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វ ិធីដែលអាចទប់ស្កាត់ការភ្លាំងភ្លាត់មានភាពច្រំ
ដែលនៅកម្រិតណាមួយ។
មាន “អត្រាភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើឯកសារមានស្រាប់
បង្ហា ញថា មានភស្តុតាងតិចតួចស្តីពីរប�ៀប
ស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់ ហ�ើយភស្តុតាងដែលមាន
និងការណែនាំនានា ហាក់ផ្តោតល�ើការទប់
ស្កាត់។ ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនេះចាប់ផ្តើមល�ើក
ឡ�ើងពីចំណុចខ្វះខាតនេះ។ អ្នកអនុវត្តន៍គួរ
ប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌស្តីពីគំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់
ដែលបានល�ើកឡ�ើង និងផ្នែកស្តីពីកត្តាបង្ក
ការភ្លាំងភ្លាត់ ដ�ើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភេទ និង
កម្រិតនៃការភ្លាំងភ្លាត់កន្លងមក រួចប្រើប្រាស់
ឧទាហរណ៍ក្នុងផ្នែកស្តីពីការដោះស្រាយការ
ភ្លាំងភ្លាត់ដ�ើម្បីកំណត់រកការឆ្លើយតបចំពោះ
ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលអាចក�ើតឡ�ើង។

បង់ពាសវាលពាសកាល ទាំងស្រុងប្រែប្រួល

តាមប្រទេសនានា។ ការពិនិត្យតាមដានការ
ភ្លាំងភ្លាត់

នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស

វាលពាសកាលទាំងស្រុង មិនមានលក្ខណៈ
ជាប្រព័ន្ធឡ�ើយ ទោះបីជាមានការកត់សម្គា ល់

ជារួមពីបញ្ហានេះក្តី។ ចាំបាច់ត្រូវកំណត់រកការ
អនុវត្តថ្មីៗក្នុងការដោះស្រាយ ការភ្លាំងភ្លាត់
ក្នុងតំបន់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស
ឱ្យបានទូលំទូលាយ”។

និងចែករ ំលែក

សិក្ខាសាលាស្តីពីអនាម័យជនបទនៅតំបន់
អាហ្រ្វិកខាងក�ើតនិងខាងត្បូង, IDS ២០១៨៖
https://www.communityledtotalsanitation.
org/regional-africa-sharingand-learningworkshops-2018)

ក្រៅពីការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញ ល�ើឯកសារមាន
ស្រាប់នេះ1 យ�ើងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅកម្រិត
សកល តំបន់ និងប្រទេស។ អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសដោយមាន
គោលបំណងច្បាស់លាស់ ដ�ើម្បីកំណត់រកបទពិសោធន៍ និងនវានុវត្តន៍ក្នុងការដោះស្រាយ
ការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងវ ិស័យនេះ។
1

គួរកត់សម្គា ល់ថា ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើឯកសារមានស្រាប់មិនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទេ ប៉ុន្តែផ្អែកល�ើ
ការស្វែ�ែងរកឯកសារនានា (ការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញឱ្យយគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មក ឯកសារដែ�លបានបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ
និិងឯកសារមិិនទាន់់បានបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ) ដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងទាំំងស្រុ�ុង ឬដោ�យផ្នែ�ែកពីីការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់នៃ�ការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ ការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ (KIIs) បាន
ផ្តល់ប្រភពរបាយការណ៍ ករណីសិក្សា និងឯកសារព្រាងសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិនេះ។
1

ត�ើអ្វីជាការភ្លាំងភ្លាត់?

បង្គន់ដែលគេលែងប្រើ, Kilifi, ប្រទេសកេនយ៉ា ឆ្នាំ ២០១០។ ក្រេឌីត៖ Ross Kidd

ការភ្លាំងភ្លាត់សំដៅល�ើការវ ិលទៅរកឥរ ិយាបថគ្មា នអនាម័យពីមុន ឬអសមត្ថភាពរបស់
សមាជិកសហគមន៍មួយចំនួន ឬទាំងអស់ ក្នុងការបន្តបំពេញលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ទាំងអស់
នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង (Jerneck et al. 2016)។
និយមន័យផ្សេងទ�ៀត ផ្តោតលម្អិតល�ើការ
“ប្រទេសនានាមិនបានដាក់កម្រិតល�ើ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលផ្ទា ល់ (ភាគរយ
និយមន័យនៃការភ្លាំងភ្លាត់ ឬភាពអវ ិជ្ជមាន
គ្រួសារដែលគេរកឃ�ើញថាបានវ ិលទៅអនុវត្ត
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ) របស់់វាឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�វិិញ ប្រ�ទេ�សទាំំង
ឬផ្តោតល�ើលទ្ធភាពទទួលបាន ហេដ្ឋា រចនា នោះផ្តោតល�ើថាត�ើមានការយកចិត្តទុកដាក់
សម្ព័ន្ធអនាម័យ (ភាគរយគ្រួសារដែលលែង ល�ើការភ្លាំងភ្លាត់ ឬទេ និងរប�ៀបដោះស្រាយ
ប្រើប្រាស់បង្គន់គ្រួសារ។ និយមន័យនេះដែល បញ្ហានេះ”។
ងាយស្រួលវាស់វែង ប៉ុន្តែកាន់តែប្រាស់ចាកពី ការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន សំខាន់នៅ
ការលុបបំបាត់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាស តំបន់អាស៊ី
កាល ដែលជាលទ្ធផលឥរ ិយាបថ ក្នុងកម្មវ ិធី
សហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង (USAID 2018)។
គេមិនអាចកំណត់លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ នៃការភ្លាំងភ្លាត់តាមរប�ៀបរួមមួយ សម្រាប់ការ
ប្រៀបធ�ៀបអត្រានៃការភ្លាំងភ្លាត់តាមបណ្តា ប្រទេសនានាបានឡ�ើយ ហ�ើយការធ្វើដូច្នេះ
ក៏គ្មា នប្រយោជន៍អវីដែ
្ រ ព្រោះការភ្លាំងភ្លាត់ ពាក់ព័ន្ធនឹងនិយមន័យនៃការបញ្ឈប់ការ
2

បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង និង
លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ដែលបានប្រើប្រាស់ ក្នុងពិធី
សារនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ថ្នាក់ជាតិ។ ប្រការសំខាន់
គឺថាត�ើមានការកំណត់ តាមដាន និងល�ើកឡ�ើង
ពីការភ្លាំងភ្លាត់នៅថ្នាក់ជាតិ
និងថ្នាក់ក្រោម
ជាតិ ឬទេ។

“ការភ្លាំងភ្លាត់មានវ ិសាលភាពធំទូលាយល�ើ
សពីវ ិធានការជាក់លាក់មួយ”។

ការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅ
តំបន់អាហ្រ្វិកខាងលិច

ការប្រៀបធ�ៀបលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្
សម្រាប់ការបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង អាចរកបានក្នុងឯកសារផ្សេងទ�ៀត (Bevan and Thomas
2013; Jerneck et al. 2016) ដូចការពិភាក្សាពីបញ្ហា ប្រឈមក្នុងការកំណត់និយមន័យ
និងការពិនិត្យតាមដាន ការភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុងដែរ (Pasteur 2017; Cavill et al. 2015; USAID 2018)។ ជារួម៖
•

ការភ្លាំងភ្លាត់ ត្រូវបានកំណត់ទៅតាមលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់
ការបញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង តាំងពី
ដ�ើមទី។ តាមពិតទៅ គួរតែគ្មា នលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ នៃការភ្លាំងភ្លាត់ទេ។ អ្វីដែលចាំ
បាច់់គឺឺត្រូ�ូវមានវិិធីីសាស្រ្ត�តជាក់់លាក់់ក្នុុ�ងការញែ�កនិិន្នាាការអវិិជ្ជជមាន នៃ�ការបញ្ឈឈប់់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ពីការភ្លាំងភ្លាត់បណ្តោះអាសន្ន
ឬ “អាចទទួលយកបាន”។

•

ប្រសិនប�ើ លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុង មិនស៊ីគ្នាទេនោះ គេមិនអាចកំណត់និយមន័យនៃការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុង
បរ ិបទនានាបានទេ។ លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ដែលបានជ្រើសរ�ើស ធ្វើឱ្យមានភាព
ខុសគ្នាយ៉ា ងខ្លាំងល�ើលទ្ធផលនៃការភ្លាំងភ្លាត់។ ឧ. ក្នុងការសិក្សាមួយការភ្លាំង
ភ្លាត់មានអត្រា ១៣% នៅពេលគេពិចារណាពីលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យ
មានអត្រា ៦៣% នៅពេលគេពិចារណាពីកន្លែងលាងសម្អាតដៃ និងមានអត្រា
៩២% នៅពេលគេពិចារណាពីលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ទាំងអស់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង (Tyndale-Biscoe et al. 2013)។

•

ស្ថានភាពដ�ើមគ្រា សម្រាប់ការបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាស
កាលទាំងស្រុង អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងក្រុមផ្សេងៗដ�ើម្បីតាមដានការត្រួត
ពិនិត្យ។ ក្នុងករណីដែលការបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុង មិនសូវមានគុណភាព ការពិនិត្យលម្អិតល�ើនិរន្តរភាពអាចកម្រិតឱ្យ
សហគមន៍សម្រេចបានស្តង់ដារមួយដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីដំបូង។ ក្រៅពី
នេះ អាចមានការបន្ថែមលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ជាចំណុចដែលមិនត្រូវបានពិចារណា
នៅពេលសហគមន៍បានប្រកាសដំបូងពីការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុង (ឧ. ការបោះចោលលាមកកុមារដោយសុវត្ថិភាព)។ ការ
ភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ សំដៅល�ើការមិនបំពេញចំណុចដៅថ្មីមួយ។
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•

គេអាចបំពេញលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ជាក់លាក់ នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុងបានក្នុងរយៈពេលខ្លី ឬ “សម្រាប់ជាការបង្ហា ញ” ក្នុងអំឡុង
ពេលផ្ទៀងផ្ទាត់។ ប៉ុន្តែនៅពេលគ្មា នការពិនិត្យតាមដានយូរអង្វែងល�ើលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ទាំងអស់ ការភ្លាំងភ្លាត់នឹងក�ើតឡ�ើងដោយគ្មា នអ្នកដឹង។ ចំណុចនេះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ នៃការបោះចោលលាមកកុមារ និងការលាងសម្អាត
ដៃដែលហាក់ភ្លាំងភ្លាត់ ល�ឿនជាងលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀត។

ក្នុងករណីដែលរកឃ�ើញការភ្លាំងភ្លាត់ ច្រើនតែគ្មា នវ ិធានការផ្លូវការដ�ើម្បីដកហូត
ស្ថានភាពបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង2 ល�ើកលែងតែប្រទេស
អូត្យូ ពីរដែលប្រព័ន្ធដោតទង់ជាតិ បង្ហា ញពីស្ថានភាពបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុងរបស់ភូមិមួយ និងអាចទម្លាក់កម្រិត ប្រសិនប�ើមានការភ្លាំងភ្លាត់
ក�ើតឡ�ើង។
ការពិនិត្យតាមដានការភ្លាំងភ្លាត់
ប្រទេសភាគច្រើនបានបង្កើតនីតិវ ិធីសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់ស្ថានភាពបញ្ឈប់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ដែលរួមមានការវាស់វែងឥរ ិយាបថ និង
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ។ ភាគច្រើន ការពិនិត្យតាមដានសូចនាករនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងក្នុងសហគមន៍មួយ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលមានការ
ប្រកាសពីការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។
ការអង្កេតនិរន្តរភាពផ្អែកតាមកម្មវ ិធី ដូចជា ការអង្កេតដែលធ្វើឡ�ើងដោយ UNICEF,
SNV និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទ�ៀត បានផ្តល់ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំក្រោយចន្លោះពេលមួយ
ជាទិន្នន័យដែលគេអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់វាស់វែងកម្រិតនៃការភ្លាំងភ្លាត់ ដែលបានក�ើត
ឡ�ើង។ ការអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំ និងស្មុគស្មា ញទាំងនេះជួយពង្រឹងការយល់ដឹងពីបញ្ហា
យូរអង្វែងកម្មវ ិធី និងជាការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅល�ើប្រភពទិន្នន័យទូទៅ។
ទោះជាយ៉ា ងណា ការមានប្រភពទិន្នន័យពីរ (ទិន្នន័យពីការប្រកាសការបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង និងទិន្នន័យពីការអង្កេតនិរន្តរភាពនៅអំឡុង
ពេលណាមួយ) នឹងផ្តល់ការយល់ដឹងតិចតួចពីវ ិធានការដែលបានធ្វើឡ�ើង មិនថាការ
ភ្លាំងភ្លាត់ដែលបានកត់សម្គា ល់ នៅអំឡុងពេលណាមួយមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន
ឬអចិន្រ្តៃយ៍ ឬក៏និន្នាការជារួមកំពុងឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាពកាន់តែប្រស�ើរនោះទេ។
ចាំបាច់ត្រូវមានការប្រមូលទិន្នន័យបន្តទ�ៀត ក្រោយការប្រកាសពីការបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ដ�ើម្បីច្បាមយកការភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ហ�ើយកម្មវ ិធីមួយចំនួនកំពុងឈានទៅ
រកការអង្កេតលម្អិតប្រចាំឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ា ងណា មិនច្បាស់ថាត�ើប្រព័ន្ធព័ត៌មានពិនិត្យ
តាមដានសុខភាពជាប្រចាំអាចច្បាមយកសូចនាករចម្រុះនៃការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់
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ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់៖ ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា
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កេ�នយ៉ាា ម៉ាា លីី នីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា តង់់ហ្សាានីី និិងហ្សាំំ�ប៊ីី�

ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឥរ ិយាបថជារួម ឬភាពខុសគ្នាក្នុងគ្រួសារ
ឬយ៉ា ងណានោះទេ។ ចំណុចចាំបាច់គឺត្រូវរក្សាតុល្យភាពដ�ើម្បីអាចផ្តល់ទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិ
និងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ការពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព ឆ្ពោះទៅសម្រេចបានចំណុច
ដៅនៃលទ្ធភាពទទួលបានជាសកល ខណៈដែលរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ និងរដ្ឋាភិបាល
មូលដ្ឋា នដែលគាំទ្ររចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះ មានទិន្នន័យចម្រុះចាំបាច់សម្រាប់ការដោះ
ស្រាយបញ្ហាភ្លាំងភ្លាត់ដោយផ្ទា ល់។ គេអាចធ្វើការអង្កេតលម្អិតតាមដំណាក់កាលដ�ើម្បី
ពិនិត្យធ�ៀបនឹងទិន្នន័យធម្មតា និងពន្យល់ពីនិន្នាការនៃការភ្លាំងភ្លាត់កន្លងមក។
មានឧទាហរណ៍ជាច្រើន នៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាស
កាលទាំងស្រុងដែលអាចពិនិត្យការប្រកាសក្រោយការភ្លាំងភ្លាត់ និងវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរក
ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង (ឧ. ការត្រួតពិនិត្យតាមទូរស័ព្ទគេហទំព័រក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ី ស�ៀវភៅគោលបញ្ជីសហគមន៍ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីការដាក់
ស្លាកភូមិសាស្រ្តក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា និងការពិនិត្យក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុងក្នុងប្រទេសម៉ា លី)។ គួរសិក្សាបន្ថែមទ�ៀតពីឧទាហរណ៍ទាំងនេះ
ដ�ើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងពីចំណុចដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងបញ្ហា ប្រឈម ក្នុងការជះ
ឥទ្ធិពលល�ើការបន្តត្រួតពិនិត្យការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។
គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់
ការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់ហាក់់កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�គ្រ�ប់់កម្មមវិិធីីសហគមន៍៍ដឹឹកនាំំអនាម័័យទាំំងស្រុ�ុង ទាំំង
អស់ ប៉ុន្តែវាមិនសុទ្ធតែប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុងនោះទេ។ គំរផ្សេ
ូ ងៗនៃការភ្លាំងភ្លាត់លេចឡ�ើងក្នុងសង្វាក់មួយ(សូមម�ើលរូប ១)។
គួរកត់សម្គា ល់ថា គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យខុសៗគ្នាក្នុងឯកសារ
ផ្សេងទ�ៀត (ឧ. Jerneck et al. 2016)។ សម្រាប់ឯកសារនេះ ការប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាម
ទំនាក់ទំនងបង្ហា ញពីលក្ខណៈនៃការភ្លាំងភ្លាត់បណ្តោះអាសន្ន និងផ្អែកតាមបរ ិបទ។
ការយល់ពីគំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ និងកត្តា រួមចំណែកបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ គឺជាចំណុចចាប់
ផ្តើមសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ឧ. ការឆ្លើយតបចំពោះករណីកម្រដែលសហគមន៍
វ ិលទៅរកការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ អាចខុសពីការឆ្លើយតបចំពោះ
ប្រជាជន ១-២ គ្រួសារដែលគ្មា នគម្របបង្គន់ការពាររុយចូល។ ដូចគ្នានេះដែរ អាចមាន
ការឆ្លើយតបជាឥរ ិយាបថ ប្រសិនប�ើមានហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍មួយ ប៉ុន្តែគ្មា ន
ការប្រើប្រាស់។ មួយវ ិញទ�ៀត ប្រហែលជាត្រូវមានការឆ្លើយតបទៅតាមចំណុចដៅ
ប្រសិនប�ើ ការភ្លាំងភ្លាត់ក�ើតឡ�ើងដោយសារបង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញដោយព្យុះស៊ីក្លូន។
គំនិតទាំងនេះ ត្រូវបានស្វែងយល់បន្ថែមក្នុងផ្នែកស្តីពី “ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់៖
គំនិតពីមូលដ្ឋា ន”។
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រូប ១ ៖ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងសង្វាក់មួយ

សហគមន៍ទាំងមូល

មនុស្សមួយចំនួនតូច

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍

បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

អចិន្រ្តៃយ៍

បណ្តោះអាសន្ន

ត�ើកត្តាអ្វីខ្លះរួមចំណែកបង្កការភ្លាំងភ្លាត់?
រូប ២ បង្ហា ញថាមានមូលហេតុជាច្រើនដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់ ហ�ើយកត្តាបង្កអាច
ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទតាមវ ិធីផ្សេងៗ (Tyndale-Biscoe et al. 2013; Jerneck et
al. 2016)។ សម្រាប់ឯកសារទី ១៤ នេះ កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ត្រូវបានបែងចែកជា ៤
ប្រភេទពាក់ព័ន្ធគ្នា ៖ កត្តាបច្ចេកវ ិទ្យា កត្តា ឥរ ិយាបថ កត្តា ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្រ និង
ភាពងាយរងគ្រោះ និងកត្តា ខាងក្រៅ (រូប ៣)។ កត្តា រួមចំណែកបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ ក៏ត្រូវ
បានចងក្រងក្នុងឯកសារផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។ តារាង ១ រ�ៀបរាប់សង្ខេបពីកត្តា នីមួយៗ
និងផ្តល់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងឧទាហរណ៍ករណីពីមូលដ្ឋា ន។
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រូប ២ ៖ មូលហេតុដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់

សម្គា ល់ ៖ ការបង្ហា ញជារូបភាពនេះគឺមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ។

គួរកត់សម្គា ល់ថា ទំនាក់ទំនងនៃកត្តាបង្ក
ការភ្លាំងភ្លាត់មានន័យថា មានភាពត្រួតគ្នា រវាង
បណ្តុំកត្តា នានា ហ�ើយកត្តា នីមួយៗអាចជះ
ឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំង។ ឧ. បញ្ហាភ្លាំងភ្លាត់ក្នុង
តំបន់មួយដោយសារការបាក់ដី អាចមានទំហំ
ធំធេង សម្រាប់គ្រួសារដែលមានមនុស្សចាស់
ជាមេគ្រួសារ ព្រោះពួកគេមិនអាចសង់បង្គន់
ឡ�ើងវ ិញ ហ�ើយចំណុចនេះនឹងបង្កជាការភ្លាំង
ភ្លាត់អចិន្រ្តៃយ៍។

“មុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពីធម្មជាតិក�ើត

ឡ�ើងជាធម្មតា

ជាពិសេសព្យុះទីហវុង។
្

សំខាន់បំផុត បង្គន់ជារចនាសម្ព័ន្ធ សំខាន់

ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លា ញ ទោះបីជាពេលខ្លះ
គេចាត់ទុកវាជារចនាសម្ព័ន្ធបន្ទាប់បន្សំក្តី។

ប្រជាជនសង់បង្គន់ឡ�ើងវ ិញយ៉ា ងឆាប់រហ័ស

ឬប្រើបង្គន់រម
ួ
នៅពេលមានបញ្ហានេះក�ើត
ឡ�ើង”។

ការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅ

កត្តា ឥរ ិយាបថជះឥទ្ធិពលយ៉ា ងខ្លាំងល�ើកត្តា
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ផ្សេងទ�ៀតដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់។ ខណៈ
ដែលផ្នែកនេះពិនិត្យឡ�ើងវ ិញល�ើបញ្ហា ប្រឈម
ដែលតែងបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល ទាំង
ស្រុងមិនមានន័យថា សុទ្ធតែមានការភ្លាំងភ្លាត់រហូតនោះទេ។
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រូប ៣ ៖ កត្តា អន្តរកម្មដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់

កត្តាបច្ចេកវ ិទ្យា
•គុុណភាពបច្ចេ�េកទេ�ស និិង
ភាពជាប់់ធុុន
•	ការរចនា
•
ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន
•
លទ្ធភាពទទួលបានសេវា
ផ្សេងទ�ៀត
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កត្តា ឥរ ិយាបថ
•
•
•
•

កង្វះះ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�របទដ្ឋាានសង្គគម
លទ្ធភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រើ
ប្រាស់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ជំន�ឿពាក់ព័ន្ធនឹងលាមកកុមារ
ការធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះ

កត្តា ខាងក្រៅ
•
ប្រជាជនចំណូលស្រុក
•វិិបត្តិិ�អាកាសធាតុុ ឬ
វិិបត្តិិ�ភូូមិិសាស្រ្ត�ត

កត្តា ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្រ
និងភាពងាយរងគ្រោះ
•

ភាពក្រីក្រ និងភាពងាយ
រងគ្រោះពង្រីកកត្តាបង្ក
ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលមានស្រាប់
•គុុណភាពទាបពីីដំំបូូង និិង
ចំំណាយលើ�ើការសង់់
ឡើ�ើងវិិញ
•
ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន
•
ភាពមិនអាចទទួលយកបាន
នៃការប្រើបង្គន់រម
ួ
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តារាង ១ ៖ កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់
ប្រ�ភព ៖ តារាងនេះ�ះផ្អែ�ែកតាមឯកសារយោ�ងដូូចតទៅ� ៖ Cavill et al. 2015; Cavill et al. 2018;
al.2017; Jacob 2018; Jerneck et al. 2016; Kohlitz et al. 2019; Ngwale and DeGabriele
Robinson et al. 2016; Russpatrick et al. 2017; SNV Tanzania 2019; Thomas 2016;
2018; Wamera 2016; Wilbur and Jones 2014; WSSCC 2019; WSP-UNICEF 20153 ។
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់

កត្តាាបង្កកការ

ភ្លាំំ

•

គុណភាពបច្ចេកទេស និងភាពជាប់ធន់របស់បង្គន់ដែលបានសង់ ដោយប្រើប្រាស់ជំនាញ និង

ស

•

កង្វះចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់សិប្បករ និងជាងសំណង់ក្នុងមូលដ្ឋា ន អាចជះឥទ្ធិពលល�ើ

ភា

•

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងចំណាយល�ើការសង់បង្គន់ឡ�ើងវ ិញជាច្រើនដង អាចធ្វើឱ្យអស់ទឹកចិត្ត

ន

•

គូរកត់សម្គា ល់ថា ក្នុងករណីមានការបញ្រ្ជាបឥរ ិយាបថបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាស

គុណភាពបច្ចេកទេស និងភាពជាប់ធន់

ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ត្រូវបានកំណត់ជាកត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងបរ ិបទភាគច្រើន។
ការបាក់ដី ឬដីសំបូរថ្ម។

បាក់រលំបង្គន់ ឬការជន់លិចរណ្
តៅបង្គន់ មានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន។ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងឡ�ើងវ ិញ។

ការរចនា
•

ការរចនាបង្គន់ និងកម្រិតដែលការរចនានោះបំពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បង្កផលប៉ះពាល់
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ឬទេ។

ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន
•

មានការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងគ្រួសារ ឬសហគមន៍ដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំង
ឧបសគ្គរប
ូ វន្តក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់។

លទ្ធភាពទទួលបានសេវាផ្សេងទ�ៀត
•

ការភ្លាំងភ្លាត់អាចក�ើតឡ�ើងនៅពេលដែលការរក្សានិរន្តរភាពនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស

•

ប្រសិនប�ើកង្វះជម្រើសគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លាមកដែលមានតម្លៃសមរម្យ ធ្វើឱ្យគេមិនអាច

អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាផ្សេងទ�ៀតដូចជា ទឹកសម្រាប់លាងសម្អាត
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលដ�ើម្បីឱ្យរណ្
តៅបង្គន់ប្រើបានយូរ ឬនៅពេលដែលរណ្
តៅបង្គន់
3
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គួួរកត់់សម្គាាល់់ថា ឯកសារទាំំងនេះ�ះគឺឺមិិនទាន់់អស់់នោះ�ះទេ� និិងមិិនសុុទ្ធធតែ�លើ�ើកឡើ�ើងពីីការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់ឡើ�ើយ

4

ចំំណាំំ ៖ ឧទាហរណ៍៍ ៦ នៃ�កម្មមវិិធីីដែ�លលើ�ើកឡើ�ើងពីីគំំរូផ្សេូ �េងៗនៃ�ការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់ និិងកត្តាាបង្កក មានបង្ហាាញក្នុុ�ង

កា

ដែ

ថាត�ើកា

ស្រុ

វា

ដៃ

ពេ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ផ្នែ

ិត្ត

ល់

ង

ម្អាត

Chambers and Myers 2016; Cole 2013; Gibson et al. 2018; Greaves 2016; House et
2017; Mukherjee, 2011; Odagiri et al. 2017; Orgill-Meyer et al. 2019; Pasteur 2012;
Tyndale-Biscoe et al. 2013; UN-Habitat 2017; UNICEF 2014, 2016, 2017; USAID 2017,
ឧទាហរណ៍
ករណី
ពាក់ព័ន្ធ4
ភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់
សម្ភារៈដែលមានក្នុងមូលដ្ឋា ន ក្នុងពេលជំរុញទៅរកការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់
ភាពជាប់ធនរបស់បង្គន់ ជាពិសេសនៅពេលប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាក ដូចជា

ទី ១

ទី ២
ទី ៦

និងបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ជារ�ៀងរហូត។
កាលទាំងស្រុង និងមានការគាំទ្រពីបទដ្ឋា នសង្គម ការភ្លាំងភ្លាត់ដោយសារការ

ដែលបាត់បង់ ត្រូវបានជំនួសយ៉ា ងឆាប់រហ័សដ�ើម្បីទទួលបានស្ថានភាពបញ្ឈប់

ថាត�ើការភ្លាំងភ្លាត់ក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីការជំរុញដំបូងទៅរកការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ

ស្រុងនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ ឬជនពិការ ឬស្រ្តីមានផ្ទៃពោះប្រឈម នឹង

ទី ២

ទី ២

ទី ៣

វាលពាសកាលទាំងស្រុង ផ្អែកល�ើវត្តមានហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និងឥរ ិយាបថរបស់

ដៃ ចាក់ទឹកបង្គន់ ឬលាងសម្អាតគូទ។

បូមសម្អាតរណ្
តៅបង្គន់ដែលពេញបាន សមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនអាចវ ិលទៅ

ពេញ គ្រួសារទាំងមូលនឹងវ ិលទៅបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែឯកសារនីីមួួយៗមានការពិិភាក្សាាទូូទៅ�លើ�ើប្រ�ធានបទពាក់់ព័័ន្ធធ។

ផ្នែ�ែកទីី ៣ “ការដោះ�ះស្រា�យការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់ ៖ គំំនិិតពីីមូូលដ្ឋាាន”។

11

កត្តាា
កង្វះការផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា នសង្គម
•

ក្នុងករណីដែលអន្តរាគមន៍មិនអាចផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា នសង្គមបាន និងម�ើលឃ�ើញពីកង្វះការទទួល

•

កង្វះការផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា នសង្គម បានជំរុញការប្រើប្រាស់បង្គន់ដោយផ្នែក នៅពេលសមាជិក

•

ជាញឹកញាប់ ការភ្លាំងភ្លាត់បណ្តា លមកពីកង្វះជំនួយល�ើការតាមដានបន្ត នៅពេលសហគមន៍

អនុលោមតាមពីដំបូង ប៉ុន្តែគ្រួសារខ្លះ ឬទាំងអស់មិនសូវមានភាពជ�ឿជាក់ក្នុងការបន្តប្រើប្រាស់

ឥ

យ

ដូច្នេះបាននៅពេលខ្លះ។

ឥរ ិយាបថ ការផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា នសង្គមជារួម និងផ្តល់ការកំណត់រកបញ្ហាទានពេលវេលា។

លទ្ធភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ

ស

•

ការភ្លាំងភ្លាត់អាចបណ្តា លមកពីបទដ្ឋា នសង្គមក្នុងគ្រួសារ ដែលរួមចំណែកបង្កជាលទ្ធភាពខុស

គ្នាក្នុ

•

ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗ ដោយ GSF ក្នុងប្រទេសម៉ា ឡាវ ី បានរកឃ�ើញការភ្លាំងភ្លាត់ប្រភេទនេះ ជា

ព

បង្គន់រម
ួ ជាមួយស្រ្តី បុរស ឬស្រ្តីដែលមិនប្រើបង្គន់រម
ួ ជាមួយសាច់ថ្លៃ ឬស្រ្តីដែលមិនប្រើបង្គន់
ថាមានត្រឹមតែ ៦០% (WSSCC 2019)។

ជំន�ឿពាក់ព័ន្ធនឹងលាមកកុមារ
•

ការគ្រប់គ្រងលាមកកុមារមិនបានសមស្របពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ថា លាមកកុមារមិនបង្កគ្រោះ
ធ្លាប់សម្រេចបានការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ច្រើនបណ្តា លមកពី

