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របូថតដែលជាប់ជយ័លាភកី្នងុក្ម្មវធិីប្បក្តួរបូថត បង្ហា ញពី
ភាពសម្បរូដបបែអ៏ស្ចា រយរបសទ់ន្លេន្ម្គងគ 

 

 
រាត្រីកាលចូលមកដល់ ថាមពលអគ្គិសនីចាប់ផ ត្ើមបំភ្លឺ ភូ្មិផនសាទក៏ល្បីល្ាញមួយ

កន្នលង ន្ដលបន្តែរខ្លួនកនុងទីងងឹរ ផលើ ល្ូវទឹក គូ្ឡុង (ឬផមគ្ងគ) ននត្បផទសផវៀរណាម។ ផភ្លើ
ងអំពូលចាំង  ចន្ចែងចិញ្ច្ច  ផ វ្ើឱ្យផគ្ផមើលផ ើញពីការរស់ផៅតាម ទ្ះរបស់ត្បជាពលរដឋ ន្ដល
ពឹងអាត្ស័យផលើទផនលផមគ្ងគ ផដើម្បីចិចែឹមជីវិរ។ រូបថរផនះបង្ហ្ញពីអរថន័យត្ជាលផត្ៅននន្ខ្្ែ
ជីវិរផលើទឹក ន្ដលឆលុះបចែំំាងពី ទនំាក់ទំនងជាត្បវរតិសាស្រសតរវាងមនុស្ែ និងទផនល។  

ផោក Hien Minh Vu បានថរ ត្ិរយកទិដឋភាពដ៏អសាច្រ្យផនះ និងបានឈ្នះជ័យោភី្
ផលខ្មួយ កនុងការត្បកួរត្បន្ជងរូបថរផលើកដំបូង ន្ដលផរៀបចំផឡើងផោយគ្តៈកមមការទផនល
ផមគ្ងគ។  

កនុងកមមវិ្ីន្ដលផរៀបចំផឡើង នាឯផលខា្ិការោឋ្នននគ្តៈកមមការននទផនលផមគ្ងគ កនុងទី
ត្កុងផវៀងច័នទ កាលពីផដើមន្ខ្ ន្ូ ផដើម្បី  អបអរសាទរភាពសម្បូរន្បបននទផនលផមគ្ងគ ជាមួយនឹងរូប
ថរន្ដលឈ្នះជ័យោភី្ អនកថររូបន្ដលទទួលបានជ័យោភី្រូបផនះ និយាយផោយចិរតផត្រក
អរ ថា “ការចូលរួមកនុងការត្បកួរត្បន្ជងផនះ គឺ្ជាឱកាសដ៏អសាច្រ្យមួយសត្ាប់ខំុ្្ ផដើម្បីបចជូន
សារត្បាប់ផៅសាធារតជនទូផៅ ថា ផយើងចាំបាច់ត្រូវពួរនដគ្ន្ ការពារទផនលដ៏ត្សស់បំត្ពងមួយ
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ផនះ ផដើម្បីជាត្បផយាជន៍ដល់ត្បជាពលរដឋន្ដលពឹងអាត្ស័យផលើវា សត្ាប់មហូបអាហារ្ង និង
ការរកចំតូល្ង”។  

រូបថរឈ្នះជ័យោភី្របស់ផោក Vu  ត្រូវបានផត្ជើសផចញពីរូបថរចំនួន ១៦៥ សនលឹក 
របស់អនកថររូបមិនន្មនអាជីពចំនួន ៤២ នាក់ កនុងត្បផទសចំនួនបួន ផៅអាងទផនលផមគ្ងគផត្កាម 
កនុងផនាះានកមពុជា ឡាវ នថ និងផវៀរណាម។ អនកថររូបទំងផនះ បានចូលរួមកនុងការត្បកួរ
ត្បន្ជងរូបថរ ផត្កាមត្បធានបទ “ភាពសម្បូរន្បបននទផនលផមគ្ងគកនុងន្ខ្្ែន្ភ្នករបស់អនក” ន្ដល
ចាប់ផ ត្ើមទទួលពាក្យត្បកួរ ពីនថៃទី ០៧ ន្ខ្ កកកោ ដល់នថៃទី ២៤ ន្ខ្ កញ្ញ្ ឆន្ំ ២០១៧។  

រូបថរចំនួន ៣០ សនលឹក ផ្្ែងផទៀរ ន្ដលឈានដល់វគ្គជត្មុះចុងផត្កាយ ន្ដល្តិរយ
កផ្្ំង  ទស្ែនីយភាពដ៏ត្សស់បំត្ពង និង សកមមភាពមនុស្ែ សុទធន្រសបញ្ជ្ក់ពីផរឿងរា ្វគួ្រឱ្យ
ទក់ទញចិរត ត្សផដៀងគ្ន្ផនះ ដូចជាការបង្ហ្ញពីត្បព័នធបរិសាថ្នសម្បូរន្បបននទផនលផមគ្ងគ ការ
ផត្បើត្បាស់ទឹកតាមន្បបន្្នផ្្ែងៗគ្ន្ និងមុខ្របរចិចែឹមជីវិរ ន្ដលានលកខតៈពិផសស របស់
សហគ្មន៍ផៅតាមដងទផនល។   

