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បៀ�ចក្តីី��បៀ�េ�អំំពី�កាារកាារពាារខ្លួួ�នបៀ�ចក្តីី��បៀ�េ�អំំពី�កាារកាារពាារខ្លួួ�ន

កាោរដោរៀនិអំំពីរដោ�ៀ�កាោរពាោរខ្លួួ�និគឺឺជាោវិិធីី�ដោ�ើ�និលទ្ធធភាោពក្នុុ��កាោរជួួយសដោ��ះោ�

ជួីវិិតរ�ស់អំុក្នុ។ ទ្ធិនិុនិ័យបាោនិ��ាោញថាោ រាោល់ទ្ធម្រ��់នៃនិ

កាោរវាោយ�ក្នុដោ�ោវិិញអាោច កាោត់�និថយបាោនិយ៉ាាោ�ខ្លាំំោំ�និូវិឧ�បតិិដោ�តុនៃនិអំំដោព�

�ឹ��ោនិិ�កាោរវាោយដំំដែដំលបាោនិដោក្នុ�តដោ���ជាោ�និិ�ន្ទាាោ�់។

ដោនិ�តម្រ�ូវិឱ្យយអំុក្នុអំនិុវិតិវាោឲ្យយបាោនិដោទ្ធៀ�ទាោត់ ដោដំ��បីដោរៀ�ចំខ្លួួ�និសម្រ�ោ�់ដោពល

ដែដំល�ោនិនិរណាោ�ាោក្នុ់ �ក្នុវាោយដំំអំុក្នុ ដោទាោ��ីជាោវាោ�ិនិ�ោយនិឹ�ដោក្នុ�តដោ���

ក្នុ៏ដោ�ោយ។

�ដោចេក្នុដោទ្ធសដែដំលដោម្រ��ដោ�ោទ្ធីដោនិ� គឺឺជាោយុទ្ធធសាោម្រសិ ដោគឺចខ្លួួ�និសាោ�ញ្ញោ ដោដំ��បី

ដោគឺច ដោចញពីជួដោ�ំោ�និិ�កាោរវាោយដំំដែដំលជាោទ្ធូដោ�ោដោក្នុ�តដោ�ោដោល�ម្រសិីនិិ�ក្នុុ�ោរ។ 

សូ�ស�ះោល់ថាោ�ដោចេក្នុដោទ្ធសទាោំ�ដោនិ��ិនិដែ�និជួំនិួសឲ្យយកាោរដោរៀនិសិលប�

ក្នុ�ោច់គឺុនិដោន្ទាោ�ដោទ្ធ។

ប្រ�ភពី៖

1. Full Circle Martial Arts (សិលប�ក្នុ�ោច់គឺុនិ�ួយទ្ធឹក្នុដោពញ): 

   fcma.school

2. Link to Michi Self Defense Basics (ដំំណរ ភាាោ�់ដោ�ោយុទ្ធធសាោម្រសិ�ូល�ាោនិសម្រ�ោ�់ កាោរពាោរខ្លួួ�និ�ីឈីី):  

    https://docs.google.com/ presentation/d/1ZVtJrj8rfSzSaAWgW337jgKuT_qQN9KAW_

    YLg3lt3MA/edit?usp=sharing

3. Escape from Choke Holds (កាោរ ដោគឺចពីកាោររឹត/ដោគឺៀ�ក្នុ): 

    https://www.youtube.com/watch?v=-V4vEyhWDZ0

រដោ�ៀ�កាោរពាោរខ្លួួ�និ

http://fcma.school
https://docs.google.com/presentation/d/1ZVtJrj8rfSzSaAWgW337jgKuT_qQN9KAW_YLg3lt3MA/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ZVtJrj8rfSzSaAWgW337jgKuT_qQN9KAW_YLg3lt3MA/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=-V4vEyhWDZ0
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ 

កាោរដំឹ�អំំពីសាាោនិភាោពជួុំវិិញ ខ្លួួ�និ

១. ពនិិិតយដោ��លឲ្យយច�ោស់ និិ�យក្នុចិតិទុ្ធក្នុ�ោក់្នុចំដោពាោ��រិដោវិណ ជំុួវិិញខួ្លួ�និអុំក្នុ។ �នុិសស

ដែដំលដំ�ឹនិិ�យក្នុចិតិទុ្ធក្នុ�ោក់្នុចំដោពាោ��ជួឈ�ាោនិជំុួវិិញខួ្លួ�និនឹិ��ិនិ�ោយឲ្យយដោគឺដោធីើ� បាោ� បាោនិ

