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អ្វីខែលជាំរ៉ុញឲ្យលោលនលោបាយ 
លៅធនាោរពិភពលោកបរាជយ័?  

ការលមីលល ីញពីខាងកន៉ុ ងអ្ាំពីគាំរូជាំនួយងមីែល់ឧត្តមសិកា៖ បរបិទ ការបលនាោ ស និងភាពមិនល េះខ៉ុស 1 
 

 

អ្ត្ថបទស្រាវស្រាវាភាាអ្ង់លគេសលោយបណ្ឌិ ត្ លជរមីឺ រា ប់ថ្លេ* និងបណ្ឌិ ត្ អ្ ៉ុន ោង** 
បកខស្រប និងខកសស្រមួលលោយ2  បណ្ឌិ ត្  អ្ ៉ុន ោង 

 
1 អ្ត្ថបទាភាាអ្ង់លគេស Rappleye, Jeremy & Leang, Un (2018). “What Drives Failed Policy at the World Bank? An inside account of new aid 

modalities to higher education research, context, blame, and infallibility, Comparative Education”, Vol. 54, issue 2, 250- 274។ អ្ត្ថបទលនេះទទួល
បានសិទធិបកខស្របពី Taylor & Francis Group, Ref: AF/CCED/P20/0512។ 

2 លែីមបឲី្យការបកខស្របលនេះមានភាពងាយស្រសួលយល់កន៉ុង ាំលោមអ្នកអានទូលៅ អ្នកខែលមិនធ្លេ ប់លធវីការងារាមួយថ្ែគូអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកមិនធ្លេ ប់អានអ្កសរសិលបវ៍ាិា ាន់
ខពស់អ្ាំពីការរេិះគន់លលីែាំលណី្រការអ្ភិវឌ្ឍន៍លៅជ៉ុាំវញិពិភពលោក និងលែីមបីបនតអ្លងេត្លលីការខស្របស្របួលខែលលកីត្មានល ីងចាប់តាំងពីការបញ្ច ប់គលស្រមាងលលីកទី១ 
ាពិលសសបទពិលាធន៍ងមីៗខែលកាំព៉ុងលកីត្មានល ីងបនាោ ប់ពីមានការោក់ឲ្យអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២ របស់ធនាោរពិភពលោក ល ីយនិងលែីមបីខសវងយល់ និង
លស្របៀបលធៀប ក៏ែូ ាបញ្ជា ក់ល ីងវញិពីទ ហីករណ៍្របស់អ្នកនិពនធ អ្នកបកខស្រប និងខកសស្រមួល (ាអ្នកនិពនធទី២ថ្នអ្ត្ថបទលែីម) នឹងបខនថមការពនយល់លមអិត្ខេេះៗលៅ
កន៉ុងកាំណ្ត់្សមាា ល់លៅលជីងទាំព័រថ្នអ្ត្ថបទលនេះ។ កាំណ្ត់្សមាា ល់បខនថមទាំងលនេះមិនមានលៅកន៉ុងអ្ត្ថបទាភាាអ្ង់លគេសលទ។ 

*លោកបណ្ឌិ ត្ លជរមឺី រា ប់ថ្លេ គឺាាស្រ្ាត ចារយរងថ្នាកលវទិាល័យកយូតូ្ ស្របលទសជប ៉ុន។ 
**លោកបណ្ឌិ ត្ អ្ ៉ុន ោង គឺាស្រពឹទធប៉ុរសមហាវទិាល័យសងាមាស្រ្សត និងមន៉ុសសាស្រ្សត ថ្នាកលវទិាល័យភូមិនោ

ភនាំលពញ និងាសមាជិកស្រកុមស្របឹកាភិបាលថ្នមជឃមណ្ឌ លអ្ភិវឌ្ឍន៍កមព៉ុា។ 
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មូលន័យសង្ខេប 

អ្ត្ថបទលនេះវភិាគអ្ាំពីបទអ្នតរាគមន៍ងមីៗរបស់ធនាោរពិភពលោក ខែលលធវីល ីងកន៉ុងលោលបាំណ្ងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព
ឧត្តមសិកា និងសមត្ថភាពស្រាវស្រាវរបស់ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាថ្នស្របលទសខែលមានស្របាក់ ាំណូ្លទប។  ាំណ្៉ុ  ចាប់លលតីម
ថ្នបទពិលាធន៍ាក់ខសតងរបស់លយងី គឺការវភិាគស្របកបលោយការរេិះគន់លៅលលីគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ 
និងនវាន៉ុវត្តន៍ (២០១០-២០១៥) ខែលធនាោរពិភពលោកបានោក់ឲ្យអ្ន៉ុវត្តលៅស្របលទសកមព៉ុា ខែលាគលស្រមាង
មួយ មេងទាំងស្រសុងល ញពីមូលនិធិលតួ លលតីមសិកាាន់ខពស់លៅស្របលទសបង់កាេ ខែស។ ល ញពីទសសនវសិ័យពីខាងកន៉ុងខែល
កស្រមមាន លយងីអ្េះអាងថា គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ លៅស្របលទសកមព៉ុា ៉ុងលស្រកាយបាំល៉ុត្ គឺ
បរាជ័យ ពីលស្ររេះធនាោរពិភពលោក យល់ស្រ លាំទាំងស្រសុងអ្ាំពីបរបិទលៅស្របលទសកមព៉ុា។ លយីងលស្របីស្របាស់ករណី្លនេះ 
លែីមបវីភិាគពីកាំ ៉ុសខែលធៃន់ធៃរាងលនេះ លនាេះគឺអ្ាំពីរលបៀបខែលធនាោរពិភពលោក ‘គិត្’ និងរ ាំលល ឲ្យល ញីថា លតី្ាថ ប័ន
អ្ភិវឌ្ឍន៍ែ៏មានឥទធិពលាងលគបាំល៉ុត្កន៉ុងពិភពលោក ចាត់្ខ ងរកាជាំលនឿកន៉ុងភាពមិនល េះខ៉ុសរបស់ខេួនលោយរលបៀបោ 
លបីលទេះបីាជួបស្របទេះភាពបរាជ័យក៏លោយ? 
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ពាក្យគន្លឹះ៖ ធនាោរពិភពលោក3 លសែឋកិ ចព៉ុទធិសកល4 ការអ្ភិវឌ្ឍខែលបរាជ័យ5 ការលលោរលោលនលោបាយ 6  បរបិទ7           
និោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្8 ជាំលនឿ9 

 
❖ ង្សចក្តីង្្តើម 

លៅកន៉ុងខខកកេោ ឆ្ន ាំ២០១០ ធនាោរពិភពលោក (សមាគម
អ្ភិវឌ្ឍន៍អ្នតរាតិ្) បានពស្រងីកកមចីវនិិលោគរបស់ខេួនាលលីក
ែាំបូងមកកាន់ស្របលទសកមព៉ុា លផ្ទត ត្ាពិលសសលលីអ្ន៉ុវស័ិយ
អ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា។ គលស្រមាងលនេះ ស្រតូ្វបានចាត់្ថាន ក់ាគលស្រមាង
មួយកន៉ុង ាំលោមគលស្រមាងស្របលភទងមីាងលគបាំល៉ុត្ ថ្នគលស្រមាង
កមចីការអ្ភិវឌ្ឍធនធ្លនមន៉ុសសរបស់ធនាោរពិភពលោក លស្រកាម
ស្របធ្លនបទ ការអ្ប់រ ាំលែីមបីលសែឋកិ ចព៉ុទធិ  ល ីយគលស្រមាងខែល
មានរយៈលពល ៥ឆ្ន ាំ និងទឹកស្របាក់ ាំនួន ២៣ោនែ៉ុោេ រ
ស រែឋអាលមរកិ 89

10 លៅកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុាលនេះ មានល ម្ េះថា 
“គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកា” 
រួមមានបួនខលនក។ កន៉ុងលនាេះ ខលនកទី១៖ ការពស្រងឹងសមត្ថភាព
ស្របព័នធអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា ខលនកទី២៖  រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការ
ស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ស្របកបលោយការស្របកួត្ស្របខជង ខលនក
ទី៣៖ អាហារូបករណ៍្សស្រមាប់និសសតិ្ងាយរងលស្រោេះ និងខលនក
ទី៤៖ ការតមោន និងវាយត្ថ្មេការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង។ ខលនកទី១ 
ទី៣ និងទី៤ ស្រោន់ខត្ាការត្ាំោងឲ្យការពស្រងីកឲ្យ “ខពស់លៅ
លលី” ថ្នបទអ្នតរាគមន៍របស់ធនាោរពិភពលោក ខែលធ្លេ ប់បាន

 
3 ធនាោរពិភពលោក គឺាាថ ប័នរបិូយវត្ថ៉ុអ្នតរាតិ្ ខែលលតល់ជាំនួយឥត្សាំណ្ង និងកមចីលៅឲ្យរោឋ ភិបាលស្របលទសស្រកីស្រកសស្រមាប់លោលបាំណ្ងអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងបលងេីនមូលធន។ 
4 លសែឋកិ ចព៉ុទធិសកល សាំលៅលលីកាំលណី្នលសែឋកិ ចខែលពឹងខលអកលលីបរមិាណ្ គ៉ុណ្ភាព និងការទទួលបានព័ត៌្មានខែលមានលៅកន៉ុងពិភពលោក ាាងពឹងខលអកលលី
មលធាបាយលលិត្កមមាស្របថ្ពណី្។ 

5 ការអ្ភិវឌ្ឍខែលបរាជ័យ សាំលៅលលីការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ប ៉ុខនតមិនសលស្រម បានលោលបាំណ្ងរបស់គលស្រមាងខែលបានកាំណ្ត់្ទ៉ុក ឬមិនអា បលងេីត្បានាស្រគឹេះ
សស្រមាប់ការអ្ភិវឌ្ឍកន៉ុងលពលអ្នាគត្។ 

6 ការលលោរលោលនលោបាយ គឺាលោលនលោបាយខែលបលងេីត្ល ីងលៅកខនេងោមួយ កន៉ុងលពលោមួយ រួ ស្រតូ្វបាន មេង ឬនាាំ ូលមកកាន់កខនេងមួយលលសងលទៀត្  
កន៉ុងលពលខត្មួយ ឬកន៉ុងលពលមួយលលសងលទៀត្លែីមបីអ្ន៉ុវត្ត។ 

7 បរបិទ សាំលៅលលីកាលៈលទសៈខែលបលងេីត្បានាស្រពឹត្តិការណ៍្ ការអ្េះអាង ឬគាំនិត្ ល ីយកន៉ុងន័យលនេះវាអា ស្រតូ្វបានយល់ែឹង។ 
8 និោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្ (Nomothetic) សាំលៅលលីលទធភាពបលងេីត្ស្រគឹេះថ្នស្រទឹសតីបទវទិាាស្រ្សតខែលអា អ្ន៉ុវត្តបានកន៉ុងស្រគប់កាល និងលាំ ។ 
9 ជាំលនឿ ែាំលណី្រ ៉ុេះ ិត្តស ប់លោយយល់ថាាការពិត្។ 
 
 

10គលស្រមាងលនេះមានលកខណ្ៈាកមចី៥០% និងាជាំនួយឥត្សាំណ្ង៥០%។ លៅកន៉ុងលសៀវលៅខណ្នាាំការស្រគប់ស្រគង ិរញ្ញវត្ថ៉ុ បានោក់ល ញ និងខបងខ កោ ង ាស់ថា 
ស្របលភទសកមមភាពោ ខែលអា លស្របីស្របាស់កញ្ច ប់ងវកិាមួយោបាន ខែលកន៉ុងលនាេះកមចីស្រតូ្វបានឲ្យលស្របីស្របាស់ខត្លៅលលី៖ ការបញ្ាូ នប៉ុគាលិកសិកាឲ្យលៅបនតការ
សិកាលៅលស្រៅស្របលទស អាហាររូបករណ៍្អាទិភាពពិលសស និង ិរញ្ញបបទនលលីការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ 

លធវីតាំងពីយូរោរោស់មកល យី កន៉ុងកស្រមិត្អ្ប់រ ាំបឋមសិកា 
និងកស្រមិត្អ្ប់រ ាំមធយមសិកា ែូ ាការលរៀប ាំសិកាខ ាោ 
ទសសនកិ ចសិកាសស្រមាប់មស្រ្នតីរបស់ស្រកសួង ការល ញងវកិា
បង់ថ្ងេសិកាសស្រមាប់សិសសស្រកីស្រក ការលតល់អាហារូបករណ៍្ឲ្យ
និសសិត្ជួបការលាំបាក និសសិត្នារ ី និងនិសសិត្ជនាតិ្លែីម
ភាគតិ្  ការពស្រងឹងស្របព័នធស្រគប់ស្រគងព័ត៌្មានវទិារបស់ស្រកសួង 
និងការតមោនស្រត្ួត្ពិនិត្យខែលលផ្ទត ត្លលីលទធលល។ល។ 

ប ៉ុខនត ខលនកទី២ គឺមានលកខណ្ៈពិលសស កន៉ុងន័យថា គលស្រមាង
ខបបលនេះមានតិ្ តួ្ ោស់ពីម៉ុនមក កន៉ុងអ្ន៉ុវសិ័យអ្ប់រ ាំលលសង
លទៀត្ និងកន៉ុងបរបិទខែលពឹងខលអកលលីជាំនួយាាកលលលសង
លទៀត្។ ខលនកទី២ នឹងលតល់ រិញ្ញបបទនស្រាវស្រាវ រ ូត្ែល់ 
២០០.០០០ ែ៉ុោេ រ ស រែឋអាលមរកិ លោយផ្ទោ ល់លៅកាន់
ាកលវទិាល័យលៅកមព៉ុា (ខែលធនាោរពិភពលោកលៅថា 
ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា) លែីមបលីលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពស្រាវស្រាវ 
និងគ៉ុណ្ភាពលរៀន និងបលស្រងៀន។ មូលនិធិទាំងលនេះ លៅថា 
 ិរញ្ញបបទនការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ ខែលស្រតូ្វបានខបង
ខ កតមរយៈ លោលការណ៍្ស្របកួត្ស្របខជង និងមានលោលបាំណ្ង
ពស្រងឹងសមត្ថភាពស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា កន៉ុងការខសវងរកែាំលោេះ
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ស្រាយ ាំលរេះបញ្ជហ ការអ្ភិវឌ្ឍនានាលៅកស្រមិត្ថាន ក់មូលោឋ ន/
ថាន ក់ាតិ្ លោយភាពថ្ នស្របឌិ្ត្ (World Bank 2010, 6)។ 

មូលោឋ នស្រគឹេះែ៏ទូលាំទូោយ លៅពីលស្រកាយបទអ្នតរាគមន៍ថ្ន
គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកា
លៅកមព៉ុា គឺាការផ្ទេ ស់បតូរគួរឲ្យកត់្សមាា ល់កន៉ុងការកាំណ្ត់្
អាទិភាពកមចីាាកលរបស់ធនាោរពិភពលោក។ ចាប់តាំង
ពីរក់កោត លឆ្ន ាំ១៩៩០ ធនាោរពិភពលោកបានចាប់លលតីម
លផ្ទត ត្ការយក ិត្តទ៉ុកោក់ាខាេ ាំងលៅលលីតួ្នាទីការអ្ប់រ ាំឧត្តម
សិកា (World Bank 1994) ខែលាអ្ន៉ុវសិ័យមួយ ស្រតូ្វ
បានបាំលភេ លចាលាលស្រ ីនទសវត្សរម៍កល ីយ លោយារខត្
ឥទធិពលថ្នការវភិាគពីកស្រមិត្ ាំលណ្ញ (ខាងលសែឋកិ ច) ខែល
ទទួលបានមកពីការវនិិលោគលលីវសិ័យអ្ប់រ ាំ កន៉ុង លនាេ េះឆ្ន ាំ
១៩៧០ ែល់ឆ្ន ាំ១៩៨០11 និងលោលនលោបាយលាំលអ្ៀងមក
លលីការពស្រងីកការអ្ប់រ ាំមូលោឋ នកន៉ុងយ៉ុគសម័យលស្រកាយលស កតី
ខងេងការណ៍្ទីស្រកុង មលធៀន (Jomtiem) កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩០12 
(Heyneman 2003)។ ខណ្ៈលពលខែលអ្នករេិះគន់មួយ
 ាំនួនលមីលល ីញថា របត់្ថ្នការផ្ទេ ស់បតូ រលនេះ តមពិត្ គឺា
ខលនកមួយថ្នការប ៉ុនប ងរបស់ធនាោរពិភពលោក កន៉ុងការ
ខត្ងតាំងខេួនឯងល ីងវញិា “ធនាោរព៉ុទធិសកល” ល ីយ
ទទួលបានភាពស្រសប ាប់ល ងីវញិ បនាោ ប់ពីកមចីែ៏លស្រ ីនលលីស
ល៉ុបរបស់ខេួនលារភាា ប់ាមួយការលរៀប ាំរ នាសមព័នធល ងីវញិ13 
កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៨០ ទទួលបានការរេិះគន់ោ ងខាេ ាំង (Kamat 2012; 
សូមលមីលលងខែរ Edwards and Storen 2016; Heyneman 
2003) សស្រមាប់អ្នកលធវីការលៅខាងកន៉ុងធនាោរពិភពលោក 
លោលនលោបាយងមីលនេះ គឺាការលឆេីយត្បស្របកបលោយវចិារណ្

 
11 ការវភិាគលនេះអ្េះអាងថា លល ាំលណ្ញសស្រមាប់សងាម គឺមានកស្រមិត្លស្រ ីនាងលល ាំលណ្ញសស្រមាប់ប៉ុគាល លៅលពលមានការវនិិលោគលលីការអ្ប់រ ាំកស្រមិត្បឋមសិកា 
និងមធយមសិកា ល ីយការវនិិលោគលលីការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា នឹងនាាំឲ្យមានលល ាំលណ្ញសស្រមាប់ប៉ុគាលលស្រ ីនាងសស្រមាប់សងាម។ 

12 កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩០ ស្របតិ្ភូស្របខ ល១.៥០០នាក់ មកពីស្របលទស ាំនួន១៥៥ ខែលមានត្ាំោងមកពីខាងរោឋ ភិបាល និងអ្ងាការលស្រៅរោឋ ភិបាលបានជួបស្របជ៉ុាំោន លៅកន៉ុង
សននិសីទពិភពលោក សតីអ្ាំពីការអ្ប់រ ាំសស្រមាប់ទាំងអ្ស់ោន លៅទីស្រកុង មលធៀន ស្របលទសថ្ង។ សននិសីទលនេះ បានអ្ាំរវនាវឲ្យស្របលទសទាំងអ្ស់លតល់ឱកាសឲ្យពលរែឋខេួន 
ទាំងអ្ស់ទទួលបានការអ្ប់រ ាំាមូលោឋ ន។ អ្នក ូលរួមលៅកន៉ុងសននិសីទលនេះ បានអ្ន៉ុម័ត្លស កតីខងេងការណ៍្ និងស្រកបខណ្ឌ សកមមភាពាាកលអ្ាំពីការអ្ប់រ ាំសស្រមាប់
ទាំងអ្ស់ោន ៖ សលស្រម ឲ្យបានត្ស្រមូវការលរៀនសូស្រត្ាមូលោឋ ន។ 

13 ការលរៀប ាំរ នាសមព័នធល ងីវញិ គឺាយនតការកាំខណ្ទស្រមង់លសែឋកិ ចខែលស្របលទសមួយស្រតូ្វខត្ទទួលយកលធវីតម លែីមបអីា ធ្លនាបាននូវកមចីពីមូលនិធិរូបិយវត្ថ៉ុអ្នតរាតិ្ 
និង/ឬធនាោរពិភពលោក។ ការលរៀប ាំរ នាសមព័នធល ីងវញិលនេះ គឺាយនតការលោលនលោបាយលសែឋកិ ច ខែលរួមមានការកាត់្បនថយ ាំោយរបស់រោឋ ភិបាល និង
លបីក ាំ រណិ្ជាកមមលោយលសរាីលែីម។ល។ 

ញ្ជញ ណ្លៅនឹងរបត់្ាារវន័ត កន៉ុងការបលងេីត្ស្រទពយសមបត្តិ និង
ការលូត្ោស់កន៉ុងយ៉ុគ “លសែឋកិ ចព៉ុទធិាកលងមី”។ លៅខាង
កន៉ុងធនាោរពិភពលោក ការគិត្ងមីខបបលនេះ ស្រតូ្វបានរ ាំលល 
ល ញោ ង ាស់ាមួយរបាយការណ៍្ លស្រកាម ាំណ្ងលជីងថា 
កាងសងាមព៉ុទធិ៖ ការស្របឈមងមីរបស់ការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា 
លបាេះព៉ុមពឆ្ន ាំ២០០២ (Constructing Knowledge Societies: 
New Challenges for Tertiary Education) ខែលបាន
អ្េះអាងែូ ខាងលស្រកាម៖ 

▪ វឌ្ឍនភាពលសែឋកិ ច និងសងាមអា សលស្រម បាន គឺមាន 
ខត្តមរយៈឧត្តមភាព និងការអ្ន៉ុវត្តព៉ុទធិខត្ប ៉ុលោណ េះ។ 

▪ ការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា គឺចាាំបា ់សស្រមាប់ការបលងេីត្ ការ
លសពវលាយ និងការអ្ន៉ុវត្តព៉ុទធិ និងសស្រមាប់ការកាង
សមត្ថភាពបល ចកលទស និងសមត្ថភាពអាជីព។ 

▪ ស្របលទសកាំព៉ុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងស្របលទសសថតិ្កន៉ុងអ្នតរកាល 
កាំព៉ុងស្របឈមនឹងការផ្ទត់្ល ញឲ្យកាន់ខត្ឆ្ៃ យខងម
លទៀត្ពីលសែឋកិ ចពិភពលោក ខែលមានការស្របកួត្
ស្របខជងកាន់ខត្ខាេ ាំងល ងីៗ លស្ររេះខត្ស្របព័នធអ្ប់រ ាំឧត្តម
សិការបស់ពួកលគ មិនទន់ស្រតូ្វបានលរៀប ាំឲ្យបាន
ស្រគប់ស្រោន់លែីមបីទញលល ាំលណ្ញពីការបលងេីត្ និង
ការលស្របីស្របាស់ព៉ុទធិ។ 

▪ រោឋ ភិបាលមានទាំនួលខ៉ុសស្រតូ្វ កន៉ុងការបលងេីត្ស្រកបខណ្ឌ
ខែលមានលកខណ្ៈអ្ាំលោយលលកន៉ុងការជាំរ៉ុញឲ្យ
ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាឲ្យមានលកខណ្ៈថ្ នស្របឌិ្ត្ និង
លឆេីយត្បឲ្យបានស្របលសីរ លៅនឹងត្ស្រមូវការលសែឋកិ ច
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ព៉ុទធិាកលខែលមានលកខណ្ៈស្របកួត្ស្របខជងខាេ ាំង... 
(World Bank 2002, xix)។ 

 

យ៉ុទធវធីិងមីលនេះលជឿថា មិនថាស្របលទសមួយសថិត្លៅទីោក៏លោយ 
មានធនធ្លនធមមាតិ្អ្វីក៏លោយ មានលោលនលោបាយមា ស្រកូ
លសែឋកិ ចខបបោក៏លោយ ស្រទពយសមបត្តិអា ស្រតូ្វបានបលងេីត្
ល ងីតមរយៈការវនិិលោគលលីាកលវទិាល័យ លែីមបលីធវីឲ្យ
ាកលវទិាល័យមានលកខណ្ៈ ‘ថ្ នស្របឌិ្ត្ល ីង’  ល ីយ
ល ត្៉ុលនេះ អា មានលទធភាពទញយកស្របលោជន៍ពី ‘ការ
បលងេីត្ និងការលស្របីស្របាស់ព៉ុទធិ ’។ ការអ្ភិវឌ្ឍ និងនវាន៉ុវត្តន៍ 
នឹងអា លកីត្មានស្រពមោន  ល ីយការស្រាវស្រាវលៅាកល
វទិាល័យ នឹងកាេ យលៅាកាលមា ស៉ុីនែឹកនាាំការរកី លស្រមីន
សស្រមាប់ស្របលទសកាំព៉ុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ កន៉ុងលសែឋកិ ចព៉ុទធិងមីខបបលនេះ។ 

អ្ត្ថបទលនេះពិនិត្យោ ងយក ិត្តទ៉ុកោក់លលីការសងេត់្ធៃន់
នាលពលងមីៗលនេះរបស់ធនាោរពិភពលោក អ្ាំពីការស្រាវស្រាវ
លៅាកលវទិាល័យ តមរយៈការលបីកកកាយពីែាំលណី្រការ
ថ្នកញ្ច ប់ងវកិាសស្រមាប់ការអ្ភិវឌ្ឍ និងនវាន៉ុវត្តន៍កន៉ុងស្របលទស
កមព៉ុា កន៉ុង លនាេ េះឆ្ន ាំ២០១០ និង២០១៥ 14។ ាការពិត្ 
ការសិកាស្របកបលោយការរេិះគន់ ាំលរេះធនាោរពិភពលោក 
មិនខមនាលរឿងងមីស៉ុទធាធលនាេះលទលៅកន៉ុងអ្កសរសិលបវ៍ាិា
ាន់ខពស់ (Academic Literature )15។ ាញឹកញាប់ ការ
សិកាទាំងលនេះ មានទស្រមង់ាការរេិះគន់លលីនិោមលោលថ្ន
គលស្រមាងាយ៉ុទធាស្រ្សតខលនកអ្ប់រ ាំរបស់ធនាោរពិភពលោក 
(ឧទ រណ៍្ Robertson 2012) ឬាការវភិាគថា លតី្ធនាោរ
ពិភពលោកទទួលបានភាពលាគជ័យកន៉ុងការលលីកកមពស់ការ
ផ្ទេ ស់បតូរ ខែលជាំរ៉ុញលោយ កខ៉ុវសិ័យខបបមលនាគមវាិា លៅកន៉ុង
កស្រមិត្ពិភពលោកលោយរលបៀបោ (Verger, Edwards, and 
Altinyekan 2014)។ ស្របធ្លនបទខែលបនតមានា ូរខ រ

 
14 កញ្ច ប់ងវកិា ការអ្ភិវឌ្ឍ និងនវាន៉ុវត្តន៍ស្រតូ្វបានបនតរ ូត្ែល់ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ លោយមូលល ត្៉ុថា គលស្រមាងភាគលស្រ ីនមិនអា បញ្ច ប់ការស្រាវស្រាវឲ្យបានទន់លពល
លវោ ឬមិនអា  ាំោយកញ្ច ប់ងវកិាែូ ខែលបានលស្រោងទ៉ុកឲ្យអ្ស់។ មូលល ត្៉ុទាំងលនេះនឹងស្រតូ្វបងាហ ញជូនកន៉ុងអ្ត្ថបទលនេះ។ 

15 អ្កសរសិលបវ៍ាិា ាន់ខពស់ សាំលៅលលីអ្ត្ថបទសិកាស្រាវស្រាវលោយអ្នកសិកាលៅតមាកលវទិាល័យ ស្រគឹេះាថ នអ្ប់រ ាំាន់ខពស់ ឬាថ ប័នស្រាវស្រាវនានា ខែលមាន
ការជខជកខវកខញក និងការពិភាកាលោយអ្នកសិកាាលស្រ ីន ខ៉ុសពីាន ថ្ែអ្កសរសិលបល៍លសងលទៀត្ែូ ា  លស្រមៀង ស្របលោមលោក និងកាំោពយាលែីម។ 

16 កន៉ុងវ នាន៉ុស្រកម សលមត ស្រពេះសងឃរាជ ជួន ោត្  កខ៉ុវកិលមានន័យថា ការខាវ ក់ខភនក។ 

មកលនេះ គឺពិត្ាមានទាំនាក់ទាំនងោន  ាពិលសសការរេិះគន់ខែល
វភិាគស៉ុីជលស្រៅលលីភូមិាស្រ្សតនលោបាយ លកខខណ្ឌ កមចី ការ
អ្េះអាងខែលស្របឆ្ាំងនឹងការរកល ីញខែលមានភសត៉ុតង
 ាស់ោស់ គួបលសាំនឹងការស្រពងលស្រពៀងមតិ្ខែលបានមកពីការ
លរៀប ាំល ីង លែីមបីធ្លនាថាលោលនលោបាយរបស់ធនាោរ
ពិភពលោក ស្រតូ្វបានោក់បញ្ចូ លលៅបរបិទកន៉ុងស្រសុកាក់ោក់
ោមួយ (ឧទ រណ៍្ Brehm and Silova 2010, Edwards 
2012, 2013, 2015; Jones 2007; Klees, Samoff, and 
Stromquist 2012; Mundy 2002; Steiner-Khamsi 2012; 
Verger 2012)។ 

ខណ្ៈខែលាន ថ្ែម៉ុនលនេះ មានារសាំខាន់ អ្ត្ថបទងមីលនេះមាន
លកខណ្ៈខបេកពីលគ លោយទញការយក ិត្តទ៉ុកោក់ ស្រត្ ប់
លៅកាន់ភាពោ ់ពីោន  រវាង កខ៉ុវសិ័យលោលនលោបាយរបស់
ធនាោរពិភពលោក និងត្ងភាពាក់ខសតងកន៉ុងស្របលទសខែល
ទទួលកមចី លោយលលីកយកឧទ រណ៍្ាក់ខសតង តមរយៈ
សកមមភាពងមីរបស់ធនាោរពិភពលោក កន៉ុងអ្ន៉ុវសិ័យឧត្តម
សិកា ខែលបានោក់ឲ្យែាំលណី្រការលៅស្របលទសកមព៉ុា (សូម
លមីល Brehm 2018 លងខែរ)។ លយងីពាោមបាំភេឺបខនថមលលី
អ្វីខែលស្រតូ្វបានសងសយ័ាយូរោរោស់មកល ីយ ប ៉ុខនតវា
មិនសូវស្រតូ្វបានោត្ស្រត្ោង លោយឈរលលីភសត៉ុតងាក់ខសតង 
លនាេះគឺ៖ លតី្បទអ្នតរាគមន៍របស់ធនាោរពិភពលោក មាន
លកខណ្ៈ “ កខ៉ុវកិល16បរបិទ” (Contextually Blind) ខបបោ 
ល ីយនិងថា លតី្កតត លនេះនាាំឲ្យមានភាពបរាជ័យខបបោ។ 
តមរយៈវាិលភាពលនេះ ការវភិាគរបស់លយងី នឹងរមួ ាំខណ្ក
កន៉ុងការយល់ល ញីកាន់ខត្ស៉ុីជលស្រៅពីឬសគល់ថ្នភាពបរាជ័យ
ាទូលៅថ្ន “ការអ្ភិវឌ្ឍ” ខែលែឹកនាាំលោយបសចិមស្របលទស កន៉ុង
រយៈលពលាង៦០ឆ្ន ាំ លែីមបនីាាំយកអ្វីខែលខេួនបានសនាមក 
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“លអាយ”17 លនាេះ (ឧទ រណ៍្ Dichter 2003; Easterly 2006; 
Ferhuson 1990)។ លទេះបីាោ ងលនេះក៏លោយ ភាពខបេកពី
លគរបស់អ្ត្ថបទមយួលនេះ គឺមានភាព ាស់ោស់បាំល៉ុត្ កន៉ុងន័យ
ថា លយងីបងាហ ញោ ង ាស់អ្ាំពីកាំ ៉ុសាមូលោឋ នថ្ន ‘ការគិត្’ 
របស់ធនាោរពិភពលោក អ្ាំពីបរបិទ ខែលលស្រកាយមក ខបរា
ស្រត្ ប់លៅបលនាោ សស្របលទសទទលួកមចីវញិ ខែលាល ត្៉ុនាាំឲ្យ
អ្នកគិត្លៅកន៉ុងធនាោរពិភពលោក រកាជាំលនឿលលីភាពមិន
ល េះខ៉ុសរបស់ពួកលគ។ 

របកគាំល ញី និងការវភិាគខែលបងាហ ញលៅទីលនេះ ពឹងខលអកា
 មបងលលីបទពិលាធន៍ផ្ទោ ល់ខេួនរបស់អ្នកនិពនធទី១ ខែលបាន
លធវីការលៅកន៉ុងធនាោរពិភពលោករយៈលពលពីរឆ្ន ាំ ាអ្នកស្របឹកា
លោបល់រយៈលពលខេី ោាំស្រទខលនកទី២ ( រិញ្ញបបទននវាន៉ុវត្តន៍ 

 
17 អ្នកបកខស្រប សរលសរ “លអាយ ” តមលោក សរ ារ៉ុន ខែលអា លធវីឲ្យលៅានាម “អ្ាំលោយ” ខែលអ្ត្ថបទលនេះ ង់និោយ គឺ “លអាយ” លៅអ្នកែថ្ទ (សូមលមីល ការ
អ្ធិបាយរបស់លោកកន៉ុងលសៀវលៅ “អ្តថ ធិបាយទសសនវាិា ៖ ស្របធ្លនបទវបបធម៌ទូលៅ ស្របធ្លនបទ ិត្តវទិា ស្របធ្លនបទសងាមវទិា ស្របធ្លនបទទសសនវាិា ” លរាងព៉ុមព ត្៉ុម៉ុខ 
លបាេះព៉ុមពកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៧៤ ទាំព័រ១៥៩-១៦០)។ លៅកន៉ុងកស្រមិត្អ្នតរាតិ្ មានការសិកាាលស្រ ីនអ្ាំពីជាំនួយអ្នតរាត្ិាអ្ាំលោយ ខែលតមពិត្ មានលកខណ្ៈលោេះ
ែូរយកអ្វីមួយលៅវញិ ែូ ា ការពនយល់លៅកន៉ុងអ្ត្ថបទរបស់ ល លី ស្រគីសោីន ោ ស៉ុីលវា  (Kelly Cristiane da Silva) ខែលមាន ាំណ្ងលជីងថា AID as Gift: 
an initial approach, Retrieved from http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132008000100004; អ្ត្ថបទរបស់
ស្រកសួងអ្ភិវឌ្ឍន៍អ្នតរាតិ្ (Department for International Development) ខែលមាន ាំណ្ងលជីងថា Foreign aid as a gift relationship: a brief literature 
review for Guess Who’s Coming to Dinner. Appendix Four, Retrieved from https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/foreign-aid-as-a-gift-
relationship-a-brief-literature-review-for-guess-who-s-coming-to-dinner-appendix-four។ ប ៉ុខនត លៅកមព៉ុាការសិកាខបបលនេះព៉ុាំទន់មានលទ។ ការសិកា
វភិាគលៅលលីជាំនួយអ្នតរាតិ្កនេងមក គឺមានខត្អ្ាំពីលលប េះរល់ាវជិាមាន ឬស្របសិទធភាព និងស្របសិទធលលថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងជាំនួយអ្នតរាតិ្ខត្ប ៉ុលោណ េះ ល ីយ
មិនខែលលចាទសួរអ្ាំពីលោលបាំណ្ងថ្នជាំនួយលនាេះលទ។ ស្របសិនលបីមានការវភិាគរេិះគន់ខេេះៗ ភាគលស្រ ីនថ្នការសិកាទាំងលនាេះបានលចាទសួរពីកតត ខែលនាាំឲ្យការអ្ន៉ុវត្ត
គលស្រមាងមួយមិនមានស្របសិទធភាព និងស្របសិទធលល។ សាំណួ្រខបបលនេះទក់ទងលៅនឹងនលោបាយបរបិាលលៅកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុា ាាងការខសវងយល់ពីត្កេវាិា ថ្ន
ការតក់ខត្ងគលស្រមាងសស្រមាប់កមព៉ុា ែូ ាអ្ត្ថបទរបស់ លអ្ៀ ស៉ុលល ាលែីម (Sophal Ear, 2013, Aid Dependence in Cambodia: How Foreign Assistance 
Undermines Democracy, New York: Columbia University Press)។ លស្រៅពីលនេះ ក៏មានការសិកាខេេះៗលលសងលទៀត្ខែរ ខែលពិភាកាខត្ពីែាំលណី្រអ្ភិវឌ្ឍន៍ថា
ាអ្ាំលោយ លោយលចាទសួរខត្អ្ាំពីនលោបាយបរបិាលកន៉ុងស្រសុកខត្ប ៉ុលោណ េះ ែូ ាការសិការបស់លោកស្រសី ខារ  ូឡាញ   ូ  (Caroline Hughes, 2006, The politics 
of gifts: Tradition and regimentation in contemporary Cambodia, Journal of Southeast Asian Studies 37(03): 469 – 489)។ និោយខបបលនេះ មិន
ខមនមានន័យថា នលោបាយកន៉ុងស្រសុកមានលកខណ្ៈស៉ុស្រកិត្លពញលលញអា លោេះស្រាយបញ្ជហ អ្ភិវឌ្ឍន៍លៅកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុាលនាេះលទ ប ៉ុខនតលោ៉ុយលៅវញិ លោយារចាប់
តាំងពីការបញ្ច ប់លៅថ្នសស្រ្ងាា មស៉ុីវលិលៅលែីមឆ្ន ាំ១៩៩០ គាំរូអ្ភិវឌ្ឍន៍ថ្នជាំនួយអ្នតរាតិ្បាន ូរ ូលោ ងគាំ ៉ុកមកកាន់កមព៉ុា និងចាក់ស្រគឹេះោ ងរងឹមាាំល ងីកន៉ុង ាំលោម
ភាន ក់ងារអ្ភិវឌ្ឍន៍កន៉ុងស្រសុក ទាំងកន៉ុង ាំលោមភាន ក់ងាររែឋ និងសងាមស៉ុីវលិ ល យីលនេះាមូលល ត្៉ុ មបងមួយ ខែលអ្ត្ថបទលនេះ ពាោមរ ាំលល ឲ្យល ីញពីកាំ ៉ុសត្កេវាិា
លៅពីលស្រកាយការតក់ខត្ងគលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍លនេះ លែីមបាីលមលរៀនមួយកន៉ុងការពិនិត្យលលីត្កេវាិា ថ្នគលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍នានាកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុា។ អ្ត្ថបទបកខស្របលនេះ បានលកីត្
ល ីងស្រសបលពលនឹងលស្រោេះម នតរាយថ្នការរកីរាលោលជាំងឺកូវែី១៩ ខែលបានលធវីឲ្យមានការរលងាា េះរលងាីររួ ាលស្រស នូវអ្វីខែលលគលជឿាក់ថា មិនអា លែីរងយលស្រកាយ
បានថ្ន រនតត្ាំបន់នីយកមមនិយម ាកលភាវូបនីយកមមនិយម លាំ ូរមន៉ុសស និងទាំនិញលោយលសរ។ីល។ ាជាំ រប៉ុគាល ខ្៉ុ ាំលៅខត្លជឿាក់ ែូ ខែល ងូមា ស មាក់ វូ បាន
លលីកល ងីខែរថា ស្រគប់សងាមទាំងអ្ស់លៅខត្បនតការជាំនេះស្របឹងខស្របងលែីមបីសលស្រម ឲ្យបានស៉ុខ៉ុមាលភាពលសែឋកិ ច និងសថិរភាពនលោបាយាអ្តិ្បរមិាជូនែល់ពលរែឋរបស់
ខេួ ន (Thomas R. McFaul, 2010, The Future of Truth and Freedom in the Global Village: Modernism and the Challenges of the Twenty-first Century, 
Santa Barbara: ABC- CLIO, LLC, p.159)។ បញ្ជហ សនូលលៅទីលនេះ គឺថាលតី្កមមវធីិអ្ប់រ ាំខបបោ ាពិលសសកស្រមិត្ឧត្តមសិកា ខែលអា លឆេីយត្ប ាំលរេះលរឿងលនេះបាន?  

