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)នៈ តួ�ទី និងអំ-ច៖ ទំ�ក់ទំនង 
រ2ងអំ-ចក្នុង4�56រ និង(រចូលរួមរបស់9្ត�ី 

ក្នុងគ;�ង<ើកកម្ពស់ជីវ?ព
A�ចក្តីB្តើម

�ើ�រ�រC�ផ្ទះរបស់�្ត�ី   រួម9ំង �រ�រ 
+ ម�្ត�ីzជ�រ ឬ�រ�រ ទទួល ��ក់ ក��  6�្ស�ង 
Fៀត �ច �្វើឲ�្យ:ត់ Lន ឥទ្ធិពល � ក្នុង  ���$រ  
��ើន +ងមុន ��រឬF�? ថ្វី�ើLន �រ  ឯក3ព  +  
ទូ�� �រចូលរួមរបស់��្តីផ្តល់ ផល វិជ្ជLន  ដល់  
ទំ�ក់ទំនង��នឌ័រខ្លះ ក៏�រ ចូល រួម  t�ះ មិន �ច 
�ំឲ�្យLន សម3ព |្ន�ក ��ន ឌ័រ    wយ ស្វ័យ D�វត្តិ  
�ះ��រ។ ��តុ បច្ច័យ  ~� �រ �រ  C� ផ្ទះ របស់ 
��្តី  Lន��ើន D���ទ 6�្ស�ងៗ :#  និង  Lន លក្ខណៈ  
ស្មុគ$¡ញ។ ក្នុង D�វត្តិ$�្ត� សង្គម  h្ម�រ �្ត� ី £  �ង  
ចូលរួម¤៉ង សកម្ម ក្នុង វិស័យ >�ដ្ឋកិច្ច ដូច  Lន 
ចុះក្នុងកំណត់¥��ចុង សតវត�្សរ៍ ទី១៣ របស់  
ជីវ=�§ន់ (Chou 1967)។ °ះ  ¤៉ង t�ះក្តី �្ត�ី 
�£�Lន�នៈ9ប+ង បុរស   9ំង ក្នុង  ���$រ 
និង  ក្នុងសង្គម ��ល+ D��រ មួយ  �្វើឲ�្យពួក :ត់  
±ញ់  ²�ៀប³� 9ំង�ក្នុងជីវិតរស់� D�±ំ´្ង� និង ក្នុង  �ជីព 
�រ�រ (MOWA 2014)។

កំ¼ើនចំនួន�្ត�ី�ន់តួ�ទីដឹក�ំក្នុងជួររ-½ភិ}ល ឬក្នុង  
ចល�  9ម9រសិទ្ធ ិ6�្ស�ងៗ មិន}ន¾� ឲ�្យLនសម3ព ��ន ឌ័រ     
ក ្នុង សង្គម�ះF� (Markham 2013; LICADHO 2014; 
Domingo et al. 2015)។ wយÎ�ក ថ្វី�ើឱ�សរក��ក់ 
ចំណÐល     �ចÑុំងឲ�្យ�្ត�ីLនអំ�ច��ប់��ង|្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ  
ក៏      ពិត    Ö�ន £�ក៏ មិនÖ�នLនន័យ� :ត់Lនឥទ្ធិពល��ើន�  
pើ       កិច្ច�រ6�្ស�ងFៀត�ក្នុង���$រ ;ើយ (Malhotra and 
Mather 1997; Doss 2013)។ មួយវិញFៀត  °ះបី �រ �រ   
C �    ផ្ទះ របស់��្តី  �ច�ំឲ�្យអំ�ើហិង�[ក្នុង���$រថយចុះ ឬ ផ្តល់ 
លទ្ធ3ព ឲ�្យ�្ត�ី �ច bើរÙ�ញពីចំណង�(ហ៍ពិ(ហ៍ ��ល  Lន  
3ព  ហិង�[ (Kabeer 1997) ប៉ុÜ្ត�Ýក៏�ចបÞ្កើន ឬ  បំផុស    ឲ�្យ Lន  

    អំ�ើហិង�[pើសមុនផង��រ (Hughes et al. 2015)។ � ក្នុង   
សង្គមខ្លះ ដូច+ �កម្ពុ+ និង´�  °ះ បី ��្តី  Lន ��ក់ ចំណÐល 
ឬ តួ�ទីក្នុង$Bប័នរដ្ឋក៏wយ ក៏à�ឹត�្យà�ម និង  រ�ៀប របប  |្ន�ក 
សង្គម វប�្បធម៌ �ចLនឥទ្ធិពលâãំង ក្នុង�រ កំណត់ ទំ�ក់ ទំនង  
អំ�ច រÝងបុរសនឹង��្តី  (Mutakalin 2008; Pen 2016)។

�ើ�ង=ម ឯក$រ �̀វa�វ�ក្នុងបរិបទវប�្បធម៌��  
�ើង   �ច សន្និ-½ន}ន� លទ្ធ3ពរបស់ �្ត�ីក្នុង�រដឹក� ំ

