
�រថ្លែណ�អំំំព�
�រពន្យលប់ក្តី��យ

សេដើម្ប�សេទ�ចរណ៍
្របក្តីបសេ�យនិរនីរ�ព

គុនែឹះសេដើម្ប��ែ យ�មគុ�សេទ�ក៍្តីសេទ�ចរណ៍ល�



ង្កើ�ស�រណ៍្ឌប្រប៉ុកប៉ុង្កើដ្ឋាយនរិនតរភាពុគឺគឺឺរួដែត៖

1. ង្កើប្រប៉ុ�ប្របាស�់នធ្លានប៉ុរសិ៊ាា នឱ្យយបានល�ប៉ុ���តដែ�លជាធ្លាត�គឺនា�ះកំ��ការអភិវិឌ្ឍឍង្កើ�ស�រណ៍្ឌ ង្កើដ្ឋាយរកា

��ង្កើណ្ឌ� រការង្កើអក�ូូស�សី�ខាន់ៗ ន�ិជ្ឈយួអភិរិកសង្កើប៉ុតកិភិណ្ឌឌ �មមជាតនិ�ិជ្ឈវីៈ�ប្រមុះ។

2.. ង្កើគ្នារពុ�ប្រម�ង់្កើ��មពុតិនៃនវប៉ុប�មន៌�ិស��មរប៉ុសស់ហ្វ៊ូគឺមនមុ៍ាស�់ះឹ ដែ�រកាង្កើប៉ុតកិភិណ្ឌឌ វប៉ុប�មដ៌ែ�លជា

មរតកន�ិក�ពុ��ប៉ុង្កើប្រម�ជាប្រប៉ុង្កើ�ជ្ឈនស៍ហ្វ៊ូគឺមនប៍្រពុម���ដែ�រកាតនៃមាប្រប៉ុនៃពុណី្ឌ ន�ិរមួ��ដែណ្ឌក�លក់ារ

យល�់��ក�៏�ូជាការអ�ាប្រសយ័��ង្កើពាះអនតរវប៉ុប�ម។៌

3. ធ្លានាំនវូប្រប៉ុតបិ៉ុតតកិារង្កើស�ាក�ិរុយៈង្កើពុលដែវ�ដែ�លមានភាពុសាតិង្កើសារ ង្កើដ្ឋាយ�តលន់វូ�លប្រប៉ុង្កើ�ជ្ឈន៍

ង្កើស�ាក�ិសុ��ម�លអ់កំពាកព់ុន័����អសង់្កើដ្ឋាយសមភាពុន�ិសមរមយ រមួមានឱ្យកាសការងារមានង្កើសារភាពុ 

ឱ្យកាសរកប្របាក�់�ណូ្ឌល ន�ិង្កើសវាស��ម��ង្កើពាះសហ្វ៊ូគឺមនមុ៍ាស�់ះឹ ប្រពុម����លូរមួកាតប់៉ុនាយភាពុប្រកបី្រក។

(UNWTO)
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សេតើសេទ�ចរណ៍្របក្តីបសេ�យនិរនីរ�ពគុឺ�អំ��?

�រពន្យលប់ក្តី��យ



អំ�ក្តីពន្យលប់ក្តី��យ (មគុ�សេទ�ក៍្តី) 
សេដើរតួ�ទ�ចម្បងក្តី�ុង�រជំរុញសេទ�ចរណ៍

ថ្លែដល�ននិរនីរ�ព។

3

ការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយគឺជឺាវ�ិបី្របាប្រសយ័�ក�់�ដែ�លជ្ឈយួឲយមន�សសយលន់�ិ�តលត់នៃមា��ង្កើពាះ�នធ្លានង្កើ�

ត�ប៉ុនន់�ិភិមូងិ្កើ�ស�រណ៍្ឌ។ ការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយរមួប៉ុ�ូុលនវូការពុតិ ប៉ុុ�ដែនតវាកប៏៉ុងា� ញថាង្កើហ្វ៊ូត�អើបីានជា

ការពុតិ���ង្កើនាំះមានស៊ារៈស�ខាន ់ង្កើ��មបីឲយង្កើភិ��វមំាក់ៗ យលព់ុមីលូង្កើហ្វ៊ូត�ដែ�ល�នធ្លានង្កើនាំះគឺរួដែតពាកព់ុន័�

ន��ពុកួង្កើគឺ។

3

សេតើ�រពន្យលប់ក្តី��យគុឺ�អំ��?

�រពន្យលប់ក្តី��យ

�រពិតរូប�យ        តៃមែអំរូប�យ



នាំ�មកនវូ�លប្រប៉ុង្កើ�ជ្ឈន៍

ការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយដែ�លល�ន��ជ្ឈ�រ�ញឲយង្កើភិ��វ

ពុចិរណ្តាន�ិកានដ់ែតចប៉ុអ់ារមមណ៍្ឌប៉ុដែនាមង្កើ�ៀត

ដែ�ល�ក�់�ន��ប្រប៉ុជាជ្ឈន ង្កើរឿ�រុាវ ន�ិត�ប៉ុន់

�មមជាតនិ�ិវប៉ុប�មដ៌ែប៉ុាកពុងី្កើគឺដែ�លពុកួង្កើគឺជ្ឈបួ៉ុប្រប៉ុ�ះ។

ឲយមន�សស�លូរមួ

មន�សស��ណ្តាយ���ល�យកាកន់�ិង្កើពុលង្កើវ�

��ង្កើពាះការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយ។ អើដីែ�លង្កើភិ��វជ្ឈបួ៉ុ

ប្រប៉ុ�ះឬ��លួបាន ប្រតូវដែតសមន��

តនៃមាន�ិង្កើពុលង្កើវ�ដែ�លង្កើភិ��វបាន��ណ្តាយ។

�ារភំាប៉ុង់្កើ�ន��ប៉ុ�គឺ�លមំាក់ៗ

ង្កើភិ��វដែ�លមនិមាន��ង្កើណ្ឌះ���អ�ពុវីប៉ុប�មរ៌ប៉ុសអ់កំ អា�

ន��ប្រតូវការការពុពិុណ៌្ឌនាំង្កើដ្ឋាយង្កើប្រប៉ុ�ពាកយដែ�លកានដ់ែត

ងាយប្រស�លយល។់ តាមរយៈការន�ិយអ�ពុ“ីគឺ�នតិជាសកល”

