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បសចក្តីសបងេរ 

បៅភាគខាងប ើងនៃ្របេសក្្ពុជាសត្ែន្ពស្ លេេួលការគំរា្កំ្ស្ែងសត្ែពាែៃុះ ៃិង

្ៃុសសកំ្ពុង្ត្ូវាៃរំពុលបោយថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្ស្ លាៃោក់្ក្នុង្ត្ពាំងបៅតា្រ ូវ

កាលៃី្ួយៗ។ ការបោុះស្រសាយប ើ្បីប្ាើយត្របៅៃឹងការគំរា្កំ្ស្ែងការអភិរក្ស ៏ 

សំខាៃ់បៃុះទា្ទារឱ្យម្លៃការយល់ ឹងអំពីក្តាត  ំរញុអាក្របកិ្រយិានៃការរំពុលៃិងរររិ

េសងគ្។ ការសិក្ាបៃុះ្ត្ូវាៃបធែើប ើងក្នុងសែគ្ៃ៍ចំៃួៃ10 ក្នុងតំ្រៃ់ការពារចំៃួៃ02 

ក្នុងបោលរំណងប ើ្បីផ្តល់ៃូវការវាយត្ន្ាជា ំហ៊ា ៃ ំរូង។ 

បយើងាៃប្រើ្ាស់្េឹសតីអំពីអាក្របកិ្រិាយា (Theory of Planned Behaviour) ប ើ្បវីាស់

ក្តាត កំ្ណត់្សងគ្ចិត្តសាស្រសតបែើយបយើងាៃស្សែងយល់បោយសីុ ំបៅតា្រយៈការបធែើរេ

សម្លា សៃ៍ ៃិងការពិភាក្ាជា្ក្រ្។ អនក្ផ្តល់រេសំភាសៃ៍ាៃរាយការណ៍ថ្ “ថ្ន ំក្បណថ ៀ” 



រួ្ ទាំង ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្្របភេ Carbamates ស្ លម្លៃកំ្លំងខាា ំង ្ត្ូវាៃបគោក់្

បោយបចត្នាបៅតា្្ត្ពំាងប ើ្បីចារ់សត្ែន្ពស្ម្លរ់ការប្រើ្ាស់។ វធីិសាស្រសតបៃុះ្ត្ូវ

ាៃបគយល់ថ្ជាវធីិស្ លប្រើកំ្លំងតិ្ចបែើយេេូលាៃ្រសិេធភាពខ្ពស់បែើយការយល់

 ឹងអំពីហៃិភ័យសុខ្ភាពម្លៃលក្េណុះខុ្សៗោន ។ អនក្ស្ លប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតបៃុះភាគ

ប្ចើៃជារុរសៃិងកុ្ម្លររ ុស្ៃតវា្ិៃចាស់បេថ្បត្ើការអៃុវត្តបៃុះម្លៃេំនាក់្េំៃងបៅៃឹងក្តាត

អសៃតិសុខ្បសបៀងស្ រឬបេ។ ្របភេសត្ែន្ពស្ លរងការគំរា្កំ្ស្ែងស្ ល្ត្ូវាៃបគរាយ

ការណ៍ថ្រងផ្លរ ុះពាល់រួ្ ម្លៃ្របភេសត្ែ ្ត្យងយក្ស ឬ ឪបលើក្ ៃិងពពួក្សត្ែតាា ត្។

ជារួ្  រេោា ៃសងគ្ ម្លៃលក្េណៈអវ ិជម្លៃយា ងខាា ំងចំបពាុះអាក្របកិ្រយិានៃការរំពុល

បោយ75%នៃអនក្ប្ាើយសំណួរក្នុងការសទង់្តិ្យល់ថ្វាជារេោា ៃអវ ិជម្លៃបោយសារវា

រ ុះពាល់ ល់សុខ្ភាព្ៃុសសៃិងសត្ែគុណភាពររសិាថ ៃៃិងហៃិភ័យនានានៃការោក់្

េណឌ ក្្ាតា្ផ្ាូវចារ់។បោយសារ្ូលបែតុ្បៃុះអាជាា ធ្ូលោា ៃាៃបធែើអៃតរាគ្ៃ៏បៅក្នុង

ភូ្ិចំៃួៃពាក់្ក្ណ្តត លនៃភូ្ិសររុស្ លបយើងាៃសិក្ា។ បយើងបសនើរថ្ អៃតរាគ្ៃ៍នានា

បៅបពលអនាគត្គួរស្ត្របងកើៃការយល់ ឹងពីរេោា ៃអវ ិជម្លៃបោយផ្តល់ៃូវយៃតការនានា

ស្ ល្ិៃរងកជាេំនាស់បៅកាៃ់សម្ល ិក្សែគ្ៃ៍ឱ្យចូលរួ្ ក្នុងការ្ត្តួ្ពិៃិត្យៃិងការ

ោក់្េណឌ ក្្ា ូចជាការរាយការតា្រយៈេូរសពទទាៃ់បែតុ្ការណ៍ជាប ើ្។ ការបធែើ

អៃតរាគ្ៃ៍បៅបលើស្ផ្នក្េីផ្ារក៏្ទា្ទាឱ្យម្លៃផ្ងស្ រ ប ើ្បីឲ្យម្លៃការ្គរ់្គងចំបពាុះការ

ររឹរៃទឹងបលើការផ្គត់្ផ្គង់ថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្។ 

 



បសចក្តីបផ្តើ្ 

សារធាតុ្គី្ីពុលរងកឲ្យម្លៃការគំរា្កំ្ស្ែង ៏ធំបធងចំបពាុះសត្ែន្ព។ការប្រើ្ាស់សារ 

ធាតុ្បៃុះក្នុងវស័ិយក្សិក្្ា បធែើឲ្យចំៃួៃសត្ែលអិត្ៃិងសត្ែរក្សី ម្លៃការធាា ក់្ចុុះជារៃតរនាទ រ់

(Carson, 1962) បែើយសត្ែធំ ៗ ក៏្ាៃងារ់ (Berny, 2007)។ការរំពុលបោយបចត្នាបៅ

បលើសត្ែធំៗ រងកប ើងបោយ្ៃុសសក៏្កំ្ពុងស្ត្រកី្រាលោល (Richards, 2011)។ ឧទាែរណ៍

៖ បៅេែីរអាហ្រែែិក្ក្សិក្រខ្ាុះប្រើថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្្របភេ Carbofuran ប ើ្បសំីលរ់

្របភេសត្ែ្ំសាសី (សត្ែសុីសាច់សត្ែ នេជាអាហរ) (Ogada, 2014) ស្ លកំ្ពុងរណ្តត

លឱ្យចំៃួៃសត្ែតាា ត្ម្លៃការថយចុុះជារៃតរនាទ រ់ (Buechley & Şekercioğlu, 2016; Ogada 

et al., 2016)។ ការប្រើ្ាស់សារធាតុ្គី្ីក្នុងវស័ិយក្សិក្្ា ប ើ្បីចារ់សត្ែន្ព ក្្្្ត្ូវ

ាៃបគចង្ក្ងជាឯក្សារណ្តស់ (e.g. Odino, 2011)។ 

ក្នុងឆ្ន ំ 2015 ្ត្ពំាងចំៃួៃ 5 ក្ស្ៃាង បៅក្នុងបខ្ត្ត្ពុះវហិរនៃ្របេសក្្ពុជា្ត្ូវាៃបគរក្

ប ើញថ្ម្លៃផ្ទុក្សារធាតុ្គី្ី្របភេ Carbofuran។ ពពួក្សត្ែន្ពកំ្ពុងេេួលការគំរា្

កំ្ស្ែង ស្ លបគាៃ្រេុះប ើញងារ់រួ្ ម្លៃសត្ែតាា ត្ ិត្ផុ្ត្ពូ រំផុ្ត្ បែើយ្ៃុសសក៏្

ាៃធាា ក់្ខ្ាួៃឈឺរនាទ រ់ពីផឹ្ក្េឹក្ក្ខ្ែក់្ទំាងបនាុះ (ររូភាពេី 1, WCS, 2016; Loveridge et al., 



2019)។ បៅ្របេសក្្ពុជា ម្លៃរាយការណ៍ជាប្ចើៃសតីអំពីការរំពុលសត្ែន្ព។ 

ឧទាែរណ៍៖ ម្លៃការរំពុលសត្ែតាា ត្ចំៃួៃ51ក្រណី ក្នុងចបនាា ុះឆ្ន ំ2004 ៃិង 2015 

(Loveridge et al., 2019)។ រ ុស្ៃត ការរំពុល្ត្ពំាងក្នុងបខ្ត្ត្ពុះវហិបៃុះ ជាក្រណីេី្ួយ

ស្ លបគាៃរក្ប ើញ បែើយរញ្ជជ ក់្ថ្ម្លៃការប្រើ្ាស់ជាតិ្ពុល។ បោយសារសកាត ៃុ

ពលនៃការគំរា្កំ្ស្ែង ៏ខាា ំងកាា  លសុ់ខ្ភាព្ៃុសស ៃិងចំៃួៃសត្ែន្ពស្ លកំ្ពុងរងការ

គំរា្កំ្ស្ែងផ្ងបនាុះ ្ក្រ្អភិរក្សាៃចាត់្វធិាៃការភាា ្ៗបោយស្ផ្អក្បៅបលើការសៃិនោា ៃ

បលើការរំពុល រួ្ ទាំងការ្រ ំុនានាប ើ្បីបលើក្ក្្ពស់ការយល់ ឹងបៅក្នុងសែគ្ៃ៍្ូល

ោា ៃ ្ព្ទំាងផ្លិត្ឯក្សារផ្សពែផ្ាយអរ់រផំ្ងស្ រ (Loveridge et al., 2019)។ ប ើ្បីផ្តល់

ព័ត៌្ម្លៃក្នុងការបរៀរចំស្ផ្ៃការឲ្យម្លៃលក្េណៈលអ្ របសើរ ការសិក្ាបៃុះម្លៃបោលរំណង

ប ើ្បីផ្តល់ៃូវការវាយត្ន្ា ៏េូលំេូលយចំបពាុះការរំពុលេឹក្្ត្ពំាងក្នុងបខ្ត្ត្ពុះវហិរ តា្

រយៈសក្្ាភាពនានារូ្  ម្លៃ៖ ការកំ្ណត់្អត្តសញ្ជា ណតួ្អងគពាក់្ព័ៃធ ការស្សែងយល់ពីក្តាត

 ំរញុេឹក្ចិត្តររស់អនក្រំពុល ៃិងការពិពណ៌នាពីរររិេសងគ្នៃការរំពុលស្ លាៃបក្ើត្

ប ើង។ 



 

ររូភាពេី 1: ការរំពុលេឹក្្ត្ពំាងរងាា ញពីការសាា រ់សត្ែន្ព (សត្ែតាប  ស្រសរក្ Cacomantis merulinus) ាៃ

សាា រ់បៅបក្ៀក្ៃឹងេឹក្។ ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្្ោរ់ពណ៌សាែ យអាចប ើ្លប ើញៃឹងស្ភនក្ម្លៃបៅបលើប ើ្បឈើ ួ

ល។ រូរភាព៖ អងគការសម្លគ្អភិរក្សសត្ែន្ព  

 

្របេសក្្ពុជា្ត្ូវាៃបគពិពណ៌នាថ្  ជា ”ក្ស្ៃាងចាក់្សំរា្” ស្ម្លរ់ថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្

នានា ស្ លបយើង្ិៃចង់ាៃ បោយសារស្ត្រេរបញ្ាត្តិម្លៃលក្េណៈធូរលុងចំបពាុះការនំា

ចូល (វាម្លៃការបក្ើៃប ើងចំៃួៃ 17  ងចបនាា ុះឆ្ន ំ 2002 ៃិង 2012 (Matsukawa et al., 



2016) ៃិងចំបពាុះការ ួញ ូរ (EJF, 2002) ។ ឧទាែរណ៍៖ ្របេសក្្ពុជាជាែត្ថបលខី្នៃ

អៃុសញ្ជា អៃតរជាតិ្សតីពីការរតឹ្រៃតឹង ការប្រើ្ាស់សារធាតុ្ Carbofuran រ ុស្ៃតសារធាតុ្បៃុះ

បៅស្ត្្ត្ូវាៃប្រើ្ាស់បៅក្នុង្របេសបៃុះយា ងេូលំេូលយ(Rotterdam Convention, 

2013; Matsukawa et al., 2016)។ ការអរ់រៃិំងការោក់្សាា ក្សំោល់្ិៃ្គរ់្ោៃ់ រងកឲ្យ

ម្លៃការរកី្ ុុះោលនៃការប្រើ្ាស់ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្្ិៃ្តឹ្្្ត្វូយា ងេូលំេូលយ 

បែើយការពុលររស់ក្សិក្រទំាងកំ្រតិ្ស្រសួចស្រសាវៃិងកំ្រតិ្រុានំរ  ាៃបធែើឲ្យ្ៃុសសេូបៅគិត្ថ្វា

ជាបរឿងធ្ាតា (EJF, 2002) ។ ្ក្រ្អនក្ស្រសាវ្ជាវាៃបលើក្ប ើងថ្ការប្រើ្ាស់ខុ្ស ការ

ប្រើ្ាស់បោយនច ៃយ ការរំពុលបោយបចត្នា កំ្ពុងរ ុះពាល់ ល់ចំៃួៃ្តី្ ៃិងសត្ែន្ព

ស្ លឈាៃ ល់កំ្រតិ្ថ្ន ក់្ជាតិ្ (Saroeun, 1999) ។ 

 

ការបោុះស្រសាយរញ្ជា ្រក្របោយ្រសិេធភាពចំបពាុះការរំពុលសត្ែន្ព ទា្ទារឱ្យម្លៃ 

ការយល់ ឹងអំពីការអៃុវត្តជាក់្ស្សតង ៃិងអំពីតួ្អងគពាក់្ព័ៃធនានាទំាងអស់ ្ព្ទំាងស្សែង 

យល់ពីការបលើក្េឹក្ចិត្តៃិងអាក្របកិ្រយិាស្ ល ំរញុឲ្យបគបធែើការរំពុល (St. John et al., 

2013) ៃិងរួ្ រញ្ចូ លទំាងការស្សែងយល់ពីរររិេសងគ្ផ្ងស្ រ (St John et al., 2010) ។ 



រុគគលិក្អងគការ្ិៃស្្ៃរោា ភិាលក្នុងស្រសរក្ាៃបលើក្ប ើងថ្ ការរំពុល្ត្ពំាងអាចម្លៃ 

្ូលបែតុ្ចំៃូៃ៣យា ង ូចជា 1)ការប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលខុ្ស បែើយប្រើបោយអបចត្នាក្នុង វ ិ

ស័យក្សិក្្ា 2)ការរំពុលបោយបចត្នាប្ពាុះស្ត្ ំបលុះនានា ូចជា ំបលុះ ីធាីជាប ើ្ ឬ 

3)ការរំពុលសត្ែន្ពបោយបចត្នា។ សក្្ាភាពៃី្ួយៗអាចម្លៃក្តាត ប្ចើៃស្ លម្លៃអៃតរ

ក្្ាោន បៅវញិបៅ្ក្។ ឧទាែរណ៍៖ ការរំពុលសត្ែន្ពបោយបចត្នាអាច្ត្ូវាៃ ំរញុ

បោយក្តាត វរបធ្៌សងគ្ស្ លម្លៃត្្្វូការចំបពាុះសាច់សត្ែន្ព (Delisle et al., 2018) 

ឬបោយសារក្តាត ការបលើក្េឹក្ចិត្តស្ផ្នក្បស ាកិ្ចចប ើ្បីផ្គត់្ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លសត្ែន្ពបៅកាៃ់េី

ផ្ារ (Milner-Gulland et al., 2003)។ សក្្ាភាពទំាងបនាុះអាចជាការត្រត្្រឆំ្ងបៅៃឹង

សាថ រ័ៃអភិរក្សនានា (Norgrove & Hulme, 2006; Peterson et al., 2017) ។ 

 

្េឹសតីអំពីចិត្តវេិាសងគ្អាច ួយ ឹក្នំាស្ផ្ៃការសិក្ាស្រសាវ្ជាវប ើ្បីស្សែងយល់ពីឥរយិា 

រថររស់្ៃុសស។ ្េឹសតីអាក្របកិ្រយិាតា្ស្ផ្ៃការ (Theory of Planned Behaviour-TPB, 

ររូភាពេី 2) ្ត្ូវាៃបគប្រើ្ាស់យា ងេូលំេូលយ ប ើ្បីស្សែងយល់ពីក្តាត កំ្ណត់្ស្ផ្នក្ផ្ាូវ

ចិត្តៃិងស្ផ្នក្សងគ្នៃអាក្របកិ្រយិាក្នុងការអភិរក្ស (St John et al., 2010; Ward et al., 



2018)។ ្េឹសតីបៃុះរងាា ញថ្ បចត្នាររស់រុគគលក្នុងការសំស្ ងអាក្របកិ្រយិាបៅក្នុងរររិេ

ណ្ត្ួយជាក់្លក់្ អាច្ត្ូវាៃសៃនិោា ៃតា្រយៈឥរយិារថររស់រុគគលបនាុះ (ឧ៖ បត្ើវាជា

បរឿងលអ្ ត្ូវបធែើឬបេ? ការយល់ប ើញនៃរេោា ៃសងគ្ (ឧ៖បត្ើអនក្បផ្សងបធែើវាឬបេ?) បែើយ

ៃឹងការស្សែងយល់ពីការ្គរ់្គងអាក្របកិ្រយិា(ឧ៖បត្ើខ្ាុំអាចបធែើវាាៃស្ រឬបេ? វាសៃនិោា ៃ

ថ្ ក្តាត ទំាងបៃុះគឺជា េសសៃៈពាក់្ក្ណ្តត លបថរ (semi-stable constructs) អាចវាស់ស្វង

ាៃបោយភាពប ឿជាក់្ តា្រយៈការវាស់សទង់បលើស្ផ្នក្ ំបៃឿពាក់្ព័ៃធនានា (Ajzen, 1991) ។ 

្េឹសតី TPB អាចរងាា ញអំពីការបធែើស្ផ្ៃការចំបពាុះអៃតរាគ្ៃ៍នៃការផ្លា ស់រតូរអាក្របកិ្រយិា 

(Hardeman et al., 2002; Michie et al., 2008)។ ឧទាែរណ៍៖ វាអាចម្លៃតួ្អងគជាប្ចើៃម្លៃ

ក្តាត កំ្ណត់្ស្ផ្នក្ចិត្តសាស្រសតបផ្សងៗោន  ត្្្ូវឱ្យម្លៃអៃតរាគ្ៃ៍ប្ចើៃស្ផ្នក្បៅតា្្របភេនៃ

អនក្ពាក់្ព័ៃធៃី្ួយៗ (Mckenzie-Mohr, 2000; Jones et al., 2019; Travers et al., 2019) ។ 

បៅបពលអាក្របកិ្រយិាររស់រុគគលម្លន ក់្ៗ្ត្ូវាៃរារាងំ ឬអៃុញ្ជា ត្ឲ្យបធែើ ស្ លរងកប ើង

បោយក្តាត ខាងប្ៅ អនក្អភិរក្សអាចបធែើអៃតរាគ្ៃ៍រស្ៃថ្ តា្ស្ររ “ពីបលើចុុះប្កា្”  ូចជា

ការ ុះឥេធិពលបលើក្តាត  ំរញុស្ផ្នក្បស ាកិ្ចចជាប ើ្ (McKenzie-Mohr & Schultz, 2014) ។ 



ប ើ្បីផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃចំបពាុះការបរៀរចំស្ផ្ៃការអៃតរាគ្ៃ៍ ការសិក្ាររស់បយើងាៃកំ្ណត់្

ស្សែងយល់អំពីការរំពុល្ត្ពំាងក្នុងតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ចំៃួៃពីរ ក្នុងបខ្ត្ត្ពុះវហិរបោយ

ប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតច្្រុះ។ បយើងម្លៃបោលរំណងប ើ្បីវាស់ស្វងអ្តាប្រវា  ង់នៃការ

