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អត្ថបទដកស្រង់ចេញព ី
Klein Project Blog 

 ការច ោះចនោ ត្ចោយយតុ្តធិម៖៌ ចដើមបផីតល ់ចមោយមារ 

  ននេះគឺជាការពិតដតូ៏ចមយួដដលថា   នមដាយមាសពីរគឺរតូវបានរបគល់ 
ជារង្វវ ន ់ ដល់ដដគូពីរនាក ់នលខដូចគ្នន   ដដលបានឈនេះការរបកូតរបដជង    ខាង
កីឡារជិេះសគីនលើទឹកកក  កនុងពហុកីឡាដាឌ នជាតិ អូឡាាំពិចអនតរជាតិ   នាឆ្ន ាំ
២០០២កនលងមកននេះ។ នមដាយមាសទាំងពីរននេះ គឺជាលទធផលចុងនរកាយមយួ 
ដនការនដាេះរាយវវិាទដដលបានជាលទធផលយ៉ា ងអទិភាព នៅនលើ   ងមនុសស 
គ្នាំរទ មនិដមនកាំពុងឈនេះបាននមដាយមាស។ ការរបមាជជាទមងនន់ៅនលើការ 
សនរមចននេះ គឺអាច រយណាស់ដដលថាសហគមនកី៍ឡាអូឡាាំពិចអនតរជាតិ   រតូវដត  

ហ៊ា ន  របគល់ពានរង្វវ នន់មដាយមាស នលើកទី២ មយួ ជាយថានហតុនៅដល់ ដដគូពីរនាក ់ នូវកដនលងនលើកទី២  
នៅកនុងការនរៀបចាំ នដើមបនីដាេះរាយ នរឿងអារសូវពីមុន។ 

 ដូចលទធផលជានលើកទី២ មយួ បានបង្វា ញថា  “ការនដាេះរាយនដាយរបពន័ធនបាេះនឆ្ន ត សរមាប ់
កាតន់សចកតីមយួ ដដលអនកសមនឹងទទួលនមដាយមាសននេះគឺ រតូដតផ្លល ស់បតូរ”   (NB: ពីមុន ដល់ឆ្ន ាំ ២០០៣  
មាននៅរកម ជាអនកចូលរមួ ដាកពិ់នទុនរៀងៗខលួន នហើយនរបើលទធផល ទាំងននេះនដើមប ី វាយតដមលជាចាំណាតថ់ាន ក ់
ដល់កីឡាករ អតថពលលិក ទាំងននាេះ)។ចាំណាតថ់ាន កទ់ាំងអស់ននេះ នៅនពលននាេះគឺរតូវបាន រមួផសាំគ្នន (បូកពិនទុ) 
នដើមប ីទទួលបានពានរង្វវ ន ់ ទាំងមូល ដម៏ានតដមល  ។ 

  រសដម៉ាថា អនកគឺនៅឯ ពហុកីឡាដាឌ នជាតិ អូឡាាំពិច អនតរជាតិ (IOC) កនុងឆ្ន ាំ ២០០៣ នហើយរតូវបាន
នគាលបង ជាមយួនឹងការវវិតតនរ៍បពន័ធនដាេះរាយដល៏អមយួសរមាបក់ាតន់សចកតីដល់អនក របកូតរបដជងជិេះសគី 
ដន ត្ើ មយកនលខនានពលអនាគត ។ 

 នតើរបពន័ធនដាេះរាយ (នបាេះនឆ្ន ត) ដបបណា  ដដលអនកចងន់រជើសនរ ើសវាយកមក សរមាបជ់ាការដាក ់
ចាំណាតថ់ាន ក ់ឳ្យអនកជិេះសគីទាំងននាេះ?នតើអនករបាកដនទថា របពន័ធនដាេះរាយ (នបាេះនឆ្ន ត) ននាេះ វាគឺយុតតិធមប៌ាំផុត? 
មនិភាញ កន់ផអើនទ,គ្ិតវទិា អាចជយួ ពួកនយើង នឆលើយសាំ្ួរទាំងននេះ! 

ដចំ ើ រការចោោះស្ាយៈ ឥទធពិលននការពចិារណា 

  មនធាបាយមយួកនុងចាំនណាមនធាបាយដនការគិតជានរចើន  អាំពីការបនងកើតរបពន័ធនបាេះនឆ្ន តជមីមយួ 
សរមាបក់ារកាតន់សចកឋដីល់កីឡាករ អតថពលិកទាំងននាេះ (ឬរបពន័ធនបាេះនឆ្ន តជមីមយួសរមាបន់គ្នលបាំ្ង 
នផសងៗនទៀត) គឺកាំពុងដតរតូវបានចាបន់ផតើមនឡើងនដាយរបពន័ធនបាេះនឆ្ន ត ដដលអាចនធវើនៅបានទាំងអស់ននាេះ។ 
បនាទ បពី់ននាេះមក   ពួកនយើងអាចបនងកើតរបពន័ធនបាេះនឆ្ន តជមីមយួនដាយនធវើការកាំ្តចុ់េះយ៉ា ងនយឿតៗ នូវរបពន័ធ 
ដដលអាចនដាេះរាយបានទាំងអស់នដើមបកីាល យជាចាំដ្កតូចៗ ដនការឆ្ល ស់គ្នន មាន កម់តងៗដដលគរួ  ចងប់ាន។ 
នដាយកាំពុងបង្វា ញដាំន ើ្ រការននេះ   ពួកនយើងសងឈមឹថាមនិនធវើ  មានកាំហុសនៅនលើការឆ្ល ស់គ្នន មាន កម់តងដនរកុម 
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ដល៏អនផសងៗជានរចើននទៀតននាេះនទ  តាមវធីិននេះការកាជាំនរ ើសរបស់ពកួនយើង អាចនធវើនៅបានចាំនពាេះការនដាេះរាយ 
បញ្ហា ននេះ ។ 

  អនុញ្ហដ តចាបន់ផតើមតាមការកាតក់ឋីននេះ នដាយមនុសសដដលនធវើជាគាំរូ  នគ (ថាន កជ់ាទូនៅមយួ)  ដនរបពន័ធ 
នបាេះនឆ្ត តដដលអាចទាំងអស់។ របពន័ធដនការនបាេះនឆ្ន តជានរចើននផសងនទៀតនៅកនុងការដាកចុ់ងនរកាយននេះ  កាំពុង 
នឹងកាល យនៅជាចាំ្ូលចិតតជាមយួដផនកតូចៗដនការមានចាំណាតថ់ាន ករ់បស់រកុមអនកជិេះសគី ជាមូលដាឌ ននៅនលើការ 
នរៀបចាំដាកន់ដាយដផនកៗនៅតាមសនមលងដនសនលឹកនឆ្ន តទាំងននាេះ (e.g. រកុមនៅរកមកីឡាអូឡាាំពិច)។ សនមតថា 
យកពួកនយើងជាដផនកតូចមយួដនរកុមអនករបកតួរបដជងគឺមានជា S=Asada, Berezhnaya, Cohen,  Dijkstra….។ 
រកុមនីមយួៗ គឺរតូវបានដាកពិ់នទុនដាយ រកុមអនកកាតក់ឋីមយួ ដដលសថិតនៅនរកាមការដាកក់ាតន់សចកឋីមានទរមងជ់ា 
J = AfEghanistan, China, Denmark, Ecadore, France, Germany, Honduras, India ។ 

