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របបមាតាធបិតេយ្យក្នងុសងគមខ្មែរ 
ដោយដលក ឈុន ផាដវ ៉េង 

មន្តនរីរាវរាវផ្ផនកទស្សនវជិ្ជា  និង ស្ងគមវទិា  
នន វទិាាា នមនុស្សាន្តស្រ និង វទិាាន្តស្រស្ងគម 

 
របបបិតាដេយយនិងដយនឌរ័បាននឹងកំពុងផសពវផាយយ៉េ ងស្កមមកនុងជីវភាពរស់្ដៅកនុងស្ងគមផ្មមរ

តាងំពីអេីកាលរហូេដល់បច្ចុបបនន។ លទធិទងំ២ដនេះបានរេូវរបេរិរបេិបេរិដោយជនបរដទស្ផ្ដលមាន
វបបធមផ៌្ផែកដលើគំនិេាស្នាមុស្ពីវបបធមផ៌្មមរផ្ដលរបកានរ់បបមាតាធិបដេយយតាងំពីយូរយណាស់្
មកដហើយ។ របឈមនឹងបញ្ហា ដនេះ ដេើរបបបិតាដេយយ និងដយនឌរ័ មានឥទធិពលដូច្ដមេច្ដលើរបបមាតា  
ធិបដេយយកនុងស្ងគមផ្មមរ? 
១. តោលគំនិេបិតាធិបតេយ្យ 

គំនិេបិតាដេយយផ្ដលបាននិងកំពុងរបេិបេរិដៅកនុងបណារ របដទស្មយួចំ្នួន ដូច្ជ្ជចិ្ន ឥណាា  
អារ៉េ ប ់ និងដៅតាមេំបនម់លេះដូច្ជ្ជមជឈមិបូព៌ អាសីុ្អាដគនយ ៍អារពិក មានអេាិភាពដៅកនុងដស្ទើររគបល់ទធិ
ាស្នាទងំអស់្ ដូច្ជ្ជឥាល មាស្នា រគិស្រាស្នា រពហមញ្ញាស្នា ជ្ជដដើម។ ដៅកនុងស្ងគម
ផ្ដលរបកានរ់បបបិតាធិបដេយយ1 ផ្េងដលើកេដមកើងេនមលមនុស្សរបុស្មពស់្ជ្ជងមនុស្សរសី្។ បិតាធិប    
ដេយយកនុងរគួារ បុរស្មានេនមលកនុងការរកានាមរេកូល។ ឥទធិពលននគំនិេបិតាធិបដេយយ នាឱំ្យបុរស្
ជ្ជបរីភាគដរច្ើនមនិដលើកកដមកើងន្តស្រីជ្ជរបពនធដ ើយ។ ន្តស្រីជ្ជរបពនធមានឋានៈហាកដូ់ច្ជ្ជអនកបដរមើ (ទស្
ភរយិ)។ បុរស្ជ្ជបរីដការ បការ បរ់បាកចំ់្ណូលចំ្ណាយនិងមានអំណាច្រេួេរតាដលើរបពនធ។ ឧទហរណ៍ 
ន្តស្រីផ្ដលដរៀបការជ្ជមយួបុរស្ចិ្នរេូវដៅរស់្ដៅផទេះខាងបរី ដហើយជ្ជធមមតាដធវើការងាររគបរ់បដភទដដើមបី
បដរមើបងបែូនឪពុកមារ យខាងបេី ដហើយតាមទមាល បន់ងងទី២ននចូ្លឆ្ន  ំ ដទើបរបពនធអាច្ដៅដលងផទេះមាេ យ
បដងកើេរបស់្មលួនបាន។ ការនិយមឱ្យេនមលមនុស្សរបុស្ បូករមួផសជំ្ជមយួដោលនដយបាយកូនមយួរបស់្
របដទស្ចិ្ន(ឆ្ន ១ំ៩៧៩ដល់ឆ្ន ២ំ០១៦) ការរលូំេគភទ៌រកិាដកើេមានជ្ជដរឿយៗ ដហើយបច្ចុបបននបុរស្ចិ្ន
ដពញវយ័រគបក់ារមានចំ្នួនដរច្ើនជ្ជងមនុស្សរសី្របមាណ៣០លននាក។់ 

