
  1 

 

នយោបាយភាសា ៖ បរបិទ កម្ពុជា សងិ្ហបុរ ីនិង្ ចិន 
Politics of language: Context in Cambodia, China, and Singapore 

បណ្ឌិ ត វង្ស យម្ង្  
អនុប្រធានវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជរណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា  

អុ៊ីមម្ល ៖ mengifl@gmail.com 
 

១- យសចកតីយ្តើម្ 

 ភាស្ថគឺជាសនូលននវរបធម្៌ ព៊ីពប្រោះភាស្ថគឺជាប្រព័នធគនំតិពៅកនុងទ្យនំាក់ទ្យនំងសងគម្ ព ៊ីយ ភាស្ថ 
ក៏ជាប្រព័នធគំនិតមែលប្តូវយកម្កពប្រ៊ីប្ាស់ពែ៊ីម្ប៊ីប្គរ់ប្គងប្រពទ្យស ពែ៊ីម្ប៊ីឱ្យសម្ប្សរពៅតាម្និនាន ការ
នពោាយររស់ប្រពទ្យសន៊ីម្យួ ។ ការប្គរ់ប្គងប្រពទ្យសម្យួឱ្យានលអ ប្តូវស្ថគ ល់ផ្នតគ់នំិតននសងគម្ ម្ា៉ាងពែ៊ីម្ប៊ី
យល់អំព៊ីវរបធម្៌ររសជ់ាតមិ្យួ ចាំច់ណាស់ប្តូវយល់អពំ៊ីភាស្ថ។ កនុងកិចចការប្ស្ថវប្ជាវពនោះ វធិ៊ីស្ថស្តសរពប្រៀរ
ពធៀរានយកម្កអនុវតរ ពោយពផ្រ៊ីម្ពចញព៊ីការពរៀរចនំពោាយភាស្ថជាតិមមែរ រទ្យពិពស្ថធប្រពទ្យសសងិហរុរ ៊ី 
និង ប្រពទ្យសចិន ។ ពោលវធិ៊ីរនួមែលប្តូវយកម្កពប្រ៊ីប្ាស់កនុងវធិ៊ីស្ថស្តសរពប្រៀរពធៀរពនាោះគឺ ភាស្ថ 
អតរសញ្ញា ណ្ជាតិ សរង់ោភាស្ថ និង ពោាយ ។ ពោលរំណ្ងសំខាន់ននកចិចការប្ស្ថវប្ជាវពនោះ គឺរង្ហហ ញអពំ៊ី
ទ្យិែឋភាពពោលនពោាយពៅពល៊ីភាស្ថកនុងកប្ម្តិជាតិ កប្ម្តិតំរន់ និង កប្ម្ិតអនររជាតិ ។  

 ពប្កាយឆ្ន  ំ ១៩៧៩ ប្រពទ្យសកម្ពុជា ានអភិវឌ្ឍភាស្ថជាតិររស់មលួនព ៊ីងវញិ រនាា រ់ព៊ីទ្យទ្យួលរង
ពស្ថកនាែកម្ែអស់ ៣ ឆ្ន  ំ៨ មម និង ២០ នងៃ កនុងរររអាវពមែ  ។ ពប្កាយឆ្ន  ំ១៩៧៩ ពនាោះពទ្យៀតពស្ថត ប្រជាជន
មមែរមលោះ ពរ៊ីកស្ថរ រវ់ទិ្យយុររពទ្យស ប្ាកែជាខាងរែឋអណំាច ភូម្ ិឃុ ំជំនាន់ពនាោះ ម្កមណ្នាែំល់ផ្ាោះមែរ ។  ចំមណ្ក
ឯពៅប្រពទ្យសតួគ៊ីវញិ ពៅឆ្ន  ំ ១៩៩១ ជនជាតិពឃ៊ីតពៅមរ៉ាកខាងតបូងននប្រពទ្យសតគួ៊ី ម្ិនអាចនោិយភាស្ថ 
ររស់ពគានពទ្យ ប្រសនិពរ៊ីជនជាតិពឃ៊ីត ហ៊ា នមតនោិយភាស្ថររស់ោត់ ពកួោត់នឹងប្តូវចរ់មលួនោក់
កនុងម្នា៊ីរឃុឃំងំព ៊ីយ ។ រ៉ាុមនរពប្កាយម្ក ពៅឆ្ន ២ំ០០២ ប្កុម្និសសតិមែលប្តូវពគចរោ់ក់គុក ានទាម្ទារឱ្យ
មានការរពប្ងៀនភាស្ថពឃ៊ីតពៅតាម្ស្ថលាពរៀន ពែ៊ីម្ប៊ីកុឱំ្យមានការពរ ៊ីសពអ៊ីងប្រកាន់ពូជស្ថសន៍ ។ ពៅឆ្ន  ំ
២០០២ ពៅប្រពទ្យសសិងហរុរ ៊ី រោឋ ភិាលសិងហរុរ ៊ី ានហម្ឃត់ពរឿងម្យួម្ិនឱ្យរញ្ញច ងំតាម្កញ្ចក់ទូ្យរទ្យសសន ៍
ពរឿងពនាោះគឺ Little Red Riding Hood ពោយស្ថរពរឿងពនោះ មានឃល ប្រពោគម្និពោរពពៅតាម្កបួនខាន ត
ពវយាករណ៍្ ។ ប្រពទ្យសចនិវញិ ពៅឆ្ន ២ំ០០៤ រោឋ ភិាលចិន កម៏្ិនអនុញ្ញា តឱ្យរញ្ញច ងំពរឿងតុកកតា « ឆ្ែ  នងិ 
កណ្រុ រ » មែរ ពោយស្ថរពរឿងពនាោះ ានយករកយពពចន៍ររស់អនកប្សុក ស្ថ៊ា ង ន  ពៅពប្រ៊ីប្ាសជ់នំួសភាស្ថចនិ 
កុកងឺ ។  ទាងំអស់ពនោះ ឆលុោះរញ្ញច ងំអំព៊ីនពោាយររស់រោឋ ភិាល កនុងការប្គរ់ប្គងប្រពទ្យស ពែ៊ីម្ប៊ីប្សរតាម្
ពោលនពោាយពរៀងៗមលួន ។  
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 រចនាសម្ពន័ធននការប្ស្ថវប្ជាវពនោះ នងឹមសែងរកពោលគំនតិរ៊ីសំខាន់។ ទ្យ៊ីម្ួយ សំពណ្រពនោះនឹងពតរ ត
សំខាន់ពៅពល៊ីនពោាយនិងភាស្ថ មែលមានការជារ់ទាក់ទ្យងពៅនងឹភាស្ថនិងអតរសញ្ញា ណ្ និងរពចចកសព័ា
រក់ព័នធម្ួយចំននួ។ ពោលគំនិតសខំាន់ទ្យ៊ីព៊ីរ អតារទ្យប្ស្ថវប្ជាវពនោះ នងឹពិពណ៌្នាអំព៊ីសរងោ់ន៊ីយកម្ែភាស្ថ 
ពោយឆលុោះរញ្ញច ងំអពំ៊ីការពរៀរចភំាស្ថម្ួយពែ៊ីម្ប៊ីរពងក៊ីតសរងោ់ជាតិ ព ៊ីយ កនុងពនាោះ កម៏ានការពល៊ីកព ៊ីងអពំ៊ី
ប្រពទ្យសកម្ពុជា  សិងហរុរ ៊ី នងិ ចិន ។ ចណុំ្ចចុងពប្កាយទ្យ៊ីរ៊ី អតារទ្យពនោះ នឹងអតាា ធិរាយអំព៊ីនពោាយ
ននសរង់ោន៊ីយកម្ែភាស្ថ ពោយទាក់ទ្យងពៅនឹងពទ្យែភាស្ថ ភាស្ថនិងពោាយ នងិ សទិ្យធភិាស្ថ។ 

