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កូវដី១៩៖ ទស្សនវជិ្ជា េន៉ុស្ស  
តួនាទីរបស់្រដ្ឋា ភិបាល និងការកសាងជ្ជតិ 

 

លោកបណ្ឌិ ត អ ៉ុន ោង*  

 

*លោកបណ្ឌិ ត អ ៉ុន ោង គឺជ្ជព្រឹទធប៉ុរស្េហាវទិាល័យស្ងគេសាស្រស្តនិងេន៉ុស្សសាស្រស្តថ្នសាកលវទិាល័យភូេិនទ
ភនាំលរញ និងជ្ជស្មាជិកព្កុេព្បឹកាភិបាលថ្នេជឃេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កេព៉ុជ្ជ។ 

 

© រកាសិ្ទធលដ្ឋយ េអក  | ខលឹេសារថ្នអតថបទលនេះគឺជ្ជគាំនិតរបស់្អនកនិរនធផ្ទទ ល់ និងេិនឆល៉ុ េះបញ្ច ាំងអាំរីទស្សនៈរបស់្
េជឈេណ្ឌ លអភិវឌ្ឍន៍កេព៉ុជ្ជ។ 

 

កន៉ុងលរលបច្ច៉ុបបននលនេះ សាថ នភារថ្នជាំងឺកូវដី១៩ បលងកីតបានជ្ជ
កាោន៉ុវតតភារដ៏ស្៉ុព្កឹតបាំផ៉ុតស្ព្មាប់ការរិភាកាអាំរីបញ្ា
ស្នូលថ្នទស្សនវជិ្ជា េន៉ុស្សជ៉ុាំវញិស្ីលធេ៌ថ្នការរស្់រានមាន
ជីវតិ និងតួនាទីរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកន៉ុងការចាត់ខច្ងស្ងគេជ្ជតិ 
និងការកសាងជ្ជតិ។ ការជខជករិភាកាលនេះ េិនមានបាំណ្ង
បខងែរព្បធានបទឲ្យលៅជ្ជការអលងកតខផនកនលោបាយលផសងៗ 
ដូច្ជ្ជស្ាំណួ្រថា លតីព្បភរថ្នលេលរាគលច្ញរីទីណា? ឬថាលតី
អនកណាគួរខតព្តូវបានស្តីបលនាទ ស្ ឬថាលតីអនកណាគួរខតជ្ជអនក
ទទួលខ៉ុស្ព្តូវលលីបញ្ា ថ្នការរកីរាលដ្ឋលថ្នលេលរាគលនេះ? ឬ
េួយក៏ទាក់ទងលៅនឹងព្ទឹស្តីខដលេិនទាន់ច្ាស្់ោស្់ណា
េួយ ខដលបានលធែីស្េមតិកេមថា លតីលេលរាគលនេះ គឺជ្ជការវវិតត
តាេខបបធេមជ្ជតិ ឬជ្ជការបលងកីតល ងីរបស្់េន៉ុស្ស? 

លោលបាំណ្ងថ្នការរិភាកាលៅទីលនេះ គឺលផ្ទត តលលីទែីកភារ
ខផនកស្ីលធេ៌ទាក់ទងលៅនឹងការរាោេបញ្ច ប់ការរកីរាល
ដ្ឋលថ្នលេលរាគកន៉ុងរលបៀបេួយខដលព្បលស្ីរបាំផ៉ុតខដលព្តូវលធែី
ល ងីលដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល និងលដ្ឋយមានការចូ្លរេួរីស្ាំណាក់
ព្បជ្ជរលរដា លដីេបីធានាឲ្យបាននូវវបិ៉ុលភារ និងស្៉ុខភារ
េន៉ុស្សជ្ជតិ និងការរិចារណាលៅលលីការបាត់បង់ជីវតិេន៉ុស្ស
កន៉ុងព្ោអាស្ននលនេះ និងយ៉ុទធសាស្រស្តកសាងជ្ជតិលព្កាយលរល
សាថ នភារថ្នវបិតតិលនេះបានបញ្ច ប់លៅវញិ។ 

លៅជ៉ុាំវញិរិភរលោក ជ្ជរិលស្ស្បណាត ព្បលទស្លជឿនលលឿន 
និងរកីច្លព្េីន អនកជាំនាញបានផតល់នូវជលព្េីស្បួនព្បលភទ។ 
ជលព្េីស្ទី១៖ ការល៉ុបបាំបាត់លេលរាគ, ជលព្េីស្ទី២៖ ការល៉ុប
បាំបាត់ខខសលកាង, ជលព្េីស្ទី៣៖ ការបនាទ បខខសលកាងលដីេបបីលងកីន
ភារសា៉ុ ាំថ្នរាងកាយ និងជលព្េីស្ទី៤៖ ការបលងកីនភារសា៉ុ ាំថ្នរាង
កាយតាេរយៈជលព្េីស្ធេមជ្ជតិ ខដលព្បខែលជ្ជជលព្េីស្េួយ
េិនសូ្វមានការោាំព្ទលព្ចី្ន លែយីក៏រិបាកនឹងគិតដល់ខដរ។  

❖ ជម្រើសទី១៖ ការលបុបំបាត់មរមោគ 

ជលព្េីស្លនេះ ទាក់ទងលៅនឹងការបិទច្រាច្រណ៍្ោ ងតឹងរងឹ
បាំផ៉ុត កន៉ុងច្លនាល េះរី៦ស្បាត ែ៍ លៅ៣ខខ។ ព្បលទស្ចិ្ន បាន
អន៉ុវតតជលព្េីស្លនេះេ៉ុនដាំបូងលគលៅទីព្កុងវូហាន លខតតែ ូប៉ុី 
ជ្ជទីខដលលេលរាគថ្នជាំងឺកូវដី១៩ បានលកីតល ងីដាំបូងលគ េ៉ុន
លរលខដលលេលរាគលនេះបនតសាយភាយលៅជ៉ុាំវញិរិភរលោក។ 
កន៉ុងលរលបច្ច៉ុបបនន ការបិទតាំបន់តូច្េួយហាក់ដូច្ជ្ជែួស្
លរលលៅលែីយ លៅលរលខដលវតតមានថ្នអនកឆលងលេលរាគលនេះ 
េិនព្តូវបានកាំណ្ត់ឲ្យបានច្ាស្់ោស្់ និងហាក់ដូច្ជ្ជលៅ
ពាស្លរញព្គប់ទីកខនលង។ 

ព្បលទស្ខដលមានបាំណ្ងអន៉ុវតតជលព្េីស្លនេះ ព្តូវខតរព្ងីកលៅ
ដល់កព្េិតស្ែគេន៍ធាំ ខដលកន៉ុងលនាេះព្បជ្ជជននឹងេិនព្តូវ
បានអន៉ុញ្ា តឲ្យចាកលច្ញរីស្ែគេន៍ខដលខលួនរស្់លៅលនាេះ
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លទ សូ្េបីខតលធែីការហាត់ព្បាណ្ ឬទិញទាំនិញលផសងៗ។ ការ
បិទច្រាច្រណ៍្លនេះ នឹងនាាំឲ្យមានការបព្ងួេការច្េលងលេលរាគ
ឲ្យលៅកព្េិតតាំបន់តូច្េួយ លែីយអាជ្ជា ធរមានភារងាយ
ព្ស្ួលកន៉ុងការតាេដ្ឋន។ ព្បស្ិនលបីអន៉ុវតតវធិានការលនេះ ជ្ជ
វបិាក តាំបន់ ឬព្បលទស្ទាាំងេូល នឹងស្ថិតលៅកន៉ុងភារនឹងងកល់ 
លដ្ឋយេិនមានការងារលធែី និងេិនមានអែីលកីតល ីងទាាំងអស្់ 
លព្ៅខតអាំរីការផគត់ផគង់ច្ាំណី្អាហារ។ អនកទាាំងឡាយណា 
ខដលលលច្លច្ញនូវលរាគស្ញ្ា ថ្នការឆលងលេលរាគ នឹងព្តូវចាប់
បងាខ ាំងទ៉ុក លែយីលធែីការរាបាលតាេលទធភារ និងស្េតថភារ
ថ្នព្បរ័នធស្៉ុខាភិបាល និងឯកលទស្លវជាសាស្រស្តរបស្់ព្បលទស្
នីេួយៗ។ ការណ៍្លនេះ ព្តូវខតបានតាេដ្ឋនោ ងតឹងរងឹបាំផ៉ុត 
ព្បខែល ១៨ខខ (អាច្តិច្ ឬលព្ចី្នជ្ជងលនេះ) រែូតដល់មាន
វ ក់សាាំងការពារលេលរាគព្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យលព្បីព្បាស្់។ ព្រាំខដន
តាំបន់ ឬព្បលទស្ នឹងលៅខតព្តូវបានបិទទាាំងព្ស្ុងលដីេបកីារពារ
ក៉ុាំឲ្យមានការនាាំចូ្លលេលរាគងមីរីខាងលព្ៅ។ ជលព្េីស្ទី១លនេះ 
គឺជ្ជជលព្េីស្ខដលរិបាកនឹងអន៉ុវតតបាំផ៉ុត លែីយលបីអាច្
អន៉ុវតតបាន ល៉ុេះព្តាខតមានឆនទៈនលោបាយដ្ឋច់្ខាត និងកង
កមាល ាំងស្នតិស្៉ុខព្គប់ព្ោន់។ 

❖ ជម្រើសទ២ី៖ ការលបុបំបាត់ខ្សែមកាង 

លនេះជ្ជអែីខដលបានកាំរ៉ុងលកីតល ីង កន៉ុងកព្េិតទាំនាក់ទាំនង
រវងព្បលទស្េួយលៅនឹងព្បលទស្េួយលទៀត រវងរដា ឬលខតតេួយ 
លៅរដា ឬលខតតេួយលទៀត រេួមានការបិទព្បលទស្ ឬរដា ឬលខតត
ទាាំងព្ស្ុង ការបិទអាកាស្ោនដ្ឋា ន និងដ្ឋក់កព្េិតតឹងរងឹ
លលីការលធែីដាំលណី្រ ដូច្ជ្ជលិខិតបញ្ា ក់ថាោម នផទ៉ុកលេលរាគខដល
បងកជាំងឺកូវដី១៩ និងប័ណ្ណធានារា ប់រងស្៉ុខភារ ជ្ជរិលស្ស្ការ
លធែីដាំលណី្រឆលងព្បលទស្។ ប ៉ុខនតលទធផល គឺថាព្បខែលជ្ជព្តូវការ

