
Version 1_2011 

 

  

 

 

េសៀវេភកិចចករពធិីករកមុរ 

២២២២៖ ៖ ៖ ៖ ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
2 

េសចកតីែណន ំ
ែផនកទី ១៖ ករសត ប់កមុរ 

េសចកតីែណនំ 
េមេរៀនទី ១៖ េតរពះគមពីរនិយយយ៉ងណអំពីតៃមល និងតួនទីកុមរ? 
េមេរៀនទី ២៖ េហតុអវីបនជេយងគួរសត ប់កុមរ? 
េមេរៀនទី ៣៖ េតវមននឹងមនលទធផលយ៉ងណ របសិនេបមិនបនសត ប់កុមរ ឬ ឲពួកេគចូលកនុង

ករេធវករសំេរចចិតត ែដលទក់ទងនឹងជីវតិរបស់ពួកេគ? 
េមេរៀនទី ៤៖ េតខញុំអចសត ប់កុមរឲបនលអរបេសរេដយរេបៀបណ? 
េមេរៀនទី ៥៖ េតឪពុកមត យអចសត ប់កូនេនផទះ ឲបនលអរបេសរេដយរេបៀបណ? 

ែផនកទី ២៖ ករយលអ់ំពីករចូលរមួរបសក់មុរ 
េសចកតីែណនំ 
េមេរៀនទី ៦៖ េតករចូលរមួរបស់កុមរគឺជអវី? 
េមេរៀនទី ៧៖ េតមនបញហ ជក់លក់អវីខលះកនុងកររមួចំែណកកុមរែដលជញឹកញប់រតូវេគផត់

េចល ពីសងគម? 
េមេរៀនទី ៨៖ េតេយងមនករេបតជញ ចិតតចំេពះករចូលរមួរបស់កុមរយ៉ងណែដរ? 
េមេរៀនទី ៩៖ េតអងគកររបស់ខញុំអចជំរញុនូវករចូលរមួរបស់កុមរេដយរេបៀបណ? 
េមេរៀនទី ១០៖ េតកុមរអចចូលរមួកនុងករអភិវឌឍន៍ កររតតួពិនិតយ និងករវយតៃមលេដយរេបៀប

ណ? 
េមេរៀនទី ១១៖ េតកុមរអចចូលរមួកន់ែតេរចនកនុងជីវតិកនុងរកុមជំនំុេដយរេបៀបណ? 
េមេរៀនទី ១២៖ េតេយងអចេលកទឹកចិតតសហគមន៍ ឲផតល់តៃមលដល់ករចូលរមួរបស់កុមរេដយ

រេបៀបណ? 
ែផនកទី ៣៖ េតមនឧទហរណ៍អវីខលះអំពីករចូលរមួរបសក់មុរ? 

េសចកតីែណនំ 
េមេរៀនទី ១៣៖ េតកុមរអចចូលរមួកនុងករដឹកនំ និងគំរទដល់កុមរដៃទេទៀតេដយរេបៀបណ? 
េមេរៀនទី ១៤៖ េតកុមរចូលរមួកនុងរកមុែដលដឹកនំេដយកុមរេដយរេបៀបណ? 
េមេរៀនទី ១៥៖ េតកុមរអចចូលរមួកនុងករតសូ៊មតិេដយរេបៀបណ? 

ដំេណះរសយចំេពះអតថបទសេងខប 
គនថនិេទទស 
ធនធន 
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េសចកតីែណន ំ

“… េហយេកមងតូចៗជអនកគងវ លវ” 
េអសយ ១១៖៦ 

េសៀវេភកិចចករេនះមនេគលបំណងពនយល់អំពីេគលករណ៍ និង តរមូវករចំបច់កនុងករ 
សត ប់កុមរ និងេលកទឹកចិតតឲកុមរមនករចូលរមួ។ េសៀវេភកិចចករេនះរតូវបនែបកែចកជ 
៣ ែផនក េដយមនេមេរៀនសរបុទំងអស់១៥េមេរៀន។ 

ែផនកទី ១ និយយអំពីមូលេហតុៃនករសត ប់កុមរ។ ែផនទី ១ េនះក៏ពិនិតយេមលេទេលសរៈសំ
ខន់ និងអតថរបេយជន៍ៃនករសត ប់កុមរ ក៏ដូចជ ផលវបិកៃនករមិនសត ប់កុមរែដរ។ ែផនក
េនះនឹងសិកសអំពីជំនញ និងឥរយិបទខលះែដលចំបច់ េដមីបកល យជអនកសត ប់កុមរដ៏កន់ែត
របេសរមន ក់ ែដលេផត តសំខន់ពិេសសេទេលករសត ប់កុមរេនផទះ។ 

ែផនកទី ២ មនេគលបំណងជួយឲេយងយល់អំពីអតថន័យៃនករចូលរមួរបស់កុមរ។ ែផនកេនះ 
ពិនិតយេមលេទេលរេបៀបេផសងៗែដលកុមរចូលរមួ និងបរយិកសេផសងៗសំរប់ករចូលរមួ 
របស់កុមរ។ ែផនកេនះក៏បំភលឺអំពីបញហ ទក់ទងនឹងករចូលរមួរបស់កុមរផងែដរ កនុងចំេណម 
កុមរែដលងយរងេរគះ និងកុមរែដលសងគមមិនសូវរប់រក និងនិយយអំពីករេដះរសយ 
បញហ ទំងេនះ។ ែផនកេនះក៏នឹងពិភកសអំពីគំរខូលះៗៃនករចូលរមួរបស់កុមរ និងផតល់នូវ 
ឧទហរណ៍ខលះសំរប់ករអនុវតតន៍។ ែផនកក៏េផត តយ៉ងសំខន់ផងែដរអំពីករេលកទឹកចិតតឲមន
ករចូលរមួរបស់កុមរ ជពិេសសអងគករែដលេផត តសំខន់េលកុមរកនុងរកុមជំនំុ និង  
សហគមន៍។ 

ែផនកទី ៣ ជួយផតល់នូវគំនិតអនុវតត និងឳកសកនុងករអនុវតតករចូលរមួជមួយកុមរដៃទេទៀត 
កនុងរកុមែដលដឹកនំេដយកុមរ និង ករតសូ៊មតិ។ ែផនកេនះក៏ផតល់នូវពត៌មនរបតិបតតិអំពីករ 
ផតល់សិទិធអំណចដល់កុមរកនុងករចូលរមួផងែដរ។ 

ជចុងេរកយេសៀវេភកិចចករេនះក៏ផតល់នូវពត៌មនទក់ទងនឹងេគលករណ៍ែណនំ ឧបករណ៍ 
និងធនធនសំរប់េធវករសរមបសរមលួនូវករចូលរមួរបស់កុមរេដយមនរបេយជន៍។ 
 
  



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
4 

ែផនកទី ១៖ ករសត ប់កមុរ 

េសចកតីែណន ំ

ជំហនដំបូងកនុងករេលកទឹកចិតត ឲកុមរមនករចូលរមួេដយមនរបេយជន៍កនុងរគួសរ  
សហគមន៍ គំេរង និងរកុមជំនំុ គឺរតូវេរៀនសត ប់ពួកេគេដយយកចិតតទុកដក់។ រពះគមពីរបញជ ក់
អំពីតៃមលរបស់កុមរមន ក់ៗ និងអនុសញញ សតីពីសិទិធកុមរៃនអងគករសហរបជជតិ បញជ ក់ថរគប់
កុមរទំងអស់មនសិទិធឲមនុសសសត ប់ពួកេគ និងពិេរគះេយបល់អំពីបញហ  ែដលទក់ទងនឹង
ពួកេគ។ ករេនះអចេធវបន េដយទទួលសគ ល់ថកុមរមនគំនិត និង ទសសនៈអចទទួលយក
បន និងមនតៃមល េហយក៏ទមទរឲមនករេបតជញ ចិតតកនុងករសត ប់ និងយល់ពីពួកេគែដរ។ 
ចំេពះករអនុវតត វមនន័យថ ករយកឈនះរគប់ឧបសគគទំងអស់ ែដលររងំមនុសសធំមិនឲ
សត ប់កុមរ និងេរៀនពីជំនញ និងឥរយិបថថមីៗ ែដលនឹងជួយឲេយងសត ប់កុមរ និងជំរញុឲពួក
េគនិយយ។ 
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េមេរៀនទី ១៖ ទសសនៈរពះគមពីរអំពីតៃមល និងតួនទីកមុរ 

សេងខបសេងខបសេងខបសេងខប 

� កុមរទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងតមរបូអងគរពះ េដយមនតៃមល និងសិទិធដូចមនុសសធំ  
� រពះេរបកុមរ 
� រពះេយសូ៊ដក់កុមរចំកណត លៃនពនធកិចចរបស់រទង់ 

 
រពះបេងកតកុមរតមរបូអងគរទង់។ រពះអងគរបទននូវតៃមល និងភពៃថលថនូរដល់ពួកេគ។ េទះបីជ 
ពួកេគជេកមងរបុស ឬ េកមងរសី ពិករ ឬ មិនពិករ គឺពួកេគេកតមកមនភពៃថលថនូរជប់ខលួន 
េរពះពួកេគរតូវបនបេងកតមកេដយរពះជមច ស់ េដយេហតុផលេនះេហយ ពួកេគមនសិទិធ 
ដូចមនុសសដៃទេទៀត េហយមិនអចដកេចញពីពួកេគបន1។ 

 

“ភពៃថលថនូរមិនសំេដេទេលសមតថភព អំេណយទន វបបធម៌ លកខខណឌ សងគម ឬ សថ នភព 
េសដឋកិចចេនះេទ។ ភពៃថលថនូរបនមកពីរពះ។ ករទទួលសគ ល់ភពៃថលថនូររបស់មនុសស គឺជករ
ទទួលសគ ល់ និងផតល់កិតិតយសដល់រពះែដលជអទិករ និងជរពះសេរងគ ះ។ សូមីបែតរពះក៏
បនយងមកចប់កំេណ តជកុមរ េដមីបសេរងគ ះេយងទំងអស់គន ែដរ។ ករចប់កំេណ តរបស់
រពះេយសូ៊គឺជភសតុតងបងហ ញពីភពៃថលថនូររបស់មនុសស។ រពះអងគបនរបសូរតមកជមនុសស 
េហយបនធំដឹងកតីេឡងមនលកខណៈជមនុសសពិេសស កនុងករបំេពញរពះហឫទ័យរបស់រពះ
បិតរបស់រពះអងគ។ ករបញជ ក់ និងអបអរនូវលកខណៈពិេសសរបស់បុគគលមួយរបូៗគឺជករ
ទទួលសគ ល់នូវេគលបំណង និងេជគវសនែដលរពះមនសំរប់ពួកេគ កំណត់េដយរពះ  
េដមីបឲមនុសសេកតសរេសររពះនមរពះអងគ2។” 
 

កនុងរពះេនរតរបស់រពះ កុមរ និងមនុសសធំមនតៃមលេសមគន  និងសមទទួលករេគរពដូចគន ។ វ
អចជករភញ ក់េផអលសំរប់េយង បុ៉ែនតេនកនុងរពះគមពីរ េយងេឃញថ រពះេរជសេរ សកុមរ និង
មនុសសធំេដមីបតួនទីជក់លក់កនុងេបសកកមមរបស់រទង់។ សច់េរឿងអំពីកុមរកនុងរពះគមពីរ 
ចងអុលដល់ចំនុចេនះ។ េនកនុងរពះគមពីរទំងមូល េយងេមលេឃញពីករែដលមនុសសេរប 
មនុសសរគប់អយុទំងអស់ ែដលមនសមតថភពេផសងៗេដមីបបំេពញែផនកររបស់រទង់។ រទង់ 

                                                 
1 េសៀវេភកិចចករ ១ េមេរៀនទី ២ និងេសៀវេភកិចចករ ៤ េលកេឡងពីអវីែដលរពះគមពីរែចងលំអិតអំពីកុមរ។ សូមេមលេសៀវេភកិចចក១        
េមេរៀន ១៣-១៤ ផងែដរ ែដលនិយយអំពីសិទិធកុមរ 
2 

Beeftu (2005). 
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រតស់េហមនុសសចស់េកមង េដមីបេធវកិចចករជក់លក់របស់រពះអងគ។ េពលខលះ រពះរបទនតួ
នទីសំខន់មួយដល់កុមរ េទះបីជមនុសសភពេរចនេមលងយពួកេគក៏េដយ។ 

មនេពលមួយកនុងសមព័នធេមរតីចស់ រពះអងគេរជសេរ សកុមរវយ័េកមងមន ក់េឈម ះសយូំែអល 
េដមបេីរបៀនរបេដថន ក់អនកដឹកនំែផនករពលឹងវញិញ ណរបស់របេទស រពមទំងរបកសពីករ       
វនិិចឆ័យេទសមួយដ៏ធងន់ធងរ (១សយូំែអល ៣)។ តួអងគសំខន់មួយេទៀតកនុងសមព័នធេមរតីចស់ គឺ
ដវឌី។ េពលដវឌី េនេកមង រពះរបទនឲគត់មនភពកល ហន េដមបីរបយុទធជមួយសឹងហ េដមបី
ឲគត់អចរបឈមនឹងយកស េនេពលេរកយមក េដមបកីរពររបជជនអីុរសែអល (១សយូំ
ែអល ១៦-១៧)។ ដវឌី គឺជេកមងគងវ លេចៀមធមមតមន ក់ បុ៉ែនត គត់មនចិតត និង និមិតតសរមប់
របជររសតរបស់រពះ។ ឥរយិបថបនទ បខលួន និង ចិតតែដលខវល់ខវ យរបស់គត់ជអនកគងវ ល
េចៀម និង ជេកមងមន ក់ បនេធវឲគត់កល យជអនកដឹកនំមន ក់ដ៏សកតិសម។ េនេពល ដវឌី េន
េកមងេនេឡយ រពះបនជួយឲគត់កល យជអនគតេសតចៃនរបេទសអីុរសែអល។ 

រគីសតបរស័ិទជេរចនដឹងអំពីេរឿងរពះេយសូ៊េនជកុមរ។ េនកនុងសមព័នធេមរតីថមី រពះអងគបន
បងហ ញពីសមតថភពរបស់កុមរកនុងករែចកចយពីដំណឹងលអ េនេពលរពះអងគែថលងរពះបនទូល
េនកនុងរពះវហិរ (លូក ២៖៤១-៤៩)។ េរឿងមួយេទៀតែដលមិនសូវលបី ែតជសច់េរឿងមន
អំណចដូចគន  គឺេរឿងេកមងរបសុមន ក់ែដលមននំប័ុង៥ដំុតូចៗ និង រតីពីរកនទុយយកមកចំែអត
មនុសស៥០០០នក់។ េនកនុងសច់េរឿងេនះ េយងេរៀនបនថ រពះេយសូ៊េរជសេរ សេកមងមន ក់ 
េដមបីកល យជៃដគូរបស់រពះអងគកនុងករេធវករអសច រយ េដមបីចំែអតហវូងមនុសសដ៏ធំ (យូ៉ហន ៦
៖១-១៣)។ 

កនុងេពលរពះអងគធំេពញវយ័េឡង រពះអងគបងហ ញពីឥរយិបថែដលផតល់តៃមលដល់កុមរកនុងព័នធ 
កិចចរបស់រពះអងគ។ សច់េរឿងដ៏របជរបិយមួយកនុងេសៀវេភដំណឹងលអម៉កុស បងហ ញពីករ 
ែដលរតស់េហកុមរមកែកបររពះអងគ េទះបីជសវក័របស់រពះអងគពយយមករពរពួកេគមិន 
ឲមកែកបររពះអងគក៏េដយ។ រពះេយសូ៊មនរពះបនទូលថ “...ទុកឲកូនេកមងមកឯខញុំចុះ កំុឃត់វ
េឡយ ដបិតនគររពះមនសុទធែតមនុសសដូចវរល់គន ែដរ េហយខញុំរបប់អនករល់គន ឲរបកដថ 
អនកណែដលមិនទទួលនគររពះដូចជកូនេកមង១េនះ េនះមិនបនចូលេទកនុងនគរេនះ 
េឡយ។ រទង់ក៏េអបវរល់គន  េហយដក់រពះហសតេលទំងរបទនពរឲផង។” (ម៉កុស ១០៖១៤
-១៦)  

ឧទហរណ៍កនុងរពះគមពីរទំងេនះ ជំរញុឲេយងទទួលសគ ល់កុមរថជមនុសសែដលមនសិទិធ 
រតូវបនេគសត ប់ រប់អន និងទទួលសគ ល់ថជមនុសសែដលមនសមតថភពែដលអចេដរតួរ 
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សំខន់កនុងរគួសរ អងគករ ឬ សហគមន៍។ េនះគឺជមូលដឋ នៃនករេលកទឹកចិតត និងជំរញុឲ 
កុមរមនករចូលរមួសកមម និងមនន័យកនុងរគប់ែផនកទំងអស់ៃនជិវតិ។ 
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ករណីសកិស 
 

ខងេរកមេនះគឺជឧទហរណ៍ខលះែដលជំរញុចិតតអំពីករែដលរពះេរបរបស់កុមរសពវៃថងេនះ។ 
សូមឲឧទហរណ៍ខងេរកមេនះ េលកទឹកចិតតឲេយងជួយកុមរតូចៗដ៏មនតៃមលទំងេនះសំេរច
េជគវសនរបស់ពួកេគេនកនុងរពះអងគ។ 

 

រហូតមកទល់េពលថមីៗេនះ ទីបនទ ល់ភគេរចនអំពីករចូលរមួរបស់កុមរកនុងករអធិដឋ នទក់ 
ទងនឹងសច់េរឿងដ៏អសច រយអំពីករេឆលយតបរបស់រពះចំេពះពកយអធិដឋ នរបស់កុមរ ដូចជ
សច់េរឿងមួយកនុងមណឌ លកុមរកនុងរបេទសម៉េឡសីុ។ កុមរអធិដឋ នេទរពះអំពី “វហិរ” មួយ 
ែដលមនរបូសំណកយ៉ងធំ ែដលសង់េឡងេនទល់មុខផទះរបស់ពួកេគ។ បនទ ប់ពីកុមរេនះ 
អធិដឋ នរយៈេពល២៤េម៉ងមក ពួកេគរេំភបជខល ំងេនេពលែដលមនរនទះបញ់េនេពលយប់ 
េហយកបលរបូសំណកេនះបនបក់ធល ក់ចុះេរកម។ បនទ ប់ពីេពលេនះមក មណឌ លកុមរ
េនះបនេធវជផទះសំរប់អធិដឋ ន ែដលកុមរកនុងមណឌ លរតូវបនបងហ ត់បេរងៀនកនុងេសចកតីជំេនឿ
ថរពះនឹងេធវករអសច រយ។ 

 

ឥឡូវេនះ េយងក៏លឺពីេរឿងរ៉វេលកទឹកចិតតជេរចន អំពីកុមរែដលរគន់ែតអធិដឋ នសមញញ 
ធមមតែដលកល យជកុមរែដលដឹកនំករអធិដឋ ន។ ពិភពគំនិត និងធនធនមនុសសែដលបន
កប់ទុក រតូវបនបេញច ញមកេនេពលែដលកុមរេធវករដឹកនំ។ េនកនុងឧទហរណ៍ទំងេនះ 
កុមរកំពុងែតចប់េផតមេធវករសំេរចចិតត។ វគឺជដំេណ រៃនករបំភលឺចំេណះដឹងមួយសំរប់អនក
សរមបសរមលួែដលជមនុសសធំ ែដលមនភពកល ហនកនុងករឲកុមរេធវជអនកដឹកនំ។ វជ
ករអសច រយែមនែទន េនេពលេឃញថ កុមរមនសមតថភពេធវកិចចករេផសងៗ េនេពលពួកេគ
អចសត ប់លឺពីរពះេដយខលួនឯង និងេចះផតួចេផតមគំនិត។ 

 

េនះគឺជទីបនទ ល់មួយអំពីកុមរមីន ក់អយុ១៣ឆន ំអំពីករែដលនងសត ប់លឺពីរពះ និងអំពីដំេណ រ
ផលូវែដលរពះដឹកនំនង៖ 

““““មួយឆន ំកនលងមក រពះបនេធវករជេរចនកនុងខញុំ។ ខញុំបនចូលរមួកនុងរពឹតតិករណ៍អធិដឋ នកុមរ 
មួយែដលេហថ ““““សំេលងេរទ៏” ” ” ” េហយខញុំពិតជមនអរមមណ៍ថ រពះកំពុងសត ប់ពកយអធិដឋ ន 
របស់ខញុំ។ កុមរទំងអស់រតូវបនសំុឲអធិដឋ នតមករដឹកនំៃនរពះវញិញ ណបរសុិទធ េហយខញុំ 
បនចប់កន់មីរកហូវូន រសប់ែតេសរលីអរបស់រពះបនប៉ះទងគិចជមួយខញុំ។ ខញុំបនអធិដឋ នពី 
បញហ ថវកិរអំពីករមនជំេនឿេលរពះ េហយខញុំមនអរមមណ៍ថ រពះកំពុងមនរពះបនទូលតម    
រយៈខញុំ េដមីបនិយយេទកន់មនុសសធំទំងេនះ។    



 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
9 

ដូចគន ផងែដរ រពះអងគបនេបកចិតតខញុំឲអធិដឋ នសំរប់អនកដៃទ និងសំុរពះអំេណយទនពីរពះ។ 
វពិតជបនបំផល ស់បំែរបខញុំខល ំងណស់ េហយបនជួយឲខញុំអធិដឋ នេរចនែថមេទៀត េនេពល
ណែដលខញុំចង់េនែកបររពះ។ អនកដឹកនំថវ យបងគំបនសួររកុមយុវជន និងកុមរទំងអស់ ថេត
ពួកេយងចង់បនអំេណយទនណមួយពីរពះឬេទ េហយេគបនអធិដឋ នសំរប់ពួកេយង 
េហយខញុំពិតជេជឿថ រពះអងគកំពុងេធវករកនុងខញុំ េនេពលខញុំអធិដឋ នសំុអំេណយទនៃនករ    
េរចៀង។ ចប់ពីៃថងេនះមក ខញុំបនបនតអធិដឋ នេដយជំេនឿ និងមនអរមមណ៍ថរពះគង់េនែកបរ
ខញុំ។ ពីរបីសបត ហ៍េរកយមក ខញុំបនយល់សបតថេនេពលរពះ )ពនលឺដ៏ភលឺ ( យងមកែកបរខញុំ េហយ
ដក់រពះហសតរបស់រទង់មកេលរទូងខញុំ េហយមនបនទូលថ េយងឲអំេណយអនកនូវអំេណយ
ទនៃនករេរចៀង។ វគឺជករអសច រយណស់សំរប់ខញុំ េរពះខញុំមនជំងឺហឺត េហយដឹងថ ជំងឺ
េនះនឹងមិនបញឈប់ខញុំមិនឲេធវអវីែដលេរៀបគំេរងឲខញុំេធវេនះេទ។ រពះអងគក៏របទនឲខញុំនូវសុបិនត
មួយេទៀតែដលបងហ ញពីរបូខញុំដឹកនំរកមុចំេរៀងេទវត ែដលបនេលកវញិញ ណរបស់ខញុំឲដឹងថ
រពះអងគកំពុងែតេធវករកនុងខញុំ។ វគឺជេឆលយតបដ៏អសច រយមួយចំេពះពកយអធិដឋ នរបស់ខញុំ េហយ
ខញុំដឹងថ របសិនេបខញុំមនជំេនឿេលរពះ េនះអវីៗក៏អចេកតេឡងបនែដរ។ ជេរចនៃថងេរកយ
មក រពះបនរបទនពកយបទចំេរៀងមកខញុំ េនេពលែដលខញុំភញ ក់ពីេគងេនេពលរពឹក។     

បនទ ប់ពីរពឹតតិករណ៍េនះមក ខញុំរតូវបនសំុឲេធវដំេណ រេទទីរកុងញូយ៉ក េដមីបចូលរមួកររបជំុ 
អធិដឋ នជមួយរកុមរបឹកសអធិដឋ នអនតរជតិ ែដលមនមនុសសមកពីបណត របេទសេផសងៗ ជំុវញិ
ពិភពេលក េដមីបអធិដឋ នសំរប់របេទសដៃទេទៀត និងសំរប់ទីរកងុញូយ៉ក។ េយងពិតជមន
សំណងណស់ែដលមនឳកសបនចូលកនុងអគរអងគករសហរបជជតិ េដមីបអធិដឋ ន។ ខញុំ
បនកន់ទង់ជតិរបេទសអង់េគលសកនុងដំេណ រជកបួនតូចមួយកនុងបនទប់របជំុមួយ (បនទប់េពរ
េពញេដយរពះវតតមនរបស់រពះ!)។ ខញុំមនទំនុកចិតតខល ំងជងមុនកនុងករេរកកេឡងអធិដឋ នសំ
រប់មនុសសេដយេចញពីចិតតខញុំ។ ខញុំមិនមនអរមមណ៍េអៀនទល់ែតេសះ! ពកយអធិដឋ នជេរចន
ែដលខញុំអធិដឋ នបនេធវឲខញុំបងហូរទឹកែភនក េដយសរែតមនុសសែដលខញុំជួបបនឆលងកត់ករឈឺ
ចប់ជខល ំង បុ៉ែនត រពះបនរបទនមកខញុំនូវពកយេលកទឹកចិតត និង ពកយអធិដឋ ន ែដលខញុំដឹងថ 
អចនឹងបំផល ស់បំែរបជីវតិមនុសស។”  
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លំហត់អនុវតតលំហត់អនុវតតលំហត់អនុវតតលំហត់អនុវតត    
    

បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងេមេរៀនសេងខប៖ 

កុមរទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងតមតួអងគ _________។ មនន័យថ កុមរទំងអស់មន 
_____ និង_______ ដូេចនះពួកេគអចទទួលបន____ ដូចមនុសសដៃទេទៀតែដរ។ េនកនុងរពះ 
គមពីរ េយងេមលេឃញឧទហរណ៍ជេរចនអំពីករែដលរពះេរជសេរ សកុមរ េដមីប_______ 
_______កនុង_________របស់រពះ កនុងរបវតតិសរសតកនលងមក។ សច់េរឿងមួយដ៏លីបកនុងរពះ 
គមពីរនិយយអំពី________កលពីេនកុមរ ែដលទទួលតួនទីករពររបជជនអីុរសែអល 
េហយេរកយមក បនកល យជេសតច។ 

 

េនកនុងសមព័នធេមរតីថមី េយងេឃញថរពះេយសូ៊នំកុមរ_____ ______ _____ ______ េទះបី 
ជសវក័ពយយមឃត់ពួកេគមិនឲចូលមករករទង់ក៏េដយ។ េយងេឃញសច់េរឿង េនះកនុង
េសៀវេភដំណឹងលអម៉កុស ែដលរពះេយសូ៊មនរពះបនទូលថ “_________________ 
______________________________________________________” 
មនសច់េរឿងជេរចនេទៀតកនុងរពះគមពីរ ែដលបញជ ក់ពីសរៈសំខន់ៃនករសត ប់កុមរ។ រពះ 
គមពីរបនបេរងៀនេយងថ កុមរគឺជ_________ __________________ ែដលអចនឹងទទួល 
______សំខន់កនុង_______ _______ ឬ _________របស់ពួកេគ។ 
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សនំួរពិភកស 

 

១.  អតថបទរពះគមពីររបប់អំពីេរឿងជេរចនអំពីកុមរែដលែដលរពះចត់ឲេធវកិចចករជក់លក់ 
មួយ។ និយយពីេឈម ះកុមរដៃទេទៀតកនុងសមព័នធេមរតីចស់ និងថមី េហយែចកចយអំពី
ករ ែដលរពះេរជសេរ សែតងតំងឲពួកេគបំេពញតួនទីជក់លក់មួយ។ េតេយងអចេរៀន
េគលករណ៍អវីខលះអំពីរពះបនទូលរពះអំពីកុមរ និងករែដលរពះអងគរបរពឹតតិចំេពះពួកេគ? 

 

២ .  េតកុមរេដរតួនទីអវីខលះកនុងសច់េរឿងកនុងរពះគមពីរែដលេយងេទបបនអន? 
 

៣.  េតរបូភពកនុងរពះគមពីរអំពីកុមររតូវគន នឹងឥរយិបថរបស់រគួសរ រកុមជំនំុ ឬ អងគកររបស់ 
េយងយ៉ងដូចេមតចែដរ? 

៤.  កនុងេសៀវេភម៉ថយ ១៨៖ ១-៩ សវក័របស់រពះអងគរតូវបនរពះអងគសតីបេនទ ស ពីេរពះ
ពួកេគពយយមឃត់មិនឲេកមងៗចូលមកជិតរទង់។ េតេពលខលះ េយងឃត់េកមងៗមិនឲ
េដរតួនទីសំខន់អវីខលះកនុងរគួសរ ឬ កនុងករងរសហគមន៍ ឬ អងគកររបស់េយង?  

៥.  េតេយងយកចិតតទុកដក់សត ប់េកមងៗកនុងរគួសររបស់េយង កនុងរកមុជំនំុ កនុងអងគករ កនុង
សហគមន៍របស់េយងេដយរេបៀបណ? 
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េមេរៀនទី ២៖ េហតុអវីបនជេយងគួរែតសត ប់កមុរ???? 

េសចកតីសេងខបេសចកតីសេងខបេសចកតីសេងខបេសចកតីសេងខប 

� េហតុផលរកមសីលធម៌៖ ពួកេគនឹងមនទសសនៈផទ ល់ខលួនអំពីសថ នភពណមួយ 
� េហតុផលែផនកចបប់៖ សិទិធកនុងករបងហ ញមតិេយបល់ និងឲេគយកមកគិតពិចរណ 
� េហតុផលៃនករករពរ 
� េហតុផលៃនករទទួលរបេយជន៍៖ សំរប់កុមរ និងសហគមន៍ 

 
ករសត ប់កុមរមនសរៈសំខន់ណស់ េរពះកុមរក៏ដូចជមនុសសដៃទេទៀតែដរ គឺពួកេគរតវូ
បនបេងកតមកតមរបូអងគរបស់រពះ ដូេចនះពួកេគសមទទួលនូវឳកសទទួលករយកចិតតសត ប់
េសមគន ។ 

 

ជញឹកញប់ មនុសសធំមិនសត ប់កុមរេទ េហយមិនបនយកចិតតទុកដក់ចំេពះពួកេគេទៀត 
ផង។ េយងទំងអស់គន ក៏ធល ប់ជកុមរែដរ េហយរបែហលជេយងក៏ធល ប់មនករខកចិតតែដរ។ 
េតបុ៉នម ននក់អចនឹកចំពីបទពិេសធន៍មួយ ែដលមនុសសធំមិនបនយកចិតតទុកដក់ចំេពះ 
គំនិតរបស់អនក? 

មនេហតុផលយ៉ងេហចណស់ចំនួន ៤ ែដលេយងគួរែតសត ប់កុមរ៖ 

១. េហតុផលរកមសីលធម៌ 

២. េហតុផលែផនកចបប់ 

៣. េហតុផលៃនករករពរកុមរ 

៤. េហតុផលទទួលអតថរបេយជន៍ 

ទី១ េយងគួរែតសត ប់កុមរ េរពះវគឺជរកមសីលធម៌លអរកមសីលធម៌លអរកមសីលធម៌លអរកមសីលធម៌លអកនុងករសត ប់កុមរ។ កុមរមនសិទិធដូច
ជមនុសសទូេទែដរ។ ពួកេគមនទសសនៈ អរមមណ៍ និងបទពិេសធន៍ផទ ល់ខលួន ជពិេសស េន
េពលែដលមនអវីមួយែដលទក់ទងផទ ល់ជមួយពួកេគ។ កុមរនឹងមនគំនិតពិេសសជក់លក់
ផទ ល់ខលួនពួកេគ េរពះពួកេគរមួចំែណកកនុងសថ នភពេនះែដរ។ 

ជញឹកញប់ មនុសសធំរតូវករែសវងយល់បែនថមឲកន់ែតចបស់ែថមេទៀតអំពីកុមរ និងអំពី 
គំនិតរបស់ពួកេគទក់ទងនឹងសថ នភពរបស់ពួកេគ។ កុមរមននូវវបបធម៌ របៃពណី គុណតៃមល 
និង កបួនចបប់ផទ ល់ខលួនេដយែឡក បុ៉ែនត េដយសរែតពួកេគសថិតកនុងសងគមជមួយេយងែដរ 
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ដូេចនះមនុសសសនមតថ វបបធម៌របស់ពួកេគដូចគន នឹងវបបធម៌របស់មនុសសធំែដរ3។ ជញឹកញប់ 
មនុសសធំមិនបនទទួលសគ ល់វេទ េនេពលែដលពួកេគបេងកតេគលនេយបយ ឬកមមវធីិ 
េផសងៗ ែដលមនេគលបំណងផតល់អតថរបេយជន៍ដល់កុមរ។ របសិនេប មនុសសធំមិន 
ពិចរណអំពីគំនិតរបស់មនុសសធំេទ េនះគំេរងករងររបស់ពួកេគក៏អចនឹងមិនបនសំេរច
ែដរ េរពះពួកេគមិនបនេឆលយតបេទនឹងតរមូវកររបស់កុមរ ឬ របែហលជគំេរងេនះមិន 
បនេធវឲកុមរចប់អរមមណ៍។ 

 

េនេពល បណឌិ ត ម៉យ (២០០៦) េលកេឡងពីបញហ សំខន់ៗកនុងករសត ប់កុមរ គត់បន
ពនយល់ថ មនុសសធំគួរែតសត ប់កុមរ “មិនែមនេដយសរ កុមរែតងែតខុសេទ ែតពីេរពះ
មនុសសធំមិនែមនែតងែតរតូវេនះែដរ”។ វគឺជករចំបច់កនុងករសត ប់កុមរ ពីេរពះ មនុសសធំ
អចេធវករសំេរចចិតត ែដលភគេរចនគិតពីរបេយជន៍របស់ពួកេគជធំ មិនបនគិតពីរបេយជន៍
របស់កុមរេទ។ 

េហតុផលមួយេទៀតែដលគួរែតសត ប់កុមរ គឺពីេរពះវគឺរតឹមរតវូតមចបប់រតឹមរតវូតមចបប់រតឹមរតវូតមចបប់រតឹមរតវូតមចបប់។ អនុសញញ សតីពី  
សិទិធកុមររបស់អងគករសហរបជជតិឲតំៃលចំេពះសិទិធទទួលករសត ប់របស់កុមរ។ មរត 
១២ ែចងថ “កុមរមនសិទិធបេញច ញមតិរបស់ពួកេគេដយេសរ ី និងមនសិទិធទទួលបននូវករ 
យកចិតតទុកដក់ចំេពះកិចចករណែដលទក់ទងនឹងពួកេគ។” អនុសញញ សតីពីសិទិធកុមររបស់ 
អងគករសហរបជជតិធននូវសិទិធេនះដល់រគប់កុមរទំងអស់ េហយសិទិធេនះគួរែតរតូវបន 
បំេពញ ករពរ និងអភិរកសេដយមនុសសធំ។ 

 

ខងេរកមេនះគឺជមរតៃនអនុសញញ សតីពីសិទិធកុមររបស់អងគករសហរបជជតិ ទក់ទងនឹង
សិទិធចូលរមួរបស់កុមរ៖  
 

មរត មរត មរត មរត ១៣១៣១៣១៣៖ សិទិធបេញច ញមតិ និងរតវូេគលឺ៖ សិទិធបេញច ញមតិ និងរតវូេគលឺ៖ សិទិធបេញច ញមតិ និងរតវូេគលឺ៖ សិទិធបេញច ញមតិ និងរតវូេគលឺ    
មរត មរត មរត មរត ១៤១៤១៤១៤៖ េសរភីពគំនិត មនសិក និងសសន៖ េសរភីពគំនិត មនសិក និងសសន៖ េសរភីពគំនិត មនសិក និងសសន៖ េសរភីពគំនិត មនសិក និងសសន    
មរត មរត មរត មរត ១៥១៥១៥១៥៖ េសរភីពកនុងករបេងកតរកមុផទ ល់ខលួន៖ េសរភីពកនុងករបេងកតរកមុផទ ល់ខលួន៖ េសរភីពកនុងករបេងកតរកមុផទ ល់ខលួន៖ េសរភីពកនុងករបេងកតរកមុផទ ល់ខលួន    
មរត មរត មរត មរត ១៦១៦១៦១៦៖ សិទិធទទួលបនភពឯកជន៖ សិទិធទទួលបនភពឯកជន៖ សិទិធទទួលបនភពឯកជន៖ សិទិធទទួលបនភពឯកជន    
មរត មរត មរត មរត ១៧១៧១៧១៧៖ សិទិធទទួលបនពត៌មនសមរសប៖ សិទិធទទួលបនពត៌មនសមរសប៖ សិទិធទទួលបនពត៌មនសមរសប៖ សិទិធទទួលបនពត៌មនសមរសប    
មរត មរត មរត មរត ៤២៤២៤២៤២៖ ៖ ៖ ៖ សិទិធទទួលបនពត៌មនអំពីអនុសញញ សតពីីសិទិធកុមរសិទិធទទួលបនពត៌មនអំពីអនុសញញ សតពីីសិទិធកុមរសិទិធទទួលបនពត៌មនអំពីអនុសញញ សតពីីសិទិធកុមរសិទិធទទួលបនពត៌មនអំពីអនុសញញ សតពីីសិទិធកុមរ    
 

                                                 
3 បណឌិ ត ម៉យ (២០០៦), ៩៨ 
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“ ឥឡូវេនះ ខញុំបនសគ ល់សិទិធរបស់ខញុំេហយ៖ សិទិធទទួលករអប់រ ំទទួលករករពរ ទទួលបន
សុខភពលអ និងេលងកំសនត។ ពីមុន ខញុំមិនដឹងថខញុំមនសិទិធទំងេនះេទ។ ឥឡូវេនះខញុំដឹង 

ដូេចនះខញុំអចេធវអវីមួយបន។” 
េកមងរបសុជនជតិឥណឌ អយុ ១៣ឆន ំ ជេកមងេដរេរ សរកណត់កនទប 

 
េហតុផលសំខន់ទី ៣ ែដលេយងគួរសត ប់កុមរ គឺពីេរពះករសត ប់ពួកេគ គឺជួយឲពួកេគ 
ទទួលករករពរករករពរករករពរករករពរបនរបេសរពីេរគះថន ក់ ឬ ពីកររេំលភបំពនសិទិធរបស់ពួកេគ។ េនេពល 
ែដលកុមរទទួលបននូវឳកស និងេពលេវលេដមីបនិយយ ពួកេគនឹងខំរបឹងេលកេឡងនូវ 
បញហ កងវល់របស់ពួកេគ េហយក៏ពួកេគទទួលបនភពកល ហនកនុងករករពរខលួនពួកេគែដរ។ 
េនេពលែដលមនុសសធំយកចិតតទុកដក់សត ប់កុមរកន់េរចន ពួកេគនឹងកន់ែតដឹងពីសថ នភព
របស់កុមរ េហយពួកេគក៏កន់ែតមនភរៈបងក រកររេំលភបំពន និងផតល់នូវករេឆលយតប
ែដលសមរមយដល់កុមរ ែដលរតូវករជំនួយ។ កនុងបរបិទៃនករសេរងគ ះបនទ ន់ េនះកុមរអច
ទទួលបនករករពររបេសរពីកតត េរគះថន ក់មហនតរយេផសងៗ របសិនេបសហគមន៍យកចិតត
ទុកដក់សត ប់ពួកេគ។ ករសត ប់កុមរក៏ជួយកសងនូវ “ភពធូរេសបយអរមមណ៍” និង “មន 
អរមមណ៍ថមនុសសទទួលពួកេគ” (Lahad, 1994).4 

 

ជចុងេរកយ េយងគួរសត ប់កុមរេរពះវមិនរគន់ែតផតល់អតថរបេយជន៍អតថរបេយជន៍អតថរបេយជន៍អតថរបេយជន៍ដល់កុមរ បុ៉ែនតដល់ 
សហគមទំងមូលផង។ េនេពលែដលកុមរមនមនុសសសត ប់ពួកេគ និងមនករចូលរមួ វេធវ 
ឲពួកេគមនទំនុកចិតត និងករឲតៃមលខលួនខពស់ ពួកេគេរៀនបនជំនញថមីៗ និងបេងកតទំនួលខុស 
រតូវសងគម។ ករសត ប់កុមរជួយឲកុមរមនភពេជឿជក់េលខលួនឯង និងេដរតួនទីជសមជិក 
សំខន់កនុងរគួសរ និងសងគម។ 

 

ករសត ប់កុមរក៏ផតល់របេយជន៍ផងែដរដល់ករបេងកតេគលនេយបយ និងករេរៀបចំកមមវធីិ។ 
េដមីបបេងកតេគលនេយបយ និងកមមវធីិលអៗ សំរប់កុមរ េយងរតូវករនូវពត៌មនែដលលអ
របេសរបំផុត េហយេតមនវធីិណែដលរបេសរជងករសត ប់កុមរេនះ? 
 