 រកុ  តក់ឋីមយួ ចាតដ់ចងដាកពិ់នទុដល់អនកជិេះសគីទាំងឡាយដដលបាននធវើ គឺមានភាពខុសដបលកគ្នន មយួពី 
ចាំណាតថ់ាន កដ់នអនកជិេះសគីសរមាបក់ារកាតក់ឋីមយួៗ។ ជាឧទហរ្៏៏ៈ ពិនទុរបស់អនកកាតក់ឋីសរមាបក់ាររបកូត 
របដជងដាចន់គមយួ របដហលជាលទធផលនៅកនុងទរមងជ់ាឯកជនមាន ក់ៗ ឯងដនចាំណាតថ់ាន កដូ់ចកនុងតារាង៏ៈ 
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    តារាងទី១:  ឧទហរ្៏អាំពីចាំណាតថ់ាន កដ់នការកាតក់ឋី 

 របពន័ធដនការនបាេះនឆ្ន តនផសងនទៀត គឺរតូវដតមានការកាំ្តយ់កតាមចាំណាតថ់ាន កឯ់កឯងទាំង៩ (ដូច 
តារាងខាងនលើ) នហើយដករសងន់ចញមយួៗ នូវចាំណាតថ់ាន កចុ់ងនរកាយដដលទី១ បាននមដដមាស ទី២ បាន 
នមដដរបាក ់ ទី៣ បាននមដដសាំរ ិ …។ ទីតាាំងអនកឈនេះទាំងអស់ គឺកាំ្តពី់រកុមអនកជិេះសគីទាំងអស់ S។ 
ការកាំ្តយ់៉ា ងនទៀងទតត់ាមដបបគ្ិតវទិាននេះនយើងនឃើញថា របពន័ធនបាេះនឆ្ន តរបស់ពកួនយើង គឺបានកាំ្ត ់
យ៉ា ងចាស់លាស់ មយួកនុងដាំន ើ្ រយក J ដាកពិ់នទុដន S ជាការដាកប់ញ្ចូ លគ្នន  និងទទលួបាន ចាំណាតថ់ាន ក ់
មយួចុងនរកាយ ដន S លទធផលសនរមច។ ននាេះ J គឺ តាំណាង  ចាំននួដនការកាតក់ឋីនៅកនុងJ។  

លកខ ៈគ ុរមបត្តមិយួេនំនួននស្បពន័ធច ោះចនោ ត្ដល៏អមយួ ស្បហែលជាចកើត្មានច ើង 

ជាការពិតណាស់ ពកួនយើងអាចនឃើញភាល មៗថាទរមងដ់នការនធវើដបបននេះ ជាទូនៅគឺ ទទលួបានភាព 
យុតតិធម៌បាំផុត ។  ជាឧទហរ្៍៏ៈ ដាំន ើ្ ការនដាេះរាយ មយួដដលដតងដតចាតដ់ចង ឪ្យអនកជិេះសគីលាំដាបទី់២ (i.e. 

Berezhnaya  នៅកនុងនរឿងននេះ) ទទួលបាននមដាយមាស វាមនិដមនជាបញ្ហា អវីននាេះនទ នបើនទេះជាមានការ 
នបាេះនឆ្ន តដពិ៏តរបាកដពីអនកកាតក់ឋីដបបណា ករ៏បពន័ធដនការនបាេះនឆ្ន តននេះ នៅដតបនតនដាេះរាយបាន។ 
ចាស់ណាស់ថា ពកួនយើង ពិតជារតូវការ ការកាំ្តល័់កខខ័្ ឍ របស់ពកួនយើង ដដលអាច  ដាំន ើ្ ការនបាេះនឆ្ន ត 
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របរពឺតតនៅបាន នៅកនុងការនរៀបចាំកាតក់ឋីននេះដលង  មានកាំហុស កដូ៏ចជាវាមនិយុតតិធម៌ នៅកនុងរបពន័ធនបាេះនឆ្ន ត 
នផសងៗនទៀត។ 

ការចោរពគនំតិ្ជាឯកេឆនចៈ លក័ខខ ឌ័  Pareto 

លកខខ័័្ ឍ  Pareto គឺ គុ្សមបតតិមយួដដលថា ភាគនរចើនដនការយល់រពម យករបពន័ធនបាេះនឆ្ន តដល៏អ 
ននាេះ គរួដត នកើតមាននឡើង ។ជាំហនយ៉ា ងធូររាលមយួដន លកខខ័ ឍ្  Pareto បានរបាប ់ពកួនយើងថា របសិននបើ 
គូរអនកជិេះសគីមយួគូរ ដដលរតូវបានផតល់ចាំណាតថ់ាន ក ់ ខពស់ជាង គូរនផសងនទៀត នដាយ រកុមគ្កមាម ការទាំងអស់ 
នហើយបនាទ បពី់ននាេះ នទៀត របពន័ធនបាេះនឆ្ន តដល៏អ មយួគរួដត រតូវបានរបរពឹតត នឡើងនៅទីបញ្ច ប ់ ។  
ការទទលួបានចាំណាតថ់ាន កជ់ាឯកចឆនចរនបៀបការនបាេះ នឆ្ន តដបបននេះគឺ អនកជិេះសគី ចូលចិតត ខាងនលើជាង 
អនកជិេះសគីដដ៏ទនទៀតដដលនៅបនតបនាទ ប ់  (e.g., របសិននបើ Cohen មានចាំណាតថ់ាន កន់ៅខាងនលើ Berezhnaya 
នដាយអនកកាតក់ឋី នហើយ Cohen គូរដតមានទីតាាំងនៅនលើ Berezhnaya កនុងការបង្វា ញនលើនវទិកា)។ 
លកខខ័ ឍ្័ យ៉ា ងរដិបរដុបននេះធានាថា របពនធនបាេះនឆ្ន តមយួនឹង នគ្នរពមតិដនអនកមានគាំនិតជាឯកចឆនច។ 

