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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទន្រះ រៀបរៀងដោយ ឆុំ ធាវើ ជាអ្នកស្រវជ្រវ នៅផ្ន្រកអភិបាលកិច្ច 
ន្រវិទ្រយាស្ថាន CDRI។ សូមយោងអត្ថបទន្រះថា៖ Chhom Theavy. 2019. “Youth 
and Older Generation Relations in Cambodia.” Cambodia Development 
Review 22 (2): 7-14.

ទំនាក់ទំនងរវាងយុវជន នឹងមនុស្ស 
ជំនាន់មុននៅកម្ពុជា
ស្ចក្តីផ្តើម

កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទ្រសមានប្រជាជនវ័យក្ម្រងជាងគ្រ 
នៅអាសុីអគ្ន្រយ៍ ព្រះប្រមាណ ៦៣% ន្រប្រជាជន សរុប មាន 
អាយុក្រម ៣០ឆ្នាំ។ ដោយឡ្រក អ្នកមាន អាយុពី ១៥ ដល់ 
៣០ឆ្នាំ ដ្រលតាមនិយមន័យ ក្នុង អត្ថបទន្រះ ជាក្រុមយុវជន 
គឺមានដល់ប្រមាណ ៣៣%។ នៅកម្ពុជា ក្រុមយុវជនន្រះមាន 
ចំនួន  ភាគរយច្រើនគួរ ឲ្រយកត់ សំគល់ ក្នុងចំណោម ប្រជាជនដ្រល 
មានសកម្មភាព និងការចូលរួម ផ្ន្រកនយោបាយ។ អ្នកសង្ក្រតការណ៍  
ជាច្រើនបានផ្តល់គំនិតថា ការផ្លាស់ប្តូរ ផ្ន្រក នយោបាយ នា ព្រល ថ្មីៗ 
ក្នុងការបោះឆ្នាតថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់ មូលដា្ឋាន កើតមានជា សំខន់ 
ដោយសរកំណើនឥទ្ធិពលន្រអ្នកបោះឆ្នាត វ័យក្ម្រង និងសន្ទុះក
មា្លាំងន្រមនុស្រសជំនាន់ថ្មីន្រះ (Eng and Hughes 2017; Mccargo 
2014; Un 2015) ។

លក្ខណៈស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចន្រមនុស្រសជំនាន់ថ្មី  (យុវជន) 
ខុសប្ល្រកគ្នាពីជំនាន់ឪពុកមា្តោយរបស់ពួកគ្រ។ មនុស្រសជំនាន់ថ្មី 
សំដៅដល់អ្នកមានកំណើតនៅចុងទសវត្រសរ៍១៩៩០ និងដើម 
ទសវត្រសរ៍២០០០ និងបានចម្រើនវ័យក្នងុសម័យមួយ មានសន្តភិាព 
និងស្ថិរភាព មានការបោះឆ្នាតជាទៀងទាត់ មាន កំណើន  
ស្រដ្ឋកិច្ច ខ្លាំងកា្លាជាច្រើនទសវត្រសរ៍មកហើយ និងមានការផ្លាស់ប្តូរ 
រចនាសម្ព័ន្ធយា៉ាងលឿន។ ខុសប្ល្រកពីយុវជនក្នុងមនុស្រស ជំនាន់មុន 
យុវជនជំនាន់ថ្មីមានការអប់រំល្អជាង មានភាពចល័តជាង ត្រង រក 
ការងរធ្វើនៅតំបន់ទីក្រងុ និងមានការតភា្ជាប់នឹងសហគមន៍ សកល 
ក្នុងអុិនធើណិត តាមរយៈបណ្តាញសង្គម។ គ្រអាចវ្រកញ្រកថា 
លក្ខណៈ ខុសគ្នាខ្លាំងប្របន្រះ អាចនាំឲ្រយមានទំនាស់រវាង មនុស្រស 
ជំនាន់ទាំងពីរ។ ប៉ុន្ត្រអង្ក្រតលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយ ធ្វើ ឡើង 
ដោយ CDRI នៅឆ្នាំ២០១៧ (ជិតច្រញផ្រសាយ) បាន បង្ហាញ  
ផ្ទុយពីន្រះ។ ទោះបីមានកង្វះខតច្រើនក្នុង បទពិសោធន៍ន្រជីវិត 
និងក្នុងស្ថានភាពផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចក្តី   យុវជន និងមនុស្រស 
ជំនាន់មុន មានឥរិយាបទស្រដៀងគ្នាចំពោះ គ្រួសរ ទំនាក់ទំនង 
ផ្ន្រកយ្រនឌ័រ អាទិភាពក្នងុជីវិត និងតម្ល្រផ្ន្រកវប្របធម៌។ យុវជន ផ្តល់
អាទិភាពខ្ពស់ដល់កាតព្វកិច្ចក្នុងគ្រួសរ ហើយមនុស្រសជំនាន់មុន 
ផ្តល់ ការគោរពនិងជួយគំទ្រដល់យុវជន។

អត្ថបទន្រះ បង្ហាញលទ្ធផលសំខន់ៗន្រការសិក្រសាមួយធ្វើ  
ឡើង ដោយ CDRI ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដើម្របីពិនិត្រយពីកំណើន យុវជន  

នៅកម្ពុជា គំនិតនិងឥរិយាបទរបស់គត់ និងផលពាក់ព័ន្ធ សម្រប់ 
ការអភិវឌ្រឍ សង្គម និងនយោបាយ ទៅអនាគត។ បនា្ទាប់មក មាន 
ការពិនិត្រយពី ឥរិយាបទ និងការយល់ឃើញ របស់ យុវជន និង 
មនុស្រសជំនាន់មុន ចំពោះ យ្រនឌ័រ ក្រុមគ្រួសរ សង្គម វប្របធម៌ 
នយោបាយ និងគោលដៅចាំបាច់ក្នុងជីវិត។ ក្នុងស្រចក្តី សន្និដា្ឋាន 
មានការបូកសរុបពីលទ្ធផលរកឃើញ សំខន់ៗ បនា្ទាប់មក មាន 
ការ  ពិភាក្រសាពី ហ្រតុអ្វីបានជាមនុស្រស ព្រញវ័យ នៅក្ម្រង និងមនុស្រស 
ជំនាន់មុន មានឥរិយាបទស្រដៀងគ្នា និងក្នុង កាលៈទ្រសៈ 
ប្របណ និងការផ្តល់មតិថា ទាំងអស់ន្រះជាសញ្ញាល្អ សម្រប់ 
ការ អភិវឌ្រឍប្រទ្រសកម្ពុជាទៅអនាគត។