  

                                                 
4 Wright (2006), 66 
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ករណីសកិស 

 

ប៉ុែនតអនកមិនែដលសរួេសះ5! 

 

មនកមមវធីិមួយែដលេធវករជមួយកុមរតមចិេញច មថនល់ កមមវធីិេនះបនសង់មណឌ លេពលៃថង 
ថមីមួយ។ មណឌ លេនះមនផទះបយ បនទប់ញុបំយ ែរគបត់ បនទប់េលងេហគម បនទប់ងូតទឹក  
បុគគលិក និងមនសកមមភពជេរចន បុ៉ែនតេនយប់ទី១ គម នេកមងៗចូលកនុងមណឌ លេសះ។  
សបត ហ៍ដំបូង បុគគលិកមណឌ លបនេចញេទតមផលូវេដមីបេហេកមងៗ និងមិតតភ័កតរបស់ពួកេគ  
េដមីបមកចូលរមួកនុងកមមវធីិមណឌ ល កុមរទំងេនះហក់បីដូចជចង់មកចូលរមួ បុ៉ែនតេនេពល 
ដល់ៃថងេនះ មណឌ លេនទំេនរគម នកុមរមន ក់េសះ។ បុគគលិកមនករេងឿងឆងល់ណស់ ពួកេគ 
សួរថ េតមនអវីមិនរតឹមរតូវឬ? 

 

Steve ែដលជបុគគលិកែផនកសំរបសំរលួបនេដរេលងកំសនតឆង យ េហយបនជួប Pablo េដយ
ៃចដនយ ែដលជេកមងដឹកនំរកមុេកមងរបុសតមចិេញច មថនល់ ែដលគត់បនសគ ល់យូរេហយ។ 
ពួកេគអងគុយជមួយគន  េហយនិយយអំពីកិចចករេផសងៗ រសប់ែត Steve សរភពទំងភព
អសនតិសុខកនុងខលួនថ “ខញុំមិនយល់េសះថេហតុអវីបនជេកមងៗតមផលូវមិនចង់េរប មណឌ លថមី
របស់េយង”។ Pablo បនសំលឹងេមល Steve េហយសួរថេតគត់ធល ប់គិតថរតូវ សង់មណឌ ល
េនទីណឬេទ។ េទះបីជមណឌ លេនះេនមតុំកច់រជងុក៏េដយ វមនចំងយែត ៥០០ែម៉រត
បុ៉េណណ ះពីសថ នីយបូ៉លីសែដលេនជិតបំផុត។ Pablo និយយថ “េកមងៗទំង េនះភគេរចន
ខល ច មិនហ៊នេនែកបរសថ នីយបូ៉លីសេទ េទះបីជពួកេគមិនបនេធវអវីខុសក៏េដយ”។ Steve 
មនអរមមណ៍មិនរសួលកនុងេពះគត់ េរពះគត់ដឹងថ គត់បនេធវអវី។ Steve បនសួរ Pablo 
ថ “េហតុអវីបនជឯងមិនរបប់ខញុំ?” បុ៉ែនតេទះបីជេនេពលគត់េនះក៏េដយ គត់បនដឹងចំេល
យរចួេហយ។ Pablo បនេឆលយយឺតៗ សង ត់ៗថ “ែតឯងមិនែដលសួរេសះ!” 

កមុររមួចំែណកែថរកសសវុតថិភពសហគមពួកេគ6 
 

បនទ ប់ពីមនបក់ដីកនុងតំបន់ែឡតខងតបូង របេទសភីលីពីន អងគករ Plan បនចត់កុមរឲ 
ជួយេសុបសួរពីតរមវូកររបស់រគួសរ ែដលរតវូប៉ះទងគិចេដយមហនតរយេនះ។ កុមរបនចូល
រមួកនុងសកមមភពជេរចនេដមីបកំណត់េរគះថន ក់ និងកតត មហនតរយកនុងសហគមរបស់ពួកេគ។ 
េនកនុងដំេណ រេនះ កុមរបនេធវករអេងកត និង េលកេឡងពីកងវល់របស់ពួកេគអំពីទីតំង 
សលេរៀនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគនិយយថ ពួកេគែតងែតមនអរមមណ៍ថដីញ័រេនទីតំង 

                                                 
5 បណឌិ ត ម៉យ (២០០៦), ៩៧  
6 របភព៖ Plan Philippines (2008) 
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សលេរៀន េហយបរមភថអចនឹងមនេរគះថន ក់ប៉ះពល់ដល់ពួកេគ។ េដយមនជំនួយពី 
អងគករ Plan Philippines កុមរទំងេនះបនផតល់អនុសសន៍ឲផល ស់បតូរទីតំងសលេរៀន។ 

 

ដំេណ រករេនះមិនរសលួេទ េរពះពួកេគរតូវបងហ ញសំេណ ររបស់ពួកេគដល់អជញ ធរកនុងតំបន់ 
និងសមជិកសហគមដៃទេទៀត។ ពួកេគរតវូចំណយេពលយូរ េដមីបបញចុ ះបញចូ លអនកដឹកនំ
សហគមអំពីអនុសសន៍របស់ពួកេគ។ បនទ ប់ពីមនករពិភកសជេរចនមកអជញ ធរកនុងតំបន់ 
ឪពុកមត យ និងបុគគលែដលពក់ព័នធទំងអស់េធវករសំេរចចិតតជឯកចឆ័ន េដមីបចត់វធិនករេទ
តមសំណូមពររបស់កុមរ។ ជលទធផល សលេរៀនេនះបនផល ស់បតូរទីតំងេទកែនលងមួយ
េទៀតែដលមនសុវតថិភពជងេនះ។ កុមរក៏បនរមួចំែណកផតល់មតិេយបល់កនុងែផនករកត់
បនថយភពមហនតរយកនុងសលេរៀន និងសហគមរបស់ពួកេគែដរ។   
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លហំត់អនុវតត 
 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖ 

 

េយងអចេលកេឡងនូវេហតុផលយ៉ងេហចណស់ចំនួន ៤ អំពីមូលេហតុែដលេយងរតូវសត ប់
កុមរ៖ _________ _________ _____________ និង ___________។ ករសត ប់កុមរ គឺជ
េរឿងរតឹមរតូវតម__________ េរពះកុមរក៏ជមនុសសែដរ ពួកេគមន ______ _______ 
និង___________ផទ ល់ខលួន។ វគឺជេរឿងរតឹមរតូវតមចបប់ េរពះសិទិធអនុញញ តិជអនតរជតិ 
តមរយៈ___________ _____________ _____________ េធវករេលកកំពស់ដល់សិទិធរបស់ 
កុមរកនុងករទទួលករសត ប់។ េយងក៏គួរសត ប់កុមរផងែដរ េរពះវជួយឲេយង_____ _____ 
បនរបេសរ ពីកររេំលភបំពន និងករឈឺចប់ ដូចជេនេពលែដលេយងអនុញញ តិឲពួកេគ 
និយយអំពីកររពយួបរមភរបស់ពួកេគ។ ជចុងបញច ប់ ករសត ប់កុមរមិនរគន់ែត______ 
_________សំរប់កុមរបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតក៏មនរបេយជន៍ដល់រគួសរ និងសហគមរបស់ពួកេគ
ែដរ។ ករចូលរមួរបស់កុមរមនគុណសមបតតិេរចន។ វជួយបេងកន________________ 
__________ ___________ ____________ និង_____________របស់កុមរផងែដរ។ វក៏
ជួយបេងកតនូវ________________ និង_______លអៗ  សំរប់កុមរផងែដរ។ 
 
សនំួរពិភកស   
១. ពនយល់ពីមូលេហតុរកមសីលធម៌អំពីសរៈសំខន់ៃនករសត ប់កុមរ 

២. េតករមិនបនយកចិតតទុកដក់សត ប់កុមរេធវឲពួកេគរបឈមនឹងេរគះថន ក់? 

៣. េរៀបរប់ពីអតថរបេយជន៍មួយចំនួនៃនករសត ប់កុមរ 

៤. សូមផតល់ឧទហរណ៍មួយពីបទពិេសធន៍របស់អនក អំពីអតថរបេយជន៍ៃនករសត ប់កុមរ 

៥. េតមនឧបសគគអវីខលះកនុងរគួសរ រកុមជំនំុ អងគករ ឬ សហគមន៍របស់អនកែដលររងំអនក

មិនឲសត ប់កុមរ? េតអនកអចជួយកំចត់ឧបសគគទំងេនះេចលេដយរេបៀបណ?  
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េមេរៀនទី ៣៖ េតមនផលវិបកអវីខលះៃនករមិនសត ប់កមុរ ឬ ឲពួកេគចូលរមួកនងុករ 
សេំរចចិតតែដលពក់ពន័ធនឹងជិវិតរបសព់ួកេគ???? 

សេងខប៖ 

� បងហ ញថ កុមរមិនរតវូបនផតល់តៃមល 
� បត់បង់ឳកសកនុងករទទួលករដក់វន័ិយ និងករអភិវឌឍន៍ែបបវជិជមន អកបបកិរយិ

ែដលបំផល ញ 
� របឈមមុខនឹងករេកងរបវញ័ច  និងករផត់េចលពីសងគម 
� របឈមមុខនឹងកររេំលភបំពនបនតរហូត 
� របឈមមុខនឹងករមិនបនជួយ 

 
មនភពខុសគន យ៉ងខល ំងេនេពលែដលកុមរចូលរមួកនុងករសំេរចចិតត និងសកមមភពេផសងៗ 
ែដលពក់ព័នធនឹងជីវតិពួកេគ។ ដូចជអវីែដលេយងបនេមលេឃញកនុងេមេរៀនទី២ កុមរផទ ល់ 
ជអនកទទួលអតថរបេយជន៍ក៏ដូចជមនុសស និងអងគករែដលេធវករជមួយពួកេគ េហយសហ
គមន៍របស់ពួកេគក៏ទទួលរងវ ន់ជេរចនផងែដរ។ 

 

មននូវផលវបិកធងន់ធងរជេរចនកនុងករមិនសត ប់កុមរ។ េនកនុងេមេរៀនេនះ េយងនឹងេផត តេល 
ផលវបិកេផសងៗពីគន បី សំរប់កុមរ៖ 

១. ករឲតៃមលេលខលួនឯង និងករវន័ិយ 

២. ករេកងរបវញ័ញ និងករផត់េចលពីសងគម 

៣. កររេំលភបំពន 
 

េនកនុងរគសួរេនកនុងរគសួរេនកនុងរគសួរេនកនុងរគសួរ    

េនកនុងបរបិទរគួសរ ជញឹកញប់ឪពុកមត យែដលរវល់មិនបនសត ប់ និងយកចិតតទុកដក់ 
ចំេពះកូនៗរបស់ពួកេគេទ។ អនកចិតតវទូិបននិយយថ េនេពលែដលកុមរមនអវីមួយសំខន់ 
រតូវនិយយ ឬ បងហ ញ េហយមិនរតូវបនមនុសសធំយកចិតតទុកដក់ ឬ “មិនយករតេចៀកសត ប់” 
ដូេចនះ កុមរមិនបនពយយមនិយយ និងមិនបនអភិវឌឍជំនញទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគ។ ករ 
េធវែបបេនះេធវឲសុញករលូតលស់ខួរកបល បុគគលិកលកខណៈ ជំនញអនតរបុគគល និង ជំេនឿ
ទុកចិតតេលខលួនឯងរបស់កុមរ។ កុមរអចេរៀនបេញច ញអកបបកិរយិមិនសមរមយ េហយ 
បេញច ញសកមមភព េដយបេងកតសំេឡងឡូឡ ឬមនអកបបកិរយិែដលរចេងងរចងងេដមីប 



 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
19 

ទទួលករចប់អរមមណ៍ េរពះនងមិនអចទក់ទញចំណប់អរមមណ៍តមវធីិណេផសងបន។ 
ផទុយេទវញិ ករសត ប់កុមរអចជវធីិមួយកនុងករេលកទឹកចិតតនូវករដក់វន័ិយែបបវជិជមន7។ 

ករសិកសរសវរជវបនបងហ ញថ ភពខុសគន រវងយុវជនែដលរងឹមំ និងយុវជនែដលមន 
បញហ  គឺជករយកចិតតទុកដក់ែដលសមជិករគួសរបងហ ញដល់ជីវតិរបស់ពួកេគ8។ ចំេពះ 
កុមរ រតេចៀកែដលយកចិតតទុកដក់សត ប់សំខន់ជងដំបូនម ន និងករជំរញុទឹកចិតតេទេទៀត។ 
ករសត ប់កុមរបងហ ញថ េយងមនករចប់អរមមណ៍េលពួកេគ។ 

េនកនងុសហគមន៍ 

រកុមមនុសសណែដលរតវូបនចត់ទុកថមិនសូវសំខន់កនុងសហគមន៍ និងមិនរតូវបនឲតៃមល
េលគំនិត និងទសសនៈរបស់ពួកេគ គឺជរកមុមនុសសែដលងយរបឈមនឹងករេកងរបវញ័ច ខល ំង
ជង។ កុមរែដលមិនរតូវបនឲតៃមលកនុងសហគមន៍របស់ពួកេគ ក៏ជរកុមមនុសសែដលមិនសូវ
មនអនកសត ប់ែដរ េពលេធវករសំេរចចិតត ឬ បេងកតេគលនេយបយ។ តមរយៈទសសនៈែផនក
េគលនេយបយ ករខកខនរបស់រដឋ ភិបលកនុងករសត ប់កុមរ អចនឹងបេងកនឲករមិនអនុ
វតតចបប់េរចន និងអចបងកេរគះថន ក់ដល់កុមរ េរចនជងផតល់អតថរបេយជន៍។ េនេពលែដល
មនុសសមិនបនសត ប់ទសសនៈរបស់កុមរ េនះករខិតខំកនុងករែកលំអរសថ នភពរបស់កុមរដូច
ជ តមរយៈេគលនេយបយ កមមវធីិ ឬ សកមមភពជក់លក់ អចនឹងមិនបនផតល់របេយជន៍
បនឋិតេឋរ ឬ មិនបនផតល់នូវអតថរបេយជន៍របេសរបំផុតដល់កុមរ។ គំេរងែដលេយងមន
អចនឹងមិនពក់ព័នធនឹងកុមរ មិនគួរឲចប់អរមមណ៍ ឬ ផតល់ផលប៉ះពល់មិនលអដល់កុមរែថម
េទៀតផង។ 

េយងបនពិភកសរចួេហយថ កុមរមនទសសនៈ និង បទពិេសធន៍ផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ ជ
ពិេសសអំពីបញហ ែដលពក់ព័នធនឹងពួកេក។ ករខកខនរបស់េយងកនុងករសត ប់ទសសនៈរបស់
កុមរ ែដលសងគមមិនបនគិតគូរ រតឹែតេធវឲសថ នភពលំបករបស់កុមរបនតេទមុខែថមេទៀត។ 
ឧទ. កុមរែដលរងេរគះមនទសសនៈផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគអំពីករទប់សក ត់ករេកងរបវញ័ច ។ 
កុមរមននូវអរមមណ៍ និង ករយល់ដឹងពីករេរ សេអងចបស់លស់។ កុមររកីរកមននូវទសស
នៈផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគអំពីមូលេហតុៃនភពរកីរកៃនរគួសររបស់ពួកេគ និង មនទសសនៈកនុង
ករែកលំអសថ នភពរបស់ពួកេគ។ េយងអចេរៀបរប់ពីរបេភទកុមរេផសងៗេទៀត េដលមនបទ

                                                 
7 http://www.extension.umn.edu/specializations/youthdevelopment/components/6141-10.html 
8 Benson (2006) 
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ពិេសធន៍ផទ ល់ខលួន ែតជញឹកញប់សំេលងរបស់ពួកេគមិនរតូវបនទទួលសគ ល់ ហក់បីដូចជ 
ទសសនៈរបស់ពួកេគមិនសំខន់។ 

ករករពរកមុរ 

វជករសំខន់ខល ំងណស់កនុងករផតល់នូវវធីិសរសតេផសងៗកនុងករសត ប់កុមរ ជពិេសសកនុង  
បរបិទៃនកររេំលភបំពនកុមរ។ អនកអនុវតតករករពរកុមរែតងែតផតល់ដំបូនម នថ ករេន 
េសងៀមមិនេធវអវីេសះអំពីកររេំលភបំពន ហក់បីដូចជបងហ ញថ វជេរឿងធមមតកនុងករ 
របរពឹតតបទេលមស។ េនេពលែដលកុមរមិនរតូវបនអនុញញ តិឲបេញច ញមតិ េនះនឹងេធវឲករ
រេំលភបំពនមនឳកសេកតេឡងកន់ែតខពស់ ឬ មនកររបរពឹតតមកេលកុមរដៃទ។ អនកអនុ
វតតករករពរកុមរក៏េធវអនុសសន៍ផងែដរថ េនកនុងេហតុករណ៍ៃនកររេំលភបំពនកុមរ 
េយងគួរែតសត ប់កុមរ េទះបីជសច់េរឿងរបស់គត់សត ប់េទមិនគួរឲេជឿយ៉ងណក៏េដយ។   
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ករណីសកិស 

ករបដិេសធមិនឲកមុរបេញចញមតិេលកទឹកចិតតឲអនករេំលភបំពនរចួេទស 

េនកនុងរបេទសអង់េគលស កំរងសំណួររបស់សធរណៈជនជេរចនែដលបនេចទសួរកនុង  
ទសសវតសឆន ំ ៨០ និង ៩០ បនចងរកងជឯកសរអំពីកររេំលភបំពនេលរងកយ និងផលូវ 
េភទជលកខណៈរបព័នធេដយបុគគលិកកនុងមណឌ លកុមរអស់រយៈេពលជេរចនឆន ំ ែដលមណឌ ល
េនះរតូវបនហុ៊ព័ំទធេដយវបបធម៌ៃនឃុបឃិត កររពេងយកេនតយ ករមិនយកចិតតទុកដក់ និង
កររកសភពសង ត់េសងៀមរបស់បុគគលិក។ េមេរៀនមួយែដលេលចេឡងយ៉ងខល ំងេនះ គឺថករ
រេំលភបំពនេនែតបនតេទមុខ េរពះកុមរមិនបនទទួលសិទិធកនុងកររបឆំងចំេពះអវីែដលេកត
េឡងចំេពះពួកេគ។ មនុសសមិនេជឿសច់េរឿងរបស់ពួកេគ េហយពួកេគមិនបនទទួលបណត ញ
ណែដលអចជួយឲពួកេគបេញច ញនូវកររពយួបរមភរបស់ពួកេគ។ និយយរមួេទ របសិនេប 
េនេពលពួកេគដក់ពកយបណតឹ ង ពួកេគរបឈមមុខនឹងកររេំលភបំពនែថមេទៀត។ និយយ
ម៉យងេទៀតថ េបគម នករដក់េទស មនុសសធំនឹងអចេធវអកបបកិរយិ ែដលផទុយនឹងសុខមល
ភពរបស់កុមរ េរពះកុមរមិនមនអនកសត ប់ពួកេគ។ 

ករខកខនមិនបនសត ប់នឲំមនករសេំរចចិតតខុស9 

កនុងរបេទសបង់កល េដស កុមរែដលរតូវបនបញឈប់ពីករងរេរងចរកសំេលៀកបំពក់បនទ ប់ 
យុទធនករបញឈប់ពលកមមកុមរេរកមអយុ ១៥ឆន ំរបស់សហរដឋអេមរចិកនុងេរងចរកសំេលៀក
បំពក់េនះ បននំឲកុមរទំងេនះចូលកនុងទំរង់ករងរេផសងៗែដលមិនសូវសមរមយ និងមន
េរគះថន ក់ជងករងរពីមុនែដលរតូវេគបញឈប់។ រសេដៀងគន ែដរ គំេរងកមមវធីិជេរចនែដល
ពយយមជួយយកកុមរែដលរស់តមផលូវ មកដក់កនុងមណឌ ល និងឲពួកេគទទួលករអប់រ ំ បន
ទទួលបរជ័យ េរពះពួកេគមិនបនែសវងយល់ពីទសសនៈរបស់កុមរផទ ល់។ កមមវធីិែដលមន
របសិទិធភព គឺជកមមវធីិែដលផតល់សិទិធអំណចដល់កុមរេដយេធវករជមួយពួកេគ អនុញញ តិឲ
បទពិេសធន៍ផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ ផតល់ពត៌មនដល់ករបេងកតសថ ប័ន អនតរគមន៍ និងេសវ
ជំនួយសមរមយ។ ឧទ  .របេទសបង់កល េដសកំពុងបេងកតករអប់រដ៏ំសមរមយមួយសំរប់កុមរកនុង

ករងររគប់របេភទទំងអស់ តមរយៈករងរេរងជង ែដ លមនករចូលរមួរបស់កុមរពីរគប់
ចំពូកអជីពទំងអស់។ 
  

                                                 
9 

Lansdown (2001). 



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
22 

លហំត់អនុវតត 

បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទសេងខបេមេរៀន៖ 

អចមននូវផលវបិកអវជិជមនមួយចំនួន េនេពលេយងមិនបនសត ប់កុមរ។ កនុងបរបិទ 
រគួសរ ករែដលឪពុកមត យមិនបនសត ប់កូនៗរបស់ពួកេគ អចមនន័យថ ជករ 
ររងំ________ __________ េហយអចនំេឆព ះេទរក__________ __________។ េនកនុង 
សហគម របសិនេបគម ននរណសត ប់ទសសនៈរបស់កុមរេទ ពួកេគអចនឹង__________ 
__________កន់ែតខល ំង។ ទក់ទងនឹងករបេងកតេគលនេយបយ ចបប់ ែដល__________ 
អចនឹង__________ដល់កុមរ និងមិន___________ដល់ពួកេគ។ _______ទំងឡយណ 
ែដលបេងកតេឡងេដមីបេលកកំពស់សថ នភពកុមរ ក៏អច_____________ _____________ 
____________ ឬ ___________វញិ របសិនេបមិនបនគិតដល់អតថរបេយជន៍របស់ពួកេគ។ 
កនុងសថ នភពមនកររេំលភបំពនកុមរ ករែដលមនុសសធំខកខនមិនបនយកចិតតទុកដក់ 
សត ប់កុមរ អចមនន័យថ ជកររពមេរពៀង និងអចឈនេទដល់_____________។ 

សនំួរពិភកស 

១. េតករសត ប់កុមរផតល់អតថរបេយជន៍អវីខលះដល់ទំនក់ទំនងរបស់េយងជមួយពួកេគ? សូម
ផតល់គំរបូទពិេសធន៍ផទ ល់ខលួន។ 

២. េតករសត ប់កុមរអចមនឥទិធពលវជិជមនដល់ពួកេគយ៉ងណែដរ? 

៣. េតករមិនសត ប់កុមរអចមនផលវបិកអវីខលះ?  
េតអនកអចគិតពីឧទហរណ៍ពីបទពិេសធន៍ខលួនបនែដរឬេទ? 

៤. េតមនុសសេពញវយ័កនុងសហគមន៍ រកុមជំនំុ ឬ អងគកររបស់អនកមនឥរយិបថយ៉ងណ
អំពីករសត ប់កុមរ? 

៥. េតអនកនឹងេលទឹកចិតតអនកដៃទឲសត ប់កុមរេដយរេបៀបណ?  
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េមេរៀនទី ៤៖ េតខញុំអចសត ប់កមុរឲបនរបេសរជងមុនេដយរេបៀបណ? 

សេងខប៖ 

� ករសត ប់គឺជជំនញែដលរតូវេរៀន និងអនុវតត 
� ករែសវងយល់ពីកំរតិេផសងៗៃនករសត ប់ 
� េតករសត ប់ដ៏លអមនន័យយ៉ងណចំេពះកុមរ? 

េដយសករសត ប់គឺែផនកមួយៃនជីវតិរបចំៃថង ដូេចនះវអចជករភញ ក់េផអលេនេពលដឹងថ វ 
ក៏ជជំនញមួយែដរ។ ជលទធផល មនុសសធំែដលេធវករជមួយកុមរ និងេធវករបំេរ កុមររតវូ 
ែតអភិវឌឍ និងអនុវតតឥរយិបថ បុគគលិកលកខណៈ និងអកបបកិរយិ ែដលអចនឹងជួយឲពួកេគ
យកចិតតទុកដក់សត ប់កុមរបនយ៉ងមនរបសិទិធភព ក៏ដូចជេលកទឹកចិតតឲពួកេគនិយយ
ែដរ។ ករេនះសំខន់ខល ំងណស់ ជពិេសសចំេពះកុមរែដលបនឆលងកត់បទពិេសធន៍ដ៏
លំបក ឬ ែដលមនករប៉ះទងគិចផលូវចិតត។ 

កំរតិៃនករសត ប់ 

របសិនេបេយងគិតពីសថ នភពេផសងៗែដលេកតេឡងេពញមួយៃថង េយងនឹងអចទទួលសគ ល់ 
ថ េយងមនករសត ប់តមរេបៀបេផសងៗ។ េពលខលះ េយងេហវថជកំរតិៃនករសត ប់។ 

េនកនុងកំរតិែដលទបបំផុត អនកសត ប់អចេមលេទដូចជកំពុងសត ប់ េហយេពលខលះក៏េរប
របេយគ ដូចជ “អឺ ហឺុ” និង “ែមនេហយ”។ ែតេទះបីយ៉ងណក៏េដយ អរមមណ៍របស់ពួកេគ
េផត តេទកែនលងេផសង។ អនកសត ប់របែហលជចប់បនែតពីរបីពកយបុ៉េណណ ះ ឬរគន់ែតសត ប់លឺ
អវីែដលពួកេគចង់សត ប់បុ៉េណណ ះ។ ឧទ. កូនបនរបប់ឪពុកមត យរបស់ខលួនអំពីករេរៀនេន
សល ែតឪពុកមត យកំពុងអងគុយអនកែសត ឬេមលទូរទសសន៍។ េនះេគេហថ ករសត ប់ែបបែបបែបបែបប
មិនយកចិតតទុកដក់ មិនយកចិតតទុកដក់ មិនយកចិតតទុកដក់ មិនយកចិតតទុកដក់ ឬ រគន់ែតេឆលយតបរគន់ែតេឆលយតបរគន់ែតេឆលយតបរគន់ែតេឆលយតប។ 

ផទុយេទវញិ កំរតិៃនករសត ប់ខពស់ទមទរឲេយងេផត តករយកចិតតទុកដក់ មិនែតេទេលពកយ
សមតីរបស់អនកនិយយបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតេផត តេទេលភសកយវកិរផង តុងសំេលង និង ែបប
ែផនភស េដមីបយល់អំពីអរមមណ៍ ចិតតគំនិត និងបញហ េផសងេទៀត ែដលជំរញុឲមនករ 
របរស័យទក់ទង។ េយងែតងែតេហករសត ប់េនះថជករសត ប់េដយសកមមសកមមសកមមសកមម។ វទមទរឲ 
អនកសត ប់ខំរបឹងយល់ពីអវីែដលអនកនិយយកំពុងនិយយ េដយេរបនូវសំនួរេបក និងបេចចក 
េទសេផសងៗ ដូចជ ករនិយយេឡងវញិនូវអវីែដលបននិយយរចួ េដយេរបពកយេផសងពីអនក
និយយ េដមីបែឆកេមលឲដឹងថេតអនកយល់បនរតឹមរតូវឬេទ។ 
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ករសត ប់េដយយល់ចិតតេដយយល់ចិតតេដយយល់ចិតតេដយយល់ចិតតគឺជករសត ប់ែដលខពស់ជងេនះេទៀត។ វគឺជករសត ប់េដយយក 
ចិតតទុកដក់ទំងរសងុ េហយវទមទរនូវករផល ស់បតូរឥរយិបថរបស់អនកសត ប់។ ចំេពះករ 
សត ប់េនះ អនកសត ប់រជមុជខលួនទំងរសុងេទកនុងទសសនៈរបស់អនកនិយយ េដយយល់ពី 
អរមមណ៍ គុណតៃមល និងជំេនឿរបស់អនកនិយយ។ េដមីបសំេរចករេនះបន ទមទរឲទទួល 
យកអនកសត ប់ មិនែមនរគន់ែតអវីែដលេគនិយយបុ៉េណណ ះេទ10។ 

ករសត ប់ដ៏លអចំេពះកមុរ 

កុមរងយនឹងចប់បននូវភសសមតី និង កយវកិរេផសងៗរបស់មនុសស េហយពួកេគដឹង 
របសិនេបមនុសសេនះពិតជយកចិតតទុកដក់េលករសនទនេនះឬអត់។ េនេពលេយងចង់  
សត ប់កុមរ និង េលកទឹកចិតតពួកេគឲែចកចយគំនិត ទសសនៈ និង បទពិេសធន៍ េយងរតូវខំ
របឹងសំេរចឲបនដល់កំរតិខពស់ៃនករសត ប់ - ករសត ប់េដយសកមម និង េដយយល់ចិតត - េដមបី
ឲកុមរមនអរមមណ៍សុវតថិភពកនុងករែចកចយ ដូេចនះ េយងនឹងឮពីអវីែដលពួកេគនិយយ។ 
មនកតត ជេរចនែដលេធវឲមនុសសធំពិបកេធវជអនកសត ប់ែដលយល់ចិតតដល់កុមរ។ ឧទ. េន
កនុងរបេទសអសីុជេរចន កុមរមិនរតូវបនេលកទឹកចិតតឲជំទស់នឹងគំនិតរបស់ឪពុកមត យេទ 
េយងជញឹកញប់ មនុសសធំអចនឹងគិតេរចនអំពីគំនិតផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ។ 

ចំបច់រតូវមនករសត ប់េដយេសម ះរតង់ និងមនរបសិទិធភព ជពិេសសចំេពះកុមរែដល 
មនបទពិេសធន៍ពីករប៉ះទងគិចេផសងៗ៖ “មនេកមងៗជេរចនែដលេយងេធវករជមួយែដល 
ពួកេគសុនឹំងករសត ប់េដយែភនក ពិនិតយរកេមលថេតមនករគំរមកំែហងែដរឬេទ។ ពួកេគ 
មនកររបុងរបយ័តនខពស់ចំេពះអវី ឬ មនុសសែដលចំែលក ពួកេគសត ប់ពកយសមតីរបស់េយង 
េមលកយវកិរ េរពះពួកេគខល ចថអចនឹងមនេរគះថន ក់ ឬ ករេបកបេញឆ តណមួយ”11។ 
េនកនុងករណីេនះ េយងរតូវសត ប់េដយយកចិតតទុកដក់ េហយបេងកតបរយិកសមួយែដល 
មនសុវតិថភពសំរប់ឲកុមរនិយយ និងរតូវេគសត ប់លឺ។ ករេនះអចសំេរចបនរតូវរមួ 
បញចូ លកតត ជេរចនដូចជ12៖  

១. តុងសំេលង និងទឹកមុខ 

២. រកែសែភនកសមរមយតមវបបធម៌ 

៣. ករេរៀបចំកែនលងអងគុយែដលេគរពដល់គំលតទីកែនលងអងគុយរបស់កុមរ 

                                                 
10 Van Slyke (1999). 
11 Wright (2006), 70. 
12 សំរប់ពត៌មនលំអិតបែនថម សូមេមល Wright (2006), 71-72 
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៤. បេចចកេទសសត ប់ែបបសកមម និងឆលុះបញច ងំ 

៥. េរបភសកំេណ តរបស់កុមរ កនុងកលៈេទសៈណែដលអចេធវបន 

៦. ផតល់ឳកស និងេពលេវលឲកុមរគិត និងេឆលយតប 

៧. មនភពអត់ធមត់ 

៨. ករអចពឹងពក់បន 

៩. កររកសករសំងត់ 
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ករណីសកិស13 

េតេយងអចសត ប់កមុរឲបនរបេសរជងមុនេដយរេបៀបណ?  

ណន់សីុ14 បនេកតមកជមួយមត យែដលេញៀនេរគឿងេញៀន និងជរសតីេពសយ។ នងគម ន 
មនុសសែដលយកចិតតទុកដក់េលនង នងរតូវបនេគរេំលភ និងទទួលទរណុកមម េនេពល
ែដលនងេនវយ័េកមងេម៉លះ។ េនអយុ ៦ឆន ំ នងរតូវបនឪពុកខងមត យរេំលភ។ េពលនង
អយុ៧ឆន ំ នងរតូវបនមត យេបះបង់េចលទំងរសុង ឲនងរស់េនមន ក់ឯងតមចិេញច មថនល់។ 
នងេដរសំុទន េរ សសំរម និងេដរឆក់លួចរបស់េគ។ នងក៏ទទួលរងនូវកររេំលភបំពនេល
រងកយ និងផលូវេភទពីសំណក់អនករស់េនតមផលូវដូចគន ។ នងរតូវបននយកដឋ នសុខមល
ភពសងគមសេរងគ ះបនេនអយុ៨ឆន ំ េហយយកេទដក់កនុងមណឌ លកុមររងេរគះេដយករ
រេំលភបំពន និងេបះបង់េចល។ េរកយមក េគបនអេងកតេឃញថ នងគឺជេកមងែដល 
ពិបកេធវករជមួយខល ំងបំផុតេនកនុងមណឌ ល។ នងបងហ ញអកបបកិរយិែបបេរសបរសល 
ែផនកផលូវេភទខល ំង កររចេឡតខឹងែបបបំផលិចបំផល ញ េរៀនមិនចូល មនភពរងឹទទឹង និងពិបក 
និយយសតី។ េនេពលនងអយុ ១១ឆន ំ នងរតូវបនបញជូ នេទអងគករេសចកតីរសឡញ់ 
១៤៦។ នងចូលេទរស់េនកនុងមណឌ លសុវតិថភពរបស់អងគករ េហយេយងក៏ចប់េផតម “សត ប់” 
នង។ 

កុមរែដលរងេរគះយ៉ងធងន់ធងរ អចនឹងបេញច ញអកបបកិរយិែបបខុសរបរកតី ដូេចនះេហយ 
បនជេយងរតូវេរៀនសត ប់េមលនូវចំនុចខុសរបរកតីទំងេនះ ឬ សត ប់អវីែដលមិនបននិយយ 
េហយេឆលយតបតមរេបៀបមួយ ែដលជួយកុមរឲបេងកតនូវភពឆប់យល់ដឹង េហយែដល 
សងឹឃមថពួកេគនឹងលូតលស់។ េយងរតូវែត “សត ប់” េដមីបឲដឹងថ ណន់សីុ ពយយមទទួល 
សគ ល់នូវករឈឺចប់ៃនអតីតកលរបស់នង និងយកឈនះេលវ។ េយងសេងកតេឃញថ នង 
េធវបបឆម ែផនកឯផលូវេភទេនកនុងមណឌ ល តមរេបៀបែដលនងរតូវបនពូរបស់នងេធវបបែផនក 
ផលូវេភទនងពីអតីតកលែដរ។ មត យរបស់នងែតងែតឲនងញុបំយរជកូែដលេនសល់ ដូេចនះ
េនកនុងមណឌ ល នងទមទរញុបំយឆម េនេពលនងដឹងថគម ននរណេមលនង។ នងែតង
យករបូទសសនវដតីមកកត់យករបូរគួសរេផសងៗ េហយនងែតងែតយករបូទំងេនះ តមខលួន
ជនិចចមិនថនងេទទីណេទ េហយនិយយជមួយរបូទំងេនះេនកនុងបនទប់ទឹក កនុងបនទប់
េគង កនុងឡនរកងុ ។ល។ នងែតងែតៃវេ៉កមងេផសងៗេទៀតកនុងសល និងេនកនុងមណឌ ល។ 

                                                 
13 ”ករែថទំបនទ ប់” រតូវបនអងគករេសចកតីរសឡញ់ ១៤៦ ឲនិយមន័យថជ ករែថទំជនរងេរគះតមរបព័នធរតឹមរតូវ បនទ ប់ពីរេំដះបន 

រហូតដល់សមហរណកមម 
14 មិនែមនជេឈម ះពិតរបស់នង 
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ពីមុន ណន់សីុ បនែចកចយខលះអំពីអតីតកលរបស់នង។ េយងបនសត ប់លឺ េហយេយងក៏ 
បនសត ប់លឺអំពីអវីែដលកំពុងេកតេឡងេពលបចចុបបននេនះែដរ ក៏ដូចជករមនទំនក់ទំនងរវង
អតីតកល និងបចចុបបននកល។ េយងចង់របប់នងថ េយងក៏”សត ប់លឺ” ទំងអតីតកល និង
បចចុបបននកលរបស់នងែដរ េហយថនងអចឲេយងដឹងែថមេទៀតអំពីេរឿងរបស់នង។ 

កំរតិៃនករសត ប់ែដលេលសពីករសត ប់េដយយល់ចិតតេនះគឺ ករសត ប់ែដលពយបល។ ករ 
សត ប់ែដលពយបលេធវឲអនកនិយយមនអរមមណ៍ថ មនមនុសសសត ប់លឺ យល់ ទទួលយក 
ពួកេគ មនអនកដឹកនំ មនអនករសឡញ់ និងទទួលបននូវបរយិកសមួយែដលផទុយពី 
បរយិកសែដលនងរតវូប៉ះទងគិចផលូវចិតត។ បរដិឋ នពីមុនមនភពេឃរេឃរ ឥឡូវមនេសចកតី 
រសលញ់ និងេសចកតីរសទន់។ ពីមុនខវះភពៃថលថនូរ ឥឡូវមនករេគរព។ ពីមុនមិនមនសំេលង 
ឥឡូវមនេសរភីពកនុងករបេញច ញសំេលង។ របេភទៃនករសត ប់េនះពឹងែផអកយ៉ងខល ំងកនុងករ
មនឥរយិបថែដលរសឡញ់ និងេគរពចំេពះកុមរ ែដលអចេធវកររបរស័យទក់ទងបន
តមរយៈតុងៃនសំេលង ទឹកមុខ រកែសរែភនក ករេរៀបចំទីកែនលង និងេចះយល់ពីដំេណ រករៃន
ករគិត និងអរមមណ៍របស់កុមរ។ មណឌ លសុវតថិភពរបស់អងគករេសចកតីរសលញ់១៤៦ មន
រចនបទរងមូល េហយេយងេហថ “ផទះមូល”។ វជនិមិតតរបូបញជ ក់អំពីអកបបកិរយិរបស់
បុគគលិកែថទំ ែដលគម នែគមគេរគតគេរគមេឡយ េហយថកុមរទំងអស់អចទទួលបនករ
ែថទំេសមៗគន  េហយរបូរងមូលៃនផទះេនះ បងហ ញពីករេអបរកេសបៃនេសចកតីរសឡញ់ និង
ករេគរពចំេពះកុមរមន ក់ៗ។ 

ករេរបរបស់រល់ជំនញសត ប់របស់េយងទំងអស់ និងកតត ៃនករសត ប់ែដលពយបល េយង 
បនរបប់ ណន់សីុ ថ េយងយល់អំពីអវីែដលនងពយយមេធវ េហយសកមមភពទំងេនះេកត 
េឡងេដយសរេរឿងរ៉វអរកក់បនេកតេឡងកនុងអតីតកលរបស់នង។ េនេពល ណន់សីុ 
បនយល់ និង ទទួលសគ ល់អតីតកលរបស់នងែបបេនះ េយងក៏បនសំុឲនងបេញច ញ 
អរមមណ៍ និងបុគគលិកលកខណៈរបស់នងបែនថមេទៀត។ នងបនេធវដូេចន ះែមន េរពះនងបន
រង់ចំមនអនកសត ប់យូរេហយ។ 

េយងដឹងថ ករសត ប់របស់េយងមនរបសិទិធភព េរពះនងបនទមទរឲមននូវករសនទន 
របេភទេនះមតងេហយមតងេទៀត េរពះនងដឹងថមនមនុសសសត ប់នង ឲតៃមលដល់នង ផតល់ 
ជំេរ សេផសងៗ នងក៏ចប់េផតមយល់ េហយចប់េផតមលូតលស់េឡង។ នងបនចប់េផតមឈប់
រល់សកមមភពខុសឆគងពីមុនៗមក េហយនងក៏បនកល យជេកមងរសីមន ក់ែដលសុភព េចះគិត
បនរតឹមរតូវ និងជេកមងរសីែដលសគ ល់រពះ ែដលមនុសសជំុវញិនងឲតៃមល។ 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖ 

ករសត ប់គឺជជំនញមួយែដលេយងរតូវអនុវតត។ មនុសសធំែដលេធវករជមួយកុមរ រតវូមន 
_________ __________ និង___________ ែដលនឹងជួយឲពួកេគ_____កុមរ និងេលកទឹក 
ចិតតកុមរឲ_______។ េយងសត ប់តមរេបៀបេផសងៗ។ េយងអចេធវជអនកសត ប់ែដល______ ឬ 
អនកសត ប់ែដល_____។ អនកសត ប់សកមមេរបនូវសំនួរ___ និងបេចចកេទសេផសងៗេទៀត េដមីប  
ពិនិតយេមលឲដឹងថេតេយងបន_________ឬេទ។ ករែសវងយល់អំពីរេបៀបៃនករសត ប់ក៏អច
ជួយឲេយងេបកចិតតសត ប់កុមរកន់ែតេរចនផងែដរ។ េគនិយយថ វធីិៃនករសត ប់ដ៏លអបំផុត
េនះគឺេធវជ_______ __________ មនន័យថ អនកសត ប់រជមុជខលួនពួកេគទំងរសុងេទ តមទ
សសនៈ និងគំនិតរបស់អនកនិយយ។ កុមរឆប់________ខល ំងណស់ េហយអចដឹងថ េត
នរណកំពុងសត ប់ពួកេគេដយពិតរបកដ។ ករសត ប់ដ៏លអមនសរៈសំខន់ណស់ ជពិេសស
ចំេពះកុមរ ែដលឆលងករនូវ___________ _____________។ 

លហំត់អំពីករសត បក់នងុរកុម 

ែសវងរកមនុសស ៣ ឬ ៤ នក់េផសងេទៀតេនកនុងរកុម េហយេធវករពិភកសជមួយគន អំពីរបធន
មួយែដលគួរឲចប់អរមមណ៍។ េរជសេរ សសមជិកមន ក់កនុងរកុមឲេដរតួជអនកនិយយ អំពីបញហ
មួយ េហយែដលកំពុងែសវងដំបូនម នេដមីបេដះរសយបញហ េនះ។ សមជិកេផសងេទៀតកនុងរកមុ
យកចិតតទុកដក់សត ប់អនកនិយយ េហយេធវករេឆលយតបេនេពលចំបច់។ បនទ ប់ពីេធវលំហត់
េដរតួេនះេហយ សូមគិតទំងអស់គន អំពីអវីែដលរមួចំែណកបេងកតគុណសមបតតិរបស់អនកសត ប់ដ៏
លអ េហយេតគុណសមបតតិទំងេនះជួយដល់ករសត ប់កុមរេដយរេបៀបណ? សូមែចកចយេន
កនុងរកុម។ 
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សនំួរពិភកស 

១. ពិភកសអំពីលកខណៈសមបតតិណខលះែដលេធវជសត ប់កុមរដ៏លអ។ 

២. រលឹំកពីករសនទនថមីៗជមួយនឹងកុមរមន ក់ ឬ េរចននក់។ បរយិយពីករែដលអនកផតល់
ករយកចិតតទុកដក់សត ប់ពួកេគនិយយ និងេរៀបរប់អំពីចំេលយែដលអនកេឆលយតបចំេពះ
ពួកេគ។ េតអនកគិតថ អនកផតល់ករសត ប់របេភទណ? 