២- នយោបាយ និង្ ភាសា 

 ពៅទ្យ៊ីពនោះ ពយ៊ីងពល៊ីកយករញ្ញហ ព៊ីរសំខាន់ៗ យកម្កពិភាកា ពរលគ ឺ នពោាយភាស្ថ (politics of 
language) និង ភាស្ថនពោាយ (Language of politics)  ។  

 នពោាយភាស្ថ សំពៅពៅពល៊ីែំពណ្៊ី រការននការជមជកពែញពោល នងិ ពសចករ៊ីសពប្ម្ចចិតរមផ្អកពល៊ី
ទ្យិែឋភាពននពោលនពោាយភាស្ថ ពោយទាក់ទ្យងពៅនងឹ ភាស្ថផ្លូវការ ភាស្ថសរងោ់ ភាស្ថង្ហយរងពប្ោោះ 
មផ្នការភាស្ថ រណ្ឌិ តសភាភាស្ថ និង ការផ្រួចពផ្រ៊ីម្កម្ែវធិ៊ីសិកាអរ់រ ំ ។ ចំមណ្កឯ ភាស្ថនពោាយ វញិ 
សំពៅែលភ់ាស្ថ នងិ សំននួ មែលានពប្រ៊ីប្ាស់ពៅកនុងជ៊ីវតិស្ថធារណ្ៈ ព ៊ីយ ជាពិពសស ពប្រ៊ីពោយ
អនកនពោាយ (សែន [Swann et al.] និង ែនទ្យពទ្យៀត ២០០៤ ទ្យពំ័រ ២៤៤)។    

 ភាស្ថក៏អាចចតទុ់្យកថាជាពរឿងនពោាយផ្ងមែរ ព៊ីពប្រោះថា «ភាស្ថ គឺជាម្ពធាាយររស់រុគគលព ៊ីយ 
ភាស្ថររសរុ់គគលពនាោះពទ្យៀតពស្ថតឆលុ ោះរញ្ញច ងំអំព៊ីតនម្លររសម់្នុសសមែលជាសមាជិកររសស់ងគម្» (ពែស្ថល ់
[Desalles] ២០០០ ទ្យំព័រ ៣៣២)។ ប្តងច់ណុំ្ចពនោះ ពលាក អារ ៊ីសរូត ក៏ាន គូសរញ្ញា ក់ផ្ងមែរថា ៖ « 
ធម្ែជាតិ រពងក៊ីតម្នុសស ព ៊ីយ ម្នុសស គឺជាសតែម្យួប្រពភទ្យរ៉ាុពណាណ ោះ មែលអាចពប្រ៊ីសម្រ៊ី » (អារ ៊ីសរូត 
នពោាយ [រកមប្រពោយ ជូពវត (Jowett)] ១៨៨៥)។ ម្ិនប្តមឹ្មតរ៉ាុពណាណ ោះ ភាស្ថានរពងក៊ីតអតរសញ្ញា ណ្
ររស់ម្នុសស អតរសញ្ញា ណ្សងគម្ ពែ៊ីម្ប៊ីពធែ៊ីឱ្យម្នុសសរង្ហហ ញអំព៊ីភករ៊ីភាពរវាងោន ពៅកនុងសងគម្ម្ួយ ពោយ
តរសនងម្កវញិពោយការយកចិតរទុ្យកោក់ររស់រោឋ ភិាលចពំរោះប្រជាពលរែឋររស់មលួនពៅកនុងសងគម្ពនាោះ 
(តសូល [Fasold] ២០០៦ ទ្យពំ័រ ៣៧៥)។ អាប្សយ័ព តុព ៊ីយ ភាស្ថ គឺជាមផ្នកម្ួយោ៉ា ងធំររស់
នពោាយ ។ 

