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បពុវក្ថា 
 

វបិតថអិរយិធម ៌នងិបញ្ហា របឈមសរមាបអ់បក្កានល់ទនលិឆវងនយិម 
Miriam Lang១ 
 

វបិតថិជាលរចើន ស្ថយភាយលពញពិភពលោក្បានកានប់្តអារក្ក្ល់ឡើងលៅក្បុងបបុនាម នឆ្ប ចុំង
លរកាយលនោះ។ ទីផសាដរហិរញ្ដ វតទុបានលធវើឱ្យចុោះលែសាដយ បណាថ របលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចខ្ល ងំជាងលល
បំផុត លៅក្បុងរបលទសឧសសាដហក្មមលជឿនលលឿន។ ការដលណថើ មយក្ដីក្សិក្មម សំរាបក់ារពាក្រណ៍
ហិរញ្ដ វតទុ ឬផលិតក្មមក្សិឥនននែៈបណាថ លឲ្យមានការលក្ើនលឡើងនូវតន្រមលមាូបអាហារ និងនាពំកួ្លយើង
ធាល ក្ចូ់លលៅក្បុងវបិតថិលសផៀងអាហារ។ បលចចក្វទិាប្ដលបានលរបើលដើមផទីាញយក្លរបងឧសម័ន និងប្រ ប 
ពីតំបនម់ានចមាង យឆ្ង យបំផុតន្រនភពប្ផនដីលឺកានប់្តមានតន្រមលន្រថល មានលរោោះថាប ក្ ់ និងបំផលិចបំផ្លល ញ
បរសិ្ថទ ន លោយបាតសមុរទកំ្ពុងរតូវបានែងួក្បុងជលរៅជាលរចើនលីឡូប្មបរត រោបែ់សាដចកំ់្ពុងរតូវ
បានទាញយក្ ពីជរ័បរមិាណតិចតចួលដើមផផីលិតលរបង ស្ថរធាតុលីមបី្ដលកំ្ពុងរតូវបានបូមចូលលៅ
ក្បុងផ្លធ ងំថម ក្បុងការបលញ្ចញឧសម័នធមមជាតិ  រលដឋ ធំៗ កំ្ពុងរតូវបានជីក្លដើមផទីាញយក្ បានប្ត 
០,១% ន្រនទងប់្ដងពីក្បុងដី។ ការអនុវតថទាងំលនោះមានស្ថរែៈសំខ្នល់ដើមផរីក្សាដបាននូវរលបៀបរស់លៅ-
លំនិតន្រនការទទលួបានភាពលជាលជយ័ និងសុភមងគល លសបើលឡើងលោយតំបនខ់្ងលជើង ន្រនពិភព
លោក្លនោះ សរមាបម់នុសេជាតិប្ដលមានអនុតថរភាពពិត នាលពលបចចុបផនប សទិតក្បុងភាពមនធិល 
សងេយ័។ 

ផលវបិាក្ន្រនការវាយរបហារពីពកួ្មូលធននិយម លៅប្បបក្ឆ្ង យចុងបបូចន្រនភពប្ផនដីលនោះ
ប្ដលរហូតមក្បចចុបផនបោម នទីបញ្ចប ់ និង អារមមណ៍ថាលៅប្តលក្ើតមានពាសលពញពិភពលោក្។ 
ក្សិក្រតូចតាចបានចាក្លចញពីដីរបស់ែលួន ឥឡូវលនោះផថល់ "ផលចំលណញ" លរចើនលហើយពកួ្លល
កំ្ពុងធាល ក្ចូ់លលៅក្បុងស្ថទ នភាពរកី្រក្ មានការលក្ើនលឡើងតន្រមលអាហារមូលោឌ នប្ដលបណាថ លឲ្យ
ធាល ក្ចូ់លលៅក្បុងភាពអតឃ់្លល ន។ ការលឡើងកំ្លៅប្ផនដីបណាថ លឲ្យមនុសេរាបព់ានន់ាក្ប់ានស្ថល ប់
លោយស្ថរលរោោះរាងំសងួត វាលរលហាឋាន លរោោះទឹក្ជំននឬ់ពយុោះ។ លទាោះបីជាលសៀវលៅលនោះមនិបាន
លោោះរស្ថយបញ្ហា លនោះជាពិលសស បប្រមបរមួលអាកាសធាតុមានផលវបិាក្ដល់សងគម និងលសដឌកិ្ចច
ប្ដលលធវើឲ្យវបិតថិលផេងលទៀតកានប់្តធងនធ់ងរ បលងកើតផសាដរ របថុយរបថានថមី ដូលចបោះលហើយវាបានបលងកើត
លឡើងនូវវបិតថិជាក្ប់្សថងឥតឈបឈ់រ។ 

លផថើមលចញទសេនែៈលនោះ វបិតថិដល់លរចើន វស័ិយលនោះរតូវបានលលទទលួស្ថគ ល់ថាជា "វបិតថិន្រន
អរយិធម"៌។ ចលនាសងគមលៅក្បុងតំបនខ់្ងតផូងន្រនពិភពលោក្មនិរតឹមប្តទបទ់ល់នឹងការវាយរប
ហារជាបនថន្រន "ការរបមូលផថុ ំលោយដក្ហូត" ពកួ្លលក្កំ៏្ពុងបលញ្ចញសំលលងជាបនាធ នផ់ងប្ដរ លដើមផី
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សមលងឹរក្លមើលជលរមើសលផេងជាមូលោឌ នរលឹោះជំនសួរបពន័នពិភពលោក្បចចុបផនប ។ វាជាកិ្ចចបនាធ ន ់
លោយស្ថរប្តលលផឿនន្រនការបំផ្លល ញភពប្ផនដី លៅលរកាមសនធុោះកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចកំ្ពុងប្តលក្ើនលឡើង 
ែណែៈលពលប្ដលទីផសាដរហិរញ្ដ វតទុ តរមូវការរបាក្ចំ់លណញ ក្បុងរយែៈលពលដែ៏លីបំផុត។ 

បបុប្នថផបតលំ់និតលនោះ មនិបានលិតលូរពីប្ដនកំ្ណតន់្រនភពប្ផនដី លហើយជាលហតុ ប្ដនកំ្ណត់
ន្រនសមតទភាពរបស់ប្ផនដី ក្បុងការរសូបយក្ ការបំពុលបរសិ្ថទ ន និងកាក្សំណល់ឬប្ដនកំ្ណតន់្រន
រទពយធមមជាតិប្ដលរបពន័នមូលធននិយម មានការលកាថ បកាថ ប។់ វាបនថផថល់ជូននូវពកួ្លយើងពរងីក្
កានប់្តធំ កំ្លណើ នកានប់្តលរចើន, និងដំលណាោះរស្ថយបលចចក្វទិា កានប់្តទំលនើបចំលពាោះលរោោះធមមជាតិ
និងវបិតថិថាមពល។ លលលៅថា "លសដឌកិ្ចចន្របតង” លោយរបពន័នលនោះបានកំ្ណតផ់លូវលឆ្ព ោះលៅរក្ទំលនើប
ក្មម លឺការលធវើពាណិជជក្មមលលើធនធានធមមជាតិ និងអភរិក្េ ការលក្សិ់ទនិបំពុលបរសិ្ថទ ន និងការវនិិ
លោលលលើថាមពលក្រលក្ើតលឡើង ឬ បលចចក្វទិាកាតប់នទយផលបបោះពាល់ប្ដលលៅក្បុងលនាោះ សនាថា
នឹងទទលួបានរបាក្ចំ់លណញជាលរចើន សរមាបទី់ផសាដរនាលពលអនាលត។ ដូចប្ដលធាល បម់ានលៅក្បុ
ងរបបមូលធននិយម វបិតថិនីមយួៗលឺជាឱ្កាសមយួ៖ នឹងមានអបក្ចាញ់ -របប្ហលជាលរចើននាក្់
ប្ដលមនិធាល បម់ាន- បបុប្នថរបពន័នលនោះនឹងបលងកើតលហើយែិតែំអោះអាង ពីឧតថមភាពរបស់ែលួនលលើរបពន័ន
ជំនសួណាមយួ។ 

លៅក្បុងលសណារយីបូពិភពលោក្ រកុ្មអបក្នលោបាយលៅអាលមរកិ្ឡាទីន លឺជាក្រណី
លលើក្ប្លង ។ លៅក្បុងតំបន ់Andean ប្តឯង របលទសបនួក្បុងចំលណាមបណាថ របលទសរបា ំឥឡូវលនោះ
មានរោឌ ភបិាលប្ដលមានលោលបំណងបំប្បក្ែលួនលចញ ពីលំរូលិទនិលសរនិីយមថមី លហើយបានបញ្ចប់
អំលពើលួចបលនឥ់តលអៀនខ្ម ស់ ប្ដលបានលក្ើតលឡើងរហូតដល់លពលលនោះ លោយឥសេរជនចាស់ៗ។
របលទសទាងំបី ដូច បូលីវ ីលអកាវ ឌរ័ និងរបលទសលវលណហេុយលអឡាបានលរបើរបាស់រដឌធមមនុញ្ដ ថមីរមួ។ 
រោឌ ភបិាលថមីរបស់ពកួ្លល អាចមានលទនភាពឈបោះការលបាោះលឆ្ប ត ជាលទនផលន្រនដំលណើ រការរយែៈ
លពលប្វងន្រនការតស ូ ក្បុងសងគមប្ដលមានអបក្របឆ្ងំមនិប្មនជាអបក្របកានល់ទនិលឆវងនិយម ឬលណ
បក្េនលោបាយប្បបរបន្រពណីបបុលណាត ោះ បបុប្នថចលនាសងគមរបស់ក្សិក្រ រកី្រក្ ៃសថីអបក្រស់លៅទីរកុ្ង
និងជនជាតិលដើមភាលតិច ប្ដលជាអបក្លរៀបចំលលើសពីតរមូវការ តាមវស័ិយរបស់ពកួ្លល និងោក្់
លចញនូវសំលណើ ថមីមយួ សរមាបរ់បលទសទាងំមូល។ ោម នរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនលនោះ បានលក្ើតលឡើង
លចញពីលណែៈបក្េប្បបរបន្រពណី។ ផធុយលៅវញិពកួ្លលរតូវបានោរំទលោយរចនាសមពន័ននលោបាយ
ថមីមយួ ឬ ជំនសួ។ 

វណត ែៈនលោបាយថមីលនោះ លឺជាវណត ែៈដំបូង អស់រយែៈលពលជាលរចើនទសវតេរ ៍ លដើមផលិីតលូរ
អំពីអនាលតរបលទសរបស់ែលួន លោយរមួបញ្ចូ លទាងំការអបរ់ ំ ការកាតប់នទយភាពរកី្រក្ និងការប្ក្
លមអលុណភាពជីវតិ របស់របជាជនរបស់ែលួន។ វាជាលលើក្ដំបូងប្ដលលសបើឱ្យមានចាបថ់មីន្រនការរបក្តួ
លនោះ សរមាបស់្ថជីវក្មមឆលងប្ដន ប្ដលមានទមាល បជ់យួ រមួចំប្ណក្ដល់សមផតថិធមមជាតិ របស់បណាថ
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របលទសទាងំលនាោះ។ វាបានលសបើទសេនែៈវស័ិយថមីន្រនការសមាហរណក្មម ក្បុងតំបន ់ប្តមានភាពមាច ស់
ការជាងការលរៀបចំអាណានិលមនិយមប្បបថមីនានា។ វាបានផឋល់នូវការបលងកើត ជលរមើសលសដឌកិ្ចច
ចំលពាោះសនិទានន្រនលទនិនិសសាដរណានិយម ប្ដលបានយក្ឈបោះអស់រយែៈលពលជាងរបាសំតវតេរម៍ក្
លហើយ លបើលោងតាមប្ដលអាលមរកិ្ឡាទីន លឺរោនប់្តជារបភពន្រនវតទុធាតុលដើមសរមាបអ់ភវិឌណន៍
តំបនខ់្ងលជើងន្រនសក្លលោក្។ 

ជាមយួនិងសភាធមមនុញ្ដ លៅក្បុងរបលទសចំននួបី ដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះជបួ
របទោះ ឱ្កាសរបជាធិបលតយយលរចើនខ្ល ងំកាល  និងមានការចូលរមួលរចើនបំផុត។ ភារកិ្ចចលនោះលឺោម នអវី
លរៅពីបានរក្ល ើញថា របលទសលនោះជាថមី និងលៅក្បុងក្រណី របលទសលអកាវ ឌរ័ និងបូលីវ ី លដើមផផី្លល ស់
បថូរវាលៅជារដឌពហុជាតិស្ថសន ៍មាននយ័ថា ការផ្លល ស់បថូររបស់រដឌ លរកាយរបបអាណានិលម លដើមផី
ឆលុោះបញ្ហច ំងពីភាពសមផូរប្បបន្រនសញ្ហជ តិ និងរបជាជន។ លទាោះោប ងណា មនិមានដំលណើ រការន្រនការ
លធវើលសចក្ថីរពាងរដឌធមមនុញ្ដថមី ឬការអនុវតថជាបនថបនាធ ប ់ ន្រនសិកាខ បទរដឌធមមនុញ្ដថមីមយួ ប្ដលលលអាច 
លលចផុតពីសមាព ធធំសលមផើមលនោះ លទនផលបានមក្ពីការចូលរមួរបស់របលទសទាងំលនោះ លៅក្បុង
របពន័ន លលើពិភពលោក្នាលពលបចចុបផនប។ លនោះរមួបញ្ចូ លទាងំសមាព ធខ្ងក្បុង និង ខ្ងលរៅលៅក្បុង
លសដឌកិ្ចច និង អបក្លផេងលទៀតប្ដលជាលទនផលបានមក្ពីមរតក្សំខ្នរ់បស់រដឌ ប្ដលមានអាណា
និលមោប ងខ្ល ងំកាល  និងមនិរាបប់ញ្ចូ លលៅក្បុងការរចនា និងការអនុវតថរបស់ពកួ្លល រពមទាងំមាន
ជំនាញែពស់ក្បុងការមានថាមពលក្បុងសងគមការផ្លល ស់បថូរសមរសបលដើមផបីលរមើរបលោជនរ៍បស់ែលួន។ 

បបុនាម នឆ្ប លំរកាយដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ បូលីវ ីនិងរបលទសលវលណ
ហេូលអឡាលៅន្រថងលនោះ លៅប្តរតូវបានកំ្ណតល់ោយការសលរមចសមយ័លសរនិីយមថមី បបុប្នថហានិភយ័
និងប្ដនកំ្ណត ់ លឺលមើលល ើញោប ងរបតយក្េ។ វាកំ្ពុងមានជលមាល ោះន្រផធក្បុងោប ងធងនធ់ងរ ប្ផបក្លោល
លំនិតមយួចំននួវាអាចនឹងបញ្ចបជ់លមាល ោះក្បុងលក្ខែណឍ ន្រនការលបាោះលឆ្ប ត។ 

អវីប្ដលរបថុយនឹងជលមាល ោះទាងំលនោះ បាននាលំយើងឈានលៅដល់ " វបិតថិអរយិធម"៌ ដូចក្បុង
លសណារយីបូប្ដលបានលរៀបរាបពី់មុន។ រដឌធមមនុញ្ដ  និងសិកាខ បទចាបថ់មី -សិទនិសមហូភាព និងកាន់
កាបទឹ់ក្ដី សិទនរិបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច ក្បុងការពិលរោោះលោបល់ជាមុន សិទនធិមមជាតិ និងការ
លោរពចំលពាោះបាប ឆ្មាប មាប  (Pachamama) - បបោះពាល់ជាមយួនឹងតរមូវការវតទុធាតុលដើមលៅក្បុមណឍ ល
អនុតថរភាពទាងំចាស់ និងថមីរបស់ពិភពលោក្។ ការលក្ើនលឡើងលរួឱ្យក្តស់មាគ ល់លៅក្បុងការវនិិ
លោលសងគម លដើមផអីភវិឌណនវ៍ស័ិយអបរ់សុំែភាព និងលហោឌ រចនាសមពន័ន និងការរបយុទនសរមាបក់ារ
ោក្ប់ញ្ចូ លជនរកី្រក្បំផុតលៅក្បុងសងគម តរមូវឱ្យមានការផថល់មូលនិធិជាបនាធ ន ់ ប្ដលរតូវបាន
ទទលួលោយការពរងីក្លិទនិនិសសាដរណានិយម ចាស់ ឬជំពាក្បំ់ណុលខ្ងលរៅមថងលទៀត។ 

ជលមាល ោះក្បុងសងគម ដូចជាជលមាល ោះប្ដលបានលក្ើតមានក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ ប្ដលជាលទន
ផលន្រនចាប ់ ជីក្ប្រ ប និងចាបធ់នធានទឹក្ ឆ្ប ២ំ០០៩ ឬជលមាល ោះថមីៗ លៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី ជំុវញិ
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សំលណើ រស្ថងសងផ់លូវហាយលវ បមយួកាតត់ាមរយែៈពាក្ក់្ណាថ លឧទានជាតិ TIPNIS និង ទឹក្ដីរបស់
ជនជាតិលដើមភាលតិច ប្ដលនាឲំ្យមានការរបឆ្ងំន្រនផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ។ ការរបឆ្ងំលនោះ នាឲំ្យមាន
ការប្បក្បាក្ ់ ចំណុចសំខ្ន់ៗ  ន្រនការរកី្ចលរមើនក្បុងជូររោឌ ភបិាល។ ឆ្ង យពីបលុក្ដូចោប  រោឌ ភបិា
លទាងំលនោះលឺជាសមរភូមរិវាងរកុ្មប្ដលមានផលរបលោជន ៍ ែុសោប  និងសមពន័នមតិថ ប្ដលកំ្ពុង
របយុទនដលណថើ មយក្លលរមាងថាប ក្ជ់ាតិជាលរចើន។ ដូលចបោះរោឌ ភបិាលែលួនឯង បានរលំោភលលើរដឌធមមនុ
ញ្ដ ដូចោប  ប្ដលតំណាងឱ្យការទទួលបានលជាលជយ័ខ្ងនលោបាយរបស់ែលួន២ និងបានរបឈម
មុែោប លោយមានអបក្ោរំទថាប ក្មូ់លោឌ ន របស់ពកួ្លលផ្លធ ល់ប្ដលបាននាពំកួ្លលលៅកានអំ់ណាច មនិ
រតឹមប្តតាមរយែៈមលធាបាយន្រនការលបាោះលឆ្ប តរបស់ពកួ្លល ប្ថមទាងំតាមរយែៈការតស ូ ជារបវតថិ
ស្ថៃសថរបស់ពកួ្លល។ 

សពវន្រថងលនោះ លលអាចនិោយថា ក្បុងជរួរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនភាលលរចើន រកុ្មបក្េពកួ្ប្ដល
បានលបថជាញ ចិតថលធវើការផ្លល ស់បថូរលែឿនសងគមកិ្ចច និងលសដឌកិ្ចចលៅក្បុងរបលទស លឺឥឡូវលនោះមានចំននួ
ភាលតិច ែណែៈលពលប្ដលអបក្លៅលំោបមុ់ែលល កំ្ពុងប្សវងរក្ការផ្លល ស់បថូរប្ដលលិតប្តពីលទនផល
និងោរំទទំលនើបក្មមស្ថមញ្ដ ន្រនលិទនិមូលធននិយម។ លទាោះជាោប ងណា ដូចប្ដល Boaventura de 

Sousa Santos បាននិោយោប ងរតឹមរតូវថា ជាលទនផលន្រនដំលណើ រការដឌធមមនុញ្ដ លៅក្បុងរបលទស
ទាងំលនាោះ៖ 

“ឥឡូវលនោះ លយើងមានលំនិត និងមតិថា លយើងមនិមានលពលដបឆ់្ប  ំ និងលំនិតលនាោះមនិអាច
លមើលរស្ថលបានលឡើយដូចជាលំនិតរបស់ Buen Vivir ("ការរស់លៅលអរបលសើរ") លំនិត
របស់ពកួ្ Pachamama សិទនិធមមជាតិ រពមទាងំការលធវើឲ្យដីសហលមនរ៍បស់ជនជាតិលដើម
ភាលតិចរសបចាប។់ (...)លំនិតប្ដលថារទពយសមផតឋិ លឺមនិប្មនជារទពយសមផតថិរដឌឬរទពយ
សមផតថិមូលធនបុលគល និងមានទរមងល់ផេងលទៀត ន្រនរទពយសមផតថិ លឺជាលំនិតថមី។ (...) លៅ
ក្បុងរបលទសបូលីវ ីមានលំនិតប្ដលថាលយើងមានទរមងបី់ ន្រនលទនិរបជាធិបលតយយ៖ របជាធិប
លតយយតំណាងរាៃសថ របជាធិបលតយយមានការចូលរមួ និងរបជាធិបលតយយសហលមន ៍ និង
លទនិរបជាធិបលតយយនីមយួៗ មានលហតុផលផ្លធ ល់ែលួន និងរតូវប្តសរមបសរមួល។ លយើង
មានមលធាបាយថមីលដើមផលីធវើការរបយុទននឹងមលនាលមវជិាជ ”៣។ 

