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ទំនុកចិត្តលើក្ុមប្ឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជា

ស្ចក្តីផ្តើម
នៅកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់បានកើត មាន 

ឡើងជាផ្លូវការ តាមការបោះឆ្នាតឃុំ/សង្កាត់ 
លើកទី១ នៅខ្រកុម្ភៈ ២០០២។ ក្រុមប្រឹក្រសាន្រះ 
មាន សិទ្ធអំិណចធំទូលាយក្នងុ ការជំរុញ ការ  អភិវឌ្រឍ  
ក្នុងឃុំ និងជាអ្នកតំណងដើម្របីលើកពី តម្រវូការ 
របស់ប្រជាជនមា្ចាស់ឆ្នាត ក្នងុ ដំណើរការ ធ្វើ ផ្រនការ 
អភិវឌ្រឍន៍ថា្នាក់មូលដា្ឋាន និង ថា្នាក់ជាតិ។ ប៉ុន្ត្រ 
ឃុំជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមធំៗ មួយចំនួន ដោយសរ 
កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និងវិសហមជ្រឈការ របស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល មិនបានដំណើការ ជឿនលឿន ដូច 
ការរំពឹងទុក ដូចមានបញ្ជាក់  ក្នុង  កម្មវិធីជាតិ១០ឆ្នាំ  
សម្រប់ ការអភិវឌ្រឍតាមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ នៅ 
ថា្នាក់ ក្រមជាតិពីឆ្នា២ំ០១០-២០១៩។ ទោះបី 
មាន   ការចោទសួរ  រ បស  ់ប្រជាពលរដ្ឋ  ក្នងុ មូលដា្ឋាន ពី 
លទ្ធផល  ការងរក្ត ី ក៏ឃំុនៅត្របន្ត ទទួល បានការគោរពកម្រតិខ្ពស់ 
និងទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងគ្រ ក្នុងចំណោមរដ្ឋអំណចកម្រិតផ្រស្រងៗ  
នៅកម្ពុជា។ តាមអង្ក្រតមួយ ដ្រលវិទ្រយាស្ថាន CDRI ធ្វើឡើង  ក្នុង 
ឆ្នាំ២០១៧ ប្រជាពលរដ្ឋ បាន ដាក់ ពិន្ទុខ្ពស់ សម្រប់ ទំនុកចិត្ត លើ  
ក្រុមប្រឹក្រសា ឃុំសង្កាត់ បើធៀប នឹង ស្ថាប័ន សធារណៈដទ្រទៀត។ 
លទ្ធផលរកឃើញន្រះ ផ្អ្រកលើទិន្នន័យ    អង្ក្រត តំណងឲ្រយទូទាំង  
ប្រទ្រស  ក្នុង ឆ្នាំ២០១៧  លើ ប្រជាពលរដ្ឋ  កម្ពុជា ហើយវាស្របគ្នា 
នឹងលទ្ធផល  រកឃើញ ក្នុង ការសិក្រសាមុនៗ១ ដ្រល ធ្វើឡើង ក្រយ 
ការបោះឆ្នាតឃុំសង្កាត់លើកទី១។ លទ្ធផលន្រះ ផ្តល់គំនិតថា 
វិមជ្រឈការ នៅ កម្រិតឃុំ បាន ចូលរួមចំណ្រកពិតប្រកដ ដល់  
ការកសង ទំនុកចិត្ត លើ រដ្ឋ អំណច និងទំនាក់ទំនងកាន់ត្រជិតស្នទិ្ធ 
រវាង រដ្ឋនឹងប្រជាពលរដ្ឋ។ ចំណូលចិត្តចំពោះមន្ត្រីក្នុង មូលដា្ឋាន 
ក៏ ឆ្លុះបញ្ចាំងពី ប្របបទដ្រលអ្នកភូមិកសងទំនាក់ទំនង ជាមួយ 

រដ្ឋអំណចឃុំ ជាសំខន់តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាបុគ្គល ជាជាង 
ជាលក្ខណៈ ស្ថាប័ន។ អត្ថបទន្រះ ធ្វើការសន្និដា្ឋានដោយផ្តល់មតិ
ពីវិធីជួយគំទ្រ និងពង្រឹងថ្រមទៀត នូវទំនុកចិត្តទៅលើឃុំ ដើម្របី 
លើកកម្ពស់ការ ចូលរួម បំព្រញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ និងលទ្ធផល 
ការងរ របស់ រដ្ឋអំណច មូលដា្ឋាន។

ក្ុមប្ឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជា
ការបោះឆ្នាតឃុំ/សង្កាត់ឆ្នាំ២០០២ បានកំណត់ការធ្វើកំណ្រ

ទម្រង់វិមជ្រឈការជាផ្លូវការនៅកម្ពុជា។ គ្រត្រងគិតថា ការបោះឆ្នាត 
ធ្វើ ឲ្រ យរដ្ឋ អំណច មូលដា្ឋាន កាន់ត្រ ជិតស្នទិ្ធជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយ 

ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់មាន ប្រជាប្រិយភាព និងទទួលបានការគោរពពីប្រជាជនកម្ពុជា ភាគច្រើន ដោយសរតួនាទី  
គត់ក្នុងការអភិវឌ្រឍនៅតាមមូលដា្ឋាន ការដោះស្រយទំនាស់ ភ្នំព្រញ ខ្រឧសភា ២០១៨
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ទទួលបានព័ត៌មានពីតម្រូវការនិងសំណើរបស់ប្រជាជន ដូច្ន្រះ 
អាច ឆ្លើយតបបានកាន់ត្រប្រសើរទៅនឹង តម្រូវការក្នុងមូលដា្ឋាន។ 
កំណ ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរសំខន់ៗនៅ 
កម្រិតឃុំ។ ជាលើកទី១ ហើយ ដ្រលប្រជាជនក្នុងឃុំសង្កាត់់  
បានបោះឆ្នាត ជ្រើសរើស សមាជិកក្រមុប្រកឹ្រសាឃំុសង្កាត់ ដោយផ្ទាល់ 
នំាឲ្រយ  មានអ្នកតំណង មកពីគណបក្រសនយោបាយ ចម្របងៗជាច្រើន 
ជាប់ឆ្នាត ចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ ក្នុងការ បោះឆ្នាត  
នៅឆ្នាំ២០០២ ២០០៧ និង ២០១២។1

២ កន្លងមក ក៏មាន ការ 
ផ្លាស់ប្តូរ ជាសំខន់ក្នុងមុខងររបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំដ្ររ តាំងពីតួនាទី 
និងទំនួលខុសត្រូវផ្តោតលើសន្តិសុខក្នុងទសវត្រសរ៍១៩៩០ រហូត 
  ដល់ ទំនួលខុសត្រូវ និង សកម្មភាពផ្តោតលើការអភិវឌ្រឍ។ 
សព្វថ្ង្រន្រះ ឃុំទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងលើការធ្វើផ្រនការ អភិវឌ្រឍន៍ 
ដោយ មាន ការចូលរួម ដើម្របីកំណត់ និងអនុវត្តគម្រង អភិវឌ្រឍន៍ 
ថា្នាក់មូល ដា្ឋានផ្រស្រងៗ ដោយប្រើមូលនិធិផ្ទ្ររមកពីថា្នាក់ជាតិ ហៅថា 
មូលនិធិ ឃុំសង្កាត់ (CSF)។ ឃុំក៏មានភារកិច្ចផ្តល់ស្រវា ចុះបញ្ជី  
អត្រនុកូលដា្ឋាន ចុះបញ្ជីអ្នក បោះឆ្នាត និងជួយ សម្រុះសម្រួល 
ទំនាស់ ក្នុងមូលដា្ឋានផងដ្ររ។

ការសិក្រសាស្រវជ្រវបានរកឃើញថា ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ 
ជួប ការលំបាកមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តមុខងរ របស់ខ្លួន ពីព្រះ 
ត្រូវតំណងឲ្រយ និងឆ្លើយតបនឹងក្តរំីពឹង របស់ មា្ចាស់ឆ្នាត (Rusten 
et al. 2004; NCDDS 2012; World Bank 2013; Eng 2016)។ 
ការលំបាកន្រះ  បង្កឡើង ជាសំខន់  ដោយសរ  កតា្តោ ៣ ។ 
ទី១ ថវិកាឃុំ  នៅត្រពឹងផ្អ្រក  លើ  មូលនិធិ ផ្ទ្ររ មកពីថា្នាក់ជាតិ 
ហើយ នៅតូច នៅឡើយ ទោះបី កំពុង  កើនឡើង ជាបណ្តើរៗក្តី។ 
ក្នុង ១៦ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ ចំណ្រក ន្រ ថវិកាជាតិ ដ្រល   ល្រច្រក  
ទៅ ឲ្រយ មូលនិធិ ឃុំសង្កាត់ បានកើនពីត្រឹម ២% ន្រចំណូលក្នុង 
ស្រុកនៅឆ្នាំ២០០២ រហូតដល់ ៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨។ 
មូលនិធិន្រះ  បានផ្តល់ឲ្រយ ក្រុមប្រឹក្រសា ឃុំសង្កាត់  នូវសិទ្ធិអំណច 
សម្រច អារកាត់ ក្នុង ការអនុវត្ត ផ្រនការ  អភិវឌ្រឍន៍ ឃុំរៀងៗខ្លួន។ 
មកទល់ព្រលន្រះ ឃុំផ្តោត លើគម្រង  ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ខ្នាតតូច ដូចជា ការថ្រទាំផ្លូវថ្នល់ និងការ ជួសជុល ប្រព័ន្ធ 
ធារាសស្ត្រជាដើម។ កន្លងមក មានការើកចម្រើនខ្លះដ្ររ  លើការ 
អនុវត្ត ច្របាប់ ស្តីពីរដ្ឋបាល និងការ គ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ ឆ្នាំ២០០១  
ជាពិស្រស ស្រចក្តីច្រងដ្រល អនុញ្ញាតឲ្រយ ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ 
ប្រមូល  ចំណូល និងពន្ធដាររបស់ខ្លនួផ្ទាល់។ តំាងពីឆ្នា២ំ០១៨ មក 
ឃុំបានទទួលចំណ្រក ១% ន្រចំណូលពន្ធរបស់ខ្រត្ត ហើយឃុំ 
ក៏ប្រមូល យកផងដ្ររ នូវ ប្រក់កម្ររ ដ្ឋបាលសម្រប់ការចុះបញ្ជី 
អត្រនុកូលដា្ឋាន និងស្រវា រដ្ឋបាល ផ្រស្រងទៀត។ ប៉ុន្ត្រចំណូល 
ទាំងន្រះ មានចំនួនតិចតួចណស់ ដូច្ន្រះហើយមូលនិធិឃុំសង្កាត់  
 

