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ការពិត និងតួលេខ 
ខែឧសភា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ឯកសារប ោះពុម្ភផ្សាយសតីអាំពបីញ្ហា កនុងទីក្កុងបោយអងគការសមាគម្ធាងបនន ត (STT) 
 

ទកីន្នែងសាធារណៈ 

របាយការណ៍ស្តពីីទីកន្នែងសាធារណៈលៅកនងុរាជធានីភ្នំលពញ 

 



១ 
 

 

    

 

 

 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 ទីកន្លែងសាធារណៈដ ើរតួនាទីយ៉ា ងសំខាលក់នុងការផ្ដល់ជូលប្រជាពលរ ឋលូវឱកាសសប្ារស់ម្មភាព
ដផ្េងៗ ូចជា កន្លែងសប្ារស់ប្ាកលំន្ែ លិងកសាងទំនាកទ់ំលង ក ូ៏ចជាដវទិកាសប្ារក់ារចូលរមួ្ររស់
ប្រជាពលរ ឋ ដសរភីាពកនុងការរដចេញម្តិ លិងការប្រម្ូលផ្ដុ ំដោយសលតិវធិីជាដ ើម្។ របាយការណ៍ដលេះដរៀររារ់
លម្អតិ លិងរង្ហា ញអំពីន្ផ្លទទីីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងរាជធាលីភ្នដំពញដ ើម្បពីិភាកាពតីួនាទីររស់វាដៅកនុងទី
ប្កុង ប្ពម្ជាម្យួលឹងទសេលៈររស់ប្រជាពលរ ឋ លិងដ ើម្បឱីយសាា ល់កាលន់្តចាស់ថាដតើទីកន្លែងទងំដនាេះសថិត
ដៅឯណា ដតើទកីន្លែងទងំដនាេះផ្ដល់អតថប្រដយជលអ៍វីខ្ែេះ ដតើលរណាខ្ែេះអាចដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងទងំដនាេះបាល 
លិងថាដតើទីកន្លែងទងំដនាេះប្រឈម្លងឹការគំរាម្កំន្ែងអវីខ្ែេះ។ របាយការណ៍ដលេះដរៀររារអ់ំពីប្រវតតិលិងដោល
គំលិតនលទីកន្លែងសាធារណៈ រមួ្ាលចំណាតថ់ាន កត់ាម្ផ្ែូវចារ ់លិងការយល់ដ ើញររស់ប្រជាពលរ ឋពាកព់ល័ធលឹងអវី
ន្ លរដងកើតបាលជាទកីន្លែងសាធារណៈ។ 

ទិ ឋភាពតាម្រដណាដ យាតទ់ដលែន្កបរប្ពេះររម្រាជវាងំ (អងាការសាគម្ធាងដតាន តឆ្ន ២ំ០១៨)

 

ការពិត និងតួទេខ 
ន្ខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
  

ឯកសារដបាេះពុម្ភផ្ាយសតីអំពីរញ្ហា កនុងទីប្កុង 
ដោយអងាការសាគម្ធាងដតាន ត (STT) 
 

 

ទីកន្នែង 
សាធារណៈ 
របាយការណ៍សដី ពី 

ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុ ង 
រាជធាលីភ្នដំពញ 

#៣៥ 
 



២ 
 

េទធផេរកទ ើញសខំាន់ៗ 
 របាយការណ៍ដលេះដរៀររារល់ម្អិតអំពីទីកន្លែងសាធារណៈចលំួល៨៧កន្លែង ដៅកនុ ងរាជធាលីភ្នដំពញ។ 
 ទីកន្លែងសាធារណៈចលំួល២១កន្លែង សថិតដៅកនុ ងខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុងចំលួល៧ (ាលជយ័ ន្សលសុខ្ 

 ដង្ហក  ដប្ជាយចង្ហវ រ ចារអំដៅ ដពាធិ៍ន្សលជយ័ លិងន្ប្ពកដៅន ) លិង ៦៦កន្លែងដទៀត សថិតដៅកនុ ងខ្ណឌ
ខាងកនុ ងប្កុង (ចំការម្ល  ូលដពញ ៧ម្ករា ទួលដោក លិងឫសេីន្កវ)។ 

 ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុ ងខ្ណឌ ខាងកនុ ងប្កុងាលប្កឡានផ្ៃសររុប្រាណជា ០.៦៧ គម្២។ 
 អនកដ្ែើយតរសាភ សចំលលួ៨៨% បាលលិយយថាពកួដគគិតថារាជធាលីភ្នដំពញប្តូវការទីកន្លែងសាធាណៈ 

រន្លថម្ដទៀត លិង ៩០% បាលលិយយថាទីកន្លែងសាធារណៈទំងដនាេះគួរន្តរដងកើតដ ើងដោយ      
រាជរោឋ ភិ្បាល។ 

 ាលទីកន្លែងសាធារណៈតិចតួចណាស់ដៅកនុ ងខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុង ដែើយប្រជាពលរ ឋរស់ដៅតំរល់
ដនាេះបាលប្បារអ់នកប្សាវប្ជាវតាម្រយៈការសៃងម់្តិថា  ីជាទីកន្លែងសាធារណៈជាដប្ចើលសថិតដៅកនុ ងរុរ ី
ន្ លាលលយ័ថាការចូលទីកន្លែងសាធារណៈទងំដនាេះប្តូវបាលប្គរប់្គងដោយាេ ស់រុរ។ី 

 អនកដ្ែើយតរសាភ សចំលួល ១០% ាលអារម្មណ៍ថាកាលពីអតីតកាល ពួកដគប្តូវបាលផាត់ដចញ
ពីទីកន្លែងសាធារណៈ។ 

 

 “ទីកន្លែងសាធារណៈគួរន្តជាកន្លែងទំដលរ លិងាលទំែធំំន្ លអាចឱយប្គរោ់ន ដធវើលំហាតប់្បាណ លិងទទួល
បាលលូវអតថប្រដយជលសុ៍ខ្ភាពផ្ងន្ រ” ( អនកចូលរមួ្កនុងការពិភាកាប្កុម្) 

មុ្ខ្ប្ពេះររម្រាជវាងំនាដពលរាប្តី (អងាការសាគម្ធាងដតាន តឆ្ន ២ំ០១៨)  



  

៣ 
 

 
ដសចកដីដផ្ដើម្ ៤ 

វធិីសាស្តសត ៨ 

ន្ លកំណត ់ ១៣ 

ន្ផ្លទីទ១ី៖ ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ ១៥ 

ន្ផ្លទីទ២ី៖ ទកីន្លែងសាធារណៈនលខ្ណឌ ខាងកនុងរាជធាលភី្នដំពញ                          ១៦ 

 ន្ផ្លទីទ៣ី៖ តំរលន់លទីកន្លែងសាធារណៈនលខ្ណឌ ខាងកនុងរាជធាលភី្នដំពញ    ១៧  

លទធផ្លរកដ ើញសំខាល់ៗ  ១៨ 

ក. ទកីន្លែងសាធារណៈ ១៨ 

ខ្. ការដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈ ១៩ 

គ. ការយល់ដ ើញទកទ់ងលងឹទីកន្លែងសាធារណៈ ២០ 

 . រញ្ហា ដៅទីកន្លែងសាធារណៈ ២៤ 

ង. ការរដងកើតទីកន្លែងសាធារណៈ ២៥ 

ករណីសិកាទ១ី៖ ទលីាលប្រជាធិរដតយយប្តូវបាលផាែ ស់រដូរកន្លែងថ្ម ី ២៦ 

ករណីសិកាទ២ី៖ ពសីាធារណៈម្កជាឯកជល ២៧ 

ដសចកតីសលនិោឋ ល ២៨ 

អលុសាសល ៍ ២៨ 

ឯកសារដយង ២៩ 

 



៤ 
 

ទសចកដទីផដើម 
ការប្សាវប្ជាវសដីពីទីកន្លែងសាធារណៈដៅ

កនុងរាជធាលីភ្នដំពញ លងិការកណំតន់្ផ្លទីទកីន្លែងទងំ
ដនាេះ គឺកប្ម្ាលណាស់  ូដចនេះរបាយការណ៍ដលេះលឹង
សិកាដៅដលើរញ្ហា ដលេះ។ ការប្សាវប្ជាវដលេះាល
ដោលរំណង (ក) រង្ហា ញទីតាងំទីកន្លែងសាធារណៈ
ដៅកនុងរាជធាលភី្នដំពញ (ខ្) រដងកើលការយល់ដ ើញ
ររស់សាធារណជលអពំីទីកន្លែងសាធារណៈ លិង (គ) 
ផ្ដល់អលុសាសលន៍ានាន្ផ្អកដលើលទធផ្លន្ លបាលរក
ដ ើញ។ ការចាតថ់ាន ក ់ីពី សីាធារណៈររស់រ ឋន្ ល
បាលបាតរ់ងក់ារដប្រើប្បាស់ជាប្រដយជលស៍ាធារណៈ
នាដពលថ្មីៗ ដលេះកប៏ាលរង្ហា ញដៅកនុងការប្សាវប្ជាវម្យួ
ដលេះផ្ងន្ រ។ 
 

កាលពីម្ុល ទកីន្លែងសាធារណៈដ ើរតជួា
កន្លែងន្ លដប្រើប្បាស់ដោយ (ក) សាធារណជល លិង
សប្ារជ់ាប្រដយជល ៍ល់សាធារណជល ឬ (ខ្) ដប្រើ
ប្បាស់ដោយរ ឋសប្ារជ់ាម្ដធោបាយដ ើម្បបី្គរប់្គង
ប្រជាពលរ ឋ1។ ដោលគំលតិនល “ប្ទពយសម្បតតិរមួ្” គឺ
តំរល ់ ធលធាល ឬអវីម្យួន្ លកាលក់ាររ់មួ្ោន ន្ លវា
ទំលងជាប្តូវបាលដគកំណតថ់ាដតើ ជាទូដៅកន្លែងណាជា
កម្មសិទធឯិកជល លិងកន្លែងណាជាកម្មសិទធិសងាម្ ឬ
សាធារណជល2។ ប្រវតតិវទូិជាដប្ចើលទញការយកចិតត
ទុកោកដ់ៅដលើការដលចដ ើងលូវសាថ រល័រ ឋ  ូចជា
កន្លែងសប្ារ់សន្ម្ដងម្តិ កន្លែងសប្ារស់កម្មភាព
វរបធម្ ៌ លិងកន្លែងសប្ារក់ារចូលរមួ្ររស់ប្រជាពលរ ឋ 
ប្ពម្ោន ជាម្យួលឹងការដលចដ ើងលូវទីកន្លែងសាធារណៈ
កាលន់្តដប្ចើល ជាពិដសសដៅកនុងវរបធម្រ៌ងឹានំល
លទធិប្រជាធិរដតយយន្ លាលដៅកនុងសម្័យប្កិច

                                                           
1 Stanley et al, 2012. p.1104.  
2 Smith and Low, 2006. 

រុរាណផ្ងន្ រ3។ អនកលពិលធទងំដលេះដម្ើលដ ើញថា
ចំណុចចារ់ដផ្ដើម្សប្ារ់ទីកន្លែងសាធារណៈទក់
ទងជាម្យួលឹងការអលុវតតលទធិប្រជាធរិដតយយ ពីដប្ពាេះ
កន្លែងទងំដលេះទំលងជាប្តូវបាលផ្ដល់ជាទីកន្លែងសប្ារ់
ដសរភីាពកនុងការរដចេញម្ត ិ ការដរៀរចំសកម្មភាព
សាធារណៈនានាររស់គណរកេ ឬប្កុម្ណាម្យួ លិង
ការតវា៉ា ដផ្េងៗដទៀតផ្ង។ ាលទីកន្លែងសាធារណៈ
ដផ្េងដទៀត  ូចជា ម្ហាវថិ្ីធំៗ  ន្ លអាចដប្រើប្បាស់
ជាទីផ្ារ លិងផ្ែូវចូល រ៉ាុន្លតរ ឋកអ៏ាចដប្រើប្បាស់ម្ហាវថិ្ ី
ទងំដនាេះដ ើម្បចីល័តទព័ លងិប្តួតប្តាប្រជាពលរ ឋ4

ផ្ងន្ រ។ ដៅកនុងដសៀវដៅររស់ដលាក ស្តសរីងដជើរ ៍
(Springer) ដបាេះពុម្រកនុងឆ្ន ២ំ០១០  ដប្កាម្ចណំង
ដជើងថា “ររតដ់សរភីាពន្ររថ្មីររស់ប្រដទសកម្រុជា”៖ 
អំដពើែិងា ការ កឹនារំ ឋដោយអំណាចប្រម្ូលផ្ដុ ំ លងិ
វវិាទកម្មដលើទកីន្លែង សាធារណៈ” ដលើកដ ើងថា 
ទីកន្លែងសាធារណៈាលសារៈសំខាលខ់ាងលដយបាយ
សប្ារឱ់យាលការ តវា៉ា ប្រឆ្ងំលឹងអណំាច ន្ លជា
ទីតាងំសប្ារផ់្តល់ម្តិប្ត រត់ាម្រយៈការប្រម្ូលផ្ដុ ំ 
លិងបាតុកម្ម។ ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងប្រដទស
កម្រុជាខ្ែេះរដប្ម្ើម្ុខ្ ង្ហរប្រជាធិរដតយយយ៉ា ងចាស់ 
ដោយជួយ សប្ម្លួ ល់ការអលុវតតសិទធនិ្ លធានា
ដោយរ ឋធម្មលុចញកនុងការ ប្រម្លូផ្ដុដំោយសលតិវធិី  ូច
ជាទីលាលប្រជាធិរដតយយ ន្ លប្តូវបាលរដងកើតដ ើង
កនុងឆ្ន ២ំ០១០ ន្ លាលទែំំ ១.២ែិចតា សប្ារ់
ការដធវើតវា៉ា នានាប្សរតាម្ចារស់ដីពីការដធវើបាតុកម្ម
ដោយសលតិវធិី។ ដទេះរីជាឥ ូវ  ទីលាលដលេះប្តូវបាល
រដូរទីតាងំយ៉ា ងណាកដ៏ោយសារៈសំខាល់នលការតវា៉ា

3 Crouch, 1981; Carr et al., 1992; Madanipour, 2003; Carmona et 

al., 2008 
4 Stanley et al, 2012. p.1104, 1105.  
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ជាសាធារណៈ ដសរភីាពកនុងការតវា៉ា ដោយសលតិវធិ ី
លិងដវទិកាសប្ារ់សន្ម្ដងម្តិន្ លម្លិអាចប្តូវបាល
ដគ ឹងឮ គួរប្តូវបាលដគដម្ើលដ ើញថាាលសារៈសំខាល់
ខាែ ងំសប្ារល់ទធិប្រជាធិរដតយយដោយាលការចូល
រួម្។ ជាការដសាកសាដ យ ការរដូ រទីតាំងទីលាល
ប្រជាធិរដតយយ ពកីណាដ លប្កងុដៅកាលភ់ាគខាង
ដជើងនលរាជធាលីភ្នដំពញចាា យ ៤គី ូន្ម្៉ាប្ត បាលដកើត
ដ ើងប្ពម្ោន ជាម្យួលឹងសកម្មភាពដផ្េងដទៀតន្ ល
បាលនាឱំយអនកអដងកតការណ៍ប្ពាលថាប្រដទស  កម្រុជា
កំពុងន្តបាតរ់ងរ់ទោឋ លប្រជាធិរដតយយ5។  

“អាជាា ធរគួរន្តផ្ដល់ទីកន្លែងសាធារណៈដ ើម្បីឱយ
ប្រជាពលរ ឋអាចជួរជុោំន  លិងតស ូម្តិដលើរចា ររស់
ពួកដគ”(អនកចូលរមួ្កនុងការពភិាកាប្កុម្)។ 
 

 
ទីលាលប្រជាធិរដតយយ (អងាការសាគម្ធាងដតាន តឆ្ន ២ំ០១៨) 

ជាទូដៅ ទីកន្លែងសាធារណៈកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ
ដប្រើប្បាស់តិចតួចជាទីកន្លែងជរួជុំន្រររប្រជាធិរដតយយ 
វាកដ៏ ើរតួនាទីសំខាលដ់ផ្េងដទៀតន្ លអាចជាកន្លែង
សប្ាកលំន្ែ លិងដធវើលំហាតប់្បាណផ្ងន្ រ។ 
ដៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ដប្រ លី ហាក ដរ ៉ាត (Bradley 
Garret) បាលសរដសរអតថរទម្ួយទក់ទងលឹង
ទីប្កងុឱយដៅសារពត័ា៌ល ឌហឺាា ឌាល (The Guardian) 
                                                           
5Holmes, 2017. ‘Death of democracy in Cambodia as court 

dissolves opposition’. The Guardian.  

