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 ភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ | 1      

 

 ការិទ្ធិ©មោយអង្គកា ជីវតិមៅកេពុជា ខែកកកោ ឆ្ា ាំ២០១៦ 
 រាល់កា ផលិត បាយកា ណ៍មៃេះម ើង្វញិ មោយមាៃកា បញ្ជា ក់ច្បារ់លារ់ អាំពីប្បភព
រប្មាប់មគ្នលបាំណង្ខែលេិៃ កប្បាក់ច្បាំណូលប្តូវបាៃអៃុញ្ជា ត។ច្បាំម េះកា ថតច្បេលង្មៅកាុង្កា
លៈមទ្រៈ ទាំង្អរ់ឬកា មប្បើប្បារ់ម ើង្វញិ។កាុង្កា មបាេះពុេភផាយមផេង្ៗមទ្ៀត កា បកខប្ប ឬ 

 
អង្គកា ជីវតិមៅកេពុជាេិៃទ្ទួ្លែុរប្តូវច្បាំម េះភាពប្តឹេប្តូវ ឬភាពមពញមលញនៃរមាភ  ៈ

ភាា ប់ណាេួយខែល មាៃមៅកាុង្ បាយកា ណ៍មៃេះមទ្។ ជាង្មៃេះមៅមទ្ៀត អង្គកា ជីវតិមៅកេពុជា   
ក៏េិៃទ្ទួ្លស្គគ ល់ បុគគលណាមាា ក់ខែលេិៃមគ្ន ពតាេព័ត៌មាៃ ខែលបាៃបង្ហា ញជូៃកាុង្កា មបាេះ
ពុេភផាយមៃេះ។ 

 

អង្គកា ជីវតិមៅកេពុជា ផទេះមលែ ៣១៣ ប្កុេទី្៩ ភូេិស្គលាកខៃេង្ រង្ហក ត់ស្គា យែង្គាំ  ប្កុង្
ៃិង្មែតតមរៀេរាប ប្ពេះរាជាណាច្បប្កកេពុជា មគហទ្ាំព័  www.thislifecambodia.org 

http://www.thislifecambodia.org/
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អាំពីកា រិកាស្ស្គវប្ជាវមៃេះ 
េជឈេណឌ លរិកាស្ស្គវប្ជាវមប្បៀបម ៀបកា អប់ ាំ នៃស្គកលវទិ្ាល័យហុង្កុង្ខែលទ្ទួ្ល

ម ាើមោយប្កុេអាករិកាស្ស្គវប្ជាវអៃត ជាតិេួយប្កុេ មលើប្បធាៃបទ្ស្រមមាលនៃកា អប់ ាំែឹកនាំ 
មោយស្គស្រ្ស្គត ចា យ Mark Bray បខៃែេមលើប្បធាៃបទ្ប្បមទ្រកេពុជា រមាជិកប្កុេបាៃជាពិមររ
មលើស្រមមាលនៃកា អប់ ាំកាុង្ប្បមទ្រ បង់្កាល មែរ ចិ្បៃ ច្បច្បមជៀ ហុង្កុង្ ៃិង្ ឥណាឌ ។ កា មបាេះពុេភ
អាច្ប កបាៃពី CERC (http://cerc.edu.hku.hk)  េួមាៃ:  
Bray, Mark & Lykins, Chad (2012): Shadow Education: Private Tutoring and its Implications 
for Policy Makers in Asia. Manila: Asian Development Bank, and Hong Kong: Comparative 
Education Research Centre, ស្គកលវទិ្ាល័យហុង្កុង្, 98 pp.  
Bray, Mark & Kwo, Ora (2014): Regulating Private Tutoring for Public Good: Policy Options 
for Supplementary Education in Asia. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, 
ស្គកលវទិ្ាល័យហុង្កុង្, and Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for  
Education, 93 pp.  
Bray, Mark; Kwo, Ora & Jokić, Boris (eds.) (2015): Researching Private Supplementary   
Tutoring: Methodological Lessons from Diverse Cultures. Hong Kong: Comparative Educa-
tion Research Centre, ស្គកលវទិ្ាល័យហុង្កុង្, and Dordrecht: Springer, 292 pp. 

កេមវ ីិរិកាស្ស្គវប្ជាវរហគេៃ៍  ៃិង្ ប្បឹកាបមច្បេកមទ្រ គឺជាគមប្មាង្ បរ់អង្គកា ជីវតិ
មៅកេពុជា។ អង្គកា ជីវតិមៅកេពុជា ជាអង្គកា េិៃ កកនប្េ េិៃខេៃ ោា ភិបាល ជាអង្គកា អភិវឌ្ឍៃ៏
រហគេៃ៍ខែលមាៃេូលោា ៃកាុង្មែតតមរៀេរាប។ កេមវ ីិរិកាស្ស្គវប្ជាវរហគេៃ៍  ៃិង្ប្បឹកា
បមច្បេកមទ្រ គឺទ្ទួ្លបាៃកា គ្នាំប្ទ្មោយេូលៃិ ិរបបុ រជៃ កា ប ចិាេ គឯកជៃ អង្គកា ជាំៃួយ
មផេង្ៗ តាេកា ផតល់មរវាស្ស្គវប្ជាវ ប្បឹកាបមច្បេកមទ្រ ៃិង្វាយតនេល។  កា ង្ហ  បរ់កេមវ ីិរិកា
ស្ស្គវប្ជាវរហគេៃ៍  ៃិង្ ប្បឹកាបមច្បេកមទ្រ (CRCP) មៃេះគឺផដល់ៃូវយៃតកា រប្មាប់រាំមលង្
រហគេៃ៍ប្កីប្កឱ្យបាៃឮ។ ស្របជាេួយៃឹង្មបរកកេម បរ់អង្គកា ជីវតិមៅកេពុជា គឺ ស្គត ប់ ចូ្បល
 េួច្បាំខណក ៃិង្ ខរាង្ កេតិគ្នាំប្ទ្ស្របជាេួយរហគេៃ៍ CRCP បកស្ស្គយរាំមលង្នន មៅជា    
ច្បាំមណេះែឹង្ថមីេួយ បនទ ប់េកមគអាច្បមប្បើប្បារ់វាជាឧបក ណ៍េួយ រប្មាប់ខរាង្ កេតិគ្នាំប្ទ្ឱ្យ
មាៃកា ផ្លល រ់បតូ ជាវជិាមាៃ។ 
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អាគតោា ៃ៖ 
Bray, Mark (2016): Parallel Private Lessons: Scale, Nature and Implications for    Policy 

and School Management. Siem Reap: This Life Cambodia, and Hong Kong: Compara-

tive Education Research Centre, ស្គកលវទិ្ាល័យហុង្កុង្. 
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ភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ 
កប្េិត ប្បមភទ្ ៃិង្កា ជាប់ទក់ទ្ង្គ្នា រប្មាប់មគ្នលៃមោបាយ ៃិង្កា ប្គប់ប្គង្ស្គលាម ៀៃ 

រកលវទិ្ាល័យហុង្កុង្  (HKU)  បាៃម ៀបច្បាំគមប្មាង្ស្ស្គវប្ជាវជាេួយៃឹង្អង្គកា ជីវតិមៅ
កេពុជា (TLC) មែើេបីខរាង្ កកប្េិត ៃិង្ប្បមភទ្មលើភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួខែលបាៃម ាើជា 
េួយរិរេកប្េិតអៃុវទិ្ាល័យ។ មោយមផ្លត តមលើកា ម ៀៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ ខែលស្របគ្នា មៅៃឹង្កា 
រិកា បរ់ស្គលា ែា កាុង្មនេះជា េមតាប្គូបមប្ង្ៀៃរិរេមៅកាុង្ថ្នា ក់ ែាែខែល មហើយបមប្ង្ៀៃគួ
ែល់រិរេេកពីថ្នា ក់ ែាែខែលមៅមលើប មិវណខតេួយ។ កា ស្ស្គវប្ជាវមៃេះ គឺបាៃមផ្លត តមលើ
រាំណាកស្គលាម ៀៃមៅកាុង្មែតតមរៀេរាប។  បាយកា ណ៍មៃេះ គឺបង្ហា ញពីកា  កម ើញៃូវគៃលឹេះ 

