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ប្រវត្តិការណ៍នៃការផ្លា សរ់ដូររដ្ឋធម្មៃុញ្ញ  
នៅប្រនេសកម្ពុជា 

 
       រណឌិ ត្ នេង វណ្ណា រេិធ 

ប្រធាៃសដេីីវិេាស្ថា ៃម្ៃុសសស្ថស្តសតៃិងវេិាស្ថស្តសតសងគម្ 
 

ម្ូលៃ័យសនងេរ 
 ក្នុងអត្ថបទស្ដពីី “របវត្តកិារណ៍ននការផ្លល ស់្បដូររដឋធមមនុញ្ញនៅរបនទស្ក្មពុជា” អនក្នពិនធមាន
បំណងនលីក្យក្ចណុំចស្ំខាន់ៗននខ្លឹមសារមានចចងក្នុងរដឋធមមនុញ្ញ ចដលក្នុងរយៈនពលរត្ឹមចត្៥០ឆ្ន ំ
ប ុន ណ្ ោះ(ឆ្ន ១ំ៩៥៣ ដល់ ឆ្ន ១ំ៩៩៣)រត្ូវបានផ្លល ស់្បតូរចំនួនរបាដំង ទងំន ម្ ោះរបនទស្ ទង់ជាត្ ិ
នភលងជាត្ិ រដឋធមមនុញ្ញ រនបៀបរបបររប់ររងរដឋ ននោបាយ នស្ដឋក្ិចចស្ងគម នងិទងំផនត់្រំនិត្ដល់ឫស្
រល់ ន យីជាលទធផលចុងនរកាយននការផ្លល ស់្បតូរទងំអស់្ននោះ នធវីឱ្យរបជាពលរដឋនស្ទីរវនិាស្អស់្ នងិ
របនទស្ជាត្ិនស្ទីរចត្ធ្លល ក់្ក្នុងក្តអីនតរាយ បាត់្បង់ក្ិត្តិយស្ និងក្តិ្ានុភាពចដលធ្លល ប់មានក្នុងស្ម័យ
មហានររ។ តាមរបាយការណ៍របស់្មូលនិធិរូបយិវត្ថុអនតរជាត្ ិចុោះនងៃទ២ី០ ចខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ បានឱ្យ
ដឹងថា ផលិត្ផលក្នុងរស្កុ្ចត្នាមស្រមាប់មនុស្សមាន ក់្(GDP per capita(nominal)) របស់្របនទស្
ក្មពុជាស្រមាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ រមឺានចំននួ ១ ៤៨៥ ដុល្លល រអានម រកិ្ ចដលស្ថិត្ក្នុងលដំាប់ថាន ក់្ទ៩ី ក្នុង
ចំន្មប ដ្ របនទស្ទងំ១០ននស្មាជិក្អាសា៊ា ន និងលដំាប់ថាន ក់្ទ១ី៥៥ នៅលំដាប់ទូទងំពភិព
នល្លក្1។  

 នៅនងៃទី១១ ចខ្ស្ីហា ឆ្ន ១ំ៨៦៣ មានពិធចុីោះ ត្ថនលខាបារាងំ-ក្មពុជាស្តីអពំីអា្ពាបាល 
បារាងំ។ នងៃទ១ី៧ ចខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ១ំ៨៨៧ បារាងំបាននចញនស្ចក្តីរបកាស្ បនងកីត្ស្ ភាពឥណឌូ ចិន ក្នុង
នោលបណំងបរងួបបរងួមរបនទស្ក្មពុជា ជាមួយនឹងចដនដីអា្នរិមរបស់្ខ្លួនដនទនទៀត្នៅឥណឌូ  
ចិន តាមរយៈននរបព័នធស្ ភាពឥណឌូ ចិន។ នៅនងៃទី៣ ចខ្ស្ីហា ឆ្ន ១ំ៨៩០ រដឋការបារាងំបានទញិ
ស្ិទធិផ្លត ច់មុខ្នូវស្ិទធិក្នុងការយក្ពនធអាក្រនលីអងករនានំចញពីរបនទស្ក្មពុជា ន យីចាប់ពីឆ្ន ១ំ៨៩១ 
ពនធអាក្ររត្ូវដាក់្ឱ្យនៅនរកាមការរត្ួត្ពិនតិ្យរបស់្រដឋការបារាងំទងំអស់្។  នៅនងៃទី១ ចខ្មក្រា ឆ្ន ំ
១៨៩២ នរបានបនងកតី្រក្ស្ងួ រិញ្ញវត្ថុចដលស្ថិត្នៅនរកាមការរត្ួត្ពិនតិ្យរបស់្បារាងំ។ ក្នុងឆ្ន ១ំ៩០០ 
នៅរបនទស្ក្មពុជា ជនជាត្អិឺរ  ុបមានដចីមាក រធំៗទងំអស់្ចំនួន១៥ក្ចនលង ចដលមានទំ ២ំ៣៥ កិ្
តា។ ននោះរឺជាការសាក្លបងនលីក្ទីមយួ ក្នុងការបនងកីត្ក្ស្ិដាឋ នដំ្ តំាមរនបៀបមូលធននិយម ជា
ពិនស្ស្ ក្ស្ិដាឋ នស្រមាប់ដំ្ រំស្ូវ។ រ ូត្មក្ដល់ស្ម័យស្ង្គ្រគ មនល្លក្នលីក្ទមីយួ(ចខ្ក្ក្កដា ឆ្ន ំ
១៩១៤)មូលធន រិញ្ញវត្ថុបារាងំបានបនងកតី្លក្ខខ្ណឌ ដ៏ចាបំាច់ នដីមបទីក់្ទញនដីមទុនឯក្ជនបារាងំ 
ឱ្យចូល ៊ាុនក្នុងវស័ិ្យស្ខំាន់ៗនននស្ដឋក្ចិចរបនទស្ក្មពុជា។ ជីវភាពខាងនស្ដឋក្ិចចទងំមូលននរបនទស្

