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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទនេះរៀបរៀងដោយ បណ្ឌិត អ៊ុន លាង ពេឹទ្ធបុរស មហាវិទេយាល័យ
វិទេយាសាស្តេសង្គមនិងមនុសេសសាស្តេសោមូ៉លីរស្មីសោភ័ណអ្នកសមេបសមេួល
កម្មវិធីបរិញ្ញាប័តេជាន់ខ្ពស់ខាងទសេសនវិជា្ជានិងសុខសេរីអនុបេធានការិយាល័យ
សេវជេវ នេសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ សូមយោងអត្ថបទនេះថា៖ UN 
Leang, Somolireasmey Saphon and Serey Sok . 2019. “Gender Analysis of 
Survey on Cambodia’s Young and Older Generation: Family, Community, 
Political Knowledge and Attitudes, and Future Expectations.” Cambodia 
Development Review 22 (4): 10-14.Phnom Penh: CDRI.

ការវិភាគយ្នឌ័រពីអង្ក្តលើយុវជន 
និងមនុស្សជំនាន់មុននៅកម្ពុជា៖ គ្ួសារ 

សហគមន៍ ចំណ្ះដឹង ឥរិយាបថនយោបាយ 
និងការរំពឹងទុកទៅអនាគត

ស្ចក្តីផ្តើម
បេទេសកម្ពុជា ឆ្លងតាមកំណើនគួរឲេយស្ញប់ស្ញេងក្នុងជាងពីរ

ទសវតេសរ៍កន្លងមកនេះ កំពុងកា្លាយយា៉ាងលឿនជាខា្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយ
នៅអាសុី។ កម្ពុជាសមេចបានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចយា៉ាងលឿនគួរ
ស្ញប់ស្ញេងក្នុង២០ឆ្នាំកន្លងមកដោយមានកំណើនផសសជាប់
រហូតដល់ជាង៧%ក្នុងមួយឆ្នាំការពងេីកនិងកេលំអហេដា្ឋារចនា
សម្ព័ន្ធនិងការជឿនលឿនគួរឲេយកត់សំគល់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាព
កេីកេ។ លទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដ៏ល្អជាយូរឆ្នាំមកនេះ បានធ្វើឲេយ
មាននគរូបនីយកម្មយា៉ាងលឿន ហើយសេបគ្នានឹងការបេបេួល
ផ្នេកបេជាសាស្តេក៏មានការកេលំអគុណភាពការអប់រំនិងកំណើន
ដេនគេបដណ្តប់និងការបេើបេស់អុិនធើណិតហើយទាំងអស់នេះ
បានធ្វើឲេយបេបេួលដល់ចំណប់អារម្មណ៍ ការគិតគូរ និង
អាកបេបកិរិយារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងចំណោមស្តេី។

ពិតហើយស្តេីបានចូលរួមចំណេកយា៉ាងសំខាន់ដល់ការកសាង
បេទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងអនាគតរំពឹង
ចង់បាន។ ការពន្លឿនសមភាពយេនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណច
ដល់ស្តេី ជារឿយៗមានអាទិភាពខ្ពស់នៅក្នុងគមេងអភិវឌេឍន៍
ផេសេងៗ ជាពិសេស គមេងរបស់អង្គការមិនមេនរដា្ឋាភិបាល
(NGOs) ក្នុងសេុក និងអន្តរជាតិនានា។ ការផ្តល់សិទ្ធិអំណច
ដល់ស្តេី និងសមភាពយេនឌ័រ ជាចំណុចផ្តោតសំខាន់របស់
រាជរដា្ឋាភិបាល ដូចជាក្នុងការបង្កើត កេសួងកិច្ចការនារី នៅ
ឆ្នាំ១៩៩៣ ជាដើម។ ទោះបីបេជាជនកម្ពុជាមានអារម្មណ៍
ផេសារភា្ជាប់ខ្លនួខា្លាងំជាងតាមខេសេខាងមា្តោយហើយស្តេដីើរតួនាទីសកម្ម
ទាំងក្នុងគេួសារនិងក្នុងសង្គមក្តី ក៏ស្តេីនៅតេជួបបញ្ហាបេឈមក្នុង
លទ្ធភាព និងឱកាសដើមេបីជះឥទ្ធិពលទៅលើសេចក្តីសមេចចិត្ត
ក្នុងគេួសារ ក្នុងសហគមន៍ និង ក្នុងមជេឈដា្ឋាននយោបាយ
(Baudinet2018,MOWA2014,Thon2017)។

អត្ថបទនេះសង្ខេបលទ្ធផលការវិភាគយេនឌ័រ (Un, Saphon
and Sok 2019) នេអង្កេតតំណងឲេយទូទាំងបេទេសដេល

រៀបចំឡើងដោយផ្នេកអភិបាលកិច្ច នេវិទេយាសា្ថាន CDRIសមេប់
ការសេវជេវស្តីពី "យុវជន និងមនុសេសជំនាន់មុននៅកម្ពុជា៖
ទំនាក់ទំនងរវាងទាំងពីរជំនាន់និងទសេសនៈសង្គមនិងនយោបាយ"
(Eng et al. 2019)។ការសិកេសានិងការវិភាគយេនឌ័រជាទូទៅ
ផ្តោតលើសា្ថានភាពរបស់ស្តេីឬចំណប់អារម្មណ៍របស់ស្តេីលើបញ្ហា
ខ្លះ ដោយសន្មតថាស្តេីទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចគ្នា។ ប៉ុន្តេការ
វិភាគយេនឌ័រនេះមានចំណុចពិសេសមួយ គឺមិនបានចាត់ទុក
ស្តេីជាមនុសេសមួយកេុម មានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ។
ផ្ទុយទៅវិញ ការវិភាគនេះបានពិនិតេយលើ អន្តរកម្មនិងទំនាក់ទំនង
ហើយនិង កតា្តោផេសេងទៀតដេលនាំឲេយមាន ភាពខុសគ្នារវាងស្តេី
នឹងស្តេី និងភាពខុសគ្នារវាងស្តេីនឹងបុរស ដោយធ្វើការបំបេក
ទិន្នន័យលើលក្ខណៈសមេបត្តិផេសេងៗ ដើមេបីស្វេងយល់ថា តើស្តេី
ដេលមានលក្ខណៈសមេបត្តិខុសៗគ្នា គត់មានចំណប់អារម្មណ៍
ខុសគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដេរឬយា៉ាងណ?

