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ទស្សនាវដ្តីកីឡា

ក្ុមប្ឹក្សាផ្សាយ
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ាន បូរ៉ាត

ឯកឧត្តម បូ៊ ជុំេសរី 

ឯកឧត្តម អុ៊ក សិទ្ធិជតិ

ចាងហ្វាងការផ្សាយ
បុ៉ន សុខ 

និពន្ធនាយក
ែហម េសរវុឌ្ឍន៍

និពន្្ធព័ត៌មាន និង ថតរូប
ជំុ សំអុល

យឹម ម៉ង់

ផ្ន្កស្ាវជ្ាវ និង ប្សម្ួល
ហង់ សីុមន

សី្ សីុវឡ្ង

ពំ្ វណ្ណរឿន

ផ្ន្កច្កផ្សាយ
លន់ ចន្ធូ

ផ្ន្កបច្ច្កទ្ស
បុ៉ន សុភ

សន វណ្ណារី  



យោងតមផ្នករប្តិបត្តិប្កួតកីឡា ប្ចំ ឆ្នាំ  

២០១៦ របស់ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នយកដ្ឋាន 

អប់រំកយ និងកីឡាសិស្ស-និស្សិតក៏បនធ្វើកររៀប ចំពឹ្ត្តិ

ករណ៍ប្កួតកីឡាសិស្សម ធ្យមសិក្សាជ្ើស រីស ជើងឯក

ទូទាងំប្ទ្សនៅខ េត្តកំពង់ចមឯនយ ឦសន ប្ទ្ស

បំណង សំដៅ កសងគុណផលកីឡាករ កីឡាករិនី ឲ្យ បន 

កកិ្តខ្ពស់ និងទ្ពកោសល្យ បច្ច្កទ្ស ច្បាស់លាស់នឹង 

យក  មកប្មូល ផ ្ដុំក្នុងកុ្មជម្ើស ជតិ ធ្វើករហត់ ហ្វឹក ហ្វឺន 

ត្ៀមចូលរួមប្កួត កីឡាកមិ្ត ជតិ តំបន់ និងអន្តរជតិ 

នន ព្មទាំងឆ្ពោះទៅសុីហ្គ្មឆ្នាំ២០២ ៣ ដ្លកម្ពុជ នឹង 

ធ្វើ ជម្ចាស់ផ្ទះ។

ខ្ត្តកំពង់ចមបនរមួសហករជមយួនយកដ្ឋាន 

អប់រំកយ និងកីឡាសិស្ស-និស្សិត រៀបចំឲ្យមនករ ប្កួត 

កីឡា សិស្ស មធ្យមសិក្សាន្ះឡើងដើម្បីជ្ើសរីស ជើង ឯក 

ទូទាំងប្ទ្ស លើ៦ ប្ភ្ទកីឡារួម មន៖ បល់ទាត់ប ុរស-

នរី បល់ទះបុរស-នរី បល់បោះបុរស-នរី អត្តពលកម្ម 

បុរស-នរី វយកូនឃ្លីលើតុបុរស-នរី និងប្៉តង់បុរស-នរី 

មនរយៈព្លចប់ពីថ្ង្ទី២៦ ខ្កញ្ញា ដល់ថ្ង្ទី០៤ ខ្ 

តុលា ឆ្នា២ំ០១៧។ ក្នងុរបយករណប្៍កួតមនប្តិភូ កីឡា 

សិស្សដ្លបនចុះឈ្មោះចូលរួមគ្ប់ចំនួន២៤មន្ទីរអប់រំ

យុវជន និងកីឡារជធនី-ខ្ត្ត។ ប្ភ្ទកីឡាមក ចូល រួម ន 

ឆ្នាំកំណ្ទម្ង់ន្ះមនបល់ទាត់បុរស២៥ក្ុម នរី ២១ 

រូបពីឈ្វ្ងមកស្តាំ រូបទី១ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបលខ្ត្តកំពង់ចម រូបទី២ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ាន បូរ៉ាត រដ្ឋល្ខធិករក្សួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡា អញ្ជើញជអធិបតីភពក្នុងព្ិធីបើកករប្កួតកីឡាជ្ើសរីសជើងឯកថ្នាក់ជតិសិស្សមធ្យមសិក្សានៅខ្ត្តកំពង់ចម



កុ្ម បល់ទះបុរស ២៣កុ្ម នរី២៤កុ្ម បល់បោះបុរស 

២០ កុ្ម នរី១៨កុ្ម អត្តពលកម្មបុរស២៤ក្ុម នរី២៣ 

កុ្ម វយកូនឃ ្លីលើតុបុរស៥ក្មុ នរ៣ីកុ្ម និងប្៉តង់ប ុរស 

១២កុ្ម នរី១១កុ្ម សរុបគណ ៈកម្មករចំនួន ២៦៣ នក់

សរុបរួម ចំនួន២៨២៣នក់ ក្នុងនះនរី១០៦៧នក់។

ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបលន្ គណៈអភិ 

បលខ្ត្តកំពង់ចម បនធ្វើគវរកិច្ចស្វាគមន៍ និងជម្ប 

ជូន អំពីស្ថានភពទូទៅដ្លខ្ត្ត សម្ចបនន ា ព្ល បន្ត 

បន្ទាប់លើវិស័យនន។ ដូចជវិស័យកសិកម្ម វិស័យ 

ទ្សចរណ៍ខ្ត្តម នរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្វត្តិសស្្ត

រមណីយដ្ឋានធម្មជតិ រមណីយដ្ឋានក្ឆ្ន្ជច្ើនកន្ល្ង

ដ្លមនសួនច្បារដ៏ស្ស់ស្អាតគួរជទីមនរម្យត មដង 

ទន្ល្ ក្នុងកុ្ងកំពង់ចម ថ្មទាំងមនភ្លើងព ណ៌ដ៏ស្ស់ 

ស្ទន់នព្លរត្ី។  ក្នុងស្ថានភពដ្លក្សួងអប់ រំ

យុវជន និងកីឡា កំពុងមន សកម្មភពផុល ផុសទាំងសិស្ស

រហូតមហជន ព្មទាំងរីកដុះដលនូវក្លឹប ទីលានកីឡា

និងសមិទ្ធផល ធំមួយទៀតគឺមណ្ឌលកីឡាហ្ល ទឹកត្ជោ 

សែន មនលក្ខណៈស្ដង់ដ ហើយធំជងគ្ក្នុងព្ះរជ 

ណ ចក្កម្ពុជអាចផ្ដល់ស្វសម្ប់ករហ្លកម្សាន្ដ ករ 

ហត់ហ្វឹកហ្វឺន និងករប្កួតទៀតផង។

ឯកឧត្តមបន្ដថ សម្ប់សក្ដានុពលដ្ល មន 

ស្ប់ របស់ខ្ត្តកំពង់ចម មហិច្ឆតរបស់ខ្ត្តនឹងប្ដ្ជ្ញាខិត 

ខំ ពងី្ក វិសលភពឲ្យកន់ត្ធំទូលាយ បន្ថ្មទៀត ដោយ 

ភ្ជាប់ពីតំបន់មតទ់ន្លន្្កុ្ងឆ្ពោះទៅ ត្ើយខងកើតនូវ ស្ពោន

កោះប្៉នកំពុងសងស ង់បនជង៨០ភគរយ ហើយក្នុង 

គោលបំណង រៀបចំក្លម្អឲ្យមនសោភ័ណភព រីកស្ស់

ត្កល សម្ប់បម្ើឲ្យវិស័យទ្សចរណ៍។ ឯកឧត្តម ក៏ 

បនចត់ទុកកររៀបចំ  ប្ កួតកីឡា សិស្ ស  មធ្ យម សិ ក្សា 

ទូទាំងប្ទ្សន ព្ល ន្ះ 

គឺ ជករ  ប្ មូ ល  ផ្ដុំ មួ យ 

នូវធន ធនមនុស្ស ប្កប 

ដោយ  កយ  ស ម្ ប  ទា មំ 

មួន មន សមត្ថភព ទ្ព 

កោ ស ល្ យ  ប ច្ច្ ក  ទ្ ស 

គ្ប់គ្ន់ដើ ម្ បី  ក្លាយ ជ 

អ្ន ក ប ន្ដ វ្ ណ  ស ម្ ប់

អ នគ ត ប្ ទ្ ស ជតិ ។ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន



ម្៉យង ទៀតក្មួយៗជកីឡាក រត្ូវចត់ទុកករ ប្កួតន្ះជ 

ស្ពោន  ដ៏រឹង មំ និងជថ្នាលសម្ប់ បណ្ដុះនូវបទពិសោធន៍

ជគំរូ  យ៉ាង ល្អក្នុងករហត់ប្ណឆ្ពោះទៅករទទួ លបន នូវ 

សមត្ថភពគ្ប់គ្ន់ដើម្បីក្លាយខ ្លួនជកីឡាករអាជីព ក្នុង 

ករច ូលរួមប្កួតថ្នាក់ ជតិ អន្ដរជតិ និងបនលើកកម្ពស់ 

សុខភពឲ្យ កន់ត្រឹងមំ។

ឯកឧត្តមក៏បនសំណូមពរនូវចំណុចមួយចំនួន

ដច់ខតរក្សាឲ្យ ខងត្បននូវវិន័យទាំងក្នុងព្លប្កួត

និងព្លចប់ករប្កួត សូមឲ្យករឈ្នះប្កបដោយ ទ្ព កោ 

សល្យ និងបច្ច្កទ្ស ត្ូវអំណត់អត់ធ្មត់ អធ្យស័្យ ឲ្យគ្នា 

ទៅ វិញទៅមក និងមនសមគ្គីភពល្អ សូមជៀសវ ងឲ្យ 

បន  នូវភពក្អើតក្ទម និងមនអាក ប្បកិរិយឌឺដង មើល

ងយដ្លជបច្ច័យនំឲ្យករគំគួន ឈ្លាះទាស់ ទ្ង គ្នា

ចំពោះ គណៈកម្មករប្កួត ឬអាជ្ញាកណ្ដា ល សូមប្កន់ នូវ 

ភពយុត្តិធម៌តឹ្មតូ្វ មិនលម្អៀង និងសូមទាំងអស់ គ្នា 

ជៀស  ឲ្យ ឆ្ងាយពគី្ឿងញៀន។

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ាន បូរ៉ាត រដ្ឋ ល្ខធិករ 

ក្សួង អប់រំ យុវជន និងកីឡាតំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម 

បណ្ឌិត សភចរ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្្តីក្សួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡាបនម នប្សសន៍ថក្សួងអប់រំ យុវជន

និងកីឡា ជនិច្ចកលត្ងបនយកចិត្ត ទុកដក់លើករង រ 

អ ប់ រំ កយ  និ ង កី ឡា ដ្ ល ជស មស ភគ មួ យ នៅក្នុ ង

សមស ភគទាំងបំ្ន្វសិយ័អប់រ។ំ សដំៅករកសងកយ 

សម្បទារឹងមំមនសុខភពល្អ ពន្លឿនករសិក្សាឲ្យ  មន 

និរន្ដរភព។ ម្៉យងទៀតករប្កួតកីឡាគឺជពិធីជួបជ ុំមួយ

រវងកីឡាករ កីឡាករិនីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធ ន៍ពីគ្នាទៅ 

វិញទៅមកក្នុងន័យស មគ្គីភព និងច្ះអធ្យស័្យឲ ្យ គ្នា។

មិនត្បុ៉ណ្ណាះវ្ទិករកីឡាគឺកលានុវត្តភពមួយ ប្កប 

ដោយ សមធម៌ដ្លផ្ដល់ឲ្យកីឡាករ កីឡាករិនី និងគូ ប្កួត 



មន ឱកសសកល្បងបញ្ច្ញសមត្ថភព ប ច្ច្កទ្ស និង 

ទ្ព កោសល្យរៀងៗខ្លួនដើម្បីទទួលបន លទ្ធផលទៅ តម

បទបញ្ជាបច្ច្  កទ្សន្ប្ភ្ទកីឡានីមួយៗ។ ន្ះជ 

មូលដ្ឋាន  គឹ្ះន្ករគោរពវន័ិយ រកស្ាសណ្ដាប់ធ្នាប់ ស្ចក្ដ ីថ្ល ្

ថ្នូរ និងកិត្តិយសដ្លជ ាករចំបច់ផ្ដើមក សងវប្បធម៌  ច្ះ 

រស ់ នៅជមួយ គ្នា។ ម្៉យទៀ តកីឡាជស្វសុខភព ដ្ល 

មន តម្ល្ស្មើនឹងស្វស ុខភិបល ដូច្នាះបនរួមចំណ្ក 

ក ត់   បន្ថយភពអសកម្ម និងអំពើអបយមុខ ក្នុងសង្គម ដូច 

ជករស្ពគ្ឿងញៀន ល្ប្ងសុីសង អំពើហិង្សា ក្នុង

គួ្សរ និងក្នុងសង្គមជតិ។ វជប្ករសំខន់សម្ប់

ក្មួយៗដ្លស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាចំបច់តូ្វកសង ខ្លួន ជ 

ពលរដ្ឋ ល្អនថ្ង្អនគតទើបឆ្លើយ តបទៅនឹងករកសងធន 

ធនមន ុស្សប្កបដោយគុណភព និងប្សិទ្ធភពខ្ពស់

ស្បតមយុទ្ធសស្្តចតុកោណដំណក់កលទី៣ របស់ 

រជ រដ្ឋាភិបលកម្ពជុដល្មនសម្ដច្អគ្គមហស្ន បតីត្ 

ជោ ហ៊ុន សែន ជប្មុខដឹកនំប្ កបដោយគ តិបណ្ឌិត 

ខ្ពស់។

ឯ ក ឧ ត្ត ម ប ណ្ឌិ ត បន ធ្វើ ក រ ផ្ដាំ ផ្ញើ ចំ ពោះម ន្្តី

បច្ច្ក  ទ្  សទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណតូ្វយកចិ ត្ត ទុកដក់

អ នុ វ ត្ត   ឲ្ យ បន ត្ឹ ម តូ្ វ ទៅតម គោល ករ ណ៍ ន្ និ យម

បច្ច្កទ្សដ្លកំណត់ដោយគណ ៈកម្មកររៀបចំករ 

ប្កួតដើម្បីធនដឹ កនំករប្កួតប្កបដោយភពយុត្តិធម៌

ស្ប ត ម គោលករណ ៍ Fair Play និងរកឲ្យឃើញនូវ 

កីឡាករ កីឡាករិនី ឆ្នើម ពិតប្កដដ្លមនទ្ព កោសល្យ

និង កយ  សម្បទា ល្អ សម្ប់បន្ដ បណ្ដុះ បណ្ដាល ឲ្យក្លាយ ទៅ 

ជ កីឡាករ តំណងជតិរួម ចំណ្ក  លើក ស្ទួយ កិត្យ នុភព 

ជតិ  លើឆក អន្តរ ជត ិ។ ក្នុងនះផងដ្រក្សួង អប់រំ យុវជន

និងក ីឡាក៏បនធ្វើកំណ្ទម្ង់ទាំង៨ ចំណុចដ្ល សម្ដ្ច  

ត្ជោ បន គំទ្គឺ មន មួយ 

ចំណុច  និយយ  អំពីកំណ្ 

ទម្ង់វិស័យ អប់រំកយ និង 

កី ឡា ដូ ច  ដ្ ល  នៅ ឆ្នាំ  

២ ០ ១ ៦  បន  រៀ ប  ចំ ករ 

ប្កួត    កីឡា ជតិ លើកទី ១

ហើយថ្ង្ ន្ះ  យើ ង  បន ក្ 

ទ ម្ ង់ ករ ប្  កួ ត  កី ឡា 

សិស្ស   មធ្យម សិក្សាជ្ើស 
ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ាន បូរ៉ាត

សកម្មភាពខ្លះៗនែការបែកួតកីឡាសិសែសមធែយមសិកែសា
ទូទំាងបែទែសនៅខែត្តកំពង់ចាម



រីស ជើង ឯកប្ចំឆ្នាំ សិក្សា ២០១៦-២០១៧ លើ សកម្មភព 

ដូចជករក្លម្អហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធប្កួត ក្ លម្អ ធនធន

មនុស្ស ក្លម្អករស្នាក់នៅ ហូបចុករបស់ អត្ត ពលិកជ

ទិសដៅដើម្បី ត្ៀម លក្ខណសម្បត្តិបន ល្អប្សើរ សម្ប់

ករចូលរ ួមប្កួតកីឡាសុីហ្គ្មលើកទី៣២ នៅឆ្នាំ ២០២៣

ដ្លកម្ពុជយើងទទួល ធ្វើជម្ចាស់ផ្ទះ។ ហើយសម្ដ្ចត្ង

យកចិត្តទុកដក់ និងផ្ដល់ករលើកទឹកចិត្ត ជនិច្ចចំពោះ

វិស័យកីឡាជតិ ព្មទាំងបនផ្ដល់ប្ក់ រង្វាន់ យ៉ាងច្ើន

ដល់ក ីឡាករជ័យលាភីពីឆកអន្តរជតិផងដ្រ។   

ឯកឧត្តមបនគូសបញ្ជាក់ថ វិស័យអប់រំកយ និង 

កីឡា បនដើរតួនទីយ៉ាងសំខន់ក្នុងករបណ្ដុះបណ្ដាល

ធន ធនមនុស្សឲ្យមនកយសម្ប ទាមំមួន បញ្ញាភ្លឺថ្លា និង 

មន សីលធម៌ល្អ។ កីឡាបនក្លាយ ជស្វសុខភពមន 

តម្លដូ្ចស្វសខុភបិល សធរណៈដ ូច្ន្ះដ្រ។  ជមួយ គ្នា 

ន្ះកីឡាមន តួនទីធ្វើជគំរូល្អ ជទូតន្សន្ដិភព អាច 

ដណ ្ដើម នូវកិត្យន ុភពជូនជតិសុខុមលភព និងអាច នំ 

ឲ្យមនវិន័យ មនសណ្ដាប់ធ្នាប់ មនស្ចក្ដីថ្ល្ថ្នូរ និងនំឲ្យ 

មនកិត្តិយ ស។ ប្ករទាំ ងន្ះហើយដ្លនំឲ្យ ក្មួយៗ ទាំង 

អស់គ្នាអាច ក្លាយជកូនល្អ សិស្សល្អ មិត្តល្អ និង ពល រដ្ឋ 

ល្អនៅថ្ង្អនគត។

ឯកឧត្តមក៏បនអំព ាវនវដល់មន្្តី   ថ្នា ក់ ដឹកនំ 

ក្សួង មន្ទីរអប់រំរជធនី ខ្ត្តទាំងអស់សូមចូ លរួម ចំណ្ក

បំ ផុ ស ច ល ន  ាកី ឡាឲ្ យ បន ទូ លំ ទូ លាយ  ជពិ ស្ ស

សកម្មភពអប់រំកយ និងកីឡានៅក្នុងសលារៀនដើម្បីជ

គោលដៅសុខុមលភព ទាំងផ្លូវកយ ផ្លូវបញ្ញា និងរួម

ចំណ្កលើកស្ទួយកិត្យនុភពជតិលើឆកអន្ដរជតិ ជ

ពិស្សទៅទៀតនះគឺករត្ៀមលក្ខណសម្បត្តិឲ្យបនល្អ

ប្ សើរសម្ប់ចូលរួមប្កួតកីឡា សុីហ្គ្ម លើកទី៣២ ឆ្នាំ

២០២៣ នព្លខងមុខ។
តទៅទំព័រទី៤៦



ដោយកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងរួមគ្នាគ្ប់អង្គភព ពាក់ 

ព័ន្ធ ទាំងរដ្ឋ ទាំងឯកជននឹងបនករយកចិត្តទុក ដក់ពីរជ 

រដ្ឋា   ភិបលដ្លមនសម្ដ្ចអគ្គមហ ស្នបតី  ត្ជោ

ហ៊ុន សែន ជប្មុខដឹកនំប្កបដោយគតិបណ្ឌិតខ្ពស់ 

ត្ងត្ យក ចិត្តទុកដក់ និងផ្ដល់ករលើកទឹក ចិត្តជនិច្ច 

ចំពោះ វិស័យកីឡា ជតិ។ នៅបុ៉ន្មោនខ្មុ នករប្កួតកីឡា 

សុីហ្គ្ម លើកទី២៩  នៅទីកុ្ងកូឡាឡាំពួរ ប្ទ្សម៉ាឡ្សុី

នឹងចុងបញ ្ចប់ន្សុីហ្គ្ម ប្ភ្ទកីឡា មួយចំនួន បនទទួល 

ជោគជ័យដ៏ត្ចះត្ចង ់ដោយ នំយកមកនូវម្ដយមស

ប្ក់ និងសំរឹទ្ធិ កមិ្តថ្នាក់ពិភពលោកជបន្ដបន្ទាប់មកជ ូន

ជតិម តុភូមិរបស ់យើងគួរជទីមទនៈយ៉ាងក្ល្ង។

ជហូរហ្មកន្ះដ្លធ្វើឲ្យយើងនឹក ស្មោនមិន

ដល់បន្ទាប់ពីប្ភ្ទកីឡាសូរីនហ្សិកំបូ៉ ទទួលបន ម្ដយ

សំរឹទ្ធិជើងឯកពិភពលោកនៅសហរដ ្ឋអាម្រិក កីឡាវ ៉ូវីណម

ទទួលបនម្ដយមស ប្ក់ សំរឹទ្ធិ ជើងឯកពិភពលោក

នៅប្ទ្សឥណ្ឌ  កីឡាចំបប់ Francofoni លើកទី៨ នៅ

ប្ទ្សកូឌីវ័រ  ទទួលបនម្ដយសំរឹទ្ធិ កីឡាត្ក្វាន់ដ ូ ITF

ទទួលបនម្ដយប្ក់ សំរឹទ្ធិ ជើងឯកពិភពលោកនៅ

ប្ទ្សកូរ ៉្ខងជើង ប្ភ្ទកីឡាកយវប្បកម្មដ្លធ្លាប់

ដណ ្ដើ ម  បនតឹ្មម្ដយសំ រឹទ្ធិ ព្លន្ះគ្បនបំប្ក 

ឯកទត្តកម្មរបសខ់្លនួរហតូធ្វើឲ្យសមច្បន ដលទ់ៅ ម្ដយ  

មស ប្ក់ សំរឹទ្ធិ ពីជើងឯកពិភពលោកនទីកុ្ង Ulan

bator ប្ទ្សម៉ុងហ្គោលី។

ប្តិភូកីឡាកយវប្បកម្មសរុបចំនួន០៤នក់  ក្នុង

នះកីឡាករ៣នក់ ប្ធនប្តិភូ និងជគូ្បង្វឹក១នក់

បនធ្វើដំណ ើរទៅចូលរួមករ ប្កួតកីឡាជ្ើសរីសជើងឯក

កយវប ្បកម្មពិភពលោក លើកទី៩ នៅទីកុ្ង Ulan bator

ប្ទ្សម៉ង់ហ្គោលី ចប់ ពីថ្ង្ទី០២ ដល់ថ្ង្ទី០៩ ខ្តុលា

ឆ្នាំ ២០១៧។  នៅក្នុងករប្កួតលើកន្ះកីឡាករកយ វប្ប 

កម្មកម្ពុជយើងដណ ្ដើមបនម េដយម្នាក់១ៗ សរុបចំនួន៣

គឺ ម្ដយមស១  ដោយកីឡាករ សំបូរ ណាន ម្ដយ 

ប្ក់ ១ កីឡាករ តឹក បុ៊នវី និងម្ដយសំរឹទ្ធិ១ ដោយ 

កីឡាករ ណំុ សុបិន្ត ពីក្នុងចំណម៦៦ប្ទ្ស ដ្លបន 

ពីស្តាំមកឆ្វ្ង រូបទី១ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រូបទី២ ឯកឧត្តម បូ៊ ជំុស
កមិ្តពិភពលោកនៅប្ទ្សម៉ុងហ្គោលី



០៩

ចូល  រួមតូ្វបន រជរដ្ឋាភិបលអនុញ្ញាតរៀបចំឲ្យមនក្បួន 

ដង្ហ្  យ៉ាងអធិកអធមដោយមូ៉តូសអមចំនួន១២គ្ឿងដូច 

វីរកីឡាករ កីឡាករិនីមុនៗដ្រ។

កីឡាករ សំបូរ ណាន ម្ចាស់ម្ដយមស ជើង 

ឯក កីឡាកយវប្បកម្មពិភពលោកបនឲ្យដឹងថ អ្វីដ្ល 

ទ ទួ ល   ជោគ ជ័ យ ដ៏ ត្ ចះ ត្ ច ង់ នព្ ល ន្ះ គឺ គួ រ  ឲ្ យ  

មទនៈភព   ខ្លាំងណស់សម្ប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ បុ៉ន្ដ្អ្វីដ្ល 

គួរឲ្យ រញ ្ជួយ ចិត្តជពន់ព្ករហូតដល់ស្ក់ទ ឹកភ្ន្កនះ គឺ 

ដោយ  ករ យកចិត្តទុកដក់ពីសំណក់រជរដ្ឋាភិបល និង 

បនជិះ ឡាន អមដោយ មូ៉តូ ធំចំនួន១២គ្ឿងគឺវជ កិត្ត ិយស  

ខ្លាំង ណស់ចំពោះព ួកយើង ខ្ញុំ។

កីឡាកររូបន្ះបន្ថ្មថ ពួកខ្ញុំបនស្ក់ទឹក ភ្ន្ក 

រួច  ម្ដងហើយនៅព្លបន ឮភ្ល្ងជតិ និងទង់ជតិរបស់

ប្ទ្ស  យើងបនបង្ហូតឡើងនៅក្នុងចំណ ោមប្ទ្ស ទាំង 

៦ ៦  និ ង ក្នុ ង ព្ ល បំ ពាក់ ម្ ដយ  ព្ះយើ ង  បន ធ្វើ វ

តំណង ឲ្យ  ប្ទ្សជតិ។ កលពីមុនធ្លាប់ឈ្នះម្ដ យ

សំរឹទ្ធិ ពីករ ប្កួត ជើងឯកពិភពលោកកលពីឆ្នាំ២០១៥ 

នះបន បញ្ជាក់ថជោគជ័យដ្ល ទទួលបននព្លន្ះ

គឺកើត ច្ញ  អំពី ករខិតខំបឹ្ង ប្ងតសូ៊ហ ាត់ហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាង 

លំ បក  លំ បិ ន   ខ្លាំ ង ណស់ នឹ ង តូ្ វ ចំ ណយ  ព្ ល អ ស់  

រយៈព្ល ១០ ឆ្នាំ មកហើយទំរំដណ ្ដើម បនម្ដយមស 

ពិភពលោក យ ក មកជូនជតិមតុ ភូមិដូចក្នុងព្លន្ះ។

សំបូរ ណាន តំណងឲ្យក្ុមកីឡា កយវប្បកម្ម 

ទាំងអស់ក៏សូមថ្ល្ងអំណរគុណ ដល់រជរដ្ឋាភិបល ក្សួង 

អប់រ ំយវុជន និងកីឡា គណៈកម្មោធិករជត ិអូឡាំពិក កម្ពជុ

ដ្លបនចំណយ ព្លវ្លាដ៏  មនតម្ល្ មកចំទទួល 

ស្វាគមន៍របស់ពួកយើងខ្ញុំ។  ទាំងន្ះពិតជកយវ ិក ដ៏ប្ព្ 

មួយដ្លធ្វើឲ្យពួក យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកន់ត្មន ករខិតខំ 

បឹ្ង ប្ងហត់ហ្វឹកហ្វឺនទ្វ្ឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅ យកម្ដយ 

នព្លខងមុខទៀត៕

ដោយ៖ ជំុ សំអុល

កីឡាករ សំបូរ ណាន

សែរើ អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ប្តិភូកីឡាកយវប្បកម្មមកពីករប្កួត