សដីពសីារៈសំខាលន់លទីកន្លែងសាធារណៈ លិងហាលភិ្យ័
នលឯកជលភាវូរលីយកម្មដៅដលើតំរល់ទីប្កុងទូទំង
ពិភ្ពដលាក6។ អតថរទររស់ោត់បាលសងកត់ធាល់
ថាពែុកី ោឋ លជាតិអូឡាំពិក ភ្នដំពញគឺជាឧទែរណ៍
សំខាលម់្យួនលទកីន្លែងសាធារណៈ ន្ លដគអាចចូល
បាលដោយដសរោីម លការរតឹតបតិ។ ពែុកី ោឋ លជាតិ
អូឡាពិំកផ្ដល់ដសវាសាធារណៈ ល់រាជធាលីភ្នដំពញ  ជា
ពិដសសរំផុ្ត គឺកន្លែងជួរជុំដធវើលំហាតប់្បាណនានា 
 ូចជា ទីលាលបាល់ដបាេះ បាល់ទត ់បាល់ទេះ លិងវាយ
កូលបាល់ ទលីាលហាត ់កាចគុ់ល ទលីាលវាយរ ូល លងិ
ទីលាលជាដប្ចើលដទៀតសប្ាររ់ត ់លិងដ ើរហាតប់្បាណ។ 
ពែុកី ោឋ លជាតិដរើកចំែជូលសាធារណជលផ្ងន្ រ 
ដលើកន្លងន្តាលការប្រកួតបាល់ទតដ់ៅទីដនាេះ។ ដទេះជា
យ៉ា ងណាកដ៍ោយ ខ្ណៈន្ លកន្លែងដលេះកពុំងដពញលិយម្
សប្ារស់ាធារណជលកត ី ហាលិភ្យ័នលឯកជល 
ភាវូរលីយកម្មទីកន្លែងសាធារណៈដលេះកា៏លកប្ម្តិ
ខ្រស់ណាស់ន្ រ លិងធាែ រ់ដ ើញាលដៅកន្លែង
ដផ្េងកនុងរាជធាលីភ្នដំពញរចួដែើយនារ៉ាុនាម លឆ្ន ចុំង
ដប្កាយដលេះ។ លិនាន ការដនាេះាលភាពប្តូវោន ជាម្យួ
លិនាន ការនលឯកជលភាវូរលីយកម្មន្ លប្តូវបាលដគ
ប្រសិទធនាម្ថា “អវសាលតនលទីកន្លែងសាធារណៈ”7។ គុណ
វរិតតនិលឯកជលភាវរូលីយកម្មនលតំរលស់ាធារណៈសថិត
ដៅប្តងថ់ា កន្លែងទងំដនាេះអាចប្គរប់្គងដោយរុគាល 
ជាជាងសាធារណជល ដែើយឯកជលភាវូរលីយកម្មន្ររដលេះ
ចងអុលរង្ហា ញអំពីវរបធម្ ៌ឬរោឋ ភ្បិាលម្យួន្ លឱយតនម្ែ
ដលើវស័ិយឯកជលជាងវស័ិយសាធារណៈ ដៅកនុងការ
រដងកើតដសវាសងាម្។ ទីកន្លែងឯកជលរណាត លឱយាលការ
ប្គរប់្គងតាម្ន្ររម្លិន្ម្លប្រជាធិរដតយយដលើការចូល 
ឥរយិរថ្ លងិនថ្ែទកីន្លែងន្ លអាចនាឱំយាលការរតឹតបតិ
សិទធិរន្លថម្ដទៀតពីជលប្កីប្កតាម្រយៈការប្តតួពិលិតយ  

6 Garret, 2015. ‘The privatisation of cities’ public spaces is 

escalating’. The Guardian.  
7 Nemeth, 2012. p. 4. 
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ការចូលដៅកាលទី់កន្លែងសប្ារដ់ធវើ   លំហាតប់្បាណ 
សប្ាកលំន្ែសិកា លិងការតវា៉ា ។ រញ្ហា ម្លិន្ម្លរណាដ ល
ម្កពីការាលទីកន្លែងឯកជលដប្ចើលដពកដនាេះដទ រ៉ាុន្លតរណាដ ល
ម្កពីទីកន្លែង    សាធារណៈដនាេះាលចំលួលតិចតួចដពក ន្ ល
អាចដធវើឱយប្រជាពលរ ឋបាតរ់ងអ់តថប្រដយជលដ៍ផ្េងៗ ន្ ល
ទទួលបាលពទីកីន្លែងដនាេះ។ កនុងអំ ុងដពលប្សាវប្ជាវ ាល
អនកដ្ែើយតរាន ក់បាលដចាទសួរអំពីសារៈសំខាល់នល
ទីកន្លែងសាធារណៈវញិថា “ដតើាលកន្លែងដផ្េង  អាចឱយខ្ាុ ំ
ដធវើលំហាតប់្បាណបាលន្ រឬដទ?”។ អនកដ្ែើយតរាន ក់
ដទៀតប្ោលន់្តបាលដលើកដ ើងថានាង“ាលអារម្មណ៍
សុវតថិភាព” ដពលដៅទីកន្លែងសាធារណៈ ន្ លការដលើក
ដ ើងដលេះគឺជាចំលុចម្យួដទៀតដៅកនុងអតថប្រដយជល៍
ររស់ទីកន្លែងសាធារណៈអាចផ្ដល់ជូល ជាពិដសសដៅ
កនុងរររិទន្យលឌរ័ លិងអំដពើែិងា។ ថ្វីតបតិន្តយ៉ា ង
ដលេះកដ៏ោយ ការលក ់ីសាធារណៈររស់រ ឋដៅទូទងំ
នផ្ៃប្រដទសកម្រុជា លិងរាជធាលភី្នដំពញ នាដពលថ្មី ដៗលេះ 
បាលដធវើឱយាលភាពចាបំាចរ់ដងកើតន្ផ្លទ ីលងិដធវើការប្សាវប្ជាវ
សដីពទីីកន្លែងសាធារណៈ។ ទកីន្លែងសាធារណៈង្ហយកាែ យ
ដៅជាប្រដយជលឯ៍កជល ដែើយសាធារណជលគួរយល់
 ឹងឱយបាលប្គរ់ប្ោល់អំពីហាលិភ្យ័ន្ លទីកន្លែង
ដលេះលឹងប្តូវប្រឈម្។ 

 
ទីកន្លែងសាធារណៈដៅខាងដប្ៅរណាា ល័យជាតិជាម្យួលឹង
ផាៃ ងំហាងកាដែវអាា៉ា ែេូលដៅពីដប្កាយ (អងាការសាគម្ធាង
ដតាន ត ឆ្ន ២ំ០១៨) 
                                                           
8Levitt and Myron, 2017. p.23,24.  

អតថប្រដយជលន៍ានានលទីកន្លែងសាធារណៈ
អាចាលការពិបាកកនុងការវាស់ន្វង រ៉ាុន្លតដគអាច ឹង
ថាវាាលអតថប្រដយជល ៍ចារត់ាងំពីការជួយ សប្ម្ួល
 ល់ការចូលរមួ្តាម្ន្ររប្រជាធិរដតយយដៅកនុងការ
ជួយ ប្គរប់្គងផ្លរ៉ាេះពាល់នលអាកាសធាតុតាម្រ ូវកាល។ 
ទីកន្លែងសាធារណៈដៅប្រដទសចិល ោណឺា៉ា កប្តូវ
បាលដគដប្រើប្បាស់ដ ើម្បកីាតរ់លថយទឹកជលំល ់ លិងបាល
ន្ប្រកាែ យទីកន្លែងទឹកជំលលដ់នាេះ ដៅជាការរចនា
ដ ើម្បរីដងកើតជាទីកន្លែងកម្ាលតប្រករដោយដសាភ្ណ័
ភាពន្ថ្ម្ដទៀតផ្ង89។ រ៉ាុន្លតដៅកនុងទីប្កុងភ្នដំពញ 
ដសៃើរន្តោម លទីកន្លែងសាធារណៈណាម្យួប្តូវបាលគិត 
គូអំពីករណីទឹកជំលលន់្ លទីប្កុងធាែ រជ់ួរប្រទេះជាប្រចាំ
ដ ើយ។ ទីកន្លែងសាធារណៈអាចដធវើឱយប្រជាពលរ ឋ
ាលកម្មសិទធដិលើទីប្កងុ ដែើយពួកដគាលអារម្មណ៍ថា
ខ្ែួលជាន្ផ្នកម្យួនលសងាម្ ល៏អម្យួ។ ជាធម្មតា តាម្ទី
កន្លែងសាធារណៈ ាលោកត់ាងំររូសំណាក ដែើយ
ដប្រើប្បាស់ជាម្ដធោបាយដ ើម្បកីសាងលូវវរបធម្ម៌្យួ 
លិងរង្ហា ញលូវរូរភាព ឬសាន ន សិលបៈគួរឱយដកាត
សរដសើរ។  

9Perry, 2016. ‘Copenhagen’s public spaces that turn into 

picturesque ponds when it rains’. The Guardian. 
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 រាជធាលីភ្នដំពញ ទីកន្លែងសាធារណៈសម្បូរ
ដៅដោយររូសំណាកវរីៈរុរសប្រវតតសិាស្តសតន្ខ្មរ ូចជា
ដតដជាយ៉ាត លិងដតដជាាស ជាអនកចម្ាំងលបលីាញ
កនុងប្រវតតសិាស្តសតន្ខ្មរ ន្ លអងាុយប្ចកោវដលើខ្នង
ដសេះដៅាតទ់ដលែ។ ររូសំណាកដលាក ជា វជិាា  ជាដម្
 ឹកនាសំែជីពកម្មករលបដី ម្ េះម្យួររូ ន្ លដលាក
ឈរសលធឹង ងខ្ែួលប្តង ់ហាក ូ់ចជាោតក់ំពុងន្តន្ថ្ែង
សុលៃរកថាដៅន្កបរកន្លែងន្ លោតប់្តូវបាលដគដធវើឃាត
កនុងឆ្ន ២ំ០០៤។ 

 
ដតដជាយ៉ាត លិងដតដជាាស ដៅរដណាដ យាតទ់ដលែ  

(អងាការសាគម្ធាងដតាន ត ឆ្ន ២ំ០១៨) 
 ទីកន្លែងសាធារណៈកនុងរាជធាលីភ្នដំពញាល
ការដរៀរចំដ ើងខុ្សៗោន  រ៉ាុន្លតជាទូដៅ វាជាកន្លែង
ដរើកចំែ ាលប្កាលដរតុងដ ើម្បកីារពារពលែឺនថ្ាឬដភ្ែៀង។ 
ថ្វីតបតិន្តការដ ើរតាម្រដណាដ យាតទ់ដលែាលខ្យល់
រកប់្តជាករ់ដំភ្ើយ លិងផ្ដល់ជូលលូវទសេលីយភាព
ទដលែសារ ជាម្យួលឹងដៅអី ដ ើម្ដឈើ លិងដប្គឿងររកិាា រ
ហាតប់្បាណរំពាកដ់ៅតាម្ផ្ែូវកដ៏ោយ កទ៏កីន្លែង
សាធារណៈទំងដនាេះដៅន្តម្ិលទលា់លម្ែរប់្គរ់
ប្ោលដ់ៅដពលាលនថ្ាដៅដ  លិងដម្ ដរើកនថ្ា ប្ពម្ទងំ
ោម លអវីការពារទកឹដភ្ែៀងកនុងរ ូវវសាដ ើយ។ ពាកព់ល័ធ
លឹងអាកាសធាតុកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ ការដរៀរចំ
ទីកន្លែងសាធារណៈនានាហាក ូ់ចជាម្លិបាលគតិគូរ
                                                           
10O’Byrne and Hor, 2018. ‘Public lot on riverside eyed for major 

project’. The Phnom Penh Post. 

អំពីររសិាថ លររូវល័ត លងិវ តអាកាសធាតុតាម្រ ូវររស់
ទីប្កុងដនាេះដទ។  

គុណតនម្ែនលកន្លែងទងំដលេះម្លិន្ម្លសុទធន្ត 
“លអ” ឬ “អាប្កក់” ដនាេះដ ើយ ដែើយគុណតនម្ែនល
ទីកន្លែងសាធារណៈដលេះ គមឺ្លិន្ម្លប្ោលន់្តរង្ហា ញ
អំពីសម្តថភាពផ្ដល់ជាម្ែរ ់ រដចេ ៀសទឹកជំលលដ់ធវើឱយ
ាលដសាភ្ណ័ភាពលអ ឬអាចឱយប្រជាពលរ ឋសន្ម្ដង 
កដីបារម្ភររស់ខ្ែួលដ ើយ។ ដទេះរីជាលកាណៈវលិិចឆយ័
ទំងដលេះាលប្រដយជល៍យ៉ា ងណាក៏ដោយ រញ្ហា  
“សាធារណៈ” នលទីកន្លែងសាធារណៈសំដៅដលើម្ដធោបាយ 
ន្ លអាចរង្ហា ញថាទីកន្លែងសាធារណៈាលសារៈ
សំខាល ់ ដ ើម្បទីទួលបាលទសេលៈ លិងការយល់ដ ើញ
នានា ររស់សាធារណជលដោយផាៃ ល់ ដែើយ ដលេះគឺ
ជាដោលរំណងនលការសិកាដលេះដធវើដ ើងដៅទតីាងំ
ម្យួចំលួលកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ។  

ដោយដែតុថាទីកន្លែងសាធារណៈម្លិទល់
ាលការចងប្កងជាឯកសារ លិងដធវើន្ផ្លទីរង្ហា ញ
ទីតាងំដៅកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ ន្ លអាចចូលដម្ើល
បាលដោយង្ហយប្សលួ លិងជាសាធារណៈ  ូដចនេះ ទីកន្លែង
សាធារណៈទងំដនាេះង្ហយរងដប្ោេះដោយសារឯកជល 
ភាវរូលីយកម្ម រទរបចញតតិ ឬការចាត់ថាន ក់ជាថ្មី ដោយ
ោម លការពិដប្ោេះដយរល់ជាសាធារណៈ។ 
ឧទែរណ៍ថ្មីៗនលករណីដលេះ គឺការចាតថ់ាន កជ់ាថ្មីដៅ
ដលើ ីាតទ់ដលែទំែ ំ៩.២៥ ែិចតា ន្ លន្ផ្នកម្យួចលំួល
នល ីដលេះ គឺជាទីកន្លែងសាធារណៈ លងិប្ទពយសម្បតតិ
សាធារណៈររស់រ ឋន្ លកាែ យជាប្ទពយសម្បតតិឯកជល
ររស់រ ឋ10។ ការចាតថ់ាន កជ់ាថ្មីនលទីកន្លែងសាធារណៈ 
( សីាធារណៈររស់រ ឋ) ម្កជាទីកន្លែងឯកជល ( ី
ឯកជលររស់រ ឋ) អាចដធវើដ ើងដោយសារទីកន្លែង
សាធារណៈ ដនាេះបាតរ់ង់ការដប្រើប្បាស់ប្រដយជល៍  
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សាធារណៈ។11អវីន្ លជាធាតុផ្េនំលពាកយថា “ដប្រើប្បាស់” 
ដៅកនុងរររិទដលេះាលភាពម្លិចាស់លាស់ដនាេះដទ  
ដែើយដោយសារោម លការយល់ ឹង លិងទសេលៈយល់
ដ ើញររស់អនករស់ដៅកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ ទកីន្លែង
សាធារណៈអាចដម្ើលដ ើញថាជា ីទំដលរន្ លអាច
ទិញ លិងលកដ់ោយោម លសារៈសំខាលអ់វភីាា រជ់ាម្យួ
សប្ារប់្រជាពលរ ឋកម្រុជាដ ើយ  ម្ោ៉ាងវញិដទៀត 
លកាណៈវលិិចឆយ័សប្ារក់ារដប្រើប្បាស់ប្រដយជល៍
សាធារណៈ គឺាលការចូលរមួ្ផុ្សផុ្លកនុងការការពារ
ទរទ់ល់លឹងឯកជលភាវូរលីយកម្មទីកន្លែងសាធារណៈ 
ដែើយលកាណៈវលិិចឆយ័ដលេះ លឹងប្តូវយល់កាលន់្ត
ចាស់ដៅដពលដយើងកំណតល់ិយម្ល័យថាដតើអវីជា
ទីកន្លែងសាធារណៈ។    

 
ដកមងប្រុសៗកំពុងដលងដៅពែុកី ោឋ លជាតិអូឡាពិំក ន្ លជា
ទីកន្លែងម្យួកនុ ងចំដណាម្ទីកន្លែងសាធារណៈដពញ
លិយម្រំផុ្តដៅកនុ ងរាជធាលីភ្នដំពញ (អងាការសាគម្ធាង
ដតាន ត ឆ្ន ២ំ០១៨) 

                                                           
11 2001 Cambodian Land Law, Article 16.  