ការសិក្សា៖ វិធីសាស្ត្ និងទិន្នន័យ
អង្កេតបានធ្វើឡើងពីខេតុលា ២០១៧ ដល់ មករា ២០១៨

ដោយមានការធ្វើសមា្ភាសន៍ជាមួយពលរដ្ឋកម្ពជុាចំនួន១.៦០០នាក់
ក្នុង ១០១ភូមិ (៧២% នៅជនបទ និង ២៩% នៅទីកេុង)
ក្នុងខេត្តចំនួន ៥ (កំពត បាត់ដំបង ស្ទឹងតេង សា្វាយរៀង
កំពង់ចាម) និងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងកេបខ័ណ្ឌសំណក មាន
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ ៩៥៧នាក់ជាស្តេី និង ៦៤៣នាក់ជាបុរស
ដេលចេកចេញជាពីរកេុមគឺ ជនវ័យក្មេងឬយុវជន (អាយុ ១៦-
៣០ឆ្នាំ) និង មនុសេសជំនាន់មុន (អាយុលើស ៣០ឆ្នាំ) ដូច្នេះ
ក្នុងសំណកសរុបមាន  ២៤,៩%ជាយុវជន និង ៧៥,១%ជា
មនុសេសជំនាន់មុន។កមេងសំណួរអង្កេតមាន១០១សំណួរចេក
ចេញជា៦ផ្នេកដេលជាប់ទាក់ទងនឹងបេជាសាស្តេអត្តសញ្ញាណ
និងសីលធម៌ទំនុកចិត្តនិងការគោរពការរំពឹងទុកទៅអនាគតការ
ចូលរួមផ្នេកនយោបាយនិងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ។

ការវិភាគយេនឌ័រ(Un,SaphonandSok2019)បានយក
ចម្លើយក្នុងអង្កេត មកធ្វើជាបេភពទិន្នន័យចមេបងតេមួយគត់
ដោយបេងចេកតាមបេធានបទធំៗចំនួនបួន៖ គេួសារ ឥរិយាបថ
ចំពោះសហគមន៍ ចំណេះដឹងនិងឥរិយាបថផ្នេកនយោបាយ និង
ការរំពឹងទុកទៅអនាគត។ ចម្លើយតាមបេធានបទនីមួយៗបាន
យកមកផ្តុំតាមបេធានបទតូចៗជាចេើន និងដាក់លេខកូដតាម
លក្ខណៈសមេបត្តិ៧យា៉ាង(តារាង១និង២)។
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តារាង១៖បេធានបទចមេបងៗនិងបេធានបទតូចៗ
បេធានបទចមេបងៗ បេធានបទតូចៗ
គេួសារ គមា្លាតរវាងជំនាន់មនុសេស

ការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តក្នុងគេួសារ
ការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តអំពីការរៀបការ

ឥរិយាបថចំពោះ
សហគមន៍

ទំនុកចិត្តផ្នេកសង្គមនិងសា្ថាប័ន
ការគិតគូរពីបេទេសជាតិ
ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍

ចំណេះដឹងនិង
ឥរិយាបថផ្នេក
នយោបាយ

ការយល់ឃើញផ្នេកយេនឌ័រលើភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ការចូលរួមផ្នេកសង្គមនិងនយោបាយ
ការបារម្ភពីបញ្ហានិងសេវាផ្នេកសង្គម

ការរំពឹងទុក
ទៅអនាគត

ទិសដៅរបស់បេទេសជាតិ
ការរំពឹងទុកផ្ទាល់ខ្លួន

តារាង២៖ការដាក់លេខកូដទិន្នន័យ
លក្ខណសមេបត្តិ រងា្វាស់
អាយុ យុវជនឬជនវ័យក្មេង(អាយុ១៦-៣០ឆ្នាំ)

មនុសេសជំនាន់មុន(អាយុលើស៣០ឆ្នាំ)
កន្លេងរស់នៅ រាជធានីភ្នំពេញ

មិនមេនរាជធានីភ្នំពេញ
កមេិតអប់រំ
សមេចបាន*

ការអប់រំកមេិតមូលដា្ឋានឬទាបជាង
ការអប់រំខ្ពស់ជាងកមេិតមូលដា្ឋាន

សា្ថានភាពរៀបការ នៅលីវ
មិនមេននៅលីវ(រៀបការរួច,រួមរស់ជាមួយគ្នា)

បេភេទការងារ ការងារមានបេក់ឈ្នួល
ការងារគ្មានបេក់ឈ្នួល

ភាពចល័ត ពលករចំណកសេុក
មិនមេនពលករចំណកសេុក

លទ្ធភាពបេើបេស់
អុិនធើណិត

អ្នកបេើបេស់អុិនធើណិត
មិនមេនអ្នកបេើបេស់អុិនធើណិត

កំណត់សំគល់៖*បានជេើសរីសយកបេភេទទាំងនេះពេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
បានកំណត់ថាការអប់រំកមេិតមូលដា្ឋានគឺការបានចូលរៀនក្នុងសាលាយា៉ាងហោច
ណស់៩ឆ្នាំប៉ុន្តេជាមធេយម(mean)ការចូលរៀនក្នុងសាលានៅកម្ពុជាមានកមេិត
ទាបតេឹម៤,៨ឆ្នាំនៅឆ្នាំ២០១៧(hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_
theme/country-notes/KHM.pdf).

