ នងិ
រគឹឹះសាថ នសិក្ា ឯក្ជន៤៣ ដដលានេីត្តងំបៅត្តមបណាត រាជធានី និងបខ្តតច្ំននួ
១៩។ រគឹឹះសាថ នឧតតមសកិ្ាដដលសថតិបរកាមការរគប់រគងរបស់រក្សួងអប់រ ំយុវជន និង
ក្ីឡា ានច្នំួន៥១ ក្នុងបនាឹះរគឹឹះសាថ នឧតតមសកិ្ា សាធារណ្ៈច្នំួន៨។ បៅឆ្ន សំិក្ា
២០០៧-២០០៨ បយងីានរគឹឹះសាថ នសាធារណ្ៈរដឋបាលច្ំនួន៥ នងិមក្ដល់បច្ចុបបនន 
ពុំានរគឹឹះសាថ នសាធារណ្ៈរដឋបាលថ្មីបដនថមបឡយី១។ 

នាឆ្ន ២ំ០០៩ រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាច្ំនួន៤ រតូវបានបបងកីតថ្មី ក្នុងបនាឹះ
រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ារដឋ២ និង ឯក្ជន២ រពមទងំបានដរបកាល យសាក្លវេិាល័យឯក្ជន 
បៅជាវេិាសាថ នវញិច្ំនួន១។ ក្នុងឆ្ន សំិក្ា ២០០៨-២០០៩ បយងីាននសិសតិក្ពុំង
សិក្ាថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរតសរុបចំ្នួន១៣៧,២៥នាក់្ នារ ី ៥២,៨០៧ នាក់្ រតូវជា
៣៨,៤៧% ក្នុងបនាឹះនសិសតិអាហារូបក្រណ៍្រដឋាន ៩,០៩៧នាក់្ នារ ី ៣,៧០៨នាក់្ 
រតូវជា ៤០,៧៦%។ ថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរតរងសរុបច្ំននួ១៦,៩៩១នាក់្ នារ ី ៥,០៤២នាក់្ 
រតូវជា ២៩,៦៧% ក្នុងបនាឹះ និសសតិអាហារូបក្រណ៍្ាន២,៥៩៧នាក់្ នារ៩ី១២នាក់្ 
រតូវជា៣៥%។ នសិសតិថ្នន ក់្ឆ្ន មូំលោឋ ននាឆ្ន សំកិ្ា២០០៨-២០០៩ សរបុាន៤៥,៦៥០ 
នារាីន១៨,៤១នាក់្ រតូវជា៤០,៣៤% បបីបធៀបបៅឆ្ន សំកិ្ា២០០៧-២០០៨ បយីង
ប ញីថ្ន ានការបក្ីនបឡងីច្ំនួន៦,៣៤៥នាក់្។ និសសតិបញ្ច ប់ការសិក្ាថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរត
រង និងថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរតសរុបច្ំនួន៣២,២៤២នាក់្ នារាីន១១,៣២៩នាក់្ រតូវជា៣៦% 
ក្នុង បនាឹះនិសសតិអាហារូបក្រណ៍្ច្នំួន៤,៦៩០នាក់្ និងនសិសតិបលង់នថ្ល២៧,៥៥២នាក់្។ 
                                                           
១

 សននិបាតបូក្សរុបលេធផលការងារអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា ឆ្ន កំ្នលងមក្ និងក្មមវធីិគ្នរំេវសិយ័អបរ់ឆំ្ន ២ំ០០៤-២០០៨ 
បលីក្េិសបៅសរាប់ឆ្ន បំនត នថ្ៃេ១ី៧-១៩ ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១០ 
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េនទឹមនងឹការរកី្ច្បរមីនបនឹះ បយងីប ញីថ្នបរាិណ្និសសតិានការបក្ីនបឡងីក៏្ពតិដមន 
ប៉ាុដនតអរត្តនិសសិតអាហារូបក្រណ៍្ានការថ្យចុ្ឹះជាបរៀងរាល់ឆ្ន  ំ បបីបធៀបបៅនឹងច្ំនួន
សិសសជាប់សញ្ញា បរតមធយមសិក្ាេុតយិភូម។ិ ម៉ាាងបេៀត អរត្តនិសសតិអាហារូបក្រណ៍្
ថ្យចុ្ឹះជាបរៀងរាល់ឆ្ន  ំ បហយីនិសសតិថ្នន ក់្ឆ្ន សំកិ្ាមូលោឋ ន (ឆ្ន េំី១) បានបបាឹះបង់ការ
សិក្ារបាណ្១២% បដនថមបេៀត បោយមូលបហតុពុំានថ្វកិារេរេង់ការសិក្ា និង
បញ្ញា បផសងៗ។ 

ត្តរាង១.១ បរបៀបអរត្តនិសសតិអាហារូបក្រណ៍្ បធៀបបៅនឹងសិសសជាប់សញ្ញា
បរតមធយមសិក្ាេុតិយភូមិ រយៈបពល៧ឆ្ន ចុំ្ងបរកាយ គឺចាប់ពីឆ្ន ២ំ០០៣-
២០០៩ 

ឆ្ន  ំ
សិសសជាប់សញ្ញា បរតមធយម 

សិក្ាេុតយិភូម ិ
ជាប់អាហារូបក្រណ៍្ ភាគរយ 

២០០៣ ១៤៣៦០នាក់្ ១៥៨៣នាក់្ ១១.០២% 

២០០៤ ១៨៨៨៣នាក់្ ២០២៩នាក់្ ១០.៧៥% 

២០០៥ ៣២១៧៦នាក់្ ២៣៦០នាក់្ ៦.៩០% 

២០០៦ ៤៣០៦នាក់្ ២៤០០នាក់្ ៥.៥៧% 

២០០៧ ៤១៩៦៤នាក់្ ២៦១៩នាក់្ ៥.៦៩% 

២០០៨ ៥៥១៧៨នាក់្ ៣០៧៨នាក់្ ៥.៥៧% 

២០០៩ ៦៧៣៧៧នាក់្ ៣១២០នាក់្ ៤.៦៣% 

របភព ៖ នាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ា  ឆ្ន ២ំ០០៩ 

េនទឹមនឹងច្ំនួននិសសិតអាហារូបក្រណ៍្ និងច្ំនួនរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ារដឋបកី្ន
បឡងី ដតក្ញ្ច ប់ថ្វកិា ត្តមក្មមវធិីដផនក្ឧតតមសិក្ាបានថ្យចុ្ឹះបៅវញិ។ ម៉ាាងបេៀតការ
វភិាជន៍ថ្វកិាសរាប់ការបណ្តុ ឹះបណាត លថ្នន ក់្ឧតតមសិក្ា ពុំានតុលយភាពរវាងរក្សួង
េេួលបនទុក្វស័ិយអប់រ ំនិងរក្សួងនានា ដដលានរគឹឹះសាថ នឧតតមសកិ្ា បរពាឹះត្តមការ
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រសាវរជាវបានបងាា ញថ្ន រក្សួងនានាដដលាននិសសិតឧតតមសិក្ារបាណ្ដត១០% 
ប៉ាុបណាណ ឹះ ប៉ាុដនតបានេេលួថ្វកិាពីរាជរោឋ ភិបាលរហូតដល់៦០%ននថ្វកិាសរុបដផនក្ឧតតម
សិក្ា។ ច្ំដណ្ក្រក្សួងេេលួបនទុក្វស័ិយអប់រ ំ យុជន នងិក្ីឡា េេួលបានដត៤០% 
ដដលាននិសសតិដល់បៅ៩០%។ ច្ំបពាឹះបញ្ញា របឈមសខំាន់មួយបេៀត រគឹឹះសាថ នឧតតម
សិក្ាពុំទន់ានថ្វកិាសរាប់រសាវរជាវ ដដលជាក្ត្តត គនលឹឹះសរាប់អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន
មនុសសបៅបឡយី។ 

ត្តរាង១.២ បងាា ញពីច្នំួននិសសតិអាហារូបក្រណ៍្ និងច្ំនួនរគឹឹះសាថ នឧតតម
សិក្ារដឋ ដដលបានបកី្នបឡងីរយៈបពល៤ឆ្ន ចុំ្ងបរកាយ បរបៀបបធៀបបៅនឹង
ថ្វកិាត្តមក្មមវធិ ី

ឆ្ន សិំក្ា 
ចំ្ននួរគឹឹះសាថ ន 
សិក្ា និង អងគភាព
េេលួថ្វកិា PB 

ចំ្ននួនិសសតិ 

អាហារូបក្រណ៍្ 
ថ្វកិាក្មមវធីិ 

ចំ្ណាយ  
សរាបនិ់សសតិ 

អាហារូបក្រណ៍្ 

បផសងៗ 

២០០៥-០៦ ៧ ២០០៤ នាក្ ់ ២,២៥០,០០០,០០០ ៩៣៧,៥០០ ឆ្ន េីំ ១ 

២០០៦-០៧ ៧ ៥០១៩ នាក្ ់ ២,៦៤៩,០០០,០០០ ៥២៧,៧៩៤ ឆ្ន េីំ១, េី២ 

២០០៧-០៨ ៨ ៨០៩៦ នាក្ ់ ២,៩៤៩,០០០,០០០ ៣៦៤,២៥៤ ឆ្ន េីំ១,េី២, េី៣ 

២០០៨-០៩ ៩ ១១២១៦ នាក្ ់ ៣,២៤៩,០០០,០០០ ២៨៩,៦៧៥ ឆ្ន េីំ១,២, ៣,៤ 

របភព ៖ នាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ា ឆ្ន ២ំ០០៩ 

សាគ ល់ ៖ ការចំ្ណាយសរាប់បណ្តុ ឹះបណាត លនិសសិតាន ក់្ជាមធយមអស់
របាណ្ ៥២៩,៨០៦៛ = ១៣៣$ ក្នុងមួយឆ្ន ។ំ 