យុវជនកម្ពុជាក្នុងព្លមានការផ្លាស់ប្តូរស្ដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ចយ៉ាងលឿន

ក្របខ័ណ្ឌព្រលវ្រលា និងផលប៉ះពាល់ន្រស្ថានភាពប្រជាសស្ត្រ 
របស់យុវជន មិនផ្តោតសំខន់ទៅលើការឈានចូល ភាពព្រញ 
វ័យ របស់យុវជនឡើយ ប៉ុន្ត្រផ្តោតសំខន់លើ បទពិសោធន៍ 
តួនាទី ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច តម្ល្រសីលធម៌ និង របៀប រស់នៅ 
របស់យុវជន ដ្រលខុសប្ល្រកពីមនុស្រសជំនាន់មុន ក្នុងព្រលមាន 
ការ ផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចយា៉ាងលឿន និង 
ខ្លាំងកា្លា។ យុវជនពុំមានការចងចាំផ្ទាល់ខ្លួន ឬបទពិសោធន៍ ផ្ទាល់ 
អំពី ការប្រល័យពូជសសន៍ និងអំពើហិង្រសាដ្រលឪពុកមា្តោយ និង 
យាយតា របស់ខ្លួន បានរងគ្រះនោះទ្រ។ ក្នុងអំឡុងព្រល ដ្រល 
ពួកគ្រចម្រើនវ័យ នៅកម្ពុជាមានកំណើនរឹងមាំនិងយូរឆ្នាំ មាន  
កំណ្រ ទម្រង់ផ្ន្រកស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយជាច្រើន និងមាន
ការផុសឡើងនូវបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល និងបណ្តាញសង្គម។

កម្ពុជារក្រសាបាននូវអត្រកំណើនប្រចាំឆ្នាំជាមធ្រយម ៧,៧% 
ពីឆ្នាំ១៩៩៥ ដល់ ២០១៧ (World Bank 2017) និងមាន 
ការផ្លាស់ប្តូរ ជាបណ្តើរៗពី ប្រទ្រសមានប្រភពកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
ចម្របងបានពីវិស័យកសិកម្ម ទៅបានពី ឧស្រសាហកម្ម និង 
ស្រវាកម្មវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូរន្រះមានផលពាក់ព័ន្ធច្រើនសម្រប់ 
យុវជន/ប្រជាជនទសវត្រស៍ថ្មី (millennials) ដ្រលមាន ឱកាស 
បញ្ហាប្រឈម និងក្តីរំពឹងខុសប្ល្រកពីឪពុកមា្តោយខ្លួន ពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ព្រមទាំង 
ការរើកលូតលាស់របស់មនុស្រស តាមរយៈកំណើន កម្រិត ជីវភាព 
ការថ្រទាំសុខភាពនិងការអប់រំកាន់ត្រប្រសើរ ជាពិស្រស ក្នុង 
ចំណោមយុវជន។

នៅកម្ពុជា អត្រភាពក្រីក្របានធា្លាក់ចុះយា៉ាង លឿន ដល់ 
១៣,៥% នៅឆ្នាំ២០១៤ ហើយអាចដល់ ក្រម ១០% នាព្រល 
ថ្មីៗ ន្រះទៀត។ ប៉ុន្ត្រនៅព្រលរាប់បញ្ចូលនូវកង្វះខតក្នុងការ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

អប់រំនិងស្រវាថ្រទាំសុខភាពផង អត្រភាពក្រីក្រអាចឡើង ដល់ 
ជិត ៣៥% ក្នុងន្រះមាន ៤៥% អាយុក្រម ១៩ឆ្នាំ (UNDP 
2018)។

ការរើកចម្រើន និងលទ្ធផលស្រដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា នាំឲ្រយ មាន 
ការ ប្រសើរឡើងគួរឲ្រយកត់សំគល់ក្នុង សូចនាករសំខន់ៗន្រការ 
អភិវឌ្រឍមនុស្រស ជាពិស្រស ការអប់រំ ការថ្រទាំសុខភាព និង 
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ដោយឡ្រក កម្ពុជាបានក្រលំអលទ្ធភាព 
ទទួលបាន ប្រកបដោយសមធម៌នូវ ការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្រសា 
សម្រប់ ក្ម្រងស្រីក្ម្រងប្រុសក្រីក្រ និងធូរធារ នៅតំបន់ជនបទ និង 
ទីក្រុង (Lun and Roth 20140)។ ក្នុងឆ្នាំសិក្រសា២០១៦ អត្រ 
ចុះឈ្មោះចូលរៀនសុទ្ធនៅបឋមសិក្រសា មានដល់ ៩៨% ហើយ 
អត្ររៀនចប់ មានដល់ ៨០% រើឯអត្ររៀនចប់ អនុវិទ្រយាល័យ 
មាន ដល់ ៤៣% (MOEYS 2017) ។

វត្តមាន និងលទ្ធភាពបានទទួលការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្រសា 
បង្ហាញថា យុវជនសព្វថ្ង្រមានកម្រតិអប់រំខ្ពស់ជាងឪពុកមា្តោយ ខ្លនួ។ 
អង្ក្រតលើអន្តរកាលពីសលារៀនទៅដល់ការងរ (SWTSs) 
ដ្រលបានធ្វើឡើងឃ្លាតគ្នា ២ឆ្នាំ បានរកឃើញថា មានយុវជន 
៥៤% បានរៀនចប់ថា្នាក់ខ្ពស់ជាងឪពុកខ្លួន ហើយ ៦២,៨% 
បាន រៀនចប់ថា្នាក់ខ្ពស់ជាងមា្តោយខ្លួន នៅឆ្នាំ២០១៤ (NIS and 
ILO 2015, 15) ធៀបនឹង អត្រ ៤៨,៦% និង ៦២,៨% រៀងគ្នា 
នៅឆ្នាំ២០១២ (Heang, Khieu and Elder 2013, 2)។

