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បច្ចុបបន្នភាពនន្ 

យេន្ឌ័រ ន្ិងតួនាទីយេន្ឌ័រយៅកម្ពុជា 

បណ្ឌិ ត ជា វណ្ណី  
                            ប្បធានផ្នែកធម្មសាស្រ្ត ចរយិាសាស្រ្ត នងិយេនឌ័រ 

                   ននវទិ្យាសាថ នម្នុ្សសាស្រ្តនិងវទិ្យាសាស្រ្ត្ងគម្
ននរាជបណ្ឌិ តយ្ភាកម្ពុជា 

នាយេលបចចុបបនែយនេះ កម្ពុជាគឺជាប្បយទ្យ្ម្េួផ្ែលកំេុងវវិតតន៍ខ្លួនេីប្បយទ្យ្កំេុងអភិវឌឍន៍យ ព្ េះ
យៅជាប្បយទ្យ្អភិវឌឍម្េួែូចបណ្ដា ប្បយទ្យ្នានាយៅយលីេិភេយោកផ្ែរ យ េីយៅកែុងការប្បតិបតតិយល ី
ប្គប់វ ិ្ ័េយនាេះ កម្ពុជាបាននឹងកំេុងផ្តយលីកកម្ព្់ការេល់ែឹង្ងគម្ែល់ប្បជាេលរែឋទងំេីរយភទ្យ     
កែុង ការនតល់នូវភាេកាល ហានែល់យេនឌ័រកែុងការបំយេញភារកិចចរប្់ខ្លួន គឺមានការរកីចយប្មី្នគរួឱ្យកត់    
្មាគ ល់ និងជាទី្យយមាទ្យនៈនងផ្ែរ។ យា៉ា ងណ្ដមិ្ញ ការនតល់ភាេកាល ហានចំយ េះស្រ្តីយៅកែុងប្បយទ្យ្កម្ពុជា
យេងី ក៏មានការេកចិតតទុ្យកដាក់ជាេិយ្្នងផ្ែរ គឺស្រ្តីបានចូលរមួ្យា៉ា ង្កម្មកែុង្កម្មភាេ្ងគម្
យ្ទីរប្គប់វ ិ្ ័េ យ លគឺស្រ្តីេិតជាមានភារកិចចយា៉ា ង្ំខាន់កែុងការចូលរមួ្ចំផ្ណ្កអភិវឌឍន៍ប្បយទ្យ្ជាតិ 
តាម្រេៈការជេួបយងកីនយ្ែឋកិចចប្គួសារ យ េីស្រ្តីក៏ជាឆ្អឹងខ្ែងែ៏្ំខាន់កែុងការជេួបយងកីនយ្ែឋកិចច្ងគម្    
កម្ពុជាផ្ែលមិ្នអាចខ្វេះបាន។  

ប៉ាុផ្នតយបីយេងី្យងកតជាទូ្យយៅយ ញីថា ទងំអងគការ្ងគម្្ុីវលិ ក៏ែូចជាប្ក្ួង ម្នទីរ និងសាថ ប័ន
ម្េួចំនួនផ្ែលមានទងំប្ក្ួងកិចចនារនីងផ្ែរ បានកត់្មាគ ល់យ ញីថា យបីយទេះបីជារាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុ
ជាបានដាក់ឱ្យអនុវតតនូវយោលនយយាបាេយលីកកម្ព្់ភាេអង់អាចកាល ហានរប្់ស្រ្តីកែុង្ងគម្យា៉ា ងណ្ដក៏
យដាេ ក៏យគយៅផ្ត្យងកតយ ញីថា បញ្ហា យេនឌ័រ ជាេិយ្្ស្រ្តី យៅផ្តជបួបញ្ហា ប្បឈម្ម្េួចំននួ កែុង
ការរមួ្ចំផ្ណ្កអភិវឌឍន៍ប្គួសារ និង្ងគម្ជាតិខ្លួន ផ្ែលបញ្ហា ទងំយនេះ រាជរដាឋ ភិបាលបាននឹងកំេុងេប្ងឹង 
និងេប្ងីកការេកចិតតទុ្យកដាក់បផ្នថម្យទ្យៀតចំយ េះស្រ្តី។  