�្ត� ី £  �ងចូលរួម¤៉ង សកម្ម ក្នុង វិស័យ >�ដ្ឋកិច្ច ប៉ុÜ្ត��្ត�ី �£�Lន�នៈ9ប�កម្ពុ+។ 
æ�ត្ត=ç�វ h�មកz o#ំ២០១៦
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��ប់ ��ង ឬរក��ក់ចំណÐល  រួម9ំងលទ្ធ3ព²�ើ��ស់±ត់è�ង 
��ក់  ចំណÐល    របស់ខ្លួន មិនÖ�ន+ក=ê£�មួយគត់ ��ល ជំរុញ ឲ�្យ    
Lន �រ ëãស់ ប្តូរ ទំ�ក់ទំនង|្ន�ក��នឌ័រ�ះF�។ �រ ëãស់ ប្តូរ   
ក៏ ���័យ ផង  ��រ�pើក=ê6�្ស�ងFៀត ដូច+ ទំ�ក់ ទំនង  
របស់  �្ត�ី+មួយ à�ុម ���$រ  និង�្ត�ី ឯFៀត D���ទ �រ �រ និង 
សកម្ម3ព សង្គម របស់  :ត់ រួម+ មួយ ឥទ្ធពិល |្ន�ក >�ដ្ឋកិច្ច  សង្គម 
វប�្បធម៌ និង ក=ê  âង C� 6�្ស�ងៗ Fៀត (Sultana 2013)។ C�ពី 
t�ះ � Lន  ចំណុច6�្ស�ងFៀត ��ល គួរ យក ចិត្ត ទុក -ក់ ដូច+ 
�ើ ទំ�ក់ ទំនង   ��នឌ័រLន�រëãស់ប្តូរ កí�ិត�? �ើ  >�ចក្តី   
សî�ច   D���ទ  ���ល�្ត�ី�ច�្វើ}ន? �ើ ទំ�ក់  ទំនង |្ន�ក   
��នឌ័រ  ក្នុង  ���$រ�ខ្លះ��លមិនLន �រ ëãស់ប្តូរ  wយ $រ  £�   
ឥទ្ធិពល ~�  à�ឹត�្យà�មD�ï�ណី។

bើម�្បីð្វ�ងយល់ពី�រëãស់ប្តូរក្នុង ទំ�ក់ទំនង��នឌ័រក្នុង 
���$រ h្ម�រ អត្ថបទt�ះពិនិត�្យpើ ករណីសិក�[ មួយស្តីពី �រចូល រួម  
របស់ �្ត�ីក្នុង គñ�ងpើកកម្ពស់ជីវ3ព�=ម ជនបទ។ ក្នុង t�ះ 
នឹងLន �រពិនិត�្យ� �ើអំ�ចក្នុង�រចរ±ក្នុង���$រ � ខ្លះ   
��លLន�រëãស់ប្តូរ ò�យពី�្ត�ី}ន ចូលរួម ក្នុង គñ�ង  
âង pើ និង�ើអ្វីខ្លះ+ក=êជំរុញឬzំងស្ទះដល់ �រëãស់ប្តូរ  
ទំ�ក់ ទំនង   ��នឌ័រt�ះ។ �រវិ3គóêត+សំâន់�pើ 
គñ�ង  pើក  កម្ពស់ជីវ3ព��លអនុវត្តwយ អង្គ�រមិន Ö�ន    
រ-½ភិ}ល (NGOs) ++ង �រ�រយក��ក់ក�� ឬ �រ�រ    
រដ្ឋ wយ$រ ��តុផល បី¤៉ង៖ ១) öល ÷ របស់ គñ�ង 
pើក  កម្ពស់ជីវ3ព ���$រà�ីà� គឺóêត pើ   �រ  ក$ង សមត្ថ3ព 
�្ត�ី  ក្នុង�រ បÞ្កើន ផលិតកម្មកសិកម្ម សន្តិសុខ >�្បៀង និង ��ក់ 
ចំណÐល ២) គñ�ង  9ំងt�ះ £�ង Lន បង្កប់ នូវ ទស�្សនៈ ��នឌ័រ 
និង ៣) � =ម  ទី ជនបទ មិនសូវ Lន �រ�រ Lន ��ក់ ក�� អ្វី 
��ើន C�ពី �រ�រ កសិកម្ម =មរដូវ�ល �ះ F�។

6វDរE�(រសិក�F
អត្ថបទt�ះ|្អ�កpើ �រសិក�[ �̀វa�វy�បគុណ3ព ��ល 

}ន �្វើ�ច�ãះពីo#ំ២០១៣ និង ២០១៥ �æ�ត្ត}ត់ដំបង 
កំពង់ស្ពឺ និងមណxលគិរី ក្នុងគñ�ងសិក�[�#ក់បណxិតរបស់អ្នក
និពន្ធ (Pen 2016) wយLន�រ�្វើសLüសន៍+មួយកសិករ 
៨៧  �ក់ (�្ត�ី ៥៥�ក់) និង�រពិ3ក�[ =មà�ុម។ ព័ត៌Lន 
6�្ស�ង  Fៀត }នD�មូល=ម�រសÞ្ក�តពិនិត�្យ �រជួប D�ជុំក្នុង 
សហគមន៍ និង�រ ជþ�ក:#C�ផ្លូវ�រ+មួយអ្នកភូមិ និង �+ÿធរ  
មូល-½ន ក្នុងរយៈ��ល+ង ៦h�~��រចុះសិក�[ដល់ មូល-½ន។ 
�ក្នុងភូមិ��ល}ន�្វើ�រសិក�[ សុទ្ធ£� Lន គñ�ង អភិវឌ�្ឍន៍ 
កំពុង អនុវត្តwយ  NGOs ដូÙ្ន�ះ�ើយអ្នកចូលរួមក្នុង�រសកិ�[ 
3គ��ើន សុទ្ធ£�}ន ទទួលផលពីគñ�ង ក្នុង�ះLន ៦៨�ក់ 
(�្ត�ី ៤៤�ក់) }នចូលរួមក្នុងà�ុមសន�្សំ��ក់ ធ�:រ��ូវ 
ធ�:រ ö ឬ សហគមន៍���ើ។

