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ប្បវត្តិ និងសារៈសខំាន់ននពុទ្ធិកសកិានៅកម្ពុជា 

    លោកស្រីបណ្ឌិ ត ជា វណ្ណី  
    ស្បធាននាយកដ្ឋា នធម្មសាស្ររត ចរយិាសាស្ររត និង លយនឌ័រ 
  ននវទិ្យាសាា នម្នុរសសាស្ររតនិងវទិ្យាសាស្ររតរងគម្ននរាជបណ្ឌិ តយរភាកម្ពុជា 

 

 
វរ័ិយអប់រផំ្នែកពុទ្យធិករិកាជាវរ័ិយមួ្យផ្ែលបានចូលរួម្ចផំ្ណ្កបណ្តុ ុះបណ្តត ល

ធនធានម្នុរសលៅកម្ពុជា។ វរ័ិយលនុះបានចាបប់ែិរនធិជាលស្ចើនរតវតសរម៍្កល ើយ គលឺៅមុ្ន
រជជកាលននការស្គប់ស្គងរបរ់អតីតស្ពុះម្ហាវរីកសស្ត និងមានការរកីចលស្ម្ើនខ្ល ងំលៅរម្័យរងគម្
រាស្ររតនិយម្ លស្កាម្ការែកឹនាសំ្បលទ្យររបរ់ស្ពុះករុណ្តស្ពុះម្ហាវរីកសស្តនលរាតតម្រី នុ ផ្ែលលៅ
រម្័យលនាុះ វរ័ិយអប់រផំ្នែកពុទ្យធិករិកាលនុះ ស្តូវបានស្បលទ្យរកាន់ស្ពុះពុទ្យធសារនាលលើពិភព
លោកទ្យទួ្យលសាគ ល់នងផ្ែរ។ 

តាម្ការរិកាស្សាវស្ជាវរបរ់អែករិកាស្បវតតសិ្ពុះពុទ្យធសារនាលៅកម្ពុជាមួ្យចនួំនបាន
លលើកល ើងថា វរ័ិយអបរ់ផំ្នែកពុទ្យធិករិកាបានកលកើតែបូំងលៅឆ្ែ ១ំ៩០៩ កែុ ងរជជកាលននស្ពុះបាទ្យ
រីុរុវតាិ និងលបើផ្នែកតាម្ឯកសារស្បវតតិពុទ្យធិករិកា ផ្ែលចងស្កងលដ្ឋយគណ្ៈកម្មការស្សាវស្ជាវ
ននវទិ្យាសាា នពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ លបាុះពុម្ពនាយលៅឆ្ែ ២ំ០០៦ បានររលររថា សាោពុទ្យធិក
រិកា ផ្ែលចាបប់ែិរនធិែបូំងមានល ម្ ុះថា "បរម្ពុទ្យធវចនបរយិតតិបសាទ្យ" ផ្ែលមានទី្យតាងំរាិត
លៅលេតតលរៀម្រាប ល ើយជាបនតបនាា ប ់ វរ័ិយលនុះបានរកីចលស្ម្ើនបនតិចម្ដងៗ។ ផ្តល ុះជាយា៉ា ង
ណ្ត អែករិកាផ្នែកស្ពុះពុទ្យធសារនារលងេតល ើញថា       វរ័ិយអប់រផំ្នែកពុទ្យធិករិកាផ្ែលរកី
ចលស្ម្ើនបនុំតលនាុះ គឺលៅអ ុំងទ្យរវតសរទី៍្យ៥០និង៦០ លស្កាម្ការស្គប់ស្គងស្បលទ្យរននអតីតស្ពុះ
ម្ហាវរីកសស្ត គសឺ្ពុះបាទ្យនលរាតតម្រី នុ។ 

លបើតាម្រងឃែកីាអគ្គគ ធកិាររងពុទ្យធិករិកាជាតិ ផ្ែលជារមាជិកលេររភា និងជាស្ពុះ
លៅអធកិារវតតវមិានលតជុះ (លៅស្រុះចក) រលម្តចធម្មចរយិា ឈឹង ប ុន្ ស្ពុះលតជគុណ្មានលេរ
ែីកាថា ែបូំងល ើយកែុងការអប់រផំ្នែកពុទ្យធិករិកា លគរិកាលដដ តរខំ្នផ់្តលៅលលើភាសាបាលី និង
ធម្៌អាេល៌ទ្យ។ ផ្តលស្កាយម្ក រម្័យរងគម្រាស្ររតនិយម្ លទ្យើបលគល ើញមានបញ្ចូ លវជិាជ ផ្នែកខ្ង
អាណ្តចស្ក លែើម្បឱី្យអែករិកា បានយល់ែឹង ងំពីរផ្នែក គនឺលូ វលោក និងនលូវធម្ ៌«លពលម្កជនំាន់
រងគម្រាស្ររតនិយម្ ែឹ ង គឺមានការឱ្យលរៀនរូស្ត ែឹង  ងំលគលៅថា ធម្មវជិាជ  លោកវជិាជ ។ មាននយ័
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ថា ផ្នែកខ្ងវជិាជ នលូ វលោកកម៏ាន វជិាជ នលូ វធម្ក៌ម៏ាន ភាសាបាលីរសំ្ររេឹតកម៏ាន ខ្ងផ្នែកមុ្េវជិាជ
ផ្ែលជាចលំណ្ុះែឹងទូ្យលៅ ងំប៉ាុនាម ន លយើងយកម្កលរៀន ងំអរ់។ ល តុែូចលម្ដចបានជាកែុ ង
រម្យ័លនាុះ បានតស្ម្វូឱ្យលរៀនផ្បប ែឹង? ថាទី្យ១ ចងឱ់្យស្ពុះរងឃ ែឹ ងបានលចុះវជិាជ  ងំនលូ វលោក 
 ងំនលូ វធម្ ៌ ភាសាផ្នែកបាលីរសំ្ររេឹតនង ផ្នែកវនិយ័ស្ពុះពុទ្យធសារនានង ល ើយនិងឱ្យលចុះវជិាជ នលូ វ
លោកនង លស្បៀបបីែូចជាផ្ភែកមានពីរអីចឹង ស្តវូឱ្យភលឺ ងំពីរ។ មិ្នស្តវូឱ្យភលឺ ផ្តមួ្យលទ្យ»។ បផ្នាម្លលើ
លនុះ ស្ពុះលតជគុណ្កម៏ានលេរែកីាបញ្ជជ កថ់ា លៅមុ្នទ្យរវតសទី្យ៥០ លគរមាគ ល់ល ើញថា សាោ
បាលីមានផ្តពីរកស្មិ្តលទ្យ គឺថាែ កពុ់ទ្យធិកបឋម្រិកា និងពុទ្យធិកម្ធយម្រិកាបឋម្ភូមិ្ ឬលៅថា ឌីបលូ ម្
សាោបាលី ឬលៅម្ា៉ាងលទ្យៀតថា សាោបាលីជាន ់   េពរ់។ ផ្តលស្កាយម្ក ចាបពី់ឆ្ែ ១ំ៩៥៤ ពុទ្យធិក
រិកា បានបលងេើនផ្េម្ពីរកស្មិ្តលទ្យៀត គឺពុទ្យធិកម្ធយម្រិកាទុ្យតិយភូមិ្ និងពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យាល័យ។ 