 នទេះបីជាយ៉ា ងណាកន៏ដាយ វាពិបាកណាស់ នដើមបបីនងកើត របពន័ធនបាេះនឆ្ន តដបបធមមជាតិមយួ ដដល 
អាចដឹកនាាំ ឪ្យមាន លទធផលលអននាេះ នហើយដបបសនមលង សនលឹកនឆ្ន តទាំងអស់ហកដូ់ចជាមនិនពញចិតត។ 
នហតុការ្៍ទាំងននេះ ចាស់ជានកើត មាននឡើងនៅនពលដដល  របពន័ធនបាេះនឆ្ន ត មានរនបៀបជា របនភទអកខររកម។ 
ពិចារណានលើឧទហរ្៍ មយួថា អនកជិេះសគីទាំងបនួ របស់នយើង សដមតង នៅកនុងលាំដាប ់ ដូចជា៏ៈ Asada, 
Dijkstra, Cohen, and Berezhnaya. Asada និង Dijkstra គឺជាសគីពីរដដលនៅនាាំមុខ។ នហើយបនាទ បម់ក 
ពកួនគទាំងពីរគឺនៅរកមចូលចិតត   Asada  ជាងនដាយឪ្យជាការ  កាំ្ត ់6-3   ។ បនាទ បពី់ននាេះមក គឺជា សគីរបស់ 
Cohen នហើយមតិរបស់ នៅរកម គឺ កាំ្ត ់6-3 និងបដនថមនទៀតថា  Cohen មានលកខ្ ៏ៈលអរបនសើជាង Asada។ 
នៅទីបញ្ច បស់គីរបស់ Berezhnaya មានលកខ្ ៏ៈរគបរ់គ្នន ់ ជានហតុនាាំឪ្យនៅរកមនជឿថា សគីរបស់  Berezhnaya 
គឺមានលកខ្ ៏ៈពិនសសជាងសគីរបស់ Cohen នៅនទៀត នដាយកាំ្ត ់ 6-3 ។របពន័ធនបាេះនឆ្ន ត ជាមូលដាឌ នមយួ 
នៅនលើការនរបៀបនធៀបជាដដគូរ ដដលនធវើតាមលាំដាបល់ាំនដាយ របដហលជាមាន លកខ្ ៏ៈរបនសើជាង នដើមប ី
ឈាននឆ្ព េះនៅរក ការដាកជ់ាចាំណាតថ់ាន ក ់ បង្វា ញនលើវាទិកាថា Berezhnaya ទទួលមាដាយមាស Cohen 
ទទលួមាដាយ របាក ់ Asada ទទួលនមដាយ សាំរទិឌ និង Dijkstra មនិទទបួានអវីនាេះ ។ នៅនពលនៅរកម គិត 
និងសរនសរនូវ ការដាក ់ចាំណាត ់ថាន កន់ៅតាមចិតតរសឡាញ់ និងមានភាពលាំនអៀងជាឯកជន ( ដូចកនុងតារាងទី២ 
សញ្ហដ នៅរតងក់ដនលងជូរឈរ នីមយួៗ គឺជាពិនទុរបស់នៅរកមមាន ក់ៗ  ពិនទុខពស់នៅនលើនគនិង ពិនទុទបនៅនរកាមនគ) 
ពកួនគរនធតដ់ដលរកនឃើញថា សគីរបស់ Dijkstra មានលកខ្ ៏ៈលអរបនសើជាង Berezhnaya នៅនទៀត។ 
នមដាយមាសដដលបាន  នៅអនកជិេះសគីននាេះ គឺជាការគិតដតឯងៗរបស់នៅរកមវាពិតជាមនិរតឹមរតូវនឡើយ។ 
នហើយអនកដដលរតូវបាននលខ១ ដបជាបាននលខ៤នៅចុងបញ្ច បន់ៅវញិ។ 
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តារាងទី២:  Sequential  Contests Let Berezhnaya  Win  Gold! 

 ការរបកូតរបដជងតាមលាំដាបល់ាំនដាយ ដបរជាអនុញ្ហដ ត   Berezhnaya ឈនេះនមដាយមាស! 

ភាពឯករាជ្យហដលមនិទាកទ់ងនងឹការផ្លា រប់តូ រោោ  

 ការពិចារណានលើាថ នភាពដូចខាងនរកាម៏ៈនហតុការ្៍គឺថា Asada និង Berezhnaya មកដល់ទីមុន ប៉ាុដនត 
Cohen មនិទនដ់ល់ទីនៅនឡើយ។សថិតកនុងាថ នភាពដបបននេះ នៅរកមទាំងអស់ បានសនរមច នរជើសនរ ើស 
យកមយួដដល របនសើរកនុងចាំនណាមសគីទាំងពីរននាេះ ។ ប៉ាុដនតមនិទនរ់បាកដនៅនឡើយនទថា Cohen នឹងរតូវបាននគ 
នរបៀនធៀប យ៉ា ងនម៉ាច ចាបត់ាាំងពីនពលដដលនាង មនិទនប់ាន សដមតងនៅនឡើយននាេះ។ ឥសសរជនផលូវការ ដដល 
នរៀបនរៀងតារាងលទធផល បានគិត និងចង ់ ដឹងថា អនកជិេះសគីណាខលេះ បានជាបន់ៅកនុង ទីតាាំងដរ៏តឹមរតូវ ឥឡូវននេះ 
(e.g. មុននពលផសពវផាយនលើ TV or Radio)។ដូនចនេះនហើយ បានជាឥសសរជនជាផលូវការ បានរបាប ់នៅនៅរកមថា 
ដាកច់ាំណាតថ់ាន កឪ់្យ Cohen   បានរតឹមរតូវ នដាយសាំអាង នៅនលើនពលនវលា ដនការចាបន់ផតើមរបស់ ពកួនគ  និង 
ការរ ាំដពទុក ដល៏អបាំផុត នូវអវីដដលនាង នឹងនធវើ ដូចនចនេះនហើយ បានជា ឥសសរជនជាផលូវការ អាច របកាសផាយ 
អាំពីអវីដដល Asada នឹងបញ្ច ប ់នហើយជាបទ់កទ់ងជាមយួ Berezhnaya ។ ដាំន ើ្ រ ការនបាេះនឆ្ន ត គឺបានវាយ តដមល 
នហើយការកាំ្តរ់បស់វាននាេះគឺថា Asada គរួដតបញ្ច បន់ដាយឈានមុខ Berezhnaya នៅនពលបង្វា ញនលើនវទិកា។ 
ដាំន ើ្ ការនបាេះនឆ្ន តកម៏ានទីតាាំងឪ្យ Cohen សថិតនៅកដនលងណាមយួនៅនលើនវទិការផងដដរ។ ប៉ាុដនតមនុសសរគបគ់្នន  
ដឹងថា ការដាកច់ាំណាតថ់ាន កគឺ់ជាវធីិបា៉ា នរ់បមា្ដតមយួគតដ់ដលរបដហលជានឹងអាច ផ្លល ស់បតូរថានឹងផតល់ 
ឳ្កាសមតង  ឪ្យរកុមអនកជិេះសគី  Cohen បានយ៉ា ងពិត របាកដ។ 

 នរកាយមក បនាទ បពី់ បានរបកាស់ ផសពវផាយរចួ រកុមសគី Cohen នហើយនឹង រកុមនៅរកម មយួចាំននួ 
កនុងចាំនណាម នៅរកម ទាំងឡាយ បានផ្លល ស់បតូរ សនលឹកនឆ្ន ត របស់ពកួនគ នដាយគិតដល់ វធីិដនការចាតដ់ចង 
Cohen តាមរនបៀបណា។ ដតពកួនគមនិរបាកដថានធវើវាបានននាេះនទ។ នទេះបីជាមានការផ្លល ស់បតូរយ៉ា ងណាកន៏ដាយ 
នៅរកម បានដាក ់ចាំណាតថ់ាន ក ់ឳ្យ រកុម Asada ខពស់ជាង រកុម Berezhnaya  ឬ កផ៏ទុយមកវញិចាំណាតថ់ាន ក ់របស់  
Berezhnaya អាចខពស់ជាង Asada កថ៏ាបាន ។ 