                                                      
1
 របបបិតាធិបដេយយ (អ. Patriarch regime / បារ. régime partriarcal)មានកនុងដស្ទើររគប់ាស្នា ។ 
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ដលើស្ពីដនេះ លទធិាស្នាដស្ទើរទងំអស់្ អាទិដទពធំៗ មានដភទជ្ជបុរស្ ដូច្ជ្ជ រពេះអាឡាហ៍ 
កនុងឥាល មាស្នា រពេះវរបិតា(ឬរពេះបុរតា)កនុងរគិស្រាស្នា រពេះសិ្វៈ វសិ្ណុ រពេះរពហមញ្ញ  កនុងរពហមណ៍
ាស្នាជ្ជដដើម។ ពុទធាស្នាពំុបានដលើកេំដកើងេនមលអាទិដទពជ្ជដភទរបុស្ដ ើយ ប៉េុផ្នរអនកបសួ្បុរស្ 
និងន្តស្រីមានឋានៈពំុដស្មើោន ដ ើយ។ ភកិខុនី(អនកបសួ្ដភទជ្ជន្តស្រី) ពំុមានឋានៈដស្មើភកិខុ(អនកបសួ្ដភទជ្ជ
បុរស្)ដ ើយ ដទេះបីភកិខុនីបសួ្ដរច្ើនរពេះវស្ាយ៉េ ងណាកដោយ កម៏ានឋានៈទបជ្ជងភកិខុផ្ដលដទើបផ្េ
បសួ្បានមយួនងងផ្ដរ។ ភកិខុនីរេូវរបេិបេរិសិ្កាខ បទហមឺងមា៉េ េដ់រច្ើនដលើស្លបជ់្ជងភកិខុ របផ្ហលដោយ
ដហេុដនេះ ដទើបដគករមដ ើញមានវេរមានភកិខុនីណាស់្ ដហើយស្មយ័កាលមលេះគឺោម នភកិខុនីដាេះផ្េមរង។  
២. តោលគំនិេតយ្នឌ័រ 

ដយនឌរ័ គឺជ្ជដំដណើ រដស្មើមុមោន រវងបុរស្និងន្តស្រីកនុងស្ងគម កនុងការដរបើសិ្ទធិដស្រភីាព ស្មេាភាព
និងេនួាទីរបស់្មលួន។ តាមដោលគំនិេដយនឌរ័ ស្មាជិកស្ងគមមាន ក់ៗ  ទងំបុរស្និងន្តស្រី មានឱ្កាស្ដូច្
ោន កនុងការចូ្លរមួស្កមមភាពស្ងគម។ ទស្សនៈស្រីពីដយនឌរ័ បាននិងកំពុងមានការដពញនិយមនិងរកី
ដុេះោលដៅបស្ចឹមរបដទស្។ ស្ងគមវទូិចាេទុ់កថា ការសិ្កាអំពីទំនាកទំ់នងដយនឌរ័បានកាល យជ្ជផ្ផនក
មយួដសំ៏្ខានបំ់ផុេស្រមាបពិ់ភពដលកបច្ចុបបនន។ ដគយល់ថា ន្តស្រីនិងបុរស្ គរួមានសិ្ទធិអំណាច្ដស្មើោន
កនុងការទទួលមុស្រេូវកនុងការស្ដរមច្ចិ្េរនិងដធវើស្កមមភាពនានាកនុងស្ងគមដដើមបដីជ្ជគវស្នាននជីវេិ
របស់្មលួន។ របសិ្នដបើស្មេាភាពដូច្ោន  ការងារដូច្ោន  េនួាទីដូច្ោន  ដនាេះស្មាជិកស្ងគមមាន ករ់េូវទទួល
ផលរបដយជនរ៍បាកក់នរម និងផលលភដូច្ោន  ដោយមនិរេូវផ្បងផ្ច្កដរ ើស្ដអើងថាជ្ជបុរស្ឬន្តស្រី ឬដភទ
អវីដ ើយ។  
៣. តោលគំនិេមាតាធិបតេយ្យក្នងុវបបធម៌ខ្មែរ 
៣.១. អេថន័យ្ននពាក្យ តម 

 តាមលំោបឋ់ានានុរកម ដម បា តា រពេះ ដៅផ្ដលជ្ជទស្សនវជិ្ជា ផ្មមរស្រីអំពីដោលគំនិេស្រីពីរច្នា
ស្មពន័ធរគបរ់គងស្ងគម ផ្មមរនិយមដោរព ដម ជ្ជច្មបងបំផុេ។ ពកយ ដម ដៅកនុងវបបធមផ៌្មមរបានកាល យជ្ជ
នយ័ពិដស្ស្ស្រមាបអ់នកផ្ដលមាននាទីសំ្ខានក់នុងការរគបរ់គងកនុងផទេះ កនុងស្ហគមន ៍កនុងរបដទស្ ផ្ដល
ដៅថា ដមដឹកនា។ំ ដលើស្ពីដនេះ ដម ស្មាគ ល់ដលើមនុស្សស្េវឬអវីផ្ដលជ្ជធំ ជ្ជរបធាន ជ្ជច្មបងដលើដគ 
ដូច្ជ្ជ ដមកង ដមពួក ដមការ ដមដកាយ ដមផទេះ ដមវេរ ដមរកុម ឬ ដមគណ ដមទព័ ដមទហាន ដមនរព 
ដមដខាល ង ដមច្ងាា ន ់ដមដចារ ដមដជើង ដមផ្ដក ដមនដ ដមដំបូល ដមទឹក ដមបទ ដមបនទុក ដមពកយ ដមដលម ដម
សូ្រេ។ល។   
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៣.២. អេថន័យ្ននមាតាធិបតេយ្យខ្មែរ 
វបបធមផ៌្មមរដោរពរបបមាតាធិបដេយយ ដពលគឺដលើកេនមលរបបដមជ្ជធំ2។ ដម ឬផ្ម៉េ ឬមាតា ឬមាេុ 

