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េសចក�ីេផ�ម 

េច្បោះជ័រជាមុខរបរ្របៃពណីដ៏សំខន់តងំពីបុរណរបស់្របជាជនកម�ុជា ែដលរស់េនតំបន់ជុំ

វញិឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាេតេជាែសនឫស្ស្ីរតឹប0

1 និង តបំន់ខ�ង់របដៃទេទៀត ពិេសសតំបន់
សម្ូបរេទេដយៃ្រពេ្រសងឬៃ្រពេឈ្ីរកស់ៗ។ េដីមេឡយី ្របជាជន្របកបមុខរបរេច្បោះជ័រ េដីម្បយីក
ជ័រេនាះមកបេ្រមីករក�ុងជីវភាពរស់េន្របចៃំថ�របស់ខ�ួនដូចជាេធ�ចីន�ុះ លប្រគ�ះរក្សោទឹក ឬ លបទូក
ករពរជ្រមាបទឹក ជាេដមី ែតបច�ុប្បន� ករេច្បោះជ័រអចរក្របាក់ចំណូលស្រមាប់ជីវភាព្របចៃំថ�បាន
សមរម្យពីករលក់ជ័រេនះ។  

 េដយរបរេច្បោះជ័រជាមរតកវប្បធម៌អរូបី េហយីលទ�ភាពៃនករបាត់បង់របរេច្បោះជ័រមានក្រមិត
ខ�ស់ ដូេច�ះករសិក្សោដំេឡងីជារបាអំំពីរបរេច្បោះជ័រ គឺជាែផ�កៃនករៃច�្របឌិតថ�ីមួយក�ុងវស័ិយវប្បធម៌
និងសិល្បៈរបស់វទិ្យោស� នវប្បធម៌នងិវចិិ្រតសិល្បៈៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េហយីែដលមានភាពចំ
បាច់្រត�វសិក្សោេរៀបចំដំេឡងី « របាេំច្បោះជ័រ » េនះេឡងីឱ្យបានេជាគជ័យ េដីម្បជីាទឡ�កីរណ៍មួយៃនករ
រក្សោអត�ស�� ណជាតសិ្រមាប់មនុស្សែខ�រជំនាន់េ្រកយ។ 

ជារមួ េគាលបំណងៃនករដំេឡងីរបាេំច្បោះជ័រគឺមានេគាលបំណងសំខន់ៗ៖ ១- បេង�ីតរបាថំ�ី
មួយស្រមាប់ជាតិ មានេឈ� ះថា « របាេំច្បោះជ័រ » ែដលបង� ញអំពីមុខរបរេច្បោះជ័រែបប្របៃពណីរបស់
្របជាជនផ្សោរភា� ប់នឹងធម�ជាតិ ជាពេិសស្របជាជនែដលរស់េនតំបន់ជុំវញិឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភា
កម�ុជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប , ២- បេង�ីតសរជូនដល់្របជាជនឱ្យស� ល់អំពីតៃម�ៃនរបរេច្បោះជ័រែបប
្របៃពណីេនះថា ជាែផ�កមយួៃនករអភិរក្សៃ្រពេឈ ីមិនែមនជាករបំផា� ញៃ្រពេឈេីនាះេទ េហយីស� ល់
អំពីតៃម�ៃ្រពេឈនីិងរមួចំែណកអភិរក្សៃ្រពេឈទីងំអស់គា�  និង ៣- អភិរក្សវប្បធម៌្របៃពណីជាតិ
ស្រមាប់មនុស្សែខ�រជំនាន់េ្រកយ។ 
 េដីម្បដីំេឡងីរបាេំច្បោះជ័របានេជាគជ័យ េយងីបានសហករជាមួយ្រកសួងវប្បធម៌និងវចិិ្រត
សិល្បៈ េដីម្បអីនុវត�គេ្រមាងរមួគា� ជាមួយ្រគ�របានំិសិល្បករៃនសលមធ្យមវចិិ្រតសិល្បៈ េ្រពះរជ
បណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាពុំទន់មានធនធាន្រគប់្រគាន់េលីែផ�កេនះេទ។ ក�ុងករងរសហករគា� េនះ ្រក�ម
ករងរវទិ្យោស� នវប្បធម៌និងវចិិ្រតសិល្បៈៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាទទួលខុស្រត�វសិក្សោ្រសវ្រជាវ និង
ចង្រកងខ�ឹមសរអំពីរបរេច្បោះជ័ររបស់្របជាជនរស់េនតំបន់ជុំវញិឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាេតេជាែសន
ឫស្ស្ីរតឹប េហយី្រក�មករងរសលមធ្យមវចិិ្រតសិល្បៈ ( ្រគ�របានំិងអ�កជំនាញរបា ំ) ៃន្រកសួងវប្បធម៌
និងវចិិ្រតសិល្បៈ ទទួលខុស្រត�វេលីករដំេឡងីរបាេំច្បោះជ័រ មានជាអទិ៍ េសណារយី៉ូរបា ំឈុតឆាករបា ំ
ក្បោច់រ ំេភ�ងនិងចេ្រមៀងថ�ីស្រមាប់របា ំជាេដីម េដយមានករឧបត�មគា្ំរទថវកិពីរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុ
ជា។ អ�កជំនាញែផ�ករបា ំមកពីសលមធ្យមវចិិ្រតសិល្បៈ មានដូចជា ១-េលក្រសី េមម៉ សុីណាេរត៉ ជា្របធាន

                                                            
1 ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាេតេជាែសនឫស្ស្ីរតបឹបេង�តីេឡងីេដយ្រពះរជ្រកតឹេលខ ៖ នស/រកត/០៤១៤/៤៣៦ នាៃថ�ទី១៧ ែខ

