
 

គម្រោងម្ ើកកម្ពសស់វុត្ថិភាពនិម្ោជិត្ស្រសតមី្ៅកនងុ
ឧសាហកម្មរាម្ ៀរ 

 

ររឿងនៃការផ្លា សប់្តូរសំខាៃបំ់ផតុរបសក់្រុមរោលរៅគរក្ោង 

 

 

ចងក្រងរនុងឆ្ន ាំ ២០១៣ 



2 

 

អារមភកថា 

ការចងក្រងររឿងរ៉ា វនានាអំពីការផ្លា ស់ប្តូរដែលសំខាន់បំ្ផុតរនុងជីវតិរប្ស់ក្រុមរោលរៅ
គឺរ វ្ីរ ងីរនុងរោលបំ្ណងប្ង្ហា ញអំពីក្ប្សិទ្ធភាពរប្ស់គរក្ោងរលីររមពស់សុវតថិភាព
និរោជិតស្រសតីរៅរនុងឧសាហរមមក្ារប្ៀររៅរលីក្រុមអនរទ្ទ្លួផលរប្ស់គរក្ោង។ 

រយៈរពលបី្ឆ្ន រំៅរនុងការអនុវតតសរមមភាពរប្ស់លាួនរនុងការផតល់ភាពអង់អាចរៅរក្មិត
បុ្គគលផ្លា ល ់រក្មិតសហគមន៍ និងរក្មិតរោលនរោបាយ ោនការរតស់ោគ ល់រ ញី 
នូវការផ្លា ស់ប្តូរជារក្ចីន។ ការផ្លា ស់ប្តូរទងំរនាោះោនទងំជាមយួស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ
 មស្រនតីនគរបាលយុតតិ្ម៌ ោា ស់រភាជនីយដ៍្ឋា ន ក្ប្ជាជនរនុងសហគមន៍ រមួទងំរៅ 
រក្មិតថ្នន រ់ជាតិផងដែរ។ 

ជាលទ្ធផលននគរក្ោង ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរបានរយការណ៍ថ្ន ពរួោត់ោន 
អារមមណ៍រជឿជារ់រលីលាួនឯងខាា ងំជាមុន និងរជឿថ្នការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្រៅនឹងរដនាង
រ វ្ីការមិនដមនជាដផនរមយួននការង្ហររប្ស់ពរួោត់រ យី។ ររឿងរ៉ា វផ្លា ស់ប្តូរទងំរនោះ  
បានរក្បី្ក្បាស់ជាឧប្ររណ៍សក្ោប់្ក្តួតពិនិតយតាមដ្ឋន និងវាយតនមាសក្ោប់្គរក្ោង
ផងដែរ។ 

ររឿងរ៉ា វផ្លា ស់ប្តូរដែលបានចងក្រងរនោះ គឺបានមរពីរសចរតីរយការពីសំណារ់ស្រសតីផសពវ
ផាយក្ារប្ៀរ និសិសត នគរបាលយុតតិ្ម៌ និងោា ស់រភាជនីយដ៍្ឋា ន ។ រៅរនុងាច់
ររឿងនីមយួៗ បានប្ង្ហា ញអំពីការផ្លា ស់ប្តូរទ្សសនៈនានាជំុវញិ ការង្ហរផសពវផាយ 
ក្ារប្ៀរ ការរប្តជាា ចិតតរប្ស់និសិសសរលវទិ្ាល័យ រនុងការប្ឈប់ប់្អំរពីហងិារលីស្រសត ី
និង ការោកំ្ទ្អំពីនគរបាលយុតតិ្ម៌ រនុងការរ ា្ីយតប្រៅនឹងអំរពីហងិាទរ់ទ្ងនឹង 
រយនឌ័រ ។ ពរួោត់បានប្ង្ហា ញអំពីតនួាទី្ោ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយរនុងការង្ហររនោះដែលបាន 
រំពុងជៈឥទ្ធិពលោ៉ា ងខាា ងំចំរ ោះឥរោិប្ថរប្ស់សងគម។ 
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រសចកតថី្លាងអំណរគណុរ 

អងគការដ រមពុជារនុង គរក្ោងរលីររមពស់សុវតថភិាពនិរោជិតស្រសតរីៅរនុងឧសាហរមម
ក្ារប្ៀរ  សូមសដមតងនូវការដថាងអំណរគុណ ចំរ ោះនែគូរគរក្ោងរូមោន ក្រសួង
រិចាការនារ ីក្រសួងមហានផា សោគមអេិវឌឍន៍សុលភាពក្ប្ជាជន និងសោគមាមគគី
ស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀររៅរមពុជា និងចំរ ោះនែគូរទងំអស់ដែលរ វ្ីការោ៉ា ងសរមម
ខាា ងំកាា រនុងផតល់ភាពអង់អាចែល់ស្រសត ី និងឲ្យស្រសតីបានទ្ទ្លួនូវយុតតិ្ម៌រៅរនុងសងគម។  
ដែគូររប្ស់គរក្ោងទងំអស់បានលិតលំក្បឹ្ងដក្ប្ងរមួោន  រនុងនាមំរនូវការផ្លា ស់ប្តូរោ៉ា ង
ោនគុណភាពមយួរៅរនុងជីវតិរប្ស់មនុសស រហយីក្ប្សិនរបី្ោម នការជយួសក្មប្
សក្មួលរប្ស់នែគូរគរក្ោងទងំអស់ោន រទ្រនាោះ ររឿងរនុងរសៀវរៅរនោះនឹងមិនអាចចង
ក្រងបានរ យី ។ 

គរក្ោងរ៏ដថាងអណំរគុណផងដែរចំរ ោះស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ និសិសតសរលវទិ្ា
ល័យ ភាន រ់ង្ហរនគរបាលយុតតិ្ម៌រប្ស់ក្រសួងរិចាការនារ ីនិងោា ស់រភាជនីយដ៍្ឋា នដែល
បានចំណាយរពលរវលា រនុងការផតល់នូវររឿងដែលោនការផ្លា ស់ប្តូរ និងោនារ 
ក្ប្រោជន៍ោ៉ា ងខាា ងំរដ្ឋយបានប្ង្ហា ញអំពីលទ្ធផលជាវជិជោន ននការអនុវតតការង្ហរ 
រប្សគ់រក្ោងរនាងមរ។ 

ជាចុងរក្កាយសូមដថាងអំណរគុណោ៉ា ងខាា ងំចំរ ោះ UN Trust Fund ដែលបានផតល់
ជំនយួហរិឈបញវតថុែល់ែំរណីរការរបាោះពុមភរសៀវរៅរនោះ ។ 
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ោតកិា 
សាវតារបសគ់ម្ក្ោង.......................................................................................៥ 
 ាមគនភីាពរែីមបសុីវតថភិាពរដនាងរ វ្កីារ..............................................៥ 

សរម្មភាពរបស់គម្ក្ោង និងលទ្ធផល................................................................១០ 

ររណីសិរា..............................................................................................១១ 

ប្ទ្ពិរា្ន៍អំពីការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្............................................១១ 
 ររឿងរប្ស់មិនា.......................................................................១១ 
 ររឿងរប្ស់ក្សីលីន..................................................................១៣ 

ភាពរជឿជារប់ានររីន និងឥរោិប្ទ្ក្ប្រសីររ ងី...............................១៥ 
 ពីស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរកាា យជាមិតតអប់្រមិំតត...............................១៦

ជមនៈនូវការក្ប្កាន់ខាជ ប្់រប្ស់ក្គាួរ............................................១៩ 
វជិាជ ជីវៈមយួដែលោនតនមា និងនថាថនូរ..........................................២២ 

 បំ្បាត់ភាពេ័យខាា ចរែីមបកីារផ្លា ស់ប្តូរ.........................................២៤ 
ទ្សសនៈរប្សបុ់្រស......................................................................២៨ 
ទ្សសនៈបុ្រសអំពីផនត់គំនិតរយនឌ័រ............................................២៨ 

 ការផ្លា ស់ប្តូររៅរនុងក្គួាររប្ស់លាុ ំ..............................................៣១ 
អាជីវរមម និងអាជាា ្រមូលដ្ឋា ន.......................................................៣៤ 
ភាពរជឿជារ់រនុងការជយួស្រសតីរនុងរពលោនវបិ្តតិ.............................៣៥ 
ការកាត់ប្នថយអំរពីហងិារៅរដនាងរ វ្ីការ..................................៣៧ 

ការផ្លា ស់ប្តូរសំខាន់......................................................................៤០ 
រ វ្ីការរមួោន  ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ និងរមការប្ញ្ជជ រ់ថ្នោនការផ្លា ស់
ប្តូរគរួគត់សោគ ល់...................................................................៤០ 
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សាវតាគរក្ោង 

គរក្ោងរលីររមពស់សុវតថិភាពនិរោជិតស្រសតីរៅរនុងឧសាហរមមក្ារប្ៀរ បានចាប់្
រផតីមអនុវតតសរមមភាពរប្ស់លាួនរនុងចុងឆ្ន ២ំ០០៩ ។ រៅរនុងឆ្ន  ំ២០១០ គរក្ោងបាន
រ វ្ីការអរងេតជាមូលដ្ឋា នជាមយួស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរចំននួ ២៥២រូប្។ លទ្ធននការ
អរងេតជាមូលដ្ឋា នបានប្ង្ហា ញថ្ន៖ 

 ៧៥%ននស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរជបួ្ប្ទ្ពិរា្ន៍ននអារប្បរិរោិមិនរោរព 
 ៦៧%ជបួ្ប្ទ្រា្ន៍ប្៉ាោះ ល់ផាូវរេទ្ដែលមិនចង់បាន 
 ៣៨%រយការណ៍ប្ទ្ពិរា្ន៍ររំលាេបំ្ នរលីរងកាយ 
 ៣៦%រយការណ៍ថ្នោនប្ទ្រា្ន៍ទ្ទ្លួរងការគំរមរំដហង និងប្ងខិតប្ងខ ំ

វាគឺជាប្រោិកាសមយួដែលនាឲំ្យោនការប្រងេតីរ ងីនូវ សោគមាមគគស្រសតីផាពវ
ផាយក្ារប្ៀររៅរមពុជា ជាមយួការក្តួសក្តាយផាូវពីអងគការដ ររៅរមពុជា។សូមអាន 
ប្ដនថមនូវក្ប្វតតននសោគម និងាថ នភាពននក្ប្រទ្សរមពុជាែូចខាងរក្កាម។ 

ក្សីតផសពវផាយក្ារប្ៀររៅរនុងក្ប្រទ្សរមពុជា៖ ាមគគរីែីមបសុីវតថភិាពរៅរដនាងរ វ្កីារ 
ការក្ប្រតួក្ប្ដជងរៅរនុងពិេពរលារសពវនថៃរនោះ  រយថ្ន ាមគគីភាព ហារែូ់ចជា
គំនិតចាស់គំរលិប្នតិចចំរ ោះមនុសសមយួចំននួ ។ រទោះបី្ជាោ៉ា ងណារ៏រដ្ឋយ សក្ោប្់
វល័រខបានរ វ្ីឲ្យអតថន័យ នន រយមយួរនោះបាននានំាងឲ្យសរក្មចបាននូវការផ្លា ស់ប្តូរ
សក្ោប់្ជីវតិរប្ស់នាង ។ វល័រខោនអាយុ ២៥ឆ្ន  ំក្ប្រប្រប្រជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ
រៅរនុងទី្ក្រុងេនំរពញ  របី្រមីលក្ត ប់្រក្កាយកាលដែលនាងរទី្ប្ចាប់្យរអាជីពរនោះ
នាងោនអារមមណ៍ក្ចបូ្រក្ចប្ល់ និងក្ពួយបារមភ “លាុ ំក្តូវបានរគចាត់ទុ្រថ្នជាស្រសតីមិនលអ 
រដ្ឋយារដតលាុ ំរ វ្ីការរពលយប់្ និងរ វ្ីការជាមយួស្រសតីដែលររៀប្បានតិច។ រហយីរយងី
ក្តូវក្ប្រតួក្ប្ដជងោន ែរណតី មយរអតិថិជនដែលោនលុយរក្ចីន” ។ 
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ោនការបា៉ា ន់ក្ប្ោណថ្ន ោនក្សីតរក្ចីនជាង ៤០០០រូប្ជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររៅ
រនុងក្ប្រទ្សរមពុជា។ ផលប្៉ាោះ ល់ននវបិ្តតរសែារិចាពិេពរលារ រមមការនីររងក្ចរ
ក្ប្ោណ ២០.០០០នារ់បានបាត់ប្ង់ការង្ហរ។ ភាគរក្ចីនពរួោត់ដប្រមរក្ប្រប្មុល
រប្ររនុងវស័ិយរសវារំានត ។ 

រៅរនុងការផ្លា ស់ប្តូរដែលរំណតច់ង្ហវ រ់ននជីវតិការង្ហរ្មមតាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររៅ
រនុងក្ប្រទ្សរមពុជាគឺរ វ្ីការនារពលយប់្។ រដនាងរំានតនានា រប្ៀរហាគ ឌិន រាឹប្រំានត
រដនាងខារអូរល គឺជារោលរៅរប្ស់ពរួោត់ទងំអស់ោន ។ រៅទី្រនាោះ ពរួោត់ជបួ្នូវ 
លរខលណឌក ការង្ហរមិនរទ្ៀងទត់។ ជាររឿយៗពរួោត់ទ្ទ្លួបានក្បារ់ភាគលាេ 
ប្៉ាុរណាណ ោះ ។ មា៉ាងរទ្ៀតស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរបានប្៉ាោះ ល់រៅនឹងការទ្ទ្លួទន 
រក្គឿងក្សវងឹរក្មិតលពស់ រហយីជបួ្នូវអក្តាននអំរពីហងិា និងការរប្ៀតរប្ៀនលពស់៖៨៣ 
ភាគរយជបួ្ក្ប្ទ្ៈនូវការប្៉ាោះ ល ់ ផាូវរេទ្ដែមិនចង់បាន លណៈដែល ៣៨ភាគរយជួប្    
ក្ប្ទ្ៈការប្ងខំដផមរផាូវរេទ្ ។  

ការរបួ្រមួោន  

ការដចររដំលររសចរតីក្សរមីក្សនម រនុង 
ការរ វ្ីឲ្យរដនាងរ វ្ីការ ោនភាពក្ប្រសីរ 
រ ងី វល័រានិងស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ
ជារក្ចីនរទ្ៀតរៅទី្ក្រុងេនំរពញ បាន
សរក្មចចិតតរមួោន  ប្រងេីតក្រុមាមគគី 
រែីមបសិីទ្ធ ិនិងសុវតថិភាពសក្ោប់្ស្រសតីរ វ្ី

ការរនុងឧសាហរមមក្ារប្ៀរ។ វល័រខបានរលីររ ងីអំពីប្ញ្ជា រ ងីវញិថ្ន “រៅរពល
ក្រុមាមគគីប្រងេតីរ ងីែំបូ្ង សោជិររប្ស់សោគមទងំអស់ពិតជាររីរយ ប្៉ាុដនតក្រុម 
ហ ុនក្ារប្ៀរមិនអប្អរាទ្ររនាោះរទ្ ។ ក្រមុហ ុនក្ារប្ៀរោនការក្ពួយបារមភោ៉ា ង 

វលក័ខសក្មបសក្មួលការពិភាកាក្រុមជាមួយស្រសតផីសពវផាយស្រសារបៀរ
រៅកនុងរេតតនក្ពវវងកនុងវេមិលនុាឆ្ន ំ២០១១  

©ៃកីឡូាស អាវសលរដ្ឋ 
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ខាា ងំអំពីររប្ៀប្ដែលក្រុមរនោះនឹងរ វ្ីការ រមួទងំរោលបំ្ណង និងរោលរៅរប្ស់ 
ក្រុម។ រពលលាោះរទ្ៀតក្រុមាមគគីរ៏ក្តូវក្ប្ឈមជាមយួស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀរែនទ្ 
រទ្ៀតរដ្ឋយាររយងីជាក្រុមថមសីក្ោប់្រគ”ថវីតបតិដតោនការក្ប្ឈមោ៉ា ងណារ៏រដ្ឋយ
រៅរនុងឆ្ន  ំ២០០៩ ក្រុមរ៏បានកាា យជា សោគមាមគគីស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររៅ 
រមពុជា តាមរយៈវគគបំ្ណិនជីវតិ និងការដណនាអំំពីអងគការដ រក្ប្ចារំៅរមពុជា ថមីៗរនោះ 
រ៏បានការោកំ្ទ្អំពី UN Trust Fund ។ 

រនុងនាមជាសោជិរមយួរូប្ វល័រខបានកាា យជាមិតតអប់្រមិំតត និងជាអនររលីរទឹ្រចិតត 
ែល់សោជិរែនទ្រទ្ៀត ។ រនុងតនួាទី្ជាហរិឈបញឹរ នាងបានររៀប្ចកំារពិភារាក្រុមជា 
មយួស្រសតីអនរលរ់ក្ារប្ៀរែនទ្រទ្ៀត រដ្ឋយប្រក្ងៀនពរួរគនូវបំ្ណិនជីវតិ និងប្រងេីន 
ភាពកាា ហានដផនរាម រតីនិងចំរណោះែឹងអំពីសិទ្ធិ។ វល័រខបានប្ដនថមថ្ន៖ ការង្ហររនោះ 
បានផតល់ឲ្យលាុ ំនូវឱកាសររៀនសូក្ត និងកាា យជាគំរូសក្ោប់្ស្រសតីែនទ្រទ្ៀត ។ ការង្ហររនោះ 
បានប្រក្ងៀនលាុរំ វ្ីការ ា្ុោះប្ញ្ជា ងំ និងជយួលាុ ំឲ្យោនគំនិត និងអារប្បរិរោិ ។  