 ពែ៊ីម្ប៊ីផ្ារភាា រ់ពៅនឹងពោលគនំិតខាងពល៊ី រញ្ាតរិចំននួ ៤ នឹងពល៊ីកយកម្កពិភាកាផ្ងមែរ គឺ ជនជាត ិ
(nationality) ប្កុម្ជាតិពនធុ (Ethnic Group) ជាតិនិយម្ (nationalism) ប្រជាជាតិនិយម្ (nationism) ។ 
ជនជាត ិសំពៅពល៊ីប្កមុ្សងគម្មែលមានកប្ម្ិតននសងគម្ចប្ម្ោុះព ៊ីយមានការជារ់ទ្យងោន  ។ ជនជាតិ អាចមាន ឬ 
ម្ិនអាចមានការប្គរ់ប្គងរូរណ្ភាពមែនែ៊ីជាអធរិត៊ីជាតិររស់មលួន  ឧទា រណ៍្ ជនជាតិ ាសពៅប្រពទ្យស
ពអសា៉ាញ ជនជាតិពឃ៊ីតពៅប្រពទ្យសអុ៊ីរា៉ាក់ ជាពែ៊ីម្ ។ ពល៊ីសព៊ីពនោះពៅពទ្យៀត ជនជាត ិមានលកខណ្ៈសម្បតរិចំននួ 
៣ សំខាន់ មែលពគចត់ទុ្យកថាជានិម្ែិតរូរននអតរសញ្ញា ណ្ជាតិររសព់ួកពគ ពរលគឺ ភាស្ថ ស្ថសនា និង 
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រូរណ្ភាពមែនែ៊ី ។  រ ៊ីឯ ប្កមុ្ជាតិពនធុ មានការជារទ់ាកទ់្យងែំរូងពៅនឹងកិចចការនផ្ាកនុងររស់មលួន នងិ ម្ិនមាន
ផ្លប្រពោជន៍ពប្ច៊ីនពៅកនុងអងគភាពសងគម្ររស់ពួកោត់ពទ្យ ពល៊ីកមលងមតមានអនកជតិសនិទ្យធ ។ ប្កុម្ជាតិពនធុ អាច
ម្ិនែឹងថាប្រពទ្យសណាម្យួមែលោតរ់ស់ពៅឱ្យពិតប្ាកែពនាោះពទ្យ (តសូល [Fasold] ២០០៦ ទ្យពំ័រ 
៣៧៦)។ 

 ជាតិនិយម្ ទាកទ់្យងពៅនឹងអតរសញ្ញា ណ្ររស់ម្នុសស ការយល់ែងឹមលួនឯងថាជាម្នុសសមែលានររួរមួ្
ោន ជាធលុងម្យួ ព ៊ីយ ប្កុម្ម្នុសសពនោះ អាចមញកមលួនឯងឱ្យមុសអំព៊ីអនកែនទ្យាន ។ អនកជាតិនិយម្ ឬ ភាស្ថជាត ិ
ទាក់ទ្យងសំខាន់ពៅនឹងនមិ្ែិតរូរ មាននយ័ថា ភាស្ថជាតិ គឺជានិម្ែតិរូរននអតរសញ្ញា ណ្ជាតិ ពោយមផ្អកពៅពល៊ី
តនម្ល តនម្លពនោះព ៊ីយមានតួនាទ្យ៊ីសំខានជ់ានិម្ែតិរូរ ពប្ច៊ីនជាង មុ្មង្ហរ ។ ចំមណ្កឯ ប្រជាជាតិនិយម្វញិ សំពៅ
ែល់ពសចករ៊ីលអំិតននការប្គរ់ប្គង ព៊ីពប្រោះថា ភាស្ថប្រជាជាតិនិយម្ ឬ ពៅម្ា៉ាងពទ្យៀតថា ភាស្ថផ្លូវការ គឺជា
ភាស្ថមែលយកម្កពប្រ៊ីពែ៊ីម្ប៊ីអនុវតរពៅកនុងការង្ហររោឋ ភាិល ែូចជា ឯកស្ថរពនធោរ ន៊ីតិរញ្ាតរិ កចិចការពោធា 
អរ់រពំកែងជាពែ៊ីម្ ។ ភាស្ថផ្លូវការ ប្តូវពគយកម្កពប្រ៊ីជាភាស្ថអត៊ីតអំណាចររសអ់ាណានិគម្ ។  

២.១- ប្បយទសកម្ពជុា   

 ភាស្ថមមែរ គឺជាភាស្ថផ្លូវការររស់ជនជាតិមមែរភាគពប្ច៊ីន ព ៊ីយ ការសិកាអរ់រភំាគពប្ច៊ីន ក៏ពប្រ៊ីប្ាស់
ភាស្ថមមែរផ្ងមែរ ពោយកម្ែវធិ៊ីសិកាពៅកប្ម្ិតចំពណ្ោះែឹងទូ្យពៅ និង ពប្ៅប្រពន័ធយកភាស្ថមមែរជាោន ព៊ី
ប្កសួងអរ់រ ំយុវជន និង ក៊ីឡា ។ ប្រពទ្យសកម្ពុជា មាន ពោាយ (ប្ោម្ភាស្ថ) ចនំនួ ២៤ កនុងពនាោះ ពោាយ 
ចំនួន ៦ ប្តូវានអនុម្័តឱ្យមានការពប្រ៊ីប្ាស់ពៅតាម្ស គម្ន៍និងថាន ក់ពរៀន តាម្រយៈពោលនពោាយ
អរ់រភំាស្ថររស់ប្កសួងអរ់រ ំ យុវជន និង ក៊ីឡា ស ការជាម្ួយនឹងអងគការយូពណ្មសស កនុងពនាោះមាន 
ពោាយពនង ពោាយប្គងឹ ពោាយប្ាវ ពោាយទ្យពំនួ និង ពោាយប្កាមវត (ពៅ ស៊ាុន ២០០៩ ទ្យំព័រ 
៦២) ។ ពប្ៅព៊ីពនោះ ភាស្ថររពទ្យសជាពប្ច៊ីនពទ្យៀតានប្តូវសិកាកនុងប្រពទ្យស មានែូចជា ភាស្ថអង់ពគលស 
ភាស្ថនង ភាស្ថជរ៉ាុន ភាស្ថកូពរ ៉ា ភាស្ថចនិ ជាពែ៊ីម្ ។  