២ អ្នកតំណងមកពីគណបក្រសនយោបាយខុសៗគ្នា បានឈរឈ្មោះក្នុងការ 
បោះឆ្នាត ឆ្នាំ២០១៧។ ប៉ុន្ត្រការរំលាយគណបក្រសជំទាស់ចម្របងគ្រ បាននាំ 
ឲ្រយមានការផ្លាស់ប្តូរច្រញនូវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំមកពីគណបក្រសនោះ
នៅចុង ឆ្នាំ២០១៧។ នាបច្ចុប្របន្ន សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំទាំងអស់មក ពី 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា។

នៅត្រជាប្រភព ចំណូល ចម្របង ដដ្រល។ ការសិក្រសានានា បាន  
បង្ហាញដូចគ្នាថា ប្រភពចំណូល មានកម្រិត  គឺជាឧបសគ្គចម្របង 
រារាំងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ក្នុងការ បំព្រញ តួនាទី របស់ខ្លួន   ដើម្របី 
ជំរុញការអភិវឌ្រឍ ក្នុង មូលដា្ឋាន និងក្នុង ការបង្ហាញ ឲ្រយគ្រ ឃើញថា 
ឃុំសង្កាត់មានគណន្រយ្រយភាពចំពោះ មា្ចាស់ឆ្នាត (Kim 2012; 
Mansfield and Macleod 2004; Öjendal and Kim 2011; 
Rusten et al. 2004; World Bank 2012)។ 

ទី២ ការផ្ទ្ររមុខងរពីថា្នាក់ក្រសួង មកថា្នាក់ស្រុក មានការ 
ជឿនលឿន តិចតួចណស់ ហើយបញ្ហាន្រះ មានផលពាក់ព័ន្ធច្រើន  
ដល់សិទ្ធិអំណច និងគណន្រយ្រយភាពរបស់ឃុំក្នុងការ ជំរុញ 
ការផ្តល់ស្រវា សធារណៈ ដ៏ចាំបាច់ៗ (Eng 2016; NCDDS 
2012; Particip Consortium 2016)។ បញ្ហាន្រះ អាចមកពីឃុំ 
ជាអ្នក បោះឆ្នាត ជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្រសាស្រុក ហើយគ្ររំពឹងថា 
ឃំុអាចតំណងឲ្រយ តម្រវូការ ក្នងុឃំុ  នៅឯ ថា្នាក់ស្រកុ ដូចមានច្រងក្នងុ  
ច្របាប់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រង រដ្ឋបាល ន្ររាជធានី ខ្រត្ត ក្រុង ស្រុក 
និងខ័ណ្ឌ ឆ្នាំ២០០៨។ ទោះបីមានការអំពាវនាវជាបន្តបនា្ទាប់ អំពី 
គណៈកមា្មោធិការ ជាតិ  សម្រប់ការ អភិវឌ្រឍតាមប្រប ប្រជាធិបត្រយ្រយ  
នៅ ថា្នាក់ក្រមជាតិ ទៅដល់ក្រសួងជំនាញនានាឲ្រយផ្ទ្ររមូលនិធិ  
ទៅ ឲ្រយ កម្រិតស្រុកក្តី កិច្ចប្រឹងប្រងន្រះត្រូវរាំងស្ទះដោយសរ 
ភាព  ស្មុគ្រស្មោញ ន្រការងរ និងការលំបាកក្នុងការសម្របសម្រួល 
ក្រសួង ជំនាញផ្រស្រងៗ។ ការអនុវត្តផ្រនការដំណក់កាលទី៣ 
សម្រប់ កម្មវិធី ជាតិ ន្រការអភិវឌ្រឍតាមប្របប្រជាធិបត្រយ្រយ
នៅ ថា្នាក់ក្រមជាតិឆ្នាំ២០១៨-២០ បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពី 
ការប្ត្រជា្ញាចិត្ត របស់រដា្ឋាភិបាល ក្នុងការផ្ទ្ររទំនួលខុសត្រូវច្រើនថ្រ
មទៀតទៅឲ្រយថា្នាក់ស្រុក។ ការរើកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ង្របានផ្តល់
គំនិតថា ជាជាងការផ្ទ្ររមុខងរន្រះ គ្រប់ការិយាល័យរបស់ក្រសួង 
ជំនាញ នៅតាមស្រុក នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋបាលស្រុក។ 
គំនិត ផ្តួចផ្តើមន្រះ រំពឹងថា នឹងចាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ២០២០ ។