លលើសពីលនោះលទៀតលនោះ លឺជាការពិតប្ដលថារបលទសបូលីវ ី និងលអកាវ ឌរ័ រតូវបានរបកាសជារដឌពហុ
ជាតិស្ថសន ៍ លៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ របស់ែលួន ដូលចបោះវាផថល់នូវលទនភាពលរចើនន្រនការក្ស្ថងសងគមោម ន
អាណានិលមន ៍ រសបចាប ់ និងស្ថទ បន័ប្ដលឆលុោះបញ្ហច ំងពីភាពសមផូរប្បប លៅក្បុងរចនាសមពន័នផលិត
ក្មមន្រនចំលណោះដឹង និងការអនុវតថរបស់ែលួន។ 
 ឈរលលើមូលោឌ នលនោះ លរៅពីការរោិះលននិ់ងការទបទ់ល់នឹងការវាយរបហារពីរបបមូលធន
និយមសពវន្រថងលនោះ អបក្កានលិ់ទនិលឆវងនិយម មានភារកិ្ចចអភវិឌណសំលណើ  និងទសេនែៈវស័ិយថមីប្ដល
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ជំទាស់ការលិត ប្តរបាថាប ចងចូ់លរមួក្បុងជីវភាពប្ដលមានរបស់លរបើរបាស់ោម នរពំប្ដន លហើយបំបាត់
អនុតថរភាពរបស់ែលួន។ ភារកិ្ចចលនោះលឺលដើមផផីថួចលផថើម ការពិភាក្សាដលដញលោលជាថមី អំពីអវីប្ដលជា
លោលលំនិតសំខ្ន ់ចំលពាោះសុភមងគល ឬលុណភាពន្រនជីវតិ ពីទសេនែៈមយួលផេងលទៀត និងលដើមផបី្រប
កាល យពិភពមយួលទៀត លៅជាអវីមយួលផេងលទៀតប្ដលអាចរសលមើលរសន្រមបាន។ 

 

រក្មុការងារអចិន្រៃនថយអំ៍ពីជលរមើសលផេងចំលពាោះកិ្ចចអភវិឌណ 
 
លដើមផរីមួចំប្ណក្ដល់ភារកិ្ចចលនោះ រកុ្មអចិន្រៃនថយ ៍ការងារអំពីជលរមើស ចំលពាោះកិ្ចចអភវិឌណ 

រតូវបានបលងកើតលឡើងលៅក្បុងតំបន ់Andean លៅលដើមឆ្ប ២ំ០១០។ រកុ្មការងារលនោះរតូវបានសំរបសំ
រលួពីការោិល័យថាប ក្តំ់បនរ់បស់អងគការមូលនិធិរ បូស្ថលុចសំបរួក្បុងរកុ្ងលីតូ លហើយបានរបមូល
បុរស និងៃសថី មក្ពីបណាថ របលទសចំននួរបាបីំ លៅអាលមរកិ្ឡាទីន និងអឺរ បុប លបើលទាោះបីជាការវភិាល
លផ្លថ តលលើរបលទសលអកាវ ឌរ័ របលទសបូលីវ ី និងរបលទសលវលណហេូលអឡា។ រកុ្មលនោះែិតែំផសាដរភាជ ប់
ផលិតក្មមបញ្ហដ  ជាមយួនិងលទនិលំនិត អំពីការសិក្សាដនានាដូចជាការសិក្សាដបរសិ្ថទ ន លិទនិៃសថីនិយម
លសដឌកិ្ចចរបឆ្ងំមូលធននិយម សងគមនិយម ការលិតប្បបខ្ងលិច ប្ដលលចាទសួរអំពីលំនិតន្រនការ
អភវិឌណ និងែិតែំប្សវងក្ស្ថងជលរមើសន្រនលំរូអភវិឌណនអ៍នុតថរភាពបចចុបផនប។ 
 រកុ្មការងារលនោះ តំណាងឱ្យកិ្ចចែិតែំរបឹងប្របង លដើមផអីនុវតថបរសិ្ថទ នវទិាន្រនចំលណោះដឹង
ប្ដលប្ផអក្លលើបទពិលស្ថធនជ៍ាក្ប់្សថង -មនិរតឹមប្តជាបទពិលស្ថធនរ៍បស់សក្មមជនក្បុងវស័ិយនានា
របស់អងគការសងគមសីុវលិ ប្ថមទាងំអបក្ប្ដលលធវើការលៅក្បុងស្ថទ បន័របស់រដឌ ប្ដលជាមរតក្ចំលណោះ
ដឹងន្រនវបផធមជ៍នជាតិលដើមភាលតិច រស់លៅលរៅរបពន័នអនុតថរភាព និងការរតិោះរោិះពិចារណារបស់
បញ្ដ វនថលផេងៗោប ។ 

លសៀវលៅលនោះ លឺជាលទនផលដំបូងន្រនការងាររបស់រកុ្មលនោះ។ លសៀវលៅលនោះ ជប្ជក្លដញ
លោលលលើកិ្ចចរពមលរពៀងជាមូលោឌ នមយួ ថាការផ្លល ស់បថូរ និងយុទនស្ថៃសថនលោបាយ ប្ដលលយើង
រតូវការហួសពីប្ដនកំ្ណតន់្រនជលរមើស ប្ដលបានលសបើលឡើងលៅក្បុងលំនិតអនុតថរភាពន្រនការអភវិឌណ។
លៅក្បុងនយ័លនោះលឈាម ោះរបស់រកុ្ម "ជលរមើសលឆ្ព ោះលៅកិ្ចចអភវិឌណ" បងាា ញពីលោលជំហរនលោបាយ
មយួទាក្ទ់ងលៅនឹងលំនិត ប្ដលជារបវតថិស្ថៃសថ ជាធមមតា លលយល់ដឹងលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡា
ទីន ថាជាអវីមយួវជិជមាន។ 

កិ្ចចអភវិឌណរតូវបានផសាដរភាជ បល់ៅនឹងការសនាផថល់សុែុមាលភាព សុភមងគល និងលុណ
ភាពន្រនជីវតិ។ លទាោះជាោប ងណា សមាជិក្ន្រនរកុ្មការងារលនោះ លជឿថាការអភវិឌណមយួប្តងប្តផសាដរ
ភាជ បល់យើងជាមយួនិងវធីិលិតណាមយួ -ប្ដលមានលក្ខណែៈប្បបលោក្ខ្ងលិច មូលធន និង
អាណានិលមលរពាោះវាែិតែំអនុវតថនត៍ាមមាោ៌ របស់តំបនខ់្ងលជើង ក្បុងលោលបំណងសលរមចបាន
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នូវការោក្ប់ញ្ចូ លលៅក្បុងវធីិអនុតថរភាពន្រនជីវតិ។ 
ជារបវតថសិ្ថៃសថ បនាធ បពី់សៃងាគ មលោក្លលើក្ទីពីរ និងជាប្ផបក្មយួន្រនលំនាថំមីមយួ ន្រន

ទំនាក្ទំ់នងខ្ងលជើង និងខ្ងតផូងប្ដលបានជំនសួទំនាក្ទំ់នងអាណានិលមចំណាស់ ពិភពលោក្
បានចាបល់ផថើម រតូវបានប្បងប្ចក្លៅជារបលទសអភវិឌណន ៍និងកំ្ពុងអភវិឌណន។៍ លបើលោងតាម រទឹសថី 
របស់លោក្ Michel Foucault និង ការវភិាលរបស់លោក្ Arturo Escobar,៤ ការអភវិឌណជា
ឧបក្រណ៍អំណាច ប្ដលលរៀបចំពិភពលោក្លឡើងវញិ ប្ដលផថល់ភាពរសបចាបថ់មី លលើការប្បងប្ចក្
ក្មាល ងំពលក្មមអនថរជាតិ លៅក្បុងបរបិទមូលធននិយម តាមរយែៈធមមលទសនា និងការអនុវតថ។ ការ
អភវិឌណ រតូវបានប្បលងលៅជាលោលបំណង លោលនលោបាយស្ថធារណែៈ។ ថវកិារតូវបានលរតៀម
បរមុងទុក្ និងស្ថទ បន័ជាលរចើនប្ដលបលងកើតលឡើង លដើមផជំីរុញការអភវិឌណលៅថាប ក្មូ់លោឌ ន ថាប ក្ជ់ាតិ
និង អនថរជាតិ។ លៅស្ថក្លវទិាល័យនានា វលគសិក្សាដជាលរចើនរាបម់និអស់ បានលរៀបលរៀងលឡើង    
បណថុ ោះបណាថ  អបក្ជំនាញប្ផបក្ការអភវិឌណ ដូចជាការអភវិឌណជនបទ ការអភវិឌណនិរនថរភាព ការ
អភវិឌណអនឋរជាតិជាលដើម។ លៅក្បុងបណាថ របលទសភាលខ្ងលជើង លលលរបើលោលនលោបាយលសដឌកិ្ចច
ក្បុងការលោោះរស្ថយជាមយួពកួ្អាណានិលម ប្ដលលលបានប្ចងលៅក្បុងលក្ខែណឍ ន្រន “កិ្ចចសហរបតិ
បតថិលលើការអភវិឌណអនឋរជាតិ"។ 

ការអភវិឌណបានផសាដរភាជ បល់យើងលៅនឹងឧបរណ៍បលចចក្ធិបលតយយ បរមិាណ លសដឌកិ្ចចប្ដល
បានបៃញ្ហជ បលោលនលោបាយស្ថធារណែៈទាងំអស់លៅលលើពិភពលោក្ និង ការអនុវតថបំផលិចបំផ្លល ញ 
បរសិ្ថទ នប្ដលបាននាពំកួ្លយើងលៅប្ដនកំ្ណតន់្រនពិភពប្ផនដី នាបចចុបផនប។ ផលបបោះពាល់មយួលទៀត
ន្រនឧបក្រណ៍លនោះ លឺថាវាជាការបនាធ បបលនាទ ក្ វធីិជាលរចើនន្រនការរស់លៅ ទំនាក្ទំ់នងសងគម និង
របពន័នចំលណោះដឹង ប្ដលមានលៅក្បុងតំបនភ់ាលខ្ងតផូងប្ដលរតូវបានចាតថ់ាប ក្ថ់ា "ថយលរកាយ"។
លហតុលនោះលហើយលសចក្ថីប្ណនាពីំរបលភទន្រនការអភវិឌណតិចតចួ បានបលងកើតផបតលំ់និត អំពីការអភវិឌណ
តិចតចួលៅក្បុងតំបនខ់្ងតផូងក្បុងពិភពលោក្។ 

លំរូលសដឌកិ្ចចមូលធននិយម និងលលរមាងជលរមើសក្បុងសតវតេរទី៍២០ រតូវបានចាក្ឫ់សលល់
ក្បុងសញ្ហដ ណន្រនការអភវិឌណ។ រោឌ ភបិាល "កានលិ់ទនសិងគមនិយមពិតរបាក្ដ”លៅអឺរ បុបខ្ងលក្ើត ជាមយួ 
អបក្លិតលឆវងនិយមភាលលរចើន លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន បានលផ្លថ តលលើការរោិះលន ់ លិទនិ
ចរក្ពតថិនិយម និងលិទនិមូលធននិយម បបុប្នឋពកួ្លលបានទទលួយក្ផបតលំ់និតន្រនការអភវិឌណ លំនិតជាមាោ៌
លឆ្ព ោះលៅកាន ់ «ភាពរកី្ចលរមើន» សរមាបរ់បជាជន។ ពកួ្លលមនិបានលធវើការវភិាលថា វាជាប្ផបក្មយួន្រន
ឧបក្រណ៍សំខ្នស់រមាបក់ារពរងឹង និងពរងីក្លិទនិមូលធននិយម និង ការបលងកើតអាណានិលម សម
លហតុផលលធវើឲ្យមានភាពលសមើោប រ វាងសុែុមាលភាព និងសមតទភាពរបស់មនុសេក្បុងការលរបើរបាស់។ 
 លទាោះជាោប ងណា ក្រណីលនោះបានផ្លល ស់បថូរលៅលពលលរកាយ៖  ចាបល់ផថើមលៅទសវតេរឆ៍្ប  ំ
១៩៧០ ការរោិះលនពី់ស្ថរែៈសំខ្ន ់ ន្រនលំនិតន្រនការអភវិឌណ រតូវបានបលងកើតលហើយលៅក្បុងរយែៈលពល
បបុនាម នឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ លោយមានការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប  លលើលំនិតន្រនពាក្យ Buen Vivir  (ពាក្យ
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លៅក្បុងភាស្ថលអសាបញប្ដលអាចបក្ប្របថា "រស់លៅបានលអរបលសើរ" បបុប្នថមានអតទនយ័ លោយ
ប្ឡក្លៅក្បុងបរបិទអាលមរកិ្ឡាទីន និងជាពិលសសជនជាតិលដើមភាលតិច) ចរនថលំនិត កំ្ពុងផុស
លឡើងលៅលរៅរក្បែណឍ របស់អបក្អភវិឌណ អបក្សមយ័ទំលនើបនិយម លសដឌវទូិ និងរក្បែណឍ ជាបនាធ
ត។់ លោក្ Eduardo Gudynas បងាា ញពីក្រណីលនោះ សរមាបល់យើងលៅក្បុងអតទបទរបស់លោក្អំពី 
«កិ្ចចពិភាក្សាដលលើការអភវិឌណនិងជលរមើសចំលពាោះការអភវិឌណលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន៖ ជាមលគុ
លទសសលងខប "លៅក្បុងលសៀវលៅលនោះ។ ជំពូក្ទីពីរ «ការរោិះលនពី់ការអភវិឌណ និងជលរមើស៖ ទសេនវស័ិ
យៃសថីនិយម" បំលពញការវភិាលលនោះ ពីទសេនែៈៃសថីនិយម។ 

រសបោប នឹងការរោិះលនពី់រទឹសថីនិងការសិក្សាដទាងំលនោះ មានរូបភាពជាលរចើនន្រនការរបឆ្ងំ
នឹងការលិតរបស់អបក្អភវិឌណ ប្ដលបាននាឱំ្យមានការក្ស្ថង ការអនុវតថជំនសួក្បុងបរបិទែុសៗោប លឺ
៖ ប្ផនការជីវតិ ផលិតក្មមក្សិបរសិ្ថទ ន បណាថ ញ និងទីផសាដរ និងទីផសាដរលោោះដូរ និងរូបភាពលផេង
លទៀតន្រនលរៀបចំ និង ការរបមូលផថុ ំលៅក្បុងទីរកុ្ងជាលដើម។ បទពិលស្ថធនទ៍ាងំលនោះលឺជាមូលោឌ ន
សំខ្នន់្រនក្ថីសងឃមឹផ្លល ស់បថូរពិតរបាក្ដ និងបទពិលស្ថធនម៍យួចំននួ បានបងាា ញលៅក្បុងរកុ្ម
ការងារអចិន្រៃនថយ ៍ អំពីជលរមើសលផេងៗ ចំលពាោះកិ្ចចអភវិឌណប្ដលែិតែំប្សវងយល់ ពីការលរៀនសូរត
ប្ដលលក្ើតលឡើងពីជលរមើសលផេងៗ ោប ងសីុជលរៅ។ 

ជាចុងលរកាយ លៅក្បុងរយែៈលពលបបនុាម នឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ ចលនាការតវាប ក្បុងសងគមលៅ
អាលមរកិ្ឡាទីនមាន «ការផ្លល ស់បថូរតំបនប់រសិ្ថទ ន" និង លរៀបចំែលួនលៅជំុវញិការការពារទឹក្ដី និង
ធនធានធមមជាតិ។ លនោះរតូវបានវភិាលលោយ Maristella Svampa ក្បុងជំពូក្៖ «ការចរមាញ់យក្
ធនធាន និងជលរមើសលផេងៗ៖ ទសេនវស័ិយរបស់អាលមរកិ្ឡាទីនសថីពីការអភវិឌណ»។ 

បញ្ហា សំខ្ន ់ក្បុងការជប្ជក្លដញលោល របស់រកុ្មការងារអចិន្រៃនថយលឺ៍ «របតិមតិរបស់អា
លមរកិ្ឡាទីន" ប្ដលសំលៅលៅលលើការពិតប្ដលថា រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនរបស់អាលមរកិ្ឡាទីនប្ដល
បានែិតែំបងាា ញថា ែលួនជាអបក្បដិវតថ កំ្ពុងោរំទ និងលលើក្ក្មពស់ វធីិចរមាញ់ -ការរុក្រក្ប្រ បខ្ប តធំ
និងជាពិលសសឧសសាដហក្មមលរបង និងឧសម័ន- ជាលំរូអភវិឌណប្ដលជាមូលោឌ ន សរមាបល់សដឌកិ្ចច
របស់ែលួន។ រកុ្មលនោះបានអោះអាងថា លៅក្បុងបរបិទបចចុបផនបលនោះ វាលឺជាការចាបំាចប់្ដលនិោយអំពី
ក្សិពាណិជជក្មម លហើយក្សិឥនននែៈផងប្ដរ លោយស្ថរវាជំរុញលំនិតសមលហតុសមផល អំពីវធីិ
ចរមាញ់លោយពរងឹងការនាលំចញ ធនធានធមមជាតិ មានលក្ើនលឡើង ទឹក្ដី សទិតលៅលរកាមវស័ិ
យក្សិក្មម និងបលងកើននិនាប ការ លដើមផអីនុវតថនក៍ារោដំំណំាប្តមយួមុែ។ 

លក្ខណែៈមយួលទៀតន្រនលំរូន្រនវធីិចរមាញ់លៅក្បុងតំបនល់នោះ លឺថាការអនុវតថោម នការរោិះលន់
លដើមផពីរងឹងលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសប្ដលពីមុនលផ្លថ តសំខ្នល់លើការផលិតទំនិញបឋម - លោយប្ផអក្
លលើលសដឌកិ្ចចបរពិននភូម ិ - លោយែវោះខ្តបណាថ ញទំនាក្ទំ់នង ក្បុងតំបន ់ឬថាប ក្ជ់ាតិ និងវតថមាននាំ
មុែន្រនរកុ្មហ ុនប្ដលឆលងប្ដនប្ដលមានភារកិ្ចចបងព់ននមយួចំននួតូច លបើលទាោះបីលំនិតផថួចលផថើមអំពី
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ការលធវើជាតិតូបនីយក្មម រតូវបានលលើក្លឡើងក្ល៏ោយ។ ែណែៈលពលប្ដលលោក្ Alberto Acosta

ចងអុលបងាា ញលៅក្បុងជំពូក្ "លទនិនិសសាដរណានិយម និងលទនិនិសសាដរណានិយមថមី៖ លុណវបិតថិពីរ
ដូចោប " លនោះលឺជាសក្មមភាពប្ដលក្បុងលនាោះតន្រមលន្រនផលិតផល ប្ដលទទលួបាន មនិបានរមួបញ្ចូ ល
ទាងំការចំណាយលលើ សងគម និងបរសិ្ថទ ន។ ផធុយលៅវញិការចំណាយទាងំលនោះរតូវបានទទលួរាប បរ់ង
លោយសងគមោម នសិទិនរបជាធិលតយយ លៅក្បុងពិភពរកុ្មហ ុនឆលងរបលទស។ ដូចប្ដល Alberto 

Acosta វភិាលលលើទំនាក្ទំ់នងជិតសបិទន ប្ដលមានសរមាបអ់ាលមរកិ្ឡាទីន រវាងលោលបំណង
អភវិឌណន ៍ និងលិទនិនិសសាដរណានិយម រពមទាងំផលវបិាក្ខ្ងនលោបាយនិងសងគមន្រនទំនាក្ទំ់នង
លនោះ។ 

ការជប្ជក្ពិភាក្សាដកានប់្តសីុជលរៅ អំពីរបតិមតិរបស់អាលមរកិ្ឡាទីនលោក្ Edgardo 

Lander លហើយ Ulrich Brand វភិាលតនួាទី ប្ដលរដឌលនោះ អាចលដើរត ួលៅក្បុងដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់
បថូរ។ ដំលណើ រការទាងំលនោះ លៅក្បុងរបលទស បូលីវ,ី លអកាវ ឌរ័ និងរបលទសលវលណហេុយលអឡា រតូវបាន
កំ្ណតល់ោយស្ថថ រ តនួាទីនិយត័ក្មម និងតនួាទីរលបរ់លង របស់រដឌ បបុប្នឋលនោះមនិចាបំាចន់ាលំអាយ
មានលំរូអភវិឌណ។ ការមានរោឌ ភបិាលប្ដលការមានភាពរសបចាប ់ ទទលួស្ថគ ល់លោយរបជាជន
មនិប្មនមាននយ័ថា រដឌបានផ្លល ស់បថូរផបតលំ់និតអាណានិលមរបស់ែលួនលទ។ ការជប្ជក្លដញលោល
របស់រកុ្មលនោះ មថងលហើយ មថងលទៀត បានបងាា ញពីតរមូវការប្ញក្ឲ្យល ើញ ភាពែុសោប  រវាងរដឌបា
លស្ថធារណែៈសពវន្រថងលនោះ លៅក្បុងរបលទសទាងំបី និងលលរមាងលដើមផផី្លល ស់បថូររដឌនិងផ្លល ស់បថូរលឆ្ព ោះ
លៅរក្ការក្ស្ថងសងគមលរកាយការអភវិឌណ។ ការផ្លល ស់បថូរអវីែលោះប្ដលចងប់ាន និងអាចលធវើលៅបាន
ក្បុងរក្បែណឍ ន្រនរដឌពហុជាតិស្ថសន ៍ និងទសេនែៈវស័ិយរបស់ែលួន? លតើវាពិតជាលៅក្បុងរក្បែណឍ
ប្ដលរដឌលធវើឲ្យមានផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះឬ? រដឌប្ដលរបក្បរបររុក្រក្ប្រ ប លសវាជលួ និងនិសសាដរណា ពិត
ជាឧបក្រណ៍ ឬជាភាប ក្ង់ារន្រនការដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បឋូរ? លតើឧបក្រណ៍របស់រដឌលនាោះមានអវីែលោះ? 
ឧបក្រណ៍អវីែលោះ ប្ដលោរំទដល់ដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បឋូរ លហើយឧបក្រណ៍ណាមយួប្ដលរាងំសធោះ
ដល់ដំលណើ រការទាងំលនោះ? 