២.២- ប្បយទសសងិ្ហបុរ ី 

 ស្ថធារណ្រែឋសិងហរុរ ៊ី មានភាស្ថចំននួ ២៤ ពោយមានភាស្ថផ្លូវការចំនួន ៤ គ ឺ ភាស្ថអង់ពគលស 
ភាស្ថចិន ភាស្ថមា៉ា ព  និង ភាស្ថតាម្លិ ។ ប្រពទ្យសម្យួពនោះ មានជនជាតិពែ៊ីម្ភាគតិចម្ករស់ពៅ ែូចជា 
ជនជាតចិិនភាគពប្ច៊ីនមែលមានពែ៊ីម្កំពណ្៊ី តម្កអពំ៊ីចិនភាគខាងតបូង ជនជាតិឥណាឌ  និង ជនជាតមិា៉ា ព  ។ 
ប្រពទ្យសសងិហរុរ ៊ី មានផ្រលឱ់្យមានកម្ែវធិ៊ីននការប្គរ់ប្គងភាស្ថ និង មផ្នការភាស្ថចាសល់ាស់ ពែ៊ីម្ប៊ីពល៊ីកទ្យឹកចិតរ
ែល់ស្ថធារណ្ជន ព៊ីពប្រោះ រោឋ ភិាលសងិហរុរ ៊ី ក៏រពងក៊ីតពោលនពោាយែស៏ំខានម់្ួយសប្មារ់ប្រពទ្យសជាត ិ
គឺពោលនពោាយព ុភាស្ថនិយម្ (multilingualism) ពៅកនុងសងគម្ ។ ពល៊ីសព៊ីពនោះពៅពទ្យៀត រោឋ ភាិល 
សិងហរុរ ៊ី ក៏ានជប្ម្ុញកម្ែវធិ៊ីពទ្យែភាស្ថសប្មារ់ពលរែឋររស់មលួនមងម្ពទ្យៀត ពែ៊ីម្ប៊ីពល៊ីកសាួយចំពណ្ោះែឹងែល់
ប្រជាពលរែឋ កនុងប្រពទ្យស (សុ៊ីម្សិន [Simpson] ២០០៧ ទ្យំព័រ ៣៧៤) ។  
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២.៣- ប្បយទសចិន  

 ទ្យឹកែ៊ីប្រពទ្យសចនិទាងំមូ្ល មានភាស្ថចនំួន ២០០ កនុងពនាោះ ភាស្ថចិនកុងងឺ (ពុតុង ៊ា័រ 
[Putonghua]) គឺជាភាស្ថសរង់ោទ្យំពន៊ីរររស់ប្រពទ្យសចនិ ចំមណ្កពៅពកាោះនតវា៉ាន ភាស្ថចិនមានចនំួន ២១ 
ពៅពកាោះនតវា៉ាន ភាស្ថចិនទ្យំពន៊ីរពៅប្សកុពនាោះ ពគពៅថា គ័រយូ (Guoyu)។ ពប្កាយការរពងក៊ីតស្ថធារណ្រែឋ
ប្រជាមានិតចិន ពៅឆ្ន  ំ ១៩៤៩ ភាស្ថចនិទ្យំពន៊ីរានអភវិឌ្ឍជាលំោរ់ ។ ជាពិពសសពៅពទ្យៀតពនាោះ អនកប្ាជញ 
និង រោឋ ភិាលចនិ ានយកចិតរទុ្យកោកព់ល៊ីកកិតានុភាពខាងចំពណ្ោះែឹងភាស្ថជាតិ នងិ ការពប្រ៊ីប្ាសភ់ាស្ថ
ចិនកុងងទឺ្យទ្យលួានពជាគជ័យ ។ ពោយការមិតមំប្រងឹមប្រងររស់អនកជំនាញខាងភាស្ថ និង រោឋ ភាិល  ការ
យល់ែឹង និង ពប្រ៊ីប្ាស់ភាស្ថចិនកុងងឺ ានប្ជួតប្ជារែល់ប្សទារ់ម្ហជន ពោយសពប្ម្ចានសុចចនាករ ៩០ % 
មែលប្រជាជនយល់អំព៊ីភាស្ថចិនកុងងឺ ។  

៣- សតង្់ដានីយកម្មភាសា (Language Standardization) 

 សរង់ោន៊ីយកម្ែភាស្ថ គឺជានានាភាពននភាស្ថមែលរមួ្មាន ភាស្ថមែលមានទ្យប្ម្ង់សំពណ្រ ភាស្ថមែល
ានពប្រ៊ីប្ាសព់ៅកនុងវចនានុប្កម្ នងិ ពវយាករណ៍្ ការពចោះអាន នងិ ការពចោះសរពសរភាស្ថ ការអរ់រ ំរោឋ ភាិល 
រែឋាល ពត័៌មានូរករណ៍្ និង និម្ែិតរកម្ែមែលមានកតិានុភាព (ចូពសរ [Joseph] ១៩៨៧)។ សរង់ោន៊ីយកម្ែ
ពនោះពទ្យៀតពស្ថត ប្រសិនជាគតិជាែំណាកក់ាលវញិ វាមាន ៦ ែំណាកក់ាល ែូចជា ការពប្ជ៊ីសពរ ៊ីស ការទ្យទ្យួលយក 
ការស្ថយភាយ ការមងរកា ការរពងក៊ីតកូត និង ការរពងក៊ីតរញ្ាតរិជាកបួនខាន ត (ពចន [Jenj] ២០០៧) ។   

