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អត្ថបទស្រាវស្រាវ ស្ដីពី 
 

របររកកង្ងែប និង បញ្ហា នៅកនងុសហគម្ន ៍ 
ករណីសិកា ៖ ភមូិព្រៃដកៃ់រ ឃ ុំររពុំងធុំខាងជ ើង 

 រសុកររុំកក ់ជេរតរកកវ 
 

 
    

 
ដោយ ម ៉ិល វាសនា, ផ ន កស៉ិកា, ប្រែង ព៉ិស៉ិដ្ឋ 

 

វ ៉ិទ្យាស្ថា នវែបធម៌ន៉ិងវ ៉ិច៉ិររស៉ិលបៈននរាជែណ្ឌ៉ិ រយសភាកមព ជា 
 
 

 

 

ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 



-2- 

 

របររកកង្ងែប និង បញ្ហា នៅកនងុសហគម្ន៍ 
ករណីសិកា ៖ ភមូិព្រៃដកៃ់រ ឃ ុំររពុំងធុំខាងជ ើង រសុកររុំកក ់ជេរតរកកវ 

 
 

សស្ចកតសី្តើម្ 

បចចុបបន្ន របររកកខកែបារបរបន្ទា ប់បន្ស ាំមួ្យ និ្កកាំពុកមាន្ដាំស ើ រការសៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ 
និ្កភូម្ិស្សកៗសទៀត្ កនុកឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកកក់ សែត្តរខកវ។ សេអាចរកចាំ ូលបាន្
សស្រចើន្េួរស្ម្និ្កាសរៀករាល់ព្ងៃ ាពិសស្ស្សៅរដូវវស្ា រម្រយៈរបររកកខកែបសន្េះ សោយកខកែប
មាន្ត្ស្រម្ូវការសៅរម្ទី្ារនិ្កមាន្ត្ព្ម្ៃែពស់្។ ស្របា ន្អាស្រស័្យរបរសន្េះបាន្ពស្រកឹក ីវភាព
ស្របច ាំព្ងៃរបស់្ែៃួន្េួរឱ្យកត្់ស្មាា ល់ បខន្ថម្សលើរបរខស្រស្ចមាែ រនិ្កការងារាកម្មករសរាកចស្រកខដលា
មុ្ែរបរមូ្លោា ន្របស់្ស្របា ន្។ 

ទន្ាឹម្នឹ្កករត វ ិជមាន្សន្េះ របររកកខកែបក៏បាន្បកែាបញ្ហា មួ្យចាំនួ្ន្សៅកនុកស្ហេម្ន្៍្ ក
ខដរ។ របររកកខកែបបាន្បកែឱ្យមាន្ការែូចខាត្ដាំណាំស្រសូ្វរបស់្ស្របាពលរដាដព្ទសទៀត្ ខដលពុាំ
បាន្អាស្រស័្យឬទទួល្លស្របសោ ន្៍ពីរបរសន្េះ។ កន្ៃកម្ក មាន្ប តឹ កមួ្យចាំនួ្ន្អាំពីករ ីសន្េះ 
សៅសម្ភូម្ិ សៅសម្ឃុាំ សហើយរហូត្ម្កដល់សពលសន្េះក៏សៅម្ិន្ទាន្់មាន្ដាំសណេះស្រាយាក់លាក់ 
ខដលអាចទទួលយកបាន្ទា ាំកស្កខាកសៅស ើយខដរ។ 

អត្ថបទសន្េះនឹ្កបងាា ញអាំពីវធិីនិ្កបសចចកសទស្រកកខកែប    ខដលន្ទ ាំឱ្យវាកាៃ យារបរបន្ទា ប់ប
ន្ស ាំនិ្កកាំពុកសពញនិ្យម្សៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ ស្រពម្
ទា ាំកបងាា ញអាំពី្លអវ ិជមាន្ខដលបកែឱ្យមាន្បញ្ហា សៅកនុកស្ហេម្ន្៍។  

 

ាថ ន្ភាពភូមិ្ាស្តស្តព្ន្ភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ 
ភូម្ិព្ស្រពដក់ពរស្ថិត្កនុកឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកកក់ សែត្តរខកវ រម្បសណត យ្ៃូ វ

លាំសចញពីវត្តម្កាលមាន្លកខ ៍សឆ្ព េះសៅវត្តសពធិ៍រុន្។ ភូម្ិសន្េះមាន្ស្រពាំស្របទល់ខាកលិចាប់ភូម្ិ
ពក់បសងាោ ក ខាកស ើកាប់ភូម្ិព្ស្រពកតួច ខាកសកើត្ាប់ភូម្ិរសួ្ន្ និ្កខាកត្បូកាប់នឹ្កភូម្ិស្រត្ព ាំក
ាា យ។ ភូម្ិព្ស្រពដក់ពរមាន្ស្របា ន្ចាំនួ្ន្ ៨៣ស្រេួារ ស្រត្ូវា៤២៩ន្ទក ់កនុកសន្ទេះមាន្ស្រសី្២៣៣
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ន្ទក់ ស្របុស្១៩៦ន្ទក់ សលើព្្ាដីស្រុប៥២ហិករ។ ស្របា ន្ខដលមាន្ចាំនួ្ន្សស្រចើន្ាកសេ េឺស្ថិត្សៅ
កនុកអាយុសស្រកាម្៥៥ឆ្ន ាំ សោយកនុកសន្ទេះមាន្សស្រចើន្រហូត្ដល់៨០%1។  

