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បណ្ឌិ ត ឈត ប ុនថង 
ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងវបបធម៌ អប់រ ំនិងទទសចរណ៍្  

ននវទិាស្ថា នទំនាក់ទំនងអនតរជាតិកមពុជា ននរាជរណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 

ភ្ែំទេញ៖ វតតមានប្បជាជនចិនទៅកមពុជា មានចាប់តងំេីចុងសតវតសរទី៍១៣ រហូតមកដល់បចចុបបនែ។ អទនាោ
ប្បទវសន៍ជនជាតិចិនផ្ដលមកដល់កមពុជាដំបូងៗ ភាគទប្ចីនបំនុតជាបុរស ទហយីេួកទគបានយកស្តសតីផ្មែរទធវីជា
ភ្រយិា។ កូនទៅជំនាន់ទប្ោយរបស់េួកទគ បានទធវីសមាហរណ្កមែយា៉ា ងទលឿនចូលទៅកែុងសហគមន៍ផ្មែរ 
តមរយៈោរបញ្ចូ លមលួនឯង ជាលកខណ្ៈសងគមនិងទសដឋកិចច ទៅកែុងសហគមន៍កសិកមែរបស់ប្បជាជនផ្មែរ
បុរាណ្។ ទ ោះបីជាយា៉ា ងណាក៏ទោយ ក៏អទនាត ប្បទវសន៍ចិនមួយចំនួន បានរកាទុកោរប្បតិបតតិតមមីង
(Ming) នូវោររកាម៉ាូតសក់ផ្បបចិនរហូតដល់សតវតសទី១៨។ ទលីសេីទនោះទទៀត េួកទគក៏បានផ្ែរកា
ប្បនេណី្ ទំទនៀមទមាល ប់របស់មលួនផ្ដរ ដូចជា ប្បនេណី្បុណ្យចូលឆ្ែ ចិំន បុណ្យផ្សនទោកផ្ម បុណ្យផ្សន
កាលទឹក បុណ្យទេងទម៉ាង ជាទដីម។ ទប្ោយមក ជនជាតិភាគតិចចិន ឬ អទនាត ប្បទវសន៍ចិន មិនប្ាន់ផ្តអាច
រកាប្បនេណី្ ទំទនៀមទមាល ប់របស់មលួនបានប៉ាុទណាណ ោះទទ េួកទគផ្ែម ងំបានជោះឥទធិេលប្បនេណី្របស់មលួនទៅ
ទលសីងគមផ្មែរវញិ និងបផ្នាមេីទលីទនោះ េួកទគក៏បានជោះឥទធិេលផ្នែកពាណិ្ជជកមែ ទសដឋកិចច នទយាបាយ និងវ ិ
ស័យទនសងៗនងផ្ដរ។    

ប្បជាជនចិនផ្ដលកំេុងមានវតតមានទៅទលីទឹកដីកមពុជា  ងំចាស់ ងំែែី មានមុមរបរមុសៗាែ  ដូច
ជា អែកោរទូត ពាណិ្ជជករ វនិិទយាគគិន វសិវករ កមែករជំនាញ េលករ ប្គូបទប្ងៀនភាស្ថចិន អែកនាយស្ថ
សនា។ល។ ទ ោះបីជាេួកទគមានចំននួមិនទប្ចីនក៏ទោយ ទបីទប្បៀបទធៀបនឹងចំននួប្បជាជនសរុបរបស់កមពុជា 
ក៏េួកទគបានចូលរមួកែុងវស័ិយទនសងៗភាគទប្ចីនកែុងសងគមផ្មែរផ្ដរ។ ជាទូទៅ េួកទគមិនប្តូវបានទរសីទអីង 
ឬទមីលងាយទោយេលរដឋផ្មែរទទ។ នទុយទៅវញិ េួកទគទទួលបានោរចូលចិតត និងោរឱ្យតនមលេីសងគមផ្មែរ។ 
ដូចជា មានោរទលីកទ ីងថា «កំុទ ល្ ោះនឹងប្សី កំុកោីនឹងចិន», «ចិនទដញផ្មែរ ផ្មែរទដញទមែ ច» ផ្ដលមានន័យ



ថា ទបីទ ល្ ោះនឹងចិន កប្មឈ្ែោះចិនណាស់ ទហីយមា៉ាងទទៀត ជនជាតិផ្មែរបានប្តឹមផ្តោប់ឆ្ា ររានដីនប្េមុន
ប៉ាុទណាណ ោះ ទីបំនុត ជនជាតិចិនបានទិញយកកផ្នលងលអៗ អស់ ឯផ្មែរក៏បនតទៅោប់រាននប្េែែីទទៀតជាបនតបនាទ ប់។ 
ទលីសេីទនោះទទៀត េួកទគបានទដីរតួនាទីនាមុំមទគទៅកែុងវស័ិយពាណិ្ជជកមែ ក៏ដូចជាវស័ិយនទយាបាយទៅ
កមពុជានងផ្ដរ។ 

ទយាងតមោរកត់សមាគ ល់ ទៅដំណាក់ោលដំបូងៗ ជនជាតិភាគតិចចិន ឬអទនាត ប្បទវសន៍ចិន
ទទួលឥទធិេលទប្ចីនេីសងគមផ្មែរ ដូចកែុងករណី្េកួទគបានទរៀបោរជាមយួជនជាតិផ្មែរ និងមិតមំទធវីសមាហរ
ណ្កមែចូលកែុងសងគមទូទៅនិងសហគមន៍កសិកមែផ្មែរបុរាណ្ ប៉ាុផ្នតកែុងរយៈទេលទប្ោយមក ទយីងបាន
សទងាតទ ីញថា សងគមផ្មែរក៏បានទទួលឥទធិេលេីជនជាតិភាគតិចចិន ឬអទនាត ប្បទវសន៍ចិនវញិផ្ដរ។ ជា
េិទសស ទលីវស័ិយពាណិ្ជជកមែ។ ទយាងតមតែភាេសងគមផ្មែរ ំងសម័យបុរាណ្  និងសម័យទំទនីប 
បងាា ញឱ្យទ ញីថា ប្បជាជនផ្មែរ មិនសូវេូផ្កមងពាណិ្ជជកមែដូចជនជានចិនទទ។  