អៃុវត្តពាក់្ព័ៃធនានា បែើយបយើងវាស់ស្វងអបថរតា្រយៈ ្េឹសតី TPB ប ើ្បីស្រសាយរំភាឺក្តាត

 ំរញុក្នុងស្ផ្នក្សងគ្ចិត្តសាស្រសត។ បយើងាៃ្រ្ូលេិៃនៃ័យតា្ស្ររគុណភាព សតីពីការអៃុ

វត្តទំាងបៃុះ បែើយបយើងបធែើរររិថៃីយក្្ាបលើេិៃនៃ័យទំាងបនាុះ ប ើ្បរីក្ស្រសាយេិៃនៃ័យ

ឲ្យកាា យជាព័ត៌្ម្លៃស្បូរស្ររ ចំបពាុះការ ្្រញេឹក្ចិត្តររស់អនក្រំពុលៃិងរររិេសងគ្

ស្ លម្លៃការរំពុលបក្ើត្ប ើង។ 



ររូភាពេី 2:  ា្កា្សបងេរពីភសតុតាងនៃការអបងកត្ទំាង្ូលចំបពាុះរងាែ ស់អបថរៃី្ួយៗ ក្នុង្េឹសតី
ឥរយិារថតា្ស្ផ្ៃការ (Theory of Planned Behaviour ) (TPB; Ajzen, 1991) ក្នុងការសិក្ាបៃុះ។ 
បៅក្នុងការសិក្ាស្ររ TPB  អាក្របកិ្រយិាររស់្ៃុសសម្លន ក់្ៗពឹងស្ផ្អក្បៅបលើឥរយិារថររស់ពួក្
បគក្នុងការសំស្ ងបចញ្ក្ប្ៅ ការស្សែងយល់ពីការ្គរ់្គងឥរយិារេ បែើយៃិងការយល់ប ើញ
ររស់ពួក្បគចំបពាុះរេោា ៃសងគ្។ រេោា ៃសងគ្អាច្ត្ូវាៃស្រងស្ចក្រស្ៃថ្បេៀត្បៅជា
រេោា ៃចារ់ (Descriptive norm) ៃិងរេោា ៃ្តឹ្្្ត្ូវ (injunctive norm) ។ បយើងប ើញថ្
ឥរយិារថៃិងការយល់ប ើញនៃរេោា ៃសងគ្ចំបពាុះការរំពុលគឺម្លៃលក្េណៈអវ ិជម្លៃ (ពណ៌
្ក្ែ្) ខ្ណៈបពលការយល់ប ើញនៃការ្គរ់្គងម្លៃលក្េណៈច្្រុះ (ពណ៌បលឿង) ។ 
បោយសារស្ត្ភាពរបំោចនៃឥរយិារថ អាក្របកិ្រយិាស្ លម្លៃបចត្នាឬប្រវា  ង់្ិៃអាចវាស់ស្វង
ាៃ (ពណ៌្របផ្ុះ) ។ ឧទាែរណ៍្ត្ូវាៃផ្តល់ ូៃបៅក្នុងអត្ថរេ អបថរៃី្ួយៗខាងប្កា្។ 



តំ្រៃ់សិក្ា 

បខ្ត្ត្ពុះវហិរជាបខ្ត្តសថិត្បៅភាគខាងប ើងនៃ្របេសក្្ពុជា បែើយជាតំ្រៃ់្ួយម្លៃសារៈ

សំខាៃ់ចំបពាុះ ីវៈច្្រុះជាសក្ល (Myers et al., 2000) រួ្ ម្លៃន្ពបលាុះច្្រុះ ៃិង វាល

បមា ស្ លបៅបសសសល់ធំជាងបគបៅអាសីុអាបគនយ៍។ ទំាងបៃុះគឺជា ្្ក្ររស់សត្ែស្ ល 

រងការគំរា្កំ្ស្ែង ្ រម្លណជា28្របភេ ស្ លជា្របភេ សត្ែ ិត្ ផុ្ត្ពូ រំផុ្ត្ ឬ   ិត្ផុ្ត្

ពូ  (Clements et al., 2010)។ សត្ែទំាងបៃុះរារ់រញ្ចូ លទំាងសត្ែ្ត្យងយក្ស ឬ ឪបលើក្ 

(Pseudibis gigantea), ្ ត្យងចងកំក្ស (Pseudibis davisoni) ៃិងសត្ែតាា ត្ រី្របភេ។ ភាគ

ប្ចើៃនៃសត្ែទំាងបៃុះ ពឹងស្ផ្អក្បលើេឹក្្ត្ពំាង ស្ម្លរ់អាហរៃិង េឹក្ បពញ្ួយរ ូវ្ាំង 

(Pin et al., 2018)។ ក្នុងកំ្ ុងបពលនៃការសិក្ាបៃុះ តំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ ចំៃួៃពីរ

្គរ់្គងបោយ ្ ក្សួងររសិាថ ៃ  នៃរា រោា ភិាលក្្ពុជា (តំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្េី3 ្ ត្ូវាៃ

ចុុះផ្ាយក្នុង្ពុះរា កិ្ចចបៅចុងឆ្ន ំ 2017 ររូភាពេី 3) បោយម្លៃការោំ្េពីអងគការ

សម្លគ្អភិរក្សសត្ែន្ព រួ្ ម្លៃ ស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពស្្រ ៃិងស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពគូស្លៃ-

្ពែាបេព។ 



បយើងាៃបធែើការសិក្ាបៅក្នុងតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ចំៃួៃពីរ (2) បៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ រ់ (10) 

្ាុុះរញ្ជច ំងពីស្ផ្នក្បផ្សងៗោន ជាប្ចើៃ ូចជា ក្្្ិត្្េពយស្បត្តិ ការេេួលាៃេីផ្ារ ៃិងការ

ចូលរួ្ បៅក្នុងក្្ាវធីិអភិរក្ស។ ភូ្ិទំាងអស់សុេធស្ត្ធាា រ់ាៃចូលរួ្ បៅក្នុងការស្រសាវ្ជាវពី

្ុៃ (Beauchamp, Clements, et al., 2018a; Beauchamp, Woodhouse, et al., 2018; 

Beauchamp et al., 2019)។  ភូ្ិភាគប្ចើៃក្បក្ើត្ប ើងបោយ្ៃុសសម្លៃ្រភព្ក្ពី្ក្រ្

តូ្ចៗបផ្សងៗោន  ូចជាសែគ្ៃ៍ ៃជាតិ្ប ើ្ភាគតិ្ច ទាហៃស្ខ្ារ្ក្ែ្ ឬអនក្រត់្បគចខ្ាួៃ

បផ្សងៗ ស្ លកំ្ពុងរស់បៅក្នុងន្ពោច់ស្រសយាល។ រនាទ រ់ពីរា រោា ភិាលាៃ បណតើ ្កាៃ់

ការ់តំ្រៃ់បៃុះពីពួក្ស្ខ្ារ្ក្ែ្្ក្វញិបៅចុងេសវត្សឆ្ន ំ 1990 រ ាាៃរ្ងួររ្ងួ្

្គរ់្គងបលើតំ្រៃ់បៃុះ បែើយាៃបធែើការការពារលក្េណៈ្េង់្ទាយធំៃិងការអភិវឌ្ឍបែោា

រចនាស្ព័ៃធ។ គណរក្ស្រជា ៃក្្ពុជាកាៃ់ការ់អំណ្តចជាង40ឆ្ន ំ បែើយរោា ភិាលាៃ

តា្ោៃយា ងសក្្ាចំបពាុះ ីវតិ្បៅ ៃរេៃិងសក្្ាភាពៃបយាាយ (Craig & 

Kimchoeun, 2011; Beban et al., 2019; Morgenbesser, 2019)។ 

 



 

ររូភាពេី 3: ស្ផ្ៃេីបខ្ត្ត្ពុះវហិររងាា ញពីតំ្រៃ់វាលេំនារភាគខាងប ើងនៃតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ រួ្ ទំាងតំ្រៃ់ពីរស្ ល្ត្ូវាៃរញ្ចូ លក្នុងការសិក្ាបៃុះគឺ

ស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពគូស្លៃ-្ពែាបេព ៃិងស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពស្្រ។Credit ៖ អងគការសម្លគ្អភិរក្សសត្ែន្ពក្្ពុជា 



ក្នុងបពល ំណ្តលោន បនាុះ ្របេសក្្ពុជាាៃបធែើបសរភីាវរូៃីយក្្ាបស ាកិ្ចចររស់ខ្ាួៃជា

្ួយៃឹងកំ្បណើ ៃផ្លិត្ផ្លក្នុងស្រសរក្សររុ្រម្លណជា្ធយ្ 8.7% ក្នុង្ួយឆ្ន ំ (Hughes & 

Un,2011)។ ខ្ណៈម្លៃកំ្បណើ ៃឱ្កាសការងារ ៃិងាៃព្ងឹងេីផ្ារស្ម្លរ់អនក្ស្រសរក្ជា

ប្ចើៃាៃាត់្រង់ការកាៃ់ការ់ ីក្សិក្្ាៃិងន្ពស្ក្បរខាង បោយ្ក្រ្ោំ្េផ្ល្របយា ៃ៍

្ក្រ្ែ៊ាុៃ ជា្ួយៃឹងការោំ្េពីរ ា ៃិង ៃចំណូលស្រសរក្ោា ៃ ីធាី្ក្ពីបខ្ត្តបផ្សងៗ (Davis 

et al., 2015; Milne, 2015; Beauchamp, Clements, et al., 2018b)។ សម្លព ធៃិងឱ្កាស

ទំាងបៃុះ បធែើឲ្យអនក្ស្រសរក្ជាប្ចើៃស្ លពី្ុៃបធែើស្ស្រសចិញ្ច ឹ្ ីវតិ្ ាៃងាក្បៅបធែើការឈូស

ឆ្យន្ពបែើយស្ក្ៃយក្ ីប ើ្បោំី ៃិងលក់្ ំណំ្ត  ូចជា ំ ូង ្ីឬសាែ យចៃទីជាប ើ្ 

បែើយក្រណីខ្ាុះគឺប ើ្បទីាញយក្ផ្ល្របយា ៃ៍ពីការបក្ើៃប ើង ត្ន្ា ីធាី (Beauchamp, 

Clements, et al., 2018a)។ ការឈូសឆ្យ ីក្នុងតំ្រៃ់ ការពារធ្ាជាតិ្គឺខុ្សចារ់ រ ុស្ៃតវា

្ត្ូវាៃស្្រស្្ួលឬេេួលការ ួយប្ជា្ស្្ ងតា្រយៈការេំនាក់្េំៃងផ្លទ ល់ជា្ួយ

្ហ្រៃតី្ូលោា ៃ (Milne, 2015)។ សងគ្ក្្ពុជា្ត្ូវាៃសាគ ល់ថ្ជាសងគ្រក្សពួក្ៃិយ្ 

(Neopatrimonialism) អំណ្តច្ត្ូវាៃបធែើប ើងតា្រយៈេំនាក់្េំៃងផ្លទ ល់ខ្ាួៃ បោយផ្តល់

អត្ថ្របយា ៃ៏ខាា ំងចំបពាុះសាច់ោតិ្ខ្ាួៃឯង។ ភូ្ិ គឺជាការ្រ្ូលផ្តុំភូ្ិសាស្រសតនៃ្គួសារ



ប្ចើៃស្ លម្លៃភាពសែយ័ត្ បែើយអៃតរក្្ានានា្ត្វូាៃ្គរ់្គងបោយរេោា ៃរ ិភាព

(norms of reciprocity) (Ovesen et al., 1996; Ledgerwood & Vijghen, 2002; Sedara, 2011)

។ ភូ្ិៃី្ួយៗម្លៃ្រធាៃម្លន ក់្្ត្ូវាៃស្ត្ងតាំងបោយរ ាឬអនក្ម្លៃអំណ្តចបៅក្នុងភូ្ិ។ 

្រធាៃភូ្ិៃី្ួយៗម្លៃឥេធិពលខុ្សៗោន  បោយពួក្បគម្លៃេំបនារបសាា ុះ្ត្ង់ក្នុងនា្ជា

សម្ល ិក្រក្ស ស្ លចូលរួ្ ក្នុងការឃ្ា ំប ើ្លៃិងោក់្វៃ័ិយសែគ្ៃ៍ (រួ្ ទំាងអនក្ស្រសាវ្ជាវ

ផ្ងស្ រ)។ តួ្នាេីការយិាល័យធិរបត្យយររស់ពួក្បគ ាៃផ្តល់ឲ្យបគៃូវសិេធិអំណ្តច ក្នុងការ

ស្្រុះស្្ួលប ើ្បីេេួលអត្ថ្របយា ៃ៍ផ្លទ ល់ខ្ាួៃ តា្រយៈបសវាក្្ានានា (ឧទាែរណ៍៖ 

ការចុុះរញ្ជ ីក្្ាសិេធិ ីធាី) រ ុស្ៃតអនក្ខ្ាុះក៏្អាចេេួលាៃការបោរពបោយោរ់ចិត្តចំបពាុះការ

ស្្រស្្លួប ើ្បីផ្ល្របយា ៃ៍សែគ្ៃ៍ផ្ងស្ រ (Ledgerwood & Vijghen, 2002; 

Biddulph, 2015)។ វវិាេបផ្សងៗអាច្ត្ូវាៃបោុះស្រសាយតា្រយៈប្ៅ្រព័ៃធតុ្លការ 

ស្ លអាចបោុះស្រសាយាៃបោយចាស់េំុបៅក្នុងភូ្ិ (Luco, 2002; Travers et al., 2011)។ 

 

្ក្សួងររសិាថ ៃៃិងអងគការសម្លគ្អភិរក្សសត្ែន្ព ោំ្េ ល់សាថ រ័ៃក្នុងភូ្ិ ៃិងក្្ាវធីិអភិ

រក្សបផ្សងៗក្នុងសែគ្ៃ៍ជាប្ចើៃក្នុងតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្។ េី្ួយ៖ ការចូលរួ្  ក្នុងការបធែើ



ស្ផ្ៃការប្រើ្ាស់ ីធាី ្ត្ូវាៃកំ្ណត់្ ីស្ម្លរ់លំបៅោា ៃ  ីអភិរក្ស  ីក្សិក្្ាៃិងតំ្រៃ់

ស្ផ្នក្ៗបេៀត្។ គណៈក្្ាការសែគ្ៃ៍តំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ ឬសែគ្ៃ៍ន្ពបឈើ ្ត្វូាៃ

បាុះបឆ្ន ត្ចំៃួៃ9ភូ្ិ ក្នុងចំបណ្ត្ភូ្ិចំៃួៃ10 ប ើ្បី្ត្តួ្ពិៃិត្យៃិងអៃុវត្តលក្េៃតិក្ជា្ួយ

លក្េណឌ នានា។ េីពីរ៖ ប ើ្បីបលើក្េឹក្ចិត្ត ល់ការអៃុវត្តលក្េៃតិក្ៈ ្ក្រ្ែ៊ាុៃស្រសវូអាយរ៊ាិស 

(Ibis Rice company ) ាៃេិញស្រសូវក្នុងត្ន្ាខ្ពស់ពីក្សិក្រ ស្ លាៃអៃុវត្តតា្លក្េណឌ

អភិរក្ស (រួ្ ម្លៃ៖ ការ្ិៃររាញ់សត្ែន្ព ៃិង្ិៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្ (Clements 

et. al., 2010)។ រណ្តត ញេីផ្ារភូ្ិ ្ត្ូវាៃបាុះបឆ្ន ត្ប្ ើសបរ ើស ប ើ្បី្ត្ួត្ពិៃិត្យការអៃុ

វត្តលក្េៃតិក្ររស់ក្សិក្រៃិងកំ្ណត់្សិេធិេេួលាៃបៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ5។ ម្លៃគប្ម្លងបអកូ្

បេសចរណ៍ក្នុងភូ្ិចំៃួៃ 3  ្គរ់្គងបោយសែគ្ៃ៍ បែើយាៃរបងកើត្ជា”្ូលៃិធិ

អភិវឌ្ឍៃ៍ភូ្ិ” ៃិងការចំណ្តយបអាយអនក្ភូ្ិផ្លទ ល់ប ើ្បីការពារសំរុក្សត្ែសាា រស្ ល្ត្ូវ

ាៃផ្តល់អាេិភាពក្នុងការការពារ(Clements et al., 2010; Clements & Milner-Gulland, 

2015)។ ការវាយត្ន្ារយៈបពល្ធយ្រងាា ញថ្ ក្្ាវធីិទំាងបៃុះាៃចូលរួ្ ចំស្ណក្បធែើឱ្យ

្របសើរប ើងៃូវសុវត្ថិភាពនៃកាៃ់ការ់ ៃិងាៃផ្តល់ ប្ ើ្សចិញ្ច ឹ្ ីវតិ្រស្ៃថ្ 

(Beauchamp, Clements, et al., 2018a)។ ការអៃុវត្តចារ់តា្រយៈការលាត្ក៏្្ត្ូវាៃបធែើ



ប ើងបោយរ ាផ្ងស្ រ។  

 

្តី្ៃិងសាច់សត្ែន្ពបៅស្ត្ជាស្ផ្នក្្ួយ ៏សំខាៃ់នៃរររអាហរ បែើយការ្រ្ូលអៃុផ្ល

ន្ពបឈើប្ៅពីបឈើ  ូចជា ័ររាវៃិងផ្សតិ្ ក៏្ផ្តល់ៃូវ្ាក់្ចំណូលរស្ៃថ្ផ្ងស្ រ (Travers et 

al., 2011; Beauchamp, Clements, et al., 2018a)។ ្គួសារភាគប្ចើៃក៏្ាៃររាញ់សត្ែ

ន្ពបោយនច ៃយស្ម្លរ់ការប្រើ្ាស់ក្នុងផ្ទុះ ូចជាការោក់្អនាទ ក់្បៅ ំុវញិ ីក្សិក្្ា ការ

យក្ស្្កចូលន្ពបៅបពល្រ្ូលផ្សិត្ ឬការាញ់្ពួញប ើ្បចីារ់្តី្ជាប ើ្។ សក្្ាភាព

ទំាងបៃុះបធែើឱ្យរ ុះពាល់ ល់្របភេសត្ែេូបៅ ូចជាសត្ែ្ត្កួ្ត្ សត្ែឈាូស ឬ្ ូក្ន្ព 

បែើយសក្្ាទំាងបនាុះ្ត្ូវាៃបលើក្ស្លងបោយអាជាា ធរ ។ សាច់សត្ែទាំងបៃុះម្លៃការ

បពញៃិយ្ចំបពាុះេីផ្ារក្នុងស្រសរក្ឬេីផ្ារសាច់ប្ពាុះវាោា ៃជាតិ្គី្ី។ ម្លៃស្ត្្គួសារ្ួយ

ចំៃួៃតូ្ចរ ុបណ្តណ ុះ ស្ លាៃបធែើការរាញ់តា្បោលបៅក្នុងន្ពបោយប្រើកំាបភាើងឬ អនាទ ក់្

ស្ លបធែើបោយន  ប្ពាុះសក្្ាភាពទំាងបៃុះទា្ទារក្ម្លា ំងពលក្្ា ំនាញ។ ពួក្បគកំ្ណត់្

្របភេសត្ែម្លៃត្ន្ាខ្ពស់ប ើ្បយីក្បៅលក់្បៅេីផ្ារក្នុងស្រសរក្ (Ibbett et al., in press.; 

Coad et al., 2019)។ 



 