រាំកពីសដើម្រហូត្ដល់សពលបចចុបបន្ន ស្របា ន្សៅកនុកភូម្ិសន្េះពឹកអាស្រស័្យាចម្បកសលើការ
សធាើខស្រស្ និ្កដាំណាំរួម្្ស ាំត្ិចតួ្ចខដលស្របា ន្ោាំកនុកដីខស្រស្ បន្ទា ប់ពីស្របមូ្ល្លស្រសូ្វរួច។ បចចុបបន្ន 
ការងារាកម្មករសៅរម្សរាកចស្រកក៏ាស្របភពចាំ ូលមួ្យដ៏ស្ាំខាន្់ខដរ។ សស្រៅពីរបរសធាើខស្រស្និ្កោាំ
ដាំណាំរួម្្ស ាំ សយើកស្សកែត្សឃើញសកមកៗនិ្កយុវ ន្មួ្យចាំនួ្ន្ស្របកបរបររកកខកែបសោយសស្របើលប
ោក់កខកែបនិ្កសស្របើបព្កែស្នឹក សដើម្បរីកចាំ ូលបខន្ថម្ស្ស្រមាប់ ួយស្រទស្រទក់ ីវភាពស្របច ាំព្ងៃរបស់្ពួក
សេ។ ការស្របកបរបរោក់លបកខកែបសៅកនុកភូម្ិព្ស្រពដក់ពរេឺ ចប់មាន្ស ើកស្របខហលពី១០ឆ្ន ាំមុ្ន្
សន្េះប ុសណណ េះ2 ។ 

 

លបោក់កខកែប និ្ក បព្កែោក់កខកែប 

លបោកក់ខកែប (លបស្ន្ាេះ) 
រម្វចន្ទនុ្ស្រកម្ខែមរ (វចន្ទនុ្ស្រកម្ស្សម្តចស្រពេះស្កឃរា   ួន្ ណត្) លប ាស ម្ េះ

សន្ាទុបករ ៍ ពួកស្រទូ ខត្មាន្រាកសស្មើចុកសស្មើសដើម្ ឬែពស់្មាខ ក ឬក៏ែពស់្ទា ាំកពីរខាក ស្ស្រមាប់ោក់
ស្តកក៏មាន្ ោក់បញ្ឈរក៏មាន្ ឱ្យម្ចឆាត្ិចូលរម្ស្របឹស្។ បចចុបបន្នសន្េះ សៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ អនក
ស្របកបរបររកកខកែបនិ្យម្សស្របើលបស្ន្ាេះ ម្ិន្សស្របើលបស្របឹស្សទ សស្រពេះលបស្ន្ាេះមាន្ស្របសិ្ទធភាព
ែពស់្ាកកនុកការោក់យកកខកែប។  

លបស្ន្ាេះាលបមួ្យស្របសភទ សធាើពីបសន្ទា េះឫស្ស ីមាន្បសណត យស្របមា ២ចាំអាម្ និ្ក
កម្ពស់្មុ្ែកាត្់ស្របមា ១ចាំអាម្ មាន្ស្របសលាេះមួ្យស្ថិត្សៅខាកសលើខដលមាន្ទាំហាំស្របមា កន្ៃេះ
ចាំអាម្បួន្ស្រ ុក បិទសោយស្ន្ាេះសលាហៈសស្តើកខដលអាចឱ្ន្ទាបចូលសៅកនុ កលបសោយទម្ៃន្់
ស្កែត្់ និ្កអាចសកើបម្កបិទស្របសលាេះមាត្់លបវញិសោយចាំ កសៅស្ ូយឺត្។ សេអាចសធាើស្របសលាេះ
មាត្់លបសន្ទេះអាំពីបសន្ទា េះឫស្សមីាន្ចាំនួ្ន្សស្ស្ ដូចា ស្របសលាេះចាំនួ្ន្៥បសន្ទា េះឫស្ស ីស្របសលាេះចាំនួ្ន្
៧បសន្ទា េះឫស្ស ីឬ ស្របសលាេះចាំនួ្ន្៩បសន្ទា េះឫស្ស។ី ាទូសៅ សេនិ្យម្សធាើស្របសលាេះមាត្់លបចាំនួ្ន្៧

                                                           
1  ុប ាវនិ្ អាយុ៣៩ឆ្ន ាំ ាសម្ភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២២ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

2  ុប ាវនិ្ អាយុ៣៩ឆ្ន ាំ សម្ភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២២ ខែ
កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 
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ស្របសលាេះឫស្ស ី3 ។ ដូសចនេះ សេសៅ លបស្ន្ាេះ សៅរម្ស្ន្ាេះសលាហៈមួ្យបិទ ិត្មាត្់លប ខដលា
្ៃូ វកខកែបស្រត្ូវចូលាប់លបរម្ស្ន្ាេះសលាហៈសន្ទេះ។ 