ភាពររីចរក្មីនរប្ស់ សោគមបានរ វ្ីឲ្យោនការោកំ្ទ្ពីសំណារ់ក្រសួងរិចាការនារ ី 
ដែលបានចាប់្រផតីមការជដជរពិភារាជាមយួោា ស់រភាជនីយដ៍្ឋខ ន  អំពីការទ្ទ្លួលុស 
ក្តូវរប្ស់រគចំរ ោះសុវតថិភាពរៅរដនាងរ វ្ីការរប្ស់ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ រហយីបាន 
ដណនាអំំពីសិទ្ធិស្រសតី អំរពីហងិាទរ់ទ្ងនឹងរយនឌ័រ និងចាប់្ រ់ព័នធនានា។ ជាមយួ 
ោន រនាោះដែរ អងគការដ របានរលីរទឹ្រចិតតែល់ក្រុមហ ុនក្ារប្ៀររនុងការអនុវតតនូវក្រម
សីល្ម៌រប្ស់ឧសាហរមមលរ់ក្ារប្ៀររៅរមពុជារមួោន រិចាសនាការង្ហរ ជាមយួ
ក្បារ់ដល និងផលក្ប្រោជន៍នានា មរ្ាបាយរ វ្ីែំរណីរោនសុវតថិភាពទងំរៅ និង
មររ វ្ីការ ឯរសណាា នសមរមយ និងប្រក្ងៀនអំពីជំនាញចរចាជាមយួអតិថិជន សុលភា
ពប្នតពូជ និងសុលភាពផាូវរេទ្ ។ 
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សោគម និងក្រសួងរិចាការនារបីានចូលរមួោ៉ា ងសអិតរមតួរនុងយុទ្ធនាការណ៍ផសពវ
ផាយខាន ត្ំជាមយួោន ជារក្ចីនែូចជា ការដ្ឋរ់ក្ប្អប់្រេាីងរៅរនុងហាងសក្ោប់្ដ្ឋស់
រតឿនែល់អតិថិជនថ្ន “ការង្ហរផសពវផាយក្ារប្ៀររ៏ជាការង្ហរោនតនមា និងនថាថនូរ” 
រហយី “រិតតិយស និងរសចរតីនថាថនូរគឺជាតក្មូវការរប្ស់មនុសសក្គប់្រូប្” ។ 

ការក្ប្ឈមនិងការររសីរអីងរៅរដនាងរ វ្កីារ 

វល័រខបានែឹងថ្នគនាឹោះននការតស ូមយួចំននួចំ
រ ោះនាង និងមិតតេ័រតរនុងសោគមរប្ស់នាង
គឺរផតរផតួលរលីលណឌក សីោរៅរដនាងរ វ្ីការ។ 
រៅរនុងសងគម ាា រាន ម និងការររសីរអីង 
ដែលពរួរគបានជបួ្ក្ប្ទ្ៈគឺក្តូវបានរគចាត់
ទុ្រថ្ន “ស្រសតីមិនលអ” ចារ់ឬសគល់ោ៉ា ងរក្ៅ 
។ ោនការដរដក្ប្មយួចំននួរៅរនុងសងគម ដែលបានរណំត់រោលរៅរៅររអតិថិជន
បុ្រស ជាពិរសសនិសិសតសរលវទិ្ាល័យរៅនឹងវគគដែលនិោយអំពីអំណាចបុ្រស
អាា រយស្រសតីអាា រយរៅរនុងសងគមដលមរ និងផលប្៉ាោះ ល់ននអំរពីហងិាទរ់ទ្ងនឹងរយនឌ័រ 

សពវនថៃរនោះ វល័រខបានអេិវឌឍន៍លាួនឯងពីហរិឈបញឹរ កាា យរៅជាអនរសក្មប្សក្មួលហរិ
ឈបញវតថុ និងរែាបាល ននសោគម និងោនលទ្ធភាពរនុងការផគត់ផគង់ការររៀនសូក្តរូនរប្ស់
នាងរទ្ៀតផង។ នាងនិោយថ្ន “អវីទងំអស់រនោះ គឺលាុ ំក្តូវអរគុណចំរ ោះការង្ហររប្ស់លាុ ំ
ជាមយួស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររផសងរទ្ៀតតាមរយៈសោគម ។ លាុ ំបានកាា យរៅជាលាួនរ
ប្ស់លាុ  ំរហយីលាុ ំបានកាា យរៅមនុសសដែលលាុ ំចង់បាន” ។ 

ែូចដែលក្រសួងរិចាការនារបីានដ្ឋរ់ប្ញ្ជា រនោះរៅរនុងអំ ុងរពលទិ្វានារអីនតរជាតិឆ្ន ំ
២០១១ ថ្នអំរពីហងិាទរ់ទ្ងនឹងរយនឌ័រ ជាពិរសសស្រសតីរនុងឧសាហរមមក្ារប្ៀរគឺ

ស្រសតផីសពវផាយជវជកពិភាកាវវកវែកផ្លា ស់ប្តូ ររោបល់
អំពីរយៃឌរ័ជាមួយៃសិិសតសកលវទិ្យាលយ័ កនុងកចិ ចពិភា
ការយៃឌរ័ រៅរាជធាៃភី្នរំពែ កនុងវេតលុា ឆ្ន ំ ២០១១  

© ៃកីឡូាស អាវសលរដ្ឋ 
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ក្តូវការការរ ា្ីយតប្ជាពហុវស័ិយពីភាគីទងំអស់ ។ វល័រខ និងក្រុមការង្ហររប្ស់នាង
បានរបាោះជំហា នែំបូ្ង បានរលីរតរមេីងាមគគភីាព និងបានទុ្រភាពក្ប្រតួក្ប្ដជងោន
មយួដ រ។ អវីដែលពរួរគរពឹំងរនុងរពលឥ ូវគឺ សក្ោប់្ោា ស់រភាជនីយដ៍្ឋា ន រដ្ឋា
េិបាល អតិថិជន ក្រុមហ ុនក្ារប្ៀរ និងចុងរក្កាយសងគមទងំមូល ចូលរមួជាមយួពរួ
រនុងោោហ៍មយួរនោះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

សកមមភាពរបសគ់រក្ោង ៃងិលទ្យ ធផល 
គរក្ោងរលីររមពស់សុវតថិភាពនិរោជិតស្រសតីរៅរនុងឧសាហរមមក្សរប្ៀរ រផ្លត តរលីការ
ទ្ប់្ាេ ត់ននអំរពីហងិា រ៏ែូចជាការោកំ្ទ្ែល់ជនរងរក្ោោះតាមរយៈវ ិ្ ីាស្រសតរផសងៗ។ 

សរមមភាពរមួោនផតល់វគគប្ណតុ ោះប្ណាត លែល់ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ ពក្ងីរសោជិរ
ភាពរប្ស់ក្រុមាមគគី រិចខសហក្ប្តតិប្តតការជាមយួរដ្ឋា េិបាល អប្់រ ំនិងលិតលំដសវងររ
ការោកំ្ទ្មតិពីអតិថិជនជាបុ្រស ោា ស់រភាជនីយដ៍្ឋា ន មស្រនតីនគរបាលជារែីម ។ 

ជាលទ្ធផលននសរមមភាពទងំរនោះ ររឿងរ៉ា វផ្លា ស់ប្តូរនានារ៏បានចងក្រង ជាមយួការ
សរងខប្លាោះៗអំពីតរួរលលអំពីលទ្ធផលនននការផ្លា ស់ប្តូរទរ់ទ្ងនឹងជីវតិរប្ស់ស្រសតផីសពវ
ផាយក្ារប្ៀរ ។  

លទ្ធផលជាចមបង ផារភាជ ប្នឹ់ងប្រោិកាសការង្ហរសក្ោប់្ក្សីតផសពវផាយក្ារប្ៀរ 

 ឧប្តតិវរហតុននអំរពីហងិា និងការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្បានកាត់ប្នថយ 
 អតិថិជនោនឥរោិប្ថរោរពោ៉ា ងោប់្ក្ប្រសីរចំរ ោះស្រសត ី
 ប្រងេីនសមតថភាពរនុងការការ រលាួន តាមរយៈការររីនរ ងីនូវចំរណោះែឹង

ជំុវញិសិទ្ធិស្រសត ី
 ការោកំ្ទ្ពីសំណារ់ោា ស់ោនការររីនរ ងី 
 ការោកំ្ទ្ពីសំណារ់អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និងនគរបាលយុតតិ្ម៌ោនការររីនរ ងី 

លទ្ធផលប្នាា ប្ ់ោនឥទ្ធពិលសក្ោប់្ជីវតិរប្ស់រគ និងសុលោលភាព 

 ោនភាពរជឿជារ់រលីលាួនឯង ទងំរៅរដនាងរ វ្កីារ និងសហគមន៍ 
 ទំ្នារ់ទំ្នងរៅរនុងក្គួារោនភាពក្ប្រសីររ ងី 
 ោនការផ្លា ស់ប្តូរឥរោិប្ថរៅរនុងសហគមន៍ 
 ោនចំរណោះែឹងលពស់ និងោនជំនាញ 



11 

 

ររណីសិរា 
តាមរយៈការវាយតម្មៃចងុបញ្ច បម់្ៃគម្រោង ោៃម្រឿងម្ៃការផ្លៃ សប់្តូរគរួឲ្យកតស់ោា ល ់
មួយចៃំៃួរតូវបាៃរាយការណ៍ ៃិងបង្ហា ញអំពីវឌ្ឍៃៈភាពពីវប្បធមរ៌មំ្ោភបំពាៃ  ទងំ 
អារមមណ៍ ទងំផ្ៃូវកាយម្ ព្ ោះម្ៅកាៃប់រយិាកាសរប្កបម្ោយការម្ោរព ៃិងការទទលួ
ស្គា ល ់។ 

ឧទាហរណ៍ននការម្បៀតម្បៀន 
រនុងអំ ុងរពល ៣នថៃននវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លែល់ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ ោនររណី
ឧប្បតតិវរហតុលាោះដែលបានក្ប្មូល។ ខាងរក្កាមរនោះគឺោនស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរដែល
បានដចររដំលរប្ទ្ពិរា្ន៍រនុងការរ វ្ីការរៅរនុងរប្ៀរហាគ ឌិន។ រនោះជាការប្ង្ហា ញអំពី
តក្មូវការថ្នគរួដតោនការររីចរក្មីនននការោ ំរសិទ្ធិ ការក្ប្ឈមរលីឥរោិប្ថរប្ស់
អនរែនទ្ ែូចរនោះពរួោត់គឺពិតជាអាចជបួ្រៅការរោរពជាជាងការបំ្ ន។ 

ម្រឿងរបស់ម្និា 
មិនាបាៃវចករថំ្លកឧទាហរណ៍នៃការបំពាៃរលើរូបកាយ វដ្លនាងបាៃទ្យទ្យលួេណៈ
រពលវដ្លនាងរ្វើការជាស្រសតីផសពវផាយស្រសារបៀរ ៃងិការរលើករឡើងេ ាះអំពីក្ប្វាឡងន់ៃ
ឥរោិបលកនុងចរំោមអតលិជិៃបរុស ។  

លាុ ំោនរ ម្ ោះមិនា(រ ម្ ោះដ្ឋរ់ឱយ)។ លាុ ំោនក្សុររំរណីត
រៅទី្ក្រុងេនំរពញរនោះដតមដង។ 

រៅរនុងក្គួារប្ស់លាុ ំោនប្ងប្អូនចំននួ៦នារ់ ដែលរនុង
រនាោះលាុ ំជាប្ងក្សីចបងរនុងក្គួារ ។ ឪពុរោដ យរប្ស់លាុ ំ
ចាស់ៗអស់រហយី ោត់មិនោនលទ្ធភាពចិឈបា ឹមរូនរទ្ ។ 
លាុ ំរ វ្ីការដចររដំលរ ររឿងរ៉ា វដែលលាុ ំបានជបួ្ក្ប្ទ្ោះ ។ 
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ររឿងរនោះររីតរ ងីចំរ ោះលាុ ំនានថៃមយួរៅមុនចូលឆ្ន ដំលមរឆ្ន ២ំ០១១ ។ យប្់រនាោះលាុ ំលរ់
មិនសូវដ្ឋច់រទ្ ។ លាុ ំរ៏សរក្មចចិតដរចញពីរ វ្ីការក្ប្ោណរោ៉ា ង៩ យប់្ រហយីមរឈរ
ចាមិំតដេរដ័រប្ស់លាុ ំរៅមុលហាង រក្ ោះមិតដរប្ស់លាុរ៏ំជិតរចញពីរ វ្កីារដែរ។ នថៃរនាោះមិតដ
រប្ស់លាុ ំរគប្ប្លួលាុ ំរៅរគងរៅផាោះរប្ស់រគ ។ 

ក្ាប់្ដតោនរេាៀវោន រ់ជិោះម៉ាូតូចូលមរ រហយីរ ញីលាុ ំឈររៅមុលហាង ោត់រ៏ សួរលាុ ំថ្ន 
រតីលាុ ំមរឈររៅទី្រនោះរ វ្ីអវី? រពលរនាោះលាុ ំរ ា្ីយថ្ន លាុ ំរំពុងរង់ចាមិំតដ រប្ស់លាុ ំដែលលរ់
ក្ារប្ៀររៅទី្រនោះ។ រេាៀវរនាោះរ៏សួរប្ដនថមថ្ន ចុោះដហអងលរ់អវីរៅទី្រនោះ? លាុ ំរ៏រ ា្ីយតប្
រៅវញិថ្នលាុ ំរ៏លរ់ក្ារប្ៀរដែរ ។ រេាៀវរនាោះឮែូចរនោះ រ៏និោយថ្នឱយលាុ ំយរក្ារប្ៀរ
មរគឺោត់ផឹរក្ារប្ៀររប្ស់លាុ។ំ លាុ ំរ៏ក្ត ប់្ចូលរៅរនុងហាង និងយរក្ារប្ៀរមរ
ោស់រដ្ឋយអងគុយរមួតុជាមយួនឹងមិតដរប្ស់លាុ ំោន រ់រទ្ៀត។ នថៃរនាោះរេាៀវោន រ់រនាោះផឹរ
ក្ារប្ៀររប្ស់លាុអំស់ចំននួ១៥ែប្។ រពលរំពុងផឹរក្ារប្ៀរ រេាៀវរនាោះដតងដតយរនែ
រប្ស់ោត់មរចាប់្នែរប្ស់លាុ ំចាប្់រៅា  អដងអលរៅា រប្ស់លាុ ំ រហយីលាុ ំដតងដតចាប់្ែរនែ
រប្ស់ោត់រចញ។ ក្ប្ដហលជាលាុ ំដតងដតែរនែរប្ស់ោត់រចញ និងមិនឱយោត់ប្៉ាោះលាុ ំ 
រហយីរមីលរៅ ក្ាប់្ដតោនោត់ចាប់្ទញនែរប្ស់លាុ ំវបឹ្ ឱយរៅចាប់្ក្ប្ដ្ឋប់្រេទ្រប្ស់
ោត់ ដែលោត់យររចញរក្ៅរខារចួជារក្សច។ ភាា មៗរនាោះលាុ ំមិនចាប់្អារមមណ៍ថ្នជាអវី 
រ៏លានែចាប្់។ ក្ាប់្ដតលាុ ំភាា រ់រក្ពីត េ័យោ៉ា ងខាា ងំ រហយី រ៏សាុោះរចញពីតុ។ ចំដណរ
មិតដរប្ស់លាុ ំរ ញីែូចរចាន ោះ រ៏សាុោះរចញពីតុដែរ រហយីសួរលាុ ំថ្នោនររឿងអវីររីតរ ងី? 
ដតលាុ ំមិនបានរ ា្យីតមជាមយួមិតដរប្ស់លាុ ំរទ្ លាុ ំដប្ជាសួររេាៀវរនាោះវញិថ្ន រហតុអវីោត់រ វ្ី
អឈបា ឹង រនោះគឺជាាធារណៈ របី្រលារចង់ខាា ងំរមដចមិនរៅររប្នាប់្រៅផាោះសំណារ់រៅ
ដតរេាៀវអសីល្ម៌រនាោះដប្ជារ ា្យីថ្ន សអីរ វ្ីែូចភាា រ់រផអីលណាស់ អនរលាោះលាុ ំឱយរគរលង
រហូតែល់រចញទឹ្ររទ្ៀតផង ។ លាុ ំរ វ្ីរនោះមរពីលាុ ំចង់រពរ។ ក្ោប្់ដតឮ រយរនោះភាា ម
លាុ ំចាប់្រផដីមលឹងោ៉ា ងខាា ងំ ។ លាុ ំរ៏រ ា្ីយរៅវញិថ្ន អនរលាោះរនាោះមិនដមនរូប្លាុ ំរទ្ ។ រេាៀវ
អសីល្ម៌រនាោះរៅគិតថ្នលាួនឯងរ វ្ីក្តូវរទ្ៀត រហយីបានរចញលាុ ំរចញពីតុរនាោះរទ្ៀត
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ផង ។ លាុ ំរ៏រ ា្ីយទងំមិនសប្ាយ និងទញនែមិតដរប្ស់លាុ ំរចញ ក្ពមទងំនិោយថ្ន 
រទោះបី្រលារឯងឱយលាុ ំអងគុយរទ្ៀតរ៏លាុ ំមិនអងគុយដែរ ។ ប្នាា ប់្មរលាុ ំរ៏រែីររចញពីតុ រនាោះ
រៅ ។  

ម្រឿងរបស់លនី 
លីៃោបាៃពៃយលអំ់ពីររបៀបវដ្លអតលិជិៃជារក្ចៃីចាតទ់្យកុស្រសតីផសពវផាយស្រសា
របៀរជាមួយៃងឹកងវះរសចកតរីោរព រហើយៃងិោម ៃភាពអលថ់្អកកនុងការរក្ប្កី្ាស់អំរពើ
ហិងារលើផាូវកាយ ឬករ៏្វើឲ្យអាោ៉ាសរ់ៅទ្យសីាធារណៈរនាះរទ្យ ។ ររឿងរបស់នាងបាៃ
បញ្ជា កោ់៉ាងចាស់ថាោៃស្រសតីជារក្ចៃីសាា ករ់សាើក នុងការរាយការណ៍អំពីការបំពាៃ រោយ
សារពួកោតគ់តិថាវាោម ៃអវីចរំណែ ។ 

លាុ ំរ ម្ ោះលីន(រ ម្ ោះដ្ឋរ់ឱយ)។ លាុ ំរ វ្ីការជាស្រសដីផសពវផាយក្ារប្ៀររនោះក្ប្ោណជា
១០ឆ្ន រំហយី។ សពវនថៃលាុ ំលរ់ក្ារប្ៀររៅរប្ៀរហាគ ឌិន មយួរៅមដុ ំបារ់ដលង។  

រនុងរយៈកាលជិត១០ឆ្ន ដំែលលាុ ំរ វ្ីការជាស្រសដីផសពវផាយ
ក្ារប្ៀររនោះ លាុ ំធាា ប់្រ ញី និងជបួ្ក្ប្ទ្ោះនូវការរមីលង្ហយ 
ការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្ អំរពីហងិារសាីរដតរល់យប់្ ។ លាុ ំ
ធាា ប្ក់្តូវរេាៀវប្ប្លួរៅរែរ រពលលាុ ំមិនក្ពមរេាៀវលាោះ
សំ ុត គំរមថ្ននឹងក្បាប់្ក្រុមហ ុនឱយប្ឈប់ប់្ពីការង្ហរ 
លាុ ំធាា ប់្ក្តូវរេាៀវេជុងការំេាីងឱយរ ងីឡានរៅរែីររលងជា