ថ្នាក

កុមារដោយគ្មា នអនាម័យ។
•

ការសិក្សាមួយដោយ UNICEF និង WSP ក្នុងបណ្តា ប្រទេសដែលបានត្រួតពិនិត្យ រកឃ�ើញថា
លាមកកុមារដោយគ្មា នសុវត្ថិភាព។ ការសិក្សានិរន្តរភាពមួយក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្កាស្កា រកឃ�ើញ
ដល់កម្រិតមួយដែលទាបជាងកម្រិតដ�ើមគ្រា5។

គ្

ថា

ការធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះ
•

•

ការភ្លាំងភ្លាត់អាចក�ើនឡ�ើងនៅពេលមនុស្សដែលធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះនៅពេលថ្ងៃ គ្មា នភាពងាយ
កត្តានេះក៏សំខាន់ផងដែរ ក្នុងករណីដែលពលករបណ្តោះអាសន្នធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះរហូតដល់
ទាំងស្រុង អាចធ្វើបំលាស់ទីនៅចន្លោះតំបន់ខ្ពង់រាប និងវាលទំនាបតាមរដូវកាល។ បញ្ហា គឺថា
នៅពេលពួកគេចាកចេញពីលំនៅដ្ឋា នអចិន្រ្តៃយ៍ ឬទេ7។

កត្តាា ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងភាពក្រី�ីក្រ�
5

មានការលើ�ើកឡើ�ើងថា គ្មាា នការបោះ�ះចោ�លលាមកកុុមារឱ្យយបានសមស្រ�បទេ� និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការប៉ាា ន់់ស្មាា នខ្ពពស់់

6

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់នៅ�អាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង

7

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់នៅ�អាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង

12

៦

ត�ើ

និិ

ជ្រុ�

ស់

ឥរិិយាបថ
យកការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង គ្រួសារនឹង
បង្គន់ទេ នៅពេលលែងមានសម្ពា ធ។

សម្រេចបានការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងដ�ើម្បីពង្រឹង

គ្នាក្នុងការទទួលបានហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ។ ឧទាហរណ៍រួមមាន បុរសដែលមិនប្រើ

ជា

ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បង្គន់របស់ក្មេងស្រីដែលគេរកឃ�ើញ

ពី

ថា

ញ

ទី ៦

គ្រួសារខ្លះជ�ឿថា ពួកគេនៅតែអាចបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល ឬអាចធ្វើ

ស

្កគ្រោះ

ទី ២

ទី ២

គ្រួសារនៅពេលមករដូវ។

ថ្នាក់។ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលដែលគេរកឃ�ើញក្នុងសហគមន៍ដែល
ការប្រើប្រាស់បង្គន់មិនជាប់លាប់ដោយកុមារតូចៗ និងការបោះចោលលាមក

ទី ២
ទី ៤

គ្រួសារចំនួន ១១%-៦៤% ដែលមានអនាម័យល្អប្រស�ើរ នៅតែបោះចោល

ថា ក្រោយរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ការបោះចោលលាមកកុមារដោយសុវត្ថិភាព បានធ្លាក់

ស្រួលក្នុងការប្រើបង្គន់ និងវ ិលទៅរកការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលវ ិញ។

៦ ខែ6 ឬក៏សហគមន៍ទាំងមូលដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល

ត�ើមានការរក្សាឥរ ិយាបថបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំង ស្រុង

និិងភាពងាយរងគ្រោះ��ះ
ជ្រុ�ុលនៅ�ពេ�លបញ្ជា
ា ក់់ការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង។

13

ភាពក្រីក្រ និងភាពងាយរងគ្រោះបង្កើនកត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ដែលមានស្រាប់
•

សមាជិកសហគមន៍ដែលក្រីក្របំផុត ច្រើនតែជាអ្នកដែលងាយភ្លាំងភ្លាត់។ ក្រុមជួបការលំបាក

ឬ

រារាំងការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង និងបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់យ៉ា ងឆាប់

រ

បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងដោយសារហេតុផលជាច្រើន។ លទ្ធផលនៃការអង្កេតរបស់

•

ភាពក្រីក្រ និងភាពងាយរងគ្រោះ មិនត្រឹមតែជាកត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង

បញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុងពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើលទ្ធធភាពលៃ�លកសេ�វាផ្សេ�េង
បង្គគន់់ ឬកង្វះះ�គុុណភាពនៅ�ពេ�លសង់់ដំំបូូង)។

គុណភាពទាបពីដំបូង និងចំណាយល�ើការសង់ឡ�ើងវ ិញ

G

រ

ទៀ�

•

នៅពេលពិចារណាពីគុណភាពបច្ចេកទេស និងភាពជាប់ធន់របស់បង្គន់ ខណៈដែលកត្តាទាំង
កម្រិតណាមួយ គ្រួសារក្រីក្របំផុតមានលទ្ធភាពតិចបំផុតក្នុងការទិញហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដែលមាន

គ

•

ធ�ៀបនឹងគ្រួសារស្តុកស្តម្ភ គ្រួសារក្រីក្រចំណាយច្រើនល�ើការជួសជុល (ធ�ៀបនឹងចំណាយដំបូងល�ើ

កា

ការភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងអាចក�ើតឡ�ើងនៅពេលដែល

ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន
• មនុស្សចាស់ និងជនពិការ អាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គរប
ូ វន្តក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់ និងវ ិលទៅរកការ
ភាពមិនអាចទទួលយកបាននៃការប្រើបង្គន់រម
ួ

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន ដែ�លផ្តោ�ោតសំំខាន់់លើ�ើការលុុបបំំបាត់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំង

នេ

គ្

បន្ទោ

ស្រុ

បន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង (Bevan and Thomas, 2013) និិងច្រើ�ើ�នតែ�ត្រូ�ូវបានលើ�ើក

ឡើ�ើ

ថា បង្គគន់់រួម
ួ បំំពេ�ញលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអនាម័័យដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ឬមូូលដ្ឋាានក្នុុ�ងចំំណុុច

ដៅ

ក្នុុ�ងបណ្តាាប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន (អេ�ត្យូូ�ពីី ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� កេ�នយ៉ាា ហ្វីី�លីីពីីន សេ�រ៉ាា ឡេ�អូូន អ៊ុុ�យហ្កកង់់ដា) រក

កត្តា
ប្រជាជនចំណូលស្រុក
•

សហគមន៍ផ្លា ស់ទីទៅមក ហ�ើយបុគ្គល ឬក្រុមនានាបានចូលមក ឬចាកចេញទៅវ ិញដោយ

សា

ភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់។ ទំំហំំ និិងភាពអាចព្យាាករណ៍៍បាននៃ�ចលនាប្រ�ជាជន ជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់

រ

ដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង អាចរ ំខានដល់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ

•

ទំហំតូចដូចជា ការបង្កើតគ្រួសារថ្មីតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអ្នកធ្វើដំណ�ើ រដែលឈប់

•

ទំហំធំ ប៉ុន្តែអាចព្យាករណ៍បានដូចជា ទីផ្សារ ពិធីបុណ្យ ឬការប្រារព្ធពិធីសាសនា

•

បំលាស់ទីប្រជាជនភ្លា មៗ និងទ្រង់ទ្រាយធំដោយសាការបាត់បង់ទីលំនៅក្នុងប្រទេសដែល

វ ិបត្តិអាកាសធាតុ ឬវ ិបត្តិភូមិសាស្រ្ត
• កត្តា ខាងក្រៅផ្សេងទ�ៀត រួមមាន វ ិបត្តិអាកាសធាតុ ដូចជា ទឹកជំនន់ និងព្យុះទីហវុង
្ (ឧ.Aroroy,
ឬបន្ទុះភ្នំភ្លើង ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
8

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ជាសកល
Draft report ‘Coping strategies on damaged toilet facilities: The case of Aroroy, Masbate’, UNICEF,
10
ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនេ�ប៉ាា ល់់
9

14

ប

ស

បណ្តា

M
ទាំ

ក

ស់

ឆាប់

ង

ន

ង

ឬងាយរងគ្រោះប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបាន ឬរក្សាការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ

ទី ៦

GSF ក្នុងប្រទេសនានា គូសបញ្ជាក់ថាកង្វះការរួមបញ្ចូ លជាឧបសគ្គដ៏ធំដែល

រហ័ស8។

រួមផ្សំជាមួយកត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ផ្សេងទ�ៀតផងដែរ (ឧ. ក្នុងករណណីដែលការ

ទៀ�ៀតដូូចជា ទឹឹកសម្រា�ប់់ចាក់់បង្គគន់់ និិងលាងសម្អាាតដៃ� ឬសេ�វាបូូមសម្អាាតរណ្តៅ�ៅ

នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍ជនបទនៅ

ទី ២

គុណភាពល្អ ពោលគឺបង្គន់ទាំងនោះងាយបាក់រលំ និងបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់។

ការសាងសង់) ដោយសារតែគុណភាពទាបនៅពេលសង់ដំបូង (UNICEF 2014)។

គ្រួសារក្រីក្រលែងមានលទ្ធភាពជួសជុល បូមសម្អាត ឬផ្លា ស់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធថ្មី។

បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលដោយផ្ទា ល់ ឬត្រូវប្រើជម្រើសដែលគ្មា នអនាម័យ។

ស្រុ�ុង ការប្រើ�ើ�បង្គគន់់រួម
ួ ជាជម្រើ�ើ�សដែ�លគេ�ទទួួលយកសម្រា�ប់់ការបញ្ឈឈប់់ការ

ទី ៣
ទី ២

ឡើ�ើងសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លមិិនអាចសង់់បង្គគន់់ដោ�យខ្លួួ�នឯងបាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការសិិក្សាា

ឃើ�ើញថា ការប្រើ�ើ�បង្គគន់់រួម
ួ ជាកត្តាាមួួយដែ�លបង្កកជាការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់។ គេ�មិិនចាត់់ទុុក

ដៅ�ទីី ៦.២ នៃ�គោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�កបដោ�យចីីរភាពទេ�។

ខាងក្រៅ
សារមូលហេតុផ្សេងៗ។ វត្តមានអ្នកបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលនៅក្នុងតំបន់

ទី ៥

បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងជាបណ្តោះអាសន្ន ឬយូរអង្វែង និងបង្កជាការ
របស់់វា ៖

សម្រាកតាមមហាវ ិថី
បណ្តា លមកពីជម្លោះ ឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
Masbate ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ២០១៦9 ) ឬវ ិបត្តិភូមិសាស្រ្តដូចជា គ្រោះ រញ្ជួ យដី
ទាំងស្រុង (ឧ.គ្រោះរញ្ជួ យដីក្នុងប្រទេសនេប៉ា ល់ ២០១៥10 )។

2016.
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ចាំបាច់ត្រូវមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែម៖
ការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងគ្រួសារ
មានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហា ញថា ឌីណាមិកសង្គមក្នុងគ្រួសារធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាព
ខុសៗគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមានស្រាប់។ ក្នុងករណីខ្លះ មានការ
យល់ដឹងខ្លះពីចំណុចនេះ ដូចជាជំន�ឿបែបប្រពៃណីជុំវ ិញការមករដូវឬការប្រើ
បង្គន់រម
ួ ជាមួយសាច់ថ្លៃ (Chambers and Myers 2016)។ ក្នុងករណីផ្សេងទ�ៀត
មានការយល់ដឹងថ្មីៗដែលត្រូវល�ើកមកលាតត្រដាង ដូចជា មូលហេតុដែលក្មេង
ស្រីមិនសូវអាចប្រើប្រាស់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគ្រួសារ (WSSCC 2019)។
ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវមានការស្រា�វជ្រា�វជាច្រើ�ើ�ន និិងការចែ�ករំំលែ�កមេ�រៀ�ៀនស្តីី�ពីីរបៀ�ៀប
កំំណត់់រក និិងរៀ�ៀបរាប់់ពីីការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ បូូករួម
ួ នឹឹងការចងក្រ�ងឯកសារ
ស្តីី�ពីីវិិធីីសាស្រ្ត�តផ្លាាស់់ប្តូូ�រឥរិិយាបថដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកឡើ�ើងពីីបទដ្ឋាាន
សង្គមដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងបរ ិបទទាំងនេះ។

ការរក្សានិរន្តរភាពនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
ក្នុងចំណោមគ្រួសារក្រីក្របំផុត
វគ្គតាមប្រធានបទក្នុងសន្និសីទ AfricaSan5 សន្និដ្ឋា នថា ការផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់ល�ើមនុស្សគ្រប់រប
ូ មិនក�ើតឡ�ើងដោយឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវ
មានយុទ្ធសាស្រ្តច្បាស់លាស់សម្រាប់ការផ្តោតល�ើគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ
បំផុត ដ�ើម្បីធានាថា មនុស្សគ្រប់របក្នុ
ូ
ងសហគមន៍អាចប្រើប្រាស់ហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធអនាម័យដែលអាចទទួលយកបាន និងបំពេញតម្រូវការ និងការចង់បានជា
ដរាប ដោយមិនគិតពីសមត្ថភាពបង់ប្រាក់ (AMCOM នឹងបោះពុម្ពផ្សាយឆាប់ៗ
នេះ)។ ប្រទេស និងអង្គការជាច្រើន កំពុងចាប់ផ្តើមស្វែងរកដំណោះស្រាក្រោយ
ការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ដែ�លឧបត្ថថម្ភភថវិិកា ឬ
សម្ភាារៈ�កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដល់់គ្រួ�ួសារក្រី�ីក្រ�បំំផុុត ដែ�លសម្រេ�េចបានឥរិិយាបថបញ្ឈឈប់់
ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការបន្តតអនុុវត្តតវិិធីីសាស្រ្ត�ត
ដឹឹកនាំំដោ�យសហគមន៍៍។ ឯកសារទីី ១០ និិងទីី ១៣ នៃ�កម្រ�ងឯកសារ “ព្រំ�ំដែ�ន
នៃកម្មវ ិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង” (House et al. 2017; Kohlitz et
al. 2019) ផ្តល់ការពិភាក្សទូលំទូលាយស្តីពីយន្តការគាំទ្រនានា។ ជារួម គួរចង
ក្រង និងចែករ ំលែកមេរ�ៀនបន្ថែម ស្តីពីរប�ៀបដែលវ ិធីសាស្រ្តនានាអាចផ្តោត
សំខាន់ល�ើការភ្លាំងភ្លាត់។
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ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ គំនិតពីមូលដ្ឋាន
ផ្អែ�ែកតាមក្រ�បខណ្ឌឌដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កន្លលងមក ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលគំំរូូនៃ�ការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់
ចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបផ្សេងៗ ទៅតាមគំរដែ
ូ លបានកត់សម្គា ល់។ អ្នកអនុវត្តន៍
WASH/CLTS និងក្រុមសហគមន៍អាចវាយតម្លៃគំរនេ
ូ ះ ដោយពិនិត្យម�ើលផ្នែកដែលស
ហគមន៍របស់ខ្លួនបរាជ័យនៅចំណុចនោះក្នុងបណ្តុំសង្វាក់នានា (រូប ៤)។ ការភ្លាំងភ្លាត់
ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំ និងធ្ងន់ធ្ងរ ទាមទារការឆ្លើយតបទូទាំងសហគមន៍ ចំណែកករណី
ជាក់លាក់នៃការភ្លាំងភ្លាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា ប្រឈមក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ អាចដោះ
ស្រាយបានដោយប្រើវ ិធីសាស្រ្តផ្តោតជាក់លាក់។ ក្នុងករណីជាច្រើនគំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់
នឹងស្ថិតនៅទីតាំងណាមួយនៅចន្លោះចំណុចពីរ ដែលបង្ហា ញថាអាចត្រូវការការឆ្លើយ
តបចម្រុះ។ សម្រាប់ករណីសិក្សានីមួយៗ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ត្រូវបានវាយតម្លៃជាសង្វាក់
និងសម្គា ល់ដោយផ្កា យមួយ ដ�ើម្បីបង្ហា ញពីដំណ�ើ រការក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

