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© រក្ាសិទធយោយ ម្អក្  | ែលឹម្សារថ្នអត្ថរទយនេះគឺជាគាំនិត្ររស់អនក្និពនធផ្ទទ េ់ និងមិ្នឆលុ េះរញ្ច ាំងអាំពីទសសនៈររស់
ម្ជឈម្ ឌ េអភិវឌ្ឍន៍ក្ម្ពុជា។ 

 

ក្ម្ពុជាគឺជាប្រយទសក្ាំពុងអភិវឌ្ឍម្ួយយៅអាសុី ខដេក្ាំពុងខត្មាន
សនទុេះយសដឋក្ចិ្ច និងបនកាល យជាប្រយទសមានប្បក់្ច្ាំ ូេម្ធ្យម្
ក្ប្ម្ិត្ទារយៅឆ្ន ាំ២០១៦។ ការអភិវឌ្ឍយនេះយក្ីត្យច្ញពីក្ត្តា ជប្ម្ុញ
ជាយប្ច្ីន ក្នុងយនាេះរមួ្មានការជួយជប្ម្ុញយោយប្រយោេពវីត្ាមាន
ររស់សាយយរ ីយសបេសផ្ងខដរ។ សាយយរ ីយសបេសសាំយៅដេ់ការយប្រី
ប្បស់ពិភពនិម្ិត្ា ខដេរយងកីត្យ ងីយោយប្រព័នធកុ្ាំពយូទ័រ រយច្ចក្វទិា 
យដីម្េរីយងកីត្រណ្តា ញ ទូទាាំងពិភពយលាក្ យដីម្េសីប្ម្េួដេ់ការ
ទាំនាក់្ទាំនង។ ត្តម្រយៈការសប្ម្រសប្ម្ួេររស់សាយយរ ីយសបេស
យនេះ វាក៏្បនសប្ម្ួេដេ់ដាំយ ីរការអភិវឌ្ឍយៅក្ម្ពុជា។ សារសាំខាន់
៣ច្ម្េងខដេសាយយរ ីយសបេស បនចូ្េរមួ្ច្ាំខ ក្ក្នុងដាំយ ីរការ
អភិវឌ្ឍយៅក្ម្ពុជាយនាេះគឺ រយងកីត្ប្ច្ក្ថ្នឱកាស, យវទិការសប្មារ់យធ្វី
ការរេិះគន់ នងិសប្ម្េួដេ់ការសិក្ាប្សាវប្ជាវ។ 