លោយស្ថរប្ត រដឌបានលដើរតនួាទីោប ងសំខ្ន ់ ក្បុងលសចក្ថីប្ថលងការណ៍របស់រោឌ ភបិាលថមី
លលើការផ្លល ស់បថូរ វាមានសំខ្នណ់ាស់ប្ដលរតូវវភិាល លលើជលមាល ោះប្ដលកំ្ពុងលក្ើតមាន និងលផ្លថ តលលើ
ផលរបលោជនអ៍វីែលោះ។ 

ប្ផបក្ចុងលរកាយន្រនលសៀវលៅលនោះ នឹងែិតែំលូសបញ្ហជ ក្ពី់មាោ៌លឆ្ព ោះលៅរក្ អនថរកាលន្រន
ការបលងកើតជលរមើសលផេងៗ ប្ដលចាតទុ់ក្ជាក្ឋីរសន្រម លំនិត Buen Vivir ឬ Vivir Bien បានពិនិតយ
លៅក្បុងលសៀវលៅលនោះលោយលោក្ Raul Pradaមក្ពីរបលទសបូលីវ។ី ផបតលំ់និតលនោះលៅក្បុងនយ័រោិះ
លនក់ារអភវិឌណ លលចលឡើងជាការផ្លល ស់បថូរ ប្ដលនឹងនាលំយើងលៅរក្ទសេនែៈអរយិធមដ៌ន្រទលទៀត 
ប្ដលលៅក្បុងលនាោះ រលបៀបរស់លៅថមី លលចលឡើងជារូបរាង លហើយប្ដលមានលោលបំណង បំប្បក្ប្ដន
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កំ្ណតន់្រនសនិទាននិយម សពវន្រថងលនោះ ប្ដលលចាទសួរពីមូលោឌ នរលឹោះ មលនាលមវជិាជ  ន្រនរបវតថសិ្ថៃសថ
លីលនប្អ រន្រនការរកី្ចំលរ ើននិងការអភវិឌណ។ Buen Vivir លក្ើតលឡើងពីសក្មមភាពប្ដលក្បុងលនាោះបុលគល
លនោះលឺប្តងប្តជាសមាជិក្ ន្រនសហលមន ៍ និងទាក្ទ់ងលោយផ្លធ ល់លៅនឹងលលរមាង នលោបាយន្រន
ការបំបាតរ់បបអាណានិលម និងរបបបិតាធិបលតយយ (ការរុោះលរ ើរបបបិតាធិបលតយយ។ តាមរយែៈលនោះ 
រកុ្មលនោះបានទទូចឲ្យមានតរមូវការ លិតពីលទនភាព ជាលរចើន អំពីផបតលំ់ និង Buen Vivir ពីទសេន
វសិយ ន្រនបទពិលស្ថធនជ៍ាក្ប់្សថង បរបិទជាលរចើន និងភាពចំរុោះន្រនអតថសញ្ហដ ណ ស្ថទ នភាព និងលស
ចក្ថីលោង។ អតទបទនិពននលឡើងលោយលោក្រសី Elisa Vegas លឺជាឧទាហរណ៍ន្រនក្រណីលនោះ លោយ
ស្ថរប្តបទពិលស្ថធផ្លធ ល់ែលួន របស់លោក្រសីប្ដលជាៃសថីជនជាតិលដើមភាលតិចមាប ក្ ់ និងពីបទ
ពិលស្ថធនរ៍បស់លោក្រសី អំពីបលងកើតលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ ក្បុងការោិល័យសរមាបលុ់ប
លិទនបិតាធិបលតយយ ជាប្ផបក្មយួន្រនអនុរក្សួង ដក្អាណានិលមលលើទឹក្ដីបូលីវ។ី 
 ជាចុងលរកាយ ក្បុងរក្បែណ័ឍ ន្រនវស័ិយន្រនការផ្លល ស់បថូរប្ដលចងប់ានលោក្ Eduardo 

Gudynas តាមោនការផ្លល ស់បថូរប្ដលអាចលធវើបានក្បុងអតទបទទីពីរ របស់លោក្ "អនថរកាលលរកាយ
លទនិនិសសាដរណានិយម៖ ទិសលៅ ជលរមើស ចំណាតក់ារ"។ ោតប់ានលសបើរសំុ យុទនស្ថៃសថផ្លល ស់បថូ
របនថិចមថងៗ ពីលទនិនិសសាដរណានិយម ប្ដលលដើរតាមមាោ៌ក្បុងដំណាក្ក់ាល ពីដំណាក្ក់ាល
បចចុបផនបន្រនលទនិនិសសាដរណានិយមប្បបឈាល នពាន ឆលងកាតដំ់ណាក្ក់ាលមធយម ប្ដលោតល់ៅថា
សក្មមភាពរបស់លទនិនិសសាដរណានិយមមានលហតុផល ក្បុងលោលបំណង សលរមចបាននូវដំណាក្់
កាលចុងលរកាយ ន្រន សក្មមភាពលទនិនិសសាដរណានិយមប្ដលមិនអាចែវោះបាន។ 
 លសៀវលៅលនោះ លឺរោនប់្តជាការចូលរមួចំប្ណក្ជាលលើក្ដំបូង ក្បុងការក្ស្ថងជលរមើស 
លផេងៗ ចំលពាោះកិ្ចចអភវិឌណ -ជាមាោ៌មយួប្ដលលយើងប្ចក្របំ្លក្ជាមយួតអួងគសងគមជាលរចើនរូប លៅ
អាលមរកិ្ឡាទីន ប្ដលមានការយល់ដឹងអំពីការរក្វធីិលចញពីវបិតថិអរយិធម។៌ បញ្ហា របឈមមយួក្បុង
ចំលណាមបញ្ហា របឈមជាលរចើន ប្ដលកំ្ពុងរតូវបានពិភាក្សាដ លៅក្បុងរកុ្មការងារ អចិន្រៃនថយនឹ៍ងរតូវ
បានលោោះរស្ថយ លៅក្បុងការលបាោះពុមពផសាដយនាលពលអនាលត លឺជាវធីិស្ថៃសថ ក្ស្ថងការអនុវតថន្រន
ការរស់លៅលអរបលសើរ Buen Vivir លៅក្បុងតំបនទី់រកុ្ងពីលរពាោះលនោះលឺជាក្ប្នលងប្ដលរបជាជនភលរចើន
រស់លៅលហើយលៅលពលទនធឹមនឹងលនោះផងប្ដរជាទីពំនាក្ន់្រនរលបៀបរស់លៅរបក្បលោយអនុតថរភាព។ 
 ភារកិ្ចចន្រនការក្ស្ថងសំលណើ  និងការសមលងឹរក្លមើលផលូវ លឺមានការលំបាក្ជាពិលសស 
សរមាបអ់បក្កានលិ់ទនិលឆវងនិយម ប្ដលរតូវបានលលរោិះលនជ់ាលរឿយៗ ប្ដលមាននិនាប ការកំ្ណតែ់លួន ពី
ទសេនែៈអវជិជមាន លោយការប្បងប្ចក្ និងកំ្ណតែ់ណ័ឍ សីមា។ លៅលពលលនោះ លទាោះជាោប ងណាក្៏
លោយ លយើងរតូវរបួរមួការែិតែំរបស់លយើង ប្សវងរក្ចំណុចខ្ល ងំ ជាជាងចំណុចលែសាដយ ក្បុងលោល
បំណង លិតថា អវីប្ដលហាក្ដូ់ចជាមនិលិតល ើញ រហូតមក្បចចុបផនបលនោះ។ 
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ក្ណំតស់មាគ ល់ 

១. Miriam Lang លឺជានាយក្ការោិល័យ របចាតំំបន ់ Andean របស់មូលនិធិ Rosa 

Luxemburg។ លោក្រសីទទលួបានសញ្ហដ បរតបណឍិ ត ប្ផបសងគមវទិាសក្លវទិាល័យ Free 

University of Berlin ក្បុងឯក្លទសប្ផបក្ការសិក្សាដរស្ថវរជាវលយនឌរ័ និងទទលួបានសញ្ហដ បរត
អនុបណឍិ តប្ផបក្ការសិក្សាដរស្ថវរជាវតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ បទពិលស្ថធនរ៍បស់លោក្រសី រមួមាន
ការលធវើការជាមយួនឹងអងគការៃសថី និងជនជាតិលដើមភាលតិចជាលរចើនលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ 
 
២. ឧទាហរណ៍ អតីតសមាជិក្សភាធមមនុញ្ដ  របស់លអកាវ ឌរ័បានលលើក្លឡើងថា ចាបស់ថីពីវស័ិយ
ធនធានប្រ បប្ដលបានអនុមត័ក្បុងឆ្ប ២ំ០០៩ បានបំពានលលើរដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ២ំ០០៨ ក្បុងែណែៈប្ដល
តុោការធមមនុញ្ដ  បានសលរមចលៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១០ ថាវា លឺជារដឌធមមនុញ្ដបបុប្នថលៅលរកាមលក្ខែណឍ
មយួចំននួបបុលណាត ោះ លហើយបានបងាគ បឲ់្យមានការរបឹក្សាដមុននឹងលធវើការអនុមត័ចាប។់ 
 
៣.   កិ្ចចសមាភ សនជ៍ាមយួនឹង Boaventura de Sousa Santos លៅ “El cuento de la economía 

verde” (América Latina en Movimiento, September-October 2011, Quito, លីតូ, របលទសលអ
កាវ ឌរ័)។ 
 
៤. សូមអានអតទបទរបស់ Foucault សឋីពីឧបក្រណ៍អំណាចក្ដូ៏ចជាអតទបទរបស Arturo 
Escobar សឋីពីការរបឈម នឹងការអភវិឌណ: ការបលងកើត និងការលុបបំបាត ់ លោក្ (Princeton: 
រពឹតថបរ័តរបស់សក្លវទិាល័យ Princeton ឆ្ប ១ំ៩៩៥) 
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កិ្ចចពិភាក្សាដលដញលោលអំពីការអភវិឌណនិងជលរមើសលផេងលៅក្បុងតំបន ់
អាលមរកិ្ឡាទីន៖ លសចក្ឋបី្ណនាសំលងខបប្បបអញ្ដបដិបនប 
Eduardo Gudynas១ 
 

ជាងស្ថមសិបឆ្ប មំក្លហើយ លសដឌវទូិលរបសីុលបាន Celso Furtado បានរពមានថាការ
អភវិឌណលឺមានជំលនឿ មនិរតឹមរតូវមយួប្ដលលផ្លថ តលលើ "លោលបំណងអរូបីដូចជាការវនិិលោលនាំ
លចញនិងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច។ "លោលលៅដូចោប លនោះ រតូវបានឮ លៅន្រថងលនោះ លៅអាលមរកិ្ឡាទីន
នលោបាយ មក្ពីការផ្លល ស់បថូរលរចើនប្ដលលធវើឱ្យវាចាស់ណាស់ថា ជាសំណួរន្រនការអភវិឌណលនោះ លឺ
លៅប្តលបើក្ចំហ។ Furtado បានបប្នទមលទៀតថាការអភវិឌណលសដឌកិ្ចច យល់ថា ជាលំនិតប្ដលថា 
"ជនរកី្រក្ ន្រថងមយួអាចរកី្រាយជាមយួនឹងរលបៀបរស់លៅរបស់ពកួ្លល ប្ដលដូចោប  និងពកួ្អបក្មាន
លៅន្រថងលនោះ" លឺ "រោនប់្តមនិអាចជាការពិតបាន" (Furtado ឆ្ប ១ំ៩៧៥)។ លំនិតលនោះរតូវបានលរបើ 
Furtado បានបនឋនិោយថា: «លដើមផរីបមូលរបជាជនន្រនបរមិណឍ លលនោះ និងបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លពកួ្លលឱ្យ
ទទលួយក្ការពលិក្មមោប ងធំសលមផើម លដើមផឱី្យរសបចាប ់ ការកាបបំ់ផ្លល ញន្រនវបផធមបុ៍រាណលនោះ
លដើមផពីនយល់ និងលធវើឱ្យរបជាជនយល់ដឹង ពីតរមូវការក្បុងការបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ន និងការលដើមផបីងាា ញ
ទរមងន់្រនការពឹងប្ផអក្ថា ការពរងឹងធមមជាតិមក្ពីរលបទិ់សទីន្រនរបពន័នន្រនការផលិត»។ ទំហំន្រនបញ្ហា
ន្រនការអភវិឌណលនោះ លៅប្តបនថលក្ើតមានលៅលដើមន្រនសតវតេទី២១ លនោះ។ 

ទាងំលនោះ និងការរពមានលផេងលទៀត បងាា ញថា លោលលំនិតន្រនការអភវិឌណលឺជា
មលធាបាយ និងការសំលរចលោលបណំងចុងលរកាមរបស់ែលួនលនោះ រតូវបានសទិតលរកាមការពិភាក្សាដ
លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន លៅលពលែលោះ។ អតទបទស្ថក្លផងលនោះ មានលោលបំណងលដើមផរីមួ
ចំប្ណក្ដល់ការពិភាក្សាដ ការពិនិតយឱ្យបានជាក្ោ់ក្ម់យួចំននួ ក្បុងការសិក្សាដលរៀនសូរតសំខ្ន់
ក្បុងការលិតលៅលលើបញ្ហា  ន្រនការអភវិឌណ និងជលរមើសជំនសួ លដើមផឱី្យវារតូវបានលោោះរស្ថយ។ លោល
បំណងលនោះ លឺមនិប្មនលដើមផវីភិាលតួនាទីឱ្យបានទាងំអស់លនាោះលទ បបុប្នថលដើមផពិីនិតយលមើលអបក្ប្ដល
ហាក្ដូ់ចជាមានឥទនិពលបំផុត លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន ជាពិលសសលៅលពលប្ដលពកួ្លល
ពាក្ព់ន័ននឹងការរុក្រក្ប្រ បជាជលរមើសលនោះ។ លឺជាការពិនិតយប្បបអញ្ដបដិបនប វាជាការជីក្ក្កាយចូល
លៅក្បុងការរទរទងម់លនាលមវជិាជ ន្រនការអភវិឌណ។ 
 

ការស្ថទ បនាលំនិតន្រនការអភវិឌណ 
អតទនយ័ធមមតាន្រនពាក្យ "ការអភវិឌណ" ជាចំណុចលជឿនលលឿន និងការរកី្ចលរមើនក្បុងវស័ិយ

លសដឌកិ្ចច និងសងគម។ ដូលចបោះក្បុងចំលណាមអតទនយ័លរចើន, វចនានុរក្ម Oxford បានកំ្ណតក់ារ
អភវិឌណជាការលក្ើនលឡើង ធំជាងលពញលលញ ឬចាស់ទំុជាលរចើនលទៀត ប្ដលលធវើឱ្យអវីមយួសក្មម ឬ
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ប្ដលអាចលមើលល ើញ ឬជាដំលណើ រការមយួចំននួ ដូចជាការលធវើនលរូបនីយក្មម។ ក្បុងវចនានុរក្ម
រាជបណឍិ តយសភា បានបងាា ញពីការអភវិឌណរបស់លអសាបញ ដូចជារយែៈលពលន្រនលសដឌកិ្ចច និងយល់
ថាជា "ការវវិតថនរ៍កី្ចលរមើនន្រនលសដឌកិ្ចចលឆ្ព ោះលៅរក្សថងោ់ន្រនការរស់លៅែពស់មយួ" ែណែៈលពល
លពលប្ដល វារតូវបានលលលរបើលដើមផសំីលៅលៅលលើមនុសេ ប្ដលវារតូវបានកំ្ណតថ់ា ជាការរកី្ចំលរ ើន, 
សុែុមាលភាព, ទំលនើបក្មមនិងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច, សងគម, វបផធម ៍ ឬនលោបាយ។ ពាក្យលនោះបាន
មក្ពីពាក្យមយួលផេងលទៀត លហើយជាញឹក្ញាបរ់តូវបានលលលរបើ លៅក្បុងជីវស្ថៃសថ ឧទាហរណ៍លដើមផី
លោងលៅដំណាក្ក់ាលន្រនកំ្លណើ ន និងកាលក្ំណតន់្រនការរស់លៅជាមយួផង។ ក្បុងវទិាស្ថៃសថ
សងគម និងនលោបាយ ការអភវិឌណបានបលងាើបឱ្យជរួធំទូោយមយួ ន្រនបញ្ហា ការសិក្សាដ និងការអនុ
វតថ; មានសូមផបី្តទីភាប ក្ង់ារ ថាការរមួបញ្ចូ លពាក្យលៅក្បុងលឈាម ោះ របស់ពកួ្លល (ដូចជាធនាោរ
អភវិឌណនអ៍នថរអាលមរកិ្ - IDB)។ 

អតទនយ័ធមមតាន្រនការអភវិឌណ និងការប្ដលលលលៅថា "លសដឌកិ្ចចការអភវិឌណ" ជាពិលសស
ការលក្ើនលឡើងរូបិយបណ័ត  ភាល មបនាធ បពី់សៃងាគ មលោក្លលើក្ទីពីរ។ លំនិតប្ដលរតូវបានលូសបញ្ហជ ក្់
ដូចប្ដលោរំទលោយរទឹសថីលសដឌកិ្ចច និងបានបងាា ញជាការលឆលើយតប លៅនឹងបញ្ហា របឈមជាក្ប់្សថ
ង ដូចជាភាពរកី្រក្ និងការប្ចក្ចាយរទពយសមផតថិ។ ការប្បងប្ចក្មយួរតូវបានបលងកើតលឡើងរ វាង
របលទសអភវិឌណន ៍ និងរបលទសកំ្ពុងអភវិឌណន ៍ (រមួបញ្ចូ លទាងំអាលមរកិ្ឡាទីន)។ សុនធរក្ថាប្ដល
លធវើលឡើងលោយ លោក្របធានាធិបតី Harry Truman លៅន្រថងទី ២០ ប្ែមក្រា ឆ្ប ១ំ៩៤៩ ប្ដលក្បុង
លនាោះោតប់ាននិោយថា បណាថ របលទសប្ដល "កំ្ពុងអភវិឌណន"៍ ន្រនភាលខ្ងតផូង លរួលដើរតាមលនលង
ន្រនរបជាជាតិឧសសាដហូបនីយក្មមលនោះ ជាញឹក្ញាប ់ រតូវបានលលើក្លឡើងថាជាលំរូដំបូង ន្រនរលបៀប
ប្ដលលំរូលនោះរតូវបានបលងកើតលឡើង (Esteva, ១៩៩២)។ ដូលចបោះលំនិតន្រនការអភវិឌណលនោះ បានកាល យលៅ
ជា កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និងជាលទនផលបញ្ហា  របស់មនុសេជាតិ រតូវបានលលទុក្ចាលលៅក្បុងជំហរ
លរកាមឱ្វាទផងប្ដរ, ចាបត់ាងំពីវារតូវបានលលមានអារមមណ៍ថា វសិមភាព និងភាពរកី្រក្ នឹងរតូវ
បានលោោះរស្ថយជាការសំខ្នល់ោយមលធាបាយលសដឌកិ្ចច។ លំនិតទាងំលនោះ បានរតឡបល់ៅជាការ
បានស្ថគ បក់្បុងការោរំទការងាររបស់អបក្លិតដូចជា Michal Kalecki, John Maynard Keynes និង 
Nicholas Kaldor ប្ដលជាអបក្ការពារចក្ខុវស័ិយ ន្រនការរកី្ចលរមើនលនោះ។ ចាបត់ាងំពីឯក្ស្ថរភាជ បឱ់្យ
រកី្ចលរមើន និងភាពទំលនើបមានរចួលហើយបានបងាា ញ ក្បុងអាលមរកិ្ឡាទីនចាបត់ាងំពីសតវតេទី១៩, 
លំនិតការអភវិឌណ រតូវបានសទិតោប ងងាយរសួលលៅក្បុងក្ប្នលងលដើមផតំីណាងឱ្យការវវិតថ ប្ផបក្លសដឌ
កិ្ចច និងសងគម។ 

លៅពាក្ក់្ណាឋ លសតវតេទី២០, លំនិតអភវិឌណនល៍សធើរប្តមនិមានអវីប្បលក្ពីអបក្ប្ដលកំ្លណើ ន
លសដឌកិ្ចច និងពីរពាក្យលនោះ រតូវបានលរបើជំនសួោប បាន លលើសពីមយួការងារសំខ្ន ់ (លោក្ Lewis, 
១៩៧៦, ឧទាហរណ៍)។ កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច រតូវលលនិោយថា យក្ក្ប្នលងលៅក្បុងលស រ ី ន្រនដំណាក្់
កាលមយួ ដូចជាបានលរៀបរាបល់ោយ Rostow (១៩៦១), ប្ដលបណាថ របលទសថយលរកាយលនាោះលរួ
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ប្តរតូវបានបំផុសលំនិត លោយរបលទសមានលសដឌកិ្ចចលជឿនលលឿន លហើយលធវើតាមលំរូរបស់ពកួ្លល។ 
សរមាបអ់បក្និពននទាងំលនាោះ បញ្ហា សំខ្នម់យួ លឺកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច ជាជាងកិ្ចចការប្ចក្ចាយរបាក្់
ចំណូល និងរបលភទន្រនការលិត នាឱំ្យមានការពិបាក្លឡើងន្រនការទទូចលៅលលើលំនឹងសូចនាក្រដូច
ជាផលិតផលក្បុងរសុក្សរុប ប្ដលងាក្លៅរក្ជាលោលលៅរបស់វា។ 

ដូលចបោះ រតឹមពាក្ក់្ណាឋ លសតវតេទី២០ លំនិតន្រនការអភវិឌណ ប្ដលបានកាល យលៅជាការរមួ
បញ្ចូ លោប លនោះលឺជាប្ផបក្មយួន្រនដំលណើ រការវវិតថន្រនលសដឌកិ្ចចជាបនាធ តោ់ប ងសំខ្ន ់ វានាយំក្លោយ
លរបើ ធនធានធមមជាតិ ដឹក្នាលំោយកំ្ប្ណរលផេងោប  ន្រនរបសិទនភាពលសដឌកិ្ចច និងរបាក្ចំ់លណញ និង
ការមានលោលបំណងរតាបត់ាម រលបៀបរស់លៅភាលខ្ងលិច (Bustelo, ១៩៩៨; Unceta, 
២០០៩) ។ 

 

