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សិល្បៈជាកញ្ច ក់ឆ្លុះសង្គម៖ ត្ន្ត្រីកនលង្ជីវតិ្ជ្ជាតិ្ដ ើមភាគតិ្ច 
ទសស្ៈ «សិល្បៈជាកញ្ច ក់ឆ្លុះសង្គម» ឆ្លុះបញ្ច ងំ្ពីរដបៀបដរៀបរយ្ិង្សកមមភាព

សហគម្៍រួមរបស់ជ្ជាតិ្ រួមទងំ្ «ភូមិមូល្» ដ ល្ជាទីកដ្ង្្្ិង្ទីលា្ដ ល្ដគរស់
ដៅជួបជល ំ ប្រារពធពិធីដ ល្មា្រា ំ្ ិង្ត្ន្ត្រី ដ ើមបពីប្រងឹ្ង្្ូវស្មម រតី្សហគម្៍្ិង្ផល្
ប្របដោជ្៍រួម ក៏ ូចជាសលវត្ថិភាព្ិង្សលខ លមភាពសង្គម។ 

ពាក់ព័្ធ្ ឹង្ឧបករណ៍្្ិង្វង់្ត្ន្ត្រី ឧបករណ៍្ដធវើពីឫសស ី្ ិង្ដ ើ ដប្រចើ្ដប្របើដៅកនលង្បរបិទ
ដប្រៅស្មសនា ចដំណ្កឯឧបករណ៍្ដធវើពីដ ក្ិង្ស្មា ្់ មា្គង្ពីរ បី ប្រា ំប្រាពីំរ ១២ ្ិង្
១៣ដផ ្ដប្របើដៅកនលង្បរបិទស្មសនា។ 

ទនំាក់ទំ្ ង្រវាង្បលគគល្្ិង្សហគម្៍ដៅ្ឹង្ប្រពលឹ្ង្អារកខអនកតា គឺជាដរឿង្មួយ ៏
សខំា្់កនលង្ការធានាា្្ូវសលវត្ថិភាព្ិង្សលខ លមភាពសង្គម។ ដៅកនលង្្័យដ្ុះ ជ្ជាតិ្
ដរៀបចបំ្រារពធ «ពិធីដស្គង្» មល្្ឹង្ដគយកគង្មកសដមរង្្ិង្ផឹកប្រស្ម ឹកនាដំោយដម
កន្តនាា ញ ដមភូមិ ឬចាស់ទលកំនលង្សហគម្៍  ូចដយើង្ា្ដ ើញដៅកនលង្ចដំោមជ្ជាតិ្
ដប្រៅ្ិង្កាដវ ៉ែត្កនលង្ដខត្ររត្្គិរ។ី 

វង់្គង្ពីរដផរ្បស់ជ្ជាតិ្ដប្រៅ ដៅថា ហកង្ថាច ឬ កាពីង្តាក់មលឺត្ (គង្ធ ំកាពីង្ = 
បរី, គង្តូ្ច តាក់មលឺត្ = ប្របព្ធ)។ ដគក៏មា្ត្ណំ្មខុ្ះកនលង្ការដប្របើបប្រាស់គង្ដ្ុះ។ ដគដប្របើ
គង្ដ្ុះដៅកនលង្ឱកាសដផសង្ៗ  ូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដស្ភូមិ កាប់ប្រកបី ផឹកប្រស្ម ឬសព 
ជាដ ើម។ បញ្ជី បទដ ល្ដគសដមរង្ជាមួយវង់្គង្ពីរដផម្ា្៖ តាឡាក់តាវឡា សប្រមាប់ដ ើង្
ផាុះថ្មី កាប់ប្រកបី ្ ិង្ពិធីដផសង្ៗដទៀត្, តាកឡាក់ដចញ សប្រមាប់ដ ើង្ផាុះថ្មី  កាប់ប្រកបី ្ ិង្ពិធី
ដផសង្ៗដទៀត្, តាក់ ូង្ចិត្រ សប្រមាប់ដ ើង្ផាុះថ្មី ្ិង្អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

វង់្គង្ប្រាដំផរ្បស់ជ្ជាតិ្កាដវ ៉ែត្ មា្ដ ម្ ុះថា ហកង្ដ ើង្ ឬហកង្ា៉ែ ច ឬហកង្ជីង្ 
ដ ល្ដគដប្របើដៅកនលង្បរបិទដផសង្ ដៗ រ  ូចជាពិធីផឹកប្រស្ម អាពាហ៍ពិពាហ៍ ្ ិង្ចណំ្ង្មិត្រភាព។ 
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ដៅកនលង្ចដំោមជ្ជាតិ្ពនង្ន្ត្បំ្់តាកលកពនង្ ជាប់្ឹង្ប្រពំប្របទល់្ប្របដទសដវៀត្ោម
ដប៉ែកខាង្ឦស្ម្ប្របដទសកមាលជា ក៏មា្វង់្គង្មួយចំ្ ួ្្ិង្ចាបលីដល្កដខស៨ ដៅ ហកង្រងី្
ដ រ។ ដៅកមាលជា ដគដ ើញមា្ចាបលីដល្កដ្ុះដៅកនលង្ចដំោមជ្ជាតិ្ភាគតិ្ចមួយចំ្ ួ្ 
 ូចជា៖ ពនង្ ហកង្រងី្, ទពួំ្ ហកង្ទឹង្, ប្រគឹង្ ជីង្ដរៀង្, ប្រចាយ ា៉ែ សទូង្, កាចក់ ហកង្កាដ ុះ, 
្ិង្ដប្រៅ ប្របួក។ ចាបលីដល្កទងំ្ដ្ុះ សដមរង្ដោយបលរសដៅដប្រកាមព្្ឺប្រពុះច័្ាជាការដក
កមា្រកនលង្ចដំោមប្រកុមបលរស្ិង្ន្តសរី។ 