លី នអាកសយនដ្ឋានអន្តរជតិភ្នំព្ញ



កីឡា១០

ឆ្លងកត់នូវដំណក់កលជច្ើនឆ្នាចំបត់ំង ពីករ   

ក កើតសហព័ន្ធកីឡាបូ៊ល និងប្៉តង់កម្ពុជ កររីកដុះដល 

នូវក្លឹប កីឡាបូ៊ល និងប្៉តង់ចប់ពីរ ជធនីរហូតដល់តម 

បណ្ដា ខ្ត្តនន ពី ពំុធ្លា ប់ទទួលបនម្ដយរហូតបន 

ម្ដយមស ប្ក់ និងសំរឹទ្ធិជបន្ដបន្ទាប់ ទាំងក្នុង កមិ្ត 

ជតិ និង អន្តរជតិ បនធ្វើឲ្យពិភពលោក កន់ត្មនករ 

ចប ់  អារ ម្មណ ៍យ៉ាងខ្លាងំពីដំណ ើរករវវិឌ្ឍរកី ចម្ើនយ៉ាង ឆប ់

រហ័ស   ន្វិស័យកីឡាមួយន្ះ ប្កបដោយ ប្ជប្ីយ៍ ភព

មិន ចញ់ប្ភ្ទកីឡា ដទ្ទៀត ឡើយ។ 

ចប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ១៩៩២ ន្ករប ង្កើតសហព័ន្ធ

កីឡា  បូ៊ល និងប្៉តង់កម្ពុជ រហូតមកទល់នឹងព្ល ន្ះគឺ 

មន   អាយុ កលជង២៥ឆ្នាំ នឹងមនចំនួន៦អាណត្តិ ចំពោះ 

សមិទ្ធផល  ដ្លសហព័ន្ធបនកសងឡ ើងតមរយៈ ករ 

ប្កួត ន នពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិ ជស្នាដ្ បន 

នំ  មកនូវជោគជ័យធំៗជច្ើនទាំងលើឆក ជតិ និងឆក 

អន្ដរជតិដោយទទួលបនម្ដយមស ប្ក់ និងសំរឹទ្ធិ ជ 

ច្ើន គ្ឿងមិនចញ់ប្ភ្ទកីឡាម ួយចំ នួន ដ្លក ំពុង 

មនសក្ដានុពល និងប្ជប្ីយ៍ ភពនះឡើយ។ 

លោក អុិន គឹមសែ៊ុន អគ្គល្ខធិករ សហព័ន្ធ 

ក ីឡា បូ៊ល នងិប្៉តង់កម្ពជុ បនប្ប់ទសស្ន វដ្ដ ីកីឡា ឲ្យដឹង 

ថ ចបពី់សហពន័្ធ កកើតឡើងរហតូព្ល បច្ចប្ុប ន្នមនចំនួន 

៥២   ក្លឹបនៅទូទាំង ប្ទ្ស កីឡាករ កីឡា ករិនីមនចំនួន 

កើន   ឡើងគួរឲ្យកត់សម ្គោល់។

លោក អ គ្គ ល្ ខធិ ករ  ប ន្ដ ទៀ ត ថ ចប់  ពី  ឆ្នាំ  

១៩៩៣   សហព័ន្ធ  ប នចត់់បញ ្ជូន កីឡាករជលើកដំបូង 

ចំនួន៤នក់ ឲ្យទៅចូលរួមប្កួតនៅក្ប្ទ្ស ក្នុង ក្ប 

ខណ្ឌ ជើ ង   ឯកពិភពលោកនៅទីកុ្ងសៀងហ្ និងប្ទ្ស ថ្

ក្នុង ចំណម៥៩កុ្ម  ជលទ្ធផលមិនទទួល បន លទ្ធផល 

ល្អទ្ រហូត មកឆ្នាំ បន្ត បន្ទាប់ នៅឆ្នាំ១៩៩៤ កីឡាក ៣នក់

ចូល រួម ប្កួត  អាសុី ប៉ា សុីហ្វិក  នៅប្ទ្សសឹង្ហបុរី ទទួល 

បន   ម្ដយ  មស ១ និងសំរឹទ្ធិសម គម១។ ឆ្នាំ១៩៩៥

អាសុី  ប៉ាសុី ហ្វីកនៅ ប្ទ្ស សឹង្ហបុរីបនមស១។ ឆ្នាំ ១៩៩៦

អាសុបី៉ា សុហី្វកិ នៅប្ទ្សសងឹ្ហបុរ ីម្ដយសរំទឹ្ធ១ិ និងជើង 

ឯក ពិភព  លោកលើកទី៣២ នៅទីកុ្ងលីស្ល ប្ទ្ស 

អាឡឺម៉ង់ មិនទទួលបនម្ដយទ្។ ឆ្នាំ១៩៩៧ អាសុីប៉ា  

សុី  ហ្វិក  នៅ ប្ទ្ស សឹង្ហបុរី ម្ដយមស១(សមគម)

និង  អាសុី លើកទី១ នៅប្ទ្សថ្ មិនទទួលបនម្ដយ 

ទ្។ ឆ្នាំ១៩៩៨ ប្កួតអាសុីប៉ា សុីហ្វិក នៅប្ទ្សសឹង្ហបុរី

ប្ក់១ និងអាសុីលើកទី២ នៅទីកុ្ងអីរ ៉ូសុីម៉ា ប្ទ្សជបុ៉ន

មិនទទួលបនម្ដយទ្។ ឆ្នាំ១៩៩៩ អាសុីលើកទី៣ នៅ 

ប្ទ្ស សឹង្ហបុរី ម្ដយមស១ (ឯកត្តជនបុរស) ប្ក់១

និងសំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ១៩៩៩ ជើងឯកយុវជន ពិភពលោកនៅ 

ទីកុ្ង   ភូក្ត ប្ទ្សថ្ ម្ដយប្ក់១ (សមគម)។ ឆ្នាំ

២០០០ ក្បខណ្ឌអន្ដរជតហិជីូមិញ នៅ ប្ទ្ស វៀតណម

ម្ដយមស១ និងប្កួតអាសុីប៉ាសុីហ្វិក នៅប្ទ្ស 

សឹង្ហបុរី ម្ដយមស១ និងអាសុីលើកទី៤ នៅទីកុ្ងវៀង 

ច័ន្ទ ប្ទ្សឡាវ មិនទទួលបនម្ដយទ្។ ឆ្នាំ២០០១

ប្កួត ត្ៀម សុីហ្គ្មនៅកូឡាឡាំពួរ ប្ទ្សម៉ាឡ្សុី

(ឯកត្ត  ជន បុរស) ម្ដយមស១ (វយគូបុរស) ម្ដយ 

ប្ក់១ (វយគូនរី) ម្ដយប្ក់១ (បុរស៣នក់) សំរឹទ្ធិ 

១ (នរ ី៣ នក)់ សំរទឹ្ធ១ិ និងសុហី្គម្លើកទី២១ នៅប្ទ្ស 

ម៉ាឡ្សុ ី(វយគនូរ)ី មស១ (វយគនូរ)ី ប្ក់១ (ឯកត្ត 

ជននរី) សំរឹទ្ធិ១ (បុរស៣នក់) សំរឹទ្ធិ១ និងកីឡា អាសុី  

លើក  ទី៥ នៅកុ្ងតខ្មោ  ខ្ត្តកណ្ដាល ផ្នក្ ពាន ធំ (គូនរ)ី

មស១  (វយឯកត្តជន) សំរឹទ្ធិ១ ផ្ន្កសមគម ម្ដយ

លោក អុិន គឹមសែ៊ុន
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មស  ១ និងសំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ២០០២ ប្កួតអាសុីប៉ាសុីហ្វិក

ប្ទ្ស សឹង្ហបុរី ផ្ន្កពានធំ ប្ក់១ ផ្ន្កសមគម ម្ដយ 

មស១។ ឆ្នាំ២០០២ កីឡាអាសុីលើកទី៦ ប្ទ្ស ម៉ាឡ្សុី

ផ្ន្ក ពានធំ មស១ (គូបុរស) សំរឹទ្ធិ១ ផ្ន្ក សមគម មស 

១។ ឆ្នាំ ២០០៣ ប្កួត PAN ប៉ាសុីហ្វិក  នៅ ទីកុ្ង វង់តវ

ប្ទ្ស វៀតណម ផ្ន្កពានធំ មស១ (គូបុរស) មស១

(គូនរី) សំរឹទ្ធិ១ (បុរស៣នក់) ប្ក់១ និងម្គង្គហ្គ្ម

នៅ  អូ៊បុ៊ន ប្ទ្សថ្ (ឯកត្តជនបុរស) មស១ (ឯកត្ត ជន 

នរី) មស១ (ឯកត្តជននរី) មស១ (ឯកត្ត ជន បុរស) 

ប្ក់ ១ ក្បខណ្ឌស្ពរ័បូ៊លទ១ី នៅប្ទ្សសងឹ្ហបុរ ី ផ្នក្ ពាន 

ធំ មិនទទួលបនម្ដយទ្ និងចូល រួម ប្កួត កីឡា អាសុី 

លើកទី៧  នៅ ថក់បូរី ប្ទ្ស ថ្ ផ្ន្កពាន ធំ សំរឹទ្ធិ១ ផ្ន្ក 

សមគម មស១ និងសុីហ្គ្ម លើក ទី២២ នៅ ទីកុ្ង ហូជី 

មិញ   ប្ទ្សវៀតណម (ឯកត្តជននរី) មស១ (គូបុរស)

ប្ក់  ១ (គូនរី) ប្ក់១ (បុរស៣នក់) ប្ក់១។ ឆ្នាំ 

២០០៤ ក្បខណ្ឌស្ព័របូ៊លទី២ នៅទីកុ្ងតវ ប៉ាយ៉ូត

ប្ទ្ស  សឹង្ហបុរី ផ្ន្កសមគម មស១  ជើងឯក ពិភព លោក 

លើក ទី៤០ នៅទីកុ្ងលីយ៉ុង ប្ទ្សបរំង ផ្ន្កពានធំ

សំរឹទ្ធិ១ ក្នុងចំណម៥៤ប្ទ្ស និងអាសុី លើកទី៨  នៅ 

ទីកុ្ង ហូជីមិញ ប្ទ្សវៀតណម ផ្ន្កពាន ធំ សំរឹទ្ធិ១ ផ្ន្ក 

សមគម មស១ សំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ២០០៥ PAN ប៉ាសុីហ្វិក

លើក ទី២ នៅទីកុ្ងហូជីមិញ ប្ទ្ស វ ៀតណម (គូនរី)

ប្ក់១ ផ្នក្ សមគម(បុរស៣ នក ់)មស១(ឯកត្ត ជន នរ)ី 

មស ១ ស័្ពរបូ៊លលើកទី៣ នៅប្ទ្សសឹង្ហបុរី ផ្ន្ក ពានធំ

ប្ក់១ (វយពិន្ទុ) ប្ក់១ ជើងឯកពិភព លោកលើកទី៤១

នៅទីកុ្ងបុ៊្ចស្ល បទ្្សបល្ហ៊ស្កិ(វយពិន្ទ)ុ ពំុ ទទួល 

បនម្ដយទ ្កីឡាអាសុលីើកទី ៩ នៅប្ទ្សជបុ៉ន ប្ក់ 

១ (នរ ី៣នក)់ ប្ក់១ (បុរស ៣នក)់ ប្ក់១ និងសុហី្គម្ 

លើក  ទី២៣ នៅប្ទ្ស ហ្វីលីពីន (បុរស៣នក់) ប្ក់១

(ឯកត្តជននរី) ប្ក់១(គូនរ)ី ប្ក់១។ ឆ្នា២ំ០០៦ ប្កួត 

វប្បធម៌ហជីូមិញ បទ្្ស វៀតណម (ឯកត្តជនបុរស) មស 

១ (បុរស៣នក់ ) ប្ក់១ (ឯកត្តជននរី) ប្ក់១ (ឯកត្ត 

ជន  បុរស) សំរឹទ្ធិ១ ម្គង្គហ្គ្មនៅប្ទ្សថ្ (ន រី ៣ នក់)

ប្ក់ ១ (បុរស ៣ នក់) សំរឹទ្ធិ១ អាសុីលើកទី១០ នៅ ទីកុ្ង 

ហណូយ ប្ទ្ស វៀតណម (គូនរី) មស១ (គូនរី)

ប្ក់ ១ (វយពិន្ទុ) ប្ក់១ (គូបុរស) ប្ក់១

(វយពិន្ទុ) សំរឹទ្ធិ១ (គូច មុ្ះ) សំរឹទ្ធិ១ (នរី ៣ 

នក់) សំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ២០០៧ PAN ប៉ាសុីហ្វិក 

លើក ទី៣ នៅទីកុ្ងភ្នំព្ញ (គូនរី) ប្ក់១

(គូបុរស) ប្ក់១ (បុរស៣ នក់ ) ប្ក់១

(បុរស ៣នក់) ប្ក់១ (គូ បុរស) សំរឹទ្ធិ១

(គូនរី) សំរឹទ្ធិ១ វប្បធម៌ ហូជី មិញ   លើកទី១៦

នៅ ប្ទ្ស វៀតណម (បុរស ៣នក់) មស១

(នរ៣ីនក)់សរំទឹ្ធ១ិ និង កីឡា   អាសុ ីល ើកទី ១១

នៅប្ទ្សថ្ (វយ ពិន្ទុ) មស១ (វយពិន្ទុ)

ប្ក់១ (វយពិន្ទុ) ប្ក់១ (នរី ៣  នក់) សំរឹទ្ធិ១ (នរី៣

នក់) ពា នសមគម មស១ (បុរស ៣នក់)ពានសមគម

ប្ក់១ (បុរស៣ នក់) ពាន សមគម សំរឹទ្ធិ១ សុីហ្គ្ម លើក 

ទី ២៤ នៅប្ទ្សថ្(ឯកត្តជនបុរស) មស១ (គូបុរស)

មស ១ (បុរស ៣នក់) ប្ក់១ (ឯកត្ត ជន នរី) ប្ក់១

(គូនរី) ប្ក់១ (ចមុ្ះ) សំរឹទ្ធ ិ១ (វយ ពិន្ទុ) សំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ 

២០០៨ កីឡាវប្បធម៌ហូជីមិញ ប្ទ្ស  វៀតណម(ឯកត្ត 

ជន នរី)មស១(នរី៣នក់)សំរឹទ្ធិ១(នរី៣នក់)សំរឹទ្ធិ ១

(បុរស៣នក់)សំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ ២០០៩ វប្បធម៌ហូជីមិញ នៅ 

ប្ទ្សវៀតណម(ឯកត្ត ជន នរ)ីប្ក់ (នរ៣ីនក់) សំរទឹ្ធ ិ

១ និងកីឡា Asia Inter Games នៅទីកុ្ងហណូយ

ប្ទ្ស   វៀតណម(គូបុរស)សំរឹទ្ធិ ១ (គូនរី)សំរឹទ្ធិ១ និង 

សុីហ្គ្ម  លើក ទី២៥ នៅទីកុ្ងវៀង ច័ន្ទ  ប្ទ្សឡាវ (ឯកត្ត 



កីឡា១២

ជន ប ុរស)មស១(ឯកត្តជននរី)ប្ក់ ១(វយពិន្ទ)ុមស១ 

(វយពិន្ទុនរី)សំរឹទ្ធិ១(គូចមុ្ះ បុរស -នរី)ប្ក់១ (គូឯកត្ត 

ជន) សំរឹទ្ធិ១ (គូចមុ្ះបុរស-នរី) ប្ក់១ (ចមុ្ះបុរស១-

នរ ី២)សរំទឹ្ធ១ិ(បុរស៣នក)់សរំទឹ្ធ១ិ (នរ៣ីនក)់សរំទឹ្ធ១ិ ។

ឆ្នាំ២០១០ វប្ បធម៌ហូ ជី មិញ លើក  ទី១៩  នៅ ប្ទ្ស  

វៀតណម (ឯកត្តជននរី) មស១ (ឯកត្តជន នរី) ប្ក់ ១ 

(នរ៣ីនក់)ប្ក់១ (បុរស៣ នក)់ ប្ក់១ និងកីឡា អាសុ ី

លើកទី១៤ នៅប្ទ្សឡាវ (វយ ពិន្ទុនរី)មស១ (បុរស 

៣ នក់)ប្ក់១(សមគម) មស ១ Women Asia1 នៅ 

វៀង ច័ន្ទ ប្ទ្សឡាវ (គូនរី) ប្ក់១ (គូនរី) សំរឹទ្ធិ១ និង 

កីឡា អាសុីលើកទី១៥ នៅ ថន់ បូរី ប្ទ្ស ថ្ (បុរស ៣ 

នក)់ មស១(វយពិន្ទនុរ)ីមស១ (នរ ី៣នក)់សរំទឹ្ធ១ិ ។

ឆ្នាំ ២ ០ ១ ២  វ ប្ ប ធ ម៌ ហូ ជី មិ ញ លើ ក  ទី ២ ១   នៅប្ ទ្ ស 

វៀតណម (នរី៣នក់) ប្ក់១ (គូនរី) សំរឹទ្ធិ១ ជើងឯក 

ពិភព លោក លើក ទី៤៨ នៅម៉ាកសី ប្ទ្ស បរំង(វយពិន្ទុ 

បុរស)សំរឹទ្ធិ១ សមគម ប្ក់១។ ឆ្នាំ ២០១៣ ពិភពលោក 

លើក ទី១៤  នៅ មុ៉ងតូបង់ ប្ទ្សបរំង(វយពិន្ទ ុនរ ី) មស  

១(នរី៣នក់)សំរឹទ្ធិ ១ និង កីឡា  អាសុី អាគ្ន្យ៍  លើក ទី១  នៅ 

សុវណ្ណខ្ត្ត ប្ទ្សឡាវ (វយ ពិន្ទុ នរី) មស១ (ឯកត្ត ជន 

នរី)មស១(គូនរី)មស១(នរី ៣នក់) ប្ក់  ១ (ចមុ្ះ 

បុរស -នរ)ីប្ក់១(ឯកត្តជន បុរស)ប្ក់ ១ (គូបុរស) ប្ក់ 

១ (បុរស៣នក់) មស១ (ចមុ្ះ បុរស១ នរី ២) ប្ក់  ១

(ចមុ្ះ បុរស២ នរី១) សំរឹទ្ធិ ១។ ឆ្នាំ២០១៤ អាសុី លើកទី 

១៨ នៅ វៀង ច័ន្ទ  ប្ទ្ស ឡាវ (នរី ៣នក់) (យុវជន ក្ម 

១៧) មស១ ( វយពិន្ទុនរី) (យុវជនអាយុ ក្ម  ១៧ វយ 

ពិន្ទុ)មស១(វយពិន្ទុ បុរស)សមគម មស ១ និងកីឡា 

សកល វិទ្យល័យ អាសុី អាគ្ន្យ៍ លើក  ទី ១៧ នៅ ប៉ាឡាំបំង

ប្ទ្សឥណ្ឌូន្សុី (ឯកត្ត ជន បុរស)ប្ក់១ (គូបុរស) 

ប្ក់ ១(ចមុ្ះបុរស-នរី)ប្ក់ ១ ។ ឆ្នាំ២០១៥ កីឡាអាសុី 

អាគ្ន្យ៍ លើកទី២ នៅ រធនីភ្នំព្ញ  (វយពិន្ទុ នរី)មស១

(វយ ពិន្ទុនរី)ប្ក់១(វយ ពិន្ទុ នរី ) សំរឹទ្ធិ១ (វយពិន្ទុ 

បុរស ) មស១ (វយពិន្ទុបុរស) សំរឹទ្ធិ១ (បុរស ៣នក់)

ប្ក់១ (នរី៣នក់) មស១ (នរី៣ នក់) សំរឹទ្ធិ១ (បុរស 

៣ នក)់ ប្ក់១ (បុរស៣នក)់ សំរទឹ្ធ១ិ សុហី្គម្  លើកទី២៨

នៅ  ប្ទ្ស  សឹង្ហបុរី (វយពិន្ទុបុរស) ប្ក់១ (វយពិន្ទុនរី)

សំរឹទ្ធិ១ (ឯកត្តជនបុរស) ប្ក់១ (ឯកត្ត   ជននរី) ប្ក់១

(គូបុរស) សរំទឹ្ធ១ិ (គូនរ)ី សំរទឹ្ធ១ិ (ចមុ្ះបុរស-នរ)ី សំរទឹ្ធ ិ

១ (បុរស៣នក់) សំរឹទ្ធិ១ (ចមុ្ះ បុរស ២-នរី១) ប្ក់១

កីឡា ពិភពលោកលើកទី១៥ នៅ ប្ទ្ស  ថ្(វយ ពិន្ទុ  

នរី)មស១ កីឡាអាសុីលើកទី១៩ នៅ រជធនី ភ្នំ ព្ញ

(វយ  ពិន្ទុ បុរស) មស១ (វយពិន្ទុបុរស) សំរឹទ្ធិ (វយ ពិន្ទុ 

នរី)សំរឹទ្ធិ១(យុវជនវយពិន្ទុ)ប្ក់១ (យុវជន វយ ពិន្ទុ ) 

សំរឹទ្ធិ១ (នរី៣ នក់ ) ប្ក់១ (យុវជន ៣ នក់) ប្ក់១

(ចមុ្ះ យុវជន) សំរឹទ្ធិ១ (បុរស៣នក់) សំរឹទ្ធិ១ (បុរស៣ 

នក់ )សមគម មស១ (នរី៣ នក់) សមគម សំរឹទ្ធិ១ និង 

កីឡា វប្បធម៌ ហូជីមិញ នៅប្ទ្សវៀត (វយពិន្ទុបុរស) 

សំរឹទ្ធិ១។ ឆ្នាំ២០១៦ ប្កួតកីឡា Mekong Good Will

Games នៅ ឈៀងម្ ប្ទ្សថ្ (បុរស៣ នក់) មស១

(ចមុ្ះ២នក់) មស (ចមុ្ះ២នក់) ប្ក់ (ចមុ្ះ២នក់)

សំរឹទ្ធិ១ (នរី៣នក់) សំរឹទ្ធិ១។ ប្កួតកីឡា និសិ្សត សកល 

វទ្ិយលយ័  នៅប្ទ្សសងឹ្ហបុរ ី(វយពិន្ទនុរ)ី មស១ (ឯកត្ត 

ជន នរី) ប្ក់១ (នរី៣នក់) ប្ក់១ (វយពិន្ទុ បុរស) 

មស  ១(ឯកត្តនបុរស)សរំទឹ្ធ១ិ (ចមុ្ះ បុរស ២-នរ១ី) មស 

១ និងកីឡាអាសុីអាគ្ន្យ៍លើកទី៣ នៅវៀង ច័ន្ទ ប្ទ្ស 

ឡាវ(វយពិន្ទុនរី)មស១(នរី៣នក់)មស ១ (ឯកត្ត ជន 

នរ)ីមស១(គូនរ)ីប្ក់១(នរ៣ី នក)់ប្ក់ ១(ឯកត្ត ជន  

នរី)សំរឹទ្ធិ១ (ឯកត្តជនបុរស) មស១ (វយពិន្ទុ បុរស)

ប្ក់ ១ (ឯកត្តជនបុរស) សំរឹទ្ធិ១ (គូបុរស) សំរឹទ្ធិ១ (វយ 

ពិន្ទុ បុរស) សំរឹទ្ធិ១ (គូយុវជន) មស១ (ឯកត្តជន យុវជន)

ប្ក់១ (វយពិន្ទុយុវជន) សំរឹទ្ធិ១ កីឡាអាសុី  Beach

Games លើកទី៥ នៅដណង ប្ទ្សវៀតណម (វយ 



១៣កីឡា

ពិន្ទ ុបុរស) មស១ (វយពនិ្ទនុរ)ី ប្ក់១ (ឯកត្ត ជន បុរស)

សំរឹទ្ធិ១ (គូបុរស) សំរឹទ្ធិ១ (គូនរី) សំរឹទ្ធិ (បុរស ៣ នក់) 

មស ១(នរី៣នក់)មស១ វប្បធម៌ ហូជីមិញ ប្ទ្ស  

វៀតណម មស១ (នរី៣នក់)សំរឹទ្ធិ១ កីឡា ពិភពលោក 

លើក  ទី៤៧  នៅម៉ាដ ហ ្គោស ្កា(Madagaka) (វយពិន្ទុ 

បុរស) មស១  អាសុីលើក ទី ២០   នៅណ ្ពីដ័រ ប្ទ្ស 

មីយ៉ាន់ម៉ា (វយ ពិន្ទុបុរស)មស១ (វយពិន្ទុ យុវជន) ប្ក់ 

១ (យុវជន ៣ នក់)ប្ក់១(បុរស៣នក់) សំរឹទ្ធិ១ (វយ ពិន្ទុ 

នរី)សំរឹទ្ធិ  ១ (នរី៣នក់) សំរឹទ្ធិ១ (នរី៣នក់) សំរឹទ្ធិ១

និង ឆ្នាំ ២០១៧ ជើង ឯក ពិភពលោកលើកទី១ នៅប្ទ្ស 

ប្៊ល  ហ្សិក (Belgique) (ឯកត្តជននរី) មស១ (ចមុ្ះ 

បុរស -នរី) ប្ក់  ១។ ជសរុបចំនួន២៣៩ ក្នុងនះ ម្ដ យ 

មស  ចំនួន ៦៣ ប្ក់ចំនួន៨១ និងសំរឹទ្ធិ៩៥ កមិ្តពិភព 

លោក  សរុប ចំនួន ៨ ក្នុងនះ ម្ដយ  មស ចំនួន០៤ ប្ក់ 

ចំនួន ០១ និង សំរឹទ្ធិ ចំនួន០៣។

លោកអគ្គល្ខធិករសហព័ន្ធបន្ថ្មទៀតថ ក្នុង

ឆ្នាំ២០១៧ ន្ះដ្រ សហព័ន្ធមនគម្ងផ្នករ ប្ចំ ឆ្នាំ 

របស់ខ្លួនក្នុងករអភិវឌ្ឍវិស័យ កីឡាប៉្តង់ជបន្ដនូវករ

កសងហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ រៀបចំប្លង់ទីស្នាក់ករកីឡាប៉្តង់

ដើម្ប ីស្នើសុសំងសង ់រៀបចំផ្នករអភ ិវឌ្ឍកីឡាប៉ត្ង់ តម 

រជធនី-ខ្ត្ត   កសងឯកសរ   វីដ្អូសម្ប់ធ្វើករ បណ្ដុះ  

បណ្ដាលគ្ូបង្វឹក  និងអាជ្ញាកណ្ដាល  និងធ្វើករ បើក វគ្គនៅ

ចុងឆ្នាំ២០១៧ ខងមុខ បំផុសឲ្យមន ករបង្កើត ជ ក្លឹប តម 

បណ្ដា រជធនី-ខ្ត្ត  តមបណ្ដា អង្គភព ស្ថាប័ននន

ដ្ល   រហូត មកដល់ឥឡូវមនចំនួន៥២ក្លឹប។ ត្ទោះ ជ 

យ៉ាង ន្ះក្ដីសហព័ន្ធមនករទទួលស ្គោល់ថនៅមន តម   

បណ្ដា ខ្ត្តមួយចំនួនមនក្លឹប មនកីឡាករ កីឡាករិនី ល្អៗ 

ជច្ើ នក៏ពិតម្នត្ពំុបនមក ចូលរួមប្កួតតម ក រណត់ 

នៅ ឡើយ ដូចជខ្ត្តបត់ដំបង  ខ្ត្តកំពតជដើម។ ដើម្បី 

ធ្វើ ឲ្យវិស័ យកីឡាប៉្តង់កន់ ត្វិវឌ្ឍរីកចម្ើនជ លំដប់ទៅ 

ទៀតសហព័ន្ធនៅមនក ត្តា  ជច្ើនដូចជកត្តាធនធន

មនុស្ស   ភពវៀងវ ្ក្នុងករដឹកន ំ រកថវិកជួយទ្ទ្ង់ដល់

អត្ត ពលិក    ករងរទំនក់ទំនងកិច្ចសហប្តិបត្តិករក្នុង

និង  ក្ ប្ទ្ស សិក្សាស្វជ្វ ចងក្ងឯកសរ   ធ្វើជ

សៀវភ តម្ង់ទិសដល់គូ្បង្វឹកឲ្យច្ ះកត់ សម ្គោល់កីឡាករ

កីឡា ករិនីប្កបដោយលក្ខណៈ វិទ្យសស្ដ្  បច្ច្កទ្ស 

ទាំង  ក្នុងព្លហ្វឹកហត់ ព្លប្កួត ករដឹកនំតូ្វមនវិធី

ស ស្្ដ កលល្បិចច្ើន ទំាងរបៀបចូលប៊ូល របៀបវយ សុទ្ធ 

ត្  ជក រចំបច់តូ្ វប ណ្ដុះប ណ្ដាលឲ្ យ  ដល់ផ្ទាល់ចប់ពី

រជធនីរហូតដល់ត មបណ្ដាខ្ត្តននប្កបដោយ ស្ដង់ដ

តម្លាភពគ្ប់យ៉ាង។     

លោកអគ្គល េខធិក  រប ញ្ជាក់ ថ បច្ចុប្បន្នបើចង់ 

អភិវឌ្ឍ កីឡាឲ្យបនជោគជ ័យទាល់ត្មនថវិក ស ម ្ភារ 

កីឡា គ្ប់គ្ន់តឹ្មតូ្វតមស្ដង់ដដចូដ្លមនសព្វថ្ងន្្ះ

សហពន័្ធកំពុងត្រៀបចទីំកន្លង្ប្៉តង់ឲ្យមនសោភណ័្ឌភព

បរិស្ថានល្អប្កបដោយផសុខភព  ទីលានហ្វឹកហត់មន 

លក្ខណៈស្ដង់ដខ្នាតអន្ដរជតិឲ្យបនស្អាតល្អជប្ចំ ធ្វើ 

ករ  ប្កួតប្ជ្ងទាំងក្នុងប្ទ្ស ក្ប្ទ្ស ឲ្យបន ញឹក 

ញាប់ ធ្វើករបណ្ដុះបណ្ដាល ក្ម្ងៗចប់ពីក្ មអាយុ ១៧ឆ្នាំ

ចំពោះករជ្ើ  សរីសកីឡាករ កីឡាករិ នីយក មក ធ្វើករ 

បណ្ដុះ   បណ្ដាល ទាំងកមិ្តថ្នាល ទាំងឈុតធំ តូ្វឲ្យមន 

គ្ប់  បូ៊លគ្ប់គ្ន់សម្ប់ល្ង ហ៊ានលះបង ់ព្ល វ្លា 

ឲ្យ   បនច្ើន ចុះពងឹ្ងតមក្លឹបរ ជធនី-ខ្ត្តឲ្យខិតខំបឹ្ង 

ប្ង   ហត់ ហ្វឹកហ្វឺនបនជប្ចំ ចុះបំផុសចលន ផ្សព្វ  

ផ្សាយគ្ប់បណ្ដារជធនី-ខ្ត្ត ស្ថាប័នននឲ្យ មកចូល រួម 

ប្កួតបនគ្ប់ក្លឹប ទោះជចប់ករប្មូលផ ្ដុំពីកុ្មជម្ើស 

ជតក៏ិដោយ  ក៏នៅត្ជំរញុឲយ្កីឡាករ កីឡា ករនីិខិតខំបឹ្ង 

ប្ងហត់ហ្វឹកហ្វឺនបន្ដជប់ឥតដច់ទោះក្នុងក លៈ ទ្សៈ 

ណ ក៏ដោយ យើងក៏មនករគ ិតគូរផ្ដលជ់ ប្ក់ឧបត្ថម្ភ ដល ់

កីឡាករ កីឡាករិនីក្នុងម្នាក់ៗ៥០០០៛ ក្នុងមួយថ្ង្ ដើម្បី 

លើក   ទ ឹក ចិត្ត ដល ់កីឡាករ កឡីាករនីិឲ្យពួកគត់ កនត្់ មន  

តទៅទំព័រ៥០



ភូមិភគតំបន់ខ្ពស់របខងលិចប្មណជជង

៤០គីឡូម្៉ត្ ពីរជធនីភ្នំព្ញ បច្ចុប្បន្នហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ 