ការរពមានជាមុននិងការរោិះលនពឹ់ងពាក្អ់ារស័យលៅលលើលល 
មនិយូរបបុនាម ន បនាធ បពី់លំនិតទាងំលនោះ អំពីការអភវិឌណបានកាល យជាការរកី្រាោល ការរោិះ

លន ់ ជាលលើក្ដំបូងបានចាបល់ផថើមលលចលឡើង។ លៅក្បុងការកំ្ណត ់ របស់អងគការសហរបជាជាតិ «
ទសវតេរអ៍ភវិឌណនស៍ហរបជាជាតិ: សំលណើ សំុសក្មមភាព" (១៩៦២) បានទទូចលលើការបំប្បក្ 
"ការអភវិឌណ" ពី "កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច" និងលុណភាព ពីទិដឌភាពបរមិាណលនោះ បានពរងីក្លំនិតលដើមផី
រមួបញ្ចូ ល បញ្ហា សងគម និងវបផធម ៍ជាជាងលសដឌកិ្ចចប្តមាប ក្ឯ់ង។ 

លៅក្បុងការកំ្ណតក់ារសិក្សាដ ការសិក្សាដមានស្ថរែៈសំខ្នជ់ាលរចើន រតូវបានផលិត រវាងឆ្ប  ំ
១៩៦៥ និងឆ្ប ១ំ៩៦៩ E.J. Mishan ប្ដលបានលចញផសាដយ ការវភិាលរបស់ោត ់ ប្ដលបានទាក្់
ទាញការយក្ចិតថទុក្ោក្ ់លៅ "ឥទនិពលោប ងខ្ល ងំ" ន្រនកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច ដូចជាការលក្ើនលឡើង លៅ
ក្បុងការលធវើនលរូបនីយក្មម ការលធវើចំណាក្រសុក្ និងចំននួរថយនថលៅលលើដងផលូវ។ (Mishan, 
១៩៨៣) បនាធ បម់ក្ ការរពមានលផេងលទៀតដូចជា Galbraith (១៩៩២) សថីពីភាពសឋុក្សឋមភ និង
(១៩៧៦) ការទទលួស្ថគ ល់ពីប្ដនកំ្ណតស់ងគម លដើមផកំី្លណើ នលសដឌកិ្ចចរបស់Hirsch‟s។ 

ការជូនដំណឹងជាលលើក្ដំបូងទាងំលនោះ បានឈានដល់អាលមរកិ្ឡាទីន លទាោះបីជាការយក្
ចិតថទុក្ោក្រ់បស់តំបនល់នោះ រតូវបានលលលផ្លថ តសំខ្នល់ៅលលើការផថួចលផថើមលឡើង លោយការពិភាក្សាដ
លដញលោលលនោះ Raul Prebisch ។ លោលជំហររបស់លោក្ លលស្ថគ ល់ថា ជារចនាសមពន័ននិយម, 
បានោក្ក់ារសងកតធ់ងនល់លើ រចនាសមពន័នវសិភាលមយួ ន្រនលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសអាលមរកិ្ទីន ប្ដល
លៅក្បុងលនាោះ វស័ិយក្រមតិែពស់ជាង សហតទិភាពរមួជាមយួអបក្ដន្រទលទៀត ប្ដលជាមូលោឌ នន្រនការ
បានរតលបថ់យលរកាយ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិ។ លសដឌកិ្ចចរបលទសទាងំលនោះ មានជំនាញក្បុងការនាំ
លចញទំនិញបឋម រោនប់្តមយួចំននួ លទាោះបីជាពកួ្លលមានរតឹមបរភូិមសិមយ័ទំលនើបមយួចំននួ។ 
លនោះបានផឋល់ឱ្យលក្ើនលឡើង ដល់ទំនាក្ទំ់នងប្ដលកានក់ាបល់ោយរបលទសឧសសាដហក្មម និង
បរមិណឍ លមយួរមួ ន្រនបណាថ របលទសកំ្ពុងអភវិឌណន(៍Rodriguez, ២០០៦)។ រទឹសថីលនោះ បានជោះឥទនិ
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ពលខ្ល ងំណាស់ និងពនយល់ជាឧទាហរណ៍ យុទនស្ថៃសថជំនសួ ប្ដលបានប្សវងរក្ លដើមផជំីនសួការ
នាចូំល បានលោយមលធាបាយន្រនផលិតក្មមឧសសាដហក្មមក្បុងរសុក្។ វាបានបលងកើតជាលរចើនប្ដល
រតូវទិដឌភាពអនឋរជាតិន្រនការអភវិឌណ។ 

លៅក្បុងឆ្ប លំនោះ ប្ដលបានលធវើតាមជំហានបប្នទមលទៀត រតូវបាននាយំក្លៅជាមយួនូវអវី
ប្ដលរតូវបានលលស្ថគ ល់ថាជារទឹសឋីភាពពឹងពាក្អ់ារស័យលៅលលើលល។ ក្បុងក្រណីលនោះ ចំណុចចាប ់
លផថើមលនោះ លឺជាការយល់បានចាស់ថា មនិទានម់ានការអភវិឌណ មនិប្មនជាដំណាក្ក់ាល លៅមុន
ការអភវិឌណលនាោះលទ បបុប្នថជាលទនផលរបស់ែលួន និងលដើមផជីាវសិ្ថលភាពធំមយួ លទនផលន្រនអាណា
និលមនិយម និងចរក្ពតថិនិយមលនោះ។ របាក្ទុ់ននិយម រមួទាងំបនាធ តល់ៅក្បុងពាណិជជក្មមអនឋរជាតិលឺ
មានការពនយល់អំពីស្ថទ នភាពវសិមភាពលនោះ លហើយជាការពិត វាលធវើហាក្ដូ់ចជាយឺតក្បុងវឌណនភាព។
រទឹសថីភាពអារស័យលលើការប្របរបួលជាលរចើន (Bustelo, ១៩៩៨), អារស័យលលើ រលបៀប លក្ខែណឍ
អនថរជាតិ ឬតនួាទីន្រនបរបិទរបវតថិស្ថៃសថនលោបាយ ក្បុងតំបនល់នោះ រតូវបានលលបក្ប្រប 
(ឧទាហរណ៍ បញ្ហជ ក្ក់្បុងចំលណាមអបក្ដន្រទ Gunder របស់ Frank ឆ្ប ១ំ៩៧០; Furtado ឆ្ប  ំ
១៩៦៤; Cardoso និង Faletto ឆ្ប ១ំ៩៦៩)។ ែណែៈលពលប្ដលការអភវិឌណលសដឌកិ្ចចធមមតា មនិ
បានលិតឧយបានរលបរ់ជុងលរជាយ ឱ្យបានរលបរ់ោន ់លៅក្បុងស្ថទ នភាពជារបវតថិស្ថៃសថ ឬទំនាក្ទំ់នង
អំណាចរទឹសថី ភាពអារស័យ បាននាពំកួ្លលចូលលៅក្បុងន្រផធខ្ងមុែ។ 

លទាោះបីជាោប ងណាក្ល៏ោយ ជំហរអញ្ដបដិបនបទាងំអស់លនោះ រតូវបានរោិះលនោ់ប ងខ្ល ងំក្បុង
ការលដើរក្ផួនន្រនការអភវិឌណ ប្ដលពកួ្លលបានលធវើមថងលហើយ មថងលទៀត មយួចំននួន្រនការផធុយលំនិតជា
មូលោឌ នរបស់ែលួន ដូចជាស្ថរែៈសំខ្នន់្រនកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច ជាក្លនសាដមន្រនការរកី្ចលរមើនសមាភ រែៈ
លនោះ។ ជាទូលៅ ពកួ្លលប្ដលបានផឋល់តនួាទីោប ងសំខ្ន ់ក្បុងការឧសសាដហូបនីយក្មម និងបានអំពាវ
នាវឱ្យមានរបសិទនភាពកានប់្តលរចើនលៅក្បុងការលធវើអាជីវក្មមលលើធនធានធមមជាតិ។ កិ្ចចពិភាក្សាដបាន
លផ្លថ តលលើសំណួរ ដូចជា លតើផលរបលោជនស៍្ថម នទាងំលនាោះ នឹងរតូវបានប្ចក្ចាយលមាល តលនោះលៅក្បុង
ទំនាក្ទំ់នងអនថរជាតិរវាងរបលទស ភាពជាមាច ស់ន្រនមលធាបាយន្រនការផលិតជាលដើម លតើមានអវីប្ដល
មនិរតូវបានបលងកើតលឡើងសរមាបក់ារពិភាក្សាដជាលំនិតន្រន "ការរកី្ចំលរ ើន" "ការលដើរថយលរកាយ" 
"ទំលនើបក្មម" ឬ "ការរកី្ចលរមើន", ឬ តរមូវការលដើមផទីាញយក្លុណរបលោជន ៍ន្រនរទពយសមផតថិលអកូ្
ឡូសីុអាលមរកិ្ឡាទីន លដើមផចិីញ្ច ឹមកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចលនាោះ។ លនោះជាមូលលហតុ សំលណើ ការអភវិឌណ
ជំនសួបានរក្សាដការរកី្ចលរមើនប្ផបក្លសដឌកិ្ចច លៅក្បុងសបូលរបស់ពកួ្លល និងការពិភាក្សាដបានលផ្លថ ត
លលើមលធាបាយលអបំផុតក្បុងការសលរមចបាននូវការរកី្ចលរមើនប្បបលនោះ។ 
 

បរសិ្ថទ នវទិានិងប្ដនកំ្ណតន់្រនកំ្លណើ ន 
លៅលរចើន ឬតិចជាង ក្បុងរយែៈលពលដូចោប  ដូចប្ដលលដញលោល ពីការពឹងប្ផអក្លលើលនោះ

រតូវបានលលបនថការរពមាន បរសិ្ថទ នបានចាបល់ផថើមរតូវបានឮ, ការលក្ើនលឡើងកានប់្តខ្ល ងំ លោយមាន
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ការលធវើបទបងាា ញន្រនរបាយការណ៍ឆ្ប ១ំ៩៧២ "ប្ដនកំ្ណតប់្ដលកំ្លណើ នលនោះ" (Meadows et al, 
១៩៧២), លោយលណែៈក្មមការ ក្លឹបន្រនទីរកុ្ងរ បូម ធុងន្រនលំនិតពីវទិាស្ថទ នបលចចក្វទិា 
Massachusetts (MIT)។ លនោះមនិប្មនជាការវាយតន្រមល ន្រនរដឌន្រនបរសិ្ថទ នមយួ។ ផធុយលៅវញិ លោល
បំណងរបស់វា លឺលដើមផវីភិាលនិនាប ការកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចពិភពលោក្ (ចំននួរបជាជនលៅលលើពិភព
លោក្ ឧសសាដហក្មមផលិតមាូបអាហារ និងការលធវើអាជីវក្មមធនធានធមមជាតិ)។ 

របាយការណ៍លនោះ បានលចាទសួរលំនិតសំខ្នន់្រនការអភវិឌណ ប្ដលជាកំ្លណើ នអចិន្ររនយ។
តាមរយែៈការបងាា ញជាលំរូ ជាលរចើន និនាប ការលនោះ វាបានរក្ល ើញថា "ប្ដនកំ្ណតឱ់្យមានកំ្លណើ ន
លៅលលើភពប្ផនដីលនោះ នឹងរតូវបានឈានដល់ក្បុងរយែៈលពលមយួរយឆ្ប លំរកាយ" និង "លទនផល
ទំនង ជាលរចើននឹងមានការធាល ក្ចុ់ោះមយួរលំពច និងមនិអាចរលបរ់លងទាងំលៅក្បុង ចំននួរបជាជន និង
សមតទភាពឧសសាដហក្មម" (ibid,១៩៧២)។ របាយការណ៍លនោះ លឺវាលអ។ វាមនិបានចូលលៅក្បុង
បញ្ហា ភូមសិ្ថៃសថនលោបាយលទ បបុប្នថបានលធវើឱ្យវាចាស់ោស់ណាស់ ប្ដលថា និនាប ការលៅក្បុង
លក្ខែណឍ ន្រនការលក្ើនលឡើង ចំននួរបជាជន ឧសសាដហូបនីយក្មម បលងកើនលលផឿន និងការបំពុលបរសិ្ថទ
ននិងការថយចុោះន្រនធនធាន លហើយបានរបឆ្ងំនឹងប្ដនកំ្ណតរ់បស់ភព។ កំ្លណើ នជាអចិន្ររនយលឺ
មនិអាចលៅរចួលទ។ 

លៅលពលលនាោះ ការសនបិោឌ នទាងំលនោះ មានផលបបោះពាល់ោប ងខ្ល ងំ។ សសរសថមភលសដឌកិ្ចច
ការអភវិឌណធមមតាមយួ លឺសទិតលៅលរកាមការវាយរបហារ និងលហតុលនោះលហើយ បានជារបាយការណ៍
លនោះរតូវបានវាយរបហាររលបភ់ាលីទាងំអស់ ទាងំលៅខ្ងលឆវង និងខ្ងស្ថឋ ំ។ វារតូវបានលលលចាទ
របកានថ់ាបានលធវើតាមរលបៀបលផេងលទៀតលឺ Neo-Malthusian ការបដិលសធតនួាទីរបស់វទិាស្ថៃសថ
និងបលចចក្វទិាក្បុងការបលងកើតជលរមើសលៅធនធាន លចោះប្តលែសាដោះលៅ ឬការលោោះរស្ថយជាមយួនឹង
ផលបបោះពាល់ ការថយចុោះរបស់ពកួ្លល លហើយថាជាការអនុវតថរបស់ពកួ្លហបតី ឬអភវិឌណនច៍រក្ពតថិ
និយម។ 

បញ្ដ វនថអាលមរកិ្ឡាទីនជាលរចើន ប្ដលលៅខ្ងលឆវង មានអារមមណ៍ថា បានជំទាស់លោយ 
"ប្ដនកំ្ណតប់្ដលកំ្លណើ នលនោះ" របាយការណ៍តាមទសេនែៈរបស់លល វារតូវបានវាយរបហារមក្លលើ
រលបទិ់ដឌភាពប្ដលពកួ្លលចាតទុ់ក្ថា ជាវជិជមាន ដូចជាការលធវើទំលនើបក្មមន្រនការលរបើរបាស់រទពយ
សមផតថិ លៅលអកូ្ឡូសីុអាលមរកិ្ឡាទីន និងលំនិតន្រនកំ្លណើ ន។ 

ពកួ្លលបានលរៀបចំជាការលឆលើយតបមយួ ប្ដលរតូវបានបងាា ញជាលំរូជលរមើសមយួ។ មហនថ
រាយ ឬសងគមថមី? អាលមរកិ្ឡាទីនលំរូពិភពលោក្,សំរបសំរលួពីមូលនិធិ Bariloche លរកាមការ
ដឹក្នារំបស់ Amílcar O. Herrera លនោះរតូវបានលចញផសាដយលៅក្បុងភាស្ថលអសាបញលៅឆ្ប ១ំ៩៧៥ 
វាលឺជាលំរូ លមើលលឆ្ព ោះលៅមុែ និងលវជជបញ្ហជ  ប្ដលរក្សាដថាបញ្ហា លនោះ «លឺមនិប្មនរាងកាយលទ បបុប្នថវាជា
នលោបាយសងគម និងលោយប្ផអក្លលើការប្ចក្ចាយប្ដលមនិលសមើោប ន្រនអំណាច ទាងំអនថរជាតិ និង
ក្បុងរបលទស»។ ជាដំលណាោះរស្ថយ មយួប្ដលវាបានលសបើ "ប្ដលជាសងគមសងគមនិយម ជាមូលោឌ ន 
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លោយប្ផអក្លលើ សមភាព និងការចូលរមួលពញលលញ របស់មនុសេទាងំអស់លៅក្បុងការសលរមចចិតថ
របស់សងគម" ប្ដលក្បុងការលរបើរបាស់ទំនិញសមាភ រែៈ និងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច នឹងរតូវបានបផញ្ដតថិលដើមផី
លធវើឱ្យពកួ្លលរតូវោប  ជាមយួបរសិ្ថទ ន(Herrera, ១៩៧៥)២។ 

លំរូលនោះ ផថល់នូវការលជឿនលលឿនមយួចំននួ ដូចជាការបដិលសធលំរូន្រនការអភវិឌណ  កាអនុវតថ
តាមលំនាតំាមរបលទសអបក្មាន លទាោះបីជាវាទុក្ ការពារបរសិ្ថទ នរហូតដល់ដំណាក្ក់ាលលរកាប្ដល
ធាល បជ់ាសថងោ់រ អាចទទលួយក្បាន ន្រនការរស់លៅរតូវបានលលសលរមចបាន សរមាបទ់ាងំអស់ោប ។ 
វាលសបើជលរមើសជំនសួ សំណួរមយួចំននួលទាោះជាោប ងដូចជាការលរបើរបាស់ថាមពលនុយលក្លប្អ រឬផថល់
ឱ្យមយួប្ផបក្ធំន្រនវាលរលហាស្ថទ ន លៅឱ្យវស័ិយក្សិក្មម លោយមនិលិតពីផលបបោះពាល់ធងនធ់ងរលនោះលៅ
លលើជីវចំរុោះ។ របាយការណ៍លនោះ បានការពារឱ្យមានកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច លោយមលធាបាយលផេងលទៀត
និងលជឿជាក្ថ់ា ដំលណាោះរស្ថយបលចចក្វទិា ប្ដលអាចរតូវបានរក្ល ើញ លដើមផលីោោះរស្ថយផលបបោះ
ពាល់អវជិជមានរបស់ែលួន។ 

ក្រណីលំរូជំនសួរបស់អាលមរកិ្ឡាទីនលនោះ លរួប្តរតូវបានកំ្ណតល់ៅក្បុងចិតថលោយស្ថរប្ត
ធាតុមយួចំននួន្រនទសេនវស័ិយលនោះ ឆ្ប លំរកាយមក្ លៅក្បុងការបងាា ញែលួនលោលនលោបាយរបស់  
រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនមយួចំននួ។ 
 
 

ការប្វក្ប្ញក្ភាពែុសោប និងការលធវើពិធក្មម 
រសបជាមយួកិ្ចចពិភាក្សាដ លលើប្ដនកំ្ណតល់អកូ្ឡូសីុ ន្រនកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច វធីិស្ថៃសថ

សំខ្នល់ផេងលទៀត បានពាោមបលងកើតលឡើងវញិ ទិដឌភាពលសដឌកិ្ចច និងសងគមន្រនការអភវិឌណ។ អតទ
បទមយួប្ដលអាចរតូវបានបនលិចក្បុងសំណំុន្រនវធីិស្ថៃសថលនោះលឺជា "លសចក្ថីរបកាស Cocoyoc" ប្ដល
ដឹក្នាលំោយ Barbara Ward (UNEP/អងគការ UNCTAD ឆ្ប ១ំ៩៧៤) ប្ដលបានទទូចថា វាមាន
ភាពសមផូរប្បប ន្រនផលូវលៅកានក់ារអភវិឌណ និង ថាលោលបំណងរបស់វា លឺលដើមផបី្ក្លមអរទពយសមផតឋិ 
ប្ចក្ចាយ និងធានាថា តរមូវការមូលោឌ នរតូវបានបំលពញ។ លៅតាមបលណាថ យបនាធ តដូ់ចោប លនោះ, 
សំលណើ រសំុ (ឆ្ប ១ំ៩៧៥) «ការអភវិឌណលផេងលទៀត" ប្ដលបានោក្ល់ចញ លោយមូលនិធិរបលទសស ុ
យប្អត Dag Hammarskjöld របស់លោក្បានទទូច លលើការបំប្បក្ ការអភវិឌណពីកំ្លណើ ន ជប្ជក្
ឱ្យលហតុផលថាលោលបំណងលនោះ លឺលដើមផលុីបបំបាតភ់ាពរកី្រក្ និងធានាឱ្យបានថា លសចក្ថីរតូវការ
រតូវបានបំលពញ។ លុណលក្ខណែៈប្ដលបានបប្នទមលទៀតន្រនការ "អភវិឌណលផេងលទៀត" រតូវបានលល
និោយថា ជា Endogenous (វារតូវបានកំ្ណតល់ៅក្បុងសងគម) និងការពឹងប្ផអក្លលើែលួនឯង។ ការ
ពិភាក្សាដប្បបលនោះ ប្ដលរតូវបានលលមនិអនុវតថតាម លដើមផចីាបល់ផថើមជាមយួនឹងការទទលួយក្ និង
លរកាយមក្ រតូវបានចុក្ចាប ់លផថើមចូលលៅក្បុងសនធសេនអ៍ភវិឌណនម៍នុសេលៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៩០ លៅក្បុង
កំ្ប្ណលលើក្ដំបូងរបស់ែលួនលនោះ បានយក្ការបំផុសលំនិតរបស់ែលួន ពីការងាររបស់ Amartya Sen 
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លៅលលើ "សមតទភាព" ប្ដលជាក្ប្នលងលអ លរួប្តលផ្លថ តជាពិលសសលលើសកាថ នុពល និងមានសមតទភាព
ក្បុងការលធវើអវីមយួរបស់របជាជន។ 

លោលជំហរទាងំលនោះ មានឥទនិពលលៅក្បុងអាលមរកិ្ឡាទីន និងបានក្ស្ថងលឡើងលលើជា
បនថបនាធ ប។់ ការរមួចំប្ណក្សំខ្នបំ់ផុត លឺលោលលំនិតន្រន «ការអភវិឌណខ្ប តមនុសេ» របជារបិយ
ភាពលោយលសដឌវទូិជនជាតិឈលីី រូបលោក្ Manfred Max-Neefe លនោះ។ លនោះលឺប្ផអក្លលើការលសបើ
លនលឹោះបី: ការអភវិឌណលរួប្តលផ្លថ តលលើរបជាជន ជាជាងវតទុមលធាបាយ លដើមផបំីលពញតរមូវការ អាចនឹង
រតូវបានកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណ និងភាពរកី្រក្លឺជាលំនិតពហុវចនែៈ លនាោះលឺអារស័យលៅលលើតរមូវការ
ែវោះខ្ត (NMax-Neefe et al., ១៩៩៣) ។  