 
មទេះបីជាកា  កម ើញ បាៃម ាើមៅកាុង្មែតតមរៀេរាបខតេួយក៏មោយ ប ុខៃតវាក៏មាៃកា ជាប់ ក់ព័ៃធ
មៅៃឹង្មែតតែនទ្មផេង្មទ្ៀតមៅកាុង្ប្បមទ្រផង្ខែ ។  

 បាយកា ណ៍មៃេះ គឺមាៃកា ពៃយល់ពីមហតុផលមលើច្បាំណុច្បស្របគ្នា កាុង្កា ស្ស្គវប្ជាវ ៃិង្
បញ្ជា ខែលមលើកម ើង្ ច្បាំម េះភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ។ បនទ ប់េក គឺពៃយល់ពីកា មប្ជើរម ើរ
រាំណាកស្គលាម ៀៃ រិរេ   ប្គូបមប្ង្ៀៃ  ៃិង្យុទ្ធស្គស្រ្រតតាេ យៈទិ្ៃាៃ័យខែលប្បេូលបាៃ។
ខផាកបៃតបនទ ប់ បង្ហា ញពីកា  កម ើញខបបប មិាណ ៃិង្គុណភាព មហើយខផាកចុ្បង្មប្កាយផតល់ៃូវ
អៃុស្គរៃ៍រប្មាប់អាកបមង្កើតមគ្នលៃមោបាយ ៃិង្អាកប្គប់ប្គង្ស្គលាម ៀៃ។ 
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១. បញ្ជា  

ភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ រែិតកាុង្ទ្ប្េង់្នៃកា អប់ ាំកេពុជាោ ង្មោច្បណារ់ នមែើេ 
ទ្រេវត៍ឆ្ា ាំ១៩៩០។  អាកប្គប់គ្នា បាៃែឹង្ពីប បិទ្កាុង្រេ័យកាលមនេះ ប ុខៃតជាទូ្មៅពួកមគ គឺេិៃ
បាៃយកចិ្បតតទុ្កោក់កាុង្កា ពិភាកាមលើគុណភាព ៃិង្កា ប្គប់ប្គង្មៅកាុង្ស្គលា ែាមនេះមទ្។ 
 បាយកា ណ៍មៃេះអេះអាង្ថ្ន ភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃគួ គឺវាចាាំបាច់្បណារ់រប្មាប់ចូ្បលម ៀៃបខៃែេ
មលើអាីខែលពួកមគទ្ទួ្លបាៃកៃលង្មៅ។  

មាៃកា រិកាេួយច្បាំៃួៃនមពលកៃលង្េក ពីភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ មៅកាុង្ប្បមទ្រ
កេពុជា គឺបាៃមផ្លត តមលើកប្េិត ៃិង្កា ជាប់ទក់ទ្ង្គ្នា មលើថវកិាច្បាំណាយកាុង្ប្គួស្គ  (ឧទហ ណ៍ 
Bray ឆ្ា ាំ១៩៩៩; Bray ៃិង្ Bunly ឆ្ា ាំ២០០៥ ភាពជានែគូអប់ ាំនៃអង្គកា មប្ៅ ោា ភិបាល ឆ្ា ាំ២០០៧; 
អង្គកា រហប្បជាជាតិឆ្ា ាំ ២០១៤)។  មាៃកា ពិចា ណាមផេង្មទ្ៀត ជាេួយអាកប្គប់ប្គង្ស្គលា ែា 
ៃិង្កា ជាប់ទក់ទ្ង្មលើកា ង្ហ ប្គូបមប្ង្ៀៃ ៃិង្កប្េិតែនទ្ជាមប្ច្បើៃមទ្ៀត (ឧទហ ណ៍ Dawson   
ឆ្ា ាំ២០០០;  Brehm, Silova ៃិង្ Tuot ឆ្ា ាំ២០១២)។ 

 ភរតុតាង្ជាមប្ច្បើៃខែលមាៃស្ស្គប់មលើកា ម ៀបរាប់ទាំង្មនេះ កាំពុង្មលច្បមច្បញជាកា បង្ហា ញ
រប្មាប់កា ស្ស្គវប្ជាវ កាុង្មនេះ េួមាៃែូច្បខាង្មប្កាេៈ 

 គ្នម ៃវរិេភាពរង្គេៈ  មៅមពលបង់្នថលស្គលារប្មាប់កា ចូ្បលម ៀៃបខៃែេ កុមា ខែលពុាំមាៃ  
លទ្ធភាពបង់្នថលម ៀៃទាំង្មនេះ គឺេិៃប្តវូបាៃរាប់បញ្េូ លម ើយ។ ស្គែ ៃភាពនៃកា េិៃមោគយល់
ខបបមៃេះ ៃឹង្ម ាើឱ្យវរិេភាពរង្គេមកើៃម ើង្ ៃិង្ជាពិមររបញ្ជា មៅមពលមាៃកា បខៃែេថ្នា ក់
ម ៀៃ កាុង្ក ណីចាាំបាច់្បរប្មាប់បញ្េ ប់កេមវ ីិរិកាទាំង្េូល។ 

 ច្បាំណូល បរ់ប្គបូមប្ង្ៀៃៈ ថ្នា ក់ម ៀៃគួភាគមប្ច្បើៃ គឺបាៃបមប្ង្ៀៃជាមទ្ៀង្ទត់ច្បាំម េះប្គូ
បមប្ង្ៀៃខែលមាៃប្បាក់ខែទប។ ច្បាំណូលបាៃពីថ្នា ក់ម ៀៃគួ គឺផគត់ផគង់្មលើប្បាក់ខែ បរ់ប្គបូមប្ង្ៀៃ
បខៃែេ ៃិង្មែើេបី កាប្គបូមប្ង្ៀៃរែិតកាុង្ប្កេវជិាា ជីវៈ។ 

 ផលអវជិាមាៃមលើស្គលា ែាៈ  មៅមពលរិរេេួយច្បាំៃួៃទ្ទួ្លបាៃមេម ៀៃបខៃែេ   ប ុខៃត
រិរេ  

មេម ៀៃគួមប្ច្បើៃជាង្ មៅកាុង្កា បមប្ង្ៀៃ បរ់ពួកមគ វាអាច្បធាល ក់ចុ្បេះរប្មាប់កា ែិតែាំប្បឹង្
ខប្បង្ បរ់ប្គូកាុង្កា ផតល់មេម ៀៃកាុង្ស្គលា ែា មោយមផ្លត តខតមៅមលើមេម ៀៃថ្នា ក់គួ។ មហើយ
ច្បាំម េះប្គូបមប្ង្ៀៃណា ខែលច្បង់្បមង្កើៃប្បាក់ច្បាំណូល បរ់ែលួៃឱ្យបាៃែពរ់មនេះ (ជាពិមររគឺមពល
ប្បលង្ថ្នា ក់ជាតិ) ខែលមៃេះគឺជាកា  េួច្បាំខណកពីកា ម ារប្បខហរ បរ់ថ្នា ក់មប្កាេ េិៃខេៃមាៃ
ខតប្បមទ្រកេពុជាមទ្ មាៃកា ប្បឈេៃឹង្បញ្ជា ទាំង្មៃេះ ខែលប្តូវបាៃកាំណត់បង្ហា ញ មោយប្កុេ
កា ង្ហ  HKU ៃិង្អាកមផេង្មទ្ៀត មៅតាេបណាត ប្បមទ្រជាមប្ច្បើៃ (ឧទហ ណ៍ Bray & Lykins ឆ្ា ាំ
២០១២ Jokić ឆ្ា ាំ២០១៣ Bray & Kwo ឆ្ា ាំ២០១៤)។ ប្បមទ្រកេពុជាមាៃឱ្ការទាំង្កា  េួច្បាំខណក 
ៃិង្កា ម ៀៃរូប្តមលើកា វភិាគពីប្បមទ្រែនទ្មផេង្មទ្ៀត។ 
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២. រាំណាក ៃិង្វ ីិស្គស្រ្រត 
ទិ្ៃាៃ័យមៅកាុង្ បាយ ណ៍មៃេះ គឺបាៃប្បេូលពីស្គលាម ៀៃច្បាំៃួៃ ៦ មៅកាុង្មែតតមរៀេរាប។ 