វិធីសាស្តសរ 

ការកំណត់នយិមន័យទកីន្នែងសាធារណៈ 

ការសាភ សរុគាលសំខាល ់ ការសិកាដលើឯកសារ
ន្ លាល លិងការពិភាកាប្កុម្ជាម្យួប្រជាពលរ ឋ
កនុងសែគម្ល៍ប្តូវបាលដប្រើប្បាស់ដៅកនុង របាយការណ៍
ដលេះ ដ ើម្បកីំណតល់ិយម្លយ័នលទីកន្លែងសាធារណៈដៅ
កនុងរាជធាលីភ្នដំពញ។ ការសាភ សរុគាលសំខាលប់្តូវបាល
ដធវើដ ើងដប្កាម្ទប្ម្ង ់ សាភ សពាកក់ណាដ លដរៀររយ 
ដ ើម្បទីទួលបាលទសេលៈសដីពទីីកន្លែងសាធារណៈពី
ប្កុម្សិទធិម្លុសេកនុងប្សុកន្ លរួម្ាលអងាការ
លីកា ូ (LICADHO) ប្កមុ្ែ ុលអាជីវកម្មន្ លពាក់
ពល័ធលឹងការសាងសងទ់ីកន្លែងសាធារណៈ ប្កុម្ែ ុល
សាថ រតយកម្ម លិងដ គរ័ អុឹម្ដអដអ (MAA Architecture 
and Design) លិងប្កុម្ែ ុល សាថ រតយកម្ម លិងដ គរ័ យូ
សីុ (UC Design Build) រ៉ាុន្លតសាលារាជធាលភី្នដំពញ
ម្លិបាលដ្ែើយតរលឹងសំដណើ សំុជាផ្ែូវការររស់អងាការ
សាគម្ធាងដតាន តសប្ារក់ារសាភ សពត័ា៌លរន្លថម្
ដ ើយ។ ការសិកាដលើចារភ់្ូម្បិាលកប៏្តូវបាលដធវើ
ដ ើង លិងការប្រឹកាដយរល់ជាម្យួអងាការលីកា ូ
ដ ើម្បយីល់ចាស់អំពីទសេលៈន្ផ្នកចារ់សដីពីទីកន្លែង
សាធារណៈផ្ងន្ រ។  

 

 

 

 



  

៩ 

និយមនយ័ផែូវចាប ់

ដោយសារន្ត “ទីកន្លែងសាធារណៈ” ម្លិ
ប្តូវបាលន្ចងដៅកនុងចារភ់្ូម្បិាលឆ្ន ២ំ០០១ រ៉ាុន្លត
ទីកន្លែងន្ លដគសាា ល់យ៉ា ងទូលំទូលាយថាជា “
ទីកន្លែងសាធារណៈ” អាចប្តូវបាលដរៀររារជ់ំលួស
ម្កវញិដៅកនុងន្ផ្នកន្ លទកទ់ងលឹង “ប្ទពយសម្បតត ិ
ឬ ីសាធារណៈររស់រ ឋ” លងិ “ប្ទពយសម្បតតិ ឬ ី
សម្ូែភាព។” ប្ទពយសម្បតតិ ឬ ីទងំដលេះប្តូវបាលដគ
សាា ល់ថាជាការចាតថ់ាន ក ី់ន្តពីរគតន់្ លផ្ដល់ភាព
ម្ិលអាចទិញលក់បាល ន្ លការដធវើន្ររដលេះអាច
ធានាបាលថា ដីលេះជាកម្មសិទធិររស់សាធារណជល ឬរ ឋ។  

ដយងតាម្ាប្តា ១៥12 ប្ទពយសម្បតតសិាធារណៈ
ររស់រ ឋគឺជា ីទងំឡាយណា (ឬប្ទពយសម្បតតិ) 
ន្ លាលលកាណៈណាម្យួ ូចតដៅ៖  ីដ ើម្កំដណើ ត
ពីធម្មជាត ិ ូចជារឹង ឬទដលែ ន្ លប្តូវបាលអភ្វិឌឍ ជា
ពិដសសសប្ារក់ារដប្រើប្បាស់ទូដៅ  ូចជាអាកាស
យលោឋ ល ឬន្ផ្  ីន្ លប្តូវបាលោកឱ់យដប្រើប្បាស់ជា
សាធារណៈ  ូចជាផ្ែូវ ឬឧទោលសាធារណៈ   ីន្ ល
ប្តូវបាលផ្ដល់ជូលដ ើម្បរីដប្ម្ើដសវាសាធារណៈ  ូច
ជាម្លៃីរដពទយ ឬសាលាដរៀល   ីន្ លជាដរតិកភ្ណឌ
រុរាណវទិោ វរបធម្ ៌ ឬប្រវតតិសាស្តសត ឬន្ លជា
អចលលប្ទពយន្ លម្ិលប្តូវបាលកាល់ការ់ជាឯកជល
ដោយប្ពេះរាជវងេ។ ប្ទពយសម្បតតិសាធារណៈររស់
រ ឋម្លិអាចលកប់ាលដ ើយ លាឹកណាវាម្លិប្តូវបាល
ចាត់ថាន ក់ជាថ្មី ម្កជាប្ទពយសម្បតតិឯកជលររស់រ ឋ
សិល។ ប្ទពយសម្បតតិសាធារណៈររស់រ ឋអាចចាត់
ថាន ក់ជាថ្មីម្កជាប្ទពយសម្បតតិឯកជលររស់រ ឋបាល 
ប្រសិលដរើប្ទពយសម្បតតិដនាេះបាត់រង់ការដប្រើប្បាស់
ជាប្រដយជលស៍ាធារណៈ13។  ំដណើ ការវាយតនម្ែដលើ
                                                           
12 2001 Cambodian Land Law, Article 15.  
13 Ibid, Article 16. 
14អលុប្កឹតយសតីពីវធិាលលិងលីតិវធីិនលការដធវើអលុរដយគប្ទពយសម្បតតិសាធារណៈររស់រ ឋលិងររស់
លីតិរគុាលសាធារណៈ (ដលខ្១២៩អលប្ក/រក) - unofficially translated as: Sub-

ការដប្រើប្បាស់ប្រដយជលស៍ាធារណៈហាក ូ់ចជាម្លិ
បាលរចេូលការប្រឹកាដយរល់ជាម្យួសាធារណជលដទ 
លិងដធវើ ដ ើងដោយម្ស្តលតី  លិងអនកជំនាញររស់
រាជរោឋ ភ្បិាលរ៉ាុដណាា េះ14។  

ប្ទពយសម្បតតិសម្ូែភាព ាល ូចជា (ក) 
ប្ទពយសម្បតតិវតត ដពាលគ ឺ ប្ទពយសម្បតតិទងំឡាយ
ណាន្ លាលដៅកនុងទីតាងំវតតអារាម្15 ឬ (ខ្) ប្ទពយ
សម្បតតិសែគម្លជ៍លជាតិភាគតិច ដពាលគឺ  ីន្ ល
សែគម្លជ៍លជាតិភាគតិចបាលតាងំទីលំដៅ លិង
ន្ លពួកដគដធវើកសិកម្មន្ររប្រនពណី16។ ប្ទពយ
សម្បតតិវតតអារាម្ម្លិអាចលកប់ាលដ ើយ រ៉ាុន្លតប្ទពយ
សម្បតតិសែគម្លជ៍លជាតិភាគតិចអាចលកដ់ៅឱយ
សាជិកប្កុម្បាល ប្រសិលដរើពួកដគចងច់ាកដចញពី
ប្កុម្ ឬឈរដ់ធវើកសិកម្មតាម្ន្ររប្រនពណី។  
និយមនយ័របសប់្បជាពេរដ្ឋកមពុជា 

ទសេលៈររស់ប្រជាពលរ ឋកម្រុជាសដីពីទីកន្លែង
សាធារណៈប្តូវបាលរចេូលដៅកនុងលិយម្លយ័ទីកន្លែង
សាធារណៈន្ លដប្រើដៅកនុងការសិកាដលេះ ដ ើម្បី
ធានាថាការង្ហរដយើងរង្ហា ញយ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវថាដតើ  
ប្រជាពលរ ឋកម្រុជាាលទសេលៈ លិងការយល់ដ ើញ
ន្ររណាចំដពាេះទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងសាថ លភាព
ជាកន់្សដង។ ចំណុចរមួ្ម្យួន្ លអនកចូលរមួ្កនុងការ 
ពិភាកាបាលដម្ើលដ ើញថា ដប្ៅពីលិយម្លយ័ន្ផ្នក
ចារ់អាចាលដោលគំលិតដផ្េងៗដទៀតន្ លអាច
កំណតថ់ាដតើ ីដនាេះជាកន្លែងសារធាណៈ ឬម្លិន្ម្ល។   

Decree on Provisions and Procedures of Converting the State 
Public. Properties and Public Legal Entities, 2006. No.129 ANRK/ 
BK.  
15 Ibid, Article 21.  
16 Ibid, Article 26.  



១០ 
 

អនកចូលរមួ្ជាដប្ចើលម្លិ ឹងថា ីប្រដភ្ទណា
ប្តូវបាលចាតថ់ាន កប់្សរចារជ់ា ីរ ឋ ឬឯកជលដទ ន្ត
អាចដរៀររារ់ថា ីដនាេះប្តូវបាលដប្រើប្បាស់យ៉ា ង ូច
ដម្ដច ន្តងន្តដប្រើប្បាស់យ៉ា ង ូចដម្ដច លិងសលមតថាដប្រើ
ប្បាស់យ៉ា ង ូចដម្ដច។ ម្ោ៉ាងវញិដទៀត អនកចូលរមួ្
ទងំអស់បាលយល់ប្សរថាទីកន្លែងសាធារណៈគឺជា
ទីកន្លែងសាធារណៈ ន្តកនុងករណីណាន្ លសាធារណជល
អាចដប្រើប្បាស់បាលរ៉ាុដណាា េះ។ អនកចូលរមួ្ខ្ែេះគិតថា
ទីកន្លែងសាធារណៈ គឺជាទីកន្លែងសាធារណៈន្តកនុង
ករណីណាន្ លវាប្តូ វបាលរដងកើតដ ើងសប្ារ់
សាធារណជល។ រ៉ាុន្លតគំលតិដលេះម្លិប្តូវបាលយល់
ប្សរដោយអនកចូលរមួ្ទងំអស់ដនាេះដទ។  
  អនកចូលរួម្ខ្ែេះបាលដរៀររារ់អំពីមូ្លដែតុ
ន្ លទដលែម្លិប្តូវបាលចាតទុ់កថាជាទីកន្លែងសាធារណៈ
ដោយសារវាម្លិប្តូវបាល “រដងកើតដ ើង” សប្ារ ់
សាធារណជល។ អនកចូលរមួ្ នទដទៀតគិតថាសាលា
ដរៀល លិងម្លៃីរដពទយគួរន្តរារចូ់លជាទីកន្លែងសាធារណៈ 
រ៉ាុន្លតអនកខ្ែេះដទៀតវញិម្លិយល់ប្សរដនាេះដទ ដោយ
ដលើកអំណេះអំណាងថា អោររោឋ ភ្បិាលម្លិន្ម្លជា
ទីកន្លែងសាធារណៈដនាេះដទ ដោយសារកន្លែងទងំ
ដនាេះម្លិអាចឱយម្លុសេប្គរោ់ន ាលសិទធិចូលបាល។ ចំណុច 
សំខាលន់លការអេះអាងដលេះគឺសថិតដៅប្តងថ់ាដតើវតដអារាម្ 
អាចចាត់ទុកជាទីកន្លែងសាធារណៈន្ រដទ។  អនកចូល
រមួ្ខ្ែេះបាលអេះអាងថា វតតអារាម្គឺជាកន្លែងសប្ារ់ដប្រើ
ប្បាស់ជាសាធារណៈន្ លអលុញ្ហញ តឱយម្លុសេប្គរ់
ោន ចូលបាលដោយដសរ ី លិងាលសារៈសំខាលជ់ា
ប្រវតតិសាស្តសតដៅកនុងសងាម្ន្ខ្មរ លិងជាកន្លែងជួរជុំ
ន្ផ្នកវរបធម្ ៌សំ៏ខាលផ់្ងន្ រ។ ដទេះរីជាយ៉ា ងណាក៏
ដោយ អនកដផ្េងដទៀតកប៏ាលដធវើការកតស់ាា ល់ផ្ង
ន្ រថា ប្រជាពលរ ឋកម្រុជាន្ លកាលស់ាសនាអុសីាែ ម្
ម្លិាលភាពង្ហយប្សួលកនុងចូលដៅទីកន្លែងដនាេះដទ 
ដទេះរីជាពួកដគប្តូវបាលអលុញ្ហញ តឱយចូលកដ៏ោយ។ 
កនុងករណីដលេះ កា៏លការកតស់ាា ល់កនុងតំរលវ់តតភ្ន ំ
ន្ លតំរលដ់លេះប្តូវបាលចាតទុ់កថាជាទីកន្លែង

សាធារណៈ ដោយសារទីដលេះោម លប្ពេះសងឃ  ូដចនេះ
ប្តូវបាលចាតទុ់កថាាលលកាណៈង្ហយប្សលួចំដពាេះ
អនកម្លិកាលពុ់ទធសាសនា លិងវតដដផ្េងដទៀតន្ លម្លិ
ប្តូវបាលចាតទុ់កជាទកីន្លែងសាធារណៈ ដោយសារ
អនកកាល់សាសនាអុីសាែ ម្ លិងអនកម្ិលកាល់ពុទធសាសនា
អាចាលអារម្មណ៍ថាខ្ែួលម្ិលអាចចូលកនុងវតតអារាម្
ទំងដនាេះបាលដោយសារន្តរញ្ហា សាសនាររស់ខ្ែួល។  

សប្ម្ងស់ម្ដសំីខាល់ៗ ពីអនកចូលរមួ្កនុងកិចេ
ពិភាកាជាប្កុម្រមួ្ាល៖  

● “ទីកន្លែងសាធារណៈគួរន្តអាចដប្រើប្បាស់បាល
ដោយដសរ ី លិងាលទំែំធំទូលាយន្ លអលុញ្ហញ ត
ឱយម្លុសេប្គរោ់ន អាចដធវើលំហាតប់្បាណ លិងឱយ
សែគម្លទ៍ទួលបាលលូវអតថប្រដយជលន៍្ផ្នក
សុខ្ភាព។” 