ទី៣ ឃុំត្រូវជួបឧបសគ្គ ដោយសរមានសមត្ថភាពនៅខ្រសាយ 
ក្នុងការបំព្រញមុខងររបស់ខ្លួន និងធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ប្រជាពលរដ្ឋ (COMFREL 2007; NCDDS 2012; Particip 
Consortium 2016)។ តាំងពីឆ្នាំ២០០២ មក ការបោះឆ្នាត 
បាន  ផ្លាស់ច្រញពីក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់នូវ មន្ត្រីមូលដា្ឋានគ្មោន 
ប្រជាប្រិយភាពមួយចំនួន និងជ្រើសចូលវិញនូវអ្នកមាន 
ប្រជាប្រិយភាព ជាងមុន។ ទោះយា៉ាងន្រះក្តី អាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្រសា 
ឃុំសង្កាត់ ត្រងកាន់កាប់ភាគច្រើនដោយបុរសវ័យ ចំណស់ដ្រល 
ធា្លាប់ ធ្វើការ រាប់សិប ឆ្នា ំក្នងុ ក្រមុ អ្នក ដឹកនា កំ្នងុ  មូល ដា្ឋាន។ ពួកគត់ 
ជារឿយៗមានកម្រិតវប្របធម៌ទាប និងការបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការ 
ព្រះជំនាន់ គត់ ចម្រើនវ័យ  ក្នុង អំឡុង ព្រល ខ្ម្ររ  ក្រហមត្រួតត្រ។ 
តំណង របស់ស្ត្រីក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់នៅមានតិច ថ្វីបើ 
កើនឡើងជាបណ្តើរៗពី ៨,៥% នៅឆ្នាំ២០០២ ដល់ ១៥% 
នៅឆ្នាំ២០០៧ និង ១៧,៨% នៅឆ្នាំ២០១២។ ដោយសរកង្វះ 
ខត ថវិការដ្ឋ ឃំុនីមួយៗមានបុគ្គលិក ត្រ ស្មៀនឃំុមា្នាក់ សម្រប់ជួយ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

និងបម្រើការឲ្រយក្រមុប្រកឹ្រសា ឃំុសង្កាត់។ នាបច្ចបុ្របន្ន ក្រសួង 
មហាផ្ទ្រ ធ្វើការជ្រើសរើស និងត្រតួពិនិត្រយ ស្មៀនឃំុ។ ថ្វបីើ 
ស្មៀនឃំុ  ភាគច្រើននៅក្ម្រងជាង និងមាន ការ បណ្តុះបណ្តាល  
ល្អជាង  សមាជិក  ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ ប៉ុន្ត្រ ត្រង ជាប់ រវល់ខ្លាំង 
នឹង ការងររដ្ឋបាល និងក្រដាសស្នាម ហើយមានព្រល និង 
បទពិសោធន៍តិច  សម្រប់ ជួយឃំុ ក្នងុការផ្តចួផ្តើម គំនិត អភិវឌ្រឍន៍ 
មូលដា្ឋាន។ ក្នងុព្រល កន្លងមក ទិដ្ឋភាពខ្លះ ន្រកង្វះ សមត្ថភាព 
គឺមានបុគ្គលិកថា្នាក់ស្រុក ឬថា្នាក់ខ្រត្តជួយភ្ជិត ជាពិស្រស 
ទាក់ទងនឹង ការធ្វើផ្រនការ ការគ្រប់គ្រងគម្រង និងការអនុវត្ត 
គោលនយោបាយ។ ទោះយា៉ាងន្រះក្តី សមត្ថភាពឃុំសម្រប់ជំរុញ
ការផ្តល់ស្រវាសធារណៈ និងការអភិវឌ្រឍក្នុងមូលដា្ឋាន នៅខ្វះខត 
នៅឡើយ បើធៀបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ត្រង។

សំខន់បំផុត ថ្វីបើគ្ររំពឹងថា ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ត្រូវ 
តំណងឲ្រយ និងឆ្លើយតបនឹងសំណើក្នុងមូលដា្ឋាន ប៉ុន្ត្រក្រុមប្រឹក្រសា 
នៅមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តវា។ ដូច្ន្រះ ក្រុមប្រឹក្រសា ត្រូវ  ពឹង 
ផ្អ្រកស្ទើរត្រទាំងស្រុង ទៅលើការគំទ្រ និងការ សម្របសម្រួល 
ពី  រដ្ឋអំណចថា្នាក់លើៗ ដើម្របី ផ្តល់ ស្រវា និងអនុវត្ត គម្រង   
អភិវឌ្រឍន៍ផ្រស្រងៗ  ក្នុងមូលដា្ឋានខ្លួន។ ទោះបី មាន ស្ថានភាព 
ប្របន្រះក្តី ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅត្រ មើលឃើញឃុំ ថាជា កម្រិត 
រដ្ឋអំណច គួរឲ្រយទុកចិត្តជាងគ្រ។ ដើម្របី ដឹងថា ហ្រតុអ្វីបាន ជា វា 
យា៉ាងដូច្ន្រះ គ្រត្រូវ ពិនិត្រយ ពីប្របបទ ដ្រលប្រជាជន  ក្នុងមូលដា្ឋាន  
ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអំណចឃុំ។

ទំនាក់ទំនងឃុំ-អ្នកភូមិ
ប្រជាជនកម្ពុជា មានទំនុកចិត្តដូចៗគ្នាទៅលើអាជា្ញាធរ ឃុំ 

សង្កាត់ ជាងរដ្ឋអំណចកម្រិតខ្ពស់ៗជាងន្រះ។ អង្ក្រតនៅចុង 
ឆ្នាំ២០១៧ របស់ CDRI លើឥរិយាបទរបស់យុវជន និងមនុស្រស 
ជំនាន់មុន ចំពោះស្ថាប័នសធារណៈ បានបង្ហាញថា ទោះបីមាន 
ទំនុកចិត្តកម្រិតទាបជាទូទៅលើស្ថាប័ននានាក្តី ប៉ុន្ត្រប្រជាជន 
កម្ពុជាទុកចិត្តឃុំ ច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ប៉ូលីស តុលាការ 