េមស ឆា� ២ំ០១៤ មានៃផ�ដី្រកឡាចនួំន១១៤៣៥ហចិត ស�ិតេនភាគខងេជងីៃន្របេទសកម�ុជា ែដលមានទីតងំស�ិតក�ុងឃុែំឆប១ 
និងឃុែំឆប២ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ ក�ុងក្រមិតកម�ស់១២០ែម៉្រត ពីទឹកសមុ្រទ។ 
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សលរបា,ំ ២-េលក្រសី េម៉ ទិព�មុន�ី ជា្រគ�ែផ�ករបាបុំរណ, ៣-េលក្រសី េខន វណ�ធី ជា្រគ�ែផ�ករបា្ំរបៃពណី 
និង ៤-េលក្រសី  ឈន នីបូរណ ជា្រគ�របាបុំរណ។ 
 
បេច�កេទសេច្បោះជ័រ 

ករេច្បោះយកជ័រជាែផ�កៃនជីវតិរស់េនរបស់្របជាជនក�ុង្រស�កែឆប ែដលមានមូលដ� នជាជន
ជាតិកួយ ជាយូរមកេហយី។ េដយករេច្បោះជ័រជាសកម�ភាពជីវតិសម��របស់្របជាជន េគពុំមាន
ជំេនឿឬកិច�ពធិីអ�ីទក់ទងនងឹករេច្បោះជ័រឬករដងជ័រេនះេទ1

2។ បុ៉ែន� ្របសិនេបីេពលេទេច្បោះជ័រឬ
េពល្រតឡប់មកវញិមាន្រគ�នមានឈ ឺ េនាះ្របជាជនក៏ែតងេធ�កីរែបរបន់ េដយេគអចនិយាយថា       
« េលកតមា� ស់ទឹកមា� ស់ដី ខ�ុ ំមកដងជ័រដងអីេទ សំុកុំសួរកុំដណ�ឹ ងអ ី» 2

3 េហយីេបីជាេស្បយី ្របជាជន
នឹងេធ�ីករលបំណន់។    

េច្បោះជ័រគឺសំេដដល់ករកប់េចះលុងេដីម្រតចឬេដីមេឈទីល េដីម្បឱី្យមានរន�ស្រមាប់រក្សោ
ជ័រហូរេចញពីេដីមេឈេីនាះ។ រន�ែដលបានកប់េចះេនេលីេដីម្រតចឬេដីមេឈទីលេនាះ េហថា 
េច្បោះ ។ ករេច្បោះយកជ័រគឺេធ�ីេឡងីេនេលីេដីម្រតចនិងេដីមេឈទីលធំៗ ែដលមានអង�ត់ផ�ិតចប់ព ី
៥០សង់ទីែម៉្រត េឡងីេទ។ េដីម្រតចនិងេដីមេឈទីលតូចៗពុមំានជ័រស្រមាប់េច្បោះយកេនាះេទ។ ជា
ទូេទ េគេចះេច្បោះែតមួយបុ៉េណា� ះេនេលីេដីម្រតចឬេដីមេឈទីលមួយេដីម េលីកែលងែតេដីមេឈី
េនាះធំ េហយីេចញជ័រេ្រចីន ឬ េច្បោះែដលេចះមុន្រត�វេភ�ីងេឆះខូចមិនអចេ្របីបាន។  

ចំេពះេដីមេឈទីលែដលមានអង�ត់ផ�ិតចប់ពី ៨០សង់ទីែម៉្រត េឡងីេទ េគអចេចះេច្បោះពីរ
កែន�ងេនេលីេដីមែតមួយ េដយេដីមេឈទីលមានជ័រេ្រចីន។ ្របសិនេបីេគ្រត�វេចះេច្បោះពីរកែន�ងេន
េលីេដីមេឈទីលែតមួយ េគមិនេចះេច្បោះេនខងេលីខងេ្រកមគា� េទ ែតេគ្រត�វេចះេច្បោះមួយែផ�ក
មា� ក់ៃនេដីមេឈទីលេនាះ េ្រពះជ័រហូរ្រសក់មកពីខងេលី ែដលេធ�ីឱ្យេច្បោះេនខងេ្រកមមិនមានជ័រ
េចញេឡយី។ េនេលីេដីម្រតច េគមិនេចះេច្បោះពីរកែន�ងេទ េទះបីជាេដីម្រតចេនាះធំក៏េដយ ែតេគ
អចេចះេច្បោះមួយេនាះឱ្យធំេដីម្បរីក្សោជ័របានេ្រចីន។  

ជាទូេទ មុននឹងេចះជាេច្បោះយកជ័រ េគេ្រចីនេចះជាេច្បោះសកល្បងជាមុនសិន េដីម្បេីគអច
ដឹងថា េតីេដីម្រតចឬេដីមេឈទីលេនាះមានជ័រអចេចះជាេច្បោះយកជ័របានេហយីឬេន។ េច្បោះ
សកល្បងមានទំហតូំចនងិមានជេ្រមរក់។ ្របសិនេបីករេចះសកល្បងេនាះមិនមានេចញជ័រេ្រចីន
េទ េនាះេគនឹងមិនេចះជាេច្បោះធំេដីម្បយីកជ័រ្របកបជារបរេឡយី េហយីេច្បោះសកល្បងេនាះនឹងសីុវ3

4

ជិតវញិេនរយៈេពលបុ៉នា� នឆា� បំនា� ប់។ 

                                                            
2 សន់ ផាត់ េភទ្រប�ស អយុ៩០ឆា�  ំរស់េនភូមិដងផ�ិត ឃុែំឆបពីរ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ។ (សមា� សៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក 
ឆា� ២ំ០១៧) 

3 ែប៉ន ៃរ េភទ្រប�ស អយុ៦៣ឆា�  ំតំណាងភូមិភា� ចន� ឃុឃុំមំ�ូៃ្រព១ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ។ (សមា� សៃថ�ទី២២ ែខវចិ�ិក 
ឆា� ២ំ០១៧) 

