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នសចកតីន្តើម្ 

 អត្ថបទននេះព ុំមែនជាការសិក្សាស្រាវស្រជាវស ៊ីជនស្រៅន េះនទ មត្វានេចន ើងតាែរយៈការអនងេត្
ជាជុំហានដុំបូងនៅនេើរនបៀបននការត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្  មដេក្ុំព ងមានការស្របស្រពឹត្តនៅនៅភូែិទុំង១១ 
ននឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង ស្រស ក្ស្រតាុំក្ក្់ នេត្តតាមក្វ ន េះគឺការត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្ នៅក្នងុស្រពេះភែូិឬរាន
នទវតា។ ចេ ននេះបាននក្ើត្ន ើងស្របមាណជតិ្ែួយទសវត្សសែក្ន ើយ មត្វាមានការផ សផ េខា្សុំងនៅ
ស្របមាណជាស្របាុំែួយឆ្សុំននេះ។ ភូែិេលេះនទើបបានចាប់នផតើែចេ ននេះស្របមាណមត្ព៊ីរឆ្សុំ ន ើយមានក្រណ៊ី
ត្ែេេរ់ក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងស្រពេះភូែិឬរាននទវតាននេះមត្ប៊ីឬបនួស្រគួារប  ន ្សេះ  ជាអាទិ៍មានភូែិនស្រពដក្់
ពរ ជានដើែ 1 ។ 
 អត្ថបទននេះនងឹពសាយាែមសែងយេ់នេើចុំណចុែួយចុំនួនដូចខាងនស្រកាែ៖  

- ែេូន ត្ ននការស្របត្បិត្តិត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នងុស្រពេះភែូិឬរាននទវតា 
- ការបញ្ញត្តិស្រពេះភូែឬិរាននទវតាមដេនស្របើត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្  
- ាថសនភាពននចេ ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងស្រពេះភែូិឬរាននទវតានៅនពេអ គត្។ 

ទ្យិដ្ឋភាពត្បវត្តិស្ថស្រសតននការទ្យុកដាកស់ពកនងុសងគម្ម្មែរ 

 មេែរមានទមា្សប់នោរពអនក្បាត្ប់ង់ជ៊ីវិត្ មដេជាាច់ញាត្ិរបស់េលួន នោយបានបញ្្េុះជាែួយ
សពនូវសុំមណននផសសងៗ មានជាអាទិ៍ ែហូបអាហារ សមាភសរៈនស្របើស្របាស ់និង នស្រគឿងអេង្កស។ មេែរបញ្្ុេះសព
នៅនស្រកាែផ្សុំងថ្ែធុំៗ ក្នុងកាតសរែឈូស ឬ ក្នុងស្រក្ នធែើអុំព៊ីដ៊ីដ ត្។ ប ពែប រសមេែរបញ្្េុះសពឱសយអងគុយនចាង
នហាងក្នុងស្រក្  មានេក្ខណៈដូចជាទរក្នៅក្នុងនផៃមាតសយែ ននពេនក្ើត្ នោយនជឿថា ែន សសសា្សប ់ មត្
ស្រពេឹងែនិា្សប់នទ ន ើយស្រពេឹងន េះនឹងចាប់ជាត្ិជាថ្ែ៊ីនទៀត្។ 

នៅសែ័យ ្ែណូន ទុំននៀែទមា្សប់ទ ក្ោក្់សពមាននស្រចើនរនបៀប ដូចជា ការនបាេះសពនៅក្នុង
ទឹក្ទននល ការបូជានោយនភលើង ការបញុ្្េះសព នងិ ការយក្សពនៅោក្ន់ចាេក្នុងនស្រពសែានឱសយសត្ែស ៊ី។ 
ក្នុងក្រណ៊ីបូជានោយនភលើង នគមត្ងស្របែេូអដឋធិាត្ មដេនៅសេ់យក្ោក្់ក្នងុនកាដឋែួយបទិជិត្ ន ើយ
នបាេះនៅក្នុងទននល។ ចុំនពេះស្រពេះែហាក្សសស្រត្ នកាដឋគឺនធែើអុំព៊ីមាស នបើជា ែ នឺ នគនស្របើនកាដឋស្របាក្់ រឯីស្របជា
ជនាែញ្ញនស្របើនកាដឋនធែើព៊ីដ៊ី។ 2 

នៅសែ័យនចនឡា នគនឃើញមានការបជូាសពនៅក្នុងបា សឆមដេសង់នោយនឈើស្រក្អូបនស្រចើន
យា សង ប ្សប់ែក្នគនរីសអដឋធិាត្ ោក្់ក្នងុនកាដឋមដេនធែើអុំព៊ីមាសឬស្របាក្់ ឯចុំនពេះអនក្ស្រក្ នគនស្របើនកាដឋនធែើ
ព៊ីដ៊ីដ ត្មានលាបពណ៌។ នគព ុំោក្់ែន សសសា្សប់ក្នុងកាតសរែឈូសនទ មត្នគយក្ក្ននៃេស្រកាេព៊ីនស្រកាែយក្
ក្ុំ ត្ស់ុំពត្់ស្រកាេព៊ីនេើន ើយនគយក្នៅក្នុងនស្រព។ េ េះមសងដេ់ទ៊ីាងសត្់ក្នុងនស្រពនស្រៅ នគោក្ស់ព
ន េះនចាេ ន ើយស្រត្ ប់ែក្វិញនដើែសប៊ីទ ក្ឱសយសត្ែែក្ស ៊ី។ នគមានជុំននឿថា នបើមានសត្ែមេលងឬត្ិរចាឆសនអែ៊ី
ែក្ស ៊ីសពន េះអសភ់ា្សែ សពន េះមានភ័ពែបានស េសបសាយេអ ស់។ ប  មនត នបើោមសនសត្ែស ៊ីនាេះឬ

                                                
1 ណុប ាវិន អាយ  ៣៩ឆ្សុំ ស្របធានភូែិនស្រពដក់្ពរ ( សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី ២២ មេក្ញ្ញស ឆ្សុំ២០១៦)។ 
2 ស្រត្ឹង ង្ ៖ អរិយធែ៌មេែរ  ថា្សក់្បញ្្ប់ នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី៣ ១៩៧៤ ទុំព័រ ២០០ ។ 
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មានស ៊ីមដរ មត្ស ៊ីែនិអស់វិញ នគយេ់ថា សពននេះមាននពៀរ មាននទស 3 ។ សស្រមាប់ស្រពេះែហាក្សសស្រត្ 
មានការសង់ស្របាទសស្រមាបប់ញ្្ុេះសព មត្ែិនដឹងថាបញ្្ុេះសពទុំងែូេឬបញ្្េុះមត្ឆ្អឹងន េះនទ។  

នៅដុំ ក្ក់ាេនស្រកាយែក្នទៀត្ មេែរចាប់នផតើែនស្រជើសនរីសវិធ៊ីមត្ព៊ីរប  ន ្សេះក្នុងការទ ក្ោក្់
សពគឺ បូជា និង បញ្្ុេះ។ ជាទូនៅ តាុំងព៊ីនដើែែក្ នគមានការជូនដុំនណើរអនក្ា្សប់នោយមាននស្របើនភលង 
ទង់ស្រពេងឹ លាជព៊ីែ េបាចតាែផលូវ ុំែ េសពផងមដរ។   