ការផ្គូផ្គងទិន្នន័យលើលក្ខណសមេបត្តិទាំង ៧ដេលបានជេើស
យក បានផ្តល់នូវតារាងចេើនណស់ ដូច្នេះអ្នកសេវជេវបានបេើ
លក្ខណវិនិច្ឆ័យដូចខាងកេមដើមេបីស្វេងរកលទ្ធផលសំខាន់ៗ៖
•	 សំណួរអង្កេតជាប់ពាក់ព័ន្ធល្អនឹងបេធានបទទាំងបួនដេលបាន

ជេើសយកសមេប់ការសិកេសា
•	 ភាពខុសគ្នាជាភាគរយ រវាងចម្លើយនានាលើលក្ខណសមេបត្តិ

នីមួយៗ។ភាពខុសគ្នាតេូវបានបញ្ជាក់តាមស្ថិតិ (បើសិនមាន
ទិន្នន័យ) បើពុំនោះទេ ភាពខុសគ្នា ១០% តេូវបានយកមក
បេើជាកមេិតគោល

•	 សំណួរដដេលឬសេដៀងគ្នាតេូវបានសា្ថាប័នរដ្ឋអ្នកសេវជេវ
អង្កេតសមេប់ការសេវជេវ និងការសិកេសានានា លើកមក
ពិភាកេសានិងផ្តល់អាទិភាព។

លទ្ធផលរកឃើញ
លទ្ធផលបងា្ហាញថា លក្ខណសមេបត្តិនានាដេលបានជេើស

យកមកវិភាគធ្វើឲេយគេមានអារម្មណ៍ថាស្តេីជាមនុសេសមានបេភេទ
ខុសៗគ្នា ហើយលក្ខណសមេបត្តិទាំងនេះជះឥទ្ធិពលខា្លាំងដល់
ការចូលរួម និងការយល់ដឹងផ្នេកសង្គមនិងផ្នេកនយោបាយរបស់
ស្តេី។ លទ្ធផលរកឃើញនេះ មានការពាក់ព័ន្ធសំខាន់សមេប់
គោលនយោបាយ និងរបៀបរបបអនុវត្តផ្នេកយេនឌ័រ ក៏ដូចជា
ការសេវជេវទៅអនាគត ពីពេះការពេយាយាមផ្តល់សិទ្ធិអំណច
និងលើកកម្ពស់សមភាពនិងសមធម៌ផ្នេកយេនឌ័រដល់ស្តេី ដោយ
ចាត់ទុកស្តេីជាមនុសេសមួយកេុមដូចគ្នាទាំងអស់នោះទំនងមិនអាច
បានផលដូចការរំពឹងទុកឡើយ។

គេួសារ
គមា្លាតរវាងជំនាន់មនុសេស៖ ការបេបេួលផ្នេកបេជាសាស្តេ

ដោយសារការស្ទុះឡើងជាខា្លាំងនេកំណើតទារក (baby boom)
កេយពេលរបបខ្មេរកេហមបានដួលរលំគួបផេសំនឹងការល្អបេសើរ
ឡើងក្នុងការអប់រំ ក្នុងលទ្ធភាពបានបេើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ ក្នុង
របៀបរស់នៅមានវបេបធម៌ចមេុះនៅទីកេុង គឺបាននាំឲេយមានគមា្លាត
រវាងជំនាន់មនុសេស។ ក្នុងនេះអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ភាគចេើនបាន
ទទួលសា្គាល់ថា ជំនាន់គត់ខុសប្លេកជាខា្លាំងពីជំនាន់ផេសេងទៀត
និងមានតេជាង ៥០% បន្តិចប៉ុណោ្ណោះដេលយល់សេបថាគេអាច
ទទួលយកបាន បើសិនយុវជនមិនឯកភាពជាមួយឪពុកមា្តោយ។
សមេប់អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្តេី គេរកឃើញថា អ្នករស់នៅ
រាជធានីភ្នំពេញ អ្នកមានការសិកេសាអប់រំខ្ពស់ជាងកមេិតមូលដា្ឋាន
និងអ្នកបេើអុិនធើណិតតេងមានចំណប់អារម្មណ៍ខុសប្លេកពីគេ។

ការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តក្នុងគេួសារ៖ គមា្លាតរវាងជំនាន់
មនុសេសមិនគេន់តេប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាថា អ្នកណតេូវធ្វើសេចក្តី
សមេចចិត្តនោះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងប៉ះពាល់ដល់ បញ្ហាអ្វីតេូវធ្វើ
សេចក្តីសមេចចិត្ត និងហេតុអ្វីតេូវធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្ត ផង
ដេរ។ ថ្វីបើឪពុកមា្តោយនៅតេមានភារកិច្ចធ្វើការសមេចចិត្ត ប៉ុន្តេ
យុវជនកាន់តេមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯងគួរមានទំនួលខុសតេូវ
ធ្វើការសមេចចិត្តលើដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួន ដូចជាលើ ការអប់រំ
ការងារនិងការរៀបការជាដើម។ឧទាហរណ៍ឪពុកមា្តោយនៅតេ
សមេចអារកាត់ចេើនលើការអប់រំ ប៉ុន្តេតេងបានចូលរួមសមេច
ចិត្តតិចជាងក្នុងការជេើសរីសការងារសមេប់កូន។ សមេប់
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្តេី គេបានពិនិតេយឃើញនូវ ចំនួនភាគរយ
យា៉ាងខ្ពស់នេអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកមានការអប់រំខ្ពស់ជាង
កមេិតមូលដា្ឋាននិងអ្នកបេើអុិនធើណិតដេលយល់ថាយុវជនគួរ
មានសិទ្ធិអំណចធ្វើការសមេចចិត្តដោយខ្លូនឯង។