រកុ្មអបក្វភិាលលផេងលទៀត លៅក្បុងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៨០ បានលរជើសលរ ើសយក្លៅពិចារណា
លឡើងវញិអំពីការអភវិឌណ ពីចំណុចន្រនទិដឌភាពន្រនការពឹងប្ផអក្លលើែលួនឯង ប្ដលបានអនុវតថលៅលលើ
សមតទភាពមូលោឌ ន និងធនធាន បនាធ បពី់លោក្ Johan Galtung (១៩៨៥) ផងប្ដរ។ លោយមាន
សញ្ហដ ណន្រនការពឹងប្ផអក្លលើែលួនឯង លនោះលហើយលទនផលជាវជិជមាន ប្ដលលរួប្តរតូវបានយក្អតទ
របលោជនន៍្រនការក្បុងរសុក្ និងការលផធរអវជិជមាន ពីលរៅលរួរតូវបានរារាងំ។ មយួចំននួន្រនការទាងំ
លនោះនឹងលលចលឡើងមថងលទៀត លៅលរកាមទិដឌភាពពាក្យ "ការអភវិឌណលរោោះថាប ក្,់" លបើលទាោះបីជាស្ថោ
លរៀនន្រនការលិតលនោះ មានប្តមយួលតប់្ដលមានឥទនិពលកំ្ណតល់ៅក្បុងអាលមរកិ្ឡាទីន (បានលលលមើល
ល ើញលៅន្រថងលនោះ, ឧទាហរណ៍, លៅក្បុងការទទលួបានន្រនការលធវើក្សិក្មមខ្ប តតូច លោយបណាថ ញ
Compas)។ ស្ថល ក្រតូវបានលលអនុវតថជាទូលៅ លោយរោឌ ភបិាលរបស់លោក្ Hugo Chavez និងក្បុង
ការលលើក្ក្មពស់ន្រនផសាដរលក្ម់ាូបអាហារក្បុងរសុក្។ 

ជាចុងលរកាយ វាលឺជាការចាបំាចល់ដើមផទីទលួបានក្បុងចិតថថា ចាបត់ាងំពីចុងឆ្ប ១ំ៩៩០
លនោះ សំណួរប្ដលសួរលោយវស័ិយលសដឌកិ្ចចលអកូ្ឡូសីុបានទទលួរបាក្។់ លនោះលឺជាវទិាល័យ ទូលំ
ទូោយ និងសមផូរប្បបន្រនការលិត ពីក្ប្នលងប្ដលការរោិះលនជ់ាបនថបនាធ ប ់ រតូវបានលលោក្ឱ់្យដំលណើ រ
ការលៅលិតមន្រមជាមយួនឹងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច។ លសដឌវទូិលោក្ Herman Daly លឺជាតឯួក្សំខ្ន់
លៅក្បុងការពិភាក្សាដ លដញលោលទាងំលនោះ និងជាលរចើនរបស់ោត ់ ប្ដលបានផេពវផសាដយអតទបទន្រន
ភាស្ថលអសាបញ (Daly និង Cobb, ១៩៩៣)។ 
 

 
ការលងើបលឡើងនិងការលធវើពិពិធក្មមន្រនការអភវិឌណរបក្បលោយនិរនថរភាព 

ែណែៈលពលប្ដលការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប  ទសវតេឆ្ប ១ំ៩៧០ លៅលលើបរសិ្ថទ ន និងការ
អភវិឌណបនថលទៀត លដើមផវីវិឌណកំ្ប្ណដំបូងន្រនលំនិត ន្រន«ការអភវិឌណរបក្បលោយចីរភាព" ប្ដលបាន
បងាា ញែលួនលៅលដើមដំបូងន្រនឆ្ប ១ំ៩៨០ លនោះ។ 
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ពាក្យថា "និរនថរភាព" បានមក្ពីជីវស្ថៃសថចំននួរបជាជន និងរតូវបានលលយល់ថាជាលទន
ភាពន្រនការទាញយក្ ឬការរបមូលផលធនធានក្លក្ើតលឡើងវញិ ផថល់ថា លនោះលឺជាការលធវើលោយមនិ
លលើសពីអរតា ការបនថ និងការផលិតលឡើងវញិរបស់ពកួ្លល។ ការទាញយក្ប្បបលនោះ លរួប្តមាន
លោលបំណងលោយផ្លធ ល់ លៅក្បុងការបំលពញតំរូវការរបស់មនុសេ និងធានាលុណភាពន្រនជីវតិ- 
លោលលៅប្ដលែុសពីកំ្លណើ នស្ថមញ្ដ។ វធីិស្ថៃសថន្រនការតលរមៀបលនោះ បានបងាា ញែលួនក្បុងឆ្ប  ំ
១៩៨០លនោះ ជាលលើក្ដំបូង "យុទនស្ថៃសថអភរិក្េពិភពលោក្" (អងគការ IUCN, UNEP និងអងគការ 
WWF ឆ្ប ១ំ៩៨១)។ របាយការណ៍លនោះ អោះអាងថា វាជាការមនិអាចលធវើលៅបាន រមួបញ្ចូ លវមិារត  
បរសិ្ថទ នក្បុងរក្បែណ័ឍ លំនិត ន្រន "ការអភវិឌណធមមតា លហើយដូលចបោះ វាលឺជាការចាបំាចក់្បុងការកំ្ណត់
ពីស្ថរែៈសំខ្នន់្រនលំនិតលនោះ។ 

មយួជំហានបនាធ ប ់ រតូវបានលលនាយំក្លៅជាមយួលណែៈក្មាម ធិពិភពលោក្ សថីពីបរសិ្ថទ ន
និងការអភវិឌណ (WCED) លរៀបចំលោយអងគការសហរបជាជាតិ។ របាយការណ៍របស់ែលួនចុងលរកាយ 
"អនាលតទូលៅរបស់លយើង" ផថល់ជូននូវអវីប្ដលជាការអាចលធវើលៅបាន ដក្រសងស់មថលីរចើនបំផុតប្ដល
ជានិយមនយ័ ន្រនការអភវិឌណរបក្បលោយនិរនថរភាព។ លទាោះបីជាវាប្តងប្តរតូវបានលលើក្លឡើងថា ជា
ការលបថជាញ ចិតថ ចំលពាោះជំនាន ់ នាលពលអនាលតមយួ អតទបទទាងំរសុងលឺប្វង និងលរចើនលទៀត សមុរល
ស្ថម ញ (WCED, ១៩៨៨) និងលរួប្តរតូវបានវភិាល។ 

លៅក្បុងក្ប្នលងដំបូង លរឿងធមមតាជាមយួសំលណើ ជលរមើសលផេងលទៀតមយួចំននួ ប្ដលបាន
លធវើលឡើងលៅលពលលនាោះ, វាអំពាវនាវឱ្យមានការអភវិឌណ នឹងរតូវបាន ក្បុងលោលបំណងបំលពញតរមូវ
ការរបស់មនុសេ និងពរងីក្លនោះ ឱ្យលបថជាញ ចិតថចំលពាោះជំនានល់រកាយ។ ទីពីរ វាបានស្ថរភាព ថា 
អតទិភាពន្រនប្ដនកំ្ណត ់ លហើយដូលចបោះ វាបានភាជ បម់ក្ជាការែិតលៅជិត បនាធ តន់្រនការលិតចាបល់ផថើម
លោយក្លឹបន្រនរបាយការណ៍ទីរកុ្ងរ បូមលនាោះលទ បបុប្នថបនាធ បម់ក្ វាបានលៅលលើភាពែុសោប រវាងអបក្
ប្ដលរងឹ (ឧទាហរណ៍ កំ្ណតល់ៅក្បុងរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ) និងអបក្លផេងលទៀតប្ដលមានភាពបតប់្បន
លរពាោះពកួ្លលពឹងប្ផអក្លលើមនុសេលោយែលួនឯង (ក្បុងក្រណីន្រនការបលចចក្វទិា ឬអងគការន្រនសងគម)។ 
ជាចុងលរកាយ និយមនយ័បិទ ជាមយួនឹងការបតរ់តឡបផ់េោះផសាដរ: ការអភវិឌណរបក្បលោយនិរនថរ
ភាព រតូវប្តមានលោលបំណង កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច។ ដូលចបោះលំនិតរបឆ្ងំលនោះ ពីកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និង
ការអភរិក្េបរសិ្ថទ ន និងលសដឌកិ្ចចបាតអ់ស់។ វារតូវបានលលអោះអាងជាថមីមថងលទៀតថា ការអភវិឌណបាន
បញ្ហជ ក្ឱ់្យមានកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និងការអភរិក្េធនធានធមមជាតិ បានកាល យជាលក្ខែណឍ ចាបំាច់
សរមាបក់ារសលរមចបានរបស់វា។ លតើមានអវីប្ដលពីមុនផធុយឥឡូវលនោះ បានកាល យលៅជាពឹងប្ផអក្ោប
លៅវញិលៅមក្។ 

វធីិប្ដលមាននិរនថរភាព លៅក្បុងរបាយការណ៍លនោះ រតូវបានទសេនាទានលនោះ លឺមានអតទ
នយ័លផេងោប  រតូវបានផឋល់ របសិនលបើបានយក្លៅលលើផ្លធ ល់ែលួន នាមុំែរបស់ែលួន លោលជំហរ
អភវិឌណនល៍ដើមផលីធវើឱ្យមានភាពែុសោប ខ្ល ងំណាស់។ លនោះលឺជាមូលលហតុប្ដលវារតូវបានអោះអាងថា



23 

និយមនយ័របស់របាយការណ៍លនោះ លឺផធុយលៅក្បុងលក្ខែណឍ របស់ែលួនផ្លធ ល់លនាោះលទ បបុប្នថវាលឺជាលៅ
ក្បុងនយ័តឹងរងឹមយួ, ចាបត់ាងំពីការអវីប្ដលសំខ្ន ់លឺថាលតើសមាសធាតុទាក្ទិ់ននឹងនិយមនយ័ទាងំ
មូល។ វាពំុមានតក្កែៈវទិាអំពី WCED លោយចាបល់ផឋើមលោយការយល់ដឹងជាក្ោ់ក្ន់្រនប្ដនកំ្ណត់
របស់វា និងសមាសភាលប្ដលអាចរតូវបានតភាជ បជ់ាមយួោប ។ តក្កែៈដូោប  នឹងរតូវបានបងាា ញ 
បបុនាម នឆ្ប លំរកាយមក្ ជាមយួនឹងកំ្ប្ណរអាលមរកិ្ឡាទីនន្រនរបាយការណ៍ដូចោប លនោះ"រលបៀបវារែៈរបស់
លយើងផ្លធ ល់»(CDMAALC., ១៩៩០)។ 

លៅក្បុងក្រណីណាមយួ ប្ដលកាតប់នទយន្រននិរនថភាព លៅនឹងក្តាថ លសដឌកិ្ចចលនោះ វារតូបាន
រងឹទទឹងលលើប្ផបក្ជាលរចើន លៅចំលពាោះមុែ។ លលើក្ទីពីរ "យុទនស្ថៃសថពិភពលោក្ការអភរិក្េ"
ឧទាហរណ៍ ផលិតលៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៩១ បានលោោះរស្ថយប្ដនកំ្ណតន់្រនរបាយការណ៍ Brundtland 

លនាោះោប ងចាស់។ វាបានរពមានថា: "កំ្លណើ នរបក្បលោយនិរនថរភាព" លឺជាការលឆលើយតបរបាយ
ការណ៍លនោះ ផថល់នូវនិយមនយ័ថមី ន្រននិរនថរភាពប្ដលជាែលី និងមានអតទនយ័លអកូ្ឡូសីុចាស់ោស់
បប្នទមលទៀត -"ការលធវើលអាយរបលសើរលឡើងនូវលុណភាពន្រនជីវតិមនុសេ ផធុយលៅក្បុងលក្ខែណឍ ោម នអវី
ប្ដលរាងកាយអាចដុោះលូតោស់បានជាលរៀងរហូត ែណែៈលពលប្ដលរស់លៅក្បុងសមតទភាពដឹក្
ជញ្ជូ នទំនិញ ន្រនការោរំទដល់របពន័នលអកូ្ឡូសីុ" និងភាពលជឿនលលឿនោប ងរតឹមរតូវ ន្រនប្ផបក្លផេង
លទៀតលៅចំលពាោះមុែ ជាពិលសសលៅក្បុងការលៅរបស់ែលួន សរមាបក់ារផ្លល ស់បថូរ រក្មសីលធម ៍ (អងគ
ការ IUCN, UNEP និង អងគការ WWF ឆ្ប ១ំ៩៩១)។ 

លរៅពីការជប្ជក្ ពិភាក្សាដោប លនោះ ប្ដលជាអតទនយ័ លរចើនន្រនការអភវិឌណរបក្បលោយ 
និរនថរភាព ប្ដលរតូវបានអនុញ្ហដ តឱ្យវារតូវបានលរបើក្បុងវធីិលផេងោប  ជាលរចើន បានមក្ពីយុទននាការ 
ស្ថធារណែៈលដើមផបីរហិារន្រនមូលធននិយម។ ទទលួបានលជាលជយ័ ដូលចបោះ វារតូវបានលលថា ពាក្យ 
"និរនថរភាព" ប្បក្លចញពីឫសរបស់ែលួនលៅក្បុងរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ លហើយបានកាល យជាោយឡំ
ជាមយួនឹងការោក្ប់ាងំ អបក្អភវិឌណ។ សពវន្រថងលនោះ  លយើងល ើញថា វារតូវបានលលលរបើលៅក្បុងវធីិ
ចប្មលក្ដូចជា "និរនថភាពសងគម" ឬ "កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចរបក្បលោយនិរនថរភាព"។ 
 
 

ការរបមូលផឋុ ំនិងការតស ូ  
លៅចុងបញ្ចបន់្រនឆ្ប ១ំ៩៨០ លនោះ ការដលួរលំន្រន "សងគមនិយមពិតរបាក្ដ" លៅក្បុងអឺរ បុប

ខ្ងលក្ើត បាននាឱំ្យមានការជលរមើស កាលពីមុនបាននិោយថា ជាជលរមើសជំនសួ កាល យជាការ
បងខូច។ លៅលពលដូចោប លនោះប្ដរ លោលនលោបាយលសរនិីយមថមី និង អភរិក្េនិយមថមី រតូវបានលល
ចាបល់ផថើមកាល យលៅជារមួបញ្ចូ លោប  លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន។ ទាងំលនោះ លឺជាឆ្ប លំៅលពល
ប្ដលការលធវើកំ្ប្ណទរមងទី់ផសាដរ, ការយល់រពម លៅវាប សីុងលតាន និងលធវើឯក្ជនភាវូបនីយក្មមលនោះ
បានលផលីឈាម ោះ និងជរួប្ដលអាចលធវើបានន្រនជលរមើស ប្ដលកានប់្តរញួលៅ ជាបនថបនាធ ប។់ លំនិតទាងំ
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លនោះ បានផេពវផសាដយលៅទូទាងំទវីបលនោះ, ជាមយួនឹងការោរំទ ន្រនពកួ្ឥសេរជនក្បុងរសុក្ និងការ
របកានខ់្ជ បន់្រនស្ថទ បន័សិក្សាដ។ ការពិភាក្សាដអំពីការអភវិឌណលនោះ រតូវបានកាល យជាឥតបានការ, ដូច
ប្ដលវារតូវបានលលសនមតថ់ា ទីផសាដរលនោះនឹងមានតិច ឬលរចើន ជាការអភវិឌណលោយឯក្ឯង ការលធវើ
ប្ផនការ និងការលធវើអនថរាលមនរ៍តូវបានលលចាតទុ់ក្ថាមនិមានរបលោជនរ៍ពមទាងំលរោោះថាប ក្។់ 

ផលបបោះពាល់ន្រនលិទនលសរនិីយមថមីលឺខ្ល ងំ ដូលចបោះ លបើលទាោះបីជាវធីិស្ថៃសថប្បបអញ្ដបដិបនប 
បានន្រលតរមូវ និង ការសរមបែលួនលៅរក្វា។ ឧទាហរណ៍មយួ លឺសំលណើ សរមាប ់ការផ្លល ស់បថូរមាន   
ផលិតភាពរបក្បលោយសមភាព (PTE) ប្ដលបានោក្ល់ចញលោយលណែៈក្មមការលសដឌកិ្ចចសរមាប់
អាលមរកិ្ឡាទីន និងការបី នី (ECLAC) លៅលពលចាបល់ផថើមន្រនឆ្ប ១ំ៩៩០ លនោះ។ PTE ជាប្ផបក្មយួន្រន
រចនាសមពន័នថមីលនោះ លោយប្ផអក្លលើការពិនិតយលឡើងវញិ ពីលំនិត Prebisch ការពារតនួាទីរបស់រដឌ
លហើយបដិលសធលិទនលិសរនិីយមថមី។ វាអំពាវនាវឱ្យមានភាពបតប់្បនក្បុងលោលនលោបាយស្ថរលពើ
ពនននិងរូបិយវតទុលមើលល ើញការរបក្តួរបប្ជងជាមយួដំលណើ រការរបពន័នរលឹំក្លឡើងវញិពីរែៈសំខ្នន់្រន
ឧសសាដហូបនីយក្មមនិងតាមការចូលរមួលៅក្បុងទីផសាដរនាលំចញ។ 

បបុប្នឋ មានការរបុងរបយត័បលរចើនជាងការពិនិតយ PTE បងាា ញថាលទាោះជាោប ងណាលៅប្ត
លផ្លថ តលលើការលលើក្ក្មពស់កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច។ លទាោះបីជាវារបឆ្ងំនឹងមូលោឌ នរលឹោះ លសរនិីយម វាោំ
រទផងប្ដរការពរងីក្ទីផសាដរ លៅក្បុងវស័ិយសងគម និងបរសិ្ថទ ន(ការការពារមូលធនសងគម និងមូល
ធនធមមជាតិ)។ លលើសពីលនោះលទៀត វាលឺជាលោលជំហរមយួប្ដលមានការោរំទ ន្រនសក្លភាវូបនី
យក្មម (លរកាមសំលណើ រន្រន "តំបនល់បើក្ចំហ") ប្ដលវាជាការមនិលអើលពើ ឬកាតប់នទយស្ថរែៈសំខ្នន់្រន 
បរបិទសងគម និងនលោបាយន្រនការអភវិឌណ(ដូលចបោះការបំប្បក្ជាមយួនឹងស្ថរសំខ្នម់យួន្រនរទឹសថី
ភាពអារស័យ)។ ខ្ងលលើទាងំអស់ វាលឺជាលោលជំហរបលចចក្ធិបលតយយ ជាជាងការជំនសួការ
អភវិឌណ និងោរំទបរធិាន និងការរកី្លូតោស់ជាសក្ល។ 

លៅក្បុងឆ្ប ដូំចោប លនាោះ លទាោះជាោប ងណា ជំហរលផេងលទៀតរតូវបានចាតប់្ចងក្បុងការរក្សាដ
ទសេនែៈជំនសួ។ ទាងំបីក្រណី ប្ដលែុសពីោប  បបុប្នថទាងំអស់លនាោះ វាបានឆលុោះបញ្ហច ំងថា ភាពរងឹមា ំ
លរួប្តរតូវបានលលើក្លឡើង។ លយើងនឹងចាបល់ផឋើមជាមយួនឹងការរោិះលន ់ ន្រនការអភវិឌណពីទសេនែៈៃសថី
និយម៣ លៅក្បុងការកំ្ណត ់អាលមរកិ្ឡាទីន ការរមួចំប្ណក្លផេងោប បានលផ្លថ តលលើការទទលួស្ថគ ល់
ពីស្ថរែៈសំខ្នន់្រនតនួាទីរបស់ៃសថី លៅក្បុងរបលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចជាតិ បបុប្នថមនិប្មនទាងំអស់
ន្រនពកួ្លលជាបព់ាក្ព់ន័ននឹងការពិនិតយសំខ្នន់្រនការអភវិឌណ។ ទសេនែៈប្ដលបានលចាទសួរ ពីភាព
លលមអៀងបុរស លផ្លថ តលលើការរមួចំប្ណក្លនោះបានលធវើលឡើងលោយៃសថីប្ដលបានចាក្លចញពីការលមើល
មនិល ើញ, ជាពិលសសការប្ថរក្សាដ និងទិដឌភាពលផេងលទៀត ន្រនលសដឌកិ្ចច មនិប្មនពាណិជជក្មម
(Carrasco, ២០០៦)។ លៅក្បុងក្រណីន្រន លិទនិលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយមទាងំលនោះ នាឱំ្យមានការស្ថក្សួរ
ោប ងខ្ល ងំន្រនការអភវិឌណ (សូមលមើលអបក្ប្ដលបានបំផុសលំនិតលោយពាណិជជក្រឆ្ប ១ំ៩៨៩)។ 

ស្ថោលរៀនបទបផញ្ដតថិលនោះរតូវបានតំលឡើងឋានែៈជាដំបូង លោយអបក្លសដឌកិ្ចចរបស់
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របលទសបារាងំ សលរមចបានឥទនិពលមយួចំននួ លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន, ជាមយួនឹងការរប 
រពឹតឋ ការសិក្សាដ និងសក្មមភាពរបស់លោក្ Alain Lipietz (១៩៩៧)។ វធីិស្ថៃសថ "ប្សវងរក្ការរមួ
បញ្ចូ ល ការវភិាលន្រនលសដឌកិ្ចចនលោបាយ ជាមយួនឹងការវភិាលន្រនការសងគមសីុវលិ និង/ឬរដឌ លដើមផី
បងាា ញពីរលបៀបប្ដលពកួ្លលបានលធវើអនថរក្មមទាក្ទ់ងមូលធនធមមតា និងរលបរ់លងវលគសិក្សាដជលមាល ោះ
និងវបិតថិសរមបសរមួលន្រនការរបមូលផថុ ំមូលធន "លនោះលបើលោងតាមការ អបក្ោរំទមយួ ចំលណាមន្រន
អបក្ោរំទរបស់ែលួន៤។ 