លស្កាម្ការឧបតាម្ភរបរ់ស្ពុះបាទ្យនលរាតតម្រី នុ លស្ៅពីការបលងេើតពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យាល័យ
ស្ពុះរី នុរាជ ផ្ែលមានទី្យតាងំរាិតលៅផ្កបរសាលចតុមុ្េ រាជធានីភែលំពញលនាុះ ពុទ្យធិកអនុវទិ្យា 
ល័យចនួំនពីរស្តូវបានសាងរង់ គឺពុទ្យធិកអនុវទិ្យាល័យស្ពុះរុរាស្ម្តឹ បលងេើតល ើងលៅឆ្ែ ១ំ៩៥៥ 
និងពុទ្យធិកអនុវទិ្យាល័យ អឹុង ធួង ផ្ែលមានទី្យតាងំរាិតលៅលេតត កស៏្តូវបលងេើតល ើងផ្ែរ។ ចផំ្ណ្ក
ស្ករួងធម្មការនិងសារនានារម្យ័លនាុះ កប៏ានលរៀបចសំ្បព័នធស្គបស់្គងលលើវរ័ិយអប់រលំនុះស្បកប
លដ្ឋយស្បរិទ្យធភាពេពរ់បផ្នាម្លទ្យៀត ផ្ែលនាឱំ្យស្បលទ្យរកាន់ពុទ្យធសារនាលលើពិភពលោក ទ្យទួ្យល
សាគ ល់គុណ្ភាពននការអប់រលំនុះនងផ្ែរ។ លបើតាម្ការលលើកល ើងរបរ់ស្ពុះលតជគុណ្ ឈឹង ប ុន
្ «វរ័ិយពុទ្យធិករិកាលៅជនំាន ់ែឹ ងមានការរកីចលស្ម្ើនណ្តរ់ ផ្ម្នផ្ទ្យនលៅរ ូតែល់ថាលបី
លាញលៅកែុ ងអារីុអាលគែយ៍ ផ្ែលតាម្ឯកសារអាតាម បានស្សាវស្ជាវលៅល ើញថា មានការទ្យទួ្យល
សាគ ល់លៅអារីុ ែឹង គឺទ្យទួ្យលសាគ ល់ស្បពន័ធពុទ្យធិករិកាស្រុកផ្េមរលយើង ែឹ ង រ ូតែល់ស្បលទ្យររិរី
លង្កេ  កទ៏្យទួ្យលសាគ ល់ស្បពន័ធពុទ្យធិករិកាលយើងថា មានគុណ្ភាពេពរ់ ល ើយខ្ងនេ ខ្ងភូមា និង
ស្បលទ្យរឡាវ រ ូតែល់យកស្បពន័ធរិការបរ់លយើងលៅលរៀបចលំៅស្រុកលគ»។ 

 ក់ទ្យងនឹងស្បវតតិអប់រផំ្នែកពុទ្យធិករិកាលនុះផ្ែរ អនុស្បធានផ្នែកពុទ្យធិកឧតដម្រិកានិង
លស្កាយឧតដម្រិកាននអគ្គគ ធិការពុទ្យធិករិកាជាត ិ និងជាស្ពុះលៅអធកិារវតតននាមុ្នី ស្ពុះលតជគុណ្ 
រុេ ប ុនលធឿន ស្ពុះអងគបានមានលេរែកីាលៅការរកីចលស្ម្ើននារម្យ័រងគម្រាស្ររតនិយម្ថា យុគ
មារ។ លនុះមានន័យថា ជារម្យ័ផ្ែលចស្ក ងំពីរ គពុឺទ្យធចស្ក និងអាណ្តចស្កបានរកីចលស្ម្ើន
ទ្យនាឹម្គ្គែ ។ ស្ពុះលតជគុណ្បានលលើកល ើងែូលចែុះថា «ការរកីចលស្ម្ើនវរ័ិយពុទ្យធិករិកាលៅរម្យ័
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លនាុះ លយើងថា្នែល់កពូំលកថ៏ាបាន ពីលស្រុះលៅរម្យ័លនាុះមានអែកស្បាជញមួ្យចនួំន រ ូត
ែល់អែកស្បាជញបរលទ្យរ លគលរងើចររលរើរលៅរម្យ័លនាុះថា ជារម្យ័មារ លដ្ឋយសារការលកើត
ល ើងរបរ់អែកស្បាជញស្ពុះពុទ្យធសារនា អែកស្បាជញខ្ងរងគម្កដី  គឺលកើតល ើងស្ពម្គ្គែ »។ 