                                              
1 Source: International Monetary Fund World Economic Outlook(October-2018), Date 20 Mar 2019. 



 

2 

 

នៅឥណឌូ ចិន រមួទងំរបនទស្ក្មពុជាផងរត្ូវបានស្ថិត្នៅនរកាមការររប់ររងរបស់្ធនាោរ “ឥណឌូ ចិន” ។ 
នៅមុនស្ម័យស្ង្គ្រគ មនល្លក្នលីក្ទីពីរ(ចខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ១ំ៩៣៩)របនទស្នានានៅឥណឌូ ចនិបានចរបកាល យ
នៅជារបនទស្ផលិត្ក្រនូវផលិត្ផលក្ស្កិ្មម នងិវត្ថុធ្លតុ្នដីមស្រមាប់របនទស្បារាងំ។ ការក្នក្តី្នន
ទំនាក់្ទនំងតាមចបបមូលធននិយម និងការបនងកីត្របបអា្និរមននអំនពជីិោះជាន់នលីរបនទស្ក្មពុជា
បានផតល់ឥទធិពលជាអវជិជមាន ជាពិនស្ស្ នៅនលសីាថ នភាពក្ស្ិក្រ។ ក្ស្ិក្ររក្ីរក្បានកាល យនៅជាអនក្
ជាប់បណុំលនឹងឈមួញក្ ត្ ល ឬ ឈមួញឯក្ជនកាន់ចត្នរចីនន ងីៗ ជាពិនស្ស្ ជនជាត្ិចិន បារាងំ 
ឥ ឌ្  នវៀត្្ម ចដលរស់្នៅរស្ុក្ចរស្ចមាក រ ក៏្ដូចជានៅទីរក្ុង។ នៅឆ្ន ១ំ៩២៦ រដឋបាលអា្
និរមបារាងំ បានបនងកតី្ចាប់មួយចដលបញ្ញជ ក់្ថា“បុរគលចដលមិនចមនជាពលរដឋបារាងំ ឬ ចដលមិន
ចមនស្ថតិ្នៅក្នុង “រក្ុមបុរគលរបក្បនដាយបុពវស្ិទធ”ិ រត្ូវបានហាមឃាត់្មិនឱ្យមានក្មមស្ិទធិនលីដីនៅ
របនទស្ក្មពុជា”។  នដាយនោងនៅតាមចាប់ននោះ ចាប់ពីនពលននាោះមក្រដឋការអា្និរមបានចបង
ចចក្ ូត៍្ដធីំៗដល់ពលរដឋបារាងំ ជាពិនស្ស្ ដល់រក្មុ ៊ាុនផ្លត ច់មុខ្ស្រមាប់ដាដំំ្រំស្ូវ កាន វ នរមច
និងនៅស្៊ាូ។ ពលរដឋបារាងំបានទទួលដីស្មបទន ចដលមានទំ ដំល់៧០ភាររយ ចំចណក្នៅស្ល់ 
៣០ភាររយ រត្ូវបានចបងចចក្ដល់អភិជន។ ដីស្មបទនមួយចនំួនធជំិត្៥០ភាររយ បានរត្ូវនរបី
របាស់្នដីមបដីំ្ នំៅស្៊ាូ។ ជាមួយោន នងឹការនរបីរបាស់្នដមីទុនបារាងំ នៅក្នុងនស្ដឋក្ិចចរបនទស្ក្មពុជា 
រឺមានការចូល ៊ាុនពីស្ំ្ ក់្នដីមទុននិងឈមួញក្ ត្ លរបស់្ជនជាត្ិចិន និងនវៀត្្ម។ រក្មុ ៊ាុន
ជំនួញរបស់្ជនជាត្ិចនិ និងនវៀត្្ម បាននដីរត្នួាទីជាឈមួញក្ ត្ ល រវាងរក្ុម ៊ាុនផ្លត ច់មុខ្បារាងំ
និងផារនានា នៅក្នុងរបនទស្ទងំឡាយននស្ ភាពឥណឌូ ចិន2។  
 នៅរបនទស្ក្មពុជាមានរដឋធមមនុញ្ញ ន យីរត្ូវបានផ្លល ស់្បដូរជានរចីនដង។ 

១- រដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជាទ១ី (១៩៤៧-១៩៧០) 
 មារតា១ ៖ របនទស្ក្មពុជា ជារបជាជាត្ិមយួ មានរពោះមហាក្សរត្នសាយរាជយ។ 

មារតា២៥៖ រាជស្មបត្តិរបនទស្ក្មពុជា ជារបស់្ក្សរតាទងំឡាយ ចដលជាត្ណំពីរពោះបាទ   
ស្នមតចរពោះ រវិក្សរាមាធបិត្ី រពោះអងគឌួង។ 