៣.១- ប្បយទសកម្ពុជា  

 ភាស្ថមមែរ គឺជាភាស្ថភាគពប្ច៊ីនររស់កម្ពុជា មែលមានអនកនោិយ ៩០ % ជាងពនោះពៅពទ្យៀត ភាស្ថមមែរ 
ក៏មានវចនានុប្កម្ររស់មលួន ព ៊ីយ វចនានុប្កម្ងែ៊ីក៏កពុំងមតពធែ៊ីរចចុរបននភាព រ ៊ីឯ ពសៀវពៅពវយាករណ៍្ ក៏មាន
ពប្ច៊ីនប្កាស់មប្កលព ៊ីយមែរ ក៏រ៉ាុមនរ ពវយាករណ៍្ភាគពប្ច៊ីនពុំទានម់ានឯកភាពោន ពៅព ៊ីយ ។ សងឃមឹ្ថា 
អនាគតកាល ពយ៊ីងនងឹមានពវយាករណ៍្ភាស្ថមមែរទ្យំពន៊ីរ និង ពសិ្ថរ រ ប្រករពោយឯកភាព មែលពក៊ីតព ៊ីងព៊ី
កិចចស ការររសអ់នកប្ាជញខាងភាស្ថមមែរ ។ កនុងនយ័ពនោះ វទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិននរាជរណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 
មានតួនាទ្យ៊ីោ៉ា ងសខំាន់ កនុងការសិកាប្ស្ថវប្ជាវ នងិ ពរៀរចំពវយាករណ៍្មមែរពិស្ថរ រ ពោយមានកចិចស ការ
ព៊ីអនកប្ាជញប្គរ់ម្ជឈោឋ ន ពែ៊ីម្ប៊ីរពប្ម្៊ីពសចករ៊ីពប្សកឃល នខាងភាស្ថ នងិ ពែ៊ីម្ប៊ីពល៊ីកតពម្ក៊ីងភាស្ថមមែរឱ្យមាន
កិតានុភាពកនុងប្សទារ់ម្ហជន ។  

 ពសចករ៊ីមងលងការណ៍្រមួ្ ចុោះនងៃទ្យ៊ី ៥ មម កកកោ ឆ្ន  ំ១៩៦៧ ានរញ្ញា កថ់ា ៖ « ការពប្រ៊ីភាស្ថមមែរជាផ្លូ វការ 
នឹងនាឱំ្យស្ថម្គគ៊ីភាពរវាងពលរែឋមមែរប្គរជ់ាន់ថាន ក់ មានកំរតិកាន់មតមពស់ព ៊ីងពទ្យៀត ។ ការពប្រ៊ីភាស្ថមមែរជា
ផ្លូ វការ ពិតជាពឆល៊ីយតរពៅនឹងពសចករ៊ីប្តូវការររស់ប្រជាពលរែឋ នឹងពសចករ៊ីប្តូវការររស់ស្ថា នការណ៍្ពន់ពពក
ណាស់ » (គណ្ៈកមាែ ធិការអចិនស្តនរយ ៍ ១៩៦៧ ទ្យពំ័រ ៥) ។ តាម្រយៈពសចករ៊ីមងលងការណ៍្រមួ្ពនោះ ស្ថា រ័ន
ចប្ម្ុោះម្យួានរពងក៊ីតព ៊ីងពែ៊ីម្ប៊ីស ការកនុងការពរៀរចំពោោះប្ស្ថយរញ្ញហ មែលពចទ្យព ៊ីងកនុងភាស្ថមមែរ  កនុង
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ពនាោះ មាន រណ្ឌិ តសភា គណ្ៈកម្ែការវរបធម្៌ ស្ថកលវទិ្យាល័យនានា វទិ្យាស្ថា នភាស្ថ សមាគម្ រមួ្ទាងំ
គណ្ៈកមាែ ធកិាររពចចកពទ្យសនានា រមួ្ជាកមាល ងំធមំ្ួយ ពែ៊ីម្ប៊ីជំរុញអភិវឌ្ឍភាស្ថមមែរឱ្យមានវឌ្ឍនភាពព ៊ីង ។ 
ចរ់តាងំព៊ីការរពងក៊ីតវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ ជាប្គឹោះស្ថា នស្ថធារណ្ៈរែឋាល តាម្អនុប្កតឹយពលម ៤៥ អនប្ក.រក 
ចុោះនងៃទ្យ៊ី១០ មមកកកោ ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មែលកាលពនាោះ ស្ថា រ័នពនោះ សាិតពប្កាម្អាណាពាាលននប្កសងួអររ់ ំ
យុវជន នងិ ក៊ីឡា ក៏រ៉ាុមនរពប្កាយម្ក ានរញ្ចូលពៅកនុងរាជរណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា តាម្ប្ពោះរាជប្កឹតយពលម៖ 
នស/រកត/១២៩៩/២២០ ចុោះនងៃទ្យ៊ី២៧ មមធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៩  ព ៊ីយ ការរពងក៊ីតវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិពនោះ មាន
ពរសកម្ែសិកាប្ស្ថវប្ជាវ អភិរកស នងិ អភិវឌ្ឍ ភាស្ថនិងអកសរស្ថស្តសរមមែរ   ភាស្ថម្ន-មមែរែនទ្យពទ្យៀត ។ 
ពោយការមិតមំររសវ់ទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ កនុងការពរៀរចសំកិាខ ស្ថលាសរ៊ីព៊ី «ការប្ស្ថវប្ជាវ ឯកភាព និងអភិវឌ្ឍន៍
ភាស្ថមមែរ ពល៊ីកទ្យ៊ី១ ពៅឆ្ន ២ំ០០០ និង ពល៊ីកទ្យ៊ី២ ពៅឆ្ន ២ំ០០៥» (ប្ពឹតររិប្តប្រចឆំមាស ពលម១ ឆមាសទ្យ៊ី១ 
ឆ្ន ២ំ០០៨ ទ្យពំ័រ ១)។ តាម្រយៈសិកាខ ស្ថលាទាងំព៊ីរពល៊ីកពនោះ «គណ្ៈកមាែ ធិការជាតភិាស្ថមមែរ» ានរពងក៊ីត
ព ៊ីង តាម្រយៈអនុប្កតឹយពលម ១៨ អនប្ក. រក ចុោះនងៃទ្យ៊ី៥ មមម្៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៧ ។ « គណ្ៈកមាែ ធិការ
ជាតិភាស្ថមមែរ មានភារកិចចកណំ្តឯ់កភាពននភាស្ថមមែរកនុ ងការសរពសរ ការអាន និយម្នយ័ និងការរពងក៊ីតរកយ 
ជាពិពសសកណំ្ត់ពោលនពោាយជាតិននភាស្ថ ពែ៊ីម្ប៊ីអភិវឌ្ឍភាស្ថមមែរ ឱ្យចពប្ម្៊ីនព ៊ីងប្រករពោយនិរនររភាព 
និងរកានូវអតរសញ្ញា ណ្ែន៏ងលងនូ រ ននជាតិមមែរ » (ប្ពឹតររិប្តប្រចឆំមាស ពលម១ ឆមាសទ្យ៊ី១ ឆ្ន ២ំ០០៨ ទ្យំព័រ 
៧)។ គណ្ៈកមាែ ធិការជាតិពនោះ ានមប្រកាល យពៅជា «ប្កុម្ប្រឹកាជាតិភាស្ថមមែរ» តាម្ប្ពោះរាជប្កឹតយពលម 
នស/រកត/០៦១១/៦០០ ចុោះនងៃទ្យ៊ី១០ មមម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១១ ។ តាម្រយៈការរពងក៊ីតស្ថា រ័នទាងំព៊ីរពនោះ 
ពយ៊ីងពឃ៊ីញថា វទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ ជាស្ថា រន័សកិាប្ស្ថវប្ជាវ ពៅមណ្ៈពពលមែល ប្កុម្ប្រឹកាជាតិភាស្ថមមែរ 
ជាស្ថា រ័នពិពប្ោោះផ្រល់ពោរល់សពប្ម្ចពែ៊ីម្ប៊ីការពប្រ៊ីប្ាស ់ភាស្ថមមែរ ។  