ឬមារ យ មាននយ័ថា ន្តស្រីអនកបដងកើេកូន។ ដមជ្ជអនកបដងកើេកូនពូនជ្ជដៅ មាននាទីដឹកនាពូំជពងសវងស
រេកូល ជ្ជធមមតាមានឥទធិពលខាល ងំដរច្ើនជ្ជងបិតា(ឪពុកឬបា)។  

កនុងនាមជ្ជភរយិរបស់្ាវ ម ី និងជ្ជមាតារបស់្បុរេ ន្តស្រីមាននាទីទទលួមុស្រេូវមពស់្ចំ្ដពេះ    
រគួារ។ ទស្សនៈ រកមុដំណរឹ ងមារ យដមមា៉េ យដណរឹ ងចិ្េរ មាននយ័ថាមាតាមានសិ្ទធិអំណាច្មពស់្កនុងការ
ស្ដរមច្ដស្ទើររគបកិ់ច្ចការទងំអស់្ ជ្ជពិដស្ស្ដរឿងទុកោកកូ់នដៅកនុងបនទុកឱ្យមានគូរស្ករ។ ដៅដពល
កូនរសី្ដច្េះដឹងមុស្រេូវដហើយ ដទើបមាេ យបានផេល់នូវដស្រភីាពដពញដលញដល់កូនកនុងការស្ដរមច្ដជ្ជគ
វស្នាអនាគេរបស់្មលួនដោយមលួនឯង។ ពកយដាល កថា សូ្វាល បប់ាកំុឱ្យាល បដ់ម សូ្វលិច្ទូកកណាេ ល
ទដនលកំុឱ្យផ្េដភលើងដ េះផទេះ កានផ់្េបញ្ហា កថ់ា ដម(ឬផ្ម៉េ) មានភាពឆ្ល េ ពូផ្ក និងដដើរេនួាទីសំ្ខានក់នុងការ
ចិ្ញ្ច ឹមបីបាច្កូ់នបានលែជ្ជងឪពុក ដរពេះផ្មមរដជឿជ្ជកថ់ា ស្មលឆ្ង ញ់ដោយារដរគឿង រគួាររុងដរឿង
ដោយារភរយិជ្ជ។ ន្តស្រីផ្មមរដដើរេនួាទីជ្ជដមរគួារ មានេនមលជ្ជមាេុភរយិ(របពនធមាននាទីទុកដស្មើ
មាេ យ)។ ភាគដរច្ើនបរីមាននាទីដធវើការរកលុយ ចំ្ផ្ណករបពនធមាននាទីជ្ជអនកចាេផ់្ច្ងទុកោកលុ់យកាក់
ទងំដនាេះ។ ដពលដរៀបអាពហ៍ពិពហ៍ ផ្មមរបានដរៀបចំ្ពិធីមយួដៅថា រពេះដថាងដតាងនស្បនាងនាគ 
ផ្ដលជ្ជទស្សនវជិ្ជា ស្ងគមមយួសំ្ខានច់្ងឱ់្យបុរស្ជ្ជបរីរេូវដច្េះារ បម់េិដយបល់របពនធ មនិរេូវរងឹរូស្
េវ៉េ របឆ្ងំរច្ដងងរច្ងាងមវេះដហេុផលដនាេះដ ើយ។ ភស្រុតាងមលេះដទៀេផ្ដលបងាា ញរបបដមជ្ជធំ(ឬមាតា
ធិបដេយយ) មានដូច្េដៅ៖ នាងគងាីង(ដម)និងរកដពើ(បា)ផ្ដលជ្ជនិមេិររូបេំណាងឥទធិពលធាេុរសី្និង
របុស្រមួាមគគោីន  និងដរឿងភនរំសី្ភនរំបុស្ផ្ដលជ្ជដរឿងនិទនផ្បបរបវេរិាន្តស្រដលើកកមពស់្ឥទធិពលនិងភា
ភាពនវឆ្ល េរបស់្ន្តស្រី។ល។ 
៣.៣. ប្បវេតិននរបបមាតាធិបតេយ្យខ្មែរ 
មានកតារ ជ្ជដរច្ើនផ្ដលជរមុញផ្មមររបកានរ់បបមាតាធិបដេយយ។ ផ្មមរបានរបកានយ់ករបបមាតាធិបដេយយ 
តាងំពីស្មយ័បុដររបវេរមិកដមល៉េេះ គឺ លងកាេស់្មយ័កាលដោកធលក អាណាច្រកហ្វូណន(ឬនគរភន)ំ អាណា
ច្រកដច្នឡា  អាណាច្រកអងគរ មកដល់បច្ចុបបនន។ ដស្េច្ដាយរជយដៅស្មយ័ដោកធលក គឺនាងនាគ 
(រពេះនាងដាមា ឬលីវយី)។ រពេះរជ្ជផ្មមរផ្ដលរេូវដ ើងដាយរជយ រេូវដរជើស្ដរ ើស្ដ ើងតាមរយៈការ
ស្នងរជយពីបិតាដៅបុរតាជ្ជដដើម។ បុរស្មានឥទធិពលអំណាច្រគបរ់គងដោយារន្តស្រី ឧទហរណ៍ 
របសិ្នដបើដស្រច្មានផ្េបុរេីដនាេះ បុរេសុ្ណិាមានេនួាទីជ្ជអនកដាយរជយ។ ន្តស្រីមានថាមពលអាង៌