លើ គ្ប់វិស័យ ទាំងរដ្ឋ ទាំងឯកជនកំពុងរីកដុះដ ាល ពីមួយ 

ឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំគួរជទីកត់សម ្គោល់ ក្នុងនះវិស័យអប់រំកយ

និង កីឡាក៏ កំពុង មនសន្ទុះទៅមុខគួរឲ្យចប់អារម្មណ៍ស្ប 

ជ មួយ ករ អភិវឌ្ឍ ប្ទ្សជតិក្មកំណ្ទម្ង់សុីជម្ 

របស់ រជ រដ្ឋាភិបលក្នុងស្ថានភពដ្លធន ធនមនុស្ស

ហ្ដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធកីឡាច្ះត្មនករវិវឌ្ឍ កិច្ចខិតខំបឹ្ង

ប្ង របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខ្ត្តកំពង់ស្ពឺប្កប

ដោយឆន្ទៈខ្ពស់សកម្មភពកីឡាទាំងឡាយបនងើ បជ 

បណ ្ដើៗ ឡើងគួរជទីមទនៈ។

មន្ទីរអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងថ្នាក់ដឹកនំខ្ត្ត

បន ខិត ខំបឹ្ងប្ងជមុ្ញ បំផុសសកម្មភពកីឡា ដូចជ 

ករ ប្កួត កីឡាទាំងក្នុងសលារៀន និងក្សលា រៀនពី 

មួយ ថ្ង្ទៅមួយថ្ង្កន់ត្មនករចប់ អារម្មណ៍ពី សំណក់ 

អ្នកស្ន្ហវិស័យកីឡាពីគ្ប់ទិសទី។  ភពប្បួ្លគួរឲ្យ 

កត់ សម ្គោលទ់ាំងអស់ន្ះ  រលថ់្ងវិ្សយ័កឡីានៅក្នងុ សលា 

រៀនចប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាមន្ទី រ បន ចត់ 

ឲ្ យមនដំណ ើ រករប្ចំឆ្នាំ របស់មន្ទី រ ក៏ ដូច ក្សួង បន 

កំណត់។  ចំណ្កឯកីឡាក្សលារៀនវិញក៏មនករ 

អភិវឌ្ឍ ជហូរហ្តមលទ្ធភពរបស់ខ្លួន។ ដូចជករបង្កើត 

ទីលានករកើនឡើងនៅកុ្មកីឡា ក្លឹបកីឡាបល់ទាត់

បល់ទះ បល់បោះ និងកីឡាវយសី មនគ្ប់គឹ្ះស្ថាន 

សិក្សា ជពិស្សប្ភ្ទកីឡា បល់ទាត់មនរហូត ដល់ 

ចំនួន៣២កុ្ម។  

លោក សម កុសលែយ អនុប្ធនករិយល័យ 

អប់រំកយ និងកីឡាខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ បនមនប្សសន៍ថ

ករងរ កីឡាក៏ដូចជករប្កួតកន្លងមកតូ្វបនថ្នាក់ដឹកនំ 

មន្ទីរក៏ដូចករិយល័យកីឡាបនធ្វើករអនុវត្តតម គម្ង 

ផ្នករប្ចំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដ្លគ្ប់ភូមិសិក្សា និងមហជន

ឯកឧត្តម បូ៊ ជំុសែរើ អនុរដ្ឋល្ខធិករក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

អញ្ជើញជអធិបតីភពក្នុងពី ធី សិក ្ខាសលានៅខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ



មន្ទីរបនរៀបចំឱ្យមន ករ ប្កួតកម្ងថ្នាក់សុ្ក ថ្នាក់ ខ្ត្ត

ទៅថ្នាក់ ជតិ មន្ទីរក៏ទទួលស ្គោល់ផងដ្រជទូទៅ សកម្មភព 

កីឡា មនស្ទើរគ្ប់សុ្ក។

លោកអនុប្ធនបន្ដថ ថ្វីត្បិតសកម្មភពកីឡា 

មន លក្ខណៈសកម្មគ្ន់បើ ត្ខ្ត្តក៏នៅខ្វះគូ្មិនទាន់ 

ឆ្លើយ   តបតមតមូ្វករវិ វ ឌ្ ឍ របស់ខ្ត្តនៅឡើយ។ ដ្ល 

បច្ចុប្បន្នន្ះគូ្កីឡាមនត្នៅអនុវិទ្យល័យ និងវិទ្យល័យ 

ចំនួនតឹ្មត្១១៣នក់ សី្១៧នក់ ចំណ្កនៅបឋម

សិក្សា មនត្គូ្ស្ម័គ្ចិត្តបុ៉ណ្ណាះ។ ដើម្បីបំព្ញកង្វះខត

គូ្កីឡា និងដើម្បីឲ្យកីឡាមនសកម្មភព នៅតម សលា 

នីមួយៗ ករិយល័យជំនញកីឡាបនជ្ើសរីសរកគ្ូឧប 

និស្ ស័យខងកីឡាតមសលានីមួយៗឲ្យ ពួកគត់ជួយ 

បង្ហាត់ បង្ៀនដល់សសិស្ានុសសិស្របសខ់្លនួ។ ករជ្ើស រសី 

ទាំង នះធ្វើ ឡើ ង តម ករ ស្ម័ គ្ ចិ ត្ត  ទោះយ៉ា ង ណ 

សកម្មភព កីឡានៅត្ប្ពឹ្ត្តទៅជរៀងរល់ឆ្នាំ។ 

លោកអនុប្ធនបនឲ្យដឹងទៀតថ ចំពោះ ករ ចុះ 

បំផុសករងរកីឡា ករិយល័យជំនញបនចត់ មន្្តីឲ្យចុះ 

សហករជមយួស្កុ-កុ្ង តមគឹ្ះស្ថាន សក្ិសា ននដោយ 

តួ្តពិនិត្យហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធកីឡា មើលកល វិភគ បង ្ហាត់

តួ្តពិនិត្យសកម្មភពបង ្ហាត់ ជួយផ្ដល់ បច្ច្កទ្ស កីឡា ក្ 

តមូ្វទីលានកីឡាឲ្យមនកមិ្តសម ស្ប មន ករ ថ្ រក្សា 

ទីលាន បរិស្ថានល្អ ស្ង់ស្ថិតិលោក គូ្ អ្នកគូ្ជំនញ កីឡា

និងគូ្ដ្លមនឧបនិស្ ស័យខងកីឡាធ្លាប់ឆ្លងកត់ វគ្គ  

កីឡានន។ ទន្ទឹមនឹងន្ះដ្រ ខ្ត្តតូ្វ ករ គូ្មុខ វិជ្ជា 

កីឡា ទាំងពីរភ្ទចំនួនច្ើននក់ទៀត ផ្ន្ក មធ្យម

សិក្សា ហចណស់ ក្នុងមួយសលាឲ្យ បន ១នក់។

ផ្សព្វផ្សាយរៀបចំករប្កួតកីឡាជ្ើស រីស ជើង ឯក 

ថ្នាក់សុ្ក មកថ្នាក់ខ្ត្ត គ្ប់ភូមិសិក្សា រហូត មហ 

ជន និងត្ៀមចូលរួម ប្កួតកីឡាផ្ស្ងៗ ដ្ល 

អង្គករ សមគម សហព័ន្ធនីមួយៗបនរៀបចំ។ ជ 

ឯកឧត្តម អុ៊ក សិទ្ធិជតិ អគ្គនយកកីឡា អញ្ជើញជអធិបតីភពក្នុងពី ធី 

សិក ្ខាសលានៅខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ

លោក សម កុសលែយ
សកម្មភាពបែកួតកីឡានៅខែត្តកំពង់ស្ពឺ



មួយ គ្នាន្ះដ្រក្នុងករបង្កើនប្សិទ្ធភពគូ្កីឡាក៏ដូច ជ

មន្្តី កីឡាឲ្យកន់ត្យល់ដឹងនូវចំណ ្ះដឹងថ្មីៗបន្ថ្មទៀត

កន្លងមកមន្ទី រក៏បនចត់បញ ្ជូនមន្្តី កីឡាឲ្យទៅចូលរួម

សក្ិសា នៅភ្នព្ំញកដូ៏ចក្នងុខ្ត្តដ្លរៀបចដំោយអង្គករ នងិ 

សហព័ន្ធកីឡាជតិនន រួមមនវគ្គបំប៉នសមត្ថភពអាជ្ញា 

កណ្ដាលបល់ទាត់ថ្នាក់ខ្ត្តមនរយៈព្ល៥ថ្ង្ ចំនួន១៥ 

នក់ វគ្គបំប៉នសមត្ថភព គូ្អប់រំកយ និងកីឡាចំនួន៦០ 

នក់ និងវគ្គស្ដីពីករណ្នំអនុវត្តសៀវភអប់រំកយ និង 

កីឡា សមប់្បឋមសក្ិសារៀបចំដោយអង្គករ  JICA។ ដោយ 

ឡ្កករបំផុសកីឡា ក្សលារៀន ពួកគ្សុទ្ធត្មនករ 

ភ្ញាក់រឮកចូលរួម ល្ងកីឡា និងផុសផុលចូលរួមចងក្ង 

កុ្ម ហត់ប្ណតមចង្វាក់ភ្ល្ងតមចិត្តប្ថ្នា ត្ទោះជ 

យ៉ាងន្ះក្ដី ក៏សកម្មភពកីឡានៅត្ប្ពឹ្ត្តទៅជហូរហ្ 

រៀង  រ ល់ឆ្នាំ។ មិនត្បុ៉ណ្ណាះខ្ត្តមនកររី កដុះដលនូវ កុ្ម 

កី ឡាសិស្សបឋមបល់ទាត់មន១៦កុ្ម បល់ទះ១៦

បល់បោះ ៨កុ្ម និងអត្តពលកម្ម៨កុ្ម ចំណ្កនៅមធ្យម

បល់ទាត់មន២៨កុ្ម បល់ទះ៣០កុ្ម បល់បោះ១

៧ក្មុ អត្តពលកម្ម៨កុ្ម និង ប្៉តង់មនចំនួន២កុ្ម ចំពោះ 

មហ ជនបល់ទាត់មន ចំនួន៤៩កុ្ម ក្នុងនះ កើនឡើង 

១០ កុ្ម និងបល់ទះ៨កុ្ម កើនឡើង៥កុ្ម។ ចំពោះបញ្ហា 

ទីលាន កីឡា ក្នុង ខ្ត្តមនករ ចម្ើន ឡើងនូវ ទីលាន  កីឡា

ក្នុងនះទីលាន កីឡា បល់ទាត់នៅបឋម សិក្សា  មន ចំនួន 

៨២ កន្ល្ង បល់ទះ២៩៤កន្ល្ង បល់បោះ ៩ កន្ល្ង ទីលាន 

អត្ត ពលកម្មផ្ន្ករណ ្ដាលោតមនចំនួន ២២៣ កន្ល្ង ខ្ស្ ពួរ 

៧៤កន្ល្ង បហ្វិក២៥៤កន្ល្ង ចំណ្ក នៅមធ្យមសិក្សា 

ទី លាន  បល់ ទាត់ មន  ៣ ៩  ក ន្ល្ ង  បល់ ទះ  ៨ ៦ ក ន្ល្ ង

បល់បោះ  ៧កន្ល្ង ទីលាន អត្ត ពលកម្មផ្ន្ក លោត  ចម្ងាយ 

មន ចំនួន៤៣កន្ល្ង បហ្វិក ៦០ កន្ល្ង ឡើង ខ្ស្ពួរ១៩ 

កន្ល្ង និងទីលានប្៉តង់មនចំនួន១០ កន្ល្ង។ បុ៉ន្ត្តម 

សលា មួយចំនួនក៏នៅខ្វះខតទីលាន កីឡា សម្ប់ ហ្វឹក 

ហត់នៅឡើយ។ ទោះជយ៉ាងណ សមិទ្ធ ផល ទាំង បុ៉ន្មោន 

ខង លើន្ះកន់ត្បង្ករឱកសឲ្យ មហ ជន ចូល រួមល្ង 

កីឡា និងហត់ប្ណ តម ចិត្តប្ថ្នា។ ម្៉យង ទៀត បុ៉ន្មោន ឆ្នា ំ

មកន្ះដ្រពួកគត់កន់ត្ ភ្ញាក់  រឮកស្ប ព្ល មនករ 

ប្កួតកីឡាជលក្ខណៈផ្ស្ងៗ ក្នុង ខ្ត្តម្ដងៗ។ ត្ ខ្ត្តក៏ 

អាច ទទួលរៀប ចំករប្កួត កមិ្ត ថ្នាក់ជតិបនឲ្យត្ ក្សួង 

តមូ្វ។



លោកអនុប្ធនករិយល័យបន្ថ្មទៀតថ មន្ទីរ 

មនគម្ង ផ្នករអភិវឌ្ឍ វិស័យកីឡាបន្តសម្ប់ ឆ្នាំ  

២០១៧ ឆ្ពោះទៅឆ្នាំខងមុខនូវកររៀបចំករប្កួត កីឡា 

សិស្សបឋម មធ្យម ពីថ្នាក់កម្ង ថ្នាក់សុ្ក ថ្នាក់កុ្ង និង 

រៀប  ចំប្កួត កីឡាមហជនជ្ើសរីសជើងឯកទូទាំង ខ្ត្ត

ចុះបំផុស ករងរ កីឡាឲ្យបនគ្ប់សុ្ក ពងី្កហ្ដ្ឋារចន 

សម្ព័ន្ធ កីឡា ជមុ្ញបង្កើតសមគមកីឡាឲ្យមនបង្កើតជ 

កុ្ម ជក្លឹប កីឡាដោយមន ច្បាប់គ្ប់គ្ង តឹ្មតូ្វ ចំពោះ 

កីឡា មួយចំនួនដ្ល ពំុទាន់មនករទទួ លស ្គោល់ពីមន្ទីរ។

រៀប ចំកុ្មកីឡាសិស្សនៅបឋម មធ្យម ឲ្យមនដំណ ើរករ 

ហ្វឹក ហត់ ដោយមនកររៀប ចំកម្មវិធីដំណ ើរករករប្កួត

និង មនករហត់ហ្វឹកហ្វឺនជ ប្ចំ ទាំងសិស្សបឋម មធ្យម

និង ឆ្ពោះទៅទូទាំងប្ទ្ស ចូលរួមប្កួតដណ ្ដើម ពាន់រង្វាន់ 

សម្ត្ច ហ៊ុន សែន ប្កួតកីឡាមហជនទូទ ាំងខ្ត្ត

ប្កួត  កីឡាជតិលើកទី១ និងត្ៀម ទៅកីឡាជតិលើកទី២

រួមសហកររៀបចំក រប្កួតកីឡាផ្ស្ងៗក្នុងខ្ត្តក៏ដូចក្ 

ខ្ត្ត។

ឲ្យតក្្នងុគ្ប់មន្្តពីាកព័់ន្ធកីឡាមនកចិ្ចសហ ប្តិ 

បត្តិករល្អជមួយដ្គូអភិវឌ្ឍ អង្គភពពាក់ព័ន្ធនន អ្នក 

ស្ន្ហ វិស័យកីឡាគ្ប់ស្ទាប់ភ្ញាក់រឮកចូលរួមឧបត្ថម្ភគំ 

ទ្ ប្កន់ភ្ជាប់នូវករអនុវត្តផ្នករករងរ កីឡាប្កប 

ដោយ ចក្ខុវិស័យ អភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋារចនស ម្ព័ន្ធកីឡាឲ្យមនទាំង 

បរិមណ និងគុណភពគ្ប់ ទិសទីឆ្លើយតបតម សំណូមពរ 

ទាន់ព្លវ្លា បំពាក់សម ្ភារកីឡាបនគ្ប់គ្ន់ មន 

លក្ខណៈ តឹ្មតូ្វតមស្ដង់ដ បំផុស 

សកម្មភព កីឡាគប់្ ប្ភ្ទ ក្នងុជួរសសិស្

ក៏ដូចមហជនឲ្យ បង្ក បង្កើតជកុ្ម ជ 

ក្លឹប ឬសមគម បើក វគ្គបំពាក់បំប៉ន ទាំង 

កីឡា កមិ្តទាប កមិ្តខ្ពសឲ្់យបនច្ើន

ធ្វើករបណ្ដុះ បណ្ដាល ព ងឹ្ង សមត្ថភព  

គូ្អប់រំកយ និង កីឡានៅ នឹង ម ូលដ្ឋាន 

ផ្ទាល់ឲ្យ ប្កប ដោយវិទ្យ សស្្ត មិនយូរ 

មិន ឆប់ វិស័យ កីឡានរជធនី- ខ្ត្តនះ 

នឹង មន ករវិវឌ្ឍ រីក ចម្ើន ទាំងបរិមណ

និងគុណភពជក់ ជ មិន ខន ឡើយ៕

ដោយ៖ លន់ ចន្ធូ
ឯកឧត្តម អុ៊ក សិទ្ធិជតិ អគ្គនយកីឡា អញ្ជើញប្គល់វិញ្ញាបនប័ត្ 

ជូនសិក ្ខាកមនៅខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ



កីឡា១៨

ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិ  ព្ះរជណចក្

កម្ពុជស្ថិត ក្មយុគស ម័យសម្ដ្ចត េជោ សែន អ្វីៗគ្ប់

យ៉ាងកន់ត្មនករចម្ើនលូតលាស់ លើគ្ប់វិស័យឥត

ឈប់ឈរ ធនធនមនុស្សក៏កន់ត្សម្បូរក្នុងនះវិស័យ

កីឡាបន្ដពីកីឡាករ កីឡាករិនីចំណនៗជច្ើននក់ដ្ល 

ស្សសល់ពីសម័យមុនព្លន្ះយើង កន់ត្រីកដុះដល 

ឡើងនូវកីឡាករ កីឡាករិនីឆ្នើមៗ មនខ្លះរហូតបន ក្លាយ 

ជវីរកីឡាករ វីរកីឡាករិនីជ ាបន្ដបន្ទាប់ ក្នុងចំណម នះ 

មន កីឡាករិនីដ៏ស្ស់សោភមួយនូវស្នាដ្ ទ្ពកោ សល្យ

ក្នុង ករសម្ដ្ងដណ ្ដើមម្ដយ ស្ទើរគ្ប់ ករប្កួតក្បាច់ គុន 

ល្បុក្ក តោពីឆកជតិអន្ដរជតិទាំងក្នុងតំបន់ក៏ដូចនៅលើ

ឆកអន្តរជតិមកជូនជតិមតុភូមិ។

ឆ្លងកត់ករតស៊ូជមួយ នឹងវិស័យ  កីឡា ល្បុក្ក តោ

រហូតមកដល់ព្លបច្ចុប្បន្នរបស់យុវតីវ័យ

២ ២ឆ្នាំ រូបន្ះ ទោះខ្លួនជសី្ ត្ករប្ក្លាយជីវិតដ៏លំបក

លំបិន របស់ខ្លួនបន្ដនូវក្រ ្ដិ៍ មរតក ក្បាច់គុន ល្បុក្កតោ របស់បុព្វ

ប ុរសខ្ម្រធ្វើឲ្យសម្ ចជោគជ័យក្នុងពិភ ពកីឡា ល្បុក្កតោ

បនក្លាយទៅ ជកីឡាករិនីល្បុក្កតោ ដ៏ឆ្នើម របស់ ប្ទ្ស 

កម្ពុជប្កបដោយបទពិសោធន៍ បច្ច្កទ្ស ចិត្តសស្្ត 

ដោយ នំមកនូវម្ដយ មស ប្ក់ពីករប្កួត អន្តរជតិ 

នន។  តើ យុ វ ត  ីរូ ប នះជ ន ណ?  នះគឺ កី ឡា ករិ នី  

ជម្ើស ជតិល្បុក្កតោក្នុង        ស តវត ្សរ ៍ទី២១ គឺកីឡាករិនី

ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន ដ្លមនុស្សភគច្ើន ទាំងក្នុង ពិភព កីឡា 

ក៏ដូច ក្នុង ពិភពស ិល្បៈ 

ត្ង ត្ស ្គោល់ និង 

កោត  សរស ើរ ពី  ស្នាដ្  

ន្  ករ ន  ាំម ក នូ វ

ម្ ដយ  ពី ឆក

អន្តរជតិ មកជូន ជតិ 

មតុ ភូមិ។ ថ្វីត្បិតត្នរី

ម្នា ក់ន្ះកំ  ពុងស្ថិតនៅ

ក ្នុងករសិក្សា ត្ជីវិតក៏

មិ នឃ ្លា ត ឆ្ងា យ  ពី កី ឡា

ល្បុក្កតោឡើយ ទោះជ

ខ្លួនមន ករចូលចិត្តខ្លះៗ

លើប្ភ្ទកីឡា ស្គីលើទឹក

កក វយកូន ឃ្លី លើ តុ ក៏ពិត 

ម្ន ត្ក៏មិន ប្បួ្ល ងក 

រ្ ទៅរកប្ភ្ទកីឡា ផ្ស្ង 

សោះ  ឡើយ។ តំងពីចប់ 

ផ្ដើម ល្ង កីឡាក្នុង 

វ័ យ  ១ ៨  ឆ្នាំ  បន 

ចូ ល  ហ្វឹ ក  ហត់  

ប្ ភ្ ទ      កី ឡា

ល ្បុ ក្ក  តោរហូត 



ដឹក ន ាំជីវិត បនក្លាយទៅជកីឡា  ករិនីជម្ើសជតិល ្បុក្ក

តោ និង ជ  ហិរញ្ញិកក្នុង សហព័ន្ធ កីឡាល្បុក្កតោក ម្ពុជទៀត

ផង។

យុវតី ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន មន ឪពុក ម្តាយជ អាជីវករ 

រស់ក្នុងជីវភពមធ្យម មន ភព ឧស្សាហ៍ ព្យយម ចំពោះ 

កិច្ចករ  តូច ធំមន ចិត្តស្ឡាញ់ត្ លើ កីឡា  ល្បុក្កតោ យ៉ាង 

ខ្លាំង ក្លាតំ ង  ពី  កុមររហូតវ័យ ១៨ឆ្នាំ កលនៅរៀនវ ិទ្យល័យ

ហ៊នុ សែន ភ្នព្ំញថ្ម ីគួបផ្សនឹំងករឃើញចសទ់ ុំ រៀមច្បង 

សម្ដ្ងក្នុងកម្ម វិធីផ្ស្ងៗ តមទូរទស្សន៍ ក៏ដូចតម ករប្កួត 

នន បន ជំរុញឲ្យជីវិតខ្លួនចូល ប្ឡូក ទាំងក្នុង វិស័យ   កីឡា

ល្បុក្កតោ  និងវិស័យសិល្បៈ ធ្វើឲ្យអ្នកផងកន់ត្ ស ្គោល់ តម   

រយៈ ករ សម្ដ្ង ក្នុងកម្ម វិធីប្គំតន្្តី ព្លបុណ្យ អំុទូក  កម្ម វិធី 

អង្គរសង្្កាន បុណ្យចូលឆ្នាំខ្ម្រ  ខ្ស្វីដ្អូ ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម

ករ ប្កួត  កីឡាប្ដល់ គុនខ្ម្រល ក្ខណៈអន្តរជតិ ពិធីប្កួត 

កី ឡា ជតិ  ពឹ្ ត្តិ ករ ណ៍ កី ឡាធំ ៗ  ករ ចូ ល រួ ម  ប្ កួ ត ជ 

លក្ខណៈ  ជតិ អន្ដរជតិ និងកម្មវិធីផ្ស្ងៗជ ច្ើន ទៀតត្ង 

ត្ ឡើង សម្ដ្ងក្បាច់គុនល្បុក្កតោ ជូន ទស្សនិក ជន ទស្សន

និង ព្ម ទាំងមន  ថ្វីដ្ក្នុងកដ ណ ្ដើមយកនូវម្ដយ មកជូន 

ជត ិ មតុភូមិ យើង  ជបន្ដប ន្ទាប់ទៀតផង។

ឆ្លើ យ ត ប ជមួ យ នឹ ង ទ ស្ ស នវ ដ  ្ដីកី ឡា យុ វ តី

ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន បនឲ្យដឹងដូចតទៅ៖

-ទស្សនវដ្ដីកីឡា៖ បន្ទាប់ពីបន ជប់ជម្ើស ជតិ

តើកញ្ញាធ្លាប់បនច្ញទៅហ្វឹកហត់ ករប្កួត  និង ចូល 

រួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុង ប្ទ្ស និងក្ប្ទ្ស ណ ខ្លះ? 

-យុវតី ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន៖
បន ជប់ ជកី ឡាក រ  ជ ម្ើ ស  

ជតិនៅឆ្នាំ២០១៦។  ខ្មករ

ឆ្នាំ ២០១៤ ទៅ ធ្វើករ ហត់   ហ្វឹក  

ហ្វឺ ន  និ ង សម្ដ្ ង  នៅ ប្ ទ្ ស 

បរំង។ ខ្សីហ  ឆ្នាំ ២០១៥

ស ម្ដ្ ង  នៅប្ ទ្ ស  កូ រ ៉្ ។

ខ្ម្ស ឆ្នាំ២០១៦  សម្ដ្ង  

នៅ ប្ទ្ស វៀតណម និង 

ប្ទ្ស កូរ ៉្។ ទៅចូលរួ ម  ប្កួត 

នៅ ប្ទ្ស វៀតណម ទទួល 

បន លទ្ធផល  ម្ដយ ប្ក់១

និង ថ្ង្ទី៣០ ខ្កក្កដ ឆ្នាំ 



កីឡា២០

២០១៧ ប្កួតនៅ ប្ទ្ស កូរ ៉្ទទួល បន លទ្ធផល  ម្ដយ 

មស១  និងប្ក់១។ នៅក្នុង ប្ទ្ស  បន ឆ្លងកត់វគ្គ សិក្សា 

សង្្គោះបឋម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ន្ករគ្ប់គ្ងវគ្គ បណ្ដុះ   

បណ្ដាល ធ្វើជពិធីករិនី  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ក្លាយជ អ្នក ដឹក 

នំ  ចូល រួមករ សម្ដ្ងក្នុង ពឹ្ត្តិ ករណ៍អង្គរ សង្្កាន ជ រៀង 

រល់  ឆ្នាំ   សម្ដ្ងនៅ ពឹ្ត្តិ ករណ៍ ថ្ង្២៨ ខ្តុលា  ករ ប្គុំ

តន្្ដី    នៅ ព្លបុណ្យ អំុទូក ព្លប្កួតប្ដ ល់ គុនខ្ម្រ   

លក្ខណៈ   អន្ដរជតិ    និងកម្ម វិធី បុណ្យជតិនន។ ចំពោះ 

ក្   ប្ទ្ស  បនទៅចូលរួម សិក្សា វគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាល នៅ 

ប្ទ្ស  កូរ ៉ ្ស្ដ ីពី ករ ច្ករំល្ក និងផ្លាសប់ ្តូរវប្បធម៌  អរិយធម៌ 

គ្នា  ទៅ វិញ ទៅ មក។

យុវតី ចិន្ដារ័ត្ន បន្ដថ តមរយៈករប្កួតទា ំង 

អំបល មណ  ខងលើអាចកត់សម ្គោល់ឃើញថ រវង 

កីឡាករ កីឡា ករិនីកម្ពុជ និងកីឡាករ កីឡាករិនីបរទ្ស 

មន  លក ្ខណៈ ខុស គ្នានូវចំណុចខ្លះមនដូចតទៅ កីឡាករ

កីឡាករិនី កម្ពុជ មនលក ្ខណៈខ្សាយផ្ន្កកម្លាំង  និងផ្ន្ក

បច្ច្កទ្ស រីឯកម្លាំងចិត្ត កលល្បិច    ស្មោរតី   អំណត់គឺ មិន  

សូវ  ខុសគ្នា បុ៉ន្មោនទ្។

-ទស្សនវដ្ដីកីឡា៖ តើកញ្ញាយល់ឃើញ 

ប្ប ណ ច ំពោះ វិស័យ  ក ីឡានព្លបច្ចុប្បន្ន? 

