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កន៉ុងឆ្ន ាំ២០២០ កមព៉ុជាមានម្បជាជនសរ៉ុបចាំននួ១៦,៧២លាននាក់ 
កន៉ុងលនាេះម្បជាជនអាយ៉ុលម្ោម៣៥ឆ្ន ាំ មានចាំនួនលម្ចីនរហូតដល់
៦៥,៦%។1 ចាំនួនម្បជាជនវយ័លកេងលនេះ នឹងលដីរតួនាទសីាំខានប់ាំផ៉ុត
សម្មាប់អនាគតកមព៉ុជា ទាំងកន៉ុងវសិ័យលសដឋកិចច សងគម វបបធម៌ 
បរសិាថ ន និងនលោបាយផងខដរ។ ប ៉ុខនតសាំែួរសួរថា លតីរួកលគនឹង
ោល យជាភ្នន កង់ារជាំរ៉ុញោរអភិវឌ្ឍលលីវសិ័យទាំងលនេះ ឬនងឹោល យជា
បនទ៉ុកសងគម? 

ជាភ្នន ក់ងារជាំរ៉ុញោរអភិវឌ្ឍលលីវសិ័យទាំងលនេះ ឬជាបនទ៉ុកសងគម គឺ
វាអាម្ស័យទាំងម្សុងលៅលលសីាថ នភ្នរស៉ុខភ្នររាងោយ នងិកម្មិត
បញ្ា ញាែរបស់រួកលគ។ លៅទីលនេះ លយីងរិភ្នកាអាំរីោរអប់រ ាំ 
ខដលតួនាទីរបស់វាកន៉ុងោរបែត៉ុ េះកម្មិតបញ្ា ញាែមន៉ុសស គឺជា
អវីខដលលគទទួលសាគ លជ់ាសាកល។ 

ោរអប់រ ាំលៅកមព៉ុជា ជារិលសសោរអប់រ ាំតាមរយៈសាលាលរៀន និង
សាកលវទិាល័យ ដូចខដលលយីងមានបទរិលសាធន៍កន៉ុងលរលលនេះ 
លបីលធៀបជាមួយបណ្តត ម្បលទសលផសងលទៀត មិនខមនម្ាន់ខតយឺត
ជាងលគប ៉ុលណ្តណ េះលទ ខតខងមទាំងជួបភ្នររអាក់រអួល រងផលប េះពាល់
លោយសារសស្រងាគ មស៉ុីវលិជាងរីរទសវតសរ ៍និងជារិលសសោរល៉ុប
បាំបាត់ោរអប់រ ាំ និងោរោប់សមាល ប់បញ្ា ជនកន៉ុងសម័យខខេរម្កហម។ 

 
1 ដកម្សង់លចញរី https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=KH និងជាំលរឿនម្បជាជនឆ្ន ាំ២០១៩។ 