                                                      
2
 របបដមជ្ជធំ ឬរបបមាតាធិបដេយយ ( អ. Matriachal regime / បារ. Régime Matriacal)  ករមមានដៅរបដទស្ដនទដរៅពី
ដៅផ្មមរណាស់្ ។ 
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កំបាងំកនុងការជួយ បុរស្ឱ្យបំដពញការងារធំៗឱ្យស្ដរមច្ដជ្ជគជយ័ ដហេុដនេះដទើបរពេះរជ្ជ រេូវមានអគគ
មដហសី្ជយួ របឹកាដយបល់និងជំនួយការផសងៗដទៀេ។ បុរស្អាងកមាល ងំ ដច្ញបរបាញ់ ដនាទ ដធវើការ
ធងន ់និងជ្ជអនកការពរ ចំ្ផ្ណកន្តស្រីដៅចាផំទេះដមើលផ្ងមលួន កូនដៅ រទពយ ដំណាំ។ល។ ដំដណើ រយល់ដឹងពី
ធមមជ្ជេិ ននស្មពន័ធភាពជីវេិបុរស្និងន្តស្រីតាមផ្បបជីវាន្តស្រ គឺជ្ជដំដណើ ររបវេរិាន្តស្រធមមជ្ជេិផ្ដល
មនុស្សជ្ជេិេំបនសុ់្វណណ ភូមមិានតាងំពីស្មយ័បុពវកាលមកដមល៉េេះ។ ការទទួលាគ ល់កំរេិមពស់្អំពីេនមលន្តស្រី
គឺជ្ជទស្សនវជិ្ជា ពិដស្ស្មយួរបស់្ផ្មមរ។ 
៤. ជំហរមាតាធិបតេយ្យ និង ឥទ្ធិពលបិតាធិបតេយ្យក្នងុសងគមខ្មែរ 

ស្ងគមផ្មមរកដូ៏ច្ស្ងគមនានាផ្ដរផ្េងមានរច្នាស្មពន័ធ៣រកុមគឺ៖ រកុមរគួារ រកុមការងារ និង
រកុមញាេិមេិរ។ ដយើងអាច្ស្ដងកេជំហរមាតាធិបដេយយផ្មមរ និង ឥទធិពលបិតាធិបដេយយដៅកនុងស្ងគមផ្មមរ
តាមរយៈរច្នាស្មពន័ធរកុមទងំដនេះដូច្េដៅ៖ 
៤.១.ជំហរមាតាធិបតេយ្យប្ក្ុមប្គួសារខ្មែរ  

