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សង្ខេបនង្ោបាយការបរង្េសចិនជាមួយសខិហបុរ ី
 
១.ង្សចក្ដីង្ ដ្ើម 
 

សិង្ហបុរមីានផ្ទៃដី ៧២១,៥គីឡូម ៉ែត្រការរ ៉ែ អត្ាត្បជាជនត្បមែល ៥,៦១២,៣០០នាក់ ត្កុ ជនជារិ
ភាគរិច (ឆ្ន ាំ ២០១៥) ៧៤,៣% ជាជនជារចិនិ ១៣,៣% ជាជនជារិមា៉ែ រឡសុី ៩,១% ជាជនជារឥិណ្ឌា  
៣,៣% ជាជនជារិរទេង្រ ៀរ។1  ា  សេនវសិ័យរសដឋកិចចត្បរ សសងិ្ហបូរបីានអះអាង្ថាខ្លួនរ លីរ ញីការ
រកីនរឡងី្របស់ចិនមានអរថត្បរោជនោ៍៉ែ ង្ខ្ល ាំង្ចាំរ ះអាសុីបា៉ែ សុីែវកិ។ រ ះោ៉ែ ង្ណ្ឌក៏រោយ សិង្ហបុរកី៏ចង្់
ឱ្យសែរដឋអារ ៉ែរកិបនតរដីររួនា ីសាំខ្ន់ ួយកនុង្ការធានាសនតិភាពនិង្សនតិសុខ្កនុង្រាំបន់។ 2  របីរ ីលរៅត្ជុង្ផ្ន
វធិីសាស្រសតរបស់សិង្ហបុររីៅត្បរ សចិនគសឺិង្ហបុរពីាោ រធវីឱ្យត្បរ សរនះមានអរថត្បរោជនដ៍ល់ត្បរ ស ហា
អាំណ្ឌចកនុង្ការមសវង្រកសនតសុិខ្ ការរត្បីត្បាស់ការ ូរនងិ្នរោបាយរោយរដីររួជា“ឈ្មួញកណ្ឌត លរសាម ះត្រង្”់ 
ឬក៏ជាអនកបកមត្បឱ្យអារ ៉ែរកិនិង្ចិន3  រែយីរពលសិង្ហបុរ ីញត្បរោជនព៍ីចនិគឺសងិ្ហបុរមីានសក មភាពពិរសស
កនុង្ការជមជកមវកមញក ការចូលរ ួ រៅកនុង្រវ ិការាំបនន់ិង្ការប់នថយការយល់រ ញីពីការគាំរា កាំមែង្របស់ចិ
ន។ 4  សិង្ហបុរកី៏ដូចជាត្បរ សកនុង្រាំបន់អាសុីអារគនយម៍ដលមានភាពស រែរុទលកនុង្ការរោះត្សាយជា ួយ
ត្បរ សចិនកនុង្ការ  ួលយកថាត្បរ សចនិគឺជាមទនក ួយផ្នអាសុីអារគនយ ៍រែយីបញ្ហហ ត្បឈ្ គឺត្រវូរកវធិីរដី បី
រស់រៅរោយសនតិវធិី រដី ប ី ួលយកទលត្បរោជន៍រៅវញិរៅ ក។ សិង្ហបូរបីានពាោ ចូលរ ួជា ួយ
ត្បរ សចិន ាំង្មទនកនរោបាយ នងិ្រសដឋកចិច រែយីការខ្ិរខ្ាំត្បឹង្មត្បង្ ាំង្រនះបានបង្ហហ ញឱ្យរ ញីនូវរជាគ
ជ័យ។5 

 
២.អំពីប្បង្េសសខិហបុរ ី

ត្បរ សសិង្ហបុរ ីជា ឹកដីត្បជុាំរកាះរូចៗសថិររៅចុង្ខ្ង្របូង្ផ្នឧប វបីមា៉ែ រឡសុី និង្ជាត្បរ សអភិវឌ្ឍ
ន៍ដ៏ខ្ល ាំង្កាល  ួយរៅកនុង្សមាគ អាសា៊ា ន មដលរគមរង្រៅថា «នាគអាសុ»ី។ ការរកាោ បកាោ ប់ត្ចកស ុត្ អនតរជារ ិ
និង្កាំពង្់មទ ណិជជក មអនតរជារិដស៏ាំខ្ន់បាំទុរត្បចាំរាំបន់អាសុីអារគនយ ៍ បានរ ួចាំមណករធវីឱ្យត្បរ សមដល

                                                             
11 សុវណណ ុនីលីា៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី២៤ មខ្ ករា ឆ្ន ាំ២០២១៖ “សិង្ហបុរ ីធាល ប់ជាត្បរ សត្កីត្ក  ក់កណ្ឌោ លផ្នត្បជាជន ជាអនក ិនរចះ
អកេរ” bizkhmer, https://www.bizkhmer.com/articles/58527 (accessed February 2, 2021 at 11:28pm) 
2 Muhammad Mus'ab Yusof, “Singapore's China Strategy: Hedging against Worsening US-China Relations”, 
jipasg , Vol. 2 No. 1, https://www.jipasg.org/posts/2020/9/5/singapores-china-strategy-hedging-against-worsening-
us-china-relations (accessed April 19, 2021 at 2:29pm) 
3 Evelyn Goh, “SINGAPORE’S REACTION TO RISING CHINA: DEEP ENGAGEMENT AND STRATEGIC ADJUSTMENT”, 
Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, MAY 2004, No. 67, page 07, pdf 
4 Evelyn Goh, “SINGAPORE’S REACTION TO RISING CHINA: DEEP ENGAGEMENT AND STRATEGIC ADJUSTMENT”, 
Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, MAY 2004, No. 67, page 08, pdf 
5 Evelyn Goh, “SINGAPORE’S REACTION TO RISING CHINA: DEEP ENGAGEMENT AND STRATEGIC ADJUSTMENT”, 
Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, MAY 2004, No. 67, page 24, pdf 
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មានផ្ទៃដីសរុប ៧២៥.៧ គីឡូម ៉ែត្រត្កឡា ួយរនះ មានការរកីចរត្ ីន។6 ចាំនួនត្បជាជនសងិ្ហបុរ ីបានឈានដល់
ជាង្ ៥,៧លាននាក់ គិរត្រឹ មខ្ ិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ រកីនរឡងី្ ១,២%។7 មររៅឆ្ន ាំ២០២០ ចាំននួត្បជាជនសរុប
របស់ត្បរ សសិង្ហបុរ ីបានធាល ក់ចុះជារលីកដាំបូង្កនុង្រយៈរពល១៧ឆ្ន ាំ រសដឋកិចចត្បរ សរនះបានោាំកាលចុះខ្ល ាំង្ 
រោយសារមរបញ្ហហ រ ររាគរាររារកូវដី-១៩បានធាល ក់ចុះចាំនួនត្បជាជនសរុប ០,៣%  ករៅត្រឹ ចាំននួ
ត្បមាណជិរ ៥លាន៧មសននាក់ប៉ែុរណ្ឌណ ះ គិរត្រ ឹមខ្ ិងុនាឆ្ន ាំ២០២០រនះ។8 

ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៥៩ ក បកេសក មភាពត្បជាជនឈ្នះរឆ្ន ររែូរ រែយីកាន់កាប់អាសនៈ ាំង្ត្សុង្រៅ
កនុង្សភាពីឆ្ន ាំ១៩៦៥ដល់ឆ្ន ាំ១៩៨១។ រដី បកីាត ប់អាំណ្ឌច ាំង្ត្សុង្ រលាក លី គាន់យូ រត្បីរសនៀរនរោបាយ៤
៖  ១ី.ពុះមចក ណា លរបាះរឆ្ន ររឡងី្វញិ រដី បរី ាំសាយមដនអាំណ្ឌចរបសប់កេត្បឆ្ាំង្។  ២ី.ការរត្បី
ត្បាស់ធនធាននងិ្សាថ ប័នរដឋ សត្មាប់ត្បរោជន៍ផ្នគណបកេ។  ៣ី. គឺការបតឹង្ទតល់រឡងី្រុលាការ ត្បឆ្ាំង្នឹង្
ពួកអនកជាំ ស់ កនុង្ប បង្ខូចរករ ត ិ៍រឈាម ះ។  ៤ី.រត្បីចាប់រដ ីបបីិ មារអ់នកជាំ ស់មដរ រនាះគឺចាបស់តីពីសនតសុិខ្
ផ្ទៃកនុង្។9 រៅអាសុី សិង្ហបុរជីាត្បរ សគាំរូ ួយ គាំរូផ្នវឌ្ឍនភាពរសដឋកិចច នងិ្គាំរូផ្នសនតសុិខ្។ ក៏ប៉ែុមនតចាំរ ះបសច ិ
រលាក រដឋដ៏រូច ួយរនះកានអ់ាំណ្ឌចផ្តត ច់ការ  ិនរគារពសិ ធិ នុសេ មានរឈាម ះជាល ធតិ្បជាធបិររយយមររៅរលី
ត្កោស។10  

 
៣.ប្បវត្តិេំនាក់្េំនខចិននិខសខិហបុរ ី
 

ចប់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៧៦ សិង្ហបុរនីិង្សាធារណរដឋត្បជាមានិរចិនរៅ ិន ន់ភាជ ប់ ាំនាក់ ាំនង្ការ ូរនឹង្
គាន រៅរឡយី មររលាកលី កាវ ន់យូ បានរធវីដាំរណីររៅចិនជាង្៣០រលីក រែយីបានជួបជា ួយរ ដឹកនាាំកាំពូលៗ
របស់បកេកុ មុយនិសតចនិ រ ួ ាំង្រ ៉ែ រស ុង្ រែូរដល់រ ដកឹនាាំជាំនាន់រត្កាយៗ ករ ៀរ។ ប៉ែុមនតមានរ ដឹកនាាំ
ចិន ួយរូប មដលរលាកលី កាវ ន់យូ មាន ាំនង្ជិរសនិ ធជាង្រគ គឺរលាកររង្ សា៊ា វពីង្ មដលជា ូរៅត្រូវបានរគ
សាា ល់ថាជាបិាផ្នកាំមណ ត្ ង្់រសដឋកិចច មដលបាននាាំនូវភាពរុង្ររឿង្ កឱ្យត្បរ សចិនដល់សពវផ្ងៃ។ កនុង្អាំឡុង្
ដាំរណីរ សេនកិចចរលីក ី១ របស់រលាកររង្ សា៊ា វពីង្រៅឆ្ន ាំ១៩៧៦ រែយី២ឆ្ន ាំរត្កាយ ក គឺរៅមខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ
១៩៧៨ គឺ១មខ្ ុនរពលមដលចិនចប់រទតី រធវីកាំមណ ត្ ង្់រសដឋកិចច រលាកររង្ សា៊ា វពីង្ បានរធវីដាំរណីររៅជួប
រលាកលី កាវ ន់យូ ដល់សិង្ហបុរ។ី រលាកររង្ សា៊ា វពីង្ ធាល ប់បានអះអាង្ថា មានមររលាកល ី កាវ នយូ់ មាន ក់មរ
                                                             
