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៥. ភពចំរះុេផ ងគន វបបធមច៌ំរះុគន  
ភ េផ ងៗេនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ 

ភ សរុបទ
្របេទសេមគងគទងំ៥ (

េសមើនឹង៥.៨% ៃនចំនួនភ សរ

េឈម ះភ ពិភពេ ក

និយយភ កនុង្របេ

ទងំអស់កនុងពិភពេ ក។ ធ្ល កចុ់ះទបៃនតំបនប៉់សីុហ្វិក (០.១%

ៃនអនកនិយយភ ១៨.១%ៃនភ ) េហើយតំបនទ់្វីប េមរកិខ

េជើងនិងខងតបូង (០.៨%ៃនអនកនិយយភ ១៤.៤%ៃនភ ) ប៉ុែន្តេបើេ្រប បេធៀបជមយួអឺរ ៉ុប (២៦.១%

អនកនិយយភ ៣.៤%ៃនភ ) ឬ សីុទងំមូល (៦០.៨%ៃនអនកនយិយភ ៣៣.៦%ភ ) ច
និយយបនថមនភ េផ ងៗចំរុះែបបយ៉ងកនុងចំេ មចំនួន្របជជនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ
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ងអស់មន៣៩៨ភ ្រតូវបននិយយកនុង
មូ វៃថកមពុជេវៀត ម)1។ចំនួនេនះ

ុប៦,៩០៩ែដលបនចុះបពជ ី យ

Ethnologue។មយ៉ងេទៀតចំនួនអនក
សទងំ៥េនះគឺមន៣.២%ៃនពិភពេ ក

%ៃនអនកនិយយភ ៥.៨%ៃនភ

2។ 
# អនកនិយយ # ភ
ភ   ១០,០០០នក់ 

កមពុជ ១៣ ៩៧០ ១២  េ្រព,សំែរ,៉ស្អូច ,៥១១, ២៣

វ ៥,៣៤៩,៨៩៤ ៨៤ ៤៧  ហឺ, ែរម៉,ឆតុ 
ភមូ ៤ ១៧,៣១៩,៨០០ ១១ ៣៥  នុ, វឆិន,ហពូន 
ៃថ ៥១,៦៦៨,៩៩៧ ៧៤ ២៨  បីសុ,ឆងុ,ផ្លង ់
េវៀត ម ១  ៧៥,៦៥០,០៩៩ ០៦ ៤២  ែរម,ឆតុ,អន
សរបុ (៥្របេទស) ១ ១៩៣,៥០០,៧៦០ ៣៩៨ ៦៤   
ពិភពេ កសរបុ ៥ ៦ ៣,៩៥៩,៥១១,៧១៧ ,៩០៩ ,៥២៤   
ភគរយ ៣.២% ៥.៨%   

                                                            
1េយង មចំនួនបនផ្តល់កនុងបញ្វ ី យេឈម ះភ កនុងពិភពេ កEthnologue (Lewis 2009) 
2កនុងទ្វីប ្រហ្វិក១២.២%ៃនអនកនិយយភ  េ្របើ្របស់៣០.៥%ៃនភ កនុងពិភពេ ក 

វ ិ មូនេនេខត្ត ៉ តឆ់បរួភីគខងលិច្របេទសៃថ 
(ែខកញញ ឆន ២ំ០១២) 



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 

2  Mekong Watch (2013)
 

 
េនកនុង្របេទសទងំ៥កនុងតបំនទ់េន្លេមគងគ 
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ភ

កនុងចំេ ម៣៩៨ភ ចំនួនភ ១៦៤

់ នៃនភ មនិែមន្រតូវបនសំេរចេ យចំនួនអនកនយិយទងំ្រសុងេទ(NettleនិងRomaine២០០០) 

បនទ បព់ីេធ្វើករគណនេចញពីករពិនិតយេ្រប បេធៀប(Crystal២០០០) ប៉ន្់របមណថ៥០%ៃនភ នឹង
បតប់ងក់នុងេពល១០០ឆន ខំងមុខនិងភគរយៃនភ កនុងពិភពេ កែដលមនអនកនយិយតិចជង១០ព
នកគ់ឺមនចនំួនពិត្របកដ៥១.០% (៣,៥២៤ភ )។ដូេចនះ មនជំេរ ើសខពស់ែដលថមន១៦៤ភ ្រតូវ
បននិយយេ យជនជតិេដើមភគតចិនិងជនជតិភគតិចេនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគេហើយនឹងបតប់ងក់នុង
កំលុងសតវត រទ៍ី២១។ករគណនករបតប់ងគ់ឺ១ឬ២ភ ជេរៀង ល់ឆន កំនុង្របេទសទងំ៥ មបេ ្ត
ទេន្លេមគងគ។ភ បនបន្តបតប់ងន់ងិវវិឌ មរយៈ្របវត្តិ ្រស្តមនុស ជតិប៉ុែន្ត   អ្រ ៃនកររលត់ ប
សូនយបនេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំកនុងរយៈេពលជង៥០០ឆន កំន្លងេហើយេនះជករគួរបរមភ (NettleនិងRomain
២០០០)។ 
 