ស្គលាម ៀៃខែលប្តវូបាៃមប្ជើរម ើរ មែើេបីបង្ហា ញពីភាពែុរគ្នា  មោយកាំណត់មៅមលើស្គែ ប័ៃទាំង្
ប្បាាំេួយ ខែលបាៃជួយកាុង្កា ធានពីកប្េិតយលែឹង្ ែណៈមពលមាៃកា កាំណត់ៃូវភាពែុរគ្នា

(HKU) បាៃមប្ជើរម ើរៃូវរាំណាកស្គលាម ៀៃមលើកែាំបូង្ ជាបៃតបនទ ប់មោយប្កុេកា ង្ហ អង្គកា 
ជីវតិមៅកេពុជា (TLC) ទ្ទួ្លបាៃកា យល់ប្ពេពីេៃទី អប់ ាំយុវជៃ ៃិង្កីឡាមែតត ៃឹង្ពីស្គេី
ស្គលាម ៀៃមោយផ្លទ ល់។  

មៅកាុង្រាំណាកស្គលាម ៀៃ កា ស្ស្គវប្ជាវបាៃមផ្លត តមៅមលើរិរេកាុង្កប្េិតថ្នា ក់ទី្៩ (អៃុ
វទិ្ាល័យទាំង្៦) ៃិង្ថ្នា ក់ទី្១២ (វទិ្ាល័យទាំង្៣) េូលោា ៃទាំង្អរ់មនេះ គឺជាែាំមណើ កា ឆ្លង្កាត់ 
កាុង្ប្បព័ៃធអប់ ាំ ែូមច្បាេះ គឺពិតជាមាៃស្គ ៈរាំខាៃ់ណារ់។ ថ្នា ក់ទី្៩ មាៃម ៀបច្បាំកា ប្ប ង្ថ្នា ក់ជាតិ 
ខែលជាកា រមាគ ល់ម ើញថ្ន ជាកា បញ្េ ប់កា រិកាមៅកប្េិតអៃុវទិ្ាល័យ ខែលមប្តៀេបៃតមៅ
ថ្នា ក់ទី្១០ ឬចាកមច្បញពីប្បព័ៃា។ ថ្នា ក់ទី្១២ គឺជាឆ្ា ាំបញ្េ ប់កា រិកា មហើយប្តូវប្បលង្ថ្នា ក់ជាតិជា
ថមីេតង្មទ្ៀត អាស្រ័យមោយរិរេខែលប្តវូបៃតកា រិកាមៅកប្េិតស្គកលវទិ្ាល័យ ឬក៏រមប្េច្ប
ចិ្បតត កកា ង្ហ ម ាើ។  

រមារភាគស្ស្គវប្ជាវទាំង្ពី  មាៃខបបប មិាណ ៃិង្គុណភាព។ កាុង្កា ចុ្បេះជួបមលើកែាំបូង្
តាេស្គលាម ៀៃៃីេួយៗ ប្កុេកា ង្ហ បាៃពៃយល់មៅែល់ប្គៃិូង្រិរេ ពីមគ្នលបាំណង្កាុង្កា 
មប្ជើរម ើរថ្នា ក់ម ៀៃរប្មាប់កា ស្ស្គវប្ជាវ។ បនទ ប់េក ប្កុេកា ង្ហ បាៃរមង្េបជូៃែល់រិរេ
មែើេបីឱ្យពួកមគយកព័ត៌មាៃមៃេះមៅជប្មាបជូៃឪពុកមាត យ ៃិង្ទ្ទួ្លបាៃកា យល់ប្ពេពីអាណា
ពាបាល បរ់ពួកមគ។ បនទ ប់េក ប្កេុកា ង្ហ បាៃវលិប្តលប់មៅស្គលាម ៀៃៃីេួយៗ មហើយបាៃ
ប្បេូលលិែិតយល់ប្ពេពីរិរេ ៃិង្ប្គបូមប្ង្ៀៃកាុង្កា ចូ្បល េួកា ស្ស្គវប្ជាវមៃេះ។ ែណៈមពល
ខែលផតល់ៃូវទ្ប្េង់្រាំៃួ ែល់រិរេ ៃិង្ប្គូបមប្ង្ៀៃ មាៃលិែិតអមញ្ា ើញចូ្បល េួរមាភ រៃ៍េួយមទ្ៀត
បាៃខច្បក បខៃែេែល់អាកខែលប្តូវបាៃមប្ជើរម ើរ។  បាយកា ណ៍មៃេះ បាៃែកស្រង់្ពីទ្ប្េង់្រាំៃួ 
 បរ់រិរេខែលបាៃមឆ្លើយតបមាៃច្បាំៃួៃ ១.២៧៤ នក់ (ថ្នា ក់ទី្៩ មាៃច្បាំៃួៃ ៦៦២នក់ ៃិង្ថ្នា ក់ទី្
១២ មាៃច្បាំៃួៃ ៦១២នក់) ៃិង្មាៃប្គបូមប្ង្ៀៃច្បាំៃួៃ ៧២នក់។ វាក៏បាៃែកស្រង់្មច្បញពីកា 
រមាភ រៃ៍រិរេច្បាំៃួៃ ៤៨នក់ ៃិង្ប្គូបមប្ង្ៀៃច្បាំៃួៃ ២៤នក់ផង្ខែ  (Bray et al ឆ្ា ាំ២០១៥)។ 

រប្មាប់កា រមាភ រៃ៍រិរេ កា រិរាស្ស្គវប្ជាវបាៃម ៀបច្បាំរាំណាក ខែលមាៃតុលយភាព
តាេថ្នា ក់ៃីេួយៗែូច្បកា  ាំពឹង្ទុ្ក ៖ 

 រិរេប្បុរបាៃម ៀៃគួ 
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 រិរេប្បុរេិៃបាៃម ៀៃគួ  

 រិរេស្រីបាៃម ៀៃគួ ៃិង្  

 រិរេស្រីេិៃបាៃម ៀៃគួ  

មទេះជាោ ង្ណាក៏មោយ រិរេេួយច្បាំៃួៃខែលបាៃប្ពេមប្ពៀង្ចូ្បល េួរមាភ រៃ៍ មហើយ
បនទ ប់េកបាៃរុាំេិៃចូ្បល េួវញិ គឺមយើង្បាៃមប្ជើរម ើររិរេថមីជាំៃួរវញិ។ ែូមច្បាេះ ស្គលាម ៀៃែលេះ
ខែលមាៃកា  ក់ពៃធ័ជាេួយរិរេេួយច្បាំៃួៃ គឺេិៃបាៃទ្ទួ្លកា បមប្ង្ៀៃគួមទ្។ មហើយវាេិៃ
ង្ហយស្រួលខែ  កាុង្កា ខរាង្ កអាកខែលមាៃឆ្ៃទៈកាុង្កា ផតល់បទ្រមាភ រៃ៍ទាំង្មនេះ។ ទិ្ៃា័យចុ្បង្