6 khmer4141៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី២៤ មខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០៖ “មសវង្យល់!  ូលរែរុមដលរធវីឲ្យត្បរ សសិង្ហបុរ ីមាននូវកាំពង់្មទ ណិជជ
ក មដ៏សាំខ្ន់រៅអាស៉ែីអារគនយ”៍, http://khmer4141.com/2020/11/18742 (accessed April 12, 2021 at 8:39pm) 
7 Channelnewsasia, “Singapore’s population grows to 5.7 million, boosted by increase in foreign workers”, 
September 26, 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/population-number-singapore-foreign-
workers-new-citizens-11941034 (accessed April 10, 2021 at 10:39pm)  
8 Abhishek Vishnoi, “Singapore Population Drops for First Time Since 2003 on Economy”, Bloomberg, September 
25, 2020, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-25/singapore-population-drops-for-first-time-since-
2003-on-economy (accessed December 20, 2020 at 9:45pm) 
9 ាន់ ែេង់្-ស្រែវង់្ស័រ៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី២ មខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៣៖ “របបនរោបាយផ្នត្បរ សសិង្ហបុរ”ី វ ិយុបារា ាំង្, 
https://www.rfi.fr/km/asia/20130902-singapore-politic-jean-francois-tain (accessed March 8, 2021 at 10:29am) 
10 ាន់ ែេង់្-ស្រែវង់្ស័រ៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី១៩ មខ្ ីនា ឆ្ន ាំ២០១២៖ “សិង្ហបុរ៖ី ល ធិត្បជាធិបររយយ ឬរបបផ្តត ច់ការ?” វ ិយុបារា ាំង្, 
https://www.rfi.fr/km/Singapour-democratie-ou-dictature (accessed March 8, 2021 at 1:29pm) 
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ប៉ែុរណ្ឌណ ះ មដលរលាកចរ់ ុកជាត្គូផ្តៃ ល់ខ្លួនរែយីរៅចាំរ ះ ុខ្ ស្រនតីបកេកុ មុយនិសតចនិ រលាកររង្ សា៊ា វពីង្ ក៏
មរង្មររលីកយកករណីសងិ្ហបុររីនះមដរ រដី បជីាឧ ែរណ៍ និង្ ឡហកីរណ៍ រដី បជីាំរុញឱ្យមានកាំមណ ត្ ង្់រៅ
ចិន 11  បនាៃ ប់ពីសស្រង្ហា  ត្រជាក់ការភ័យខ្ល ចផ្នការដក ព័របស់អារ ៉ែរកិរចញពីអាសុីអារគនយន៍ងិ្ការត្ពួយបារ ភ
អាំពីអនុរតរភាពរបសច់ិន។ សងិ្ហបុរបីានរដីររួនា សីក មផ្នការបររ សា រយៈអាសា៊ា ន  រវ ិការាំបន់អាសា៊ា ន 
(ARF) និង្APEC។12  

 
៤.នង្ោបាយការបរង្េសចិននិខសខិហបុរបីចចុបបនន 

 ាំនាក់ ាំនង្ការ ូររវាង្ចិននងិ្សងិ្ហបុរបីានបរង្ករី ាំនាក់ ាំនង្ជាទលូវរៅផ្ងៃ ី៣ មខ្រុលាឆ្ន ាំ ១៩៩០។13 
សិង្ហបុរ ីគឺជាត្បរ ស ួយមដលមានត្បជាជនចត្ ុះជារិសាសន៍ និង្មានជនជារិភាគរិចចនិ រត្ចីន។ ការណ៍រនះ 
រធវីឱ្យសិង្ហបុរតី្បុង្ត្បយរ័នណ្ឌស់ចាំរ ះ ជនជារភិាគរិចចិន ាំង្រនះ រដី បបីរ ច្ ៀសការដឹក ុខ្រោយ ីត្កុង្រប៉ែ
កាាំង្។ ចាំណុចរនះក៏ជារែរុទលមដលសងិ្ហបុរ ី  ិនបានបរង្កីរ ាំនាក់ ាំនង្ការ ូរជា ួយ ីត្កុង្រប៉ែកាាំង្រឡយី 
រែូរដល់ឆ្ន ាំ១៩៩០។ 14  ចប់ាាំង្ពីឆ្ន ាំ១៩៩០ ក ាំនាក ់ាំនង្សិង្ហបុរជីា ួយចិនបានរកីចរត្ ីនកាន់មររងឹ្មាាំ 
រោយមានកិចចសែត្បរបិរតិការពែុវសិ័យរែូរដល់បចចុបបនន។15  កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៧រៅ ីត្កងុ្Munich ត្បរ សអា
លលឺ ៉ែង្់ កនុង្រវ ិកានរោបាយ ការបររ ស រលាក លី រសៀន លុង្ នាយករដឋ ស្រនតី សិង្ហបុរថីា៖«រយីង្ត្រូវពត្ងី្ក
រគាលនរោបាយការបររ ស គឺចប់ពីរពលរនះរៅ រត្ ះ ពិភពរលាកកាន់មរង្ហយរត្គាះថាន ក់។មានន័យថា 
រយីង្មាន ាំនាក់ ាំនង្ជា ួយត្បរ ស  ាំង្កនុ ង្រាំបន់និង្ រត្ៅ មាន ាំង្អារ ៉ែរកិ ចិន រុសេីុ ។រយីង្ ិនរចល ចិន 
រយីង្ក៏  ិនរចលអារ ៉ែរកិមដរ»។ 16  រៅឆ្ន ាំ២០១៨ ចិនបានត្បកាសថា ខ្លួននងឹ្បនតរធវីឱ្យកិចចសែត្បរិបរតិការ
ជា ួយសិង្ហបុរ ីកាន់មរសុីជរត្ ខ្ល ាំង្ជាង្រនះរៅរ ៀរ កនុង្វសិ័យនានា រ ួ ាំង្គរត្មាង្មខ្េត្កវារ់ និង្ទលូវ រែយី
របីក វ រកាន់មរ ូលាយ រដី បសីាវ គ ន៍វនិិរោគនិបររ ស។ 17  ត្បរ សចិនមានបាំណង្ចង្ព់ត្ង្ឹង្ការង្ហរមទនក
                                                             