លទីបខតឆ្ន ាំ១៩៩៣ មកលទ លពាលគឺលម្ោយរោឋ ភិបាលងេីបានបលងកីត
ល ីងលម្ោយោរលបាេះលឆ្ន ត និងលម្ោមជាំនួយបរលទសជាបនតបនាទ ប់ 
ខដលកាំខែទម្មង់ និងកាំខែខលឹមសារអប់រ ាំទាំងម្សុងម្តូវបានលធវី
ល ីង លោយមិនម្ាន់ខតចាត់ទ៉ុកោរអប់រ ាំជាគនលឹេះថ្នដាំលែីរោរ
អភិវឌ្ឍន៍ប ៉ុលណ្តណ េះលទ ខតក៏ជាអវីខដលនាាំកមព៉ុជាលចញរីមលនាគមន៍
វជិាា ក៉ុមេ៉ុយនីសដ និងលសដឋកិចចខផនោរលៅោន់វចិារែកិចចអភិវឌ្ឍន៍
ដ៏មានម្បជាម្បិយភ្នរនាលរលបចច៉ុបបនន លៅថា ម្បជាធិបលតយយលសរ ី
និងទីផារលសរ។ី លៅទីលនេះ ខ្៉ុ ាំនឹងមិនរិភ្នកាថាលតីវចិារែកិចច
អភិវឌ្ឍន៍ខបបលនេះ គឺជាឧតតមគតិស៉ុម្កឹតខដលលយងីម្តូវខតលជឿជាក់
លនាេះលទ លហីយក៏មិនវភិ្នគអាំរីវចិារែកិចចថ្នកាំខែខលឹមសារអប់រ ាំ
នាលរលកនលងមកលនាេះខដរ ប ៉ុ ខនតម្ាន់ខតរិភ្នកាអាំរីដាំលែីរោរ
កាំខែទម្មង់ និងជារិលសសកាំខែខលឹមសារអប់រ ាំខតប ៉ុលណ្តណ េះ។ ខ្៉ុ ាំ
លជឿជាក់ថា ដាំលែីរោរកាំខែខលឹមសារ គឺជាដាំលែីរមិនឈប់ឈរ 
និងលបីកចាំហលឆលីយតបលៅនឹងសាថ នភ្នរជាក់ខសតង ខដលតម្មូវ
ោច់ខាតឱ្យម្តូវខតមានខលឹមសារខបបលនេះ ឬខបបលនាេះ។  

លៅចលនាល េះឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដលឆ់្ន ាំ១៩៩៦ លគល ញីមានោរម្សាវម្ជាវ
និងសិោា សាលាថាន ក់ជាតិជាលម្ចីនម្តូវបានលរៀបចាំល ងី លដីមបខីសវង
យល់អាំរសីាថ នភ្នរអប់រ ាំ និងខសវងរកយ៉ុទធសាស្រសតកាំខែទម្មង់អប់រ ាំ 

នរណ្តខដលមិនលម្បីវធីិលោេះម្សាយងេី នឹងរងច់ាាំសភ្នវៈអាម្កក់ងេីលកីតល ីង រីលម្ពាេះលរលលវលា គឺជាអនកថ្ចនម្បឌិ្តដអ៏សាច រយ។  
លហីយម្បសិនលបីលរលលវលាបានផ្ទល ស់បតូ រអវីៗឱ្យលៅជាអាម្កក់ជាងម៉ុន លហីយម្បសិនលបីគតិបែឌិ ត និងោរម្បឹកាលោបល ់

មិនបានផ្ទល ស់បតូ រអវីៗឱ្យម្បលសីរជាងម៉ុន លតីអវីនឹងលកីតមានល ីងលៅច៉ុងលម្ោយ? ~ Francis Bacon (1561–1626) 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=KH
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លោយបានលបាេះរ៉ុមពផាយរបាយោរែ៍មួយ ខដលមានចាំែងលជីង
ថា «កមព៉ុជា៖ ោរសិការីយ៉ុទធសាស្រសតវសិ័យអប់រ ាំ» ខដលបានោល យ
ជាម្បទីបសម្មាប់វស័ិយអប់រ ាំលៅកមព៉ុជា។ ជាោររិត ោរសលម្មច
បានលជាគជ័យលៅកន៉ុងវសិ័យអប់រ ាំ គឺខផែកលលីកតាត ជាលម្ចីន ដូចជា 
ហរិញ្ាវតថ៉ុ អធិោរកិចច គែៈម្គប់ម្គងម្គឹេះសាថ នអប់រ ាំ/បែត៉ុ េះបណ្តត ល 
សាលាលរៀន ម្គ ូ ោរចូលរមួរបស់អាណ្តរាបាល និងសហគមន ៍
និងសសិស-នសិិសតខលួនឯងផ្ទទ ល់ ប ៉ុខនតសនូលថ្នោរអប់រ ាំខដលបែត៉ុ េះ
បញ្ា ញាែមន៉ុសស គឺលាលនលោបាយកមេវធិីសិកា និងលសៀវលៅ
សិកាលាល។ លហីយលនេះជាចាំែ៉ុ ចសនូលថ្នម្បទីបសម្មាប់វសិ័យ
អប់រ ាំលៅលរលលនាេះផងខដរ។ វារ៉ុាំមានោរសិកាលមែិតលៅលលី
លសៀវលៅសិកាលាលម្គប់ម៉ុខវជិាា  និងម្គប់កម្មិតលនាេះលទ ប ៉ុខនតលៅ
ទីលនេះ លោយដកម្សង់លចញរីមតិលោបល់របស់អនកពាក់រ័នធ ោរ
សិកាខលេះៗ និងបទរិលសាធន៍ផ្ទទ ល់ខលួនលៅកន៉ុងវស័ិយអប់រ ាំ ខ្៉ុ ាំនឹង
រិរែ៌នាគ៉ុែភ្នរថ្នលសៀវលៅសិកាលាលកនលងមក ថាលតីកម្មិត
ថ្នោរបែត៉ុ េះបញ្ា ញាែបានម្តឹមកម្មិតណ្ត? 

