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ឯកសារអានដែលសមស្សបនឹងអាយសុ្រវូការជាចាំបាច ់
សស្ាប់លលើកកមពសជ់ាំនាញអានរបសក់ាុរកមពុជាឲ្យបានស្បលសើរល ើង 

 

ឆ្ន ាំននេះគជឺាការប្រារព្ធទិវាជាតអិាំណានន ើកទើ៣ ន ើម្បើន ើកកម្ពស់ទម្លា ប់អាននៅទូទាំងប្របនទសកម្ពុជា។ 
សប្រម្លប់កុម្លរអាយុព្ើ ០-៦ឆ្ន ាំ ការចូ រមួ្តាំងព្ើតូចនិងជាប់លាប់កនុងសកម្មភាព្សិកា  ូចជាការន ង និងការ 
អាននោយនប្របើប្រាស់សម្លា រៈសិកា (ម្លននសៀវនៅនិងប្របោប់ប្របោនកមងន ងជាន ើម្) ផ្ត ់  ់កុម្លរនូវមូ្ ោា ន 
ប្រគរេះយ៉ា ងសាំខាន់សប្រម្លប់ការសិកាតាំងព្ើនៅតូច ការរ ើកចនប្រម្ើនផ្ផ្នកភាសា នងិអកខរកម្ម ាំបូង1។ នបើនទេះបើជា
ម្លនការរ ើកចនប្រម្ើនកនុងការន្វើឲ្យប្របនសើរន ើងនូវគុណភាព្ និងការទទួ ាននសវាគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុម្លរតូចកនុង
ប្របនទសកម្ពុជាក៏នោយ ភាព្ខ្វេះខាតសម្លា រៈអាននិងន ងផ្  សម្ប្រសបនរងអាយុកុម្លរតូច ន្វើឲ្យម្លនការ ាំាក
នប្រចើនកនុងការន្វើឲ្យប្របនសើរន ើងនូវការសកិា និងអកខរកម្ម ាំបូងរបស់កុម្លរ។ ការផ្ត ់្នធានបផ្នែម្និងការោក់នចញ
នូវនគ ននយាយផ្ណនាំអាចនរងជួយបាំនព្ញនូវភាព្ខ្វេះចននា េះននេះាន។  

រាជរោា ភិា កម្ពុជាានបង្ហា ញនូវការនបតជាា ចតិត ៏មុ្តម្លាំកនុងការន្វើឲ្យនសវាគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុម្លរតូច 
ម្លនភាព្ប្របនសើរន ើងនៅទូទាំងប្របនទសកម្ពុជា នោយានអនុម័្តនូវនគ ននយាយជាតិសតើព្ើការគាំពារ នងិ 
អភិវឌ្ឍន៍កុម្លរតូចនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១០ និងផ្ផ្នការសកម្មភាព្ជាតសិតើព្ើការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុម្លរតូច ២០១៤ - 
២០១៨។ ប្រកបខ្ណឌ នគ ននយាយននេះ ម្លននគ បាំណងបនងកើនការចុេះន ម្ េះចូ នរៀន នងិការគាំពារកុម្លរអាយុ 
០-៦ឆ្ន ាំ (ជាព្ិនសសកុម្លរម្កព្ើប្រគួសារប្រកើប្រក ជនជាតិភាគតចិ នងិកុម្លរព្កិារ) ន ើយានផ្ត ់អាទិភាព្ន ើម្នតតយយ
សិកាស គម្ន៍និងកម្មវ ិ្ ើអប់រ ាំកុម្លរតូចនៅតម្ផ្ទេះ។ នគ ននយាយននេះក៏ម្លននគ បាំណងន្វើឲ្យប្របនសើរន ើង
នូវគុណភាព្និងការទទួ ាននោយសម្្ម៌្នូវនសវាគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុម្លរតូច។ នៅចុងឆ្ន ាំ២០១៧ រាជរោា -
ភិា កម្ពុជាាននចញអនុប្រករតយសតើព្ើការប្រគប់ប្រគងម្នតតយយសិកាស គម្ន៍ នោយផ្ត ់ការគាំប្រទ  ់ម្នតតយយសិកា
ស គម្ន៍ផ្  ម្លន កខណៈសតង់ោរ។ នទេះបើជាយ៉ា ងននេះកតើ ការខ្ិតខ្ាំប្របរងផ្ប្របងន ើកម្មវ ិ្ ើគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍
កុម្លរតូចភាគនប្រចើននតត តផ្តនៅន ើកុម្លរតូចអាយុ ៤-៦ឆ្ន ាំប៉ាុនណាណ េះ។ 