៣. Wright និយយថ េដមីបកល យជអនកសត ប់កុមរដ៏លអមន ក់ េយងគួររកេលកេមល “េកមង
ែដលេនកនុងខលួនេយង”។ េតអនកមនករលំបក ឬ មួេម៉អវីខលះ េនេពលអនកេនេកមង េន
េពលអនកពយយមពនយល់អវីមួយេទមនុសសធំ បុ៉ែនតេគមិនបនសត ប់អនក? េតបទពិេសធន៍ 
េនះបនជួយអនកកនុងករផតល់ករយកចិតតទុកដក់កុមរឬេទ ឥឡូវេនះ? 

៤. ករេធវជអនកសត ប់ដ៏លអ ក៏ទមទរឲអនកយល់ពីបរបិទវបបធម៌ កនុងកររបរស័យទក់ទង
ជមួយកុមរែដរ (ឧទ. េតគួរទំនក់ទំនងតមរកែសែភនកបុ៉ណណ ែដលសមរមយ?)។ សូម
េរៀបរប់អវីៗែដលមនកនុងសហគមន៍របស់អនក ែដលមនុសសគួរដឹង េដមបីឲពួកេគេធវជអនក
សត ប់កុមរដ៏លអ។ 

៥. េតអនករតូវកសង ឬពរងឹងជំនញសត ប់អវីខលះ (ឥរយិបថ លកខណៈសមបតតិ ឬអកបបកិរយិ) 
េហយេតអនកមនគំេរងែកលំអវេដយរេបៀបណ? 
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េមេរៀនទី៥៖ េតឪពុកមត យអចសត ប់កនូេនផទះបនលអរបេសរយ៉ងដូចេមតច???? 

សេងខប៖សេងខប៖សេងខប៖សេងខប៖ 

� ឧបសគគៃនករសត ប់កុមរ 
� កររបរស័យទក់ទងលអរវងឪពុកមត យ និងកូន 

ជទូេទ រគួសរផតល់នូវបរបិទដំបូងសំរប់ឲកុមរនិយយ និងរតូវបនសត ប់។ យ៉ងណមិុញ អវី
ែដលចំែលកេនះគឺថ េទះបីជមនុសសធំសគ ល់អំពីតៃមលៃនករសត ប់កុមរដ៏េដយ ក៏េនែត 
មនមនុសសធំតិចតួចណស់ែដលបនសត ប់កុមរយ៉ងយកចិតតទុកដក់ និងចូលរមួកនុងជីវតិ 
របស់ពួកេគ។ 

គំលតដ៏ធំរវងេគលបំណង និងសកមមភពរបស់មនុសសធំ អចពនយល់បនតមេហតុផលជ 
េរចន។ ទំងេនះគឺជេហតុផលមួយចំនួន៖ 

ឥទិធពលវបបធម៌ឥទិធពលវបបធម៌ឥទិធពលវបបធម៌ឥទិធពលវបបធម៌    

របេទសជេរចនកនុងទវីបអសីុ ឲតៃមលដល់ករេគរពចំេពះមនុសសចស់។ ជញឹកញប់ 
េយបល់របស់មនុសសធំ ែតងែតរតូវបនចត់ទុកថជចបប់ េហយចំេពះកុមរែដលេលកពី 
េហតុផលរបស់ពួកេគមកនិយយ រតូវបនចត់ទុកថជសញញ ៃនករមិនេគរព។ េនកនុង 
ករណីភគេរចន កុមរមិនរតូវបនមនុសសធំយកចិតតទុកដក់សត ប់េទ ទក់ទងនឹងករសំេរចចិតត
កនុងរគួសរ។ 

អំណចអំណចអំណចអំណច    
េនកនុងបរបិទេផសងៗេទៀត ឪពុកមត យខល ចបត់បង់កររគប់រគង និង អំណចរបស់ខលួនេទេល 
កុមរ។ 

េពលេវលេពលេវលេពលេវលេពលេវល    
វក៏អចបណត លមកពីករខវះេពលេវល និង បញហ ៃនករែបងែចកអទិភពមួយចំនួនរបស់ 
មនុសសធំ។ ឪពុកមត យទំងរគួសរអនកមន និង រគួសរអនករកចំណយេពលេរចនេពកេន 
កែនលងេធវករេរចនជងេនផទះ ដូេចនះេធវឲេពលេវលសត ប់ និង និយយជមួយកូនបនកត់
បនថយ ។ 
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គំលតអយុគំលតអយុគំលតអយុគំលតអយុ    
បញហ ៃនករចត់អទិភព និងគំលតអយុែដលេចះែតេកនេឡងេធវឲឪពុកមត យពិបកកនុងករ
សត ប់កូនៗរបស់ពួកេគ។ ឧបសគគមួយចំនួនែដលររងំឪពុកមត យមិនឲសត ប់កូនៗ របស់ពួកេគ 
រមួមន គុណតៃមលអវជិជមនកនុងសងគម ករទមទរៃនករងររបស់ពួកេគ និង តុលយភពករងរ 
និង ជីវតិសថ នភពលំបកែផនកេសដឋកិចចកនុងរគសួរ ករខវះទំនក់ទំនងរងឹមំជមួយ បតី /របពនធ ឬ 
ខវះបណត ញជំនួយែដលពួកេគអចទុកចិតតបន15។ 

ឧបសគគទំងេនះគូសបញជ ក់ពីសរៈសំខន់ៃនករជួយដល់ឪពុកមត យ រគួសរ និង អនកែថទំ 
កុមរឲផតល់នូវបរដិឋ នកនុងករសត ប់មួយែដលវជិជមនសំរប់កុមរ។ 

 

េគលករណ៍មូលដឋ នៃនកររបរសយ័ទក់ទងលអរវងឪពុកមត យ និងកនូ 

១. ឲកូនដឹងថអនកមនករចប់អរមមណ៍ និងចង់ចូលរមួពក់ព័នធនឹងពួកគត់ េហយរបប់ពួក
គត់ថ អនកនឹងជួយេនេពលែដលចំបច់។ 

២. បិទទូរទសសន៍ ឬ ដក់កែសតចុះ េនេពលែដលកូនរបស់អនកចង់និយយ។ 

៣. សូមកំុេលកទូរស័ពទ េនេពលែដលកូនរបស់អនកមនអវីមួយសំខន់ចង់របប់អនក។ 

៤. របសិនេបគម នអនកណែដលចំបច់រតវូចូលរមួកនុងករសនទនែដរេទ សូមេធវេនកែនលង 
សង ត់។ កររបរស័យទក់ទងលអរបេសរបំផុតរវងអនក និងកូនរបស់អនក គឺេធវេឡងេន 
េពលែដលគម នអនកេផសងេនែកបរ។ 

៥. ករេធវឲកូនខម ស់េអៀនេនចំេពះមុខអនកដៃទ នំមកែតភពមួេម ៉ និងខឹងសមបរែត 
បុ៉េណណ ះ ដូេចនះវមិនែមនជជកររបរស័យទក់ទងលអេទ។ 

៦. កំុឈរខពស់ពីេលកូនរបស់អនក។ បនទ បខលួនចុះ រចួសឹមនិយយជមួយកូនរបស់អនក។ 

៧. របសិនេបអនកខឹងនឹងអកបបកិរយិ ឬ េហតុករណ៍ណមួយ សូមកំុពយយមេធវករ 
សនទនជមួយកូនអនក សូមចំរហូតទល់ែតអនកសងប់ចិតតសិន េរពះរបសិនេបអនកេន ខឹង 
អនកមិនអចមនសុភវនិិចឆ័យរតឹមរតូវេទ។ វរបេសរជង របសិនេបអនកឈប់ តំងចិតត
ឲសងប់ រចួសឹមនិយយជមួយកូនរបស់អនកេពលេរកយ។ 

                                                 
15 Benson (2006). 
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៨. របសិនេបអនកអស់កំលងំ អនករតូវែតពយយមបែនថមេដមីបេធវជអនកសត ប់ែដលសកមម។ 
ករសត ប់េដយយកចិតតទុកដក់ដ៏ពិតរបកដពិបកេធវណស់ េហយពិបកណស់ ជ
ពិេសសេនេពលែដលខួរកបល និងរងកយរបស់អនកកំពុងអស់កំលងំ។ 

៩. សូមសត ប់េដយយកចិតតទុកដក់ និងេដយគួរសម។ កំុពយយមបងអ ក់កូនរបស់អនក េន
េពលែដលគត់ពយយមរបប់េរឿងរបស់គត់។ សូមមនភពសុភពចំេពះកូនរបស់អនកឲ
ដូចជអនកសុភពចំេពះមិតតភ័កតជិតសិនទិធរបស់អនកែដរ។ 

១០. សូមកំុសួរថ “មូលេហតុអវី?” ែតសួរថ “េតមនេរឿងអវីេកតេឡង?”  

១១. របសិនេបអនកដឹងអំពីសថ នភពេនះ សូមជួបនិយយជមួយកូនរបស់អនកអំពីសថ នភព 
េនះែដលអនកដឹង ឬ លឺ។ 

១២. សូមឲករនិយយរបស់មនុសសធំ ដូចជ (“កូនឯងអចនិយយបន េនេពលម៉ក់ 
និយយចប់” “ម៉ក់ដឹងថអវីែដលលអបំផុតសំរប់កូន” “សូមេធវតមអវីែដលម៉ក់និយយ 
េនះវនឹងជួយេដះរសយបញហ េនះ”) កត់បនថយករេរបៀនរបេដ និង ផតល់ដំបូនម ន 
េរពះករេធវែបបេនះមិនបនជួយឲកររបរស័យទក់ទងេបកចំហរេទ។  

១៣. សូមកំុេរបពកយែដលបំបក់ទឹកចិតត ដូចជ “លងង់” “ខជិល”៖ “លងង់ែមន! កូនឯងមិនយល់
េសះ” ឬ “កូនឯងេចះអី! េនេកមងេសះ!”។   

១៤. ជួយកូនរបស់អនកេរៀបចំជំហនដំេណះរសយេផសងៗ។ 

១៥. បងហ ញថ អនកទទួលរប់អនកូនរបស់អនក េដយមិនបនគិតអំពីអវីែដលកូនរបស់អនក បន
េធវ ឬ មិនបនេធវេទ។ 

១៦. អរគុណដល់កូនរបស់អនក ែដលបនេបកចំហរករសនទន េដយបងហ ញថ អនកេអប 
រកេសបគត់ និងសរេសរគត់ែដលបនេបកចំហរចំេពះករសនទន។  
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ករណីសកិស 

ឪពុកមន ក់មនកូន ឪពុកមន ក់មនកូន ឪពុកមន ក់មនកូន ឪពុកមន ក់មនកូន ៣៣៣៣នក់ ែចកចយពីបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសត ប់កូនៗរបស់គត់នក់ ែចកចយពីបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសត ប់កូនៗរបស់គត់នក់ ែចកចយពីបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសត ប់កូនៗរបស់គត់នក់ ែចកចយពីបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសត ប់កូនៗរបស់គត់    

“ករេធវជឪពុកមត យមិនរសួលេទ េហយេនេពលែដលកុមរធំេឡងកល យេទជេកមងជំទង់ 
េពលខលះវមនអរមមណ៍ថ ពួកេគមិនែដលសត ប់អនកេសះ បុ៉ែនតេនេពលែដលកូនរសីរបស់ខញុំ 
េទបែតជំទង់េឡង ខញុំបនេរៀនេធវជអនកសត ប់ែដលរបេសរជងមុន។ ជលទធផល ខញុំមនករ 
ភញ ក់េផអលេរពះខញុំដឹងថ ខញុំបនទទួលករេគរពបីកូនៗរបស់ខញុំេរចនជងមុន។ ខញុំបនេរៀនមិន 
េធវឲកូនៗរបស់ខញុំមនភពមួេមចំ៉េពះខញុំ។” េអេភសូ ៦៖៤ 

ថមីៗេនះ ខញុំបនេធវដំេណ រេទឆង យពីរគួសររបស់ខញុំ េហយកូនរសីចបងរបស់ខញុំអយុ១៥ឆន ំ និង 
កូនរសីកណត លអយុ១៣ឆន ំរបស់ខញុំបនពនយល់របប់ខញុំថ ពួកេគបនសំេរចចិតតរចួេហយអំពីអវី
ែដលពួកេគនឹងេធវជមួយនឹងករសិកសរបស់ពួកេគ េហយពួកេគមិនចង់ឲខញុំេរជៀតែរជកករ 
សំេរចចិតតរបស់ពួកេគេទ។ 

របតិកមមដំបូងរបស់ខញុំគឺជករភញ ក់េផអល េហយនិយយខល ំងៗថ េនះមិនែមនជរេបៀបៃនករេធវ
ករសំេរចចិតតកនុងរគួសររបស់េយងេទ! របតិកមមេនះេធវឲមនកររពយួបរមភបនតិច។ របពនធ
របស់ខញុំបនសំលឹងមុខខញុំ េហយនិយយថ “សត ប់កូនៗរបស់បងឯងសិន កំុឲពួកេគមន
អរមមណ៍ថ េយងមិនបនយកចិតតទុកដក់ចំេពះពួកេគ” ដូេចនះ ខញុំក៏បនសត ប់ពួកេគ។ 

ៃថងបនទ ប់មក េនេពលែដល “អវីៗបនសងប់” េហយខញុំបនសត ប់តមសមតីរបស់របពនធខញុំ េហយ
បនពិចរណអំពីជំេរ សេផសងៗ ខញុំក៏បនសំុឲមនកររបជំុជរគួសរមួយ េហយេយងបនេធវ
ករពិភកសបែនថមេទៀត។ 

ខញុំបនកូនៗរបស់ខញុំថ កនុងនមជឪពុកមត យ េយងនឹងពយយមសត ប់ និងពិចរណអំពីអវីែដល 
កូននិយយ េហយកនុងករណីេនះ េយងគិតថ គំនិតរបស់ពួកេគលអណស់ េហយេយងនឹងគិត 
ថេយងអចេធវតមគំនិតទំងេនះបន។ េយងក៏បនរលឹំកពួកេគថ ករសំេរចចិតតទក់ទង 
នឹងរគួសរ រតវូែតរមួបញចូ លមតិរបស់សមជិករគប់របូ េហយរតូវគិតពិចរណដល់អតថ
របេយជន៍របស់កូន ក៏ដូចជរបស់រគួសរទំងមូលែដរ។         
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញកែនលងចេនល ះខងេរកមតមអតថបទេមេរៀនសេងខប៖ 

_________គឺជបរយិកសដំបូង ែដលកុមរេរៀនែចកចយពីទសសនៈ និងទទួលបននូវតំៃល 
េនេពលមនុសសសត ប់ពួកេគ។ ដូេចនះេហយវមនសរៈសំខន់ណស់ ែដលេយងរតូវជំរញុទឹក
ចិតតឪពុកមត យឲកល យជអនកសត ប់កូនៗរបស់ពួកេគឲបនលអ។ េយងរតវូទទួលសគ ល់ថ _____ 
_______ែតងែតរបឈមនឹងឧបសគគជេរចន ែដលប៉ះពល់ដល់ករយកចិតតទុកដក់សត ប់កូនៗ
របស់ពួកេគ។ ឧបសគគមួយចំនួនទក់ទងនឹងករខវះ_______ បញហ ៃន_____ ________ និង 
គំលត____ ែដលេកតេឡងរវងឪពុកមត យ និងកូនៗរបស់ពួកេគ។ ដូេចនះវជករសំខន់  
សំរប់អងគករ រកុមជំនំុ ឬ រកុមមនុសសេផសងៗ ែដលចង់េលកកំពស់ករសត ប់កុមរ រតូវេធវករ 
__________ និង______ដល់ឪពុកមត យ។ 

សំនួរពិភកសសំនួរពិភកសសំនួរពិភកសសំនួរពិភកស    

១. កនុងបទពិេសធន៍របស់អនកជកូន ឬ ឪពុកមត យ េតអនកអចគិតអំពីចំនុចអនុវតតតូចៗែដល 
អចជួយឲកររបរស័យទក់ទងរវងឪពុកមត យ និងកូនៗរបស់ពួកេគបនលអរបេសរែដរ
ឬេទ? 

២. េតករលំបកមួយណខលះកនុងេមេរៀនេនះ ែដលឪពុកមត យកនុងសហគមអនកជួបរបទះ 
ែដលេធវឲពួកេគពិបកកនុងករសត ប់កូនៗរបស់ពួកេគ? 

៣. េតមនកតត អវីេផសងែដរឬេទ ែដលេធវឲឪពុកមត យពិបកសត ប់កូនៗរបស់ពួកេគ? 

៤. េតមនជំនួយអវីែដលអចជួយឲឪពុកមត យ េធវជអនកសត ប់កូនរបស់ពួកេគបនលអជង 
មុន? 

៥. េតមនឳកសអវីខលះេដមីបផតល់ជំនួយដល់ឪពុកមត យកនុងសហគមន៍ រកមុជំនំុ ឬ អងគករ
របស់អនក? េតអនកអចចូលរមួចំែណកកនុងសកមមភពណខលះ? 
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ែផនកទី ២៖ ករយលអ់ំពីករចូលរមួរបសក់មុរ 

េសចកតីែណន ំ

េយងបនចក់រគឹះមូលដឋ នៃនករសត ប់កុមររចួេហយ ឥឡូវដល់េពលែដលេយងេធវករែណនំ
ពីករចូលរមួរបស់កុមរលំអិតែថមេទៀត។ ករចូលរមួរបស់កុមរេរៀបរប់ពីសថ នភពជេរចន
ែដលកុមរេដរតួយ៉ងសកមមកនុងបរដិឋ នេផសងៗ។ អវីែដលសំខន់គឺ ករចូលរមួរបស់កុមរជករ
េមលេឃញកុមរជភន ក់ងរែដលអចេធវករដឹកនំ េធវករសំេរចចិតត និងេធវករផល ស់បតូរសថ ន
ភពជីវតិរបស់ពួកេគ និងជីវតិមិតតភ័កត រគួសរ និងសហគមរបស់ពួកេគ។ ករចូលរមួរបស់កុមរ 
មិនែមនេមលេឃញកុមរថជអនកទទួលរបេយជន៍ពីកមមវធីិែថទំ េដយមិនេធវអវីេសះេនះ
េទ។ អវីែដលេមលេឃញចបស់គឺ ករចូលរមួរបស់កុមរទមទរនូវ ទំនក់ទំនងេទវញិេទមក 
េចះទទួលខុសរតូវ និងេគរពរវងកុមរ និងមនុសសធំ។ 

មនឧបសគគជេរចនែដលររងំដល់ករចូលរមួរបស់កុមរ េហយវជករសំខន់ែដលេយង 
រតូវដឹងពីកតត េរគះថន ក់ៃនសកមមភពែដលបងហ ញថ កុមរទទួលបនសំេលង និង សិទិធ 
អំណចខលះ បុ៉ែនតតមករពិត វរគន់ែតជករសំែដងបុ៉េណណ ះ េហយមិនបនផល ស់បតូរអវីេទ។ 
ែផនកេនះនឹងជួយអនកយល់កន់ែតចបស់អំពីករចូលរមួរបស់កុមរ និង សរៈសំខន់ៃនករចូល 
រមួ េហយវនឹងជួយផតល់នូវគំនិតខលះៗដល់អនក េដមីបេធវករេលកទឹកចិតតឲមននូវករចូលរមួ 
របស់កុមរកនុងបរបិទរបស់អនក។ 
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េមេរៀនទី ៦៖ េតករចូលរមួរបសក់មុរគឺជអវី? 

សេងខប៖ 

� េតករចូលរមួរបស់កុមរមនន័យយ៉ងណ )េលសពីករសត ប់កុមរ( ? 
� េគលករណ៍សំរប់ករចូលរមួរបស់កុមរ 
� តួនទីរបស់មនុសសធំកនុងករចូលរមួរបស់កុមរ 

ករសត ប់កុមរមនសរៈសំខន់ណស់។ វគឺជកររគឹះមូលដឋ នកនុងករជួយឲកុមរចូលរមួ 
និងមនឥទិធពលេលករសំេរចចិតតែដលទក់ទងនឹងពួកេគ និងសហគមពួកេគ។ េនកនុង េមេរៀន
បនទ ប់ៗខងមុខ េយងនឹងសិកសេមលថេត ““““ករចូលរមួរបស់កុមរ” ” ” ” មនន័យយ៉ងណកនុងករ
អនុវតតជក់ែសតងសំរប់មនុសស និងអងគករ ែដលេធវករជមួយ និងបំេរ កុមរ។ េយងនឹងពិនិតយ
េមលនូវគំរ ូ និងវធីិសរសតមួយចំនួនែដលមនរបេយជន៍ េដមីបជួយឲកុមរអចចូលរមួបន
េដយមនន័យ និងែបបសថ បន កនុងរគប់បរបិទេផសងៗ។ 

េតកុមរចូលរមួេនកែនលងណ និងេដយរេបៀបណេតកុមរចូលរមួេនកែនលងណ និងេដយរេបៀបណេតកុមរចូលរមួេនកែនលងណ និងេដយរេបៀបណេតកុមរចូលរមួេនកែនលងណ និងេដយរេបៀបណ16161616????    

ដូចជរបូកនុងឌីយ៉រកមបងហ ញ មនែផនកជ
េរចនែដលកុមរអចូលរមួបនកនុងរគួសរ  
រហូតដល់កំរតិថន ក់ជតិ និង អនតរជតិ។ ទំរង់
េផសងៗែដលកុមរអចចូលរមួបន អចជ
កររបរស័យទក់ទង ែបបមិនផលូវករ និង ករ
របឹកសេយបល់ (ឧទ. ករពិភកសរបស់
រគួសរអំពីករចំណយេពលចុងសបត ហ៍) ឬ 
ជកររបឹកសេយបល់ផលូវករ និង ជករសំេរច 
ចិតតជផលូវកររមួ (ឧទ. រកុមរបឹកសកុមរ)។ តួ
នទីរបស់ពួកេគខុសៗគន តមបរបិទេផសងៗ៖ 
កុមរបងហ ញខលួនពួកេគថ ជមនុសសដូចេយង
ែដរ ពួកេគអចតំណងេដយអងគករ ឬពួកេគជអនកតំណងឲអងគករ។ េនេពលែដលពួកេគ
េធវជតំណងខលួនឯង ពួកេគែតងេតេទរទន់េទេផត តេទេលកងវល់េនះេដយខលួនឯង។ កុមរ

                                                 
16 ែផអកេលឯកសរែដលបនបេងកតេឡងសំរប់សិកខ សលសិទិធកុមរ CIDA។ របភពឯកសរ៖ Unicef Canada, 2005 

ផទះផទះផទះផទះ    

សលេរៀនសលេរៀនសលេរៀនសលេរៀន    

កែនលងេធវករកែនលងេធវករកែនលងេធវករកែនលងេធវករ    

សហគមសហគមសហគមសហគម    

តំបន់មូលដនតំបន់មូលដនតំបន់មូលដនតំបន់មូលដន
នននន    

រដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបលរដឋ ភិបល    

រសុករសុករសុករសុក    

រដឋរដឋរដឋរដឋ    

ថន ក់ជតិថន ក់ជតិថន ក់ជតិថន ក់ជតិ    

ថន ក់អនតរថន ក់អនតរ

    
    

ទំនក់ទំនងេរកផលូវករទំនក់ទំនងេរកផលូវករទំនក់ទំនងេរកផលូវករទំនក់ទំនងេរកផលូវករ    
    

កររបឹកសេយបល់េរកផលូវករកររបឹកសេយបល់េរកផលូវករកររបឹកសេយបល់េរកផលូវករកររបឹកសេយបល់េរកផលូវករ    
    

កររបឹកសេយបល់ផលូវករកររបឹកសេយបល់ផលូវករកររបឹកសេយបល់ផលូវករកររបឹកសេយបល់ផលូវករ    
    

ករសំេរចចិតតជផលូវកររមួគនករសំេរចចិតតជផលូវកររមួគនករសំេរចចិតតជផលូវកររមួគនករសំេរចចិតតជផលូវកររមួគន     
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អចែផនកមួយៃនរចនសមព័នធៃនករសំេរចចិតតរមួគន  ែដលេនកនុងរចនសមព័នធេនះ កុមរគឺជ
សនូលកណត លៃនដំេណ រករៃនករសំេរចចិតត។ េនកនុងរចនសមព័នធែបបេនះ កុមរមនឥទធិពល
ខល ំង។ 

េដយសរែតមនរបេភទៃន “ករចូលរមួរបស់កុមរ” េរចន ដូេចនះេយងមិនគួរភញ ក់េផអលេទថ 
របេភទខលះមនរបសិទិធភពជងរបេភទខលះ។ េពលខលះ កុមររគន់ែតរតូវបនេគរមួបញចូ លជ 
និមិតតរបូែតបុ៉េណណ ះេទ ឬ េពលខលះរតូវបនមនុសសធំដក់គំនប សំរប់ែតរបេយជន៍របស់ 
មនុសសធំ។ េពលខលះេទៀត កុមរជអនកដឹកនំកនុងករេរៀបចំរេបៀបវរីៈ និង ជអនកអនុវតតគំនិតផតួច 
េផតម។ 



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
38 

េគលករណ៍ែណនសំរំប់ករចូលរមួដ៏មនរបសទិិធភពរបសក់មុរ 

វធីិមួយែដលមនរបេយជន៍ ែដលធនថ ករចូលរមួរបស់កុមរមនរបសិទិធភព គឺគិតពី “កង់
រងវង់ៃនករចូលរមួ”17។ េគលករណ៍សនូលគឺ “ផតល់ករេគរពដល់កុមរ”។ វគឺជដំុកណត លៃន
កង់រងវង់។ ដំុកណត លភជ ប់ជមួយកំចំនួនបី៖ “ករគំរទ” “ឳកស” និង “ទំនួលខុសរតូវ”។ េន
េពលែដលធតុមួយ ឬ េរចនបត់ វេធវឲករចូលរមួរបស់កុមរយឺត ឬ គម នលំនឹង ឬ កល យជ

កង់ែដលដំេណ រករមិនលអ។ 

ករេគរពករេគរពករេគរពករេគរពសំខន់ណស់កនុងករផតល់កររទរទង់ដល់ 
េគលករណ៍ (កំ)ទំងបីៃនករចូលរមួរបស់កុមរ។ 
របសិនេបគម នករេគរពេទ េគលករណ៍ទំងបីមិន
អចសំេរចបនេទ។ ករេគរពទក់ទងនឹងករសត ប់
កុមរ សួរេយបល់ សំុឲកុមរពនយល់ពីករសំេរចចិតត 
និង សកមមភពេផសងៗ និង របរពឹតតចំេពះកុមរេសមៗ
គន  េដយមិនគិតពីលកខណៈខុសគន របស់ពួកេគ។ 

កុមររតវូករឳកសឳកសឳកសឳកសេដមីបចូលរមួយ៉ងសកមម និង រមួចំែណកកនុងករេដះរសយបញហ ែដល 
ពក់ព័នធនឹងពួកេគ។ ករេរបវធីិសរសតកុមរេមរតី កុមរអចចូលរមួកនុងសកមមភព និងកមមវធីិ 
េផសងៗែដលអចេដះរសយចំេពះបញហ របស់ពួកេគ។ 

របសិនេបកុមរទទួលបននូវទំនួលខុសរតវូ ទំនួលខុសរតវូ ទំនួលខុសរតវូ ទំនួលខុសរតវូ ពួកេគនឹងទទួលនូវសិទិធ និងអំណចជអនកេធវករ 
សំេរចចិតត។ វជករសំខន់សំរប់កររកីចំេរ ន និងសុខមលភពរបស់កុមរ ែដលពួកេគេរៀន 
ពីរេបៀបេឆលយតបយ៉ងសកមមេទនឹងបញហ  ែដលទក់ទងនឹងជីវតិរបស់ពួកេគេដយខលួនឯង និង
ជមួយេកមងៗដៃទេទៀត។ របេភទ និងកំរតិៃនករសំេរចចិតត និងទំនួលខុសរតូវគួរែតមនភព
ជក់លក់ និងសមរមយសំរប់អយុ និងភពចស់ទំុរបស់កុមរ ែដលេចះែតេកនេឡង េនេពល
ែដលកុមរចំេរ នវយ័េឡង និងទទួលបនបទពិេសធន៍។ 

ជចុងេរកយ កុមររតវូទទួលករគំរទ ករគំរទ ករគំរទ ករគំរទ របសិនេបចង់ឲពួកេគចូលរមួេដយមនរបេយជន៍។ 
មនុសសគួរែតជួយេដយផតល់នូវពត៌មន បេរងៀនជំនញ និងផតល់នូវធនធនជសមភ រៈ និង 
ថវកិរ េដមីបឲពួកេគេធវករសំេរចចិតតេដយមនពត៌មនរគប់រគន់ និងេធវករចូលរមួបនលអ។ 
មនុសសធំក៏គួរែតផតល់ជំនួយដល់កុមរ ែដលខវះភពចស់ទំុ ឬ បទពិេសធន៍ ឬ មនពិករភព។
                                                 
17 Stephenson et al (2004). 
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ករណីសកិស 

ករចូលរមួរបស់កុមរេដរតួនទីយ៉ងសំខន់ ែដលវជែផនកមួយៃនទសសនៈៃនព័នធកិចចទំង 
មូលេនកនុងយុទធសរសតជំនួបដំបូង (Early Encounter) កនុងទីរកុង Cochabamba ៃនរបេទស 
Bolivia។ បចចុបបននេនះមនគំេរងចំនួន ១៩គំេរងេនកនុងយុទធសរសតទូទំងទីរកុង ែដលមន 
កុមរជង៩០០នក់ ែដលទទួលជំនួយតមរយៈកមមវធីិែថទំកុមរេផសងៗ។ រគប់កុមរទំង អស់
ែដលសថិតកនុងយុទធសរសតជំនួបដំបូង េរជសេរ សកុមរពីរនក់ពីគំេរងរបស់ពួកេគ តមរយៈករ
េបះេឆន តរបជធិបេតយយមួយ ែដលពួកេគេធវជទូតតំណងកុមរដៃទេទៀត។ 

ទូតរតូវបនេរជសេរ សឲេធវជតំណង និងនិយយករពរកុមរកនុងគំេរងនីមួយៗ។ មួយឆន  ំ
មតង កុមរកនុងគំេរងនីមួយៗេរជសេរ សអនកតំណងពីរនក់តមគំេរងនីមួយៗ ពីកនុងរកមុមិតត   
ភ័កតរបស់ពួកេគ។ សនលឹកេឆន តអនមឹកបនេបះចូលកនុងរបអប់េឆន ត េហយបនរប់ចំនួន។ អនក
ែដលរតវូបនេបះេឆន តេរជសេរ សកល យជទូត។ បែនថមពីេលេនះ កុមរេធវករេបះេឆន តេរជស
េរ សរកមុរបឹកសពីរកមុទូតរបស់ពួកេគ ែដលនឹងបេងកតគំេរង និង យុទធសរសតរបចំឆន  ំ 
សំរប់អវីែដលពួកេគសងឹឃមថនឹងសំេរចបនកនុងឆន ំេនះ។ 

កររបជំុរបចំឆន ំរតូវបនេធវេឡងេដយទូត និងរតូវជួយេរៀបចំេដយអនកសរមបសរមលួ ែដល 
ជមនុសសធំ ែដលផតល់ករបណតុ ះបណត ល និងករែណនំទូេទសំរប់កុមរ។ ទូតបនេធវជ 
តំណងគំេរងរបស់ពួកេគេនមុខអងគភពរដឋ ភិបល នយកដឋ នកយសមព័នធអជីព ក៏ដូចជ 
រកុមជំនំុ និងអងគករដៃទេទៀត។ ទូតកុមរទំងេនះមិនរគន់ែតេធវជតំណងគំេរងរបស់ពួក 
េគបុ៉េណណ ះេទ ពួកេគក៏បេងកតព័នធកិចចចុះតមសហគមែដរ ែដលពួកេគចូលរមួនិយយពីបញហ  
ដូចជ កររេំលភបំពនកុមរ ករបងក រេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និង កមមវធីិចំណយេល 
មហូប។   

អតថរបេយជន៍ពីកមមវធីិេនះមនេរចន។ កុមរែដលជទូត មិនរគន់ែតរកីចំេរ នកនុងភពជអនក 
ដឹកនំ និងទំនុកចិតតរបស់ពួកេគ េនេពលែដលពួកេគេធវជតំណងគំេរងរបស់ពួកេគបុ៉េណណ ះ 
េទ បុ៉ែនតពួកេគក៏កន់ែតយល់ពីករចូលរមួរបស់ពួកេគកនុងរពះរជរបស់រពះផងែដរ។ ពួកេគ 
ែលងេមលមកខលួនឯងថជជនរងេរគះរតូវករជំនួយេទៀតេហយ បុ៉ែនតពួកេគរតូវបនេលកទឹក
ចិតតឲយកចិតតទុកដក់ចំេពះតរមូវកររបស់អនកអនកដៃទ។ 

ថវីតិបតែតមិនមនកែនលងរគប់រគន់ េដមីបឲកុមរែដលសិថតកនុងគំេរងទំងេនះកល យជទូតក៏
េដយ ក៏កុមរទំងអស់េនែតេរៀនបនេមេរៀនមួយដ៏មនតំៃល។ េនេពលកុមរេរជសេរ សទូត 
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និងអនកដឹកនំរបស់ពួកេគ ពួកេគេរៀនេចះទទួលខុសរតូវសំរប់ករសំេរចចិតតរបស់ពួកេគ។ 
បែនថមពីេលេនះេទៀត កុមររតវូបនេលកទឹកចិតតឲចូលរមួចំែណកេធវករសំេរចចិតតជមួយនឹង 
ទូតរបស់ពួកេគ ដូេចនះពួកេគនឹងេរៀនពីេគលករណ៍ដឹកនំ និងទទួលបនទំនុកចិតតកនុងដំេណ រ 
ករសំេរចចិតតរបស់ពួកេគ។ 

ករសំេរចេជគជ័យមួយដ៏សំខន់ ែដលរតវូបនទទួលសគ ល់ គឺតួនទីកុមរកនុងករជួយបេងកត 
គំេរង និងយុទធសរសតសំរប់គំេរង Early Encounter Early Encounter Early Encounter Early Encounter មនករេកនេឡង។ កុមរែលងរតូវបន 
ចត់ទុកថជអនករគន់ែតេនេសងៀម និងចំែតទទួលេទៀតេហយ បុ៉ែនតឥឡូវេនះរគគូងវ ល និង 
អនកដឹកនំែដលជមនុសសធំបនចត់ទុកពួកេគថជអនកដឹកនំ។ ឥឡូវេនះ រគូគងវ ល និងអនក 
ដឹកនំេផសងេទៀតកនុងតំបន់ បនពិចរណែសវងយល់ពីកុមរតមរេបៀបេផសងៗេទតមទិសេដ
ករងរកនុងរបេទសបូលីេវៀ។ ជលទធផល ពួកេគមនកុមរែដលមនទំនុកចិតតកនុង សមតថភព
ដឹកនំរបស់ពួកេគ េហយជញឹកញប់ែតងែតេរៀបចំកមមវធីិ ែដលរតូវេទនឹងបរបិទ    តរមូវករ
របស់កុមរ និងយុវជន។ 
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លហំត់អនុវតត 
បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖ 

ករចូលរមួរបស់កុមរ មិនែមនរគន់ែត________________________កុមរបុ៉េណណ ះេទ។ េគលេដគឺចង់ឲកុមរចូល 
រមួកនុង________________________េផសងៗ ែដល________ ________ ________ ________ និង________________________________។ ករចូលរមួរបស់កុមរអចេកតេឡង 
កនុងទំរង់ និងែបបបទេផសងៗ។ វអចេកតេឡងតមរយៈទំនក់ទំនង_________________ _________________ _________________ _________________ ឬ 
____________________________________________ និង____________________________________________ែបបផលូវករ េដយចប់េផតមពីកនុង________________________________របស់ពួកេគ និង កំ
រតិថន ក់____________________    និង____________________________េផសងៗេទៀត។ ករចូលរមួរបស់កុមរខលះ រគន់ែតេរបរបស់កុមរ 
េធវជ____________________________ ឬ ____________________________________កុមរសំរប់របេយជន៍របស់________________________________បុ៉េណណ ះ។ េបនិយយឲ 
េសម ះរតង់េទ ករចូលរមួរបស់កុមរគួរែតដឹកនំេដយេគលករណ៍ដូចតេទ៖ __________ __________ __________ __________ 
__________ ____________ __________ ____________ __________ ____________ __________ ____________ និង________________________________________________។ របសិនេបគម នេគលករណ៍ទំងេនះេទ 
ករចូលរមួរបស់កុមរអចនឹង________________________________________ ឬ ________________________________________។ 

សនំួរពិភកស 

១. េពលេមលឌីយ៉រកម េយងេឃញថ មនែផនកេផសងៗជេរចនែដលកុមរអចចូលរមួ
បនតមទំរង់េផសងៗ។ តមរយៈបទពិេសធន៍ ឬ ចំេណះដឹងរបស់អនក សូមផតល់
ឧទហរណ៍ មួយអំពីរបេភទេផសងៗៃនករចូលរមួរបស់កុមរ។ 

២. សូមគិតពីឧទហរណ៍មួយែដលករចូលរមួរបស់កុមរ ភគេរចនរគន់ែតជនិមិតតរបូ និង 
បំេពញែតរបេយជន៍របស់មនុសសធំ និងសូមផតល់ឧទហរណ៍មួយែដរអំពីករដឹកនំរបស់ 
កុមរកនុងេរៀបចំរេបៀបវរីៈរបជំុ។ 

៣. េនកនុងឧទហរណ៍េផសងៗជេរចន ែដលមនកនុងសំនួរ ១ និង ២ េតមនគុណសមបតតិ និង 
គុណវបិតតិអវីខលះៃនករចូលរមួរបស់កុមរ? 

