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េសៀវេភៅែណនាំស្រមាប់្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលវ័យេក្មង និងអ្នកស្រមបស្រមួលសហគមន៍៖ 

កម្មវិធីសិក្សាស្តីពីេយនឌ័រ និងបរិស្ថានក្នុងតំបន់ទេន្លេមគង្គ 

និងទេន្លសាលវីន 
 

េរៀបចំេសៀវេភៅែណនាំ ែកស្រមួល និងពិនិត្យេដោយអ្នក្រសី សា្របី៊ណា ហ្គីរីវ៉ារី 

ែកស្រមួលេដោយ ៃម៉ ចា បណ្ឌិត  េជននីហ្វ ឺគួ និង  នីកគី រីឆាត 

និពន្ធេដោយ កាច េជៀេហង េលឿន ណុបេម៉ៅយ៉ត និង ណុត សុវណ្ណ 

ប្លង់ និងរចនាេដោយ ណុប េម៉ៅយ៉ត 

 

រូបភាពេដោយ៖ ៃចៃច 

 

េបោះពុម្ពផ្សាយេនៅ ែខ មិនា ឆ្នាំ ២០២២ 

 

ផលិតេដោយ    

 

 

 

 

គាំ្រទេដោយ អុ៊កស្វាម និងវិទ្យាស្ថានសាមដាណា  

Weaving Bonds Across Borders (WBAB) 
E-mail: weavingbonds@gmail.com 
Website: http://www.weavingbondsacrossborders.org/ 
Facebook page: 
https://www.facebook.com/Weavingbonds/ 
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ការទទួលស្គាល់  
 

េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ាច្រជាលេ្រជៅេទៅដល់អតីតសិស្សេដោយបានចូលរួមេនៅក្នុង

សកម្មភាពរបស់ពួកេយើងកន្លងមក ។ េមេរៀន និងេរឿងរ៉ាវែដលអ្នកបានែចករំែលកបាន 

បំផុសគំនិត េយើងឱ្យបេង្កើតកម្មវិធីសិក្សា េនេឡើង ។ 

េយើងក៏សូមអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំេពោះម្ចាស់ជំនួយអុ៊កស្វាមអូ្រស្តាលី (Oxfam 

Australia) និងវិទ្យាស្ថានសាមដាណា (Samdhana  institution) េបើគ្មានការជួយគាំ្រទ 

ពីស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយទាំងពីរ េយើងនឹងមិនអាចឈានមកដល់េពលេនះេទ េហើយកម្មវិធី 

សិក្សាេនះនឹងមិនអាចសេ្រមចបានផងែដរ ។ 

េលើសពីេនះ សូមអរគុណដល់សមាជិក្រកុម្របឹក្សាភិបាលរបស់េយើង (WBAB) ទី្របឹក្សា 

បេច្ចកេទស កញ្ញា នុត សុវណ្ណ និងកញ្ញា ៃម៉ ៃច  (សមាគម្រស្ត ្ត ី កាឈីន និងៃថ (KWAT) 

បណ្ឌិត េជននីហ្វ ឺគួ (Dr. Jennifer Guo) ការសិក្សា្រស្តី និងេយនឌ័រ ៃនសាកលវិទ្យាល័យ 

េឈៀងៃម៉ និងនីកគី រិឆាត ែដលបានផ្តល់ការ្របឹក្សាេយោបល់ និងការគាំ្រទស្រមាប់ 

គេ្រមោងេនះ ។ សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរចំេពោះ េលោក្រសី សា្របី៊ណា ហ្គីរីវ៉ារី 

ស្រមាប់ការជួយែកស្រមួល និងផ្តល់ធាតុចូលសំខាន់ៗបែន្ថមេទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាេនះ ។ 

ជាចុងេ្រកោយ េយើងខ្ញុំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់មិត្តភ័ក្ត ិ និងសមាជិកបណ្ដាញែដល 

ែតងែតគាំ្រទសកម្មភាពរបស់េយើង និងផ្តល់មតិែកលម្អ និងសំណូមពរដ៏មានតៃម្លដល់ 

ពួកេយើងេដើម្ីបេធ្វើការងារេនះ ។ 

 

េវវីងប៊ន អាេ្រកោះប៊ឌឺរ (WBAB) 
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មាតិកា 
ការែថ្លងអំណរគុណ 3 

ការែណនា ំ 9 

រេបៀបៃនការេរៀបសិក្ខាសាលា 10 

ជំពូកទី១៖ ការកសាងសន្តិភាព 26 

េហតុអ្វីបានជាេយើង្រតូវការការកសាងសន្តិភាព? 28 

សេង្ខប និងការែណនាំេអោយស្គាល់គ្នាេទៅវិញេទៅមក 29 

សកម្មភាព 1.1: េរឿងរបស់ខ្ញុ ំនិងេរឿងរបស់អ្នក 30 

សកម្មភាព 1.2: អត្តសញ្ញាណផ្កា 31 

សកម្មភាព 1.3: េដើមេឈើៃនជេម្លោះ 32 

េតើអ្វីេទៅជាសន្តិភាព? 33 
អ្វីេទៅជា ការកសាងសន្តិភាព? 34 
អ្វីេទៅជា ការផ្លាស់ប្តូរជេម្លោះ? 34 
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សកម្មភាពបន្ទាប់បន្ំស: ការកសាងសាមគ្គីភាព 38 

 ជំពូកទ ី2: មនុស្ស បរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន ៍ 42 

សកម្មភាព 2.1: េតើបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍មានន័យយ៉ាងដូចេម្តចស្រមាប់អ្នក? 44 

បរិស្ថាន 44 
ការអភិវឌ្ឍន៍ 45 
ការអភិវឌ្ឍន៍ ្របកបេដោយនិរន្តរភាព 46 

សកម្មភាព 2.2: ែស្វងយល់ពីេគោលេដៅការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព 47 

សកម្មភាព 2.3: េតើអ្វីែដលែផនដីកំពុងែត្របាប់េយើង? 48 

សកម្មភាព 2.4: េតើមានអ្វែីដលកំពុងែតេកើតេឡើងេទៅេលើសិទ្ធបរិស្ថានក្នុងតំបន់របស់េយើង? 49 

សកម្មភាព 2.5: បរិស្ថានេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុ ំ 51 

សិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន 52 
ការអភិវឌ្ឍន៍្របកេដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈសិទ្ធិមនុស្ស 52 

សកម្មភាព 2.6: ពិនិត្យេមើល Check-in 54 

 ជំពូកទ ី3: ែយនឌ័រ និងបរិស្ថាន 55 

សកម្មភាព 3.1: ការទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង “េភទ” និង “ែយនឌ័រ” 57 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ 57 
េភទ ផ្ទុយពី ែយនឌ័រ 59 

សកម្មភាព 3.2: អ្វីេទៅជា្រស្តីនិយម (Feminism)? 61 

្រស្តីនិយម(Feminism) 62 

ែយនឌ័រក្នុងបរិបទៃនធនធានធម្មជាតិ 64 
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សកម្មភាព 3.3: ែយនឌ័រ ការចូលេ្របើ និងការ្រគប់្រគងធនធាន 64 

សកម្មភាព 3.4: េរឿង្រស្ត ីនិងបរិស្ថាន 69 

េរឿង ្រស្តី និងបរិស្ថាន 70 
ច្បាប់អន្តរជាតិ សន្ធិសញ្ញា និងេវទិការស្តីពី្រស្ត ីនិងបរិស្ថាន 75 

ជំពូកទ ី4: អភិបាលកិច្ចទឹក សិទិ្ធដីធ្ល ីនិងែយនឌ័រ 78 

្រស្តី ក្នុងអភិបាលកិច្ចតឹក 80 
្រស្តី និងសិទ្ធិដីធ្លី 80 
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សកម្មភាព 4.2: ្រស្តី និងទេន្ល 83 
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េសចក្តីែណនាំ 
កម្មវិធីសិក្សាស្តីពីេយនឌ័រ និងបរិស្ថានក្នុងតំបន់ទេន្លេមគង្គ និងទេន្លសាលវីន គឺែផ្អកេលើបទ 

ពិេសោធន៍ជាក់ែស្តងរបស់េយើង ែដលេធ្វើការជាមួយ្រស្ត ី និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ ។ 

េយើងសង្ឹឃមថាេសៀវេភៅែណនាំេនះ នឹងជួយអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលវ័យេក្មងែដលមានបំណងេ្របើ 

្របាស់េសៀវេភៅេនះជាឧបករណ៍ េដើម្ីបសិក្សា និងចូលរួមជាមួយសហគមន៍េដើម្ីបេលើកកម្ពស់ 

សេម្លងរបស់្រស្ត ីនិងសិទ្ធិសហគមន៍េលើការការពារធនធានធម្មជាតិ ។ 

េយើងសង្ឹឃមថាដំេណើរការសិក្សាអន្តរកម្មែដលបានែណនាំេនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាេនះ នឹងក្លាយ 

ជាឧបករណ៍ដ៏មានតៃម្លស្រមាប់េយើងក្នុងការេរៀនជាមួយគ្នាតាមរយៈ ការនិទានេរឿងនិងការ 

ែចក រំែលកបទពិេសោធន៍ពីគ្នាេទៅវិញេទៅមក ។ 

ជាចុងេ្រកោយ េយើងសង្ឹឃមថាកម្មវិធីសិក្សាេនះនឹងផ្តល់នូវកែន្លងសិក្សាមួយ ែដលមនុស្ស 

្រគប់គ្នា ជាពិេសស្រស្ត ី និងយុវជនអាចបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ពួកេគក្នុងន័យស្ថាបនា 

និងជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមក ។ តាមរយៈការេធ្វើការជាបណ្ដាញ េយើងអាចររួមគ្នាបេង្កើតការផ្លាស់ប្តូរ 

ជាវិជ្ជមានេលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌និងសមភាពេនៅក្នុងសហគមន៍ និងេនៅក្នុងតំបន់របស់េយើង ។ 

េសៀវេភៅែណនាំេនះមាន ៥ ជំពូក៖ 

● ជំពូកទី១៖ ការកសាងសន្តិភាព 
● ជំពូកទី២៖ មនុស្ស បរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ 
● ជំពូកទី 3៖ េយនឌ័រ និងបរិស្ថាន 
● ជំពូកទី៤៖ អភិបាលកិច្ចទឹក សិទ្ធិដីធ្លី និងេយនឌ័រ 
● ជំពូកទី 5៖ ក្លាយជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមបស្រមួល និងជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ 

េសៀវេភៅែណនាំេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដោយែផ្អកេលើបទពិេសោធន៍របស់ WBAB ក្នុងការេធ្វើ 
សកម្មភាពសិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្រមាប់្រស្តីមកពីសហគមន៍េផ្សងៗក្នុង 

តំបន់ និងតាមរយៈការបំេពញបែន្ថម និងការផ្ដល់េយោបល់ពីអតីតសិស្ស មិត្តភ័ក្តៃិដគូ និង 

បណ្ដាញែដលមានបទពិេសោធន៍េធ្វើការជាមួយសហគមន៍អំពីេយនឌ័រ និងបរិស្ថាន ។ 
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េសៀវេភៅែណនាំេនះគឺជាឧបករណ៍សិក្សា ដូចេនះសូមេ្របើ្របាស់ក្នុងសកម្មភាពេផ្សងៗេនៅក្នុង 

កម្មវិធីសិក្សាេនះ េដើម្ីបេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលែដលសម្រសបស្រមាប់យុវជនក្នុងសហគមន៍ 

របស់អ្នក ។  

េយើងរីករាយស្វាគមន៍រាល់មិតិេយោបល់ េលើការេ្របើ្របាស់កម្មវិធីសិក្សាេនះ!  
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រេបៀបេរៀបចំសិក្ខាសាលា 
ជំហានសំខាន់ៗក្នុងការេរៀបចំសិក្ខាសាលា 

គឺអា្រស័យេលើរយៈេពលៃនសិក្ខាសាលា ចំនួនអ្នក 

ចូលរួម និងលទ្ធភាពទទួលបានធនធានមនុស្ស ។ 

េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ តាមបទពិេសោធន៍របស់ 

េយើងការេរៀបចំសិក្ខាសាលាអាចែបងែចកជាបី 

ដំណាក់កាល៖ ដំេណើរការេរៀបចំ ដំេណើរការអនុវត្ត 

និងដំេណើរការវាយតៃម្ល ។ 

ជំហាននីមួយៗអាចែកត្រមូវេនៅេពល េ្រកោយ 

បែន្ថមេទៀតេដោយែផ្អកេលើស្ថានភាពជាក់ែស្តង ។ 

ជំហានទាំងេនះមាន្របេយោជន៍ ស្រមាប់ េយើងក្នុងការ 

េរៀបចំែផន ការមុនេពលេយើងេរៀបចំសិក្ខាសាលា ។  

ដំេណើរការេរៀបចំ 

ដំេណើរការេរៀបចំរួមមាន៖ ការបញ្ជាក់ពី្របធានបទ 

និងេគោលបំណង ៃនសិក្ខាសាលា ការបេង្កើត្រកុមសិក្ខា 

សាលាការេ្រជើសេរើស អ្នកចូលរួមការកំណត់េពល 

េវលាស្រមាប់សិក្ខាសាលា ការកំណត់ទីតាំងៃនសិក្ខា 

សាលា និងការេធ្វើដំេណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា និងែផន 

ការហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 

1. បញ្ជាក់ពី្របធានបទ និងេគោលបំណង 
ៃនសិក្ខាសាលា 

ជំហានដំបូងគឺ្រតូវបញ្ជាក់ពី្របធានបទ និងេគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលា ។ េនះ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ 

មួយក្នុង ការធានាថា អ្នកសេ្រមចបានលទ្ធផលេគោលេដៅែដលបានរំពឹងទុក ។ ចាប់េផ្តើមេដោយការសួរ 
សំណួរខាងេ្រកោម េដើម្ីបជួយបញ្ជាក់េលើេគោលបំណងរបស់អ្នក៖ 

រេបៀបេរៀបចំសិក្ខាសាលា 

ដំេណើរការេរៀបចំ 

បញ្ជាក់ពី្របធានបទ 

និងេគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលា 
ការកសាង្រកុមៃនសិក្ខាសាលា  
ការេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួម  
ការកំណត់េពលស្រមាប់សិក្ខាសាលា  
ទីកែន្លងៃនសិក្ខាសាលា 

និងទស្សនកិច្ចសិក្សា 
ែផនការហិរញ្ញវត្ថុ 

ដំេណើរការអនុវត្តន៍ 

េគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលា 
សុវិត្ថភាពឌីជីថល  
សមភាពេយនឌ័រ 
ការការពារកុមារ 
រួមបញ្ចូលពិការភាព  
ការេ្រតៀមខ្លួនថ្នាក់អង់េគ្លស 
ច្បាប់ទូេទៅ 
សម្ភារះែដលេ្របើក្នុងសិក្ខាសាលា 
សិក្ខាសាលាតូច ឬសកម្មភាព 

ដំេណើរការវាយតៃម្ល 

·          មតិេយោបល់ពីអ្នកចូលរួម 
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●  េហតុអ្វីបានជា្រតូវការសិក្ខាសាលា? 

● េតើអ្នកចង់សេ្រមចបានអ្វីខ្លះ? 

2. ការេរៀបចំ្រកុមការងារសិក្ខាសាលា 

េរៀបចំែផនេដោយែបងែចកភារៈកិច្ច្រកុមការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដូចជាការបេង្កើត និងែចកចាយទ្រមង់ 

ពាក្យេស្នើសំុ ការទំនាក់ទំនងអង្គការៃដគូ ការេផ្ញើលិខិតអេញ្ជើញេទៅវាគ្មិនេរៀបចំថវិកា និងធានាកែន្លង 

សិក្ខាសាលា្របកបេដោយផាសុខភាព និងសុវត្ថភិាព ។ 

បែន្ថមពីេលើការេធ្វើការងារជា្រកុម អ្នកក៏អាចេស្នើសំុការគាំ្រទ និងជំនួយពីអង្គការៃដគូដ៏ៃទេទៀត ក្នុងែផ្នក 

ដូចជាជំនួយែផ្នកហិរញ្ញវត្ថកុារែចកចាយចំេណះដឹងនិងការេធ្វើបទបង្ហាញ និងការគាំ្រទក្នុងែផ្នកេផ្សងៗ 

ជាេដើម ។ 

3. ការេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួម  

មុននឹងេរៀបចំសិក្ខាសាលា វាជាេរឿងសំខាន់ែដល្រតូវគិតេអោយច្បាស់លាស់ថា េតើមនុស្ស្របេភទណា 

នឹងទទួលបានអត្ថ្របេយោជន៍ពីសកម្មភាពេនោះ ។ មនុស្សែដលអ្នកេ្រជើសេរើស នឹងក្លាយជាែផ្នកមួយ 

ដ៏សំខាន់ក្នុងការសេ្រមចបាននូវេគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលារបស់អ្នក ។ បន្ទាប់ពីអ្នកកំណត់អត្ត 

សញ្ញាណ្រកុមេគោលេដៅអ្នកអាចបេង្កើតទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួមបាន ។ 

3.1 ទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុ 

េនៅក្នុងទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុគួរែតមានែផ្នកមួយចំនួនដូចខាងេ្រកោម៖ 

● ព័ត៌មានអំពីអង្គការ 

o ្របវត្តិរបស់អង្គការ 

o ការពិពណ៌នាកម្មវិធី 
o ្របធានបទ និងេគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលា 

o អ្នកចូលរួមេគោលេដៅ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យេ្រជើសេរើស 

o កាលបរិេច្ឆទ និងទីកែន្លង 

o  ៃថ្ងផុតកំណត់ៃនការដាក់ពាក្យ 
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● ព័ត៌មានអ្នកដាក់ពាក្យ 

o ព័ត៌មានទូេទៅដូចជាេឈ្មោះ សញ្ជាតិ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ។ អ្នកអាចេ្រជើសេរើស 

បេង្កើតព័ត៌មានជាជេ្រមើសដូចជា េភទ អាយុ និងជាតិសាសន៍ េដើម្ីបេជៀសវាងការេរើស 

េអើង ។ 

o សំណួរវាយតៃម្លេលើទស្សនៈ បទពិេសោធន៍ និងការេលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ 

េស្នើសំុចូលរួមសិក្ខាសាលា ។ 

● ្រតូវ្របាកដថា េស្នើសំុឱ្យេបក្ខជនអាចែចករំែលកទាក់ទងនឹងអាែឡកហ្ីុស ការកំណត់របបអាហារ បញ្ហាសុខ 

ភាព ឬលក្ខខណ្ឌែដល្រតូវការការព្យាបាលពិេសស ។ 

● អ្នកអាចេ្រជើសេរើសទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុែដលមានការបកែ្រប េទៅជាភាសារបស់ពួកេគ និង/ឬអនុញ្ញាតឱ្យ 

េបក្ខជនបំេពញព័ត៌មានជាភាសាមូលដ្ឋានរបស់ពួកេគ ។ 

o មានពីរទ្រមង់ែដលអ្នកគួរែតបេង្កើតទ្រមង់ពាក្យសំុបានដូចជា Google Form និង Microsoft 

Forms.  

េសចក្តីែណនាំស្រមាប់ការ្របកាសេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួមមានដូចខាងេ្រកោម៖ 

o ការ្របកាសគួរែតេធ្វើេឡើងយ៉ាងតិច 3 ែខជាមុន េដើម្ីបទុកេពលស្រមាប់ដំេណើរការេ្រជើសេរើស 

និងផ្តល់េពល្រគប់្រគាន់ដល់អ្នកចូលរួមស្រមាប់ការេរៀបចំឯកសារដូចជា លិខិតឆ្លងែដន 

និងទិដ្ឋាការ ្របសិនេបើកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល្រតូវេធ្វើេឡើងេនៅេ្រកៅ្របេទស ។ 

o ្រតូវ្របាកដថា ការផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលារបស់អ្នកមានភាពងាយ្រសួលទទួលបានព័ត៌មាន 
ស្រមាប់្រគប់្រកុមមនុស្សទាំងអស់ និងផ្តល់អាទិភាពេលើជនពិការ និង្របជាជនេនៅតំបន់ 

ជនបទដាច់្រសយាល ែដល្របឈមនឹងបញ្ហាបរិស្ថានេដោយផ្ទាល់ ។ េធ្វើការេបោះពុម្ពកម្មវិធី 

និងេផ្ញើឯកសារតាមៃ្របសណីយ៍ គឺជាមេធ្យោបាយមួយេដើម្ីបេទៅដល់េបក្ខជនេនៅតំបន់ដាច់ 

្រសយាល ែដលពិបាកចូលេ្របើអី៊នធឺណិត។ 

o ទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុគួរែតមានផ្តល់េទៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងេ្រចើន្របេភទេនៅក្នុងបរិបទខ្លះ 

្របព័ន្ធអី៊ែម៉ល និង េហ្វសបុ៊ក មិនអាចេ្របើបានេទ ។ ជាឧទាហរណ៍ ការរេ្របើវីឆាត (WeChat) 

នឹងជួយេអោយអ្នកអាចរកអ្នកចូលរួមែដល្រតូវេទៅនឹងកម្មវិធីដូចជា្របេទសចិនជាេដើម េហើយ 

ទ្រមង់ដ៏ៃទេទៀតដូចជា  Signal នឹង Protonmail អាចជួយការពារសុវត្ថិភាពអ្នកដាក់ពាក្យ 

ចូលរួម ្របសិនេបើជាតំបន់រេសើបេទៅេលើបញ្ហាេនោះ ។ 
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o អ្នកអាចែចករំែលកទ្រមង់ពាក្យសំុតាមរយៈេគហទំព័ររបស់អង្គការ ឬេវទិកា្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

សង្គម ។ ជាងេនះេទៅេទៀត អ្នកអាចអេញ្ជើញសមាជិក និងៃដគូបណ្ដាញរបស់ស្ថាប័នអ្នក 

េដើម្ីបែចករំែលកព័ត៌មានឱ្យបានកាន់ែតទូលំទូលាយ ។ 

o េដើម្ីបផ្សព្វផ្សាយសិក្ខាសាលារបស់អ្នកេនៅេលើ្របព័ន្ធអនឡាញ អ្នកអាចបេង្កើតការបេង្ហោះេលើ 

្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (េហ្វសបុក) ែដលមានតំណភ្ជាប់េទៅកាន់ទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុ ។ 

3.2 លក្ខខណ្ឌៃនការេ្រជើសេរើស 

ក្នុងការេរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្រមាប់្របជាជន និងសហគមន៍ែដលខ្វះខាតក្នុងបណ្ដា្របេទសក្នុងតំបន់ទេន្ល 
េមគង្គ េយើង្រតូវដឹងថាេយើងចង់េ្រជើសេរើសមនុស្ស្របេភទណា ។ ជាទូេទៅ ស្ថាប័នមានេគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន 

ស្រមាប់េ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួមដូចជា ្របវត្តិអប់រំ ក្រមិតភាសាអង់េគ្លស បទពិេសោធន៍ការងារែដលពាក់ព័ន្ធ ។ ល ។ 

េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ េដើម្ីបេ្រជើសេរើសមនុស្សមកពីសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិច និងសហគមន៍ែដល 

ខ្វះខាតេយើង្រតូវចាំថា ពួកេគ្របែហលជាមិនមានឱកាសេស្មើគ្នាចំេពោះ្របជាជនេនៅក្នុងសហគមន៍ទី្រកុង េដោយសារ 
ទីតាំង និងក្រមិតៃនការទទួលបានការអប់រំផ្លូវការរបស់ពួកេគ ។ ដូេច្នះេនៅេពលេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួម ្រតូវ្របាកដថា 

មិន្រតូវេមើលែតេមើលការអប់រំផ្លូវការរបស់ពួកេគ ក្រមិតភាសាអង់េគ្លស និងបទពិេសោធន៍ការងារ្របកបេដោយ 

វិជ្ជាជីវៈេនោះេទ ។ ផ្ទុយេទៅវិញ អ្នកេរៀបចំគួរែតពិចារណាពីបទពិេសោធន៍ជីវិតរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ ការលះបង់ចំេពោះ 

សហគមន៍របស់ពួកេគ និងការេលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន និងការចាប់អារម្មណ៍េនៅក្នុងសិក្ខាសាលា ។ 
េយើងេស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់អាទិភាពទីមួយដល់េបក្ខជនែដលមានឱកាសតិចជាងមុន និងអ្នកែដលមកពីសហគមន៍ ែដល 

រងផលប៉ះពាល់ េដោយផ្ទាល់េដោយយុត្តិធម៌បរិស្ថាន និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ។ 

េដើម្ីបេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួម អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល ឬ្រកុមេរៀបចំគួរែតបញ្ជាក់លក្ខណៈសម្បត្តិែដលចង់បានរបស់អ្នក 

ចូលរួម ។ ឧទាហរណ៍ៃនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យេ្រជើសេរើសអាចរួមមានយុវជនជនជាតិេដើមភាគតិច ឬជនជាតិភាគតិច 
ែដលរស់េនៅក្នុងតំបន់ជនបទ េហើយមិនែដលមានឱកាសចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុង្រសុកឬក្នុងតំបន់យុវជន 

ែដលរស់េនៅក្នុងអាងទេន្លេមគង្គ ឬទេន្លសាល់វីន ែដលសហគមន៍របស់ពួកេគកំពុង្របឈមមុខ នឹងយុត្តិធម៌ 

បរិស្ថាន និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរវាង អាយុ 18-30 ។ ល ។ 

វាក៏សំខាន់ផងែដរក្នុងការពិភាក្សាជាមួយ្រកុមរបស់អ្នកថាេតើអ្នកចូលរួមបុ៉ន្មាននាក់នឹង្រតូវបានទទួលយកេដើម្ីបចូ

លរួមក្នុងសិក្ខាសាលានីមួយៗ ភាពច្រមុះេភទ និងជនជាតិភាគតិច និងរយៈេពលៃនសិក្ខាសាលា។ 

3.2.1 ពាក្យេស្នើសំុេដោយផ្ទាល់ 
ការទទួលពាក្យេស្នើសំុេដោយផ្ទាល់ពីេបក្ខជនខ្លួនឯងនឹងនាំឱ្យេយើងស្គាល់បុគ្គល ស្ថាប័ន និង/ឬៃដគូថ្មីៗបែន្ថមេទៀត 
េដើម្ីបជួយបេង្កើតសម្ព័ន្ធភាពថ្ម ី ។ បន្ទាប់ពីអ្នកេរៀបចំបានទទួលពាក្យេស្នើសំុេហើយ វាជាេរឿងសំខាន់ក្នុងការ 

្រតួតពិនិត្យរាល់កម្មវិធីទាំងអស់េដោយ្របុង្របយ័ត្ន េដើម្ីបេមើលថាេតើបុគ្គលម្នាក់ៗមានការចាប់អារម្មណ៍ និងជំរុញទឹក 

ចិត្តយ៉ាងណាក្នុងការចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាេនះ ។ េដើម្ីបជួយអ្នកេ្រជើសេរើស 'េបក្ខជន្រតឹម្រតូវ' អ្នកអាចពិនិត្យេមើល 
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េគោលការណ៍ និងេបសកកម្មរបស់ស្ថាប័ន េដើម្ីប្របាកដថាអ្នកកំពុងេទៅដល់្រកុមេគោលេដៅរបស់អ្នក ។ េយើងផ្តល់ 

ឧទាហរណ៍មួយចំនួនេនៅក្នុងែផ្នកលក្ខខណ្ឌេ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួមខាងេ្រកោម ។ 

3.2.2  ចូលរួមែដលែណនាំេដោយៃដគូស្ថាប័នអង្គការេផ្សងៗ  
អ្នកអាចេស្នើឱ្យអង្គការៃដគូក្នុង្រសុក ឬ្រកុមនានា ែណនាំេបក្ខជនែដលសមរម្យស្រមាប់សិក្ខាសាលារបស់អ្នក េ្រពោះ 

ពួកេគនឹងមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយយុវជន និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន េហើយអាចជួយអ្នកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ 

ព័ត៌មានេនៅថ្នាក់ភូមិ និងទាក់ទងអ្នកដាក់ពាក្យេដោយផ្ទាល់ េដើម្ីបជួយពួកេគបំេពញការងារក្នុងទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុ ។ 
េនៅក្នុង្របេទសមួយចំនួន េបក្ខជនមិនអាចចូលេ្របើអី៊នធឺណិតបានេទ េហើយជាេរឿយៗមិនមានកំុព្ូយទ័រយួរៃដ 

ផ្ទាល់ខ្លួនេទ ។ ក្នុងករណីេនះ អង្គការៃដគូអាចែចកចាយទ្រមង់ពាក្យសំុច្បាប់ចម្លង ដល់យុវជនែដលចាប់អារម្មណ៍ 

ក្នុងសិក្ខាសាលា ដូេច្នះេដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំេណើរការេ្រជើសេរើសបុគ្គលិក ។  

3.3 ការសម្ភាសន៍អ្នកដាក់ពាក្យ 

អ្នកេរៀបចំអាចេ្រជើសេរើសេធ្វើការសម្ភាសន៍ទល់មុខគ្នា ឬសម្ភាសន៍តាមអីុនធឺណិត ។ តាមរយៈការសម្ភាសន៍ 

អ្នកេរៀបចំនឹងមិន្រតឹមែតដឹងអំពីេបក្ខជនពីទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុរបស់ពួកេគបុ៉េណ្ណោះេទ បុ៉ែន្តក៏នឹងសិក្សាអំពីេបក្ខជន 
តាមរយៈការសន្ទនាសីុជេ្រមៅផងែដរ ។ ការសម្ភាសន៍ នឹងជួយអ្នកេរៀបចំេរៀនអំពី្របវត្តិរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ 

ការេលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន និងការេប្តជ្ញាចិត្តរបស់ពួកេគ។ អ្នកេរៀបចំគួរែតសួរអ្នកចូលរួមនូវមេធ្យោបាយងាយ្រសួល 
បំផុតេដើម្ីបបន្តការសម្ភាសន៍ ។ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកចូលរួម្របែហលជាមិនចង់បង្ហាញមុខរបស់ពួកេគ តាមអីុនធឺណិត 
ស្រមាប់េហតុផលសុវត្ថិភាព ដូេច្នះអ្នកេរៀបចំគួរែតេគោរពជេ្រមើសរបស់ពួកេគ និងការពារសិទ្ធិ របស់ពួកេគ ។ ក្នុងការ

េធ្វើការសម្ភាសន៍ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការយកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យៃនការេ្រជើសេរើសមកពិចារណា ។ 

4. កំណត់េពលេវលាស្រមាប់សិក្ខាសាលា 

រយៈេពលសិក្ខាសាលា 

្រតូវ្របាកដថា្រតូវេទៅនឹងេគោលេដៅៃនសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងរយៈេពលសិក្ខាសាលា ។  

គន្លឹះៃនការដាក់កាលបរិេច្ឆទៃនសិក្ខាសាលា៖ 

ពិភាក្សាក្នុង្រកុមរបស់អ្នកអំពីកាលបរិេច្ឆទសម្រសប េដើម្ីបេរៀបចំសិក្ខាសាលា ។ ការែណនាំរួមមាន៖ 

● ក្នុងឱកាសវិស្សមកាលរបស់សិស្ស េដើម្ីបឲ្យអ្នកចូលរួមមានឱកាសចូលរួមកាន់ែតេ្រចើន 

● ក្នុងរដូវ្របាំងជាជាងរដូវវស្សាេដើម្ីបេអោយការេធ្វើដំេណើរ េទៅសិក្ខាសាលាកាន់ែតមានភាពងាយ 

្រសួល និងសុវត្ថិភាពស្រមាប់អ្នកចូលរួម 

● េជៀសវាងការេរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអីុនធឺណិតេនៅរដូវវស្សា េ្រពោះអាកាសធាតុមិនល្អជួន 

កាលបណ្ដាលឱ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងបញ្ហាអីុនធឺណិត 
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អ្នកេរៀបចំគួរែតគិតគូរពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួម ក្នុងការេធ្វើដំេណើរេទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាេដោយ 

ពិចារណាថា ជនពិការ និងអ្នកែដលមិនមានទំនាក់ទំនងេនៅក្នុងរាជធានី ឬមិនធ្លាប់េធ្វើដំេណើរ 

េទៅេ្រកៅ្របេទស អាច្រតូវការជំនួយពិេសស ។ 

5. ទីកែន្លងសិក្ខាសាលា នឹងកម្មវិធីសិក្សា 

5.1 ទីកែន្លងសិក្ខាសាលា 
សកម្មភាពេនៅក្នុងេសៀវេភៅែណនាំេនះទាមទារទីធ្លាទូលាយ និងកែន្លងែដលមានបរិយាកាសល្អ ។ 

េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ េនះអា្រស័យេលើភាពែដលអាចរកបានទីកែន្លងទំេនរស្រមាប់សិក្ខាសាលា។  

គំនិតែដលគួរពិចារណា៖  

● ទីតាំងគួរែតស្ថិតេនៅក្នុងតំបន់ស្ងប់ស្ងាត់ មិនមានសំេលងរំខានពីខាងេ្រកៅ 

● េយើងសូមែណនាំអ្នកឱ្យេរៀបចំសិក្ខាសាលាេនៅក្នុង ឬែក្បរសហគមន៍មួយ ដូេច្នះអ្នកចូលរួមអាចទទួល 

បានបទពិេសោធន៍ពីធម្មជាតិ និងរេបៀបរស់េនៅរបស់មនុស្សក្នុងតំបន់ 
● ្របសិនេបើអាចេធ្វើបាន វាជាការល្អក្នុងការគាំ្រទេសដ្ឋកិច្ចក្នុង្រសុក េដោយជួល្របជាជនក្នុងតំបន់ឱ្យផ្គត់ផ្គង់ 

អាហារពីកសិដ្ឋានរបស់ពួកេគ និងេរៀបចំអាហារស្រមាប់អ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា  

● វាគួរែតមានភាពងាយ្រសួលក្នុងការេធ្វើដំេណើរេទៅកាន់កែន្លងសិក្ខាសាលា និងេទៅកាន់មន្ទីរេពទ្យក្នុង 

ករណីមានអាសន្ន ឬឈឺ 
● េ្រជើសេរើសសហគមន៍ែដលមានបទពិេសោធន៍ និងមានផាសុខភាពក្នុងការេធ្វើជា្រកុមេនៅខាងេ្រកៅ 

និងរកកែន្លងស្នាក់េនៅ 

5.2 កម្មសិក្សា 
ស្រមាប់ការេរៀនេនៅេ្រកៅ ឬកម្មសិក្សា សូមេ្រជើសេរើសទីតាំងែដល្រតូវនឹង្របធានបទៃនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ។ ទីតាំងេធ្វើ

ដំេណើរមិនគួរេនៅឆ្ងាយេពកពីកែន្លងេរៀនេនោះេទ េដើម្ីបកំុឱ្យអ្នកចូលរួមធុញ្រទាន់ក្នុងការេធ្វើដំេណើរ ។ 

ឧទាហរណ៍ ្របសិនេបើសិក្ខាសាលាេផ្តោតេលើបញ្ហារុករកែរ៉អ្នកអាចផ្តល់ឱកាសស្រមាប់អ្នកចូលរួមេដើម្ីបេរៀនពី 

សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពាល់េដោយផ្ទាល់ពីការជីកយកែរ៉ ។ 
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មុនេពលេទៅេលងសហគមន៍ ចាំបាច់្រតូវការសំុការអនុញ្ញាត ។ េដើម្ីបេស្នើសំុការអនុញ្ញាត អ្នកអាចទូរស័ព្ទេទៅអ្នក 

ដឹកនាំសហគមន៍ឬេផ្ញើលិខិតមួយ ។ េនៅេពលែដលអាចេធ្វើេទៅបាន វាជាការល្អបំផុតក្នុងការេទៅេលង 

សហគមន៍េដោយផ្ទាល់ េដើម្ីបជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់ និងេរៀបចំការដឹកជញ្ជូនៃនការេធ្វើដំេណើរ ។ សូម្របាកដ 
ថា្រតូវ្រគប់្រគងេពលេវលាឱ្យបាន្រតឹម្រតូវ និងគិតគូរពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកចូលរួមដំេណើរកម្សាន្ត និងម្ចាស់ផ្ទះ 

សហគមន៍ មកពិចារណាេដោយ្របុង្របយ័ត្ន។ 

6. ែផនការហិរញ្ញវត្ថ ុ

េយើងែណនាំអ្នកឱ្យេរៀបចំថវិកាសិក្ខាសាលាយ៉ាងេហោចណាស់ 2-3 ែខមុនេពលសិក្ខាសាលា ។ េនៅេពល 

អ្នក្រពាងថវិកា សូមពិចារណាព័ត៌មានខាងេ្រកោម េដើម្ីបេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់ែត្របេសើរ 

េឡើង៖ 

● តៃម្លជួលកែន្លង 

● កែន្លងស្នាក់េនៅស្រមាប់អ្នកចូលរួម និង្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល 

● អាហារ 

● ការដឹកជញ្ជូន 

● កែន្លងស្នាក់េនៅ 

● សម្ភារៈ 

● ្របាក់ឧបត្ថម្ភស្រមាប់្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល 

● ៃថ្លបកែ្រប 

● ៃថ្លទិដ្ឋាការស្រមាប់អ្នកចូលរួម 

● ធានារាប់រងេលើការេធ្វើដំេណើរ 

សូម្របាកដថាធានាបាននូវថវិកា្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការធានារ៉ាប់រងការេធ្វើដំេណើររបស់អ្នកចូលរួម 

េ្រពោះវាមានសារៈសំខាន់ និងមាន្របេយោជន៍ក្នុងករណីមានឧបទ្ទវេហតុ ឬជំងឺេផ្សងៗ ។ 

ដំេណើរការអនុវត្ត 

ដំេណើរការអនុវត្តមានេនៅក្នុងជំពូកទី 1-5 ៃនកម្មវិធីសិក្សាេនះ។ េដើម្ីបចាប់េផ្តើមដំេណើរការេនះ 

សូមពិចារណាដូចខាងេ្រកោម៖ 
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1. េគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលា 

េដើម្ីបធានាថាសិក្ខាកាមយល់អំពីគំនិតែដលេនៅពីេ្រកោយសិក្ខាសាលា ្រគូឧេទ្ទសគួរែត្របាប់ពួកេគអំពី 

េគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលាទាំងសរុប និងវគ្គនីមួយៗ ។ ជាឧទាហរណ៍ េគោលបំណងៃនសិក្ខាសាលា 

េនះ គឺេដើម្ីបជួយយុវជនឱ្យយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកេគែស្វងយល់អំពីេយនឌ័រ និងការរួមរស់ក្នុងភាព 

ច្រមុះ េដើម្ីបេលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងចំេណះដឹង ឬលុបបំបាត់ការេរើស 

េអើង និងឧបសគ្គនានា េដើម្ីបេធ្វើការរួមគ្នាស្រមាប់អនាគតៃនយុវជនក្នុងតំបន់ ។ 

2. សុវត្ថិភាពឌីជីថល  

េដោយសារមនុស្សែដលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់អ្នកនឹង្រតូវបន្ត្របា្រស័យទាក់ទងគ្នាេទៅវិញេទៅមក

មុនកំឡុងេពល និងេ្រកោយសិក្ខាសាលា វាជាការសំខាន់ណាស់ែដល្រតូវេដោះ្រសាយឱ្យបានច្បាស់លាស់ 

នូវរាល់បញ្ហាសុវត្ថិភាព និងឯកជនភាពេនៅេពលអ្នកេធ្វើការជាមួយម្ចាស់ជំនួយ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល 

្រកុមេរៀបចំ និងអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា ។ ជាពិេសសេនៅេពលមានអ្នកចូលរួមមក ពី្របេទសេផ្សងៗ 

គ្នាែដលមានភាពរេសើបនេយោបាយខុសៗគ្នា ។ 

ខាងេ្រកោមេនះជាការពិចារណាជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនស្រមាប់មនុស្ស្រគប់គ្នា េហើយគួរែត្រតូវបាន 

អនុវត្តយ៉ាង្របុង្របយ័ត្ន៖ 

● ្រតូវដឹងថាេតើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងណាខ្លះគួរេ្របើ (អីុែមល េហ្វសបុ៊ក វីឆាត/WeChat ឬទ្រមង់ 

េផ្សងេទៀត) 

េហើយពិចារណាពីហានិភ័យែដលអាចេកើតមានចំេពោះមនុស្សែដលអ្នកកំពុងទាក់ទងជាមួយ ។ 

្រតូវ្របាកដថាដំបូងអ្នក្រតូវសួរអ្នកចូលរួមពី្របេទសនីមួយៗថាេតើបណ្ដាញមួយណាែដលពួក

េគចង់េ្របើេដើម្ីបទំនាក់ទំនង ។ 

● កំុផ្តល់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកេទៅនរណាម្នាក់េដើម្ីបចូលេ្របើកំុព្ូយទ័រយួរៃដ ទូរស័ព្ទ អីុែមល ។ ល ។ 

● ព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពេដើម្ីបរក្សាកំុព្ូយទ័រ កំុព្ូយទ័រយួរៃដ និង/ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្មាន 

េមេរោគ ។ សម្អាតឧបករណ៍របស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់ េហើយេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពួកវាជាមួយ 

កម្មវិធី្របឆាំងេមេរោគ និងកម្មវិធី firewall ។ 

● កំុេធ្វើការជាមួយព័ត៌មានរេសើបេនៅេលើកំុព្ូយទ័រសាធារណៈ ឬតាមរយៈការតភ្ជាប់អីុនធឺណិត 

សាធារណៈ ។ រាល់ឯកសារែដលបានេបើក ឬអត្ថបទែដលអានេនៅេលើអីុនធឺណិតអាចចូល 

េ្របើបានយ៉ាងងាយ្រសួលេដោយភាគីទីបី ែដលអាចនាំឱ្យមានេ្រគោះថ្នាក់ ។ 
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● ទាញយកឯកសារសំខាន់ៗេដើម្ីបពិនិត្យេមើលែតេនៅក្នុងបរិយាកាសអនឡាញែដលមានសុវត្ថិ

ភាពបុ៉េណ្ណោះ ។ ែតងែតប្រមុងទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកេនៅេលើពពក ឬបន្ទះ USB ។ 

● រក្សាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក និងការចូលេ្របើការប្រមុងទុកជាមុន ។ 

● ្របសិនេបើអ្នក្រតូវែតចូលេ្របើអីុែមលរបស់អ្នក ឬេធ្វើការេនៅេលើកំុព្ូយទ័រសាធារណៈេនៅក្នុងហាង 

អី៊នធឺណិតឬបណ្ណាល័យ សូមកំុឱ្យកំុព្ូយទ័ររក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក េហើយ្រតូវ្របាកដថា 

អ្នកសម្អាតទិន្នន័យរុករក និងពាក្យសម្ងាត់ទាំងអស់មុនេពលចាកេចញ ។ 

● ក្នុងអំឡុងេពលសិក្ខាសាលា វាជាេរឿងសំខាន់ក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកចូលរួមអំពីសុវត្ថិភាព 

ឌីជីថល ។ ជាឧទាហរណ៍ សួរអ្នកចូលរួមថាេតើពួកេគមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការបង្ហាញ 

ក្នុងរូបថតេនៅេលើ្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬថាេតើវាមិនអីេទក្នុងការេ្របើេឈ្មោះពិតរបស់ពួកេគ 