សារសាំខាន់ទី១គឺ សាយយរ ីយសបេសរយងកតី្ប្ច្ក្ថ្នឱកាសសប្មារ់
ការអភិវឌ្ឍ។ យយងីសយងកីត្យ ញីថា រច្ចុរេននមានការផ្សពវផ្ាយ
ព័ត៌្មានជាយប្ច្ីន យៅក្នុងសាយយរ ីយសបេស និងត្តម្រយៈរណ្តា ញ
សងគម្នានាជាយប្ច្ីន។ យោងត្តម្យគហទាំព័រ “យត្ីនរណ្តជាមាច ស់
ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយយៅក្ម្ពុជា?” ខដេជាគយប្មាងររស់អងគការអនក្
រយការ ៍គ្មា នប្ពាំខដន និងអងគការCCIM បនសមាគ េ់ថា “៣៩% 
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ថ្នប្រជាជនក្ម្ពុជា បនចូ្េយៅក្នុងប្រព័នធផ្សពវផ្ាយអនឡាញ 
ខដេយធ្វីឱយប្រព័នធអុនីធ្ឺយ ត្ កាល យជាវស័ិយខដេមានប្រជាប្រិយ
ភាពរាំផុ្ត្េាំោរ់ទី២ យៅក្នុងប្រយទស”។ 1  យគហទាំព័រដខដេយនេះ
បនរង្ហា ញផ្ងខដរថា ប្រជាជនក្ម្ពុជាយប្រីប្បស់អុីនធ្ឺយ ត្យដីម្េី
ទទួេបនព័ត៌្មាន។ ជាក់្ខសាងព័ត៌្មានទាាំងយនាេះរមួ្មាន ព័ត៌្មាន
ទាន់យហតុ្ការ ៍ ព័ត៌្មានអនារជាត្ិ នងិព័ត៌្មានអាហាររូក្រ ៍ ឬ
ការប្រក្ួត្ប្រខជងថាន ក់្អនារជាត្ិ និងថាន ក់្ត្ាំរន់ជាយដីម្។ េាំហូរថ្ន
ព័ត៌្មានទាាំងយនេះ គឺជាប្ច្ក្ថ្នឱកាស សប្មារ់ប្រជាជនក្ម្ពុជា។ 
ឧទាហរ ៍ អនក្ជាំនួញវយ័យក្ាងអាច្រយងកីត្ជាំនួញងាីៗ និងផ្សពវផ្ាយ
ផ្េិត្ផ្េររស់ែលួន យៅកាន់អត្ិងិជនររស់ែលួន ត្តម្រយៈប្រព័នធ
អនឡាញ។ យេីសពីយនេះយៅយទៀត្ យយងីយ ញីថា មុ្នយពេខដេ
សាយយរ ីយសបេស ឬអុីនយធ្ីយ ត្មានប្រជាប្រិយភាពយៅក្ម្ពុជា ការ
ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មាននានា ជាពយិសសព័ត៌្មានអាហាររូក្រ ៍ ឬការ
ប្រក្ួត្ប្រខជងអនារជាត្ិយៅមានក្ប្ម្ិត្ យោេគឺមានខត្ការរទិផ្ាយ
យៅនាយក្ោឋ នអាហារូរក្រ ៍យៅជិត្របុសាិ៍អរសរ ឬត្តម្សាក្េ
វទិាេ័យម្ួយច្ាំនួនរបុយណ្តណ េះ ខដេជាយហតុ្រង្ហា ក់្ឱកាសអភិវឌ្ឍ
ែលួនររស់យុវជន សិសស និងនិសសតិ្។ យោយសារសាយយរ ីយសបេស
យនេះ យទរីសសិសនិសសតិ្អាច្ខសវងរក្ឱកាស យដីម្េយីៅសកិ្ាយៅ
ប្រយទសអភិវឌ្ឈនានាបនង្ហយប្សួេ និងប្រយសីរជាងមុ្ន យប្ោេះ
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ការោក់្អាហារូរក្រ ៍ ឬការប្រក្ួត្ប្រខជងនានាភាគយប្ច្ីន អាច្
ប្រប្ពឹត្ាយៅបន ត្តម្ការោក់្ោក្យយសនសុីាំត្តម្អនឡាញ។ ក្ត្តា
ខដេបនយរៀរររ់ខាងយេីយនេះ បនជប្ម្ុញឱយមាន ការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានម្នុសសម្ួយខផ្នក្ដេ់ប្រជាជនក្ម្ពុជា។ 

សារសាំខាន់ទី២គ ឺ សាយយរ ីយសបេសរយងកតី្ជាយវទិការសប្មារ់យធ្វីការ
រេិះគន់ជូនដេ់សាធារ ជនទូយៅ។ យោយសារការផ្សពវផ្ាយ 
រយចចញម្តិ្ ក្នុងរណ្តា ញសងគម្មានភាពឆ្រ់រហ័ស យហយីទូេាំ
ទូលាយ យយងីយ ញីថាមានការរេិះគន់មួ្យច្ាំនួនដេ់ក្ិច្ចការររស់
រោឋ ភិបេយដីម្េសីាថ រនា នងិទាម្ទារការរក្ប្សាយយផ្សងៗ។ ជាក់្
ខសាង ការរេិះគន់យេីការសាងសង់ផ្លូវយងាីយជីងអាកាសឆលងកាត់្ផ្លូវយៅ
ជិត្សាលាយរៀន នងិវទិាេ័យជាំពូវន័ា ការរេិះគន់ យៅយេីច្ារ់
ច្រច្រ ៍ផ្លូវយគ្មក្ នងិការរេិះគន់ពីការសាថ រនាយកាល ងទាវ តុ្រខត្ងយៅ
ក្នុងទីប្ក្ុងថាដូច្ជាម្ិនមានការថ្ច្នប្រឌ្ិត្ជាយដីម្។ ត្តម្រយៈប្រព័នធ
សាយយរ ីយសបេសយនេះយហយី សាធារ ជនអាច្យដីរត្ួជា អនក្ឃ្ល ាំ
យម្ីេ និងយធ្វីការរេិះគន់ដេ់ភាពអវជិជមានក្នុងសងគម្ យដមី្េឱីយការ
អភិវឌ្ឍមានភាពប្រយសីរយ ងី ជាពិយសសជួយឱយរជរោឋ ភបិេក៏្
ដូច្ជាអនក្រយងកីត្ច្ារ់នានាបនេឺ និងយម្ីេយ ញី ពីត្ប្ម្ូវការ
មូ្េោន នររស់ប្រជាជន។ យប្ៅពីយនេះ សាយយរ ីយសបេសអាច្យធ្វឱីយ
សាធារ ជនយម្ីេយ ីញពិភពយលាក្ខាងយប្ៅ (ប្រយទសអភិវឌ្ឍ
នានាយប្ៅពីក្ម្ពុជា) យដីម្េរីយងកីត្ជាគាំនតិ្យប្រៀរយធ្ៀរថា ក្ម្ពុជា