មយួរគជារែីម ។ រដ្ឋយារដតលាុ ំរ វ្ីការង្ហររនោះយូរមរ
រហយី លាុ ំយល់ថ្នរ វ្ីការនារពល រក្តីគឺក្ប្ឈមមុលនឹង

ការរមីលង្ហយ លូរលាន់ រគរក្បី្អំរពីហងិាជា្មមតារនាោះរទ្ ។ មា៉ាងវញិរទ្ៀតលាុ ំយល់
ថ្នរទោះបី្ជាលាុ ំនិោយររឿងរ៉ា វដែលលាុ ំជបួ្ក្ប្ទ្ោះរ៏ោម ននរណារគរអីរពីនឹងររឿងរនោះដែរ ។ 
ផាុយរៅវញិរគដប្រជានិោយថ្នរ វ្ីការអីចឹងគឺវាក្តូវរគលូរលាន់អីចឹងរហយី ។ ភាគ
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រក្ចីនរគ(អនរជិតខាងឬាធារណៈជន) មិនយល់ថ្នលាុ ំរ វ្ីការរែីមបជីយួក្គួារ និង 
ជីវតិរស់រៅរនាោះរទ្។  រនាងមរចំរ ោះស្រសដីរៅរនុងការង្ហរ ផសពវផាយក្ារប្ៀររនោះមិន
ោនការយរចិតដទុ្រដ្ឋរ់អីរទ្ ។ 

រៅរនុងរពលរនោះ លាុ ំសូមរលីរយរររណីមយួដែលលាុ ំរទី្ប្ដតជបួ្ក្ប្ទ្ោះនារពលថមីៗរនោះ 
យប់្មយួនារែីមឆ្ន  ំ ២០១១ោនរេាៀវវយ័រណាដ លមយួ ក្រុមមរដសវង ររការរំានដ
រៅហាងដែលលាុ ំរំពុងរ វ្ីការ។ រេាៀវរនាោះបានរៅក្ារប្ៀររប្ស់លាុ ំ និងបានឱយលាុ ំយរ
ដរវមរចារ់ក្ារប្ៀរញុជំាមយួោត់។ ដតរពលរនាោះលាុ ំបានសំុោត់ថ្ន លាុ ំមិនអាចញុំ
បានរទ្រដ្ឋយារលាុ ំមិនសូវក្សួលលាួន។ ពីែំបូ្ងរេាៀវោន រ់ រនាោះមិនទន់ថ្នអវីរទ្។ លាុ ំរ៏
រែីររៅចាប់្ទឹ្ររររៅតុរផសងរទ្ៀត។ រែីរបានមយួដេាតរេាៀវោន រ់រនាោះបានរែីរតាមររ
លាុ ំ រហយីនិោយថ្នលាុ ំ យរដរវរៅដ្ឋរ់រចាល រហយីមិនក្ពមផឹរក្ារប្ៀរ ។ រពល
រនាោះលាុ ំរ៏បានក្ត ប្ម់រតុរនាោះមដងរទ្ៀត ប្ំណងថ្នមរចារ់ក្ារប្ៀរជូនរេាៀវ ។ ក្ាប្់
ដតរេាៀវរនាោះចារ់ក្ារប្ៀររនុងដរវរហយីជារក្សច និងបានប្ងខំលាុ ំឱយផឹរក្ារប្ៀរ ជាមយួ
 រយរក្ោតរក្គៀតណាស ់ (មីដងង! អញឱយផឹររហយីរម៉ាចរ៏មិនផឹរ របី្ដងងមិនផឹរ
អញយរក្ាជោះចំមុល) ។ ោត់រជរក្ប្ោថប្រណដី រ និងប្ងខំឱយលាុ ំផឹរក្ារប្ៀរប្រណដី រ ។ 
រៅរពលលាុ ំរលីរដរវក្ារក្រប្មយួរចប្ ោត់ប្ងខំឱយផឹរទល់ដតអស់រហយីគំរមរទ្ៀត
ថ្ននឹងយរក្ារប្ៀររនោះជោះដ្ឋរ់មុលលាុ ំ ។ ោត់និោយថ្នលាុ ំរនោះរ វ្ីឬរណាស់រគឱយផឹរ 
រហយីមិនផឹររទ្ៀត។ លាុ ំនិោយរៅកាន់រេាៀវរនាោះរដ្ឋយសុភាពថ្នលាុ ំលរ់ក្ារប្ៀរ គឺលាុ ំ
ផឹរក្ារប្ៀរ។ លាុ ំរលីរដរវក្ារប្ៀរផឹរដតរដ្ឋយារលាុ ំឈ ឺ រទី្ប្ផឹរបានដតប្នដិចរហយី
លាុ ំបានដ្ឋរ់ដរវក្ារប្ៀរចុោះវញិ។ ក្ាប់្ដតរេាៀវោន រ់រនាោះរលីរដរវក្ាដែលលាុ ំផឹរមិន
អស់មរជោះរលីមុលរប្ស់លាុ ំភាា មរហយីរបារដរវ រៅមុលលាុ ំ និង ទ្ោះរំរេាៀងលាុ ំមយួនែរទ្ៀត
ផង។ រពលរនាោះលាុ ំោនអារមមណ៍ខាម សរគរៅរនុងហាង េ័យ និងឈចឺាប់្ោ៉ា ងខាា ងំ
រក្ ោះរគរមីលមរលាុ ំក្គប់្ៗោន ។ រពលរនាោះលាុ ំមិនែឹងរ វ្ីោ៉ា ងរម៉ាចរទ្ោនដតឈរយ ំ។ 
រេាៀវរនាោះរជរក្ប្ោថលាុ ំប្ដនថមថ្ន មីសំផឹង ក្សី ង់រសក្ោន់ដតជោះក្ាដ្ឋរ់ដងងប្៉ាុណណឹ ង 
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វារលារមុលដងងក្តង់ណា អញមរសប្ាយមិនដមនមរររីតទុ្រខជាមយួពរួមីរចារគ
ចុយឯងរនាោះរទ្។  រពលរនាោះលាុ ំនិោយថ្ន លាុ ំមិនដមនររីតទុ្រខរទ្ លាុ ំយគឺំរដ្ឋយារ
លាុ ំខាម សរគរពរ។ រដ្ឋយមិនសុលចិតដរេាៀវោន រ់រនាោះរគថ្នឱយរៅរៅដរហាងមរ
និោយរដ្ឋោះក្ាយជាមយួរគ។ រពលរនាោះរមការបានមររដ្ឋោះក្ាយដតលាុមិំនរៅ
រដនាងររីតរហតុរទ្ លាុ ំបានរែីររចញមររហយីលាុ ំរ៏ឈប់្រៅរ វ្ីការពីរបី្នថៃ។ 

តាមប្ទ្ពិរា្ន៍រប្ស់លាុ ំ រពលោនររឿងររីតរ ងីគឺស្រសដីផសពវផាយក្ារប្ៀរ មិនោន
អនរណាជយួរនាោះរទ្ ។ ចំដណររៅដរហាងភាគរក្ចីនរគ សក្មប្សក្មួល ជាមយួរេាៀវ 
រហយីស្រសដីផសពវផាយក្ារប្ៀរគឺចាដំតលុសប្៉ាុរណាណ ោះ ។ 

  

 

 

ភាពម្ ឿជារ់ម្លើខ្លួនឯងបានម្រើន និងឥរយាបទ្ក្រម្សើរជាងមុ្ន 
កនុងកមមវធិមួីយចៃំៃួ អនកចលូរមួបាៃចចករលំលកម្រឿងរាវរបសរ់បសោ់តអំ់ពីការផ្លៃ ស់
ប្តូរជីវតិរបសព់កួោត ់។ ោៃរប្ធាៃបទពីរចែលសថិតម្ៅកនុងការៃិទៃម្ៃោះ។ 

ទមួីយ គសឺ្រសតីផ្សពវផ្យយ្ស្គម្ប រចែលបាៃសោភាស សៃ ៍ពិពណ៌័នាអំពីការម្កើៃម្ ើងម្ៃ 
ភាពម្ជឿជាកម់្លើខ្ ៃៃួឯង រមួទងំភាពម្ជឿជាកម់្លើខ្ ៃៃួឯងពីការោៃជំនាញខ្ ពស ់ៃិងភាព
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ម្ជឿជាកអំ់ពីសមតថភាពកនុងការម្ោោះ្ស្គយស្គថ ៃភាពចែលអាចម្កើតម្ ើងម្ៅ
កចៃៃងម្ធវើការ ។ 

ទពីីរម្ទ ត ពកួោតប់ាៃសំម្ៅម្លើលទ ធផ្លម្ៃការផ្លៃ សប់្តូរជាវជិ ាោៃរបសព់កួោតផ់្យរ
ភាា បជ់ាមួយៃឹងកមមវធិតីាមរយៈការម្ធវើអៃតរសកមម ទនំាកទ់ៃំងជាមួយអនកែម្ទ មិៃថា
ចតកនុងរកុមរគួស្គរ ឬជាមួយអនកជិតខាងរបសព់កួម្គ ។ ការផ្លៃ សប់្តូរទកទ់ងៃឹងឥរយិា
បទ គកឺតាត សំខាៃមួ់យម្ៅកនុងគណុភាពម្ៃជីវតិរបសព់កួោត ់កនុងសហគមៃ ៍ៃិងជា
ជំហាៃមួយម្ ព្ ោះម្ៅរកការផ្លៃ សប់្តូរយា៉ា ងទលំូទោូយកនុងសងាម ។  

 

ម្រឿងរបស់បងក្សចីិក្ត៖ ពីស្រសតីផសពវផាយក្សាម្បៀរ កាល យម្ៅជាអ្នរសក្ម្បសក្ម្លួ 
រភាគ ចកិ្តបាៃពិពណ៌នាអំពីកាផ្លា ស់ប្តូ រវដ្លៃកឹសាា ៃដ្ល ់រោយសាការផារភាា បជ់ាមួ
យគរក្ោងរោយទ្យទ្យលួបាៃៃវូ ការរកីចរក្មីៃៃវូអកខរកមមរបស់នាង រហើយចរំណែ
បាៃៃវូការរោរពអំពីអនកជិតខាងរបស់ោត ់។ 

លាុ ំរ ម្ ោះ រភាគ ចិក្ត រហយីលាុ ំជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ ។ លាុ ំ
រស់រៅ និងរ វ្ីការរៅតំប្ន់ដក្ពរលាប្ជាយទី្ក្រុងេនំរពញ 
ដែលោនរប្ៀរហាគ ឌិន និងរដនាងរំានតសប្ាយជារក្ចីន។ 
លាុ ំរស់រៅជាមយួរូនក្បុ្សមយួរូប្អាយុ ៨ឆ្ន  ំ។ រនុងនាមជា
ោត យមយួរូប្ លាុ ំក្តូវោនការទ្ទ្លួលុសក្តូវរលីជីវតិរប្ស់រូន
ក្បុ្សលាុ ំ ។ លាុ ំចង់ឲ្យោត់ជីវតិោត់ោនភាពសមរមយ និងររៀន

បានលពស ់។ លាុ ំមិនោនក្បារ់ដលរទ្ៀងទត់រនាោះរទ្ ពីរក្ ោះលាុ ំរ វ្ី
ការបានដតក្បារ់ភាគលាេប្៉ាុរណាណ ោះ រនាោះោនន័យថ្នលរខ

លណឌក ននការរស់រៅរប្ស់លាុ ំគឺពឹងដផអររលីចំននួននការលរ់ក្ា
រប្ៀររប្ស់លាុ ំ។  

រលាកស្រសី រភាគចកិ្តររៀបចេំ ាៃូរៅ
លកស់្រសារបៀររៅរភាជៃយីោ៍ឋ ៃមួ
យរៅជិតវក្ពកលាប ទ្យកី្រុងភ្នរំព
ែ រៅវេកកកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  

© រកើត សខុារា៉ាៃ ី
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លាុ ំធាា ប់្បានរ វ្ីការរនុងក្រមុហ ុនក្ារប្ៀរដែលោនចាប់្វន័ិយ និងរោលនរោបាយ
ចាសល់ាស់ ។ សក្ោប្សុ់វតថិភាពរប្ស់ស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀរ រពលរៅរ វ្ីការក្រុម
ហ ុនបានឲ្យឡានជូនរៅជូនមរ ។ រទោះបី្ជាោ៉ា ងណារ៏រដ្ឋយ រៅរពលដែលលាុ ំរសាៀរ
 រ់ឯរសណាា ន និងរចញរៅរ វ្ីការ អនរជិតខាងដតងដតរៅលាុថំ្ន ក្សី ង់រស។ 
 រយរនោះបានរ វ្ីឲ្យលាុ ំឈចឺាប់្ោ៉ា ងខាា ងំ ដតលាុ ំមិនែឹងថ្នរ ា្ីយតប្ ឬពនយល់រគោ៉ា ង
ណារនាោះរទ្ ។ 

មិនយូរប្៉ាុនាម ន លាុ ំបានចូលរមួជាមយួវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លរប្ស់ដ រ ។ លាុ ំមិនជាមនុសស
ពូដរនិោយ ែូចរនោះរពលលាុ ំរៅរ វ្ីការ លាុ ំរៅនិោយជាមយួអនររមួការង្ហរនូវអវដីែលលាុ ំ
រត់ក្តាពីវគគប្ណតុ ោះប្ណាត ល ។ លាុ ំររៀនបានក្តឹម
ដតថ្នន រ់ទី្២ ែូរចាន ោះទល់ដតក្ប្រប្ រយនីមយួ
ៗ ។ រទោះជាោ៉ា ងណា លាុ ំរៅដតពាោម ។ លាុ ំ
ររៀនបានរក្ចីនពីសុលភាពស្រសត ីរៅរនុងវគគប្ណតុ ោះ
ប្ណាត ល រហយីឥ ូវរនោះលាុ ំអាចនិោយពីររឿង
រនោះរដ្ឋយោម នអារមមណ៍េ័យខាា ចរ យី ។ 

រៅរពលដែលរមមវ ិ្ ីថមីចាប់្រផតីម លាុ ំគឺោន
ឱកាសបានចូលរមួមតងរទ្ៀត ។ លាុ ំបានសនាជាមយួលាួនឯងថ្ន លាុ ំនឹងរផ្លត តការយរចិតត
ទុ្រដ្ឋរ់រលីលាឹមារវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លឲ្យបានរក្ចីនបំ្ផុតតាមដែលអាចរ វ្ីបាន ។ លាុ ំ
ចូលចិតតចូលររៀនរនុងវគគប្ណតុ ោះប្ណាត ល ពីរក្ ោះវាបានជយួលាុ ំររៀនសររស ររៀនអាន 
រហយីឥ ូវលាុ ំបានដចររដំលរព័ត៌ោនលំអិតបាន ។លាុ ំរបានជបួ្ជាមយួក្រុមការង្ហរ
ដែលជាមិតតអប់្រមិំតតោនលរខណៈពិរសសពិាលដមនដទ្នតាមរយៈសោគមាមគគី
ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររៅរមពុជា ែូចជាក្សីទូ្ច វណីា អាល័រខជារែីម ។ ពរួោត់ពូដរ
និោយ ប្រក្ងៀន ពនយល់រមររៀនបានលអ រហយីចាស់លាស់ និងោនវជិាជ ជីវៈ ។ ពរួ
ោត់បានទ្ទ្លួបានការរោរពោ៉ា ងរក្ចីនពីអនរចូលរមួ លាុ ំដតងដតសាប់្ដសាងោត់ណាស់ 

រលាកស្រសរីភាគ ចកិ្តកពំងុបរក្ងៀៃកៃូក្ប្ុសរបស់ោតថ់្ដ្ល
ោៃអាយ៨ុឆ្ន ំ កនុងផាះជួលរបស់ោតថ់្កែរសង្កក តព់វក្ពក

លាប រៅភ្នរំពែ វេកកកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ 
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។ ពរួោត់រ៏ធាា ប់្ជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរែូចលាុ ំដែរ ប្៉ាុដនតពរួោត់អាចកាា យជាអនរ
សក្មប្សក្មួល និងមិតតអប់្រមិំតតបាន ។ ពរួោត់គឺមនុសសគក្មូរប្ស់លាុ ំ ។ លាុ ំចង់កាា យ
លាួនែូចោត់ដែរ អនរសក្មប្សក្មលួ និងមិតតអប់្រមិំតត។ ែូចរនោះលាុលិំតលំខាា ងំណាស់រនុង
ការររៀនអាន និងសររសរ ។ 

តាមរយៈការរលីរទឹ្រចិតត និងការរប្តជាា ចិតត លាុ ំោនឱកាសបានចូលរមួរនុងវគគប្ណតុ ោះ
ប្ណាត លមយួរទ្ៀតរែីមបកីាា យជាអនរសក្មប្សក្មួលមិតតអប់្រមិំតតរប្ស់សោគម និង
អងគការដ រ ។ លាុ ំោនរោទ្នៈភាពណាស់ពីរក្ ោះលាុ ំអាចសរក្មចបាននូវរតីសុបិ្នតរប្ស់
លាុ ំ ។ ឥ ូវលាុ ំជាមិតតអប់្រមិំតត រហយីជីវតិរប្ស់លាុបំានផ្លា ស់ប្តូរទងំក្សុង ។ លាុ ំក្សឡាញ់
ការង្ហររប្ស់លាុ ំពីរក្ ោះវាអាចជយួែល់ស្រសតីរផសងរទ្ៀតដែលជបួ្ការលំបារ ។ លាុ ំនាសំ្រសតី
រៅពិនិតយសុលភាព ។  

លាុ ំបានរសោគ ល់រ ញីថ្នអនរជិតខាងរប្ស់លាុ ំ
រ៏ប្តូរអតតចររិរប្ស់ោត់ចំរ ោះលាុ ំដែរ។ ពរួ

ោត់និោយជាមយួលាុ ំសុភាពជាងមុន រហយី
សររសីរលាុ ំរទ្ៀតផង ។ ពរួោត់និោយថ្ន 
“ក្ោន់របី្ឥ ូវ លរ់ក្ារប្ៀរផង រ វ្ីជាអនរ

ប្រក្ងៀនរគរទ្ៀត ពីមុនអានអរសរមិនក្តូវក្ជុង
ផង” ។ សូមបដីតោា ស់ផាោះដែលលាុជំលួរៅ រ៏
ដប្មរនិោយក្សួលជាមយួលាុ ំនិងរលីរទឹ្រ
ចិតតលាុ ំថ្ន “ រអី! លំក្បឹ្ងរៅ ជីវតិរប្ស់ដអាង