េនៅេលើេគហទំព័ររបស់អង្គការ ឬេនៅេលើេគហទំព័រេហ្វសបុ៊ក។ 

● េធ្វើការវាយតៃម្លជំុវិញរបស់អ្នកជា្របចាំេដោយគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ េហើយ្របសិន 

េបើមានការ្រពួយបារម្ភណាមួយេកើតេឡើង សូមពិភាក្សាេរឿងេនះជាមួយ្រកុមរបស់អ្នក ។ 

3. សមភាពេយនឌ័រ 

ការេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ្រតូវបានកំណត់ថាជាអំេពើជំរុញផ្លូវេភទែដលមិនេពញចិត្ត ការបបួលរួមេភទ 

និងការ្រប្រពឹត្តេដោយពាក្យសម្ដី ឬទេង្វើៃនការេបៀតេបៀនេផ្សងេទៀត ។ ការេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 

េកើតេឡើងេនៅេពលែដល៖ 

● ការ្រប្រពឹត្តសកម្មភាពជាការបំពានេដោយផ្ទាល់ ឬេដោយ្របេយោលេដោយបុគ្គល ឬជា្រកុម 

● ការគ្រមាមកំែហងេលើការសេ្រមចចិត្តក្នុងការងារ ឬឱកាសេផ្សងេទៀតែដលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គល  

● ទេង្វើ ឬការ្រប្រពឹត្តែដលមានឥទ្ធិពលេធ្វើឲ្យបរិយាកាសេនៅកែន្លងការងារអាប់អួរ គំរាមកំែហង 

ឬ្របមាថេមើលងាយ 

និេយោជិត ឬអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាណាែដលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអាចទទួលរងការេបៀតេបៀនផ្លូវេភទ 

ឬមានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យណាមួយទាក់ទងនឹងផ្លូវេភទ គួរែត្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង 

ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងេទៅកាន់អ្នកេរៀបចំសិក្ខាសាលាេដោយផ្ទាល់ ។ ្រតូវជូនដំណឹងដល់អ្នកចូ ួលរួមឲ្យដឹងថា 

ពាក្យបណ្ដឹងនឹង្រតូវបានេដោះ្រសាយេដោយសុវត្ថិភាព និងសម្ងាត់ ។ ពាក្យបណ្ដឹង្រតូវែតេធ្វើការេសុើប 

អេង្កតភ្លាមៗ និងចាត់វិធានការសម្រសបចំេពោះជនេល្មើស ។ 

អនុសាសន៍េដើម្ីបកសាងឱកាសេស្មើគ្នា៖ 
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● េលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងែដលមានសុខភាពល្អ េស្មើភាព 

និងបេ្រងៀនពួកេគឱ្យេដោះ្រសាយជេម្លោះក្នុងលក្ខណៈ្របកបេដោយការេគោរព និងអហិង្សា 

● េលើកទឹកចិត្ត្រស្តី និងយុវជនឱ្យែស្វងយល់ពីផលប៉ះពាល់ៃនអត្តសញ្ញាណេយនឌ័រែបប 

្របៃពណី 

● ផ្តល់ឱកាសដូចគ្នាេដោយមិនគិតពីេភទ ឬពូជសាសន៍ 

● ជួយ្រស្តីវ័យេក្មងឱ្យទទួលបានឱកាសេផ្សងៗ 

● បេង្កើនលទ្ធភាពរបស់្រស្តី ែដលអនុញ្ញាតឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងេលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈ 

● ហាមឃាត់ការេរើសេអើង្របឆាំងនឹងអ្នក្រសលាញ់េភទដូចគ្នា 

4. ការការពារកុមារ 

ក្នុងការេធ្វើការជាមួយយុវជន វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការេធ្វើឱ្យ្របាកដថាកុមារ ឬយុវជនទាំងអស់ 

មានសុវត្ថិភាពេនៅេពលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា ។ បុគ្គលទាំងអស់ែដលទាក់ទងជាមួយអ្នករួមទាំង 

បុគ្គលិក អ្នកហាត់ការ សមាជិក្រកុម្របឹក្សាភិបាល សិស្ស និងអតីតសិស្ស ត្រមូវឱ្យេគោរពតាមេគោល 

ការណ៍ខាងេ្រកោម េគោលនេយោបាយការពារកុមារ៖ 

● ្រប្រពឹត្តចំេពោះកុមារទាំងអស់ ការេគោរពេដោយមិនគិតពីពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ុបរ េភទ ភាសា 

សាសនា ទស្សនៈ សញ្ជាតិ ជាតិសាសន៍ េដើមកំេណើតសង្គម ្រទព្យសម្បត្តិ ពិការភាព 

ឬស្ថានភាពេផ្សងេទៀតេឡើយ 

● មុនេពលថតរូប ឬថតវីេដអូរបស់កុមារ ្រតូវជូនដំណឹង និងទទួលបានការយល់្រពមពី 

អាណាព្យាបាល ឬឪពុកម្តាយរបស់ពួកេគ េដោយធានាថាពួកេគយល់ពីរេបៀបែដលរូបភាព 

នឹង្រតូវបានេ្របើ្របាស់ 

● វាយតំៃល និងព្យាយាមអនុវត្តតាម្របៃពណីក្នុង្រសុក 

● ្រតូវ្របាកដថារូបភាពរបស់កុមារបង្ហាញពួកេគក្នុងលក្ខណៈៃថ្លថ្នូរ និងគួរឱ្យេគោរពេដោយយក 

ចិត្តទុកដាក់ថារេបៀបែដលពួកេគេស្លៀកពាក់និងមិនយកពួកេគឱ្យ តំណាងក្នុងលក្ខណៈងាយ 

រងេ្រគោះឬជាែផ្នកៃនការបង្កលក្ខណៈឲ្យកុមាររងេ្រគោះ េផ្សងៗ 

● ស្លាកឯកសារៃនរូបភាពេដោយេ្របើែតេឈ្មោះរបស់កុមារ និងេឈ្មោះេខត្ត/តំបន់មួយែតបុ៉េណ្ណោះ 

● កំុេ្របើភាសា ឬអាកប្បកិរិយាចំេពោះកុមារែដលមិនសមរម្យ េបៀតេបៀន រំេលោភបំពាន ញុះញង់ផ្លូវ 

េភទមានបំណងេធ្វើឱ្យអាម៉ាស់ ឬវប្បធម៌មិនសមរម្យ 
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● កំុចូលរួមជាមួយកុមារក្នុងទ្រមង់ៃនសកម្មភាពផ្លូវេភទ ឬអំេពើណាមួយរួមទាំងការបង់្របាក់ 

ស្រមាប់េសវាផ្លូវេភទ ឬសកម្មភាពេផ្សងៗ 

● ្រតូវ្របាកដថាេនៅេពលណាែដលអាចេធ្វើេទៅបាន បុគ្គលិកមិន្រតូវបានដាក់ឱ្យេនៅក្នុងទីតាំង 

ែដលពួកេគេនៅម្នាក់ឯងជាមួយកុមារ ឬកុមារេដោយមានវត្តមានមនុស្សេពញវ័យេផ្សងេទៀត 

េនៅេពលេធ្វើការេនៅជិតកុមារ 

● កំុេដកេនៅជិតកុមារ ឬកុមារែដលមិនមានការ្រតួតពិនិត្យ លុះ្រតាែតចាំបាច់ (េនះមិនរាប់បញ្ចូល 

កូនរបស់អ្នក ឬក្នុងករណីែដលអ្នកកំពុងេដើរតួជាអ្នកអាណាព្យាបាល) 

● កំុេទៅេលងផ្ទះរបស់កុមារែតម្នាក់ឯង ឬអេញ្ជើញកុមារែដលមិនបានរួមដំេណើរេទៅផ្ទះ ឬកែន្លង 

ស្នាក់េនៅរបស់អ្នក លុះ្រតាែតពួកេគ្របឈមមុខនឹងការរងរបួស ឬេ្រគោះថ្នាក់ភ្លាមៗ 

● កំុកាន់ េថើប ឱប េថើប ឬប៉ះកុមារតាមរេបៀបមិនសមរម្យ 

● េជៀសវាងការទំនាក់ទំនងរាងកាយមិនសមរម្យជាមួយកុមារ ដូចជាការចូលរួមក្នុងេលងេហ្គម 

● កំុេ្របើកំុព្ូយទ័រ ទូរសព្ទៃដ វីេដអូ និងកាេមរ៉ាឌីជីថល េដើម្ីបេកង្របវ័ញ្ច ឬេបៀតេបៀនកុមារ 

ឬចូលេមើលរូបភាពអាសអាភាសរបស់កុមារ 

● មិន្រតូវអត់េទោស ឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងកុមារណាែដលខុសច្បាប់ គ្មានសុវត្ថិ 

ភាព ឬបំពាន 

4.1 ការេកង្របវ័ញ្ចេលើកុមារ 

● កំុបំពានេលើមុខតំែណងរបស់អ្នកេដោយការកាត់ទុកជំនួយវិជ្ជាជីវៈ ឬផ្តល់ការព្យាបាលេដោយអនុ 

េ្រគោះ អំេណោយ ឬការបង់្របាក់្របេភទណាមួយដល់កុមារ ឬបុគ្គលេផ្សងេទៀតែដលទាក់ 

ទងនឹងកុមារ េដើម្ីបទាមទារនូវទ្រមង់ៃនអត្ថ្របេយោជន៍ ឬការអនុេ្រគោះផ្លូវេភទពីកុមារ។ 

● បដិេសធមិនជួលកុមារឱ្យេធ្វើការងារក្នុងតំបន់ ឬការងារេផ្សងេទៀតែដលមិនសម្រសបេទៅ 

តាមអាយុ ឬដំណាក់កាលៃនការអភិវឌ្ឍន៍ ែដលរំខានដល់េពលេវលារបស់ពួកេគស្រមាប់ 

ការអប់រំ និងសកម្មភាពកម្សាន្ត ឬេធ្វើឱ្យពួកេគ្របឈមនឹងការរងរបួស។ 

4.2 ការវាយតៃម្លហានិភ័យ 

● េនៅេពល្រគប់្រគងករណីែដលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬសង្័សយថាមានការរំេលោភបំពានេលើ 

កុមារ សូមដាក់កុមារជាអាទិភាពទីមួយ 

● រាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីកង្វល់ ឬការេចោទ្របកាន់អំពីការេកង្របវ័ញ្ចេលើកុមារ និងការរំេលោភ 

បំពាន និងការមិនអនុេលោមតាមេគោលនេយោបាយ ្រសបតាមនីតិវិធីៃនអង្គការរបស់អ្នក។ 
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ករណីរំេលោភបំពានទាំងអស់្រតូវែតេដោះ្រសាយក្នុងលក្ខណៈសម្ងាត់ ែដលមិនបង្កេ្រគោះថ្នាក់ 

ដល់ជនរងេ្រគោះ ឬអ្នកែដលរាយការណ៍អំពីការរំេលោភបំពាន 

● រាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីកង្វល់ទាក់ទងនឹងេក្មង្រសីែដលអាច្របឈមមុខនឹងការរំេលោភបំពានផ្លូវ

េភទ (ឧ. ការបង្ខំឱ្យេរៀបការ។ល។) 

● ទូរស័ព្ទេទៅភ្នាក់ងារការពារកុមារ និងបូ៉លីសមូលដ្ឋានភ្លាមៗ េហើយអនុវត្តតាមេគោលការណ៍ 

និងនីតិវិធីក្នុងតំបន់ េនៅេពលមានការរំេលោភបំពានេលើកុមារ 

● ្របសិនេបើបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់អ្នកបំពានេគោលការណ៍ មិនថាក្នុង ឬេ្រកៅបរិបទៃនការងារ 

តាមរេបៀប្រពហ្មទណ្ឌ រំេលោភសិទ្ធិកុមារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឬបំពានេគោលការណ៍ និងស្តង់ដារែដល 

មានេនៅក្នុងឯកសារេនះ អ្នក្រតូវែតចាត់វិធានការវិន័យជាបន្ទាន់ និង សកម្មភាពេផ្សងេទៀត 

ែដលអាចសម្រសបនឹងកាលៈេទសៈ។ េនះអាចមានន័យថា វិធានការវិន័យ្រតូវអនុវត្តតាំងពី 

េពលចាប់េផ្តើមរហូតដល់បញ្ចប់ការងារ ។ 

5. ការដាក់បញ្ចូលជនមានពិការភាព  

 សូម្របាកដថាទ្រមង់ពាក្យេស្នើសំុរបស់អ្នក និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអាចចូលេ្របើ្របាស់បាន និងស្វាគមន៍

ចំេពោះយុវជនពិការ។ ្រតូវ្របាកដថាបរិយាកាសែដលបានសាងសង់ដូចជាការិយាល័យ កែន្លងបណ្ដុះ 

បណ្ដាល ទីតាំងគេ្រមោង និងកែន្លង្របជំុ អាចងាយ្រសួលចំេពោះជនមានពិការភាពចូលរួម ។ 

គាំ្រទជនមានពិការភាពេនៅ្រគប់ដំណាក់កាលៃនសិក្ខាសាលា េហើយផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកេគចូលរួមដូចអ្នក 

ចូលរួមេផ្សងេទៀតទាំងអស់ ។ 

េយើងក៏សូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកអនុវត្តេគោលនេយោបាយស្រមាប់ជនពិការភាពែដលមានដូចខាង

េ្រកោម។  

5.1 ការយល់ដឹង 

● ធានាឱ្យបុគ្គលិក និងៃដគូមានការយល់ដឹងអំពីេគោលការណ៍ៃនការអភិវឌ្ឍ រួមបញ្ចូលជនមាន 

ពិការភាព និងរេបៀបែដលវា្រសបនឹងវិធីសា្រស្តែផ្អកេលើសិទិ្ធ ការវាយតៃម្ល និងេដោះ្រសាយ 

ត្រមូវការការកសាងសមត្ថភាពែដលកំពុងបន្តរបស់ពួកេគ ។ 

● ធានាថាបុគ្គលិកមានចំេណះដឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តជាក់ែស្តង េដើម្ីប 

េលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនមានពិការភាព រួមទាំងចំេណះដឹងេទៅេលើឥរិយាបទ ជំេនឿ 

និងពាក្យ ឬភាសាក្នុង្រសុកែដលេ្របើចំេពោះជនមានពិការភាព 
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● ែស្វងរកឱកាសេដើម្ីបេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សហគមន៍អំពីជនមានពិការភាពេនៅក្នុងក

ម្មវិធីសកម្មភាព ទាំងការយល់ដឹងអំពីបរិបទក្នុងតំបន់ និងផលប៉ះពាល់េលើជនមានពិការភាព 

េដោយេលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទអវិជ្ជមាន និងការ្របមាថេមើ់លងាយេលើជនពិការភាព  

5.2 ភាពេស្មើរគ្នាៃនការទទួលយក 

● ពិចារណាេលើ្របេភទឧបសគ្គេផ្សងៗចំេពោះការដាក់បញ្ចូលជនមានពិការភាព (បរិស្ថាន 

ឥរិយាបទ ស្ថាប័ននិងទំនាក់ទំនង) ែដលពាក់ព័ន្ធេនៅក្នុងែផ្នកសរេសរកម្មវិធីេហើយែស្វងរក 

ដំេណោះ្រសាយទាំងេនះ 

● ធានាឱ្យមានការចូលរួមេពញេលញរបស់ជនមានពិការភាពេទៅតាមក្រមិត និងែផ្នកេផ្សងៗៃន 

សកម្មភាព 

● េរៀបចំសិក្ខាសាលា ឬសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីជនមានពិការភាព និងការដាក់បញ្ចូល 

ស្រមាប់បុគ្គលិក ៃដគូ អតីតសិស្ស និងសមាជិកសហគមន៍ 

6. ថ្នាក់េ្រតៀមភាសាអង់េគ្លស 

េគោលបំណងៃនការចូលេរៀនថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លសក្នុងការេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមានដូចខាង

េ្រកោម៖ 

● េដើម្ីបបេង្កើនភាសាអង់េគ្លសរបស់អ្នកចូលរួម 

● េដើម្ីបបេង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកចូលរួម 

● េដើម្ីបទទួលបានចំេណះដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីបរិស្ថាន និងេយនឌ័រ េដោយេ្របើភាសាអង់េគ្លស 

● េដើម្ីបផ្តល់កែន្លងងាយ្រសួលស្រមាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការនិយាយភាសាអង់េគ្លសមុនេពលពួក

េគជួបមុខគ្នាេនៅក្នុងសិក្ខាសាលា 

ថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លសអាច្រតូវបានេរៀបចំស្រមាប់អ្នកចូលរួមែដលចង់បេង្កើនភាសាអង់េគ្លសរបស់ពួកេគ 

បន្ទាប់ពីពួកេគ្រតូវបានេ្រជើសេរើសស្រមាប់សិក្ខាសាលា ។ ក្នុងករណីជាេ្រចើន អ្នកចូលរួមែដលមិនធ្លាប់ 

ចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ឬមិនធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាែដលបេ្រងៀនជាភាសាអង់េគ្លស ្របែហល 

ជា្រពួយបារម្ភថាពួកេគនឹងមិនអាចែចករំែលកគំនិត និងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគជាមួយ្រគូ និងអ្នកចូល 

រួមេផ្សងេទៀតមកពី្របេទសេផ្សងៗ ។ េដោយពិចារណាេលើបញ្ហាេនះ អ្នកេរៀបចំអាចជួលអ្នកបកែ្រប 

ស្រមាប់អ្នកចូលរួមែដល្រតូវការជំនួយក្នុងថ្នាក់ ។ ក្នុងេពលជាមួយគ្នាេនះ អ្នកេរៀបចំ្រតូវដឹងថាេតើអ្នក 

ចូលរួមចង់បេង្កើនភាសាអង់េគ្លសរបស់ពួកេគមុនេពលសិក្ខាសាលាចាប់េផ្តើមែដរឬេទ ។ ក្នុងករណីេនះ 
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វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លសស្រមាប់អ្នកចូលរួម យ៉ាងេហោចណាស់មួយ 

សប្តាហ៍ ។ េដើម្ីបេរៀបចំស្រមាប់ថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លសអ្នកេរៀបចំគួរែត្របាប់្រគូ ភាសាអង់េគ្លសថាថ្នាក់ 

េរៀនមិន្រគាន់ែតស្រមាប់ព្រងឹងជំនាញនិយាយភាសាអង់េគ្លសបុ៉េណ្ណោះេទ បុ៉ែន្តក៏ជាការែកលម្អចំេណះ 

ដឹងជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកចូលរួមអំពីេយនឌ័រ និងបរិស្ថានផងែដរ ។ េនៅក្នុងថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លស្រគូគួរែត 

បេ្រងៀនការសន្ទនា្របចាំៃថ្ងនិងវាក្យសព្ទទាក់ទង នឹងបរិស្ថាននិងេភទ។ តាមរេបៀបេនះសិក្ខាកាមនឹង 

ទទួលបានចំេណះដឹងជាមូលដ្ឋានស្រមាប់សិក្ខាសាលា េហើយនឹងអាចេ្របើ្របាស់ នូវអ្វីែដលពួកេគបាន 

េរៀនក្នុងអំឡុងេពលថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លស។ ថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លសនឹងមិន្រតឹមែតជួយអ្នកចូលរួមក្នុងការ 

បេង្កើនចំេណះដឹងរបស់ពួកេគបុ៉េណ្ណោះេទ បុ៉ែន្តក៏នឹងជួយពួកេគឱ្យបេង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់ែត្របេសើរ 

េឡើងជាមួយគ្នាេទៅវិញេទៅមកផងែដរ ។ 

អ្នកេរៀបចំអាចពិចារណាែបងែចកបុគ្គលិក ឬសមាជិក្រកុមឱ្យបេ្រងៀនភាសាអង់េគ្លសជាមូលដ្ឋានដល់ 

អ្នកចូលរួមមុនេពលសិក្ខាសាលា ។ ក្នុងករណីធនធានមានក្រមិតអ្នកេរៀបចំអាចែស្វងរកអ្នកស្ម័្រគ 

ចិត្តែដលអាចជួយបាន ។ ថ្នាក់ភាសាអង់េគ្លសអាច្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដើម្ីបឱ្យមនុស្សមកពីកែន្លងេផ្សង 

គ្នាអាចេរៀនជាមួយគ្នាមុនេពលសិក្ខាសាលា ។ េធ្វើតាមរយៈការ្របជំុតាម្របព័ន្ធអនឡាញ Zoom, Skype, 

Hangout, Jitsi Meet ឬបណ្ដាញេផ្សងេទៀតតាមត្រមូវការរបស់អ្នកចូលរួម ។ 

7. ច្បាប់ទូេទៅ 

កំណត់ចំណាំសំខាន់ៗ៖ 

ភាពខុសគ្នាៃនជាតិសាសន៍ វប្បធម៌ និងបទពិេសោធន៍បង្ហាញពីភាពច្រមុះ និងភាព្រសស់ស្អាត េហើយជា 

ស្នូលេនៅក្នុងជីវិតរបស់េយើង េយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានសិទិ្ធេស្មើគ្នា ។  េដោយពិចារណាេលើចំណុច 

េនះ វាជាេរឿងសំខាន់ស្រមាប់អ្នកស្រមបស្រមួលក្នុងការចាប់េផ្តើមេដោយបេង្កើតកែន្លងសិក្សា្របកបេដោយ 

សុវត្ថិភាព និងវិជ្ជមាន េដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាេយើងទាំងអស់គ្នាេនៅទីេនះ មានការេគោរព និងគាំ្រទ 

គ្នាេទៅវិញេទៅមកេនៅក្នុងសិក្ខាសាលា ។ 

អ្នកស្រមបស្រមួលគួរែតចាប់េផ្តើមេដោយសំុឱ្យអ្នក្រគប់គ្នាស្តាប់េដោយយកចិត្តទុកដាក់ ផ្តល់មតិែកលម្អ 

និងផ្តល់េយោបល់េដោយការេគោរព និងអត់ធ្មត់េនៅេពលមិត្តភក្តិកំពុងព្យាយាមបេញ្ចញគំនិត និងគំនិតជា 

ភាសាេផ្សងៗ ។  ្រតូវយកចិត្តទុកដាក់ ផ្តល់មតិែកលម្អក្នុងន័យស្ថាបនា ។ 

អ្នកស្រមបស្រមួល/អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលអាចសេ្រមចចិត្តរំលងសកម្មភាពណាមួយ ឬបែន្ថមដំេណើរការ 

ឬជំហានណាមួយឬក៏ផ្អាកដំេណើរការសិក្សាេដើម្ីបជែជកជាមួយអ្នកចូលរួមេនៅេពលណាែដលមាន 
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្រពឹត្តិការណ៍ ឬ្របតិកម្មែដលមិននឹកស្មានដល់េកើតេឡើងក្នុងអំឡុងេពលវគ្គមួយ ។ វាមានសារៈសំខាន់ 

ស្រមាប់អ្នកស្រមបស្រមួល្រតូវដឹងពីអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលរួម្រគប់េពលេវលា ។ ្រគប់ទិដ្ឋភាពៃនការ 

េរៀបចំសិក្ខាសាលាគឺ្រតូវបានសេ្រមចេដោយែផ្អកេលើផល្របេយោជន៍ល្អបំផុតរបស់អ្នកចូលរួម ។ 

កូដៃនការយល់ដឹង៖ 

ខាងេ្រកោមេនះគឺជាកំណត់ចំណាំសំខាន់ៗមួយចំនួនស្រមាប់អ្នកស្រមបស្រមួល/អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលេដើ

ម្ីបបេង្កើនការយល់ដឹងក្នុងអំឡុងេពលសិក្ខាសាលា៖ 

● អ្នកេរៀបចំ និងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល្រតូវែតេរៀបចំឱ្យបានល្អ េដើម្ីបេធ្វើការជាមួយអ្នកចូលរួមទាំង 

អស់ និង្រតូវយកចិត្តទុកដាក់ចំេពោះសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពអ្នកចូលរួម្រគប់េពល េវលា ។ 

● ស្តាប់ និងេគោរពគ្នាេទៅវិញេទៅមក 

● ការ្រប្រពឹត្តចំេពោះអ្នកចូលរួមេដោយេស្មើភាព និងគ្មានការេរើសេអើង  

● ្រតូវ្របាកដថា្រតូវសំុការអនុញ្ញាត និងការយល់្រពមពីអ្នកចូលរួម មុនេពលថតរូប ការថត 

សំេឡង ឬវីេដអូក្នុងអំឡុងេពលសិក្ខាសាលា 

● យល់ដឹងពីេគោលការណ៍ៃន 'ផល្របេយោជន៍ល្អបំផុតរបស់អ្នកចូលរួម' មិនបង្កេ្រគោះថ្នាក់ 

និងការមិនេរើសេអើង ។ 

8. សម្ភារៈេ្របើ្របាស់ក្នុងសិក្ខាសាលា 

ខាងេ្រកោមេនះជាតារាងបញ្ជីស្រមាប់អ្នកេរៀបចំសិក្ខាសាលា។ ជួនការអា្រស័យេទៅេលើេពលេវលាេរៀបចំ 

អ្នកស្រមបស្រមួល ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល អាចអនុវត្តបាន 

្រកដាស 
ការសរេសរ / 
គូរ 

ឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិក េផ្សងៗ 

្រកដាសផ្ទាំងស 

(Size A0) 

បិ៊ចសញ្ញាសម្គា

ល់ 
ម៉ាសីុនបញ្ចាំង ក្តារេខៀនស 

្រកដាស A4 បិ៊ច កំ ុព្ូយរទ័រ Sticky notes 

្រកដាសរឹង  

(ពណ៌ខុសៗគ្នា) 
េខ្មៅៃដ េ្រគឿងបំពងសេម្លង ស្កុត 
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្រកដាសផូស្ទ័រ 
ហ្វឺត 

ឬេខ្មៅៃដពណ៌ 
មី្រកូ កៃ្រន្ត 

Sticky 
Notesឬ្រកដាសបិ

ទផ្សាយ 
 កាេមរ៉ាវីេដអូ ឯកសារគាំ្រទ 

 

 

 

 

9. សិក្ខាសាលាខ្នាតតូច / សកម្មភាព 

កម្មវិធីសិក្សាេនះមាន្របាំជំពូកស្រមាប់វគ្គសិក្សាេពញេលញ ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ ្របសិនេបើអ្នក 

មានេពលេវលាតិចតួច ឬធនធានេផ្សងេទៀត អ្នកអាចេ្រជើសេរើសេធ្វើសិក្ខាសាលារយៈេពល 3 ៃថ្ង 2 ៃថ្ង 

មួយៃថ្ងឬកន្លះៃថ្ងេដោយែផ្អកេលើត្រមូវការជាក់ែស្តង ។ ដូចគ្នាេនះផងែដរ អ្នកអាចេ្រជើសេរើសេ្របើជំពូក 

ទាំងមូល ឬលាយសកម្មភាពពីកម្មវិធីសិក្សាេនះ េដើម្ីបបញ្ចូលជាមួយសកម្មភាពេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង្កើត 

រេបៀបវារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រមាប់សិក្ខាសាលា ។ 

ដំេណើរការវាយតៃម្ល 

មតិេយោបល់អ្នកចូលរួម 

េនៅៃថ្ងចុងេ្រកោយៃនសិក្ខាសាលា អ្នកេរៀបចំគួរែតសួរេយោបល់របស់អ្នកចូលរួម េហើយេធ្វើការវាយតៃម្លវគ្គ 

នីមួយៗ ក៏ដូចជាសិក្ខាសាលាទាំងមូល ។ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការេធ្វើវាេដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលា 

េដើម្ីបបានមតិ្រតលប់ភ្លាមៗ ។ ការរំពឹងថាពីអ្នកចូលរួមមានដូចជា៖ 

● ែស្វងយល់ថា េតើព័ត៌មាន និងចំេណះដឹងណាែដលមាន្របេយោជន៍ និងសំខាន់បំផុត 

● ែស្វងយល់ពីព័ត៌មាន និងចំេណះដឹងណាែដលមិនសូវមាន្របេយោជន៍ និងមិនសូវសំខាន់ 

កំណត់ចំណាំ៖ េនៅេពលេរៀបចំសិក្ខាសាលាស្រមាប់យុវជន សម្ភារៈ ឬឧបករណ៍ែដលេមើលេឃើញេ្រចើនស្រមាប ់អ្នកចូលរួម 

នឹងជួយេលើកកម្ពស់គំនិតៃច្ន្របឌិតក្នុងអំឡុងេពលដំេណើរការសិក្សា និងបេង្កើតវាផងែដរ េហើយ កាន់ែតសប្បាយរីករាយ។  
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● វាយតៃម្លចំណុចខ្លាំង និងចំណុចេខ្សោយៃនវាគ្មិននីមួយៗក្នុងវិធីសា្រស្តបេ្រងៀនរបស់គាត់ 

● េរៀនពីរេបៀបែកលម្អសិក្ខាសាលានាេពលអនាគត 

● េរៀនពីរេបៀបេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវការេរៀបចំេផ្សងៗ 

● េដើម្ីបទទួលបានការផ្ដល់េយោបល់ និងេយោបល់ដ៏មានតៃម្លេផ្សងេទៀតពីអ្នកចូលរួម 

ជាងេនះេទៅេទៀត េនៅចុងបញ្ចប់ៃនសិក្ខាសាលានីមួយៗ ្រកុមការងាររបស់អ្នកេរៀបចំគួរែតេធ្វើការ 

វាយតៃម្លខ្លីៗ ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងការផ្តល់មតិែកលម្អជំុវិញបញ្ហា និងេធ្វើការេដោះ្រសាយបញ្ហា 

ជា្រកុម ។ េនះនឹងជួយឱ្យវគ្គសិក្សាេនៅៃថ្ងបន្ទាប់កាន់ែត្របេសើរ ។ 

ឧទាហរណ៍េដើម្ីប្របមូលមតិែកលម្អរបស់អ្នកចូលរួមេដោយសកម្មភាព្រពះអាទិត្យ ពពក និងព្ុយះ៖ 
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េយ#ងសង&ឹម)កម+វ-ធីសិក1េនះគឺ67បភពដ៏=ន>រៈ7បេAជន៍ស7=ប់អFកេដ#មGី

េ7ប#7Hស់កFIង7កIម សហគមន ៍ឬ>M ប័នរបស់អFក។ 

 

សូមេធQ#RរSក់ទង7កIមRរUររបស់េយ#ង 7បសិនេប#អFកចង់Hន 

RរWំ7ទរបស់េយ#ងកFIងRរេ7ប#7Hស់កម+វ-ធីសិក1េនះ! 

Weaving Bonds Across Borders 

 

 



 
   

 
 
 

 
  

 29 
 

ជំពូកទី១: ការកសាងសន្តិភាព 

 

 

 

 

 

 

 ជំពូកេនះនងឹជួយអ្នកចូលរួមេអោយមានការយល់ដងឹកាន់ែតល្អ្របេសើរពីគ្នាេទៅ

វិញេទៅមក 

េហើយជាពិេសសកាេគោរពគ្នាេនៅក្នងុសមាជីកៃនជនជាតិេដើមភាគតិច។  

“ 
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េហតអុ្វីបានជា្រតូវកសាងសន្នភិាព? 

េរៀបរាប់េដោយសេង្ខប 

និងការស្គាល់គ្នាេទៅវិញេទៅមក  

សកម្មភាព 1.1៖ េរឿងរបស់ខ្ញុ ំ

និងេរឿនរបស់អ្នក 

សកម្មភាព៖ អត្តសញ្ញាណផ្កា 

សកម្មភាព៖ េដើមេឈើៃនជេម្លោះ 

អ្វីេទៅជាសន្តិភាព? 

អ្វីេទៅការកសាងសន្តភិាព? 

អ្វីេទៅជាការផ្លាស់ប្តូរជេម្លោះ? 

សកម្មភាពជាជេ្រមើស៖ 

ការកសាងសាមគ្គីភាព 

 

សកម្មភាព 
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េហតុអ្វីបានជាអ្នក្រតូវដឹងពី ការកសាងសន្តិភាព? 

ក្រមិតបុគ្គល ឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់េធ្វើការ្រសៃមថាពួកេគមកពីសាវតាជនជាតិភាគតិច 

េហើយមានបទពិេសោធន៍រងការេមើលងាយពី្រកុមភាគេ្រចើន េដោយសារមិនអាចនិយាយភា 

សាបាន្រតឹម្រតូវឬអ្នកមានការបេញ្ចញសំេឡងែដលមនុស្សស្គាល់ភ្លាមៗ ។ មនុស្សមួយ 

ចំនួនមិនអាចែស្វងរកការងារេធ្វើេនៅក្នុងទី្រកុងេដោយសារែតអត្តសញ្ញាណជនជាតិរបស់ពួក 

េគេហើយ្រតូវបានផាត់េចញពីសង្គម ។ 

េនៅថ្នាក់ជាតិ សូម្រសៃមថាមាន្រកុមហុ៊នេ្រកៅ្របេទសមួយែដលបាននិងកំពុងបំផ្លាញធន 

ធានធម្មជាតិេនៅក្នុង្របេទសរបស់អ្នកអស់ជាេ្រចើនឆ្នាំមកេហើយ។ អ្នកមិនចូលចិត្ត្រកុមហុ៊ន

េនះេទ ដូេច្នះអ្នកែតងែតេលើកយកបញ្ហាេនះេចញជាសាធារណៈេនៅេពលែដលអ្នកមាន

ឱកាស ។ ទន្ទឹមនឹងេនះ អ្នកក៏មិនចូលចិត្ត្របជាជនមកពី្របេទសវិនិេយោគែដរ េ្រពោះចំេពោះ 

អ្នក ពួកេគតំណាងឱ្យ្រកុមហុ៊ន ។ អ្នកគិតថាមនុស្សទាំងអស់មកពី្របេទសេនះអា្រកក់ ។ 

េទោះជាយ៉ាងណា.ក៏េដោយ មិនែមនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធែត្រប្រពឹត្តចំេពោះអា្រកក់ចំេពោះ 

ជនជាតិភាគតិចេនោះេទ េហើយ្រកុមហុ៊នទាំងេនោះក៏មិនតំណាងឱ្យ្របជាជនមកពី្របេទស 

របស់ពួកេគេនោះែដរ ។ 

ជំពូកេនះនឹងជួយអ្នកចូលរួមក្នុងការកសាងការយល់ដឹងកាន់ែត្របេសើរេឡើងអំពីគ្នាេទៅវិញ

េទៅមក និងជាពិេសសេដើម្ីបបេង្កើតការេគោរពគ្នាេទៅវិញេទៅមករវាងសមាជិកៃន្រកុម មនុស្ស 

ភាគេ្រចើន និង្រកុមមនុស្សភាគតិច។ មានមនុស្សជាេ្រចើនែដលមិនអាចកសាងការយល់ 

ដឹងគ្នាេទៅវិញេទៅមកបានេដោយសារអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិច អត្តសញ្ញាណជាតិ ឬទី 

លំេនៅរបស់ពួកេគេនៅក្នុងស្រង្គាម ឬតំបន់ជេម្លោះ ។ ដូេច្នះេហើយ ពួកេគអាចខ្វះការេជឿជាក់ 

ទំនុកចិត្ត និងភាពក្លាហានក្នុងការែចករំែលកគំនិត ការភ័ន្ត្រចឡំ និងការប៉ះទង្គិច 

ជាមួយមនុស្សេផ្សងេទៀត។ េដើម្ីបកសាងសន្តិភាព េយើង្រតូវេផ្តោតេលើការេរៀនជំនាញ 

ទំនាក់ទំនង េរៀនអំពី្របេភទជេម្លោះេផ្សងៗពីេរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់អ្នកចូលរួម េរៀនេដោះ្រសាយ 

ចំេពោះជេម្លោះ និងអំេពើហិង្សា និងរេបៀបកសាងសាមគ្គីភាពស្រមាប់អនាគតរួមរបស់េយើង ។ 
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សេង្ខបេឡើងវិញ និងការស្គាល់គ្នាេទៅវិញេទៅម  

 
45 នាទី 

 

េដើម្ីបស្គាល់គ្នា និងរួមគ្នាបេង្កើតច្បាប់មូលដ្ឋាន មុនេពលចាប់េផ្តើមសិក្ខាសាលា/វគ្គបណ្ដុះ 

បណ្ដាល 

 
ហ្វឺត ្រកដាសផ្ទាំងស  

សូមស្វាគមន៍: 

ក្នុងថ្នាក់េនះ េយើងនឹងមានអ្នកចូលរួមមកពី្របេទសទេន្លេមគង្គចំនួន្របាំ ។ ្របែហលជាភាគេ្រចើនៃន 

ពួកេគមកពីសាវតាជនជាតិភាគតិច ដូេច្នះវាមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការែស្វង 

យល់ពី្របវត្តិវប្បធម៌ជាមូលដ្ឋានៃន្របេទសនីមួយៗភាសាជាតិរបស់ពួកេគ និងភាសាជនជាតិភាគតិច ។ 

អ្នកអាចចាប់េផ្តើមេដោយសួរពួកេគពីរេបៀបនិយាយថា 'ជ្រមាបសួរ' ជាភាសារបស់ពួកេគ េហើយេដោយ 

អនុញ្ញាតឱ្យពួកេគែណនាំេឈ្មោះ និងទីកែន្លងែដលពួកេគរស់េនៅ ។ 

ច្បាប់មូលដ្ឋាន: 

មុននឹងេទៅវគ្គសកម្មភាព េយើងគួរែតអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យពិភាក្សាអំពីច្បាប់មូលដ្ឋានែដលេយើង្រតូវ 

ពិចារណាស្រមាប់រយៈេពលៃនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល។ 

សំណួរែណនាំ៖ 

• េតើេយើងគួរមានច្បាប់អ្វីខ្លះេនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលេនះ? 

• េតើេយើងអាចេធ្វើអ្វីបានខ្លះ េដើម្ីប្របាកដថា អ្នកចូលរួម និងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់េគោរពគ្នាេទៅវិញ 

េទៅមក? 

េនៅេពលែដលអ្នកចូលរួមផ្តល់ចំេលើយរបស់ពួកេគ សូមសរេសរពាក្យគន្លឹះេនៅេលើគំនូសតាងេហើយ 

ដាក់វាេនៅេលើជញ្ជាំង ែដល្រគប់គ្នាអាចេមើលេឃើញវាក្នុងអំឡុងេពលបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងមូល។ 
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សកម្មភាព 1.1: េរឿងរបស់ខ្ញុំ នឹងេរឿងរបស់អ្នក 

 
45 នាទី 

 
ស្រមាប់អ្នកចូលរួម និង្រគូវស្រមាប់អនុវត្តន៍ជំនាញទំនាក់ទំនង 

 
្រកដាសផ្ទាំងស ហ្វឺត ស្កុត និងេខ្មៅៃដពណ៌ 

ដំេណើរការ:  

្រគូឧេទ្ទសអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យឈរជារង្វង់។ សំុឱ្យពួកេគែស្វងរកៃដគូ េហើយបន្ទាប់មកេរៀបចំ្របធាន 

បទស្រមាប់ការពិភាក្សារវាងៃដគូដូចខាងេ្រកោម៖ 

● េហតុអ្វីបានជាអ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាេនះ? 
● េតើសុបិន និងេគោលេដៅអនាគតរបស់អ្នកជាអ្វី? 
● េតើអ្នកធ្លាប់ជួបេរឿងអ្វីខ្លះែដលអ្នកមិនអាចបំេភ្លចបានក្នុងជីវិតរបស់អ្នក េហើយេហតុអ្វ?ី 
● េតើេនៅេពលេនះសហគមន៍របស់អ្នក្របឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ? 
● ្របសិនេបើអ្នក្របឈមមុខនឹងបញ្ហា្របឈមជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬជា្រកុម េតើអ្នកមានែផនការ/ 
យុទ្ធសា្រស្តេដើម្ីបេដោះ្រសាយបញ្ហា្របឈមទាំងេនោះែដរឬេទ? េហើយេតើវាជាអ្វ?ី 

តាមរយៈសកម្មភាពេនះ 

អ្នកចូលរួមនឹងមានឱកាសអនុវត្តជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកេគជាមួយៃដគូរបស់ពួកេគ។ សកម្មភាព 

េនះនឹងបេង្កើតជាមូលដ្ឋានស្រមាប់សកម្មភាពផ្កាអត្តសញ្ញាណ ែដលបង្ហាញជា្រកុម ។ អ្នកចូលរួម 

មួយចំនួនែដលមិនមានបទពិេសោធន៍ក្នុងការេធ្វើបទបង្ហាញេនៅមុខថ្នាក់អាចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចក្នុង

ការែចករំែលកេរឿងរបស់ពួកេគ ដូេច្នះសកម្មភាព 'េរឿងខ្ញុនិំងេរឿងរបស់អ្នក'អាចជួយពួកេគឱ្យ្របេសើរ 

េឡើងនូវជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកេគ ។ 
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សកម្មភាព 1.2: អត្តសញ្ញាណផ្កា 

 
60 នាទី 

 

េដើម្ីបកសាងការយល់ដឹង និងភាពេជឿជាក់ក្នុងចំេណោមអ្នកចូលរួម និងអ្នកបណ្ដុះ 

បណ្ដាល 

 
្រកដាសផ្ទាំងស ្រកដាសA4 ហ្វឺត និងេខ្មៅៃដពណ៌/ហ្វឺតពណ៌ 

 

មុននឹងបញ្ចប់សកម្មភាពេនះ ្រគូឧេទ្ទសអាចពិចារណាថាមានេពលខ្លះស្រមាប់ អ្នក 

ចូលរួមេដើម្ីបសួរសំណួរ ឬេលើកបញ្ហាណាមួយែដលទាក់ទងនឹង្របធានបទ។ បន្ទាប់មក 

អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលសេង្ខបការពិភាក្សា និងបន្តេទៅសកម្មភាពបន្ទាប់។ 

ដំេណើរការ: 

្រគូបេង្គោល/អ្នកស្រមបស្រមួលអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យអង្គុយជារង្វង់មួយេហើយេបើកការពិភាក្សាេដោយសំុ 

ឱ្យអ្នកចូលរួមែចករំែលកេរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ពួកេគជាមួយនឹងការបំផុសគំនិតដូចខាងេ្រកោមៈ 

● កុមារភាព ការសិក្សា សុបិន្តផ្ទាល់ខ្លួន េគោលេដៅអនាគត 
● មូលេហតុែដលពួកេគកំពុងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា 
● េហតុអ្វីបានជាពួកេគចាប់អារម្មណ៍េលើការកសាងសន្តិភាព ការការពារបរិស្ថាន និងសមភាព េយនឌ័រ 
● រេបៀបែដលពួកេគអាចេឃើញជេម្លោះេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកេគ រវាងសហគមន៍េផ្សងៗគ្នា រវាង្រកុម 

ែដលមានអំណាចជាង និងមិនសូវមានអំណាច និងរវាង្រកុមជនជាតិ និង្របេទស េផ្សងៗគ្នា។ 

េ្រកោយមកេទៀត 

1) សំុឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗគិតអំពីអ្វីែដលមានន័យ ឬសំខាន់ស្រមាប់ពួកេគ។ 

2) សំុឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗគូសរង្វង់មួយ េហើយសរេសរេឈ្មោះរបស់ពួកេគ ឬគូររូបភាពតំណាង 

ខ្លួនឯងេនៅកណ្ដាលផ្កា។ បន្ទាប់មក សូមអេញ្ជើញពួកេគឲ្យគិតអំពីែផ្នកណាមួយៃន

អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកេគែដលសំខាន់បំផុត េហើយេដើម្ីបសរេសរវាេនៅេលើផ្កា ។ 

3) អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗឱ្យេធ្វើបទបង្ហាញដល់្រកុមេដោយពន្យល់ពីទិដ្ឋភាពេផ្សងគ្នាៃនអត្តស

ញ្ញាណរបស់ពួកេគ ។ 
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សកម្មភាព 1.3: េដើមេឈើៃនជេម្លោះ 

 
2 េម៉ោង 

 
េដើម្ីបវិភាគជេម្លោះេផ្សងៗេដើម្ីបយល់ពីមូលេហតុែដលជេម្លោះេកើតេឡើង 

 
 ្រកដាសផ្ទាំងស ្រកដាសកាត ពណ៌ខុសៗគ្នា ហ្វឺត ស្កុត និងេខ្មៅៃដពណ៌/ហ្វឺតពណ៌ 

 

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំពូកេនះ ្រគូឧេទ្ទសពន្យល់ពីរេបៀបែដលជំពូកេនះភ្ជាប់េទៅជំពូកបន្ទាប់ 

។ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថា 

េយើងម្នាក់ៗអាចជាែផ្នកមួយៃនការកសាងសន្តិភាពេដោយការយល់ដឹងអំពីខ្លួនេយើង 

សហគមន៍របស់េយើង បរិស្ថានរបស់េយើង និងការអភិវឌ្ឍែដលកំពុងេកើតេឡើង ។ 

ដំេណើរការ: 
បន្ទាប់ពីសកម្មភាពផ្កាអត្តសញ្ញាណ េយើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីសិក្ខាកាម 

នីមួយៗ ។ ព័ត៌មានេនះអាចទាក់ទងនឹងជេម្លោះផ្ទាល់ខ្លួន ជេម្លោះជនជាតិភាគតិច និង្របេភទៃនជេម្លោះ 

េផ្សងេទៀត ដូេច្នះេយើង្រតូវការ 'េដើមេឈើៃនជេម្លោះ' េដើម្ីបវិភាគជេម្លោះទាំងេនះនិងមូលេហតុែដល 

ពួកេគេកើតេឡើង។  

1) សំុឱ្យអ្នកចូលរួមគិតអំពី្របេភទេផ្សងៗៃនជេម្លោះែដលពួកេគបានេឃើញ ឬជួប្របទះក្នុងជីវិត 

របស់ពួកេគ ។ 

2) គូរែមកធាងេនៅេលើ្រកដាសផ្ទាំងធំមួយែដលមានែមកនិងឫស ។ សួរអ្នកចូលរួមឱ្យគិតថា 

េតើជេម្លោះជាអ្វី េហើយសរេសរចេម្លើយរបស់ពួកេគេនៅក្នុងសាខា ។ បន្ទាប់មក សូមឲ្យពួកេគ

រិះគិតអំពីមូលេហតុៃនជេម្លោះ េហើយសរេសរចេម្លើយរបស់ពួកេគជាឫសគល់ ។ 

3) បនា្ទប់មក សូមឲ្យពួកេគរកេមើលទំនាក់ទំនងរវាងែមក និងឫស ។ េធ្វើវាម្តងមួយៗ េនៅេពល 

ែដលពួកេគេឃើញការភ្ជាប់គ្នា សូមឲ្យពួកេគគូសបន្ទាត់េលើពាក្យ និងពន្យល់ពីការតភ្ជាប់ ។ 

4) បញ្ចប់លំហាត់េដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា េដើមេឈើនឹងដុះមកវិញ េបើេយើងកាត់ែតែមក េនោះមានន័យ 

ថាបញ្ហារបស់េយើងនឹង្រតលប់មកវិញជានិច្ច េបើេយើងមិនេដោះ្រសាយឫសគល់ៃនជេម្លោះ ។ 
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បន្ទាប់ពីសកម្មភាព ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខបវគ្គេដោយកំណត់អត្ថន័យៃនពាក្យ “សន្តិភាព”  “ការកសាង 

សន្តិភាព” និង “ការផ្លាស់ប្តូរជេម្លោះ”។ 

អ្វេីទៅជា សន្តិភាព?  