● “អាជាា ធរគួរន្តផ្ដល់ទីកន្លែងសាធារណៈឱយបាល
ដប្ចើលដ ើម្បឱីយប្រជាពលរ ឋអាចជួរជុំោន  លិង 
តស ូម្តិដលើរញ្ហា ររស់ពួកោត។់” 

● “ប្រជាពលរ ឋចំណាយប្បាកដ់ ើម្បដីៅដលងដៅ
ទីកន្លែងសាធារណៈ ដោយសារដយើងម្លិាល
ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងសែគម្លរ៍រស់ដយើង។ 
ដយើងដៅដលងដៅាតទ់ដលែ ពុែកី ោឋ ល 
ជាតិអូឡាពំិក ដែើយវាាលចាា យឆ្ា យន្ ល 
ប្តូវចំណាយប្បាកដ់ ើម្បដីធវើ ំដណើ រដៅកាលទ់ី 
ដនាេះ។ ដយើងអាចដៅបាលប្តមឹ្ន្តម្តងកនុង ម្យួ
ន្ខ្រ៉ាុដណាា េះ ដប្ពាេះោម លទីកន្លែងសាធារណៈកនុង
សែគម្លដ៍យើងដ ើយ។”  



១១ 
 

●  “ទីកន្លែងសាធារណៈប្តូវការសាអ តរន្លថម្
ដ ើម្បឱីយាលដសាភ្ណ័ភាពកាលន់្តប្សស់សាអ ត។”  

● “ទីកន្លែងសាធារណៈរដប្ម្ើផ្លប្រដយជល ៍ល់
ម្លុសេប្គរោ់ន ដោយពុំចាបំាចា់លការអលុញ្ហញ ត 
ឬរងប់្បាកដ់ ើយ។ ទីកន្លែងសាធារណៈផ្ដល់
អតថប្រដយជល ៍ល់ជលប្កីប្ក យុវជល លិង
ម្លុសេចាស់ លងិអនកាលប្ទពយសម្បតតិផ្ងន្ រ។”  

● “ដយើងដប្រើ ប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងរុរ ី
ន្កបរសែគម្ល។៍ ដយើងម្លិាលទីកន្លែង
សាធារណៈផាៃ ល់ខ្ែួលដនាេះដទ។”  

● “ប្រសិលដរើាលទីកន្លែងសាធារណៈរន្លថម្ដទៀត
ដៅកនុងតំរល ់ លិងសែគម្ល ៍ ដនាេះប្រជាពលរ ឋ
លឹងទទួលបាលអតថប្រដយជល៍ដផ្េងៗ ដែើយ
ប្រដទសជាតកិទ៏ទួលបាលអតថប្រដយជល ូ៍ច
ោន ផ្ងន្ រ។”  

និយមនយ័ ”ទីកន្នែងសាធារណៈ” 

លិយម្លយ័នលទកីន្លែងសាធារណៈខាងដប្កាម្ 
ដលេះប្តូវបាលដប្រើប្បាស់កនុងរបាយការណ៍ តាងំពីដ ើម្
រែូត ល់ចរ ់លិងន្ផ្អកដៅដលើការយល់ ឹងន្ផ្នកចារ ់
លិងវរបធម្ស៌ដីពីអវីន្ លជាទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុង
រាជធាលីភ្នដំពញ ប្រដទសកម្រុជា ឬម្លិន្ម្ល។ 

 ទកីន្លែងសាធារណៈប្តវូន្ត៖ 

១. ាលលកាណៈម្លិអាចទិញ ឬលក ូ់របាល (ម្លិ
អាចលក ់យក ឬឱយ) ដពាលគឺាលលយ័ថាទីកន្លែង
សាធារណៈប្តូវសថិតដៅដលើ សីាធារណៈររស់រ ឋ។ 
២. អាចឱយប្គរោ់ន ដប្រើប្បាស់បាល (ចូលដោយឥត
គិតនថ្ែ ោម លលកាខ្ណឌ ចូលន្ លន្ផ្អកដលើអាយុ 
ដភ្ទ ពិការភាព ពូជសាសល ៍ឬសាសនាដនាេះដទ។ 
ដរើកឱយដប្រើប្បាស់បាលដោយដសរ ីលងិដធវើសកម្មភាព
ដផ្េងៗបាលតាម្ម្ដធោបាយជាដប្ចើល)។ 
៣. រដងកើតដ ើង (ម្ិលន្ម្លដោយធម្មជាតិ) កនុង
ដោលរំណងទុកឱយសាធារណជលដប្រើប្បាស់
ជាប្រដយជល៍រួម្។ 

ក. ភ្សតុតាងដ ើម្បវីាយតនម្ែដោលរំណង
រដងកើតទីកន្លែងសាធារណៈ  ាល ូចជា៖  

១. ាលដៅអី សញ្ហញ សាា ល់ ា៉ា សីុល
ហាតប់្បាណ ឬររកិាា រសប្ារដ់ប្រើ
ប្បាស់ជាសាធារណៈ នទដទៀត។ 

២. ដសចកដីប្រកាសជាផ្ែូវការថាកន្លែងដនាេះ
ទុកសប្ារដ់ប្រើប្បាស់ជាសាធារណៈ។ 

៣. ការដប្រើប្បាស់កលែងម្ករចេុរបលន លិងរលតដៅ
អនាគតដប្រើប្បាស់ដោយសាធារណជល
ពុំាលការរខំាល។ 

៤. ដប្រើប្បាស់ជារល់ារដ់ោយឥតអាកខ់ាលដោយ 
សាធារណជល។ 
៥. ទកីន្លែងររូវលតម្យួ (របាយការណ៍ដលេះម្លិ
បាលដធវើការប្សាវប្ជាវតាម្អលឡាញ ឬទីកន្លែង 
សាធារណៈដផ្េងដ ើយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧទែរណ៍ 

ការយល់ ឹងន្ផ្នកចារទ់កទ់ង
លឹងទីកន្លែងសារធាណៈ 

ទីកន្លែង   
សារធាណៈ 

ទសេលៈន្ផ្នកវរបធម្ទ៍ក់ទង
លឹងទីកន្លែងសារធាណៈ 

សាលាដរៀល ម្លៃីរដពទយ 
ម្លូោឋ លដយធា 

សួលវតតរទុម្វតតី ទី
លាលប្រជាធិរដតយយ 

ាតទ់ដលែ 

ផ្ារទំដលើរអុីអល ទីកន្លែង
សារធាណៈកនុងររុ ីលិង
កន្លែងវាយកូលដហាា ល  

 ោប្កាម្ន្វលអំពីទីកន្លែង
សាធារណៈ 

 ោប្កាម្ន្វ ៉ាលសដី ពីទីកន្លែងសាធារណៈ ជាម្យួលឹង ោប្កាម្គំរូខាងដប្កាម្ 
(អងាការសាគម្ធាងដតាន ត ឆ្ន ២ំ០១៨) 



១២ 
 

 ោប្កាម្ន្វ ៉ាល (Venn Diagram) ខាងដលើ
រង្ហា ញអំពីការភាា រអ់លតរទំនាកទ់ំលងយ៉ា ងសំខាលរ់វាង
ការយល់ ងឹន្ផ្នកចារ ់ លិងវរបធម្ទ៌កទ់ងនលទីកន្លែង
សាធារណៈន្ លការសិកាដលេះពោយម្ន្សវងយល់ លិង
ដធវើការដលើរញ្ហា ដលេះ។ ម្ោ៉ាងវញិដទៀត ទីកន្លែង
សាធារណៈម្លិអាចចាតទុ់កជា ីសាធារណៈររស់
រ ឋដោយប្ោលន់្តវាាលនប្ព ទដលែ ការយិល័យពលធ 
លិងរញ្ហា ការោឋ លលគរបាលដនាេះដទ ដែើយដលើសពី
ដលេះ ទកីន្លែងសាធារណៈម្លិអាចចាតទុ់កបាលដ ើយ
ដោយប្ោលន់្តន្ផ្អកដលើការយល់ ឹងន្ផ្នកវរបធម្រ៌រស់
ប្រជាពលរ ឋបាលដទ ដោយសារវាអាចង្ហយទទួលរង
ការទិញ លិងការដផ្ៃរសិទធិរនាៃ រដ់ៅដទៀត។  ដគដ ើញ
ថាទីកន្លែងសាធារណៈសថិតដៅររូភាពទងំពីរដលេះ។ 
ប្កមុ្ពិភាកាម្លិទទួលបាលការឯកភាពជាឯកចឆលៃ
ណាម្ួយដៅដលើថាដតើអោររោឋ ភ្បិាល លិងទីផ្ារ
គួរប្តូវចាតទុ់កជាទីកន្លែង សាធារណៈដៅដ ើយដទ 
ដែើយការដធវើន្ផ្លទទីីកន្លែងទងំដលេះអាចលឹងពបិាក
យល់ ពីដប្ពាេះវាាលដប្ចើលកន្លែងដពក។ ចំណុចដលេះ
ម្លិន្ម្លាលលយ័ថា  ទីផ្ារ សាលាដរៀល លិងអោរ   
រោឋ ភ្បិាលម្លិដ ើរតួសំខាលដ់ៅកនុងការដប្រើប្បាស់ជា
សាធារណៈដនាេះដទ រ៉ាុន្លដវាោម លការឯកភាពជាឯកចឆលៃ
ថាទកីន្លែងទងំដលេះគួរប្តូវចាតទុ់កជាទកីន្លែងសា
ធារណៈ ម្ូលដែតុចម្បងរំផុ្តគឺដោយសារការរតឹតបតិ
ទកទ់ងលឹងការចូលជាសាធារណៈដៅកនុងទីកន្លែងទងំ
ដនាេះ។ ម្ោ៉ាងវញិដទៀតរបាយការណ៍ប្សាវប្ជាវសដី
ពទីីកន្លែងសាធារណៈដលេះអាចចាតទុ់កថាផ្ែូវគឺជា
ទីកន្លែងសាធារណៈ រ៉ាុន្លដវាម្លិន្ម្លជាដោលដៅនលការ
ប្សាវប្ជាវដលេះដទ ដែើយអនកប្សាវប្ជាវាលរំណងដធវើ
ការដលើប្រធាលរទដលេះដៅកនុងរបាយការណ៍ម្យួដផ្េង
ដទៀតសដីពកីារទទួលបាលជាសាធារណៈ។   

 

ការកំណត់ន្ផនទ ី

កាលណាលិយម្លយ័ “ទីកន្លែងសាធារណៈ” 
ប្តូវបាលកណំតដ់ ើង អនកប្សាវប្ជាវចារដ់ផ្ដើម្ដរៀរចំដធវើ
រចា ីទីកន្លែងសាធារណៈររស់រាជធាលី ដោយដប្រើ
លកាណៈវលិិចឆយ័ខាងដលើ។  ំដណើ រការដលេះាល ូចជា  
ការអដងកតដលើផ្ែូវសំខាល់ៗ នលតំរលដ់ប្ៅរាជធាលីភ្នដំពញ 
សប្ារទ់ីកន្លែងសាធារណៈ តាម្រយៈការសាកសួរ
ប្រជាពលរ ឋម្ូលោឋ លថាដតើពួកដគអាចចងអុលប្បារអ់នក
ប្សាវប្ជាវពីទិសដៅដៅទីកន្លែងសាធារណៈបាល
ន្ រ ឬដទ លិងដប្រើប្បាស់ ន្ផ្លទីែាូែាល (Google 
Maps) ដ ើម្បសីាកលបងន្សវងរក លិងកំណតទ់ីតាងំទី
កន្លែងសាធារណៈផ្ងន្ រ។ ផ្ែូ វសំខាល់ៗចំលួលប្បាពំីរ
ន្ខ្េប្តូវបាលជិេះ្ែងកាត ់ (ចារព់ីដ ើម្ផ្ែូវរែូត ល់ចុង
ផ្ែូវដៅកនុងប្ពំប្រទល់រាជធាលី) ដែើយជាម្ធយម្ប្រជាពលរ ឋ
ម្ូលោឋ ល ១០នាក ់ ប្តូវបាលសាកសួរដៅកនុងតំរល់
ដប្ៅប្កុងលីម្យួៗ។  ំដណើ រការដលេះដធវើដ ើងចារព់ីនថ្ា
ទី១ ន្ខ្ម្នីា រែូត ល់នថ្ាទី២៨ ន្ខ្ដម្សា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

រនាៃ រម់្កអនកប្សាវប្ជាវររស់អងាការសាគម្
ធាងដតាន តបាលដធវើន្ផ្លទីកំណត់ទីតាំងទីកន្លែង
សាធារណៈន្ លប្តូវបាលរកដ ើញ ដោយការដប្រើ
ប្បាស់ប្រពល័ធកំណត់ទីតាងំភ្ូម្ិសាស្តសត (GPS) ឬកម្មវធិ ី
ា៉ា យដម្៉ាផ្ ែាូែាល (My Maps Google) ន្ ល
អលុញ្ហញ តឱយអនកដប្រើប្បាស់ជាដប្ចើលអាចរដងកើតន្ផ្លទី
បាលដោយដប្រើកម្មវធីិកំណតន់្ផ្លទីររស់ ែាូ
ែាល (Google) លិងកម្មវធិីន្សវងរកទីតាងំ។ កម្មវធិី
ដលេះកជ៏ាវធីិសាស្តសតចម្បងម្យួន្ លដប្រើសប្ារ់
កំណតទ់ីតាងំកន្លែងសាធារណៈតំរលក់នុងប្កុងផ្ងន្ រ 
ដែើយការរញ្ហា កអ់េះអាងប្តវូបាលដធវើដ ើងសប្ារ់
ទកីន្លែងសាធារណៈដៅកនុងតរំលទ់ងំដលេះ រនាៃ រព់ីវា
ប្តូវបាលកំណតន់្ផ្លទ។ី  



១៣ 
 

ប្កុម្អនកប្សាវប្ជាវដធវើការដៅទូរសពៃដៅ
អាជាា ធរខាងដប្ៅប្កុង  ូចជានាយករ ឋបាល រគុាលិក
ការយិល័យខ្ណឌ  លិងអធិការលគរបាលដ ើម្បរីញ្ហា ក់
ទីតាំងភូ្ម្ិសាស្តសតន្ លបាលកំណត់រួចដែើយ។ 
អាជាា ធរកនុងខ្ណឌ  ដង្ហក  ន្សលសុខ្ ាលជយ័ លងិចារ
អំដៅ បាលផ្ដល់ការរំភ្ែរឺន្លថម្អំពីទីកន្លែងសាធារណៈ
ន្ លខ្ែួលបាល ឹងដៅកនុងតំរល់ររស់ខ្ែួល ខ្ណៈ
ន្ លអាជាា ធរខ្ណឌ ដពាធិ៍ន្សលជ័យ លិងន្ប្ពកដៅន
ម្ិលអាចទក់ទងបាលដទ។ អាជាា ធរខ្ណឌ ខាងកនុ ង
ម្ិលអាចទក់ទងបាលខ្ណៈន្ លអនកប្សាវប្ជាវររស់
អងាការសាគម្ធាងដតាន តអាចចូលដៅកាលទ់ីកន្លែង
សាធារណៈ លងិសិកាប្សាវប្ជាវបាលយ៉ា ងង្ហយ
ប្សួល។ ដលើសពីដលេះដៅដទៀត អនកប្សាវប្ជាវបាល
ដសនើសំុឱយសាលារាជធាលីភ្នដំពញផ្ដល់ន្ផ្លទីទងំឡាយ
ណាន្ លទក់ទងលឹងទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុង
រាជធាលីភ្នំដពញ ន្តសាលារាជធាលីភ្នំដពញដគបាល
រ ិដសធ។  

ន្ផ្លទីប្តូវបាលផ្លិតដ ើងដោយដប្រើកម្មវធីិ 
My Maps ររស់ Google លិងកម្មវធីិដធវើន្ផ្លទី GIS  
ដ ើម្បរីង្ហា ញទីតាងំទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងរាជធាលី
ភ្នដំពញ។ ជាងដលេះដៅដទៀត ការគណនាប្តូវបាលដធវើ
ដ ើងដោយដប្រើកម្មវធីិ My Maps ដ ើម្បវីាស់ន្វង លិង
គណនាប្កឡានផ្ៃររស់ទីកន្លែងសាធារណៈ។ ការង្ហរដលេះដធវើ
ដ ើងសប្ារ់ន្តខ្ណឌ កនុងប្កុងន្តរ៉ាុដណាា េះ។ ចំដពាេះការ
រារទី់កន្លែងសាធារណៈ គឺអនកប្សាវប្ជាវពិលិតយដ ើង
វញិដៅដលើ ទីតាំងទំងដនាេះម្ដងម្ួយៗ លិងកំណត់ថា
ដតើទីកន្លែងទងំដនាេះជាកន្លែងន្តម្យួ ឬដប្ចើល ដោយ
ន្ផ្អកដលើថាដតើាលផ្ែូវ ឬរបាំងខ្ណឌ ន្ចកទីកន្លែងដនាេះ 
ឬាលការផាែ ស់រដូរររយិកាស លិងលកាណៈម្ួយចំលួល
ន្ លសំខាល់អាចធានាថាវាប្តូវបាលចាត់ទុកជាទី

                                                           
17 Diamond Island riverside was originally mapped as public space, 

but upon further research it was discovered that it does not meet 
the criteria to be considered public space (see page 13). 