ទ្យនទឹម្នឹងការេកចិតតទុ្យកដាក់េី្ងគម្យនេះ ស្រ្តីខ្លួនឯងក៏គរួផ្តប្តូវខិ្តខំ្េប្ងីកចំយណ្េះែឹងេប្ងឹង
្ម្តថភាេបផ្នថម្យទ្យៀត យែីម្បជីម្ែេះរាល់ឧប្គគ ឈានយៅរកភាេយជាគជ័េកែុងតនួាទី្យនិងភារកិចចរប្់ខ្លួន
ជាស្រ្តី។ យបីយយាងតាម្អយងកតជាទូ្យយៅ ស្រ្តីជាផ្នែកម្េួននែំយណី្រការរប្់េុទ្យធនាការ្ិទ្យធិស្រ្តី កែុងការទ្យទ្យលួ
បានយ្វា្ងគម្ជាមូ្លដាឋ នប្បកបយដាេគុណ្ភាេ និង្ម្ធម៌្។ ស្រ្តីគឺជាឆ្អឹងខ្ែងយ្ែឋកិចចជាតិ ្ងគម្ 
និងប្គួសារ ប៉ាុផ្នតជាញឹកញេស្រ្តីប្តូវបាន្ងគម្ និងប្គួសារបំយភលចយោល យ េីេកការចូលរមួ្យៅកែុង
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្ងគម្រប្់ស្រ្តី គឺជាយរឿងធម្មតាយៅវញិ។ បចចុបបនែមានបុរ្សាវ មី្ ឬប្កុម្ប្គួសារម្ួេចំននួបានយលីកយ ងី
នូវេំយនាលថា ភរយិា មាត េ ឬបងបអូ នប្្ីរប្់ខ្លួ ន មិ្នមានយធវីអវីយទ្យ គឺយៅផ្តនទេះ។ ផ្តទ្យនទឹម្នឹងេំយនាល ស្រ្តី
យៅផ្តនទេះយនេះ គឺការងារ១០០ជំេូក្ថិតកែុងកណ្ដត ប់នែស្រ្តីផ្ែលជាអែកយៅនទេះយនាេះ គឺស្រ្តីជាកម្មករកែុង
ប្គួសារ ស្រ្តីជាអែកយបា្ជូតយបាកគក់ ស្រ្តីជាចុងយៅ ស្រ្តីជាអែកយមី្លផ្ែកុមារនិងម្នុ្សោ្់ជរា ក៏ែូចជា
ការយមី្លការខុ្្ប្តូវនូវរាល់ការងាររាក់យប្ៅ្េវយា៉ា ង ផ្ែលស្រ្តីមិ្នផ្ែលបានទ្យទ្យួលកនប្ម្ផ្ែលឈលួលេីការងារ
ទងំយនាេះយទ្យ។ ែូយចែេះ «កែុងនាម្យេងីជាស្រ្តី និងកែុងនាម្យេងីជាម្នុ្សយៅកែុង្ងគម្ យេងីប្តូវែឹងឱ្យបាន
ចា្់ថា ស្រ្តីជាកមាល ងំចលករ ស្រ្តីជាឆ្អឹងខ្ែងែ៏្ំខាន់ននយ្ែឋកិចច ស្រ្តីជាផ្នែកម្េួែ៏្ំខាន់ផ្ែលយធវីឱ្យ
្ងគម្ជាតិ ្ងគម្ប្គួសាររងឹមា ំស្រ្តីមិ្នផ្ម្នជាជនរងយប្ោេះ ឬជាជនទ្យន់យខ្ោេយនាេះយទ្យបេី»។ 

 ក់េ័នធនឹងការនតល់ភាេអង់អាចកាល ហាន និងការយលីកកម្ព្់ចំយ េះស្រ្ត ី ការនតល់ភាេអង់អាច
កាល ហានផ្នែកយ្ែឋកិចចែល់ស្រ្តីយៅយលីេិភេយោកនាយេលបចចុបបនែយនេះ ប្តូវបានយគោត់ទុ្យកថា វាជាេុទ្យធសា
ស្រ្តោបំាច់កែុងការផ្លល ្់បតូរនែត់គំនិត ននការគិតគូរអំេីគមាល តយេនឌ័រននយ្ែឋកិចច។ យា៉ា ងណ្ដមិ្ញប្បយទ្យ្
កម្ពុជា គឺជា្ងគម្្មូ្ ភាេម្េួផ្ែលអាចបយងកីន្កាត នុេលភាេននធនធានស្រ្តីឱ្យកាល េយៅជាធនធាន
ផ្ែលមានតនម្លយៅកែុងយ្ែឋកិចចនិង្ងគម្នងផ្ែរ គឺតាម្រេៈការយលីកកម្ព្់្ិទ្យធិស្រ្តី។  ផ្តយទេះជាយា៉ា ង
ណ្ដក៏យដាេ ក៏ស្រ្តីយៅផ្តជបួបញ្ហា ប្បឈម្ម្េួចំននួនងផ្ែរកែុងការយលីក្ទួេ ជេួេប្ងឹងយ្ែឋកិចចកែុង
ប្គួសាររប្់ខ្លួន។ បញ្ហា ប្បឈម្ទងំយនាេះមានែូចជា ស្រ្តីយៅផ្តប្បឈម្នូវបញ្ហា កែុងការោប់យនតីម្ែំយណី្រ
ការេប្ងីកនិងេប្ងឹងអាជីវកម្មរប្់ខ្លួន ស្រ្តីជាទូ្យយៅយៅផ្តទ្យទ្យលួបានឱ្កា្និងការប្គប់ប្គងចំណូ្លយ្ែឋ
កិចចតិចតចួជាងបុរ្ ផ្ែលមិ្នផ្តប៉ាុយណ្ដណ េះស្រ្តីផ្ែម្ទងំទ្យទ្យលួបនទុកប្គួសារ ជាេិយ្្្មាជិកោ្់ជរា
កែុងប្គួសារ និងការងារោម នប្បាក់កនប្ម្ ក៏ែូចជាការងារផ្ែលងាេរងយប្ោេះជាយប្ចីន។  