សន្តិភាព គឺជា 'អវត្ដមាន/កាត់បន្ថយអំេពើហិង្សា្រគប់ែបបយ៉ាង។' ដូេច្នះេហើយ សន្តិភាព 

និងអហឹង្សា្រតូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទពិេសោធន៍ៃនអំេពើហិង្សា និងជេម្លោះ (Galtung 

2000)។ 

សន្តិភាពមានធាតុផ្ំសពីរយ៉ាងគឺ៖ សន្តិភាពវិជ្ជមាន និងសន្តិភាពអវិជ្ជមាន។ 

សន្តិភាពអវិជ្ជមាន សំេដៅេលើអវត្ដមានៃនអំេពើហិង្សា។ សន្តិភាពជាវិជ្ជមាន គឺេពោរេពញេទៅ 

េដោយខ្លឹមសារវិជ្ជមាន ដូចជាការស្តារទំនាក់ទំនង ការបេង្កើត្របព័ន្ធសង្គមែដលបេ្រមើេសចក្តី្រតូវ 

ការរបស់្របជាជនទាំងមូល និងការេដោះ្រសាយជេម្លោះក្នុងន័យស្ថាបនា ។ សន្តិភាពមិនមានន័យ

ថាគ្មានជេម្លោះទាំង្រសុងេនោះេទ ។ 

 
© ចូលរួម    

រូបភាព 1.1 អវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមានៃនសន្តិភាព 



 
   

 
 
 

 
  

 37 
 

 

អ្វីេទៅជា ការកសាងសន្តិភាព? 

ការកសាងសន្តិភាព មានសកម្មភាពក្នុងេគោលបំណងេលើកកំពស់គុណភាពជីវិតរបស់េយើង ។ 

ការកសាងសន្តិភាពអាចទប់ស្កាត់ កាត់បន្ថយ ផ្លាស់ប្តូរ និងជួយមនុស្សឱ្យេងើបេឡើងវិញពី 

អំេពើហិង្សា ។ ការកសាងសន្តិភាពបេង្កើតសមត្ថភាព ក្នុងសហគមន៍យ៉ាងសកម្ម ក្នុងការបំេពញ 

្រគប់ទ្រមង់ៃនត្រមូវការ និងសិទ្ធិរបស់មនុស្ស ។ ការកសាងសន្តិភាព គឺជាទំនួលខុស្រតូវ របស់តួ 

អង្គេផ្សងៗគ្នាជាេ្រចើន៖ រដ្ឋាភិបាល អង្គការ អ្នកដឹកនាំសាសនា សង្គមសីុវិល អ្នកដឹកនាំ និងរចនា 

សម្ព័ន្ធ្របៃពណី ្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសហគមន៍អាជីវកម្មនានា ។ វាេកើតេឡើងេនៅ្រគប់ក្រមិត 

ៃនសង្គម េនៅក្នុងមាតិកាៃនការសិក្សា និងរដ្ឋាភិបាល េនៅក្នុងសាលាេរៀន និងអាជីវកម្ម និងេនៅក្នុង 

មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍េនៅ្រគប់ភូមិ និងទី្រកុង ។ ការកសាងសន្តិភាពគឺជាសំណំុៃនតៃម្ល 

ជំនាញទំនាក់ទំនង ្រកបខ័ណ្ឌវិភាគ និងដំេណើរការសង្គម ។ 

ក្នុងន័យជាក់ែស្តង ការកសាងសន្តិភាព គឺជាដំេណើរការរយៈេពលែវងៃនការេលើកទឹកចិត្តមនុស្ស 

ឱ្យនិយាយគ្នា កសាងទំនាក់ទំនងេឡើងវិញ និងកំែណទ្រមង់ស្ថាប័ន ។ ការកសាងសន្តិភាពអាច 

នាំ្រកុមេផ្សងៗគ្នាមករួមគ្នាេដើម្ីបពិភាក្សាអំពីបញ្ហា និងជួយមនុស្សឱ្យយល់ពីទស្សនៈរបស់អ្នក 

ដៃទ ។ សន្តិភាព្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅេពលែដលេយើងរួមគំនិតគ្នា និងេពល្រកុមេផ្សងគ្នា

បេង្កើតសាមគ្គីភាព និងេធ្វើការជាមួយគ្នា ។ សព្វៃថ្ងេនះ េយើងេឃើញថាជេម្លោះ និងអំេពើហិង្សាប៉ះ 

ពាល់ដល់មនុស្ស្រគប់រូប ។ ជេម្លោះអាចរារាំងសហគមន៍ពីការអភិវឌ្ឍ េហើយជាេរឿយៗរារាំង 

 'បទឈប់បាញ'់ នឹងក្លាយជាឧទាហរណ៍មួយៃនសកម្មភាពស្រមាប់សន្តិភាពអវិជ្ជមាន។ 

សន្តិភាពជាវិជ្ជមានគឺវត្តមានៃនយុត្តិធម៌សង្គម និងសមភាព និងអវត្ដមានៃនអំេពើហឹង្សាតាមរចនាសម្ព័ន្ធ 

ឬេដោយ្របេយោល។ វា្រតូវបានកំណត់លក្ខណៈេដោយវត្តមានៃនទំនាក់ទំនងសង្គម្របកបេដោយសុខដុមរមនានិង 

"សមាហរណកម្មៃនសង្គមមនុស្ស" ។(Galtung, 1964). 

Explore more of ‘what is peace’ at: https://askinglot.com/what-is-the-difference-between-
positive-peace-and-negative-peace 

្រគូបង្វឹកក៏អាចបង្ហាញវីេដអូអំពី 'សន្តិភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន' ដល់អ្នកចូលរួមផងែដរ។ វីេដអូមួយក្នុងចំេណោមវីេដអូគ ឺ

'សន្តិភាពអវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមាន' េដោយCartoon Ed: https://youtu.be/x76-Qn0NsuY 
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្របជាជនេនៅតាមជនបទពីការទទួលបានការែថទាំសុខភាព និងត្រមូវការមូលដ្ឋានេផ្សងេទៀត ។ 

េនៅក្នុងតំបន់ែដលមានជេម្លោះជាបន្តបន្ទាប់ ្រស្តីមិនអាចការពារសិទ្ធិរបស់ពួកេគ កុមារមិនអាច 

េទៅសាលាេរៀន អំេពើពុករលួយ និងគេ្រមោងអភិវឌ្ឍន៍ែដលមានគំនិតមិនល្អ បំផ្លាញធនធាន 

សហគមន៍ ដូចជាដីែ្រសចម្ការ ភ្នំ និងទេន្ល និងភាព្រកី្រកជំរុញឱ្យមានជេម្លោះកាន់ែតខ្លាំងេឡើង 

ទាំងេនៅក្នុងសហគមន៍ និង្របេទស ។ ពីបញ្ហាទាំងអស់ែដលេយើងកំពុង្របឈមមុខ នាេពល 

បច្ចុប្បន្នេនះ េយើងអាចេ្របើ្របាស់សកម្មភាពេផ្សងៗេដើម្ីបកសាងសន្តិភាព ដូចជាេវទិកាភាពយន្ត 

ៃនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយែដល្រតូវេគេគៀបសង្កត់ និងទ្រមង់េផ្សងៗគ្នា (ជាពិេសស្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

សង្គម) េដើម្ីបជួយមនុស្សឱ្យយល់គ្នាេទៅវិញេទៅមក ធានាឱ្យ្រកុមជនមានពិការភាពអាចបេញ្ចញ 

មតិបាន និង បេញ្ចញក្តីកង្វល់របស់ពួកេគ ។ 

ជេម្លោះ៖ ស្ថានភាពែដលមនុស្សពីរនាក់ ឬេ្រចើន្រកុមមាន ឬគិតថាពួកេគមានផល្របេយោជន៍ 

ឬេគោលេដៅែដលផ្ទុយគ្នា ។ ជេម្លោះ គឺជាសញ្ញាៃនការមិនេពញចិត្តនឹង្របព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាង

បុគ្គល ។ 

អ្វីេទៅជា ការផ្លាស់ប្តូរជេម្លោះ? 

ការផ្លាស់ប្តូរ គឺជាការផ្លាស់ប្តូរឲ្យកាន់ែត្របេសើរ។ ការបំែប្លងជេម្លោះមានន័យថា ការេ្របើជេម្លោះជា 

ឱកាសមួយេដើម្ីបផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង េដើម្ីបបេង្កើតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គម វប្បធម៌ និងនេយោ 

បាយជាវិជ្ជមាន។ ការផ្លាស់ប្តូរជេម្លោះទទួលយកថាជេម្លោះគឺជាែផ្នកធម្មជាតិៃនសង្គមមនុស្ស។ 

ការផ្លាស់ប្តូរជេម្លោះេមើលេឃើញថាជេម្លោះអាចនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងសន្តិភាព្របកប 

េដោយនិរន្តរភាព។ េពលខ្លះ េយើង្រតូវការជេម្លោះ េដើម្ីបផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព។ េបើគ្មានជេម្លោះ េរឿងខ្លះ 

មិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានេទ។ ជាឧទាហរណ៍ ្រសៃមថានរណាម្នាក់ែតងែតេបៀតេបៀនអ្នក េនៅកែន្លង 

េធ្វើការ បុ៉ែន្តអ្នកមិននិយាយអ្វីេទៅកាន់បុគ្គលេនោះ េហើយមិន្របាប់មិត្តភក្តិ្រកុម្រគួសារ ឬេចៅហ្វាយ 

របស់អ្នកដូេច្នះមិនមានជេម្លោះេបើកចំហេទ។ បុ៉ែន្តេតើស្ថានភាពល្អេទ? េតើអ្នកមានអារម្មណ៍្រសួល 

ជាមួយមនុស្សេនោះេទ? េតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបរិស្ថានរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពេទ? ជាក់ែស្តង 

មិនែមនេទ។ ្របសិនេបើអ្នករកវិធីេដើម្ីបេលើកបញ្ហាេទៅជាវិជ្ជមាន អ្នកអាចេធ្វើឱ្យស្ថានភាពកាន់ែត 

្របេសើរេឡើង។ 

មេធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការេលើកកម្ពស់សន្តិភាពគឺតាមរយៈការែចករំែលកេរឿងរ៉ាវ។ 
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ស្រមាប់សកម្មភាពេនះ ្រគូឧេទ្ទស/អ្នកស្រមបស្រមួល ហុចច្បាប់ចម្លងៃនេរឿង៖ េក្មង្រសីមកពីកែន្លង 

មួយេហៅថា “គុណ េហង”1 ជូនអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗអាន។ បន្ទាប់ពីបានអានេរឿងេហើយ សូមអេញ្ជើញអ្នក

រាល់គ្នាចូលជា្រកុមធំ េហើយចាប់េផ្ដើមពិភាក្សាតាមរយៈសំណួរដូចខាងេ្រកោម៖ 

● េតើនូនបានជួប្របទះជេម្លោះអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់នាង? 

● េតើ នូន បានផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់នាងយ៉ាងដូចេម្តច? 

● េតើការកសាងសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាស្រមាប់សហគមន៍ និង្របេទសជាតិ? 

ឧទាហរណ៏ 1: េក្មង្រសីមកពីកែន្លងមួយេហៅថា “គុណ េហង” --  េកោះមួយពាន់ 
្រសៃមថាៃថ្ងណាមួយអ្នក្រតូវែតចាកេចញពីផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកេហើយេចញពីទឹកដីជាទី្រសឡាញ់រប

ស់អ្នក។ អ្នកមិនដឹងថាមានេរឿងអ្វេីកើតេឡើង េហើយេហតុអ្វបីានជាអ្នកភូមិ្រតូវេរើេចញពីដីរបស់ខ្លួន។ 

មានែតបញ្ជាពីេយោធាភូមាែដលនិយាយថា "អ្នកភូមិទាំងអស់្រតូវេរើេចញក្នុងរយៈេពល ៣-៧ ៃថ្ង េបើមិន
ដូេច្នះេទ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹង្រតូវេគសម្លាប់"។ េនោះជាស្ថានភាពពិតែដលខ្ញុបំានជួបកាលពី២០ឆ្នាំមុន 

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៩៦-១៩៩៨។ វាបានេកើតេឡើងេនៅរដ្ឋ ស្យាន (Shan) ភាគខាងត្ូបងៃន្របេទសភូមា។ 

ភូមិកំេណើតរបស់ខ្ញុ ំ "េកងខាំ" ក្នុង្រកុងគុនេហង គឺជាភូមិមួយក្នុងចំេណោមភូមិ ែដល្រតូវបានបង្ខ ំ

ឱ្យផ្លាស់ទីលំេនៅក្នុងសម័យេនោះ។ 

ខ្ញុំេឈ្មោះ នូន។ ខ្ញុេំកើតេនៅភូមិជនបទៃនទី្របជំុជនដ៏្រសស់ស្អាតមួយែដលមានេឈ្មោះថា “គុនេហង” 

(មានន័យថាេកោះមួយពាន់ជាភាសាស្យាន)។ គុនេហង មានទីតាំងេនៅភាគខាងត្ូបងៃនរដ្ឋស្យាន 

ៃន្របេទសភូមា។ វាធ្លាប់ជាទឹកដីដ៏សុខសាន្ត ែដលេក្មងដូចខ្ញុំអាចេទៅ្រគប់ទីកែន្លង េហើយមិនចាំបាច់ 
ខ្វល់ពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពេនោះេទ។ ភូមិកំេណើតរបស់ខ្ញុេំនៅជិតទេន្លប៉ាង ជាទេន្លែដលមាន្រតីេ្រចើន

្របេភទ។ ទេន្លេនះហូរកាត់្រកុងគុនេហង េហើយបានបេង្កើតេកោះតូចៗរាប់ពាន់េកោះ។ េហតុេនះេហើយ

បានជាេយើងេហៅទីរួមេនះថា “េកោះ (េកោះ) េហង (ពាន់)”។ ្រតលប់េទៅឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៨។ អ្នក្រសុក 

ភូមិកំេណើតរបស់ខ្ញុ ំនិងភូមិជិតខាង្រតូវបានបង្ខំឱ្យផ្លាស់េទៅរស់េនៅក្នុងទី្រកុងេដោយេយោធាភូមា។ ខ្ញុេំនៅ
ចាំបាននូវអ្វែីដលពួកេគបាន្របាប់េយើងថា “អ្នក្រតូវេរើេចញពីភូមិរបស់អ្នកក្នុងរយៈេពល ៣-៧ ៃថ្ង។ 

េបើេយើងេឃើញអ្នកេ្រកោយ៧ៃថ្ង េយើងនឹងបាញ់អ្នកស្លាប់។ មិនថាបញ្ហាអ្វ!ី" េនោះគឺជាអ្វីែដលពួកេគបាន 

្របាប់េយើង។ ទាហាន្របដាប់អាវុធបានបង្ខេំយើងឲ្យេរើេចញពីភូមិរបស់េយើងេដោយមិនបានផ្តល់ព័ត៌មាន

ឬេហតុផលថាេហតុអ្វបីានជាេយើង្រតូវផ្លាស់ទី។ ពួកេគក៏មិនបាន្របាប់េយើងពីកែន្លងែដលេយើង 
គួរេទៅែដរ។ ដូេច្នះេហើយ េយើងមិនដឹងថាេយើងគួរេទៅណា ឬគួរេធ្វើអ្វីេនោះេទ េហើយេយើង្រតូវេរើេចញឱ្យ 

 
1 This is one of the stories from WBAB story’s booklet. In the book, there are many more stories that trainers or 
facilitators can consider to use for this activity. The link of access to this book can be found at:  
https://www.weavingbondsacrossborders.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Book_Where-the-
Rivers-Meet_for-Web.pdf 
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េលឿនតាមែដលអាចេធ្វើេទៅបាន។ អ្នកភូមិមួយចំនួនបានេភៀសខ្លួនេទៅ្របេទសៃថ អ្នកខ្លះបានផ្លាស់េទៅ 

រស់េនៅទី្រកុង េហើយអ្នកខ្លះេទៀតសេ្រមចចិត្តស្នាក់េនៅក្នុងៃ្រពេដោយសម្ងាត់។ អ្នកភូមិែដល្របឆាំងនឹង

បញ្ជា្រតូវបានបាញ់សម្លាប់េដោយទាហានភូមា។ វាជាេពលេវលាដ៏អា្រកក់ និងគួរឲ្យរន្ធត់ស្រមាប់ខ្ញុ ំ និង
្រកុម្រគួសាររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំេនៅេក្មង បុ៉ែន្តខ្ញុំមិនអាចបំេភ្លចអ្វីែដលបានេកើតេឡើងចំេពោះខ្ញុំក្នុងអំឡុង 

េពលេនោះេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានេទ។ 

េ្រកោយមក ទឹកដីដ៏្រសស់ស្អាត និងសន្តិភាពែដលធ្លាប់ជា "េកោះតូចៗរាប់ពាន់" ស្រមាប់មនុស្ស 

ជាេ្រចើន្រតូវបានបំផ្លាញទាំង្រសុងេដោយេយោធាភូមា។ ការចងចាំដ៏្រសស់ស្អាតរបស់អ្នកភូមិ 

ពីជីវិតរបស់ពួកេគ និងក្តីសង្ឹឃមស្រមាប់ជីវភាពរស់េនៅរបស់ពួកេគ្រតូវបានបាត់បង់េ្រកោមការផ្លាស់ទី 

លំេនៅេដោយបង្ខំ។ ទឹកដីដ៏សុខសាន្តែដលធ្លាប់ជារបស់េយើងបានធ្លាក់េទៅក្នុងកណ្ដាប់ៃដអ្នកដ៏ៃទ 
េនៅេពលែដលេយោធាបានេស្នើសំុទំនប់ទឹកដ៏ធំមួយេនៅតាមដងទេន្លសាល់វីន។ ្របសិនេបើទំនប់េនះ្រតូវ

បានសាងសង់ វាមិន្រតឹមែតប៉ះពាល់ដល់ភូមិតូចៗេនៅតាមដងទេន្លសាល់វីនបុ៉េណ្ណោះេទ បុ៉ែន្តក៏មាន

ភូមិេនៅតាមដងទេន្លប៉ាងផងែដរ ។ េនៅឆ្នាំ 2017 ខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា Weaving Bonds 

។ ខ្ញុំបានេរៀន អំពីការកសាងសន្តិភាព េហើយបានដឹងថាចំេណះដឹងៃនការកសាងសន្តិភាពអាច 
ជួយមនុស្សជាេ្រចើនែដលស្ថតិេនៅក្នុងតំបន់ជេម្លោះ ក៏ដូចជាជួយែស្វងរកដំេណោះ្រសាយេដើម្ីបេដោះ 

្រសាយបញ្ហាសហគមន៍។ សិក្ខាសាលាេនះមិន្រតឹមែតេផ្តោតសំខាន់េលើថ្នាក់ក្នុងផ្ទះបុ៉េណ្ណោះេទ បុ៉ែន្តែថម 

ទាំងេផ្តោតេលើថ្នាក់េ្រកៅផ្ទះផងែដរ េយើងមានឱកាសជួបអ្នកភូមិ េហើយេយើងមានឱកាសកសាង 

បណ្ដាញដ៏រឹងមាំស្រមាប់កិច្ចសហ្របតិបត្តកិារនាេពលអនាគតក្នុងចំេណោមយុវជនមកពីទូទាំងអាសីុ 
រួមទាំង្របេទសភូមា (មីយ៉ាន់ម៉ា) កម្ពុជា ណាហ្គាដី ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូេនសីុ ឡាវ េនប៉ាល់ ហ្វីលីពីន 

និងេវៀតណាម។ អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗមានេរឿងេផ្សងគ្នាេដើម្ីបែចករំែលក េដោយសារបរិបទសង្គម េសដ្ឋកិច្ច 

និងនេយោបាយខុសៗគ្នាែដលេយើងកំពុង្របឈមមុខេនៅេពលេនះ។ 

ក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ៃន Weaving Bonds ខ្ញុមំានឱកាសេធ្វើជាអ្នកហាត់ការ

េនៅ Weaving Bonds Across Borders។ ក្នុងនាមជាអ្នកហាត់ការេនៅទីេនោះ ខ្ញុំទទួលបានចំេណះដឹង 

បទពិេសោធន៍ និងឱកាសថ្មីៗជាេ្រចើន។ ឱកាសដ៏មានតៃម្លមួយេនោះ គឺខ្ញុមំានឱកាសចូលរួមកម្មវិធី 

ផ្លាស់ប្តូរយុវជនអាសីុប៉ាសីុហ្វិក ែដលេធ្វើេឡើងេនៅទី្រកុងបាងកក ្របេទសៃថ ក្នុងអំឡុងៃថ្ងទី 17-30 
ែខកក្កដា ឆ្នាំ 2017។ ខ្ញុំបានទទួលការគាំ្រទពី Weaving Bonds Across Border និង Oxfam 

េដើម្ីបចូលរួមកម្មវិធីេនះ។ អង្គការ Oxfam បានផ្តល់ការគាំ្រទែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់ការចំណាយ 

ទាំងអស់ស្រមាប់សិក្ខាសាលាេនះ រួមទាំងៃថ្លេស្នើសំុផ្លាស់ប្តូរ និងៃថ្លដឹកជញ្ជូន។ េនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ 

េនះ ខ្ញុំបានកសាងបណ្ដាញដ៏រឹងមាំជាមួយយុវជនមកពីតំបន់ដីសណ្ដទេន្លេមគង្គក្នុង្របេទសេវៀតណាម 
េហើយបានសិក្សាពីបញ្ហាបរិស្ថាន និងេយនឌ័រេនៅក្រមិតអាសីុប៉ាសីុហ្វិក និងមានអ្នកចូលរួមជាង 170 

នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីេនះ។ ពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរេនះ ខ្ញុំបានទទួលចំេណះដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ សំេណើ 

គេ្រមោង និងបានសិក្សាពីសារៈសំខាន់ៃនទស្សនៈេយនឌ័រែដលបានដាក់ក្នុងសំេណើ េហើយខ្ញុំបានផលិត 

អត្ថបទមួយចំនួនអំពីកម្មវិធីេនះ។ ក្នងុែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ្រកុម Weaving Bonds 
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ជាបុគ្គលិក េហើយខ្ញុំសង្ឹឃមថាខ្ញុំអាចជួយមនុស្សកាន់ែតេ្រចើនតាមរយៈបណ្ដាញ Weaving Bonds 

ខ្ញុំនឹងេធ្វើឱ្យក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំេចញមកេនៅៃថ្ងណាមួយជាមួយនឹងសកម្មភាពេផ្សងេទៀត េហើយខ្ញុំេជឿថា 

ថាមពលរួមអាចនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ខ្ញុំ។ សហគមន៍ែដលខ្ញុំេកើត ខ្ញុំសង្ឹឃមថាៃថ្ងណាមួយនឹង 

មិនមានស្រង្គាម គ្មានអាវុធ គ្មានឈាម គ្មានសុបិន្តអា្រកក់ គ្មានជនរងេ្រគោះេនៅេលើទឹកដីរបស់ខ្លួន។  

បន្ទាប់ពីការពិភាក្សា (ពីសំណួរខាងេលើ) ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លាស់ទីេទៅសកម្មភាពបន្ទាប់េដោយបញ្ជាក់ថា 

េរឿងគឺជាមេធ្យោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការេលើកកម្ពស់សន្តិភាពទាំងវិជ្ជមាន និងសន្តិភាពអវិជ្ជមាន 

ជាពិេសសេរឿងរបស់េយើងផ្ទាល់។ បន្ទាប់មក អ្នកចូលរួមនឹងមានឱកាសែចករំែលកពីរេបៀបែដលពួកេគ 

យល់អំពីសន្តិភាពជាវិជ្ជមាន និងថាេតើសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំេពោះខ្លួនេគ និងសហគមន៍ 

របស់ពួកេគ។ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យេធ្វើការជាគូ េដើម្ីបពិភាក្សាអំពី្របធានបទខាង 

េ្រកោម។ 

1) េតើអ្នកបានជួបជេម្លោះែបបណាក្នុងជីវិតរបស់អ្នក? 
2) េតើអ្នកបានេដោះ្រសាយជេម្លោះទាំងេនោះេដោយរេបៀបណា? 
3) េតើអ្នកគិតថាបទពិេសោធន៍េនះបានេលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យេធ្វើអ្វីមួយស្រមាប់សហគមន៍/សង្គមរប
ស់អ្នកេទ? 

4) េតើអ្នកគិតថាការកសាងសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់េទ? េហតុអ្វ?ី 
5) េតើអនាគតរបស់អ្នកមានែផនការអ្វីខ្លះ េដើម្ីបេលើកកម្ពស់សន្តិភាពជាវិជ្ជមាន? 

 បន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាគូ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចអេញ្ជើញគូ 3-4 ឱ្យែចករំែលកគំនិតពីការ ពិភាក្សារបស់ 

ពួកេគេនៅក្នុង្រកុមធំេហើយអេញ្ជើញសំណួរ។ េនៅេពលែដលអ្នកចូលរួមបញ្ចប់ការែចករំែលក ្រគូបណ្ដុះ 

បណ្ដាលអាចសេង្ខបបានថា វាមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់េយើងក្នុងការែស្វងយល់ និងកសាងសាមគ្គីភាព 

ក្នុងការជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមកេដើម្ីបទទួលបានសន្តិភាពជាវិជ្ជមាន (ចាប់េផ្តើមពីខ្លួនេយើង និងសហគមន៍ 

របស់េយើង)។ 

 

 

 

 

ជេ្រមើស៖ ្របសិនេបើមានេពល្រគប់្រគាន្់រគូបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមបស្រមួល 
អាចពិចារណាេធ្វើសកម្មភាពខាងេ្រកោម។ 
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សកម្មភាពបែន្ថម: ការកសាងសាមគ្គីភាព  

េគោលបំណង: 

● េដើម្ីបែចករំែលកអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់េយើង 

និងែផ្នកណាខ្លះៃនអត្តសញ្ញាណរបស់េយើង្រតូវបានបិទបាំង 

● េដើម្ីបពិចារណាអំពីេគោលគំនិតៃនអត្តសញ្ញាណ 

និងរេបៀបែដលអត្តសញ្ញាណ្រតូវបានកសាងេឡើងក្នុងសង្គម 

● េដើម្ីបពិចារណាេឡើងវិញនូវអត្តសញ្ញាណេយនឌ័រ និងជនជាតិ 

● េដើម្ីបេរៀនពីរេបៀបែដលេយើងអាចមានអត្តសញ្ញាណេ្រចើន។ 

● េដើម្ីបេលើកកម្ពស់គំនិតែដលមនុស្សទាំងអស់មានភាពេស្មើគ្នា 

េហើយេយើងទាំងអស់គ្នាអាចេធ្វើការរួមគ្នាេដើម្ីបយុត្តិធម៌សង្គម 

ការយល់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណចម្បង និងតូចៗ  

1) សរេសរព័ត៌មានចម្បង និងតូចេនៅេលើក្តារេខៀន។ សំុឱ្យអ្នកចូលរួមពិភាក្សាគ្នា។ 

2) ពន្យល់ពីេគោលគំនិតៃនអត្តសញ្ញាណចម្បង និងអត្តសញ្ញាណែដលមិនសូវសំខាន់។ 

មានឧទាហរណ៍ខ្លះ: 

អត្តសញ្ញាណចម្បង 
Mainstream identity 

 

្រកុមជនជាតិភាគតិច 

សាសនាភាគេ្រចើន 

្របជាជនទី្រកុង 

បុរស 

្រសលាញ់េភទដូចគ្នា 

 

 

ផ្ទុយពី 

អត្តសញ្ញាណតូចតាច 
Marginalized identity 

 

ជនជាតិភាគតិច 

ជនជាតិភាគតិចសាសនា 

្របជាជនជនបទ 

្រស្ត ី

LGBTQ 
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3) ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាញផ្កាអត្តសញ្ញាណ 

របស់ពួកេគ េហើយផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីរេបៀបែដល 

ទិដ្ឋភាព ខ្លះៃនអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកេគមាន 

លក្ខណៈសំខាន់ និងខ្លះេទៀត្រតូវបានទុកេចោល។ 

4) អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យបែង្វរបង្ហាញអត្តសញ្ញាណផ្កា 

របស់ពួកេគ និងែចករំែលកែផ្នកណាមួយៃនអត្ត 

សញ្ញាណរបស់ ពួកេគជាែផ្នកសំខាន់ និងែផ្នកណា 

ខ្លះ្រតូវបានកាត់បន្ថយ។ 

5) សំុឱ្យអ្នកចូលរួមពិចារណា និងពិភាក្សាអំពីរេបៀប 

ែដលអត្តសញ្ញាណ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុងសង្គម។ 
 

ការែចករំែលកេរឿងរ៉ាវៃនែដលមិនសូវេគទទួលស្គាល់ េរឿងរ៉ាវរបស់ ប៉ ូសរ 

ខ្ញុំេឈ្មោះ បូ៉ សរ េហើយខ្ញុំមកពី្របេទសៃថ។ ក្នុងនាមជាយុវនារី ខ្ញុបំានធ្លាក់ទឹកចិត្តេដោយមនុស្សជាេ្រចើន

េនៅជំុវិញខ្ញុ ំ រួមទាំង្រកុម្រគួសាររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុចំង់ទទួលបានការអប់រំ និងអាជីព បុ៉ែន្តេនះជាការលំបាក
ខ្លាំងណាស់ស្រមាប់ខ្ញុេំដោយសារែតេយនឌ័រ េហើយក៏េដោយសារខ្ញុជំាជនជាតិកាែរ៉ន េហើយ្រតូវបានេគ

េរើសេអើងេដោយសារជាតិសាសន៍។ កុមារី និង្រស្តីេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុ ំ មានឱកាសតិចក្នុងការ 

ទទួលបានការអប់រំ និងចូលរួមក្នុងដំេណើរការេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត។ កាលខ្ញុំេនៅេក្មង ខ្ញុំែតងែតលឺមនុស្ស 

ក្នុងសហគមន៍ ដូចជាឪពុកម្តាយេយើងថាេយើងជា្រស្តីមិនែមនជាអ្នកដឹកនាំេទ។ ម្៉យាងេទៀត េយើង
ែតងែតសង្កត់ធ្ងន់ថា ្រស្តគួីរែតេរៀបការ និងមានកូន និងែថរក្សា្រគួសារ។ មានេរឿងមួយែដលមិនបាន

ផ្លាស់ប្តូរទាល់ែតេសោះ េហើយេនោះគឺកម្មវត្ថុៃនេភទ និងេភទ។ ជំេនឿសាសនា និងវប្បធម៌របស់េយើងបាន

្របគល់គំនិតែដលថា្រស្តីជាេភទទន់េខ្សោយជាង។ តាំងពីខ្ញុេំនៅេក្មង ខ្ញុបំានឮមនុស្សក្នុងសហគមន៍

របស់ខ្ញុ ំ និងឪពុកម្ដាយខ្ញុនិំយាយថា ្រស្តីមិនអាចេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានេទ។ ្រគាន់ែតជាមនុស្ស្រសីគឺជា
អំេពើបាបរបស់ខ្លួនឯង។ វាែតងែត្រតូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតួនាទីរបស់្រស្តីគឺេនៅក្នុង្រគួសារេនៅផ្ទះ - 

េរៀបការនិងចិញ្ចឹមកូន។ 

ខ្ញុំជា្រស្តីែតម្នាក់គត់ែដលបានបញ្ចប់ការសិក្សាេនៅសកលវិទ្យាល័យពីសហគមន៍របស់ខ្ញុ ំ េហើយខ្ញុំមាន 
អារម្មណ៍េសោកេសៅចំេពោះបងប្អូន្រសីរបស់ខ្ញុំ និងយុវនារីដៃទេទៀតែដលមិនអាចទទួលបានការអប់រំ។ 

ជាសំណាងល្អ ខ្ញុំបានទទួលការឧបត្ថម្ភៃថ្លសិក្សារបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំេរៀនេនៅវិទ្យាល័យរហូតដល់ សាកល 

វិទ្យាល័យ ពីអង្គការមួយក្នុង្របេទសៃថ។ ទាំងេនះគឺជាេហតុផលែដលខ្ញុំពិតជាចង់េធ្វើអ្វីមួយស្រមាប់ 

សហគមន៍របស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់្រស្តី។ ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពេនះ បុ៉ែន្តខ្ញុំមិនដឹង 

ឧទាហរណ៍៖ 

កុលសម្ព័ន្ធភ្នំ៖ 'កុលសម្ព័ន្ធភ្ន'ំ អាច្រតូវបានេ្របើជាពាក្យ 
អវិជ្ជមានេដើម្ីបពិពណ៌នាអំពីមនុស្សែដលរស់េនៅតំបន់

ភ្នំ។ 

មនុស្សពេនចរ៖ មនុស្សមួយចំនួន្របែហលជាគិតថា

មនុស្សពេនចរគឺមិនសូវមានអរិយធម៌ និង 'កខ្វក់'។ 

្រស្តីេមម៉ាយ៖ មនុស្សខ្លះចាត់ទុក្រស្តីេមម៉ាយខុសគ្នា 

េហើយេមើលងាយពួកេគ។ 
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ថា្រតូវចាប់េផ្តើមពីកែន្លងណា ឬ្របេភទអ្វីែដលខ្ញុំអាចេធ្វើបានេនោះេទ។ សំណួរេនះបានដក់ជាប់ក្នុងចិត្ត 

របស់ខ្ញុំរហូតទាល់ែតខ្ញុំបានជួបបុគ្គលិក WBAB េហើយបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ ពួកេគេនៅក្នុង 

ឆ្នាំ2015។ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ WBAB ខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត្រគប់្រគាន់ក្នុងការចូលរួម 

ក្នុងបញ្ហាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់្រស្តីេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំឥឡូវេនះ។ 

ការពិភាក្សាជា្រកុម: 

ែចកជាបួន្រកុមេដើម្ីបពិភាក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណ។ 

● សូមពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពជាេ្រចើនៃនអត្តសញ្ញាណរបស់បូ៉ សរ។ 
● េហតុអ្វីបានជាមនុស្សក្នុងសង្គមទូេទៅេមើលងាយជនជាតិ កាែរ៉ន? 
● េហតុអ្វីបានជាសហគមន៍របស់បូ៉ 
សរ។ទំេនៀមទម្លាប់មិនអនុញ្ញាតឱ្យេក្មង្រសីទទួលបានការអប់រំ? 

● េតើបូ៉ សរ។ បានតសូ៊េដើម្ីបសិទ្ធិរបស់នាងេដោយរេបៀបណា? 
● េតើអ្នកគិតថាបូ៉ សរ។ 
អាចផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈសហគមន៍របស់គាត់ចំេពោះ្រស្តីនាេពលអនាគតបានេទ? 

● ពីេរឿងេនះ េតើអ្នកគិតថាអត្តសញ្ញាណ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុងសង្គមយ៉ាងដូចេម្តច? 

លំហាត់ជា្រកុម: 

រ៉ាប់េលខ េហើយែបកែចកជា២្រកុម 

សួរ្រកុម 1: គិតអំពី ‘្រកុមជនជាតិភាគតិចេនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកេគ 

េហើយនឹង 

សួរ្រកុម 2: គិតអំពី ‘“ជនជាតិភាគតិចេនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកេគ។ 
 

 អេញ្ជើញ្រកុមទាំងពីរពិភាក្សាអំពីរេបៀបែដល ក្នុងជីវិត្របចាំៃថ្ងរបស់េយើង េយើងអាចកសាងការយល់ដឹង 

និងការេគោរពគ្នាេទៅវិញេទៅមកកាន់ែត្របេសើរេឡើង។ េតើេយើងអាចគាំ្រទគ្នាេទៅវិញេទៅមក និងេលើក 

កម្ពស់សិទ្ធិេស្មើគ្នាេដោយរេបៀបណា េដោយមិនគិតពីពូជសាសន៍ ជាតិសាសន៍ និងអត្តសញ្ញាណរបស់ 

េយើង? បន្ទាប់ពី្រកុមទាំងពីរបញ្ចប់ការពិភាក្សាេហើយ សូមអេញ្ជើញតំណាងមកពី្រកុមនីមួយៗេដើម្ីប

ែចករំែលកគំនិតរបស់ពួកេគជាមួយ្រកុមធំជាងេនះ។ 
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រាប់ម្តងេទៀត េហើយែបងែចកជាពីរ្រកុមេផ្សងគ្នា។ 

្រកុមទី 1: គិតអំពី ‘្រស្តី’ 

េហើយនឹង 

្រកុមទី 2: គិតអំពី ‘បុរស’. 

 េនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អ្នក េតើមានតួនាទី ជំេនឿ ការរំពឹងទុក រូបភាព និងអាកប្បកិរិយាអ្វីខ្លះចំេពោះបុរស 

និង្រស្តី? បន្ទាប់ពី្រកុមទាំងពីរបញ្ចប់ការពិភាក្សាេហើយ សូមអេញ្ជើញតំណាងមកពី្រកុមនីមួយៗេដើម្ីប

ែចករំែលកគំនិតរបស់ពួកេគជាមួយ្រកុមធំជាងេនះ។ទាំងអស់េនះ (អត្តសញ្ញាណជនជាតិ និងេយនឌ័រ) 

បង្កឱ្យមានជេម្លោះ ការេរើសេអើង និងអយុត្តិធម៌។ ខណៈេពលែដលការសន្មតរបស់េយើងអំពីេយនឌ័រ 

និងជាតិសាសន៍អាចេមើលេទៅមានលក្ខណៈធម្មជាតិ បុ៉ែន្តការពិតវាគឺជាការស្ថាបនាសង្គម។ 

េតើេយើងចង់បេង្កើតសង្គមែបបណា?  

សេង្ខប៖ បន្ទាប់ពីការសិក្សាេពញមួយៃថ្ង ្រគូឧេទ្ទសគួរែតែបងែចកេពលេវលាស្រមាប់អ្នកចូលរួមេដើម្ីប 

ផ្តល់មតិែកលម្អ និងពិនិត្យេមើលថាេតើពួកេគមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំេពោះសិក្ខាសាលា។ 

● េតើខ្លឹមសារក្នុងសិក្ខាសាលាមានេ្រចើនេពកស្រមាប់ពួកេគេទ? 
● េតើពួកេគចង់ឱ្យ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លាស់ប្តូរអ្វខី្លះស្រមាប់បទពិេសោធន៍សិក្សាកាន់ែត្របេសើរេនៅក្នុងវគ្គ
បន្ទាប់? 