វធីិសាស្រសត 

ការសិក្ាស្រសាវ្ជាវបៃុះ ្ត្ូវាៃអៃុញ្ជា ត្បោយ្ក្សួងររសិាថ ៃ រ ាាលបខ្ត្តៃិង្រធាៃ

ភូ្ិៃី្ួយៗ។ ការសិក្ាស្រសាវ្ជាវ្ត្ូវាៃបធែើប ើងបោយការរួ្ ោន រវាង្ក្រ្ៃិសសិត្្ក្ពី 

ច្ក្ភពអង់បគាស ៃិង្ក្រ្ៃិសសិត្បៅក្នុង្របេសក្្ពុជា បែើយបធែើ្រតិ្រត្តិការបោយ ឯក្

រា យពីអងគការសម្លគ្អភិរក្សសត្ែន្ព ឬអងគការនានាបផ្សងបេៀត្។ បយើងាៃ ប្រើ្ាស់

យាៃត ំៃិុះស្ ល្ិៃម្លៃសាា ក្បលខ្ បែើយបយើងាៃពិភាក្ាពីបោល ំែរររស់ បយើង

ជា្ួយ្រធាៃភូ្ិ ៃិងអនក្ចូលរួ្  នេបេៀត្។ អនក្ចូលរួ្  (អនក្ចូលរួ្ ទំាងអស់ ម្លៃអាយុ

បលើសពី 18 ឆ្ន ំ) ាៃផ្តល់ការយល់្ព្ផ្លទ ល់ម្លត់្រនាទ រ់ពីការពៃយល់នៃការ ស្រសាវ្ជាវ។  

ការសម្លា សសាក្លបង ្ត្ូវាៃបធែើប ើងបៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ2 បៅប្ៅតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ 

ម្លៃលក្េណៈ ូចោន បៅៃឹងភូ្ិសិក្ាររស់បយើង (Clements & Milner-Gulland, 2015)។ 

បយើងាៃប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតសម្លា ស ៃរបងាគ ល (Key Informant Interviews) ៃិងការ

ពិភាក្ាជា្ក្រ្  (Focus Group Discussions) ប ើ្បីស្សែងយល់ពីការប្រើ្ាស់ថ្ន ំសម្លា រ់

សត្ែលអិត្។ បយើងាៃកំ្ណត់្ៃូវ ំបៃឿពាក់្ពៃធ័នានា ប ើ្បីវាស់ស្វងតា្រយៈ ្េឹសតីអាក្រប



កិ្រយិាតា្ស្ផ្ៃការ(TPB) ៃិងប ើ្បរីបងកើត្ក្្្ងសំណួរ ្ព្ទំាងាៃបធែើការស្ក្ល្អតា្រ

យៈការសម្លា សសាក្លបងបៅក្នុងភូ្ិទំាងពីរ (អនក្ប្ាើយសំណួរ្រស្ែល 30 នាក់្ក្នុង 1ភូ្ិ)

។ ប ើ្បីវាស់ស្វងអ្តាប្រវា  ង់នៃការរំពុល បយើងាៃសាក្លបងវធីិសាស្រសត Single Sample 

Count Method (Petroczi et al., 2011) រ ុស្ៃតបយើងាៃរតូរបៅរបចចក្បេស Unmatched Count 

Technique (UCT) បោយសារស្ត្របចចក្បេសបៃុះ ្ិៃ្ត្ូវការការយល់ ឹងខ្ពស់។ ការសទង់្តិ្

បៃុះ្ត្ូវាៃរក្ស្្រជាភាសាស្ខ្ារៃិងរក្្ត្ រ់្ក្វញិប ើ្បធីានាៃូវភាព្តឹ្្្ត្ូវ។ រនាទ រ់

្ក្បយើងាៃប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតបផ្សងៗ ូចជា ការបធែើការសទង់្តិ្បៅតា្សំណ្តក្នៃ

្គួសារ ការបរៀរចំជាការពិភាក្ា្ក្រ្ ៃិងការសម្លា ស ៃរបងាគ ល បៅតា្ភូ្ិៃី្ួយៗនៃ

ភូ្ិសររុចំៃួៃ រ់។ បយើងាៃប្រើរយៈបពល5នថៃក្នុងការចុុះបៅកាៃ់ភូ្ិៃី្ួយៗ ក្នុងអំ ុង

ស្ខ្ក្ក្កោៃិងស្ខ្ក្ញ្ជា ឆ្ន ំ 2017 បែើយបយើងាៃសាន ក់្បៅផ្ទុះររស់្រធាៃភូ្ិឬ អនក្ស្ ល្ត្ូវ

ាៃប្ ើសបរ ើស។ វាចំាាច់ក្នុងការសាន ក់្បៅក្នុងផ្ទុះបោយបែតុ្ផ្លសុវត្ថិភាព បែើយការ

េំនាក់្េំៃងជា្ួយ្រធាៃភូ្ិជា ំបរ ើស ៏លអរំផុ្ត្ ប្ពាុះការសាន ក់្បៅជា្ួយ្រធាៃភូ្ិជា

េបងែើរសា្ញ្ាចំបពាុះអនក្ចុុះភូ្ិ ស្ ល្ិៃាៃសាគ ល់ៃរណ្តម្លន ក់្បៅក្នុងសែគ្ៃ៍។ េបងែើ

បៃុះក៏្បធែើឱ្យសក្្ាភាពររស់បយើងម្លៃលក្េណៈស្រសរចារ់ៃិងធានា ល់អនក្ភូ្ិថ្ ការ



ៃិយាយជា្ួយពួក្បយើងគឺម្លៃការយល់្ព្្តឹ្្្ត្ូវ រ ុស្ៃត្ ៃុសស្ួយចំៃួៃអាចៃឹងារ្ា

ថ្ ចំបលើយររស់ពួក្បគអាច្ត្ូវាៃស្ចក្ចាយជា្ួយអាជាា ធរ បទាុះរីជាម្លៃការធានា

ររស់បយើងក៏្បោយ។ 

 

បយើងាៃប្រើ្ាស់ក្្្ងសំណួរប ើ្បីសួរបៅកាៃ់ ្គួសារចំៃួៃ 30 បៅ 60្គួសារ បៅក្នុង

ភូ្ិៃី្ួយៗ។ ការប្ ើសបរ ើសសំណ្តក្្ត្ូវាៃបធែើប ើងតា្រយៈប្ ើសបរ ើសបោយនច ៃយ

បោយ្ិៃអាច ឹងជា្ុៃៃូវ្គួសារ្ត្ូវបធែើរេសំភាសៃ៏ រ ុស្ៃតបយើងាៃពាយា្ប្ ើសបរ ើស

សំណ្តក្ តា្សម្លម្ល្ត្ភូ្ិសាស្រសតទំាងអស់នៃភូ្ិៃី្ួយៗ។ បយើងាៃសម្លា សប្្គួសារ

ជារុរស រ ុស្ៃតបយើងក៏្ាៃបធែើការសទង់្តិ្ជា្ួយប្្គួសារជាស្រសតី ្ រម្លណជា 24 នាក់្ផ្ងស្ 

រ។ បយើងាៃបៅ ួរអនក្ប្ាើយសំណួរបៅឯផ្ទុះររស់ពួក្បគ បែើយេិៃនៃ័យសទង់្តិ្្ត្ូវាៃ

រញ្ចូ លបៅក្នុងកំុ្ពយូេ័ររៃទុះបោយប្រើ្ាស់ក្្ាវធីិ OpenData Kit (Brunette et al., 2013)។ 

បយើងាៃ្រ្ូលព័ត៌្ម្លៃ្រជាសាស្រសតៃិង ីវភាពរស់បៅ បែើយបយើងាៃស្ក្ស្្លួ ៃិង 

ប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតអបងកត្តា្ស្ររ  Basic Necessities Survey  (BNS) ស្ លាៃរបងកើត្ប ើង



រចួជាបស្រសចស្ម្លរ់តំ្រៃ់ស្ត្្ួយប ើ្បផី្តល់ជាសៃទសសៃ៍នៃ្េពយស្បត្តិក្នុង្គួសារ 

(Beauchamp, Clements, et al., 2018a)។  

បយើងាៃប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសត UCT ប ើ្បីា ៃ់សាា ៃប្រវា  ង់នៃការរំពុលសត្ែន្ព ស្ ល

ជាអាក្របកិ្រយិារបំោច(sensitive behaviour) (Hinsley et al., 2019)។ ក្នុង ំុៃី្ួយៗអនក្ប្ាើយ

សំណួរាៃប្ ើសបរ ើសសៃាឹក្កាត្្ួយក្នុងចំបណ្ត្កាត្ពីរសៃាឹក្។ កាត្្ួយរងាា ញររូ

ភាពនៃអាក្របកិ្រយិាចំៃួៃ4្របភេស្ លជាអាក្របកិ្រយិាស្ ល្ិៃរបំោច។ កាត្េីពីរគឺ ូច

កាត្េី្ួយស្ រ រ ុស្ៃតវារួ្ រញ្ចូ លអាក្របកិ្រយិាស្ លរបំោច។ បោយោា ៃការក្ត់្សំោល់ពី

្របភេអាក្របកិ្រយិា អនក្ប្ាើយសំណួរ្ត្ូវាៃបសនើសំុឱ្យរញ្ជជ ក់្ពីចំៃួៃឥរយិារេស្ លពួក្

បគាៃបធែើក្នុងឆ្ន ំក្ៃាង្ក្ (ឥរយិារេម្លៃបៅបលើកាត្)។ (បយើងាៃបធែើការសាក្លបងអៃុ

វត្តក្នុងការវាស់សទង់អាក្របកិ្រយិាស្ ល្ិៃរបំោច ប ើ្បីរញ្ជជ ក់្ថ្អនក្ត្រចំបលើយយល់

ចាស់ពីៃិតិ្វធីិ្ុៃបពលបយើងចារ់បផ្តើ្)  (Hinsley et al., 2019)។ រនាទ រ់្ក្បេៀត្ បយើងាៃ

សួរអំពីរញ្ជា នៃការ្គរ់្គងសត្ែលអិត្ៃិងការប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលស្ ល្ត្ូវាៃក្ត់្សម្លគ ល់

ក្នុងអំ ុងបពលបធែើបត្សតសាក្លបង។ បយើងាៃប្រើ្ាស់ររូភាពនៃការបវចខ្ចរ់ថ្ន ំពុល

ស្ លាៃ្រ្ូលក្នុងកំ្ ុងបពលនៃការសទង់្តិ្បលើស្ផ្នក្េីផ្ារ ប ើ្ប ួីយអនក្ប្ាើយសំណួរ



ក្នុងការកំ្ណត់្ផ្លិត្ផ្លឲ្យាៃចាស់លស់។ បយើងាៃប្រើ្ាស់រងាែ ស់ម្ល្ត្ោា ៃ

្របភេ Likert ចំៃួៃ5 កំ្រតិ្ ស្ លបធែើប ើងតា្រយៈវធីិសាស្រសត្ េឹសតីអាក្របកិ្រយិាតា្

ស្ផ្ៃការ (TPB) ប ើ្បីវាស់ស្វងអបថរទាក់្េងបៅៃឹងការរំពុលសត្ែន្ព។ បយើងាៃប្រើ

្ាស់រងាែ ស់ម្ល្ត្ោា ៃចំៃួៃ2ចំបពាុះអបថរៃី្ួយៗ  ូចជាអបថរ ១) ឥរយិារថ ២) េសសៃ

ចំបពាុះការ្គរ់្គង ៣) េសសៃចំបពាុះរេោា ៃចារ់ (descriptive norms) ៃិង ៤)េសសៃ

ចំបពាុះរេោា ៃភាព្តឹ្្្ត្ូវ (injunctive norms)  ចុងរញ្ច រ់ បយើងាៃសួរអនក្ប្ាើយសំណួរ

បោយផ្លទ ល់អំពី ការការ្រម្លញ់ររស់ពួក្បគស្ លរួ្ រញ្ចូ លទំាងការការ្រម្លញ់បោយការ

ប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលផ្ងស្ រ។ 

ការពិភាក្ាជា្ក្រ្្ត្ូវាៃបរៀរចំោច់បោយស្ ក្ពីោន រវាងរុរសៃិងស្រសតីបៅតា្ភូ្ិៃី្ួ

យៗ។បយើងាៃអបញ្ជ ើញអនក្ចូលរួ្ ចំៃួៃ 8 នាក់្ រ ុស្ៃតអនក្ស្ លាៃចូលរួ្ ម្លៃចំៃួៃ

ចបនាា ុះពី 4 បៅ 10 នាក់្។  បយើងាៃប្ ើសបរ ើសអនក្ចូលរួ្ ពិភាក្ា តា្រយៈការពិប្ោុះ

បយារល់ជា្ួយ្រធាៃភូ្ិ។ បយើងាៃចារ់បផ្តើ្បោយការសួរសំណួរអំពី្រធាៃរេស្ ល

្ិៃរបំោច ូចជារញ្ជា សត្ែលអិត្ ការ្គរ់្គងសត្ែលអិត្ ៃិងការប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល បែើយចុង

ប្កាយបយើងាៃសួរសំណួរអំពីេំរង់នានានៃការរំពុល។ បយើងាៃស្ក្ស្្ួល វធីិសាស្រសត



សម្លា ស ៃរបងាគ ល ឲ្យស្ស្រសរបៅតា្ចំបណុះ ឹងជាក់្ស្សតងររស់អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ។ 

បៅក្នុងភូ្ិៃិ្ួយៗបយើងាៃពាយា្សម្លា ស្រធាៃភូ្ិ ្គូបពេយ អនក្លក់្ ូរ ៃិងអនក្

 ឹក្នាំគណៈក្ម្លា ធិការអភិរក្ស បែើយបយើងក៏្ាៃសម្លា សរុគគល នេបេៀត្ផ្ងស្ រ។ បៅ

បពលអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ ាៃរងាា ញអំពីចំបណុះ ឹងឬរេពិបសាធៃ៍ផ្លទ ល់ខ្ាួៃអំពីការរំពុល

សត្ែន្ព បយើងាៃសួរអំពីការអៃុវត្តក្តាត  ំរញុេឹក្ចិត្តក្នុងការបធែើការរំពុល ៃិងរបរៀរស្ ល

ពួក្បគាៃបរៀៃពីវធីិសាស្រសតក្នុងការបធែើវា។ 

 

ការវភិាគសថិតិ្្ត្ូវាៃបធែើប ើងបោយក្្ាវធីិ R 3.5.2 (R Core Team, 2017)។ បយើងប្រើ

្ាស់ក្្ាវធីិ ‘List’ ប ើ្បវីភិាគេិៃនៃ័យ្រ្ូលាៃតា្វធីិសាស្រសត UCT (Blair & Imai, 2010)

។បយើងាៃគណនាប្រវា  ង់ស្ លាៃា ៃ់្រម្លណបៅបលើឥរយិារថៃី្ួយៗ បែើយ

បយើងាៃរារ់ចំៃួៃសររុចំបពាុះ “អនក្ត្រចំបលើយស្ លប្ាើយថ្ ពួក្បគបធែើឥរយិារថទំាង

អស”់ ស្ លម្លៃបៅបលើកាត្។(ឧទាែរណ៍៖ អនក្ត្រសំណួរប្ាើយថ្ពួក្បគាៃបធែើអាក្រប

កិ្រយិាទំាងអស់ស្ លម្លៃបៅបលើកាត្)បោយប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតតា្ស្ររពិពណ៌នាស្ ល

របងកើត្ប ើងបោយ Blair & Imai (2012)។តា្រយៈការប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតរបងកើត្ប ើង



បោយ Blair & Imai (2012) បយើងក៏្ាៃសាក្លបងវធីិសាស្រសតឥេធិពលនៃការបធែើស្ផ្ៃការ 

(design effect)។ វធីិសាស្រសត design effect ្ត្ូវាៃប្រើ្ាស់បៅបពលអនក្ត្រចំបលើយស្ ល

េេួលាៃកាត្សតីអំពីបរឿងស្ លរបំោច បែើយពួក្បគាៃផ្តល់ចំបលើយតិ្ចជាងអែីស្ ល

បយើងាៃរពឹំងេុក្។ ការផ្តល់ចំបលើយស្ររបៃុះរញ្ជជ ក់្ថ្ អនក្ត្រចំបលើយអាចម្លៃភាព្ិៃ

បសាា ុះ្ត្ង់។ បៅបពលស្ លបយើងពិៃិត្យបលើេិៃនៃ័យនៃអបថរស្ លវាស់ស្វងតា្្េឹសតី TPB 

បយើងប ើញថ្ វាម្លៃភាពស្រសរោន  (ឧទាែរណ៍៖ អាល់ហែ ររស់ Cronbach > 0,5) បែើយ

បយើងាៃរូក្រញ្ចូ លអបថរទំាង2ឲ្យកាា យជារងាែ ស់ស្ត្្ួយ។ បយើងាៃប្រើ្ាស់គំរ ូ (លីៃី

ស្អ៊ារ) ស្ លជាគំរបូក្ើត្ប ើងបោយការរួ្ ផ្សំគំរសូ្ររ Gaussian ឬ គំរសូ្ររ Binomial ប ើ្បបីធែើ

បត្សតចំបពាុះេំនាក់្េំៃងរវាង អបថររុគគលជា្ួយៃិងអបថរ ំបៃឿ ការអៃុវត្តការយល់ប ើញ 

បែើយៃិងអបថរ តា្្េឹសតីចិត្តវេិាTPB  ប ើ្បីឲ្យ ឹងថ្ បត្ើវាម្លៃេំនាក់្េំៃងោន ឬបេ។ 

ចំបពាុះរងាែ ស់្របភេលំោរ់ Likert ៃី្ួយៗបយើងប្រើគំរចំូរុុះ (logit)។ ភូ្ិ្ត្ូវាៃោក់្

រញ្ចូ លតា្ស្ររស្ផ្ៃនច ៃយបៅ្គរ់  ្ូស្ លទំាងអស់។ េិៃនៃ័យស្ររគុណភាព ្ត្ូវាៃរក្

ស្្របែើយរញ្ចូ លបៅក្នុងក្្ាវធីិ NVivo (QSR International, 2015)។ រនាទ រ់្ក្ អត្ថរេ្ត្ូវ

ាៃស្រងស្ចក្ជា្ក្រ្ តា្កូ្ ៃី្ួយៗ ទាក់្េងបៅៃឹងសំណួរស្រសាវ្ជាវ។ សំណួរស្រសាវ្ជាវ 



ៃិង ្ក្រ្កូ្ ថាីៗ ក៏្្ត្ូវាៃយក្បចញពីេិៃនៃ័យ។ ចំណងប ើងតូ្ចក្នុងស្ផ្នក្”លេធផ្លនៃការ

សិក្ា”ររស់បយើង រងាា ញពី្ក្រ្ នៃអត្ថរេទំាងបនាុះ។ 

សររុបៅ បយើងាៃបធែើការសទង់្តិ្បលើអនក្ប្ាើយសំណួរសររុចំៃួៃ 462 នាក់្ (20-50% នៃ

្គួសារទំាងអស់បៅតា្ភូ្ិៃី្ួយៗ)។ បយើងក៏្ាៃបធែើការពិភាក្ាជា្ក្រ្ ចំៃួៃ20 ្ក្រ្  

ៃិង សិក្ាតា្វធីិសាស្រសតសម្លា ស ៃរបងាគ ល ចំៃួៃ 53នាក់្។ បយើងសូ្បធែើការរក្ាសិេធិនៃ

ការរបញ្ចញបឈាា ុះភូ្ិទំាងអស់បនាុះ។ 

 

លេធផ្ល 

ការអៃុវត្តការរំពុលេឹក្្ត្ពាំង 

ក្នុងអំ ុងបពលរ ូវ្ាំង “ថ្ន ំក្បណត ៀរ” ោក់្លយជា្ួយាយ េឹក្ ស្ផ្ាបឈើ ឬ្តី្ ្ត្វូាៃ 

ោក់្ក្នុងេឹក្្ត្ពំាង ឬក្នុងធុងស្ក្បរបនាុះប ើ្បីចារ់សត្ែន្ព (ររូភាពេី 1)។ អនក្ត្រសំណួរ

ម្លន ក់្ាៃ សបងេរពីសក្្ាភាព ទំាងបនាុះ ូចខាងប្កា្ បែើយការពិពណ៌នានានាស្ លម្លៃ

លក្េណៈស្រសប ៀងោន បនាុះ ្ត្ូវាៃផ្តល់បោយអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ ចំៃួៃ28នាក់្ ្ក្ពី ភូ្ិ