យេងីទងំអ្់ោែ បានែឹងយ េីថា ការបយងកីនភាេអង់អាចែល់ស្រ្តី គឺជាកតាត ោបំាច់កែុងការផ្លល ្់
បតូរនែត់គំនិតននការគិតគូរ្ប្មាប់ការអភិវឌឍន៍និងកសាងប្បយទ្យ្។ មានស្រ្តីម្េួចំននួផ្ែលជាអែកយធវីការ
តាម្យរាងចប្ក និង្ ប្ោ្នានាបានេកកនប្ម្ែវកិាផ្ែលនាងទ្យទ្យលួបានេីការយធវីការតាម្យរាងចប្ក និង
្ ប្ោ្ទងំយនាេះយៅជេួនគត់នគង់ែល់សាច់ញាតិរប្់ខ្លួន ជាេិយ្្គឺជេួែល់មាតាបិតាផ្ែលោ្់
ជរា និងនគត់នគង់ែល់បងបអូនកូនកមួេៗផ្ែលកំេុងបនតការ្ិកោយៅតាម្ភូមិ្្ិកោនានានងផ្ែរ។ ែូយចែេះ
ការងារតាម្យរាងចប្កនិង្ ប្ោ្ក៏បានរមួ្ចំផ្ណ្កយា៉ា ង្ំខាន់ជាម្េួរដាឋ ភិបាលកែុងការអភិវឌឍ្ងគម្
កម្ពុជា យ េីរដាឋ ភិបាលក៏បាននិងកំេុងផ្តបយងកីន េប្ងឹងនិងេប្ងីកការេកចិតតទុ្យកដាក់យលីកកម្ព្់្ិទ្យធិ
ស្រ្តីឱ្យបានយប្ចីនផ្ែម្យទ្យៀត យែីម្បនីតល់នូវតនម្លែល់ស្រ្តីផ្ែលបយប្មី្ការងារតាម្យរាងចប្កទងំយនាេះបផ្នថម្យទ្យៀត
នងផ្ែរ ែបតិ្េវនែៃការឱ្យតនម្លរប្់្ងគម្យៅយលីស្រ្តីយៅមានកប្មិ្តយៅយទ្យបេី។ នាយេលកនលងម្ក ស្រ្តី
ផ្ែលបយប្មី្ការយៅតាម្យរាងចប្ក ្ ប្ោ្ទងំយនាេះ ផ្តងផ្តបានយ្ែីឱ្យរាជរដាឋ ភិបាលយលីក្ទួេស្រ្តីឱ្យ
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បានយប្ចីន យ េីប្តូវនតល់តនម្លស្រ្តីឱ្យបានកាន់ផ្តយប្ចីន ែបតិស្រ្តីអាចយធវីអវីៗបានប្គប់យា៉ា ងទងំអ្់ ផ្ែល
មានការងារខ្លេះបុរ្មិ្នអាចយធវីបានយទ្យៀតនង ប៉ាុផ្នតស្រ្តីអាចយធវីបានែូចជា ការេយ េះ ការបយងកីតកូន ការ
ចិញ្ច ឹម្កូនយដាេទឹ្យកយដាេះមាត េផ្លទ ល់ ក៏ែូចជាការយមី្លផ្ែបីបាច់្មាជិកកែុងប្គួសារ និងការចិញ្ច ឹម្បីបាច់
ផ្ែរកោកូនយដាេមានទំ្យនួលខុ្្ប្តូវ»។  

 ្េវនែៃយប្ៅេីវ ិ្ ័េយ្ែឋកិចច ស្រ្ាីផ្ខ្មរក៏បានចូលប្ប ូកយ្ទីរប្គប់វ ិ្ ័េ ទងំវ ិ្ ័េ្ងគម្កិចច 
យ្ែឋកិចច និងនយយាបាេនងផ្ែរផ្ែលបានបងាា ញតាម្រេៈការយបាេះយ ែ្ តប្កុម្ប្បឹកោ ុំ្ ងាក ត់កនលងម្ក គឺ
គណ្បកសនយយាបាេនីម្ួេៗបានោប់អារម្មណ៍្និងនតល់ឱ្កា្ឱ្យស្រ្ាីកាល េជាយបកខជន យ េីរាជរដាឋ ភិបា
ល្េវនែៃក៏បានយលីកបងាា ញេីតនម្ល េីប្បភេ និងការចូលរមួ្ចំផ្ណ្ករប្់ស្រ្តី ជាក់ផ្្តងែូចជានែៃទី្យ២១ 
ផ្ខ្កុម្ភៈ ែ្ ២ំ០២២យនេះ ប្បមុ្ខ្រាជរដាឋ ភិបាល គឺ្យម្តចអគគម្ហាយ្នាបតីយតយជា   ុន ផ្្ន យោកបាន
យលីកយ ងីេីបចចុបបនែភាេ ស្រ្តីបានចូលរមួ្ចំផ្ណ្កកែុងកិចចការងារជាយប្ចីនវ ិ្ ័េ1 រមួ្ទងំបញ្ហា ផ្ែលស្រ្តី
ជបួប្បទ្យេះកែុងវ ិ្ ័េយ្ែឋកិចចទងំកែុងប្គួសារនិង្ងគម្ និងយលីកយទ្យបងីេីតប្មូ្វការរប្់ស្រ្តីកែុងការទ្យទ្យលួ
បានយ្វា្ងគម្ជាមូ្លដាឋ នប្បកបយដាេគុណ្ភាេ ្ម្ធម៌្ ក៏ែូចជាការេប្ងឹងនិងេប្ងីកនូវសាម្គគីភាេ
ននចលនាស្រ្តីយៅកម្ពុជា ប៉ាុផ្នតវាហាក់បីែូចជាយៅមានកប្មិ្តយៅយ េី។ 

 យតីនាយេលបចចុបបនែយនេះ យេនឌ័របានចូលរមួ្ចំផ្ណ្កអភិឌឍន៍្ងគម្ជាតិយា៉ា ងែូចយម្តចខ្លេះ? 

 ែូយចែេះមុ្ននឹងយេងី្ិកោនិងវភិាគឱ្យបាន្ុីជយប្ៅចំយ េះបញ្ហា យនេះ យេងីគរួផ្្វងេល់េី កយ   
យេនឌ័រជាមុ្ន្ិន។ 

១. ន្័េនន្ពាកយយេន្ឌ័រ 

នាយេលបចវុបបនែ  កយ យេនឌ័រ ផ្តងផ្តប្តូវយគយប្បីជំនួ្ឱ្យ កយ យភទ្យ រប្់ម្នុ្សមាែ ក់ (ប្បុ្ ឬ 
ប្្ី) និងមានការឱ្យនិេម្ន័េយនសងៗោែ នូវ កយ យេនឌ័រ និង យភទ្យ យៅកែុងវទិ្យាសាស្រ្ត្ងគម្  មាន    
លកខណ្ៈខុ្្ោែ ែូចជា៖ 

.  កយ «យភទ្យ» ្ំយៅយៅយលីខ្លួនប្បាណ្រប្់នរណ្ដមាែ ក់។ វាបងាា ញេីភាេជាប្្ី ឬប្បុ្ រប្់
ខ្លួនប្បាណ្ខាងយប្ៅរប្់នរណ្ដមាែ ក់។ 

 

                                                           
1 https://www.srpostnews.com/article/42981. 