រូបថរទំ្ងផនាះ រួមាន អនកផនសាទ ន្ដលត្បថុយជីវិរជាផរៀងរាល់នថៃ ផដើម្បីផនសាទរក
ត្រី ការផ វ្ើពាតិជជកមមផៅផលើន ទ្ទផនល នថៃលិចផលើសាព្នមិរតភាពភាជ្ប់ពីត្បផទសឡាវផៅត្បផទស
នថ ហវូងសរវបក្ែី សម្បុរផ្ម្ និងផសាភ័្តភាពនននត្ពលិចទឹក។ រូបថរទំងផនះ សុទធន្របង្ហ្ញ
ពីភាពសម្បូរន្បបននរំបន់អាងទផនលផមគ្ងគ។ រូបភាពនីមួយៗ សុទធន្របានទក់ទញចំណាប់
អារមមត៍ខ្ពស់ពីផៅត្កម ន្ដលចូលរួមវិនិចឆ័យកនុងពិ្ីត្បកួរត្បន្ជងរូបថរផនះ។  

ផោយភាជ្ប់មកជាមួយនូវកតីរំផភ្ើប ផោកត្សី Catherine O’ Brine ន្ដលជាត្បធានគ្
តៈកាម្្ិការផរៀបចំកមមវិ្ីត្បកួរត្បន្ជងរូបថរផនះ ានត្បសាសន៍កនុងកមមវិ្ី ត្ល់រង្វ្ន់ថា 
“រូបភាពទំងផនះានលកខតៈពិផសសម្ យ្្ង ន្ដលទក់ទញចិរតអនកទស្ែនា… វាជារូបភាព 
ន្ដលផល្ស់បតូរការយល់ផ ើញ និងបទពិផសា្ន៍របស់ផយើង”។ 
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ពិ្ីត្បគ្ល់រង្វ្ន់ផនះ ត្រូវបានផរៀបចំផឡើងត្សបគ្ន្ជាមួយនឹងពិពត៌តាំងបង្ហ្ញរូបថរ 
ន្ដលជាប់ចំណារ់ថាន្ក់ផលើផគ្ចំនួន ៣០ សនលឹក។ រូបភាពឈ្នះជ័យោភី្ចំនួន ១២ សនលឹក បាន
ទទួលរង្វ្ន់ ន្ដលកនុងផនាះ រូបលអផលើសផគ្ចំនួន៨ ទទួលបានរង្វ្ន់ជាសាច់ត្បាក់ានចាប់ពី 
៥០ ដុោល្រ ផៅ ៥០០ ដុោល្រ។ 

ជាមួយវរតានផភ្្ៀវកិរតិយសជាង ៧០ នាក់ រួមទំង្ផភ្្ៀវអផចជើញមកពីតាមសាថ្នទូរ
របស់     បណាត្ត្បផទសជាសាជិកអាសា ្ន និងនដគូ្ហិរចញវរថុរបស់គ្តៈកមមការទផនលផមគ្ងគ 
អនកជាប់ជ័យោភី្នីមួយៗ បានឈ្រផៅចំផពាះមុខ្ផភ្្ៀវកិរតិយសត្បកបផោយផាទនភាព 
ផដើម្បីទទួលរង្វ្ន់។ ផពលន្ដលឮផឈាម្ះរបស់ពួកផគ្ ពួកផគ្ឈ្រញញឹមោក់កាារា ្ ចាំឱ្យផគ្ថរ
រូប។ ពិ្ីផនះ ត្ល់ឱ្យអនកថររូប ន្ដលទទួលបានជ័យោភី្មកត្បផទសកមពុជា ឡាវ នថ និងផវៀរ
ណាម នូវ ផាទនភាព ភាពសប្ាយរីករាយ និងអំតរសាទរចំផពាះសាន្នដរបស់ខ្លួន។  

ផោកត្សី Kankeo Oupravanh ន្ដលជាជ័យោភី្ាន្ក់ កនុងចំផណាមអនកថររូបជាប់
ជ័យោភី្ជាស្រសតីពីរនាក់ ផហើយជាអនកទទួលបានជ័យោភី្ទីបី សត្ាប់រូបថរន្បបមផនាស
ផចែរនា បង្ហ្ញពីស្រសតីាន្ក់ន្ដលកំពុងរង់ចាំបតីយកទូកមកទទួលផៅ ទ្ះ ផៅផរៀងរាល់ោង្ច 
បនា្្ប់ពីលក់ត្រីន្ដលចាប់ពីទផនលផមគ្ងគរួច ផោកត្សី បាននិយាយថា “ខំុ្្ានផាទនភាព
ណាស់ ន្ដលបានផ ើញរូបថររបស់ខ្្ុំ ត្រូវបានផគ្ោក់តាំងបង្ហ្ញ និងសាគ្ល់មនុស្ែជាផត្ចើន
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នាក់ តាមរយៈការត្បកួរត្បន្ជងផនះ។ កមមវិ្ីត្បកួរត្បន្ជងផនះ ផលើកទឹកចិរតឱ្យខំុ្្ថររូបបន្នថម
ផទៀរ ផដើម្បីបង្ហ្ញពីទំនាក់ទំនងរវាងទផនលផនះ ជាមួយនឹងជីវិររបស់មនុស្ែ។ 