តារាង១៖ តើអ្នកគិតថា អ្នកទុកចិត្តនរណខ្លាំងជាងគ្រ (%)? (N=1600)

ទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ 

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 12 15 20 29 24

ឃុំ 31 30 23 13   4

ប៉ូលីស/តុលាការ 12 22 25 24 13

មន្ទីរព្រទ្រយ/សលារៀន 36 26 23 13  5

អ្នកនយោបាយ   6   7 10 21 54

មិនទុកចិត្តមួយណសោះ   3   0   0   0    0

ប្រភព៖ របាយការណ៍ CDRI ស្តីពី យុវជន និងមនុស្រសជំនាន់មុន នៅកម្ពុជា, Eng et al. Forthcoming 

ឬអ្នកនយោបាយ (Eng et al. Forthcoming)។ អ្នកផ្តល់ស្រវា 
នៅតាមសលារៀន និងមន្ទីរព្រទ្រយ ក៏ទទួលបានទំនុកចិត្ត កម្រិត 
ស្រដៀងគ្នានឹងម្រឃុំ/ចៅសង្កាត់ដ្ររ។ សម្រប់ស្ថាប័នទាំង ៥ 
ដ្រលមានចុះក្នុងតារាង១ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ៣៦% បាន 
ប្រប់ថា ទុកចិត្តសលារៀននិងមន្ទីរព្រទ្រយខ្លាំងជាងគ្រ បនា្ទាប់មក 
មានអ្នកជ្រើសយកឃុំ ៣១%, ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ ១២%, ប៉ូលីស 
និងតុលាការ ១២% និង អ្នកនយោបាយ ៦%។ អង្ក្រតន្រះ 
ក៏រកឃើញ ដ្ររថា ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើន (៨៦%) គោរព 
ម្រឃុំ របស់ខ្លួន។ ទាំងក្ម្រងនិងចាស់ ទាំងស្ត្រីនិងបុរស ទាំងអ្នក 
នៅជនបទនិងទីក្រុង ត្រងគិតដូចគ្នាក្នុងការគោរពអាជា្ញាធរ 
ហើយត្រងកោតសរសើរ និងគោរពម្រឃុំរបស់ខ្លួនជាខ្លាំង (Eng 
et al. Forthcoming)។

ទំនុកចិត្តកម្រិតខ្ពស់ទៅលើឃុំន្រះ ក៏មានរាយការណ៍ក្នុង 
ការសិក្រសា ពីមុនៗដ្ររ។ អង្ក្រតមួយធ្វើឡើងដោយ មូលនិធិ អាសុី 
(Asia Foundation) ភា្លាមៗក្រយការបោះឆ្នាតឃុំសង្កាត់ 
លើកទី១ បានរ កឃើញថា អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍សឹងត្រគ្រប់គ្នា 
(៩៩%) ទុកចិត្ត លើអាជា្ញាធរឃុំ ច្រើនជាងមន្ត្រីខ្រត្ត និង តំណង 
រាស្ត្រ (Ninh and Henke 2005, 19) ។ ឥរិយាបទវិជ្ជមាន  
ប្របន្រះ ក៏រកឃើញក្នុងការសិក្រសាពីភាពក្រីក ្រដ្រល CDRI 
ធ្វើឡើង នៅឆ្នាំ២០០៧ ដ្ររ។ ការសិក្រសាបាន រកឃើញថា 
អ្នកឆ្លើយ សមា្ភាសន៍ក្នុង ៩ភូមិក្នុងអង្ក្រត គត់ទុកចិត្តមន្ត្រីក្នុង 
មូលដា្ឋាន ច្រើនជាង រដ្ឋអំណចថា្នាក់លើៗ ដោយមាន ៥២% 
ទុកចិត្ត លើ ប្រធានភូមិ និង ៤៨% ទុកចិត្តលើក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ 
(FitzGerald and So 2007, 137‒138)។

ភស្តុតាងន្រះសំខន់គួរសម ហើយឯកសរមានស្រប់បាន  
ផ្តល់គំនិត ពីមូលហ្រតុខ្លះៗ  ដ្រលអាចនាំឲ្រយមាន ទំនុកចិត្តកម្រិត 
ខ្ពស់  លើឃុំ។ គ្រអាចវ្រកញ្រកថា អ្នកភូមិទុកចិត្តលើឃុំ ព្រះឃុំ 
មានលក្ខណៈបើកចំហជាងរដ្ឋអំណច កម្រិត ផ្រស្រងទៀត ហើយ 
គត់ ត្រងគិតថា ឃុំជាទូទៅត្រង បម្រើ ប្រជាជន ក្នុងមូលដា្ឋាន។ 
ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើន (៧៣%) ធា្លាប់ចូលរួម ក្នុង សកម្មភាព 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