ការរៀបការ៖ សង្គមកម្ពុជាឲេយតម្លេខ្ពស់ដល់មង្គលការ ពេះ
វាជាជំហានគេអាចទទួលយកបាន និងគោរពទទួលសា្គាល់ ដើមេបី
កសាងគេួសារ និងកា្លាយជាឪពុកមា្តោយគេ។ ការរួមរស់ជាមួយគ្នា
មុនពេលរៀបការ ពុំមានការឲេយតម្លេ ឬទទួលយកពីមហាជនទេ។
ជាក់ស្តេងបេមាណ៨០%នេស្តេីឆ្លើយសមា្ភាសន៍បាននិយាយថា
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

គូគេងមិនគួររួមរស់ជាមួយគ្នា មុនពេលរៀបការទេ ហើយសឹង
គេប់គ្នាយល់ថាមង្គលការនិងការកសាងគេួសារមានសារៈសំខាន់
ខា្លាំង ចំណេកឯ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាងពាក់កណ្តាល យល់ថា
មង្គលការ និងការកសាងគេួសារមានសារៈសំខាន់កេលេង។
យា៉ាងនេះមិនមេនមានន័យថា គ្មានសេ្តីជំទាស់នឹងទំនៀមទមា្លាប់
បេពេណីនោះទេ ពេះមានស្តេីខ្លះឆ្លើយសមា្ភាសន៍យល់សេបនឹង
ការរួមរស់ជាមួយគ្នាមុនពេលរៀបការ ក្នុងនេះ មាន អ្នករស់នៅ
រាជធានីភ្នំពេញ១៨,៧%អ្នកមិនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ១១,៥%
ស្តេីវ័យចំណស់១៣,៨%និងស្តេីវ័យក្មេង៩,៨%។

ឥរិយាបថចំពោះសហគមន៍
ទំនុកចិត្តលើសង្គម៖ ទំនុកចិត្តលើសង្គម មានសារៈសំខាន់

ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បេទេសជាតិ (ឧទាហរណ៍ កំណើន
សេដ្ឋកិច្ច និងការពេញចិត្តនឹងជីវភាពរស់នៅ) គឺដូចគ្នានឹង
វិនិយោគលើទេពេយមូលធន ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការអភិវឌេឍ
ជំនាញដេរ។ អង្កេតវាសវ់េងបរិយាកាសអាសុី(Asia Barometer
Survey)ឆ្នាំ២០០៣-០៦ ក្នុង ២៩បេទេស បងា្ហាញថា កម្ពុជា
មានទំនុកចិត្តលើសង្គមកមេិតទាបជាងគេ (Tokuda, Fujii
and Inoguch 2010) ដេលអាចបណ្តាលមកពី សង្គាេម
អូសបនា្លាយជិតបីទសវតេសរ៍ របបគេប់គេងផ្តោច់ការខ្មេរកេហម
(Zucker 2013; Scheer 2017) និងផលប៉ះពាល់ពីការផ្តល់
សេវាដេលមានអំពើពុករលួយ ក្នុងអំឡុងនេការកសាងបេទេស
ឡើងវិញកេយបញ្ចប់សងេ្គាម (Baker and Milne 2019)។
ប៉ុន្តេគួរឲេយរីករាយណស់ដេល លទ្ធផលអង្កេតចុះក្នុង តារាង ៣
បងា្ហាញថា បេជាជនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បង្គួរ ឬខ្ពស់ ទៅលើ
សាលារៀន មន្ទីរពេទេយ សា្ថាប័នក្នុងមូលដា្ឋាន បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ
ប៉ូលីសនិងតុលាការ និង អ្នកនយោបាយ ទោះបីក្នុងកមេិត
ខុសៗគ្នាក្តី។ គួរកត់សំគល់ថា មានអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍តិចនាក់
ណស់ដេលជេើសយកបេយោគថា "ខ្ញុំមិនទុកចិត្តសា្ថាប័ន ឬជន
ណមួយទេ"។

តារាង៣៖តើអ្នកទុកចិត្តលើសា្ថាប័នណឬអ្នកណខា្លាំងជាងគេ
(%)(N=1600)

បុរស ស្តេី
មន្ទីរពេទេយ/សាលារៀន 89.4 92.3

សា្ថាប័នក្នុងមូលដា្ឋាន 87.5 88.7

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ 77.5 75.6

ប៉ូលីស/តុលាការ 71.4 78.3

អ្នកនយោបាយ 65.7 65.6

ខ្ញុំមិនទុកចិត្តលើសា្ថាប័ន/អ្នកណទេ   3.8   2.8

ទោះបីមានជោគជ័យគួរឲេយសរសើរក្តី កម្ពុជានៅតេជាបេទេស
កំពុងអភិវឌេឍ និងពឹងផ្អេកលើជំនួយគំទេពីសា្ថាប័នសង្គមសុីវិល
និងដេគូអភិវេឍន៍អន្តរជាតិនានា។ ប៉ុន្តេដូចអ្នកសង្កេតការណ៍ជា
ចេើននាក់បានលើកឡើងដេរ វត្តមានសា្ថាប័នទាំងនេះមិនមេន