បនអភិវឌ្ឍនែលួន ឬបនយដីរដេ់ច្ាំ ុច្ណ្តម្យួយហយី យៅក្នុង
ត្ាំរន់ នងិពិភពយលាក្។ 

សារសាំខាន់ចុ្ងយប្កាយគឺជាប្រភពថ្នការសិក្ាប្សាវប្ជាវ។ យយងី
សយងកត្យ ញីថា ក្ម្ពុជាយៅែវេះខាត្ឯក្សារប្សាវប្ជាវ ឬរណ្តណ េ័យ
ខដេជាប្រភពឯក្សារដ៏សាំខាន់ យដីម្េយីធ្វីការប្សាវប្ជាវនានា យៅ
យ យី។ ជាសក្ខីភាព យៅទីប្ក្ងុភនាំយពញមានរណ្តណ េ័យសាធារ ៈ
ម្ិនយប្ច្ីនរបុនាា នយទ។ ការខសវងរក្ឯក្សារយបេះពុម្ព យពេែលេះផ្ាេ់
ផ្េវបិក្ដេ់ការប្សាវប្ជាវររស់សាធារ ជន ជាពិយសសសិសស
និងនិសសតិ្។ ដូយច្នេះ សាយយរ ីយសបេសបនយដីរត្ួជារណ្តណ េ័យគ្មា ន
រូរម្ួយ ខដេជយួសប្ម្េួដេ់ខសវងរក្ឯក្សារចាំបច់្នានា ក្នុង
ការរាំយពញការង្ហរ និងការសិក្ាររស់និសសតិ្បនប្រយសីរជាងមុ្ន។ 

សរុរម្ក្ ការរយងកតី្ប្ច្ក្ថ្នឱកាស, រយងកីត្ជាយវទិការរេិះគន់យដីម្េី
សាថ រនា និងជាក្ខនលងសប្ម្េួដេ់ការប្សាវប្ជាវយនេះយហយី ខដេ
ជាសារសាំខាន់យគ្មេររស់សាយយរ ីយសបេស ក្នុងការចូ្េរមួ្ច្ាំខ ក្
អភិវឌ្ឍប្រយទសក្ម្ពុជាយៅកាន់ក្ប្ម្ិត្ម្ួយ។ ក្ត្តា ទាាំង៣ខដេបន
យរៀរររ់ខាងយេីយនេះ បនជួយជប្ម្ុញឱយមាន ការអភិវឌ្ឍយេី
សម្ត្ថភាព ធ្នធានម្នុសស រយងកីត្ជាក្ចច ក់្ឆលុេះសងគម្ត្តម្រយៈការ
យរីក្ច្ាំហទទួេការរេិះគន់សាថ រនា ការរង្ហា ញក្ិច្ចការង្ហរររស់រជ
រោឋ ភិបេ និងជារណ្តណ េ័យយដីម្េជីប្ម្ញុឱយមានការខក្ខប្រភាព
អវជិជមាន ម្ក្ជាេទធផ្េវជិជមានយដីម្េកី្ចិ្ចអភិវឌ្ឍប្រយទសជាត្ិ។ 
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