��ូជា ប្រគឺ�ស៊ារ អាហរ ឬ�ះឹ ង្កើភិ��វអា��ារភំាប៉ុង់្កើ�ន��

វប៉ុប�មរ៌ប៉ុសអ់កំបានកានដ់ែតប្រប៉ុង្កើស�រង្កើប្រពាះ���ង្កើនះជា

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��ងូ្កើ�ង្កើ�កំ��វប៉ុប�មជ៌ាង្កើប្រ��ន។ 

សេហតុអំ���ន��រពន្យលប់ក្តី��យ�ន�រៈ�ំ�ន?់

�រពន្យលប់ក្តី��យ

�តលន់វូការង្កើរៀប៉ុ��

ការង្កើរៀប៉ុ��ន��ង្កើ�ើ�ឲយង្កើភិ��វមានផ្លាស�កភាពុ 

�តលក់ារដែណ្ឌនាំ��លព់ុកួង្កើគឺ ន�ិ�តលង់្កើហ្វ៊ូត��ល�លព់ុកួង្កើគឺ

ង្កើ��មបី�លូរមួ។ ពុត័ម៌ានឬការប្របាប្រសយ័�ក�់�ណ្តាមយួ

ដែ�លជ្ឈយួឱ្យយមន�សសយលព់ុអីើដីែ�លន��ង្កើក�តង្កើ��� 

គឺមឺានការង្កើរៀប៉ុ����កជាម�ន។
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ប៉ុ�ញំ្ជាំប៉ុមលូប៉ុ�
មលូប៉ុ�គឺជឺាស៊ារ។ វាគឺជឺាអើដីែ�លអកំ��ឲ់យង្កើភិ��វរប៉ុសអ់កំយលន់�ិ��ច�ជា�ង្កើគឺអ�ពុសីហ្វ៊ូគឺមនអ៍កំឬ

�កីដែនា�ឬ�នធ្លានជាក�់កណ់្តាមយួ។

5

សេហតុអំ���ន�មូលបទ�ន�រៈ�ំ�ន?់

មនុ�្សចង�មំូលបទប៉ុថ្លែនីសេភែច្រពឹតីិ�រណ៍ពិត។
-  ង្កើ�ក Sam Ham  -

បាហើ ន (ត�ប៉ុនង់្កើប៉ុតកិភិណ្ឌឌ ពុភិិពុង្កើ�ក ប្រប៉ុង្កើ�សម�ុីនមុ់ា)

ខ�ុ ំចង�…ំ

�ំ�ន�់�់!

�រពន្យលប់ក្តី��យ



ជំ�នទ�1

ករណី្ឌសកិា៖
ភ�ំហ៊�ូជិ ្របសេទ�ជបុ៉ន

សេ្រជើ�សេរ ើ�្រប�នបទល�បំផុត�ំ�បត់ំបនស់េនះ

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��5ី៖
អាហរ

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��4ី៖
ប្រតី

Topic option 3:

Sake

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��2ី៖
ប្រស៊ាស៊ាកជិ្ឈប៉ុុ�ន

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��1ី៖
��កង្កើ�ភិំ�ហ្វ៊ូាើូជ្ឈិ

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��3ី៖
ស៊ា�ង្កើរៀន

Topic option 3:

Sake

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��4ី៖
ប្រតី

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��2ី៖
ប្រស៊ាស៊ាកជិ្ឈប៉ុុ�ន

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ��3ី៖
ស៊ា�ង្កើរៀន

ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ�ដែ�លបានង្កើប្រជ្ឈ�សង្កើរ �ស

ទឹក្តីសេ�ភ�ំហ៊�ូជិ

6
En-Ya Mt. Fuji Ecotours (mtfujiecotours.com)

បសេង�ើតដំសេណើ រកំ្តី�នីថ្លែដល�ន�រពន្យលប់ក្តី��យ



មលូប៉ុ�ជា�មមតាប្រតូវបានប៉ុងា� ញជាប្រប៉ុង្កើ�គឺស៊ាម��។

ការរកាឲយមលូប៉ុ�មាន�ប្រម�ជ់ាឃាា ស៊ាម�� ជ្ឈយួអកំឲយង្កើផ្លាត តង្កើល�អើដីែ�លអកំ��ប់៉ុងា� ញអ�ពុបី្រប៉ុធ្លានប៉ុ�។

ឧ�ហ្វ៊ូរណ៍្ឌនៃនមលូប៉ុ�មនិល�៖

ភិំ�ហ្វ៊ូាើូជ្ឈគិឺសឺ�ខាន!់ 
(មលូប៉ុ�មនិល�។ វាមនិង្កើឆា�យស�ណួ្ឌរថាង្កើត� “ង្កើហ្វ៊ូត�អើវីាស�ខាន?់” ង្កើនាំះង្កើ�)

ភិំ�ហ្វ៊ូាើូជ្ឈមិានកម�ស3់,776 ដែមបុ្រត។
(មលូប៉ុ�មនិល�។ ���ង្កើត�វា�ុ�ង្កើម�ុ? វាប្រគ្នានដ់ែតជាពុត័ម៌ានង្កើ�។)

ជ្ឈវីៈ�ប្រមុះនៃនភិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈី
(មលូប៉ុ�មនិល�។ ប្រតូវការពុនយលជ់ា

ប្រប៉ុង្កើ�គឺ។)

ជំ�នទ�2
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ករណី្ឌសកិា៖
ភ�ំហ៊�ូជិ ្របសេទ�ជបុ៉ន