គ្មានបញ្ហាចោទអ្វីសោះនោះទេ (Domashneva 2013)។ មាន
ស្តេីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍តិចនាក់ណស់ ក្នុងនោះមានទាំងអ្នក
មានការអប់រំកមេិតខ្ពស់ និងអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញផង ដេល
មានអារម្មណ៍ថា អាចទុកចិត្តទាំងសេុងទៅលើអ្នកធ្វើការផ្នេក
អភិវឌេឍន៍នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។គួរកត់សំគល់ថាមានស្តេី
ចេើននាក់និយាយថា គត់ "ទុកចិត្តខ្លះ/មិនទុកចិត្តខ្លះ" លើអ្នក
ធ្វើការផ្នេកអភិវឌេឍន៍។ បញ្ហានេះជាក្តីបារម្ភមួយ ពេះកម្ពុជាមាន
ចំនួន NGOs សកម្មគិតក្នុងមនុសេសមា្នាក់ ចេើនជាងគេលំដាប់ទី២
ក្នុងពិភពលោក(Domashneva2013)។

ការគិតគូរពីបេទេសជាតិ និងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍៖ជាង
ពាក់កណ្តាលនេស្តេីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍និយាយថា គត់គិតគូរពី
សហគមន៍គត់ និងបេទេសជាតិ។ ការវិភាគតាមលក្ខណសមេបត្តិ
ផេសេងៗបងា្ហាញថា ក្នុងចំណោមអ្នកនិយាយថា ខ្លួនគិតគូរពី
បេទេសជាតិ ស្តេីវ័យចំណស់ (៥៩,៣%) មានចេើនជាងស្តេី
វ័យក្មេង(៤៨,៦%)ហើយអ្នករស់នៅតំបន់ជនបទ(៥៨,៤%)
មានចេើនជាងអ្នករស់នៅរាជធានភី្នំពេញ (៤៧,៦%)។ ប៉ុន្តេ
ការគិតគូរនេះ មិនមេនសុទ្ធតេស្តេងចេញជាការចូលរួមសកម្ម
ក្នុងសហគមន៍ឬសង្គមនោះទេ ជាពិសេស ក្នុងចំណោមស្តេី
អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍រស់នៅកេុងភ្នំពេញ អ្នកមានការអប់រំខ្ពស់ជាង
កមេិតមូលដា្ឋាននិងអ្នកមិនបេើអីុនធើណិត។តាមពិតការចូលរួម
មានលក្ខណៈអកម្មភាគចេើន។ជាក់ស្តេងស្តេីភាគចេើនដេលបាន
ចូលរួមក្នុងពេឹត្តិការណ៍ផេសេងៗនៅតាមមូលដា្ឋាន មិនបាននិយាយ
ឬលើកសំណួរអ្វីទេទោះបីគត់អះអាងថាគត់មិនខា្លាចបញ្ចញមតិ
ឬលើកសំណួរក្តី។

ចំណេះដឹងនិងឥរិយាបថផ្នេកនយោបាយ
ការយល់ឃើញផ្នេកយេនឌ័រលើភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ ក្នុងសង្គម

កម្ពុជា មានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណចស្តេីជាខា្លាំង និងមានការ
ផ្លាស់ប្តូរអាកបេបកិរិយាគួរឲេយកត់សំគល់ ប៉ុន្តេផ្នត់គំនិត និងរបៀប
របបនិងឥរិយាបថក្នុងសង្គម នៅតេជាឧបសគ្គរារាំងដល់ស្តេី
ហើយស្តេីនៅតេមានអ្នកតំណងតិចជាពិសេសអ្នកតំណងមាន
តួនាទីសមេចអារកាត់។ ទមា្លាប់ផ្តល់តម្លេខ្ពស់ឲេយទៅបុរសនៅតេ
ចាក់ឫសយា៉ាងរឹងមាំក្នុងសង្គមកម្ពុជា ហើយអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍
ទាំងបុរសទាំងស្តេី សុទ្ធតេគោរពតាមទមា្លាប់នេះដោយគិតថា
វាជារបៀបរបប និងឥរិយាបថពាក់ព័ន្ធនឹងបុព្វសិទ្ធិផ្នេកយេនឌ័រ។
ក្នុងនេះបញ្ហាបេឈមពិបាកដោះសេយជាងគេ អាចមិនមេនជា
ការរីសអើងបេឆំងនឹងស្តេីនោះទេប៉ុន្តេដោយសារតេស្តេីសុខចិត្ត
ទទួលយកផ្នត់គំនិតក្នុងសង្គមដេលចាត់ទុកខ្លួនដូចជាវត្ថុមួយបេប
(Saphon 2015)។មានអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ជាស្តេីចេើនជាងជា
បុរស ដេលយល់សេបថា បុរសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយបាន
ល្អជាងស្តេី និងមានចេើននាក់ជាងដេរ ជាពិសេសក្នុងចំណោម
អ្នកមានអាយុជាង ៣០ឆ្នាំ និងអ្នកមានការអប់រំកមេិតមូលដា្ឋានឬ
ទាបជាង ដេលបងា្ហាញថា គត់ភ័យខា្លាចនឹងពិភាកេសាដោយចំហពី
ការយល់ឃើញផ្នេកនយោបាយ។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ភាពលំអៀងផ្នេកយេនឌ័រក្នុងការអប់រំ៖តាមអង្កេតរបស់CDRI
(Eng at al. 2019)៧៥%នេអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍យល់ថាស្តេី
និងបុរស គួរមានឱកាសស្មើគ្នាដើមេបីទទួលបានការអប់រំកមេិត
ឧត្តមសិកេសានិងមានបេមាណ៩០%ឲេយតម្លេខ្ពស់ដល់អ្នករៀនចប់
ឧត្តមសិកេសា។ ប៉ុន្តេភាពលំអៀងផ្នេកយេនឌ័រនៅតេមាន ពេះ
មានស្តេីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ចេើននាក់ដេរដេលយល់សេបថា ក្មេង
បេុសបេសើរជាងក្មេងសេីសមេប់ការសិកេសានៅសាកលវិទេយាល័យ
ហើយគំនិតនេះឃើញមានចេើនជាងគេក្នុងចំណោមស្តេីអាយុជាង
៣០ឆ្នាំ(៣០,៣%),អ្នកមិនរស់នៅក្នុងកេុងភ្នំពេញ(២៨,១%)
និងអ្នកមានប្តីឬមានដេគូរួមរស់ជាមួយ(២៨,១%)។

ការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នាត៖ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ភាគចេើន
ជាពិសេសអ្នកបេើអុិនធើណិត បានបេើសិទ្ធិបោះឆ្នាតរបស់ខ្លួន។
មនុសេសជំនាន់មុនសឹងគេប់គ្នា (បុរស ៩៤,៣%ស្តេី ៩២,៤%)
បានបោះឆ្នាត ក្នុងពេលបោះឆ្នាតជេើសរីសតំណងរាស្តេ ឆ្នាំ
២០១៣ធៀបនឹងជនពេញវ័យនៅក្មេងមិនដល់៥០%ទេដេល
បានទៅបោះឆ្នាត(បុរស៤៣,១%ស្តេី៤៤,១%)។ក្នងុចំណោម
អ្នកទៅបោះឆ្នាត មាន ៧១,៥% ជាអ្នកបេើអុិនធើណិត។
ការទៅបោះឆ្នាតចេើនបេបនេះបងា្ហាញថាបេជាជនកម្ពុជាឲេយតម្លេ
ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នាតរបស់ខ្លួន ដោយយល់ឃើញថា វាជាទំនួល
ខុសតេូវដ៏សំខាន់ និងជាកតា្តោសំខាន់សមេប់របបបេជាធិបតេយេយ
ហើយសន្លឹកឆ្នាតរបស់ខ្លួនមានបេយោជន៍សមេប់បេទេសជាតិ។

ចេតនាបោះឆ្នាត៖មានអ្នកបោះឆ្នាតជាស្តេី(២៥,០%)ចេើន
ជាងជាបុរស(១៦,៧%)និងមានស្តេអីាយុលើស៣០ឆ្នាំ(៨១,៦%)
ចេើនជាខា្លាំងជាងស្តេីអាយុ ១៦-៣០ឆ្នាំ (២៣,៧%) ដេលបោះ
ឆ្នាតឲេយគណបកេសនយោបាយដដេលរហូតក្នុងការបោះឆ្នាតថា្នាក់
ជាតិ។ ចេតនានេះសុីគ្នានឹង បេបបទដេលអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍
ភាគចេើនបោះឆ្នាតពោលគឺដោយផ្អេកលើគណបកេសនយោបាយ
ជាជាងលើគុណសមេបត្តិឬឥទ្ធិពលផេសេងៗរបស់បេក្ខជន។

ក្តីបារម្ភពីបញ្ហា និងសេវាសង្គម៖ ក្នុងចំណោមបញ្ហា និង
សេវាសង្គមជាតិទាំង ១៤មុខ (ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការអប់រំ
សុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារ បរិសា្ថាន ភាពកេីកេ ភាពគ្មាន
ដីធ្លីនិងការជំពាក់បំណុលអំពើល្មើសចេបាប់និងបញ្ហាសន្តិសុខអំពើ
ពុករលួយទំនាស់រវាងគណបកេសនយោបាយអំពើអយុត្តិធម៌បញ្ហា
ពេំដេន វិសមភាពទេពេយធនកាន់តេធំឡើងរវាងអ្នកកេនឹងអ្នកមាន
និងចំណកសេុក)អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ទាំងស្តេីទាំងបុរសបានធ្វើ
ចំណត់ថា្នាក់ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការអប់រំ សុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ច
និងការងារនិងបរិសា្ថានជាបញ្ហាសំខាន់ៗជាងគេដេលរដា្ឋាភិបាល
តេូវយកចិត្តទុកដាក់ជាបនា្ទាន់។

ក្តីរំពឹងទៅអនាគត
ទិសដៅបេទេសជាតិកំពុងបេកាន់យក៖ អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍

ភាគចេើនយល់ថាបេទេសជាតិកំពុងស្ថិតលើផ្លូវតេូវដោយយោង
ជាសំខាន់ដល់ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ក្នុងចំណោមស្តេីអ្នក
ឆ្លើយសមា្ភាសន៍ដេលយល់បេបនេះមាន៥៩,៧%នេអ្នកមានការ

អប់រំខ្ពស់ជាងកមេិតមូលដា្ឋាន និង ៧២,០% នេអ្នកមានការអប់រំ
កមេិតមូលដា្ឋានឬទាបជាង។ចំណុចលេចធ្លាមួយគឺភាពខុសប្លេក
គ្នាដោយសារការបេើអុិនធើណិត។ ក្នុងចំណោមស្តេីអ្នកឆ្លើយ
សមា្ភាសន៍ អ្នកយល់ឃើញថាបេទេសជាតិកំពុងស្ថិតលើផ្លូវតេូវ
មានតេ ១៦,៧% នេអ្នកមិនបេើអុិនធើណិត ធៀបនឹង ៥៩,០%
នេអ្នកបេើអុិនធើណិត។