នៅនពលលទធផលរបកាស់ជាផលូវការ គឺនរៀបជាតារាងបញ្ជ ី នដាយអនុវតតនន៍ៅតាម ដាំន ើ្ រការ 
ដនការនបាេះនឆ្ន ត នហើយរតូវបានគិតថា វាឥឡូវ បនងកើតឳ្យរកុម  Berezhnaya បញ្ច បន់ដាយនាាំមុខ រកុម Asada 

នៅនលើនវទិកា។ ការកាតក់ឋីឳ្យ រកុមទាំងពីរ ននេះហកដូ់ចជាមនិ យុតតិធមន៌ាេះ នហើយវាកប៏នងកើត 
ឳ្យមានការផសពធផាយ ដអ៏ារកកម់យួផងដដរតាមកញ្ច ក ់ទូរទសសន ៍។ នហតុអវីបានជា មានការសនរមចថា គួរដតនសនើ 
ឳ្យមានទីកដនលង របស់ Cohen នបើ អនកជិេះសគីពីរនផសងនទៀត មានលកខ្ ៏ៈ លអរបនសើរនហើយននាេះ? 
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នៅកដនលងរបពន័ធដនការរបរពឹតត ដច៏ដមលកមយួននេះ មនិអាច នឹងនកើតនឡើងបាននទ  ដដលថាឳ្យ មានភាពឯករាជយ 
ដន៏ពញនលញមយួ នហើយមនិមានការទកទ់ង នឹងការផ្លល ស់បតូរននាេះ ឬ នហតុការ្៍ រគបរ់បនភទ ទាំងអស់ ។ 
ការនិយយនដាយរបនយល៏ៈ នបាេះនឆ្ន តមយួដដល នធវើឳ្យនពញចិតតរគបដ់បបយ៉ា ង នឹង មនិ អាចផ្លល ស់បតូរ 
ការបនងកើតឳ្យមាន ភាពលាំនអៀង នដាយរបញាបរ់បញាល់បាននទ ដនចាំណាតថ់ាន កជ់ាមូលដាឌ ន សរមាបក់ារសដមតង 
កនុងនពលអនាគត ់ ។ 

គនំតិ្ហដលចធវើឳ្យមានភាពលអស្បចរើរច ើង គរូហត្មនិមានការឈចឺាបៈ់  Monotoicity 

បនាទ បម់ក រសដមដល់ាថ នភាពមយួដដល លទធផលជានមដាយមាស គឺ រតូវបានផសពវផាយថា រកុម 
Asada ទទួលបាននមដាយមាស Berezhnaya ទទួលបាននមដាយរបាក ់និង Cohen ទទួលបាននមដាយ សាំរទិធ ។ 
នលាក Bulgarian  មានរបាសនថ៍ា ជាំហនជាបនតបនាទ បគឺ់ សាំនៅនៅនលើ ការគិត និង ការជាំទស់ទមទរ 
សនលឹកនឆ្ន តទមទរ របស់ពកួនគទាំងននាេះ គឺ ពិនិតយនៅនឃើញថាបានខុស ។ សនលឹកនឆ្ន តរបស់ពកួនគ 
មានលាំអាន ជា ៖ Asada, Berezhnaya, Cohen, នទេះបីជាពកួនគ បាននបាេះនឆ្ន ត ឳ្យ   Berezhnaya , Asada, 

Cohen យ៉ា ងពិតរបាកដដបបណាកឋី។រកុមគ្៏ៈកមាម ការឥសសរជន បាន គ្នាគិត នឡើងវញិនូវរាល់ លទធផល 
ទាំងននាេះ នហើយរបកាស់ថា ឥឡូវននេះ Berezhnaya គូរដត ទទលួបានរតឹមដត នមដាយសាំរទិធវញិប៉ាុនណាណ េះនទ ។ 
នហតុការ្៍ននេះ ហកដូ់ចជា ចដមលកបនតិច នរពាេះពីការចាបន់ផតើមដាំបូងគឺ Berezhnaya ទទលួបានពិនទុខពស់ជាង 
នដាយនៅរកមមាន ក ់ដតនពលននេះមនិដឹងថា Berezhnaya   ឈចឺាប ់យ៉ា ងណាននាេះនទ នៅនពលដដល នគរបកាស់ 
លទធផលនលើនវទិការថា Berezhnaya ទទលួរតឹនមដាយ សាំរទិធ ។ របពន័ធចាតដ់ចងមយួ សរមាបា់ថ នការ្៍ 
ដច៏ដមលក ដបបននេះ អាចនឹងមនិរតូវឳ្យ នកើតមាននឡើង នទៀតនទ  ននេះគឺជាសមឋ ីដដលបាននពាលនដាយនពញចិតត នៅ
កាន ់Monotoicity  ។ 

 ចូររកនឡក នមើល នហតុការ្៍ ពីដាំបូង វាហក ់ ដូចជា ចដមលកបនតិច ដដល រាល់នហតុការ្៍ រតូវបាន 
នគនធវើការពិចារណា ដូចនចនេះ វាជារបស់កមមសិទធ មយួ ។ នតើរបនភទដនរបពន័ធ នបាេះនឆ្ន ត ដបបណា គរួដតជា 
លទធផល  សរមាប ់ អនកជិេះសគីមាន ក ់ ដដលកាំពុងដតឈចឺាប ់ នដាយ ការចាបន់ផតើមពីដាំបូង បានចាំណាតថ់ាន កខ់ពស់ 
នហើយចុងនរកាយបញ្ច បម់និទទួលបាននមដាយមាសននាេះ? Recall នទេះបីជាយ៉ា ងណាកន៏ដាយ របពន័ធដនការ 
នបាេះនឆ្ន ត ដម៏ានសកតនុភាពមយួននាេះ គឺជា ដាំន ើ្ ការនដាេះរាយដដមនិមាន ការរបឆ្ាំងជាំទស់ទមទរ 
នហតុននេះ វាជានហតុផលមយួ ដដលអាចទទលួយកបានសថិតកនុងបរបិទដបបននេះ។ នរឿរាវទាំងអស់ននេះ វាបានគ្នាំរទ 
ពកួនយើង ឳ្យនចេះនដាេះរាយ នហើយនលចជារូបរាងនឡើង នូវអវី ដដល បនងកើតបានជា របពន័ធនដាេះរាយ 
ដស៏មរមយមយួ និងអាចទទួលយកបាន ។ 

