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វទិ្យស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍សិកសា បានគា�ទទដល់កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�
អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង (SLH) តាំ�ងពីីចាប់់ផ្តើ�ើ�មដ�បូ់ង។ SLH បានក្លាា យ
ជាចលនាអនើរជាតិមួយ ខែដលប់ណ្ដា លឲ្យ វទិយាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍សិកសា
ទតរូវបានទទួលស្គា ល់ថាជា មជ្ឈមណ្ឌ លច�ផ្តើណះដឹង។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លច�ផ្តើណះដឹង មានផ្តើគាលប់�ណងខែសវែងយល់ពីីតថភាពី
ពិីតផ្តើ�មូលដ្ឋាា នសើីពីីក្លារអនុវតើ SLH ក៏ដូចជាផ្តើរៀនសូទត ខែចករ �ខែលក 
និងផ្តើល�កកមពស់ក្លារអនុវតើលអ គ�និត និងនវានុវតើន៍ខែដលជ�រុញឱ្យ្យមាន
និរនើរភាពី និងវសិ្លភាពី។ ផ្តើយ�ង�ិត��ផ្តើធវែ�យ៉ាា ងណ្ឲ្យសហគមន៍ 
SLH  រកសាទ�នាក់ទ�នងលអនិងទទួលបានក្លារ�ើល់ព័ីត៌មានទតឹមទតរូវទពីម
ទាំ�ង�ដាល់កខែនាងសទមាប់់ក្លារឆ្លុះាុះប់ញំ្ញា�ង ក្លារផ្តើរៀនសូទតជាប់នើប់នាា ប់់ និង
ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរច�ផ្តើណះដឹង។ ផ្តើយ�ងផ្តើធវែ�ក្លារផ្តើដ្ឋាយសហក្លារជាមួយអំកអនុវតើន៍
អំកតាំក់ខែតងផ្តើគាលនផ្តើយ៉ាបាយ អំកស្រុស្វទជាវ និងអំកពាក់ព័ីនធផ្តើ�េង
ផ្តើទៀតខែដលផ្តើធវែ�ក្លារកុំងខែ�កំអភិវឌ្ឍន៍ អនាម័យ និងសហគមន៍ពាក់ព័ីនធ។ 

ផ្តើគាលផ្តើៅរមួរប់ស់ មជ្ឈមណ្ឌ លច�ផ្តើណះដឹង គឺផ្តើដ�ម្ីរមួច�ខែណកពីទងឹង
ផ្តើសចកើីថថាថំូរ សុ�ភាពី និងសុ�ុមាលភាពីរប់ស់កុមារ សសើី និងបុ់រសកំុង
ទប់ផ្តើទសក�ពុីងអភិវឌ្ឍន៍ ខែដលក�ពុីងទប់ឈមនឹង�លវបិាកថនក្លារគា្ម ន ឬ
កងវែះខាតផ្តើសវាអនាម័យ។ 

គទមប់មុ� ៖ 

ជនផ្តើភៀស�ាួនមកពីីទប់ផ្តើទសសូូដង់ខាងត្ូង បានប់ផ្តើទងៀនកូនទប់ុសអាយុ៦ឆំ្នាំ� 
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ខែកថចំផ្តើដ្ឋាយ�ាួនឯង ខែដលសថាិតផ្តើ�ខាងផ្តើទ�កខែនាងសំ្ក់ផ្តើ�រប់ស់�ាួនកុំងជ�រ �

ជនផ្តើភៀស�ាួន Bidibidi សថាិតកំុងស្រុសុក Yumbe ទប់ផ្តើទសអុូយហ្កង់ដ្ឋាខាងផ្តើជ�ង 

ក្លាលពីីខែ� មីនា ឆំ្នាំ� ២០១៧។

អំ្ីមជ្ឈមេ្ឌលចំកេះែឹង ននសហគមន៍ែឹ្នាំអនាម័យទាំំងបសុង

ផ្តើទកឌីត៖  UNICEF/ JIRO OSE



ការជំរុញការចូលរួមរបស់បុរស និងក្មេងបបុស
្្នុង្មមេវិធីអនាម័យ

Sue Cavill, Joanna Mott and Paul Tyndale-Biscoe, with 

Matthew Bond, Chelsea Huggett and Elizabeth Wamera



ក្លារដកស្រុសង់ទតឹមទតរូវ៖ ក្លាវុលិ, ស., មាតើ, ច. និងទីនផ្តើដល-បីូ់សកូ, ភ., ជាមួយ បូ់ន, ម., ហាកហគាីត, �. 
និងវាាមឺរ៉ាា , អ. (២០១៨) ‘ក្លារជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងកម្មវធីិអនាម័យ’, ទពី�ខែដនថន
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អាជាញា ប័់ណ្ណ។ មិនខែមនសទមាប់់ផ្តើគាលប់�ណងពាណិជជកម្ម៖ អំកមិនអាចផ្តើទប់�ទបាស់ឯកស្រផ្តើនះសទមាប់់
ផ្តើគាលប់�ណងពាណិជជកម្មបានផ្តើទ។
គា្ម នក្លារចមាងតាំម ៖ អំកមិនអាចខែកខែទប់ ផ្តើ�ារ ឬប់�ផ្តើពីញប់ខែនថាមពីីផ្តើល�កទមងឯកស្រផ្តើនះផ្តើទ។
 
អំកផ្តើទប់�ទបាស់អាចថតចមាង ខែចកចាយ ដ្ឋាក់ប់ង្ហាា ញ ប់កខែទប់ ឬយកកទមងឯកស្រផ្តើនះផ្តើ�ផ្តើទប់�ទបាស់ផ្តើដ្ឋាយ
មិនចា�បាច់មានក្លារអនុញ្ញាា តជាលាយលកខណ៍អកេរ។ សទមាប់់ក្លារផ្តើទប់�ទបាស់ផ្តើ��ងវញិ ឬក្លារខែចកចាយ 
អំកទតរូវប់ញ្ញាជ ក់ឱ្យ្យបានចាស់ពីីលកខ�ណ្ឌ អាជាញា ប័់ណ្ណថនកទមងឯកស្រផ្តើនះ។ ទប់សិនផ្តើប់�អំកផ្តើទប់�ទបាស់កទមង
ឯកស្រផ្តើនះ ផ្តើយ�ងផ្តើសំ�ឱ្យ្យអំកផ្តើយ៉ាងតាំមផ្តើគហទ�ព័ីរ SLH (https://sanitationlearninghub.org) រចួប់ញ្ជូជូ ន
ស�ផ្តើ�ចមាងកទមងឯកស្រផ្តើនះ ឬត�ណភាជ ប់់សទមាប់់ក្លារផ្តើទប់�ទបាស់តាំមអនឡាញ ផ្តើ�អាសយដ្ឋាា ន៖
The Sanitation Learning Hub, Institute of Development Studies, University of Sussex, 
Brighton, BN1 9RE, UK (SLH@ids.ac.uk)។

ឯកស្រផ្តើនះទតរូវបាន�ើល់ហិរញ្ជូាប់្ទាំនផ្តើដ្ឋាយទីភំាក់ង្ហារកិចំសហទប់តិប់តើិក្លារអភិវឌ្ឍន៍អនើរជាតិសុូយខែអត
Sida។ ទសេនៈខែដលបានផ្តើល�កផ្តើ��ងកំុងឯកស្រផ្តើនះមិនឆ្លុះាុះប់ញំ្ញា�ងទសេនៈរប់ស់ Sida ផ្តើ��យ។
ក្លារទទួល�ុសទតរូវផ្តើល��ាឹមស្រឯកស្រផ្តើនះជាប់នាុកទាំ�ងស្រុសុងរប់ស់អំកនិពីនធ។



១

កសច្្តីដ្លែងអំេរគុេ

សូមអរគុណជាអផ្តើនកច�ផ្តើពាះថដគូខែដលបានជួយទតរួតពិីនិត្យឯកស្រផ្តើនះ៖
• Naomi Vernon និងJamie Myers, the Sanitation Learning Hub at IDS
• Jerker Edström, IDS
• Ross Kidd, Kristie Urich និង Juliet ខែដលបាន�ើល់មតិផ្តើយ៉ាប់ល់ 

និងក្លារខែណនា�ប់ខែនថាម។



២

ការជំរុញការចូលរួមរបស់បុរស និងក្មេងបបុស
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ពា្្យបកចចេ្កេស 

តាំរ៉ាងខាងផ្តើទក្លាមពីន្យល់ពាក្យគនាឹះមួយច�នួនខែដលផ្តើទប់�កំុងឯកស្រផ្តើនះ

ផ្តើយនឌ័រផ្តើយនឌ័រ �ំត់គ�និតខែដលទតរូវបានប់ផ្តើង្ក�តផ្តើ��ងកំុងប់ទដ្ឋាា នសងគាមនិងវប់្ធម៌សើីពីី
លកខណៈជាបុ់រស ឬសសើី (និងផ្តើក្មងទប់ុសឬផ្តើក្មងស្រុសីផ្តើ�តាំមទប់ផ្តើភទផ្តើ�េងៗ
(អាយុ វណ្ណៈ ជាតិពីនធុ។ល។) កំុងប់របិ់ទ និងផ្តើពីលផ្តើវលាជាក់លាក់។

ក្លារវភិាគផ្តើយនឌ័រក្លារវភិាគផ្តើយនឌ័រ ក្លារពិីនិត្យលអិតលអន់ និងជាទប់ព័ីនធផ្តើល�ភាពី�ុសគំាថនឧប់សគគា និងឱ្យក្លាស
សទមាប់់បុ់គគាលមំាក់ៗ ឬទកុមផ្តើដ្ឋាយខែ�អកផ្តើល�ផ្តើយនឌ័ររប់ស់ពួីកផ្តើគ។

ក្លារផ្តើរ �សផ្តើអ�ងផ្តើយនឌ័រក្លារផ្តើរ �សផ្តើអ�ងផ្តើយនឌ័រ ក្លារទប់ទពឹីតើជាទប់ព័ីនធផ្តើដ្ឋាយគា្ម នក្លារអនុផ្តើទគាះច�ផ្តើពាះបុ់គគាលផ្តើដ្ឋាយស្រ
ខែតផ្តើយនឌ័ររប់ស់ពួីកផ្តើគ។

កញំ្ជូក់ផ្តើយនឌ័រកញំ្ជូក់ផ្តើយនឌ័រ ទសេនៈខែដលផ្តើផ្លាើ តក្លារយកចិតើទុកដ្ឋាក់ជាពិីផ្តើសសផ្តើល�ភាពី�ុសគំា និង
ទ�នាក់ទ�នងផ្តើយនឌ័រ។

ប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រ ក្លាររ �ពឹីងទុក និងជ�ផ្តើនឿជារមួសើីពីីរផ្តើប់ៀប់ខែដលសសើី បុ់រស ផ្តើក្មងស្រុសី 
និងផ្តើក្មងទប់ុសគួរទប់ទពឹីតើ និងទ�នាក់ទ�នងកំុងមជ្ឈដ្ឋាា នសងគាម
ជាក់លាក់ និងកំុងដ�ណ្ក់ក្លាលផ្តើ�េងៗថនជីវតិរប់ស់ពួីកផ្តើគ។

ទ�នាក់ទ�នងផ្តើយនឌ័រទ�នាក់ទ�នងផ្តើយនឌ័រ ទ�នាក់ទ�នងអ�ណ្ចខែដលទតរូវបានប់ផ្តើង្ក�តផ្តើ��ងកំុងសងគាម រវាងបុ់រស 
និងសសើី ផ្តើក្មងទប់ុស និងផ្តើក្មងស្រុសី។

ផ្តើភទផ្តើភទ ស្ថា នភាពីជីវស្សសើរប់ស់មនុសេមំាក់ ខែដលក�ណត់ជាទប់ុស ស្រុសី 
ឬអផ្តើភទ។

ភាពីទប់ទាំក់ទកឡាគំាភាពីទប់ទាំក់ទកឡាគំា ច�ណុចផ្តើនះមានន័យថា អតើសញ្ញាា ណសងគាមខែដលទប់ទាំក់ទក�គំា 
(សសើី និងទប់ុសផ្តើ�េងគំា ខែដលទតរូវបានក�ណត់អតើសញ្ញាា ណកំុងផ្តើពីល
ខែតមួយ ផ្តើដ្ឋាយវណ្ណៈសងគាម ជាតិពីនធុ អាយុ ស្សនា។ល។) ពាក់ព័ីនធ
នឹងគំា ឬ “សហក្លារគំា” កំុងទប់ព័ីនធទប់ទាំក់ទកឡាគំាខែដលផ្តើពារផ្តើពីញ
ផ្តើដ្ឋាយបុ់ពីវែសិទធិ និងក្លារផ្តើគៀប់សង្កត់ខែ�អកតាំមផ្តើយនឌ័រ វណ្ណៈ ទតកូល 
ពូីជស្សន៍ �ាូវផ្តើភទ សមតថាភាពី ស្សនា។ល។ ច�ណុចផ្តើនះជួយឱ្យ្យ
ផ្តើយ�ងយល់ពីីទ�នាក់ទ�នង និងអនើរកម្មថនទទមង់ផ្តើ�េងៗថនក្លារផ្តើគៀប់
សង្កត់ និងក្លារផ្លាត់ផ្តើចញ ដូចជា ក្លារសអប់់សសើី ក្លារទប់ក្លាន់ពូីជស្សន៍ 
ឥសេរជននិយម ក្លារសអប់់/ខាា ចមនុសេស្រុសឡាញ់ផ្តើភទដូចគំា។ល។ 
(Birchall et al. 2016)។
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កសច្្តក្្តើម
ឯកស្រខែដលមានច�ណងផ្តើជ�ងថា “ទពី�ខែដនថនកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ង

ស្រុសុង” ខែចករ �ខែលក និងខែ�អកផ្តើល�ក្លារផ្តើរៀនសូទតពីីក្លារពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិផ្តើល�ឯកស្រមានស្រុស្ប់់ 
ផ្តើដ្ឋាយខែសវែងយល់ពីីឧទាំហរណ៍ថនអាកប់្កិរយិ៉ា និងតួនាទីផ្តើយនឌ័ររប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មង
ទប់ុសកំុងវស័ិយអនាម័យ។ ច�ណុចគួរឱ្យ្យចាប់់អារម្មណ៍ផ្តើនាះគឺកទមិតខែដលក្លារជ�រញុក្លារ
ចូលរមួរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ ខែដលនា�ឱ្យ្យមានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ
ខែដលមាននិរនើរភាពី ផ្តើ�កំុងទគរួស្រ និងសហគមន៍និងក្លារក្លាត់ប់នថាយវសិមភាពីផ្តើយនឌ័រ។ 

ក្លារពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិផ្តើនះផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស៖ រផ្តើប់ៀប់ខែដលជ�រញុក្លារចូលរមួ
រប់ស់ពួីកផ្តើគ (រផ្តើប់ៀប់ខែដលមិនជ�រញុ)  រផ្តើប់ៀប់ទប់មូល�ើុ�ពួីកផ្តើគជាសមព័នធកំុងក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ
លទធ�លអនាម័យ និងប់ញ្ញាា ខែដលពួីកផ្តើគរមួច�ខែណក និងជួប់ទប់ទះ។

កយនឌ័រ្្នុង្មមេវិធីអនាម័យ

ក្លារពិីភាកសាពីីផ្តើយនឌ័រកំុងវស័ិយអនាម័យ ផ្តើទច�នផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�តួនាទី ផ្តើគាលជ�ហរ ឬ�ល
ប់ាះពាល់ផ្តើល�សសើី និងផ្តើក្មងស្រុសី។  ក្លារផ្តើផ្លាើ តដូផ្តើចំះមានស្រៈស�ខាន់ណ្ស់  កំុងក្លារប់ផ្តើង្ក�ន
លទធ�លខែ�ំកផ្តើយនឌ័រកំុងកម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យ (WASH) ផ្តើទពាះសសើី និងផ្តើក្មងស្រុសី
ជាអំករ៉ាា ប់់រងប់នាុកក្លារង្ហារទឹកស្អ ត និងអនាម័យធ្ងន់ជាងផ្តើគ ប់ាុខែនើជាញឹកញាប់់សសើី និងផ្តើក្មង
ស្រុសីទតរូវបានផ្លាត់ផ្តើចញពីីក្លារផ្តើរៀប់ច�ខែ�ន ក្លារ�ើល់ផ្តើសវា និងក្លារពិីនិត្យតាំមដ្ឋានសកម្មភាពី
ទឹកស្អ ត និងអនាម័យកំុងសហគមន៍ ផ្តើដ្ឋាយស្រខែតសសើី និងផ្តើក្មងស្រុសីមិនសូវមានអ�ណ្ច
ធនធាន ផ្តើពីលផ្តើវលា និងឋានៈសងគាម ដូចថដគូបុ់រសរប់ស់ផ្តើគ។ ផ្តើទាំះជាយ៉ាាងណ្ កិចំ�ិត
��ទបឹ់ងខែទប់ងនាផ្តើពីលប់ចំុប់្នំកំុងក្លារប់ផ្តើង្ក�នអនាម័យ និងផ្លាា ស់ប់ើូរប់ទដ្ឋាា នសងគាមទប់ខែហល
ជាមិនបានជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស ឲ្យបានសកម្ម និងតាំមវធីិខែដល
មានទប់សិទធភាពីប់��ុតផ្តើនាះផ្តើទ។ មានច�ណុចជាផ្តើទច�នផ្តើទៀតខែដលទតរូវខែសវែងយល់ពាក់ប់ខែនថាម
សដាីពីីតួនាទីជាក់ខែសើងរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងក្លារក្លារផ្តើទប់�ទបាស់អនាម័យទប់កប់
ផ្តើដ្ឋាយសុវតថាិភាពី និងមានលកខណៈខែកលមអ។ ផ្តើហ�យទប់សិនចា�បាច់ ផ្តើត�គួរខែកល�អ
យុទធស្សសើជ�រញុក្លារចូលរមួរផ្តើប់ៀប់ណ្ផ្តើដ�ម្ីឲ្យកិចំ�ិត��ទបឹ់ងខែទប់ងក្លាន់ខែតផ្តើជាគជ័យ។ 

ក្លារចូលផ្តើដ្ឋាយសកម្ម និងវជិជមានរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស គឺជាក្លាររប់ផ្តើង្ក�នលទធ�ល
អនាម័យ ផ្តើហ�យក៏ជាសក្លាើ នុពីលមួយសទមាប់់ក្លារខែប់ងខែចកផ្តើ��ងវញិ នូវកិចំក្លារ និងក្លារ
ទទួល�ុសទតរូវកំុង�ាះខែដលមិនមានលកខណៈផ្តើស្ម�ភាពីគំា ពីីសសើីផ្តើ�បុ់រសវញិ។ លទធ�ល
បាា ន់ស្្ម នគឺមានទាំ�ងភាពីជាក់លាក់ និងលកខណៈយុទធស្សសើ។ ភាពីជាក់លាក់គឺក្លារ
ធានាថា បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសអនុវតើអនាម័យខែដលមានសុវតថាិភាពី និងរមួច�ខែណកធានា
ថា សហគមន៍ផ្តើ�ខែតគា្ម នក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលកំុងរយៈផ្តើពីលខែវង។ លកខណៈ
យុទធស្សសើ គឺជាប់រយិ៉ាក្លាសអនុផ្តើទគាះឲ្យឱ្យ្យសសើីមានស�ផ្តើ�ងក្លាន់ខែតរងឹមា�កំុងដ�ផ្តើណ� រ
ក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើ និងផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យបុ់រសគា�ទទតួនាទីសសើីកំុងក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមច
ចិតើកំុងទគរួស្រ និងសហគមន៍។ ផ្តើប់�ផ្តើទាំះបី់ជាមានក្លារទទួលស្គា ល់ថា កម្មវធីិសហគមន៍
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ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង (SLH) ឬកម្មវធីិអនាម័យផ្តើ�េងផ្តើទៀត មិនអាចផ្តើដ្ឋាះស្រុស្យ
វសិមភាពីសងគាម និងប់ញ្ញាា សងគាម ខែតមំាក់ឯងបានកើី  កម្មវធីិទាំ�ងផ្តើនះអាចទតរូវបានអនុវតើ
តាំមរផ្តើប់ៀប់ខែដលគា�ទទក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរទ�នាក់ទ�នងផ្តើយនឌ័រ ដូចជា តាំមរយៈក្លារផ្តើធវែ�យ៉ាាងណ្
ឱ្យ្យដ�ផ្តើណ� រក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើក្លាន់ខែតមានសមធម៌ និងមិនសូវផ្តើរ �សផ្តើអ�ង ផ្តើហ�យមិន
សូវប់នាា ប់តថមាសសើី  ខែដលស�ផ្តើៅផ្តើល�ក្លារប់ផ្តើង្ក�នបុ់ពីវែសិទធិរប់ស់សសើីឱ្យ្យផ្តើស្ម�នឹងបុ់ពីវែសិទធិរប់ស់
បុ់រស។

កតើបតូវផ្លាស់ប្តតូរអ្ីខលែះ?
 