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%97%E1%9F%81%E1%9E%91
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B8&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BB%E1%9E%9F
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.  កយ  “ យេនឌ័រ (Gender) “ គឺជាភាេយ្មីោែ រវាងបុរ្ និងស្រ្តី ្តីអំេី ្ិទ្យធិ តនួាទី្យ ការទ្យទ្យលួ
ខុ្្ប្តូវ ការ្យប្ម្ចចិតត ឧប្គគ ឱ្កា្ និងតប្មូ្វការរប្់បុរ្និងស្រ្ាី យៅប្គប់បរបិទ្យ ប្គប់វ ិ្ ័េ និង
ប្គប់ម្ជឈដាឋ នទងំអ្់ ផ្ែលកំណ្ត់យដាេ្ងគម្វបបធម៌្ យ េីអាចផ្លល ្់បតូរបានយៅតាម្យេលយវោ និង
សាថ នភាេជាក់ផ្្តង ឬអាចនិយាេថា ជាយោលគំនិតផ្នែកយ្ែឋកិចច្ងគម្កែុងការវភិាគយលីតនួាទី្យ និង
ទំ្យនលួខុ្្ប្តូវ។ យេនឌ័រក៏ជាការកំណ្ត់រប្់ប្គួសារ ្ គម្ន៍ និង្ងគម្ ក់េ័នធនឹងការផ្បងផ្ចក
ការងារ ការអប់រ ំ្ិទ្យធិអំណ្ដច ឋានៈ និងតនួាទី្យ ែល់កូនប្្ី កូនប្បុ្ និងស្រ្តី បុរ្។ យេនឌ័រអាចផ្លល ្់
បតូរផ្កផ្ប្បបាន យប្ េះវាជាលកខខ្ណ្ឌ ្ងគម្មិ្នផ្ម្នមានេីកំយណី្តយនាេះយទ្យ។ 

.  កយ «យេនឌ័រ» គឺ្ំយៅយៅយលីបុគគលិកលកខណ្ៈ និងអតតចរតិរប្់នរណ្ដមាែ ក់ ផ្ែលបងាា ញ
អំេីអារម្មណ៍្ ឬកាេវកិាររប្់ម្នុ្សមាែ ក់ ថាយតីយគែូចម្នុ្សប្្ី ឬ ែូចម្នុ្សប្បុ្។ 

. យេនឌ័រ គឺជាយោលគំនិតផ្នែកយ្ែឋកិចច្ងគម្កែុងការវភិាគយលីតនួាទី្យ ទំ្យនលួខុ្្ប្តូវ ឧប្គគ
ឱ្កា្ និងតប្ម្ូវការរប្់បុរ្និងស្រ្តីយៅប្គប់បរបិទ្យ ប្គប់វ ិ្ ័េ ប្គប់ម្ជឈដាឋ ន។ ឧទ រណ៍្៖ ស្រ្តី និង
បុរ្អាចយធវជីាប្គូបយប្ងៀន វ ិ្ វករ កម្មករ... យ េីស្រ្តី និងបុរ្អាចយមី្លផ្ែកូន និងម្នុ្សោ្់ជាយែីម្។ 

. យេនឌ័រ ្ំយៅយលីភាេខុ្្ោែ រវាងបុរ្និងស្រ្តីផ្ែលកំណ្ត់យដាេ្ងគម្ យ េីផ្ែលយគបាន
យរៀន្ូប្ត និងមានការផ្ប្បប្បួលេីយេលម្េួយៅយេលម្េួ។ យេនឌ័រមានការផ្លល ្់បតូរយា៉ា ងទូ្យលំទូ្យោេ
រវាងតនួាទី្យបុរ្ និងស្រ្តយីៅតាម្វបបធម៌្ម្េួយៅវបបធម៌្ម្េួ។ 

          . យេនឌ័រ គឺជាយោលគំនិតផ្នែកយ្ែឋកិចច និង្ងគម្ កែុងការវភិាគននតនួាទី្យទ្យទ្យលួខុ្្ប្តូវ ឧប្គគ 
និងតប្មូ្វការរប្់បុរ្ និងស្រ្តីយៅប្គប់បរបិទ្យទងំអ្់។ យដាេសារយេនឌ័របានបយងកីតយ ងីយដាេ្ងគម្ 
យទី្យបការកំណ្ត់អំេីតួនាទី្យតប្មូ្វការអាទិ្យភាេ និង្កម្មភាេរប្់ស្រ្តីមានទំ្យនាក់ទំ្យនងយៅនឹងបរបិទ្យជាក់
ផ្្តងននវបបធម៌្ សា្នា និងយ្ែឋកិចច្ងគម្។ 

. យេនឌ័រ ជាភាេយ្មីោែ រវាង បុរ្ និងស្រ្តីអំេី្ិទ្យធិ តនួាទី្យ ការទ្យទ្យលួខុ្្ប្តូវ និងការ្យប្ម្ចចិតត
ផ្ែលកំណ្ត់យដាេ្ងគម្វបបធម៌្ យ េីអាចផ្លល ្់បតូរបានតាម្យេលយវោ និងសាថ នភាេ ជាក់ផ្្តង។2

 

យៅយេលទរកមាែ ក់យកីតម្ក យគែឹងថា ជាប្្ី ឬប្បុ្ គឺយគ្មាគ ល់យលីប្បដាប់យភទ្យរប្់ទរកយនាេះ
ផ្ែលជាផ្នែកម្េួននជីវសាស្រ្ត។ ប៉ាុផ្នតយេនឌ័រ គឺខុ្្ោែ ។ វបបធម៌្ ទំ្យយនៀម្ទ្យមាល ប់ និងចាប់រប្់យេងី បាន
កំណ្ត់នូវតួនាទី្យយេនឌ័រ្ប្មាប់បុរ្និងស្រ្តី។ តនួាទី្យយនេះផ្ចងថា ស្រ្តីប្តូវយធវីការងារនទេះ យ េីបុរ្ជាអែក