បោយដផែក្ត្តមេិននន័យក្នុងត្តរាង១.១ និង១.២ខាងបលី វធិានការដដលរតូវ
បោឹះរសាយច្ំបពាឹះមុខ្ានដូច្ជា ៖ (១) រគឹឹះសាថ នឧតតមសកិ្ាសាធារណ្ៈទងំអស់ រតូវ
បបងកីនភាគរយនិសសតិអាហារូបក្រណ៍្ឆ្ន មូំលោឋ នឱ្យបាន១៥% បធៀបបៅនឹងច្ំនួនសសិស
ជាប់សញ្ញា បរតមធយមសកិ្ាេុតិយភូមជិាបរៀងរាល់ឆ្ន  ំចាប់ពីឆ្ន ២ំ០១០តបៅ ឬក៏្រគឹឹះសាថ ន
ឧតតមសកិ្ាសាធារណ្ៈ រតូវដតបបងកីនភាគរយនិសសតិអាហារូបក្រណ៍្ឆ្ន មូំលោឋ នឱ្យបាន
២០% បធៀបបៅនឹងនសិសតិសិក្ាបង់នថ្ល ដដលរគឹឹះសាថ ននីមួយៗបានេេលួឱ្យចូ្លបរៀន
បរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ (២) បបងកីនក្ញ្ច ប់ថ្វកិាត្តមក្មមវធិីដដលផតល់ឱ្យដផនក្ឧតតមសកិ្ា បរពាឹះថ្ន
បបីបធៀបថ្វកិាត្តមក្មមវធីិក្នលងមក្ បៅនឹងការច្ំណាយក្នុងការបណ្តុ ឹះបណាត លនិសសិត
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ាន ក់្ ក្នុង១ឆ្ន ជំាមធយមរបាណ្៤០០,០០០៛(១០០$) ប៉ាុបណាណ ឹះ។ តនមលសកិ្ាបនឹះ ពុំ
អាច្ផលតិធនធានមនុសសរបក្បបោយគុណ្ភាពបានបឡយី។ (៣) បបងកនីរបាក់្អាហារូប-
ក្រណ៍្ដល់និសសតិអាហារូបក្រណ៍្ឱ្យបានសមរមយ បដីមបបីនតការសិក្ារហូតដល់បានបញ្ច ប់
ការសិក្ា២។ (៤) ខ្ទង់ច្ំណាយថ្វកិាត្តមក្មមវធិីដផនក្ឧតតមសិក្ាគួរានភាពេន់ភលន់ 
បដីមបឱី្យរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាអាច្យក្បៅបរបីរបាស់ សរាប់បរៀបចំ្គបរាងរសាវរជាវ
សំខាន់ៗ ដូច្ជាការបរៀបច្ំបណ្តុ ឹះបណាត លជំនាញដរ ៉ាបរបង ដរ ៉ាបុក្សុីត និងជំនាញបផសងៗ
បេៀត ដដលជាតរមូវការចាបំាច់្ច្ំបពាឹះមុខ្បំផុតសរាប់ាតុភូមិក្មពុជា ឬត្តមតរមូវការ
បផសងៗ ដដលជាការចំ្បាច់្ និងបនាទ ន់។ (៥) រតូវបងាា ញពីរបាយការណ៍្ជាក់្ោក់្ 
ច្ំនួនេឹក្របាក់្ដដលបានផតល់ឱ្យរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ានីមួយៗ បធៀបនឹងច្ំននួនិសសតិ
អាហារូបក្រណ៍្របស់រដឋ ដដលបានចូ្លបរៀន។ 

២-ការតលើក្សក្សមពសគ់ុណភាព និងត្រសទិ្ធភាពអរ់រតំៅឧរតមសកិ្សា 

ក្នុងបគ្នលនបយបាយេី១ ននដផនការយុេធសាស្តសតវស័ិយអប់រ ំ បានក្ំណ្ត់ឱ្យ
ដផនក្ឧតតមសិក្ា រតូវាននិសសតិសរុបច្នំួន៩០,០០០នាក់្ ក្នុងបនាឹះ និសសតិនារ៤ី០% 
បៅឆ្ន ២ំ០១០។ ប៉ាុដនត ជាក់្ដសតង ក្នុងឆ្ន សំិក្ា២០០៩ រគ្នន់ដតនសិសតិថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរត 
បយីងានចំ្នួន១៣៧,៥២៣នាក់្ ដដលក្នុងបនាឹះ នារាីន៥២,៨០៧នាក់្ រតូវជា
៣៨,៤៧%។ េនទឹមនឹងបរាិណ្នសិសតិដដលដផនក្ឧតតមសកិ្ាេេួលបានបជាគជ័យបនឹះ 
បយងីបានយក្ច្ិតតេុក្ោក់្បៅបលីគុណ្ភាព ដដលជាក្ត្តត ច្មបងក្នុងការឈានបៅរបក្ួត
របដជងេីផារពលក្មមទងំក្នុងនិងបរៅរបបេស។  

ពាក់្ព័នធនឹងបញ្ញា គុណ្ភាពបនឹះ រាជរោឋ ភិបាល រក្សួងអប់រ ំ យុវជន នងិក្ីឡា 
និងរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាបានខ្ិតខ្ំពរងឹង និងពរងីក្រគប់ដផនក្ ដដលជាក់្ដសតងានដូច្
ជា៖ បានបញ្ច ប់ការបរៀបច្ំច្ក្ខុវស័ិយដផនការយុេធសាស្តសតឧតតមសិក្ា២០២០ជាសាថ ពរ នងិ
បរតៀមអនុវតតសក្មមភាពត្តមដផនការបនឹះជាបនតបនាទ ប់។ ក្នុងច្បំណាមរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ា
ឯក្ជនទងំ ៤៣ ានរគឹឹះសាថ នសិក្ារបាណ្៨,៧០% បានដរបកាល យពីការជួលេីត្តងំ
បគ  មក្ជាេីត្តងំអគ្នរសកិ្ាជាក្មមសេិធិផ្ទទ ល់ខ្លួន។ រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាមួយច្ំនួនាន
បហោឋ រច្នាសមព័នធ និងមូលោឋ នសាា រៈបរកិាខ រេំបនបី ានបណាណ ល័យ មនទីរពិបសាធន៍
                                                           
២

 សននិបាតបូក្សរុបលេធផលការងារអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា ឆ្ន កំ្នលងមក្ និងបលីក្េិសបៅសរាប់ឆ្ន បំនត នថ្ៃេ១ី៧-១៩ 
ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១០ 
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រគប់រគ្នន់ ានសាស្តសាត ចារយលែ និងានការរគប់រគងអភិបាលក្ិច្ចលែ សក្តិសមជា
សាក្លវេិាល័យឈានមុខ្បៅក្មពុជា។ រគឹឹះសាថ នឧតតមសកិ្ា ទងំរដឋ និងឯក្ជនមួយ
ច្ំនួន ានក្ិច្ចសហការយ៉ា ងជិតសនិេធជាមួយនដគូបរបេស ដូច្ជារបបេសចិ្ន បារាងំ 
ជប៉ាុន កូ្បរ ៉ា សហរដឋអាបមរកិ្ ា៉ា បឡសុី ច្រក្ភពអង់បគលស អូស្តសាត លី បវៀតណាម នថ្ ហវលីីពនី 
ឡាវ ៘ បលីការងារផ្ទល ស់បតូរសាស្តសាត ចារយ បុគគលិក្ និសសតិ ការងាររសាវរជាវ ការងារ
បណ្តុ ឹះបណាត លសាស្តសាត ចារយ ការដច្ក្រដំលក្ព័ត៌ានវេិា និងឯក្សាររសាវរជាវ បហីយ
ដដលានរយៈបពលរហូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៣។ ច្ំបពាឹះការបណ្តុ ឹះបណាត លវស័ិយសុខាភិបាល 
ានការដរបរបួលបោយបានបរៀបច្ំឱ្យានការរបឡងបរជីសបរសីថ្នន ក់្ជាតិ បធវីការបណ្តុ ឹះ
បណាត លត្តមក្មមវធិីថ្នន ក់្ជាតិ។ 