ចាបល់ផថើមលៅចុងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ ការជប្ជក្តវាប លៅលលើ "បំបាតលិ់ទនិសមាភ រែៈនិយម"
ន្រនការអភវិឌណ បានចាបល់ផថើម លដើមផទីទលួបានការទទលួស្ថវ លមន ៍លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន។
ពាក្យលនោះរតូវបានលរបើលៅក្បុងនយ័ន្រនការកាតប់នទយការលរបើរបាស់សំភារែៈ និងថាមពលខ្ល ងំលពក្ 
និង បថូរទិសលសដឌកិ្ចច លដើមផបំីលពញតរមូវការរបស់មនុសេ។ លំរូប្ដលលអបផុំតប្ដលបានស្ថគ ល់ដូចជា
លលលៅថា "ក្តាថ ទាងំ១០" ឬ "តំបនអឺ់រ បុបចីរភាព" សំលណើ របស់វទិាស្ថទ នអាកាសធាតុ Wuppertal 

លៅក្បុងរបលទសអាលលឺមបងប់ានលលើក្ទឹក្ចិតថការងាររបស់អងគការសងគមសីុវលិមយួចំននួ និងអបក្
សិក្សាដមយួចំននួ៥ បញ្ហា ទាងំលនោះរតូវបាននាយំក្មក្ជាថមីមថងលទៀត លៅក្បុងការជប្ជក្លដញលោលនា
លពលបចចុបផនប អំពីសមយ័កាលលរកាយនិសសាដរណានិយម លៅក្បុងរបលទស Andean លនោះ។ 
 

 
ងាក្លៅលិទនលិឆវងនិយម និងផធុយ 

ចាបត់ាងំពីឆ្ប ១ំ៩៩៩មក្ ការលធវើសមាធិ នលោបាយពីការលធវើកំ្ប្ណទរមងទី់ផសាដរលនោះ 
លិទនិលសរនិីយមបានលក្ើតលឡើងលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន។ លនោះជាការបលញ្ចញមតិនលោបាយ
របស់រោឌ ភបិាលប្ដលលលបានចូលកានអំ់ណាចប្ដលកំ្ណតែ់លួនថាខ្ងលឆវង ឬការរកី្ចលរមើន៦។
មាបងវញិលទៀត, ការផ្លល ស់បថូរលនោះ បណាថ លមក្ពីដំលណើ រការនានា  រមួទាងំការរោិះលនោ់ប ងស្ថហាវ 
និង របតិក្មមរបឆ្ងំលៅនឹងយុទនស្ថៃសថលិទនិលសរនិីយម និងជាការពរងីក្លចញ ពីកិ្ចចពិភាក្សាដលលើ
ការអភវិឌណ។ 

ដូលចបោះរលក្ន្រនការលធវើកំ្ប្ណទរមងលិ់ទនិលសរនិីយមលនោះ រតូវបានផ្លអ ក្ និងបទបផញ្ដតថិ និង
ការរតួតពិនិតយជាលរចើនរតូវបានលលប្ណនា។ំ ដំលណើ រការ លផេងោប ក្បុងការពរងឹងរដឌលនោះ រតូវបានផថួច
លផថើមរមួទាងំការវលិរតឡបល់ៅកានស់ហរោសរលបរ់លងលោយរដឌមយួ និងផថល់ថាមពលដល់ប្ផន
ការជាលរចើនលទៀតលដើមផរីបយុទនរបឆ្ងំធំទូោយ នឹងភាពរកី្រក្រតូវបានអនុវតថ។ ក្បុងបរបិទន្រនការ
ជប្ជក្ពិភាក្សាដោប  លលើការអភវិឌណលនោះ បានផ្លល ស់បថូរោប ងខ្ល ងំ។ 

រកុ្មមយួន្រនរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនលនោះ លឺសមផូរប្បបណាស់ លទាោះជាោប ងណា និងជា
ក្រមតិន្រនការសងកតធ់ងនល់ផេងោប  ដូលចបោះអាចរតូវបានរក្ល ើញលៅក្បុងវធិានការ ប្ដលពកួ្លលបាន
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ប្ណនា,ំ ចាបពី់ការរតួតពិនិតយោប ងតឹងរងឹ ន្រនការផ្លល ស់បថូររូបិយវតទុ និងការជញួដូរទំនិញរតូវបាន
អនុវតថលៅក្បុងរបលទស លវលណហេុយលអឡា,  កានប់្តលរចើនមានលឡើង លោលនលោបាយលសដឌកិ្ចច
ធមមតាលឆ្ព ោះលៅរក្លៅរបលទសលរបសីុល ឬអ ុយរុយហាគ យ។ 
លៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី របលទសលអកាវ ឌរ័ និងរបលទស លវលណហេុយលអឡា,  ការរោិះលនមូ់លធននិយម
កានប់្តខ្ល ងំលឡើង និងជាសំលណើ រសរមាបក់ារក្ស្ថង "សងគមនិយមសតវតេរទី៍២១" បានលលច
លឡើង។ លនោះជារទឹសថី លលស្ថគ ល់ថាលអបំផុត ន្រនសងគមនិយមសតវតេរទី៍២១ អាចនឹងរមួបញ្ចូ ល A. 

Borón (២០០៨), H. Dieterich (១៩៩៦) និង J.C. Monedero (២០០៨)។ លៅក្បុងវធីិផ្លធ ល់ែលួន
របស់ពកួ្លល បានកំ្ណតក់ាររោិះលនោ់ប ងខ្ល ងំ ជាទូលៅលឺមូលធននិយមលមអតិ និងជាពិលសសលឺលិទនិ
លសរនិីយមថមី។ លោលបំណងទាងំអស់ លៅក្បុងការរលបរ់លង ឬការោក្ក់្រមតិតនួាទីមូលធននិង
ផឋល់តនួាទីសំខ្នល់លើរដឌលនោះ។ បបុប្នថលលើសពីការរោិះលនទ់ាងំលនោះ, វធីិស្ថៃសថរបស់ពកួ្លល បានទទលួ
រងពីប្ដនកំ្ណតល់ផេងោប , ដូចជាការពិភាក្សាដោប ងសំខ្នម់យួន្រនបញ្ហា  រមួមានបរសិ្ថទ នឬ   អនឋរ
វបផធមនិ៏យម និងការោក្ប់ញ្ចូ លជនជាតិលដើមភាលតិចលនោះលឺវាអវតថមាន។ លៅរបលទសលផេងលទៀត
លោយផធុយស្ថទ នភាពលនោះលឺែុសោប ។ លៅក្បុងរបលទសអាហេងទី់ន, ឧទាហរណ៍, របលភទន្រន
ប្រជាប្រិយភាពជាតិ "ការអភវិឌណប្ដលរតូវបានលធវើឱ្យមានជារូបរាងលឡើង។ វាលធវើការអំពាវនាវ
ឱ្យមានកំ្លណើ ន និងការនាលំចញបាន លបើលទាោះបីជាវាមានតនួាទីោប ងសំខ្នស់រមាបរ់ដឌប្ដលរតូវ
បានលលយល់ លដើមផឱី្យមានលៅក្បុងការបលរមើរបស់របជាជន។ ក្បុងក្រណីន្រនរបលទសលរបសីុល៖ (ការ
អភវិឌណថមី) លឺជាមធយម កានប់្តលរចើន លៅប្តលសបើសំុឱ្យមានតនួាទីកានប់្តធំសរមាបរ់ដឌ បបុប្នឋបាន
បញ្ហជ ក្ថ់ា លរឿងលនោះមនិរតូវរាងំសធោះដល់ដំលណើ រការន្រនទីផសាដរ វាបដិលសធលិទនិលសរនិីយមបបុប្នឋបាន
កំ្ណតល់ោយែលួនវាោចពី់ោប ពីអវីប្ដលែលួនលៅថា "របជានិយមលឆវងចាស់កំ្រលិ" លហើយទីបំផុត
លោយលស្ថម ោះរតងទ់ាងំអស់ វាបានរបកាសែលួនវាលៅជាលសរ(ីBresser Pereira, ២០០៧)។ 
 

វធីិស្ថៃសថ រទឹសថីទាងំលនោះ លឺសមផូរប្បបណាស់លៅក្បុងរបលទសទាងំពីរលនាោះ បបុប្នថលៅក្បុង
បរបិទន្រនការវភិាលរបស់លយើងទីលនោះ ជាអវីប្ដលលរួប្តរតូវបាន លូសបនាធ តពី់លរកាមលនាោះលឺថាពកួ្លល
មនិបានលចាទសួរអំពីសនិទានភាពន្រនការអភវិឌណប្ដលជាកំ្លណើ ន តនួាទីន្រនការនាលំចញ ឬការវនិិ
លោលឬការលធវើអនថរាលមន ៍លដើមផលីធវើឱ្យការលរបើរបាស់ន្រនធមមជាតិ។ ដូចោប លនោះប្ដរ មានសំណួរសងគម 
-ដូចជាការលោោះរស្ថយជាមយួភាពរកី្រក្- វាមនិមានវធីិស្ថៃសថអនឋរវបផធម។៏ ជាទូលៅ អវីប្ដលរតូវ
បានពិភាក្សាដលោយលស្ថម ោះ ជាមលធាបាយលដើមផនីាមំក្នូវ ការរកី្ចលរមើនប្ដលចងប់ាន តនួាទីរបស់
រដឌលៅក្បុងលនោះ (លោយបទបផញ្ដតថិ ឬលោយការចូលរមួលោយផ្លធ ល់តាមរយែៈសហរោសរដឌជា
ឧទាហរណ៍) និងរលបៀប លដើមផបី្ចក្របាក្ចំ់ណូលអតិលរក្លនោះ។ យុទនស្ថៃសថលនោះ បានចុោះចូលលៅក្បុង
មុែងារ និងរបលភទមយួចំននួន្រនរដឌនិយម លទាោះបីជាទសេនាទានមថងលទៀត ក្បុងនយ័វជិជមានការ
ទំនាក្ទំ់នងជាមយួសហលមន ៍ អាជីវក្មមែុសោប  (ការោរំទ រកី្រាលោលលៅក្បុងរបលទសលរបសីុល 
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បបុប្នថលៅក្បុងរបលទសអាហេងទី់ន ោរំទលោយមានលក្ខែណឍ ) ។ 
 

លៅលពលប្ដលវាមក្ដល់ការអនុវតថជាក្ប់្សថង ន្រនរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន និងលលរមាងរបស់
ពកួ្លលន្រនសក្មមភាព ស្ថទ នភាពលនោះបានកាល យលៅជា លៅប្តមានភាពសមុលស្ថម ញ។ មយួចំននួរតូវ
បានជាបោ់ងំ ក្បុងការលោលលំនិតមាប រកូ្លសដឌកិ្ចច (រដឌបាល Lula da Silva និង Tabaré Vazquez 
ជាឧទាហរណ៍) និងអបក្លផេងលទៀត កំ្ពុងពាោមអនឋរាលម ប្ដលមានទំហំធំ ដូចលៅក្បុងក្រណីន្រន
របលទសលវលណហេូលអឡា។ បបុប្នឋពកួ្លលទាងំអស់ បានការពារកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច មាននយ័ដូចនឹងការ
អភវិឌណ និងការលជឿថាវានឹងរតូវបានសលរមចលោយការបលងកើនការនាលំចញ និងបលងកើនអតិបរមិា ការវ ិ
និលោល។ ទាងំលនោះ លឺជាការចាស់ណាស់ប្ដលជាសមាសភាលសំខ្នន់្រន "លទវក្ថា" ន្រនការ
អភវិឌណ បានបនលិចក្បុងការរពមាន Celso Furtado។ លំនិតដូចោប  ន្រនការអភវិឌណ ប្ដលរតូវបានលល
ចរាចរលៅក្បុងទសវតេរ១៍៩៦០ និង១៩៧០ បងាា ញែលួនក្បុងការបនលំលធវើជាមានថមី។ 

ការពនយល់ របស់រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនលនោះ មានការោរំទោប ងខ្ល ងំ សរមាបឧ់សសាដហ
ក្មមនិសសាដរណក្មម រមួទាងំការរុក្រក្ប្រ ប ឬលរបង និងឧសម័ន។ ការទាងំលនោះ លឺជាមលធាបាយលដើមផី
សលរមចបាននូវការនាលំចញមយួលនោះប្ដលដឹក្នាលំោយ «កំ្លណើ ន»។ លិទនិនិសសាដរណា រកី្ចលរមើន 
(Gudynas, ២០០៩b), ប្ដលមនិែុសោប ខ្ល ងំ ពីយុទនស្ថៃសថរោឌ ភបិាលអភរិក្េមុន -ប្ដលមានមូល
ោឌ នលលើការសហរបតិបតថិការអនថរជាតិ និងលៅលរកាមបងាគ បរ់បស់រដឌ- បបុប្នឋលទាោះជាោប ងណា ការលធវើ
ឱ្យសមរមយន្រនធមមជាតិ លៅលលើមារតោឌ នធំមយួ លសដឌកិ្ចចបរពិននភូម ិ និងការចូលរមួទីផសាដរសក្ល។ 
រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនទទលួពានរងាវ ន ់ រដឌមានតនួាទីោប ងសំខ្នក់្បុងវស័ិយទាងំលនាោះ តាមរយែៈ
សហរោសជាតិ ឬតាមរយែៈពននែពស់ និងសួយស្ថរអាក្រ; លហើយពកួ្លលបានលធវើបទបងាា ញពីការ
របមូលផឋុ ំន្រនរបាក្ចំ់ណូលលនោះ ជាមលធាបាយប្ដលសំខ្នក់្បុងការផថល់ហិរញ្ដបផទានលលរមាងប្ផន 
ការសុែុមាលភាព និងការកាតប់នទយភាពរកី្រក្ក្បុងសងគមរបស់ពកួ្លល។ ដូលចបោះភាពរកី្ចលរមើនលិទនិ
និសសាដរណារបលភទថមី ន្រនតំណប្ដលជំរុញនិងលធវើឲ្យរសបចាបឧ់សសាដហក្មមលរបងរុក្រក្ប្រ ប ឬលលរមាង
ប្ដលជាការចាបំាច ់ លដើមផរីទរទងផ់លរបលោជនសុ៍ែុមាលភាព ឬការទូទាតស់្ថចរ់បាក្ដ់ល់វស័ិយ
រកី្រក្បំផុតលៅក្បុងសងគម។ 

លិទនិនិសសាដរណាខ្ល ងំ  ដូលចបោះប្ដលរដឌបាល Correa ជាឧទាហរណ៍, កំ្ពុងសមលងឹលមើល
ការចាបល់ផថើមរុក្រក្ប្រ បធំ លៅរបលទសលអកាវ ឌរ័ ែណែៈលពលប្ដលលៅអ ុយរូហាគ យប្ដលជារបលទសមយួ
មានលក្ខណែៈប្បបរបន្រពណី ប្ដលមានមូលោឌ នលលើវស័ិយក្សិក្មម និងការលធវើក្សិក្មមបសុសតវ
របធានាធិបតី Mujica បានអោះអាងសរមាបក់ារចាបល់ផថើម របស់ជាតិន្រនប្រ បប្ដក្ធំមហិមា ប្ដលជា
លោលលៅចមផងរបស់លោក្។ 

ពិលសស លទាោះជាោប ងណា រោឌ ភបិាលទាងំអស់បដិលសធ អំពីផលបបោះពាល់សងគម និង 
បរសិ្ថទ នន្រននិសេរណា។ ចាបត់ាងំពីោម នការលឆលើយតប មានរបសិទនិភាព ការតវាប លនោះលោយស្ថរប្ត
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ផលបបោះពាល់សងគម និងបរសិ្ថទ នរតូវបានបលងកើនយុទននាការ។ ឧទាហរណ៍ថមីមយួ លឺការលធវើការតវាប  
របឆ្ងំរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច អំពីការក្ស្ថងផលូវមយួតាមរយែៈ ការពាក្ក់្ណាថ លន្រនប្ដនដី
របស់ជនជាតិលដើមភាលតិច Isoboro សនថិសុែ និងឧទានជាតិ (TIPNIS) លៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី
លនាោះ។ លនោះរតូវបានរចានលចាលលោយរោឌ ភបិាល Evo Morales ប្ដលបានអោះអាងថាការរុក្រក្ប្រ ប
និងឧសសាដហក្មមលរបងរតូវប្តលិតអំពីស្ថរែៈសំខ្ននិ់ងអតទរបលោជនសុ៍ែុមាលភាពសងគម៧។ 

លៅលរកាមលិទនិនិសសាដរណា ពិភាក្សាដអំពីការអភវិឌណ ប្ដលរតូវបានលលលរៀបចំោប ងលមអតិ។ 
ែណែៈលពលប្ដលលៅក្បុងអតីតកាល ប្ដលមានលសដឌកិ្ចចបរពិននភូមលិនោះ រតូវបានផសាដរភាជ បជ់ាមយួ
នឹងការពឹងប្ផអក្លលើការលធវើពាណិជជក្មម និងការឆលងប្ដន ឥឡូវលនោះពកួ្លលកំ្ពុងប្តលធវើការ ការពារដូច
ជាការនាលំចញ លរឿងរាប វលជាលជយ័ ែណែៈលពលប្ដលក្បុងឆ្ប មុំន មានការអំពាវនាវឱ្យលបាោះបងល់ចាល
និសេរណនិយម និងលលើក្ក្មពស់ឧសសាដហូបនីយក្មមជាតិ នាលពលបចចុបផនបលនោះ មានកំ្ណតរ់តា
ែពស់បំផុតលៅក្បុងការនាលំចញវតទុធាតុលដើមោប ងលផលីាញ។ រកុ្មហ ុនឆលងប្ដន លៅលរកាមបងាគ ប់
និងសក្លភាវូបនីយក្មម លៅក្បុងវស័ិយពាណិជជក្មម និងលធវើការជាមយួោប  ការអភបិាលកិ្ចច ពិភព
លោក្ទាងំមូល បានបញ្ឈបល់ោយស្ថរប្តការរោិះលន ់ លហើយឥឡូវរតូវបានទទលួយក្។ លទាោះបីជា
និសេរណនិយម ងាក្លរលៅឆ្ង យពីយុតថិធមស៏ងគម លោយស្ថរប្តផលបបោះពាល់ប្ផបក្សងគម  និង     
បរសិ្ថទ នដធ៏ងនធ់ងរ រោឌ ភបិាលខ្ងលឆវងនិយម កំ្ពុងពាោមចាតវ់ធិានការ ប្ចក្ចាយរទពយសមផតថិ
ជាពិលសសទទលួបានអតទរបលោជនពី៍ការបងរ់បាក្។់ បបុប្នថ ការសំខ្នបំ់ផុត លឺយុតថិធមស៏ងគម វាជា
ការលរបើរបាស់ោប ងបិុនរបសប ់ លហើយលមើលលៅដូចជាលសចក្ឋីលមតាថ ក្រុណា និងសបផុរសធមោ៏ប ង
ខ្ល ងំ។ 

ផលបបោះពាល់បរសិ្ថទ នរតូវបានបរងួម ឬបដិលសធ និងការបបុនបបងរតូវបានលធវើលឡើងលដើមផ ី
បនទយការតវាប របស់របជាពលរដឌ។ លយើងបានឮ មថងលហើយ មថងលទៀត លទវក្ថាន្រនតំបនប់្ដលសមផូរ
លោយរទពយសមផតឋោិប ងមហាស្ថលលនោះ -លោយោម នប្ដនកំ្ណតប់រសិ្ថទ ន- ថាមនិរតូវ ែជោះខ្ជ យ
លនាោះលទ ប្តបាននាយំក្លៅជាអតទរបលោជនន៍្រនការលអិតលអន ់និងមានរបសិទនភាព៨។ 

ការលនោះ នាឱំ្យមានជាស្ថទ នភាពចងដឹ់ង ចងល់ ើញ, ប្ដលការអភវិឌណ ភាពរកី្ចំលរ ើន 
"ជំនសួ"  លឺការមនិសងេយ័ន្រនការផ្លល ស់បថូរ ឆ្ង យពីការកាតប់នទយទីផសាដរលសរមីយួលទ បបុប្នថលឺជាការ
ធមមតាវាទាក្ទ់ងលៅនឹងការទទលួឥទនិពលន្រនលំនិតការអភវិឌណជាលរចើន។ លដើមផវីសិ្ថលភាពមយួ
ចំននួជាមយួនឹងការអំពាវនាវរបស់ែលួន ក្បុងការអភវិឌណជាតិ វាលឺរសលដៀងោប លៅនឹងប្ផនការរបស់
របន្រពណីន្រនឆ្ប ១ំ៩៦០លនោះ លបើលទាោះបីជាោម នការសងកតធ់ងនល់ៅលលើវស័ិយឧសសាដហក្មមជាតិ និង
ជំនសួការនាចូំលបាន។ វធិានការលដើមផរីបយុទនរបឆ្ងំនឹងភាពរកី្រក្ប្ដលមានថាមពលបប្នទម
លទៀត បបុប្នថរបពន័នលនោះ លឺលបើក្ចំហដល់ការនាចូំលទំនិញលរបើរបាស់ និងនីតិវធីិស្ថមញ្ដសរមាបក់ារ
លក្ងរបវញ័្ច  និងការលធវើពាណិជជក្មមលលើធនធានធមមជាតិរតូវបានលលរក្សាដ។ ទាងំលនោះ និងក្តាថ លផេង
លទៀតមាននយ័ថា វាលឺមនិអាចលធវើលៅបានយូរលទៀតលទ សំណួរថាលតើលោលលៅន្រនការវនិិលោលឬក្៏
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ទិសលៅនាលំចញ លហើយលរឿងប្តមយួលត ់ លឺលយើងអាចពិភាក្សាដោប  លឺជារលបៀបប្ដលរបាក្ចំ់ណូល
លលើសរបស់រដឌលនោះ លឺរតូវបានចំណាយោប ងដូចលមថច? របធានាធិបតីអ ុយរូហាគ យ, Jose Mujica 
បានសំប្ដងនូវការទាងំលនោះោប ងចាស់ថា: "លយើងរតូវការវនិិលោលពីបរលទស" វាលរួប្តមានលរឿង
ចរមូងចរមាស់លនោះលោយស្ថរប្តការមនិអាចែវោះមូលធន ពីបរលទសលរកាយមក្លយើងនឹងទទលួបាន
ផលរបលោជនពី៏ការវនិិលោលទុន ការបងព់នឌ និងរបាក្ចំ់លនញ លយើងអាចពិភាក្សាដោប  ថាលតើលយើង
អាចចំណាយវាឧយបានលអរមឺនិលអ ជាការពិតលឺលយើងអាចនិោយពីលរឿងលនោះបាន៩។ 