                                                           
2 https://rhac.org.kh/km 
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្យប្ម្ចចិតត្ំខាន់ៗយៅកែុង្ គម្ន៍។ យេងីយប្ចីនផ្តេល់ប្ច រំវាងតនួាទី្យយេនឌ័រ ជាម្េួនឹងតនួាទី្យ
យភទ្យ យ េីគិតថា វាជាយរឿងធម្មជាតិ ឬមិ្នអាចផ្លល ្់បតូរបាន។ 

យតីយេនឌ័រមានន័េែូចយម្តច? យេនឌ័របានោប់កំយណី្តេីយេលណ្ដម្ក? 
យេនឌ័រ តាម្វចនានុប្កម្ Learner’s Dictionary ជាភាសាអង់យគល្ផ្ខ្មរ បានេនយល់ថា ជាលិងគ។  

លិងគយនេះមិ្នផ្ម្ន្ំយៅយលីប្បដាប់យភទ្យបុរ្យទ្យ ផ្តវា្ំយៅយលីយភទ្យ(នបំុ្លិងគ និងឥតថីលិងគ)។3 យេនឌ័រ  
ឬយជនឌ័រ គឺ្ំយៅយលីរូបសាស្រ្ត ជីវសាស្រ្ត ចិតត ឥរយិាបទ្យ ទក់ទ្យងនឹងភាេផ្បលកោែ រវាងនបំុលិងគ និងបំុ
លិងគ។ យយាងតាម្ បរបិទ្យវាកយ្េទ្ំយៅែល់ជីវសាស្រ្តយភទ្យ (ឧ. ផ្ែលងែល់យភទ្យ ប្បុ្ និងប្្ី ឬក៏អនតរ
យភទ្យ), យភទ្យផ្ែលផ្នអកយៅយលីរចនា្ម្ព័នធ្ងគម្ (រមួ្បញ្ចូ លទងំតនួាទី្យយភទ្យ និងតនួាទី្យ្ងគម្ែនទ្យយទ្យៀត) 
ឬអតត្ញ្ហា ណ្យភទ្យ។ 

អែកយភទ្យវទិ្យាយោក John Money បានផ្បងផ្ចកវាកយ្េទរវាង ជីវសាស្រ្តយភទ្យ និង យេនឌ័រ ជា
ចាប់ម្េួ យៅ ែ្ ១ំ៩៥៥។ មុ្នយេលោប់យនតីម្ការងាររប្់ោត់ វាជាយរឿងមិ្នធម្មតាម្េួ យែីម្បយីប្បីប្បា្់
 កយយេនឌ័រ ្ំយៅយលីអវីម្េួ ែូចការផ្បងផ្ចកកែុងយវេាករណ៍្យនាេះយទ្យ។ យទេះបីជាយា៉ា ងយនេះក៏យដាេ អតត
ន័េរប្់យោក Money យៅយលី កយយនេះ មិ្នមានលកខណ្ៈ្កលទូ្យយៅយទ្យ រ ូតែល់ទ្យ្វតសរ ៍្ ែ ំ
១៩៧០ យៅយេលផ្ែលអែកប្ទឹ្យ្តីស្រ្តីបានប្កយសាបទ្យ្សនៈយៅយលីការផ្បងផ្ចករវាងជីវសាស្រ្តយភទ្យ និង
រចនា្ម្ព័នធ្ ងគម្ននយេនឌ័រ។ ្េវនែៃយនេះ ការផ្បងផ្ចកបានយែីរតាម្យា៉ា ងជាក់ចា្់យៅកែុងបរបិទ្យ្ងគម្ 
ជាេិយ្្កែុងវទិ្យាសាស្រ្ត្ងគម្ និងឯកសារផ្ែលបាន្រយ្រយ ងីយដាេអងគការ្ុខ្ភាេេិភេយោក
(WHO)។ យទេះបីជាយៅកែុងបរបិទ្យែនទ្យយទ្យៀត យៅកែុងផ្នែកវទិ្យាសាស្រ្ត្ងគម្អតតន័េនន កយថាយេនឌ័រ 
បានទ្យទ្យលួនូវរយបៀបយប្បីប្បា្់ផ្លល ្់ោែ  រមួ្ទងំយភទ្យ (Sex) យទេះបីជាដាក់ជំនួ្ យៅេីយប្កាេ កយយនសង។ 
យទេះបីជាការបញ្ច ប់នូវការផ្លល ្់បតូរយនេះយៅកែុងអតតន័េនន កយយេនឌ័រ ផ្ែលអាចយធវីឱ្យអូ្បនាល េម្កទ្យល់
នឹងទ្យ្វតសរ១៍៩៨០។ ការេយនលឿនែ៏តូចននែំយណី្រការកែុងវទិ្យាសាស្រ្តអកសរសាស្រ្តប្តូវបាន្យងកតយៅយេល
ម្េួកែុង ែ្ ១ំ៩៩៣ យដាេរែឋបាលអាហារ និងឱ្្ែ បានោប់យនតីម្យប្បីប្បា្់ កយ យេនឌ័រ ជំនួ្ ឱ្យ
 កយយភទ្យ។ យេនឌ័រ គឺឥ ូវប្តូវបានយគយប្បីប្បា្់ជាធម្មតាផ្ែលផ្ែម្ទងំមិ្នផ្ម្នជាម្នុ្ស និង្តវ 
យដាេមិ្នឱ្យជាប់ទក់ទិ្យនយៅនឹងតនួាទី្យយេនឌ័រកែុង្ងគម្។ 