៣.២- ប្បយទសសងិ្ហបុរ ី 

 សិងហរុរ ៊ី ានសាិតពៅពប្កាម្អាណានិគម្ររស់ចប្កភពអងព់គលស ព៊ីឆ្ន  ំ ១៩៤៦ ែល់ ១៩៦៣ 
ព៊ីឆ្ន ១ំ៩៦៣ ែល់ ១៩៦៥ ានកាល យជាមែនែ៊ីររស់ស ព័នធមា៉ា ព  សាតិកនុងរូរណ្ភាពររស់ប្រពទ្យសមា៉ា ព សុ៊ី 
ព ៊ីយ ពប្កាយម្កទ្យទ្យលួានឯករាជយ ពៅឆ្ន  ំ១៩៦៥ មែលមានព ែ្ ោះថា «ស្ថធារណ្រែឋសិងហរុរ ៊ី» ពោយកាល យ 
ជារែឋទ្យំពន៊ីរ និង មានការអភិវឌ្ឍោ៉ា ងឆ្រ់រ ័ស គួរឱ្យកត់សមាគ ល់ ។ រោឋ ភិាលសិងហរុរ ៊ី ានរពងក៊ីតពោល 
នពោាយងែ៊ីម្ួយសប្មារ់អភវិឌ្ឍភាស្ថររសម់លួន ពោយមានព ែ្ ោះថា «ពោលនពោាយព ុស្ថសន៍នយិម្ 
(policy of multiracialism)» ព៊ីពប្រោះថា រែឋសងិហរុរ ៊ី ពក៊ីតពចញព៊ីជនជាតរិ៊ីសំខាន់ គ ឺ ជនជាតិចិន ៧៥ % 
ជនជាត ិ មា៉ា ព  ១៧ % នងិ ជនជាតិឥណាឌ  និង មានភាស្ថរួនសំខានគ់ឺ ភាស្ថចនិ ភាស្ថមា៉ា ព  ភាស្ថ
អង់ពគលស នងិ ភាស្ថតាម្ិល ។ ម្ិនប្តឹម្មតរ៉ាុពណាណ ោះ រោឋ ភិាល ានប្រកាសថា មា៉ា ព  គឺប្តូវចត់ទុ្យកថា
ជាភាស្ថជាតរិរសស់ិងហរុរ ៊ី (សុ៊ីម្សនិ [Simpson] ២០០៧ ទ្យពំ័រ ៣៧៤)។ ពៅឆ្ន  ំ ១៩៦៥ ភាស្ថអង់ពគលស 
ប្តូវានពប្រ៊ីជា ម្ិសសតិភាស្ថ (lingua franca) ពៅប្រពទ្យសសិងហរុរ ៊ី រ ូតែលទ់្យសវតសឆ្ន  ំ១៩៧០ ទ្យទ្យាមឹ្ោន ពនោះ
ផ្ងមែរ ប្រពទ្យសពនោះ ប្រព័នធអរ់រ ំានផ្រល់ឱ្កាសែល់នសិសតិអាចពប្ជ៊ីសពរ ៊ីសភាស្ថានរ ូតែល់ពៅព៊ីរ ពរលគ ឺ
ភាស្ថកំពណ្៊ី តររស់មលួន និង ភាស្ថទ្យ៊ីព៊ីរណាម្ួយ ។ ពៅឆ្ន  ំ ១៩៧៨ ប្កសួងអរ់រ ំ ានោក់ពចញនូវពោល
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នពោាយអរ់រពំទ្យែភាស្ថ ក៏រ៉ាុមនរ ម្ិនានទ្យទ្យលួពជាគជ័យពនាោះពទ្យ ព៊ីពប្រោះ មាននសិសតិមតតិចជាង ៤០% មែល
ទ្យទ្យួលចុោះ ព ែ្ ោះសកិា ។  