ការរំពឹងទុកទៅអនាគតរបស់បុគ្គល៖ មានស្តេីអ្នកឆ្លើយ
សមា្ភាសន៍ក្នុងចំនួនភាគរយខ្ពស់គួរឲេយកត់សំគល់ ដេលបារម្ភថា
ផ្នត់គំនិតផ្នេកយេនឌ័រ ជាឧបសគ្គរារាំងដល់ជោគជ័យក្នុងអាជីព
របស់ខ្លួន។ជាក់ស្តេងក្នុងចំណោមស្តេីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍គឺកេុម
ស្តេីវ័យចំណស់ អ្នកមិនរស់នៅក្នុងកេុងភ្នំពេញ និងអ្នកមានការ
អប់រំកមេិតមូលដា្ឋានឬទាបជាង តេងគិតឃើញធ្ងន់ធ្ងរជាង ស្តេី
វ័យក្មេងនិងអ្នកមានការអប់រំខ្ពស់ជាងកមេិតមូលដា្ឋានថាផ្នត់គំនិត
ផ្នេកយេនឌ័រជាឧបសគ្គរារាំងដល់ជោគជ័យរបស់ខ្លួន។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
កម្ពុជា នៅមាន ចំណុចជាចេើនដេលអាចកេលំអថេមទៀត

ក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិអំណចឲេយស្តេី និង ក្នុងសមភាពផ្នេកយេនឌ័រ
ទោះបីជាទិដ្ឋភាពជាចេើននេជីវិតរស់នៅជាក់ស្តេងរបស់ស្តេីបានល្អ
បេសើរឡើងគួរឲេយកត់សំគល់ក្តី។ ការល្អបេសើរនេះមិនមេន
សមេប់តេស្តេីខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តេក៏សមេប់ការចូលរួមក្នុង
សង្គមផងដេរ។ រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះ ការសិកេសាវិភាគពី
យេនឌ័រនានា បានបេៀបធៀបសា្ថានភាពស្តេីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
និងបានបេៀបធៀបជាមួយសា្ថានភាពរបស់បុរស ហើយជាទូទៅ
តេងចាត់ទុកស្តេីជាមនុសេសមួយកេុមដូចគ្នាទាំងអស់។ លទ្ធផល
រកឃើញបងា្ហាញថា លក្ខណៈ និងបទពិសោធន៍ខុសប្លេកគ្នា
ជះឥទ្ធិពលទៅលើចំណប់អារម្មណ៍ និងការចូលរួមរបស់ស្តេី
ក្នុងបញ្ហាសង្គម-នយោបាយផេសេងៗ។ ដូច្នេះ ការពេយាយាម
ណមួយដើមេបីផ្តល់សិទ្ធិអំណចដល់ស្តេី និងលើកកម្ពស់សមភាព
និងសមធម៌យេនឌ័រ ប៉ុន្តេដោយចាត់ទុកស្តេីជាមនុសេសមួយកេុម
ដូចគ្នាទាំងអស់គឺពិតជាមិនអាចបានផលដូចការរំពឹងទុកទេ។

សមេប់លក្ខណៈសមេបត្តិទាំង ៧ ដេលបានជេើសរីស
សមេប់ការសិកេសាកេុមសេវជេវសន្និដា្ឋានថា កតា្តោអាយុ កន្លេង
សា្នាក់នៅ កមេិតអប់រំ និងការបេើអុិនធើណិតមានឥទ្ធិពលគួរឲេយ
កត់សំគល់ទៅលើ ចំណប់អារម្មណ៍ និងការចូលរួមរបស់ស្តេី
ក្នុងសង្គម-នយោបាយ។ ខាងកេមនេះ ជាសេចក្តីសង្ខេបនេ
លទ្ធផលរកឃើញ និងបញ្ហាកំពុងផុសឡើង ដេលគួរទទួល
បានការយកចិត្តទុកដាក់ខា្លាំងថេមទៀត ពីបណ្តាសា្ថាប័នមាន
បេសកកម្មលើកកម្ពស់ការផ្តល់សិទ្ធិអំណចដល់ស្តេី និងសមភាព
និងសមធម៌ផ្នេកយេនឌ័រ។
•	 គេួសារ

o ជនវ័យក្មេង កាន់តេតេូវបានអនុញ្ញាតឲេយទទួលខុសតេូវធ្វើ
ការសមេចចិត្តលើដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួន។ សេ្តីវ័យក្មេង
ជាអ្នកមានការអប់រំខ្ពស់ជាងកមេិតមូលដា្ឋានជាអ្នករស់នៅ



11

ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២២ េលខ៤ ែខធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

រាជធានីភ្នំពេញ និងជាអ្នកបេើអុិនធើណិត ទំនងមានការ
យល់សេបតិចជាមួយបេពេណីក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងរបៀប
របបរស់នៅនិងការគិតគូរបេបអភិរកេសបើធៀបនឹងសេ្តីវ័យ
ក្មេងមានការអប់រំកមេិតមូលដា្ឋាន ឬទាបជាង ស្តេីរស់នៅ
រាជធានីភ្នំពេញនិងស្តេីមិនបេើអុិនធើណិត។

•	 ឥរិយាបថចំពោះសហគមន៍
o បញ្ហាទំនុកចិត្តរបស់បេជាពលរដ្ឋទៅលើសា្ថាប័នជាតិ និង

មន្តេីរាជការ អាចឡើងដល់កមេិតមុនពេលមានសងេ្គាម
ឬយា៉ាងណ គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ  ប៉ុន្តេលទ្ធផល
អង្កេតបានបងា្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះ។ បេជាជនយល់ថា
មន្ទីរពេទេយសាលារៀនជាសា្ថាប័នគួរឲេយទុកចិត្តជាងគេ រីឯ
សា្ថាប័នក្នុងមូលដា្ឋាន បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ ប៉ូលីស/តុលាការ
និង អ្នកនយោបាយ គឺអាចទុកចិត្តបានបង្គួរ។ ចំណុច
សំខាន់គួរកត់សំគល់ គឺមាន អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍តិចនាក់
ណស់ដេលបញ្ជាក់ថា មិនមានទំនុកចិត្តលើសា្ថាប័ន
ឬជនណមួយដូចខាងលើ។