រូប ៤ ៖ គំរនៃកា
ូ
រឆ្លើយតបនឹងការភ្លាំងភ្លាត់

សហគមន៍ទាំងមូល

មនុស្សមួយចំនួនតូច

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍

បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវ
បានប្រើប្រាស់

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

អចិន្រ្តៃយ៍

បណ្តោះអាសន្ន

ឧទាហរណ៍នៃការឆ្លើយតប
•

ការផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថតាមរយៈការ

•

ការបំផុសឡ�ើងវ ិញ

•

ប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសហគមន៍

កិច្ចសន្ទនាក្នុងសហគមន៍

ឧទាហរណ៍នៃការឆ្លើយតប៖
•

ក្រុមគាំទ្រ

•

ការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមគោលដៅ

•

ជំនួយបច្ចេកទេស
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ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនេះ ខិតខំកំណត់រកឧទាហរណ៍ស្តីពីរប�ៀបដោះស្រាយការភ្លាំង
ភ្លាត់ក្នុងបរ ិបទផ្សេងៗ ប៉ុន្តែគួរកត់សម្គា ល់ថា មានការលំបាកក្នុងការរកបានករណីជាក់
លាក់ ឬឧទាហរណ៍តាមមូលដ្ឋា នស្តីពីវ ិធីសាស្រ្តស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់។
១.ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ដោះស្រាយកត្តាបច្ចេកវ ិទ្យាដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបានល�ើកឡ�ើង៖
កត្តាបច្ចេកវ ិទ្យា

• គុុណភាពផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�ស និិងភាពជាប់់ធន់់ នៃ�
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធដែ�លបានសង់់ដោ�យប្រើ�ើ�
សម្ភាារៈ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន

កត្តា ភាពក្រីក្រី
និងភាពងាយរងគ្រោះ

• គុណភាពទាបតាំងពីដំបូង
• ចំណាយល�ើការសង់ឡ�ើងវ ិញ

“ក្នុងប្រទេសឡាវ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងតំបន់មួយចំនួនមានចំនួន ៩០%។ ដូច្នេះ

ប្រជាជនមិនសូវមានបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសល�ើការសង់បង្គន់ទេ។ សំណង់មិនល្អសំដៅល�ើរណ្
តៅ

បង្គន់ ដែលឆាប់ពេញដោយគ្មា នការណែនាំបច្ចេកទេសចាំបាច់ ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ”។

ការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅអាស៊ី

មានឧទាហរណ៍៍ជាច្រើ�ើ�នស្តីី�ពីីរបៀ�ៀបដោះ�ះស្រា�យកត្តាា
បង្កកការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា តាមរយៈៈ
ការបង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះដឹឹង និិងជំំនាញបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់សិិប្បបករ
ជាងសំំណង់់អ្ននកដឹឹកនាំំ និិងបុុគ្គគលិិកសុុខាភិិបាល ក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាាន”11 ។
ប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា និិងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាាសុុទ្ធធតែ�បានការ
កសាងសមត្ថថភាពបច្ចេ�េកទេ�ស របស់់សិិប្បបករ និិងជាង
សំំណង់់ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ការកែ�លម្អអ និិងដំំណោះ�ះ
ស្រា�យជាប់់ធន់់ក្នុុ�ងការ “សង់់បង្គគន់់ឡើ�ើងវិិញឱ្យយល្អអជាងមុុន”
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងការបន្តតផ្តោ�ោតលើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន។
កម្មមវិិធីីក្នុុ�ងសាធារណរដ្ឋឋប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយកុុងហ្គោ�ោនិិងប្រ�ទេ�ស
រ្វ៉ាា�ន់់ដា បានលើ�ើកកម្ពពស់់ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�សដោ�យ
មិិនផ្អែ�ែកលើ�ើទីីផ្សាារតាមរយៈៈ ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លអ្ននកដឹឹក
នាំំនិិងបុុគ្គគលិិកសុុខាភិិបាលឱ្យយផ្តតល់់ដំំបូូន្មាា នមូូលដ្ឋាានស្តីី�
11

ការណែ�នាំំរបស់់អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត សុុខភាព
សហគមន៍៍ និិងអ្ននកដែ�លមានទេ�ពកោ�សល្យយ
ជាអ្ននកដឹឹកនាំំពីីកំំណើ�ើត ស្តីី�ពីីការជ្រើ�ើ�ស
រើើ �សបង្គគន់់។ ក្រេ�េឌីីត ៖

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលកេ�នយ៉ាា ។

ឧទាហរណ៍៍ផ្តតល់់ដោ�យអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងតំំបន់់អាហ្រ្វិ�ិ�កភាគខាងលិិច និិងភាគកណ្តាា ល
តំំបន់់អាស៊ីី� ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា កេ�នយ៉ាា នេ�ប៉ាា ល់់ និិងហ្វីី�លីីពីីន។
18

ពីរប�ៀបជីករណ្
តៅដែលមិនងាយបាក់ និងការពារឈ�ើមិនឱ្យកណ្ត ៀរស៊ី។ ក្នុងប្រទេស
ហ្វីលីពីនគ្រួសារដែលប្រើបង្គន់រម
ួ ពីដំបូងរួចឈប់ប្រើបង្គន់រម
ួ បណ្តើ រៗ ទទួលបានការ
ណែនាំ ស្តីពីជម្រើសសង់បង្គន់ដែលចំណាយតិច។ ក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាគ្រោង
នឹងកែសម្រួលស�ៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស សម្រាប់ចែកជូនមន្រ្តីសុខភាពសាធារណៈ
និងបុគ្គលិកសុខភាពសហគមន៍ ដែលផ្តោតសំខាន់តែល�ើការសង់បង្គន់ទំន�ើប12 និងបាន
បង្កើតឯកសារជំនួយដ�ើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកជំនាញសុខភាពសហគមន៍ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
និងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាអ្នកដឹកនាំពីកំណ�ើត ផ្តល់ការណែនាំដល់គ្រួសារស្តី
ពីការបង្កើនគុណភាពរបស់បង្គន់ដែលបានសង់ ទៅតាមតម្លៃដែលផ្តល់ជូន តម្រូវការ
និងការចង់បានរបស់ពួកគេ (Coombes 2016)។
ករណីសិក្សា៖ ការបណ្តុះបណ្តា លសិប្បករស្តីពីការ “សង់បង្គន់ឡ�ើងវ ិញឱ្យល្អជាងមុន”

ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា 13

រូប ៥ ៖ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ដែលលេចឡ�ើងក្នុងឧទាហរណ៍ករណី

សហគមន៍ទាំងមូល

មនុស្សមួយចំនួនតូច

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍

បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវ
បានប្រើប្រាស់

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

អចិន្រ្តៃយ៍

បណ្តោះអាសន្ន

12

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា
ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា

13

19

មិនខុសពីប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទ�ៀតដែរ បង្គន់ខ្លះនៅទីជនបទ ក្នុងប្រទេស
កេនយ៉ា ត្រូវបានសង់ឡ�ើងដោយប្រើសម្ភារៈក្នុងមូលដ្ឋា នដែលមិនជាប់ធន់ និង
ងាយដួលរលំដោយសារភ្លៀង ឬកណ្ត ៀរស៊ី។
ការភ្លាំងភ្លាត់នេះស្ទើរតែមានលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នជានិច្ច ខណៈដែលគ្រួសារ
សង់បង្គន់ផ្ទា ល់ខ្លួនឡ�ើងវ ិញ។ ប្រជាជនប្រើប្រាស់បង្គន់រម
ួ ជាមួយអ្នកជិតខាងជា
បណ្តោះអាសន្ន ឬអនុវត្ត “វ ិធីសាស្រ្តសត្វឆ្មា ” (សំដៅល�ើការបន្ទោ របង់ដោយកាប់
រណ្
តៅជុះ)។ ជាទូទៅ គ្រួសារក្នុងស្ថានភាពនេះស្វែងរកការណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេស
ពីីសិិប្បបករក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអការរចនាបង្គគន់់របស់់ខ្លួួ�នឱ្យយមានគុុណភាពល្អអ
និងជាប់ធន់។
ក្នុងកម្មវ ិធី KSHIP14 ដែលផ្តល់ជំនួយមូលនិធិដោយមូលនិធិអនាម័យសកល
AMREF បានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋា ននិងដៃគូអនាម័យ
ដ�ើម្បីបណ្តុះបណ្តា លសិប្បករមូលដ្ឋា នតាមស្រុក ជាច្រើន ដូចជា Uashan Gishu,
Busia, Narok, Kisii និង Muranga។ ការបណ្តុះបណ្តា លផ្តោតល�ើសហគមន៍ ដែល
មានការធានាឥរ ិយាបថបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងប៉ុន្តែ
មានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេស15 ។
វ ិធីសាស្រ្តនេះប្រើប្រាស់ការរ�ៀនសូត្រក្នុងចំណោមសិប្បករ ដ�ើម្បីធានាការកសាង
សមត្ថភាព និងជំនាញសមស្របទៅតាមបរ ិបទមូលដ្ឋា ន ហ�ើយសហគមន៍នៅតែ
មានសមត្ថភាព និងជំនាញទាំងនេះក្រោយការបញ្ចប់គម្រោង។
ជំហាន ៖
១. ការកំណត់អត្តសញ្ញា ណសិប្បករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងតំបន់នេះ ដូចជា ជាងផ្ទះ។
២. សិប្បករទទួលបានការបណ្តុះបណ្តា លជាក់ស្តែង ស្តីពីរប�ៀបដែលការកែសម្រួល
តិចតួចល�ើការរចនាបង្គន់ និងការប្រើសម្ភារៈដែលរកបានពីមូលដ្ឋា ន អាច
បង្កើនភាពជាប់ធន់។
៣. ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លរួួមបញ្ចូូ� លការណែ�នាំំស្តីី�ពីីជម្រើ�ើ�សដែ�លចំំណាយតិិច និិង
របៀ�ៀបធ្វើ�ើ�ការជាមួួយគ្រួ�ួសារដើ�ើម្បីី�កំំណត់់យកលក្ខខណៈៈនៃ�ការរចនាដែ�លចាំំបាច់់
ឬចង់បាន ដោយផ្អែកតាមថវ ិការបស់ពួកគេ។
៤. ក្រោ��យការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល សិិប្បបករទទួួលបានការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�ស ពីី
នាយកដ្ឋាានសុុខភាពសាធារណៈៈ និិងឧបករណ៍៍នានា ដូូចជា ឯកសារជំំនួួយ។
14

មូូលនិិធិិអនាម័័យសកល (GSF) កម្មមវិិធីីលើ�ើកកម្ពពស់់អនាម័័យនៅ�ប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា (KSHIP) ដែ�លធ្វើ�ើ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការក្នុុ�ងអនុុស្រុ�ុកចំំនួួន១១។
15
KSHIP បានបណ្តុះះ��បណ្តាា លសិិប្បបករក្នុុ�ងតំំបន់់កម្មមវិិធីីថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�ធានាថា គ្រួ�ួសារ សហគមន៍៍ និិងសិិប្បបករ
ទទួួលបានចំំណេះ�ះដឹឹងស្តីី�ពីីរបៀ�ៀបសង់់បង្គគន់់ដែ�លមានគុុណភាពល្អអបំំផុុតដោ�យប្រើ�ើ�សម្ភាារៈ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន
និិងចំំណេះ�ះធ្វើ�ើ� មុុនពេ�ល ឬភ្លាាមៗបន្ទាាប់់ពីីការបំំផុុស។
16
គន្លឹះះ��ផ្តតល់់ដោ�យអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអេ�ត្យូូ�ពីី ឥណ្ឌាា កេ�នយ៉ាា នេ�ប៉ាា ល់់ ហ្វីី�លីីពីីន
20

គន្លឹះ និងការណែនាំស្តីពីការផ្តល់ដំបូន្មា នផ្នែកបច្ចេកទេសដ�ើម្បីដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់16
•

រក្សាតុល្យភាព រវាងដំបូន្មា នផ្នែកបច្ចេកទេសដ�ើម្បីជាជំនួយដល់ការសម្រេច
ចិត្ត និង “ការសាងសង់ហួសកម្រិត” ដោយប្រើការរចនាដែលបានកំណត់។ គួរ
បន្តផ្តោតល�ើដំណោះស្រាយដែលផ្អែកតាមបរ ិបទមូលដ្ឋា ន ដោយប្រើប្រាស់
សម្ភារៈដែលរកបានក្នុងមូលដ្ឋា ន និងកែសម្រួលមធ្យោបាយនានាដ�ើម្បីបង្កើន
ភាពជាប់ធន់។

•

សិប្បករក្នុងមូលដ្ឋា ន និងសហគមន៍ សង់ផ្ទះដែលរ ឹងមាំទៅតាមបរ ិបទរបស់ខ្លួន
និងគួរត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះសម្រាប់ការសង់បង្គន់។
ជំរុញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ជាមុន ព្រោះពួកគេមានបទពិសោធន៍ក្នុងការ
សង់បង្គន់កន្លងមក និងគំនិតល្អៗស្តីពីការកែលម្អ ការចង់បាន ការរចនានិងការ
កែប្រែនានា និងសម្ភារៈជាជម្រើសដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ការភ្លាំងភ្លាត់ម្តងទ�ៀត។

•	ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ជាងសំណង់ និងសិប្បករ ដូចជា ជំនួយពីមន្ទីរ
សុខភាពសាធារណៈនៅថ្នាក់ស្រុក ឬមូលដ្ឋា ន ដ�ើម្បីធានាការបញ្ជូ នករណី
ស្មុគស្មា ញ និងផ្តល់ការណែនាំនានា។
២.រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសហគមន៍សម្រាប់បន្តផ្តល់ការគាំទ្រ និងការល�ើកទឹកចិត្ត
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបានល�ើកឡ�ើង៖
កត្តាបច្ចេកវ ិទ្យា

• គុណភាពផ្នែកបច្ចេកទេស និងភាពជាប់ធន់នៃ
ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានសង់
• ការរចនា
• ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន

កត្តា ឥរ ិយាបថ

• កង្វះការផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា នសង្គម
• លទ្ធភាពខុសគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធក្នុងគ្រួសារ
• ជំន�ឿពាក់ព័ន្ធនឹងលាមកកុមារ