 បលីសពីបនឹះបៅបេៀត រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាមួយច្ំនួន បានបធវីការក្ត់រត្ត
េិននន័យជាក់្ោក់្អំពនីិសសតិរបស់ខ្លួនដដលបានបញ្ច ប់ការសិក្ា បហយីបច្ញបៅបបរមី
ការងារបៅក្នុងសងគម។ បេោឋ ននានាសរាប់រគប់រគងបលីការងាររបឡង ការបផទរ ឬការ
បនតការសកិ្ា រតូវបានអនុវតតយ៉ា ងយក្ច្ិតតេុក្ោក់្ពរីគឹឹះសាថ នសិក្ា។ េនទឹមនឹងបនឹះ
ការងារ ដដលបយងីបានចុ្ឹះរតតួពិនិតយការបណ្តុ ឹះបណាត លរគឹឹះសាថ នសិក្ាច្នំួន ៦១បលកី្។ 
ដផែក្ត្តមអនុរក្ឹតយបលខ្៥៤ ចុ្ឹះនថ្ៃេ១ី៣ ដខ្មិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០០២ និងរបកាសបលខ្ 
១៤៣៥ ចុ្ឹះនថ្ៃេី១២ ដខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៧ របស់រក្សួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡា នាឆ្ន ំ
២០០៩ រាជរោឋ ភិបាលបានបញ្ឈប់ការេេួលសាគ ល់រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាដដលពំុាន
គុណ្ភាព ច្នំួន៣ នងិ សាខាច្ំនួន២។ 

 េនទឹមនឹងភាពបជាគជ័យចំ្បពាឹះគុណ្សមបតតិដ៏បរច្ីបនឹះ ដផនក្ឧតតមសិក្ាក៏្បាន
ជួបនូវបញ្ញា របឈមមុខ្ជាបរច្ីនដដលានដូច្ជា ៖ រច្នាសមព័នធរគប់រគងននរគឹឹះសាថ ន
ឧតតមសិក្ាមួយចំ្នួនតូច្ពំុានភាពច្ាស់ោស់ បហីយរគឹឹះសាថ នសិក្ាមួយចំ្នួនពុំ
ានច្ក្ខុវស័ិយ បបសក្ក្មម និងដផនការយុេធសាស្តសតច្ាស់ោស់សរាប់ការអភិវឌ្ឍបៅ
អនាគត។ ក្ងវឹះខាតធនធានហរិញ្ាវតថុ ជាក្ត្តត រាងំសទឹះការអភិវឌ្ឍរគប់ដផនក្ បហយីគុណ្វុឌ្ឍិ
សាស្តសាត ចារយបៅានក្រមិត នងិសាស្តសតចារយបពញបា៉ា ងបៅានច្ំននួតិច្តួច្។ រគឹឹះសាថ ន
សិក្ាមួយច្ំនួនធំបធវីការបណ្តុ ឹះបណាត លជំនាញជាន់គ្នន  បហយីមុខ្ជំនាញវេិាសាស្តសត
បបច្ចក្បេស គណិ្តវេិា ក្សិក្មម សុខាភិបាល ដដលជាតរមូវការច្ំបពាឹះមុខ្របស់
របបេសជាតិ ក៏្បៅពុំទន់ាននិសសតិចូ្លបរៀនឱ្យបានសមរសបបៅបឡយី។ រគឹឹះសាថ ន
មួយច្ំននួតូច្ ពុំទន់បានយក្ច្ិតតេុក្ោក់្ក្នុងការអនុវតតលខិ្ិតបេោឋ នរបស់រក្សងួ ក៏្
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ដូច្ជារបស់រាជរោឋ ភិបាល។ របព័នធរគប់រគងេិននន័យនសិសតិ បុគគលិក្ សាស្តសាត ចារយ ពុំទន់
បានដំបណី្រការលែ និងធនធានមនុសសដដលបានបញ្ជូ នបៅបណ្តុ ឹះបណាត លបៅបរបេស 
មិនបានមក្បបរមតី្តមក្ចិ្ចសនាក្ំណ្ត់ បោយបយងីពុាំនលេធភាពបំបពញបសច្ក្តីរតូវ
ការរបស់ពួក្បគ។ រគឹឹះសាថ នសិក្ាមួយច្ំនួនពំុរពមេេួលសាគ ល់ភាពអន់ថ្យរបស់ខ្លួន
ក្នុងការបណ្តុ ឹះបណាត លនិសសតិ ដដលនាឱំ្យជឹះឥេធពិលដល់គុណ្ភាពននការអប់រ។ំ រគឹឹះសាថ ន
ឧតតមសិក្ាមួយច្ំនួនធំ ពុំបានបរៀបចំ្ឱ្យបានលែនូវបណាណ ល័យ មនទីរពិបសាធន៍ និង
បសៀវបៅអាន ដដលបៅានច្ំនួនតិច្តួច្ បរបៀបនងឹការរបតិបតតិត្តមអនុរក្តឹយបលខ្៥៤ 
និងរបកាសបលខ្១៤៣៥ បៅានសំេុឹះយតឺ។ ការក្សាងដផនការអភិវឌ្ឍរគបូបរងៀន 
និងមស្តនតីរដឋបាលបៅត្តមរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាពុំទន់បានបរៀបចំ្ រពមទងំពុំទន់បាន
ក្សាងរក្បខ័្ណ្ឌ សរាប់ក្ំណ្ត់ឋានៈ មុខ្ងាររបស់រគូបបរងៀនឧតតមសិក្ា និងពុំទន់
បានក្សាងរក្បខ័្ណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ក្មមវធិសីិក្ាសរាប់រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ា៣។ 

២.១-ការអភវិឌឍសមរថភាព នងិ ស្ថថ រ័ន 

 ការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន និង ការក្សាងសមតថភាពសំខាន់  ៗទងំខាងដផនក្បបច្ចក្បេស 
និងជំនាញ គឺបដីមបបីធវឱី្យានរបសិេធភាពក្នុងការក្សាងដផនការ ការរគប់រគង និងការ
ពិនិតយត្តមោនក្មមវធិីសក្មមភាពជាអាេិភាពបំផុត។ ក្នុងបនាឹះ គឺការបណ្តុ ឹះបណាត លពី
អភិបាលក្ិច្ចលែ និងការរគប់រគង ការពរងឹងរបព័នធរគប់រគងហិរញ្ាវតថុ និងកិ្ច្ចបញ្ជ ីការ
គណ្បនយយ ការរសាវរជាវបលីដផនក្ឧតតមសិក្ា និងការពរងឹងការសិក្ាបៅថ្នន ក់្បរកាម
ឧតតម៤។ 

 បធៀបបៅនឹងចំ្ណុ្ច្បៅឆ្ន ២ំ០០៩ ច្ំបពាឹះការងារឧតតមសិក្ាសបរមច្បាន
ការងារសំខាន់ៗដូច្ជា ៖ បានបំប៉ានមស្តនតីមក្ពីវេិាល័យ និងមនទីរអប់រ ំ យុវជន និង
ក្ីឡា អំពលីក្ខណ្ៈវនិចិ្ឆ័យ និងលក្ខខ្ណ្ឌ បផសងៗសរាប់ជួយដណ្នាសំសិសថ្នន ក់្េ១ី២ 
ដដលបសនីសុំអាហារូបក្រណ៍្ចូ្លបរៀនថ្នន ក់្ឧតតមសិក្ាបាន ៣៥០នាក់្ មក្ពី២៤បខ្តត-
រាជធានី។ បានសហការជាមួយធនាគ្នរពិភពបោក្ក្នុងការបរៀបច្ំដំបណី្រការគបរាង
អភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពឧតតមសិក្ាពីជំហានដបូំងរហូតដល់គបរាងដំបណី្រការ។ បានបរៀបច្ំ

                                                           
៣ នាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ា របាយការណ៍្បូក្សរុបការងារអបរ់ឧំតតសិក្ា  ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១០ 
៤