និងការស្រាវស្រាវ) ថ្នគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និង
សមត្ថភាពឧត្តមសិកា។ ចាប់តាំងពីសរទរែូវឆ្ន ាំ២០១៣ ែល់
សរទរែូវឆ្ន ាំ២០១៥ ធនាោរពិភពលោកបានលស្រជីសលរសី
លោកឲ្យជួយោាំស្រទោ ងយក ិត្តទ៉ុកោក់ និងលធវីការលោយ
ផ្ទោ ល់ាមួយាកលវទិាល័យលៅកមព៉ុា ខែលាអ្នកទទួល
បាន ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ ប ៉ុខនត
កាំព៉ុងជួបការលាំបាកកន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង។ លោកបានលធវី
ែាំលណី្រ ាំនួន ៧ែង លៅកមព៉ុាកន៉ុងអ្ាំ ៉ុងលពល ២ឆ្ន ាំលនេះ លែីមបី
លៅស្រតួ្ត្ពិនិត្យលលីគលស្រមាងស្រាវស្រាវទាំង៤៥ (អ្ន៉ុវត្តលោយ
ាកលវទិាល័យ ាំនួន២៤) ខែលកន៉ុងគស្រមាងនីមួយៗោ ង
តិ្ បាំល៉ុត្បានលធវីការាមួយោន ២ែងកន៉ុងអ្ាំ ៉ុងលពលលនាេះ, 
បានលរៀប ាំសិកាខ ាោអ្ាំពីវធីិាស្រ្សតស្រាវស្រាវថាន ក់ាតិ្, 

http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132008000100004
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/foreign-aid-as-a-gift-relationship-a-brief-literature-review-for-guess-who-s-coming-to-dinner-appendix-four
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/foreign-aid-as-a-gift-relationship-a-brief-literature-review-for-guess-who-s-coming-to-dinner-appendix-four
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/politics-of-gifts-tradition-and-regimentation-in-contemporary-cambodia/04D8083695F9025BD9B44C5464CAA406
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/politics-of-gifts-tradition-and-regimentation-in-contemporary-cambodia/04D8083695F9025BD9B44C5464CAA406
https://www.researchgate.net/journal/1474-0680_Journal_of_Southeast_Asian_Studies


វ  ៉ុល២, លលខ១១, ថ្ងៃទី២៩ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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បានលធវីការោ ងជិត្សនិទធាមួយស្រកុមការងារថ្នគលស្រមាងខលនក
ទី២ របស់អ្គានាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ យ៉ុវជន 
និងកីឡា (លៅលោយខេីថា នាយកោឋ នឧត្តមសិកា) និង
បាន ូលរួមលបសកកមម សរលសរបាយការណ៍្ និងលធវីការវាយ
ត្ថ្មេពីខាងកន៉ុងាមួយធនាោរពិភពលោក ខែលលធវីល ងីលៅ
លរៀងរាល់៦ខខមតង។ លបីលទេះបីាលោកបានរេិះគន់លោយស្រត្ង់ៗ 
លៅលលីការអ្ភិវឌ្ឍ ខែលែឹកនាាំលោយមាច ស់ជាំនួយម៉ុនលពល
ចាប់លលតីមការងាររបស់ខេួនក៏លោយ (ឧទ រណ៍្ Rappleye 
2011a; 2011b) ការប ៉ុនប ងលែីមបលីមីលឲ្យល ញីការអ្ភិវឌ្ឍ
ការអ្ប់រ ាំល ញពី  ‘ខាងកន៉ុ ង’ ហាក់ែូ ាឱកាសកស្រមខែលោត់្
មិនអា លបាេះបង់លចាលលនាេះលទ។ ែូល នេះ ការណ៍្ខែលលមីល
ល ីញលនេះរតឹ្ខត្មានត្ថ្មេ និងមានទមៃន់កន៉ុងការរេិះគន់បខនថម
លទៀត្។ ធនាោរពិភពលោក បានលស្រជីសលរសីលោកឲ្យលធវីការ 
លទេះបីាលោកមានការល ញលាយអ្ត្ថបទស្របកបលោយការ
រេិះគន់លៅលលីលោលបាំណ្ងថ្នគលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ទាំងលនេះក៏
លោយ ការណ៍្លនេះសរបញ្ជា ក់ោ ង ាស់ពីសមមតិ្កមមគនេឹេះ
មួយខែលអ្ត្ថបទលនេះ ង់បងាហ ញ៖ ធនាោរពិភពលោក ោ ង
លហា ោស់កន៉ុង ាំលោមអ្នកខែលលធវីការងារកន៉ុងគលស្រមាង
ាក់ខសតងទក់ទងនឹងការលរៀប ាំខលនការ និងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង 
ហាក់ែូ ាមិនបានលអី្លពីនឹង (ការស្រាវស្រាវ) អ្កសរសិលប ៍
វាិា ាន់ខពស់លនាេះលទ។ អ្ត្ថបទលនេះ គឺាអ្ត្ថបទែាំបូង កន៉ុង
 ាំលោមអ្ត្ថបទ ៣លលសងលទៀត្ ខែលលស្រោងនឹងសរលសរល ងី
ល ញពីបទពិលាធន៍ទាំងលនេះ។ អ្ត្ថបទលនេះប ៉ុនប ង ោត្
ស្រត្ោងពីលលប េះរល់ល ញពីបទពិលាធន៍ទាំងលនេះ ខែលអា 
មានមកលលីវសិ័យសិកាធិការាន់ខពស់។ 

 
18 សស្រមាប់ភាពងាយស្រសួល លៅកន៉ុងអ្ត្ថបទលនេះ លយងីនឹងលស្របីរកយ ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ។ លទេះបីាោ ងលនេះក៏លោយ សពោខែលស្រតឹ្មស្រតូ្វាង លនាេះគឺ អ្គានាយកោឋ នឧត្តមសិកា 

(ឬាមញ្ញបាំល៉ុត្ នាយកោឋ នឧត្តមសិកា រកយខេីខែលធនាោរពិភពលោកលស្របី)។ នាយកោឋ នឧត្តមសិកា គឺាអ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាព
ឧត្តមសិកា។ លៅស្របលទសកមព៉ុា អ្ាំោ របស់នាយកោឋ នឧត្តមសិកាខែលឋតិ្លៅលស្រកាមស្រកសួងអ្ប់រ ាំមានស្រពាំខែនកាំណ្ត់្ ពីលស្ររេះថា ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាាលស្រ ីន
មិនឋិត្លៅលស្រកាមខែនសមត្ថកិ ចរបស់ស្រកសួងអ្ប់រ ាំលនេះលទ។ លនេះារ នាសមព័នធខែលាមរត្កថ្នយ៉ុគសម័យសូលវៀត្ ខែលស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាទាំងលនាេះមានតួ្នាទី 
បណ្ត៉ុ េះបោត លអ្នកជាំនាញសស្រមាប់បលស្រមីការងារឲ្យស្រកសួង ាថ ប័នរបស់ពួកលគលរៀងៗខេួន។ ភាពលមអិត្ទាំងលនេះ មិនគួរាការបារមភលៅទីលនេះលទ លែីមបរីកាភាពខ៉ុសោន
លនេះឲ្យមានលកខណ្ៈ ាស់ោស់សស្រមាប់អ្នកអានខែលចាប់អារមមណ៍្ពីលកខណ្ៈលមអិត្ាក់ោក់ថ្នបរបិទកមព៉ុា លយីងលៅខត្លស្របីរកយ នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្ន
ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ល ីយលយីងលស្របីរកយ ស្រកសួង សស្រមាប់លោលបាំណ្ងទូលៅ។ 

អ្នកនិពនធទី២ លធវីការលៅនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួង
អ្ប់រ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡា18ថ្នរាជរោឋ ភិបាលកមព៉ុាកន៉ុងអ្ាំ ៉ុង
លពល២ឆ្ន ាំែូ ោន លនេះខែរ។ ាអ្ត្ីត្ស្រគូបលស្រងៀនលៅាកល
វទិាល័យ្នម៉ុខលគមួយលៅស្របលទសកមព៉ុា និងក៏ាអ្នក
ខែលមានការរេិះគន់លលីការអ្ភិវឌ្ឍខែលែឹកនាាំលោយបរលទស 
(ឧទ រណ៍្ Un 2012; 2013) លោកលេះបង់តួ្នាទីាស្រគូ
បលស្រងៀនខែលមានឋានៈស្របលសីរលនេះ និងលេះបង់ការទទួលយក
ការងារាអ្នកស្របឹកាលោបល់របស់មាច ស់ជាំនួយ ខែលមានស្របាក់
ខខខពស់ លែីមបី ូលរួមាមួយស្រកសួងអ្ប់រ ាំ លៅលពលខែល
ស្រកសួងស្រតូ្វការមន៉ុសសខែលមានគ៉ុណ្សមបត្តិខលនកស្រាវស្រាវ 
ឬសិកាាន់ខពស់ លែីមបែឹីកនាាំការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង រិញ្ញបបទន
សស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ងមីមួយលនេះ។ ោត់្ស្រតូ្វ
បានលគខត្ងតាំងឲ្យលធវីាអ្នកស្រគប់ស្រគង ការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង
 រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ទាំងមូល។ 
ល ត្៉ុលនេះ ាស័វយស្របវត្តិ ោត់្បានកាេ យាថ្ែគូការងារត្ាំោង
ឲ្យស្រកសួងអ្ប់រ ាំ លធវីការងារាមួយទីស្របឹការយៈលពលខេី (សាំលៅ
ែល់អ្នកនិពនធទី១)។ តមរយៈទាំនាក់ទាំនងការងារែ៏ជិត្សនិទធ
លនេះ អ្នកនិពនធទាំងពីរអា មានលទធភាពកន៉ុងការលមីលល ញីថា 
លតី្គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ 
ស្រតូ្វបានលគគិត្ោ ងែូ លមត  ទាំងពីខាងកន៉ុង និងពីខាងលស្រៅ
ការោិល័យធនាោរពិភពលោក ាទីខែលភាពខ៉ុសោន ខាង
ការយលល់ ញី ការបលនាោ ស និងាទីខែលការលធវីយ៉ុត្តិកមមលកីត្
មានល ីងលងខែរ។ តមរយៈយ៉ុទធវធីិស ស្របតិ្បត្តិការលនេះ
ល យី ខែលលយងីអា អ្ភិវឌ្ឍរូបភាពែ៏លពញលលញអ្ាំពីកតត
 មបងៗ ខែលនាាំលៅកាន់ភាពបរាជ័យថ្នគលស្រមាង រិញ្ញបបទន
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ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ លៅស្របលទសកមព៉ុា ខែលលយីង
នឹងបងាហ ញលៅខាងលស្រកាមលនេះ។ 

មាន ាំណ្៉ុ  ពីរលទៀត្ ខែលលយីងនឹងលលីកយកមកពិភាកា
លៅកន៉ុងលស កតីលលតីមលនេះ។  ាំណ្៉ុ  ទី១៖ លទេះបីាលយងីរេិះគន់
លៅលលីគលស្រមាង រិញ្ញបបទនការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ លៅ
ស្របលទសកមព៉ុាក៏លោយ អ្វីខែលលយងីលលីកយកមកបកស្រាយ
លៅកន៉ុងអ្ត្ថបទលនេះ លយីងមិនបានសាំលៅលៅលលីស្រគប់ការងារ
របស់ធនាោរពិភពលោកលទ។ ប ៉ុខនតតិ្  ឬលស្រ ីន លយងីស្រតូ្វោក់
ការសងសយ័ខបបលនេះ លោយខលអកលលីរលបៀបខែលធនាោរ
ពិភពលោកលធវីបញ្ញត្តិនីយកមមលលីបរបិទ ាវធីិខែលហាក់
មានលកខណ្ៈែូ ោន លៅកន៉ុងស្រគប់ែាំលណី្រការរបស់ធនាោរ
ពិភពលោកលៅទូទាំងពិភពលោក។ លលីសពីលនេះ វាអាស្រស័យ
លលីជាំ របស់អ្នកវាយត្ថ្មេ ការយល់ល ញីអ្ាំពីគលស្រមាង រិញ្ញ
បបទនការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ អា នឹងមានភាពខ៉ុស
ោន ។ ាការពិត្ ាកលវទិាល័យខេេះរកីរាយនឹងទទួលយក
 ិរញ្ញបបទនលនេះ លោយមិនខវល់ថា លៅលពលលស្រកាយមក 
ែាំលណី្រការរបស់គលស្រមាងមិនមានភាពរលូន និងមានការាប់
ោាំងខេេះៗលនាេះលទ។ អ្វីខែលលយងីលលីកយកមកពិភាកាលៅទី
លនេះ គឺាកាំណ្ត្់ស្រតថ្នបទពិលាធន៍ាក់ខសែង ខែលរង់ចាាំ
ការលឆេីយត្បពីសាំោក់អ្នកែថ្ទ ល យីមិនខមនាការអ្េះអាង
ោ ់ខាត្លនាេះលទ ថាលយងីសលស្រម បាននូវវត្ថ៉ុវសិ័យភាព ខែល
លនេះាជាំ រខែលនឹងអា  មេង មាោការអ្លរវ ហារកិភាព
បរបិទ19 (Contextual Transcendence Illusion) ខែល
លយងីនឹងលធវីការរេិះគន់ែូ ខាងលស្រកាម។ 

 ាំណ្៉ុ  ទី២៖ អ្នកអានស្របខ លាឆៃល់ថា ការណ៍្ខែលលយីង
យក ិត្តទ៉ុកោក់ លលីភាពចាាំបា ់ថ្នការរួម ាំខណ្កថ្នការ
ស្រាវស្រាវតមខបបសងាមាស្រ្សតកន៉ុងអ្ត្ថបទលនេះ មានន័យ
ខបបោ?  លមេីយែ៏ខេី គឺថាបាំណ្ងរបស់លយងី គឺ ង់បងាហ ញ
ពីភាពចាាំបា ់ថ្នការលមីលល ញីល ញពីអ្នករក់ព័នធទាំងឡាយ 
រួមទាំងអ្នកនិពនធលងខែរ ខែលាគាំនិត្ស្របឈមនឹងរូបភាព

 
19 ការយល់ស្រ លាំលកីត្ល ញពីស្របធ្លនវស័ិយភាពខែលលមីលរ ាំលងបរបិទាក់ខសតង និងមានបាំណ្ងបលងេីត្ “បរបិទ”មួយខែលមានលកខណ្ៈវត្ថ៉ុវស័ិយ។ 

ខែលគូសវាសលោយធនាោរពិភពលោកសស្រមាប់ោក់ងេឹងខងេង
ការវនិិ ឆ័យលនេះឲ្យមានត្៉ុលយភាព។ ល ត្៉ុលនេះ ជាំ ររបស់អ្នក
និពនធមានលកខណ្ៈស្រសលែៀងលៅនឹងរលបៀបសិកាខបបពិនធ៉ុវទិា 
ប ៉ុខនតក៏អា មានការត្វា ពីសាំោក់នរវទូិលងខែរថា លយងីមិន
បានអ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យមានអ្នករក់ព័នធោមាន ក់បកស្រាយ លស្រៅខត្
អ្ាំពីពួកលយងីខែលាអ្នកនិពនធ។ ាអ្ក៉ុសល មិនមាននរោ
មាន ក់លៅកន៉ុងថាន ក់សលស្រម  ិត្តាន់ខពស់ លស្រៅពីអ្នកនិពនធទាំងពីរ
នាក់ ខែលមានស៉ុឆនោៈកន៉ុងការនិោយ “ការពិត្” ខបបលនេះ។ 
ល ត្៉ុលនេះ លទេះបីាការ ូលរមួមានខែនកាំណ្ត់្ក៏លោយ ការ
រមួ ាំខណ្ករបស់អ្នកនិពនធ ពិត្ាបាន ូលរមួ ាំខណ្កកន៉ុងការ
លឆេីយត្ប លៅនឹងការអ្ាំរវនាវងមីៗរបស់លោក ខអ្នែឺស៉ុន-
ល វតី្ (Anderson-Levitt) ខែលលសន ី“ឲ្យមានការសិកាបខនថម
លទៀត្ លៅទីតាំងផ្ទោ លរ់បស់ធនាោរពិភពលោក... ាទីខែល
ព៉ុទធិស្រតូ្វបានបលងេីត្” លែីមប ី“លតល់ឲ្យមន៉ុសសស្រគប់ោន នូវឧបករណ៍្
ែ៏ស្របលសីរកន៉ុងការកត់្សមាា ល ់និងលចាទសួរពីអ្ន៉ុត្ែរភាពអ្ាំោ 
របស់ធនាោរពិភពលោក” (Anderson-Levitt 2012, 452)។ 
ាងមីមែងលទៀត្ លស្រៅពីលស កតីបារមភអ្ាំពីអ្ាំោ របស់ធនាោរ
ពិភពលោក អ្នកនិពនធ លៅខត្សងឃឹមថា អ្ត្ថបទមួយលនេះនឹង
ជាំរ៉ុញការគិត្ស៉ុីជលស្រៅអ្ាំពីស្របធ្លនបទកាេ ស៉ុិ អ្ាំពីបរបិទ ខែល
អា ជួយឲ្យលយងីស្រសថ្មអ្ាំពីត្កេវាិា ខែលកប់ោ ងលស្រៅ កន៉ុងការ
បលងេីត្ឲ្យមានការយល់ស្រ លាំអ្ាំពីបរបិទ។ 

❖ បញ្ញត្តិនីយក្មម (ខុស) អំពីបរបិទ៖ គង្រោខ
ជាមូលដ្ឋា ន 

ការលធវីការងារលៅកន៉ុងការោិល័យធនាោរពិភពលោក លតល់
កាោន៉ុវត្តភាពលោយផ្ទោ ល់ឲ្យលយងីលមីលល ញីពីរលបៀបខែល
ធនាោរពិភពលោកលធវីបញ្ញត្តិនីយកមមអ្ាំពី “បរបិទ” កន៉ុងស្រសុក។ 
អ្វីខែលគួរឲ្យភ្ាក់លលអីលបាំល៉ុត្លនាេះ គឺយ៉ុទធវធីិ និងរលបៀបខែល
ធនាោរពិភពលោកកាំព៉ុងអ្ន៉ុវត្ត ហាក់ែូ ាមិនខែលទទួល
ឥទធិពលពីការស្រាវស្រាវរបស់បញ្ញវនតាន់ខពស់ ខែលបាន
លធវីល ីងកន៉ុងអ្ាំ ៉ុងប ៉ុនាម នទសវត្សរ ៍៉ុងលស្រកាយលនេះទល់ខត្



វ  ៉ុល២, លលខ១១, ថ្ងៃទី២៩ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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លាេះ។ លៅកន៉ុងខលនកលនេះ អ្នកនិពនធនឹងគូសវាសបេង់ថ្នបញ្ញត្តិ
កមមាមូលោឋ ន សតីពីយ៉ុទធវធីិបីោ ងលលសងោន របស់ធនាោរ
ពិភពលោកកន៉ុងការយល់ពី “បរបិទ” លៅស្របលទសកមព៉ុា20 ខែល
ឆេ៉ុេះបញ្ជច ាំងអ្ាំពីការមានបញ្ជហ ោ ង ាស់ោស់ ខែលស្រតូ្វបាន
លែល់ឲ្យតមរយៈការវនិិ ឆ័យល ញមកពីអ្ត្ថបទស្រាវស្រាវ
ាន់ខពស់ (ខលនកសងាមាស្រ្សត)។ ភាព ាស់ោស់ថ្នបញ្ញត្តិ
លៅទីលនេះ លៅលលីបញ្ជហ គនេឹេះអ្ាំពីបរបិទកន៉ុងែាំោក់កាលែាំបូង 
ជួយឲ្យលយងី ងអ៉ុលបងាហ ញពីស្របភព ាស់ោស់ថ្នភាពបរាជ័យ
ថ្នលោលនលោបាយ លៅលពលលស្រកាយ។ 

វាាលរឿងធមមតលៅល ីយ លៅលពលខែលឮប៉ុគាលិកធនាោរ
ពិភពលោក ាពិលសសប៉ុគាលិកជនាតិ្បរលទស លស្របីស្របាស់សពោ 
ែូ ា “វបបធម៌ខខមរ” លែីមបពីនយល់អ្ាំពីបញ្ជហ  ខែលពួកលគបាន
ជួបស្របទេះកន៉ុងការងារស្របចាាំថ្ងៃ។ ាឧទ រណ៍្ “វបបធម៌ខខមរ” 
ស្រតូ្វបានលគលស្របីាញឹកញាប់លែីមបីពនយល់ពីមូលល ត្៉ុខែល៖ 
ោម នរែឋលលខាធិការោមាន ក់ស្របឆ្ាំងនឹងការសលស្រម  ិត្តគនេឹេះ
របស់រែឋមស្រ្នតី ឬមូលល ត្៉ុខែលប៉ុគាលិកខខមរជួនកាលមកស្របជ៉ុាំ 
៣០នាទី លស្រកាយលមា ងកាំណ្ត់្ាលែីម។ ការយល់ល ញីលនេះ 
អ្នកនិពនធ នឹងឲ្យស្របលភទសពោថាា “លនត់្គាំនិត្បរបិទ” (Con-
textual Cliché) សស្រមាប់លស្របីស្របាស់ាព ៉ុន័យថ្នបញ្ញត្តិែ៏
សម៉ុគាម ញអ្ាំពី “វបបធម៌” លែីមបបីងាហ ញការពនយល់មិនល េះអ្ស់ 
អ្ាំពីល ត្៉ុលល ខែលនាាំឲ្យខលនការអ្នតរាគមន៍ មិនសលស្រម 
បានលទធលលែូ ការរ ាំពឹងទ៉ុក។ ាការសនមត្មួយ លនត់្គាំនិត្
ទាំងលនេះ គឺាបិា  (ខែលមិនងាយនឹងាេ ប់) ថ្នស្រទឹសតី
ទាំលនីបនីយកមមនិយមាមួយភាពលាំលអ្ៀងមកលលីសម័យទាំលនីប
ែ៏ខពស់របស់វា កន៉ុងការលធវីឲ្យវបបធម៌លនេះលៅាការពិត្ និង
បងាហ ញថា វបបធម៌លនេះ គឺាឧបសគា មបងលឆ្ព េះលៅកាន់ភាព
វជិាមាន និងការផ្ទេ ស់បតូរស្របកបលោយវឌ្ឍនភាព។ ាលរឿយៗ 
លនត់្គាំនិត្លនេះ លៅខត្តមបនាេ  ការពាោមខសវងរកអ្ត្ថន័យ 
កន៉ុងកិ ចការស្របចាាំថ្ងៃលៅកស្រមិត្ស្របតិ្បត្តិលៅឯការោិល័យរបស់

 
20 លៅលពលខែលមានភាពមិន ាស់ោស់ លយងីោក់រកយបរបិទលៅកន៉ុងអ្ញ្ញស្របកាស “ ” លែីមបទីញភាពខ៉ុសោន រវាងការយល់ល ញីែ៏ លងអៀត្របស់ធនាោរពិភពលោក
អ្ាំពី “បរបិទ” ខែលខ៉ុសអ្ាំពីបរបិទទូលាំទូោយ លនាេះគឺត្ងភាពថ្នាថ ប័ន និងភាពសម៉ុគាម ញខាេ ាំងថ្នស្របវត្តិាស្រ្សត-សងាមកមព៉ុា ែូ ខែលលគមានបទពិលាធន៍ផ្ទោ ល់។ 
ភាពខ៉ុសោន លនេះ គឺាការចាាំបា ់មួយសស្រមាប់ពស្រងីក និងពស្រងឹងទ ហីករណ៍្របស់អ្នកនិពនធលៅកន៉ុងលស កតីសននិោឋ ន។ 

ធនាោរពិភពលោក លបីលទេះបីាជាំ រខបបលនេះ មិនមាន
ការឲ្យត្ថ្មេពីសាំោក់អ្នកសិកាាន់ខពស់កន៉ុងលពលងមីៗលនេះក៏
លោយ។ ជាំ រលនេះ គឺបោត លមកពីការមិនមានភាពបត់្ខបន 
មិនមានការយល់ែឹងពីស្របវត្តិាស្រ្សត និងាការប ៉ុនប ងបលងេីត្
កញ្ច ក់សស្រមាប់សមេឹងលមីលអ្នកែថ្ទ (Anderson-Levitt 2012; 
Kipnis 2011) ខត្ប ៉ុលោណ េះ។ លទេះបីាោ ងលនេះក៏លោយ 
“លនត់្គាំនិត្បរបិទ”  គឺមិនស្រតូ្វបានលលីកល ីងសូមបីខត្បនតិ  
លៅកន៉ុងការលបាេះព៉ុមពាលេូវការរបស់ធនាោរពិភពលោក ចាប់
តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨០ មកលមេ េះ ល យីបទពិលាធន៍របស់អ្នកនិពនធ
ទាំងពីរ ក៏មិនបានរកល ញីថា ជាំ រលនេះបានលែីរតួ្នាទី មបង
កន៉ុងការសលស្រម  ិត្តលធវីខលនការរបស់ធនាោរពិភពលោកខែរ។ 
ប ៉ុខនតលោ៉ុយលៅវញិ ការយល់ល ញីអ្ាំពីបរបិទែូ ខែលបានលលីក
ល ីង បានលែីរតួ្នាទីលៅពីលស្រកាយខនង កន៉ុងការបកស្រាយអ្ាំពី
ភាពមិនែាំលណី្រការថ្នកិ ចការស្របចាាំថ្ងៃ បនាោ ប់ពីគលស្រមាងជួប
ការលាំបាកកន៉ុងអ្ាំ ៉ុងលពលអ្ន៉ុវត្ត។ 

មួយវញិលទៀត្ យ៉ុទធវធីិរបស់ធនាោរពិភពលោក ខែលមាន
ភាពសម៉ុគាម ញាងលនេះ កន៉ុងការលធវីបញ្ញត្តិនីយកមមថ្នបរបិទ 
និងាគនេឹេះថ្នទ ហីករណ៍្របស់លយីងលៅទីលនេះ លនាេះគឺាអ្វី
ខែលលយីងនឹងលៅថាាយ៉ុទធវធីិ “ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ” 
(Common Contextual Categories Approach)។ យ៉ុទធវធីិ
លៅទីលនេះ មានលកខណ្ៈាអ្ន៉ុមានខញក ខែលបលងេីត្បាននូវ
ទសសនទនស្រសលែៀងៗោន អ្ាំពីបរបិទថ្នស្របលទសមួយ លោយ
យកស្របលភទសពោខែលចាត់្ទ៉ុកថា អា ែាំលណី្រការបានា
លកខណ្ៈាកលមកអ្ន៉ុវត្ត។ តួ្ោ ង ឯការវាយត្ថ្មេ
គលស្រមាងលេូ វការរបស់ធនាោរពិភពលោក សស្រមាប់គលស្រមាង
លលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកា សរលសរ
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១០ គឺមានលកខណ្ៈត្ាំោងខបបលនេះ៖ 

អ្ន៉ុវសិ័យឧត្តមសិកាលៅកមព៉ុា ទាំងឯកជន និងាធ្លរណ្ៈ 
បានឆេងកាត្់វឌ្ឍនភាព និងពស្រងីកខេួនគួរឲ្យកត្់សមាា ល់ កន៉ុង



វ  ៉ុល២, លលខ១១, ថ្ងៃទី២៩ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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រយៈលពលប ៉ុនាម នទសវត្សរ ៍៉ុងលស្រកាយលនេះ។ អ្ស្រត ៉ុេះល ម្ េះ
 ូលលរៀន បានលកីនល ងីោ ងគាំ ៉ុកពីាង១០.០០០ នាក ់
កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩២ ែល់១៣៧.២៥៣ (រួមមាន១២.៨០២ 
ានិសិសត្អាហារូបករណ៍្) កន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៨ ខែលកន៉ុងលនាេះ
មានស្របខ ល៦០% បាន ៉ុេះល ម្ េះលៅកន៉ុងស្រគេឹះាថ នឧត្តម
សិកាឯកជន។ ប ច៉ុបបនន មានស្រគេឹះាថ នាធ្លរណ្ៈ ាំនួន
៣២ និងស្រគឹេះាថ នឯកជន ាំននួ៤៥ ខែលមានទីតាំង ាំនួន
១១១ (រមួទាំងទីតាំងាខាលងខែរ ាពិលសសលៅតមទី
រមួលខត្ត) (World Bank 2010, 2)។ 

លទេះបីាឯការវាយត្ថ្មេគលស្រមាងលេូវការ មានកស្រមាស់រ ូត្
ែល់១០៥ ទាំព័រក៏លោយ ខលនក “បរបិទាយ៉ុទធាស្រ្សត” លនេះ 
គឺមានខត្ ២ ទាំព័រខត្ប ៉ុ លោណ េះ។ ព៉ុាំមានការវភិាគឲ្យបានស៉ុី
ជលស្រៅោមួយ អ្ាំពីាថ នភាពរបស់ាកលវទិាល័យលៅ
ស្របលទសកមព៉ុាស្រតូ្វបានលធវីល ងីលនាេះលទ លលីកខលងខត្ពីអ្វីខែល
បានសរលសរខាងលលី ល យីក៏មិនមានលៅកន៉ុងអ្ត្ថបទស្រាវស្រាវ
គនេឹេះ៣ ខែលបានលរៀប ាំលោយអ្នកស្របឹកាលោបល់រយៈលពល
ខេី កន៉ុងលបសកកមមកាំណ្ត់្បញ្ជហ  ខែលនាាំលៅែល់ការលធវពីស្រងាង
ឯការវាយត្ថ្មេសស្រមាប់បលងេីត្គលស្រមាងលេូវការ និងការបលងេីត្
គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកាលនេះ
ខែរ (McNamara 2007; Orivel 2008; Sloper 2004)។ 
កស្រមាស់ ១០៣ទាំព័រ ខែលលៅសល់ លផ្ទត ត្ា មបងលៅលលី
សូ នាករមា ស្រកូលសែឋកិ ច រលបៀបខែលគលស្រមាងគួរខត្ស្រតូ្វបាន
លរៀប ាំល ងី ព័ត៌្មានលាំអិ្ត្អ្ាំពីយនតការកមចី និងការវាយត្ថ្មេពី
បញ្ជហ ស្របឈមលលសងៗ (ឧទ រណ៍្ លលប េះរល់បរាិថ ន)។ 

លៅទីលនេះ អ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យលយងីពិនិត្យលមីលការសនមត្ទ៉ុកាម៉ុន
ោ ង ាស់ោស់ ាំនួន៣ ខែលមានលៅកន៉ុងយ៉ុទធវធីិស្របលភទ
សពោបរបិទទូលៅ  កន៉ុងលនាេះការសនមត្ទ៉ុកាម៉ុននីមួយៗស៉ុទធ
ខត្មានបញ្ជហ ទាំងអ្ស់។ ការសនមត្ទី១៖ ស្របលភទសពោទូលៅ
បានោក់ល ញោ ង ាស់ពីរូបភាពថ្នលកខខណ្ឌ ទូលៅ។ ការ
ពិពណ៌្នារបស់ឯការវាយត្ថ្មេគលស្រមាងលេូវការខាងលលីលនេះ 
លតល់ាការកត់្សមាា ល់ថា ាកលវទិាល័យលៅកមព៉ុា គឺមាន

 
21  មា កស លវប័រ (១៨៦៤–១៩២០) គឺាសងាមវទូិ ទសសនវទូិ អ្នក ាប់ និងលសែឋវទូិនលោបាយជនាតិ្អាលេឺម ង់ ខែលស្រទឹសតីរបស់ោក មានឥទធិពលលលីែាំលណី្រការ
អ្ភិវឌ្ឍន៍សងាមបសចិមស្របលទសទាំលនីប។ 