ប្បមរើ  មហើយឆ្ៃទៈកាុង្កា ផតល់បទ្រមាភ រៃ៍ បរ់ពួកគ្នត់ក៏មាៃភាពលអប្បមរើ ខែ ។ មោយស្គ 
ពួកគ្នត់គឺជារិរេគាំ មូាៃច្បាំៃួៃ ៣១នក់ ជារិរេស្រី ៃិង្មាៃប្តឹេខត ១៧នក់ ជារិរេប្បុរ។    
កាុង្មនេះក៏មាៃរិរេច្បាំៃួៃ ៣៩នក់ កាំពុង្ទ្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ មបើម ៀបមៅៃឹង្
ច្បាំៃួៃ ៩នក់ ខែលេិៃបាៃទ្ទួ្លកា បមប្ង្ៀៃគួ។ មទេះជាោ ង្ណាក៏មោយរេតុលយទាំង្មៃេះ បាៃ
ម ាើម ើង្ពីវសិ្គលភាពេួយច្បាំៃួៃ ខែលផគូ ផគង្ទ្ាំហាំនៃតារាង្បង្ហា ញមលើទិ្ៃាៃ័យខបបប មិាណ។ 

កា មប្បៀបម ៀបមៃេះ គឺជាេ យេភាគនៃច្បាំៃួៃ៤៦.៦% គឺជាស្រ្រតីកាុង្ច្បាំមណាេប្គូបមប្ង្ៀៃមៅអៃុវទិ្ា
ល័យកាុង្មែតត ក៏ែូច្បជាទូ្ទាំង្មែតតទាំង្េូល។ កាុង្ច្បាំមណាេប្គូបមប្ង្ៀៃខែលបាៃរមាភ រៃ៍មាៃ
ច្បាំៃួៃ១១នក់ (៥៥.០%) បាៃផតល់ កា បមប្ង្ៀៃគួ ។ មហើយច្បាំៃួៃប្បាាំបួៃនក់(៤៥.០%) គឺ េិៃបាៃ



8 | ភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ   

 

មៃេះគឺស្របគ្នា ជាេួយៃឹង្ប បិទ្មៅប្បមទ្រែនទ្មផេង្មទ្ៀត (ឧទហ ណ៍ Bray ៃិង្ 
Lykins ឆ្ា ាំ២០១២, p.១២) ប ុខៃតគមាល តមៃេះ គឺមាៃតិច្បតួច្ប។ មហតុផលរេ េយេួយនៃគមាល តមៃេះ គឺ

មោយស្គ មាៃច្បាំៃួៃប្បជាជៃមប្ច្បើៃ។ កា កាំណត់រាំៃួ ពីកា បមប្ង្ៀៃ គឺមោង្តាេកា ខករប្េលួ
ទ្ប្េង់្រាំៃួ ឱ្យបាៃប្តឹេប្តូវ មហើយបាៃរួ ខតស្គលាម ៀៃច្បាំៃួៃ ៣ នៃស្គលាម ៀៃច្បាំៃួៃប្បាាំេួយ (ទី្
ប្បជុាំជៃេួយ ជៃបទ្េួយ ៃិង្ទី្ោច់្បស្រោល់េួយ) ប ុខៃតកាុង្ច្បាំមណាេកា មឆ្លើយតប បរ់រិរេមៅ
តាេស្គលាម ៀៃទាំង្អរ់មនេះកាងុ្កា ទ្ទួ្ល បមប្ង្ៀៃគួ គឺមាៃច្បាំៃួៃ ៥៧.៧% បាៃបង្ហា ញថ្នពួកមគ
បាៃម ៀៃគួ ជាេួយៃឹង្ប្គូបមប្ង្ៀៃ បរ់ពួកមគផ្លទ ល់។ មហើយ៤០.៩%  គឺបាៃម ៀៃជាេួយប្គែូនទ្
មទ្ៀត េកពីស្គលាជាេួយគ្នា ។ មាៃខត១.២%ប ុមណាណ េះ បាៃបង្ហា ញថ្នពួកមគបាៃទ្ទួ្លកា បមប្ង្ៀៃ 
ពីប្គូបមប្ង្ៀៃេកពីស្គលាមផេង្ ៃិង្មាៃ០.៦% ជាៃិរេតិស្គកលវទិ្ាល័យ ឬបុគគលម ាើកា ង្ហ 
មោយែលួៃឯង្ ៃិង្េិៃមាៃេកពីប្កុេហ ុៃមទ្។ 

 កា រមាភ ររិរេៃិង្ប្គបូមប្ង្ៀៃបាៃបង្ហា ញថ្ន កា បមប្ង្ៀៃគួភាគមប្ច្បើៃគឺបាៃបមប្ង្ៀៃ មៅ
កាុង្ស្គលាកៃលង្េក មោយរិរេៃិង្ប្គទូាំង្អរ់មនេះ។ ជួៃកាលប្តវូបាៃបមប្ង្ៀៃមៅផទេះ បរ់ប្គូ
បមប្ង្ៀៃខតេតង្ ឬក៏ទី្តាាំង្មផេង្មទ្ៀត ែូច្បជាមៅកាងុ្កា ោិល័យអង្គកា េិៃខេៃ ោា ភិបាល។ មៅកាុង្

 

តារាង្ទី្១៖ ទ្ាំហាំនៃកា ម ៀៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ 

 រមាមាប្តនៃកា ទ្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃគួ (ភាគ យ)  

៨១.៩  រិរេទាំង្អរ់    

ថ្នា ក់   
ថ្នា ក់ទី្៩ ៧៤.៧  

ថ្នា ក់ទី្៩ ៨៩.៨  

មយៃឌ័្    
ប្បុរ ៨០.៩  

ស្រី ៨២.៨  

ទី្តាាំង្   
ទី្ប្កុង្ ទី្ប្បជុាំជៃជៃបទ្  ៨៣.៥ 

៨០.៩   ទី្ោច់្បស្រោល 
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ខផាកេួយនៃប្បមទ្រកេពុជា កខៃលង្ខែលផតល់កា បមប្ង្ៀៃជាមប្ច្បើៃ គឺប្តវូបាៃផដល់មោយប្កុេហ ុៃ 
(ជាពិមរររាជធាៃីភាាំមពញ) ខែលកា បមប្ង្ៀៃមៃេះ ជាទូ្មៅមកើតម ើង្តាេកា ចាត់ខច្បង្មោយប្កុេ
ហ ុៃទាំង្មនេះ។ មទេះជាោ ង្ណាក៏មោយ ភាពពិតខែលថ្នកា បមប្ង្ៀៃភាគមប្ច្បើៃមៅកាុង្ស្គលា

មាៃៃ័យថ្នថ្នា ក់ម ៀៃគួអាច្បប្តូវបាៃមេើលម ើញោ ង្ជាក់ច្បារ់ថ្នមាៃទ្ាំនក់ទ្ាំៃង្ោ ង្ជិតរាិទ្ធ
ជាេួយៃឹង្ស្គលា ែា។ រិរេភាគមប្ច្បើៃខែលទ្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃគួជាទូ្មៅ មាៃេុែវជិាា ជាមប្ច្បើៃ 
(តារាង្ទី្២)។ ជិត ក់កណាត លនៃអាកបាៃទ្ទួ្លកា បមប្ង្ៀៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ ចាប់ពីពី  បីមៅប្បាាំេុែ
វជិាា  មហើយមាៃច្បាំៃួៃ ១.៧% នៃរិរេទាំង្មនេះ គឺបាៃម ៀៃមលើរពីប្បាាំេួយេុែវជិាា ។ េិៃខេៃប្តឹេ
ខតរិរេថ្នា ក់ទី្១២មនេះមទ្ ខែលទ្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃគួមប្ច្បើៃេុែវជិាា ។ ពួកគ្នត់ក៏បាៃទ្ទួ្លកា 
បមប្ង្ៀៃមលើេុែវជិាា មប្ច្បើៃផង្ខែ ។ មាៃច្បាំៃួៃ៤៥.៣% នៃពួកមគបាៃម ៀបរាប់់ថ្ន ពួកគ្នត់បាៃ
ទ្ទួ្លកា បមប្ង្ៀៃេុែវជិាា មលើរពីប្បាាំេួយេុែវជិាា  ែណៈមពលខែលរិរេម ើង្ថ្នា ក់ទី្៩ មាៃច្បាំៃួៃ
ប្តឹេខត ៨.១% ប ុមណាណ េះ។ មាៃេុែវជិាា គណិតវទិ្ា គីេីវទិ្ា ភាស្គខែម  (ភាស្គ ៃិង្អកេ ស្គស្រ្រត) 
 បូវទិ្ា ជីវវទិ្ា ៃិង្ភាស្គអង់្មគលរ គឺជាេុែវជិាា មពញៃិយេបាំផុតរប្មាប់កា បមប្ង្ៀៃគួ។ 