ស្ាិេដៅកនុងរច្នាស្មពន័ធរគួារ ន្តស្រីដដើរេជួ្ជដមផទេះដឹកនាផំទេះស្ផ្មបងដមើលផ្ងទបំេីនិងកូន។ ដបើបរី
មានេនួាទីមពស់្ដៅកនុងរកុមការងារ របពនធដៅផទេះកដ៏ ើងបុណយតាមដនាេះផ្ដរ។ ដបើបរីស្កេិ៤ដៅកនុងរកុម
ការងារ ដនាេះរបពនធស្កេ៥ិដៅផទេះ ឬដបើបរីជ្ជឯកឧេរមកនុងរកុមការងារ ដនាេះរបពនធកាល យជ្ជជំទវកនុងរកុមរគួ
ារ។ បុរស្ដរច្ើនាល បរ់ស់្ដរកាមកនទុយកបនិ ដហើយជ្ជទូដៅញាេិមេិរខាងមាេ យមានភាពស្និទធាន លជ្ជង
ាច្ញ់ាេិខាងឪពុក។ រូបភាពអំដពើហិងាកនុងរគួារ រមួមានហិងាដស្ដឋកិច្ច ហិងាដភទ ហិងាពកយ
សំ្ដី ហិងារូបកាយ និងរូបភាពហិងាមលេះដទៀេដៅដលើន្តស្រី ដៅដពលបុរស្ជ្ជបរីមនិបានយល់ដឹងនិង
របេិបេរិតាមដោលការណ៍មាតាធិបដេយយរបស់្ផ្មមរ។ បរីកានលុ់យ(បរីមនិរបគល់េនួាទីឱ្យរបពនធមានសិ្ទធិ
រគបរ់គងចំ្ណូលចំ្ណាយ) គឺជ្ជរូបភាពហិងាដស្ដឋកិច្ចមយួកនុស្ងគមផ្មមរ។ ដទេះយ៉េ ងណាកដ៏ោយ ក៏
ន្តស្រីផ្ដលឆ្ល េមានស្មេាភាពយល់ដឹងពីអេរច្រកិបរី អាច្ដោេះរាយាា នភាពទងំដនេះបាន តាមរយៈ
ទស្សនវជិ្ជា  ទនប់ន្តងាក បរងឹ ឬទនភ់លនម់និទនរ់ជ្ជយ រងឹបឹុងមនិរងឹទទឹង។ វបបធមផ៌្មមរ(ដូច្មានផ្ច្ងកនុង
ច្ាបរ់សី្ ឬបណារ ំរកមង៉េុយជ្ជដដើម) បានបដរងៀនន្តស្រីផ្មមរឱ្យមានច្រយិស្មបេរិសុ្ភាពដរៀបារ ទនភ់លន ់
រសួ្រយរកទ់ករ់បកបដោយភាពនងលងនូរ។ ផ្មមរយល់ថា ស្មលឆ្ង ញ់ដោយារដរគឿង រគួាររុងដរឿងដោយ
ភរយិជ្ជ។ ប៉េុផ្នរកម៏ានន្តស្រីមវេះលកខណៈ(រសី្ខាេលកខណ៍) មានច្រយិស្មបទមនិរគបរ់ោនរ់ស្បតាម
ដោលការណ៍មាតាធិបដេយយរបស់្ផ្មមរ ផ្ដលនាឱំ្យមានការវយេនមលទបដលើភាពជ្ជន្តស្រីរបស់្ោេដ់រពេះ
មាយទងយដថាក អនដូ់ច្កដញ្ា ើធលុេះជ្ជដដើម។ ន្តស្រីទងំដនេះពំុបានដឹកនារំគួារឱ្យមានសុ្ភមងគលដ ើយ 
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ដហើយផ្េងរងនូវរូបភាពននអំដពើហិងាដផសងពីបុរស្។ ផ្មមរផ្េងដពលថា នាងរេរ់កអនក មី3ខាេលកខណ៍រេ់
រកអាកំបាកអ់ារ4។  
៤.២.ជំហរមាតាធិបតេយ្យក្នងុប្ក្មុញាេិមេិតខ្មែរ  

តាមចិ្េរាន្តស្រដគស្ដងកេដ ើញថា ន្តស្រីមានឥទធិពលទំនាកទំ់នងរបដស្ើរជ្ជងបុរស្។ ទំនាកទំ់នង
រវងន្តស្រីដមផទេះនិងន្តស្រីដមផទេះមានភាពស្និទធាន លនិងចាបំាច្ជ់្ជងទំនាកទំ់នងបុរស្ជ្ជបរីនិងបុរស្ដនទ។ 
ដោយារផ្េន្តស្រីពូផ្កឈានមុមខាងទំនាកទំ់នង ជ្ជដហេុនាឱំ្យបុរស្ភាគដរច្ើនបានយកន្តស្រីដធវើជ្ជមុម 
អាងផ្េរសី្ដរពេះន្តស្រីពូផ្កដោេះរាយឬច្រចារដោយស្នរិវធីិបានលែជ្ជងបុរស្។ ន្តស្រីផ្មមរអាច្ដច្េះដឹងពី
ការរកីរយរកទ់ករ់បអ់ានោន ដោយមនិដរ ើស្ដអើងពីមរេកវបបធមរ៌បស់្មលួន។ ន្តស្រីផ្មមរមានទមាល បចូ់្លចិ្េរ
របអ់ានាច្ញ់ាេិ មេិរភក័រិ ពូជពងសវងសរេកូល របកបដោយមដនាស្ដញ្ចេនាដរ៏ជ្ជលដរៅបំផុេ ប៉េុផ្នរក៏
ចិ្េរោច្ណ់ាស់្ផ្ដររបសិ្នដបើនរណាមាន កដ់ធវើឱ្យមកបំណងឬមូច្ចិ្េរ។ ផ្មមរមានដពលថា មានកមាល ងំដូច្
ដខាម ច្ មានរទិធដូិច្ដខាម ច្ មានចិ្េរដូច្មនុស្សរសី្ ដរពេះន្តស្រីចិ្េរោច្ជ់្ជងបុរស្(ស្ដរមច្ចិ្េរឆ្បនិ់ងច្ាស់្
លស់្)កនុងការទំនាកទំ់នង គឺឆ្បដ់ឈាល េះដហើយកឆ៏្បជ់្ជនារេូវរ ៉េូវនឹងោន វញិផ្ដរ។ ជ្ជទូដៅន្តស្រីផ្មមរចូ្ល
ចិ្េររកាញាេរិដរច្ើនជ្ជងការបដងកើនស្រេូវ។ 
៤.៣.ជំហរមាតាធិបតេយ្យប្ក្ុមការងារខ្មែរ  