លដ្ឋយសារផ្តវរ័ិយអប់រផំ្នែកពុទ្យធិករិការកីចលស្ម្ើន និងលូតោរ់ខ្ល ងំស្បកបលដ្ឋយ
គុណ្ភាពលនុះល ើយ បានលធវើឱ្យស្បលទ្យរកម្ពុជារម្បូរលៅលដ្ឋយធនធានម្នុរស ស្បកបលដ្ឋយ
រម្តាភាព ល ើយធនធានស្ពុះរងឃ និងស្គ រា ផ្ែលរម្័យរងគម្រាស្ររតនិយម្បាននលិតលនាុះ 
បានបនសល់ទុ្យកលករម្តក៌ជាលស្ចើន ផ្ែលម្នុរសជនំាន់េម ីពំុ ន់អាចលធវើបាន។ ជាកផ់្រដង ការបកផ្ស្ប
គម្ពីរស្ពុះនស្តបែិក ការលរៀបលរៀង និងបលងេើតវចនានុស្កម្ផ្េមរ របរ់រលម្ដចស្ពុះរងឃរាជ ជួន ណ្តត 
និងកបួនចាប់រស្មាប់រិកាជាលស្ចើនបផ្នាម្លទ្យៀត។ រូម្បញ្ជជ ក់នងផ្ែរថា លស្ៅពីការពស្ងងឹវនិយ័ 
និងការស្គប់ស្គងស្បកបលដ្ឋយស្បរិទ្យធភាពល ើយលនាុះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានចាបអ់ារម្មណ៍្យា៉ា ងខ្ល ងំ
លៅលលើជីវភាពស្គបូលស្ងៀន គឺរដ្ឋា ភិបាលបាននដល់ស្បាក់ផ្េយា៉ា ងរម្រម្យែល់សាស្រសាត ចារយ ផ្ែល
កាលពីរម្យ័លនាុះ គបឺាន៧.០០០លរៀលកែុង១ផ្េ គជឺតិលរមើនឹងតណំ្តងរាស្ររតផ្ែលទ្យទួ្យលបាន
១០.០០០លរៀល។ ចផំ្ណ្កស្គូបលស្ងៀនថាែ ក់លស្កាម្ៗបនាត ប់លនាុះ គទឺ្យទួ្យលបានបាន៣.៥០០លរៀល (លបើ
គិតជាមារ ១ផ្េលរមើរ១តម្លឹង) ល ើយផ្ែលចាយវាយស្គប់ស្គ្គនក់ែុង១ស្គសួារ។ 

លៅមុ្នរម្័យរងគម្រាស្ររតនិយម្ សាោពុទ្យធិករិកាមានចនួំនជតិ៤០០សាោ។ កប៏៉ាុផ្នត 
លស្កាយរម្័យលនាុះបនតិច គឺលៅរម្យ័រងគម្រាស្ររតនិយម្ សាោពុទ្យធិករិកា បានលកើនល ើងែល់
ជិត ៧០០សាោ ផ្ែលមានរម្ណ្រិរសរិកា ជិត១១.០០០នាក់។     បផ្នាម្លលើលនុះលទ្យៀត       
សាា បន័ និងគណ្ៈកម្មការមួ្យចនួំន ស្តូវបានរដ្ឋា ភបិាលបលងេើតល ើង លែើម្បជីាជនួំយវរ័ិយពុទ្យធិក
រិកានងផ្ែរ តួយា៉ា ងែូចជា វទិ្យាសាា នពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ   គិោនដ្ឋា នរស្មាប់ពាបាល
រម្ណ្និរសតិ    ផ្ែលស្តូវរដ្ឋា ភបិាលសាា បនាល ើង លៅបរលិវណ្ននពុទ្យធិកអនុវទិ្យាល័យស្ពុះរុរា
ស្ម្ឹត ម្នាីររលស្រង្កគ ុះរម្ណ្និរសតិ ផ្ែលស្តូវរដ្ឋា ភបិាលបលងេើតល ើងលែើម្បជីនួំយទ្យនុំកបស្ម្ងុ
និរសតិលចញលៅលរៀន និងផ្រវងយល់ពីបទ្យពិលសាធន៍លៅបរលទ្យរ និងគណ្ៈកម្មការមួ្យចនួំន ែូច
ជា ស្កុម្ជនុំសំ្ពុះនស្តបែិក គណ្ៈកម្មការស្តួតពិនិតយលរៀវលៅស្គប់ស្បលភទ្យ មុ្ននឹងអនុញ្ជា តឱ្យលបាុះ
ពុម្ពនាយ ស្ពម្ ងំគណ្ៈកម្មការស្ទ្យស្ទ្យង់អកសរសាស្ររតជាតជិាលែើម្។ 

បនាា ប់ពីទ្យទួ្យលជយ័ជនំុះលលើរបបកម្ពុជាស្បជាធិបលតយយ នានេងទី្យ៧ ម្ករា ១៩៧៩ លរលគឺ
លស្កាយលពលផ្ែលពួកផ្េមរស្ក ម្ស្តូវបានបលណ្ត ញលចញពីអណំ្តចលដ្ឋយកងទ្យព័លវៀតណ្តម្ និង
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រណ្រិរសសាម្គគីរលស្រង្កគ ុះជាតិកម្ពុជា វរ័ិយស្ពុះពុទ្យធសារនាស្តូវបានែលំណ្ើ រការល ើងវញិ។ ឆ្ែ ំ
១៩៨៩ លលខ្ម្ជឈមិ្បកសននរែាកម្ពុជា ស្បការលលេ២៩២ ែ.េម្ប ចុុះនេងទី្យ១៣ ផ្េវចិឆកិា ឆ្ែ ំ
១៩៨៩ អនុញ្ជា តឱ្យលបើកពុទ្យធិកបឋម្រិកាល ើងវញិ។ ឆ្ែ ១ំ៩៩២ រែារភាបានអនុម្័តចាប់បលងេើត
ស្ករួងធម្មការល ើងវញិ លែើម្បសី្គបស់្គង និងែឹកនាវំរ័ិយសារនា វរ័ិយពុទ្យធិករិកា និងសាត រ
ល ើងវញិនូវពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ។ 