ជាញឹកញាប់ ការភ្លាំងភ្លាត់បណ្តា លមកពីកង្វះការគាំទ្រដល់ការតាមដានបន្តបន្ទាប់
ពីីសហគមន៍៍សម្រេ�េចបានការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�
ពង្រឹងឥរ ិយាបថ ធ្វើឱ្យមានការផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា នសង្គម និងផ្តល់ការកំណត់រកបញ្ហាទាន់
ពេលវេលា។ ក្រុមសកម្មភាពសហគមន៍ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងតាមបណ្តា ប្រទេសជាច្រើន
ដ�ើម្បីបន្តផ្តល់ការគាំទ្រ និងការល�ើកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីការប្រកាសការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង និងដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត។
ឧទាហរណ៍នៃក្រុមទាំងនេះ រួមមានក្រុមសកម្មភាព Jirani ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី (Rieiro
21

2019) ក្រុមតាមដាន Mandona ក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្កាស្កា (England 2016) និងក្រុម
WASHcoms ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា 17 ។
“ការទទួលបានការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ ប្រៀបដូចជាការក្រើនរ ំលឹក រហូតដល់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងក្លា យជា
ទម្លាប់”។

ការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅ
តំបន់អាហ្រិ្វកខាងក�ើត

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លបំំប៉៉ន រវាងបុុគ្គគលិិកសុុខភាពម្នាាក់់

និងមេក្រុម Jirani ដ�ើម្បីបង្កើនសុក្រឹតភាពទិន្នន័យ
ដែលក្រុមនេះ

បានបំពេញក្នុងស�ៀវភៅគោលបញ្ជី

អនាម័យរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ក្រេឌីត ៖ SNV តង់ហ្សានី។

ករណីសិក្សា ៖ ការគាំទ្រដល់ការតាមដានបន្តដោយក្រុមអនាម័យ Jirani ក្រោយការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី

រូប ៦ ៖ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ដែលលេចឡ�ើងក្នុងឧទាហរណ៍ករណី

សហគមន៍ទាំងមូល

មនុស្សមួយចំនួនតូច

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍

ការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់កំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង
នៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងក្នុុ�ងសង្វាាក់់នេះ�ះ

បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវ
បានប្រើប្រាស់

អចិន្រ្តៃយ៍

17
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ការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់កំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង
នៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងក្នុុ�ងសង្វាាក់់នេះ�ះ

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

បណ្តោះអាសន្ន

ឧទាហរណ៍៍ទទួួលបានពីីការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា និិងតង់់ហ្សាានីី។

វ ិធីសាស្រ្តក្រុមអនាម័យ Jirani (JSG) ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងតំបន់កម្មវ ិធីរបស់
SNV ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី ដ�ើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍នៅកម្រិតក្រុមក្នុង
គោលបំណងធានាការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។
JSGs មានគ្រួសារ ១០ ជាសមាជិក
ដែលជួយគ្នាទៅវ ិញទៅមក ក្នុងការ
រក្សា និងកែលម្អការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាល ទាំងស្រុង
ក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅ។ នៅពេល
គ្រួសារមួយមានការលំបាក ដូចជា
បង្គន់របស់ពួកគេដួលរលំ JSG នឹង
រ ិះរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា
ដ�ើម្បីឱ្យ
តំបន់ដែលពួកគេរស់នៅ អាចបន្តរក្សា
ការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាល ប្រធានក្រុម Jiraniកែសម្រួលស�ៀវភៅគោលបញ្ជីរបស់ខ្លួន។
អាវយឺតពណ៌ខ�ៀវធ្វើឱ្យគេងាយសម្គា ល់ក្រុមនេះហ�ើយពួក
ពាសកាលទាំងស្រុងបាន។ វ ិធីសាស្រ្ត
គេទទួលបានការគោរពក្នុងសហគមន៍ប្រទេសតង់ហ្សានី។
នេះ ក៏ផ្តោតល�ើបញ្ហា ប្រឈមរបស់ ក្រេឌីត ៖ SNV តង់ហ្សានី។
គ្រួសារងាយរងគ្រោះក្នុងការធានាការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង តាមរយៈការកំណត់រកតម្រូវ
ការរបស់ពួកគេ និងលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូ នករណីទៅប្រធានក្រុម ប្រសិនប�ើត្រូវ
ការជំនួយបន្ថែមទ�ៀត។
វ ិធីសាស្រ្តនេះជាវ ិធីមួយ សម្រាប់ដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃទិន្នន័យក្នុងស�ៀវ
ភៅគោលបញ្ជីអនាម័យតាមភូមិ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេម�ើលឃ�ើញថាជាយន្តការដែល
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់
និងរក្សាការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង តាមរយៈការគាំទ្រសហគមន៍ និងការទទួល
ខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវ ិញទៅមក។ ប្រសិទ្ធភាពផ្អែកល�ើភាពនៅជិត (ប្រជាជនដែល
ត្រួតពិនិត្យអ្នក រស់នៅជិតខាងអ្នក។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវកែលម្អ” (Rieiro 2019)។
JSGs ជាគំនិតថ្មី ប៉ុន្តែដោយសារតែលទ្ធផលជាវ ិជ្ជមាន ស្រុកមួយចំនួនបានចាប់
ផ្តើមពង្រីកវ ិធីសាស្រ្តនេះក្រៅពីតំបន់កម្មវ ិធីរបស់ SNV។
ជំហាន ៖
១. នៅពេលភូមិមួយត្រូវបានបំផុស និងប្តេជ្ញាប្រែក្លា យជាភូមិដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ប្រធានក្រុម JSG ត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងកិច្ច
ប្រជុំសហគមន៍។ ក្រុមនីមួយៗមានសមាជិក ១០ គ្រួសារ ហ�ើយពួកគេជ្រើស
រ�ើសប្រធានក្រុមម្នាក់”18។
18

គួួរកត់់សម្គាាល់់ថា ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សតង់់ហ្សាានីី ក្រុ�ុមអ្ននកជិិតខាងដែ�លមាន ១០ គ្រួ�ួសារ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំជា
ស្រេ��ចជាក្រុ�ុម ១០ គ្រួ�ួសារដោ�យរដ្ឋាាភិិបាល។
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២. ប្រធានក្រុម Jirani ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តា លរយៈពេលមួយថ្ងៃ ដោយផ្តោត
ល�ើការប្រមូល និងរាយការណ៍ទិន្នន័យសម្រាប់ស�ៀវភៅគោលបញ្ជីភូមិ។
៣. ប្រធានក្រុម Jirani ចុះតាមផ្ទះជាប្រចាំដ�ើម្បីតាមដានភាពអាចរកបាន និង
ស្ថានភាពនៃហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យ។
៤. ប្រធានក្រុម Jirani ជួយឱ្យអ្នកផ្សេងទ�ៀតកំណត់រក និងអនុវត្តវ ិធានការតូចៗ
ដែលអាចធ្វើបានភ្លា មៗ ដ�ើម្បីកែលម្អអនាម័យ និងស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់ (ដូចជា
ការគ្របប្រហោងចានបង្គន់ដែលចំហរចោល)។ ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលរកឃ�ើញ
នឹងត្រូវបានដោះស្រាយ និងស្តា រភ្លា មៗតាមរយៈដំណោះស្រាយក្នុងមូលដ្ឋា ន។
៥. ប្រធានក្រុម Jirani ទទួលបានជំនួយបច្ចេកទេសពីប្រព័ន្ធភូមិ និងបុគ្គលិកសុខ
ភាពមូលដ្ឋា នសម្រាប់ករណីភ្លាំងភ្លាត់ ដែលពិបាកដោះស្រាយ។
គន្លឹះ និងការណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសហគមន៍ដ�ើម្បីដោះស្រាយការ
ភ្លាំងភ្លាត់19
•

សហគមន៍ដែលជ្រើសរ�ើសអ្នកដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋា ន ជាជាងការចាត់តាំងអ្នកដឹក
នាំដោយរដ្ឋាភិបាល នឹងបង្កើនភាពអាចទទួលយកបាន និងនិរន្តរភាពនៃវ ិធី
សាស្រ្តនេះ។ ភាពនៅជិតសហគមន៍ (ឧ. ជាអ្នកជិតខាង មិនមែនជាបុគ្គលិក
សុខភាពដែលចុះតាមផ្ទះ) ផ្តល់លទ្ធភាពភ្លា មៗ និងការគាំទ្រផ្ទា ល់ ក៏ដូចជា
បង្កើតការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍ ចំពោះអ្នកជិតខាងក្នុងការស្តា រការ
ភ្លាំងភ្លាត់យ៉ា ងឆាប់រហ័ស។

•

ប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា អនុវត្តវ ិធីសាស្រ្តនៃការជ្រើសរ�ើសគណៈកម្មា ធិការទឹកស្អាត
និងអនាម័យដោយសហគមន៍
ហ�ើយសមាជិកត្រូវបានជ្រើសរ�ើសនៅពេល
សម្រេចបានការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ នេះក៏
ដោយសារតែពួកគេយល់ថា ភាពសាទររបស់សមាជិកដែលបានជ្រើសរ�ើសក្នុង
ពេលបំផុស អាចសាបរលាបតាមពេលវេលា ហ�ើយពួកគេរកបានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងពេលឈានទៅសម្រេចបានការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ រ
បង់់ពាសវាលពាសកាល20 ។

•	ការផ្តល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រភេទផ្សេងៗ ដូចជា ការផ្សព្វផ្សាយពីសារតាម
ដានបន្តតាមវ ិហារឥស្លា ម វ ិហារគ្រិស្ត ក្រុមស្រ្តី និងគ្លីនិកពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនពេល
សម្រាល អាចទប់ស្កាត់ការភ្លាំងភ្លាត់ (Odagiri et al 2017) និងពង្រឹងការងារ
របស់ក្រុមអនាម័យសហគមន៍។
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គន្លឹះះ��ទាំំងនេះ�ះទទួួលបានពីីអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា លីី នីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា ហ្វីី�លីីពីីន និិងតង់់ហ្សាានីី
ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា
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ចាំបាច់ត្រូវមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែម៖ ការរក្សានិរន្តរភាពក្រុមគាំទ្រក្នុងមូលដ្ឋា ន
និងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាអ្នកដឹកនាំពីកំណ�ើត
ការភ្លាំងភ្លាត់ក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុង។ ដូច្នេះ រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសហគមន៍ ត្រូវបន្តមានវត្តមានដ�ើម្បី
ដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលយូរ។ មានការសន្មតថា បណ្តា ញអ្នកដែលមាន
ទេពកោសល្យជាអ្នកដឹកនាំពីកំណ�ើត នឹងបន្តធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ទោះជាលែង
មានការគាំទ្រពីកម្មវ ិធីក្តី (Wamera 2016)។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីជាច្រើន គេរកឃ�ើញ
ថា ការសន្មតនេះគឺមិនពិតទេ។ ឧ. ក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ី អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឆ្នើមក្នុង
សហគមន៍ច្រើនតែលែងគាំទ្រសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ ដោយសារតែលែងមាន
ការគាំទ្រពីស្រុក ហ�ើយអត្រាបាត់បង់របស់ WASHcoms ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា
មានរហូតដល់ ៤០%*។ កម្មវ ិធីមួយចំនួនកំពុងរ ិះរកវ ិធីធានានិរន្តរភាពអ្នកស្ម័គ្រ
ចិត្តសហគមន៍ ដូចជា ការបង្កើតបណ្តា ញអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាអ្នកដឹក
នាំពីកំណ�ើតជាផ្លូវការ (ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូន ប្រទេសសេនេហ្កា ល់) ឬការផ្សារ
ភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូល ដូចជា សួនផ្ទះបាយ ការផលិត
កន្សែងអនាម័យ ឬការធ្វើសាប៊ូ (ប្រទេសកេនយ៉ា ប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា )។ គំនិតទាំង
នេះគួរឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃ
និងគួរចងក្រងទុកជាមេរ�ៀន សម្រាប់វ ិស័យនេះ
(សូមម�ើលផងដែរ Cavill et al, 2015)។

(*ព័ត៌មានពីការសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់)

៣.ការគាំទ្រជាក់លាក់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះដែលមានការលំបាកក្នុងការទទួលបាន
បង្គន់
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបានល�ើកឡ�ើង៖
កត្តាបច្ចេកវ ិទ្យា
កត្តា ភាពក្រីក្រ
និងភាពងាយរងគ្រោះ

• ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន

ការស្វែងយល់ពីឌីណាមិកនៅកម្រិត
គ្រួសារ និងសហគមន៍ ជួយកំណត់
អត្តសញ្ញា ណបុគ្គល ក្នុងគ្រួសារដែល
បញ្ឈឈប់់ ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុង ដែលមិនបាន ឬមិនអាចប្រើ
ប្រា�ស់់ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធជាប់់លាប់់ ដោ�យ
សារបទដ្ឋាានសង្គគម ឬអសមត្ថថភាពរាង
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កាយក្នុុ�ងការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់បង្គគន់់ដែ�ល
បានសង់់ ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីសហគមន៍៍
ដឹឹកនាំំអនាម័័យទាំំងស្រុ�ុង
(House et al. 2017)។
SNV ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនេ�ប៉ាា ល់់ និិង
WaterAid ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
កំំពុុងលើ�ើកឡើ�ើងពីីតម្រូ�ូវការរបស់់
ជនមានពិិការភាព និិងការលំំបាក
ក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត21។
ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនេ�ប៉ាា ល់់ ជម្រើ�ើ�សបង្គគន់់
ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល ត្រូវ
ស�ៀវភៅព័ត៌មានស្តីពីជម្រើសបង្គន់គ្រួសារសម្រាប់ជនពិការ និងការ
បានចងក្រ�ងជា សៀ�ៀវភៅ�កាតា
លំបាកនានា។ ក្រេឌីត ៖ DWSSM/NWSSTC។
ឡុកដ�ើម្បផ្តល់ជម្រើសផ្អែកតាម
ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដល់ជនពិការ (NWSSTC 2017)។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រើប្រាស់
តារាងត្រួតពិនិត្យភាពអាចប្រើប្រាស់បាន និងសុវត្ថិភាពនៃសេវា/ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទឹក
ស្អាត និងអនាម័យសម្រាប់វាយតម្លៃ និងកំណត់រកចំណុចកែលម្អ (WaterAid and
DDSP 2016)។

ករណីសិក្សា៖ ការរចនាបង្គន់ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនេប៉ា ល់

រូប ៧ ៖ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ដែលលេចឡ�ើងក្នុងឧទាហរណ៍ករណី

សហគមន៍ទាំងមូល

មនុស្សមួយចំនួនតូច

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍
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ឧទាហរណ៍៍ពីីការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់នៅ�ប្រ�ទេ�សនេ�ប៉ាា ល់់
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បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវ
បានប្រើប្រាស់