លកខណ្ៈសមបត្តិែូ ោន លៅនឹងាកលវទិាល័យនានា លៅជ៉ុាំ
វញិពិភពលោក។ ការសនមត្ទី២៖ ស្របលភទសពោខែលបាន
លស្រជីសលរសីមកលស្របីស្របាស់ លតល់ាការកត់្សមាា ល់ថាស្របលភទសពោ
ខេួនវា គឺាប៉ុពវល ត្៉ុ មបង។ ការពិពណ៌្នារបស់ឯការវាយ
ត្ថ្មេគលស្រមាងលេូ វការខាងលលីលនេះ លតល់ាការកត្់សមាា ល់ថា 
អ្លងរគនេឹេះ ខែលឯការលនេះបានលលីកល ីង រួមមាន អ្ស្រត
 ៉ុេះល ម្ េះ កាំលណី្នស្រគឹេះាថ នសិកា ការខបងខ កតមត្ាំបន់
ភូមិាស្រ្សត ត្៉ុលយភាពរវាងវសិ័យាធ្លរណ្ៈ និងឯកជន គឺ
ាអ្លងរ មបង ខែលស្រតូ្វពិចារោកន៉ុងការកាំណ្ត់្អ្ាំពីទាំនាក់
ទាំនង និងល ត្៉ុ និងលល ល យីកតត ទាំងលនេះ គឺសាំខាន់បាំល៉ុត្
កន៉ុងការលរៀប ាំគលស្រមាង។ ការសនមត្ទី៣៖ យ៉ុទធវធីិស្របលភទសពោ
បរបិទទូលៅ បានបស្រងួញការយក ិត្តទ៉ុកោក់លៅកាន់អ្លងរ 
ខែលល ញពីាថ ប័នខែលនឹងស្រតូ្វសិកា លនាេះគឺស្រគឹេះាថ នឧត្តម
សិកាខត្មួយគត់្ ាាងពិភាកាពីបរបិទទូលាំទូោយថ្ន
ស្របវត្តិាស្រ្សត សងាម និងនលោបាយ។ លទេះបីាលយងីទទួល
ាា ល់ថា យ៉ុទធវធីិស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ ាទូលៅមានការ
យល់ែឹងអ្ាំពីបរបិទាង លនត់្គាំនិត្បរបិទ លៅកន៉ុង ាំលោម
ប៉ុគាលិកធនាោរពិភពលោក យ៉ុទធវធីិស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ 
អា នាាំឲ្យមានកាំ ៉ុសឆាងាង។ ការអ្ន៉ុវត្តយ៉ុទធវធីិស្របលភទសពោ
បរបិទទូលៅ បានលធវីអ្ន៉ុមានខញក កខ៉ុវសិ័យថ្ន “បរបិទ” ប ៉ុខនតគឺ
ាអ្វីខែលសថិត្លៅកន៉ុងភាពលស្រោេះថាន ក់ានិ ច ពីលស្ររេះមានការ
ភ័នតស្រ លាំថា លនេះាត្ងភាពាារវនត ាអ្វីខែលល៉ុបបាំបាត់្រ ួ
ាលស្រស តាំងពីែាំបូងនូវការប ៉ុនប ងោមួយកន៉ុងការខសវងរក
អ្លងរខែលមានលកខណ្ៈាក់ោក់សស្រមាប់បរបិទោមួយ។ 

សាំខាន់ាងលនេះលៅលទៀត្ លយងីកត់្សមាា ល់ល ញីថា ភាពខវេះ
 លនាេ េះថ្ន យ៉ុទធវធីិស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ ស្រតូ្វបានរ ាំលល ឲ្យ
ល ញីលោយអ្នកសិកាាន់ខពស់ាលស្រ ីនលលីកាលស្រ ីនាកន៉ុង
អ្ាំ ៉ុងាង១០០ឆ្ន ាំមកល ីយ ារយៈលពលមួយចាស់ាង
វត្តមានរបស់ធនាោរពិភពលោកខេួនឯងលៅលទៀត្។ យ៉ុទធវធីិ
ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ របស់ធនាោរពិភពលោក គឺា
ឧទ រណ៍្ោ ង ាស់ស្រកខ ត្អ្ាំពីអ្វីខែល លោក មា កស លវប័រ21 
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(Max Weber) បានឲ្យល ម្ េះស្របលភទសពោលនេះថា ា “ស្របលភទ
ឧត្តមគតិ្”។ សស្រមាប់ លោក លវប័រ បញ្ជហ វធីិាស្រ្សត មបងថ្ន
ស្រគប់វទិាាស្រ្សតសងាម ស្រតូ្វបានបលងេីត្ល ីងលោយ “ស្របលភទ
ឧត្តមគតិ្” មិនខមនស្រតូ្វបានលោេះស្រាយ លោយ “ស្របលភទឧត្តម
គតិ្” លនាេះលទ គឺថា៖ លតី្លៅស្រតឹ្មកស្រមិត្ោខែលស្របលភទសពោ
វត្ថ៉ុ វសិ័យមានមូលន័យសលងខប ខែលបលងេីត្ល ីងលោយអ្នក
អ្លងេត្មាន ក់ អា ាប៉ុលរលកខខណ្ឌ ចាាំបា ់សស្រមាប់ត្ាំោងឲ្យ 
គាំនិត្ ខែលលកៀកនឹងភាពាក់ខសតង និងអា ាប៉ុលរលកខខណ្ឌ
ចាាំបា ់សស្រមាប់ត្ាំោងឲ្យអ្ត្ថន័យបរបិទស្របធ្លនវសិ័យថ្នអ្វី
ខែលោត់្កាំព៉ុងអ្លងេត្? ស្របលភទឧត្តមគតិ្ គឺាការអ្លងេត្ និង
ការលធវីមូលន័យសលងខបាស្របចាាំ និងែខែលៗ ល យីមិនខមន
ា ៉ុងបញ្ច ប់លនាេះលទ។ តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៣០ ាវក័របស់ លោក 
លវប័រ ខែលគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ាងលគ គឺអ្នកវទិាាស្រ្សតសងាម
ែ៏លបីលាញ លោក ខអ្លខស្រ្ វែ សស៉ុត្22 (Alfred SchÜtz) 
ខែលាអ្នកគិត្ោ ងសកមមលៅស រែឋអាលមរកិ បានស្រពមាន
 ាំលរេះអ្នកទាំងឡាយោខែលមាននិនាន ការលស្របីស្របាស់វធីិ-
ាស្រ្សត “ស្របលភទឧត្តមគតិ្”៖ 

ការអ្លងេត្អ្ាំពីអាកបបកិរោិសងាមែថ្ទ គឺអា មាន
លស្រោេះថាន ក់ោ ងពិត្ស្របាកែ លៅលពលខែលអ្នកអ្លងេត្
លនាេះ ោក់ស្របលភទឧត្តមគត្ិរបស់ខេួនជាំនួសឲ្យគាំនិត្របស់
មន៉ុសស/សងាម23 ខែលខេួនកាំព៉ុងអ្លងេត្។ លស្រោេះថាន ក់នឹង
រតឹ្ខត្ខាេ ាំងល ីង លៅលពលខែលអ្នកអ្លងេត្មិនយក ិត្ត
ទ៉ុកោក់លោយផ្ទោ ល់លៅលលីអ្នកខែលខេួនកាំព៉ុងអ្លងេត្ 
ប ៉ុ ខនតគិត្អ្ាំពីអ្នកខែលខេួនកាំព៉ុងអ្លងេត្ ថាា “ករណី្
ស្របវត្តិាស្រ្សត” ខែលស្រត្ូវបានកាំណ្ត់្មូលន័យសលងខបរួ 
ាលស្រស  ថាខបបលនេះ ឬខបបលនាេះ។ លៅទីលនេះ មិនស្រត្ឹម
ខត្អ្នកអ្លងេត្លស្របីស្របាស់ស្របលភទឧត្តមគត្ិខ៉ុស កន៉ុងការ
ខសវងយល់ពីអាកបបកិរោិមន៉ុសស/សងាមប ៉ុលោណ េះលទ ខត្
ោត្់នឹងមិនអា រកល ញីកាំ ៉ុសខេួនឯងលងខែរ ពីលស្ររេះ
ោត្់មិនខែលស្របឈមនឹងអ្វីខែលោត្់អ្លងេត្ ថាាមន៉ុសស
/សងាមពិត្ (SchÜtz [1932] 1967, 205)។ 

 
22  ខអ្លខស្រ្ វែ សស៉ុត្ (១៨៩៩–១៩៥៩) គឺាទសសនវទូិ និងបាត្៉ុភូត្វទូិសងាម ជនាតិ្អូ្ស្រទីស ខែលបានបូកបញ្ចូ លរវាងបាត្៉ុភូត្វទិា និងមូលោឋ នស្រគឹេះទសសនវាិា
អ្ាំពីសងាម និងលសែឋកិ ច។ 

23  សងាម ាការបខនថមរបស់អ្នកបកខស្រប និងខកសស្រមួលាភាាខខមរ។ 

អ្នកស្រាវស្រាវាន់ខពស់ទាំងលនេះសងេត់្ធៃន់  លៅលលីការណ៍្
ខែលអ្នកអ្លងេត្ ចាាំបា ់ស្រត្ូវសួរអ្នកខែលខេួនស្រតូ្វអ្លងេត្កន៉ុង 
បរបិទាក់ោក់ោមួយ ពីរលបៀបខែលពួកលគបកស្រាយពី
អ្វីខែលលៅថាចាាំបា ់ ពីលស្ររេះការបកស្រាយលនេះ ាសកមមភាព
សងាមែ៏ មបងមួយ (Verstehen) (សូមលមីលលងខែរ Brehm 
2017)។ លបីលទេះបីាមានការឆេ៉ុេះបញ្ជច ាំងែ៏ស៉ុីជលស្រៅខបប
សងាមាស្រ្សតលនេះក៏លោយ យ៉ុទធវធីិរបស់ធនាោរពិភពលោក
ា មបងកន៉ុងការលធវីបញ្ញត្តិកមមបរបិទ សាំលៅលលយី៉ុទធវធីិស្របលភទ
សពោបរបិទទូលៅ មិនស្រតឹ្មខត្មិនបានផ្ទេ ស់បតូ រ ចាប់តាំងពី
ាថ ប័នលនេះ ស្រតូ្វបានបលងេីត្ល ីងកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៤៤ ប ៉ុលោណ េះលទ 
ប ៉ុ ខនតវាខបរារតឹ្ខត្ខាេ ាំងល ីងខងមលទៀត្។ ឧបករណ៍្វភិាគ
លោលនលោបាយងមីបាំល៉ុត្ របស់ធនាោរពិភពលោក លៅថា 
ស្របព័នធបា ន់ស្របមាណ្វាយត្ថ្មេ និង ាំណ្៉ុ  លៅលធៀបសស្រមាប់
លទធលលអ្ប់រ ាំ (SABER) (សូមលមីល Kless and Edwards 
2014) គឺាឧទ រណ៍្ថ្នការបនតោ ងកាេ ហានថ្នការអ្ន៉ុវត្ត
យ៉ុទធវធីិស្របលភទឧត្តមគតិ្ខែលោម នន័យលនេះ។ 

លៅកស្រមិត្មួយខែលលស្រៅាងលនេះ មិនខមនយ៉ុទធវធីិ “លនត់្គាំនិត្
បរបិទ” ល យីក៏មិនខមនយ៉ុទធវធីិ “ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ” លទ 
ខែលាយ៉ុទធាស្រ្សតផ្ទត  ់ម៉ុខខែលប៉ុគាលិកធនាោរពិភពលោក
បានលស្របីស្របាស់កន៉ុងនាមាអ្នក ូលរមួកន៉ុងបរបិទ។ កន៉ុងន័យលនេះ 
បរបិទសស្រមាប់អ្នកខែលលធវីការលៅធនាោរពិភពលោក មាន
ន័យថា “ារបស់កមព៉ុា” ាវត្ថ៉ុវសិ័យ “ខែលលៅទីលនាេះ” ល យី
មិនមានការាប់រក់ព័នធអ្វីទល់ខត្លាេះាមួយធនាោរពិភព
លោក។ ល ញពីទសសនវសិ័យធនាោរពិភពលោក មូលធិនិ
សស្រមាប់គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តម
សិកា គឺស្រោន់ខត្ស្រតូ្វបានលលោរលៅកាន់ស្រកសួងលសែឋកិ ច និង
 ិរញ្ញវត្ថ៉ុ  រួ លលោរបនតលៅកាន់ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ល ីយកន៉ុងករណី្
គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ 
ស្រតូ្វបានលបីកបនតឲ្យលៅ និងលស្របីស្របាស់លោយអ្នកស្រាវស្រាវលៅ
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ាកលវទិាល័យ។ លទេះបីាធនាោរពិភពលោក ជួនកាល
លធវីការតមោន ការលស្របីស្របាស់ងវកិាលនេះោ ងយក ិត្តទ៉ុកោក់ 
ឬខណ្នាាំពីវឌ្ឍនភាពលៅរក “សូ នាករគនេឹេះៗរបស់គលស្រមាង” 
ក៏លោយ ធនាោរពិភពលោក ស្រសលមីស្រសថ្មពីជញ្ជា ាំងខណ្ឌ ខ ក
ោន រវាងខេួនឯង និងស្របលទសទទួលកមចីោ ង ាស់ោស់។ 
អ្ត្តរូបភាពខែលមានលៅខាងកន៉ុងធនាោរពិភពលោក គឺជញ្ជា ាំង
ខែលបិទជិត្មិនមានខយល់ និងពនេឺអា  ូលបាន និងមិនឲ្យ
លមីលល ញីរវាងអ្នកឲ្យខចី និងអ្នកខចី លនេះគឺាការស្រសលមីស្រសថ្ម
ែ៏ងាយស្រសួល ខែលរារា ាំងធនាោរពិភពលោកមិនឲ្យលមីល
ល ញីខេួនឯងថាាខលនកមួយថ្នបរបិទកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុា។ 

ាងមីមតងលទៀត្ ធនាោរពិភពលោក បរាជ័យមិនស្រពមយក ិត្ត
ទ៉ុកោក់ពីការស្រពមានាញឹកញាប់របស់អ្នកស្រាវស្រាវាន់ខពស់
ាលស្រ ីនខែលថា លទេះបីាកន៉ុងលពលខែលអ្លងេត្បាត្៉ុភូត្អ្ប់រ ាំ
អ្នតរាតិ្ មាន ក់ៗស្រតូ្វខត្លែីរតួ្រានិ ច មិនស្រតូ្វែកឃ្លេ លធវីាអ្នក
អ្លងេត្ខែលមិនមានការាប់រក់ព័នធអ្វីលនាេះលទ (Sobe and 
Kowlczyk 2014)។ អ្នកស្រាវស្រាវាន់ខពស់ខេេះ បានលៅ
កាំ ៉ុសថ្នការខែលមានលទធភាពអា ឈរលៅលស្រៅបរបិទលនេះ 
ថាា “ខលបងអាទិលទព” ខែលអ្េះអាងថា “លមីលល ីញអ្វីៗទាំង
អ្ស់ លោយមិនចាាំបា ់ឈរលៅទីតាំងលនាេះល ីយ” (Haraway 
1988)។ សូមបខីត្កន៉ុងកស្រមិត្ការោិល័យ លៅលធវីការងារផ្ទោ ល ់
ខែលមានប៉ុគាលិកលៅាប់នឹងបរបិទ មានលទធភាពកន៉ុងការ
ទទួលាា ល់បរបិទ ទាំងការអ្លងេត្ និងបទអ្នតរាគមន៍លៅ
កន៉ុងការងារស្របចាាំថ្ងៃក៏លោយ វាហាក់ែូ ាមានការយល់ែឹង
តិ្ ត្ួ ោស់ ែូ ករណី្លៅស្របលទសកមព៉ុា ខែលវត្តមាន
ធនាោរពិភពលោក គឺាខលនកមួយថ្នផ្ទោ ាំងទសសនីយភាពថ្ន   
បរបិទមួយលៅទីលនាេះ។ លយីងចាត់្ស្របលភទសពោលនេះ ថាា 

 
24 សភាពថ្នបរបិទខែល ួសពី ឬឯករាជយពីស្របធ្លនវស័ិយភាព។ 
25 មានភសត៉ុតងខេេះៗបងាហ ញថា ម៉ុនកមមវធីិលនេះលកីត្ល ងី គលស្រមាងខបបលនេះអា ស្រតូ្វបានរកល ញីលៅស្របលទសស៉ុីលី (Chile) និងអា សង់ទីន ទញល ញពីគាំរូខែលបានមក
ពី ស្រកភពអ្ង់លគេស (សូមលមីល Marquis 2000)។  ាំោកគាំរូពីអាលមរកិឡាទីន មកកាន់ “អាស៉ុីបូរ៌ និងបា ស៉ុី វកិ” គឺអា លៅរ ួ លោយល ត្៉ុថា ការណ៍្លនេះាន់
ោន នឹងការមកែល់ថ្នអ្នកស្រគប់ស្រគងខលនកងមីមួយលនេះ ាអ្នកខែលមកពីត្ាំបន់អាលមរកិឡាទីន។ ការមកែល់ថ្នកមមវធីិលលសងលទៀត្របស់អាលមរកិឡាទីនែូ ា កមមវធីិ
លៅស្របលទសលអ្សសេូឡាញ ូ វា (Escuela Nueva) បានមកែល់ស្របលទសលវៀត្ោមលៅអ្ាំ ៉ុងលពលលនេះខែរ លនេះអា ាភសត៉ុតងោាំស្រទការអ្េះអាងខបបលនេះបាន។ លៅកន៉ុង
កស្រមិត្ខែលការណ៍្លនេះអា ាការពិត្ វាក៏ោាំស្រទនូវអ្វីខែល លសតនន័រ-ខាមស៉ុី (Steiner-Khamsi 2004) ធ្លេ ប់បានលៅវាថាា “វបិាកមា រអូី្រ  ត្ខឺ (Maris O’ Rourke 

Effect)”។ លនាេះ គឺាវបិាកខែលលទធលលរបស់វា មិនែូ លៅនឹងអ្វីខែលធ្លេ ប់លកីត្មានលៅកន៉ុងស្របលទសខែលអ្ន៉ុវត្តគាំរូលែីម។ 

“អ្លរវ ហារកិភាពបរបិទ”24  (Contextual Transcendence) 
ល ីយលមីលល ញីវាថាាបញ្ញត្តិ ខែលលស្រោេះថាន ក់ាងលគបាំល៉ុត្
កន៉ុង ាំលោមបញ្ញត្តិទាំងបី ខែលបានលរៀបរាប់ខាងលលី៖ លៅ
លពលខែលសកមមភាពការងាររបស់ធនាោរពិភពលោកែាំលណី្រ
ការកន៉ុងទីងងឹត្ខបបលនេះ វបិាកខែលល ញពីភាពបរាជ័យទាំង
ឡាយោ ខែលលកីត្មានលស្រកាយការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង ចាាំបា ់ 
ស្រតូ្វខត្ាកាំ ៉ុសខែលលកីត្ល ីងលោយស្របលទសទទួលកមចី។ 

❖ គំរងូ្ោលនង្ោបាយ៖ គង្រោខង្លើក្ក្មពស់
គុណភាពឧត្តមសកិ្ា ង្ៅរបង្ទសបខ់ក្្លដែស 

លោងលៅលលីវែែថ្នការបលងេីត្គលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់ធនាោរ
ពិភពលោក ាធមមត វាស្រតូ្វការរយៈលពលពី៤ លៅ១០ឆ្ន ាំ 
ទាំរា ាំទិសលៅងមី ខែលោក់ល ញកន៉ុងលសៀវលៅ កាងសងាមព៉ុទធិ 
(Constructing Knowledge Societies 2002) ស្រតូ្វបានយក
លៅបលងេីត្ាកមមវធីិអ្នតរាគមន៍ាក់ខសតងលៅកន៉ុងកស្រមិត្ស្របលទស
ោមួយ។ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៧ ការលរៀប ាំបានចាប់ែាំលណី្រការ 
សស្រមាប់ការស្របតិ្បត្តិ កខ៉ុ វសិ័យលនេះលៅស្របលទសបង់កាេ ខែស 
ល ីយទទួលបានការសលស្រម  ិត្តអ្ន៉ុម័ត្ ៉ុងលស្រកាយពីស្រកុម
ស្របឹកាភិបាលធនាោរពិភពលោកកន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៩ មានល ម្ េះ
ថា “គលស្រមាងពស្រងឹងគ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកា”។ សសរសតមភថ្នបទ
អ្នតរាគមន៍គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកាខែល
មានទឹកស្របាក់ ាំនួន៩១ោនែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ គឺមូលនិធិ
នវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់25 ។  កខ៉ុវសិ័យលោលនលោបាយ 
គឺាមញ្ញ៖ បលងេីត្កញ្ច ប់ងវកិាឲ្យបានលស្រ ីន សស្រមាប់ាកល
វទិាល័យលែីមបលីធវីការស្រាវស្រាវ។  រិញ្ញបបទនទាំងលនេះ ស្រតូ្វ
បានលតល់ឲ្យាកលវទិាល័យ ទាំងាធ្លរណ្ៈ និងឯកជន 
លោយឈរលលីលោលការណ៍្ស្របកួត្ស្របខជង។ អ្នកស្រាវស្រាវ 
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និងថាន ក់ែឹកនាាំាកលវទិាល័យ ស្រោន់ខត្សរលសររកយលសនី
ស៉ុាំខេីមួយ តមខបបសតង់ោរ ាំនួន៣-៥ទាំព័រ។ គណ្ៈកមមការ
ាកលវទិាល័យបង់កាេ ខែស ខែលមានស្រាប់នឹងលែីរតួ្រា
អ្នកពិនិត្យរកយលសនីស៉ុាំ លស្រជីសលរសី និងស្រគប់ស្រគងងវកិា។ ការ
លស្រជីសលរសី ស្រតូ្វបានលធវីល ងីាលរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ល យីលបីកទទួល
សាំលណី្លលីរកយលសនីស៉ុាំ ៤ស្របលភទ ស្របលភទនីមួយៗលផ្ទត ត្លលី
ស្របធ្លនបទ៖ ការលរៀន និងការបលស្រងៀន (ស្របលភទទី១) ការ
ស្រាវស្រាវ (ស្របលភទទី២) ការលលោរបល ចកវទិាែ៏ទូលាំទូោយពី
ាកលវទិាល័យលៅស គមន៍ (ស្របលភទទី៣) និងការត្ភាា ប់
ឧសា កមមាមួយាកលវទិាល័យ និងការលធវីរណិ្ជាកមម
ល ញពីរបកគាំល ញីស្រាវស្រាវ (ស្របលភទទី៤ (HEQEP 2013)។ 
ទាំលនារថ្នការលស្រជីសលរសី ស្រតូ្វបានលផ្ទត ត្លលីគលស្រមាងោ ខែល
បងាហ ញពីការប ៉ុនប ងភាា ប់ាកលវទិាល័យលៅនឹងទីលារ
ការងារ (HEQEP 2013, i)។ 

ការទទួលបានសមាភ រ គឺា ាំណ្៉ុ   មបងបាំល៉ុត្ថ្នមូលនិធិ 
នវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់លៅស្របលទសបង់កាេ ខែស។ លៅកន៉ុង
រយៈលពល២ឆ្ន ាំែាំបូងថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង (២០១០-២០១១) 
គលស្រមាង ាំនួន១៩៤ ស្រតូ្វបានលតល់ងវកិាឲ្យលធវីសកមមភាព ខែល
កន៉ុងលនាេះគលស្រមាងនីមួយៗ មានទឹកស្របាក់ លនាេ េះពី ៣.៧០០ 
ែល់ ៦០.០០០ ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ។ ការលផ្ទត ត្ា មបង 
គឺលៅលលីការទិញសមាភ រវទិាាស្រ្សត ៉ុងលស្រកាយបាំល៉ុត្ ការ
លរៀប ាំជួសជ៉ុលមនោីរពិលាធន៍ ការលធវីលសវាបោណ ល័យឲ្យ
មានលកខណ្ៈស័វយស្របវត្ត ិនិងការខកលមអបនោប់បលស្រងៀនឲ្យមាន
លកខណ្ៈឌី្ជីងល (កាត លខៀន មា ស៉ុីនបញ្ជច ាំងរូបភាព និងសមាភ រ
បាំពងសាំល ង។ល។) គលស្រមាងខែលមិនលផ្ទត ត្លលីល ោឋ រ នា
សមព័នធ គឺមានលកខណ្ៈ លងអៀត្ លោយស្រតឹ្មខត្ាការលធវីែាំលណី្រ
លៅបរលទស និងការលរៀប ាំសិកាខ ាោាតិ្/អ្នតរាតិ្។ ែូ 
ខែលរបាយការណ៍្វាយត្ថ្មេរក់កោត លការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង
ថ្នមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់បងាហ ញ ភាពលាគជ័យ
ែ៏ធាំលធងរបស់មូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់ គឺសថិត្លៅ
លលីការខកលមអខាងសមាភ រ៖ 

ក៉ុាំពយូទ័រសស្រមាប់មនោីរពិលាធន ៍៧០លស្រគឿង ក៉ុាំពយូទ័រ ២២៣៦ 
លស្រគឿង សមាភ រលសពវលាយព ៉ុព័ត្៌មាន ៧៦៨លស្រគឿង [ស៉ុិក] 
ស្រត្ូវបានោក់ឲ្យសិសសនិសសិត្ និងាស្រ្ាត ចារយលស្របីស្របាស់ 
រមួាមួយមនោីរពិលាធន៍កស្រមិត្ពិភពលោក ាំនួន៣០ ខែល
កន៉ុងលនាេះ មានឧបករណ៍្វទិាាស្រ្សតទាំលនីប ៉ុងលស្រកាយ ោ ង
ត្ិ  ាំនួន៤១ ខែលព៉ុាំធ្លេ ប់មានលៅកន៉ុងាកលវទិាល័យ
លៅស្របលទសបង់កាេ ខែសពីម៉ុនមក ឯលែបា តឺ្ម ង់ ាំនួន២៧ 
បានកាងបនោប់លរៀនទាំលនីប នងិលែបា ត្ឺម ង់ ាំនួន៥០ បាន
ជួសជ៉ុសបនោប់លរៀន និងបនោប់សិកាខ ាោរបស់ពួកលគ 
ឯាកលវទិាល័យ ាំនួន៥ បានបាំរក់ស្របព័នធបោណ ល័យ
សវ័យស្របវត្តិ...លសៀវលៅ ាំនួន ១៥០.០០០ កាលស្រតូ្វបាន
បញ្ជា ទិញ ល យីអ្ត្ថបទទសសនាវែតីវទិាាស្រ្សត២២.០០០ 
 ាំណ្ងលជងីស្រត្វូបានោក់ឲ្យលស្របសី្របាស ់(HEQEP 2013, ii)។ 

ករណី្ាកលវទិាល័យកសិកមមបង់កាេ ខែស លែបា តឺ្ម ង់
វទិាាស្រ្សតបស៉ុសត្វ គឺាឧទ រណ៍្ោ ង ាស់លៅទីលនេះ។ 
លោយទទួលបានងវកិា ៥០.០០០ ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ 
លែបា តឺ្ម ង់ ាំោយងវកិាាង៩០% លៅលលីការជួសជ៉ុស
បនោប់លរៀនរបស់ខេួន បាំរក់មា ស៉ុីនបញ្ជច ាំងរូបភាព ក៉ុាំពយូទ័រ 
ស្របព័នធសាំល ង និងសមាភ រការោិល័យ។ ងវកិា៥% លលសង
លទៀត្ ស្រតូ្វបាន ាំោយទិញរងយនតែឹកទាំនិញសស្រមាប់លធវីា
រងយនតសលស្រ្ងាា េះបនាោ ន់លៅកសិោឋ ន សស្រមាប់ការពាបាល និង 
ពិនិត្យជាំងឺសត្វ ល យីងវកិាខែលលៅសល់ លស្របីសស្រមាប់បញ្ាូ ន
ាស្រាត ចារយ ាំនួន ៥នាក់ លៅទទួលការបណ្ត៉ុ េះបោត លផ្ទោ ល់
រយៈលពល ៣ថ្ងៃលៅស្របលទសមា ល ស៉ុី (HEQEP 2013, 1)។ 
លសោីរខត្ស្រគប់គលស្រមាងទាំងអ្ស់ មានការខបងខ កងវកិាកន៉ុង
សមាមាស្រត្ស្របហាក់ស្របខ លោន លនេះ។ 

ល ត្៉ុអ្វីបានាការទទួលបានធនធ្លនរូបវនត័ គឺា ាំណ្៉ុ  សនូល
ថ្នគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកា?  លមេីយគឺថា 
ធនាោរពិភពលោក យល់ល ញីពីបរបិទស្របលទសបង់កាេ ខែស 
ថាាស្របលទសខែលសមបូរលៅលោយ អ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ 
ប ៉ុខនតសមាភ រ និងមនោីរពិលាធន៍មានសភាពមិនលអ ល ត្៉ុលនេះ
មិនមានលទធភាព ខស្របកាេ យអ្នកស្រាវស្រាវខែលទទួលបានការ
បណ្ត៉ុ េះបោត លខពស់ឲ្យលលិត្បាននូវលទធលលស្រាវស្រាវស្របកប
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លោយនវាន៉ុវត្តន៍លនាេះលទ។ លទេះបីាការបា ន់ស្របមាណ្អ្ាំពី
 ាំនួនអ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្លៅមានការសងសយ័ខេេះៗក៏
លោយ26 លគបា ន់ស្របមាណ្ថា លៅបង់កាេ ខែស អ្នកមានសញ្ជញ -
បស្រត្អា មាន ាំនួនស្របខ លពី ៥.០០០ លៅ ៦.០០០នាក់ 
កន៉ុងអ្ាំ ៉ុងឆ្ន ាំ២០០០ កន៉ុង ាំលោមស្របាជនសរ៉ុបស្របខ ល
 ាំនួន១៤០ោននាក់។ រូបភាពខែលគួរឲ្យទ៉ុក ិត្ត បានលល 
ល ងីលៅលពលលយងីបស្រងួមមកកាន់ាកលវទិាល័យកសិកមម
ខត្មួយម៉ុខ។ ការសិកាមួយរកល ីញថា លៅកន៉ុង ាំលោម
មហាវទិាល័យ និងាកលវទិាល័យ្នម៉ុខលគ ាំនួន១៧ 
លៅទូទាំងស្របលទស (រួមទាំងាកលវទិាល័យាតិ្កសិកមម
កន៉ុងករណី្ខាងលលី) ភាគរយថ្នអ្នកស្រាវស្រាវខែលមាន
សញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្មាន ាំនួន៥៥% (Beintema and Kabir 
2006)។ តួ្រលលខលនេះ មាន ាំនួនលស្រ ីនាង២ែង ថ្នតួ្រលលខ
ាមធយមថ្នអ្នកស្រាវស្រាវលៅវទិាាថ នស្រាវស្រាវ ោាំស្រទលោយ
រោឋ ភិបាល ខែលលៅខត្មាន ាំនួនលស្រ ីនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់រ ូត្
ែល់២៥%។ កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៨១  ាំនួនអ្នកស្រាវស្រាវលពញលមា ង 
លៅកន៉ុងមហាវទិាល័យទាំង១៧លនេះ មានអ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្
បណ្ឌិ ត្ខត្ ាំនួន៤១នាក់ខត្ប ៉ុលោណ េះ ប ៉ុខនតលៅកន៉ុងឆ្ន ាំ២០០២ 
 ាំនួនលនេះបានលកីនល ងីែល់លៅជិត្ ៣ែង រ ូត្ែល់ ១១៩ 
(Beintema and Kabir 2006)។ 

លតី្អ្វីលៅខែលនាាំឲ្យមាន ាំនួនបណ្ឌិ ត្លស្រ ីន? លៅពីលស្រកាយតួ្រ
លលខ ខែលា ាំនួនខពស់ាងលគលៅអាស៉ុីខាងត្បូងលនេះ គឺមាន
មូលល ត្៉ុពីរ៖ មរត្កស្របវត្តិាស្រ្សត និង ាំនួនគលស្រមាងែ៏លស្រ ីន
របស់មាច ស់ជាំនួយ កន៉ុងរយៈលពលប ៉ុនាម នទសវត្សរ ៍៉ុងលស្រកាយ 
កន៉ុងការឧបត្ថមភោាំស្រទការអ្ប់រ ាំថាន ក់បណ្ឌិ ត្។ ាលកខណ្ៈស្របវត្តិ
ាស្រ្សត លោយារខត្ទីស្រកុងថ្នអាោនិគមនិយមអ្ង់លគេស 
មានទីតាំងសថិត្ាប់ទីស្រកុងក៉ុលកាត (Kolkata) រ ូត្ែល់
ឆ្ន ាំ១៩១១ កិ ចស្របឹងខស្របងរបស់អ្ង់លគេសកន៉ុងការលធវីឲ្យឥោឌ
មាន “អារយធម៌” តមរយៈាោលរៀន ការលរៀនសូស្រត្ និងាកល
វទិាល័យខបបបសចឹមស្របលទស បានលធវីឲ្យស្រជុងខាងលកីត្ថ្នត្ាំបន់
លនេះ កាេ យាមជឈមណ្ឌ លថ្នាកលវទិាល័យទាំលនីបម៉ុនលគ 

 
26 លៅកន៉ុងបរបិទខែលសញ្ជញ បស្រត្អា ខកេងបនេាំបាន ទិញបាន ឬអា បញ្ច ប់បានលោយមិនមានការស្របឹងខស្របង។ 

ថ្នឧបទវីបលនេះ។ លោយ មេងតមគាំរូ ស្រកភពអ្ង់លគេស ាកល
វទិាល័យទាំងលនេះ មិនខមនលផ្ទត ត្ខត្លលីការបលស្រងៀនខត្មួយ
ម៉ុខលទ។ ាឧទ រណ៍្ ាកលវទិាល័យោកាេ  (Dhaka) 
ស្រតូ្វបានបលងេីត្ល ីងលៅឆ្ន ាំ១៩២១ ខែលមានាកលវទិា
ធិការាជនាតិ្អ្ង់លគេស ខែលធ្លេ ប់បានលធវីការលៅាកល
វទិាល័យ ៉ុងែ៍ (London) បានលធវីការកត់្សមាា ល់កន៉ុងពិធី
បញ្ច ប់ការសិកាែាំបូងលគលៅាកលវទិាល័យ ោកាេ  លនេះថា៖ 

មន៉ុសសមាន ក់ អា លធវីាស្រគូបលស្រងៀនម៉ុខវាិា ថាន ក់បឋមសិកា
ែ៏ស្របលសរី លោយមិនមានអ្ាំោ អា បខនថមលលី ាំលណ្េះែងឹ។ 
ប ៉ុខនតកន៉ុងការបលស្រងៀនកស្រមិត្ឧត្តមសិកា ខ្៉ុ ាំអ្េះអាងថា ោម ន
នរោមាន កប់លស្រងៀនបានលអលទ ស្របសិនលបីោត្់ោម នលទធភាព
បូកបញ្ចូលការស្រសលមីស្រសថ្ម ាមួយនឹងអ្ាំោ រេិះគន់ ខែល
នាាំលៅកាន់ការបលងេីត្លលិត្លល ( ាំលណ្េះែឹង) ងមី ល ីយ
លោយមូលល ត្៉ុលនេះ ស្របសនិលបីមិនមានមូលល ត្៉ុោលលសង
លទៀត្លទ លែីមបីឲ្យាកលវទិាល័យមួយ កាេ យាាកល
វទិាល័យពិត្ស្របាក គឺស្រគូរបស់ខេួន ស្រត្ូវខត្ាអ្នកខែលមាន
សមត្ថភាពអា បលងេតី្ព៉ុទធែិ៏ឧត្ែងាឧត្តមលនេះ (Hartog 1923)។ 

ាមួយគាំនិត្ ខែលលគលមីលល ីញពីភាពបនតរបស់វាលៅកន៉ុង
លសៀវលៅ កាងសងាមព៉ុទធិ  (Constructing Knowledge 
Society) ខបបលនេះ មានន័យថា ការសិកាកស្រមិត្បណ្ឌិ ត្មាន
ស្របវត្តិថ្នការោាំស្រទ និងលលីកទឹក ិត្តាយូរោរោស់មក
ល យីលៅទីលនាេះ។ ស្របថ្ពណី្លនេះ បានបនតឥត្ោ ់កន៉ុងាថ ប័ន
ទាំងលនេះែូ ា ាកលវទិាល័យ ោកាេ  ចាប់តាំងពីសម័យ
អាោនិគមនិយមអ្ង់លគេសមកលមេ េះ។ 

អ្វីខែលគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ាងលនេះលៅលទៀត្លនាេះ គឺកតត ទី២៖ 
គលស្រមាងមាច ស់ជាំនួយធាំៗាលស្រ ីនលៅស្របលទសបង់កាេ ខែស ចាប់
តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨០មក បាននាាំឲ្យមានកាំលណី្នការោាំស្រទែល់អ្នក
បនតការសិកាយកសញ្ជញ បស្រត្ថាន ក់បណ្ឌិ ត្លៅលស្រៅស្របលទស។ 
ការោាំស្រទា មបង គឺតមរយៈជាំនួយស រែឋអាលមរកិ និង
ធនាោរពិភពលោក ខែលនាាំឲ្យមានកាំលណី្នអ្នកមានសញ្ជញ -
បស្រត្បណ្ឌិ ត្ាលស្រ ីន។ លោយលលីកយកឧទ រណ៍្កន៉ុងវសិ័យ