តារាង្ទី្២ េុែវជិាា បមប្ង្ៀៃគួ 

ច្បាំៃួៃនៃេុែវជិាា  មលែ  ភាគ យ  េុែវជិាា   ច្បាំៃួៃ ភាគ យ*  

រូៃយ  (គ្នម ៃបមប្ង្ៀៃគួ)  ២៣០ ១៨.១  គណិតវទិ្ា  ៨២៥ ៧៩.០ 
េួយ ១៧១ ១៣.៤ គីេីវទិ្ា ៧១៨ ៦៨.៨ 
ពី  ១២៩ ១០.១ ខែម  ៦២៧ ៦០.១ 
បី ២១៥ ១៦.៩  បូវទិ្ា ៦២៣ ៥៩.៧ 
បួៃ ១៩៧ ១៥.៥ ជីវៈវទិ្ា ៤៦១ ៤៤.២ 
ប្បាាំ ២១៨ ១៧.១ ភាស្គអង់្មគលរ ២៩៦ ២៨.៤ 
ប្បាាំេួយ ៩១ ៧.១ ខផៃែីវទិ្ា ៃឹង្កា រិកាប សិ្គែ ៃ ៤៧ ៤.៥ 
មប្ច្បើៃជាង្ប្បាាំេួយ ២២ ១.៧ ភូេិវទិ្ា ៣៥ ៣.៤ 
បាត់បង់្ ១ ០.១ ប្បវតិតិវទ្ា ២៨ ២.៧ 

រាំណាករិរេ  ១,២៧៤  
រីល េ៌/ទ្រេៃៈវទិ្ា ១៥ ១.៤ 

១០០.០  

មផេង្ៗ ២ ០.២ 

*កា បង្ហា ញជាភាគ យ បរ់រិរេខែលទ្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃគួ ឧទហ ណ៍ េិៃរាប់បញ្េូ លអាកខែលេិៃបាៃទ្ទួ្ល
កា បមប្ង្ៀៃគួ។ 
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តារាង្ទី្៣ មហតុផល បរ់រិរេកាុង្កា ទ្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃគួ 

 

*ច្បាំៃួៃភាគ យ នៃរិរេខែលបាៃយល់ប្ពេ ឬមាៃកា យល់ប្ពេោ ង្េុតមាាំជាេួយៃឹង្មហតុផលមៃេះ កាុង្ច្បាំមណាេ
អាកខែលបាៃមឆ្លើយតបមៅៃឹង្រាំៃួ មៃេះ។  
*ច្បាំណាត់ថ្នា ក់ នៃភាពរាំខាៃ់៖ មាៃស្គ ៈរាំខាៃ់បាំផុតមាៃច្បាំៃួៃ១  ៃិង្មាៃស្គ ៈរាំខាៃ់តិច្បតួច្បមាៃច្បាំៃួៃ៨។ 

មហតុលផល   
ថ្នា ក់ទី្៩ ថ្នា ក់ទី្១២ 

ច្បាំៃួៃ   
ភាគ យ* រាំខាៃ់* ច្បាំៃួៃ  

ភាគ យ* រាំខាៃ់* 

មប្តៀេរប្មាប់កា ប្បលង្ថ្នា ក់ជាតិ ៨៩.៥ ១ ៩៧.៣ ១ 

ទ្ទួ្លបាៃវ ីិស្គស្រ្រតគ មុការលយមផេង្គ្នា  ៨៧.៦ ២ ៩២.០ ២ 

បមង្កើៃច្បាំៃួៃមមា ង្រិកាបខៃែេខែលែ្ុាំបាៃទ្ទួ្ល ៨២.៩ ៣ ៨៧.១ ៤ 

មែើេបីមប្តៀេរប្មាប់ចូ្បលម ៀៃមៅស្គកលវទិ្ាល័យ ៧៧.៩ ៤ ៧៨.៤ ៣ 

បទ្ពិមស្គ ៃ៍គឺថ្នា ក់ម ៀៃតូច្បជាង្ថ្នា ក់ស្គលាម ៀៃ ែា ៦៨.៦ ៦ ៧៥.៩ ៥ 

បាំមពញតប្េូវកា ឪពុកមាត យ បរ់ែ្ុាំ ៧២.៧ ៥ ៦៣.៥ ៦ 

បាំមពញតប្េូវកា ពីប្គូបមប្ង្ៀៃ បរ់ែ្ុាំ ៣១.៨ ៧ ២៤.៥ ៨ 

បមង្កើៃច្បាំណូលប្គូបមប្ង្ៀៃ បរ់ែ្ុាំ ២៩.៨ ៨ ២៤.៩ ៧ 
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៤. មតើអាីែលេះខែលរិរេទ្ទួ្លបាៃពីថ្នា ក់ម ៀៃគួ 
កេមវ ីិរិកាមៅស្គលា ែា គឺបាៃទ្ទួ្លស្គគ ល់ោ ង្ទូ្លាំទូ្លាយមែើេបឱី្យមាៃមពលមវលា

មពញមលញខែលអាច្បមប្បើប្បារ់បាៃ។ ច្បាំៃួៃនថៃម ៀៃមៅស្គលា មាៃ យៈមពលែលីមបើមប្បៀបម ៀប
ជាេួយប្បមទ្រែនទ្មទ្ៀត។ ប្បព័ៃធស្គធា ណៈ ៃិង្នថៃឈប់រប្មាកមាៃមប្ច្បើៃ មហើយជាទូ្មៅច្បាំៃួៃ
នថៃគឺប្តូវបាៃបាត់បង់្មោយស្គ អវតតមាៃ បរ់ប្គបូមប្ង្ៀៃ ៃិង្កតាត មផេង្ៗមទ្ៀត។ ប្គូបមប្ង្ៀៃប្តវូ
បាៃមគ ាំពឹង្ថ្ន ៃឹង្បញ្េ ប់កេមវ ីិរិកាកាុង្ យៈមពលនៃឆ្ា ាំរិកា បរ់ែលួៃ។ ប ុខៃតតប្េវូកា មៃេះ    
នាំឱ្យពួកគ្នត់ប្បញាប់ប្បញាល់ មែើេបបីញ្េ ប់កេមវ ីិរិកាឱ្យទៃ់មពលមវលា។ ថ្នា ក់គួបាៃផតល់ៃូវ
មពលមវលាបខៃែេរប្មាប់រិរេ ៃិង្អៃុញ្ជា តឱ្យពួកមគ ាំលឹកមេម ៀៃម ើង្វញិ ៃូវអាីខែលពួកមគបាៃ
ម ៀៃ ៃិង្ជាពិមររបាៃផតល់ៃូវលាំោត់ជាមប្ច្បើៃរប្មាប់ពប្ងឹ្ង្រេែភាព ខែលមៃេះគឺជាកា ទ្ទួ្ល
បាៃកា ពៃយល់ពីរិរេមាា ក់ែូច្បខាង្មប្កាេ៖ 

 «

» 