 ក្នុងរបបក្ែពជុាស្របជាធបិនត្យសយ ែិនមានពិធ៊ីប ណសយជូនដុំនណើរសពតាែទុំននៀែទមា្សបស់្របនពណ៊ី
ន េះនទ ន ើយមានែន សសសជានស្រចើនមដេែិនបានដឹងព៊ីការា្សប់និងក្មនលងក្ប់សពាចញ់ាត្ិរបសេ់លួន 
នោយនគត្ស្រែូវឱសយនធែើការនៅក្មនលងដនទព៊ីោ្ស ន ើយជាទូនៅនគែិនត្ស្រែូវឱសយនៅនែើេមថ្រាច់ញាត្ជិាអនក្
ជុំងនឺ ើយ។ នៅជុំ ន់ន េះ សពទុំងឡាយស ទធសឹងស្រត្ូវបញ្្ុេះ ន ើយផនូរជានស្រចើនមានផៃុក្ាក្សព
នស្រចើននិងែនិមានពូនដ៊ីសស្រមាប់ជាទ៊ីនោរពសកាកសរៈន ើយ។ វាជាាថសនភាពមដេែិនឱសយត្នែលែន សសស នធែើ
ឱសយែន សសសែិនសូវយក្ចតិ្តទ ក្ោក្់ដេជ់៊ីវិត្ែន សសស មដេនធែើឱសយប េះពេយ់ា សងខា្សុំងដេ់ស៊ីេធែ៌នងិ
ទុំនួេេ សស្រត្ូវក្នងុ ែជាែន សសសជាត្។ិ វាជាការមស្របស្របេួដ៏ធុំែួយក្នុងការវិវត្តននរនបៀបទ ក្ោក្់សពក្នុង
សងគែមេែរ។ 

នស្រកាយសែ័យក្ែពុជាស្របជាធិបនត្យសយ ស្របនពណ៊ីទុំននៀែទមា្សប់ស្រត្ូវបានរស់ន ើងវិញ។ សពទុំង
ឡាយស្រត្ូវបានបញ្្ុេះឬបូជានោយមាននរៀបចុំតាែក្ិចព្ិធ៊ីស្រត្ែឹស្រត្ូវ។ បច្ុបសបនន មេែរនិយែទ ក្ោក្ស់ព
តាែព៊ីររនបៀប គឺ បញ្្ុេះ នងិ បូជា មត្ស្របជាជនហាក្ន់ិយែការបូជាសពនស្រចើនជាងការបញ្្ុេះ។ នគក្អ៏ាច
យក្សពនៅបញ្្េុះែួយរយៈែ ននឹងនគនធែើប ណសយនេើក្សពនរសីធាត្ ោក្់ក្នុងនកាដឋ ន ើយយក្នៅរក្សា
ទ ក្នៅផៃេះឬនៅក្នងុនចត្យិមដរ។ 4 

ការត្ម្កល្រ់កាអដ្ឋធិាត្ុនៅឃុុំត្ត្ពុំងធុំខាងនជើង 

ឃ ុំត្រពុំងធុំខាងជ ើ ង 
ឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងសថិត្នៅក្នុងមដនរដឋបាេននស្រស ក្ស្រតាុំក្ក្់ នេត្តតាមក្វ។ ឃ ុំននេះមានស្របវត្តិ

ននការវិវត្តជាដុំ ក្់កាេមបបស្របវត្តិាស្រសត នោយែ នរបបក្ែពុជាស្របជាធិបនត្យសយែិនមានឃ ុំស្រត្ពុំងធុំ
ខាងនជើងនងិស្រត្ពុំងធុំខាងត្សបងូន ើយ គឺមានមត្ឃ ុំស្រត្ពុំងធុំប  ន ្សេះ 5 ។ ឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងមានភូែិ
ចុំណេុះចុំននួ ១១ ៖ ភូែអិងគស្រតាវ ភូែពិក្់បនង្អសង ភូែិស្រត្ពុំងាវសយ ភូែិនស្រពដក្់ពរ ភូែិនស្រពខាវសវ ភូែិនស្រព
ក្តួច ភូែិនពធដិ េះ ភូែតិាសួន ភូែិនស្រពសសាត្ ភែូិនស្រពតា ៊ី នងិ ភែូិសុំរ៉ង។ 

បច្ុបសបនន ជ៊ីវភាពស្របជាជននៅក្នុងឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងពងឹមផអក្ជាចែសបងនេើរបរនធែើមស្រសនិង
ការង្រនៅតាែនរាងចស្រក្។ នោយែួយភាគធុំននយ វជន យ វ រី មដេជាសមាជិក្នពញក្មា្សុំងនៅតាែ
ស្រគួារន៊ីែួយៗ បានស្របក្បការង្រនៅតាែនរាងចស្រក្ ន េះការង្រមស្រសចមាកសរបានធា្សក្់នៅនេើែន សសសវ័យ

                                                
3  េ៊ី ធាែនត្ង៖ ក្ុំណត់្ន ត្ របស់ជ៊ីវតាកាវសន់អុំព៊ីស្របនពណ៊ីអនក្ស្រស ក្នចនឡា នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី៣ ភនុំនពញ ១៩៧៣ ទុំព័រ ៤៥។ 
4 ស្រត្ឹង ង្ ៖ អរិយធែ៌មេែរ  ថា្សក់្បញ្្ប់ នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី៣ ១៩៧៤ ទុំព័រ ២០១ ។ 
5 នសៀក្ ឈួន (នៅអាចារសយណុប) អាយ ៧៩ឆ្សុំ ជាអាចារសយវត្តសិរីដុំ ក់្ រសន់ៅភូែិអងគស្រតាវ  (សមាហសសន៍នថ្ៃទ៊ី៤ មេស៊ីហា 
ឆ្សុំ២០១៦)។ 
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នស្រចើននៅក្នុងស្រគួារ។ នោយេែេះក្មា្សុំងពេក្ែែនធែើមស្រស ស្របជាជនភាគនស្រចើនបានផ្សសប់តូរឥរិយាបថ្ក្នងុ
ការនធែើមស្រស នោយពួក្ោត្ង់្ក្ែក្នធែើមស្រសជាពនស្រង្េះនងិនស្របើនស្រគឿងចស្រក្ ជុំនសួឱសយការនធែើមស្រសជារនបៀប
ស្របនពណ៊ីនោយការដក្សៃូងនងិពឹងមផអក្នេើក្មា្សុំងសត្ែនិងក្មា្សុំងែន សសសជាធុំ។ នស្រៅព៊ីននេះ មានស្របជា
ជនេលេះបានស្របក្បអាជ៊ីវក្ែែនផសសងៗ ដចូជា ចិញ្្ឹែមាន់ ចិញ្្ែឹចស្រងិត្ ចិញ្្ែឹស្រជូក្ ជានដើែ ។  

នោយម ក្ចុំនពេះជុំននឿ ការនោរពបូជា និង ក្ិចព្ិធ៊ីនផសសងៗក្នុងឃ ុំននេះ ក្៏នៅមានការស្របត្ិបត្តិ
នស្រចើនមដរ ដូចជា ជុំននឿនេើអនក្តា ការនធែើពិធ៊ីស ុំទកឹ្នភលៀង ប ណសយោរលាន ស្រពេះសងសឃបណិឌស្រសូវ សងគ
 ធែ៌ និង ការត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្ នៅក្នុងស្រពេះភែូិឬរាននទវតាតាែផៃេះសស្រមាប់នោរពស្របណិបត័្ន។៍ 
 ផ្នូរបញ្ ុះសព  