 នងៃទី៦ ចខ្ឧស្ភា ឆ្ន ១ំ៩៤៧ រដឋធមមនុញ្ញនលកី្ទ១ីរបស់្របនទស្ក្មពុជារត្ូវបានរបកាស្ឱ្យនរបី
របាស់្។ នៅនងៃទ៩ី ចខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៥៣ បារាងំបានរបរល់ឯក្រាជយភាពមក្ចខ្មរវញិ។ នៅចខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ំ
១៩៥៥ ត្ំ្ងរាង្គ្ស្តនៅរដឋស្ភាក្មពុជាបានអនុម័ត្ិនលីនស្ចក្តសី្នរមចចតិ្តស្តអីំពី ការដក្ងយរបនទស្
ក្មពុជានចញពីស្ ភាពបារាងំ ន យីបានរលំ្លយរបព័នធរដឋការរយ រវាងរបនទស្បារាងំនិងរដឋ ចូលរមួ
ក្នុងស្ ភាពបារាងំនៅឥណឌូ ចិន នាចខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ ចដលបានផតល់លទធភាពឱ្យរដាឋ ភបិាលក្មពុជាអាច
នធវកីាររត្ួត្រតានលីរបព័នធរូបិយបណណនិងរដឋការរយរបស់្របនទស្ ន យីអាចដក្ខ្លួនងយនចញពីឥទធិ
ពលននត្បំន់របាក់្ង្គ្ វង់។ នៅនពលននាោះ របនទស្ក្មពុជាចាប់នផតីមបនងកតី្ធនាោរជាត្ិ នងិ ការនបាោះពុមព
ឱ្យនរបីរបាស់្របាក់្ងមីជាលុយនរៀល។ នរកាយទទួលបានឯក្រាជយ ការលូត្ល្លស់្នស្ដឋក្ិចចរបនទស្ជាត្ិ រឺ
ពឹងចផែក្នលីវស័ិ្យមូលធនរបស់្រដឋ មូលធនឯក្ជនរបស់្ជាត្ិ នងិមូលធនចរមុោះ។ ការបនងកីត្វស័ិ្យ

                                              
2 សូ្មនមីល : នឆង វ ណ្ រទិធ “នស្ដឋកិ្ចចអនតរកាល: បទពិនសាធនរ៍បនទស្មួយចំននួ ”, ភនំនពញ, រាជបណឌិ ត្យស្ភាក្មពុជា, ចខ្
សី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៥, ទំពរ័១-១៤។ 
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របស់្រដឋរត្ូវបាននធវីន ងីតាមបីមុខ្ស្ញ្ញញ  : របមូលទិញរទពយមូលធនរបស់្រក្ុម ៊ាុនបរនទស្ សាងស្ង់
នរាងចរក្ងមី និងពរងីក្ភារ ៊ាុនក្នុងរក្មុ ៊ាុនចរមុោះ។ ចំនពាោះមុខ្ររខាងពាណិជជក្មម តាមស្ថិត្និាឆ្ន ំ
១៩៦២ មូលធនបារាងំបានកាន់កាប់សាថ នភាព១/៣ ននរក្ុម ៊ាុនពាណិជជនានំចញទងំអស់្នៅក្នុងក្មពុ
ជា ន យីមូលធនបារាងំបានស្ថិត្នៅជាមូលធនដ៏ស្ំខាន់នៅក្នុងវស័ិ្យនស្ដឋក្ចិចរបស់្របនទស្ក្មពុជា    
រឯី មុខ្ររខាងពាណិជជក្មមអា រណ័ន ីរណ័ចដលបានបំនពញនដាយរក្មុ ៊ាុនបរនទស្រត្ូវបានរបរល់
ដល់រក្ុម ៊ាុនងមីរបស់្ចខ្មរ។ នៅស្ម័យកាលននឆ្ន ១ំ៩៦០ នរស្នងកត្ន ញីស្ភាពការណ៍ននការក្នក្ីត្ 
វណណៈ នៅរស្ុក្ចរស្ និងមានភាពរក្ីរក្កាន់ចត្ខាល ងំន ងី។ ចាប់ពីចខ្ស្ីហា ឆ្ន ១ំ៩៦៩ រដាឋ ភិបាលបាន
បញ្ឈប់នធវីជាតូ្បនយីក្មម និងចក្ចរបវស័ិ្យនស្ដឋក្ិចចរបស់្របនទស្ឱ្យនៅជាក្មមស្ិទធិរបស់្ឯក្ជន។ 

២- រដឋធមមនុញ្ញសាធ្លរណៈរដឋចខ្មរ (១៩៧០-១៩៧៥) 
 មារតា១ ៖ របនទស្ក្មពុជាមាននាមថា “សាធ្លរណរដឋចខ្មរ” ។ 

មារតា១៤ ៖ ´រដឋទទួលសាគ ល់ន យីធ្លនាអោះអាងនូវក្មមស្ទិធិឯក្ជន។ រដឋជួយស្រមលួឱ្យ
ពលរដឋបានជាមាច ស់្ក្មមស្ិទធ។ិ ការប ោះពាល់ក្មមស្ិទធិរត្ូវហាម នវៀរចលងចត្របនោជន៍ 
សាធ្លរណៈត្រមូវឱ្យនធវី ក្នុងក្រណីចដលមានចចងក្នុងចាប់។ ក្នុងន័យននោះ មាច ស់្ក្មមស្ិទធិ
ទទួលរបាក់្ស្ណំងជាមុន នដាយរត្ឹមរត្ូវ និង ស្មរមយ។  