ការន្វើឲ្យប្របនសើរន ើងនូវការសកិា ាំបូងរបស់កុម្លរអាយុ ០-៦ឆ្ន ាំ នៅផ្តជាបញ្ហា ប្របឈម្ នោយសារផ្តឯកសារ 
អាន នងិប្របោប់ប្របោសប្រម្លប់នកមងន ងផ្  សម្ប្រសបនរងអាយុរបស់នកមងនៅម្លនកប្រម្តិនៅន ើយ។ ការសកិាជា
                                                           
1 អកខរកម្ម ាំបូងសាំនៅនៅន ើការអភិវឌ្ឍជាំនញអកខរកម្មគនារេះជាមូ្ ោា នទាំង៥ (ជាំនញពាកព់្័នធនរងការអាននងិសរនសរ)។ ជាំនញទាំងននេះរមួ្ម្លន៖ 
ការសាា  អ់កខរប្រកម្ យ ព់ាកយនិងសនម្ាង សាា  អ់វើជានសៀវនៅ យ ព់្ើអកសរពុ្ម្ព រមួ្ទាំងការនិយយនិងសាត ប់។ 
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ទូនៅានបង្ហា ញថា នៅនព្ កុម្លរម្លនឯកសារអានផ្  សម្ប្រសបនរងអាយុរបស់ព្កួនគ អាចជេះឥទធិព្ ជា
វជិជម្លន  ់ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកភាសា វាកយស័ព្ទ ចាំណង់កនុងការអាន និងទទួ ាននជាគជ័យកនុងការចាប់នផ្តើម្អាននៅ
សាលា។ នយងតម្ទិននន័យន ើម្ប្រគរបស់អងាការ Save the Children កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ន្វើន ើងជាម្ួយ
ប្រគួសារនៅភូម្ិបផ្ណត តទរកនៅតាំបន់បរងទននាសាបានបង្ហា ញថា ម្លនខ្នងផ្ទេះចាំននួ ៩% ប៉ាុនណាណ េះផ្  ម្លននសៀវនៅ
អានសប្រម្លប់កុម្លរអាយុ ០-៦ឆ្ន ាំ។ ន ើសព្ើននេះនៅនទៀត ម្លនអនកផ្ែទាំកុម្លរផ្ត ២% ប៉ាុនណាណ េះផ្  អាននសៀវនៅ
ឲ្យកុម្លរអាយុនប្រកាម្៣ឆ្ន ាំសាត ប់ ន ើយម្លនផ្ត ៦% ប៉ាុនណាណ េះផ្  ជាវនសៀវនៅកនុងរយៈនព្ ម្យួឆ្ន ាំចុងនប្រកាយ 
នោយសារផ្តនសៀវនៅសប្រម្លប់កុម្លរម្លនតម្ម្ាខ្ពស់ ន ើយព្ាិកនរងនៅ  ់ទើតាំង ក់ឯកសារអានផ្  សម្ប្រសប
នរងអាយុកុម្លរ។ 

