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បឹងពិតត្តង់ នងិ កំណាត់ដ ើមដ ើរយឆ្ន  ំ
 

ដោយ ម ៉ិល វាសនា 
មន្ត្រីស្រាវស្រាវន្វ ៉ិទ្យាាា ្វប្បធម៌ ៉្ិងវ ៉ិច៉ិស្ររស៉ិលបៈ រាជប្ណ្ឌ៉ិ រយសភាកមព ា 

 
 

 ការសរដសរអរាប្ទ្យដ្េះដ ើងគឺដោយារដយើងបា្ដ ើញ្ូវកណំារដ់ ើមដ ើមួយដ ើមធំ
វវង ស្ររូវបា្រការមកល់ាសកាក រដៅកន ងវររព៉ិរស្ររង់ សា៉ិរដៅភូម៉ិព៉ិរស្ររង់   សំ្ររពងំជង ស្រស ក
បាកា្ ដេររដពធិ៍ារ់។ វាម៉ិ្វម្ាអរាប្ទ្យមា្ការវ ៉ិភាគស ីជដស្រៅវប្ប្វ ៉ិទ្យាាន្តសរដនាេះដទ្យ វរ
វាាអរាប្ទ្យវ លបា្ចងស្រកងទ្យ កអពីំទ្យ៉ិ ឋភាពវប្បធម៌ ជដំ្ឿ ៉្ិងស្រប្វររ៉ិាន្តសរេលេះៗន្ដ ម្ េះប្ឹង
មួយ ន្ទី្យតងំមួយ ៉្ិងស្រពឹររ៉ិការណ៍្ាកវ់សរងមួយ វ លដយើងបា្ដ ើញ ៉្ិងបា្ ឹងពីអនកស្រស ក
ាចាស់ទ្យ វំ លរស់ដៅរបំ្្់ដនាេះផ្ទា ល់។  
បឹងពតិត្តង ់