�រសិក�[t�ះóêតសំâន់£�pើ �្ត�ី+�����$រ ប៉ុ��ះ 
wយ$រ3គ��ើន~�សLជិករបស់à�ុមâងpើ  គឺ    +  
���$រ ដឹក�ំwយ��្តី ��ះក្នុងចំ�ម�្ត�ី ��ល }នផ្តល់ 
សLüសន៍  9ំង ៥៥�ក់  Lន ២១�ក់+�����$រ£�L#ក់ឯង 

(ឬ ៣៨,២%) និង ៧�ក់+សហ�����$រLន�នៈ >្មើនងឹ 
ប្តី របស់ :ត់ គឺ��ើន+ងអ¥�មធ�្យម�#ក់+តិ��ល Lន 	�ឹម 
២៥,៦% (NIS 2008)។ �រ��ល�្ត�ី3គ��ើនចូលរួមក្នុង 
  à�ុម âង  pើ }នបំផុសសំណ 
រ� ១) �ើឥទ្ធិពលគñ�ង�្វើឲ�្យ 
�្ត�ី  ëãស់ ប្តូរ $Bន3ពពី��ផ្ទះ �+ �����$រ ឬ¤៉ង�? ២) 
�ើ �រ     ចូល  រួមក្នុង គñ�ង }នជួយបÞ្កើន សុខLល3ព និង សិទ្ធិ 
អំ�ច     របស់ ��្តីក្នុង�រចរ±�ក្នុង���$រ��រឬF�?

�រវិ3គ|្អ�កpើទស�្ស�9នរបស់ Kabeer (1999, 435) 
��ល }នឲ�្យនិយមន័យ�រផ្តល់ 3ពអង់�ច�ã�ន �+ 
"ដំ¼ើរ  �រមួយ ��ល=មរយៈ�ះ អ្នក��លមិន¾ãប់Lន 
លទ្ធ3ព �្វើជî�ើស+យុទ្ធ$�្ត�ស)�ប់ជីវិតខ្លួន }នទទួល 
នូវ   លទ្ធ3ព y�បt�ះ"។ Kabeer កំណត់¾តុផ�្សំបី ~�អំ�ច 
��ល +ប់ D�9ក់à��:# គឺLន ធន¾ន សមត្ថ3ពក្នុង�រ 
�្វើ ឬ9ម9រអ្វីមួយ (Agency)  និង ផលសî�ច (ឬ 
សុខLល3ព)។ លទ្ធ3ពទទួល}ន និង�រ	��ត¥�pើ 
ធន¾ន (9ំង|្ន�កសLüរ សង្គម និងចំ¼�ះដឹង) ជួយបÞ្កើន 
សមត្ថ3ព  របស់�្ត�ីក្នុង�រ�ើសuីសអ្វីមួយ។ រីឯ¾តុផ�្សំទី២ 
សំ÷    ដល់ សមត្ថ3ព របស់�្ត�ីក្នុង�រកំណត់öល÷ ជីវិត ខ្លួន 
និងសî�ចöល÷ �ះ=មរយៈ�រចរ± �រ ជំ9ស់ តទល់ 
ឬ�របញ្ចុះបញ្ចូល។ ¾តុផ�្សំទី១ និង ទី២ (ធន¾ន និង 
សមត្ថ3ព) កំណត់ពីសមត្ថ3ពរបស់�្ត�ី ក្នុង �រ  �ើសuីស �្វើអ្វី  
��ល  ខ្លួន ឲ�្យតk្ល�ខ្ពស់ រីឯ¾តុផ�្សំទី៣ គឺ ផល សî�ច �ច ពិ}ក 
�ើល    �ើញ និងÝស់��ង }ន ពី��ះ � ក្នុង បរិបទ ខុសៗ:# �រ 
ឲ�្យ   តk្ល� �pើអ្វីមួយ ក៏ខុស:#  ��រ។

9្ត�ី�G�4�56រ៖ �ករណី<ើកI�ង ឬK៉ង-?
�រð្វ�ងយល់ ពីន័យរបស់(ក�្យ "�����$រ" និង "��ផ្ទះ" 