 រក្សួងអប់រយុំវជន នងិក្ីឡា ក្មមវធីិគ្នរំេវសិយ័អបរ់ឆំ្ន ២ំ០០៤-២០០៨ 
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សិកាខ សាោច្នំួន០២បលីក្ សតីពីការបរៀបច្ំគបរាងអភវិឌ្ឍន៍សមតថភាពសិក្ា )HEQCIP) 
ច្ក្ខុវស័ិយ និងដផនការយុេធសាស្តសត២០២០ សរាប់ឧតតមសិក្ាបៅក្មពុជា។ បានបបំ៉ាន
មស្តនតីរាជការពីរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ា ពីលក្ខខ្ណ្ឌ បផសងៗក្នុងការបរៀបច្ំគបរាងបសនីសុំថ្វកិា
រសាវរជាវពីគបរាងអភិវឌ្ឍន៍សមតថភាព ដផនក្ឧតតមសិក្ាដដលនឹងដំបណី្រការនាចុ្ងឆ្ន ំ
២០១០ និងការដណ្នាកំ្នុងការអនុវតតលិខ្ិតបេោឋ នមួយច្ំនួន។ បានសហការជាមួយ
រក្សួងសុខាភិបាលក្នុងការបរៀបចំ្ការរបឡងថ្នន ក់្ជាតិ និងបរៀបច្ំបេោឋ នសរាប់ការ
រគប់រគង និងបណ្តុ ឹះបណាត លវស័ិយសុខាភិបាល។ ចូ្លរមួ និងបរៀបច្ំដផនការយុេធសាស្តសត
បស្តញ្ញជ បបយនឌ័្រក្នុងវស័ិយអប់រ ំ ២០០៦ -២០១០ និង ២០១០-២០១៤។ បំប៉ាន និង
បលីក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍសមតថភាពមស្តនតី ជាពិបសសស្តសតីបដីមបីប្លីយតបបៅនឹងដផនការ
យុេធសាស្តសតបស្តញ្ញជ បបយនឌ័្រក្នុងវស័ិយអប់រ ំ២០១០-២០១៤។ សហរបតិបតតិការជាមយួ
នដគូរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាបរបេស ដដលក្នុងបនាឹះានការផ្ទល ស់បតូរនិសសិត -សាស្តសាត ចារយ
មក្បរៀន និងបបរងៀន ការផតល់អាហារូបក្រណ៍្បនតការសិក្ាថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរតជាន់ខ្ពស់និង
បណ្ឌិ ត សកិាខ សាោផ្ទល ស់បតូរបេពិបសាធន៍ និងការរសាវរជាវ សននសិីេអនតរជាតនិនរពឹេធ
សាស្តសាត ចារយបណាត មហាវេិាល័យឱ្សថ្ និយយភាសាបារាងំ សិកាខ សាោថ្នន ក់្តំបន់
សតពីីបវជជសាស្តសត សលយសាស្តសត វស័ិយសុខាភិបាល និងការងារសហរបតិបតតិការបផសងៗ
បេៀត បបរមឱី្យការងារបណ្តុ ឹះបណាត លនិងរសាវរជាវឧតតមសិក្ា។ សហការជាមួយអនក្
ជំនួយការបបច្ចក្បេស ដដលឧបតថមាបោយធនាគ្នរពិភពបោក្ ក្នុងការរបមូលេិននន័យ 
បរៀបច្ំក្មមវធិសីិក្ារបក្បបោយសតង់ោសមរសប បរៀបច្រំច្នាសមព័នធ និងការរគប់រគង 
សរាប់នាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ា និងបរៀបចំ្ឧបក្រណ៍្របតិបតតិការគបរាងបលីក្ក្មពស់
សមតថភាព និងការអភិវឌ្ឍបៅឧតតមសិក្ា។ មស្តនតីមួយច្ំនួននននាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ា 
និងរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ា បានបញ្ជូ នបៅេេលួការបណ្តុ ឹះបណាត លបៅបរបេស និងមយួ
ច្ំនួនបេៀតក្ំពុងបណ្តុ ឹះបណាត លបៅក្នុងរបបេស។ 
 េនទឹមនឹងភាពរកី្ច្បរមីនបនឹះ រហូតមក្ដល់ដំណាច់្ឆ្ន ២ំ០០៩ ការងារឧតតម
សិក្ានូវានច្ំណុ្ច្ខ្វឹះខាតមយួច្ំនួនដូច្ជា៖ ច្ក្ខុវស័ិយនិងដផនការយុេធសាស្តសត២០២០ 
ឧតតមសិក្ាបានបញ្ច ប់ ប៉ាុដនតសក្មមភាពអនុវតតមិនទន់បានចាប់បផតីម។ មស្តនតីត្តមរគឹឹះសាថ ន
ឧតតមសិក្ា ដដលបានមក្ចូ្លរមួវគគបំប៉ានសិកាខ សាោផសពវផាយបេោឋ ននានាមួយច្ំនួន
ពុំដមនជាគណ្ៈរគប់រគង ពុំយល់សុីជបរៅខ្លឹមសារបេោឋ ន ដដលជាបហតុនាឱំ្យការអនុវតត
បេោឋ នានការ្ក្ដលវង។ ធនធានមនុសសបៅនាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ាបៅានក្រមិត 
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នាឱំ្យការក្សាងលក្ខណ្ៈវនិិច្ឆ័យ និងយនតការពិនតិយត្តមោន វាយតនមលសមិេធក្មមរបស់
រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាមិនទន់ានរបសិេធភាព។ របព័នធរគប់រគងហរិញ្ាវតថុត្តមរគឹឹះសាថ ន
ឧតតមសិក្ានីមួយៗ ពុំទន់ានតាល ភាព និងពំុានការផសពវផាយជាសាធារណ្ៈ។ 
រគឹឹះសាថ នសាធារណ្ៈមយួច្ំននួបរកាមការរគប់រគងរបស់រក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា 
ពុំទន់បានដរបកាល យបៅជារគឹឹះសាថ នសាធារណ្ៈរដឋបាល៥។ 

បដីមបឈីានបៅរក្ភាពបជាគជ័យបលីការងារបនឹះ ដផនក្ឧតតមសិក្ាបានោក់្បច្ញ
នូវវធិានការសខំាន់  ៗរតូវបធវដូីច្ជា៖ សក្មមភាពអនុវតតដផនការយុេធសាស្តសតសរាប់អភិវឌ្ឍន៍
ឧតតមសិក្ា និងរបព័នធរគប់រគងព័ត៌ានឧតតមសិក្ា រតូវចាប់បផតីមពីឆ្ន ២ំ០១០។ ក្សាង
លក្ខណ្ៈវនិិច្ឆ័យ នងិបនតការពិនិតយត្តមោន និងវាយតនមលសមិេធិក្មមរបស់រគឹសាថ នឧតតម
សិក្ា។ ដរបកាល យរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ារដឋ បរកាមឱ្វាេរក្សួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ឡីា 
ដដលក្ំពុងដំបណី្រការឱ្យបៅជារគឹឹះសាថ នសាធារណ្ៈរដឋបាលជាបបណ្តី រៗ។ រគឹឹះសាថ នឧតតម
សិក្ានីមួយៗ រតូវបរៀបច្ំដផនការច្ំណូ្ល និងច្ំណាយ រយៈបពលខ្លី (១ឆ្ន )ំ រយៈបពល
មធយម (៣ឆ្ន )ំ រយៈបពលដវង (៥ឆ្ន )ំ។ 

៣-សននិោា ន 

 ការអប់រឧំតតមសិក្ាបៅក្មពុជា ក្នលងមក្ប ីញថ្ន បគ្នលនបយបាយក្នុងការ
បណ្តុ ឹះបណាត លនិសសតិថ្នន ក់្បរញិ្ញា បរត បៅត្តមរគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាបៅក្មពុជា ាន
លក្ខណ្ៈលែ គាឺនន័យថ្ន រាល់ដំបណី្រការននការងារហវកឹ្ហវនឺ ការអភិវឌ្ឍក្មមវធិសីិក្ា 
ការបណ្តុ ឹះបណាត ល ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការបំប៉ាន និងការងាររគប់រគង ពិតជាានការ
បពញច្ិតតយ៉ា ងខាល ងំពសីំណាក់្និសសតិមក្ពីរគប់មជឈោឋ ន។ ម៉ាាងបេៀត មក្ដល់បពល
បនឹះ រគឹឹះសាថ នសិក្ាទងំបនាឹះ បាននិងក្ំពុងបរៀបច្ំឱ្យានការបំប៉ានជំនាញថ្មីៗដល់រគូ
បបរងៀន ការបំពាក់្បំប៉ានជំនាញរគប់រគង ការត្តមោនសក្មមភាពបបរងៀនរបស់រគូ នងិ
ការបរៀនរបស់នសិសតិ សុេធដតរតូវបានបគ្នរពបៅត្តមនិយមរបស់រក្សួងអាណាពាបាល
និងបេបញ្ញជ នផទក្នុងរបស់រគឹឹះសាថ នសកិ្ាបរៀងៗខ្លួន។ ក្ត្តត ទងំបនឹះ បញ្ញជ ក់្ឱ្យប ញីថ្ន 
រគឹឹះសាថ នសិក្ាទងំបនាឹះសុេធដតានដផនការ និងបគ្នលការណ៍្ច្ាស់ោស់ក្នុងការពរងឹង

                                                           
៥

 សននិបាតបូក្សរុបលេធផលការងារអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា ឆ្ន កំ្នលងមក្ និងបលីក្េិសបៅសរាប់ឆ្ន បំនត នថ្ៃេ១ី៧-១៩ 
ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១០ 
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គុណ្ភាព និងរបសិេធភាពននការអប់រ ំ បដីមបីឱ្យផលិតផលសបរមច្របស់ពួក្បគាន
សមតថភាពសមរសបបៅត្តមេីផារការងារនិងេីផារមុខ្របរ។ បរពាឹះពួក្បគសុេធដតយល់
ប ញីថ្ន បបីកាលណាផលិតផលរបស់ពួក្បគពុំានសមតថភាពរគប់រគ្នន់ក្នុងការបំបពញ
ការងារបៅត្តមតរមូវការ និងបំណ្ងរបាថ្នន របស់អតិថ្ិជនបេបនាឹះ វានងឹបងាា ញពីច្ណុំ្ច្
អវជិជាន និងភាពអន់បខ្ាយរបស់រគឹឹះសាថ នឧតតមសិក្ាបនាឹះជាក់្ជាមិនខាន។ 

គនថនិតទ្ទស 
១-រក្សួងអប់រយុំវជន និងក្ឡីា ក្មមវធីិគ្នរំេវស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០០៤-២០០៨ 
២-នាយក្ោឋ នឧតតមសិក្ា របាយការណ៍្បូក្សរុបការងារអប់រឧំតតសិក្ា  ដខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១០ 
៣-សននិបាតបូក្សរុបលេធផលការងារអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា ឆ្ន កំ្នលងមក្ និងក្មមវធីិគ្នរំេ
វស័ិយអប់រឆំ្ន ២ំ០០៤-២០០៨ បលកី្េិសបៅសរាប់ឆ្ន បំនត នថ្ៃេ១ី៧-១៩ ដខ្មីនា ឆ្ន ំ
២០១០ 
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អាលហ់្វ រ្ដិ បប៊ែរណា ណូបបល 
បណ្ឍិ ត តាន់ សគុន្ធា  