ថ្វីបើការសម្រចបានកម្រិតអប់រំ នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ 
ប៉ុន្ត្រ អត្រគ្មោនការងរធ្វើរបស់យុវជនត្រឹម ២,៤% គឺ ទាបណស់ 
បើធៀបនឹងប្រទ្រសភាគច្រើន ហើយអត្រ ទាបន្រះ  អាចបណ្តាល 
មកពីកម្ពុជាមានការងរច្រើន ទាំងសម្រប់ ពលករ   មិនមាន 
ជំនាញ និងមានជំនាញទាប (NIS and ILO 2015, 3)។ 
ក្នុងចំណោមយុវជនកំពុងបម្រើការងរ មាន ៥១% ជាអ្នកធ្វើការ  
ឲ្រយ  គ្រួសរ  មិនយកប្រក់បំណច់  (unpaid family workers) 
៣៣% ជាពលករទទួលបៀវត្រសរ៍ ១៦% ជាអ្នក ប្រើប្រស់ ទុន 
ផ្ទាល់ខ្លួន   (own-account workers)   និង តិចជាង ១% 
ជានិយោជក។ គិតតាមវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចចម្របងៗ យុវជន 
៤៧% បម្រើការក្នុងកសិកម្ម ៣១% ក្នុងស្រវាកម្ម និង ២២% 
ក្នុងឧស្រសាហកម្ម (NIS and ILO 2015, 29) ។ ទោះបីជា អត្រ 
មានការ ងរ ធ្វើមានកម្រិតខ្ពស់  ក្នុងចំណោមយុវជនក៏ដោយ  
ការពិតជាក់ស្ត្រង គឺ ការទទួលបាន ការងរ សមរម្រយវានៅមិនទាន់ 
មានច្រើន គ្រប់គ្រន់ នោះទ្រ។ ជារឿយៗ យុវជន បម្រើ ការងរ 
មានគុណភាព អន់ ក្នុងរូបភាពជា ប្រក់ឈ្នួលទាប ការងរ 
មិនទៀងទាត់ ឬ យូរម៉ាង និងតួនាទី បណោ្តាះអាសន្ន។

ការប្រកា្លាយផ្ន្រករចនាសម្ព័ន្ធ បានជួយបង្កើនភាពចល័ត និង 
ឱកាសការងរសម្រប់យុវជន ហើយកំណើន យា៉ាងលឿន ន្រ 
អុិនធើណិត ក៏ដូចជា បច្ច្រកវិទ្រយាថ្មីៗ (កុំព្រយូទ័រយួរដ្រ តាប្ល្រត និង 
ទូរស័ព្ទឆ្នាត) បានពង្រីក ដ្រនឥទ្ធិពល របស់វា។ មួយភាគបី ន្រ 
យុវជនកម្ពុជា មានអុិនធើណិត ប្រើប្រស់ ក្នុងនោះមាន ៤០% 

ត្រងប្រើ អុិនធើណិតយា៉ាងហោចណស់ ១ដង/ថ្ង្រ (BBC Media 
Action 2014)។

សង្គមកម្ពុជា ក៏បានផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្រយកត់សំគល់ដ្ររ។ មានការ 
ផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងច្របាស់ ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពស្មើគ្នាក្នុង របៀប របប  
ផ្ន្រក យ្រនឌ័រ និងការកា្លាយខ្លួនជាជនគំរូ ហើយទាំងអស់ន្រះ 
ប្រហ្រល អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សិទ្ធិអំណច និងលទ្ធភាព 
របស់ស្ត្រី ក្នុងការ ចោទជាសំណួរទៅលើតួនាទីស្រ្តីតាមប្រព្រណី
ជាអ្នកក្រម បង្គាប់ និងតួនាទីយ្រនឌ័រ។ ទោះបីមាន ផ្លាស់ប្តូរ 
ច្រើនក្តី គ្រួសរនៅត្រសំខន់ខ្លាំងក្នុងផ្នត់គំនិត ជាទូទៅ និង 
ជះឥទ្ធិពលទៅលើសឹងត្រគ្រប់អន្តរកម្មក្នុងសង្គម (Karbaum 
2015; Pen, Hok and Eng 2017)។ ក្នុងអង្ក្រតលើអន្តរកាល 
ពីសលារៀនទៅដល់ការងរ (SWTSs) ឆ្នាំ២០១៤ មានយុវជន 
៤២% បានជ្រើសយក "ការកសងជីវិតគ្រួសរល្អ" ជាគោលដៅ 
ចម្របងក្នុងជីវិត គឺសំខន់ជាង ទ្រព្រយធន ការងរ ការអប់រំ និង 
ការចូលរួមចំណ្រកក្នុងសង្គមទៅទៀត (NIS and ILO 2015, 
18) ។ ភាពខុសគ្នា រវាងទីក្រុង-ជនបទ និងធនធានស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ 
គ្រសួរនានា ក៏សំខន់ដ្ររ ក្នងុការកំណត់លំនំាថ្មនី្រវិសមភាព។ 
យុវជនធូរធារនៅទីក្រងុ ច្រើនកា្លាយជាអ្នករៀនចប់ សកលវិទ្រយាល័យ 
រើឯយុវជនធូរធារនៅជនបទ ត្រងក្រលំអវាសនាខ្លួនដោយធ្វើជា 
ពលករចំណកស្រុក (Peou 2013)។

ការរើកចម្រើនយា៉ាងលឿននៅកម្ពុជា ត្រូវបានសម្រួល និង 
ពង្រឹងឡើង តាមការភ្ជិតបានជិតដល់ ៦៨% ន្រគមា្លាត ផ្ន្រក 
យ្រនឌ័រ សរុប (WEF 2017) ធ្វើឲ្រយកម្ពុជាចូលក្នុងចំណោម 
១០ប្រទ្រសនៅអាសុី ដ្រលសម្រចបានភាពស្មើគ្នា ផ្ន្រក យ្រនឌ័រ 
ល្អជាងគ្រ (WEF 2018)។ ការសិក្រសាន្រះ គំទ្របន្ថ្រម លើ 
លទ្ធផលន្រការសិក្រសាពីមុនៗ ជាពិស្រស ភាពខុសគ្នាក្នុង តួនាទី 
ផ្ន្រកយ្រនឌ័រដ្រលបានសបរលាបទៅជាបណ្តើរៗ សម្រប់ 
ទាំងមនុស្រសជំនាន់ថ្មី និងជំនាន់មុន។

វិធីសាស្ត្ និងក្បខ័ណ្ឌយកសំណាកក្នុងអង្ក្ត
អង្ក្រតន្រះបានធ្វើឡើងក្នុង ៥ខ្រត្ត គឺ បាត់ដំបង កំពត 