11 រសង្ ឌ្ីណ្ឌ៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី២៤ មខ្ ីនា ឆ្ន ាំ២០១៥៖ “ររីរលាកលី កាវ ន់យូបានបនេល់ ុកនូវ ររកអវីខ្លះដល.់.. ចិន?” វ ិយុបារា ាំង្ 
https://www.rfi.fr/km/asia/lee-kuan-yew-legacy-in-china (accessed March 9, 2021 at 7:21am) 
12 Evelyn Goh, “SINGAPORE’S REACTION TO RISING CHINA: DEEP ENGAGEMENT AND STRATEGIC 
ADJUSTMENT”, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, MAY 2004, No. 67, page 02, pdf 
13 Dewey Sim, “Singapore-China relations, 30 years on: can the 4G leaders hold their own, and will the US rock the 
boat?”, scmp, October 03, 2020, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3103994/singapore-china-
relations-30-years-can-4g-leaders-hold-their-own (accessed April 20, 2021 at 7:03am) 
14 រធៀន ភារនិៃ៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី៦ មខ្ ិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០៖ “នាយករដឋ ស្រនតីសិង្ហបុរ៖ី ចិន ិនអាចដរណតី  រួនា ីសនតិសុខ្ពីអារ រកិរៅ
រាំបន់អាសុីអារគនយប៍ានរឡយី” ងមីៗ, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=92462 (accessed April 20, 2021 at 
10:04am) 
15 Chan Heng Chee, “Ambassador Chan Heng Chee: The future of Singapore-China strategic collaboration”, 
December 07, 2020, https://www.thinkchina.sg/ambassador-chan-heng-chee-future-singapore-china-strategic-
collaboration (accessed April 19, 2021 at 8:39pm) 
16 រសរវីឌ្ឍនៈ៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី១២ មខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧៖ “រ ដឹកនាាំសិង្ហបុរ៖ីរយងី្ជាត្បរ សរូចត្រូវមរពត្ង្ឹង្រគាលនរោបាយការ
បររ សរោយត្រូវរាប់អានត្បរ សធាំ ាំង្អស់(មានសរ លង្)” វ ិយុស្រសតី wmc, wmc.org.kh/រ ដឹកនាាំសិង្ហបុរ៖ីរយងី្ជ/ (accessed 
March 11, 2021 at 5:49pm) 
17 Xinhua, “China vows to deepen cooperation with Singapore, keep opening-up”, November 7, 2018, 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/07/c_137588756.htm, March 7, 2021 at 6:39pm) 
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គ នាគ ន៍ និង្មទនកសត្ បសត្ ួលគាន ជា ួយត្បរ សសិង្ហបុរ ី ចង្់រធវីឱ្យសែត្បរបិរតិការរ វភាគីកាន់មរសុី
ជរត្  និង្ចង្់រធវីឱ្យចាំណង្រ វភាគីបនតអភិវឌ្ឍឈានរឡងី្ ដល់ ួយកត្ រិរ ៀរ។18 រៅឆ្ន ាំ២០១៩ សងិ្ហបុរ ី រសនី
ឱ្យពលរដឋខ្លួនា ោនការវវិឌ្ឍផ្នសស្រង្ហា   ណិជជក មអារ ៉ែរកិ-ចិន រចៀសវាង្កាល យជារដឋរង្រត្គាះ19 ឆ្ន ាំ ២០២០ 
គឺជាខ្ួបរលីក ី ៣០ ផ្នការបរង្កីរ ាំនាក ់ាំនង្ការ ូររវាង្សិង្ហបុរនីងិ្ចនិ។ មាន៧០% ផ្នអនករ្លយីសាំណួរជា
ជនជារិសងិ្ហបុរបីានរធវីការសននិោឋ នថាត្បរ សចនិគឺជាផ្ដគូរសដឋកចិចដ៏មានឥ ធពិលបាំទុររបសស់ិង្ហបុរ។ី  

 
៤.១.កិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការយេុធសាស្រសត 
 
រៅឆ្ន ាំ២០១៨ រលាក Wei Fenghe សមាជិកត្កុ ត្បឹកាកិចចការរដឋចិន នងិ្ជារដឋ ស្រនតីត្កសងួ្ការ រ

ជារិចិនបានជួបពិភាកាជា ួយរលាក Wang Ciji អគារ បញ្ហជ ការកង្ ព័ផ្នត្បរ សសងិ្ហបុររីៅត្កុង្រប៉ែកាាំង្ ។ 
រលាក Wei Fenghe ថា ត្បរ សចិនរកីរាយរ ួសែការជា ួយត្បរ សសិង្ហបុរ ី រដី បបីរង្កីនការត្បាត្ស័យ
 ក់ ង្ជាន់ខ្ពស់ជាយុ ធសាស្រសត ជាំរុញកិចចសែត្បរិបរិតការជាក់មសតង្ជាបនតបនាៃ ប់រលីវសិ័យស យុ ធរ ួ និង្រធវី
ការផ្តល ស់បតូរខ្ង្ធនាគារគាំនិរជារដី ។ 20  ចាំមណកឯត្កុ ែ៊ាុនអាកាសចរណ៍រសៀ ិនចិនបានចុះែរថរលខ្រលី
កិចចត្ព រត្ពៀង្សែត្បរបិរតិការជាយុ ធសាស្រសតងមជីា ួយត្កុ ែ៊ាុនត្ពលានយនតរហាះឆ្ង្អុីត្គុបផ្នត្បរ សសិង្ហ
បុរមីដលកិចចត្ព រត្ពៀង្ ួយរនះពីឆ្ន ាំ២០១៨ដល២់០២១។21 

 
៤.២.កិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការង្េេភាគីរវាខចិននិខសខិហបុរ ី
រៅឆ្ន ាំ២០១៩ សិង្ហបុរនីងិ្ចិនចុះែរថរលខ្រលីកិចចត្ព រត្ពៀង្សែត្បរបិរតិការចាំនួន៩និង្អនុសេរ

ណៈផ្នការរោគយល់គាន កនុង្វសិ័យរទេង្ៗដូចជា ការលុបកិចចសនាពនធគយ ការត្គប់ត្គង្ក មស ិធិបញ្ហា  ការ
អប់រ ាំ ការបរង្កីរងមនីិង្ ាំនាក់ ាំនង្ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ ីត្កុង្ ាំរនីប។  នៃឹ នឹង្រនះរោឋ ភិបាល ាំង្ពីរក៏បានពនិិរយ
រឡងី្វញិនូវកិចចសែត្បរិបរតិការរ វភាគី ក៏ដូចជាការផ្តល ស់បោូររសដឋកិចច និង្រសរភីាវូបនីយក ម ណិជជក ម កចិច
សែត្បរិបរតិការែរិ ា្វរថុ និង្គរត្មាង្កចិចសែត្បរិបរតិការរ វភាគីថាន ក់រដឋ។22 