នដើែន ើយ ស្របជាជននៅក្នងុឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងនិយែនស្រជើសយក្ការបញ្្ុេះសពនស្រចើនជាង
ការបូជា។ នៅក្នុងភូែិេលេះននឃ ុំននេះមាននស្រពសស្រមាប់បញ្្េុះសពរួែោ្សរបស់ស្របជាជន មដេនគនៅថា នស្រព
ធាត្ ។ ដូនចនេះ នស្រពធាត្ ជាទ៊ីស្របជ ុំននផនូរបញ្្ុេះសពរបស់អនក្ភូែ។ិ ស្របជាជនក្ស្រែបញ្្ុេះសពនៅក្នងុវត្ត
អារាែ ស។់ នទេះប៊ីជាបច្ុបសបននស្របជាជនព ុំបានបនតបញ្្េុះសពរែួោ្សនៅនស្រពធាត្ ន េះនទៀត្ក្ត៊ី មត្នស្រព
ធាត្ ននេះនៅបនតជាទ៊ីសកាកសរៈរ ូត្បច្បុសបនន នោយព ុំមានការកាន់កាប់ជាក្ែែសិទធិឯក្ជនន ើយ។  

ផនូរអាចនក្ើត្មានតាែក្រណ៊ីែយួនទៀត្ គឺតាែរយៈការពនូដ៊ីជាផនូរនៅទ៊ីបូជាសពប ្សប់ព៊ីនរីស
អដឋិធាត្ សស្រមាប់ោក្់រក្សាក្នុងនកាដឋរួច។ ជាទូនៅ ការបូជាសពនៅក្នងុឃ ុំននេះ ក្ដ៏ូចនៅទូទុំងស្របនទស
មដរ នទេះប៊ីនរៀបចុំនៅក្នងុវត្តអារាែឬនៅតាែផៃេះក្ត៊ី(ក្រណ៊ីព ុំមានឈាបនោឋសន) នគមត្ងនរៀបចុំន ើងនៅ
ផ្សេ់នឹងដ៊ី  មដេនធែើឱសយក្នែៃចអដឋធិាត្ នងិធសយូងស្រត្ូវសថិត្នៅនេើដ៊ីផ្សេ់ប ្សប់ព៊ីបូជារចួ។ ន ត្ ននេះ 
ប ្សប់ព៊ីនរសីអដឋិធាត្ ោក្់រក្សាក្នុងនកាដឋរួច សមាជកិ្ស្រគួារបានពូនដ៊ីនៅទ៊ីបជូាន េះជាផនរូនដើែសប៊ីជាទ៊ីស
កាកសរៈ (ជាពិនសសការបូជាតាែផៃេះ) នោយនគយេ់ថា នៅទ៊ីន េះនៅមានអដិឋធាត្ ននែន សសសជាទ៊ីនោរព
ស្រសឡាញ់របស់នគមដេនរសីព ុំអស់។ 

បច្ុបសបនន ស្របជាជននៅក្នុងឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងមានទុំន រនិយែបជូាសពជាជាងការបញ្្ុេះ
សពវិញ។ ស្រក្ ែស្រគាួរមដេនៅនិយែបញ្្េុះសពនៅមានចុំនួនត្ិចត្ចួប  ន ្សេះ មដេភាគនស្រចើនជា
ស្រគួារមានមសស្រសឡាយចិន មដេមានស្របនពណ៊ីបញ្្ុេះសព មត្ែនិបូជាសព។ ទុំន រនិយែបូជាសព
ននេះ នធែើឱសយក្ុំនណើនផនូរបញ្្េុះសពនៅក្នងុឃ ុំស្រត្ពុំងធុំមានមត្បនតិចបនតួចប  ន ្សេះ។ ន ត្ ននេះ ផនូរបញ្្ុេះ
សពនៅក្នងុឃ ុំននេះភាគនស្រចើនជាផនូរចាស់ៗ នទេះប៊ីជាមានរបងព័ទធជ ុំវិញថ្ែ៊ីក្៏នោយ។  

នទេះប៊ីជាវាព ុំមែនជានរឿងថ្ែ៊ី មត្បច្បុសបននចេ នធែើរបងព័ទធជ ុំវិញផនូរឬការនធែើនរាងស្រគបនេើផនូរ 
កាន់មត្មានេក្ខណៈរងឹមាុំ 6 នងិមានស ឋសនមបលក្ៗ ទុំងចុំនពេះផនូរចាស់ ទុំងចុំនពេះផនូរថ្ែ៊ី។ ែូេន ត្ 
ននចេ ននេះគឺនផតើែនចញព៊ីការនោរពស្រសឡាញស់ពជាអនក្មានគ ណ ជាញាត្ិស តសនបងបអូន មដេអែ
នោយេទធភាពខាងនសដឋក្ចិន្ិងនសចក្ត៊ីសងសឃឹែតាែមបបអរបូ៊ីព៊ីទនងែើននេះ។  

ការនោរពស្រសឡាញស់ពនធែើឱសយស្រគួារសពមានបុំណងរក្សាសពក្នុងាថសនភាពេអេពង់េពស ់ ជាទ៊ី
នោរពសកាកសរៈ ែិនចង់ឱសយមានសត្ែព នៈនបៀត្នបៀនឬជានផ់នូរននេះនទ។ នគមានជុំននឿថា ស្របសិននបើនគព ុំ

                                                
6 ព៊ីនដើែ នគាងនោយនឈើ បចុ្បសបនននគាងនោយថ្ែស ៊ីែ ង់។ 



-5- 

 

បានរក្សាផនូរសពអនក្មានគ ណឬែន សសសជាទ៊ីនោរពស្រសឡាញប់ានេអនទ ន េះសពនឹងោក្់នទសទណឌ
ឱសយជួបនូវនរឿងអក្ សេសយនផសសងៗ។ ផៃុយនៅវិញ នគនជឿថា ស្របសិននបើនគរក្សាសពអនក្មានគ ណបានេអ 
ន េះនគនងឹទទេួបានែក្វិញនូវនសចក្ត៊ីស េសបសាយនងិលាភជ័យក្នុងស្រគាួរ។ ការណ៍ននេះ ុំឱសយ
សមាជិក្ស្រគួារកាន់មត្យក្ចតិ្តទ ក្ោក្់ក្នុងការរក្សាផនូរសពឱសយបានេអ។  

ទនៃឹែននេះ ការរក្សាផនូរសពបានេអ នោយមាននរាងធុំឬរបងេពស់ ក្ប៏ង្ហសញអុំព៊ីគ ណធែ៌នងិភាព
េពងេ់ពស់ននស្រគួារមដរ ទុំងក្នងុទិដឋភាពនសដឋក្ិច្នងិសងគែ។ ការនធែើនរាងធុំក្៏ផតេ់នូវភាពង្យស្រសួេក្នុង
ក្ិចព្ិធ៊ីមសននស្រពនដេស់ពមដរ នោយង្យនរៀបចុំនស្រគឿងសកាកសរៈនិងព ុំសថតិ្នៅនស្រកាែក្នៅដសស្រពេះអាទិត្សយ
នោយផ្សេ។់ នទេះជាយា សង  សក្ែែភាពទុំងននេះគឺទែទរនូវការោុំស្រទខាងមផនក្នសដឋក្ិច្ នពេគឺ
នោយារស្របជាពេរដឋមានជ៊ីវភាពេអធូរធារនទើបពកួ្នគអាចនធែើមបបននេះបាន 7 ។ 