ស្ទឹងត្រង ស្វាយរៀង និង កំពង់ចាម និងនៅក្រុងភ្នំព្រញ ពីខ្រតុលា 
២០១៧ ដល់ មករា ២០១៨ ដោយប្រើវិធីសស្ត្រការជ្រើសរើស
សំណកគំរូតាមដំណក់កាលដោយច្រដន្រយនូវ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ 
១.៦០០នាក់ ពីក្នុង ១០១ភូមិ។ ភូមិនានាត្រូវបានជ្រើសរើសតាម 
ដំណក់កាលផ្អ្រកលើទីតាំងនៅក្នុងជនបទ និងទីក្រុង ហើយ 
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ត្រូវបានប្រងច្រកជា យុវជន (អាយុ ១៥-
៣០ឆ្នាំ) និង មនុស្រសជំនាន់មុន (អាយុច្រើនជាង ៣០ឆ្នាំ) និង 
ប្រងច្រកតាមភ្រទ។ គ្រងសំណកសម្រប់អ្នកឆ្លើយ សមា្ភាសន៍ 
គឺមាន យុវជន ៣៩៨នាក់ , មនុស្រសជំនាន់មុន ១.២០២នាក់, 
ហើយ ស្ត្រី៦០%, បុរស៤០%។ កម្រងបញ្ជីសំណួរមានសរុប 
១០០សំណួរ ហើយ គ្រប្រើវាតាមរយៈការធ្វើសមា្ភាសន៍ ទល់មុខ 
នៅតាមផ្ទះអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍។ វិធីជ្រើសរើស សំណក ព្រមទាំង 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ការប្រើព័ត៌មានផ្ន្រកប្រជាសស្ត្រដ្រលមានស្រប់ បានជួយ ឲ្រយ  
ក្រុម ស្រវជ្រវអាច កាត់ បន្ថយ ជាអតិបរមានូវ លំអៀង ក្នុង ការ 
ជ្រើសរើស និងការប្រប្រួលជាធម្មតាក្នុង ការជ្រើសរើស សំណក 
ដោយសរ របាយន្រប្រជាជន។ ដូច្ន្រះលទ្ធផលរកឃើញក្នុង 
អង្ក្រតន្រះ តំណងឲ្រយប្រជាជន កម្ពុជាទាំងមូល។

ចំណុចសំខាន់ៗបានពីលទ្ធផលរកឃើញក្នុងអង្ក្ត
លក្ខណៈស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចន្រយុវជន និងមនុស្រស ជំនាន់មុន 
នៅកម្ពុជា

លក្ខណៈខុសប្ល្រកគ្នារវាងយុវជន និងមនុស្រសជំនាន់មុន 
អាចមើលឃើញកាន់ត្រច្របាស់ ហើយ ចំណប់អារម្មណ៍របស់ 

សធារណជនពីភាពខុសគ្នាន្រះ ក៏ឃើញច្របាស់ដ្ររក្នងុ អង្ក្រតន្រះ។ 
យុវជន ៦៦% និង មនុស្រសជំនាន់មុន ៨១% បានយល់ស្របថា 
មានភាព  "ខុសគ្នាខ្លាំង" រវាងពីរជំនាន់ ពួកគត់ន្រះ។

កម្រិតអប់រំសម្រចបាន៖ យុវជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួល 
បានការអប់រំ និងសម្រចបានកម្រតិអប់រំ ខ្ពស់ជាងឪពុកមា្តោយខ្លនួ។ 
ដូចមានចុះក្នុង រូបភាព១ មានមនុស្រសជំនាន់មុន ក្នុងចំនួនច្រើន 
ជាងយុវជន ដ្រលបាន រៀនចប់បឋមសិក្រសា និងអនុវិទ្រយាល័យ 
ប៉ុន្ត្រមានយុវជនច្រើនជាង ដ្រលមាន ការអប់រំ កម្រិត វិទ្រយាល័យ 
និងសកលវិទ្រយាល័យ។

ប្រភ្រទមុខរបរ៖ ភាពខុសគ្នារវាងជនបទ-ទីក្រងុ នៅត្រ  កំណត់ 
និនា្នាការក្នុងការបម្រើការងរ (តារាង១)។ ប៉ុន្ត្រយុវជន  កម្ពុជា 

រូបភាព១៖ កម្រិតអប់រំរបស់ យុវជន និង មនុស្រស ជំនាន់មុន

2%

12%

49%

26%

0.5%

7%

3%

2%

36%

25%

23%

14%

េផ�����ៀត

មិ��ដ���េ�ៀ���ះ

បឋមសិក�	

អនុវិទ��ល័យ

�របណ�ុះប�លវិ��ជីវៈ

វិទ��ល័យ

ឧត�មសិក�	

យុវជន   មនុស�� ជំ�ន់មុន

រូបភាព២៖ ចំនួនភាគរយអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ធា្លាប់បានធ្វើ 
ចំណកស្រុក (N=1600)

17%

28%

15%

37%

25%

32%

ទ ី�បជុំជន

ជនបទ

ទ ី�បជុំជន

ជនបទ

មនុស��
ជំ�ន់មុន

យុវជន

ម
ន

ុស
��

ជ
ំ�

ន
់ម

ុន
យ

ុវជ
ន

�ក
ុម

�
យ

ុ

រូបភាព៣៖ ចំនួនភាគរយអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ធា្លាប់បានផ្លាស់ប្តូរ 
ការងរក្នុងមួយឆ្នាំមុន

9%

14%

មនុស��ជំ�ន់មុន

យុវជន

រូបភាព៤៖ ការប្រើប្រស់អិុនធើណិត (N=1600)

26%

61%

35%

មនុស��
ជំ�ន់មុន

យុវជន
�ក

ុម�
យ

ុ
ស

រុប

តារាង១៖ មុខរបរចម្របង (%) (N=1587)

 

សរុប 

ក្រុមអាយុ ភ្រទ ទីតាំង 

យុវជន 
មនុស្រស  

ជ ំនាន់ មុន 
ប្រុស ស្ត្រី ជនបទ ទីប្រជុំជន

កសិករ  36 25 40 40 34 46   8

បុគ្គលិករដ្ឋ   6   2   7 10   3   3 12

បុគ្គលិកអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល   0   0   0   0   0   0   1