 វាកាំពុងដតរតូវបាន នគចាប ់ អារមម្ ៍  នហើយកតស់មាគ ល់យ៉ា ងខាល ាំង នទេះបីជាយ៉ា ងណាកន៏ដាយ 
ដដលថាលកខ្ ៏ៈ ជាកមមសិទធ អាចទទួលយកបានរសនដៀងគ្នន ដបបននេះ គឺជា NOT ការកតស់មាគ ល់មយួ 
ដដបានបាំនពញ បាំ្ងនហើយ ផតល់ឳ្យនដាយ របពន័ធ ដនការនបាេះនឆ្ន ត មយួចាំនួនដដលនគបាននលើកនឡើង។ 
តាមពិតនៅ របពន័ធរគបរ់គង មយួចាំននួ ដដលនរបើជានស៊ារ ី ដន ដាំន ើ្ រការរតក់ាំ្តន់ដាយ 
ការនបាេះនឆ្ន តនរជើសនរ ើស ដូចជា របពន័ធដនការនបាេះនឆ្ន តដដល ដដលរតូវបាននគនរបើ នដាយ IOC នដើមបនីរជើសនរ ើស 
យកទីរកុងមយួ សរមាបន់ធវើជាមាច ស់ផទេះ នរៀបចាំកីឡាអូឡាាំពិច។ នហើយតាមការពិតនៅ វាគឺជា ការខកបាំ្ងរបស់ 
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Mononicity .មានការនកើតនឡើងជាញឹកញាបដ់បបណាកឋី ដូចជាមនិមាន ាថ នភាព ដតឯកឯង 
ចាស់ជានកើតមាននឡើងយ៉ា ងពិតរបាកដ ទាំងននេះ ជារបធានបទ មយួ ដននហតុការ្៍ ដដលរតូវ 
ដតសិកាដសវងយល់ ឳ្យបានចាស់លាស់ និង នធវើការពិភាកា ដវកដញក ប៉ាុដនត ការពិតនៅទាំងននាេះ រគ្ននដ់តជា 
ាថ នភាព មយួនឺង អាចនកើតមាននឡើង នៅកនុងរបពន័ធនបាេះនឆ្ន ត ដដលនគនិយមនរបើនានពលជមីៗននេះ នហើយ 
របដហលជាអាច ដឹកនាាំ ពួកនយើង ឳ្យដឹងពី ការរកនឃើញ នូវភាពខុសៗគ្នន  ដនរបពន័ធនបាេះនឆ្ន ត ។ 

រមភាព រវាង ពាស្កតឹ្យភាព នងិ អនាមកិភាព 

គុ្សមបតតិ នផសងនទៀត ពួកនយើងរបដហលជាចងប់ានឳ្យ របពន័ធនបាេះនឆ្ន តរបស់ពកួនយើង 
របរពឹតតនៅបានយ៉ា ងលអ ដូចជានរៀងរា៉ា វ ដនភាពយុតតិធម ៌ នហើយទាំងននាេះវាគឺជា  ការនគ្នរពដល់ភាពនសមើគ្នន ដន 
អនកជិេះសគីទាំងអស់។ រាល់បុគគលមាន ក់ៗ   គូរដតមាន ភាពយ៉ា ងឯករាជយ កនុង ការនរៀបចាំ នឈាម េះ សញ្ហជ តិ 
ដនអនកជិេះសគីទាំងអស់ នៅតាម លាំដាបល់ាំនដាយ។ ននើគឺពកួនយើង ចងនិ់យយថា របពន័ធនដាេះរាយជមី ជាមយួនឹង 
បាំ្ងដនសចរកិលកខ្ ៏ៈពារកឹតយភាពទាំងននេះ។ យ៉ា ងរសនដៀងគ្នន ននេះដដរ ពួកនយើង ចងប់ានរបពន័ធ 
នបាេះនឆ្ន តមយួ ដដលនគ្នរពដល់ សមភាពរបស់នៅរកម ទាំងអស់ ។ ននាេះគឺថា រពាំដដនមយួចាំនួននផសងនទៀត 
ដនគាំនិតនយបល់ របស់នៅរកម រាបប់នតសាំនៅនឆ្ព េះនៅ នលើការសនរមចចិតត ចាំនពាេះចាំណាត ់ថាន កចុ់ងនរកាយរបស់ 
អនកជិេះសគី នហើយគូរដតនឹងមនិមាន ការរមួបញ្ចូ គ្នន  ដនការកាតក់ឋីដបបនរៀបជា នឈាម េះ សញ្ហជ តិ។ 
របពន័ធនបាេះនឆ្ន តដដល ដឆអត នលើកមមសិទធទាំងននេះរតូវបាននគនិយយថាជាភាពអនាមកិបាំផុត។ 

ការចាបអ់ារមម្ ៍ យ៉ា ងរគបរ់គ្នន ់ គឺថាពកួនយើងអាច  រកនឃើញ ការអធិបាយនូវរាល់ របពន័ធនបើនឆ្ន ត 
ទាំងអស់ ដដលមានភាពខវេះខាតចាំនពាេះកមមសិទធទងននេះ។ ជាឧទហរ្៍ របនទសមយួចាំននួដដល នបាេះនឆ្ន ត 
នរជើសនរ ើសអនកដឹកនាាំរបស់វា នដាយពឹងដផអកនៅនលើ ការនកើតនឡើងដនការបមូលផតុ ាំនដើមបនីរជើសនរ ើសយកលទធផល 
ដដលមនិបានសនរមច ពីភាពខុសគ្នន រវាង ទីតាាំងភូមាិស្រសត រសុកសមតាមបាំ្ង ពកួអនាមកិ។ ឧទហរ្៍ 
នៅសហរដឌអានមរចិ អនកនបាេះនឆ្ន តមកពីរដឌ ជានរចើន និងអនកគ្នាំរទ ភាគនរចើន ដនគនបកសននយ បាយមយួ 
កនុងចាំនណាម គ្បកស របស់ពកួនគ (រាបប់ញ្ចូ លបដនថមនទៀត) នដាយ បាននធវើ ការនរជើសនរ ើស ទីកដនលងនផសងនទៀត 
ជាបនណាត េះអាសនន នៅរដឌនផសងនទៀត ជាមយួការបិទបដនថមដន រកុមតវា៉ា របឆ្ាំង នដាយការនបាេះនឆ្ន តនរជើសនរ ើស ។ 
ននេះជាការពិតពីនរពាេះ អនកនបាេះនឆ្ន តជានរចើនមកពី (Swing state) អាំណាចដន កមាល ាំង របស់នបកខជន 
ទទលួបានសនមលងគ្នាំរទ ពីការនបាេះនឆ្ន តដនរដឌរបស់ពកួនគ ។ 