ចាប់្រផតីមក្ប្រសីររហយី ឥ ូវរគរកាតសររសីររក្ចីនណាស់” ។ 

លាុ ំយល់ថ្នសោគមបានផតល់រៅអវីៗក្គប់្ដប្ប្ោ៉ា ងឲ្យមរលាុ ំ។ លាុ ំរមីលរ ញីថ្នជីវភាព
រប្ស់លាុ ំ ោនលរខណៈលអក្ប្រសីរោ៉ា ងខាា ងំ។ អវីដែលលាុ ំទ្ទ្លួបាន គឺរិតតយស ការរកាត
សររសីរ និងឲ្យការឲ្យតនមារនុងនាមជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរដែលអាចប្រក្ងៀនអនរែ

រលាកស្រសីរភាគចកិ្តររៀបររបៀបសក្មបសក្មួលជាមួយសោគម
សាមគគសី្រសតផីសពវផាយស្រសារបៀររៅកមពុជារៅរភាជៃយីោ៍ឋ ៃវេ ា

សរុៃិ ាក នុងវេរមសា ឆ្ន ំ ២០១៣  
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នទ្បាន។ រពលលាុ ំកាន់កាបូ្ប្ មិតតអប់្រមិំតតរចញមររក្ៅោនរគសួរលាុ ំថ្ន “រៅប្រក្ងៀនរគ
រទ្ៀតរហយីដមនរទ្?” សំណួររនោះរ វ្ីឲ្យលាុ ំយល់ថ្នលាួនឯងោនរិតតយិសណាស់។  

លាុ ំបានយរគក្មូតាមគណរោម ្ិការក្ប្តតិប្តតរប្ស់សោគម។  រយដែលលាុ ំទ្ទ្លួបាន
ពីពរួោត់គឺ “រយងីជាស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀរែូចោន  រយងីក្តូវដតជយួោន ” 
 

ម្រឿងរបស់រអនូក្សដីាវី៖  ម្នៈទ្សសនៈយល់ម្ ើញរបស់ក្រុម្ក្គសួារ 
ោវបីាៃវចករថំ្លកៃវូក្ប្តតកិមមរបស់ោត យនាងចរំពាះការរក្ជីសររសីអាជីពរបស់នាង 
រហើយៃងិបង្កា ែពីររបៀបវដ្លគរក្ោងជួយនាងជមនៈទ្យសសៃៈរបស់រៅកនុងសហគមៃ ៍
រដ្ើមែីសរក្មចបាៃៃវូសភុ្មងគលកនុងក្គួសាររបស់នាង ។ 

ោត យរប្ស់លាុ ំមិនអនុញ្ជញ តិឲ្យលាុ ំរ វ្កីារជាស្រសតីផសពវ
ផាយក្ារប្ៀររនាោះរទ្ ។ ោត់ចង់ឲ្យលាុ ំរ វ្ីការរៅ

រនុងផតោះោត យមីងរប្ស់លាុ ំដែលបានក្បារ់ដលដត
 ៦០០០០ររៀល($១៥) ។ ោត់គិតថ្នអាជីព
ផសពវផាយក្ារប្ៀរមិនលអ ពីរក្ ោះក្តូវបានរគ
រមីលង្ហយ។ ោត់គិតថ្នស្រសតីលរ់ក្ារប្ៀរគឺជា
មនុសសចូលចិតតរសាៀរ រ់ែូចស្រសតីរពសាចា ។ 

ោត់រជរ និងរែញលាុ ំរចញពីផាោះរទ្ៀតផង រហយីោតនិោយថ្ន “ របី្មិនចង់រលីរសាួយ
រិតតិយសក្គួាររទ្ រចញពីផាោះអញរៅ, ក្គួារអញោម ននរណារ វ្ីក្សីរពសារនាោះរទ្” 
លាុ ំដតដតពាោមនិោយជាមយួោត់ ក្បាប់្ោត់លាុ ំចង់ារលបងការង្ហររនោះមយួដល
សិន រហយីលាុ ំសនាជាមយួោត់ថ្ននឹងក្ត ប់្មរផាោះភាា មរពលចប់្ការង្ហរ ។  

ោវកីពងុរ្វើការរៅកនុងក្រុមហ ៃុស្រសារបៀរហគីៃរណស 
រៅភ្នរំពែ វេកកកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  
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ោត់រៅដតមិនសប្ាយចិតត រហយីរៅដតសតីប្រនាា សលាុ ំថ្នលាុ ំរ វ្ឲី្យអាប់្មុលក្គួារ ។ រព
លរនាោះលាុ ំោនអារមមណ៍ថ្នរញួរដែរ រក្ ោះលាុ ំរ៏ោនគំនិត
ែូចោត យលាុ ំដែរ ។ ដតលាុ ំចង់រ វ្កីារររលុយ លាុ ំរ៏សរក្មច
ចិតតរ វ្ីការង្ហរនោះ ។ រពលអនរជិតខាងលាុ ំសួរលាុ ំលាុ ំក្បាប់្
ោត់ថ្នលាុ ំរៅលរ់រក្គឿងសោអ ង ។ លាុ ំមិនចង់ឲ្យរគែឹង
ថ្នលាុ ំរ វ្ីការង្ហរអវរីនាោះរទ្ ។ រពលលាុ ំរៅលរ់ក្ារប្ៀរ លាុ ំ
យល់ថ្នការង្ហររនោះង្ហយក្សួល ។ រយងីលរ់ក្ារប្ៀរ 
ែូចរយងីលរ់ទំ្និញរផសងៗដែរ ក្ោន់ដតក្តូវការការអត់
្មត ់ជំនាញលរ់ ជំនាញទំ្នារ់ទំ្នង ។ លាុ ំចាប់្រផតីម
យល់ថ្នលាុ ំក្សឡាញ់ការង្ហររនោះ ។ 

មយួដលរក្កាយ លាុ ំបាននិោយជាមយួោត យរប្ស់លាុ ំមតង
រទ្ៀតអំពីការង្ហររនោះ ។ ោត់រៅដតមិនាត ប់្ រហយីរោិះគន់លាុ ំែដែល រពលណាលាុ ំ
ពាោមនិោយពនយល់ោត ់។ ោត់និោយថ្ន លាុ ំរៅក្រមំុ មិនគរួរ វ្ីការរពលយប់្
ក្ពលប់្ដប្ប្រនោះរនាោះរទ្ ។ 

រក្កាយមររទ្ៀត អារត័នជាមិតតរប្ស់លាុ ំ បានក្បាប់្លាុ ំឲ្យចូលជាសោជិរសោគមាមគគី
ស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀររៅរមពុជា ។ រពលរនាោះសោគមរ៏ចង់បានអនរសក្មប្សក្មួល
មិតតអប់្រមិំតត រហយីលាុ ំរ៏សម័ក្គចិតត ។ ជាថមីមតងរទ្ៀតលាុ ំពាោមពនយល់ោត យរប្ស់លាុមំតង
រទ្ៀត រហយីរលីររនោះលាុ ំបានឯរារពីវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លរប្ស់សោគមអំពីការង្ហរ
ជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ ។ រៅរពលដែលលាុអំានឲ្យោត់ាត ប់្ ោត់បានឈប់្ររសី
រអីងការង្ហររប្ស់លាុ ំ ដតរ៏រៅមិនទន់រជឿរលីអវីដែលលាុ ំនិោយ និងឯរាររនាោះទងំ
ក្សុងរនាោះដែរ ។   

ោវកីពំងុបរក្ងៀៃស្រសតីផសពវផាយស្រសារបៀរ
វដ្លរទ្យើបរ្វើការរៅកនុងរភាជៃយីោ៍ឋ ៃមួយនា
ទ្យកី្រុងភ្នរំពែ កនុងវេកកកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  
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ចាប់្ពីរពលរនាោះមរ លាុ ំរៅដតប្នតនិោយជាមួ
យោត់ និងដតងដតពនយល់អវីដែលលាុ ំបានររៀន
ពីវគគប្ណតុ ោះប្ណាត ល។ ោនរពលមយួរនាោះលាុ ំ
បានយររំណាពយដែលអានរនុងទិ្វានារអីនតរ
ជាតិដែលក្រសួងរិចាការនារកី្បារពវ ក្ាប្់ដត
ោត់ដប្ជាមរនិោយជាមយួលាុថំ្នោត់ពិតជា
យល់លុសអំពីការង្ហរផសពវផាយក្ារប្ៀរ របី្
ោត់យល់ថ្នការង្ហរលអ រមាោះសមោត់ោកំ្ទ្លាុ ំ

យូររហយី ។ ោត់ដលងហាមលាុ ំឲ្យរ វ្ីការង្ហរនោះរទ្ៀតរហយី ។ លាុ ំភាា រ់រផអីលោ៉ា ងខាា ងំរ
ហូតែល់ក្សរ់ទឹ្រដេនរ រពលលាុ ំឮដប្ប្រនោះ ។ មិនក្តឹមដតប្៉ាុរណណោះ ោត យរប្ស់លាុ ំបានឲ្យ
ប្ងក្សីរប្ស់លាុចូំលរ វ្ីការង្ហរផសពវផាយក្ារប្ៀរផងដែរ រហយីរលីរទឹ្រចិតតឲ្យោត់
ចូលជាសោជិររប្ស់សោគមរ វ្ីែូចរនោះោត់អាចររៀនសូក្តដថម និងយល់ែឹងអំពី
ររប្ៀប្ទំ្នារ់ទំ្នងជាមយួអតិថិជន។  

ឥ ូវរៅរពលដែលលាុ ំរចញរៅរ វ្ីការ លាុ ំោនអារមមណ៍ោនទំ្នុរចិតតរលីការង្ហររនោះ
កាន់ដតខាា ងំ ។ លាុ ំបានរ វ្ីឲ្យោត យរប្ស់លាុ ំផ្លា ស់ប្តូរការយល់រ ញីរប្ស់ោត់ និងបាន
ប្ឈបាុ ោះប្ឈបាូ លោត់ថ្នការង្ហររនាោះគឺជាការោនតនមា ។ លាុ ំសប្ាយចិតតរៅអវីដែលលាុ ំ
រំពុងរ វ្ ីលាុ ំបានរបី្រចំហរ និងក្បាប់្អនរជិតខាងរប្ស់លាុ ំ សងារប្ស់លាុ ំ អនរែនទ្ថ្ន “លាុ ំ
រ ម្ ោះដ្ឋវ ី។ លាុគឺំជាស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀរ” 

  

ោវកីពំងុររៀៃជំនាែសក្មបសក្មួលជាមួយសោគមសាមគគី
ស្រសតផីសពវផាយស្រសារបៀររៅកមពុជា រៅភ្នរំពែ វេឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣  
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ម្រឿងរបស់បងក្សសីា៊ា ន៖ ការឲ្យនម្ល និងម្សចរតីនលលលនូររនងុអា ីព 
បងសា ៃបាៃតស ូ ក្បឹ្ងវក្ប្ងោ៉ាងខាា ងំជាមួយទ្យសសៃៈរបស់អនកជិតខាងរលើការង្ករ
របស់ោត ់ប៉ាវុៃ តចរំណះដឹ្ងវដ្លទ្យទ្យលួបាៃពីវគគបណតុ បោត លរបស់គរក្ោង ៃងិ
សិកាខសាលានានា វដ្លបាៃផតលភ់ាពអងអ់ាចដ្លស់្រសតីក នុងការរក្កាកឈររឡើងចរំពាះ
ភាពរមើលង្កយរបស់អនកដ្នទ្យ ៃងិោៃវជិាា ជីវៈកនុងការរលើកកមពស់រូបភាពវជិាោៃរបស់
េ ាៃួោតផ់្លា ល ់។  

លាុ ំរ ម្ ោះា ន រ វ្ីការជាស្រសតីផសពវផាយរក្ចីនឆ្ន មំររហយី។ 
លាុ ំរ វ្ីការរនុងក្រុមហ ុនក្ារប្ៀរមយួដែលក្រមសីល្ម៌ ែូច
ជាមិនអនុញ្ជញ តិឲ្យផឹរក្ារប្ៀរ អងគុយជាមយួរេាៀវ ជិោះ

ឡានក្រុមហ ុនជារែីម។ លាុ ំគិតថ្នការង្ហររនោះោនសុវតថិភាព
 និងពិភារាជាមយួប្តីរប្ស់លាុ ំរពលរនាោះោត់រ៏យល់ក្ពម។
ប្តីរប្ស់លាុ ំគិតែូចលាុ ំដែរថ្ន របី្រយងីរោរពតាមក្រមសីល្ម៌
រប្ស់ក្រុមហ ុនរយងីពិតជាមិនោនប្ញ្ជា រទ្។ លាុ ំដតងដត
រោរពក្រមសីល្ម៌រនាោះជានិចា រហយីលាុ ំរ៏មិនធាា ប់្ជបួ្

ប្ញ្ជា អវីដែរ។  

រទោះបី្ជាោ៉ា ងណារ៏រដ្ឋយ ការក្ប្ឈមរប្ស់លាុខំាា ងំកាា បំ្ផុតរនុងរយៈរពលរក្ចីនឆ្ន គឺំ
ការរមីលង្ហយពីសំណារ់អនរជិតខាង យល់ថ្នលាុជំា ស្រសតី ង់រស ែូចរនោះរគបានហាម
រូនរប្ស់រគមិនឲ្យរលងជាមយួរូនរប្ស់លាុ ំរទ្ៀតផង ។ លាុ ំោនអារមមណ៍េ័យខាា ច
ណាស់រៅរពលជបួ្ពរួរគមតងៗ ពីរក្ ោះលាុ ំពិបារក្ទណំាស់ជាមយួ រយរក្ោតក្ោត
រប្សរ់គ។  រយមនុសសនិោយគឺពិតជាគរួឲ្យខាា ច រពលលាោះប្តីរប្ស់លាុ ំរ៏មិនសប្ាយ
ចិតតជាមយួការង្ហរលាុ ំដែរ ។ 

  

រលាកស្រសីសា ៃកពំងុអាៃរសៀវរៅស
ក្ោបអ់នកសក្មបសក្មួលកនុងផាះរបស់
ោត ់រៅភ្នរំពែ វេមិលនុា ឆ្ន ំ ២០១៣
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រៅរពលដែលក្រុមហ ុនក្ារប្ៀររាំយស្រសតីជំរញុលរ់ លាុ ំរ៏ក្តូវបានរគរាំយដែរ ។ ដត
រដ្ឋយារលាុ ំមិនចង់រៅផាោះ លាុ ំមររររ វ្ីការរនុងក្រុមហ ុននាចូំលរក្ារប្ៀរមយួ ដតមិនទ្
ទ្លួបានក្បារ់ដលរទ្ ទ្ទ្លួបានរនក្មរជីងារតាមគក្មប្ែប្។ រ វ្ីការជាមយួក្រុមហ ុ
រនោះ លាុ ំរ៏បានររៀនជាមយួសោគមាមគគីស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ រហយីលាុ ំរ៏ចាប់្អារមម
ណ៍ចង់ចូលរមួជាមិតតអប់្រមិំតតរប្ស់សោគមបានសំុឲ្យសោគមប្ឈបាូ លរ ម្ ោះលាុជំាអនរ
សម័ក្គចិតតរ វ្ីជាមិតតអប់្រមិំតត ។ 

លាុ ំចូលរមួជាមយួសរមមភាពជារក្ចីនរប្ស់សោគមែូចជា វគគប្ណតុ ោះប្ណាត លសក្ោប់្
មិតតអប់្រមិំតត សិកាខ ាលាជាមយួក្រសួងរិចាការនារ ីទិ្វានារអីនតរជាតិ ៨មិនា ។ វាបាន
ជយួលាុ ំឲ្យោនការយល់ែឹងក្ប្រសីជាងមុន និងចំរណោះនានាដែលលាុ ំអាចពនយល់អនរែនទ្
ពីការង្ហររប្ស់លាុបំាន ។ លាុ ំរ៏បានជយួសោគមរនុងការររៀគងស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ
 ស្រសតីរត់តុតាមរភាជនីយដ៍្ឋា ន និងក្គួាររប្ស់ពរួោត់ឲ្យយល់អំពីការង្ហរស្រសតីផសពវ

ផាយក្ារប្ៀរ រទោះបី្ជាការង្ហររពលយប់្រ៏
រដ្ឋយ រ៏ជាការោនតនមា និងនថាថនូរដែរ ។  

រដ្ឋយារការោកំ្ទ្រប្ស់សោគមន៍តាមរយៈការ
ដសវងររការោកំ្ទ្មតិសក្ោប់្សិទ្ធិរនុងនាមជាស្រសតី
ផសពវផាយក្ារប្ៀរ មនុសសរៅរនុងសហគមន៍លាុ ំ

បានផ្លា ស់ប្តូរការយល់រ ញីរប្ស់ពរួរគចំរ ោះ
លាុ ំ ។ អនរជិតខាងឈប់្រៅលាុ ំនិងស្រសតីែនទ្ដែលរ វ្ី
ការរពលយប្់រទ្ៀតថ្ន ក្សី ង់រស រហយីរគរ៏ឲ្យរូ

នរប្ស់រគរលងជាមយួរូនរប្ស់លាុ ំដែរ ។ ពរួរគដប្រមររៅ រ ម្ ោះរូនរប្ស់ ឬរៅថ្ន
រូនរប្ស់អាា ន ដែលពីមុនរគរៅរូនលាុ ំថ្ន រូនក្សី ង់រស ។ 

កៃូៗរបស់បងសា ៃកពំងុរលឹំករមររៀៃរៅសាលា
រឡើងវែិកនុងផាះរបស់រគនាទ្យកី្រុងភ្នរំពែ វេមិលនុា 

ឆ្ន ំ ២០១៣  
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រៅរពលលាុ ំផ្លា ស់ប្តូរការង្ហររៅរ វ្កីារជាលរ់ក្ារប្ៀរទ្ទ្លួរនក្មរជីងា ប្តីរប្ស់លាុ ំ
ោនការក្ពួយបារមភជាខាា ងំ ។ រទោះជាោ៉ា ង លាុ ំបានពនយល់ោត់ថ្នរទោះបី្ជាលាុ ំោម នក្រុម
ហ ុនការ ររ៏រដ្ឋយ លាុ ំរៅោនសោគមដែលអាចជយួលាុ ំបាន ។ ពិរសសរៅរទ្ៀត លាុ ំ
ជាមិតតអប់្រមិំតត របី្ោនអវីររីតរ ងីលាុ ំអាចពឹង រ់សោគមបាន ។ រក្កាយមរប្តីរប្ស់
លាុ ំរ៏ោនអារមមណ៍្ូក្ាល និងទុ្រចិតតរ ងីវញិ ។  