ដគសដមរង្វង់្គង្ប្រាពីំរដផ ្ ដៅថា ខាន សកាក់ខាន សោ៉ែ ង្ ដៅដពល្កាប់មា្់ឬប្រកបី
្ិង្ផឹកប្រស្ម។ ដៅកនលង្ចដំោមជ្ជាតិ្ប្រគឹង្ ដគដប្របើវង់្គង្១២ដផ ្ដៅ ហកង្ជីង្ (គង្ញី ្ ិង្
គង្ដ ម្ ល្) សដមរង្ដោយបលរសសលទធដៅកនលង្ពិធីដផសង្ៗ  ូចជាចូល្ឆ្ន  ំដស្ប្រពលឹ្ង្ ដស្
ប្រសូវទល ំកាប់ប្រកបី សព ឬក៏ប្រា្់ដត្ជួបជលាំន ផឹកសលី រដំល្ង្សបាយរកីរយធមមតា។ ជ្ជាតិ្
ប្រគឹង្មិ្អាចរស់ដៅដោយាម ្វង់្គង្ដ ើយ។ ដគដត្ង្ដត្ឮសូរសដំ ង្គង្ដៅកនលង្ប្រគប់ការ
ជួបជលាំន ្ិង្ប្រគប់ពិធីទងំ្ឡាយ។ ក៏មា្្័យថា ជ្ជាតិ្ប្រគឹង្មិ្មា្ត្ណំ្មអវីពិដសស
ដ ល្ថាមិ្ឱយដប្របើគង្ទងំ្ដ្ុះដ ើយ។ ដគក៏ ឹង្ថាពិធី្ីមួយៗជាពិធីអវីដៅតាមបទដ ល្
ដគសដមរង្។ 

រាជំ្ជាតិ្លាត្ប្រត្ោង្ពីការវលិ្ជលនំ្ភូមិស្មថ ្របស់ដគ មា្ការកាប់ឆ្ក រ្ិង្ លត្
ចមាក រ ោ ំលុះ្ិង្ប្រចូត្កាត់្ ការផ្្លស់បរូ រល្ដំៅស្មថ ្ពីភូមិចាស់ដៅដៅភូមិថ្មី ឬរវំង់្ភូមិថ្មី។ 
 ូដចនុះ ដយើង្ក៏អាចស្មត្ថាជីវតិ្ជ្ជាតិ្ភាគតិ្ច សថិត្ដៅជលវំញិជដំ្ឿអរូបី ពិធី ផឹកប្រស្ម 
្ិង្ប្រគួស្មរ។ សកមមភាពសហគម្៍ ឆ្លុះបញ្ច ងំ្ពីស្មថ ្ភាពដស ឋកិចចសង្គម រួមមា្ការោំ
 លុះ្ិង្ប្រចូត្កាត់្ ការស្មង្សង់្ផាុះ ឬជីកដប្រពកប្របឡាយរួមាន ។  

ជាមួយាន ដ្ុះដ រ គឺដគដល្ង្ដភង្្ជាប្រកុម ដ ល្ជា្ិមិត្ររូបបង្ហា ញពីស្មថ ្ភាពសហ
គម្៍្ិង្ដាល្បណំ្ង្រួមដត្មួយប្រពមទងំ្ស្មមគគីភាពជាក់ចាស់ដៅកនលង្បរបិទសង្គម ្ិង្
វបបធម៌របស់ដគ។ ក៏ ូចាន ដ រសហគម្៍ សង្គម ប្របវត្រិស្មន្តសរ ្ិង្វបបធម៌ ត្ន្ត្រីជ្ជាតិ្
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ភាគតិ្ចខាង្ដល្ើ មា្ការផ្្លស់បរូ រ្ិង្វវិត្រដៅតាមដពល្ដវលា្ិង្កាល្ៈដទសៈ ជាពិដសស
ដៅកនលង្បរបិទ សកល្ភាវូប្ីយកមម បនាា ប់ពីមា្ការហូរចូល្មក្ូវវបបធម៌ប្របជាប្របិយ 
ទនំាក់ទំ្ ង្ ជាមួយទីប្រកុង្ ល្កខណ្ៈប្របនពណី្មួយចំ្ ួ្មា្ការដប្របក្ាយ្ិង្ាត់្បង់្។ 
យលវវយ័ជ្ជាតិ្ខុ្ះ ក៏ដាុះបង់្ដចាល្្ូវទដំ្ៀមទម្ាប់ប្របនពណី្របស់ខ្ួ្ ដហើយចាប់យក
ប្របនពណី្្ិង្វបបធម៌ថ្មីវញិ។ ជាការពិត្ោស់ ដ ល្ដគមា្ការពិាកកនលង្ជដប្រមើសរវាង្
អភិវឌ្ឍ្៍ដស ឋកិចចសង្គម្ិង្ការដថ្រកាប្របនពណី្ ដពាល្គឺ «ថាប្រសួល្ជាង្ដធវើ»។ ជំ្ ួសវង់្
គង្ដោយអ៊កកា ង់្ ឬការ៉ែ អូដខ ជាឧទហរណ៍្ជាក់ដសរង្ដ ល្ដកើត្មា្ដៅកនលង្ចដំោម
ជ្ជាតិ្ភាគតិ្ច ក៏ ូចជាសង្គមដខមរទូដៅដ រ។ ទសស្ៈ ការទទួល្យក ្ិង្ការអ ល្វត្រដល្ើ
អត្របលគគល្ ភាពជាតារ ម ល្សសធម៌ទប ្ិង្ការដធវើឲ្យអស់ឬឱ្ថ្យ្ូវភាពជាម ល្សស 
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