វ  ៉ុល២, លលខ១១, ថ្ងៃទី២៩ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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កសិកមមែខែល គលស្រមាងស្រគប់ស្រគងការស្រាវស្រាវវសិ័យកសិកមម
របស់ធនាោរពិភពលោក ចាប់ពីឆ្ន ាំ១៩៩៦ ែល់ឆ្ន ាំ២០០១ 
អ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យអ្នកស្រាវស្រាវ ាំនួន ១០៦នាក់ បនតការសិកា និង
ទទួលបានសញ្ជញ បស្រត្ថាន ក់បណ្ឌិ ត្ (Beintema and Kabir 
2006, 6)។ បញ្ជហ ខែលធនាោរពិភពលោក និងគលស្រមាងលលីក
កមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកា “ទទួលាា ល់” លៅលពលលនាេះ គឺ
មិនខមនអ្នកខែលមិនល េះលធវីការស្រាវស្រាវលនាេះលទ ប ៉ុខនត មកពី
កងវេះសមាភ រ និងឧបករណ៍្៖ លៅលពលខែលអ្នកខែលលទីបខត្
បញ្ច ប់ការសិកាថាន ក់បណ្ឌិ ត្ទាំងលនេះ ស្រត្ ប់មកកាន់ស្របលទស
បង់កាេ ខែសវញិ ពួកលគមិនមានលទធភាពបនតការស្រាវស្រាវរបស់
ពួកលគលនាេះលទ ពីលស្ររេះខត្បរាិថ នោាំស្រទការស្រាវស្រាវមិនលអ27។ 

❖ ង្ោលនង្ោបាយនងំ្ចញ និខ “ចក្េវុិសយ័
យទុធសាស្រសត”៖ គង្រោខង្លើក្ក្មពសគ់ុណភាព 
និខសមត្ថភាពឧត្តមសកិ្ា ង្ៅក្មពុជា 

១៨ខខបនាោ ប់ពីការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តម
សិកាលៅស្របលទសបង់កាេ ខែស ធនាោរពិភពលោកចាប់លលតីម
លរៀប ាំតក់ខត្ងគលស្រមាងកមចីវនិិលោគែាំបូងបងអស់របស់ខេួន
មកកាន់ស្របលទសកមព៉ុា ខែលលផ្ទត ត្ាពិលសសលលីអ្ន៉ុវសិ័យ
ឧត្តមសិកា។ ប៉ុគាលិកធនាោរពិភពលោក ខែលបាន ូលរមួ
សរលសរខលនកសាំខាន់ៗាលស្រ ីនកន៉ុងលសៀវលៅ កាងសងាមព៉ុទធិ 

 
27 គួរកត់្សមាា ល់ថា លយីងមិនបានអ្េះអាងថា គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកាលៅស្របលទសបង់កាេ ខែស ទទួលបាន “លាគជ័យ” លនាេះលទ។ ទសសនកិ ចលៅស្របលទស
បង់កាេ ខែស ខែលលធវីល ីងលោយអ្នកនិពនធទី២ និងខែលទទួលការោាំស្រទលោយធនាោរពិភពលោក បានលលីកល ីងពីវបិាកខែលគួរឲ្យបារមភាលស្រ ីន លទេះបីាបញ្ជហ
ទាំងលនេះ មិនបានរ ាំលល លៅកន៉ុងកាំណ្ត់្ល ត្៉ុលេូវការលៅកន៉ុងការោិល័យធនាោរពិភពលោកក៏លោយ (សូមលមីល World Bank 2014)។ លយងីស្រោន់ខត្មានបាំណ្ង
រ ាំលល ពីរលបៀបខែលធនាោរពិភពលោកយល់ពីបរបិទ គលស្រមាងខែលបានលរៀប ាំល ងីខែលហាក់ែូ ា “មានន័យាង” លបីលស្របៀបលធៀបាមួយករណី្ស្របលទសកមព៉ុា។ 
ការស្រាវស្រាវនាលពលអ្នាគត្ គួរលផ្ទត ត្លលីគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកាលៅស្របលទសបង់កាេ ខែស។ អ្នកពិនិត្យឲ្យលោបល់ឯករាជយមាន ក់មកលលីអ្ត្ថបទលនេះ
បានលចាទសួរថា វាស្របខ ល “ស្រោន់ខត្ាសាំោង” លទឬ កន៉ុងករណី្ស្របលទសបង់កាេ ខែស ខែលថាគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកាហាក់មានន័យាង។ វាគឺ
ាសាំណួ្រខែលចាាំបា ់ ប ៉ុខនតាសាំណួ្រមួយខែលលយីងមិនអា លឆេីយបាន ស្របសិនលបីលយីងមិនមានការយល់ែឹងឲ្យបានស៉ុីជលស្រៅពីករណី្ស្របលទសបង់កាេ ខែស និងអ្ាំពី
គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកាលនាេះលទ។ លៅទីលនេះ លយីងពាោមបលញ្ច ៀសការ មេងស្របលភទថ្នការគិត្ខបបលនេះ ែូ ខែលធ្លេ ប់បានលធវីលោយធនាោរពិភពលោក 
លធវីអ្ាំណ្េះអ្ាំោងអ្ាំពីបរបិទលោយខលអកលលីបទពិលាធន៍ថ្នកខនេងែថ្ទ លទេះបីាលយងីមានអារមមណ៍្ថា វាចាាំបា ់កន៉ុងការលតល់ាគលស្រមាងស្រតួ្សៗខែលបងាហ ញពីភាពខ៉ុស
ោន ាមួយស្របលទសកមព៉ុាក៏លោយ។ លៅលពលលស្រកាយមកលទៀត្ ស ការជីនាតិ្បង់កាេ ខែសរបស់លយងីមាន ក់បានលលី្អ្ត្ថបទរបស់ោត់្មកឲ្យពួកលយងី។ អ្ត្ថបទលនេះក៏មាន
ការរេិះគន់ស្រសលែៀងោន  ែូ ខែលលយងីបានរេិះគន់លៅទីលនេះខែរ លបីលទេះបីាវាពិនិត្យលៅលលីករណី្លលសងមួយលទៀត្ ល យីមិនខមនាករណី្អ្ប់រ ាំក៏លោយ (Mohammad 
Mizanur Rahman & Fahimul Quadir, 2018, The civil service’s “fast food approach” to development policy-making in Bangladesh: critique 
and agenda for reform, Asian Pacific Journal of Public Administration, Vol 40(3), 159-174)។ ការណ៍្លនេះវាបានលធវីឲ្យការសងសយ័របស់លយីងកាន់ខត្ ាស់ល ីង
ពីបទអ្នតរាគមន៍ទាំងអ្ស់របស់ធនាោរពិភពលោកថាមានលកខណ្ៈស្រសលែៀងោន ទាំងអ្ស់ ។  

(Constructing Knowledge Society 2002) និងក៏ាអ្នក
បានជួយលរៀប ាំគលស្រមាងលៅស្របលទសបង់កាេ ខែសលងខែរ បាន
សលស្រម ថា គាំរូមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់ ក៏មានភាព
ាកសមសស្រមាប់ស្របលទសកមព៉ុាលងខែរ។ លោកស្រសី រមួលោយ
ថាន ក់ែឹកនាាំមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់លៅការោិល័យ
ធនាោរពិភពលោកស្របចាាំស្របលទសបង់កាេ ខែស គឺាអ្នកឲ្យ
លោបយល់កន៉ុងការលរៀប ាំ ាំណ្៉ុ  លមអិត្ខលនកទី២ថ្នគលស្រមាង
លៅស្របលទសកមព៉ុា និងលស្រកាយមកកាេ យាអ្នកតមោនស្រតួ្ត្
ពិនិត្យការអ្ន៉ុវត្ត ទាំងគលស្រមាងមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់
ខពស់លៅស្របលទសបង់កាេ ខែស និងទាំងគលស្រមាង រិញ្ញបបទន
សស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍លៅស្របលទសកមព៉ុា កន៉ុង
លពលខត្មួយ។ គឺកន៉ុងន័យលនេះល យីខែលវាោម នអ្វីគួរឲ្យភ្ាក់
លលអីលលនាេះលទ ខែលថា កខ៉ុវសិ័យលោលនលោបាយលៅកមព៉ុា 
គឺាការ មេងល ញពីគាំរូលៅបង់កាេ ខែស លបីលទេះបីាល ម្ េះ
ស្រតូ្វបានបតូ រពី មូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់ មកា 
 រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ ក៏លោយ។ 

ែូ ាករណី្លៅបង់កាេ ខែសខែរ  រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការ
ស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ លបីក ាំ សស្រមាប់ាកលវទិាល័យ 
ទាំងាធ្លរណ្ៈ និងឯកជន ល ីយបានោក់ល ញនូវងវកិា
 ាំោយលៅលស្រកាមទស្រមង់ពីរគឺ៖ “ោាំស្រទការលរៀន និងការបលស្រងៀន” 
(ស្រ កទី១) និង “ែាំលោេះស្រាយបញ្ជហ កន៉ុងស្រសុក” (ស្រ កទី២)។ 
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ងិរលវោថ្នការអ្ន៉ុវត្តមានរយៈលពលោ ងលស្រ ីនបាំល៉ុត្ ២ឆ្ន ាំ 
សស្រមាប់គលស្រមាងធាំ និង១៨ខខ សស្រមាប់គលស្រមាងតូ្ ។ ការលរៀប
 ាំែាំបូងមានខលនការស្របកាសលស្រជីសលរសីគលស្រមាងស្រាវស្រាវ
 ាំនួន៥០ លៅកន៉ុងជ៉ុាំទី១ និង១០០ លៅកន៉ុងជ៉ុាំទី២ (World 
Bank 2010) ខែលលនេះឆេ៉ុេះបញ្ជច ាំងនូវសនោ៉ុេះថ្នការលកីនល ីង
ថ្នកមមវធីិលៅបង់កាេ ខែស។ ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាអា ោក់
សាំលណី្ស៉ុាំ រិញ្ញបបទនផ្ទោ ល់លៅលលីស្រ កោមួយក៏បាន និង
ស្របលភទោមួយក៏បានកន៉ុង ាំលោមស្របលភទទាំង ២៖ ស្របលភទ 
ក ងវកិា ៥០.០០០ ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ និងស្របលភទ ខ 
ងវកិារ ូត្ែល់ ២០០.០០០ ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ។ 

កន៉ុងកស្រមិត្លមអិត្ខបបលនេះ លគល ីញមានកស្រមិត្ខ៉ុសោន ថ្ន
 ាំនួនងវកិាពីគលស្រមាងអ្នតរាគមន៍លៅបង់កាេ ខែស៖  ាំនួនងវកិា
ខែលខពស់បាំល៉ុត្មាន ាំនួន ៤ែង លលីសពីករណី្ខែលមានលៅ 
បង់កាេ ខែស។  រិញ្ញបបទនទាំងលនេះ ស្រតូ្វបានខបងខ កលៅា
៧០% សស្រមាប់ស្របលភទ ក និង៣០% សស្រមាប់ស្របលភទ ខ 
ល យីមានការស្របកាសលស្រជីសលរសីសាំលណី្ស្រាវស្រាវ ២ ឬ ៣ែង 
កន៉ុងអ្ាំ ៉ុងរយៈលពល៥ឆ្ន ាំថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលនេះ (World 
Bank 2010, 7)។ លទេះបីាោ ងលនេះក៏លោយ ែូ កន៉ុងករណី្
ស្របលទសបង់កាេ ខែសខែរ ងិរលវោថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលនេះ
មានរយៈលពលខេី៖ កន៉ុងលនាេះោ ងយូរបាំល៉ុត្មានរយៈលពល២ឆ្ន ាំ 
សស្រមាប់គលស្រមាងធាំ ស្របលភទ ខ និង១៨ខខ សស្រមាប់គលស្រមាងតូ្ 
ស្របលភទ ក។ លទេះបីលៅកមព៉ុា មិនទន់មានគណ្ៈកមមការ
ាកលវទិាល័យថាន ក់ាតិ្ែូ លៅបង់កាេ ខែសក៏លោយ ការ
លរៀប ាំរបស់ធនាោរពិភពលោក បានលសនីស៉ុាំឲ្យមានការបលងេីត្
គណ្ៈកមាម ធិការស្រគប់ស្រគង ិរញ្ញបបទនស្រាវស្រាវលៅកន៉ុង
នាយកោឋ នឧត្តមសិការបស់ស្រកសួងអ្ប់រ ាំឲ្យបានឆ្ប់បាំល៉ុត្ 
លែីមបសី្រគប់ស្រគងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង។ សមាជិកគណ្ៈកមាម ធិការ
ស្រគប់ស្រគង រិញ្ញបបទនស្រាវស្រាវលនេះ ស្រតូ្វខត្ាប៉ុគាលិកកាំព៉ុង
លធវីការលៅកន៉ុងនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ប ៉ុ ខនត
លកខខណ្ឌ  ស្រតូ្វបានលធវីល ីងលែីមបីមានការលបីក ាំ កន៉ុងការ
លស្រជីសលរសីត្តិ្យជនាទីស្របឹកាកន៉ុងរយៈលពលកាំណ្ត់្មួយ
រយៈលពលខេី មកជួយ/បាំលពញការងារតមត្ស្រមូវការចាាំបា ់។ 

លៅកស្រមិត្ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា ែាំលណី្រការលនេះ ស្រតូ្វបាន
ស្រគប់ស្រគងលោយគណ្ៈកមាម ធិការ រិញ្ញបបទនស្រាវស្រាវស្របចាាំ
ាកលវទិាល័យខែលលទីបបលងេីត្ងមី ែឹកនាាំលោយាកល
វទិាធិការ ឬស្របធ្លនលែបា តឺ្ម ង់។  កខ៉ុ វសិ័យ គឺស៉ុាំឲ្យគណ្ៈ
កមាម ធិការ ិរញ្ញបបទនស្រាវស្រាវស្របចាាំាកលវទិាល័យ 
ស្របកាសឲ្យមានការស្របកួត្ស្របខជងថ្លោកន៉ុង លែីមបីលស្រជីសលរសី
សាំលណី្ស្រាវស្រាវោខែលលអ រ ួបញ្ចូ នមកគណ្ៈកមាម ធិការ
ស្រគប់ស្រគង ិរញ្ញបបទនស្រាវស្រាវលៅកន៉ុងនាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ។ ស្របសិនលបីស្រតូ្វបានលស្រជីសលរសីកន៉ុង
ែាំោក់ែាំបូងលនេះ គណ្ៈកមាម ធិការ ិរញ្ញបបទនស្រាវស្រាវ
ាកលវទិាល័យ នឹងជួយស្រកុមអ្នកស្រាវស្រាវឲ្យសរលសរ
គលស្រមាងស្រាវស្រាវលមអិត្ រួមទាំងការសរលសរឲ្យ ាស់ោស់
អ្ាំពីការ ូលរួម ាំខណ្ករបស់ាកលវទិាល័យកន៉ុងគលស្រមាង
ស្រាវស្រាវលនេះលងខែរ។ ងវកិាខែលាកលវទិាល័យស្រតូ្វរួម
 ាំខណ្ក គឺោ ងតិ្ បាំល៉ុត្ ាំនួន៥%ថ្ន ាំនួនងវកិាលសនីស៉ុាំសរ៉ុប 
ប ៉ុខនតងវកិាលនេះ អា ស្រតូ្វបានបង់ាការរមួ ាំខណ្ក មិនខមនា
ា ់ស្របាក់ (ល៉ុយ) (ែូ ា ការលស្របីស្របាស់ទឹក លភេីង ោនយនត 
និងថ្ងេលស្របងឥនធនៈាលែីម)។ លកខខណ្ឌ ទាំង៣លនេះ រួមមាន 
សាំលណី្គលស្រមាងស្រាវស្រាវ ការបលងេីត្ឲ្យមានគណ្ៈកមាម ធិការ
 ិរញ្ញបបទនស្រាវស្រាវស្របចាាំាកលវទិាល័យ និងការ ូល
រមួ ាំខណ្ក ាំនួន៥% គឺាត្ស្រមូវការាលេូវការសស្រមាប់ាកល
វទិាល័យកន៉ុងការោក់រកយលសនីស៉ុាំ និងទទួលបាន រិញ្ញបបទន
សស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ 

អ្នកខែលទទួលបាន រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និង
នវាន៉ុវត្តន៍ (លៅថា អ្ន៉ុគលស្រមាង) ការងារស្រតូ្វចាប់លលតីមលធវីភាេ មៗ 
លោយល ត្៉ុថា ងិរលវោកន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តមានរយៈលពលខេីលពកពី 
១៨ លៅ ២៤ខខ (លស្រកាយមក ស្រកុមអ្ន៉ុគលស្រមាងអា លសនីស៉ុាំ 
ពនាលពលបានរយៈលពល៦ខខ ស្របសិនលបីចាាំបា ់)។ ាកល
វទិាល័យ នឹងទទួលបានទឹកស្របាក់ែាំបូង៥% ថ្ន ាំនួនងវកិា
លសនីស៉ុាំសរ៉ុប បនាោ ប់ពីលបីកគណ្នីលៅធនាោររណិ្ជាកមមរួ 
ល យី។ លនេះគឺសស្រមាប់ការចាប់លលតីមសកមមភាព និងរជាលទយយ។ 
ងវកិាលលសងលទៀត្ នឹងលបីកាបនតបនាោ ប់ អាស្រស័យលលីការបញ្ច ប់
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គលស្រមាងខលនការងវកិាលមអិត្ និងមានការអ្ន៉ុម័ត្យល់ស្រពម ពី
គណ្ៈកមាម ធិការស្រគប់ស្រគង ិរញ្ញបបទនស្រាវស្រាវលៅកន៉ុង
នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ល យីអ្វីខែលសាំខាន់
បាំល៉ុត្ គឺខលនការលទធកមម។ លទេះបីាងវកិា ស្រតូ្វបានបញ្ាូ នមក
តមស្រកសួងអ្ប់រ ាំក៏លោយ លសៀវលៅខណ្នាាំការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង
បានសងេត់្ធៃន់ថា លទធកមមស្រតូ្វខត្លធវីឲ្យស្រសបតមលោលការណ៍្
លទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោក (MoEYS-DHE 2011, 14)។ 

លោលការណ៍្ស្រកសួងខែលលែីរតមធនាោរពិភពលោកលនេះ 
បានោក់ល ញរលបៀបរបបលលសងៗោន  ោ ងលមអិត្អ្ាំពីលស កតី
ស្រតូ្វការលែីមបបីញ្ជា ទិញទាំនិញ ការាងសង់ និងជួលទីស្របឹកា
ាលែីម។ល។ ស្រគប់សាំលណី្លទធកមមរបស់អ្ន៉ុគលស្រមាងទាំងអ្ស់
ស្រតូ្វខត្លលី្លៅកាន់នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ 
លែីមបសី្រតួ្ត្ពិនិត្យ និងអ្ន៉ុម័ត្លោយលោងតមទស្រមង់សតង់ោរ
ាក់ោក់មួយ ប ៉ុខនតម៉ុនលពលខែលងវកិាស្រតូ្វបានលបីកលៅឲ្យ
អ្ន៉ុគលស្រមាង នាយកោឋ នឧត្តមសិកាាែាំបូងស្រតូ្វខត្ទទួលបាន 
លិខិត្មិនជាំទស់ (NOL – Non-Objection Letter) ពីធនាោរ
ពិភពលោកសិន។ កន៉ុងការលធវីការងារលនេះ ស្រគឹេះាថ នឧត្តម
សិកាស្រតូ្វមានកាត្ពវកិ ច “ខត្ងតាំងមន៉ុសសខែលមានគ៉ុណ្វ៉ុឌ្ឍិ
សមស្រសបោ ងតិ្ ២នាក់ ឲ្យលធវីាជនបលងាា លលលីការងារ
លទធកមមលនេះ និងស្រតូ្វ ូលរួមការបណ្ត៉ុ េះបោត លពីទីស្របឹកា
បរលទសខែលលធវីការឲ្យគលស្រមាងលនេះ” (MoEYS-DHE 2011)។ 

លលីខលនកការោាំស្រទបល ចកលទស (ការសិកាស្រាវស្រាវាន់ខពស់) 
 កខ៉ុវសិ័យធនាោរពិភពលោក គឺថា នាយកោឋ នឧត្តមសិកា
ថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ គឺាអ្នកខែលែឹកនាាំផ្ទោ ល់។ នាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ នឹងស្រតូ្វ “តមោនការអ្ន៉ុវត្តអ្ន៉ុគលស្រមាង
ាស្របចាាំ និងលតល់លោបល់ខណ្នាាំលលីសកមមភាពអ្ន៉ុគលស្រមាង” 
(World Bank 2010)។ កតត លមអិត្មួយ ាំនួនលទៀត្ នឹង
លរៀបរាប់លៅទីលនេះ។ ល ត្៉ុអ្វីបានាខបបលនេះ? ស្របាកែោស់ 
លនេះពីលស្ររេះខត្ែាំលណី្រការពិនិត្យខកខស្របសាំលណី្ស្រាវស្រាវស្រតូ្វ
បានចាត់្ទ៉ុកថា ាធ្លត្៉ុ ូលែ៏សាំខាន់ និងចាាំបា ់ថ្នការសិកា
ស្រាវស្រាវាន់ខពស់ (ខលនកបល ចកលទស) ខត្មួយគត់្របស់

នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ។ លៅលពលខែលស្រកុម
ការងារនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ខែលស្រតូ្វបាន
ចាត់្តាំងឲ្យពិនិត្យ និងអ្ន៉ុម័ត្លលីសាំលណី្គលស្រមាងស្រាវស្រាវ
លធវីការលស្រជីសលរសីសាំលណី្ ខែលលអបាំល៉ុត្រ ួល យី ស្របធ្លនស្រកុម
ស្រាវស្រាវលៅតមាកលវទិាល័យស្រតូ្វបានរ ាំពឹងថា នឹងចាប់
លលតីមសវ័យស្រគប់ស្រគងការអ្ន៉ុវត្តអ្ន៉ុគលស្រមាងស្រាវស្រាវរបស់ខេួន
លោយផ្ទោ ល់។ លៅស្របលទសបង់កាេ ខែស ការអ្ន៉ុវត្ត គឺលផ្ទត ត្ខត្
លលីការទទួលបានធនធ្លនសមាភ រ លនេះមានន័យថា ភាន ក់ងារ
ស្រគប់ស្រគង ិរញ្ញបបទនថាន ក់ាតិ្ - គណ្ៈកមមការាកល
វទិាល័យបង់កាេ ខែស - មានតួ្នាទីតិ្ ត្ួ ោស់ លលីសពី
ការលបីកងវកិាចាាំបា ់លៅឲ្យអ្ន៉ុគលស្រមាង និងការតមោន 
“របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាព” ស្របចាាំស្រតី្មាស។ គាំនិត្គឺថា លៅ
ស្របលទសកមព៉ុាក៏មានទស្រមង់ែូ ោន ខែរ អ្ន៉ុគលស្រមាងក៏នឹងស័វយ
ែាំលណី្រការលៅលពលខែលនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួង
អ្ប់រ ាំ លស្រជីសលរសីសាំលណី្គលស្រមាងស្រាវស្រាវខែលលអបានល យី។ 

កន៉ុងខខវ ិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ ការស្របកាសលស្រជីសលរសីជ៉ុាំទី១ ថ្ន
 រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ស្រតូ្វបានលធវី
ល ងី និងបិទបញ្ច ប់លោយនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួង
អ្ប់រ ាំតមខលនការខាងលលីលនេះ ល ីយការងារាក់ខសតងស្រតូ្វ
ចាប់លលតីមលោយស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាលៅខខមករា ឆ្ន ាំ២០១១។ 
លនេះគឺាលលីកទី១ ខែលងវកិាស្រាវស្រាវពីរោឋ ភិបាលស្រតូ្វបាន
លតល់លៅឲ្យាកលវទិាល័យលៅកមព៉ុា។ ធនាោរពិភពលោក
លលីកល ងីថា លនេះគឺាសករាជងមីខែលគួរឲ្យមានលមាទនភាព
សស្រមាប់ឧត្តមសិកាលៅកមព៉ុា ាជាំហានទី១សស្រមាប់កមព៉ុា
កន៉ុងែាំលណី្រ្ន ូលលៅកន៉ុងលសែឋកិ ចព៉ុទធិាកលងមី។ 

❖ ង្ោលនង្ោបាយដែលបរាជ័យ៖ បណឌិ ត្ 
លទធក្មម បរបិទ និខក្លរបង្នោ ស 

បញ្ជហ របស់គលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និង 
នវាន៉ុវត្តន៍លកីត្មានោ ង ាស់តាំងពីចាប់លលតីមែាំបូងមកលមេេះ។ 
បញ្ជហ រែឋបាលការងារតូ្ ៗាលស្រ ីនបានលកីត្ល ងី ែូ ខែល
លកីត្មានលៅកន៉ុងគលស្រមាងងមីៗលលសងៗលទៀត្ខែរ។ ប ៉ុខនត ទាំងលនេះ
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មិនខមនាអ្វី ខែលាការលផ្ទត ត្ការយក ិត្តទ៉ុកោក់របស់
លយងីលៅទីលនេះលទ។ លោ៉ុយលៅវញិ លយងីនឹងវភិាគស្របកបលោយ
ការរេិះគន់លៅលលីបញ្ជហ ខែលលកីត្ល ញពីឫសគល់ខែលលស្រៅ
ាងលនេះ គឺភាពមិនស៉ុីោន រវាង កខ៉ុ វសិ័យលោលនលោបាយ
របស់ធនាោរពិភពលោក ការសនមត្របស់ធនាោរពិភពលោក
អ្ាំពីបរបិទ និងបរបិទលៅកមព៉ុាាក់ខសតង។ លែីមបឲី្យខេី និង ាំ
លោលលៅ លយីងកស្រមិត្ការវភិាគរបស់លយីងលលីបញ្ជហ  បណ្ឌិ ត្ 
និង លទធកមម លនេះពីលស្ររេះខត្បញ្ជហ ទាំងពីរលនេះបាំភេឺទ ហីករណ៍្
ទូលាំទូោយរបស់លយីងអ្ាំពីអ្នតរទាំនាក់ទាំនងរវាង “បរបិទ”28 
បរបិទ29  និងការបលនាោ ស។ ស្របសិនលបីមានទាំព័របខនថម លយងី
អា លរៀបរាប់បញ្ជហ  មបង៣ លៅ ៤លទៀត្ លែីមបីោាំស្រទគលស្រមាង
ការបញ្ញត្តិកមមទូលៅខែលលយីងពិពណ៌្នាខាងលលី ប ៉ុខនតលយីង
ស្រតូ្វខត្ទ៉ុកបញ្ជហ ទាំងលនេះ សស្រមាប់ការងារនាលពលអ្នាគត្។ 

ក. បរាជ័យទី១ ៖ កងវេះបណ្ឌិ ត្ 

២ខខបនាោ ប់ពីការស្របកាសលស្រជីសលរសីសាំលណី្ស្រាវស្រាវែាំបូង 
ខែលបានលធវីល ងីកន៉ុងខខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១០ នាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ បានជួបស្របទេះបញ្ជហ ធាំ១ គឺ ាំោប់
អារមមណ៍្ាទូលៅលៅតមស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាមានកស្រមិត្ទប 
និងមានសាំលណី្ស្រាវស្រាវតិ្ តួ្ ប ៉ុលោណ េះ ខែលបានលលី្មក
នាយកោឋ នឧត្តមសិកា។ តមពិត្លៅ នាយកោឋ នឧត្តមសិកា 
បានទទួលសាំលណី្ស្រាវស្រាវខត្បួន-ែប់ប ៉ុលោណ េះលៅ ៉ុងខខ
ត្៉ុោ ឆ្ន ាំ២០១០ ល ីយគ៉ុណ្ភាពសាំលណី្ ស្រតូ្វបានចាត់្ទ៉ុក
ថា មានកស្រមិត្ទប លោយគលស្រមាងភាគលស្រ ីន គឺស្រោន់ខត្ា
យ៉ុទធនាការលលីកកមពស់ការយល់ែឹងពីបខស្រមបស្រមួលអាកាស
ធ្លត្៉ុ ឬាការបលងេីត្ស្រសេះ ិញ្ច ឹមស្រតី្ងមី (វារវីបបកមម) លៅកន៉ុងភូមិ
ជនបទស្រកីស្រក ាំនួន១០០ លែីមបីបលងេីនបរមិាណ្កា ូរទីទួល
បខនថម។ សាំលណី្ស៉ុាំ មិនខមនាគលស្រមាងស្រាវស្រាវលទ ប ៉ុខនត
ស្រោន់ខត្ាគលស្រមាងអ្ន៉ុវត្តខបបអ្ភិវឌ្ឍន៍ខែលមានលកខណ្ៈ 
“កាេ ស៉ុិក”។ វាហាក់ែូ ាស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាយល់ស្រ លាំពី

 
28 “បរបិទ” ែូ ខែលធនាោរពិភពលោកយល់ និងកាំណ្ត់្។ 
29 បរបិទ គឺាត្ងភាព ាអ្វីខែលលកីត្មានល ងីកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុា។ 

លោលបាំណ្ងថ្នកមមវធីិលនេះ។ ាែាំបូង វាហាក់ែូ ាមាន
ជាំ រថា លោយារខត្លទធលលថ្នការស្របាប់ឲ្យលធវីអ្វីៗលោយ
ភាន ក់ងារអ្ភិវឌ្ឍបរលទសាលស្រ ីនឆ្ន ាំ លទីបអ្នកស្រាវស្រាវហាក់
ែូ ាមិនហា ន “គិត្លោយខេួនឯង” លទ។ លោយមានការ
តមោនពិលស្រោេះលោបល់បនតលៅតមាកលវទិាល័យ 
បញ្ជហ ខែលស្រតូ្វទទួលាា ល់គឺថា មានសភាពធៃន់ធៃរាងលនេះ
លៅលទៀត្ គឺមានស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាតិ្ តួ្ ោស់ ខែលមាន
ការយល់ែឹងអ្ាំពីការស្រាវស្រាវ មិនចាាំបា ់និោយែល់ការ
បលងេីត្គលស្រមាងស្រាវស្រាវលស្រ ីនឆ្ន ាំខែលមាន ាំនួនទឹកស្របាក់
លស្រ ីន ( ាំនួន ៥០.០០០ ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ គឺា ាំនួនែ៏
លស្រ ីនសនធឹកសនាធ ប់សស្រមាប់ស្របលទសស្រកីស្រក ែូ កមព៉ុា)។ 

ល ត្៉ុលនេះ ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ស្របញាប់ស្របញាល់លបីកវគាសិកាខ ាោ 
លែីមបីពនយល់អ្ាំពីអ្វីាការស្រាវស្រាវ និងអ្ាំពីរលបៀបសរលសរ
សាំលណី្គលស្រមាងស្រាវស្រាវ និងតមរយៈែាំលណី្រការលនេះ បលងេីត្
ាសាំលណី្ស្រាវស្រាវ “ខែលអា លធវីលៅរ ួ”។ លែីមបលីធវីែូល នេះបាន 
នាយកោឋ នឧត្តមសិកា តមការលសនីស៉ុាំពីធនាោរពិភពលោក 
បានអ្លញ្ា ីញអ្នកស្រាវស្រាវាន់ខពស់ ពីាកលវទិាល័យលៅ
ស រែឋអាលមរកិ ខែលធ្លេ ប់មានភាពលាគជ័យកន៉ុងការសរលសរ
សាំលណី្គលស្រមាងស្រាវស្រាវ។ ាអ្ក៉ុសល ទីស្របឹកាអាលមរកិទាំង
លនេះ មិនធ្លេ ប់មកកមព៉ុាលាេះ ល យីក៏មិនមានការខសវងយល់
រក់ព័នធនឹងការបារមភរបស់អ្នក ូលរួមលៅកន៉ុងសិកាខ ាោ
ទាំងលនេះទល់ខត្លាេះ៖ ពួកលគលផ្ទត ត្លលីការសរលសរសាំលណី្
គលស្រមាងស្រាវស្រាវ លែីមបីទទួលបាន ិរញ្ញបបទនរាប់ោន
ែ៉ុោេ រពីាថ ប័នខែលមានទីតាំងលៅស រែឋអាលមរកិ ែូ ា 
មូលនិធិវទិាាស្រ្សតាតិ្ (National Science Foundation) 
និងមូលនិធិលបៀល & លមលីនោ (Bill & Melinda Foundation)។ 
អ្នក ូលរមួកាន់ខត្មានអារមមណ៍្ស្រ បូកស្រ បល់ លោយារពួក
ោត់្និោយពីអ្វីខែល ខមេក ល យីលលីសពីលនេះ សិកាខ ាោ
ទាំងលនេះ ស៉ុទធបានលធវីាភាាអ្ង់លគេស។ 
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បនាោ ប់មក សិកាខ ាោាមញ្ញាងលនេះ ស្រតូ្វបានលរៀប ាំល ងី
លោយស្របធ្លនទីស្របឹកាបល ចកលទស ស្របចាាំនាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ាជនាត្ិអូ្ស្រ្ាត លីខែលធ្លេ ប់លធវីការ
លៅាកលវទិាល័យលៅស្របលទសអូ្ស្រ្ាត លី។ សិកាខ ាោលនេះ 
លផ្ទត ត្លលីការពនយល់បញ្ជហ ាមូលោឋ ន ែូ ា ការបាំលពញ
ទស្រមង់លសនីស៉ុាំ រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍
ាភាាអ្ង់លគេស។ លនាេះ គឺអ្វីខែលស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាស្រតូ្វ
សរលសរកន៉ុងខបបបទសាំលណី្ស៉ុាំខែលាទស្រមង់សតង់ោរ ា
ឧទ រណ៍្ “សលងខបពីវធីិាស្រ្សតស្រាវស្រាវ លទធលលសកមមភាព 
លទធលលថ្នការស្រាវស្រាវខែលគលស្រមាងនឹងលធវីបាន (ោ ងលស្រ ីន
បាំល៉ុត្ ៣៥០រកយ)”។ បល ចកសពោ “លទធលលសកមមភាព” និង 
“លទធលលថ្នការស្រាវស្រាវ” ែូ ខែលលយងីធ្លេ ប់បានអ្លងេត្ គឺ
ខចីពីស្រកបខណ្ឌ  ងាវ ក់ាាកលរបស់ធនាោរពិភពលោក ខែល
ប ៉ុនប ងបលងេីត្ល ងីសស្រមាប់ភាពងាយស្រសួលកន៉ុងការតមោន 
និងលធវី របាយការណ៍្មកឲ្យប៉ុគាលិកការោិល័យធនាោរ
ពិភពលោកលៅកមព៉ុា លៅលស្រកាយលពលអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង ប់។ 