ដ ឹំងអាស្កកម់យួេនំនួ ស្ទរឹដរីបរ ់ Arrow’s  

ពកួនយើងឥឡូវមាន ទរមងល់កខ្ ៏ៈ ដដលអាចមយួចាំនួន ពកួនយើង គរួដតនរៀបចាំរបពន័ធនបាេះនឆ្ន ត នៅ 
Olympic នដើមប ី មានការនពញចិតតតាមបាំ្ង ។នៅកនុងដផនក ននេះដដរពកួនយើង នឹងពាយម រកនឃើញ 
កដនលងសថិតនៅ ទរមងម់យួ ដនរបពន័ធ នបាេះនឆ្ន តលអៗ  ដដលមានលកខ្ ៏ៈ ជាកមមសិទធទាំងអស់ 
នហើយពកួនយើងបានពិភាកានលើទរមង ់ ទាំងននាេះ ។ ដូនចនេះ នហើយ ពកួនយើងនិង របឆ្ាំងជាំទស់ នៅនលើ 
ទីតាាំងចាំណាត ់ថាន ក៩់ របស់នៅ រកមដដលបាន កាំ្តដ់ាកច់ាំណាតថ់ាន ក ់ឳ្យរកុមអនក ជិេះសគី ទាំងបី ។ 
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នគ្នលបាំ្ងពកួនយើង នធវើការសនរមចចិតត នធវើនតសត ាកលបង របពន័ធនបាេះ នឆ្ន តជមី មយួដដលពកួនយើង 
ធាល បប់ាន របាប ់ នដាយនពញចិតតនៅនលើ រគបា់ថ នភាព ទាំងអស់ ដដល ដតងដតដរបរបូល និង អបារកិតភាព ។ 
នដើមបជីួយ  ពកួនយើង ាកលបងរបពន័ធជមីននេះ អនុញ្ហដ ត ឳ្យពកួនយើង ពិចារណា នលើករ្ីមាន ៣ កដនលងដនទីតាាំង 
ចាំណាត ់ កាតក់ឋី ។ អនុញ្ហដ តិ និយយ ពីនៅរកម ៣ មកពី របនទសអាា៊ា ន ទាំងអស់ចូលចិតតជាង រតងថ់ា 
មានអនកជិេះសគីខពស់ បាំផុតរតឹម ៣នាក ់ នហើយ គរួបញ្ច ប ់ កនុងលាំដាប ់ Asada, Berezhnaya, Cohen។ 
ជាងននេះនៅនទៀត សនមតថ់ា នៅរកមជនជាតិ អានមរចិ២នាក ់ ចូលចិតត ជាង នបើអនកជិេះសគី 
ទាំងននាេះទទលួបាននមដដ មាសដដលសថិត នៅកនុងលាំដាប ់ Cohen, Asada, Berezhnaya បាំផុតអនុញ្ហដ ត 
និយយថា នៅរកម ជនជាតិអឺរ ៉ាុប៤នាក ់ ចូលចិតតជាង នបើអនកជិេះសគីទាំងននាេះបញ្ច ប ់ កនុងទាំរង ់ Berezhnaya, 

Cohen, Asada។ របពន័ធនបាេះនឆ្ន តរបស់ ពួកនយើងរតូវដតរតលបន់ៅនរៀបចាំនឡើងវញិ សរមាបក់ារបង្វា ញ 
នលើនវទិកា។ ប៉ាុដនតនតើនយើង នឹងនរៀបចាំលាំដាបទ់ាំងននាេះបានយ៉ា ងដូចនមតច? 

បនតឧទហរ្៍របស់នយើង, សនមតថ់ារាល់់លទធផល កនុងរបពន័ធនបាេះនឆ្ន តដល៏អ របស់ពកួនយើង នៅនលើនវ
ទិកា មយួ បាននរៀប ឳ្យ Berezhnaya នៅនលើ Asada ពីនពលននាេះមក ពកួនយើងដឹងថា របពន័ធ របស់ពកួនយើងនគ 
យល់រពមទាំង អស់។ នសចកឋីដជលងននេះ គឺថា នៅនពលមាននៅរកម ៤នាក ់មកពីអឹរ ៉ាុប បានដាកឳ់្យ Berezhnaya 

នៅកាលនលើ នហើយ Asada នៅនរកាមនគ។ នហើយនៅរកមដដ៏ទនទៀត បានដាក ់ចាំណាតថ់ាន ក ់ឳ្យ Asada នៅនលើ 
Berezhnaya ពកួនយើងរតូវ ដត។ ពកួនយើងរតូវដតបញ្ច ប ់ ជាមយួ Berezhnaya នៅនលើ Asada 
នពបង្វា ញនលើនវទិកា (ចាំដ្កឯ Cohen មនិអាចនឹងផ្លល ស់បតូរ នៅនដាយ ការចាតត់ាាំងអវី បាននទ នទេះបីជា 
Berezhnaya បញ្ច បន់ដាយ ទកទ់ងនឹង Asada កន៏ដាយ) ។ ចាបត់ាាំងពីនពល ននាេះមក ពកួនយើងថា របពន័ធ 
របស់ពកួនយើងគឹមាន ភាពដរបរបួលកានដ់តលអនឡើងៗ ។ លទធផល គរួដតនៅបនតនកើតនឡើង  រគបរ់ពឹតតិការ្៍ 
របសិននបើនទេះជាមាន នៅរកមនផសងនទៀត បានដាកច់ាំណាតថ់ាន កឳ់្យ Berehnaya នៅនលើ Asada កន៏ដាយ ។  (i.e. 
ការនធវើដូចនចនេះគឺជា វធីិបានដតមយួគត ់ ដដលបាននធវើឳ្យមានភាបរបនសើនឡើង នូវទីកដនលងរបស់ Berezhnaya)។ 
ននេះគដួតមាននយ័ថា នៅរកមអឺរ ៉ាុប ទាំងបនួនាក ់ នៅដតបនត អាំណាចដនលទធិផ្លត ចក់ារ នៅកនុងវញិ្ហដ ្ថា 
WHENEVER ពកួនគ ដាកច់ាំណាតថ់ាន ក ់ ឳ្យ Berezhnaya នាាំមុខ Asada។ ពកួនគគឺ ធានាថា Berezhnaya 
និងបញ្ច បន់ដាយនាាំមុខ Asada។ ចាបត់ាាំង ពីនពលននាេះមក ពគួនយើងបានាម នថា របពន័ធនបាេះនឆ្ន តរបនសើពកួ 
នយើងគឺ អពារកឹត។ ននេះវាមនិពិនសសនទ អាំពី  Berezhnaya និង Asada នៅកនុង ឧទហរ្៍។ WHENEVER 
នៅរកមអឺរ ៉ាុប ដាក ់ ចាំណាតថ់ាន កឳ់្យ អនកជិេះសគីមាន ក ់ នាាំមុខអនកជិេះ សគីដដ៏ទនទៀត អនកជិេះសគីទាំងឡាយ រតូវដត 
បញ្ច បន់ៅកនុងលាំដាបដ់បបននាេះ នហើយបង្វា ញនៅនលើនវទិការ។ ដូចនចនេះ របសិន នៅរកម អឺរ ៉ាុប នបាេះនឆ្ន តជា 
រកុមមយួ ( រគបរ់កុមទងអស់ដនពកួនគ នធវើដូចគ្នន តាមមនធាបាយននេះ )។   លទធផលនលើនវទិការ និងយល់រពម 
ជាមយួ សនមលងនឆ្ន តរបស់ពកួនគ បានាម នទុក ដន រកុមសនមលងនឆ្ន តដដ៏ទនផសងនទៀត ។ពកួនយើងគូដត និយយថា 
នៅរកមអឺរ ៉ាុបទាំងននាេះ នរបើអាំណាចផ្លត ចក់ារ ។ 