លាុ ំោនរោទ្នភាពចំរ ោះលាួនឯងណាស់ដែលលាុអំាចររចំណូលបានរដ្ឋយលាួនឯង ។ 
រលីសពីរនោះរៅរទ្ៀត លាុ ំមិនដែល្ុញក្ទន់រនុងការរ វ្ីការង្ហររនោះរទ្ ។ អនរជិតខាងលាុ ំ
ោន រ់និោយក្បាប់្លាុ ំថ្ន “ក្ោន់របី្របាោះរគ! រគលរ់ក្ារប្ៀរដមនដតោនអនរការ រ
ក្គប្់រដនាង។ រពលោនប្ញ្ជា រគរតរៅរនោះ រៅរនាោះ។ ចង់រតរៅសោគម ឬរតរៅ
ប្៉ាូលីសរ៏បាន”។ ោនរពលលាោះ ោនររឿងរ៉ា វតិចតចួរ៏ោនអនរជិតខាងចាជំយួលាុ ំដែរ។ 

ជា្មមតាការង្ហរសងគមមយួមិនអាចចូលរមួដតបុ្គគលោម រ់ឯង រទី្ប្ោនការផ្លា ស់ប្តូរ
រនាោះរទ្។លាុ ំគិតថ្នោនការចូលរមួពីអងគការដ រ សោគមាមគគសី្រសតីផសពវផាយក្ា
រប្ៀរ ក្រសួងរិចាការនារ ីនិងប្ណាត ញការង្ហរស្រសតីរបួ្រមួោន  និងអនររផសងរទ្ៀតរទី្ប្រ វ្ីឲ្យ
ោនអនរជិតខាងរប្ស់លាុ ំ យល់ និងទ្ទ្លួាគ ល់ការង្ហរតាមក្គឹោះាថ នរំានត។ 

ម្រឿងរបស់វណ្ណា  -ការម្លើរម្ ើងពកីារផ្លល ស់រតូរដ៍អ្សាា រយពអីារម្មណ៏ភយ័ខ្លល ចដដលោនពីម្ុន  
វោា  បង្កា ែពីថារតើអាមមណ៍ភ្យ័ខាា ចរៅរពលនាងរៅរ្វើការបាៃផ្លា ស់ប្តូ រនាង ោ៉ាង
ដូ្ចរមតចរទ្យើបរ្វើឲ្យោៃនាងទ្យទ្យលួបាៃរោទ្យៃភាព ៃងិោៃទ្យៃំកុចតិ តរលើសមតថភាព
របស់នាង។ នាងបាៃវចករថំ្លកអំពី ថារតើោៃសារៈសំខាៃោ់៉ាងោស់េ ាះវដ្លអាច
រ្វើឲ្យមិតតក្បុ្សរបស់នាងបាៃយលក់្ពម ៃងិទ្យទ្យលួសាគលត់នមានៃការង្កររបស់នាង ៃងិ
ថារតើមិត តក្បុ្សរបស់នាងបាៃរ្វើោ៉ាងដូ្ចរមតចេ ាះ ក នុងការរលើកទ្យកឹចតិ តអនករផសងរទ្យៀតឲ្យ
ោៃផ្លា ស់ប្តូ រឥរោិបទ្យដូ្ចរូបោត។់ 
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នាងលាុ ំរ ម្ ោះ វណាណ ។ លាុ ំបានចាប់្រផតីមការង្ហររប្ស់លាុ ំជា
ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរអស់រយៈរពលមយួឆ្ន មំរ

រហយី រៅរពលដែលលាុ ំបាននាមិំតតេ័រតរប្ស់លាុ ំោន រ់រៅ
ររការង្ហរ វ្ីរៅរប្ៀរហាគ ឌិន ។ អនរក្គប្់ក្គងស្រសតីដែល
រ វ្ីការរៅរដនាងរនាោះចង់ឲ្យលាុ ំ រ វ្ីរៅជាស្រសតីផសពវផាយ
ក្ារប្ៀរ រដ្ឋយធានាែល់លាុ ំថ្នការង្ហររនោះនឹងមិនោន
ផលវបិារអវីរនាោះរទ្។ 

ពីែំបូ្ងរ យីលាុ ំមិនចង់រ វ្ីការង្ហររនោះរទ្ដតែល់នថៃរ វ្ី
ការកាន់ដតជិតែល់ លាុ ំកាន់ដតចង់ែឹង និងកាន់ដតោន
ការក្ពយួបារមភណ៍។ រៅនថៃរ វ្ីការទី្មយួោនបុ្រស

ចំណាសោ់ន រ់ក្បាប់្លាុ ំថ្ន“នាង1ចារំមីលរៅនឹងោនបុ្រសោនអំណាចនិងោនលុយ
មរប្ងខំនិងរ វ្បីាប្នាងជាមិនខានរហយីោម ននរណាោន រ់ជយួនាងបានរទ្នាងរ៍មិន
អាចប្តឹងរគបានរទ្ៀតផង”។ 

ប្នាា ប់្ពីបានាត ប់្នូវរល់អវីដែលបុ្រសរនាោះបាននិោយក្បាប់្លាុចំាប់្រផតីមរ វ្ីការរដ្ឋយ
ោនអារមមណ៍េ័យខាា ច រហយីលាុ ំមិនបានក្បាប់្អនរណាអំពីប្ញ្ជា រនោះរទ្ជាពិរសសមិតត
ក្ប្ុសរប្សល់ាុ ំ ពីរក្ ោះលាុ ំែឹងថ្ន ោត់នឹងមិនសប្ាយចិតតចំរ ោះការង្ហររនោះ។ មិតតក្បុ្ស
រប្សល់ាុ ំោត់រ វ្កីាររៅរនុងក្រុមហ ុនឯរជនមយួរៅរនុងទី្ក្រុងេនំរពញ។ 

ប្នាា ប់្ពីលាុ ំបានរ វ្ីការរៅទី្រនាោះ អស់ក្ប្ដហលជារយៈរពល២ដល  ក្ប្ធានក្រុមរប្ស់លាុ ំ
បានក្បាប់្លាុ ំឲ្យចូលរមួរនុងវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លមយួដែលររៀប្ចំរដ្ឋយ សោគមាមគគី

                                                            
1 នាង គឺជាពាក្សមួយរបស់កុ្មារ ីឬស្តសរី។  ពាក្យននេះចាត់ទុក្ថាជាពាក្យមិនពីន េះ សម្រមាប់សងគមក្មពុជាបច្ចុបបនន។ន េះបីជាយ៉ាង
ណាក៍្នោយ នៅតាមតំបន់ជនបទខ្លេះ ពាក្សននេះម្រតូវបាននម្របើជា្មាតា សម្រមាប់មនុសសចាស់ដែលនៅស្តសរីដែលមានអាយុនក្ាង
ជាងខ្លួន។ 

វោា កពំងុរ្វើការជាស្រសតផីសពវផាយស្រសារបៀរ
រៅរភាជៃយីោ៍ឋ ៃក្ពហាបាយៃ័ នាទ្យកី្រុងភ្នរំព

ែ វេ មិលនុា ឆ្ន ំ ២០១៣  

© រកើត សខុារា៉ាៃ ី
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ស្រសតផីសពវផាយក្ារប្ៀររៅរមពុជា។ ប្នាា ប្ពី់បានចូលរមួរនុងវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លរនាោះ
មរ លាុោំនអារមមណ៍ថ្នលាុ ំោនទំ្នុប្ចិតតរលីលាួនឯង រហយីភាពេ័យខាា ចរប្ស់លាុដំែល
ោនពីមុនរ៍បាត់ប្ង់អស់។ លាុ ំបានក្បាប់្លាួនឯងថ្ន “ចាប់្តាងំពីរពលរនោះរៅ  លាុ ំនឹង
មិនេ័យខាា ចរទ្ៀតរ យី”  ររៀងរល់យប់្រៅរពលដែលលាុ ំលរ់ក្ារប្ៀរ  លាុ ំចល័តពី
រដនាងរ វ្ីការ(រប្ៀរហាគ ឌិន)មយួរៅរដនាងរ វ្កីារមយួរដ្ឋយោនទំ្នុរចិតត។ 

រៅរពលលាុ ំជបួ្ជាមយួមិតតក្បុ្សរប្ស់លាុ ំ និងមិតតេ័តតរប្ស់ោត់រៅរនុងហាងមយួ(រប្ៀរ
ហាគ ឌិន) រនុងរពលដែលលាុ ំបានរំពុងរ វ្ីការរនាោះ  ោត់ោនអាមមណ៍តរ់សាុតោ៉ា ងខាា ងំ
រៅរពលដែលោត់បានរ ញីលាុ ំរ វ្ីការរៅទី្រនាោះ រហយីក្បាប់្លាុ ំថ្ន ោត់ចាស់ជាខាម ស់
រគាា ប្រ់ហយីក្ប្សិនជាលាុ ំរៅដតប្នតលរ់ក្ារប្ៀរដប្ប្រនោះ។ ោត់បាននិោយថ្នស្រសតី
ផសពវផាយក្ារប្ៀរទងំអស់សុទ្ធដតក្តូវបានរគរប្ៀតរប្ៀន និងប្៉ាោះ ល់ពីសំណារ់
អតិថិជន។ លាុ ំពាោមពនយល់ោត់ថ្ន លាុ ំមិនែូចជាអវីដែលោត់បានរំពុងគិតរនាោះរទ្។
លាុ ំក្ោន់ដតលរ់ក្ារប្ៀរ   រហយីក្រុមហ ុនោនឡានមរចាទំ្ទ្លួ និងជូនលាុ ំមរផាោះវញិ
ប្នាា ប្់ពីលាុ ំចប់្រោ៉ា ងរ វ្ីការ។  លាុ ំបានក្បាប្ោ់ត់ថ្ន
ការង្ហររនោះមិនោនការលំបាររនាោះរទ្  រហយីស័រត
សមនឹងលាុ ំរទ្ៀតផងរក្ ោះលាុ ំជាមនុសសដែលមិនោន
ចំរណោះែឹងលពង់លពស់ ប្៉ាុដនតលាុ ំរៅដតអាចររក្បារ់
ចំណូលបាន។ 

មិតតក្បុ្សរប្ស់លាុំ រៅដតោនអារមមណ៍មិនក្សួលរនុង
ចិតតរហយីដតងដតតាមលាុ ំរសាីរដតររៀងរល់យប្់។ដត
រទោះបី្ជាោ៉ា ងណារ៍រដ្ឋយ រនាោះរ៍ជារពលដែល
ោត់ចាប់្រផតីមយល់ពីការង្ហររប្ស់លាុ ំដែរ។ រពល
ដែលោត់ និងមិតតេ័តតរប្ស់រៅរប្ៀរហាគ ឌិន ោត់
ដតងដតពនយល់ពី ប្ញ្ជា រនោះែល់មិតតេ័តតរប្ស់ោត់ និងរសនីរឲ្យពូររគរក្បី្ឥរោិប្ថ

វោា កពំងុសក្មបសក្មួលរមររៀៃរយៃឌរ័ជាមួយ
ស្រសតផីសពវផាយស្រសារបៀរ រៅទ្យកី្រុងភ្នរំពែ វេរមសា

ឆ្ន ំ ២០១៣  

© រកើត សខុារា៉ាៃ ី
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សមរមយ និងគរួសមរៅ ែល់ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ។  លាុបំានរ ញីោត់ប្ឈប់ប់្មិតត
េ័រតរប្ស់ោត់ពីការលូរលាន់និងប្៉ាោះបាល់ឬរ៏សំុឲ្យស្រសតីរចញរក្ៅពីតុរប្ស់ពរួោត់។ 

លាុ ំរសាីរដតមិនអាចរជឿរទ្ថ្ន មិតតក្បុ្សរប្ស់លាុ ំោកំ្ទ្លាុ ំរនាោះរទ្។ រនុងរំ ុងរពល៣ដលចុង
រក្កាយ  លាុ ំបានរ ញីមិតតេ័រតរប្ស់មិតតក្បុ្សរប្ស់លាុ ំ បានផ្លា ស់ប្តូរឥរោិប្ថរប្ស់រគ
ចំរ ោះស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ។ ពរួរគមិនបានប្៉ាោះ ល់ស្រសតីរទ្ៀតរ យី  រហយីការ
ដែលរគនិោយមរររលាុ ំនឹង អនររមួការង្ហរប្ស់លាុ ំរ៍ោនការផ្លា ស់ប្តូរដែរ។ ជាការពិត
ណាស់  មិនក្តឹមដតមិតតេ័តតរប្ស់មិតតក្បុ្សរប្ស់លាុ ំផ្លា ស់ប្តូររនាោះរទ្ សូមបដីតអតិថិជន
ដែលមររប្ៀរហាគ ឌិនរ៏ោនការផ្លា ស់ប្តូរដែរ  រហយីប្ង្ហា ញការរោរពែល់ស្រសតីផសពវ
ផាយក្ារប្ៀរ។អវីដែលសំខាន់ជាងរនោះរៅរទ្ៀតរនាោះគឺរៅរពលណារ៍រដ្ឋយឲ្យដត
អតិថិជនបានរ ញីប័្ណណព័ត៌ោនពនយល់ពីចាប់្ដែលទរ់ទ្ងនឹងការរប្ៀតរប្ៀននិង
ការដ្ឋរ់រទសដែលអាចនឹងក្ប្ឈម  ពរួរគោនអាមមណ៍េ័យខាា ច រនុងការប្៉ាៈបាល់
ស្រសតី។ ពរួរគមយួចំននួបាននិោយថ្ន “ ដន!  ក្ប្យត័ន ប្៉ាៈ ល់រគ រយងីអាចលុស
ពរួរគអាចប្តឹងឯងបាន”ឬរថ្ន“ ពរួរគក្ោនដ់តលរ់ក្ារប្ៀរោម នអវីរក្ៅពីរនោះរទ្ៀត
រទ្។” 

ការផ្លា ស់ប្តូរការយល់រ ញី រប្ស់មិតតក្បុ្សរប្ស់លាុ ំ និងអតិថិជនចំរ ោះស្រសតីផសពវផាយ
ក្ារប្ៀរ គឺោនារៈសំខាន់ណាស់សក្ោប់្លាុ ំ  គឺរ វ្ីឲ្យមិតតក្បុ្សរប្ស់លាុ ំទុ្រចិតតលាុ ំកាន់
ដតខាា ងំរ ងី។ រយងីបានរ វ្កីារពិភារា និងរ វ្ីដផនការសក្ោប់្អនាគតរប្ស់ពរួ
រយងី។ ោត់ោនការទ្ទ្លួាគ ល់ថ្ន ការង្ហររប្ស់លាុ ំអាចរ វ្ីឲ្យជីវភាពរប្ស់ពរួរយងី
កាន់ដតក្ប្រសីរបានដថមមយួរក្មិត។  រៅរពលដែលពរួរយងីររៀប្ការ  លាុ ំរជឿជារ់ថ្ន
ោត់នឹងមិនោនប្ញ្ជា នឹងការង្ហររប្ស់លាុ ំរទ្។ ែូចរចនោះរយងីនឹងរស់រៅជាមយួោន រដ្ឋយ
សុេមងគលនិងរោរពឲ្យតនមាោន ការង្ហរោន រៅវញិរៅមរ។ 
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ទ្សសនៈយល់ម្ ើញរបស់បុរស 
គម្រោងកម៏្ផ្លត តម្លើការម្ធវើការជាមួយបុរសតាមរយៈផ្តលវ់គាបណតុ ោះបណ្តត លម្ៅកនុង
សកលវទិាលយ័ យទុ ធនាការផ្សពវផ្យយ ៃិងផ្តលព់ត័ោ៌ៃទកទ់ងៃឹងម្ប រកហាា ឌិ្ៃ ។ 
ៃិសិសតពីរនាកប់ាៃម្បើកចហំរអំពីលទ ធផ្លម្ៃវគាបណតុ ោះបណ្តត ល ចែលពគួោតទ់ទលួ 
ៃិងោៃឥទ ធពិលែលរ់កុមរគួស្គរបសម់្គផ្លា ល ់អវីលែលសំខាៃគ់បឺាៃបង្ហា ញអំពីការ
ផ្លៃ សប់្តូរឥរយិាបទ កែ៏ចូជាអាកប្បករិយិាផ្ងចែរ ។ 

ម្រឿងរបស់វាសនា ទ្សសនៈរបសប់ុរសចាំម្ ោះផនត់គាំនិតម្យនឌរ័ 
វាសនាបាៃរបើកចហំរអំពីអតតីកាលវដ្លោតប់ាៃយកស្រសតីក នុងក្គួសារោត ់ឲ្យចះុែ៉ាម 
ៃងិមិៃយកចតិ តទ្យកុោករ់លើការលះបងថ់្ដ្លោត យរបស់ោតប់ាៃរ្វើ រហតូបាៃចលូកនុង
សិកាខសាលារបស់សោគមអភ្វិឌឍៃស៍េុភាពក្ប្ជាជៃ (PHD) វដ្លជានដ្គរូគរក្ោង 
រហើយបាៃជួយោតឲ់្យោតប់ា៉ាៃក់្ប្ោណរលើតនមាេ ាៃួោតរ់ឡើងវែិ ។ 
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មុនរពលដែលលាុបំានកាា យជាមិតតអប់្រមិំតតរប្ស់សោគម
 លាុ ំជាប្ងក្បុ្ស រូនក្ប្ុសោន រដ់ែលពូដរប្ងេប្ញ្ជា រនុង
ក្គួារែូចជាការរែីររលងយប់្ ចាយលុយរផតសផ្លត ស 
រ ា្ ោះក្ប្ដររជាមយួប្ងប្អូន ឪពុរោត យរសាីររល់នថៃ។ 
លាុ ំោនប្អូនក្សី ោន រ ់ដែលោនអាយុតិចជាងលាុបីំ្ឆ្ន  ំលាុ ំ
គិតថ្នោត់ជាក្សី ការង្ហររនុងផាោះគឺោត់ជាក្សីគដួតរ វ្ី រមួ
ោន ររៀប្ចំបាយ លាងចាន របី្ោត់មិនរ វ្ីលាុ ំដតងដត
ក្បាប្់ឪពុរោត យ។ ចំដណរលាុ ំគឺមិនរ វ្ីរទ្។ រលីសពីរនោះ
លាុ ំដតងដតរក្បី្ោត់ឲ្យរ វ្ីរនោះ រ វ្ីរនាោះឲ្យលាុ ំរបី្លាុ ំក្តូវការ 