លទេះបីាមានការស្របឹងខស្របងោ ងខាេ ាំងកាេ ខបបលនេះក៏លោយ ក៏
នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ទទួលបានសាំលណី្
ស្រាវស្រាវែាំបូងមិនែល់ ៦០គលស្រមាងលង។ លលីសពីលនេះលទៀត្ 
លទេះាលៅកន៉ុងអ្ាំ ៉ុងលពលលនាេះ កមព៉ុា មានាកលវទិាល័យ
 ាំនួន៩៧ ក៏លោយ សាំលណី្ស្រាវស្រាវទាំងលនេះ គឺល ញខត្ពី 
ាកលវទិាល័យ ាំនួន២២ប ៉ុ លោណ េះ ខែលកន៉ុងលនាេះមាន
ាកលវទិាល័យាធ្លរណ្ៈ ាំនួន១២ និងាកលវទិាល័យ
ឯកជន ាំនួន១០។ ាកលវទិាល័យាធ្លរណ្ៈ លលី្សាំលណី្
គលស្រមាងស្រាវស្រាវបាន ាំនួន៤៧ ខែលភាគលស្រ ីនបាំល៉ុត្ល ញ
ខត្មកពីមហាវទិាល័យ៣-៤ ថ្នាកលវទិាល័យ្នម៉ុខ
លគលៅកមព៉ុា ែូ ា ាកលវទិាល័យភូមិនោភនាំលពញ ាកល
វទិាល័យភូមិនោកសិកមម វទិាាថ នបល ចកវទិាកមព៉ុា និង
ាកលវទិាល័យាតិ្ស្រគប់ស្រគង។ ាកលវទិាល័យទាំងលនេះ
មានទីតាំងលៅទីស្រកុងភនាំលពញ។ លែីមបីឲ្យស្រសបនឹងអាទិភាព 
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ថ្នលោលនលោបាយវមិជឈការ នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្ន
ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ បានបលងេីត្ឲ្យមានស្របព័នធកូតខែលត្ស្រមូវឲ្យលតល់
គលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ 
ោ ងតិ្ បាំល៉ុត្ ាំនួន២៥% ែល់ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាខែល
មានទីតាំងលៅលស្រៅស្រកុងភនាំលពញ។ លៅកន៉ុងន័យលនេះ សាំលណី្ 
ស្រាវស្រាវ លលី្លោយស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាទាំងលនេះ ខែលមាន
ទីតាំងលៅតមលខត្ត គឺស្រតូ្វទទួលទាំងអ្ស់លោយមិនគិត្ពី
គ៉ុណ្ភាពថ្នសាំលណី្ស្រាវស្រាវល យី។ ាយថាល ត្៉ុ សាំលណី្
គលស្រមាងស្រាវស្រាវ ាំនួន៣១ ស្រតូ្វបានលស្រជីសលរសីលៅជ៉ុាំទី១។ 
តួ្រលលខលនេះ លៅលស្រកាមការលស្រោងទ៉ុកឆ្ៃ យោស់លល ីាំនួន៥០ 
ខែលបានោក់កន៉ុងខលនការែាំបូងរបស់ធនាោរពិភពលោក។ 
អ្នកអានខែលចាប់អារមមណ៍្ ង់ែឹងស៉ុីជលស្រៅ អា ខសវងរក
បញ្ា ី ល ម្ េះគលស្រមាងទាំងលនេះបានលោយងាយតមរយៈការ
លបាេះព៉ុមពរបស់ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ លស្រកាម ាំណ្ងលជីងថា  រិញ្ញបបទន
សស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍៖ របាយការណ៍្អ្ាំពីអ្វីខែល
បានលធវីកនេងមកកន៉ុងខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០១៥ (Development 
and Innovation Grants, Stocktaking Report 2015 
តមរយៈលវបាយរបស់ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ30)។ 

អ្វីខែលគួរឲ្យអ្ន់ ិត្តាងលនេះលៅលទៀត្លនាេះគឺថា លទេះបីាមាន
ការបនតលរៀប ាំសិកាខ ាោែូ បានលរៀបរាប់ខាងលលី និងការ
លសពវលាយខសវងរកសាំលណី្ស្រាវស្រាវតមរយៈារព័ត៌្មាន លៅ
កន៉ុងឆ្ន ាំទី២ថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង  ាំនួនសាំលណី្ស្រាវស្រាវែាំបូង
ខែលបានោក់មកស្រកសួងអ្ប់រ ាំបានធ្លេ ក់ ៉ុេះមកលៅស្រតឹ្ម ាំនួន
៣០ និងលលី្មកពីាកលវទិាល័យ ាំនួនខត្១៩ ប ៉ុលោណ េះ។ 
អ្វីខែលគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ាងលនេះលៅលទៀត្ គឺគ៉ុណ្ភាពថ្ន
សាំលណី្ស្រាវស្រាវកន៉ុងជ៉ុាំទី២ លនេះមានកស្រមិត្ទបខមនខទន ខែល
 ៉ុងលស្រកាយបាំល៉ុត្ មានខត្គលស្រមាងសាំលណី្ស្រាវស្រាវ ាំនួន១៤ 
ខែលលលី្មកពីស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា ាំនួន១៣ (១០ មានទីតាំង
លៅទីស្រកុងភនាំលពញ និង៣មានទីតាំងលៅតមលខត្ត) បានទទួល
 ិរញ្ញបបទន។ តួ្រលលខលនេះ រតឹ្ខត្លៅលស្រកាមការលស្រោងទ៉ុក

https://www.academia.edu/27353153/Development_and_Innovation_Grants_Stocktaking_Report_Cambodia_2015
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ឆ្ៃ យខងមលទៀត្ពី ាំនួន១០០ ខែលបានោក់លៅកន៉ុងខលនការ
ែាំបូងរបស់ធនាោរពិភពលោកកន៉ុងឆ្ន ាំទី២។ ធនាោរពិភពលោក
មានការរ ាំពឹងទ៉ុកពីវឌ្ឍនភាព និងការលកីនល ងីថ្ន ាំនួនគលស្រមាង
សាំលណី្ស្រាវស្រាវ ប ៉ុខនតត្ងភាពាក់ខសតង គឺលោ៉ុយពីលនេះ។ 

មាន ក់ៗអា ស្រសថ្មថា លទេះបីាស្រតូ្វបានបងខាំឲ្យសលស្រម លែល់
 រិញ្ញបបទនែល់គលស្រមាងសាំលណី្ស្រាវស្រាវកន៉ុងកស្រមិត្លស្រកាម
សែង់ោរក៏លោយ ក៏នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ គួរ
ខត្ស្រតូ្វបានចាត់្វធិ្លនការបខនថមកន៉ុងការោក់ែាំលណី្រការអ្ន៉ុវត្ត
គលស្រមាងលៅលលីមូលោឋ នស្រគឹេះថ្នការស្រាវស្រាវ ខែលមានភាព
រងឹមាាំាងលនេះ។ ល ត្៉ុអ្វីបានាស្រកសួងអ្ប់រ ាំបរាជ័យកន៉ុងការ
លធវីសកមមភាពខបបលនេះ គឺា ាំណ្៉ុ  ខែលស្រតូ្វពិនិត្យលមីលពីការ
មិនអា ត្ភាា ប់ោន ាទូលៅរវាង កខ៉ុវសិ័យលោលនលោបាយ
របស់ធនាោរពិភពលោក និងបរបិទលៅកមព៉ុា។ លមីលល ញី
លោយាមញ្ញបាំល៉ុត្ គឺមានអ្នកខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្
តិ្ តួ្ ោស់លៅកមព៉ុា មិនថាលៅាកលវទិាល័យ ឬក៏
លៅកន៉ុងស្រកសួងអ្ប់រ ាំខេួនឯង។ លៅកន៉ុង(អ្គា)នាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ អ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្មានខត្មាន ក់
គត់្។ ោត់្ គឺាស្របធ្លននាយកោឋ នស្រាវស្រាវវទិាាស្រ្សត 
ប ៉ុខនតស្រតូ្វបានធនាោរពិភពលោក វនិិ ឆ័យភាេ មថា មិនមាន
សមត្ថភាពកន៉ុងការស្រគប់ស្រគងចាត់្ខ ងការងារលនេះលទ (លស្ររេះខត្
ការស្រាវស្រាវរបស់ោត់្មានលកខណ្ៈស្រទឹសតីលពក) ល ត្៉ុលនេះ 
មិនស្រតូ្វបានអ្លញ្ា ីញឲ្យលែីរតួ្នាទីោមួយលទ កន៉ុងែាំលណី្រការ
អ្ន៉ុវត្តន៍គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តម
សិកា31។ មួយឆ្ន ាំលស្រកាយមក អ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្វយ័លកមងមាន ក់
មកពីាកលវទិាល័យ្នម៉ុខលគមួយលៅកមព៉ុា ស្រតូ្វបាន
លសនីស៉ុាំឲ្យមកស្រគប់ស្រគង និងចាត់្ខ ងែឹកនាាំខលនកទី១ និងខលនក
ទី២ ថ្នគលស្រមាង រ ូត្ែល់មានអ្នក ូលមកលធវីការលពញលមា ង
សស្រមាប់ស្រគប់ស្រគង និងចាត់្ខ ងែឹកនាាំគលស្រមាង ិរញ្ញបបទន

 
31 លៅលស្រកាយមក កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៩ តួ្នាទីរបស់ោត់្ស្រតូ្វបានជាំនួសលោយបណ្ឌិ ត្វយ័លកមងមាន ក់មកពីាកលវទិាល័យលបីលាញលៅអាស៉ុីបូរ៌ខែលមានជាំនាញ និងបទ
ពិលាធន៍ខាងអ្ប់រ ាំ ាពិលសសធ្លេ ប់បលស្រងៀនលៅមហាវទិាល័យអ្ប់រ ាំថ្នាកលវទិាល័យ្នម៉ុខលគមួយលៅកមព៉ុា និងធ្លេ ប់ាទីស្របឹកាាន់ខពស់ខលនកអ្ប់រ ាំកន៉ុងគលស្រមាង
ខែលោាំស្រទលោយថ្ែគូអ្ភិវឌ្ឍន៍។ វាគួរឲ្យកត់្សមាា ល់លងខែរថា លៅលពលអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២ “គលស្រមាងខកលមអការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា២០១៨-២០២៤” ខែលមាន
ទឹកស្របាក់៩២,៥ ោនែ៉ុោេ ស រែឋអាលមរ ិ (៩០ ោនាកមចីពីធនាោពិភពលោក និង២,៥ ាងវកិាបែិភាគរបស់រោឋ ភិបាលកមព៉ុា) លោយារខត្បទពិលាធន៍
ការងារកន៉ុងវស័ិយអ្ប់រ ាំ ាពិលសសលៅកស្រមិត្ាកលវទិាល័យ និងាមួយថ្ែគូអ្ភិវឌ្ឍន៍ បណ្ឌិ ត្វយ័លកមងមាន ក់លនេះស្រតូ្វបានលៅឲ្យ ូលរមួោ ងសកមមលៅកន៉ុងគលស្រមាងលនេះ។ 

ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ អ្នកខែលលគរ ាំពឹងថានឹងមកកាន់
តួ្នាទីលនេះ គឺាអ្នកខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ និងមាន
 ាំលណ្េះែឹងអ្ាំពីការស្រាវស្រាវលៅកស្រមិត្ាកលវទិាល័យ។
លស្រកាយមកលៅកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៣ អ្នកនិពនធទី២ ស្រតូ្វបានលៅឲ្យ
មកកាន់ការងារលនេះ គឺរយៈលពល ៣ឆ្ន ាំលស្រកាយ គលស្រមាងបាន
ចាប់លលតីមាលេូវការ។ 

លៅឯាកលវទិាល័យវញិ ាថ នភាព គឺស្រោន់លបីាងលនេះខត្
បនតិ ប ៉ុលោណ េះ។ ាកលវទិាល័យមួយ ាំនួន ព៉ុាំមានអ្នកមាន
សញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្សូមបីខត្មាន ក់ លៅកន៉ុងមហាវទិាល័យរបស់
ខេួនខត្មែង។ អ្នកទាំងឡាយោខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្
ស្រតូ្វបានែាំល ងីឋានៈាស្រពឹទធប៉ុរស ឬាាកលវទិាធិការរង។ 
ការសមេឹងលមីលស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាខែលលបីាងលគ នឹង
បងាហ ញឲ្យល ីញពីាថ នភាពលនេះ។ លៅលពលខែលគលស្រមាង
លលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកាកាំព៉ុងស្រតូ្វ
បានលរៀប ាំ ាកលវទិាល័យភូមិនោភនាំលពញខែលទទួលបាន
គលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍
 ាំនួន៦ មានបណ្ឌិ ត្ ាំនួនខត្ ១១នាក់ប ៉ុលោណ េះ កន៉ុង ាំលោម
ប៉ុគាលិកបលស្រងៀនជិត្៣០០នាក់ (Development Research 
Forum in Cambodia 2010) គឺលៅលស្រកាម៤% បនតិ ។ 
លលីសពីលនេះលៅលទៀត្ កន៉ុង ាំលោមបណ្ឌិ ត្ទាំងលនេះ ក៏មាន
ជនាតិ្បរលទស២ ឬ ៣នាក់លងខែរ ពួកោត់្មួយ ាំនួនបាន
លបាេះបង់លចាលការងារ លៅស្រសុកកាំលណី្ត្រ ួពាោមមកជួយ
ែល់ការអ្ភិវឌ្ឍលៅកមព៉ុា។ លស្រកាយមក នាយកោឋ នឧត្តមសិកា
ថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ បានលធវីការបា ន់ាម នលស្រៅលេូវការមួយថា ជិត្
៥០%ថ្នសាំលណី្ស្រាវស្រាវកន៉ុងគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់
ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ គឺសរលសរលោយជនាតិ្បរលទស
ខែលលធវីការលៅកន៉ុង ឬមានទាំនាក់ទាំនងាមួយនឹងាកល
វទិាល័យទាំងលនាេះ (ោ ងលហា ោស់កន៉ុងលនាេះ មានសាំលណី្
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ស្រាវស្រាវ ាំនួន៣ ខែលស្រតូ្វបានលលី្លៅលស្រៅស្របលទស និង
សរលសរទាំងស្រសុងលោយជនាតិ្បរលទសខែលាមិត្តភកតិ ឬ
ស ការបីរលទសរ ួលលី្ស្រត្ ប់មកវញិ និងោក់ជូននាយកោឋ ន
ឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ)។ 

លលប េះរល់ថ្នកងវេះខាត្បណ្ឌិ ត្ លែីមបអី្ន៉ុវត្តគលស្រមាងឲ្យបាន
លាគជ័យមិនអា ស្រតូ្វបានលមីលរ ាំលងលនាេះលទ។ លោយោម ន
ការបណ្ត៉ុ េះបោត លការស្រាវស្រាវាន់ខពសស់ស្រមាប់ថាន ក់បណ្ឌិ ត្ 
សាំលណី្ស្រាវស្រាវែាំបូងថ្នគលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការ
ស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ គឺមានគ៉ុណ្ភាពទបខមនខទន។ 
លលីសពីលនេះ លោយោម នបណ្ឌិ ត្លៅកន៉ុងនាយកោឋ នឧត្តមសិកា
ថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ លែីមបពិីនិត្យតមោន ស្រគប់ស្រគង និងលស្រកាយមក
ោាំស្រទាកលវទិាល័យ សាំលណី្ស្រាវស្រាវខែលមានគ៉ុណ្ភាព
ទបទាំងលនាេះ លៅខត្ស្រតូ្វបានលស្រជីសលរសី និងទទួលបាន
 ិរញ្ញបបទន។ នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ និង
ធនាោរពិភពលោក បានោាំស្រទឲ្យមានការបណ្ត៉ុ េះបោត ល
លោយលស្របីស្របាស់ទីស្របឹកាបរលទស (ែូ ាអ្នកនិពនធទី១) ខត្
ការណ៍្លនេះមិនបានជួយអ្វីធាំែ៉ុាំលនាេះលទ លនេះមិនខមនមកពីពួក
លគមិនា៉ុ ាំនឹងាថ នភាពលៅកមព៉ុា ឬលោយារខត្ការបលស្រងៀន
លធវីល ងីាភាាអ្ង់លគេសលនាេះលទ គឺលស្ររេះខត្វាមិនអា លៅរ ួ
កន៉ុងការបលស្រងៀន “ពីរលបៀបស្រាវស្រាវ” កន៉ុងវគាខេីៗរយៈលពល ២ 
ឬ ៣ សបាត  ៍លនាេះលទ។ លែីមបទីទួលបានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ 
ោ ងលហា ោស់ក៏ស្រតូ្វការលពលសិកាលពញលមា ងោ ងតិ្ 
៣ លៅ ៤ឆ្ន ាំ ល យីលែីមបសី្រគប់ស្រគងគលស្រមាង ខែលមានទឹកស្របាក់
ពី៥០.០០០ លៅ ២០០.០០០ ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ ោ ់ខាត្
ស្រតូ្វមានជាំនាញស្រាវស្រាវ និងស្រគប់ស្រគង ាស់ោស់ោស់។  

កងវេះការយល់ែឹងអ្ាំពីការស្រាវស្រាវ លៅកន៉ុង ាំលោមប៉ុគាលិក
ាកលវទិាល័យលនេះ គឺរតឹ្ខត្ល ីញ ាស់ស្រកខ ត្លៅលទៀត្
លៅកន៉ុងខលនការអ្ន៉ុវត្តងវកិាខែលពួកលគបានលសនីលៅកន៉ុងសាំលណី្
ស្រាវស្រាវសស្រមាប់គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ 
និងនវាន៉ុវត្តន៍៖ ថាន ក់ែឹកនាាំស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា កស្រមខបងខ ក
ងវកិាសស្រមាប់ទីស្របឹកា លែីមបជួីយពួកលគឲ្យមានការយល់ែឹងពី 
“ការស្រាវស្រាវ” ោស់។ ពួកលគមិនែឹងពីអ្វីខែលពួកលគមិនែឹង 

លនាេះលទ។ ការពិត្ លោយោម នអ្នកខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ 
និងមាន កខ៉ុវសិ័យលឆ្ព េះលៅម៉ុខមកែឹកនាាំអ្ន៉ុគលស្រមាងទាំងលនេះ 
លទ  កខ៉ុ វសិ័យលោលនលោបាយ ខែលនាាំ ូលទាំងស្រសុងពី 
បង់កាេ ខែសលនេះនឹងមិនែាំលណី្រការលទ។ អ្នកស្រាវស្រាវកមព៉ុា 
មិនស្របាកែអ្ាំពីអ្វីខែលពួកលគកាំព៉ុង “ស្រាវស្រាវ” លនាេះលទ ល យី
មានតិ្ តួ្ ោស់ ខែលយល់ែឹងពីឧបករណ៍្ពិលាធន៍ខែល
ពួកលគស្រតូ្វការ (ឧទ រណ៍្ អ្វីខែលពួកលគមិនមាន) ឬលសៀវលៅ/
ធនធ្លនអ្វីខែលមានលៅកន៉ុងស្រសុក ឬលស្រៅស្របលទសខែលអា 
ជួយពួកលគបាន។ ជួនកាល ពួកលគមិនទាំងែឹងលងថា សាំណួ្រ
ស្រាវស្រាវអ្វីខែលពួកលគកាំព៉ុងស្រាវស្រាវលនាេះ សូមក៉ុាំនិោយ
ែល់ភាពចាាំបា ់កន៉ុងកស្រមិត្ាកលលោក ឬការស្រាវស្រាវ
ខែលរ ាំពឹងថានឹងរួម ាំខណ្កែល់ “នវាន៉ុវត្តន៍”។ 

លោ៉ុយលៅវញិ អ្ន៉ុគលស្រមាងភាគលស្រ ីន បានលសនីគលស្រមាង ាំលោយ
ងវកិារបស់ខេួនលៅលលី ១) ទសសនកិ ចសិកាលស្រៅស្របលទសលែីមបី
លរៀនសូស្រត្ពីគលស្រមាង ឬកមមវធីិស្របហាក់ស្របខ លោន ាមួយ
គលស្រមាងរបស់ពួកលគលៅស្របលទសជិត្ខាង ឬ ២) ទិញឧបករណ៍្
ខែលអ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យពួកលគបលងេីត្គលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍ខែលមាន
លកខណ្ៈ “នវាន៉ុវត្តន៍” ោមួយកន៉ុងស គមន៍ (ឧទ រណ៍្ 
ទិញសមាភ របលងេីត្អាង ិញ្ច ឹមស្រតី្លៅភូមិជនបទ (វារវីបបកមម) 
ទិញឧបករណ៍្ែាំល ងីលរាងសស្រមាប់សត៉ុកទ៉ុក ឬ ស្រមាញ់ែាំ ូង
មី)។ កន៉ុងន័យម ាងលទៀត្ លគមិនល ញីមានការស្រាវស្រាវពិត្
ស្របាកែោមួយលទ ក៉ុាំថាល ីយនិោយែល់ “នវាន៉ុវត្តន៍”។ 
ាអ្ក៉ុសល អ្នកជាំនាញលទធកមម និង រិញ្ញវត្ថ៉ុខេេះលៅ ធនាោរ
ពិភពលោក ស្របញាប់ស្របញាល់វាយត្ថ្មេសាំលណី្លស្របីស្របាស់ងវកិា
ខបបលនេះថា ាគលស្រមាងការព៉ុករលួយខែលមានជាំនាញ (ពួក
លគស្រោន់ខត្ពាោមលស្របីស្របាស់ងវកិាលែីមបីលធវីែាំលណី្រលៅលស្រៅ
ស្របលទស) ប ៉ុខនតអ្នកែឹកនាាំគលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការ
ស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ាលស្រ ីនគិត្ោ ងស្រតឹ្មស្រតូ្វថា លនេះគឺអ្វី
ខែលលៅថាា “ការស្រាវស្រាវ”។ លលីសពីប៉ុពវល ត្៉ុលទលែថ្ទ
លទៀត្ទាំងអ្ស់ បរាជ័យថ្នស្រគប់ទិែឋភាពទាំងអ្ស់របស់គលស្រមាង
 ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ មានឫស
គល់ល ញពីកងវេះបណ្ឌិ ត្លៅកន៉ុងស្របព័នធអ្ប់រ ាំលៅកមព៉ុា។ 
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ប ៉ុខនតអ្វីលៅនាាំឲ្យមានកងវេះបណ្ឌិ ត្លៅកន៉ុងាកលវទិាល័យ
លៅកមព៉ុា? លតី្ល ត្៉ុអ្វ ីបានាធនាោរពិភពលោកមិនយល់ពី
បរបិទលនេះោ ងែូល នេះ? អ្នកអានភាគលស្រ ីនស្របខ លាោក់
ការសងសយ័រ ួល យី លៅលលីការសមាេ ប់បញ្ញវនតខេួនឯងលៅកន៉ុង
របបខខមរស្រក ម (១៩៧៥-១៩៧៩) គឺាកតត  មបងបាំល៉ុត្
ខែលមិនអា ស្របខកកបាន។ លែីមបឲី្យស្របាកែ មានកតត ាលស្រ ីន
លទៀត្ ខែលស្របលទសខែលមានស្របាក់ ាំណូ្លទប និងធ្លេ ប់សថិត្
លស្រកាមអាោនិគមនិយមកាំព៉ុងស្របឈម ែូ ា កងវេះឧត្តមភាព
ខាងភាា ភាពតឹ្ងរ៉ុងឹថ្នលកខខណ្ឌ  ូលាកលវទិាល័យលៅ
បរលទស កងវេះងវកិា និងលពលលវោ កាោន៉ុវត្តភាពលៅកន៉ុងស្រសុក
មានតិ្ តួ្  ប ៉ុខនតទាំងលនេះ វាមិនសាំខាន់ែូ ា ស្របវត្តិាស្រ្សត
កមព៉ុាលនាេះលទ។ តាំងពីែាំបូងមកលមេ េះ អាា្ធរអាោនិគម
និយមបារា ាំង មិនបានវនិិលោគលលីវសិ័យអ្ប់រ ាំលៅកមព៉ុាឲ្យ
បាន មត់្ ត់្លនាេះលទ (រមួទាំងឧត្តមសិកាលងខែរ)។ លស្រកាយ
ទទួលបានឯករាជយលៅឆ្ន ាំ១៩៥៣ ាកលវទិាល័យទាំលនីប 
៣ ឬ៤ បានលកីត្ល ីង ល ីយខែលលបីាងលគបាំល៉ុត្លនាេះគឺ 
ាកលវទិាល័យភូមិនោខខមរ កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៦០ (ប ច៉ុបបនន ាកល
វទិាល័យភូមិនោភនាំលពញ)។ អ្ស្រត ៉ុេះល ម្ េះ ូលលរៀនលៅឧត្តម
សិកាបានលកីនល ងី ល យីកូនសិសសបានពាោមខសវងរក
សញ្ជញ បស្រត្ាន់ខពស់ទាំងលៅកន៉ុងស្រសុក និងលស្រៅស្រសុក។ ប ៉ុខនត 
លៅលពលខែលខខមរស្រក មវាយ ូលែល់ទីស្រកុងភនាំលពញ លៅខខ
លមា ឆ្ន ាំ១៩៧៥ ស្រគប់ាោលរៀន និងាកលវទិាល័យទាំង
អ្ស់ស្រតូ្វបានបិទទវ រ ឬស្រតូ្វបានបាំផ្ទេ ញទាំងស្រសុង។ ស្របាជន
ទាំងអ្ស់ស្រតូ្វបានជលមេៀសឲ្យលៅកាន់ទីជនបទ និងស្រតូ្វឲ្យលៅ 
“លរៀនសូស្រត្ល ងីវញិ” 32 ។ អ្នកខែលបានទទួលការអ្ប់រ ាំពីម៉ុន 
គឺាសស្រតូ្វរបស់ អ្ងាការ និងាលោលលៅ មបងខែលស្រតូ្វកមាច ត់្
លចាល។ អ្នកលរៀនបានកាន់ខត្ខពស់ កាន់ខត្ស្រតូ្វបានលគសងសយ័
ខាេ ាំងល ងី។ ការស្រាវស្រាវមួយបានបងាហ ញថា ៧៥% ថ្នស្រគូ
បលស្រងៀន ៩៦% ថ្ននិសសតិ្ាកលវទិាល័យ និង ៦៧% ថ្ន
កូនសិសសបងមសិកា និងមធយមសិកាស្រតូ្វបានសមាេ ប់លៅ
កន៉ុងរបបខខមរស្រក ម (Ayres 2000)។ ាស្រ្ាត ចារយាកល

 
32 ាធមមត អ្នកខែលស្រតូ្វបានពួកខខមរស្រក មយកលៅលរៀនសូស្រត្ល ីងវញិ មិនខែលស្រត្ ប់មកវញិលនាេះលទ។ តមពិត្ ពួកលគស្រតូ្វបានខខមរស្រក មយកលៅសមាេ ប់លចាលខត្មតង។ 

វទិាល័យ និងអ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្ខពស់ ឬមានបទពិលាធន៍ពី
បរលទសបានាេ ប់ោ ងលស្រ ីនកន៉ុងរបបលនេះ។ 

លទេះបីាស្រគប់ស្រគងស្របលទសតិ្ ាង៤ឆ្ន ាំក៏លោយ របបស្រគប់ស្រគង
មួយលនេះ គឺា “យ៉ុគថ្នការខស្របស្របួលសងាមមួយខែលមិនអា 
យល់បាន លោយស្រគប់ទិែឋភាពថ្នជីវភាពលសែឋកិ ច សងាម 
នលោបាយ និងវបបធម៌ខខមរទាំងអ្ស់ ខែលបានអ្ភិវឌ្ឍា
លស្រ ីនសត្វត្សរម៍កល យី ស្រតូ្វបានល៉ុបបាំបាត់្លចាលទាំងស្រសុង” 
(Ayres 2000, 59)។ ស្របថ្ពណី្សិកាាន់ខពស់ បានរងលស្រោេះ
ខាេ ាំងាងលគបាំល៉ុត្ លស្រកាមរូបភាពថ្ន “ការល៉ុបបាំបាត្់លចាល
ទាំងស្រសុងលនេះ”។ បនាោ ប់ពីរបបខខមរស្រក មែួលរលាំលៅលៅឆ្ន ាំ
១៩៧៩ សូមក៉ុាំនិោយែល់ការសិកាថាន ក់បរញិ្ជញ បស្រត្ាន់
ខពស់ ឬថាន ក់បណ្ឌិ ត្ ស្របលទសកមព៉ុាលពលលនាេះលសោីរខត្ោម នអ្នក 
មានសញ្ជញ បស្រត្ាន់ខពស់ ខែលលៅរស់រានមានជីវតិ្ ទទួល 
បណ្ត៉ុ េះបោត លនិសសតិ្លៅកស្រមិត្ាកលវទិាល័យ ឲ្យែាំលណី្រ
ការបានលង។ លៅលពលខែលស្របព័នធអ្ប់រ ាំ ស្រតូ្វបានលបីកទវ រវញិ
ភាេ មៗ ការលផ្ទត ត្ា មបង គឺការបលស្រងៀន មិនខមនពីលស្ររេះខត្
ការរ ាំពឹងទ៉ុក ថានឹងបណ្ត៉ុ េះបោត លមន៉ុសសឲ្យល េះរស់លៅកន៉ុង
ជីវភាពសងាមខែលមានែាំលណី្រការាធមមតប ៉ុលោណ េះលទ ប ៉ុខនត 
លោយារខត្មិនមានអ្នកស្រាវស្រាវោខែលលៅរស់រានមាន
ជីវតិ្ សស្រមាប់បនតវបបធម៌ស្រាវស្រាវលនាេះលទ។ ការសិកាលស្រៅ
ស្របលទស (ភាគលស្រ ីនលៅស ភាពសូលវៀត្កន៉ុងអ្ាំ ៉ុងឆ្ន ាំ១៩៨០) 
បានបាំលពញ លនាេ េះស្របលហាងថ្នកងវេះការបណ្ត៉ុ េះបោត លាន់
ខពស់បានមួយកស្រមិត្ ប ៉ុខនតលនេះមិនខមនាការស្រាវស្រាវាន់
ខពស់លនាេះលទ ល យីភាគតិ្ ោស់ខែលមានឱកាសបនតការ
សិកាថាន ក់បណ្ឌិ ត្ ម៉ុនលពលស្រតូ្វលៅឲ្យស្រត្ ប់មកកមព៉ុាវញិ 
លែីមបកីាន់ត្ាំខណ្ងសាំខាន់ៗ កន៉ុងាកលវទិាល័យខែលលទីប
ខត្ឈរលជីងរ ួលស្រកាយរបបខខមរស្រក ម។ មរត្កខខមរស្រក មលនេះ 
លៅខត្ល ីញមានលសោីរស្រគប់ទីកខនេងរ ូត្ែល់សពវថ្ងៃលនេះ៖ 
លសោីរខត្ស្រគប់ោន ខែលមានអាយ៉ុលលី ៤០ឆ្ន ាំ មិនមានកស្រមិត្
សញ្ជញ បស្រត្ាន់ខពស់លទ លបីលទេះបីាោត់្កាន់តួ្នាទីខពស់ក៏
លោយ។ លស្ររេះខត្កងវេះសមត្ថភាពលនេះ មានាកលវទិាល័យ
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តិ្ តួ្ ោស់ ខែលមានកមមវធីិបណ្ត៉ុ េះបោត លថាន ក់បណ្ឌិ ត្ 
ល ីយការលផ្ទត ត្ា មបងថ្នសកមមភាពាកលវទិាល័យ គឺ
លៅលលីខត្ការលរៀន និងបលស្រងៀនប ៉ុលោណ េះ។ លនេះរួមទាំងស្របាក់
ខខលងខែរ ខែលស្រតូ្វគិត្តមលមា ងបលស្រងៀន ពីលស្ររេះខត្មិនមាន
គាំរូសស្រមាប់ោាំស្រទការស្រាវស្រាវោមួយពីម៉ុនមកលទ។ លែីមបី
លោេះស្រាយបញ្ជហ លនេះ នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ
បានលៅអ្នកនិពនធទី២ ថ្នអ្ត្ថបទលនេះ - យ៉ុវជនអាយ៉ុ ៣៥ឆ្ន ាំ 
ខែលលទីបខត្បញ្ច ប់ការសិកាថាន ក់បណ្ឌិ ត្ងមីៗពីអឺ្រ  ៉ុបខាងលជីង 
និងធ្លេ ប់លធវីាទីស្របឹកាបល ចកលទស ថ្នគលស្រមាងលលីកកមពស់
គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកាស្រាប់ - មកែឹកនាាំ
គលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍
ពីលស្ររេះខត្នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ មិនមាន 
“សមត្ថភាព” ស្រគប់ស្រោន់សស្រមាប់ស្រគប់ស្រគងគលស្រមាងលនេះលទ 
(សូមអានរបាយការណ៍្ប៉ុគាលិកខែលមានសមត្ថភាព)។ 

ប ៉ុខនតមតងលទៀត្ លតី្ល ត្៉ុអ្វីបានាធនាោរពិភពលោកមិនយល់
ពីបរបិទលនេះោ ងែូល នេះ? កន៉ុងអ្ាំ ៉ុងលពល២ឆ្ន ាំ លធវីការលៅកន៉ុង
ការោិលយ័ធនាោរពិភពលោកលៅទីស្រកុងភនាំលពញ លយងី្ន
ែល់ការយល់ែឹងថា យ៉ុទធវធីិ ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ កន៉ុងការ
យល់ពីបរបិទ គឺាស្របភព មបងបាំល៉ុត្ថ្នបញ្ជហ ។ កន៉ុងែាំោក់
កាលលរៀប ាំគលស្រមាង ស្រកុមការងាររបស់ធនាោរពិភពលោក 
មិនបានយក ិត្តទ៉ុកោក់ទល់ខត្លាេះ អ្ាំពីរូបភាពាក់ោក់
ថ្នស្របលទសកមព៉ុា។ អ្នកនិពនធទី១ ថ្នអ្ត្ថបទលនេះ បានខាំស្របឹង 
រ៉ុករកអ្ស់ ិត្តលែីមបរីកឲ្យល ញីភសត៉ុតងខែលថា ស្រកុមការងារ
របស់ធនាោរពិភពលោក (ស្រកុមខែលបានបញ្ច ប់ការងារលនេះ 
៣ឆ្ន ាំ ម៉ុនលពលអ្នកនិពនធទី១ ចាប់លលតីមការងារលនេះ) ការពិត្
លៅ បានលធវីការសិកាឲ្យបានស៉ុីជលស្រៅាងលនេះ - អ្វីមួយខែល
បានចាប់លលតីមពីស្របលភទឧត្តមគតិ្ ប ៉ុខនតស្រតូ្វបានបខនថមលោយ
ការស្រាវស្រាវខែលមានលកខណ្ៈអា បកស្រាយបានលោយ
ខលអកលលីភសត៉ុតងាក់ខសតងកន៉ុងស្រសុក។ ប ៉ុខនត ការរ៉ុករកលនេះ មិន
បានរកល ញីអ្វីទល់ខត្លាេះ។ មិនមានស ការ/ីស ការនីិ
ោមាន ក់មកពីធនាោរពិភពលោក ខែលមានវត្តមានលៅកន៉ុង
អ្ាំ ៉ុងលពលថ្នការបលងេីត្គលស្រមាងលនេះ (ឧទ រណ៍្ ែាំោក់

កាលលរៀប ាំគលស្រមាង) អា រកនឹកល ញីថា មានការស្រាវស្រាវ
ខបបលនេះលាេះ។ លោ៉ុយលៅវញិ ាមួយ កខ៉ុវសិ័យែ៏រងឹមាាំខែល
 មេងល ញពីមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់លៅស្របលទសបង់
កាេ ខែស កន៉ុងសតិ្របស់ស្រកុមការងារធនាោរពិភពលោក លៅ
លពលលនាេះបានោក់ឲ្យលស្របីស្របាស់គាំរូាកល រួមមានស្របលភទ
សពោទូលៅសស្រមាប់ស្របលទសកមព៉ុាលងខែរ។ លនេះអ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យ
ធនាោរពិភពលោក បលងេីត្ទសសនវសិ័យ ខែលាត្ស្រមូវការ
របស់ខេួនអ្ាំពី “បរបិទ” លបីនិោយឲ្យស្រតឹ្មស្រតូ្វ គឺទសសនវសិ័យ
លសីៗ និងាទមាេ ប់របស់ខេួនអ្ាំពី “បរបិទ” កន៉ុងឯការលេូវការ
របស់ខេួន គឺការបងាហ ញាទូលៅអ្ាំពីសូ នាករមា ស្រកូលសែឋកិ ច 
វសិមភាពលយនឌ័្រ និងវសិមភាពសងាម បនាោ ប់មកលៅលលី     
អ្ស្រត ៉ុេះល ម្ េះ ូលលរៀន និងការស្របលមីលពីអ្ស្រត ៉ុេះល ម្ េះ ូល
លរៀនសស្រមាប់ឆ្ន ាំបនាោ ប់។ 

កន៉ុងកថាខណ្ឌ ខត្២គត់្ បានលលីកល ងីពី “បរបិទស្របវត្តិាស្រ្សត
ថ្នអ្ន៉ុវសិ័យឧត្តមសិកា” ខែលសរលសរលៅកន៉ុងឯការគនេឹេះ
កន៉ុងការបលងេីត្គលស្រមាងលេូវការ (ឯការគនេឹេះកន៉ុងការបលងេីត្
គលស្រមាងលេូវការខលនក I.A.4. ខែលកាត់្យកលៅោក់កន៉ុងយនតការ
ែាំលណី្រការខលនក១.២.) មិនមានការលលីកល ងីោមួយ ែូ 
ខែលលយីងបានែកស្រសង់សមែីខាងលលី អ្ាំពីមរត្កថ្នរបបខខមរ
ស្រក ម ឬក៏ភាពទក់ទងថ្នរបបលនេះលៅនឹងការាេ ប់របស់
អ្នកខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ និងវបិាករបស់វាមកលលី
ាកលវទិាល័យ ខែលមានខត្ការលរៀន និងការបលស្រងៀនខត្
មួយម៉ុខគត់្ ល យីខវេះសមត្ថភាពស្រាវស្រាវ។ ាការពិត្ ការ
និោយែល់របបខខមរស្រក ម ខែលល ញពីធនាោរពិភពលោក 
គឺមានខត្លៅកន៉ុងខលនក “បរបិទស្របលទស” ទូលៅខែលនិោយ
លោយខេី និងមិនគួរឲ្យលពញ ិត្ត ថា៖ 

កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៧៥ បនាោ ប់ពីការត្ស ូស្របយ៉ុទធអ្ស់រយៈលពល ៥ ឆ្ន ាំ 
កងកមាេ ាំងក៉ុមម៉ុយនីសែខខមរស្រក ម បានវាយកាន់កាប់ទីស្រកុង
ភនាំលពញ នងិបានជលមេៀសស្របាជនទាំងអ្ស់ល ញពីទីស្រកងុ នងិ
ទីស្របជ៉ុាំជន។ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៧៨ ការ េ្ នរនរបស់លវៀត្ោម 
បានបលណ្ត ញខខមរស្រក មល ញលៅាយខែនខខមរ-ថ្ង (World 
Bank 2010, x)។ 
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ការលស្របីស្របាស់អ្ន៉ុមានខញកល ញពី ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ 
លៅកន៉ុងធនាោរពិភពលោក អ្ាំពី “បរបិទ” ស្រតូ្វបានបលងេីត្ោ ង
ស្របញាប់ស្របញាល់ ែូ ាស្រកោសែ៏លសតីងមួយសនេឹក ោម នអ្វី
ទស់ខត្លាេះ លស្រៅពី ាំនួន និងលលខ។ 

លៅទីលនេះ លយងីអា ទញការយល់ល ញីរបស់ធនាោរពិភព
លោកែ៏ទូលាំទូោយបាន លនាេះគឺ ភាពព៉ុកល៉ុយខែលលកីត្ល ញ
ពីរលបៀបថ្ន “ការគិត្” របស់ធនាោរពិភពលោក។ ស្របលភទ
សពោបរបិទទូលៅ របស់ធនាោរពិភពលោក លៅលលី “ាកល
វទិាល័យ” លៅលពលខែលអ្ន៉ុវត្តលៅកមព៉ុា បានជាំនួសត្ងភាព 
ាក់ខសតង ាមួយនឹងឧត្តគតិ្របស់ធនាោរពិភពលោកលៅ
លលីសកលវទិាល័យ ខែលពួកលគគិត្ថា “ាកលវទិាល័យ” 
លៅកមព៉ុា ក៏ែូ ាកលវទិាល័យនានាលៅទូទាំងពិភពលោក 
ស្រតូ្វខត្លររលពញលៅលោយអ្នកខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ 
និងលផ្ទត ត្សាំខាន់លលីការបលស្រងៀន ការស្រាវស្រាវ និងការអ្ភិវឌ្ឍ
ាតិ្។ ពិត្ោស់ ត្ងភាពាក់ខសតងលៅ នឹងកខនេងរបស់
ស្របលទសកមព៉ុា ស្រតូ្វបានជាំនួសលោយឧត្តមគតិ្របស់ធនាោរ
ពិភពលោកអ្ាំពីស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកាខបបលនេះ។  លនេះ គឺាការ 
បងាហ ញោ ង ាស់អ្ាំពីអ្នកអ្លងេត្ “ខែលោក់ជាំនួសស្របលភទ
ឧត្តមគតិ្របស់ខេួនលោយមិនែឹងខយល់អ្វីទាំងអ្ស់លៅលលីសតិ្
របស់ស្របធ្លនវសិ័យខែលពួកលគកាំព៉ុងអ្លងេត្” (SchÜtz [1932] 
1967, 205)។ អ្វីខែលភ្ាក់លលអីលបាំល៉ុត្លនាេះគឺ មិនខមនធនាោរ
ពិភពលោក បកស្រាយអ្ាំពីអ្លងរបរបិទគនេឹេះខ៉ុសលទ ខត្ធនាោរ
ពិភពលោកបានបាំលភេ បរបិទលចាលខត្មតង។ ការអ្ន៉ុវត្តយ៉ុទធ
វធីិ ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ ឲ្យមានស្របសិទធភាព មានន័យថា 
ធនាោរពិភពលោក ែាំលណី្រការកន៉ុងស្របព័នធទាំនាក់ទាំនងមួយ
ខែលបិទជិត្ លោយោម នលទធភាពោខែលបរបិទ (លោ៉ុយពី 
“បរបិទ” ឧទ រណ៍្ រូបភាពែ៏លសតីងបាំល៉ុត្ែូ ស្រកោសមួយ
សនេឹក អ្ាំពីបរបិទខែលស្រតូ្វបានបលងេីត្ល ងីលោយស្របលភទសពោ
បរបិទទូលៅ និងលបាេះព៉ុមពកន៉ុងឯការធនាោរពិភពលោក) 
អា មានឥទធិពលលលី “ការគិត្” របស់ខេួនលនាេះលទ ល ីយក៏
ែូ ខែលធនាោរពិភពលោក មិនខែលរកល ញីកាំ ៉ុសរបស់
ខេួនលងខែរ។ លនាេះ គឺអ្វីខែលលគាា ល់ាទូលៅ និងែ៏ទូលាំ

ទូោយ និងមានឥទធិពលកប់ោ ងលស្រៅ ែូ ាមរត្កឥទធិពល
ខខមរស្រក ម អា ស្រតូ្វបានបាំលភេ លចាល បានបងាហ ញឲ្យល ញីពី
ភាពងងឹត្ខាវ ក់ងេង់ របស់ធនាោរពិភពលោក។ 

ខ. បរាជ័យទី២ ៖ លទធកមម និងប៉ុគាលិក 

លៅលពលខែលាកលវទិាល័យ ខែលទទួលបានគលស្រមាង
 ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ បនតជាំនេះ
ោ ងលសៃៀមាៃ ត់្ លែីមបខីសវងយល់ពីរលបៀបអ្ន៉ុវត្ត និងស្រគប់ស្រគង
ការស្រាវស្រាវ បញ្ជហ ភាេ មៗ និងធៃន់ធៃរបាំល៉ុត្ ខែលពួកលគជួប
ស្របទេះលៅនឹងម៉ុខ គឺការលធវីលទធកមម។ បញ្ជហ លនេះ គឺរក់ព័នធនឹង
ប៉ុគាលិក ខែលនឹងស្រតូ្វអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងស្រាវស្រាវ និងចាត់្ខ ង
បញ្ជហ រែឋបាល និង រិញ្ញវត្ថ៉ុថ្នគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់
ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ សស្រមាប់អ្នកខែលមិនសូវាា ល់
រកយរបស់មាច ស់ជាំនួយ ការលធវីលទធកមមសាំលៅលលីការបញ្ជា ទិញ
ទាំនិញ ការបណ្ត៉ុ េះបោត ល ការងារ និងលសវាលលសងៗលទៀត្
ខែលចាាំបា ់កន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងស្រាវស្រាវ។ លែីមបកីារររ
ក៉ុាំឲ្យមានអ្ាំលពីព៉ុករលួយ និងការបាំរនការលស្របីស្របាស់ងវកិា ា
ញឹកញាប់ មាច ស់ជាំនួយខត្ងខត្ោក់ល ញនូវ ាប់ាលស្រ ីន ទក់
ទងនឹងសកមមភាពលទធកមមលនេះ ែូ ាការស្របកាសលសពវលាយ 
និងខបបបទលែញថ្ងេ យនតការលស្រជីសលរសីស្របកបលោយត្មាេ ភាព 
វក័ិយប័ស្រត្ និងរបាយការណ៍្ ក៏ែូ ាម៉ុខទាំនិញោខែល
ងវកិាអា លស្របីស្របាស់បាន។ លោយខលអកលលីាថ នភាពស្របលទស
នីមួយៗ ធនាោរពិភពលោក ោក់កស្រមិត្ថ្នភាពតឹ្ងរ៉ុងឹមកលលី
ការលធវីលទធកមមលលសងៗោន ។ លោយារខត្ការយល់ល ីញពី
បញ្ជហ ព៉ុករលួយខាេ ាំង និងការបរាជ័យទាំងស្រសុងថ្នគលស្រមាងមួយ
កន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៦ ខែលលៅលពលលនាេះធនាោរពិភពលោកបាន
បងេកកមចី ាំនួន៣ លែីមបបីងាហ ញពីជាំ រស្របឆ្ាំងនឹងការលស្របីស្របាស់
ងវកិាមិនស្រតឹ្មស្រតូ្វលៅកន៉ុងស្របលទសកមព៉ុា (Ear 2013, 45-47) 
លោលការណ៍្របស់ធនាោរពិភពលោក អ្ាំពីការលធវីលទធកមម
លៅស្របលទសកមព៉ុា គឺសថិត្កន៉ុង ាំលោមកស្រមិត្ខែលមានភាព
តឹ្ងរ៉ុងឹាងលគបាំល៉ុត្លៅកន៉ុងពិភពលោក។ លនេះក៏មានន័យថា 
លោលការណ៍្លទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោក មានលកខណ្ៈ
សម៉ុគាម ញាងលគបាំល៉ុត្លងខែរ។ លៅកន៉ុងគលស្រមាងលលីកកមពស់
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គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកា វាមានន័យ ាការត្ស្រមូវ
ឲ្យនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ពិនិត្យលមីលរាល់ការ
 ាំោយទាំងអ្ស់ាមួយធនាោរពិភពលោក និងស្រតូ្វទទួល
បានលិខិត្មិនជាំទស់ (NOL) ពីធនាោរពិភពលោក ម៉ុន
លពលខែលងវកិាាក់ខសតងស្រតូ្វបានលបីកឲ្យលៅអ្ន៉ុគលស្រមាង ថ្ន
គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ 
សាំខាន់ាងលនេះលទៀត្ គឺខបបបទលទធកមមតឹ្ងរ៉ុងឹលនេះ ស្រតូ្វបាន
ោក់ឲ្យអ្ន៉ុវត្តម៉ុនការតក់ខត្ងអ្ន៉ុគលស្រមាងថ្នគលស្រមាងលលីក
កមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកាលៅលទៀត្។ 

ការលធវីលទធកមមលៅស្របលទសបង់កាេ ខែស សស្រមាប់មូលនិធិ
នវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់ស្រតូ្វបានលគរាយការណ៍្ថា មានបញ្ជហ
តិ្ តួ្ ។ ល ត្៉ុអ្វី? មូលល ត្៉ុមួយគឺថា កស្រមិត្ភាាអ្ង់លគេស
មានកស្រមិត្ខពស់កន៉ុង ាំលោមអ្នកលធវីការលៅាកលវទិាល័យ
លៅទីលនាេះ (ស្រគប់ការលធវីលទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោកលៅ
ជ៉ុាំវញិពិភពលោក ស្រតូ្វលធវីល ីងាភាាអ្ង់លគេស លៅលពល
មានករណី្ជលមាេ េះលកីត្ល ងី) ឯមូលល ត្៉ុមួយលទៀត្ គឺថាការ
លធវីលទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោកលៅទីលនាេះ មិនសូវមាន
ភាពតឹ្ងរ៉ុងឹែូ លៅកមព៉ុាលទ។ ប ៉ុ ខនតបញ្ជហ សាំខាន់ាងលគគឺ
ងវកិាមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់ អា ស្រតូ្វបាន ាំោយ
លលីការជួល និងលបីកស្របាក់ខខឲ្យប៉ុគាលិកលពញលមា ង ខែល
លធវីការលៅកន៉ុងាកលវទិាល័យ អ្នកទាំងលនេះលធវីការងារខត្
លៅលលី ិរញ្ញវត្ថ៉ុ និងលទធកមមខត្ប ៉ុលោណ េះ។ ាមួយការលផ្ទត ត្
ខត្លៅលលីការទទួលបានធនធ្លន ប៉ុគាលិកកិ ចសនាលពញ
លមា ងទាំងលនេះត្ស្រមូវឲ្យបលងេីត្ និងលោេះស្រាយកញ្ច ប់លទធកមម
ធាំៗ ១ ឬ ២ (ឧទ រណ៍្ សមាភ រមនោរីពិលាធន៍ ក៉ុាំពយូទ័រ...) 
ល យីបនាោ ប់មកការងាររបស់ពួកលគនឹងស្រតូ្វបានបញ្ច ប់។ កន៉ុង
ន័យមា ងវញិលទៀត្ លៅស្របលទសបង់កាេ ខែស ខលនកខេេះថ្នងវកិា
របស់មូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់ អា លស្របីស្របាស់សស្រមាប់
ាស្របាក់បខនថមលលីស្របាក់ខខប៉ុគាលិកសស្រមាប់ការងារបខនថមលនេះ។ 

លោ៉ុយលៅវញិ អ្នកទទួលបានគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការ
ស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍លៅកមព៉ុា ស្រតូ្វបានហាមឃ្លត់្មិនឲ្យ
លស្របីស្របាស់ងវកិាទាំងលនេះ កន៉ុងការជួលប៉ុគាលិកឲ្យមកចាត់្ខ ង

ការងាររែឋបាលថ្នគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ 
និងនវាន៉ុវត្តន៍លនេះលទ។ លនេះមានន័យថា ប៉ុគាលិករែឋបាលថ្ន
ាកលវទិាល័យលៅកមព៉ុា ស្រតូ្វខត្លរៀន និងអ្ន៉ុវត្តខបបបទ
លទធកមមែ៏សម៉ុគាម ញ និងលស្របីភាាអ្ង់លគេសាលោលតម
ធនាោរពិភពលោក បខនថមពីលលីកាត្ពវកិ ចការងារស្របចាាំថ្ងៃ
របស់ពួកលគខែលមានស្រាប់។ គួរកត់្សមាា ល់ខែរថា គលស្រមាង
 រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍មានទាំ ាំ៣ 
លៅ ៤ ែងលស្រ ីនាងមូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់លៅ 
បង់កាេ ខែស ល ីយវាលស្របីស្របាស់យនតការគណ្លនយយបរលទស
ទាំងស្រសុង និងទក់ទងនឹងការលស្របីស្របាស់ល៉ុយខែលអ្នកលធវី
ការងារ រែឋបាលស្របចាាំាកលវទិាល័យ មិនធ្លេ ប់បានអ្ន៉ុវត្ត
ពីម៉ុនមក លនេះមានន័យថា វាាការបខនថមការងារាទមៃន់ 
លោយោម នបខនថមស្របាក់កថ្ស្រម។ 

លតី្អ្វីលៅាស្របភពថ្នការលរៀប ាំែ៏ ស្រមូង ស្រមាសខបបលនេះ? 
ចាប់តាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨០ មក មាច ស់ជាំនួយលៅកមព៉ុាលបីកស្របាក់ 
(លៅថា ស្របាក់លលីកទឹក ិត្ត) សស្រមាប់ថ្ែគូជនាតិ្ខខមរខែល
ចាត់្ខ ង និងអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងរបស់ពួកលគ។ ត្កេវាិា លៅទីលនេះ
គឺាមញ្ញបាំល៉ុត្៖ ព៉ុាំមាននរោមាន ក់ស៉ុខ ិត្ត លធវីការកាង
ាោលរៀន លៅ ូលរួមវគាបណ្ត៉ុ េះបោត ល ឬទទួលការងារ
បខនថមសស្រមាប់យ៉ុទធនាការ លលីកកមពស់ការយល់ែឹងលោយ
សម័ស្រគ ិត្តលនាេះលទ លៅលពលខែលស្រោន់ខត្ការខសវងរកស្របាក់ឲ្យ
បានស្រគប់ស្រោន់លែីមប ិីញ្ច ឹមជីវតិ្របស់ោត្់ គឺាការត្ស ូាេ ប់
រស់លៅល យី។ ស្របាក់ឧបត្ថមភរបស់មាច ស់ជាំនួយ គឺស្រតូ្វបានលែល់
ឲ្យលៅប៉ុគាលិករោឋ ភិបាល និងលស្រៅរោឋ ភិបាលែូ ោន ។ ប ៉ុខនត
លៅលពលខែលលសែឋកិ ចទីស្រកុងភនាំលពញ មានការរកី លស្រមីនលៅ 
ឆ្ន ាំ១៩៩០ ល យីមាច ស់ជាំនួយកាន់ខត្លស្រ ីនល ងី បាន ូរ ូល
មកកាន់កមព៉ុា វានាាំឲ្យមានអ្តិ្លរោថ្នលសវាកមមទាំងលនេះ 
ខែលត្ស្រមូវឲ្យមាច ស់ជាំនួយបង់ងវកិាកាន់ខត្លស្រ ីនល ីងៗ កន៉ុង
មួយឆ្ន ាៗំ  លែីមបទីប់ទល់នឹងការល ងីស្របាក់ខខលៅស្រកុងភនាំលពញ 
និងការស្របកួត្ស្របខជងកន៉ុង ាំលោមមាច ស់ជាំនួយែូ ោន  លែីមបី 
“ទទួលបានមន៉ុសសលអបាំល៉ុត្” មកចាត់្ខ ង និងអ្ន៉ុវត្តគស្រមាង
របស់ពួកលគ។ ការណ៍្លនេះ នាាំឲ្យមានកាំលណី្ន ាំោយ សស្រមាប់
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គលស្រមាងនីមួយៗ។ វាក៏បានបលងេីត្ាការបារមភលងខែរ ទក់ទង
នឹងលរឿងខែលថា ស្របាក់ឧបត្ថមភលនេះអា បោត លឲ្យមានអ្ាំលពី
ព៉ុករលួយកាន់ខត្លស្រ ីនល ងី លស្ររេះគលស្រមាងស្រតូ្វបានលស្រជីសលរសី
លោយរោឋ ភិបាលកមព៉ុា លោយមិនបានពិចារោលលីត្ស្រមូវការ
កន៉ុងស្រសុក ប ៉ុខនតខលអកលលីថា លតី្មាន ាំខណ្កស្របាក់ឧបត្ថមភប ៉ុនាម ន
កន៉ុងកញ្ច ប់ងវកិាគលស្រមាងទាំងមូល។ លៅកមព៉ុា ក៏ែូ ាលៅកន៉ុង
កស្រមិត្ពិភពលោកទាំងមូល ងវកិារបស់មាច ស់ជាំនួយទាំងលនេះ 
គឺាាាំងខែលនាាំឲ្យកង់ថ្នស្របព័នធបរបិាល33  វលិលៅម៉ុខានិ ច 
និងាស្របភពថ្នការលធវីឲ្យខបកខខ្កអាទិភាពលោលនលោបាយ។ 

លសែឋកិ ចវទូិស្របចាាំធនាោរពិភពលោក យល់ពីបញ្ជហ លនេះ ាស់
ោស់ ប ៉ុខនតខបរាលធវីបញ្ញត្តិនីយកមមលៅាលរឿងមិនស្របស្រកតី្
ខាងខលនកលសែឋកិ ចលៅវញិ ខែលបលងេីត្ល ងីតមរូបភាពស្របាក់
ឧបត្ថមភលោយរោឋ ភិបាលខបបលនេះ។ លនាេះគឺពួកលគគិត្ថា មាន
ជាំនួយស្របាក់ែ៉ុោេ រ  ូរ ូលមកកាន់កមព៉ុាលស្រ ីនលពក ខែលនាាំ
ទីលារការងារែាំលណី្រការមិនស្របស្រកតី្។ ឧទ រណ៍្ ការលបីក
ស្របាក់ឧបត្ថមភឲ្យមស្រ្នតីាន់ខពស់រោឋ ភិបាល ៣០ែ៉ុោេ រ (កន៉ុងមួយ
ថ្ងៃ) លែីមបឲី្យមក ូលរមួសិកាខ ាោ លរៀប ាំលោយមាច ស់ជាំនួយ 
ខែលមានន័យថា កន៉ុងរយៈលពល១០ថ្ងៃលាេះ ោត់្អា ទទួល
បានស្របាក់ លសមីនឹងស្របាក់ខខមស្រ្នតីរាជការរបស់ោត់្គឺ ៣០០
ែ៉ុោេ រ។ សថិត្លស្រកាមស្របព័នធខបបលនេះ វាមិនមានភាពចាាំបា ់
ោមួយសស្រមាប់រោឋ ភិបាលកន៉ុងការែាំល ងីស្របាក់លបៀវត្សរ ៍ជូន
មស្រ្នតីរាជការលនាេះលទ ល យីក៏ោម នទាំនាក់ទាំនងរវាង ស្របាក់៣០
ែ៉ុោេ រ លែីមបលីធវីការងារាមួយគលស្រមាងរបស់មាច ស់ជាំនួយ និង 
“អ្ស្រតទីលារ” លនាេះខែរ៖ ថ្ងេខែលោក់ល ញលនេះ ស្រោន់ខត្ា
ការឆេ៉ុេះបញ្ជច ាំង អ្ាំពីងវកិាខែលមាច ស់ជាំនួយសម័ស្រគ ិត្តបង់ លែីមបី
ខណ្នាាំគលស្រមាងរបស់ពួកលគខត្ប ៉ុលោណ េះ។ 

ល ត្៉ុលនេះ លសែឋកិ ចវទូិស្របចាាំធនាោរពិភពលោក បានជស្រមាប
លៅរោឋ ភិបាលលៅអ្ាំ ៉ុងលែីមឆ្ន ាំ ២០១០ ថា ខេួននឹងបញ្ឈប់

 
33 ស្របព័នធបរបិាល គឺាការែឹកនាាំខែលលតល់ឲ្យបកខពួកខេួនែូ ា មិត្តភកែិ បងបអូន ឬអ្នកោាំស្រទខេួននូវការងារ និងតួ្នាទីកន៉ុងជួររោឋ ភិបាល លោយមិនគិត្គូរពីសមត្ថភាព
កន៉ុងការលធវីការងារាក់ខសតង។ 

34 ម៉ុនបស្រមាម ូលាធរមាន ប៉ុគាលិកខែលអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាពនិងសមត្ថភាពឧត្តមសិកាបានទទួលស្របាក់ឧបត្ថមភកន៉ុងរយៈលពលខេីមួយ។ លោយ
លរៀនសូស្រត្ពីបទពិលាធន៍ពីគលស្រមាងទី១ កន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២ “គលស្រមាងខកលមអការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា២០១៨-២០២៤” ធនាោរពិភពលោកបានបញ្ច៉ុ េះ

ខលងឲ្យមានការលស្របីស្របាស់ងវកិារបស់ខេួន សស្រមាប់ាការលបីក
ស្របាក់ឧបត្ថមភលទៀត្ល ីយ (សាំលៅលលីការលបីកងវកិាឲ្យមស្រ្នតី
រាជការកមព៉ុា លែីមបី ូលរួមអ្ន៉ុវត្តគស្រមាងរបស់មាច ស់ជាំនួយ) 
ល ីយបានបញ្ច៉ុ េះបញ្ចូ លស្រកសួងលសែឋកិ ច និង ិរញ្ញវត្ថ៉ុ  ឲ្យ
ល ញលោលការណ៍្លនេះ លែីមបអី្ន៉ុវត្តលលីស្រគប់ការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង
របស់មាច ស់ជាំនួយលលសងលទៀត្ទាំងអ្ស់។ ស្រកសួងលសែឋកិ ច បាន
ទទួលយកសាំលណី្លនេះ លស្ររេះខេួនព៉ុាំសូវបានទទួលស្របាក់ឧបត្ថមភ
ខបបលនេះលទ (ពីលស្ររេះស្រកសួងលសែឋកិ ច មិនខមនាអ្នកអ្ន៉ុវត្ត
គលស្រមាងទាំងលនេះលទ) ល ីយក៏គិត្កន៉ុងន័យលសែឋកិ ច/ទីលារ
ស្រសលែៀងោន លនេះខែរ។ ប ៉ុ ខនត ការសលស្រម  ិត្តលនេះ បានលធវីឲ្យ
មានការអ្ន់ ិត្តពីសាំោក់ស្រកសួងាលស្រ ីន ខែលពឹងខលអកលលី 
“ស្របាក់ឧបត្ថមភខបបលនេះ” សស្រមាប់ជីវភាពរស់លៅ លៅលពលខែល
ស្របាក់លបៀវត្សរមិ៍នទន់ស្រគប់ស្រោន់។ សកមមភាពាលកខណ្ៈ
ឯកលតរបស់ធនាោរពិភពលោកលនេះ ក៏បានលធវីឲ្យមាច ស់ជាំនួយ
អ្នតរាតិ្លលសងលទៀត្អ្ន់ ិត្តលងខែរ។ ាការលឆេីយត្បលៅវញិ 
ស្រកសួង និងមាច ស់ជាំនួយលលសងលទៀត្ បានរេិះរកវធីិស្របកបលោយ
ការថ្ នស្របឌិ្ត្ លែីមបបីលញ្ច ៀសបស្រមាមលនេះ លោយទទួលាា ល់
ថា វាគឺាលរឿងមិនសមល ត្៉ុលល និងមិនអា លៅរួ  ខែល
លៅមន៉ុសសឲ្យមក ូលរួមលធវីការងារបខនថមកន៉ុងគលស្រមាងរបស់
មាច ស់ជាំនួយលោយមិនមានងវកិាបខនថម។ រ ូត្មកទល់ថ្ងៃលនេះ 
មាច ស់ជាំនួយាលស្រ ីនែូ ា យូនីលស វ ភាន ក់ងារស ស្របតិ្-
បត្តិការអ្នតរាតិ្ជប ៉ុន និងធនាោរអ្ភិវឌ្ឍន៍អាស៉ុី លៅខត្បនត
លបីកស្របាក់ “ស្របាក់ឧបត្ថមភ” លនេះែខែល។ លទេះបីាោ ងលនេះ
ក៏លោយ ធនាោរពិភពលោក ាប់អ្នាោ ក់បស្រមាមខេួនឯង៖ មិន
មានស្របាក់ឧបត្ថមភ លបីកឲ្យអ្នកលធវីការកន៉ុងគលស្រមាងលលីកកមពស់
គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកា ខែលបានលរៀប ាំល ីង
កន៉ុងឆ្ន ាំខត្មួយ ខែលបស្រមាម “ោម នស្របាក់ឧបត្ថមភ” ស្រតូ្វបាន
ស្របកាសឲ្យលស្របី34 ។ កន៉ុងែាំោក់កាលែាំបូង លទេះបីាប៉ុគាលិក
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ខលនកអ្ប់រ ាំរបស់ធនាោរពិភពលោក ទទួលាា ល់ថា វាអា ជេះ
ឥទធិពលមកលលីគលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាព
ឧត្តមសិកា ពួកលគមានអ្ាំោ តិ្ តួ្ ោស់ កន៉ុងការត្វា 
ាមួយស្រកុមលសែឋកិ ចវទូិរបស់ធនាោរពិភពលោក។ កន៉ុងែាំលណី្រ
ការាក់ខសតង វាមានន័យថា ធនាោរពិភពលោកលៅខត្ ល ស
ថា លទធកមមរបស់គលស្រមាងលលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាព
ឧត្តមសិកាខែលោាំស្រទលោយធនាោរពិភពលោក សថិត្កន៉ុង
 ាំលោមការលធវីលទធកមមខែលតឹ្ងរ៉ុងឹបាំល៉ុត្កន៉ុងពិភពលោក ស្រតូ្វ
ខត្លធវីល ីងលោយប៉ុគាលិករបស់ាកលវទិាល័យ ខែលមិន
អា ទទួលបានស្របាក់កថ្ស្រមបខនថម ល ញពីគលស្រមាង ិរញ្ញបប
ទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ ពួកលគ គឺកាំព៉ុង
ស៉ុាំឲ្យមានការលធវីការងារលោយទលទ (មិនមានស្របាក់ឧបត្ថមភ)។ 

 ៉ុងលស្រកាយបាំល៉ុត្ គឺលលបូករវាងការលធវីលទធកមមែ៏សម៉ុគាម ញ 
និងបញ្ជហ ស្របាក់ឧបត្ថមភប៉ុគាលិកលនេះល យី ខែលាមូលល ត្៉ុ
 មបងទី២ថ្នការបរាជ័យរបស់គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់
ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍លៅកមព៉ុា គឺភាពបរាជ័យថ្នខបប
បទអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង។ បញ្ជហ លនេះ បានស្រគបែណ្ត ប់លលីគលស្រមាង
ស្រគប់កស្រមិត្ទាំងអ្ស់។ ាឧទ រណ៍្ លយងីលលីកមកបងាហ ញ 
ពីគលស្រមាងកសិកមមកន៉ុងាកលវទិាល័យមួយ លៅជនបទោ ់
ស្រសោល ខែលទទួលបានងវកិា ាំនួន ១៦៦.០០០ ែ៉ុោេ រ
ស រែឋអាលមរកិ។ អ្នកែឹកនាាំគលស្រមាង មានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ 
ល យីគលស្រមាងលនេះ គឺាគលស្រមាងមួយខែលលរៀប ាំបានលអាង
លគ កន៉ុងកស្រមិត្ការស្រាវស្រាវាន់ខពស់ ខែលអ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យលយីង
លលីកយកខត្លរឿងខបបបទអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងខលនកលទធកមម និង
ប៉ុគាលិក មកលធវីការពិភាកា។ អ្ន៉ុគលស្រមាងពាោមស្រាវស្រាវ
អ្ាំពីថាលតី្ែាំោាំឆ្េ ស់ោន ខបបោខែលលអសស្រមាប់ាត រែីខែល
បាត់្បង់ជីាតិ្ លោយារខត្ការោាំែាំោាំែាំ ូងមីខត្មួយម៉ុខ 
ាលរៀងរាល់ឆ្ន ាំលោយកសិករស្រកីស្រក។ អ្នកស្រាវស្រាវ ប ៉ុនប ង

 

បញ្ចូ លស្រកសួងលសែឋកិ ចល ីងវញិឲ្យលស្របីស្របាស់ងវកិាបែិភាគរបស់រោឋ ភិបាលលែីមបីឧបត្ថមភប៉ុគាលិកខែល ូលរួមអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលនេះ។ លទេះបីាមកទល់ខខឧសភា ឆ្ន ាំ
២០២០ អ្នកអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងទាំងអ្ស់មិនទន់ទទួលបានស្របាក់ឧបត្ថមភក៏លោយ ក៏ការលសនីស៉ុាំលៅខត្បនត និងហាក់មានការសនាពីស្រកសួងលសែឋកិ ច និង ិរញ្ញវត្ថ៉ុថា 
ស្របាក់ឧបត្ថមភលនេះលៅខត្លស្រោងលបីកជូនប៉ុគាលគលស្រមាងែខែល លៅលពលខែលឯការ និងស្រកុមការងារស្រតូ្វបានលរៀប ាំឲ្យបានស្រតឹ្មស្រតូ្វ លែីមបធី្លនាឲ្យបានភាពលាគជ័យ 
និងពលនេឿនលលបឿនអ្ន៉ុវត្តន៍របស់គលស្រមាងខែលយឺត្ោ វនាលពលកនេងមក។ 

លស្របីស្របាស់ថ្លោែីខែលលរៀប ាំាបេ៉ុកៗ លោយការស្រគប់ស្រគងសតង់ោរ
លោយថ្ ែនយ និងោាំែាំោាំែូ ា សខណ្ត កលសៀង សខណ្ត ក
បាយ និងលរត្លៅ លនាេ េះវែតគលស្រមាងខែលមានរយៈលពល ២
ឆ្ន ាំ បនាោ ប់មកលធវីលត្សតម៉ុន និងលស្រកាយអ្ាំពីារធ្លត្៉ុែីសាំខាន់ៗ 
(ប ូតសូយម នីស្រតូ្ខសន និងលូសវ័រ)។ 

លទេះបីាមានការលរៀប ាំគលស្រមាងបានលអ អ្នកស្រាវស្រាវមាន
សមត្ថភាព និងមានការលបតា្ ិត្តខពស់ខបបលនេះក៏លោយ ការលធវី
លទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោក បានសមាេ ប់គលស្រមាងលនេះ
ទាំងស្រសុង។ ាក់ខសែង អ្នកស្រាវស្រាវ ត្ស្រមូវឲ្យមានអា ម៍លោ
លស្រ ីន លែីមបីលធវីាជីធមមាតិ្សស្រមាប់បេ៉ុកពិលាធន៍។ ការទម
ទរលនេះ គឺនឹងស្រតូ្វ ាំោយលលីសពី ១.០០០ែ៉ុោេ រស រែឋ
អាលមរកិ (ប ៉ុខនតតិ្ ាង១% ថ្ន ាំោយសរ៉ុបរបស់គលស្រមាង)។ 
ោត់្ស្រតូ្វស្របមូលបនតិ មតងៗពីកសិករាលស្រ ីន លោយល ត្៉ុថា 
លៅកមព៉ុា មិនមានកសិោឋ នរណិ្ជាកមមអា ម៍លោលនាេះលទ។ 
លៅលពលខែលោត់្ស្របមូលទិញ អ្នកភូមិមិនមានវក័ិយប័ស្រត្
ល ញឲ្យលនាេះលទ ល យីមន៉ុសសលសោីរខត្ទាំងអ្ស់ មិនអា អាន
លស កតីស្របកាសលែញថ្ងេលេូវការសស្រមាប់ទិញអា ម៍លោលនាេះលទ។ 
ប ៉ុខនត ខបបបទលទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោកខ ងថា មាន
ខត្ការទិញោខែលលថាកាង ៥០ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ 
លទីបមិនចាាំបា ់ស្រតូ្វការវក័ិយប័ស្រត្។ ប ៉ុខនតការទិញរលបៀបលនេះ 
អ្ន៉ុញ្ជញ ត្បានសស្រមាប់ខត្ការទិញទាំនិញមួយម៉ុខខត្ប ៉ុលោណ េះ។ 
តមរលបៀបលនេះ វាោម នលេូ វោមួយខែលអ្នកស្រាវស្រាវ អា 
ទិញអា ម៍លោបានលទ ប ៉ុខនត លបីោម នអា ម៍លោ ោត់្មិនក៏អា 
ចាប់លលតីមការស្រាវស្រាវរបស់ោត់្បានខែរ។ 

មានខត្ប៉ុគាលិករែឋបាលមាន ក់គត់្ លៅាកលវទិាល័យជនបទ
តូ្ មួយលនេះ។ ោត់្មិនល េះភាាអ្ង់លគេសាោ ត់្ ល យីជាំនាញ
គណ្លនយយរបស់ោត្់ ក៏បានស្រតឹ្មខត្សស្រមាប់លបីកងវកិាខែល
បានពីរោឋ ភិបាលឲ្យស្របធ្លនលែបា តឺ្ម ង់ និងស្របមូលថ្ងេសិកា
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ពីកូនសិសសខត្ប ៉ុលោណ េះ។ ការណ៍្លនេះ បងខាំឲ្យអ្នកស្រាវស្រាវ 
និងាអ្នកែឹកនាាំគលស្រមាងខេួនឯង លធវីែាំលណី្រាលស្រ ីនលលីក
លស្រ ីនារមកទីស្រកុងភនាំលពញ (រយៈលពល ៤លមា ងកន៉ុងមួយលជីង 
ស្របសិនលបីោត់្មានោនយនតលអ) លែីមបីពាោមខសវងរក
ែាំលោេះស្រាយ និងលែីមបលីបីកងវកិា។ ាលទធលល វែតថ្នការ
ោាំែ៉ុេះ បានរ ាំលង ួសកន៉ុងឆ្ន ាំទី១ មានន័យថា គលស្រមាងលនេះ
ស្រតូ្វរងចាាំមួយឆ្ន ាំលពញលទៀត្ លែីមបចីាប់លលតីមល ងីវញិ (លោយ
ារខត្រែូវលភេៀង និងរែូវទឹកជាំនន់)។ លៅបាំោ ់ឆ្ន ាំទី១ ថ្ន
គលស្រមាងរយៈលពល២៤ខខ អ្នកស្រាវស្រាវ  ាំោយបានស្រតឹ្មខត្ 
២.៧០០០ ែ៉ុោេ រ (១៦% ថ្នងវកិាសរ៉ុប)។ ព៉ុាំមានប៉ុគាលិក
ាកលវទិាល័យោមាន ក់ ស្រតូ្វបានលែល់ស្របាក់បខនថមសស្រមាប់
លធវីការងារលនេះលទ។ ខណ្ៈខែលនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្ន
ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ និងធនាោរពិភពលោក  ូលរមួកន៉ុងការពិភាកា 
អ្ាំពីរលបៀបខែលអា បញ្ជា ទិញអា ម៍លោឲ្យស្រសប ាប់ ទាំង
អ្នកស្រាវស្រាវ និងអ្នករែឋបាលស្របចាាំាកលវទិាល័យ ខលង
មាន ាំណ្ង់បនតលទៀត្ ល ីយក៏បានសលស្រម  ិត្តលបាេះបង់
លចាលការទិញអា ម៍លោ រួ ោាំលោយោម នអា ម៍លោលៅរែូវ
បនាោ ប់។ លៅលពលខែលលយងីលៅជួបែល់ទីកខនេងលៅឯាកល
វទិាល័យ កន៉ុងរយៈលពល ៣លមា ង ការពិភាកាលផ្ទត ត្ខត្លៅលលី
ការលធវីការងារលទធកមម និងអា ម៍លោ មិនខមនបញ្ជហ បល ចកលទស
លទ (បញ្ជហ ទក់ទងនឹងការស្រាវស្រាវាន់ខពស់)។  ៉ុងលស្រកាយ 
លៅលពលខែលលយីងលៅលមីលផ្ទោ ល់ែល់ទីកខនេងពិលាធន៍ 
មានខត្ែាំោាំពីរលៅបីលែីម ខែលហាក់ែូ មានជាំងឺបានែ៉ុេះ
ល ីងពីែីខា ់ ខែល ិលរបស់ទលនេលមគងាលស្រកាម។ លនេះមិន
ខមន “នវាន៉ុវត្តន៍” ប ៉ុខនតាការបរាជ័យ។ 