-យុវតី ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន៖ ជទស្សនៈ ផ្ទាល់ ឃើញ 

ថ វសិយ័កឡីាមនភពរកីចម្ើនពីមួយឆ្នាទំៅមួយឆ្នា ំ បុ៉ន្ដ ្

នៅ មនកមិ្ត។ ចំពោះវិស័យកីឡាល្បុក្កតោជប្ភ្ទ កីឡា 

ប្ព្ណី ដ្លបន្សល់ទុកពីដូនត កំពុងមន ករអភិរក្សថ្ 

រក្សា លើកស្ទួយរហ ូតបង្កើតបនជ ាសហព័ន្ធកីឡាករមន 

ករ  ផុលផុសច ូលមកហ្វឹកហត់គួរ ឲ្យកត់សម ្គោល់។ ចំពោះ 

ករ ប្មូលផ្ដុំកីឡាករ កីឡាករិនីជម្ើ សជតិជរៀង រល់ ឆ្នាំ

គឺ ជគ ម្ ង ផ្ ន ករ មួ យ ដ៏ ល្អ អាច ផ្ដ ល់ ឱ កស ត ម

សហព័ន្ធ   បញ ្ជូនកីឡាករ កីឡាករិនី លោកគូ្ អ្នក គូ្បង្វឹក  

ទៅក្នុង មណ្ឌលប្មូលផ្ដុំកុ្មជម្ើសជតិ ធ្វើករហត់ហ្វឹក

ហ្វឺន ដើម្បីបង្កើន សមត្ថភព បច្ច្កទ្ស ព្មទាំងទទួល 

បន ប្ក់បំប៉ន ប្ក់ឧបត្ថម្ភប្ចំខ្ និងមនឱកសបន 

ច្ញ ទៅធ្វើករ ហត់ហ្វកឹ ហ្វនឺនៅក្ប្ទ្សកដូ៏ចករ ច្ញ 

ទៅប្កួត ជលក្ខណៈអន្ដរជ តិននទៀត ផង។ ចំណ្ក  

ឯកន្ល្ង ស្នាក់នៅ សម ្ភារកីឡា មន លក្ខណៈ សមរម្យ តម 

ស្ដង់ដ  ខ្លះៗហើយ នៅខ្វះមួយ ចំនួនតូច ដ្ល មិន ទាន់ ជ 

លក្ខណៈ ស្ដង់ដនៅ ឡើយ។  ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅមនករខ្វះ 

ខត គូ្ ព្ទ្យវ្ជ្ជសស្្ដផ្ដល់យោបល់បឹ្ក្សាដល់កីឡាករ

កីឡាករិនីក្នុងករហ្វឹកហត់ និងមើលថ្រក្សា សុខភព

កយ សម្បទាដល់អត្តពលិក។ ព្ះកីឡាករ កីឡាករិនី

តូ្វ ករប្ើកម្លាំងថ មពលខ្ពស់ ទទួលករហ្វឹក ហត់ច្ើន

ជួបឧបសគ្គ ភពគ្ះ ថ្នាក់ក៏មនច្ើន ដូចន្ះកីឡាករ 

គឺតូ្វក រអាហរដ្លម ានជីវជតិផ្ដល់ថ ាមពល គូ្ផ្ន្ក 

វ្ជ្ជសស្្ដកីឡា បើមនដូចន្ះ ដំណ ើរករកីឡា នឹងកន់ ត្ 

រីក  ចម្ើនទទួលបនគុ ណផលកន់ត្ ល្អប្សើរ ទ្វ្  ឡើង 

ទៀត។              

យុវតី ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន ក៏បនផ្ដល់ជ សរ ដ៏ផ្ដល់ 

ជ សរច្ក ជូនដល់អ្នក ស្ន្ហ វិស័យកីឡាទាំងឡាយ ធ្វើ 



យ៉ាងណ ជួយ ថ្រក្សាវសិយ័កឡីាលប្កុ្កតោរបសខ់្មរ្ឲ្យគង់វង់

សូមបញ្ជាចិត្តថស្ឡាញ់ ចូលហត់កីឡាល ្បុក្កតោទាំង 

អស់ គ្នា តូ្វត្នំគ្នា ចូលរួមបន្ដវ្នផ្សព្វផ្សាយ ដ ើម ្បីឲ្យ ពិភព 

លោក  បនឃើញ ស ្គោល់ យល់កន់ត្ច្ប ាស់ អំពីក្បាច់គុន 

មួយ ន្ះ។

យុវតី ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន បនបញ្ជាក់បន្ថ្មថ ដួង 

ចិត្តត្ង  ត្សច្ចាក្នុងជីវិតជប់ជនិច្ចទោះស្ថិតក្នុងក លៈ 

ទ្សៈ  ណក៏ដោយ ឬទៅទីកន្ល្ង ជិតឆ្ងាយ ណក៏ដោយ គឺ

នៅត្ប្កន់ខ ្ជាប់ជមួយនឹង កីឡាល្បុក្កតោត្មួយគត់ បន្ត 

ជួយ បង្ហាត ់បង្ហាញក្ម្ងៗ ប្សិនបើមនក្ម្ងៗណមន 

បំណង ចង់ចូលហត់រៀនក្នុងវិស័យ កីឡាល្បុក្កតោ រូបនងខ ្ញុំ 

នឹង បឹ្ងប្ងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកយ កម្លាំងចិត្តឥតស្ដាយ 

ស្ណះ បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគត់ឲ្យ បនពូក្ ចំពោះជ័យ 

ជំនះ  ដ្ល ទទួលបនក៏មិន តូ្វភ ្លេចខ្លួនក្នុងករ ហត់ហ្វឹក 

ហ្វឺន នះទ្ ហើយចំពោះមុខ មនត្បន្ដករខិត ខំបឹ្ង ប្ង 

ឲ្យកន់ត្ទ្វ្ឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅយកម្ដយមកជូនជតិ

មតភូុមិ រប សយ់ើងជបន្តបន្ទាប់ទៀត និងបន្ដជីវតិក្នងុ វសិយ័ 

កីឡាលប្កុ្កតោជរៀងរហតូ លុះត្ត្វយ័ចស ់សខុភព ថម 

ថយដោយបក្រណមយួទើបលាឈប់ក ្នុង គ្ នះ ត្ ម្ដង។ 

ដោយ៖ ហ៊ាន សុភ 

ជីវបែវត្តិសង្ខែប
-ឈ្មោះ ខៀវ ចិន្ដារ័ត្ន ភ្ទ សី្  អាយុ២២ឆ្នាំ សញ្ជាតិខ្ម្រ  ជនជតិខ្ម្រ កម្ពស់ ១.៥៥ម្៉ត្ ជកូនទី១ ក្នុងគួ្សរ

(ក្នុងចំណមបងប្អូន៤នក់)

-ថ្ង្ខ្ឆ្នាំកំណ ើត  ២០ មករ ១៩៩៥  

-ទីកន្ល្ងកំណ ើត  សង្កាត់ បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក  រជធនីភ្នំព្ញ

-ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះ៩៨៣ ផ្លូវលំ សង ្កាត់ភ្នំព្ញថ្មី ខណ្ឌស្នសុខ  រជធនីភ្នំព្ញ  

-កំរិតវប្បធម៌ បញ ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រង ផ្ន្កមន្ទីរពិសោធន៍                                                                  

-ភសបរទ្ស អង់គ្ល្ស និងភសកូរ ៉្

-ឪពុកឈ្មោះ ខៀវ សុខុន  អាយុ៤៧ឆ្នាំ មុខរបរ អាជីវករ

-ម្តាយឈ្មោះ អុ៊ច ចិន្ដា  អាយុ៤៥ ឆ្នាំ មុខរបរ អាជីវករ

-បងប្អូនបង្កើត ៤នក់  សី្២នក់

-តួនទីបច្ចុប្បន្ន កីឡាករិនីជម្ើសជតិកីឡាល្បុក្កតោ ជហិរញ្ញិកនៅក្នុងសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជ។ 

(សញ្ញាពួ្ញ) កីឡាករិនី ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន ទទួលបនម្ដយពីករប្កួតអន្តរជតិ និងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជមួយក្ុមជម្ើសជតិ



កីឡា២២

ក្នុងព្លធ្វើករកំណត់ព្លវ្លា និងកររៀបចំ

ករប្កួតគឺតូ្វយកចិត្តទុកដក់ជចម្បងលើករប្កួត

ដណ ្ដើមពានរង្វាន់ជើងឯកដ្លព្លខ្លះពឹ្ត្តិករណ៍ន្ះតូ្វ

បនកំណត់ដក់ចូលជទិសដៅធំប្ចំឆ្នាំ។ ទាំងករប្កួត 

ផ្លូវករ និងក្ផ្លូវករគឺមនសរសំខន់ដូចគ្នា ព្ះវ ផ្តល់ 

ឱកសដល់កីឡាករក្នុងករត្ៀមលក្ខណៈជមុន និងករ 

បង្ហាញ ពីសមត្ថភព។ កីឡាករតូ្វត្ៀមលក្ខណៈសម្ប់ 

ករ ប្កួតទាំងនះតមពីព្លមុខ និងដល់ព្លចប់ ផ្តើម 

ន្ករបកួ្ត ដូចន្ះគូ្បង្វកឹមិនតូ្វកំណត់ព្ល វល្ា ប្កួត  

ក្នុងផ្នករប្ចំឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំឡើយ ត្ផ្ទុយទៅវិញ វជ 

ព្ល វ្លាត្ូវផ្តាតលើករពង្ឹង សមត្ថភពរងកយ និង 

ជំនញ ផ្្ សងៗជជងករចង់ឃើញពី គុណផល របស់  

កីឡាករ។ សរបុរួមអ្នកតូ្វបញ ្ចលូ នូវពឹ្ត្តកិរណន្៍ករ ប្កួត 

សំខន់ៗ និងករប្កួតផ្្សងៗ ទៀតចូលទៅក្នុងផ្នករ 

ប្ចំ ឆ្នាំទាំងអស់។ ករកំណត់ព្លវ្លា និងកររៀបចំ

ប្កួត ឆ្លាស់គ្នាគឺជភពប្សើរប្សិនបើអាចធ្វើបន បុ៉ន្ត្ 

ជទូទៅវពិបកនឹងធ្វើណស់។ កីឡាន្ះមនភពខុសគ្នា 

ជ មួយ ប្ភ្ទកីឡាផ្ស្ងទៀត ដ្លមនករ ប្កួត តម រដូវ 

កល ឬករប្កួតជផ្លូវករមួយចំនួនកើតឡើងរៀងរល់ឆ្នាំ

ដូចន្ះសម្ប់កីឡាករក្នុងប្ភ្ទកីឡាអត្តពលកម្ម គឺពួក 

មន ភព ភ័យខ្លាចនៅព្លមនករប្កួតម្តងៗ។ ដើម្បី  

ពងឹ្ង សមគ្គីភពក្នុងកុ្ម និងរក្សាគុណភព ន្ផ្នករ 

ប្ចំ ឆ្នាំ ខ្ញុំសំណូមពរអ្នកឲ្យដក់បញ ្ចូល ពឹ្ត្តិករណ៍ន្ ករ 

ប្កួតទំាងនះក្នុងផ្នករសកម្មភព ហើយត្ូវចត់ ទុក វ 

ជស្នូលក្នុងផ្នករហ្វឹកហត់របស់កីឡាករ។

ករប្កួតដ្លបនរៀបចំ និងដក់បញ ្ចូលក្នុង 

ផ្នករ ប្ចំឆ្នាំគឺតូ្វគិតពីវឌ្ឍនភពន្ជំនញហ្វឹកហត់

ពោល គឺករប្កួតតូ្វត្មនភពតឹងត្ង និងផ្អ្កលើករ 

លើក កំពស់សមត្ថភពពិតៗដ្លកីឡាករតូ្វបញ្ច្ញនៅ 

ព្ល នះ។ ដូច្ន្ះករកំណត់ប្តិទិនប្កួតក្នុងផ្នករ 

ប្ចំ ឆ្នាំ គឺមនសរសំខន់បំផុតសម្ប់សុកិ្តភព ក្នុង 

ករវស់ស្ទង់ពីជំនញ និងសមត្ថភពកីឡាករម្នាក់។

កត្តាកំណត់ និងជំរុញឲ្យសម្ចបននូវទិសដៅ

គុណផលនះគឺចំនូនដងន្ករប្កួតដ្លត្ូវធ្វើឡើង។

កលណកីឡាករមនសកម្មភពហ្វឹកហត់ជប់លាប់ និង 

មម ញកឹនះធ្វើឲ្យគអ្ាចពងឹ្ងជំនញ នងិសមត្ថភព បន 

កន់ត្ប្សើរដ្លកត្តាន្ះនឹងជួយឲ្យគ្មនឱកស កន់ 

ត្ ខ្ពស់ក្នុងករឈនទៅទទួលបនជ័យជំនះ ក្នុង រដូវកល 

ករ ប្កួតចប់ផ្តើមឡើង។ ករកត់បន្ថយនូវ ចំនួន ករប្កួត 

អាច នឹងប៉ះពាល់ដល់ករពង្ឹងសមត្ថភព កីឡាករ ដ្លជ 

ទិស  ដៅ តូ្វសម្ចក្នុងផ្នករប្ចំឆ្នាំ។ កត្តា ពីរដ្ល ជួយ 

កំណត់នូវ ចំនួនករប្កួតគឺបុគ្គលិក លក្ខណៈ ផ្ទាល់ របស់ 

កីឡា ករតមូ្ វករតមប្ភ្ទកីឡា នីមួយៗ និងកមិ្ត 

គុណផល របស់កីឡាករ។ ចំពោះកីឡាករ ដ្លមនសមត្ថ

ភព ស្ថិត ក្នុងកមិ្តទាប ចំនួនករប្កួតពី១៥ ទៅ២០ដង 

ក្នុង  មួយ ឆ្នាំ គឺល្មមគ្ប់គ្ន់សម្ប់ទ ិស ដៅ ជួយបង្កើន 

សមត្ថភពរបស់ពួកគ្។ អ្នកអាចដក់ក្នុងផ្នករ ដល់៣០ 

ប្កួតក ្នុងមួយឆ្នាំសម្ប់កីឡាករដ្លមន សមត្ថភព ខ្ពស់ 

ដើម្បីពួកកន់ត្មនសមត្ថភព ប្សើរ ឡើងថ្មទៀត។

នៅព្លអ្នកកំណត់ចំនួនករប្កួត និងព្ល

វល្ាច្បាសល់ាសក់្នងុផ្នកររចួហើយអ្នកមិនមនករ ផ្លាស ់

ប្តូរតមត្ចិត្តទ្ ព្ះថសកម្មភពផ្្សងៗទៀតដ្ល បន 

ដក់បញ ្ចូលក្នុងផ្នករប្ចំឆ្នាំនះគឺផ្អ្កទាំងសុ្ងតម 

ព្លវ្លាន្ករប្កួតដ្លត្ូវធ្វើឡើង។ អ្នកមិនតូ្វ

កំុណត់ ព្លវល្ាបកួ្ត ជពិស្សករបកួ្តសខំន់ៗ ចំ រដូវ 

ដ្លសិស្ស ឬនិស្សិតជប់រវល់ប្លងតមវិទ្យល័យ ឬ 

មហវ ិទ្យល័យនះឡើយ។ ដូចគ្នាន្ះដ្រអ្នកមិនតូ្វ

អនុញ្ញាត ឲ្យ មន្្តីណមួយ ឬអ្នកផ្ស្ងទៀតមកពាក់ព័ន្ធក្នុង

បែតិទិននែការបែកួត
តពីេលខ០៩៥



២៣កីឡា

តែស្ត និងកមែិតស្តង់ដា

ព្លបញ ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺន ហើយនៅព្លករប្កួតសំខន់ 

ជិតចូលមកដល់ឡើយ។ ក្នុងព្លជិតបញ ្ចប់វគ្គករហ្វឹក 

ហត់គឺតូ្វមនបរិយកលស្ងប់ស្ងាត់អាចធ្វើករផ្លាសប់្តរូ តិច 

តួចដោយផ្្អកលើលទ្ធផលប្កួតនឆ្នាំមុនៗ។  រល់ករ

ប្ កួ ត នី មួ យ ៗ  អ្ន ក តូ្ វ អង្ក្ ត ឲ្ យ បន ច្ បាស់ លាស់ នូ វ 

សមត្ថភព រងកយ ស្មោរតី និងសតិអារម្មណ៍របស់ 

កីឡាករ។ មុនព្លប្កួតកីឡាករតូ្វករព្លវ្លាឈប់ 

សម្ក និងករពងឹ្ងស្មោរតីឲ្យបនរឹងមំ ហើយករផ្ចង់ ចិត្ត 

ដោយ ផ្តាតលើករប្កួតដ្លនឹងមកដល់នៅព្លខង 

មុខ។ ករមិនគោរព និងមិនឲ្យតម្ល្លើភពសខំន់ ន្ ស្មោរតី

និងសតិអារម្មណ៍របស់កីឡាករនឹងនំឲ្យកីឡាករមិន អាច 

បញ្ច្ញសមត្ថភពបនល្អនៅក្នុងព្លប្កួត។

ជករពិតណស់ករយល់ដឹងច្ើនអំពីអត្តពលិក

និង តមូ្វករនក្ររៀបចសំក្តានុពលរបសពួ់កគ្ទៅតម ករ 

សិក្សាជលក្ខណៈប្ពន្ធ័ និងករវយតម្ល្ប្កបដោយមឺុ ង 

ម៉ាត់។ វិធីវិទ្យក្នុងករហ្វឹកហត់សម្ល្ង គឺជតមូ្វករន្ករ 

វយ  ត ម្ល្ ន្ ភព មំមួ ន ដ្ ល ជផ្ន្ ក  មួ យ ន្ ដំណ ើ រ ករ 

គម្ង។ គោលបំណងក្នុងករវយតម្ល្រល់នីតិវិធីទាំង

អស់ និងមធ្យបយន្ករធ្វើត្ស្តនូវកមិ្តជក់លាក់មួយ

ចំពោះករវយតម្ល្របស់អត្តលិក ភពស្ងប់ស្ងៀម ឬមនករ

ខូចខតជយថហ្តុ។

ករធ្វើ ត្ស្ត មួយតមូ្វ ឲ្ យមនករអនុ វត្តដោយ 

បុគ្គលដ្លត្ូវបនសកល្បង។ ករវយតម្ល្សំដៅទៅលើ

ដំណ ើ រករន្ករកំណត់ស្ថានភពន្ទំនក់ទំនងមនុស្ស

ជមួយកមិ្តស្តង់ដ។ អ្នកវយតម្ល្គួរជគ្ូបង្វឹក និងមិន 

ម្ន អត្តពលិកទ្  ទោះបីជយ៉ាងណ ក៏ដោយនៅ ព្ល 

ក្យ  មកទៀតអាចជជំនួយ ករសំខន់មួយ។

ករធ្វើត្ស្តតូ្វត្ជកម្មវត្ថុមួយដ្លមនករ វស់ 

យ៉ាងជក់លាក់ដើម្បីធនឲ្យបននូវលទ្ធផលដ្លអាច

ប្ៀប ធៀបបន។ យោងតមសៀវភ Meyers(1974)

រ ង្វា ស់ ន្ មុ ខ ងរ ជច្ើ ន គឺ បន ស្ វជ្ វ រ ក ឃើ ញ នូ វ

ស្ថានភព ឬ សមត្ថភពក្នុងករផ្តល់ឲ្យឬជជំនញ ហើយ 

ផ្តល់(a)នូ វ មូលដ្ឋានគឹ្ះសម្ប់កំណត់ស្នាដ្  ឬ ករ

រកីចម្ើន (b)ករវនិិច្ឆយ័រោគនូវភពខស្ាយ ជពស្ិស និង 

(c) ករព្យករណ៍ន្ករវិវឌ្ឍទៅមុខទៀត។

ទន្ទឹមនឹងន្ះផងដ្រទឹ្ស្តីលោក Meyers បន

កំណត់  ថ ករធ្វើត្ស្ត និងកម្មវិធីរង្វាស់គួរត្បម្ើតមមុខ 

ងរ ដូចតទៅន្ះ៖ 

-កំណត់ស្ថានភពជំនញ និងកមិ្តសមត្ថភព

ដ្លអ្នកអាចប្ើប្ស់គម្ងកម្មវិធីហ្វឹកហត់

-កំណត់មតិកហ្វឹកហត់របស់អត្តពលិក

-កំណត់ក្នុងករពងឹ្ងកម្លាំងជំនញ ភពខ្សាយ

និងករកំណត់ន្សមត្ថភពរបស់អត្តពលិក

-វស់នូវករវិវត្តន្យន្តករជំនញ និងកលល្បិច

តិចនិចក្នុងករប្ើប្ស់នព្លអនគត

-ដើម្បីដឹកនំយន្តករអង្គករ  និងករអភិវឌ្ឍ ន្ 

លក្ខណៈ ចិត្តសស្្តជក់លាក់

-បង្កើតកមិ្តស្តង់ដឲយ្បនត្មឹតូ្វនៅក្នងុកត្តា ន្ 

កហ្វឹកហត់ទាំងអស់

- ករ ច ង់ ដឹ ង ក្នុ ង ករ រៀ ន សូ ត្ ប្ ក ប ដោយ 

ប្សិទ្ធភព អភិវឌ្ឍជំនញជក់លាក់ និងវិវឌ្ឍន្លក្ខណៈ 

ចិត្ត សស្្ត។ 

ត្ស្តតូ្វត្មនភពផ្ស្ងគ្នាដើម្បីធ្វើករវស់វ ្ង

និងផ្តល់ឲ្យនូវព័ត៌មនទាក់ទងនឹងស្ថានភពន្កត្តាករ

ហត់ ហ្វឹកហ្វឺននីមួយៗ។ មតិពីកីឡាករកីឡាករិនីចំបប់

ករធ្វើត្ស្តត្មួយកត្តាវមិនគ្ប់គ្ន់នះទ្ និង កំណត់ 

នូវ ដំណ ើរករទាំងមូល។ ហ្តុដូចច្ន្ះហើយគ្ូបង្វឹក តូ្វត្ 

ធ្វើ ករវស់វ ្ងនូវកត្តាហត់ហ្វឹកហ្វឺនទាំងអស់។ ភគ ច្ើន 



កីឡា២៤

ត្ស្ត មួយត្វូតកំ្ណត់ឱ្យដឹងនូវកត្តាកំណត់ន្កររកី ចម្ើន 

របស់អត្តពលិក។ 

តមរយៈដំណ ើរករន្ករហត់ហ្វឹកហ្វឺនគូ្បង្វឹក 

ម្នាក់គួរត្មនករព្ួយបរម ្ភអំពីផ្ន្កមូលដ្ឋានពីរន្ត្ស្ត។

ផ្ន្កទី១ រួមបញ ្ចូលទាំងករធ្វើត្ស្តសម្ប់ជម្ើសកីឡា

មនគោលបំណងរកមើលសមត្ថភពហ្សន្(Genetic)ជក់

លាក់ និងល្ចធ្លានៅក្នុងពឹ្ត្តិករណ៍ ឬកីឡាជក់លាក់

មួយ។ ផ្ន្កទី២ផ្តល់ឱ្យនូវព័ត៌មនអំពីភពអាចប្បួ្ល ឬ

យកលំនំតមបនរបស់អត្តពលិក ករវិវឌ្ឍក្នុងករទទួលនូវ 

ជំនញរបស់ពួកគត់ និងកររីកចម្ើនន្គុណផល។ 

ត្ស្តសម្ ប់ជម្ើសគួ រត្មនភពសមញ្ញ  

ធម្មតដោយគ្មោនតមូ្វករបច្ច្កទ្សស្មុគស្មោញ ឬភព 

បញ ្ចូល គ្នាកមិ្តខ្ពស់ពីអ្នកធ្វើត្ស្តនះទ្(លើកល្ងត្ 

ករ  ធ្វើត្ស្តដ្លមនករ បញ ្ចលូបច្ចក្ទ្ស ភ្ជាប់គ្នា ច្ើន)។

មិនគួរមនករបង្ៀនជលក្ខណផ្លូវករសម្ប់ករ ធ្វើ ត្ស្ត 

ប្បន្ះ លើកល្ងត្ព្លវ្លាដ្លត្ូវករដើម្បីរៀន 

បច្ច្កទ្សសមញ្ញធម្មតន្ករបង ្ហាញរបស់ពួកគ្។

ជ្ើសរីស ឬបង្កើតត្ស្តដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវភពអាច ប្

បួ្ល  ឬយកលំនំតមបនករវិវឌ្ឍនូវគុណផល របស់អត្ត 

ពលិក ជពិស្សផ្តល់ឲ្យនូវព័ត៌មនដ្លយកជករបន

និង មនសរប្យោជន៍ទៅដល់គូ្បង្វឹក។ បង្កើតត្ស្តណ 

ដ្ល អាចបង្កើ ន  និងអភិ វ ឌ្ ឍសមត្ថភពដ្លជគោល 

បំណងរបស់គូ្បង្វឹកទៅតមកម្មវិធីហត់ហ្វឹកហ្វឺន។ គំនិត 

ល្អ អ្នក គួរ   ត្ប្ើប្ស់លំហត់ ឬមធ្យបយ មួយ ចំនួន ក្នុង 

ករ ហត់ ហ្វឹកហ្វឺនសម្ប់ ជឧបករណ៍ ក្នុងករធ្វើត្ស្ត។

ឧទាហរណ៍ កីឡាករ កីឡាករិនីអ្នកលោតនៅក្នុងប្ភ្ទ 

កីឡា អត្តពលកម្ម និងកីឡាករ កីឡាករនីិមកពីប្ភ្ទកីឡា

ជក្ុមភគច្ើនគួរត្ប្ើប្ស់លំហត់លោតចុះ លោត 

ឡើង ដើម្បីពងឹ្ងនូវកម្លាំងជើង។ ជំហន Penta និង Deca

នៅ ក្នុងប្ភ្ទកីឡាលោតបណ្ដាក់បីដងគឺជលំហត់ដ្ល 

មនភពទូទៅ និងតូ្វបនប្ើប្ស់ច្ើនបំផុត។ លំហត់ 

ទាំង ន្ះ អាចឲ្យពួកគ្ចត់ទុកដូចជឧបករណ៍ សម្ប់ធ្វើ 

ត្ស្តបនយ៉ាងល្អ។ ប្ើប្ស់ពួកវតមរយៈ វដ្តន្ករ ហត់ 

ហ្វឹក ហ្វឺនប្ចំឆ្នាំ។ ដូចច្ន្ះត្ស្តមួយ គឺអាច ហត់ហ្វឹកហ្វឺន 

បន និងគឺមនភពជក់លាក់ទៅ នឹងពឹ្ត្តិករណ៍ ឬកីឡា

ផ្ស្ងៗ។ អ្វីដ្លមនអត្ថប្យោជន៍ បន្ថ្មទៀតនះគឺវ 

ទាក់  ទាញឱ្ យអត្តពលិកធ្វើករហត់  ហ្វឹកហ្វឺនពីព្ះ  ត្  

លំហត់ អាចប្ើប្ស់ដូចជឧបករណ៍សម្ប់ធ្វើត្ស្ត

និងជមធយ្បយដើម្បធី្វើករអភវិឌ្ឍសមត្ថភពជ ចំ បច។់ 

តូ្វត្ធ្វើករជ្ើសរីសនៅព្លដ្លរៀបចំករ ធ្វើ 

ត្ស្តដ្លមនចំនួនច្ើនហើយមនទំនក់ទំនងគ្នា ធ្វើករ 

ជ្ើ ស   រី ស ត្ លំ ហត់ ណដ្ ល មន ភ្ជា ប់ ជមួ យ នឹ ង 

សមត្ថភព មួយផ្ន្កធំដ្លជតម្ូវករ របស់ប្ភ្ទ កីឡា 

ជកល់ាក់ណមួយ។ ជឧទាហរណន៍ៅក្នងុប្ភ្ទកីឡា ច្វ 

ទូក ករធ្វើត្ស្តដោយម៉ាសុីនសម្ប់ករច្កទូក (Rowing

Ergometer)គឺតូ្វចត់ទុកជករធ្វើត្ស្តដ៏សំខន់បំផុត ពី 

ព្ះ  ត្វធ្វើករវស់វ ្ ងយ៉ាងជក់លាក់នូ វភពអំណត់

កម្លាំង ល្បឿន សន្ទុះ និងករគ្ប់គ្ងអារម្មណ៍របស់ អត្ត 

ពលិក  នៅក្នុងត្ស្តត្មួយ។ ជរឿយៗគ្ូបង្វឹកមិនបនធ្វើ 

តម គោលករណ៍ន្ករធ្វើត្ស្តចំនួនតិចន្ះទ្។ នៅ ក្នុង 

ប្ភ្ទកីឡាមួយចំនួន(ឧទាហរណ៍ ប្ភ្ទកីឡាបល់ទះ)

គូ្បង្វឹកមនត្ស្តដ្លមនទំនក់ទំនងគ្នាច្ើនរហូតទៅ

ដល់១៨ ហើយប្សិនបើគូ្បង្វឹកតូ្វធ្វើត្ស្តកីឡាករ១២ ឬ 

១៦ នក់នៅក្នុងវដ្តន្ករហត់ហ្វឹកហ្វឺនរយៈព្លខ្លី អ្នក 

ប្ហ្លជអាចឆ្ងល់ថ គត់អាចសល់ព្លប៉ុន្មោនសម្ប់

ធ្វើ ករហត់ហ្វឹកហ្វឺន។ សូមពិចរណទៅលើចំណុចន្ះខ្ញុំ 

ផ្តល់ ជដំបូន្មោនដល់អ្នក សូមរក្សាចំនួនត្ស្តតិច បំផុត (៤ 

ទៅ ៨) ខណៈព្លដ្លច្បាស់ថ ត្ស្តទាំងអស់គឺមន

សុពល ភព កមិ្តខ្ពស់។ គូ្បង្វឹក (ដ្លអាចផ្តល់ជ 

យោបល ់ពីអ្នកឯកទ្សក្នងុករធ្វើត្ស្ត) គួរតគិ្តគូរអំពីករ 

ទំនក់ ទំនងគ្នារវងត្ស្តដ្លមននីមួយៗ និងភពជក់ 

លាក់  ន្កីឡា ហើយបន្ទាប់មកធ្វើករជ្ើសរសី ត្ ត្ស្តណ 

ដ្លមនកត្តាទំនក់ទំនងគ្នាខ្ពស់បំផុត។ ន្ះគឺជវ ិធី 

សស្្ត  វទ្ិយដ៏សខំនបំ់ផុតក្នងុករ ជ្ើសរសីតស្្តដ្ល មន 

ទំនក់ទំនងគ្នាសមរម្យមួយ។

ទន្ទឹមនឹងន្ះផងដ្រត្ស្ត តូ្ វត្ ជួយ សម្ួល 



២៥កីឡា

ចំពោះ  កររីសអើងដោយ តម្លាភព ក្នុងចំណមអត្តពលិក 

ហើយ តូ្វត្មនរង្វាស់ទៅតមកមិ្ត ស្តង់ដ។ ឧទាហរណ៍

ដូចជ ជំរុញឡើងគឺនៅត្ប្ើប្ស់ ក្នុងករវយ តម្ល្ទៅលើ 

កម្លាំង បត់ន្ក្ងដ្។ ទោះបីជយ៉ាង ណក៏ដោយ អ្នក ធ្វើ 

ត្ស្តបនបំភ្្លចហ្តុករពិត ដ្លជគោល បំណង ដ៏ធំធ្ង

ពីមនុស្ស ម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ ព្ះថករប្ៀបធៀប គឺ 

នៅក្នងុរវងបុគ្គលម្នាក់ៗគឺស្ថតិឆ្ងាយពភីពល្មមគ្ប់គ្ន់។

ប្សនិបើគ្មោនឧបករណ៍ស្មគុស្មោញផស្ង្ទៀតទ្គឺអាចវស់

កម្លាំងសន្ធឹងក្ង វគឺកន់ត្មនលក្ខណៈត្ឹមតូ្វក្នុង ករ 

ប្ើប្ស់សង្កត់ចុះ និងគណនម្៉ត្ ជគីឡូក្ម (Kg) 