៤. សូមគិតេមលថេតមនកតត េរគះថន ក់ ឬ កររពយួបរមភអវីខលះទក់ទងនឹងករចូលរមួរបស់ 
កុមរកនុងបរបិទរបស់អនក? េតកតត េរគះថន ក់ ឬ កររពួយបរមភទំងេនះអចេដះរសយ 
តមរេបៀបណ? 

៥. “កង់រងវង់ៃនករចូលរមួ” ផតល់នូវេគលករសំខន់ ៤ សំរប់ករចូលរមួដ៏លអរបស់កុមរ។ 
សូមគិតពីរកុមជំនំុ អងគករ ឬសហគមន៍របស់អនក េតេគលករណ៍ណមួយែដលមន
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របសិទិធភព? េតេគលករណ៍ណគួរែតែកលំអ? េតអនកអចផតល់យុទធសរសតែកលំអអវី
ខលះ? 
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េមេរៀនទី ៧៖ េតមនបញហ អវីខលះកនងុកររមួបញចូលកមុរ ែដលជញកឹញប់មិនបន      
                     រតូវេគរប់រក? 

សេងខប៖ 

� េតរកុមកុមរណខលះជញឹកញប់មិនមនអនកសត ប់? 
� ផលវបិក 
� ឧបសគគកនុងករសត ប់កុមរែដលងយរងេរគះ 
� គំនិតអំពីករគំរទកុមរែដលងយរងេរគះ កនុងករបេញច ញទសសនៈរបស់ពួកេគ 

កុមរមិនែមនជរកមុមនុសសដូចៗគន េទ - ពួកេគមនអយុខុសៗគន  គុណតៃមលខុសគន  ជំេនឿ 
ខុសគន  ពូជអំបូរខុសគន  និងសមតថភពខុសៗគន  ជេដម…18។ល។ េទះបីជពួកេគមនភព 
ខុសគន ក៏េដយ ពួកេគគួរទទួលបននូវករេគរពេសមគន  និងឳកសេសមគន កនុងករចូលរមួតម 
រេបៀបសមរមយ។ េយងនឹងមនេពលណមួយែដលេយងនឹងេធវករជមួយកុមរ ែដលរបឈម 
នឹងភពងយរងេរគះ និងគម នអនករប់រក។ ថវីតិបតែតកុមរទំងេនះសថិតកលៈេទសៈែបបេនះ 
ក៏េដយ ក៏ពួកេគេនែតមនទសសនៈផទ ល់ខលួន និងរមួចំែណកផតល់នូវអវីមួយែដលនឹងមនឥទិធ
ពលេលសថ នភពរបស់ពួកេគ។ ពួកេគក៏មនសិទិធមនមនុសសសត ប់ពួកេគ និងមនសិទិធចូលរមួ
ែដរ។ 

េតកុមររបេភទណខលះែដលរតវូេគេបះបង់េចលេតកុមររបេភទណខលះែដលរតវូេគេបះបង់េចលេតកុមររបេភទណខលះែដលរតវូេគេបះបង់េចលេតកុមររបេភទណខលះែដលរតវូេគេបះបង់េចល????    

កនុងវបបធម៌របេទសជេរចន េកមងរសីេកមងរសីេកមងរសីេកមងរសីរតូវបនេគេរ ងេអងកនុងរគួសរ និងសហគមពួកេគ។ ពួកេគ
មិនបនទទួលករអប់រ ំមិនសូវមនសិទិធេសរភីព ទទួលរងនូវកររេំលភបំពនមន ឳកសតិច
តួចកនុងករេលង កំសនត ឬ រតូវបងខំឲេរៀបករផទុយពីឆនទះរបស់ពួកេគ េនអយុវយ័េកមង។ 

កុមរែដលបងហ ញបុគគបុគគបុគគបុគគលិកលកខណៈេភទេផសងៗ លិកលកខណៈេភទេផសងៗ លិកលកខណៈេភទេផសងៗ លិកលកខណៈេភទេផសងៗ ដូចជេកមងៗបងហ ញខលួនពួកេគជអនកចូលចិតត 
េភទដូចគន  ឬ េភទេខទយ ទទួលនូវករេរ សេអងេដយសរែតអតតសញញ ណែដលពួកេគេរជស 
េរ ស ឬ ែដលបនដក់ឲពួកេគ។  

កុមរជេរចនែដលមនពិករភពពិករភពពិករភពពិករភពរតូវបនេគេបះបង់េចល បដិេសធមិនឲទទួលករអប់រ ំ
ទទួលរងនូវកររេំលភបំពន រតូវបនេគបដិេសធផលូវអរមមណ៍ និងមិនរតវូបនសងគមរប់រក។ 

                                                 
18 Lansdown (2001). 
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កុមរែដលមកពីរកមុជនជតិភគតិច រកមុជនជតិភគតិច រកមុជនជតិភគតិច រកមុជនជតិភគតិច វណណៈទប ឬ មកពីសហគមកនុងតំបន់ ជញឹកញប់រតូវ 
បនមនុសសដៃទវនិិចឆ័យែបបអវជិជមន អំពីសមតថភពកនុងករេរៀនសូរត និងភពសុចរតិរតឹមរតូវ
របស់ពួកេគ។ 
 
“េនេពលេយងេដរតមផលូវ េយងរតូវេគេធវបប េដយសរេគគិតថ េយងខុសពីេគ។ បុ៉ែនតគិត
ខុសេហយ េយងជមនុសសដូចគន េទ រគន់ែតេយងមនជំេនឿ និងវបបធម៌ខុសគន បុ៉េណណ ះ។ អនក
គិតថ អនកនឹងកំចត់ពួកេយងេចល។ របសិនេបអនកគិតថ អនកជេយង េហយេយងជអនកវញិ 
េតអនកមនអរមមណ៍យ៉ងណ? អនកនឹងមនអរមមណ៍ ជមនុសសឥតរបេយជន៍ដូចគន  អនកនឹង

មនអរមមណ៍រតូវរគប់គន បដិេសធែដរ។ អនករបកដជមិនចូលចិតតអរមមណ៍ែបបេនះេទ។” 
)កុមរមន ក់មកអំបូរជនជតិភគតិចពីរបេទសអង់េគលស(  

“ពិករភពសថិតកនុងរកែសែភនករបស់សងគម។ វមិនសថិតេនកនុងែភនករបស់េយងេទ។ របសិនេប
េយងទទួលបនឳកស េយងនឹងបងហ ញថ េយងជមនុសសមនតំៃល។ ពិករភពគឺជបញហ

ខងផលូវចិតត - ទក់ទងនិងឥរយិបថរបស់េយង។” 
)កុមរពិករចូលរមួកនុងៃថងេធវកររបឹកសេយបល់កនុងរបេទសេនប៉ល់(  

 
េតមនផលវបិលអវីខលះេតមនផលវបិលអវីខលះេតមនផលវបិលអវីខលះេតមនផលវបិលអវីខលះ????    
    

េនកនុងករណីទំងេនះ ករឲតំៃលចំេពះខលួនឯងរបស់កុមររតូវបនបំផល ញ និងឳកសកនុងករ 
រកីចំេរ នរបស់ពួកេគរតូវបនកត់បនថយ។ របសិនេបេយងេរ សេអងចំេពះកុមរទំងេនះ េយង 
នឹងមិនបនលឺសច់េរឿងរបស់ពួកេគេទ ឬ មិនបនជួយពួកេគបនេទ។ េនេពលែដលកុមរ 
មិនទទួលបនឳកសរតវូបនេគសត ប់េទ ពួកេគនឹងកន់ែតដច់ឆង យពីអនកដៃទ។ 

ដូេចនះ វសំខន់ែដលកុមរងយរងេរគះទទួលបនឳកស កនុងករបេញច ញទសសនៈរបស់ពួកេគ 
េហយមនុសសធំសត ប់នូវកររពយួបរមភណ៍របស់ពួកេគ េរពះកុមររកមុេនះមិនបនទទួលករ
យកចិតតទុកដក់ និងរតវូបនបេញច ញសំេលង។ វអចនឹងពិបក បុ៉ែនតវពិតជមនរបេយជន៍
កនុងករពយយម។
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គំនិតមួយចំនួន េដមីបជួយអនកកនុងករែដលអនកគំរទ ដល់ករគំនិតមួយចំនួន េដមីបជួយអនកកនុងករែដលអនកគំរទ ដល់ករគំនិតមួយចំនួន េដមីបជួយអនកកនុងករែដលអនកគំរទ ដល់ករគំនិតមួយចំនួន េដមីបជួយអនកកនុងករែដលអនកគំរទ ដល់ករចូលរមួរបស់កុមរែដលរតវូេគេបះ ចូលរមួរបស់កុមរែដលរតវូេគេបះ ចូលរមួរបស់កុមរែដលរតវូេគេបះ ចូលរមួរបស់កុមរែដលរតវូេគេបះ 
បង់េចលបង់េចលបង់េចលបង់េចល    

១. ពយយមយល់ពីរបវតតិរបស់ពួកេគ និងេរបនូវវធីិសរសតៃចនរបឌិតេផសងៗេដមីបជួយឲពួក 
េគនិយយ។    

២. េរបវធីិសរសតេផសងៗកនុងករេធវករ និង បេញច ញេយបល់ េដមបីជួយឲកុមរទំងអស់ចូល
រមួឲបនេរចន។ ករេរៀនភសរបស់កុមរ ករបងហ ញអរមមណ៍ ឬ ភសសញញ  (កនុង
ករណីកុមរែដលមនបញហ កនុងករសត ប់) អចនឹងជួយឲអនកសត ប់នឹងរបរស័យទក់ទង
បនលអជមួយពួកេគ។     

៣. មនធនធនរគប់រគន់ (ឧទ. សមភ រៈ) ែដលអនកអចេរបរបស់បន េដមបីេលកទឹកចិតតឲ
ពួកេគបេញច ញទសសនៈរបស់ពួកេគ តមរេបៀបមួយ និង ទំរង់មួយែដលពួកេគមន
អរមមណ៍រសលួ ឬមនទំនុកចិតត។     

៤. េរជសេរ សទីតំងមួយែដលកុមរមនអរមមណ៍សុវតិថភព ផសុកភព និងសងប់ អរមមណ៍ 
ជកែនលងែដលពួកេគមិនមនអរមមណ៍គបសងកត់ ឬ គំរមកំែហង។    

៥. ពិភកសជមួយកុមរអំពីវធីិសរសតេផសងៗកនុងករឲពួកេគចូលរមួ េរពះពួកេគដឹងចបស់
អំពីអវីែដលមនរបសិទិធភពជមួយពួកេគ។    

៦. សូមចំថ អនកអចនឹងរតូវករេពលេវលបែនថម និងរតូវករអត់ធមត់។    

៧. គំេរងេផសងៗក៏មនតួនទីេផសងៗ ែដលកុមរអចបំេពញបនែដរ អរស័យេលេទព
េកសលយ ចំណប់អរមមណ៍ និងសមតថភព ែដលសមតថភព និងេទពេកសលយទំងេនះ
គួរែតរតវូបនេលកកំពស់ និងឲតំៃលេសមៗគន ។     

េទះបីជកុមរមនភពខុសគន  ឬ សថ នភពខុសគន ក៏េដយ ពួកេគក៏អចេធវករជមួយគន  បន
ែដរ បុ៉ែនតអនកែដលេធវករជមួយពួកេគរតូវយល់ពីពួកេគ និងផតល់នូវកំរតិជំនួយេផសងៗ តមករ
សមរមយ។ េពលខលះ វជករលអែដលគួរេផត តេលរកុមកុមរជក់លក់ ែតយ៉ងណមិុញ ករ 
បំែបករកុមកុមរេផសងៗមិនរបកដថមនរបេយជន៍រគប់េពលេទ េរពះករបំែបកែបបេនះអច
នឹងេធវឲកុមរគិតថេយងេផត តេលលកខណៈខុសគន របស់ពួកេគ ែតមិនបនេផត តេលលកខណៈ
រមួ ។ វក៏អចបេងកត ឬ េធវឲអរមមណ៍ទទួលករេរ សេអងរបស់ពួកេគកន់ែតេរជែថមេទៀត។    
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ជញឹកញប់ សមតថភពរបស់កុមរកនុងករចូលរមួែតងែតសីុជំេរែថមេទៀត េនេពលមនុសស 
េបកចំហរ និងមនចិតតគំរទកុមរកនុងករអនុវតតសិទិធរបស់ពួកេគ។ មនុសសធំចំបច់រតូវយល់ 
និងឲតំៃលដល់េទពេកសលយេផសងៗ ែដលកុមរទំងអស់អចផតល់ឲកនុងសថ នភពេផសងៗ។ 
មនុសសធំក៏រតូវទទួលសគ ល់ផងែដរថ កុមរមនអយុ េភទ អំបូរ វបបធម៌ សថ នភពេសដឋកិចច 
ជំេនឿ ភស និងសមតថភពខុសៗគន  េហយកុមររគប់ៗរបូមនសិទិធកនុងករចូលរមួេទះបីជ 
ពួកេគមនលកខណៈខុសៗគន ក៏េដយ។ 
 



 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
47 

ករណីសកិស 

េលកកំពសក់រចូលរមួរបសក់មុរពិករកនងុទីរកុងកប៉ំឡ របេទសយហូក ន់ដ 

“ឈរឲចំកែនលង! េរតៀម! េទ!” សំេលងែរសកេហ៊របស់កុមរបនលន់រពំងេឡង េនេពល
ែដលពួកេគែរសកេលកទឹកចិតតមិតតភ័កតរបស់ពួកេគ។ េនេលទីលនរត់របណំងមនេកមងៗ
ែដលមកពីគំេរងចំនួនរបំពីរបេណត ញ CRANE កនុងទីរកងុកំប៉ឡ េលតបវរបណំងយ៉ង
ខល ំងកល ។ បូ៉លីន បនែរសងេឡងថ “េលតេឡង! អូកឡូ! េលតេឡង!”។ ចំេពះនង កររត់
របណំងេនះមិនែមនជកររបកួតរបែជងេទ ែតជសមិទធផលដ៏េមទនភពមួយរបស់កុមរ 
ែដលមនតរមវូករពិេសសពីគំេរងមូលនិធិ Mukisa របស់នង។ 

ករអនុញញ តឲកុមរពិកររបកួតរបែជងជមួយេកមងៗដៃទេទៀតកនុងរពឹតិតករណ៍កីឡ រគន់ែត 
ជកតីរសៃម៉មួយសំរប់បុគគលិកែថទំកុមរកនុងបណត ញគំេរងបុ៉េណណ ះ។ វហក់បីដូចជគំនិតដ៏
លអ បុ៉ែនតបញហ ជក់ែសតងេនះហក់បីដូចធំេធងេពកពិបកេដះរសយណស់។ កនុងវបបធម៌មួយ
ែដលគិតថករមនកុមរពិករ នំមកនូវភពអម៉ស់កនុងសងគម កុមរទំងេនះរតូវបនចក់
េសរទុកកនុងផទះ េហយរតូវបនររងំមិនឲទទួលបននូវេសវេផសងៗ ែដលពួកេគរតវូករ និង
សមនឹងទទួល។ យ៉ងណមិុញ េដយសរកតីរសៃម៉េនះហក់បីដូចជសមញញេពកបុគគលិក
បនអងគុយជំុគន  េហយពិភកសអំពីែផនករ។  

េនេពលែដលៃថងរពឹតិតករណ៍កីឡធំមកដល់ កុមរកនុងអងគករមូលនិធិ Mukisa មនចិតតរេំភប 
ខល ំងណស់។ បុគគលិកបនយកចិតតទុកដក់េរៀបចំកីឡ េដមីបឲកុមរចូលរមួរបកួតរបែជង 
ជមួយអនកដៃទ និងកុមរែដលពួកេគរកសទុកកនុងរកុមរបស់ពួកេគផទ ល់ េដមីបឲពួកេគចូលរមួ 
តមេលបឿនផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបនទិញបវ រចួេហយយកេទអងគករ Mukisa េដមីប
ឲកុមរហត់េលតកនុងបរេិវណរបស់ពួកេគ។ អនកេរៀបចំទីកែនលងេធវយ៉ងណឲកុមរមនកែនលង
ែដលមនមលប់េរចន េដមីបឲពួកេគអចសំរកបនេនេពលៃថងេកត ខល ំង រពមទំងមនទឹកផតល់ឲ
ពួកេគផងេដមីបឲពួកេគមនកំលងំ។ កុមរទំងេនះមិនែដលមនអរមមណ៍ខល ចថ កុមរដៃទ
េទៀតនឹងមនរបតិកមមអរកក់េនះេទ។ បនទ ប់ពីពួកេគចប់េផតមេដយកររបរស័យទក់ទង
េដយរបុងរបយ័តន កររបណំងេលតបវបននំឲរគប់គន ែដលចូលរមួមនអំណរជខល ំង។  

កុមរបួននក់េផសងេទៀតេលតេទមុខអូកឡូ បុ៉ែនតអូកឡូបនតេលតេទមុខេដយមនទឹកមុខ 
ផចង់អរមមណ៍។ អូកឡូបនហុចបវេនះឲេទេរឈ៉ល េហយបូ៉លីនបនជួយនងដក់េជង 
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ចូលកនុងបវ។ េនេពលដល់េវណ សម និងសហវីក គំេរងពីរបនបញច ប់រចួេហយ បុ៉ែនត គំ
េរង Mukisa និងគំេរងពីរេទៀតេនបនតេនេឡយ។ មូ៉េសបនចប់េផតមេលតយ៉ងេលឿន 
េហយបនវ៉អនករបកួតរបែជងរបស់គំេរង New Hope។ “េយងេនមុខេគេហយ !េយងេនមុខ 

េគេហយ”! បូ៉លីនបនែរសកេដយេលតចុះេលតេឡង រពមទំងមនទឹកែភនកហូរចុះមកផង។ 
អងគករ Mukisa ែដលមនកុមររបំនក់ជតំណងែដលមនតរមូវករពិេសស បន បញច ប់ករ
របកួតេនះបនេលខ ៤ េហយបនបងហ ញដល់ទីរកុងកំប៉ឡថ េនេពលែដល មនឧបសគគ 
េហយយកឈនះឧបសគគេនះ លទធផលនឹងលអរបេសរណស់។  
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លហំត់អនុវតត 
 
បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖    

កុមរមន_____ ________ _______ _________ ________ ខុសៗពីគន  ែតពួកេគមនសិទិធ 
េសមៗគន កនុងករទទួលបន_______ _______ និងទទួលបនឳកសកនុងករ______។ កុមរក៏ 
អចសថិតេនកនុងរកមុ ែដលេយងេហថ “រកុមរតូវេគេបះបង់េចល” ែដរ ឬក៏សថិតេនកនុងរកុម 
ែដលមិនមនមនុសសយកចិតតទុកដក់ និងរតូវេគេរ សេអង។ កុមរទំងេនះរមួមន _________  
កុមរមន_______ និងកុមរមកពីរកមុ_____ ______។ កុមរែដលេគេបះបង់េចល ដូចជ 
កុមរដៃទេទៀតែដរ មនសិទិធទទួលករេគរពដូចគន ។ របសិនេបគម នករេគរពេទ ________ 
និង_______ ________របស់ពួកេគរតូវបនបំផល ញ េហយ________ _________របស់ពួកេគ
រតូវបនកត់បនថយ។ វក៏អចនឹងនំឲកុមរទទួលនូវករេបះបង់េចលែថមេទៀត េរពះសថ ន
ភពេនះមិនមនករផល ស់ែរប។ េដមីបេលកទឹកចិតតឲមនករចូលរមួកនុងចំេណមកុមរែដល
ងយរងេរគះ មនុសសធំរតូវែត_______បែនថមេទៀត កនុងករែសវងយល់ពី_______របស់ពួកេគ 
និងមនសមតថភពេរប______ _______ េដមីបជួយឲកុមរមនករចូលរមួ។ គំេរងេធវករ
ជមួយកុមរគួរែតេលកទឹកចិតតកុមរឲបំេពញ______ ______ េដយេយងតម_______ 
____________ និង____________របស់ពួកេគ។ 
    
សនំួរពិភកស    

១. េហតុអវីបនជសំខន់ េដមីបឲកុមរទំងអស់ចូលរមួយ៉ងសកមម និង ទទួលបននូវករ   

សត ប់ េដយមិនគិតពីអយុ េភទ ពូជអំបូរ និង សមតថភពរបស់ពួកេគជេដម… ។ល។ ?   

េតជក់ែសតងកុមរបនចូលរមួយ៉ងសកមមែដរឬេទ? 

២. សូមគិតពីបរបិទរបស់អនក េតកុមររកុមណែដលទទួលនូវករេបះបង់េចលភគេរចន 
បំផុត? េតមនឧបសគគអវីខលះ ែដលេធវឲពួកេគពិបកចូលរមួេពញទីកនុងសកមមភពកនុង 
សហគមន៍ រកុមជំនំុ ឬ អងគកររបស់អនក? 

៣. សូមសំគល់េមលរកុមកុមរ ែដលរបឈមមុខនឹងភពងយេរគះកនុងគំេរងកមមវធីិ 

សហគមន៍ ឬ រកុមជំនំុរបស់អនក។ េតអនកអចេលកទឹកចិតតពួកេគឲបេញច ញសំេលងពីករ

រពួយបរមភ និងសថ នភពរបស់ពួកេគតមរេបៀបណខលះ? េតអនកនឹងេរបវធីិសរសតណ? 
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៤. េតអវីជសរៈសំខន់ៃនករែសវងរកតុលយភព កនុងសកមមភពែដលបេងកតេឡងេដមីបេផត ត 

េលរកុមកុមរងយរងេរគះ និងសកមមភពេផសងៗែដលេលកកំពស់ចូលរមួកនុងរកុមកុមរ 

កនុងសហគមដៃទេទៀត? 

៥. េតអនកធនឲកុមរងយរងេរគះទទួលបននូវសុវតថិភព កនុងបរដិឋ នែដលពួកេគចូលរមួ
បនេដយរេបៀបណ? 
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េមេរៀនពី ៨៖ េតេយងមនករេបតជញ ប៉ុណណ  ចំេពះករចូលរមួរបសក់មុរ???? 

សេងខប៖ 

� េតកុមរអច /ចូលរមួេនកែនលងណ?     
� េតកុមរចូលរមួេដយរេបៀបណ?    
� ឧបករណ៍សំរប់វយតំៃលគំេរងរបស់េយង 

 
 

កនុងេមេរៀនទី ៧ េយងេមលេឃញថ កុមរអច និងចូលរមួតមរេបៀបេផសងៗ តមែបបបទ  
េផសងៗ ពីរកុមរគួសរ រកុមជំនំុ គំេរងែថទំកុមរ និងសហគមន៍ រហូតដល់េវទិករថន ក់ជតិ 
និង អនតរជតិ។ េយងបនេមលេឃញេគលករណ៍សំខន់ៗមួយចំនួន ែដលមនុសសធំគួរទទួល 
យក េដមីបជួយឲកុមរចូលរមួេដយមនរបេយជន៍។ 

កនុងេមេរៀនបនទ ប់ៗេទៀតកនុងេសៀវេភកិចចករេនះ េយងនឹងសិកសពីរេបៀបេផសងៗែដលកុមរ 
អចចូលរមួកនុងបរដិឋ នបរដិឋ នបរដិឋ នបរដិឋ នបីជក់លក់៖ អងគករ ឬ គំេរងែដលពួកេគចូលរមួសហគមន៍ និងរកមុ 
ជំនំុកនុងតំបន់។ េយងក៏នឹងរកេលកេមលទំរង់ទំរង់ទំរង់ទំរង់បី ែដលកុមរជអនកចូលរមួយ៉ងសកមម៖ 
សកមមភពកុមរជមួយកុមរ រកុមែដលដឹកនំេដយកុមរ និងេនកនុងករតសូ៊មតិ។ ទំងេនះ 
រគន់ែតជឧទហរណ៍ខលះ អំពីរេបៀបែដលកុមរអចទទួលបននូវសិទិធអំណច និងអំពីរេបៀប 
រមួចំែណកជួយយ៉ងសកមម។ 

មុននឹងេយងែបេទរកឧទហរណ៍ជក់ែសតងទំងេនះ វជករលអែដលចំណយេពលបែនថម 
េទៀតអំពីអវីែដលករចូលរមួរបស់កុមររមួបញចូ ល និងមិនរមួបញចូ ល េរពះមនុសសធំមនករ 
យល់ខុសជេរចន ែដលអចបេងកតឲមននូវឧបសគគកនុងសកលបងវធីិសរសតថមីៗ។ តរងខង
េរកមសេងខបអំពីលកខណៈសំខន់ៗមួយចំនួនអំពីករចូលរមួរបស់កុមរ និងគូសបញជ ក់ផងែដរ
អំពីអវីែដលមិនែមនជករចូលរមួរបស់កុមរ។ 
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ករចូលរមួរបស់កុមរករចូលរមួរបស់កុមរករចូលរមួរបស់កុមរករចូលរមួរបស់កុមរ19191919 

រមួបញចូ លរមួបញចូ លរមួបញចូ លរមួបញចូ ល មិនរមួបញចូ លមិនរមួបញចូ លមិនរមួបញចូ លមិនរមួបញចូ ល 

� ទទួលសគ ល់តំៃលៃនចំេណះដឹង និងមតិរបស់

កុមរ 

� ែចកចយបទពិេសធន៍ និងជំនញជមួយ

កុមរ 

� េរៀនពីកុមរ 

� ែសវងរកនូវមេធយបយេផសងៗ េដមីបជួយឲ

កុមរងយរសលួេធវករសំេរចចិតត និង អនុវតត

ករសេរចចិតតេនះ 

� ជួយកុមរ និងមនុសសេពញវយ័ឲយល់ពីសិទិធ 

និងទំនួលខុសរតូវរបស់ពួកេគ 

� ែចកចយអំណចជមួយកុមរ 

� េធវករេដយេផត តេលករេគរពសិទិធកុមរ និង

មនុសសធំ 

� ផតល់េយបល់អំពីអវីែដលគួរគិត ឬ 

និយយ 

� គិតថ មនុសសធំគម នអវីរតូវេរៀនេទ 

� មិនឲតំៃលដល់បទពិេសធន៍ និង

ជំនញ របស់មនុសសធំ 

� េរបកុមរេដមីបសំេរចករងរមនុសសធំ 

� មនុសសធំគម នសិទិធ េហយកុមរគម ន 

កតពវកិចច 

� របគល់អំណចទំងអស់ដល់កុមរ 

� រកសអវីៗឲេនសភពដែដល 

 

 

                                                 
19 រកុមករងរតំបន់េធវករទក់ទងនឹងពលកមមកុមរ  (២០០៣) 
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ចប់េផតមចប់េផតមចប់េផតមចប់េផតម    

េមេរៀនរមួបញចូ លនូវឧបករណ៍សមញញមួយសំរប់រកុមមនុសស ែដលចង់េលកទឹកចិតតករចូល រមួ
របស់កុមរ។  

េនខងេឆវងៃដតរង អនកនឹងេមលេឃញកំរតិទំង ៥ ៃនករចូលរមួរបស់កុមរកនុងរកុម ឬ អងគ
ករ។ កំរតិទបបំផុតគឺកំរតិទី ១ - កុមររតូវបនេគសត ប់។ កំរតិខពស់បំផុតគឺកំរតិទី ៥ - កុមរេរប
អំណច និងទំនួលខុសរតូវរមួកនុងករសំេរចចិតត។   

េនេលកបលតរង មនែផនកេផសងៗគន  ៣ ទក់ទងនឹងករចូលរមួរបស់កុមរ (ករេបកចំហរ 
ឳកស និង កតពវកិចច)។ 

ចប់េផតមេនចុងតរងខងេឆវង។ សំរប់កំរតិៃនករចូលរមួនីមួយៗ (១-៥) សូមពិនិតយេមល
េដយខលួនឯងតមសំណួរខងេរកម៖  

១. េតអងគករ ឬ រកុមេរតៀមខលួនសត ប់ និងេធវករជមួយកុមរេហយឬេន? (ករេបកចំហរ) 

២. េតមនបរយិកស ឬ ឳកសសំរប់ឲកុមរែចកចយពីទសសនៈ និងមនករចូលរមួឬេទ? 

៣. េតអងគករមនែផនករជួយឲមនករចូលរមួរបស់កុមរែដឬេទ?  

តមរេបៀបេនះ អនកអចដឹងថរកុមរបស់អនកកំពុងរបតិបតិតករេនកំរតិណ ទក់ទងនឹងករ 
ចូលរមួរបស់កុមរ។ អនកនឹងដឹងថ កំរតិទី ៣ គឺជកំរតិអបបបរមិកនុងករអនុវតតអនុសញញ សតីពី 
សិទិធកុមរ។ 

អនកក៏អចេរបឧបករណ៍េនះ េដមីបជួយឲអនកសរេសរនូវែផនករណ៍សកមមភព េដមីបបេងកនកំរតិ 
ៃនករចូលរមួរបស់កុមរកនុងគំេរងករងររបស់អនកែដរ។ 

ឧបករណ៍េនះក៏អចយកេទេរបេដយបុគគលមន ក់ៗ និងអងគករននែដលេធវករជមួយកុមរ 
េហយអចជជំហនដំបូងកនុងករបេងកតែផនករណ៍សកមមភព េដមីបេលកកំពស់ករចូលរមួ 
របស់កុមរ កនុងអងគករែដលេធវករជមួយកុមរ។ 
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វធិនករវធិនករវធិនករវធិនករ    

េធវករជមួយសហករមីន ក់ ឬ ពីរនក់កនុងអងគកររបស់អនក េដមីបវយតំៃលពីកររកីចំេរ ន 
បចចុបបននទក់ទងនឹងគំរេូនះ។ សូមរកេលកសំនួរខងេរកម និងសូមចំណយពិភកសពីចំេលយ
របស់អនកចំេពះសំនួរនីមួយ។ េនេពលអនកេមលេឃញចេនល ះរបេហងេហយ សូមសរេសរនូវ
ែផនករសកមមភព ែដលនឹងជួយឲរកុម ឬ អងគកររបស់អនកជួយឲកុមរសំេរចបនកំរតិៃនករ
ចូលរមួខពស់កនុងករងររបស់អនក។   

ផលូវេឆព ះេទរកករចូលរមួ20  

កំរតិៃនករកំរតិៃនករកំរតិៃនករកំរតិៃនករ

ចូលរមួចូលរមួចូលរមួចូលរមួ 
 កែនលងចំហរកែនលងចំហរកែនលងចំហរកែនលងចំហរ ���� ឳកសឳកសឳកសឳកស ���� កតពវកិចចកតពវកិចចកតពវកិចចកតពវកិចច 

 
 

     

៥៥៥៥ ....កុមរមនកុមរមនកុមរមនកុមរមន
អំណច និងទំនួលអំណច និងទំនួលអំណច និងទំនួលអំណច និងទំនួល
ខុសរតវូរមួខុសរតវូរមួខុសរតវូរមួខុសរតវូរមួ    កនុងករកនុងករកនុងករកនុងករ

សំេរចចិតតសំេរចចិតតសំេរចចិតតសំេរចចិតត    

 

េតអនកេរតៀមខលួនែចក

ចយ អំណចរបស់

អនកខលះជមួយ កុមរ

ែដរឬេទ? 

� 

េតមនដំេណ រករណមួយ 

ែដលជួយឲកុមរ និង 

មនុសសែចកចយអំណច 

និងទំនួលខុសរតូវកនុងករ េធវ

ករសំេរចចិតតឬេទ? 

� 

េតវគឺជតរមូវករេគល 
នេយបយឬែដលកុមរ 

និងមនុសសធំរតូវែចកចយ 
អំណច និងទំនួលខុសរតូវ

កនុងករសំេរចចិតត? 

 

 

  
    

៤៤៤៤ ....កុមរមនកុមរមនកុមរមនកុមរមន
អំណច និងទំនួលអំណច និងទំនួលអំណច និងទំនួលអំណច និងទំនួល

ខុសរតវូរមួកនុង ខុសរតវូរមួកនុង ខុសរតវូរមួកនុង ខុសរតវូរមួកនុង 
ដំេណ រករៃនករសំដំេណ រករៃនករសំដំេណ រករៃនករសំដំេណ រករៃនករសំ

េរចចិតតេរចចិតតេរចចិតតេរចចិតត 

 

េតអនកេរតៀមខលួននឹង

ឲកុមរ ចូលរមួកនុង

ដំេណ រករៃនករ សំ

េរចចិតតរបស់អនក

ឬេទ? 

� 

េតមនដំេណ រករណមួយ 

ែដលជួយឲកុមរចូលរមួកនុង 

ដំេណ រករៃនករសំេរចចិតត 

ឬេទ? 

� 

េតវគឺជតរមូវករេគល
នេយបយឬែដលកុមរ 
រតូវែតចូលរមួកនុងដំេណ រករ 
ៃនករសំេរចចិតត? 

 

 

 

 

 
 

   

ចំនុចេនះគឺជកំរតិអបបរមិែដលអនក 
នឹងទទួលរបសិនេបអនកគំរទ 
អនុសញញ សតីសិទិធរបស់កុមរៃន 

អងគករសហរបជជតិ 

៣៣៣៣ ....ទសសនៈរបស់ទសសនៈរបស់ទសសនៈរបស់ទសសនៈរបស់
កុមររតវូបនយកកុមររតវូបនយកកុមររតវូបនយកកុមររតវូបនយក

មកពិចរណមកពិចរណមកពិចរណមកពិចរណ 

 

េតអនកេរតៀមខលួនយក
ទសសនៈ របស់កុមរ
មកពិចរណឬេទ? 

� 

េតដំេណ រករៃនករសំេរច 
ចិតតរបស់អនកជួយឲអនកយក 
ទសសនៈរបស់កុមរមក

� 

េតវគឺជតរមូវករេគល
នេយបយឬែដលកុមរ ទ
សសនៈរបស់ពួកេគរតូវយក 

                                                 
20 Shier (2001). 
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ពិចរណឬេទ? ពិចរណកនុងករសំេរ
ចចិតត? 

 

 

      

២២២២ ....កុមរទទួលករកុមរទទួលករកុមរទទួលករកុមរទទួលករ

គំរទ កនុងករគំរទ កនុងករគំរទ កនុងករគំរទ កនុងករ

បេញច ញទសសនៈបេញច ញទសសនៈបេញច ញទសសនៈបេញច ញទសសនៈ 

 

េតអនកេរតៀមខលួនកនុង

ករគំ រទកុមរករ

បេញច ញទសសនៈ 

របស់ពួកេគឬេទ? 

� 

េតអនកមនគំនិត និង 

សកមមភពេផសងៗែដល ជួយ

ឲកុមរបេញច ញទសសនៈ 

របស់ពួកេគឬេទ 

� 

េតវគឺជតរមូវករេគល 
នេយបយឬែដលកុមររតូវ
ទទួលករគំរទកនុងបេញច ញ 
ទសសនៈរបស់ពួកេគ? 