 

 
ផនូរមានរបងថ្ែព័ទធជ ុំវិញ 

 

 
ផនូរមានរបងថ្ែព័ទធជ ុំវិញនិងមានរាននទវតានៅខាងែ េស្រចក្ចូេក្នុងរបងននេះ 

                                                
7 ជិន ានរឿន អាចារសយវត្តែងគេមានេក្ខណ៍ រស់នៅភូែិនស្រពដក់្ពរ (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី២៣ មេក្ញ្ញស ឆ្សុំ២០១៦)។  
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ផនូរមានរបង មាននរាង និង មានរាននទវតា 

 
ការោក្់ឱសយមានស្រពេះភូែិឬរាននទវតានៅមក្សបរផនូរបញុ្្េះសពននេះ គឺនដើែសប៊ីង្យស្រសួេនោរពបូជា

និងមសននស្រពនសុំមណននផសសងៗ ដចូជា បមងអែ ចុំណ៊ីអាហារ និង មផលនឈើនផសសងៗ ជានដើែ នោយនគមាន
បុំណងោក្ស់ុំមណនទុំងន េះនៅទ៊ីក្មនលងមដេសែគួរ។ ក្នុងន័យែសា សងនទៀត្ សមាជិក្ស្រគួារមាន
បុំណងឧទៃសិដេ់ស្រពេះភូែិមដេជាអនក្ឃ ុំស្រគងរក្សាទឹក្ដ៊ីទ៊ីន េះ ស ុំឱសយជួយមថ្រក្សាទ៊ីក្មនលងជ៊ីដូនជ៊ីតានងិ
ញាត្ិស តសនឬភែូិស្រស ក្នគផងមដរ។ 

ការរម្កល់រក្សាអដ្ឋិធារ ក្សន ងត្ពុះភមូ្ឬិរានជេវតា  
ព៊ីែ ន ស្របជាជននៅឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង ក្៏ដចូជាស្របជាជនក្ែពុជានៅទទូុំងស្របនទសមដរ មត្ង

រក្សាអដឋិធាត្ (ក្នងុនកាដឋ)នៅក្នុងនចត្ិយរែួោ្សនៅតាែទ៊ីវត្តអារាែ នៅក្នងុនចត្ិយក្ាងផ្សេ់នោយ
ស្រគួារ ឬ រក្សានៅក្នងុផៃេះមត្ែតង។ ស្របជាជនរក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងនចត្យិរួែនៅវត្តអារាែនោយារនគព ុំ
មានេទធភាពខាងនសដឋក្ិច្នដើែសប៊ីក្ាងនចត្ិយនោយផ្សេេ់លួន នោយនគែិនហា សនយក្ែក្រក្សាទ ក្ក្នងុ
ផៃេះ ឬ នោយនគយេ់ថា នៅទ៊ីវត្តអារាែជាទ៊ីដ៏សែគួរនស្រពេះមានោ្សនស្រចើន(មានអដឋិធាត្ ដនទនទៀត្នស្រចើន)
និងមានសុំន ងធែ៌ជានរៀងរាេ់នថ្ៃ។ មេែរនយើងមានជុំននឿថា ប ្សប់ព៊ីែន សសសា្សប់នៅ ស្រពេឹងវិញ្ញសណ
ែិនសូនសយនទ មត្គឺនៅមានអត្ថភិាពបនតនៅន ើយ។ 
 បច្ុបសបនន ការរក្សាអដឋិធាត្ នៅឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងមានការមស្របស្របួេ នោយមាននេចន ើងនូវ
ចេ ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងស្រពេះភូែិឬរាននទវតា។ តាែពិត្ ចេ រក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងស្រពេះភូែិ
ឬរាននទវតាបាននក្ើត្មានស្របមាណជតិ្ែួយទសវត្សសែក្ន ើយ មត្ចេ ននេះកាន់មត្ផ េផ សខា្សុំងនៅ
ស្របមាណជាស្របាុំែួយឆ្សុំននេះ 8 ។ ការនិយែរក្សាអដឋធិាត្ មបបននេះមានក្តាតសប៊ីសុំខាន ់គ ឺស វត្ថិភាពននអដឋិ
ធាត្  ក្តាតសនសដឋក្ិច ្និង ភាពង្យស្រសួេក្នុងការនោរពស្របណិបត័្ន។៍ 

                                                
8 អ្៊ិត្ ស ៊ីន អាយ ៥៦ឆ្សុំ អនក្េក់្រាននទវតានៅក្នុងភូែិនស្រពសសាត្ (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី២៧ មេត្ លា ឆ្សុំ២០១៦)។  
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 នដើែន ើយ ស្របជាជននយិែរក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងនចត្យិរួែោ្សនៅតាែទ៊ីវត្តអារាែ។ នៅនពេវត្ត
នរៀបចុំនធែើប ណសយន ើងាលា ស្របជាជនយក្អដឋិធាត្ ននសពែន សសសជាទ៊ីនោរពស្រសឡាញ់របស់េលនួែក្
ចូេរួែឆ្លងក្នុងពិធ៊ីប ណសយននេះ រួចរក្សាទ ក្អដឋិធាត្ ន េះនៅក្នុងនចត្ិយរែួោ្សក្នងុទ៊ីវត្តអារាែន េះ។ ប  មនត
ែួយរយៈកាេច ងនស្រកាយននេះ ការរក្សាអដឋធិាត្ អនក្មានគ ណឬាច់ញាត្ជិាទ៊ីនោរពស្រសឡាញ់នៅតាែ
ទ៊ីវត្តអារាែព ុំមានស វត្ថិភាពនពញនពញន ើយ នោយនពេេលេះស្រត្ូវវនងែងស្រច ុំនកាដឋអដឋិធាត្ ន េះ ន ើយ
នពេេលេះស្រត្ូវបាក្ម់បក្នកាដឋ ឬ ស្រត្ូវនគេចួបាត្់មត្ែតង។ ការរក្សាអដឋិធាត្ នស្រចើននៅក្នងុនចត្ិយរួែែយួ
មត្ងមានការស្រច ុំវនងែង នោយព ុំដឹងថានកាដឋ ែួយជារបស់ាច់ញាត្ិេលនួ ជាពិនសសនៅនពេបាត្់
ា្សក្នឈាមសេះននសព។ ែសា សងនទៀត្ គឺមានអនក្េចួយក្អដឋធិាត្ នៅចាក្់នចាេនដើែសប៊ីយក្នកាដឋនៅេក្ ់
មដេក្រណ៊ីទុំងព៊ីរននេះនធែើឱសយសមាជិក្ស្រគួារយេ់ថាេលនួមានក្ុំ  សឆ្គងចុំនពេះសព។ អស វត្ថិភាពនន
ការរក្សាអដឋិធាត្ ននេះនធែើឱសយស្របជាជនទទួេយក្នូវជនស្រែើសនផសសងមដេមានស វត្ថិភាពស្របនសើរជាងននេះ។ 
 នដើែសប៊ីស វត្ថិភាពអដិឋធាត្  ស្របជាជនអាចមានជនស្រែើសែយួចុំនួនគ ឺ ក្ាងនចត្យិផ្សេ់ស្រគួារ
សស្រមាប់រក្សាអដឋិធាត្  ឬ យក្អដឋិធាត្ រក្សាទ ក្ក្នងុផៃេះមត្ែតង។ ជាទូនៅ ការក្ាងនចត្យិផ្សេ់ស្រគាួរ
គឺស្រត្ូវចុំ យថ្វិកានស្រចើន មដេពិបាក្ចុំនពេះស្របជាជនមានាថសនភាពជ៊ីវភាពែធសយែនិងជ៊ីវភាពក្ស្រែតិ្
ទបនៅក្នុងឃ ុំ។ ទនៃឹែននេះ ការរក្សាអដឋិធាត្ ក្នុងផៃេះមត្ងនធែើឱសយសមាជិក្ស្រគួារព ុំមានអារែែណា៍ុសុំនៅ
ន ើយ នោយនគអាចខា្សចអដឋធិាត្ ន េះ ដចូអែ៊ីមដេនគមត្ងសូស្រត្ថា « ា្សប់នៅមត្មា្សក្់ឯង ក្នូនៅមត្ង
នរៀបចុំឱសយស្របមវងដ៊ីបន តសយមត្បួន ត្ថសស្រមាបក់្ប ់ ស្របសិនជាដ ត្ ឆ្អងឹន េះវិញែួយក្ញ្ប្់ នគខា្សចនេពើែ
សអប់ែិនហា សនេប្់ទ ក្នេើផៃេះ » 9 ។ ដូនចនេះ ជនស្រែើសទុំងព៊ីរននេះគឺនៅព ុំទនស់ែស្រសប នៅន ើយសស្រមាប់
ស្របជាជនទូនៅនៅក្នុងឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង។ 