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

អចិន្រ្តៃយ៍

បណ្តោះអាសន្ន

ចាប់តាំងពីការអនុវត្តផែនការថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ ២០១១ ប្រទេសនេប៉ា ល់សម្រេច
បានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនឆ្ពោះទៅរកការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុងទូទាំងប្រទេស។ ទោះជាយ៉ា ងណា ការអង្កេតថ្មីៗស្តីពីនិរន្តរភាព (UNICEF
និង GSF) បង្ហា ញថា ខណៈដែលនិន្នាការជារួមមានភាពល្អប្រស�ើរ ការភ្លាំងភ្លាត់
នៅតែក�ើតឡ�ើង។ ក្នុងតំបន់កម្មវ ិធីរបស់ SNV ការសិក្សានិរន្តរភាពបានបង្ហា ញថា
បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពងាយស្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធមានស្រាប់
សម្រាប់ជនពិការនៅតែលេចឡ�ើង ហ�ើយការភ្លាំងភ្លាត់ត្រូវបានកត់សម្គា ល់ឃ�ើញ
ក្នុងគ្រួសារដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។
ការលំំបាកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់រួម
ួ មាន បន្ទទប់់ និិងទ្វាា របង្គគន់់តូូចពេ�ក ការមិិនសូូវមានបង្គគន់់
អង្គុុ�យ និិងឧបសគ្គគផ្នែ�ែករូូបវន្តត ដូូចជា កាំំជណ្តើ��ើ រចូូលទៅ�ក្នុុ�ងបង្គគន់់។ ដំំបូូង បញ្ហា
ា ទាំំង
នេះ�ះត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យទៅ�តាមករណីីនីីមួួយៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបញ្ហា
ា ចោ�ទគឺឺចាំំបាច់់ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�ត
ធនធានជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់ជួួយដល់់បុុគ្គគលិិកសុុខភាពក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា នេះ�ះ។
SNV បានដឹឹកនាំំការរៀ�ៀបរៀ�ៀង
សៀ�ៀវភៅ� “ជម្រើ�ើ�សបង្គគន់់គ្រួ�ួសារ
សម្រា�ប់់ជនមានពិិការភាព
និិង
ការលំំបាក”។ សៀ�ៀវភៅ�ព័័ត៌៌មាន
នេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់ឱ្យយបុុគ្គគលចុះះ�មូូលដ្ឋាាន
បុុគ្គគលិិកសុុខភាព
និិងអនាម័័យ
អ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត និិងជាងសំំណង់់ ប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់ជាមគ្គុុ�ទេ�សក៍៍លើ�ើការពិិភាក្សាា
កម្រិ�ិតគ្រួ�ួសារ ស្តីី�ពីីការសង់់បង្គគន់់
ដែ�លចំំណាយតិិច និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ គន្លងផ្លូវដ�ើរសម្រាប់ជនមានកម្សោយគំហ�ើញ។
សម្ភាារៈ� ដែ�លរកបានក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន ក្រេឌីត ៖ DWSSM/NWSSTC។
សម្រា�ប់់សមាជិិកគ្រួ�ួសារដែ�លមាន
ការលំំបាកក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។ សៀ�ៀវភៅ�ព័័ត៌៌មាននេះ�ះត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត និិងចែ�កចាយ
តាមបណ្តាស្រុកទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនេប៉ា ល់។
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ជំហាន៖
១. បន្ទាប់ពីការកំណត់រកការភ្លាំងភ្លាត់ពីដំបូងតាមរយៈការងារតាមមូលដ្ឋា ន និង
ការអង្កេត ការវ ិភាគបញ្ហា លម្អិតត្រូវបានធ្វើឡ�ើង។
២. មានការរ ិះរក និងចងក្រងដំណោះស្រាយនានាដោយប្រើឧទាហរណ៍ក្នុងមូល
ដ្ឋា ន ឯកសារដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយស្តីពីប្រធានបទនេះ និងការស្រាវជ្រាវ
តាមអ៊ីនធឺណិត។
៣. បន្ទាប់មក ដំណោះស្រាយទាំងនោះ “ត្រូវបានបញ្រ្ជាបក្នុងមូលដ្ឋា ន” តាមរយៈ
ការធ្វើការជាមួយអង្គការជនពិការ និងជាងសំណង់ក្នុងតំបន់កម្មវ ិធី។
៤. មានការប្រមែប្រមូលដំណោះស្រាយសមស្របនានា ដោយសហការជាមួយ
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុះបណ្តា លការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យ។
៥. ឯកសារណែនាំត្រូវបានចែកចាយសម្រាប់ការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញយ៉ា ងទូលំទូលាយ
ក្នុងវ ិស័យ នេះ មុននឹងយកទៅអនុវត្ត។
៦. សម្រាប់ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងស�ៀវភៅព័ត៌មាននេះ SNV បានសហការ
ជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មដ�ើម្បីកសាងការយល់ដឹង និងពង្រឹង
សង្វាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការកែ�សម្រួ�ួលចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ជនពិិការតាមរយៈៈបណ្តាា ញ
តួអង្គវ ិស័យឯកជនរបស់ខ្លួន។
គន្លឹះ និងការណែនាំស្តីពីការផ្តល់ការគាំទ្រជាក់លាក់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះ ដ�ើម្បី
ដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់22
•	ធានាការបង្កើតវ ិធីសាស្រ្តដែលគ្របដណ្តប់ល�ើក្រុមងាយរងគ្រោះបំផុតដោយ
សហការ និងចូលរួមដោយក្រុមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដូចជា កាក�ៀរគរអង្គការដែល
ធ្វើការក្នុងវ ិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋា ន និងក្រុមចំណាប់
អារម្មណ៍ក្នុងមូលដ្ឋា ន (ដូចជា អង្គការជនពិការ) ដ�ើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយ
សម្រាប់ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលសមស្រប និងផ្អែកតាមបរ ិបទ។
•

បង្កើតប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានក្នុងមូលដ្ឋា ន ដែលខិតខំកំណត់អត្តសញ្ញា ណក្រុម
ដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះបំំផុុតក្នុុ�ងបរិិបទណាមួួយ និិងប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យខ្លាំំ �ង
បំំផុុតដោ�យសារការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់។ ឧ.កម្មមវិិធីី KSHIP ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកេ�នយ៉ាា បានកំំណត់់
អត្តសញ្ញា ណគ្រួសារងាយរងគ្រោះក្នុងពេលគូសផែនទីសហគមន៍ រួចតាមដាន
បន្តល�ើពួកគេតាមបែបប្រតិសកម្ម (IDS 2018)។

•	កសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកសុខភាព និងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជា
អ្ននកដឹឹកនាំំពីីកំំណើ�ើតក្នុុ�ងការកត់់សម្គាាល់់ឧបសគ្គគដែ�លអាចរារាំំង ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
និិងបង្កកជាការភ្លាំំ �ងភ្លាាត់់។ ចំំណុុចនេះ�ះរួួមមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយភាពអាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
បាន ឬឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីកំណត់រកការភ្លាំងភ្លាត់ និងយុទ្ធសាស្រ្តស្តា រ
ការភ្លាំងភ្លាត់ (សូមម�ើលផងដែរឯកសារទី ៣ ក្នុងកម្រងឯកសារនេះ)។
22
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គន្លឹះះ��ទទួួលបានពីីអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនេ�ប៉ាា ល់់ និិងឯកសារមានស្រា�ប់់

៤.ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបង្កឡ�ើងដោយឥរ ិយាបថបោះចោលលាមកកុមារ
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបានល�ើកឡ�ើង៖
កត្តាបច្ចេកវ ិទ្យា

• ជំន�ឿពាក់ព័ន្ធនឹងលាមកកុមារ

មានការល�ើកឡ�ើងជាញឹកញាប់ថា ការបោះចោលលាមកកុមារមិនបានត្រឹមត្រូវជា
បុព្វហេតុបង្កជាការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល សូម្បីតែក្នុសហគមន៍ដែលបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ព្រោះកុមារតូចៗមិនប្រើបង្គន់23 ឬម្តា យ និង
អ្នកថែទាំបោះចោលលាមកទារកដោយគ្មា នអនាម័យ24 25។ ចាំបាច់ត្រូវមានសកម្មភាព
ផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដែលច្បាស់លាស់ និងផ្អែកតាមភស្តុតាង
ដ�ើម្បីផ្លា ស់ប្តូរការយល់ឃ�ើញ និងការអនុវត្ត។ ទោះជាយ៉ា ងណា មានឧទាហរណ៍តិចតួច
នៃយុទ្ធសាស្រ្ត ឬវ ិធីសាស្រ្តជាក់លាក់ដ�ើម្បីដោះស្រាយការបោះបោលលាមកកុមារមិន
បានត្រឹមត្រូវ26 ។ ក្នុងករណីជាច្រើន ប្រហែលជាគ្មា នការដាក់បញ្ចូ លលាមកកុមារជា
លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ក្នុងការបញ្ជាក់ ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
ទេ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មា នឆ្នាំថ្មីៗនេះ ចំណុចនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់
ក្នុងការសម្រេចបានបរ ិស្ថានស្អាត ដែលគ្មា នការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល។ ដូច្នេះ
ការភ្លាំងភ្លាត់សំដៅល�ើការមិនសម្រេចបានលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ បន្ថែម។
ករណីសិក្សា ៖ ការធ្វើការជាមួយផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភដ�ើម្បីដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ទៅរក
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល ៖ ការរ�ៀនសូត្រថ្មីៗពីប្រទេសហ្វីលីពីន

រូប ៨ ៖ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ដែលលេចឡ�ើងក្នុងឧទាហរណ៍ករណី
សហគមន៍ទាំងមូល

មនុស្សមួយចំនួនតូច

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍

23

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនីីហ្សេ�េរី ីយ៉ាា និិងម៉ាា លីី
ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន
25
ករណីីញឹឹកញាប់់គឺឺលាមកកុុមារមិិនត្រូ�ូវបានដាក់់បញ្ចូូ� លក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�ការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ រ
បង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ឬក៏៏គ្មាា នការធានាស្ថាា នភាពបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាល
ទាំំងស្រុ�ុងដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងលាមកកុុមារក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់។
26
ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន
29
24

បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវ
បានប្រើប្រាស់

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

អចិន្រ្តៃយ៍

បណ្តោះអាសន្ន

ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ខណៈដែលសហគមន៍នានាខិតខំប្រែក្លា យជាសហគមន៍
ដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ការបោះចោលលាមក
និងខោទឹកនោមរបស់កុមារដោយគ្មា នអនាម័យនៅកន្លែងចាក់សំរាម ឬកណ្តា ល
វាល នៅតែក�ើតមាន ឬភ្លាំងភ្លាត់បន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង។
ជាការឆ្លើយតប UNICEF និងដៃគូរដ្ឋាភិបាលមកពីនាយកដ្ឋា នអនាម័យនិង
នាយកដ្ឋា នអាហារូបត្ថម្ភ បានសាកល្បងវ ិធីសាស្រ្តសហការអន្តរវ ិស័យដែលបង្កប់
សារនៃការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធនឹងការ
បោះចោលខោទឹកនោម និងលាមកកុមារបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
របស់កម្មវ ិធី ១០០០ ថ្ងៃដំបូងនៃវ ិស័យអាហារូបត្ថម្ភ។ វ ិធីសាស្រ្តនេះនឹងត្រូវបាន
អនុវត្តដោយបណ្តា ញបញ្ញវន្តអាហារូបត្ថម្ភសហគមន៍មានស្រាប់នៅកម្រិតសហគមន៍27 ។
ពួកគេត្រូវបានដាក់ពង្រាយដ�ើម្បីពង្រឹងសារនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុង និងផ្តោតជាពិសេសល�ើកុមារ និងអ្នកថែទាំកុមារ។
ការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត ពិធីសារ និងឧបករណ៍ផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថ ផ្អែកតាមការ
ស្រាវជ្រាវបណ្តើ រៗដែលបានធ្វើឡ�ើងក្នុងទីក្រុង Quezon និងខេត្តសាម៉ា ខាងជ�ើង
និងត្រូវអនុវត្តសាកល្បងនៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៩-២០២០។
ជំហាន ៖
១. មានការទទួលយកនិរន្តរភាព នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល
ទាំងស្រុងកាន់តែច្រើន
នៅពេលដែលកម្មវ ិធីនេះផ្តោតល�ើការសម្រេចបាន
លទ្ធផលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុង “រយៈពេល ១០០០ ថ្ងៃដំបូង” ។ កម្មវ ិធីនេះបាន
ងាកមកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើកុមារក្រិះក្រិន
ដែលរងផលប៉ះពាល់
អវ ិជ្ជមានដោយសារការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល។
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មានបញ្ញញវន្តតអាហារូូបត្ថថម្ភភម្នាាក់់ក្នុុ�ងសហគមន៍៍មួួយ។ ពួួកគេ�ជាអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត និិងបម្រើ�ើ�ឱ្យយផល
ប្រ�យោ�ជន៍៍សហគមន៍៍របស់់ខ្លួួ�ន។
30

២. ការស្រាវជ្រាវបណ្តើ រៗ មានគោលបំណងកំណត់រកបញ្ហា សំខាន់ៗដែលត្រូវ
ដោះស្រាយសម្រាប់កុមារក្នុងរយៈពេល ១០០០ ថ្ងៃដំបូង និងកត្តាដែលអាច
ជំរុញការផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថ។
៣. យុទ្ធសាស្រ្តផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង
ក្រោមកិច្ចសហការរបស់ក្រុមទំនាក់ទំនងដ�ើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងទូទាំងវ ិស័យ។
៤. យុទ្ធនាការ ដែលរួមបញ្ចូ លឧបករណ៍/សម្ភារៈផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថ និងសង្គមនឹង
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង និងសាកល្បងជាមុន។
៥. វ ិធីសាស្រ្តនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តសាកល្បងនៅថ្នាក់ខេត្ត និងក្រុង តាមរយៈ
ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមានស្រាប់ (ឧ. អធិការអនាម័យជនបទ បុគ្គលិកសុខភាព
Barangay បញ្ញវន្តអាហារូបត្ថម្ភ Barangay និងប្រធានត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេ)។
គន្លឹះ និងការណែនាំសម្រាប់ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះចោល
លាមកកុមារ និងទារក
•

រ ិះរកឱកាសជំរុញការចូលរួមរបស់កុមារ និងអ្នកថែទាំតាមរយៈបណ្តា ញអន្តរ
វ ិស័យ។ កម្មវ ិធីចាក់ថ្នាំបង្កា រ និងការពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភនឹង
កំណត់យកកុមារ និងអ្នកថែទាំកុមារជាចំណុចផ្តោតនៃអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួន
ហ�ើយពួកគេនឹងក្លា យជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការកំណត់រក និងដោះស្រាយ
ការភ្លាំងភ្លាត់។

•	ប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវបណ្តើ រៗ និងមតិយោបល់ពីវ ិស័យផ្សេងទ�ៀតដែល
ផ្តោតល�ើឪពុកម្តា យថ្មី និងអ្នកថែទាំកុមារ ដ�ើម្បីបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លា ស់ប្តូរ
ឥរ ិយាបថដែលថ្មីស្រឡាង មានភាពពាក់ព័ន្ធ និងសមស្របក្នុងការដោះស្រាយ
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ជាក់លាក់។
•

ការបង្រៀនឱ្យកុមារចេះប្រើបង្គន់ ជាកត្តា ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបំពាក់បំប៉នការ
បញ្ឈឈប់់ ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុងជាបទដ្ឋាានសង្គគម ក្នុុ�ង
សហគមន៍។ ដោយសារតែលាមកកុមារជាកត្តា ដ៏សំខាន់ដែលបង្កជាការភ្លាំង
ភ្លាត់ក្នុងបរ ិបទជាច្រើន ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតនិងចែករ ំលែកយុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់
ដ�ើម្បីចូលដល់កុមារ និងអ្នកថែទាំ និងល�ើកកម្ពស់ការផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថ។