ងវីេបេិន្តស្រីផ្មមរ ពំុមានសូ្វេួនាទីឋានៈជ្ជអនកដឹកនាកំំពូលកនុងរកុមការងារកដ៏ោយ កន៏្តស្រីភាគដរច្ើន
ដដើរេរួជ្ជដលខា ជ្ជជំនយួការ ជ្ជអនកស្រមបស្រមួលផ្ដលជ្ជកតារ ចាបំាច្ម់និអាច្មវេះបានស្រមាបរ់គបអ់ងគ
ភាព ដរពេះន្តស្រីផ្មមរជ្ជមនុស្សពូផ្កពាយមម៉េេច់្េ ់ េសូ្្អំណេក់នុងការងារ ដពរដពញដៅដោយចំ្ដណេះ
ដឹងទូដៅ។ កនុងរកុមការងារ ន្តស្រីមានអំណាច្រស្ដមាល កនុងការស្ដរមច្ចិ្េរនិងការផេល់គំនិេទស្សនៈដៅ
កនុងវស័ិ្យការងារ។ គំនិេន្តស្រីរេូវបានយកចិ្េរទុកោក ់ ផ្េងោកចូ់្លដៅកនុងរដបៀបវរៈពិភាកានិងយក
ដៅអនុវេរ។ អវីផ្ដលជ្ជដោលបំណង និងដោលដៅរបស់្ន្តស្រី ផ្េងរេូវមនុស្សរបុស្យកមកពិចារណា។ 
ន្តស្រីផ្មមរភាគដរច្ើនមានឥទធិពលនិងអំណាច្ខាងកនុង ផ្ដលជ្ជអំណាច្ដអ៏ាងកំ៌បាងំ ដពរដពញដៅដោយ
ថាមពលដអ៏ាច រយ។ បុរស្ផ្ដលឱ្យេនមលន្តស្រីករមហ្ានដឈាល េះជ្ជមយួរសី្ណាស់្។ ពកយដាល កមយួដពល
ថា «កំុដឈាល េះនឹងរសី្ កំុករីនឹងចិ្ន» ជាដ ើម។  

ដៅរបដទស្កមពុជ្ជ រដឋមានកាេពវកិច្ចទទលួមុស្រេូវដលើពុទធាស្នា។ យុវជនដពញវយ័ផ្ដលច្ង់
សិ្កាធមវ៌និយ័រទឹស្រីទស្សនវជិ្ជា ពុទធាស្នាឬច្ងប់នររស់្ដៅកនុងជីវភាពស្ងបា់ង េអ់ាច្ដៅដៅរជកដកាន

                                                      
3 ម ីគឺជ្ជស្មេកីាល យឃ្លល េមកព ីដម ។ គួរកុំដរបើមដីនេះ, មដីនាេះ, គួរដរបើ ដម វញិ, ដមដនេះ, ដមដនាេះ ។  
4
 អារ   ផ្ដលឥេមលឹម; ឥេរបដយជន,៍ ឥេអំដពើ; ផ្ដលមនិដកើេការឬមនិបានការ; ផ្ដលមនិខាា បម់ាួន, មនិរងឹបុឹង; 
ផ្ដលោម នេនមល; ផ្ដលមនិពិេ, ពុំរបាកដ។ 
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តាមអារមបាន។ ចំ្ដពេះបុរស្ជ្ជអនកបសួ្ផ្ដលដៅរជកដកានកនុងពុទធាស្នាមនិរេឹមផ្េទទួលបាន
ជីវភាពរបដស្ើរប៉េុដណាណ េះដទ គឺផ្ងមទងំទទួលបានការដោរពយ៉េ ងមពស់្ពីសំ្ណាកពុ់ទធបរស័ិ្ទទូដៅដទៀេ
ផង។ ចំ្ផ្ណកន្តស្រីពំុមានវស្នាអាច្បសួ្ជ្ជស្ងឃដូច្ស្មយ័ពុទធកាលដទ ដរពេះោម នឧបជាយផ៍្ដលជ្ជ
ភកិខុនីស្រមបបំ់បសួ្ដ ើយ។ ប៉េុផ្នរងមីៗដនេះភកិខុនីជនជ្ជេិចិ្ននេវ៉េ នជ់្ជដរច្ើនអងគមានវេរមានដៅកនុងរបដទស្
ផ្មមរ ដោយដគបានាងស្ងវ់េរអារមដធំ៏មយួកនុងរកុងភនដំពញ។ ដយើងមនិទនដឹ់ងច្ាស់្ថា ដេើមានន្តស្រី
ផ្មមរប៉េុនាម ននាកម់ានឧបនិស្សយ័បានបសួ្ដៅទីដនាេះដ ើយ ប៉េុផ្នរកនលងមកឧបាសិ្កាជ្ជជនជ្ជេិផ្មមរផ្ដល
រជេះថាល ច្ងប់សួ្ជ្ជស្ងឃមនិអាច្ស្ដរមច្បានដ ើយ គឺអាច្បសួ្បានរេឹមផ្េដូនជីផ្េប៉េុដណាណ េះ។ ដូនជីភាគ
ដរច្ើនាន កដ់ៅកនុងវេររេូវបំដរ ើាមដណរនិងភកិខុ។ ដនេះអាច្បញ្ហា កថ់ា កនុងពុទធាស្នាេនមលរបស់្ន្តស្រីមាន
កំរេិទបជ្ជងបុរស្។ 