                                                             
18 Xinhua, “China, Singapore upgrade FTA, eye closer connectivity cooperation”, November 13, 2018, 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/13/c_129992256.htm (accessed March 7, 2021 at 9:01am) 
19 ឌ្ី ណ្ឌរ៖ី ចុះទាយផ្ងៃ ី២០ មខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩៖ “សិង្ហបុរ ីរសនីឲ្យពលរដឋខ្លួនា ោនការវវិឌ្ឍផ្នសស្រង្ហា   ណិជជក មអារ រកិ-ចិន 
រចៀសវាង្កាល យជារដឋរង្រត្គាះ” ងមីៗ, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=78324 (accessed March 19, 2020, at 
8:49pm) 
20 cambodian.china៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី៦ មខ្កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៨៖ “រដឋ ស្រនតីត្កសួង្ការ រជារិចិនជួបពិភាកាជា ួយអគារ បញ្ហជ ការកង្
 ័ពផ្នត្បរ សសិង្ហបុរ”ី, https://cambodian.china.com/news/3571/20180906/1371720.html (accessed April 19, 2021 at 
11:08am) 
21 cambodian.china៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី៨ មខ្កុ ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨៖ “ត្កុ ែ៊ាុនអាកាសចរណ៍រសៀ ិនចិនចុះែរថរលខ្រលីកិចចត្ព រត្ពៀង្
សែត្បរិបរតិការជាយុ ធសាស្រសតងមីជា ួយត្កុ ែ៊ាុនត្ពលានយនតរហាះឆ្ង្អុតី្គុបផ្ន ត្បរ សសិង្ហបុរ”ី, 
https://cambodian.china.com/news/3571/20180208/1202138.html (accessed June 22, 2020 at 9:39pm) 
22 លីនី៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី១៧ មខ្រុលា ឆ្ន ាំ២០១៩៖ “សិង្ហបុរ ីនិង្ចិន ចុះែរថរលខ្រលីកិចចត្ព រត្ពៀង្សែត្បរិបរតិការចាំនួន ៩ រដី បី
ចប់រទោី ដាំណ្ឌក់កាលងមីផ្នការអភិវឌ្ឍន៍” business.khmernote, https://business.khmernote.com.kh/50281 (accessed 
March 24, 2021 at 2:11pm) 



ស្រាវស្រាវដោយ៖ ផាញ់ ាដ ឿន  5 

៤.៣.កិ្ចចប្បជំុប្កុ្មប្បឹក្ាកិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការង្េេរភាគី(JCBC) 
ចិន នងិ្សិង្ហបុរ ី មានកិចចត្បជុាំត្កុ ត្បឹកាកិចចសែត្បរិបរតិការ រ វរភាគី(JCBC) រវាង្ត្បរ ស ាំង្ពីរ

រៅ ីត្កុង្រប៉ែកាាំង្ផ្នត្បរ សចិន។ កចិចត្បជុាំរនះ រធវីរឡងី្រវាង្ថាន ក់ដឹកនាាំផ្នត្បរ ស ាំង្ពីរ។ កិចចពភិាកាកត្ ិរ
ខ្ពស់រនះ គឺរផ្តត ររលីការពិភាកា សុីជរត្  រដី បពីត្ង្ីក ាំនាក ់ាំនង្ និង្ កិចចសែត្បរិបរតិការរវាង្ចនិ និង្ សិង្ហ
បុរ។ី JCBC ត្រូវបានបរង្កីររឡងី្កនុង្ឆ្ន ាំ២០០៤ រែយីជារវ ិកាឈាន ុខ្រគកនុង្ការផ្តល ស់បតូរគាំនិរពិភាកា
គរត្មាង្រ វភាគីនិង្កាំណរ់ សិរៅសត្មាប់កិចចសែត្បរិបរតិការរ វភាគី។23 

 
៤.៤.កិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការគ្នន េប់េលឧ់បសគគនានាប្សបង្ពល្ុ្ុះជំខឺក្វីូដ១៩ 
ជាំង្ឺកូវដី១៩ជាឧបសគាោ៉ែ ង្ខ្ល ាំង្ដល់មទនកជារត្ចីនផ្នពិភពរលាក ត្បរ ស ចិន និង្សងិ្ហបុរ ី បាននិង្

កាំពុង្រធវកីារជា ួយគាន ោ៉ែ ង្ជរិសនិ ធ រៅកនុង្ការត្បយុ ធត្បឆ្ាំង្វរុីស។ រោយបានមងលង្រៅឯកមនលង្ពិធីត្បគល់មា៉ែ
សរ់ៅឆ្ន ាំ២០២០ ឯកអគារដឋ ូរចនិត្បចាំរៅត្បរ ស សិង្ហបុរ ី រលាក ែុង្ សា៊ាវយុង្ បានមងលង្ថា រោឋ ភិបាល
សិង្ហបុរ ីសង្ា កាកបា ត្កែ  សែគ ន៍អាជីវក មរទេង្ៗ និង្ត្បជាជនផ្នត្បរ ស ាំង្ ២ បានទតល់ការគាាំត្ 
ោ៉ែ ង្សាំខ្ន់ ចាំរ ះត្បរ ស ចនិ រៅកនុង្ការត្បយុ ធត្បឆ្ាំង្វរុីសទលូវដរង្ហី កូរ ៉ែូណ្ឌ មដលបានបង្ហហ ញអាំពី ិរតភាពដ៏
រសាម ះត្រង្ ់រវាង្ត្បជាជនផ្នត្បរ ស ាំង្ពីរ។24 រៅ មខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ចនិបរចិច គមា៉ែ ស់ជាង្ ៥០០,០០០ មា៉ែ
ស់ ដល់សងិ្ហបុរមីដលមានរួរលខ្អនក្លង្វរុីស Covid-19 រត្ចីនជាង្រគបាំទុររៅអាសុីអារគនយរ៍ពលរនាះ។25 