កម្មវធីិអនាម័យខែដលមានផ្តើប់សកកម្មផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថខែដលគា្ម នអនាម័យ មានខែត
ករណីមួយច�នួនប់ាុផ្តើណ្្ណ ះខែដលមានប់�ណងផ្លាា ស់ប់ើូរតួនាទីផ្តើយនឌ័រ និងចលនាអ�ណ្ចរវាង
បុ់រស និងសសើីផ្តើ�កទមិតទគរួស្រ និងសហគមន៍។ ដូផ្តើចំះផ្តើហ�យ ដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យអាច
នឹងប់ផ្តើង្ក�នភាពីលផ្តើមអៀងថនផ្តើយនឌ័រខែដលពាក់ព័ីនធនឹងតួនាទីខែថទាំ�រប់ស់សសើីខែដលទតរូវបាន
ក�ណត់ផ្តើដ្ឋាយសងគាម និងក្លារជ�រញុទឹកចិតើផ្តើដ្ឋាយ�ាួនឯងឱ្យ្យទប់ក្លាន់ឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យ។ 

ខែ�ំកផ្តើ�េងផ្តើទៀតថនច�ណុចផ្តើនះ ស�ផ្តើៅរកប់ញ្ញាា មួយច�នួនខែដលពាក់ព័ីនធនឹងឥរយិ៉ាប់ថ និង
ក្លារអនុវតើអនាម័យរប់ស់បុ់រស។

សមាសភាគរបស់បុរស្្នុងប្ឹត្តិការេ៍្មមេវិធីសហគមន៍ែឹ្នាំ
អនាម័យទាំំងបសុង

ផ្តើ�តាំមប់ណ្ើ ទប់ផ្តើទសមួយច�នួន ក្លារជ�រញុឱ្យ្យបុ់រសចូលរមួកំុងវគគាប់��ុសកម្មវសិហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង ឬក្លារធានាឱ្យ្យបុ់រសមានវតើមានកំុងកិចំទប់ជុ�សើីពីីអនាម័យ 
គឺជាក្លារល�បាក។ បុ់គគាលិកផ្តើធវែ�ក្លារកំុងកម្មវធីិផ្តើល�កកមពស់អនាម័យជនប់ទ ផ្តើ�កមពុជា 
(CRSHIP) ផ្តើទច�នសផ្តើង្កតផ្តើ��ញភាពី�ុសគំាផ្តើ�តាំមផ្តើភទ កំុងក្លារចូលរមួកំុងសកម្មភាពី
ប់��ុសកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង។ អំកចូលរមួភាគផ្តើទច�ន គឺជាសសើី។ 
ផ្តើ�ទប់ផ្តើទសអាហវែហា្ក នីស្ថា ន បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសចូលរមួកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារសហគមន៍ដឹក
នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុងផ្តើ�ទីស្ធារណៈ �ណៈផ្តើពីលអំកសទមប់សទមរួលជាសសើី ផ្តើ�តាំម
ជួមជាមួយសសើីតាំមល�ផ្តើ�ស្ថា ន។ កិចំទប់ជុ�ប់��ុសផ្តើ�ទប់ផ្តើទសអង់ផ្តើហាគា ឡាភាគខាងត្ូង 
និងត�ប់ន់ Caprivi ថនទប់ផ្តើទសណ្មីបីូ់ មានសសើីចូលរមួផ្តើទច�ន ផ្តើដ្ឋាយស្របុ់រសជាផ្តើទច�ន
បានផ្តើចញផ្តើ�ផ្តើធវែ�ជាពីលករច�ណ្កស្រុសុក (Kidd, pers.comm.)។ សទមាប់់កម្មវធីិសហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុងផ្តើ�ឯទប់ជុ�ផ្តើក្លាះសូ�ូមាុន ក៏មានច�នួនសសើីចូលរមួកំុងកិចំទប់ជុ�
ប់��ុសផ្តើទច�នជាងបុ់រសខែដរ (ឯកស្រផ្តើយ៉ាងដូចខាងផ្តើល�)។

ការកបបើបរាស់បង្គន់ជាបបចាំរបស់បុរស
មានក្លារទពីរួយបារម្ភថា បុ់រសទ�នងជាមិនផ្តើទប់�ប់ងគាន់សទមាប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ទគប់់ផ្តើពីលមិន

ថាផ្តើពីលផ្តើ��ាះ ឬផ្តើចញផ្តើទ�ផ្តើនាះផ្តើទ។ ក្លារសិកសាមួយផ្តើ�រដា Uttar Pradesh ប់ង្ហាា ញថា 
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ផ្តើទាំះបី់ជាទគរួស្រមានប់ងគាន់ខែដលដ�ផ្តើណ� រលអកើី ក៏បុ់រសទ�នងជាមិនខែមនជាអំកផ្តើទប់�ទបាស់
ជាទប់ចា�ខែដរ (WSP 2016)។ ផ្តើហតុ�លផ្តើ�េងៗខែដលបានដកស្រុសង់មករមួមាន ផ្តើដ�ម្ីក្លាត់
ប់នថាយផ្តើល្ឿនរផ្តើ�ដា ប់ងគាន់ បុ់រសមានផ្តើពីលផ្តើទច�នសទមាប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាស
ក្លាល បុ់រសអាចផ្តើដ�រផ្តើហ�របានផ្តើទច�ន មិនសូវមានអារម្មណ៍ខា្ម សផ្តើអៀនច�ផ្តើពាះក្លារប់ផ្តើនាា រ
ប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល គា្ម នប់ងគាន់ផ្តើ�កខែនាងផ្តើធវែ�ក្លារ ក្លារទត�ប់់ផ្តើ�រកក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់
ពាសវាលពាសក្លាលវញិផ្តើ�ផ្តើពីលប់ងគាន់ទគរួស្រមានអំកផ្តើទប់�ទបាស់ផ្តើទច�ន (Coffey et al. 
2014; Chambers and Myers 2016)។ បុ់រសមិនសូវមានក្លារទពីរួយបារម្ភពីីសនើិសុ�/
សុវតថាិភាពីផ្តើ�ផ្តើពីលប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល ដូចសសើីផ្តើនាះផ្តើទ។ ជាងផ្តើនះផ្តើ�ផ្តើទៀត
ទប់ផ្តើទសជាផ្តើទច�នមានប់ទដ្ឋាា នវប់្ធម៌តឹងរុងឹពាក់ព័ីនធក្លារផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់រមួគំារវាងបុ់រស
និងសសើី។ ផ្តើ� ៖ 

•  ទប់ផ្តើទសប់ង់ក្លាា ផ្តើដស បុ់រសប់ផ្តើនាា រប់ង់កំុងគុផ្តើមាព តថទពី ផ្តើដ�ម្ីផ្តើជៀសវាងក្លារផ្តើទប់�ទបាស់
    ប់ងគាន់រមួជាមួយកូនទប់ស្រស្រុសី (Hanchette et al. 2011)។ 

•  សហគមន៍ Idoma  កំុងទប់ផ្តើទសនីផ្តើហេរយី៉ាា  ប់ើីប់ដិផ្តើសធមិនផ្តើទប់�ប់ងគាន់រមួជាមួយទប់ពីនធ
    និងកូនស្រុសី (WaterAid 2009)។ 

•  ទប់ផ្តើទសហសា�បីូ់ភាគខាងផ្តើក�ត  បុ់រសជាផ្តើមទគរួស្រមិនផ្តើទប់�ប់ងគាន់រមួជាមួយសមាជិក
    ទគរួស្រផ្តើទ ទប់សិនផ្តើប់�មានហានិភ័យពីីក្លារផ្តើម�លផ្តើ��ញពីីអំកដ៏ថទ (Thys et al. 2015)។ 
•  ទប់ផ្តើទសផ្តើអត្ូយពីី  ក្លារផ្តើម�លផ្តើ��ញលាមករប់ស់សសើីគឺជាក្លារទទួលយកមិនបានផ្តើហ�យ
    បុ់រសនឹងប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលផ្តើដ�ម្ីប់ផ្តើញំ្ជូៀសច�ណុចផ្តើនះ   (Ashebir et   
    al. 2013)។ 

•  ទប់ផ្តើទសមាា ដ្ឋាក្លាស្្ក  បុ់រស (ឬផ្តើក្មងទប់ុស)  មិនអាចប់ផ្តើនាា រប់ង់កំុងកខែនាងខែតមួយជា
    នឹងសសើីបានផ្តើទ (រមួទាំ�ងប់ងប់អូនស្រុសីរប់ស់ពួីកផ្តើគ) (UNICEF 2015a)។

•  ទប់ផ្តើទសផ្តើនបាា ល់ បុ់រសច�ណ្ស់អាចនឹងប់ដិផ្តើសធមិនផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់ (សូម្ីខែតជា
    ប់ងគាន់ផ្លាា ល់�ាួន) ខែដលកូនទប់ស្រស្រុសីធាា ប់់បានផ្តើទប់� ដូផ្តើចំះផ្តើហ�យពួីកគាត់នឹងប់ផ្តើនាា រ
    ប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល (SNV 2017)។

•  ទប់ផ្តើទសសូូដង់ខាងត្ូង  មានជ�ផ្តើនឿថា  ស្ច់ថថាមិនអាចប់ផ្តើនាា រប់ង់កំុងប់ងគាន់ខែតមួយ
    បានផ្តើទ។ អំក�ាះក៏មានផ្តើជឿថា ទប់សិនផ្តើប់�សសើីផ្តើទប់�ប់ងគាន់ ពួីកផ្តើគនឹងមិនអាចមានកូន    
    (Kidd, pers.comm)។

•  កំុងស្រុសុក Phalombe ភាគខាងត្ូងថនទប់ផ្តើទសមាា ឡាវ ីបុ់រសខែដលផ្តើទប់�ប់ងគាន់រមួគំា  
 ជាមួយនឹងមាើ យផ្តើក្មក (ឬសសើីផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់រមួគំាជាមួយនឹងឪពុីកផ្តើក្មក) គឺជា
   ឥរយិ៉ាប់ថខែដលមិនអាចទទួលយកបានសទមាប់់វប់្ធម៌រប់ស់ផ្តើគ។ ផ្តើ�ទីផ្តើនះ បុ់រស
    មានអារម្មណ៍ផ្លាសុ�ភាពីជាងកំុងក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់កំុងគុផ្តើមាព តថទពី ផ្តើហ�យមិនសូវចង់
 ផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់។ បុ់រសមិនយល់ថាប់ងគាន់ជាខែ�ំកមួយថនក្លាររស់រ៉ានជាមូលដ្ឋាា នផ្តើ��យ
    (Kidd, pers.comm.)។
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ការបត់កជើងតូចពាសវាលពាសកាលកោយបុរស
ក្លារប់ត់ផ្តើជ�ងតូចពាសវាលពាសក្លាលផ្តើដ្ឋាយបុ់រស ជាក្លារអនុវតើទូផ្តើ�ផ្តើ�ជុ�វញិពិីភពីផ្តើលាក 

ផ្តើទាំះបី់ជាសកម្មភាពីផ្តើនះអាចប់ង្កប់ាះពាល់ដល់ភាពីសមរម្យកំុងទីស្ធារណៈ ផ្តើហ�យផ្តើទច�ន
ខែតទតរូវបានហាមឃាត់ផ្តើដ្ឋាយលកខនើិកៈ និងអាចទប់ឈមនឹងទណ្ឌ កម្ម ជាទបាក់ពិីន័យ
និង/ឬផ្តើសវាសហគមន៍កើី។ ផ្តើ�ទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ  ក្លារប់ត់ផ្តើជ�ងតូចពាសវាលពាសក្លាលទតរូវ
បានដ្ឋាក់ប់ញូំ្ជូលផ្តើទក្លាមផ្តើប់សកកម្ម Swachh Bharat (ផ្តើប់សកកម្មឥណ្្ឌ ស្អ ត) ផ្តើដ�ម្ី
ប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលទតឹមថថ្ងទី ២ ខែ� តុលា ឆំ្នាំ� ២០១៩។ Thokne
(2016) និង Upadhayaya (2015) ផ្តើល�កផ្តើ��ងថា ទីទកុងញូផ្តើដលី បានផ្តើធវែ�យុទធនាក្លារផ្តើល�ក
ក�ពីស់ក្លារយល់ដឹងជាស្ធារណៈតាំមរយៈក្លារបិ់ទប់ង្ហាា ញផ្តើល�ក្លាើ រទប់ក្លាសព័ីត៌មានខែដល
សរផ្តើសរថា “ផ្តើត�អំកផ្តើ�ខែតគា្ម នក្លារទទួល�ុសទតរូវរហូតដល់ផ្តើពីលណ្? យ៉ាា ងផ្តើហាច
ណ្ស់ ក៏គួរខែតមានក្លារផ្តើអៀនខា្ម ស�ាះ។ សូមលាងជទមះ�ំត់គ�និតរប់ស់អំកឱ្យ្យស្អ ត”។
របូ់ភាពីអាផ្តើទពី ផ្តើទពីធីតាំ និងផ្តើទគឿងសមាគា ល់សកើិសិទធ ឬអតថាប់ទដកស្រុសង់ផ្តើចញពីីគមពី
កូរ៉ាាន ទតរូវបានគូសផ្តើល�ជញ្ញាជ �ងផ្តើដ�ម្ីកុ�ឱ្យ្យបុ់រសប់ត់ផ្តើជ�ងតូចផ្តើ�ទីផ្តើនាះ។

ការលាងសមា្លាតនែជាមួយសាប៊ូ កោយបុសកៅក្លកវលាចាំរាច់
ផ្តើ�ជុ�វញិពិីភពីផ្តើលាក មានក្លារប់ង្ហាា ញថា បុ់រសទ�នងជាមិនសូវលាងសមាអ តថដជាមួយ

ស្បូូ់តាំមផ្តើពីលផ្តើវលាស�ខាន់ៗឱ្យ្យបានជាទប់ចា�ផ្តើ��យ។ ផ្តើ�ទប់ជុ�ផ្តើក្លាះសូ�ូមាុន និងទប់ផ្តើទស
ផ្តើ�េងផ្តើទៀត បុ់រសរ �ពឹីងថា សសើីគួរទទួល�ុសទតរូវផ្តើល�ក្លារប់ផ្តើទងៀនកូនឱ្យ្យអនុវតើក្លារលាងសមាអ ត
ថដជាទប់ចា�។ ច�ណុចផ្តើនះទតរូវបានក�ណត់ថាជាទ�ផ្តើនៀមទ�លាប់់/វប់្ធម៌ (kastom) ខែដល
មាើ យគឺជាអំករ៉ាា ប់់រងទគប់់សកម្មភាពីកំុងទគរួស្រទាំ�ងអស់។ កំុងកិចំពិីភាកសាទកុមផ្តើគាល
ផ្តើៅមួយសើីពីីក្លារលាងសមាអ តថដ សសើីមំាក់និយ៉ាយថា “�ញាុ�ជ�រញុឱ្យ្យប់ើី និងកូនៗរប់ស់�ញាុ�
លាងសមាអ តថដផ្តើ�ផ្តើពីលពួីកផ្តើគទត�ប់់ពីីប់ងគាន់។ �ញាុ�ទបាប់់ពួីកផ្តើគថា ´ លាងថដរប់ស់អំក´ ។ 
ប់ើី�ញាុ��ជិលលាងថដ។ គាត់មិនទមាា ប់់លាងសមាអ តថដផ្តើទ។ �ញាុ�ជាបុ់គគាលគ�រខូែដលលាងសមាអ ត
ថដកំុងទគរួស្រ។ ប់ាុខែនើប់ើី�ញាុ�ច�អកឱ្យ្យ�ញាុ�ថា “ផ្តើត�អូនចង់រស់ផ្តើ�ដូចសសើីខែស្កសខែមនផ្តើទ?” 
(Kidd, pers. comms., March 2018)។ កិចំ�ិត��ទបឹ់ងខែទប់ងកំុងផ្តើល�កកមពស់ក្លារលាង
សមាអ តថដខែដលផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�ឥរយិ៉ាប់ថ និងក្លារអនុវតើរប់ស់បុ់រស អាចជួយប់��ុសក្លារផ្លាា ស់
ប់ើូរទមាា ប់់លាងសមាអ តថដ (Maulit 2015)។ ឧ. ប់ផ្តើចំកផ្តើទស “ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ និងក្លារចាប់់
ថដ” ខែដលប់ផ្តើង្ក�តផ្តើ��ងផ្តើដ្ឋាយ Engineers without Borders ផ្តើ�ទប់ផ្តើទសមាា ឡាវផី្តើផ្លាើ តផ្តើល�
ក្លារអនុវតើរប់ស់បុ់រស និង�សារភាជ ប់់បុ់រសផ្តើ�នឹងក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យ។

ភា្ជានែគូរបស់បុរស្្នុងែំកេើរការអនាម័យសហគមន៍
មានឯកស្រជាផ្តើទច�នសើីពីីក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារទឹកស្អ ត និងអនាម័យ 

ប់ាុខែនើមិនសូវមានឯកស្រសើីពីីរផ្តើប់ៀប់ខែដលបុ់រសអាចសហក្លារជាមួយសសើី ផ្តើដ�ម្ីគា�ទទឱ្យ្យ
ពួីកផ្តើគចូលរមួកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យសហគមន៍ផ្តើ��យ។ ទប់សិនផ្តើប់�បុ់រសមិនទតរូវបាន
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ជ�រញុឱ្យ្យចូលរមួ កំុងក្លារសទមប់សទមរួលឱ្យក្លាសឲ្យសសដាីចូលរមួផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើកំុង
ដ�ផ្តើណ� រក្លារទឹកស្អ ត    និងអនាម័យផ្តើទ    កម្មវធីិអនាម័យផ្តើនាះអាចនឹងផ្តើធវែ�ឱ្យ្យសសើីរ៉ាា ប់់រង
ប់នាុកខែថទាំ�ក្លាន់ខែតផ្តើទច�ន។ ក្លារសទមប់សទមរួលភាពីជាថដគូរប់ស់បុ់រសផ្តើដ�ម្ីគា�ទទដល់សសើី
កំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារទឹកស្អ ត និងអនាម័យជាខែ�ំកថ្មីមួយកំុងវស័ិយទឹកស្អ ត និងអនាម័យ 
(ឧ. ក្លារសិកសាពីីសហទគិនជាសសើី)។