  មាៃរិរេែនទ្មទ្ៀតបាៃបង្ហា ញថ្ន «មៅកាុង្ថ្នា ក់ម ៀៃគួ[ប្គូបមប្ង្ៀៃ] បាៃពៃយល់ៃូវច្បាំណុច្ប
ៃីេួយៗោ ង្ច្បារ់ មហើយមយើង្អាច្បរួ ពួកគ្នត់បាៃ មបើមយើង្េិៃច្បារ់ប្តង់្ណា ។»   ភាពផទុយ
គ្នា មៃេះ គឺជា បូភាពមកើតមាៃមៅកាុង្ថ្នា ក់ បរ់ ែាខែលមពលមវលា តឹបៃតឹង្ មហើយមាៃកា លាក់
បាាំង្កេមវ ីិរិកា មោយេិៃមលើកទឹ្កចិ្បតតឱ្យរិរេរួ រាំណួ មប្ច្បើៃ។ 

  ែណៈមពលខែលប្គូបមប្ង្ៀៃភាគមប្ច្បើៃមឆ្លើយតបៃឹង្កប្េង្រាំណួ  ៃិង្មៅកាុង្កា រមាភ រៃ៍
បាៃបង្ហា ញថ្ន ពួកមគអាច្បម ាើបាៃមហើយបាៃបញ្េ ប់កេមវ ីិរិកាមៅកាុង្ថ្នា ក់ម ៀៃ បរ់ ែា មបើមទេះ 
បីជាមលឿៃទៃ់មពលមវលាកាំណត់ក៏មោយ ប្កេុអាកស្ស្គវប្ជាវបាៃឮពីរិរេ ក៏ែូច្បជាប្គូបមប្ង្ៀៃ
េួយច្បាំៃួៃ អាំពីក ណីខែលប្គបូមប្ង្ៀៃេួយច្បាំៃួៃមាៃមច្បតន " កាទុ្ក" មេម ៀៃពីស្គលា ែា ៃិង្
បាៃយកមៅមប្បើប្បារ់មៅកាុង្ថ្នា ក់ម ៀៃគួ។ រិរេមាា ក់បាៃបញ្ជា ក់ថ្ន៖ « ប្គូបាៃៃិោយថ្ន
ប្បរិៃមបើអាកច្បង់្មច្បេះច្បារ់ អាកអាច្បមៅម ៀៃគួជាេួយថ្នា ក់ បរ់ែ្ុាំ »។ រិរេមាា ក់មទ្ៀតបាៃ
បង្ហា ញថ្ន ប្គូបមប្ង្ៀៃ "េិៃអៃុញ្ជា តឱ្យ" រិរេម ាើលាំោត់មៅកាុង្ថ្នា ក់ ែាមទ្ មទេះបីជាមាៃមពលក៏
មោយ។ ផទុយមៅវញិ មៅមពលខែលប្គូបមប្ង្ៀៃបាៃបញ្េ ប់មាតិកាខែលពួកគ្នត់ប្តូវបញ្េ ប់ ពួកគ្នត់
ក៏ម ាើែូច្បបាៃបិទ្មេម ៀៃមៃេះខែ ៖ 

  ប្គូបមប្ង្ៀៃេួយច្បាំៃួៃ េិៃផតល់លាំោត់ែល់មយើង្មទ្ មទេះបីជាពួកមគបាៃបញ្េ ប់ [ថ្នា ក់ ែា]  
មេម ៀៃ ចួ្បមហើយក៏មោយ ...។ ពួកគ្នត់អៃុញ្ជា តឱ្យរិរេរប្មាកជាំៃួរវញិ។ ែ្ុ ាំគិតថ្នពួកគ្នត់គួ 
ខតផតល់លាំោត់តូច្បឱ្យរិរេឱ្យបាៃរេ េយ។  

  ធាតុផេាំបខៃែេមលើកា ប្ពយួបា េមណ៍មៃេះ គឺបាៃប្គបែណត ប់មោយគមប្មាង្មៅកាុង្មេម ៀៃ
ថ្នា ក់ម ៀៃគួ ខែលវាមលើរលុបមលើថ្នា ក់ ែា។ រិរេមាា ក់បាៃពៃយល់ថ្ន៖  
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ែា។ បនទ ប់េក ប្គបូមប្ង្ៀៃយកមេម ៀៃមៅបមប្ង្ៀៃកាុង្ថ្នា ក់ ែា មហើយប្គបូាៃមៅរិរេខែលបាៃ
ម ៀៃគួ មែើេបមី ើង្មោេះស្ស្គយលាំោត់ ពីមប្ េះមោយស្គ ខតរិរេ ខែលេិៃម ៀៃគួគឺ េិៃបាៃែឹង្
ពី មបៀបកាុង្កា មោេះស្ស្គយលាំោត់មនេះមទ្។ ជាលទ្ធផល គឺមយើង្េិៃអាច្បយល់ មហើយប្គូបមប្ង្ៀៃ
ក៏េិៃបាៃពៃយល់ឱ្យបាៃមកាេះកាយមនេះខែ ...។ [ជាប់ទក់ទ្ង្ប្គូ] ទ្មង្ាើប្បមភទ្មៃេះ គឺមាៃមគ្នល
បាំណង្មែើេបីជាំ ញុឱ្យរិរេមៅម ៀៃគួជាេួយពួកគ្នត់។  

  កា បង្ហា ញកប្េិតែពរ់ ខែលផតល់ឱ្យកា បមប្ង្ៀៃរិរេប្តូវបាៃមគឱ្យៃិយេៃ័យថ្ន 
ជាលបិច្បទី្ផា ែនទ្មផេង្មទ្ៀត។  មាៃរិរេមាា ក់មទ្ៀត បាៃពៃយល់ថ្ន៖ 

 រិរេខែលបាៃបាំមពញេុែវជិាា គួ គឺទ្ទួ្លបាៃពិៃទុែពរ់ជាង្រិរេខែលេិៃបាៃម ៀៃគួ ។ 
ប្គូបមប្ង្ៀៃ ៃឹង្ោក់ពិៃទុបខៃែេមៅែល់រិរេណាខែលបាៃម ៀៃគួ។  

 ប្គូបមប្ង្ៀៃក៏ទ្ទួ្លស្គគ ល់ផង្ខែ ៃូវកា អៃុវតតមៃេះ។ ែូច្បបាៃម ៀបរាប់មោយប្គូមាា ក់ថ្ន៖ 

 ជា េមតារិរេ ខែលបាៃម ៀៃមៅថ្នា ក់គួ គឺប្តូវបាៃផដល់ពិៃទុែពរ់ មបើមទេះជាពិៃទុ  [ពិត
ប្បាកែ]  បរ់ពួកមគេិៃបាៃលអក៏មោយ។  ប ុខៃតរិរេខែលេិៃបាៃរិកាមៅថ្នា ក់គួ គឺេិៃបាៃ
ទ្ទួ្លពិៃទុ មនេះមទ្។ 

 កាុង្ក ណីទាំង្មៃេះ ប្គូបាៃមប្បើប្បារ់អាំណាច្ប បរ់ពួកគ្នត់មែើេបកីាំណត់ ៃិង្កា ម ាើកា 
ប្បលង្នផទកាុង្ មទេះបីជាពិៃទុខែលបាៃបញ្េូ ៃទាំង្អរ់មនេះ េិៃយកបូកជាេួយៃឹង្ពិៃទុខែលបាៃ
ទ្ទួ្លមោយរិរេកាុង្កា ប្បលង្ថ្នា ក់ជាតិក៏មោយ។ តាេ យៈពិៃទុបខៃែេ គឺរាំមៅមៅមលើរិរេ
ខែលបាៃទ្ទួ្លមេម ៀៃពីប្គូ បរ់ពួកគ្នត់ផ្លទ ល់។ រកាត ៃុពលមៅកាុង្ក ណី នៃកា រិកាពីប្គូ
មផេង្មទ្ៀតអាច្បៃឹង្មាៃភាពែុរគ្នា  ប ុខៃតភាពស្របនៃកា រិកា គឺមៅខតមជៀរេិៃ ចួ្បពីផល
អាប្កក់េកមលើស្គលា ែា។ 