 

 

      

១១១១ ....កុមររតវូមនអនកកុមររតវូមនអនកកុមររតវូមនអនកកុមររតវូមនអនក

សត ប់សត ប់សត ប់សត ប់ 

ចប់
េផតម 
ទី

េនះ 

េតអនកេរតៀមខលួននឹង

សត ប់ កុមរឬេទ? 
� 

េតអនកេធវករតមរេបៀបមួយ 

ែដលជួយឲអនកសត ប់កុមរឬ 

េទ? 
� 

េតវគឺជតរមូវករេគល
នេយបយឬែដលកុមររតូវ 
មនអនកសត ប់ 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖ 
 

វជករសំខន់ែដលេយងរតូវយល់អំពីអវី ែដលករចូលរមួរបស់កុមររមួបញចូ ល និងមិនរមួ 
បញចូ ល េរពះមន_____________េរចន។ ឧទហរណ៍ ករចូលរមួរបស់កុមររមួបញចូ លនូវ 
_______ពីកុមរ បុ៉ែនតមិនែមនមនន័យថជករ________េល_________ និង___________ 
របស់មនុសសធំេទ។ ករចូលរមួរបស់កុមរមិនែមនមនន័យថរបគល់_______ ទំងអស់េទឲ 
កុមរេទ បុ៉ែនតជករ_______ _______ជមួយពួកេគ។ ឧបករណ៍អនុវតតមួយ ែដលេយងអច 
េរបបនេដមីបែសវងយល់ពីេជគជ័យរបស់អងគកររបស់េយង កនុងករេលកកំពស់ករចូលរមួ 
របស់កុមរ ែដលេយងេហថ____ _______ _________។ ឧបករណ៍េនះពិនិតយេមលេទេល 
________ _______ និង________ ែដលមនរចួជេរសចកនុងអងគករ ែដលជួយឲករចូលរមួ 
របស់កុមរមនភពងយរសលួ។ ឧបករណ៍េនះអចយកមកេរបេដយ_____________ និង 
_____________ ែដលេធវករជមួយកុមរ េដមីបេធវជ_________ __________មួយ កនុងករ 
បេងកត________ ___________ កនុងេគលេដេលកកំពស់ករចូលរមួរបស់កុមរ។ 

សនំួរពិភកស 

១. េតបចចុបបននកុមរមនករចូលរមួកនុងរគួសរ សហគមន៍ រកុមជំនំុ ឬ អងគកររបស់អនកយ៉ង
ណែដរ? រកេលកេមលតរង “ផលូវនំេទរកករចូលរមួ” េតអនកសថិតេនកំរតិណៃនករ
ចូលរមួ? 

២. េតអនកេមលេឃញឳកសអវីខលះ កនុងករបេងកនករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់កុមរ? េតអនក
គិតថមនឧបសគគអវីខល? 

៣. េតអនកអចេរបឧបករណ៍ “ផលូវនំេទរកករចូលរមួ” កនុងរកុមសហគមន៍ រកមុជំនំុ ឬ អងគករ 
យ៉ងណែដរ? 

៤. សូមេមលតរង “ករចូលរមួរបស់កុមររមួបញចូ ល/មិនរមួបញចូ ល”។ េតែផនកេនះជួយេដះ
រសយបញហ អវីខលះទក់ទងនឹងករចូលរមួរបស់កុមរ?  

៥. េតអនកពនយល់ពីករចូលរមួរបស់កុមរយ៉ងេម៉ចែដរ េទកន់អនកែដលមិនយល់ចបស់?  

េតអនកនឹងេរបឧទហរណ៍អវី េហយេតអនកនឹងចងអុលបងហ ញពីអតថរបេយជន៍អវី? 
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េមេរៀន ៩៖ េតអងគកររបសខ់ញុំអចេលកកំពសន់ូវករចូលរមួរបសក់មុរតមរេបៀប 

                  ណ???? 

សេងខប៖ 

� ករសត ប់កុមរទមទរនូវករផល ស់បតូរវបបធម៌កនុងអងគករនន 
� មេធយបយវជិជមនកនុងករបេងកតបរសិថ នែដលករសត ប់ (រមួបញចូ លនូវយនតករេផសងៗពី

េមេរៀនទី៦)   

ករេរៀបចំអងគករមួយឲេចះសត ប់កុមរ តរមូវឲមនដំេណ រផលូវមួយៃនករេរៀន និងករផល ស់បតូរ។ 
វអចមនន័យថ េយងរតូវផល ស់បតូរវធីិសរសតខលះកនុងករេធវករជមួយកុមរ េហយវអចនឹង
មនន័យថ េយងរតវូផល ស់បតូរវបបធម៌របស់អងគករេនះទំងមូល៖ េមលេឃញកុមរថជៃដគូ
ករងររបស់េយង កំុរគន់ែតចត់ទុកពួកេគថជអនកទទួលអតថរបេយជន៍ពីេយង។  

េតអងគករនឹងមនករផល ស់បតូរបុ៉ណណ េនះ អរស័យេទេលទសសនៈវស័ិយ យុទធសរសត និង វធីិ
សរសតរបស់ពួកេគ។ អងគករតូចៗែដលមនមូលដឋ នកនុងសហគមន៍ អចនឹងេធវករផល ស់បតូរ 
និងេលកទឹកចិតតកុមរឲចូលរមួកនុងកមមវធីិ និងសកមមភពរបស់ពួកេគបនេលឿន។ ម៉យងេទៀត 
អងគករអនតរជតិធំៗអចនឹងពិបកផល ស់បតូរ អរស័យេទេលរបព័នធ និងរចនសមព័នធសមុគសម ញ 
បុ៉ែនតពួកេគអចេធវបនបនតិចមតងៗ របសិនេបពួកេគមនឆនទះែផនកនេយបយ និងធនធន។ 

េទះបីជអងគករេនះរបេភទណក៏េដយ ខងេរកមេនះគឺ ជំហនសមញញមួយចំនួនែដល 
បុគគលិកអចេធវបន េដមីបជួយឲអងគករេនះេធវជអនកសត ប់បនលអ៖ 

១. មនចិតតពិតរបកដចង់សត ប់សមតី និងគំនិតរបស់កុមរ។ ឧទហរណ៍ សត ប់សមតីរបស់ពួក 
េគនិយយអំពីបញហ របស់ពួកេគ អំពីគំេរងករងររបស់ពួកេគ និងេធវយ៉ងជួយឲគំេរង
េនះរបេសរ។ 

២. បេងកតបរយិកស និងេពលេវលែដលជួយឲកុមរមនអរមមណ៍រសួល និងអចនិយយ 
កររពយួបរមភ និងេយបល់របស់ពួកេគ។ 

៣. េធវយ៉ងណឲកុមរេឃញថ អនកយកចិតតទុកដក់េទេលគំនិតរបស់ពួកេគ និងយក គំនិត
ទំងេនះមកអនុវតត។  
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៤. បេងកតយនតករែដលជួយឲកុមរមនករេបកចំហរ និងេរតៀមខលួនរចួជេរសចកនុងករជួយ
ពួកេគ។ គំនិតៃចនរបឌិតដូចជឧទហរណ៍េនះ ែដលនិយយយនតករផតល់មតិេឆលយតប  
សំរប់រគូបេរងៀនកនុងរបេទសមុ៉ងេហគ លី គឺជឧទហរណ៍មួយដ៏លអកនុងករេលកកំពស់នូវ 
បរសិថ ននមួយ ែដលមនករសត ប់កុមរ។ 
 

យនតករៃនករផតល់េយបល់េឆលយតបកនុងសលេរៀនកនុងរបេទសមុ៉ងេហគ លីយនតករៃនករផតល់េយបល់េឆលយតបកនុងសលេរៀនកនុងរបេទសមុ៉ងេហគ លីយនតករៃនករផតល់េយបល់េឆលយតបកនុងសលេរៀនកនុងរបេទសមុ៉ងេហគ លីយនតករៃនករផតល់េយបល់េឆលយតបកនុងសលេរៀនកនុងរបេទសមុ៉ងេហគ លី 
 

រគូៗរបែហលជបដិេសធមិនចង់ទទួលេយបល់េឆលយតបពីសិសសេទ ជពិេសសទក់ទងនឹង
ករបំេពញករងររបស់ពួកេគ។ េដមីបេធវករែណនំអំពីយនតកររតួតពិនិតយសលេរៀនកនុង

របេទសមុ៉ងេហគ លីបេងកតរបអប់មតិេឆលយតប និងរបអប់ផតល់េយបល់។ រកុមសិសសែដលរតូវ
បនេរជសេរ ស បនពិនិតយេមលេយបល់េនះជរបចំ េហយបនផតល់េយបល់ទំងេនះេទឲ

នយកសល េដមីបេធវករតមដនបនត។   
 

គណៈកមមករសិសសក៏បនេរៀបចំកររបលងរបកួតរបែជងជេរចនែដរ។ អស់រយៈេពលជេរចន
សបត ហ៍េហយ កុមររតូវបនសំុឲេរជសេរ សរគូបេរងៀន េយងតមរបធនបទនីមួយៗ ដូចជ 
“រគូបេរងៀនែដលមនភពទក់ទញបំផុត” “រគូបេរងៀនែដលេសលៀកបំពក់សមរមយបំផុត” “រគូ
បេរងៀនែដលរសួរយបំផុត” “រគូបេរងៀនែតងតឹងរងឹបំផុត” ឬ “រគូបេរងៀនែដលមួេម៉បំផុត”។ 
ករេរបពកយកំែបលងសបបយជួយឲកន់ែតសគ ល់គន  និង ជួយឲរគងូយទទួលមតិេឆលយតបពី

សិសស។21 
 

ដំបូនម នសំរប់របធនរគប់រគងដំបូនម នសំរប់របធនរគប់រគងដំបូនម នសំរប់របធនរគប់រគងដំបូនម នសំរប់របធនរគប់រគង 

េនះគឺជមេធយបយែដលបនែណនំមួយចំនួន ែដលអងគករអចចប់េផតមេលកទឹកចិតតឲមន
ករចូលរមួរបស់កុមរ។22  

ករផល ស់បតូរទំលប់ករងរករផល ស់បតូរទំលប់ករងរករផល ស់បតូរទំលប់ករងរករផល ស់បតូរទំលប់ករងរ 

អនករតូវគិតសរជថមីអំពីទំនក់ទំនងរវងកុមរ និងអងគករេដមីបឲកុមររតូវបនទទួលសគ ល់ថ 
ជៃដគូករងរជមួយេយង មិនែមនរគន់ែតជអនកទទួលអតថរបេយជន៍ េដយឥតេធវអវីេសះ 
េនះេទ។ កុមរគួរែតទទួលពត៌មនអំពីសកមមភព និងែផនកររបស់អងគករ េរពះពួកេគមន 
សិទិធដឹងអំពីអវីែដលេកតេឡងកនុងគំេរងរបស់េយង ែដលទក់ទងនឹងពួកេគ។ ពត៌មនគួរែតផតល់

                                                 
21 http://www.unicef.org/mongolia 

22 ដករសង់ពី Stephenson (2004) និងរកុមករងរកនុងតំបន់ែដលេធវករែផនកករចូលរមួរបស់កុមរ (2003) 
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ដល់កុមរ េដមីបឲពួកេគសំេរចចិតតថេតពួកេគនឹងចូលរមួេនេពលណ និងេដយរេបៀបណ។ 
កុមរក៏រតូវែតរមួបញចូ ល ឲេធវជអនករតួតពិនិតយេមលរបយករណ៍របស់អងគករែដរ មនន័យថ 
អងគកររតូវែតផលិតនូវធនធនែបបកុមរេមរតីជរបចំ។ វនឹងជករមនរបេយជន៍កនុងករ
ែតងតំងបុគគលិកមន ក់ឲទទួលខុសរតូវេលករេលកកំពស់នូវករចូលរមួរបស់កុមរ។ ជទូេទ 
ករងរេនះពក់ព័នធនឹងករយកចិតតទុកដក់េទេលអរមមណ៍ៃនករចូលរមួរបស់កុមរ និងករ  
បណតុ ះបណត លសំរប់បុគគលិក និងៃដគូ ក៏ដូចជជំនួយែផនកបេចចកេទស និងកររតួតពិនិតយ។ 

ករកសងសមតថភពរបស់អងគករករកសងសមតថភពរបស់អងគករករកសងសមតថភពរបស់អងគករករកសងសមតថភពរបស់អងគករ 

ករេរៀនសូរតគឺជដំេណ ករមួយបនតរហូត។ បុគគលិក និងអនកដឹកនំគួរែតទទួលបននូវករ 
ែណនំ និងករបណតុ ះបណត លអំពីសិទិធកុមរ និងអំពីអតថរបេយជន៍ៃនករចូលរមួរបស់កុមរ។ 

ករផតល់បរយិកសសំរប់កុមរករផតល់បរយិកសសំរប់កុមរករផតល់បរយិកសសំរប់កុមរករផតល់បរយិកសសំរប់កុមរ 

អងគករែដលេធវករផទ ល់ជរបចំជមួយកុមរ គួរែតេធវយ៉ងណរតូវមនបរយិកសសមរមយ 
កនុងករយិល័យ ែដលជួយឲកុមរ “សំរលួអរមមណ៍” េដយមិនមនករលក់េលៀម។ េនកនុង 
ករយិល័យ ឬ កែនលងរបស់មនុសសធំ ភគេរចនកុមរែតងែតមនអរមមណ៏មិនរសលួ និង 
ពិបកេនេសងៀម។ ទីតំងរបស់កុមរអចជតុមួយេនេរកមេដមេឈ ែដលមនមលប់រគប់រគន់ 
ករពរកំេដៃថង ខយល់ និងេភលៀងជេដម ឬ អចជកែនលងចំហរទូលយមួយ ែដលកុមរមន 
របស់េរចន និងមនឳកសរបរស័យទក់ទងជមួយគន េទវញិេទមក។ 

ករធននូវករករពរសំរប់កុមរករធននូវករករពរសំរប់កុមរករធននូវករករពរសំរប់កុមរករធននូវករករពរសំរប់កុមរ 

អងគករននគួរែតធនថ ពួកេគមនេគលនេយបយករពរកុមរ និងមនកំរតិបទដឋ នករ 
ងររតឹមរតូវ មុននឹងបុគគលិករបស់ពួកេគេធវករជមួយកុមរ។ សូមេមលេសៀវេភកិចចករទី៦ 
អំពីករពរកុមរ សំរប់ករែណនំបែនថមអំពីកំរតិបទដឋ នៃនអកបបកិរយិ ៃនកររកសសុវតិថភព
ដល់កុមរ។  



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
60 

ករណីសកិស23  

ករសហករណ៍ជមួយអងគករេផសងៗ កនុងករចូលរមួកនុងកមមវធីិែកលំអរគុណភពកនុងទីរកុង កំ
ប៉ឡ គំេរងគំពរកុមរ Bambejja (គំេរងមួយរបស់ Oasis Uganda) នឹងទទួលមូលនិធិខន ត
តូចមួយ ែដលនឹងរតូវចំណយេទេលករែកលំអរសុខមលភពកុមរកនុងគំេរងេនះ។ ែផនកៃន
ករបណតុ ះបណត លមួយដ៏សំខន់ ែដលបុគគលិកបនទទួលកនុងគំេរង Bambejja គឺនិយយអំពី
សរៈសំខន់ៃនករចូលរមួយ៉ងសកមមរបស់កុមរកនុងអងគករ។ ដូេចនះ េនេពល ដល់េពលគំ
េរងេនះបនសំេរចចិតតឲកុមរសំេរចចិតតពីករចំណយមូលនិធិរបស់អងគករ។ 

កនុងកររបជំុពីករចូលរមួរបស់កុមរមួយេនៃថងេសរ ៍ កុមរជង៧០នក់បនបេញច ញទសសនៈ 
របស់ពួកេគអំពីករចំណយលុយរបស់អងគករ។ កុមរទំងេនះបេញច ញគំនិតជេរចន កុមរ 
ខលះមនមហិចឆតខពស់ បុ៉ែនតកុមរទំងអស់ទទួលបនករសត ប់។ ចំនុចសំខន់មួយ ែដលកុមរ 
បងហ ញគឺថបញហ ធំមួយែដលពួកេគជួប អំពីដំេណករបស់ពួកេគេនេពលយប់ េរពះកុមរជ 
េរចនេគងេលកេនទលេនេលឥដឋ េដយគម នែរគរតឹមរតូវ។ បនទ ប់ពីមនករពិភកសេរចនមក 
េកមងរសីទំងេនះបនយល់រពមជមួយគន ថ ពួកេគចង់ទិញភួយ។ 

េនេពលទទួលថវកិរេនះ Oasis បនទិញភួយសំរប់េកមងរសីចំនួន ៧៥នក់។ កុមរែដល
ទទួលភួយសបបយចិតត និងរេំភបណស់។ អណពយបលរបស់េកមងរសីេនះមួយចំនួនបន 
ចូលមកមណឌ លេនះេដមីបនិយយពកយអរគុណផទ ល់ខលួន។ េនះបងហ ញថ ភួយទំងេនះបន 
ជួយឲមនករផល ស់បតូរែបបវជិជមនកនុងរគួសររបស់កុមរទំីងេនះ។  

កមមវធីិេនះគឺជសមិទិធផលដ៏ធំមួយ ែដលកុមរបនទទួលសិទិធអំណចកនុងករេធវករសំេរចចិតត 
និងទទួលខុសរតូវចំេពះធនធនេផសងៗ ែដលជួយឲពួកេគមនជំេនឿេលខលួនឯងកន់ែតខល ំង។ 
េនេពលែដលកំពុងេរៀបចំកមមវធីិេនះ រកុមករងរគំេរងបនសួរដល់េកមងរសីៗ ទំងេនះថ េត
ពួកេគមនអរមមណ៍ថពួកេគរតូវករអវីខល ំងជងេគ េហយពួកេគនិយយថ ពួកេគរតូវករភួយ។ 
ដំេណ ករេនះបនជួយេលកកំពស់ទំនុកចិតតរបស់េកមងរសីទំងេនះ កនុងករបេញច ញមតិរបស់ពួក
េគ េហយមនអរមមណ៍ថ ពួកេគក៏ជែផនកមួយៃនគំេរងេនះែដរ។ ពួកេគក៏បនទទួល
របេយជន៍ែផនករងកយែដរ គឺពួកេគេគងបនរសួលជងមុនេនេពលយប់ ែដលនឹងេធវឲពួកេគ
ងយរសួលផចង់អរមមណ៍េរៀន និងអចទទួលបននូវករអប់រលំអ។ 

                                                 
23 ពីរបយករណ៍បណត ញសកមមភពកុមរងយរងេរគះ សតីអំពីមូលនិធិែកលំអរគុណភពរបស់អងគករ Tearfund )កំប៉ឡ ២០០៨(  
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បុគគលិកនុងគំេរងបនរយករណ៍ថ “ែផនកដ៏ធំមួយកនុងឧទហរណ៍េនះគឺផតល់សិទិធអំណចឲ 
កុមរេធវករសំេរចចិតត និងបេញច ញសំេលងរបស់ពួកេគ។ ជញឹកញប់ កុមរ “រគន់ែតរតូវបន 
េគេមលេឃញបុ៉េណណ ះ ែតមិនបនេគសត ប់លឺេទ” េហយមតិរបស់ពួកេគមិនរតូវបនឲតំៃលេទ 
រគន់ែតទទួលេធវជនិមិតតរបូបុ៉េណណ ះ។ ករែដលកុមរទទួលបនភួយ ែដលជតរមវូករែដល 
ពួកេគនិយយេឡង បនពរងឹងទំនក់ទំនងជមួយ Bambejja ជមួយនឹងកុមរ និងបេងកត 
ទំនុកចិតតរបស់ពួកេគជមួយនឹង Oasis។” 

តមរយៈកមមវធីិេនះ គំេរងគំពរកុមរ Bambejja បនសគ ល់ពីតរមវូករកនុងកររមួបញចូ លកុមរ
ែដលទទួលរបេយជន៍ពីគំេរង កនុងដំេណ រករៃនករសំេរចចិតតរបស់គំេរង។  
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖ 

 

ករេលកកំពស់ករចូលរមួរបស់កុមរកនុងអងគករ នឹងរតូវករេពលេវលខលះសំរប់__________ 
និង_______________។ វជករសំខន់ែដលបុគគលិក និងអងគករចប់េផតមេមលេឃញកុមរ 
ថជ_____ មិនែមនរគន់ែតជអនក________ពីកមមវធីិរបស់ពួកេគបុ៉េណណ ះេទ។ អងគករែដល 
តំងចិតតេធវករសំរបសំរលួនូវករចូលរមួរបស់កុមរ អចេធវករផល ស់បតូរបនតិចបនតួច េដមីបនឹង 
ជួយឲពួកេគរបេសរេឡងកនុងករ_____កុមរ ដូចជ_________សត ប់ បេងកត__________និង 
________ជរបចំ េដមីបឲកុមរេធវកររបរស័យទក់ទង និង_______បេញច ញគំនិតរបស់ពួក 
េគ។ _________ៃចនរបឌិតេផសងៗក៏អចជួយឲកុមរ េធវកររបរស័យទក់ទងេដយេបកចំហរ 
បនែដរ។ 

អងគករមួយរតវូែត_____ _________ _______ េដមីបជួយឲកុមរចូលរមួកនុងដំេណ រកររបស់ 
អងគករែដលពក់ព័នធនឹងជីវតិរបស់ពួកេគ មិនែមនផត់ពួកេគេចលេទ _______ _________ 
បុគគលិក និងអងគករេដមីបេធវករជមួយកុមរ ផតល់នូវ_________សំរប់ឲ_____ មនអរមមណ៍ 
រសួលអំពីខលួនឯង និងធនបនថ មន__________សំរប់ឲកុមរទទួលករ ករពរ។  

សំនួរពិភកសសំនួរពិភកសសំនួរពិភកសសំនួរពិភកស 

១. សូមេរៀបរប់ពីករអនុវតតបចចុបបននរបស់អងគកររបស់អនក កនុងកររមួបញចូ លកុមរកនុងកមមវធីិ 

និងសកមមភពេផសងៗ។ 

២. បងហ ញពីេហតុផលមួយចំនួនអំពីករជំទស់របស់មនុសសអំពីករចូលរមួរបស់កុមរ និង 

អំពីករគំរទពីករចូលរមួរបស់កុមរកនុងអងគកររបស់អនក។ េតអនកមនអរមមណ៍យ៉ង

ណ? 

៣. េតអនកគិតថ របតិកមមអវជិជមនចំេពះករចូលរមួរបស់កុមរ អចេដះរសយេដយរេបៀប 

ណ? 
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៤. េនកនុងេមេរៀនេនះ េយងបនពិភកសពីតរមូវករសំរប់េពលេវល និងទីកែនលងសំរប់ឲ 
កុមរចូលរមួកនុងអងគករ។ វយតំៃលអងគករ និងកែនលងករងររបស់អនក និងកំណត់ពីទី
កែនលងែដលមនរសប់ ឬ អចមន េដមីបជួយឲកុមរមនរសលួមិនភ័យខល ច។ 

៥. ពិនិតយេឡងវញិពីរេបៀបេផសងៗែដលបនែណនំ េដមីបជួយឲអងគករេរៀបចំសំរប់ករចូល 
រមួរបស់កុមរ។ េតរេបៀបមួយណែដលអចជួយឲអនកអចចប់េផតម កនុងអងគកររបស់អនក 
េហយអនកនឹងចប់េផតមេធវរេបៀបណ? េតអនកនឹងរតូវករជំនួយ និងករគំរទពីអនកណ? 
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េមេរៀនទី ១០៖ េតកមុរអចចូលរមួកនងុករអភិវឌឍន៍ កររតួតពនិិតយ និងករវយ   
តំៃលេដយរេបៀបណ????  

ករសេងខប៖ 

� វដតគំេរង 
� ឧទហរណ៍អំពីករចូលរមួរបស់កុមរកនុងែផនកេផសងៗៃនវដតគំេរង 
� គុណសមបតតិៃនករចូមរមួរបស់កុមរ 

េយងបនេមលេឃញរចួេហយថ កុមរមនចំែណកកនុងករែចកចយេរចន េដយែផអកេលបទ
ពិេសធន៍ និងទសសនៈផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគអំពីសថ នភពេនជំុវញិពួកេគ។ វនំេយងទទួល
សគ ល់ថ កុមរគឺជអនក “ឯកេទស” អំពីសថ នភពរបស់ពួកេគផទ ល់ េហតុដូេចនះេហយបនជ
េយងរតវូពិេរគះជមួយពួកេគទក់ទងនឹងករកំណត់ ឬ បេងកតេគលនេយបយ និង កមមវធីិ 
ែដលេផត តេលករផតល់របេយជន៍ដល់ពួកេគ។ 

អងគករ សថ ប័ន និងបុគគលមួយរបូៗ ែដលពក់ព័នធកនុងករងរអភិវឌឍន៍គំេរង មនករយល់រពម
កន់ែតេរចនថកុមរគួរែតចូលរមួពក់ព័នធយ៉ងសកមមកនុងរគប់ែផនកទំងអស់កនុងកមមវធីិរបស់ពួក
េគ ចប់ពីករចត់អទិភព េរៀបចំគំេរង ករអនុវតត និងកររតួតពិនិតយពីរបសិទិធភព គំេរង 
េហយជចុងេរកយ វយតំៃលគំេរង និងេរៀនពីេមេរៀនេផសងៗសំរប់ករងរអនគត។ េនះគឺ
ជផលូវដ៏ែវងឆង យពីករែដលរគន់ែតេមលេឃញកុមរ ថជអនកទទួលរបេយជន៍ពីគំេរង។ 

េយងអចគិតថេនះគឺជ “វដតគំេរង” មួយែដល អចជួយឲេយង
យល់បនថ មនដំណក់ កលធំៗបួន៖ ករកំណត់ពីតរមូវករ 
ករបេងកតគំេរង ករអនុវតតគំេរង កររតតួពិនិតយ និង ករវយ 
តំៃល។ វដតគំេរងទំងមូលគួរែតេធវតមេគលករណ៍ៃនករេរៀន
សូរត និងករឆលុះបញច ងំពីដំេណ ករៃនវគគនីមួយៗ េដយមន 
ទសសនៈសំរប់ែកលំអរសកមមភព និងគំេរងអនគត។ េសៀវេភ
កិចចករទី៧ នឹងពិនិតយេមលសកមមភពេផសងៗទំងេនះកន់ែត 

សីុជំេរែថមេទៀត។ េនកនុងេមេរៀនេនះ េយងនឹងពិនិតយេមលឧទហរណ៍ខលះៗអំពីករចូលរមួ
របស់កុមរកនុងដំណក់កលនីមួយៗ។ 
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១. ករកំណត់ពីតរមូវករ (េហម៉យងេទៀតថ “ករវភិគសថ នភព”) 

ដំណក់កលេនះគឺជកររបមូលពត៌មនែដលរតឹមរតូវ េដមីបវយតំៃលពីតរមូវករ និងកណត់ 
ពីអទិភពរបស់គំេរង។ កនុងដំណក់កលេនះ វជករសំខន់ែដលែសវងយល់ពីទសសនៈ 
របស់កុមរ សតីពីបញហ ែដលពក់ព័នធនឹងពួកេគ េហយេតគំេរងេនះនឹងេផត តេលអទិភពអវី។ 

២. ករបេងកតគំេរង 

ដំណក់កលេនះ គឺជកររសវរជវបែនថមេទៀត អំពីមនុសសែដលប៉ះពល់េដយបញហ េនះ 
េហយេតប៉ះពល់េដយរេបៀបណ បនទ ប់មករតូវេធវករសំេរចចិតតថេតរតូវេធវសកមមភពណ 
េដមីបេដះរសយតរមូវករទំងេនះ។ វក៏ទក់ទងនឹងករកំណត់នូវហនិភ័យរបស់គំេរង និង
អំពីករវយតំៃលករងរគំេរងែដរ។ កនុងដំណក់កលេនះ គួរមនករពិភកសជមួយកុមរអំពី
ជំេរ ស និងអទិភពជយុទធសរសតេផសងៗ។ កុមរក៏គួរែតទទួលនូវឳកសេដមីប កំណត់ពីតួនទី
របស់ពួកេគកនុងគំេរងែដរ។ 

៣. ករអនុវតតន៍គំេរង និង កររតួតពិនិតយ   

កុមរអចេដរតួនទីេផសងៗកនុងករអនុវតតគំេរង ែដលពួកេគផទ ល់ជអនកកំណត់។ ពួកេគគួរែត 
ទទួលករគំរទពីមនុសសធំកនុងករចូលរមួរបស់ពួកេគ េដមីបឲពួកេគអចបំេពញតួនទីរបស់ពួក
េគ និង ចូលរមួបនេដយមនរបេយជន៍។កររតួតពិនិតយសំេដេទេលដំេណ ករពិនិតយជ
របចំ និងជបនតេទេលដំេណ រកររបស់គំេរង និងេរបរបកគំេហញេនះេដមីបេធវករែកែរបែដល
ចំបច់។ កុមរក៏អចចូលរមួកនុងកររតួតពិនិតយែដរ។ គួរែតមនឧបករណ៍កុមរេមរតីេផសងៗ 
េដមីបជួយឲកុមរងយយល់ និងផតល់ជពត៌មនែដលចំបច់កនុងកររតួតពិនិតយពីកររកីចំេរ ន
របស់គំេរង។ 

៤. ករវយតំៃល     

ដំណក់កលេនះនិយយអំពីដំេណ រករៃនករវយតំៃលឥទិធពល និងេសថរភពគំេរង និងេធវ 
ករឆលុះបញច ងំពីករអនុវតតកមមវធីិមួយ េដមីបទញយកេមេរៀនសំរប់អនគត។ កនុងករវយតំៃល 
កុមរគួរែតចូលរមួកំណត់ពីឥទិធពលរបស់គំេរងេនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។ ពួកេគក៏អចបំេពញ
តួនទីជក់លក់មួយ ដូចជ េធវជអនករបមូលទិននន័យ េធវជអនកសំភសន៍… … … … ជេដម។ េដមីប
អចចូលរមួបន កុមរគួរែតទទួលបននូវឧបករណ៍រតឹមរតូវែដលពួកេគអចយល់បន។  
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ករណីសកិស 

ករចូលរមួរបសក់មុរកនងុករវយតំៃលពីតរមូវករ 

កនុងដំណក់កលដំបូងៃនកមមវធីិអភិវឌឍន៍សហគមន៍កនុងរបេទសឡវ កុមររតវូបនសំុឲេដរជំុ
វញិភូមិរបស់ពួកេគ រចួថតរបូភពទីកែនលង ឬអវីៗែដលសំខន់សំរប់ពួកេគ រពំទំងផតល់តំែល 
និង អតថន័យដល់ទីកែនលង ឬរបស់ទំងេនះផង។ កែនលងមួយែដលពួកេគបនថត គឺរពះវហិរ។ 
កុមរទំងេនះនិយយថ រពះវហិរេនះគឺជេករ តáដំែណលកនុងភូមិពួកេគ េហយជទីកែនលង
សំខន់ែដលពួកេគែសនេរពន និង េរៀនពីរពះសងឃ។ ពួកេគក៏ថតរបូសលេរៀនរបស់ពួកេគ
ែដរ (សរៈសំខន់ៃនករអប់រ)ំ បងគន់ (អនម័យរតឹមរតូវ និង ករករពរកុមរ) ដូេចនះ ពួកេគមិន
ចំបច់រតូវចូលៃរពបេនទ របង់េទៀតេទ។ ពួកេគថតរបូចំករបែនល និង រសះរតី (របភពអហរ និង 
ករចិញច ឹមជីវតិ) រចួថតកែនលងេលង (កែនលងសំខន់សំរប់ករអភិវឌឍន៍រងកយ និង ជួយឲពួក
េគេចៀសផុតពីេរគឿងេញៀន)។ របូភពទំងេនះជួយឲសហគមន៍កំណត់ពីអទិភពអភិវឌឍន៍
តមករវយតំៃលរបស់កុមរ។ 

ករសត ប់កុមរកនុងករវយតំៃលករសត ប់កុមរកនុងករវយតំៃលករសត ប់កុមរកនុងករវយតំៃលករសត ប់កុមរកនុងករវយតំៃល    

កនុងករពិភកសជរកុម ែដលេរៀបចំេឡងកនុងកមមវធីិមួយរបស់អងគករទសសនៈពិភពេលក  
កនុងរបេទសរសីឡងំក អនករសវរជវរបមូលយុវជនមួយរកមុមករបជំុ និងពិភកសអំពីទសសនៈ 
េលឥទិធពលៃនសកមមភពែដលេធវេឡងសំរប់ពួកេគ។  

បុគគលិកមូលដឋ នរតវូបនសំុឲសរមបសរមលួរកមុពិភកស េរពះពួកេគសគ ល់កុមរភគេរចន 
និង សគ ល់ភសរបស់ពួកេគ។ ពួកេគេរបឧបករណ៍មួយេឈម ះថ “ករផល ស់ែរបដ៏សំខន់ 
បំផុត”។ រកុមពិភកសបនឲកុមរចូលរមួេរៀបរប់សច់េរឿងអំពីករផល ស់ែរបដ៏សំខន់បំផុត េដ
លពួកេគជួបរបទះកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ ែដលបនមកពីលទធផលៃនករចូលរមួរបស់ពួកេគ កនុង
សកមមភពេផសងៗ។ េនេពលចប់ករពិភកស ទំងបុគគលិក និង កុមរទទួលសគ ល់ពីសរៈ
សំខន់ៃនករចំណយេពលសត ប់កុមរ។ 

បុគគលិកជេរចនទទួលសគ ល់ថ េពលខលះ ពួកេគមិនបនបំេពញតួនទីរបស់ពួកេគបនលអ  
េនេពលែដលពួកេគចុះេទតមសហគម េរពះពួកេគែតងែតរវល់នឹងករងររបស់ពួកេគ  
មិនបនចំណយេពលអងគុយសត ប់កុមរេទ។ 

“ខញុំបនសគ ល់កុមរទំងេនះមួយចំនួនពីមុនមក ែតេនះគឺជេលកទីមួយេហយែដលខញុំលឺអំពី 
សច់េរឿងរបស់ពួកេគផទ ល់ែតមតង… េយងគួរែតេធវែបបេនះបនេរចនែថមេទៀត េរពះខញុំគិតថ 
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េយងមិនអចជួយពួកេគឲមនរបសិទិធភពេទ របសិនេបេយងមិនដឹងពីសថ ពភពរបស់ពួកេគ 
បនេរចន។” 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖ 

កុមរមន_______តមរេបៀបរបស់ពួកេគ ជពិេសសកនុងសថ នភពេផសងៗែដលមនឥទិធពល 
េលជីវតិរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះមនករទទួលសគ ល់ថ កុមរអចចូលរមួកនុងដំណក់កល 
េផសងៗៃន___ ______កនុងករងរអភិវឌឍន៍។ ដំណក់កលវដតគំេរងចប់េផតមជមួយ_______ 
_______ )ឬ ករវភិគសថ នភព (ែដលផតល់ពត៌មនដល់ ________គំេរង។ កុមរពិតជអច 
ចូលរមួកនុង_______ និង_____________ ែដលពួកេគអចេដរតួនទីេផសងៗ។ ជចុងេរកយ 
កុមរក៏អចចូលរមួកនុង______________ពីឥទិធពលៃនគំេរងេលជីវតិរបស់ពួកេគ េហយអច  
ចូលរមួេធវជអនកសិកសរសវរជវ ឬ អនករបមូលទិននន័យ។ េនកនុងរគប់ដំណក់កលទំងអស់ 
_______ និងករែណនំពី_______ ក៏ដូចជ________ែដលសមរមយ គឺជគនលឹះកនុងករសំេរច 
បនករចូលរមួរបស់កុមរ។   

សនំួរពិភកស៖ 

១. ចូរេរៀបរប់ពីដំណក់កលៃនវដតគំេរង និង សូមផតល់នូវគំនិតផទ ល់ខលួនរបស់អនកអំពីករ

ចូលរមួរបស់កុមរកនុងដំណក់កលនីមួយៗ។ 

២. របសិនេបអនកដឹងអំពីឧទហរណ៍ជក់ែសតង អំពីករចូលរមួរបស់កុមរកនុងវដតគំេរង េត

មនគុណសមបតតិ និង គុណវបិតតិអវីខលះ? 

៣. េតមនឧបសគគអវីខលះែដលអនកេមលេឃញ កនុងករអនុញញ តឲកុមរចូលរមួកនុងវដតគំេរង? 

៤. េតករចូលរមួរបស់កុមរកនុងវដតគំេរងអចផតល់អតថរបេយជន៍អវីខលះដល់កមមវធីិគំេរង?  
ផតល់អតថរបេយជន៍អវីខលះដល់បុគគលិក ដល់អងគករទំងមូល រកុមជំនំុ ឬ សហគមន៍? 

សនំួរបែនថម 

៥. េតអនកអចកសងសមតថភពបុគគលិករបស់អនកយ៉ងដូចេមតច េដមីបេធវករជមួយកុមរ  
េដមីបឲយកចិតតទុកដក់ពិចរណដល់ទសសនៈរបស់កុមរ និង យកមកេរបកនុងកមមវធីិ  
គំេរង? 

៦. េតបុគគលិកមនករែណនំអវីខលះកនុងអងគករ ដូចជ េគលនេយបយ ឧបករណ៍េរៀបចំកមម
វធីិ ធនធនេផសងៗ េដមីបជួយឲពួកេគបញចូ លករចូលរមួរបស់កុមរេទកនុងគំេរង/កមមវធីិ? 
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េរៀបរប់ពីករែដលពួកេគបញចូ លករចូលរមួរបស់កុមរ កនុងកមមវធីិរបស់ពួកេគ ឬ និយយ
ពីករែដលអនកចប់េផតមេលកទឹកចិតតករចូលរមួរបស់កុមរ។ 

៧. យុទធសរសត និងែផនករអងគករែដលផតល់អតថរបេយជន៍ដល់កុមរ អចទទួលឥទិធពលពី 
កុមរ ។ ពិភកសអំពីរេបៀបេផសងៗែដលកុមរទទួលករេលកទឹកចិតត ឬ អចទទួលករ
េលកទឹកចិតតឲផតល់គំនិតអំពីអទិភព និងយុទធសរសតរបស់អងគករ និងករមនឥទិធពល
េលអទិភព និងយុទធសរសតទំងេនះ។    
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េមេរៀនទី ១១៖ េតេធវយ៉ងណជួយឲកមុរអចចូលរមួកន់ែតេរចនេទៀត កនងុជីវិត 
កនងុរកុមជំនុំ???? 