 
1 លៅរដាញូវយ ក ស្ែរដាអាលេរកិ ជ្ជរិលស្ស្ទីព្កុងញូវយ ក ខដលមានកព្េិតឆលងលលឿន និងសាល ប់លព្ចី្នរែ័ស្ជ្ជងលគ មានអនកឆលងេិនដល់ ១% ថ្នព្បជ្ជជនស្រ៉ុបផង។ 
2 អនកមានភារកិច្ចចាាំបាច់្កន៉ុងការលធែីឲ្យព្បលទស្ ឬរដា ឬលខតតេួយមានអតថិភារ និងដាំលណី្រការលៅខតច្រាច្របាន។  

ការបិទច្រាច្រណ៍្យូរជ្ជងអែី ខដលលច្ញលដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ឬ
អាជ្ជា ធរកន៉ុងលរលបច្ច៉ុបបននលនេះ រីលព្ពាេះថាេិនមានអែីអាច្សាត រ
សាថ នភារបានលទ រែូតដល់មានវ ក់សាាំងការពារលេលរាគ។ 

លគបានបា ន់សាម នថា វនឹងមានខត២ លៅ៥ភាគរយថ្នច្ាំនួន
ព្បជ្ជជនខតប ៉ុលណាណ េះ ខដលនឹងឆលងលេលរាគលនេះកន៉ុងកព្េិតខពស្់
បាំផ៉ុត1។ ប ៉ុខនតវនឹងតព្េូវឲ្យេន៉ុស្សោ ងតិច្បាំផ៉ុត ៨០% លៅ
កន៉ុងផទេះ2 ។ កន៉ុងរយៈលរលខលី រដ្ឋា ភិបាលកាំរ៉ុងបលញ្ចញកញ្ច ប់
ងវកិាជួយស្លស្រងាគ េះទាាំងកព្េិតព្កុេែ ៉ុន ប៉ុគគល និងព្គួសារ 
ប ៉ុខនតតាេលកខណ្ៈលស្ដាកិច្ច កន៉ុងរយៈលរលខវង វនឹងេិនមាន
ចី្រភារលនាេះលទ។ 

❖ ជម្រើសទី៣៖ បន្ទា បខ្សែមកាងម ើរបបីមងកើន
ភាពសុនំនោងកាយ 

លដ្ឋយោម នវ ក់សាាំង ការបលងកីនភារសា៉ុ ាំថ្នរាងកាយព្តូវបាន
លគចាត់ទ៉ុកថា ជ្ជវធីិេួយខដលអាច្លធែីលៅបាន លដីេបីកាំចាត់
លេលរាគ។ ជលព្េីស្លនេះ ក៏លៅខតព្តូវការការបិទច្រាច្រណ៍្ខផនក
ខលេះរយៈលរល៦ខខ ប ៉ុខនតរយៈលរលលនេះ វអាព្ស្័យទាាំងព្ស្ុងថា 
លតីរដ្ឋា ភិបាល បានលព្តៀេខលួនព្បង៉ុយព្បថានខបបណាជ្ជេួយ 
ផលវបិាកខដលអាច្នឹងលកីតមានល ងីរីការបិទច្រាច្រណ៍្ដ៏
យូរខបបលនេះ។ 

ជ្ជវបិាកដ៏ចាាំបាច់្ គឺថាការឆលងលេលរាគវអាច្លកីនល ីងកន៉ុង
ច្ាំនួនេួយ ខតលគព្តូវកាំណ្ត់ព្តឹេច្ាំនួនេួយខដលអាច្ព្គប់ព្គង
បាន ជ្ជទូលៅរែូតដល់ព្តឹេព្បខែលជ្ជ៦០% (ភាគរយលនេះ
ខព្បព្បួលរីច្លនាល េះ ៤០% លៅ៩៥%) ថ្នច្ាំនួនព្បជ្ជជនខដល
បានឆលងជាំងឺកូវដី១៩ ច្ាំណ្៉ុ ច្ខដលអាច្នាាំេកនូវភារសា៉ុ ាំថ្ន
រាងកាយ លែីយវលធែីឲ្យលេលរាគលាំបាកកន៉ុងការរកីរាលដ្ឋល
បនតលទៀត។ លទាេះបីជ្ជមានកូនលកមងខលេះ អាច្សាល ប់លដ្ឋយជាំងឺ   
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កូវដី១៩ក៏លដ្ឋយ អនកខដលនឹងព្តូវសាល ប់លព្ចី្នជ្ជងលគរីលេលរាគ
លនេះ ភាគលព្ចី្នគឺជ្ជេន៉ុស្សចាស្់ លែយីរួកោត់ព្បខែលជ្ជ
ស្ថិតកន៉ុងសាថ នភារស្៉ុខភារេួយ ខដលេិនព្បលស្ីររចួ្ជ្ជលព្ស្ច្
លៅលែយី។ ច្ាំនួនអនកសាល ប់រិតព្បាកដ វអាព្ស្័យទាាំងព្ស្ុង
លៅលលីស្េតថភារ និងឯកលទស្លវជាសាស្រស្តថ្នព្បរ័នធស្៉ុខាភិបាល
ថ្នព្បលទស្នីេួយៗ។ 

យ៉ុវជន និងេន៉ុស្សខដលមានស្៉ុខភារលអ នឹងព្តូវលព្តៀេខលួន
កន៉ុងការឆលងលេលរាគលនេះ។ ការការពារខលួនេិនឲ្យឆលង គឺជ្ជការ
ស្លព្េច្ចិ្តត និងការខកខព្បទមាល ប់រស្់លៅរបស្់ប៉ុគគល លែយីវ
អាព្ស្័យតាេធនធានខដលខលួនមាន ឬធនធានខដលរដ្ឋា ភិបាល
មានកន៉ុងការជួយរួកលគ។ 

❖ ជម្រើសទី៤៖ ការបមងកើនភាពសុនំនោងកាយ 
តាររយៈជម្រើសធរមជាតិ 

ជលព្េីស្ទី៤ ជ្ជជលព្េីស្េួយខដលព្បខែលជ្ជេិនមានេន៉ុស្ស
លព្ចី្នោាំព្ទលនាេះលទ ឬក៏េិនមានេន៉ុស្សលព្ចី្នលទខដលគិតរី
ជលព្េីស្លនេះ។ 

ការវលិព្ត ប់លៅកាន់ជីវតិដូច្ខដលេិនទាន់មានជាំងឺកូវដី១៩ 
ប ៉ុខនតកាល និងលាំែលរលលនេះ តព្េូវឲ្យេន៉ុស្សលរៀនសូ្ព្ត និង
រព្ងឹងបខនថេការអន៉ុវតតអនាេ័យរស្់លៅខបបងមី លែយី “ការលៅ
ឲ្យឆ្ៃ យរីទាំនាក់ទាំនងកន៉ុងស្ងគេេន៉ុស្ស” ព្តូវខតដ្ឋក់ឲ្យអន៉ុវតត 
ព្ស្បលរលខដលលយងីព្តូវកាំណ្ត់អតតស្ញ្ា ណ្អនកឆលងលេលរាគ 
លែីយដ្ឋក់រួកលគឲ្យលៅដ្ឋច់្លដ្ឋយខ ក និងរាបាលរែូត
ដល់រួកលគជ្ជ ឬដល់សាល ប់ព្បស្ិនលបីអស្់លទធភាររាបាល។ 
ច្ាំនួនអនកសាល ប់តិច្ ឬលព្ចី្ន វអាព្ស្័យលលីស្េតថភាររបស្់
ព្បលទស្ ឬតាំបន់នីេួយៗ កន៉ុងការកាំណ្ត់អតតស្ញ្ា ណ្អនក
ផទ៉ុកលេលរាគខដលបងកជាំងឺកូវដី១៩ និងស្េតថភារបងាខ ាំង ឬ
ដ្ឋក់អនកមានផទ៉ុកលេលរាគឲ្យលៅដ្ឋច់្លដ្ឋយខ ករីលគ។ 

ោ ងណាក៏លដ្ឋយ ជលព្េីស្លនេះនឹងនាាំេកនូវលទធផលខដល
េិនអាច្លច្ៀស្បាន លនាេះគឺអាច្មានេន៉ុស្សសាល ប់លព្ចី្នរីជាំងឺ
កូវដី១៩ ប ៉ុខនតច្ាំនួនលនេះ នឹងមានតិច្ជ្ជងការសាល ប់លដ្ឋយ
ព្បលោល លដ្ឋយសារវតតមានថ្នកូវដី១៩ ដូច្ជ្ជភារអត់ឃ្លល ន 
វបិតតិស្ងគេខដលលច្ញេករីការដួលរលាំថ្នលស្ដាកិច្ច និងការ
បលនាទ ស្រដ្ឋា ភិបាលថាបានចាត់ខច្ងដាំលណាេះព្សាយខ៉ុស្ ព្បស្ិន 
លបីេិនមានការរកល ញីវ ក់សាាំងឲ្យបានឆ្ប់ៗ និងខច្កចាយ
ឲ្យបានទាន់លរលលវោ ជ្ជរិលស្ស្លៅដល់ព្បលទស្ព្កីព្ក។ 

ជលព្េីស្ណាេួយក៏លដ្ឋយ វទាក់ទងលៅនឹងទស្សនវជិ្ជា េន៉ុស្ស 
លនាេះគឺមានន័យថា ព្តឹេកព្េិតច្ាំនួនណាខដលេន៉ុស្សអាច្
នឹងព្តូវឆលងលេលរាគ និងជ្ជរិលស្ស្អនកណាខដលនឹងព្តូវសាល ប់ 
និងលដ្ឋយរលបៀបណា? 