ចំផ្ណ្កឯយៅកែុងអកសរសាស្រ្តអង់យគល្វញិ ការផ្បងផ្ចកជាបីរវាង ជីវសាស្រ្តយភទ្យ ចិតតសាស្រ្តយភទ្យ 
និងតនួាទី្យ្ងគម្យភទ្យ ផ្ែលែំបូងបានយលចយចញកែុងកាផ្្តស្រ្តីម្េួ ចំយ េះការនិេម្បតូរយភទ្យយៅ ែ្ ំ
១៩៧៨។ វបបធម៌្ម្េួចំនួនកំណ្ត់តនួាទី្យជាេថាយភទ្យ(ចា្់)  ក់េន័ធនឹងតួនាទី្យ្ងគម្ ែូចជាេួក ុី
ប្ជៈ(Hijra) ននប្បយទ្យ្ឥណ្ដឌ  និងបា៉ា គីសាថ នជាយែីម្។ 

   

                                                           
3
 
 យ្រវីុធ Learner’s Dictionary យបាេះេុម្ពយលីកទី្យ១ េ.្.២៥៤១ គ.្១៩៩៧ ទំ្យេរ័១៩៥។ 



6 

 

២. ន្័េនន្តួនាទីយេន្ឌ័រ 
តនួាទី្យយេនឌ័រ គឺជាការយរៀបរាប់េីអវីផ្ែលបុរ្និងស្រ្តី រេឹំងថានឹងយធវីអវីម្េួបាន។ ឧទ រណ៍្៖ 

បុរ្ប្តូវបានយគរេឹំងទុ្យកថា ជាអែកទ្យទ្យលួបនទុកយចញយៅយធវីការងារខាងយប្ៅែូចជា យធវីជារាជការ យធវីជាអែក
ជំនញួ យធវីផ្ប្្ចមាក រ កាប់អុ្ រកប្តី រឯីស្រ្តវីញិគឺជាអែកចម្អិនអាហារ យមី្លផ្ែកូន។ ោប់តាងំេីបានបយងកីត
តនួាទី្យយេនឌ័រ យធវីឱ្យមានការផ្លល ្់បតូរការទ្យទ្យលួខុ្្ប្តូវការងាររប្់បុរ្ និងស្រ្តីកែុងជីវតិរ្់យៅ និងការ
េល់ែឹងេីឥទ្យធិេលននយេនឌ័រ យៅយលកីារអនុវតតឱ្យបានលអ្ ប្មាបបុ់រ្និងស្រ្តី។ ស្រ្តីមានការយជឿជាក់ថា 
េកួយគមិ្នអាចចយច្រងឹរូ្ និងមានផ្តបុរ្ប៉ាុយណ្ដណ េះជាអែកប្គប់ប្គងប្គួសារ។ ែូយចែេះ យបីយយាងយៅយលីការ
គិតយនេះ វាអាចមានភាេលយម្អៀងននយេនឌ័រ ផ្ែលមានផ្ែនកំណ្ត់្ប្មាបអ់វីផ្ែលបុរ្និងស្រ្តកីែុងការយធវី
្កម្មភាេនានាទក់ទ្យងនឹងការរ្់យៅប្បោនំែៃ។ 

តនួាទី្យយេនឌ័រ មានសារៈ្ំខាន់ណ្ដ្់កែុងការចូលរមួ្យា៉ា ង្កម្មកែុង្កម្មភាេទងំឡាេរប្់
ប្គួសារ និង្ គម្ន៍ យែីម្បអីភិវឌឍន៍ប្គួសារនិង្ គម្ន៍ គបបបីយងកីតឱ្យមានការេិភាកោអំេីវធីិយនសងៗ
កែុងការផ្ចករផំ្លកការទ្យទ្យលួខុ្្ប្តូវផ្នអកយលី្ ម្ភាេយេនឌ័រ។4

 

 កែុងយេលបចចុបបនែយៅយលេិីភេយោកយេងីយនេះ ទំ្យយនៀម្ទ្យមាល ប់យេនឌ័រ គឺកំេុងផ្តមានការផ្លល ្់បតូរ
នងផ្ែរ ែបតិមានម្នុ្សវេ័យកមងជាយប្ចីនផ្ែលយធវីការ យែីម្បី្ ម្ភាេ និងេុតតិធម៌្កំេុងផ្តជេួឱ្យមានការ
ផ្លល ្់បតូរយនេះ។ យេនឌ័រខ្លេះអាចជេះឥទ្យធិេលែល់ជីវតិរ្់យៅប្បោនំែៃរប្់យេងី យ េីោបំាច់ប្តូវផ្លល ្់បតូរ។ 
ឧទ រណ៍្៖ ស្រ្តបីងវិលចស្រងាក នមិ្នជំុ គឺជាេំយនាលម្ួេផ្ែលយធវីឱ្យស្រ្តបីាត់បង់យ្រភីាេនិងឱ្កា្ននការ
ចូលរមួ្កែុង្កម្មភាេនានាកែុង្ងគម្ផ្ែលទក់ទ្យងនឹងការអប់រ ំ ការទ្យទ្យលួបានេត៌មាន និងការបយញ្ចញ
ម្តិយយាបល់ជាយែីម្។ 

ជាទូ្យយៅយៅកែុង្ងគម្ផ្ខ្មរ បុរ្គឺជាយម្ប្គួសារកែុងប្គួសារ បុរ្មានអំណ្ដច បុរ្មាន្ិទ្យធិ បុរ្
ជាអែក្យប្ម្ចកិចចការកែុងប្គួសារ ែូយចែេះស្រ្តបី្តូវផ្តសាត ប់បងាគ ប់បុរ្ ប្តូវផ្តយោរេបុរ្ យទេះបីជាគំនិត
រប្់បុរ្ទងំយនាេះអាចបងកជាបញ្ហា ក៏យដាេ យ េីតនួាទី្យយេឌ័រផ្ែលយគរេឹំងទុ្យកយនាេះ គឺប្តូវបានយគយមី្ល
យ ញីជាក់ចា្់យៅកែុងទិ្យែធភាេជាយប្ចីនននប្គសួារ។ ប្គួសារខ្លេះបានប្បប្េឹតតចំយ េះយកមងប្្ី និងយកមងប្បុ្
យ្មីភាេោែ  ផ្តក៏មានប្គួសារជាយប្ចីនយទ្យៀតផ្ែលមិ្នបានប្បប្េឹតតចំយ េះយកមងប្បុ្និងយកមងប្្ីឱ្យបានយ្មី
ភាេោែ យនាេះយទ្យ។ ែូយចែេះប្គួសារ និង្ គម្ន៍ គរួគបបបីយងកីតឱ្យមានការេិភាកោអំេីវធីិយនសងៗកែុងការផ្ចក
រផំ្លក ការទ្យទ្យលួខុ្្ប្តូវ យដាេផ្នអកយលី្ម្ភាេយេនឌ័រ។ ការយធវែូីយចែេះ េកួយគអាចមានលទ្យធភាេកែុងការ
ផ្្វងរកវធីិែ៏លអប្បយ្ីរ្ប្មាប់េកួយគ ផ្ចករផំ្លកនូវតនួាទី្យផ្ែលអាចយធវីឱ្យេុវវេ័មានការ្បាេរកីរាេ 
យែីម្បភីាេ្ុខ្ែុម្រម្នាយៅកែុងប្គួសារ។  
                                                           