សេងខប៖ 

� សរៈសំខន់ៃនកររមួបញចូ លកុមរកនុងជីវតិរកុមជំនំុ 
� រេបៀបេធវឲរកមុជំនំុជកែនលងកុមរេមរតី 
� តួនទីរកុមជំនំុជភន ក់ងរផល ស់បតូរកនុងសងគម 

 

ឥរយិបថរបស់រពះេយសូ៊ចំេពះកុមរ គឺជករជំរញុដ៏ធំមួយេទេលតួនទីកុមរកនុងសហគមន៍
រកុមជំនំុ។ រពះេយសូ៊មិបនគិតថ “កុមររគន់ែតសំរប់េមល មិនែមនសំរប់សត ប់េនះេទ” ឬ 
កុមរគួរែតជ “ករកំសនត” សំរប់េយងរហូតដល់ពួកេគធំលម និង អចយល់អំពីេរឿងទក់ទង
នឹងរពះ។ រពះេយសូ៊មនរពះបនទូលថ “ទុកឲេកមងៗមកឯខញុំ កំុឃត់វេឡយ” េហតុអវី? “ដបិត
នគរសថ នសួគ៌មនសុទធែតមនុសសដូចវរល់គន ” (ម៉ថយ ១៩៖១៤)។ េនកែនលងេផសងេទៀត កនុង
រពះគមពីរសមព័នធេមរតីថមី រគីសតទូតបូ៉លរពឹំងថ កុមរនឹងទទួលបនករចិញច ឹមបីបច់ និង ែថទំ
បនលអ េយងតមេសៀវេភ ១ធឺមូ៉េថ ៤៖១២ គម ននរណនឹងេមលងយពួកេគ េដយសរពួក
េគេនេកមងេទ បុ៉ែនត ពួកេគរតូវេធវជគំរដូល់អនកេជឿេផសងេទៀត ខងឯពកយសមតី ជីវតិរស់េន  
េសចកតីរសឡញ់ ជំេនឿ និង ភពបរសុិទធ24 ដូេចនះ កុមររតូវបនចត់ទុកថ ជសមជិកសកមម
កនុងសហគមន៍រកុមជំនំុ25។ 

១. ករបេរងៀនរពះបនទូលរពះ 

២. ភពជសវក័ 

៣. ករអធិដឋ ន េសចកតីរសឡញ់ និងករែថទំ 

៤. ឳកសកនុងករចូលរមួកនុងព័នធកិចច 

៥. បរយិកសរកមុជំនំុ “កុមរេមរតី” 

៦. រគូបេរងៀនកុមរមនសមតថភពរគប់រគន់ 

៧. ថន ក់េរៀន និងកមមវធីិសិកសរតូវតមអយុកុមរ 

៨. ករបំពក់បំប៉ន និងេរៀបចំរគួសរ 

                                                 
24 Brewster (2008), 103-104 
25 Brewster (2008), 103-104 
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៩. ករករពរពីរបៃពណីែដលមិនលអ 

កត់សំគល់ផងែដរថ តមទសសនៈវស័ិយេនះ កុមររតវូទទួល និងែចករែំលកដល់ព័នធកិចចរកុម 
ជំនំុទំងមូលែដរ។  

រកុមជំនុំកមុរេមរត ី

Brewster បនតនិយយ េដយេលកពីចំនុចមួយចំនួន អំពីរេបៀបបេងកតរកុមជំនំុែដលមនេមរតី 
ភពជមួយកុមរបនេរចនជងមុន។ 

“មនវធីិសរសតជេរចនែដលរកមុជំនំុអចេរបបន េដមបីេធវឲកមមវធីិ និង ទីធល រកុមជំនំុមន
បរយិកសជួយដល់ករលូតលស់របស់កុមរ ផតល់អតថរបេយជន៍ គួរឲចប់អរមមណ៍ និង មន
សុវតថិភពសំរប់កុមរ។ និយយេទ គំនិតទំងេនះរគន់ែតជបញជ ីរតួតពិនិតយកិចចករបុ៉េណណ ះ។ 
គំនិតទំងេនះគួរែតយកមកេរបេធវជចំនុចចប់េផតមៃនករពិភកសជមួយនឹងអនកដឹកនំរកមុជំនំុ
របស់អនក។ រកុមជំនំុរបស់អនកអចនឹងបេងកតបញជ ីរតួតពិនិតយពិសត របស់ពួកេគ ែដលជំរញុដល់
ករគិត និង ជួយេឆលយតបចំេពះតរមូវករកុមរតមបរបិទរបស់អនក និង េទតមបរយិកស
ជក់លក់ៃនរកុមជំនំុរបស់អនក។” វជករពិតណស់ែដលេយងរតូវយកចិតតទុកដក់េធវយ៉ង
ណរមួបញចូ លកុមរតមរេបៀបេផសងៗែដលមនន័យ មិនែមនរគន់ែតជនមបុ៉េណណ ះេទ ឬមិន
ែមនឲកុមររគន់ែតេដរតួសំែដងសំរប់មនុសសធំេទ! 

បញជ ីរតតួពិនិតយកិចចករ រមួមន៖ 

១.    កររបជំុថវ យបងគំ កររបជំុថវ យបងគំ កររបជំុថវ យបងគំ កររបជំុថវ យបងគំ គួរែតជកមមវធីិមនន័យសំរប់កុមរ និងមិនែមនឲកុមរសរមបខលួន េទ
តមបទពិេសធន៍ និងសតង់ដររបស់មនុសសធំេទ។ 

២. កុមរគួរែតទទួលបនករនិយយជមួយ និងទទួលបនករសត ប់ ករនិយយជមួយ និងទទួលបនករសត ប់ ករនិយយជមួយ និងទទួលបនករសត ប់ ករនិយយជមួយ និងទទួលបនករសត ប់ - មុនេពលចប់េផតម 
រកុមជំនំុ កនុងកមមវធីិរកមុជំនំុ ឬ បនទ ប់ពីកមមវធីិរកុមជំនំុ េដមីបែសវងយល់ពីបទពិេសធន៍ 
របស់កុមរអំពីករថវ យបងគំ។ មនុសសធំគួរែតសួរកុមរអំពីអវីែដលពួកេគចង់បនកនុងរកុម
ជំនំុ េហយពួកេគក៏គួរែតចូលរមួកនុងករសំេរចចិតតែដរ។ 

៣. រេបៀបវរីៈៃនកររបជំុសមជិកចស់ទំុរបស់រកមុជំនំុ កររបជំុសមជិកចស់ទំុរបស់រកមុជំនំុ កររបជំុសមជិកចស់ទំុរបស់រកមុជំនំុ កររបជំុសមជិកចស់ទំុរបស់រកមុជំនំុ និង កមមវធីិរកមុជំនំុរបចំឆន ំគួររមួ 
បញចូ លបញហ េផសងៗទក់ទងនឹងកុមរ និងអំពីរេបៀបជួយឲព័នធកិចចកុមរកន់ែតរបេសរ។ 

៤. ថន ក់រពះគមពីរ និង សមភ រៈបេរងៀនគួរែតរតឹមរតវូតមអយុ រតឹមរតវូតមអយុ រតឹមរតវូតមអយុ រតឹមរតវូតមអយុ និង េទតមភពចស់ទំុរបស់  
កុមរ។ 
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៥....    រគគូងវ លរគគូងវ លរគគូងវ លរគគូងវ លគួរែតចូលេមលព័នធកិចចកុមរជរបចំ និង គួរែតសគ ល់េឈម ះរបស់កុមរទំង 
េនះឲបនេរចន។ 

៦. រកុមជំនំុគួរែតែបងែចកៃថង និងេពលេវលេផសងៗេដមីបរបទនពរកុមរៃថង និងេពលេវលេផសងៗេដមីបរបទនពរកុមរៃថង និងេពលេវលេផសងៗេដមីបរបទនពរកុមរៃថង និងេពលេវលេផសងៗេដមីបរបទនពរកុមរកនុងកមមវធីិរបចំឆន ំ 
របស់ខលួន។ 

ករអប់រដំលស់ហគមធំ 

ព័នធកិចចកុមរគួរែតេឈងចប់ដល់សហគមធំេពញទី។ 

អនកដឹកនំរគីសតបរស័ិទក៏េដរតួនទីសំខន់ផងែដរកនុងករេធវជគំរ ូ និងេលកទឹកចិតតនូវករចូល 
រមួរបស់កុមរ កនុងសហគមរកុមជំនំុ និងេលសពីេនះេទៀត។ រកុមជំនំុ និងអនកដឹកនំក៏អចេដរ  
តួជកតលិករ និងជអនកបំផល ស់បំែរប ែដលជួយឲសហគមរបស់ពួកេគយល់ និងេគរពដល់ 
កុមរកន់ែតេរចន។ របយករណ៍កនុងឆន ំ២០០៦ របស់អងគករយូនីេសហវបនគូសបញជ ក់ពី 
សរៈសំខន់ៃនករចូលរមួរបស់អនកដឹកនំសសន និង អងគករ កនុងករេដះរសយបញហ
ទក់ទង នឹងកុមរ៖ “កនុងរបេទសកំពុងអភិវឌឍភគេរចន សសនេដរតួជសនូលកណត លៃនជីវតិ
សងគម និងវបបធម៌ េហយអនកដឹកនំសសន និងអងគករែផអកេលជំេនឿជេរចន ទទួលបនករ
េគរព និងករសត ប់េរចន26។  

   

 
  

                                                 
26 Unicef (2006). 
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ករណីសកិស 

បងធំ27  

កមមវធីិបងធំ (Big Brothers and Sisters of Cambodia [BBSC]) កមពុជចប់េផតមេឡងជែផនក 
មួយៃនគំេរងកនុងមូលដឋ ន េដមីបជួយដល់កុមររប់ រយនក់ែដលកំរពេដយឪពុកមត យសល ប់ 
េដយេមេរគេអដស៍កនុងតំបន់ទីរកុងរកីរកកនុងរបេទសកមពុជ។ យុវជនរគីសតបរស័ិទមួយរកមុ 
ចំនួន ១០នក់ រតវូបនេរជសេរ សេធវជអនក េមលករខុសរតូវដល់កុមរទំងេនះ។ ទឹកចិតត 
របស់យុវជនទំងេនះបនសយភយ េហយេរកយមក មនយុវជនេផសងៗេទៀតបនសួរពួក 
េគថ េតពួកេគអចចូលរមួជួយេដយរេបៀបណ។ 

ឥឡូវេនះ BBSC ផតល់នូវរេបៀបមួយសមញញ និងមនអំណចសំរប់យុវជនរគីសទ នកនុង 
របេទសកមពុជកនុងករអនុវតតជំេនឿរបស់ពួកេគ េដយេធវជ “បងធំ” សំរប់កុមរកំរព ឬ កុមរ 
ែដលងយរងេរគះកនុងសហគមរបស់ពួកេគផទ ល់។ “បងធំ” មនករេបតជញ ចុះសួរសុខទុកខបង 
បអូនរបសុរសីតូចរបស់ពួកេគរល់សបត ហ៍។ កុមរកំរពទទួលបនមិតតភ័កតមន ក់ែដលនឹងយកចិតត
ទុកដក់េលពួកេគ េមលពួកេគេនេពលពួកេគជួបករលំបក និងេលកទឹកចិតតពួកេគេនេពល
ពួកេគសំេរចេជគជ័យអវីមួយ។ 

ករេធវករតមរយៈរកុមជំនំុកនុងតំបន់។ 

BBSC េធវករជមួយសនងករយុវជនៃនរបិយសមព័នធរគីសតបរស័ិទកមពុជ (EFC) ដូេចនះវជួយឲ 
BBSC មនេឈម ះកនុងបណត រកុមជំនំុកនុងរបេទសកមពុជ និងជួយឲមនទំនក់ទំនងជមួយអនក 
ដឹកនំរគីសតបរស័ិទកនុងរបេទស។ BBSC ចូលរមួកនុងជំរុអំនកដឹកនំយុវជន សិកខ សល និងវគគ  
បណតុ ះបណត លសំរប់រគូគងវ ល ឬ អនកដឹកនំយុវជន េដមីបនិយយអំពីតរមូវកររបស់កុមរ 
ែដលឪពុកមត យបនសល ប់េដយសរជំងឺេអដស៍។ រគូគងវ ល និងអនកដឹកនំយុវជនជួយផសពវ 
ផសយពីនិមិតតេនះកនុងរកមុជំនំុរបស់ពួកេគ និងកមមវធីិយុវជន និងក៏េធវករពិនិតយេមលនូវភព 
សមរមយៃនករេរជសេរ សអនកសម័រគចិតតថមីែដរ។ 

“បងធំ” បេងកតជរកុមែដលមនមនុសសវយ័េកមងពី ៥ េទ ១០នក់ េដមីបឲពួកេគទទួលមន 
ជំនួយ និងករេលកទឹកចិតតពីសមជិករកុមរបស់ពួកេគ។ “បងរបសុ” មន ក់នឹងេនជប់ជមួយ 
បអូនរបសុមន ក់ េហយ “បងរសី” មន ក់នឹងេនជប់ជមួយបអូនរសីមន ក់ពីកនុងសហគមរបស់ពួកេគ។ 
កុមរកំរពទំងេនះមិនមនជប់សច់ឈមជមួយបងធំរបស់ពួកេគេទ។ វជករសំខន់ែដល

                                                 
27 Philippa Miner, http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+71-80/Footsteps+72/Big+brothers+and+sisters.htm. 
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បងបអូនរបុសរសីរស់េនកនុងតំបន់ែតមួយ េដមីបអចនឹងេធវករចុះសួរសុខទុកខបនជរបចំ។ កនុង
អំឡុងេពលចុះសួរសុខទុកខរល់សបត ហ៍ បងធំចំណយេពលជមួយកុមរកំរពទំងេនះ េលក
ទឹកចិតតពួកេគសត ប់ និយយជមួយ េលងជមួយ អធិដឋ នជមួយ ញុជំមួយ និងសបបយ
ជមួយគន ។ 

និរនតភព 

បងធំមិនបនទទួលជំនួយថវកិរពី BBSC េទ ែតផទុយេទវញិ ពួកេគែចកចយនូវអវីែដលពួក េគ
មនជមួយកុមរទំងេនះ។ ករេធវែបបេនះ េធវឲសហគមមិនពឹងែផអកេលជំនួយខងេរក ែត
េចះជួយខលួនឯង។ សត ប់េមលេទវហក់បីដូចជពិបក សំរប់មនុសសវយ័េកមងពីសហគមរកីរក 
កនុងករឲេទអនកដៃទ េនេពលែដលពួកេគកំពុងជួបករលំបកែផនកថវកិរពួកេគផទ ល់។ េទះបី 
ជពួកេគមិនមនលុយក៏េដយ ក៏យុវជនយុវនរទំីងេនះ មនេជងេដមីបេដរេទសួរសុខទុកខ 
មនរតេចៀកេដមីបសត ប់ មនមត់េដមីបេលកទឹកចិតត និងមនៃដេដមីបប៉ះពល់កុមរទំងេនះ
េដយេសចកតីរសឡញ់ែដរ។ កិចចករតូចៗអចនំមកនូវករផល ស់ែរបដ៏ធំ។ យុវនរមីន ក់ជអនក
សម័រគចិតតបនរបប់េយងថ នងសបបយចិតតណស់ែដលនងអចែចកចយ សំេលៀកបំពក់
របស់នងខលះឲេទកុមរមន ក់ ែដលបនកល យជបអូនរសីរបស់នង។ ពីមុន បអូន រសីរបស់នងរតូវ
េបកឯកសណឋ នសលរបស់នង ែដលមនែតមនមួយកំេផល េហយរតូវរង់ ចំរហូតដល់េពល
វសងួត និងពក់វេទេរៀនមតងេទៀត។ 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖ 

________េលកពីសរៈសំខន់ៃនតួនទីកុមរកនុងរកុមជំនំុ។ កុមរគួរែតរតូវែតបនចត់ទុកថ 
ជ_______ _______ៃនសហគមរកមុជំនំុ។ កុមរគួរែតជ________ និងជ_______េទកន់ 
_______ៃនរកុមជំនំុទំងមូល។ ឧទហរណ៍ ពួកេគគួរែតទទួលនូវករបេរងៀន ករេធវជសវក័ 
និងករអធិដឋ ន។ កុមរគួរែតអច_________កនុងព័នធកិចចរកមុជំនំុ។ កុមរគួរែតទទួលបនករ 
ករពរពី_________ _______កនុងរកុមជំនំុ េហយ________គួរែតេរតៀមខលួនសំរប់ករចិញច ឹម
កូន ។ មនជំហនជេរចនែដលរកុមជំនំុអចេធវបន េដមីប______________________។ 
________ _________ក៏េដរតួជ__________ កនុងករផល ស់បតូរទសសនៈរបស់សងគមចំេពះករ 
សត ប់កុមរែដរ។  

សនំួរពិភកស 

១. េតអនកពិពណ៌នយ៉ងណ អំពីគំនិតយល់េឃញជទូេទរបស់មនុសសធំកនុងរកុមជំនំុ អំពី 
តួនទីរបស់កុមរ? េតកុមរមនគំនិតយល់េឃញយ៉ងណែដរ? 

២. Brewster បនេធវករបញជ ក់ថ កុមរគួរែតទទួល និងែចកឲដល់រកុមជំនំុទំងមូល។ េត
ករេនះអចដំេណ ករយ៉ងដូចេមតចកនុងសហគមជំេនឿរបស់អនក? ចុះអងគកររបស់អនក? 

៣. េតកុមរមនឳកសចូលរមួកនុងសកមមភពអវីខលះកនុងរកុមជំនំុរបស់អនក? កនុងអងគកររបស់
អនក? 

៤. េតអនកដឹកនំរកុមជំនំុ និងសមជិករកុមជំនំុែដលជមនុសសេពញវយ័ មនរបតិកមមយ៉ង
ណែដរចំេពះករចូលរមួរបស់កុមរកនុងសកមមភពទំងេនះ? 

៥. េតអនកគិតថ អនកអចេលកទឹកចិតតរគគូងវ ល និងអនកដឹកនំរកុមជំនំុ ឬ អនកដឹកនំអងគករ 
របស់អនកឲជំរញុសមជិករបស់ពួកេគឲគំរទករចូលរមួរបស់កុមរកនុងអងគករ ឬ ព័នធកិចច 
រកុមជំនំុេដយរេបៀបណ?  
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សនំួរបែនថមសរំបរ់បធនរគប់រគង និងអនកដឹកនរំគីសតបរសិទ័៖ 

៦. ពិភកសអំពីឥរយិបថរបស់រកុមជំនំុ ឬអងគកររបស់អនកចំេពះកុមរ។ េតករេនះជួយ
ឲសមជិក/បុគគលិករបសប់អនកសគ ល់អំពីតំៃល និង តួនទីរបស់កុមរកនុងព័នធកិចចករងរ
េដយរេបៀបណ? 

៧. េតអនកេធវកររបរស័យទក់ទងជមួយនិងរបធនរគប់រគង ឬ អនកដឹកនំេផសងេទៀតកនុង 
អងគកររបស់អនក អំពីតួនទីរបស់កុមរែដលជតួនទីបនមកពីរពះជមច ស់ េដមីបជួយ
បំេពញកិចចករព័នធកិចចេដយរេបៀបណ? 

៨. តមគំនិតរបស់អនក េតអនករតូវេធវករផល ស់បតូរអវីខលះកនុងរកុមជំនំុរបស់អនក េដមីបេលកកំពស់ 
សហគមជំេនឿែដលេចះសត ប់កុមរ និងទទួលសគ ល់តួនទីកុមរកនុងកិចចករេបសកកមម 
រកុមជំនំុ?    
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េមេរៀនទី ១២៖ េតេយងអចេលកទឹកចិតតសហគមន៍ ឲផតលត់ំៃលដលក់រចូលរមួរបស ់
េដយរេបៀបណ????  

សេងខប 

� ឧបសគគែផនកវបបធម៌កនុងករសត ប់កុមរ 
� ជំហនអនុវតតេដមីបជួយសហគមឲសត ប់កុមរ 

វបបធម៌ និងរបៃពណីរបស់សហគមមួយអចកល យជរបំងររងំមនុសស មិនឲសត ប់កុមរ។ វជ
ករលអកនុងករកំណត់រនំងែផនកវបបធម៌ទំងេនះកនុងបរបិទរបស់អនក និងសកលបងយុទធសរសត
េផសងៗ េដមីបបំែបករនំងទំងេនះ។ 

ឧបសគគជទូេទែដលររងំករសត ប់កុមរឧបសគគជទូេទែដលររងំករសត ប់កុមរឧបសគគជទូេទែដលររងំករសត ប់កុមរឧបសគគជទូេទែដលររងំករសត ប់កុមរ 

ថវីដិបតែតវធីិសរសត និងរបៃពណីវបបធម៌ជេរចនសុទធែតមនតំៃល ក៏មននូវឧបសគគមួយចំនួន 
េកតេឡងពីជំេនឿ និងគុណតៃមលរបស់សហគម ែដលររងំពួកេគមិនឲសត ប់កុមរ៖  

១. ឧទហរណ៍៖ កនុងទវីបអសីុខងតបូង អនកតសូ៊មតិសំរប់ករចូលរមួរបស់កុមរបនជួប ករ
ជខល ំងកនុងករេលកទឹកចិតតកុមរឲីនិយយ េរពះតមវបបធម៌អសីុ ពួកេគរតូវបនចត់
ទុកថ មិនសូវមនសមតថភព ឬ មិនសូវសំខន់។ 

២. កនុងរបេទសអសីុបូព៌ជេរចន វមិនែមនជេរឿងចំែលកេទ ែដលមនុសសធំពិបកកនុងករ
ែចកចយអំណចរបស់ពួកេគជមួយកុមរ េហយពួកេគក៏ពិបកេជឿថ កុមរមនសមតថ
ភព និងរបជញ ។ េនកនុងវបបធម៌ែបបេនះ ជទូេទវពិបកឲកុមរេធវករបេញច ញ ទសសនៈ
របស់ពួកេគ េដយសរែតវបបធម៌េគរពចស់រពឹទធ ចរយ និងឋនុរកមអយុ។ 

៣. វក៏កររពួយបរមភសំរប់មនុសសធំែដរ ែដលថករសត ប់កុមរមនផលវបិកអវជិជមន។ 
មនុសសធំែតងមនអរមមណ៍គិតថ កុមរអចនឹងមនអំណច និងចំេណះដឹងេរចនជង 
ខលួន ជពិេសសឪពុកមត យ។ ឪពុកមត យខល ចថកូននឹងមិនេគរព និងសត ប់បងគ ប់មនុសស
ចស់ ឬអវីកន់ែតធងន់ធងរជងេនះេទៀត គឺខល ចកូនៗរបស់ពួកេគមនករបះេបរ។ ឪពុក 
មត យខលះមិនបនយល់ពីតំៃលដ៏សំខន់ៃនករសត ប់កុមរ ែដលជែផនកមួយៃនករអភិវឌឍន៍ 
និងទំនុកចិតតរបស់កុមរ។  

៤. កនុងករណីេផសងេទៀត េទះបីជមនុសសមនឥរយិបថទទួលយកករចូលរមួរបស់កុមរ ជ
ទូេទក៏េដយ ក៏ដំេណ រករ ឬ វធីិសរសតែដលបុគគលិកបនេរបេហយអចនឹងមិនទន់េរប
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របស់បនសំរប់ករផល ស់បតូរ េដមីបជួយឲដំេណ រករេនះមនលកខណៈសមរមយកនុងករ
សត ប់កុមរ។  

កររពយួបរមភ និងបញហ ទំងេនះមនករលំបកកនុងករផល ស់បតូរ និងអចចំណយេពលយូរ  
ែតយ៉ងណមិុញ មនុសស ឬ អងគករមិនគួរបក់ទឹកចិតត ឬ ទទួលករររងំមិនឲេបះជំហន     
តូចៗ េដមីបជះឥទិធពលេទេលទសសនៈ ឥរយិបថ និងអកបបកិរយិរបស់សហគមទក់ទងនឹង
ករសត ប់កុមរ។   

យុទធសរសតបំែបកឧបសគគយុទធសរសតបំែបកឧបសគគយុទធសរសតបំែបកឧបសគគយុទធសរសតបំែបកឧបសគគ 

អងគករែដលេធវករជមួយឪពុកមត យ និងកុមរអចយកវធីិសរសតខងេរកមេនះ យកេទេរប 
េដមីបេលកទឹកចិតតសហគមឲសត ប់កុមរ28៖  

េដះរសយឥរយិបថអវជិជមន៖ េដះរសយឥរយិបថអវជិជមន៖ េដះរសយឥរយិបថអវជិជមន៖ េដះរសយឥរយិបថអវជិជមន៖ ទសសនៈជេរចនទក់ទងនឹងកុមរបនកល យជែផនកមួយៃន 
វបបធម៌របស់េយង េហយវអចជករពិបកកនុងករលតរតដង។ េលកទឹកចិតតសហគមឲ 
ចូលរមួសនទន និងចំណយេពលសញជ ឹងគិតេទេលទសសនៈអវជិជមនេផសងៗ ែដលពួកេគមន 
ចំេពះកុមរ។ ពិភកសអំពីរេបៀបេផសងៗ ែដលទសសនៈទំងេនះអចមនឥទិធពលេលទំនក់ 
ទំនង និងកររបរស័យទក់ទងជមួយកុមរ និងែសវងរករេបៀបេផសងៗេដមីបជំនួសទសសនៈ 
អវជិជមនជមួយទសសនៈវជិជមន។ លំហត់ែដលមនរបេយជន៍គឺជករគិតអំពីភពជកុមរ 
េហយនឹកចំអំពីកររបរពឹតិតរបស់មនុសសមកេលេយង ទំងវជិជមន និងអវជិជមន។  

ផតល់ទីកែនលងសំរប់ករពិភកស៖ ផតល់ទីកែនលងសំរប់ករពិភកស៖ ផតល់ទីកែនលងសំរប់ករពិភកស៖ ផតល់ទីកែនលងសំរប់ករពិភកស៖ ជួយឲឪពុកមត យ និងសមជិកសហគមនិយយអំពីជំេនឿ និង
គុណតំៃលែដលពួកេគកន់ខជ ប់ទក់ទងនឹងកុមរ។ ជួយឲពួកេគកំណត់នូវេទពេកសលយ 
អំេណយទន សមតថភព និងធនធនេផសងៗែដលកុមរមន និងករែដលពួកេគអចរមួ 
ចំែណកផតល់ដល់រគួសរ ឬ សហគមន៍។ ជួយឲពួកេគកំណត់ពីរេបៀបេផសងៗ ែដលកុមរបន
រមួ ចំែណកជួយដល់រគសួរ និងសហគមន៍ និងពិភកសអំពីផលរបេយជន៍ និងករផល ស់បតូរកនុង 
រគួសរ និងសហគមន៍។ 

េលកកំពស់ឳកសឲសហគមសតេលកកំពស់ឳកសឲសហគមសតេលកកំពស់ឳកសឲសហគមសតេលកកំពស់ឳកសឲសហគមសត ប់កុមរ៖ ប់កុមរ៖ ប់កុមរ៖ ប់កុមរ៖ អេញជ ញសមជិកសហគមចូលរមួសត ប់បទបងហ ញ 
ែដលេធវេឡងេដយកុមរអំពីអវីែដលពួកេគបនសំេរចរមួគន ។ អនកអចអេញជ ញឪពុកមត យ កុមរ
ចូលរមួសេងកតេមលករចូលរមួេដយខលួនពួកេគផទ ល់។ ឧទ. អេញជ ញឪពុកមត យចូល េមល    
គំេរង ឬកមមវធីិ េដមបីអេងកតេមលសកមមភពកុមរ និង ឲឪពុកមត យកុមរចូលរមួកនុងសកមមភព
                                                 
28 ពី Stephenson (2004) និងរកុមេធវករកនុងតំបន់េលពលកមមកុមរ )២០០៣(  
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របស់កុមរែតមតង។ ករេធវែបបេនះជួយឲពួកេគដឹងថ សកមមភពទំងេនះមនរបេយជន៍ និង 
ជួយដល់កូនៗរបស់ពួកេគ។ អងគករក៏អចែចកចយលទធផលរសវរជវ ែដលេធវេឡងេដយ
កុមរជមួយនឹងអនកដឹកនំសហគមន៍ផងែដរ។ 

ចងរកងជឯកសរ និងែចកចយនូវគុណសមបតតិ និងអតថរបចងរកងជឯកសរ និងែចកចយនូវគុណសមបតតិ និងអតថរបចងរកងជឯកសរ និងែចកចយនូវគុណសមបតតិ និងអតថរបចងរកងជឯកសរ និងែចកចយនូវគុណសមបតតិ និងអតថរបេយជន៍ៃនករសត ប់កុមរ៖េយជន៍ៃនករសត ប់កុមរ៖េយជន៍ៃនករសត ប់កុមរ៖េយជន៍ៃនករសត ប់កុមរ៖  
ករបងហ ញពីដំេណ រករៃនករចូលរមួរបស់កុមរ និងផលរបេយជន៍របស់វ នឹងជួយឲកុមរ 
និងសហគមផល ស់បតូរទសសនៈរបជពលរដឋកនុងសហគមន៍ខលះ អំពីតំៃលៃនករសត ប់កុមរ។    
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ករណីសកិស 

ករចូលរមួរបសក់មុរកនងុករបេងកតទីកែនលងសវុតថិភព េនប៉ល2់9  

កនុងឆន ំ ១៩៩៩ អងគករ Save the Children UK Save the Children UK Save the Children UK Save the Children UK បនេធវកររសវរជវពីបញហ កុមរកនុងគណៈ កមម
ករអភិវឌឍន៍ភូមិរុហំក តកនុងរសកុេសុឃិត របេទសេនប៉ល់។ កុមរទំីងេនះបនពិភកស ថ
ពួកេគទទួលនូវតំៃលទបកនុងនមជរសី និងបនពិភកសអំពីករលំបកែដលពួកេគជួប របទះ៖ 
េលករបស់ធងន់ៗ មិនសូវេធវចលនេរចន េរៀបករវយ័េកមង និងខល ចមនេរគះថន ក់ដល់ខលួន។ កនុង
េពលពិភកស កុមរទំីងអស់១៨នក់ (សមជិកកលឹបកុមរចំនួន៩ខុសៗគន  េកមងមន ក់ៗមកពីែផនក
េផសងៗគន ) សំេរចចិតតេធវករជមួយគន  េដមបីនំមកនូវឥទធិពលវជិជមន។    

Save the Children ចប់េផតមគំរទកុមរទំីងេនះឲេធវគំេរងករងរមួយេដមីបបងហ ញពីសមតថ
ភព និងសកត នុពលពួកេគ កនុងករបេងកតទីកែនលងសុវតថិភពសំរប់េកមងរសីៗ។ ទំងកុមរែីដល
េទសល និងមិនេទសលចូលរមួកនុងគំេរងេនះែដរ។ រកុមកុមរេីនះជួបគន របចំេដមីបេធវ
កររបមូលពត៌មន និងវភិគពត៌មនពីទីកែនលងសុវតថិភព និង អសុវតិថភព និង វភិគពី
សកមមភពេផសងៗសំរប់កុមរកីនុងតំបន់របស់ពួកេគ។  

សកមមភពទំងេនះរតូវបនចត់ទុកថគម នសុវតិថភព៖ ករេធវដំេណ រេទសលេរៀនេដររកអុស 
ឬ ទឹក េទផសរ េទចូលរមួពិធីកំសនតេផសងៗ ឬ េទផទះបងបអូន េដយេដរ ឬ ជិះឡនរកុង។ 
កនុងេពលពួកេគេធវដំេណ រេទកែនលងេផសងៗខងេល េកមងរបសុៗ អនកជិតខង បូ៉លីស ឬ រគូ
បេរងៀនអចគំរមកំែហងដល់ពួកេគ។ 

ករវភិគេនះ ចំេណះដឹងថមី និងករែសវងយល់ពីតួនទីេភទរបស់ពួកេគ និងទំនុកចិតតេលខលួន 
ឯងែដលពួកេគបនទទួលពីករចូលរមួកនុងគំេរង នំឲកុមរទំីងេនះេធវករតវ៉េដមីបនំមកនូវ 
ករផល ស់បតូរ។ ពួកេគជួបជមួយសមជិកសហគមន៍ និងអជញ ធរ េដមីបេធវករផសពវផសយ និង 
អំពវនវសំុឲមនវធិនករេផសងៗ េដមបនំីមកនូវអកបបកិរយិ និងឥរយិបថែដលផល ស់បតូរ 
និងករផតល់េសវែដលរតូវករចំបច់ េដមីបផល ស់បតូរទីកែនលងអសុវតិថភពេទជកែនលងសុវតិថភព
ជួយឲកុមរអីចេដរេទណមកណបនរសួល និង ផតល់ឳកសឲកុមរទីទួលបនេសវ 
សធរណៈ និងឳកសេផសងៗ។ កុមរទំីងេនះបនតេធវករតវ៉របឆំងនឹងករេបៀតេបៀន ឬ ករ
រេំលភបំពនេលេកមងរសីៗ។  

                                                 
29 Bhandari and Karkara (2005), 53. 
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រកុមកុមរេីនះបនបេងកតទំនក់ទំនងយ៉ងរងឹមំជមួយបណត ញកលឹបកុមរថន ក់ភូមិ និងរសកុ 
គណៈកមមករសុខមលភពកុមរថន ក់រសុក បូ៉លីសកនុងតំបន់ រគូបេរងៀន និងរកមុរសតី ក៏ដូចជ
សថ ប័នេធវករសំេរចចិតតកនុងតំបន់ផងែដរ ែដលជគណៈកមមករអភិវឌឍន៍ភូមិ។ ឥឡូវ អនកពក់
ព័នធទំងេនះទទួលសគ ល់ថ រកមុកុមរេីនះគឺជភន ក់ងរដ៏សំខន់កនុងករេធវឲជីវតិរបស់កុមរ ី
ដៃទេទៀតកនុងសហគមកន់ែតរបេសរ។ គំនិតផតួចេផតមរបស់រកុមកុមរេីនះបននំមកនូវអកបប
កិរយិ និងឥរយិបថវជិជមនចំេពះេកមងរសីៗកនុងចំេណមរគបូេរងៀន េកមងរបសុៗ ឪពុកមត យ 
និងសមជិកសហគម។ បែនថមពីេលេនះេទៀត េកមងរសីៗទំងេនះកន់ែតមនទំនុកចិតតនិយយ
បនេកបះកបយ និងអចេធវករតវ៉េដមីបនំមកនូវករផល ស់បតូរែដលចំបច់កនុងរគួសរ និង
សហគមរបស់ពួកេគ។ 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖បំេពញកែនលងចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖ 

_______ និង_______របស់សហគមន៍មួយ អចជ_________ររងំមនុសសមិនឲសត ប់កុមរ។ 
វអចជេរឿងវបបធម៌ ឬ របៃពណី ជករខល ចពីេរគះថន ក់េផសងៗទក់ទងនឹងករសត ប់កុមរ ឬ 
ជករខវះករទទួលសគ ល់ពីតំៃលៃនករសត ប់កុមរ និងសគ ល់ពីអតថរបេយជន៍ៃនករសត ប់ 
ែដលជួយដល់ករអភិវឌឍន៍របស់ពួកេគ។ េទះបីជបញហ ទំងេនះ_________ផល ស់បតូរក៏េដយ 
ែតមន_______ _____ ែដលអចជួយផល ស់បតូរ______ ________ និង____________របស់ 
សហគមទក់ទងនឹងករសត ប់កុមរ។ មនយុទធសរសតមួយចំនួនែដលេយងអចេរបបន។ មន
ជំហនអនុវតតមួយចំនួនែដលេយងអចេធវបន េដមីបេលកទឹកចិតតសហគមឲសត ប់កុមរ។ េយង
អចចប់េផតមេដយេដះរសយបញហ ________ ________ និងេលកទឹកចិតតមនុសសធំឲ 
សំគល់េមលពីទសសនៈ និងគំនិតែដលពួកេគមនចំេពះកុមរ។ េយងអចផតល់_____ _____ 
សំរប់ឲ________ និង________ _______ និយយអំពីជំេនឿ និងគុណតំៃលែដលពួកេគមន 
ចំេពះកុមរ។ េយងគួរែតផសពវផសយពីឳកសេផសងៗេដមីបជួយឲ________សត ប់_____ ក៏ដូច 
ជអេញជ ញឲមនុសសធំេមលពីបទបងហ ញរបស់កុមរែដរ។ េយងក៏អចែចកចយពី_________ 
និង_______________ៃនករសត ប់កុមរែដរ ែដលជរេបៀបមួយៃនករផសពវផសយអំពីអតថ
របេយជន៍ៃនករចូលរមួរបស់កុមរ េទកន់កុមរ និងសហគមទំងមូល។   

សនំួរពិភកស 

១. េតសហគមន៍របស់អនកមនឥរយិបថយ៉ងណែដរចំេពះករចូលរមួរបស់កុមរ?  
េតឥរយិបថទំងេនះែផអកេលគុណតំៃល របៃពណី ឬ ជំេនឿអវី? 

២. េតឥរយិបថទំងេនះមនឥទិធពលយ៉ងណ េទេលអកបបកិរយិរបស់មនុសសធំជមួយ 
កុមរេនផទះ កនុងសហគមន៍ និងកនុងរកុមជំនំុ? សូមផតល់ឧទហរណ៍អំពីមនុសសធំេធវករ 
របរស័យទក់ទងជមួយកុមរ ែដលបងហ ញថទសសនៈេនះមនឥទិធពលេលកររបរពឹតតិ 
របស់មនុសសធំេទេលកុមរ។ 

៣. េតែផនកណមួយកនុងសហគម ឬ របៃពណី និងកររបរពឹតតណមួយែដលអនកគិតថ ជ
របំងធំបំផុតែដលររងំមិនឲទទួលករចូលរមួរបស់កុមរ? 

៤. េតអនកអចេរបជំហនតូចៗណខលះ េដមីបជួយឲសហគមរបស់អនកទទួលយកនូវករចូល
រមួរបស់កុមរែថមេទៀត? 
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៥. េតអនកមនឳកសអវីខលះកនុងកែនលងេធវករ ឬ រកុមជំនំុរបស់អនក េដមីបអេញជ ញមនុសសឲចូលរមួ
អេងកតសកមមភពរបស់កុមរ េដមីបជួយឲពួកេគេមលេឃញថេតករចូលរមួរបស់កុមរមន
ន័យយ៉ងចំេពះពួកេគ? 
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ែផនកទី ៣៖ េតឧទហរណ៍ៃនករចូលរមួរបសក់មុរមនអវីខលះ???? 
 

ករែណន ំ

េយងបនពិនិតយេមលរចួេហយេទេលឧទហរណ៍ជេរចន ៃនករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួ 
របស់កុមរកនុងរកុមជំនំុ អងគករ និងសហគមន៍។ ែផនកចុងេរកយេនះេផត តេលេវទិករជក់លក់ 
មួយចំនួនេទៀតសំរប់ករចូលរមួរបស់កុមរ ែដលអចេរបរបស់បនេដមីបជំរញុនូវករខិតខំ 
របឹងែរបងថមីកនុងបរបិទរបស់អនក៖ កុមរេធវករជមួយកុមរដៃទេទៀតតមរយៈវធីិសរសត “កុមរ 
េទកន់កុមរ” និងកុមរសហករជមួយកុមរដៃទេទៀតកនុងរកុម និងសមគមែដលដឹកនំ 
េដយកុមរ េដមីបេដះរសយបញហ កងវល់េផសងៗសំរប់សមជិក។ វក៏បងហ ញពីសរៈសំខន់ 
ៃនតួនទីមនុសសធំ និងកុមរកនុងករតសូ៊មតិែដរ។ 
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េមេរៀនទី ១៣៖ េតកមុរចូលរមួកកនងុករដឹកន ំនិងគរំទកមុរដៃទេទៀតេដយរេបៀប
ណ? 