បុរសបំក្ញតួនាេីដ្ទាំំ្្នុងបគួសារ
កិចំក្លារខែថទាំ�   និងកិចំក្លារ�ាះបានក្លាា យជាប់នាុកដ៏ធ�រប់ស់សសើីពីីទគប់់វប់្ធម៌ទាំ�ងអស់

ប់ាុខែនើកទមិតវសិមភាពីគឺមានភាពី�ុសគំា។ មានក្លារផ្តើផ្លាើ តយ៉ាា ងផ្តើទច�នផ្តើល�តួនាទីខែថទាំ�កំុង
កិចំក្លារអភិវឌ្ឍន៍ជាផ្តើទច�ន ប់ាុខែនើមិនសូវផ្តើផ្លាើ តកំុងវស័ិយអនាម័យផ្តើនាះផ្តើទ។ សសើីជាផ្តើរឿយៗ
ទតរូវបានទប់គល់ទ�នួល�ូសទតរូវអនាម័យកំុងទគរួស្រឲ្យ ដូចជា ក្លារដងទឹកសទមាប់់លាង
សមាអ តថដ ក្លារយកកូនផ្តើ�លាងសមាអ តថដ ក្លារចាក់ទឹកប់�ផ្តើពីញធុងទឹកលាងក្លារទុកដ្ឋាក់
ទឹកផ្តើដ្ឋាយសុវតថាិភាពី ក្លារលាងចាន ក្លារសមាអ តប់ងគាន់។ល។ ក្លារសមាអ តប់ងគាន់ សួម្ីខែត
ប់ងគាន់កំុងស្លាផ្តើរៀន  និងប់ងគាន់ស្ធារណៈ  ជាផ្តើរឿយៗជាតួនាទីរប់ស់សសើី។ ក្លារខែប់ងខែចក
ក្លារង្ហារអនាម័យផ្តើដ្ឋាយមិនផ្តើស្ម�ភាពី អាចពីទងឹងតួនាទីផ្តើយនឌ័រ និងផ្តើធវែ�ឱ្យ្យសសើីមានផ្តើពីល
ផ្តើវលាតិចតួច និងរតឹត្ិតតួនាទី និងជផ្តើទម�សរប់ស់សសើីទាំ�ងកំុង និងផ្តើទ��ាះ។ ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ
តួនាទីផ្តើយនឌ័រ ខែដលបុ់រសមានក្លារទទួល�ុសទតរូវ�ាះផ្តើល�ក្លារសមាអ ត�ាះ ប់ងគាន់ និងប់រសិ្ថា ន
អាចជួយឱ្យ្យសសើី និងផ្តើក្មងស្រុសីប់�ផ្តើពីញតួនាទី និងជផ្តើទម�សផ្តើ�េងផ្តើទៀតទាំ�ងកំុង និងផ្តើទ�
ទគរួស្រ រមួទាំ�ងក្លារង្ហារ និងក្លារសិកសា។

្្ត់គំនិតសង្គម្្នុងែំកេើរការសហគមន៍ែឹ្នាំអនាម័យទាំំងបសុង
ប់ញ្ញាា អ�ណ្ចផ្តើយនឌ័រ មានទាំ�ងផ្តើ�កំុងរផ្តើប់ៀប់ទគប់់ទគងអនាម័យកំុងទគរួស្រផ្តើនាះផ្តើទ 

និងទាំ�ងកំុងអនើរ៉ាគមន៍ និងកម្មវធីិសហគមន៍។ ផ្តើ�ទប់ផ្តើទសហេុីមបាផ្តើវ ា អំកសទមប់សទមរួល
សហគមន៍មំាក់បានផ្តើល�កផ្តើ��ងទបាប់់បុ់រសៗមួយច�នួនថា គាត់ស្គា ល់ក�ផ្តើប់ាះគូទទប់ពីនធ
រប់ស់ពួីកផ្តើគ។ បុ់រសទាំ�ងផ្តើនាះ�ឹងសមារ និងភាញា ក់ផ្តើ�អ�លជាខាា �ង រចួសួរថា “ផ្តើមាចនឹងអាច
ផ្តើ�រចួ?”។ អំកសទមប់សទមរួលផ្តើនាះពីន្យល់ថា គាត់បានផ្តើ��ញក�ផ្តើប់ាះគូទរប់ស់សសើីទាំ�ង
ផ្តើនាះផ្តើ�ផ្តើពីលពួីកគាត់ផ្តើស�យរ ាបូ់ប់ផ្តើនាា រប់ង់កំុងគុផ្តើមាព តថទពី។ បុ់រសទាំ�ងផ្តើនាះយល់ និងយល់
ទពីមសង់ប់ងគាន់កំុង�ាះរប់ស់�ាួន (Charuka, n.d.)។ ក្លារទាំញទប់ផ្តើយ៉ាជន៍ពីីឧតើមគតិថនក្លារ
ក្លារពារខែប់ប់បិ់តាំធិប់ផ្តើតយ្យកំុងច�ផ្តើណ្មបុ់រស ផ្តើធវែ�ឱ្យ្យពួីកផ្តើគអាចសងប់ងគាន់បាន ប់ាុខែនើ
លទធ�លទទួលបាន គឺក្លារពីទងឹងឧតើមគតិបិ់តាំធិប់ផ្តើតយ្យថនក្លារទគប់់ទគងផ្តើល�សសើី ជា
ច�ណុចខែដល�ាុយទាំ�ងស្រុសុងនឹងកតាំើ ចា�បាច់សទមាប់់ឱ្យ្យសសើីចូលរមួទប់កប់ផ្តើដ្ឋាយអតថាន័យ 
ឬផ្តើដ�រតួនាទីដឹកនា�។ ផ្តើល�សពីីផ្តើនះ ផ្តើសៀវផ្តើៅព័ីត៌មានសើីពីីសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ង
ស្រុសុង បានកត់សមាគា ល់ពីីភាពី�ុសគំារវាងក្លារដឹកនា�រប់ស់បុ់រស និងសសើី ៖ “សសើីខែដលមាន
ផ្តើទពីផ្តើក្លាសល្យជាអំកដឹកនា�ពីីធម្មជាតិ ហាក់មិនសូវមានភាពីផ្តើលចផ្តើធាា រដូចបុ់រស ពាក់ព័ីនធ
នឹងក្លារសង់ប់ងគាន់ផ្តើទ ប់ាុខែនើពួីកផ្តើគមានភាពីសកម្មភាពី និងក្លារទទួល�ុសទតរូវផ្តើទច�នជាងបុ់រស
កំុងក្លារជួសជុលខែថទាំ� ក្លារប់ផ្តើង្ក�តប់ទដ្ឋាា នថនក្លារផ្តើទប់�ទបាស់ និងក្លារធានាក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ
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ឥរយិ៉ាប់ថខែដលមានអនាម័យ” (Kar with Chambers 2008: 48)។ កំុងស្រុសុក Bombali 
ទប់ផ្តើទសផ្តើសរ៉ាា ផ្តើ�អូន ផ្តើគបាា ន់ស្្ម នថា សសើីមានសមាសភាគទប់មាណ 3០%-4០% កំុង
សមាជិកគណៈកមា្ម ធិក្លារអនាម័យ និងកំុងច�ផ្តើណ្មអំកមានផ្តើទពីផ្តើក្លាសល្យដឹកនា�ពីី
ធម្មជាតិ (Kidd, pers. comm.)។ កំុងកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុងផ្តើ�ទប់ជុ�
ផ្តើក្លាះសូ�ូមាុន អំកដឹកនា�ជាបុ់រស បានផ្តើទជ�សផ្តើរ �សបុ់រសជាផ្តើទច�នផ្តើធវែ�ជាត�ណ្ងភូមិ ផ្តើ�
កំុងកម្មវធីិប់ណើុ ះប់ណ្ើ លអំកសទមប់សទមរួលសហគមន៍ ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង 
(Kidd, pers. comm.)។ បុ់រសអាចអនុវតើគ�និត�ើួចផ្តើ�ើ�មក្លាន់ខែតផ្តើទច�នផ្តើដ�ម្ីជ�រញុក្លារចូល
រមួ សកម្មរប់ស់សសើីកំុងក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើ ពាក់ព័ីនធនឹងទឹកស្អ ត    និងអនាម័យ 
ផ្តើដ្ឋាយយកល�នា�ថនក្លារអនុវតើន៍ខែដលនឹងផ្តើរៀប់រ៉ាប់់កំុងខែ�ំកប់នាា ប់់ផ្តើទៀតថនឯកស្រផ្តើនះ។

បុរស និងក្មេងបបុស
បុ់រស�ុសគំាផ្តើដ្ឋាយស្រវណ្ណៈ ទតកូល ទកុមសងគាម �ាូវផ្តើភទ ពិីក្លារភាពី ជាតិពីនធុ អាយុ  

ជាមួយនឹងតទមរូវក្លារអនាម័យ�ុសគំាផ្តើ�តាំមដ�ណ្ក់ក្លាលផ្តើ�េងៗថនជីវតិ ខែដលកិចំ�ិត
��ទបឹ់ងខែទប់ងពីទងឹងអនាម័យអាច និងទតរូវខែតផ្តើដ្ឋាះស្រុស្យ៖

• ផ្តើក្មងទប់ុស៖ផ្តើក្មងទប់ុស៖ ផ្តើ�ស្លាផ្តើរៀន ផ្តើក្មងទប់ុស និងផ្តើក្មងស្រុសី ផ្តើរៀនពីីកិចំក្លារខែដល “សម
ស្រុសប់” សទមាប់់ផ្តើយនឌ័ររប់ស់�ាួន។ ក្លារដ្ឋាក់ប់ញូំ្ជូលប់ញ្ញាា អនាម័យទគរួស្រផ្តើ�កំុង
កម្មវធីិសិកសាសើីពីី “ប់�ណិនជីវតិ” អាចគា�ទទឱ្យ្យមានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ។  មានក្លារប់ផ្តើង្ក�ត
ខែល្ងក�ស្នើខែ�អកផ្តើល�សកម្មភាពីទឹកស្អ ត និងអនាម័យដូចជា ខែល្ងពីស់ និង
ជផ្តើណើ� រផ្តើដ្ឋាយ WaterAid ទីម័រខាងផ្តើក�ត និងផ្តើដ្ឋាយ Street Football World Network
និង WASH United ផ្តើដ�ម្ីជួយឱ្យ្យផ្តើក្មងទប់ុសផ្តើរៀនពីីឥរយិ៉ាប់ថទឹកស្អ ត និងអនាម័យ
កំុងក្លារហវែឹកហាត់កីឡា ជាទប់ចា�រប់ស់�ាួន។ អងគាក្លារទសេនៈពិីភពីផ្តើលាក និង 
Sesame Workshop បានសហក្លារគំាផ្តើរៀប់ច�កម្មវធីិ WASHUP! ខែដលជាកម្មវធីិ
ផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យតាំមស្លាផ្តើរៀន និងក�ពុីងទតរូវបានអនុវតើកំុងទប់ផ្តើទស
ច�នួន ១១។ កម្មវធីិផ្តើនះផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�ឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យសមស្រុសប់កំុងច�ផ្តើណ្មសិសេ
ទាំ�ងអស់ និងក្លារផ្តើទប់�ទបាស់តួអងគាសសើីដ៏រងឹមា� (Raya)។ នាងជាបុ់គគាលដឹកនា�គ�រកូំុង
ក្លារជួយដល់មិតើភកើិទប់ុសរប់ស់នាង (Elmo) ឱ្យ្យយល់ និងទប់ក្លាន់ខាជ ប់់ឥរយិ៉ាប់ថ
អនាម័យសមស្រុសប់។ 

• មនុសេវយ័ជ�ទង់៖មនុសេវយ័ជ�ទង់៖ ផ្តើសៀវផ្តើៅសើីពីីក្លារផ្តើពីញវយ័ ទតរូវបានចងទកងផ្តើ��ងសទមាប់់ផ្តើក្មង
ទប់ុសអាយុ ១០-១4 ឆំ្នាំ�កំុងទប់ផ្តើទសតង់ហសានី។ ផ្តើសៀវផ្តើៅផ្តើនះមានក្លារខែណនា�សើី
ពីីក្លារខែទប់ទប់រួលរ៉ាងក្លាយរប់ស់ផ្តើក្មងទប់ុស និងចលនាផ្តើយនឌ័រខែដលនា�មកនូវសុ�ភាពី
លអ ផ្តើដ្ឋាយខែ�អកផ្តើល�ក្លារស្រុស្វទជាវខែដលចូលរមួផ្តើដ្ឋាយផ្តើក្មងទប់ុសជ�ទង់។  ទកុមទបឹ់កសា
កិចំសហក្លារ�គាត់�គាង់ទឹក និងអនាម័យ (WSSCC) បានចងទកងកូនផ្តើសៀវផ្តើៅប់ត់
ខែដលខែណនា�ពីីក្លារខែទប់ទប់រួលរ៉ាងក្លាយរប់ស់ផ្តើក្មងទប់ុស និងផ្តើក្មងស្រុសី និងវធីិលអប់��ុត
កំុងក្លារខែណនា�ពីីទប់ធានប់ទផ្តើនះ (សូមផ្តើម�លរបូ់ភាពីខាងផ្តើទក្លាម ៖ “ផ្តើ�ផ្តើពីលផ្តើយ�ង
ចផ្តើទម�នវយ័”)។



៩

 • បុ់រស៖បុ់រស៖ តទមរូវក្លារអនាម័យរប់ស់បុ់រសអាចក�ណត់ផ្តើដ្ឋាយតួនាទីរប់ស់បុ់រសកំុងទគរួស្រ
និងកខែនាងផ្តើធវែ�ក្លារ។ ជាទូផ្តើ� បុ់រសជាអំក�ើល់ប់ងគាន់ និងជាអំកក្លារពារសុ�ភាពី និង
អនាម័យរប់ស់ទគរួស្រ និង “ផ្តើសចកើីថថាថំូរ និង “ភាពីឯកជន” រប់ស់សសើី។ 

• បុ់រសច�ណ្ស់៖ បុ់រសច�ណ្ស់៖ បុ់រសច�ណ្ស់ផ្តើទច�នខែតមានតទមរូវក្លារអនាម័យខែដលពិីបាកប់�ផ្តើពីញ
កំុងប់របិ់ទមួយច�នួន ដូចជា ពាក់ព័ីនធនឹងភាពីមិនអ�ណត់ ឬទតរូវប់ត់ផ្តើជ�ងតូចញឹក
ញាប់់។ ផ្តើ�ខែ� វចិ្ិក្លា ឆំ្នាំ� ២០១4 កំុងជ�រ � Zaatari កំុងទប់ផ្តើទសហេូកដ្ឋានី ផ្តើខាទឹកផ្តើនាម
សទមាប់់មនុសេផ្តើពីញវយ័មានតថមាថថា  និង/ឬរកទិញបានមិន ផ្តើហ�យទគរួស្រមួយ
ខែដល�គាត់�គាង់ បុ់រសច�ណ្ស់មំាក់ខែដលគា្ម នភាពីអ�ណត់ ទតរូវប់ងខ�ចិតើថចំផ្តើខាផ្តើនាម
ផ្តើដ្ឋាយផ្តើទប់�កនាប់ចាស់ៗ និងថង់ផ្លាា សាិក (Venema 2015)។

កម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យក�ពុីងអនុវតើវធីិស្សសើខែប់ប់ទប់ទាំក់ទកឡា ខែដលអាចជា
វធីិមួយកំុងក្លារ�សារភាជ ប់់វសិមភាពីផ្តើយនឌ័រផ្តើ�នឹងវសិមភាពីសងគាម។ ក្លារខែសវែងយល់ពីី
ភាពី�ុសគំាផ្តើ�តាំមវណ្ណៈ ទតកូល អាយុ ស្សនា ជាតិពីនធុ �ាូវផ្តើភទ និងកទមិតទបាក់
ច�ណូល តាំមរយៈឧប់ករណ៍ពិីនិត្យតាំមដ្ឋានខែប់ប់ចូលរមួ ដូចជា ឧប់ករណ៍ពិីនិត្យតាំម
ដ្ឋានទឹកស្អ ត និងអនាម័យ និងផ្តើយនឌ័រប់ស់អងគាក្លារខែភានអនើរជាតិ (២០១4) បានជ�រញុ
ក្លារផ្តើផ្លាើ តជាស�ខាន់ផ្តើល�ទកុមបុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសមួយច�នួន (និងសសើី និងផ្តើក្មងស្រុសី) ឱ្យ្យ
ក្លាន់ខែតមានទប់សិទធភាពីពាក់ព័ីនធនឹងអនាម័យ។ 

ខែ�ំកខាងផ្តើទក្លាមពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិផ្តើល�តួនាទី�ុសគំារប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស កំុងនាមជាខែ�ំកខាងផ្តើទក្លាមពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិផ្តើល�តួនាទី�ុសគំារប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស កំុងនាមជា
កម្មវតថាុថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ ភំាក់ង្ហារថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ និងថដគូថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារកម្មវតថាុថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ ភំាក់ង្ហារថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ និងថដគូថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារ
អនាម័យ។អនាម័យ។

១.បុរស្្នុងនាមជាអ្្ជំទាំស់ការផ្លាស់ប្តតូរ
កំុងប់របិ់ទមួយច�នួន ផ្តើគសផ្តើង្កតផ្តើ��ញថា បុ់រសជ�ទាំស់នឹងក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ ខែដលទតរូវបាន
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១០

ផ្តើល�កកមពស់កំុងកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង ដ�ផ្តើណ� រក្លារផ្តើល�កកមពស់ក្លារ
លាងសមាអ តថដខែប់ប់ចូលរមួ ឬទី�សារអនាម័យ។ ជាញឹកញាប់់ បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសទតរូវ
បានចាត់ទុកជាឧប់សគគាដល់ក្លារសផ្តើទមចបានសហគមន៍ ខែដលគា្ម នក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាស
វាលពាសក្លាល និងជាកម្មវតថាុខែដលទតរូវផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើដ�ម្ីសផ្តើទមចផ្តើគាលប់�ណង “គា្ម នក្លារប់ផ្តើនាា រ
ប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល”។ ពាក្យ “កម្មវតថាុ” ផ្តើ�ច�ណុចផ្តើនះទតរូវបានផ្តើទប់�ទបាស់ជាក្លារ
ទិផ្តើតៀនកំុងឯកស្រមានស្រុស្ប់់សើីពីីអនាម័យ ខែដលស�ផ្តើៅផ្តើល�បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស។ 

ក្លាររមួប់ញូំ្ជូលបុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ ក្លាររមួប់ញូំ្ជូលបុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ 