និងការប្រជុំនៅតាមមូលដា្ឋាន (រូបភាព១)។ ដោយឡ្រកប្រជាជន 
កម្ពុជាប្រមាណមួយភាគបី (៣៧%) និយាយថា គត់ធា្លាប់  ចូលរួម 
ក្នុង ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្កាត់ ហើយ ១៧% ធា្លាប់  ចូលរួម  
ក្នុង វ្រទិកាសធារណៈផ្រស្រងៗ (តារាង២)។ ចំណុច  សំខន់ គួរ 
កត់សំគល់ គឺ គមា្លាតដ្រលមាន រវាងយុវជន នឹងមនុស្រស ជំនាន់មុន 
រវាង បុរសនឹងស្ត្រី រវាងអ្នករស់នៅជនបទនឹងអ្នករស់នៅទីក្រុង 
ក្នុង បទពិសោធន៍  ធា្លាប់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនៅតាម មូលដា្ឋាន។ 
យុវជន ត្រងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនៅតាមមូលដា្ឋាន តិចជាង 
មនុស្រសជំនាន់មុន ពោលគឺ យុវជនដ្រលធា្លាប់បានចូលរួមមាន ត្រឹម 

១៩% ធៀបនឹង ៤៣% សម្រប់មនុស្រសជំនាន់មុន (តារាង២)។ 
ស្ត្រ ី និងអ្នករស់នៅទីក្រងុ ត្រងចូលរួមក្នងុការប្រជំុនៅតាម មូលដា្ឋាន 
បានតិចជាខ្លាំង បើធៀបនឹង បុរស និងអ្នករស់នៅជនបទ។

ការស្រវជ្រវប្របបរិមាណវិស័យពីមុនការសិក្រសាន្រះ បាន 
ផ្តល់គំនិតថា អ្នកភូមិដឹងពីការងររបស់ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ សង្កាត់គត់ 
ហើយជាទូទៅត្រងព្រញចិត្តនឹងក្រុមប្រឹក្រសា (COMFREL 2007; 
Kim 2012; Mansfield and MacLeod 2004)។ ការស្រវជ្រវ 
រកឃើញថា ឃុំត្រងអនុវត្តតាមនីតិវិធី ត្រងធ្វើសកម្មភាពបម្រើ 
ផលប្រយោជន៍ របស់មា្ចាស់ឆ្នាត និងចូលរួមចំណ្រកជួយក្រ លំអ 

រូបភាព១៖ តើអ្នកធា្លាប់បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាព/ការប្រជុំទាំងន្រះឬទ្រ? (N=1600)
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ប្រភព៖ របាយការណ៍ CDRI ស្តីពី យុវជន និង មនុស្រសជំនាន់មុន នៅកម្ពុជា, Eng et al. Forthcoming

តារាង២៖ តើអ្នកធា្លាប់ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងន្រះឬទ្រ? (N=1600)

 
សរុប 

ជំនាន់មនុស្រស ភ្រទ ទីតាំង 

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

បុរស ស្ត្រី ជនបទ ទីក្រុង 

ការប្រជុំនៅតាមភូមិ 58 37 65 60 57 63 46

ការប្រជុំនៅថា្នាក់ឃុំ 37 19 43 44 33 37 38

ការឃ្លាំមើលគម្រងរបស់ឃុំ 21 13 23 27 16 22 18

ការប្រជុំនៅសលារៀន 31 37 30 32 31 34 25

ការប្រជុំនៅមណ្តលសុខភាព 43 37 45 38 46 48 28

វ្រទិកាសធារណៈ 17 10 20 23 13 18 15

ប្រភព៖ របាយការណ៍ CDRI ស្តីពី យុវជន និង មនុស្រសជំនាន់មុន នៅកម្ពុជា, Eng et al. Forthcoming



5

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ការអភិវឌ្រឍ ក្នុងមូលដា្ឋាន (Öjendal and Kim 2011; World 
Bank 2013)។ ម្រយា៉ាងទៀត ប្រជាពលរដ្ឋត្រងចាប់អារម្មណ៍ថា 
ការប្រើស្រវា ដ្រលក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់ ផ្តល់ឲ្រយ ត្រង ងយស្រួល 
ជាង និង ចំណយអស់តិចជាង ការប្រើស្រវារបស់ស្ថាប័ន  រដ្ឋ 
ផ្រស្រងទៀត។ សំខន់ដូចគ្នាដ្ររ ការសិក្រសា ប្របបរិមាណ វិស័យ 
ដទ្រទៀត បានបង្ហាញថា អ្នកភូមិ ពឹងផ្អ្រក ជាខ្លាំងទៅលើម្រឃុំ 
ក្នងុ លក្ខណៈ គត់ ជាច្រក ធ្វើ ទំនាក់ទំនង   ជាមួយ  រដ្ឋអំណច   ថា្នាក់លើៗ  
ហើយអាចជួបគត់ដើម្របីបានព័ត៌មាន និងបាន ជំនួយ នៅ ព្រល 
លំបាក ទទួលបានស្រវា សធារណៈផ្រស្រងៗ និងក្នុងការ គ្រប់គ្រង  
ស្ថានភាពមាន ទំនាស់ (Kim 2012; Mansfield and MacLeod 
2004)។ ការសិក្រសា របស់ CDRI ពីភាពក្រីក្រក្នុង ៩ភូមិ បង្ហាញថា 
អ្នកភូមិ ភាគច្រើន នៅព្រល ត្រូវការជំនួយ គត់ទៅ ទាក់ទងត្រ មន្ត្រី 
ក្នុងមូលដា្ឋាន ប៉ុណោ្ណោះ ហើយ កម្រ ទៅហួស ពី ថា្នាក់ ឃុំ សង្កាត់ណស់ 
(FitzGerald and So 2007, 123-126)។