 បឹ្ងព៉ិរស្ររង ់ាដ ម្ េះប្ឹងមួយសា៉ិរដៅភូម៉ិព៉ិរស្ររង់   សំ្ររពងំជង ស្រស កបាកា្ ដេររដពធិ៍
ារ់។ ប្ឹងដ្េះមា្លកខណ្ៈាប្ឹងធមមារ៉ិ ដោយដ ើមដ ើយប្ឹងដ្េះមា្ដពើកស្រកាស់អាចដ ើរ
ដលើបា្ ដ ើយមា្ដ ើមេា ម ដ ើមស្រពីងច្ា្ ៍ ដ ើមដស្រតេះ  ដ ើមស្រកវា៉ា្ ់ដ ើមធមង ដ ើមខ្នន រ ដ ើមស្រសូល 
៉្ិងរ កខារ៉ិ នទ្យដទ្យៀរ  េះដៅកណាា ល ៉្ិងជ វំ ៉ិញប្ងឹដ្េះរដប្ៀប្ានស្រពរនាម។ ដ ើមដ ើវ ល  េះដៅ
កណាា លប្ឹងមា្ឫសរ កខារ៉ិដសេងៗដៅាប្់ដលើដ ើមដ ើទងំដនាេះ។ ដៅម ្រប្ប្កមព ាស្រប្ាធ៉ិប្
ដរយយ ប្ងឹព៉ិរស្ររងា់ស្រប្ភពទឹ្យកមួយ ៏សខំ្ន្់សស្រមាប្ស់្រប្ាជ្ដៅកន ងភូម៉្ិ ៉ិងស្រប្ាជ្ដៅរបំ្្់
ជ វំ ៉ិញដនាេះ ដោយប្ឹងដ្េះមា្ទឹ្យកេួប្ស្របាងំេួប្វសា ម៉ិ្វ លរងីដ ើយ។ ប្ឹងដ្េះមា្ប្ដណាា យ
ស្រប្វវង ១៨៨វម៉ាស្ររ ទ្យទឹ្យងស្រប្វវង ១៧៧វម៉ាស្ររ ៉្ិងមា្ជដស្រៅស្រប្មាណ្ ៥វម៉ាស្ររ។ 
 មា្ការរណំាលអពីំដ ម្ េះ «ប្ងឹព៉ិរស្ររង់» ដ្េះថា ដ ើមដ ើយមា្ន្តសរីាអនកសចចបំ្ង់ប្រ់
មាន ក់ដ ម្ េះ ស្ររង ់រស់ដៅមា ទីំ្យប្ងឹដនាេះ។ នានងៃមួយ ទី្យវ លអនកសចចរំស់ដៅដ្េះមា្ប្ណំាកស់្រស រ  ី
ដធវើឱ្យអនកសចច ំ ស្ររង ់ ៉្ិងសាេះរប្ស់គារស់្ររូវបាកស់្រស រចូលដៅកន ង ី ដ ើយកា៏ល ប្ប់ារប់្ង់ជីវ ៉ិរដៅ។ 
ដោយអនកសចចដំនាេះាម  ្សេ ៉្ិយាយព៉ិរដទ្យៀងស្ររង ់ ៉្ិងមា្ការដគារពស្រសឡាញ់ដស្រចើ្ពីស្រប្ាជ្
 នទ្យ ទី្យប្ណំាកស់្រស រវ លកាល យដៅាប្ឹងដ្េះស្ររូវស្រប្ាជ្ដៅថា បឹ្ងព៉ិរស្ររង ់។  
 ដៅម ្រប្ប្កមព ាស្រប្ាធ៉ិប្ដរយយ ប្ឹងព៉ិរស្ររងា់ទី្យ ៏ស័ករ៉ិស៉ិទ្យធ៉ិមួយ ដោយស្រប្ាជ្
ស្រប្ណ្៉ិ ប្រ្ទ៍ងំកន ងទ្យ៉ិ ឋភាពាក់វសាង ទងំកន ងទ្យ៉ិ ឋភាពជដំ្ឿ។ ការស្រប្ណ្៉ិ ប្រ្ក៍ន ងទ្យ៉ិ ឋភាពាក់
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វសាងគសឺដំៅ ល់ទ្យ៉ិ ឋភាពាក់វសាងន្ប្ឹងដនាេះ វ លមា្លកខណ្ៈានស្រពរនាម មា្សរវអស៉ិរ
ព៉ិស ៉្ិងសរវកាចាហាវដសេងៗ។ ដោកអ  ំ ន គមឹ ដអង មា្អាយ ៨៣ឆ្ន  ំ រស់ដៅកន ងភូម៉ិដ្េះ 
បា្ឱ្យ ឹងថា ឪព ករប្ស់អ ធំ្លល ប្ប់ា្ដ ើញពស់រាល់ដៅ្ឹងប្ឹងព៉ិរស្ររងដ់នាេះ វ លស្រប្ាជ្
វរងមា្ជដំ្ឿថាាសរវពស់រប្ស់អនកត។ ដ រ ដ្េះ លកខណ្ៈន្ប្ឹងដ្េះបា្ដធវើឱ្យស្រប្ាជ្ម៉្ិ
ហា ្ចូលដៅប្ឹងដនាេះដៅរ ូវវសាដ ើយ។  
 ដោយវ ក ការស្រប្ណ្៉ិ ប្រ្ក៍ន ងទ្យ៉ិ ឋភាពជដំ្ឿ គឺស្រប្ាជ្ម៉ិ្ហា ្ ៉្ិយាយពកយសមាី
អស ដរាេះដៅមា បំ្ឹងដនាេះដ ើយ ដោយវាវរងដកើរដ រ នាឱំ្យអនក ៉្ិយាយដនាេះវស្រប្ាដវៀចមារ ់ ដវៀច
ក ស្រប្កាច់ស្រប្ក៉ិ្ ឬ កអួរចដអអ រម៉ិ្ខ្ន្ វ លស្រប្ាជ្ដៅថា អនកតកាច់។ ដោកអ  ំន  គឹមដអង 
បា្ដលើកដ ើង្ូវករណី្ព៉ិរាក់វសាងចំ្ ួ្ពីរករណី្ វ លដោកអ បំា្ ឹង ៉្ិងបា្ដ ើញអពីំ
ភាពស័ករ៉ិស៉ិទ្យធ៉ិដ្េះ។ ករណី្ទី្យ១ គឺភរ ៉ិយារប្ស់ដោកអ ផំ្ទា ល់បា្វស្រប្ាដវៀចមារភ់ាល មៗប្នាា ប្់ពី
បា្ដជរប្អូ្ស្រសីរប្ស់េលួ្ដៅវកបរប្ងឹព៉ិរស្ររង់ដនាេះ ដោយារគារ់េឹង្ឹងប្អូ្ស្រសីរប្ស់គារដ់នាេះ។ 
ករណី្ដ្េះមា្ការព្យល់សប្ា៉ិ ល់ប្អូ្ស្រសីគារ ់ឱ្យរកអនកសចចបំ្ងប់្រ់ដ ើមបជួីយ ៉្ិយាយស ដំសចករី
អ  ្ដស្រគាេះ ដទ្យើប្បា្ាដសប ើយវ ៉ិញ។ ភរ ៉ិយារប្ស់ដោកអ  ំ គឹមដអង បា្វស្រប្ាធមមតវ ៉ិញប្នាា ប្់ពី
មា្ការប្្់ស្រស្់ស កំារដលើកវលងដទសចដំពេះក ំ សឆ្គងដនាេះ។ ករណី្ទី្យ២ គឺដកើរដ ើងចដំពេះ
ប្ រសវេមរឥាល មមាន ក់ វ លបា្ដជរដកមងៗកន ងអ ំ ងដពលសស្រមាកោបំាយទ្យទួ្យលទ្ដៅវកបរប្ឹង
ព៉ិរស្ររងដ់នាេះ េណ្ៈវ លគារប់ា្នាដំកមងៗទងំដនាេះមកពីភូម៉ិចាមដ ើមបមីកហារ់យ វ ័្ ។ ករណី្
ដ្េះស្ររូវដោកអ  ំ គឹមដអង បា្ជួយ ៉្ិយាយស កំារអ  ្ដស្រគាេះចដំពេះក ំ សឆ្គងទងំឡាយដោយ
ដស្រប្ើ ូងចំ្ ួ្ពីរវសល ដ ើយប្នាា ប្់មក ប្ រសវេមរឥាល មដនាេះបា្វស្រប្មារ់មកាធមមតវ ៉ិញ។  
 ខ្នងដស្រកាមដ្េះាកណំាពយវ លតក់វរងដ ើងដោយដោកអ  ំន  គឹមដអង ដ ើមបដីរៀប្រាប្់
រលឹំងអពីំទ្យ៉ិ ឋភាពេលេះៗន្ប្ឹងព៉ិរស្ររង់ដ្េះ៖ 