រូបថរន្ដលឈ្នះជ័យោភី្ ១២ សនលឹក ត្រូវបានបង្ហ្ញកនុងត្បរិទិនឆន្ំ ២០១៨ របស់
គ្តៈកមមការទផនលផមគ្ងគ ផហើយរូបថរ ន្ដលជាប់ចំណារ់ថាន្ក់លអជាងផគ្ចំនួន ៣០ កំពុងត្រូវ
បានោក់តាំងបង្ហ្ញផៅកនុងសាលទទួលផភ្្ៀវននផលខា្ិការោឋ្នគ្តៈកមមការទផនលផមគ្ងគ 
សត្ាប់ឱ្យសាធារតជនចូល  ផមើល។  

ការតាំងពិពត៌ផនះ ផៅន្របនតទក់ទញចំណាប់អារមមត៍ពិរត្បាកដពីសាធារតជន
ទូផៅ។ ផភ្្ៀវន្ដលចូលមកទស្ែនារូបថរទំងផនះ រីករាយកនុងការផដើរផមើលផសាភ័្តភាពដ៏អ
សាច្រ្យរបស់ទផនល  ផមគ្ងគ ្ នធានទឹក និង្នធានផ្្ែងផទៀរ របស់ទផនលផនះ តាមរយៈាយ្សុីនថរ 
របស់អនកថររូប។  

ផោក Kittipong Jirayoot ន្ដលជាផភ្្ៀវាន្ក់មកពីទីត្កុងផវៀងច័នទ បាននិយាយថា “រូប
ថរទំងផនះ រំណាងឱ្យរនមលននទផនលផមគ្ងគ... រូបថរទំងផនះផ វ្ើឱ្យខំុ្្រំផភ្ើបដល់ត្កផៅផបះដូង 

និងរំឭកត្បាប់ខំុ្្ពីគុ្តរនមល ន្ដលទផនលផមគ្ងគ ត្ល់ឱ្យផយើងទំ្ងអស់គ្ន្។”  
កមមវិ្ីត្បកួររូបថរ និងការតាំងពិពត៌រូបថរផនះ គឺ្ជាន្្នកមួយននគ្ផត្ាងត្គ្ប់ត្គ្ង

្នធានទឹកចត្មុះទផនលផមគ្ងគននគ្តៈកមមការទផនលផមគ្ងគ ផត្កាមជំនួយហិរចញវរថុពី្នាគ្រ
ពិភ្ពផោក ន្ដលបានសត្មបសត្មួលកិចែសហត្បរិបរតិការឆលងន្ដន ជំុវិញការផត្បើត្បាស់ និង
ការត្គ្ប់ត្គ្ង្នធានទឹករវាងត្បផទសផមគ្ងគទំងបួន។ ផនះ គឺ្ជាកមមវិ្ីត្បកួរត្បន្ជងផលើកទី
មួយ ន្ដលគ្តៈកមមការទផនល      ផមគ្ងគបានផរៀបចំផឡើង ផដើម្បីបផងកើនការយល់ដឹងពីសារៈ
សំខាន់ននការសហការត្គ្ប់ត្គ្ង្នធានទឹកឆលងន្ដន ផដើម្បីការអភិ្វឌ្ឍរំបន់ផនះ ត្បកបផោយ
ចីរភាព។ 

ផបើផទះបីជាកមមវិ្ីត្បកួរត្បន្ជងផនះ ត្រូវបានបចែប់ផៅផហើយយាយ្ងណាក៏ផោយ ពិពត៌រូបថរ 
នឹងបនតរហូរដល់នថៃទី ៣១ ន្ខ្ មករា ឆន្ំ ២០១៨ ផហើយនឹងានការន្ចកជូនត្បរិទិនសត្ាប់
ផភ្្ៀវន្ដលចូលមកទស្ែនា ១០០ នាក់ដំបូង។ សត្ាប់អនកន្ដលមិនអាចចូលរួមទស្ែនាការ
តាំងពិពត៌ផោយផ្្ល់ រូបថរន្ដលឈ្នះពាន់រង្វ្ន់កនុងទត្មង់ផអឡិត្រូនិក ក៏ានបង្ហ្ញតាមរ
យៈត្បព័នធអនឡាញ្ងន្ដរៈ 
https://www.flickr.com/photos/156837968@N06/sets/72157667788776459 
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