គ្រអាចវ្រកញ្រកថា ឃុំជាកម្រិតរដ្ឋអំណចដ្រលប្រជាជន
កម្ពុជាភាគច្រើន មានទំនុកចិត្តថាអាចទាក់ទងចុះឡើងបាន។ 
ចំណុចន្រះ អាចមើលឃើញតាម ការប្រើពាក្រយហៅដូចសច់ញាតិ 
និងការធ្វើវិនិយោគ ក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអាជា្ញាធរ 
មូលដា្ឋាន ជាជាងជាមួយស្ថាប័នផ្លូវការ។ ការសិក្រសារបស់ CDRI 
លើអ្នកដឹកនាំនៅតាមមូលដា្ឋានក្នុង ៣ឃុំ បានរកឃើញថា 
អ្នកភូមិ ហៅអ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដា្ឋាន ដោយប្រើពាក្រយសម្រប់ 
សច់ញាតិ ដូចជា មីង ពូ និង តា ដើម្របីសង្កត់ធ្ងន់ពី ភាពជិតស្និទ្ធ 
និងការស្នទិ្ធស្នាល ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនំាក្នងុ មូលដា្ឋាន 
ក្នុងការការពារ និងមើលថ្រទាំអ្នកភូមិ ដូចជាសមាជិកគ្រួសរធ្វើ 
ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចោ្នាះដ្ររ (Thon et al. 2009)។

គួរឲ្រយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដ្ររ គឺការសិក្រសាបានរកឃើញថា 
អ្នកភូមិប្រើពាក្រយ ម៉្រ, ឪ និង ម៉្រឪ ត្រជាមួយអ្នកណដ្រលគត់ 
គិតថា អាចធ្វើបានតាមការរំពឹងទុក ក្នងុការជួយមើលថ្រទំា  អ្នកភូមិ 
ដូចជាឪពុកមា្តោយដ៏ល្អដ្រលមើលថ្រទាំកូន (Thon et al. 2009, 
37) ។ អ្នកភូមិត្រងហៅប្រធានភូមិមា្នាក់ ថា ឪ ដោយ លើកថា  
គត់ "មិនសូវមាត់ក ចិត្តល្អ" និង "មានតមា្លាភាព មិនលោភលន់" 
(Thon et al. 2009, 39)។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកភូមិ ត្រងហៅ 
អ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដា្ឋាន និង មន្ត្រី រាជការកម្រិតខ្ពស់ៗ ថា អាជា្ញាធរ 
ដើម្របីបង្ហាញពីគមា្លាត ភាពមិន សិទ្ធស្នាល និង ការមិនទុកចិត្ត។

ការចូលចិត្តប្រើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លនួ ជាជាងរបៀបរបបស្ថាប័ន 
បង្ហាញថា កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការមិនទាន់បានជំនួសនៅឡើយទ្រ
នូវទំនាក់ទំនង ក្រផ្លូវការនិងជាប្រយោល ឲ្រយទៅជាទំនាក់ទំនង 
ប្រកប ដោយគណន្រយ្រយភាព ជាផ្លូវការ និងដោយផ្ទាល់រវាង  
ប្រជាពលរដ្ឋ  នឹងរដ្ឋ។ ទោះយា៉ាងន្រះក្តី ការប្រើប្រស ់ យុទ្ធស្រស្ត 
ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្របីផ្តល់ ឬដកច្រញវិញនូវសិទ្ធិព្រញច្របាប់ វាមាន 
ឥទ្ធិពលច្រើន ហើយអ្នកដឹកនាំក្នុង មូលដា្ឋាន ក៏ចាប់អារម្មណ៍ 
ច្របាស់លាស់ដ្ររ។ វាជាចំណុចមួយដ្រលម្រឃំុ យកចិត្ត ទុកដាក់ខ្លាងំ 
ព្រះការទទួលបាន ភក្តីភាព ពីមា្ចាស់ឆ្នាត គឺជា ទិដ្ឋភាព ដ៏ 

សំខន់មួយ ន្រការកៀងគរ ប្រមូល សន្លឹកឆ្នាត។ ជាឧទាហរណ៍ 
អង្ក្រតឆ្នាំ២០១៧ របស់ CDRI បានរកឃើញថា ក្នុងចំណោម 
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ មានមនុស្រសជំនាន់មុន ៤៤% និង យុវជន 
៣៥% បានចាត់ទុកម្រឃុំជាមនុស្រសសំខន់ មានតម្ល្រស្មើនឹង 
មិត្តភក្តិ និងជា ប្រភពព័ត៌មានផ្ន្រកនយោបាយ (តារាង៣)។ 
សំខន់ ជាងន្រះទៀត ស្រចក្តីសម្រចក្នុងការបោះឆ្នាត ក៏ជាប់  
ទាក់ទង នឹងឃុំដ្ររ។ អង្ក្រតឆ្នាំ២០១៤ របស់ មូលនិធិអាសុី  
បានរកឃើញថា ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើន (៧៤%) ចូលចិត្ត 
ទៅបោះឆ្នាតនៅភូមិកំណើត ជាជាងនៅទីកន្ល្រង ដ្រល ខ្លួន រស់នៅ 
និងធ្វើការជាក់ស្ត្រង  ទោះបីជាធ្វើដូច្ន្រះ គត់ត្រូវ ចំណយព្រល 
និងសោហ៊ុយអស់យា៉ាងច្រើនក្តី (Everett and Meisburger 
2014, 57)។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
មានភស្តុតាងបង្ហាញច្របាស់ថា ក្រុមប្រឹក្រសាឃុំសង្កាត់មាន 