សូមបរីរឿងតូចមយួ។ លាុ ំរក្បី្ោត់មិនគិតថ្នរោ៉ា ងោត់សក្ោរ រោ៉ា ងោត់ររៀនសូក្ត ឬរ វ្ី
អីរនាោះរទ្។ របី្ោត់មិនរ វ្ីលាុ ំសតបី្រនាា សោត់ រពលលាោះលាុ ំក្ជុលនែនវោត់ដថមរទ្ៀតផង។ 
លាុ ំចារំពលមយួរនាោះលាុ ំក្បាប់្ោត់ឲ្យយរទឹ្រឲ្យលាុមំយួដរវ ដតោត់មិនក្ពម លាុ ំបាននវោត់
មយួនែ។ រពលរនាោះោត់យខំាា ងំរពញមយួ រហយីមិននិោយររលាុ ំបី្ប្នួនថៃ។ លាុ ំមិន
លវលពី់ទ្រងវីរប្ស់ោត់មររនាោះរទ្។ ចំដណរោត យរប្ស់លាុ ំវញិរ វ្ីការហត់ជាងរគរនុង
ក្គួារ។ ោត់ក្តូវរក្ការពីក្ពលឹមតាងំពីរោ៉ា ង ៤េាឺរៅផាររែីមបទិី្ញឥវា៉ា ន់សក្ោប់្លរ់
ែូរ។ រហយីោត់លរ់ នំពុមភ នំចារ់ចុល តាងំពីក្ពលឹម រហូតែល់ក្ពលប់្ រទី្ប្ោត់មរ
ែល់ផាោះវញិ។ រពលមរែល់ផាោះោត់ក្តូវរ វ្ីការង្ហរផាោះ សដមបងរទ្ៀត។ ចំដណរលាុ ំមិន
ដែលបានជយួអវីោត់ប្នតិចរាោះ។ សូមបនីថៃរៅរ ិ៍  អាទិ្តយរ៏លាុ ំមិនជយួោត់ដែរ លាុ ំដប្រ
រែីររលងជាមយួមិតតេ័រត។  រយដែលលាុ ំនិោយជាមយួោត់គឺោនដត រយថ្ន “ដម៉ាសំុ
លុយរៅររៀន”។ លាុ ំោនបំ្ណងមិនចង់ដសវងយល់អំពីោត់រាោះ។ របី្និោយពី
សរមមភាពជាមយួរប្ស់ឪពុរលាុ ំវញិ លាុ ំធាា ប់្រ ា្ ោះក្ប្ដររជាមយួឪពុរលាុ ំរហូតរ វ្ីឲ្យោត់
រចញពីផាោះ។ ោន រ់ៗរនុងក្គួារនាោំន រែីររោត់ក្គប់្ោន ។ លាុ ំអងគុយរ វ្ីមិនែឹង ែូចជាមិន
បានរ វ្ីអវីលុសរ យី។ រពលលាុ ំរមីលលាួនឯងពីមុនគឺចរតិរប្ស់លាុ ំភាា វដតមតង។ 

វសនាកពំងុជួយោត យរសាោ ៃអំៃសម រៅទ្យកី្រុង
ភ្នរំពែ វេឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  

© រកើត សខុារា៉ាៃ ី
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សិកាខ ាលារប្ស់សោគមបានឲ្យលាុ ំ ា្ុោះប្ញ្ជា ងំរលីលាួនលាុ ំ និងឪពុរោត យរប្ស់លាុ ំ(បុ្រស
អាា រយ និងស្រសតីអាា រយ) ។ លាុ ំភាា រ់រផអីលនូវរពលលាុ ំែឹងថ្នឪពុរោត យ គឺជាមោត់ជា
មនុសសអាា រយោន រ់ដែលលាុ ំរមីលមិនរ ញី។ ោត យលាុ ំមិនរចោះអរសរមយួត ួដតោត់បាន
ចិឈបា ឹមលាុ ំែល់្ំ រហយីររៀនែល់ប្រញិ្ជញ ប័្ក្តរទ្ៀត។ រលីសពីរនោះលាុបំានជបួ្ជាមយួស្រសតី
ផសពវផាយក្ារប្ៀររនុងរិចាពិភារារយនឌ័រ កាន់ដតរ វ្ីឲ្យលាុ ំគិតពិចារណាដថមរទ្ៀត។ 
លាុ ំគិតថ្ន ស្រសតីគឺពិតជាសុលចិតតរងការលំបារនានា រមួទងំរ វ្ីការង្ហផសពវផាយក្ារប្ៀរ 
ដែលសងគមមិនសូវឲ្យតនមា។ ស្រសតីសុលចិតតស ូក្ទលំំបាររែីមបរូីន និងក្គួារ ែូចោត យ 
និងឪពុរលាុ ំអឈបា ឹង។ រពលរនាោះរហយីបានរ វ្ីឲ្យលាុ ំផ្លា ស់ប្តូរលាួនលាុ។ំ  

លាុ ំដប្រចាប់្រផតីមោនទំ្នារ់ទំ្នងលអជាមយួប្អូនក្សីរប្ស់លាុ ំ។ រនុងឆ្ន សិំរារនោះោត់ររៀន
ថ្នន រទី់្១២ ដែលក្តូវក្ប្ ង។ លាុ ំបានដណនាបំ្អូនលាុ ំឲ្យររៀនជាមយួក្គូលអៗ  ក្បាប្់ោត់ឲ្យ
ររៀនសូក្តឲ្យបានរក្ចីន អានរសៀវរៅឲ្យបានរក្ចីន។ លាុ ំបានជយួរ វ្ីការង្ហរផាោះមយួចំននួ
្ំ រែីមបទុី្ររពលឲ្យប្អូនក្សីលាុ ំររៀន ែូចជាលាងចាន និងរ វ្ីមាូប្។ ឥ ូវលាុ ំរចោះរ វ្មីាូប្
បានបី្មុលរហយី។ លាុ ំបានជយួសក្ោលការង្ហររប្ស់ោត យលាុ ំដែរ។  

រល់នថៃមុនរពលលាុ ំរៅររៀនរពលក្ពឹរលាុ ំ
ដតងរៅជយួលរ់ ជយួររៀប្ចំឥវា៉ា ន់ោត យ
រប្ស់លាុ ំរៅផារ។ លាុ ំគិតចង់ជយួសក្ោល
ប្នាុរោត យរប្ស់លាុ ំ រដ្ឋយររការង្ហររ វ្ី។ 
ឥ ូវលាុ ំបានរ វ្ជីាក្គូប្រក្ងៀនភាារអង់
រគាសរៅពីរាលា។ ការផ្លា ស់ប្តូររនោះគឺ
បានរ វ្ីឲ្យក្គួាររប្ស់លាុ ំអាចញញឹមរ ី
ងវញិ។ ណាមយួោត់សប្ាយចិតតផង

ដែលលាុ ំររការង្ហរបានរ វ្ី។ រៅរពលក្ពឹររ ងី ដតងដតោនអនរលរ់ែូរនិោយរៅកាន់
ោត យលាុ ំថ្ន “ក្ោន់របី្ដមនដទ្នដែលោនរូនមរជយួររៀប្ច”ំ។ រៅរពលឮ រយរនោះ

វាសនាជួយោត យលកៃ់អំៃសម នាទ្យកី្រុងភ្នរំពែ វេឧសភា 
ឆ្ន ំ ២០១៣  

© រកើត សខុារា៉ាៃ ី
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លាុ ំសរងតតរ ញីោត យរប្ស់លាុ ំញញឹម។ ាន មញញឹមរប្ស់ោត់ ដតងរលឹំរែល់ទ្រងវីដែល
លាុ ំបានរ វ្ីដ្ឋរ់ោត់ និងប្អូនក្សីលាុ។ំ លាុ ំពិតជាលិតលំរ វ្ីអវីក្គប់្ោ៉ា ងរែីមបជំីនសួទ្រងវីរប្ស់
លាុ ំពីមុន។ ឥ ូវលាុ ំហារ់ែូចជាសនទិ្ាន លជាមយួប្អូនក្សីលាុ ំជាមុន។ រយងីគឺជាមិតតនឹងោន
រៅរនុងរហវសប្ ុររទ្ៀតផង។ 

លាុ ំគិតថ្នតាមពិតលាុ ំគរួដតបានផតល់នូវតនមា និង ការជយួរក្ជាមដក្ជងោត់តាងំពីររែីមមរ
រមាោះ។ អវីដែលលាុ ំរ វ្ីនារពលរនោះ គឺោនតនមាតិចតចួណាស់សក្ោប់្ការតប្សនងចំរ ោះោត
យឪពុរលាុ ំ ដតលាុ ំនឹងប្នតរ វ្ីរៅរទ្ៀតរែីមបឲី្យវាោនតនមាកាន់ដតរក្ចីន។ សំុរទសដែលលាុ ំ
មិនបាននិោយ រយសំុរទស។ 

ការផ្លល ស់រតូរជាពិម្សសរនងុក្រមុ្ក្គសួារបស់ខ្្ុាំ 

ៃសិិសតសកលវទិ្យាលយ័ោម ករ់ៃះមិៃបាៃបរចចែរ ា្ ះរនាះរទ្យ ោតប់ាៃបង្កា ែអំពី
លទ្យ ធផលនៃអំរពើហិងាកនុងក្គួសាររលើសោជិកក្គួសារៃងិបង្កា ែអំពីវ ិ្ ថី្ដ្លគរក្ោង
បាៃជួយកនុងការជមនៈរបាងំសងគម ៃងិវប្ែ្មទ៌ាងំជៃរងរក្ោះ ទាងំសាកសីថ្ដ្លរៅវត
រសោៀមសាោ ត ់ ។ 

លាុ ំគឺជានិសិសតរៅរនុងឆ្ន ទីំ្២ននសរលវទិ្ាល័យ ប្
ញ្ជញ ាស្រាត  ។ លាុ ំរ៏ជារូនចបងរនុងក្រុមក្គួារដែរ។ 
រនាងមរលាុ ំដតងដតជបួ្អំរពីហងិារនុងក្គួារ ។  

លាុ ំគិតថ្នរនាោះជាររឿងក្គួារដែលរជៀសមិនរចួ 
រហយី ការប្៉ាោះោន ប្នតិចប្នតួចរៅរនុងក្គួារដតងដតររី
តោនរនុងជីវតិ ។ រទោះជាោ៉ា ងណា រៅរពលដែល
លាុ ំបានចូលរមួជាមយួគរក្ោងលាុបំានររៀនវ ិ្ ីពីរោ៉ា ង
រនុការរដ្ឋោះក្ាយ ។ ទី្១គឺអត់ ម្ត់ និងទី្២គឺមិនក្តូវ

ខាា ចរនុងការក្បាប់្អនរែនទ្អំពីប្ញ្ជា ក្គួាររនាោះរទ្ ។ 

ការជវជកពិភាកាវវកវែកអំពីរយៃឌរ័ជាមួយៃិ
សិសតសកលវទិ្យាលយ័កនុងកចិ ចពិភាការយៃឌរ័ រៅ

ទ្យកី្រងភ្នរំពែ វេតលុា ឆ្ន ំ ២០១១  

© ៃកីឡូាស អាវសលរដ្ឋ 
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លាុ ំធាា ប់្គិតថ្នរនុងក្រុមក្គួារណារ៏ោនការប្៉ាោះទ្ងគិចោន ដែរ សំខាន់ក្គួាររនាោះគឺរចោះអ
ត់្មត់ និងមិននិោយររឿងក្គួាររប្ស់លាួនក្បាប់្អនរែនទ្។ រនុងក្គួារលាុ ំប្រក្ងៀនថ្ន
រៅរពលដែលឪពុរោត យក្ប្តាយក្ប្តប្់ោន  រូនៗមិនោនសិទ្ធិរក្ជៀតដក្ជររនាោះរទ្។
រូនៗក្តូវរៅឲ្យឆ្ៃ យ ឬសមៃំរៅរនុងប្នាប់្ររៀងៗលាួន។  រយសមតសីតីប្រនាា ស រជរ
ក្ប្ោថ សរមាងទ្ៈរំរេាៀង និងសរមាងយ ំរ វ្ីឲ្យរូនៗោនអារមមណ៍រតុររតួល ពិបារក្ទំ
និងសៃប់្ាៃ ត់។ លាុ ំទ្ទ្លួាគ ល់ថ្នពិតជាោនអារមមណ៍ថ្នពិបារណាស់។ រពលលាោះលាុ ំ
មិនចង់ចូលរនុងផាោះរទ្។ លាុ ំកាា យជាមនុសសោន រ់ដែលមិនសូវនិោយ។ ោម ននរណាោន រ់
យល់ពីអារមមណ៍រនោះរទ្ របី្រគមិនធាា ប់្ោនប្ទ្ពិរា្ន៍ររឿងរនោះ។ 

ឪពុរោត យលាុ ំដតងរ ា្ ោះោន ញឹរញប់្ រហយីឪពុរលាុ ំដតងដតវាយោត យរប្ស់លាុ ំរល់រពល
ដែលោត់រ ា្ ោះោន ។ ោននថៃមយួរនាោះឪពុរលាុ ំោនការយល់ក្ច  ំរយសមតីោន ប្នតិចប្
នតួច ក្ាប្់ដតប្ងេរជាការរជក្ប្រទ្ចោន ខាា ងំៗ។ឪពុរលាុ ំបានទត់ោត យរប្ស់លាុ ំមយួរជីងពី
រក្កាយលនង រ វ្ីឲ្យោត់ផ្លេ ប់្មុលរលីែី។ រពលោត យលាុ ំរក្ការមរវញិបានគប់្ចានរលីឪពុរ
រប្ស់លាុ ំរ វ្ីឲ្យដប្ររាលហូរ្ម។ ប្នាា ប្់មរឪពុររប្ស់លាុ ំោត់ដក្សរគំរមថ្នដលលៈ
ោន រហយី ោត់បានរចញពីផាោះមយួរយៈរពល។ ោម ននរណាោន រ់រនុងក្គួារលាុ ំរចញមុល
មររដ្ឋោះក្ាយរនាោះរទ្។រហយីរ៏ោម ននរណាោន រែឹ់ងររឿងរនោះដែរ។ លាុ ំរ៏មិនអាចរ វ្ីអវី
បានដែររក្ៅពីអស់សងឃមឹ ។ 

រៅរពលរៅររៀនលាុ ំហារ់ែូចមិនោនអារមមណ៍រនុងលាួន។ លាុ ំបានមិនបាឮអវីក្គូនិោយ
រនាោះរទ្ រនុងលរួាលរប្ស់លាុ ំឮដតសរមាងដក្សរ និងយរំប្ស់ឪពុរោត យលាុ ំ ។ អវីដែលររីត
មររនាោះគឺពិតជារប់្ោ៉ា ងរក្ៅរៅរនុងចិតតរប្ស់លាុ ំ ។ លាុ ំគិតអវីរ៏មិនរ ញីដែរ រក្ៅអំពី
អនាគតក្គួាររប្ស់លាុ ំ រហយីរតីនឹងោនររឿងអវីររីតរ ងីរទ្ៀតរៅចំរ ោះពរួរយងីជា
រូន ។   
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នចែនយមិនេ័រតរប្ស់លាុ ំ ប្ប្លួលាុ ំចូលររៀនជាមយួសោគម PHD។ ែំបូ្ងលាុ ំមិនែឹងថ្នវគគ
រនាោះនិោយអំពីអវីរនាោះរទ្ ដតរក្កាយមរលាុ ំយល់ថ្នវគគរនាោះពិតជាោនក្ប្រោជន៍ដមន
លាុ ំទ្ទ្លួបានក្ទឹ្សតីលអៗ ោ៉ា ងរក្ចីន ជាពិរសសរគបានប្រងេីតឲ្យោនការពិភារារនុង
ក្រុម។ ការពិភារាក្រុមរនោះបានជយួសក្ោលការតានតឹងរនុងចិតតរប្ស់លាុ ំ។ តាមពិត
រៅរពលដែលមនុសសនិោយរចញ គឺពិតជាជយួាម រតីរក្ចីនណាស ់ដតលាុ ំរៅដតមិន
ប្រឈបាញររឿងរនុងក្គួាររប្ស់លាុ ំឲ្យសោជិរក្រុមែឹងរនាោះរទ្។  

រមររៀនរនុងវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លគឺរ រពញរៅរដ្ឋយគំនិតថមីៗ។ លាុ ំផ្លា ស់ប្តូរការគិតរប្ស់
លាុ ំចំរ ោះអំរពីហងិា។ លាុ ំមិនគរួរសៃៀមាៃ ត់ចំរ ោះអំរពីហងិារនាោះរទ្។ តាមការអនុវតត
ជារ់ដសតងការដែលមិនរៅរសៃៀមចំរ ោះអំរពីហងិាគឺរ វ្ីបានដតចំរ ោះអនរែនទ្ ដតរបី្
ររីតរ ងីរនុងក្រុមក្គួាររប្ស់រយងីវញិ គឺរៅដតជាររឿងពិបារ។  

វគគប្ណតុ ោះប្ណាត លរនោះបានរ វ្ីឲ្យលាុ ំ្ូក្ាលដផនរ
ាម រតី។ ការ្ូក្ាលដផនរាម រតីរនោះបានជំរុញឲ្យ
លាុ ំលិតលំររវ ិ្ ាីស្រសតនិោយជាមយួឪពុររប្ស់
លាុ ំ។ លាុ ំដសវងររោត់រែីមបពីនយល់ោត់អំពីផលប្៉ាោះ
 ល់ននអំរពីហងិា។ លាុ ំក្បាប់្ោត់អំពីអារមមណ៍
រប្ស់លាុ ំ និងប្អូនៗរៅរពលោនអំរពីហងិារនុង
ក្គួារ។ លាុ ំបានក្បាប់្ោត់អំពីអារមមណ៍រប្ស់

ោត យឲ្យោត់បានែឹង។ រពលរនាោះពុរលាុ ំ
ោត់មិននិោយអវីរទ្ ដតលាុ ំរ ញីោត់គិត។ មតងរហយីមតងរទ្ៀតលាុបំាននិោយោត់ប្
ឈបាុ ោះប្ឈបាូ លោត់ តាមចំរណោះដែលលាុ ំបានររៀនពីវគគប្ណតុ ោះប្ណាត ល។ឪពុរលាុ ំបាន
ក្ត ប់្មរផាោះ រលីររនោះគឺោត់ផ្លា ស់ប្តូរទងំក្សុង។ ោត់រចោះយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់រលីរូន 
ចំដណរឯលាួនោត់ែូចជាក្គប់្ក្គងអារមមណ៍រប្ស់លាួនឯងបាន មិនឆ្ប់្លឹងរក្កា្ែូចពី
មុន។ ោត់ហារែូ់ចជាោនការភាា រ់រឭរចំរ ោះការរក្បី្ក្បាស់អំរពីហងិា។ 