ដោ��យ។

២.  កំុ្នុដែ�ក្នុអាោរ�មណ ៍(ដូំចជាោ ដោ�ោយសាោរទូ្ធរសព័ទរ�សអុ់ំក្នុជាោដោដំ��)។

៣.  �ោនិគឺដោម្រ�ោ�ច�ោស់អំំពីក្នុដែនួិ�ដែដំលអុំក្នុនឹិ�ម្រតូវិដោ�ោ។ រក្នុដោ��លក្នុដែនួិ�ម្រចក្នុដោចញ, 

ផ្លូួ�វិ�ំដែ�ក្នុ, �និទ�ទ់្ធកឹ្នុ, �រិដោវិណ �ខុ្លួ ហាោ�និិ�តំ�ន់ិដែដំល�ោនិ�នុិសស�ាោ ។

៤.  ក្នុណំតស់�ះោលដ់ោពលដោវិលាោ, សដោ��ួក្នុ�ំពាោក់្នុ, ក្នុ�ពស,់ ពណដ៌ែ�កុ្នុ, សាោក់្នុ  

ឬសាំោក្នុម្រសឡាោក្នុ ដែដំលអាោចស�ះោល ់បាោនិ។ ស�ូដោធីើ�ជាោសាោក្នុសីលអ។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ 

ក្នុ�ោច់រត់ ដោគឺច ដោ�ោយ ដោម្រ�� ក្នុនៃដំ ១

១. ដោគឺវាោយអុំក្នុដោ�ោយកាោរចាោ�ន់ៃដំអុំក្នុដោ��យរត់។

២. អុំក្នុម្រតូវិកាោរពាោរខួ្លួ�និដោ�ោយ��ើលិក្នុនៃដំសម្រតូវិដោ��� និិ�វាោយដោល� ផុ្លូត ់ក្នុនៃដំ សម្រតវូិដោ�ោយ

ដោម្រ�� នៃដំ�ាោ�ដោទ្ធៀតរ�ស់ អុំក្នុ។ ដោដំ�រកុ្នុ��ដោលប�និដូំចសម្រតូវិអុំក្នុ ដោដំ��ប ីរត់ដោគឺចខួ្លួ�និបាោនិ។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ 

ក្នុ�ោច់រត់ដោគឺច ដោ�ោយ ដោម្រ�� ក្នុនៃដំ ២

១. ដោគឺវាោយអុំក្នុដោ�ោយកាោរចាោ�ក់្នុនៃដំ ឬដោដំ��នៃដំ ទ្ធល់�ុខ្លួអុំក្នុ។

២. អុំក្នុម្រតូវិកាោរពាោរខួ្លួ�និដោ�ោយម្រតូវិចាោ�់នៃដំទាោ�ំ២រ�ស់សម្រតូវិអុំក្នុឲ្យយផ្ទាាោ�់ជាោ�គ់្នាាោ 

�ន្ទាាោ�់�ក្នុ��ើលិជាោរ�ើ�់ឲ្យយធំី  (��ើលិ�ក្នុខ្លាំោ�ដោម្រ�ោ ឬដែផុ្លូក្នុកូ្នុនិនៃដំ) ដោ��យទាោញនៃដំ/សាាោ

រ�សដ់ោគឺឲ្យយដោ���ដោល�ក្នុ�ោល ដោ��យទាោញចុ�ដោម្រកាោ�។ ��ើលិរ�ើ�ន់ៃដំឲ្យយកាោន់ិដែតធី ំកាោន់ិដែត

លអ និិ�ផ្ទាំោសទ់្ធមី្រតគ្នាោក្នុរ�សអុ់ំក្នុដោ�ោតាោ�នៃដំរ�សអុ់ំក្នុ ដោដំ��ប�ីដោ�ើ�និទំ្ធ�ន់ិនិិ�ភាោព

ដោជាោគឺជ័ួយកុ្នុ��កាោរដោម្រ��ម្របាោស�់ដោចេក្នុដោទ្ធសដោនិ�។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖

ក្នុ�ោច់រត់ ដោគឺច ដោ�ោយ ដោម្រ�� ក្នុនៃដំ ៣

១. ដោគឺវាោយអុំក្នុដោ�ោយកាោរចាោ�យ់ក្នុក្នុនៃដំ ទ្ធល់�ុខ្លួអុំក្នុ។

២. អុំក្នុអាោច កាោរពាោរខួ្លួ�និដោ�ោយ �ន្ទាាោ�ក្នុ�ពសរ់�សអុ់ំក្នុដោ�ោយ�និទនិជ់ួ�គ�រ់�សអុ់ំក្នុ          

ដោ��យដោល�ក្នុដែក្នុ�នៃដំរ�សអុ់ំក្នុដោ���ហាោក់្នុដូំចជាោដោពលអុំក្នុកំ្នុព�ុដោល�ក្នុទូ្ធរសព័ទឬដូំចកាោរ