ស្របជាជនក្នងុឃ ុំបានទទេួយក្នូវរនបៀបននការស្របណបិត្័នថ៍្ែ៊ីែួយ ន េះគឺការរក្សាអដិឋធាត្ សព
នៅក្នុងស្រពេះភូែឬិរាននទវតា នស្រពេះការចុំ យត្ចិ មដេាក្សែសស្រមាបេ់ទធភាពស្របជាជនទូនៅក្នុង
ឃ ុំ។ នគអាចចុំ យស្រត្ែឹមត្ស្របមាណនែៃែ នឺនរៀេប  ន ្សេះសស្រមាបជ់នស្រែើសននេះ មដេស្របជាជនមាន
ជ៊ីវភាពក្ស្រែតិ្ទបក្៏អាចនោេះស្រាយទិញស្រពេះភូែឬិរាននទវតាត្ូចេែែនដើែសប៊ីរក្សាអដឋិធាត្ សពែន សសសជា
ទ៊ីនោរពស្រសឡាញ់របសេ់លួនបានមដរ។ ែសា សងនទៀត្ ជនស្រែើសននេះែិនទែទរឱសយនស្របើទ៊ីធា្សដ៊ីភែូិធុំនទ េណៈ
មដេការាងសង់នចត្ិយអាចនស្របើទ៊ីធា្សដ៊ីនេើសននេះនស្រចើន។ 

ក្តាតសសុំខាន់ែួយនទៀត្មដេស្របជាជនទទួេយក្ជនស្រែើសននេះ គឺនោយារការរក្សាអដឋិធាត្ ក្នុង
ស្រពេះភូែឬិរាននទវតានៅមក្សបរផៃេះ  ុំែក្នូវភាពង្យស្រសេួក្នងុការនោរពស្របណិបត័្ន៍នផសសងៗ។ ស្របជាជន
អាចនោរពស្របណិបត័្ន៍ អ ជធបូថាវសយបងគុំ មសននស្រពនសុំមណននផសសងៗបាននោយង្យនៅតាែរដូវកាេ
ននពិធ៊ីាស នងិទុំននៀែទមា្សប់នផសសងៗ ជាអាទិ៍ នៅនថ្ៃឧនបាសថ្ស៊ីេ និង នពេនវលាែងគេជានដើែ។ 

ជារួែ ការចុំ យថ្វិកាត្ចិ អដឋិធាត្ អនក្មានគ ណមានស វត្ថិភាព នៅមក្សបរផៃេះ ង្យនោរព
បូជា ជាក្តាតសសុំខាន់ៗមដេ ុំឱសយស្របជាពេរដឋនស្រជើសនរីសការរក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងស្រពេះភែូិឬរាននទវតា។ 
ការណ៍ននេះបាននធែើឱសយស្រគួារមដេរក្សាអដឋិធាត្ ក្នងុផៃេះង្ក្ែក្រក្សាក្នុងស្រពេះភែូិឬរាននទវតាវិញមដរ។ 

                                                
9 ដូង នជឿន អាយ ៧៨ឆ្សុំ អាចារសយវត្តអងគាអសត្ នៅភូែិនស្រពសសាត្ (សមាភសសន៍នថ្ៃ២៧ មេត្ លា ឆ្សុំ២០១៦)។ 
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ត្ពុះភូម្ ិឬ រានជេវតា ឬ ជេរិយ ? 
នសៀវនៅ ស្របជ ុំនរឿងនស្រពងមេែរ ភាគទ៊ី៩ បានសរនសរថា មេែរមានទុំននៀែមសនស្រពេះភូែិននេះតាុំងព៊ី

ប ពែសែយ័ែក្ មត្កាេន េះគឺមសននស្រពនទក្់ទងនឹងដុំណងឹសួរទឹក្នភលៀងនដើែសប៊ីនធែើមស្រស។ កាេន េះ 
នៅក្មនលងេលេះននក្ែពុជរដឋ នបើកាេ មាននភលៀងធា្សក្់ស្រជាយដ៊ីេែែចាប់ស្របក្បរបរនធែើមស្រសន ើយ នគនស្រចើន
នឃើញស្របជាជននធែើស្រចែ10 ោក្ប់ាយសែល នុំចុំណ៊ី យក្នៅនោត្មសនក្នុងមស្រសរបស់េលនួនដើែសប៊ីឱសយស្រសូវបាន
ផេនស្រចើន ន ើយនគនស្រចើននៅវិធ៊ីននេះថា មសនស្រពេះភែូិ ។ េ េះនស្រកាយែក្ អនក្ស្រស ក្នភលចនរឿងនដើែនោយ
ថាមសនស្រពេះភូែិននេះគឺមសននទវតាមដេរក្សាមដនដ៊ីនៅវិញ។ 11 

តាែអុំណេះអុំ ងខាងនេើននេះ ជុំននឿនិងការស្របត្ិបត្តិនេើស្រពេះភូែិនៅក្នងុសងគែមេែរបច្ុបសបនន
បានស្របាសចាក្ព៊ីេលែឹារនដើែរបស់វានៅន ើយ នោយនដើែន ើយ មេែរស្របត្បិត្តិមសននស្រពនស ុំទក្ទ់ង
នឹងដុំណឹងទឹក្នភលៀងនិងទនិនផេមស្រសស្រសូវ ឯបច្បុសបនន មេែរស្របត្ិបត្តិមសនស ុំនទវតាទក្ទ់ងនឹងការមថ្រក្សា
ភូែិោឋសន ផៃេះសមែសបង ឱសយមាននសចក្ត៊ីស េសបសាយ។ នទេះប៊ីជាមានការស្របាសចាក្ព៊ីេលឹែារនដើែេលេះក្ត៊ី 
មត្វាជាការមសននស្រពនស ុំជុំនយួព៊ីក្មា្សុំងនស្រៅេលួន នដើែសប៊ីផេេអសស្រមាប់ស្រគួារដចូោ្ស។   