ន្ករធ្វើត្ស្តនីមួយៗដោយធ្វើករប្ៀបធៀបក្នុង ចំណម 

អត្តពលកិ (កម្លាងំម្៉ត្គីឡក្ូម kilogram force meter=

ប្វង្របស់អវៈយវៈដ្ជើង limb’s length x បន្ទកុx ចំនួនន្ 

ករ លើកជឧទាហរណប្៍វង្ដ្ 0.60 meter arm lengthx 

50kg x10ដងន្ករលើក lifts=300kg)។ តមូ្វករ ជំនួយ  

គូ្បង្វឹកជមួយករវយ តម្ល្អាចស្នើសុំ ដំ បូន្មោន  ន្អ្នក 

ឯកទ្ស ក្នុងករធ្វើត្ស្ត ឬករសុំពិគ្ះយោបល់ ករ ធ្វើ 

ត្ស្ត និងសៀវភន្ខ្នាតរង្វាស់។

អ្នក ឯកទ្សជំនញករធ្វើត្ស្ត និងករហ្វឹកហត់

និង គូ្បង្វឹកជញឹកញាប់សួរ សំណ ួរថ តើអត្តពលិក គួរ ទ្ 

ហ្វឹក ហត់សម្ប់ករធ្វើត្ស្ត ហើយចម្លើយគឺទាំងពីរយល់ 

ព្ម និងបដិស្ធ Yes និង no។  ពាកយ្ Yes អត្ត ពលកិ  ម្នាក់ 

អាច ហ្វឹកហត់សម្ប់ករធ្វើត្ស្តមួយ ប្សិនបើវគឺជ 

លហំត់ មួយក្នងុចំណម លហំត់ ជច្ើន ឬ មធ្យបយ ន្ 

ករ ហ្វឹកហត់ នៅក្នុងកម្មវិធីន្ ករហ្វឹក ហត់(ឧទាហរណ៍

លោតបំ្ដង)។ ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រអត្ត ពលិក ម្នាក់  អាច 

ហ្វឹក  ហត់រយៈព្លខ្លីមួយសម្ប់ករ ធ្វើត្ស្ត ក្នុង គោល 

បំណងស្វ្ងយល់ពីគំរូបច្ច្កទ្ស ជ យថហ្តុ ន្ ជំនញ 

មួយៗនះ។ រល់ប្ភ្ទត្ស្ត ផ្ស្ងៗ ទៀត ទាំងអស់អត្ត 

ពលិក មិនតូ្វហ្វឹកហត់ទ្ ព្ះកររៀបចំ ពី ព្លមុន ឬករ 

ហ្វឹក ហត់សម្ប់គោលបំណងន្ករ ធ្វើត្ស្ត អាចធ្វើឲ្យ 

រមួល សច់ដំុ។ 

ដូចដ្លបនបរិយយពីករធ្វើត្ស្តភគ ច្ើន 

វស់ ដោយមិនកំណត់ពំ្ដ្នន្កររៀបចំន្អត្តពលិក។

នៅក្នុងអត្ថបទន្ះអ្នគួរត្យល់ថ អត្តពលិកមិនគួរ ហ្វឹក 

ហត់ សម្ប់ត្ស្ត  (VO2max  test)ជករជក់ស្ត្ង

ដោយ  សរត្អត្តពលិកមិន ទទួលបនច្ើន តម រយៈ ករ 

ធ្វើត្ស្តនះទ្។ផ្ទុយទៅវិញភពអំណត់ ន្កីឡា Aerobic

និង anarobicn នឹងធ្វើឲ្យកនត្់ប្សើរឡើងតមរយៈទឹ្ស្តី

ន្ករហ្វកឹហត់ដ្លសង ្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំហន្ំករហ្វកឹហត់

ទូទៅ។ ត្ស្តមិនគួរកំណត់ពំ្ដ្នរបស់ខ្លួនឯងទ្។

កលបរិច្្ឆទរល់ផ្នករត្ស្ត និងករសម្ច

ចិត្តជមុនសម្ប់គម្ង ឬកម្មវិធីប្ចំឆ្នាំណមួយ។

ផ្នករន្កលបរិច្្ឆទដំបូងន្ករធ្វើត្ស្តសម្ប់វដ្តន្

ករហ្វឹកហត់រយៈព្លខ្លីន្ទិដ្ឋភពន្កររៀបចំ។ ដូច ជ 

ត្ស្តមួយត្ូ វបនគ្ផ្តល់ឲ្ យនូ វឱកសក្នុងករវយ តម្ល្  

កមិ្ត ន្កររៀបចំដ្លនឹងជះ ឥទ្ធិពលទៅ លើករអភិវឌ្ឍ ន្ 

កម្មវិធីថ្មីប្ចំឆ្នាំ។ គូ្បង្វឹកដ្ល ច្ះចត់ច្ងគួរត្មន 

ផ្នករ ដើម្បីសម្ចវត្ថុបំណង ន្ករហ្វឹកហត់ នៅក្នុង វដ្ត 

ន្ករហ្វឹកហត់នីមួយៗពិតប្កដ។ គត់តូ្វត្តួ្តព ិនិត្យ 

ស្នាដ្ដ្លបនសម្ចបនឲ្យច្បាស់លាស់ដូចវត្ថុ បំណង 

ន្ះ។ ជលទ្ធផលនៅចុងបញ ្ច ប់ន្វដ្តករ ហ្វឹកហត់រយៈ 

ព្ល  ខ្លីនីមួយៗគ្ូបង្វឹកគួរទ្មន គម្ងពី១ថ្ង្ទៅ២ ថ្ង្ ន្ 

ករធ្វើត្ស្តដើម្បីប្មូលព័ត៌មនរួមទាំងករវិវត្តន៍របស់អត្ត

ពលិក។ ប្សិនបើលទ្ធផលត្ស្តបនបង ្ហាញថមនកររីក

ចម្ើន កររក្សាកម្មវិធីហ្វឹកហត់ដូចជដើម គម្ងម្៉យង 

វិញទៀតករក្ប្កម្មវិធីសម្ប់វដ្ត បន្ទាប់ ទៀតដើម្បី គិត 

បីស្ថានភពន្ករហ្វឹកហត់របស់អត្តពលិក។ កល បរិច្ឆ្ទ 

ផ្នករធ្វើត្ស្តដោយកំណត់ព្លវល្ាសមប់្ចុងបញ ្ចប់

ន្វដ្តករហ្វឹកហត់រយៈព្លខ្លីនីមួយៗ ក៏បុ៉ន្ត្ក្នុងអំឡុង 

ព្ល  ន្ទិដ្ឋភពកររៀបចំ និងទិដ្ឋភពបន្ទាប់ន្ករ ប្កួត 

លើក ដំបូង។ អ្នកតូ្វកវយតម្ល្ស្ថានភព   ន្កររៀបចំ

របស់អត្តពលិក ក្នុងអំឡុង ព្លន្ ទិដ្ឋភព ទាំងន្ះដើម្បី 

ត្ួតពិនិត្យ កម្មវិធីហ្វឹកហត់ដោយ ផ្អ្កលើទិន្ន័យន្ កម្មវត្ថុ។

ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ ករធ្វើត្ស្តទៀងទាត់អាចជំរុញឲ្យមន 

ករយល់ដឹងនៅក្នុងព្លអវត្តមនន្ករប្កួត ព្មទាំង 



កីឡា២៦

អភិវឌ្ឍជំនញតមលក្ខណៈចិត្តសស្្ត។ ក្នុងអំឡុងព្ល 

ទិដ្ឋភព ន្ករប្កួតមនត្ផ្នករម្រៀនន្ករហ្វឹកហត់ 

ម្យ៉ាង គត់ប្សិនបើព្លវ្លារវង ករប្កួតដ្លលើសពី ៤ 

សប្តាហ៍ទៅ៥សប្តាហ៍។ អំឡុងន្ទិដ្ឋភពន្ះករប្កួត

ដោយ ខ្លួនពួកគ្ផ្ទាល់បនបម្ើនូវទម្ង់គំនិតមួយន្ករ 

វយតម្ល្រល់កត្តាហ្វឹកហត់ទាំងអស់។

ទោះបីជយ៉ាងណក៏ដោយគូ្បង្វឹ ក គួ រត្មន

កល បរិច្ឆ្ទត្ស្តតមកលវិភគតមរយៈផ្នករប្ចំឆ្នាំ

ហើយ យរូៗម្តងគត់អាចនៅក្នងុផ្នក្ពិព័ណន៌នផ្្នករ ឬ

គម្ង តូ្វធ្វើករបញ្ចាក់អំពីត្ស្ត សម្ប់កត្តាហត់ ហ្វឹក 

ហ្វនឺនីមួយៗដោយប្ើប្សព័់ណ ៌ឬនិមិត្តសញ្ញាខុសៗគ្នា។

បង្កើ ត ឲ្ យ មន នូ វ ក មិ្ ត ស្ត ង់ ដស ម្ ប់ ត្ ស្ត នី មួ យ ៗ

ជពិស្សសម្ប់កត្តាកយសម្បទា និងកត្តាបច្ច្កទ្ស

ក្នុង អំឡុងព្លប្មូលផ្តុំ ឬចងក្ងគម្ងផ្នករប្ចំ

ឆ្នាំ។ ដោយគោរពទៅតមកមិ្តស្តង់ដឆ្នាំមុនធ្វើជ ចំណុច 

យោង។ ដំណ ើរករន្គម្ង ផ្នករឆ្ពោះទៅរកភពជោគ 

ជ័យ  ន្កមិ្តស្តង់ដនីមួយៗ គួរត្មនភពបត់ ប្ន ទៅ 

តមករផ្លាសប់្តរូ ឬករទទលួយករបសអ់ត្តពលកិ ទៅនឹង កម្ម 

វិធី ហត់ហ្វឹកហ្វឺន និងអត្ន្ករអភិវឌ្ឍ។ សម្ប់អត្ត 

ពលិក គ្ន់ត្ចប់ផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីមួយ ដោយអ្នកគ្ន់ត្

ប្ើ  ប្ស់ពិន្ទុក្នុងករធ្វើត្ស្តជលើកដំបូងរបស់គត់ដើ

ម្បីធ្វើករចំណុចយោងសម្ប់គម្ងផ្នករបន្ទាប់។

សូ ម ធ្វើ ករ ប្ុ ង ប្ យ័ ត្ន នៅព្ ល ដ្ ល អ្ន ក ធ្វើ

គម្ង ផ្នករជលក្ខណៈកមិ្តស្តង់ដ។ វគឺជគ្ឿង 

តំណង ដ្លដស់តឿនចិត្តរបស់អ្នកសម្ប់ធ្វើកររៀបចំ

និងករតំណ ើរករ។ លក្ខណៈកមិ្តស្តង់ដត្ូវត្មនភព 

លំបក គ្ប់គ្ន់ដើម្បីឲ្យមនករប្កួតប្ជ្ង និងប្កដ 

និយម គ្ប់គ្ន់ដើម្បសីមច្បន។ លក្ខណៈកម្តិ ស្តង់ដ   

សម្ប់អត្តពលិកសំដៅ ទៅរកគុណផលកមិ្តខ ្ពស់ដ្ល 

តូ្វ ត្មនករប្ហក់ប្ហ្លទៅនឹងអត្តពលិកឆ្នើម។

លក្ខណៈកមិ្តស្តង់ដគឺមនពីរប្ភ្ទគឺលក្ខណៈ កមិ្ត 

ស្តង់ដ Evolution ជមួយលក្ខណៈដស់តឿនអារម្មណ៍

ដ្លមនភពលើសលប់បន្តិចបន្តួចទៅនឹងសក្តានុពល

របស់អត្តពលិកនៅក្នុងរយៈព្លដ្លបនផ្តល់ឲ្យ។ 

អ្នកអាចចប់ផ្តើមបង្កើតនូវផ្នករប្ចំឆ្នាំដ្ល 

ជ អត្ថិភពករងរ ហើយវនឹងជគំរូមួយសម្ប់ប្តិ បត្តិ 

តម។ ករមនកលវិភគប្កួតដូចជមូលដ្ឋានគឹ្ះមួយ 

ដើម្បី  សម្ចថ ផ្នករប្ចំឆ្នាំ ប្ភ្ទណ មួយ ដ្ល សក្តិ

សម ជងគ្។ ដោយធ្វើតមគំរូន្ះកំណត់ រៀប ចំ ដំណក់ 

កល ន្ករប្កួត បញ្ជាក់ឲ្យបនជក់ លាក់ ពីរយៈព្លន្ 

ដំណក់ កលនីមួយៗ។ បន្តដំណ ើរករកំណត់បញ្ជាក់ ពីវដ្ត 

ន្  ករហ្វឹ កហត់រយៈព្លខ្លី  កចប់ផ្តើ ម ពី ចំ នួនកល 

បរិច្ឆ្ទ ទីកន្ល្ង គោលបំណង និងវិធីសស្្តប្ើប្ស់ ដើម្បី

ទៅ ដល់គោលបំណងទាំងអស់ន្ះ។ ជំហនបន្ទាប់ជ 

កិច្ចករ ដ៏ពិបក មួយក្នុងចំណមកិច្ចករពិបក ទាំងឡាយ 

នៅក្នុងផ្នករគឺដក់បញ ្ចូល នូវសកម្មភពរបស់កុ្ម អត្ត 

ពលកិទៅក្នងុដ្យក្មន្ផ្នករបច្ំឆ្នាដូំចបនពន្យល់

ណ្នំពីមុនមក។

គំរូជអត្ថិភាព

តរង៨.៦ ករធ្វើត្ស្ត និងមត្ដ្ឋានសម្ប់ដំណក់កលរៀបចំសម្ប់អត្តពលិកកីឡាលោតចម្ងាយវ័យក្ម្ងបុរស រយៈ 

ព្ល យូរ។ 



២៧កីឡា

កររៀបចគំំរគឺូជសច្ក្តសីង្ខប្ន្កម្មវធីិហ្វកឹ ហត់ 

ប្ចំឆ្នាំទាំងមូល។ វច្បច់បញ ្ចូលនូវបរិមណ និង 

គុណភព  ចម្បងៗន្ពំ្ដ្នកំណត់ដ្លបនប្ើប្ស់នៅ 

ក្នុង ករហ្វឹកហត់ និងចំនួនភគរយបន្ថ្មក្នុងមួយព្ំដ្ន

កំណត់រវងផន្ករបច្ំឆ្នាពីំមុន និងបច្ចប្ុបន្ន។ គូ្បង្វកឹតូ្វ

ត្តភ្ជាប់ទំនក់ទំនង គំរូកររៀបចំជមួយនឹងរចនសម្ព័ន្ធ 

ទាំង មូលន្ផ្នករប្ចំឆ្នាំ និងគោលបំណងរបស់វ។ 

គូ្បង្វឹក  ដ្លមនបទពិសោធន៍ម្នាក់ គួរត្ព្យករណ៍ពីរយៈ

ព្ល និងចំនួនន្លហំត់ប្ណដល្ តមូ្វករ ដើម្ប ីអភិវឌ្ឍ 

ជំនញ និងសមត្ថភពសំខន់ៗដើម្បីបំព្ញសម្ច គោល 

បំណងទាំងអស់។ រចនសម្ព័ន្ធន្គំរូកររៀបចំ មនបង្ហាញ

ជូនក្នុងតងរ៨.៧ ខងក្ម។

គំរូការរៀបចំ (Preparation Model)

តរង ៨.៧ ៖ គំរូកររៀបចំសម្ប់អត្តពលិកកីឡាហ្លទឹកចម្ងាយ៤០០ម្៉ត្

 ដោយៈ  អឹុម ថានណូ
ដកសែង់ចែញពីៈ Periodization Theory 

and Methodology of Training

តទៅល្ខ ០៩៨



កីឡា២៨

តពីេលខ០៩៥
តរងល្ខ៦.៤ អង្គករល្ខន្នយកដ្ឋានផ្ន្កកីឡាកំសន្ត និងឧទ្យនទីកុ្ង San Diego 

ប្ភព៖ City Of San Diego(2007). Reprinted with Permission

តរងលែខ៦.៣ អង្គការលែខសមែប់ទីកែុង San Diego
កែុមបែឹកែសាចៅហ្វាយកែុង

អ្នកគែប់គែងទីកែុង

អ្នកគែប់គែងទីកែុង

សហគមន៍ឧទ្យន១ សហគមន៍ឧទ្យន២ អភិវឌ្ឍតំបន់ឧទ្យន ទីកន្ល្ងបើកទូលាយ គម្ងឧទ្យន

បែតិបត្តិការកីឡាវាយកូនហ្គោល

នយកឧទែយាន និងផ្នែកកីឡាកំសន្ត

-ទីតំងភូមិសស្្តដោយក្ុម

បឹ្ក្សាសង ្កាត់

១.២.៥ និង៦

- សហគមន៍ឧទ្យន

-មជ្ឈមណ្ឌលផ្ន្កកំសន្ត

-សង ្កាត់ឧទ្យន

-ឧទ្យនខ្នាតតូច

-ករតភ្ជាប់ប្តិបតិ្តករន្ករ 

ប្ើប្ស់

-កម្មវិធីបន្ទាប់ពីសលារៀន

ទីកន្ល្ង Mt.Hope Ceme-

tery

មជ្ឈមណ្ឌលថ្ទាំទីកុ្ង

ឧទ្យនNTC

ពឹ្ តិ្ត ករ ណ៍ ពិ ស្ ស ទូ ទាំង

ទីកុ្ង

ករគំទ្

- ទី តំង ភូ មិ សស្្ត ដោយ

កុ្មបឹ្ក្សាសង ្កាត់

៣.៤.៧ និង៨

-សហគមន៍ឧទ្យន

-មជ្ឈមណ្ឌលផ្ន្កកំសន្ត

-សង ្កាត់សួនឧទ្យន

-ឧទ្យនខ្នាតតូច

-ករតភ្ជាប់ប្តិបត្តិករន្ 

ករ ប្ើប្ស់

-កម្មវិធីបន្ទាប់ពីសលារៀន

ផ្ន្ ក ស្ វក ម្ម ពិ ករ ភព

និង  ចស់ជរ

ផ្ន្កកីឡាលើទឹក

ឧទ្យន Balboa

-ផ្ន្កថ្ទាំ

-ករគ្ប់គ្ងសម ្ភារ បរិក ្ខា 

សធរណៈ

- ប្ ស ក ក ម្ម ពឹ្ ត្តិ ករ ណ៍

ពិស្សនៅឧទ្យន Bay ark

-ករថ្ទាំ

-ពឹ្ត្តិករណ៍ពិស្ស

ករថ្ទាំឆ្ន្រខ្សាច់ ឧទ្យន 

ចំ្ងសមុទ្

ផ្ន្ ក ស្ វក ម្ម  ករ ថ្ ទាំ 

ទូទាំង ទីកុ្ង

-ករចូ្តស ្មោ

-ករបោសសំអាត

- ល ក្ខ ណៈ ពិ ស្ ស កី ឡា 

លើទឹក

-ឧទ្យនព្ឈើ

-ករបង្ហូរទឹក

-តមួ្តតមភូមិភគ

-ឧទ្យន Balboa

-ឧទ្យន Mission  Bay Park

-សហគមឧទ្យន

ជម្លភ្នំ Presidio

-ករថ្ទាំ

-ករគ្ ប់គ្ង  ប្ វត្តិ  សស្្ត  

វប្បធម៌

ទីកន្ល្ងបើកទូលាយទូទៅ

ករថ្ទាំ

តំបន់បើកទូលាយ

ករគ្ប់គ្ងឧទ្យន

-ឧទ្យន Mission Trails

-ឧទ្យន Otay

-ឧទ្យន Tecolote

-ឧទ្យន Marian

-ឧទ្យន Rose Canyon

-ឧទ្យន Penasquitos

- ឧ ទ្ យន ភ្នំ ខ្មោ  B l a c k

Mountain

ទន្ល្ San Diego 

ករគំទ្ផ្នករ

ទី ក ន្ល្ ង ទូ លាយ ទូ ទាំង 

ទីកុ្ង

ករសម្បសមួ្ល

ករយល់ស្បរបស់ MSCP

ករថ្ទាំ

ករ ប៉ា ន់ ប្ មណ តម

សង ្កាត់

(MADs)

ករថ្ទាំមជ្ឈមណ្ឌល

គម្ងឧទ្យន

ករ អ ភិ វ ឌ្ ឍ ករ គ្ ប់ គ្ ង

គម្ង/ករអនុញ្ញាត

-ករប្ៀបធៀបមូលនិធិ

ករភ្ជាប់នូវករប្ើប្សក់្នងុ 

ករ  អភិវឌ្ឍ ទីរម្យនីយ ដ្ឋាន

ផ្នករកមិ្ត ស្តង់ដទូទៅ

ករទទួលយកដី

ករគ្ប់គ្ងឧទ្យន 

សរ ពើភ័ណ្ឌ

ករគ្ប់គ្ង CIP។



២៩កីឡា

ការបែកួត Leaques ផ្នែកកីឡាកំសន្ត
ករប្កួត Leaques ផ្ន្កកីឡាកំសន្តបន ផ្តល់

ឱកស សម្ប់ករចូលរួមទៀងទាត់នៅក្នុងកីឡាសម្ប់

ក្មង្ៗ និងទាំងយុវវយ័។ ករបកួ្តន្ះអាចតូ្វបន គ្ បង្កើត 

ឡើង ដោយកុ្មមួយដច់ដោយ ឡ្កគួរជទីចប់ អារម្មណ៍ 

ដ្ ល   ប្ ថ្នា ច ង់ ល្ ង កី ឡាបល់ បោះ ដោយ ឈ រ ទៅ លើ  

មូលដ្ឋាន  គឹ្ះតឹ្មតូ្វ ឬពួកគ្អាចរត់ តមរយៈបុគ្គលិក 

សហគម ន៍ផ្នក្ក ីឡាកំសន្តនៅក្នងុឧទ្យនទីកុ្ង និងសម ្ភារ

កីឡាកំសន្ត។ ករប្កួត  Leaques គឺជទូទៅអាចមន

នៅក  ្នុង  ប្ ភ្ ទ  កី ឡាផ្ ស្ ង ៗ ជច្ើ ន ទៀ ត ដូ ច ជកី ឡា

បល់ទាត់ កីឡា Basball កីឡា Hockey កីឡា Curling

កីឡាបល់ទះ កីឡាបល់ទាត់អាម្រិក និងកីឡាបូ៊ល។ ករ 

ប្កួត Leaques ផ្ន្ កកីឡាកំសន្តគឺតូ្វ បនគ្ចត់ទុកជ 

ស្វសរធរណៈ។

ពួកគ្គឺតូ្វបនរៀបចំដើម្បីផ្តល់ឲ្យឱកសដោយ

ឡ្កៗមួយក្នុងករចូលរួមនៅក្នុងកីឡាដ្លជជម្ើស

របស់ពួកគ្។

-បែសកកម្ម៖ របយករណប្៍សកកម្មរបសក់រ

ប្កួត Leaques ផ្ន្កកីឡាកំសន្តនឹង ប្ហ្លជរួម ទាំង 

ករ  ផ្តល់ យោបល់មួយចំនួន អំពីអ្វីដ្លករប្កួត  Leaques

កីឡាគឺកំពុងផ្តលឲ្់យនូវកមិ្តមួយ ន្អ្នកចូល រមួ។  ករបកួ្ត 

Leaques អាចជករបកួ្តកមិ្ត ខ្ពស ់ឬករ រៀបចំថ្ម ទៀត

ន្ផ្ន្កីឡាកំសន្ត និងផ្តាតទៅលើករ សប្បាយៗ។ ស្ចក្តី

សន្និដ្ឋានន្ទស្សនៈគំនិតន្ករល្ងដោយយុត្តិធម៌(Fair

play) ដោយគោរព និងករបពឹ្្ត្តទៅ ដោយកម្ សលីធម៌គឺ

ជស មស ភព ទូ ទៅមួ យ ន្ រ បយ ករ ណ៍ ប្ ស ក ក ម្ម

Leaques  កីឡាជតិផ្ន្កកីឡាកំសន្ត។ សូមមើល ល្ខ

៦.៥ និង៦.៦ សម្ប់ របយករណ៍ប្សកកម្មន្ សមគម 

យុវជន កីឡា Baseball Cabot នៅ Cabot  Arkansas និង 

សមគម  កីឡា Hockey Pickering នៅ Pickering រដ្ឋ

Ontario។

-ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ករផ្តល់មូល និធិ សម្ប់

Leaques កីឡាកំសន្តគឺជញឹកញាប់តូ្វបន ផ្តល់ឲ្យ តម 

រយៈ ប្ភពន្ទីកុ្ង និងក រផ្គត់ផ្គង់ករ ប្កួត Leaques

ដោយថ្ល្ចំណយ ទាំងអស់ ចំពោះ ប្ក្ខជន ម្នាក់ៗ។  ប្ក់ 

បៀវត្សរបស់អ្នករៀបចំរដ្ឋបល និងករផ្តល់ឲ្យ Leaques

អាចតូ្វបង់តមរយៈនយកដ្ឋានកុ្ង។ ទន្ទមឹនឹងន្ះ ផង ដ្រ 

តម្ល្សម ្ភារ បរិក ្ខារគឺតូ្វបនបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍។

ជញឹកញាប់ប្ក្ខជននឹងតូ្វបង់ថ្ល្តិចតួចដើម្បីបង្កើតផល

ទុនម ួយដ្លត្ូវចំណយសម្ប់តម្ល្រដ្ឋបលជផ្លូវករ

និង ឧបករណ៍ សម ្ភារ។ ជករពិតណស់« ចំណយ សម្ប់ 

ករ  ល្ង» ករបង់ប្ក់អាចកន់ត្មន ករកើន ឡើង  

ប្សិន បើក ីឡាឯកជនមន សម ្ភា រ  ឧបករណ៍ ដូច ជថ្ល្  

ឈ្នួល ទីលាន ទឹកកកសម្ប់ករប្កួត  Leaques កីឡា

Hockey។ ជំពូកចំណយធំៗសម្ប ់ករប្កួតកីឡា 

Leaques បន្ទាប់ បន្សំរួមទាំងថ្ល្ឈ្នួលសម ្ភារជផ្លូវករ ករ 

ទិញ សម ្ភា រ  ឧបករណ៍ ករផ្ សព្វ ផ្សាយ និងករប្កស

ផ្សាយ។

-សមាជិកភាព៖ ករប្កួត Leaques កីឡា

កំសន្ត គឺជទូទៅតូ្វបនរៀបចំឡើងតមលំដប់ជួរយ៉ាង

ទូលំទូលាយន្ប្ក្ខជនចូលរួម។

ទិសដៅសកម្មភពមួយចំនួន សម្ប់ កុមរ និង

កុ្ម យវុជន ព្មទាំងករប្កួត Leaques ផ្្សងៗ យ៉ា ង ជក ់

លាក់ គឺសម្ប់វ័យជំទង់ និងយុវវ័យ ហើយអ្នកដទ្ផ្ស្ងៗ 

ទៀត រួមទាំងមនុស្សព្ញវ័យ  និងព្មទាំងវ័យចស់ វ័យ 



កីឡា៣០

ក្ម្ង។ ករប្កួត Leaques អាច មនយ្ន ឌ័រជក់លាក់  ឬ 

សហ សិក្សា។

-រចនសម្ពន្ធ័អង្គការ៖ មន្្តីមួយក្ុមៗ គឺជ 

ទូទៅតូ្វបនគ្ជ្ើសរីសដើម្បីជួយរៀបចំ និងគ្ប់គ្ង

សកម្មភពន្ករប្កួត Leaques ។ តួនទីអ្នកស្មគ័្ចិត្ត

ទាំងន្ះអាចរួមបញ ្ចូលទាំងប្ធន និងអនុប្ធនន្គណៈ 

ក ម្មោ ធិ ករ ជំ នញ ពី រ  ឬ បី នក់ ចំ ពោះកី ឡាឯ ក ជ ន  ជ

ឧទាហណ៍ កីឡាមួយអាចស្មោនទុកជមុន ដូចជក រប្កួត

Leaques  បល់ទះឆ្ន្រខ្សាច់ដ្លគ្ប់ គ្ងដោយគណៈ

កម្មោធិករប្តិបត្តិប្កួតដ្លបញ ្ចូលប្ធន អនុប្ធន

និងប្ធនន្គម្ងព្លវ្លាប្ធនន្ សម ្ភារ បរិក ្ខា ។

ប្ធនបើកអង្គប្ជំុ និងផ្តល់នូវ គោលករណ៍ និងភពជ

អ្នកដឹកនំទាំង អស់ខណៈដ្ល អនុប្ធនអាចធនរប់រង

សម្ប់ករផ្សព្វផ្សាយប្កួត Leaques  បណ្ដឹងវិន័យ។

ប្ធនន្គម្ង ព្លវ្លា អភិវឌ្ឍ និងទំនក់ទំនងជ 

មួយកល វិភគន្ករប្កួត Leaques  ទាំងអស់។ ប្ធន

សម ្ភារ បរិក ្ខាកំណត់ ព្លវ្លា ន្ទីតំងពឹ្ត្តិករណ៍ និង

ស ម្ ប ស មួ្ ល  ជមួ យ បុ គ្គ លិ ក ស ម ្ភា រ  ប រិ ក ្ខាស ម្ ប់

ឧបករណ៍ ប្ើប្ស់។ សមជិកដ្លបនជ្ើស រីសដោយ

គណៈកម្មោ ធិករប្តិបត្តិបនអភិវឌ្ឍគោលនយោបយ និង

អ្នករដ្ឋបលទាំងន្ះពិភក្សាបញ្ហា គំនិត និងប្តិបត្តិក រ

ករ ប្កួត Leaques នៅក្នងុកិច្ច ប្ជំុ ប្ចំឆ្នា។ំ គោលនយោ 

បយអាចជតម្ូវករត្ួសត្យផ្លូវក្នុងសកម្មភពប្កួត

Leaques ដ្លជទំនួលខុសត្ូវនៅក្នុងតំបន់ ធំៗ ន ីមួយៗ

និង ភ្ជាប់ជមួយទីកន្ល្ង ព្លវ្លា និងថ តើករ ប្កួត

Games គឺតូ្វបនល្ងយ៉ាងដូចម្ត្ច។

ប្សកកម្មន្ករប្កួត Lowa Games គឺតូ្វ បន 

ផ្តល់ ឲ្យប្ជពលរដ្ឋ Lowa ជមួយរុក្ខវិថីដ្ល មន ផសុខ 

ភព  សម្ប់ករអភិវឌ្ឍ ទីតំងផ្ទាល់ ខ្លួនតម រយៈកីឡា និង 

សកម្មភព លំហត់ប្ណដើម្បីចងចំកររំឮ កគុណ និង

ស្នាដ្របស់ពួកគ្ដើម្បីអាចឲ្យប្ជពល រដ្ឋមនឱកស

ដើម្បីប្ើប្ស់សម ្ភារ បរិក ្ខាដ្លមនគុណភព និងដើម្បី

បង្កើតកីឡាល្ង ដើម្បីកំសន្តតម បណ្ដាញន្អ្នករដ្ឋបល

ជលក្ខណៈផ្លូវករ និងអ្នកស្មគ័្ចិត្តទាំងអស់នៅ Lowa

ដើម្បី   ឲ្យ កន់ត្មនករអភិវឌ្ឍ ន្កម្មវិធីអត្តពលិក ល្ង 

ដើម្បីកំសន្ត។ ជបន្ថ្មនៅក្នុងករ ប្កួតកីឡា Lowa

Games តូ្វលើកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករ ទាំងអស់ដល់ ប្ជ 