ផផតើមផសចក្ត ី
ការលលើកយក អាល់ហ្រ្វដិ បប៊ែរណា ណូ្បបល (Alfred Bernhard Nobel) 

មកចុុះកបុងទស្សនាវដថើរាវរាវននាកលវទិាល័យ អាសុ្ើ អរឺ  ុប នាលពលលនុះ គឺកបុងលោល
បណំ្ងបចករបំលកនូវចំលណ្ុះដងឹដល់លោក លោករស្ើ ាអបកអាន អបកស្ិកា អបករាវរាវ 
បផបកវទិាាហ្រស្ថស្ងគម នងិ វទិាាហ្រស្ថធមមាត ិ បានបស្វងយល់ពើជើវរបវតថិ អាល់ហ្រ្វដិ 
ណូ្បបល និង ពានរង្វវ ន់ណូ្បបល បដលារង្វវ ន់មួយ បលងកើតល ើងតាមលិខិតបណាថ រំបស់្
លោក អាល់ហ្រ្វដិ បប៊ែរណា ណូ្បបល (Alfred Bernhard Nobel) អបកវទិាាហ្រស្ថ 
ជនាតសិ្៊ែុយបអត លៅឆ្ប ១ំ៨៩៥។ 

លោយយល់លឃើញថា អាល់ហ្រ្វដិ ណូ្បបល ាាទ បនិកននរង្វវ ន់ណូ្បបល ល្ើយ
រង្វវ ន់ណូ្បបលលនុះ រតូវបានផថល់ដល់អបកណា បដលបានរាវរាវរកលឃើញនូវរបកគំល្ើញ
ស្ំខាន់ៗលលើវស័ិ្យរូបវទិា គើមើវទិា ជើវវទិា ឬ លវជជាហ្រស្ថ អកសរាហ្រស្ថ និងស្នថិភាព។ 

ដូលចបុះ លដើមផើបចករបំលកឱ្យបានទូលំទូោយនូវចំលណ្ុះដងឹទងំលនុះ ទស្សនាវដើថ
រាវរាវ ននាកលវទិាល័យ អាសុ្ើ អឺរ  ុប សូ្មចុុះផាយទងំរស្ងុនូវជើវរបវតថ ិ និង 
រង្វវ ន់ណូ្បបល បដលបានដករស្ង់លចញពើវគិើភើឌា ាលខមរភាា ដូចខាងលរកាមលនុះ។ 

 
 
 

អាល់ហ្រ្វដិ ណូ្បបល  (Alfred Nobel) 

២១ តុោ ១៨៣៣ ដល់ ១០ ធបូ ១៨៩៦ 
គើមើវទូិ វសិ្វករ ាទ បនិក ផលិតករអាវុធ និង ាទ បនិករោបប់បក 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%82%E1%9E%8F
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%AF%E1%9E%80%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A:AlfredNobel_adjusted.jpg
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១-ជីវប្បវត្ត ិ
អាល់ហ្រ្វដិ បប៊ែរណា ណូ្បបល (Alfred Bernhard Nobel) លកើតលៅនងងទើ២១ 

តុោ ១៨៣៣ លៅស្ថុក្ូម ទទួលមរណ្ភាពលៅនងងទើ១០ ឆបូ ១៨៩៦ លៅស្ង់លរ  ម ូ 
អុើតាលើ។ ោត់មានស្ញ្ជជ ត ិស្៊ែុយបអត។ ោត់ាអបកគើមើវទិា វសិ្វករ អបករាវរាវបលងកើត
វតទុងមើ អបកផលិតអាវុធ និងាអបករកលឃើញរោប់បបក។ ោត់ាាទ បនិកននរង្វវ ន់ណូ្បបល។ 
ាកិតថយិស្ដល់រូបលោក ល ម្ ុះលោករតូវបានផថល់លៅល ម្ ុះធាតុគើមើ ណូ្បបលលយូម។ 

ណូ្បបល គឺាកូនរបសុ្ទើ៣របស់្លោក អុើមា នុយបអល ណូ្បបល (Immanuel 

Nobel) (១៨០១-១៨៧២) និង លោករស្ើ អង់ររើបយ ត អាល់បស្ល ណូ្បបល 
(Andriette Ahlsell Nobel) (១៨០៥-១៨៨៩)។  

លោកចាប់កលណ្ើ តចំលពលបដលឪពុករបស់្លោក លទើបបតកសយ័ធន ល្ើយចាក
លចាលរគួារលៅលធវើជំនួញដ៏លាគជ័យមួយលៅរុស្សុើ។ លៅឆ្ប ១ំ៨៤២ ោត់បានលៅលៅ 
និងជួយការង្វរឪពុកលោកលៅ St. Peterburg។ ការង្វរស្ំខាន់របស់្ឪពុកលោកលៅ

ទើលនាុះគផឺលិតរោប់មើនឱ្យងទ័ពរុស្សុើ។ បនថិចលរកាយមក ស្ហ្រង្វគ មរគើលមៀ
1 បានផធុុះល ើង 

ពួកលោកស្ងឃមឹថា រកចលំណ្ញបានលរចើនលោយមានការបញ្ជជ ទិញរោប់មើនយ ងលរចើន
ពើស្ំណាក់លយធា។ បតផធុយលៅវញិ ការបញ្ជជ ទិញរតូវបានបញ្ឈប់លពលបដលស្ហ្រងគមចប់ 
ល្ើយការបង់នងលបញ្ជជ ទិញមុន រតូវបានលយធាពនារលពល លធវើឱ្យលោងចរកឪពុកលោក
ជួបវបិតថិ្រិញ្ដវតទុយ ងធងន់ធងរ រចួទើផុតក៏រតវូកសយ័ធនមថងលទៀតលៅឆ្ប ១ំ៨៥៩។ 

                                                           
1
ស្ហ្រង្វគ មរគើលមៀ (Crimean War, ភាារុស្សុើ៖ Восточная война, Vostochnaya Vojna) (បខមើនា១៨៥៤ ដល ់
បខកុមភៈ ១៨៥៦) ស្ហ្រង្វគ មរវាងចរកភពរុស្សុើាមួយនងឹស្មពន័នមិតថ បដលមានបាោងំ ោាណាចរករមូ ោាណាចរក
ាររើលនៀ និងចរកភពអូតូម ង។់ ការវាយរបយុទឌលធវើល ើងាចមផងលៅឧបទវើបរគើលមៀ និងាបនាធ ប់បនសលំៅតួរគើខាងលិច 
និងតំបន់ស្មុរទបាលទ់កិ។ ស្ហ្រង្វគ មរគើលមៀរតូវបានលគចាត់ទុកថា ាស្ហ្រង្វគ មទំលនើប បដលបានបណ្ឋុ ុះឱ្យមានការផ្លល ស្ប់ឋូរ
បលចចកលទស្ នងិស្ពាវ វុធលធវើស្ហ្រង្វគ មនាលពលអនាគត។ 

http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E2%80%8B%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%82%E1%9E%8F
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B%E1%9E%9B%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%BC%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9F%80
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8E%E1%9E%B6%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%BD%E1%9E%98
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%A2%E1%9E%BC%E1%9E%8F%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%84%E1%9F%8B
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A7%E1%9E%94%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%98%E1%9F%80&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%91%E1%9E%B7%E1%9E%80&action=edit&redlink=1
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ណូ្បបលបានាគ ល់ារធាតុនើរតូគលើលស្រ ើន
2 (Nitroglycerine) តាងំពើឆ្ប ១ំ៨៥៥។ 

ប ុបនថ លមៅរលំស្វលនុះ មានចំណុ្ចលខាយមួយគឺលគពិបាកនឹងបញ្ជជ ការផធុុះតាមចំណ្ង់បាន។ 
ោត់ក៏រាវរាវលឃើញឧបករណ៍្ស្រមាប់បំផធុុះវាបានលាគជ័យ។ លៅឆ្ប ១ំ៩៦២ លៅ 
St. Peterburg ោត់ទទួលបានលាគជ័យកបុងការពិលាធន៍រោប់បបកកបុងទឹក។ លៅឆ្ប ំ
១៨៦៣ ោត់បានអាាញ ប័ណ្ឍ បា តង់ (Patent) ពើអាាញ ធម៌ស្៊ែុយបអតកបុងការរាវរាវ
ការផលិតរោប់បបក។ លៅកបុងឧបផតថិល្តុផធុុះ បដលបងកល ើងលោយការចរមាញ់ារធាតុ
្គលើលស្រ ើនលៅឆ្ប ១ំ៨៦៤ ោត់មានរបសួ្ធងន់ខណ្ៈបអូនរបសុ្បលងកើតរបស់្លោកបដលជយួ
ការង្វរលៅទើលនាុះបានាល ប់។ លៅឆ្ប ១ំ៩៦៥ ការផលតិនើរតូ្គលើលស្រ ើនបានចាប់លផថើម 
ល្ើយលៅឆ្ប បំនាធ ប់ ោត់ក៏រកលឃើញរគប់បបក បដល១ឆ្ប លំរកាយមកទទួលបានបា តង់
អនុញ្ជដ តឱ្យផលតិ។ លៅឆ្ប ១ំ៨៧១ ការផលិតរោប់បបកបានចាប់លផថើម។ 