នេងទី្យ១៣ ផ្េវចិឆិកា ឆ្ែ ១ំ៩៩២ រដ្ឋា ភបិាលបានស្បការឱ្យស្ករួងធម្មការបលងេើតល ើងវញិនូវ
ពុទ្យធិករិកា ល ើយពុទ្យធិកម្ធយម្រិកាផ្ែលស្តូវបានបលងេើតល ើងវញិលនុះ ែបូំងល ើយលធវើលៅទី្យស្កងុ
ភែលំពញ គពុឺទ្យធិកវទិ្យាល័យស្ពុះរុរាស្ម្តឹ។ បនាា ប់ពីលនាុះម្ក សាោពុទ្យធិរិកានានាស្តូវបានលបើក
ជាបនតបនាា បទូ់្យ ងំស្បលទ្យរែូចជា លៅលេតតបាង់ែបំង នស្ពផ្វង និងកពំងច់ាម្ ជាលែើម្។  

រលំណ្ើ រលលេ ៧៤៣/៩៦ ក.ធ.រ ចុុះនេងទី្យ២៤ ផ្េកញ្ជា  ឆ្ែ ១ំ៩៩៦ ជារុលំបើកពុទ្យធិកម្ហា
វទិ្យាល័យស្ពុះរី នុរាជល ើងវញិ។ នេងទី្យ៣ ផ្េឧរភា ឆ្ែ ១ំ៩៩៧ ពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យាល័យស្ពុះរី 
នុរាជ ស្តូវបានអនុញ្ជា តឱ្យលបើកល ើងវញិតាម្លរចកតីរលស្ម្ចចុុះនេងទី្យ១០ ផ្េម្ករា ឆ្ែ ១ំ៩៩៧។ 

តាម្អនុស្កតឹយលលេ០៤ អនស្ក.បក ចុុះនេងទី្យ២ ផ្េម្ករា ឆ្ែ ២ំ០០៦ បានបតូរ ពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យា
ល័យស្ពុះរី នុរាជ លៅជា ពុទ្យធិករកលវទិ្យាល័យស្ពុះរី នុរាជ ផ្ែលកែុងលនាុះមានែូចជា 
ពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យាល័យទ្យរសនវជិាជ និងសារនា ពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យាល័យវទិ្យាសាស្ររតអប់រ ំ និងព័តម៌ាន
វទិ្យា ពុទ្យធិកម្ហាវទិ្យាល័យបាលី-រសំ្ររេឹតនិងភាសាបរលទ្យរ ពុទ្យធិកម្ជឈម្ណ្ឌ លគរុលការលយ  ជា
ពិលររផ្នែកអកសរសាស្ររត ផ្ែលសាោបាលី ឬសាោពុទ្យធិករិកា ងំលនុះ បានបលំពញតួនាទី្យ
យា៉ា ងរខំ្នន់ស្កផ្លងរស្មាបស់្ពុះពុទ្យធសារនា កែូ៏ចជារស្មាប់វបបធម្ ៌ និងអកសរសាស្ររតជាត ិ
ល ើយបានបណ្តុ ុះឱ្យមានរម្ណ្ៈនិរសតិថាែ ក់បរញិ្ជា បស្តជាលស្ចើនអងគជាលរៀងរាល់ឆ្ែ ។ំ សាា បន័
ផ្ែលជានែគូែស៏្បលរើរបនុំតរបរ់សាោបាលី ឬសាលពុទ្យធិករិកា គឺស្ពុះរាជបណ្តា ល័យ និងវទិ្យា
សាា នពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ។ សាា ប័ន ងំ៣លនុះស្តវូបានលគលម្ើលល ើញថា ជាស្តមុី្ ំ (ស្ជុង៣) 
រស្មាប់វបបធម្៌និងអកសរសាស្ររតជាតផិ្េមរតាងំពីរម្យ័អាណ្តនិគម្បារាងំលរៀងម្ក។ ស្ពុះរាជ         
បណ្តា ល័យ ស្តូវបានបលងេើតល ើងតាម្ស្បការចុុះនេងទី្យ១៥ ផ្េម្ករា ឆ្ែ ១ំ៩២៥។ ប៉ាុផ្នត លែើម្ល ើយ   
បណ្តា ល័យលនុះមានល ម្ ុះថា «លេម្របណ្តា ល័យ» បលងេើតល ើងតាម្ស្ពុះរាជស្បការចុុះនេងទី្យ១៥ 
ផ្េកុម្ភៈ ឆ្ែ ១ំ៩២១ ល ើយស្តូវបានស្បគល់លៅឱ្យរាិតលៅលស្កាម្ការស្គបស់្គងរបរ់ម្នាីរពុទ្យធសារន
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បណ្ឌិ តយ និងបានផ្ស្បល ម្ ុះថា «បណ្តា ល័យននពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ» តាម្រាជស្បការចុុះនេងទី្យ១១ 
ផ្េកុម្ភៈ ឆ្ែ ១ំ៩៤៣។ ចផំ្ណ្កវទិ្យាសាា នពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ ស្តូវបានបលងេើតល ើងលៅនេងទី្យ២៥ ផ្េ