ទនៃឹែននេះ មេែរសែយ័នដើែនស្របើស្រចែជាវត្ថសុស្រមាប់ោក្់រក្សាសុំមណន ឯនស្រកាយែក្មានការវិវត្តជា
បនតប ្សប់នូវវត្ថុោក្់រក្សាសុំមណនននេះ។ ការវិវត្តននេះអាចរាប់តាុំងព៊ីរានកាតសរនឈើត្ចូែយួស្រទនោយនជើង
បនង្គសេែយួនដើែ រ ូត្ដេម់ានរាននធែើព៊ីនឈើឬស ៊ីែ ង់មដេមានចមា្សក្់ក្សាចេ់ែអវិចិស្រត្ផងមដរ។ ដូនចនេះ 
ព៊ីស្រពេះភែូិែក្ជារាននទវតាគជឺាេទធផេននការវិវត្តមស្របស្របេួននេះ។ បច្ុបសបនន នស្រៅព៊ីត្ ួទ៊ីសស្រមាប់មសន
នស្រពន ស្របជាជនក្៏នស្របើស្រពេះភែូឬិរាននទវតាននេះជាមផនក្ែួយនននាភណ័ភាពភែូិោឋសនមដរ។ ជាទូនៅ នគ
ោក្់ស្រពេះភូែិឬរាននទវតានៅខាងែ េផៃេះ ន ើយមបរែ េែក្រក្ទវសរផៃេះ។  
 

                                                
10 ស្រចែ ជាឫសសស៊ីែួយក្ុំ ត់្ស្របមវងស្របម េព៊ីរមែ ស្រត្មដេនគព េះច ងមាខសងជាចនស្រែៀក្ ខា្សស់មញក្ឱសយមានរាងដូវផកសស្រត្កួ្ន 
សស្រមាប់ស្រទសុំមណន។ ស្រចែននេះមានគេ់ខាងនស្រកាែស្រសួចមដេនគនោត្នៅនឹងដ៊ីមស្រស។  

11 ស្រក្ ែស្របជ ុំទុំននៀែទមា្សប់មេែរ ៖ ស្របជ ុំនរឿងនស្រពងមេែរ នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី២ ២០០៣ ទុំព័រ ៨៦ ។  
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ស្រចែនធែើព៊ីឫសសស៊ីសស្រមាប់មសនស្រពេះភូែិ 

 
 

          
                         ស្រពេះភូែិនធែើព៊ីនឈើ                                        ស្រពេះភូែិនធែើព៊ីស ៊ីែ ង់បច្ុបសបនន 
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តាែវច ន ស្រក្ែមេែររបស់ព ទធាសនបណឌតិ្សយ នចត្ិយគឺសុំនៅដេ់ទ៊ីមដេនគនោរពបូជា មដេ
នគនជឿថាជាទ៊ីស័ក្តិសទិធិ។ ទ៊ីនោរពបូជាននេះអាចជានដើែនឈើធុំ ជាថ្ែធុំ ឬ ជាអែ៊ីមដេនគនជឿថាជាទ៊ីស័ក្តិ
សិទធិ។ ប  មនតនស្រកាយែក្រ ូត្ដេ់បច្ុបសបននននេះ េលែឹារននបញ្ញត្តិ នចត្ិយ មានការមស្របស្របេួ នោយសងគែ
មេែរសុំនៅនេើោរវវត្ថុមដេាងនោយឥដឋ ស ៊ីែ ង ់។េ។ សស្រមាប់ត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្ ។  

ដូចននេះ សស្រមាបស់ងគែមេែរបច្ុបសបនន បញ្ញត្តិស្រពេះភូែិឬរាននទវតា គឺសុំនៅនេើោរវវត្ថុសស្រមាប់
មសននស្រពនស ុំឱសយមាចសស់ទឹក្មាចសស់ដ៊ីនិងនទវតាជួយស្រគងរក្សាភែូិោឋសន ផៃេះសមែសបង និង ស្រគួារ ឱសយបាននសច
ក្ត៊ីស េនសចក្ត៊ីសបសាយ។ ឯបញ្ញត្ត ិនចត្ិយ គឺសុំនៅដេ់ោរវវត្ថុសស្រមាប់ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ ។ 

ស្របជាជននៅឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងនៅមត្នៅថា ស្រពេះភូែឬិរាននទវតា នទេះប៊ីជាេលឹែាររបស់វា
បានផ្សសប់តូរព៊ីោរវវត្ថសុស្រមាបម់សននស្រពនស ុំការជួយមថ្រក្សាភូែិក្រនងិជួយឱសយមាននសចក្ត៊ីស េនសចក្ត៊ី
សបសាយដេ់ស្រគួារ នៅជានោរវវត្ថុសស្រមាប់ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅន ើយក្ត៊ី។ ការនៅមបបននេះ គឺ
នោយារទស្រែង់ស្រទង់ស្រទយននស្រពេះភែូិឬរាននទវតាន េះនៅរក្សាេក្ខណៈនដើែរបស់វាជាែេូោឋសននៅ
ន ើយ នោយស្រោន់មត្មានការមស្របស្របួេមផនក្ទុំ ុំនងិបមនថែទវសរក្ញ្្ក្ស់ស្រមាប់បទិរក្សាស វត្ថិភាពអដឋិធាត្ 
ប  ន ្សេះ។ បច្ុបសបនន ស្របជាជនេលេះបានសនែត្់មបងមចក្រវាងស្រពេះភូែនិិងរាននទវតា នោយរាននទវតាមាន
ទុំ ុំធុំ ាអសត្េអ មានទវសរក្ញ្ក្្់ និង សស្រមាប់ត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្  ឯស្រពេះភែូិមានទុំ ុំត្ូច អាចមានទវសរឬ
ែិនមានទវសរក្ញ្្ក្ ់ និង សស្រមាប់មសននស្រពនស ុំនសចក្ត៊ីស េនសចក្ត៊ីសបសាយដេ់ផៃេះសមែសបងនងិស្រក្ ែ
ស្រគួារ នទេះប៊ីជាវាមានទស្រែង់ដូចោ្សក្៏នោយ។ ឯស្របជាជនេលេះនទៀត្នៅស្រពេះភូែិឬរាននទវតាមដេនស្របើ
ោក្់ត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្ ន េះថា ស្របាាទ។ 