លៅឆ្ប ១ំ៨៧៦ លពលោត់របកាស្រកគូរស្ករ មាននារ ើមាប ក់ល ម្ ុះ បបលតា 
ឃើងស្គើ បានោក់ពាកយ។ ក៏ប ុបនថ នាង បបលតា ឃើងស្គើ មានគូដណ្ថឹ ងរចួល្ើយល ម្ ុះ 
អាា ្វុន ្សុតណា។ នាងក៏ស្លរមចចិតថរត់លចាលណូ្បបលលៅទើបផុំត ល្ើយលៅ
លរៀបការនឹងគូដណ្ថឹ ងមាប ក់លនាុះ។ លគនិយយថា ណូ្បបល បានបលងកើតឱ្យមានរង្វវ ន់
ណូ្បបលស្នថិភាពលោយារោត់ទទលួឥទឌិពលគនិំតពើនាង បបលតា ឃើងស្គើ លនុះ បដល
នាងាមនុស្សនិយមស្នថិភាព។ មា ងលទៀតលោយារ អាា ្វុន ្សុតណា 
ាអបកគណិ្តវទិា លទើបណូ្បបលមិនបលងកើតឱ្យមានរង្វវ ន់ណូ្បបលស្រមាប់អបកគណិ្តវទិា។ 
លៅឆ្ប ដំបដល ណូ្បបលបានជួប នងិចាប់លផថើមទំនាក់ទំនងាមួយនារ ើអាយុ២០ឆ្ប មំាប ក់
ល ម្ ុះ សូ្្វើ។ ោត់បានស្រលស្រស្ំបុរតលឆលើយឆលងលៅសូ្្វើរបប្ល ២១៨ចាប់។ ប ុបនថ 
លៅឆ្ប ១ំ៨៩១ ណូ្បបល បានដឹងថា សូ្្វើ កពុំងពរលពាុះកូនរបស់្របុស្ដនទ ល្ើយ
ទំនាក់ទំនងរបស់្អបកទងំ២ ក៏បានផ្លថ ច់លៅ។ លពលបដលណូ្បបលបានាល ប់លៅ មូលនធិិ
ណូ្បបល បានរបមូលទិញ នងិ រកាទុកស្ំបុរតទងំអស់្ពើសូ្្វើ កបុងតនមលយ ងខពស់្។ 

                                                           
2
 នើរតួ្ គលើលស្រ ើន មានរូបមនថគើមើ C3H5(NO)3 ។ វាាវតទុោវោម នពណ៌្ មានភាពរអិលដូចខាល ញ់។ វាាារធាតុស្កមមខាល ងំ 
និង រស្ា់មួយកមាល ងំកកិត នងិ ការទងកចិ។ វាាារធាតុពុល។ វារតូវបានលគលរបើផលិតរោប់បបក។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%93
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%82%E1%9E%8F
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លៅឆ្ប ១ំ៨៩៤ ណូ្បបល បាន្នលជើងចូលកបុងឧស្ា្កមមស្ពាវ វុធ លោយ
ទិញលោងចរកផលិតស្ពវវុធមយួ។ 

លៅឆ្ប ១ំ៨៩៥ ណូ្បបល បានស្រលស្រលខិិតបណាថ បំដលមានខលឹមារឱ្យបលងកើត
រង្វវ ន់ណូ្បបល។ 

លៅនងងទើ៧ បខឆបូ ឆ្ប ១ំ៨៩៦ លៅស្ង់លរ  ម ូ (San Remo) ណូ្បបល បានោច់
ស្នស្្មខួរកាលភាល មៗ រចួក៏ដលួ ល្ើយបរស្កនូវពាកយបដលាថ ប់មនិយល់មួយ
ចំនួន បដលលគអាចាថ ប់បាននូវពាកយបតមួយមា ត់គត់គពឺាកយថា ទូរលលខ។ ពាកយលនុះ
បានកាល យាពាកយចុងលរកាយរបស់្លោក។ រយៈលពលមុនលនុះ១លមា ង ោត់មានអាការៈ
ធមមតា បងមទងំបានស្រលស្រស្ំបុតលៅមិតថភកថិលោកលទៀតផង។ រយៈ៣នងងលរកាយ ោត់ក៏
ទទួលមរណ្ភាពលៅ។ ោត់ាមនុស្សលៅលើវមយួជើវតិ និង ោម នកូនលៅបនថលករ ថ ិ៍ដបំណ្លលទ។ 

មរតកដ៏ស្ថុកស្ថមភរបស់្ណូ្បបល រតូវបានបបងបចកតាមពាកយបណាថ បំដលោត់
ស្រលស្រល ើងលោយខលួនឯង។ លគនិយយថា ណូ្បបល មិនលជឿាក់លលើលមធាវ ើលទ ល្តុលនុះ 
ោត់ក៏សុ្ខចិតថស្រលស្រពាកយបណាថ លំោយផ្លធ ល់នដលោក បដលពាកយបណាថ លំនុះមានចំណុ្ច
ខលុះរស្ពចិរស្ពិល បដលលធវើឱ្យអបកបចកលករ ថ ិ៍មរតកលោក មានការឈកឺាលយ ងខាល ងំ។ 
លទុះាមានបងបអូនរបស់្លោកមកទមទរយកចំបណ្កខលុះកបុងមរតកលនុះក៏លោយ ទើបំផុត
មរតកទងំអស់្ រតូវបានយកលៅបលងកើតារង្វវ ន់៥បផបក ស្រមាប់អបកបដលចូលរមួចំបណ្ក
ស្ំខាន់កបុងវស័ិ្យវទិាាហ្រស្ថ អកសរាហ្រស្ថ និង ស្នថិភាព ដូចបដលបានស្រលស្រលៅកបុង
លិខិតបណាថ ចុំងលរកាយរបស់្លោក។ លទុះាណូ្បបលខលួនឯងមិនបានោក់ល ម្ ុះរង្វវ ន់
លនាុះថាយ ងណាក៏លោយ ក៏ស្ពវនងងលនុះ លគនាោំប ោក់ល ម្ ុះរង្វវ ន់លនាុះថា រង្វវ ន់ណូ្បបល 
លដើមផើាកិតថយិស្ដល់ោត់បដលាាទ បនិក។ 

បចចុបផនបលៅមានរកុម ៊្ែុនផលិតរលំស្វ និងារធាតុគើមើមួយចំនួនលៅអឺរ  ុប
បដលោក់ល ម្ ុះតាមណូ្បបល តួយ ងដូចា រកុម ៊្ែុនោយណាមា យ ណូ្បបល បដល
ារកុម ៊្ែុនផលតិអភិវរណន៍និងផលិតស្ពាវ វុធរបស់្អាលឺម ង់ាលដើម។ 

 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9A%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9F%8B%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%BA%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BB%E1%9E%94
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%BA%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%84%E1%9F%8B


 

135 

 

២-គំនិត្ពិចារណា 
អបកគើមើវទិា អាាក នើញ ូ  សូ្លរបរ   ូ (Ascanio Sobrero) បដលាមតិថភកថរិបស់្

ណូ្បបល បានរកលឃើញរលំស្វ នើរតូគលើលស្រ ើន មុនលគ។ ណូ្បបលបានយកវាមកបកនឆបបាន
ស្លរមច លោយបលងកើតារោប់បបក បដលអាចលរបើបានលោយសុ្វតទិភាព។ លដើមល ើយ
រោប់បបករតូវបានលរបើស្រមាប់បំបបកងមលៅតាមការោឌ នស្ណំ្ង់ បតលោយារអភិវរណន៍
បនថ វាក៏រតូវលគលរបើរបាស់្ាលរគឿងផធុុះកបុងស្ហ្រង្វគ ម។ 