�ចជួយបំភ្លឺpើបi� វិសម3ព ��នឌ័រ ក្នុង ���$រ។ �រ ឲ�្យ 
និយមន័យ និង�រ²�ើ��ស់(ក�្យ9ំងt�ះ ក្នុងជីវិត D�±ំ´្ង� �ច 
ជួយ បÞ្កើន ឬព��ឹងវិសម3ព��នឌ័រ។ តួ¤៉ង (ក�្យ �����$រ 
និង ��ផ្ទះ Lនបង្កប់អត្ថន័យខុស:#~� លំ-ប់ ��នុà�ម តk្ល�  
និង 3រកិច្ច��ល+ប់មក+មួយតួ�ទី9ំងt�ះ។ (ក�្យ "��" Lន 
ន័យ� Lêយ ឬអ្នកLន សិទ្ធិអំ�ចខ្ពស់ ឬ Lន តួ�ទី ដូច អ្នក 
��ប់��ង។ (ក�្យ "���$រ" សំ÷ pើ à�ុម មនុស�្ស រស់ � ក្នុងផ្ទះ 
(ឪពុក-Lêយ-កូន) ឬD�ជុំ	�កូល មនុស�្ស +ប់ ð� ���យ នឹង:# 
ឯ(ក�្យ "ផ្ទះ" គឺ+ លំ�-½ ន រូបវន្ត ស)�ប់ ���$រ។

=មធម្ម= បុរស+ប្តីLន�នៈ+ "�����$រ" (Lee 2006) 
+អ្នក±ត់è�ងpើ សLជិក���$រ និង Lនទំនួលខុស	��វ pើ  
សុខLល3ព|្ន�ក$¡រតី និងសLüររបស់សLជិក ���$រ L#ក់ៗ 
(Mao and Vann 2010) ។ :ត់Lនសិទ្ធិអំ�ច ��ប់��ង និង
�្វើ>�ចក្តីសî�ចចិត្តក្នុង���$រ (NIS 2008)។ "��ផ្ទះ" +�នៈ 
តួ�ទី ��លផ្តល់�ឲ�្យ��្តី��លuៀប�ររួច។ ក្នុង �ម +��ផ្ទះ 
:ត់ Lន តួ�ទី ±ត់è�ង និង�្វើកិច្ច�រក្នុងផ្ទះ � =ម D�ï�ណី 
h្ម�រ (Chuon 1967)។

wយ$រជំuឿន�#ក់+តិ }នរក�ើញ� ���$រ��ល 
Lន�����$រ+បុរសLនចំនួន��ើន pើសលប់  (NIS 2008, 
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2015) ដូÙ្ន�ះ�ើង}នសន្និ-½ន� ��ី្តទទួល}ន�នៈ + 
� ����$ រ    £�ក្នុង �លៈF�សៈពិ>�សប៉ុ��ះ។ តួ¤៉ង ក្នុង 
ចំ�ម     អ្នកចូលរួម ��ី្តខ្លះ}ន�ãយ+�����$រ ò�យ��ល ប្តី 
$ãប់ ប្តីZះបង់�ល ឬò�យ�រ��ងលះ:#។ �្ត�ីខ្លះ Fៀត  
�ãយ   + �����$រ ò�យប្តីLនជំងឺមិន�ច�្វើ�រ}ន។ �រ �្វើ 
ចំ�ក  ��ុករបស់ប្តី ក៏�ំឲ�្យLន�រëãស់ប្តូរតួ�ទី ��នឌ័រ ��រ 
wយ  D�ពន្ធ�ឯផ្ទះ	��វ�្វើ+�����$រប�្ខះ �សន្ន ដូច ក្នុង 
ករណី អ្នក��ី ទឹម �យុ ៣៣o#ំ �æ�ត្តកំពង់ស្ពឺ ��លប្តី :ត់ 
}ន    �្វើ  ចំ�ក��ុក� D�F�ស �́។

អ្វី��លគួរឲ�្យ±ប់�រម្មណ៍+ងt�ះFៀត គឺ��្តីមួយ ចំនួន  
}ន  ដឹក�ំ���$រ មិនÖ�នwយ$រ មូល��តុ âង  pើ F� ប៉ុÜ្ត�   
wយ  $រ :ត់Lន ��ព�្យ សម�្បត្តិ និង �រអប់រំ ��ើន  +ង ប្តី  របស ់  
:ត់ ឬwយ$រ �នៈ �ក្នុង  សង្គមរបស់ ���$រ ឪពុក  Lêយ 
របស់:ត។់ ឧ9ហរណ៍ អ្នក��ី គ�� �យុ ៣០o#ំ និង   + 
  �� ���$រ }នទទួល មរតក +ផ្ទះ និងដី��ចំ�រ ពី    ឪពុក Lêយ  
របស់:ត់ រីឯបុរស+ប្តី }ន ëãស់ លំ � ពី ឃុំ 6�្ស�ង មក រស់�     
+ មួយ :ត់wយ មិនLន ��ព�្យអ្វី មក   + មួយ។ wយ Î�ក 
អ្នក��ី ស }ន�ãយ +� ����$រ  Lន  សL  ជិក ៩�ក់ wយ$រ 
��តុផល  6�្ស�ង មួយ Fៀត។ អ្នក ��ី + មនុស�្ស ពូç�និ¤យ និង 
Ù�ះ អក�្សរ �ើយ :ត់ }នមក រស់ � æ�ត្ត  កំពង់ស្ពឺ +មួយ ប្តី :ត់ 
��ល មិន សូវÙ�ះ�ន និងÙ�ះ សរ>�រ។ អ្នក��ី ស }ន បî�ើ  ក្នុង 
ជួរ  កងទ័ពក្នុង ទសវត�្សរ៍១៩៨០ និង   }ន�្វើ សកម្ម3ព ន�}យ 
=ំង  ពី ��ល�ះមក។  :ត់ ក៏+ �� ភូមិ និង +    D�¾ន à�ុម ជួយ 
ខ្លួន ឯង ផង��រ។