 នៅនងៃទី១៨ ចខ្មីនា ឆ្ន ១ំ៩៧០ រក្ុមរបឹក្ារាជា្ចរក្ និង រដឋស្ភាជាត្ ិបាននធវីនស្ចក្តី
ស្នរមចរបកាស្ ស្តីអពំីការរលំំស្នមតច ននរាត្តម ស្ី នុ។ នៅនងៃទី៩ ចខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ១ំ៩៧០ នរបាន
របកាស្ការបនងកីត្ “សាធ្លរណរដឋចខ្មរ” ន យីនល្លក្ លន់ នល់ រត្ូវបានកាល យជា របធ្លនាធិបត្។ី នានងៃ
ទី១០ ចខ្ឧស្ភា ឆ្ន ១ំ៩៧២ រដឋធមមនុញ្ញងមីរត្ូវ បានរបកាស្ឱ្យនរបីរបាស់្ជនំួស្រដឋធមមនុញ្ញឆ្ន ១ំ៩៤៧។ 
នៅក្នុងរបបសាធ្លរណរដឋចខ្មរ(ចដលមានរយៈនពល៥ឆ្ន  ំ១ចខ្) ស្ង្គ្រគ មសុ្ីវលិបាន រកី្រាលដាលនពញទូ
ទងំរបនទស្  ប ត្ លឱ្យជនជាត្ិចខ្មររបមាណជាង១ល្លននាក់្(របមាណជា១/៧ននរបជាជនក្មពុជា) 
សាល ប់ របួស្ និង កាល យជាជនពិការ  និង មានជននភៀស្ខ្លួនរាប់ចស្ននាក់្រត់្នចាលលំនៅសាថ ន។ ជាមយួ
ោន ននោះចដរ នរាងឧស្ា ក្មម៤/៥ រត្ូវបានបំផលចិបំផ្លល ញ ចំការនៅស្៊ាូ ២/៣ បានរត្វូបាត់្បង់ ផលូវងនល់និង
ផលូវចដក្៧០-៨០%បានរត្ូវខូ្ចខាត្ ក្ពំង់ចផនិងក្ពំង់ចមលងបានទទួលខូ្ចខាត្ោ ងធៃន់ធៃរ។ ផលតិ្ 
ក្មមចផនក្ក្ស្ិក្មមបានធ្លល ក់្ចុោះ១/៤  ចំចណក្ឯ វស័ិ្យឧស្ា ក្មមបានធ្លល ក់្ចុោះដល់១/៨ នបីនរបៀបនធៀប
មុនឆ្ន ១ំ៩៧០។  របនទស្ក្មពុជាចដលជារបនទស្នាអំងករនៅលក់្នៅនរៅរបនទស្ បានកាល យជារបនទស្
ចដលនាអំងករចូលពីរបនទស្នរៅវញិ។ ទនំិញចាបំាច់ស្រមាប់ជីវភាពរស់្នៅន ងីនងល ួស្ក្រមិត្  ភាព
អត់្ការររនធវីមានកាន់ចត្នរចនីន ងីៗ  ជីវតិ្រស់្នៅស្រមាប់របនទស្ក្មពុជា រអឺារស័្យពីជំនួយរបស់្
បរនទស្ទងំរស្ុង។ 

៣- រដឋធមមនុញ្ញក្មពុជារបជាធបិនត្យយ(១៩៧៥-១៩៧៨) 
មារតា១ ៖ រដឋក្មពុជា ជារដឋរបស់្របជាជន ក្មមក្រ ក្ស្កិ្រ និង ពលក្រ ក្មពុជានផសងនទៀត្ទងំ
អស់្។ រដឋក្មពុជាមានន ម្ ោះជាផលូវការថា “ក្មពុជា របជាធបិនត្យយ” ។ 
មារតា២ ៖ មនធាបាយផលតិ្ក្មមស្ំខាន់ៗជាទូនៅ ជាក្មមស្ិទធិរបស់្របជាជន និង ក្មមស្ិទធិរមួ
របស់្របជាជនស្មូ ភាព រឯី របស់្របរនរបីរបាស់្របចានំងៃស្ថិត្នៅជាក្មមស្ទិធិរបស់្ឯក្ជន។ 
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 មារតា៣ ៖ ក្មពុជារបជាធិបនត្យយអនុវត្តរបបស្មូ ភាពក្នុងការដឹក្នា ំនិង នធវីការររ។ 
មារតា១២ ៖ របជាជនក្មពុជាររប់រូបមានស្ិទធជិីវភាពនពញទខីាងស្មាា រៈ ខាងសាម រត្ី និង ខាង
វបបធម៌ ចដលរត្ូវបានចក្ចរបឱ្យរកី្ចនរមីនកាន់ចត្ខ្ពស់្ន ងីជានិចច។ របជាជនក្មពុជាររប់រូប 
សុ្ទធចត្រត្ូវបានធ្លនាអោះអាងខាងជីវភាពទងំអស់្។ 

 - ក្មមក្រររប់រូបជាមាច ស់្នរាងចរក្។ 
 - ក្ស្ិក្រររប់រូបជាមាច ស់្ចរស្ចមាក រ។ 
 - ពលក្រនផសងនទៀត្មានស្ិទធមិានការររនធវីទងំអស់្ោន ។ 
 - ភាពោម នការររនធវមីិនមានដាច់ខាត្ក្នុងក្មពុជារបជាធិបនត្យយ។ 