បសេង�ើតមូលបទសេ�លដ�៏ែ ងំមួយសេ�យថ្លែផ�ក្តីសេលើ្រប�នបទ
ថ្លែដល�នសេ្រជើ�សេរ ើ�

មលូប៉ុ�ល�៖
ភិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈ�ីតលន់វូជ្ឈវីតិ�លស់ហ្វ៊ូគឺមនង៍្កើយ��។

(មលូប៉ុ�ល�។ ង្កើឆា�យន��មលូង្កើហ្វ៊ូត�ថាង្កើហ្វ៊ូត�អើ ី បានពុនយលជ់ាប្រប៉ុង្កើ�គឺ។)

បសេង�ើតដំសេណើ រកំ្តី�នីថ្លែដល�ន�រពន្យលប់ក្តី��យ



មូលបទរងទ�1៖ ��កធ្លាា កស់�នីៃរតុ�(Shiraito falls) គឺជឺាពុរជ្ឈយ័ពុភីិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈ�ីព៏ុសិ�ិា។

�ក្តីម��ព៖ ��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតង្កើ���កធ្លាា កស់�នីៃរតុ�

�ចស់េរឿង៖ មគឺ�ង្កើ�សកក៏ំ��ប្រសុកមំាកព់ុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយអ�ពុ ីភិមូសិ៊ា�សត ប្រប៉ុវតតសិ៊ា�សត 

ន�ិវប៉ុប�មរ៌ប៉ុស�់�កធ្លាា កង់្កើនះ។

មូលបទរងទ�2៖ ភិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈបី៉ុណ្ឌត� ះនវូវប៉ុប�មដ៌ែប៉ុាកពុងី្កើគឺរប៉ុសស់ហ្វ៊ូគឺមនង៍្កើយ��។

�ក្តីម��ព៖ ការជ្ឈះិក�ក់ំ��ភិមូិ

�ចស់េរឿង៖ ជ្ឈះិង្កើ�ភិមូកិំ��ត�ប៉ុនង់្កើដ្ឋាយឆា�កាតង់្កើ�សភាពុជ្ឈនប៉ុ�ន�ិវាលដែប្រសតាមប៉ុង្កើណ្តាត យ�ាូ វ��ក ង្កើដ្ឋាយ

មានភិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈជីាង្កើ�សភាពុខា�ង្កើប្រកាយ ន�ិមានការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយង្កើដ្ឋាយមគឺ�ង្កើ�សកក៏ំ��ត�ប៉ុនង់្កើ�តាម�ាូ វ។

ករណី្ឌសកិា៖
ភ�ំហ៊�ូជិ ្របសេទ�ជបុ៉ន

ជំ�នទ�3
បសេង�ើតមូលបទរង �ក្តីម��ព និង�ចស់េរឿងសេដើម្ប��្ំរទមូលបទ
ចម្បង

មគឺ�ង្កើ�សកក៏ំ��ប្រសុកមំាកព់ុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយអ�ពុ ីភិមូសិ៊ា�សត ប្រប៉ុវតតសិ៊ា�សត 
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បសេង�ើតដំសេណើ រកំ្តី�នីថ្លែដល�ន�រពន្យលប់ក្តី��យ



មូលបទរងទ�3៖ ��កល�ប៉ុង្កើ�ើ�តអាហរល�។

�ក្តីម��ព៖ ង្កើ�ើ�មបី្រប៉ុនៃពុណី្ឌ

�ចស់េរឿង៖ ប្រកុម���ង្កើ�វយ័��ណ្តាសម់យួប្រកុមប៉ុង្កើប្រ��នង្កើភិ��វពុរីង្កើប៉ុៀប៉ុង្កើ�ើ�មបី្រប៉ុនៃពុណី្ឌជាមយួន��ប៉ុដែនាប៉ុ�ពុ�

ជ្ឈប៉ុុ�នដែ�លង្កើ�ើ�ពុបី៉ុដែនាដ្ឋា�កំ��ត�ប៉ុន។់

មូលបទរងទ�4៖ ការអភិរិកសវប៉ុប�មន៌�ិ�មមជាតងិ្កើដ្ឋាយសហ្វ៊ូគឺមន ៍គឺជឺាគឺនា�ះនៃននរិនតរភាពុ។

�ក្តីម��ព៖ ��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតដ្ឋា�ង្កើ��មង្កើឈ�កំ��ត�ប៉ុន់

�ចស់េរឿង៖ ប្រពុះស�្ឃដែ�លដែ���នៃប្រពុជាមយួកនូសសិសកំ��ត�ប៉ុន ់ប៉ុង្កើប្រ��នពុសី៊ារៈស�ខានន់ៃនការប្រគឺប៉ុប់្រគឺ�ដែ�ល

មាននរិនតរភាពុង្កើដ្ឋាយអកំប្រសុកង្កើ��មបីប៉ុងាើ រការបាក�់នី�ិវវិា�ជាមយួសតើនៃប្រពុ។

ករណី្ឌសកិា៖
ភ�ំហ៊�ូជិ ្របសេទ�ជបុ៉ន
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បសេង�ើតដំសេណើ រកំ្តី�នីថ្លែដល�ន�រពន្យលប់ក្តី��យ



ឧ�ាន�មមជាត�ិង្កើនា Puerto-Princesa Subterranean 

(ត�ប៉ុនង់្កើប៉ុតកិភិណ្ឌឌ ពុភិិពុង្កើ�ក ប្រប៉ុង្កើ�សហ្វ៊ូើាលីពីុនី)

អង្កើណ្ឌត� កសម�ប្រ�

មលូប៉ុ�៖

ឧ�ានង្កើនះត�ណ្តា�ឱ្យយជ្ឈប្រមក�ស៏�ខានស់ប្រមាប៉ុក់ារអភិរិកសជ្ឈវីៈ�ប្រមុះ។

មលូប៉ុ�៖

អង្កើណ្ឌត� កសម�ប្រ�ប្រតូវការជ្ឈ�នយួរប៉ុសង់្កើយ��ង្កើ��មបីធ្លានាំបាននវូអនាំគឺតរប៉ុសព់ុកួវា។