មូល��តុមួយFៀត��ល�ំឲ�្យ  អ¥����$រLន �����$រ     
+��្តី�ក្នុង�រសិក�[ Ýខ្ពស់+ង អ¥� មធ�្យម �#ក់ +តិ គឺ 
wយ $រ�្ត�ី3គ��ើន��ល}នផ្តល់បទ សLüសន៍ }ន  អះ �ង    
� ខ្លួន:ត់ë�ល់+�����$រ ឬសហ ��  ���$រ   Lន  �នៈ >្មើ   ប្តី   
របស់ :ត់ ។ �រ�្លើយដូÙ្ន�ះ �ច ប�្ខល    មកពី រ�ៀប សួរ សំណ
រ  
� ��ល�្វើ សLüសន៍។ តួ¤៉ង អ្នក ចូល រ ួម 9ំង អស់ Lន >�រី3ព 
ក្នុង �រ កំណត់ និយមន័យ (ក�្យ � � ���$រ wយ |្អ�ក pើ �រ 
យល់ �ើញ ë�លខ់្លួន មិនÖ �ន |្អ�ក=ម �រ  កត់ ¥� ក្នុង >ៀវ �  
���$រ   �ះF�។ ស)�ប់ ��ី្ត ដូច បi ក់ � âង pើ ក=ê  ��ល  
:ត់ ��ប់��ង ±ត់è�ង  pើ ���$រ 9ំងមូល ក៏ ដូច+ �ើល  !� 9ំ 
កូន ទុក-ក់និង��ប់��ង ហិរញ្ញវត្ថុ ���$រ និង រក��ក់ ចំណÐល  
wយ  ខ្លួនឯង Ý��ប់#�ន់ �ស់ � �ើយ bើម�្បី អះ�ង � ខ្លួន 
:ត់  +  �����$រ និងLន �នៈ >្មើប្តី របស់ :ត់។

�រuៀបzប់ពីបទពិ$ធន៍+�����$រâងpើ ប��ញ 
� �រចូលរួមរបស់��្តីក្នុង គñ�ងpើក កម្ពស់ ជីវ3ព មិន Ö �ន   
សុទ្ធ £� �ំឲ�្យLន�រ&�D��លក្នុងទំ�ក់ទំនង��នឌ័រ ឬ�្វើ ឲ�្យ 
��្តី  �ãយ+�����$រ �ះF�។ �្ត�ី��ល}នចូលរួមផ្តល់បទ 
សLüសន៍+��ើន�ក់ Lនតួ�ទី+�����$រ  មុន��ល :ត់ 
ចូល រួម ក្នុងគñ�ង។ °ះ¤៉ង�ក្តី ទំ�ក់ទំនង សិទ្ធិ អំ�ច 
ក្នុង���$រ £�ងLន 3ពស្មុគ$¡ញ+ងt�ះ និង&�D��ល+និច្ច។ 
ម�R៉ងFៀត �រ�ãយ+�����$រ មិនÖ�នLនន័យ� ��្តីLន 
សិទ្ធិអំ�ច��ើន!�មFៀត�ះF�។ �រពិ3ក�[âងò�មt�ះ 

ប��ញពី �រëãស់ប្តូរ  ប��ប់ពី��្តី�ចូលរួមក្នុងគñ�ងpើក 
កម្ពស់  ជីវ3ព���$រ។

(រ2ស់N�ង(រOPស់ប្តូរ៖ ធនSន 
សមត្ថ?ព (agency) និង សុខ&ល?ព

ក=ê&�D��លpឿន+ង³� គឺលទ្ធ3ពរបស់អ្នកចូលរួម ក្នុង 
�រ ទទួល}នធន¾ន6�្ស�ងៗផ្តល់;ើង wយ គñ�ង ដូច+ 
�រ  បណ្ណុះប�្ខលជំ�ញ|្ន�ក កសិកម្ម �រ អបរ់ំ|្ន�ក សុខ3ព និង 
អ�ម័យ កម្ចី:¡ន�រ��ក់ និង �រ ទទួល }ន #�ប់ ពូជ សត្វចិញ្ចឹម 
>�្បៀង និងសLüរ ស)�ប់ $ង សង់ ឬជួសជុល លំ�$Bន ។

C�ពីt�ះក៏Lន�រëãស់ប្តូរក្នុង�រ²�ើសមត្ថ3ព bើម�្បី  �្វើ 
>�ចក្ត ីសî�ចចិត្ត =មរយៈ �រចូលរួម �រចរ± �រ ជំ9ស់ 
តទល់ និង�របញ្ចុះបញ្ចូល។ ថ្វី�ើ�រëãស់ប្តូរអំ�ចក្នុង �រ  
ចរ± រ បស់��្តីក្នុង���$រ �ចពិ}កÝស់� �ង ក៏ពិតÖ�ន ប៉ុÜ្ត� ��្តី 
��ល +�����$រ ឬសហ�����$រ }នpើក;ើង� :ត់Lន 
3ព 'ឿ+ក់ និងស្វ័យ3ព+ងមុន ក្នុង�រ�្វើ>�ចក្តីសî�ចចិត្ត 
9ក់ទងនឹង�រ�រកសិកម្ម �រចំ�យក្នុង���$រ ក៏ដូច+ 
�រ !�9ំសុខ3ព �រ�្វើដំ¼ើរ និង�រទិញទំនិញ²�ើ��ស់ 
ë�ល់ខ្លួន។ °ះ¤៉ង�ក្តី >�ចក្តីសî�ចធំៗ ដូច+ �រទិញ 
លក ់ដ ីធ្លី ផ្ទះ បរិ�(រកសិកម្ម ឬ�រ�្វើចំ�ក��ុក �£�+ 
>�ចក្តី  សî�ចចិត្តរួម:# រÝងប្តីD�ពន្ធ ដូចក្នុងករណី អ្នក��ី ទឹម 
��ល ប្តី:ត់}ន�្វើចំ�ក��ុក �D�F�ស �́ +bើម។