❖ ករពុជាមៅទីណាកនងុវបិតតិននការរកីោលដាល 
ននជំងឺកវូី ១៩? 

សាថ នភារលៅកេព៉ុជ្ជ េិនទាន់ដល់កព្េិតព្បកាស្អាស្ននលៅ
ល ីយលទ។ គិតេកព្តឹេថ្ងៃទី១២ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០ លនេះ 
មានអនកឆលងជាំងឺកូវដី១៩ មានព្តឹេខត ១២២នាក់ ប ៉ុលណាណ េះ 
េិនមានអនកសាល ប់ណាមាន ក់លទ លែីយអនកជ្ជស្េះលស្បីយមាន
ច្ាំនួនរែូតដល់ ៧៧នាក់។ លទាេះបីជ្ជោ ងលនេះក៏លដ្ឋយ កេព៉ុជ្ជ
មានការព្បុងព្បយ័តនខពស្់បាំផ៉ុត េិនព្តឹេខតការចាត់ខច្ងរី
ស្ាំណាក់រាជរដ្ឋា ភិបាលប ៉ុលណាណ េះលទ ប ៉ុខនតការចូ្លរេួរីស្ាំណាក់
ព្បជ្ជជនផងខដរ។ កេព៉ុជ្ជហាក់កាំរ៉ុងអន៉ុវតតជលព្េីស្ច្ព្េុេះកន៉ុង
ការការពារការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩។ កេព៉ុជ្ជក៏បានខិតខាំ
ខព្បកាល យសាថ នភារវបិតតិលនេះ ឲ្យលៅជ្ជឱកាស្មាស្េួយ លដ្ឋយ
បានបាំខលងឧស្ាែកេមវយនភណ្ឌ  កាត់លដរស្លេលៀកបាំពាក់ 
និងខស្បកលជីងរបស្់ខលួនលៅជ្ជលរាងច្ព្កផលិតជ្ជមា ស្ស្ព្មាប់ 
ការពារ លែីយនិងបានខព្បកាល យលរាងច្ព្កផលិតព្សាលបៀរឲ្យ
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ផលិតអាល់ក៉ុលស្ព្មាប់ស្មាល ប់លេលរាគ កន៉ុងកិច្ចព្បឹងខព្បង
ការពារការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩។ 

ឈប់ ឈប់រួយខ្លែតសនិ! 

លៅទីលនេះ អន៉ុញ្ា តឲ្យខា៉ុ ាំផ្ទអ កការជខជកអាំរីបញ្ា ការការពារ 
និងការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ េួយខភលតស្ិន។ 

ការព្សាវព្ជ្ជវេួយលធែីល ីងលដ្ឋយព្កុេែ ៉ុនេួយ ខដលមាន
េូលដ្ឋា នលៅព្បលទស្អង់លគលស្បានរកល ញីថា កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៩ 
ព្បលទស្ច្ាំនួន៤៧ កន៉ុងច្ាំលណាេព្បលទស្១៩៥ (រាប់បញ្ចូ ល
ទាាំងបូរវី ទីកង់ និងបា ល ស្ទីន) មានការលកីតល ីងនូវភារ
ច្ោច្លកន៉ុងស្ងគេ។ ព្កុេែ ៉ុនលនេះ ក៏បានលធែីការទស្សន៍ទាយ
តាេរយៈគាំរូេ ូខឌ្លរបស្់ខលួនថា លៅឆ្ន ាំ២០២០ ច្ាំនួនព្បលទស្
ខដលនឹងលកីតមានភារច្ោច្ល និងការលព្បេះឆ្ថ្នស្ថិរភារ
ស្ងគេនឹងលកីនដល់ច្ាំនួន៧៥កន៉ុងច្ាំលណាេព្បលទស្ខត១២៥។ 
លនេះមានន័យថា ៤០% កន៉ុងច្ាំលណាេព្បលទស្ទាាំង១៩៥ នឹង
ជួបវបិតតិខបបលនេះ3។ ងមីៗលនេះ លៅកព្េិតសាកលលោកទាាំងេូល 
លៅលរលខដលមានការលកីនល ងីថ្នច្ាំនួនអនកឆលងជាំងឺកូវដី១៩ 
រែូតដល់ជិត១,៨ោននាក់ និងមានអនកសាល ប់រែូតដល់ជ្ជង
១០០.០០០នាក់4 អនកវភិាគស្ងគេ   លស្ដាកិច្ច   និងនលោបាយ
បានព្រេលព្រៀងោន ថា លៅប ៉ុនាម នខខខាងេ៉ុខលនេះ នឹងអាច្មាន
ព្បលទស្ជ្ជលព្ចី្នជួបព្បទេះនឹងភារច្ោច្លកន៉ុងស្ងគេ និង
អាច្មានការផ្ទល ស្់បតូរនលោបាយផងខដរ។ 

លទាេះបីជ្ជមានការស្ិកា និងការអេះអាងថា ស្នតិភារលៅកេព៉ុជ្ជ
លៅមានលកខណ្ៈផ៉ុយព្ស្ួយងាយលព្បេះឆ្ក៏លដ្ឋយ ស្នតិភារ
លរញលលញខដលទទួលបានោ ងលាំបាកកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ នឹង

 
3 សូ្េលេីល Reid, D. (January 16, 2020). Almost 40% of the world’s countries will witness civil unrest in 2020, research claims. CNBC. យកលច្ញរី 

https://www.cnbc.com/2020/01/16/40percent-of-countries-will-witness-civil-unrest-in-2020-report-claims.html, លៅថ្ងៃទី៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

4 យកលច្ញរី https://www.worldometers.info/coronavirus/?, លៅថ្ងៃទី១២ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

5 សូ្េលេីល Wimmer, A. (2018). Nation Building: Why some countries come together while others fall apart. Princeton: Princeton University Press. 

េិនព្តូវបាត់បង់លនាេះលទ ជ្ជរិលស្ស្េិនគួរឲ្យលកីតមានកន៉ុង
សាថ នភារដ៏លាំបាកថ្នការរកីរាលដ្ឋលជាំងឺកូវដី១៩ លនេះលទ។ 
លលីស្រីលនេះលទៀត ការកសាងជ្ជតិេួយ គឺរិតជ្ជែួស្រីការ
លឆលីយតបលៅនឹងវបិតតិថ្នជាំងឺកូវដី១៩ លែីយការកសាងជ្ជតិ
េួយរងឹមាាំបាន វនឹងអាច្លដ្ឋេះព្សាយបានព្គប់វបិតតិទាាំងអស្់
នាលរលអនាគត។ 

❖ មតើអ្វីជាតួន្ទទីរបសរ់ដាា លិបាល? 

កន៉ុងន័យលនេះ ការកសាងជ្ជតិ ភារច្ោច្លកន៉ុងស្ងគេ និង
ការផ្ទល ស្់បតូរនលោបាយ គឺជ្ជលរឿងខតេួយ។ លៅទីលនេះ អន៉ុញ្ា ត
ឲ្យខា៉ុ ាំសាកលបងស្ិកា រីេូលលែត៉ុថ្នភារច្ោច្លកន៉ុងស្ងគេ 
និងការផ្ទល ស្់បតូរនលោបាយ លែត៉ុលនេះ េិនបានរេួច្ាំខណ្កកន៉ុង
ការកសាងជ្ជតិេួយ ខតខបរជ្ជនាាំស្ងគេជ្ជតិេួយឲ្យខបកបាក់
លៅវញិ។ ការកសាងជ្ជតិ គឺជ្ជការរបួរេួថ្នព្បជ្ជជនកន៉ុងរដាេួយ 
លែត៉ុលនេះ រដាលនាេះនឹងមានស្ថិរភារនលោបាយ និងវតតមានជ្ជ
រែូតនិរនតរ។៍ លៅកន៉ុងលបេះដូងថ្នការកសាងជ្ជតិ គឺកេមវធីិរបស្់
រដ្ឋា ភិបាល ជ្ជរិលស្ស្វស័ិ្យការពារជ្ជតិ និងស្នតិស្៉ុខជ្ជតិ 
កេមវធីិស្ិកាធិការជ្ជតិ និងកេមវធីិវសិ្ែកេមស្ងគេធាំ លៗដីេបរីព្ងីក 
និងរព្ងឹងភារស្៉ុខដ៉ុេកន៉ុងស្ងគេ និងការអភិវឌ្ឍលស្ដាកិច្ច។ 
ស្នូលថ្នការកសាងជ្ជតិ គឺស្ថិតលៅកន៉ុងការលលច្ល ីងនូវ
ស្េតថភាររបស្់រដ្ឋា ភិបាល កន៉ុងការផតល់ភារលអជ្ជសាធារណ្ៈ
ដល់រលរដារបស្់ខលួនលៅទូទាាំងព្បលទស្ព្បកបលដ្ឋយស្េធេ៌ 5 
ដូលច្នេះព្បជ្ជរលរដាទាាំងអស្់ នឹងចូ្លរេួកសាងជ្ជតិវញិ។ 

លៅកេព៉ុជ្ជ វសិ្័យការពារជ្ជតិ និងស្នតិស្៉ុខជ្ជតិមានវឌ្ឍនភារ
គួរឲ្យកត់ស្មាគ ល់ ជ្ជរិលស្ស្អនកមានបទរិលសាធន៍រស្់លៅ

https://www.cnbc.com/2020/01/16/40percent-of-countries-will-witness-civil-unrest-in-2020-report-claims.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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លលីទឹកដីកេព៉ុជ្ជផ្ទទ ល់។ លនេះលយងីេិននិោយអាំរីអាំ ៉ុងលរល
ស្ស្រងាគ េស្៉ុីវលិ និងលៅតាេតាំបន់ដ្ឋច់្ព្ស្ោលលនាេះលទ សូ្េបី
លៅទីព្កុងភនាំលរញកន៉ុងអាំ ៉ុងទស្សវតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ ស្ាំល ងព្ោប់
កាាំលភលីងបានោន់ឮ អាំលរីលចារបលន់ និងអាំលរីចាប់ជាំរតិលកីតមាន
លស្ទីរោម នលោេះថ្ងៃណាល ីយ។ បច្ច៉ុបបនន លយីងលស្ទីរខតេិនឮ
ស្ាំល ងព្ោប់កាាំលភលីងលនេះទាល់ខតលសាេះ អាំលរីលចារបលន់មានការ
ងយច្៉ុេះគួរឲ្យកត់ស្មាគ ល់ លែយីអាំលរីចាប់ជាំរតិលស្ទីរខតោម នឮ។ 