កំុងទប់ផ្តើទសមួយច�នួន មានក្លារផ្តើល�កផ្តើ��ងពីីក្លារល�បាកកំុងក្លារជ�រញុឱ្យ្យបុ់រសចូលរមួ
កំុងវគគាប់��ុសសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង ឬធានាថា ពួីកផ្តើគមានវតើមានកំុង
ទពឹីតើិក្លារណ៍នានា។ កម្មវធីិខែដលមិនក�ណត់ផ្តើពីលផ្តើវលាបានលអសទមាប់់ទពឹីតើិក្លារណ៍ប់��ុស
ហាក់មិនទគប់ដណើ ប់់ផ្តើល�ច�ខែណកនានាកំុងសហគមន៍។ Kar with Chambers (2008:17)
កត់សមាគា ល់ថា “ផ្តើដ្ឋាយស្រមូលផ្តើហតុផ្តើ�េងៗ បុ់រសខែដលមកពីីវណ្ណៈកណ្ើ ល/�ពស់ និង
សមាជិកសហគមន៍ខែដលមានឥទធិពីល ទប់ខែហលជាមិនមានវតើមានកំុងក្លារប់��ុសផ្តើនះផ្តើទ។
អវតើមានបុ់គគាលទគប់់ទប់ផ្តើភទ អាចនឹងផ្តើធវែ�ឱ្យ្យអ�ណ្ចជាសមូហភាពីថន “ក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើី
សផ្តើទមចចិតើសើីពីី “ក្លារប់��ុស” ចុះផ្តើ�សាយ។ មានក្លារសផ្តើង្កតផ្តើ��ញថា បុ់រសមិនសូវចូល
រមួកំុងកិចំទប់ជុ�ផ្តើដ�ម្ីពិីភាកសាពីីឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យផ្តើទ។  កំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�ត កិចំ
ទប់ជុ�សើីពីីសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុងផ្តើទច�នខែតផ្តើរៀប់ច�ផ្តើ��ងផ្តើ�ផ្តើពីលលា្ង ច ផ្តើដ�ម្ី
ឱ្យ្យបុ់រសង្ហាយចូលរមួ។  សកម្មភាពីទី�សារអនាម័យផ្តើផ្លាើ តស�ខាន់ផ្តើល�ទីកខែនាងខែដលបុ់រស
ជួប់ជុ�ដូចជា ហាងខែតកំុងទប់ផ្តើទសផ្តើនបាា ល់ (Krukkert et al. 2010)។ កំុងទប់ផ្តើទសប់ង់ក្លាា ផ្តើដស
កម្មវធីិ WASH+ ផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�កខែនាងខែដលបុ់រសជួប់ជុ�ផ្តើទច�ន (ដូចជា ហាងខែត) ផ្តើដ�ម្ី�េពីវែ�សាយ
ពីីផ្តើសៀវផ្តើៅក្លាតាំ�ុកជផ្តើទម�សអនាម័យ1 ។

អនាម័យអាចសន្មតជាអាទិភាពីទាំប់ ឬស្ថា នភាពីទាំប់។ អំកសទមប់សទមរួលកម្មវធីិ
សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុងបានផ្តើទប់�ទបាស់វធីិស្សសើថ្មីៗមួយច�នួនផ្តើដ�ម្ីប់ញុំ្ជូះ
ប់ញូំ្ជូលឱ្យ្យបុ់រស (ជាពិីផ្តើសសបុ់រសវយ័ផ្តើក្មង) ចូលរមួកំុងសកម្មភាពីប់��ុស។ ឧ. ផ្តើ�ផ្តើពីល
អំកសទមប់សទមរួល កំុងគផ្តើទមាងផ្តើល�កកមពស់អនាម័យជនប់ទ រប់ស់មូលនិធិអនាម័យ
សកល (GSF) កំុងទប់ផ្តើទសនីផ្តើហេរយី៉ាា  (RUSHPIN) ចុះផ្តើ�សហគមន៍រង�លប់ាះពាល់
ផ្តើដ្ឋាយស្រជផ្តើមាា ះកំុងត�ប់ន់ Abi យុវជនផ្តើល�កផ្តើ��ងថា សនើិសុ�គឺជាច�ណុចអាទិភាពី 
មិនខែមនក្លារសង់ប់ងគាន់ផ្តើនាះផ្តើទ។ “ផ្តើ�ផ្តើពីលផ្តើយ�ងចាប់់ផ្តើ�ើ�មក្លារង្ហារផ្តើនះ ក្លារផ្តើឆ្លុះា�យតប់ដ�បូ់ង
មានភាពីយឺតយ៉ាា វ ផ្តើដ្ឋាយស្រខែតយុវជនមិនទទួលយកគ�និតផ្តើនះ។ យុវជនភាគផ្តើទច�នមិន
បានចូលរមួកំុងទពឹីតើិក្លារណ៍ “ប់��ុស” ផ្តើទ ផ្តើទពាះពួីកផ្តើគរវល់ទប់ចា�ក្លារជាអំកឃាា �ផ្តើម�លកំុង
គុផ្តើមាព តថទពី  (Ekhator and England 2015)។ 

1 http://www.washplus.org/sites/default/files/resource_files/clts_brief2015.pdf



១១

កំុងទប់ផ្តើទសផ្តើសរ៉ាា ផ្តើ�អូន និងទីម័រខាងផ្តើក�ត អំកសទមប់សទមរួលកម្មវធីិ បាន�ិត��
ជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់យុវជនកំុងក្លារជីករផ្តើ�ើ ប់ងគាន់ និងសង់ប់ងគាន់។ យុវជនទាំ�ងផ្តើនាះ
ជាសមាជិកទកុមយុវជនកំុងមូលដ្ឋាា ន និងផ្តើដ�រជាទកុមជុ�វញិភូមិផ្តើដ�ម្ីជីករផ្តើ�ើ ប់ងគាន់ឱ្យ្យ
ទគរួស្រង្ហាយរងផ្តើទគាះ។ ផ្តើនះជាក្លាររមួច�ខែណករប់ស់ពួីកផ្តើគកំុងក្លារជ�រញុស្ថា នភាពី “គា្ម ន
ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល”។ 

ផ្តើ�ផ្តើពីលខែដលហវែីលីពី និងជូលី (តួអងគាពីីរនាក់ខែដលមានផ្តើទពីផ្តើក្លាសល្យជាអំកដឹកនា�
ពីីក�ផ្តើណ� ត) បានផ្តើសំ�ឱ្យ្យអំកភូមិទាំ�ងអស់ច�ណ្យផ្តើពីលផ្តើពីញមួយថថ្ងផ្តើដ�ម្ីសង់ប់ងគាន់ ពួីក
ផ្តើគសង្កត់ធ្ងន់ថា “ផ្តើនះមិនខែមនជាថថ្ងខែដលផ្តើយ�ងមកនិយ៉ាយគំា ឬទប់ជុ�ជាមួយគំាផ្តើទប់ាុខែនើវា
ជាថថ្ងផ្តើធវែ�ក្លារ ផ្តើពាលគឺជាថថ្ងខែដលទតរូវផ្តើធវែ�កិចំក្លារជីកក្លាយ និងសង់ប់ងគាន់។ ដូផ្តើចំះ កិចំក្លារ
រប់ស់អំកខែដលមានផ្តើទពីផ្តើក្លាសល្យជាអំកដឹកនា�ពីីក�ផ្តើណ� តកំុងក្លារជួយសង់ប់ងគាន់ ទាំមទាំរ
នូវយុវជនខែដលមានកមាា �ងខាា �ងក្លាា  (Kidd. Pers. comms.)។ 

បុ់រសកំុងសហគមន៍គង្ហាវែ លសតវែ ក៏អាចជាទកុមខែដលពិីបាកចូលដល់�ងខែដរ។ កម្មវធីិ
ផ្តើល�កកមពស់អនាម័យកំុងទប់ផ្តើទសផ្តើកនយ៉ាា   (K-SHIP)  ខែដលទទួលបានជ�នួយពីីមូលនិធិ
អនាម័យសកល តាំមរយៈ Amref Health Africa បានផ្តើគាលប់�ណង�េពីវែ�សាយដល់បុ់រស
ជនជាតិ Maasai។ ក្លារប់ញុំ្ជូះប់ញូំ្ជូលឱ្យ្យបុ់រសចូលរមួកំុងកិចំទប់ជុ�សើីពីីអនាម័យគឺជាក្លារ
ល�បាក ផ្តើទពាះពួីកផ្តើគផ្តើទច�នខែតផ្តើចញបាត់ពីី�ាះផ្តើ�ដងទឹក និងឃាវែ លសតវែ។ ដូផ្តើចំះផ្តើហ�យ
ផ្តើទ�ប់មានគ�និត�ើល់ពីខែពីដុត (olpul) ផ្តើ�ផ្តើពីលប់��ុសផ្តើដ�ម្ីជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស
ទាំ�ងផ្តើនាះ។ ឧទាំហរណ៍ ផ្តើនះគូសប់ញ្ញាជ ក់ពីីប់ញ្ញាា ទប់ឈមកំុងក្លារជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់
បុ់រសតាំមរផ្តើប់ៀប់ខែដលមិនពីទងឹងវសិមភាពីអ�ណ្ច និង�ើល់បុ់ពីវែសិទធិបិ់តាំធិប់ផ្តើតយ្យថ្មី 
ឬប់ខែនថាមសទមាប់់បុ់រស ខែដលសសើីទតរូវបានផ្លាត់ផ្តើចញ (សសើីមិនអាចញាា� ផ្តើចៀមដុតបានផ្តើទ)។ 

កំុងទប់ផ្តើទសផ្តើនបាា ល់ Krukkert et al. (2010) ផ្តើល�កផ្តើ��ងថា បុ់រសមិនង្ហាយចូលរមួ
សកម្មភាពីផ្តើល�កកមពស់អនាម័យផ្តើទ ទប់សិនផ្តើប់�ពួីកផ្តើគទគាន់ខែតជាអំកស្ើ ប់់”។ ពួីកផ្តើគនឹង
ចូលរមួសកម្មភាពីផ្តើល�កកមពស់អនាម័យ ទប់សិនផ្តើប់�មានក្លារ�ើល់តួនាទីជាក់លាក់ដល់ពួីក
ផ្តើគ។ អំកនិពីនធផ្តើល�កផ្តើ��ងពីីតួនាទីខែចករ �ខែលកព័ីត៌មាន ឬតួនាទីដឹកនា�មួយច�នួនជាមួយ
សសើី។ ដូចគំានឹងឧទាំហរណ៍មុនៗសើីពីីទ�ផ្តើនារថនក្លារជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រសតាំមរយៈ
ក្លារផ្តើធវែ�ឱ្យ្យពួីកផ្តើគក្លាា យជាអំកខែដលមានផ្តើទពីផ្តើក្លាសល្យជាអំកដឹកនា�ពីីក�ផ្តើណ� ត ក្លារផ្តើល�ក
ផ្តើ��ងផ្តើនះគូសប់ញ្ញាជ ក់ពីីក្លារល�បាកកំុងក្លារជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស តាំមរផ្តើប់ៀប់ខែដល
មិនពីទងឹងវសិមភាពីអ�ណ្ច។ 



១២

យុទធនាក្លារអនាម័យ៖ បុ់រសអងគាុយខាងផ្តើទក្លាមសញ្ញាា ខែដលសរផ្តើសរថា “ផ្តើដ�ម្ីសមាអ តទពីលឹងរប់ស់អំក 

អំកទតរូវក្លារទពីះវហិារ ផ្តើដ�ម្ីសមាអ តរ៉ាងក្លាយរប់ស់អំក អំកទតរូវក្លារប់ងគាន់” កំុងភូមិ Rajpara Bhayati ប់ាុក 

Vallabhipur ឆំ្នាំ� ២០០៨។ ផ្តើទកឌីត ៖ UNICEF/Adam Ferguson។

យុទធនាក្លារ និងវធីិស្សសើនានាខែដលផ្តើផ្លាើ តស�ខាន់ផ្តើល�ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យយុទធនាក្លារ និងវធីិស្សសើនានាខែដលផ្តើផ្លាើ តស�ខាន់ផ្តើល�ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យ
រប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស

ទកុមហុូន Uniliver បានប់ផ្តើង្ក�តស្វតាំតួអងគា ផ្តើដ�ម្ីផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថ
រប់ស់បុ់រសកំុងទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ ។ តួអងគា “បុ់រសលអ” និង “បុ់រសរងឹមា�” មានផ្តើគាលប់�ណង
ផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�/ផ្តើធវែ�ទី�សារអនាម័យក្លាន់ខែតទប់ផ្តើស�រច�ផ្តើពាះបុ់រសទាំ�ងផ្តើនះ។ ខាងផ្តើទក្លាមផ្តើនះជា
ក្លារដកស្រុសង់�ាឹមស្រកំុងយុទធនាក្លារផ្លាា �ងប់ដ្ឋាផ្តើនះ (Uniliver 2010) ៖

អវែីខែដលបុ់រសរងឹមា�ផ្តើធវែ�....អវែីខែដលបុ់រសរងឹមា�ផ្តើធវែ�....

�ញាុ�ផ្តើចញផ្តើ�ប់ផ្តើនាា រប់ង់ផ្តើទ��ាះ ដូច
បុ់រសខាា �ងផ្តើ�េងផ្តើទៀតខែដរ ផ្តើទពាះ
ប់ងគាន់គឺសទមាប់់សសើី អំកឈឺ និង
មនុសេចាស់។

សូមផ្តើធវែ�ជាបុ់រសរងឹមា�! សូមផ្តើទប់�សូមផ្តើធវែ�ជាបុ់រសរងឹមា�! សូមផ្តើទប់�
ប់ងគាន់ខែដលស្អ តគា្ម នផ្តើមផ្តើរ៉ាគ?ប់ងគាន់ខែដលស្អ តគា្ម នផ្តើមផ្តើរ៉ាគ?

បុ់រសលអ....បុ់រសលអ....

ទគរួស្រ និងសហគមន៍នីមួយៗ សុទធ
ខែតមានអំកខែដលទតរូវក្លារក្លារផ្តើម�លខែថ ៖ 
វាជាភារកិចំរប់ស់បុ់រស ដូចជារបូ់�ញាុ�
ខែដលទតរូវផ្តើធវែ�កិចំក្លារផ្តើនះ។

ផ្តើត�ផ្តើយ�ងអាចអនាងឱ្យ្យឪពុីក “ផ្តើធវែ�ផ្តើរឿងផ្តើត�ផ្តើយ�ងអាចអនាងឱ្យ្យឪពុីក “ផ្តើធវែ�ផ្តើរឿង
ទតឹមទតរូវ” ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យគាត់ តទមរូវឱ្យ្យទតឹមទតរូវ” ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យគាត់ តទមរូវឱ្យ្យ
សមាជិកទគរួស្ររប់ស់គាត់ទាំ�ងអស់ សមាជិកទគរួស្ររប់ស់គាត់ទាំ�ងអស់ 
(រមួទាំ�ងរបូ់គាត់ផ្លាា ល់) ផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់(រមួទាំ�ងរបូ់គាត់ផ្លាា ល់) ផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់
ទគប់់ផ្តើពីលផ្តើដ្ឋាយរផ្តើប់ៀប់ណ្?ទគប់់ផ្តើពីលផ្តើដ្ឋាយរផ្តើប់ៀប់ណ្?
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�ណៈខែដលឃាា ទាំ�ងផ្តើនះទតរូវបានយកជាស�អាង និងផ្តើទប់�ទបាស់សទមាប់់ “ក្លារទាំក់ទាំញ” 
ដ៏ស�ខាន់សទមាប់់បុ់រសមួយច�នួន ក្លារទាំញទប់ផ្តើយ៉ាជន៍ពីី�ំត់គ�និត “បុ់រសរងឹមា�”ទតរូវបាន
ផ្តើទប់�ទបាស់សទមាប់់ក្លារពីទងឹង�ំត់គ�និតខែដលគា្ម នទប់ផ្តើយ៉ាជន៍( និងឧតើមភាពីរប់ស់បុ់រស) ។ 

យុទធនាក្លារផ្តើ�េងផ្តើទៀត ខែដលទាំមទាំរឱ្យ្យបុ់រស�ើល់ប់ងគាន់ដល់ទគរួស្ររប់ស់�ាួន មាន
ផ្តើគាលប់�ណងផ្តើធវែ�ឱ្យ្យពួីកគាត់មានអារម្មណ៍ “ដូចបុ់រសមំាក់” (ឧ. យុទធនាក្លារគា្ម នប់ងគាន់ គា្ម ន
កូនទកមុ�ផ្តើ�ទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ  និងយុទធនាក្លារស្រុសផ្តើដៀងគំាកំុងទប់ផ្តើទសផ្តើនបាា ល់, Krukkert 
et al. 2010)។ យុទធនាក្លារទាំ�ងផ្តើនះផ្តើល�កផ្តើ��ងថា តួនាទីរប់ស់បុ់រសគឺជាអំកក្លារពារ
សុ�ភាពីរប់ស់ទគរួស្រ និងភាពីឯកជន និងផ្តើសចកើីថថាថំូររប់ស់សសើី។ ឧ. ផ្តើប់សកកម្ម 
Swachh Bharat ទតរូវបានផ្តើទប់�ទបាស់សទមាប់់ក្លារពីទងឹងជាទប់ព័ីនធនូវអ�ណ្ចទគប់ដណើ ប់់
រប់ស់បុ់រសកំុងក្លារ�ើល់ប់ងគាន់2 ។ ផ្តើ�ត�ប់ន់ Sepik ភាគខាងផ្តើក�តកំុងទប់ផ្តើទសបាា ពួីញាូ ហគាីផ្តើណ
WaterAid និង International Water Center, Divine World University និងថដគូមូលដ្ឋាា ន
បានប់ផ្តើង្ក�តយុទធនាក្លាររយៈផ្តើពីល 4 សបាើ ហ៍ (5-star mama em tru pla mama) សើីពីី
ឥរយិ៉ាប់ថទគប់់ទគងលាមករប់ស់ទាំរក។ មាើ យ និងឪពុីកកំុងសហគមន៍ទតរូវបានផ្តើទជ�សផ្តើរ �ស
ឱ្យ្យផ្តើធវែ�ជាភំាក់ង្ហារផ្លាា ស់ប់ើូរ ផ្តើដ�ម្ី�ើល់ព័ីត៌មានសើីពីីក្លារអនុវតើសមស្រុសប់កំុងក្លារទគប់់ទគង
លាមកទាំរកផ្តើដ្ឋាយសុវតថាិភាពី។ ផ្តើយ៉ាប់ល់ទត�ប់់ពីីសហគមន៍ប់ង្ហាា ញថា គផ្តើទមាងផ្តើនះ     
បានផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យបុ់រសមួយច�នួនប់�ផ្តើពីញកិចំក្លារប់ខែនថាមផ្តើទៀត ពាក់ព័ីនធនឹងក្លារផ្តើម�លខែថ
កូន ប់ាុខែនើមានក្លាររះិគន់ថា យុទធនាក្លារផ្តើនះបានពីទងឹងតួនាទីរប់ស់សសើីកំុងនាមជាអំកខែថ
ទាំ�ប់ឋម (Kamundi and Pigolo 2018)។ 

ក្លារលាងសមាអ តថដក្លារលាងសមាអ តថដ

ក្លារស្រុស្វទជាវជុ�វញិពិីភពីផ្តើលាកប់ង្ហាា ញថា បុ់រសមិនសូវលាងសមាអ តថដដូចសសើីផ្តើទ។
មានក្លារផ្តើធវែ�យុទធនាក្លារខែដលផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រស  ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យពួីកផ្តើគ លាងសមាអ តថដជាមួយនឹង
ស្បូូ់។ ឧ. កម្មវធីិផ្តើល�កកមពស់អនាម័យជនប់ទផ្តើ�កមពុជា បានផ្តើរៀប់ច�យុទធនាក្លារផ្លាា �ងប់ដ្ឋា
ផ្តើទក្លាមពាក្យផ្តើស្ា ក “បុ់រសភាគផ្តើទច�នមិនលាងសមាអ តថដប់នាា ប់់ពីីផ្តើទប់�ប់ងគាន់រចួ។ ចុះអំកវញិ?”
ផ្តើ�កមពុជា អងគាក្លារ WaterAid Cambodia និងអងគាក្លារ Epic Art  បាន�លិតវផី្តើដអូតននើី
“លាងសមាអ ត”   ផ្តើដ្ឋាយទកុមសិល្ៈករពិីក្លារ រមួទាំ�ងបុ់រស  ផ្តើដ�ម្ីរ �លឹកឱ្យ្យទប់ជាជនលាង
សមាអ តថដជាមួយនឹងស្បូូ់ផ្តើ�ផ្តើពីលផ្តើវលាស�ខាន់ៗ ៖ https://www.youtube.com/watch?
v=h Mc75WyaqZs។