ការសេង្កត៖ 

េដោយសារអ្នកចូលរួមមួយចំនួន្របែហលជាមិនទាន់េ្រតៀមខ្លួនក្នុងការែចករំែលកគំនិតរបស់ពួកេគេនៅក្នុ

ង្រកុមេទ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចេរៀបចំ្រកដាសមួយសន្លឹកធំមួយ េហើយបេង្ហោះវាេនៅេលើជញ្ជាំង។ បន្ទាប់ 

មកអ្នកចូលរួមអាចសរេសរមតិេយោបល់របស់ពួកេគេនៅេលើកំណត់ចំណាំេលើ្រកដាសស្អិតេ្រកោយពីវគ្គ 

េហើយបិតវាេលើ្រកដាសផ្ទាំងសធំេដោយ វាជាអនាមិកេនៅេលើ្រកដាសេនោះ។ 

្របសិនេបើេពលេវលាអនុញ្ញាត អ្នកេរៀបចំអាចពិចារណាេធ្វើសមាធិរយៈេពលខ្លី វគ្គយូហ្គា ឬសកម្មភាព 

សុខុមាលភាពេផ្សងេទៀតស្រមាប់អ្នកចូលរួមបន្ទាប់ពីៃថ្ងដំបូងៃនការេរៀន ឬ្រពឹក្រពលឹមៃនៃថ្ងបន្ទាប់។ 

េនះអាចជាវិធីដ៏ល្អមួយេដើម្ីបនាំអ្នកចូលរួមទាំងអស់រួមគ្នា បំបាត់ភាពតានតឹង និងស្រមាកបន្ទាប់ពីៃថ្ងដ៏ 

យូរមុននឹងបន្តវគ្គេនៅៃថ្ងបន្ទាប់! 
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េលើសពីេនះ 

្របសិនេបើអ្នកបង្ហាត់បេ្រងៀន/អ្នកស្រមបស្រមួលថ្មីេថ្មោងេដើម្បីេធ្វើការស្រមបស្រមួល វគ្គយូហ្គា 

ឬសកម្មភាព សុខុមាលភាព វីេដអូខាងេ្រកោមអាចមាន្របេយោជន៍៖ 

Yoga For Self-Care (10 minutes): https://youtu.be/VpW33Celubg 
5-Minute Meditation (female voice) Stability & Grounding in Uncertain 

Times: https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;  
5-minute meditation (male voice): https://youtu.be/inpok4MKVLM 
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ជំពូកទ ី 2: មនុស្ស បរិស្ថាន និងការ 

អភិវឌ្ឍន ៍

 

 

 

ជំពូកេនះនឹងផ្តល់នូវទដិ្ឋភាពទូេទៅៃនទំនាកទ់ំនងរវាងមនសុ្ស និងបរិស្ថាន។ 

តាមរយៈជំពកូេនះ 

េយើងនឹងែស្វងយល់ពីសារៈសំខាន់ៃនបរិស្ថានចំេពោះមនសុ្ស 

និងថាេតើផលវិបាកនឹងេទៅជាយ៉ាងណា ្របសិនេបើជីវៈច្រមះុ 

និងធនធានធម្មជាតិរបស់េយើង្រតូវបានបំផ្លាញ។ 

“
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សកម្មភាពេនៅក្នុងជំពូកេនះនឹងអនុញ្ញាត 

ឱ្យេយើងេរៀនពីគ្នាេទៅវិញេទៅមកអំពីស្ថាន 

ភាពែដលេកើតេឡើងេនៅក្នុងសហគមន៍ 

របស់េយើង និងរេបៀបែដលេយើង 
ម្នាក់ៗអាចេធ្វើ សកម្មភាពបានេដើម្ីបការពា 

រធម្មជាតិ។ តាមរយៈការសិក្សាពីបទ 

ពិេសោធន៍របស់គ្នា េទៅវិញេទៅមកេនៅក្រមិត 

មូលដ្ឋាន អ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានការ 

យល់ដឹង កាន់ែតេ្រចើនអំពីអ្នកដ៏ៃទ 
និងេរៀនពីរេបៀបចូលរួមជាមួយ 

សហគមន៍្របកប េដោយ្របសិទ្ធភាព 

េដើម្ីបេលើកកម្ពស់ការ ការពារបរិស្ថាន។ 

  

 

សកម្មភាព 2.1: េតើបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍មាន 
ន័យយ៉ាងណាចំេពោះអ្នក? 

បរិស្ថាន 

ការអភិវឌ្ឍន៍ 

ការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព 

សកម្មភាព 2.2: ការយល់ពីេគោលេដៅៃនការអភិវឌ្ឍន៍ 
្របកបេដោយនិរន្តរភាព 

សកម្មភាព 2.3: េតើអ្វីែដលែផនដីបាន្របាប់េយើង? 

សកម្មភាព 2.4: េតើមានអ្វីែដលកំពុងែតេកើតេឡើងក្នុង 
តំបន់របស់េយើងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិបរិស្ថាន? 

សកម្មភាព 2.5: បរិស្ថានេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ 

សិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ ្ថ ាន  

ការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តភាពេដោយសិទ្ធិមនុស្ស 

សកម្មភាព 2.6: CHECK-IN 

 

សកម្មភាព 
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សកម្មភាព 2.1: េតើបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍មានន័យយ៉ាងេម៉ច 

ស្រមាប់អ្នក?2  

 
30 នាទី 

 
េដើម្ីបែស្វងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ 

 

ក្តារេខៀន (្របសិនេបើមិនមានក្តារេខៀន េយើងអាចេ្របើ្រកដាសផ្ទាំងសបាន), ហ្វឺត 

(មានពណ៌្រកហម និងេខៀវ) 

 

ដំេណើរការ:  

● សរេសរពាក្យ “បរិស្ថាន” និង “ការអភិវឌ្ឍន៍” េនៅែផ្នកម្ខាងៃនក្ដារ េហើយ្រតូវ្របាកដថាអ្នក្រគប់ 

គ្នាយល់ថាបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍មានន័យយ៉ាងណា។ 

● សំុឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗមកកាន់ក្ដារេខៀន េហើយសរេសរពាក្យមួយឃ្លាែដលនឹកេឃើញេនៅេ្រកោម 

"បរិស្ថាន" និង "ការអភិវឌ្ឍន៍" ។ 

1) បន្ទាប់មក្រគូឧេទ្ទសសំុឱ្យសិក្ខាកាមពន្យល់ពាក្យែដលពួកេគបានសរេសរេនៅេលើក្តារ េខៀន។ 

2) បន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខបេដោយផ្តល់នូវអត្ថន័យៃនពាក្យទាំងពីរដូចខាង េ្រកោម៖ 

បរិស្ថាន 

ជំុវិញែដលមនុស្ស សត្វ ឬរុក្ខជាតិរស់េនៅ។ ស្រមាប់មនុស្សមួយចំនួន ពាក្យថា "បរិស្ថាន" មានន័យ 

សាមញ្ញថា "ធម្មជាតិ" េហើយធម្មជាតិ និងមនុស្សគឺដាច់េដោយែឡកពីគ្នា។ បុ៉ែន្តស្រមាប់មនុស្សេផ្សង
េទៀតពាក្យ 'បរិស្ថាន' រួមបញ្ចូលសកម្មភាពមនុស្សេដោយមានេទសភាពកសិកម្ម និងទីវាលជាែផ្នកៃន

បរិស្ថាន។ ដូេច្នះពាក្យ 'បរិស្ថាន' រួមមានដីែ្រសចំការ ដីែ្រសចម្ការ ទេន្ល ភ្ន ំ្រតី ៃ្រពេឈើ សត្វពាហនៈ។ល។ 

ពាក្យថាបរិស្ថាន្រតូវបានេគេ្របើជំនួសគ្នាជាមួយពាក្យ '្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ' ែដល្រតូវបានកំណត់ថាជា 

សហគមន៍ៃនសារពាង្គកាយអន្តរកម្មជាមួយគ្នា។ ជាមួយនឹងរាងកាយជំុវិញរបស់ពួកេគ។ 

 
2 Some information for this session is adapted from the Community Action Guide: What is development? by 
International Accountability Project. See more: https://bit.ly/2HwLG1P 
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ការអភិវឌ្ឍន៍ 

ការអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាដំេណើរការែដលបេង្កើតឱ្យមានការរីកចេ្រមើន វឌ្ឍនភាព និងការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន។ 

េគោលបំណងៃនការអភិវឌ្ឍន៍គឺេលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់្របជាជន និងបេង្កើតឬព្រងីកឱកាស 

ការងារេដោយមិនេធ្វើឱ្យខូចបរិស្ថាន។ 

ដូចែដលអ្នកអាចេឃើញពាក្យ "ការអភិវឌ្ឍន៍" មានអត្ថន័យជាេ្រចើន។ មានវិធីជាេ្រចើនេដើម្ីបយល់ 
ពីគំនិត ៃនការអភិវឌ្ឍន៍ ដូចែដលមានសហគមន៍េនៅេលើពិភពេលោក។ ការយល់ដឹងេផ្សងៗគ្នាទាំងេនះ 

េកើតេចញពីជំេនឿ អាទិភាព និងទស្សនៈវិស័យេផ្សងៗគ្នារបស់មនុស្សស្រមាប់អនាគតរបស់ពួកេគ។ 

ជាេរឿយៗ រដ្ឋាភិបាល ្រកុមហុ៊ន ឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នានាពិចារណាេលើគេ្រមោងធំៗ (ដូចជាផ្លូវថ្នល់ 
អណ្ដូងែរ៉ ទំនប់វារីអគ្គីសនី ឬអគារទំេនើបៗ) ជាការចាំបាច់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្របេទស។ 

ពួកេគជាេរឿយៗេហៅ "ែផនការអភិវឌ្ឍន៍" ឬ "គេ្រមោងអភិវឌ្ឍន៍" ទាំងេនះ។ 

បុ៉ែន្តេតើគេ្រមោងទាំងេនះែតងែតល្អស្រមាប់មនុស្ស និងបរិស្ថានែដរឬេទ? េតើអ្នកណាកំពុងទទួលបាន 
អត្ថ្របេយោជន៍ពីពួកេគ េហើយអ្នកណាគួរសេ្រមចចិត្តថាេតើគេ្រមោង និងេគោលនេយោបាយ្របេភទណា 

ែដលល្អបំផុតស្រមាប់អនាគតៃនសហគមន៍របស់េយើង និង្របេទសរបស់េយើង? េតើអ្នកណាមានសិទ្ធ ិ

និយាយ្របសិនេបើអ្វីែដល្រតូវបានេស្នើេឡើងជា "ការអភិវឌ្ឍន៍"? េតើមានអ្វីេកើតេឡើង ្របសិនេបើអ្នក 

មិនយល់្រសបនឹងគេ្រមោង ឬគេ្រមោងែដលបានេស្នើេឡើង? េហើយេតើអ្នករកេឃើញជេ្រមើសេផ្សងេទៀត

ែដលជួយដល់ការអភិវឌ្ឍែដលសហគមន៍អ្នកចង់បានេដោយរេបៀបណា? 

ការេឆ្លើយសំណួរទាំងេនះអាចជាការពិបាក។ េនៅកែន្លងជាេ្រចើន អ្នក្របែហលជាមិនអាចសួរសំណួរ 
ទាំងេនះេដោយេសរីបានេទ េដោយសារការរឹតបន្តឹងេលើេសរីភាព។ បុ៉ែន្ត េដើម្ីបឱ្យការអភិវឌ្ឍេឆ្លើយតបនឹង

ត្រមូវការជាក់ែស្តងរបស់្របជាជន ្របជាជនខ្លួនឯង្រតូវែតចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍែផនការ មិនែមនែត

ស្ថាប័នែដលមានអំណាចបុ៉េណ្ណោះេទ។ 

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ៖ 

ការអភិវឌ្ឍន៍គួរែតជាដំេណើរការែដល្របជាជន និងសហគមន៍អាចដេណ្ដើមអំណាចរបស់ពួកេគមកវិញ 
ក្នុងការេឆ្លើយសំណួរ េតើការអភិវឌ្ឍន៍េមើលេទៅដូចអ្វី? ដំេណើរការៃនការអភិវឌ្ឍគួរែតេធ្វើឱ្យមនុស្សទាំង

អស់រស់េនៅេដោយេសចក្តៃីថ្លថ្នូរ និងរស់េនៅេលើទឹកដីែដលខ្លួន្រសឡាញ់។ 

 

 

បែន្ថមេទៀត៖ 

េដើម្បីឱ្យអ្នកចូលរួមយល់ពីរេបៀបែដលការអភិវឌ្ឍន៍ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្ស ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមបស្រមួល 

អាចពិចារណាបង្ហាញវីេដអូ៖ 'ការអភិវឌ្ឍន៍គឺជាសិទ្ធិមនុស្ស' េដោយសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិ។ 

ទស្សនាវីេដអូេនះេនៅ៖ https://youtu.be/pdKfypBTtdI 
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ការអភិវឌ្ឍន ៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព  

ការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព គឺជាការអភិវឌ្ឍន៍ 

ែដលបំេពញត្រមូវការបច្ចុប្បន្ន េដោយមិនប៉ះពាល់ដល ់

សមត្ថភាពរបស់មនុស្សជំនាន់ េ្រកោយក្នុងការបំេពញត្រមូវ 

ការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ 

េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ េនៅេពលែដលការអភិវឌ្ឍន ៍

បរាជ័យក្នុងការេលើកកម្ពស ់ ជីវភាពរស់េនៅរបស្់របជាជន 

េហើយមិនធានាបាននូវនិរន្តរភាពបរិស្ថាន ជីវិត និងបរិស្ថាន 

ជុំវិញរបស់េយើង្រតូវរងផលប៉ះពាល ់ ឬខូចខាតេដោយសារ 

'ការអភិវឌ្ឍន៍អវិជ្ជមាន' ផ្លាស់ប្តូរេទសភាព និងអស់ធនធាន 

របស់េយើង។ េនៅទីេនះ 'ការអភិវឌ្ឍន៍អវិជ្ជមាន' សំេដៅេលើ 

គេ្រមោងអភិវឌ្ឍន៍ែដលខ្វះការចូលរួមពី សាធារណៈជន 

តម្លាភាព និងសិទ្ធិមនុស្ស និងការការពារបរិស្ថាន ដូេច្នះនា ំ

ឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន។ 

The Sustainable Development Goals (SDGs) 

គឺជាការ្របមូលផ្ដុំៃនេគោលេដៅសកល ែដលជាប់ទាក់ទងគ្នា 

ចំនួន 17 ែដល្រតូវបានរចនាេឡើងេដើម្បីជួយឱ្យសេ្រមច 

បាននូវអនាគតកាន់ែត្របេសើរ និង្របកបេដោយនិរន្តរភាព 

ស្រមាប់ទាំងអស់គ្នា។ SDGs ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្នុងឆ្នាំ 

2015 េដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហ្របជាជាតិ ជាមួយ 

នឹងេគោលេដៅសេ្រមចបានទូទាំងពិភពេលោកេនៅឆ្នាំ 2030។ 

 

 

 

 

 

 

េគោលេដៅអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាពទាំង ១៧ (SDGS) 

េគោលេដៅទី១: កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក 

េគោលេដៅទី២: បំបាត់ការអត់ឃ្លាន 

េគោលេដៅទី៣: សុខភាព និងសុខុមាលភាពល្អ 

េគោលេដៅទី៤: ការអប់រំ្របកបេដោយគុណភាព 

េគោលេដៅទី៥: សមភាពេយនឌ័រ 

េគោលេដៅទី៦: ទឹកស្អាត និងអនាម័យ 

េគោលេដៅទី៧: ថាមពល និងតៃម្លសមរម្យ 

េគោលេដៅទី៨: ការងារសមរម្យ និងកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច 

េគោលេដៅទី៩: ឧស្សាហកម្ម ការៃច្ន្របឌិត 

និងេហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 

េគោលេដៅទី១០: កាត់បន្ថយវិសមភាព 

េគោលេដៅទី១១: ទី្រកុង 

និងសហគមន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព 

េគោលេដៅទី១២: ការេ្របើ្របាស់ និងផលិតកម្ម្របកប 

េដោយការទទួលខុស្រតូវ 

េគោលេដៅទី១៣: សកម្មភាពអាកាសធាតុ 

េគោលេដៅទី១៤: ជីវិតក្នុងទឹក 

េគោលេដៅទី១៥: ជីវិតេនៅេលើដី 

េគោលេដៅទី១៦: សន្តិភាព និងយុត្តិធម៌ និងស្ថាប័នរឹងមាំ 

េគោលេដៅទី១៧: ភាពជាៃដគូ េដើម្ីបសេ្រមច 

បាននូវេគោលេដៅ 

វីេដអូ៖ ចាក់វីេដអូខ្លីខាងេ្រកោមស្រមាប់អ្នកចូលរួម 

េដោយេបើកចំណងេជើងបិទជាភាសាអង់េគ្លសស្រមាប់ការ

យល់ដឹងកាន់ែតងាយ្រសួល៖  
https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg 
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សកម្មភាព 2.2: ែស្វងយល់ពីការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយ 

និរន្តរភាព 

 
2 េម៉ោង 

 

េដើម្ីបែស្វងយល់ពីេគោលេដៅការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព 

និងរេបៀបែដលេយើងអាចអនុវត្ត េនៅក្នុងសហគមន៍របស់េយើង។ 

 
ក្តារេខៀនស ហ្វឺត រូបភាពយ៉ាងតិច៤ និងេខ្មៅៃដពណ៌ 

ដំេណើរការ:  

1. សរេសរេគោលេដៅអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាពេនៅេលើក្តារ។ 

2. សំុឱ្យអ្នកចូលរួមបំែបកជាបួន្រកុមតូចៗេដោយរាប់។ 

3. សំុឱ្យ្រកុមនីមួយៗពិភាក្សាអំពីេគោលេដៅអភិវឌ្ឍន៍។ 

4. េ្រជើសេរើសេគោលេដៅចំនួន 5 ែដលពួកេគគិតថាមានសារៈសំខាន់បំផុតស្រមាប់ខ្លួនេគ និង 

សហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

5. ផ្តល់្រកដាសបិទផ្សាយ និងេខ្មៅៃដពណ៌ដល់្រកុមនីមួយៗ េហើយសំុឱ្យពួកេគេធ្វើគំនូរបង្ហាញពីរ 

េបៀបែដលការសេ្រមចបាននូវេគោលេដៅទាំង 5 េនះនឹងេធ្វើឱ្យសហគមន៍របស់ពួកេគ្របេសើរ 

េឡើង។ 

6. អេញ្ជើញ្រកុមនីមួយៗឱ្យេធ្វើបទបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់ពួកេគេទៅកាន់្រកុមធំ េធ្វើឱ្យ្របាកដថា្រស្តី 

និងអ្នកចូលរួមែដលមានជំនាញភាសាអង់េគ្លសទាប មានេពលេស្មើគ្នាេដើម្ីបេធ្វើបទបង្ហាញ។ 

7. ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខប 

និងភ្ជាប់នូវអ្វីែដលអ្នកចូលរួមពិភាក្សាក្នុងការងារជា្រកុមរបស់ពួកេគេទៅេលើេគោលេដៅអភិវឌ្ឍ

ន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាព (SDGs).3 

  

 
3 More details about the SDGs can be found at: https://sdgs.un.org/goals 
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សកម្មភាព 2.3: េតើអ្វីែដលែផនដីកំពុងែត្របាប់េយើង? 

 
30 នាទី 

 

សកម្មភាពេនះគឺេដើម្ីបែស្វងយល់ពីអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើងេនៅក្នុងតំបន់របស់េយើងេដោ

យការអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យែចករំែលកេរឿងេផ្សងៗ 

 
មិនមាន 

 

ស្រមាប់សកម្មភាពេនះ វាជាការសំខាន់េដើម្ីបបញ្ជាក់ពីការស្តាប់ឲ្យបានសីុជេ្រមៅ។ 

េពលស្តាប់េរឿងរបស់ៃដគូអ្នក សូមស្តាប់េដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងេគោរព 

ដំេណើរការ: 

1. បំែបកអ្នកចូលរួមជាគូ។ 

2. មនុស្សម្នាក់ (A) គឺជា 'មគ្គុេទ្ទសក៍' និងម្នាក់េទៀត (B) ៃដគូពិការែភ្នក (សំុឱ្យពួកេគបិទែភ្នក) ។ 

3. ៃដគូែណនាំរបស់ពួកេគ (A) ដឹកនាំ (B) េដោយៃដេនៅេពលេដើរេនៅខាងេ្រកៅឬអង្គុយជាមួយពួកេគ 

េនៅេលើដី។ 
4. ទុកេពលេអោយគូនីមួយៗ 3 នាទីេដើម្ីបេធ្វើសកម្មភាពេនះ។ 

5. ៃដគូែណនាំ (A) ពិពណ៌នាអំពីទីកែន្លងធម្មជាតិែដលពួកេគចូលចិត្ត - កែន្លងដ៏្រសស់ស្អាតេនៅក្នុង 

សហគមន៍របស់ពួកេគ - េទៅកាន់ៃដគូពិការែភ្នក (B) ខណៈែដលែភ្នករបស់ពួកេគេនៅែតបិទ។ 

6. បន្ទាប់ពីេនោះ (A) និង (B) ប្តូរតួនាទី េហើយបន្តសកម្មភាពរយៈេពល 3 នាទីេទៀត។ 
7. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ ្រគូឧេទ្ទសដឹកនាំការពិភាក្សាេដោយសួរសំណួរខាងេ្រកោម៖ 

● េតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីេធ្វើសកម្មភាពេនះ? 

● ស្រមាប់ៃដគូែណនាំ (A) េហតុអ្វីបានជាអ្នកេ្រជើសេរើសកែន្លងធម្មជាតិេនោះ? 

● ស្រមាប់ៃដគូពិការែភ្នក (B) េតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាេពលអ្នកបិទែភ្នក េហើយស្តាប់េរឿង (A's)? 
● េតើអ្នកអាចភ្ជាប់សកម្មភាពេនះេទៅនឹងអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើងចំេពោះបរិស្ថានក្នុងតំបន់របស់េយើង

បានេទ? 

● េតើអ្នកបានេរៀនអ្វីខ្លះពីេហ្គមេនះ? 

8. ក្នុងការពិភាក្សា ្រតូវ្របាកដថាអ្នក្រគប់គ្នាមានឱកាសែចករំែលកគំនិតរបស់ពួកេគេដោយយុត្តិធម៌។ 

បន្ទាប់ពីពិភាក្សាសំណួរទាំងេនះេហើយ ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខបអំពីសកម្មភាព េហើយបន្តេទៅវគ្គបន្ទាប់។ 
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សកម្មភាព 2.4: េតើមានអ្វីែដលកំពុងែតេកើតេឡើងក្នុង 

តំបន់របស់េយើងទាក់ទងនឹងសិទ្ធិបរិស្ថាន? 

 
2 េម៉ោង 

 

សកម្មភាពេនះគឺស្រមាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់េដើម្ីបសិក្សាឱ្យបានសីុជេ្រមៅអំពីបញ្ហាបរិ

ស្ថានែដលេយើងកំពុងជួប្របទះេនៅក្នុងតំបន់របស់េយើង។ 

 
្រកដាសផ្ទាំងសធំ ហ្វឺត និងេខ្មៅៃដពណ៌ 

 

● មុនេពលេធ្វើការជា្រកុម ្រគូឧេទ្ទសគួរែតពន្យល់ថាបទបង្ហាញអាចមានភាព 

អន្តរកម្ម េហើយ្រកុមនីមួយៗមានេសរីភាពក្នុងការសេ្រមចចិត្តពីរេបៀបែដល 

ពួកេគនឹងេធ្វើបទបង្ហាញ ដូចជាតាមរយៈបទបង្ហាញ ឈុតខ្លីៗ រូបថត 

គំនូរជាេដើម។ 

● ទុកេពល្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ្នកចូលរួមេដើម្ីបសួរសំណួរ ឬែចករំែលកគំនិត 

របស់ពួកេគ មុនេពលបន្តេទៅសកម្មភាពបន្ទាប់។ 

មុនេពលចាប់េផ្តើមសកម្មភាព ្រគូឧេទ្ទសសួរអ្នកចូលរួម៖ 

េតើបញ្ហាបរិស្ថាន និងសិទ្ធមិនុស្ស្របេភទណាែដលេយើងកំពុង្របឈមមុខេនៅេពលេនះ? 

បន្ទាប់មក ្រគូឧេទ្ទសអាចផ្តល់ឧទាហរណ៍បែន្ថមមួយចំនួនដូចជា ការរិចរិលដី ការកាប់បំផ្លាញៃ្រពេឈើ 

ការជីកែរ៉គ្មាននិរន្តរភាព ការផ្លាស់ទីលំេនៅេដោយបង្ខំ។ល។ 

ដំេណើរការ:  

សំុឱ្យអ្នកចូលរួមផ្តល់ឧទាហរណ៍ខ្លះៃនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថានេនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកេគ។ 

● ែបងែចកជា្រកុមពី 3-4 នាក់មកពី្របេទស ឬសហគមន៍ដូចគ្នា (អា្រស័យេលើចំនួនអ្នកចូលរួម) 

● ្រកុមនីមួយៗនឹងេធ្វើការរួមគ្នាេដើម្ីបពិភាក្សាអំពីអ្វីែដលពួកេគដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានែដលកំពុង

េកើតេឡើងេនៅក្នុង្របេទស ឬសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 
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● បន្ទាប់ពីការពិភាក្សា អ្នកចូលរួម្រកុមគួរែតេ្រតៀម 

ខ្លួនេដើម្ីបេធ្វើបទបង្ហាញ៖ 
o េរៀបរាប់ពីបញ្ហាបរិស្ថាន និងទីតាំង 
o េហតុអ្វីបានជាបញ្ហាទាំងេនះេកើតេឡើង 

o ផលប៉ះពាល់ៃនបញ្ហាទាំងេនះេលើមនុស្ស 

និងបរិស្ថាន 

o រេបៀបែដលបញ្ហាទាំងេនះប៉ះពាល់ដល់្រកុម 
េផ្សងៗគ្នា ដូចជាផលប៉ះពាល់េលើបុរស ្រស្តី 

មនុស្សចាស់ កុមារ កសិករ អ្នកេនសាទ ។ល។ 

o ថាេតើមានសកម្មភាពណាមួយ្រតូវបានេគយកេទៅេដោះ្រសាយបញ្ហាទាំងេនះែដរឬេទ  
● បន្ទាប់ពីការងារជា្រកុម សូមអេញ្ជើញ្រកុមនីមួយៗឱ្យេធ្វើបទបង្ហាញដល់្រកុមធំជាង។  

បន្ទាប់ពីការេធ្វើបទបង្ហាញជា្រកុម ្រគូឧេទ្ទសអាចបង្ហាញវីេដអូ ឬភាពយន្តខ្លីែដលចាប់យកស្ថានភាព 

សហគមន៍ែដលកំពុង្របឈមនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីគេ្រមោងអភិវឌ្ឍន៍ែដលបំផ្លិចបំផ្លាញ ឬែខ្ស 

ភាពយន្តសហគមន៍ែដលកំពុងេធ្វើយុទ្ធនាការការពារទេន្ល ដីធ្លី និងបរិស្ថានរបស់ពួកេគ។ ខាងេ្រកោមេនះ

ជាវីេដអូឧទាហរណ៍មួយចំនួនែដល្រគូបង្ហាត់/អ្នកស្រមបស្រមួលអាចបង្ហាញអ្នកចូលរួម៖ 

● ្របជាជនៃនទេន្លេមគង្គ្របយុទ្ធេដើម្ីបការរស់រានមានជីវិតេនៅក្នុង្រសេមោលៃនទំនប់េមហ្គារបស់្របេទសចិន

៖https://youtu.be/oAh4HzXN79E 

● ទេន្លសាល់វីន’ – ទេន្លរបស់េយើង ជីវិតរបស់់េយើង: https://vimeo.com/191449427  

● សេម្លងៃន Nam Khone: https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s  

សេង្ខបេនៅែផ្នកេនះេដោយ េដោយបង្ហាញពីព័ត៌មានបែន្ថមអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងតំបន់ (ដូចជាការសាង 

សង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី សម្បទានដី តំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស គេ្រមោងផ្លូវែដក ការកាប់េឈើខុសច្បាប់ 

េរោងច្រកថាមពលធ្ូយងថ្ម។ល។) ែដលបានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន និង្របជាជន។  

េដើម្ីបបង្ហាញពីរេបៀបែដលគេ្រមោងអភិវឌ្ឍន៍បានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើសហគមន៍ និងបរិស្ថាន 

្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចែចករំែលកបញ្ជីអង្គការខាងេ្រកោមែដលេធ្វើការេលើសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន 

និងេគហទំព័ររបស់ពួកេគែដលមាន/របាយការណ៍ ការេបោះពុម្ពផ្សាយ ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល វីេដអូ 

និងករណីសិក្សា។  

● វារីអគ្គិសនីេនៅតំបន់េមគង្គ/សាល់វីន: https://www.internationalrivers.org/  

● ក្សាទុកទេន្លេមគង្គ: https://www.facebook.com/SaveTheMekong/  

● គណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ: https://www.mrcmekong.org/  

កំណត់ចំណាំ: ក្នុងអំឡុងេពលេធ្វើបទបង្ហាញ 

្រគូឧេទ្ទសគួរេលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្យសួរ
សំណួរ។ ្របសិនេបើពួកេគេនៅេស្ងៀម 

្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចសួរសំណួរសាមញ្ញៗ

ជាមុនសិន 

ែដលអាចេធ្វើឱ្យអ្នកចូលរួមមានអារម្មណ៍្រសួ
លជាងមុនក្នុងការសួរសំណួរមិត្តភក្តិរបស់ពួ

កេគ។ 
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● បញ្ហាដីធ្លីក្នុងតំបន់: https://www.mrlg.org/  

● ជនជាតិេដើមភាគតិច និងសិទ្ធិធម្មជាតិ: https://aippnet.org/    

● េវទិកាអង្គការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលស្តីពី ADB: https://www.forum-adb.org/  
● Open Development Mekong: https://opendevelopmentmekong.net/  

● ្របព័ន្ធ្រពមានជាមុន និងធនធានបែន្ថម: https://bit.ly/2Sprcx3  
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សកម្មភាព 2.5: បរិស្ថានេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ 

 
1 េម៉ោង 

 

សកម្មភាពេនះគឺស្រមាប់អ្នកចូលរួមេដើម្ីបែចករំែលកអំពីស្ថានភាពេនៅក្នុងសហគមន៍រ

បស់ពួកេគ។ 

ខណៈេពលែដលអ្នកចូលរួមមួយចំនួនអាច្របឈមមុខនឹងស្ថានភាពដូចគ្នា 

ពួកេគអាចមានមតិេផ្សងគ្នាអំពីបញ្ហាែដលពាក់ព័ន្ធ។ ដូេច្នះ 

សកម្មភាពេនះនឹងជួយេយើងឱ្យែស្វងយល់បែន្ថមអំពីេរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួម។ 

 
្រកដាសផ្ទាំងសធំ ហ្វឺត និងេខ្មៅៃដពណ៌ 

 

្របសិនេបើនរណាម្នាក់មិនអាចគូរបានេទ 

ពួកេគអាចបេង្កើតគំនូរសាមញ្ញបំផុតេដោយេ្របើនិមិត្តសញ្ញាជាមួយអត្ថបទេដើម្ីបពន្យល់ពី

អ្វីែដលពួកេគចង់ែចករំែលក។ 

ដំេណើរការ:  

● ផ្តល់្រកដាសធំមួយសន្លឹកដល់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ េហើយសំុឱ្យពួកេគេធ្វើការេដោយខ្លួនឯង េដើម្ីប 

គូររូបភាពសហគមន៍របស់ពួកេគ 

 

ឧទាហរណ៍ ទី1៖ 
្រសុកកំេណើតរបស់ខ្ញុំ គហឺ៊ុំពទ័្ធេដោយជួរភ្នំដ៏្រសស់ ស្អាត 
ៃ្រពេឈើដខ៏្ពស ់នងិេ្រជៅ និងទេន្លែដលហូរកាត់ 
កណ្ដាលទី្រកុង។ ប៉ុែន្តប៉នុ្មានឆ្នាំចងុេ្រកោយេនះ 
សហគមនរ៍បសខ់្ញុំទាំងមលូបានរងនូវសកម្មភាពកាប់
េឈើេដោយសារេយើងមានេដើមេឈើ។ 
ការកាប់េឈើបានបផំ្លាញធនធានធម្មជាតិរបសស់ហគម
ន៍េយើង នងិជីវភាពរបសអ់្នកភូម។ិ 

ឧទាហរណ៍ ទី2៖ 
ដីសហគមន៍របស់ខ្ញុំ្រតូវបានកាន់កាប់េដោយ្រកមុ
ហ៊ុនរុករកែរ៉។ អ្នកភមូកិ្នងុសហគមនរ៍បសខ់្ញុំ្រតូវ
េទៅរស់េនៅកែន្លងថ្មី ែដលេយើងមិនេចះេធ្វើការ
ចិញ្ចមឹជីវិតថ្មី។ ្រកមុហ៊នុ្រគាន់ែតផ្តល់សណំង
តិចតួចប៉ុេណ្ណោះ េហើយេយើង្រតូវចាកេចញពដីី
ជាទ្ីរសឡាញរ់បសេ់យើង។ 
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● េនៅែផ្នកខាងេលើៃន្រកដាស សំុឱ្យពួកេគគូរអ្វីែដលសហគមន៍របស់ពួកេគធ្លាប់េមើលេទៅដូច 

កាលពីអតីតកាល 

● េនៅែផ្នកខាងេ្រកោមពាក់កណ្ដាលៃន្រកដាស សំុឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗគូរការផ្លាស់ប្តូរែដលពួកេគ 

បានេឃើញេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ េតើសហគមន៍របស់ពួកេគេនៅែតដែដល? េបើមិន

ដូេច្នះេទ េតើអ្វីបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ? 

● បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ សូមអេញ្ជើញអ្នក្រគប់គ្នា្រតឡប់េទៅ្រកុមធំ េហើយសំុឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗបង្ហាញ 

គំនូរៃនសហគមន៍របស់ពួកេគ និងរេបៀបែដលវាបានផ្លាស់ប្តូរ។ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ 

្របែហល 5 នាទីេដើម្ីបបង្ហាញអំពីគំនូររបស់ពួកេគ។ 

● បន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់ៗេធ្វើបទបង្ហាញ សូមអេញ្ជើញអ្នកេផ្សងេទៀតឱ្យែចករំែលកសំណួរ និងមតិ 

េយោបល់របស់ពួកេគ។ 

្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលសេង្ខបសកម្មភាព េហើយកត់សម្គាល់ពីភាព្រសេដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាងសហ 

គមន៍នីមួយៗ។ 

មុននឹងបិទសកម្មភាព សិក្ខាកាមែចករំែលកព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន និងការ 

អភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈសិទ្ធិមនុស្សដល់អ្នកចូលរួម។ 

សិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន 

ការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថានសង្កត់ធ្ងន់ថា បរិយាកាសរូបវន្តសមរម្យ គឺជាលក្ខខណ្ឌ 
ជាមុនស្រមាប់ការរស់េនៅ្របកបេដោយេសចក្តីៃថ្លថ្នូរ និងគុណតៃម្ល។ ជាក់ែស្តងជាងេនះេទៅេទៀត 

បរិយាកាសរូបវន្តសមរម្យ ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារ ឧទាហរណ៍ដូចជា ការបំពុលេដោយសំេឡង 

ការបំពុលបរិយាកាស ការបំពុលទឹកេលើៃផ្ទ និងការេបោះេចោលសារធាតុពុល។ ការរិចរិលបរិស្ថាន 

និងសិទ្ធិមនុស្ស្រតូវបានដាក់ជាេលើកដំបូងេនៅក្នុងរេបៀបវារៈអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ 1972 
េនៅក្នុងសន្នសីិទអង្គការសហ្របជាជាតិស្តីពីបរិស្ថានមនុស្ស។ េគោលការណ៍ទី 1 ៃន 'េសចក្តី្របកាស 

Stockholm ស្តីពីបរិស្ថានមនុស្ស' បេង្កើតមូលដ្ឋាន្រគឹះស្រមាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសិទ្ធិមនុស្ស 

និងការការពារបរិស្ថាន េដោយ្របកាសថាមនុស្សមាន 'សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងេសរីភាព សមភាព 

និងលក្ខខណ្ឌ្រគប់្រគាន់ៃនជីវិត េនៅក្នុងបរិយាកាសៃនគុណភាពែដលអនុញ្ញាត 
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ជីវិត្របកបេដោយេសចក្តីៃថ្លថ្នូរ និងសុខុមាលភាព េហើយគាត់មានទំនួលខុស្រតូវដ៏ធំក្នុងការការពារ 

និងែកលម្អបរិស្ថានស្រមាប់មនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។4 

ការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដោយនិរន្តរភាពតាមរយះសិទ្ធិមនុស្ស 

េបៀបវារៈឆ្នាំ 20305 ទទួលស្គាល់ថា េសដ្ឋកិច្ចរួមបញ្ចូល និងចូលរួម និងសង្គមែដលរដ្ឋាភិបាល 

ទទួលខុស្រតូវ សេ្រមចបានលទ្ធផលល្អ្របេសើរស្រមាប់្របជាជនទាំងអស់ េដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ 

េនៅពីេ្រកោយេឡើយ។ េសចក្តី្របកាសស្តីពីសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កត់ធ្ងន់េលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គល និង្របជាជន 
ទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមេដោយេសរី សកម្ម និងមានអត្ថន័យ។ េហើយេគោលការណ៍ែណនាំរបស់ 

អង្គការសហ្របជាជាតិស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស (UNGPs) បានដាក់េចញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ និង 

្រកុមហុ៊នឯកជន េដើម្ីបធានាថាសកម្មភាពអាជីវកម្មមិនបំពានសិទ្ធិរបស់មនុស្ស។ 

សិទ្ធិសីុវិល វប្បធម៌ េសដ្ឋកិច្ច នេយោបាយ និងសង្គម និងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍ កសាងគ្នាេទៅវិញេទៅមក 

និងឈានេទៅមុខជាមួយគ្នា។ មិនថាបុគ្គលមានេសរីភាពក្នុងការនិយាយ និងតវ៉ាយ៉ាងណាេនោះេទ 

ពួកេគពិតជាមិនមានេសរីភាពេទ ្របសិនេបើពួកេគខ្វះអាហារ ការអប់រំ ឬផ្ទះសែម្បង្រគប់្រគាន់។ ការ 
ប្រញ្ចាសក៏ជាការពិតែដរ។ សង្គមែដលមនុស្សមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារសង្គមជាមូលដ្ឋាន និង 

ធនធាន និងឱកាសេសដ្ឋកិច្ច មិនសូវងាយរងេ្រគោះេទៅនឹងការែបកបាក់សង្គម និងការរីករាលដាល 

ៃនលទ្ធិ្រជុលនិយម។ 

េទោះបីជាយ៉ាងេនះក្ត ី េគោលនេយោបាយេសដ្ឋកិច្ចេនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើនបានកាត់បន្ថយការការពារ 

សង្គម និង្រទព្យសម្បត្តិ្របមូលផ្តុ ំ េហើយអំណាចនេយោបាយេនៅក្នុងៃដកាន់ែតតិចេទៅៗ។ គំរូកំេណើន 

ែដលខ្ជះខ្ជាយគ្មាននិរន្តរភាព បេង្កើនការរិចរិលបរិស្ថាន និងបេង្កើនេល្បឿនៃនការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ 

បេង្កើតផលប៉ះពាល់ែដលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព លទ្ធភាពទទួលបានទឹក និងអនាម័យ អាហារ 

សិទ្ធិលំេនៅដ្ឋាន និងដីធ្ល ីនិងេ្រគោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត។ 

  

 
4 Icelandic Human Rights Centre “HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT”. Accessed on 9th January 2021: 
https://bit.ly/3HOC9N3 

5 OHCHR ‘Advancing sustainable development through human rights’. Accessed on 9th January 2021: 

https://bit.ly/3Gem96O  
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សកម្មភាព 2.6: ពិនិត្យេមើលCHECK-IN 

 
15 នាទី 

 
េនះគឺជាសកម្មភាពេលឿនេដើម្ីបវាយតៃម្លថាេតើអ្នក្រគប់គ្នាកំពុងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា 

 
មិនមាន 

 

េនះគឺជាសកម្មភាពឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លីៗ េដើម្ីបពិនិត្យេមើលអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលរួម 

និងវាយតៃម្លថាេតើពួកេគមានការភ័ន្ត្រចឡំ មានអារម្មណ៍ល្អ ខ្វល់ខ្វាយ ឬ្រពួយបារម្ភណ៍។ 

ការេធ្វើែបបេនះនឹងជួយឱ្យ្រគូ េ្រតៀមខ្លួនបានកាន់ែតល្អស្រមាប់សកម្មភាពបន្ទាប់។ 

ដំេណើរការ:  

អេញ្ជើញ្រកុមឱ្យបេង្កើតជារង្វង់។ ផ្តល់ការែណនាំដូចខាងេ្រកោមៈ 

● ្រគូឧេទ្ទសនិយាយថា “ឥឡូវេនះេយើងនឹងេធ្វើការពិនិត្យចូលយ៉ាងេលឿន។ សូមបង្ហាញពី 

អារម្មណ៍របស់អ្នកេនៅេពលេនះ។ អ្នកអាចេ្របើភាសាកាយវិការ ឬសំេឡង បុ៉ែន្តគ្មានពាក្យអ្វី

េឡើយ»។ 

● ្រគូឧេទ្ទសអាចសំុឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ស្ម័្រគចិត្តេទៅមុន។ ្របសិនេបើគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័្រគចិត្ដេទ 

្រគូឧេទ្ទសអាចចាប់េផ្តើមដំបូង េដោយបេញ្ចញសំេឡង ឬសកម្មភាពេដើម្ីបបង្ហាញ 

ពីអារម្មណ៍របស់គាត់។ បន្ទាប់មក សូមអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមេធ្វើ្រតាប់តាមសំេឡង ឬសកម្មភាព

ែដល្រគូបង្ហាត់បានេធ្វើ។ 

● បន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗបេង្កើតសំេឡង ឬចលនា អ្នកេផ្សងេទៀតចម្លងសំេឡង និងចលនា 

រួមគ្នាជា្រកុម។ េនះនឹងេធ្វើឱ្យសកម្មភាពកាន់ែតរីករាយ និង្រសាលជាងមុន។ 

● បន្តេធ្វើដូចេនះរហូតដល់មនុស្សចុងេ្រកោយ។ 
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ជំពូកទ ី3: េយនឌ័រ និងបរិស្ថាន 

 
បញ្ហាបរិស្ថានអាចប៉ះពាលដ់ល់្រស្តី នងិបុរសខសុគ្នា។ 

ជំពូកេនះនងឹជួយអ្នកចូលរួមឱ្យយលក់ាន់ែតច្បាស់អពំីទំនាក់ទនំងរវាង

េយនឌ័រ និងបរិស្ថាន។ 

“
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សកម្មភាព 3.1: ការទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង 

"េភទ" និង "េយនឌ័រ" 

េភទ ផ្ទុយពី េយនឌ័រ 

សកម្មភាព 3.2: អ្វីេទៅជា្រស្តីនិយម? 