ប ៉ុខនត ការកសាងជ្ជតិលលីវសិ្័យលផសងលទៀតមានលលបឿនយឺត
ជ្ជង។ លទាេះបីជ្ជមានការចាប់លផតីេខលេះៗ កេមវធីិវសិ្ែកេមស្ងគេ
ធាំៗ លដីេបីរព្ងីក និងរព្ងឹងភារស្៉ុខដ៉ុេកន៉ុងស្ងគេ និងការ
អភិវឌ្ឍលស្ដាកិច្ចហាក់េិនទាន់មានច្ាំនួនលព្ចី្នលៅល ីយ។ 
លនេះព្បខែលលដ្ឋយសារខត ចាប់តាាំងរីការបញ្ច ប់ស្ស្រងាគ េ
ស្៉ុីវលិលៅកេព៉ុជ្ជកន៉ុងលដីេទស្វតសរឆ៍្ន ាំ១៩៩០ កេព៉ុជ្ជបាន
បត់ខបន និងហាក់ដូច្ជ្ជលបាេះបង់លចាលតួនាទីរបស្់រដាកន៉ុង
កិច្ចការលនេះ លដ្ឋយចាត់ទ៉ុកវស័ិ្យឯកជនជ្ជអនកដឹកេ៉ុខ កន៉ុង
ខណ្ៈខដលរដាលដីរតួនាទីព្តឹេខតជ្ជអនកស្ព្េបស្ព្េួល និង
ព្គប់ព្គងយនតការ និងការងារគតិយ៉ុតតិ6 ។ លបីលទាេះបីជ្ជរាជ   
រដ្ឋា ភិបាលខិតខាំរព្ងឹងស្េតថភាររបស្់ខលួនកន៉ុងការផតល់ភារ
លអជ្ជសាធារណ្ៈដល់រលរដារបស្់ខលួនលៅទូទាាំងព្បលទស្
ព្បកបលដ្ឋយស្េធេ៌ោ ងណាក៏លដ្ឋយ ការណ៍្ខដលចាត់ទ៉ុក
វសិ្័យឯកជនជ្ជស្នូលថ្នដាំលណី្រការអភិវឌ្ឍលស្ដាកិច្ច េិនបាន
បព្ងួេគមាល តរវងអនកមាន និងអនកព្កលនាេះលទ លែយីគមាល តថ្ន
អាំណាច្ទិញលដីេបឲី្យមានជីវភាររស្់លៅស្េរេយ និងថ្ងលងនូរក៏

 
6 ដូច្ខដលមានបញ្ា ក់លៅកន៉ុងខផនការសាត រ និរអភិវឌ្ឍលស្ដាកិច្ចស្ងគេលលីកទី១ និងយ៉ុទធសាស្រស្តព្តីលកាណ្ និងច្ត៉ុលកាណ្ជ្ជបនតបនាទ ប់ និងខផនការអភិវឌ្ឍជ្ជតិជ្ជែូរខែរ។ 
7 ការអេះអាងខបបលនេះ េិនខេនមានន័យថា លយងីទាត់លចាលតួនាទីរបស់្វស័ិ្យឯកជនកន៉ុងដាំលណី្រការអភិវឌ្ឍលនាេះលទ ប ៉ុខនតអន៉ុញ្ា តឲ្យលយងីរិនិតយល ងីវញិរីកព្េិត និង
ព្បលភទថ្នការចូ្លរេួរបស់្វស័ិ្យឯកជន។ 

8 សូ្េលេីល Chea Vannak. $2.8 Billion sent home by Cambodian migrant workers in 2019. Khmer Times, February 28, 2020. យកលច្ញរី 
https://www.khmertimeskh.com/50696319/2-8-billion-sent-home-by-cambodian-migrant-workers-in-2019, លៅថ្ងៃទី៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

9 យកលច្ញរី https://www.bangkokpost.com/world/1881345/cambodian-workers-told-not-to-leave-thailand-amid-covid-19-fears, លៅថ្ងៃទី៩ ខខ
លេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

េិនមានព្បហាក់ព្បខែលោន កន៉ុងច្ាំលណាេរលរដាទាាំងអស្់ខដរ 
ជ្ជរិលស្ស្រវងអនកជនបទ និងអនកទីព្កុង7។ 

សាថ នភារព្បលស្ីរល ងី ខដលលេីលល ញីលៅតាេទីជនបទបាន
បញ្ា ក់រីការលដីរតួថ្នវសិ្័យឯកជន ជ្ជជ្ជងតួនាទីរបស្់រដា ជ្ជ
រិលស្ស្តាេរយៈការរកីលូតោស្់ថ្នវសិ្័យេីព្កូែរិញ្ាវតថ៉ុ និង
ការលផាីងវកិាព្ត ប់េកវញិ លដ្ឋយកេមករច្ាំណាកព្ស្ុកខខមរខដល
លធែីការងារលៅលព្ៅព្បលទស្។ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៩ កេមករច្ាំណាក
ព្ស្ុកខខមរច្ាំនួន១,២ោននាក់ ខដលលធែីការលៅព្បលទស្ថ្ង 
កូលរ  ខាងតបូង ជប ៉ុន ស្ឹងាបូរ ីែ៉ុងក៉ុង និងសូ្វឌី្អារា ប ី បានលផាី
ងវកិាស្រ៉ុបច្ាំនួន ២៨០០ោន ដ៉ុោល ស្ែរដាអាលេរចិ្ព្ត ប់
េកកេព៉ុជ្ជវញិ8 ។ លនេះេិនរាប់បញ្ចូ លច្ាំនួនអនកលធែីការងារខ៉ុស្
ច្ាប់លៅព្បលទស្ថ្ង ខដលមានការបា ន់ព្បមាណ្ថា មានច្ាំនួន
ព្បខែល២ោននាក់ ទាាំងព្តូវច្ាប់ និងខ៉ុស្ច្ាប់9 លែយីលនេះ
ក៏េិនរាប់បញ្ចូ លនូវជនជ្ជតិខខមរ ខដលរស្់លៅព្បលទស្ធាៗំ ដូច្ជ្ជ 
ស្ែរដាអាលេរចិ្ បារា ាំង អូស្រសាត លី ញ ូ លែសខ ន ខដលមាន
ទាំនាក់ទាំនងខាងលស្ដាកិច្ចដ៏លព្ចី្នជ្ជេួយព្បជ្ជជនកន៉ុងព្ស្ុក
ផងខដរ។ ោម នព្បលទស្ណាេួយ ខដលកេមករខខមរលយងីលៅលធែី
ការេិនទទួលរងផលប េះពាល់រីការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី
១៩លនាេះលទ រេួទាាំងព្បលទស្ធាំៗ ខដលមានជនជ្ជតិខខមររស្់លៅ
លព្ចី្នផងខដរ។ លនេះមានន័យថា ការរកីច្លព្េីនលៅជនបទនឹង
មានការរលងាគ េះរលងគីរ លទាេះតិច្ឬលព្ចី្ន រយៈលរលខលីឬខវង។ 

េួយខផនកធាំថ្នការរកីលូតោស្់ថ្នវសិ្័យេីព្កូែិរញ្ាវតថ៉ុ លៅ
ជនបទ គឺខផអកលលីស្រស្រស្តេភថ្នការរកីច្លព្េីនលៅថាន ក់ជ្ជតិ

https://www.khmertimeskh.com/50696319/2-8-billion-sent-home-by-cambodian-migrant-workers-in-2019
https://www.bangkokpost.com/world/1881345/cambodian-workers-told-not-to-leave-thailand-amid-covid-19-fears
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ខដលព្សូ្បយកកមាល ាំងរលកេមលច្ញរីទីលនាេះផងខដរ ដូច្ជ្ជ 
វសិ្័យវយនភណ្ឌ កាត់លដរ និងផលិតខស្បកលជីង លទស្ច្រណ៍្ 
និងស្ាំណ្ង់។ លទាេះបីជ្ជវសិ្័យស្ាំណ្ង់ េិនទាន់ព្តូវបានរាយ
ការណ៍្ថាមានផលប េះពាល់ខាល ាំងរីការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី
១៩ ក៏លដ្ឋយ វសិ្័យវយនភណ្ឌ  កាត់លដរស្លេលៀកបាំពាក់ និង
ផលិតខស្បកលជីង និងវសិ្័យលទស្ច្រណ៍្កាំរ៉ុងរងស្មាព ធោ ង
ខាល ាំងបាំផ៉ុត។ កតាត លនេះ នឹងដ្ឋក់ស្មាព ធលលីរលបៀបខដលតាំបន់
ជនបទលៅកេព៉ុជ្ជ ខដលមានការរកីច្លព្េីនកនលងេក លែត៉ុលនេះ 
លទាេះតិច្ឬលព្ចី្ន រយៈលរលខលីឬខវង លស្ដាកិច្ចលៅជនបទនឹង
មានការរលងាគ េះរលងគីរ។ 