ពលរដ្ឋ Lowans ដើម្បីហ្វឹកហត់ភពជអ្នកកីឡា ភពគួរ 

ជ  ទីទុកចិត្តដោយគោរពភពទទួលខុសត្ូវ យុតិ្តភព ករ 

យក ចិត្តទុកដក់ និងភពជប្ជពលរដ្ឋនៅព្ល មន ករ 

ខិត  ខំ បឹ្ង ប្ងដើម្បីជប់ជជើងឯក និងមិនបនជប់ ក្នុង 

ករ  ល្ង  លើទីលាន។

តរង៦.៥ របយករណ៍ប្សកកម្មន្សមគមកីឡាប្សប៊លយុវជន

ប្សកកម្ម និងគោលបំណងន្សមគមកីឡា Baseall Youth Cabot គឺផ្តល់ឲ្យនូវទីកន្ល្ងដ្លមនសុវត្ថិភព 

ដ្លកុមរអាចរីករយនៅក្នុងផ្ន្កកុ្មសិក្សា និងពងី្កជំនយកយសម្បទារបស់ពួកគ្ សិក្សាម្រៀនន្ជីវិតដ្ល អាច 

ផ្តល់ ឲ្យនូវភពជោគជ័យនិងបរជ័យ និងភពរីករយដោយមនបុ្ងប្យ័ត្នទៅលើឱកស ដ្លនឹងចូលមកដល់ជ មួយ 

វីរៈភព  នៅក្នុងករល្ងដ៏អស្ចារ្យ ឬជព្លវ្លាមួយដ៏ល្បីល្បាញ។

ល្ខ ៦.៦ របយករណ៍ប្សកកម្មន្សមគមកីឡា Pickering Hockey  នៅ Ontario

ដើម្ បីផ្តល់ ឲ្ យ កីឡា Hockey សម្ប់មនុស្ សទាំងអស់ដោយឥតគិតពីជតិសសន៍  សសន លទ្ធភព

ឬកលៈទ្សៈផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុដ្លប្ពឹ្ត្តិទៅតមច្បាប់ និងបទបញ្ជាន្សមគម និងដើម្បីផ្តល់សម្ប់ករបញ ្ចូល 

ន្អង្គករកីឡា Hockey ផ្ស្ងៗនៅក្នុងទីកុ្ង Pickering និងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទំនក់ទំនង ភពចុះសម្ុងគ្នាជមួយ

នយកដ្ឋានផ្ន្កកំសន្ត Pickering និយោជិករបស់ពួកគ្។



៣១កីឡា

ករប្កួតតមរដ្ឋ(សហរដ្ឋអាម្រិក) និងប្កួត 

តម ខ្ត្ត(ប្ទ្សកណដ) គឺជករប្រព្ធពិធី ប្កួត 

កីឡា  ដើម្បីកំសន្តរៀងរល់ឆ្នាំ ឬ២ឆ្នាំម្តង។ ករប្កួតជ

លក្ខណៈបុគ្គល ឬជក្ុមអាចមនប្កួតជមុ្ះដើម្បីចូល

រួមប្កួតដោយទទួលជោគជ័យជមុនតមរយៈករប្កួត

តម តំបន់ ឬដោយបនចូលតមរយៈឆ្នាត ឬករមកដល់

មុនគ្ និងជស្វដំបូងន្មូលដ្ឋានគឹ្ះ។

ករបកួ្តទាំងន្ះគឺជទទូៅមនវញិ្ញាសរកឡីាជ 

ច្ើនប្ភ្ទដ្លប្រព្ធធ្វើឡើងទាំងពីររដូវ គឺរដូវក្តា  និង 

រដូ វ រង។ ជឧទាហរណ៍ ដូចជទិវប្កួតកីឡាប្ចំឆ្នាំ  

Iowa  គឺ ប្រព្ធ ធ្វើឡើងនៅក្នុងទីកន្ល្ងប្កួតរដូវក្តា និង រដូវ 

រង ជរៀង រលឆ់្នា។ំ ជងបភ្្ទកីឡា រដូវក្តា ៥០ ប្ភ្ទ និង 

ប្ភ្កីឡារដូវរងរ១៥ ប្ភ្ទគឺតូ្វ បនរៀប ចំ ឡើង សម្ប់ 

កីឡាករ កីឡាករិនី ប្កួតទាំងវ័យក្ម្ង និង ព្ញ វ័យ។  ករ 

ប្កួត Iowa គ ឺជទិវកីឡាច មុ្ះន្ករប្កួ ត Olympic-

Style សម្ប់អត្តពល ិកផ្នក្កីឡាក ំសន្ត និង នៅ ក្នងុករណ ី

អាយុន្ះសមត្ថភព និងយ្នឌ័រគឺមិន តូ្វ ចត់ ទុកជ 

លក្ខណៈ វ ិនិ ច្ឆ័យន្ករចូលរួមទ្។  

-បែសកកម្ម៖ ប្សកកម្មន្ករប្កួត តមរដ្ឋ

និង ប្កួត តមខ្ត្តគឺផ្តាត ទៅលើករបង្ច្ក កររៀបចបំន 

យ៉ាងល្អក្នុងករប្កួតកីឡាដើម្បីកំសន្តសម្ប់អត្តពលិក

ទៅ តមប្ភ្ទន្អាយុនៅក ្នុងតំបន់។ គំនិតន្ករ ប្កួត

ន្ះ គឺបនផ្តល់ឱកសក្នុងករ ប្កួតដើម្ បីទទួល នូវបទ 

ពិសោធន៍ និងពាំនំឲ្យប្ជពល រដ្ឋនៅតមតំបន់ ផ្ស្ងៗរួម

គ្នានៅ ក្នុងបរិយកសន្ករ ប្រព្ធទិវ។ ករប្កួតជច្ើន

គឺជទូទៅមនប្ភ្ទកីឡាចមុ្ះ និងបង្កើត សម្ប់

ប្ក្ខជនចូលរមួគូ្បង្វកឹ មន្្ត ីទស្សនិកជន អ្នកស្មគ័្ចិត្ត និង

អ្នកគ្ប់គ្ង កីឡាដ្លសុទ្ធត្មនបទ ពិសោធន៍សម្ប់

អ្នកគ្ប់គ្នា។ សូមមើលល្ខ៦.៧ សម្ប់របយករណ៍

ប្សកកម្មន្ករប្កួត Iowa State Games។

-ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ ករប្កួតតមរដ្ឋ និងតម

ខ្ត្តគឺតូ្វបនគ្ផ្តល់ប្ក់តមរយៈប្ភពរដ្ឋ និងឯកជន

តម្លឈ្្នលួ ច្ក ចូល  និងប្ក់កើនឡើងតមរយ ៈអ្នកឧបត្ថម្ភ 

និងផ្ន្កដើមគំនិតទីផ្សារ។ ករប្កួត Iowa Games ជ

ឧទាហរណ៍គឺជគម្ងមួយ ន្មូលនិធ ិកីឡា Iowa « ធ្វើ

ឲ្យបនតម ដ្ល អ ាចធ្វើបនដោយ សរត្ម នករ ឧបត្ថម្ភ 

ហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកឧបត្ថម្ភសជីវកម្ម តមប្ភ្ទ កីឡា និងប្ក់ 

មូលនិធិ»( ពោលគឺ Iowa មូលនិធិកីឡា Iowa  2007)។

សមជិកន្ករប្កួតក ីឡារដូវក្តា  និងកីឡា រដូវ 

រង ដ្លធ្វើជម្ចាស់ផ្ទះដោយ រដ្ឋនៅក្នុង សហរដ្ឋអាម្រិក ឬ

ខ្ត្តនៅប្ទ្សកណដរួមទាំងប្ក្ខជន និងអ្នកស្មគ័្ចិ ត្ត 

ភគច្ើនបំផុត។ អង្គករមិនម នសមជិកកុ្មមួយដ ាច់ 

ដោយ  ឡ្កនៅខងក្ ពឹ្ត្តិករណ៍ទ្ ក៏បុ៉ន្ត្ តូ្វបនគ្ 

បង្កើត ឡើងសម្ប់ចំណយលើបុគ្គលកិអាជីព និងកុ្មអ្ន ក 

ស្មគ័្ចិត្តដ្លមន មុខងរជគណៈ កុ្មបឹ្ក្សាន្ ប្ធន

រៀបចំពឹ្ត្តិករណ៍ន្ះ។

-រចនសម្ព័ន្ធនែអង្គការ៖ ជទូទៅបុគ្គលិក 

ដ្ល មនប្ក់បៀវត្ស មនប្ធន ប្តិបត្តិមួយ ហើយ

ប្ធនកីឡាម្នាក់ ឬច្ើននក់ ប្តិបត្តិករព្ឹត្តិករណ៍ និង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងចំនួនន្តួនទីអ្នកជំនួយ ករដ្លជួយរៀប ចំ

សមសភពជំនញន្ករប្កួត។ ប្ធនកុ្មបឹ្ក្សាអ្នក

ស្មគ័្ចិត្តទាំងអស់រួមទាំងអធិបតី ឬប្ធន អនុប្ធន 

ហ្រញ្ញិក ល្ខធិករ និងចំនួនសមជិក កុ្មបឹ្ក្សាដ្ល 

អាចទ ទួលខុសត្ូវសម្ប់ ទស្សនៈវិស័យ ជក់លាក់ ន្ ពឹ្ត្តិ 

ករណ៍។

រចនសម្ព័ន្ធអង្គករន្ករប្កួតកីឡា Iowa

Games  គឺតូ្វបនបង ្ហាញនៅក្នុងល្ខ៦.៨។

ការបែកួតតមរដ្ឋ និងបែកួតតមខែត្ត



កីឡា៣២

អភិបាលកិច្ចនែអង្គការកីឡាមិនយកកមែ
លក្ខខណ្ឌករមិនយកកម្ តូ្វបន បរិយយ ឲ្យ 

ងយ យល់ពីអង្គករកីឡា។ ពួកគ្គឺតូ្វ បនអភិវឌ្ឍអង្គក រ 

ក្នុងករច្ករំល្កសកម្មភព កីឡា និងផ្ន្កស្វដ្លគ្មោន 

ច្តនរកប្ក់កម្។ ប្ភ្ទន្អង្គករន្ះអាចធំ ឬតូច

និងអាចមនលក្ខណៈធម្មត ឬរចនសម្ព័ន្ធអង្គករ ស្មុគ 

ស្មោញ។ អង្គករ ពីរ ដ្ល មន លក្ខណៈ ជក់ ស្ត្ង បំផុត ជ 

ឧទាហរណ៍ ដូចជអង្គករកីឡាមិនយក កម្ដើម្បី កំសន្តគឺ 

ជសមគមសសនគ្ឹស្តរបស់យុវជនវ័យក្ម្ង(YMCA)

និងក ្លឹបកុមរ និងកុមរី។ កុ្មតំបន់ស ហគមន៍មិន យក 

កម្   ឥត  ជក់ស្ត្ ង  ផ្ ស្ងទៀតបនផ្តល់  ឱកស ជច្ើន 

សម្ប់ កីឡា ដើម្បី កំសន្ត។

ល្ខ៦.៨ រចនសម្ព័ន្ធន្ករប្កួត Lowa Games 

នយកបែតិបត្តិ

បែធាន

អនុបែធាន

ប្ធនសស្តា្ចរ្យ

ហ្រញ្ញឹកអគ្គល្ខ

សមជិកកុ្មប្ក្សាភិបលចំនួន២៧ 

នយកបែតិបត្តិកីឡា

ប្ធនទំនក់ទំនងប្តិបត្តិករ និងកីឡា

អ្នកសម្បសមួ្លគំនិតផ្តើមសុខភព

យុវជន Lighten up Lowa

អ្នកសម្បសមួ្លព្ឹត្តិករណ៍អ្នកសម្បសមួ្លព្ឹត្តិករណ៍

ពិស្ស

អ្នកសម្បសមួ្ល

Lighten up America

ប្ធន Lighten up America

ការចំណាយទៅលើបុគ្គលិកដែលមានជំនញវិជ្ជាជីវៈ

គណៈអភិបាលស្ម័គែចិត្ត

ប្ភព៖ Lowa Games (2007) Reprinted with Permission ។

ល្ខ៦.៧ របយករណ៍ប្សកកម្មន្ករប្កួត Lowa State

ប្សកកម្មន្ករប្កួត Lowa Games គឺតូ្វបនផ្តល់ឲ្យប្ជពលរដ្ឋ Lowa ជមួយរុក្ខវិថីដ្លមន ផសុខភព 

សមប់្ ករអភវិឌ្ឍទីតំងផ្ទាលខ់្លនួតមរយៈកឡីា និងសកម្មភពលហំត់ប្ណដើម្បចីងចំកររឮំក គុណ និងស្នាដ្ របស ់

ពួកគ្ដើម្បីអាចឲ្យប្ជពលរដ្ឋមន ឱកសដើម្បីប្ើប្ស់សម ្ភារ បរិក ្ខាដ្លមនគុណភព និងដើម្បីបង្កើតកីឡា ល្ង 

ដើម្បី កំសន្តតមបណ្ដាញន្អ្នករដ្ឋបលជលក្ខណៈផ្លូវករ និងអ្នកស្មគ័្ចិត្តទាំងអស់នៅ Lowa ដើម្បីឲ្យ កន់ ត្ មន  ករ 

អភិវឌ្ឍនក្ម្មវធីិអត្តពលកិល្ងដើម្បកំីសន្ត។ ជបន្ថម្នៅក្នងុករបកួ្តកីឡា Lowa Games តូ្វ លើកទ ឹកចិត្តឲ្យ កីឡាករ 

ទាំងអស់ដល់ប្ជពលរដ្ឋ Lowans ដើម្បីហ្វឹកហត់ ភពជអ្នកកីឡា  ភពគួរជទីទុកចិត្តដោយគោរព ភព ទទួល  ខុស 

តូ្វ យុតិ្តភព ករយកចិត្តទុកដក់ និងភពជប្ជពលរដ្ឋនៅព្លមនករខិតខំបឹ្ងប្ងដើ ម្បីជប់ជ ជើង ឯក និង មិន 

ជើងឯកក្នុងករល្ងលើទីលាន។



៣៣កីឡា

តទៅល្ខ០៩៨

ដោយៈ  ហង់ ស៊ីមន

ដកសែង់ចែញពីសៀវភៅៈ  Governance

And Policy In Sport

សមាគមសសនគែឹស្តរបស់យុវជន វ័យក្មែង (YMCA)
YMCAs គឺជអង្គករស្វកម្ម និងដោយមនក រ 

ប្ម្ប្មូលសហគមន៍អង្គករមិ នយកកម្ ធំបំផុតនៅ

ប្ទ្សអាមរ្កិ(YMCA 2007) ។ កុ្មកីឡាយវុជនផ្តល ់នូវ 

កម្មវិធី សម្ប់ កុមរ និងយុវវ័យសម្ប់បុរស និងនរីរល់ 

ករ ប្ណ ាំង  ទាងំ អស់លទ្ធភព អាយុ  និងប្ក់ចំណូ ល។

ព ួក  គ្មន ប្វត្តិសស្្តមួយដ៏មន សរសំខន់នៅក្នុង កីឡា 

បល់បោះ កីឡាបល់ទះ និង Racquetball និងជ ដើម  

កំណ ើត អ្នក ដឹកន ំ  នៅក្នុងករបោះ ជ ំរុំ  និងសុខមល  ភព  

ព្មទាំង ផ្តល ់ឲ្យ ក ុមរនវូមរ្ៀនហល្ ទឹក(YMCA,20 07)។

កុ្មកីឡាយុវជនបម្ើ ប្ជ  ពលរដ្ឋច្ើនជង ៤៥ 

លាន  នក់ ច្ើនជង ១២០ ប្ទ្ស  ជំុវិញពិភពលោក និង 

ចំនួន ២.៦១៧នក់  គឺ ពួកគ្ស្ថិត នៅក្នុងសហ រដ្ឋ អាម្រិក។

មន ច ំនួន៥០ន្សមគម សសន  គឹ្ស្តរបស់ យុវជន  វ័យ 

ក្ម្ង (YMCA) និងសមគម សសន គឹ្ស្ត របស់ ស្ត្ី វ័យ 

ក្ម្ងចំនួន១០(YWCAs) ស្ថិត នៅ ក្នុង ប្ទ្ស កណដ

(YMCA Canada,2007)។

-បែសកកម្ម៖ សមសភពដ៏ធំមួយន្អណត្តិ

YMCA គឺតូ្វបនច្ករំល្កតម រយៈកម្មវិធីកីឡា ដើម្បី 

កំសន្ត រួមទាំងករប្កួត Leaques ថ្នាក់សម្ប់រៀនកម្ម

វិធី ជួប ជំុគួ្សរកីឡា កម្មវិធីកីឡាយុវជន កម្មវិធីមគ្គុ ទ្្ទសក៍

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ។ រល់សមគម សសនគ្ឹស្តរ បស ់យុ វជន

វយ័ក្មង្(YMCA)នីមួយៗបនខិតខំយ៉ាងខ្លាងំក្នងុករ អប់រពីំ

ករអភិវឌ្ឍសុខភពរបស់កុមរ និងយុវវ័យ ពងឹ្ងវិន័យ

គួ្សរ និងធ្វើឲ្យសហគមកន់ត្មន លក្ខណៈ ល្អប្សើ រ

ឡើង។ ប្សកកម្មដ្លទាក ់ទងទៅនឹងករអ ភិ វ ឌ្ ឍន្

«អង្គករទាំងមូល» តមរយៈកម្មវិធីដ្លជ ាញឹកញាប់បន

បញ ្ចូលនូវសកម្មភ ពកយសម្បទា ។ សូមមើលល្ខ៦.៩

សម្ប់របយករ ណ៍ន្ YMCA។

-ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ តំបន់ YMCA នីមួយៗគឺជ 

តំបន់ ឯករជ្យ មនករបរិច្ចាគ ជអង្គករមិនគិតកម្

ដោយ  មន ត មូ្ វក  ារ  ចំ  ណយតមរយៈសមគ ម ជតិ។ 

ផលទុនសរុបន្ សមគមជតិដ្ល បនប្មូល ក្នុងរយៈ 

ព្ល មួយ ឆ្នាំ និងប្មណជ ៣១ភគរយ  បនមកពីតម្ល្ 

ឈ្នួល  កម្មវិធី និង៣២ភគរយពីសមជិកភព១៩ភគ រយ 

មក ពីករច  ូលរួមប រិច្ចាគ៦ភគរយមកពីអ្នក ដ្លតំង 

ទីលំនៅ និងរស់នៅតំបន់នះ១២ភគរយមកពីករចុះ កិច្ច 

សន្យ រដ ្ឋាភិបល  និងករផ្តល់រង្វាន់ ហើយប្ភពផ្ស្ងៗ

(YMCA,2007)។ គ្មោននរណម្នាក់តូ្វ បនឲ្យចកច្ញ 

ដោយ  មិនមនលទ្ធភពបង់លុយទ្។

-សមាជិកភាព YMCAs៖ គឺជផ្ន្កមួយន្ 

សហ គមន៍ជីវិតន ៅតមសង ្កាត់ និងទីកុ្ងដោយឆ្លងកត់

អាម្រិកខងជើង។ នៅក្នុង សហរដ្ឋអាម្រិកមនប្ជពល

រដ្ឋជង ១៨លាននក់ ដោយម្នាក់ៗរីករយស្វកម្មរបស់

ពួកគ្រល់ឆ្នាំនីមួយៗ។ សមជិកភពមន ច្ើនប្ភ្ទ គឺ 

អាច រកបនដោយស្បទៅតម ល ទ្ធភពក្នុងករចូលរួម

កម្មវិធីជំនញ ឬកុ្មត្ម្៉យងគត់។

-រចនសម្ពន័្ធអង្គការលែខ YMCAS៖ មន 

អ្នក  ស្មគ័្ចិត្ត និងអ្នកអាជីព អ្នកធ្វើករព្ញម៉ាង ចំណយ 

ទៅ លើបុគ ្គលកិដ្លបនជយួ បង្កើតគោល នយោបយដល្   

នៅព េលនះគឺតូ្វបនអនុវត្តដោយទាំង និយោជិក និងអ្នក 

ស្មគ័្ចិត្ត។ ភគច្ើន គឺសហករជ មួយ ប្ធន កុ្មបឹ្ក្សា 

អ្នក ស្មគ័្ចិត្ត និងដឹកនំ ដោយគណៈក ម្មោធិករបតិ្បតិ្តដ្ល

បនជ្ើសរីសមកពីសមជិក កុ្មបឹ្ក្សា។ គណៈក ម្មោធិករ 

ផ្សង្ៗ ទៀតធ្វើករទៅតមកម្មវធីិប្ភ្ទ ជំនញ ឬតម គំនិត 

ផ្តួចផ្តើម ដូចជកីឡាយុវជន ក្លឹប និងបោះជំរុំ និងតម 

លក្ខណៈ ជគ្សួ រកីឡា។ ក្មុ បឹ្ក្សាក្នងុសុ្កមន អំណច 

ទៅលើគោលនយោបយន្ករអភិវឌ្ឍសម្ប់សមគម

ឯករជ្យ សសនគ្ឹស្ត រ  បស់យុវជនវ័យក្ម្ង(YMCA)

ដរប  ណ សមគមឯករជ្យ សសនគ្ឹស្តរប ស់យុវជន វ័យ 

ក្ម្ង YMCA ជួបប្ជំុទៅតមតមូ្វករដូចជគម្ងនៅ

ក្នុ្ងងវិទ្យស្ថានជតិ (YMCA,2007)។ 



កីឡា៣៤

តពីលែខ០៩៥

ករ រ ង រ បួ ស ស្មោ គឺ មន ភព ទូ ទៅនៅក្នុ ង គ្ ប  ់ 

ប្ភ្ទក ីឡា និងអាចមនដើមហ្តុមកពីដំបៅរបួស ករ 

ទទួល រងរបួសសល្ៗ ឬករប្ើប្សហ់សួហតុ្។ តទ្ោះ 

ជ  យ៉ាង ណព័ត៌មនលំ អិត  អំ ពីករករពារករ រង  រ បួស

ស្មោគឺនៅមនករខ្វះខត។ យោងទៅតមករសិក្ស ាមួយ

នៅក្នុងសហរដ្ឋអាម្រិកទៅ លើចំនួនប្ជជន ទូទៅកររង

របួសស្មោមនចំនួន៨.១% ន្ចំនួនករ រងរបួសនៅក្នុងគ្ប់

ប្ភ្ទកីឡាទាំងអស់។ នៅក្នុង ចំនួនទាំងន្ះ៩.៤% បន

ខ ក ខន  ឱ កស ក្នុ ង ករ ចូ ល   រួ ម យ៉ា ងហច ណស់ ម្ត ង

៥.៧% បនខក ខនឱកស ក្នុងក រចូលរ ួមយ៉ាងហច   

ណស់ រ យៈ  ព្ ល មួ យ ខ្  និ ង ១ ០ . ៧%  ជល ទ្ធ ផ  ល

សម្ប់អ្នកចូលរួមដ្លបន បោះបង់ចលករចូល រួម

ល្ងកីឡាជអចិន្ត្យ៍។ ដូចន្ះសក្តានុពល ដើម្ បី  ក រ 

ករពារ កររងរ បួសស្មោគួរត្ធ្វើ ឱ្យសុទិដ្ឋិនិយម និងកររង 

របួស  រំុរ៉្ដ្លទាក់ទងនឹង ករប្ើប្ស់ ហួសប្មណ ព្ម 

ទាំងកររង របួសធ្ងន់ធ្ងរប្ហ្លជត្ូវបនជៀសវង។ 

តរង៩.១ ផ្តល់ឱ្យនូវទិន្នន័យសរុបន្ក ារសិក្សា 

អំពី រោគរត  ត្បាតដ្ល អាចរកបននៅលើកររង របួសស្មោ 

នៅក្នងុគ្ប់ ប្ភ្ទកីឡា។ កឡីាប៊ស្បល(Baseball) និង 

កីឡា សហូ្វប ល(Softball) បង្កើតឱ្យមន ភគរយខ្ពស ់បំផុត 

ក្នងុ កររងរបសួស្មោដ្ល ទាកទ់ងទៅ នឹងផ្នក្ផ្សង្ៗ ទៀតនៅ 

ក្នងុរងកយ ហើយទាំងន្ះ ហក់បីដូចជកររ ងរបួស ដោយ 

ករ ប្ើ ប្ស់ហួស ប្មណដ្រ។ នៅក្នុងសហរដ្ឋ អាម្រិក

វតូ្វបនគ្ប៉ាន់ស្មោនថ១៨% ន្ករឈឺច ាប់ទាំង អស់ 

នៅក្នុងប្ភ្ទ កីឡាប៊្ស បលសម្ប់មនុស្សដ្ល ល្ង  

កីឡាន្ះហើ យមនអាយុលើសពី៦ឆ្នាំ គឺមនក ររង របួស  

ស្មោ និងទីពីរគឺរបួសក្ងដ្។ វតូ្វបន ប៉ាន់ស្មោន ផង 

ដ្រថ៥.៨% ន្កររងរបួសស្មោកើតឡើងលើ មនុស្ស១០០

ន ាក់ ក្នុងចំណមអ្នក ចូលរួម ទាំងអស់ក្នុង មួយឆ្នាំ។ នៅក្នុង 

កីឡាស ូហ្វបល១៧.៤% ន្កររងរបសួ ទាំង   អសរ់មួទាំងស្មោ

ដ្លធ្វើឱ្យតំបន់ន្ករ រងរបួសកន់ត្មនភពទូទៅបំផុត

ជមួយនឹងករកើតឡើង៦.៤% ន្កររងរបួសក្នុង ចំណម 

អ្នក ចូលរួម១០០ន ាក់ដ្លប នចូលរួមលើសពី រយៈព្ល 

មួយឆ្នា។ំ នៅក្នងុប្ភ្ទ កីឡាវយកនូបល ់ករកើតឡើង ន្ 

ករ ឈចឺបស់្មោ និងក ាររង របួស ប្ចំឆ្នាតូ្ំវបនគប្៉ាន់ ស្មោន 

ថ ាបហ្្ល ២.៥% ន្កររងរបសួ ក្នងុ មនុសស្១០០នក ់ដ្ល   

ល្ងកីឡាន្ះក្នុងរយៈព្លមួយឆ្នាំ ជមួយន ឹង៣.៣% ន្ 

ករ រងរបួសនៅ ក្នុងកីឡាវយកូនបល់ទាំងអ ស់ រួមទាំង 

ស្មោផងដ្រ(#៧ កររងរបួសទាំងអស់ ន្សច់ដំុនិងឆ្អឹងនៅ 

ក្នងុប្ភ្ទកីឡាវយកនូបល)់។ ជរឿយៗករកើតឡើង ន្ 

ករ ឈឺចប ់ស្មោសម្ប់កីឡាក រវយកូនបល់វ័យក្ម្ងដ្ ល 

ចូលចតិ្តករបកួ្តប្ជ្ងតូ្វបនគរ្កឃើញ ថមន ចំនួន ២ 

៤%សម្ប់បុរស និង៣៥%សម្ប់ នរីដ្លធ្វើករ សិក្សា 

លើ សពីរយ ៈព្ល៣ឆ្នាំ។ លើសពីន្ះទៅទៀត វតូ្វបនគ្ 

រក ឃើ ញផងដ្រថ៥០% ន្កីឡាករជំនញ មនប្វត្តិឈឺ 

ចប់ ស្មោ និង៧៤% ន្កីឡ ាករវយកូនបល់ឆ្នើម និង៦០% 

ន្កីឡាករិនីវយកូនបល់ ឆ្នើមមនករឈឺ ចប់ស្មោ  និង 

ក្ង ដ្ដ្លធ្វើឱ ្យមនរងផលប៉ះពាល់នៅលើចំណុចមួយ 

ជំពូកទី៩

ការសិកែសាអំព ីរោគរត តែប ាតនែកា   ររងរបួសស្មា 
នៅក្នុងបែភែទ កីឡាផែសែងៗ

ការការពារការរងរបួសស្មា



៣៥កីឡា

ចំ នួ ន  ក្នុ ង  អ តី ត កល នៅក្នុ ង កី ឡាវយ កូ  ន បល់ រ ប ស់  

ពួកគ្។

កីឡាហ្លទឹកគឺជប្ភ្ទកីឡាមួយផ្ស្ងទៀត 

ដ្លករ ឈឺចប់ស្មោកើតឡើងជរឿយៗដូច ទៅនឹង ពាក្យ 

មួយ ថ «ស្មោរបស់អ្នកហ្លទឹក Swimmer’s Shoulder”