គផ្តើទមាងពីទងីកក្លារលាងសមាអ តថដជាសកល (WSP 2010)គផ្តើទមាងពីទងីកក្លារលាងសមាអ តថដជាសកល (WSP 2010)

កំុងទប់ផ្តើទសផ្តើសផ្តើណហា្ក ល់ សសើីគឺជាទកុមផ្តើគាលផ្តើៅថនកិចំពិីភាកសាសើីពីីក្លារលាង
សមាអ តថដ ផ្តើដ្ឋាយស្រខែតសសើីផ្តើដ�រតួនាទីផ្តើម�លខែថយ៉ាាងស�ខាន់កំុងទគរួស្រ (សូមផ្តើម�ល
ផ្លាា �ងប់ដ្ឋាទីមួយខាងផ្តើទក្លាម)។ បុ់រសទតរូវបានរមួប់ញូំ្ជូលជាប់នើប់នាា ប់់ (សូមផ្តើម�លផ្លាា �ង
ប់ដ្ឋាទីពីីរខាងផ្តើទក្លាម) ប់នាា ប់់ពីីមានក្លារទទួលស្គា ល់ថា៖ ១) បុ់រសទគប់់ទគងលទធភាពី
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រប់ស់ទគរួស្រ និង�គាត់�គាង់ទបាក់សទមាប់់ទិញស្បូូ់ ២) បុ់រសអាចតាំមដ្ឋានប់នើផ្តើល�វ
គគា�េពីវែ�សាយផ្តើដ�ម្ីធានាថា សមាជិកទគរួស្ររប់ស់�ាួនលាងសមាអ តថដជាមួយនឹង
ស្បូូ់ និង 3) បុ់រសអាច�ើល់លទធភាពី ពីទងឹង និងធានាក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថតាំម
រយៈក្លារលាងសមាអ តថដរប់ស់�ាួនជាមួយនឹងស្បូូ់ ក៏ដូចជាជ�រញុឱ្យ្យអំកផ្តើ�េងផ្តើទៀត
ដូផ្តើចំះខែដរ។

Credit: WSP, 2010

វធីិស្សសើផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យបុ់រសប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលវធីិស្សសើផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យបុ់រសប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល

មានយុទធស្សសើ និងវធីិផ្តើ�េងផ្តើទៀតខែដលទតរូវបានផ្តើទប់�ទបាស់  ផ្តើដ�ម្ីផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យ
បុ់រសប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល។ តាំរ៉ាងខាងផ្តើទក្លាម ផ្តើល�កផ្តើ��ងពីី
ឧទាំហរណ៍កំុងទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ ។ ប់ាុខែនើភាគផ្តើទច�នថនក្លារអនុវតើទាំ�ងផ្តើនះបានផ្តើធវែ�ឱ្យ្យមាន
ក្លារទពីរួយបារម្ភពីីភាពីមិនសីុសង្ហាវែ ក់គំាជាក់ខែសើង ឬខែដលអាចផ្តើលចផ្តើ��ង ផ្តើ�នឹងសិទធិ
មនុសេ ផ្តើហ�យច�ណុចផ្តើនះមិនអាចប់ខែណើ តប់ផ្តើណ្ើ យបានផ្តើ��យ (សទមាប់់ព័ីត៌មានប់ខែនថាម
សូមផ្តើម�លឯកស្រទី ៨ ថនកទមងឯកស្រ “ទពី�ខែដនថនកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យ
ទាំ�ងស្រុសុង៖ សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង និងសិទធទទួលបានអនាម័យ”។

ឧទាំហរណ៍ថនក្លារផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យបុ់រសប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលកំុង
ទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ

Swachata Adalat៖ 
តុលាក្លារអនាម័យ

តុលាក្លារផ្តើនះផ្តើប់�កសវនាក្លារផ្តើរៀងរ៉ាល់ថថ្ង ផ្តើៅរ ៍សទមាប់់
អំកប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលខែដលទតរូវបានចាប់់�ាួន
ផ្តើដ្ឋាយសមាជិក nigrani samiti។

កាឹប់យុវជនកំុងភូមិ 
Fazilpur Badli, Haryana

កាឹប់យុវជនមានសមាសភាពីបុ់រស និងសសើីវយ័ផ្តើក្មង
ខែដលផ្តើដ�រតួនាទីដឹកនា�ក្លារប់ញុំ្ជូះប់ញូំ្ជូលឱ្យ្យបុ់រស
ច�ណ្ស់ផ្តើទប់�ប់ងគាន់។
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Nigrani samite, ភូមិ 
Kalarpur, Haryana

សសើីច�ណ្ស់មួយទកុម (និងបុ់រសច�ណ្ស់មួយទកុមផ្តើ�េង
ផ្តើទៀត) ខែដលដូរផ្តើវនគំាឃាា �ផ្តើម�លអំកផ្តើចញប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាស
វាលពាសក្លាលផ្តើ�ផ្តើពីលទពឹីក និងផ្តើពីលលា្ង ច។ ទប់សិនផ្តើប់�
ចាប់់បានបុ់រសផ្តើ�េងផ្តើទៀតប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល
កំុងផ្តើពីលទពឹីក ពួីកផ្តើគនឹងទទូចឱ្យ្យអំកប់ផ្តើនាា រប់ង់ផ្តើនាះក្លាយ
ដីលុប់លាមក និងស្ថផ្តើ�ច�ផ្តើពាះមុ�សហគមន៍ថា ពួីក
ផ្តើគនឹងមិនប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាលពាសក្លាលផ្តើទៀតផ្តើទ។

ក្លារពីទងឹងផ្តើដ្ឋាយ Gulabi 
Gang

Gulabi Gang ចុះតាំមទគរួស្រខែដលប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលជាទប់ចា� និងប់ញុំ្ជូះប់ញូំ្ជូលឱ្យ្យបុ់រសផ្តើទប់�ទបាស់
ប់ងគាន់ផ្តើដ�ម្ីទទួលបានសុ�ភាពីលអ។

Gandhigiri សមាជិកគណៈកមា្ម ធិក្លារ Nigrani ចុះតាំមទគរួស្រខែដល
គា្ម នប់ងគាន់ និង�ើល់ផ្តើមសៅពីណ៌ទកហមសទមាប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រ
ប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល និងផ្លា្ក ដល់សមាជិកទគរួស្រ
ផ្តើនាះ។

ផ្តើ�ផ្តើពីលផ្តើគសផ្តើង្កតផ្តើ��ញនរណ្មំាក់ប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាស
វាលពាសក្លាល ផ្តើ ្្ម ះបុ់គគាលផ្តើនាះនឹងទតរូវបានសរផ្តើសរ
ផ្តើល�ទកដ្ឋាស រចួយកផ្តើ�ដ្ឋាក់កំុងទប់អប់់ផ្តើឆំ្នាំត។ 
សមាជិក Panchayat និង nigrani samiti ជាអំក
តាំមដ្ឋានប់នើ។

ទប់ភពី៖ Satyavada (នឹងផ្តើបាះពុីមព�សាយឆ្នាំប់់ៗផ្តើនះ 2018)

ក្លារផ្តើបាះផ្តើឆំ្នាំតអនាម័យ
ជាសមា្ង ត់

ផ្តើទាំះបី់ជាសសើីផ្តើធវែ�កិចំក្លារអនាម័យភាគផ្តើទច�នកំុងទគរួស្រកើី ប់ាុខែនើជាញឹកញាប់់ បុ់រស (អំក
រកច�ណូល�គាត់�គាង់ទគរួស្រ) ជាអំកសផ្តើទមចចិតើថាផ្តើត�ទតរូវវនិិផ្តើយ៉ាគផ្តើល�ប់រកិ្លាខ រអនាម័យកំុង
�ាះ ទប់ផ្តើភទប់ងគាន់ខែដលទតរូវសង់ និងកខែនាងខែដលទតរូវសង់ប់ងគាន់។ កំុងប់របិ់ទខែដលបុ់រសផ្តើធវែ�
ច�ណ្កស្រុសុក ជាញឹកញាប់់ សសើីទតរូវរង់ចា�ក្លារយល់ទពីមពីីបុ់រស(ផ្តើ�ផ្តើពីលទត�ប់់មកវញិ
ឬតាំមទូរស័ពីា) មុននឹងសផ្តើទមចសង់ប់ងគាន់កំុងទគរួស្រ (Sue Cavill pers. comm. 2017,
ផ្តើយ៉ាងតាំមទប់ផ្តើទសផ្តើនបាា ល់ និងមាា ឡាវ)ី។ សសើីមិនសូវទទួលបានក្លារពិីផ្តើទគាះផ្តើយ៉ាប់ល់ផ្តើទ៖
កំុងត�ប់ន់ Odisha ទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ  បុ់រសខែដលជាផ្តើមទគរួស្រគឺជាអំកសផ្តើទមចចិតើខែតមំាក់គត់
ផ្តើល�ក្លារស្ងសង់ផ្តើហដ្ឋាា រចនាសមព័នធអនាម័យកំុងទគរួស្រ ៨០%។ កំុងទគរួស្រ ១១% បុ់រស
ទតរូវបានពិីផ្តើទគាះផ្តើយ៉ាប់ល់ ឬពាក់ព័ីនធនឹងសសើី។ មានទគរួស្រខែត ៩% ប់ាុផ្តើណ្្ណ ះ ខែដលមាន
សសើីជាអំកសផ្តើទមចចិតើ (Routary et al. 2017)។ ក្លារសិកសាមួយកំុងទប់ផ្តើទសផ្តើវៀតណ្ម 
(Leahy et al. 2017) រកផ្តើ��ញថា បុ់រសមានឆ្លុះនាៈច�ណ្យផ្តើល�ក្លារសង់ប់នាប់់ទឹកខែដលមាន
ប់ងគាន់ក្លាច់ទឹក ជាងសសើី។ មានលទធ�លរកផ្តើ��ញស្រុសផ្តើដៀងគំាកំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�ត
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ខែដលក្លារសង់ប់ងគាន់ចាក់-ក្លាច់ទឹក ផ្តើទច�នខែតជាក្លារសផ្តើទមចចិតើរប់ស់បុ់រស សូម្ីខែតកំុងទី
តាំ�ងខែដល�េត់ទឹក ផ្តើទពាះវាពាក់ព័ីនធនឹងស្ថា នភាពី។ ច�ណុចផ្តើនះអាចប់ផ្តើង្ក�នប់នាុកក្លារង្ហារ
រប់ស់សសើី ផ្តើទពាះទតរូវដងទឹកក្លាន់ខែតផ្តើទច�ន និងសមាអ តប់ងគាន់ក្លាន់ខែតញឹកញាប់់។

ក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រសកំុងមុ�រប់រអនាម័យក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រសកំុងមុ�រប់រអនាម័យ

បុ់រសមានតួនាទីរកទបាក់ច�ណូល�ាូវក្លារកំុងវស័ិយអនាម័យផ្តើទច�នជាងសសើី និងជាទូផ្តើ�
ផ្តើដ�រតួនាទីក្លាន់ខែតសកម្មកំុងសហទគាសខំាតតូច។ ផ្តើនះជាច�ណុចលអ និងជាតួនាទីខែដល
បុ់រសអាចផ្តើធវែ�បានជាទូផ្តើ�។ ប់ាុខែនើខែ�អកតាំមទសេនៈផ្តើយនឌ័រ  ទប់ក្លារស�ខាន់ទតរូវធានាថា 
បុ់រសមិន “រ៉ា�ងសាះ” ក្លារចូលរមួរប់ស់សសើី។ ក្លារសិកសាសើីពីីអាជីវកម្មទឹកស្អ តនិងអនាម័យ
កំុងទប់ផ្តើទសឥណ្ឌូ ផ្តើនសីុ ផ្តើវៀតណ្ម និងទីម័រខាងផ្តើក�ត រកផ្តើ��ញថា ទកុមហុូនទី�សារ
អនាម័យទគប់់ទគងភាគផ្តើទច�នផ្តើដ្ឋាយបុ់រស (Willetts et al. 2016; Leahy et al. 2017)។
កំុងមជ្ឈដ្ឋាា នជាផ្តើទច�ន តួនាទី�ាូវក្លារកំុងសង្ហាវែ ក់�គាត់�គាង់អនាម័យឆ្លុះាុះប់ញំ្ញា�ងពីីតួនាទីទប់ថពីណី
សទមាប់់សសើី និងបុ់រស។ ជាទូផ្តើ� បុ់រសទតរូវបានដ្ឋាក់ប់ញូំ្ជូលកំុងតួនាទីអំកជ�នាញ
ប់ផ្តើចំកផ្តើទសកំុងខែ�ំករចនា ហិរញ្ជូាវតថាុ ស�ណង់ និងក្លារង្ហារបូ់មប់ងគាន់។ កំុងទប់ផ្តើទស
ប់ង់ក្លាា ផ្តើដស និងទប់ផ្តើទសកមពុជា iDE រ៉ាយក្លារណ៍ថា ជាទូផ្តើ� ប់ើីជាមំាស់សហទគាសធុន
តូច និងទទួល�ុសទតរូវផ្តើល�ក្លារ�លិត ច�ខែណកទប់ពីនធជាអំកទគប់់ទគងប់ញ្ជូជ ី ផ្តើធវែ�ទី�សារ និង
ផ្តើសវាអតិថិជន។ កំុងទប់ផ្តើទសមាា ឡាវ ី ជាងស�ណង់ (បុ់រស) ទតរូវបានផ្តើសំ�ឱ្យ្យប់ផ្តើង្ក�តស្រ 
ឬពាក្យផ្តើស្ា កខែដលប់ង្ហាា ញពីីលកខណៈស�ខាន់ៗថនប់ងគាន់ខែដលមានតថមាសមរម្យ និងជាប់់
ធន់កំុងក្លាររចនា ក្លារផ្តើធវែ�ទី�សារ និងក្លារប់ផ្តើង្ក�តគ�រអូាជីវកម្មអនាម័យ (UNICEF 2015b)។ 
ក្លារផ្តើល�កផ្តើ��ងរប់ស់ជាងស�ណង់ទាំ�ងផ្តើនាះគឺ “ប់ងគាន់អាចផ្តើទប់�ទបាស់បានរ៉ាប់់ឆំ្នាំ� សទមាប់់
បុ់រសពិីត”។ ស្រផ្តើនះចង់មានន័យថា បុ់រសក�ពុីងសង់ប់ងគាន់ផ្តើ��ងវញិនាផ្តើពីលប់ចំុប់្នំ។ 
សតវែដ�រទីតរូវបានផ្តើទប់�ទបាស់ជារបូ់សញ្ញាា ។ 

ពាក់ព័ីនធនឹងក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើ�រកសមភាពីផ្តើយនឌ័រ ផ្តើនះជាខែ�ំកមួយផ្តើទៀតខែដលផ្តើគអាច
សផ្តើទមចបានសមភាពីផ្តើយនឌ័រ តាំមរយៈប់ើីខែដលគា�ទទឱ្យ្យទប់ពីនធតួនាទី កំុងអាជីវកម្ម
អនាម័យ។  ឧ. កំុងទប់ផ្តើទសប់ង់ក្លាា ផ្តើដស អងគាក្លារខែភានអនើរជាតិបានប់ញុំ្ជូះប់ញូំ្ជូលបុ់រស
ឱ្យ្យជ�រញុទប់ពីនធរប់ស់�ាួន អភិវឌ្ឍសង្ហាវែ ក់�លិតកម្មស��ីអនាម័យកំុងអាជីវកម្មអនាម័យ
រប់ស់�ាួន។



១៧

Robust corbeled latrine, 2016. Credit: UNICEF Malawi/PSI.

២.បុរស្្នុងនាមជាភា្លា្់ងារននការផ្លាស់ប្តតូរ
ឯកស្រខែដលយកមកពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិ មានឧទាំហរណ៍មួយច�នួនសើីពីីបុ់រស និងផ្តើក្មង

ទប់ុស ខែដលផ្តើដ�រតួនាទីជាភំាក់ង្ហារថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ ផ្តើដ�ម្ីគា�ទទឱ្យ្យមានក្លារផ្តើល�កកមពស់ក្លារ
អនុវតើអនាម័យលអទប់ផ្តើស�រ។



១៨

ក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រសកំុងមុ�រប់រអនាម័យក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រសកំុងមុ�រប់រអនាម័យ

•   ផ្តើប់សកកម្មឥណ្្ឌ ស្អ តរប់ស់ Narendra Modi ឬយុទធនាក្លារសង់ប់ងគាន់ទូទាំ�ងទប់ផ្តើទស
Mtu ni Afya រប់ស់ Mwalimu Julius Nyerere កំុងទប់ផ្តើទសតង់ហសានី ផ្តើ�អ��ុង
ទសវតេរឆំ៍្នាំ� ១៩៧០។ កំុងទប់ផ្តើទសផ្តើកនយ៉ាា  ផ្តើលាកប់ណ្ឌិ ត Kepha Ombacho 
ទប់ធាននាយកដ្ឋាា នសុ�ភាពីស្ធារណៈថនទកសួងសុខាភិបាលផ្តើកនយ៉ាា  បានដឹក
នា�ក្លារពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិផ្តើល�ផ្តើគាលនផ្តើយ៉ាបាយ និងក្លារផ្តើរៀប់ច�ផ្តើគាលក្លារណ៍ខែណនា�
ផ្តើដ�ម្ីធានាថាទប់ផ្តើទស  និងអំកពាក់ព័ីនធទាំ�ងអស់ចូលរមួកំុងយុទធនាក្លារអនាម័យ 
(Wamera, pers.comm.2018)។

បុ់រសផ្តើ�កទមិតសហគមន៍បុ់រសផ្តើ�កទមិតសហគមន៍

•    អំកដឹកនា�សហគមន៍អាចះឥទធិពីលផ្តើល�ទសេនៈស្ធារណៈ   តាំមខែប់ប់សីុជផ្តើទ� 
និងប់ង្ហាគា ប់់ប់ញ្ញាជ  និងអាចជាភំាក់ង្ហារផ្លាា ស់ប់ើូរដ៏មានអនុភាពី។ ទប់ធាន Macha បាន
ដឹកនា�យុទធនាក្លារសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង “គា្ម នលាមក! ទគរួស្រ
មួយ ប់ងគាន់មួយ! កំុងត�ប់ន់ Choma ថនទប់ផ្តើទសហសា�បីូ់ ជាយុទធនាក្លារខែដលអំកដឹក
នា�ខែប់ប់ទប់ថពីណីគា�ទទកិចំ�ិត��ទបឹ់ងខែទប់ងផ្លាា ស់ប់ើូរអនាម័យជនប់ទ។

•   កំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�ត  ទិនំន័យពីីកម្មវធីិ   BESIK  (Bee no  Sanimentu  iha 
Komunidade៖ កម្មវធីិ�គាត់�គាង់ទឹក និងអនាម័យជនប់ទ) បានប់ង្ហាា ញពីីអទតាំ�ពស់
ជាប់នើប់នាា ប់់ថនក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រសកំុងទពឹីតើិក្លារណ៍ និងកិចំទប់ជុ�សហគមន៍ 
(សសើីមិនអាចចូលរមួបានផ្តើដ្ឋាយស្រប់នាុកកិចំក្លារ�ាះ)។