ជ្ជទូលៅ កស្ិកេមលកីតមានលៅតាេតាំបន់ជនបទ ខដលជ្ជស្នូល
ថ្នការរកីច្លព្េីនលៅជនបទ។ លៅកេព៉ុជ្ជ វសិ្័យកស្ិកេមរែូត
េកទល់លរលលនេះលៅខតជ្ជស្រស្រស្តេភេួយ កន៉ុងច្ាំលណាេ
ស្រស្រស្តេភទាាំង៤10 ថ្នលស្ដាកិច្ចរបស្់ខលួន។ ប ៉ុខនត កស្ិកេម
លៅកេព៉ុជ្ជ ស្ថិតលៅកន៉ុងដាំណាក់កាលដាំបូងថ្នរបត់រកីច្លព្េីន
លៅល យី លនាេះគឺលដ្ឋយសារការវនិិលោគលៅមានកព្េិតតិច្
តួច្ លែយីផលិតភារលៅទាប លបីលព្បៀបលធៀបជ្ជេួយព្បលទស្
នានាកន៉ុងតាំបន់។ អែីខដលគួរឲ្យចាប់អារេមណ៍្បាំផ៉ុតលនាេះ គឺកងែេះ
ឧស្ាែកេមច្ាំណី្អាហារ។ ៩០% ថ្នកស្ិផលខដលព្បលទស្
កេព៉ុជ្ជនាាំលច្ញ គឺរ៉ុាំមានការឆលងកាត់ឧស្ាែកេមកន៉ុងព្ស្ុកលនាេះ
លទ (ដូច្ជ្ជសាែ យច្នទី សាែ យ លៅស្ ូ និងដាំ ូងេី) ជ្ជរិលស្ស្
លៅព្បលទស្ថ្ង និងព្បលទស្លវៀតណាេ ខដលមានលរាងច្ព្ក
ឧស្ាែកេម លែយីបានច្ាំលណ្ញរីកេព៉ុជ្ជលព្ចី្ន។ 

អែីខដលរិបាកលជឿបាំផ៉ុតលនាេះគឺ លៅលរលខដលកេព៉ុជ្ជលៅខតខផអក
លលីកស្ិកេម និងមានច្ាំនួនព្បជ្ជជនព្បខែល ៣០% ព្បកបរបរ
កស្ិកេម កេព៉ុជ្ជលៅរ៉ុាំអាច្ដ្ឋាំដ៉ុេះផគត់ផគង់ផលិតផលកស្ិកេមកន៉ុង

 
10 ស្រស្រស្តេភ៣លទៀត គឺលទស្ច្រណ៍្ ស្ាំណ្ង់និងអច្លនព្ទរយ និងកាត់លដរខដលកាំរ៉ុងរងវបិតតិរីការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩។ 
11 យកលច្ញរី https://tradingeconomics.com/cambodia/, លៅថ្ងៃទី៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ព្ស្ុកស្ព្មាប់បលព្េីតព្េូវការទទួលទានព្បចាាំថ្ងៃរបស្់ព្បជ្ជជន
ខលួន ដូច្ជ្ជព្តី សាច់្ បខនល និងខផលល ជី្ជលដីេ។ បញ្ា លនេះ ជ្ជ
ព្បការេួយនាាំឲ្យកេព៉ុជ្ជបងខាំចិ្តតនាាំចូ្លរីបរលទស្ ជ្ជរិលស្ស្រី
ព្បលទស្ជិតខាងកេព៉ុជ្ជ លដីេបេីកបាំលរញលស្ច្កតីព្តូវការរបស្់
រលរដាខលួន។ លនេះព្បខែល បណាត លេករីកងែេះការយកចិ្តត
ទ៉ុកដ្ឋក់លៅលលីរូជ និងបលច្ចកវទិាកស្ិកេម បខនថេរីលលីកងែេះ
ទ៉ុនវនិិលោគដូច្បានលរៀបរាប់ខាងលលី។ រែូតេកទល់ឆ្ន ាំ
២០១៩ លទីបកេព៉ុជ្ជដ្ឋក់លច្ញយ៉ុទធសាស្រស្តរូជជ្ជតិលលីកទី១ 
លែីយបលច្ចកវទិាកសិ្កេមជ្ជទូលៅលៅមានកព្េិតទាប។ លៅ
លរលខដលការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ កាន់ខតមានស្ភារ
ខាល ាំងល ងីៗ ជ្ជរិលស្ស្លៅព្បលទស្ថ្ង និងលវៀតណាេ ខដល
កាំរ៉ុងទទួលរងលព្ោេះធៃន់ធៃរជ្ជងកេព៉ុជ្ជព្សាប់លៅលែីយលនាេះ 
ផលិតផលកស្ិកេមស្ព្មាប់បលព្េីការដល់ការទទួលទានព្បចាាំ
ថ្ងៃលៅកេព៉ុជ្ជនឹងជួបវបិតត ិលទាេះតិច្ឬលព្ចី្ន និងរយៈខលីឬខវង។ 

ការរព្ងីកឧស្ាែកេមរីទាបលៅេធយេ និងលៅខពស្់ ជ្ជរិលស្ស្ 
ឧស្ាែកេមស្ព្មាប់ោាំព្ទជីវតិ ដូច្ជ្ជកន៉ុងវស័ិ្យលវជាសាស្រស្ត
កាំរ៉ុងជួបឧបស្គគ េិនព្ោន់ខតបញ្ា ការលកៀរគរវនិិលោគទ៉ុន
ទាាំងកន៉ុងព្ស្ុក និងបរលទស្ប ៉ុលណាណ េះលទ ខតកងែេះបលច្ចកវទិា 
និងធនធានេន៉ុស្សស្េព្ស្ប គឺជ្ជបញ្ា ស្នូលផងខដរ។ មាន
និស្សតិច្ាំនួនខត ២,៨៨% ប ៉ុលណាណ េះ ខដលបានច្៉ុេះល ម្ េះចូ្ល
លរៀនខផនកវសិ្ែកេម ឧស្ាែកេម និងស្ាំណ្ង់11។ ការបលងកីន
ផលិតភារឧស្ាែកេម និងការលធែីរិរិធកេមលស្ដាកិច្ច ជ្ជ
រិលស្ស្ការអន៉ុវតតលោលនលោបាយអភិវឌ្ឍឧស្ាែកេមឆ្ន ាំ
២០១៥-២០២៥ លៅមានកព្េិត និងលលបឿនយតឺលៅល យី 
បខនថេរីលលីលនេះ វនឹងព្តូវរនាលដ្ឋយសារផលប េះពាល់រីការ
រកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩។ 

https://tradingeconomics.com/cambodia/
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កន៉ុងរូបភារបច្ច៉ុបបនន កេព៉ុជ្ជអាច្ព្គប់ព្គង និងចាត់ខច្ងការរកី
រាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩។ កតាត លនេះ ទទួលបានតាេរយៈការ
ចាត់ខច្ង និងវធិានការរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងការចូ្លរួេ
រីស្ាំណាក់រលរដាទាាំងកព្េិតចូ្លរួេបងាក រការរកីរាលដ្ឋល 
និងការចូ្លរួេជ្ជធនធាន តាេរយៈការអាំពាវនាវរបស្់ថាន ក់
ដឹកនាាំកាំរូល។ ប ៉ុខនតនិោយជ្ជរួេ តិច្ឬលព្ចី្ន រយៈខលីឬខវង 
លស្ដាកិច្ចកេព៉ុជ្ជ នឹងទទួលឥទធិរលរីការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺ   
កូវដី១៩ លទាេះបីលព្កាយលរលខដលលព្ោេះអាស្ននលនេះបានបញ្ច ប់
លៅវញិក៏លដ្ឋយ។ លនេះរីលព្ពាេះខតព្បលទស្លផសងលទៀត ក៏នឹងព្បឹង
ខព្បងកន៉ុងការសាត រលស្ដាកិច្ចរបស្់ខលួនដូច្ោន  ខដលនាាំឲ្យការ
ព្បកួតព្បខជងកាន់ខតមានស្នទ៉ុេះខាល ាំងកាល ល ងី។ 

អែីេួយខដលច្ាស្់ោស់្លនាេះ គឺលយីងរិនិតយល ីញថា លព្ោេះ
េែនតរាយខដលបណាត លេករីជាំងឺកូវដី១៩ បានលធែីឲ្យមាន
ការរលងាគ េះរលងគីរួច្ជ្ជលព្ស្ច្នូវអែីខដលលគលជឿជ្ជក់ថា េិនអាច្
លដីរងយលព្កាយបានថ្នច្រនតតាំបន់នីយកេមនិយេ ស្កលភាវូប
នីយកេមនិយេ លាំែូរេន៉ុស្ស និងទាំនិញលដ្ឋយលស្រ។ីល។ ជ្ជ
ជាំែរប៉ុគគល ខា៉ុ ាំលៅខតលជឿជ្ជក់ដូច្ខដលលោក Thomas R. 
McFaul បានលលីកល ីង ព្គប់ស្ងគេទាាំងអស្់លៅខតបនតការ
ជាំនេះព្បឹងខព្បងលដីេបីស្លព្េច្ឲ្យបានស្៉ុខ៉ុមាលភារលស្ដាកិច្ច 
និងស្ថិរភារនលោបាយជ្ជអតិបរមាជូនដល់ព្បជ្ជរលរដា
របស្់ខលួន12។ 

 
12 សូ្េលេីល Thomas R. McFaul ( 2010.) The Future of Truth and Freedom in the Global Village: Modernism and the Challenges  of the 

Twenty-first Century, Santa Barbara: ABC- CLIO, LLC, p.159។ 
 

13 សូ្េលេីល Euan Auld, Jeremy Rappleye & Paul Morris (2018). PISA for Development: how the OECD and World Bank shaped education 

governance post-2015, Comparative Education, DOI: 10.1080/03050068.2018.1538635; Auld, E., and P. Morris. 2016. “PISA, Policy and 
Persuasion: Translating Complex Conditions into Education ‘Best Practice’.” Comparative Education 52 (2): 202–229។ 

 

14 សូ្េលេីល MoEYS. (2018). Education in Cambodia: Findings from Cambodia's experience in PISA for Development. Phnom Penh: MoEYS។ 
 

15 លដីេបខីស្ែងយល់រីការអប់រ ាំព្គូបលព្ងៀនលៅកេព៉ុជ្ជ សូ្េលេីលរបាយការណ៍្េួយច្ាំនួនដូច្ជ្ជ Sot, V., Sok, S. and Dickinson, G. (2019). Four Decades of 

Teacher Development: Teacher Preparation and Teacher Upgrading Programs in Cambodia from 1979 to 2018, Cambodia Education 

Review, 3(1), 117-147; Un, L. et al. (2020). Sustainable Development Models in Cambodia and the Republic of Korea: Social Policy and 

its Financing Policy Under the sub-theme How Social Policies in Education Shape K-12 teacher Development in the Post-Conflict 

Context. Unpublished report. Royal University of Phnom Penh។ 

កន៉ុងន័យលនេះ លតីអែីជ្ជេូលលែត៉ុថ្នកងែេះខាតកន៉ុងការព្បឹងខព្បង
ខស្ែងរកស្៉ុខ៉ុមាលភារលស្ដាកិច្ចកេព៉ុជ្ជ លៅលរលខដលកេព៉ុជ្ជ
ហាក់ស្លព្េច្បានស្ថិរភារនលោបាយកន៉ុងរយៈលរលជិត២០
ឆ្ន ាំច្៉ុងលព្កាយលនេះ? 