4 សីុវជាភាសអ�ក្រស�កែឆប សំេដេលីកែន�ងែដលេគធា� ប់េច្បោះ បានសះវញិ េហយីដុះសច់ជិតរន�ែដលេច្បោះេនាះ។ 
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                        េច្បោះសកល្បង                                            េច្បោះសកល្បងែដលបានសុីវជិត 

 
ករេចះេច្បោះយកជ័រគឺេធ�ីេឡងីេនែផ�កគល់ៃនេដីម្រតចឬេដីមេឈទីល េនកម�ស់ពីដលី�ម

មនុស្សេពញវយ័អចឈរដងជ័រេនាះបាន្រស�ល េហយីេចះឱ្យេនចំពីេ្រកមែមកធំជាងេគៃនេដីមេឈី
េនាះ េ្រពះវជាផ�ូវជ័រេចញេ្រចីនជាងេគឬអចនិយាយបានថាជាដេង�ីមេចញជ័រ។ ម្យោង៉េទៀត ករេចះ
ែបបេនះេទីបមិនេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់ជីវតិេដីមេឈេីនាះ។ ករេចះេច្បោះេនាះេទៀតេសតគឺេគ្រត�វេចះ
េនែផ�កគល់ែដលមានសច់េឈេីពញ មិនផតឬមនិមានសច់្រកិន េទីបេចញជ័របានេ្រចីន។ បុ៉ែន� 
្របសិនេបីេនែផ�កគល់េឈែីដលេនចំពីេ្រកមែមកធំជាងេគមានសច់ផតឬសច់្រកិន េគ្រត�វេចះ
េច្បោះេនែផ�កខងេលីឱ្យផុតសច់ផតឬសច់្រកិនេនាះ។ េគេចះេច្បោះេដយេ្របីពូេថពីរ៖ ពូេថមួយគឺ
ពូេថដឹងឬពូេថេច្បោះែដលមានែផ�តូច ែវងជាងពូេថធម�ត េ្របីស្រមាប់កប់េចះលុងចូលក�ុងសច់
េឈឱី្យមានរន�ធំ(េច្បោះ) ឯពូេថមួយេទៀតជាពូេថធម�ត េ្របីស្រមាប់ជ្រមះសមា� តរន�េច្បោះែដលបាន
េចះេហយីេនាះ។  

   

   
           ពូេថេច្បោះ(ែផ�ែវង) និង ពូេថធម�ត                េច្បោះ   

 
េនេពលេគេចះេច្បោះដំបូង េគអចេទដងយកជ័របានក�ុងរយៈេពលបីៃថ�េ្រកយៃថ�េចះ

េច្បោះ។ េនៃថ�ដងជ័រេលីកដំបូងេនាះ ្របសិនេដីម្រតចឬេដីមេឈទីលេនាះ(េដីមេច្បោះេនាះ)េចញជ័រ
េ្រចីន េហយីេច្បោះេនាះតូចមិនមានទំហសំមល�មនឹងរក្សោជ័របាន បណា� លឱ្យមានជ័រខ�ះហូរេហៀរេចញ
ពីេច្បោះ េនាះេគអចេចះេច្បោះេនាះបែន�មេទៀត ឱ្យមានទំហធំំជាងមុន េដីម្បឱី្យសមល�មអចរក្សោជ័រ
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បាន។ បុ៉ែន� ្របសិនេបីេច្បោះមានទហំសំមល�មរក្សោជ័របានេហយី បនា� ប់ពីដងជ័រចួ េគ្រត�វដុតេច្បោះ
េដីម្បរីលំយកំណកជ័រែដលបានកក្រកមរងំស�ះករហូរេចញជ័របន�េទៀត។ បនា� ប់ពីបានដុតេឆះសព�
អស់ក�ុងេច្បោះនិង្រគប់ក្រមិតអង្សោក�ុងកររលំយកំណក្រកមជ័រ ែដលអចេ្របីរយៈេពល្របមាណ ២
នាទី េគរម�ត់េភ�ីងដុតេច្បោះេនាះ េដយេ្របីបាច់ែមកេឈមីានស�ឹកយកមកបទិភ�ិតរន�េច្បោះេនាះ។ អ�ក
ដុតេច្បោះ្រត�វ្របាកដថា េភ�ងីដុតេច្បោះេនាះបានរលត់េហយីមុនេពលខ�ួនចកេចញេទ េបីមិនដូេច� ះេទ 
េភ�ីងនឹងេឆះខូចេច្បោះមិនខន។ 

 

   
សកម�ភាពដងជ័រករដុតេច្បោះឱ្យេឆះសព�រលំយកណកជរ័ 

 

         
          សកម�ភាពបុកេឆ��សកំណក្រកមជ័រក�ុងេច្បោះ                           កររម�តេ់ភ�ីងដុតេច្បោះ 

 
ករដងជ័រេនេលីកទី២ េលីកទី៣ និង ជាបន�បនា� ប់ គឺអចឃា� តគា� ក�ុងរយៈេពលពី ៥ៃថ� េទ

មួយសបា� ហ៍ េទីបេទដងម�ង។ េទះទុកេពលេលីសមួយសបា� ហ៍ក៏ពុំមានជ័រេចញេទៀតេឡយី េ្រពះ
មានកំណកជ័រកក្រកមស�ះមិនឱ្យេចញជ័រេទៀតបាន។ ចំែណកឯជ័រែដលបានេចញេនក�ុងេច្បោះអច
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កក្រកមក�ុងរយៈេពលចប់ពីពីរសបា� ហ៍េឡងីេទ។ េរៀងរល់េ្រកយេពលដងជ័រ េគ្រត�វដុតេច្បោះ
រលំយកំណកជ័រជានិច�។ សកម�ភាពេនះេចះែតបន�ជារហូតេទ ្របសិនេបីេច្បោះេនាះមិនខូចឬេនែត
េចញជ័រ។ ្របសិនេបីករេ្របី្របាស់បានគាពំររក្សោល� េដីមេច្បោះេនាះមានអយុរហូតអចបន�ឱ្យកូន 
ឱ្យេច ដងជ័របានេទៀត។ « េគអចដងជ័ររហូតរប់សិបឆា� ចំំេពះេដីមេច្បោះមយួេដីម។ េហតុេនះអ�ក
ែដលេទេច្បោះេដីមេឈមីួយណា គឺេគ្រត�វែថរក្សោវជាកម�សិទ�ិេហយី» 4