្រស្តីនយិម 

េយនឌ័រក្នុងបរបិទធនធានធម្មជាតិ 

សកម្មភាព 3.3: េយនឌ័រ ការចូលេ្របើ 

និងការ្រគប់្រគងធនធាន 

សកម្មភាព 3.4: េរឿងៃន្រស្ត ីនិងបរិស្ថាន 

េរឿងៃន្រស្តី និងបរិស្ថាន  

ច្បាបអ់ន្តរជាតិ សន្ធិសញ្ញា និងេវទកិាស្តីពី្រស្តី 

និងបរិស្ថាន 

 

សកម្មភាព 
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សកម្មភាព 3.1: ការទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង “េភទ” 

និង “េយនឌ័រ” 

 
30 នាទី(អា្រស័យនឹងចំនួន្រកុម) 

 
េដើម្ីបជួយអ្នកចូលរួមឱ្យយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ "េភទ" និង "េយនឌ័រ" ។ 

 

ស្លាយ PowerPoint ស្រមាប់បង្ហាញរូបភាព 3.1 និង 3.2 ឧបករណ៍បញ្ចាំងរូបភាព 

និងេអ្រកង់ ផ្ទាំងគំនូរ ្រកដាសគំនូរ  ហ្វឺត េខ្មៅៃដពណ៌ 

 

សកម្មភាពេនះនឹងជួយអ្នកចូលរួមឱ្យយល់កាន់ែតច្បាស់អំពីនិយមន័យៃនពាក្យ 

"េភទ" និង "េយនឌ័រ" ។ ជាងេនះេទៅេទៀត ពួកេគនឹងទទួលបាន 

នូវឱកាសេដើម្ីបស្រមាក និងចាប់េផ្តើមែចករំែលកេយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ 

មុនេពលវគ្គជាផ្លូវការចាប់េផ្តើម។ សកម្មភាពមិនពិបាកេពកេទ ដូចេនះអាចេដើរតួជា 

អ្នកបំែបកទឹកកកក្នុងចំេណោមអ្នកចូលរួម។ 

ដំេណើរការ: 

មុនេពលចាប់េផ្តើមសកម្មភាព 3.1 ្រគូឧេទ្ទសអាចចាប់េផ្តើមជាមួយសកម្មភាពខ្លីេនះ េដើម្ីបេមើលពីរេបៀប 

ែដលអ្នកចូលរួមយល់ពីពាក្យ “េភទ” និង “េយនឌ័រ”។ សកម្មភាពេនះចំណាយេពល្របែហល 10 

នាទី។ 
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្រគូឧេទ្ទសសួរអ្នកចូលរួមសំណួរេនះ៖  

េតើមានអ្វីេកើតេឡើងេនៅេពលអ្នកឮពាក្យ េភទ និងេយនឌ័រ? 

បន្ទាប់មក ្រគូឧេទ្ទសអាចសរេសរពាក្យែដលអ្នកចូលរួមែចករំែលកេនៅេលើក្ដារេខៀន។ បន្ទាប់ពីេនះ 

អាចបន្តេទៅសកម្មភាពសំខាន់។ 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ 

1. ទីមួយ ែបងែចកអ្នកចូលរួមជា្រកុមតាមេភទ។ 

2. ទីពីរ ផ្តល់ៃថ្ល្រតឡប់ សញ្ញាសម្គាល់ និងេខ្មៅៃដពណ៌ដល់្រកុមនីមួយៗ។ 

3. េបើករូបភាព 3.1 និង 3.2 (ឬេ្រជើសេរើសមួយ) េហើយឱ្យអ្នកចូលរួមេមើល។ 

4. អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យពិចារណាចេម្លើយចំេពោះសំណួរទាំងេនះ៖ 
a. ក. េតើអ្នកេឃើញអ្វីខ្លះេនៅក្នុងរូបភាពទាំងេនះ? 
b. ខ. េតើអ្នកអាច្របាប់ខ្ញុំពីភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ "េភទ" និង "េយនឌ័រ?" 

5. ឲ្យសិក្ខាកាមពិភាក្សាជា្រកុម រួចបង្ហាញ្រតឡប់េទៅថ្នាក់វិញ។ 

 

រូបភាព 3.1: ភាពខុសគ្នារវាង “េភទ” និង “េយនឌ័រ”6 

 
6 Canadian Institutes of Health Research. (2020). Sex and Gender Science Chairs. Retrieved 5 January 2020, from 
https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.html 
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រូបភាព 3.2: កាយវិភាគសា្រស្តៃន “េភទ” និង “េយនឌ័រ”7 

េភទ ផ្ទុយព ីេយនឌ័រ 

"េភទ" និង "េយនឌ័រ" មិនែមនជាពាក្យដូចគ្នាេទ។ 

្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចេបើក េភទគឺបានកំនត់ពីកំេណើត េហើយអត្តសញ្ញាណេយនឌ័៖ េតើមានអ្វីខុសគ្នា8? 

វីេដអូែដលមានចលនាងាយ្រសួល និងរីករាយស្រមាប់ការពន្យល់ពាក្យទាំងពីរេនះដល់អ្នកចូលរួម។ 

េមើលវីេដអូេនៅទីេនះ: https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls 

"េភទ"  

● សំេដៅេលើ "ទិដ្ឋភាពជីវសា្រស្ត" ៃនភាពជា បុរស និង្រស្តី។ 

● ្របសិនេបើអ្នកេកើតមកមានទ្វារមាស អ្នក្រតូវបាន 

កំណត់ថាជា្រស្តី។ 

"េយនឌ័រ"  

● សំេដៅេលើ "ចរិតលក្ខណៈ សង្គម 

និងផ្លូវចិត្ត" របស់បុរស និង្រស្តី។ 

 
7 The news minute. (2016). Understanding sex and gender: They are connected, but not interdependent. 
Retrieved 1 January 2020, from https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-
are-connected-not-interdependent-44437 

8 AMAZE Org. (2019, December 5). Sex Assigned at Birth and Gender Identity: What Is The Difference? [Video 
file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls  
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● ្របសិនេបើអ្នកេកើតមកមានពងស្វាស និងលិង្គអ្នក្រតូវ 

បានកំណត់ថាជាបុរស។ 
● េផ្តោតេលើអាកប្បកិរិយាសង្គម 

និងទិដ្ឋភាព 
ផ្លូវចិត្តនិងអាកប្បកិរិយាស្មុគស្មាញ។ 

● អត្តសញ្ញាណេយនឌ័រអាចផ្លាស់ប្តូរតា

មេពលេវលា។ 

 

េយើងមិនអាចេ្របើពាក្យ េភទ និងេយនឌ័រ ផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានេទ ពីេ្រពោះេភទរបស់បុគ្គលម្នាក់ 
ដូចែដលបានកំណត់េដោយជីវវិទ្យារបស់គាត់ មិនែតងែត្រតូវនឹងេយនឌ័ររបស់នាងឬគាត់េនោះេទ9។ េពលខ្លះ 

បុគ្គលែដលេភទ និងអត្តសញ្ញាណេយនឌ័រខុសគ្នា អាចសំេដៅេលើខ្លួនឯងថាជាអ្នកែកេភទ មិន្របកាន់េភទ 

ឬមិនអនុេលោមតាមេយនឌ័រ។ 

Karen Cross (2018)10 សរេសរពីេភទ និងេយនឌ័រ: អ្វីេទៅជាភាពខុសគ្នា? 

េតើអ្នកបានដឹងអំពីសមភាព និងសមធម៌េយនឌ័រេទ?11 

 
9  Lumen Learning  

10 Cross, K., (2018). Sex and gender: What is the difference?. Retrieved 4 January 2020, from 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363 

11 Pavlic, B., Ruprecht, L., & Sam-Vargas, S. (2000). Gender equality and equity: a summary review of UNESCO's 
accomplishments since the Fourth World Conference on Women, Beijing 1995. Retrieved 5 January 2020, from 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145  

 

“ក្រមិតៃនការសេ្រមចចិត្ត និងទំនួលខុស្រតូវែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុែដលរំពឹងទុកៃនេភទនីមួយៗ និងេពលេវលាែដល្រស្តី 
ឬបុរស្រតូវបានេគរំពឹងថានឹងចំណាយេលើការងារេធ្វើេនៅផ្ទះ និងការចិញ្ចឹមកូនមានភាពខុសែប្លកគ្នារវាងវប្បធម៌។ 
េនៅក្នុងវប្បធម៌កាន់ែតទូលំទូលាយ ្រគួសារក៏មានបទដ្ឋានរបស់ពួកេគផងែដរ។ តួនាទីេយនឌ័រមិន្រតូវបានកំណត់េនៅក្នុង 
ថ្មេទ។ េនៅក្នុងសង្គមជាេ្រចើន បុរសកំពុងកាន់តួនាទីជា្របៃពណីែដលេគេមើលេឃើញថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់្រស្ត ីេហើយ្រស្តី 
កំពុងេដើរតួនាទីែដលពីមុន្រតូវបាន្របគល់ឱ្យបុរសភាគេ្រចើន។ តួនាទីេយនឌ័រ និងទ្រមង់េយនឌ័រគឺមានភាពរលូនខ្ពស់ 
េហើយអាចផ្លាស់ប្តូរបានេ្រចើនតាមេពលេវលា។” 
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“សមភាព េយនឌ័រ” 

“សមភាពេយនឌ័រ មានន័យថា សមភាពរវាងបុរស 

និង្រស្ត…ី មិនែមនមានន័យថា ្រស្ត ី និងបុរស 

្រតូវែតដូចគ្នាេនោះេទ បុ៉ែន្តសិទ្ធ ិ ទំនួលខុស្រតូវ និង 
ឱកាសរបស់ពួកេគ នឹងមិនអា្រស័យេលើថាេតើពួកេគ 

េកើតមកជាបុរស ឬ្រស្តីេនោះេទ”។ 

“សមធម៌ េយនឌ័រ”  

“សមធម៌េយនឌ័រ មានន័យថា យុត្តិធម៌ក្នុងការព្យា 

បាល្រស្ត ីនិងបុរស តាមត្រមូវការេរៀងៗខ្លួន។ 

 េនះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការព្យាបាលេស្មើៗគ្នា ឬការ 

ព្យាបាលែដលខុសគ្នា បុ៉ែន្តែដល្រតូវបានចាត់ទុក 
ថាេស្មើនឹងសិទ្ធ ិ អត្ថ្របេយោជន៍ កាតព្វកិច្ច និង 

ឱកាស។ 

 

េតើអ្នកដឹងអំពី អំណាចរបស់្រស្តីេទ?  

“ការព្រងឹងអំណាចរបស់្រស្តី (ឬការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច្រស្ត)ី គឺជាដំេណើរការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់្រស្តី។ 

វាអាច្រតូវបានកំណត់តាមវិធីជាេ្រចើន រួមទាំងការទទួលយកទស្សនៈរបស់្រស្ត ី ឬការខិតខំ្របឹងែ្របង 

េដើម្ីបែស្វងរកពួកេគ ការេលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់្រស្តីតាមរយៈការអប់រំ ការយល់ដឹង អក្ខរកម្ម 
និងការបណ្ដុះបណ្ដាល។ ការព្រងឹងអំណាចរបស់្រស្តីបានបំពាក់ និងអនុញ្ញាតឱ្យ្រស្តីេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត 

ក្នុងជីវិតតាមរយៈបញ្ហាេផ្សងៗេនៅក្នុងសង្គម។ ពួកេគអាចមានឱកាសកំណត់េឡើងវិញនូវតួនាទី 

េយនឌ័រឬតួនាទីេផ្សងេទៀត ែដលវាអាចអនុញ្ញាតឱ្យពួកេគមានេសរីភាពកាន់ែតេ្រចើនក្នុងការបន្ត 

េគោលេដៅែដលចង់បាន”។ 

េនៅេពល្រកេឡកេមើលសិទ្ធិ្រស្តី និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចរបស់្រស្ត ី វាមាន្របេយោជន៍ក្នុងការមានការ 

យល់ដឹងអំពីភាពជា្រស្តី។ 
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សកម្មភាព 3.2: អ្វីេទៅជា្រស្តីនិយម?12 

 
60 នាទី  

 

េដើម្ីបទទួលបានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានៃនពាក្យ "្រស្តីនិយម" 

និងេដើម្ីបេដោះ្រសាយការយល់្រចឡំទូេទៅមួយចំនួនជំុវិញ្រស្តីនិយម។ 

 
ម៉ាសីុនបញ្ចាំងនិងកំុព្ូយទ័រយួរៃដ 

ដំេណើរការ: 

្របាប់អ្នកចូលរួមថាពួកេគនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីពាក្យ "្រស្តីនិយម" ។ ពន្យល់ថាវាជាពាក្យែដលអាចនាំមកនូវ 

អារម្មណ៍ខុសៗគ្នាអា្រស័យេលើបុគ្គលម្នាក់ៗ េហើយថាការបណ្ដុះបណ្ដាលេនះគឺជាកែន្លងសុវត្ថិភាព 

ស្រមាប់ពិភាក្សាអំពីគំនិតរបស់ពួកេគ។ 

 

រូបភាព 3.3 ្រស្តីនិយម (O’Donnell, 2019) 

1. សំុឱ្យអ្នកចូលរួមេ្រជើសេរើសៃដគូម្នាក់ស្រមាប់សកម្មភាពេនះ។ ្រគូបង្ហាត់បង្ហាញ្រកាហ្វិកខាង 

េលើ (រូបភាព 3.3) េនៅេលើក្ដារេខៀន េហើយសំុឱ្យអ្នកចូលរួមបំផុសគំនិតរូបភាពពាក្យ និងគំនិត 

ែដលពួកេគភ្ជាប់ជាមួយពាក្យ "ភាពជា្រស្តី" ជាគូ។ េលើកទឹកចិត្តពួកេគឱ្យេបើកចំហេហើយ 

 
12 Adapted from Diversityis: https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-
womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 
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និយាយអំពីអ្វីែដលពួកេគបានឮ មិន្រតឹមែតអ្វីែដលពួកេគេជឿ ឬយល់្រសបផ្ទាល់ជាមួយេនោះ 

េទ។ ការសន្ទនាគួរែតជាកែន្លងែដលពួកេគអាចែចករំែលកអ្វីៗ្រគប់យ៉ាងមិនថាវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជ 

មាន។ 

2. អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យែចករំែលកអ្វីែដលពួកេគបានពិភាក្សាជាគូជាមួយថ្នាក់។ េនៅេពលពួកេគ 

ែចករំែលក សូមសរេសរពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនែដលេ្របើេដោយអ្នកចូលរួមេនៅេលើក្ដារេខៀន។  

3. សេង្ខបគំរូមួយចំនួនែដលអ្នកកត់សម្គាល់េនៅេលើក្ដារេខៀន រួមទាំងរូបភាព ពាក្យ និងគំនិត។ 

សំុឱ្យអ្នកចូលរួម្រតឡប់េទៅេធ្វើការជាគូ េដើម្ីបបំេពញ្របេយោគខាងេ្រកោមជាពាក្យ ឬ្របេយោគ 

ជាេ្រចើនតាមែដលពួកេគចូលចិត្ត។ េ្រជើសេរើសអ្នកចូលរួមពីរបីនាក់ េដើម្ីបែចករំែលកអ្វីែដល 

ពួកេគបានសរេសរ។ 

្រស្តីនិយមគឺជា… 
្រស្តីនិយមគឺមិនែមនជា… 

4. ្រគូឧេទ្ទសសរេសរនិយមន័យពីរៃន "្រស្តីនិយម" េនៅេលើក្ដារេខៀន េហើយពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ 

េរៀន (ចំណាំ៖ កណ្ដឹង ទំពក់ គឺជាអ្នកនិពន្ធ្រស្តីនិយមដ៏ល្ីបល្បាញ និងគួរឱ្យេគោរព)៖ 

a. វចនានុ្រកម Merriam-Webster៖ "្រទឹស្តីៃនសមភាពនេយោបាយ េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
ៃនេភទ។" 

b. ទំពក់កណ្ដឹង៖ «្រស្តនិីយមគឺជាចលនាមួយេដើម្ីបបញ្ចប់ភាពេ្រសើប្រសាល ការេកង្របវ័ញ្ច

ផ្លូវេភទ និងការជិះជាន់។ 

បន្ទាប់ពីេនោះ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមបស្រមួលផ្តល់ការយល់ដឹងខ្លះៗអំពីនិយមន័យៃន ្រស្តីនិយម 

និងមូលេហតុែដលវាមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់ពួកេយើងក្នុងការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ្រស្តី េនៅក្នុងបរិបទៃន 

ភាពជា្រស្តី។ 

្រស្តីនិយម (FEMINISM) 

្រស្តីនិយម គឺនិយាយអំពីេយនឌ័រទាំងអស់ែដលមានសិទ្ធ ិ និងឱកាសេស្មើគ្នា។ វាគឺអំពីការេគោរពបទ 
ពិេសោធន៍ អត្តសញ្ញាណ ចំេណះដឹង និងភាពខ្លាំងរបស់្រស្តីេផ្សងៗគ្នា និងការខិតខំផ្តល់អំណាចដល់ 

្រស្តីទាំងអស់ឱ្យដឹងពីសិទ្ធិេពញេលញរបស់ពួកេគ។ ជាងេនះេទៅេទៀតវាគឺអំពីការេរៀបចំក្រមិតៃនទី 

លានេលងរវាងេយនឌ័រ និងធានាថា្រស្ត ី និងេក្មង្រសីច្រមុះមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងជីវិតែដលមាន 

ស្រមាប់េក្មង្របុស និងបុរស (IWDA)13 ។  

 
13 IWDA ‘What is Feminism’. Accessed on 9th January 2022: https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/  
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្រគូបង្ហាត់ពន្យល់ថា បុរសក៏អាចជា្រស្តីនិយមែដរ។ Feminism មិន្រតឹមែតសំេដៅេលើ្រស្តបុ៉ីេណ្ណោះេទ វាគឺ

អំពីសមភាពេយនឌ័រ។ បុរសអាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការតសូ៊េដើម្ីបសមភាពេយនឌ័រ និងអាចរួមៃដគ្នា 

េដើម្ីបជំរុញសមភាព។ េដើម្ីបផ្តល់ឧទាហរណ៍ៃនសម្ព័ន្ធមិត្តបុរសែដលចូលរួមក្នុងចលនាសិទ្ធិ្រស្ត ី / 
្រស្តីនិយម ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចពិចារណាេលើការែចករំែលកេរឿងែដលមានជាមួយអ្នកចូលរួម (វាជា 

ការល្អក្នុងការពិភាក្សា និងេបើកកែន្លងស្រមាប់អ្នកចូលរួមបុរសេដើម្ីបែចករំែលកគំនិតរបស់ពួកេគអំពី 

្រស្តីនិយម)។ 

េហតុអ្វីបានជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទទួលស្គាល់សមភាពេយនឌ័រក្នុងការ្រគប់្រគង 
និងការពារធនធានធម្មជាតិ? 

ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ជីវច្រមុះ និងការបាត់បង់ទីជ្រមក និងការបំពុលគំរាមកំែហងបំផ្លាញជីវិត 

េសដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ និងសង្គមទាំងមូល។ ភាពអាសន្នែផ្នកបរិស្ថានែដលបំផ្លិចបំផ្លាញ និងជាប់គាំង 

ទាំងេនះេធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធមិនុស្ស រួមទាំងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត សុខភាព អាហារ ទឹក 

និងអនាម័យ វប្បធម៌ ការសេ្រមចចិត្តេដោយខ្លួនឯង និងកត្តាជាេ្រចើនេទៀតេដោយឥទ្ធិពល េផ្សងគ្នា 
េដោយែផ្អកេលើេយនឌ័រ។ ការេរើសេអើង និងអំេពើហឹង្សាេលើេយនឌ័រជា្របព័ន្ធ និងជា្របព័ន្ធេលើ្រស្ត ី គំរូ 

ការកំណត់ធនធាន ត្រមូវការអាហារូបត្ថម្ភខុសៗគ្នាក្នុងដំេណើរជីវិត ជាពិេសសអំឡុងេពល ទារក 

កុមារភាព ការមានៃផ្ទេពោះ និងការស្រមាលកូន និងក្រមិតខុសគ្នាៃនការប៉ះពាល់នឹងការបំពុល 

និងសារធាតុេ្រគោះថ្នាក់ ក្នុងចំេណោមកត្តាេផ្សងៗេទៀត។ កត្តាអាចបេង្កើនឥទ្ធិពលសិទ្ធិមនុស្សអវិជ្ជមាន 
ៃនការរិចរិលបរិស្ថាន រួមទាំងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ។ េទោះបីជាយ៉ាងណាក៏េដោយ េទោះបីជាជួប្របទះ 

នឹងផលប៉ះពាល់ខុសគ្នា និងមិនសមាមា្រតៃនការខូចខាតបរិស្ថានក៏េដោយ ្រស្តីជាេ្រចើនគឺជាអ្នកដឹកនាំ 

ក្នុងសកម្មភាពបរិស្ថាន - ជាអ្នក្រគប់្រគងធនធាន និងអ្នកតសូ៊មតិៃនរេបៀបរស់េនៅ្របកបេដោយនិរន្តរ 

ភាព - និងជាអ្នកការពារដី ទឹក ធម្មជាតិ និងសហគមន៍យ៉ាងរឹងមាំ។14 

េយនឌ័រ ក្នុងបរិបទៃន ធនធានធម្មជាតិ 

វគ្គេនះនឹងេផ្តោតេលើទំនាក់ទំនងេផ្សងគ្នារវាងេយនឌ័រ បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ។ វានឹងែផ្អកេលើ 

ចំេណះដឹង និងបទពិេសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួម ក៏ដូចជាការេរៀនសូ្រតពីអ្នកដៃទផងែដរ។ 

 
 

14 UN Human Rights ‘Human rights The Environment and Gender Equality’. Accessed on 9th January 2021: 
https://bit.ly/32UBPxH 
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សកម្មភាព 3.3: េយនឌ័រ ការចូលេ្របើ និងការ្រគប់ 

្រគងធនធាន 

ការែចករំែលកេស្មើភាពគ្នាក្នុងការសេ្រមចចិត្តរវាងបុរស និង្រស្តី មានសារៈសំខាន់ស្រមាប់ការ្រគប់្រគង 

ធនធានធម្មជាតិដ៏ល្អ។ េនៅក្នុងសហគមន៍េផ្សងៗគ្នា ្រស្តី និងបុរសេដើរតួនាទីេផ្សងគ្នាក្នុងការ្រគប់្រគង 

ធនធានធម្មជាតិ េហើយកាន់អំណាចេផ្សងគ្នាេលើលទ្ធភាពទទួលបានធនធានទាំងេនោះ។ 

 

លំហាត់: េយនឌ័រថាមពលដូង (20 នាទី) 

សកម្មភាព: េយនឌ័រ ការចូលេ្របើ និងការ្រគប់្រគងធនធាន (1 េម៉ោង) 

 

សកម្មភាពេនះនឹងជួយអ្នកចូលរួមឱ្យយល់កាន់ែតច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងេយនឌ័រ 

ទំនួលខុស្រតូវែដលបានកំណត់ជា្របៃពណីស្រមាប់បុរស 

និង្រស្តីេនៅក្នុងសង្គមរបស់េយើង និងភាពខុសគ្នាក្នុងការទទួលបាន និងការ្រគប់្រគងេលើ 

ធនធានធម្មជាតិរវាងបុរស និង្រស្តី។ េមេរៀននឹង្រតូវបានទាញេចញពីបទពិេសោធន៍ 

និងការយល់េឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួម េហើយនឹងជួយផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់ 

ែត្របេសើរេឡើងអំពីការ្រគប់្រគងបរិស្ថាន្របកបេដោយនិរន្តរភាព។ 

 

ស្លាយ PowerPoint ស្រមាប់បង្ហាញតារាង 3.1 និង 3.2 ឧបករណ៍បញ្ចាំងរូបភាព 

និងេអ្រកង់ ផ្ទាំងគំនូរ ្រកដាសគំនូរ ហ្វឺត េខ្មៅៃដពណ៌ 

 

េយនឌ័រថាមពលដូង (20 នាទី) អាច្រតូវបានេលងជាការកេម្តៅសាច់ដំុ 

េដើម្ីបឱ្យអ្នកចូលរួមគិតអំពីទំនាក់ទំនងថាមពល។ 

លំហាត់: េយនឌ័រថាមពលដូង (20 នាទី)15 

1. ែបងែចកអ្នកចូលរួមជាពីរជួរទល់មុខគ្នា េដោយដាក់េឈ្មោះ្រកុមមួយថា "A" និង្រកុមមួយេទៀត 

"B"។ 

a. សំុឱ្យសមាជិក្រកុម "A" នីមួយៗកាន់បាតៃដរបស់ពួកេគេឡើងដល់្របែហល្របាំមួយ 

អី៊ញពីមុខមនុស្សែដលឈរទល់មុខពួកេគេនៅេលើ្រកុម "B" ។ 

 
15Adapted from the ‘Columbian Hypnosis’ activity used in Forum Theater. See more about this at: 
https://bit.ly/3IReNay	 or read more: https://bit.ly/3HODWRO 
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b. សមាជិក្រកុម "A" នីមួយៗេ្របើៃដរបស់គាត់េដើម្ីប "េធ្វើពុតជា" ៃដគូរបស់ពួកេគពី្រកុម 

B េដោយនាំពួកេគេនៅជំុវិញេដោយផ្លាស់ទីៃដរបស់ពួកេគេនៅពីមុខមុខៃដគូរបស់ពួកេគ 

េដោយៃដគូរបស់ពួកេគេធ្វើតាម្រគប់ទីកែន្លងែដលពួកេគ្រតូវបានដឹកនាំ និងរក្សា 

ចម្ងាយដូចគ្នា រវាងមុខ និងបាតៃដ្រគប់េពលេវលា។ 

c. បន្ទាប់ពីពីរបីនាទី សូមអេញ្ជើញៃដគូឱ្យប្តូរតួនាទី។ េលើកេនះ “ខ” នាំមុខ េហើយ “ក” 

េធ្វើតាម។ 

2. បន្ទាប់ពីេលងេហ្គមេហើយ ្រគូឧេទ្ទសអេញ្ជើញអ្នក្រគប់គ្នាឱ្យគិតអំពីអារម្មណ៍របស់ពួកេគអំពី 

សកម្មភាពេដោយសួរសំណួរខាងេ្រកោម៖ 

● េតើេហ្គមេនះសប្បាយស្រមាប់អ្នកេទ? េតើវាេធ្វើឱ្យអ្នកមិន្រសួលេទ? 
● េតើមាននរណាម្នាក់ឈប់ ឬបដិេសធមិនេធ្វើតាមេនៅចំណុចណាមួយេទ? េហតុអ្វ?ី 
● េតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាេនៅេពលែដលអ្នកស្ថិតក្នុងតំែណងនាំមុខ? 
●  េតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាេនៅេពលអ្នកស្ថិតក្នុងទីតាំងខាងេ្រកោម? 

3. បន្ទាប់ពីការពិភាក្សា ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខបថា ែល្បងេនះគឺេដើម្ីបជួយអ្នកចូលរួមែស្វងយល់ពីទំនាក់ 

ទំនងថាមពល ជាពិេសសេនៅក្នុងបរិបទៃនការទទួលបាន និងការ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ 

និងេយនឌ័រ។ អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមសំណួរខាងេ្រកោម៖ 

● េតើលំហាត់េនះតំណាងឱ្យអំណាចយ៉ាងដូចេម្តច? 
● េតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងបុរស និង្រស្តីក្នុងជីវិត្រគួសារ និងសហគមន៍ 
និងក្នុងការទទួលបាន និង្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិយ៉ាងដូចេម្តច? 

4. បន្ទាប់ពី្រគូបង្ហាត់បូកសរុបេហ្គម ្រគូបង្ហាត់ភ្ជាប់វាេទៅនឹងសកម្មភាពបន្ទាប់។ 

ដំេនើរការ16: 

1. េដើម្ីបចាប់េផ្តើមសកម្មភាពេនះ សូមសរេសរពាក្យ “access” និង “control” េនៅេលើក្ដារេខៀន។ 

ពន្យល់ដល់អ្នកចូលរួមថា ឱកាសេដើម្ីបទទួលបាន និងេ្របើ្របាស់ធនធាន្រតូវបានេគេហៅថា 

"ការចូលេ្របើ" េហើយអំណាច ឬសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសេ្រមចចិត្តថាអ្នកណាអាចចូលេ្របើ្របាស់ 

ធនធានេនោះ និងស្រមាប់េគោលបំណងអ្វីេហៅថា "ការ្រគប់្រគង"។ 

2. ែបងែចកជា្រកុមែដលមានអ្នកចូលរួមទាំងបុរស និង្រស្តី 

 
16 Adapted from The International River and Oxfam. (2020). Transforming power A gender guide for 
organisations campaigning on dams and for rivers. Retrieved 4 January 2020, from 
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-
pages.pdf 
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3. អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមពិភាក្សាសំណួរេនៅេលើតារាង 3.1 និង 3.2 ជា្រកុមតូចៗរបស់ពួកេគ 

េហើយសរេសរចេម្លើយរបស់ពួកេគេនៅេលើតារាង្រតឡប់។ 

4. អេញ្ជើញ្រកុមនីមួយៗឱ្យបង្ហាញចេម្លើយរបស់ពួកេគេទៅកាន់ថ្នាក់េរៀនេដោយែផ្អកេលើបទពិេសោធ
ន៍របស់ពួកេគេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

5. ដូចែដលអ្នកចូលរួមមានវត្តមាន សូមពិភាក្សាភ្លាមៗតាមរយៈសំណួរខាងេ្រកោម៖ 

6. េតើបុរស និង្រស្តីមានឱកាសខុសៗគ្នាក្នុងការទទួលបាន និង្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ 

ែដរឬេទ? េហតុអ្វ?ី 

7. េតើបុរស និង្រស្តីទទួលបានអត្ថ្របេយោជន៍ខុសគ្នាពីការទទួលបាន និងការ្រគប់្រគងេលើធន 

ធានធម្មជាតិែដរឬេទ? 

8. េតើអ្នកគិតថាបញ្ហា្របឈមែផ្នកបរិស្ថានមានឥទ្ធិពលេលើ្រស្តីនិងបុរសខុសគ្នាេទ? េបើដូេច្នះ េតើ

យ៉ាងេម៉ច? 

9. េតើការេលើកកម្ពស់សមភាពេយនឌ័រអាចរួមចំែណកក្នុងការេដោះ្រសាយបញ្ហាបរិស្ថានយ៉ាងដូច

េម្តច? 

 តារាង ៣.១៖ ្របេភទៃនសិទ្ធិអចលន្រទព្យ និងទំនាក់ទំនងអំណាច 

្របេភទៃនដី 
្របេភទៃនសិទ្ធិអចល
ន្រទព្យ 

ម្ចាស់ដី 
េតើអ្នកណាជាអ្នក
េធ្វើការសេ្រមចចិ

ត្ត? 

ពួកេគជាអ្នកណា? 

ដីរដ្ឋ 

កម្មសិទ្ធិដីធ្ល ី

សិទ្ធិ្រគប់្រគង 

សិទ្ធិែបងែចក 

រដ្ឋ 

រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំ

បន់ 

ម្រន្ត ី ម្រន្តី្របុស 

ដីភូមិទូេទៅ 

កម្មសិទ្ធិដីធ្ល ី

សិទ្ធិេ្របើ្របាស់ដីធ្ល ី
សិទ្ធិ្រគប់្រគង 

សិទ្ធិដកខ្លួនេចញ 

អ្នកភូមិ 

 

េមភូមិ 
អ្នកដឹកនាំវប្បធម៌ 

បុរសគឺជាអ្នកដឹក
នាំ 
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ដីឯកជន 

កម្មសិទ្ធិដីធ្ល ី

សិទ្ធិេ្របើ្របាស់ដីធ្ល ី

សិទ្ធិ្រគប់្រគង 
សិទ្ធិដកេចញ 

សិទ្ធិេធ្វើ្របតិបត្តិការ 

អ្នកភូមិ 

្រកុមហុ៊ន 
និងអ្នកដៃទ 

េម្រគួសារ 

និងអ្នក្រគប់្រគង្រកុ
មហុ៊ន 

បុរសជាេម្រគួសារ 

េហើយបុរសជាអ្នក
្រគប់្រគង 

តារាង 3.2: ការចូល និង្រគប់្រគងធនធានក្នុងសហគមន៍ (click here to download) 

ធនធាន 

ការរកបានេនៅធនធាន អំណាចៃនការសេ្រមចចិត្ត ការ្រគប់្រគងេទៅេលើអត្ថ្របេយោជន៍ 

នរណាអាចេ្របើធនធានបាន? 

េតើអ្នកណាជាអ្នកសេ្រមចថា

េតើធនធាន្រតូវបានេ្របើ្របាស់

យ៉ាងដូចេម្តច 

េហើយអ្នកណាទទួលបានអត្ថ

្របេយោជន៍ពីពួកេគ? 

េតើអ្នកណា្រគប់្រគងធនធានទាំង

េនះ? 

្រស្ត ី បុរស ្រស្តី បុរស ្រស្តី បុរស 

ដ ី

វាលែ្រស / ដំណាំ       

សួនមាត់ទេន្ល       

សួនផ្ទះ       

ៃ្រព 

ៃ្រពសហគមន៍       

អុស       
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ធនធាន 

ការរកបានេនៅធនធាន អំណាចៃនការសេ្រមចចិត្ត ការ្រគប់្រគងេទៅេលើអត្ថ្របេយោជន៍ 

នរណាអាចេ្របើធនធានបាន? 

េតើអ្នកណាជាអ្នកសេ្រមចថា

េតើធនធាន្រតូវបានេ្របើ្របាស់

យ៉ាងដូចេម្តច 

េហើយអ្នកណាទទួលបានអត្ថ

្របេយោជន៍ពីពួកេគ? 

េតើអ្នកណា្រគប់្រគងធនធានទាំង

េនះ? 

្រស្ត ី បុរស ្រស្តី បុរស ្រស្តី បុរស 

ផលិតផលៃ្រព

េឈើ ឧ. បឺរីៃ្រព 

ឱសថ និងទឹកឃ្មុំ 

      

ទឹក 

ទេន្ល       

បឹង       

្របឡាយទឹកសា

ធារណៈ 
      

្រតី 

កសិដ្ឋានេនៅតំប

ន់ខ្ពង់រាប 
      

ថាមពល 

េឈើ       

េដើមេកោងកាង       

ធ្យូង       
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ធនធាន 

ការរកបានេនៅធនធាន អំណាចៃនការសេ្រមចចិត្ត ការ្រគប់្រគងេទៅេលើអត្ថ្របេយោជន៍ 

នរណាអាចេ្របើធនធានបាន? 

េតើអ្នកណាជាអ្នកសេ្រមចថា

េតើធនធាន្រតូវបានេ្របើ្របាស់

យ៉ាងដូចេម្តច 

េហើយអ្នកណាទទួលបានអត្ថ

្របេយោជន៍ពីពួកេគ? 

េតើអ្នកណា្រគប់្រគងធនធានទាំង

េនះ? 

្រស្ត ី បុរស ្រស្តី បុរស ្រស្តី បុរស 

កាកសំនល់កសិ

កម្ម 
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សកម្មភាព 3.4: េរឿង្រស្តី និងបរិស្ថាន  

 
1 េម៉ោង 45 នាទី 

 

សកម្មភាពេនះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកចូលរួមនូវឱកាសេដើម្ីបែស្វងយល់ពីេរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់

សកម្មជនយុវជនេមគង្គ។ ការស្តាប់េរឿងរ៉ាវពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកេគអាចជួយបំផុសគំនិត 

និងផ្តល់អំណាចដល់យុវជនឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនាេពលអនាគតេនៅក្នុងសហគមន៍រប

ស់ពួកេគ។ 

 
 ស្លាយ PowerPoint ស្រមាប់បង្ហាញករណីសិក្សា ម៉ាសីុនបញ្ចាំង និងេអ្រកង់បញ្ចាំង 

ដំេណើរការ:  

ចាប់េផ្តើមវគ្គេនះេដោយជំរុញឱ្យអ្នកចូលរួមឆ្លុះបញ្ចាំងពី្រសុកកំេណើតរបស់ពួកេគេដោយេធ្វើសកម្មភាពែដ

លេហៅថា 

'ទីកែន្លងែដលខ្ញុំចូលចិត្តក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុ'ំ 
េ្រកោយមកេទៀត  

1. អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗឱ្យែស្វងរកៃដគូ (អ្នកចូលរួម A និងអ្នកចូលរួម B) ។ 

2. សំុឱ្យអ្នកចូលរួមនីមួយៗេដើរេលងជាមួយគ្នាជំុវិញកែន្លងសិក្ខាសាលា។ េនៅេពលពួកេគេដើរ 

ប្តូរេវនពណ៌នា 'កែន្លងែដលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុ'ំ។ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូល 

រួមក្នុងគូនីមួយៗ 5 នាទីេដើម្ីបែចករំែលក។ 

3. េលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗស្តាប់ឱ្យសីុជេ្រមៅ ខណៈេពលែដលៃដគូរបស់ពួកេគកំពុង 

ែចករំែលក េហើយអនុញ្ញាតឱ្យពួកេគនិយាយេដោយមិនរំខាន។ 

4. បន្ទាប់ពីគូនីមួយៗបានបញ្ចប់ សូមសំុឱ្យអ្នកចូលរួម 3-4 នាក់ែចករំែលកេរឿងរ៉ាវរបស់ៃដគូ 

របស់ពួកេគជាមួយថ្នាក់េរៀន។ 

េហ្គមេនះនឹងជួយអ្នកចូលរួមឱ្យអនុវត្តជំនាញស្តាប់យ៉ាងសីុជេ្រមៅ និងវិភាគនូវអ្វីែដលពួកេគបានឮពី 

ៃដគូរបស់ពួកេគ ដូេច្នះេហើយផ្តល់នូវមូលដ្ឋាន្រគឹះដ៏ល្អស្រមាប់សកម្មភាពែចករំែលកេរឿងខាងេ្រកោម។ 

  



 
   

 
 
 

 
  

 78 
 

េរឿង ្រស្តី និង បរិស្ថាន 

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពខាងេលើ សូមែបងែចកអ្នកចូលរួមជា្រកុម 3-4 ។ 

ចាត់ែចងេរឿងមួយក្នុងចំេណោមេរឿងខាងេ្រកោម17ស្រមាប់្រកុមនីមួយៗេដើម្ីបអាន។ េនៅេពលពួកេគអាន 

សូម ឲ្យពួកេគគិតអំពីចំណុចខាងេ្រកោមេនះ ៖ 

● េតើសាច់េរឿងនិយាយអំពីអ្វី? 
● េតើមានអ្វីេកើតេឡើងក្នុងេរឿង? 
● េតើអ្នកនិពន្ធេរឿងបានេឆ្លើយតបយ៉ាងណា? 
● េតើនាងចាត់វិធានការអ្វីេដើម្ីបែកលម្អស្ថានភាព? 
● េតើសហគមន៍ទទួលបានេជោគជ័យេទ? េហតុអ្វីឬេហតុអ្វីមិន? 