 

 
លបស្ន្ាេះស្ស្រមាប់ោក់កខកែប 

 

សោយស្មាភ រៈស្ស្រមាប់សធាើលបស្ន្ាេះសុ្ទធសឹ្កាស្មាភ រៈអាចរកបាន្សោយងាយសៅកនុកភូម្ិ 
អនកស្របកបរបររកកខកែបខត្កសធាើលបស្ន្ាេះសន្េះសោយែៃួន្ឯក។ កនុកមួ្យព្ងៃ សេអាចសធាើលបស្ន្ាេះ
ោក់កខកែបបាន្ពី ៣ សៅ ៥ លប។ «ែ្ុ ាំសធាើលបោក់កខកែបសន្េះសោយែៃួន្ឯក សោយែ្ុ ាំសរៀន្សចេះពី
ឪពុកសកមកខដលគាត្់សរៀន្ពីអនកភូម្ិសៅស្រត្ព ាំកអស តើ ក។ ការសធាើលបោក់កខកែបសន្េះេឺស្រត្ូវមាន្កបួន្
ខាន ត្ស្រត្ឹម្ស្រត្ូវ ស្របសិ្ន្សបើសយើកសធាើែុស្កបួន្ខាន ត្ សន្ទេះក៏ម្ិន្មាន្កខកែបចូលកនុកលបខដរ»4 ។ អនក
ស្របកបរបររកកខកែបមាន ក់អាចមាន្លបស្ន្ាេះោក់កខកែបស្របមា  ២០លប ឬ ៣០លប ឬអាច
សលើស្ចាំនួ្ន្សន្េះក៏មាន្។  

បព្កែ 
រម្វចន្ទនុ្ស្រកម្ខែមរ (វចន្ទនុ្ស្រកម្ស្សម្តចស្រពេះស្កឃរា   ួន្ ណត្) បព្កែ ាស ម្ េះស្ន្ាូច

មួ្យស្របសភទ មាន្ដកស្ស្រមាប់សោត្។ កនុកលកខ ៈដូចគាន សន្េះខដរ អនកភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ ាពិសស្ស្
អនកស្របកបរបររកកខកែប ក៏សស្របើបព្កែស្ស្រមាប់បព្កែយកកខកែបខដរ ខដលសេសៅថា បព្កែស្នឹក ។ 

                                                           
3 ចន្់ សុ្សែឿន្ អាយុ៣៨ឆ្ន ាំ រស់្សៅភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២៣ 
ខែកញ្ហា   ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

4 ចន្ ់សុ្សែឿន្ អាយុ៣៨ឆ្ន ាំ រស់្សៅភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២៣ 
ខែកញ្ហា   ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 
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បព្កែស្នឹក សធាើពីបសន្ទា េះឫស្សមួី្យបសន្ទា េះ មាន្ស្របខវកស្របមា ២៥ស្ក់ទីខម្ ស្រត្ មាន្ខែសបព្កែ
(សធាើពីខែសនី្ ុក) ស្របខវកស្របមា ២៥ស្ក់ទីខម្ ស្រត្ សោយចុកមាខ កខែសចកភាជ ប់នឹ្កចុកដកបព្កែ 
សហើយចុកខែសមាខ កសទៀត្ចកខ្ៃស្ន្ាូច។ ាទូសៅ សេស្ស្រម្ួចេល់ដកបព្កែឱ្យស្រសួ្ចសដើម្បឱី្យងាយ
សោត្ចូលាប់សៅកនុកដី។ 

 

 
បព្កែស្នឹក ខដលអនកភូម្ិព្ស្រពដក់ពរសស្របើស្ស្រមាបប់ព្កែយកកខកែប 

 

បសចចកសទស្ោក់លបកខកែប (លបស្ន្ាេះ) 
សេអាចោក់លបកខកែបបាន្ទា ាំកសៅរដូវស្របា ាំក ទា ាំកសៅរដូវវស្ា។ សៅរដូវស្របា ាំក សេោក់

លបចប់កខកែបសៅរម្ស្រត្ព ាំកឬស្រស្េះខដលមាន្ទឹក ឯសៅរដូវវស្ា សេសស្រចើន្ោក់លបចបក់ខកែប
សៅកនុកខស្រស្។ សេោក់លបចប់កខកែប (លបស្ន្ាេះ) សៅរម្ខស្រស្សៅរម្ទាំហាំខស្រស្ សពលេឺ សបើខស្រស្
មាន្ទាំហាំតូ្ច សេោក់លបខត្មួ្យ ខត្សបើខស្រស្មាន្ទាំហាំធាំ សេអាចោក់លបពីរ ឬសលើស្សន្េះក៏មាន្។ 
កនុកលបមួ្យ អាចមាន្កខកែបចូលរហូត្ដល់សៅ១០កខកែបឬសស្រចើន្ាកសន្េះ។ «ែ្ុ ាំោក់លបកខកែប
សៅសពលស្រសូ្វទុាំ រម្ខស្រស្ខដលសៅមាន្ទឹក។ កនុកមួ្យយប់ ែ្ុ ាំអាចោក់បាន្ពី ៣០ សៅ ៤០កខកែប 
ស្ស្រមាប់លបចាំនួ្ន្១១»5។ ាទូសៅ សៅរដូវវស្ា កខកែបមាន្ទាំហាំតូ្ចសបើសធៀបសៅនឹ្កកខកែបកនុករដូវ
ស្របា ាំក ខត្សៅរដូវស្រសូ្វទុាំ កខកែបមាន្ទាំហាំធាំ សហើយស្ម្បូរសស្រចើន្។ 