5 ។ 
ករដងជ័រទឹក្រប្រពឹត�េទទងំេនរដូវ្របាងំ ទងំរដូវវស្សោ។ បុ៉ែន� េនរដូវវស្សោ េគ្រត�វេធ�ីគ្រមប

ស្រមាប់្រគបេច្បោះេដីម្បកីរពរមិនឱ្យទឹកេភ��ងហូរចូល។ ្របសិនេបីមានទឹកចូល គឺជ័រនឹងអែណ� តហូរ
េចញ ឬ ជ័រេនាះមិនអចដងយកមកេ្របីបានេឡយី។ ជាទូេទ េគេធ�ីគ្រមបេច្បោះពីស�ឹកេឈធីំៗែដល
មានស�ិតេនម�ុ ំេដីមេច្បោះេនាះ េដយករបត់កច់ស�ឹកេនាះជាពីរ េហយីយកែមកេឈតូីចៗមកដក់
េសៀតេនែផ�កផ�ត់ៃនស�ឹកេឈេីនាះ រចួយកេទខ� ស់ភា� ប់នឹងេច្បោះ។ េគែតងេ្របីែមកេឈទីល់្រទគ្រមប
េច្បោះឱ្យជាប់មិនឱ្យធា� ក់។ ក�ុងករណីខ�ះ េគេធ�ីគ្រមបេច្បោះស្រមាប់ជាអចិៃ�ន�យ ៍ េដយេ្របីស័ង�សីវយ
ភា� ប់ពីេលីេច្បោះេនាះែតម�ង។  

 

       
                        គ្រមបេច្បោះេ្របីស�ឹកេឈ ី                                           គ្រមបេច្បោះេ្របីស័ង�សី 

 
ជាេរៀងរល់ឆា�  ំចប់ពីចុងែខធ�ូ ជាពិេសសេនេដីមែខមករ គឺែតងមានេភ�ីងេឆះៃ្រព ទងំេដយ

ធម�ជាតិ ទងំេដយមនុស្សដុត។ េនរដូវេភ�ីងេឆះៃ្រពេនះ មា� ស់េច្បោះ្រត�វជ្រមះនិងេបាសសមា� តេនជុំ

វញិគល់េដីមេច្បោះរបស់ខ�ួន េដីម្បកីរពរេភ�ីងេឆះខូចេច្បោះ។ ជាទូេទ េច្បោះែតងមានជ័រហូរេហៀរេចញ
មកេ្រកឬករដងយកជ័រហូរ្រសក់្របឡាក់ជាប់នឹងេដមីេច្បោះ ពីមាត់េច្បោះរហូតដល់ដី ែដលេគេហថា 

                                                            
5 ែប៉ន ៃរ េភទ្រប�ស អយុ៦៣ឆា�  ំតំណាងភូមិភា� ចន� ឃុឃុំមំ�ូៃ្រព១ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ។ (សមា� សៃថ�ទី២២ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧) 
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េច្បោះរក ។ ្របសិនេបីមា� ស់េច្បោះមិនបានសមា� តបរេិវណជុំវញិគល់េដីមេច្បោះស� តល�េទ េនេពលមាន
េភ�ីងេឆះៃ្រព េច្បោះរកងយនឹងេធ�ីឱ្យេភ�ីងេឆះឆ�ងរហូតដល់េច្បោះ េហយីេឆះជ័រក�ុងេច្បោះ(ជ័រេច្បោះ
ងយេឆះ) េធ�ីឱ្យេច្បោះេកីតជាធ្ូយង ែលងេចញជ័រ េហយីមិនអចេ្របីេទៀតបាន។ េច្បោះែដលខូចេដយ
េភ�ីងេឆះេនះ េគេហថា េច្បោះេឆះរក ។ ក�ុងករណីេភ�ងីេឆះេច្បោះខ� ងំ វនាឱំ្យេឆះសម្បកេឈរីលេទ
ែផ�កខងេលីេច្បោះបន�េទៀត។ ដូេច�ះ មា� ស់េច្បោះ្រត�វគាពំររក្សោេដីមេច្បោះរបស់ខ�ួន។ « េបីេគមានេដមី
េច្បោះ ១០០េដីម គឺេគ្រត�វសមា� តជុំវញិគល់េដីមេច្បោះទងំ ១០០េដីមេនាះ » 5

6 ។  
 

                
                             េច្បោះរក                                           ករសមា� តេនជុំវញិគល់េដីមេច្បោះ 

  
ករណីេច្បោះេឆះរកតិចតចួ េហយីេគមិនេ្របីវបន� េច្បោះេនាះអច្រត�វសម្បកេឈដុីំរមួជិតមក

វញិ(្របជាជនេ្របីពក្យថា សីុវជិតវញិ)។ 

   
                េច្បោះថ�ី និង េច្បោះេឆះរក                                             េច្បោះច្បោបេ់ផ�ីមសុីវជិតវញិ 

                                                            
6 េព សេម៉ត េភទ្រប�ស អយុ៥៧ឆា�  ំ សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោ្រស�កែឆប រស់េនភូមិែឆបលិច ឃុែំឆបមួយ ្រស�កែឆប េខត�្រពះវហិរ។ 