ៃសិិសតសកលវទិ្យាលយ័ចលូរួមកនុងទ្យវិានារអីៃតរជាតិ
រៅសកលវទិ្យាលយ័ៃរ័តៃុ នាទ្យកី្រុងភ្នរំពែ

 វេកមុភៈ ឆ្ន ំ ២០១១  

© សេុ សជុាត ិ
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ការផ្លា ស់ប្តូរអារប្បរិរោិរប្ស់ឪពុរលាុ ំបានរ វ្ីឲ្យក្គួាររប្ស់លាុ ំោនចិតតសប្ាយររី
រយរ ងីវញិ។ លាុ ំយល់ថ្នក្គួាររប្ស់លាុ ំបានទ្ទ្លួសុេមងគល។ លាុ ំ និងប្អូនៗរប្ស់លាុ ំ
លិតលំររៀនសូក្តរហយីរយងីទ្ទ្លួបានលទ្ធផលលអរក្ចីន។លាុ ំនិងប្អូនៗមិនោនការក្ពួយ
បារមភថ្ននិងោនអំរពីហងិាររីតរ ងីមតងរទ្ៀតរនាោះរទ្។ ការផ្លា ស់ប្តូររប្ស់ឪពុរលាុ ំ រ វ្ី
ឲ្យោនអវីៗក្គប់្ោ៉ា ងរនុងក្គួារ។  

លាុ ំបានប្ង្ហា ញរូប្ភាពវរីែអូននការពិភារាក្រុម ជាមយួក្រុមនិសិសតែូចោន អំរពីហងិា ែ
ល់ឪពុរលាុ ំោត់សប្ាយចិតតរហយីនិោយក្បាប់្លាុ ំថ្ន ររមងៗឥ ូវរចោះែឹងរក្ចីនណាស់ 
ែូចរនោះោត់ជាមនុសសចាស់គរួដតទុ្រគក្មូលអ។ ចំដណរោត យលាុ ំវញិោត់ទ្ទ្លួាគ ល់នូវ
អវីដែលលាុ ំបានរ វ្ ីនិងពនយល់ោត់ដែរ។ លាុ ំសរងេតរ ញីថ្នោត់ដលងរអ ូរទរំទ្ៀត
រហយី។ រនោះការផ្លា ស់ប្តូរដែលោនអតថន័យបំ្ផុតសក្ោប្់ក្គួារ ។ 

លាុ ំពិតជាសប្ាយចិតតដែលោនចំរណោះែឹងដផនររនោះ រហយីអាចរររ ញីនូវមរ្ាបាយ
រនុងការពនយល់ឪពុរោត យលាុ ំ។ អរគុណចំរ ោះការផតល់នូវវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លរនោះរនុង
រពលដែលក្គួាររប្ស់លាុ ំរំពុងជបួ្ក្ប្ទ្ៈប្ញ្ជា រនោះ។ លាុ ំោនភាពរជឿជារ់រលីលាួនឯងថ្ន 
រយងីក្តូវដតនិោយរចញនូវអំរពីហងិាដែលរយងីរមីលរ ញី រនាោះរទី្ប្ោនែំរណាោះ
ក្ាយ។ ក្ោន់ដតែំរណាោះក្ាយរនាោះគឺអាក្ស័យរលីររណីដែលររីតរ ងី។ 

 

អា ីវរម្ម និងអាជ្ាធរ 

គម្រោងម្ៃោះបាៃចលូរមួពីអនករប្កបអាជីវកមម ៃិងអាជាា ធរពាកព់ៃ័ធជាម្រចីៃម្ែើមបធីានា
ថារចនាសមពៃ័ធសរោបក់ារោរំទស្រសតីផ្សពវផ្យយ្ស្គម្ប រចែលោៃរចួម្ហើយៃិងរតូវ
បាៃអៃវុតត។ សោជិកោន ករ់បសអ់ាជាា ធរៃិងោច សហ់ាងពៃយលពី់រម្ប បចែលគម្រោង
ម្ៃោះបាៃបម្ងកើៃៃវូសមតថភាពរបសព់កួម្គម្ែើមបកីារពារសិទ ធរិបសស់្រសតី សមូបលីតរប្ឈម
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ៃឹងអនកោៃអំណ្តច ៃិងបាៃម្ធវើការម្ែើមបជីំរញុឱ្យោៃបរកិាសការង្ហរកាៃល់តោៃ
សវុតថភិាព ៃិងការម្ោរពបចៃថមម្ទ ត។ 

ម្រឿងរបស់បងនម្៉ៃ៖ ភាពម្ ឿជាររ់នុងការ យួស្រសតោីនវិបតត ិ

បងនម៉ាជាភាន កង់្ករៃគរបាល បាៃពៃយលពី់ររបៀបចលូរួមកនុងវគគបណតុ ះបោត គរក្ោង
រៃះ មិៃក្តឹមវតជួយឱ្យោតក់ណំតប់ាៃករណីនៃអំរពើហិងាកនុងក្គួសាររនាះរទ្យ ប៉ាវុៃ ត
បាៃផតលភ់ាពកាាហាៃរដ្ើមែីរក្កាកឈរ ចរំពាះមៃសុសរក្ប្ីអំោចៃងិបចចុ ះបចចូ លឲ្យ
ោៃយតុតិ្ ម ៌

លាុ ំរ ម្ ោះ ោ៉ា ន នម៉ា រហយីលាុ ំបានរ វ្ីការជាមយួជនរងរក្ោោះរដ្ឋយអំរពីហងិាជាស្រសតីរយៈ
រពល៩ឆ្ន រំហយី។ ប្ចាុប្បននរនោះលាុ ំជាក្ប្ធានការោិល័យនន
នាយរដ្ឋា នការការ រផាូវចាប់្ែល់ស្រសតីនិងរុោររៅរនុង

ក្រសួងរិចាការនារ។ី   

រៅឆ្ន រំនុង ២០១០ លាុ ំបានោនឱកាសចូលរមួរមមវ ិ្ ីប្ណតុ ោះ
ប្ណាត លមយួ ដែលក្តូវបានររៀប្ចរំដ្ឋយអងគការដ រ

សហការជាមយួក្រសួងរិចាការនារ។ី លាុ ំបានក្បាប់្លាួនឯង
ថ្នវាគឺជាឱកាសែ៏លអសក្ោប់្លាុ ំរនុងការររៀនប្ដនថមរទ្ៀតពី

ក្ប្ធានប្ទ្ែូចជាការយល់ែឹងអំពីចាប់្ និងលាុ ំពិតជារពញ
ចិតតររៀនសូក្តប្ដនថមពីអនរចូលរមួទងំអស់ោន ។ 

រៅរពលដែលលាុបំានចូលរមួរនុងវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លរនោះលាុ ំរផ្លត តយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់រលី
រមររៀនទងំអស់ែូចជាអវីក្គប់្ោ៉ា ងដែលពរួរគបានប្រក្ងៀនគឺ រ់ព័នធរៅនឹងការង្ហរលាុ ំ
ែូចជាការប្ណតុ ោះប្ណាត អំពីអំរពីហងិាទរ់ទ្ងនឹងរយនឌ័រ ការយល់ែឹងអំពីចាប់្ និង
នីតិវ ិ្ ចីាប់្សក្ោប្់ការនាយំរររណីរនោះរៅតុលាការ ។ រយៈរពលលាី ដតចំរណោះែឹង
រនោះពិតជាបានជយួការង្ហររប្ស់លាុ ំរនុងរពលរនាងមរ លាុ ំបានក្ប្ឈមនឹងការលំបារ

ៃគរបាលយតុតិ្ មច៌លូរួមកនុងវគគបណតុ ះ
បោត លរលើរយៃឌរ័ ៃងិចាបព់ាកព័់ៃធ
រៅក្រសួងកចិ ចការនារ ីនាទ្យកី្រុងភ្នរំពែ

វេតលុា ឆ្ន ំ ២០១១  

© ៃកីឡូាស អាវសលរដ្ឋ 
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ជារក្ចីន ែូចជាលាុ ំមិនក្បារែថ្នលាុ ំក្តូវជយួែល់ជនរងរក្ោោះ។ រពលដែលពរួរគបាន
រយការណ៍ររណីននអំរពីហងិាលាុ ំមិនកាា ហានក្គប់្ក្ោន់រនុងការតាមដ្ឋន ឬជយួពរួរគ
រទ្ រដ្ឋយារដតលាុ ំមិនោនទំ្នុរចិតតក្គប្់ក្ោន់ រហយីលាុ ំមិនក្បារែថ្នលាួនលាុ ំអាចដប្ង
ដចរនូវទ្ក្មង់រផសងៗោន ននអំរពីហងិា។ លាុ ំបានក្តឹមដតបានជយួជាមយួនឹងការសររសរ
ររណីរប្ស់ពរួរគ និងលាុ ំបានែឹងថ្នជនរងរក្ោោះមិនបានពិតជារជឿទុ្រចិតតលាុ ំ។ពរួរគ
អាចនឹងបានគិតថ្នលាុ ំមិនោនសមតថភាពជយួពរួរគ រហយីលាុ ំគិតថ្នពរួរគមយួចំននួ
រ៏ោនអារមមណ៍ថ្នលាុ ំមិនអាចជយួពរួរគបាន។  

រទោះជាោ៉ា ងណាប្នាា ប់្ពីការប្ណតុ ោះប្ណាត លរ វ្ីឱយលាុ ំយល់លអក្ប្រសីរជាងមុនរហយីលាុ ំ
ោនទំ្នុរចិតតប្ដនថមរទ្ៀតរៅរនុងសមតថភាពរប្ស់លាុ ំ រែីមបជីយួែល់ស្រសតដីែលជាជនរង
រក្ោោះននអំរពីហងិាផាូវរេទ្។ ឥ ូវរនោះរៅរពលដែលោននរណាោន រ់មររយការណ៍
ឧប្បតតិរហតុអំរពីហងិាមយួ លាុអំាចាគ លប់ានោ៉ា ងង្ហយក្សួលននទ្ក្មង់អំរពីហងិា។ 
ឧទហរណ៍អំរពីហងិារនុងក្គួារក្តូវបានររីតរ ងីរៅរនុងផាោះរប្សម់ស្រនតជីាន់លពស់
មយួរៅរនុងរជធានីេនំរពញ ដែលអនរជិតខាងបានសរក្មចចិតតរែីមបរីយការណ៍ររណី
រនោះ រែីមបឱីយចាប់្កាត់រតី រហយីទី្បំ្ផុតររណីរនោះរ៏បានកាត់រតី។ លាុ ំបានពាោម
រែីមបជីយួជនរងរក្ោោះរដ្ឋយសហការជាមយួមជ់មណឌក ល ស្រសតីោនវបិ្តតិរមពុជានិង
នាយំរររណីរនោះរៅតុលាការរដ្ឋយោម នការេ័យខាា ចថ្នការោិល័យរនោះនឹងគំរម
រំដហងែលល់ាុ ំ។ ប្ចាុប្បននរនោះលាុ ំបានជយួជាមយួនឹងររណីររំលាេរសពសនថវៈមយួដែល
រ វ្ីបាប្រដ្ឋយឪពុរដែលោនតំដណង្ំរនុងរដ្ឋា េិបាល។ រដ្ឋយបានចូលរមួរៅរនុងរមម
វ ិ្ ីប្ណតុ ោះប្ណាត លរនោះលាុ ំោនអារមមណ៍ថ្នោនទំ្នុរចិតតរ វ្ីការរលីររណីរនោះ។ 

លាុ ំបានរត់សោគ ល់រ ញីថ្នពីមុនលាុ ំបានខាា ច សូមបដីតលាុជិំោះរង់ដតោន រ់ឯងរៅរពល
ដែលលាុ ំបានរៅណាមរណា រទោះជាោ៉ា ងណាឥ ូវលាុ ំោនភាពកាា ហានរក្ចីន និង
ទំ្នុរចិតតអំពីការជយួជនរងរក្ោោះជាមយួនឹងររណីរប្ស់ពរួរគ។  
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ម្រឿងរបសម់្ហៀង - អ្ាំម្ពើហឹងាម្ៅរនងុរដនលងការងារបានកាតប់នថយយា៉ៃ ងខ្លល ាំង 

ោច ស់ហាងរបៀរហាគ ឌិៃមួយរៅកនុងទ្យកី្រុងភ្នរំពែពៃយលពី់ការយលដឹ់្ងពីចាប់
វដ្លពាកព័់ៃធ វដ្លោតប់ាៃទ្យទ្យលួបាៃតាមរយៈគរក្ោងរៃះបាៃជួយដ្លោ់ត់
រដ្ើមែីការពារស្រសតលីអក្ប្រសើរជាងមៃុកនុងការរ្វើការរៅហាងរបស់ោត ់ ៃងិរដ្ើមែី
រក្កាកឈររឡើងចរំពាះអតលិជិៃរ្វើេសុចាប។់ ោតប់ាៃពិពណ៌នាអំពីផលប៉ាះពាល់
វដ្លរកើតរឡើងមួយចៃំៃួនៃការផតួចរផតើមគរក្ោងរៃះបាៃរលើការកាតប់ៃថយ
ឧប្ែតតរិហតនុៃការោយ ី ៃងិការបរងក ើតបរោិកាសកាៃថ់្តោៃសវុតថភិាពសក្ោបក់ារ
ការង្ករផសពវផាយស្រសារបៀររៃះ។ 

លាុ ំរ ម្ ោះ គឹមរហៀង រហយីលាុជំាោា ស់រប្សហ់ាងរប្ៀរហាគ ឌិន រូនទងំបី្ រៅជិតេនំរពញ
ថមី រ ម្ ោះរនោះគឺសក្ោប្ប់្ងប្អូនបី្នារ់រប្សល់ាុ ំ ។ រយងីទងំអស់ោន បានចាប់្រផតីម

អាជីវរមមរនោះរពលជាយូរមររហយី។ រៅ
រពលដែលលាុបំានរបី្រហាងែំបូ្ង លាុ ំជារម

ចុងរៅអស់រយៈរពលជិត១០ឆ្ន មំរ
រហយី។ រ វ្ីការជាមយួស្រសតីផសពវផាយក្ា
រប្ៀរអស់រយៈរពលជារក្ចីនឆ្ន បំានឱយលាុ ំ

ររៀនបានរក្ចីនអំពីររឿង និងលរខលណឌក
ការង្ហររប្ស់ពរួោត់។  រលាកគមឹ រហៀងចលូរួមកនុងសិកាខសាលាថាន កជ់ាត ិវដ្លររៀបចំ

រោយក្រសួងកចិ ចការនារ ីនាទ្យកី្រុងភ្នរំពែ វេមិលនុា ឆ្ន ំ ២០១៣  

© រកើត សខុារា៉ាៃ ី
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ដផអររលីប្ទ្ពិរា្ន៍ លាុ ំបានរត់សោគ ល់រ ញីថ្នស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរជារក្ចីន
ដែលលរ់រៅតាមរប្ៀរហាគ ឌិនគឺរងរក្ោោះខាា ងំណាស់។ ពរួរគក្ប្ឈមមុលនឹងការររសី
រអីង គំរមរំដហង និងការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្រដ្ឋយអតិថិជនជាបុ្រសរនុងអំ ុងរពល
ការង្ហររប្ស់ពរួោត់។ រនុងនាមជាោា សហ់ាងមយួ លាុ ំបានជបួ្នឹងការលំបារជារក្ចីន
រនុងការការ រស្រសតី ពីការរប្ៀតរប្ៀនរពលលាោះ។ ោម នោា ស់ហាងណាចង់ឱយោនប្ញ្ជា
ររីតរ ងីរៅរនុងសួនហាងរប្ស់ពរួរគរទ្ និងោម នអនរណាោន រ់ចង់ឱយោនអនរណា
ប្ងខំឱយបិ្ទ្ហាងលាូនរនាោះដែរ។ 

រទោះជាោ៉ា ងណាចាប់្តាងំពីលាុ ំបានចូលរមួជាមយួការដថទកំ្ប្រទ្សរមពុជាចូលរមួរិចា
ក្ប្ជំុជារក្ចីននិងចូលវគគប្ណតុ ោះប្ណាត លលាុ ំបានកាា យរៅជាោនទំ្នុរចិតតកាន់ដតរក្ចីន
រហយីលាុដំលងខាា ចនរណាោន រដ់ែលរក្បី្អំណាចរែីមបគីំរមរំដហងែល់មនុសសជា
ពិរសសស្រសតី។ ក្ប្រទ្សរនោះោនចាប់្ រហយីក្ប្សិនរបី្នរណាោន រ់ររំលាេចាប់្រនោះពរួ
រគនឹងក្តូវបានដ្ឋរ់ពិន័យ។ លាុ ំោនចំរណោះែឹងក្ប្រសីរជាងមុនអំពីចាប់្អវីដែលសំខាន់
ជាងរនោះរនាោះ លាុ ំោនមនុសសជារក្ចីន និងវស័ិយរផសងៗដែលោកំ្ទ្ែល់លាុ ំ ។ រហតុរនោះ

 លាុ ំមិនេ័យខាា ចរនុងការនិោយជាមយួអតិថិជន
 រហយីលាុ ំរជឿថ្នអតិថិជននឹងាដ ប់្លាុ ំ។ 

លាុ ំបានររៀប្ចំរិចាក្ប្ជំុជារទ្ៀងទត់ និងនិោយជា
មយួស្រសតដីែលរ វ្ីការរៅរនុងហាងលាុ ំ។ លាុ ំដតងដតយរ
ចំរណោះែឹងដែលលាុ ំបានទ្ទ្លួពីវគគប្ណតុ ោះប្ណាត ល
រនោះរៅរលីរទឹ្រចិតតពរួរគឱយកាា យជាស្រសតីកាា ហាន
រនុងការរ ា្ីយតប្រៅនឹងឥរោិប្ទ្ណាមយួពីអតិថិ

ជនដែលថ្នពរួរគមិនសប្ាយចិតតជាមយួ។ 

កាលពីមុនរងយូរដែរ ោនអតិថិជនោន រប់ានរខំាន

ផ្លា ងំរូបភាពវដ្លៃោិយអំពីភាពនលាលនូររបស់កា
រង្ករផសពវផាយស្រសារបៀរកនុងយទុ្យ ធនាការណ៍កវៃា
ងរ្វើការោម ៃអំរពើហិងា នាទ្យកី្រុងភ្នរំពែ វេ ត ុ