ឱ្ភូម៉ិព៉ិរស្ររងភូ់ម៉ិកដំណ្ើ រេ្  ំ     មា្បឹ្ងមួយធដំៅខ្នងដកើរវររ  
កាលេ្ ដំៅដកមងមា្ច៉ិររស្រប្រ៉ិពទ័្យធ    មា្នស្រព   ៊ុំពទ័្យធជ វំ ៉ិញមារបឹ់្ង។      
ដ ើមខ្នន រដ ើមស្រសូល ូចប្ណ្រូ លបឹ្ង       មា្ដ ើមស្រពីងច្ា្ ស៍្រកវា៉ា្ដ់ ើមធមង       
កដកាេះធនងស់ងមា្រាងំទងំគូ      មា្ដ ើមរាងំមួយគូ  េះដៅកណារ លវររ។ 
កាលេ្ ដំៅដកមងេ្ ដំលងដបាេះ ូ      ដស្រកាមរាងំទងំគូដៅខ្នងដកើរក  ៉ិ 
ដបាេះ ូងទញស្រពរ័យអងគ ញសងវ រ    ាស្រប្នពណី្វេមរមា្ពីប្ រាណ្  
មា្ស្រប្ុសមា្ស្រសីមា្ប្រីស្រប្ព្ធ     មា្ស្រកម ទំ្យ្ភ់ល្ ក់ដំោេះដឆ្ើរឆ្យ។ 
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ទ្យ៉ិ ឋភាពប្ឹងព៉ិរស្ររង់ដៅខ្នងដកើរវររព៉ិរស្ររង់ វ លកពំ ងស្ររូវជីកាា រ 
 

 
កំណាតដ់ ើមដ ើដៅកនងុបឹងពិតត្តង ់

ដៅឆ្ន ២ំ០១៨ ដៅដពលកពំ ងាា រប្ងឹព៉ិរស្ររង់ ដគបា្ស្រប្ទ្យេះកណំារ់ដ ើមដ ើមួយដ ើមធំ
វវងកប្់យា៉ា ងដស្រៅកន ងបារប្ឹង ដៅវសនកខ្នងដកើរដឆ្ៀងខ្នងរបូងន្ប្ឹងដ្េះ។ ដៅពក់កណារ លន្
កណំារដ់ ើមដ ើដ្េះមា្ាន មកាប្ដ់ោយពូដៅ(ម៉្ិ វម្ាន មអារ)។ ដទេះាយា៉ា ងណា ដគព ំទ្់
បា្ ឹងដទ្យថា កណំារ់ដ ើមដ ើដ្េះាដ ើអវ ីស្ររូវដគកាប្ស់ាួលរលំឬំស្ររូវ ួលរលចូំលប្ងឹដោយេលួ្
ឯង ដ ើយក៏ម៉្ិ បា្ ងឹអពីំដពលដវោន្ការ ួលរលំចូំលប្ងឹដនាេះវ រ។ 