(សមា� សៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧) 
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 េដីមេច្បោះមានលក�ណៈជាកម�សិទ�ិែបប្របៃពណី ែតពុំែមនជាកម�សិទ�ិតមផ�ូវច្បោប់រដ�េនាះេទ។ 
្រគ�សរឬ្រក�មណាែដលបានេចះេច្បោះេនេលីេដីម្រតចឬេដីមេឈទីលណាមួយេហយី េដីមេច្បោះ
េនាះក� យជាកម�សិទ�ិែបប្របៃពណីរបស់្រគ�សរឬ្រក�មេនាះ េហយីបានបន�ពីខ�ួនេទមនុស្សជំនាន់
េ្រកយ(ពីឳពុកេទកូន…) េដយអ�កដៃទពុំអចកន់កប់ឬដងជ័រពីេដីមេច្បោះេនាះបានេទ។ មរតក
េនះបានក� យជា្របៃពណីៃនករេគារពនិងទទួលស� ល់កម�សិទ�ិេដីមេច្បោះរបស់អ�ក្រស�ក។ ្រគ�សរជា
មា� ស់េច្បោះនីមួយៗែតងករពរនិងែថទេំដីមេច្បោះេនាះ េដីម្បអីចដងយកជ័រមកលក់ស្រមាប់ចិ�� ឹម
ជីវតិ្រគ�សរខ�ួនផង និងេដមី្បទុីកជាេករមរតកេទកូនេចជំនាន់េ្រកយផង។ ដូេច�ះ របរេច្បោះជ័រជាែផ�ក
មួយៃនករអភិរក្សៃ្រពេឈ ី ជាពិេសសេដីម្រតចនិងេដីមេឈទីលធំៗ ែតមិនែមនជាករបំផ�ិចបំផា� ញ
ៃ្រពេឈេីឡយី។  

មុខរបរេច្បោះជ័របានបង�ប់នូវអត�ន័យករែថរក្សោបរសិ� នធម�ជាត ិពិេសសករែថរក្សោៃ្រពេឈឱី្យ
បានគង់វង្សបន�េដីម្បជីីវតិមនុស្សទូេទ ្រសបតមពក្យេស� កេលីកេឡងីថា ៃ្រពេឈជីាជីវតិមនុស្ស ។  
មុខរបរេច្បោះជ័របានបង�ប់នូវអត�ន័យ ករេគារពកម�សិទ�ិគា�  ស� រតីមា� ស់ករនិងស� រតីសមគ�ីភាពរបស់
សហគមន៍ផងែដរ។ េច្បោះជ័រជាមុខរបរមានលក�ណៈជា្របព័ន� េផ�ីមេចញពីចំេណះដឹងស� ល់រុក�ជាតិ
មានជ័រ បេច�កេទសយល់ដឹងកំណត់កែន�ងេច្បោះៃនេដីម រេបៀបេ្របី្របាស់ឧបករណ៍េច្បោះ រេបៀបេច្បោះ 
រេបៀបដុតសមា� តមុខ រេបៀបដងជ័រ និងរេបៀបករពរកុំឱ្យេភ�ីងេឆះជាេដីម ែដលកិច�ករេនះ្រត�វមានករ
បង� ត់បេ្រងៀនបន�ពីឳពុកមកកូន ឬពចីស់ទុំមកេក�ងជំនាន់េ្រកយ ក� យជាមរតកវប្បធម៌អរូបីមួយ
យ៉ាងសំខន់។    
 េដយតៃម�ដូចបានេរៀបរប់ខងេលី ករេលីតេម�ីងរបរេច្បោះជ័រគឺជាែផ�កមួយៃនករអភិរក្សៃ្រព
េឈ ី ទប់ទល់នឹងករកប់បំផា� ញៃ្រពេឈែីដលកំពុងេធ�ីឱ្យមុខរបរេច្បោះជ័រេនះនឹង្រត�វបាត់បង់យ៉ាង
េលឿនផងែដរ ជាពិេសសេដីម្រតចនិងេដីមេឈទីលធំៗក�ុងតំបន់ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា។ 
មួយវញិេទៀត មុខរបរេច្បោះជ័រក៏ជាែផ�កៃនវស័ិយេទសចរណ៍ធម�ជាតិ េនក�ុងឧទ្យោនេនះផងែដរ េដយ
វបានេធ�ីឱ្យៃ្រពេនក�ុងឧទ្យោនេនាះមាន្រពលឹង និងមានវប្បធម៌។ 
 ជាងេនះេទៀត េច្បោះជ័រជាមុខរបរសំខន់មួយរបស់្របជាជនរស់េនតំបន់ជុំវញិឧទ្យោនរជ
បណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាេតេជាែសនឫស្ស្ីរតឹប េដយវបានផ�ល់្របាក់ចំណូល្របចៃំថ�ជួយផ�ត់ផ�ង់ជីវភាព
្រគ�សររបស់្របជាជនក�ុងក្រមិតសមរម្យមួយ ែដលអចជួយឱ្យ្របជាជនរចួចកផុតពីភាព្រកី្រក និង
ជួយកត់បន�យករេធ�ីចំណាក្រស�ករបស់្របជាជនេទទីកែន�ងដៃទ។ របរេច្បោះជ័រក៏ជាមុខរបរែបប
្របៃពណីមួយរបស់្របជាជន ែដលមានសក� នុពលខងវស័ិយេទសចរណ៍ េដយវេធ�ីឱ្យៃ្រពេនក�ុង
ឧទ្យោនមាន្រពលឹង មានវប្បធម៌ េដយមិនែមន្រគាន់ែតជាៃ្រពេនាះេទ។  
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ករដំេឡងរបាេំច្បោះជ័រ 