ជាលទធផលមយួ ការពិភាការបស់នយើងនៅកនុង វគគដនកថាខ ឍ្ មុន ។ពួកនយើងរបដហលជាជាំទស់ថា 
ទរមងខ់ាងនលើមនិគរួ លទធផលជា Berezhnaya នាាំមុខ Asada  នៅនលើនវទិការ ។អនុញ្ហដ តិឳ្យពួក នយើង សនមតថ់ា 
នៅចុងបញ្ច ប ់ Asada នាាំមុខ Berezhnaya។ ប៉ាុដនតពួកនយើងរកនឡកនៅនមើល កដនលនងបស់ Cohen 
គរួដតជាកដនលមយួដដលទកទ់ងនិង Berezhnaya ។ របសិននៅនលើនវទិការ រតូវបាននរៀបចាំឳ្យ Cohen នាាំមុខ 
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Berezhnaya  បនាទ បម់ក ពួកនយើង នៅកនុង ាថ នភាពមយួដដល នៅរកមជនជាតិ អានមរចិ២នាកគ់តន់ៅ បានដាក ់
ចាំណាតថ់ាន កឳ់្យ Cohen នាាំមុខ Berezhnaya (ជាលទធផលកនុងនវទិការ ដដលជាការសញ្ជ ឹងគិតដនគាំនិត 
ផ្លទ ល់របស់ពកួនគ)។ ការនរបើរបាស់លទធផល ដូចគ្នន ននេះដដរ  ពកួនយើងធាល បប់ាននរបើវា ជាមយួនៅរកមអឺរ ៉ាុបពីមុន។ 
នសចកឋីដជលងការននេះ គូរដតរបកាស់ថា នៅរកម ជនជាតិ អានមរចិ នរបើអាំណាច ផ្លត ចក់ារ។ របសិននបើពួកនយើង 
មនិចងន់ធវើឳ្យមាន អនីតិកាលមយួ ដដលនរបើនដាយអាំណាចផ្លត ចក់ារ   ពកួនយើងគឺបនាទ ប៉ាពីននាេះមក 
គឺថាបងខាំដាកក់ដនលងឳ្យ Asada នៅនាាំមុខ Berezhnaya នហើយ Berezhnaya នៅនាាំមុខ Cohen 
នពលបង្វា ញនលើនវទិការ។ ប៉ាុដនតការសនមតទ់ងននាេះគឺថា Asada កាំពុងដតបញ្ច បន់ដាយនាាំមុខ Cohen។ 
ការឳ្យននាេះគឺថា នៅរកមអាសីុ ៣នាកគ់ត ់ ដដបានដាក ់ ចាំណាតថ់ាន កឳ់្យ Asada នៅនាាំមុខ Cohen កនុង 
ការដាកច់ាំនាតថ់ាន ក ់របស់ពួកនគ។    

រនបៀបនហតុផលដូចគ្នន ននេះដដរ  ពកួនយើង បាននរបើជាមយួនៅរកម អឺរ ៉ាុប នហើយឥឡូវគរួដតបង្វា ញថា 
នៅរកមអាសីុ នរបើ អាំណាច ផ្លឋ ចក់ារ។ អាំណាចផ្លឋ ចក់ារ គឺមនិអាចរតន់គចបាននទ! 

 ចាបត់ាាំងពីនពលននាេះមក របពន័ធ នបាេះនឆ្ន ត របស់ពកួនយើង រតូវដតដឹកនាាំ ឳ្មានការដាកច់ាំណាតថ់ាន ក ់
មយួចាំននួ នៅនលើនវទិការ សរមាប ់ គាំនូសកាតន់នេះ ។រកុមនៅរកមមយួកនុង ចាំនណាមនៅរកមទាំងបី ដនពួកនយើង 
រតូវដតមាន អាំណាច ផ្លឋ ចក់ារ។ ននាេះគឺថា នៅកនុងាថ នភាពដតមយួគត ់ ដដល រកុមននាេះនបាេះនឆ្ន ត រកុម 
ជាមយួនឹងចាំនាតថ់ាន ក ់ ដូចគ្នន ។  លទធផល នលើនវទិការ និងយល់រពមជាមយួ សនមលនឆ្ន តរបស់ពកួនគ ។ ននាេះគឺវា 
អារកករ់គបរ់គ្នន ់ នហើយ កនុងនយ័ថា ពកួនយើង មានរកុមមយួ កាំពុង ពិចារណា អនីតិភាពដននៅរកមទាំងននាេះ 
ថាគូរដតមាន អាំណាច នៅនពលកាំពុង នធវើការ នដាយាមគភីាព នដើមបគីញរនបើរគង រាល់លទធផល 
នបាេះនឆ្ន តទងននាេះ។ បញ្ហា គឺ រពឹតតិការ្៍ខុស ជវីនបើ រកុមពួក នយើងមាន អាំណាចដតមតងគត ់ ជាងននេះនៅនទៀត 
ពកួនយើង អាចដបងដចករកុមននាេះជាពីររកុមរងនហើយនរបើ របាស់ នហតុភល រសនដៀងគ្នន  ននាេះនលើការបង្វា ញថា 
រកុមរងមយួកនុងចាំនណាម រកុមរងទងននាេះពិតជាមានអាំណាច។ នដាយកាំពុងបនត ដបងដចកតនៅនទៀត 
នូវរកុមអាំណាច ទាំងននេះ ពួកនយើងគឺ មានមតិនឆវងជាយថានហតុ ជាមយួរកុមកាំពុងពិចារណាមយួ ដន 
រកុមនៅរកម ដដលនរបើលទធិផ្លឋ ចក់ារ ដតមយួគត។់ នលាក Kenneth Arrow បានបង្វា ញភសតុតាង ដន
លទធផលទាំងននេះ កនុងឆ្ន ាំ ១៩៥០ នរកាមភាពជាដដគូរដនការពិចារណានលើាថ នភាព របពន័ធនបាេះនឆ្ន តទាំងននាេះ 
បាននពញចិតតនលើរពាំដដន កាំាំ្តទ់ាំងអស់ និង លកខខ័ ឍ្ របស់ Pareto ។ 