ជាទូនៅ ស្របសនិនបើស្របជាជនយក្ស្រពេះភូែិឬរាននទវតាសស្រមាប់ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្  នគមត្ងនរៀប
ោក្ត់្ែេេ់វានៅនេើនេឿនមដេមានាថសនភាពរងឹមាុំនិងេពស់ជាងស ឋសនដ៊ីធែែតា។ ក្រណ៊ីេលេះ នគោក្់
នជើងវានៅក្នុងេូអណតូងទឹក្ែយួក្ង់ឬពងមដេមានរក្សាទកឹ្ក្នុងន េះ។ នធែើមបបននេះជាការបង្ហសញនូវ
នសចក្ត៊ីនោរពស្រសឡាញដ់េ់អដឋិធាត្ ននសពផងនិងជាជុំននឿក្នុងការទទេួបានភាពស្រត្ជាក្ស់្រត្ជ ុំ នសចក្ត៊ី
ស េនសចក្ត៊ីសបសាយ។ 

 
ការត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ ក្នុងរាននទវតាឬស្រពេះភូែិ(មានទវសរក្ញ្្ក្់) 
មដេនរៀបោក្់នេើនេឿន និង ោក្់ទឹក្ (ភូែិនស្រពតា ៊ី) 
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ការត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ ក្នុងរាននទវតាឬស្រពេះភូែិ មដេោក្់ក្នុងេូមានទឹក្ 

 

 
ការត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ ក្នុងរាននទវតាឬស្រពេះភូែិ មដេមានចាក្់ាបនិងនរៀបឥដឋព័ទធជ ុំវិញនជើងនស្រកាែ 

 
ទនៃឹែននេះ នគបានបនងេើត្នូវនចត្ិយមានទុំ ុំត្ូចេែែ (ប  នឬធុំជាងស្រពេះភែូិឬរាននទវតាបនតិច) 

សស្រមាបត់្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្  ន ើយមដេស្របជាជននៅថា នចត្ិយ នស្រពេះទស្រែង់ស្រទង់ស្រទយរបស់វាមាន
ស ឋសនជានចត្ិយ។ ដូនចនេះ ស្របជាជនបាននៅនឈាមសេះោរវវត្ថុទុំងននេះនោយមផអក្ជាែេូោឋសននេើទស្រែង់
របស់វា មត្ែិនមែនអាស្រស័យនេើេលឹែាររបស់វាន ើយ។    

ក្នុងន័យទសសសនវិជាជសបដសិុំនយាគ រវាងេលែឹារនងិទស្រែង់មដេមានទុំ ក្់ទុំនងជតិ្សនិទធជាែួយ
ោ្ស គ ឺ េលឹែារក្ុំណត្់ទស្រែង ់ឯទស្រែងច់ុំណេុះេលែឹារ។ 12 តាែន័យននេះ នទេះប៊ីជាស្រពេះភែូឬិរាននទវតា
នៅរក្សាទស្រែង់ជាែូេោឋសនរបស់វាក្ត៊ី មត្ស្របសិននបើេលែឹាររបស់វាបានផ្សស់បតូរនៅជាោរវវត្ថុសស្រមាប់
ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ ន ើយ ន េះនគស្រត្ូវនៅថា នចត្ិយ ។ 
                                                
12 ឆ្យ យ៊ីហា សង ៖ វិធ៊ីបដិសុំនយាគ ស េលាភនបាេះព ែព ភនុំនពញ ២០០៧ ទុំព័រ ៥២ ។ 
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េលនារម្កល់រក្សាអដ្ឋិធារ ជៅក្សន ងត្ពុះភូម្ឬិរានជេវតានាជពលអនាគរ 

 នៅចុំណុចននេះ នដើែសប៊ីនយើងអាចដងឹអុំព៊ីាថសនភាពននការស្របត្ិបត្តិការត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅ
ក្នុងស្រពេះភូែិឬរាននទវតា នពេអ គត្ នយើងអាចពចិារ នេើក្តាតសបួនជាសុំខាន។់ ក្តាតសទុំងបនួន េះ
គឺ ក្តាតសស វត្ថភិាពអដឋិធាត្  ក្តាតសនសដឋក្ិច ្ ភាពង្យស្រសេួក្នុងការនោរពស្របណិប័ត្ន ៍ និង ទុំន រនន
រនបៀបទ ក្ោក្់សពរបស់ស្របជាជន។ 

នយើងបាននេើក្ន ើងខាងនេើរចួន ើយអុំព៊ី ក្តាតសស វត្ថិភាពននអដឋិធាត្  ក្តាតសនសដឋក្ចិ្ នងិ ភាព
ង្យស្រសួេក្នុងការនោរពស្របណិបត័្ន៍អដឋិធាត្ ននសព នៅនពេស្របជាជនស្របត្ិបត្តិការត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ 
នៅក្នុងស្រពេះភូែឬិរាននទវតានៅមក្សបរផៃេះ។ ការចុំ យថ្វិកាត្ិច មានស វត្ថិភាព ន ើយង្យស្រសួេក្នុង
ការនោរពស្របណិប័ត្ន៍អដឋធិាត្ ននសពែន សសសជាទ៊ីនោរពស្រសឡាញ់របស់េលនួ នឹងនធែើឱសយស្របជាជននៅមត្
បនតស្របត្បិត្តិចេ ននេះបនតនទៀត្ ជាពិនសសស្របជាជនមដេមានជ៊ីវភាពក្ស្រែតិ្ែធសយែនងិជ៊ីវភាពក្ស្រែិត្
ទប។ ជាងននេះនទៀត្ ការត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅមក្សបរផៃេះ មក្សបរេលួន ក្៏នធែើឱសយសមាជិក្ស្រគាួរមានភាពក្ក្់
នៅតសខាងផលូវចតិ្ត ផលូវាមសរត្៊ីផងមដរ។   

ទក្់ទងនឹងទុំន រននរនបៀបទ ក្ោក្់សព បច្បុសបនន ស្របជាជននៅឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើងនយិែ
ទ ក្ោក្ស់ពនោយការបូជា នោយារការបូជាសព នពេបច្ុបសបននមានេក្ខណៈង្យស្រសួេ នស្រពេះ
មានភា្សក្់ង្រទទួេបនស្រែើនសវាក្ែែខាងការបូជាសពនោយនស្របើនែរ ចេត័្។ តាែរយៈការបជូាសពនស្របើនែរ 
ចេ័ត្ននេះ អដឋិធាត្ ននសពនងឹសថិត្នៅក្នុងទ៊ីវត្ថុក្ុំណត្់ែយួ នោយែិនសថិត្នៅផ្សេ់នឹងដ៊ីដូចែ ននទៀត្
ន ើយ។ ធាត្ មដេនរីសែក្រក្សាទ ក្ក្នុងនកាដឋនឹងស្រត្ូវមានទ៊ីសែគួរសស្រមាប់ត្ែេេ់រក្សាវា ន ើយស្របជាជន
នឹងស្របត្បិត្តិការត្ែេេ់រក្សានៅក្នុងស្រពេះភូែិឬរាននទវតាបនតនទៀត្ នោយមផអក្នេើែូេន ត្ ប៊ីខាងនេើ។ 
ទនៃឹែន េះ ពុំនូនផនូរមដេនក្ើត្នចញព៊ីការបជូាសពនឹងព ុំសូវមាននទៀត្ន ើយ។ 

បច្ុបសបនន ចេ ត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅក្នុងស្រពេះភូែឬិរាននទវតាក្ុំព ងមានការនិយែយា សងផ េ
ផ សនៅឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង។ នៅភូែិពក្់បនង្អសង មានស្របជាជនស្របមាណ៧០% 13 បានត្ែេេរ់ក្សា
អដឋិធាត្ ក្នុងស្រពេះភូែឬិរាននទវតា។ ចេ ននេះនងឹកាន់មត្រកី្ផ សផ េបនតនៅនទៀត្នៅភែូិដនទ។ 