•  កំុងស្រុសុក Bombali  ទប់ផ្តើទសផ្តើសរ៉ាា ផ្តើ�អូន សហគមន៍ទតរូវបានខែប់ងខែចកជាទកុម
ផ្តើដ�ម្ីផ្តើរៀប់ច�ក្លារសង់ប់ងគាន់កំុងខែ�ំកផ្តើ�េងៗរប់ស់សហគមន៍ (កទមងទគរួស្រ)។ កំុង
កទមងនីមួយៗ ពួីកផ្តើគប់ផ្តើង្ក�តជា 3 ទកុម (ទកុមបុ់រស ទកុមសសើី និងទកុមយុវជន)
ផ្តើហ�យទកុមនីមួយៗមានកិចំក្លារផ្តើរៀង�ាួន។ បុ់រសក្លាប់់ផ្តើឈ� ច�ខែណកសសើីជាអំកខែរក
អុសមកភូមិ។ សសើីជញ្ជូជូ ន�សាច់ ទឹក អុស ធាងផ្តើតំាំត និងស្ូវទត�ប់់មកភូមិ។ ទកុម
យុវជនផ្តើរៀប់ច�ក្លារជីករផ្តើ�ើ ប់ងគាន់។ សសើីចាក់ពុីមពឥដា ច�ខែណកបុ់រស និងយុវជនជា
អំកសង់ចានប់ងគាន់ ជញ្ញាជ �ង និងដ�បូ់លប់ងគាន់ ផ្តើហ�យសសើីជាអំកបូ់កថ�ាជញ្ញាជ �ងប់ងគាន់ 
(UNICEF CLTS Evaluation 2011)។

•  កំុងទកុមផ្តើគាលផ្តើៅមួយផ្តើ�ត�ប់ន់ Tororo  ទប់ផ្តើទសអុូយហ្កង់ដ្ឋា (ខែ� កក្កដ្ឋា ឆំ្នាំ�
២០១២) ផ្តើក្មងទប់ុសមួយទកុមនិយ៉ាយថា ពួីកផ្តើគយល់ថារងក្លារមាក់ង្ហាយពីីមិតើភកើិ
ទប់សិនផ្តើប់�ពួីគផ្តើគមិនផ្តើទប់�ប់ងគាន់៖ ទប់សិនផ្តើប់�អំកមិនផ្តើទប់�ប់ងគាន់ ផ្តើក្មងផ្តើ�េងផ្តើទៀតអាច
ច�អកឱ្យ្យអំក។ អំកទតរូវបានចាត់ទុកជាមនុសេទាំប់ផ្តើថាក” (Kidd, pers. comm.)។



១៩

បុ់គគាលល្ីផ្តើ ្្ម ះខែដលជ�រញុទឹកចិតើ/មានទប់ជាទបិ់យភាពីបុ់គគាលល្ីផ្តើ ្្ម ះខែដលជ�រញុទឹកចិតើ/មានទប់ជាទបិ់យភាពី

•   ក្លារផ្តើទប់�ទបាស់បុ់គគាលគ�រពូាក់ព័ីនធនឹង “បុ់រសខែដលអំកចង់យកគ�រតូាំម”។ បុ់រសល្ី
ផ្តើ ្្ម ះផ្តើដ�រតួនាទីជាភំាក់ង្ហារផ្លាា ស់ប់ើូរកំុងផ្តើប់សកកម្ម Swachh Bharat។ អំកសខែមើង
�លិតករ អំកផ្តើរៀប់ច�កម្មវធីិទូរទសេន៍ និងអតីតអំកនផ្តើយ៉ាបាយផ្តើលាក Amitabh 
Bachchan បានផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យមានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថកំុងច�ផ្តើណ្មបុ់រសខែដល
មានប់ងគាន់ ខែតមិនផ្តើទប់� ផ្តើហ�យអតីតទប់ធានទកុមជផ្តើទម�សជាតិទកិកខែកត Sachin 
Tendulkar បានផ្តើធវែ�ជាទប់ធានទកុមខែល្ង WASH United និងទកុម Swachh
 Bharat រប់ស់ UNICEF។

បុ់រសខែដលផ្តើទប់�ទបាស់តួនាទីកំុងក្លារង្ហាររប់ស់�ាួនផ្តើដ�ម្ីផ្តើធវែ�ជាភំាក់ង្ហារផ្លាា ស់ប់ើូរបុ់រសខែដលផ្តើទប់�ទបាស់តួនាទីកំុងក្លារង្ហាររប់ស់�ាួនផ្តើដ�ម្ីផ្តើធវែ�ជាភំាក់ង្ហារផ្លាា ស់ប់ើូរ

 •   បុ់រសមួយច�នួន មានអ�ណ្ចកំុងក្លារផ្តើល�កកមពស់ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ ផ្តើដ្ឋាយស្រខែតតួនាទី
កំុងស្ថា ប័់ន ឬក្លារង្ហាររប់ស់�ាួន។ ផ្តើ�ទប់ផ្តើទសនីផ្តើហេរយី៉ាា  អំកផ្តើប់�ក okada (អំករត់
មាូតូឌុប់ ខែដលភាគផ្តើទច�នផ្តើល�សលប់់ជាបុ់រស) គឺជាទកុមអំកពាក់ព័ីនធដ៏ស�ខាន់ ផ្តើ�
ទីទប់ជុ�ជនកំុងសកម្មភាពីសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង ផ្តើទពាះជាញឹកញាប់់
ពួីកផ្តើគដឹកមនុសេផ្តើ�មកសហគមន៍ជនប់ទ។ ទប់សិនផ្តើប់�អំកផ្តើប់�ក okada មិនយល់
ដឹង ឬមិនទតរូវបានប់��ុសផ្តើទ ពួីកផ្តើគអាចរ៉ា�ងសាះសហគមន៍ខែដលគា្ម នក្លារប់ផ្តើនាា រ 
ប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល ផ្តើដ្ឋាយមិនដឹង�ាួន តាំមរយៈក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់កំុងគុផ្តើមាព ត
ថទពី (UNICEF 2010)។

អំកដឹកនា�ស្សនា/ជ�ផ្តើនឿ ចាស់ទពឹីទាំធ ចារ្យកំុងសហគមន៍ ឬទពីះសង្ឃអំកដឹកនា�ស្សនា/ជ�ផ្តើនឿ ចាស់ទពឹីទាំធ ចារ្យកំុងសហគមន៍ ឬទពីះសង្ឃ

•   កំុងស្រុសុក Nuh ទប់ផ្តើទសឥណ្្ឌ  Imams បានទប់ក្លាសកំុងទពីះវហិារថា ពួីកគាត់នឹង
មិនផ្តើធវែ�ពិីធី nikah (ពិីធីផ្តើរៀប់ក្លារ) កំុងទគរួស្រណ្ខែដលគា្ម នប់ងគាន់ ឬប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាស
វាលពាសក្លាលផ្តើនាះផ្តើទ (Satyavada នឹងផ្តើបាះពុីមព�សាយឆ្នាំប់់ៗផ្តើនះ 2018)។ Fatwa
ឬទកឹត្យឥស្ា ម ខែដលក�ណត់ផ្តើដ្ឋាយទកុមទបឹ់កសាប់ញ្ជូាវនើឥស្ា មឥណ្ឌូ ផ្តើនសីុ បានផ្តើរៀប់
ផ្តើរៀងផ្តើសៀផ្តើៅធម្មផ្តើទសនាមួយកាល សទមាប់់អំកដឹកនា�ស្សនា កំុងមូលដ្ឋាា ន
ផ្តើដ�ម្ី�ើល់ក្លារខែណនា�ខែ�ំកជ�ផ្តើនឿសើីពីីទឹកស្អ ត និងអនាម័យកំុងពិីធីសូទតធម៌ថថ្ង 
សុទក និងជ�រញុឱ្យ្យមនុសេផ្លាា ស់ប់ើូរទមាា ប់់អនាម័យខែដលគា្ម នសុវតថាិភាពី (Cronin 
2016)។ ស្រុសុកមួយកំុងទប់ផ្តើទសកមពុជាបានក្លាា យជាស្រុសុកគា្ម នក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាស
វាលពាសក្លាល មួយខែ�ំកផ្តើដ្ឋាយស្រខែតទពីះសង្ឃដ្ឋាក់សមាព ធផ្តើល�ទគរួស្រខែដលគា្ម ន
ប់ងគាន់។ ទពីះសង្ឃមានសង្ឃដីក្លាថានឹងមិនសូទតធម៌ផ្តើ��ាះខែដលគា្ម នប់ងគាន់ផ្តើនាះផ្តើទ
(Tyndale-Biscoe, pers. comm.)។ អំកផ្តើរៀប់ច�កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យ
ទាំ�ងស្រុសុងកំុងទប់ជុ�ផ្តើក្លាះសូ�ូមាូន បានចងសមព័នធជាមួយទប់ធានទពីះវហិារ និង
ផ្តើទប់�ទបាស់អតថាប់ទស្សនា។ ឧ. អតថាប់ទទូផ្តើ�ប់��ុត ខែដលទតរូវបានដកស្រុសង់ពីី
Deuternomy 23:13 គឺ “ក្លាន់ដ�ប់ងមួយតាំម�ាួន។ ដូផ្តើចំះផ្តើ�ផ្តើពីលអំកចង់ប់ផ្តើនាា រប់ង់
 អំកអាចជីករផ្តើ�ើ សទមាប់់ប់ផ្តើនាា រប់ង់ រចួក្លាយកប់់”។



២០

•   ប់ណ្ើ ញកើីសង្ឃឹម  សទមាប់់ផ្តើយនឌ័រ  រប់ស់អងគាក្លារទសេនៈពិីភពីផ្តើលាក    គឺជា
ឧទាំហរណ៍មួយថនរផ្តើប់ៀប់ជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់អំកដឹកនា� ស្សនា/ជ�ផ្តើនឿ កំុង 
ដ�ផ្តើណ� រក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរទ�នាក់ទ�នង និងប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រ។ ជ�ហានដ�បូ់ង គឺទតរូវជះ
 ឥទធិពីលផ្តើល��ំត់គ�និតរប់ស់ពួីកផ្តើគ។

ក្លារទគប់់ទគងអនាម័យកំុងផ្តើពីលមករដូវក្លារទគប់់ទគងអនាម័យកំុងផ្តើពីលមករដូវ

មានក្លារយល់ដឹងក្លាន់ខែតផ្តើទច�នកំុងវស័ិយទឹកស្អ ត និងអនាម័យសើីពីីភាពីចា�បាច់
ថនក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�ក្លារទគប់់ទគងអនាម័យ កំុងផ្តើពីលមករដូវ កំុងអនើរ៉ាគមន៍អនាម័យ។
បុ់រសផ្តើឆ្លុះំ�មផ្តើ�ជុ�វញិពិីភពីផ្តើលាកបាន និងក�ពុីងជួយលុប់ប់�បាត់របា�ង និងត�ណមនានា
ផ្តើដ្ឋាយសហក្លារជាមួយសសើី និងទកុមសសើី។

•   ទកុមទបឹ់កសាកិចំសហក្លារ�គាត់�គាង់ទឹក  និងអនាម័យ  (WSSCC)  បាន�ើល់ជ�នួយ
មូលនិធិដល់ក្លារប់ណើុ ះប់ណ្ើ លទគរូប់ផ្តើង្ហាគា ល សើីពីីក្លារទគប់់ទគងអនាម័យកំុងផ្តើពីល
មករដូវផ្តើ�ទប់ផ្តើទសផ្តើកនយ៉ាា  ខែដលរមួប់ញូំ្ជូលបុ់រស�ងខែដរ។ អភិបាលត�ប់ន់ជនជាតិ
ផ្តើកនយ៉ាាមំាក់ បានគា�ទទក្លារង្ហាររប់ស់ទប់ពីនធគាត់កំុងក្លារផ្តើល�កកមពស់ក្លារទគប់់ទគង
អនាម័យកំុងផ្តើពីលមករដូវ ទពីមទាំ�ងបាន�ើល់ហិរញ្ជូាវតថាុផ្លាា ល់�ាួនដល់គ�និត�ើួចផ្តើ�ើ�ម
ប់ផ្តើង្ក�ត�លិត�លអនាម័យ កំុងទប់ផ្តើទសរប់ស់គាត់ផ្តើទៀត�ង។ ជ�នួយក្លារសងំក្លារ
ស្រុសុកមំាក់ ខែដលរ៉ាយក្លារណ៍ផ្លាា ល់ផ្តើ��ុទាក្លាល័យទប់ធានាធិប់តីផ្តើកនយ៉ាា  បានផ្តើ��ង
ខែថាងពីីក្លារទគប់់ទគងអនាម័យកំុងផ្តើពីលមករដូវផ្តើ�ផ្តើ�ស្លាផ្តើរៀន និងកិចំទប់ជុ�
សហគមន៍កំុងអាណតើិ និងស�ផ្តើលៀកប់�ពាក់�ាូវក្លាររប់ស់�ាួន (Wamera, pers. 
comm. 2018)។ 

•  ខែ�ំកមួយ ថនភាពីជាថដគូរប់ស់អងគាក្លារទសេនៈពិីភពីផ្តើលាក  ជាមួយ  Sesame 
Workshop គឺកម្មវធីិ “ក្លារជខែជករប់ស់ផ្តើក្មងស្រុសី” ខែដលជាកម្មវធីិសិកសាខែដលផ្តើផ្លាើ
តផ្តើល�ភាពីផ្តើពីញវយ័ និងក្លារអប់់រ �ពីីក្លារមករដូវ ខែដលប់ង្កឲ្យមានក្លារចូលរមួទាំ�ង
សិសេទប់ុស និងសិសេស្រុសី កំុងក្លារខែសវែងយល់ និងក្លារផ្តើល�កក�ពីស់ក្លារទគប់់ទគ
ងអនាម័យកំុងផ្តើពីលមករដូវ។ គផ្តើទមាងផ្តើនះក�ពុីងទតរូវបានអនុវតើស្កល្ងកំុង
ស្លាផ្តើរៀន ២០០ ទូទាំ�ងទប់ផ្តើទសហេុីមបាផ្តើវ ា។

៣.បុរស្្នុងនាមជានែគូននការផ្លាស់ប្តតូរ
  បុ់រសក៏ផ្តើដ�រតួនាទីជាថដគូខែដលសហក្លារជាមួយសសើី ផ្តើដ�ម្ីផ្តើធវែ�ឱ្យ្យមានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរកំុង

កម្មវធីិអនាម័យ�ងខែដរ។ មានឧទាំហរណ៍ខែដលបុ់រសបានជួយរកសាតុល្យភាពីផ្តើយនឌ័រ 
តាំមរយៈក្លារទទួល�ុសទតរូវផ្តើល�អនាម័យ (កំុងកខែនាងផ្តើធវែ�ក្លារ ទគរួស្រ  ឬសហគមន៍) គា�ទទ 
សសើីឱ្យ្យផ្តើធវែ�ជាអំកដឹកនា�កំុងវស័ិយអនាម័យ ឬជ�រញុក្លារពិីចារណ្សើីពីីផ្តើយនឌ័រកំុងចលនា
អនាម័យ។
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បុ់រសគា�ទទឱ្យ្យសសើីដឹកនា�សកម្មភាពីអនាម័យបុ់រសគា�ទទឱ្យ្យសសើីដឹកនា�សកម្មភាពីអនាម័យ

មានឯកស្រយ៉ាា ងផ្តើទច�នសើីពីក្លារចូលរមួ និងក្លារដឹកនា�រប់ស់បុ់រសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារទឹក
ស្អ ត និងអនាម័យ    ប់ាុខែនើមិនសូវមានឯកស្រសើពីីក្លារគា�ទទរប់ស់បុ់រសច�ផ្តើពាះក្លារចូល
រមួរប់ស់សសើីកំុងក្លារដឹកនា�អនាម័យ ឬដ�ផ្តើណ� រក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើសផ្តើទមចចិតើផ្តើ��យ។ ប់ទ
ពិីផ្តើស្ធន៍កំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�តប់ង្ហាា ញពីី ភាពីចា�បាច់ថនក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�ក្លារកស្ង
ទ�នុកចិតើរប់ស់សសើី និងក្លារផ្តើល�កទឹកចិតើ (ផ្តើដ្ឋាយបុ់រស) ឱ្យ្យសសើីផ្តើ��ងនិយ៉ាយកំុងកិចំទប់ជុ� 
ផ្តើដ�ម្ីផ្តើធវែ�យ៉ាាងណ្កុ�ឱ្យ្យបុ់រសផ្តើធវែ�ជាអំកសផ្តើទមចចិតើខែតឯង។ សវែ័យទ�នុកចិតើទតរូវបានផ្តើល�ក
ផ្តើ��ងជាប់ញ្ញាា ដ៏ស�ខាន់មួយកំុងក្លារផ្តើល�កកមពស់ភាពីជាអំកដឹកនា�រប់ស់សសើី ផ្តើទាំះបី់ជា
បុ់រស�ើល់ឱ្យក្លាសឱ្យ្យសសើីក៏ផ្តើដ្ឋាយ។ អងគាក្លារទសេនៈពិីភពីផ្តើលាកកត់សមាគា ល់ថា �ណៈខែដល
គណៈកមា្ម ធិក្លារទឹកស្អ ត និងអនាម័យអាចមានសមាសភាគផ្តើយនឌ័រផ្តើស្ម�ភាពីសទមាប់់
មុ�ត�ខែណងកំុងគណៈកមា្ម ធិក្លារផ្តើនះ សមាជិកជាសសើីទប់ខែហលជាគា្ម នស�ផ្តើ�ងផ្តើស្ម�ភាពី
នឹងបុ់រសផ្តើ��យ។ ក្លារអនុវតើ ឬ “ក្លារអនុញ្ញាា ត” ពីីប់ើី និងតួនាទីផ្តើយនឌ័រខែប់ប់ទប់ថពីណីកំុង
�ាះ អាចជាឧប់សគគារ៉ារ៉ា�ងក្លារចូលរមួយ៉ាា ងសកម្មរប់ស់សសើី។ បុ់គគាលិកមំាក់រប់ស់អងគាក្លារ
ទសេនៈពិីភពីផ្តើលាកកំុងទប់ផ្តើទសហា្ក ណ្កត់សមាគា ល់ថា “សសើីមិនគួរនិយ៉ាយផ្តើ�ច�ផ្តើពាះ
មុ�ជនខែប់ាកមុ�ផ្តើទ    ទប់សិនផ្តើប់�ប់ើីមិនអនុញ្ញាា តឱ្យ្យផ្តើធវែ�ដូផ្តើចំះ”    (UNC and World Vision 
n.d.: p.2)។  បុ់រសមានតួនាទីសទមប់សទមរួលឱ្យក្លាសសទមាប់់ក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើ
រប់ស់សសើីកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ។ 