ជ្ជរមួ គំនិេបិតាដេយយផ្ដលមានដៅកនុងដស្ទើររគបល់ទធិាស្នាទងំអស់្ផ្េងផ្េដលើកេដមកើងអាទិ
ដទព ដហើយអាទិដទពកំរេិកំពូលសុ្ទធសឹ្ងផ្េជ្ជដភទរបុស្។ ចំ្ផ្ណកពុទធាស្នាផ្ដលផ្ផែកដលើរទឹស្រីកមម
ផលនិងមនុស្សនិយម មនិឱ្យេនមលដលើអាទិដទពដភទរបុស្កដ៏ោយ កដ៏គដមើលដ ើញថា ាស្នាដនេះដលើក
កមពស់្បុរស្មពស់្ជ្ជងន្តស្រីផ្ដរ  គឺភកិខុនីពំុមានឋានៈដស្មើភកិខុដ ើយ។ ដទេះបីភកិខុនីបសួ្ដរច្ើនរពេះវស្ាយ៉េ ង
ណាកដោយ កម៏ានឋានៈទបជ្ជងភកិខុផ្ដលដទើបផ្េបសួ្បានមយួនងងផ្ដរ។ ចំ្ផ្ណកគំនិេដយនឌរ័ 
ស្មាជិកស្ងគមមាន ក់ៗ  ទងំបុរស្និងន្តស្រី មានឱ្កាស្ដូច្ោន កនុងការចូ្លរមួស្កមមភាពស្ងគម។ ន្តស្រីនិង
បុរស្ទទលួមុស្រេូវដូច្ោន កនុងការស្ដរមច្ចិ្េរនិងដធវើស្កមមភាពដដើមបដីជ្ជគវស្នាននជីវេិរបស់្មលួន។ 
ដោយផ្ ក វបបធមផ៌្មមរ ឬទស្សនវជិ្ជា ផ្មមរនិយមដោរពរបបមាតាធិបដេយយ ដពលគឺផ្មមរដលើកេនមលរបបដម
ជ្ជធំ ។ ន្តស្រីផ្មមរដដើរេនួាទីជ្ជដមរគួារ មានេនមលជ្ជមាេុភរយិ គឺបរីមាននាទីដធវើការរកលុយ ចំ្ផ្ណករប
ពនធមាននាទីជ្ជអនកចាេផ់្ច្ងទុកោកលុ់យកាកទ់ងំដនាេះ។ ផ្មមរបានរបកានយ់ករបបមាតាធិបដេយយតាងំ
ពីស្មយ័បុដររបវេររិហូេមកដល់បច្ចុបបនន។ ន្តស្រីផ្មមរមានថាមពលអាងកំ៌បាងំកនុងការជយួ បុរស្ឱ្យបំដពញ
ការងារធំៗបានស្ដរមច្ដជ្ជគជយ័។ ស្ាិេដៅកនុងរច្នាស្មពន័ធរគួារ ន្តស្រីដដើរេួជ្ជដមផទេះដឹកនាផំទេះស្ផ្មបង
ដមើលផ្ងទបំេីនិងកូន។ ញាេិមេិរខាងមាេ យមានភាពស្និទធាន លជ្ជងាច្ញ់ាេិខាងឪពុក។ បរីកានលុ់យ
គឺជ្ជរូបភាពហិងាដស្ដឋកិច្ចមយួកនុស្ងគមផ្មមរ។ ច្ាបរ់សី្ បណារ ំរកមង៉េុយ បានបដរងៀនន្តស្រីផ្មមរឱ្យមាន
ច្រយិស្មបេរិសុ្ភាពដរៀបារ ទនភ់លន ់ រសួ្រយ និងរកទ់ករ់បកបដោយភាពនងលងនូរ។ ងវីេបេិន្តស្រីផ្មមរ ពំុ
មានសូ្វេនួាទីឋានៈជ្ជអនកដឹកនាកំំពូលកនុងរកុមការងារកដ៏ោយ កន៏្តស្រីមានអំណាច្រស្ដមាលកនុងការ
ស្ដរមច្ចិ្េរនិងការផេល់គំនិេទស្សនៈដៅកនុងវស័ិ្យការងារ។ ទងំដនេះអាច្បញ្ហា កថ់ាការទទលួាគ ល់
េនមលន្តស្រីមពស់្ជ្ជងបុរស្ គឺជ្ជទស្សនវជិ្ជា ពិដស្ស្របស់្ផ្មមរ។ 
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តសចក្តីសននិដ្ឋា ន 
ជនជ្ជេិផ្មមរផ្េងដលើកេដមកើងផរល់េនមលមពស់្ដល់ន្តស្រី កនុងការរគបរ់គងផ្ងរការកុមរគួារ កនុងការ