 នងៃទី១៧ ចខ្នមសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ របប “សាធ្លរណរដឋចខ្មរ” រត្ូវបានដលួរលំ។ំ រដឋធមមនុញ្ញងមីមួយ
នទៀត្រត្ូវបានបនងកីត្ន ងីនៅនងៃទី៥ ចខ្មក្រា ឆ្ន ១ំ៩៧៦ ជនំួស្រដឋធមមនុញ្ញឆ្ន ១ំ៩៧២ ន យីរបនទស្
ក្មពុជា រត្ូវបាននរឱ្យន ម្ ោះថា “ក្មពុជារបជាធិបនត្យយ”។  ននោបាយ នស្ដឋក្ិចចននរបបននោះរឺមននារម
វជិាជ បដិបក្ខភាព រវាងរបជាក្ស្ិក្រនិងវណណៈពាណិជជក្រចងការរបាក់្។ នរចាត់្ទុក្ទីរក្ុងរឺជារបភពនន
មូលធននិយមចដលជាមនធាបាយបនងកីត្អំនពីជោិះជាន់វណណៈក្ស្ិក្រ ន យីនដីមបបីបំាត់្អំនពីជិោះជាន់ នរ
បានបំបាត់្ការនរបីរបាស់្លុយក្នុងនស្ដឋក្ិចច ចត្នរបានបនងកីត្នូវស្ ក្រណ៍ររប់ទីក្ចនលងនៅទូទងំ
របនទស្។ ចំនពាោះបញ្ញា ឧស្ា ូបនីយក្មម “ពឹងចផែក្នលកី្មាល ងំផ្លទ ល់ខ្លួន” ចដលជាលក្ខណៈនស្ដឋក្ិចច
បិទ(Closed Economy) ផ្លត ច់ទំនាក់្ទំនងជាមួយពិភពខាងនរៅ ដូចជា វស័ិ្យពាណិជជក្មម និង ក្ចិច
ស្ របត្បិត្តិការនស្ដឋក្ិចចជានដីម។ របបននោះបានបនណត ញរបជាពលរដឋទងំអស់្ នចញពទីីរក្ុងភនំនពញ 
ទីរបជុំជនធំៗ ឱ្យនៅនៅតាមជនបទ និងនៅតាមវាលរនហាសាថ ន នដីមបនីធវីក្ស្កិ្មម។ របជាជនទងំអស់្
នៅក្នុងរបនទស្បានរត្ូវចបងចចក្ជាបីរបនភទ រ ឺ“របជាជនចាស់្” “របជាជនងម”ី និង “អត្ីត្មង្គ្នតីរាជការ
របបមុន”។ ក្នុងរបបននោះោម នអវីជារទពយស្មបត្តកិ្មមស្ិទធិឯក្ជនបនតិចន យី។ ជាមួយនឹងការបំបាត់្
រទពយស្មបត្តិឯក្ជន រឺមានទងំការបំបាត់្រទពយផ្លទ ល់ខ្លួន ចាប់ពីចាន ឆ្ន ងំនៅ។ ការស្មាល ប់នដាយច ំ 
និងនដាយរបនោល ដូចជា  នធវីការររោ ងធៃន់ធៃរ  បងែត់្អាហារ ោម នថាន សំ្ងកូវពាបាលនពលមានជងំ ឺ
ន យីនធវីឱ្យរបជាជនក្មពុជាសាល ប់អស់្របមាណជា ១ល្លន ២ចស្ន នាក់្ ចដលក្នុងននាោះមានទងំមនុស្ស
ចាស់្ បុរស្ នារ ីនិង កុ្មារ(រតិ្ពីចខ្នមសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ដល់ចខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៧៦)ន យីរបជាពលរដឋចដល
មានជីវតិ្របមាណជា៨០% មានជំងឺររនុចាញ់ នងិបាត់្បង់ស្មត្ថភាពក្នុងការបំនពញពលក្មម(សូ្ម
នមីល :  ុង នស្ៀម “របវត្តសិាង្គ្ស្តស្នងខបននរបនទស្ក្មពុជា”, បណឌិ ត្ស្ភាវទិាសាង្គ្ស្ត ស្.ស្.ស្. ស្.  
វទិាសាថ នននបូព៌ាសាង្គ្ស្ត, ទំព័រ៥០៦)3 ។ 

៤-រដឋធមមនុញ្ញសាធ្លរណរដឋរបជាមានិត្ក្មពុជា(១៩៨១-១៩៨៦) 
 មារតា១ ៖ របនទស្ក្មពុជាមាននាមជាផលូវការថា “សាធ្លរណរដឋរបជាមានតិ្ក្មពុជា” ។ 
 មារតា១១ ៖ នស្ដឋក្ចិចជាត្សិ្ថតិ្នៅនរកាមការដកឹ្នារំបស់្រដឋ។ 