កន្លែងសាធារណៈ។  ឧទែរណ៍សប្ារ់រញ្ហា ដលេះគឺ
តំរល់ាត់ទ ដលែ ន្ លអាចចាត់ទុកជាទីក ន្លែង
សាធារណៈ ៏ធំម្ួយ  រ៉ាុ ន្លដ ប្តូវបាលន្រងន្ចកដៅជា
ទីកន្លែងសាធារណៈរីដោយ សារតំរល់ខាងដជើង លិង
ខាងតបូងាលលកាណៈខុ្សោន  លិងាលប្រជាប្រិយភាព
ទរជាងតំរលក់ណាដ ល។  
ទិននន័យចមបង 

ទិលនល័យរឋម្ប្តូវបាលប្រម្ូលដោយអនក
ប្សាវប្ជាវររស់អងាការសាគម្ធាងដតាន ត ចារ់ពី
នថ្ាទី១ ន្ខ្ដម្សា រែូត ល់នថ្ាទី១០ ន្ខ្ដម្សា  ឆ្ន ំ
២០១៨។ កនុងចដនាែ េះពីដា៉ា ង៧:០០ ប្ពឹក  ល់ ៨:០០ យរ់ 
ម្លុសេ៦០នាក់ ប្តូវបាលសាភ សដៅតាម្ទីកន្លែង
សាធារណៈលបជីាងដគរំផុ្តចំលួល៦កន្លែង ដៅតំរល់
កនុងប្កុងភ្នំដពញ រួម្ាលពែុកី ោឋ លជាតិអូឡាពិំក 
ាតទ់ដលែ សួលចារវតតរុទុម្ ាត់ទដលែដកាេះដពប្ជ17 លិង
សួលចារ សដម្តចែ ុលន្សល។  គឺប្តូវាលអាយុចារព់ី១៨
ឆ្ន ដំ ើងដៅ ដែើយជាប្រជាពលរ ឋកម្រុជា។ ដលើសពីដលេះ
ដទៀត ដ ើម្បធីានាថាអនកប្សាវប្ជាវបាលជួរប្កុម្អនក
ដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈបាលដប្ចើល ពួកដគ
លឹងសាភ សន្តាន កក់នុងចំដណាម្ប្រជាពលរ ឋ៥នាក ់
ន្ លពួកដគបាលជរួដោយឥតដប្ោងទុកដៅដពលកំពុង
ដ ើរតាម្ទីកន្លែងសាធារណៈ។   
ន្ដ្នកណំត ់
ការចាត់ថ្នន ក ់

របាយការណ៍ដលេះពិចារណាដៅដលើទកីន្លែង
សាធារណៈន្ លអាចដម្ើលដ ើញន្តរ៉ាុដណាា េះាលល័យថា
អុីលធឺណិត ឬរណាដ ញទំនាកទំ់លងដផ្េងដទៀតម្លិប្តូវ
បាលរារ់រចេូ លដ ើយ។ ជាងដលេះដៅដទៀត ដទេះរី
ជា ទីកន្លែងសាធារណៈន្ លខុ្សពី ីសាធារណៈ
ប្តូវបាលចាតថ់ាន កដ់ោយអាជាា      រ ឋបាលកដ៏ោយក៏ទី
ដនាេះម្ិលប្តូវបាលកត់ប្តាដ ើយ ដោយសារម្ស្តលតនីានា



  

១៤ 

ម្លិាលរណំងចូលរមួ្កនុងការសិកាដលេះដទ។ ដោយសារ
ន្តអងាការសាគម្ធាងដតាន តម្លិអាចទទួលបាលន្ផ្លទី
 ីធែីផ្ែូវការនលរាជធាលីភ្នដំពញ ដយើងម្លិអាចរញ្ហា កអ់េះ
អាងថាប្គរទ់ីកន្លែងសាធារណៈទងំអស់ន្ លបាល
ដរៀររារដ់ៅកនុងរបាយការណ៍ដលេះប្បាក ជាសថិតដៅ
ដលើ ីសាធារណៈររស់រ ឋដនាេះដ ើយ។    
 

 
ទីកន្លែងសាធារណៈដៅន្កបរវតតភ្ននំ្ លាលហាងកាដែវសថិតដៅ
ទីដនាេះ។ ដយើងមិ្លអាចកំណតប់ាលថាដតើទីកន្លែងដនាេះប្តូវបាល
កាលក់ារជ់ាកម្មសិទធិ ឬជលួដោយាេ ស់ហាងកាដែវ ឬយ៉ា ងណា
ដនាេះដទ ឬកថ៏ាដតើវាប្ោលន់្តប្តូវបាលអលុញ្ហញ តឱយដធវើអាជីវកម្មដៅ
ទីដលេះ ឬយ៉ា ងដនាេះន្ រ។ (អងាការសាគម្ធាងដតាន ត ឆ្ន ំ
២០១៨) 
ចំនួន 

វាពិតជាទំលង ថាទីកន្លែងសាធារណៈម្យួចំលួល
ម្លិប្តវូបាលរាររ់ចេូ លដៅកនុងរបាយការណ៍ដលេះដទ 
ពីដប្ពាេះដយើងម្លិអាចប្សាវប្ជាវកនុងប្កងុទងំមូ្ល
បាល ដោយសារដពលដវលាម្លិប្គរប់្ោល ់ ន្ផ្លទមី្លិប្តូវ
បាលផ្ដល់ជូលដោយអាជាា ធរ ដែើយការរារដ់លេះដទៀត

ដសាតកព៏ិបាកផ្ងន្ រ ដប្ពាេះទីកន្លែងសាធារណៈម្យួចរ ់
កា៏លកន្លែងម្យួដទៀតចារដ់ផ្ដើម្ ដែើយដលេះគឺសុទធន្ត
ោម លភាពចាស់លាស់ទងំអស់។ ឧទែរណ៍ ទលិនលយ័
ររស់ដយើងគឺជាទិលនលយ័ប្រមូ្លប្រញារប់្រញាល់ាល
កប្ម្តិ លងិម្លិទលប់្គរប់្ជុងដប្ជាយដនាេះដទ។ ដលើសពី
ដលេះដទៀត ចំលលួទីកន្លែងសាធារណៈប្ោលន់្តជារង្ហវ ស់
ម្យួ ដែើយវាប្តូវលឹងគុណភាព លងិទំែនំលទកីន្លែងទងំ
ដនាេះ។ ទីកន្លែងសាធារណៈចលំួល១០០កន្លែង អាចាល
ប្រដយជលត៍ិចជាងទកីន្លែងសាធារណៈលអ ១០កន្លែង ឬ
ទីកន្លែងសាធារណៈ១០កន្លែងន្ លប្គរ ណដ រដ់លើ
ប្កឡានផ្ៃធំជាងទីកន្លែងសាធារណៈ ១០០កន្លែង។  
ឧទរែណ៍ ពែុកឡីាោឋ លអឡូាពំិកន្ លប្តូវបាលរារ់
រចេូ លជាទកីន្លែងសាធារណៈម្យួកន្លែងអាចរដប្ម្ើ ល់
ប្រជាពលរ ឋរារព់ាលន់ាក ់ លិងសកម្មភាពជាដប្ចើលកនុង
ដពល ំណាលោន ។ ោម លរង្ហវ ស់សដងោ់រសប្ារទ់ីកន្លែង
សាធារណៈន្ លទីប្កងុម្យួគួរន្តាលដនាេះដទ ដែើយ
ចំលួលទងំដលេះម្លិគួរប្តវូបាលចាតទុ់កថាាលសារៈសំខាល់
ដសមើលឹងគំលិតដយរល់ររស់អនករស់ដៅកនុងរាជធាលីភ្នំដពញ 
ដៅដពលន្ លពួកដគពិភាកាថា ដតើរាជធាលភី្នដំពញាល 
ទីកន្លែងសាធារណៈន្ លាលគុណភាពប្គរប់្ោលន់្ រ ឬដទ។  
ការគណនាប្កឡាផ្ផៃ 
ដោយសារកម្មវធិី My Maps ម្លិអាចប្តឹម្ប្តូវ 
១០០%  ការវាស់ន្វងដៅកនុងរបាយការណ៍ដលេះគឺជា
តនម្ែបា៉ា លស់ាម ល លិងម្លិអាចរកប្សាយថាប្តមឹ្ប្តូវ
ប្បាក បាលដទ។ 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



១៥ 
 

 ន្ផ្លទទី១ី៖ ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ 



១៦ 
 

ន្ផ្លទីទ២ី៖ ទកីន្លែងសាធារណៈនលខ្ណឌ ខាងកនុងរាជធាលភី្នដំពញ 

  



១៧ 
 

ន្ផ្លទីទ៣ី៖ តំរលន់លទីកន្លែងសាធារណៈនលខ្ណឌ ខាងកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ 

 

ទីកន្លែងសាធារណៈនលខ្ណឌ ខាងកនុង
រាជធាលីភ្នដំពញ 

ទីកន្លែងសាធារណៈ (ខ្ណឌ ខាងកនុង) 
 

ប្រភ្ព៖ Google Maps ឆ្ន ំ
២០១៨ 



  

១៨ 

េទធផេរកទ ើញសខំាន់ៗ  
ក. ទកីន្លែងសាធារណៈ 
តារាងទ១ី. ចំលលួទកីន្លែងសាធារណៈដៅកនុងរាជធាលី
ភ្នដំពញដៅខ្ណឌ ខាងកនុង លងិដប្ៅ18 ប្កឡានផ្ៃសររុ
នលទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងខ្ណឌ ខាងកនុង 
ខ្ណឌ ខាងកនុង   ៦៦កន្លែង 
ខ្ណឌ ខាងដប្ៅ  ២១កន្លែង 
ប្កឡានផ្ៃសររុនលទីកន្លែង 
សាធារណៈររស់ខ្ណឌ ខាងកនុង 

 ៦៧,១៦៣ ែិចតា 
(៦៧,១៦៣០ម្២)  
[០.៦៧គ.ម្២] 

វាាលចំលួលទីកន្លែងសាធារណៈកនុងខ្ណឌ
ខាងកនុង (៦៦) ដប្ចើលដលើសរី ង នលខ្ណឌ ខាងដប្ៅ 
(២១)។ ដែើយទកីន្លែងសាធារណៈទំែបំ្រាណ 
០.៦៧គ.ម្២ ដៅកនុងខ្ណឌ ខាងកនុងន្ លភាគដប្ចើល
សថិតដៅកនុងខ្ណឌ  ូលដពញ ៧ម្ករា លងិចកំារម្ល ក៏
រ៉ាុន្លតោម លទិលនលយ័ដប្រៀរដធៀរសប្ារខ់្ណឌ ដប្ៅប្កុង
ដទដោយសារដពលដវលាាលកប្ម្តិសប្ារអ់នកប្សាវប្ជាវ។ 
ាលសដងោ់រម្យួចំលលួចំដពាេះទកីន្លែងសាធារណៈន្ ល
ទីប្កុងគួរន្តាល ដែើយការសិកាដលេះន្ផ្អកដលើគលំិត
ដយរល់ររស់សាធារណជលថាដតើាលទីកន្លែង
សាធារណៈប្គរប់្ោល ់ឬម្លិប្គរប់្ោលដ់ៅកនុងរាជធាលី
ភ្នដំពញ ករ៏៉ាុន្លតទលិនលយ័រង្ហា ញឱយដ ើញលូវភាពម្លិ
ប្សរោន រវាងខ្ណឌ កនុងប្កុង លិងខ្ណឌ ដប្ៅប្កុង។ 
ដ ើម្បផី្ដល់ជាគលែឹេះសប្ារគ់ណនាប្កឡានផ្ៃសររុនល
ទីកន្លែងសាធារណៈដៅខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង (០.៦៧គ.ម្២)  
( ូចាលរូរភាពដៅកនុងន្ផ្លទីទី៤ ន្ លាលប្កឡានផ្ៃ 
០.៦៧គ.ម្២ ន្ លផាតព់ណ៌ពីដលើ) ម្លិអាចដសមើលងឹ
ទីកន្លែងសាធារណៈន្តម្យួដៅកនុងដកាេះដពប្ជ។  

                                                           
18 This table adds in additional public spaces that are not 

represented on the maps provided by authorities from Prek Pnov 
(1 space), Menchey (1 space), Chroy Changva (3 spaces), Chbar 
Ampov (2 spaces), Russey Keo (1 space). 

ន្ផ្លទីទី៤. ទី  
កន្លែងសាធារណៈ
កនុងខ្ណឌ ខាងកនុង
ប្កុង  

   ទីកន្លែង 
សាធារណៈរូក
រចេូ លោន  (ខ្ណឌ ខាង
កនុងប្កុង) 

 ប្រភ្ព៖ 
Google 
Maps 2018 

ភាពខុ្សោន រវាងខ្ណឌ ខាងកនុង លងិខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កងុ 
លិនាន ការម្ួយដៅកនុងខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុងគឺ

 ំរូងដ ើយហាក ូ់ចជាាល  “ទីកន្លែងសាធារណៈ” 
ដប្ចើល ន្តទីកន្លែងសាធារណៈសកាដ លុពលដសៃើរន្ត 
៣០កន្លែងប្តូវបាលលុររំបាត ់  រនាៃ រព់ីអនកប្សាវប្ជាវ
បាលរកដ ើញថាទីកន្លែងទំងដនាេះសថិតដៅកនុងរុរ ី
ដែើយ ូដចនេះគឺវាសថិតដៅដលើ ីឯកជល។ ដយង 
តាម្រយៈការពិភាកាប្កុម្លិងការសាភ សជាម្យួ
សាធារណជល ដៅដពលកពុំងប្រមូ្លទលិនលយ័សែគម្ល៍
រិទជិតជាធម្មតាផ្ដល់ទីកន្លែងសប្ារអ់នករស់ដៅ
ដែើយកនុងករណីខ្ែេះ វាអាចឱយសាធារណជលដប្រើប្បាស់
ទីកន្លែងទងំដនាេះបាល។ ក៏រ៉ាុន្លត ទីកន្លែងទំងដនាេះ
ដៅន្តអាចទិញលក់បាល ដោយផ្ដល់សិទធិឱយរុរអីាច
ហាម្ម្ិលឱយសាធារណជលដប្រើ ប្បាស់ទី ក ន្លែ ង

 



  