ចំៃួៃ8 រួ្ រញ្ចូ លទំាងការពិភាក្ា្ក្រ្ ចំៃួៃពីរ(2)បលើក្។ 



«បៅរ ូវ្ាំង បៅបពលេឹក្្ត្ពំាងសៃួត្ែួត្ស្ែង ខ្ាុំាៃោក់្ថ្ន ំពុលក្នុងសំរក្ ូង។ 

វាគឺជាប្ៅស្ លខ្ាុំលយជា្ួយេឹក្បែើយោក់្ក្នុងសំរក្ ូង […] ] ។ ថ្ន ំពុលស្ររបៃុះ ខ្ាុំ

ធាា រ់ប្រើ្ាស់វាក្នុងការចារ់សត្ែសាា រជាប្ចើៃ បែើយរាល់ ងស្ លខ្ាុំប្រើវា ខ្ាុំអាចចារ់សត្ែ

ាៃ្រស្ែលជា5ឬ6ក្ាល បែើយខ្ាុំពាយា្ចារ់វា3 ងក្នុង្ួយរ ូវ» អនក្ត្រចំបលើយបភេ

្ររស ការសទង់្តិ្តា្ផ្ទុះ 

 

 «ថ្ន ំក្បណត ៀរ» ្ត្ូវាៃចាត់្េុក្ជាសារធាតុ្គី្ីខាា ំងរំផុ្ត្។ វាសំបៅបៅបលើសារធាតុ្ជា

ប្ចើៃ ូចជា carbosulfan, carbofuran, fipronil, diazinon, ៃិង cypermethrin ម្លៃពណ៌បខ្ៀវ 

្ក្ែ្ ឬសាែ យ។ ថង់តូ្ចៗស្ ល្ិៃម្លៃរិត្សាា ក្សញ្ជា ថ្ជា “ថ្ន ំក្បណត ៀរ” អាចរក្ាៃ

បៅតា្ហងក្នុងស្រសរក្នានាក្នុងត្ន្ា 1,000 បរៀល (្រស្ែល 0,25 ុលា អាប្រកិ្, ររូភាពេី 

4)។ រញ្ជា បផ្សងៗនៃការប្រើ្ាស់ថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្ខុ្សរបចចក្បេស ្ត្ូវាៃក្ត់្្តាេុក្ 

បែើយ្ត្ូវាៃពិពណ៌នាបៅក្នុងឯក្សាររស្ៃថ្ ។ 



 

ររូភាពេី 4: ការបវចខ្ចំ ថ្ន ំក្បណត ៀរ ស្ លាៃ ក្) លក់្បៅេីផ្ារក្នុងបខ្ត្ត បែើយក៏្ ខ្)លក់្រៃតតា្តូ្រក្នុងភូ្ិ។ 

វាជាថ្ន ំពុល្របភេ Carbamate ស្ ល្ត្ូវាៃហ្ឃ្ត់្បៅក្នុ ង្របេសជាប្ចើៃក្នុងពិភពបលក្ បែើយក៏្

ម្លៃការរតឹ្រៃតឹងបៅក្នុង្របេសក្្ពុជាផ្ងស្ រ (Royal Government of Cambodia, 2012)។  

ប្រវា  ង់ 

បៅបពលបយើងសួរសំណួរបោយផ្លទ ល់ អនក្ប្ាើយសំណួរចំៃួៃ 174 នាក់្ (38%) ាៃៃិយាយ

ថ្ពួក្បគាៃររាញ់សត្ែន្ព រ ុស្ៃតម្លៃស្ត្អនក្ប្ាើយសំណួរ 6 នាក់្រ ុបណ្តណ ុះ (1,3 %) ាៃ

សារភាពថ្ ពួក្បគាៃរំពុលេឹក្្ត្ពំាង។ េិៃនៃ័យរស្ៃថ្សតីពីការ្រម្លញ់អាចរក្ាៃបៅ

ក្នុងឯក្សាររស្ៃថ្។ បៅ ំុស្ លបយើងអៃុត្តៃ៏សាក្លបង ឥេធិពលនៃការបធែើស្ផ្ៃការ( design 



effect)្ិៃម្លៃសារៈសំខាៃ់(significant) ស្ ល (p = 0.67)។ ការា ៃ់សាា ៃចំបពាុះការរំពុល

េឹក្្ត្ពំាង-40% (SE = 0.12, p < 0.01)។ ឥេធិពលនៃការបធែើស្ផ្ៃការ (design effect)ម្លៃសារ

សំខាៃ់( significant) (p < 0.01) វាាៃរងាា ញថ្ អនក្ត្រចំបលើយស្ លាៃប ើញកាត្សតីពី

បរឿងស្ លរបំោច ាៃកាត់្រៃថយចំបលើយររស់ពួក្បគ ផ្ទុយ្ក្វញិ អនក្ត្រចំបលើយ ចំៃួៃ៦

នាក់្ (2,4%) ាៃផ្តល់ចំបលើយប្ចើៃបលើសលុរ(ពួក្បគាៃបធែើឥរយិារថទំាងអស់ស្ លម្លៃ

បៅបលើកាត្) បោយរងាា ញថ្ពួក្បគាៃរំពុល្ត្ពាំង ក្នុងកាត្ចំបពាុះសំៃួរជារ់ទាក់្េង។  

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃបៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ្ាំរី(8)ាៃរាយការណ៍ពីការបក្ើត្ម្លៃប ើងនៃការរំពុល

េឹក្្ត្ពំាង។ បៅក្នុងភូ្ិ្ួយ ្រធាៃភូ្ិាៃា ៃ់្រម្លណថ្ម្លៃ ្គួសារ្រស្ែលជា 

30% ជារ់ទាក់្េងក្នុងការរំពុល បែើយអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃពីរនាក់្បផ្សងបេៀត្ាៃា ៃ់

្រម្លណថ្អាចម្លៃ 25-30% បក្ើត្ម្លៃប ើងក្នុងភូ្ិពួក្បគ ។ បៅតា្ភូ្ិ នេបេៀត្ ការ

ា ៃ់្រម្លណម្លៃលក្េណៈខុ្សោន ប្ចើៃ។ ឧទាែរណ៍៖ ្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្ាៃរ ិបសធ

ចំបពាុះការម្លៃការរំពុល រ ុស្ៃតអៃុ្រធាៃររស់ោត់្ាៃា ៃ់្រម្លណថ្អាចម្លៃ 30%នៃ

ខ្នងផ្ទុះ។ បៅក្នុងភូ្ិបផ្សងៗបេៀត្ ការា ៃ់្រម្លណខ្ាុះម្លៃភាពខុ្សោន ចបនាា ុះពី 4% បៅ 

10%នៃខ្នងផ្ទុះ បែើយអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃពីរនាក់្បផ្សងបេៀត្ាៃា ៃ់្រម្លណថ្អាចម្លៃការ



រំពុល 50% ។ បៅក្នុងភូ្ិបៅបសសសល់ចំៃួៃរួៃ(4)ភូ្ិ ការា ៃ់្រម្លណម្លៃចំៃួៃស្ត្ពីរ

រី្គួសារស្ត្រ ុបណ្តណ ុះ ្ត្វូាៃផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ (ររូភាពេី 5) ។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃចំៃួៃ 3 នាក់្

ាៃរាយការណ៍ថ្ ពួក្បគាៃរំពុលេឹក្្ត្ពំាងអស់រយៈបពលជាប្ចើៃឆ្ន ំ្ក្បែើយ។ 

រុរសម្លន ក់្ាៃសារភាពថ្ ោត់្ាៃឈរ់បធែើការរំពុលកាលពី ៧ ឆ្ន ំ្ុៃ រនាទ រ់ពីោត់្ម្លៃ

បរាគសញ្ជា នៃការពុលបែើយោត់្ាៃសម្លា រ់ស្្កររស់ោត់្្ួយក្ាលបោយនច ៃយ។ អនក្ផ្ត

ល់ព័ត៌្ម្លៃម្លន ក់្បេៀត្ាៃ្ារ់បយើងថ្ ោត់្ាៃបរៀៃវធីិរំពុលពីឪពុក្ររស់ោត់្ស្ លាៃ

បធែើវាអស់រយៈបពលជាប្ចើៃឆ្ន ំ្ក្បែើយ។ 

 



រូរភាពេី 5: ភាពខាា ំងនៃភសតុតាងប ើ្បីោំ្េបសចក្តីអុះអាងៃី្ួយៗបៅេូទំាងភូ្ិទំាង រ់។ ភូ្ិ ១  ល់ ៦ សថិត្បៅក្នុងស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពគូស្លៃ-្ពែាបេព រឯីភូ្ិ ៧ បៅ ១០ សថិត្បៅក្នុងស្ ៃ
 ្្ក្សត្ែន្ពស្្រ។ ពណ៌្ក្ែ្រងាា ញថ្ភសតុតាងផ្ទុយោន  ពណ៌េឹក្្ក្ូចងាា ញថ្ភសតុតាង្ត្ូវាៃលយរញ្ចូ លោន  បែើយពណ៌នរត្ងរងាា ញថ្ភសតុតាងគឺោំ្េការអុះអាងស្ លម្លៃបៅបលើ
អ័ក្ស y ។ ការោក់្ស្រសបម្លលរងាា ញពីភាពខាា ំងនៃភសតុតាងបៃុះ (ភាពងងឹត្កាៃ់ស្ត្ខាា ំង) ខ្ណៈបពលពណ៌្របផ្ុះរងាា ញថ្ ការសៃនិោា ៃ្ិៃ្ត្ូវាៃអៃុវត្ត (ឧទាែរណ៍៖ បោយសារស្ត្ការរំពុល
្ិៃ្ត្ូវាៃបគយក្ចិត្តេុក្ោក់្ វាបក្ើត្ប ើងបៅក្នុងភូ្ិជាក់្លក់្ណ្ត្ួយ) ឬ្ិៃម្លៃភសតុតាងទាក់្េងៃឹងបសចក្តីអុះអាងបៃុះ។  ួរកំ្ពូលទំាង្ាំ គឺស្ផ្អក្បលើការវាស់ររមិ្លណបោយប្រើ្ាស់
រងាែ ស់ Likert ។ ភសតុតាង្ត្ូវាៃបគចាត់្េុក្ថ្បខ្ាយ្រសិៃបរើគម្លា ត្គំរជូាៃ់ោន ជា្ួយចំណុចក្ណ្តត លនៃ្របភេរនាទ រ់ (ឧទាែរណ៍៖ អាក្របកិ្រយិាអវ ិជម្លៃរ ុស្ៃត SD ្ត្ួត្បលើចំណុចក្ណ្តត
ល) ។  ួរបៅបសសសល់គឺស្ផ្អក្បលើភសតុតាងគុណ្រម្លណៃិងការវៃិិចឆ័យបោយម្លៃភសតុតាង។ ភសតុតាង្ត្ូវាៃចាត់្េុក្ថ្រងឹមំ្ល្រសិៃបរើម្លៃ ្រភពបផ្សងៗោន ប្ចើៃជាង3្រភព ។ 



ផ្លរ ុះពាល់នៃការរំពុល 

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃសម្លា សៃិងអនក្ចូលរួ្ ក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្ាៃពិពណ៌នាអំពីផ្លរ ុះពាល់

ចំបពាុះការរំពុលររសិាថ ៃ សត្ែន្ព សត្ែចិញ្ច ឹ្ ៃិងសុខ្ភាព្ៃុសស។ ការបលើក្ប ើងនៃក្តី

ារ្ារួ្ ម្លៃ ការថយចុុះេឹក្សាអ ត្ស្ លអាចប្រើ្ាស់ាៃ ៃិងការាត់្រង់ក្ស្ៃាងបៃសាេ

្តី្ជាប ើ្។អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃយល់ប ើញថ្ ការរំពុល្ត្ពំាងអាចសម្លា រ់អែីៗ្គរ់យា ង 

បែើយអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃជាប្ចើៃ ាៃរាយការណ៏ថ្ ពួក្បគាៃប ើញ្របភេសត្ែជាប្ចើៃ

្ត្ូវាៃសម្លា រ់ រួ្ រញ្ចូ លទំាងពពួក្សត្ែទំាងឡាយស្ ល្ត្វូការការអភិរក្សផ្ងស្ រ (តារាង

រស្ៃថ្េី 2) ។ ្ៃុសសជាប្ចើៃ្ិៃអាចកំ្ណត់្អត្តសញ្ជា ណ្របភេសត្ែស្ លពួក្បគាៃ

សបងកត្បនាុះបេ រ ុស្ៃតពួក្បគាៃរាយការណ៍ថ្ បគាៃប ើញសត្ែជាប្ចើៃាៃសាា រ់ ។ 

 

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃបៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ 3 ាៃត្អូញស្ត្អរថ្ស្្កររស់ពួក្បគ្ត្ូវាៃបគរំពុល។ ស្រស

ប ៀងោន បៃុះស្ រ ្រធាៃភូ្ិពីរ(2)នាក់្ាៃរាយការណ៍ថ្ បោររស់អនក្ភូ្ិ្ត្ូវាៃសាា រ់

រនាទ រ់ពីផឹ្ក្េឹក្ស្ លាៃរំពុល។ ្ៃុសសជាប្ចើៃម្លៃការ្ពយួារ្ាអំពីការប្រើ្ាស់

សាច់ពុល។ អនក្ប្ាើយសំណួរ្គរ់្របភេទំាងអស់ ាៃរងាា ញបរាគសញ្ជា ស្ លពួក្បគម្លៃ



រេពិបសាធៃ៏ផ្លទ ល់ ឬពួក្បគាៃឮពីអនក្ ៍នេ រួ្ ម្លៃ ូចជា៖ រាគ ឈឺ្ក្ពុះ ឈឺ្េូង ឈឺក្នុង

បពាុះបវៀៃ ឈឺសនាា ក់្ បៅត ខ្ាួៃ ែត់្បៃឿយ ស្ភនក្បៅត  បស្រសក្េឹក្ៃិងវលិ្ុខ្។ ្គូស្ខ្ារម្លន ក់្បៅ

ក្នុងភូ្ិសាក្លបង ាៃរាយការណ៍ពីការសាា រ់ររស់បក្ាង្ររសម្លន ក់្ស្ លាៃររបិភាគសាច់

ពុលខ្ណៈររូបគម្លៃ ំងឺ្គរៃចាញ់ រ ុស្ៃតបយើង្ិៃអាចរញ្ជជ ក់្ថ្វា្តឹ្្្ត្ូវឬយា ងណ្តបនាុះ

បេ។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ្ួយចំៃួៃស្ លាៃសារភាពថ្ពួក្បគាៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល បែើយ

ប្កាយ្ក្ពួក្បគាៃឈរ់ប្រើ្ាស់វា រនាទ រ់ពីពួក្បគឈឺ្ក្ពុះ រ ុស្ៃតអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ

បផ្សងបេៀត្រងាា ញថ្ ពួក្បគ្ិៃស្ លម្លៃបរាគសញ្ជា អែី្ួយបនាុះបេ។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ

បផ្សងបេៀត្ាៃសៃា់ត្ថ្ បរាគសញ្ជា ទំាងបនាុះរងកប ើងបោយក្តាត បផ្សងបេៀត្ ូចជាសាច់

ស្ ល្ិៃាៃលងសំអាត្លអ ឬបរាគសញ្ជា ទំាងបនាុះជាបរឿងធ្ាតាចំបពាុះពួក្បគ។ ម្លៃការ

ប ឿជាក់្ថ្ ការ ក្សររីាងគខាងក្នុង (ប្គឿងក្នុង) ៃិងក្ាលសត្ែបចញ បធែើឱ្យសាច់ម្លៃសុវត្ថិ

ភាពលអក្នុងការររបិភាគ។ រុរសម្លន ក់្ជាអនក្ចូលរួ្ ក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្  ាៃសបងេរ ំបៃឿ

ទំាងបៃុះ ូចខាងប្កា្៖ 

«រុរសពីររីនាក់្ឈឺបពាុះរនាទ រ់ពីររបិភាគរក្សីពុល រ ុស្ៃតពួក្បគបៅស្ត្រៃតររបិភាគវា។ 

វាជាការ្ពួយារ្ារៃតិចរៃតួចរ ុបណ្តណ ុះ បែើយពួក្បគបចៀសវាងការររបិភាគសររីាងគខាងក្នុង



ររស់រក្សីបនាុះបោយសារបែតុ្ផ្លបៃុះ […] ]។ អនក្ខ្ាុះធាា រ់ម្លៃរេពិបសាធៃ៍ស្ររបៃុះាៃ

ផ្លា ស់រតូ របៅប្រើ្ាស់សំណ្តញ់ រ ុស្ៃត្ិៃស្្ៃទំាងអស់បនាុះបេ […] ] ។ ឈឺបពាុះខ្ាួលៗបធែើឲ្យ

េៃ់ន េៃ់ប ើង បែើយវាបក្ើត្ប ើងរនាទ រ់ពីែូរសាច់ប្ចើៃ ស្ត្វា្ិៃរាគបនាុះបេ […] ] ។ ពួក្

បគ្ិៃម្លៃក្តីារ្ាខាា ំងរែូត្បៅ ួរ្គបូពេយបនាុះបេ បែើយបទាុះរីជារុរសទំាងអស់្ិៃម្លៃ

រញ្ជា ស្ររបនាុះក៏្បោយ» ” - រុរសជាអនក្ចូលរួ្ ក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្  

 

ការបលើក្េឹក្ចិត្ត ៃិង តួ្អងគសំខាៃ់ៗ 

រាយការណ៏ភាគប្ចើៃរញ្ជជ ក់្ថ្ អនក្ភូ្ិប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលប ើ្បីចារ់សត្ែជាអាហរ

ស្ម្លរ់ប្រើ្ាស់ក្នុង្គសួារ។ រាយការណ៍ទំាងបៃុះេេួលាៃពី្ៃុសសស្ លាៃបធែើការ

រំពុល រួ្ រញ្ចូ លទំាងអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃចំៃួៃ 6ររូ ៃិងអនក្ចូលរួ្ ក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្ចំៃួៃ1

ផ្ងស្ រ។ បយើងក៏្េេួលាៃព័ត៌្ម្លៃស្រសប ៀងោន បនាុះពីអនក្ផ្ថល់ព័ត៌្ម្លៃចំៃួៃ34នាក់្បផ្ស

ងបេៀត្ ស្ ល្ិៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល រ ុស្ៃតពូក្បគាៃ ឹងអំពីការរំពុលបនាុះពី្ៃុសសបផ្សង។ 

ពួក្បគ្ិៃម្លៃរេពិបសាធៃ៍ផ្លទ ល់ខ្ាួៃបនាុះបេ បោយពួក្បគ្ោៃ់ស្ត្លឺពីអនក្ នេស្ត្

រ ុបណ្តណ ុះ។ បៅបពលស្ លបយើងសួរសំៃួរពីការ ួញ ូរសាច់សត្ែពុល អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃជា



ប្ចើៃក្នុងភូ្ិចំៃួៃ3 ាៃរញ្ជជ ក់្យា ងចាស់ថ្ ោា ៃការ ួញ ូរសាច់សត្ែពុលបនាុះបេ រ ុស្ៃត

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លន ក់្ាៃរាយការណ៍ថ្ ម្លៃការ ួញ ូរបៅេីផ្ារស្ក្បបនាុះ បែើយអនក្បផ្សង

រាយការណ៍ថ្្ៃុសសម្លន កំ្ពុង ួញ ូរសាច់បៅក្នុងភូ្ិ។ ការស្ចក្ចាយសាច់ពុលស្ លបៅ

សល់ ជា្ួយៃឹងសាច់ោតិ្ៃិងអនក្ ិត្ខាងគឺជាបរឿងធ្ាតា។ រាយការណ៍ាៃ្ក្ពីភូ្ិ

ចំៃួៃពីរ(2)បផ្សងបេៀត្ាៃរងាា ញថ្ ក្្ាក្រស្ លបធែើការបៅស្បទាៃក្សិក្្ា-ឧសាែ

ក្្ាស្ក្បរបនាុះាៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលប ើ្បកីារពារ ំណំ្តពីការយាយីររស់សត្ែបោ។ ស្រស