ព្បខែលជ្ជេូលលែត៉ុច្េបងេួយ កន៉ុងច្ាំលណាេេូលលែត៉ុនានា 
គឺបរាជ័យកន៉ុងវសិ្័យស្ិកាធិការអប់រ ាំ។ លទាេះបីជ្ជមានការេិន
យល់ព្ស្បទាាំងព្ស្ុងជ្ជេួយរលបៀប ខដលរបាយការណ៍្អាំរី
កេមវធីិស្ព្មាប់វយតថ្េលស្ិស្សជ្ជអនតរជ្ជតិលដីេបីអភិវឌ្ឍន៍ 
(លៅកាត់ថា PISA-D) លធែីល ងីក៏លដ្ឋយ13  ក៏របាយការណ៍្
ឆ្ន ាំ២០១៨ លនេះបានលោេះជួងឮៗព្បាប់លយងីថា យ៉ុវជនកេព៉ុជ្ជ
អាយ៉ុ១៥ឆ្ន ាំ កាំរ៉ុងជួបវបិតតិកន៉ុងការលរៀនសូ្ព្ត។ តាេរបាយ
ការណ៍្លនេះ កេព៉ុជ្ជមានច្ាំនួនភាគរយខពស្់បាំផ៉ុតខដលស្ថិតលៅ
លព្កាេកព្េិតេូលដ្ឋា នថ្នភារសាទ ត់ជាំនាញខាងអាំណាន(៩២%) 
គណិ្តវទិា (៩០%) និងវទិាសាស្រស្ត (៩៥%)14។ លោង
តាេលទធផលលនេះ លគអាច្ស្នមតថា ការអប់រ ាំលៅថាន ក់បឋេ
ស្ិកាេិនមានគ៉ុណ្ភារព្គប់ព្ោន់ស្ព្មាប់ជ្ជព្គឹេះថ្នការអប់រ ាំ
កព្េិតេធយេស្ិកា លែីយការអប់រ ាំកព្េិតេធយេសិ្កាលនេះ 
េិនមានគ៉ុណ្ភារព្គប់ព្ោន់ស្ព្មាប់ជ្ជព្គឹេះថ្នការអប់រ ាំឧតតេ
ស្ិកា លែយីការអប់រ ាំឧតតេស្ិកាេិនមានគ៉ុណ្ភារព្គប់ព្ោន់ 
ស្ព្មាប់ផលិតេន៉ុស្សលៅបលព្ងៀនលៅកព្េិតលព្កាេបានផង
ខដរ15។ 
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អន៉ុញ្ា តឲ្យខា៉ុ ាំព្ត ប់លៅកាន់វសិ្័យកស្ិកេមេតងលទៀត។ កន៉ុង
ខណ្ៈខដលវសិ្័យកស្ិកេម លៅខតជ្ជស្រស្រស្តេភថ្នលស្ដាកិច្ច 
និងជ្ជព្គឹេះថ្នលស្ដាកិច្ចព្គួសារលៅតាំបន់ជនបទ ការអប់រ ាំ និង
ការព្សាវព្ជ្ជវខាងកស្ិកេមលៅមានកព្េិតតិច្តួច្បាំផ៉ុត។ មាន
និស្សតិខតព្បខែល ៦% ប ៉ុលណាណ េះ ខដលបានច្៉ុេះល ម្ េះចូ្លលរៀន
លៅកព្េិតឧតតេស្ិកាខាងខផនកកស្ិកេម លែយីមាននិស្សតិខត 
៣,៦៧% ប ៉ុលណាណ េះ ខដលបានបញ្ច ប់ការស្ិកាខផនកកស្ិកេមកន៉ុង
ច្ាំលណាេនិស្សតិខដលបញ្ច ប់ការស្ិកាទាាំងអស្់16។ 

លៅកព្េិតេធយេស្ិកា ការព្សាវព្ជ្ជវេួយលៅលលីលស្ៀវលៅ
ស្ិកាលោលព្គប់កព្េិត លដ្ឋយលផ្ទត តលលីច្ាំលណ្េះដឹង ជាំនាញ 
និងឥរោិបងបានរកល ីញថា ខលឹេសារខដលមានលៅកន៉ុង
លស្ៀវលៅលោលលនេះ មានលកខណ្ៈខបបរិរណ៌្នា លែយីោម ន
ភារទាក់ទងអែីទាល់ខតលសាេះលៅនឹងការលព្បីព្បាស្់ខលឹេសារ
ទាាំងលនេះកន៉ុងការរេួច្ាំខណ្កកន៉ុងស្ែគេន៍ និងជីវភាររស្់លៅ
ទូលៅលៅកេព៉ុជ្ជ។ លលីស្រីលនេះលទៀត ខលឹេសារខដលមានលៅ
កន៉ុងលស្ៀវលៅលោលលនេះ មានលកខណ្ៈទូលៅ លដ្ឋយេិនឆល៉ុេះ
បញ្ច ាំងរីបរបិទកេព៉ុជ្ជទាល់ខតលសាេះ។ េ៉ុខវជិ្ជា ទាក់ទងនឹង

 
16 យកលច្ញរី https://tradingeconomics.com/cambodia/, លៅថ្ងៃទី៩ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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Education.” Current Issues in Comparative Education 13 (1): 27–34។ 
 

20 សូ្េលេីល Jeremy Rappleye & Leang Un (2018). What Drives Failed Policy at the World Bank? An inside account of new aid modalities to 

higher education research, context, blame, and infallibility, Comparative Education, Vol. 54, issue 2, 250-274; អតថបទខដលលព្តៀេនឹងលបាេះរ៉ុេព
នាលរលខាងេ៉ុខ Un, Leang & Sok, Say “(Higher) Education Policy and Project Intervention in Cambodia: Its Development Discourse”។ 

ចាាំបាច់្កន៉ុងជីវភាររស្់លៅរបស្់ព្បជ្ជជនកេព៉ុជ្ជ ដូច្ជ្ជ ស្៉ុខភារ 
ច្ាំណី្អាហារ បរសិាថ ន និងកស្ិកេមមានខលឹេសារតិច្តួច្បាំផ៉ុត
ខដលស្ាំលៅដល់បរបិទកេព៉ុជ្ជ17។ 

ការព្សាវព្ជ្ជវលនេះ ក៏បានរកល ីញផងខដរថា លស្ៀវលៅលោល
ខផនកវទិាសាស្រស្តស្ងគេរ៉ុាំបានភាា ប់ខលឹេសារលៅនឹងជីវតិរស្់
លៅកន៉ុងស្ែគេន៍លនាេះលទ ជ្ជរិលស្ស្ទាក់ទងលៅនឹងការ
រព្ងឹងអាកបបកិរោិ និងឥរោិបងខដលជ្ជគនលឹេះថ្នគ៉ុណ្ភារ
និងផលិតភារការងារ ដូច្ជ្ជ ទាំន៉ុកចិ្តត ការលលីកទឹកចិ្តតខលួន
ឯង ការលជឿជ្ជក់លលីស្េតថភារខលួនឯង ការដ្ឋក់វន័ិយលលី
ខលួនឯង ការតាាំងចិ្តតស្លព្េច្ឲ្យបានលទធផល ការលច្េះអត់ធមត់ 
ការព្បឹងខព្បង និងយកចិ្តតទ៉ុកដ្ឋក់ និងជ្ជេន៉ុស្សរែ័ស្រែួន 
និងវយ័ឆ្ល ត18 ខដលទីផារការងារកាំរ៉ុងព្តូវការ។ 

លតីអែីខដលជ្ជេូលលែត៉ុលៅរីលព្កាយបទអនតរាគេន៍ខដលរ ាំលង
បរបិទខបបលនេះ? លៅកព្េិតអនតរជ្ជតិ មានការស្ិកាជ្ជលព្ចី្ន
អាំរីបញ្ា លនេះ19 ។ លៅកេព៉ុជ្ជ ការស្ិកាអាំរីបញ្ា លនេះមានតិច្
តួច្ណាស្់20។ លៅទីលនេះ អន៉ុញ្ា តឲ្យខា៉ុ ាំស្លងខបោ ងខលីលដីេបី

https://tradingeconomics.com/cambodia/
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យល់រីេូលលែត៉ុទាាំងលនេះ លែីយថាលតីលយីងព្តូវលធែីបរបិទ    
នីយកេមបទអនតរាគេន៍នាលរលខាងេ៉ុខលដ្ឋយរលបៀបណា
លដីេបរីព្ងឹងធនធានេន៉ុស្សស្ព្មាប់ការកសាងជ្ជតិ។ 