អត្ថD��ជន៍សំâន់មួយFៀតរបស់à�ុមជួយខ្លួនឯង គឺ�រ  
ព��ឹង ទំ�ក់ទំនងប�្ខញសង្គម របស់�្ត�ី (Basargekar 2010; 
Hiwasa 2013)។ ក្នុងករណីសិក�[t�ះ à�ុមនីមួយៗ }ន ផ្តល់  
ឱ�ស  ឲ�្យ�្ត�ី $)ល់:# និងក$ងប�្ខញ:ំ��:# � វិញ  
� មក។ �្ត�ី��ល+អ្នកទទួលផលពី គñ�ងផង និង +  D�¾ន  
à�ុម ផង £�ងLនឱ�ស�ន់£���ើន+ងសLជិក ធម្ម=។  
±ប់ 6្តើម ពី ជំ�ញ$មញ្ញៗដូច+ អក្ខរកម្ម ពួក:ត់ }នuៀន 
ជំ�ញ ដឹក�ំ និងជំ�ញក្នុង�រនិ¤យស្តី +$¾រណៈ �ើយ 
ជំ�ញ 9ំង t�ះ ±ំ}ច់�ស់ ស)�ប់�្វើ�រតសូ៊មតិ + មួយ 
�+ÿធរ  មូល-½ន។ +លទ្ធផល ��្តីមួយចំនួន }ន�ãយ +អ្នក 
សកម្ម âង ន�}យ �=មមូល-½ន និង	��វ ³�Zះ+#តឲ�្យ 
ចូលក្នុងà�ុមD�ឹក�[ �#ក់មូល-½ន (Banteay Srei 2013)។

���ល��្តីLនធន¾ន|្ន�កសLüរ ហិរញ្ញវត្ថុ Lន ចំ¼�ះ 
ដឹង និងLនប�្ខញទំ�ក់ទំនង��ើន �ក្នុងសង្គម :ត់ Lន 
ជំហរ រឹងLំ និង�ចò�កឈរwយខ្លួនឯង}ន D�សិន �ើ :ត់ 
ជួប ឧបសគ្គ ���លអ�គត។ �ង=ម Agarwal (1997) 
D�សិន �ើ�្ត�ី	��វ}ត់បង់ប្តី ឬ}ត់បង់�រទុកចិត្ត:# �វិញ 
 � មក ក្នុង���$រ ��្តី9ំង�ះ�£�Lន ជî�ើស6�្ស�ងៗFៀត 
ស)�ប់  ជីវិត របស់:ត់។ ករណីt�ះ0ើតLនpើ អ្នក��ី គីម1៉ 
�យុ ៥០o#ំ Lនកូន ៥�ក់ មកពីæ�ត្ត}ត់ដំបង។ :ត់ចូលរួម 
ក្នងុ  à�មុ��្តជីយួខ្លនួឯង� bើមទសវត�្សរ២៍០០០។ ពដីបំងូ អ្នក ��ី្ត   
មិនÙ�ះអក�្សរF� �ើយបុគ្គលិក NGO }នpើកទឹកចិត្តឲ�្យ អ្នក ��ី   
uៀន�ន និងសរ>�រ bើម�្បី�ចLនតួ�ទី�ន់£� សកម្ម �  ក្នុង  
à�ុម។ ��លuៀនÙ�ះ អ្នក��ី}ន±ប់6្តើម�្វើ+អ្នក ស្ម័��  ចិត្ត   



4

ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ៣ ែខក"្ញ ��ំ២០១៦

សí�ប  សí��ល សកម្ម3ព ក្នុងà�ុមរបស់:ត់។ អ្នក ��ី គីម1៉ 
មិន ចង់រំលឹកដល់អតីត�លបុ៉�¡នF� ��ះ :ត់ ¾ãប់  ឆ្លង�ត់  
3ព  ចí��ងច)�ស់�ក្នុង���$រអស់ +��ើន  o#ំ។ ប្តី របស់ :ត់ 
}ន  Zះបង់:ត់�ល និងទុកឲ�្យ:ត់ ចិញ្ចឹម កូន   9ំង ៥�ក់ £� 
L#ក់  ឯង។ ���លសLüសន៍ កូន��ី 3  របស់ អ្នក ��ី uៀន ដល់  
�#ក់ ទី៩ �ើយកូនច�្បង ២�ក់ �្វើ+���ប4�ៀន។ ថ្មីៗt�ះ ប្តី 
របស ់:ត់}ន	�ឡប់មក រស់�ជុំ���$រវិញ �ើយ :ត់ ក៏}ន 
D�គល់  តួ�ទី+�����$រ�ឲ�្យប្តី:ត់។ °ះ ¤៉ង �ក្តី 
អ្នក��ី គីម1៉ �£�រក�[ តួ�ទី+��ព�R}ល��ប់��ង pើ 
កូនៗ និង បន្ត �្វើ+អ្នកសî�ចចិត្តដ៏សំâន់ក្នុង���$រ។ អង្គុយ 
មិន  o6យ  ពីប្តីរបស់ខ្លួន អ្នក��ី គីម1៉ }ននិ¤យwយ ឥត 
$�ក់ >្ទើរ�៖