ាវធិីាស្តស្ត អនកស្របកបរបររកកខកែបពូខក (អនកោក់លបបាន្កខកែបសស្រចើន្) ស្រត្ូវសដើរពិនិ្ត្យ
ាថ ន្ភាពរម្វាលខស្រស្សៅសពលរសស្ៀល សដើម្បកីាំ ត្់ទីរ ាំកស្ស្រមាប់ោក់លបចប់យកកខកែបសៅ

                                                           
5 ចន្ ់សុ្សែឿន្ អាយុ៣៨ឆ្ន ាំ រស់្សៅភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២៣ 
ខែកញ្ហា   ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 



-6- 

 

សពលស្រពលប់។ សេស្រត្ូវសដើរពិនិ្ត្យសម្ើលរម្ខស្រស្ ស្របសិ្ន្សបើខស្រស្ណមាន្សឃើញកខកែបសលាត្សស្រចើន្ 
ឬ មាន្ាន ម្ោន្ស ើកកខកែប សន្ទេះេឺសេកាំ ត្់ខស្រស្សន្ទេះាទីរ ាំកស្ស្រមាប់ោក់លបចប់យកកខកែ
ប។ អនកស្របកបរបររកកខកែបខត្កដឹកអាំពីឥរោិបងរបស់្កខកែបថា កខកែបខត្កសចញរកចាំ ីពី
សពលស្រពលប់រហូត្ដល់ពក់កណត លអាស្រាត្រ។  សេសស្រចើន្ោក់លបចប់កខកែបសៅរម្ខស្រស្ខដល
មាន្ទឹកត្ិចៗ ទា ាំកខស្រស្មាន្ស្រសូ្វ ទា ាំកខស្រស្ម្ិន្មាន្ស្រសូ្វ។ 

ាទូសៅ សេោក់លបចប់កខកែបសៅសពលស្រពលប់ សហើយស្មាភ រៈស្ស្រមាប់ស្របកបរបរសន្េះ
មាន្ លបស្ន្ាេះ (លបកខកែប) នុ្យ (ោក់កនុកកន្តូ ) ទឹកនុ្យ (ោក់កនុកកន្តូ ) ចបកាប់ និ្កដកខរក
(ស្ស្រមាប់ខរកលប កន្តូ នុ្យ និ្កកន្តូ ទឹកនុ្យ)។ នុ្យោក់កខកែបមាន្ដូចជា កាលស្រត្ី កាំពិស្ និ្ក 
ស្ាំ ល់ស្រត្ីស្សកៗ ឯទឹកនុ្យាទឹកខដលបាន្ម្កពីការស្ររ ាំកាលស្រត្ីនិ្កនុ្យស្សកៗសន្ទេះ។ អនក
ស្របកបរបររកកខកែបមាន ក់អាចមាន្លបកខកែប  (លបស្ន្ាេះ) ពីាក ១០លបស ើកសៅ ខដលស្រត្ូវមាន្
ដកខរកស្ស្រមាប់ខរកស្មាភ រៈទា ាំកសន្េះ។ 

សៅដល់ទីរ ាំកកាំ ត្់ខដលស្រត្ូវោក់លប សេោក់លបសៅទីរ ាំកដ៏ស្ម្េួរមួ្យ សហើយសេ
កាប់ដីមួ្យចបបិទោក់ពីសស្រកាយស្ន្ាេះលប មួ្យចបោក់បិទពីសវាកស្ន្ាេះលប មួ្យចបោក់បិទពី
ាត ាំស្ន្ាេះលប និ្កមួ្យចបសទៀត្ស្ស្រមាប់ោក់រាបខាកមុ្ែស្ន្ាេះលបសដើម្បសីធាើ្ៃូ វឱ្យកខកែបចូលសៅ
សីុ្នុ្យ។ បន្ទា បពី់កាប់ដីបិទមាត្ល់បរួចសហើយ សេយកនុ្យកាលស្រត្ីឬកាំពិស្សោត្ាប់នឹ្កបន្ាេះដី
បិទសស្រកាយស្ន្ាេះលប រួចយកទឹកនុ្យសស្របាេះខកបរៗទីរ ាំកោក់លបសន្ទេះ សដើម្បឱី្យមាន្កៃិន្ឆ្ោ បទាក់
ទាញដល់ស្ត្ាកខកែប។ ាទូសៅ សេោក់លបចប់យកកខកែបសៅកនុកខស្រស្ខដលមាន្ស្រសូ្វ សហើយសេ
អាចោក់លបមួ្យ ឬ ពីរ ឬ សស្រចើន្ាកសន្េះ សៅរម្ទាំហាំខស្រស្។ 