 
៥.េំនាក់្េំនខប្តី្ង្កាណរវាខសខិហបុរ ីចិន និខអាង្ម៉េរកិ្ 
 
 រៅឆ្ន ាំ២០១៧ នាយករដឋ ស្រនតី Lee Hsien Loong ថា សិង្ហបុរអីាចត្រូវបានរគ   «បង្ខិរបង្ខាំ» ឱ្យរត្ជីស
ររសីរវាង្អារ ៉ែរកិ ឬចិន ខ្ណៈមដលត្បរ ស ហាអាំណ្ឌច ាំង្ពីររធវីការពត្ងី្កឥ ធិពលរៅកនុ ង្រាំបន់អាសីុ ។ 
រលាកថា របី ាំនាក់ ាំនង្រវាង្អារ ៉ែរកិ និង្ចិនកាល យជាររឿង្លាំបាកខ្ល ាំង្ ជាំែររបស់រយីង្កាន់មររឹង្រងឹ្ជាង្ ុន 
រត្ ះរយីង្អាចនឹង្ត្រូវបានបង្ខិរបង្ខាំឱ្យរត្ជីសររសីរវាង្ការរធវីជា ិរតភកតិជា ួយអារ ៉ែរកិ និង្ ិរតភកតិជា ួយ
ត្បរ សចិន»។ «ឥឡូវរនះរយីង្ជា ិរតជា ួយត្បរ ស ាំង្ពីរ  ិនម នថា រយីង្ ិនមានបញ្ហហ ជា យួត្បរ ស
ណ្ឌ ួយរនាះរ  ប៉ែុមនតជា ូរៅរយីង្ជា ិរតភកតិជា យួត្បរ ស ាំង្ពីរ រែីយ ាំនាក់ ាំនង្សថិរកនុ ង្ភាពលអត្បរសីរ»
។ រលាកបានត្បាប់ BBC ថា «ខ្្ុ ាំគិរថា  ាំនាក់ ាំនង្រនះមរង្មររត្ ូវឱ្យមានការយកចិរត ុកោកោ់៉ែ ង្ជិរសនិ ធ 

                                                             
23 Teo Chee Hean, “New areas of cooperation such as the Belt and Road Initiative and infrastructure financing are 
being forged in a relationship based on strong foundations” Straitstimes, September 20, 2018, 
https://www.straitstimes.com/opinion/singapore-china-ties-breaking-new-ground (accessed March 12, 2021 at 
7:29am) 
24 Xinhua, “China, Singapore join hands to confront challenges amid COVID-19 outbreak”, March 10, 2021 at 
2:29pm) 
25 Channelnewsasia, “China donates more than 500,000 face masks to Singapore’s national stockpile”, May 5, 
2020, https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/covid-19-china-donates-500-000-face-masks-singapore-
12703300?cid=FBcna&fbclid=IwAR0_3D5ZdLLAQl_BnwF0SsOXPIDQUJvNn9TS30jKuooaabQ66jDgwzxUMXE 
(accessed March 23, 2021 at 9:29am) 
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និង្យូរអមង្វង្ចាំរ ះភាគី ាំង្ពីរ រែីយខ្្ុ ាំត្បាកដថា ភាគីចិនរធវីមបបរនាះ»។ «ចាំរ ះភាគីអារ ៉ែរកិខ្្ុ ាំសង្ឃឹ ថា 
ពួករគនឹង្មានការយកចិរត ុកោក់មបបរនាះរោយសារមរភាគីអារ រចិ អនកអាច  ួលបញ្ហហ ត្ពួយបារ ភជារត្ចីន
រទេង្រ ៀរអាំពីអឺរ ៉ែុប  ជឈិ ខ្ង្រកីរ អ៊ាុយមត្កន និង្អារ ៉ែរកិឡា ីន»។ «ត្បសិនរបីអនក ិនរផ្តត ររលី ាំនាក់ ាំនង្
រនះរ   ាំង្រគាលគាំនិរឈ្នះឈ្នះកដូ៏ចជាមទនកមដលអនកជាបក់នុ ង្ជរមាល ះអាចរដីរទលូ វខុ្ស»។    «ខ្្ុ ាំនឹង្ ិននិោយ
ថា រយីង្មានបញ្ហហ ធាំរនាះរ  រយីង្មានបញ្ហហ  ួយចាំនួន និង្ឧបបរតិរែរុ ួយចាំននួ»។ រលាក Lee បាននិោយ
អាំពីការដកខ្លួ នរចញពីកិចចត្ព រត្ពៀង្ TPP របស់រលាក Trump ថា «រយីង្មានការខ្កចិរត រត្ ះរយីង្ ាំង្អស់
គាន បានចាំណ្ឌយរពលចរចអាំពីវាជាយូរ ករែីយ វាគឺជាកិចចត្ព រត្ពៀង្មដលពិបាកបរង្កីររឡីង្»។ ត្បសិនរបី
មានការ ូល រិគាន កនុ ង្ចាំរណ្ឌ បណ្ឌត ត្បរ សមដលរៅសល់ ១១ រឆ្ព ះរៅ ុខ្រោយគាម នអារ ៉ែរកិ សិង្ហបុរនឹីង្
ចុះែរថរលខ្ ប៉ែុមនតរលាកនិោយថា រលាក ិនត្បាកដថា វាគឺជារគាលគាំនិរមដលត្បាកដនិយ រនាះរ ។ «វា ិន
ម នង្ហយត្សួលកនុ ង្ការសរត្ ចបានរនាះរ »។ រលាក Lee បាននិោយថា «អារ ៉ែរកិជាអនកត្បាកដនិយ  
អារ ៉ែរកិរៅមរជា ហាអាំណ្ឌច ួយោ៉ែ ង្ធាំ ខ្្ុ ាំគិរថា រនះបានរធវីឱ្យមានការលអកក់កររៅកនុ ង្កត្ ិរ ួយ មដល
ត្បជាជនអាចមាន ាំនុកចិរតរលីរគាលនរោបាយរបស់អារ ៉ែរកិ ប៉ែុមនតវាបានរកីររឡីង្រែីយ រយីង្ត្រូវរស់រៅ
ជា ួយអារ ៉ែរកិ»។ «មានអារ មណ៍ជាងមីរៅកនុ ង្ត្បរ សអារ ៉ែរកិគឺរលាកត្បធានាធិបរី Trump បាន្លុ ះបញ្ហច ាំង្រចួ
រែីយ រែីយរយីង្នឹង្ឃ្ល ាំរ ីលរោយត្បុង្ត្បយរ័ននូវរគាលនរោបាយអវីមដលគារ់នឹង្បនត»។26  
 