៥.ការកសាងភាពធន់នឹងវ ិបត្តិខាងក្រៅ
កត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបានល�ើកឡ�ើង៖
កត្តា ខាងក្រៅ

• អ្នកចំណូលស្រុក/ភ្ញៀវ
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បំលាស់ទីប្រជាជនទៅក្នុងតំបន់ដែលបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំង
ស្រុង អាចបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់ ប្រសិនប�ើអ្នកចំណូលស្រុកមិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្
នៃការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ បំលាស់ទីទាំងនេះអាច
មានទ្រង់ទ្រាយតូច ឬធំ អាចព្យាករបាន ឬភ្លា មៗ បណ្តោះអាសន្ន ឬយូរអង្វែង។
ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដកស្រង់ចេញពីប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា ដែលមានលំហូរចូលភ្លា មៗ
នៃជនភ�ៀសខ្លួន។ ចំណុចនេះបានបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង និងជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទា ន់។
ករណីសិក្សា ៖ ការបង្កើនសិទ្ធិអំណាចរបស់ WASHcoms ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ាដ�ើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលដែលអាចក�ើតឡ�ើង

រូប ៩ ៖ គំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ដែលលេចឡ�ើងក្នុងឧទាហរណ៍ករណី

សហគមន៍ទាំងមូល

ការបន្តការបន្ទោ របង់ពាស

វាលពាសកាលឡ�ើងវ ិញ ឬ

ការលេចឡ�ើងក្នុងសហគមន៍

គ្មា នអ្នកពីខាងក្រៅ

មនុស្សមួយចំនួនតូច

មិនអនុវត្តតាមលក្ខណៈ
វ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀតនៃការ
បញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង

បង្គន់មានស្រាប់មិនត្រូវ
បានប្រើប្រាស់

បង្គន់ត្រូវបានបំផ្លា ញ
ចោល ឬមិនដំណ�ើ រការ

អចិន្រ្តៃយ៍

បណ្តោះអាសន្ន

សហគមន៍ដែលបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងតំបន់កម្មវ ិធី United
Purpose អាចស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបង្កឡ�ើងដោយលំហូរចូលនៃជនភ�ៀសខ្លួន
បានយ៉ា ងឆាប់រហ័ស និងធានាបានស្ថានភាពនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុង ទោះបីជាមានសម្ពា ធបន្ថែមទ�ៀតល�ើប្រព័ន្ធមានស្រាប់ក្តី។
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នៅខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ជនភ�ៀសខ្លួនចំនួន ៦០០០-៨០០០ នាក់មកពីប្រទេស
កាមេរូន បានឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា ភាគអាគ្នេយ៍ ដ�ើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិ
ជ្រកកោនក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្កង់ដា (តំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋា ន Obanliku ក្នុងរដ្ឋ Cross
River)។ ប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា ធ្លាប់ជាតំបន់ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ ជនភ�ៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យ
ស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារនានាក្នុងសហគមន៍ ឬស្នាក់នៅក្នុងជម្រកបណ្តោះអាសន្ន
ក្នុងភូមិ។ អ្នកចំណូលស្រុកយ៉ា ងច្រើនដែលគ្មា នបង្គន់ប្រើប្រាស់ បានចាប់ផ្តើមបង្ក
ការរំំខានដល់់ស្ថាា នភាពបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង របស់់
សហគមន៍។ ដោយកត់សម្គា ល់ពីការភ្លាំងភ្លាត់ និងមិនចង់បាត់បង់ស្ថានភាពបញ្ឈប់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងរបស់ខ្លួន WASHcoms បានរ�ៀបចំកិច្ច
ប្រជុំភ្លា មៗជាមួយជនភ�ៀសខ្លួន ដ�ើម្បីពន្យល់ពីវ ិធាននៃការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់
ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងក្នុងតំបន់នោះ។ WASHcoms បានរ�ៀបចំការអនុញ្ញាត
ឱ្យជនភ�ៀសខ្លួនប្រើប្រាស់បង្គន់ក្នុងសហគមន៍ ដ�ើម្បីកុំឱ្យពួកគេមានលេសបន្ទោ រ
បង់ក្នុងគុម្ពោតព្រៃ។
ក្នុងរយៈពេលខ្លី សហគមន៍ចង់ប្រើបង្គន់រម
ួ ជាមួយអ្នកចំណូលស្រុក ជាជាងវ ិល
ទៅរកស្ថានភាពបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល។ ឯកសារមានស្រាប់បង្ហា ញថា ការ
ប្រើបង្គន់រម
ួ អាចបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់ (Pasteur 2012)។ ដូច្នេះ ខណៈដែលការរ�ៀប
ចំនេះហាក់គ្មា នប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលវែង ចំណុចនេះបង្ហា ញថា មានបទដ្ឋា ន
សង្គមដ៏រ ឹងមាំជាស្រេចហ�ើយ WASHcoms យល់ថាទទួលបានសិទ្ធិអំណាច ក្នុង
ការទទួលខុសត្រូវល�ើស្ថានភាពបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
របស់សហគមន៍ ជាជាងរង់ចាំជំនួយពីខាងក្រៅ។
គន្លឹះ និងការណែនាំសម្រាប់ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបង្កឡ�ើងដោយអ្នកចំណូល
ស្រុក
•
មានការធ្វើចំណាត់ការភ្លា មល�ើការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរ ីយ៉ា ដោយសារ
តែ WASHcoms យល់ថាមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចាត់វ ិធានការជំនួសមុខឱ្យ
សហគមន៍ ជាជាងរង់ចាំឱ្យទីភ្នាក់ងារខាងក្រៅ “ប្រឈមមុខជាមួយ” ជនភ�ៀស
ខ្លួន។ ទោះបីជា WASHcoms ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្តី ប៉ុន្តែពួកគេមានស្មា រតីទទួល
បានសិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា លមូលដ្ឋា ន និងការអញ្ជើញឱ្យពួក
គេចូលរួមប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកសុខភាពដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល និងមន្រ្តី
មូលដ្ឋា នដែលបង្ហា ញការគោរព និងសារៈសំខាន់របស់ពួកគេក្នុងសហគមន៍។
•	បទដ្ឋា នសង្គមដ៏រ ឹងមាំ និងលក្ខន្តិកៈក្នុងមូលដ្ឋា ន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង
ប្រឆាំងនឹងការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល ជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យអ្នកចំណូល
ស្រុកខិតខំធ្វើយ៉ា ងណាមិនឱ្យភ្លាំងភ្លាត់ស្ថានភាពបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង។ តាមពិត មិនថាអ្នកចំណូលស្រុកត្រូវបានស្នើឱ្យ
33

•

សង់បង្គន់ ឬអត់នោះទេ វាជា
វ ិធានការមួយ ដែលបង្ហា ញពី
កម្រិតនៃការផ្លា ស់ប្តូរបទដ្ឋា ន
សង្គម28 ។ ផ្លាកសញ្ញាដែល
បង្ហាាញពីី តំំបន់់បញ្ឈឈប់់ការ
បន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាល
ទាំំងស្រុ�ុងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស កេ�នយ៉ាា ង
និិងប្រ�ទេ�ស ផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិង
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ទង់់ជាតិិ ដើ�ើម្បីី�
ក្តាា រប្រ�កាសព័័ត៌៌មានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអេ�ត្យូូ�ពីី។ ក្រេ�េឌីីត ៖ Jamie Myers
បង្ហាាញពីីស្ថាា នភាពបញ្ឈឈប់់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងក្នុងប្រទេសអេត្យូពី សុទ្ធតែជាវ ិធីដែល
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ហា ញពីការមិនទទួលយកអ្នកចំណូលស្រុកដែលបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាល។
សម្រាប់បំលាស់ទីប្រជាជនដែលអាចព្យាករណ៍បាន ដូចជាភ្ញៀវឈប់សម្រាក
តាមមហាវ ិថី ឬក្រុមគង្វា លសត្វ បង្គន់សាធារណៈអាចជាដំណោះស្រាយដែល
មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបង្កឡ�ើងដោយអ្នកចំណូលស្រុក។

៦.ផែនការសកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
ផ្អែកតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លា ស់ប្តូរពីការ
ផ្តោ�ោតសំំខាន់់លើ�ើសហគមន៍៍ ដែ�លបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុទៅ�
រកការចាត់់ទុុកការប្រ�កាសការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ជាវិិធីី
រក្សានិរន្តរភាពឥរ ិយាបថអនាម័យ ដែលគាំទ្រដោយសេវាដែលគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព។
មានការទទួលស្គា ល់ថា ការវ ិវឌ្ឍឆ្ពោះឡ�ើងល�ើនៃកាំជណ្តើ រអនាម័យ មិនក�ើតឡ�ើង
ដោ�យឯកឯងនោះ�ះទេ� (UNICEF 2016) ហើ�ើយនៅ�ពេ�លគ្មាា នការគ្រោ��ងជំំហានបន្ទាាប់់គេ�
ប្រ�ហែ�លជាមិិនអាចធានាថា សកម្មមភាពក្រោ��យការបំំផុុសនឹឹងផ្តតល់់ផលវិិជ្ជជមានបានឡើ�ើយ
(Jacob 2018)។
ប្រទេសជាច្រើន ចាប់ផ្តើមបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុងដែ�លជំំរុុញវឌ្ឍឍនភាពអនាម័័យ តាមរយៈៈការអនុុវត្តតដំំណាក់់កាល
ជាមុន។ សកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង (ឬ
ODF+, អនាម័យទាំងស្រុង។ល។) ជួយបង្កើននិរន្តរភាពនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង តាមរយៈការពង្រឹងឥរ ិយាបថ និងការល�ើកទឹកចិត្តឱ្យឈាន
ឡ�ើងកាំជណ្តើ រអនាម័យ ឆ្ពោះទៅរកហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធដែលជាប់ធន់ និងសេវាអនាម័យ
បរ ិស្ថានកម្រិតខ្ពស់ ដូចជា ការគ្រប់គ្រងភក់លាមក (Bevan and Thomas 2013; Gib
28
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son etal 2018; Robinson and Gnilo 2016)។ ក្នុងសង្វាក់នេះ នៅពេលដែលនិន្នាការ
ជារួមមានទិសដៅវ ិជ្ជមាន ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលអាចក�ើតឡ�ើងនឹងត្រូវបានស្តា រ។
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�តក្រោ��យការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង មានសមាស
ភាគដែ�លពង្រឹ�ឹងឱ្យយគ្នាាទៅ�វិិញទៅ�មកដូូចខាងក្រោ��ម៖
•

ផែនការ៖ ផែនការកម្រិតសហគមន៍ និងស្រុកដែលចែងពីរប�ៀបធានានិរន្តរភាព
និងកែលម្អការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ដ�ើម្បីសម្រេច
បានកម្រិតបញ្ជាក់បន្ទាប់។

•

ប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍ពិនិត្យតាមដាន៖ ដែលអាចតាមដានវឌ្ឍនភាព និងកំណត់
រកការភ្លាំងភ្លាត់។ ឧ. SNV ក្នុងប្រទេសនេប៉ា ល់ បានបង្កើតឧបករណ៍កំណត់
រកពីដំបូងដ�ើម្បីកំណត់រកការភ្លាំងភ្លាត់ដែលអាចក�ើតឡ�ើង (Regmi 2016)។

•

ការចុះតាមដានបន្ត៖ សម្រាប់ផ្តល់ការគាំទ្រ និងការល�ើកទឹកចិត្តបន្ត។

•

សកម្មភាពផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថ តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយផ្អែកល�ើ
ភស្តុុ�តាង សម្រា�ប់់ការពង្រឹ�ឹងឥរិិយាបថ៖ ច្រើ�ើ�នតែ�ផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌដំំបូូងនៃ�
ការបញ្ឈឈប់់ ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ចូូ� ល
ឥរ ិយាបថអនាម័យបន្ថែម។

•

ការផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកវ ិទ្យាដែលកាន់តែជាប់ធន់៖ ឧ. តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តា ល
ជាងសំណង់ ឬការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារអនាម័យ និងជំនួយខាងក្រៅ។

ករណីសិក្សា ៖ វ ិធានការក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
ក្នុងប្រទេសម៉ា លី ៖ ទស្សនៈវ ិស័យរយៈពេលវែងសម្រាប់និរន្តរភាពនៃការបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង29

បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តកម្មវ ិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុងជាច្រើនឆ្នាំ វ ិស័យ
អនាម័យរបស់ប្រទេសម៉ា លី
បានប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការធានាការផ្លា ស់ប្តូរ
ឥរ ិយាបថ និងភាពជាប់ធន់នៃបង្គន់ដែលបានសង់ក្នុងសហគមន៍ដែលបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តក្រោយការបញ្ឈប់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ ២០១៤ ខិតខំធ្វើយ៉ា ងណាឱ្យ
សហគមន៍កំណត់រកចំណុចខ្វះខាតដោយខ្លួនឯង រ�ៀបចំផែនការលុបបំបាត់ចំណុច
ខ្វះខាតដោយអនុវត្តសកម្មភាពសមស្របតាមបរបទ និងបង្កើតមូលដ្ឋា នសម្រាប់
ធានានិរន្តរភាព។
29