  

នសចកតសីននដិាឋ ន 

 តាែរយៈបុំណក្ស្រាយខាងនេើ នយើងអាចសននិោឋសនថា ស្របជាជននៅឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង
មដេនិយែត្ែេេ់រក្សាអដឋធិាត្ នៅក្នុងស្រពេះភែូិឬរាននទវតា ក្នុងរយៈនពេស្របមាណជាជតិ្ែួយទសវត្សសរ៍
ច ងនស្រកាយននេះ គឺនោយារែេូន ត្ ប៊ីសុំខាន៖់ ស វត្ថិភាពននអដឋិធាត្  នសដឋក្ិច ្នងិ ភាពង្យស្រសេួ
ក្នុងការនោរពស្របណបិ័ត្នអ៍ដឋធិាត្ ននសពែន សសសជាទ៊ីនោរពស្រសឡាញ់របសេ់លួន។ ចេ ននេះនឹង
កាន់មត្រីក្ផ សផ េនៅក្នុងឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង និងនៅទ៊ីក្មនលងដនទនទៀត្ក្នុងស្របនទស នោយបច្ុបសបនន
ចេ ននេះក្៏ក្ុំព ងមានការស្របត្ិបត្តិនៅទ៊ីក្មនលងដនទដចូោ្សរចួន ើយ។ មផអក្តាែទសសសនវជិាជសបដិសុំនយាគ

                                                
13 ន ង ស ផត្ អាយ ៥៦ឆ្សុំ រស់នៅក្នុងភូែិពក់្បនង្អសង ឃ ុំស្រត្ពុំងធុំខាងនជើង ស្រស ក្ស្រតាុំក្ក់្ នេត្តតាមក្វ (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី១២ 
មេស៊ីហា ឆ្សុំ២០១៦)។  
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មដេថា េលែឹារក្ុំណត្ទ់ស្រែង់ ស្រពេះភែូិឬរាននទវតាមដេបានផ្សសប់តូរេលឹែារនស្របើជាោរវវត្ថុត្ែេេ់រក្សា
អដឋិធាត្  គួរនៅថា នចត្យិ ។  
 ទុំន រនិយែត្ែេេ់រក្សាអដឋិធាត្ នៅមក្សបរផៃេះ មក្សបរេលនួ ក្ប៏ានបង្ហសញផងមដរនូវការមស្របស្របួេ
ឥរិយាបថ្របស់ស្របជាជនចុំនពេះវត្តអារាែ មដេជាទ៊ីនោពសកាកសរៈ និង ការមស្របស្របេួឥរិយាបថ្របស់
ស្រគួារចុំនពេះអដឋិធាត្ ននសពែន សសសជាទ៊ីនោរពស្រសឡាញ់របស់េលួន។ ព៊ីែ ន ស្រគួារសពភាគនស្រចើនមាន
ភាពា្សក្់នសៃើរក្នុងការយក្អដឋធិាត្ ននសពសមាជិក្ស្រគាួររបស់េលួនែក្ត្ែេេ់រក្សាក្នុងផៃេះ ឬ មក្សបរផៃេះ
ន ើយ នោយនគយេ់ថា អដឋធិាត្ ជារបស់គួរឱសយខា្សចរអា ឬ ជារបស់ ុំែក្នូវអក្ សេសយនផសសងៗ។ ប  មនត 
បច្ុបសបនន ស្រគួារហា សនយក្អដឋិធាត្ ែក្ត្ែេេ់រក្សាមក្សបរេលួន មេងខា្សចរអាច ន ើយយេថ់ា អុំ ចនន
អដឋិធាត្ ន េះនងឹឃ ុំស្រគងរក្សាស្រគួារឱសយមាននសចក្ត៊ីស េសបសាយ។   

ឯកស្ថរពិនត្រោះ 

ស្នន ដដ្នពិនធ 
- ស្រក្ ែស្របជ ុំទុំននៀែទមា្សប់មេែរ ៖ ស្របជ ុំនរឿងនស្រពងមេែរ  នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី២ ២០០៣ ។ 
- េលតូ្ ធ៊ីតា ៖ ទសសសនវជិាជសស្របវត្តាិស្រសតមេែរសែ័យប នរស្របវត្តិ នគរភនុំ នងិនចនឡា ២០១៣។ 
- ឆ្យ យ៊ីហា សង ៖ វធិ៊ីបដសិុំនយាគ ស េលាភនបាេះព ែព ភនុំនពញ ២០០៧ ។ 
- ស្រត្ងឹ ង្ ៖ អរិយធែ៌មេែរ  ថា្សក្់បញ្្ប ់នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី៣ ១៩៧៤។ 
- មស្របង ពសិិដឋ ៖ ផេប េះពេ់ននរបបក្ែពុជាស្របជាធិបនត្យសយនេើវបសបធែ៌មេែរ  ២០១១។ 
- េ៊ី ធាែនត្ង ៖ ក្ុំណត្់ន ត្ របសជ់៊ីវតាកាវសនអ់ុំព៊ីស្របនពណ៊ីអនក្ស្រស ក្នចនឡា នបាេះព ែពនេើក្ទ៊ី៣ 
ភនុំនពញ ១៩៧៣។ 

ក្សិេ្សម្ភា ស 
- ជិន ានរឿន អាយ ៧៦ឆ្សុំ អាចារសយវត្តែងគេមានេក្ខណ៍ រស់នៅក្នុងភូែិនស្រពដក្់ពរ (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី
២៣ មេក្ញ្ញស ឆ្សុំ២០១៦)។ 

 - ដងូ នជឿន អាយ ៧៨ឆ្សុំ អាចារសយវត្តអងគាអសត្ រសន់ៅភែូិនស្រពសសាត្ (សមាភសសន៍នថ្ៃ២៧ មេត្ លា ឆ្សុំ
២០១៦)។ 

 - ណុប ាវិន អាយ ៣៩ឆ្សុំ ស្របធានភែូិនស្រពដក្ព់រ ( សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី ២២ មេក្ញ្ញស ឆ្សុំ២០១៦)។ 
 - នសៀក្ ឈនួ (នៅអាចារសយណុប) អាយ ៧៩ អាចារសយវត្តសិរីដុំ ក្់ (សមាហសសន៍នថ្ៃទ៊ី៤ មេស៊ីហា 
ឆ្សុំ២០១៦)។ 

 - ន ង ស ផត្ អាយ ៥៦ឆ្សុំ រស់នៅភូែិពក្់បនង្អសង (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី១២ មេស៊ីហា ឆ្សុំ២០១៦)។ 
 -   ៊ីង ននឿន អាយ ៧០ឆ្សុំ ស្របធានភូែិពក្់បនង្អសង (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី៧ មេស៊ីហា ឆ្សុំ២០១៦)។ 
 - អ្៊ិត្ ស ៊ីន អាយ ៥៦ឆ្សុំ អនក្េក្់រាននទវតារស់នៅក្នុងភែូិនស្រពសសាត្ (សមាភសសន៍នថ្ៃទ៊ី២៧ មេត្ លា 
ឆ្សុំ២០១៦)។ 