គុ្រម�ៃនមូលបទ
ប៉ុងា� ញជាប្រប៉ុង្កើ�គឺស៊ាម��
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�បី្រកុ�ល�ួប្របាបា� (ត�ប៉ុនង់្កើប៉ុតកិភិណ្ឌឌ ពុភិិពុង្កើ�ក ប្រប៉ុង្កើ�សឡាវ)

មលូប៉ុ�៖

ឆកសម�ប្រ�ហ���ប៉ុ���សមន�សសដែ�លមានវប៉ុប�មង៌្កើ�ស�ៗជាង្កើប្រ��នឲយដែសើ�រក

��នាំក�់�ន�រប៉ុសព់ុកួង្កើគឺង្កើ�ន��ង្កើ�សភាពុ�រ៏សរ់ង្កើវ �កង្កើនះ។

មលូប៉ុ�៖

ល�ួប្របាបា�មនិប្រត�មដែតជា�បី្រកុ�ប៉ុ�រាណ្ឌប៉ុុ�ង្កើណ្តា� ះង្កើ� វប៉ុប�មប៌្រប៉ុនៃពុណី្ឌរប៉ុសវ់ា

គឺងឺ្កើ�មានជ្ឈវីតិន�ិក�ពុ��សាតិកំ��សហ្វ៊ូគឺមនប៍៉ុ�ុ�ប៉ុបនងំ្កើនះ។

គុ្រម�ៃនមូលបទ
ប៉ុងា� ញជាប្រប៉ុង្កើ�គឺស៊ាម��
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ឆកសម�ប្រ�ហ��� (ត�ប៉ុនង់្កើប៉ុតកិភិណ្ឌឌ ពុភិិពុង្កើ�ក ប្រប៉ុង្កើ�សង្កើវៀតណ្តាម)



ង្កើ�ង្កើពុលង្កើភិ��វ�សសនាំត�ប៉ុនឬ់សហ្វ៊ូគឺមនង៍្កើ�ស�រណ៍្ឌ ពុកួង្កើគឺ��ប់៉ុង្កើ�ើ�ត��នាំក�់�ន�យរូ

អដែ�ើ�ជាមយួប្រប៉ុជាជ្ឈនន�ិ�កីដែនា�ដែ�លពុកួង្កើគឺបានមកង្កើម�ល។

12

បសេង�ើតទំ�ក់្តីទំនង

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ

2. ង្កើសា�កពាកស់ង្កើមា�កប៉ុ�ពាកន់�ិង្កើប្រគឺ��លម�

ង្កើ��មពុតិកំ��ត�ប៉ុន�់�ូជា រ ុបូ៉ុ កាប៉ុបូ៉ុ ជាង្កើ��ម 

កំ��ក����ង្កើពុល��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតង្កើ��មបីដែណ្ឌនាំ�

ន�ិង្កើល�ក��ក�តិតង្កើភិ��វឲយ�ញិ�លតិ�លកំ��

ត�ប៉ុនជ់ាវតា�អន�សាវរយី។៍

1. ប៉ុង្កើ�ើ�តកមមវ�ិ ីការប៉ុងា� ញ ន�ិសកមមភាពុដែ�ល

ជារប៉ុសង់្កើ��មពុតិរប៉ុសស់ហ្វ៊ូគឺមនន៍�ិវប៉ុប�មក៌ំ��

ត�ប៉ុន។់

4. ង្កើល�ក��ក�តិតអកំប្រសុក

ឲយកាា យជាមគឺ�ង្កើ�សកន៍�ិ

មុាស�់ះឹង្កើ��មបីឲយ�លប្រប៉ុ

ង្កើ�ជ្ឈនហ៍្វ៊ូរិ��វតា�បានង្កើ�

�លស់មាជ្ឈកិសហ្វ៊ូគឺមន៍

ង្កើដ្ឋាយផឹ្លាល។់ (ជ្ឈយួពុនយ

លប់៉ុកប្រស៊ាយង្កើប៉ុ�ច�បា�។់)
3. គ្នា�ប្រ�មលូប៉ុ�ង្កើដ្ឋាយង្កើប្រប៉ុ�អាហរកំ��

ប្រសុកដែ�លដែប៉ុាកង្កើគឺកំ��ត�ប៉ុនន់�ិង្កើរៀប៉ុ��

ង្កើដ្ឋាយអកំប្រសុក។
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6. ឲយសរួនាំ� ន�ិជ្ឈប្រមុញឲយមាន

ការសននឹាំ។

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ

5. ប៉ុង្កើ�ើ�តកមមវ�ិសីប្រមាប៉ុង់្កើភិ��វ�លូរមួ

ប៉ុ�ណ្ឌយប្រប៉ុនៃពុណី្ឌ។



ង្កើភិ��វ��សគំ្នា��ប់ានប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�ន�៍�សគំ្នា។ វាស�ខានដ់ែ�លប្រតូវ���ពុកីាររ �ពុ����ករប៉ុសព់ុកួង្កើគឺម�នន��ចប៉ុ់

ង្កើ�ត�ម��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានត។

1. អំ�ក្តីរុក្តីរក្តី៖ ដែសើ�រកប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�នប៍៉ុដែនាម�ុ�សកមម (ប៉ុនតង្កើ�ការង្កើ���ភិំ�ឬ��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតប៉ុដែនាមប៉ុនឹាំប៉ុព់ុី

បានង្កើឃុ�ញមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លង្កើ�ស�រ)។

2. អំ�ក្តីថ្លែ��ងរក្តីបទពិសេ�ធន៖៍ ប្រតូវបានជ្ឈ�រ�ញង្កើដ្ឋាយការ��ង់្កើ�ក�ស៊ានតង្កើ��កីដែនា�មយួង្កើដ្ឋាយស៊ារដែតវាលបីឬជា