៣.៣- ប្បយទសចនិ 

 ប្រព័នធសំពណ្រររស់ចិន ានចរក់ំពណ្៊ី តព ៊ីងតាងំព៊ីឆ្ន  ំ ១៧០០ មុ្នប្គឹសរសករាជ (ចិន [Chen] 
២០០៧ ទ្យពំ័រ ១៤១) ។ ពៅសតវតសទ្យ៊ី២០ ចលនាភាស្ថជាតិានពក៊ីតព ៊ីង កនុងពោលរណំ្ងជំរុញឱ្យមាន
ភាស្ថសរងោ់ ពែ៊ីម្ប៊ីជំនសួសរង់ោសំពណ្ររុរាណ្ររស់ចិន ទ្យ៊ីរំផុ្ត ទ្យំពន៊ីរន៊ីយកម្ែររស់ចិនានពក៊ីតព ៊ីង គឺ
សំពណ្រ នងិ អំណានភាស្ថចិនទ្យំពន៊ីរ ។ ពៅឆ្ន  ំ ១៩២០ លកខណ៍្សទ្យាតាកូតន៊ីយកម្ែ (codification-
phonological features) ានរពងក៊ីតព ៊ីងពោយានប្រមម្ប្រមូ្លព៊ីពោាយចនិែនទ្យពទ្យៀត ព ៊ីយ ទ្យំរផុំ្ត 
សទាា នុប្កម្សំពណ្រពៅកនុងការអានររស់ជាតិម្ួយានពក៊ីតព ៊ីងពៅឆ្ន  ំ១៩៣២ មែលភាស្ថចិនពៅថា គ័រយនិ 
ចងយុង សុ៊ី ួយ (Guoyin Changyong Zhihui) ។ ជារពណ្រ៊ី រៗ ភាស្ថចិនានអភិវឌ្ឍម្កប្តឹម្ទ្យសវតស ឆ្ន  ំ
១៩៥០ ពោយានររូរភាស្ថជាតិ គ័រយូ (guoyu) ពៅជាពុតុង ័រ (putonghua) វញិ ។   

៤- នយោបាយសតង្់ដានយីកម្ម (Politics of Standardization) 

 ការរពងក៊ីតនពោាយសដង់ោភាស្ថព ៊ីង គឺពធែ៊ីោ៉ា ងណាឱ្យអនកនិោយភាស្ថពផ្សងៗកនុងប្រពទ្យសម្យួ
អាចពប្រ៊ីភាស្ថម្យួអាចយលោ់ន ានទាងំអស ់ព ៊ីយ មាន ក់ៗ នឹងមសែងរកអតារទ្យសំពណ្រ ឬ ការនោិយោន  ពោយ
សរាយចតិរ និង មានស៊ីលធម្៌ ។ កនុងស្ថា នភាពពនោះ រពចចកស័ពាម្យួានប្តូវពប្រ៊ីែូចជា ោយកលូពសៀ 
(diglossia) មែលសំពៅពៅពល៊ី « ស្ថា នភាពម្ួយមែលទ្យប្ម្ងព់៊ីរននភាស្ថមែលប្តូវពគចតទុ់្យកថាស វតរមាននន
ភាស្ថែូចោន កនុ ងទ្យំនាក់ទ្យនំងរររូិណ៍្កនុ ងសងគម្ម្យួ ។ ស្ថា នភាពពនោះ រមួ្មានទ្យប្ម្ងម់ពស់ និង ទ្យប្ម្ងទ់ារ ។  
ទ្យប្ម្ងម់ពស់ ទាក់ទ្យងពៅនឹងវរបធម្៌មែលមានលកខណ្ៈប្រពស៊ីរជាង ពោយស្ថរទ្យប្ម្ងព់នោះមាន អកសរសិលប ៍
ព័ត៌មានូរករណ៍្ សុនារកថា និង ការរងួសួង ។ ចំមណ្កឯ ទ្យប្ម្ងទ់ារ សំពៅពល៊ីទ្យប្ម្ងមិ់្នផ្លូ វការម្ួយររស់
ភាស្ថមែលទាក់ទ្យងពៅនឹងរទ្យពិពស្ថធប្រចនំងៃែូចជា រទ្យសនានា និង ការនិទានពរឿង ជាពែ៊ីម្ » (សែន នងិ អនក
ែនទ្យពទ្យៀត [Swann et al.] ២០០៤ ទ្យំពរ័ ៨២)។  

 តាម្រយៈទ្យែិឋភាពពនោះ ពយ៊ីងគួរមសែងយល់អំព៊ីភាពមុសមរលកោន អំព៊ី ភាស្ថ នងិ ពោាយ ។ ភាស្ថ 
មានការវវិតរជាង ពោយស្ថរភាស្ថ មានសំពណ្រ មានការអាន ជាពិពសសពៅពទ្យៀតពនាោះ ភាស្ថ ពធែ៊ីឱ្យមានការ
ចរអ់ារម្ែណ៍្ខាល ងំខាងលកខណ្ៈសម្បតរិននការរពញ្ចញសំព ង និង ខាងពវយាករណ៍្ ជាពិពសស ទ្យិែឋភាពភាស្ថ 
មានពវយាករណ៍្ មានវចនានុប្កម្ ព ៊ីយ មានការរពងក៊ីតសំពៅជាពសៀវពៅកំណាពយ ជាពែ៊ីម្ ។ ពោយម ក 
ពោាយ មានការវវិតរយតឺោ៉ា វ ម្ិនមានសំពណ្រតណំាងភាស្ថររសម់លួន ម្ិនប្តមឹ្មតរ៉ាុពណាណ ោះ ពោាយម្និមាន
ពវយាករណ៍្ ម្និមានវចនានុប្កម្ ឬ ពសៀវពៅសរ៊ីអពំ៊ីកណំាពយររស់មលួនពនាោះពទ្យ ។  
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៥- សននដិាា ន  