នយោជិតមានបៀវត្រសរ៍ 13 24   9 17 10 12 14

 អ្នកប្រើប្រស់ទុនផ្ទាល់ខ្លួន  24 15 28 22 26 19 40

 អ្នកធ្វើការឲ្រយ គ្រួសរ មិនយក ប្រក់ បំណច់ 14 18 13   3 22 13 18

និស្រសិត   4 14   0   4   3   4   3

គ្មោនការងរធ្វើ   3   2   3   4   2   3   4
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នៅ ជនបទ ទោះបីចូលចិត្តការងរកសិកម្មក្តី ត្រងត្រ  ព្រយាយាម 
ចាកច្រញពីតំបន់ជនបទ ដើម្របីរកការងរល្អនៅ តាមទីក្រុង។ 
មាន យុវជនជានិយោជិតទទួលបៀវត្រសរ៍ ច្រើននាក់ជាង មនុស្រស 
ជំនាន់មុន។ បុរសមានច្រើនជាងគ្រនៅក្នុង ការងរ  មាន  ប្រក់ 
បៀវត្រសរ៍ ហើយស្ត្រីច្រើនត្របម្រើការ ឲ្រយ ខ្លួនឯង ( អ្នក ប្រើប្រស់ 
ទុនផ្ទាល់ខ្លួន  និងអ្នកធ្វើការឲ្រយ គ្រួសរ មិនយក  ប្រក់ បំណច់) 
ដ្រល គ្រត្រងចាត់ទុកជាការងរ ងយរងគ្រះ។

ភាពចល័ត/ចំណកស្រុក៖ ដូចមានចុះក្នុង រូបភាព២ មាន 
យុវជន (៣២%)  ច្រើននាក់ជាង មនុស្រស ជំនាន់មុន (២៥%) 

ដ្រល ធ្វើ ចំណកស្រុកដើម្របីរក ការងរធ្វើ ហើយចំណុចន្រះ វាពិត 
សម្រប់ យុវជននៅជនបទ (៣៧%) និងមនុស្រសជំនាន់មុន នៅ 
ជនបទ (២៨%)។ យុវជន (១៤%) ច្រើនត្រផ្លាស់ប្តូរការងរ 
ជារឿយៗ ជាង មនុស្រសជំនាន់មុន (៩%) (រូបភាព៣)។

លទ្ធភាពប្រើប្រស់អុិនធើណិត៖ យុវជនមានការតភា្ជាប់នឹង 
អិុនធើណិត ច្រើនជាងមនុស្រសជំនាន់មុន ពោលគឺ ៦១% ន្រយុវជន 
កំពុងប្រើប្រស់អិុនធើណិត ធៀបនឹង ២៦% ន្រមនុស្រសជំនាន់មុន 
(រូបភាព៤)។ ក្នុងចំណោម ៣៥% ន្រអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ដ្រល 
គ្ររកឃើញថាជាអ្នកប្រើអុិនធើណិត គឺមានអ្នកប្រើអុិនធើណិត 

រូបភាព៩៖ ការដាក់ពិន្ទុតាមលំដាប់សរៈសំខន់ន្រកតា្តោផ្ន្រកសង្គមនានា (N=1600)

78%

65%

45%

31%

Youth Adult Youth Adult Youth Adult Youth Adult Youth Adult Youth Adult

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

Family Education and work Religion Politics/Community Friends Leisure time

78%

63%

45%

31%

គ្រួសរ ការអប់រំនិងការងរ 

យុវជន    

             ទី១

យុវជន    

             ទី២

យុវជន    

             ទី៣

យុវជន    

             ទី៤

យុវជន    

             ទី៥

យុវជន    

             ទី៦

សសនា នយោបាយ/សហគមន៍ មិត្តភក្តិ ព្រលលំហ្រ

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

រូបភាព៥៖ តើអ្នកយល់ស្របដ្ររថា ឲ្រយក្ម្រងប្រុសទៅរៀន សកល 
វិទ្រយាល័យ វាប្រសើរជាងឲ្រយក្ម្រងស្រីទៅរៀនសកលវិទ្រយាល័យ? 
(N=1600)

27

18

73

82

មនុស��ជំ�ន់មុន

យុវជន

មិនយល់�សប យល់�សប 

  
រូបភាព៦៖ តើអ្នកយល់ស្របដ្ររថា យ្រនឌ័រជាឧបសគ្គ រារាំង 
ជោគជ័យ (N=1,600)

31

23

68

76

មនុស��ជំ�ន់មុន

យុវជន

មិនយល់�សប យល់�សប 

រូបភាព៧៖ តើអ្នកយល់ស្របដ្ររថា បុរសធ្វើជាអ្នកដឹកនា ំ 
នយោបាយ ប្រសើរជាងស្ត្រី? (N=1600)

 
42

43

58

57

មនុស��ជំ�ន់មុន

យុវជន

មិនយល់�សប យល់�សប 

រូបភាព៨៖ តើអ្នកយល់ស្របដ្ររថា ជាការអាចទទួលយកបាន 
បើសិន  យុវជនជំទាស់នឹងគំនិតរបស់ឪពុកមា្តោយខ្លួន? (N=1600)

61

55

40

45

មិនយល់�សប យល់�សប 

មនុស��ជំ�ន់មុន

យុវជន
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តាមរយៈទូរស័ព្ទឆ្លាត  (៨៤%) កុំព្រយូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន (៩%) កុំព្រយូទ័រ 
នៅការិយាល័យ (៥%) និង កុំព្រយូទ័រសធារណៈ (២%)។

សរុបមក ទោះបីមានលក្ខណៈផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចខុសគ្នា 
ក្នុងការសម្រចបានកម្រិតអប់រំ ភាពមានការងរធ្វើ ភាពចល័ត 
និង លទ្ធភាពបានប្រើប្រស់ អុិនធើណិតក្តី ក៏យុវជន និងមនុស្រស 
ជំនាន់មុន មានឥរិយាបទស្រដៀងគ្នាចំពោះ តួនាទី ន្រគ្រួសរ និង
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធក្នុងគ្រួសរ។

ឥរិយាបថ និងការប្រមើលឃើញរបស់យុវជន 
និងមនុស្រសជំនាន់មុននៅកម្ពុជា

ទី១ អត្ថបទន្រះបង្ហាញពី ឥរិយាបទ និងការប្រមើលឃើញ  
របស់ យុវជនចំពោះ សមភាពផ្ន្រកយ្រនឌ័រក្នុងការអប់រំ របាំងរារាំង 
ជោគជ័យ តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ តម្ល្រសីលធម៌ផ្ន្រកសង្គម និង 
នយោបាយ នៅក្នុងគ្រួសរខ្លួន ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និងសិទ្ធិអំណច 
ធ្វើការសម្រចចិត្ត។ បនា្ទាប់មកមានការពិនិត្រយពី ចំណូលចិត្ត និង 
អាទិភាព ក្នងុជីវិតរបស់យុវជន។ ជាទូទៅ គ្រសួរនៅត្រជះ ឥទ្ធពិល 
ខ្លាំងជាងគ្រទៅលើ ឥរិយាបទ និងការប្រមើលឃើញផ្ន្រកសង្គម 
និងនយោបាយ របស់យុវជន។