4 https://rhac.org.kh/km 



7 

 

តនួាទី្យយេនឌ័រ បានបយងកីតឱ្យមានការរេឹំងទុ្យកយនសងៗនូវអវីផ្ែលយគយៅថា “បុរ្យេញលកខណ្ៈ” 
និង “ស្រ្តីយេញលកខណ្ៈ”។ យៅយេលផ្ែលការរេឹំងទុ្យករប្់យេនឌ័របានរមួ្បញ្ចូ លនូវការយោរេនិងការ
្រយ្ីរចំយ េះតនួាទី្យរប្់យភទ្យយនសងៗោែ  យនាេះស្រ្តីនិងបុរ្អាចមានែំយណី្រជីវតិម្េួផ្ែលប្បកបយៅ
យដាេភាេយេញចិតត ការរមួ្ធលុងោែ  និង្មិ្ទ្យធនលយនសង។ ប៉ាុផ្នតជាយរឿេៗ តនួាទី្យរប្់ស្រ្តីមានឋានៈទប
ជាងយា៉ា ងខាល ងំ យបីយធៀបនឹងតនួាទី្យរប្់បុរ្។ ឋានៈមិ្នយ្មីោែ យៅកែុងយេនឌ័រយនេះ រតឹផ្តបណ្ដត លឱ្យមាន
យប្ោេះថាែ ក់ផ្ែម្យទ្យៀត យៅយេលផ្ែលមានការរេឹំងទុ្យកេី្ងគម្ថា បុរ្មានការប្គប់ប្គងយលីស្រ្តី ឬនរណ្ដ
មាែ ក់ផ្ែលមានរូបរាង ឬគំនិតែូចស្រ្តី។ វធីិម្េួយែីម្បយីមី្លយ ញីេីភាេខុ្្ោែ រវាងឋានៈបុរ្និងស្រ្តី គឺ
តាម្រេៈការឆ្លុេះបញ្ហច ងំេីបុគគលិកលកខណ្ៈននភាេជាបុរ្និងភាេជាស្រ្តីផ្ែលម្នុ្សទូ្យយៅយកាត្រយ្រី។ 
យធវីផ្បបយនេះអាចជេួឱ្យម្នុ្សគិតថា យតីបុគគលិកលកខណ្ៈណ្ដខ្លេះផ្ែល្ គម្ន៍ទ្យទ្យលួសាគ ល់។ ការឆ្លុេះ
បញ្ហច ងំផ្បបយនេះក៏ជេួឱ្យប្កុម្ផ្្វងេល់ថា យតីបុរ្និងស្រ្តីទូ្យយៅប្បប្េឹតតផ្បបណ្ដ យែីម្បយីលីកកម្ព្់ការ
រេឹំងទុ្យកកែុងយេនឌ័រ យ េីយតីនឹងមានអវីយកីតយ ងីយបីម្នុ្សមាែ ក់ប្បប្េឹតតខុ្្យគ។ ស្រ្តីៗ យប្ចីនផ្តជផ្ជកោែ
សាៃ ត់ៗអេីំបទ្យេិយសាធន៍និងអារម្មណ៍្រប្់េកួយគ យ េីការយរៀបរាប់េីភាេលំបាកយនសងៗកែុងជីវតិ ជា
េិយ្្អំេីការប្បាប្្័េទក់ទ្យងែ៏លំបាកជាម្េួបុរ្ ជេួឱ្យស្រ្តីមានអារម្មណ៍្ថា មិ្ន្ូវឯកា។ ប៉ាុផ្នត
ការជផ្ជកោែ រប្់េកួយគ ជាទូ្យយៅមិ្ន្ូវយលីកេក្ំណួ្រផ្ែលផ្្វងរកមូ្លយ តុននភាេលំបាករប្់េួក
យគ ឬអំេីែំយណ្ដេះប្សាេននបញ្ហា យនាេះយទ្យ។ ្កម្មភាេឆ្លុេះបញ្ហច ងំនិងផ្ចករផំ្លក អាចនតល់នូវទី្យកផ្នលងម្េួ
ផ្ែលមាន្ុវតថិភាេ និងភាេងាេប្្ួលែល់ស្រ្តី យែីម្បឱី្យេកួោត់េិភាកោអំេីបទ្យេិយសាធន៍រប្់ខ្លួន ប្េម្
ទងំយប្បៀបយធៀបតនួាទី្យរប្់េកួោត់ជាម្េួនឹងតនួាទី្យរប្់បុរ្។ យៅប្គប់្ គម្ន៍ទងំអ្់មាន
ការងារខ្លេះប្តូវបានោត់ទុ្យកថាជា “ការងារបុរ្” យ េីការងារខ្លេះយទ្យៀតជា “ការងារស្រ្តី។ ភាេខុ្្ោែ នន
ការរេឹំងទុ្យកទងំយនេះ គឺជាផ្នែកម្េួននតនួាទី្យយេនឌ័រ។ ការងារផ្ែលស្រ្តីជាយប្ចីនយធវី ែូចជាយមី្លផ្ែកូន និង
តប្មូ្វការប្បោនំែៃរប្់ប្គួសារ យប្ចីនផ្តមិ្នទ្យទ្យលួបានតនម្លខ្ព្់យទ្យ ឬផ្ែម្ទងំមិ្នប្តូវបានគិតថាជាការងារ
យទ្យៀតនង។ យនេះគឺជាមូ្លយ តុម្េួផ្ែលយធវីឱ្យស្រ្តីមានឋានៈទប និងមានការងារយប្ចីនផ្ែលមិ្នយ្មីភាេ។ 
ការេិភាកោអំេីតនួាទី្យយេនឌ័រនិងការងារអាចជេួឱ្យម្នុ្សគិតអំេីការផ្លល ្់បតូរយនសងៗផ្ែលអាចនាឱំ្យ
្ុខ្ភាេរប្់ស្រ្តីបានប្បយ្ីរយ ងី។ ការយរៀបរាប់អំេី្កម្មភាេទងំឡាេផ្ែលបុរ្និងស្រ្តីយធវីយរៀងរាល់
នែៃ អាចនតល់ជាមូ្លដាឋ ន្ប្មាប់ការេិភាកោអំេីការងារ និងយេនឌ័រ។ ជួនកាលបុរ្ ឬស្រ្តី មិ្នបានែឹង
យទ្យថា យតីស្រ្ត ីឬបុរ្យធវីអវីខ្លេះកែុងម្ួេនែៃៗ។  