សននិោឋ នចុងពប្កាយ សំពណ្រប្ស្ថវប្ជាវពនោះ នឹងរង្ហហ ញអពំ៊ីពោលគំនតិកនុងការពរៀរចំពោលនពោាយ
ភាស្ថជាតិ ភាស្ថផ្លូវការ ភាស្ថសរង់ោ រណ្ឌិ តយសភាភាស្ថ និងគនំិតផ្រួចពផ្រ៊ីម្កម្ែវធិ៊ីសិកាអរ់រតំាម្រយៈភាស្ថ។ 
ចំពរោះប្រពទ្យសកម្ពុជា ពទាោះរ៊ីជាមានមផ្នការពរៀរចំវចនានុប្កម្មមែរកាលព៊ីឆ្ន  ំ ១៩១៥ ោ៉ា ងណាក៏ពោយ 
ក៏វចនានុប្កម្ពនោះ ានពលចពចញជារូររាងពៅឆ្ន  ំ ១៩២៧ ។ ពប្កាយម្ក ពៅឆ្ន  ំ ១៩៦៥ រាជរណ្ឌិ តសភា 
ានរពងក៊ីតព ៊ីង ព ៊ីយ ក៏មានការរពងក៊ីតព ៊ីងវញិពៅឆ្ន  ំ ១៩៩៩ ពែ៊ីម្ប៊ីសិកាប្ស្ថវប្ជាវអំព៊ី
រញ្ញហ សងគម្ររសក់ម្ពុជា និង ផ្ារភាា រ់ពិភពពលាក ជាពិពសស ពោោះប្ស្ថយរញ្ញហ ភាស្ថមែលពចទ្យព ៊ីងកនុងសងគម្
មមែរ ។ ចំមណ្ក ប្រពទ្យសសិងហរុរ ៊ី អភិវឌ្ឍមលួនឱ្យពៅជារែឋមែលជាសងគម្ព ុភាស្ថ ពោយជំរុញប្រព័នធអរ់រ ំ
ពទ្យែភាស្ថ កនុងការពល៊ីកតពម្ក៊ីងមលួនកនុងឆ្កអនររជាតិ ព ៊ីយ សងគម្ម្យួពនោះានកាល យពៅជាតនម្លនិងអតរសញ្ញា ណ្
វរបធម្រ៌រស់អាសុ៊ី ។ ជាម្ួយោន ពនោះផ្ងមែរ ប្រពទ្យសចនិ មែលានអភិវឌ្ឍមលួនកាល យម្កជាម្ហយកសចិន នងិ 
កាល យជាម្ហអំណាចពសែឋកចិចទ្យ៊ីព៊ីររនាា រ់ព៊ីស រែឋអាពម្៉ារកិពនាោះ ានចំណាយពពល ៣០ ឆ្ន  ំពែ៊ីម្ប៊ីពធែ៊ីឱ្យភាស្ថ
ររស់មលួនមានការរ ៊ីកចពប្ម្៊ីន និង អភិវឌ្ឍ ។ ពរលគឺ ប្រពទ្យសពនោះ ានចំណាយពពល ពៅទ្យសវតសឆ្ន ១ំ៩២០ 
រ ូតែល់ ទ្យសវតសឆ្ន  ំ១៩៥០ មែលកាលពនាោះ មានពោាយភាស្ថជាពប្ច៊ីនពុំទាន់មានឯកភាព ព ៊ីយ ក៏កាល យ
ជាប្រពទ្យសមានភាស្ថរមួ្ គឺចនិកុងងសឺប្មារស់ងគម្ជាតិទាងំមូ្ល ។  

និោយជារមួ្ ភាស្ថគឺជាម្ពធាាយកនុងការរង្ហហ ញគំនិត ការរពញ្ចញគនំិត នងិ ការទាក់ទ្យងោន ព៊ី
ម្នុសសមាន ក់ពៅមាន ក់ពទ្យៀត ។ ភាស្ថ ក៏អាចជាភាពចប្ម្ងូចប្មាស់ខាងមផ្នកនពោាយផ្ងមែរ ព៊ីពប្រោះថា ភាស្ថ
ជាមផ្នកែ៏ធមំ្ួយររស់នពោាយ ព ៊ីយ ការពប្រ៊ីប្ាស់ភាស្ថឱ្យមានឯកភាព ក៏ប្តវូមានមផ្នការចាសល់ាស់ នងិ 
មានពោលនពោាយភាស្ថម្ួយ ពែ៊ីម្ប៊ីនាពំឆ្ព ោះពៅរកការអភិវឌ្ឍ ។ ការនាឱំ្យមានមផ្នការភាស្ថម្ួយ គជឺាការ
រពងក៊ីតសរង់ោភាស្ថម្ួយពែ៊ីម្ប៊ីោបំ្ទ្យភាស្ថជនជាតភិាគតចិ ភាស្ថជនជាតិពែ៊ីម្ភាគតចិ ជាពិពសស ការរពងក៊ីតឱ្យ
មានប្រព័នធម្ួយប្រករពោយវទិ្យាស្ថស្តសរ និង សម្បូរមររ កនុងការរពប្ម្៊ីពសចករ៊ីប្តូវការររស់ម្នុសស នងិ សងគម្
ជាតិ កនុងការពប្រ៊ីប្ាសភ់ាស្ថ ប្រករពោយរពចចកវទិ្យាទ្យំពន៊ីរ ។ ម្យួវញិពទ្យៀត ការជំរុញការប្ស្ថវប្ជាវខាងមផ្នក
ភាស្ថ និង មូ្លនិធិោបំ្ទ្យអភវិឌ្ឍភាស្ថ ក៏ជាការចាំច់ផ្ងមែរ ពែ៊ីម្ប៊ីអភិវឌ្ឍកប្ម្ងទ្យនិននយ័ភាស្ថ វចនានុប្កម្ 
ពវយាករណ៍្ នងិ ប្រព័នធអកខរាវរុិទ្យធឱ្យមានឯកភាព ។   

 

 

 

 