កដែនា�ដែ�ល “ប្រតូវ�សសនាំ”។ ពុកួង្កើគឺជាង្កើរឿយៗគឺជឺាអកំង្កើ�ស�រ។

3. អំ�ក្តី�្រមប�្រម�ល៖ �លូ�តិតជ្ឈយួអកំ�នៃ�ឲយ��លួបានប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�នល៍�ប៉ុ���តង្កើដ្ឋាយដែ�ករ �ដែលក��ង្កើណ្ឌះ

���រប៉ុស�់ាួន (ឪពុ�កមាត យ ប្រគឺូប៉ុង្កើប្រ��ន)។

4. អំ�ក្តីប��ូ ល�ងផែូវចិតី៖ ��ម់ានឬមាន��នាំក�់�ន�ផឹ្លាល�់ាួនជ្ឈតិសំ�ិ�ង្កើ�ន��ប្រប៉ុធ្លានប៉ុ�ដែ�លពាកព់ុន័�។ ពុកួង្កើគឺ

អា�ង្កើពុញ�តិតង្កើដ្ឋាយប្រគ្នានដ់ែតបានប្រសបូ៉ុយកប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�នង៍្កើដ្ឋាយមនិច�បា��់�លួបាន��ង្កើណ្ឌះ���ប៉ុដែនាមង្កើ�។

5. អំ�ក្តី�ជ�ពឬអំ�ក្តីថ្លែដល�នចំណូលចិតី៖ មាន��ណ្តាប៉ុអ់ារមមណ៍្ឌជាក�់កន់�ិប្រជាលង្កើប្រជ��ង្កើពាះប្រប៉ុធ្លានប៉ុ�

ដែ�លពាកព់ុន័�ង្កើ�ន��ការងារឬ��ណ្ឌ��់�ណូ្ឌល�តិតពុកួង្កើគឺ។

ដឹងព�សេភ��វរប�់អំ�ក្តី

14

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ
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មន�សសអា�យល�់��ន�ិរកីរាយជាមយួន��ប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�នត៍ាមវ�ិងី្កើ�ស�ៗគំ្នា។ ��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតដែ�លល� ន��

ង្កើប្រប៉ុ�ដែប៉ុប៉ុប៉ុ�ង្កើរៀនសបូ្រតង្កើ�ស�ៗគំ្នាជាង្កើប្រ��នង្កើ��មបីឲយអកំប្រគឺប៉ុគំ់្នាកំ��ប្រកុមមានឱ្យកាស��លួកតរីកីរាយន��ប៉ុ�

ពុងិ្កើស៊ា�នន៍�ិភំាប៉ុ�់�នាំក�់�ន�ង្កើ�ន���នធ្លាន។

1. �ីប៖់ ង្កើភិ��វន��មនិបាន�លូរមួង្កើ�ង្កើប៉ុ�ពុកួង្កើគឺស៊ាត ប៉ុដ់ែតអកំន�ិយស���!

2. សេធ�ើ៖ ការ�លូរមួរប៉ុស�់សសនកិជ្ឈនន��ង្កើ�ើ�ឲយង្កើភិ��វបាន�លូរមួង្កើពុញង្កើលញ ប៉ុុ�ដែនតច�បា�ប់្រតូវមានការពុនយល់

ឲយបានល�។

3. សេ្របើឧបក្តីរណ៍ជំនួយ៖ ការប៉ុងា� ញដែ�ន� ីរបូ៉ុភាពុ ន�ិសញ្ជាំ�  ការដែ�កឯកស៊ារ ន�ិការង្កើ��សសនាំ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លង្កើ�ស�រ អា�ជ្ឈយួង្កើភិ��វឲយយលក់ានដ់ែតបានល�។

15

បទពិសេ�ធន�៍មវធិ�សេផ្សងៗ

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ



ឲ្យចូលរួមសេ�យសេ្របើ្រគុបវ់�ិ� ណ

�រ�ីប៖់ ស៊ាត ប៉ុស់�ង្កើ���មមជាតឬិត�នតី

ន�ិ�ង្កើប្រម��ប្រប៉ុនៃពុណី្ឌ។ ឲយង្កើភិ��វអកំ

ស៊ាត ប៉ុ�់ង្កើប្រម��រប៉ុសប់៉ុកសីង្កើ�កំ��នៃប្រពុ។

�រសេមើល៖ �តលឲ់យង្កើភិ��វអកំមានង្កើពុលប្រគឺប៉ុ់

ប្រគ្នានង់្កើ��មបីរកីរាយន���កីដែនា�ស៊ា� តៗ! 

ង្កើរៀប៉ុ��ង្កើកអ ីន�ិប៉ុង្កើប្រម�ង្កើភិសជ្ឈៈំប្រប៉ុនៃពុណី្ឌ

ង្កើ�កដែនា��សសនាំ គឺជឺាគឺ�នតិ�ល៏�មយួ។

�រប៉ះ៖ ប៉ុះុផ្លាើ  របូ៉ុស�ណ្តាក វតា�សបិ៉ុបកមម សតើជាង្កើ��ម។ 

ការប៉ុះុង្កើ��មនៃនង្កើ��មង្កើឈ�ដែប៉ុាកង្កើគឺដែ�លមានប៉ុនាំា ការពារ

�ាួនវាពុសីតើ គឺជឺាឧ�ហ្វ៊ូរណ៍្ឌមយួនៃនប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�ន�៍គ៏ឺរួ

ឲយចប៉ុអ់ារមមណ៍្ឌ។

�រហិតក្តីែិន៖ ហ្វ៊ូតិកានិផ្លាើ  ង្កើឈ� 

រ�ក�ជាតងិ្កើវជ្ឈសំ៊ា�សតកំ��ត�ប៉ុន ់អាហរ 

ជាង្កើ��ម។

�រភែក្តី់៖ វាដែត�ដែតជាង្កើរឿ�ល�ង្កើ�

កំ��ការស៊ាកលប�អាហរកំ��

ត�ប៉ុនដ់ែ�លដែប៉ុាកពុងី្កើគឺ។

16
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ការសរួស�ណួ្ឌរគឺជឺាវ�ិមីយួកំ����ង្កើណ្តាមវ�ិដីែ�លមានប្រប៉ុស�ិ�ភាពុប៉ុ���តកំ��ការជ្ឈះឥ��ពិុល�លង់្កើភិ��វអកំឲយគឺតិ