ការអានជាម្យួកុម្លរ ន្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍវាកយស័ព្ទ ការសាា  ់ពាកយនិងតអួកសរ ការសាា  ់នសៀវនៅ និងជាំនញ
និយយនិងសាត ប់ម្លនភាព្ប្របនសើរន ើង។ ការអភិវឌ្ឍសម្លា រៈសិកាផ្  ម្លនគុណភាព្និងសម្ប្រសបនរងអាយុ គឺម្លន
សារៈសាំខាន់ខាា ាំងណាស់សប្រម្លប់កុម្លរជាំនន់នប្រកាយ។ ការវនិិនយគន ើការគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុម្លរតូច គឺជាការ
វនិិនយគប្របកបនោយសុភវនិឆិ្ឆ័យបាំផុ្តផ្  ប្របនទសជាតិម្យួអាចន្វើាន ន ើម្បើនោេះប្រសាយវសិម្ភាព្  ុបបាំាត់
ភាព្ប្រកើប្រក និងន្វើឲ្យជើវតិនៅម្ែៃមុ្ខ្ម្លនភាព្ប្របនសើរន ើង។ 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ អងាការទសសនៈព្ិភព្នលាកអនតរជាតិប្របចាាំប្របនទសកម្ពុជា ានន្វើការអនងកតទើផ្ារម្យួន ើ
នសៀវនៅននរបស់ប្រគរេះសាែ ននាេះពុ្ម្ពផ្ាយចាំននួ២៦។ កនុងចាំនណាម្នសៀវនៅផ្  ានន្វើការអនងកត ពុ្ាំម្លន
នសៀវនៅណាផ្  សម្ប្រសបនរងកុម្លរអាយុនប្រកាម្៣ឆ្ន ាំនទ។ ការព្ិនិតយនម្ើ របស់អងាការទសសនៈព្ិភព្នលាកកម្ពុជា
ក៏ានគូសបញ្ហជ ក់ផ្ រថា ម្លននសៀវនៅតិចតចួផ្  សម្ប្រសបនរងកុម្លរអាយុ ៤-៦ឆ្ន ាំ ន ើយកិចចប្របរងផ្ប្របងែមើៗរបស់
ប្រគរេះសាែ ននាេះពុ្ម្ពផ្ាយនន  ូចជាប្រគរេះសាែ ននាេះពុ្ម្ពផ្ាយសុើា៉ា ជាន ើម្ កនុងការនោេះប្រសាយបញ្ហា ននេះ ម្លនសារៈ-
សាំខាន់ណាស់សប្រម្លប់អនគតប្របនទសកម្ពុជា។ ន ើសព្ើននេះនៅនទៀត ប្រគរេះសាែ ននាេះពុ្ម្ពផ្ាយម្ួយចាំនួនតូច
ម្លនោក់កប្រម្ិតអាំណានន ើនសៀវនៅផ្  ាននាេះពុ្ម្ពផ្ាយ ន ើយភាគនប្រចើនប្រគន់ផ្តកាំណត់ថានសៀវនៅសប្រម្លប់
កុម្លរជានសៀវនៅផ្  ម្លនរូបភាព្នប្រចើន នងិអតែបទតចិតួច។ នៅនព្ ផ្  នយើងន្វើការសនងកតន ើនសៀវនៅទាំងននេះ 
នទេះបើជាម្លន«អតែបទតចិតួច» ក៏នោយ អតែបទទាំងននេះនៅម្លន កខណៈសមុគសាម ញនៅន ើយសប្រម្លប់កុម្លរ ជា
ព្ិនសសការនប្របើប្រាស់ភាសាផ្  ម្លន កខណៈផ្ាូវការនិងប្របនយគភាជ ប់។ 

 កនុងឱកាសទិវាជាតអិាំណានន ើកទើ៣ ម្ែៃទើ១១ ផ្ខ្ម្ើន ឆ្ន ាំ២០១៨ននេះ នយើងខ្ាុ ាំសូម្អបអរសាទររាជរោា ភិ-
ា កម្ពុជា ចាំនពាេះការរ ើកចនប្រម្ើនគួរឲ្យកត់សម្លា  ់កនុងការបនងកើនការទទួ ាននិងគុណភាព្នសវាគាំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍
កុម្លរតូច។ នយើងខ្ាុ ាំក៏សូម្គូសបញ្ហជ ក់នូវតប្រម្ូវការកិចចប្របរងផ្ប្របងបផ្នែម្កនុងការន ើកកម្ពស់ការសិកានិងអកខរកម្មរបស់
កុម្លរតូច។  ូចនចនេះនយើងខ្ាុ ាំសូម្អាំពាវនវ  ់រាជរោា ភាិ ៖ 
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1. បនងកើន្នធាន និងការវនិិនយគសប្រម្លប់ការបនងកើតសម្លា រៈន ង នងិអានផ្  សម្ប្រសបនរងកុម្លរអាយុ 

០-៦ឆ្ន ាំ ជាព្ិនសសបនងកើននូវការទទ ួាន្នធានអាំណានសប្រម្លប់កុម្លរតូចនៅតាំបន់ជនបទោច់
ប្រសយ  នងិព្ិាកនៅ  ់។  

2. បនងកើតនគ ការណ៍ផ្ណនាំថាន ក់ជាតិ សតើព្ើការកាំណត់កប្រម្តិនសៀវនៅសប្រម្លប់ប្រគរេះសាែ ននាេះពុ្ម្ពផ្ាយ 
ន ើម្បើធានថា រា ់នសៀវនៅផ្  ាននាេះពុ្ម្ពសប្រម្លប់កុម្លរតូចនទើបនរងនរៀនអាន ាំបូង (អាយុ ០-
៣ឆ្ន ាំ) និងកុម្លរតូចនចេះអានខ្ាេះ (អាយុ៤ឆ្ន ាំ  ់ថាន ក់ទើ៣) ឲ្យសម្ប្រសបនរងអាយុកុម្លរ នោយប្រតូវ
គិត  ់ទាំ ាំនងិប្រទង់ប្រទយអកសរ ទប្រម្ង់នទិនកថា គាំនូររបូភាព្ វាកយស័ព្ទនងិពាកយ ឃ្លា និងប្របនយគ 
ម្លតិកានិងប្របធានបទ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