លនោះលឺជារចនាបទន្រនការអភវិឌណ ប្ដលទទលួយក្លក្ខែណឍ  ន្រនមូលធននិយមនាលពល 
បចចុបផនបលនោះ, ប្ដលរដឌមានការកាតប់នទយ ឬការទូទាតស់ង សរមាបក់ារមយួចំននួន្រនលក្ខណែៈអវជិជ 
មានរបស់វា។ លនោះលឺជា "មូលធននិយមក្ឋីលមតាថ ក្រុណា" ប្ដលមានលោលបំណងលោោះរស្ថយភាព
រកី្រក្ និងវសិមភាពទាងំអស់ខ្ងលលើតាមរយែៈការប្ក្លមអ និងសំណង(Gudynas, ២០១០a).។ 

ស្ថទ នភាពលនោះ រតូវបានចាបល់ផថើម បងាា ញ ការបៃងាក ប ប្ដលជាផលបបោះពាល់សងគម និង  
បរសិ្ថទ នន្រនយុទនស្ថៃសថទាងំលនោះ បានរបមូលជាលំនរ និងរបសិទនភាពន្រនការផថល់សំណង ប្ផបក្លសដឌ
កិ្ចចលនោះ លឺសថួចលសថើងបំផុត។ ស្ថរែៈសំខ្នន់្រនការពិភាក្សាដលទវដងលនោះ លឺអំពីស្ថររបលោជនន៏្រនការ
អភវិឌណ និងការយក្ចិតថទុក្ោក្ថ់មីលនោះ លដើមផឲី្យមានឯក្រាជយប្ថមលទៀត លហើយនឹងការរោិះលនអំ់ពី    
ទសេនន្រនការរកី្ចលរមើនរបស់រោឌ ភបិាល។ 
 
 

ការពិភាក្សាដលដញលោលមនិលចោះោចល់រសច ការសនធនាជាបលណាថ ោះអាសនប 
និងជលរមើសរមួ 

ឧទាហរណ៍ប្ដលបានផថល់លៅទីលនោះ បានបងាា ញថា ការជប្ជក្លដញលោលពីការអភវិឌណ
ការរោិះលន ់ និងការជលរមើសជំនសួ វាមានរបវតថិជាយូរមក្លហើយ ជនជាតិអាលមរកិ្ឡាទីន ជាញឹក្
ញាបរ់តូវបានចូលរមួោប ងជិតសបិទន លៅក្បុងការងាររបស់ពកួ្លល។ ការជប្ជក្លដញលោលលនោះអាច
រតូវបានប្បងប្ចក្ជាពីររកុ្ម: លៅលលើមយួចំលហៀង, ការពិភាក្សាដន្រផធក្បុង លៅលលើវនិយ័ប្ដលលផ្លថ តលលើ
ការអភវិឌណ និងមយួរកុ្មលផេងលទៀត ការរោិះលនពី់ខ្ងលរៅ។ អតីតកាលលនោះរមួមាន, ឧទាហរណ៍, 
ការជប្ជក្លដញលោលោប  រវាងអបក្ភាពឧតឋុងគឧតឋមប្បបថមី និងនិយមលទនិមាប ក្េ, ឬរវាងអបក្ប្ដលបាន
ការពារទីផសាដរលនោះ លហើយអស់អបក្ប្ដលបានអំពាវនាវ ឱ្យមានការចូលរមួរបស់រដឌ លដើមផផីថល់         
បណថ ញ អភវិឌណន។៍ ការរោិះលនធ់ងនធ់ងរជាលរចើនបំផុតលនាោះលទាោះបីជាបានមក្ពីខ្ងលរៅ- ពីវធិានឬក្៏
អបក្របរពឹតថប្ដលមនិប្មនជាអបក្អភវិឌណលសដឌកិ្ចច, ដូចជាលៅក្បុងក្រណីន្រនការរពមានលលើ "ប្ដន
កំ្ណត"់ សងគម និងបរសិ្ថទ នន្រនការអភវិឌណ។ 

ក្បុងក្រណីណាក្ល៏ោយ កិ្ចចពិភាក្សាដទាងំលនោះ ហាក្ដូ់ចជាលៅរទឹង មនិដំលណើ រការ។ ការ
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អភវិឌណលសដឌកិ្ចច មនិមានទំលនារលរចើនខ្ល ងំលទ តាមវធិានរបស់អបក្ដន្រទ។ ផធុយពីលនោះ អបក្សងគមវទូិ
និងការសិក្សាដអំពីមនុសេ បរសិ្ថទ ន៕ល៕ ចំណាបអ់ារមមណ៍របស់ពកួ្លល ក្បុងអភវិឌណន ៍និងបានលក្ើន
លឡើងលទវដង លហើយរតូវបានចូលរមួលោយអងគការសងគមសីុវលិលផេងោប ។ កិ្ចចពិភាក្សាដបានរកី្ស្ថយ
ភាយសរមាបល់ពលប្ដលបានឈានដល់ក្រមតិកំ្ពូល ភាពតានតឹង បបុប្នថបនាធ បម់ក្បានធាល ក្ចុ់ោះឆ្ប  ំ
លរកាយៗ មក្ក្ប៏ានលងើបលឡើងស្ថជាថមី។ 

ក្បុងលពលដំណាលោប លនោះ ការសនាន្រនការអភវិឌណជាទូលៅ មនិបានលឆលើយតបលនាោះលទ   
លំលរាងរបស់រដឌភបិាល ក្រមនិងទទួលបានប្ផលផ្លក  និងប្ផនការន្រនស្ថទ បន័ ដូចជាធនាោរពិភពលោក្
ឬ IDB លនោះមនិទទលួបានលជាលជយ័ វាជាលរឿងធមមតាសរមាបព់កួ្លលទាងំអស់ោប លនាោះជាមយួនឹង
បទពិលស្ថធនប៏រាជយ័ និងការលធវើឧយមានផលបបោះពាល់ដល់បរសិ្ថឋ ន និងសងគម។ ក្រណីរាបរ់យ ការ
សិក្សាដ និង ការបរហិារពីបញ្ហា លនោះបានលក្ើនលឡើង វាបងាា ញោប ងចាស់លហើយថា លៅក្បុងបបុនាម ន 
ទសវតេរល៍នោះលឺជា "ការអភវិឌណែុស" (ក្បុងក្រណីប្ដលបានពណ៌នាលរៀបរាប ់ លោយ Tortosa, 
២០១១)។ 

រហូតមក្ដល់លពលលនោះ ការអភវិឌណលៅប្តជាក្ថីសុបិនថដយូ៏រអប្ងវង បបុប្នថក្ម៏ានការតវាប ផង
ប្ដរ លំនិតមយួថា រតូវបានោក្ព់រងាយ បនាធ បម់ក្មានសំនរួលក្ើតលឡើង និង ការរោិះលនក់ារសរមប 
ែលួនរបស់វាលរៀបចំស្ថជាថមបី្ដលរតូវបានបងាា ញរបលសើរជាងលពលមុនលហើយជាថមីមថងលទៀតបានជបួ 
វបិតថិក្បុងរយែៈលពលែលីលរកាយមក្។ 

ការស្ថល បន់្រនការអភវិឌណលនោះ រតូវបានរបកាសមថងលហើយមថងលទៀតចាបត់ាងំពីឆ្ប ១ំ៩៨០។ 
លៅក្បុងវចនានុរក្មអភវិឌណន ៍ដម៏ានឥទនិពលរបស់ Wolfgang Sachs (ឆ្ប ១ំ៩៩២) បានរបកាសថា 
អាយុន្រនការអភវិឌណលនោះ រតូវបានចូលមក្ដល់ទីបញ្ចបម់យួ លហើយវាជាលពលលវោ លដើមផលីធវើលិែិត 
បញ្ហជ ក្ពី់ការស្ថល បរ់បស់ែលួន;  លោក្ Gustavo Esteva (១៩៩២) លៅឲ្យបានឆ្ង យលទៀត លោយ
បានអំពាវនាវឱ្យលំនិតទាងំមូល រតូវបានលបាោះបងល់ចាល។ លពញមយួទសវតេឆ្ប ១ំ៩៩០ វាហាក្ដូ់ច
ជាថាលនោះជាចំណុចប្ដលលក្ើតលឡើង មនិប្មនរោនប់្តលោយស្ថរប្តមានការរោិះលនម់ក្ពីខ្ងលឆវង, 
ប្តលោយស្ថរជំហររបឆ្ងំនឹងលសរនិីយមប្បបថមី ោប ងខ្ល ងំ រតូវបានលលលធវើឱ្យមានបញ្ហា ទាងំមូលន្រន
អភវិឌណ ហាក្ដូ់ចជាមនិរបរក្តី។ 

លទាោះជាោប ងណា លំនិតន្រនការអភវិឌណមានការតវាបខ្ល ងំណាស់ ចំលពលវស័ិយទូលៅ របស់
សងគមសីុវលិខ្ងលរៅកំ្ពុងរោិះលនវ់ា  រឯឺអបក្លផេងលទៀត តរមូវឲ្យមានការការអភវិឌណ ឬការអំពាវនាវ
ឱ្យមានការអភវិឌណកានប់្តលរចើននាក្។់ រាល់ទសេនែៈអភវិឌណនិយមថមីនីមូយៗ ជាមយួនឹងលិទនិនិ
សសាដរណាថមីបំផុត បលរមើលដើមផរីក្សាដក្ថីសុបិនថមយួលៅមានជីវតិ។ 
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មលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើន 
ការស ូរទាលំរួឱ្យក្តស់មាគ ល់ពីលំនិតន្រនការអភវិឌណលនោះ រតូវបានលលបក្ប្របលៅក្បុងវធីិលផេង

លោយអបក្ែលោះបានលរបៀបលធៀបវាលៅជាជំលនឿមនិរតឹមរតូវមយួ ឬស្ថសនាមយួ (Rist, ២០០៦)។ 
លៅក្បុងការស្ថក្លផងលនោះ ផធុយលៅវញិ, ែញុ ំបានអោះអាងថាោប ងលហាចណាស់ លៅលលើមូលោឌ នន្រន 
ភសថុតាងលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីនលនោះ វាជាការសមរមយបប្នទមលទៀត លដើមផលីោងលៅលំនិតន្រន
មលនាលមវជិាជ លនោះ។ តាមការពិត លំនិតអភវិឌណនាលពលបចចុបផនប អាចរតូវបានលលលមើលល ើញថាជា
ការបងាា ញបចចុបផនបន្រនមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើន។ 

លំនិតន្រនមលនាលមវជិាជ លនោះ រតូវបានយល់លៅទីលនោះ ក្បុងនយ័ទំនាក្ទំ់នងដូចជាការផថល់នូវ
មូលោឌ នមយួសរមាបក់ារលរៀបចំការជំលនឿ អតថលនាមត័ និងតន្រមលរបស់បុលគល លហើយដូលចបោះការផលិត
និងការផលិតលឡើងវញិ ឧយបានជាក្ោ់ក្នូ់វសណាឋ បធ់ាប បស់ងគម មយួចំននួលៅក្បុងទំហំជាលរចើន
របស់ែលួនពីបុលគលលៅដល់វទិាស្ថទ ន (Eagleton, ឆ្ប ១ំ៩៩១)។ មូលោឌ នមលនាលមវជិាជ លនោះ ពនយល់
អំពីឯក្ស្ថរភាជ ប ់ មនិសមលហតុផល និងអារមមណ៍ចំលពាោះលំនិតន្រនការអភវិឌណលនោះ លោយមានការ  
រពមាន ឬផធុយមនិលអើលពើជានិចច ឬរចានលចាលឥតឈបឈ់រ។ 

លំនិតន្រនការរកី្ចលរមើនលនោះ បានមានវតថមានជាលរចើនសតវតេ និងអាចរតូវបានរក្ល ើញ
លៅពីលរកាយឧទហរណ៍លសធើរប្តទាងំអស់ ប្ដលបានបងាា ញខ្ងលលើ (Nisbet,១៩៨១; Burn,

១៩៩០)។ លឺល ើញជាក្ប់្សឋង លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីនលនោះ ជាពិលសសលៅ ក្បុងវស័ិយ      
បរសិ្ថទ ន។ ការលរៀនសូរតចរមុោះ ន្រនលំនិត ពីរទឹសថីភាពអារស័យ និងការនិយមលទនិមាប ក្េ ទសវតេរ ៍
ឆ្ប ១ំ៩៦០ និងលិទនិលសរនិីយមថម ី ទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៨០ បានឱ្យរកី្ចលរមើននាលពលបចចុបផនបលនោះបាន
បដិលសធពីលសទរភាពប្ដនកំ្ណតល់អកូ្ឡូសីុន្រនកំ្លណើ នអចិន្ររនយ ប្ដលបានបរងួមអបផបរមា ផល
បបោះពាល់បរសិ្ថទ ន ឬការលជឿថាពកួ្លលអាចរតូវបានផថល់សំណង សរមាបប់្ផបក្លសដឌកិ្ចចលហើយលមើល
អាណតថិរបស់ែលួនលដើមផជីាការជំរុញឱ្យមានការរកី្ចលរមើន។ 

លៅលពលវារតូវបានលលទទលួស្ថគ ល់ថាការអភវិឌណ មានមូលោឌ នមលនាលមនវ៍ជិាជ វាចាស់
ណាស់ថាការបលងកើតជលរមើសជំនសួ រតូវប្តបលងកើតឱ្យមានការពិភាក្សាដ។ ឧបក្រណ៍ស្ថមញ្ដ ដូចជា
ការវភិាលលសដឌកិ្ចច អាចដំលណើ រការបានប្តលៅលលើន្រផធបបុលណាត ោះ លហើយបានល ើញវាោប ងលំបាក្ដធំ៏ 
មហិមាមយួ ក្បុងការហវឹក្ហាតចូ់លលៅក្បុងវណត ែៈមលនាលមវជិាជ ។ ដូលចបោះវាចាបំាចក់្បុងការោក្ល់ចញ 
នូវលរបភទការរោិះលនម់យួលផេងលទៀត។ 
 

ការរោិះលន ់លរកាយពីការអភវិឌណ 
ការលិតអំពីស្ថរែៈសំខ្នន់្រនការអភវិឌណ  -រមួទាងំមូលោឌ នមលនាលមវជិាជ របស់ែលួន -   ការ

លធវើឧយរបាក្ដនិយមលឡើងបានល ើញលៅចុងបញ្ចបន់្រនឆ្ប ១ំ៩៨០ លៅក្បុងដំលណាោះរស្ថយលនោះ លល
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ស្ថគ ល់ថា "បនាធ បពី់ការអភវិឌណ" អបក្របាជញអាលមរកិ្ឡាទីនជាលរចើន បានលដើរតនួាទីោប ងសំខ្នល់ធវើ
ឧយលចញរូបរាងលឡើងលៅក្បុងដំលណាោះរស្ថយលនោះ បបុប្នថក្បុងចំលណាមការងារសំខ្នបំ់ផុតលឺ លោក្ 
Gustavo Esteva ពីរបលទសមុកិ្សិុក្ (ឆ្ប ១ំ៩៩២) និងកី្ឡាក្រ Arturo Escobar ពីរបលទសកូ្ឡុំប  ី
(១៩៩២, ២០០៥)។ 

លលបានយល់ថាការអភវិឌណបានរកី្រាលោលរហូតដល់ វាបានកាល យលៅជាវធីិមយួន្រនការ
លិតនិងអារមមណ៍មយួ។ ដំលណាោះរស្ថយរបស់ែលួន លឺជាលរកាយលិទនិរចនាសមពន័ននិយមលៅក្បុងនយ័
Foucauldian; លៅក្បុងពាក្យលផេងលទៀត វាលៅមានភាពចមងល់ក្បុងលសចក្ថីបញ្ហច ក្ម់យួប្ដលរមួ
បញ្ចូ លទាងំលំនិតនិងលោលលំនិតប្ដលបានលរៀបចំលនាោះ បបុប្នឋវាជារចនាសមពន័នស្ថទ បន័និងការអនុវតថ
ផងប្ដរ។ ដូលចបោះការអភវិឌណមនិបានផថល់នូវលំនិតសរមាបកំ់្ប្ណលរកាយន្រនការអភវិឌណជំនសួ, បុពវ
បទ " លរកាយ" រតូវបានលរបើលៅក្បុងវធីិប្ដលខ្ងលរកាមលរកាយលិទនិរចនាសមពន័ននិយមបារាងំ (ជា
ពិលសស Foucault)១០។ វាមនិមានការពាក្ព់ន័ឌណាមយួលៅនឹងរចនាសមពន័នលសដឌកិ្ចចរបស់ Raul 

Prebisch បបុលណាត ោះលទ លឺប្ថមទាងំលទនិរចនាសមពន័ននិយមថមី របស់អាលមរកិ្ឡាទីនលទៀតផង។ 
ការរោិះលន ់ ប្ដលនិយមការប្ក្ទរមងទ់ាងំរសុងោប ងខ្ល ងំលនោះ លឺលដើមផពិីនិតយលមើលមូលោឌ

រលឹោះទសេនន្រនការអភវិឌណ បបុប្នថវា លឺមនិរតូវមានកាតពវកិ្ចច លដើមផលីសបើឱ្យមាន «ការអភវិឌណលផេង
លទៀត»។ ផធុយលៅវញិ វាអាចលធវើឱ្យមានសំណួរលក្ើតមានលឡើង សរមាបអ់បក្សិក្សាដដន្រទលផេងលទៀត
ប្ដលមនិអាចលិតលៅរចួ ដូលចបោះលហើយមានប្តការលបើក្ទាវ រ របលភទថមី ន្រនជលរមើសជំនសួលនោះលទ។     
ដំលណាោះរស្ថយលនោះ រតូវបានលធវើឧយមានភាពទូលំទូោយមយួ ន្រនសំណួរប្ដល នឹងរតូវបានយក្មក្
លធវើការពិភាក្សាដ ដូចជាលោលលៅអភវិឌណ ក្មមវធីិជំនយួ ការលធវើប្ផនការ ការអភវិឌណរចនាសមពន័ន     
ស្ថទ បន័ ប្ដលោរំទដល់វា (ពីនាយក្ោឌ នស្ថក្លវទិាល័យលៅជាក្មមវធីិជំនយួអភវិឌណនរ៍បស់
ធនាោរពិភពលោក្) តនួាទីរបស់អបក្ជំនាញ និងអបក្ឯក្លទសការជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្ និងទរមងន់្រន
សោក្បរ័តចំលណោះដឹងថាមានសុពលភាពនិងលោលបំណងលហើយនិងយនថការប្ដលរតូវបានលរបើ
លដើមផដីក្លចញរបពន័នចំលណោះដឹងលផេងលទៀត និងភាពឆ្បរ់លំភើប(Rahnema,១៩៩៧)។ 

លនោះមាននយ័ថា វាលឺជាការចាបំាចក់្បុងការប្បងប្ចក្រវាង "ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ" 
និង "ការអភវិឌណជលរមើសជំនសួ"។ កាលពីអតីត វាទាក្ទ់ងលៅនឹងជលរមើសលផេងោប  សរមាបក់ារប្ក្
តរមូវ, ការជសួជុល ឬប្ក្ប្របសរមួលការអភវិឌណន្រនសមយ័បចចបផនបវាជាទសេនរលឹោះរបស់ែលួនដូចជា
ការលូតោស់អចិន្ររនយ -ឬការន្រលលក្ទុក្អវីមយួសរមាបធ់មមជាតិ- រតូវបានទទលួយក្ និងការ
ពិភាក្សាដបានលផ្លថ តលៅលលើមលធាបាយប្ដលលអបំផុតលដើមផទីទលួយក្ដំលណើ រការលៅមុែ។ ជាមយួ 
"ជំនសួឱ្យការអភវិឌណ" ផធុយលៅវញិលោលលៅលឺលដើមផបីលងកើតរក្បែណ័ឍ លំនិត ប្ដលមនិរតូវបានប្ផអក្
លលើរលឹោះមលនាលមវជិាជ ទាងំលនាោះ។ ការបញ្ហជ ក្ល់នោះ លឺលដើមផពិីនិតយលមើលរលបៀបលរៀបរយសងគមលសដឌកិ្ចច
និងនលោបាយែុសោប  លៅនឹងអវីប្ដលលយើងបានអំពាវនាវឱ្យមានការអភវិឌណ។ 

លៅលពលប្ដលមនិបានស្ថឋ បនាលរកាយការអភវិឌណរតូវបានយក្មក្នុវតថ វាមានភាពតាន
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តឹងលក្ើតលឡើងោប ងខ្ល ងំកាល  ជាមយួនឹងលំនិតប្ដលជាធមមតា រតូវបានលលផថល់ជូនលៅសុពលភាព ឬ
ជាប្ផបក្មយួន្រន "សុភវនិិចឆយ័" ន្រនការអភវិឌណ។ លនោះមាននយ័ថាវានឹងមានភាពធនល់ៅនឹងការទទលួ
យក្ការស្ថក្សួរលរកាយការអភវិឌណដសីុ៏ជលរៅទាងំអស់ លហើយដូលចបោះ លៅក្បុងក្រណីមយួចំននួវា
នឹងរតូវបានលរបើរបាស់ភាពែុសោប បនថិចបនធួច (ដូចជាការលធវើឱ្យការលរបើរបាស់បុពវបទ "លរកាយ"
លដើមផសំីលៅលៅ កំ្ប្ណនាលពលអនាលតន្រនការអភវិឌណ)។ 