ពុ�ី�ិាភាពុង្កើ�ស�ៗគំ្នាង្កើ�កំ��ការការពារ�នធ្លាន�មមជាតនិ�ិវប៉ុប�ម។៌ ប្រតូវង្កើឆា�យតប៉ុន���ង្កើមា�យង្កើដ្ឋាយការ

ង្កើគ្នារពុន�ិភាពុរកីរាយជាន�ិ។ុ

1. សេតើអំ�ក្តីមក្តីព�្របសេទ��?
2. សេតើអំ�ក្តីចូលចិតីទ�សេនះ្រតងច់ំណុច�?
3. សេតើអំ�ក្តីក្តីត�់ំ�លស់េឃើញ�នអំ��ខុ��� រ�ងផ�ះអំ�ក្តីនិងផ�ះខ�ុ ំសេទ?
4. សេតើភ�ំអំ��ខ��់�ងសេគុសេ�្របសេទ�អំ�ក្តី សេហើយក្តីម��់ប៉ុ�� ន?
5. សេតើអំ�ក្តីគុិត�នឹង�នអំ��សេក្តីើតសេឡើងចំសេ�ះតំបនស់េនះ្រប�ិនសេបើ…?

�ួរ�ំណួរ

ថ្លែចក្តីរថំ្លែលក្តីសេរឿង�វ៉�� លខ់ែួន
ដែ�ករ �ដែលកង្កើរឿ�រុាវផឹ្លាល�់ាួនអ�ពុភីិមូអិកំ ប្រគឺ�ស៊ារ មតិតភិកត ិន�ិប្រប៉ុង្កើ�សអកំ។ ង្កើភិ��វ��យ់ល�់��ពុវីប៉ុប�មន៌�ិ

រង្កើប៉ុៀប៉ុរសង់្កើ�ដែ�លដែប៉ុាកពុងី្កើគឺរប៉ុសអ់កំ។ ង្កើរឿ�រុាវរប៉ុសអ់កំ អា��តល�់លព់ុកួង្កើគឺនវូអន�សាវរយី�៍�ង្កើពាះអកំន�ិ

សហ្វ៊ូគឺមនអ៍កំ។

ឧ�ហ្វ៊ូរណ៍្ឌ៖ 

“ង្កើ�កអកំប្រប៉ុដែហ្វ៊ូលមនិង្កើឃុ�ញមានអើពីុងិ្កើសសង្កើ�ង្កើ�កំ��ត�ប៉ុនវ់ាលង្កើសម ង្កើនះ ប៉ុុ�ដែនត�ងី្កើនះគឺសឺ�ខាន់

ណ្តាស�់�ង្កើពាះ��� �។ ង្កើ�ក�យ��� �ធ្លាា ប៉ុម់ក�ងី្កើនះយករ�ក�ជាតងិ្កើ�ើ�ថំា�កាល��� �ឈ។ឺ �ងី្កើនះ�តលន់វូ

ឱ្យស��មមជាត�ិលព់ុកួង្កើយ�� ង្កើហ្វ៊ូ�យង្កើយ��ប្រតូវដែតការពារវា!!”

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ

វាលង្កើសម ប៉ុប្រមុ�ជ្ឈវីមណ្ឌឌ លឡា�ដែប៉ុា� (Lang Biang) ប្រប៉ុង្កើ�សង្កើវៀតណ្តាម

ណ្តាស�់�ង្កើពាះ��� �។ ង្កើ�ក�យ��� �ធ្លាា ប៉ុម់ក�ងី្កើនះយករ�ក�ជាតងិ្កើ�ើ�ថំា�កាល��� �ឈ។ឺ �ងី្កើនះ�តលន់វូ
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ង្កើភិ��វរ �ពុ��ថាមគឺ�ង្កើ�សកង៍្កើ�ស�រណ៍្ឌន�ិមុាស�់ះឹកំ��ត�ប៉ុនគ់ឺជឺាអកំជ្ឈ�នាំញ��ង្កើពាះប្រប៉ុធ្លានប៉ុ�នាំនាំង្កើ�កំ��

ត�ប៉ុនង់្កើនះ។ ន�ិយង្កើ�កានម់ន�សសចសន់�ិអកំប្រស៊ាវប្រជាវកំ��ប្រសុក ន�ិអានអតាប៉ុ�ង្កើ��មបីពុប្រ�កី��ង្កើណ្ឌះ

���អកំ។

ង្កើប៉ុ�អកំមនិអា�ង្កើឆា�យស�ណួ្ឌរណ្តាមយួបាន វាគឺមឺនិមានប៉ុញ្ជាំ� ង្កើ�កំ��ការន�ិយថា “��� �មនិ���ង្កើ�”។ ស៊ាក

លប�ដែសើ�រក�ង្កើមា�យន�ិតប៉ុង្កើ�ង្កើភិ��វវញិង្កើ�ង្កើពុលង្កើប្រកាយតាមរយៈអាដីែមលឬឧប៉ុករណ៍្ឌពុត័ម៌ាន�នៃ�ង្កើ�ៀត។

ត�ប៉ុនង់្កើនះ។ ន�ិយង្កើ�កានម់ន�សសចសន់�ិអកំប្រស៊ាវប្រជាវកំ��ប្រសុក ន�ិអានអតាប៉ុ�ង្កើ��មបីពុប្រ�កី��ង្កើណ្ឌះ

���អកំ។

បនី�ិក្តី��និច�

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ

សេ�� ះ្រតង់
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ង្កើភិ��វមានង្កើពុលក�ណ្ឌតង់្កើ�កំ��កាលវភិាគឺរប៉ុសព់ុកួង្កើគឺ ង្កើហ្វ៊ូ�យអា�ន��បារម���ង្កើពាះង្កើពុលង្កើវ�រ�ច់�ឬ