ករសេងខប៖  

� វធីិសរសតកុមរ និងកុមរ 
� េគលករណ៍អនុវតតវធីិសរសតកុមរ និងកុមរ 

កុមរ និងេកមងជំទង់អចមនរបសិទិធភពកនុងករេធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត ឧទហរណ៍ អច
េធវជអនកគំរទមិតត។ ជញឹកញប់ វងយរសលួជងសំរប់ឲកុមរបេញច ញទសសនៈរបស់ពួកេគ 
និងរសលួកនុងេរបភសរបស់ពួកេគផទ ល់ េនេពលពួកេគេនជមួយកុមរដៃទេទៀត ែដលមន
សថ នភពរសេដៀងគន ។  

កុមរជួយកុមរកុមរជួយកុមរកុមរជួយកុមរកុមរជួយកុមរ 

វធីិសរសត “កុមរជួយកុមរ ”េនះបនបេងកតេឡងជេលកដំបូងកនុងឆន ំ ១៩៧៩ េដមីបេធវជ
រេបៀបមួយជួយែកលំអរកិចចករែថទំសុខភពកុមរ30។ ឥឡូវេនះ វធីិសរសតេនះរតូវបនេរប 
យ៉ងទូលំទូលយកនុងរបេទសជេរចន មិនែមនរគន់ែតទក់ទងនឹងសុខភពបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនត 
ទក់ទងនឹងកិចចករេផសងៗែដលពក់ព័នធនឹងកុមរផងែដរ។ វធីិសរសត “កុមរជួយកុមរ” គឺកុមរ
មន ក់េធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត។ េនះអចជអនកសរមបសរមួល (ឬ អនកដឹកនំ) ែដលជួយ
កុមរមន ក់េទៀត េធវករពិភកសពីបញហ ៃនកររពយួបរមភេផសងៗ និង ជួយពួកេគេដះរសយ
ជមួយករលំបកទំងេនះ។ ករងរេនះអចអនកសិកសរសវរជវ េធវករជមួយនឹងកុមរមន ក់ 
ឬេរចននក់។ អចអនកអប់រមិំតត អប់រកុំមរដៃទេទៀតអំពីរបធនបទេផសងៗ ដូចជសិទធិកុមរ ឬ
ជអនករបឹកសជមួយមិតត ែដលផតល់កររបឹកសេយបល់ ឬជំនួយេផសងេទៀតដល់កុមរមន ក់េទៀត 
ែដលមិនមនព័ត៌មន ឬទំនុកចិតតកនុងករែសវងរកជំនួយពីមណឌ ល ឬអងគករកនុងតំបន់។ 

ឧទហរណ៍ខលះអំពីបញហ ែដលរតវូបនេដះរសយេដយេជគជ័យ េដយេរបវធីិសរសត “កុមរ
ជួយកុមរ” រមួមន ករអប់រពីំសិទធិកុមរ ករពរងឹងអនម័យសហគមន៍ ករផសពវផសយអំពីមីន
កនុងតំបន់សឹក ករអប់រអំំពីេរគឿងេញៀន និង េមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និង កររមួបញចូ លកុមរ
ពិករេទកនុងសងគម31។ 

 

                                                 
30 See http://www.child-to-child.org for more information. 
31 http://www.child-to-child.org/wherewework/index.html gives these and many more examples of different projects that use the 
child-to-child approach. 
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េតមនុសសធំមនតួនទីអវីេតមនុសសធំមនតួនទីអវីេតមនុសសធំមនតួនទីអវីេតមនុសសធំមនតួនទីអវី? 

ខងេរកមេនះគឺជមេធយបយខលះ ែដលមនុសសធំេរបេដមីបគំរទករចូលរមួរបស់កុមរកនុង 
សកមមភព “កុមរជួយកុមរ” 32។   

១.    បំពក់បំប៉នបំពក់បំប៉នបំពក់បំប៉នបំពក់បំប៉នកុមរនូវជំនញសត ប់ របរស័យទក់ទង និងជំនញសរមបសរមួល និង ករ
េរបមេធយបយសមរមយ។ 

២.    រតតួពិនិតយរតតួពិនិតយរតតួពិនិតយរតតួពិនិតយករងរកុមរជមួយនឹងកុមរេផសងេទៀត ជពិេសសកនុងដំណក់កលដំបូង ៃន
ករងរ ដូេចនះបុគគលិកកមមវធីិអចផតល់ជំនួយបែនថម េនេពលចំបច់។ ករេធវែបបេនះនឹង
ជួយឲបុគគលិកយល់កន់ែតចបស់ អំពីគុណភពៃនកររបរស័យទក់ទង រវង កុមរែដល
អនុវតត និងកុមរដៃទេទៀត។ កុមរេគលេដគួរចូលរមួកនុងកររតតួពិនិតយេនះ ក៏ដូចជ
ចូលរមួកនុងែផនកេផសងៗរបស់កមមវធីិែដរ។ 

៣. ករេរជសេរ សករេរជសេរ សករេរជសេរ សករេរជសេរ សកុមរជអនកជួយកុមរដៃទេទៀត គួរែតេធវេឡងេដយយកចិតតទុកដក់ 
េដយតមល ភព និងរបជធិបេតយយ និងរមួបញចូ លកុមរដៃទេទៀត។ របសិនេបកុមរមិន
រតូវបនអនុញញ តិឲេរជសេរ សថេតកុមរណែដលរតូវទទួលករបណតុ ះបណត លេធវជ
អនកសរមបសរមួល ឬ “អនកដឹកនំ” េនះសកមមភព “កុមរជួយកុមរ” នឹងកល យជករ
ដឹកនំែដលទទួលសមព ធពីមនុសសធំ។ 

៤. ផតល់ពត៌មនផតល់ពត៌មនផតល់ពត៌មនផតល់ពត៌មនដល់ឪពុកមត យកុមរែដលចូលរមួកនុងសកមមភព “កុមរជួយកុមរ” អំពី  
តួនទី និងទំនួលខុសរតូវរបស់កុមរដៃទេទៀត។ មនុសសធំដៃទេទៀតកនុងសហគមក៏រតូវ 
ទទួលពត៌មនេនះែដរ។ ឧទហរណ៍ មិតតអប់រមិំតតែដលេធវករជមួយកុមរតមផលូវ 
របឈមមុខនឹងរតូវបូ៉លីសចប់របសិនេបបូ៉លីសមិនបនទទួលពត៌មនមុន។ 

៥. មនរបព័នធករពររបព័នធករពររបព័នធករពររបព័នធករពរកុមរសំរប់សកមមភព “កុមរជួយកុមរ”។ របធនកមមវធីិមនតួនទី 
ករពរទំងកុមរែដលអនុវតតសកមមភព “កុមរជួយកុមរ” និងកុមរដៃទេទៀតែដល 
ទទួលជំនួយពីសកមមភពេនះ។ កុមរែដលអនុវតតសកមមភព “កុមរជួយកុមរ” គួរែត 
ទទួលពត៌មនេពញេលញអំពីបញហ ៃនករករពរ ទក់ទងនឹងករងររបស់ពួកេគ ជមួយ
កុមរដៃទេទៀត។ ម៉យងេទៀត កររតតួពិនិតយករងររបស់ពួកេគ គួរែតេធវយ៉ងណឲដឹង
ចបស់ថ ពួកេគមិនរេំលភបំពនកុមរដៃទេទៀត។ 

                                                 
32 រកុមករងរតំបន់េធវករែផនកពលកមមកុមរ )២០០៣(  
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៦. េធវយ៉ងណឲកុមរយល់ថ ករឲកុមរចូលរមួកនុងសកមមភព “កុមរជួយកុមរ” គឺជ ករ
គិតដល់របេយជន៍របេយជន៍របេយជន៍របេយជន៍របស់ពួកេគជធំ។ មនកតត របឈមនឹងករេកងរបវញ័ច ចំេពះ កុមរ
ែដលេដរតួនទីកនុងគំេរង “កុមរជួយកុមរ”។ ករចូលរមួរបស់ពួកេគគឺជ របេយជន៍
របស់ពួកេគផទ ល់ ក៏ដូចជរបេយជន៍របស់កុមរែដលពួកេគេធវករជមួយ។ ករេរបកុមរ
េធវករ មិនគួររតវូបនចត់ទុកថជជំេរ សមួយេថក និងងយរសួលជង ជួលមនុសសធំ 
និងបង់លុយឲពួកេគេទ។ 

៧. របប់កុមរថ ករចូលរមួរបស់ពួកេគគឺជករសម័រគចិតតសម័រគចិតតសម័រគចិតតសម័រគចិតត។ កុមរគឺជអនកសំេរចចិតតេល ទំហំ
ករងររបស់ពួកេគ និងអចនិយយថ “េទ” េនេពលសមរមយ។ របធនរគប់រគង រតូវេធវ
យ៉ងណឲដឹងថ ទំនួលខុសរតូវរបស់កុមរមនភពសមរមយេទនឹងសមតថភព របស់
ពួកេគ និងទំនួលខុសរតូវដៃទេទៀត ដូចជ ករងរ ករសិកស និងរគសួរ។ របប់កុមរ
ផងែដរថ ពួកេគអចទទួលជំនួយែផនកអរមមណ៍បន េរពះករងរជអនកសរមបសរមលួ
សកមមភព “កុមរជួយកុមរ” អចទទួលអរមមណ៍តនតឹង េពលកំពុងបំេពញ  
តួនទីរបស់ពួកេគែដរ។ 
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ករណីសកិស 

កុមរអយុ កុមរអយុ កុមរអយុ កុមរអយុ ៥៥៥៥----១០១០១០១០ឆន  ំេធវករជមួយបងបអូនេកមងៗកនុងសថ នភពអសននបនទ ន់ឆន  ំេធវករជមួយបងបអូនេកមងៗកនុងសថ នភពអសននបនទ ន់ឆន  ំេធវករជមួយបងបអូនេកមងៗកនុងសថ នភពអសននបនទ ន់ឆន  ំេធវករជមួយបងបអូនេកមងៗកនុងសថ នភពអសននបនទ ន់33333333  

ឧទហរណ៍េនះទក់ទងនឹងករចូលរមួរបស់កុមរអយុ ៥-១០ឆន ំ ែដលចូលពួកេគចូលរមួ េលង
សបបយជមួយបងបអូនេកមងៗរបស់ពួកេគ ក៏ដូចជ ចូលរមួកនុងវយ័លូតលស់របស់ពួកេគ និង
ចូលរមួេធវករជមួយឪពុកមត យ ជីដូនជីតរបស់ពួកេគ កនុងជំរុជំនេភៀសខលួន អហវហគ ន កនុង
របេទសប៉គីសថ ន។ ឧទហរណ៍េនះបនដករសង់េចញពីជំេលះមួយែដលភគេរចនេកតេឡង
កនុងជំរុ ំនិងសថ នភពសត នីតិសមបទពីេរគះមហនតរយដៃទេទៀត។ 

ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ១១១១៖ ែសវងយល់ពីបញហ៖ ែសវងយល់ពីបញហ៖ ែសវងយល់ពីបញហ៖ ែសវងយល់ពីបញហ     

បុគគលិកសហគមែដលេធវករកនុងជំរុជំនេភៀសខលួន សំគល់េឃញថ កុមរវយ័េកមងៗកនុងជំរុមិំន 
មនសកមមភពអវីេធវេសះ។ កនុងវគគជួបជំុរកុមរល់សបត ហ៍ជមួយកុមរ (អយុ ៥-១០ឆន ំ) 
បុគគលិកសហគមេនះបនពិភកសតមរយៈសច់េរឿងមួយ អំពីសរៈសំខន់ៃនករនិយយ 
ជមួយទរក និងករេលងជមួយពួកេគ េដមីបជួយឲពួកេគមនករលូតលស់លអ។ 

ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ២២២២៖ ៖ ៖ ៖ ករែសវងរកពត៌មនបែនថមករែសវងរកពត៌មនបែនថមករែសវងរកពត៌មនបែនថមករែសវងរកពត៌មនបែនថម    

កុមរធំៗបនរតលប់រគសួររបស់ពួកេគវញិ េហយអេងកតេមលថេតមនអវីែដលេធវឲកុមរ  
តូចៗទំងេនះញញឹម។ ពួកេគដឹងថ បងបអូនតូចៗរបស់ពួកេគចូលចិតត ទះៃដ េរចៀង កំណពយ 
និងេរឿង។ ពួកេគក៏េមលេឃញផងែដរថ មិនសូវមនតុកកត របស់េកមងេលង ឬ េសៀវេភសំរប់
ឲេកមងតូចអន ឬ េលងេនកនុងជំរុេំទ។ 

ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ៣៣៣៣៖ ពិភកសពីរបកគំេហញ និងេរៀបចំែផនករសកមមភព៖ ពិភកសពីរបកគំេហញ និងេរៀបចំែផនករសកមមភព៖ ពិភកសពីរបកគំេហញ និងេរៀបចំែផនករសកមមភព៖ ពិភកសពីរបកគំេហញ និងេរៀបចំែផនករសកមមភព    

កុមរធំៗទំងេនះបនពិភកសអំពីអវីែដលពួកេគអេងកត េហយេរៀបចំែផនករសកមមភព េដមីប 
ជួយទរក និងេកមងតូចៗែដលេទបែតេចះេដរកនុងជំរុ។ំ ពួកេគបនសំេរចចិតតេធវរបស់របរេផសង 
សំរប់ឲេកមងតូចៗេលង និងេដររបមូលសមភ រៈេផសងៗែដលឥតគិតៃថល ឬ របស់ែដលេគេបះ 
េចល ដូចជ រគប់ែផលេឈ េសម  គំរបដប បំពង់រុអំំេបះ ែខស កំេទចរកណត់ និងរកដសេផសងៗ 
ដូចជ រកដសកែសត និងទសសនវដតីចស់ៗ។ 

        

                                                 
33 តំបន់ប៉សីុហវិកអសីុបូព៌ៃនអងគករយូនីេសហវ )២០០៧(  
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ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ៤៤៤៤៖ បេញច ញសកមមភព៖ បេញច ញសកមមភព៖ បេញច ញសកមមភព៖ បេញច ញសកមមភព    

កុមរធំៗទំងេនះេដររបមូលសមភ រៈេដយមនជំនួយពីសមជិករគសួរ េហយនិងមន  
រពឹតតិករណ៍ផលិតរបស់េកមងេលងសំរប់េកមងតូចៗទំងអស់កនុងជំរុ។ំ េដយមនជំនួយពី
បុគគលិកសហគមន៍ ពួកេគេធវរបស់ចំងេផលកៗ និងកនតឹងេរទáសំរប់ទរក របូភព និង េសៀវេភ
សំរប់េកមងតូចៗ របស់អូស និងរញុេលង និងរបូតុកកតសំរប់េកមងតូចែដលេចះេដរេតះតះ។ 
បនទ ប់ពីពួកេគេធវេហយ ពួកេគក៏ឲេទទរកតូចៗ និងេកមងតូចៗែដលេទបែតេចះេដរកនុងជំរុ។ំ 

ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ៥៥៥៥៖ សកមមភពវយតៃមល៖ សកមមភពវយតៃមល៖ សកមមភពវយតៃមល៖ សកមមភពវយតៃមល    

កុមរធំៗទំងេនះបនពិភកសជមួយគន អំពីករផល ស់បតូរែដលេកតមនកនុងជំរុ ំ េហយេតកុមរ 
និងទរកតូចៗទំងេនះចូលចិតតេលង និង ែចកចយរបស់េលងជមួយគន បុ៉ណណ ែដរ។ ពួកេគ 
បនេមលេឃញថ របស់ខលះអត់មនសុវតថិភពសំរប់ទរក េរពះពួកេគយកដក់កនុងមត់របស់
ពួកេគ។ 

ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ជំហនទី ៦៦៦៦៖ ករេធវឲរបេសរេឡង៖ ករេធវឲរបេសរេឡង៖ ករេធវឲរបេសរេឡង៖ ករេធវឲរបេសរេឡង    

កុមរធំៗេនែតបនតសកមមភពទំងេនះ េរបរគប់ទំងឳកសែដលពួកេគមនសំរប់ សកមមភព
មន ក់ៗ និងជរកុម។ ពួកេគក៏បនេលកទឹកចិតតឪពុកមត យឲេរបរបស់េកមងេលងទំងេនះជមួយ
និងកូនៗរបស់ពួកេគ េហយបនសំុឲយយៗ ែចកចយនូវែលបងកំសនតែបបបុរណនិទនេរឿង
ជមួយេចៗ។ 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖ 

កុមរអចនឹង________________ណស់ េនេពលពួកេគេធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត។ ជ
ញឹកញប់ វងយរសលួជងសំរប់កុមរនិយយជមួយ__________ដៃទេទៀត ែដលមន 
_______ _______។ វធីិសរសត____ ____ ____ គឺកុមរមន ក់េធវករជមួយ____ដៃទេទៀត។ 
កុមរមន ក់អចេដរតួជ______________ ___________ ___________ ឬ _____________   
 ជមួយ ឬ សំរប់កុមរមន ក់េទៀត។ របសិនេបេយងចង់េលកទឹកចិតតកុមរឲចូលរមួកនុងសថ ន
ភពមន ក់ជួយមន ក់ េយងរតូវគំរទពួកេគ និងេធវយ៉ងណជួយឲពួកេគមនអរមមណ៍សុវតថិភព។ 

សនំួរពិភកស 

១. េតមនអវីែដលេធវឲកុមរពូែកខងេរជមែរជងកុមរដៃទេទៀត? 

២. េតអនកគិតថ វធីិសរសត “កុមរជួយកុមរ” មនរបសិទិធភពបំផុតកនុងសថ នភពរបេភទណ 
ខលះ? េតមនសថ នភពណខលះ ែដលវអចនឹងមិនសមរមយ ឬ អចនឹងមនេរគះថន ក់សំ
រប់កុមរ? 

៣. េតអនកអចគិតពីឧទហរណ៍មួយពីបទពិេសធន៍របស់អនក ឬ ឧទហរណ៍មួយពីករអេងកត 
របស់អនក េនេពលែដលកុមរមន ក់េធវជមិតតអប់រមិំតត ឬ ជអនកផតល់ជំនួយដល់កុមរដៃទ 
េទៀត? េតវមនរបសិទិធភពឬេទ? 

៤. គូសសំគល់នូវគុណសមបតតិ និងគុណវបិតិតៃនវធីិសរសត “កុមរជួយកុមរ” កនុងបរបិទកនុង 
កែនលងេធវកររបស់អនក។ 

៥. សូមគិតពីសកមមភព គំេរង ឬ កមមវធីិមួយកនុងអងគករ រកុមជំនំុ ឬ សហគមរបស់អនកែដល 
កុមរអចចូលរមួកនុងករដឹកនំ េរជមែរជង ឬ អប់រអំនកដៃទេទៀត។   
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េមេរៀនទី ១៤៖ េតកមុរអចចូលរមួកនងុរកមុែដលដឹកនេំដយកមុរេដយរេបៀប 
ណ???? 

សេងខប៖ 

� ទំរង់េផសងៗៃនសកមមភពរកុមដឹកនំេដយកុមរ 
� េតមនុសសធំអចគំរទដល់សកមមភពទំងេនះេដយរេបៀបណ? 

អនុសញញ សតីពីសិទិធកុមរៃនអងគករសហរបជជតិបញជ ក់ថ កុមរមនសិទិធបេងកតរកុម ឬ 
សមគមន៍ផទ ល់ខលួន (មរត ១៥)។ ជករពិតណស់ សំេលងកុមរលឺខល ំងជងេនេពលពួកេគ 
េធវកររមួគន ។ រកុមកុមរអចេដរតួនទីសំខន់ កនុងករបេងកតករផសពវផសយកនុងសងគម និង 
ទំនួលខុសរតូវរបស់កុមរ។ ពួកេគក៏កសងនូវជំនញអនតរបុគគល និងអងគភពករងរ និង ជំរញុ
នូវភពខល ំងរបស់កុមរកនុងករជះឥទិធពលេលករសំេរចចិតត ែដលពក់ព័នធនឹងពួកេគ។ 

ករចូលរមួរបស់កុមរកនុងរកុមអចមនទំរង់របេភទេផសងៗ ដូចជ34៖  

កលឹបកុមរកលឹបកុមរកលឹបកុមរកលឹបកុមរគឺជវធីិសរសតមួយកនុងករជួយឲកុមរ និងអងគករែដលេធវករជមួយកុមររកុរកនូវ វធីិ
សរសតៃនករចូលរមួ។ កលឹបកុមរផតល់កែនលងសុវតថិភពសំរប់ឲកុមរេរៀន េលង និងេធវ សកមម 
ភពេផសងៗែដលផតល់ផលរបេយជន៍ដល់សហគមរបស់ពួកេគ។ ផលរបេយជន៍កុមរ គួរែតជ
អនកដឹកមុខសកមមភពកលឹប។ កលឹបកុមរសីុគន លអជមួយនឹងយុទធសរសតអភិវឌឍ សហគមន៍។ 

ចលន និងបណត ញកុមរចលន និងបណត ញកុមរចលន និងបណត ញកុមរចលន និងបណត ញកុមរផតល់ឲកុមរនូវឳកសកនុងករេរៀបចំ េរៀបែផនករ និងអនុវតតសកមម 
ភពេផសងៗេដមីបបំេពញនូវតរមូវករ និងេដះរសយនូវបញហ របស់ពួកេគ។ រកមុរបឹកសកុមររកមុរបឹកសកុមររកមុរបឹកសកុមររកមុរបឹកសកុមរ 
ពយយមមនឥទិធពលេលករសំេរចចិតតេនថន ក់សហគមន៍។ 

MANTHOC (ចលនករងរកុមរៃនបុគគលិករគីសទ ន) មនកុមរចំនួនរបែហល២០០០នក់ 
ែដលេធវករកនុងសហគមន៍ចំនួនជង១៣០សហគមន៍ េនជំុវញិរបេទសេពរ។ូ អងគករេនះរតវូ
បនែបងែចកជរកមុកុមរពី១០-៣០នក់។ រកមុកុមរទំងេនះេធវករជមួយមនុសសធំ ែដល
ជួយបេងកតែផនករ និង សកមមភព េដមបបំីេពញតរមូវករជក់លក់របស់ពួកេគ។ តរមូវករ

ជក់លក់របស់ពួកេគមន៖ 
ករអប់រ៖ំ ជំេរ សេផសងៃនករអប់រែំដលរសបេទនឹងកលវភិគករងររបស់ពួកេគ 

ករបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និងេលកកំពស់នូវករបេងកតអជីវកមមខន តតូច 
ករេផត តេលករអប់រសុំខភព 

                                                 
34 Stephenson et al, (2004). 
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អហរដឋ នកនុងសហគម ែដលជួយេលកសទួយអហរបូតថមភរបស់កុមររកីរកកនុងសហគម 
រកុមកុមរទំងេនះបញជូ នអនកតំណងរបស់ខលួន េទចូលរមួរបជំុេនថន ក់នយកដឋ ន និងថន ក់

ជតិមួយឆន ំមតង។ ដំេណ រករេនះជួយឲកុមរបងហ ញពីសំេណ រថវកិរសំរប់ករផល ស់ បតូរេគល
នេយបយថន ក់ជតិ និងអនតរជតិ ែដលអចផតល់ផលរបេយជន៍ដល់កុមរ ែដលេធវករ35។ 

 
សភកុមរសភកុមរសភកុមរសភកុមរផតល់ឳកសេដមីបឲកុមរបេញច ញសំេលងេនថន ក់រដឋ ឬ ថន ក់ជតិ។ 

 

សនងករកុមរជតិបឋមរបឆំងភពរកីរករបស់របេទសភីលីពីន (NAPC-CBS) រតូវបនចត់ 
តំងេដយចបប់ឲេធវយ៉ងណធនថ មតិរបស់រកុមកុមររកីរករតូវបនបងហ ញកនុងេវទិក 
េគលនេយបយសធរណៈ។ រកុមរបឹកសកុមររតូវបនបេងកតេឡង េដមីបផតល់នូវយនតករ 

សថ ប័នជរបចំសំរប់កុមរ េដមីបមនឥទិធពលេលេគលនេយបយរបស់រដឋ ភិបល និងេល
ករសំេរចចិតតេលបញហ េផសងៗែដលទក់ទងនឹងពួកេគ។  

 

អស់រយៈេពលជង ៦ឆន ំេហយ រកមុរបឹកសកុមរបនេលកេឡងនូវកងវល់ខវល់ខវ យរបស់កុមរ 
រកីរកកនុងទូទំងរបេទស។ េដយសរកិចចខិតខំទំងេនះេហយ ែដលេធវឲសិសសនុសិសសទទួល 
បនេសៀវេភេរៀនសូរតបែនថម េហយសលេរៀនកន់ែតយកចិតតទុកដក់កន់ែតខល ំងេទេល 
បញហ ហិងសកនុងសល។ NAPC-CBS ក៏កំពុងែតពិនិតយេមលករេបតជញ របស់រដឋ ភិបលកនុងករ 
សំេរចនូវេគលេដអភិវឌឍសហសវតសផងែដរ េដយេរបនូវឧបករណ៍ែដលបេងកតេឡងេដយ 

កុមរ36។ 

 

 

        

                                                 
35 Stephenson et al, (2004). See also http://www.manthocperu.org (Spanish) and http://www.shinealight.org/MANTHOC.html (English) 

36 រកុមករងរអនតរសថ ប័នតំបន់េធវករេលករចូលរមួរបស់កុមរ  ) ២០០៨( 
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េតមនុសសធំមនតួនទីអវីេតមនុសសធំមនតួនទីអវីេតមនុសសធំមនតួនទីអវីេតមនុសសធំមនតួនទីអវី? 

សមគមែដលដឹកនំេដយកុមរ ភគេរចនមនករពឹងែផអកខលះេលមនុសសធំ ជេហតុេធវឲអច
មនកតត េរគះថន ក់ ែដលមនុសសធំអចនឹងមនកររគប់រគងខល ំងេលអវីែដលកុមរគួរេធវ។ កុមរ
គួរែតទទួលបនឳកសេរចន កនុងកររគប់រគងសមគមរបស់ពួកេគ េដយមិនសូវមនករ
េរជៀតែរជកពីមនុសសធំ។  

េយងអចេរៀនបនេរចនពីរេបៀបគំរទសមគមែដលដឹកនំេដយកុមរ។ ខងេរកមេនះគឺជ 
អនុសរសតមួយចំនួនៈ 

១. បនតបនតបនតបនតផតល់ដល់កុមរនូវករកសងសមតថភព ករកសងសមតថភព ករកសងសមតថភព ករកសងសមតថភព និងកររតតួពិនិតយ កររតតួពិនិតយ កររតតួពិនិតយ កររតតួពិនិតយ េដមីបឲដឹងថពួកេគ ទទួល
បនពត៌មនរគប់រគន់ និងេរតៀមខលួនបំេពញកិចចករេផសងៗ ែដលពួកេគចត់ទុក ថ
សំខន់ និងរតូវសំេរចកេគលេដរបស់រកុមរបស់ពួកេគ37។  

២. េធវករផសពវផសយផសពវផសយផសពវផសយផសពវផសយជមួយឪពុកមត យ សមជិកសហគម មរនតីកនុងតំបន់ និងអនកពក់ព័នធ 
េផសងេទៀតអំពីសិទិធកុមរ សមតថភពរបស់កុមរ តំៃលៃនករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួ 
របស់កុមរ។ មនុសសទំងេនះគឺជឧបករណ៍កនុងករផតល់ជំនួយដល់កុមរ និងេលកទឹក 
ចិតតឲសហគមរបស់ពួកេគចូលរមួ។ 

៣. ជួយកុមរឲេធវករប៉ន់របមណប៉ន់របមណប៉ន់របមណប៉ន់របមណរកមុរបស់ពួកេគ េដមីបកំណត់អំពីដំេណ រករបចចុបបនន 
ករងររបស់ពួកេគ េដយេយងតមសញញ បងហ ញ និងបនទ ប់មកកំណត់ពីទិសេដ 
អនគត38។ 

៤. សូមកំុេភលចពីសរៈសំខន់ៃនករតសូ៊មតិករតសូ៊មតិករតសូ៊មតិករតសូ៊មតិ ែដលេផត តេលេគលនេយបយ និងយនតករ 
េផសងេទៀត ែដលនឹងេលកទឹកចិតត និងគំរទកុមរឲបេងកតរកុម ឬ សមគមរបស់ពួកេគ។  

 

 

                                                 
37 សមព័នធថន ក់ជតិសំរប់ករចូលរមួរបស់កុមរ )២០០២(  
38 រកុមករងរអនតរសថ ប័នេធវករេលករចូលរមួរបស់កុមរ )២០០៨(។ ឧបករណ៍ពីងពងែដលបេងកតេឡងេដយអងគករ Save the Children 
អចជឧបករណ៍ដ៏មនរបេយជន៍កនុងដំេណ រករេនះ ជឧបករណ៍ប៉ន់របមណផង និងជឧបករណ៍េរៀបែផនករណ៍ផង។ សំរប់ឧបករណ៍ 
និងករែណនំេរប សូមេមលឧបសមព័នធ ក 
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ករណីសកិស 

កុមរែដលរតូវបនេរជសេរ សឲេធវជអនកដឹកនំ និងទូតសំរប់គំេរងរបស់ពួកេគកនុងគំេរង 
Early Encounter កនុងទីរកុងកូកឡបំ ឥឡូវេនះរបេទសបូលីេវៀបនចូលរមួពក់ព័នធកនុង 
យុទធនករ “កររបរពឹតិតតលអ” ែដលបនវលិជំុកនុងទីវបអេមរកិឡទិន។ 

យុទធនករេនះេផត តេលករបងក រកររេំលភបំពនកុមរ េដយេរៀបចំយុទធនករផសពវផសយពី 
កររេំលភបំពនកុមររបចំឆន ំ។ កនុងករណីរបេទសបូលីេវៀ និងកែនលងេផសងេទៀត កុមរផទ ល់ 
ែដលដឹកនំេដយទូតរបស់េគបនេរៀបចំ និងេធវជអនកេដរតួដ៏សំខន់កនុងដំេណ រយុទធនករ 
េនះ។ េនកនុងករណីជេរចន កុមរែដលទទួលកររេំលភបំពនក៏េធវករផសពវផសយជសធរ
ណៈផងែដរអំពីភពចំបច់ែដលរតូវរបរពឹតិតចំេពះកុមរ េដយភពៃថលថនូរ។  

កនុងករេរតៀមខលួនេធវយុទធនករេនះ កុមរបនទទួលករបណតុ ះបណត លពីបេចចកេទសេរៀបចំ 
យុទធនករ “កររបរពឹតិតលអ”។ វគគបណតុ ះបណត លេលកទីមួយ រតវូបនសរមបសរមលួេដយ អនក
ដឹកនំជមនុសសធំ េដយមនជំនួយពីកុមរ និងយុវជនដៃទេទៀត ែដលបនបញច ប់ករបណតុ ះ  
បណត លកលពីបុ៉នម នឆន ំមុន។ បនទ ប់ពីបញច ប់កមមវធីិបណតុ ះបណត លមកទូត និងកុមរជអនក
ដឹកនំេផសងេទៀតបនបនតបណតុ ះបណត លកុមរដៃទេទៀតែដលពួកេគេធវជតំណង។ កនុងករណី
ជេរចន របែហលជមនកុមរដៃទេទៀតែដលរស់េនកនុងមណឌ លកុមរែដលរតូវេគេបះបង់
េចល ឬ រស់េនមណឌ លែថទំេពលៃថងសំរប់បុគគលិកេធវករតមផលូវ។ 

ទូត និងអនកដឹកនំែដលជកុមរ មនេសរភីពកនុងករបែនថមភពៃចនរបឌិតដល់កមមវធីិបណតុ ះ  
បណត លែដលពួកេគេហថ “េរពលីក”។ េនកនុងករណីជេរចន កុមរនឹងបែនថមេហគម និង 
សកមមភពដៃទេទៀតេទកនុងកលវភិគរបស់ពួកេគ។ សកមមភពបែនថមទំងេនះរតវូបនបេងកត
េឡងេដយកុមរ កនុងកររបជំុអំពីរពឹតតិករណ៍មុនករបណតុ ះបណត ល។  

បនទ ប់ពីកុមរទំងអស់ទទួលករបណតុ ះបណត លេហយ (កុមរសរបុជិតចំនួន៩០០នក់) េនះគំ
េរងរតូវបនបេងកតេឡង េដមីបសំេភធយុទធនករកនុងទីសធរណៈ។ កុមររតូវបនសំុ 
េយបល់កនុងដំណក់កលេរៀបែផនករ េហយកនុងករណីជេរចនគឺពួកេគជួយដឹកនំយុទធនករ
េនះ។ អនកដឹកនំជមនុសសធំជួយសរមបសរមលួរពឹតតិករណ៍េនះ បុ៉ែនតវគឺជកុមរ ែដលជ
អនកចូលរមួសកមមកនុងករេធវជនិមិតតរបូ បងហ ញពីករចក់វ៉ក់សងំមនុសសធំ ករពរពីកររេំលភ
បំពនកុមរ។ កុមរបនែបងែចកខលួនឯងជរកមុៗ និងមនករចូលរមួពីអណពយបលពួកេគ
ផង។ ពួកេគបញឈប់មនុសសែដលេដរតមផលូវ េដមីបរបប់ពួកេគពីសរៈសំខន់ៃនកររបរពឹតត
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ចំេពះកុមរ េដយភពៃថលថនូរ និងករេគរព។ មនុសសធំែដលទទួលវ៉ក់ សងំនិមិតតរបូ បំេពញ
កតមួយ និងទទួលបនសកររគប់មួយ េដមីបបងហ ញថពួកេគមនករ តំងចិតតែថទំកុមរ។  

គុណសមបតតិៃនករែដលកុមរេធវជអនកដឹកនំករបណតុ ះបណត ល និងករអនុវតតយុទធនករ  
គឺថពួកេគមិនរគន់ែតមនភពជមច ស់កនុងយុទធនករេនះេទ បុ៉ែនតពួកេគសថិតកនុងដំែណង 
របេសរបំផុត កនុងករបេរងៀនមនុសសធំអំពីកររេំលភបំពនកុមរ។ ករចូលរមួរបស់កុមរកនុង 
សកមមភពេផសងៗ ដូចជ យុទធនករ “កររបរពឹតតិលអ”  េនេពលែដលមនករសរមបសរមួល 
លអពីមនុសសធំ អចបេងកតឲមនបរយិកសែដលមនសុខភពលអ ែដលកុមរអចរកីចំេរ ន និង
ធំេពញវយ័ េទតមអវីែដលរពះគមពីរែចងទក់ទងនឹងករែថទំកុមរកនុងសថ នភពពិបកៗ។ 
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លហំត់អនុវតត    
បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនខងេរកម៖    
សិទិធរបស់កុមរកនុងករបេងកត និងចូលរមួកនុងរកមុ រតូវបនធនេនកនុង________ _______ ________ _______ ________ _______ ________ _______ 
_______ _________________________ _________________________ _________________________ __________________។ សំេលងរបស់កុមរមនឥទិធពលខល ំងជង េនេពលពួក
េគ េធវករ____________________។ ករចូលរមួរបស់កុមរកនុងរកុម អចមនទំរង់េផសងៗ។ វអចជ_____ _____ _____ _____ 
_____ _____ _____ _____ ែដលផតល់កែនលងសុវតថិភពសំរប់ឲកុមរេរៀន េលង និងេធវសកមមភពេផសងៗែដលផតល់
អតថ របេយជន៍ដល់សហគមរបស់ពួកេគ។ វក៏អចជ____________________________________ ឬ ________________________________________របស់
កុមរែដរ ែដលរតវូបនេរៀបចំេឡងេដមីបបំេពញតរមូវករ និងកររពយួបរមភរបស់សមជិក។ 
________ __________ __________ __________ __________________េធវករេដមីបមនឥទិធពលេលករ    
សំេរចចិតតេនថន ក់    _______________________ ___ ___ ___ ចំែណកឯសភកុមរវញិផតល់នូវឳកសឲមនុសសធំសត ប់កុមរ 
េនកំរតិថន ក់___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ ___ ___។ េទះបីជមនុសសធំ េនែតសំខន់ក៏េដយ ែតសមគមែដលដឹកនំ
េដយកុមរគួរែតរតវូដំេណ រករ េដយ_____ _______________________ _______________________ _______________________ __________________ពីមនុសសធំ។ េនះមិន
ែមនបនន័យថ មនុសសធំនឹងមិនករងរចូលរមួ ទំងរសងុេនះេទ ែតគួរែតផតល់ជំនួយខលះៗេទ
តមករកំណត់របស់កុមរ។  

សនំួរពិភកស៖ 

១. េតករចូលរមួរបស់កុមរជរកុមរបេភទណខលះ ែដលអនកបនជួបកនុងករងរ រកុមជំនំុ និង 
សហគមរបស់អនក? សូមផតល់ឧទហរណ៍ 

២. េតករចូលរមួរបស់កុមរកនុងរកុមមនតំៃលអវី? េតមនឧបសគគអវីខលះ? 

៣. េតរកុមែដលដឹកនំេដយកុមរ អចមនទំនក់ទំនងរបេភទណជមួយមនុសសធំ? សូម 
ផតល់គុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិៃនរកមុនីមួយៗ។ 

៤. េតអនកដឹកនំជកុមររតូវបនសំគល់ និងអភិវឌឍយ៉ងដូចេមតចកនុងសហគម រកុមជំនំុ ឬ  
អងគកររបស់អនក? េតអនកអចរមួចំែណកអភិវឌឍជំនញដឹកនំសំរប់កុមរ និងយុវវយ័
េដយរេបៀបណ? 

៥. េតមនរកុមែដលដឹកនំេដយកុមរ ឬ សមគមណមួយ ែដលអនកអចគំរទ ឬ េលកទឹក 
ចិតតឬេទ? េតអនកអចេធវសកមមភពអវីខលះេដមីបេធវករជមួយពួកេគ និងេដមីបជួយបំេពញ 
េគលេដរបស់ពួកេគ? របសិនេបអនកគិតមិនេឃញពីរកុមណមួយេទ េតអនកអចេមល 
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េឃញឳកសេផសងៗែដលកុមរអចទទួលអតថរបេយជន៍ ពីករេធវករកនុងរកុមែដល
ដឹកនំ េដយកុមរឬេទ? េតអនកអចេធវអវីខលះេដមីបជួយឲពួកេគចប់េផតម? 



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
98 

េមេរៀនទី ១៥៖ េតកមុរអចចូលរមួកនងុករតស៊មូតិយ៉ងដូចេមតច???? 

សេងខប៖ 

� េតករចូលរមួរបស់កុមកនុងករតសូ៊មតិមនបញហ អវីខលះ? 
� េតមនុសសធំអចេដរតួនទីអវីខលះកនុងករតសូ៊មតិសំរប់កុមរ និងជមួយកុមរ? 
� េតកុមរអចចូលរមួកនុងករតសូ៊មតិ សំរប់សិទិធរបស់ពួកេគេដយរេបៀបណ? 

