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តរនតីជនជតិេដមភគតិច 

រពះរជណចរកកមពុជ សមបូណ៌េទេដយជនជតិេដមភគតិច ែដលរស់េន

កនុងតបំន់ខពង់របតមដងភនរំកវ៉ញ ភនឱំរ៉ល់ ភនដំងែរក និងតបំន់ភនែំផនកទិសឦសនកនុង

េខតតមណឌ លគិរនិីងរតនគិរ។ី ជនជតិេដមភគតិចទងំេនះ មនសអូច េសទៀង េរកល ស

ែរម រ៉អុង (រអួង) ពរ័ សួយ គួយ រគឹង ទពួំន លុន ចរ៉យ េរព កចក់ កែវត៉ ថមូន សមឹល 

ជង អណុង រ ៉ូេដរ ខ និងពនង ែដលមនវបបធម៌ពិេសសេរៀងៗខលួនរបចរំកុមនិងជតិ

សសន៍របស់ខលួន។  

ឧបករណ៍តរនតីជនជតេិដមភគតចិ 

ឧបករណ៍តរនតីជនជតិេដមភគតិចសមបូណ៌ែបប មន៖ ពលយ មិុម ហកងណក់ 

(រនតបពំង់ឫសសតូីចៗ) កណី (រទេឃល ក) របក (កូតក៏បន ឬ េដញក៏បន) ហកងទីង ហកង

រងី (េកះឬេដញ) ហកង-ប (កណំត់ឫសសវីយផទប់នឹងដីឲយឮសូរ) រដួ (ខលុយ) េហតហូត 

(បពំង់ឫសសតូីចៗចងភជ ប់គន ផលុជំសូរ) បុ៊មបុ៊ក (ឫសសទីះ) ជីងេរៀង (ចបីុេឃល ក) គងញីនិង

គងេឈម ល រពមទងំវង់គង៣ែផល ៥ែផល ៧ែផល ១២និង១៣ែផល។ 

េយងគួរមនចណំប់អរមមណ៍ និងករយល់ដឹងអពីំចណុំចសខំន់មួយ និងជ

របវតតិសរសតផងែដរ ែដលពក់ព័នធនឹងវបបធម៌ជជតិេដមភគតិចគឺ ឧបករណ៍តរនតី មិុម 

ជរបេភទឧបករណ៍ែខសមួយ ែដលេគេឃញមននេពលបចចុបបនន េនកនុងចេំណមជនជតិ 

េដមភគតិចៃនតបំន់ភនែំផនកទិសឦសន ៃនរបេទសកមពុជកនុងេខតតរតនគិរ ី និងមណឌ លគិរ។ី 

បុពវបុរសែខមរេយងបនឆល ក់រូបឧបករណ៍មិុមមួយេនេលជញជ ងំរបសទបយ័នតងំពីចុង

សតវតសទី១២ ឬេដមសតវតសទី១៣ មកេម៉លះ។ េនះជកតត សខំន់ណស់េនកនុងរពឹតតិករ ណ៍ 

ភសតុតង និងអណំះអណំងដ៏ពិសិដឋ ែដលរបេទសឯេទៀតគម នេនកនុងពិភពេលក។ 
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រេបៀបេធវ 

ឧបករណ៍តរនតីែដលបនេរៀបរប់ខងេល ជេរគឿងផលុ  ំេកះ កូត និងដ ំេធវពីវតថុ េដម

ធមមជតិែដលមននិងជចែំណកមួយដ៏សខំន់កនុងជីវតិរបចៃំថងរបស់េគ មនបញសស ី េដម

េឈនិងែផលេឈសងួត ឆអឹង ែសនង ដីឥដឋ វលលិ ែដក សព ន់ លងហិន ជ័រេឈ ែសបកសតវ និងរសក

សតវ ជេដម។  

រេបៀបេរបរបស់ 

 ជនជតិេដមភគតិច េលងឧបករណ៍តរនតី េដមបែីកកមសនតឬែចរចង់ទនំក់ទនំង

េសនហរវងបុរស និងរសតី កដំរអនកេរចៀង ឬកនុងវង់េភលងេដមបកីដំរចេរមៀងមួយចនួំនៃនអៃយ៉

ហបុ៊ំង និងរបដូំចជរបយុំវន័រួមសមគគី និងបុ៊នហ៊ ជេដម។ េលសពីេនះេទេទៀតវង់

តរនតីទងំេនះ មនតួនទីសខំន់បេរមឲយពិធីពក់ព័នធនឹងជេំនឿអរូបី របៃពណី និងជីវតិ

របចៃំថងរបស់េគ មនដូចជពិធីដរំសូវ ែសនរសូវ ែសនភូមិ េលៀងអរកខ កប់រកបី 

អពហ៍ពិពហ៍ និងបុណយសព។ 

 របវតតិសរសត វបបធម៌ និងអរយិធម៌រែមងមនករវវិតតែដលជកតត ធមមជតិ និង     

របករតីភព។ ដូចគន េនះែដរ វបបធម៌ និងតរនតីជនជតិេដមភគតិចេនកមពុជក៏រងករ

ផល ស់បតូរ និងវវិតតេទតមកលេវល និងកលៈេទសៈ ជពិេសសេនកនុងបរបិទសកលភ-

វូបនីយកមមេជឿនេលឿន និងរហ័សនេពលបចចុបបនន។ អវីែដលគួរចប់អរមមណ៍េនះគឺ 

ជមួយនឹងករហូរចូលមកនូវវបបធម៌អរយិធម៌ថមីបូកនឹងវបបធម៌របជរបិយ េយងក៏េឃញ

មនករបត់បង់វបបធម៌របៃពណីេដម េដយយុវជន-នរនីេពលបចចុបបនន បនេចល

របស់ចស់ និងចប់យករបស់ថមីមកបដិបតតិ រួមផសនឹំងអភិវឌឍន៍ែដលប៉ះពល់ដល់វបបធម៌ 

របៃពណី េទះបីជេយងធល ប់បនឮពកយេពលថ “េយងចង់បនអភិវឌឍន៍ែដលែថរកស

វបបធម៌ទេំនៀមទមល ប់របៃពណី” ក៏េដយ។ េពលគឺ និយយរសួលជងេធវ។ ចណុំចទងំ

អស់ខងេលេនះ រគន់ែតជគតិនិងេសចកតីរឭំកដល់ែខមរ ជពិេសសយុវជន-នរឲីយផចង់
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សម រតី ពរងឹងមនសិករជតិនគំន គិតេរតះរះិពិចរណ អភិរកស ែថរកស និងអភិវឌឍបណតុ ះ

បណត ល េលកសទួយ និងករពរវបបធម៌អរយិធម៌ែខមរឲយេនគង់វងស សថិតេសថរចីរកល

ជនិរនតរេរៀងេទអនគត េដយនគំន សិកសេរៀនសូរត យល់ដឹង រសឡញ់ និងេគរព

សិលបៈវបបធម៌ជតិរបស់ខលួន។ 
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