 

 
ការោក់លបកខកែប (លបស្ន្ាេះ) កនុកខស្រស្ (សម្ើលពីមុ្ែ) 
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ការោក់លបកខកែប (លបស្ន្ាេះ) កនុកខស្រស្ (សម្ើលពីចាំសហៀក) 

សោយអនកស្របកបរបររកកខកែបមាន ក់ខត្កោក់លបសស្រចើន្កនុកមួ្យយប់ៗ សហើយក៏មាន្អនក
ស្របកបរបររកកខកែបសស្រចើន្ន្ទក់សទៀត្សន្ទេះ អនកោក់លបស្រត្ូវស្របុកស្របយ័ត្នកនុកការកាំ ត្់ចាំណាំទីរ ាំក
ោក់លបរបស់្ែៃួន្ សដើម្បកុីាំឱ្យវសកាកសៅសពលម្កសលើកលបវញិ។ សេស្រត្ូវចាំណាំខស្រស្និ្កចាំនួ្ន្លប
ខដលសេបាន្ោក់ សហើយស្រត្ូវសធាើស្ញ្ហា ស្មាា ល់ ដូចាកាប់ដីមួ្យចបសៅសលើភៃឺខស្រស្ាសដើម្ស្ស្រមាប់
ចាំណាំសដើម្បសីេអាចចូលសៅរកលបកនុកខស្រស្ទា ាំកសន្ទេះសឃើញ។   

អនកមាន្បទពិសាធន្៍កនុករបរោក់លបកខកែបបាន្អេះអាកថា សពលកខកែបចូលកនុកលប
ណមួ្យ វាអាចខស្រស្កយាំរកគាន វាស្សកសទៀត្្កខដរ។ កនុកករ ីលបណមាន្កខកែបធាំចូលេឺលប
សន្ទេះមាន្កខកែបចូលខត្មួ្យឬពីរកខកែបប ុសណណ េះ សស្រពេះសបើមាន្កខកែបធាំចូល សន្ទេះកខកែបតូ្ចម្ិន្
ហ ន្ចូលសទៀត្សទ សោយកខកែបតូ្ចខាៃ ចកខកែបធាំខា ាំ។ ប ុខន្ត សបើលបសន្ទេះមាន្កខកែបតូ្ចចូល សន្ទេះ
កនុកលបសន្ទេះខត្កមាន្កខកែបចូលសស្រចើន្រហូត្ដល់៨ឬ១០កខកែបក៏មាន្។ ាកសន្េះសទៀត្ អនកោក់
កខកែបែៃេះយល់សឃើញសោយផ្ទា ល់ែៃួន្ថា កខកែបខដលយាំខស្រស្ករកគាន សន្ទេះ េឺទាំន្កាកនុកបាំ ក
រ ាំសោេះែៃួន្វាសចញពីលបវញិ្កខដរ សោយលបមាន្ស្ន្ាេះ សន្ទេះសពលមាន្កខកែបស្សកសលាត្ចូល
កនុកលប វានឹ្កាន្់ស្ន្ាេះលប សហើយស្រពម្ាមួ្យគាន សន្ទេះ កខកែបខដលាប់កនុកលបអាចសវៃៀត្សរ ើឬ
សលាត្សចញពីលបសន្ទេះបាន្វញិក៏មាន្។  

កនុកករ ីបិទដី ុាំវញិស្ន្ាេះលបម្ិន្ស្រត្ូវរម្បសចចកសទស្ សន្ទេះនឹ្កមាន្ករ ីកខកែបរា្ក
ខដរ។ កខកែបរាមាន្ន្័យថា មាន្កខកែបចូលម្កសីុ្នុ្យអស់្ ខត្ម្ិន្បាន្ចូលាប់កនុកលបសន្ទេះសទ។ 
សេអាចដឹកថាកខកែបរាសោយារខត្សេសម្ើលសឃើញាៃ កាន ម្ស ើកកខកែបម្កសីុ្នុ្យ ខត្ម្ិន្សឃើញ
មាន្កខកែបកនុកលប។ ការបិទដី ុាំវញិស្ន្ាេះលបម្ិន្ស្រត្ូវបសចចកសទស្ ាការបិទដីសៅស្ល់បសន្ទា េះ
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ឫស្សលីប ខដលអាចឱ្យកខកែបឈរខស្រ កស ើកសលើបសន្ទា េះឫស្សលីបសៅស្កខាកមាត្់លបសដើម្បសីុី្
នុ្យ សហើយសចញសៅវញិបាន្។ សហតុ្សន្េះ សេស្រត្ូវបិទដីឱ្យ ិត្ាប់នឹ្កស្ន្ាេះមាត្់លបសដើម្បសីបាក
បសញ្ហឆ ត្កខកែក សធាើោ កណកុាំឱ្យកខកែបអាចសីុ្នុ្យបាន្។ សបើសេបិទដីបាន្ ិត្ាប់នឹ្កស្ន្ាេះមាត្់
លបស្រត្ឹម្ស្រត្ូវរម្បសចចកសទស្ សន្ទេះសពលមាន្កខកែបម្កសីុ្នុ្យ េឺកខកែបសន្ទេះស្រត្ូវខត្ចូលាប់កនុក
លប ម្ិន្អាចមាន្ករ ីកខកែបរាសន្ទេះសទ។ 