                                              
3 សូ្មនមីល :  ុង នស្ៀម “របវត្តិសាង្គ្ស្តស្នងខបននរបនទស្ក្មពុជា”, បណឌិ ត្ស្ភាវទិាសាង្គ្ស្ត ស្.ស្.ស្. ស្.  វទិាសាថ នននបូព៌ា
សាង្គ្ស្ត, ទំពរ័ ៥០៦ 
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មារតា១២ ៖ នស្ដឋក្ចិចជាត្មិានបីចផនក្ : នស្ដឋក្ចិចរដឋ  នស្ដឋក្ិចច ស្មូ ភាព  និង នស្ដឋក្ចិច
ររួសារ។ រដឋររប់ររងស្ រោស្រដឋោ ងជិត្ដតិ្នដីមបពីរងីក្ត្ួនាទីស្ំខាន់ននចផនក្នស្ដឋក្ិចចរដឋ 
ក្នុងនស្ដឋក្ិចចជាត្ិ ន យីទនទមឹនឹងននាោះជួយទំនុក្បរមុង រពមទងំចណនាោំ ងស្ក្មមនូវការក្
សាងនស្ដឋក្ិចចស្មូ ភាព និង នស្ដឋក្ចិចររួសារឱ្យរកី្ចនរមីនតាមទសិ្ចដលមានរបនោជន៍
ដល់រដឋ និង ជីវភាពរស់្នៅរបស់្របជាជន។ 
មារតា១៣ ៖ រដឋយក្ចតិ្តទុក្ដាក់្ពរងីក្ផលិក្មមឧស្ា ក្មមចដលបនរមីក្ស្ិក្មម ពរងីក្
ផលិត្ផលចដលនរបីរបាស់្ ពរងីក្ពាណិជជក្មម រមនារមន៍និងដឹក្ជញ្ជូ ន។ រដឋជួយទំនុក្
បរមុងនងិពរងីក្ស្ិបបក្មមនងិឧស្ា ក្មម។ 
មារតា១៤ ៖ រទពយស្មបត្តិជាក្មមស្ិទធិរបស់្រដឋ មាន ដធីលី នរពនឈ ីស្មុរទ ទននល បងឹ ធនធ្លន 
ធមមជាត្ិ មជឈមណឌ លនស្ដឋក្ចិច វបបធម៌ មូល ដាឋ នការពាររបនទស្ និង ស្ណំង់នផសងៗនទៀត្
របស់្រដឋ។ 
មារតា ១៧ ៖ ជន្ក៏្នដាយោម នស្ទិធិទិញ លក់្ បញ្ញច  ំឬ របវាស់្ដធីលីបានន យី។ ជន្
ក៏្នដាយមិនអាចនរបីរបាស់្ដីធល ី ក្ស្កិ្មម ដីនរព នដាយចិត្តឯងក្នុងនោលបណំងនផសងនទៀត្ នបី
ោម នការអនុញ្ញញ ត្ពីរក្ស្ួងមានស្មត្ថក្ិចច។ 

 មារតា ១៩ ៖ ពាណិជជក្មមនរៅរបនទស្ស្ថិត្នៅនរកាមការររប់ររងផ្លត ច់មុខ្របស់្រដឋ។ 
 នងៃទី៧ ចខ្មក្រា  ឆ្ន ១ំ៩៧៩ “របបក្មពុជារបជាធិបនត្យយ” រត្ូវបានផតួលរលំ។ំ នានងៃទ១ី០ ចខ្
មក្រា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ របនទស្ក្មពុជារត្ូវបានរបកាស្ជា “សាធ្លរណរដឋរបជាមានិត្ក្មពុជា”។ 
 នៅក្នុងស្ម័យរបជុនំីត្ិកាលទ១ីននរដឋស្ភា ចដលបានដំនណីរការ ពីនងៃទី២៤ ដល់២៧ ចខ្មិងុ
នា ឆ្ន ១ំ៩៨១ នរបានអនុម័ត្រដឋធមមនុញ្ញងមី ជំនសួ្រដឋធមមនុញ្ញឆ្ន ១ំ៩៧៦។ រដាឋ ភិបាលបាននធវីការអំពាវ
នាវដល់ប ត្ ក្ស្ិក្រឱ្យបនងកតី្ “រក្ុមសាមរគីបងកបនងកីនផល”។ អំ ុងឆ្ន ១ំ៩៧៩-១៩៨០ នៅរបនទស្
ក្មពុជាបានបនងកីត្ “រក្ុមសាមរគីបងកបនងកីនផល” ចំនួន៧០ពាន់រក្ុម ចដលក្នុងមួយរក្មុៗ មានចំននួព ី
១៥នៅ២០ររួសារ។ ក្ស្ិក្រទូទងំរបនទស្ចនំួន៩០% បានបនងកីត្ជា “រក្ុម សាមរគីបងកបនងកីនផល”។ 
រ ូត្ដល់ចខ្មីនា-នមសា ឆ្ន ១ំ៩៨០ បានចាប់នផតីមនរបីរបាស់្របាក់្នរៀលរបស់្សាធ្លរណរដឋរបជាមានតិ្
ក្មពុជា។ ក្នុងស្ម័យរបជុំមហាស្ននិបាត្ទី៤របស់្បក្សកុ្មមុយនីស្តក្មពុជា ចដលបានរបរពឹត្តនៅពីនងៃទី
២៦-២៩ ចខ្ឧស្ភា ឆ្ន ១ំ៩៨១ នរបានអនុម័ត្អំពដីំនណីរ្នន ងីនៅកាន់ស្ងគមនិយម ន យី
នស្ដឋក្ិចចរបនទស្ក្មពុជានឹងបរងួមវស័ិ្យនស្ដឋក្ចិចបីរបនភទ រឺនស្ដឋក្ចិចរដឋចដលនៅក្នុងននាោះ មាននរាង
ឧស្ា ក្មមទងំអស់្ រមនារមន៍ ស្ រោស្នស្ដឋក្ិចច  និង ពាណិជជក្មមមួយចនំួនធំ,  នស្ដឋក្ចិច
ស្មូ ភាពចដលនៅក្នុងននាោះមានរក្ុមសាមរគបីងកបនងកនីផលទងំឡាយ,  នស្ដឋក្ចិចររសួារចដលនៅក្នុង 
ននាោះមានក្ស្ិក្រឯក្ជន អនក្លក់្ដូរតូ្ចតាច ស្ិបបក្រឯក្ជន ចត្រដឋយក្ចតិ្តទុក្ដាក់្ជាពិនស្ស្ ដល់
ការពរងកី្នស្ដឋក្ិចចរដឋ, និង នស្ដឋក្ិចចស្មូ ភាព។ 
 នៅក្នុងនស្ៀវនៅ “  ៊ាុន ចស្ន ៖ ១០ឆ្ន នំនដំនណីរក្មពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩”4 ទំព័រ២៣០ បាន
ស្រនស្រថា ៖ “ប ុនាម នចខ្ដំបូងននោះ របច លជា៨០% ននចំនួនរបជាពលរដឋោម នបានបងកបនងកីនផលអវី