េ្រកោយមក សូមអេញ្ជើញអ្នកតំណាងមកពី្រកុមតូចៗនីមួយៗ េដើម្ីបបង្ហាញចេម្លើយរបស់ពួកេគេទៅកាន់ 

ថ្នាក់េរៀន។ 

ទេន្លរបស់េយើង ជីវិតរបស់េយើង: េរឿង កញ្ញា ហម ខាំ 

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ជា ហម ខាំ។ ខ្ញុំជា្រស្តីវ័យេក្មងម្នាក់មកពី េមឿង ប៉ាន់ ែដល្រតូវបានេ្រជើសេរើសេដោយ Weaving 

Bonds េដើម្ីប ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា បណ្ដុះបណ្ដាលមួយ េនៅ េឈៀងៃម៉។ េមឿង ប៉ាន់ 
គឺជាភូមិដាច់្រសយាលតូចមួយេនៅក្នុងតំបន់ ស្យាន ៃន្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ភូមិរបស់ខ្ញុំតូច 

េហើយស្អាត េហើយពឹងែផ្អកខ្លាំងេលើទេន្លសាល់វីន និងៃដទេន្លរបស់វា។ តំបន់របស់ខ្ញុ ំ

គឺកសិកម្មជាចម្បង ដូេច្នះេយើង ពឹងែផ្អកេលើទេន្លស្រមាប់ទឹក បែន្ថមពីេលើអត្ថន័យវប្បធម៌ 

ែដលទេន្លសាល់វីន និងៃដទេន្លរបស់វាមានស្រមាប់ ជនជាតិេដើមភាគតិចក្នុងតំបន់។ ខ្ញុំេកើតេនៅក្នុង 
ភូមិេនះេហើយវាគឺជាមហិច្ឆិតារបស់ខ្ញុំក្នុងការចំណាយេពលេពញ មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំេនៅទីេនះ - ខ្ញុំចង់េធ្វើឱ្យ 

 

1. 17 To read additional stories, please refer to the links below:  

https://bit.ly/3g1acFy  

https://bit.ly/3yZYt2Q  

ខ្ញុំ 
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្របាកដថា េនះគឺជាលទ្ធភាពមិន្រតឹមែតស្រមាប់ខ្ញុំបុ៉េណ្ណោះេទ បុ៉ែន្តស្រមាប់ សហគមន៍របស់ខ្ញុ ំ

ទាំងមូលផងែដរ។  

 
មុ៉ងផាន្រតូវបានហំុ៊ព័ទ្ធេដោយភ្នំពណ៌ៃបតងែដល្រគបដណ្ដប់េដោយៃ្រពេឈើ្រកាស់ - មានធនធានធម្មជាតិ 

ជាេ្រចើនរួម ទាំងទេន្លរបស់េយើងែដលហូរចូលេទៅក្នុងទេន្លសាល់វីន (ជាទេន្លដ៏សំខាន់បំផុតស្រមាប់ 

សហគមន៍របស់េយើង) ។ តំបន់េនះគឺ "េនៅេ្រកៅ្រពំែដន" ស្រមាប់េភ្ញៀវេទសចរ េដោយសារែតជាតំបន់ 

ជេម្លោះ។ េយើងគ្មានឧស្សាហកម្មេទ ដូេច្នះេយើងពឹងែផ្អកទាំង្រសុងេលើដំណាំេដើម្ីបរក្របាក់ចំណូល និង
អភិវឌ្ឍភូមិរបស់េយើង។ េយើងដាំភាគេ្រចើនជា្រសូវ និងខ្ទឹម ែដលទាំងពីរេនះ្រតូវការទឹក ្រគប់្រគាន់ 

េដើម្ីបេជោគជ័យ។ េ្រកៅពីេនោះ េយើង្របមូលអុសពីៃ្រព េហើយដាំបែន្លៃបតងស្រមាប់បរិេភោគ។ ៃ្រពេឈើ 

និងទឹកគឺជាចំណុចកណ្ដាលៃនជីវិតស្រមាប់សហគមន៍របស់េយើង។ េនៅ្រសុកកំេណើតេយើងមានជនជាតិ

េផ្សងៗជាេ្រចើនរួមមាន ប៉ាអូ លីសូ៊ ស្យាន និងកាែរន បុ៉ែន្ត្របជាជនភាគេ្រចើនជាជនជាតិស្យាន។  
 

មុ៉ងផានសម្ូបរេទៅេដោយវប្បធម៌ អក្សរសា្រស្ត និងពិធីបុណ្យ្របៃពណី។ មានបឹងបុរាណមួយ និងវត្ត 

និងវត្តអារាមសំខាន់ៗែដលមានវប្បធម៌ រួមទាំងវត្តដ៏ល្ីបល្បាញមួយ ែដល្រពះសង្ឃេគោរពបូជាជាេរៀងរាល់ 

ឆ្នាំ។ េនៅែក្បរេនោះគឺជាទឹកេ្រជោះដ៏្រសស់ស្អាត ែដល្របជាពលរដ្ឋទទួលបានអគ្គិសនីតាំងពីឆ្នាំ ២០០៨។ 
តំបន់េនះហំុ៊ព័ទ្ធេដោយវាលែ្រសៃបតង និងៃ្រពេឈើទា។ ជនក្នុងតំបន់េនោះេគស្គាល់ចិត្តសប្ុបរស; អ្នករាល់

គ្នាស្គាល់គ្នាេហើយស្វាគមន៍េភ្ញៀវថ្មែីដលមកតំបន់េនោះ។ 

 

រដូវេក្តៅមុនេនៅមុ៉ងប៉ានគឺេក្តៅខ្លាំងណាស់  េ្រពោះេយើងមានទេន្លមួយែដលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីតូច 
មួយ េនៅេលើ េនោះ។ រដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ទំនប់េនះេនៅេលើ 'ទេន្លម្តាយ' របស់េយើងេនៅខាងេលើ

ៃនទី្របជំុជន ដូេច្នះឥឡូវេនះវាពិបាកក្នុងការទទួលបានទឹក្រគប់្រគាន់ដល់តំបន់កសិកម្ម។ 

សហគមន៍របស់េយើងរស់េនៅេ្រកោម រដ្ឋាភិបាលេយោធា េហើយ្រកុមេយោធាបានេឡោមព័ទ្ធទី្រកុង។ ខ្ញុំ

េជឿថាចំនួន្របជាជនរបស់ពួកេគមានចំនួនេ្រចើនជាងចំនួន្របជាជនក្នុងទី្រកុងរបស់ខ្ញុំ។ ជួនកាល
វាស្ទះទឹកហូរចូលែ្រស ដូេច្នះេយើងមិនអាចចាប់្រតី ឬរកលុយបានេទ។ ទីបំផុត ដំណាំមិនអាច

ផលិតបានក្រមិតខ្ពស់េទ េហើយលទ្ធផលចុងេ្រកោយគឺេធ្វើឱ្យេយើងបាត់បង់្របាក់ចំណូល ការអប់រំ 

និងសុខភាព។ 

វាគឺស្រមាប់េហតុផលទាំងេនះ ែដលខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់តម្បាញ 

មូលប្រត េនៅេឈៀងៃម៉។ មុនេពលសិក្ខាសាលាេនះ ខ្ញុំបានចុះកម្មសិក្សាេនៅមុ៉ងប៉ាន។ វាជាការងារ 

ដំបូងរបស់ខ្ញុ ំ និងជាបទពិេសោធន៍ការងារដ៏មានតៃម្ល។ ក្នុងអំឡុងេពលសិក្ខាសាលាេនៅេឈៀងៃម៉ 
ខ្ញុំបានេរៀនអំពីសិទ្ធិ មនុស្ស បរិស្ថាន ការកសាងសន្តិភាព និងការដឹកនាំរបស់្រស្តី។ 

េយើង្រតូវបានបង្ហាញពីរេបៀប ែដល្រកុមេផ្សងៗគ្នាការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់របស់ពួកេគ ឧទាហរណ៍ 

្រកុមជនជាតិភាគតិច Karen ។ ខ្ញុំអាច អនុវត្តអ្វីែដលខ្ញុំបានេរៀនេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុ ំ

ឧទាហរណ៍េដោយេរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាល និងេធ្វើការ ្រសាវ្រជាវ។ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិេសស 
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េលើការេរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាល េ្រពោះខ្ញុំគិតថា្របជាជនេនៅក្នុងភូមិ របស់ខ្ញុំមិនមានឱកាសេ្រចើន 

ក្នុងការសិក្សាអំពីបញ្ហាទាំងេនះេទ។ េលើសពីេនះ សិក្ខាសាលាក៏បានព្រងឹង ជំនាញនិយាយភាសា 

អង់េគ្លសរបស់ខ្ញុំយ៉ាងេ្រចើនផងែដរ ដូេច្នះេហើយខ្ញុំកាន់ែតអាច្របា្រស័យទាក់ទងជាមួយ មនុស្សេនៅ 

ខាងេ្រកៅតំបន់របស់ខ្ញុំ។  

បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាស្តីពីការតម្បាញមូលប្រតេនៅទូទាំង្រពំែដនខ្ញុំទទួលបានឱកាសេដើម្ីបេធ្វើកម្ម
សិក្សាបែន្ថមជាមួយ្រកុមហុ៊នតម្បាញមូលប្រតែដលមានមូលដ្ឋានេនៅការិយាល័យេឈៀងៃម៉របស់

ពួកេគ។ ខ្ញុំបានស្នាក់េនៅ ទីេនោះរយៈេពលបីែខទទួលបានបទពិេសោធន៍កាន់ែតេ្រចើនែស្វងយល់ 

បែន្ថមអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងតំបន់ និង បានជួបជាមួយមនុស្សមកពី្របេទសេផ្សងេទៀតែដល 

េធ្វើការេលើបញ្ហាដូចគ្នា។ 

ក្តី្រសៃមរបស់ខ្ញុំគឺស្រមាប់សហគមន៍ទាំងអស់ែដលរស់េនៅជំុវិញទេន្លសាល់េវៀន េដើម្ីបេធ្វើការរួមគ្នា 

នាេពលអនាគត។ ខ្ញុំេជឿថា្របសិនេបើេយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាព េយើងអាចផ្លាស់ប្តូរបរិយា 

កាស របស់េយើងឱ្យ កាន់ែត្របេសើរេឡើង េហើយមនុស្សក៏នឹងទទួលស្គាល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់្រស្ត ី

េនៅក្នុងសហគមន៍ របស់ពួកេគ ផងែដរ។ 

សរុបមក ភូមិខ្ញុំជាសហគមន៍ស្ងប់ស្ងាត់ និងសន្តិភាព។ េយើងមានវប្បធម៌ ្របៃពណី អក្សរសា្រស្ត 

និងបំណង្របាថ្នាដ៏មុតមាំក្នុងការផ្តល់អនាគតល្អដល់មនុស្សជំនាន់េ្រកោយ។  

ក្រមិតៃនការអប់រំរបស់េយើងទាបជាងទី្រកុងដ៏ៃទេទៀត បុ៉ែន្តេយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពេហើយ 

ខ្ញុំពិតជា មានសំណាង និងមានេមោទនភាពចំេពោះខ្លួនឯងែដលបានក្លាយជា្រស្តីម្នាក់ែដលមាន 
ឱកាសស្នាក់េនៅក្នុងទី្រកុងតូចមួយរបស់ខ្ញុ ំ ជាមួយនឹង្រគួសារដ៏រីករាយ និង្រកុមជនជាតិដ៏គួរឱ្យ 

្រសឡាញ់របស់ខ្ញុំ និងេដើម្ីប ជួយសហគមន៍របស់ខ្ញុំតាមែដលខ្ញុំអាចេធ្វើបាន។ 

្រស្តដីកឹនាំវ័យេក្មង ជីជីព្ីរបេទសកម្ពុជា៖ េរឿងរបស់ជីជ ី

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ពន្ទេដោយកញ្ញា ជីជី មកពីកម្ពុជា។ នាងគឺជាអតីតនិស្ិសតឆ្នាំ 2016 ៃន្រកុមហុ៊ន Weaving Bonds 

Across Borders ។ បច្ចុប្បន្ន ជីជី គឺជាអ្នកស្រមបស្រមួល្រស្តីជាមួយអង្គការមាតាធម្មជាតិ 
ក្នុងេខត្តេកោះកុង ្របេទសកម្ពុជា។ ការងាររបស់នាងេផ្តោតេលើការព្រងឹងអំណាចរបស់្រស្តី 

ការអប់រំ ការយល់ដឹង និងការកាត់បន្ថយភាពលំេអៀងេយនឌ័រេនៅក្នុងសហគមន៍ជំុវិញ្របេទស 

កម្ពុជា។ 

នាងផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលេដើម្ីបេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំេណោម្រស្តីេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិ្រស្ត ី

និ 
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ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់្រស្តី និងការការពារបរិស្ថាន។ នាងក៏ដឹកនាំ្រកុម្រស្តីេធ្វើយុទ្ធនាការ និងការតវ៉ាអហិង្សា 

ទាក់ទងនឹងការការពារបរិស្ថាន។   

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ អ្នកភូមិជាេ្រចើននាក់បានរងេ្រគោះពីគេ្រមោងបូមខ្សាច់េនៅភូមិខ្ញុំ។ អ្នកភូមិ្រតូវរុះេរើផ្ទះ 

េហើយខ្ញុំ្រតូវឈប់េរៀនេនៅវិទ្យាល័យ។ ្រកុមហុ៊នមួយបានយកដីរបស់េយើងេទៅេធ្វើការបូមខ្សាច់ េហើយ
បន្ទាប់មកបានផ្តល់សំណងតិចតួចបំផុតដល់េយើង។ ្រគួសាររបស់ខ្ញុំបាន្របឈមមុខនឹងការលំបាក 

េហើយបទពិេសោធន៍ដ៏លំបាកទាំងអស់េនះបានេលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឱ្យការពារទឹកដី បរិស្ថាននិងជីវិតរបស់ 

្រស្តី។ េទោះបីជា្រគួសាររបស់ខ្ញុំបានបំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំពីការទទួលយកហានិភ័យទាំងេនះ េដោយសារពួក 

េគ្រពួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំក៏េដោយ ខ្ញុំបានទទូចេលើេគោលេដៅរបស់ខ្ញុំ និងអនុវត្តេបសកកម្ម 

របស់ខ្ញុំក្នុងការ្របយុទ្ធ្របឆាំងនឹងវិសមភាពសង្គមេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។  

េនៅែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុបំានចូលរួមសិក្ខាសាលារយៈេពល 10 ៃថ្ងែដលេរៀបចំេដោយ តម្បាញប័ណ្ណឆ្លង 

្រពំែដន។ េនៅក្នុងសិក្ខាសាលាេនះ ខ្ញុំបានែចករំែលកបទពិេសោធន៍ការងារ និងបទពិេសោធន៍ជីវិតជា 
េ្រចើនរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកចូលរួមេផ្សងេទៀត។ បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាេនះ ខ្ញុំបានទទួលជំនួយតិចតួចពី 

្រកុមហុ៊នតម្បាញ េដើម្ីបេរៀបចំគេ្រមោងេនៅេកោះ្រសេឡៅ េខត្តេកោះកុង ្របេទសកម្ពុជា។ 

េកោះ្រសេឡៅមាន៣ភូមិ និង្របជាជន៧០០នាក់។ ពួកគាត់កំពុង្របឈមនឹងបញ្ហាៃនការបូមខ្សាច់ 

េហើយបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដូចជា ៃ្រពេកោងកាងែដលខូចខាត ផលប៉ះពាល់ដល់ការេនសាទ 
របស់ពួកេគ និងការបំពុលទឹក។ អ្នកភូមិមិនដឹងពីរេបៀបការពារបរិស្ថាន និងសិទ្ធអិ្វេីទ។ េនោះេហើយជា 

មូលេហតុែដលខ្ញុំចង់ផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលេដើម្ីបផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ៃនការបូមខ្សាច់ 

រេបៀបការពារបរិស្ថាន ការដឹកនាំរបស់្រស្តី សិទ្ធិ្រស្ត ីនិងយុទ្ធនាការអហិង្សាដល់អ្នកភូមិ ជាពិេសស្រស្តី។ 

េទោះយ៉ាងណាក៏េដោយ ខ្ញុំមិនដឹងថាេតើខ្ញុំអាចេធ្វើសកម្មភាពទាំងេនះេដោយរេបៀបណាេទ រហូតដល់ខ្ញុ ំ

បានជួប Weaving Bonds Across Borders។ 

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការតម្បាញ ខ្ញុំបានសេ្រមចចិត្តេធ្វើការឱ្យអង្គការមាតាធម្ម 

ជាតិ េនៅ្រសុកកំេណើតរបស់ខ្ញុំម្តងេទៀត េហើយបានេលើកទឹកចិត្តេចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំឱ្យជួលបុគ្គលិក្រស្ត ី
បែន្ថមេទៀត េ្រពោះេយើងមិនមានបុគ្គលិក្រស្តីេ្រចើនេនៅក្នុងអង្គការរបស់េយើងពីមុនមក។ ខ្ញុំគិតថាការ 

បែន្ថមបុគ្គលិក្រស្តីេទៅក្នុងអង្គការរបស់េយើងមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីេ្រពោះតាមវិធីេនះ េយើងអាច 

េលើកកម្ពស់សមភាពេយនឌ័រេនៅក្នុងអង្គការរបស់េយើងជាមុនសិន េហើយបន្ទាប់មកេយើងអាចេធ្វើការ 

ជាមួយសហគមន៍។ រាល់េពលែដលខ្ញុំព្យាយាមស្គាល់សហគមន៍ និងព្យាយាមែស្វងយល់ពីស្ថានភាព 

ជីវភាពរបស់ពួកេគ។ 

េគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺបេង្កើតសហគមន៍សន្តិភាពេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ែដល្រស្តីអាចដឹកនាំគ្នាេទៅវិញ 
េទៅមក សេ្រមចបាននូវសិទ្ធិអំណាចេដោយខ្លួនឯង និងទទួលបានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ្រស្ត ីភាពជាអ្នក 

ដឹកនាំរបស់្រស្ត ី និងេរៀបចំេដោយខ្លួនឯងេដើម្ីបេធ្វើយុទ្ធនាការ ការតសូ៊មតិ និងការតវ៉ាអហិង្សាទាក់ទង 
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នឹងការបូមខ្សាច់ និង ការការពារបរិស្ថាន។ ខ្ញុំសង្ឹឃមថា ្រស្តីកាន់ែតេ្រចើនចូលរួមក្នុងបញ្ហាសហគមន៍ 

និងបេញ្ចញសំេឡងរបស់ពួកេគេនៅតាមទីសាធារណៈនាេពលអនាគត។ 

យុវជនគឺជាអ្នកដឹកនាំនាេពលអនាគតរបស់េយើង និងក្បាលម៉ាសុីនៃនការផ្លាស ់

ប្តូរ៖ េរឿងេដោយ ណាង សាយនីង 

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

 េកើតេនៅមុ៉ង ផាន ភាគខាងត្ូបងៃនរដ្ឋស្យាន ្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា មុ៉ង ផាន ជាទី្រកុងតូច

មួយែដលមានទីតាំងេនៅជិតទេន្លអន្តរជាតិមួយែដលេគស្គាល់ថាជាទេន្លសាល់វីន។ មុ៉ង 

ផាន ជាកែន្លងែដលខ្ញុំចំណាយេពលកុមារភាពេហើយ្រសុកកំេណើតរបស់ខ្ញុំ្រតូវបានហំុ៊ព័ទ្ធ 

េដោយជួរភ្នំដ៏្រសស់ស្អាត។ ៃ្រពេឈើទាលខ្ពស់ និងេ្រជៅ និងទេន្លនាមផានែដលហូរកាត់ 
កណ្ដាលទី្រកុងបែន្ថមភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាព្រសស់ស្អាត និងតៃម្លេសដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យៃន មុ៉ង ផាន និងតំបន់ 

ជំុវិញរបស់វា។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសំណាងណាស់ែដលស្ថិតេនៅកែន្លងដ៏អស្ចារ្យមួយ ជាមួយនឹង 

ស្រមស់ធម្មជាតិ ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ទឹកហូរថ្លា និងស្អាត ្រពមទាំងទេន្ល វាលែ្រសៃបតង អាហារ 

្រសស់ៗ និងបរិយាកាសមិត្តភាព។ ធនធានទាំងអស់េនះផ្តល់នូវត្រមូវការមូលដ្ឋានយ៉ាងទូលំទូលាយ 
ស្រមាប់្រគួសាររបស់ខ្ញុំ និងសហគមន៍របស់េយើង។ ៃ្រពេឈើរបស់េយើង គឺជាធនធានដ៏សំខាន់ែដល 

បំេពញបែន្ថមដល់ជីវភាពរស់េនៅរបស់េយើងនិងជួយេយើងក្នុងការបំេពញត្រមូវការមូលដ្ឋានរបស់េយើង 

ខ្ញុំបានចាកេចញពី្រសុកកំេណើតរបស់ខ្ញុំេនៅេពលខ្ញុំមានអាយុៃម្ភពីរឆ្នាំ េហើយេពោរេពញេដោយថាមពល 
ការចង់ដឹងចង់េឃើញ ការតាំងចិត្ត និងសង្ឹឃមថានឹងែស្វងរកបទពិេសោធន៍ថ្មីៗេនៅក្នុងពិភពេលោកថ្មី។ 

បន្ទាប់ពីសិក្សា និងេធ្វើការេនៅេ្រកៅ្របេទសបានដប់ឆ្នាំ ខ្ញុំបានសេ្រមចចិត្ត្រតលប់មក្រសុកកំេណើតវិញ 

េដើម្ីបផ្គត់ផ្គង់យុវជន និងសហគមន៍របស់េយើងេ្រពោះសហគមន៍ទាំងមូលកំពុងរងេ្រគោះ េដោយសារ 

សកម្មភាពកាប់េឈើ។ ការកាប់េឈើបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់សហគមន៍េយើងនិងជីវភាពមូល 
ដ្ឋានរបស់អ្នកភូមិ។ ខ្ញុំបាន្រតឡប់េទៅ្រសុកកំេណើតវិញ េដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង 

ចំេពោះបរិស្ថានរបស់េយើង និងេដើម្ីបផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជន កសាងសមត្ថភាព និងេលើកកម្ពស់ 

ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គម និងនេយោបាយែដលកំពុងេកើតមានេនៅក្នុងមុ៉ងប៉ាន។ ក្តីសង្ឹឃមរបស់ខ្ញុ ំ

គឺថាពួកេគនឹងដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកេគ និងចាត់វិធានការេដើម្ីបការពារខ្លួន និងធនធានធម្មជាតិរបស់ 

ពួកេគ។ 

េនៅែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2013 ខ្ញុំបានបេង្កើតសមាគមយុវជន មុ៉ង ផាន េដើម្ីបផ្តល់អំណាចដល់យុវជនស្យាន 
និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ ក្នុងឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំបានេធ្វើការជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់មកពីសហរដ្ឋអាេមរិក 

និងកូឡំុបី៊ េដើម្ីបបេង្កើតប័ណ្ណបំណុលតម្បាញឆ្លង្រពំែដន េដើម្ីបផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ជំុវិញពិភព 

េលោកែដលរងផលប៉ះពាល់េដោយជេម្លោះអំេពើហិង្សា េ្រគោះមហន្តរាយបរិស្ថាន និងការែ្រប្របួលអាកាស 

ធាតុ។ 

ខ្ញុំ 
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ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំ្រស្ត ី វាមិនងាយ្រសួលេទក្នុងការចាប់េផ្តើមអង្គការេនៅក្នុងសង្គមែដល្រគប់្រគង 

េដោយបុរស។ ខ្ញុំែតងែត្របឈមមុខនឹងបទពិេសោធន៍ដ៏ជូរចត់េនៅេពលឈានេទៅមុខមួយជំហានក្នុង 

សហគមន៍របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំែតងែត្រតូវរកវិធីការពារខ្លួន ខណៈេពលែដលរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ 
អ្នកដឹកនាំបុរស។ បុ៉ែន្តខ្ញុំក៏្រតូវផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដឹកនាំ្រស្ត ី និងតសូ៊មតិេដើម្ីបសិទ្ធិរបស់ពួកេគ។ ខ្ញុ ំ

េជឿ ថាការផ្លាស់ប្តូរេ្រចើនែតចាប់េផ្តើមេដោយក្តីសង្ឹឃម េដោយបុគ្គលម្នាក់ៗ និងតាមរយៈសកម្មភាព 

តូចៗ។ ដូេច្នះេហើយេនៅកណ្ដាលៃនហានិភ័យនិងបញ្ហា្របឈម ខ្ញុំលះបង់ខ្លួនឯងេដើម្ីបេធ្វើការ ផ្លាស់ប្តរូ 

ជាវិជ្ជមានស្រមាប់សង្គម និងបរិស្ថានក្នុងមេធ្យោបាយរបស់ខ្ញុ ំ េហើយខ្ញុំេប្តជ្ញាឈរែក្បរសហគមន៍ែដល 
ខ្វះខាត និងជនងាយរងេ្រគោះ។ ជាពិេសសខ្ញុំគាំ្រទ្រស្តីវ័យេក្មងឱ្យេដើរតួនាទី ជាអ្នកដឹកនាំេនៅក្នុង 

សហគមន៍របស់ពួកេគ េដោយផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងេលើកទឹកចិត្តពួកេគឱ្យបន្តការសិក្សារបស់ 

ពួកេគ េដើម្ីបបេង្កើនចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ។ 

ឥឡូវេនះ ្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរ្របជាធិបេតយ្យ េហើយក្តីបារម្ភដ៏ធំ 

របស់ខ្ញុំគឺថា ្របសិនេបើគ្មានែផនការ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ្រតឹម្រតូវ ការអនុវត្តច្បាប់ និងការសហការ 

គ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ លទ្ធផលនឹងក្លាយេទៅជាអតុល្យភាពេពញេលញរវាង "អព្ភូតេហតុដ៏អស្ចារ្យ" និង 
"េ្រគោះថ្នាក់ខ្លាំង" ។ ដូេច្នះេហើយ ខ្ញុំេជឿថា “យុវជនគឺជាអ្នកដឹកនាំនាេពលអនាគតរបស់េយើង 

និងជាក្បាលម៉ាសីុនៃនការផ្លាស់ប្តូរ”។ ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បន្តវិនិេយោគេពលេវលារបស់ខ្ញុំក្នុងយុវវ័យស្រមាប់ការ 

ផ្លាស់ប្តូរយូរអែង្វងេនៅក្នុងសង្គមរបស់េយើង។ 

វីេដអូខ្លីៗអំពីអ្នកដឹកនាំ្រស្ត ី

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពែចករំែលកេរឿង 3.5 អ្នកអាចបង្ហាញវីេដអូខ្លីខាងេ្រកោមអំពីអ្នកដឹកនាំ្រស្តីមកពី 

តំបន់េមគង្គ និងសាល់វីន។ បន្ទាប់ពីេមើលវីេដអូេហើយ សូមអេញ្ជើញពិភាក្សាេដោយសួរអ្នកចូលរួមនូវ 

សំណួរពីសកម្មភាពែចករំែលកេរឿងពីមុន។ 

● េរឿង ណាង សាយនីង:  

o https://youtu.be/bFIx2mPZLkw 
● េរឿងរ៉ាវរបស់េលោក សូរ រតនា េមធាវីផល្របេយោជន៍សាធារណៈេនៅ្របេទសៃថ៖: 

o https://youtu.be/3LbeY7s50H4) 

● េរឿង Mueda Nawanat សកម្មជនជនជាតិេដើមភាគតិចកាែរន៖: 

o https://youtu.be/9CxUib6Qgv8 

បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា និងសកម្មភាព ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមបស្រមួលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសន្ធិសញ្ញា 

និងច្បាប់អន្តរជាតិទាក់ទងនឹង្រស្តី និងបរិស្ថាន។ 
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ច្បាប់អន្តរជាតិ សន្ធិសញ្ញា និងេវទិកាស្តីពី្រស្តី និងបរិស្ថាន 

អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃនការេរើសេអើង្របឆាំងនឹង្រស្តី (CEDAW) 

EDAWគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយស្រមាប់្រស្តីែដល្រតូវបានអនុម័តេដោយអង្គការសហ 

្របជាជាតិក្នុងឆ្នាំ 1979 ។ េសដាវគឺជាឧបករណ៍មួយេដើម្ីបជួយ្រស្តីេនៅជំុវិញពិភពេលោក ក្នុងការនាំមក 

នូវការផ្លាស់ប្តូរេនៅក្នុងជីវិត្របចាំៃថ្ងរបស់ពួកេគ។ 

CEDAW អក្ខរាវិរុទ្ធយ៉ាងលម្អិតអំពីសិទ្ធរិបស់្រស្តីចំេពោះសមភាព និងការមិនេរើសេអើង ្រពមទាំងគូសែផនទីពីជួរៃន 

សកម្មភាពែដល្រតូវែតេធ្វើេឡើងេដើម្ីបសេ្រមចបានសមភាពេនះ។ វាគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នូលមួយ 

របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ េហើយវាត្រមូវឱ្យរដ្ឋភាគីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការេគោរព ការពារ និងបំេពញ 

សិទ្ធិមនុស្សរបស់្រស្តី។ បច្ចុប្បន្នមាន្របេទសចំនួន 189 ែដលបានចុះហត្ថេលខាេលើអនុសញ្ញាេនះ។ 

CEDAWបានចូលរួមចំែណកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍៖ 

● សិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្រមាប់្រស្តីេនៅបូតស្វាណា និងជបុ៉ន 

● សិទ្ធិមរតកស្រមាប់្រស្តីេនៅ្របេទសតង់ហ្សានី 

● សិទ្ធិអចលន្រទព្យ និងការចូលរួមនេយោបាយស្រមាប់្រស្តីេនៅកូស្តារីកា 

CEDAW ក៏បានជំរុញឱ្យមានការអនុម័ត: 

● ច្បាប់ស្តីពីសមភាពេយនឌ័រេនៅ្របេទសមុ៉ងេហ្គោលី 
 ច្បាប់េនៅ្របេទសរវ៉ាន់ដាហាម្របាមការេរើសេអើងេភទ ក្នុងការចូលេទៅកាន់ដី 

● ច្បាប់ស្តីពីអំេពើហិង្សាក្នុង្រគួសារេនៅក្នុង្របេទសទួរគី េនប៉ាល់ អា្រហ្វិកខាងត្ូបង និងសាធារណរដ្ឋកូេរ៉ 

● ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្ម្រគប់ទ្រមង់ៃនអំេពើហឹង្សាេលើ្រស្តីក្នុង្របេទស Burkina Faso និងការសម្លាប់្រស្តីេនៅប៉ា 

ណាម៉ា 
● ការេសុើបអេង្កតថ្នាក់ជាតិេលើការបាត់ខ្លួន និងសម្លាប់្រស្តីជនជាតិេដើមភាគតិចេនៅ្របេទសកាណាដា 

● ច្បាប់្របឆាំងការជួញដូរេនៅអុ៊យែ្រកន និងមុ៉លដូវ៉ា 

អនុសញ្ញា CEDAW មានេគោលការណ៍បី៖ 

1)  េគោលការណ៍សមភាពរវាងេយនឌ័រ 

a. តំណភ្ជាប់វីេដអូខ្លីនិយាយអំពីេគោលការណ៍សមភាពសំខាន់ៗ: 
i. ភាសាអង់េគ្លស 

ii. ភាសាេវៀតណាម 

iii. ភាសាៃថ 

C 
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2) េគោលការណ៍មិនេរើសេអើងេលើមូលដ្ឋានេយនឌ័រ 
a. តំណភ្ជាប់វីេដអូខ្លីនិយាយអំពីេគោលការណ៍មិនេរើសេអើង: 

i. ភាសាអង់េគ្លស 
ii. ភាសាេវៀតណាម 

iii. ភាសាៃថ 

3) េគោលការណ៍ៃនកាតព្វកិច្ចែដលរដ្ឋភាគី្រតូវអនុវត្តតាម 

a. តំណភ្ជាប់វីេដអូខ្លីនិយាយអំពីេគោលការណ៍ៃនកាតព្វកិច្ចរដ្ឋ: 
i. ភាសាអង់េគ្លស 

ii. ភាសាេវៀតណាម 

iii. ភាសាៃថ 

រូបភាព 3.5 ការផ្តល់សច្ចាប័នេលើសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន18 

រដ្ឋែដលបានផ្តល់សច្ចាប័នេលើ CEDAW មានកាតព្វកិច្ច្រសបច្បាប់ក្នុងការ 

េធ្វើដូចខាងេ្រកោមៈ 

● ទីមួយ េដើម្ីបលុបបំបាត់រាល់ការេរើសេអើងេលើ្រស្តីក្នុង ្រគប់វិស័យ 
ៃនជីវិត។ 

● ទីពីរ េដើម្ីបធានាថា្រស្តីមានលទ្ធភាពេពញេលញក្នុង ឱកាស 

អភិវឌ្ឍន៍ និងការរីកចេ្រមើន ដូេច្នះពួកេគអាចទទួលបានសិទ្ធិមនុស្ស 

និងេសរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចបុរស។ 
● ទីបី រដ្ឋភាគី្រតូវែតអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មាធិការ CEDAW ពិនិត្យកិច្ច 

ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួនក្នុង ការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាេដោយរាយ 

ការណ៍េទៅគណៈកម្មាធិការជាេទៀងទាត់។ គណៈកម្មាធិ ការ CEDAW 

មានអ្នកជំនាញឯករាជ្យចំនួន 23 នាក់ពីជំុវិញពិភពេលោក។ 

 

្រស្តអី្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ (ឆ្នាំ 2020)។ 

កាតរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព CEDAW ឆ្នាំ 2020 

(ជាភាសាៃថ)។ បានយកមកវិញៃថ្ងទី 30 ែខធ្នូ ឆ្នាំ 

2020ពី 

https://www.protectioninternational.org/sites/defa

ult/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf 

អង្គការសហ្របជាជាតិ សិទ្ធិមនុស្ស(n.d.) CEDAW 

េនៅក្នុងជីវិត្របចាំៃថ្ងរបស់អ្នក។ បានយកមកវិញៃថ្ងទី 

30 ែខធ្នូ ឆ្នាំ 2020ពី HYPERLINK 

"https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pag

es/DailyLife.aspx" 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Page

s/DailyLife.aspx 

ព័តម៌ានបែន្ថមៃន CEDAW 
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អង្គភាពអង្គការសហ្របជាជាតិស្រមាប់សមភាពេយនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ 
្រស្តី (UN Women) 

អង្គភាពអង្គការសហ្របជាជាតិស្រមាប់សមភាពេយនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់្រស្ត ី ែដល្រតូវបានេគស្គាល់ 

ថាជា្រស្តីរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិ េផ្តោតេលើវិស័យអាទិភាពែដលជាមូលដ្ឋានស្រមាប់សមភាពរបស់្រស្តី។ 

េទោះបីជាសមភាពេយនឌ័រជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សក៏េដោយ ក៏វិសមភាពេយនឌ័រេនៅែតដក់ជាប់យ៉ាងេ្រជៅ 

េនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗ។ ជាេរឿយៗ្រស្តី្រតូវបានបដិេសធមិនទទួលបានការអប់រំជាមូលដ្ឋាន និងការែថទាំសុខភាព 

េហើយទទួលរងនូវអំេពើហិង្សា និងការេរើសេអើង។ ពួកេគក៏ស្ថិតេនៅេ្រកោមតំណាងេនៅក្នុងដំេណើរការេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត 

ែផ្នកនេយោបាយ និងេសដ្ឋកិច្ចផងែដរ។ 

តួនាទីសំខាន់របស់ UN Women គឺ៖ 

● េដើម្ីបគាំ្រទដល់ស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាល ដូចជាគណៈកម្មការស្តីពីស្ថានភាព្រស្ត ី ក្នុងការេរៀបចំេគោលនេយោ 

បាយ ស្តង់ដារ និងបទដ្ឋានសកល។ 

● េដើម្ីបជួយរដ្ឋសមាជិកអនុវត្តស្តង់ដារទាំងេនះ ឈរេ្រតៀមខ្លួនជាេ្រសចក្នុងការផ្តល់ការគាំ្រទែផ្នកបេច្ចក 
េទស និងហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យដល់្របេទសទាំងេនោះែដលេស្នើសំុ និងបេង្កើតភាពជាៃដគូ្របកបេដោយ 

្របសិទ្ធភាពជាមួយសង្គមសីុវិល។ 

● េដើម្ីបដឹកនាំ និងស្រមបស្រមួលការងាររបស់្របព័ន្ធអង្គការសហ្របជាជាតិស្តីពីសមភាពេយនឌ័រ ក៏ដូចជា 

េលើកកម្ពស់គណេនយ្យភាព រួមទាំងតាមរយៈការតាមដានជា្របចាំនូវវឌ្ឍនភាពៃន្របព័ន្ធទាំងមូល។ 

UN Women ្រតូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់៖ 

● គាំ្រទដល់ស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាល ដូចជាគណៈកម្មការស្តីពីស្ថានភាព្រស្ត ីក្នុងការបេង្កើតេគោលនេយោបាយ 
ស្តង់ដារពិភពេលោក និងបទដ្ឋាននានា។ 

● ជួយ្របេទសជាសមាជិកអង្គការសហ្របជាជាតិអនុវត្តស្តង់ដារខាងេលើ េដោយឈរេ្រតៀមខ្លួនជាេ្រសចក្នុង 

ការផ្តល់ជំនួយែផ្នកបេច្ចកេទស និងហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យដល់្របេទសទាំងេនោះែដលេស្នើសំុ និងបេង្កើតភាព 

ជាៃដគូ្របកបេដោយ្របសិទ្ធភាពជាមួយសង្គមសីុវិល។ 
● េបើកឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកទទួលបន្ទុក្របព័ន្ធរបស់អង្គការសហ្របជាជាតិស្រមាប់ការេប្តជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនេលើ

សមភាពេយនឌ័រ រួមទាំងការ្រតួតពិនិត្យជា្របចាំនូវវឌ្ឍនភាពៃន្របព័ន្ធទាំងមូល។ 

 ព័ត៌មានបែន្ថម UN Women: 

• UN Women. (n.d.). About UN Women. Retrieved 5 January 2020, from 
https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 

• Wikipedia, the free encyclopedia. (2021). UN Women. Retrieved 5 January 2020, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women 
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ជំពូកទី 4: អភិបាលកិច្ចទឹក សិទ្ធិដីធ្លី 

និងេយនឌ័រ  

 

េទោះបីជាការរមួចំែណករបស់្រស្តកី្នុងវិស័យកសិកម្ម នងិផលិតកម្មេស្បៀងមានសារៈ 
សំខានក់៏េដោយ ក៏្រស្តីែតងែតខ្វះសិទ្ធផិ្លូវការេលើដីែដលពកួេគេធ្វើែ្រសចម្ការ នងិធនធាន 
ទឹកែដលពួកេគ្រតវូការស្រមាប់េ្រសោច្រសពេលើែ្រសរបស់ពួកេគ។ េនៅក្នុងតំបន់ជាេ្រចើន 
្រស្តីទទួលរងការេរើសេអើងក្នុងសិទ្ធិដធី្លី រមួទាំងទាកទ់ងនឹងដីសហគមន ៍ែដល្រតវូបាន 
្រគប់្រគងភាគេ្រចើនេដោយបុរស។ ្រស្តកី៏ខ្វះខាតឋានៈេនៅក្នងុសហគមនរ៍បស់ពកួេគ 

ផងែដរ េដើម្ីបមានឥទ្ធពិលេលើការសេ្រមចចតិ្ត នងិការអនវុត្តការ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាត ិ
(FAO). 

“
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េនៅក្នុងជំពូកេនះ េយើងក៏នឹង 

សិក្សាផងែដរថា េតើសកម្ម 
ភាពនីមួយៗ អាចេធ្វើអ្វីខ្លះ 

េដើម្ីបេលើកសេម្លងរបស់ 

េយើងក្នុងការគាំ្រទសិទ្ធ ិ

ដីធ្លីរបស់្រស្ត ីនិងការដាក់ 

បញ្ចូលេដោយ សមធម៌របស់ 

ពួកេគេនៅក្នុង អភិបាលកិច្ចទឹក។ 

  

 

្រស្តីក្នងុអភិបាលកិច្ចទឹក  

្រស្តីនងឹសិទ្ធដិីធ្ល ី

សកម្មភាព 4.1: នរណាជាអ្នក្រគប់្រគងធនធាន? 

សកម្មភាព 4.2: ្រស្ត ីនិងទេន្ល 

អ្វីេទៅជាអភបិាលកចិ្ចទកឹឆ្លងែដន?   

ែផនទទីេន្ល: េតើបុរស 

និង្រស្តីអាច្រគប់្រគងធនធានេដោយរេបៀបណា? 

សកម្មភាព 4.3: ្រស្ត ីនិងេរឿង  

សកម្មភាព 4.4: 

េធ្វើេអោយសេម្លងរបស់េយើងបន្លេឺឡើង 

សកម្មភាព 4.5: ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ 

 

សកម្មភាព 
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្រស្តីក្នុង អភិបាលកិច្ចទឹក 

បាលកិច្ចទឹកសំេដៅេទៅេលើរេបៀបែដលការសេ្រមចចិត្ត្រតូវបានេធ្វើេឡើងជំុវិញការែបងែចកទឹក និងការ 
្រគប់្រគង និងេដោយអ្នកណា។ ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានទំនួលខុស្រតូវក្នុងការ ែបងែចក 

េ្របើ្របាស់និងការពារធនធានទឹក។ ជាទូេទៅ្រស្តី្រតូវបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងេនៅក្នុងទិដ្ឋភាព 

ជាេ្រចើនៃនការេ្របើ្របាស់ និងការ្រគប់្រគងទឹក។ េនះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ទឹកអនាម័យ 

អនាម័យ និងការ្រគប់្រគងទឹកសំណល់ក្នុង្រសុក។ ឥឡូវេនះ ្រស្តីបេង្កើតបាន្របែហល 43% ៃនកម្មករ 
កសិកម្មដូេច្នះ្រស្តីជាអ្នកផលិតចំណីអាហារ អ្នក្របមូលអាហារ អ្នកេ្របើ្របាស់ធនធាន និងអ្នកែចក 

រំែលកេនៅក្នុងបរិបទជនបទភាគេ្រចើនេនៅក្នុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយការ 

ចូលរួមដ៏មានអត្ថន័យតិចរបស់្រស្តីក្នុងការ្រគប់្រគងទឹក េដោយសារែត្រស្តីទទួលបានព័ត៌មាន 

សាធារណៈ ការអប់រំ និងសិទ្ធិ្រទព្យសម្បត្តិមិនេស្មើគ្នា។ ដូេច្នះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួម 
បញ្ចូលតួនាទីរបស់្រស្ត ីសិទ្ធិេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត និងចំេណះដឹងក្នុងការ្រគប់្រគងទឹក េដោយសារ្រស្តីមាន 

ចំេណះដឹងសំខាន់ៗក្នុងការ្រគប់្រគងទឹក្របកបេដោយនិរន្តរភាព េដើម្ីបធានាបាននូវសន្តិសុខទឹកជា 

សកល និងេលើកកម្ពស់គុណភាពទឹកេនៅេលើែផនដី។18 

្រស្ត ីនិង សិទ្ធិដីធ្ល ី 

ក្នងុតំបន់អាសីុ មាន្រស្តីជាេ្រចើនែដលមិនមានដី។េទោះបីជាពួកេគមាន សិទ្ធិដីធ្លីេ្រកោម 

ច្បាប់ទំេនៀមទម្លាប់ ឬតាមរយៈកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងកំែណទ្រមង់ដីធ្លីក៏េដោយ ក៏ពួកេគេនៅ 

ែតខ្វះសិទ្ធិដីធ្លីេពញេលញេ្រកោមប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរួម។ ឧទាហរណ៍ េឈ្មោះរបស់្រស្តីអាច 
្រតូវបានចុះបញ្ជីក្នុងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ ិ បុ៉ែន្តដីរបស់នាងគឺជាែផ្នកមួយៃន 'កម្មសិទ្ធិ្រគួសារ' 

េនៅេ្រកោមប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរួមគ្នា េហើយ្រទព្យសម្បត្តិ្រគួសារេ្រចើនែតេទៅឱ្យបុរសបុ៉េណ្ណោះ។ ដូេច្នះេទោះបី 

ជា្រស្តីមានសិទ្ធិ្រសបច្បាប់េលើដីធ្លីេដោយច្បាប់ក៏េដោយ សិទ្ធិទាំងេនះេ្រចើនែតមិន្រតូវបានទទួលស្គាល់ 

េដោយ្របជាជនក្នងុសហគមន៍របស់ពួកេគ េដោយសារបទដ្ឋានវប្បធម៌។ ជាញឹកញយ កូន្រសីបងប្អូន 
្រសី និង្រស្តីែដលែលងលះគ្នា និង្រស្តីេមម៉ាយ ្រតូវបានបង្ខំឱ្យេបោះបង់េចោលដីែដល បាន្របគល់ឱ្យពួក 

េគ តាមរយៈ្រគួសារស្រមាល និងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកេគ។ េនៅក្នុង្របេទសអាសីុជាេ្រចើន កូន្រសី 

និងបង្រសី្រតូវ្របគល់ដីឱ្យបងប្អូនរបស់ពួកេគ េហើយ្រស្តីេពោះម៉ាយ និង្រស្តីេមម៉ាយ្រតូវ្របគល់  

 
18 IUCN. (2018). Women as change-makers in the governance of shared Retrieved 5 January 2020, from 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf 

អភិ 

េនៅ 
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ដីឱ្យកូន្របុសរបស់ពួកេគ។ េនះគឺជាបញ្ហាទូេទៅជាពិេសសេនៅក្នុងសហគមន៍េនៅក្នុង្របេទសឥណ្ឌា 

ប៉ាគីស្ថាន និងបង់ក្លាែដស។19   

 
19 Agarwal, B. (1994). Gender and command over property: A critical gap in economic analysis and policy in South 
Asia. World Development. 22, 1455-1478. doi: https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0 
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សកម្មភាព 4.1: នរណាជាអ្នក្រគប់្រគងធនធាន? 