រយៈង្កើពុលនៃនសកមមភាពុ។ ង្កើ��លក់ដែនា�ជ្ឈបួ៉ុជ្ឈ��គំ្នាឲយបាន15នាំ�មី�នង្កើពុល��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតចប៉ុង់្កើ�ត�ម។

សេមើលថ្លែភ�ក្តីសេពលន�ិយ និង�ក្តី�់ក្តី់
ការង្កើម�លដែភិកំង្កើពុលន�ិយជាមយួង្កើភិ��វ

ប្រគឺប៉ុគំ់្នាគឺសឺ�ខានណ់្តាសក់ំ��ការប៉ុងា� ញការ

ង្កើគ្នារពុន�ិភាពុង្កើស៊ាម ះប្រត�។់ ង្កើប្រប៉ុ�ង្កើឈម ះពុកួ

ង្កើគឺង្កើដ្ឋាយមានភាពុរាក�់ក។់ ង្កើដ្ឋាះដែវនតា

ការពារនៃ��ង្កើ�ញង្កើ�ង្កើពុលន�ិយង្កើ�កាន់

ង្កើភិ��វរប៉ុសអ់កំ។

សេ�រពសេពលសេវ�

បសេច�ក្តីសេទ�ពន្យលប់ក្តី��យ



202020

មន�ុ្សថ្លែដល�ន��ុក្តី�ពនឹងយក្តីចតីិទុក្តី�ក្តី់

សេ�ទ��ងំល�បផុំត

ង្កើ�ើ�ឲយប្របាក�ថាង្កើភិ��វអា�ង្កើប្រប៉ុ�ប្របាសអ់ាហរ ��ក �ជី្ឈប្រមក 

ន�ិប៉ុរកិា� រប៉ុនបឹ៉ុ�់�ក។ 

�តល�់�ណ្ឌ� �ជាម�នពុរីយៈង្កើពុលនៃនសកមមភាពុនមិយួៗឬ

កប្រមតិពុបិាករប៉ុសវ់ា។ ដែ�ន�អីា�ជ្ឈយួ�លក់ារយល�់��

រប៉ុសង់្កើភិ��វ។ 

ង្កើ�ង្កើពុលឲយង្កើភិ��វមកជ្ឈ��គំ្នាង្កើ��មបីន�ិយ នាំ�ពុកួង្កើគឺង្កើ�កដែនា�

មាប៉ុង់្កើប៉ុ�អា�ន�ិង្កើជ្ឈៀសវា�ឲយពុកួង្កើគឺដែប៉ុរ��ពុនានឺៃ��។ 

ង្កើជ្ឈៀសវា�ឈរ��ពុមី��វតា�ស�ខាន ់ង្កើ��មបីឲយ

ពុកួង្កើគឺអា�ង្កើម�លបាន�្បោសល់�។
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សេដើរសេ�យសេល្ប�ន�ម��ប

សេ្របើជំនួយ�រមគុ�សេទ�ក៍្តីឲ្យ�ន្រប�ិទ��ព

ចប៉ុអ់ារមមណ៍្ឌ��ង្កើពាះង្កើលប�នដែ�លង្កើភិ��វង្កើ��រ។ ង្កើភិ��វ

�ាះរា�កាយអា�មានកប្រមតិឬកប៏្រតូវង្កើ��រយតឺៗ។ 

ង្កើប៉ុ�អកំង្កើ�ឆ្នាំ� យពុពីុកួង្កើគឺ ពុកួង្កើគឺន��អស�់�ណ្តាប៉ុ់

អារមមណ៍្ឌ��ង្កើពាះស៊ា�ង់្កើរឿ�រប៉ុសអ់កំ ឬអា�មាន

ហនភិិយ័នៃនង្កើប្រគ្នាះថំាកក់ានដ់ែត��ស។់

ជា�មមតា ជ្ឈ�នយួការមគឺ�ង្កើ�សកស៍ាតិង្កើ�ខា����នៃន

ប្រកុមង្កើ�ស�រន�ិជ្ឈយួមគឺ�ង្កើ�សកប៍៉ុង្កើងា� លកំ��ការប្រគឺប៉ុ់

ប្រគឺ�ស�វតាភិាពុន�ិប្រគឺប៉ុប់្រគឺ�ប្រកុម។ ង្កើប៉ុ�ង្កើភិ��វសរួស�ណួ្ឌរ

ង្កើ�កានជ់្ឈ�នយួការមគឺ�ង្កើ�សក ៍ប្រតូវង្កើ�ើ�ឲយប្របាក�ថា

មគឺ�ង្កើ�សកប៍៉ុង្កើងា� លជាអកំង្កើឆា�យង្កើហ្វ៊ូ�យដែ�ករ �ដែលក

�ង្កើមា�យង្កើ�កានង់្កើភិ��វ�នៃ�ង្កើ�ៀតង្កើ��មបីការប្រគឺប៉ុប់្រគឺ�ឲយ

កានដ់ែតល�។

ចប៉ុអ់ារមមណ៍្ឌ��ង្កើពាះង្កើលប�នដែ�លង្កើភិ��វង្កើ��រ។ ង្កើភិ��វ

�ាះរា�កាយអា�មានកប្រមតិឬកប៏្រតូវង្កើ��រយតឺៗ។ 

ង្កើប៉ុ�អកំង្កើ�ឆ្នាំ� យពុពីុកួង្កើគឺ ពុកួង្កើគឺន��អស�់�ណ្តាប៉ុ់

អារមមណ៍្ឌ��ង្កើពាះស៊ា�ង់្កើរឿ�រប៉ុសអ់កំ ឬអា�មាន

ហនភិិយ័នៃនង្កើប្រគ្នាះថំាកក់ានដ់ែត��ស។់
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សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ
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ASEAN-Japan Centre:

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លអាស៊ាា នជ្ឈប៉ុុ�ន ASEAN-Japan Centre (ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and 

Tourism) គឺជឺាស៊ាា ប៉ុន័អនតររដ្ឋាា ភិបិាលមយួដែ�លប៉ុង្កើ�ើ�តង្កើ���ង្កើដ្ឋាយរ�ាសមាជ្ឈកិអាស៊ាា នន�ិប្រប៉ុង្កើ�សជ្ឈប៉ុុ�ន 