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ និិង UNICEF 2017
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ដំណាក់កាលក្រោយការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
ខិតខំពង្រឹង និងរក្សាបានការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
កន្លងមក ក៏ដូចជាកែលម្អបង្គន់ ធានាអនាម័យ និងផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវ និងភាព
ម្ចា ស់ការទៅសហគមន៍។ លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុងរួមបញ្ចូ លសូចនាករ ៧ ជាអាទិ៍ ការមានបង្គន់ និងឥរ ិយាបថ
និិងភាពម្ចាាស់់ការរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការទឹឹកស្អាាត និិងអនាម័័យក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានលើ�ើ
ដំំណើ�ើ រការនេះ�ះ។
ផែនការសកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំង
ស្រុងនៅថ្នាក់ភូមិ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយគណៈកម្មា ធិការទឹកស្អាត និងអនាម័យ
ភូូមិិ និិងដាក់់បញ្ចូូ� លក្នុុ�ងផែ�នការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ឃុំំ�30។ ឃុំំ� ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើលទ្ធធភាព
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹក និិងអនាម័័យក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់ខ្លួួ�ន និិងមានមេ�ឃុំំ�រងជាអ្ននកទទួួលខុុស
ត្រូវល�ើទឹកស្អាត និងអនាម័យ។
កតិកាសញ្ញា និរន្តរភាពត្រីភាគី ដែលចុះហត្ថលេខាដោយភូមិ សេវាបច្ចេកទេស
និងមេឃុំ ដែលកំណត់ពីការទទួលខុសត្រូវ បានផ្តល់គណនេយ្យភាព និងអាទិភាព
ផ្នែកគោលនយោបាយល�ើផ្នែកអនាម័យ។
ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ ភូមិចំនួន ១៣០ (១០ ឃុំ) បានបង្កើតកតិកាសញ្ញា
និងប្តេជ្ញាដាក់បញ្ចូ លសកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាស
កាលទាំងស្រុងក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ។ ភូមិជាង ១០០០ បានបញ្ចប់ដំណាក់កាល
ក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងតាំងពីឆ្នាំ២០១៥។
ជំហាន ៖
១. គណៈកម្មា ធិការទឹកស្អាត និងអនាម័យភូមិ
ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសក្នុងដំណាក់
កាលបំផុស និងចូលរួមដោយសមាជិកដែលបានជ្រើសរ�ើសដ�ើម្បីតំណាងឱ្យ
តំបន់ដែលពួកគេរស់នៅ និងវ ិស័យផ្សេងៗក្នុងសហគមន៍ (ឧ.យុវជន ស្រ្តី)។
គណៈកម្មា ធិការនេះឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីតួនាទីរបស់ខ្លួន ដូចជា
ការផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេស ការធ្វើផែនការ និងការតាមដានបន្ត និងការ
ក�ៀរគរមូលនិធិ។
២. ក្រោយការបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់កា របន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុផែន
ការសកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយគណៈកម្មា ធិការទឹកស្អាត និងអនាម័យ។
៣. ការផ្តល់សុពលភាពជាល�ើកដំបូង
ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយសេវាបច្ចេកទេស
រដ្ឋាភិបាល និងទីភ្នាក់ងារគាំទ្រដ�ើម្បីធានាថា គណៈកម្មា ធិការនេះបំពេញមុខ
30
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ងារ និងមានការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព។
៤. គណៈកម្មា ធិការនេះអនុវត្ត និងធានាការអនុលោមតាមផែនការសកម្មភាព។
ពួកគេចុះតាមផ្ទះ និងផ្តល់ការណែនាំពីរប�ៀបងាកមកគន្លងត្រឹមត្រូវវ ិញប្រសិន
ប�ើមានការភ្លាំងភ្លាត់។
៥. បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបានចុះត្រួតពិនិត្យ ចំណែកទីភ្នាក់ងារគាំទ្របានអនុវត្តកម្មភាព
នានា ដូចជា ការផ្លា ស់ប្តូរឥរ ិយាបថតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការបណ្តុះ
បណ្តា លជាងសំណង់ និងការបណ្តុះបណ្តា លបន្ថែមទ�ៀតដល់គណៈកម្មា ធិការ
ទឹកស្អាត និងអនាម័យ។
៦. ការរាយការណ៍ដោយសហគមន៍ផ្ទា ល់នៅតែធ្វើឡ�ើង រហូតទាល់តែពួកគេយល់
ថាបានបញ្ចប់ផែនសកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់ ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាស
កាលទាំងស្រុង។
៧. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ល�ើកទីពីរចូលរួមដោយសហគមន៍ សេវាបច្ចេកទេស និងទីភ្នាក់
ងារគាំទ្រពីខាងក្រៅ។ មានការអង្កេត KAP និងការផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ទាំង
អស់។ បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ល�ើកទី ២ នឹងមានការចេញសេចក្តីសម្រេចថា ត�ើ
ត្រូវបញ្ជាក់ស្ថានភាពក្រោយគ្មា នការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល ទាំងស្រុង
ឬយ៉ា ងណា។
៨. វដ្តនៃការរ�ៀបចំផែនការ និងការវាយតម្លៃក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាស
វាលពាសកាលទាំងស្រុង ធ្វើឡ�ើងជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ និងចូលរួមដោយត្រីភាគី។
គន្លឹះ និងការណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តបន្តក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុង
•	ការជំរុញអនាម័យ តាមរយៈការរ�ៀបចំកម្មវ ិធីក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់
ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ទាមទារការចូលរួម និងការរ�ៀបចំផែនការរយៈ
ពេលវែង។ ការធ្វើឱ្យវ ិធីសាស្រ្តនេះក្លា យជាយុទ្ធសាស្រ្តថ្នាក់ជាតិ និងការតម្រូវ
ឱ្យអ្នកអនុវត្តន៍ទាំងអស់ ចាប់ផ្តើមកម្មវ ិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង
ក្នុងសហគមន៍ថ្មីៗ ដ�ើម្បីដាក់បញ្ចូ លសកម្មភាពបញ្ជាក់ក្រោយការបញ្ឈប់ការ
បន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ក្នុងការធ្វើផែនការរបស់ខ្លួន ដូចការ
អនុុវត្តតក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា លីី ជាគន្លឹះះ��ក្នុុ�ងការធានាការផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីការផ្តោ�ោតសំំខាន់់
លើ�ើការសម្រេ�េចបានការបញ្ឈឈប់់ ការបន្ទោ�ោ របង់់ ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង
ទៅជាការសម្រេចបានគោលដៅអនាម័យប្រកបដោយមហិច្ឆិតាជាងមុន។
•

សកម្មភាព ក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាល ទាំងស្រុង
ទាមទារទាំងធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវគ្រោងឡ�ើងពីដំបូងដ�ើម្បី
ធានាថា ប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាន មានសមត្ថថភាពចាំំបាច់់ក្នុុ�ងការអនុុវត្តត
(Wamera 2016; USAID 2017)។
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•	ការជំរុញការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងស្ថាប័នកម្រិតខ្ពស់ដែលចាប់អារម្មណ៍
លើ�ើសកម្មមភាពទាំំងនេះ�ះ (ឧ. មេ�ឃុំំ�នៅ�ប្រ�ទេ�សម៉ាា លីីចុះះ�ពិិនិិត្យយសហគមន៍៍រាល់់
ឆ្នាំំ�) នឹឹងផ្តតល់់ការគាំំទ្រ� និិងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមានការធានានិិរន្តតរភាពការបញ្ឈឈប់់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ ជាញឹកញាប់ សេវាកម្រិតខ្ពស់
ក្នុុ�ងសកម្មមភាព ក្រោ��យការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង
បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយ (Robinson and Gnilo
2016)។
•

ការបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធតាមដាន និិងរាយការណ៍៍ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាន (ឧ. បណ្តាា ញត្រួ�ួត
ពិិនិិត្យយសហគមន៍៍តាមសាលារៀ�ៀនក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអេ�ត្យូូ�ពីី ឬឧបករណ៍៍កំំណត់់រក
ការភ្លាំងភ្លាត់ពីដំបូងក្នុងប្រទេសនេប៉ា ល់) ជួយឱ្យសកម្មភាពក្រោយការបញ្ឈប់
ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ផ្តោតល�ើការភ្លាំងភ្លាត់ដែលបាន
កត់សម្គា ល់។

ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ គំនិតពីមូលដ្ឋាន
ឧទាហរណ៍គំរទាំ
ូ ងនេះល�ើកឡ�ើងពីគំរូ និងកត្តាផ្សេងៗដែលបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ និងបានផ្តល់
មេរ�ៀនសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងបរ ិបទនានា។
១. ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ សូមយល់ថា ការភ្លាំងភ្លាំងនៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ រ
បង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ងាយនឹងក�ើតឡ�ើងក្នុងកម្មវ ិធីសហគមន៍ដឹកនាំ
អនាម័យអនុវត្តទាំងស្រុងភាគច្រើន។ សមត្ថភាពកត់សម្គា ល់គំរូ និងកំណត់រកកត្តា
ជំរុញការភ្លាំងភ្លាត់ នឹងបង្កើនល្បឿន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតប និងធានាការ
ស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់ មុនពេលដែលបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបានជារ�ៀងរហូត។
កត្តាដែលបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់ ប្រែប្រួល និងផ្អែកតាមបរ ិបទ។ ដូច្នេះ ត្រូវកសាងជំនាញ
និងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋា ន និងរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសហគមន៍ក្នុងការវាយ
តម្លៃគំរនៃកា
ូ
រភ្លាំងភ្លាត់ និងកត្តាបង្កប់នៅកម្រិតមូលដ្ឋា ន និងផ្តល់ឧបករណ៍ដល់ពួក
គេដ�ើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបតាមបរ ិបទ។
២. បង្កើត/ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ៖ សូមបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសហគមន៍ដូជា
WASHcoms ឬក្រុមសកម្មភាពអនាម័យ ដែលធ្វើការក្នុងសហគមន៍ផ្ទា ល់ ដ�ើម្បី
កំណត់រក និងដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ឱ្យបានឆាប់បំផុត។ ភាពនៅជិតដិតជាមួយ
សហគមន៍ ជួយបង្កើនការទទួលខុសត្រូវ និងធានាថា ការឆ្លើយតបមានភាពសម
ស្របតាមបរ ិបទ។ សូមពិចារណាជាមុនពីរប�ៀបបំផុសរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសហគមន៍
ក្នុងរយៈពេលវែង ដូចជា ការបង្កប់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល
ផ្លូវការ និងរប�ៀបតាមដានការបំពេញមុខងាររបស់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ។
៣. ការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើបុគ្គលគ្រប់រប
ូ មិនក�ើតឡ�ើងដោយឯកឯងនោះទេ ៖
សូមកុំសន្មតថា យន្តការគាំទ្រសហគមន៍នឹងបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ
បំផុត និងងាយរងគ្រោះបំផុតបានជារ�ៀងរហូតនោះទេ ជាពិសេសនៅពេលដែល
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ស្ថានភាព ឬសម្ភារៈក្នុងមូលដ្ឋា ន តម្រូវឱ្យមានការសង់បង្គន់ឡ�ើងវ ិញ និងការជួស
ជុលច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ សូមកំណត់រកយុទ្ធសាស្រ្តជាក់លាក់ដែលកំណត់រក
និងផ្តោតសំខាន់ល�ើគ្រួសារក្រីក្របំផុត និងងាយរងគ្រោះបំផុតដ�ើម្បីធានាថាពួកគេ
អាចធានានិិរន្តតរភាព និិងពង្រឹ�ឹងការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំង
ស្រុ�ុងក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ដែ�លបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ របង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង។
៤. ធានាថា ប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ សូម
បង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធពិិនិិត្យយតាមដាន ដែ�លមិិនបញ្ចចប់់ត្រឹ�ឹមការបញ្ជា
ា ក់់ការបញ្ឈឈប់់ការបន្ទោ�ោ រ
បង់់ពាសវាលពាសកាលទាំំងស្រុ�ុង ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�បន្តតផ្តតល់់តុុល្យយភាពទិិន្ននន័័យចាំំបាច់់
ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយតាមដានវឌ្ឍឍនភាពឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�សម្រេ�េចបានចំំណុុចដៅ�នៃ�លទ្ធធភាពទទួួល
បានជាសកល ក៏៏ដូូចជាផ្តតល់់បណ្តុំំ�� ទិិន្ននន័័យចាំំបាច់់នៅ�កម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាានដើ�ើម្បីី�កំំណត់់
រក និងដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់។
៥. ចាត់ទុកការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងជាចំណុចចាប់ផ្តើម ៖
សូមល�ើកកម្ពស់ការបន្តអនុវត្តសកម្មភាពសហគមន៍ឆ្ពោះទៅរកចំណុចដៅអនាម័យ
ដែលគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព តាមរយៈការធ្វើផែនការ និងការផ្តល់ធនធានដល់
យុទ្ធសាស្រ្តក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង។ ចំណុច
ដៅក្រោយការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុងពង្រឹងឥរ ិយាបថ
អនាម័យ និងជំរុញការសម្រេចបានការឆ្ពោះឡ�ើងល�ើនៃកាំជណ្តើ រអនាម័យគួបផ្សំ
នឹងសេវាអនាម័យបរ ិស្ថានកម្រិតខ្ពស់។ ការផ្តោតល�ើជំហានបន្ទាប់ជំរុញឱ្យសហគមន៍
កំណត់រក និងល�ើកឡ�ើងពីការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងដំណ�ើ រការនេះ។
ចាំបាច់ត្រូវមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទ�ៀត ដ�ើម្បី ៖
•

កសាងមូលដ្ឋា នចំណេះដឹងស្តីពីការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់។ ការពិនិត្យ
ឡ�ើងវ ិញនេះកត់សម្គា ល់ពីការលំបាក ក្នុងការកំណត់រកករណីជាក់លាក់ពី
ឯកសារមានស្រាប់ ឬពីមូលដ្ឋា ន ស្តីពីរប�ៀបកំណត់រក និងស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់។
ឧទាហរណ៍ដែលល�ើកឡ�ើងក្នុងការពិនិត្យឡ�ើងវ ិញនេះ គ្រាន់តែជាចំណុច
ចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ និងចាំបាច់ត្រូវមានការរ�ៀនសូត្របន្ថែម។

•

ផ្តោតល�ើការភ្លាំងភ្លាត់នៃការលាងសម្អាតដៃ។ ករណីភ្លាំងភ្លាត់ភាគច្រើនដែល
បានរកឃ�ើញ ផ្តោតសំខាន់ល�ើការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលក្នុងបរ ិស្ថាន
ចំណែកលក្ខណៈវ ិនិចឆ័យ
្ ផ្សេងទ�ៀត នៃការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាល
ពាសកាលទាំងស្រុង ជាពិសេសការលាងសម្អាតដៃ ក៏ងាយនឹងភ្លាំងភ្លាត់
ផងដែរ (Tyndale-Biscoe et al. 2013)31 ។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវកំណត់រក និង
ចែករ ំលែក ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្ត ដែលស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់នៃការលាង
សម្អាតដៃ។

31

ការសម្ភាា សអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ក្នុុ�ងតំំបន់់អាហ្វ្រិ�ិ�កខាងលិិច និិងកណ្តាា ល
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•

ស្វែងយល់ និងដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងគ្រួសារ ៖ មានមូលដ្ឋា នភស្តុតាង
កាន់តែច្រើន ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃឌីណាមិកក្នុងគ្រួសារល�ើលទ្ធផលនៃកម្ម
វ ិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យទាំងស្រុង។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវមានការស្រាវ
ជ្រាវបន្ថែម ស្តីពីយន្តការដែលឌីណាមិកទាំងនេះបង្កជាការភ្លាំងភ្លាត់ និង
មេរ�ៀនស្តីពីរប�ៀបកំណត់រក និងស្តា រការភ្លាំងភ្លាត់ក្នុងគ្រួសារ។

•

ដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់របស់គ្រួសារក្រីក្របំផុត ៖ គ្រួសារក្រីក្របំផុតក្នុង
សហគមន៍ ច្រើនតែងាយភ្លាំងភ្លាត់ ហ�ើយភាពក្រីក្របានគួបផ្សំជាមួយក
ត្តាបង្កការភ្លាំងភ្លាត់ផ្សេងទ�ៀត។ ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវមានមេរ�ៀនស្តីពីវ ិធីសាស្
រនានាសម្រាប់
្ត
កំណត់រក និងដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់របស់គ្រួសារក្រីក្រ
បំផុត។

•

ធានានិរន្តរភាពរបស់ក្រុមគាំទ្រនៅមូលដ្ឋា ន
ដែលជាចំណុចស្នូលនៃការ
ដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ ការភ្លាំងភ្លាត់ដែលក�ើតឡ�ើង ក្រោយការបញ្ជាក់
ការបញ្ឈប់ការបន្ទោ របង់ពាសវាលពាសកាលទាំងស្រុង ច្រើនក�ើតឡ�ើង
បន្ទាប់ពីកម្មវ ិធីលែងផ្តល់ការគាំទ្រ។ តួនាទីរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ
គាំទ្រសង្គមសម្រាប់ការកំណត់រក និងដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ មានសារៈ
សំខាន់ណាស់ និងចាំបាច់ត្រូវមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទ�ៀតល�ើរប�ៀបធានា
និរន្តភាពរបស់ពួកគេ។
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