                                              
4 សូ្មនមីល :  ៊ាុន ចស្ន ៖ ១០ឆ្ន នំនដំនណីរក្មពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩”ទំព័រ២៣០ 
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នទ” ក្នុងទំព័រ ២៣៦ ៖ “ ... នយងីអាចក្សាងនស្ដឋក្ិចចស្ងគមនិយមចត្មតងនដាយអនុញ្ញញ ត្ឱ្យមានចត្
ស្មាស្ភាពនស្ដឋក្ិចចរដឋនិងនស្ដឋក្ិចចស្មូ ភាពបានន យី រឯី នស្ដឋក្ិចចររសួារ រសឺ្ថិត្ក្នុងស្មាស្
ភាពបនាទ ប់បនសតូំ្ចតាចចត្ប ុន ណ្ ោះ ន យីមិនចាបំាច់ឱ្យមាននស្ដឋក្ិចចឯក្ជននទ នរពាោះស្មាស្ភាព
នស្ដឋក្ិចចឯក្ជន បានសាល ប់តាងំពីក្នុងរបប ប ុល ពត្ នៅន យី មិនរត្ូវឱ្យវារស់្ន ងីវញិនទ”។  រ ូត្
ដល់ចុងឆ្ន ១ំ៩៨៤ ក្នុងឱ្កាស្ស្ននបិាត្ក្មាម ភិបាលទូទងំរបនទស្របស់្បក្ស នានងៃទ២ី ដល់នងៃ ទ៩ី 
ចខ្វចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៨៤ នទីបឱ្យស្ចាច ប័នទទលួសាគ ល់ស្មាស្ភាព នស្ដឋក្ិចចឯក្ជន ន យីរដឋស្ភាក៏្បាន
បញ្ចូ លនៅក្នុងរដឋធមមនុញ្ញ  ក្នុងស្ម័យរបជុំនលកី្ទ១ី០ នីត្កិាលទ១ី នានងៃទី៧ ចខ្កុ្មាៈ ឆ្ន ១ំ៩៨៦។ 
 ៥- រដឋធមមនុញ្ញននរដឋក្មពុជា(១៩៨៩-១៩៩៣) 
 មារតា ១ ៖ របនទស្ក្មពុជាមាននាមជាផលូវការថា “រដឋក្មពុជា”។ 

មារតា ១១ ៖ នស្ដឋក្ិចចជាត្សិ្ថិត្នរកាមការដឹក្នារំបស់្រដឋ។ រដឋនលីក្ស្ទួយជីវភាពរបជាជនឱ្យ
មានក្រមិត្ខ្ពស់្ជាលំដាប់នលីររប់ចផនក្ នដីមបកី្សាងរបនទស្ជាត្ិ។ 

 មារតា ១២ ៖  នស្ដឋក្ិចចជាត្មិានរបា ំ: នស្ដឋក្ិចចរដឋ, នស្ដឋក្ិចចរដឋចរមោុះនងិឯក្ជន, នស្ដឋក្ិចច
ស្មូ ភាព, នស្ដឋក្ចិចររួសារ, និង នស្ដឋក្ិចចឯក្ជន។ 
 រដឋររប់ររងស្ រោស្រដឋោ ងជិត្ដតិ្ រឺនដីមបពីរងីក្ត្នួាទីស្ំខាន់ននចផនក្នស្ដឋក្ចិចរដឋចរមុោះ
និងឯក្ជនក្នុងនស្ដឋក្ិចចជាត្ ិ ន យីទនទឹមនឹងននាោះជយួទំនុក្បរមុងនងិចណនាោំ ងស្ក្មមនូវការ       
ក្សាងនស្ដឋក្ិចចស្មូ ភាព នស្ដឋក្ិចចររួសារ និង នស្ដឋក្ិចចឯក្ជន ឱ្យរកី្ចនរមីនតាមទិស្នៅចដល
មានរបនោជន៍ដល់រដឋ និងជីវភាពរបជាជន។ 

មារតា១៣ ៖ រដឋយក្ចិត្តទុក្ដាក់្ពរងកី្ផលិក្មមឧស្ា ក្មម ចដលបនរមកី្ស្ិក្មម ពរងីក្
ផលិត្ផលចដលនរបីរបាស់្ពរងីក្ពាណិជជក្មម រមនារមន៍ និង ដឹក្ជញ្ជូ ន។ រដឋជួយទំនុក្
បរមុង នងិ ពរងកី្ស្បិបក្មម នងិ ឧស្ា ក្មម។ 
មារតា១៤ ៖ រទពយស្មបត្តិជាក្មមស្ិទធិរបស់្រដឋ មាន ដធីលី នរពនឈ ីស្មុរទ ទននល បងឹ ធនធ្លន 
ធមមជាត្ិ មជឈមណឌ លនស្ដឋក្ិចច វបបធម៌ មូលដាឋ នការពាររបនទស្នងិស្ណំង់នផសងៗនទៀត្
របស់្រដឋ។ 