ស្គេញ្ា ៃិង្មាៃភាព ហ័រ ហួៃ មហើយមាៃឆ្ៃទៈកាុង្កា ជួយជាលកេណៈបុគគលមប្ច្បើៃជាង្។ 
ពួកគ្នត់បាៃទ្ទួ្លស្គគ ល់ថ្ន ពួកគ្នត់មៅមលើទី្ផា ខតេួយមហើយរិរេទាំង្អរ់មនេះមាៃជមប្េើរ
រប្មាប់កា េិៃម ៀៃគួ ឬអាច្បម ៀៃគួខែ ខតម ៀៃជាេួយៃឹង្ប្គូមផេង្មទ្ៀត។ 
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៥. កា ជាប់ទក់ទ្ង្គ្នា រប្មាប់អាកម ាើមគ្នលៃមោបាយ 
អាទិ្ភាពនៃភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់ម ៀៃគួ គឺជាបញ្ជា ោ ង្រាំខាៃ់។ កេពុជាគួ កាំណត់

មគ្នលមៅរប្មាប់ប្គប់ប្គង្ប្បព័ៃធស្គលា ែាឱ្យលកេណៈប្គប់ប្គ្នៃ់ ខែលរិរេេិៃមាៃអា េមណ៍
ថ្នពួកគ្នត់ គឺេិៃប្តូវកា ថ្នា ក់បខៃែេមមា ង្។ 

មែើេបីរមប្េច្បមគ្នលមៅមៃេះបាៃ អាកបមង្កើតមគ្នលៃមោបាយប្តូវពិចា ណាច្បាំណុច្បែូច្បខាង្
មប្កាេ៖ 

ច្បាំៃួៃមមា ង្កាុង្នថៃរិកាមៅស្គលាម ៀៃ ៃិង្ច្បាំៃួៃនថៃកាុង្ឆ្ា ាំរិកា៖ ស្គលាម ៀៃ ៃិង្ប្គូបមប្ង្ៀៃប្តូវ
កា មពលមវលាប្គប់ប្គ្នៃ់ មែើេបីបញ្េ ប់កេមវ ីិរិកាជាេួយៃឹង្លាំោត់ខែលចាាំបាច់្ប។ គណៈប្គប់ 
ប្គង្ស្គលា គួ ខតពប្ងី្កទាំង្នថៃម ៀៃមៅកាុង្ស្គលា ៃិង្ច្បាំៃួៃនថៃរិកាមពញេួយឆ្ា ាំ។ 

ប្បាក់ខែប្គបូមប្ង្ៀៃ៖ ជាទូ្មៅ ប្គបូមប្ង្ៀៃជាំ ញុឱ្យរិរេ បរ់ពួកគ្នត់ម ៀៃគួកាងុ្មគ្នលបាំណង្មែើេបី
 កប្បាក់ច្បាំណូលបខៃែេ។ ពួកគ្នត់បាៃម ាើ មបៀបមៃេះ ចួ្បមហើយកៃលង្េក ជាេួយៃឹង្អាំមពើទុ្ច្បេ កិេួយ
ច្បាំៃួៃ មោយស្គ ប្បាក់ខែ បរ់ពួកគ្នត់មាៃកប្េិតទប មហើយកា ែាំម ើង្ប្បាក់មបៀវតេេិៃប្គប់
ប្គ្នៃ់តាេកាលកាំណត់ ៃិង្កា កាត់ជាអតិផ ណា។ កាលពីខែមេស្គឆ្ា ាំ ២០១៦  ោា ភិបាលបាៃ 
ែាំម ើង្មបៀវតេៃថមីេួយមទ្ៀតគួ មអាយកត់រមាគ ល់។  មៃេះអាច្បប្បខហលជាទ្ប្េង់្កិច្បេរៃារង្គេគឺ
ៃឹង្ប្តូវបាៃមប្បើមែើេបីបញ្េុ េះបញ្េូ លប្គូបមប្ង្ៀៃឱ្យបាំមពញភា ៈកិច្បេ បរ់ែលួៃបាៃមទ្ៀង្ទត់ ៃិង្កាៃ់ 
ខតយកចិ្បតតទុ្កោក់ោ ង្េុតមាាំ។  ជាកា ពិតណារ់ ថវកិា បរ់ ោា ភិបាល មាៃកា បង្ហគ ប់បញ្ជា  
ៃិង្ វាេិៃង្ហយស្រលួកាុង្កា មរាើម ើង្មទ្។ មៅកាៃ់កប្េិតណាេួយខែលប្គូបមប្ង្ៀៃមាៃអា េមណ៍
ថ្ន មពញចិ្បតតមោយគ្នម ៃកា ផតល់ៃូវប្បាក់ច្បាំណូលណាេួយមនេះ។ មទេះជាោ ង្ណាក៏មោយ ជា
ក ណីកាំពុង្ជួបប្បទ្េះែ៏ ាំខែលមៅខរររល់េួយ គឺកា មលើកម ើង្មលើប្បាក់ខែ បរ់ប្គបូមប្ង្ៀៃ
(មៅកាងុ្លកេែ័ណឌ ពិតប្បាកែ ឧទហ ណ៍ េិៃខេៃប្គ្នៃ់ខតតាេ យៈកា បាំមបា ង្មទ្) ែូមច្បាេះប្គូបមប្ង្ៀៃ
គ្នម ៃជមប្េើរ ៃិង្ែាំមណាេះស្ស្គយមប្ៅពីកា ជាំ ញុឱ្យរិរេមៅម ៀៃគួមនេះមទ្។ 

ប្គូបមប្ង្ៀៃគួែល់រិរេផ្លទ ល់ែលួៃ៖ កា អៃុវតត បរ់ប្គបូមប្ង្ៀៃ ខែលបមប្ង្ៀៃមេម ៀៃបខៃែេែល់
រិរេ បរ់ែលួៃមៃេះ គឺជាបញ្ជា ច្បាំបង្។ វាម ាើឱ្យមាៃទ្ាំនក់ទ្ាំៃង្ោ ង្ជិតរាិត វាង្ស្គលា ែា ៃិង្
ថ្នា ក់ម ៀៃគួ មហើយវាបាៃចូ្បល េួច្បាំខណកែល់អាំមពើពុក លួយ ខែលកាុង្មនេះប្គូបមប្ង្ៀៃមាៃមច្បតន
បែិមរ មាតិកាបមប្ង្ៀៃពីថ្នា ក់ ែា ៃិង្មាៃមច្បតនបាំផុរបាំផុលរិរេឱ្យមៅម ៀៃគួ ។ វាគឺពិតជា
េិៃអាច្បម ាើមៅបាៃមទ្កាុង្មពលបច្បេុបបៃាមៃេះ មែើេបីោេឃាត់ប្គូ  ែាេិៃឱ្យមាៃកា បមប្ង្ៀៃគួមនេះ។ 
ប ុខៃតោ ង្មោច្បណារ់ អាច្បោេឃាត់បាៃពីកា បមប្ង្ៀៃរិរេ បរ់ពួកគ្នត់ផ្លទ ល់។  
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៦. ផលប េះ ល់រប្មាប់អាកប្គប់ប្គង្ស្គលា  
មគ្នលៃមោបាយមៅថ្នា ក់មែតត ៃិង្ថ្នា ក់ជាតិ គឺមាៃតួនទី្រាំខាៃ់ណារ់ ប ុខៃតអាីខែល