៦.កិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការចិននិខសខិហបុរងី្លើឆាក្អនតរជាតិ្ 

 
កាលកនុង្រវ ិកាធុរកិចច ួយ អាំឡុង្ សេនកចិចរៅ ុចិសុិកូ កាលពីផ្ងៃ ី១៩ មខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ នាយក

រដឋ ស្រនតីសិង្ហបុរ ីរលាក លី រសៀន ឡុង្ (Lee Hsien Loong) ថា៖ « អវីមដលរធវីឱ្យពិភពរលាកផ្តល សប់ោូ រពិរត្បាកដ 
រនាះគឺចិន... រៅរពលមដលពួករគសរត្ ចចិរតរបីកចាំែ ីទារ រលាក ររង្ សា៊ា វពីង្ (Deng Xiaoping) រៅកនុ ង្
ឆ្ន ាំ១៩៧៨ បានអនុវរត ការរធវីកាំមណ ត្ ង្ ់ និង្របីកចាំែ រោយរធវីឱ្យរសដឋកិចចចិនសៃុ ះរឡីង្ោ៉ែ ង្ខ្ល ាំង្ រែីយ
មដលរនះបានផ្តល សប់ោូ រ ិដឋភាព យុ ធសាស្រសតសកលរលាក»។ «ដូរចនះត្បសិនរបីអនកត្ករឡករ ីលសរវរេរ ៍ី២១
រនះ រគបាននិោយថា វាជាសរវរេររ៍បស់អាសុី។ ខ្្ុ ាំគិរថា រសដឋកិចចអាសុី នងឹ្រកីលូរលាស់ រត្ ះចិន រៅមរ
មានកាំរណីនរសដឋកចិចដ៏រលឿនជាង្បណ្ឌត ត្បរ សអភិវឌ្ឍន៍»។«ដូរចនះខ្្ុ ាំ ិនរជឿថា អាសុីជា ជឈ ណា លពិភព
រលាករឡយី»។ 27  កនុង្ឱ្កាសខ្ួបរលីក ី ៣០ ផ្នការបរង្កីរ ាំនាក ់ាំនង្ការ ូររវាង្ត្បរ ស ាំង្ពីររៅឆ្ន ាំ
២០២០ ចិនថាត្បរ សចិនមាន្នៃៈ ុរមាាំ រដី បបីរង្កីនកិចចសែត្បរបិរតិការឱ្យកាន់មរសុជីរត្  ជា ួយ
ត្បរ សសិង្ហបុររីៅកនុង្វសិ័យរទេង្ៗ រោយរផ្តត រសាំខ្ន់រលីគាំនរិទតួចរទត ីមខ្េត្កវារ់ និង្ទលូវ។28 

                                                             
26 Rosalind Mathieson and Sterling Wong, “U.S.-China Tensions May Force Nations to Choose, Singapore Says”, 
Bloomberg, March 1, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-01/u-s-china-tensions-may-force-
nations-to-choose-singapore-says (accessed March 6, 2021 at 9:29am)           
27 By Elizabeth Neo, “Asia not ‘centre of the world’, needs cooperation with other regions to progress: PM Lee”, 
channelnewsasia, November 20, 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/pm-lee-hsien-loong-
asia-trade-market-mexico-official-visit-12109592 (accessed March, 6, 2021 at 5:39pm)   
28 Xinhua, “Xi says ready to deepen practical cooperation with Singapore”,October 3, 2020, 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/03/c_139415784.htm (accessed March 6, 2021 at 3:12pm)   
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៦.១.កិ្ចចសហប្បតិ្បត្តិការង្សដឋកិ្ចចអាសុី-បា៉េ សុហីេកិ្ (APEC) 
សិង្ហបុរកី៏ជាសមាជិករបស់ APECកាលពីឆ្ន ាំ២០១៧ របីា រដឋ ស្រនតីត្កសួង្ ណិជជក ម និង្ឧសាែ

ក មសិង្ហបុរ ី រលាក Kim Hng Kiang ថា៖រ ះបីជាមានគមាល រឆ្ៃ យរដី ប ី ួល ឱ្យបានរគាលរៅរសរភីាព
 ណិជជក មកតី ប៉ែុមនត រខ្ឿនរសដឋកិចចជាសមាជិករវ កិាសែត្បរិបរតិការរសរដឋកិចចអាសុី-បា៉ែ សុីែវកី (APEC) រៅ
បនតដាំរណីការរធវីសមាែរណក មរសដឋកិចច នងិ្ចរ់ ុករនះជាអា ិភាពជួរ ុខ្មដរ។ ការអនុវរតរាំបន ់ណិជជក ម
រសរអីាសុ-ីបា៉ែ សុីែវកី (FTAAP) បនតជា”រគាលរៅ” កនុង្ររបៀបវារៈ ផ្ន APEC រដី បបីរង្កីនសមាែរណក មរសដឋ
កិចចរាំបន់ នងិ្រ ួចាំមណកអនុវរតរគាលរៅរសរភីាព ណិជជក ម។29   

  
៦.២.កិ្ចចប្ពមង្ប្ពៀខពាណិជជក្មមង្សរ ីRCEP 
សិង្ហបុរកីាល យជាត្បរ ស ី ួយទតល់សចច ប័នរលីកចិចត្ព រត្ពៀង្ ណិជជក មរសរ ី RCEP។ សិង្ហបុរបីាន