 
20 នាទី 

 

 

េដើម្ីបែស្វងយល់ពីបញ្ហា្របឈមែដល្រស្តីជួប្របទះក្នុងការធានាសិទ្ធិរបស់ពួកេគចំេពោះធន

ធានធម្មជាតិ និងការសេ្រមចចិត្ត 

 

បញ្ជីៃនេសចក្តីែថ្លងការណ៍ (េនៅក្នុង្របអប់ខាងេ្រកោម) ។ 

្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចបែន្ថមេសចក្តីែថ្លងការណ៍បែន្ថម។ 

 

េសចក្តីែថ្លងការណ៍អាច្រតូវបានែកស្រមួលេដោយែផ្អកេលើស្ថានភាព 

និងអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលា។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ 

េសចក្តីែថ្លងការណ៍គួរែតរួមបញ្ចូលខ្លឹមសារែដលេលើកទឹកចិត្តដល់ការពិភាក្សាេដោយេយោ

ងេទៅតាមេគោលបំណងៃនសកម្មភាពេនះ។ 
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ដំេណើរការ:  

● សំុឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ឈរជាជួរែវងមួយទល់មុខ។ ្រគូឧេទ្ទសពន្យល់ថា បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ 

េសចក្តីែថ្លងការណ៍នីមួយៗ អ្នកចូលរួមគួរែតផ្លាស់ទីក្នុងទិសេដៅែដលអនុវត្តចំេពោះ ស្ថានភាព 

របស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើេសចក្តីែថ្លងការណ៍ជាការពិតស្រមាប់អ្នកចូលរួម នាង/គាត់គួរែតេបោះ 

ជំហានេទៅមុខមួយ។ ្របសិនេបើេសចក្តីែថ្លងការណ៍មិនពិតស្រមាប់អ្នកចូលរួម នាង/គាត់គួរែត 

េដើរថយេ្រកោយមួយជំហាន។ 

● ្រគូឧេទ្ទសអានយឺតៗនូវេសចក្តីែថ្លងការណ៍នីមួយៗ េដោយេធ្វើម្តងេទៀតឱ្យបានេ្រចើនដងតាម 

ែដលចាំបាច់េដើម្ីបឱ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗយល់ និងេឆ្លើយតប។ 

● បន្ទាប់ពីបញ្ចប់រួច សំុឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់រក្សាជំហរដែដល េហើយសំុឱ្យអ្នក្រគប់គ្នាេមើល 

ជំុវិញពួកេគេដោយ្របុង្របយ័ត្ន។ អ្នកចូលរួមគួរែតឈរេនៅកែន្លងេផ្សងគ្នាេដោយទាក់ទងគ្នាេទៅ 

វិញេទៅមក។ 

o បញ្ជី ៃន េ សចក្តីែថ្លងការណ ៍
o េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងនាមខ្ញុំ។ 
o ខ្ញុំមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិែតមួយគត់េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ។ 
o ខ្ញុំមានសិទ្ធិ្របគល់កម្មសិទ្ធិេលើដី និង្រទព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំេទៅកូន្រសីរបស់ខ្ញុំ។ 
o េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ ្រស្តីែដលែលងលះប្តីេនៅែតអាចកាន់កាប់ដី 

និងផ្ទះបាន។ 
o េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ ្រស្តីេមម៉ាយម្នាក់អាចកាន់កាប់ដី 

និងផ្ទះតាមេឈ្មោះរបស់នាងបាន។ 
o េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ បុរស និង្រស្តីមានសិទ្ធិេស្មើគ្នាក្នុងការេ្របើ្របាស់ដី 

និងទឹក។ 
o េនៅេពលែដលមានការ្របជុំអំពីការេ្របើ្របាស់ដី ឬទឹកេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ 

្រស្តី្រតូវបានអេញ្ជើញឱ្យចូលរួម។ 
o េនៅេពលែដលេយើងមានការ្របជុំអំពីការេ្របើ្របាស់ដី និងទឹក ្រស្តីនិយាយេ្រចើន 

ដូចបុរសែដរ។ 
o េនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ ្រស្តីមានេសរីភាពក្នុងការសេ្រមចចិត្តអំពី 

ការេ្របើ្របាស់ដី និងទឹក។ 
o តាមបទពិេសោធន៍របស់ខ្ញុំ មតិរបស់្រស្តីអំពីការេ្របើ្របាស់ដី 

និងទឹក្រតូវបានេគោរព។េនៅក្នុង្របេទសរបស់ខ្ញុ ំេយើងមានច្បាប់ល្អេដើម្បី 
ធានាសិទ្ធិ្រស្តីេលើដីធ្លី និងទឹក។ 
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● េនៅែតឈរេនៅនឹងកែន្លង ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលដឹកនាំការពិភាក្សាេដោយសួរសំណួរែណនាំទាំងេនះ៖ 

o េតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំេពោះសកម្មភាពេនះ? 
o េតើអ្នកមានការភ្ញាក់េផ្អើលអំពីកែន្លងែដលអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់
អ្នក? េហតុអ្វឬីេហតុអ្វីមិន? 

o េតើអ្នកចង់ែចករំែលកស្ថានភាពរបស់អ្នកជាមួយ្រកុមេទ? 
o េតើបញ្ហាទាំងេនះ្រតូវបានេដោះ្រសាយេទ? េហតុអ្វីឬេហតុអ្វីមិន? 
o េតើអ្នកបានយកអ្វីេចញពីសកម្មភាពេនះ? 

អ្នកស្រមបស្រមួលអាចបិទសកម្មភាពេនះេដោយបញ្ជាក់ថា វាជាេរឿងសំខាន់ស្រមាប់ពួកេយើងក្នុងការ 

យល់ដឹង និងេរៀនពីគ្នាេទៅវិញេទៅមកអំពីបញ្ហា្របឈមែដល្រស្តីជួប្របទះក្នុងការធានាសិទ្ធិរបស់ពួកេគ 

ចំេពោះធនធានធម្មជាតិ និងការសេ្រមចចិត្ត។ េនះគឺសំខាន់ណាស់ េ្រពោះថាេនៅេពលែដលេយើងសិក្សា 

ពីចំណុចខ្វះខាត ឬបញ្ហាទាំងអស់េនោះ េយើងអាចបេង្កើតសកម្មភាពែដលេយើងម្នាក់ៗអាចេធ្វើបាន េដើម្ីប 

ប្រងួមចេន្លោះ និងេដោះ្រសាយបញ្ហា។ រាល់សកម្មភាពគឺសំខាន់ េហើយេយើងទាំងអស់គ្នាអាចរួម ចំែណក 

អ្វីមួយ! 

កំណត់ចំណាំរបស់្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល: 

• ្រតូវការកែន្លងទំេនរធំទូលាយស្រមាប់សកម្មភាពេនះ។ 
• េសចក្តីែថ្លងការណ៍្របែហលជាពិបាកស្រមាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់េគ្លសជាភាសាទីពីរេដើម្បីយល់េនៅេពលដំបូង។ 

េដើម្បីេដោះ្រសាយបញ្ហាេនះ ្រគូឧេទ្ទសអាចបញ្ជូនេសចក្តីែថ្លងការណ៍េចញេនៅយប់មុន ដូេច្នះអ្នកចូលរួមមានេពលសិក្សា 

និងែស្វងយល់ពីពួកេគ។ វាក៏្របែហលជាមាន្របេយោជន៍ផងែដរក្នុងការអានេសចក្តីែថ្លងការណ៍រួមគ្នាេនៅក្នុងថ្នាក់ 

េដើម្បីធានាថាអ្នក្រគប់គ្នាច្បាស់អំពីអត្ថន័យរបស់ពួកេគ មុនេពលចាប់េផ្តើមសកម្មភាព។ 
• ខណៈេពលកំពុងអានេសចក្តីែថ្លងការណ៍ វាពិតជាមាន្របេយោជន៍ក្នុងការមានសហបណ្ដុះបណ្ដាលជួយសេង្កតេមើលអ្នកចូលរួម 

េដើម្បីធានាថា្រគប់គ្នាយល់អំពីការែណនាំ។ 
• បន្ទាប់ពីការពិភាក្សា ្របសិនេបើេនៅមានេពល ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចែចករំែលកករណីសិក្សា ឬព័ត៌មានទាក់ទងនឹង្របធានបទ 

ដូចជាេរឿង អត្ថបទ ឬភាពយន្តខ្លី។ ឯកសារ្រសាវ្រជាវ ឬការវិភាគ។ល។) 
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សកម្មភាព 4.2: ្រស្តី និងទេន្ល 

អ្វីេទៅជា អភិបាលកិច្ចទឹក ឆ្លងែដន?   

អភិបាលកិច្ចទឹកឆ្លងែដន៖ េដោយសារធនធានទឹកជាេរឿយៗ្រតូវបានែចករំែលកេដោយ្របេទសេផ្សងៗគ្នា 

អភិបាលកិច្ចទឹកល្អ និងការែចករំែលកអត្ថ្របេយោជន៍ទាមទារឱ្យមានកិច្ច្រពមេ្រពៀងផ្លូវការរវាង្របេទស 

នានា ការចូលរួមពីអ្នកេ្របើ្របាស់ទឹកទាំងអស់ កែន្លងសន្ទនាផ្លូវការ និងេ្រកៅផ្លូវការ និងឱកាសកាន់ែត 

េ្រចើនស្រមាប់សំេឡងរបស់្រស្តី។  

 
2 េម៉ោង 

 

េដើម្ីបែស្វងយល់ពីអត្ថន័យៃនការ្រគប់្រគងទឹកឆ្លងែដន និងភាពខុសគ្នាៃនអំណាចបុរស 

និង្រស្តីក្នុងការ្រគប់្រគងធនធានទេន្លេនៅក្រមិតមូលដ្ឋាន ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ 

 
្រកដាសផ្ទាំងស ហ្វឺត ស្កុត និងពណ៌ 

ែផនទីទេន្ល: េតើបុរស និង្រស្តី្រគប់្រគងធនធានទេន្លយ៉ាងដូចេម្តច?? 

ដំេណើរការ: 

● ្រគូឧេទ្ទសដាក់្រកដាសធំពីរេនៅេលើដី េហើយយកវាមកបិទភ្ជាប់គ្នាេដើម្ីបេធ្វើជាសន្លឹកធំជាង 

បន្ទាប់មកអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមេធ្វើការជាមួយគ្នាេដើម្ីបគូរទេន្លែដលធ្លាប់ស្គាល់។ េនៅេពលគូរទេន្ល 

្រគូឧេទ្ទសគួរែតេលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលរួមគិតអំពីធាតុេផ្សងៗៃនទេន្ល 

រេបៀបែដលមនុស្សេ្របើ្របាស់ទេន្ល និងសារៈសំខាន់ៃនទេន្លស្រមាប់អ្នករស់េនៅជាមួយវា។ េនៅ 

េពលគូរ ្រគូឧេទ្ទសក៏គួរផ្តល់េយោបល់ឱ្យអ្នកចូលរួមគូរនូវអ្វីែដលកំពុងេកើតេឡើងេនៅេលើទេន្ល 

និងរេបៀបែដលវាប៉ះពាល់ដល់្របជាជនក្នុងតំបន់ (ទាំងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន)។ 

● បន្ទាប់មក ្រគូឧេទ្ទសេលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកចូលរួមគិតអំពីរេបៀបែដល្រស្តី និងបុរសេ្របើ្របាស់ 

ទេន្ល។ េតើមានលក្ខណៈ្រសេដៀងគ្នានិងអ្វីែដលខុសគ្នា? ពួកេគអាចេ្របើពណ៌េផ្សងគ្នាៃនសញ្ញា 

សម្គាល់/ពណ៌េដើម្ីបសម្គាល់។ ឧទាហរណ៍ ្រកុមហុ៊នផលិតពណ៌េខៀវគឺស្រមាប់សម្គាល់ភាព 

្រសេដៀងគ្នា េហើយពណ៌្រកហមគឺស្រមាប់សម្គាល់ភាពខុសគ្នា។ 
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● េពលកំពុងគូរ ្រគូឧេទ្ទសសង្កត់ធ្ងន់េលើអ្នកចូលរួមនិយាយ និងពិភាក្សាជាមួយគ្នាអំពីអ្វីែដល 

ពួកេគកំពុងគូរ។ 

● បន្ទាប់ពីគំនូរ្រតូវបានបញ្ចប់ សូមេធ្វើការជាគូេដើម្ីបពិភាក្សាសំណួរចម្បងទាំងពីរេនះ៖ (10 នាទី) 

o េតើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗអ្វីខ្លះែដលកំពុងេកើតេឡើងេនៅេលើដងទេន្លនាេពលបច្ចុប្បន្ន

េនះ? េតើេនះខុសពីអតីតកាលយ៉ាងណា? 

o េតើបុរស និង្រស្តីេ្របើ្របាស់ទេន្លខុសគ្នាដូចេម្តច េហើយេតើការផ្លាស់ប្តូរទេន្លមានផលប៉ះ 

ពាល់អ្វីខ្លះចំេពោះបុរស និង្រស្តី?  
● បន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាគូ សូមអេញ្ជើញគូនីមួយៗឱ្យែចករំែលកលទ្ធផលៃនការពិភាក្សារបស់ពួកេគ 

ជាមួយ្រកុមធំជាង។ 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពា

ល់េដោយទំនប់ សូមេមើលែផ្នកៃនគណៈកម្មការពិភពេលោកស្តី 
ពីទំនប់ (WCD) េនៅក្នុងឯកសារបណ្ដុះបណ្ដាល/សិក្ខាសាលា 
បែន្ថម។ 
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បន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច ្រគូឧេទ្ទសអាចែចករំែលកព័ត៌មានខាងេ្រកោម20: 

 

 
20 Balancing the scales: Using Gender Impact Assessment in Hydropower Development, Oxfam Australia, 2013 

អង្គេហតុសំខាន់ៗ៖ ផលប៉ះពាល់ៃនទំនប់េលើបុរស និង្រស្តីេនៅក្នុងតំបន់េមគង្គ 

ការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនកី្នុងតំបន់េមគង្គកំពុងដំេណើរការក្នុងេល្បឿនដ៏េលឿន។ ្របេទសៃថ និងេវៀតណាមបានអភិវឌ្ឍធនធានវារីអគ្គិសនយី៉ាងធំ 

េហើយមានផល្របេយោជនខ៍ុសៗគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់។ ម្យ៉ាងវិញេទៀត កម្ពុជា ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានែផនការសំខាន់ៗស្រមាប់ការ 
អភិវឌ្ឍន៍បែន្ថមេទៀតេលើទេន្លរបស់ពួកេគ។ ជាពិេសស ឡាវ បានកំណត់ទីតាំងខ្លួនឯង េដើម្បីេ្របើ្របាស់ការអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនី េដើម្បីក្លាយជា 

"ថ្មរបស់អាសុីអាេគ្នយ"៍។ ការអភិវឌ្ឍន៍ែដលបានេ្រគោងទុកជាេ្រចើនេនៅទូទាំងតំបន់េមគង្គគឺេនៅេលើទេន្លឆ្លងែដន។ េនៅេពលែដលគេ្រមោងថ្មី្រតូវ 
បានេស្នើេឡើង និង្រតូវបានអភិវឌ្ឍ សារៈសំខាន់ៃនអភិបាលកិច្ចល្អៃនធនធានទេន្ល ការេធ្វើែផនការឆ្លងែដន និងែផនការជាតិ និងការវាយតៃម្លផល 
ប៉ះពាល់មិនអាច្រតូវបានកំណត់េលើសពីេនះេទ។ 

វារីអគ្គិសនីបានចូលរួមចំែណកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិេនៅក្នុង្របេទសជាេ្រចើនជុំវិញពិភពេលោក។ ខណៈេពលែដលបេច្ចកវិទ្យាចាស់ទាក់ទងេទៅ 
នឹងបេច្ចកវិទ្យាកេកើតេឡើងវិញេផ្សងេទៀតរក្សាតួនាទីសំខាន់េនៅក្នុង្របព័ន្ធថាមពលជាេ្រចើន។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ វាក៏្រតូវបានទទួលស្គាល ់
យ៉ាងល្អេដោយឧស្សាហកម្មវារីអគ្គីសន ី និងទូទាំងតំបន់េមគង្គថា ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គីសនីមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើទេន្ល និង 
បរិស្ថាន។ ក្នុងការប៉ះពាលប់រិស្ថាន ទំនប់ក៏ប៉ះពាលដ់ល់សហគមន ៍ និង្របជាពលរដ្ឋែដលេ្របើ្របាស់ និងរស់េនៅក្នុង និងជុំវិញទេន្ល។ ទំនប់ 
ទឹកអាចផ្លាស់ប្តូររេបៀបែដលមនុស្សទទួលបាន និងេ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិ ដី និងទឹក ដីេសើម ៃ្រពេឈើ និងធនធានជលផល។ ជាេរឿយៗ 

ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងត្រមូវឱ្យមានការតាំងទីលំេនៅថ្មីេដោយអេចតនាៃន្រគួសារ និងសហគមន៍ ែដលនាំមកនូវភាពចលាចលក្នុងសង្គម និងផ្លូវចិត្ត 
យ៉ាងខ្លាំងដល់បុគ្គល និងសហគមន៍ទាំងមូល។ 

ផលប៉ះពាល់ទាំងេនះ្រតូវបានជួប្របទះេដោយបុរស និង្រស្តី េក្មង្រសី និងេក្មង្របុស េក្មង និងមនុស្សចាស ់ ជនពិការ និងេដោយជនជាតិ 
េផ្សងៗគ្នា។ ផលប៉ះពាល់ជាេរឿយៗេធ្វើឱ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ និងរេបៀបរស់េនៅ។ សហគមន ៍និង្រគួសារដំេណើរការជាមួយនឹងតួនាទី និង 
ទំនួលខុស្រតូវេយនឌ័រែដលបានកំណត ់- ទាំងេនះ្រតូវបានប៉ះពាល់ទាំងអស់។ 

េនៅក្នុងសង្គមជាេ្រចើន វាគឺជា្រស្តីែដលទទួលបន្ទុកៃនទំនួលខុស្រតូវស្រមាប់ផ្ទះ និងស្រមាប់្រគួសារ ្រពមទាំងតួនាទី និងភារកិច្ចេផ្សងៗ 
េនៅក្នុងសហគមន៍។ ស្រមាប់សហគមន៍ែដលមានទំនាក់ទំនងសង្គម វប្បធម៌ និងេសដ្ឋកិច្ចរឹងមាំេទៅនឹងដី ទេន្ល និងទីកែន្លង។ ការផ្លាស់ប្តូរ 
ែដលនាំមកេដោយទំនប់វារីអគ្គីសនីអាចជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំង។  

ជាពិេសស ការតាងំទីលំេនៅថ្មី្រតូវបានចាត់ទុកថាជាភាព្រកី្រក េដោយសារវាដកយកធនធានេសដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ក្នុងេពលដំណាលគ្នា 

(Koenig 2002 ដក្រសង់ក្នុង Scudder 2005)។ េនៅទូទាំងការផ្លាស់ប្តូរែដលបណ្ដាលមកពីទំនប់េនះ ក្នុងករណីភាគេ្រចើន 

វាគឺជា្រស្តីែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងេនះ។ 
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សកម្មភាព 4.3: ្រស្តី និងភាពយន្ត 

 
1 េម៉ោង 

 
សិក្សាអំពីេរឿងរ៉ាវរបស់្រស្តីតាមរយៈែខ្សភាពយន្ត 

 
Projector and laptop 

ដំេណើរការ:  

អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមទាំងអស់ឱ្យទស្សនាភាពយន្តខ្លីជាមួយគ្នា បន្ទាប់មកេដោយការពិភាក្សា ជា្រកុម។ 

1) ្រស្តី និងសិទ្ធិដីធ្លី: No land is vacant, fallow and virgin land: 

https://vimeo.com/391415070  
2) ្រស្តី និងទេន្ល: Women Taking the Lead in the Mekong and the Salween: 

https://youtu.be/mAGBeGSjMd4 

បន្ទាប់ពីថតចប់េហើយ ្រគូបង្ហាត់ដឹកនាំការពិភាក្សាេដោយសួរសំណួរដូចខាងេ្រកោម៖ 

● េតើ្របជាជនក្នុងតំបន់មានទំនាក់ទំនងែបបណាជាមួយដីរបស់ពួកេគ? 
● េតើពួកេគ្របឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ? 
● េតើ្រពឹត្តិការណ៏ែដលបង្ហាញក្នុងែខ្សភាពយន្តមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំេពោះសហគមន៍? 
● េតើ្រស្តីរងផលប៉ះពាល់េដោយ្រពឹត្តិការណ៍ទាំងេនះយ៉ាងដូចេម្តច? 
● េតើសហគមន៍មានការតសូ៊ និងការពារសិទ្ធិរបស់ពួកេគេដោយរេបៀបណា? 
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● េតើអ្នកបានេរៀនអ្វីខ្លះពីែខ្សភាពយន្តេនះ? 

សកម្មភាព 4.4: េធ្វើឱ្យសំេឡងរបស់េយើងឮ 

 
2 េម៉ោង 

 

េ្រកោយពីបានេរៀនេហើយ វាដល់េពលែដលេយើង្រតូវចាត់វិធានការ។ មានវិធីជាេ្រចើន 

ស្រមាប់ពួកេយើងេដើម្ីបចាត់វិធានការ។ ទាំងេនះអាចជាសកម្មភាពរាងកាយ ឬសកម្មភាព 

អនឡាញ។ ការេ្របើ្របាស់វិធីសា្រស្តជាេ្រចើននឹងជួយេយើងឱ្យឈានដល់ទស្សនិកជន 

កាន់ែតេ្រចើន និងចូលរួមជាមួយមនុស្សកាន់ែតទូលំទូលាយ។ 

 
អត់មាន 

 

មានវិធីជាេ្រចើនែដលេយើងអាចេធ្វើសកម្មភាពបាន។ េនៅេពលែដលេយើងេធ្វើសកម្មភាព 

វាជាេរឿងសំខាន់ែដល្រតូវេធ្វើេដោយែផ្អកេលើស្ថានភាព បរិបទនេយោបាយ ធនធានក្នុង 

្រសុក និងលទ្ធភាព។ េនៅក្នុងជំពូកេនះ េយើងផ្តល់ជេ្រមើសពីរស្រមាប់អ្នកបណ្ដុះ 

បណ្ដាល៖ ការេលងេយនឌ័រ និងបរិស្ថាន និងសកម្មភាពយុទ្ធនាការ។ 

ដំេណើរការ:  

● កំណត់បញ្ហាែដលអ្នកចង់េដោះ្រសាយ និងការផ្លាស់ប្តូរែដលអ្នកចង់េឃើញ។ 

● េតើអ្នកអាចទំនាក់ទំនងវាតាមរយៈសារខ្លីៗ បុ៉ែន្តមានអានុភាពេដោយរេបៀបណា? 

● េតើអ្នកណាជាទស្សនិកជនស្រមាប់សាររបស់អ្នក? 

ចំណា ំ

វីេដអូទាំងពីរេនះគឺជាឧទាហរណ៍ែដលេយើងអាចបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួម។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអាចេ្រជើសេរើសភាពយន្ត ឬវីេដអូេផ្សងេទៀត 

េដើម្បីបង្ហាញអ្នកចូលរួមេដោយែផ្អកេលើធនធានែដល្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលមាន។ ខាងេ្រកោមេនះជាតំណភ្ជាប់ែដល្រគូឧេទ្ទសអាចែស្វងរកវីេដអូជាេ្រចើនេទៀត៖ 

• Oxfam Water Governance: https://bit.ly/3frmTdS  
• KESAN (Karen Environmental and Social Action Network): https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos  
• EarthRights International: https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos  
• Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP): https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos 
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● េតើអ្វីជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការទំនាក់ទំនងសារេទៅកាន់ទស្សនិកជនេគោលេដៅរបស់អ្នក? 

ឧទាហរណ៍ តាមរយៈ្រពឹត្តិការណ៍សាធារណៈ ការជួបជំុសហគមន៍ ការេលង យុទ្ធនាការ្របព័ន្ធ 

ផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬការនិទានេរឿង។ 

ជេ្រមើសទី 1: ការេលងែល្បងេយនឌ័រ និងបរិស្ថាន 
ការេលង 

ឬេដើរតួជាយុទ្ធសា្រស្តដ៏ល្អមួយក្នុងការេ្របើ្របាស់េដើម្ីបបេង្កើនការ 

យល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសង្គម រួមទាំង្របធានបទទាក់ទង 

នឹងេយនឌ័រ និងបរិស្ថានផងែដរ។ េនៅក្នុងវគ្គេនះ អ្នកចូលរួមនឹងេធ្វើ 
ការេលងេដោយខ្លួនឯង េដោយែផ្អកេលើសាច់េរឿងែដលបានផ្តល់ 

េដោយ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ អ្នកចូលរួម 

អាចែកស្រមួលែខ្សេរឿងេដោយែផ្អកេលើការពិភាក្សារបស់ពួកេគក្នុងចំេណោម្រកុម។ ែចកអ្នកចូលរួមជា 2-3 ្រកុម 

អា្រស័យេលើចំនួនអ្នកចូលរួម។ ្រកុមនីមួយៗគួរែតមាន្របែហល 5 នាក់។ 

េដោយែផ្អកេលើសាច់េរឿងែដលផ្តល់េដោយ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល ពួកេគនឹងពិភាក្សាក្នុងចំេណោម្រកុមរបស់ពួកេគ េហើយ 

បេង្កើតតួអង្គ (េតើនរណានឹងជានរណាេនៅក្នុងេរឿង) និងអភិវឌ្ឍការសន្ទនាពីសាច់េរឿង។ ទុកេពលឱ្យ្រកុមនីមួយៗហ្វឹក 

ហាត់ការេលងរបស់ពួកេគេ្រចើនដង។ េលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកេគបែន្ថមត្រន្ត ីឬែបបែផនសំេឡង និងេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ 

និងសំេលៀកបំពាក់េផ្សងៗ។ 

បន្ទាប់ពីេនោះ ្រកុមនីមួយៗនឹងសែម្តងការេលងរបស់ពួកេគ។ េពលកំពុងទស្សនាការសែម្តង ្រគូបង្ហាត់េលើកទឹកចិត្ត 
ឱ្យ អ្នកចូលរួមេមើលការេលងេដោយយកចិត្តទុកដាក់។ េនៅចុងបញ្ចប់ៃនការេលង សូមអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យសួរ 

សំណួរ និងែចករំែលកមតិេយោបល់។ 

ជេ្រមើសទី 2: យុទ្ធនាការ និងការតសូ៊មតិ 
្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបេង្កើនសំេឡងរបស់េយើង និងបេង្កើត 

ការយល់ដឹង។ េនៅក្នុងសកម្មភាពេនះ េយើងនឹងសិក្សាអំពីឧបករណ៍ផ្ទុកអ្វីខ្លះែដលេយើងអាចេ្របើ្របាស់ក្នុងការ 

ទំនាក់ទំនង រេបៀបព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ និងរេបៀបែដលេយើងអាចេ្របើ្របាស់វា្របកបេដោយ្របសិទ្ធភាពេដើម្ីប 

េលើកេឡើងពីកង្វល់ និងការអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាព។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូមពិចារណាផងែដរអំពីលំហ ូរ
នេយោបាយ និងេសរីភាពៃនការបេញ្ចញមតិែដលមានស្រមាប់អ្នកចូលរួមមកពី្របេទសនីមួយៗ េនៅេពលេរៀបចំ 

ែផនការយុទ្ធនាការតាមអី៊នធឺណិត។ អ្នកែដលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានេសរីភាពតិចអាចនឹងយកេកៅអីេ្រកោយ 

ចំែណកអ្នកែដលមានេសរីភាពក្នុងការបេញ្ចញមតិេ្រចើនអាចេដើរតួនាទីកាន់ែតេលចេធ្លោ។  

មុនេពលពិភាក្សាជា្រកុម វាជាេរឿងសំខាន់ស្រមាប់្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលេដើម្ីបចាប់េផ្តើមជាមួយនឹងនិយមន័យៃន 

'ការតសូ៊មតិ' និង 'យុទ្ធនាការ' ។ ្រគូបេង្គោលអាចសួរអ្នកចូលរួមថា 'តាមការយល់ដឹងរបស់អ្នក េតើការតសូ៊មតិ 

េយើងេស្នើឱ្យែណនាំសកម្មភាពេនះេនៅេព
លល្ងាច បន្ទាប់មកអនញុ្ញាតឱ្យអ្នកចលូ 
រួមអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តការសែម្តង របសព់ួក 
េគជា្រកមុតចូៗេនៅេពលល្ងាច។ 
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ជាអ្វ?ី េតើយុទ្ធនាការជាអ្វី?' ្រគូបង្ហាត់ែចកតារាង្រតឡប់ជាពីរពាក់កណ្ដាល ។ េនៅខាងេឆ្វង សរេសរពាក្យ 'តសូ៊មតិ' 

េហើយេនៅខាងស្តាំ សរេសរពាក្យ 'យុទ្ធនាការ' ។ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យែចករំែលក និងពិភាក្សា 

សំណួរខាងេលើ េហើយសរេសរពាក្យគន្លឹះែដលអ្នកចូលរួមែចករំែលកេនៅេលើតារាង្រតឡប់។ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល 
គួរែតេលើកទឹកចិត្តអ្នក្រគប់គ្នាឱ្យែចករំែលកេយោបល់របស់ពួកេគ ែដលអាចជួយពួកេគឱ្យស្តាប់គំនិត ឬការយល់ដឹង 

េផ្សងៗគ្នាៃនពាក្យទាំងពីរេនោះ។ បន្ទាប់មក ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខបការពិភាក្សាេដោយែណនាំេដោយសេង្ខបអំពីនិយមន័យ 

ៃន 'ការតសូ៊មតិ' & 'យុទ្ធនាការ' ។ 

ការតសូ៊មតិ គឺជាវគ្គៃនសកម្មភាពេដើម្ីបជះឥទ្ធិពលេលើការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការសេ្រមចចិត្តែដលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ 

េយើង េហើយទីបំផុតផ្លាស់ប្តូរសង្គមរបស់េយើងេនៅក្រមិតមូលដ្ឋាន ជាតិ និងពិភពេលោក។ ការតសូ៊មតិមានេគោល 

បំណងបេង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជា្របព័ន្ធេនៅក្នុងអាកប្បកិរិយា ការវិនិេយោគ ច្បាប់ និងេគោលនេយោបាយ។ 

យុទ្ធនាការ គឺជាេស៊រីៃនសកម្មភាពែដលបានេរៀបចំ និងេ្រគោងទុកស្រមាប់េគោលបំណង ឬេគោលេដៅជាក់លាក់ 

មួយ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួនៃនសារយុទ្ធនាការគឺ 'My planet My Rights', 'No Land No Life', 'MeToo' ជាេដើម។ 

េដើម្ីបជួយអ្នកចូលរួមយល់កាន់ែតច្បាស់ ្រគូឧេទ្ទសអាចពិចារណាបង្ហាញវីេដអូអំពីនិយមន័យៃនការតសូ៊មតិ និង 

យុទ្ធនាការដល់អ្នកចូលរួម។ ខាងេ្រកោមេនះជាវីេដអូឧទាហរណ៍ពីរ៖ 

● និយមន័យៃនការតសូ៊មតិ: https://youtu.be/NhrLirjp_E8 

● ការយល់ពីការតសូ៊មតិ និងែផនការសកម្មភាព: https://youtu.be/w0BYMqONzgM 

សរុបមក ្រគូឧេទ្ទសសេង្ខបថា មនុស្សអាចមានគំនិត និងការយល់ដឹងខុសៗគ្នាៃនការតសូ៊មតិ ជាពិេសសេនៅេពល 
ែដលពួកេគមកពី្របវត្តិសង្គម និងនេយោបាយខុសៗគ្នា។ ការតសូ៊មតិក៏អាចេកើតមានក្នុងទ្រមង់េផ្សងៗគ្នាជាេ្រចើន។ 

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាេយើង្រតូវេធ្វើឱ្យសំេឡងរបស់េយើងឮជាពិេសសេដោយមនុស្សែដលមានអំណាច

ក្នុងការសេ្រមចចិត្ត។ េដើម្ីបយល់ច្បាស់អំពីនិយមន័យៃនការតសូ៊មតិ និងយុទ្ធនាការ វាមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់ 

ការេធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់។ 

ការពិភាក្សា៖ េនៅក្នុង្រកុមធំ សូមអេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យែចករំែលកបទពិេសោធន៍ និងទស្សនៈរបស់ពួកេគ េដោយ 

សួរសំណួរខាងេ្រកោម។ 

• េតើ្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ/្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអ្វីែដលអ្នកស្គាល់? 
• េតើអ្នកមានបទពិេសោធន៍េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រមាប់ការតសូ៊មតិ ឬយុទ្ធនាការែដរឬេទ? េតើអ្នក 

ណាជាទស្សនិកជនេគោលេដៅរបស់អ្នក? 
• េតើអ្វីជាលទ្ធផលៃនយុទ្ធនាការ/ការតសូ៊មតិរបស់អ្នក?  

មុននឹងផ្លាស់េទៅេធ្វើការជា្រកុម ចាំបាច់្រតូវយល់អំពីធាតុសំខាន់ៗៃនែផនការតសូ៊មតិ ឬយុទ្ធនាការ។ ដូេច្នះេហើយ 

ការផ្តល់គំរូដ៏សាមញ្ញមួយស្រមាប់អ្នកចូលរួមេដើម្ីបេរៀបចំែផនការតសូ៊មតិ ឬសកម្មភាពយុទ្ធនាការរបស់ពួកេគ 

អាចជួយអ្នកចូលរួមែដលអាចមានសំណួរេមើលេឃើញរូបភាពកាន់ែតច្បាស់។ 
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តារាង 4.1: បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយការតសូ៊មតិ និងយុទ្ធនាការ 

សារ/ 

សកម្មភាព 

េគោលបំណង (េ យៈ

េពលែវង, រយៈេពល

ខ្លី) 
អ្នកទទួលផល  

ហានភិ័យ និងការ

្រគប់្រគងហានិភ័យ 
បណ្ដាញសម្ព័ន្ធ 

 

 

 

 

 

    

្រកុមពិភាក្សា:  

●  ែបងែចកអ្នកចូលរួមជា 3-5 ្រកុម 
● អេញ្ជើញ្រកុមនីមួយៗឱ្យេ្រជើសេរើស្របធានបទយុទ្ធនាការែដលមានន័យស្រមាប់ពួកេគ និងសហគមន៍ 

របស់ពួកេគ េហើយសំុឱ្យពួកេគគិតអំពីរេបៀបែដលពួកេគនឹងេរៀបចំយុទ្ធនាការរបស់ពួកេគ។ គំនិត 

ស្រមាប់្រពឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពរួមមាន: 

o  េសចក្តីែថ្លងការណ៍ ឬ្របកាសេនៅេលើេគហទំព័រ 
o េសចក្តីែថ្លងការណ៍េដើម្ីបអានឱ្យខ្លាំងេនៅឯ្រពឹត្តិការណ៍សាធារណៈ 

o កម្មវិធីជែជកតាមអី៊នធឺណិត 

o ្រពឹត្តិការណ៍សាធារណៈេនៅៃថ្ងដ៏សំខាន់មួយ ដូចជា ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ទិវាអន្តរជាតិស្រមាប់ 

ទេន្ល ឬទិវាភពែផនដី 
o  យុទ្ធនាការអនឡាញេនៅេលើ Facebook Live 
o Webinar 

ដំេណើរការ:  

● ្រកុមនីមួយៗេធ្វើការរួមគ្នាេដើម្ីបេរៀបចំែផនការយុទ្ធនាការរបស់ពួកេគ (េដោយេ្របើយុទ្ធនាការ និងបណ្ដាញ 

តសូ៊មតិខាងេលើ)។ សមាជិកៃន្រកុមនឹង្រតូវជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមកក្នុងការេរៀបចំែផនការ និងែស្វងរក 
ព័ត៌មាន។ 
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● អេញ្ជើញ្រកុមនីមួយៗឱ្យបង្ហាញែផនការយុទ្ធនាការរបស់ពួកេគដល់ថ្នាក់។ ពួកេគអាចេធ្វើដូេច្នះបានតាម 

រយៈការេធ្វើបទបង្ហាញ ឬការេលងតួនាទី ្របសិនេបើពួកេគចូលចិត្ត។ បន្ទាប់ពី្រកុមនីមួយៗបានបញ្ចប់ 

សំុេយោបល់ និងសំណូមពរ េដើម្ីបេធ្វើឱ្យសកម្មភាពយុទ្ធនាការកាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាព។ 

េដោយសារយុទ្ធនាការ និងការតសូ៊មតិអាចជាេរឿងថ្មីស្រមាប់អ្នកចូលរួមមួយចំនួន ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមប 

ស្រមួលអាចបង្ហាញវីេដអូខ្លីៗ ឬអត្ថបទអំពីសហគមន៍ែដលកំពុងេធ្វើយុទ្ធនាការេដើម្ីបការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ 

ពួកេគ៖ 

● វីេដអូ: ‘The River Guardian’ by Oxfam Cambodia: https://youtu.be/xNUDpRhov8A 

● េរឿង: ‘Leading the way along the Salween River’ by Oxfam in Asia: 

https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river  

្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល/អ្នកស្រមបស្រមួលសេង្ខបេដោយពន្យល់ថា មនុស្សអាចេធ្វើយុទ្ធនាការតាមវិធីេផ្សងៗគ្នា េដោយ 

ែផ្អកេលើកែន្លងនេយោបាយេនៅក្នុង្របេទសរបស់ពួកេគ និងធនធានែដលមាន។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការ 

កំណត់េគោលេដៅច្បាស់លាស់ស្រមាប់អ្វីែដលេយើងចង់បាន និងយល់ពីហានិភ័យែដលអាចេកើតេឡើង។ 
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សកម្មភាព 4.5: ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ 

 
1 េម៉ោង 

 

េដើម្ីបេធ្វើការវាយតៃម្លហានិភ័យ េដើម្ីបជួយអ្នកចូលរួមឱ្យដឹងពីហានិភ័យ អា្រស័យេលើ 

បរិបទនេយោបាយ និង្របេភទៃនសកម្មភាព និងសកម្មភាពែដលេយើងកំពុងេធ្វើ។ េនះ 

មិនែមននិយាយអំពីការភ័យខ្លាចេនោះេទ បុ៉ែន្តអំពីការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ 

េយើង ក្រមិតៃនហានិភ័យ និងអ្វីែដលេយើងអាចេធ្វើេដើម្ីបកាត់បន្ថយហានិភ័យ េដោយេធ្វើ 

សកម្មភាព ឬសកម្មភាពរបស់េយើងតាមរេបៀបែដលមានសុវត្ថិភាព និងមាន្របសិទ្ធ ិ

ភាពជាងមុន។ 

 
្រកដាសផ្ទាំងស ហ្វឺត និងស្ទិកគ័រ 

 

េដោយសារអាចមានអ្នកចូលរួមមួយចំនួនែដលមានបទពិេសោធន៍្របឈមមុខនឹងហានិ

ភ័យ ្រគូឧេទ្ទសគួរែតេលើកទឹកចិត្តពួកេគឱ្យែចករំែលកេរឿងរបស់ពួកេគ ្របសិនេបើពួកេគ 

មានភាពសុខ្រសួល។ អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យែចករំែលកបទពិេសោធន៍របស់ពួកេគអំពី 

រេបៀបែដលពួកេគកាត់បន្ថយ ឬ្រគប់្រគងហានិភ័យេនៅក្នុងអង្គការ សហគមន៍ ឬ្រកុម 

របស់ពួកេគ។ 

ហានិភ័យែដលអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ្របឈមមុខនឹងមានភាពខុសែប្លកគ្នា អា្រស័យេលើ 

លំហ ូរនេយោបាយក្នុង្របេទស ឬសង្គមែដលពួកេគមកពី។ េដោយេហតុផលេនះ 

វាជាេរឿងសំខាន់ស្រមាប់្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការេលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្យស្តាប់មិត្តភ

ក្តិរបស់ពួកេគេដោយការេគោរព។ 

 

ដំេណើរការ:  

ជំហានទី 1: កំណត់ហានិភ័យ 

● សិក្ខាកាមេរៀបចំតារាង្រតឡប់ េហើយែបងែចកវាជា 2 ជួរ។ េនៅខាងេឆ្វងសរេសរពាក្យ 'ហានិភ័យ' 

េហើយេនៅខាងស្តាំសរេសរពាក្យ 'កាត់បន្ថយ' ។ ស្រមាប់ជំហានេនះ េផ្តោតេលើ 'ហានិភ័យ' ។ 
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● ទីមួយ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលទុកេពលឱ្យអ្នក្រគប់គ្នាគិតេដោយខ្លួនឯងអំពីអ្វីែដលពួកេគគិតថាហានិភ័យអាច 

មកពីសកម្មភាព ឬសកម្មភាពែដលពួកេគេ្រគោងនឹងេធ្វើ េហើយសរេសរហានិភ័យេនៅេលើកំណត់ចំណាំ។ 

ពួកេគអាចសរេសរបានេ្រចើនតាមែដលពួកេគចង់បាន េហើយដាក់វាេនៅេលើជួរឈរ 'ហានិភ័យ' ។ 
● បន្ទាប់មក ្រគូឧេទ្ទសចាត់្រកុមហានិភ័យរួមគ្នាតាម្របេភទៃនហានិភ័យែដលអ្នកចូលរួមបានកំណត់។ 

បន្ទាប់មក សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នា្របមូលផ្តុំគ្នាេនៅេលើតារាងបង្ហាញ េហើយពិនិត្យេមើលហានិភ័យទាំងអស់។ 

● អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមឱ្យអានពីហានិភ័យែដលពួកេគបានបេង្ហោះេនៅេលើតារាង្រតឡប់ 

េហើយពន្យល់ពួកេគេទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកេគ។ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលគួរែតអនុញ្ញាតឱ្យមានការពិភាក្សា 

និងសំណួរ 

ជំហានទី 2: ការបន្ធូរបន្ថយ (Mitigation) 

● ្រសេដៀងេទៅនឹងជំហានទី 1 ែដរ ្រគូបង្ហាត់្របមូលផ្តុំមនុស្ស្រគប់គ្នារួមគ្នា។ េលើកេនះ ្រគូឧេទ្ទសបញ្ជាក់ថា 

បន្ទាប់ពីពិភាក្សាអំពីហានិភ័យ េលើកេនះ នឹងពិភាក្សាអំពីវិធីេដោះ្រសាយហានិភ័យទាំងេនោះ។ ពន្យល់ថា 

ពាក្យ "កាត់បន្ថយ" មានន័យថាកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរៃនហានិភ័យ។ 
● មនុស្ស្រគប់គ្នាពិនិត្យេមើលហានិភ័យែដលពួកេគបានសរេសរ េហើយគិតអំពីរេបៀបែដលហានិភ័យទាំង 

េនោះអាច្រតូវបានេដោះ្រសាយ។ ពួកេគអាចសរេសរគំនិតជាេ្រចើនតាមែដលពួកេគចង់បាន េហើយដាក់វា 

េនៅេ្រកោមជួរឈរ 'ការបន្ធូរបន្ថយ' ។ 

● បន្ទាប់ពីេនោះ ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលដាក់ជា្រកុមនូវបញ្ជីៃនគំនិតកាត់បន្ថយរួមគ្នា េហើយអេញ្ជើញអ្នក្រគប់គ្នា 
ឱ្យ្របមូលផ្តុំគ្នាេនៅតារាងបង្ហាញ េហើយពិនិត្យេមើលពួកវា។ សំុឱ្យអ្នកចូលរួមអានហានិភ័យែដលពួកេគ 

បានបេង្ហោះ និងវិធានការកាត់បន្ថយែដលពួកេគេស្នើេឡើងេដើម្ីបេដោះ្រសាយហានិភ័យនីមួយៗ។ ទុកេពល 

ស្រមាប់ការពិភាក្សា សំណួរ និងការែចករំែលកបទពិេសោធន៍។ 

្រគូបង្ហាត់បញ្ចប់សកម្មភាពេដោយបញ្ជាក់ថា វាែតងែតមានសារៈសំខាន់ស្រមាប់េយើងក្នុងការគិតអំពីហានិភ័យែដល 

េយើង្របឈមមុខេនៅេពលេយើងកំពុងេធ្វើការងាររបស់េយើង េ្រពោះវានឹងជួយេយើងេធ្វើការសេ្រមចចិត្តេលើ្របេភទៃន 

សកម្មភាពែដលេយើងនឹងេធ្វើ និងអនុញ្ញាត។ េយើងកាត់បន្ថយហានិភ័យឱ្យបានេ្រចើនតាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន។ 

ការវាយតៃម្លហានិភ័យរបស់េយើងនឹងជួយេយើងក្នុងការសេ្រមចចិត្ត៖ 

● អ្វីែដលេយើងគួរេជៀសវាងេដើម្ីបធានាថាហានិភ័យមិនេកើតេឡើង 

● រេបៀបែស្វងរកមនុស្ស ឬបណ្ដាញែដលអាចគាំ្រទ ឬជួយេយើង ្របសិនេបើេយើង្របឈមមុខនឹងហានិភ័យ 
● ្របសិនេបើហានិភ័យមិនអាចេជៀសវាងបាន រេបៀបកាត់បន្ថយហានិភ័យ េដើម្ីបធានាថាវាមានផលប៉ះពាល់ 

តិចតួចតាមែដលអាចេធ្វើេទៅបាន េដោយកំណត់ក្រមិតហានិភ័យ (ទាប មធ្យម ឬខ្ពស់) េដោយែផ្អក 

េលើសកម្មភាព ឬសកម្មភាពនីមួយៗែដលេយើងេធ្វើ។ 
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ជំពូកទី 5: េដើម្បីក្លាយេទៅជាអ្នកស្រមបស្រមួល 

/អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល និងអ្នកដឹងនាំសហគមន ៍ 

 

 

 

 

WBAB េជឿជាកថ់ាការបេង្កើតសង្គមសមភាព នងិ្របជាធិបេតយ្យ 
គឺជាមេធ្យោបាយ្របកបេដោយនិរន្តរភាពបផំុតក្នុងការេលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌បរិស្ថាន 

និងសមភាពេយនឌ័រ។ ការកសាងចលនាសង្គមែដលមានមលូដ្ឋានេលើសហគមនរ៍ឹងមាំ 
ទាមទារឱ្យមានការេកើនេឡើងៃនចំននួ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាល នងិអ្នកដឹកនាំយុវជន។ 

បន្ទាបព់ីេយើងបានេរៀនអ្វីៗ ជាេ្រចើនពីជពំូកមនុៗ 
វាជាេពលែដលេយើង្រតូវអនវុត្តរេបៀបេធ្វើសិក្ខាសាលាស្តពីីេយនឌ័រ 

និងបរិស្ថានផ្ទាល់ខ្លនួរបស់េយើង ឬការបណ្ដុះបណ្ដាលេនៅក្នងុសហគមន៍របស់េយើង។ 

“
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វគ្គេនះនឹងផ្តល់េពលេវលាស្រមាប់អនុវត្ត និងេរៀនពីរេបៀបរចនា និងេរៀបចំសិក្ខាសាលា។ 

តាមរយៈវគ្គេនះ េយើងនឹងជួយគ្នាេទៅវិញេទៅមកេដើម្ីបេធ្វើឱ្យ្របាកដថាអ្នក្រគប់គ្នាមានអារម្មណ៍ 

េជឿជាក់ជាងមុនក្នុងការដឹកនាំការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកេគេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

េតោះចាប់េផ្ដើម!  