យេលខ្លេះស្រ្តីមិ្នផ្ែលគិតថា អវីផ្ែលស្រ្តីយធវីយៅនទេះ ជាការងារយទ្យ យទេះបីជាស្រ្តីមានការងារយេញម្េួ
នែៃក៏យដាេ ក៏ស្រ្តីយៅផ្តប្តូវយធវីការងារនទេះផ្ែរ យ េីមិ្នផ្ែលបាន្ប្មាកអវីយ េី។ ស្រ្តីផ្តងផ្តគិតថា 
បុរ្ប្តូវការអាហារនិងការ្ប្មាកយប្ចីនជាង យប្ េះេកួយគយធវីការងារយនឿេ ត់ជាង ផ្តជាក់ផ្្តងស្រ្តីយធវី
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ការយនឿេ ត់ផ្ែរ ផ្ត ូបនិង្ប្មាកបានតិចយៅវញិ។ ស្រ្តីហាក់ែូចជាយធវីការងារយប្ចីនយមា៉ា ងជាង ផ្ត
្ប្មាកបានតិចជាង។  

តនួាទី្យយេនឌ័រ ផ្តងផ្តផ្ប្បប្បួលយៅតាម្យេលយវោ។ ជាញឹកញាប់ តនួាទី្យយេនឌ័រផ្តងផ្តកំណ្ត់   
ឋានៈស្រ្តឱី្យយៅទប ផ្ែលមានន័េថា មិ្ន្ូវទ្យទ្យលួបានការផ្ែទំ្ ុខ្ភាេ មិ្នអាចប្គប់ប្គងរាងកាេ
ខ្លួនឯងយា៉ា ងយេញយលញ យធវីការងារយប្ចីនយមា៉ា ង និងមិ្ន្ូវមានអំណ្ដចកែុងការ្យប្ម្ចចិតតយនាេះយទ្យ។ យែីម្បី
ឱ្យ្ គម្ន៍អាចផ្កលម្អ្ុខ្ភាេរប្់ស្រ្តីបាន េកួយគោបំាច់ប្តូវផ្កផ្ប្បតនួាទី្យយេនឌ័រ ជាេិយ្្ចំណុ្ច
ផ្ែលយធវឱី្យស្រ្តីងាេរងយប្ោេះេីបុរ្។ ប្តង់យនេះហាក់ែូចជាេិបាកផ្កផ្ប្បខាល ងំណ្ដ្់ ប៉ាុផ្នតវាមិ្ន្ូវជា
េិបាកយទ្យ យៅយេលផ្ែលយេងីេល់ែឹងថា យេនឌ័រមិ្នផ្ម្នជាបញ្ហា ជីវសាស្រ្តយនាេះ មានន័េថា អវីៗផ្ែល
យេងីគិតថា ្័កតិ្ម្ជាបុរ្ និង្័កតិ្ម្ជាស្រ្តី គឺជាការេល់យ ញីរប្់យេងីផ្តប៉ាុយណ្ដណ េះ វាមិ្នផ្ម្ន
យកីតយចញេីធម្មជាតិយនាេះយទ្យ។ ម្ា៉ាងយទ្យៀតគរួោថំា យៅប្គប់តំបន់យៅទូ្យទងំ្កលយោក តនួាទី្យយេនឌ័រ 
ផ្តងផ្តផ្ប្បប្បួលយៅតាម្យេលយវោ។ ការេិភាកោអំេីផ្ខ្សជីវតិរប្់ស្រ្តីកែុងអតីតកាលយធៀបនឹងបចចុបបនែ
កាល អាចជេួឱ្យម្នុ្សយមី្លយ ញីថា តនួាទី្យយេនឌ័រេិតជាផ្លល ្់បតូរផ្ម្ន និងយ ញីថាការផ្លល ្់បតូរទងំ
យនេះបានយធវឱី្យ្ុខ្ភាេរប្់ស្រ្តីកាន់ផ្តប្បយ្ីរ។ 

 

ឯកសារយោង 

- យ្រវុីធ Learner’s Dictionary យបាេះេុម្ពយលីកទ្យី១ េ.្.២៥៤១ គ.្១៩៩៧ ទ្យេ័ំរ១៩៥។ 
- https://www.srpostnews.com/article/42981. 
- https://rhac.org.kh/km 
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