ការវិភាគស្ថិតិអង្ក្រតបានរកឃើញថា យុវជន និងមនុស្រស 
ជំនាន់មុន មានឥរិយាបថ និងចំណប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នាចំពោះ 
ទិដ្ឋភាព នីមួយៗដ្រលបានសិក្រសា ឬនិយាយម្រយា៉ាងទៀតថា គ្មោនការ 
ខុសប្ល្រកគ្នាគួរឲ្រយកត់សំគល់ទ្ររវាងយុវជន នឹង មនុស្រស ជំនាន់មុន។

ជាទូទៅ មានការទទួលស្គាល់កម្រិតខ្ពស់ពីសមភាព ផ្ន្រក  
យ្រនឌ័រ ក្នុងការអប់រំ ការងរ អាជីព និង ភាពជា អ្នកដឹកនាំ 
ផ្ន្រកនយោបាយ (រូបភាព ៥, ៦, ៧) ឬនិយាយដោយសមញ្ញថា 
មានភាពលំអៀងផ្ន្រកយ្រនឌ័រតិចតួចណស់ ក្នុងទិដ្ឋភាព ទាំង 
៣ ន្រះ។ ចំណុចន្រះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពី កំណើនចំណប់អារម្មណ៍ 
ផ្ទាល់ខ្លួនពី ផ្នត់គំនិត និងប្របបទជាប្រព្រណីនានា។ 
ជាឧទាហរណ៍ យុវជន (៨២%) និងមនុស្រសជំនាន់មុន (៧៣%) 
ភាគច្រើនយល់ស្របថា ក្ម្រងប្រុស និងក្ម្រងស្រី គួរមាន ឱកាស 
ដូចៗគ្នា។ ម្រយា៉ាងទៀត មានយុវជនត្រឹម ២៣% និង មនុស្រស 

ជំនាន់មុន ត្រឹម ៣១% ប៉ុណោ្ណោះ ដ្រលគិតថា យ្រនឌ័រ ជា ឧបសគ្គ 
រារំាងជោគជ័យ ហើយផ្តល់មតិថា ប្របបទផ្ន្រកយ្រនឌ័របាន  ថយចុះ 
ឥទ្ធិពលជាបណ្តើរៗ ក្នុងលក្ខណៈជាកតា្តោកំណត់ជោគជ័យ។ 
ទោះយា៉ាងន្រះក្តី សម្រប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ន្រកនយោបាយវិញ 
មានការ យល់ស្របគ្នាច្រើនណស់ក្នុងចំណោម យុវជន (៤៣%) 
និងមនុស្រសជំនាន់មុន (៤២%) លើគំនិតថា បុរសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ
ផ្ន្រកនយោបាយបានល្អជាងស្ត្រី។ 

ឪពុកមា្តោយនៅត្ររក្រសាតួនាទីស្នូល មិនត្រឹមត្រក្នុងការ ទទួល 
បាន ការគោរព  និងការមានសិទ្ធិអំណចជាឪពុកមា្តោយនោះទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ ពួកគត់មានឥទ្ធិពលដល់ ការជ្រើសរើសអាទិភាពជីវិត 
សំខន់ៗ  របស់ យុវជន ហើយទាំងអស់ន្រះជះឥទ្ធិពល ទៅ ល ើការ 
សម្រចចិត្ត និងការប្រមើលឃើញផ្ន្រកនយោបាយរបស់  យុវជន។ 
៤៥% ន្រយុវជន និង ៤០% ន្រមនុស្រសជំនាន់មុន នៅបន្ត 
ប្រតិបត្តិ តាម តម្ល្រ សីលធម៌ជាប្រព្រណីន្រការ អត់ឱន ការគោរព  
និង ប្រតិបត្តិតាមឪពុកមា្តោយ (រូបភាព៨)។ គ្រួសរ ទទួល បាន 
ចំណត់ថា្នាក់ជា ទិដ្ឋភាពសង្គមសំខន់បំផុត ពីសំណក់ ៧៨% 
ន្រយុវជន និង ៦៥% ន្រមនុស្រស ជំនាន់មុន ហើយចំណត់ថា្នាក់ 
សំខន់ទី២ គឺ ការអប់រំនិងការងរ សម្រប់យុវជន (៤៥%) និង 
សសនា សម្រប់មនុស្រសជំនាន់មុន (៣១%) (រូបភាព៩)។ 
ស្រដៀងគ្នាដ្ររ សម្រប់សំណួរថា តើនរណ ដ្រលជះឥទ្ធិពល 
លើទស្រសនៈ នយោបាយរបស់អ្នក គឺ គ្រួសរទទួលបាន 
ចំណត់ថា្នាក់ ថាមានឥទ្ធិពល សំខន់បំផុត ពីសំណក់ យុវជន 
៣២% បនា្ទាប់មកគឺ អាជា្ញាធរផ្ន្រកនយោបាយ និង បនា្ទាប់ មកទៀត 
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ (តារាង២)។ សម្រប់ការទទួល បានព័ត៌មាន 
ផ្ន្រកនយោបាយ  គ្រួសរជាប្រភពទី២ គឺនៅក្រម ទូរទស្រសន៍ 
(រូបភាព១០)។ យុវជន (៦១%) និងមនុស្រសជំនាន់មុន (៥៨%) 
ត្រងច្រករំល្រកគំនិតនិងក្តីបារម្ភ និងចំណយព្រលនៅជាមួយ 
ក្រុមគ្រួសរខ្លួន។

ដូចមានចុះក្នុង រូបភាព១១ ការធ្វើស្រចក្តីសម្រចចិត្ត 
ភាគច្រើន គឺជារបស់យុវជនផ្ទាល់ បុ៉ន្ត្រឪពុកមា្តោយដើរតួនាទី សំខន់ 
ក្នុងការសម្រចចិត្តធំៗក្នុងជីវិត ដូចជា ការរៀបការ និងការអប់រំ 