លៅកន៉ុងឆ្ន ាំ២០០២ លលាក Jerry Walter បានកត់សមាគ ល់ថា 
លាលលៅខដលចង់មានកមេវធិីសិកា និងលសៀវលៅសិកាលាល
កន៉ុងឆ្ន ាំ១៩៩៦ គឺបានសលម្មចដូចបាំែង។ ប ៉ុខនតលោយខផែកតាម
បទរិលសាធន៍កន៉ុងោរអភិវឌ្ឍកមេវធីិគែិតវទិា និងរូបវទិារបស់
លលាកផ្ទទ ល់ លលាកបានអេះអាងថា លសៀវលៅសិកាលាលងេមីិនបាន
ផលិតអវីងេីលនាេះលទ ប ៉ុខនតអវីខដលអាម្កក់បាំផ៉ុតលនាេះ គឺវាផលិតសមាា រ
ឧបលទសបលម្ងៀន ខដលមានម្បលោជន៍តិចជាងសមាា រឧបលទស
ចាស់លៅលទៀត។2 ោរសិការគី៉ុែភ្នរ នងិភ្នរលឆលីយតបថ្នសិសស
ខដលបញ្ចប់ោរសកិាបានរកល ញីនូវចាំែ៉ុ ចអវជិាមានជាលម្ចីនកន៉ុង
អាំ ៉ុងលរលលនាេះ។ 

លោយលមីលល ញីកងវេះខាតទាំងលនេះ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០០៥ ម្កសងួអប់រ ាំ 
យ៉ុវជន និងកីឡាបានោក់លចញលាលនលោបាយកមេវធិីសិកាងេី 

 
2 សូមលមីល Walter, J. (2002). $500,000 a year. The Phnom Penh Post, 18 January 2002។ 
3 សូមលមីល Chet, C., Ngin, C., Chhinh, S., Dy, S. & Ford, D. (2014). Reviews of Educational Contents, Pedagogies and Connectivity of 

Curriculum and its Relevance to Economic Development in Cambodia. Phnom Penh: Royal University of Phnom Penh and Capacity 
Development Partnership Fund។ 