១៩ 

សាធារណៈទងំដនាេះដប្ពាេះជាញឹកញារ ់ ពួកដគដធវើ
ន្ររដលេះដោយដប្រើប្កុម្សលតិសុខ្ លិង ររង ឬរ៉ាុសតិ៍ប្តួត
ពិលិតយដៅប្ចកចូលដៅកនុងរុរ។ី ដរើដទេះរី ូដចនេះក៏ដោយ 
រុរទីំងដនាេះដៅន្តម្ិលបាលផ្ដល់ជាទីកន្លែងសាធារណៈ
ពិតប្បាក ម្យួសប្ារស់ាធារណជលដនាេះដទ។  ទីកន្លែង
ទងំដនាេះប្សរតាម្លកាណៈវលិិចឆ័យជាទីកន្លែងសាធារណៈ
ន្តម្ិលបាលរំដពញតាម្លកាណៈវលិិចឆ័យតាម្ផ្ែូវចារ់
ដោយវាម្ិលសថិតដៅដលើ ីសាធារណៈររស់រ ឋដទ។ ការ
វភិាគរន្លថម្ដលើទីកន្លែងទងំដនាេះ រង្ហា ញថាវាប្តូវ
បាលកាល់ការជ់ាកម្មសិទធិឯកជល ដែើយការប្គរ់
ប្គង ជាដរឿយៗប្តូវបាលអលុវតតលែួ៍សការដប្រើប្បាស់
ររស់វាដោយអងាភាពឯកជល។  ាេ ស់ទីកន្លែងទងំ
ដនាេះម្លិប្តឹម្ន្តអាចប្គរប់្គងដលើការដចញចូល លិង
សកម្មភាពដផ្េងៗរ៉ាុដណាា េះដទ ដលើសពីដនាេះដៅដទៀត 
ពួកដគន្ថ្ម្ទងំអាចគិតប្បាកដ់លើការចូលកន្លែងទងំ
ដនាេះ លិងកដម្ៃចទីកន្លែងសាធារណៈន្ លាលដៅទី
ដនាេះដចាលបាលប្គរដ់ពលដវលាដទៀតផ្ង។ 
 
ឯកជលន្តដប្រើប្បាស់ជាសាធារណៈ  
 

ដកាេះដពប្ជាលទីកន្លែងសាធារណៈសររុ
ចំលួល១២កន្លែង ន្ លប្តូវបាលលុរដចញពកីារសិកា 
ដលេះ។ ដយងតាម្ប្រភ្ពជាដប្ចើលបាលឱយ ឹងថា192021 
ដកាេះដពប្ជទងំដសៃើរទងំម្លូ ឥ ូវដលេះកំពុងប្តូវបាល
អភ្វិឌឍល ៍ លងិប្គរប់្គងដោយប្កុម្ែ ុលវលិិដយគទុល
អាណិកជលកម្រុជា (Overseas Cambodian Investment 
Company) ដប្កាម្កិចេសលោជួលរយៈដពលន្វង ៩៩
ឆ្ន  ំផ្ដល់ដោយសាលារាជធាលីភ្នដំពញ។ ដលេះាល លយ័
ថា ីជាកម្មសិទធឯិកជល  ូដចនេះទីកន្លែងសាធារណៈ
ទងំឡាយន្ លសថិតដៅទីដនាេះ គឺអាច “ទិញលក់
បាល” ដែើយវាម្លិប្សរតាម្លកាណៈវលិិចឆយ័  ដ ើម្បី
កំណតល់ិងគូរន្ផ្លទីថាជាទីកន្លែងសាធារណៈប្សរ
តាម្លិយម្លយ័ររស់របាយការណ៍ដលេះដទ។   
ខ្. ការដប្រើប្បាស់ទកីន្លែងសាធារណៈ  

ប្រជាពលរ ឋ៦០នាក់ន្ លដប្រើប្បាស់ទី
កន្លែងសាធារណៈន្ លប្តូវបាលសាភ សកនុងដនាេះ
                                                           
19http://www.ocic.com.kh/en/elite-town.html. Accessed on the 

18.5.2018. 
20 Rith, 2006. ‘Koh Pich holdouts yield to city landing force.’ The 

Phnom Penh Post.  

ាលរុរស ៣៣នាក ់ លងិស្តសតី ២៧នាក។់ ប្រជា
ពលរ ឋភាគដប្ចើល (៦៥%) គជឺាយុវជល (អាយុចដនាែ េះ
ពី ១៨ ដៅ ២៥ ឆ្ន )ំ។ ប្កមុ្ប្រជាពលរ ឋតិចជាងដគ
សថិតកនុងចដនាែ េះអាយុ ៣៦ ដៅ ៤៥ឆ្ន  ំកនុងដនាេះាលន្តប្រជា
ពលរ ឋ៤នាករ់៉ាុដណាា េះ ប្តូវបាលសាភ ស។ 
  
តារាងទ ី២៖ អាសយោឋ លររស់អនកដ្ែើយតរការសាភ ស 

ល.រ អាសយោឋ ល ចលំលួ ភាគរយ 
ខ្ណឌ ខាងកនុងរាជធាល ី ៣៤ ៥៧ 

១ ចំការម្ល ១២ ២០ 
២  ូលដពញ ៩ ១៥ 
៣ ៧ ម្ករា ៥ ៨ 
៤ ទួលដោក ៤ ៧ 
៥ ឫសេនី្កវ ៤ ៧ 

ខ្ណឌ ខាងដប្ៅរាជធាលឬី ដខ្តត ២៦ ៤៣ 
៦ ាលជយ័ ៨ ១៣ 
៧ ន្សលសុខ្ ៤ ៧ 
៨  ដង្ហក  ៤ ៧ 
៩ ដប្ជាយចង្ហវ រ ៣ ៥ 
១០ ចារអំដៅ ៣ ៥ 
១១ ដពាធិ៍ន្សលជយ័ ២ ៣ 
១២ កណាដ ល  ២ ៣22 
១៣ ន្ប្ពកដៅន  ០ ០ 

សររុ ៦០ ១០០ 

21 Peou, 2014. ‘Chroy Changvar Satellite City Construction Project 

Is In Progress’. Agence Kampuchea Presse.  
22 Kandal province is outside the perimeters of the city and was 
included in the outer khans for the purposes of separating 
respondents based on proximity to the city centre. 

http://www.ocic.com.kh/en/elite-town.html


២០ 
 

ខ្ណៈន្ លអនកដ្ែើយតរសាភ សភាគដប្ចើល
ម្កពីខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង (៥៧%) អនកដ្ែើយតរសាភ ស 
៤៣% ាលម្កពីខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុង លិងដខ្តត ន្ ល
រង្ហា ញថាទីកន្លែងសាធារណៈកនុងខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង
ាលប្រជាប្រិយភាពចំដពាេះអនករស់ដៅកនុងខ្ណឌ ខាង
ដប្ៅប្កុង។  ូចអវីន្ លបាលរពឹំងទុកការចូលទីកន្លែង
សាធារណៈដោយការដ ើរាលភាគរយអនករស់ដៅកនុង
ខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង (១៧.៦%) ខ្រស់ជាងអនករស់
ដៅកនុងខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុង (0%)។ អនកដប្រើប្បាស់
ទីកន្លែងសាធារណៈភាគដប្ចើលចូលដៅកាលទ់កីន្លែង
ទំងដនាេះដោយជិេះម្៉ាូតូ ខ្ណៈន្ លោម លអនកដប្រើ
ប្បាស់ណាាន ក ់ បាលដប្រើម្ដធោបាយដធវើ ំដណើ រ
សាធារណៈដ ើម្បចូីលទីដនាេះដ ើយ ន្ លដលេះ
រង្ហា ញឱយដ ើញថា ម្ដធោបាយដធវើ ំដណើ រសាធារណៈ
ម្លិទល់ផ្ដល់តប្មូ្វការដធវើ ំដណើ រដៅកាល់ទីកន្លែង 
សាធារណៈបាលប្គរ់ប្ោល់សប្ារ់អនករស់ដៅកនុង
ខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុងដៅដ ើយ។  
គ. ការយល់ដ ើញទកទ់ងលងឹទកីន្លែងសាធារណៈ  

អនកដ្ែើយតរសាភ ស ៩៨% បាលគិតថា
ទកីន្លែងសាធារណៈាលសារៈសំខាល។់  
អតថប្រដយជលរ៍រស់ទកីន្លែងសាធារណៈ 

អនកចូលរមួ្ភាគដប្ចើលគិតថាលកាណៈសំខាល់
នលទីកន្លែងសាធារណៈរួម្ាល កន្លែងសប្ារ់
ហាត់ប្បាណ (៩០%) សប្ាកលំន្ែ (៨០%) 
លិងការកម្ាលត (៧៨%)។ អតថប្រដយជល៍ នទ
ដទៀតនលទីកន្លែងសាធារណៈន្ លអនកដ្ែើយតរសាភ ស
                                                           
23Taing and Marrazzi Sassoon, 2018. ‘Unhappy Hour: 

Bars, other vendors cleared from Phnom Penh’s Wat 
Botum Park’. The Phnom Penh Post.   

បាលដរៀររាររ់មួ្ាល ការលក ូ់រតាម្ ងផ្ែូវ (១៥%)
ការដធវើអាជីវកម្មខាន តតូច (១១%) ការកសាងទំនាកទ់ំលង 
(៨%) លិងការចូលរមួ្ររស់ប្រជាពលរ ឋ (១១%)។  
ការសងកតធ់ាលដ់ៅដលើការហាតប់្បាណ ការដលងកម្ាលត 
លិងការសប្ាកលំន្ែ ថាជាលកាណៈសំខាល់ររស់
ទីកន្លែង    សាធារណៈជាសញ្ហញ រញ្ហា ក់ពីការប្ពួយបារម្ភ
អំពីសុខ្ាលភាពផ្ែូវកាយ ក ូ៏ចជា ការចងរ់កីរាយ
កនុងទីប្កុង។  
ការដប្រើប្បាស់ទកីន្លែងសាធារណៈនាដពលរចេុរបលន 

ការដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈនាដពល
រចេុរបលនរង្ហា ញថាការសប្ាកលំន្ែ (៧០%) ការហាត់
ប្បាណ (៥០%) លិងការដលងកម្ាលត (៤៣%) គជឺាការ
ដប្រើប្បាស់ចម្បងនលទីកន្លែងសាធារណៈ ន្ លជាចដម្ែើយ
អាទិភាពររស់អនកដ ែ្ើយតរសាភ ស ដៅដពលពិភាកា
កអំពីលកាណៈសំខាល់ៗររស់ទីកន្លែងសាធារណៈ។ 
កន្លែងសប្ារជ់ួរជំុោន  (២៥%) លិងញុាអំាហារតាម្ផ្ែូវ 
(១១%) ក៏ជាការដប្រើប្បាស់គួរឱយកត់សាា ល់ផ្ងន្ រ។ 
ដទេះរីជាយ៉ា ងដលេះកដ ី កាលពីដពលថ្មីៗដលេះ រាជរោឋ            
ភ្បិាលបាលហាម្អនកលក់តាម្ ងផ្ែូ វម្ិលឱយលក់
ដៅទីកន្លែងសាធារណៈម្ួយកនុងចំដណាម្ទីកន្លែង
សាធារណៈដពញលិយម្រំផុ្តររស់រាជធាលី គសួឺលចារ
ម្ុខ្វតតរុទម្វតីត23។ ការលកអ់ាហារតាម្ ងផ្ែូវន្ ល
ម្លិប្តឹម្ន្តសំខាល់សប្ារ់ដស ឋកិចេដប្ៅប្រពល័ធរ៉ាុដណាា េះ
ដទ រ៉ាុន្លដកសំ៏ខាលស់ប្ារក់ាររដងកើតសកម្មភាពដលេះ   



២១ 
 

ដៅតាម្ទីកន្លែងសាធារណៈ ម្ិលគួរប្តូវបាលដម្ើល
រលំងដ ើយ។ អនកដ្ែើយតរសាភ ស ១១% ដ្ែើយថា
ពួកដគដៅទីកន្លែងសាធារណៈដ ើម្បញុីាំអាហារតាម្ ងផ្ែូវ 
ដែើយដសចកដសីដប្ម្ចន្ លដធវើដ ើងដោយអាជាា ធរ 
ទកទ់ងលឹងទីកន្លែងសាធារណៈ ដៅកនុងប្កុងគួរ
ពិចារណាអំពីសារៈសំខាលន់លអាហារតាម្ ងផ្ែូវ
សប្ារស់ាធារណជល។ ទីកន្លែងសាធារណៈន្ ល
លក់អាហារតាម្ ងផ្ែូវគួរប្តូវសិការន្លថម្ ពីដប្ពាេះ
ដស ឋកិចេដប្ៅប្រព័លធដៅន្តជាន្ផ្នកសំខាល់ម្ួយនល
ដស ឋកិចេររស់ប្រជាពលរ ឋជាដប្ចើល។ ឧទែរណ៍ នល
ទីកន្លែងសាធារណៈតាម្ប្ទឹសដីន្ លអាចដផាដ តដលើ
អាហារតាម្ ងផ្ែូវ រមួ្ាល ចីំណតន្ លប្តូវបាលន្ក
ន្ប្រដៅជាតូរអាហារតាម្ ងផ្ែូវ លិងទីកន្លែង      សាធារណៈ
ន្ លអលុញ្ហញ តឱយលកដ់ៅកនុងដា៉ា ងជាកល់ាកណ់ាម្យួ។  
 ពាកក់ណាដ លនលអនកដ្ែើយតរបាលលយិយថា 
ការហាតប់្បាណគឺជាការដប្រើប្បាស់សំខាលម់្យួនល
ទីកន្លែងសាធារណៈ ដែើយរាជរោឋ ភ្បិាលគួរទទួល
បាលលូ វការ ដកាតសដសើ រ ន្ លបាលផ្ដ ល់ក ន្លែង
សប្ារហ់ាតប់្បាណ ល់ប្រជាពលរ ឋ។ កន្លែងទងំ
ដលេះគួរប្តូវន្កលម្អរន្លថម្ដទៀត ដ ើម្បទីទួលបាល
ប្រជាប្រិយភាព លងិអតថប្រដយជលសុ៍ខ្ភាព កគ៏ួរន្ត
រដងកើតឱយាលដៅខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុងផ្ងន្ រ ដប្ពាេះ
ាលទកីន្លែងសាធារណៈតចិជាង ៥ ន្ លាលរពំាក់
ដប្គឿងររកិាា រហាតប់្បាណ។ 

 

 

 

កន្លែងហាតប់្បាណម្យួដៅតាម្រដណាដ យាតទ់ដលែ។ កន្លែងទំង
ដលេះាលា៉ា សីុលហាតប់្បាណជាសារធារណៈ ន្ លអាចដប្រើបាល
ដោយឥតគិតនថ្ែ។ ទីកន្លែងសាធារណៈ នទដទៀតផ្ដល់ជូលជា
ទីកន្លែងសប្ារដ់លងកីឡា ដ ើរ រត ់ឬរា ំលិងដរៀលដយហាក ។ (អងា
ការសាគម្ធាងដតាន ត ឆ្ន ២ំ០១៨) 



២២ 
 

តដួលខ្ទ១ី៖ លកាណៈនលទកីន្លែងសាធារណៈលអ  



២៣ 
 

អនកដ្ែើយតរសាភ សយល់ថា លកាណៈ
សំខាលន់លទកីន្លែងសាធារណៈន្ ល “លអ” គរឺមួ្ាល
ដ ើម្ដឈើកូលរកុាជាត ិ (៨៦.៦%) ធុងសំរាម្ (៨០%) 
ដៅអី លិងកន្លែងសប្ាកលំន្ែ (៥៨.៣%) សារអរ់រ  ំ
(៥៦.៦%) កន្លែងហាតប់្បាណ (៤៨.៣%) លងិាល
ទឹកសាអ ត (៤៣.៣%)24។ កន្លែងដធវើបាតុកម្ម (៦.៦%) 
លិងកន្លែងរកលុយ (១០%) ម្លិប្តូវបាលអនកចូលរមួ្
វាយតនម្ែខ្រស់ថា ជាលកាណៈនលទីកន្លែងសាធារណៈ
លអដទ។ អនកប្សាវប្ជាវបាលសដងកតដ ើញថា ម្ែរគ់ឺជា
ន្ផ្នកម្ួយម្ិលអាចខ្វេះបាលនលទីកន្លែងសាធារណៈ
ដៅដពលនថ្ា លិង លិងដពលរាប្តីាលភាគរយខ្រស់
ជាងអនកដប្រើប្បាស់ដៅដពលនថ្ា។ ដលេះអាចពាកព់ល័ធ
លឹងម្ូលដែតុសំខាល់ ២ គឺ៖ (១) អនកដប្រើប្បាស់
ទីកន្លែងសាធារណៈទងំដនាេះ ជាញឹកញារា់ល
ការង្ហរដពញដា៉ា ង លិងម្លិអាចដប្រើប្បាស់ទីកន្លែង
សាធារណៈដៅកនុងដា៉ា ងដធវើការ (ជាធម្មតា ចារព់ី
ដា៉ា ង ៨:00 ប្ពឹក  ល់ ដា៉ា ង ៥:00 លាា ច) លិង 
(២) អនកដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈទងំដនាេះ
ម្ិលចង់ដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈដៅ
ដពលដម្ ដៅដ ខាែ ងំដៅដពលនថ្ា។ គួររញ្ហា កថ់ា អនក
ប្សាវប្ជាវបាលរពឹំងថា ម្ែរល់ឹងដ ើរតួនាទី សំ៏ខាល់
 ល់ទីកន្លែងសាធារណៈាលលកាណៈលអ ន្តវាប្តូវ
បាលដលើកដ ើងដោយចាស់លាស់ម្ដងណាដ ើយ។ 
ការពិតគឺថាដ ើម្ដឈើ ឬកូលរកុាជាតិជាការដ្ែើយតរ
ាលកប្ម្តិខ្រស់ អាចរង្ហា ញថាអនកដ្ែើយតរសាភ ស
យល់ថាការដប្រើប្បាស់ដ ើម្ដឈើដ ើម្បរីដងកើតជាម្ែរគ់ឺជា
កតាដ សំខាល់សប្ារ់ទីកន្លែងសាធារណៈលអ ដរើដទេះ
រីជាចំណុចដលេះ ម្លិន្ លប្តូវបាលដលើកដ ើងដសាេះ 
លិងប្តឹម្ន្តជាការសលនិោឋ ល។ ររូខាងដប្កាម្រង្ហា ញ
ឧទែរណ៍ម្យួ សដីពីអវីន្ លអនកប្សាវប្ជាវបាលរក
ដ ើញថា ាលលកាណៈពិតៗ នលទីកន្លែង  សាធារណៈ

                                                           
24 (%) denotes the percentage of respondents that 

gave this answer. 