 របាេំច្បោះជ័រជា្របេភទរបា្ំរបជា្របិយ ែដលបង� ញអំពីមុខរបរទេំនៀមទមា� ប់របស់្របជាជនរស់
េនតំបន់ជុំវញិឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាេតេជាែសនឫស្ស្ីរតឹប។ ដូេច�ះមិនមានករតុបែតងឆាក
ឱ្យេ្រចីនេនាះេទ េដយសិល្បករ សិល្បករនី អចរជំាក្បោច់បង� ញទស្សនិកជនឱ្យយល់ែតងម�ង។ 

តួអង� សេម��កបំពាក់ និង សម� រៈសែម�ង 

របាេំច្បោះជ័រសែម�ងេដយមានសិល្បករចំននួ ៦រូប និង សិល្បករនីចំនួន ៦រូប េពលគឺមាន
្រប�ស-្រសីចំនួន ៦គូ។ សិល្បករចំននួ ៦រូប ជាតួអង�តំណាងឱ្យបុរសេនក�ុង្រស�កភូម ិេហយីមានតួនាទី
ជាស� មី ឯសិល្បករនីចំនួន ៦រូប ជាតអួង�តំណាងនារេីនក�ុងភូមិ និងមាននាទីជាភរយិា។ 

សេម��កបំពក់េ្របីស្រមាប់សែម�ងរបាេំច្បោះជ័រ ជាសេម��កបំពក់ែបបែខ�រសម័យមុន េដយ
បុរសេស��កេខចេង�ះ(េខែចវេថ�រ្របា)ំ ្រកវ៉ត់្រកម៉ា និងអវៃដខ�ី ឯនារេីស��កសំពត់ និងពក់អវៃដែវង
កមូល។ េដយែឡក សមា� រៈែដល្រត�វេ្របី្របាស់ស្រមាប់ករសែម�ងរបាេំច្បោះជ័រមាន ៖ ពូេថេច្បោះ 
ពូេថធម�ត ែវក(ែវក្រតេឡាកដងជ័រ) កបំិតេស��ត សែ្រងកនិង្រគ�ះ។ 

បទេភ�ងនិងចេ្រម�ង 

បទេភ�ងក�ុងរបាេំច្បោះជ័រជាបទេភ�ងដំេឡងីថ�ីពិេសស ស្រមាប់របាេំច្បោះជ័រេនាះែតម�ង។ េភ�ង
មានបន�ឺសំេឡងគង មានស�រ និងសំេឡងអ័ក ែដលបង� ញអំពីទ្រមង់េភ�ងែបបជនជាតិេដមីភាគតិច។ 
សច់េភ�ងេនក�ុងរបាេំនះមិនដូចគា� ពីេដមីដល់ចប់េឡយី េហយីសង� ក់វក៏មិនដែដលៗរហូតពីេដីម
ដល់ចប់ែដរ េដយេពលេធ�ីដំេណីរចូលៃ្រព េភ�ងមានចង� ក់េលឿន ែតេបីេនផ�ះ េភ�ងមានចង� ក់យតឺ
ល�ម េហយីេនេពលសប្បោយរកីរយនឹង្របមូលផល គឺេភ�ងមានលក�ណៈសប្បោយៗ។ 

 េនអមជាមយួត�ន�ីេនាះក៏មានចេ្រមៀងែដរ េដយខ�ឹមសរចេ្រមៀងេនាះបានេរៀបរប់អំពីដំេណីរ
ៃនករេច្បោះជ័រ អំពីតៃម�ៃនរបរេច្បោះជ័រ និង អពំីករែថទេំដីមេឈ ី ជាេដីម េដមី្បជីួយឱ្យអ�កទស្សនា
ឆាប់បានយល់្រជាបនូវខ�ឹមសរៃនរបាេំនះ។ ខ�មឹសរៃនចេ្រមៀងេនះមានដូចខងេ្រកម៖ 

១/ ៃហបងប�ូនេអីយ េយងីនាគំា� សកេច្បោះជ័រ េដីម្រតចនុះន៎ែមកក៏ល� គល់ធេំហយីមា ំ កេមា� ះ្របឹង
កប់ ្រកមុំខសំំអតែថទ ំេច្បោះធំសមល�ម េទីបរក្សោជ័រទឹកបានល�។ 

២/ េច្បោះ្រតច េឈទីល េយងីនាគំា� េចះេអយបានេ្រចីន ទុកដក់កំេនីនេសដ�កិច� ជនជាតិៃនេយងី ត
កូនដល់េច គង់វង្សេនរប់រយែខឆា�  ំចូរចងច ំបណា� ែំថ និងអភិរក្ស។ 

៣/ េមឃជិតេភ��ងេហយី បងប�ូនេអីយនាគំា� ែថេច្បោះ េរសីស�ឹកេឈ្ីរជ�ះបត់ជាពីរ េអយបានស� តល� 
េសៀតតែមកេឈ ីយកេទេទីទល់ភា� ប់េដីមេច្បោះ ករពរេភ��ងេ្រចះហូរទឹកចូលខូច្របេយាជន៍។ 
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៤/ េ្រកយេច្បោះបីៃថ� េយងីសប្បោយនឹង្របមូលផល ជ័រទឹកថា� ល� ផ�ល់្របេយាជន៍បងប�ូនភូមិេយងី 
ជីវភាពធូរធា សហគមន៍ជនជាតិរុងេរឿង េដយសរេយងីេចះរបួរមួកមា� ងំសមគ�ី។ 

៥/ ដងជ័ររចួេហយី កុំកេន�ីយ្រត�វដុតកំណក ជ័រសល់ែដលកក ក�ុងេដីមេច្បោះេអយរលយស� ត ែថទំ
េអយល� ជាតំណរពូជពង្សសវត េដីមេច្បោះេនះណា ទុកជាេកររ៍មួជនជាតិេយងី។ 

     និពន�និងស្រម�លត�ន�ីៈ េលក ឈុន ែសនរ ៉ុង 

 