ប ៀងោន បៃុះស្ រ បៅក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្  អនក្ចូលរួ្ ាៃរាយការណ៍ថ្ សក្្ាភាពរំពុល

សត្ែន្ពម្លៃេំនាក់្េំៃងជា្ួយទាហៃស្ លបៅស្ក្បបនាុះ។ ្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្ាៃបលើក្

ប ើងថ្ ការរំពុលអាច្ត្ូវាៃបធែើប ើងជាការសងសឹក្ ឬបោយការ្ចស្ណៃ បធែើប ើង

បោយអនក្បធែើខុ្សលក្េៃតិក្អភិរក្ស បែើយ្ិៃាៃេេួលអត្ថ្របយា ៃ៍ពីក្្ាវធីិអភិរក្ស។ 

 

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃភាគប្ចើៃាៃៃិយាយថ្ការរំពុល្ត្ូវាៃបធែើប ើងជាេូបៅបោយរុរស 

ម្លៃវយ័ចារ់ពី្ៃុសសបពញវយ័រែូត្ ល់្ៃុសសអាយុ្រស្ែល ៣០ឆ្ន ំ។ ការរំពុលបធែើ

ប ើងប ើ្បីផ្តល់ជាសាច់ ល់្គួសារររស់ពួក្បគ។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃខ្ាុះាៃបលើក្ប ើងថ្ 



្គួសារ្កី្្ក្េំៃងជាប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតរំពុលបៃុះ។ ឧទាែរណ៍៖ រុរសម្លន ក់្ជាអនក្ផ្តល់

ព័ត៌្ម្លៃ ាៃពៃយល់ពីក្តាត បលើក្េឹក្ចិត្តររស់្ិត្តភក្កិម្លន ក់្ររស់ោត់្ថ្៖ 

“ោត់្ោា ៃការងារបធែើ ស្ថ្ទំាង្កី្្ក្បែើយោត់្ចង់ោំុសាច់។” រុរស់ជាសម្ល ិក្

្ក្រ្ពិភាក្ាតា្ វធីិសាស្រសតសម្លា ស ៃរបងាគ ល 

 

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃបផ្សងបេៀត្ាៃបលើក្ប ើងថ្្គសួារអនក្ម្លៃធូរធា ក៏្េំៃងជាប្រើ្ាស់វធីិ

សាស្រសតរំពុលបៃុះស្ រ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃម្លន ក់្ាៃពៃយល់ថ្ ថ្ន ំពុលម្លៃត្ន្ានថាណ្តស់

ស្ម្លរ់ោត់្។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃក្នុងភូ្ិចំៃួៃ4ាៃរាយការណ៍ថ្ កុ្ម្លរម្លៃអាយុបលើសពី 

~ 12ឆ្ន ំ កំ្ពុងស្ត្បធែើការរំពុលផ្ងស្ រ។ បយើងាៃៃិយាយបៅកាៃ់ស្រសតីជាម្លត យម្លន ក់្ បែើយ

ោត់្ាៃៃិយាយថ្កូ្ៃ ៗ ររស់ោត់្ាៃប្រើ្ាស់វធីិរំពុលបៃុះ បែើយវធីិបៃុះ្ត្ូវាៃ

រប្ងៀៃបោយម្លច ស់ហងអនក្លក់្ថ្ន ំពុល។ ម្លត យររូបនាុះ្ិៃយល់ស្រសរក្នុងការប្រើ្ាស់

ថ្ន ំរំពុល ស្ត្នាងាៃបធែើការស្ចក្ចាយសាច់បនាុះបៅក្នុង្គួសារផ្ងស្ រ។ ហងលក់្េំៃិញ

អាចជា្រភពចំបណុះ ឹង ៏សំខាៃ់អំពីវធីិសាស្រសតប្រើ្ាស់ទំាងបៃុះ។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃាៃ

រាយការណ៍ថ្ ្ៃុសសបពញវយ័ក៏្អាចបរៀៃវធីិសាស្រសតប្រើ្ាស់ពីអនក្លក់្បៅផ្ារក្នុងស្រសរក្ 



តា្រយៈរេពិបសាធផ្លទ ល់ខ្ាួៃឬបរៀៃពីអនក្ភូ្ិបផ្សងបេៀត្ផ្ងស្ រ។ ឧទាែរណ៍៖ អនក្ផ្តល់

ព័ត៌្ម្លៃម្លន ក់្ាៃបរៀៃវធីិសាស្រសតប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល ពីឪពុក្ររស់ោត់្ ស្ លឪពុក្ររស់ោត់្

ាៃបរៀៃពីអនក្ ិត្ខាង។ 

ការយល់ប ើញររស់ភូ្ិ 

ការពិភាក្ា្ក្រ្ បៅក្នុងភូ្ិសាក្លបង្ួយ ាៃរក្ប ើញថ្ ការរំពុល្ត្ូវាៃៃិយាយ

បោយបរើក្ចំែ បែើយអនក្ចូលរួ្ ជារុរសជាប្ចើៃាៃសារភាពថ្ពួក្បគាៃបធែើវា។ បៅ

ក្នុងភូ្ិបៃុះអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃៃិងអនក្ពិភាក្ាាៃអុះអាងថ្ ការរំពុលសត្ែន្ពគឺ្ិៃខុ្ស

ចារ់បនាុះបេបែើយពួក្បគាៃៃិយាយយា ងល្អិត្អំពីការអៃុវត្តវា។ អនក្ចូលរួ្ ាៃ

អុះអាងថ្ ពួក្បគៃឹងៃិយាយអំពីការរំពុលជា្ួយោន  បែើយៃិងបរៀៃពីោន បៅវញិបៅ្ក្ 

 ូចជាការររបិភាគសាច់សត្ែន្ពបៅផ្ទុះសាច់ោតិ្ររស់បគ ៃិងសាក្សួរអំពី្រភពររស់

សាច់ ឬសួរអនក្បេើរសាគ ល់ោន  ំរូងអំពីគំបរាងអាហរបពលលៃ ចររស់ពួក្បគ។ អនក្បផ្សង

បេៀត្ ឹងថ្ ពួក្បគ្ិៃគួរចារ់្តី្បៅេឹក្្ត្ពំាងម្លៃការរំពុលបនាុះបេ។ អនក្ចូលរួ្ ចំៃួៃ

ពាក់្ក្ណ្តត លាៃបធែើការរំពុល បែើយអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃបផ្សងបេៀត្ាៃា ៃ់្រម្លណថ្



ម្លៃអ្តាប្រវា  ង់ខ្ពស់រែូត្ ល់ 70% រ ុស្ៃត្ ៃុសសភាគប្ចើៃាៃសំបរចចិត្តផ្លា ស់រតូរបៅ

រក្ការប្រើ្ាស់សំណ្តញ់វញិបោយសារពួក្បគ្ពួយារ្ាអំពីសុខ្ភាព។ 

 

ការរំពុល្ត្ូវាៃបគក្ត់្សម្លគ ល់បៅក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្ចំៃួៃ៣ នៃការពិភាក្ាសររុចំៃួៃ 

20 បៅក្នុងតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ ការរំពុលបនាុះ រងកប ើងបោយអនក្ នេឬ្ៃុសសខាង

ប្ៅ។ អនក្ចូលរួ្ ក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្  នេបផ្សងបេៀត្ ាៃអុះអាងថ្ពួក្បគ្ិៃាៃ ឹងអែី

ទំាងអស់អំពីការរំពុល បែើយការពិភាក្ា្ត្ូវាៃបធែើប ើងបោយចុុះស្្រងោន តិ្ចតួ្ច

រ ុបណ្តណ ុះ បែើយវា្រស្ែលជា្ាុុះរញ្ជច ំងពីសម្លព ធប ើ្បរីបងកើត្ការប្ាើយត្រស្ លអាចេេួល

យក្ាៃបៅក្នុងសងគ្។ រញ្ជា បៃុះាៃបក្ើត្ប ើងបៅតា្ភូ្ិនានាស្ លអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ

បផ្សងបេៀត្ាៃរាយការណ៍ថ្ការរំពុលជាបរឿងធ្ាតា។ ក្នុងក្រណី្ួយ ស្ លអនក្ផ្តល់

ព័ត៌្ម្លៃស្ររបៃុះកំ្ពុងចូលរួ្ ក្នុងការពិភាក្ា្ក្រ្  ពួក្បគាៃសថិត្បៅបសៃៀ្្ត្ង់ចំណុច

បៃុះ។ បយើងេេួលាៃេសសៃៈទាៃអំពីការរំពុលក្នុង្ត្ពំាងបោយស្ផ្អក្បលើស្ាតិ្ក្្ាជា

្ូលោា ៃ្ួយ។ ឧទាែរណ៍៖ បៅក្នុងកិ្ចចពិភាក្ា្ួយ អនក្ចូលរួ្ ាៃអុះអាងថ្ ពួក្បគ្ិៃ

ាៃ ឹងអំពីការរំពុលបេ រ ុស្ៃតពួក្បគាៃបលើក្ប ើងថ្្រសិៃបរើវាកំ្ពុងស្ត្បក្ើត្ប ើង វាៃឹង



្ត្ូវបធែើប ើងបោយសម្លៃ ត់្ប ើ្បីបចៀសវាងការ្រឈ្្ុខ្ស្ផ្នក្ចារ់។ បៅបពលបយើងសួរថ្ 

បត្ើៃរណ្តបផ្សងបេៀត្អាច្ិៃបពញចិត្តចំបពាុះការអៃុវត្តស្ររបៃុះ  អនក្ចូលរួ្ ម្លន ក់្ាៃ

ៃិយាយថ្៖   

«្រសិៃបរើ្រជា ៃក្នុងភូ្ិ ឹងថ្បរឿងបៃុះកំ្ពុងស្ត្បក្ើត្ប ើង ពួក្បគៃឹង្ិៃសរាយចិត្តបេ

ប្ពាុះវាអាចសម្លា រ់បោររស់ពួក្បគ»- រុរសម្លន ក់្ស្ លាៃចូលរួ្ ក្នុង្ក្រ្ពិភាក្ា 

បៅក្នុងភូ្ិ ស្ លបនាុះ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃជាប្ចើៃាៃរងាា ញថ្ការរំពុលកំ្ពុងស្ត្បក្ើត្

ប ើង បែើយ្រធាៃភូ្ិាៃរាយការណ៍ថ្ ោត់្ក៏្ាៃបលើក្ប ើងពីរញ្ជា បៃុះបៅកិ្ចច្រ ំុ

ផ្ងស្ រ។ ្រធាៃភូ្ិាៃា ៃ់្រម្លណថ្្រស្ែលជា 30% នៃ្គួសារទំាងអស់ប្រើ្ាស់

ថ្ន ំពុលរ ុស្ៃតពួក្បគ“ ្ិៃសថិត្បៅក្នុងចំបណ្ត្្ិត្តភក្តិររស់ោត់្” បេ។ យុវ ៃម្លន ក់្ាៃ្ារ់

បយើងថ្ ្ៃុសសជាប្ចើៃបៅក្នុងភូ្ិ្ិៃសរាយចិត្តៃឹងការរំពុលបៃុះបេ។ ្ៃុសសម្លន ក់្

បផ្សងបេៀត្បៅក្នុងភូ្ិបៃុះាៃ្ារ់បយើងថ្៖ 

«្ៃុសស្គរ់ោន  ឹងថ្បរឿងបៃុះាៃបក្ើត្ប ើងក្នុងភូ្ិ បែើយ្ៃុសសជាប្ចើៃ្ិៃចូលចិត្តប្រើ

ថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្បលើ ំណំ្តររស់ពួក្បគបេ រ ុស្ៃតការពុលបៅស្ត្បក្ើត្ម្លៃប ើងចំបពាុះសត្ែ

ពាែៃៈ»។ អនក្ប្ាើយសំៃួរបភេស្រសី (វធីិសាស្រសតសម្លា ស ៃរបងាគ ល) 



 

បៅក្នុងភូ្ិ្ួយបផ្សងបេៀត្ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃបភេ្ររសម្លន ក់្ាៃរាយការណ៍ថ្ ការរំពុល

ម្លៃការរកី្រាលោលនាបពលក្ៃាង្ក្ រ ុស្ៃតឥ ូវបៃុះម្លៃស្ត្្រស្ែលជាពាក់្ក្ណ្តត លនៃ

ភូ្ិស្ត្រ ុបណ្តណ ុះ បៅរៃតប្រើ្ាស់វធីិបៃុះ។ បលក្ាៃរងាា ញថ្ អនក្ស្ លឈរ់ប្រើ្ាស់

ថ្ន ំពុល ាៃ្ពួយារ្ាអំពីផ្លរ ុះពាល់សុខ្ភាព បែើយពួក្បគ្ិៃសរាយចិត្តចំបពាុះហ

ៃិភ័យស្ លរងក ល់សត្ែចិញ្ច ឹ្ររស់ពួក្បគ។ រុរសម្លន ក់្បេៀត្ាៃបធែើការា ៃ់្រម្លណ

្រហក់្្រស្ែលោន ចំបពាុះអ្តាប្រវា  ង់ បែើយរុរសម្លន ក់្បនាុះប ឿជាក់្ថ្ បទាុះរីពួក្បគ

្ិៃេិញសាច់ រ ុស្ៃតពួក្បគក៏្្ិៃ្រកាៃ់ផ្ងស្ រចំបពាុះអនក្ស្ លប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល បែើយពួក្

បគប្ ើសបរ ើស្ិៃបធែើការ្រស្ក្ក្ស្វក្ស្ញក្ពីបរឿងបនាុះបេ។បទាុះយា ងណ្តក៏្បោយអនក្ខ្ាុះ្ិៃ

សរាយចិត្តចំបពាុះការស្ ល្ិៃអាចបៃសាេ្តី្ក្នុងេឹក្្ត្ពំាង។ ្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្ាៃ

ៃិយាយប ើ្បសី្ម្លលសាថ ៃការណ៍ថ្ អ្តាប្រវា  ង់នៃការរំពុលម្លៃ្តឹ្្ស្ត្“ 4 ឬ 5 

្គួសារ” ស្ត្រ ុបណ្តណ ុះ បែើយោត់្ាៃៃិយាយថ្វា្ិៃធាា រ់រងកឱ្យម្លៃការបឈាា ុះ្រស្ក្ក្ោន

បនាុះបេ។  

 



ឥរយិារថ ការយល់ប ើញ ៃិង ំបៃឿ 

ឥរយិារថ 

េិៃនៃ័យពីការសទង់្តិ្ាៃរងាា ញថ្ អនក្ប្ាើយសំណួរ 87% យល់ថ្ការររាញ់បោយ ប្រើ

្ាស់សារធាតុ្ពុល ្ ិៃម្លៃសុវត្ថិភាព បែើយ 89% នៃអនក្ប្ាើយសំណួរយល់ថ្ វាជាវធីិសា

ស្រសត្ ិៃលអ (ររូភាពេី 6) ។ ផ្ទុយ្ក្វញិ អនក្ប្ាើយសំណួរចំៃួៃ 32 នាក់្ ស្ ល ្ក្ពី្គរ់ភូ្ិ

ទំាងអស់ាៃបលើក្ប ើងថ្បៃុះជាវធីិសាស្រសតលអ។ ម្ល្ត្ោា ៃ្របភេរងាែ ស់ លំោរ់  Likert 

ទំាងពីរ្របភេស្ លប្រើ្ាស់ក្នុងការសិក្ា ប ើ្បីវាស់ឥរយិារថម្លៃ លក្េណៈស្រសរោន  (α 

= 0,51) បែើយ្ត្ូវាៃរញ្ចូ លោន ជារងាែ ស់ស្ត្្ួយ។ អនក្ប្ាើយសំណួរ ស្ លម្លៃ ីវភាពធូរ

ធា េំៃងជាម្លៃឥរយិារថអវ ិជម្លៃប្ចើៃជាង រ ុស្ៃតោា ៃអបថរបផ្សង ស្ លរញ្ជជ ក់្ពីភាព

សំខាៃ់បនាុះបេ (significant effects) (ររូភាពេី 7 តារាងរស្ៃថ្េី 3) ។ បយើងក៏្ាៃសួរសំណួរ

បៅកាៃ់អនក្ររាញ់ចំៃួៃ ១៦៨នាក់្ រាយការណ៍បោយខ្ាួៃឯង បែើយពួក្បគបធែើការពៃយល់

ពី្ូលបែតុ្នំាឲ្យពួក្បគ្ិៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល។ ការ្ពយួារ្ាអំពីសុវត្ថិភាពៃិងសុខ្ភាពគឺ

ជាការប្ាើយត្រប្ចើៃរំផុ្ត្ (63%, ររូភាពេី 8) បែើយការខ្ែុះខាត្ចំបណុះ ឹងអំពីការប្រើ

្ាស់ថ្ន ំពុល ជាប្ាើយត្រប្ចើៃរនាទ រ់, បលើក្េី 2 (20%)។ 



 

ររូភាពេី 6៖ ការវាស់សទង់តា្រងាែ ស់ Likert ប្ាើយត្របៅៃឹងអបថរជាប្ចើៃនៃ្េឹសតីអាក្របកិ្រយិា

តា្ស្ផ្ៃការ (Theory of Planned Behaviour)។ 

 

ការយល់ ឹងពីការ្គរ់្គងអាក្របកិ្រយិា 

រងាែ ស់ Likert ស្ម្លរ់ការ្គរ់្គងអាក្របកិ្រយិា គឺ្ិៃស្រសរោន បនាុះបេ (Cronbach α = 0.09) 

 ូបចនុះេិៃនៃ័យទំាងបៃុះ្ត្ូវាៃវភិាគោច់បោយស្ ក្ពីោន ។ 65% នៃអនក្ប្ាើយសំណួរ្ិៃ 

ាៃគិត្ថ្ ការរំពុលគឺជាវធីិសាស្រសតងាយស្រសួលបនាុះបេ បែើយ 13% ប្ាើយថ្្ិៃ ឹង។ ការ

យល់ប ើញ្ួយរងាា ញថ្ ្េពយស្បត្តិ ការប្រើ្ាស់ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្ក្នុងវស័ិយ

ក្សិក្្ា ៃិងសម្ល ិក្ភាពររស់ រណ្តត ញេីផ្ារភូ្ិ ម្លៃេំទាក់្េំេងវ ិជម្លៃបៅៃឹងការ



ស្សែងយល់ចំបពាុះភាពងាយស្រសួលនៃការប្រើ្ាស់ ខ្ណៈអាយុៃិងរយៈបពលនៃការសាន ក់្

បៅក្នុង្ូលោា ៃ ម្លៃេំនាក់្េំៃងអវ ិជម្លៃបៅៃឹងការយល់ ឹងនៃភាពងាយស្រសួលក្នុងការ

ប្រើ្ាស់ (ររូភាពេី 9 តារាងរស្ៃថ្ េី 4) ។ ការប្រើ្ាស់ថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្ក្នុងវស័ិ

យក្សិក្្ា (ឥេិធពល = 0.82, SE = 0.25) ម្លៃឥេធិពលធំរំផុ្ត្។ ផ្ទុយបៅវញិ 68% នៃអនក្

ប្ាើយសំណួរ ជាពិបសស្ៃុសសវយ័បក្ាងៃិងអនក្ប្រើ្ាស់ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្ក្នុងក្សិក្្ា 

ាៃបលើក្ប ើងថ្ការរំពុលគឺជាវធីិសាស្រសត ៏ម្លៃ្រសិេធភាពក្នុងការចារ់សត្ែន្ព 

(ឥេិធពល = 0.61, SE = 0.28) ។ អនក្ប្ាើយសំណួរស្ លរស់បៅក្នុង ស្ ៃ  ្្ក្សត្ែន្ពគូស្លៃ-