ជាដប្ចើលដៅកនុងខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង ដពាលគឺ ការ
ដប្រើប្បាស់ទកទ់ងលឹងពលែឺនថ្ា លិងដពលដវលា។ គួរ
រញ្ហា កថ់ាទីកន្លែងសាធារណៈតាម្ាតទ់ដលែាលោំ
ដ ើម្ ូងន្ លម្ិលផ្ដល់ម្ែរ់បាល ូចពូជដ ើម្ដឈើ
ដផ្េងដទៀតដទ។  

 
ទិ ឋភាពតាម្រដណាដ យាតទ់ដលែដៅដពលនថ្ា (រូរខាងដលើ ) លិង
ដពលរាប្តី (រូរខាងដប្កាម្)  (អងាការសាគម្ធាងដតាន ត ឆ្ន ២ំ០១៨) 
ទកីន្លែងសាធារណៈលអរផុំ្ត 

ដៅដពលសំុឱយដរៀររារទ់ីកន្លែងសាធារណៈ
ម្យួណាជាទីកន្លែងសាធារណៈលអរផុំ្តដៅកនុង
រាជធាលីភ្នដំពញ ចដម្ែើយដពញលិយម្ជាងដគរំផុ្ត គឺ
សួលវតតរុទុម្ (៣១%) រនាៃ រ់ម្ក គឺសួលចារមុ្ខ្
ប្ពេះររម្រាជវាងំ លិងតំរលា់តទ់ដលែទល់ម្ុខ្ប្ពេះររម្រាជ
វាងំ (១៧.៨%) លងិពែុកី ោឋ លអូឡាពំកិ (១៥%)។  



  

២៤ 

 . រញ្ហា ដៅទកីន្លែងសាធារណៈ 
អនកដ្ែើយតរសាភ សម្យួចំលួល (១0%) ាល

អារម្មណ៍ថា ខ្ែួលប្តូវបាលផាតដ់ចញពីទីកន្លែង
សាធារណៈ។ របាយការណ៍ម្លិបាលសិកាពីម្ូល
ដែតុដៅពីដប្កាយរញ្ហា ទងំដលេះដទ ដែើយរញ្ហា ដលេះគួរ
ប្តូវសិកាលម្អិតនាដពលអនាគត។ ាលការប្ពួយ
បារម្ភថា ប្រជាពលរ ឋន្ លោម លទីជប្ម្កកំពុងប្តូវបាល
ផាតដ់ចញពីទីកន្លែងសាធារណៈម្យួចំលួល  ដោយកនុង
ដនាេះ អនកខ្ែេះប្តូវបាលវាយ ពំីសំណាកម់្ស្តលតីលគរបាល 
ដោយដចាទពួកដគថារងកភាពរដញ៉ារនញ៉ាដៅទីកន្លែង
ដនាេះ (Springer ២០១៥) ដែើយអនករកសីុផ្ែូវដភ្ទ លិង
អនកលកត់ាម្ ងផ្ែូវ កប៏្តូវបាលរតឹតបតិកនុងការចូលទី
កន្លែងសាធារណៈផ្ងន្ រ25។ ដលេះគឺកដីបារម្ភចម្បងម្យួ
ន្ លប្តូវដោេះប្សាយ លិងសិការន្លថម្ ប្រសិលដរើទីកន្លែង
សាធារណៈដៅន្តម្លិអាចចូលបាលដោយដសរដីទៀត។   
តដួលខ្ទ២ី៖ រញ្ហា ដៅទកីន្លែងសាធារណៈ 

                                                           
25 Taing and Marazzi Sassoon, 2018. ‘Unhappy Hour: 

Bars, other vendors cleared from Phnom Penh’s Wat 
Botum Park’. The Phnom Penh Post.  

 
រញ្ហា ដផ្េងដទៀត ដៅទកីន្លែងសាធារណៈប្តូវបាល
រង្ហា ញដៅកនុងររូទី២។ គួរកតស់ាា ល់ថា សំរាម្ 
(៤០%) លិងភាពកខ្វក ់ (៤៣%) គឺជារញ្ហា ន្ លអនក
ដ្ែើយតរសាភ សជាដប្ចើលនាក់បាលដលើកដ ើង។  អនក
ដ្ែើយតរសាភ ស (១២%) បាលដលើកដ ើងថាការខាែ ច
បាតរ់ងទ់ីកន្លែងសាធារណៈ ឬទីកន្លែងសាធារណៈ
ន្ លបាលបាតរ់ង ់ គឺជារញ្ហា ម្យួផ្ងន្ រ។ រញ្ហា ដលេះ
ប្តូវដលើកយកម្កពិចារណាប្សរតាម្ចារភ់្ូម្បិាល 
ដៅដពលាលដសចកដីសដប្ម្ចនានាប្តវូបាលដធវើដ ើង
ទកទ់ងលឹងការចាត់ថាន កព់ី ីសាធារណៈររស់រ ឋម្ក
ម្កជា ីឯកជលររស់រ ឋ ន្ លអាចដធវើដ ើងកនុងករណី
 ីបាតរ់ង ់“ការដប្រើប្បាស់ជាប្រដយជលស៍ាធារណៈ”។ 
អនកដ្ែើយតរសាភ ស ៨៨% បាលលិយយថារាជធាលី
ភ្នដំពញប្តូវការទីកន្លែងសាធារណៈរន្លថម្ដទៀត។ ដៅ
ដពលសួរថាដតើរាជធាលីភ្នំដពញប្តូវការទីកន្លែង
សាធារណៈប្រដភ្ទណា  អនកដ្ែើយតរសាភ ស ៥៨% 
លិយយថា សួល រឹង ឬតរំលធ់ម្មជាតិរន្លថម្ដទៀត 
ដោយតំរលក់ម្ាលត (៤៨%) លិងកន្លែងសប្ារហ់ាត់
ប្បាណ (៤៦%) ជាជដប្ម្ើសទីពីរ លិងទីរី ន្ លប្តូវ
ការដប្ចើលរំផុ្ត។ គួរឱយចារអ់ារម្មណ៍ថា ពាកក់ណាដ លនល
ចំលួលអនកសាភ សលិយយថាពកួដគដប្រើប្បាស់ទីកន្លែង
សាធារណៈដ ើម្បហីាតប់្បាណ  ដែើយកច៏ង់បាល
ទីហាតប់្បាណដទ។ ដលើសពដីលេះដៅដទៀត ការន្ ល
អនកដ្ែើយតរសាភ ស ៥៨% ចងប់ាលទីកន្លែងសាធារណៈ
រន្លថម្ន្ លរមួ្រចេូ លធម្មជាតិ អាចរង្ហា ញឱយដ ើញថា 
ទីកន្លែងសាធារណៈររាជយ័កនុងការរចេូ លដ ើម្ដឈើ
លិងទឹកបាលសម្ប្សរដទ ដប្ពាេះថាវាម្លិាលទីកន្លែង
ប្គរប់្ោលន់្ លអាចលឹងបាតឱ់កាសសប្ាររ់ាជធាលី 
ភ្នដំពញ ដោយពិចារណាដលើការដប្រើប្បាស់ទីកន្លែង
សាធារណៈដ ើម្បកីាតរ់លថយផ្លរ៉ាេះពាល់នលទឹកជំលល់
ន្ លប្តូវបាលអលុវតតដោយដជាគជយ័ដៅកនុងប្រដទស
ចិល លិងោណឺា៉ា ក26។     

26 Ibid footnote 2 and 3.  
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២៥ 
 

 
តដួលខ្ទ៣ី៖ ទកីន្លែងសាធារណៈរន្លថម្ដទៀត 

ង. ការរដងកើតទកីន្លែងសាធារណៈ 
អនកដ្ែើយតរសាភ ស ៩០% បាលលិយយ

ថាពួកដគដជឿជាកថ់ាការរដងកើតទីកន្លែងសាធារណៈគឺ
ជាតួនាទីររស់រាជរោឋ ភ្បិាល។ លទធផ្លហាក ូ់ច
ជារង្ហា ញថា ការរដងកើតទកីន្លែងសាធារណៈដៅតាម្
រុរមី្លិប្តូវបាលចាតទុ់កជា ន្ផ្លការសម្រម្យសប្ារ់
អនាគតនលទីកន្លែងសាធារណៈដ ើយ។ ជាការពិត 
អនកដ្ែើយតរសាភ សដសៃើរន្តទងំអស់គិតថា ប្តូវការ
ទីកន្លែងសាធារណៈរន្លថម្ដៅកនុងទីប្កុង ដែើយរាជ  
រោឋ ភ្បិាលជាអនកទទលួខុ្សប្តូវដលើការរដងកើតទកីន្លែង 
សាធារណៈន្ លទំលងជារង្ហា ញថាដលេះគឺជាអាទិភាព 
ម្ួយសប្ារ់ន្ផ្លការដ ើរដឆ្រ េះដៅម្ុខ្ដទៀតររស់
អាជាា ធរ។ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



២៦ 
 

ករណីសិកាទ១ី៖ ទលីាលប្រជាធិរដតយយប្តូវបាលផាែ ស់រដូរកន្លែងថ្ម ី
 

ចារស់ដីពីការដធវើបាតុកម្មដោយសលតិវធិី ន្ លបាលអលុម្ត័កនុងឆ្ន ២ំ០០៩ តប្ម្ូវឱយរាជធាលី លិងដខ្តត
ទងំអស់រដងកើតតំរលម់្យួសប្ារក់ារប្រម្ូលផ្ដុជំាសាធារណៈ ដ ើម្បធីានាឱយបាលលូវដសរភីាពរដចេញម្តិ
ររស់ប្រជាពលរ ឋន្ខ្មរតាម្រយៈការប្រម្ូលផ្ដុ ំដោយសលតិវធិី27។ ទីលាលប្រជាធិរដតយយរាជធាលីភ្នដំពញន្ ល 
បាលរដងកើតដៅកនុងខ្ណឌ  ូលដពញ ន្កបរវតតភ្នំ គឺជាទីកន្លែងម្ួយររស់រាជធាលីភ្នំដពញ លិងាលប្កឡា
នផ្ៃ១.២ែិចតាសថិតដៅកណាដ លរាជធាលភី្នដំពញ28។ ដោយបាលដរៀរចំពី ំរូងដ ើយដោយរាជរោឋ ភ្បិាល
កាលពីន្ខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១០ទីលាលដលេះគឺជាតរំលអ់លុញ្ហញ តន្តម្យួគតរ់រស់ទីប្កុងសប្ារដ់ធវើការតវា៉ាទម្
ទរដផ្េងៗ។   ការដរដជាា ចិតតចំដពាេះលទធិប្រជាធិរដតយយន្ររចូលរមួ្ន្ លរាជរោឋ ភ្បិាលបាលអលុញ្ហញ តតាម្  
រយៈការរដងកើតទីកន្លែងសប្ារក់ារតវា៉ា កនុងលកាខ្ណឌ  ន្ លអនកតវា៉ាបាលរំដពញទប្ម្ងន់្រររទតាម្ផ្ែូវចារ់
រចួរាល់ អាចដម្ើលដ ើញថាជាសកម្មភាពវជិាាលម្យួដៅកនុងការផ្ដល់ជូលប្រជាពលរ ឋលូវសិទធិទទួលបាល
ដសរភីាពរដចេញម្តិ លិងការដធវើបាតុកម្មដោយសលតិវធិ។ី  

ដទេះរីជាយ៉ា ងណាកដ៏ោយ ទីលាលប្រជាធិរដតយយប្តូវបាលរិទម្លិឱយាលការតវា៉ាតាងំពីនថ្ាទី ៤ 
ន្ខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៤ ម្កដម្ែ៉ាេះ រនាៃ រព់ីអាជាា ធរបាលចុេះរេុះដរ ើដវទិការតវា៉ា ររស់គណរកេប្រឆ្ងំដៅទីដនាេះ។ 
ដប្កាយម្ក សាលារាជធាលបីាលសាងសងទ់លីាលធរិដតយយថ្មីម្យួដៅតាម្រដណាដ យ ងទដលែសារ សថិត
ដៅចាា យប្រន្ែលប្បាគំី ូន្ម្៉ាប្តពីទីតាងំចាស់។ ទលីាលប្រជាធរិដតយយថ្មីម្លិសថិតដៅចំកណាដ លរាជ
ធាលដីទ លិងប្តូវបាលោកឱ់យដៅជាយប្កុង ប្សរោន ជាម្យួលឹងការរស្តង្ហក រថ្មីៗដលើរទោឋ លប្រជាធិរដតយយ 
 ូចជា ការរិទសារពត័ា៌ល លិងការរលំាយគណរកេប្រឆ្ងំធំរផុំ្តន្ លដធវើឱយប្រដទសកម្រុជាបាលចាក
ឆ្ា យពីរទោឋ លប្រជាធិរដតយយដៅរ៉ាុនាម លឆ្ន ងំចុងដប្កាយដលេះ។ ដទេះរីជាទលីាលថ្មីាលទែំំធំជាងទលីាលម្លុ
កដ៏ោយ ប្រជាពលរ ឋជាដប្ចើលបាលលយិយថាពកួដគលឹងម្លិតវា៉ា ដៅទីដនាេះដទ ពីដប្ពាេះវាសថិតដៅឆ្ា យពីទីប្កងុ29។  

 

 
អតីតទីលាលប្រជាធិរដតយយ  (សារពត័ា៌លដអរ សីុី-ABC News ឆ្ន ២ំ០១៣) 

                                                           
27 Law on Peaceful Demonstration, 2009. 
28 Sokheng,  2010. ‘Freedom park inaugurated’. The Phnom Penh Post.  
29Sun,  2017. ‘As gov’t prepares to shutter freedom park for good residents express mixed views on its legacy’. VOA Cambodia.  