ាទូលៅ ការណ៍្ខែលោម នស្របាក់ឧបត្ថមភ ល ីយស្របឈមនឹង
ភាពសម៉ុគាម ញថ្នែាំលណី្រការលទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោក 
មានន័យថា នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំស្រតូ្វ ាំោយ
លពលលធវីែាំលណី្រាលស្រ ីនារ លែីមបីបណ្ត៉ុ េះបោត លប៉ុគាលិក 
កន៉ុងាថ ប័ន ខែលទទួលបានគលស្រមាង ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់
ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ លៅកន៉ុងឆ្ន ាំែាំបូងថ្នការអ្ន៉ុវត្ត
គលស្រមាង សូមបីខត្ប៉ុគាលិកនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួង

អ្ប់រ ាំខេួនឯង ក៏មិនទន់យល់ ាស់ពីខបបបទរបស់ធនាោរ
ពិភពលោកខែរ៖ លសោីរខត្ស្រគប់សាំលណី្ទាំងអ្ស់ស្រតូ្វបានបែិលសធ 
តមរយៈការមិនល ញលិខិត្មិនជាំទស់ (NoL) របស់ធនាោរ
ពិភពលោក។ កន៉ុងលពលាមួយោន លនេះខែរ ប៉ុគាលិកធនាោរ
ពិភពលោក ខែលទទួលខ៉ុសស្រតូ្វលលីសាំលណី្ទាំងលនេះ គឺាអ្នក
ជាំនាញខាងលទធកមម និង រិញ្ញវត្ថ៉ុ ខែលមិនមានការយល់ែឹង
ពីការងារស្រាវស្រាវលៅកស្រមិត្ាកលវទិាល័យទលខ់ត្លាេះ។ 
ឧទ រណ៍្ លៅលពលពួកលគល ញីសាំលណី្ទិញអា ម៍លោ ាំនួន 
១.០០០ែ៉ុោេ រ ល យីោម នវក័ិយប័ស្រត្ ពួកលគសនមត្ភាេ មៗថា 
ាខលនការព៉ុករលួយ។ ាយថាល ត្៉ុ ាង៧០% ថ្នប៉ុគាលិក
ខែលចាត់្តាំងលោយាកលវទិាល័យ ឲ្យទទួលខ៉ុសស្រតូ្វលលី
ការងារលទធកមមថ្នគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ 
និងនវាន៉ុវត្តន៍ បានោខលងពីការងារលនេះ កន៉ុងនាមាការ
ស្របឆ្ាំងលោយលសៃៀមាៃ ត់្ និងលោយការភ័យខាេ  ថា ពួកលគ
នឹងស្រតូ្វស្របឈមនឹងការទទួលខ៉ុសស្រតូ្វលេូវ ាប់ លលីលរឿងរា វថ្ន
ការចាត់្ខ ងងវកិាមិនស្រតឹ្មស្រតូ្វ។ អ្នកមកជាំនួសពួកលគនឹងស្រតូ្វ
បានបងាហ ត់្បលស្រងៀនល ងីវញិ លោយប៉ុគាលិកនាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ ខែល ួសពីកមាេ ាំងខែលនាយកោឋ ន
ឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំមាន ល យីការងារបខនថមទាំងលនេះ
គឺមិនមានការឧបត្ថមភអ្វីទាំងអ្ស់ ល ីយស្រតូ្វចាាំថា ប៉ុគាលិក
នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ មានកាត្ពវកិ ចាលស្រ ីន
លទៀត្ខែលស្រតូ្វលធវី។ 

លទេះាវាបងាហ ញ ាស់ថា គលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការ
ស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ កាំព៉ុងសថិត្លៅលលីមាោ៌បរាជ័យក៏
លោយ ធនាោរពិភពលោក បានលធវីការរេិះគន់ខាេ ាំងៗ មកលលី
នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំថា មិនបានលធវីការឲ្យ
សកមមកន៉ុងការោាំស្រទស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា។ អ្នកលៅកន៉ុងធនាោរ
ពិភពលោក ហាក់មិនមានលទធភាពទទួលាា ល់ការពិត្ ខែល
ថា ពួកលគ គឺាអ្នកបលងេីត្បញ្ជហ  ល ីយលនេះបងាហ ញឲ្យល ីញ
ោ ង ាស់អ្ាំពី អ្លរវ ហារកិភាពបរបិទ ខែលបានែកធនាោរ
ពិភពលោក ល ញពីបញ្ា ីលទធភាពថ្នការបញ្ចូ លអ្លងរមួយ លៅ
កន៉ុងភាពបរាជ័យថ្នគលស្រមាង។ ាលទធលល “កាំ ៉ុស” របស់
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ប៉ុគាលិកនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ និងអ្នកស្រាវ-
ស្រាវ ស្រតូ្វបានកាំណ្ត់្ថា ាស្របភពថ្នភាពបរាជ័យ35 លៅវញិ។ 

❖ សននិដ្ឋា ន៖ ង្ចញពភីាពបរាជ័យ មក្ក្លន់
ក្លរសតបីង្នោ ស រចួរត្ឡប់ង្ៅក្លន់ភាពមិន
ង្ចឹះខុស និខជំង្នឿ 

ភាពស្រសប ាប់របស់ធនាោរពិភពលោក ខលអកលលីអាា្ថ្ន
ទសសនៈរបស់ខេួន ែូ ទីស្រកងុវា ទីកង ់ (Vatican) ខែរ ល យី
កន៉ុងល ត្៉ុលលស្រសលែៀងោន លនេះ ធនាោរពិភពលោក មិនអា 
ទទួលាា ល់កាំ ៉ុសរបស់ខេួនលនាេះលទ (Wade 1996, 34-35)។ 

អ្ត្ថបទលនេះ បានលរៀបរាប់ និងវភិាគស្របកបលោយការរេិះគន់លៅ
លលីការតក់ខត្ងគលស្រមាងរបស់ធនាោរពិភពលោក ខែលមាន
លកខណ្ៈងមីស្រសឡាងមួយ និងគាំរូជាំនួយសស្រមាប់ការអ្ប់រ ាំឧត្តម
សិកា ែូ ខែលបានអ្ន៉ុវត្តលៅកមព៉ុាកន៉ុង លនាេ េះឆ្ន ាំ២០១០-
២០១៥/១៦។ តមរយៈការលតល់ រិញ្ញបបទនស្រាវស្រាវលោយ
ផ្ទោ ល់ លៅឲ្យាកលវទិាល័យលៅកន៉ុងស្របលទសខែលមានស្របាក់
 ាំណូ្លទប ធនាោរពិភពលោក ប ៉ុនប ងលរៀប ាំស្របលទសទាំង
លនេះ សស្រមាប់ កខ៉ុវសិ័យរបស់ខេួនសែីពី “លសែឋកិ ចព៉ុទធិាកល” 
ងមី។ ល ញពី កខ៉ុវសិ័យលោលនលោបាយែាំបូង ខែលមានខ ង 
កន៉ុងលសៀវលៅ កាងសងាមព៉ុទិធ (Constructing Knowledge 
Society 2002) របស់ខេួន ធនាោរពិភពលោក បានោក់ កខ៉ុ
វសិ័យលនេះឲ្យែាំលណី្រការលៅស្របលទសបង់កាេ ខែសកន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៨ 
តមរយៈ “គលស្រមាងពស្រងឹងគ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកា” ខែលមាន
ខលនក “មូលនិធិនវាន៉ុវត្តន៍សិកាាន់ខពស់” បនាោ ប់មកនាាំយក
គាំរូលនេះ មកស្របលទសកមព៉ុាកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១០ តមរយៈ “គលស្រមាង
លលីកកមពស់គ៉ុណ្ភាព និងសមត្ថភាពឧត្តមសិកា” ខែលមាន
ខលនក “ ិរញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍”។ 
លទេះបីាមាន កខ៉ុវសិ័យាកលស្របកបលោយម  ិឆត ល យី
ធនាោរពិភពលោក បានលកៀរគរធនធ្លនរាប់ោនែ៉ុោេ រ 
លែីមប ីង់សលស្រម ឲ្យបាន កខ៉ុវសិ័យលនេះក៏លោយ ការលមីលល ញ

 
35 លយងីសលងេត្ល ីញថា ខបបបទស្រសលែៀងោន លនេះ ស្រតូ្វបានកាំណ្ត់្កន៉ុងការស្រាវស្រាវងមីៗ របស់ាថ ប័ន ែូ ា អ្ងាការស ស្របតិ្បត្តិការលសែឋកិ ច និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងមា ក ីនសី 

(McKinsey) ខែលការងាររបស់ពួកលគលលីវស័ិយអ្ប់រ ាំកាន់ខត្មានលកខណ្ៈ ែូ ោន លៅនឹងការងាររបស់ធនាោរពិភពលោក (Auld and Morris 2016)។ 

ពីខាងកន៉ុងបងាហ ញឲ្យល ីញថា ការស្របឹងខស្របងរបស់ធនាោរ
ពិភពលោកបរាជ័យកន៉ុងការបលងេីត្ឲ្យមានលលិត្លលស្រាវស្រាវ 
ក៉ុាំថាល យីនិោយែល់ “នវាន៉ុវត្តន៍”។ 

បខនថមពីលលីការពិពណ៌្នាពីភាពលមអិត្ថ្នបទពិលាធន៍ ាស់
ោស់ ខែលាប់រក់ពនធ័នឹងលរឿងរា វទាំងលនេះ លយីងបានរក
ល ីញបញ្ជហ មួយ ខែលស្រគបែណ្ត ប់លលីសពីគាំរូជាំនួយងមី និង
គលស្រមាងរបស់ធនាោរពិភពលោកាក់ោក់ោមួយ លនាេះគឺ
ថា លតី្ធនាោរពិភពលោក លធវីបញ្ញត្តិនីយកមមបរបិទលោយ
រលបៀបោ? ការគិត្រលបៀបលនេះល ីយ ាអ្វីខែលនាាំឲ្យមាន
លទធលលថា “តមពិត្ វបិាក គឺោម នអ្វីលស្រៅពីភាពបរាជ័យ”។ 
លែីមបីបាំលពញបខនថមាន ថ្ែសិកាាន់ខពស់ស្របកបលោយការ
រេិះគន់អ្ាំពីធនាោរពិភពលោក លយីងពាោមប ៉ុនប ងបលងេីត្ 
ទ ហកីរណ៍្ខបេកពីលគមួយ៖ លោយខលអកលលីរលបៀបខែលធនាោរ
ពិភពលោក “គិត្” អ្ាំពីបរបិទ វាជាំរ៉ុញឲ្យមានការលមីលរ ាំលង 
សូមបអី្លងរបរបិទខែលសាំខាន់បាំល៉ុត្ ប ៉ុខនតលោយារខត្ធនាោរ 
ពិភពលោក មិនអា លមីលល ីញពីការ ូលរួមរបស់ខេួនកន៉ុង
បរាិថ នថ្នការបលងេីត្លោលនលោបាយ ាយថាល ត្៉ុ ធនាោរ
ពិភពលោកស្រតូ្វខត្ទមាេ ក់កាំ ៉ុសថ្នភាពបរាជ័យលៅលលីស្របលទស
ទទួលកមចីវញិ។ ាលទធលល លនាេះគឺ ធនាោរពិភពលោក លកីត្
ល ញពីរលបៀបខែលខេួនគិត្ និងអ្ត្តរូបភាពអ្ាំពីខេួនឯង ពីលស្ររេះ
ធនាោរពិភពលោក មិនបានទទួលាា ល់កាំ ៉ុសរបស់ខេួនឯង
ល យី។ លបីលយងីលមីលវាលៅកន៉ុងកស្រមិត្មួយលលសងលទៀត្ មស្រ្នតី
លៅកន៉ុងការោិល័យធនាោរពិភពលោកតមស្របលទសខែល
សរលសរគលស្រមាងកមចីលៅតមត្ស្រមូវការ “បរបិទ” គឺមិនខែល
លបីកខភនកលមីលបរបិទលនាេះលទ ល ត្៉ុលនេះាយថាល ត្៉ុ ធនាោរ 
ពិភពលោកលៅទីស្រកុងវា ស៉ុីនលតន ស រែឋអាលមរកិ ក៏គិត្ខបប
លនេះខែរ លោយល ត្៉ុថា ាន ក់ការកោត លមួយលនេះ មិនបាន
ែឹងអ្វីលស្រ ីនលទអ្ាំពីបរបិទ។ ាការសននិោឋ ន លពលលនេះលយងីនឹង
សលងខប ល យីនឹងលមអិត្អ្ាំពីទ ហកីរណ៍្ែ៏ទូលាំទូោយលនេះឲ្យ
បាន ាស់ោស់។ ែូ ខែលបានលរៀបរាប់ខេេះៗ លៅកន៉ុងលស កតី



វ  ៉ុល២, លលខ១១, ថ្ងៃទី២៩ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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លលតីម លយីងសងេត់្ធៃន់ថា មិនស្រោន់ខត្ាមលនាគមវាិា ស្រជុល
និយមលនាេះលទ ខត្លយងីរកល ញីថា ថ្ស្រត្ពិធ ថ្ន ១) ការបលនាោ ស 
២) ភាពមិនល េះខ៉ុស និង ៣) ជាំលនឿ លៅវញិលទ ខែលាឧបសគា
 មបង រារា ាំងមិនឲ្យអ្នកខែលលៅខាងកន៉ុងធនាោរពិភពលោក 
ផ្ទេ ស់បតូររលបៀបខែលាថ ប័នអ្ភិវឌ្ឍន៍ ែ៏មានអ្ាំោ បាំល៉ុត្លៅ
លលីពិភពលោក “គិត្”។ 

លទេះបីាោ ងលនេះក៏លោយ ម៉ុនលពលលរៀបរាប់ខបបលនេះ លយងី
មានអារមមណ៍្ថា ស្រតូ្វឈប់មួយខភេត្សិន លែីមបលីឆេីយត្បលៅ

 
36 ាការកត់្សមាា ល់ កន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២ “គលស្រមាងខកលមអការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកា២០១៨-២០២៤” លគហាក់លមីលល ញីថា ធនាោរពិភពលោកមានការផ្ទេ ស់បតូរ
ឥរោិបងមួយ ាំនួនទក់ទងនឹងបញ្ជហ ខែលធ្លេ ប់បានជួបស្របទេះកន៉ុងលពលអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី១។ ាពិលសស ការែកទីស្របឹកា និងប៉ុគាលិកបរលទស លសោីរខត្ទាំងស្រសុងកន៉ុង
ការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២ លនេះ លទេះបីាពួកលគបាន ូលរមួែាំបូងកន៉ុងការបលងេីត្គលស្រមាងក៏លោយ។ ប ៉ុខនត វាហាក់ែូ ាលលឿនលពកកន៉ុងការសននិោឋ នខបបលនេះ លបីសមេឹងលៅ
លមីលភាពយឺត្ោ វថ្នការ ាំោយងវកិាវញិ ចាប់តាំងពីគលស្រមាងោក់ឲ្យអ្ន៉ុវត្តាលេូវការកន៉ុងខខកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ រ ូត្ែល់ ៉ុងឆ្ន ាំ២០១៩ ការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង ាំោយបាន
ស្រតឹ្មខត្៧,៩% ថ្នគលស្រមាងខលនការខត្ប ៉ុលោណ េះ។ ការណ៍្លនេះ នាាំឲ្យធនាោរពិភពលោកចាត់្ថាន ក់ការវាយត្ថ្មេការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងថា សថិត្លៅកស្រមិត្ទី៣ មិនលពញ ិត្តលមម 
(កស្រមិត្ចាប់ពីមិនលពញ ិត្តខាេ ាំង មិនលពញ ិត្ត មិនលពញ ិត្តលមម លពញ ិត្តលមម លពញ ិត្ត និងលពញ ិត្តខាេ ាំង) ទាំងវឌ្ឍនភាពសលស្រម បានលោលលៅអ្ភិវឌ្ឍន៍គលស្រមាង និង
វឌ្ឍនភាពថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងាទូលៅ គិត្មកទល់ស្រតឹ្មថ្ងៃទី០៧ ខខក៉ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ យកល ញពី http://documents.worldbank.org/curated/en/9209315811156
41265/Disclosable-Version-of-the-ISR-Cambodia-Higher-Education-Improvement-Project-P162971-Sequence-No-04 លៅថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
ស្របសិនមានការយល់ល ញីថា ធនាោរពិភពលោក បានលរៀនសូស្រត្ខេេះពីគលស្រមាងលលីកទី១ខមន លតី្អ្វីាមូលល ត្៉ុលៅពីលស្រកាយការយតឺ្ោ វទាំងលនេះ? លគអា សមេឹងល ញី
ថា ល ញពី កខ៉ុវស័ិយរបស់ធនាោរពិភពលោក និងអ្នកលៅលស្រៅសលងវៀនអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង កងវេះភាពាអ្នកែឹកនាាំ  កខ៉ុវស័ិយ និងភាពថ្វឆ្េ ត្របស់ាថ ប័នស្រសុកកន៉ុងការោាំស្រទ
ការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង អា រមួ ាំខណ្កលធវីឲ្យមានភាពយតឺ្ោ វលនេះ ល ត្៉ុលនេះបានប េះរល់ែល់ការ ាំោយងវកិាបានតិ្ តួ្  មិនតមខលនការខែលបានលស្រោងទ៉ុក។ លែីរតម
ការលមីលល ីញខបបលនេះ បរាជ័យលលីកលនេះ មិនស្រតឹ្មខត្ាកាំ ៉ុសរបស់ធនាោពិភពលោកលនាេះលទ ខត្ក៏ាកាំ ៉ុសថ្នថាន ក់ែឹកនាាំកន៉ុងស្រសុកលងខែរ ល ីយាពិលសស
ស្របខ លាលៅតមស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកានីមួយៗ ខែលាអ្នកអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលោយផ្ទោ ល់។ ស្របសិនលបីលនេះពិត្ាកាំ ៉ុសខមនលនាេះ កាំ ៉ុសលនេះ ពិត្ាងាយស្រសួលកន៉ុង
ការលោេះស្រាយ ស្របសិនលបីថាន ក់ែឹកនាាំសស្រមួ ឆនោៈ និងថាមពលកន៉ុងការលកៀរគរធនធ្លនបខនថមខត្បនតិ  សស្រមាប់ពលនេឿនលលបឿនកន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងមួយលនេះ។ ប ៉ុខនត 
លោងតមបទពិលាធន៍ផ្ទោ ល់ខេួន អ្នកនិពនធទី២ លជឿថា បញ្ជហ យតឺ្ោ វលនេះ មានភាពសម៉ុគាម ញខាេ ាំងាងលនេះឆ្ៃ យោស់។ លលីសពីលនេះលទៀត្ អ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យអ្នកនិពនធទី២ 
ពិនិត្យលមីលឲ្យស៉ុីជលស្រៅ ួសពីបញ្ជហ យនតការ និងមលធាបាយកន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលៅកាន់វចិារណ្កិ ចថ្នគលស្រមាងអ្ភិវឌ្ឍន៍លនេះវញិមតង។ លបីលទេះាការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង
មួយលនេះ បានទទួលលាគជ័យ លោលបាំណ្ង ៉ុងលស្រកាយថ្នការស្រាវស្រាវឧត្តមសិកា និងការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកាាទូលៅ ខែលោក់ល ញលោយធនាោរពិភពលោក និងខែល
ោម ននរោលចាទសួរ និងសលស្រម បានលោយលសៃៀមាៃ ត់្។ លនេះ ពីលស្ររេះខត្លយងីរវល់ខត្ពិភាកាអ្ាំពីយនតការ និងមលធាបាយ ប ៉ុខនតមិនខែលបានលចាទសួរអ្ាំពីគ៉ុណ្លល លតី្
អ្វីាលោលបាំណ្ង ៉ុងលស្រកាយថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាង ការស្រាវស្រាវ និងការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកាលែីមបអី្វី? និងលែីមបអី្នកោ? (Un, Leang, Boomsma, Lars & Sok, Say 
(2018). Higher Education Reform in Cambodia since 1990s: How or What?, Think, October 2018, the Head Foundation Digest; Un, Leang & Boomsma, 
Lars (2019). ‘Higher Education’ and ‘Development’: The World Bank in Cambodia. HESB, Issue 5, February 2019, the Head Foundation)។ លនេះ 
ពីលស្ររេះខត្កន៉ុងែាំលណី្រការកាងគលស្រមាងលលីកទី២ ធនាោរពិភពលោក បានបលងេីត្រួ ាលស្រស នូវស្រពាំខែនែ៏ លងអៀត្មួយសស្រមាប់ឲ្យថាន ក់ែឹកនាាំឧត្តមសិកា ទាំងកន៉ុងកស្រមិត្
នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ និងកស្រមិត្ាថ ប័នឲ្យលធវីែាំលណី្រ។ លគអា លមីលល ញីថា កន៉ុងការតក់ខត្ង និងអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២លនេះ វាមានការត្វា  និង ូល
រមួលស្រ ីនពីសាំោក់អ្នកអ្ន៉ុវត្តកន៉ុងស្រសុក ប ៉ុខនតលគក៏មិនគួរបាំលភេ ពីគ៉ុណ្ភាពថ្នការ ូលលនេះល យី។ លនេះវាទក់ទងនឹងនលោបាយ និងសមត្ថភាពកន៉ុងស្រសុក ទាំងកស្រមិត្
ស្រកសួង និងកស្រមិត្ស្រគឹេះាថ នខែលលផ្ទត ត្លលីទស្រមង់ាាងគ៉ុណ្ភាពថ្នការ ូលរមួ និងភាពាអ្នកែឹកនាាំខែលមាន កខ៉ុវស័ិយ និងភាពថ្វឆ្េ ត្ កន៉ុងការធ្លនាឲ្យបាននូវគ៉ុណ្
ភាពថ្នការ ូលរួម លែីមបីខកខស្របស្រពាំខែនែ៏ លងអៀត្មួយខែលោក់ល ញលោយធនាោរពិភពលោក (បញ្ជហ លនេះ នឹងមានពិភាកាលៅកន៉ុងអ្ត្ថបទខែលលស្រត្ៀមនឹងលបាេះព៉ុមពនាលពល
ខាងម៉ុខ Un, Leang & Sok, Say  “(Higher) Education Policy and Project Intervention in Cambodia: Its Development Discourse”។ រកយ ភាពា
អ្នកែឹកនាាំ  កខ៉ុវស័ិយ និងភាពថ្វឆ្េ ត្ខែលអ្នកនិពនធទី២ លស្របីស្របាស់កន៉ុងលពលលនេះ គឺមានន័យខ៉ុសពីប៉ុគាលិកធនាោរពិភពលោក ខែលកាំព៉ុងលស្របីស្របាស់ខែលអ្នកនិពនធទី
២ បានឮ ាលស្រ ីនលលីកលស្រ ីនា លៅកន៉ុងលពលលបីក ឬបិទសិកាខ ាោ ឬកន៉ុងអ្ងាស្របជ៉ុាំនានា។ សស្រមាប់ប៉ុគាលិកធនាោរពិភពលោក ភាពាអ្នកែឹកនាាំ  កខ៉ុវស័ិយ និងភាព
ថ្វឆ្េ ត្ សាំលៅលលីគ៉ុណ្ភាពស្របាា្របស់ថាន ក់ែឹកនាាំ និងប៉ុគាលិកតមអ្ងាភាពអ្ន៉ុវត្តន៍កន៉ុងការខសវងរកយ៉ុទធាស្រ្សតអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងឲ្យបានលាគជ័យ។ សស្រមាប់អ្នក
និពនធទី២ និយមន័យខបបលនេះមានលកខណ្ៈ លងអៀត្ោស់ ខែលមិនមាន លនាេ េះស្របលហាងោមួយសស្រមាប់ថាន ក់ែឹកនាាំ និងប៉ុគាលិកតមអ្ងាភាពអ្ន៉ុវត្តន៍លស្របីស្របាស់

នឹងការជាំទសទ់ាំងឡាយោខែលអា លកីត្មាន  ាំលរេះការ
រេិះគន់របស់ពួកលយងី។ លៅទីលនេះ អ្នកខែលមានការអាណិ្ត្
អាសូរ និងឈរលៅខាងលោលនលោបាយរបស់ធនាោរពិភព
លោកនឹងជាំទស់ថា ស្រគប់គលស្រមាងទាំងអ្ស់ ាពិលសសសស្រមាប់
ការពិលាធគាំរូជាំនួយងមី ខត្ងខត្ជួបស្របទេះឧបសគា ជួបស្របទេះ
បញ្ជហ ខែលមិនបានលស្រពៀងទ៉ុក និងលៅម៉ុខលោយរោក់រែ៉ុប 
ប ៉ុខនត ការលរៀនសូស្រត្ ខែលលកីត្មានលៅកន៉ុងែាំលណី្រការអ្ន៉ុវត្ត
គលស្រមាងលនេះ គឺាខលនកមួយថ្នវឌ្ឍនភាព36។ “លគចាាំបា ់ស្រតូ្វ

http://documents.worldbank.org/curated/en/920931581115641265/Disclosable-Version-of-the-ISR-Cambodia-Higher-Education-Improvement-Project-P162971-Sequence-No-04
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ខត្ចាប់លលតីមពីកខនេងោមួយ លតី្ស្រតូ្វលទ?” លនាេះ គឺាការលឆេីយ
ត្បទូលៅ។ ការពិត្ លយងីបានឮខបបលនេះាលស្រ ីនលលីកលស្រ ីនារ
លៅទីស្រកុងភនាំលពញ។ លយងីអា យល់ស្រសបថា ការោាំស្រទពីសាំោក់ 
អ្នតរាតិ្លៅខត្អា លៅរ ួ ល យីការងារខបបលនេះស្រតូ្វខត្ “ចាប់
លលតីមពីកខនេងោមួយ” លោយលជៀសមិនល៉ុត្។ ប ៉ុខនត លោបល់
ខែលលយងីលតល់ឲ្យាយ៉ុទធាស្រ្សតែ៏ាមញ្ញ សស្រមាប់រយៈលពល
ខវងឆ្ៃ យ និងលលីសពីអ្វីៗទាំងអ្ស់ គឺយ៉ុទធាស្រ្សតខែលពឹង
ខលអកលលីត្ងភាពថ្នបរបិទ។ ឧទ រណ៍្ ល ត្៉ុអ្វីមិនស្រពម
 ាំោយងវកិា ៤,៥៨ ោនែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ លតល់លៅ
ឲ្យអ្នកស្រាវស្រាវកមព៉ុាវយ័លកមងស្របកបលោយសកាត ន៉ុពលលៅ
ាកលវទិាល័យ្នម៉ុខលគ ខែលមានសញ្ជញ បស្រត្បរញិ្ជញ បស្រត្
ាន់ខពស់លៅបនតការសិកាថាន ក់បណ្ឌិ ត្? ល ត្៉ុអ្វីមិន ាំោយ
ងវកិាអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងស្រាវស្រាវថាន ក់លស្រកាយបណ្ឌិ ត្ ខែលលតល់
ងវកិាឲ្យអ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ស្របកបលោយសកាត ន៉ុពល 
និងមានលពលលវោស្រគប់ស្រោន់ លែីមបីលធវីការស្រាវស្រាវ លែីមបី
ជួយបលងេីត្ល ីងវញិនូវ លនាបញ្ញវនត និងអ្នកអាជីពកាំពូល 
ខែលាសនូលថ្នឧត្តមសិកា? ល ត្៉ុអ្វីបានាមិន ាំោយ
ងវកិាាក់ោក់មួយខលនកោលនាេះថ្នគលស្រមាងកន៉ុងការបលងេីត្
លវទិកាថាន ក់ាតិ្ សស្រមាប់អ្នកស្រាវស្រាវកមព៉ុា្នម៉ុខលគ 
លែីមបីគិត្ពីអាទិភាពផ្ទោ ល់ខេួនរបស់ពួកលគអ្ាំពីកាំខណ្ទស្រមង់
ឧត្តមសិកា ាាង ាំោយងវកិាកន៉ុងការជួលទីស្របឹការបស់
ធនាោរពិភពលោក ពី មាៃ យែ៏ឆ្ៃ យមកបលងេីត្អាទិភាពខបប
លនេះសស្រមាប់កមព៉ុា និងសស្រមាប់អ្នកស្រាវស្រាវកមព៉ុា? ាាង
ភាា ប់កមព៉ុាលៅនឹង “លសែឋកិ ចព៉ុទធិាកល” ល ត្៉ុអ្វបីានាមិន
 ាំោយងវកិាឲ្យមានការគិត្គូរលពញលលញអ្ាំពីវបិាកថ្នការ
បាំផ្ទេ ញទាំងស្រសុងរបស់ខខមរស្រក ម សស្រ្ងាា មស៉ុីវលិមួយទសវត្សរ ៍
បនាោ ប់ពីរបបខខមរស្រក មស្រតូ្វបានបញ្ច ប់ និងឲ្យ ាស់ខងមលទៀត្

 

ស្របាា្កន៉ុងការបលងេីត្ និងលចាទសួរអ្ាំពីវចិារណ្កិ ចអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់គលស្រមាង និងត្កេវាិា លៅពីលស្រកាយការតក់ខត្ងគលស្រមាង ថាតមពិត្ គលស្រមាងស្រត្ូវបានតក់ខត្ងលោយ
ខ៉ុសកបួនលនាេះលទ។ លលីសពីលនេះលទៀត្ ងមីៗលនេះ ធនាោរពិភពលោកបានលែីរតមគនេងចាស់ គឺលៅលពលការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងមានសភាពយតឺ្ោ វ ធនាោរពិភពលោកបាន
ចាប់លលតីមជួលទីស្របឹកាបរលទសបខនថមមកជួយជាំរ៉ុញលលបឿនអ្ន៉ុវត្តន៍គលស្រមាងលែីមបសីលស្រម ឲ្យបានវចិារណ្កិ ចអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់ខេួនខែលបានោក់ល ញ ខណ្ៈខែលលគលៅ
ខត្មិនទន់ល ញីមានការលចាទសួរល ងីវញិពីសាំោក់ភាន ក់ងារអ្ន៉ុវត្តន៍កន៉ុងស្រសុកលៅល យីលៅលលីកិ ចការទាំងអ្ស់លនេះរបស់ធនាោរពិភពលោក។ 

37 លគល ីញមានការលឆេីយត្បខេេះៗ  ាំលរេះសាំណួ្រខបបលនេះលៅកន៉ុងគលស្រមាងទី២ ប ៉ុខនតស្របខ លាមិនមានលកខណ្ៈាស្របព័នធ ាស់ោស់លៅល ីយ។ ាពិលសស សាំណួ្រ
សនូលខាងលលី ការស្រាវស្រាវ និងការអ្ប់រ ាំឧត្តមសិកាលែីមបីអ្វី និងលែីមបីអ្នកោលៅខត្អ្វត្តមានែខែល។ 

លៅលលីលលប េះរល់ខែលងវកិាជាំនួយបរលទសរាប់រន់ោន
ែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ មានមកលលីលោលនលោបាយ អាទិភាព 
និង កខ៉ុវសិ័យរបស់ស្របលទសមួយលនេះ?37 

លលីសពីលនេះ ស្របសិនលបីមានការតាំង ិត្តែ៏លាម េះស្រត្ង់ពិត្ស្របាកែ
ខមនលនាេះ ល ត្៉ុអ្វីមិនែកលោលការណ៍្ែាំលណី្រការលទធកមម 
និង ិរញ្ញវត្ថ៉ុ របស់ធនាោរពិភពលោក ពីគលស្រមាងស្រាវស្រាវ
របស់ាកលវទិាល័យ។ ការស្រាវស្រាវលៅកស្រមិត្ាកល
វទិាល័យមិនខមនលធវីែាំលណី្រពី ាំណ្៉ុ   ក លៅ ាំណ្៉ុ   ខ លោយ
ស្រត្ង់ែូ ខែលគណ្លនយយករបានរ ាំពឹងគិត្ទ៉ុកាម៉ុនលនាេះលទ។ 
“នវាន៉ុវត្តន៍” មិនខមនលល ល ីងែូ ការអ្ភិវឌ្ឍ ខែលមាន
ខលនការរ ួលស្រស លនាេះលទ។ វាាការណ៍្ែ៏គួរឲ្យ ួស ិត្ត ខែល
ធនាោរពិភពលោក ធ្លេ ប់ខត្មិន ូល ិត្តការលធវីខលនការ ប ៉ុខនត
តមរយៈនីតិ្វធីិលទធកមម និង រិញ្ញវត្ថ៉ុ  ង់ធ្លនាថា គាំរូងមីខែល
ប ៉ុនប ងនាាំមកនូវនវាន៉ុវត្តន៍លល ល ីងែូ បានលស្រោងទ៉ុក។ 
ការលរៀបោក់ឲ្យ “ការអ្ភិវឌ្ឍ និង នវាន៉ុវត្តន៍” លៅាមួយោន  គឺ
ាលរឿង ខមេកបាំល៉ុត្។ អ្ន៉ុាសន៍សស្រមាប់ការខកលមអរបស់
លយីង គឺលផ្ទត ត្លៅលលីការចាប់យកយ៉ុទធវធីិអ្ន៉ុមានរួម ខែល
អ្ន៉ុញ្ជញ ត្ឲ្យអ្នកគិត្កមព៉ុា អា លឆេីយនឹងសាំណួ្រអ្វីាត្ស្រមូវការ
របស់ពួកលគ ល ីយថាលត្ីអ្នាគត្គួរខត្ខបបោ។ 

លយងីស្រតូ្វខត្ទទួលាា ល់លងខែរថា មិនខមនស្រគប់អ្ន៉ុគលស្រមាង
ថ្នគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍
ស៉ុទធខត្បរាជ័យទាំងអ្ស់លនាេះលទ។ ការពិត្ មានការស្រាវស្រាវ
ខេេះខែលទទួលបាន “លាគជ័យ” បានលកីត្ល ងីលងខែរ។ ា
តឹ្កតង លៅ ៉ុងបញ្ច ប់ថ្នការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងកន៉ុងខខវ ិឆិកា ឆ្ន ាំ
២០១៥ អ្ន៉ុគលស្រមាង ាំនួន៩ ស្រតូ្វបានលតល់ជូននូវរនរងាវ ន់
ាលេូវការ។ លៅថ្លោកន៉ុងធនាោរពិភពលោក គលស្រមាងទាំងលនេះ