កាល យជាត្បរ ស ១ីកនុង្ចាំរណ្ឌ ត្បរ សជាសមាជិក១៤ត្បរ សរទេង្រ ៀរ មដលបានសរត្ ចទតល់សចច ប័ន
ដល់កិចចត្ព រត្ពៀង្ ណិជជក មរសរថីាន ក់រាំបន់ដធ៏ាំ ួយរនះ។ កិចចត្ព រត្ពៀង្ RCEP មានត្បរ សជាសមាជិក
សរុប១៥ត្បរ ស មដលកនុង្រនាះបូករ ួត្បរ សរៅរាំបន់អាសា៊ា ន ាំង្១០ ជា ួយនឹង្ត្បរ ស៥រទេង្រ ៀរដូច
ជា អូស្រសាត លី ជប៉ែុន ចនិ ញូរែេមលន និង្កូររ ៉ែខ្ង្របូង្។ កិចចត្ព រត្ពៀង្RCEP មាន ាំែាំរសមទីលិរទលកនុង្ត្សុក
សរុបជិរ ៤០% ផ្នទលិរទលកនុង្ត្សុកសរុបពភិពរលាក ឯ ីទារអនករត្បីត្បាសវ់ញិមានសរុបត្បមាណ ៣,៥
 ន់លានដុលាល រអារ រកិ ត្សបរពលមដល ាំែាំ ណិជជក មសរុបមានជរិ ២៩% ផ្ន ាំែាំ ណិជជក មពិភពរលា
ក។30 

៦.៣.អខគការពាណិជជក្មមពិភពង្ោក្ 
 ត្រង្់កមនលង្រនះ អារ ៉ែរកិជាស ពន័ធលអរបស់សងិ្ហបុរ ីមររលាកត្ាាំថាសិង្ហបុរជីា «ត្បរ សអនកមាន» មរមបរ

បនាៃ បខ្លួនថាជា «ត្បរ សកាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍» រៅវញិ។ សិង្ហបុរគីិរត្បរោជន៍ជារិខ្លួនជា ួយចនិឬរ ? រលាក ត្ាាំ 
បានរលីករឡងី្កនុង្របាយការណ៍រនះោ៉ែ ង្ដូរចនះថា៖ «ត្បរ ស៧ កនុង្ចាំរណ្ឌ ត្បរ ស១០ មដលមានត្ ពយ
ស បរតិរត្ចីនជាង្រគបាំទុរកនុង្ពភិពរលាក មដលវាស់មវង្រោយទលិរកនុង្ត្សុកសរុបកនុង្ នុសេមាន ក ់ (GDP Per 
Capita) រ ួមាន ត្ប៊ាុយរណ ែុង្កុង្ គូមវរ មា៉ែ កាវ កាា សិង្ហបុរ ីនិង្អារា៉ែប់រ ួ បចចុបបននរនះ បានអះអាង្ថាខ្លួន
ជាត្បរ សកាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍។31  

 
 
 

                                                             
29 vovworld ៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី១៧ មខ្កុ ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧៖ “រធវីសមាែរណក មរសដឋកិចចជាអា ិភាពជួរ ុខ្របស់រខ្ឿនរសដឋកិចចជា
សមាជិក APEC “ vovworld.vn/km-KH/ពរ នសខ្នៗ/ធវស ែរណក  សដឋកចចជអ ភពជរ ខ្របសខ្នសដឋកចចជស 
ជក-apec-512620.vov (accessed March 11, 2021 at 9:19am) 
30 Davina Tham, “Singapore ratifies RCEP trade deal, becomes first country to do so”, channelnewsasia, April 
09, 2021, https://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-ratifies-rcep-trade-agreement-first-

country-asean-14588416 (accessed April 21, 2021 at 8:02am) 
31 សាំភី៖ ចុះទាយផ្ងៃ ី២៨ មខ្កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ “រលាកត្ាាំថាសិង្ហបុរជីា «ត្បរ សអនកមាន» មរមបរបនាៃ បខ្លួនថាជា «ត្បរ សកាំពុង្
អភិវឌ្ឍន៍» រៅវញិ” kleykley, https://kleykley.sabay.com.kh/article/1154319 (accessed April 21, 2021 at 9:11am) 
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៦.៤.កិ្ចចប្បជំុកំ្ពូលអាសុបូីពា៌ា  (EAS) 
កិចចត្បជុាំកាំពូលអាសុបូី ៌ា  (EAS) ត្រូវបានបរង្ករីរឡងី្កនុង្ឆ្ន ាំ ២០០៥ រែយីបចចុបបននមានសមាជិក

ចាំនួន ១៨ ត្បរ សរ ួមានត្បរ សអាសា៊ា នចាំនួន ១០ និង្ត្បរ សជាផ្ដគូអាសា៊ា នចាំនួន ៨ គឺ អូស្រសាត លី ចិន 
ឥណ្ឌា  ជប៉ែុន កូររ ៉ែខ្ង្របូង្ នូមវលរែេឡង្់ រុសេុនីិង្សែរដឋអារ ៉ែរកិ។32 រៅឆ្ន ាំ២០២០ សិង្ហបុរ ី រលីករឡងី្ថា 
ចាំបាច់ត្រូវពត្ង្ឹង្កិចចសែត្បរិបរតិការរវាង្បណ្ឌត ត្បរ ស EAS។33 

 
៦.៥.ខ្សែប្ក្វាត់្មួយនិខ ល្ូវមួយ 
រៅឆ្ន ាំ២០១៨ចិនថា «កចិចសែត្បរបិរតិការ “មខ្េត្កវារ់ ួយនងិ្ទលូវ ួយ” រវាង្ចនិនិង្សិង្ហបុរ ី ការ

បង្ហហ ញឱ្យរ ញីា រយៈសក មភាពនិង្ស  ធទិលជាក់មសតង្» រែយី គាំនិរទតួចរទតី  “មខ្េត្កវារ់ យួនិង្ទលូវ ួយ” 
កាំពុង្ជាំរុញឱ្យ ាំនាក់ ាំនង្រវាង្ត្បរ ស ាំង្ពីរឈានរៅរកអនាគរងមី។34 រត្មាង្ទលូវ ួយមខ្េត្កវារ់ ួយ (OBOR) 
រធវីឱ្យសិង្ហបុរ ីិនអាចអង្ាុយរសៃៀ ។35 

 
៧.នង្ោបាយការបរង្េសចិននិខសខិហបុរកី្នខុបរបិេអាសា៊ា ន 
 

សិង្ហបុរកី៏មានភាពប មបនរលឿនរលីករគាលនរោបាយការបររ សរបស់ខ្លួនឱ្យត្សបរៅា ត្បរ ស
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