ប្រជាប្រិយភាព និងទទួលបានការគោរពពីប្រជាជនកម្ពុជា 
ភាគច្រើន ដោយសរតួនាទីគត់ក្នុងការអភិវឌ្រឍនៅតាមមូលដា្ឋាន 
ការដោះស្រយទំនាស់ និងការកៀងគរអ្នកបោះឆ្នាតឲ្រយចូលរួម 
ក្នុងការបោះឆ្នាត ថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់មូលដា្ឋាន ។ ទំនាក់ទំនងរឹងមាំ
ប្របន្រះកើតមានទៅបាន តាមរយៈភាពងយជួបទាក់ទង និង  
ការឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការក្នុងមូលដា្ឋាន ក៏ដូចជា ការដាក់ បង្កប់ 
ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្នុង ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ-សង្គម នៅក្នុង 
មូលដា្ឋាន។ យុទ្ធស្រស្តភ្លាះន្រះ កន្លងមកមានផលប៉ះពាល់ 
ជាក់ស្ត្រង ដល់ការកសងទំនុកចិត្ត ប៉ុន្ត្រអាចចុះខ្រសាយ តាមការ 
ប្រប្រួលផ្ន្រកប្រជាសស្ត្រ ដោយក្នុងនោះ យុវជនកាន់ ត្រចល័ត 
ខ្លាំងឡើង ច្រើនមានការងរនៅតំបន់ទីក្រុង ឬនៅបរទ្រស និង 
កាន់ត្រពឹងផ្អ្រកលើបណ្តាញសង្គម ដើម្របីទទួលបានព័ត៌មានផ្ន្រក 
នយោបាយ (BBC Media Action 2014; Eng et al. 
Forthcoming)។

ដោយសរទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន បានកា្លាយជាប្របបទធម្មតា 
ន្រអន្តរកម្មនៅកម្ពុជានោះ ការបង្កើនលក្ខណៈផ្លូវការ និង 
ទំនាក់ទំនង រដ្ឋ- សង្គមតាមច្របាប់គ្រប់គ្រង ជាពិស្រស រវាងឃុំ 
នឹងអ្នកភូមិ គឺត្រូវទាមទារមិនគ្រន់ត្រការបង្កើតដំណើរការថ្មី 
ក្នុង កំណ្រ ទម្រង់វិមជ្រឈការប៉ុណោ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រការផ្លាស់ប្តូរសុីជម្រ 
ផងដ្ររ នូវអាកប្របកិរិយា និងឥរិយាបទ ទាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 
និងរបស់មន្ត្រីរដា្ឋាភិបាល។

ការបោះជំហានពិតប្រកដ សំដៅពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅលើរដា្ឋាភិបាល គួរធ្វើស្របគ្នាជាមួយការ ប្ត្រជា្ញាចិត្ត  
របស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងការក្រលំអការផ្តល់ស្រវា និង លទ្ធផល ន្រ 
ស្រវាវិស័យសធារណៈ ហើយអាចអនុវត្តទៅបានតាមការ បង្កើន 
ភាព ឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីរាជការ ការក្រលំអតមា្លាភាពក្នុង ការផ្តល ់ 
ស្រវាសធារណៈ និងការជួយសម្រួលថ្រមទៀតដល់ការ ចូលរួម 
សកម្ម របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសង្គមសុីវិល ក្នុងដំណើរការធ្វើ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ស្រចក្តីសម្រចចិត្តជាសធារណៈ។ ដើម្របីជួយពង្រឹងទំនុកចិត្ត 
រវាងឃុំ សង្កាត់នឹងអ្នកភូមិ មានការផ្តល់មតិមួយចំនួនដូចតទៅ៖
	ត្រូវបង្កើនទឹកប្រក់ន្រការល្រច្រកមូលនិធិឃុំសង្កាត់ និង សិទ្ធិ 

អំណចសម្រចអារកាត់របស់ឃុំសង្កាត់ ហើយក្នុង ព្រល 
ជាមួយគ្នា ត្រវូជួយសម្រលួឃំុក្នងុការកៀងគរប្រមូលចំណូលពី
ប្រភព ក្នងុមូលដា្ឋាន ដើម្របីឲ្រយមានភាពឆ្លើយតបកាន់ត្រប្រសើរ

	លើកស្ទយួទំនាក់ទំនងគណន្រយ្រយភាព រវាងកម្រតិឃំុនឹង ស្រកុ 
ក្នងុការឆ្លើយតបធំទូលាយរបស់រដា្ឋាភិបាលលើ  ការផ្តល់ ស្រវា 
សង្គម និងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដា្ឋាន ក្នុងនោះមាន 
ទាំងសម្រប់យុវជនផង

	ជំរុញការចូលរួមធំទូលាយរបស់អ្នកភូមិ និងយុវជន ក្នុងការ 
ធ្វើស្រចក្តីសម្រចសំខន់ៗ ដោយមានទាំងការចូលរួមជា 
យុទ្ធសស្ត្រ របស់អង្គការសង្គមសុីវិល និងអាជីវកម្មនានាក្នុង 
មូលដា្ឋានផង។
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