ការបញ្ច ប់ស្ស្រងាគ េស្៉ុីវលិលៅកេព៉ុជ្ជកន៉ុងអាំ ៉ុងលដីេឆ្ន ាំ១៩៩០
លដ្ឋយអនតរាគេន៍េករីខាងលព្ៅ បាននាាំេកនូវលាំែូរបទ
អនតរាគេន៍រីខាងលព្ៅផងខដរ េិនខេនព្ោន់ខតជ្ជែរិញ្ាវតថ៉ុ
ប ៉ុ លណាណ េះលទ ខតអែីខដលព្តូវលធែីក៏បានែូរេកខដរតាេរយៈ  
ទីព្បឹកា ឬអនកជាំនាញការ លដ្ឋយសារកេព៉ុជ្ជ ជ្ជព្បលទស្ខដល
រឹងខផអកលលីជាំនួយបរលទស្។ ការស្ិកាអាំរីព្បស្ិទធភារជាំនួយ
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៤ បានរកល ីញថា កន៉ុងច្ាំណាយស្រ៉ុបច្ាំនួន 
២៦៥ោន ដ៉ុោល ស្ែរដាអាលេរកិ ទឹកព្បាក់ច្ាំនួន ១២,៧% 
ព្តូវបានច្ាំណាយលលីប៉ុគគលិកអនតរជ្ជតិច្ាំនួន ៧៥០ នាក់ 
លដីេបីោាំព្ទការអន៉ុវតតន៍គលព្មាង ឬកេមវធីិ។ ព្បស្ិនលបីគិតរី
គលព្មាងលផសងលទៀត ខដលេិនបានលឆលីយកព្េងស្ាំណួ្រ ការ
ច្ាំណាយលៅលលីប៉ុគគលិកអនតរជ្ជតិអាច្លកីនល ីងដល់ច្លនាល េះ
រី១៩,៥% លៅ២៧,៣៤%21 ។ ការអលងកតេួយលផសងលទៀត
បានលេីលល ញីថា កេព៉ុជ្ជលស្ទីរខតេិនខដលបដិលស្ធប៉ុគគលិក
ជាំនួយការបរលទស្ទាល់ខតលសាេះ រាប់ទាាំងអនកទាាំងឡាយណា
ខដលស្ងសយ័ថាេិនចាាំបាច់្ និងេិនមានស្េតថភារលធែីការ។ 

អែីខដលលព្ោេះថាន ក់ជ្ជងលនេះលទៀត គឺថាជួនកាលទីព្បឹកា ឬអនក
ជាំនាញការទាាំងលនេះ េិនខដលខាែ យខែល់រីកេព៉ុជ្ជលនាេះលទ។ 
ស្ព្មាប់រួកលគ កេព៉ុជ្ជព្ោន់ខតជ្ជទីផារេួយខតប ៉ុលណាណ េះ។ ជ្ជ
ភស្ត៉ុតាង លគលេីលល ញីមានវតតមានទីព្បឹកា ឬអនកជាំនាញការ

 
 

21 សូ្េលេីល Siddiqui, F., Strickler, C., and Vinde, P. (2004). Capacity building practices of Cambodia's development partners: A discussion 

paper. Government-donor partnership working group and CRDB/CDC។ 
 

22 សូ្េលេីល Sloper, D., & Moock, P. (1999). “The context of the National Education Action Plan Process”. In Sloped, D. (ed.). Higher education 

in Cambodia: the social and educational context for reconstruction. Bangkok: UNESCO។ 

23 សូ្េលេីល McNamara, V. (2013). Cambodia: from dependency to sovereignty – emerging nationalleadership. In Education in Southeast 

Asia. Bloomsbury, 23-45។ 

លៅលស្ទីរព្គប់គលព្មាងកេមវធីិ និងលស្ទីរព្គប់នាយកដ្ឋា នជាំនាញ
ទាាំងអស្់។ រាល់លោលនលោបាយ និងគលព្មាង ឬកេមវធីិ
ទាាំងអស្់ជ្ជដាំបូងស្រលស្រជ្ជភាសាអង់លគលស្ រួច្បកខព្បជ្ជ
ភាសាខខមរស្ព្មាប់ដ្ឋក់ឲ្យមានការរិលព្ោេះលោបល់ ខតលគល ញី
មានការខកខព្បតិច្តួច្បាំផ៉ុតលលីកខលងខតអកខរាវរិ៉ុទធ។ យ៉ុទធវធីិ
របស្់រដ្ឋា ភិបាល គឺរាោេបលងកីនជាំនួយោាំព្ទ លដ្ឋយេិន
រាោេជខជកលព្ចី្នរីខលឹេសារលោលនលោបាយលនាេះលទ22 ។ 
ច្ាំលពាេះទីព្បឹកា ឬអនកជាំនាញការទាាំងលនេះ ខដលេកលធែីការលៅ
កេព៉ុជ្ជកន៉ុងរយៈខលី េិនលច្េះភាសាខខមរ េិនសាគ លវ់បបធេ៌ខខមរ អាន
ខតអតថបទជ្ជភាសាអង់លគលស្ រិតជ្ជេិនអាច្មានស្េតថភារ
បលងកីតបទអនតរាគេន៍ ខដលអាច្លឆលីយតបលៅនឹងបរបិទដ៏
ស្ម៉ុគសាម ញថ្នស្ងគេកេព៉ុជ្ជបានលទ។ រួកលគបានព្តឹេខតងត
ច្េលងគលព្មាង ឬកេមវធីិរីព្បលទស្ណាេួយ រួច្យកេកឲ្យ 
អន៉ុវតតលៅកន៉ុងព្បលទស្កេព៉ុជ្ជ។ 

ចាប់តាាំងរីឆ្ន ាំ២០១៣េក លគល ីញមានការលកីនល ីងនូវ
ស្េតថភារកន៉ុងព្ស្ុក រែូតមានការអេះអាងលដ្ឋយអនកជាំនាញ
ការបរលទស្ លោក Vin McNamara ខដលលធែីការយូរអខងែង
លៅកេព៉ុជ្ជថា ច្៉ុងបញ្ច ប់កេព៉ុជ្ជទទួលបានអធិបលតយយភារ
កន៉ុងការបលងកីតលោលនលោបាយរបស្់ខលួនលែយី23។ ការអលងកត
របស្់លោកអាច្មានភារព្តឹេព្តូវ ព្បស្ិនលបីលគរិនិតយលលីការ
លកីនល ងីថ្នស្េតថភារកន៉ុងព្ស្ុក។ លនេះរីលព្ពាេះថា ចាប់តាាំង
រីឆ្ន ាំ២០១០េក និស្សតិខដលបានបញ្ច ប់ការស្ិកាលៅបរលទស្
កាន់ខតលព្ចី្នល ីងបានព្ត ប់េកកេព៉ុជ្ជវញិ និងបានចូ្ល
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បលព្េីការងាររដា លែីយអនកខលេះបានកាន់តាំខណ្ង និងតួនាទី
ស្លព្េច្ចិ្តតធាំៗលទៀតផង។ 

តាេរិត បទរិលសាធន៍លៅកេព៉ុជ្ជ គឺដូច្ជ្ជអែីខដលលោក 
Stephen J. Ball កត់ស្មាគ ល់ លដ្ឋយដឹង និងមានបាំណ្ង ឬ
លដ្ឋយេិនដឹង និងេិនមានបាំណ្ងក៏លដ្ឋយ អនកខដលព្ត ប់
េករីបរលទស្វញិភាគលព្ចី្នសាែ គេន៍ខលឹេសារដូច្ខដលទីព្បឹកា 
ឬអនកជាំនាញការបរលទស្ធាល ប់បានព្បាប់ខដរ ជ្ជរិលស្ស្ការ
បនទរវចិារណ្កិច្ចកាំខណ្ទព្េង់ទាាំងលនេះ ខដលលគលជឿជ្ជក់ថា
បាននាាំឲ្យព្បលទស្ និងតាំបន់េួយច្ាំនួនរកីច្លព្េីនដូច្ជ្ជ ថ្តវ ន់ 
កូលរ  ខាងតបូង ស្ិងាប៉ុរ ីនិងមា ល ស្៉ុី24។ល។ លែត៉ុលនេះ អែីេួយ
ខដលេិនគួរព្តូវបានលេីលរ ាំលងកន៉ុងការទទួលបានអធិបលតយយ
ភារលនេះ គឺការព្ោន់ខតបតូររាងកាយរីបរលទស្េកខខមរ ខតលៅ
រកាខលឹេសារដខដល 25 ។ ប ៉ុខនតរែូតេកទល់លរលលនេះ លយងី
េិនអាច្ស្ននិដ្ឋា នលដ្ឋយេ៉ុតមាាំលទថា រួកោត់រិតជ្ជមានលស្រ ី
ភារព្គប់ព្ោន់កន៉ុងការលព្ជីស្លរសី្ខលឹេសារទាាំងលនាេះលទ។ ការ
ស្ិកាងមីៗ បានរកល ញីថា លទាេះបីជ្ជរាជរដ្ឋា ភិបាល និងថ្ដគូ
អភិវឌ្ឍលរលខលេះេិនយល់ព្ស្បោន ក៏លដ្ឋយ ខតរួកលគបានកាល យ
ជ្ជថ្ដគូោ ងជិតស្និទធ បលងកីតបានជ្ជថាេរលរួេកន៉ុងការរ៉ុញ
កង់វសិ្័យណាេួយឲ្យលៅេ៉ុខ កន៉ុងទព្េង់ជ្ជការបលងកីតលោល    
នលោបាយ។ ប ៉ុខនតកន៉ុងការព្បតិបតតិជ្ជក់ខស្តង មាច ស្់ជាំនួយលៅ
ខតមានឥទធិរលកន៉ុងការស្លព្េច្ចិ្តតជ្ជង ឧទាែរណ៍្កន៉ុងការ
លព្ជីស្លរសី្ខផនកណាេួយខដលនឹងព្តូវវនិិលោគេ៉ុន រីលព្ពាេះ
មាច ស្់ជាំនួយអាងថា ខលួនមានល៉ុយ និងមានឯកលទស្ជ្ជង26 ជ្ជ
រិលស្ស្តាេរយៈលេលរៀន ឬបទរិលសាធន៍លអៗ  ខដលបានអន៉ុវតត
លៅតាេបណាត ព្បលទស្លផសងៗ។ លៅកន៉ុងន័យលនេះ អែីខដលជ្ជ

 
24 សូ្េលេីល Ball, J. S. (2012). Global education Inc: new policy networks and the neo-liberal imaginary. Abingdon: Routledge។ 

25 និោយខបបលនេះេិនខេនមានន័យថា ព្គប់ខលឹេសារខដលបរលទស្និោយទាាំងអស់្ស្៉ុទធខតជ្ជលរឿងេិនលអ និងេិនព្តឹេព្តូវលនាេះលទ។ 
26 សូ្េលេីល Sam, C. (2016). Higher Education in Transition: Stakeholder involvement and challenges for academic institution in Cambodia 