���ល³� [�+ÿធរ] ឲ�្យសរ>�រ7¡ះ 
 � � ���$រ   pើឯក$រផ្លូវ�រ ខ្ញុំ-ក់7¡ះប្តីខ្ញុំ។ ប៉ុÜ្ត�   
=ម  ពិត ខ្ញុំ+�����$រ។ ខ្ញុំ��ប់��ងសព្វ��ប់ 9ំង 
អស់   wយ  ខ្លួនឯង។ ខ ្ញុំខំ�្វើ�រbើម�្បី ផ្គត់ផ្គ ង់ កូនៗ  
ឲ�្យ�$9 uៀន រហូតដល់ }ន �្វើ ��� ប4�ៀន។ 
�� ���$រ ពិត ��កដ គឺខ្ញុំ។ ខ្ញុំក៏�្វើ�រសî�ចចិត្តក្នុង 
���$រ ��រ រួម 9ំង    �រទិញលក់របស់ធំៗផង។ :¡ន អ្នក 
� �:ន �្វើអ្វី wយ  :¡ន�រអនុi្ញតពីខ្ញុំF�។

�រëãស់ប្តូរតួ�ទី|្ន�ក��នឌ័រ ដូច}នuៀបzប់âងpើ 
ប��ញ ច�;ស់ពី$រៈសំâន់~� �រព��ឹង ធន¾ន មនុស�្ស 
ចំ¼�ះដឹង និងប�្ខញសង្គមរបស់�្ត�ី ��ល+ ¾តុផ�្សំ ±ំ}ច់   
មួយ  ~� យុទ្ធ$�្ត� pើកស្ទួយជីវ3ព���$រ។ �រ ëãស់  ប្តូរ   |្ន�ក  
សមត្ថ3ព �ច�ើល�ើញ}ន =មរយៈ �រ ប��ញ Ù�ញ   មក 
C � នូវ<ទន3ពpើ=គជ័យរបស់ខ្លួន និង�រ 'ឿ  + ក់ pើ 
ខ្លួន ឯង។ ក្នុងករណី អ្នក��ី គីម1 ៉ :ត់ Lន <ទន3ព wយ 
}ន uៀន  សូ	�Ù�ះ�ន Ù�ះសរ>�រ Lន ជំ�ញ �្វើ កសិកម្ម �ច 
រក ចំណÐល}ន��ើន+ងមុន និងLន �រ�រ �ន់£� D�>ើរ �   
ក្នុង    សហគមន៍របស់:ត់។ អ្វី��លសំâន់ បំផុត ស)�ប់ អ្នក ��ី 
គឺ  |្ល�ë្ក ��លរូប:ត់ និង���$រ:ត់ }នទទួល wយ $រ   �រ   
ខំ D�ឹង  �្វើ�រ និង�រ�្វើវិនិ�គpើ�រអប់រំកូនៗរបស់:ត់។

�លពីមុន :¡ននរ�ចង់zប់�ន�ើងF�។ 
ឥឡូវ t�ះ អ្នកភូមិន¤ិយរក�ើង ��ះខ្ញុំ Lន កូន ធំៗ 
២�ក់ �្វើ���ប4 �ៀន។ °ះបី�ើងមិនÖ�ន +អ្នក Lន 
ក៏wយ £��ើងLនចំ¼�ះដឹង��ល:¡ននរ��ច
លួច }ន។

�រចូលរួមក្នុងà�ុម��លជួយឲ�្យLន �រក$ងប�្ខញ   
ទំ�ក់ទំនង និងជួយ?�ម@�ង:# �វិញ�មក រួមនឹង �រ 
�ãយ  +�����$រក្នុង�លៈF�សៈដ៏លំ}ក }ន�្វើ ឲ�្យ ��្តី  
Lន  3ព រឹងLំ ���លអ�គត។ បទពិ$ធន៍ 9ំង t�ះ �ច   
±ត់ ទុក + "��ព�្យយក=មខ្លួន}ន"។ ��ព�្យយក=ម ខ្លួន   }ន +  