តូ្វ បនគ្ទ ទួលស ្គោល់ជទូទៅ ថ្វីបើភពលំអិត ន្រោគ 

សស្្ត ន្ះប្ហ្លជអាចត្ូវបន គ្ជំទាស់។ វបន 

បង្ហាញ  ថករហ្លទឹករយៈព្លវ ្ងត្មួយ មនករកើត 

ឡើងខ្ពស់ក្នុងករឈឺចប់ស្មោ និងអាំងត ង់សុីត្ក្នុង ករ 

ហ្លទឹក និងចម្ងាយគឺមន ទំនក់ទំនង ខ្លាំងបំផុត ទៅន ឹង 

ករឈឺ ចប់ស្មោ។ ករសិក្សាជច្ើន ទៀតបន បង្ហាញថ ករ 

កើត ឡើ ងន្ករឈឺចប់ស្មោកើន ឡើងជមួយនឹងអាយុ។

នៅ ក្នុងករសិក្សាមួយផ្ស្ងទៀតអំពីអាយុរបស់កីឡាក រ 

ហ្លទឹកកមិ្តជតិ វតូ្វបនរកឃើញ ថ១១% ន្ 

កីឡាករ   ហ្លទឹក និង៩.៤% ន្កីឡា ករិនីហ្លទឹកដ្ល 

ចូលចិត្តករ ប្កួតប្ជ្ងនៅអាយុ១៣ ឬ១៤ឆ្នាំមនករ ឈឺ 

ចប់ស្មោថ្មីៗដ្លបង្អាក់ទៅ ដល់ករហត់ហ្វឹកហ្វឺន របស់ ពួក 

គ្ ខណៈដល្២១% ន្កីឡាករហល្ទកឹ និង២៥.៥%  ន្ 

កីឡាក រិ នីហ្លទឹកដ្លចូលចិត្តករប្ កួតប្ជ្ងនៅ 

អាយុ  ១ ៥ ឬ ១ ៦ ឆ្នាំ បន មន ករ ឈឺ ចប់ នៅព្ ល មន 

បញ្ហាដ្លរខំនដលក់រហល្ទកឹរបស់ពួកគ្ និង ១៧.៧% 

ន្កីឡាករហ្លទឹក និង៣៥%ន្កីឡាក ារិនីហ្លទឹក ជ 

មួយ នឹងអាយជុមធ្យ ម១៩ឆ្នាបំនមនករ ឈចឺបស់្មោដ្ល 

កំណត់ករអនុវត្ត និងករប្កួត ន្ករហ្លទឹករបស់ ពួក 

គ្។ ទោះបីមនករឈឺចប់ខ្លាំង ជងន្ះក៏ដោយ គឺករ កើត 

ឡ ើង ន្ករឈឺចប់ស្មោ នៅព្លបច្ចុប្បន្ន ឬអតី តកល 

សម្ប់  អត្តពលិកហ្លទឹក៥៥% ន្កីឡាករ និង៣៨% 

ន្កីឡាករិនីជមី្ស ជតិដ្លកមិ្តអាយុ(១៣១៤ឆ្នាំ) 

មន ករឈឺចប់នៅព្លបច្ចុប្បន្ន និងប្វត្តិន្ ករឈឺ ចប់ 

ពីមុន ចំណ្កឯ៦៧%ន្កីឡាករ និង៦៤%ន្ កីឡាករិនី 

ហ្លទឹកដ្លចូលចិត្តករ ប្កួតប្ជ្ង ដ្លមន ករឈឺ 

ចប់ នៅព្លបច្ចុប្បន្ន និងប្វត្តិន្ករ ឈឺចប់ពីមុន ដ្ល 

បង្ហាក់ ដល់ករហ្លទឹករបស់ពួកគ្ និង៧១%  ន្កីឡាករ

និង  ៧៥%ន្កីឡាករនីិកុ្មជ ម្ើសជតហ្ិលទ ឹកបន មន 

ករឈឺចប់នៅព្ល បច្ចុប្បន្ន ឬអតីតកលដ្ល បង ្ហាក់ ដល់ 

ករ ហ្ល ទឹករបស់ពួកគ្។ អត្តពលិក ហ្លទឹកកមិ្ត 

វិទ្យល័យ និងកមិ្ តជំនញត្ូវបន រយករណ៍ថមនកើត 

ឡើងករឈឺចប់ស្មោ៥០%  ដ្លមនរយៈព្ល ច្ើន ជង 

៣សប្តាហ៍។

កីឡាល្ងបល់នៅក្នុងទឹក(Water Polo) គឺជ 

ប្ភ្ទ កីឡាមួយដ្លលាយប ញ ្ចូលគ្នារវ ងករហ្លទឹក

និងករគប់បល់ ជពិស្សករគ ប់បល់ដោយ គ្មោនគុណ 

ប្យោជន៍ន្ក រធ្វើចល នព្ញល្ ញដ្លអាចធ្វើឱ្យកើ 

តមនឡើងនូវ ករឈឺចប់ស្មោ។ 

កីឡាវយកូនឃ្លីលើទឹកកក(Ice hockey) និង 

កីឡា បល់ទាត់អាម្រិក(American Football) គឺជ

កីឡាពីរប្ភ្ទបន្ទាប់ទៀតដ្លម នកររងរបួស ស្មោខ្ពស់

ហើយពួកវទំាងន្ះមនទំនរទៅរកដើម ហ្តុន្ដំបៅ ឬ 

របួស ដ្លមនករប៉ះទង្គិចជមួយនឹងដី (ទឹកកកទីវល ឬ 

ស ្មោ) ឬក្តារ (កីឡាវយកនូឃ្លលីើទឹកកក(Ice hockey) ឬ 

គូរបដិបក្ខ។ នៅក្នុងកីឡាបល់ទាត់កររងរបួសស្មោ គឺជ ករ 

រង របួសទូទៅបំផុតលំដប់ទីបួននៅក្នុងកុ្មប ល់ទាត់ ជតិ 

កមិ្ត លីក(ករពិនិត្យក្នុងករចូលរួមដំបូង)ដ្ ល៥០% 

ន្កីឡាករដ្លមនប្វត្តិរងរបួសស្មោពីមុន និងមន មធ្យម 

ភគ១.៣ន្កររងរបួសស្មោដ្ល បនកត ់ត្សម្ប់  

កីឡាករ  ម្នាក់។ កររងរបួស សន្លាក់ដ្ល តភ្ជាប់ឆ្អឹង ស្លាប 

ប្ជៀវ និងឆ្អឹងដងកំ បិត(Acrom ioclavicular joint) គឺ 

កើតឡើងច្ើន បំផុត(៤១%) ជមួយនឹង ភព អស្ថ្រភព 

ផ្ន្ក ខងមុខ(២០%) កររងរបួស នៅចុងសច់ដំុ បង្វិល ភ្លា 

(១២%) ករបក់ឆ្អឹងដង កំបិត(៤%) និងភពអស្ថ្រភព 

ស្មោ ផ្ន្កខងក្យ(៤%) ក្លាយជកររងរបួស ទូទៅផ្ស្ង 

ទៀតដ្លតូ្វបនរយករណ៍។  នៅក្នុងករសិក្សាមួយ 

ដ្លប្ើអស់រយៈព្ល១៤ ឆ្នាំ ទៅលើករក ើតឡើង ជទូទៅ 

ន្របួសនៅ NFL combine កររងរបួសសន្លាក់ ដ្ល តភ្ជាប់ 

ឆ្អឹង ស្លាបប្ជៀវ និងឆ្អឹងដងក ំបិត(Acromioclavicular

joint) គឺជកណំត់ត្ ក្នងុកររង របួសទទូៅ បំផុត លដំបទី់ ៥ 



កីឡា៣៦

(១ ៥.៧ក្នុងចំណម កីឡាករ១០០នក់) និងភព អស្ថ្រ 

ភព  ន្ស្មោគឺជរបួសដ្លកើតឡើងទូ ទៅបំផុតល ំដប ់ទី៩ 

(៩.៧ ក ្នុងចំណមកីឡាករ ១០០នក់)។

កីឡាមួយចំនួនដូចជកីឡាកយវបប្កម្ម និង កីឡា 

លើកទ ម្ងន់ប្ហ្លជអាចបង្កឱ្យមនក ារទទួលរង របួស 

ស្លៗម្តងហើយម្តង ទៀតទៅលើស ន្លាក់ដ្ល តភ្ជាប់ឆ ្អឹង 

ស្លាបប្ជៀវ និងឆ្អឹងដងកំបិតដ្លជហ្តុបណ្ដាល ឱ្យ 

មនករបំផ្លាញជលិកឆ្អឹងដ្លនៅខងចុងឆ្អឹង ដង កំបិត 

(ស្មោរបស់អត្តពលិកកយវប ្បកម្ម)ជមួយ នឹងករ ព្យករ 

អត្ ន្ករកើតឡ ើងជទូទៅ២៧%។ 

៩.១ ហានិភ័យន្ការឈឺចាប់ស្មានៅក្នុងប្ភ្ទកីឡាផ្ស្ងៗគ្នា។ ចំនួនរបយការណ៍ គឺត្ូវបន ធ្វើ 

ការ  ប៉ោន់ស្មានដោយពឹងផ្អ្កទៅលើកា រសិក្សាដ្លអា ចប្ើប្ស់ បន។

១.ឧប្បត្តិហ្តុគឺត្ូវបនកត់ត្សម្ប់មនុស្សព្ញវ័យ អត្តពលិកដ្លមនការប្កួតប្ជ្ង 

ច្ើន ដូចជាចំនួនន្ការរងរបួសនៅក្នុងការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរយៈព្ល១០០០ម៉ោង និងការប្កួត

ឬនៅក្នុង១០០០ន្ភាពងយទទួលរងរបួស ឬនៅក្នុងរយៈព្ល១០០ឆ្នាំន្អ្នកចូលរួម។

២.លដំាបថ់្នាក់(Rank) ចង្អលុបង្ហាញពទំីនាកទំ់នង លដំាបថ់្នាក់នក្ាររង របួសស្មាដល្ជា បញ្ហា នៅ 

ក្នុងកីឡា។



៣៧កីឡា

ជលក្ខណវិទ្យសស្្តមនករដឹងតិចតួចបំផុត 

អំពី កត្តាផ្ស្ងៗដ្លភគច្ើនបណ្ដាលឱ្យមន កររងរបួស 

នៅត្ង់ស្មោ។ ជលទ្ធផលករពិពណ៌នអ ំពីគន្លឹះន្កត្តា 

គ្ះ  ថ្នាក់គឺពឹងផ្អ្កទៅ លើករពង្ីកមួយ ចំនួននៅលើករ 

សន្មត់របស់ទឹ្ស្តី។ 

កត្តាក្នុងខ្លួន និងកត្តាជមុ្ញពីខងក្ កត្តាទាំង 

ពី រ ន្ះគឺបង្កឱ្យ មនកររងរបួសដោយក រប្ើប្ស់ ហួស 

ប្មណ និងករពន្លាតដ្លម នដ្នកំណត់ កររង របួស 

ធ្ងន់ធ្ងរ។ 

កត្តាក្នុងខ្លួនគឺសំដៅ ទៅលើករលូតលាស់ និង 

កយ វិភគ សស្្តសរស្ចងដ្ល មិនម្នមន ភពងយ 

សួ្ល  ទ្ក្នងុករគប់្គ្ង បុ៉ន្តរ្ប់បញ ្ចលូ ទាំងផ្នក្ន្ សរស្ 

ពួរ សច់ដំុ តុល្យភព ភពបត់ប្ន ភពយរន្ សរស្ចង

លក្ខខ័ណ្ឌនិង Anatomical Variati on(តរង៩.២)។ ភព 

រឹង បឹុង និងភព បត់ប្នន្ជលិក និងសក្តានុពលស ម្ប់ 

ករសម្បស មួ្លទៅនឹងបន្ទុកផ្ន្ក ខងក្ក៏តូ្ វ ពឹងផ្អ្ក 

ទៅ លើអាយុ និងប្ហ្ល ជកំណត់ទ ៅលើភ្ទផងដ្រ។

ពាក្យ ថកត្តា ជមុ្ញពីខងក្ គឺសំដៅ ទៅលើ កំហុសឆ្គង 

ក្នុងព្លហ្វឹកហត់ រួមបញ ្ចូល ទាំងចល នម្ក និចក្នុង ករ 

គប់ ករប្ើប្ស់ កម្លាំងហួសប្មណ បរិស្ថានជំុវិញ និង 

សម ្ភារ ដើរតួន ទីយ៉ាងសំខន់ (តរង ៩.២)។

បញ្ហាករដកប់ន្ទកុហសួហតុ្គឺមនភព ទូទៅជ

មួយ នឹងករកើនឡើងន្អាយុ ជឧទាហរណ៍ ករកើត មន 

ឡើង ន្ករឈឺចប់ស្មោសម្ប់កីឡាករ កីឡាករិនីប្ភ្ទ 

កីឡា ប្៊សប៊លគឺមន០.៧% សម្ប់យុវជន១២.៧%  នៅ

ក ្នុងកីឡាករកីឡាករិនីដ្លល្ងកមិ្តមហវិទ្យល័យ និង 

១៣.៩% នៅក្នុងកីឡាជំនញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតកីឡាករ 

កីឡា ករិនីប្៊សប៊លវ័យក្ម្ងគឺភគច្ើនប្ហ្លជមន

ករ រងរបួសដ្ជើងផ្ន្កខងលើ។ រយៈព្លន្ព្លវ្លា 

អំឡុងព្លករចូលរួមប្ហ្លជអាចជកត្តាបរជ័យ មួយ 

ដូចដ្លបនយើងឃើញនៅក្នុងប្ភ្ទកីឡាលើកទម្ងន់

និង កីឡាហ្លទឹកដ្លផលប៉ះពាល់ក្នុងករប្ើប្ស់  

ហសួហតុ្កើនឡើងច្ើនឆ្នាមំកន្ះហក់បីដូចជ ហ្តុផល 

មួយដ្លបណ្ដាលឱ្យមនកររងរបួស។ 

ករផ្លាស់ប្តូ រន្កយសរីរសស្ត្មួយចំនួនដ្ល 

ទាក់  ទ ង  ទៅ  នឹ ង អាយុ ក៏ ជក ត្តា ហនិ ភ័ យ ផ ង ដ្ រ ។  ជ 

ឧទាហរណ៍  បញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងករលូតលាស់ភ្នាស 

ស្តើងៗនៅក្ប្រឆ្អឹងដើមដ្របស់កីឡាករប្៊សប៊លវ័យក្ម្ងក៏ 

តូ្វ បនស ្គោល់ថជ(Little Leaguers Shoulder) ដ្ល 

មន  ទំនក់ទំនងជមួយនឹងសកម្មភពក្នុងករគប់ ដដ្លៗ 

ម្តង ហើយម្តងទៀត។ កម្លាំងទាំងឡាយ ដ្ល បណ្ដាល មក ពី 

ករ គប់ដដ្លៗម្តងហើយម្តងទៀត បង្កឱ្យមន ករ ប្ង ច្ក 

ជផ្ន្ ក  និងករហ្កច្ញ ពីគ្នា ន្ករលូតលាស់  ភ្នាស 

ស្តើងៗ ដ្លជលទ្ធផលន្ករឈឺចប់ស្មោ។ ចលន

ម្កនិច ក្នុងករចល ឬករគ្វ ្ងដ្លមិនតឹ្មតូ្វ ក៏តូ្វ 

បន កំណត់ដូចជកត្តាហនិភ័យព្មគ្នាមួយសម្ប់ករ រីក

ចម្ើននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌន្ះផងដ្រ។ ដូចន្ះកត្តាក្នុង ខ្លួន 

ទាំងពីរន្ះ ដូចជករលូតលាស់ភ្នាសស្តើងៗក្លាយ ជករ 

តភ្ជាប់ ដ៏ខ្សាយនៅក្នងុប្ព័ន្ធសច់ដំុ និងឆ្អងឹដ្ល រមួ បញ ្ចលូ 

គន្លឹះនែកត្តាគែះថ្នាក់ វិធីក្នុងការកំណត់សភាព

គែះថ្នាក់របស់អត្តពលិក  

អាយុ Age



កីឡា៣៨

ជមយួករប្ើប្សហ់សួបម្ណ នងិចលនមក្នចិ ក្នងុ 

ករចល ឬករគ្វ ្ងដ្លមិនតឹ្មតូ្វដ្លកម្លាំងខង

ក្ប្ហ្លជអាចបង្កើតឱ្យមនកររងរបួសនៅព្ល ជ 

មួយគ្នាផងដ្រ។

១.សមមតហ្ានិភ័យចង្អលុបង្ហាញពកីារកើនឡើង ហានិភ័យនក្ារ រងរបួស សមប់្ មនុសស្ 

ម្នាក់ៗជាមួយនងឹការទាក់ទងនឹងកត្តាហានិភ័យជាឯកត្តជនដ្លមនិមន បុគ្គលកិលក្ខណ បប្ន្ះ។

ចំណុចពាក់ព័ន្ធគ្ះថ្នាក់ន្១.២X មនន័យថហានិភ័យន្ការរងរបួសគឺ២០%  ខ្ពស់ ជាង សម្ប់ 

ឯកត្តជន ជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណន្ះ។ NA: មិនអាចប្ើប្ស់បន។ 

២.ភស្តុតងចង្អុលបង្ហាញអំពីកម្ិតន្ភស្តុតងវិទ្យាសស្្តសម្ប់កត្តាន្ះគឺជាកត្តាហា

និភ័យ មួយសម្ប់ការគ្ចកជើង(++) ភស្តុតងដ្លអាចទុកចិត្តបនពីការសិក្សាដ្លមន

គុណភាព ខ្ពស់ជាមួយនឹងលទ្ធផលដ្លពិតប្កដ(+) ភស្តុតងពីការសិក្សាដ្លមនគុណភាព

អន់ជាង ឬលទ្ធផលបញ្ចូលគ្នា(0) ជាគំនិតរបស់អ្នកជំនាញដោយគ្មានភស្តុតងវិទ្យាសស្្តមក 

បញ្ចាក់នោះទ្។ NA: មិនអាចប្ើប្ស់បន។ 

តរាង៩.២ កត្តាខាងក្នុង និងកត្តាខាងក្សម្ប់ការ រងរបួសស្មានៅក្នុង គ្ប់ប្ភ្ទ កីឡា ខុសៗ 

គ្នា។ របយការណ៍ចំនួនល្ខខាងក្មគឺជាមធ្យមភាគដ្លបនប៉ោន់ស្មានផ្អ្កទៅលើការសិក្សា

ដ្ល អាចប្ើប្ស់បន។ 



៣៩កីឡា

ភែទ Gender

កត្តាកាយវិភាគវិទែយា Anatomical Factors

គ្មោនទិន្នន័យណមួយដ្លអាចប្ើប្ស់ដើម្បី 

បញ្ចាក់ថ ភ្ទគឺជកត្តាហនិភ័យឯករជសម្ប់ បញ្ហា ស្មោ 

នះទ្។

ភពចង្អៀតន្កន្ល្ងទំន្ររបស់ឆ្អឹងពយស្លាប 

ប្ជៀវ ឧទាហរណ៍ ប្សិនបើឆ្អឹងពយស្លាបប្ជៀវមនទ្ង់ 

ទ្យដូចទំពក់ ឬប្សិនបើកររងរបួសសន្លាក់ដ្ល តភ្ជាប់ 

ឆ្អឹង ស្លាបប្ជៀវ និងឆ្អឹងដងកំបិត(Acromioclavicular

joint) គឺមនភពចុះខ្សាយ និងមនករលូតលាស់ខ្លាំង

លៀន ច្ញទៅកន្ល្ងទំន្ររបស់ឆ្អឹងស្លាបប្ជៀវវគឺជកត្តា 

ហនិភ័យសម្ប់ outlet impingement តំណក់កល

ដំបូង ន្ជំងឺសនំុំសច់ដំុទាំងបួនដ្លគប់្គ្ងករបង្វលឹ ន្ 

សន្លាក់ស្មោ Rotator cuff disease (ករកៀប សំណុំ សច់ដំុ 

ទាំង បួនដ្លគ្ប់គ្ងក របង្វឹលន្ សន្លាក់ស្មោនៅចន្លាះ

ឆ្អងឹន្ឆ្អងឹដើមដ្ និងឆ្អងឹពយស្លាបប្ជៀវ)។ កររមួចំណក្

ដ៏ច្បាស់លាស់របស់កត្តាន្ះសម្ប់អត្តពលិកគឺមនភព

ពិបកក្នុងករថ្លឹងថ្ល្ងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងករប្កួតប្ជ្ងជ

ច្ើនដ្លអាចបង្កឱ្យមនករប៉ះទង្គិចដ្លត្ូវបនបង ្ហាញ

វត្តមន។ ឧទាហរណ៍ អត្តពលិកដ្លចូលរួមនៅក្នុងប្ភ្ទ

កីឡាដ្លប្ើប្ស់ដ្ផ្ន្កខងលើ ឬធ្នូរន្ស្មោខ្ពស់ជង

ក្បាល (overload athletes) ដូចជអ្នកដ្លពាក់ព័ន្ធទៅ

នឹងកីឡាប្៊សបល កីឡាហ្លទឹក កីឡាល្ងបល់នៅ

ក្នុង ទឹក និងកីឡាវយកូនបល់ជរឿយៗមនករឈឺចប់ 

មិន តឹ្មត្មកពីករឈសឺរស្ពួរ ឬរមួលសចដំុ់ន្ Rotator

cuff «ជសំនំុសច់ដំុទាំងបួនដ្លគ្ប់គ្ងករបង្វឹល ន្ 

សន្លាក់ ស្មោ» ដ្លជលទ្ធផលន្ outlet impingement

បុ៉ណ្ណាះទ្ ត្ក៏បណ្ដាលមកពី Cumulative tensile

overload ភពមិនស្ថិតស្ថ្រ ព្មទាំងករប៉ះទង្គិច ខងក្នុង 

(ករ កៀបសំណុំសច់ដំុទាំងបួនដ្ល គ្ប់គ្ងករបង្វឹល ន្ 

សន្លាក់ស្មោនៅចន្លាះដំុពយរបស់ឆ្អឹងន្ឆ្អឹដើមដ្ និង

Postero -superior glenoid)។

អត្តពលិកដ្លចូលរួមនៅក្នុងប្ភ្ទកីឡាដ្ល 

ប្ើ ប្ ស់ ដ្ផ្ន្ ក ខង លើ  ឬ ធ្នូ រ ន្ ស្មោ ខ្ព ស់ ជង ក្ បាល 

(overhead athletes) រួមបញ ្ចូលទាំង កីឡាករ  កីឡា ករិនី 

បល់ទះ កីឡាករកីឡាករិនី កីឡាប៊្សបល និងកីឡាករ 

កីឡាករិនីវយកូនបល់មិនតឹ្មត្មនហនិភ័យខ្ពស់ក្នុង 

ករ រងរបួស suprascapular nerve ដ្លប្ហ្លជ អាច 

ទាក់ទងទៅនឹងភពតឹង ន្ភ្នាសដ្លព័ន្ធ ជំុ វិញសរីរង្គ

សន្លាក់ ស្មោផ្ន្កខងក្យប៉ុណ្ណាះទ្ បុ៉ន្ត្វក៏ប្ហ្ល ជ 

អាច ទទួលឥទ្ធពិលពីចំណចុផត ដ៏តូចមួយរបសស់្លាបប្ជៀវ 

ខងលើ Suprascapular notch ឬបំលាសប់្តរូឆ្អងឹ ន្សរស្ 

តឆ្អឹង ត្ង់សន្លាក់កត់ទទឹងស្លាបប្ជៀវផងដ្រ។ ភពតឹង 

ន្  ភ្នាសដ្លព័ន្ធជំុវិញសរីរង្គសន្លាក់ស្មោ ផ្ន្កខង ក្យ 

ក៏មនភពស្មុគស្មោញនៅក្នុង បញ្ហាផ្ស្ងៗ ទៀតផង ដ្រ ដូច 

ជ ករប៉ះទង្គិចខងក្ និងរបួស SLAP (គឺជករ រង របួស 

ន្ Superior Labrum ផ្ន្កខងមុខ និងផ្ន្ក ខង ក្យ 

សរស្ ពួរសច់ដំុ Biceps ជពិស្សករ រង របួស ផ្ន្ក ខង 

លើន្គ្មជលិកឆ្អឹងខ្ចី និងជលិករសរស្ដ្លព័ន្ធជ ុំវិញ 

ផ្ន្ ក  ប្ហង រ ប ស់ឆ្អឹ ង ស្មោ )  ព្ ម ទាំង  Seconda r y

impingement ផងដ្រ។ 

 បែសមែួលដោយ៖ ឃួន ពិសី

ដកសែង់ពីសៀវភៅ SPORTS INJURY PREVENTION

តទៅល្ខ០៩៨



កីឡា៤០

តពីលែខ០៩៥

តំបន់ផ្នែកចំហៀងពោះ

-ករឈរមួលខ្លួន(សូមមើល នៅទំព័រ មុន)

-ករ អង្គយុមលួខ្លនួ(អង្គយុលើកអី)(សូម មើល នៅ ទំព័រ

មុន)។ 

-អង្គុយមួលបង្វិលខ្លួន(អង្គុយផ្ទាល់ លើ កម្ល) (សូម 

មើល   នៅ ទំព័រ មុន)។ 

-ករអង្គុយពត់ព្នខ្លួនទៅចំហៀង(សូម មើល នៅទំព័រ

មុន)

-ករឈរពត់ខ្លួនទៅចំហៀង(សូមមើល នៅទំព័រមុន)។ 

សច់ដំុពោះបញ្ឆិតដែល
នៅខាងក្នុង

ការទាញបន្តឹង៖

-សច់ដំុ Gracilis and Adductor magnus

-សច់ដំុ Rectus abdominis

-សច់ដំុ External abdominal oblique

សច់ដំុពោះបញ្ឆិតដែល
នៅខាងកែ



៤១កីឡា

-សច់ដំុ Psoas និង Iliacus

-សច់ដំុ Sartorius និង Rectus femoris

សច់ដំុ Psoas និង Iliacus

(សូមមើលនៅទំព័រមុន)

-ករទាញបន្តឹងជើងម្ខាង(សូម 

មើល នៅទំព័រមុន)

- ករ ទាញ ប ន្តឹ ង ជទ ម្ ង់  រង 

អក្សរ T (សូមមើលនៅទំព័រមុន)

- ករ ទាញ ប ន្តឹ ង ជទ ម្ ង់ រង 

អក្សរ T ពិតប្កដ (សូមមើលនៅ ទំព័រ 

មុន)

-ករទាញបន្តឹងដោយហក់ ជើង 

ឡើង លើកអី (សូមមើល នៅទំព័រមុន)

ករ បញឈ្រតគ្កត្ង់(សមូមើល នៅ ទំព័រ 

មុន)

-ករហក់ទប់ជមួយនឹងជញ្ជាំង

(សូមមើលនៅទំព័រមុន)។ 

បោះជើងទៅចំហៀង
ចូ រឈរកន្ធ្កជើងធំជងទំហំ  

ស្មោ។ ម្ម ជើងចង្អុលត្ង់ទៅ មុខតិចៗ ។

រក្សាបតជើងរប ស្មើនឹងកម្ល និង ទ្ 

ទប់លនឹំងខ្លនួអ្នកដោយករ ច្ត់ដ្ទាំង  ពីរ 

លើ ភ្លា។ទុច  បត់ ជង្គង់  

ម ្ខាង និង រំកិល   ខ្លួន

ទៅ   ខង ជើង 

នះ 

សន្សឹមៗ។ 

ចូ រ  កំុ  

ទោរ  ខ្លួ ន  ទៅ 

មុខ។ ចូរ រក្សា  ទប់ជំហរ 

ន្ះ ឲ្ យ សួ្លបួល រយៈព្ល 

៣០ វិនទី។ ដកដង្ហើម ចូល ឲ្យ ជ្ វ ្ងៗ។

លំហត់ន្ះនឹងទាញ បន្តឹង ក្លៀន ន្ 

ជើង ម ្ខាងទៀត។ បន្ទាប់ មកងកខ្លួនទៅរក

ជើងម ្ខាងទៀតនិងធ្វើដូចគ្នា។

ករណីសិកែសាទី៦៖ ការឈឺចាប់នៅតែង់ពោះធ្ងន់ធ្ងរ
-ប្វត្តិ៖  L.N. អាយុ២៩ ឆ្នាំ ជអ្នកលក់សុរនៅបនីយដ្ឋាន មនករឈឺចប់ក្ពះខងស្តាំធ្ងន់ធ្ងររយៈព្ល៣សប្តាហ៍។

ករ ឈឺចប់ន្ះបណ្ដាលឲ្យគត់មនសភពទន់ខ្សាយ។ នងក៏មនករឈឺចប់នៅខ្នងផ្ន្ក ខងក្មរយៈ ព្ល២ 

សប្តាហ៍  ផងដ្រ។

-រោគវិនិច្ឆយ័៖ ឈចឺបន់ៅក្ពះខងស្តា ំនិងទន់ខ្សាយសខុភពដ្លបង្កឡើងដោយសរសរស្ប្សទរលាក ក្តា ពី ឆ្អងឹ 