ម្ករា ឆ្ែ ១ំ៩៣០។1 

បចចុបបនែលនុះ វរ័ិយពុទ្យធិករិកាចាប់ពីកស្ម្ិតធម្មវនិយ័ បឋម្ ម្ធយម្ ឧតតម្ និងលស្កាយ         
ឧតតម្ គជឺាឆ្ែឹងេែងែ៏រងឹមារំបរ់ស្ពុះពុទ្យធសារនា។ ល តុលនុះ វរ័ិយលនុះ ស្តូវផ្តផ្កទ្យស្ម្ង់ឱ្យបានរីុ
ជលស្ៅកែុងស្គប់កស្ម្ិត លែើម្បធីានានូវគុណ្ភាពរម្ណ្រិរស-និរសតិ ឱ្យកាល យជាធនធានម្នុរស
ស្បកបលដ្ឋយចលំណ្ុះ ជនំាញ និងមានគុណ្ធម្៌ពិតស្បាកែ លនុះលបើលយាងតាម្ស្បការរងឃ ផ្ែល
បាននសពវនាយជាសាធារណ្ៈលៅនេងទី្យ៣១ ផ្េម្ករា ឆ្ែ ២ំ០១៧។  លស្ៅពីផ្កទ្យស្ម្ងល់លើវរ័ិយ
រិកា ស្បការរងឃ បានជរុំញឱ្យម្ស្រនតីរងឃស្គបជ់ានថ់ាែ ក់ និងស្ពុះរងឃស្គប់អងគ ស្តូវពស្ងឹងរម្តាភាព 
ផ្នែកវជិាជ ពុទ្យធសារនា ែូចជា៖ ភាសាបាលី រសំ្ររេឹត ស្ទឹ្យរតីស្ពុះធម្៌ វនិយ័ជាពុទ្យធវចនៈ និងលោកវជិាជ  
លែើម្បពីស្ងឹងសាា បន័ស្ពុះពុទ្យធសារនា នសពវនាយស្ពុះធម្៌ឱ្យបានទូ្យលទូំ្យោយ ភាពស្កតឹយស្កម្ននការ
លគ្គរពធម្៌វនិយ័     និងពស្ងីកធនធានស្ពុះរងឃ កែុងទិ្យរលៅធានាភាពរាិតលរារ      ចីរភាពរបរ់
ស្ពុះពុទ្យធសារនាផ្េមរ។  បផ្នាម្ពីលលើលនុះ រងឃស្បការ បានផ្ណ្នាែំល់ម្ស្រនតីរងឃស្គបល់ដំ្ឋប់ថាែ ក ់
និងស្ពុះរងឃស្គបអ់ងគ ស្តូវបនតយកចិតតទុ្យកដ្ឋកល់លើការអប់ររីំលធម្៌ ែល់កុមារ និងយុវជន ផ្ែល
ជាទ្យរំងំរែងឫរស ី លដ្ឋយបស្រញ្ជជ បទ្យរសនវជិាជ  ឬស្ពុះធម្៌ផ្ែលជាស្ទឹ្យរតីរបរ់ស្ពុះពុទ្យធ ែល់
សាធារណ្ជន ជាពិលររលៅស្គបស់ាោលរៀនសាធារណ្ៈ កែូ៏ចជាជរុំញឱ្យលៅអធិការ អាចារយ 
និងគណ្ៈកម្មការវតត ងំអរ់ ស្តូវយកចិតតទុ្យកលរៀបចវំតតអាម្ឱ្យកាល យជាទី្យកផ្នលងរកាត រៈែស៏្ជុះថាល  
លដ្ឋយមានដ្ឋលំែើម្លឈើ រកាអនាម្័យ និងរណ្តត បធ់ាែ ប់រណំ្ង់កែុងវតតជាលែើម្។  

រលម្ដចស្ពុះរងឃរាជគណ្ៈធម្មយុតតកិនិកាយ និងជាស្ពុះរកលវទិ្យាធកិារននសាកលវទិ្យា
ល័យស្ពុះរី មុ្នីរាជា បួរ ស្គី បានមានលេរែកីាថា ពុទ្យធិករិកាមានសាររខំ្នណ់្តរ់នាលពល
បចចុ បបនែ លែើម្បអីភិវឌឍធនធានម្នុរស។ រលម្ដចមានលេរែកីាបនតថា ស្បលទ្យរលៅលលើពិភពលោក
គ្គម នស្បលទ្យរណ្តមួ្យ ផ្ែលមិ្នបានអភិវឌឍធនធានម្នុរស ល ើយរកីចលស្ម្ើនលនាុះលទ្យ។ ម្ា៉ាងលទ្យៀត 

 

1
 (7) Wisemen – Posts | Facebook (ែកស្រង់ពីឯកសារស្សាវស្ជាវរបរ់សាស្រសាត ចារយ រិុន រុវណ្ានិ ទ្យពំ័រ
២៦) 

https://www.facebook.com/wisemenofficial/posts/383406878995737
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រលម្ដចមានលេរែកីាបញ្ជជ ក់ថា លែើម្បលីឆ្លើយតបលៅនឹងការរកីចលស្ម្ើនវទិ្យាសាស្ររតនាលពលបចចុ បបនែ
លនុះ ម្នុរសចាបំាចស់្តវូទ្យទួ្យលការអបរ់បំានេពរ់ លទ្យើបអាចរត ់នត់ស្ម្វូការរងគម្។ មួ្យវញិលទ្យៀត 
រលម្ដចមានលេរែីកាថា ពុទ្យធិករិកាបានលែើរតួនាទី្យយា៉ា ងរខំ្ន ់ លែើម្បនីដល់ឱ្ការែល់កូនអែកស្កី
ស្កម្កពីលេតតនានា ទ្យទួ្យលបានឱ្ការរិកាបនត លែើម្បកីាល យជាធនធានម្នុរសែពិ៏តស្បាកែ ជួយ
អភិវឌឍស្បលទ្យរជាតិ។  

ពុទ្យធិកសាកលវទិ្យាល័យស្ពុះរី មុ្នីរាជា រាិតលៅវតតសាវ យពផ្ព រង្កេ តទ់្យលនលបាសាក ់
េណ្ឌ  ចកំារម្ន រាជធានីភែលំពញ ផ្ែលមានបលស្ងៀនថាែ កប់រញិ្ជា បស្ត និងអនុបណ្ឌិ ត។ ពុទ្យធិក
សាកលវទិ្យាល័យលនុះ ស្តូវបលងេើតល ើងនាឆ្ែ ២ំ០០៥ លដ្ឋយរលម្ដចស្ពុះរងឃរាជគណ្ៈធម្មយុតតិ
កនិកាយ បួរ ស្គ។ី បចចុបបនែ ពុទ្យធិកសាកលវទិ្យាល័យលនុះ មានស្បាមំ្ហាវទិ្យាល័យ គមឺ្ហាវទិ្យាល័យ
វទិ្យាសាស្ររតអប់រ ំទ្យរសនវជិាជ  អកសរសាស្ររតអង់លគលរ ព័ត៌មានវទិ្យា និងនីតសិាស្ររត។ 