  

២៧ 

ករណីសិកាទ២ី៖ ពសីាធារណៈម្កជាឯកជល 
 ីាតទ់ដលែទំែំ  ៩២,៥៣៨ ន្ម្៉ាប្តប្កឡា ចារព់ីផ្ាររាប្តីរែូត ល់សារ លដប្ជាយចង្ហវ រ ភាគខាងដកើតនលរុកាវថិ្ី

សីុសុវតថិ រមួ្ទងំកំពងន់្ផ្សវយត័ភ្នដំពញ ប្តូវបាលចាតថ់ាន ក់ជាថ្មីពី ីសាធារណៈររស់រ ឋម្កជា ីឯកជលររស់រ ឋ ដៅកនុងអលុ
ប្កឹតយម្យួន្ លចុេះែតថដលខាដោយសដម្តចនាយករ ឋម្ស្តលតី ែ ុល ន្សល កាលពីន្ខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៨។ ដលេះរង្ហា ញ ថាទី
កន្លែងសាធារណៈង្ហយលឹងកាែ យដៅជាររស់ឯកជល។  ីដលេះប្តូវបាលបា៉ា ល់ប្រាណថាាលតនម្ែចដនាែ េះពី ៣៥០ លាល
 ុលាែ រ  ល់ ៥៥០ លាល ុលាែ រសែរ ឋអាដម្រកិ ឥ ូវដលេះ កំពុងដរៀរចំអភ្វិឌឍល៍ដ ើងវញិដោយប្កុម្ែ ុលអភ្វិឌឍលច៍ិល
ដ ម្ េះ យូ នត (Yue Tai)។ តំរល ់ីាតទ់ដលែ កាលពីម្ុល ប្តូវបាលដប្រើប្បាស់ដោយទូកដទសចរណ៍កនុងប្សុក អនកលក់
តាម្ ងផ្ែូវ លិងប្រជាពលរ ឋន្ លចងហ់ាត់ប្បាណ ឬសប្ាកលំន្ែ30។  

ចារភ់្ូម្បិាលន្ចងយ៉ា ងចាស់ថា ការចាតថ់ាន ក់ជាថ្មនីល ីសាធារណៈររស់រ ឋម្កជា ីឯកជលររស់រ ឋ 
(ន្ លរនាៃ រម់្កអាចលកដ់ៅឱយអនកអភ្វិឌឍលឯ៍កជល) អាចដធវើដៅបាលដៅដពលណា ីសាធារណៈររស់រ ឋបាតរ់ង់ 
“ការដប្រើប្បាស់ប្រដយជល៍សាធារណៈ”។ អវីន្ លបាលរបចញ តតិចំដពាេះការបាត់រង់ “ការដប្រើប្បាស់ប្រដយជល៍សា
ធារណៈ” ម្លិាលន្ចងចាស់លាស់ដទ ដែើយភាពចដនាែ េះប្រដហាងម្យួអាចង្ហយរងកហាលិភ្័យ ល់ ីសាធារណៈ
ររស់រ ឋទងំអស់។ តាម្ការប្សាវប្ជាវររស់អងាការសាគម្ធាងដតាន ត   ីាតទ់ដលែម្យួចំលួលប្តូវបាល ឬធាែ រ់ប្តូវបាល
ដប្រើប្បាស់ដោយសាធារណជលតាងំពីយូរម្កដែើយ សប្ារប់្រកររររលក ូ់រ សប្ាកលំន្ែ លិងហាតប់្បាណ។ 
រ៉ាុន្លត តាម្ផ្ែូវចារ់ វាម្លិចាស់លាស់ដទថាដតើវាគឺជា “ការដប្រើប្បាស់ជាប្រដយជល៍សាធារណៈ” ន្ រ ឬដទ។  របាយ
ការណ៍ដលេះផ្ដល់អលុសាសលថ៍ា សិទធិររស់សាធារណជលកនុងការដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈប្តូវបាលដោរពដោយចាត់
វធិាលការការប្សាវប្ជាវ លិងពិលិតយប្រករដោយតាែ ភាពដៅដលើអវីន្ លជា “ការដប្រើប្បាស់ជាប្រដយជល៍សាធារណៈ។ 
ដោយោម លការយល់ ឹងចាស់អំពី “ការដប្រើប្បាស់ជាប្រដយជល៍សាធារណៈ” ផ្ដល់ដោយរាជរោឋ ភ្បិាល  ីសាធារណៈ
ររស់រ ឋទងំអស់ដៅន្តង្ហយប្រឈម្ហាលិភ្យ័ដោយសារការទិញលក់ លិងការបាតរ់ងប់្រដយជល៍សាធារណៈជារលត
រនាៃ រ ់ល់សាធារណជល។  

តាម្រដណាដ យាតទ់ដលែន្ លប្រមូ្លផ្ដុ ដំោយទូក អនកលកដ់ភ្សជាៈ លិងដផ្េងៗដទៀត  
(អងាការសាគម្ធាងដតាន តឆ្ន ២ំ០១៨) 

                                                           
30Ibid footnote 10.  



២៨ 
 

ទសចករសីននដិ្ឋឋ ន 
របាយការណ៍ដលេះបាលន្សវងរកចំលុចសំខាល់ៗ  

ដ ើម្បផី្ដល់ជូលលូវររូភាពចាស់ទកទ់ងលងឹសាថ លភាព
ដៅទីកន្លែងសាធារណៈកនុងរាជធាលភី្នដំពញតាម្រយៈ
ការដធវើន្ផ្លទ ី លិងការសាភ សអនករស់ដៅទីប្កុងន្ ល
កំពុងដប្រើប្បាស់ទកីន្លែងសាធារណៈទងំដនាេះ។  

លទធផ្លរកដ ើញរង្ហា ញថា ាលភាពម្លិ
ប្សរោន រវាងការដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈន្ ល
ាលដៅកនុងខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង លិងខ្ណឌ ខាងដប្ៅប្កុង។ 
វាបាលរង្ហា ញផ្ងន្ រថា ដៅដពលទកីន្លែងសាធារណៈ
ដៅកនុងខ្ណឌ ខាងកនុងប្កងុ ាលការដប្រើប្បាស់ដប្ចើល 
ដែើយអនកដ្ែើយតររទសាភ សចង់បាលទីកន្លែង  
សាធារណៈរន្លថម្ដទៀត លិងដជឿជាកថ់ារាជរោឋ ភ្បិាល
ជាអនកទទលួខុ្សប្តូវ កនុងការផ្ដល់ទីកន្លែងសាធារណៈ
ទងំដនាេះ។ ផ្ៃុយពីដសចកដីចងប់ាលដលេះ ករណីសិកា
ថ្មីៗជាដប្ចើលរង្ហា ញថារាជរោឋ ភ្ិបាលបាលចាតថ់ាន ក់
ជាថ្មីពី សីាធារណៈររស់រ ឋម្កជា ីឯកជលររស់រ ឋ 
ដោយោម លការប្រឹកាដយរល់ជាសាធារណៈដ ើម្បី
រង្ហា ញពីការបាតរ់ង ់ “ការដប្រើប្បាស់ជាប្រដយជល៍
សាធារណៈ ។ ករណីសិកាទកទ់ងលងឹ ីាតទ់ដលែ 
រង្ហា ញថាទីកន្លែង សាធារណៈង្ហយប្សួលប្រគល់ឱយ
ដៅវស័ិយឯកជលណាស់កនុងលកាណៈម្យួន្ លផ្ដល់
អាទិភាព ល់អាជីវកម្ម លិងផ្លចំដណញជាជាងការ
គិតពីទីតាងំរមួ្ររស់សាធារណជល។  

ម្ោ៉ាងវញិដទៀត តួនាទីររស់រុរដីៅកនុងការ
ផ្ដល់ទីកន្លែងសាធារណៈ ជាការគួរឱយប្ពួយបារម្ភ 
 ូដចនេះ វាគួរន្តដសនើ ល់រាជរោឋ ភ្បិាលឱយគិតពតីួនាទី
ររស់ខ្ែួល កនុងការផ្ដល់ទីកន្លែងសាធារណៈដៅកនុងខ្ណឌ
ខាងដប្ៅប្កុង ន្ លកំពុងប្តវូបាលផ្ដល់ដោយវស័ិយ
ឯកជលកនុងកប្ម្តិគុណភាពទរ លិងការចូលរមួ្តិច
តួចពសីាធារណជល។ តាម្ការពិត អនកប្សាវប្ជាវដៅ
 ល់ “ទីកន្លែងសាធារណៈ”  ដ ើម្បចីាតថ់ាន កទ់កីន្លែង
សាធារណៈដនាេះជាថ្ម ីដប្ពាេះទកីន្លែងឯកជលបាលកាែ យ
ជាលិនាន ការគួរឱយប្ពួយបារម្ភសប្ារប់្រជាពលរ ឋរស់
ដៅកនុងរាជធាលភី្នដំពញ ដែើយវាកាលន់្តសំខាលជ់ាងដលេះ

ដៅដទៀតដនាេះគឺ ប្រសិលដរើទីប្កុងចងរ់កីលូតលាស់ 
លិងអភ្វិឌឍលដ៍ោយរមួ្រចេូ លការដធវើឱយាលទីកន្លែង
កនុងទីប្កុងរន្លថម្។  

ជាចុងដប្កាយ អនកដ្ែើយតរសាភ សបាល 
ដលើកដ ើងថាទីកន្លែងសាធារណៈរដប្ម្ើជីវភាពម្យួ
ន្ផ្នកធំ ដៅកនុងទីរាជធាលីភ្នដំពញ ដែើយរញ្ហា ដលេះ 
តប្ម្ូវឱយាលការយកចិតតទុកោក ់ លិងការប្សាវប្ជាវ
រន្លថម្ដទៀតនាដពលខាងម្ខុ្។ តួនាទីររស់ទីកន្លែង
សាធារណៈប្តូវដធវើការសិកាកនុងវសិាលភាពធទូំលាយ 
ដ ើម្បធីានាបាលថាទីកន្លែងសាធារណៈទងំដនាេះដៅ
ន្តាលលកាណៈជាសាធារណៈយ៉ា ងពិតប្បាក  លិង
រដប្ម្ើប្រដយជល៍ ល់វស័ិយ ឯកជល។ រចេុរបលន ាល
ការប្សាវប្ជាវរន្លថម្ជាដប្ចើលដទៀតទម្ទរឱយដធវើដ ើង
ដៅដលើរញ្ហា ដលេះ ករ៏៉ាុន្លតទលិនលយ័រង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ថា
ាលការចងប់ាលទីកន្លែងសាធារណៈរន្លថម្ដទៀត លិង
ថាដលេះគឺជាតួនាទីររស់រាជរោឋ ភ្ិបាលដៅកនុងការ
រដងកើតរន្លថម្។ 
អនុសាសន ៍

១.  ំដណើ រការដោយតាែ ភាពម្ួយគួរប្តូវបាល
ដធវើដ ើង លិងអលុវតតលត៍ាម្ រមួ្ាលការពិដប្ោេះ
ដយរល់ជាសាធារណៈដៅដពលសដប្ម្ចថាដតើ
 ីសាធារណៈររស់រ ឋបាលបាតរ់ង ់ “ការដប្រើប្បាស់
ជាប្រដយជលស៍ាធារណៈ” ន្ រ ឬដទ ដៅកនុង
ការចាត់ថាន ក់ជាថ្មីពី ីសាធារណៈររស់រ ឋម្ក
ជា ីឯកជលររស់រ ឋប្សរតាម្ចារភ់្ូម្បិាលឆ្ន ំ
២០០១។ 
២. ជហំាលដផ្េងៗគួរប្តូវដធវើដ ើងដ ើម្បធីានាថា
ទីតាងំ លិងប្ពំប្រទល់នលទីកន្លែងសាធារណៈាល
រួចរាល់សប្ារ់ការចូលដប្រើប្បាស់ដោយង្ហយ
ប្សួល។ ជំហាលទងំដលេះាល ូចជា៖ 

ក)  ការផ្េពវផ្ាយតាម្អលឡាញ លងិន្ផ្លទី
លម្អតិន្ លរង្ហា ញ ីសាធារណៈររស់
រ ឋដៅកនុងរាជធាលីភ្នដំពញ។ 



  

២៩ 

ខ្) ោក់សញ្ហញ សាា ល់ផ្ែូ វការដៅប្គរ់
ទីកន្លែងសាធារណៈទងំអស់ន្ ល
រង្ហា ញ ថាកន្លែងដនាេះជាទសីាធារណៈ។ 
ដៅដពលន្ លទីកន្លែងសាធារណៈ
ម្ួយចំលួលោក់សញ្ហញ សាា ល់ន្ររ
ដនាេះរចួរាល់ដែើយ  ដោលលដយបាយ
ដនាេះគួរប្តូវអលុវតតលយ៍៉ា ងទូលំទូលាយ
ដ ើម្បដីលើកកម្រស់តាែ ភាព។ 

៣. ទីកន្លែងសាធារណៈរន្លថម្គួរប្តូវបាលរដងកើត
ដ ើងទងំដៅកនុងខ្ណឌ ខាងកនុងប្កុង លងិខ្ណឌ
ខាងដប្ៅរាជធាលភី្នដំពញ ដែើយអាជាា ធរគួររចេូ ល
លទធលទទួលបាលពីការសិកាដលេះ ក ូ៏ចជា ឹកនាំ
ការប្សាវប្ជាវឱយបាលទូលំទូលាជាងដលេះដទៀតអំពី
អនកដប្រើប្បាស់ទីកន្លែងសាធារណៈ ដ ើម្បកីំណតថ់ា 
លកាណៈសាា ល់ណាប្តូវរចេូ លកនុងទីកន្លែង
សាធារណៈថ្មីៗ ។ ប្រដភ្ទទីកន្លែងសាធារណៈថ្មី
គួរាល ូចជា៖ 

ក) ទីកន្លែងន្ លអាចគិតគូរ ល់ទកឹជំលល់
ជាប្រចាដំៅទីប្កុងភ្នដំពញ លងិកប្ម្តិ
ផ្លរ៉ាេះពាល់នលទកឹជំលលដ់នាេះ  ូច
ាលឧទែរណ៍នលទីកន្លែងសាធារណៈ
ដៅកនុងទីប្កុង ូចជា កូន្រ៉ាលហាដែាល 
(Copenhagen)31 លិង “ទីប្កុងន្ ល
ាលលកាណៈនចនប្រឌិតទរទ់ល់លឹង
ទឹកជំលល ់ (sponge cities)”32 ល៏បី
ររស់ប្រដទសចិល។ 

ខ្) ទីកន្លែងន្ លនចនប្រឌតិ  ូចជាទីកន្លែង
ដពញលិយម្ដប្រើប្បាស់ជារដណាដ េះអាសលន 
កន្លែងប្រកួតប្រន្ជងនានា កន្លែងតូរ
តាម្ ងផ្ែូវ លងិកន្លែងសិលបៈជាដ ើម្។ 
កន្លែងទំងដលេះលឹងដលើកកម្រស់ការ
ចូលរមួ្ផុ្សផុ្លររស់ប្រជាពលរ ឋ
ដៅកនុងការរដងកើតទីកន្លែងសាធាណៈ 
លិងរដងកើតទកីន្លែងន្ លរដប្ម្ើ ល់អនក
ដធវើការកនុងដស ឋកិចេដប្ៅប្រពល័ធ  ូចជា
អនកលកត់ាម្ ងផ្ែូវ ន្ លជួលកាល
ប្តូវបាលរារាងំ ឬដរ ើដចញពីទីកន្លែង
សាធារណៈ នទដទៀត។ 

                                                           
31 Cathcart-Keayes, 2016.  

៤. ការប្សាវប្ជាវរន្លថម្គួរប្តូវដធវើដ ើងទកទ់ង
លឹងទីតាងំលអរំផុ្តនលទីកន្លែងសាធារណៈថ្ម ី លងិ
ដធវើការសិការន្លថម្ដៅដលើតរំលន់្ ល រចេុរបលន
កំពុងខ្វេះទីកន្លែងសាធារណៈ ក ូ៏ចជា ភាពអាច
ចូលបាលជាសាធារណៈ ដៅកនុងទីកន្លែងសាធារណៈ
ន្ លាលប្សារ់។  
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