(ក�្យ  ��លបÞ្កើតwយ Aក Bird et al. (2010)  wយ 
សំ÷   pើ�រអប់រំ និងសមត្ថ3ពរបស់�្ត�ី ក្នុង�រ ក$ង 
ជីវិត   ;ើងវិញ ò�យLន�រ}ត់បង់��ព�្យ រូបវន្ត។ Chant 
(2015) }ន-ក់បញ្ចូលបÜ្ថ�មនូវបទពិ$ធន៍ របស់ ��្តី + 
�����$រ  �+ ��ព�្យយក=មខ្លួន}ន។ ក្នុងករណី សិក�[  âង 
pើ �្ត�ី��លLន "��ព�្យយក=មខ្លួន}ន" Lន ទំនុក ចិត្ត  pើ  
ខ្លួន ឯង ��ើន និង Lនសមត្ថ3ពសí�បខ្លួន �ចទប់ទល់នឹង 
ឧបសគ្គ  6�្ស�ងៗ��ល�ច0ើតLន���លអ�គត និងមិនzC�ក 
ក្នុង �រ  ²�ើ��ស់សិទ្ធិអំ�ចរបស់ខ្លួន។ +ក់ð្ត�ង ���ល �្វើ 
សLüសន៍ អ្នក��ី គីម1៉ មិនâãចនឹងអះ�ង �ចំDះមុខប្តី� 
ខ្លួន  :ត់ គឺ+ "�����$រពិត��កដ"។ 

��ី្ត+�����$រ +អ្នកដឹក�ំក្នុងសហគមន៍ និង }ន uៀន 
សូ	� យល់ដឹងពី  សិទ្ធិមនុស�្ស និងសម3ព ��នឌ័រ  មិនសូវ អត់ 
E�ំ នឹងអំ�ើហិង�[ ដូច�្ត�ី6�្ស�ងFៀត��លសូ៊E� ំរងទុក្ខ£�L#ក់ ឯង 
��ះâãច �រ��ងលះ ឬប្តីZះបង់�ល (Brickell 2014)។ 
�រ មិនសូ៊E �ំនឹងអំ�ើហិង�[ ð្ត�ងÙ�ញ=មរយៈ �រយល់ �ើញ 
របស់:ត់�pើទស�្សនៈបុzណ "ភ្នក់�្លើង9ំងបី"។ :ត់ យល់ 
�ើញ � ថ្វី�ើបi����$រគួរទុក�ក្នុង���$រក៏ពិត Ö�ន ប៉ុÜ្ត� 
អំ�ើ ហិង�[+�ររំAភសិទ្ធិ�រីធ្ងន់ធ្ងរ និង	��វzយ�រណ៍ � 
សមត្ថកិច្ច។ 

A�ចក្តីសន្និXYន៖ សម?ពZប់B្តើមពីក្នុង4�56រ
អត្ថបទt�ះ }នពិនិត�្យpើទំ�ក់ទំនងរÝងអំ�ច ចរ±  

ក្នុង  ���$រ +មួយនឹង �រចូលរួមរបស់��្តី ក្នុងគñ�ង  អភិវឌ�្ឍ ន៍ 
សហគមន៍។ បទពិ$ធន៍ជីវិតរបស់��្តី��ល}ន ផ្តល់ សLüសន៍  
ប��ញ� D���ទ ~��រ�រឬ សកម្ម3ព ��ល:ត់ }ន ចូលរួម 
ដូច +  �រ�រស្ម័��ចិត្តក្នុងគñ�ងpើកស្ទួយ ជីវ3ព �ច + ក=ê  
ចម�្បង  មួយ   ជួយជំរុញឲ�្យLន�រëãស់ប្តូរក្នុងទំ�ក់ទំនង ��នឌ័រ 
ក្នុង ���$រ។ គñ�ង y�បt�ះ មិន	�ឹម£�ផ្តល់ឲ�្យ�្ត�ីនូវ ធន¾ន 
និង ជំ�ញស)�ប់បÞ្កើន��ក់ចំណÐលបុ៉��ះF� ប៉ុÜ្ត�!�ម9ំង 
ផ្តល់ នូវ ឱ�សឲ�្យ:ត់បÞ្កើត និងព��ឹងទំ�ក់ទំនងក្នុងសហគមន៍ 
និង �រជួយ����ង់:# �វិញ�មកFៀតផង។

°ះបី�រy�ងè�កកិច្ច�រក្នុងផ្ទះរÝង បុរសនឹង��្តី សឹង  
£ �  :¡ន �រ&�D��ល �ើយ�្ត�ី�£�បន្ត បំ��ញតួ�ទី + ��ផ្ទះ  
ដ��ល ក៏�រក$ង�នៈ�ក្នុង���$រ និង�រ ចូលរួម �្វើ >�ចក្តី 
សî�ចចិត្តរបស់��្តី }នឆ្លុះបiFំងពី កំ¼ើន សិទ្ធិអំ�ច របស់ 
:ត់ �ើយ:ត់�:នជំនះpើទស�្សនៈ បុរស 	��វ�្វើ +�����$រ 
និង �:ន9ម9រ� �ររួមចំG�ករបស់ខ្លួន�ក្នុង�ររក��ក់ 
ចំណÐល និងកិច្ច�រ�រផ្ទះ ក៏+�រ�រសំâន់âãំង�ស់ក្នុង�រ
ជួយ ����ង់សុខLល3ព���$រ9ំងមូល។

wយ$រ���$រ+|្ន�កមួយ~� សង្គម��លក្នុង�ះ 
សLជិក L#ក់ៗ£�ងចង់}នសិទ្ធិអំ�ច uៀងៗខ្លួន �រ0ើន;ើង 
âង ចំ¼�ះដឹង ធន¾ន>�ដ្ឋកិច្ច និងធន¾នសង្គមរបស់��្តី }ន 
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