ខ្នង និងឆ្អឹងត្គក។

-ករព្យបល៖ ករម៉ាស្សាសម្ួលឆ្អឹងកងខ្នង និងទាញបន្តឹង

-លទ្ធផល៖ កត់បន្ថយករឈឺចប់នៅត្ង់ក្ពះភ្លាមៗ

-កត់សម ្គោល់៖ មិនមនកររីឈឺចប់នៅក្ពះឡើងវិញទ្ក្នុងរយៈព្ល៦ខ្ក្យមក។

-សច់ដំុ Gracilis and
Adductor magnus

លំហត់តែង់ភ្លៅ

ភ្លៅផ្នែកខាងមុខ

ភ្លៅខាងក្នុង

ការទាញបន្តឹង៖

ការទាញបន្តឹង៖



កីឡា៤២

ទាញបន្តឹងកែលៀនដោយដែកផ្ងារ

ទាញបន្តឹងកែលៀនដោយពោបខ្លួនចុះ

ការទាញបន្តឹងកែលៀនដោយទល់ជញ្ជាំង

ចូរដ្កផ្ងារ។ បត់ជង្គង់ឲ្យបនមំុ៩០ដឺក្ និងដក់បតជើង ទាំង 

ពីរផ្ទប់គ្នា។ ទាញជង្គង់ ច្ញពគី្នា ទៅកន់កម្លឥដ្ឋ។ ចូររក្សា ទប់ 

ជំហរ   ន្ះឲ្យសួ្លបលួរយៈពល្៣០វនិទ។ី ដកដង្ហើម ចូលឲយ្ ជ្ 

វង្ៗ។ បើសនិអ្នកមន អារម្មណ ៍តនតឹងខ្លាងំ ម្នទ្ន នៅត្ង់តំបន់ 

ក្លៀន តំបន់ត្គក ចូរដក់ខ្នើយកល់ពីក្ម ជង្គង់ នីមួយៗ ដើម្បី 

បញ ្ចុះ ភពតនតឹង។

ដក់ជង្គង់កន្ធ្កច្ញពីគ្នា និងច្ត់ក្ងដ្របស្មើនឹងកម្លទ្ទម្ងន់ខ្លួន។ ឆ្អឹងខ្នងនឹងបន្ទាបចុះក្ម ទៅ កន់ 

កម្ល។ ចូរព្យយមរក្សាក្បាល និងកនៅត្ង់ជួរ ដូច្ន្ះថ្ងាសរក្សានៅលើកម្ល ឬខ្នើយដោយថ្នមៗ។ ចូរកំុចំកោងខ្នង។

អ្នកន ឹងមនអារម្មណតឹ៍ងនៅភ្លាផ្នក្ខងក្នងុ។ ចូររកស្ាទប់ជំហរន្ះរយៈពល្៣០វនិទ។ី ដកដង្ហើមចូលឲយ្ជ្វង្ៗ។ ករ 

ទាញបន្តឹងន្ះក៏តូ្វបនហៅម្យ៉ាងទៀតថ(ករទាញបន្តឹងប្បកីឡាហុកគី)។ 

ដ្កទល់គូទនឹងជញ្ជាំងតមលទ្ធភពដ្លអាចធ្វើបន។ លើកជើង 

ឡើង  ត្ង់ ដោយឲ្យក្ងជើងទល់នឹងជញ្ជាំង។ បើសិនសរស្ កន្លាក់ 

ជើង តឹង ណ្នវនឹងទប់ស ្កាត់ អ្នកមិនឲ្យប៉ះទៅនឹងជញ្ជាំង រំកិល 

ចូល ឲ្យទៅ ជិត ជញ្ជាំងតមត្អាចធ្វើបន។ ដក់ដ្ទាំង ពីរលើ 

កម្ល   ចំហៀង ខ្លួនដើម្បីទប់ទ្ទម្ងន់ខ្លួន។ ចូរកន្ធ្កជើងច្ញ ពីគ្នា 

សន្សឹមៗរហូត អ្នកមន អារម្មណ៍ថឈឺតិចៗ នៅត្ង់ក្លៀន។ បន្ទាប់មក 

លើក  ជើងបះ ឡើង លើ ប្ហ្ល ១/៤ អីញ (ប្ហ្ល០.៦៥ស.ម)។ ចូររក្សា 

ទប់  ជំហរន្ះឲ ្យសួ្លបួល រយៈព្ល៣០វិនទី។ ដកដង្ហើមចូលឲ្យ ជ្វ ្ងៗ។

ចូរចៀសវងករទាញបន្តឹងន្ះបើសិនអ្នកមនរបួសត្គកពីមុន។



៤៣កីឡា

ការទាញបន្តឹងកែលៀនដោយអង្គុយ

ភ្លៅខាងកែ

ភ្លៅផ្នែកខាងកែយ

ចូរអង្គុយផ្ទាល់លើកម្លដោយមនខ្នងត្ង់ បតជើងទាំងពីរដក់ផ្ទប់គ្នា និងជង្គង់ងកច្ញពីគ្នា។ សង្កត់

ទាញ ជង្គង់ទាំងពីរទៅកន់កម្ល។ កុព្ំយយមបង្ខជំង្គង់ឲ្យប៉ះកម្ល។ ប្ើប្អប់ដ្ និងដ្ដើម្បកីនជ់ើងក្នងុ ជំហរម ួយ 

នៅក្នុងអំឡុងព្លទាញបន្តឹង។ បើសិនតូ្វករ អ្នកអាចងោកទោរខ្លួនទៅមុខបន្តិចដោយច្ត់ក្ងដ្លើ ជង្គង់ ដើម្បី ករ 

ទាញបន្តឹងអ្នកបនល្អជង។ ចូរកំុយោក។ ចូររក្សាទប់ជំហរន្ះរយៈព្ល៣០-៦០វិនទី សម្ប់ករទាញបន្តឹង។ ដក 

ដង្ហើម ចូលឲ្យជ្វ ្ងៗ។

-ប្ភ្ទសច់ដំុ៖

-សច់ដំុ Piriformis and Tensor Fasciae Latae (TFL)។

ការទាញបន្តឹង៖

-ករទាញបន្តឹងចំហៀងជើង (សូមមើលនៅទំព័រមុន)។ 

កុ្មសច់ដំុកំភួនជើង៖ 

-សច់ដំុ Gastrocnemius និងសចើដំុ

Soleus

ប្ភ្ទសច់ដំុ៖

-កុ្មសច់ដំុសរស្ពួរគន្លាក់ជើង៖ សច់ដំុ Biceps femoris,

Semitendinosus and Semimembranosus។ 

ករទាញបន្តឹង៖

-ករប៉ះកអី (សូមមើលនៅទំព័រមុន)

-ករប៉ះចុងជើង (សូមមើលនៅទំព័រមុន)

-ករប៉ះកម្លដី (សូមមើលនៅទំព័រមុន)

-ករប៉ះចុងម្មជើងដោយអង្គុយ (សូម មើល នៅ 

ទំព័រមុន)

-ករប៉ះក្ងជើង (សូមមើលនៅទំព័រមុន)

-ជើងម ្ខាងទាញត្ង់ (សូមមើលនៅទំព័រមុន)។ 



កីឡា៤៤

ព្យយមលំហត់ទាញបន្តឹងប្បន្ះបនត្នៅព្លណអ្នកនឹងអាចមនភពរីកចម្ើនឆប់ងយស្ួលតម 

រយៈ ករទាញបន្តងឹសរស្ពួរគន្លាក់ជើងពីមុនៗ ឬបើសនិអ្នកអាចលើកជើងអ្នកឡើងលើត្ង់បនដលមំុ់៩០ដឺក។្ ចូរ ដ្ក 

លើ កម្ល និងលើកជើងម្ខាងឡើងលើឲ្យបនមំុ៩០ដឺក្។ បត់ជង្គង់ជើងម ្ខាងទៀតឲ្យបនមំុ៩០ដឺក្ ដើម្បីកត់ បន្ថយ 

ភពតនតឹងនៅលើខ្នង។ ក្តាប់អោបដ្ទាំងពីរជមយួគ្នា៖ ១.ខងលើជង្គង់ដើម្បទីាញបន្តងឹសរស្ពួរគន្លាក់ ជើង ទាំង សុ្ង

និង២.ខងក្មជង្គង់ដើម្បីទាញបន្តឹងសរស្ពួរគន្លាក់ជើងផ្ន្កខងលើត្ង់ត្គក។

ការទាញបន្តឹងសរសែពួរគន្លៅក់ជើងដោយដែកផ្ងារ

ដក់ក្ងជើងម្ខាងលើកអីវ ្ង ឬលើកអី ឬលើប្អប់។ ចូរឈរ ឃ ្លាត ឆ្ងាយ 

បន្តិច ពីជើងកអី ដូច្ន្ះជើងម្ខាងដ្លលើកឡើងអាចទាញ ត្ង់បន។ ទុច បត់ ចង្ក្ះ 

ទៅ មុខយឺតៗ និងងោកទាញទម្ងន់ខ្លួនមកពីលើជើងម ្ខាង ដ្ល លើក ឡើងនះ។

ដក់  ដ្ម ្ខាងលើភ្លា ឬជង្គង់ន្ជើងដ្លលើកឡើង។ ករទាញបន្តឹង ន្ះអនុញ្ញាត 

អ្នក ធ្វើឲ្យសរស្ពួរ គន្លាក់ជើងម្ខាង នៅដច់ត្ឯងក្នុងព្លនះ។ ចូរកំុមួល 

បង្វិល    ខ្នងខណៈ ព្លអ្នកងោកអោនខ្លួនទៅមុខ។ ចូររក្សាទប់ជំហរ ន្ះឲ្យ 

សួ្ល បួលរយៈព្ល៣០វិនទី។ ដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្វ ្ងៗ។ ចូរធ្វើរ បៀប 

ដូចគ្នាសម្ប់ជើងម្ខាងទៀត។

ការទាញបន្តឹងសរសែពួរគន្លៅក់ជើងជមួយនឹងកៅអីវែង



៤៥កីឡា

 បែសមែួលដោយ៖ សែី ស៊ីវឡែង

ដកសែង់ពីសៀវភៅ Stretching For Fitnes, Health &

Performance

តទៅលែខ០៩៨

ប្ភ្ទសច់ដំុ៖

-សច់ដំុ Extensor digitorum 

-សច់ដំុ Tibialis anterior 

-សច់ដំុ Extensor hallucis។ 

ដក់ដ្កន់បង្អ្កកអី ឬផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងដើម្បី 

ទ្ ទប់ទម្ងន់ខ្លួន។ ជង្គង់ជើងខងមុខ ទុច បត់បន្តិចជ 

មួយនងឹចង្កាត្ង់។ រក្សាបតជើងទាំងពីររបស្មើនឹង ដី  និង 

ខ្នង ត្ង់។ រក្សាជើងខងក្យឲ្យត្ង់រួចទ្រវទៅ ក្យ

រហូតដល់អ្នកមនអារម្មណ៍ថតឹងនៅផ្ន្កខងក្យ ន្ 

ជើង ផ្ន្កខងក្មពីក្យជង្គង់។ ចូរ រក្សា ទប់ជំហរ ន្ះ 

ឲ្យសួ្លបួលរយៈព្ល៣០-៦០វិនទី។ ដកដង្ហើម ចូល

ឲ្យ  ជ្វ ្ងៗ។ ចូរធ្វើរបៀបដូចគ្នា សម្ប់ ជើងម្ខាងទៀត។

លំហត់ន្ះទាញបន្តឹងសច់ដំុដ្ល រត់ចុះទៅរកផ្ន្ក ខង 

ក្យន្ជើងដើម្បីភ្ជាប់ឆ្អឹងក្ងទៅ នឹង សច់ដំុផ្ន្កខង 

ក្យន្ជើង។

-កំណត់ចំណាំ៖ សច់ដំុដ្លមនរំញ័រខ្លាំង ដូច 

ជសរស្ពួរត្ូវករព្លច្ើន (៣០-៦០វិនទី) ដើម្បី ឲ្យ 

ករ  ទាញបន្តឹងមនប្សិទ្ធភព។

ការទាញបន្តឹងដោយទាញជើងឲែយតែង់

លំហត់ជើងខាងកែមផ្នែកខាងមុខ/តំបន់ស្មងជើង



កីឡា៤៦

កមែងរូបភាពនែការបែកួតកីឡាសិសែសមធែយម

សកម្មភាពខ្លះៗនែបែកួតកីឡាសិសែសមធែយមសិកែសាទូទំាងបែទែសបែចំាឆ្នាំ២០១៧ នៅខែត្តកំពង់ចាម



មសិកែសាទូទំាងបែទែសបែចំាខែត្តកំពង់ចាម

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ាន បូរ៉ាត  រដ្ឋលែខាធិការកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ថតរូបអនុសែសាវរើយ៍ជមួយបែតិភូកីឡារជធានី-ខែត្ត

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ស៊ាន បូរ៉ាត រដ្ឋល្ខធិករក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ក្នុងពិធីបិទករប្កួតកីឡាសិស្សនៅខ្ត្តកំពង់ចម



កីឡា៤៨

I-បែភែទកីឡាអត្តពលកម្ម
១-វិញ្ញាសរត់ល្បឿន១០០ម (បុរស)

ចំណត់ថ្នាក់    គោត្តនម និងនម  អង្គភព លទ្ធផល

ល្ខ១ យ៉ាត ពិទូចន់ទិវ     ភ្នំព្ញ ១១.៨៥

ល្ខ២ រ ៉្ត សៀនី កណ្ដាល ១១.៨៧

ល្ខ៣ រិន ហុងថ្ង សៀមរប ១២.៣៥

២-រត់ល្បឿន១០០ម (នរី)

ល្ខ១ ប្៉ន សីហ ភ្នំព្ញ ១៣.០៤

ល្ខ២ ហ្ ស៊ូមី បត់ដំបង ១៤.១៧

ល្ខ៣ គន ដរ៉្ន កំពង់ឆ្នាំង ១៤.៣៨

៣-លោតកម្ពស់ (បុរស)

ល្ខ១ គៀត ភរម្យ កណ្ដាល ១.៦៧ម

ល្ខ២ យ៉ាន់ ចន់ ពោធិ៍សត់ ១.៦៤ម

ល្ខ៣ ឡន ឡី សៀមរប ១.៦១ម

៤-លោតកម្ពស់ (នរី)

ល្ខ១ វ៉ាន់ សរ ៉្ត          ពោធិ៍សត់ ១.៣៣ម

ល្ខ២ វី វិច្ឆិក កំពង់ធំ                 ១.៣៣ម

ល្ខ៣ ឌឿន ចិន្ដា           សៀមរប ១.៣០ម

៥-លោតចម្ងាយ (បុរស)

ល្ខ១ ឈៀត គឹមហុង   ឧត្តមនជ័យ ៥.២៦ម

ល្ខ២ សំ ម៉ាលី តក្វ ៥.១៩ម

ល្ខ៣ ជន អ្ងជីន        ក្ប ៥.០៣ម

៦-លោតចម្ងាយ (នរី)

ល្ខ១ មុ៉ល សម្ត      ឧត្តមនជ័យ ៣.៩៣ម

ល្ខ២ ករ ៉ ណរ៉ាត        បត់ដំបង ៣.៩៣ម

ល្ខ៣ ង្៉ត សី្មំុ          កំពង់ឆ្នាំង ៣.៨៤ម

៧-ចលដំុដ្ក (បុរស)

ល្ខ១ ទឹម ពន្លឺ ពោធិ៍សត់ ១២.៤០ម

ល្ខ២ ឈឿង សុធី      សៀមរប ១២.២៩ម

ល្ខ៣ ឡ្ង សុធរ៉ា   កំពង់ចម ១១.០១ម

៨-ចលដំុដ្ក (នរី)

ល្ខ១ ផន សុវណ្ណារ៉ា ត្បូងឃ្មុំ ០៩.៨២ម

ល្ខ២ ម្៉ន សុភព កំពត ០៩.៦៥ម

ល្ខ៣ ហុីម សុធវី ស្វាយរៀង ០៩.១២ម

៩-ចលស្ន(បុរស )

ល្ខ១ ឈឿន សុធី សៀមរប ៣៧.១១ម

ល្ខ២ យ៉ាត ពិទូចន់ទិវ       ភ្នំព្ញ ៣៦.៦១ម

ល្ខ៣ កច ណត មណ្ឌលគីរី ៣៣.៥១ម

១០-ចលស្ន(នរី)

ល្ខ១ ដក់ សុម៉ាល់ សៀមរប ២០.៨៩ម

ល្ខ២ គន់ សុភព             កំពង់ធំ ១៨.៧១ម

ល្ខ៣ ម្៉ន សីហ ភ្នំព្ញ ១៧.១៥ម

១១-ចលថស(បុរស)

ល្ខ១ ឃឿម អូន សៀមរប ២៤.៤៨ម

ល្ខ២ ផុន វុត្ថា តក្វ ២៤.៤០ម

ល្ខ៣ ផន ផន់ឈី ភ្នំព្ញ ២៣.១១ម

១២-ចលថស(នរី)

ល្ខ១ ហុឹម សុធវី ស្វាយរៀង ២២.០០ម

ល្ខ២ ម្៉ន សុភព កំពត ១៩.៤៤ម

ល្ខ៣ ផ្ន សុវណ្ណារ៉ា ត្បូងឃ្មុំ ១៨.៥៨ម

១៣-ដើរ ៨,០០០ម (បុរស)

ល្ខ១ ផត សុភុត ភ្នំព្ញ ៤៧:០៣.១៦

ល្ខ២ សុី រុន ស្វាយរៀង       ៤៧:២៣.៥៦

ល្ខ៣ មន សំណង បត់ដំបង        ៤៧:៤៦.៥៧

១៤-ដើរ ៤,០០០ម (នរី)

ល្ខ១ បូ៊ សំណង ភ្នំព្ញ ២៤:០៤.២០

ល្ខ២ គី វ្ញ ឧត្តមនជ័យ      ២៤:២១.០៦

ល្ខ៣ រឿន ធរ៉ា សៀមរប ២៥:៥៥.១៦

១៥-រត់ចម្ងាយ ៥,០០០ម (បុរស)

ល្ខ១ សត ឧត្តម         ភ្នំព្ញ ១៧:៣១.២១

ល្ខ២ អ្ង ជីម្៉ង         កណ្ដាល ១៨:០៣.៧២

ល្ខ ៣ ចន សុផន់         កំពត ១៨:៤៤.៥៨

១៦-រត់ចម្ងាយ ៣,០០០ម (នរី)

ល្ខ១ សរ័ត្ន ដឿយ ឧត្តមនជ័យ ១៣:០៧.៧៧

ល្ខ២ គន់ សុភព កំពង់ធំ ១៣:៤០.៣៦

ល្ខ៣ កន់ សី្រ័ត្ន កំពត ១៣:៤៤.៧៦

II.បែភែទកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុ
ក-វិញ្ញាសឯកត្តជន ផ្ន្ក (បុរស)

ល្ខ១ សំណង វីរៈបុត្      ភ្នំព្ញ មស

ល្ខ២ ទួន គីផត់ ភ្នំព្ញ ប្ក់

លទ្ធផលបច្ចែកទែសនែការបែកួតកីឡាសិសែសម



៤៩កីឡា

ល្ខ៣ យីវ សុវណ្ណបញ្ញា      កំពត សំរឹទ្ធិ

ខ-វិញ្ញាសប្កួតគូ (បុរស)

ល្ខ១ ឡាយ ភក្ដី-ទៀ ហុកលី     ស្ទឹងត្ង  មស

ល្ខ២ ចំរីន ចន់រ ៉ុង-អំាង អៀងសុង ឧត្តមនជ័យ ប្ក់

ល្ខ៣ ឃុន បុ៊នហៀង-វិជ្ជា ពិចិត ត្បូងឃ្មុំ សំរឹទ្ធិ

គ-វិញ្ញាសប្កួតកុ្ម(បុរស)

ល្ខ ១ សំ ណង  វី រៈ បុ ត្ - ហ្ ង  ដវី ត - ទួ ន  គី ផត

ភ្នំព្ញ មស

ល្ខ២ ឡាយ ភក្ដី-ទៀ ហុកលី-កង យូឃ ៊ាង ស្ទឹងត្ង

ប្ក់

ល្ខ៣ លី ស្ងតុង-ឃុន បុ៊នហៀង-វិជ្ជា ពិចិត ត្បូងឃ្មុំ

សំរឹទ្ធិ

III-បែភែទកីឡាប៉ែតង់
ក-វិញ្ញាសវយយកពិន្ទុ ផ្ន្ក (បុរស)

ចំណត់ថ្នាក់    គោត្តនម និងនម  អង្គភព លទ្ធផល

ល្ខ១ សីុន វង្ស     កំពត មស

ល្ខ២ ឌី វណ្ណរិទ្ធិ តក្វ ប្ក់

ល្ខ៣ ភព រ៉ាឃីម កណ្ដាល សំរឹទ្ធិ

ខ-វិញ្ញាសវយយកពិន្ទុ ផ្ន្ក (នរី)

ចំណត់ថ្នាក់    គោត្តនម និងនម  អង្គភព លទ្ធផល

ល្ខ១ ពៅ ច័ន្ទសុភត្្តា                 កណ្ដាល មស

ល្ខ២ វ៉ាន់ មូ៉លីក តក្វ ប្ក់

ល្ខ៣ ហ្ង ម្៉ងជូ រតនគីរី សំរឹទ្ធិ

គ-វិញ្ញាស៣នក់ ទល់៣នក់ ផ្ន្ក (បុរស)

ចំណត់ថ្នាក់    គោត្តនម និងនម  អង្គភព លទ្ធផល

ល្ខ១ ផង់ ហក់សិទ្ធិ ទ្ វរជ-ពុធ យុ៉នច័ន្ទដរ៉ា-  វ៉ា ន់

ភរុណ ភ្នំព្ញ មស

ល្ខ២ សំនង សូនី-រីន សុភរិទ្ធ-រុ៉ន ឈីត-មុ៉ត តុលា

ឧត្តមនជ័យ ប្ក់

ល្ខ៣ ជតិ បណ្ដលូ-យ៉វូ វណ្ណៈ-ឡ្ង សំណង-ហ៊ត រស្មី

ត្បូងឃ្មុំ សំរឹទ្ធិ

ឃ-វិញ្ញាស៣នក់ ទល់៣នក់ ផ្ន្ក (នរី)

ចំណត់ថ្នាក់    គោត្តនម និងនម  អង្គភព    លទ្ធផល

ល្ខ១ វ៉ាន់ មូ៉លីក-មស-ជំុ ធីវណ្ណ- សិុ ន  ណរី  តក្ វ

មស

ល្ខ២ ពៅ ច័ន្ទសុភត្តា្-ហ្ង វជ្ជនី-អំុ៊ ពុទ្ធិយ៉ា-ផត វិច្ឆិក

កណ្ដាល  ប្ក់

ល្ខ៣ រ៉ន សុខជ-មករ សុផនថ-ឆយ សុភ័ណ្ឌ

បន្ទាយមនជ័យ សំរឹទ្ធិ

IV-បែភែទកីឡាបាល់បោះ
ក.ផ្ន្ក”បុរស”

ល្ខ១: រជធនីភ្នំព្ញ

ល្ខ២: ខ្ត្តសៀមរប

ល្ខ៣ៈ ខ្ត្តកំពត

ខ.ផ្ន្ក(នរី)

ល្ខ១: ខ្ត្តត្បូងឃ្មុំ

ល្ខ២: រជធនីភ្នំព្ញ

ល្ខ៣: ខ្ត្តកំពង់ធំ

V-បែភែទកីឡាបាល់ទះ
ក.ផ្ន្ក(បុរស)

ល្ខ១: រជធនីភ្នំព្ញ

ល្ខ២: ខ្ត្តកំពង់ធំ

ល្ខ៣: ខ្ត្តព្វ ្ង

ខ.ផ្ន្ក(នរី)

ល្ខ១: ខ្ត្តកំពត

ល្ខ២: ខ្ត្តបន្ទាយមនជ័យ

ល្ខ៣: ខ្ត្តតក្វ

VI-បែភែទកីឡាបាល់ទាត់
ក.ផ្ន្ក(បុរស)

ល្ខ១: ខ្ត្តក្ប

ល្ខ ២: ខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំ

ល្ខ៣: ខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ

ខ.ផ្ន្ក(នរី)

ល្ខ១: ខ្ត្តបត់ដំបង

ល្ខ២: ខ្ត្តស្វាយរៀង

ល្ខ៣: ខ្ត្តសៀមរប។ 

លទ្ធផលបច្ច្កទ្សដកស្ង់ច្ញពីនយកដ្ឋាន

អប់រំកយ និងកីឡា សិស្ស-និស្សិត

មធែយមសិកែសាទទំូាងបែទែសនៅខែត្តកំពង់ចាម



កីឡា៥០

ទឹក ចិត្តខិតខំហត់ហ ្វឹកហ្វឺនទ្វ្ឡើង ទៀតដើម្បីត្ៀម ខ្លួន  

ចូ ល   រួ ម ប្ កួ ត ក្នុ ង ក មិ្  ត ជតិ  អ ន្ដ រ ជតិ  ប្ ក ប  ដោយ 

គុណផល ខ្ពស់ ក៏ដូចករឈនឆ្ពោះទៅ សុីហ្គ្ម ឆ្នាំ២០២៣

ដ្លកម្ពុជ ាយើងនឹងទទួលធ្វើជម្ចាស់ផ្ទះ។ ជក ់ស្ដ ្ង ន្ះ 

ដ្រ  នៅ ដើមខ្វិច្ឆិក ឆ្នាំ២០១៧ ខងមុខនឹងមនករចត់

បញ ្ជូន កីឡាក រ៤នក់ កីឡាករិនី៤នក់ ឲ្យទៅចូលរួមប្កួត 

ជើង ឯកយុវជន និងជើងឯកនរីពិភព លោកលើកទី១៦ នៅ

ខ្ត្តគុយហួ ប្ទ្សចិនផងដ្រ។ 

លោកអគ ្គល្ខធិករបន្ដថ  ចំពោះលក្ខខណ្ឌ  

ជ្ើស រីស កីឡាករ កីឡាករិនីមុននឹងចូលក្នុងកុ្មជម្ើស 

ជតិ សហព័ន្ធអនុវត្តតមរយៈករប្កួតជ្ើសរីសកំណត់ 

យកតមចំណត់ថ្នាក់  ចំណ្កឈុតធំ គឺកំណត់ឲ្យចូល 

បូ៊ល វយប៊លូក្នងុមួយថ្ង៥្០គ្ ប់រយៈ ព្ល៨ខ ្បន្ទាប់មក 

ធ្វើ ករ ប្កួតយក ចំណត់ថ្នាក់  ប្កួត ម្នាក់ ទល់ម្នាក់  កុ្ម 

ទល់  កុ្ម ឲ្យអស់លទ្ធភព ឬក៏តមរយៈធ្វើត្ស្ដយកតម 

ចំណត់  ថ្នាក់  បំណិនចូលប៊ូល បនល្អ  បំណិនវយបូ៊ល

បំណិន  វយមុខក្យ ស្ដាំ-ឆ្វ្ង ប្បលក្ខណៈ អន្ដរជតិ។

ជពិស្ស គឺជ្ើសរីស យកកីឡា ករ កីឡាករិនីដ្ល ប្កួត 

បនម្ដយ ពានរង្វាន់ជតិអន្ដរជតិ ។

លោកអគ្គល្ខធិករបន្ថ្មថ កិច្ចករងរចំពោះ

មុខជមន្ដបន្ទាប់ទៀត សហព័ន្ធមនគម្ងកម្មវិធីប្ចំឆ្នាំ 

របស ់ ខ្លនួគឺករចតច្់ងឲ្យមនកម្មវធីិប្កួតជលក្ខណៈ ជត ិ 

នៅក្នុងសុ្កជប្ចំ ដូចជករប្កួតជើង ឯកពានរង្វាន់ 

សម្ដច្ វបុិលបញ្ញា សុខ  អាន ត្ងត្ប្រព្ធ ធ្វើ ឡើងជ រៀង

រល់ឆ្នាំ   ព្មទាំងពានរង្វាន់សម្ដ្ចក្ឡាហម ស  ខែង
ពាន រង្វាន់ មិត្តភព   ជើងឯកថ្នាក់ជតិ   និងពានរ ង្វាន់ ជើង 

ឯក តម  ខ្ត្តនន ជដើម។ មិន ត្បុ៉ណ្ណាះជហូរ ហ្រហូត

ទៅ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ សហព័ន្ធក ៏ន ឹងមនគម្ង ទទួលរៀប ចំ 

ធ្វើ ជ ម្ចាស់ផ្ទះប្កួតជ  លក្ខណៈជើងឯកពីភព លោកដ្ល 

មន  ប្ទ្សចំនួន៥០ មកចូលរួមប្កួតក ្នុងព្ះរ ជណ 

ចក្  ក ម្ពុជយើង។

គ្ប់អង្គភព ស្ថាប័ន ឬក៏អាច  ថ ស  ហព័ ន្ធ  កីឡា 

ជតិឲ ្យត្ មនករគិតគូរបនច្បាស់លាស់ តឹ្មតូ្វ ទាំងករ 

ដឹក នំ ករគ្ប់គ្ង ប្កបដោយភពឈ្លាសវ ្ មន ចក្ខុ 

វិស័យ ខ្ពស់ មនកិច្ចសហប្តិបត្តិករល្អ ទាំងក្នុង និងក្ 

ប្ទ្ស មនទីលានកីឡា មនថវិកគ្ប់គ្ន់ សម ្ភារកីឡា 

តឹ្ម  តូ្វតមស្ដង់ដ មនករចូលរ ួមឧបត្ថម្ភគ ាំទ្ពីសំណ ក់

អ្នកស្ន្ហ ាវិស័យកីឡា គ្ ប់មជ្ ឈដ្ឋានមិនយូ រ  ទ្ទៅថ្ង្  

អនគត  ដ៏ខ្លីសហព័ន្ធនះនឹងមនករវិវឌ្ឍរ ីកចម្ើន បន 

យ៉ាង   ឆប់រហ័ស ជក់ជមិន ខនឡើយ៕                  

តពីទំព័រ១៣
វឌែឍនៈភាពរបស់សហព័ន្ធកីឡា...

ដោយ៖ ហ៊ាន សុភ

សម្តែចកែឡាហម ស ខែង ឧបនយករដ្ឋមនែ្តី រដ្ឋមនែ្តីកែសួងមហផ្ទែ

និងជបែធានសហព័ន្ធកីឡាបូ៊ល និងប៉ែតង់កម្ពុជ



៥១កីឡា