តារាង២៖ អ្នកណជះឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគ្រទៅលើការយល់ឃើញផ្ន្រកនយោបាយរបស់អ្នក (N=1433)
 
 

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

យុវជន មនុស្រស
ជំនាន់មុន

គ្រួសរ 32 28 18 19 17 19 19 20 15 18 8 12

អាជា្ញាធរផ្ន្រក
នយោបាយ 

31 28 32 31 19 20 12 12 6 11 0 0

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ 22 25 18 18 19 14 13 16 16 18 17 15

គ្រូបង្រៀន 10 10 17 15 19 17 20 19 20 16 7 9

អាជា្ញាធរផ្ន្រក
សសនា

3 7 9 11 10 15 17 13 17 15 41 28

អ្នករួមការងរ 3 2 6 6 16 14 20 21 27 21 28 36
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រូបភាព១១៖ តើអ្នកណធ្វើស្រចក្តីសម្រចចុងក្រយសម្រប់យុវជនលើបញ្ហាទាំងន្រះ? (N=1,592-1,596)

6%

6%

7%

27%

25%

34%

39%

44%

51%

58%

71%

5%

12%

11%

33%

58%

40%

45%

35%

48%

61%

73%

CBOs/NGOs

I don’t get political information

Print newspapers

Colleagues

Internet

Radio

Friends

Authorities

Neighbors

Family

Television

Youth AdultAdult

ទូរទស្រសន៍ 

គ្រួសរ 

អ្នកជិតខង 

អាជា្ញាធរ 

មិត្តភក្តិ 

វិទ្រយុ 

អិុនធើណិត 

អ្នករួមការងរ 

សរព័ត៌មាន 

អង្គការសហគមន៍/អង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល 

ខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មានផ្ន្រកនយោបាយទ្រ

យុវជន 

6%

6%

7%
12%

27%
33%

25%

34%
58%

73%
71%

61%
58%

48%
51%

35%
44%

45%

40%
39%

11%

5%

មនុស្រសជំនាន់មុន

រូបភាព១០៖ តើអ្នកទទួលបានព័ត៌មានផ្ន្រកនយោបាយមកពីប្រភពណ? (N=1600)

57% 53%

78% 74%

57%
63%

85% 83%
95% 93%

41% 45%

19% 24%
42%

36%

15% 17%
3% 6%

Youth Adult Youth Adult Youth Adult Youth Adult Youth Adult

Education Employment Marriage Buying a new phone Election

Youth Parents Relatives Friends Authorities Elders and monks

41%

57% 53% 57%
63%

85%
93%95%

83%
74%78%

45%

19% 24%

42%
36%

15% 17%
3% 6%

យុវជន ឪពុកមា្តោយ សច់ញាតិ មិត្តភក្តិ អាជា្ញាធរ ចាស់ទុំនិងព្រះសង្រឃ

យុវជន    

ការអប់រំ

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

យុវជន    

ការបម្រើការងរ

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

យុវជន    

ការរៀបការ

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

យុវជន    

បោះឆ្នាត

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន

យុវជន    

ទិញទូរស័ព្ទថ្មី

មនុស្រស  
ជំនាន់មុន
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ដ្រលត្រងត្រជាស្រចក្តីសម្រចរួមគ្នា។ ចំណុចន្រះអាចមកពី 
ការអប់រំ និងការរៀបការ វាជះឥទ្ធិពលយូរអង្វ្រងដល់ជោគជ័យ 
របស់ បុគ្គលក្នុងមួយជីវិត។

ការប្រមើលឃើញរបស់យុវជនពីអនាគតកាល
 អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ត្រូវបានស្នើឲ្រយដាក់ពិន្ទុ ពី ១ (មិនសំខន់) 

ដល់ ៥ (សំខន់ក្រល្រង) លើអាទិភាពសំខន់ៗ ៥ ក្នុងជីវិត។ 
លទ្ធផលចុះក្នុង រូបភាព១២ មិនមានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាគួរឲ្រយ 
កត់សំគល់ នោះទ្រ លើការជ្រើសរើសអាទិភាពនានាក្នុងជីវិត 
របស់ យុវជន និងមនុស្រសជំនាន់មុន។

"ធ្វើឲ្រយឪពុកមា្តោយមានមទនភាព" គឺសំខន់ក្រល្រងសម្រប់ 
យុវជន ៨០% ដ្រលអាចដោយសរយុវជន មានអារម្មណ៍ត្រូវ 
ដឹងគុណ ឪពុកមា្តោយ ហើយ "ការកា្លាយជាជនគំរូ" វាសំខន់ 
ក្រល្រងដ្ររសម្រប់ យុវជន ៦៦%។ លទ្ធផលទាំងន្រះបង្ហាញថា 
យុវជនភាគច្រើន មានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះជីវិតនៅព្រលប្រឹងប្
រ្រង  សម្រចជោគជ័យ។ ចំណុចមិនបានរំពឹងទុក គឺ "ការរៀន ចប់ 
ឧត្តមសិក្រសា" ជាកតា្តោសំខន់ក្រល្រងសម្រប់យុវជន ៤៣%។ 
លទ្ធផលន្រះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លាំងជាងនូវ កំហិតរាុំរ៉្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធ 
អប់រំ ជាជាង មហិច្ឆតា និងសមត្ថភាពរបស់យុវជន។ សរុបមក 
យុវជននៅត្រផ្តល់តម្ល្រដល់គ្រួសរ ជាជាង ទ្រព្រយធន និង 
ការអប់រំ។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
ទោះបីមានការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងនិនា្នាការ ផ្ន្រក 