្ពែាបេព េំៃងជាយល់ថ្វាម្លៃ្រសិេធភាព (ឥេិធពល = 1.63, SE = 0.50, ររូភាព 5, 

តារាងរស្ៃថ្បលខ្ 5) ។ 

 

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ្ក្ពី  ភូ្ិចំៃួៃ 4 (3ភូ្ិ ក្នុងស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពគូស្លៃ-្ពែាបេព 1 ភូ្ិ

បៅក្នុង ស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពស្្រ ាៃ្ារ់ពី្រសិេធភាពនៃការរំពុលថ្ វាជាគុណ

្របយា ៃ៍ៃិងជាបែតុ្ផ្លចំរងស្ម្លរ់អនក្ នេក្នុងការអៃុវត្តវា។ បៃុះរួ្ រញ្ចូ លទំាងភាព

ងាយស្រសួលផ្ងស្ រ ស្ លវធីិសាស្រសតបៃុះអាចបរៀៃៃិងអៃុវត្ត បែើយម្លៃ្រសិេធភាពខ្ពស់ៃិង



ម្លៃបលបឿៃបលឿៃអាចសម្លា រ់សត្ែាៃប្ចើៃក្នុងការ្រ្ូលផ្ល។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃពីរ

(2)នាក់្ក៏្ាៃរងាា ញេំបនារក្នុងការប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល បៅបពលស្ លបយើងប្រៀរបធៀរ

ជា្ួយៃឹង ការប្រើ្ាស់កំាបភាើងៃិងចំពា្។ “ថ្ន ំក្បណត ៀរ” ស្ លម្លៃររមិ្លណតិ្ចតូ្ច

បែើយម្លៃត្ន្ាបថ្ក្ ស្ លអាចរក្េិញាៃបៅក្នុងស្រសរក្ បែើយអនក្ផ្តល់ចប្ាើយជាប្ចើៃ

ាៃបលើក្ប ើងថ្ អនក្្កី្្ក្រំផុ្ត្ក៏្អាចរក្េិញាៃស្ រ។ 

 

ការស្សែងយល់ពីរេោា ៃសងគ្ 

ប្ចើៃជាង 75% នៃអនក្ប្ាើយសំៃួរាៃរងាា ញពី រេោា ៃនៃការ្រឆំ្ង ឬ ្ិៃប្រើ្ាស់ ការ

រំពុលចំបពាុះអបថរ្របភេរងាែ ស់ Likert ៃី្ួយៗ ក្នុងចំបនា្អបថរទំាងរួៃ ៃិងជា្ធយ្ ការ

ប្ាើយ្ិៃម្លៃភាពខុ្សោន បៅតា្ភូ្ិបផ្សងៗោន បនាុះបេ (ររូភាពេី 5) ។ ផ្ទុយ្ក្វញិ អនក្

ប្ាើយសំណួរចំៃួៃ 28 នាក់្ (6 ភាគរយ) យល់ប ើញថ្ការរំពុលសត្ែន្ព គឺជាបរឿង សា្ញ្ា

ស្ លបក្ើត្ម្លៃបៅក្នុងសែគ្ៃ៍ររស់ពួក្បគ បែើយអនក្ប្ាើយសំណួរ17នាក់្រស់បៅក្នុងភូ្ិ

ចំៃួៃពីរនៃស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពស្្រ។ អបថរ្របភេរងាែ ស់ Likert ចំៃួៃ 4 ម្លៃភាពស្រសរោន  

(Cronbach α = 0.61) បែើយ្ត្វូាៃវភិាគរួ្ ោន ។ អនក្ត្រចំបលើយម្លៃវយ័ចំណ្តស់ ៃិងអនក្



រស់បៅក្នុង ស្ ៃ ្្ក្សត្ែន្ពគូស្លៃ-្ពែាបេព។ (ឥេធិពល = -1.89, SE = 0.24) េំៃងជា

យល់ប ើញថ្រេោា ៃនានា គឺជាការ្រឆំ្ងៃឹងការរំពុល (ររូភាព 7, តារាងរស្ៃថ្  3)។ 

្ា ងបេៀត្ បៅបពលរេោា ៃចារ់ (descriptive norm) ៃិង រេោា ៃភាព្តឹ្្្ត្ូវ (injunctive  

norm) ្ត្ូវាៃវភិាគោច់បោយស្ ក្ពីោន  ភាពខុ្សោន ្ត្វូាៃបលចប ើង៖ ក្តាត ្េពយ

ស្បត្តិម្លៃឥេធិពលវ ិជម្លៃតិ្ចតួ្ច (ឥេធិពល= 0.15, SE = 0.06) បៅបលើ រេោា ៃចារ់ 

(descriptive norm)  (ឧទាែរណ៍៖ អនក្ម្លៃធូរធាេំៃងជាគិត្ថ្ការរំពុលជាបរឿងធ្ាតាបៅ

ក្នុងភូ្ិ)។ ផ្ទុយ្ក្វញិ ក្នុងភូ្ិនានាស្ លអាជាា ធរាៃចាត់្វធិាៃការ្រឆំ្ងៃឹងការរំពុល 

(ឥេធិពល = 0.48, SE = 0.15) ្េពយស្បតិ្តម្លៃេំនាក់្េំៃងអវ ិជម្លៃជា្ួយៃឹងរេោា ៃ

ភាព្តឹ្្្ត្ូវ (injunctive  norm) (ឧទាែរណ៍៖ េំៃងជាៃិយាយថ្ភូ្ិបផ្សងបេៀត្្ិៃយល់

្ព្)។  

 



 

ររូភាពី 7៖ លេធផ្លពីការរងាា ញេូបៅអំពីគំរលីូៃីស្អ៊ារច្្រុះ (mixed linear) ាៃោក់្រញ្ចូ លោន  រងាា ញពីេំែំនៃការវាស់ស្វងតា្្េឹសតីអាក្របកិ្រយិាតា្
ស្ផ្ៃការ។ រាតំ្ណ្តងបអាយចបនាា ុះនៃភាពេុក្ចិត្តាៃ ៩៥% ។ ត្ន្ា Intercept ម្លៃចំៃួៃ 4.080  ស្ម្លរ់ ឥរយិារថ, 3.857  ស្ម្លរ់រេោា ៃចារ់ៃិង 
4.605 ស្ម្លរ់រេោា ៃស្ ល្ត្ូវបធែើ ។ 



 

ររូភាពេី 8៖ បែតុ្ផ្លផ្តល់ឱ្យចំបពាុះការ្ិៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលបោយអនក្ប្ាើយត្រសំណួរក្នុងការអបងកត្ាៃរងាា ញថ្ ពួក្បគ្រម្លញ់សត្ែន្ព៖ ការ្ពួយ
ារ្ាអំពីសុខ្ភាព ក្ងែុះចំបណុះ ឹង ការ្ពួយារ្ាចំបពាុះសត្ែន្ព នថាបពក្ អាក្របកិ្រយិាអវ ិជម្លៃ ការ្ពយួារ្ាចំបពាុះសត្ែពាែៃៈ ពិាក្បពក្ ្ិៃអាច
ចូលបៅរំពុល វាខុ្សចារ់ វាម្លៃរសជាតិ្អា្ក្ក់្ វារ ុះពាល់ ល់ ំណំ្ត។ 
 



 

ររូភាពេី 9៖ លេធផ្លស្ លេេួលាៃពី ការ្រ្ូលផ្តុ ំគំរលូយរញ្ចូ លោន  (logistic regressions) រងាា ញពីេំែំនៃ ឥេធិពល បលើការវាស់ស្វងការ្គរ់្គងអ
ក្របកិ្រយិា។ រារងាា ញថ្ 95% នៃភាពអាចេុក្ចិត្តាៃ។  
 



ផ្លរ ុះពាល់បោយការយល់ប ើញ ៃិង ផ្លរ ុះពាល់ជាក់្ស្សតង 

បយាងបៅតា្អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃនានាៃិងការពិភាក្ាជា្ក្រ្ ាៃឲ្យ ឹងថ្ អនក្្រម្លញ់បធែើ

ការរំពុលបោយសម្លៃ ត់្ ស្ លពួក្បគាៃរងាា ញថ្វាអាចជាបែតុ្ផ្លនៃការ្រឆ្ំងឬការ

ោក់្េណឌ ក្្ាស្ លក្្្បក្ើត្ម្លៃប ើង។ ឧទាែរណ៍៖ បៅក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាជា្ក្រ្  អនក្ចូល

រួ្ នានាប ឿជាក់្ថ្្រសិៃបរើបោ្ត្ូវាៃរំពុល វាៃឹង្ិៃរងកឱ្យម្លៃការបឈាា ុះ្រស្ក្ក្ោន

បនាុះបេ ប្ពាុះពួក្បគ្ិៃអាចកំ្ណត់្អត្តសញ្ជា ណអនក្រំពុលាៃប ើយ។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃ

ម្លន ក់្ស្ លម្លៃស្្ក្ត្វូាៃរំពុល ាៃផ្តល់ការពៃយល់ស្រសប ៀងោន  ូចបនាុះផ្ងស្ រ។ លេធ

ភាពនៃការ្រឈ្្ុខ្ៃឹងផ្ាូវចារ់ ្ត្ូវាៃបលើក្ប ើងបោយអនក្ប្ាើយសំណួររួៃ(4)នាក់្

បៅភូ្ិចំៃួៃរួៃ(4) ៃិងអនក្ចូលរួ្ ក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាជា្ក្រ្  ចំៃួៃពីរ(2)្ក្រ្  ជាបែតុ្ផ្លបធែើ

ឱ្យម្លៃការរំពុលបោយសម្លៃ ត់្។ ឧទាែរណ៍៖ ្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្គិត្ថ្ ្ៃុសសបពញវយ័អាច

ៃឹងេូរស័ពទបៅកាៃ់ៃគរាល្រសិៃបរើពួក្បគប ើញបក្ាងៗប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល។ អនក្ផ្តល់

ព័ត៌្ម្លៃម្លន ក់្បេៀត្ាៃបលើក្ប ើងថ្ ោា ៃៃរណ្តម្លន ក់្ហ៊ា ៃៃិយាយជា្ួយបយើងអំពីការ

រំពុលបនាុះបេ បោយសារពួក្បគភ័យខាា ចថ្បយើងៃឹងអាចរាយការណ៍បៅរោា ភិាល។ 

ផ្ទុយ្ក្វញិ ក្នុងចំបណ្ត្អនក្ស្ លាៃសារភាពចំបពាុះការ្រម្លញ់ ម្លៃស្ត្អនក្ត្រសំៃួររី



នាក់្រ ុបណ្តណ ុះ (2%, ររូភាព 8) ាៃរញ្ជជ ក់្ថ្ រញ្ជា ផ្ាូវចារ់ជា្ូលបែតុ្ស្ លពួក្បគ្ិៃបធែើ

ការរំពុល។ ក្នុងចំបណ្ត្អតី្ត្អនក្ធាា រ់បធែើការរំពុល ម្លៃស្ត្ម្លន ក់្រ ុបណ្តណ ុះ ាៃបលើក្ប ើងពី

ការអៃុវត្តចារ់ស្ លជា្ូលបែតុ្បធែើឲ្យោត់្ឈរ់ប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល។ 

 

បៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ 5 អាជាា ធរ្ូលោា ៃាៃរាយការណ៍ពីសក្្ាភាពរារាងំ ឬោក់្េណឌ ក្្ា

ចំបពាុះការរំពុល រនាទ រ់ពីេេួលាៃការរាយការណ៍ពីសម្ល ិក្សែគ្ៃ៍ឬការសបងកត្

ប ើ្លការរំពុលបោយផ្លទ ល់។ ជាធ្ាតាសម្ល ិក្នៃគណៈក្្ាការសែគ្ៃ៍តំ្រៃ់ការពារ

ធ្ាជាតិ្សបងកត្ប ើ្លឧរបត្តិបែតុ្ទំាងបៃុះបៅបពលពួក្បគប ើរលាត្។ ចំណ្តត់្ការ ំរូង

ចំបពាុះសក្្ាភាពរំពុល គឺជាការ្ពម្លៃបោយផ្លទ ល់ម្លត់្ស្ត្រ ុបណ្តណ ុះ រ ុស្ៃតពួក្បគក៏្អាច្ត្ូវ

ាៃរញ្ជូ ៃបៅកាៃ់្រធាៃភូ្ិស្ រ។ ្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្ាៃឱ្យពួក្បគចុុះែត្ថបលខាបលើកិ្ចច

សៃា ស្ លសៃាថ្ពួក្បគៃឹងបចៀសវាងការរំពុលបៅបពលអនាគត្។ បៃុះជាេម្លា រ់ធ្ា

តាបៅក្នុង្របេសក្្ពុជា។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃាៃយល់ថ្ អៃតរាគ្ៃ៍បលើរុគគលម្លន ក់្ៗស្ររ

បៃុះ េេួលាៃបជាគ ័យក្នុងការរារាងំអនក្្រម្លញ់ម្លន ក់្ៗពីការប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល្តងបេៀត្។ 

ឧទាែរណ៍៖ ្រធាៃ គណៈក្្ាការសែគ្ៃ៍តំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ ម្លន ក់្អុះអាងថ្៖  



 «ក្នុងឆ្ន ំ 2013 បយើងាៃចារ់្ៃុសសម្លន ក់្ បែើយបយើងាៃនំាោត់្បៅកាៃ់្រធាៃភូ

្ិ។ ោត់្ាៃោក់្ថង់ាា សទិចបៅក្នុង្ត្ពំាង បែើយោក់្ថ្ន ំក្បណត ៀរបៅក្នុង […] ្រសិៃបរើ

បោ្ត្ូវាៃរំពុល ោត់្ៃឹង្ត្ូវរង់្ាក់្ពិៃ័យយា ងប្ចើៃ រ ុស្ៃត្រធាៃភូ្ិាៃឱ្យោត់្ចុុះ កិ្

ចចសៃា (្ិៃឱ្យបធែើរៃតបេៀត្) បែើយឥ ូវបៃុះោត់្ាៃឈរ់បធែើ ូបចាន ុះបេៀត្បែើយ។»- 

្រធាៃ គណៈក្្ាការសែគ្ៃ៍តំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្អនក្ត្រចំបលើយតា្ស្ររវធីិសាស្រសត

សម្លា ស ៃរបងាគ ល 

 

បៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃរី (3) សក្្ាភាពរងាក រ្ត្ូវាៃបធែើប ើងបៅក្្្ិត្សែគ្ៃ៍។ ្រធាៃភូ្ិ

ពីរ(2)នាក់្ ាៃប្រើការ្រ ំុក្នុងភូ្ិប ើ្បីបសនើសំុឱ្យអនក្ភូ្ិកំុ្ឲ្យប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល បែើយក្នុង

ក្រណី្ួយបនាុះ ្រធាៃភូ្ិក៏្ហ្ម្លច ស់ហងកំុ្បអាយេិញថ្ន ំពុលយក្្ក្សតុក្េុក្ (បទាុះរី

ជាអនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃជាប្ចើៃាៃរងាា ញថ្ថ្ន ំពុលម្លៃក្នុងសតុក្ស្រសារ់ បែើយម្លច ស់ហង

ម្លន ក់្ាៃ្រតិ្ក្្ាបោយខឹ្ងយា ងខាា ំងបៅបពលបយើងសាក្សួរពីរញ្ជា បៃុះ)។ ្រធាៃភូ្ិ

ម្លន ក់្បផ្សងបេៀត្ ាៃរញ្ជូ ៃរញ្ជា បៃុះបៅកាៃ់ប្ ំុ បែើយសាថ រ័ៃររសិាថ ៃាៃ្ក្្រ ំុក្នុង

រញ្ជា ស្រសប ៀងោន ផ្ងបៃុះ។ ្រធាៃភូ្ិររូបនាុះក៏្ាៃរងាា ញការរពឹំងេុក្ថ្ គួរស្ត្ម្លៃការ



ោក់្ពិៃ័យ្រសិៃបរើអនក្្រម្លញ់្ត្ូវាៃបគ ឹងថ្ជាអនក្រំពុលបោ។ បទាុះរីជាយា ងណ្តក៏្

បោយ ការរំពុលសត្ែន្ពបៅស្ត្រៃតបក្ើត្ម្លៃប ើង ្រធាៃភូ្ិក៏្ាៃ ឹងបរឿងបៃុះស្ រ។ 

ឧទាែរណ៍៖  

«កាលពីឆ្ន ំ្ុៃ ខ្ាុំាៃ្ារ់អនក្រាល់ោន បៅក្នុងកិ្ចច្រ ំុ្ួយថ្ កំុ្បអាយបធែើវាបែើយហ្

ឃ្ត់្ម្លច ស់ហងកំុ្បអាយលក់្ថ្ន ំពុល។ […] ស្ត្្ៃុសសបៅស្ត្បធែើវាបោយសម្លៃ ត់្»- ្រធាៃ

ភូ្ិអនក្ត្រសំៃួរតា្ស្ររ វធីិសាស្រសតសម្លា ស ៃរបងាគ ល 

 

ការពិភាក្ា 

បៅភាគខាងប ើងនៃ្របេសក្្ពុជា សត្ែន្ពកំ្ពុង្ត្ូវាៃរំពុលបោយថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្

ស្ ល្ត្វូាៃោក់្បៅ ិត្្ត្ពំាងតា្រ ូវកាលៃី្ួយៗ។ បយើងប ើញថ្អាក្របកិ្រយិានៃ

ការរំពុល ៃិង តួ្អងគ្ ួយចំៃួៃាៃចូលរួ្ ចំស្ណក្ក្នុងការរំពុលសត្ែន្ព រ ុស្ៃតអែីស្ ល

សំខាៃ់រំផុ្ត្បនាុះ គឺការ្រម្លញ់បោយបចត្នា បធែើប ើងបោយអនក្ស្រសរក្ជាពិបសសយុវ ៃ

ៃិងបក្ាង។ ការសិក្ាបៃុះរងាា ញពីលក្េណៈ ំរូងនៃការរំពុលបៃុះ បយើងាៃប្រើ្ាស់វធីិ

សាស្រសតស្រសាវ្ជាវច្្រុះ បែើយាៃវាស់ស្វងក្តាត កំ្ណត់្ចិត្តសាស្រសតខាងសងគ្ - បោយប្រើ



្េឹសតីអាក្របកិ្រយិាតា្ស្ផ្ៃការ (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen, 1991)។ 

បទាុះរីជាបយើង្ិៃអាចកំ្ណត់្ចំៃួៃអ្តាប្រវា  ង់នៃការរំពុលក៏្បោយ រាយការណ៍បៃុះ

ក៏្ាៃរងាា ញផ្ងស្ រថ្ វាកំ្ពុង្ត្ូវាៃអៃុវត្តបៅក្នុងភូ្ិចំៃួៃ 8 ក្នុងចំបណ្ត្ 10 ភូ្ិ 

ស្ លបយើងាៃបធែើការអបងកត្ បែើយវាកំ្ពុងរ ុះពាល់ ល់ររសិាថ ៃ សុខ្ភាពសាធារណៈ សត្ែ

ចិញ្ច ឹ្ ៃិងសត្ែន្ព។ ថ្ន ំសម្លា រ់សត្ែលអិត្្ត្ូវាៃបគប្រើ្ាស់រួ្ ម្លៃ Carbamates ម្លៃ

ជាតិ្ពុលយា ងខាា ំងស្ម្លរ់សត្ែរក្សី (Richards, 2011) បែើយការោក់្ថ្ន ំពុលបៅតា្

្រភពេឹក្បៅរ ូវ្ាំង ម្លៃៃ័យថ្បទាុះរីជាប្រក្ង់ នៃការរំពុលម្លៃកំ្រតិ្ទារក៏្បោយ ក៏្

វាអាចម្លៃផ្លរ ុះពាល់គួរឱ្យក្ត់្សម្លគ ល់បៅបលើ្របភេរក្សីស្ លេេួលការគំរា្កំ្ស្ែង 

(Pin et al., 2018; Loveridge et al., 2019)។ ឧទាែរណ៍៖ ពពួក្សត្ែតាា ត្ៃិងសត្ែ្ ត្យ ងជា

្របភេ ិត្ផុ្ត្ពូ រំផុ្ត្ ្ត្ូវាៃបគរាយការណ៍ថ្ាៃរងផ្លរ ុះពាល់យា ងខាា ំង។ ភសតុ

តាងខ្ាីៗរស្ៃថ្បេៀត្ាៃរងាា ញថ្ ការរំពុលទំាងបៃុះកំ្ពុងស្ត្បក្ើត្ប ើងបៅេីតំាងបផ្សងៗ

ប្ៅពីតំ្រៃ់សិក្ាររស់បយើង (e.g. Sokpheng, 2015) បែើយវាគួរស្ត្្ត្ូវាៃយក្ចិត្តេុក្

ោក់្យា ងខាា ំង បោយអាជាា ធរ្ូលោា ៃៃិងអាជាា ធរថ្ន ក់្ជាតិ្. 