ង្កើ�ឆំ្នាំ�1981។ ស៊ាា ប៉ុន័ង្កើនះបានន�ិក�ពុ��ជ្ឈ�រ�ញការនាំ�ង្កើ�ញពុអីាស៊ាា នង្កើ�ជ្ឈប៉ុុ�ន �នឹ�មន��ង្កើនះកក៏�ពុ��ង្កើ�ើ�ឱ្យយប្រប៉ុ

ង្កើស�រង្កើ��� នវូការវនិងិ្កើ�គឺ ង្កើ�ស�រណ៍្ឌក�៏�ូជាការផ្លាា សប់៉ុតូ ររវា�ប្រប៉ុជាជ្ឈនន�ិប្រប៉ុជាជ្ឈននៃនរ�ាសមាជ្ឈកិអាស៊ាា ន

ន�ិជ្ឈប៉ុុ�ន។

www.asean.or.jp/en/

Ecologic: 

Ecologic ប្រតូវបានប៉ុង្កើ�ើ�តង្កើ���ង្កើ�ដែ�មករាឆំ្នាំ�2008 ង្កើ�ខា�ង្កើប្រកាមភិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈដីែតមត�។ ស៊ាា ប៉ុនកិ 

នៃនEcologic ង្កើ�ក មុាស៊ាណូ្ឌរ ិស�នីតាន ិប៉ុង្កើប្រម�ការជាអកំប្រប៉ុ�កាង្កើអកងូ្កើ�ស�រណ៍្ឌអនតរជាតនិ�ិ 

ជាប្រគឺូប៉ុណ្ឌត� ះប៉ុណ្តាត លការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយង្កើ�ជា�12ប្រប៉ុង្កើ�ស ន�ិមានប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�នជ៍ា� 
25ឆំ្នាំ�ដែ�កំអភិវិឌ្ឍឍង្កើអកងូ្កើ�ស�រណ៍្ឌជ្ឈ��វញិពុភិិពុង្កើ�ក។ ង្កើយ��កប៏្រគឺប៉ុប់្រគឺ���ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានត 

ង្កើអកងូ្កើ�ស�រណ៍្ឌង្កើ�ភិំ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈEីn-Ya ង្កើ��បី្រកុ�ហ្វ៊ូើា�ជ្ឈណី្ឌ� ម�ុី ដែ�ល�តលន់វូ��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតង្កើអក ូ

ង្កើ�ស�រណ៍្ឌន�ិការង្កើបាះជ្ឈ�រ � ជាគឺប្រមូនៃន��ង្កើណ្ឌ� រក�ស៊ានតង្កើអកងូ្កើ�ស�រណ៍្ឌដែ�លមានការពុនយល ់

ប៉ុកប្រស៊ាយ ង្កើដ្ឋាយង្កើ�ើ�ការរមួគំ្នាជាមយួសហ្វ៊ូគឺមន។៍

www.mtfujiecotours.com/

របូ៉ុភាពុគឺ�នរូង្កើដ្ឋាយង្កើ�ក Dao Van Hoang

ង្កើ�ះប៉ុងី្កើ�កធ្លាា ប៉ុង់្កើ�ើ�ការងារដែ�កំ�សពុើ�ាយ ប៉ុ�ុ�ប៉ុបនងំ្កើនះ ង្កើ�ក Hoang ក�ពុ��ប៉ុង្កើប្រម�ការជាវ�ិបិ្រតករ 
សតើនៃប្រពុង្កើពុញង្កើមុា�។ ង្កើដ្ឋាយរមួ�ស�នវូ�តំគ់ឺ�នតិប្របាប្រសយ័�ក�់�ជាមយួន��ជ្ឈ�នាំញវ�ិបិ្រតករជា 

នាំយកដែ�កំនៃ�បំ្រប៉ុឌ្ឍតិ ង្កើ�កបានគឺរូរបូ៉ុភាពុគឺ�នរូជាង្កើប្រ��ន ន�ិង្កើ�ើ�ស�ង្កើណ្ឌ� ប៉ុង្កើ�ើ�តគឺ�នរូង្កើល�ជ្ឈញំ្ជាំ��ន�ិគឺ�នតិ 

រ�នាំសប្រមាប៉ុម់ជ្ឈឈមណ្ឌឌ លពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយ ឧ�ានជាត ិន�ិ�កីដែនា�ស៊ាធ្លារណ្ឌៈង្កើ���ូ��ប្រប៉ុង្កើ�ស 

ង្កើវៀតណ្តាម ន�ិកំ��ត�ប៉ុនក់ំ��ប៉ុ�ណ្ឌ�អប៉ុរ់ �ក�មារន�ិសហ្វ៊ូគឺមនអ៍�ពុ�ីមមជាតនិ�ិការការពារប៉ុរសិ៊ាា ន។

ង្កើ�កអកំអា�ង្កើម�លសំ៊ានៃ�រប៉ុសង់្កើ�កង្កើ�www.daovanhoang.com

ង្កើយ��សមូដែ�ា�អ�ណ្ឌរគឺ�ណ្ឌ�ល ់Ms. Lisa Brochu ន�ិ Mr. Tim Merriman ដែ�លបានដែ�ករ �ដែលក 

��ង្កើណ្ឌះ���ន�ិប៉ុ�ពុងិ្កើស៊ា�នរ៍ប៉ុសព់ុកួគ្នាត�់ក�់�ន��ការពុនយលប់៉ុកប្រស៊ាយ។
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 មាន��នលួ��សប្រតូវ

 ប៉ុ�ញំ្ជាំប៉ុមលូប៉ុ�

 ប៉ុង្កើ�ើ�ត��នាំក�់�ន�
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 ឲយ�លូរមួង្កើដ្ឋាយង្កើប្រប៉ុ�ប្រគឺប៉ុវ់ញិ្ជាំ� ណ្ឌ
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