លហយីលសៀវលៅសកិាលាលងេីម្តូវបានអភិវឌ្ឍល ងី។ ោរសកិាលលី
ម៉ុខវជិាា មួយចាំនួន (ភ្នសាខខេរ គែិតវទិា និងវទិាសាស្រសត) លោយ
លលាក លជត ជាលី និងម្កុមម្សាវម្ជាវ កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៤ បានរកល ញី
ថា ខលឹមសារលមលរៀនមានលកាែៈសេ៉ុគសាេ ញ របា ត់របា យ មិនមាន
ោររនយល់ឱ្យបានលកបេះកបយ និងមិនម្បកបលោយតកកភ្នរលនាេះ
លទ។ បខនថមរីលលីលនេះ វាខវេះសងគតិភ្នរកន៉ុងកម្មិតថ្នភ្នរសេ៉ុគសាេ ញ 
(រីភ្នរសាមញ្ាលៅោន់ភ្នរសេ៉ុគសាេ ញ ឬរីទបលៅខពស់) លហយី
ោរសិការីបញ្ាតតិមយួលៅោន់បញ្ាតតមិួយលទៀត ក៏មិនមានលាំោប់
លាំលោយម្បកបលោយតកកភ្នរលនាេះខដរ។ ឧទហរែ៍ ខលឹមសារខលេះ
លៅកន៉ុងលមលរៀនថាន ក់ទី៩ អាចចាត់ទ៉ុកថាគួរខតសថិតលៅកន៉ុងកម្មិត
សាកលវទិាល័យ។ ខលឹមសារលមលរៀនជាសាំខាន់ គឺលផ្ទត តលលីោរចងចាាំ 
ោរយល់ និងោរអន៉ុវតត លហយីមានលរលខលេះមិនម្តឹមម្តូវខងមលទៀត។ 
សាំែួរដូចជា «លោយរលបៀបណ្ត?» និង «លហត៉ុអវី?» គឺមិនសូវ
មានលទ លបីមានក៏លៅខតម្តូវចងចាាំតាមចលមលីយខដលមានលៅកន៉ុង
លសៀវលៅលាល លហយីមិនខមនលចញរីោរគិតរបស់សសិសលនាេះលទ។ 
អវីខដលគួរឱ្យកតស់មាគ លគ់ឺថា ខលឹមសារមនិមានោរពាក់រន័ធ ឬលឆលីយ
តបលៅនឹងជីវភ្នរម្បចាាំថ្ងៃ សងគម និងបរសិាថ នលៅកមព៉ុជា។ ចាំែ៉ុ ច
សាំខាន់ខដលអវតតមាន គជឺាំនាញថ្នោរគិត ោរសួរ ោរកាំែត់បញ្ា  
ោរលរៀនសលងកត ោរលម្បៀបលធៀប ោរចាត់ថាន ក់ ោរវភិ្នគ ោរវាយ
តថ្មល ោរបញ្ា ក់ល ងីវញិ ក៏ដូចជាោរបលញ្ចញគាំនិតផ្ទទ ល់ខលួន។3  

ោរសិកាម្សលដៀងាន លនេះ ប ៉ុខនតលផ្ទត តលលីម្គប់ម៉ុខវជិាា រីថាន ក់ទី១០
ដល់ទ១ី២ និងម៉ុខវជិាា បលម្ងៀនលៅថាន ក់ឆ្ន ាំមូលោឋ នលៅកម្មតិឧតតម
សិកា លោយខ្៉ុ ាំផ្ទទ ល់ (អ ៉ុន លាង) និងម្កុមម្សាវម្ជាវលៅកន៉ុងឆ្ន ាំ
២០១៤ ក៏បានរកល ញីដូចាន លៅនឹងោររកល ីញខាងលលីខដរ។ 
វាមានោរយកចិតតទ៉ុកោក់ខាល ាំងលៅលលីោររមលឹក និងោរចងចាាំជា
ជាងោរអភិវឌ្ឍោរយល់ដឹងកម្មិតខពស់តាមរយៈោរលរៀន និងោរ
អន៉ុវតតវធិីសាស្រសដលផសងៗ ខដលជាប់ទក់ទងនឹងោរវភិ្នគឱ្យបានស៉ុី
ជលម្ៅ ោរសាំលោគគាំនិត និងោរបលងកីតគាំនិតងេី។ ដូចាន នឹងោរ