ផ្តើ�ឆំ្នាំ� ២០១២ អងគាក្លារខែភានផ្តើសរ៉ាា ផ្តើ�អូន   បានផ្តើធវែ�ក្លារស្រុស្វទជាវពីីតួនាទីរប់ស់សសើីកំុង
កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង និងរកផ្តើ��ញថា សសើីមិនបានចូលរមួផ្តើទច�ន
ដូចបុ់រសកំុងកិចំទប់ជុ�ប់��ុសផ្តើទ។ សសើីពីន្យល់ថា “ពួីកផ្តើគចង់ឱ្យ្យប់ើី ឬបុ់រសផ្តើ�េងផ្តើទៀតចូល
រមួពិីភាកសាលអជាង”។ ខែ�អកតាំមលទធ�លថនក្លារសិកសាផ្តើនះ អងគាក្លារខែភានបានផ្តើផ្លាើ តជាស�ខាន់
និង�ើល់ជ�នាញសទមាប់់ក្លារជ�រញុឱ្យ្យសសើីចូលរមួយ៉ាា ងសកម្មកំុងកិចំទប់ជុ�ប់��ុស ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យ
សសើីមានស�ផ្តើ�ង និងចូលរមួកំុងក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើសើីពីីដ�ផ្តើណ� រក្លារគា្ម នក្លារប់ផ្តើនាា រ
ប់ង់ពាសវាលពាសក្លាល និងរកសាស្ថា នភាពីផ្តើនះ។ អងគាក្លារខែភានបានប់ផ្តើង្ក�តប់ទដ្ឋាា នថ្មីៗ
សទមាប់់ក្លារចូលរមួរប់ស់សសើី ផ្តើដ្ឋាយផ្តើធវែ�យ៉ាា ងណ្ឱ្យ្យទគប់់គំាទទួលស្គា ល់ថា ទសេនៈរប់ស់
សសើីទតរូវបានផ្តើគផ្តើគារពី និងឱ្យ្យតថមា។ អងគាក្លារខែភានបានផ្តើរៀប់ច�ផ្តើ��ងវញិនូវផ្តើគាលក្លារណ៍ខែណនា�
សទមាប់់ក្លារផ្តើទជ�សផ្តើរ �សអំកខែដលមានផ្តើទពីផ្តើក្លាសល្យជាអំកដឹកនា�ពីីក�ផ្តើណ� ត កំុងសហគមន៍
ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យមានក្លារផ្តើទជ�សផ្តើរ �សសសើីឱ្យ្យបានផ្តើទច�ន (�លផ្តើធៀប់ ២:3) (Kidd, pers.comm.)។

ក្លារខែថទាំ�ខែដលពាក់ព័ីនធនឹងអនាម័យក្លារខែថទាំ�ខែដលពាក់ព័ីនធនឹងអនាម័យ

មានក្លារក្លារផ្តើផ្លាើ តយ៉ាា ងផ្តើទច�នផ្តើល�តួនាទីខែថទាំ�កំុងកិចំពិីភាកសាអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាា ងទូល�ទូលាយ
ប់ាុខែនើមិនសូវមានក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�អនាម័យផ្តើទ។ យុទធនាក្លារអនើរជាតិ ដូចជា MenCare, He
for She, Promundo និង We Can បានសហក្លារជាមួយបុ់រស និងទកុមអំកខែដលមានវយ័
និងប់ទពិីផ្តើស្ធន៍ស្រុសបាលគំា ផ្តើដ�ម្ីផ្លាា ស់ប់ើូរប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រ ដូចជា ក្លារតសូូមតិឱ្យ្យបុ់រស
ផ្តើធវែ�កិចំក្លារខែថទាំ�កំុងទគរួស្រឱ្យ្យបាន 5០%។ ទីភំាក់ង្ហារទឹកស្អ ត និងអនាម័យទតរូវដ្ឋាក់



២២

ប់ញូំ្ជូលរផ្តើប់ៀប់វារៈផ្តើនះ។ 

ទីភំាក់ង្ហារទឹកស្អ ត និងអនាម័យ  បានទទួលស្គា ល់ និងរកសាតុល្យភាពីរវាងក្លារផ្តើទប់�
ទបាស់យុទធនាក្លារខែដលមានទប់សិទធភាពី  ផ្តើដ្ឋាយស្រខែតទីភំាក់ង្ហារទាំ�ងផ្តើនាះទាំញទប់ផ្តើយ៉ាជន៍
ពីីប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រ (និងពីទងឹងប់ទដ្ឋាា នទាំ�ងផ្តើនាះផ្តើដ្ឋាយទប់ផ្តើយ៉ាល) និងក្លារអនុវតើវធីិស្សសើ
ផ្តើ�េងៗខែដលផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលប់ទដ្ឋាា ននានា។ យុទធនាក្លារគួរមានសមាសភាគរ �ខានកំុងក្លារ
ផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រខែដលផ្តើល�កកមពស់ក្លារអនុវតើអវជិជមាន។ មានក្លារចងទកង
តិចតួចពីីឧទាំហរណ៍ទាំ�ងផ្តើនះកំុងវស័ិយទឹកស្អ ត  និងអនាម័យ។

ក្លារផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រតាំមរយៈកម្មវធីិទឹកស្អ ត ក្លារផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រតាំមរយៈកម្មវធីិទឹកស្អ ត 
និងអនាម័យកំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�តនិងអនាម័យកំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�ត

WaterAid បានផ្តើទប់�ទបាស់កម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យជាច�ណុចចាប់់ផ្តើ�ើ�មថនក្លារ
ផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រកំុងទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�ត។ ផ្តើសៀវផ្តើៅខែណនា�សើីពីីកិចំ
សនានា កំុងសហគមន៍ទតរូវបាន�លិតផ្តើ��ងជាមគគាុផ្តើទសក៏សទមាប់់ក្លារដ្ឋាក់ប់ញូំ្ជូលវគគា
ខែសវែងយល់ពីីផ្តើយនឌ័រ និងកិចំសនានារវាងសសើី និងបុ់រសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារផ្តើរៀប់ច�ខែ�នក្លារ
កម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យ។ ផ្តើសៀវផ្តើៅខែណនា�ផ្តើនះមានផ្តើគាលប់�ណងប់ផ្តើង្ក�តច�ផ្តើណះ
ដឹងរមួសើីពីីតួនាទី និងទ�នាក់ទ�នងផ្តើយនឌ័រ និងរផ្តើប់ៀប់ផ្លាា ស់ប់ើូរប់នាុកក្លារង្ហារឱ្យ្យក្លាន់
ខែតមានយុតើិធម៌។ លទធ�លមួយច�នួនខែដលបានផ្តើល�កផ្តើ��ងគឺ បុ់រសក�ពុីង�ើល់ឱ្យក្លាស
ឱ្យ្យសសើីផ្តើ��ងនិយ៉ាយកំុងកិចំទប់ជុ�សហគមន៍ និងទកុមទគប់់ទគង។ សសើីមំាក់និយ៉ាយថា៖
�ញាុ�ភាញា ក់ផ្តើ�អ�លច�ផ្តើពាះប់ើីរប់ស់�ញាុ�ខែដលបានចូលរមួវគគាផ្តើយនឌ័រ ខែដលនិយ៉ាយពីីក្លារង្ហារផ្តើស្ម�
ភាពីរវាងបុ់រស និងសសើី។ វាមិនទាំន់ជាក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើទច�នផ្តើនាះផ្តើទ ប់ាុខែនើជាញឹកញាប់់ 
គាត់ផ្តើចះសួរ�ញាុ�ពីីកិចំក្លារ�ាះខែដល�ញាុ�ក�ពុីងផ្តើធវែ� ផ្តើហ�យគាត់ចាប់់ផ្តើ�ើ�មជួយផ្តើធវែ�កិចំក្លារមួយ
ច�នួនខែតមើង។ គាត់ក៏ជួយផ្តើម�លកូនញឹកញាប់់ខែដរ ដូចជា ងូតទឹកឱ្យ្យកូនឬលាងគូថកូន។
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រកបៀប្បងឹង្មមេវិធី និងែំកេើរការអនាម័យ
  ផ្តើគាលក្លារណ៍ខាងផ្តើទក្លាមជាមូលដ្ឋាា នសទមាប់់ក្លារពីទងឹងកម្មវធីិ និងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ៖

ផ្តើគាលក្លារណ៍សទមាប់់ក្លារផ្តើធវែ�ក្លារជាមួយសសើី និងបុ់រសកំុងកម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យផ្តើគាលក្លារណ៍សទមាប់់ក្លារផ្តើធវែ�ក្លារជាមួយសសើី និងបុ់រសកំុងកម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យ

ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី ១៖ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី ១៖  សទមប់សទមរួលក្លារចូលរមួ   និងក្លាររមួប់ញូំ្ជូល ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យទគប់់គំា
អាចចូលរមួកំុងក្លារខែកលមអកម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យ។

ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី ២៖ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី ២៖ អនុវតើដ�ផ្តើណ� រក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើខែដលប់��ុសក្លារចូលរមួ
យ៉ាា ងសកម្មរប់ស់បុ់រស និងសសើីកំុងគផ្តើទមាង និងសកម្មភាពីនានា។
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ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី 3៖ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី 3៖ យល់ និងឱ្យ្យតថមាភាពី�ុសគំាថនក្លារង្ហារជ�នាញ និងក្លារទពីរួយបារម្ភ
រប់ស់សសើី និងបុ់រស។

ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី 4៖ផ្តើគាលក្លារណ៍ទី 4៖ ប់ផ្តើង្ក�តឱ្យក្លាសសទមាប់់ឱ្យ្យបុ់រស និងសសើីដកពិីផ្តើស្ធន៍និងខែចករ �ខែលក
តួនាទី និងក្លារទទួល�ុសទតរូវថ្មីៗ។

ទប់ភពី ៖ Halcrow et al.2010

ផ្តើទាំះបី់ជាផ្តើគាលក្លារណ៍ទាំ�ងផ្តើនះផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�តួនាទីកំុងសហគមន៍សទមាប់់បុ់រស និងសសើី
កើី ប់ាុខែនើចា�បាច់ទតរូវមានក្លារផ្តើផ្លាើ តក្លារយកចិតើទុកដ្ឋាក់ប់ខែនថាមផ្តើទៀតផ្តើល�តួនាទីរប់ស់សសើីកំុង
នាមជាអំកជ�នាញទឹកស្អ ត និងអនាម័យ�ងខែដរ។ ទប់សិនផ្តើប់�មានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរពីីខាងកំុង  
តួអងគាកំុងកម្មវធីិទឹកស្អ ត និងអនាម័យ នឹងអាចដឹកនា�ផ្តើដ្ឋាយខែ�អកតាំមគ�រថូនរផ្តើប់ៀប់ខែដល
ពួីកផ្តើគគា�ទទដល់សហគមន៍ខែដលពួីកផ្តើគផ្តើធវែ�ក្លារ។ ខាងផ្តើទក្លាមផ្តើនះជាវធីិជាក់ខែសើងមួយច�នួន
កំុងក្លារពីទងឹងក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ៖

ក.ប់រយិ៉ាក្លាសអ�ផ្តើណ្យ�លក.ប់រយិ៉ាក្លាសអ�ផ្តើណ្យ�ល
ធានាក្លារអនុវតើផ្តើគាលក្លារណ៍ខែណនា� ផ្តើហ�យឯកស្រប់ណើុ ះប់ណ្ើ លទតរូវរមួប់ញូំ្ជូល

ក្លារផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស ទពីមទាំ�ងផ្តើរៀប់ច�វគគាប់ណើុ ះប់ណ្ើ លអនុវតើន៍សមស្រុសប់
សើីពីីច�ណុចផ្តើនះ ផ្តើដ្ឋាយអំកឯកផ្តើទសកំុងវស័ិយទឹកស្អ ត និងអនាម័យ  និងអំកឯកផ្តើទស
ផ្តើយនឌ័រ។ 

�.កទមិតកម្មវធីិ និងកទមិតសហគមន៍�.កទមិតកម្មវធីិ និងកទមិតសហគមន៍
មុនផ្តើពីលអនុវតើន៍មុនផ្តើពីលអនុវតើន៍

ដ�ណ្ក់ក្លាលមុនផ្តើពីលអនុវតើន៍ មានស្រៈស�ខាន់ណ្ស់សទមាប់់ក្លារចាប់់ផ្តើ�ើ�មខែសវែង
យល់ពីីប់ញ្ញាា ផ្តើយនឌ័រកំុងសហគមន៍។ មានឧប់ករណ៍ជ�រញុក្លារចូលរមួមួយច�នួនខែដល
ទតរូវបានស្កល្ង និងផ្តើធវែ�ផ្តើតសើ ផ្តើដ�ម្ីជួយឱ្យ្យទកុមកម្មវធីិខែសវែងយល់ពីីតួនាទី និងក្លារទទួល
�ុសទតរូវផ្តើយនឌ័រកំុងសហគមន៍ផ្តើគាលផ្តើៅ មុននឹងចាប់់ផ្តើ�ើ�មអនុវតើន៍ (ឧ.អំកសមាអ តប់ងគាន់
អំកជួយដល់កុមារ និងអំកផ្តើ�េងផ្តើទៀតកំុងក្លារផ្តើទប់�ទបាស់ប់ងគាន់។ល។)។

•  ឧប់ករណ៍ ដូចជា ក្លារចូលរមួសកម្មភាពីអនាម័យ  ខែដលជ�រញុឱ្យ្យមានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ 
(PHAST) និងវដើថនក្លារផ្តើរៀនសូទត នា�ិក្លា ២4 ផ្តើមាា ង និងដូងអខែណើ ត (floating 
coconut) សុទធខែតអាចប់ង្ហាា ញពីីប់នាុកក្លារង្ហារពាក់ព័ីនធនឹងទឹកស្អ ត និងអនាម័យរប់ស់
បុ់រស និងសសើីកំុងទគរួស្រ និងសហគមន៍ និងផ្តើធវែ�ឱ្យ្យមានក្លារពិីភាកសាពីីរផ្តើប់ៀប់ខែចករ �ខែលក
ប់នាុកក្លារង្ហារអនាម័យ។ 

•  ផ្តើធវែ�ក្លារជាមួយសហគមន៍ និងអំកដឹកនា�ស្សនា/ជ�ផ្តើនឿ ផ្តើដ�ម្ីជះឥទធិពីលផ្តើល�ឥរយិ៉ាប់ថ
រប់ស់ផ្តើក្មងទប់ុស និងបុ់រស និង�ើល់ឱ្យក្លាសឱ្យ្យសសើីផ្តើ��ងនិយ៉ាយ (ជាជាងឱ្យ្យបុ់រសផ្តើ��ង
និយ៉ាយជ�នួស)។
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•  ផ្តើទប់�កិចំទប់ជុ�  មុនផ្តើពីលប់��ុស ផ្តើដ�ម្ីតសូូមតិឱ្យ្យបុ់រសចូលរមួកំុងកិចំទប់ជុ�ប់��ុស និង
ប់ញុំ្ជូះប់ញូំ្ជូលឱ្យ្យផ្តើមភូមិផ្តើប់ើជាញា សផ្តើទមចផ្តើគាលប់�ណងផ្តើនះ។

•   ធានាថា យុទធនាក្លារអនាម័យមិនពីទងឹងភាពីលផ្តើមអៀងផ្តើយនឌ័រ។ 

កំុងផ្តើពីលអនុវតើកម្មវធីិកំុងផ្តើពីលអនុវតើកម្មវធីិ

ក្លារជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងកំុងក្លារអនុវតើកម្មវធីិ អាចផ្តើធវែ�ផ្តើ��ង
តាំមរផ្តើប់ៀប់ខែដលផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលប់ទដ្ឋាា ន តួនាទី និងភាពីលផ្តើមអៀងផ្តើយនឌ័រ។

 •  ផ្តើធវែ�ក្លារប់��ុស  និងផ្តើរៀប់ច�ទពឹីតើិក្លារណ៍ពាក់ព័ីនធនឹងយុទធនាក្លារផ្តើ�េងផ្តើទៀត ផ្តើ�ផ្តើពីលផ្តើវលា
និងទីតាំ�ងខែដល�ើល់ភាពីង្ហាយស្រុសរួលដល់បុ់រស និងសសើី។ កុ�សន្មតថាបុ់រសនឹងបាន
ដឹងពីីក្លារប់��ុស។ ទតរូវចុះជួប់ពួីកគាត់តាំម�ាះ ឬកខែនាងផ្តើធវែ�ក្លារផ្តើដ�ម្ីផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យពួីក
គាត់ចូលរមួកំុងវគគាប់��ុសទូទាំ�ងសហគមន៍។

•  អផ្តើញ្ជូជ �ញឱ្យ្យបុ់រសចូលរមួកំុងកិចំទប់ជុ�ប់��ុស ផ្តើហ�យផ្តើ�ផ្តើពីលមានវតើមានតិច សូមកុ�
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មកិចំទប់ជុ�។ សូមផ្តើកៀរគរបុ់រសឱ្យ្យចូលរមួមុននឹងចាប់់ផ្តើ�ើ�ម (ផ្តើនះជាអវែីខែដល
បានផ្តើធវែ�ផ្តើ��ងផ្តើ�ទប់ផ្តើទសទីម័រខាងផ្តើក�ត)។

•   ផ្តើទប់�ទបាស់ជ�នាញរប់ស់អំកសទមប់សទមរួល ផ្តើដ�ម្ីជ�រញុបុ់រសឱ្យ្យគា�ទទសសើីផ្តើ��ងនិយ៉ាយ
និងរមួច�ខែណកដល់ក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើីសផ្តើទមចចិតើកំុងសហគមន៍។

• ផ្តើទប់�ទបាស់អនុភាពីកីឡា (សិទធិផ្តើលងបាល់ទាំត់ និងកីឡាផ្តើ�េងផ្តើទៀតសទមាប់់កម្មវធីិ
អភិវឌ្ឍន៍) ផ្តើដ�ម្ីប់ផ្តើង្ក�នក្លារចូលរមួយ៉ាា ងសកម្មរប់ស់យុវជន និងយុវតីកំុងយុទធនាក្លារ
អនាម័យ។

•   ទាំក់ទាំញច�ណ្ប់់អារម្មណ៍ពិីផ្តើសសរប់ស់  “អំកក�ណត់ប់រយិ៉ាក្លាស”  កំុងទកុមសហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យពួីកផ្តើគក្លាា យជា “ផ្តើជ�ងឯកផ្តើយនឌ័រ” សទមាប់់ទកុម។
អំកក�ណត់ប់រយិ៉ាក្លាសគួរតាំមដ្ឋានដ�ផ្តើណ� រក្លារកិចំទប់ជុ� និងផ្តើធវែ�អនើរ៉ាគមន៍ផ្តើដ�ម្ីផ្តើធវែ�
យ៉ាា ងណ្ឱ្យ្យមានក្លារផ្តើផ្លាើ តក្លារយកចិតើទុកដ្ឋាក់ផ្តើល�សសើី ដូចជា ក្លារប់ញ្ជូ្ឈប់់កិចំទប់ជុ�
ទប់សិនផ្តើប់�មិនសូវមានសសើីចូលរមួ និងផ្តើធវែ�អនើរ៉ាគមន៍កំុងកិចំទប់ជុ� ផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យសសើីមាន
ឱ្យក្លាសផ្តើស្ម�ភាពីកំុងក្លារនិយ៉ាយ និងមានអំកស្ើ ប់់គ�និតរប់ស់សសើី ប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារសើីប់ផ្តើនាា ស
សសើីផ្តើល�ប់ញ្ញាា កងវែះអនាម័យកំុងទគរួស្រ និងសហគមន៍ និងក្លារជួយឱ្យ្យបុ់រសយល់ពីី
ស្រៈស�ខាន់ថនក្លារចូលរមួរប់ស់សសើី។

•  ផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យសហគមន៍ដ្ឋាក់ប់ញូំ្ជូលតួនាទីមួយ  សទមាប់់ឱ្យ្យបុ់រសរមួច�ខែណកកំុង
តួនាទីអនាម័យទគរួស្រកំុងខែ�នក្លារសកម្មភាពីសហគមន៍។ 

ក្លារតាំមដ្ឋានប់នើក្លារតាំមដ្ឋានប់នើ

មានឱ្យក្លាសជាផ្តើទច�នផ្តើដ�ម្ីជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសផ្តើ�ដ�ណ្ក់ក្លាល
តាំមដ្ឋានប់នើផ្តើដ�ម្ីពីទងឹងលទធ�លខែដលចង់បាន។ 