រាំខាៃ់ជាង្មៃេះមៅមទ្ៀតគឺ ជាមគ្នលៃមោបាយៃិង្កា អៃុវតតនៃកា ប្គប់ប្គង្ស្គលាម ៀៃ។ កា 
ស្ស្គវប្ជាវមៃេះ បាៃរួ រិរេៃិង្ប្គូបមប្ង្ៀៃៃូវអាីខែលមគ្នលកា ណ៍ស្គលា បរ់ពួកគ្នត់ ៃិង្អាក
ប្គប់ប្គង្មផេង្មទ្ៀតអាំពីកា ម ៀៃគួ។ កា មឆ្លើយតបភាគមប្ច្បើៃបាៃ ង្ហា ញថ្ន អាកប្គប់ប្គង្ស្គលាមាៃ
កា មោគយល់មប្ច្បើៃ ម េះកា ប្បប្ពឹតតមៃេះ មហើយរកេមភាពេួយច្បាំៃួៃបាៃមលើកទឹ្កចិ្បតតមោយស្គ 
ខត (ក) វាបាៃមលើកកេពរ់កា រិកាែល់រិរេ (េួយច្បាំៃួៃ)  ៃិង្ (ែ) ផតល់ប្បាក់ច្បាំណូលបខៃែេ

 

មទេះជាោ ង្ណាក៏មោយ អាកប្គប់ប្គង្ស្គលាគួ ពិចា ណាៃូវច្បាំណុច្បអវជិាមាៃមលើភាព
ស្របគ្នា កាុង្កា បមប្ង្ៀៃគួ ៃិង្មាៃផលប េះ ល់មៅមលើរិរេ ខែលេិៃអាច្បមាៃលទ្ធភាពបង់្នថល
ម ៀៃគួ មៅកាុង្វរិេភាពនផទកាុង្ មៅមពលខែលប្គូបមប្ង្ៀៃេួយច្បាំៃួៃតប្េូវឱ្យមបើកថ្នា ក់គួ មោយេិៃ
មាៃកា យកចិ្បតតទុ្កោក់ពីអាកែនទ្មនេះ ៃិង្គ្នម ៃប្បរិទ្ធភាពកាុង្កា មប្បើប្បារ់មពលមវលារប្មាប់
រិរេ  ៃិង្ប្គបូមប្ង្ៀៃ។ ជាេួយៃឹង្កង្ាល់មៃេះ អាកប្គប់ប្គង្ស្គលាម ៀៃគួខតពិចា ណាច្បាំណុច្បែូច្ប
ខាង្មប្កាេ៖ 

 កា ោ  
ឬ ថ្នា ក់ជាតិេិៃទៃ់បាៃបមង្កើតមគ្នលៃមោបាយេួយមៃេះ (មៅម ើយ) ស្គលាអាច្បមាៃ
ៃូវមគ្នលៃមោបាយមៃេះមោយផ្លទ ល់ែលួៃឯង្ ជាកា ពិតណារ់ មៃេះគឺជាម ឿង្ េមតាមៅ
កាុង្បណាត ប្បមទ្រមផេង្មទ្ៀត។ 

រប្មាប់កា ទ្ទួ្លបាៃប្បាក់ច្បាំណូល បរ់
ប្គ ូពីកា បមប្ង្ៀៃរិរេផ្លទ ល់ែលៃួ បរ់ពួកគ្នត់។ 

 មលើកទឹ្កចិ្បតដប្គបូមប្ង្ៀៃឱ្យមាៃចិ្បតតអាណិតអារូ ែល់រិរេខែលមាៃប្បាក់ច្បាំណូលទបៈ កាុង្
កា មឆ្លើយតបរាំៃួ ពីមលាកប្គូមលើរ ក់កណាត ល (៥៦.១%) បាៃបង្ហា ញថ្នពួកមគបាៃ
អៃុញ្ជា តឱ្យកុមា េកពីប្គួស្គ ខែលមាៃប្បាក់ច្បាំណូលទប មែើេបទី្ទួ្លបាៃកា ម ៀៃគួ
មោយបញ្េុ េះតនេល ឬមោយឥតគិតនថលខតេតង្។ កា អៃុវតតមៃេះ វាោក់បីែូច្បជាបង្ហា ញពីភាព
ខប្បប្បលួគួ ឱ្យកត់រាំគ្នល់ថ្ន មាៃវរិេភាពរង្គេ។ 

 កា ប្គប់ប្គង្តុលយភាពនៃកា បមប្ង្ៀៃគួ បរ់ប្គបូមប្ង្ៀៃៈ ប្បរិៃមបើទី្ផា កា បមប្ង្ៀៃគួ 
េិៃមាៃកា ទ្ប់ស្គក ត់  ប្គូបមប្ង្ៀៃអាច្បឈាៃមៅកប្េិកថ្នា ក់ខែលកាុង្មគ្នលបាំណង្ មែើេបី
បមង្កើៃកា ផតល់ថ្នា ក់ម ៀៃគួែល់រិរេ មែើេបទី្ទួ្លបាៃកា បមប្ង្ៀៃគួ ៃិង្តប្េូវកា េុែវជិាា
អាច្បៃឹង្មាៃតនេលទបជាង្។ អាកប្គប់ប្គង្ស្គលាម ៀៃ គួ ខតប្តតួពិៃិតយម ឿង្មៃេះៃិង្ធាន
រេតុលយរេ េយេួយ។ 

 កា ផតល់ប្បឹកាៃិង្ស្គត ប់ឪពុកមាត យៈ ប្កុេប្គសួ្គ  បរ់រិរេ គឺជាភាគី ក់ព័ៃធរាំខាៃ់
ណារ់ ៃិង្ខតង្ខតម ាើកា រមប្េច្បចិ្បតតេិៃបាៃលអ។ 
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បខៃែេមទ្ៀត។ មៃេះគឺជាកា បមង្កើតឱ្យមាៃទ្ាំនរ់ផលប្បមោជៃ៍ ៃិង្
គ្នម ៃវរិេភាពមៅកាុង្ប្បព័ៃធអប់ ាំ។  អាកប្គប់ប្គង្ស្គលា អាច្បរមង្េបជូៃឪពុកមាត យមលើ
បញ្ជា មៃេះ មហើយស្គត ប់ពីកា យល់ម ើញ ៃិង្ មោបលអាំពីេម ាបាយបៃតមទ្ៀត។  

 កា ខច្បក ាំខលកកា យល់ែឹង្ជាេួយស្គលាមផេង្មទ្ៀតៈ បញ្ជា គឺរមុគស្គម ញ ៃិង្ប្តូវបាៃ
ពិភាកាមោយមបើកជាំហ ជាជាង្កា លាក់បាាំង្។ អាកប្គប់ប្គង្ស្គលា អាច្បទ្ទួ្លបាៃកា 
ខច្បក ាំខលកមប្ច្បើៃជាេួយនែគូ ។ មទេះបីជាស្គលាម ៀៃៃីេួយៗមាៃវសិ្គលភាពមផេង្គ្នា ក៏
មោយ ក៏ស្គលាទាំង្មនេះមាៃលកេណៈ េួែូច្បគ្នា  ៃិង្ខែលអាច្បម ាើមៅបាៃ។ 

 

៧. កា រៃាិោា ៃ 
  បាយកា ណ៍មៃេះ បាៃបង្ហា ញប្តឹេខតមរច្បកតីរមង្េបនៃរាំណុាំ ទិ្ៃាៃ័យែពរ់េួយ ខែលបាៃ
ម ៀបច្បាំម ើង្ៃូវកា ខណនាំែាំបូង្ែលេះៗអាំពីកា ជាប់ទក់ទ្ង្គ្នា ។ កា ស្ស្គវប្ជាវមៃេះ បាៃបញ្ជា ក់ពីកា 
ែុរខបលកគ្នា មលើភាពស្របគ្នា នៃមេម ៀៃថ្នា ក់គួ ខែលមាៃតប្េវូយកចិ្បតតទុ្កោក់ឱ្យបាៃមប្ច្បើៃទាំង្មៅ
កប្េិតស្គលា  ៃិង្មៅកប្េិតែពរ់ជាង្មៃេះ។  
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