ឆក ឈុត និង ខ�ឹមសររបា ំ

 ចំណាប់េផ�ីមៃនរបាេំច្បោះជ័រ(ឈុតដំបូង) មានសិល្បករចំនួន្របាមំយួរូបរេំចញមកេដយ
េបាះជំហនែវងៗយ៉ាងស� ហប់េទមុខនិងមានេយាកមកេ្រកយវញិតិចៗ េហយីមានេលីកេជីងប�្ឈរ
ជង�ង់េឡងី មានបង�លិខ�ួន ែដលបង� ញអពំីករេធ�ីដំេណីរចូលៃ្រពរបស់្រក�មបុរសក�ុងភូមិេដីម្បេីទ
េច្បោះជ័រ។ េនចុងប�� ប់ៃនឆាកេដីរចូលៃ្រពេនះ គឺ្រក�មសិល្បករែ្រសក្រពមៗគា� ថា « េតះពួកេយងី
ចូលៃ្រពេច្បោះជ័រ » ។ ឧបករណ៍ែដលយកមកជាប់ខ�ួនេនក�ុងឆាកេនះគឺមានកំបិតេស��តមយួេសៀត
ជាប់នឹងចេង�ះែដលមាន្រកម៉ាចងរតឹចេង�ះ។ 

 េនឆាកបនា� ប់គឺមានសិល្បករនីចំនួន៦នាក់រេំចញមកតមេ្រកយ្រក�មសិល្បករ េដយេបាះ
ជំហនតិចៗនិងមានជំហរបន�ន់ខ�ួនបន�ចិ េហយីៃដមានកន់ែវក្រតេឡាកដងជ័រនិងពូេថ ែដលបង� ញ
អំពីតួនាទីជាភរយិាក�ុងករេរៀបចំឧបករណ៍េផ្សងេទៀតស្រមាប់ឱ្យស� មីចូលៃ្រពេច្បោះជ័រ។ ្រក�មសិល្ប
ករនីបានទុកពូេថចុះ េហយីបានយកែវក្រតេឡាកដងជ័រេគាះគា� បន�ឺស�ូរេឡងីេដីម្បបីន�ឺជាស�� ដល់
ស� មីថា ភរយិាបានមកដល់េហយី។ េដយឮស�� ដូេច� ះ ្រក�មសិល្បករបានងក េហយីរមំករកសិល្ប
ករនី រចួ្របគល់កបំិទឱ្យសិល្បករនីក�ុងន័យឱ្យភរយិាជួយេរៀបចំឧបករណ៍សមា� រស្រមាប់ចូលៃ្រព
េច្បោះជ័រ។ 

េនក�ុងឆាកេនាះ ្រក�មសិល្បករបានរជំាគូៗជាមួយ្រក�មសិល្បករនី ែដលបង� ញអំពីករែផ�រ
ផា� គំា�  មានជាអទិ៍ ប�ផីា� ្ំរបពន�ឱ្យេមីលែថផ�ះសែម្បងខ�ួន្របាណ េដយខ�ួន្រត�វេទេច្បោះជ័រេហយី។ 
បនា� ប់មក ្រក�មសិល្បករបានបង� ញស�� ដល់គា� ថា ពួកេយងីដល់េវលេទេហយី រចួក៏េធ�ីដំេណីរចូល
ៃ្រព េហយី្រក�មសិល្បករនីបានរថំយេ្រកយយតឺៗ ក�ុងន័យថា ភរយិាក៏្រត�វ្រតឡប់ចូលផ�ះវញិែដរ។ 

 បនា� ប់មក ្រក�មសិល្បករក៏េចញមកេដយករររំមានដំេណីរេលឿនៗតមចង� ក់េភ�ង េដយ
ភា� ប់មកជាមយួនូវឧបករណ៍ពូេថនិងកបំិទេស��ត ែដលបង� ញអំពីករចូលៃ្រពរបស់្រក�មបុរស។ ្រក�ម
សិល្បករបានយកពូេថកប់េចះេច្បោះ មុននឹងេ្របីកបំិតេស��តមក្រត�ស្រតយៃ្រពខ�ះេនជុំវញិេដីម
េច្បោះនិងវល�ិឬអ�ីៗេផ្សងេទៀតេនតមេដីមេច្បោះេនាះ។ េនេពលកប់េនាះ គ្ឺរក�មសិល្បករមានេធ�ីៃដ
េបាសសមា� តចំណាងំេឈែីដលមានេនក�ុងេច្បោះេនាះជាបន�បនា� ប់ផងែដរ េដីម្បកីប់េចះឱ្យបាន
កន់ែតេ្រជេទៀត។ បនា� ប់ពីកប់េហយី េមឃចប់ធា� ក់េភ��ង េហយី្រក�មសិល្បករក៏ចប់េផ�ីមកច់ស�ឹក
េឈេីដត្រគបេច្បោះេដីម្បកុីំឱ្យទឹកហូរេច្បោះនាខូំចជ័រ មុននឹងពកួេគចូល្រជកេភ��ង។ 
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 បនា� ប់មក ្រក�មសិល្បករក៏រចូំលមកវញិេដយៃដមា� ក់ៗមានកន់ែវក្រតេឡាក ែដលបង� ញថា 
េ្រកយេពល៣ៃថ�មក ពកួេគដល់េវលចូលៃ្រពេទ្របមូលផលវញិ។ េនក�ុងឆាកេនះ ្រក�មសិល្បករក៏ីរ ំ
េចញមកបនា� ប់គា� ែដរ េដយៃដមា� ក់ៗមានកន់សែ្រងកមួយមានដក់្រគ�ះ ែដលបង� ញអំពីករចូលៃ្រព
េដីម្បជីួយ្របមូលផលរបស់ភរយិា ែដលចំណុចេនះតមលក�ណៈែខ�រ គឺបុរសជាអ�ករកចំណូល ឯ្របពន�
ជាអ�កទុកដក់ផលទងំេនាះ។  