វ  ៉ុល៤, លលខ៤, ថ្ងៃទី២៨ ខខមិង៉ុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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សិកាខាងលលីខដរ ចាំលែេះដងឹលៅកន៉ុងលសៀវលៅសកិាលាលទាំងអស់
លសទីរខតមិនមានោរនិោយពាក់រ័នធនឹងសងគមកមព៉ុជា លលីកខលងខត
ម៉ុខវជិាា ភ្នសា ម្បវតតិសាស្រសត អកសរសិលប ៍និងវបបធម៌ខខេរ។ តាមរយៈ
លសៀវលៅសិកាខដលរួកលគលរៀនលៅឆ្ន ាំច៉ុងលម្ោយថ្នថាន ក់វទិាល័យ 
សិសសរ៉ុាំម្តូវបានលរៀបចាំឱ្យមានោរថ្ចនម្បឌ្ិត ោរគិតរិចារណ្តឱ្យ
បានស៉ុីជលម្ៅ ោរលម្បីម្បាស់ក៉ុាំរយូទ័រ ជាំនាញលធវីបទបងាា ញ ជាំនាញ
ម្សាវម្ជាវ ជាំនាញកន៉ុងោរលរៀនលៅមនទី ររិលសាធន៍ និងជាំនាញ
អការកមេរ័ត៌មានសម្មាប់ោរអប់រ ាំលៅសាកលវទិាលយ័ល យី។  

សាំែួរអាំរីម្បរ័នធថ្នោរម្ប ងក៏ម្តូវបានលលីកល ីងខដរ លៅកន៉ុង
ោរសកិាលនេះ។ លតីអវីខដលបានលលីកយកមកម្ប ងលៅលរលម្ប ង
ថាន ក់ទី១២ គឺជាោរឆល៉ុេះបញ្ច ាំងរីោរចងចាាំដ៏លែ ឬោរយល់ដឹងស៉ុី
ជលម្ៅ? លតីអវីលៅខដលម្តូវបានឱ្យតថ្មលលោយម្បរ័នធអប់រ ាំនាលរល
បចច៉ុបបនន? លតីវាជាោររមលឹកល ងីវញិ និងោរចងចាាំ ឬជាោរសិកា
សម្មាប់ោរយល់ដឹង និងោរលរៀនអាំរីរលបៀបថ្នោរលរៀនសូម្ត?  

លៅកន៉ុងកម្មតិឧតតមសកិា រ៉ុាំទន់មានោរសិកាឱ្យបានលរញលលញ 
និងម្គប់ម្ជុងលម្ជាយលទ ខតោរសិកាលលីម៉ុខវជិាា ថាន ក់ឆ្ន ាំមូលោឋ ន
បានរកល ញីរីភ្នរម្ចាំខដលថ្នលមលរៀនកម្មតិឧតតមសិកា និងថាន ក់
វទិាល័យ។4 សម្មាប់ម៉ុខវជិាា ជាំនាញលៅឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់ វាលសទីរខតាេ ន
លសៀវលៅសិកាលាល ខដលរិភ្នកាអាំរីសងគមកមព៉ុជា រីលម្ពាេះ
លសៀវលៅទាំងលនាេះភ្នគលម្ចីននាាំចូល ឬងតចមលងរបីរលទស សរលសរ
ជាភ្នសាបរលទស (អង់លគលស) លលីកខលងម៉ុខវជិាា ភ្នសា ម្បវតតិសាស្រសត 
អកសរសិលប ៍និងវបបធម៌ខខេរ។ 

កន៉ុងឆ្ន ាំ២០១៦ ម្កបខ័ែឌ កមេវធិីសិកាចាំលែេះទូលៅ និងអប់រ ាំ
បលចចកលទសម្តូវបានោក់លចញមតងលទៀតលោយម្កសងួអប់រ ាំ យ៉ុវជន 
និងកីឡា ប ៉ុ ខនតរហូតមកទល់លរលលនេះ លគរ៉ុាំទន់ល ីញមានោរ
អភិវឌ្ឍលសៀវលៅសិកាលាលងេីលៅល ីយលទ លលីកខលងខតោរខក
សម្មួល និងខកលមែបនតិចបនតួចលៅលលីលសៀវលៅសិកាលាលចាស់