េ
ក ្ត គំ មកំែហងដល់ភ ភគតិចដធ៏ំបំផុតកនុងត
កើនេឡើងយ៉ងឆបរ់ហ័សៃនភ ធំៗដូចជភ ជតិនិង

ភ ផ្លូវករនន។ពិេសសករអបរ់ ំ ធរណៈេលើកទឹកចិត្តឬសួ
ែតត្រមូវេ្របើ្របស់និងទទលួយកភ ធំៗ។ខណៈកុមរៃន្រកុមជន
ជតិភគតិច្រតូវករេរៀនភ ជតិនិងភ ផ្លូវករេហើយពួកេគមន
សិទធិេធ្វើដូេចន ះ ជបញ្ហ ែដល្រគូបេ្រង ននិងឪពុកម្ត យ្រតូវេបើកចំហរ
ឬេបើកចំហរេ យពយយម ងំខទបឲ់យេ្របើ្របស់ភ ភគតិចទងំ
េនះ។េនះនឲំយកុមរមនសំណួរអំពីតៃម្លៃនេដើមកំេណើ តនិងករអប

កនុង េរៀនេហើយសូមបែីតេន មផទះដូេចនះភ មនិ្រតូវបន
 

3Nettle (1999) យករណ៍ថ ភគរយៃនភ ទំងអស់ មនអនកនិយយតិចជង១០,០០០នក់ ្រតូវជ៩២.៨% កនុងតំបន់អូ្រ ្ត លី /អូេស នី 
៧៦.៥%កនុង េមរកិខងតបូង ៧៧.៨%កនុង េមរកិខងេជើង ៣៦.៤%កនុង េមរកិក ្ត ល ៣២.៦%កនុង ្រហ្វិក និង ៣០.២%កនុងអឺរ ៉បុ ។ ទូទំង

កលជមធយមគឺ ៥៩.៤% និងជមធយមកនុង សីុគឺ៥២.៨% ។ 

្រស្តីជនជតខិមូកនុង្រសុកប៉កេ់បង, េខត្តឧត្តមៃស
េនភគខងតបូង្របេទស វ 
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ែចកចយដល់មនុស ជនំនេ់្រកយ។េលើសពីេនះេទៀតភ ធំៗបនព្រងីកនិងមនឥទធិពល មរយៈ
ទូរទស នវ៍ទិយុកែសតនិង្របពន័ធផ ព្វផ យធំេផ ងៗកដូ៏ចជវបបធម៌្របជ្របិយកនុងែខ ភពយន្តនិងចំេរៀង។
បែនថមជងេនះេទៀតភ អងេ់គ្លសេដើរតួរជភ «អន្តរជតិ»សំ បក់រទំនកទ់ំនងកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគជ
មយួករបញចូ ល្របេទស ៊ នែដលនឹងមកដល់កនុងឆន ២ំ០១៥ជករជំរុញឱកសបតប់ងក់រឲយតៃម្លភ
ភគតិចែថមេទៀត។ 

ជេម្ល ះនិងស្រងគ មសីុវលិេ្រគះធមមជតេិ គ តតបតនិង (ករបងខំ)ផ្ល ស់ប្តូរទលំីេនេ យ រគំេ ង
អភវិឌ ធំៗដូចជករ ងសងទ់ំនបគ់ឺជករគំ មកំែហងដល់ភពរស់ នរបស់ភ ភគតិចផងែដរ។អនក
និយយភ មងជជនជតិេដើមភគតិចរស់េនកនុងភគខងតបួង្របេទសភូមនិងៃថបនរងេ្រគះរញជួ យែផនដី
និងសូ៊ មយ៉ិងខ្ល ងំកនុងែខធនូឆន ២ំ០០៤។ពីមុនេនះពួកេគមន ថ នភពេសដ្ឋកិចចនិងសងគមអនថ់យរចួេទ
េហើយប៉ុែន្តអនកនិយយភ មងជពិេសសអនករស់េន មេឆនរសមុ្រទពួកេគបនបតប់ងទូ់កនិងផទះេទ មសូ៊

មែិដលគឺជករ្របឈមជមយួវបិត្តិ (Skehan២០១២) ។ភូមែិដលមនអនកនិយយភ អ៊ូគុងជភ

មនេដើមកំេណើ តពីភ សីុណូ-ទីេបរស់េនកនុងតំបនខ់ងលិច្របេទសៃថ្រតូវបន ជញ ធរ  អគគិសនីៃថបងខំឲយេរ ើ
លំេន នេដើមបី ងសងទ់ំនប។់ជលទធផលកររបួរមួេនកនុងសហគមនម៍នភពទនេ់ខ យបេងកើនជឧបសគគ
កនុងករែថរក ភ និងអត្តសញញ ណែថមេទៀត (Bradley១៩៨៩)។ 

ភ របស់ជនជតិេដើមភគតិចនិងជនជតិភគតិចបនបំេពញ
គតិបណ្ឌិ តនងិចំេណះដឹង្របមូលផ្តុ ំ មរយៈរេបៀបរស់េនជ្របៃពណី
និងកររស់េនែបបធមមជតិ។មនអនក្រ វ្រជវខ្លះបននិយយថ
មនុស េកើតមកជមយួភ និងវបបធម៌( McCarty, Skutnabb-
KangasនិងMagga២០០៧) ។ 
 

្រស្តីជនជតយ៉ិេហឿន មតបំនត់េន្លេសកុង
ភគខងតបូង្របេទស វ 
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