(Ph.D. thesis). VU University Amsterdam។ 

អធិបលតយយភារថ្នការលធែីលោលនលោបាយ និងបទអនតរាគេន៍
ខដលលយីងល ីញ គឺេិនខេនអាំរីអែីជ្ជលោលបាំណ្ងថ្នបទ
អនតរាគេន៍លនាេះលទ ប ៉ុខនតោ ងលព្ចី្នណាស្់ព្ោន់ខតរីរលបៀប
អន៉ុវតតបទអនតរាគេន៍ ឲ្យមានព្បស្ិទធភារ និងព្បស្ិទធផលខត
ប ៉ុលណាណ េះ។ និោយេា ងវញិលទៀត លគស្លងកតល ីញ “មាន
កាំខណ្ទព្េង់ ប ៉ុខនតេិនខេនកាំខណ្ខលឹេសារ”។ 

❖ ្តឡប់មៅកាន់សា នភាពជំងឺកវូី ១៩ វិញ 

ឥ ូវលនេះ អន៉ុញ្ា តឲ្យខា៉ុ ាំព្ត ប់េករិភាកាអាំរីបញ្ា ជាំងឺកូវដី
១៩ វញិេតង។ កន៉ុងសាថ នភារថ្នការេិនអាច្ដាំលណី្រការបាន
លដ្ឋយេ៉ុខទល់េ៉ុខោន  កន៉ុងវសិ្័យអប់រ ាំ ការស្ិកាលរៀនសូ្ព្តតាេ
ខបបបលច្ចកវទិាទាំលនីប លដ្ឋយលព្បីព្បរ័នធលផសងៗ តាេរយៈ    
អ៉ុីនធឺណិ្តបាន និងកាំរ៉ុងលលីកកេពស្់ រែូតដល់មានការ
រិភាកាោន ថា លតីព្តូវលព្បីព្បាស្់ព្បរ័នធខបបលនេះលដ្ឋយរលបៀប
ណា លៅលរលខដលបញ្ា ជាំងឺកូវដី១៩បានបញ្ច ប់ខងេលទៀត
ផង។ ស្ព្មាប់ខា៉ុ ាំ លនេះព្ោន់ខតជ្ជព្បលភទថ្នកាំខណ្ទព្េង់ងមីេួយ
ខបបលទៀតខតប ៉ុលណាណ េះ។ លៅទីលនេះ អន៉ុញ្ា តឲ្យខា៉ុ ាំរិភាកាលលី
រីរច្ាំណ្៉ុ ច្។ ការសិ្កាលរៀនសូ្ព្តដាំលណី្រការលដ្ឋយេ៉ុខទល់
េ៉ុខោន កន៉ុងរយៈលរលព្បខែល៣០ឆ្ន ាំកនលងេក បាននាាំេក
នូវអែីេួយខដលរបាយការណ៍្ខាងលលីអេះអាងថា មានវបិតតិកន៉ុង
ការលរៀនសូ្ព្ត។ មានន័យថា កូនស្ិស្សេិនបានលច្េះដឹងដូច្
ការរ ាំរឹងទ៉ុក។ លតីទព្េង់ងមីថ្នការស្ិកាតាេខបបបលច្ចកវទិា
ទាំលនីប លដ្ឋយលព្បីព្បរ័នធលផសងៗ តាេរយៈអ៉ុីនធឺណិ្តអាច្
ធានាបានលទថា ស្ិស្ស ឬនិស្សតិរិតជ្ជលច្េះដូច្ការរ ាំរឹងទ៉ុក? 
លែីយឧបមាថា ជ្ជស្ាំណាងលអ ស្ិស្ស ឬនិស្សិតរិតជ្ជលច្េះ
ដូច្ការរ ាំរឹងទ៉ុកខេន លតីខលឹេសារខដលមានព្សាប់ ខដលេិន
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បាននាាំកេព៉ុជ្ជលៅដល់ការកសាងលស្ដាកិច្ចេួយខដលរងឹមាាំ
ដូច្ខដលបានរិភាកាខាងលលី អាច្បាំខលងខលួនលច្ញជ្ជអែី
លផសងលទ លដីេបបីណ្ត៉ុ េះព្ោប់រូជស្ិស្ស ឬនិស្សតិឲ្យលច្េះកសាង
លស្ដាកិច្ចកេព៉ុជ្ជេួយដ៏រងឹមាាំ ខដលជ្ជព្គឹេះថ្នការកសាងជ្ជតិ? 
លតីវអាច្លកីតល ីងលដ្ឋយរលបៀបណា? 

❖ មោបលច់ុងម្កាយ 

ោម នព្បលទស្ណាេួយ ខដលេិនរងផលប េះពាល់រីការរកីរាល
ដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩លនាេះលទ សូ្េបពី្បលទស្ខដលមានធនធាន
លព្ចី្នែួស្លែត៉ុ និងមានបលច្ចកវទិាខពស្់ ដូច្ជ្ជស្ែរដា
អាលេរកិ ច្ព្កភរអង់លគលស្ អ៉ុីតាលី បារា ាំង ជប ៉ុន ស្ិងាប៉ុរ ីនិង
ចិ្នជ្ជលដីេ។ រែូតេកទល់លរលលនេះ អែីខដលលកីតមានលៅ
កេព៉ុជ្ជ ព្បស្ិនលបីលយងីលព្បៀបលធៀបជ្ជេួយព្បលទស្ធាំៗខាងលលី 
កេព៉ុជ្ជរិតជ្ជចាត់ខច្ងបានលអណាស្់លែយី។ អែីខដលស្ាំខាន់ 
គឺការបនតយកចិ្តតទ៉ុកដ្ឋក់ខបបលនេះបនតលទៀត។ ខា៉ុ ាំលជឿជ្ជក់ថា 
វោម នដាំលណាេះព្សាយណាេួយជ្ជក់ោក់ច្ាំលពាេះសាថ នភារ
ខដលេិនជ្ជក់ោក់លនាេះលទ យនតការព្បយ៉ុទធព្បឆ្ាំងនឹងការ
រកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ នឹងខព្បព្បួលលៅតាេកាលៈលទស្ៈ
លនាេះ។ ប ៉ុខនតតាេរយៈធេមជ្ជតិថ្នការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺលនេះ 
អែីេួយខដលច្ាស្់ជ្ជងលគ គឺការចូ្លរួេរបស់្រលរដាទាាំង
អស្់ោន កន៉ុងការបងាអ ក់ការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ តាេ 
រយៈការេិនច្េលងលៅអនកដថ្ទ និងការេិនច្ង់ឆលងរីអនកដថ្ទ 
លែីយយ៉ុទធសាស្រស្តខដលច្ាស្់ោស្់បាំផ៉ុត និងច្ាំណាយ

ធនធានតិច្បាំផ៉ុតលនាេះគឺ “ការលៅឲ្យឆ្ៃ យរីទាំនាក់ទាំនងកន៉ុង
ស្ងគេេន៉ុស្ស”។ ខតអែីខដលស្ាំខាន់ជ្ជងលនេះ គឺការេិនអន៉ុញ្ា ត
ឲ្យមានច្ោច្លស្ងគេណាេួយលកីតល ងី លដ្ឋយយកលលស្
រីការចាត់ខច្ងបញ្ា ជាំងឺកូវដី១៩េិនបានលអលនាេះលទ។ មាន ក់ៗ
ព្តូវខតគិតថា ភារព្ច្បូកព្ច្បល់ខដលអាច្លកីតល ងីកន៉ុងអាំ ៉ុង
លរលព្បយ៉ុទធព្បឆ្ាំងការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ ោម នតថ្េល
លស្មីនឹងស្នតិភារលរញលលញ ខដលទទួលបានោ ងរិបាកលនាេះ
លទ ការស្លព្េច្បានស្នតិភារលនេះកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ វលាំបាកជ្ជង
ការព្បយ៉ុទធព្បឆ្ាំងជាំងឺកូវដី១៩លនេះលៅលទៀត។ លែយីអែីខដល
ស្ាំខាន់ជ្ជងលនេះលៅលទៀត គឺកិច្ចការជ្ជលព្ចី្នលទៀត ខដលព្តូវលធែី
កន៉ុងអាំ ៉ុងលរលព្បយ៉ុទធព្បឆ្ាំងការរកីរាលដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩ 
រីលព្ពាេះថា ច្ង់ឬេិនច្ង់ ស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ងគេ និងរិភរលោក
ទាាំងេូលនឹងមានការខព្បព្បួល លដ្ឋយសារការព្បកួតព្បខជង
ងមីខដលជ្ជបទរិលសាធន៍ថ្នការព្បយ៉ុទធព្បឆ្ាំងនឹងការរកីរាល
ដ្ឋលថ្នជាំងឺកូវដី១៩។ លៅទីលនេះ ការអប់រ ាំ គឺជ្ជគនលឹេះេួយខដល
នាាំឲ្យកេព៉ុជ្ជអាច្ រលជីងលដ្ឋយរងឹមាាំ លៅលរលខដលជាំងឺកូវដី
១៩ ព្តូវបានល៉ុបបាំបាត់។ ការបិទទាែ រេិនសូ្វទាក់ទងជ្ជេួយ
បរលទស្កន៉ុងលរលលនេះ ផតល់ជ្ជ “កាោន៉ុវតតភារលរព្ជ” ស្ព្មាប់
កេព៉ុជ្ជកន៉ុងការស្ញ្ា ឹងគិតល ីងវញិអាំរីខលឹេសារអប់រ ាំ ខដល
អន៉ុញ្ា តឲ្យកេព៉ុជ្ជបណ្ត៉ុ េះព្ោប់រូជងមីស្ព្មាប់ការកសាងជ្ជតិ
េួយ ព្បកបលដ្ឋយលមាទនភាររិតព្បាកដ។  

*អនកនិរនធលព្ជីស្យកការលព្បីនិលទទស្លជីងទាំរ័រស្ព្មាប់ឯកសារលោង។
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