ការលរៀនលៅពុទ្យធិករិកាពីមុ្នៗម្ក លគធាល ប់ល ើញមានផ្តស្ពុះរងឃលរៀន លគម្ិនរូវល ើញ
 រាវារ (អែកម្និបួរ) លរៀនល ើយ។ ប៉ាុផ្នតបចចុបបនែ កូនអែកផ្ស្រ អែកចមាេ រជាលស្ចើន បានលរៀនលៅ
ពុទ្យធិករិកាែូច ស្ពុះរងឃផ្ែរ។ ពុទ្យធិករិកា ជាកផ្នលងនដល់ការអប់រែំល់ស្ពុះរងឃ ផ្ែលមានមុ្េ
វជិាជ រស្មាបរិ់កា ងំពុទ្យធចស្ក និងអាណ្តចស្ក។ ម្ា៉ាងលទ្យៀត ពុទ្យធិករិកាមានស្គបក់ស្ម្តិ គចឺាប់
ពីថាែ កពុ់ទ្យធិកបឋម្ រ ូតែល់ពុទ្យធិកសាកលវទិ្យាល័យ។ 

បចចុបបនែពុទ្យធិករិកា គរឺាិតលស្កាម្ការស្គបស់្គងរបរ់ស្ករួងធម្មការ និងសារនា ផ្ែលកែុង

លនាុះមាន៖ 2
 

. ធម្មវនិ័យ៖ មានចនួំន៥៣៦សាោ ៧៦៣ថាែ ក ់និងមានចនួំនរិរស១១.០១៧នាក ់ផ្ែល
កែុងលនាុះ ថាែ កស់្តី (ទី្យ១) មាន៤៦២ថាែ ក់ មានរិរសចនួំន ៧០៩៥នាក់ ថាែ កល់  (ទី្យ២) មាន១៨៩
ថាែ ក់ មានរិរសចនួំន ២៤១៤នាក់ និងថាែ ក់ឯក (ទី្យ៣) មាន១១៦ថាែ ក់ មានរិរសចនួំន ១៥០៨នាក់។ 

. ពុទ្យធិកបឋម្រិកា៖ មានចនួំន១០០៥សាោ ១៤៣៧ថាែ ក ់ និងមានចនួំនរិរស
២៤.៩១៩នាក់ ផ្ែលកែុងលនាុះ ថាែ កស់្ត ី(ទី្យ១) មាន៨៦២ថាែ ក ់មានរិរសចនួំន ១៥.៣៧៥នាក ់ថាែ ក់

 
2 ស្ករួងធម្មការនិងសារនា អគ្គគ ធិកាដ្ឋា នពុទ្យធិករិកាជាតិ រាិតិពុទ្យធិករិកាទូ្យលៅស្បលទ្យរឆ្ែ ២ំ០២០-២០២១ ឆ្ែ ំ
២០២០។ 
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ល  (ទី្យ២) មាន៣២៩ថាែ ក ់មានរិរសចនួំន ៥.៤៨០នាក់ និងថាែ ក់ឯក (ទី្យ៣) មាន២៤៦ថាែ ក់ មាន
រិរសចនួំន៤០៨២នាក់។ 

. ពុទ្យធិកអនុវទិ្យាល័យ៖ មានចនួំន៣៨សាោ ១៤៩ថាែ ក ់ និងមានចនួំនរិរស៥.៦៣៣
នាក់ ផ្ែលកែុងលនាុះ ថាែ ក់ស្តី (ទី្យ១) មាន៥៣ថាែ ក ់មានរិរសចនួំន២.៤២១នាក ់ថាែ កល់  (ទី្យ២) មាន
៥២ថាែ ក់ មានរិរស ១.៧៨៥នាក់ និងថាែ ក់ឯក (ទី្យ៣) មាន៤៤ថាែ ក់ មានរិរស ១.៤២៧នាក់។ 

. ពុទ្យធិកវទិ្យាល័យ៖ មានចនួំន១៤សាោ ៥៨ថាែ ក ់និងមានចនួំនរិរស១.៩៣៧នាក ់ផ្ែល
កែុងលនាុះ ថាែ ក់ស្ត ី(ទី្យ១) មាន២១ថាែ ក់ មានរិរសចនួំន៩២២នាក់ ថាែ ក់ល  (ទី្យ២) មាន១៨ថាែ ក់ មាន
រិរសចនួំន៥៣២នាក់ និងថាែ កឯ់ក (ទី្យ៣) មាន១៩ថាែ ក់ មានរិរសចនួំន ៤៨៣នាក់។ 

. ពុទ្យធិកសាកលវទិ្យាល័យទូ្យ ងំស្បលទ្យរមានចនួំនស្បា។ំ លៅរាជធានីភែលំពញ មានចនួំន២ 
គឺសាកលវទិ្យាល័យស្ពុះរី នុរាជ (ទី្យតាងំលគ្គល) និងសាកលវទិ្យាល័យស្ពុះរី នុមុ្នីរាជា។ 
លៅលេតតកពំងឆ់្ែ ងំមាន១ គឺសាកលវទិ្យាល័យស្ពុះរី នុរាជកពំងឆ់្ែ ងំ។ លៅលេតតបាត់ែបំងមាន
១ គសឺាកលវទិ្យាល័យស្ពុះរី នុរាជបាត់ែបំង និងលៅលេតតកពំងច់ាម្មាន១ គសឺាកលវទិ្យា       
ល័យរលម្តចអគគម្ហាលរនាបតីលតលជា   ុន ផ្រន (រាិតកែុងវតតលស្ជាយេម)។ សាកលវទិ្យាល័យ ងំ
៥ មានការបណ្តុ ុះបណ្តត លចនួំន២កស្ម្ិតគឺ ថាែ ក់បរញិ្ជា បស្ត និងថាែ កប់រញិ្ជា បស្តជាន់េពរ់។  