 

វគ្គេពល្រពឹក 

• ែផនការ 

• ការបង្ហាញ  

វគ្គេពលរេសៀល 

• គេ្រមោងសហគមន៍ែដលដកឹនាំេដោយអតី

តសសិ្ស៖េតើអ្នកចងផ់្លាសប់្តូរអ្វីេនៅក្នុងស
ហគមន៍របសអ់្នក? 

• រេបៀបៃនការសរេសរគេ្រមោង 

 

ចូរបេង្កើតសំេណើផ្ទាល់ខ្លនួរបស់េយើង។ 

 
ការវាយតៃម្ល នងិការតាមដាន 
 

 

សកម្មភាព 
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វគ្គេពល្រពឹក 

ែផនការ 

 
2 េម៉ោង 

 

ស្រមាប់សិក្ខាកាមេរៀបចំែផនការបណ្ដុះបណ្ដាល 

ឬសិក្ខាសាលាេដោយខ្លួនឯងេដោយែផ្អកេលើេមេរៀនែដលបានមកពីកម្មវិធីសិក្សាេនះ។ 

មុននឹងេរៀបចំែផនការ ្រគូឧេទ្ទសគួរែតពិនិត្យេមើល្របធានបទែដលអ្នកចូលរួមបានេរៀនេពញ 

មួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល។   

 

តារាងបំែប្លង អ្នកបេង្កើតពណ៌ ្រកដាស់បិទផ្សាយវា កំុព្ូយទ័រយួរៃដ ឧបករណ៍បំពងសេម្លង 

ម៉ាសីុនបញ្ចាំង (្របសិនេបើមានគេ្រមោងបង្ហាញវីេដអូ) ។ល។ 

 

● ្រគូបណ្ដុះបណ្ដាលគួរេលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្យេ្របើវិធីសា្រស្តសិក្សាអន្តរកម្មេដោយែផ្អក

េលើ្រកុមេគោលេដៅរបស់ពួកេគ។ 

● សិក្ខាកាមគួរសង្កត់ធ្ងន់េលើសារៈសំខាន់ៃនវិធីសា្រស្តចូលរួមចំេពោះការរចនាសិក្ខាសាលា 

ដូេច្នះក្នុងអំឡុងេពលេធ្វើការជា្រកុម សំេឡងរបស់មនុស្ស្រគប់គ្នា្រតូវបាន ឮ។ 

ដំេណើរការ:   

1. ្រគូឧេទ្ទសពិនិត្យេមេរៀនទាំងអស់ែដលបានេរៀនេពញមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយសិក្ខាកាម
។ េនះអាច្រតូវបានេធ្វើតាមរយៈបទបង្ហាញែដលបង្ហាញពីេឈ្មោះ្របធានបទ។ 

2. ថតចម្លងកម្មវិធីសិក្សាដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ េហើយទុកេពល្របែហល 20 នាទីេដើម្ីបឆ្លង 

កាត់វាេដោយសេង្ខប។ 

3. បន្ទាប់ពីេនោះ សូមែបងែចកអ្នកចូលរួមជា 3 ឬ 4 ្រកុម។ ្រកុមនីមួយៗនឹងេធ្វើការរួមគ្នាេដើម្ីប 

បេង្កើតរេបៀបវារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគេដើម្ីបេរៀបចំសិក្ខាសាលាេដោយែផ្អកេលើអ្វីែដលពួកេគបា

នេរៀនពីកម្មវិធីសិក្សាេនះ។ េនៅក្នុង្រកុម ពួកេគនឹងសម្គាល់៖ 
ក. ្របធានបទសិក្ខាសាលា 

ខ. េគោលបំណង 

គ. ទស្សនិកជនេគោលេដៅ 

ឃ. សកម្មភាព 
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4. េនៅេពលែដល្រកុមបញ្ចប់ការរចនាេ្រគោងៃនសិក្ខាសាលារបស់ពួកេគ សំុឱ្យពួកេគសរេសរ 

រេបៀបវារៈៃនសិក្ខាសាលាមួយ (ទស្សនាការបណ្ដុះបណ្ដាលបែន្ថម/សម្ភារៈសិក្ខាសាលាស្រមាប់ 

គំរូរេបៀបវារៈ និងឧទាហរណ៍) េហើយបេង្ហោះវាេនៅេលើជញ្ជាំងេដើម្ីបឱ្យអ្នក្រគប់គ្នាបានេឃើញ។ 

5. េដោយែផ្អកេលើែផនការសកម្មភាពរបស់ពួកេគ សំុឱ្យ្រកុមនីមួយៗចាត់តាំងសមាជិកឱ្យទទួល 

ខុស្រតូវចំេពោះែផ្នកនីមួយៗៃនរេបៀបវារៈ។ ពួកេគក៏អាចពិភាក្សាថាេតើឧបករណ៍ និងវិធីសា្រស្ត 

អ្វីខ្លះែដល្រតូវេ្របើស្រមាប់សកម្មភាពសិក្ខាសាលារបស់ពួកេគ។ 

6. បន្ទាប់ពីេនោះ សូមទុកេពលេអោយ្រកុមនីមួយៗ េដើម្ីបេរៀបចំសម្ភារៈ ែដលនឹងេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ 

ការបណ្ដុះបណ្ដាល/សកម្មភាព និងការអនុវត្តេនៅក្នុង្រកុម។ 

បង្ហាញ 

 
2 េម៉ោង 

 

េដើម្ីបឱ្យអ្នកចូលរួមបង្ហាញពីែផនការសិក្ខាសាលារបស់ពួកេគ។ េនះមានសារៈសំខាន់ 

ស្រមាប់ពួកេគក្នុងការទទួលបានបទពិេសោធន៍េ្របើ្របាស់កម្មវិធីសិក្សា មុនេពលយកេទៅ 

អនុវត្តេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ វាក៏មាន្របេយោជន៍ផងែដរស្រមាប់អ្នកចូលរួម 

ក្នុងការទទួលបានមតិែកលម្អ និងការផ្ដល់េយោបល់ពីគ្នាេទៅវិញេទៅមក។ 

 

តារាងបំែប្លង អ្នកបេង្កើតពណ៌ ្រកដាស់បិទផ្សាយវា កំុព្ូយទ័រយួរៃដ ឧបករណ៍បំពងសេម្លង 

ម៉ាសីុនបញ្ចាំង (្របសិនេបើមានគេ្រមោងបង្ហាញវីេដអូ) ។ល។ 

 

ក្នុងអំឡុងេពលៃនការរាតត្បាត កូវីដ-19 សកម្មភាពជាេ្រចើនអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរេទៅកាន់ 

េវទិកាអនឡាញ។ វាក៏ថ្មីផងែដរស្រមាប់ពួកេយើងក្នុងការេ្របើ្របាស់េវទិកាអនឡាញេដើម្ីប 

េរៀបចំសកម្មភាពេស្ទើរែតទាំងអស់។ េនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាេនះ េយើងក៏នឹងែស្វងយល់ផង 

ែដរថាេតើវគ្គណាខ្លះែដលអាចេធ្វើបានេនៅេលើអី៊នធឺណិតរួមគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិ ៃដគូ និង 

បណ្ដាញរបស់េយើង។ 

ែល្បងថាមពល រយៈេពល 5 នាទី៖ អេញ្ជើញអ្នកចូលរួមេផ្សងេទៀតឱ្យដឹកនាំេហ្គម ឬសកម្មភាព 

ខ្លីៗស្រមាប់្រកុម។ 

ដំេណើរការ: 
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● ្រកុមនីមួយៗបង្ហាញពីែផនការសិក្ខាសាលារបស់ពួកេគ។ ខណៈេពលែដល្រកុមមួយកំពុងេធ្វើ 

បាតុកម្ម ្រគូឧេទ្ទសគួរែតេលើកទឹកចិត្ត្រកុមេផ្សងេទៀតឱ្យសេង្កតេមើលេដោយ្របុង្របយ័ត្ន និង 

យកចិត្តទុកដាក់េលើការេធ្វើបាតុកម្ម។ 

● បន្ទាប់ពី្រកុមនីមួយៗេធ្វើបទបង្ហាញ ្រកុមេផ្សងេទៀតអាចសួរសំណួរ េដោយេធ្វើដូចជាពួកេគជា 

ទស្សនិកជនេគោលេដៅៃនសិក្ខាសាលា 

● បន្ទាប់ពីេនោះ ្រគូឧេទ្ទសអេញ្ជើញ្រកុមេផ្សងេទៀតឱ្យផ្តល់េយោបល់ និងេយោបល់អំពីរេបៀបែដល 

ែផនការអាច្រតូវបានែកលម្អ 

● បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ ្រគូឧេទ្ទសអេញ្ជើញអ្នក្រគប់គ្នាឱ្យអង្គុយជារង្វង់ េហើយេធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្ម 

ភាពេនះ។ ្រគូអាចសួរសំណួរដូចជា៖ 

o េតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំេពោះែផនការសិក្ខាសាលា? 
o េតើអ្នកចូលចិត្តអ្វីជាងេគ? 
o េតើអ្នកគិតថាអ្នកបានេធ្វើអ្វីបានល្អ េហើយែផ្នកណាខ្លះែដលអ្នកគិតថាអ្នកចង់ែកលម្អ? 

● សកម្មភាពេនះក៏អាច្រតូវបានេធ្វើេដោយបេង្កើតសញ្ញាធំពីរែដលមានពាក្យ “មុន” និង “េ្រកោយ”។ 

្រគូឧេទ្ទសសួរសិក្ខាកាមថា េតើេពលេនះពួកេគេនៅឯណាបន្ទាប់ពីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលេនះ 

េហើយថាេតើពួកេគមានអារម្មណ៍េជឿជាក់យ៉ាងណាក្នុងការដឹកនាំសិក្ខាសាលាេដោយេ្របើកម្មវិធី

សិក្សាេនះេនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកេគផ្ទាល់។ 

● បន្ទាប់ពីការឆ្លុះបញ្ចាំង សិក្ខាកាមបញ្ចប់សកម្មភាព 

េដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា មិនមានច្បាប់តឹងរឹុងេទ េហើយ 

អ្នកចូលរួមគួរែតមានអារម្មណ៍េសរីក្នុង ការបែន្ថម ឬ 

ផ្លាស់ប្តូរេមេរៀនេនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាេនះ ែដលពួកេគ 

យល់ថាសមរម្យ ឬមាន្របេយោជន៍។ 

្រកុមការងារ WBAB សប្បាយចិត្តជាខ្លាំង
ែដលបានគាំ្រទអ្នកតាមវិធីសា្រស្តេផ្ស

ងៗែដលអ្នកជួយបាន នងិេរៀនសូ្រត

ទាំងអសគ់្នាក្នងុ្រគាលបំាក។ 
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វគ្គេពលរេសៀល 

គេ្រមោងសហគមន៍ដឹកនាំេដោយអតីតសិស្ស:  
េតើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរអ្វីេនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក? 

 
1 េម៉ោង 

្របសិនេបើអាចេធ្វើបាន វាគឺជាគំនិតដ៏ល្អស្រមាប់អង្គការមួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយតិចតួចដល់អ្នកចូលរួម 

របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលា។ ជំនួយតិចតួចគឺជាយុទ្ធសា្រស្តដ៏ល្អមួយេដើម្ីប្រទ្រទង់សកម្មភាព 

របស់អង្គការ និងេដើម្ីបសេ្រមចបាននូវេបសកកម្មរបស់ខ្លួន។ ដូេច្នះេហើយ គេ្រមោងផ្តល់ជំនួយតូចតាច 

គឺជាមេធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការព្រងឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំអតីតនិស្ិសត និងបេង្កើតបណ្ដាញជា 

មួយ្រកុមក្នុងតំបន់។ េនៅៃថ្ងចុងេ្រកោយៃនសិក្ខាសាលា អ្នកេរៀបចំអាចែណនាំពីជំនួយតូចៗែដលមាន 

ដល់អ្នកចូលរួម។ េលើសពីេនះ អ្នកេរៀបចំអាចបង្ហាញអ្នកចូលរួមពីរេបៀបសរេសរសំេណើជំនួយ រេបៀប 

អនុវត្តគេ្រមោង រេបៀបេរៀបចំថវិកា រេបៀប្រគប់្រគងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ រេបៀបេធ្វើរបាយការណ៍គេ្រមោង 

រេបៀបវាយតៃម្លគេ្រមោង និងរេបៀបេធ្វើសកម្មភាពនាេពលអនាគតស្រមាប់ ការងារសហគមន៍។  

េលើសពីេនះ គេ្រមោងជំនួយតូចមួយនឹងជួយេលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្យសហការគ្នាេទៅវិញេទៅមក។ 

អ្នកេរៀបចំគួរែតេលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមឱ្យេធ្វើគេ្រមោងសហការេនៅក្នុង្របេទសកំេណើតរបស់ពួកេគ។ 

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកចូលរួមអាចចូលចិត្តេធ្វើគេ្រមោងជា្រកុម ដូចជាការេរៀបចំសិក្ខាសាលាសហគមន៍ 

េដើម្ីបពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទំនប់ និងការជីកយកែរ៉។ គេ្រមោងផ្តល់ជំនួយតូចៗនីមួយៗគួរ្រតូវបានផ្សារភ្ជាប់ 

យ៉ាងច្បាស់េទៅនឹងេយនឌ័រ បរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍។ អ្នកចូលរួមអាចេធ្វើការេលើបញ្ហាជាេ្រចើនេនៅក្នុង 

្របធានបទដ៏ទូលំទូលាយទាំងេនះ។ ឧទាហរណ៍ េនៅក្នុងសិក្ខាសាលា អ្នកចូលរួមនឹងពិភាក្សាអំពី 

"បញ្ហាសហគមន៍" ជាទូេទៅ បុ៉ែន្តមនុស្សជាេ្រចើនមិនដឹងពីរេបៀបេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសហគមន៍ 

រេបៀបេដោះ្រសាយបញ្ហា និងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន។ អ្នកេរៀបចំអាចផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយ 

ចំនួនេដើម្ីបជួយអ្នកចូលរួមបេង្កើតគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគស្រមាប់គេ្រមោងសហគមន៍។ 

ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមអាចេផ្តោតេលើ៖ 

• ការជីកយកែរ៉ 
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• ទំនប់ 

• េទសចរណ៍ធម្មជាតិ 

• ការតាំងទីលំេនៅថ្មី។ 
• ការបំពុលទឹក 

• ការរំេលោភយកដី 

• ការេធ្វើែផនទីដី 

• សិទ្ធិដីធ្លីរបស់្រស្ត ី

រេបៀបៃនការសរសរ គេ្រមោងសំេណើរ 

 
1 េម៉ោង 

 ដំបូង ្រគូឧេទ្ទសអាចសួរអ្នកចូលរួមអំពីអ្វីែដលពួកេគគិតថាសំេណើគេ្រមោងគួរែតរួមបញ្ចូលក្នុងរយៈ 

េពលពីរបីនាទី។ បន្ទាប់ពីេនោះ ្រគូឧេទ្ទសអាចពន្យល់អំពីគំរូទូេទៅៃនសំេណើគេ្រមោងេដោយបង្ហាញព័ត៌ 

មានខាងេ្រកោមេនៅេលើេអ្រកង់ ឬសរេសរវាេនៅេលើតារាង្រតឡប់៖ 

1. េសចក្តីសេង្ខបគេ្រមោង (ផ្តល់ទិដ្ឋភាពសេង្ខបៃនសំេណើទាំងមូល) 

2. ការែណនាំដល់អ្នកដាក់ពាក្យ (ពន្យល់ពីមូលេហតុែដលអ្នកអាចទុកចិត្តបានក្នុងការទទួលបាន 

ជំនួយេនះ) 

3. េសចក្តីែថ្លងការណ៍អំពីបញ្ហា (បញ្ហាែដលកំពុងេកើតេឡើងេនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក អ្នកែដល 

នឹងទទួលបានអត្ថ្របេយោជន៍ពីគេ្រមោង និងរេបៀប។ ្រតូវជាក់លាក់តាមែដលអាចេធ្វើេទៅបាន 

រួមទាំងចំនួនមនុស្សែដលរងផលប៉ះពាល់ ែផនទីៃនទីតាំង រូបថតៃនបញ្ហា។ល។) 

4. េគោលបំណង និងលទ្ធផលរបស់គេ្រមោង។ េតើអ្នកសង្ឹឃមថានឹងសេ្រមចបានអ្វីខ្លះតាមរយៈ 

គេ្រមោងេនះ? 

5. ែផនការគេ្រមោង (ពន្យល់ជាជំហានៗពីរេបៀបែដលអ្នកនឹងេធ្វើគេ្រមោង េហើយអ្នកណានឹងេធ្វើ 

សកម្មភាពអ្វី។ ្រតូវ្របាកដថាបញ្ចូលតារាងេពលេវលាស្រមាប់សកម្មភាពទាំងអស់) 

6. សមត្ថភាព (ពន្យល់អ្នក និង្រកុមរបស់អ្នកពីសមត្ថភាពែតមួយគត់ក្នុងការេធ្វើគេ្រមោងេនះ) 

7. ការវាយតៃម្លគេ្រមោង (ពន្យល់ពីរេបៀបែដលអ្នកនឹងវាយតៃម្លថាេតើេគោលបំណង្រតូវបាន 

សេ្រមចឬអត់ និងរេបៀបែដលអ្នកនឹង្របមូលព័ត៌មានេនះ) 

8. ថវិកា (រចនាថវិកាជាក់ែស្តង និងពិនិត្យការចំណាយេនៅកែន្លងគេ្រមោង) 
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9. ផលប៉ះពាល់្របកបេដោយនិរន្តរភាព (ពន្យល់ពីនិរន្តរភាពរយៈេពលែវងៃនគេ្រមោងរបស់អ្នក) 

្រគូឧេទ្ទសអាចបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយចំនួនៃនសំេណើគេ្រមោងសាមញ្ញដល់អ្នកចូលរួម ដូេច្នះពួកេគអាច 

ទទួលបានគំនិតអំពីអ្វីែដលសំេណើគេ្រមោងេមើលេទៅដូចេនោះ។ 

● ឧទាហរណ៍សំេណើរគេ្រមោងរបស់ WBAB ែដលេផ្ញើរេទៅកាន់ APWLD: https://bit.ly/3ceH0dd 

● ឧទាហរណ៍សំេណើរគេ្រមោងរបស់ WBAB ែដលេផ្ញើរេទៅកាន់ Oxfam: https://bit.ly/3g4DEKR 

េតោះសរេសរ គេ្រមោងសំេណើររបសេយើង 

 
4 េម៉ោង 

សកម្មភាពេនះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមេដើម្ីបទទួលបានបទពិេសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងការសរេសរសំ

េណើ។ ្រគូឧេទ្ទសអាចពិភាក្សាជាមួយសិក្ខាកាមថាេតើពួកេគចង់េធ្វើសំេណើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ ឬអភិវឌ្ឍ 

ជា្រកុម។ ្របសិនេបើអ្នកចូលរួមមកពីសហគមន៍ដូចគ្នា ពួកេគអាចេ្រជើសេរើសេធ្វើការជា្រកុម។ 

ការសរេសរសំេណើ្រតូវចំណាយេពលេវលា េហើយមិនងាយ្រសួលេទ។ ស្រមាប់វគ្គេនះ េយើងេស្នើឱ្យអ្នក 

ចូលរួមេផ្តោតេលើការផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗតាមរយៈចំណុចចំណុចជាជាងផ្តល់ព័ត៌មានេពញេលញ។ 

បន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានបេង្កើតសំេណើរេរៀងៗខ្លួនេហើយ សូមទូរស័ព្ទេទៅមនុស្ស្រគប់គ្នារួមគ្នា 

េហើយអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗ ឬ្រកុមពី 3 េទៅ 5 នាក់ែចករំែលកគំនិតគេ្រមោងរបស់ពួកេគជាមួយ 

មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកេគស្រមាប់មតិេយោបល់ និងការផ្ដល់េយោបល់រយៈេពល 10 នាទីក្នុងមួយបុគ្គល 

ឬ្រកុម។ 

េនៅចុងបញ្ចប់ៃនវគ្គេនះ ្រគូឧេទ្ទសអាចែណនាំអ្នកផ្តល់ជំនួយែដលមានសក្តានុពល ែដលជួយដល់ 

ការងារសហគមន៍ទាក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងបរិស្ថាន។ 
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វាយតៃម្ល និង តាមដាន 

 
30 នាទី 

 

េដើម្ីបឱ្យអ្នកចូលរួមេរៀបចំែផនការសិក្ខាសាលាេដោយខ្លួនឯងេដោយែផ្អកេលើេមេរៀនែដល

ទទួលបានពីកម្មវិធីសិក្សាេនះ។ មុននឹងេរៀបចំែផនការ ្រគូឧេទ្ទសគួរែតពិនិត្យេមើលេឡើង 

វិញម្តងេទៀតនូវ្របធានបទែដលសិក្ខាកាមបានេរៀនេពញមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល។ 

ដំេណើរការ:  

អេញ្ជើញអ្នក្រគប់គ្នាឱ្យអង្គុយក្នុងរង្វង់មួយ េហើយែចករំែលក 

េយោបល់ និងគំនិតរបស់ពួកេគអំពីសិក្ខា សាលាទាំងមូលនិងអ្វី 

ែដលអាចែកលម្អបាន។ សិក្ខាកាមក៏អាចេ្រជើសេរើសដាក់ផ្ទាំង 

រូបភាពេនៅេលើជញ្ជាំង និងផ្តល់កំណត់ចំណាំស្រមាប់អ្នកចូលរួម 

សរេសរនូវអ្វីែដល ពួកេគមានអារម្មណ៍ ឬបានេរៀនពីការបណ្ដុះ 

បណ្ដាលេនះ (រូបភាព 5.1)។ ជាឧទាហរណ៍ េតើអារម្មណ៍របស់ 

អ្នកយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីការបណ្ដុះបណ្ដាល? អ្នកអាចេ្របើ emojis ឬនិមិត្តសញ្ញាដូចជា្រពះអាទិត្យ ពពក 

និងព្ុយះ។ 

ជំុទីពីរ៖ េដើម្ីបទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបែន្ថមេទៀតពីអ្នកចូលរួមនីមួយៗអំពីសិក្ខាសាលា អ្នកេរៀបចំ 

ក៏អាចផ្តល់ទ្រមង់វាយតៃម្លលម្អិតស្រមាប់អ្នករាល់គ្នាេដើម្ីបបំេពញផងែដរ។ េនះអាច្រតូវបានេធ្វើេនៅៃថ្ង 

បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាតាមរយៈទ្រមង់អនឡាញដូចជា Google form ឬេផ្សងេទៀត។ 

អ្នកេរៀបចំក៏អាចទាក់ទងអ្នកចូលរួមបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាេដើម្ីបសួរពួកេគអំពីក្រមិតណាែដលពួកេគបាន

អនុវត្តខ្លឹមសារសិក្ខាសាលាេនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន សហគមន៍ និងការងារសកម្មភាព។  

វាមានសារៈសខំានស់្រមាប់្រគូបណ្ដុះប
ណ្ដាល នងិអ្នកចលូរួមក្នុងការផ្តល់ 
មតិែកលម្អអពំីសកិ្ខាសាលា។ 
េនះអាច ្រតូវបានេធ្វើេដោយផ្ទាល់ 
ឬេដោយ អនាមកិ 
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សម្ភារៈបណ្ដុះបណ្ដាល/សិក្ខាសាលា

បែន្ថម 

ឧទាហរណ៍ៃនរេបៀបវារៈសិក្ខាសាលា 

េឈ្មោះគេ្រមោង: .............................................................................................................................................................................. 

ៃថ្ងែខគេ្រមោង: ................................................................................................................................................................................. 

េឈ្មោះស្ថាប័ន ឬ្រកុម: .......................................................................................................................................... 

្របវត្តិសេង្ខបរបស់គេ្រមោង: 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

េគោលបំណង: 

1. ............................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................................................................... 

សកម្មភាពរំពឹងទុក: 

1. ............................................................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................................................................... 



 
   

 
 
 

 
  

 116 
 

ៃថ្ងែខឆ្នា េពលេវលា ពីពណ៌នា អ្នកស្រមបស

្រមួល 

ទីតាំង ចំណាំ 

      

      

      

      

      

ឧទាហរណ៍ៃនទ្រមង់វាយតៃម្ល 

សូមេឆ្លើយតបេទៅនឹងេសចក្តីែថ្លងការខាងេ្រកោមេដោយេ្របើមា្រតដ្ឋានវាយតៃម្ល 4 ចំណុច េដើម្ីបបង្ហាញពីវិសាលភាព 

ែដលអ្នកយល់្រពម ឬមិនយល់្រសបជាមួយេសចក្តីែថ្លងការណ៍នីមួយៗ។ សូមពិនិត្យេមើលេលខែដលអនុវត្ត។ 

4= យល់្រសបខ្លាំង 3=យល់់្រសប  2=មិនយល់្រសប 1=មិនយល់្រសបទាល់ែតេសោះ 

លរ ចំណងេជើង 

យល់្រសបខ្លាំង                   មិនយល់្រសបទាល់ែតេសោះ 

យល់្រសប
ខ្លាំង                   

(4) 

យល់្រសប 

(3) 

មិនយល់

្រសប 

(2) 

មិនយល់្រស

បទាល់ែត

េសោះ 

(1) 

1 េគោលបំណងៃនកម្មវិធីេនះ្រតូវបានកំ

ណត់យ៉ាងច្បាស់ 
    

2 ្របធានបទែដល្រគបដណ្ដប់គឺពាក់ព័

ន្ធជាមួយអ្នក 

    

3 ខ្លឹមសារ្រតូវបានេរៀបចំ 

និងងាយ្រសួលេធ្វើតាម 
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4 បទពិេសោធន៍កម្មវិធីេនះនឹងមាន្រប

េយោជន៍ក្នុងការងាររបស់អ្នក 

    

5 េគោលបំណងៃនកម្មវិធី្រតូវបានសេ្រម

ច 
    

6 រយៈេពលៃនកម្មវិធី     

7 អាហារ 

និងកែន្លងស្នាក់េនៅមានផាសុកភាព 

    

8 សិក្ខាសាលាWeaving Bonds 

អាចជួយអ្នក 

និងសហគមន៍របស់អ្នកេធ្វើការជាទូ

េទៅ 

    

 

2) សូមផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់បែន្ថមេទៀត។ 

1. អ្វែីដលទាក់ទាញអ្នកឱ្យដាក់ពាក្យចូលរួមសិក្ខាសាលាេនះ? (សូមបញ្ជាក់) 

……………………………………………………………….……………………………………………………

……..........………………………………………………… 

2. េតើអ្នកបានេរៀនអ្វីខ្លះពីសិក្ខាសាលាេនះ? (សូមបញ្ជាក់) 

ែផ្នកត្រមង់ទិស៖ ការស្វាគមន៍ និងការែណនាំ និងតំបន់ែដលអ្នកបានេទៅទស្សនា។ 

……………………………………………………………………………….……………………………………

……..........………………………………………………… 

បរិស្ថានសិក្សា សិទ្ធិដីធ្ល ីនិងបញ្ហាេយនឌ័រ 

…………………………………………………………………………….………………………………………

……..........………………………………………………… 

ការសិក្សា្រសាវ្រជាវ 
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……………………………………………………………….……………………………………………………

……..........………………………………………………… 

ទស្សនកិច្ចសិក្សា 

…………………………………………………………………………………………….………………………

……..........………………………………………………… 

ការ្រសាវ្រជាវ និងបទបង្ហាញ 

……………………………………………………….……………………………………………………………

……..........………………………………………………… 

3. េតើការចូលរួមរបស់អ្នកគឺជាអ្វី? េតើមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់អ្នក ឬវិធីែដលអ្នកគិតអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗ 

ែដរឬេទ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
………...........……………………………………………… 

4.េតើអ្នកអាចែកលម្អខ្លួនអ្នកពីសិក្ខាសាលាេនះេដោយរេបៀបណា េហើយេតើអ្នកអាចេមើលេឃើញការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះអំពី 

ខ្លួនអ្នក? (សូមបញ្ជាក់) 

……………………………………………………………………………………………..........…………………

………………………………………………….………… 

5. េតើអ្នកចូលចិត្តអ្វីជាងេគអំពីសិក្ខាសាលាេនះ? េហតុអ្វ?ី (សូមបញ្ជាក់) 

……………………………………………………………………………………………..........…………………

……………………………………………………….…… 

6. េតើអ្នកអាចអនុវត្តចំេណះដឹងពីសិក្ខាសាលាេនះេទៅសហគមន៍/អង្គការ/អ្នកេផ្សងេទៀតេដោយរេបៀបណា? (សូម 

បញ្ជាក់) 

……………………………………………………………………………………………..........…………………
…………………………………………………………… 

7. េតើសិក្ខាសាលាបែន្ថមមួយណា (ជំនាញ/ចំេណះដឹង) ែដលអ្នកចង់មាននាេពលអនាគត? (សូមបញ្ជាក់) 
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……………………………………………………………………………………………..........…………………

…………………….……………………………………… 

8. សូមែចករំែលកមតិេយោបល់េផ្សងេទៀត ឬព្រងីកេលើការេឆ្លើយតបពីមុនេនៅទីេនះ 

……………………………………………………………………………………………..........……………… 

ឧទាហរណ៍េផ្សងេទៀតេដើម្ីបេធ្វើសិក្ខាសាលា 

គំរូរេបៀបវារៈ: 

● https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing 

រេបៀបវារៈ និងអ្នកស្រមបស្រមួល:  

● https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing 

● https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/edit 

ការបណ្ដុះបណ្ដាលតស៊ូមត ិ

● https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing 

ទ្រមង់វាយតៃម្ល: 

● https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing 

របាយការណ៍: 

● https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing 

ទាញយកទំហំេពញៃនរូបភាព 3.3: 

● https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-

gender-intersects-with-other-identities 
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● https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Lesson-Plan_Graphic1.jpg 

ទាញយកតារាង 3.2៖ ចូលេ្របើ និង្រគប់្រគងធនធានសហគមន៍ 

● https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view 

ែស្វងយល់បែន្ថមថាេតើេដើមេឈើៃនជេម្លោះេមើលេទៅដូចអ្វ:ី  

● https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif (This information is 

useful for activity 1.3 ‘Tree of Conflict’ on page 19 of this curriculum.) 

គណៈកម្មការពិភពេលោកស្តីពីទំនប់(WCD) 

េតើ WCD ជាអ្វ?ី 

ជាការេឆ្លើយតបេទៅនឹងការ្របឆាំងកាន់ែតខ្លាំងេឡើងចំេពោះទំនប់ធំៗ WCD ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដោយធនាគារពិភព 

េលោក និង IUCN ក្នុងឆ្នាំ 1998 េដើម្ីប 

• ពិនិត្យេមើល្របសិទ្ធភាពៃនការអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ធំ និងវាយតៃម្លជេ្រមើសជំនួសស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍធនធាន 

ទឹក និងថាមពល។ និង 

• បេង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ េគោលការណ៍ែណនា ំ និងស្តង់ដារែដលអាចទទួលយកបានជាអន្តរជាតិ 

ស្រមាប់ការេធ្វើែផនការ ការរចនា ការវាយតៃម្ល ការសាងសង់ ្របតិបត្តិការ ការ្រតួតពិនិត្យ និងការ រុះេរើទំនប ់

គណៈកម្មការទាំង 12 រូបមកពីមជ្ឈដ្ឋានេផ្សងៗគ្នា ែដលតំណាងឱ្យផល្របេយោជន៍យ៉ាងទូលំទូលាយេនៅក្នុងទំនប់ 

ធំៗ រួមមានរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល ្របតិបត្តិករទំនប់ទឹក និងចលនា្របជាជនមូលដ្ឋាន សាជីវកម្ម 

និងបណ្ឌិតសភា សមាគមឧស្សាហកម្ម និងអ្នក្របឹក្សាេយោបល់។ WCD ពឹងែផ្អកេលើការពិេ្រគោះេយោបល់ជា 
សាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយ និងការសិក្សាសាវតារ និងការបញ្ជូនព័ត៌មានជាេ្រចើន។ របាយការណ៍ចុងេ្រកោយ 

របស់គណៈកម្មការ ទំនប់ និងការអភិវឌ្ឍន៍៖ ្រកបខ័ណ្ឌថ្មីស្រមាប់ការសេ្រមចចិត្ត។ 

េតើអនុសាសន៍របស់ WCD មានអ្វីខ្លះ? 

WCD បានផ្តល់វិធីសា្រស្តថ្មីមួយេដើម្ីបែកលម្អលទ្ធផលៃនទំនប់វារីអគ្គិសនី និងគេ្រមោងអភិវឌ្ឍន៍ទឹក តាមរយៈ 

ការសង្កត់ធ្ងន់េលើតៃម្លស្នូលចំនួន 5៖ 

• សមធម៌ 

• ្របសិទ្ធភាព 

• ការសេ្រមចចិត្តេដោយការចូលរួម 

• និរន្តរភាព 
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• ទំនួលខុស្រតូវ 

គណៈកម្មាការក៏បានផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌេធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងស្រមាប់ការសេ្រមចចិត្តេលើគេ្រមោងទឹក និងថាមពល េដោយ 

ែផ្អកេលើការទទួលស្គាល់សិទ្ធ ិ និងវាយតៃម្លហានិភ័យចំេពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ អ្នកែដលនឹង្រតូវបានរងផល 

ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគួរែតចូលរួមក្នុងការេធ្វើែផនការ និងដំេណើរការេធ្វើការសេ្រមចចិត្ត េហើយមានចំែណកេនៅក្នុងអត្ថ 

្របេយោជន៍គេ្រមោង។ អនុសាសន៍សំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាការរួមមានដូចខាងេ្រកោម៖ 

● គ្មានទំនប់ណាមួយគួរ្រតូវបានសាងសង់េដោយគ្មាន "ការទទួលយកជាក់ែស្តង" ពី្របជាពលរដ្ឋែដលរង 

ផលប៉ះពាល់ និងេដោយគ្មានការយល់្រពមេដោយេសរី ជាមុន និងផ្តល់ព័ត៌មានពីជនជាតិេដើមភាគតិច 

និងកុលសម្ព័ន្ធែដលរងផលប៉ះពាល់។ 
● ការវាយតៃម្លដ៏ទូលំទូលាយ និងេដោយការចូលរួមៃនត្រមូវការទឹក និងថាមពលរបស់្របជាជន និងជេ្រមើស 

េផ្សងៗស្រមាប់ការបំេពញត្រមូវការទាំងេនះ គួរែត្រតូវបានបេង្កើតេឡើង មុនេពលបន្តគេ្រមោងណាមួយ។ 

● គួរែតផ្តល់អាទិភាពដល់ការបេង្កើន្របសិទ្ធភាពៃន្របព័ន្ធទឹក និងថាមពលែដលមាន្រសាប់ មុនេពលសាង 

សង់គេ្រមោងថ្មីណាមួយ។ 
● ការ្រតួតពិនិត្យេដោយការចូលរួមតាមកាលកំណត់គួរែត្រតូវបានេធ្វើេឡើងស្រមាប់ទំនប់ែដលមាន្រសាប់ 

េដើម្ីបវាយតៃម្លបញ្ហាដូចជាសុវត្ថិភាពទំនប់ និងការលុបេចោលែដលអាចេកើតមាន។ 

● យន្តការគួរែត្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដើម្ីបផ្តល់សំណង ឬសំណងេឡើងវិញស្រមាប់អ្នកែដលរងេ្រគោះពីទំនប់ 

ែដលមាន្រសាប់ និងេដើម្ីបស្តារ្របព័ន្ធេអកូែដលខូច។ 

េហតុអ្វីបានជា WCD មានសារៈសំខាន?់ 

WCD បានេរៀបចំការពិនិត្យេឡើងវិញជាសកលជាេលើកដំបូងអំពីទំនប់ធំ។ ដំេណើរការេនះមានតម្លាភាព និងការ 

ចូលរួម េហើយការ្រសាវ្រជាវយ៉ាងទូលំទូលាយ្រតូវបានេធ្វើេឡើង។ WCD បានរកេឃើញថាការចំណាយេលើេសដ្ឋកិច្ច 

សង្គមកិច្ច និងបរិស្ថានៃនទំនប់ធំមានក្រមិតខ្ពស់ េហើយជាេរឿយៗេលើសពីអត្ថ្របេយោជន៍របស់វា េហើយជេ្រមើស 
ស្រមាប់ទឹក និងថាមពលគឺអាចរកបានឋិតេឋរ និងជាញឹកញាប់មិន្រតូវបានសាកល្បង។ WCD បានដាក់េចញ 

នូវអនុសាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ែដលពាក់ព័ន្ធមិន្រតឹមែតស្រមាប់ការេធ្វើែផនការថាមពល និងទឹកបុ៉េណ្ណោះេទ។  បុ៉ែន្ត 

ស្រមាប់ការេរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាទូេទៅ។ 

ក្នុងនាមជាគណៈកម្មាការែដលមានការេគោរពជាអន្តរជាតិ ការរកេឃើញ និងអនុសាសន៍របស់ WCD អាចផ្ទុក 

ទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងេនៅក្នុងការជែជកពិភាក្សាអំពីទំនប់េនៅទូទាំងពិភពេលោក។ អ្វែីដល WCD និយាយគឺ្រតូវគ្នានឹងសារៈ 

សំខាន់េដោយអ្នកណានិយាយវា។ WCD ្រតូវបានសហការឧបត្ថម្ភេដោយធនាគារពិភពេលោក។ គណៈកម្មការរួមមាន 
នាយក្របតិបត្តិៃន្រកុមហុ៊នពហុជាតិវិស្វកម្ម ABB និងអតីត្របធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិស្តីពីទំនប់ធំ (ICOLD) 

ែដលជាសមាគមវិជ្ជាជីវៈឈានមុខេគៃនឧស្សាហកម្មទំនប់ធំសកល។ របាយការណ៍េនះ្រតូវបានអនុម័តជា ឯកច្ឆ័ន្ទ 

េដោយគណៈកម្មាការទាំងអស់។ 
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េតើអ្នកអាចេ្របើរបាយការណ៍េដោយរេបៀបណា? 

អង្គការេ្រកៅរដ្ឋាភិបាល និងចលនា្របជាជនអាចេ្របើ្របាស់របាយការណ៍ WCD េដើម្ីបបញ្ឈប់ឬែកែ្របគេ្រមោង 

អភិវឌ្ឍន៍ែដលបំផ្លិចបំផ្លាញ េលើកកម្ពស់ជេ្រមើស េលើកទឹកចិត្តឱ្យមានគណេនយ្យភាព និងការអនុវត្តកាន់ែតេ្រចើន 

ៃនដំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញឱ្យមានគំរូថ្មីៃនការសេ្រមចចិត្តជំុវិញការេធ្វើែផនការអភិវឌ្ឍន៍។ គំនិតមួយចំនួន 

ស្រមាប់រេបៀបែដលអ្នកអាចេ្របើរបាយការណ៍រួមមាន: 

● អប់រំសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពាល់ អង្គការេ្រកៅរដ្ឋាភិបាល និងសាធារណជនទូេទៅអំពីការរកេឃើញ 
និងអនុសាសន៍របស់ WCD ។ បកែ្របសម្ភារៈេទៅជាភាសាក្នុង្រសុក។ េរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ 

ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់ជាតិស្រមាប់អង្គការេ្រកៅរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពាល់ អ្នកសិក្សា សិស្ស 

និស្ិសត និងតំណាងរដ្ឋាភិបាល េដើម្ីបពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍។ 

● េរៀបចំការវិភាគថាេតើគេ្រមោងែដលបានេស្នើរអនុេលោមតាមអនុសាសន៍របស់ WCD និងែចកចាយវាេទៅ 
ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងអ្នកផ្តល់មូលនិធិ។ 

● អ្នកតសូ៊មតិស្រមាប់អនុសាសន៍របស់ WCD ែដល្រតូវបញ្ចូលេទៅក្នុងច្បាប់ និងេគោលនេយោបាយជាតិ 

និងដាក់សម្ពាធស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឱ្យយល់្រពមជាផ្លូវការនូវអនុសាសន៍។ 

● ជំរុញធនាគារពិភពេលោក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់ ទីភ្នាក់ងារឥណទាននាំេចញ និងទីភ្នាក់ងារជំនួយ 
េទ្វភាគី េដើម្ីបអនុម័តអនុសាសន៍របស់ WCD េទៅក្នុងេគោលនេយោបាយរបស់ពួកេគ េហើយអនុវត្តតាម 

ការអនុវត្តជាក់ែស្តង។ 

● េ្របើ្របាស់អនុសាសន៍របស់ WCD េដើម្ីបតសូ៊មតិស្រមាប់សំណងស្រមាប់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពាល់ 

េដោយទំនប់ែដលមាន្រសាប់។ 
● េរៀបចំដំេណើរការសហគមន៍េដើម្ីបកំណត់ និងេលើកកម្ពស់ជេ្រមើសមិនែមនទំនប់ស្រមាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 

ថាមពល និងការ្រគប់្រគងទឹកជំនន់។ 

វីេដអូខាងេ្រកោមអាចជួយឱ្យអ្នកចូលរួមែស្វងយល់បែន្ថមអំពីផលប៉ះពាល់ៃនទំនប់ទឹកធំៗ៖ 

េតើទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្លាប់ទេន្លេមគង្គឬ? 

Source: DW News YouTube channel  

https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg 

 

ទំនបេ់នៅទេន្លេមគង្គកំពុងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង  

Source: Joureyman Pictures YouTube channel 

https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc 

 

• ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមេមើលេគហទំព័ររបស ់WCD េនៅ www.dams.org 
• សន្លឹកការពិតអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីេមគង្គ និងសាល់វ ី មានជាភាសាអង់េគ្លស និងភាសាក្នុងតំបន់េនៅេលើេគហទំព័ររបស់ទេន្លអន្តរជាតិ 

េនៅ https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/ 
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