វាោយដោ�ោយដោម្រ��ដែក្នុ�នៃដំ។    ចំណុចដែដំលអុំក្នុគួឺរ ដោផ្ទាោោតអាោរ�មណដ៍ោ�ោដោល�ដោន្ទាោ� គឺឺកាោរកាោោ�់

ម្រ�ោ�នៃដំច�អ�លនិិ�ដោ�នៃដំ  ដោម្រពាោ�វាោជាោចំណុចដោខ្លួ�ោយ�ំផុ្លូតកុ្នុ��កាោរកាោោ�់នៃដំ។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖ 

កាោរដែម្រសក្នុ
១. ហាោត់ដែម្រសក្នុថាោ “STOP”(ឈី�)់, “NO” (ដោទ្ធ), “I DON’T KNOW YOU”   

(ខំ្លួ��ំនិិសាះោល់អុំក្នុដោទ្ធ) និិ� “FIRE”    (ដោ�ួ��) ឲ្យយបាោនិខ្លាំំោ�ំ និិ�ឲ្យយបាោនិសាុោ ំដោដំ��ប ីឲ្យយអុំក្នុដំនៃទ្ធ

ដោផ្លូស�ដោទ្ធៀត�ោយ ចាោ�អ់ាោរ�មណ៍ដោ�ោដោពលដែដំលម្រតូវិកាោរ។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖

កាោរវាោយដោ�ោយដោម្រ��ដែក្នុ�នៃដំ
១. �ោក្នុន់ៃដំរ�ស់អុំក្នុជាោទ្ធម្រ��់សាំោ��ោន់ិ ដោ��យដោ�នៃដំរ�ស់អុំក្នុដែ�រ�ុខ្លួដោ�ោម្រទ្ធ�ូ ឬ

ចដំោ�ៀ�កូ្នុនិ នៃដំដោចញដោម្រ�ោ។ ឆ្អឹអ�ឹពីដែក្នុ�នៃដំដំល់ម្រ�អំ�់នៃដំរ�ស់អុំក្នុនឹិ�ជាោនៃផ្លូទសម្រ�ោ�់វាោយ

ដោគឺ។ ដោនិ�គឺឺជាោកាោរវាោយដែដំលលបំាោក្នុជាោ�ដោគឺដែដំលអុំក្នុអាោចដោធីើ�បាោនិ ដោ��យក្នុ�ោច់ដោនិ�ដោម្រ��

បាោនិលអសម្រ�ោ�់ច�ាោយដោ�ោជួតិៗគ្នាាោ។

២. កាោរដោធីើ�ដោជួ��គឺឺម្រ�ហាោក់្នុម្រ�ដែ�លនឹិ�កាោរដោបាោ�បាោល ់ឬកាោរ��ើលិ“ �ាោសុនីិដោបាោក្នុគឺក់្នុ” 

បាោនិពាោក្នុក់្នុណាោោល ។ អុំក្នុនឹិ�ឈីរកុ្នុ��ជំួ�រ contrapposto ដែដំលទ្ធ�ងនិរ់�សអុ់ំក្នុម្រតូវិ

បាោនិផ្ទាំោសដ់ោ�ោ�ាោ�ដោទ្ធៀត នៃនិ ខួ្លួ�និ អុំក្នុ។ កុ្នុ��ក្នុរណីដោនិ� ទ្ធ�ងន់ិរ�សអុ់ំក្នុនឹិ�ផំ្ទាោសព់�ីាោ�ដោ�ោ

�ាោ�ដោទ្ធៀតនៃនិដោគ្នាោលដោ�ោរ�សអុ់ំក្នុដោ�ោដោពលអុំក្នុ�ដែ�ើរខួ្លួ�និ។ អុំក្នុក៏្នុអាោចដោល�ក្នុដោ���ដោ�ោដោល�

បាោនិដែដំរ។

៣. អុំក្នុអាោចដោម្រ��ក្នុ�ោច់ដោនិ�ដោ�ោដោល�ឆ្អឹអ�ឹជំួនីិរ,  �ោលថ់ាាោល់, �ោល�់កុ្នុដោ���ដោល�ច�ាោឬថាះោ� 

និិ�ក្នុ។ ក្នុដែនួិ�ដែដំលដោយ��ដែណន្ទាោ ំគឺឺក្នុដែនួិ��ោនិសាោចទ់្ធន់ិៗ។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖

កាោរ�ោល់ដោ�ោយដោម្រ��ជួ�គ�់
១. នៃផ្លូទដែដំលអុំក្នុដោម្រ��សម្រ�ោ�់វាោយគឺឺ �រិដោវិណ ម្រ��ោណ ៦ អីំ�ញដោ�ោចដោន្ទាំោ� ក្នុ�ោលជួ�គ� ់និិ� 