កណំារដ់ ើមដ ើដ្េះមា្ស្រប្វវងសរ ប្ ១៧,៦០វម៉ាស្ររ, មា្ទ្យ ំំដៅវសនកគល់(វសនកធ)ំ 
២,៤១វម៉ាស្ររ, មា្ទ្យ ំំដៅវសនកកណាា ល ២,២៩វម៉ាស្ររ ៉្ិងទ្យ ំំដៅវសនកច ង ១,៥វម៉ាស្ររ។ តមរយៈ
ការអដងករកណំារ់ដ ើមដ ើដ្េះ ដយើងអាច ៉្ិយាយបា្ថា ដៅដពលដ ើមដ ើដ្េះដៅមា្ជីវ ៉ិរគឺ
វាមា្ស្រប្វវងវវងាងដ្េះដស្រចើ្។ 

ដោកអ  ំ ន  គឹមដអង យល់ថា កណំារ់ដ ើមដ ើដ្េះាកណំារ់ដ ើមស្រពីងច្ា្ ៍ ដោយ
ដ រ សលថា ដៅដពលដោកអ ចូំលបួ្សដរៀ្ដៅវររព៉ិរស្ររង់ដៅអាយ ១៤ឆ្ន  ំមា្ដ ើមស្រពីងច្ា្ ៍ធ ំ   
េពស់ៗស្រប្មាណ្ ៣០វម៉ាស្ររ ចំ្ ួ្ប្ដី ើម   េះដៅមារប់្ឹងព៉ិរស្ររង់ដ្េះ ដៅខ្នងដជើងដឆ្ៀងខ្នងល៉ិច    
េណ្ៈវ លមា្មួយដ ើមបា្ ួលរលចូំលកន ងប្ងឹ ដ ើយកាល យាាព ្សស្រមាប្់ច េះ ងទឹ្យក។  ូច
ដ្េះ ដោកអ យំល់ថា ស្រប្ដភទ្យដ ើមដ ើធេំពស់វប្ប្កណំារ់ដ ើមដ ើដ្េះ ( តមវ លដោកអ បំា្
ដ ើញ ) គមឺា្វរដ ើមស្រពីងច្ា្ ៍ ដ ើយកណំារដ់ ើមដ ើដ្េះគឺ ួលរលំចូំលកន ងប្ងឹដៅម ្ដពល
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ដោកអ បំា្ចូលបួ្សដរៀ្។ ដទេះាយា៉ា ងណា ដៅម៉ិ្ទ្ម់ា្ការឯកភាពគាន ដលើដ ម្ េះកណំារ់
ដ ើមដ ើដ្េះដៅដ ើយដទ្យ។ 

ដោយដ ើញថាាកណំារ់ដ ើមដ ើបា្កប្់ដៅកន ងប្ឹងស័ករ៉ិស៉ិទ្យធ៉ិ ាកណំារ់ដ ើមដ ើធំ
វវង ៉្ិងកន ងប្ណំ្ងរកាឱ្យដកមងៗជនំា្់ដស្រកាយបា្ដ ើញសង គណ្ៈកមមការអាចារយវររព៉ិរស្ររង់
បា្ឯកភាពគាន សដស្រមចអូសយកកណំារ់ដ ើមដ ើដនាេះមករមកល់រកាទ្យ កកន ងវររព៉ិរស្ររង់ ដោយ
មា្ដធវើដរាងការពរម៉ិ្ឱ្យស្ររូវកដំៅនងៃ្ ៉ិងដភលៀងសង។ ប្ចច ប្ប្ន កណំ្រដ់ ើដ្េះកម៏ា្ការដគារព   
សកាក រៈពីស្រប្ាជ្វ រ។ 

 
ដរាងរការមកល់កណំារ់ដ ើមដ ើ 

 

 

កណំារ់ដ ើមដ ើ(ដមើលពីវសនកខ្នងគល់) ៉្ិងដជើងព្សស្រមាប្់ដោរធូប្សកាក រៈ 
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កណំារ់ដ ើមដ ើដមើលពីវសនកខ្នងច ង 

 
 

 
រូប្ភាពកណំារ់ដ ើមដ ើមា្ោក់ Scale 
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ាន មកាប្់ដលើកណំារ់ដ ើមដ ើ 

 
 

 
ដសមរ ៉្ិងដោកអ  ំន  គឹមដអង 