លា ឆ្ន ំ ២០១៣  

© ៃកីឡូាស អាវសលរដ្ឋ 
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និងរប្ៀតរប្ៀនស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររៅរនុងរដនាងរប្ស់លាុ ំ។ លាុ ំបានរលីរទឹ្រចិតដ
នាងឱយប្តឹងតាមរយៈក្រសួងរិចាការនារកី្រសួង។ រទោះជាោ៉ា ងណានាងមិនបានរ វ្ីវា
រក្ ោះនាងេ័យខាា ចខាា ងំរនុងការរយការណ៍រៅក្រសួង។ ជាញឹរញប់្លាុកំ្បាប្ស់្រសតី
រៅរនុងហាងលាុ ំ មិនក្តូវខាា ចរនុងការរយការណ៍អំពីការរប្ៀតរប្ៀន ឬ
អំរពីហងឹារ យី ។  លាុ ំពិតជាសប្ាយររីរយរែីមបជីយួរៅរពលណាដែល
ពរួរគក្តូវការ ែូចជាោនអនរក្គប្់ក្គងទងំអស់រៅរនុងហាងរនោះ។ ពរួរគគឺរៅទី្រនាោះ
រែីមបជីយួពរួរគ រហយីរបី្ោនអវីររីតរ ងីចំរ ោះពរួរគរនាោះពរួរគអាចក្បាប្់អនរ
ណាោន រ់បានរៅរនុងហាង។ 

រៅរនុងរយៈរពលពីរឆ្ន រំហយីតាងំពីលាុ ំបានចាប់្រផតីមរ វ្ីការជាមយួគរក្ោងរនោះលាុ ំបាន
រ ញីរក្ចីនននការផ្លា ស់ប្តូររៅរនុងហាងលាុ ំ។ ែំបូ្ងចាប់្តាងំពីផ្លា ងំរូប្ភាពដែលបាន
របាោះពុមភផាយចាប់្សតីពីការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្ក្តូវបានតរមាីង ឥ ូវលាុរំក្មរ ញីការ
រខំានរប្ៀតរប្ៀន ឬអំរពីហងឹារលីស្រសតរីនុងរដនាងលាុ ំណាស់។ លាុ ំបានឮអតិថិជននិោយ
ថ្ន “ក្សីៗឥ ូវរនោះមិនក្តូវអាចប្៉ាោះ លរ់ផតសផ្លត សរទ្។ រគោនសិទិ្ធប្តឹងពរួរយងី
ក្ប្សិនរបី្រយងីរប្ៀតរប្ៀនរគ”។ រៅរពលជាមយួោន រនោះដែរ ស្រសតីរ៏ក្តូវឱយតនមាលាួនឯង
រក្ចីនជាងរនោះ និងោនការរោរពចំរ ោះការង្ហររប្សល់ាួនផងដែរ។ រនុងនាមជាោា ស់
ហាងមយួរូប្ លាុ ំដលងខាា ចថ្ននរណាោន រនឹ់ងបិ្ទ្អាជីវរមមរប្ស់លាុរំហយី។ 

លាុ ំគិតថ្នវាគឺជាការចាប់្រផតីមែ៏លអមយួដែលក្រសួងរិចាការនារបីានជាប់្រ វ្ីការជាមយួ
នឹងោា សហ់ាង។ រនុងនាមជាអនុក្ប្ធានននគណៈរោម ្ិការសក្ោប្ក់្រុមការង្ហរោា ស់
ហាងរនោះលាុ ំសងឃមឹថ្ន នឹងោនការចូលរមួរនុងសរមមភាពសងគមជារក្ចីន ។ លាុ ំនឹង
ជយួរ វ្ីឱយក្ប្រសីររ ងីនូវលរខលណឌក ការង្ហររប្សអ់នររ វ្ីការទងំអស់រៅរនុងហាងរប្ៀរ
ហាគ ឌិន។ រក្ៅពីរនោះលាុ ំគិតថ្នសោជិរទងំអស់រប្ស់ក្រុមការង្ហរដែលោនសកាត នុពល
រនុងការកាា យជាគំរសូក្ោប់្ការប្រងេីតរដនាងរ វ្ីការោនសុវតថិភាពសក្ោប់្ស្រសតីផសពវផាយ
ក្ារប្ៀរនិងបុ្គគលិរក្សីទងំអស់។ 
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កាផ្លល ស់រតូរដដលសាំខ្លន់៖ 
ស្គចម់្រឿងម្ៃោះចងប់ង្ហា ញអំពីរម្ប បចែលគម្រោងបាៃម្ធវើឱ្យផ្លៃ សប់្តូការរសម់្ៅរបស់
ស្រសតីផ្សពវផ្យយ្ស្គម្ប រ កែ៏ចូជាការជោះឥទ ធពិលយា៉ា ងទលំូទោូយអំពីម្យៃឌ្រ័ ៃិង
ឥរយិាបថចមំ្ពាោះស្រសតីផ្សពវផ្យយ្ស្គម្ប រម្ៅកនុងរកុមរគួស្គរ ៃិងសហគមៃ ៍។ 

ម្ធវើការជាម្យួគ្នន  - ស្រសតីផសពវផាយក្សាម្បៀរ និងជាអ្នរក្គប់ក្គងហាងទាាំងពីរបញ្ជា រឱ់្យម្ ើញថា 
ោនការផ្លល ស់រតូរយា៉ៃ ងសាំខ្លនរ់នុងរដនលងការងារ 

ស្រសតីផសពវផាយស្រសារបៀរៃងិអនកក្គបក់្គងរបស់នាង របើរយើងរ្វើការឆាុះបញ្ជច ំងពីការ
ផ្លា ស់ប្តូ រពួករគតាងំពីគរក្ោងចាបរ់ផតើម ជារួមទាងំការធាា កច់ះុ៩០ភាគរយ រៅកនុង
ឧប្ែតតរិហតនុៃការររំលាភ្បំពាៃរៅកនុងកវៃាងការង្ករ។ 

វាតា(រ ម្ ោះក្តូវបានរគផ្លា ស់ប្តូររែីមបកីារ រភាពឯរជន) ោនអាយុ២៦ ឆ្ន ជំាោត យ
ោន រ់ដែលរ វ្ីការជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ រែីមបផីគត់ផគង់រូនក្សីនាងដែលោនអាយុ
ក្បាពីំរឆ្ន ំ និងឪពុរោត យរប្សន់ាងទងំពីរ។ វាតរ វ្ីការជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរជាង
ក្បាមំយួឆ្ន មំររហយី។ រៅរនុងរពលរនាោះនាងបានជបួ្ក្ប្ទ្ោះនូវការរប្ៀតរប្ៀន និង
ការររំលាេប្ំ នជារក្ចីន។ 

ោនរពលមយួ វតីាក្តូវបានគំរមរំដហងជាមយួនឹងការេជុងរដ្ឋយអាវុ្មយួ។ នាងថ្ន
 “លាុ ំខាា ចខាា ងំណាស់រហយីលាុ ំមិនែឹងថ្ននរណាដែលលាុអំាចទរ់ទ្ងរៅ លណៈរពល
ដែលអនរចាត់ការទូ្រៅរៅហាងរនោះរមិ៏នបានជយួលាុ ំដែរ”។ អតិថិជនដែលជាក្សវងឹ
បានចាប់្នាងមិនដលងនាងជាដ្ឋច់ខាត។ រៅរពលដែលរគដលងនាងវញិ វាតានិោយ
ថ្ន “ោត់បានដក្សរោ៉ា ងឮថ្នក្ប្សិនរបី្ោត់បានរ ញីលាុ ំរ វ្ីការរៅរនុងហាងរនាោះោត់
នឹងសោា ប់្លាុរំចាល” ។ 
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ចាប់្តាងំពីដ របានចាប់្រផតីមរមមវ ិ្ ីរលីររមពស់សុវតថិភាពស្រសតីលរ់ក្ារប្ៀររៅរនុង
ឧសាហរមមក្ារប្ៀររនោះអវីដែលបានផ្លា ស់ប្តូរ វាតានិោយថ្ន “ចាប់្តាងំពីអងគការដ រ
បានចាប់្រផតីមរ វ្ីការជាមយួហាងនានាលាុ ំោនអារមមណ៍ថ្នោនការកាត់ប្នថយក្ប្ដហល 
៩០ភាគរយ រៅរនុងការទរ់ទ្ងរៅនឹងការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្ ឬអំរពីហងឹារៅស្រសតី
ដែលរ វ្ីការរៅរនុងហាង”  

ដ ររ វ្ីការជាមយួស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររែីមបពីនយល់អំពីសិទ្ធិ និងចាប់្  ផតល់នូវ
ព័ត៌ោនអំពីរដនាងដែលពរួរគអាចរៅររជំនយួ និងរលីរទឹ្រចិតតពរួរគរែីមបឱីយោន
ការចាត់វធិានការ ក្ប្សិនរបី្ពរួរគជបួ្ក្ប្ទ្ោះការរប្ៀតរប្ៀន។ អងគការដ ររ៏បាន
រ វ្ីការជាមយួហាងលរ់ក្ារប្ៀរ រែីមបអីប់្រពំរួរគអំពីសិទិ្ធស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ និង
ររប្ៀប្ដែលពរួរគអាចរដ្ឋោះក្ាយប្ញ្ជា រប្ៀតរប្ៀនរៅនឹងរដនាងរ វ្ីការ។ 

វាតាពនយល់ថ្ន “មុនរពលោនគរក្ោងរមមវ ិ្ ីរនោះ រៅរពលដែលអតិថិជនបានមរែល់
ហាងរហយីពរួរគបានសួរររក្ារប្ៀរពីស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ ពរួរគរ៏បានរប្ៀត
រប្ៀនស្រសតជីាញឹរញប់្ រសាីរដតជាររៀងរលយ់ប់្” នាងសរងេតរ ញីថ្នការរប្ៀតរប្ៀន
បានកាត់ប្នថយោ៉ា ងខាា ងំ រហយីស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរឥ ូវែឹងអំពី សិទ្ធិ និងររប្ៀប្
រែីមបទី្ទ្លួបានការោកំ្ទ្។ “ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរលាួនឯងរ៏ែឹងថ្ននរណាដែលពរួ
រគអាចផដល់ព័ត៌ោន ឬនរណាដែលរគអាចរយការណ៍រៅរនុងររណីោនការរប្ៀត
រប្ៀនផាូវរេទ្ ឬអំរពីហងិា។ 

រមមវ ិ្ ីរនោះបានប្រងេីតឲ្យោនការផ្លា ស់ប្តូរ មិនដមនោនដតរៅរនុងការកាត់ប្នថយអំរពី
ហងឹាសក្ោប្់ដតស្រសតីរនាោះរទ្ ប្៉ាុដនតរ៏ក្បាប់្ពីររប្ៀប្ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររមីលពីលាួន
ឯង។ វាតាពិពណ៌នាអំពីប្នាា ប់្ពីការចូលរមួជាមយួរមមវ ិ្ ីរនោះនាងអាចឈររ ងី
និោយជាមយួអតិថិជន និងនាងនិោយថ្នការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្គឺមិនក្តូវអនុរក្ោោះ
រ យី ។ 
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វាតា រ៏រ វ្ីការជាមិតតអប់្រមិំតត និងប្ណតុ ោះប្ណាត លែល់ស្រសតរីផសងរទ្ៀតរៅរលីចាប់្ និង
សិទ្ធិរប្ស់ពរួរគ រ៏ែូចជាការែឹរនាពិំភារារៅរលីក្ប្ធានប្ទ្ែូចជាអំរពីហងិាទរ់
ទ្ងនឹងរយនឌ័រ និងអវីដែលប្រងេីតឱយោនការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្ររីតរ ងី។ រៅរនុង
ការង្ហរជាស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរ វាតានិោយថ្ន ោត់ោនជំរនឿថ្ន ពីែំបូ្ងស្រសតីគឺ
យល់ថ្ន អតិថិជនប្៉ាោះតិចតចួជាររឿង្មនតា។ អតិថិជនរ៏យល់ថ្នស្រសតអីាចឱយពរួរគប្៉ាោះ
បាន។ ប្៉ាុដនតវតីា បានពិភារាអំពីការអប្់រសិំទ្ធិរប្ស់ពរួរគថ្ន ការប្៉ាោះ ល់តិចតូចគឺជា
ការរប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្ និងវាជាការមិនក្តឹមក្តូវរែីមបអីនុញ្ជញ តឱយនរណាោន រប់្៉ាោះរនាោះ
រ យី សូមបដីតការប្៉ាោះតិចតចួរ៏រដ្ឋយ។ 

រលារលីជាអនរក្គប្់ក្គងរៅរប្ៀរហាគ ដឌនមូយ បានយល់ក្សប្ថ្នរមមវ ិ្ ីរនោះបាននាមំរ
នូវការផ្លា ស់ប្តូរោ៉ា ងសំខាន់។ រលារនិោយថ្ន: «លាុ ំបានរត់សោគ ល់រ ញីថ្នពរួរគ(
អតិថិជន) យល់ពីចាប់្រប្ៀតរប្ៀនផាូវរេទ្ ឧទហរណ៍ពីមុនពរួរគបានមរញំ
រេសជជៈឬក្ារប្ៀរគឺពរួរគបានប្៉ាោះ លស់្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀររនាោះរទ្ដតឥ ូវរនោះ
ចាប់្តាងំពីពរួរគបានរមីលរ ញីរសចរតីដណនា ំក្ប្ឆ្ងំនឹងការរប្ៀតរប្ៀនរៅនឹង 
ហាងឬរលីតុមិនោនការរប្ៀតរប្ៀនែូចពីមុនរទ្។ 

រលារបានយល់ក្សប្ថ្ន ការយល់រ ញីចំរ ោះស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរបានផ្លា ស់ប្តូរ
ផងដែរថ្ន “លាុ ំរ៏បានឮររប្ៀប្ដែលរេាៀវនិោយរៅកាន់ស្រសតីផសពវផាយក្ារប្ៀរបាន
ផ្លា ស់ប្តូរ”  រដ្ឋយារដតរពលរនោះ អតិថិជន និងការង្ហរផសពវផាយក្ារប្ៀររនោះ គឺ
ោនវជិាជ ជីវៈែូចជាការង្ហររផសងរទ្ៀតដែរ ។ 

ការចូលរមួរប្ស់នាងរៅរនុងរមមវ ិ្ ីរនោះបាននាឲំ្យោនការររីនរ ងីនូវទំ្នុរចិតតរលី
លាួនឯងសក្ោប្វ់ាតា ។ នាងបាននិោយថ្ន “រៅរពលដែលលាុ ំបានចូលរមួជាមយួនឹង
គរក្ោង លាុបំានផ្លា ស់ប្តូរវ ិ្ ីទំ្នារ់ទំ្នង។ លាុែឹំងពីររប្ៀប្ដែលលាុ ំអាចនិោយ លាុែឹំង
ពីររប្ៀប្ដែលលាុ ំអាចាត ប្អ់នររល់ោន ។ ការផ្លា ស់ប្តូររនោះមិនក្តឹមដតលាុ ំោន រ់រទ្ មិតតេរតិ
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ដែលរំពុងរ វ្ីការជាអនរផសពវផាយក្ារប្ៀររ៏ោនកាផ្លា ស់ប្តូរដែរ។ លាុ ំប្រក្ងៀនពរួរគពី
ររប្ៀប្ឱយតនមាលាួនឯង មុនរពលដែលពរួរគបានរសនីសំុឱយនរណាោន រ់ឱយតនមារលីពរួ
រគ។ រហយីរនោះលាុ ំអាចនិោយបានថ្នគឺលាុ ំអាចផ្លា ស់ប្តូរលាូនលាុម និងមិតតេ័រត ដែលរ វ្ីលាុ ំ
ពិតជាោនរោទ្នភាពណាស់ដែលលាុ ំអាចផ្លា ស់ប្តូរមនុសស  

រនោះជារលីរែំបូ្ងផសពវផាយក្ារប្ៀរែូច វតីាក្តូវបានទមទរថ្នពរួរគសមនឹងទ្ទ្លួ
បានការរោរពនិង ក្តូវបាននាឱំយោនការផ្លា ស់ប្តូរឥរោិប្ថ ោ៉ា ងទូ្លំទូ្លាយ ទងំ
ឥរោិប្ថរេាៀវ និងឥរោិប្ថសងគម។ អងគការដ រោកំ្ទ្ឱយស្រសតទីងំអស់ទ្ទ្លួបាន
រសចរតីនថាថនូរ និងសិទ្ធិរប្ស់ពរួរគ រៅនឹងរដនាងរ វ្ីការដែលោនសុវតថិភាព រហយីជា
អវីដែលមនុសសក្គប្់ោន គរួដតទ្ទ្លួបាន។  
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ររាសិទ្ធក្គប់្ោ៉ា ងរដ្ឋយអងគការដ ររមពុជា។រល់ការរបាោះពុមភឬថតចមាងជាថមី
គឺក្តូវោនការអនុញ្ជញ តិពីអងគការដ រជាមុនសិន។ 

សក្ោប្់ព័ត៌ោនប្ដនថមសូមទ្ំនារ់ទ្ំនងៈ 

ក្ប្អប់្សំបុ្ក្តរលល៥៣៧អាោរលល២៥៥ 

ផាូវរលល៦ផាូវ៤៤៦សង្ហេ ត់ទូ្លទ្ំពូងIលណឌក ចំការមនរជធានីេនំរពញ
ក្ប្រទ្សរមពុជា 

ទូ្រស័ពារលលៈ៨៥៥២៣២១៥២៦៧ 

ទូ្រាររលលៈ៨៥៥២៣៤២៦២៣៣ 

អីុដម៉ាលៈcare.cam@care-cambodia.org 

សររសររដ្ឋយ៖រត័នរលាណ 

ប្រដក្ប្ជាភាាអង់រគាសរដ្ឋយ៖ែងួលរខិណា 

ដររសក្មួលរដ្ឋយ៖រចននីលនរែ 

រូប្ថត៖នីរូឡាសអាដហសលរែររីតសុខារ៉ា នីនិងសុលសុជាតិ 

ការរបាោះពុមភឯរារ ររឿងនៃការផ្លា សប់្តូ រសំខាៃបំ់ផតុរបសក់្រុមរោលរៅ
គរក្ោង អាចរ វ្ីរៅបានរដ្ឋយការឧប្តថមភមូលនិ្ិពីអងគការសហក្ប្ជាជាតិ 

UN Trust Fund 

 

 

mailto:care.cam@care-cambodia.org