បនា� ប់មកេទៀត ្រក�មសិល្បករនិងសិល្បករនីបានរជំាគូៗជាមួយគា�  េដយមួយគូៗគឺបុរសជា
អ�កដងជ័រ េហយីនារជីាអ�កទទួលជ័រេនាះ។ េ្រកយ្របមូលផលេហយី ពួកេគសប្បោយរកីរយនឹងេភាគ
ផលទងំេនាះ។ េនចុងប�� ប់េនះរបាេំនះ គឺមានែថមេល្បោយៃនរបា ំ េដយមានប�ី្របពន�មួយគូេន
េ្រកយេគមិនដឹងេភ�ងចប់ ែដលបង� ញពីករនឹករលឹកគា� ែដលពួកគាត់បានឃា� តគា� មួយរយៈ។ 

 

  
ឆាកអំពី្រក�មបុរសេរៀបចំចូលៃ្រពេដីម្បេីច្បោះជរ័ 

 

  
ឆាកអំពី្រក�មបុរសេរៀបចំចូលៃ្រពេដីម្បេីច្បោះជរ័ 

 

  
្រក�មសិល្បករែ្រសក្រពមៗគា� ថា « េតះពួកេយងីចូលៃ្រពេច្បោះជរ័ » 
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ឆាកសិល្បករនីេចញមកេរៀបចំឧបករណ៍ជូនស� មីចូលៃ្រពេច្បោះជរ័ 

 

  
            ក្បោចន់ារេីគាះែវក្រតេឡាកគា� បន�ឺសំេឡង               ក្បោចបុ់រស្របគល់កបិំតេស��តឱ្យនាទីេរៀបចំ 

 

  
ក្បោចន់ារេីរៀបចំសមា� រៈេហយី្របគល់ឱ្យបុរស 

 

  
ឆាកែផ�រផា� គំា� មុនេពលបុរសជាស� មីចូលៃ្រពេច្បោះជរ័ 

 



-13- 

 

  
        ក្បោចបុ់រសៗេធ�ីស�� នាគំា� ចូលៃ្រពេច្បោះជរ័                     នារ្ីរតឡបម់កផ�ះវញិ 

 

  
                  ក្បោចបុ់រសៗចូលៃ្រព                                           សកម�ភាពកបេ់ចះេច្បោះ 
 

  
  សកម�ភាពក្បោបេ់បាសសមា� តចំណាងំេឈពីីរន�េច្បោះ                 សកម�ភាពសមា� តជំុវញិេដីមេច្បោះ 

 

  
                ឆាកេមឃរកកល់េភ��ង                                   បុរសៗេធ�ីគ្រមបេច្បោះកំុឱ្យទឹកេភ��ងចូល 
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ឆាកចូលៃ្រព្របមូលផលជ័រ 

 

  
ឆាកចូលៃ្រព្របមូលផលជ័រ 

 

  
ឆាកនារ ីៗ មកជួយទទួលផលជរ័ 

 

  
ឆាកសប្បោយរកីរយេនេពល្របមូលផលជរ័ 
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                ឆាកបុរសនារនីាគំា� ្រតឡប់េទផ�ះវញិ                           គូប�ី្របពន�េនសរសងគា�  

 

 
 

េសចក�សីន�ិដ� ន  
« របាេំច្បោះជ័រ » ជាស� ៃដេលីកទី១ របស់វទិ្យោស� នវប្បធម៌និងវចិិ្រតសិល្បៈៃនរជបណ�ិ ត្យសភា

កម�ុជា ែដលេកីតេចញពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវអំពីវប្បធម៌រូបីនិងអរូបីេនតំបន់ឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុ
ជា េតេជាែសន ឫស្ស្ីរតឹប។ របាេំនះបង� ញអំពីរបរចិ�� ឹមជីវតិមួយរបស់្របជាជនរស់េនតំបន់ជុំវញិឧទ្យោ
ន រជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា េតេជាែសនឫស្ស្ីរតឹប។ របាេំច្បោះជ័របានសែម�ងជាផ�ូវករជូនថា� ក់ដឹកនានំិងម
�ន�ីៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាេនក�ុងកម�វធិីសន�ិបាតបូកសរុបករងរៃនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជាឆា� ំ
២០១៩ នារេសៀលៃថ�ទី២១ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៩ ។  

« របាេំច្បោះជ័រ » ជារបាថំ�ីមួយស្រមាប់ជាតិ ែដលបង� ញអំពីមុខរបរេច្បោះជ័រែបប្របៃពណីរបស់
្របជាជនផ្សោរភា� ប់នឹងធម�ជាតិ ជាពិេសស្របជាជនែដលរស់េនតំបន់ជុំវញិឧទ្យោនរជបណ�ិ ត្យសភាកម�ុជា
េតេជាែសនឫស្ស្ីរតឹប េដីម្បជីាសរជូនដល់្របជាជនឱ្យស� ល់អំពីតៃម�ៃនរបរេច្បោះជ័រែបប្របៃពណីេនះថា 
ជាែផ�កមួយៃនករអភិរក្សៃ្រពេឈ ីមិនែមនជាករបំផា� ញៃ្រពេឈេីនាះេទ េហយីស� ល់អំពីតៃម�ៃ្រពេឈនីិង
រមួចំែណកអភិរក្សៃ្រពេឈទីងំអស់គា� ស្រមាប់មនុស្សែខ�រជំនាន់េ្រកយ។ 
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្រក�មករងរគេ្រមាង « ដំេឡងីរបាេំច្បោះជរ័ » ថតរូបជាអនុស្សោវរយីជ៍ាមួយ្រក�មរបាេំច្បោះជរ័  

េនសលមធ្យមវចិិ្រតសិល្បៈ 
 