 



ការរំពុល្ួយចំៃួៃបៅក្នុង្របេសក្្ពុជាអាចបក្ើត្ប ើងក្នុងេំរង់ជាសក្្ាភាពបធែើឲ្យប ើញ

ៃឹងស្ភនក្ផ្លទ ល់ ប ើ្បីបធែើការ្រឆំ្ងត្រត្បៅៃឹងវធិាៃអភិរក្ស (Norgrove & Hulme, 2006; 

Essen & Allen, 2017)។ ទំាងបៃុះ្ត្វូាៃបលើក្ប ើងបោយ្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្បៅក្នុងសែគ្ៃ៍

ម្លៃក្្ាវធីិបអកូ្បេសចរណ៍ជាយូរលង់ណ្តស់្ក្បែើយ ស្ លេឹក្្ត្ពាំង្ួយ្ត្ូវាៃ

រំពុលបៅ ិត្ផ្ទុះសំណ្តក់្ររស់បភាៀវ។ ផ្ទុយ្ក្វញិ ការរំពុលភាគប្ចើៃបក្ើត្ប ើងក្នុងតំ្រៃ់

ពិាក្ប ើ្លប ើញ បែើយឆ្ៃ យពីភូ្ិ។ ្ា ងបេៀត្ អនក្ររាញ់ភាគប្ចើៃ្ិៃាៃរញ្ជជ ក់្ថ្ 

ការអៃុវត្តចារ់គឺម្លៃសារសំខាៃ់បនាុះបេ។ វារងាា ញថ្ ការរំពុលបធែើប ើងប ើ្បកីារ

្រឆំ្ងគឺជាបរឿងក្្្បក្ើត្ម្លៃប ើងណ្តស់ (Peterson et al., 2017)។ រាយការណ៍ភាគ

ប្ចើៃាៃរងាា ញថ្ ការរំពុលគឺជាវធីិសាស្រសតនៃការ្រ្ូលសាច់សត្ែន្ពស្ម្លរ់ប្រើ

្ាស់ក្នុង្គួសារ។ វា្ត្ូវាៃបគប ើ្លប ើញថ្ ជាវធីិសាស្រសត ៏ម្លៃ្រសិេធិភាពស្ ល្ត្ូវ

ការ ំនាញៃិងកំ្លំងតិ្ចតួ្ច បែើយ្ត្ូវាៃអៃុវត្តក្នុងរ ូវ្ាំងបៅបពល្រភពសាច់បផ្សង

បេៀត្្ិៃសូវម្លៃ (Coad et al., 2019)។ េិៃនៃ័យររស់បយើង្ិៃាៃរងាា ញពីេំនាក់្េំៃង

ណ្ត្ួយចាស់លស់បៅៃិងភាព្កី្្ក្ ឬអសៃតិសុខ្បសបៀងបនាុះបេ ប្ពាុះ្គួសារអនក្ម្លៃ

ធូរធាក៏្អាចប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុលស្ រ ខ្ណៈស្ លអនក្្ក្ជាប្ចើៃ្ិៃយល់្ព្ក្នុងការរំពុល។ 



ស្រសប ៀងោន បៃុះស្ រ អនក្្រម្លញ់ស្ លប្រើ្ាស់ថ្ន ំពុល ាៃៃិយាយបោយផ្លទ ល់ ្ិៃាៃ

បលើក្ប ើងពីរញ្ជា អសៃតិសុខ្បសបៀងជាក្តាត ពិចារណ្តក្នុងការសប្្ចចិត្តថ្បត្ើ្ត្វូរៃតការ

រំពុលឬអត់្បនាុះបេ។ បទាុះជាយា ងណ្តក៏្បោយ វាអាចជាក្តាត ្ួយស្ម្លរ់អនក្្រម្លញ់

្ួយចំៃួៃក្នុងការពិចារណ្តផ្ងស្ រ។ 

 

ការយល់ប ើញខុ្សោន អំពីហៃិភ័យចំបពាុះសុខ្ភាពទាក់្េងៃឹងការររបិភាគសាច់សត្ែពុល 

ហក់្ ូចជាប ើរតួ្នាេីកាៃ់ស្ត្សំខាៃ់។ ក្នុងចំបណ្ត្អនក្ររាញ់ នេបេៀត្ៃិងអតី្ត្អនក្

រំពុល ការ្ពយួារ្ាអំពីរញ្ជា សុខ្ភាពគឺជាបែតុ្ផ្ល ៏សំខាៃ់ចំបពាុះការ្ិៃប្រើ្ាស់ថ្ន ំ

ពុល។ រ ុស្ៃត្ៃុសស្ួយចំៃួៃៃិយាយប ើ្បសំីរាលសាថ ៃការណ៍ហៃិភ័យទំាងបៃុះថ្ ការ

 ក្សររីាងគខាងក្នុងបចញ អាចបធែើឲ្យសាច់ពុលបនាុះកាា យជាសាច់ម្លៃសុវត្ថិភាព។ ចំបពាុះ

ពួក្បគ ស្ត្ថភាពក្នុងការចារ់សត្ែម្លៃសារៈសំខាៃ់ជាងការស្សែងយល់ពីហៃិភ័យស្ផ្នក្

សុខ្ភាពររស់ពួក្បគ។ េ្្ង់នៃការរំពុលបៃុះម្លៃលក្េណៈ្ិៃធ្ាតាបនាុះបេ ប្ពាុះក្រណី

ភាគប្ចើៃនៃការរំពុលសត្ែន្ពគឺជាសក្្ាភាពស្ លរងាា ញឲ្យប ើញៃូវការរំពុលទាក់្េង

បៅៃឹង បម្លា ុះ (Berny, 2007; Richards, 2011)។ រ ុស្ៃតវាម្លៃភាពស្រសប ៀងោន ៃឹងការអៃុវត្ត



ស្ លាៃក្ត់្្តាបៅក្នុងតំ្រៃ់រ៊ាុៃយា ឡា (Bunyala) ក្នុង្របេសបក្ៃយា  (Kenya) ថ្ន ំសំ

លរ់សត្ែលអិត្ៃិងៃុយ ក៏្្ត្ូវាៃប្រើ្ាស់ប ើ្បី ចារ់សត្ែរក្សីន្ពតា្រ ូវ។  អនក្ប្រើ

្ាស់ជាប្ចើៃក៏្ប ឿជាក់្ថ្សាច់ស្ លពុលអាចម្លៃសុវត្ថិភាព។ បៅ្របេសក្្ពុជា អនក្

្រម្លញ់ររបិភាគសាច់រក្ាៃបោយខ្ាួៃឯង រឯីបៅ្របេសបក្ៃយា  (Kenya )ពួក្បគផ្គត់្ផ្គង់

េីផ្ារ (Odino, 2011)។ 

 

ការរំពុលតា្្ត្ពំាង បធែើឱ្យរ ុះពាល់ ល់សម្ល ិក្នានាបៅក្នុងសែគ្ៃ៍ (ឧទាែរណ៍៖ 

ការរងកប្ោុះថ្ន ក់្ ល់សត្ែបោៃិងស្្ក) ៃិងរងកឱ្យម្លៃប្ោុះថ្ន ក់្ ល់សុខ្ភាពសាធារណៈ

តា្រយៈការស្ចក្ចាយសាច់ក្ខ្ែក់្ៃិងការច្ាងបរាគតា្រយៈ្រភពេឹក្ (ប្រើស្ម្លរ់ផឹ្ក្

ៃិងលងសម្លអ ត្) ៃិងរ ុះពាល់ ល់វស័ិយ លផ្ល។ ការ្ពួយារ្ានានាអំពីផ្លរ ុះពាល់

ទំាងបៃុះ ាៃបធែើឱ្យអាជាា ធរ្ូលោា ៃ្ួយចំៃួៃបធែើសក្្ាភាពបផ្សងៗ  ូចជាការោក់្

េណឌ ក្្ាបៅបលើរុគគលអនក្្រម្លញ់ ឬការបរៀរចំ្រ ំុប ើ្បីេរ់សាក ត់្ការរំពុលរៃតបេៀត្។ 

ទំាងបៃុះាៃបក្ើត្ប ើងបៅតា្ភូ្ិនានាស្ លរេោា ៃភាព្តឹ្្្ត្ូវ (injunctive norms) ម្លៃ

លក្េណៈអវ ិជម្លៃចំបពាុះការរំពុល ឬក៏្ប្ពាុះស្ត្សក្្ាភាពររស់អាជាា ធរាៃរបងកើត្ឲ្យ



ម្លៃរេោា ៃសងគ្ ឬបោយសារអាជាា ធរអាចបធែើសក្្ាភាពបៅក្ស្ៃាងស្ លម្លៃរេោា ៃ

បនាុះស្រសារ់បៅបែើយ។ បយើង្ិៃាៃ ឹងថ្ បត្ើការោក់្េណឌ ក្្ាទំាងបៃុះម្លៃ្រសិេធភាព

ឬយា ងណ្តបនាុះបេ ស្ត្ការរំពុលបៅស្ត្បក្ើត្ម្លៃប ើងជារៃតរនាទ រ់។ បោយសារស្ត្ការ

រំពុលបៅស្ត្រៃតបក្ើត្ម្លៃប ើង ការសិក្ាបៃុះរងាា ញថ្ ម្លៃ្ក្រ្អនក្ភូ្ិ្ួយចំៃួៃចាត់្

េុក្ការរំពុលជាសក្្ាភាពអាចេេួលយក្ាៃ បែើយពួក្បគ្ិៃាៃេេួលឥេធិពលណ្ត

្ួយពី្រធាៃភូ្ិប ើយ បែើយ្រស្ែលជាអនក្ភូ្ិស្ លម្លៃឥេធិពល នេបេៀត្ ក៏្បលើក្

ស្លងបទាសចំបពាុះការរំពុលបនាុះផ្ងស្ រ (្រស្ែលជា្ិៃចាស់) ក្នុងក្រណីម្លៃៃរណ្ត

ម្លន ក់្សំុ ំៃួយពីពួក្បគ (Ledgerwood & Vijghen, 2002)។ បយើងអាចៃិយាយ្ា ងបេៀត្ាៃ

ថ្ស្ផ្នក្បផ្សងៗនៃរណ្តថ ញសងគ្ ភូ្ិម្លៃការយល់ប ើញបផ្សងៗោន  ពីរេោា ៃសងគ្  

(Shepherd, 2017) ឬ ូច្រធាៃភូ្ិម្លន ក់្ាៃរញ្ជជ ក់្ថ្ “អនក្រំពុលទំាងបនាុះ្ិៃសថិត្បៅ

ក្នុងចំបណ្ត្្ិត្តភក្តិររស់ខ្ាុំ។” ឧទាែរណ៍៖ អនក្ប្ាើយសំៃួរម្លៃវយ័បក្ាងេំៃងជាយល់

ប ើញថ្ រេោា ៃសងគ្ ោំ្េចំបពាុះការរំពុល ាៃរងាា ញថ្រេោា ៃសងគ្ក្នុងភូ្ិររស់

បគខាែ យខ្ែល់ ចំបពាុះការរំពុលតិ្ចតួ្ចរ ុបណ្តណ ុះ។ បៃុះក៏្អាចពៃយល់ពី្ូលបែតុ្ស្ លអនក្ផ្ត

ល់ព័ត៌្ម្លៃ ផ្តល់ការា ៃ់សាា ៃខុ្សៗោន ចំបពាុះអ្តាប្រវា  ង់។បោយសារពួក្បគេេួល



ាៃព័ត៌្ម្លៃសងគ្បផ្សងៗោន  (ឧទាែរណ៍៖ ពួក្បគប ឿថ្វាជាបរឿងធ្ាតាប្ពាុះសាច់ោតិ្

ររស់បគបធែើបរឿងទាំងអស់បនាុះស្ រ) ឬបោយសារពួក្បគម្លៃអារ្ាណ៍ថ្ម្លៃសម្លព ធសងគ្ខុ្

សៗោន  បធែើឲ្យពួក្បគៃិយាយរំបផ្ាើស ឬ្ិៃឲ្យត្ន្ាចំបពាុះការប្ាើយត្រររស់ពួក្បគ្ក្ ល់

បយើង។ េំនាក់្េំៃងរវាងអនក្សិក្ាស្រសាវ្ជាវជា្ួយ្រធាៃភូ្ិអាចម្លៃតួ្នាេីសំខាៃ់បៅ

ក្នុងបរឿងបៃុះ។ 

 

បយើង្ិៃាៃក្ត់្្តាការរាយការណ៍សតីពី បម្លា ុះស្ លរណ្តត ល្ក្ពីការរំពុលបនាុះបេ។ 

អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃខ្ាុះាៃបលើក្ប ើងថ្ ពួក្បគ្ិៃ ឹងថ្ៃរណ្តជាអនក្រំពុល  ូបចនុះបែើយបគ

្ិៃអាចបធែើអែីាៃទាំងអស់អំពីរញ្ជា បៃុះ។ ្រស្ែលជាអនក្ខ្ាុះ្ិៃាៃ ឹងថ្វាបក្ើត្ប ើង ជា

ពិបសសបៅក្នុងភូ្ិស្ ល្ិៃទាៃ់ម្លៃផ្លរ ុះពាល់អវ ិជម្លៃជាធំ ំុបៅប ើយ។ អនក្បផ្សង

បេៀត្ាៃ ឹង រ ុស្ៃតពួក្បគប្ ើសបរ ើសបៅបសៃៀ្្ិៃៃិយាយសតី  ូចាៃរងាា ញបោយ

សក្្ាភាពររស់អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃម្លន ក់្ស្ លៃិយាយបោយបសររី ុស្ៃត្ិៃស្្ៃបៅក្នុង្ក្រ្ 

ពិភាក្ាររស់ោត់្បេ។ ភាពបសៃៀ្សាៃ ត់្ាៃរងាា ញប ើងបៅបសទើរស្ត្្គរ់ការពិភាក្ាជា្ក្រ

្។ វរបធ្៌នៃភាពបសៃៀ្សាៃ ត់្បៃុះអាច្ត្ូវាៃអៃុវត្តចំបពាុះបយើងជាអនក្ស្រសាវ្ជាវ ក្នុង



នា្ជាអនក្ខាងប្ៅស្ ល្ិៃអាចប ឿេុក្ចិត្តាៃ បគអាចគិត្ថ្ បយើងអាចនំាឱ្យម្លៃការ

អៃុវត្តចារ់ឬបយើងអាចរងកជាផ្លវាិក្បផ្សងបេៀត្ ល់ភូ្ិ ឬពួក្បគបធែើវាប ើ្បីរក្ាបក្រ តិ៍

បឈាា ុះររស់ភូ្ិ (Nyumba et al., 2018) ។ ជាការពិត្ ការអៃុវត្តចារ់្ត្ូវាៃបលើក្ប ើង

បោយ្ៃុសស្ួយចំៃួៃជាបែតុ្ផ្លចំបពាុះការរក្ាការសម្លៃ ត់្ រ ុស្ៃតក្្្្ត្ូវាៃបគបលើក្

ប ើងថ្ ជាបែតុ្ផ្ល្ិៃបធែើឲ្យម្លៃការរំពុល។  

 

 ្ាងបេៀត្ភាពបសៃៀ្សាៃ ត់្្ិៃៃិយាយសតី្ត្ូវាៃបធែើប ើង ប ើ្បីរក្ាភាពសុខ្ ុ្រ្នា 

បៅក្នុងសែគ្ៃ៍ ឬប ើ្បីបចៀសវាងការសងសឹក្។ វរបធ្៌ស្ខ្ារគឺរបញ្ច ៀសពីេំនាស់ រ ុស្ៃត

ការអាក់្អៃ់ចិត្តអាចម្លៃការបក្ើត្ម្លៃប ើង្ុៃបពលផ្ទុុះអំបពើែិងា (Luco, 2002)។ េិៃនៃ័យ

ាៃ្ក្ពីភូ្ិសាក្លបង្ួយបៅខាងប្ៅតំ្រៃ់ការពារធ្ាជាតិ្ ាៃផ្តល់ៃូវការប្រៀរ

បធៀរយា ងចាស់សតីពីការរំពុល ស្ លការរំពុល្ត្ូវាៃបគៃិយាយបោយបរើក្ចំែ  បែើយ

ម្លៃការរកី្រាលោលយា ងខាា ំង បែើយ្ត្ូវាៃបគយល់ប ើញថ្ វាជាសក្្ាភាពស្រសរចា

រ់។ ្រស្ែលជាភាព្ិៃម្លៃការអភិរក្សបៅេីបនាុះាៃបធែើឲ្យអនក្ភូ្ិ្ិៃយល់ពីភាពខុ្ស

ចារ់ នៃសក្្ាភាពររស់ពួក្បគ បែើយ្ិៃម្លៃការ្ពយួារ្ាអំពីការោក់្េណឌ ក្្ាតា្ចា



រ់។ រ ុស្ៃតបយើងក៏្ាៃក្ត់្សំោល់ចំៃុចស្ ល្ិៃម្លៃផ្លរ ុះពាល់អវ ិជម្លៃចំបពាុះអនក្ភូ្ិ

 នេបេៀត្រស់បៅេីបៃុះ។ វា្រស្ែលជាអាច្ក្ពី ម្លៃការ្គរ់្គងរេោា ៃសងគ្ បៅ

ក្ស្ៃាងបនាុះ បែើយរបរៀរស្ លេឹក្្ត្ពំាងអាច្ត្ូវាៃរំពុល ស្ ល ួយការពារ បម្លា ុះ។ 

ឧទាែរណ៍៖ អនក្ពិភាក្ាាៃ ឹងថ្ពួក្បគគួរបចៀសវាងការបៃសាេបៅក្នុងេឹក្ម្លៃជាតិ្ពុ

ល។ ការ្គរ់្គងស្រសប ៀងោន ចំបពាុះរេោា ៃសងគ្ អាចបក្ើត្ម្លៃប ើងបៅភូ្ិបផ្សងបេៀត្ 

ការអភិរក្សាៃរារាងំរេោា ៃទាំងបនាុះឲ្យម្លៃការបលចប ើងបៅកំ្រតិ្ភូ្ិ យា ងបហច

ណ្តស់ក៏្ម្លៃអនក្ម្លៃអំណ្តច្ួយចំៃួៃចារ់អារ្ាណ៍ក្នុងការរក្ាក្្ាវធីិអភិរក្សផ្ងស្ រ។ 

ជាអកុ្សល ការសិក្ាររស់បយើង្ិៃាៃផ្តល់ចំបលើយណ្ត្ួយចាស់លស់អំពីរណ្តត

ញទំាងឡាយ ៃិងររូវៃតរុគគលបផ្សងៗ ជា្ួយៃឹងរេោា ៃ ៃិងឥរយិារថរំពុលបផ្សងៗបៅ

ក្នុងភូ្ិ្ួយបនាុះបេ។ បែើយបត្ើការអភិរក្សអាចរងកឲ្យរេោា ៃ ្រឆំ្ងបៅៃឹងការរំពុល ឬ

ត្រត្បៅៃឹងរេោា ៃទាំងបៃុះ ូប្តច បៅកំ្រតិ្បផ្សងៗោន បនាុះបេ។ 

 