វ  ៉ុល២, លលខ១១, ថ្ងៃទី២៩ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ស្រតូ្វបានលគបងាហ ញ និងលលីកយកមកនិោយលៅកន៉ុងលវទិកាា
លស្រ ីន លែីមបលីធវីឲ្យគលស្រមាង រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ 
និងនវាន៉ុវត្តន៍លមីលលៅល ញីថា “លាគជ័យ” ខមនខទន។ ប ៉ុខនត 
គលស្រមាងលតល់រនរងាវ ន់លនេះ តមពិត្ គឺស្រតូ្វបានលរៀប ាំលោយ
អ្នកនិពនធទាំងពីរនាក់លនេះលទ ល យីវាស្រោន់ខត្ាខលនការលលីក
ទឹក ិត្តែល់អ្ន៉ុគលស្រមាងោខែលបានបញ្ច ប់ទន់លពលលវោ
ខត្ប ៉ុលោណ េះ38។ វាខលអកខត្លៅលលីលកខខណ្ឌ ែូ ា ១) បញ្ច ប់
ទន់លពល និង ២)  ាំោយងវកិាខែលបានលស្រោងទ៉ុកអ្ស់។ 
 ាំនួនថ្នរនរងាវ ន់ ស្រតូ្វបានកាំណ្ត់្ាម៉ុន ល ត្៉ុលនេះវា ហាក់
ល ីញថា មានភាពលាគជ័យកន៉ុង ាំលោមអ្ន៉ុគលស្រមាង ាំនួន
៤៥  ាំណ្៉ុ  ខែលធនាោរពិភពលោក លៅខត្រកាភាពសៃប់
ាៃ ត់្។ លលីសពីលនេះ អ្ន៉ុគលស្រមាង ខែលលាគជ័យខមនខទន
តមលកខណ្ៈស្រាវស្រាវាន់ខពស់ (លយងីគិត្ថា មានស្រតឹ្មខត្៣ 
ប ៉ុលោណ េះ) លែីមបីោាំស្រទករណី្ទូលៅរបស់លយីង៖ អ្ន៉ុគលស្រមាង
ទាំង៣ លនេះចាប់លលតីមាមួយអ្នក ខែលបានទទួលការបណ្ត៉ុ េះ
បោត លថាន ក់បណ្ឌិ ត្ និង/ឬមានអ្នកជាំនាញលទធកមមលពញ
លមា ងសស្រមាប់អ្ន៉ុគលស្រមាង ខែលបង់ស្របាក់ខខលោយាកល
វទិាល័យរបស់ពួកលគ។ 

ស្រត្ ប់មកកាន់ទ ហីករណ៍្ែ៏ទូលាំទូោយរបស់លយីងវញិមតង 
លៅលពលអ្នកសិកាាន់ខពស់ាលស្រ ីនលៅខត្បារមភថា លនត់្គាំនិត្
បរបិទ លៅខត្តមលងធនាោរពិភពលោកានិ ច លយងី ងអ៉ុល
បងាហ ញថា គឺមានខត្តមរយៈការពិនិត្យលមីលយ៉ុទធវធីិរបស់
ធនាោរពិភពលោក អ្ាំពីបរបិទលៅកន៉ុងកស្រមិត្ែ៏លស្រៅលទ លទីប
លយីងអា លមីលល ីញពីឫសគល់ថ្នភាពបរាជ័យថ្នលោល
នលោបាយ។ រ ូត្មកទល់លពលលនេះ ការយល់ែឹងពីលវយាកណ៍្
ស្រគឹេះ និងស៉ុីជលស្រៅថ្នរលបៀបខែលធនាោរពិភពលោក “គិត្” 

 
38 គលស្រមាងលតល់រនរងាវ ន់លនេះ មិនមានលៅកន៉ុងការតក់ខត្ងគលស្រមាងលែីមខែលលរៀប ាំលោយធនាោរពិភពលោកលនាេះលទ។ 
39 សស្រមាប់ការរេិះគន់បនាោ ប់បនសាំសូមលមីល Klees and Edwards (2014), Verger, Edwards, and Altinyekan (2014), Heyneman (2003) និង Jones (2007)។ លៅ

លស្រៅវស័ិយអ្ប់រ ាំ សូមលមីលលងខែរ Broad (2006) និង Wade (1996)។ លោយខាេ  លស្រោេះថាន ក់ថ្នការលធវីទូលៅនីយកមម ួសល ត្៉ុ ការរេិះគន់ទាំងលនេះលស្រ ីនខត្លផ្ទត ត្ខត្
លៅលលីមលនាគមវាិា  និងរលបៀប/មលធាបាយសមាភ រៈ ខែលមានឥទធិពលលលីការរការបបថ្នការគិត្។ លៅកន៉ុងន័យមា ងវញិលទៀត្ គឺស្រោន់ខត្លមអិត្មលនាគមវាិា  និងអ្ាំពី
ទិែឋភាពត្ងនិយម/សមាភ រនិយម។ ការពិត្បញ្ជហ លនេះ វាលៅខត្មានារសាំខាន់។ លោ៉ុយលៅវញិ កិ ចការរបស់លយងី គឺលផ្ទត ត្លលីរ នាសមព័នធថ្នគាំនិត្ែ៏លស្រៅ (ស្របខ ល
នរោមាន ក់អា និោយថាា វបបធម៌) និងលោយខ កខែលយ៉ុទធវធីិខបបលនេះបានបលងេីត្៖ យ៉ុទធវធីិអ្ន៉ុមានខញក ការសនមត្ថ្ននិោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្ និងពីមូល
បែិញ្ជញ ភាវវទិាថ្នវត្ថ៉ុវស័ិយរូបធ្លត្៉ុ ែូ ខែលនឹងបានលរៀបរាប់ខាងលស្រកាម។ សស្រមាប់ការពិភាកាបនតលទៀត្ អ្នកអានអា លមីល Rappleye and Komatsu (2017)។ 

ខបបលនេះ មិនខមនា ាំណ្៉ុ  លៅែ៏ មបងថ្នការរេិះគន់ស្របកប
លោយការសិកាាន់ខពស់កន៉ុងការស្រាវស្រាវអ្ប់រ ាំលនាេះលទ39 ។ 
លែីមបបីលងេីត្ការស្រាវស្រាវស្របកបលោយការរេិះគន់ តមការគិត្
ខបបលនេះាងមីល ងីវញិ លយងីកាំព៉ុងអ្េះអាងថា យ៉ុទធវធីិ ស្របលភទ
សពោបរបិទទូលៅ គឺាស្របភពថ្នភាពបរាជ័យលោលនលោបាយ 
ខណ្ៈលពលខែល អ្លរវ ហារកិភាពបរបិទ បានខស្របកាេ យភាព
បរាជ័យ ឲ្យលៅាការបលនាោ ស។ ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ 
បលងេីត្បរបិទទូលៅលោយការលធវីអ្ន៉ុមានខញកល ញពីធ្លត្៉ុរួម
ថ្នសូ នាករខបបឧត្តមគតិ្ ខែលមិនខែល  លតិត្យករូបភាពអ្វី
ទាំងអ្ស់ លស្រៅខត្ពីការយលល់ ញីទ៉ុកាម៉ុនរបស់អ្នកអ្លងេត្។ 
ល ត្៉ុលនេះ វានាាំឲ្យមានការលមីលរ ាំលង សូមបខីត្កតត បរបិទែ៏ធាំ 
និងសាំខាន់បាំល៉ុត្ ល យីនិងសូមបខីត្អ្វីមួយខែល ាស់ស្រកខ ត្ 
ែូ ាលលប េះរល់ពីរបបខខមរស្រក ម មកលលីការអ្ប់រ ាំឧត្តម
សិកាលៅកមព៉ុា។ ស្របសិនលបីលាកនាែកមមខបបលនេះ អា ឆេង
ល៉ុត្ស្របព័នធថ្នការគិត្ (របស់ធនាោរពិភពលោក) វាមិនពិបាក
លទខែលថា អ្វីៗលលសងលទៀត្ ក៏រ ាំលងល៉ុត្ពីស្របព័នធថ្នការគិត្ខបប
លនេះខែរ។ ែូ លយងីបានលលកីល ងីតាំងពីែាំបូងកន៉ុងលស កែីលលែីម
រ ួល យីថា អ្នកស្រាវស្រាវសងាមាស្រ្សតបានរេិះគន់យ៉ុទធវធីិឧត្តម
គតិ្លនេះថា លររលពញលោយកាំ ៉ុស និងលស្រោេះថាន ក់បាំល៉ុត្ ែូ អ្វី
ខែល លោក ខអ្លខស្រ្ វែ សស៉ុត្ បានស្រពមានលយីងថា វាលធវីឲ្យ
លយងីខាវ ក់ខភនកលមីលមិនល ញីកាំ ៉ុសខែលវាបានបលងេីត្ល ងី។ 

កន៉ុងខលនកមួយែ៏ធាំ អ្លរវ ហារកិភាពបរបិទ គឺល ញមកពីល ត្៉ុ
ខែលថា ស្របលភទសពោបរបិទទូលៅ មិនខែលបញ្ចូ លពីរលបៀប
ខែលធនាោរពិភពលោកខេួនឯងជេះឥទធិពលលលីបរបិទលនាេះលទ។ 
ឧទ រណ៍្ខាងលលី ខែលលយងីពិនិត្យលមីល រមួមានភាពតឹ្ងរ៉ុងឹ
បាំល៉ុត្ថ្នស្រកឹត្យស្រកមលទធកមមរបស់ធនាោរពិភពលោក និង
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រលបៀបខែលនិោមរបស់ធនាោរពិភពលោក បានោក់ល ញ
លធវីាលកខខណ្ឌ ចាាំបា ់ ខែលត្ស្រមូវឲ្យអ្នកស្រាវស្រាវកមព៉ុា
លធវីការលោយមិនបានស្របាក់កថ្ស្រម។ នីតិ្វធីិ និងនិោមទាំងលនេះ 
គឺាវត្ថ៉ុ វសិ័យ “ខែលលតល់ឲ្យ” តមការលមីលល ីញរបស់
ធនាោរពិភពលោកលៅលលីពិភពលោក។ ធនាោរពិភពលោក 
មិនខែលមានការគិត្គូរោ ងម ត់្ ត់្លទថា ប៉ុពវល ត្៉ុថ្នយនត
ការខបបលនេះ នឹងលធវីឲ្យការលរៀប ាំគលស្រមាងមួយ ាំនួន មិនអា 
លៅរួ ។ អាស្រស័យល ត្៉ុលនេះ អ្វីៗទាំងអ្ស់ លលីកខលងខត្ 
ធនាោរពិភពលោក ស៉ុទធខត្កាេ យលៅាអ្លងរកន៉ុងការខសវង
យល់ពីបរាជ័យ ឧទ រណ៍្ អ្វីៗទាំងអ្ស់ គឺាកាំ ៉ុសខាង
កមព៉ុា។ ខណ្ៈខែលគាំនិត្ខបបលនេះ គឺា ាំណ្៉ុ  ចាប់លលតីម 
វានាាំលៅែល់ការសែបីលនាោ សលោយលជៀសមិនល៉ុត្។ ឧទ រណ៍្ 
កងវេះអ្នកមានសញ្ជញ បស្រត្បណ្ឌិ ត្ បានកាេ យលៅាបរាជ័យ
របស់នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ កន៉ុងការលតល់ការ
ោាំស្រទបល ចកលទស ឬសិកាខ ាោអ្ាំពីវធិីាស្រ្សតស្រាវស្រាវឲ្យ
បានស្រគប់ស្រោន់ ខែលលនេះមិនខមនាបញ្ជហ  ខែលបលងេីត្ល ីង
លោយរលបៀបលរៀប ាំគលស្រមាងែាំបូងលនាេះលទ។ បរាជ័យកន៉ុងការ
លោេះស្រាយបញ្ជហ លទធកមម បានកាេ យាបរាជ័យថ្នឆនោៈកន៉ុង
 ាំលោមអ្នកែឹកនាាំាកលវទិាល័យ និងនាយកោឋ នឧត្តម
សិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំកន៉ុងការបាំលពញការងារបណ្ត៉ុ េះបោត ល 
និងោាំស្រទកិ ចការលទធកមមលនេះ 40 ។ បរាជ័យលៅកន៉ុងការលធវី
លទធកមម មិនស្រតូ្វបានគិត្ថា ាលទធលលថ្នភាព ស្រមូង ស្រមាស
រវាងលសែឋកិ ចវទូិធនាោរពិភពលោក និងអ្នកជាំនាញខាង

 
40 បញ្ជហ ខែលលគលៅខត្ល ីញមានលៅកន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២។ ការណ៍្ខែលមិនអា លធវីលទធកមមបានលលីការជួសជ៉ុស ការាងសង់ និងការបញ្ជា ទិញសមាភ រ
ពិលាធន៍ តមខលនការសកមមភាពស្របចាាំឆ្ន ាំបាន គឺបោត លមកពីកងវេះឆនោៈ និងការតាំង ិត្តលរៀនសូស្រត្អ្ន៉ុវត្តរបស់ប៉ុគាលិកគលស្រមាងលៅនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្ន
ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ និងស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា។ 

41 បញ្ជហ លនេះលៅខត្លកីត្មានលៅកន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២ ខត្លលីកលនេះ វាលកីត្មានលងខែរលៅកស្រមិត្ស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា លោយល ត្៉ុថា ពួកលគាអ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍
ផ្ទោ ល់ ល ីយសថិត្លៅលស្រកាមការសស្រមបសស្រមួលរបស់នាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ។ ប ៉ុខនត ក៏មានការលលីកទឹក ិត្តឲ្យលធវីការបូកបញ្ចូ លការងារគលស្រមាង
ាមួយការងារសនូលរបស់ាថ ប័នទាំងមូលលងខែរ។ វាសថិត្លៅកន៉ុងែាំោក់កាលែាំបូង ខែលលយីងមិនអា វាយត្ថ្មេលៅលលីសមត្ថភាព និងទមៃន់ការងារខែលបាន
មកពីការបូកបញ្ចូ លោន លនេះ ថាលតី្វាមានគ៉ុណ្ភាពខបបោ និងថាលតី្វា ួសពីលទធភាពរបស់ពួកោត់្កន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តខែរ ឬលទ? 

42 សាំល ងខបបលនេះ លៅខត្បនតឮរ ូត្ែល់លពលប ច៉ុបបននលនេះ កន៉ុងលបសកកមមតមោនវាយត្ថ្មេែាំលណី្រការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២។ 
43 ការអ្លងេត្ខែលលៅខត្ស្រតឹ្មស្រតូ្វរ ូត្មកទល់លពលលនេះ កន៉ុងការអ្ន៉ុវត្តគលស្រមាងលលីកទី២។ មាន ក់ៗ បានស្របឹងខស្របងលធវីកិ ចការលនេះអ្ស់ពីសមត្ថភាព និងលទធភាព
របស់ពួកលគ អ្នកខេេះបានលធវីការ ួសលមា ងការងារកាំណ្ត្់ាលេូ វការលទៀត្លង។ 

អ្ភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមន៉ុសសលនាេះលទ ខែលាបញ្ជហ ខាងធនាោរ
ពិភពលោកស៉ុទធាធ។ 

លៅលពលអ្នកនិពនធទី២ ខែលាអ្នកែឹកនាាំគលស្រមាង ិរញ្ញបប
ទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ បានត្វា ថា រាល់ការ
បណ្ត៉ុ េះបោត ល និងការងារលទធកមមទាំងអ្ស់ បានស្រសូបយក
អ្ស់លពលលវោាលស្រ ីន ពីប៉ុគាលិកនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្ន
ស្រកសួងអ្ប់រ ាំ (លទេះោ ងោក៏លោយ ពួកលគស្រតូ្វខត្លធវីការងារ
សនូលរបស់ពួកលគ)41 ធនាោរពិភពលោក បានលចាទមតងល យី
មតងលទៀត្ថា ប៉ុគាលិកនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួងអ្ប់រ ាំ 
លធវសស្របខ ស “មិនយក ិត្តទ៉ុកោក់នឹងភារកិ ចរបស់ខេួន”42 
ល យីបានោក់ទណ្ឌ កមមលោយផ្ទោ ល់តមរយៈការែក “ស្របាក់
លលីកទឹក ិត្ត” តិ្ តួ្ ខែលលៅសល់មកពីការតក់ខត្ងគលស្រមាង
ែាំបូង ែូ ា ការលធវីែាំលណី្រលស្រៅស្របលទសសស្រមាប់ “ការកាង
សមត្ថភាព” គលស្រមាងវបិសសនាលៅមាត់្សម៉ុស្រទ លែីមបែីកស្រសង់
បទពិលាធន៍ាលែីម។ល។ ពួកអ្នកសងសយ័និយម អា លចាទ
ាសាំណួ្រថា លតី្លយងីមាន ិត្តសបប៉ុរសមកលលីកមព៉ុាលពក ឬ
ោ ងោមកលលីកមព៉ុា ប ៉ុខនតកន៉ុងរយៈលពល២ឆ្ន ាំ ខែលអ្នក
និពនធទី១ បានលធវីការាមួយនាយកោឋ នឧត្តមសិកាថ្នស្រកសួង
អ្ប់រ ាំ និងាកលវទិាល័យ វា ាស់ោស់ថា លៅខាងកមព៉ុា 
ភាគលស្រ ីនបាំល៉ុត្ បានពាោមលធវីអ្វី ខែលពួកលគអា លធវីបាន
អ្ស់ពីសមត្ថភាព និងលទធភាពល ីយ43 ។ លៅពីលស្រកាយទវ រ
ខែលបិទជិត្ អ្នកលៅកន៉ុងការោិល័យធនាោរពិភពលោក ា
ញឹកញាប់ ោបពណ៌្ពួកលគថា ាអ្នកខែល “ោម នសមត្ថភាព” 
“ោម នឆនោៈ” និងមតងមាេ លថា “ព៉ុករលួយ”។ លនេះមិនខមនមាន
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ន័យថា លយងីបែិលសធថា ោម នអ្ាំលពីព៉ុករលួយលៅកមព៉ុាលនាេះ
លទ (Brehm 2018) ប ៉ុខនតអ្វីខែលលយងី ង់សងេត់្ធៃន់លៅទីលនេះ 
គឺថាាញឹកញាប់ ការោបពណ៌្ទាំងលនេះ ស្រតូ្វបានលស្របីលែីមបែីក
ការពនយល់ពីបញ្ជហ ខែលចាក់ឫសោ ងលស្រៅកន៉ុងការលរៀប ាំរ នា
សមព័នធ ខែលកន៉ុងករណី្លនេះ គឺការលរៀប ាំគលស្រមាងខ៉ុសកបួន។ 

អ្វីខែលាការបារមភាងលនេះលៅលទៀត្ គឺថា ស្របសិនលបីលយីង
ែកឃ្លេ បនតិ  អ្វីទាំងអ្ស់លនេះមានន័យថា វានឹងមិនមាន លនាេ េះ
ស្របលហាងោមួយ សស្រមាប់កាំខណ្ទស្រមង់ាារវនតអ្ាំពី “ការគិត្” 
របស់ធនាោរពិភពលោកលនាេះលទ។ ែូ ខែលលយងីបានល ញី 
ធនាោរពិភពលោក ហាក់មិនលផ្ទត ត្ការយក ិត្តទ៉ុកោក់ (ឬ
បាំលភេ លចាល) ាន ថ្ែសិកាាន់ខពស់ែ៏សមបូរខបប លែីមបយីល់
ពីបរបិទ (អ្ប់រ ាំ) លទេះាកន៉ុងករណី្ាក់ោក់លៅកមព៉ុា ក៏ែូ 
ាករណី្ទូលៅអ្ាំពីវធីិាស្រ្សតស្រាវស្រាវរបស់សងាមាស្រ្សត ែូ 
ខែលបានពិភាកាកនេងមក។ ស្រសបាមួយោន លនេះ ធនាោរ
ពិភពលោក ែាំលណី្រការាវបបធម៌ាថ ប័ន ខែលពិបាកកន៉ុងការ
ទទួលាា ល់កាំ ៉ុសអ្តី្ត្កាលរបស់ខេួន និងភាពបរាជ័យលៅ
តមស្របលទសខែលខេួនបានលធវីការ ពីលស្ររេះបញ្ជហ ទាំងអ្ស់លនេះ 
ស្រតូ្វបានបាំខបេងលៅាការបលនាោ ស ខែលលយងីអា លមីលល ញី
ោ ង ាស់រ ួមកល យី។ ល ត្៉ុលនេះ ការសននិោឋ នរបស់លយងី 
ខែលលកីត្ល ញពីខាងកន៉ុង គឺថាប ច៉ុបបននលនេះ ាថ ប័នលនេះហាក់
ែូ ាមិនមានសមត្ថភាពលរៀនសូស្រត្ទល់ខត្លាេះ។ លនេះគឺា
លកាសលយវ ័ិយមួយ ខែលមិនមាននរោមាន ក់រ ាំពឹងទ៉ុកសស្រមាប់ 
“ធនាោរព៉ុទធិាកល” ខែលពាោមែឹកនាាំពិភពលោក កន៉ុង
វសិ័យសិកាាន់ខពស់ ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍។ 

ប ៉ុខនត ស្របសិនលបី ធនាោរពិភពលោក បរាជ័យទាំងកន៉ុងការ
លស្របីស្របាស់ការសិកាស្រាវស្រាវាន់ខពស់ លៅលលីបរបិទ ភាព
ាក់ោក់របស់បរបិទ ឬការឆេ៉ុេះបញ្ជច ាំងពីលោលនលោបាយ
ខែលបរាជ័យកន៉ុងអ្តី្ត្កាល ល ត្៉ុលនេះលយងីស្រតូ្វខត្លចាទសួរ
ថា អ្វី  លៅខែលជាំរ៉ុញ កខ៉ុ វសិ័យលោលនលោបាយធនាោរ

 
44 ការសននិោឋ ន ខែលលៅខត្មានស៉ុពលភាព មិនស្រោន់ខត្សាំលៅលលីប៉ុគាលិកធនាោរពិភពលោកប ៉ុលោណ េះលទ ខត្សស្រមាប់មស្រ្នតីកមព៉ុាខេេះលងខែរ ខែលលធវីការមិនល េះ
 ត់្លនឿយ និងោ ងសកមមាមួយធនាោរពិភពលោក កន៉ុងការត្ស្រមង់ទិសស្រគឹេះាថ នឧត្តមសិកា និងអ្នកស្រាវស្រាវកមព៉ុា។ 

ពិភពលោក និងការលរៀប ាំតក់ខត្ងគលស្រមាង? លៅទីលនេះ លយងី
ស៉ុាំឲ្យអ្នកអានលផ្ទត ត្លៅលលីថា លតី្បញ្ញត្តិជាំលនឿ និងភាពមិន
ល េះខ៉ុស អា ាបញ្ញត្តិខែលមានស្របលោជន៍ កន៉ុងការវភិាគលៅ
ថ្ងៃម៉ុខ លែីមបីឲ្យយល់បានកាន់ខត្ស៉ុីជលស្រៅពី រកិខបបរក់
កោែ លាសនា ខែលមានាប់រ ូត្មកលៅកន៉ុងាថ ប័នមួយ
លនេះ (Rappleye 2018; Rist 1997)។ បទពិលាធន៍របស់លយងី
បងាហ ញស្របាប់លយីងថា អ្វីខែលជាំរ៉ុញ កខ៉ុវសិ័យរបស់ធនាោរ
ពិភពលោក និងការលរៀប ាំតក់ខត្ងគលស្រមាង ការពិត្គឺ ជាំលនឿ៖ 
ជាំលនឿលៅកន៉ុងធនាោរពិភពលោកអ្ាំពីភាពមិនល េះខ៉ុសរបស់ខេួន 
ខែលស្រតូ្វបានជាំរ៉ុញលោយជាំលនឿធាំាងលនេះលៅកន៉ុងត្កេវាិា ទូលៅ
អ្ាំពី “ការអ្ភិវឌ្ឍ”។ ជាំលនឿ បានបងាហ ញពីការលជឿាក់ែ៏ម៉ុត្មាាំ 
ជាំលនឿខែលាប់នឹងាសនាស្រជុលនិយម (សស្រមាប់លយងី ការពិត្
ជាំលនឿល ញពីគមពីរាសនាលនេះឯង) ខែលមានអ្ាំោ ខាេ ាំង
ខមនខទន និងខែលជាំលនឿខបបលនេះលជឿថា ខេួនមានសមត្ថភាព
កន៉ុងការបលងេីត្ត្ងភាព។ 

លៅខាងកន៉ុងធនាោរពិភពលោក ាពិលសស ខលនកអ្ភិវឌ្ឍន៍
ធនធ្លនមន៉ុសស និងលៅការោិល័យតមស្របលទសខែលធនាោរ
ពិភពលោកែាំលណី្រការ លយងីជួបប៉ុគាលិកាលស្រ ីន ខែលស្រចាន
លចាលការាប់រក់ព័នធលៅនឹងនវលសរនិីយមស្រជុល (Neo-

liberal Foundamentalism) និងជាំលនឿកមាេ យស្របលភទងមីៗ 
ខែលល ញពីនវលសរនិីយមស្រជុលនិយម។ លទេះតិ្  ឬលស្រ ីន 
ភាគលស្រ ីនថ្នអ្នកទាំងលនេះអា លមីលធេ៉ុេះពី រតិ្មលនាគមវាិា
របស់ធនាោរពិភពលោកខែលខេួនកាំព៉ុងបលស្រមី។ មូលល ត្៉ុ
ខែលពួកលគលៅបនតលធវីការលៅធនាោរពិភពលោក ពីលស្ររេះពួក
លគលជឿថា “ការអ្ភិវឌ្ឍ” គឺាអ្វីខែលមិនស្រតូ្វលចាទសួរ។ លទេះបី
ាមានឧបសគា រោក់រែ៉ុប និងលៅម៉ុខលៅលស្រកាយ ជួនកាល
ពួកលគអ្េះអាងលោយទឹក ិត្តថា ស្រតូ្វខត្ជាំនេះឲ្យបាន។ លនេះគឺា
លរឿងស្រតឹ្មស្រតូ្វ ខែលស្រតូ្វបនតលៅម៉ុខលទៀត្ កន៉ុងការលឆេីយត្បលៅ
នឹងការបនតបារមភរបស់ពួកលយងីអ្ាំពីគលស្រមាងខែលបរាជ័យ44។  
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ប ៉ុខនតប៉ុគាលិកទាំងលនេះ ខត្ងខត្ោក់លោលនលោបាយ “អ្ភិវឌ្ឍន៍” 
ថាានិោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្ និងមូលបែិញ្ជញ ត្កេវាិា ឯក45 
(Monological Premises) លោយមិនមានការភ្ាក់រឮក។ 
លនាេះ គឺថា លវយាករណ៍្ាមូលោឋ នថ្នការគិត្ខត្មួយគត់្ គឺវា
ស្រតូ្វខត្មាន លមេីយខែលស្រតឹ្មស្រតូ្វមួយ (“គាំរូអ្ន៉ុវត្តន៍លអ”) ខែល
អា អ្ន៉ុវត្តបានលៅទូទាំងពិភពលោក និងលៅស្រគប់លពល 
(ស្រតឹ្មស្រតូ្វស្រគប់កាល និងលាំ )។ ការគិត្ខបបលនេះល ីយ គឺ
ាអ្វីខែលលធវីឲ្យយ៉ុទធវធីិអ្ន៉ុមានខញករបស់ធនាោរពិភពលោក
អា ែាំលណី្រការលៅបាន។ យ៉ុទធនាការសវេះខសវងរកឲ្យល ីញ
ាម៉ុន បនាោ ប់មកអ្ន៉ុវត្ត “ ាប់” រ ាំលងស្របវត្តិាស្រ្សតលនេះ គឺា
ការជាំរ៉ុញទឹក ិត្ត និងាលោលលៅគនេឹេះខែលលយងីខត្ងខត្ជួប
ស្របទេះាញឹកញាប់លៅកន៉ុងការគិត្ និងែាំលណី្រការរបស់ធនាោរ
ពិភពលោក។ មកែល់កខនេងលនេះ លយីងកាំព៉ុងលែល់ជលស្រមីស
សស្រមាប់ការពនយល់ខបបលសែឋកិ ចនលោយបាយ លែីមបីខសវង
យល់ពីការស្រតួ្ត្ស្រតថ្នអ្ាំោ លសែឋកិ ច និងលសែឋកិ ចវទូិកន៉ុង
ខលនកអ្ភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមន៉ុសសរបស់ធនាោរពិភពលោក៖ គឺ
ម៉ុខវាិា សងាមាស្រ្សតខែលអា កាេ យាអ្ាំណ្េះអ្ាំោងខែល
លកៀកបាំល៉ុត្ថាានិោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្ (លោយលកខណ្ៈ
ថ្ន ាប់លាត់្លាង់ និងត្ស្រមូវការ)។ ល ត្៉ុែូ លនេះ ាាងឲ្យ 
នលោបាយនវលសរនិីយមលែីរតួ្សាំខាន់ លសែឋកិ ចវទូិលបីៗលៅ
កន៉ុងធនាោរពិភពលោក បានលែីរតួ្នាទី មបងកន៉ុងការរ ាំលល 
ឲ្យល ញីពីវបបធម៌ថ្ននិោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្លនេះ។ 

អ្វីខែលជាំនួសការលបីក ាំ  លៅាការជាំរ៉ុញពីខាងលស្រៅ និង
ការលរៀនសូស្រត្របស់ធនាោរពិភពលោក គឺាជាំលនឿអ្ត្ថិភាពថ្ន
ភាពលអ ការណ៍្ខែលខេួនមានគ៉ុណ្ភាពមួយខែលមានលកខណ្ៈ
ែូ លៅនឹងលទវលៅកន៉ុងភាពលាម េះស្រត្ង់ ភាពមិនល េះខ៉ុស និង
 រតិ្ោ ់ខាត្របស់ខេួន។ ាាងឧត្តមភាពរបស់ លោក លវប័រ 
ខែលបានមកពីការខស្របស្របួលលៅរកសកមមភាពសងាមា មបង 
(Verstehen) ធនាោរពិភពលោក សមេឹង “លៅលលី”។ ា
ាងការ រចារាមួយភាពសម៉ុគាម ញខែលលកីត្ល ញពីត្ងភាព

 
45 វាកាងាខែលស្រតូ្វអ្េះអាងលែីមបីលតល់ាមូលោឋ ន ឬល ត្៉ុលលសស្រមាប់ការសននិោឋ នខែលខលអកលលីទសសនវស័ិយ និងការគិត្លោយខេួនឯងខត្មួយគត់្។ 
46 ភសត៉ុតងាក់ខសតង លនាេះគឺការចាក់បញ្ចូ លាលលីកទី២ លោយធនាោរពិភពលោកកន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៨ “គលស្រមាងខកលមអការអ្ប់រ ាំគ៉ុណ្ភាពឧត្តមសិកា” ខែលមានទឹកស្របាក់
រ ូត្ែល់ ៩២,៥ ោនែ៉ុោេ រស រែឋអាលមរកិ។ 

ខែលកាំព៉ុងមាន លនាានិ ច និងការពាោមកាងគាំនិត្ 
ធនាោរពិភពលោក ខបរខភនករបស់ខេួនល ញពីស្របវត្តិាស្រ្សត 
និងត្ស្រមងស្រត្ង់លឆ្ព េះលៅរក “អ្នាគត្”។ ប ៉ុខនត លៅលពលខែល
ស ចភាព “លៅលលី” ល យីមិនខមន “លៅទីលនាេះ” ការវនិិលោគ
ោ ងសនធឹកសនាធ ប់របស់ធនាោរពិភពលោក កន៉ុងការបលងេីត្
ទិននន័យាកល គឺមិនមានន័យអ្វីទាំងអ្ស់ លនេះគឺលោយារ
ខត្ស្របលភទសពោនិោមវទិាាស្រ្សតោ ់ខាត្លនេះ បានោក់
ទិននន័យទាំងលនេះ ូលរ ួាលស្រស ។ 

កន៉ុងកស្រមិត្ខែលការលធវីលកាសលយវ ័ិយរបស់លយងីបានរកល ញី
ពីលោកទសសនៈាសនា ខែលមិនអា ពាបាលបាន ការ
សននិោឋ ន ៉ុងលស្រកាយរបស់លយីង អា រតឹ្ខត្ទ៉ុទោិែឋិនិយមខងម
លទៀត្។ លែីមបីរកាការលមីលល ីញខបបាសនាលនេះ បរបិទ
ខែលកន៉ុងន័យលនេះ សាំលៅលលីត្ងភាពថ្នបទពិលាធន៍ មិនស្រោន់
ខត្ស្រតូ្វបាំលភេ លចាលលនាេះលទ ប ៉ុខនតស្រតូ្វខត្មានការសរលសរល ងី
វញិឲ្យបានសកមម លែីមបឲី្យស្រសបលៅតម កខ៉ុវសិ័យលនេះ។ លនេះ
ាអ្វីខែលលយងី ង់មានន័យថា បលងេីត្ត្ងភាព។ វារតឹ្ខត្គួរ
ឲ្យបារមភ ខែលរកល ញីថា ធនាោរពិភពលោកលៅខត្ “មិនអា 
ទទួលកាំ ៉ុស” (Wade 1996, 34) លៅលពលខែលខេួនពាោម
លលីកកមពស់រូបភាពខេួនឯងថាា ធនាោរព៉ុទធិ និងលសែឋកិ ច
ព៉ុទធិាកល និងសូមបលីស្រកាយលោលនលោបាយការលរៀប ាំរ នា
សមព័នធល ីងវញិលៅកន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៨០ ខែលបានបរាជ័យមតងរួ 
មកល ីយ (សូមលមីល Weaver 2008)។ 

លៅ ៉ុងបញ្ច ប់ អ្វីខែលលយងីកាំព៉ុងអ្េះអាងលធវីទ ហកីរណ៍្ថាា
បញ្ជហ  គឺការខសវងរកឫសគល់ថ្នមូលល ត្៉ុ លោយលចាទសួរថា
បញ្ជហ ទាំងលនាេះលកីត្ល ញពីោមកតាំងពីែាំបូងមក ាាង
ការទទួលាា ល់បាត្៉ុភូត្លនេះថាាបញ្ជហ ។  កខ៉ុវកិលលនេះល យី 
គឺាមូលល ត្៉ុថ្នការអ្ភិវឌ្ឍខែលបរាជ័យ ែូ ាគលស្រមាង
 រិញ្ញបបទនសស្រមាប់ការស្រាវស្រាវ និងនវាន៉ុវត្តន៍ ល យីខែល
អា ស្រតូ្វបានជាំនេះលោយការចាក់ “ការអ្ភិវឌ្ឍ” បខនថមលទៀត្46 
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និង ការជាំរ៉ុញ ឲ្យមានការផ្ទេ ស់បតូរាថ នភាពប ច៉ុបបនន មិនខមន
ាមួយស័វយឆេ៉ុេះបញ្ជច ាំង លរៀនសូស្រត្ និងរបត់្របបថ្នការគិត្ 
(Paradigm Shift) លទ។ កន៉ុងន័យលនេះ មិនខមនមានន័យថា
មកពីមិនមានភសត៉ុតងសិកាាន់ខពស់ ទ ហីកមម ឬភសត៉ុតង
 ាស់ោស់ ខែលអា បតូ រធនាោរពិភពលោកលនាេះលទ ខត្
ធនាោរពិភពលោកខេួនឯងលទ ខែលស្រតូ្វខត្ែូរអ្វីៗទាំងអ្ស់
លែីមបីធ្លនាឲ្យបានលោកទសសនៈរបស់ខេួន។ កន៉ុងនាមាអ្នក
សិកាាន់ខពស់ខែលមានការបារមភ លយងីស្រតូ្វខត្សួរខេួនឯងថា៖ 
លតី្លេូវោខែលលៅលបីកសស្រមាប់លយងីអា បតូរែាំលណី្រការរបស់
ាថ ប័ន “អ្ភិវឌ្ឍន៍” ែ៏មានអ្ាំោ ាងលគលលីពិភពលោកមួយ
លនេះបាន? ល យីវានឹងស្រតូ្វការរយៈលពលប ៉ុនាម នលទៀត្? លស្ររេះ
ថាធនាោរពិភពលោក លៅលពលលនេះ មានបាំណ្ងបតូរឧត្តម
សិការបស់ខេួន ខែលាខលនកមួយថ្នសកមមភាពកាំព៉ុងបនត
បលងេីត្លសែឋកិ ចព៉ុទធិាកល។ 

 
លស កតីខងេងការណ៍្៖ ព៉ុាំមានជលមាេ េះលលស្របលោជន៍ខែលអា 
លកីត្មានល ីងលទ តមរយៈរបាយការណ៍្របស់អ្នកនិពនធ។ 
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