ស្ទរឺដនីនការច ោះចនោ ត្ 

 Arrow គឺជាមនុសសដតមាន ក ់ កនុងចាំនណាមមននុសសដាំបូងបាំផុត ដដលបាន សិកាការនបាេះនឆ្ន ត តាមដបប 
ទសសន៏ៈវស័ិយដនគ្ិតវទិា ននាេះគឺមាននយ័ថាជា ដាំននើរការមយួ ដដលអាចនកើត ឬ មនិអាចនកើតមាន 
យ៉ា ងពិតរបាកដ ដន រាល់បាំ្ងរបាថាន  ជារបស់កមមសិទធ។ នទេះបីជាយ៉ា ងណាកន៏ដាយ ការង្វររបស់គ្នត ់
បាននបើកទវ  ដនតាំបនជ់មីទាំងមូលមយួ រាវរជាវ សរមាប ់ កនុងដផនក អនកគ្ិតវទិា  អនកនសដឌាស្រសត 
និងអនកវទិាាស្រសត ននយបាយ នដាយឆលងកាត ់តាមដផនកននេះនិង ដចករ ាំដលក  គាំនិតអាំពី អវីដដលអាចនធវើនៅ បាន 
និងអវីដដលមនិគូរឳ្យចងប់ាន  ។ សរមាបជ់ាឧទហរ្៍ នលាក Allan Gibbaard កនុងឆ្ន ាំ ១៩៧៣ និង Mark 

Satterthwaite កនុងឆ្ន ាំ១៩៧៥  បានរកនឡកនមើល គុ្សមបតតិដន របពន័ធនបាេះនឆ្ន តមយួ នបើនទេះបីជាវាមាន 
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(ភាពរសនដៀងគ្នន ដដលមនិរបាថាន ឳ្យនកើតមាន) គុ្សមបតតិននាេះ គឺថាវាអាចរតូវបាននគនរៀបចាំ។ ដាំ្ឹងនផសងៗ 
នទៀត របដហលជាមានាថ នភាពដន ការតាាំងនៅ ទីកដនលងរបស់ អនកណាមាន ក ់ អាចនកើតមានមតងបដនថមនទៀត 
ដដលគូរឳ្យចងប់ាន លទធផល នដាយ ការកុហកអាំពី នសចកឋីលាំនអៀង របស់ពកួនគ។ ការង្វររបស់ពកួនគ ដឹកនាាំពកួ 
នគឳ្យ សនរមចបាន ជានសចកឋីសននិដាឌ ន ថារបពន័ធ នបាេះនឆ្ន ត ដតមយួននាេះគឺមនិមាន ការនបាកបនញ្ហឆ តណាមយួ 
នដាយ អនកនរបើអាំណាចផ្លឋ ចក់ារ ឬ មានការនកើតនឡើងដតិ៏ចតចួ បាំផុត ដនការផ្លល ស់បឋូរននាេះ អាចនឹងមនិឈនេះ។ 
បនតបនាទ បម់ក អនករាវរជាវជានរចើន បានរកនឡកនៅនមើល សាំ្ួរដូចជា នរឿយៗគឺមាន ការនរៀបចាំចូលគ្នន  
នទើបអាចនកើត ជាលទធផល ដដល អាចទទួលយកបាន និង ការចូលចិតតដបបណាគឺ របាកដជានកើតមាននឡើង ។ 

រលីធម ៌

 ពកួនយើងនឃើញបនាទ បម់កនទៀតថាននាេះជា នហតុផដនគ្ិតវទិា  ឆលងកាតន់ដាយ របុងរបយតនដ័ន 
និយមនយ័ ដ ៏ ជាកល់ាក ់ និង ការបករាយ ដរ៏តឹមរតូវ គឺអាច នឆលើយតប នៅរាល់ាថ នភាព 
នដាយនគចមនិផុតពីការនរបើគ្ិតវទិា  និង វទិាាស្រសត ធមមជាតិ ។ជានហតុផលដច៏ាាំបាច ់ ដដលនធវើឳ្យ 
នគនជឿនដាយឯកឯងដនលទធផលទងននាេះ នៅនពលដាំបូងបាំផុត នមើលនៅវាហកដូ់ចជា ដឹងនដាយអាំណាច 
ដនអពនតរញា្  ។នៅកនុងបរបិទ ដនឧទហរ្៍ អាំពី Olympic របស់ពកួនយើងននេះ ពកួនយើងអាចយល់បានថា  
វាគឺ មនិអាចនកើតមាននឡើង នដាយនពញចិតត នៅនលើវធីិ ទាំងបូន   ដនចរតិត លកខ្ ៏ៈលអៗ ទាំងអស់ននាេះនទ។ 
ពកួនយើងរតូវការ របពន័ធ នដាេះរាយ របស់ពួកនយើង។ នហើយវានៅតិចតចួបាំផុត  របសិននបើវាជា  មូលដាឌ នដនការ 
កាតក់ឋី  នដាយដាកច់ាំណាតថ់ាន ក ់ដតឯកឯង។   

 នទេះបីជាយ៉ា ងណាកន៏ដាយ ននេះមនិរតូវការនរឿងកឋីអវីដដលអស់សងឃមឹនទ។ ការវភិាគ របស់ពកួ នយើង 
នលើបញ្ហា ននេះ បានរបាបព់ួកនយើងថា ពួកនយើងជាអនក ពិចារណាយ៉ា ង រសួល ឬ ាមញ្ដ  ថាន កដ់ ៏ ធាំមយួ 
ដនរនបៀបនធវើដផនការ នបាេះនឆ្ន ត  នៅកនុងកិចច រាវរជាវ របស់ ពកួនយើង សរមាបរ់បពន័ធ ដល៏អ ននេះ ។ ឧទហរ្៍ 
ទកទ់ងនឹង ការនឆលើយ របស់នៅរកម នីមយួៗ នៅពហុកីឡាអូឡាាំពិច  ពិតជានរបើនលខ នដើមបដីាកជ់ាពិនទុ និង 
នដើមប ី នជៀសឳ្យផុត ពីចាំណាតថ់ាន ក ់ ដដល រសនដៀង គ្នន  ឬដូចគ្នន  ដនភាពលាំនអៀង របស់ពយនគ ។ ការដកដរប 
ដដ៏ទនទៀត រមួបញ្ចូ លទាំងការដ្នាាំ តដមលតូចមយួដន ភាពមនិ ចាស់លាស់ នៅកនុង នរគ្នងការនបាេះនឆ្ន ត ។ 
ជាឧទហរ្៍ ពកួនយើងអាច បាំបាតន់ចាលនូវ ភាពមនិចាស់លាស់ មយួចាំ ននួ ដនការដាកពិ់នទុ របស់នៅរកម 
នាឪ្កាស់នពលននាេះ។ នដាយនហតុននេះនហើយ បាន ជានគបនងកើតការនបាេះនឆ្ន ត មយួ តាមនរគ្នងការ  ដដលននេះ 
មនិដមនជាដាំន ើ្ ការ មយួពិតរបាកដ នហើយពកួនយើង បាននធវើការពិចារណា។ ដាំនណាេះរាយចុងនរកាយ 
តាមការពិត  ជាដផនកមយួកនុងចាំនណាម ទិដឌភាព ដដលរតូវបាននគ ទទលួទុកជារបស់ខលួន និងជាចាំដ្ក ជមីមយួដន 
តនួលខនបាេះនឆ្ន ត សរមាបអ់នកជិេះសគី និងរតូវបាននគអនុវតតរនបៀបននេះ កនុងឆ្ន ាំ២០០៤។ 

 