ថាែ ក់បរញិ្ជា បស្ត 

ពុទ្យធិករកលវទិ្យាល័យ ថាែ ក់មូ្លដ្ឋា ន ឆ្ែ ទីំ្យ២ ឆ្ែ ទីំ្យ៣ ឆ្ែ ទីំ្យ៤ ររុប ចនួំនសាោ ចនួំនស្គូ 
ស្ពុះរី នុរាជ ២១៤ ១៥២ ១២៨ ១០៤ ៥៨៧ ១ ១០៧ 
កពំង់ឆ្ែ ងំ ១៦១ ១៦៩ ១៨៦ ១៨២ ៦៩៨ ១ ៦១ 
បាត់ែបំង ១៤២ ១៦៤ ១៦៦ ៨១ ៥៥៣ ១ ៧០ 
ស្ពុះរី មុ្នីរាជា ៥១៤ ៤១២ ៣៩៤ ៣០៤ ១៦២៤១  ១៤៤ 
រលម្តចអគគម្ហាលរនាបតីលតលជា   ុន ផ្រន ៦៣ ១៤៨ ១៤១ ១៥៨ ៥១០ ១ ៥៦ 

  ថាែ កប់រញិ្ជា បស្តជាន់េពរ់  

ពុទ្យធិករកលវទិ្យាល័យ ឆ្ែ ទីំ្យ១ ឆ្ែ ទីំ្យ២ សាោ ស្គូ 
ស្ពុះរី នុរាជ ៥១ ៦៧ ១ ១៦ 
កពំង់ឆ្ែ ងំ ០ ១០៣ ១ ០ 
បាត់ែបំង ០ ១២៤ ១ ១០ 
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ស្ពុះរី មុ្នីរាជា ៥០ ៤៥ ១ ០ 
រលម្តចអគគម្ហាលរនាបតីលតលជា   ុនផ្រន (លស្ជាយេម) ៧៦ ០ ១ ១៦ 

តាម្រយៈទិ្យនែន័យខ្ងលលើ លយើងល ើញថា ពុទ្យធិករិកាមានរម្ិទ្យធនលកែុងការបណ្តុ ុះ          
បណ្តត លធនធានម្នុរសបានលស្ចើន រកតិរម្នឹងស្បលយាគមួ្យឃ្លល ផ្ែលលគលលើកល ើងថា  ពុទ្យធិក
រិកាមានសារៈរខំ្នណ់្តរ់លៅកែុងរងគម្ ។  

លតើពុទ្យធិករិកាមានសារៈរខំ្ន់យា៉ា ងណ្តេលុះលៅកែុងរងគម្? 

ស្គបស់ាោ ងំអរ់ ម្និថាពុទ្យធិកៈ ម្ិនថាសាោចលំណ្ុះទូ្យលៅ ងំរែានិងឯកជន គឺ
រុទ្យធផ្តមានសារៈរខំ្ន ់ងំអរ់ លដ្ឋយសារៈរខំ្នជ់ាលស្ចើនែូចជា៖ 

. ជាកផ្នលងផ្ែលម្នុរសលរៀនពីរលបៀបអាន រលបៀបររលររ រលបៀបគតិ និងការលធវើគណិ្តវទិ្យា
ជាលែើម្។ 

. ជាកផ្នលងលរៀនរូស្តពីរលបៀបស្បស្ពឹតត និងរលបៀបផ្ែលនាឱំ្យពួកលគកាល យជាពលរែាលែ 
លរលគសឺាោមានសារៈរខំ្ន់កែុងការនតល់ការអប់រែំល់ម្នុរសជាតិ។  

. ជាកផ្នលងអប់រជួំយម្នុរសឱ្យគិតស្បកបលដ្ឋយការស្តិុះរុិះពិចារណ្តនិងស្បកបលដ្ឋយភាព
នចែស្បឌិត និងលធវើឱ្យពួកលគជាអែកលដ្ឋុះស្សាយបញ្ជា ផ្ែលជួបស្បទ្យុះលៅកែុងជីវតិកាន់ផ្តស្បលរើរ។  

. ជាកផ្នលងជួយនតក់ារអប់រ ំការលរៀបចមំ្នុរសឱ្យមានចលំណ្ុះែឹង មានការង្ករលែ និងអាជីព
ការង្ករលែ។ ការអប់រនំាឱំ្យម្នុរសផ្រវងយល់អពីំពិភពលោកជុវំញិេលួន ក៏ែូចជាការអភិវឌឍជនំាញ
ផ្ែលពួកលគស្តូវការ លែើម្បទី្យទួ្យលបានលជាគជ័យកែុងជីវតិ រលបៀបននែលំណ្ើ រការជីវតិ លែើម្បទី្យទួ្យល
បានចលំណ្ុះែឹងេមីៗ  ជួបម្នុរសេមី និងការង្ករេមី ក៏ែូចជាការអភិវឌឍបុគគលិកលកខណ្ៈរបរ់បុគគល
េលួន គកឺារពស្ងីកចលំណ្ុះែឹង ពស្ងឹងរម្តាភាព ឱ្យមានការរកីចលស្ម្ើនជាងម្នុរសលនសងលទ្យៀត និង
បានែឹងលគ្គលលៅននជីវតិរបរ់េលួន លដ្ឋយលធវើយា៉ា ងណ្តលែើម្បលីស្តៀម្េលួនជាលស្រចរស្មាប់ការ
ស្បកបរបរចញិ្ចឹ ម្ជីវតិ លែើម្បសី្បកួតស្បផ្ជងលដ្ឋយបញ្ជា  លដ្ឋយផ្រវងយល់អពីំវបបធម្និ៌ងសារនា
លនសងៗផ្ែលមានលៅជុវំញិេលួន។ 
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. ជាកផ្នលងផ្ែលមានសារៈរខំ្ន់កែុងរងគម្ លស្រុះវាជួយអប់រមំ្នុរសនិងលរៀបចពួំកលគ
រស្មាប់កមាល ងំពលកម្ម។ វាក៏បលស្ងៀនពួកលគពីរលបៀបកាល យជារមាជកិផ្ែលមានទ្យនួំលេុរស្តូវ
កែុងរងគម្នងផ្ែរ វាជួយម្នុរសឱ្យលរៀនអពីំពិភពលោកជុវំញិពួកលគ។ ពួកលគលរៀនគិតពិចារណ្ត 
លដ្ឋុះស្សាយបញ្ជា  និងទ្យនំាកទ់្យនំងស្បកបលដ្ឋយស្បរិទ្យធភាព ផ្ែលជនំាញ ងំលនុះមានសារៈ
រខំ្ន់រស្មាបភ់ាពលជាគជ័យលៅកែុងម្ហាវទិ្យាល័យ និងកែុងកមាល ងំការង្ករ។ 