   
ការបិទដី ុាំវញិស្ន្ាេះមាត្់លបសៅស្ល់បសន្ទា េះឫស្សលីបខដលអាចន្ទ ាំឱ្យមាន្ករ ីកខកែបរា 

         សៅសពលសលើកលប សេស្រត្ូវលាកស្មាោ ត្លបខដលមាន្ស្របឡាក់ដីបិទលបមួ្យដាំណក់កាល
សិ្ន្ មុ្ន្នឹ្កសលើកយកសៅ្ាេះ។ បន្ទា ប់ពីសលើកលបម្កដល់្ាេះនិ្កចប់យកកខកែបសចញអស់្សហើយ 
ខត្ស្រត្ូវលាកស្មាោ ត្លបម្តកសទៀត្ឱ្យាោ ត្ រួចពយួរទុក សដើម្បកីារពរម្ិន្ឱ្យលបឆ្ប់ពុក្ុយសលឿន្។ 
សទាេះោ កណ លបសធាើពីបសន្ទា េះឫស្សអីាចសស្របើការបាន្ខត្ស្រត្ឹម្រយៈសពលពីរឆ្ន ាំប ុសណណ េះ។  

 
ការលាកស្មាោ ត្លបសៅសពលសលើកលប 
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ការោក់បព្កែកខកែប (បព្កែស្នឹក) 
សទាេះបីាអនកស្របកបរបររកកខកែបសៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរនិ្យម្សស្របើលបស្ន្ាេះ(លបកខកែប) សដើម្ប ី

ោក់ចប់យកកខកែប សហើយចប់បាន្សស្រចើន្កតី ខត្ពួកសេក៏សៅសស្របើបព្កែខដរ សន្ទេះេឺបព្កែស្នឹក។ បព្កែ
ស្នឹក ាស្របសភទបព្កែខដលសេសស្របើសដើម្បបីព្កែយកកខកែបសៅសពលមាន្ទឹកសស្រចើន្ ដូចា ទឹក ិត្លិចភៃឺ
ខស្រស្ សហើយខដលសេម្ិន្អាចោក់លបបាន្។ សេោក់បព្កែយកកខកែបសៅរម្ភៃឺខស្រស្ សោយសេកាប់
ដីម្កោក់សលើភៃឺខស្រស្ សហើយសេសោត្បព្កែស្នឹកសន្េះសៅកនុកដីសន្ទេះសស្ាើរលិចចុកបព្កែ ទុកឱ្យសៅខត្ខែស
បព្កែខដលមាន្ខ្ៃបិទាប់នុ្យសៅកនុកទឹកខស្រស្។  

សោយខ កសៅរដូវស្របា ាំកខដលសៅរម្ខស្រស្ម្ិន្មាន្ទឹក សេអាចរកកខកែបសៅរម្ស្រស្េះ
ឬស្រត្ព ាំក សោយសេអាចសស្របើលបស្ន្ាេះឬសស្របើបព្កែ។ ដូចគាន ខដរ មុ្ន្សពលកាំ ត្់ទីរ ាំកស្រស្េះឬ
ស្រត្ព ាំកណខដលស្រត្ូវោក់លបឬបព្កែ អនកស្របកបរបររកកខកែបខត្កសដើរពិនិ្ត្យសម្ើលាថ ន្ភាពរម្
ស្រស្េះឬស្រត្ព ាំកសៅសពលរសស្ៀល សពលេឺសបើស្រស្េះឬស្រត្ព ាំកណមាន្កខកែបសលាត្សស្រចើន្ ឬមាន្មាត្់
កខកែបសស្រចើន្ សន្ទេះសេនឹ្កកាំ ត្់ទីរ ាំកោក់លបឬបព្កែសៅរម្មាត្់ស្រស្េះឬស្រត្ព ាំកសន្ទេះសៅសពល
ស្រពលប់។ ស្របសិ្ន្សបើសៅស្រស្េះឬស្រត្ព ាំកណម្ិន្មាន្កខកែបសលាត្ឬម្ិន្មាន្មាត្់កខកែបសទ សន្ទេះសេ
ម្ិន្អាចោក់លបឬបព្កែចប់យកកខកែបបាន្សទ។ 

 