េនកនុងេសៀវេភកិចចករទី ១ េយងេឃញថ ករតសូ៊មតិអចជរេបៀបមួយដ៏មនរបសិទិធភព 
កនុងករេលកកំពស់ករយល់ដឹងអំពីសិទិធកុមរ េហយេធវយ៉ងណឲមនុសស និងសថ ប័នែដល 
មនសិទិធអំណេគរពសិទិធកុមរ។ 

េនេពលេយងពិចរណអំពីករតសូ៊មតិអំពីសិទិធ និងបញហ របស់កុមរ េយងរតូវែតយកដក់ 
ពិេសសេដយេធវយ៉ងណ េយងមិនដកយកសំេលងរបស់កុមរេចញពីដំេណ ករតសូ៊មតិេទ។ 
ករតសូ៊មតិគឺសតីអំពីករនិយយ។ ជញឹកញប់ េយងែតងែតគិតថ ករតសូ៊មតិគឺជករ 
និយយជំនួសនរណមន ក់ ែដលមិនអចនិយយឲខលួនពួកេគបន។ តមករពិត មនុសសធំអច
េដរតួេផសងៗកនុងកិចចករតសូ៊មតិ េដមីបជួយកុមរ។ សូមសំគល់េមលថេតមនតួនទីបុ៉នម ន
ែដលអចជួយឲកុមរេរបសិទិធរបស់ពួកេគេដមីបនិយយ និងរតូវបនសត ប់លឺ។ 

តួនទីមនុសសធំកនងុករតស៊មូតិ 

ខងេរកមេនះគឺជបញជ ីតួនទីេផសងៗ ែដលមនុសសធំអចេធវករតសូ៊មតិសំរប់កុមរ និង 
ជមួយកុមរ39៖  

តួនទីតស៊មូត ិ កិចចករ 

តំណង និយយជំនួសកុមរ 

អមដំេណ រ និយយរមួជមួយកុមរ 

ផតល់សិទិធអំណច ជួយឲកុមរនិយយេដយខលួនឯង 

សរមបសរមលួ សរមបសរមលួកររបរស័យទក់ទងរវងកុមរ និង មនុសស

ដៃទេទៀត (ដូចជ ឪពុកមត យ រគបូេរងៀន បូ៉លីស មរនតីរដឋ  

                                                 
39 ែផអកេលករសិកសរបស់ Gordon (2002), 32. 
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ភិបល)។  

េធវជគំរ ូ បងហ ញពីរេបៀបៃនករេធវករេទដល់កុមរ ឬ អនកបេងកតេគល

នេយបយ/ឪពុកមត យ/សមជិកសហគមន៍  

ចរចរ ចរច/តៃថលសំរប់អវីមួយែដលផតល់របេយជន៍ដល់កុមរ 

បណត ញទំនក់ទំនង កសងទំនក់ទំនងរវងរកុមកុមរ និង/ឬ មនុសសធំ 

តួនទីកមុរកនងុករតស៊មូតិ    

វក៏ជករសំខន់ែដរ ែដលេយងរតូវដឹងថ ករតសូ៊មតិមិនែមនរគន់ែតជអវីមួយែដលមនុសស 
ធំេធវសំរប់កុមរបុ៉េណណ ះេទ។ កុមរក៏អចចូលរមួេធវជអនកតសូ៊មតិ សំរប់សិទិធរបស់ពួកេគ 
ផទ ល់ និងសិទិធរបស់មិតតភ័កតរបស់ពួកេគែដរ។ ពួកេគក៏អចចូលរមួជមួយមនុសសធំកនុងករតសូ៊ 
មតិអំពីបញហ េផសងៗ ែដលប៉ះពល់ដល់សហគមទំងមូល មិនែមនរគន់ែតបញហ ទក់ទងនឹង 
កុមរបុ៉េណណ ះេទ។ 

ចំនុចសំខន់មួយែដលចងចំកនុងចិតតចំនុចសំខន់មួយែដលចងចំកនុងចិតតចំនុចសំខន់មួយែដលចងចំកនុងចិតតចំនុចសំខន់មួយែដលចងចំកនុងចិតត 

១. អប់រ ំអប់រ ំអប់រ ំអប់រកុំមរេដមីបឲពួកេគសគ ល់ពីសិទិធរបស់ខលួន សគ ល់អំពីករេរបរបស់ និងរេំលភ បំពន
អំណចកនុងបរបិទរបស់ពួកេគ និងអប់រពួំកេគឲេរកកឈរតសូ៊សំរប់សិទិធពួកេគផទ ល់។    

២. សត ប់សត ប់សត ប់សត ប់គំនិត និងទសសនៈរបស់កុមរអំពីបញហ ែដលពួកជួប និងសត ប់ពីរេបៀបែដលពួកេគ 
និយយរបប់ពីបញហ ទំងេនះ។    

៣. គំរទគំរទគំរទគំរទកុមរកនុងករែសវងរកនូវវធីិសរសតែដលមនរបសិទិធេផសងៗ េដមីបជួយឲសំេលង 
របស់ពួកេគរតវូបនលឺ។    

កនុងករអនុវតតផទ ល់ េនះមនន័យថ េនេពលណអនកមនគំេរងេធវករតសូ៊មតិ អនករតវូគិតថ 
េតកុមរអចចូលរមួកនុងដំេណ រករទំងមូលេដយរេបៀបណ។ េដមីបជួយអនកគិតពីដំេណ រករ 
េនះ សូមេមល “វដតៃនករតសូ៊មតិ” ខងេរកម៖  
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ដូចវដតគំេរងែដលេយងបនេមលកនុងេមេរៀនទី១០ វដតៃនករតសូ៊មតិគឺជរេបៀបមនរបេយជន៍
មួយកនុងករពិនិតយេមលជំហនេផសងៗ ទក់ទងនឹងករេធវករតសូ៊មតិែដលមនរបសិទិធភព។ 
ករឲកុមរចូលរមួកនុងរគប់ជំហនៃនវដតៃនករតសូ៊មតិ អនកអចនឹងដឹងចបស់ថ កមមវធីិតសូ៊មតិ
ពិតជរមួបញចូ លកុមរ និងផតល់ឲពួកេគមនសំេលង េដយមិនបនដកសំេលងពួកេគេចញ។ 
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ករណីសកិស 

ករចូលរមួរបស់កុមរកនុងករតសូ៊មតិសំរប់ករពរកុមរករចូលរមួរបស់កុមរកនុងករតសូ៊មតិសំរប់ករពរកុមរករចូលរមួរបស់កុមរកនុងករតសូ៊មតិសំរប់ករពរកុមរករចូលរមួរបស់កុមរកនុងករតសូ៊មតិសំរប់ករពរកុមរ 

ែផនកមួយៃនយុទធសរសតតសូ៊មតិកុមរ ែដលមនករចូលរមួពីរកុមជំនំុ និងបណត អងគករនន 
ែដលជែផនកមួយៃនបណត ញសកមមភពជួយកុមរងយរងេរគះ កនុងេនះមនកុមរ ៤០០ នក់
បនមកចូលរមួេដមីបសត ប់េភលង រ ំ និងសំែដងេលខ នកនុងែខសីហ ២០០៩។ េគលបំណង ៃន
កមមវធីិេនះគឺចង់ផតល់ឳកសេទដល់កុមរ េដមីបសំែដងេចញអំពីខលួនឯងកនុងមូលន័យសច់េរឿង 
“ខញុំមនអរមមណ៍សុវតិថភព េនេពល…” ។ កុមរចូលរមួកនុងអងគករចំនួន ២៦អងគករ េដមីបសរ
េសរពីសំេណរៃនកររបកួតរបែជង និងយកេទបងហ ញដល់រកុមេចរកមវយតំៃល ែដលកនុង
េនះមនសមជិករដឋសភមន ក់។ 

េនៃថលរបកួតរបែជង សររបស់កុមរទំងេនះមនភពចបស់លស់។ កុមរមួយរកុមែដលមក 
ពីអងគករមូលនិធិមូគីសសំរប់កុមរែដលមនតរមូវករពិេសស បននិយយថ “េនេពល អនក
រសលញ់ខញុំ អនកជួយឲខញុំមនអរមមណ៍សុវតិថភព”។ កុមរដៃទេទៀតនិយយថ “អនកវយដំខញុំ 
អនកេធវឲខញុំឈឺចប់ អនកនិយយថខញុំជមនុសសគម នរបេយជន៍រហូតទល់ែតខញុំេជឿថ ខញុំពិតជ
គម នរបេយជន៍ែមន ែតឥឡូវេនះខញុំទមទរយកជីវតិខញុំវញិេហយ”។ សំេណររបស់កុមរែដល
ទទួលជ័យជំនះ បងហ ញរបំ និងករសំែដងេលខ នែដលបងហ ញពីឈុតមួយេនជំុវញិភនក់ េភលងជំរុ ំ
កនុងភូមិ ែដលមនុសសធំកនុងភូមិេនះចង់ដក់ពិន័យកូនៗរបស់ពួកេគនិងរពំត់ បុ៉ែនតកុមរ េធវករ
តវ៉ឲមនករដក់ពិន័យ េដយភពមឺុងម៉ត់ និងពកយៃនកតីរសឡញ់ េហយកុមរទំងេនះ
បនឈនះ។  

វធីិសរសតៃចនរបឌិតេនះបនកល យជរេបៀបមួយដ៏មនរបសិទិធភព េដមីបឲសំេលងកុមររតូវបន 
សត ប់លឺ។ សមជិករដឋសភែដលចូលរមួជមួយកុមរេនៃថងេនះ បនមនរបសសន៍េទកន់
កុមរទំងអស់ថ៖ “ពិករភព និងភពខុសេគមិនបនេធវឲបអូនៗអសមតថភពេនះេទ េហយខញុំ
សូមសរេសរបអូនៗទំងអស់ សំរប់កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងករបេញច ញសំេលងរបស់ខលួន។ 
សកមមភពមនសំេលងលឺជងពកយសមតី។ ខញុំគិតថ គម នអវីែដលសំខន់ចំេពះសមជិកសភ
េរចនជងករសត ប់លឺអវីែដលកុមរនិយយេទ ែដលកុមរគឺជជំនន់អនគតរបស់េយងទំង
អស់គន ។ របសិនេបខញុំមិននិយយជួសមុខឲបអូនៗទំងអស់គន េទ េតខញុំកំពុងនិយយជួសមុខ
ឲនរណ? បអូនៗបនែចកចយសររបស់បអូនៗ បអូនៗកំពុងែតសំុឲអនកដឹកនំបេញច ញសកមមភព 
។ ខញុំបនលឺកុមរនិយយថ ពួកេគមិនបនទទួលតំៃលរបស់ពួកេគេទ។ ពួកេគមនអរមមណ៍ថ 
សំេលងរបស់ពួកេគមិនរតូវបននរណសត ប់លឺេទ។ គម ននរណមន ក់គួរែតមនអរមមណ៍        
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អសុវតថិភពេនេលែផនដីេនះេទ។ កុមរទំងេនះបនេហករេនះថ ជកររទេហរយំ។ កុមរ
កនុងរបេទសេនះទំងអស់អឺយ ជីវតិរបស់អនកមនតំៃលណស់។ កនុងនមជអនកតក់ែតងចបប់ 
ខញុំចង់បញជ ក់ជមួយបអូនៗថ េយងមិនបនរពេងយកេនតយជមួយបអូនៗេទ។ កុមរទំងអស់គួរ
ែតជរពះពរ មិនែមនជបនទុកេទ។” 

របធនេចរកមបនសេងខបេដយបែនថមថ “ឪពុកមត យទំងអស់អឺយ សូមកំុទុកកូនៗរបស់អនក
កនុងបនទប់របស់ពួកេគអី ឲពួកេគេចញមក េហយបងហ ញេយងថេតពួកេគអចេធវអវីបនខលះ!”
ជំហនវជិជមនមួយេនះរគន់ែតជែផនកមួយៃនកមមវធីិបណតុ ះបណត ល និង សកមមភពេផសងៗ 
ែដលមនេគលបំណងរទរទង់នូវសិទិធកុមរកនុងទីរកុងកំប៉ឡ និង េដមីបែកលំអរសថ នភព 
របស់ពួកេគ។ 
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លហំត់អនុវតត 

បំេពញចេនល ះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖ 

_________គឺជមេធយបយដ៏មនរបសិទិធភពមួយ កនុងករផសពវផសយអំពីសិទិធកុមរ េដយេធវ 
យ៉ងឲកុមរទទួលបននូវករេគរព។ េនេពលេយងគិតពីករតសូ៊មតិេលបញហ ទក់ទងនឹង 
កុមរ េយងរតូវែតធនថ េយងនឹងមិន______________របស់កុមរ_______។ តួនទីរបស់ 
មនុសសធំក៏រតូវជួយកុមរឲ_______ និង_____ _____េដយសិទិធរបស់ពួកេគផទ ល់។ ករតសូ៊ 
មតិមិនែមនរគន់ែតជអវីមួយ ែដលមនុសសធំេធវសំរប់កុមរេនះេទ។ កុមរក៏អចតសូ៊មតិ សំ
រប់សិទិធ______របស់ពួកេគ សិទិធរបស់______ និង_______ែដរ។ េដមីបឲកុមរចូលរមួកនុង ករ
តសូ៊មតិបន ទមទរឲេយង_____កុមរឲយល់ពីសិទិធរបស់ពួកេគ ______គំនិត និងទសសនៈ 
របស់កុមរអំពីបញហ ែដលពួកេគជួបរបទះ និង_____កុមរកនុងែសវងរក វធីិសរសតេផសងៗែដល 
មនរបសិទិធភព េដមីបឲសំេលងរបស់ពួកេគបនលឺ។ វក៏មនន័យថ កុមរក៏គួរែតចូលរមួកនុង
រគប់ដំណក់កលៃន____ៃនករតសូ៊មតិទំងអស់។ 

សនំួរពិភកស 

១. េតអនកយល់ថករតសូ៊មតិគឺជអវី? េតអនកគិតថ កុមរគួរេដរតួនទីអវី? 

២. សូមគិតពីឧទហរណ៍មួយកនុងរពះគមពីរ ែដលកុមរ និងយុវវយ័េធវករតសូ៊មតិសំរប់សិទិធ 

សហគមរបស់ពួកេគ។ េតមនឧទហរណ៍ណខលះេទៀតពីរកុមជំនំុ អងគករ ឬ សហគមន៍ 

របស់អនក? 

៣. សូមេធវករពិភកសអំពីគំនិតេផសងៗឲបនេរចនតមែតអចេធវេទបន អំពីរេបៀបេផសងៗ 

ែដលកុមរអចចូលរមួេធវករតសូ៊មតិសំរប់សិទិធរបស់ពួកេគ និងសិទិធរបស់មិតតភ័កត និង 

សហគមរបស់ពួកេគ។ េតអនកគិតថ រេបៀបមួយណសមរមយបំផុតសំរប់បរបិទរបស់អនក? 

៤. េតករឲកុមរចូលរមួកនុងករតសូ៊មតិមនរបេយជន៍អវីខលះ? េតមនគុណវបិតិត ឬ ហនិភ័យ  

អវីែដលរតូវយកមកពិចរណឬេទ? 

៥. េតអនកមនឳកសអវីខលះ េដមីបេរៀបចំ ឬ ឲកុមរ និងយុវវយ័ចូលរមួកនុងករតសូ៊មតិ? េតអនក 
អចេធវតមជំហនណខលះ? 
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ចំេលយសរំប់អតថបទសេងខបេមេរៀន 

េមេរៀនទី ១ 

កុមរទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងតមតួអងគរបស់រពះ។ មនន័យថ កុមរទំងអស់មន តំៃល 
និងភពៃថលថនូរ ដូេចនះពួកេគអចទទួលបនសិទិធ ដូចមនុសសដៃទេទៀតែដរ។ េនកនុងរពះគមពីរ 
េយងេមលេឃញឧទហរណ៍ជេរចនអំពីករែដលរពះេរជសេរ សកុមរ េដមីបបំេពញតួនទីកនុង
េបសកកមមរបស់រពះ កនុងរបវតតិសរសតកនលងមក។ សច់េរឿងមួយដ៏លីបកនុងរពះ គមពីរនិយយអំពី
ដវឌីកលពីេនកុមរ ែដលទទួលតួនទីករពររបជជនអីុរសែអល េហយ េរកយមកបន
កល យជេសតច។ 

េនកនុងសមព័នធេមរតីថមី េយងេឃញថរពះេយសូ៊នំកុមរចូលមកកនុងព័នធកិចចរបស់រពះអងគ េទះបី 
ជសវក័ពយយមឃត់ពួកេគមិនឲចូលមករករទង់ក៏េដយ។ េយងេឃញសច់េរឿងេនះកនុង
េសៀវេភដំណឹងលអម៉កុស ែដលរពះេយសូ៊មនរពះបនទូលថ “…ទុកឲកូនេកមងមកឯខញុំកំុឃត់វ
េឡយ ដិបតនគរសថ នសួគ៌មនសុទធែតមនុសសដូចវរល់គន ”។ 

មនសច់េរឿងជេរចនេទៀតកនុងរពះគមពីរ ែដលបញជ ក់ពីសរៈសំខន់ៃនករសត ប់កុមរ។ រពះ 
គមពីរបនបេរងៀនេយងថ កុមរគឺជមនុសសែដលមនសមតថភព ែដលអចនឹងទទួលតួនទី
សំខន់កនុងរគួសរ អងគករ ឬ សហគមរបស់ពួកេគ។   

េមេរៀនទី ២ 

េយងអចេលកេឡងនូវេហតុផលយ៉ងេហចណស់ចំនួន៤ អំពីមូលេហតុែដលេយងរតូវ  
សត ប់កុមរ៖ រកមសីលធម៌ ែផនកចបប់ ករករពរកុមរ និង ផលរបេយជន៍។ ករសត ប់កុមរ គឺ
ជេរឿងរតឹមរតវូតមរកមសីលធម៌ េរពះកុមរក៏ជមនុសសែដរ ពួកេគមន ទសសនៈ អរមមណ៍ 
និងបទពិេសធន៍ផទ ល់ខលួន។ វគឺជេរឿងរតឹមរតូវតមចបប់ េរពះសិទិធអនុញញ តិជអនតរជតិ 
តមរយៈអនុសញញ សតីពីសិទិធកុមរៃនអងគករសហរបជជតិ េធវករេលកកំពស់ដល់សិទិធរបស់
កុមរកនុងករទទួលករសត ប់។ េយងក៏គួរសត ប់កុមរផងែដរ េរពះវជួយឲេយងករពរកុមរ
បនរបេសរ ពីកររេំលភបំពន និងករឈឺចប់ ដូចជេនេពលែដលេយងអនុញញ តិឲពួកេគ 
និយយអំពីកររពយួបរមភរបស់ពួកេគ។ ជចុងបញច ប់ ករសត ប់កុមរមិនរគន់ែតផតល់ផល 
របេយជន៍សំរប់កុមរបុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតក៏មនរបេយជន៍ដល់រគួសរ និងសហគមរបស់ពួកេគ 
ែដរ។ ករចូលរមួរបស់កុមរមនគុណសមបតតិេរចន។ វជួយបេងកនទំនុកចិតត ភពេជឿជក់េល 
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ខលួនឯង ជំនញ និងទំនួលខុសរតូវរបស់កុមរផងែដរ។ វក៏ជួយបេងកតនូវេគលនេយបយ និង
កមមវធីិលអៗ  សំរប់កុមរផងែដរ។      

េមេរៀនទី ៣ 

អចមននូវផលវបិកអវជិជមនមួយចំនួន េនេពលេយងមិនបនសត ប់កុមរ។ កនុងបរបិទ 
រគួសរ ករែដលឪពុកមត យមិនបនសត ប់កូនៗរបស់ពួកេគ អចមនន័យថ ជករររងំករ 
អភិវឌឍន៍របស់កុមរ េហយអចនំេឆព ះេទរកអកបបកិរយិែដលបងកបញហ ។ េនកនុងសហគម 
របសិនេបគម ននរណសត ប់ទសសនៈរបស់កុមរេទ ពួកេគអចនឹងរបឈមនឹងភពងយរង 
េរគះកន់ែតខល ំង។ ទក់ទងនឹងករបេងកតេគលនេយបយ ចបប់ែដលករជំទស់តវ៉ អច
នឹងមនេរគះថន ក់ដល់កុមរ និងមិនផតល់របេយជន៍ដល់ពួកេគ។ កមមវធីិទំងឡយណ ែដល
បេងកតេឡងេដមីបេលកកំពស់សថ នភពកុមរ ក៏អចមិនរតូវនឹងសថ នភពមិនគួរឲចប់អរមមណ៍ 
ឬ បងកេរគះថន ក់វញិ របសិនេបមិនបនគិតដល់អតថរបេយជន៍របស់ពួកេគ។ កនុងសថ នភពមន
កររេំលភបំពនកុមរ ករែដលមនុសសធំខកខនមិនបនយកចិតតទុកដក់ សត ប់កុមរ អច
មនន័យថ ជកររពមេរពៀង និងអចឈនេទដល់រេំលភបំពន។ 

េមេរៀនទី ៤ 

ករសត ប់គឺជជំនញមួយែដលេយងរតូវអនុវតត។ មនុសសធំែដលេធវករជមួយកុមរ រតវូមន 
ឥរយិបថ លកខណៈសមបតិត និងអកបបកិរយិ ែដលនឹងជួយឲពួកេគសត ប់កុមរ និងេលកទឹក 
ចិតតកុមរឲនិយយ។ េយងសត ប់តមរេបៀបេផសងៗ។ េយងអចេធវជអនកសត ប់ែដលអសកមម ឬ 
អនកសត ប់ែដលសកមម។ អនកសត ប់សកមមេរបនូវសំនួរេបក និងបេចចកេទសេផសងៗេទៀត េដមីប ពិ
និតយេមលឲដឹងថេតេយងបនយល់ចបស់ឬេទ។ ករែសវងយល់អំពីរេបៀបៃនករសត ប់ក៏ អច
ជួយឲេយងេបកចិតតសត ប់កុមរកន់ែតេរចនផងែដរ។ េគនិយយថ វធីិៃនករសត ប់ដ៏លអ បំផុត
េនះគឺេធវជអនកសត ប់ែដលយល់ចិតត មនន័យថ អនកសត ប់រជមុជខលួនពួកេគទំងរសងុេទ តម
ទសសនៈ និងគំនិតរបស់អនកនិយយ។ កុមរឆប់ចប់បនខល ំងណស់ េហយអចដឹងថ េត
នរណកំពុងសត ប់ពួកេគេដយពិតរបកដ។ ករសត ប់ដ៏លអមនសរៈសំខន់ណស់ ជពិេសស
ចំេពះកុមរ ែដលឆលងករនូវបទពិេសធន៍ែដលប៉ះទងគិចផលូវចិតត។   

េមេរៀនទី ៥ 

រគួសរគឺជបរយិកសដំបូង ែដលកុមរេរៀនែចកចយពីទសសនៈ និងទទួលបននូវតំៃល េន
េពលមនុសសសត ប់ពួកេគ។ ដូេចនះេហយវមនសរៈសំខន់ណស់ ែដលេយងរតូវជំរញុ ទឹកចិតត
ឪពុកមត យឲកល យជអនកសត ប់កូនៗរបស់ពួកេគឲបនលអ។ េយងរតូវទទួលសគ ល់ថ ឪពុកមត យ



 
 
 

ករសត ប់កុមរ និងករចូលរមួរបស់កុមរ 

 
106 

ែតងែតរបឈមនឹងឧបសគគជេរចន ែដលប៉ះពល់ដល់ករយកចិតតទុកដក់សត ប់ កូនៗរបស់
ពួកេគ។ ឧបសគគមួយចំនួនទក់ទងនឹងករខវះេពលេវល បញហ ៃនករចត់អទិភព និងគំលត
វយ័ ែដលេកតេឡងរវងឪពុកមត យ និងកូនៗរបស់ពួកេគ។ ដូេចនះវជករសំខន់ សំរប់អងគករ 
រកុមជំនំុ ឬ រកុមមនុសសេផសងៗ ែដលចង់េលកកំពស់ករសត ប់កុមរ រតូវេធវករ បំពក់បំប៉ន និង
ជួយដល់ឪពុកមត យ។   

េមេរៀនទី ៦ 

ករចូលរមួរបស់កុមរ មិនែមនរគន់ែតសត ប់កុមរបុ៉េណណ ះេទ។ េគលេដគឺចង់ឲកុមរចូលរមួ 
កនុងបរបិទេផសងៗ ែដលមនអតថន័យ និងជួយអភិវឌឍ។ ករចូលរមួរបស់កុមរអចេកតេឡង 
កនុងទំរង់ និងែបបបទេផសងៗ។ វអចេកតេឡងតមរយៈទំនក់ទំនងែបបមិតតភ័កត ឬ កររបឹកស
េយបល់ និងករសំេរចចិតតែបបផលូវករ េដយចប់េផតមពីកនុងរគួសររបស់ពួកេគ និង កំរតិថន ក់
ជតិ និងអនតរជតិេផសងៗេទៀត។ ករចូលរមួរបស់កុមរខលះ រគន់ែតេរបរបស់កុមរេធវជ
និមិតតរបូ ឬ បងគ ប់បញជ កុមរសំរប់របេយជន៍របស់មនុសសធំបុ៉េណណ ះ។ េបនិយយឲេសម ះរតង់
េទ ករចូលរមួរបស់កុមរគួរែតដឹកនំេដយេគលករណ៍ដូចតេទ៖ ករេគរព ឳកស ទំនួល
ខុសរតូវ និងករគំរទ។ របសិនេបគម នេគលករណ៍ទំងេនះេទ ករចូលរមួរបស់កុមរអចនឹង
កត់បនថយ ឬ គម នលំនឹង។ 

េមេរៀនទី ៧ 

កុមរមនអយុ គុណតំៃល ជំេនឿ ជតិសសន៍ សមតថភព ខុសៗពីគន  ែតពួកេគមនសិទិធេសមៗ
គន កនុងករទទួលបនករេគរពេសមៗគន  និងទទួលបនឳកសកនុងករចូលរមួ។ កុមរក៏អចសថិត
េនកនុងរកុម ែដលេយងេហថ “រកុមរតវូេគេបះបង់េចល” ែដរ ឬក៏សថិតេនកនុងរកុមែដលមិន
មនមនុសសយកចិតតទុកដក់ និងរតូវេគេរ សេអង។ កុមរទំងេនះរមួមន កុមរ ី កុមរមនពិករ
ភព និងកុមរមកពីរកមុអំបូរភគតិច។ កុមរែដលេគេបះបង់េចល ដូចជ កុមរដៃទេទៀតែដរ 
មនសិទិធទទួលករេគរពដូចគន ។ របសិនេបគម នករេគរពេទ ទំនុកចិតត និងករឲតំៃលេលខលួន
ឯងរបស់ពួកេគរតូវបនបំផល ញ េហយឳកសកនុងកររកីចំេរ នរបស់ពួក េគរតូវបនកត់បនថយ។ 
វក៏អចនឹងនំឲកុមរទទួលនូវករេបះបង់េចលែថមេទៀត េរពះ សថ នភពេនះមិនមនករ
ផល ស់ែរប។ េដមីបេលកទឹកចិតតឲមនករចូលរមួកនុងចំេណមកុមរ ែដលងយរងេរគះ មនុសស
ធំរតូវែតឧសសហ៍បែនថមេទៀត កនុងករែសវងយល់ពីរបវតិតរបស់ពួកេគ និងមនសមតថភពេរបវធីិ
សរសតេផសងៗ េដមីបជួយឲកុមរមនករចូលរមួ។ គំេរងេធវករជមួយកុមរគួរែតេលកទឹកចិតត
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កុមរឲបំេពញតួនទីេផសងៗ េដយេយងតមសមបទ ចំណប់អរមមណ៍ និងសមតថភពរបស់
ពួកេគ។ 

េមេរៀនទី ៨ 

វជករសំខន់ែដលេយងរតូវយល់អំពីអវី ែដលករចូលរមួរបស់កុមររមួបញចូ ល និងមិនរមួ 
បញចូ ល េរពះមនករយល់ខុសេរចន។ ឧទហរណ៍ ករចូលរមួរបស់កុមររមួបញចូ លនូវករ 
េរៀនពីកុមរ បុ៉ែនតមិនែមនមនន័យថជករមិនឲតំៃលេលបទពិេសធន៍ និងេទពេកសលយ 
របស់មនុសសធំេទ។ ករចូលរមួរបស់កុមរមិនែមនមនន័យថរបគល់អំណចទំងអស់េទឲ 
កុមរេទ បុ៉ែនតជករែចកចយអំណចជមួយពួកេគ។ ឧបករណ៍អនុវតតមួយែដលេយងអចេរប
បនេដមីបែសវងយល់ពីេជគជ័យរបស់អងគកររបស់េយង កនុងករេលកកំពស់ករចូលរមួរបស់
កុមរ ែដលេយងេហថផលូវនំេទរកករចូលរមួ។ ឧបករណ៍េនះពិនិតយេមលេទេលករចប់ 
េផតមឳកស និងកតពវកិចច ែដលមនរចួជេរសចកនុងអងគករ ែដលជួយឲករចូលរមួរបស់កុមរ
មនភពងយរសលួ។ ឧបករណ៍េនះអចយកមកេរបេដយបុគគលមួយរបូៗ និង អងគករនន 
ែដលេធវករជមួយកុមរ េដមីបេធវជជំហនដំបូងមួយ កនុងករបេងកតែផនករសកមមភព កនុង
េគលេដេលកកំពស់ករចូលរមួរបស់កុមរ។ 

េមេរៀនទី ៩ 

ករេលកកំពស់ករចូលរមួរបស់កុមរកនុងអងគករ នឹងរតូវករេពលេវលខលះសំរប់ករេរៀនសូរត 
និងករផល ស់បតូរ។ វជករសំខន់ែដលបុគគលិក និងអងគករចប់េផតមេមលេឃញកុមរថជៃដគូ 
មិនែមនរគន់ែតជអនកទទួលផលពីកមមវធីិរបស់ពួកេគបុ៉េណណ ះេទ។ អងគករែដលតំងចិតតេធវករ
សំរបសំរលួនូវករចូលរមួរបស់កុមរ អចេធវករផល ស់បតូរបនតិចបនតួច េដមីបនឹងជួយឲពួកេគ
របេសរេឡងកនុងករសត ប់កុមរ ដូចជមនចិតតចង់សត ប់ បេងកតបរយិកសនិង េពលេវលជ
របចំ េដមីបឲកុមរេធវកររបរស័យទក់ទង និងអនុវតតបេញច ញគំនិតរបស់ពួកេគ។ យនតករៃចន
របឌិតេផសងៗក៏អចជួយឲកុមរ េធវកររបរស័យទក់ទងេដយេបកចំហរបនែដរ។ 
អងគករមួយរតវូែតផល ស់បតូរទំលប់ករងររបស់ខលួន េដមីបជួយឲកុមរចូលរមួកនុងដំេណ រករ
របស់អងគករែដលពក់ព័នធនឹងជីវតិរបស់ពួកេគ មិនែមនផត់ពួកេគេចលេទ។ កសងសមតថ
ភពបុគគលិក និងអងគករេដមីបេធវករជមួយកុមរ ផតល់នូវបរយិកសសំរប់ឲកុមរមន
អរមមណ៍រសលួអំពីខលួនឯង និងធនបនថ មនសុវតថិភពសំរប់ឲកុមរទទួលករករពរ។ 
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េមេរៀនទី ១០ 

កុមរមនជំនញតមរេបៀបរបស់ពួកេគ ជពិេសសកនុងសថ នភពេផសងៗែដលមនឥទិធពលេល
ជីវតិរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះមនករទទួលសគ ល់ថ កុមរអចចូលរមួកនុងដំណក់កលេផសងៗ
ៃនវដតគំេរងកនុងករងរអភិវឌឍន៍។ ដំណក់កលវដតគំេរងចប់េផតមជមួយករកំណត់តរមវូករ 
(ឬករវភិគសថ នភព) ែដលផតល់ពត៌មនដល់ករបេងកតគំេរង។ កុមរពិតជអចចូលរមួកនុង
ករអនុវតត និងពិនិតយតមដន ែដលពួកេគអចេដរតួនទីេផសងៗ។ ជចុងេរកយកុមរក៏អច
ចូលរមួកនុងករវយតៃមលពីឥទិធពលៃនគំេរងេលជីវតិរបស់ពួកេគ េហយអចចូលរមួេធវជអនក
សិកសរសវរជវ ឬ អនករបមូលទិននន័យ។ េនកនុងរគប់ដំណក់កលទំងអស់ ករគំរទ និងករ
ែណនំពីមនុសសធំ ក៏ដូចជឧបករណ៍ែដលសមរមយ គឺជគនលឹះកនុងករសំេរច បនករចូលរមួ
របស់កុមរ។ 
 
េមេរៀនទី ១១ 

រពះេយសូ៊េលកពីសរៈសំខន់ៃនតួនទីកុមរកនុងរកុមជំនំុ។ កុមរគួរែតរតូវែតបនចត់ទុកថ 
ជសមជិកសកមមៃនសហគមន៍រកុមជំនំុ។ កុមរគួរែតជអនកទទួល និងជអនកផតល់េទកន់ព័នធ
កិចចៃនរកុមជំនំុទំងមូល។ ឧទហរណ៍ ពួកេគគួរែតទទួលនូវករបេរងៀន ករេធវជសវក័ និង
ករអធិដឋ ន។ កុមរគួរែតអចចូលរមួកនុងព័នធកិចចរកុមជំនំុ។ កុមរគួរែតទទួលបនករករពរពី
ទំេនៀមទំលប់ែដលមិនលអកនុងរកុមជំនំុ េហយរគសួរគួរែតេរតៀមខលួនសំរប់ករចិញច ឹមកូន។ មន
ជំហនជេរចនែដលរកមុជំនំុអចេធវបន េដមីបមនភពកុមរេមរតី។ អនកដឹកនំរគីសតបរស័ិទក៏
េដរតួជកតលីករ កនុងករផល ស់បតូរទសសនៈរបស់សងគមចំេពះករសត ប់កុមរែដរ។ 

 
េមេរៀនទី ១២ 

វបបធម៌ និងរបៃពណីរបស់សហគមន៍មួយ អចជឧបសគគររងំមនុសសមិនឲសត ប់កុមរ។ វ
អចជេរឿងវបបធម៌ ឬ របៃពណី ជករខល ចពីេរគះថន ក់េផសងៗទក់ទងនឹងករសត ប់កុមរ ឬ ជ
ករខវះករទទួលសគ ល់ពីតំៃលៃនករសត ប់កុមរ និងសគ ល់ពីអតថរបេយជន៍ៃនករសត ប់ ែដល
ជួយដល់ករអភិវឌឍន៍របស់ពួកេគ។ េទះបីជបញហ ទំងេនះពិបកផល ស់បតូរក៏េដយ ែតមន
ជំហនតូចៗ ែដលអចជួយផល ស់បតូរទសសនៈ ឥរយិបថ និងអកបបកិរយិរបស់ សហគមន៍
ទក់ទងនឹងករសត ប់កុមរ។ មនយុទធសរសតមួយចំនួនែដលេយងអចេរបបន។ មនជំហន
អនុវតតមួយចំនួនែដលេយងអចេធវបន េដមីបេលកទឹកចិតតសហគមឲសត ប់កុមរ។ េយងអច
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ចប់េផតមេដយេដះរសយបញហ ឥរយិបថអវជិជមន និងេលកទឹកចិតតមនុសសធំឲ សំគល់េមល
ពីទសសនៈ និងគំនិតែដលពួកេគមនចំេពះកុមរ។ េយងអចផតល់ទីតំងជួបជំុ សំរប់ឲឪពុកមត
យ និងសមជិកសហគមន៍ និយយអំពីជំេនឿ និងគុណតំៃលែដលពួកេគមន ចំេពះកុមរ។ 
េយងគួរែតផសពវផសយពីឳកសេផសងៗេដមីបជួយឲសហគមន៍សត ប់កុមរ ក៏ដូចជអេញជ ញឲ
មនុសសធំេមលពីបទបងហ ញរបស់កុមរែដរ។ េយងក៏អចែចកចយពីគុណសមបតតិ និងផល
របេយជន៍ៃនករសត ប់កុមរែដរ ែដលជរេបៀបមួយៃនករផសពវផសយអំពី អតថរបេយជន៍ៃនករ
ចូលរមួរបស់កុមរ េទកន់កុមរ និងសហគមន៍ទំងមូល។ 
 
េមេរៀនទី ១៣ 

កុមរអចនឹងមនរបសិទិធភពណស់ េនេពលពួកេគេធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត។ ជញឹក
ញប់ វងយរសលួជងសំរប់កុមរនិយយជមួយកុមរដៃទេទៀត ែដលមន សថ នភព 
រសេដៀងគន ។ វធីិសរសតកុមរជួយកុមរ គឺកុមរមន ក់េធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត។ កុមរមន ក់
អចេដរតួជអនកសរមបសរមួល អនករសវរជវ អនកអប់រ ំឬ អនករបឹកសេយបល់ជមួយ ឬ សំរប់
កុមរមន ក់េទៀត។ របសិនេបេយងចង់េលកទឹកចិតតកុមរឲចូលរមួ កនុងសថ នភពមន ក់ជួយមន ក់ 
េយងរតវូគំរទពួកេគ និងេធវយ៉ងណជួយឲពួកេគមនអរមមណ៍ សុវតថិភព។ 
 
េមេរៀនទី ១៤ 

សិទិធរបស់កុមរកនុងករបេងកត និងចូលរមួកនុងរកុម រតូវបនធនេនកនុងអនុសញញ សតីពីសិទិធ 
កុមរៃនអងគករសហរបជជតិ។ សំេលងរបស់កុមរមនឥទិធពលខល ំងជង េនេពលពួកេគ េធវ
កររមួគន ។ ករចូលរមួរបស់កុមរកនុងរកុម អចមនទំរង់េផសងៗ។ វអចជកលឹបកុមរែដល ផតល់
កែនលងសុវតថិភពសំរប់ឲកុមរេរៀន េលង និងេធវសកមមភពេផសងៗែដលផតល់អតថ របេយជន៍
ដល់សហគមរបស់ពួកេគ។ វក៏អចជចលន ឬ បណត ញរបស់កុមរែដរ ែដលរតូវបនេរៀបចំ
េឡងេដមីបបំេពញតរមូវករ និងកររពួយបរមភរបស់សមជិក។ រកុមរបឹកសកុមរេធវករេដមីប
មនឥទិធពលេលករសំេរចចិតត េនថន ក់សហគមន៍ ចំែណកឯសភ កុមរវញិផតល់នូវឳកសឲ
មនុសសធំសត ប់កុមរ េនកំរតិថន ក់រដឋ ឬ ជតិ។ េទះបីជមនុសសធំ េនែតសំខន់ក៏េដយ ែត
សមគមែដលដឹកនំេដយកុមរគួរែតរតូវដំេណ រករ េដយមិនសូវមនករេរជៀតែរជកពី
មនុសសធំ។ េនះមិនែមនបនន័យថ មនុសសធំនឹងមិនករងរចូលរមួ ទំងរសុងេនះេទ ែតគួរែត
ផតល់ជំនួយខលះៗេទតមករកំណត់របស់កុមរ។ 
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េមេរៀនទី ១៥ 

ករតសូ៊មតិគឺជមេធយបយដ៏មនរបសិទិធភពមួយ កនុងករផសពវផសយអំពីសិទិធកុមរ េដយេធវ 
យ៉ងឲកុមរទទួលបននូវករេគរព។ េនេពលេយងគិតពីករតសូ៊មតិេលបញហ ទក់ទងនឹង 
កុមរ េយងរតូវែតធនថ េយងនឹងមិនដកយកសំេលងរបស់កុមរេចញេទ។ តួនទីរបស់ 
មនុសសធំក៏រតូវជួយកុមរឲនិយយ និងរតូវេគសត ប់លឺេដយសិទិធរបស់ពួកេគផទ ល់។ ករតសូ៊ 
មតិមិនែមនរគន់ែតជអវីមួយ ែដលមនុសសធំេធវសំរប់កុមរេនះេទ។ កុមរក៏អចតសូ៊មតិសំ
រប់សិទិធផទ ល់ខលួនរបស់ពួកេគ សិទិធរបស់មិតតភ័កត និងសហគមន៍ែដរ។ េដមីបឲកុមរចូលរមួកនុង
ករតសូ៊មតិបន ទមទរឲេយងអប់រកុំមរឲយល់ពីសិទិធរបស់ពួកេគសត ប់គំនិត និងទសសនៈ
របស់កុមរអំពីបញហ ែដលពួកេគជួបរបទះ និង គំរទកុមរកនុងែសវងរកវធីិសរសតេផសងៗែដល
មនរបសិទិធភព េដមីបឲសំេលងរបស់ពួកេគបនលឺ។ វក៏មនន័យថ កុមរក៏គួរែតចូលរមួកនុង
រគប់ដំណក់កលៃនវដតៃនករតសូ៊មតិទំងអស់។ 
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