កែុងសងគមផ្មែរ អែកលក់ដូរ ឬពាណិ្ជជករ  ងំតូច  ងំធំ ភាគទប្ចីន ជាជនជាតិភាគតិចចិន ឯជន
ជាតិផ្មែរវញិចូលចិតតប្បកបរបរកសិកមែ និងទធវីោរងាររាជោរ។ ទបីទ ោះបីជាទប្ោយមក មានជនជាតិផ្មែរមលោះ 
បានប្បកបរបស់ជញួដូរដូចជនជាតិភាគតិចចិនក៏ទោយ ក៏ទគទៅផ្តទៅផ្មែរ ងំទនាោះថាចិនផ្ដរ។     

បចចុបបនែ េលរដឋផ្មែរទដីមកំទណី្តចិន ចិនោត់ផ្មែរ និងអទនាត ប្បទវសន៍ចិនដនទទទៀតផ្ដលកំេុងមាន
វតតមានទៅកមពុជា បានចូលរមួយា៉ា ងសកមែកែុងវស័ិយទសដឋកិចចកមពុជា។ េួកទគមួយចំនួនជាមាច ស់ភាគហ ុនមួយ
ចំផ្ណ្កធំកែុងវស័ិយទសដឋកិចច និងពាណិ្ជជកមែ ដូចជា ជាមាច ស់ទរាងប្ចក មាច ស់សហប្ាស និងមាច ស់អាជីវកមែ
ធំៗទៅកមពុជា។ ជារមួ ភាគទប្ចីនននេួកទគ មានឥទធិេលេិទសសទៅកែុងវស័ិយធនាាររបស់កមពុជាផ្ដលជា
សហប្ាសនតល់ប្បាក់កមចី សហប្ាសបោូរប្បាក់ ស្ថា ប័នហរិញ្ញវតាុមែ តតូច និងសហប្ាសពាក់េ័នធដនទទទៀត។ 

ទលីសេីទនោះទទៀត ទនោីមទចញេីោរមានលុយោក់ទប្ចីន ោរមានទីលំទៅកែុងរាជធានី ទីប្កុង និងទី
ប្បជំុជន នាឱំ្យជនជាតិភាគតិចចិន ឬជនជាតិចិនោត់ផ្មែរ មានឱ្ោសទរៀនសូប្តបានមពង់មពស់ មានឱ្ោស
ទធវីដំទណី្របានទប្ចីនកផ្នលងផ្ដលជាកតត នាឱំ្យេួកទគមានចទណ្ោះដឹងមពស់ និងមានោរយលដឹងទប្ៅប្ជោះ។ 
ទោយស្ថរកតត  ងំអស់ទនោះ រមួនសជំាមួយឱ្ោសទនសងៗ មានដូចជាអំទេីេុករលួយជាទដីម នាឱំ្យជនជាតិចិន
ោត់ផ្មែរទទួលបានតួនាទីសំមន់ៗកែុងរោឋ ភិ្បាល និងកែុងោរងាររាជោរទូទៅ ជាេិទសសោរងារមួយចំនួន
ផ្ដលទគនិយមទៅថាោរងារលអ ឬោរងារកផ្នលងមល ញ់ ទពាលគឺប្បទភ្ទោរងារ ងំឡាយផ្ដលអាចរកកនប្ម 
ឬចំណូ្លទប្ៅចាប់បានទប្ចីន ដូចជាោរងារគយ ោរងារេនធោរ ោរងារហរិញ្ញវតាុ ជាទដីម។ 



ជាទូទៅ ឥទធិេលកែុងសងគមមួយ វាផ្តងផ្តជោះេីទីប្កុងទៅជនបទ េីអែកមានទៅអែកប្ក េីអែកធំទៅ
អែកតូចេីស្ថា ប័នទៅបុគគល េីអែកមានចំទណ្ោះដឹងទប្ចីនទៅអែកមានចំទណ្ោះដឹងតិច។ល។ ទហតុ្នលទនោះ
ទហីយបានជាជនជាតិភាគតិចចិន ឬជនជាតិចិនោត់ផ្មែរ ែវីទបីេួកទគមានចំនួនតិច ប៉ាុផ្នតទោយស្ថរផ្តេួក
ទគមានសោោ នុេលមងពាណិ្ជជកមែ ទសដឋកិចច ហរិញ្ញវតាុ និងចំទណ្ោះដឹង, នាឱំ្យេួកទគមានឥទធិេល ងំកែុង
សងគមនទយាបាយ និងវស័ិយដនទទទៀត។  

ទនោីមទចញេីទនោះ នាំឱ្យភាស្ថចិន ភាេយនតចិន និងប្បនេណី្ចិន ដូចជាបុណ្យចូលឆ្ែ ចិំន បុណ្យ
ផ្សនទោកផ្ម បុណ្យផ្សនកាលទឹក បុណ្យទេងទម៉ាង ជាទដីម មិនប្ាន់ផ្តមានជីវតិ និងមានឥទធិេលកែុង
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