ណូ្បបល រតូវបានលគលៅាញឹកញាប់ថាា ពាណិ្ជជករជើវតិ។ កបុងមួយជើវតិ
របស់្ោត់ ោត់លធវើការទក់ទនិបតនឹងការផលតិអាវុធ។ ោត់ដឹងខលួនឯងចាស់្ណាស់្ថា 
រោប់បបកបដលោត់បលងកើតនឹងរតូវបានលគលរបើាអាវុធស្មាល ប់មនុស្សកបុងស្ហ្រង្វគ ម។ ោត់
ាមនុស្សមានមុខ២៖ ១ា អបករស្ោញ់ស្នថភិាពដ៏ឧតថម និង១លទៀតា គ្បដើ
្មរតាក់។ ោត់បរស្ករបកាស្របឆ្ងំនឹងស្ហ្រង្វគ ម បតាមួយោប លនាុះ ោត់របឹងបរបង
ផលិតអាវុធ លក់យកចំលណ្ញ ល្ើយយករបាក់ចំលណ្ញទងំលនាុះ លៅបលងកើតារង្វវ ន់
ដល់អបកបស្វងរកស្នថិភាពឱ្យពភិពលោក។ មានលគនិយយថា ណូ្បបល ផលិតអាវុធលនុះ 
លោយគិតថា លបើស្និារបលទស្ណាក៏មានអាវុធបដលអាចបំផ្លល ញអវើៗទងំអស់្លនាុះ
លំនឹងកមាល ងំលយធានឹងមាន ល្ើយរបលទស្ទងំអស់្នឹងបលញ្ច ៀស្ស្ហ្រង្វគ ម ល្ើយង្វក
មករកការលោុះរាយតាមស្នថិវធិើ។ លគមនិអាចនិយយថា វារតឹមរតូវទងំអស់្លទបដល
ថា៖ ណូ្បបល មានការលាកាថ យយ ងខាល ងំលពលបដលដងឹថា រោប់បបកបដលោត់រក
លឃើញរតូវបានលរបើលដើមផើស្មាល ប់មនុស្សកបុងស្ហ្រង្វគ ម ល្តុលនុះោត់ក៏លរបើរបាស់្មរតកទងំ
អស់្របស់្ោត់លៅបលងកើតារង្វវ ន់ណូ្បបលលនាុះលៅ។ ផធុយលៅវញិ របប្លាោត់ដឹង
ថា ការគិតរបស់្ោត់បដលថា រោប់បបកនឹងលធវើឱ្យោម នស្ហ្រង្វគ មលនាុះ ចុងលរកាយគវឺាខុស្
ទងំរស្ុង ល្តុលនុះ លដើមផើកុំឱ្យបនសល់ទុកនូវលករ ថ ិ៍ល ម្ ុះអារកក់ ោត់ក៏បលងកើតឱ្យមាន
រង្វវ ន់ណូ្បបលលនុះល ើង។ លរឿងនិទនស្ឋើអំពើ ការលរបើរោប់បបកកបុងស្ហ្រង្វគ មគផឺធុយនងឹ
លោលបណំ្ងរបស់្ណូ្បបល បដលមនុស្សកបុងលោកបានលជឿ ាភស្ថុតាងបញ្ជជ ក់ថា 
យុទឌាហ្រស្ថបំបាត់ល ម្ ុះអារកក់របស់្ណូ្បបល ទទលួលាគជ័យយ ងរតចុះរតចង់។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%9A%E1%9E%B8%E1%9E%93
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៣-រង្វរ ន់ណូបបល 
រង្វវ ន់ណូ្បបល ារង្វវ ន់បលងកើតល ើងតាមលិខិតបណាថ រំបស់្លោកអាល់ហ្រ្វិដ 

បប៊ែរណា ណូ្បបល (Alfred Bernhard Nobel) អបកវទិាាហ្រស្ថជនាតសិ្៊ែុយបអតលៅឆ្ប ំ
១៨៩៥។ 

៣.១-លខិិត្បណាត រំបសផ់ោក្ អាលហ់្វ រ្ដិ ណូបបល 
លោកណូ្បបល បានបរចិាច គធនធានផ្លធ ល់ខលួន ៩៤% បដលមានតនមល ៣១ោន 

រកូណ្រ (រូបិយប័ណ្តស្៊ែុយបអត) លដើមផើបលងកើតនិងរទរទង់មូលនិធិរង្វវ ន់ណូ្បបលទងំ៥។ 
ខលឹមារននពាកយបណាថ ៖ំ បណាថ អចលនរទពយបដលលៅស្ល់របស់្ខញុ ំទងំអស់្

សូ្មយកលៅលរបើរបាស់្ដូចតលៅ៖ មូលធនទងំអស់្ រតូវបតបានយកលៅបលងកើតាមូលនិធិ
លោយលមធាវ ើរបស់្ខញុ ំ បដលរបាក់បដលបានពើមូលនធិិលនុះ គួរបតបរចិាច គាលរៀងោល់ឆ្ប  ំ
កបុងរូបភាពារង្វវ ន់ដល់អបកណា បដលបានរមួចំបណ្កដ៏មានតនមលដល់ផលរបលយជន៍
មនុស្សាតិទូលៅ។ មូលនិធបិដលបានលពាលខាងលលើ រតូវបតបបងបចកា៥ចំបណ្កលស្មើៗ
ោប ដូចតលៅ៖ 

១)-ចំបណ្ក១ ដល់អបកណា បដលបានរកលឃើញ របកគំល្ើញស្ំខាន់ៗ កបុង
វស័ិ្យរូបវទិា។ 

២)-ចំបណ្ក២ ដល់អបកណា បដលបានរកលឃើញរបកគំល្ើញស្ំខាន់ៗ កបុង
វស័ិ្យគើមើវទិា។ 

៣)- ចំបណ្ក៣ ដល់អបកណា បដលបានរកលឃើញរបកគំល្ើញស្ំខាន់ៗ កបុង
វស័ិ្យជើវវទិា ឬ លវជជាហ្រស្ថ។ 

៤)-ចំបណ្ក៤ ដល់អបកណា បដលបានវភិាគទនការង្វរដ៏អាច រយកបុងវស័ិ្យ
អកសរាហ្រស្ថ កបុងនិនាប ការបកបលោយឧតថមគត។ិ 

៥)-ចំបណ្ក៥ ដល់អបកណា បដលបានលធវើការង្វរដ៏ឧតថមកបុងការរតឹចំណ្ង
មិតថភាពរវាងាតិាស្ន៍នានា, កបុងការលុបបំបាត់ការលរ ើស្លអើងាតិាស្ន៍ និងា
ពិលស្ស្ គឺរកានិងជំរុញឱ្យមានស្នថិភាពលលើពភិពលោក។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%8E%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%9B
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%82%E1%9E%8F
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រង្វវ ន់ស្រមាប់វស័ិ្យរូបវទិា និង គើមើវទិា រតូវបតបានផថល់លោយបណ្ឍិ តស្ភា
វទិាាហ្រស្ថស្៊ែុយបអត។ រង្វវ ន់ស្រមាប់វស័ិ្យជើវវទិា និង លវជជាហ្រស្ថ លោយវទិាាទ ន
ការ  ូលើនាក  លៅទើរកងុស្ថុក្ូម។ រង្វវ ន់ស្រមាប់វស័ិ្យអកសរាហ្រស្ថ លោយបណ្ឍិ តស្ភា
លៅទើរកុងស្ថុក្ូម។ រង្វវ ន់ស្រមាប់ជ័យោភើស្នថិភាព លោយគណ្ៈកមាម ធិការ ៥ រូប
បដលរតូវបានលបាុះលឆ្ប តលរជើស្តាងំលោយរដឌស្ភារបស់្របលទស្ណ្រលវយ។ លនុះាបំណ្ង
របាថាប របស់្ខញុ ំ កបុងការផថល់រង្វវ ន់ដល់លបកខជនបដលស្មនងឹទទួល លោយមនិរបកាន់
ស្ញ្ជជ ត។ិ 

រយៈលពល៥ឆ្ប បំនាធ ប់មក មូលនិធណូិ្បបល បានលលចរូបោងល ើង ល្ើយរង្វវ ន់
ទើ១រតូវបានផថល់លៅនងងទើ១០ ធបូ ១៩០១។ រង្វវ ន់ណូ្បបល រតូវបានលគចាត់ទុការង្វវ ន់
របកបលោយកិតថិយស្បំផុត។ 

៣.២-ផបក្ខភាពនិងការផប្ជើសផរ ើស 
លរបៀបលធៀបាមយួរង្វវ ន់ដនទ ការឧលទធស្នាមលបកខភាព និង ការលរជើស្លរ ើស្

រតូវការរយៈលពលយូរ លោយរតូវលរបើលពលវនិចិឆ័យយ ងម ត់ចត់។ ជ័យោភើណូ្បបលរតូវ
បានលរជើស្លរ ើស្លោយគណ្ៈកមមការលរៀងៗខលួន។ ចំលពាុះរង្វវ ន់កបុងវស័ិ្យគើមើវទិា រូបវទិា 
និងលស្ដឌកិចច គណ្ៈកមមការមានស្មាជកិ ៥ រូប បដលរតូវបានលរជើស្តាងំលោយបណ្ឍិ ត
ស្ភាវទិាាហ្រស្ថស្៊ែុយបអត។ ចំលពាុះរង្វវ ន់កបុងវស័ិ្យអកសរាហ្រស្ថគណ្កមមការ មាន
ស្មាជិកពើ៤ លៅ ៥រូប បដលរតូវបានលរជើស្តាងំលោយបណ្ឍិ តស្ភាស្៊ែុយបអត។ ចំលពាុះ
រង្វវ ន់កបុងវស័ិ្យជើវវទិា និង លវជជាហ្រស្ថគណ្ៈកមមការមានស្មាជិក៥នាក់ បដលរតូវបាន
លរជើស្តាងំលោយស្ភាណូ្បបល (មានស្មាជិក៥០នាក់ បដលរតូវបានលរជើស្តាងំលោយ
វទិាាទ នការ  ូលើនាក ។ ចំលពាុះរង្វវ ន់ស្នថិភាព គណ្ៈកមមការណូ្បបលណ្រលវយ មាន
ស្មាជិក ៥នាក់ បដលរតូវបានលរជើស្តាងំលោយរដឌស្ភាណ្រលវយ។ 