បញ្ហា សៅកនុកស្ហេម្ន៍្បកែស ើកសោយរបររកកខកែប  

ដូចបាន្សលើកស ើកខាកសលើ អនកស្របកបរបររកកខកែបសៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរមាន្សស្រចើន្ន្ទក់ 
សហើយមាន ក់ៗអាចមាន្ ២០លប ឬ ៣០លប ឬអាចមាន្សស្រចើន្ាកសន្េះ។ ាមួ្យសន្េះ អនកស្របកបរបរ
រកកខកែបនិ្យម្ោក់លបចប់យកបខកែបសៅកណត លខស្រស្ខដលមាន្ស្រសូ្វ ាពិសស្ស្ខស្រស្ខដល
មាន្ទឹកត្ិចៗ។ កនុកខស្រស្មួ្យ សេអាចោក់លបមួ្យឬពីរ សហើយក៏អាចមាន្អនកស្របកបរបររកកខកែប
ស្សកសទៀត្ោក់សៅកនុកខស្រស្ខត្មួ្យ ឬាបន្តបន្ទា ប់គាន សស្ាើររាល់ព្ងៃខដរ។ 

ាធម្មរ កនុកការោក់លបកខកែបសៅកណត លខស្រស្ អនកោក់លបមាន ក់ស្រត្ូវសដើរចូលសៅកនុក
ខស្រស្បួន្ស ើកោ កត្ិច(សៅោក់លបពីរស ើក និ្កសៅសលើកលបវញិពីរស ើកសទៀត្)។ ស្របសិ្ន្សបើមាន្
អនកស្របកបរបររកកខកែបស្សកសទៀត្ោក់លបកនុកខស្រស្ខត្មួ្យដូចគាន  សន្ទេះការសដើរចូលសៅកនុកខស្រស្ខត្
មួ្យនឹ្កកាន្់ខត្មាន្ចាំនួ្ន្សស្រចើន្ស ើកាកសន្េះ។ ស្របាកដណស់្ ការសដើរវៃកកាត្់ស្រសូ្វសៅកណត ល
ខស្រស្នឹ្កសធាើឱ្យមាន្ការែូចខាត្ស្រសូ្វម្ិន្ខាន្។ ាកសន្េះសទៀត្ ាបសចចកសទស្ព្ន្ការោក់លបស្ន្ាេះ 
(លបកខកែប) សេស្រត្ូវកាប់ដីោ កសហចបួន្ចបសដើម្បបីិទ ុាំវញិស្ន្ាេះមាត្់លបមួ្យ។ ដូសចនេះស្របសិ្ន្
សបើខស្រស្មួ្យមាន្ោក់លបពីរឬសស្រចើន្ាកសន្េះ សហើយោក់សស្ាើរសរៀករាល់ព្ងៃ សន្ទេះកស្រម្ិត្ព្ន្ការែូច
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ខាត្ស្រសូ្វក៏មាន្សស្រចើន្ខដរ ខណៈសពលខដលមាច ស់្ខស្រស្ពុាំបាន្ទទួល្លស្របសោ ន្៍អាីពីការោក់
លបកនុកខស្រស្របស់្គាត្ស់ន្ទេះស ើយ។ 

«កន្ៃកម្កមាន្មាច ស់្ខស្រស្ែៃេះែឹក និងបតឹកម្កភូម្ិ សហើយរហូត្ដល់ឃុាំក៏មាន្»6។ «ាសរឿយៗ 
សៅសពលមាន្ការស្រប ុាំអាំពី ីវភាពភូម្ិឃុាំ អនកភូម្ិខត្កសលើកយកស្របាន្បទស្តីពីការោក់លបកនុក
ខស្រស្សដើម្បឱី្យអាា្ធរ ួយរកវធិីសោេះស្រាយ សហើយអាា្ធរក៏បាន្អប់រ ាំខ ន្ទ ាំដល់អនករកសីុ្ស្របកប
របរោក់លបសន្េះខដរសោយសធាើោ កណឱ្យសចេះស្របយ័ត្នស្របខយកកុាំឱ្យប េះពល់ដល់ខស្រស្ស្រសូ្វអនកភូ
ម្ិ។ ប ុខន្ត ាក់ខស្តក សៅខត្មាន្ការបកែការែូចខាត្ដល់ខស្រស្ស្រសូ្វរបស់្អនកភូម្ិានិ្ចច»7។ «កន្ៃកម្ក 
ស្របសិ្ន្សបើស្របា ន្សឃើញមាន្លបោក់សៅកនុកខស្រស្របស់្គាត្់ សន្ទេះគាត្់អាចបាំផ្ទៃ ញលបសន្ទេះ
សចល»8។ ការោក់លបសៅសពលស្រពលប់រវាកពីសមា ក៦ សៅ ៦.៣០ន្ទទី សហើយសលើកលបវញិសៅ
សមា កស្របមា  ៤សទៀបភៃឺ ក៏ាវធិីមួ្យសដើម្បសី ៀស្វាកការស្របឈម្នឹ្កមាច ស់្ខស្រស្្កខដរ។ 