 
4 សូមលមីល Un, Leang, et al. 2014. “Senior Secondary School Curriculum Reform in Cambodia: Relevance for employment and tertiary 

education”, Manuscript, Education Master Program, Royal University of Phnom Penh។ 
5 ម្កសួងអប់រ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡា (២០២០). ឯកសារខែនាាំោរអភិវឌ្ឍកមេវធីិសិកានិងលសៀវលៅសិកា៖ ម៉ុខវជិាា សងគម។  

ខដលអភិវឌ្ឍលម្ោមោរចងែ៉ុលទិសរីលាលនលោបាយកមេវធិីសិកា
ឆ្ន ាំ២០០៥ ខតប ៉ុលណ្តណ េះ។ 

រហូតមកទល់ឆ្ន ាំ២០២០ ម្កសួងអប់រ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡា កន៉ុងឯកសារ
ខែនាាំោរអភិវឌ្ឍកមេវធិីសកិា និងលសៀវលៅសិកា៖ ម៉ុខវជិាា សងគម 
លម្ោមោរជួយលម្ជាមខម្ជងរីសាកលវទិាល័យហ៉ុីរ  ូស៉ុីមា  ម្បលទស
ជប ៉ុន លៅខតចាត់ទ៉ុកថា កមេវធិីសិកា និងលសៀវលៅសិកាលាល 
ជាធនធានអប់រ ាំដ៏សាំខាន់បាំផ៉ុតកន៉ុងោរបលម្ងៀន និងលរៀន លហីយ
ទទួលសាគ ល់ថាោរអភិវឌ្ឍឯកសារទាំងលនេះ អាចមានលកាែៈ
ខ៉ុសាន លៅតាមបរបិទ សម័យោល និងសាថ នភ្នរសងគម ខតឯកសារ
ទាំងលនាេះមិនម្តូវបានចងម្កងទ៉ុកជាកបួនខាន ត ឬលសចកតីខែនាាំ
សម្មាប់អនកជាំនាន់លម្ោយលនាេះលទ។5  ខ្៉ុ ាំឯកភ្នរជាមយួមតិខដលថា 
លសៀវលៅសិកាលាលជាធនធានអប់រ ាំដ៏សាំខានប់ាំផ៉ុតកន៉ុងោរបលម្ងៀន 
និងលរៀន។ ជាោររិត លសៀវលៅសិកាលាល គឺជាគមពីរចាំលែេះដឹង
ខតមួយគត់សម្មាបស់សិសកមព៉ុជា ជារិលសសអនកខដលលៅជនបទ។  

លហត៉ុលនេះ លតីអវីខដលជាំនាន់លនេះម្តូវលធវី? ២៩ឆ្ន ាំបានកនលងផ៉ុតលៅ 
បនាទ ប់រីឆ្ន ាំ១៩៩៣មក កមព៉ុជាលៅរ៉ុាំទន់មានកមេវធីិសិកា និងជា
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សម្មាប់ខ្៉ុ ាំ អវីខដលលកតីមានលៅកន៉ុងវសិយ័អប់រ ាំនាលរលបចច៉ុបបននលនេះ 
គឺោរសងកត់ធៃន់លលីម្បសិទធភ្នរ និងម្បសិទធផល ខដលលចញរីកាំខែ
ទម្មង់អភិបាលកិចច នងិគែលនយយភ្នរ។ អវីខដលម្តូវបានលមីល
រ ាំលង ឬបាំលភលចលចាល គឺខលឹមសារខដលម្តូវខតមានកន៉ុងកមេវធិីសិកា 
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កន៉ុងន័យលនេះ កាំខែទម្មង់ម្តូវខតយល់កន៉ុងផលូវខលឹមសារ ខដលជាជាង

ខកទម្មង់ លយីងម្តូវ ខកខលឹមសារ។ លចញរីោរខកខលឹមសារកមេវធិី
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