ែូលចែុះសាោគជឺាសាា ប័នបណ្ដុ ុះបណ្តដ លែរ៏ខំ្នប់នុំតមួ្យលៅកែុងរងគម្ផ្េមរ ផ្ែលជា
កផ្នលងលរៀនពីមូ្លដ្ឋា នស្គុឹះលឆ្ព ុះលៅរកភាពលជាគជ័យកែុងជីវតិ។ មានលរឿងរខំ្ន់ជាលស្ចើនផ្ែលស្តូវ
លរៀនលៅកែុងសាោ ប៉ាុផ្នតរខំ្ន់បនុំតមួ្យ គឺរលបៀបគិតស្តិុះរុិះពិចារណ្ត។ ការលរៀនរួររណួំ្រ និង
គិតលដ្ឋយេលួនឯង មានសារៈរខំ្នរ់ស្មាបភ់ាពលជាគជយ័កែុងវរ័ិយណ្តមួ្យ។ អវីផ្ែលរខំ្ន់
បនុំតកែុងការលរៀនលៅសាោ គឺរលបៀបគិតពិចារណ្ត និងរួររណួំ្រផ្ែលនាឱំ្យរិរសអភិវឌឍគនិំត 
និងគនិំតដា ល់េលួនរបរ់ពួកលគ ល ើយអាចពិភាកាលដ្ឋយឆ្ល តនវជាមួ្យអែកែនទ្យ។ 

ររុបម្ក សាោមានសារៈរខំ្ន់ លស្រុះវានតល់ឱ្យបុគគលស្គប់រូបនូវជនំាញ និងចលំណ្ុះ
ែឹងផ្ែលពួកលគស្តវូការ លែើម្បលីជាគជ័យកែុងជីវតិ។ សាោនឹងជួយពួកលគអភិវឌឍជនំាញរងគម្ 
និងការស្បាស្រ័យ ក់ទ្យង ល ើយវាបលស្ងៀនពួកលគពីរលបៀបគិតពិចារណ្ត និងលដ្ឋុះស្សាយបញ្ជា ។ 
សាោកជ៏ាកផ្នលងមួ្យផ្ែលបុគគលអាចបលងេើតម្ិតតភកតិ ពស្ងីកទ្យនំាកទ់្យនំង និងផ្រវងយល់ពីវបបធម្៌
លនសងៗ។ ជាចុងលស្កាយ សាោលរៀនគជឺាកផ្នលងផ្ែលបុគគលមាែ ក់ៗ អាចលរៀនអពីំចណុំ្ចខ្ល ងំ និង
ចណុំ្ចលេាយរបរ់ពួកលគ ល ើយផ្រវងយល់ថាលតើពួកលគចង់លធវើអវកីែុងជីវតិរបរ់ពួកលគ ជាពិលររ
ការរិកាលៅសាោពុទ្យធិកៈ គឺបុគគលស្គប់រូបបានទ្យទួ្យលបាន ងំចលំណ្ុះែឹងនលូវលោក និងចលំណ្ុះ
ែឹងនលូវធម្ ៌ លរលគឺពុទ្យធិករិកាជាវរ័ិយអប់រតំាម្ផ្បបស្ពុះពុទ្យធសារនា ផ្ែលបានបលងេើតតាងំពី
រម្័យលែើម្ម្ក លែើម្បបីណ្ដុ ុះបណ្តដ លធនធានស្ពុះរងឃ និងកាតប់នាយអស្តាអនកខរភាពកែុង
រងគម្ តាម្រយៈការនដល់    ចលំណ្ុះែងឹ និងរីលធម្៌ ផ្ែលជាស្គឹុះរួម្ចផំ្ណ្កកែុងការលលើកកម្ពរ់
រងគម្ជាតិ និងតនម្លស្ពុះពុទ្យធសារនា ផ្ែលជាស្បទី្យបបភំលឺនលូ វែល់ជនាែ នុជនររ់កែុងភាពចរុំងចលស្ម្ើន 
និងរុេែុម្រម្នា៕ 
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ឯកសារពិនប្រោះ 

- គណ្ៈកម្មការស្សាវស្ជាវននវទិ្យាសាា នពុទ្យធសារនបណ្ឌិ តយ ស្បវតតិពុទ្យធិករិកា ឆ្ែ ២ំ០០៦។ 

- ស្ករួងធម្មការនិងសារនា អគ្គគ ធិកាដ្ឋា នពុទ្យធិករិកាជាតិ រាិ តិពុទ្យធិករិកាទូ្យ ងំ 

    ស្បលទ្យរឆ្ែ ២ំ០២០-២០២១ ឆ្ែ ២ំ០២០។ 

- (7) Wisemen – Posts | Facebook 

- https://www.bing.com 

- https://newsroomcambodia.com 

 

https://www.facebook.com/wisemenofficial/posts/383406878995737
https://www.bing.com/
https://newsroomcambodia.com/