សទាេះាោ កណ ក៏មាន្អនកភូម្ិែៃេះអនុ្សស្រគាេះខដរ សោយស្រគាន្់ខត្ខ ន្ទាំឱ្យអនកស្របកបរបរ
រកកខកែប ខដលសុ្ទធសឹ្កាអនកាា ល់គាន  រស់្សៅកនុកភូម្ិាមួ្យគាន  មាន្ការស្របុកស្របយ័ត្នកុាំសធាើឱ្យែូច
ខាត្ស្រសូ្វរបស់្គាត្់ប ុសណណ េះ។ ស្របសិ្ន្សបើអនកោក់លបមាន្ការស្របយ័ត្នស្របខយកនិ្កយកចិត្តទុកោក់ 
សោយសដើរសៅកនុកខស្រស្ម្ិន្ាន្់ស្រសូ្វ ម្ិន្កាប់ដីមាន្ស្រសូ្វ សហើយលុបដីវញិសស្រកាយសពលសលើកលប 
សន្ទេះកអ៏ាចកាត្់បន្ថយកស្រម្ិត្ព្ន្ការែូចខាត្ស្រសូ្វបាន្សស្រចើន្ខដរ។  

 

សស្ចកតសី្ន្និោា ន្ 
 

រម្ការសិ្កាសៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកកក់ សែត្តរខកវ របររក
កខកែបបាន្ ួយស្ស្រម្ួលោ កសស្រចើន្ដល់ ីវភាពស្រេួារស្របា ន្មួ្យចាំនួ្ន្សៅកនុកភូម្ិ និ្ក ួយរួម្
ចាំខ កកនុកការទប់ាែ ត្់ការសធាើចាំណកស្រសុ្ក សោយរបរសន្េះារបរបខន្ថម្ដ៏ស្ាំខាន្់មួ្យសៅរដូវ
វស្ា សស្រពេះវាអាចរកចាំ ូលស្របច ាំព្ងៃបាន្សស្រចើន្ាកអនកចកសចញពី្ាេះសៅសធាើការងារាកម្មករ
ស្ាំ ក់សៅសទៀត្។ ប ុខន្ត របររកកខកែបសន្េះក៏បាន្បកែឱ្យមាន្ការែូចខាត្ស្រសូ្វមួ្យចាំនួ្ន្របស់្មាច ស់្
ខស្រស្ាសស្រចើន្ស្រេួារ ខដលពុាំបាន្ទទួល្លស្របសោ ន្៍អាីពីរបរសន្េះស ើយ។ វាទាម្ទារឱ្យមាន្ការ

                                                           
6 ស្រពាំ ស្ាំអុល អាយុ៥៦ឆ្ន ាំ សម្ភូមិ្រកព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២២ ខែ
កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

7  ុប ាវនិ្ អាយុ៣៩ឆ្ន ាំ សម្ភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២២ ខែ
កញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

8 ិន្ ាសរឿន្ អាយុ៧៨ឆ្ន ាំ រស់្សៅភូមិ្ព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក់ សែត្តរខកវ។ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២៣ 
ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 
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អប់រ ាំខ ន្ទ ាំដល់ស្របា ន្ស្របកបរបរសន្េះ សោយពាោម្សធាើោ កណម្ិន្បកែការែូចខាត្សស្រចើន្
ដល់ស្រសូ្វខស្រស្របស់្អនកដព្ទ។ ការស្ស្រម្បស្ស្រម្ួលបាន្រវាក្លស្របសោ ន្៍ និ្កការខាត្បក់សន្េះនឹ្ក
 ួយពស្រកឹកាម្េាីភាពរវាកស្របា ន្កនុកភូម្ិ និ្ក ួយរួម្ចាំខ កកនុកការទប់ាែ ត្់ការសធាើចាំណក
ស្រសុ្ករបស់្ស្របា ន្កនុកភូម្ិ្កខដរ។  
 
ឯកសារពិគ្រោះ 

- វចន្ទនុ្ស្រកម្ខែមរ សចញ្ាយសោយពុទធាស្ន្ប ឌិ ត្យ ភនាំសពញ ១៩៦៧ ។ 
- ចន្ ់សុ្សែឿន្ អាយុ៣៨ឆ្ន ាំ សៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើកស្រសុ្កស្ររ ាំកក ់សែត្តរខកវ  

(ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃ២៣ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 
-  ិន្ ាសរឿន្ អាយុ៧៨ឆ្ន ាំ ាស្របា ន្រស់្សៅភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្ក
ស្ររ ាំកក ់សែត្តរខកវ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២៣ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

- ស្រពាំ ស្ាំអុល អាយុ៥៦ឆ្ន ាំ ាសម្ភូម្ិរកព្ស្រពដក់ពរ  ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក  ស្រសុ្កស្ររ ាំកក ់  សែត្ត
រខកវ (ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី ២២ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

-  ុប ាវនិ្ អាយុ៣៩ ាសម្ភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ ឃុាំស្រត្ព ាំកធាំខាកស ើក ស្រសុ្កស្ររ ាំកក ់សែត្តរខកវ 
(ស្មាភ ស្ន្៍ព្ងៃទី២២ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦)។ 

 
ប ឌិ ត្ ្ុន្ កសិ្កា និ្ក សលាកស្រសី្ មុ្ិល វាស្ន្ទ កនុកកិចចស្មាភ ស្ន្៍សលាក ចន្់ សុ្សែឿន្  

អនកស្របកបរបររកកខកែបសៅកនុកភូម្ិព្ស្រពដក់ពរ 