ប្រជាសស្ត្រដូច្ន្រះក្តី ក៏មិនឃើញមានភស្តុតាងអ្វីបង្ហាញពីទំនាស់ 
រវាងជំនាន់មនុស្រសខុសៗគ្នាលើការយល់ឃើញពី ទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗ 
ន្រជីវិតក្នុងផ្ន្រកសង្គម នយោបាយ និងវប្របធម៌នោះទ្រ។ 
ទាំងយុវជន និងមនុស្រសជំនាន់មុន ផ្តល់តម្ល្រខ្ពស់ ស្រដៀងគ្នាដល់ 
គ្រួសរ ទំនាក់ទំនងផ្ន្រកយ្រនឌ័រ និង អាទិភាពផ្រស្រងៗ ក្នុងជីវិត។ 
គ្រួសរត្រងរក្រសាបាននូវ តួនាទី ជាប្រព្រណី របស់ ខ្លួន ជាទិដ្ឋភាព 
ដ៏សំខន់បំផុតមួយន្រជីវិត ហើយត្រង ជះឥទ្ធិពល  ក្នុងកម្រិត 
ណមួយ ទៅលើការប្រមើលឃើញពីសង្គម និង នយោបាយ និង 
ការធ្វើស្រចក្តីសម្រចចិត្ត។ យុវជន សព្វថ្ង្រ មានលក្ខណៈ ឯករាជ្រយ  
ជាង យុវជនជំនាន់មុន ហើយត្រងធ្វើការ សម្រចចិត្ត និង ការ 
ជ្រើសរើស ផ្រស្រងៗក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន។ មនុស្រសជំនាន់មុនត្រង 
គោរព និងជួយគំទ្រយុវជន ដោយផ្តល់សិទ្ធិអំណចឲ្រយយុវជន 
កាន់ត្រច្រើន ក្នុងការសម្រចចិត្ត។ ការប្រងច្រកតួនាទីផ្ន្រកយ្រនឌ័រ 
កំពុងត្រសបរលាបទៅហើយក្នុងក្រុមអាយុទាំងពីរន្រះ។

ការសិក្រសាជាច្រើនបានគូសរំល្រចពី សរៈសំខន់ន្រ តួនាទី 
គ្រួសរ នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយឋានានុក្រមនៅ កម្ពុជា និងពី 
ប្របបទ ជាប្រព្រណី ដ្រលទំនាក់ទំនងក្នុង សង្គមត្រង វិលវល់  នៅ  
ក្នុងគ្រួសរ ហើយទំនុកចិត្តក៏ត្រងឃើញមានត្រ ក្នុង គ្រួសរដ្ររ 
(Inada 2013; Eng et al. 2019)។ ចំណុចន្រះ នៅត្រពិត 

រូបភាព១២៖ ការដាក់ពិន្ទុរបស់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍តាមលំដាប់សរៈសំខន់ន្រ អាទិភាពសំខន់ៗទាំង ៥ ក្នុងជីវិត (N=1,587-1,589)
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

សម្រប ់យុវជន ពីព្រះពួកគ្រ ឲ្រយតម្ល្រ ដល់ ការរៀបការ សសនា 
និងគ្រួសរ ខ្ពស់ជាង ការលំហ្រ កំសន្ត និងសកម្មភាព ក្នុង 
សហគមន៍។ ឪពុកមា្តោយ ត្រងមើលឃើញ ជាសំខន់ថា ការចូលរួម 
របស់គត់គឺ ដើម្របីឲ្រយ យុវជន  បាន ជ្រតជ្រប ពីកាតព្វកិច្ច ត្រូវ 
គោរព និងប្រតិបត្តិតាម ឱវាទ ឪពុកមា្តោយ។ ឪពុកមា្តោយមាន 
ឥទ្ធិពល ស្នូលក្នុងជីវិត និងស្រចក្តី សម្រច របស់យុវជន ជាប្រភព 
ព័ត៌មានដ៏សំខន់ផ្ន្រកនយោបាយ និងមាន ឥទ្ធិពលខ្លាំង បំផុត 
លើទស្រសនៈនយោបាយរបស់យុវជន។

យុវជនមិនម្រនសុទ្ធត្រផ្រសារភា្ជាប់ទាំងស្រុងទៅនឹង របៀបរបប 
ជាប្រព្រណីន្រគ្រួសរនោះទ្រ។ អង្ក្រត ស្រវជ្រវន្រះ បានផ្តល់ 
ភស្តុតាងថា ភាពខុសគ្នាផ្ន្រក យ្រនឌ័រកំពុង ថយចុះ ក្នុងចំណោម 
យុវជន និងមនុស្រសជំនាន់មុន។ លទ្ធផល ស្រវជ្រវ បង្ហាញពី 
ការយល់ស្របកម្រិតខ្ពស់ ឲ្រយមានសមភាពក្នុង ឧត្តមសិក្រសា 
ការយល់ ស្របកម្រិតខ្ពស់ថា យ្រនឌ័រមិនម្រន ជាឧបសគ្គ រារាំង 
ជោគជ័យ នោះទ្រ និង ការរើសអើងខ្លះៗប្រឆំងនឹង អ្នកដឹកនាំ 
នយោបាយជាស្ត្រី។ ប៉ុន្ត្រក្នុងចំណុចទាំងអស់ន្រះ នៅត្រមាន 
គមា្លាត ផ្ន្រកយ្រនឌ័រនៅឡើយ។ លទ្ធផលន្រះអាចឆ្លុះបញ្ចាំង ពី 
ការពិត ជាក់ស្ត្រងដ្រល តាមរយៈ អុិនធើណិត បណ្តាញសង្គម 
ឱកាសបានទទួលការសិក្រសាអប់រំ លទ្ធភាពចល័តខ្លួនចុះឡើង 
ក្រុមយុវជន ត្រងដឹងព័ត៌មានច្រើនជាងមនុស្រសជំនាន់មុន។

អង្ក្រតស្រវជ្រវន្រះ បានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ 
ច្រើន ណស់ទៅលើ តួនាទីដ៏សំខន់ន្រតម្ល្រសីលធម៌របស់ 
គ្រួសរ  ក្នុង  អាទិភាពជីវិត ការសម្រចចិត្ត និង ឥទ្ធិពល 
លើផ្ន្រក នយោបាយ របស់យុវជន។ ការប្រល័យពូជន៍សសន៍  
និងសង្គា្រម ក្នុងប្រវត្តិសស្ត្រ កម្ពុជា និងការ វឹកវរ ក្នុង សង្គម 
និងស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្រមរបប ផ្តោច់ការ ជា បន្តបនា្ទាប់ បាន បន្រសល់ 
ទុកនូវស្លាកស្នាមយា៉ាងជ្រក្នុង សង្គម កម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល 
រចនាសម្ព័ន្ធនិងវប្របធម៌របស់ គ្រួសរ ហើយ និងទំនាក់ទំនង  ក្នុង 
សង្គមរបស់គ្រួសរ នៅត្រជាកតា្តោកំណត់ន្រ ដំណើរ ជីវិតផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ។ យុវជនមានការ តាំងចិត្ត កាន់ត្រខ្ពស់  
ក្នុងការ  បំព្រញតាមក្តីរំពឹង និងកាតព្វកិច្ច ក្នុងគ្រួសរ ជាជាង ការ 
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