២5

•   ផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យបុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសក�ណត់រក “សកម្មភាពីតូចៗខែដលអាចផ្តើធវែ�បានភាា មៗ”។

•   ជ�រញុឱ្យ្យបុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសខែចករ �ខែលកក្លារទទួល�ុសទតរូវកំុងទគរួស្រ និងផ្តើដ�រតួនាទី
ជាបុ់គគាលគ�រកូំុងសហគមន៍។

•   ប់ផ្តើង្ក�តកិចំសនានាសើីពីីតួនាទីផ្តើយនឌ័រទប់ថពីណី និងផ្តើដញផ្តើដ្ឋាលភាពីលផ្តើមអៀងប់ទដ្ឋាា ន 
និងទ�នាក់ទ�នងផ្តើយនឌ័រអវជិជមាន ផ្តើដ្ឋាយបុ់រសខែដលជាអំកដឹកនា�ស្សនា។ល។ 

គ.ក្លារពិីនិត្យតាំមដ្ឋាន ក្លារវាយតថមា និងក្លារផ្តើរៀនសូទតកំុងអងគាក្លារគ.ក្លារពិីនិត្យតាំមដ្ឋាន ក្លារវាយតថមា និងក្លារផ្តើរៀនសូទតកំុងអងគាក្លារ

ក្លារពិីនិត្យតាំមដ្ឋានលទធ�លខែ�អកតាំមផ្តើយនឌ័រកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារអនាម័យ មិនផ្តើក�តផ្តើ��ង
ជាទប់ព័ីនធកំុងច�ផ្តើណ្មទីភំាក់ង្ហារអនុវតើន៍ ឬប់ណ្ើ ទប់ផ្តើទសនានា និងកំុងទទង់ទទាំយធ�
ផ្តើនាះផ្តើទ។ ក្លារផ្តើទប់�ទបាស់ទិនំន័យពិីនិត្យតាំមដ្ឋានកំុងក្លារផ្តើរៀប់ច�កម្មវធីិជាច�ណុច�វែះខាត
មួយផ្តើទៀតកំុងក្លារអនុវតើប់ចំុប់្នំ។ 

ឧប់ករណ៍ដ៏លអមួយគឺឧប់ករណ៍ពិីនិត្យតាំមដ្ឋានទឹកស្អ ត និងអនាម័យ និងផ្តើយនឌ័រ 
(២០១4) ខែដលទតរូវបានប់ផ្តើង្ក�តផ្តើ��ងផ្តើដ្ឋាយអងគាក្លារខែភានអនើរជាតិអូសស្ើ លី និងអងគាក្លារ
ខែភានអនើរជាតិផ្តើវៀតណ្ម។ ឧប់ករណ៍ផ្តើនះជ�រញុឱ្យ្យអំកផ្តើទប់�ទបាស់ខែសវែងយល់ពីីទ�នាក់ទ�នង
ខែ�អកតាំមផ្តើយនឌ័រ តាំមរយៈកិចំសនានាសហគមន៍ផ្តើដ្ឋាយមានក្លារសទមប់សទមរួល។ 

•   រមួប់ញូំ្ជូលទិនំន័យខែប់ងខែចកតាំមផ្តើភទកំុងទទមង់ពិីនិត្យតាំមដ្ឋាន (ដូចជា ក្លារទប់មូល
ទិនំន័យផ្តើដ�មទគា និងក្លារអផ្តើង្កតលទធ�ល) និងក្លាររ៉ាយក្លារណ៍

•    រះិរកវធីិពិីនិត្យតាំមដ្ឋានក្លារខែទប់ទប់រួលប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រសើីពីីភាពីជាបុ់រស

•    សូមចា�ថា បុ់គគាលិកកម្មវធីិ និងថដគូក៏ទតរូវក្លារឱ្យក្លាស និងក្លារកស្ងសមតថាភាពីផ្តើដ�ម្ី
ខែសវែងយល់ពីីតថមា ឥរយិ៉ាប់ថ ជ�ផ្តើនឿ និងប់ទពិីផ្តើស្ធន៍ផ្លាា ល់�ាួនសើីពីីផ្តើយនឌ័រ និង�ាូវផ្តើភទ
�ងខែដរ។

ខលែឹមសារសកងខេបការករៀនសូបតសំខាន់ៗ
ខែ�អកតាំមច�ណុច�វែះខាត និងក្លារអនុវតើលអប់��ុតកំុងខែ�ំកមុនៗ ឧទាំហរណ៍ភាគផ្តើទច�ន

ខែដលពាក់ព័ីនធនឹងអនាម័យហាក់ពីទងឹងភាពីលផ្តើមអៀងផ្តើយនឌ័រសទមាប់់បុ់រស និងសសើី។ វធីិ
ស្សសើខែដលមានលកខណៈផ្លាា ស់ប់ើូរ ផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�អ�ណ្ច និងបុ់ពីវែសិទធិរប់ស់បុ់រស ស្ថា ប័់ន
និងឥរយិ៉ាប់ថរប់ស់តួអងគាអភិវឌ្ឍន៍ (Edstrom et al. 2015)។ ខែ�អកផ្តើល�លទធ�លរកផ្តើ��ញ
ពីីក្លារពិីនិត្យផ្តើ��ងវញិផ្តើនះ និងផ្តើសចកើីសនំិដ្ឋាា នខាងផ្តើល� ផ្តើយ�ងបានផ្តើល�កអនុស្សន៍សទមាប់់
ជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសកំុងអនើរ៉ាគមន៍អនាម័យ ដូចខាងផ្តើទក្លាម។



២៦

អនុស្សន៍                       យុទធស្សសើអនុស្សន៍                       យុទធស្សសើ

ប់ផ្តើង្ក�នក្លារចូលរមួរប់ស់ប់ផ្តើង្ក�នក្លារចូលរមួរប់ស់
បុ់រសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារបុ់រសកំុងដ�ផ្តើណ� រក្លារ
អនាម័អនាម័យយ

ប់ផ្តើង្ក�តយុទធនាក្លារខែដលប់ផ្តើង្ក�តយុទធនាក្លារខែដល
ផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រសផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�បុ់រសផ្តើដ�ម្ីឱ្យ្យ
មានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើ�រកមានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើ�រក
សមភ ាពីផ្តើយនឌ័រកំុងសមភ ាពីផ្តើយនឌ័រកំុង
សកម្មភាពីទឹកស្អ ត សកម្មភាពីទឹកស្អ ត 
និងអនាម័យនិងអនាម័យ

ប់ផ្តើង្ក�នក្លារអនុវតើនិងប់ផ្តើង្ក�នក្លារអនុវតើនិង
ឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យរប់ស់ឥរយិ៉ាប់ថអនាម័យរប់ស់
បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុសបុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស

•  ផ្តើទប់�ទបាស់ដ�ផ្តើណ� រក្លារខែប់ប់ចូលរមួ  ផ្តើដ�ម្ីផ្លាា ស់ប់ើូរកើីរ �ពឹីង
ទុករប់ស់បុ់រស និងសសើីច�ផ្តើពាះគំាផ្តើ�វញិផ្តើ�មកពាក់ព័ីនធ
នឹងអនាម័យ (ឧ. ក្លាររ �ពឹីងថា បុ់រសផ្តើធវែ�ជាអំកជ�នាញ
ប់ផ្តើចំកផ្តើទស ផ្តើហ�យសសើីជាអំកសមាអ តប់ងគាន់)។ ច�ណុច
ផ្តើនះអាចប់ផ្តើង្ក�ន�លប់ាះពាល់ និងនិរនើរភាពីថនក្លារចូល
រមួរប់ស់បុ់រសកំុងសកម្មភាពីអនាម័យ។ 

•    ប់ផ្តើង្ក�តប់រយិ៉ាក្លាសអ�ផ្តើណ្យ�ល សទមាប់់ឱ្យ្យបុ់រសផ្តើដ�រ
តួនាទីក្លាន់ខែតសកម្មជាស្ធារណៈ កំុងសកម្មភាពី
អនាម័យកំុងទគរួស្រ កខែនាងផ្តើធវែ�ក្លារ និងសហគមន៍។

•    សហក្លារ   និងផ្តើរៀនសូទតពីីអំកឯកផ្តើទសផ្តើយនឌ័រ     និង
យុទធនាក្លារនានា ដូចជា Promundo, He for She និង
MenCare ខែដលបានផ្តើល�កកមពស់ក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ ផ្តើ�រក
សមភាពីផ្តើយនឌ័រផ្តើដ្ឋាយផ្តើជាគជ័យ តាំមរយៈក្លារផ្តើដញ
ផ្តើដ្ឋាល ជ�នួសឱ្យ្យពីទងឹងប់ទដ្ឋាា ន/ភាពីលផ្តើមអៀងផ្តើយនឌ័រ។ 

•    ពិីនិត្យតាំមដ្ឋានក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរប់ទដ្ឋាា នសងគាមសើីពីីផ្តើយនឌ័រ
ខែដលពាក់ព័ីនធនឹងអនាម័យ៖

 » អាកប់្កិរយិ៉ា៖ អវែីខែដលបុ់រស និងសសើីផ្តើធវែ�
 » ឥរយិ៉ាប់ថ៖ អវែីខែដលបុ់រស និងសសើីផ្តើជឿថាពួីកផ្តើគគួរផ្តើធវែ�
 » ក្លាររ �ពឹីងទុកខែ�អកតាំមប់ទពិីផ្តើស្ធន៍៖ អវែីខែដលសសើី      
    និងបុ់រសផ្តើជឿថាអំកដថទផ្តើធវែ� និង
 » ក្លាររ �ពឹីងទុកខែ�អកតាំមប់ទដ្ឋាា នសងគាម៖ អវែីខែដលសសើី   
    និងបុ់រសផ្តើជឿថា អំកដថទយល់ថា ពួីកផ្តើគគួរផ្តើធវែ�។

•    គា�ទទបុ់រសខែដលជាភំាក់ង្ហារថនក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរ កំុងសកម្មភាពី
អនាម័យផ្តើដ�ម្ីខែសវែងយល់ និងអនុវតើវធីិស្សសើផ្លាា ស់
ប់ើូរផ្តើ�រកសមភាពីផ្តើយនឌ័រ ដូចជា ក្លារគា�ទទស�ផ្តើ�ង 
និងក្លារចូលរមួរប់ស់សសើី មិនខែមននិយ៉ាយជ�នួសមុ�ឱ្យ្យ
សសើីផ្តើនាះផ្តើទ។ល។
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• ក�ណត់អតើសញ្ញាា ណ និងជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស 
(ជាពិីផ្តើសសឪពុីក និងអំកខែដលនឹងក្លាា យជាឪពុីក) និង
ផ្តើក្មងទប់ុសខែដលចង់ផ្តើធវែ�ជាបុ់គគាលគ�រ ូ ផ្តើដ�ម្ីផ្តើល�កកមពស់
អនាម័យកំុងទគរួស្រ និងសហគមន៍។

•    ជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់អំកដឹកនា�សហគមន៍ និងអំកមាន
ជ�នាញ និងឥទធិពីល ផ្តើដ�ម្ីជះឥទធិពីលផ្តើល�ឥរយិ៉ាប់ថ
រប់ស់បុ់រស និងផ្តើក្មងទប់ុស។ អំកដឹកនា�ស្សនា/ជ�ផ្តើនឿ   
ផ្តើដ�រតួនាទីយ៉ាា ងស�ខាន់ ផ្តើទពាះប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រអវជិជមាន
មួយច�នួនទតរូវបានពីទងឹងកំុងរចនាសមព័នធ  និងក្លារប់ផ្តើទងៀន
ស្សនា។

•    ជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់ទកុមបុ់រស (ឧ. កាឹប់កីឡា សមាគម
អំកជ�នាញ កងទ័ពី។ល។) ផ្តើដ�ម្ីផ្តើគាលប់�ណងអនាម័យ។
ផ្តើធវែ�ដូផ្តើចំះផ្តើទ�ប់អាច�េពីវែ�សាយដល់បុ់រសខែដលពិីបាកចូល
ដល់ ឬជួប់ក្លារល�បាក។ 

•  ក�ណត់រក  និងវភិាគអ�ណ្ចរប់ស់បុ់រស និងប់ផ្តើញំ្ជូៀស
ក្លារទត�ប់់ផ្តើ�រកយុទធស្សសើ ខែដលពីទងឹងគ�និតក្លារពារ
និយមរប់ស់បុ់រសឬគ�និតខែដលបុ់រសមានផ្តើទប់ៀប់ជាងសសើី។

•    ផ្តើល�កទឹកចិតើឱ្យ្យមានក្លារផ្តើរៀនសូទត និងក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរផ្លាា ល់
�ាួនពាក់ព័ីនធនឹងផ្តើយនឌ័រ និង�ាូវផ្តើភទផ្តើដ�ម្ីប់ផ្តើង្ក�នទប់សិទធភាពី
អងគាក្លារ និងសក្លាើ នុពីលសទមាប់់សកម្មភាពីអនាម័យខែដល
ផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើ�រកសមភាពីផ្តើយនឌ័រ។

•    វនិិផ្តើយ៉ាគប់ខែនថាមផ្តើល�ក្លារជ�រញុឱ្យ្យបុ់រសគា�ទទ  ក្លារដឹកនា� 
ក្លារផ្តើធវែ�ផ្តើសចកើសផ្តើទមចចិតើ និងជ�នាញប់ផ្តើចំកផ្តើទសរប់ស់
សសើីកំុងវស័ិយទឹកស្អ ត និងអនាម័យ។

•    ប់ផ្តើញំ្ជូៀសក្លារពីទងឹងតួនាទីផ្តើយនឌ័រទប់ថពីណី      និងភាពី
លផ្តើមអៀងផ្តើយនឌ័រអវជិជមាន   កំុងយុទធនាក្លារផ្លាា ស់ប់ើូរឥរយិ៉ាប់ថ
អនាម័យ

•    ជ�រញុក្លារចូលរមួរប់ស់បុ់រស ខែដលចង់សហក្លារជាមួយ
ទកុមសសើី។ ច�ណុចដ�បូ់ង គួរទទួលបានក្លារខែណនា�ពីីអំក
ឯកផ្តើទសផ្តើយនឌ័រ។

ប់ផ្តើង្ក�តយុទធស្សសើប់ផ្តើង្ក�តយុទធស្សសើ
សទមាប់់បុ់រសកំុងនាមសទមាប់់បុ់រសកំុងនាម
ជាថដគូសទមាប់់ក្លារជាថដគូសទមាប់់ក្លារ
ផ្លាា ស់ប់ើូរផ្លាា ស់ប់ើូរ

ផ្តើល�កផ្តើ��ងពីីប់ញ្ញាាផ្តើល�កផ្តើ��ងពីីប់ញ្ញាា
អ�ណ្ចផ្តើយនឌ័រអ�ណ្ចផ្តើយនឌ័រ
ខែដលប់ាះពាល់ដល់ខែដលប់ាះពាល់ដល់
សកម្មភាពីសកម្មភាពី
អនាម័យអនាម័យ

ប់ផ្តើង្ក�តយុទធស្សសើប់ផ្តើង្ក�តយុទធស្សសើ
ខែដលផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�ខែដលផ្តើផ្លាើ តផ្តើល�
តួនាទីនិងក្លារទទួលតួនាទីនិងក្លារទទួល
�ុសទតរូវផ្តើល�ទឹកស្អ ត �ុសទតរូវផ្តើល�ទឹកស្អ ត 
និងអនាម័យនិងអនាម័យ
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ដ្្្សបមាប់ការបសាវបជាវបដនថែម
•  វនិិផ្តើយ៉ាគផ្តើល�ក្លារស្រុស្វទជាវ៖ ចងទកងឯកស្រសើីពីី “ឥរយិ៉ាប់ថវជិជមាន3 ”  និង

ស្កល្ងវធីិស្សសើលអៗ  ផ្តើដ�ម្ីជ�រញុឱ្យ្យបុ់រស ប់ញ្ជូ្ឈប់់ក្លារប់ផ្តើនាា រប់ង់ពាសវាល
ពាសក្លាល និងផ្លាា ស់ប់ើូរប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រ ផ្តើដ្ឋាយខែ�អកផ្តើល�កទមងឧប់ករណ៍ និង
ភសើុតាំងមានស្រុស្ប់់កំុងវស័ិយផ្តើ�េងៗ។ ផ្តើទ�ពីីផ្តើនះផ្តើយ�ងទតរូវដឹងពីីរផ្តើប់ៀប់ផ្តើល�កផ្តើ��ង
ពីី “ក្លារជ�រញុក្លារចូលរមួអនើរវស័ិយ” ទនាឹមគំានឹងក្លារទពីរួយបារម្ភផ្តើយនឌ័រកំុងកម្មវធីិ
អនាម័យ។

•   ចា�បាច់ទតរូវមានកទមងវធីិស្សសើខែដលគា�ទទ  “សកម្មភាពីទឹកស្អ ត និងអនាម័យ
ខែដលផ្លាា ស់ប់ើូរផ្តើ�រកសមភាពីផ្តើយនឌ័រ”   ខែដលអាចយកមកស្កល្ង    និងខែក
សទមរួលតាំមរយៈក្លារអនុវតើ និងក្លារស្រុស្វទជាវ។ ច�ណុចផ្តើនះរមួមានវធីិស្សសើ 
និងឧប់ករណ៍ខែដលសទមប់សទមរួលឱ្យ្យបុ់រសគា�ទទក្លារដឹកនា� ស�ផ្តើ�ង និងក្លារចូល
រមួរប់ស់សសើី កំុងប់ញ្ញាា អនាម័យ។ វធីិស្សសើទាំ�ងផ្តើនះនឹងគា�ទទដល់ប់ទដ្ឋាា នថន
ភាពីជាបុ់រសវជិជមាន និងទ�នាក់ទ�នងរវាងបុ់រស និងក្លារខែប់ងខែចកក្លារទទួល�ុស
ទតរូវរវាងបុ់រស និងស្រុសី ផ្តើក្មងទប់ុស និងផ្តើក្មងស្រុសី។

•   គ�រថូនភាពីជាថដគូ សទមាប់់ជ�រញុក្លារចូលរមួជាយុទធស្សសើរប់ស់អងគាក្លារ ខែដលផ្តើធវែ�
ក្លារកំុងវស័ិយទឹកស្អ ត និងអនាម័យ ជាមួយអងគាក្លារ ប់ណ្ើ ញ និងចលនាសសើី 
រមួជាមួយនឹងទកុមបុ់រស ផ្តើល�ប់ញ្ញាា អនាម័យ (ខែដលក�ពុីងផ្តើលចផ្តើ��ងកំុងត�ប់ន់
អាសីុខាងត្ូង និងខាងផ្តើក�ត និងបាា សីុហវែិក)។

•   ចា�បាច់ទតរូវមានក្លារចងទកងឯកស្រឱ្យ្យបានលអសើីពីីរផ្តើប់ៀប់ខែដលជ�ផ្តើនឿ និងឥរយិ៉ាប់ថ
រប់ស់អំកជ�នាញទឹកស្អ ត និងអនាម័យ និងរចនាសមព័នធអងគាក្លារ រមួច�ខែណកដល់
ក្លារមិនគិតគូរពីីប់ទដ្ឋាា នផ្តើយនឌ័រអវជិជមាន ឬគា�ទទ និងជ�រញុប់ទដ្ឋាា នទាំ�ងផ្តើនាះ។

3ឧទាំហរណ៍ថនបុ់គគាលផ្តើលចផ្តើធាា រកំុងច�ផ្តើណ្មទប់ជាជន ឬទកុមខែដលអនុវតើតាំមទិសផ្តើៅខែដលចង់បាន។
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