ច�ុដោ�ំោរ�ស់អុំក្នុ។

២. យក្នុនៃដំរ�ស់អុំក្នុទាោ�ំស�ខ្លាំោ�ចាោ�់សាាោសម្រតូវិរ�ស់អុំក្នុ ដោ��យយក្នុជួ�គ�រ់�សអុ់ំក្នុ

អំកុ្នុ ចូលខ្លាំោ�កុ្នុ��ដោ�ំោ, ម្រក្នុដោលៀនិ, ដំ�ខួ្លួ�និ ឬម្រទូ្ធ�រ�ស់សម្រតូវិ។ ម្រ�សនិិដោ��អុំក្នុអាោចទាោញ

�ខុ្លួរ�ស់ពកួ្នុដោគឺចុ�ដោ�ោដំលជ់ួ�គ�់រ�សអុ់ំក្នុបាោនិគឺឺកាោន់ិដែតលអ។
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖

ខ្លួទ�់ក្នុ�ោលរ�ស់អំុក្នុ
អុំក្នុវាោយម្រ�ហាោរភាោគឺដោម្រច�និ ចូលចិតិ តម្រ��់ដោ�ោក្នុ�ោលរ�សអុ់ំក្នុ ដោដំ��ប ីដោធីើ� ឲ្យយ អុំក្នុ

ម្រសឡាោ�ំកាោ�ំឬសនួិ�់។ ដំដូោចុ�ដោ��យ វាោ�ោនិ សាោរ សខំ្លាំោន់ិណាោសដ់ែដំលអុំក្នុម្រតូវិ កាោរពាោរ

ក្នុ�ោលរ�ស់អុំក្នុ ដោ��យដំ�ឹអំំពីសាាោនិកាោរណ៍ ជំុួវិិញ ខួ្លួ�និ ។

១. ដោល�ក្នុនៃដំរ�ស់អុំក្នុដោ���ដោ��យយក្នុបាោតនៃដំរ�ស់អុំក្នុ�ក្នុចាោ�់ដែផុ្លូក្នុខ្លាំោ�ដោម្រកាោយក្នុ�ោល

រ�សអុ់ំក្នុ និិ��ោក់្នុ ដែក្នុ�នៃដំរ�ស់អុំក្នុច�អ�លដោ�ោ�ខុ្លួ។

២.  អុំក្នុគួឺរដែតអាោចដោ��លដោ��ញតាោ�ចដោន្ទាំោ�ដែក្នុ�នៃដំរ�សអុ់ំក្នុដែដំលដោ�ោព�ីខុ្លួអុំក្នុ ដោដំ��បអុីំក្នុ

អាោចដោធីើ�ចលន្ទាោកាោរពាោរខួ្លួ�និបាោនិ ស�ម្រស�។ ម្រ�សនិិដោ���ោនិនិរណាោ�ាោក់្នុក្នុពំ�ុយក្នុក្នុណាោោ�់

នៃដំ�ក្នុ�ោល់យ៉ាាោ�ខ្លាំំោ�ំ អុំក្នុអាោច�ដែ�ើរនៃដំរ�ស់អុំក្នុដោ�ោចដំោ�ៀ�ក្នុ�ោលអុំក្នុ  ដោដំ��បកីាោរពាោរ

ក្នុ�ោលពី កាោរ វាោយ ម្រ�ហាោរ ចំ ក្នុ�ោលដោ�ោយ ម្រត�។់
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គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖គនួ��ក្តីាាច់កាារពាារខ្លួួ�ន៖

កាោររំខ្លាំោនិអាោរ�មណ៍
១. រខំ្លាំោនិអាោរ�មណស៍ម្រតវូិរ�ស់អុំក្នុ ដោ�ោយ កាោរខ្លាំោ,ំ ក្នុិចិ, ទាោត់, យក្នុជួ�គ�ដ់ោ�ោធាោក្នុច់លូ

ម្រក្នុដោលៀនិរ�សព់កួ្នុដោគឺ, ដែម្រសក្នុ, ដោសាោោ�ទ្ធកឹ្នុ�ោត់, ក្នុអ�ត, ទ្ធ�កំ្នុដោផួ្លូ��។ អំើក៏ី្នុដោ�ោយដែដំលអាោច ឲ្យយ

អុំក្នុដំនៃទ្ធដឹំ� ឬដោធីើ�ឲ្យយ សម្រតវូិរ�ស់អុំក្នុចុ�ចាោញ ់គឺឺជាោវិិធីីដ៏ំយតុិធិី�៌ទាោ�ំអំសដ់ោដំ��បី

ជួួយសដោ��ះោ�ជួវិីិតរ�ស់អុំក្នុ។
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