ងាររបឹកាផេល់ដយបល់បញ្ចុ េះបញ្ចូ លនិងទំនាកទំ់នងការងារនិងញាេិមេិរ។ ចំ្ផ្ណក ទស្សនៈដយនឌរ័ 
មានបំណងឱ្យន្តស្រីចាកដច្ញពីការងារផទេះស្ផ្មបងដៅរកការងារខាងដរៅ ដោយចុ្េះរប ូកកនុងការងារ
ស្ងគមដដើមបបីានឋានៈេនួាទីមពស់្ ជ្ជអនកដឹកនា។ំ ដនេះជ្ជជ្ជច្រនរគំនិេស្រមាបម់នុស្សជំនានង់មី ដដើមបី
ដជៀស្វងដំដនៀលថា ន្តស្រីបងវិលដជើងរកានមនិជំុ។ ការណ៍ដនេះនាឱំ្យន្តស្រីផ្មមរជំនានង់មីកានផ់្េមានចំ្ននួ
ដរច្ើនដ ើងបានពរងឹងនិងពរងីកស្មេាភាពដទពដកាស្លយជំនាញចំ្ដណេះដឹងការងាររបស់្មលួនឱ្យមាន
លកខណៈកានផ់្េរបដស្ើរ ផ្ដលដធវើឱ្យេនមលន្តស្រីផ្មមរកានផ់្េដកើនដ ើងមពស់្ផ្ងមដទៀេ។ ដោលគំនិេដយនឌរ័
ដៅកមពុជ្ជបានជរមុញរបបមាតាមាតាធិបដេយយឱ្យកានម់ានជំហររងឹមាខំាល ងំកាល ផ្ងមដទៀេរបឈមេទល់
យ៉េ ងស្វិេាវ ញនឹងលទធិបិតាធិបដេយយ។ ដយើងអាច្និយយបានថា រពលឹងមាតាធិបដេយយដៅផ្េរស់្
រដវ ើកដៅកនុងស្ងគមផ្មមរដទេះបីលទធិបិតាធិបដេយយផ្ដលមានដៅកនុងលទធិាស្នាធំៗកំពុងមានអេាិភាព
ដពញពិភពដលកយ៉េ ងណាកដ៏ោយ។ ដៅកនុងកមពុជ្ជរបបបិតាធិបដេយយរោនផ់្េមានទរមងខ់ាងដរៅ
ប៉េុដណាណ េះ មនិអាច្កាច្បំ់បាកឥ់ទធិពលមាតាធិបដេយយផ្មមរបានដ ើយ។ ងវីេបេិមាន ាា បន័មយួចំ្ននួមាន
ការរពួយបារមភខាល ងំ ដលើអំដពើហិងាមលេះផ្ដលរដំលភបំពនសិ្ទធិរបស់្ន្តស្រី កដ៏យើងអាច្ដោេះរាយបានជ្ជ
របពន័ធតាមដោលការណ៍ច្ាបនិ់ងវបបធមប៌ាន ដរពេះអំដពើហឹងាទងំដនាេះមនិផ្មនមានផ្េដលើន្តស្រីដទ គឺវ
ដកើេមានដលើបុរស្ដរច្ើនជ្ជងន្តស្រីដៅដទៀេ។ ដូច្ដច្នេះគរួយកចិ្េរទុកោកនិ់ងដោេះរាយករណីទងំដនេះ
តាមរយៈច្លនាមហាជនទងំមូលឱ្យយល់ពីស្មភាពដយនឌរ័ និងលទធិមាតាធិបដេយយរបស់្ផ្មមរ ឱ្យបាន
រេឹមរេូវ និងទូលំទូលយផ្ងមដទៀេ។   
 
ឯសារពិតប្ោោះ 

១. ជនួណាេ វច្នានុរកមផ្មមរ ភាគ១ ភាគ២ ការផាយរបស់្ពុទធាស្នបណាិ េយ ១៩៦៧ 
២. ងនួ ញិុល រពលឹងមាតាធិបដេយយកនុងស្ងគមផ្មមរ ភនដំពញ ១៩៩២  
៣. រេឹង ងា របវេរិាន្តស្រផ្មមរ ភនដំពញ ១៩៧៣ 
៤. វទិាាា នមុងជឺននរជបណាិ េយស្ភាកមពុជ្ជ វធីិបុណយទំដនៀមទមាល បរ់បនពណីជនជ្ជេិចិ្ន 
ភនដំពញ ២០១១ 

៥. ស្រ ារុន ស្ងគមវជិ្ជា ផ្មមរ ភនដំពញ ១៩៧៣ 
 
 