លៅដំណាក់កាលទើ១ ការឧលទធស្នាមលបកខជនពើមនុស្សទូលៅោប់ពាន់នាក់។ 
ពាកយសំុ្ឧលទធស្នាម រតូវបានលផញើលៅកាន់មនុស្ស៣ពាន់នាក់ លដើមផើឱ្យពកួលគឧលទធស្នាម
លបកខជន។ ចំលពាុះរង្វវ ន់ស្នថិភាព លិខិតឧលទធស្នាម រតូវបានលផញើលៅកាន់រោឌ ភិបាល 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%99%E1%9E%A2%E1%9F%82%E1%9E%8F
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%A0%E1%9E%BC%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%8E%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%99&action=edit&redlink=1
http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%90%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%89%E1%9E%BC%E1%9E%9B%E1%9E%B8%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
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ស្មាជិកតុោការអនថរាត ិាហ្រាថ ចារយ និង រពទឹឌបុរស្ាកលវទិាល័យ អតើតជ័យោភើ
ណូ្បបលស្នថភិាព ស្មាជិកទងំអតើត និង បចចុបផនបននគណ្ៈកមមការណូ្បបលណ្រលវយ 
ាលដើម។ ការបរលិចឆទផុតកំណ្ត់ការលផញើលិខិតឧលទធស្នាម នងងទើ៣ មកោ (ស្រមាប់
ណូ្បបលស្នថិភាព) នងិនងងទើ៣១ មកោ (ស្រមាប់រង្វវ ន់ដនទ)។ ការឧលទធស្នាមខលួនឯង 
និងការឧលទធស្នាមអបកបដលបានាល ប់លៅ ល្ើយរតូវបានចាត់ទុកាលមាឃៈ។ ល ម្ ុះ
លបកខជនរបប្ល២០០នាក់ នឹងរតូវបានយកលៅពិភាកាចរមាញ់លរជើស្លរ ើស្លោយ
គណ្ៈកមមការ។ បញ្ជ ើោយនាមលនុះ នឹងរតូវបានបញ្ជូ នបនថលៅអបកឯកលទស្កបុងវស័ិ្យ
នើមួយៗ លដើមផើចរមាញ់ទុកបតរបប្ល១៥នាក់។ គណ្ៈកមមការនឹងស្រលស្ររបាយការណ៍្
ភាជ ប់លោយអនុាស្ន៍លៅដល់ាទ ប័នពាក់ព័នឌ លដើមផើលបាុះលឆ្ប តស្លរមចលបកខជនចុង
លរកាយ។ ដំលណ្ើ រការដ៏យតឺនងិលមអិតលនុះរតូវបានទទូចលោយលោកណូ្បបល បដលា
ល្តុលធវើឱ្យរង្វវ ន់លនុះមានតនមល។ 

២.៣-ពិធីប្បគលរ់ង្វរ ន ់
ល ម្ ុះលបកខជនជ័យោភើ ាធមមតា រតូវលគរបកាស្លៅបខតុោ ល្ើយពិធើ

របគល់រង្វវ ន់ាផលូ វការ រតូវរបារពនល ើងលៅនងងទើ១០ ធបូ (នងងមរណ្ភាពរបស់្លោក
ណូ្បបល) ាលរៀងោល់ឆ្ប ។ំ ពើមុនពិធើរបគល់របារពឌលធវើលៅ Stockholm's Grand Hotel 
បតលរកាយមកលធវើលៅ Stockholm Concert Hall លរកាមអធិបតើភាពរពុះមហាកសរត
ស្៊ែុយបអត ល្ើយពិធើជប់លលៀងលធវើលៅ the Blue Hall of Stockholm City Hall

នាលពលបនាធ ប់។ ចំលពាុះរង្វវ ន់ណូ្បបលស្នថភិាព ពិធើរបគល់របារពឌលធវើលៅ Norwegian 
Nobel Institute (1905-1946) លៅ the Aula of the University of Oslo (1947-

1990) និងងមើៗលនុះ លៅ the Oslo City Hall លរកាមអធិបតើភាពរបធានរដឌស្ភា
ណ្រលវយ។ កបុង១ឆ្ប  ំ ជ័យោភើយ ងលរចើន៣នាក់ រតូវបានលរជើស្លរ ើស្ស្រមាប់រង្វវ ន់
នើមួយៗ។ រង្វវ ន់នើមួយៗរមួមាន លមោយមាស្១ ស្ញ្ជដ ប័រត១ និង របាក់រង្វវ ន់ចំនួន
១០ោនរកណូា (របប្ល ១,៥ោនដុោល អាលមរកិ)។ 



 
 

សាកលវិទ្យាលយ័ អាសុ៊ី អឺរ  បុ 
ទ្យសសនាវដ្ត៊ីស្រសាវស្រាវ (ទ្យ.ស) 

RESEARCH JOURNAL (RJ) 

១-នាយកការផាយ 

-ឯកឧត្តម ឌងួ លាង  សាកលវទិ្យាធិការ នាយកការផាយ 
-សាស្ត្សាត ចារយ ឈ ឿន សាវន សាកលវទិ្យាធិការរង 

    ទ្យទ្យួលបនទុកសិកា 
និងរសាវរាវ  នាយករងការផាយ 

២-គណៈកម្មការបណ្ណា ធិការ 

-បណ្ឌិ ត្ តាន់ សុគនាធ  អនុរបធាន អ.គ.ប របធាន 
-បណ្ឌិ ត្ ឈសាម សុមុន ី សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
      អកសរសាស្ត្សតនិងសងគមសាស្ត្សត 

-បណ្ឌិ ត្ គង់ ថៃ សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ឈសដ្ឋកិច្ច 

-បណ្ឌិ ត្ អមិ វបុិល សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ច្ាប់ 

-បណ្ឌិ ត្ សយ រាស ី សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
រដ្ឋបាល 

-បណ្ឌិ ត្ សនួ រាន ី សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ឈទ្យសច្រណ៍្ 

-បណ្ឌិ ត្ ឈទ្យព  ុនរទិ្យធ សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
នឈោបាយ 

-បណ្ឌិ ត្ គនិ ភា សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
ទ្យំនាក់ទ្យនំងអនតរាត្ ិ



 
 

-បណ្ឌិ ត្ គ ីឈសរវីឌឍន៍ សាស្ត្សាត ចារយ     សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
  ពាណិ្ជជកមម 
-បណ្ឌិ ត្ ា មុនឫីទ្យធ ិ សាស្ត្សាត ចារយ     សមាជិកទ្យទ្យលួបនទុកអត្ថបទ្យភាសាច្ិន 
-បណ្ឌិ ត្ Joseph Matthews សាស្ត្សាត ចារយ សមាជិកទ្យទ្យួលបនទុកអត្ថបទ្យភាសា 
   អង់ឈគលស 
-បណ្ឌិ ត្ គតិ្ ច័្នទតុ្លា សាស្ត្សាត ចារយ  សមាជិកទ្យទ្យួលបនទុកអត្ថបទ្យផ្ផនក 
  ពត៌្មានវទិ្យា 

 
៣-គណៈកម្មការស្របឹកាយោបល ់

- បណ្ឌិ ត្សភាចារយ ឈ ៀវ ៃវកិា របធានរកុមរបឹកាវទិ្យាសាស្ត្សត 
- បណ្ឌិ ត្ ឈនត្ បារ  ុម  ទ្យីរបឹកា សអអ 
- បណ្ឌិ ត្ សាស្ត្សាត ចារយ ថន សអអ 

៤-ស្រកុម្យរៀបចំ យ ោះពុម្ភ និង ចចកផាយ 

 - ឈលាក ឈោ វចិ្រិត្ 
 - ឈលាក ហុង សុវណ្ណដា 

៥-អាសយដ្ឋា នទាកទ់្យង 

 បណ្ឌិ ត្ តាន់ សុគនាធ  
 អងគភាពរគប់រគងថ្នន ក់ឈរកាយបរញិ្ញា បរត្ថនសាកលវទិ្យាល័យ អាសុី អឺរ  ុប 

អាសយដាឋ ន ៖ អគារមាស, #៦០ ផលូវ១៤៦ផ្កង២៥៧ សង្កា ត់្ទ្យឹកលអក់២ 
 ណ្ឌ ទ្យួលឈគាក រាជធានភីនំឈពញ 

ទូ្យរសពទ ៖ (៨៥៥) ១២ ៧២៦ ៨៦៦ 
អុីផ្ម ល ៖ tannsokunthea@yahoo.com 

 



 

 ទស្សនាវដ្តីស្រាវស្រាវ នៃាកលវទិាល័យ អាសុ្ី អឺរ  ុប ាវវទិកាវទិាាស្តស្តមួយ 
វដ្ីមបជីំរុញវលីកទឹកចិត្តវលីការស្រាវស្រាវវទិាាស្តស្ត វលីស្ររប់ឯកវទស្ វោយាស្តាត ចារយ 
បណ្ឌិ ត្ បណ្ឌិ ត្ស្ចាចារយ អនកស្រាវស្រាវាត្-ិអៃតរាត្ិ ៃិងៃសិ្សតិ្ថ្នន ក់វស្រកាយបរញិ្ញា បស្រត្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប ោះពុម្ពប ើកទី១ 
ចំនួន ១០០០ចាប ់
បោងពុម្ព ពនលសឺវុណ្ណ  
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