ការសិក្ាររស់បយើងាៃក្ត់្សម្លគ ល់ពីរញ្ជា ្រឈ្ ក្នុងការសិក្ាឥរយិារថរបំោច។ 

បយើងាៃអៃុវត្តវធីិសាស្រសត UCT ប ើ្បីវាស់ស្វងអ្តាប្រវា  ង់នៃការរំពុល រ ុស្ៃតបយើង ាៃ



សបងកត្ប ើញ ការសិក្ាតា្ស្ររឥេធិពលនៃការបរៀរចំ (design effect’) ាៃបធែើឲ្យអនក្ប្ាើយ

សំណួរប្ាើយត្រចំបលើយ្ិៃបសាា ុះ្ត្ង់ ប ើ្បបីចៀសវាងការសងស័យ។ ការសិក្ាបផ្សងបេៀត្

តា្ស្ររ UCT បៅ្របេសក្្ពុជាបលើការរំពុលសត្ែន្ពាៃ ួរៃឹងរញ្ជា ្រឈ្ស្រសប ៀង

ោន  (Nuno & St John, 2015; Fairbrass et al., 2016; Ibbett et al., 2017)។ ប ើ្បីឲ្យវធីិ

សាស្រសត UCT កាា យជាឧរក្រណ៍ប្រើ្ាស់េូលំេូលយាៃ បយើង្ត្ូវស្ត្បធែើការស្រសាវ្ជាវរ

ស្ៃត្បេៀត្ ប ើ្បីស្សែងយល់ពីកំ្រតិ្យល់ ឹងររស់អនក្ប្ាើយត្រអំពីវធីិបៃុះបៅក្នុងរររិេបផ្ស

ងៗោន  (Hinsley et al., 2019)។ អបថរវាស់ស្វងនានា  ូចជា ំបៃឿ ៃិងឥរយិារថ អាចងាយ

ៃឹងម្លៃភាពលំបអៀងចំបពាុះស្ផ្នក្ក្តាត សងគ្ផ្ងស្ រ រ ុស្ៃតវាខ្ែុះវធីិសាស្រសតឯក្បេសស្ម្លរ់

វាស់ស្វងក្រណីម្លៃភាពរបំោច។ ឧទាែរណ៍៖ រុគគលម្លៃអាក្របកិ្រយិាវ ិជម្លៃចំបពាុះការ

រំពុលអាចរងាា ញអាក្របកិ្រយិាអវ ិជម្លៃ។  ូចអ្តាប្រវា  ង់ផ្ងស្ រ អនក្សិក្ាស្រសាវ្ជាវ

គួរស្ត្របងកើត្វធីិសាស្រសតស្ម្លរ់វាស់ស្វងអបថររបំោចសាុគសាា ញបផ្សងៗ (រ ុស្ៃតសូ្ប ើ្ល 

Kramon & Weghorst, 2019) ។  ំបរ ើស្ួយគឺ្ត្ូវប្រើវធីិសាស្រសតជាតិ្ពៃធុសីុ ប្ៅ ប ើ្បី

សិក្ាពីសកាា ៃុពលសងគ្ បៅក្ស្ៃាង្ួយ រ ុស្ៃតម្លៃការបោុះ ូរោន រវាងការសិក្ាតា្ស្ររ

សីុ ប្ៅៃិងការសិក្ាតា្ស្ររេូបៅ។ បយើងាៃប្ ើសបរ ើស ការសិក្ាបៃុះប ើ្បីេេួល



ាៃៃូវការយល់ ឹងេូលំេូលយជាង្ុៃ អំពីគំរេូូលំេូលយបៅតំ្រៃ់បេសភាពទាំង្ូល 

ស្ លជាការបផ្តើ្គំៃិត្ ប ើ្បីេេួលាៃការយល់ ឹងកាៃ់ស្ត្សីុ ប្ៅបៅក្នុងេីតំាង្ួយចំៃួ

ៃ។ បទាុះរីជាការសិក្ាម្លៃស្ ៃកំ្ណត់្យា ងណ្តក៏្បោយ ក៏្ការសិក្ាររស់បយើងអាច

របងកើត្ជាការយល់ ឹងស្ លអាចប ឿេុក្ចិត្តាៃចំបពាុះការរំពុលសត្ែន្ពបោយប្រើ្ាស់

វធីិសាស្រសតរំបពញរស្ៃថ្ជាប្ចើៃ ៃិងព័ត៌្ម្លៃាៃ្ក្ពីប្ចើៃ្រភព។ អនក្ផ្តល់ព័ត៌្ម្លៃជា

ប្ចើៃបៅតា្សែគ្ៃ៍បផ្សងៗ ាៃផ្តល់ការពិពណ៌នាស្រសប ៀងោន  ចំបពាុះការរំពុល ការ

បលើក្េឹក្ចិត្ត តួ្អងគ ៃិងការយល់ប ើញររស់សែគ្ៃ៍ ស្ លទំាងបៃុះផ្តល់ៃូវេំៃុក្ចិត្តបលើ

លេធផ្លររស់បយើង។ រេរងាា ញបោយឯក្រា យររស់្ក្រ្ស្រសាវ្ជាវ គឺជាគៃាឹុះក្នុងការ

្រ្ូលេិៃនៃ័យបៃុះ (Drury et al., 2011) ។ បលើសពីបៃុះបយើងាៃបធែើការសិក្ាសីុ ប្ៅបៅ

ក្នុងភូ្ិ្ួយ (ឯក្សារសថិត្ក្នុងការបរៀរចំ) ជាការោំ្េរស្ៃថ្្ួយបេៀត្ចំបពាុះលេធផ្លររស់

បយើង ។ 

 

លេធផ្លររស់បយើងអាច្ត្ូវាៃប្រើ្ាស់ប ើ្បីស្ណនំាការបធែើស្ផ្ៃការក្នុងអៃតរាគ្ៃ៍នានា 

ឲ្យកាៃ់ស្ត្ម្លៃ្រសិេធភាពជាង្ុៃ (Michie et al., 2008) ។ ការយល់ប ើញពីហៃិភ័យ



សុខ្ភាពគឺជាក្តាត សំខាៃ់ក្នុងការសប្្ចចិត្តអំពីការប្រើ្ាស់ការរំពុល។ វធីិសាស្រសត ាៃ

ប្រើបៅក្នុងតំ្រៃ់ Bunyala គឺបផ្លត ត្បលើការបលើក្ក្្ពស់ការយល់ ឹងអំពីហៃិភ័យនៃការ

េេួលទាៃសាច់ម្លៃជាតិ្ពុល រ ុស្ៃតវធីិសាស្រសតបៃុះ្ិៃេេួលាៃបជាគ ័យបនាុះបេបោយ

បែតុ្ថ្អនក្ប្រើ្ាស់ (អនក្េេួលទាៃ) ម្លៃរេពិបសាធៃ៍ផ្លទ ល់ខ្ាួៃយា ងេូលំេូលយទាក់្

េងបៅៃឹង ំបៃឿររស់ពួក្បគថ្ហៃិភ័យនៃការររបិភាគសាច់ពុលម្លៃក្្្ិត្ទារ (Wu & 

Shaffer, 1987; Odino, 2011) ។ បយើងរក្ប ើញ ំបៃឿស្រសប ៀងោន បៅក្នុងការសិក្ាររស់

បយើង រ ុស្ៃតបយើងអាច ុះឥេធិពល ំបៃឿទំាងបៃុះបោយការប្ ើសបរ ើសអនក្នាំសារស្ស្រសរ

នានា  ូចជា បពេយក្នុងតំ្រៃ់ (Pornpitakpan, 2004)។ រេោា ៃសងគ្អាចជាក្ម្លា ំង ំរញុ ៏

ម្លៃឥេធិពលចំបពាុះការផ្លា ស់រតូរឥរយិយារថ (Cialdini, 2015)។  ូបចនុះរេោា ៃ្រឆ្ំងៃឹង

ការរំពុលម្លៃបៅក្ស្ៃាងខ្ាុះ អាចជា ំបណ្តុះស្រសាយ្រក្របោយ្រសិេធភាព (McDonald et 

al., 2013)។ អៃតរាគ្ៃ៍អាចរបងកើៃការយល់ ឹងអំពីរេោា ៃទំាងបៃុះបែើយផ្តលជ់ា

្បធាាយថាីៗស្ម្លរ់អនក្ភូ្ិប ើ្បីអៃុវត្តក្នុងការោក់្សម្លព ធសងគ្ បលើអនក្ នេតា្

របរៀរប ៀសវាង បម្លា ុះបោយផ្លទ ល់។  បម្លា ុះអាចរងកជាផ្លវាិក្អវ ិជម្លៃបោយអបចត្នា

បៅក្នុងរររិេបៃុះ  ូចជាការរំពុលកាា យជារេោា ៃបៅក្នុង្ក្រ្ តូ្ចៗណ្ត្ួយ ឬរងកជាការ



រំពុលក្នុងេំរង់សងសឹក្ណ្ត្ួយ (Luco, 2002; Peterson et al., 2017)។ ចំបពាុះបែតុ្ផ្ល

បៃុះ ការបធែើអៃតរាគ្ៃ៍សា្ញ្ាធ្ាតា ូចជាការពិភាក្ាបៅក្នុងសែគ្ៃ៍ អាចម្លៃភាព

្ិៃស្រ្យតា្ស្ររវរបធ្៌ ូចពួក្បគ្ត្ូវការ ការ្រឈ្្ុខ្ោក់្ោន ។ ការប្រើ្ាស់

្រពៃធ័ផ្សពែផ្ាយ ប ើ្បី្ារ់បរឿងរា វនានា អាចបធែើឲ្យម្លៃការផ្លា ស់រតូរស្រសប ៀងោន បៅក្នុង

ការយល់ប ើញនៃរេោា ៃសងគ្ (Bicchieri, 2017) ៃិងការបលើក្េឹក្ចិត្ត្ព្ទំាងការផ្តល់

រងាែ ៃ់ជាការសៃាជាសាធារណៈ (ឧទាែរណ៍៖ ការផ្តល់រងាែ ៃ់ចំបពាុះការប្រើ្ាស់ថ្ន ំសំ

លរ់សត្ែលអិត្ឱ្យាៃ្តឹ្្្ត្ូវ ឬការរាយការណ៍អំពីការរំពុល) អាច ួយស្្ួលឲ្យម្លៃ

សញ្ជា វ ិជម្លៃខាា ំងកាា ៃិងការបលើក្េឹក្ចិត្តឲ្យម្លៃេំនាក់្េំៃងតា្ស្ររវ ិជម្លៃបៅក្នុងសងគ្ 

(McKenzie-Mohr & Schultz, 2014)។ វធីិសាស្រសត្ ួយាៃអៃុវត្តសាក្លបងបោយ

បជាគ ័យបៅ្របេសឡាវ គឺការប្រើ្ាស់រណ្តត ញេូរស័ពទទាៃ់បែតុ្ការណ៏ ប ើ្ប ួីយ

ស្្ួល ល់ការរាយការណ៍បោយអនា្ិក្អំពីការររាញ់ បែើយរនាទ រ់្ក្ផ្តល់ៃូវ្តិ្

បយារល់ជាសាធារណៈបលើរាយការណ៍ទំាងបនាុះ (Saypanya et al., 2013)។ ជាលេធផ្ល 

រុគគលម្លៃឥេធិពលអាចយល់ថ្ អាជាា ធរាៃ ឹងអំពីរញ្ជា បនាុះបែើយ្រសិៃបរើពួក្បគបៅ

ស្ត្រៃតបធែើការរំពុល ពួក្បគអាចម្លៃរញ្ជា បៅបពលអនាគត្។ 



 

បោយបែតុ្ថ្ កុ្ម្លរគឺជាស្ផ្នក្ ៏សំខាៃ់្ួយស្ លកំ្ពុងប្រើ្ាស់សារធាតុ្គី្ី  ូចបៃុះការ

បធែើអៃតរាគ្ៃ៍បផ្សងបេៀត្ គឺការបលើក្េឹក្ចិត្តឪពុក្ម្លត យឱ្យម្លៃការ្ររង្រយ័ត្នខ្ពស់បោយ

បផ្លត ត្បលើហៃិភ័យសុខ្ភាព តា្រយៈការបធែើការជា្ួយអនក្បផ្ាើសារស្ លអាចេុក្ចិត្តាៃ

 ូចជាសាលបរៀៃក្នុងតំ្រៃ់ជាប ើ្។ ចុងរញ្ច រ់ វាម្លៃភាពខុ្សោន  រវាងភូ្ិនានា (ររូភាពេី 

5)  ូបចនុះ អៃតរាគ្ៃ៍អាច្ត្ូវាៃផ្តល់អាេិភាពបៅក្ស្ៃាងស្ លការរំពុលម្លៃប្រវា  ង់

ខ្ពស់ បែើយគួរស្ត្បធែើឲ្យស្ស្រសរបៅៃឹងសាថ ៃភាពជាក់្ស្សតងបៅក្នុងសែគ្ៃ៍ៃី្ួយៗ។ 

បៅក្នុងភូ្ិស្ ល្រធាៃភូ្ិាៃបធែើការ្រឆំ្ងបៅៃឹងការរំពុលៃិងរេោា ៃ្រឆំ្ងៃឹងការ

រំពុលខាា ំងកាា ស្ លម្លៃស្រសារ់ការបធែើអៃតរាគ្ៃ៍អាច្ត្ូវាៃបរៀរចំប ើងជា្ួយអាជាា ធ

រទំាងបនាុះ។ បៅក្ស្ៃាងបផ្សងបេៀត្ស្ លចំបណុះ ឹងនៃការរំពុលម្លៃកំ្រតិ្ទារ បែើយ

រេោា ៃម្លៃលក្េណៈេៃ់បខ្ាយ សក្្ាភាពបលើក្ក្្ពស់ការយល់ ឹងអាចម្លៃផ្លរ ុះ

ពាល់ (លេធផ្ល) ប្ចើៃ។ ជាចុងប្កាយ ការអៃុវត្តរេរបញ្ាត្តិសតីពីថ្ន ំសំលរ់សត្ែលអិត្ 

ស្ លម្លៃស្រសារ់ ៃិងការរតឹ្រៃតឹងចំបពាុះការលក់្ ូរសារធាតុ្គី្ីបៅតា្េីផ្ារ  ូចជាសារ

ធាតុ្ Carbofurans គួរស្ត្ជាសក្្ាភាពអាេិភាពររស់អាជាា ធរថ្ន ក់្ជាតិ្។ 



 

ការបោុះស្រសាយ្រក្របោយ្រសិេធភាពចំបពាុះការគំរា្កំ្ស្ែងថាីៗក្នុងការអភិរក្ស  ូចជា

ការរំពុលសត្ែន្ព ត្្្ូវឱ្យម្លៃការយល់ ឹងអំពីអាក្របកិ្រយិាស្ លជាក្តាត  ំរញុេឹក្ចិត្ត 

ៃិងរររិេសងគ្  (St. John et al., 2013)។ ចំបពាុះឥរយិារថរបំោចស្ររបៃុះ ការ្រ្ូល

េិៃនៃ័យអាចជាក្តាត ្រឈ្ បធែើឱ្យម្លៃចបនាា ុះ្របហងក្នុងការរបងកើត្ជាចំបណុះ ឹង។ 

បទាុះជាយា ងណ្តក៏្បោយ ការសិក្ាបៃុះាៃរងាា ញពីការប្រើ្ាស់វធីិសាស្រសតច្្រុះៃិង

េិៃនៃ័យម្លៃប្ចើៃ្រភព អាចបអាយបយើងម្លៃការប ឿេុក្ចិត្តាៃ។ ការរក្ប ើញទំាងបៃុះ

អាច្ត្ូវាៃប្រើ្ាស់ប ើ្បីប្ ើសបរ ើសការបធែើអៃតរាគ្ៃ៍នានាម្លៃ្រសិេធភាពខ្ពស់ ជាង

អៃតរាគ្ៃ៍ស្ លស្ផ្អក្បលើវចិារណោណ ឬបយារល់ររស់អនក្ ំនាញ (Cook et al., 2010) ។ 

ការបធែើបត្សតៃិងការវាយតំ្នលចំបពាុះការបធែើអៃតរាគ្ៃ៍ជារៃត ក៏្ចំាាច់ផ្ងស្ រ (Baylis et al., 

2016)។ បោយសារការរំពុលម្លៃការរកី្រាលោលខាា ំង បែើយវាអាចរងកជាប្ោុះ្ែៃត

រាយ ល់សត្ែន្ព ្ៃុសស សត្ែ ៃិងររសិាថ ៃ រញ្ជា បៃុះគួរស្ត្ជាអាេិភាពររស់អាជាា ធរថ្ន ក់្

្ូលោា ៃៃិងថ្ន ក់្ជាតិ្។ 

  



អនក្ៃិពៃធក្នុងការសិក្ាស្រសាវ្ជាវ: EdL, EJMG, AK, YV, LC; អនក្ចុុះស្រសាវ្ជាវក្នុងតំ្រៃ់: 

EdL, YV, LC;  

អនក្វភិាគេិៃនៃ័យ: EdL; ៃឹងជាអនក្សរបសរអត្តរេ EdL, EJMG, AK, SP 

 

សូ្ស្ថាងអំណរគុណយា ង្ជាលប្ៅចំបពាុះរា រោា ភិាលក្្ពុជា ្ក្សួងររសិាថ ៃ ្ៃទីររ

រសិាថ ៃបខ្ត្ត្ពុះវហិរ ៃិងអភិាលបខ្ត្ត្ពុះវហិរចំបពាុះការអៃុញ្ជា ត្ក្នុងការសិក្ាស្រសាវ

្ជាវបៃុះ។ សូ្ស្ថាងអំណរគុណយា ង្ជាលប្ៅចំបពាុះ Alistair Mould, Simon Mahood, 

Ashish John, បលក្ រស់ វា ៃ់ (សាា រ់), បលក្ បថ្ង សុខា, បលក្ ស្ក្វ សុវណ្តណ  បលក្ អុយ 

សីុថ្ បែើយៃិង អនក្បផ្សងៗបេៀត្បៅអងគការសម្លគ្អភិរក្សសត្ែន្ពក្្ពុជា សំរារ់ក្្ាវធីិ

ោំ្េៃិងការស្ណនំា។ សូ្ស្ថាងអំណរគុណយា ង្ជាលប្ៅចំបពាុះ ្រធាៃភូ្ិស្ លាៃ

បរៀរចំៃិងោំ្េពួក្បយើងក្នុងសក្្ាភាពបៃុះ ជាពិបសស បលក្  បអា បរឿៃ ៃិងអនក្ប្ាើយ

សំណួរ្ព្ទំាងអនក្ចូលរួ្ ទាំងអស់។ សូ្ស្ថាងអំណរគុណយា ង្ជាលប្ៅចំបពាុះ Sao 

Dona ចំបពាុះការរក្ស្្រ។ EdL ្ត្វូាៃោំ្េបោយៃិសសិត្្ក្ ពី្ក្រ្ ្រឹក្ាស្រសាវ្ជាវរ

រសិាថ ៃធ្ាជាតិ្ ររស់រោា ភិាលច្ក្ភពអង់បគាស E3 ភាពជាន គូ រណតុ ុះរណ្តត លស្ផ្នក្



រណឌិ ត្ [បលខ្កូ្  ំៃួយ NERC NE / L002558 / 1] ៃិង ំៃួយ ឧរត្ថ្ ា អា ីព ំរូង (Early 

Career Grant) ពីសងគ្ ភូ្ិសាស្រសតជាតិ្ (National Geographic Society )។ បយើងសូ្អរ

គុណអនក្្ត្ួត្ពិៃិត្យស្ ល្ិៃាៃរបញ្ចញបឈាា ុះ។ 

សីលធ្៌ 
ពិធីសារបៃុះ្ត្ូវាៃអៃុ្័ត្បោយគណៈក្ម្លា ធិការ្ក្្សីលធ្៌ភូ្ិសាស្រសតនៃសាក្ល
វេិាល័យ Edinburgh (No. 191, 2017)។ 
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