 មារតា១៩ ៖ ពាណិជជក្មមនរៅរបនទស្ ស្ថិត្នៅនរកាមការររប់ររងផ្លត ច់មុខ្របស់្រដឋ។ 

 នានងៃទី៣០ ចខ្នមសា ឆ្ន ១ំ៩៨៩ នាស្ម័យរបជុំវសិាមញ្ញនីត្ិកាលទ១ីននរដឋស្ភារបស់្សា 
ធ្លរណរដឋរបជាមានតិ្ក្មពុជា នរបាននធវីវនិសាធនក្មមរដឋធមមនុញ្ញ និង បានអនុម័ត្បតូរ “សាធ្លណរដឋរបជា
មានិត្ក្មពុជា” នៅជា “រដឋក្មពុជា” ន យីនធវីក្ំចណទរមង់នស្ដឋក្ិចចពសី្មាស្ភាពបី(នស្ដឋក្ិចចរដឋ ស្មូ 
ភាព នងិ ររួសារ)នៅស្មាស្ភាពរបា(ំនស្ដឋក្ិចចរដឋ នស្ដឋក្ិចចរដឋចរមុោះនិងឯក្ជន  នស្ដឋក្ិចចស្មូ  
ភាព  នស្ដឋក្ិចចររសួារ នងិ នស្ដឋក្ិចចឯក្ជន)។ 

៦- រដឋធមមនុញ្ញននរពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជាទ២ី(ពីឆ្ន ១ំ៩៩៣) 
មារតា១ ៖ របនទស្ក្មពុជា ជារពោះរាជា្ចរក្ចដលរពោះមហាក្សរត្រទង់របត្ិបត្តិតាមរដឋធមម 
នុញ្ញ និង តាមលទធិរបជាធិបនត្យយនស្រពី ុបក្ស។ 

 មារតា៥១ ៖ -ងមី  រពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជាអនុវត្តននោបាយរបជាធបិនត្យយ នស្រពី ុបក្ស។ 
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 មារតា៥៦ ៖ រពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជាអនុវត្តរបព័នធនស្ដឋក្ិចចទីផារ។ 
មារតា៦០៖ពលរដឋមានស្ទិធលិក់្ដូរផលិត្ផលរបស់្ខ្លួននដាយនស្រ។ី ការត្រមូវឱ្យលក់្ផលិត្ 
ផលជូនរដឋ ឬ ការយក្នភារផល ឬ រទពយស្មបត្តិឯក្ជននៅនរបីរបាស់្ នទោះបីមួយរយៈនពលក៏្
នដាយរត្ូវហាមឃាត់្ នវៀរចលងចត្ក្នុងក្រណីពិនស្ស្ចដលមានចាប់អនុញ្ញញ ត្។ 
មារតា៦២៖ រដឋយក្ចិត្តទុក្ដាក់្ជួយនដាោះរសាយមនធាបាយផលិត្ ការពារនងលផលិត្ផលជូន
ក្ស្ិក្រ ស្ិបបក្រ និង ជយួរក្ទីផារលក់្ផលិត្ផល។ 
មារតា៦៣៖ រដឋយក្ចតិ្តទុក្ដាក់្ររប់ររងទីផារជយួឱ្យជីវភាពរស់្នៅរបស់្របជាពលរដឋមាន
ក្រមិត្ស្មរមយ។ 

 ចាប់តាងំពីនងៃទី២៤ ចខ្ក្ញ្ញញ  ឆ្ន ១ំ៩៩៣មក្ រដឋធមមនុញ្ញងមរីត្ូវបានរបកាស្ឱ្យនរបីរបាស់្ជាផលូវ
ការជំនួស្រដឋធមមនុញ្ញចដលរត្ូវបាននធវីវនិសាធនក្មម ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៨៩ ន យីរបនទស្ក្មពុជារត្ូវបាននរនៅ
ថា “រពោះរាជា្ចរក្ក្មពុជា”។ 

សៃនិដ្ឋឋ ៃ 
 ក្មពុជារឺជារបនទស្មួយចដលរត្ឹមរយៈនពល៥០ឆ្ន បំ ុន ណ្ ោះ រត្ូវបានផ្លល ស់្បតូរចំនួនរបាដំងជា
បនតបនាទ ប់ នូវរដឋធមមនុញ្ញ ន ម្ ោះរបនទស្ ទង់ជាត្ិ នភលងជាត្ិ រនបៀបរបបររប់ររងរដឋ ននោបាយ នស្ដឋ
ក្ិចច ស្ងគម នងិទងំផនត់្រនំិត្ដល់ឫស្រល់។ ការផ្លល ស់្បតូរទងំអស់្ននោះ មិនបាននធវីឱ្យរបនទស្ននោះមាន
វឌឍនភាពដូចប ដ្ របនទស្នជឿននលឿនដនទនទៀត្ន យី  ផទុយនៅវញិនធវីឱ្យរបនទស្ជាត្ិនស្ទីរចត្ធ្លល ក់្
ក្នុងក្តីអនតរាយ បាត់្បង់ក្តិ្តិយស្ និងក្ិត្ានុភាពចដលធ្លល ប់មានក្នុងស្ម័យមហានររ។ 
 នដីមបសីាដ ររបនទស្ជាត្ឱិ្យមានភាពរកី្ចនរមនី ជាចំបងររឺត្ូវការជាចាបំាច់នូវស្ថិរភាពននោ 
បាយនិងការឯក្ភាពជាត្ិជាធលុងមួយ រមួោន  ការពារ ក្សាង ជំរុញ នងិនលីក្ក្មពស់្ក្ិត្ានុភាពជាត្ិ
មាតុ្ភូមិទងំអស់្ោន ៕  
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