o បេមាណជិតពាក់កណ្តាលនេ ស្តេីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍
ទុកចិត្តខ្លះមិនទុកចិត្តខ្លះទៅលើអ្នកធ្វើការផ្នេកអភិវឌេឍន៍។
ចំណុចនេះគួរឲេយបារម្ភដេរ ពេះនៅកម្ពុជា មានចំនួន
NGOsសកម្មគិតក្នុងមនុសេសមា្នាក់ចេើនជាងគេលំដាប់ទី២
ក្នុងពិភពលោក។

o ស្តេីអ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ភាគចេើន ឬមួយគិតគូរ ឬមួយគិត
គូរខ្លះមិនគិតគូរខ្លះ ពីបេទេសជាតិខ្លួន ហើយការគិតគូរ
នេះឃើញមានចេើនជាងគេក្នុងចំណោម ស្តេីវ័យចំណស់
(ធៀបនឹងស្តេីវ័យក្មេង)និងអ្នកមិនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
(ធៀបនឹងអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ)។ ចំណុចនេះគួរ
យកចិត្តទុកដាក់ដេរ ពេះនៅកម្ពុជា យុវជនតំណងឲេយ
បេមាណ ៦០% នេបេជាជនសរុប ហើយនគរូបនីយកម្ម
មានលេបឿនយា៉ាងលឿន។

o ការគិតគូរពីបេទេសជាតិ មិនមេនសុទ្ធតេស្តេងចេញជាការ
ចូលរួមសកម្មក្នុងសហគមន៍នោះទេ។ សូមេបីក្នុងចំណោម
អ្នកចូលរួមការបេជុំក្នុងមូលដា្ឋានដេលអះអាងថា គត់មិន
ខា្លាចបញ្ចេញមតិក្នុងពេលចូលរួមក្តី ក៏ភាគចេើនមិនដេល
មានលើកជាសំណួរអ្វីទេក្នុងពេលចូលរួម។ ការសិកេសា
ថេមទៀត ដើមេបីពិនិតេយពីការរារេករបស់បេជាជនក្នុងការ
បញ្ចេញមតិនៅពេលបេជុំជាសាធារណៈ អាចជួយពងេឹង
គុណភាពនេការចូលរួមបំពេញភារកិច្ចជាពលរដ្ឋ។

•	 ចំណេះដឹងនិងឥរិយាបថផ្នេកនយោបាយ
o ទោះបីមានកិច្ចបេឹងបេង ដើមេបីផ្តល់សិទ្ធិអំណចដល់សេ្តី

និងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រក្តី ក៏នៅតេមានការយល់
ឃើញថាបុរសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានល្អជាងសេ្តី។ផ្នត់គំនិត
នេះនៅតេឃើញមានជាទូទៅក្នុងចំណោមស្តេីជាពិសេស
ស្តេីវ័យចំណស់ ស្តេីមានការអប់រំកមេិតមូលដា្ឋានឬទាប

ជាងនិងស្តេីមិនបេើអុិនធើណិត។សេី្តមានចេើនជាងបុរស
ដេលយល់ថាយេនឌ័រជាឧបសគ្គរារាំងជោគជ័យរបស់ខ្លួន
ជាពិសេសស្តេីវ័យចំណស់អ្នកមិនរស់នៅរាជធានភី្នំពេញ
និងអ្នកមានការអប់រំកមេិតមូលដា្ឋានឬទាបជាង។ ការដោះ
សេយបញ្ហាសមភាពយេនឌ័រ មិនមេនគេន់តេជាការ
ដោះសេយផ្នត់គំនិតរបស់បុរស ស្តីពី ឋានៈរបស់ស្តេី
ប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេក៏ជាការដោះសេយចំណប់អារម្មណ៍
របស់ស្តេីផ្ទាល់ អំពីតម្លេ និងតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គម
ផងដេរ។ ស្តេីមិនគេន់តេទទួលរងការគបសង្កត់ពីបុរស
ប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេក៏មានការគបសង្កត់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់
ឲេយនៅជាកេុមកេមបងា្គាប់គេ ហើយគំនិតនេះនៅតេជា
បញ្ហាស្នូលមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជា។

o អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ភាគចេើនបានបេើសិទ្ធិបោះឆ្នាតរបស់
ខ្លួន និងបានដឹងពីសារៈសំខាន់នេសន្លឹកឆ្នាតខ្លួនសមេប់
អនាគតបេទេសជាតិ។ ពួកគត់យល់ថា រាជរដា្ឋាភិបាល
អាចដោះសេយក្តីបារម្ភរបស់គត់អំពីសេវា និងបញ្ហា
សង្គមជាតិផេសេងៗ ហើយក្នុងនោះសំខាន់បំផុត គឺហេដា្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធ ការអប់រំ សុខាភិបាល សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារ
និងបរិសា្ថាន។

•	 ការរំពឹងទុកទៅអនាគត
o អ្នកឆ្លើយសមា្ភាសន៍ភាគចេើនយល់ថា បេទេសជាតិកំពុង

ស្ថិតលើផ្លូវតេូវ ទោះបីជាមានស្តេីអ្នកមិនបេើអុិនធើណិត
តិចនាក់ណស់ដេលយល់ឃើញដូច្នេះក្តី។ ចំណុចនេះ
បងា្ហាញពីតមេវូការបង្កើនចំណេះដឹងពីអិុនធើណិតពេមទំាង
បំផុសចំណប់អារម្មណ៍ និងចេករំលេកព័ត៌មាន អំពីសេវា
និងបញ្ហាសង្គមមួយចំនួន។
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