វាជាបញ្ហា តូចតាច ថាលរកាយការអភវិឌណប្ដលលធវើឱ្យវាអាចលធវើលៅបាន លដើមផរីោិះលនពី់
លោលការណ៍រលឹោះប្ដលបានរក្ល ើញ មនិប្មនមានប្តលៅក្បុងរបន្រពណីលសរ ី និងអភរិក្េបបុលណាត ោះលទ
លឺប្ថមទាងំលៅក្បុងសងគមនិយម (មាប ក្េនិយមជាពិលសស) មយួផងប្ដរ។ លនោះលឺជាទិដឌភាពសំខ្ន់
លៅក្បុងបរបិទអាលមរកិ្ឡាទីន នាលពលបចចុបផនប ជាពិលសសលោយស្ថរប្តបចចុបផនប លយើងមានការរកី្
ចលរមើនជាលរចើនប្ដលរោឌ ភបិាលមានការោរំទលោយវស័ិយទូលៅន្រនសងគម ប្ដលកំ្ពុងបនថក្បុងការ 
ផលិតមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចំលរ ើនលនាោះលទ។ របន្រពណីសងគមនិយមបុរាណយល់រសបជាមយួការរោិះ
លនម់យួចំននួលរកាយការអភវិឌណន្រនមូលធននិយម បបុប្នថែុសពីលនោះ លៅក្បុងតំបនល់ផេងលទៀតចាប់
តាងំពីវាលៅប្តបនថលជឿថាលៅក្បុងអវីប្ដលដូចជាបនាធ តន់្រនរបវតថិស្ថៃសថ ឬរសស់រតកាលន្រនធមមជាតិ។   
វាលឺជាការពិតប្ដលថា ការប្ក្ប្របមយួចំននួរតូវបានលធវើលឡើងលៅក្បុងវស័ិយលនោះ បបុប្នថពកួ្លលមយួ
ចំននួផ្លល ស់បថូរោប ងលរចើនដូចជាការប្ណនា ំ (ដូចលៅក្បុងក្រណីលិទនិបរសិ្ថទ នសងគមមយួចំននួ) ប្ដល
វាលឺជាការចាបំាចល់ដើមផសួីរថាលតើ លទនផលលនោះអាចបនថរតូវបានលលលៅថាសងគមនិយម។ 

វាមានភាពរសលដៀងោប  រវាងលរកាយការអភវិឌណ និងអបក្សិក្សាដប្ដលលលស្ថគ ល់ថាជា "ភាព
ោម នរកី្ចលរមើន" លៅក្បុងក្រណីទាងំលនាោះ ប្ដលជាក្ប្នលងលរកាយមក្លទៀត រតូវបានបងាា ញជាពាក្យ
លស្ថល ក្នលោបាយលដើមផបីរហិារ ការអភវិឌណ (Latouche, ២០០៩)។ បបុប្នឋផលបបោះពាល់ន្រនភាពោម ន
រកី្ចលរមើនរតូវបានជប្ជក្លដញលោលលៅអាលមរកិ្ឡាទីន។ 

លរកាយការអភវិឌណ  លទាោះជាោប ងណាក្ថី ក្ម៏និមានភាពរសលដៀងោប ោប ងខ្ល ងំ ជាមយួ
នឹងការរោិះលនប់្ដលបានោក្ល់ចញលោយជនជាតិលដើមភាលតិចមយួចំននួ ចាបត់ាងំពីការលោោះស្ថរ
របស់ពកួ្លល មនិរតូវបានបងកបល់ៅក្បុងមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើនលនាោះលទ។ ទរមងន់្រនចំលណោះដឹង
ទាងំលនោះបានលលចលឡើង ជារបភពលអបំផុត ដូចជាសរមាបក់ារក្ស្ថងជលរមើសជំនសួ លៅនឹង     
ការអភវិឌណ។ 

សូមអរលុណដល់ការជប្ជក្ពិភាក្សាដរបលភទលនោះ វារតូវបានបញ្ហជ ក្ោ់ប ងចាស់ថា
ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ ប្ដលរតូវបានពាោមលចញ លឺមនិរលបរ់ោនល់ដើមផលីោោះរស្ថយបញ្ហា
សងគម និងបរសិ្ថទ ននាលពលបចចុបផនបលនោះ ថាលតើលៅក្បុងក្រមតិតំបន ់ ឬទូទាងំពិភពលោក្។ ការ
ពាោមក្បុងការប្សវងរក្ឧបក្រណ៍ដំលណាោះរស្ថយ លហើយលធវើការប្ក្ប្របលៅក្បុងមលនាលមវជិាជ ន្រនការ
រកី្ចលរមើនលនោះ រតូវបានលលចាតទុ់ក្ថាជាមនិរលបរ់ោនល់នាោះលទ លរពាោះពកួ្លលមនិបានលោោះរស្ថយ
បញ្ហា ជាមូលោឌ ន និងជាប្ផបក្រោនប់្តជាវធិានការប្ក្ប្របរយែៈលពលែលីន្រនរបសិទនិភាពលៅលលើការ    
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សងេយ័។ ដូលចបោះក្បុងបរបិទអាលមរចិឡាទីន ជលរមើសជំនសួរតូវប្តចាបំាចរ់តូវបាន "ជលរមើសជំនសួ
លដើមផកីារអភវិឌណ"។ 

 
ចមងល់ន្រនការអភវិឌណ និងការរោិះលនប់្បបទំលនើបក្មម  
 លោយបានសមាគ ល់លរកាយការអភវិឌណវាអាចលធវើបានមយួជំហានបប្នទមលទៀត។ ការពិត
ក្បុងការរោិះលនន់្រនការអភវិឌណបងកបអ់តទនយ័ប្សវងយល់អំពីមលនាលមវជិាជ ន្រនការអភវិឌណ លហើយវាបាន 
ប្របលៅជាលធវើឱ្យវាជាកាតពវកិ្ចចក្បុងការលោោះរស្ថយលលរមាងន្រនសមយ័ទំលនើបលនោះ។ លចញពីលំនិតន្រន 
ការរកី្ចំលរ ើនលនោះបានផុសលឡើងលហើយវាបានប្របលៅជារទុងរទាយន្រនការអភវិឌណ។ លហតុលនោះលហើយ
បានជាការចាបំាចជ់ាមុនសរមាបក់ាររុក្រក្ន្រនជលរមើសជំនសួណាមយួលដើមផលីោោះរស្ថយលលរមាងន្រន
សមយ័ទំលនើបលនោះ។ 
 លៅទីលនោះ លយើងបានអនុមត័ជានិយមនយ័ទូលំទូោយន្រនស្ថទ នភាព "សមយ័ទំលនើប", 
ប្ដលចាបល់ផថើមពីការយល់ដឹងថាមានលំរូជាចាបំាប ចល់ធវើជាសក្ល (ដូលចបោះបានប្បងប្ចក្លៅជាវបផធម៍
ទំលនើប និង មនិទំលនើប) , លហើយរតូវបានបងាា ញលោយវបផធមអឺ៍រ បុប។ ការសិក្សាដមយួប្ដលរបកាន់
ខ្ជ បរ់បពន័នចំលណោះដឹង Cartesian (លោយលហតុលនោះ អវីប្ដលជាការពិត/មនិពិតអាចរតូវបានកំ្ណត់
និងទំរងន់្រនចំលនោះដឹងដន្រទលទៀត រតូវបានដក្លចញ) វាជាជំហររក្មសីលធមប៏្ដលបានក្រមតិលុណ
តន្រមលដល់វស័ិយរបស់មនុសេ ការបញ្ហជ ក្ល់លើទរមងល់ផេងោប  ប្ដលមានរបលោជនច៏ាតទុ់ក្របវតថ ិ 
ស្ថៃសថដូចជាដំលណើ រការ រតងល់ៅមែុបលណាថ ោះអាសនប -ការរកី្ចលរមើនបានពីលក្ខែណឍ អតីតកាល 
ន្រនការលដើរថយលរកាយលដើមផលីឆ្ព ោះលៅរក្អនាលតលអរបលសើរ- លហើយ និងបញ្ហជ ក្ល់ចញពីលទវភាពប្ដល 
ប្ញក្សងគមលចញពីធមមជាតិ១១។ 
 ធាតុប្ដលបលងកើតបានជាឆអឹងែបងន្រនសមយ័ទំលនើបលនោះ លឺមានវតថមានលៅក្បុងលំនិត
លោបល់ទាងំអស់ន្រនការអភវិឌណ រមួមានការបញ្ហជ ក្ប់្ដលរតូវបានលលពនយល់ និងក្ស្ថងលៅក្បុង
របលទសអាលមរកិ្ឡាទីនផងប្ដរ។ ការលិតថាលក្ខណែៈវជិជមាននិយម និងទសេនវជិាជ របស់លោក្ 
Herbert Spencer ឬ Auguste Comte, ក្បុងចំលណាមដន្រទលផេងលទៀតលឺ ពុក្រលួយចាបត់ាងំពីថាប ក្់
លលើរហូតដល់លរកាម និងផ្លថ ចក់ារ Iberian branch (Burns,១៩៩០)។ ភាពរចបូក្រចបល់ទាងំលនោះ
បងកឧយមានវនិាដក្មមបបោះពាល់ោប ងខ្ល ងំ លៅក្បុងអាលមរកិ្ឡាទីន ជាពិលសសលៅក្បុងសតវតេទី១៩
ប្ដលជាលនិំតន្រនការរកី្ចលរមើន និងការពរងឹងវបផធមចំ៌ក្ណាថ លអឺរ បុប ប្ដលជាលក្រ ថតំ៏ប្ណលអាណា
និលមប្ដលជរមុញឧយយក្ជារបស់ែលួនក្បុងការដក្យក្ធនធានលៅលលើន្រផធដីដធំ៏លធងធនធានរបស់
ពកួ្លលរមួោប ជាមយួនឹងការរលបដណថ បល់ៅលលើជនជាតិលដើមភាលតិច។លៅលពលលនាោះ ការរកី្ចលរមើន
ន្រនការងារលឺលដើមផ ី"អរយិធម"៏ ទាងំពីរ "ស្ថហាវ" និងវាលរលហាស្ថទ ន។ លំនិតទាងំលនោះរតូវបានលធវើ 
ដប្ដលៗសូមផបី្តនាលពលបចចុបផនបលនោះលៅលពលប្ដលរបមុែរោឌ ភបិាលភាពែុសោប ដូចជា Rafael 
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Correa និង Alan Garcia បានលរៀបរាបអំ់ពីភាពដូចោប របស់មនុសេប្ដលលក្ើតលឡើងក្បុងរសុក្ ដូច
ជា "ថយលរកាយ" និង "ឧបសលគដល់ការអភវិឌណ" ។ 

សមយ័ទំលនើបលនោះ រតូវបានបលងកើតលឡើងទាងំលៅក្បុងទវីបអឺរ បុប និងលៅអាលមរកិ្និងរតូវបាន
លលប្ណនាលំៅក្បុងទវីបរបស់លយើង សទិតលៅលរកាមលក្ខែណឍ ន្រនអាណានិលមនិយមលនោះ។ បញ្ហា លនោះ 
រតូវបានពិនិតយលោយរទឹសថីន្រនអាណានិលមន្រនអំណាច និងអាណានិលមន្រនចំលណោះដឹងប្ដលបាន
លរៀបរាបអំ់ពីលំនិតលោបល់មយួចំនួនរតូវបានោក្អំ់ពីអវីប្ដលបលងកើតសងគមរបវតថិស្ថៃសថចំលនោះដឹង
និងលរឿងរាប វការអភវិឌណ។ លនោះលឺជាដំលណើ រការចាក្រ់លឹោះលៅក្បុងទំនាក្ទំ់នងអំណាចប្ដលតាមរយែៈវធីិ
ន្រនការយល់ដឹងពីពិភពលោក្រតូវបានផេពវផសាដយ និងរចនាសមពន័នមយួ។ ទាងំលនោះ រតូវបានការពារ
មនិប្មនរោនប់្តលអោម នលូលរបៀបលទ បបុប្នថជាមនុសេប្តមយួលតប់្ដលមានសុពលភាពែណែៈលពល
ប្ដលអបក្លផេងលទៀតរតូវបានលលដក្លចញ១២។ លៅក្បុងដំលណើ រការលនោះ ជាលំនិតន្រនការរកី្ចលរមើនបាន
រមួបញ្ចូ លោប ទាងំរសុងពីធមមជាតិលោយមានការលិតលសដឌកិ្ចចធមមតាប្ដលបនាធ បម់ក្រតូវបានកំ្ណត ់
ទសេនវស័ិយអាលមរកិ្ឡាទីនទាងំអស់។ 

ដូលចបោះ លដើមផសី្ថក្សួរអភវិឌណនឬ៍មលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចំលរ ើនបងកបន់យ័រោិះលនទំ់លនើបក្មម
ែលួនវាផ្លធ ល់ (Escobar,២០០៥)។ ជលរមើសជំនសួដល់ការអភវិឌណ លៅក្បុងប្របលៅជាលវនរបស់ពកួ្លល
រតូវប្តមានជលរមើសលៅភាលខ្ងលិចសមយ័ទំលនើប។  វធីិមយួលឆ្ព ោះលៅមុែ លៅតាមលណាថ យផលូវ
ោប ងប្វងលនោះ លឺលដើមផយីក្នាសំ្ថោលរកាមបងគប ់ ឬការលិតពីរបន្រពណីភាលខ្ងលិចលនោះលោយែលួន
ឯង។ លៅក្បុងបរបិទប្បបអាលមរចិឡាទីន វាលឺជាការចាបំាចល់ដើមផនិីោយអំពីភាពទាងំពីរលនាោះ: ការ
សំខ្នន់្រនបរសិ្ថទ នអនថរវទិា និងស្ថរែៈសំខ្នន់្រនៃសថីនិយម។ លនោះជាលលើក្ទីមយួបានទទលួស្ថគ ល់
នូវតន្រមលជាពិលសសលៅក្បុងធមមជាតិលោយែលួនវាផ្លធ ល់ ដូលចបោះការបំប្បក្ជាមយួនឹងជំហរសមយ័ទំលនើប
លនោះប្ដលបានចាតទុ់ក្ធមមជាតិរោនប់្តសំណំុន្រនវតទុ លៅក្បុងការបលរមើរបស់មនុសេ។ ក្បុងចំលណាម
អបក្ោរំទសំខ្នរ់បស់ែលួនលឺជាការងាររបស់ទសេនវទូិនរ័ប្វស Arne Næss (១៩៨៥) ផងប្ដរ។ ទី
ពីរសំលៅលៅលលើឥរោិបទៃសថីនិយមប្ដលការពាររក្មសីលធមជំ៌នសួ ដូចក្បុងក្រណីរបុងរបយត័ប
ន្រនលសដឌកិ្ចច។ ជាចុងលរកាយការរមួចំប្ណក្របស់ជនជាតិលដើមភាលតិចលឺមានស្ថរែៈសំខ្ន។់ 

ឧទហរណ៍ប្ដលបានបងាា ញខ្ងលលើលនោះ រតូវោប លៅនឹងចក្ខុវស័ិយស្ថក្ល ប្ដលមាន
ភាពលផេងោប ន្រនទសេន:ពិភពលោក្ ប្ដលចាតទុ់ក្អឺរ បុបជាចំនុចក្ណាថ ល និងជាក្ប្នលងប្ដលលំនិត
ដូចជាមានការរកី្ចលរមើនឬការអភវិឌណមនិអាចលក្ើតមានលទ។ ភាពសមផូរប្បបន្រនទរមងល់ផេងលទៀត
ទាងំចំលណោះដឹងវាមានទំហំធំលធង លហើយវាមនិអាចលធវើលៅបានលដើមផពិីនិតយលឡើងវញិពកួ្លលទាងំអស់
លៅទីលនោះ បបុប្នថវាលឺជាការចាបំាចល់ដើមផចំីណាំទុក្ពកួ្លលលៅក្បុងចិតថ។ 
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ការចាតថ់ាប ក្ប់លណាថ ោះអាសនប 
លោយបានបញ្ចបក់ារលធវើដំលណើ រប្ដលចាបល់ផថើមពីការជប្ជក្លដញលោលនាលពលបចចុបផនប

អំពីការអភវិឌណបនាធ បម់ក្បានផ្លល ស់បថូរលៅលលើមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើនលដើមផលីចាព ោះលៅរក្ភាព 
ទំលនើបក្មម។ ឥឡូវលនោះ វាលឺអាចលធវើបានមក្ដល់ចំណាតថ់ាប ក្ប់្ដលបានលសបើលឡើងន្រនកិ្ចចពិភាក្សាដ   
អាលមរកិ្ឡាទីនមយួលនោះ។ លក្ខណែៈវនិិចឆយ័សរមាបក់ារប្បងប្ចក្ឱ្យពកួ្លល លឺ ប្បបអញ្ដបដិបនប និង
លធវើលឡើងប្ផអក្លលើការអនុវតថទសេនែៈវស័ិយសំខ្នម់យួ ន្រនលរកាយការអភវិឌណ និងយក្ោក្ល់ៅលលើ
អបក្ដន្រទដូចជាការថយលរកាយ និង ការមនិលធវើលធវើអាណានិលមសរមាបល់ោលបំណងន្រនការពិនិ
តយលនោះ)។ 

លោយលោងលៅតាមលក្ខណែៈវនិិចឆយ័លនោះ លៅលលើប្ផបក្មាខ ងលយើងបានរក្ល ើញជលរមើស 
ប្ដលទទលួយក្បរលិវណមូលោឌ នន្រនការអភវិឌណ ជាការបងាា ញន្រនការរកី្ចលរមើនលនោះ លបើលទាោះបីជា 
ទាងំអស់លនោះរមួមានលំនិតែុសោប ោប ងខ្ល ងំ អំពីរលបៀបប្ដលការរកី្ចលរមើនប្ដលលរួរតូវបានសលរមច 
បាន។ ទាងំលនោះ នឹងជា "ជលរមើសលផេងៗចំលពាោះការអភវិឌណ"។  មបាងលទៀតវា លឺជាសំលណើ ប្ដលបាន 
ពាោមបំប្បក្ លោយមានលំនិតទទលួយក្បាន ជាទូលៅន្រនការអភវិឌណប្ដលជាកំ្លណើ ន ការរកី្   
ចលរមើនលហើយដូលចបោះបានអោះអាងសរមាប ់"ជលរមើសលផេងៗលដើមផកីារអភវិឌណ"។ តារាងទី 1សលងខប 
អំពីការចាតថ់ាប ក្ល់នោះ។ 
តារាងទី1: ចំណាតថ់ាប ក្ប់លណាថ ោះអាសនបន្រនជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ និងការអភវិឌណជលរមើសលផេង
លទៀត 
លសចក្ថីលោងលនោះ លធវើលឡើងជាឧទាហណ៏មយួោប ងមានស្ថរសំខ្ន ់សរមាបអ់បក្សិក្សាដ 
 

ក្)ជលរមើសជំនួសលៅក្បុងមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើននិងទំលនើបក្មម 

 ជលរមើសជំនួសឧបក្រណ៍ប្បបបុរាណ •ជួសជុលផលបបោះពាល់អវជិជមាន(ក្ំប្ណទរមងស់ងគមរបជាធិបលតយយ 
ឧទាហរណ៍លនោះ "វធិីបីោប ង") ការអភវិឌណដម៏ានរបជារបិយភាព 
សរមាបរ់បលទស ការនិយមកាអភឌិណថមីមយួនិងការរកី្ចលរមើន លិទនិ 
និសសាដរណានិយមថមី 

ជលរមើសជំនួសប្ដលលផ្លថ តលលើរចនាសមពន័នលសដឌ
ក្ិចចនិងដំលណើ រការនិងតួនាទីរបស់មូលធន 
 

•ជលរមើសជំនួសសងគមនិយម ���������������������������������������រចនាសមពន័នដំបូងវធិីស្ថៃសថនិយមលទនិមាប
ក្េ 
និងលទនិមាប ក្េថមី រទឹសឋីភាពអារស័យរចនាសមព័ននថមី និងអបក្ោរំទនានា 
លៅលលើសងគមនិយមន្រនសតវតេទី ២១ 
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ជលរមើសជំនួសប្ដលលផ្លថ តលលើវសិលភាព

ក្បុងសងគម 

•ប្ដនក្ំណតន់្រនសងគមលដើមផកីាររកី្ចលរមើន ការមនិរសុោះរសួលោប ក្បុងការ 

អភវិឌណលសដឌក្ិចចលផ្លថ តសំខ្ន់លលើការងារនិងភាពរក្ីរក្ 
•ការអភវិឌណប្ដលលផថើមលចញពីខ្ងក្បុងការអភវិឌណធនធានមនុសេនិង
ក្រមតិន្រនការអភវិឌណមនុសេ 
•លសដឌក្ិចចរលផេងៗលទៀត (ក្បុងរសុក្លរៅផលូវការខ្ប តតូច និង 
ជនជាតិលដើមភាលតិច) លសរពីហុវបផធម ៍

ជលរមើសជំនួសប្ដលមានរបតិក្មមលៅនឹងផល 

បបោះពាល់បរសិ្ថទ ន 

•ការអភវិឌណបរសិ្ថទ ននិរនថរភាពលែសាដយនិងមយួចំនួនន្រននិរនថរភាព

ខ្ល ងំ 
 
ែ)ជលរមើសជំនួសប្ដលទទួលបានហួសពីការរកី្ចលរមើននិងភាពទំលនើប 
 
•ភាពហឺហា 
•និរនថរភាពោប ងខ្ល ងំ, វធិីស្ថៃសថអនថរក្មមបរសិ្ថទ នវទិាដខ៏្ល ងំ 
•ពាក្យរោិះលនន់្រនៃសថីការប្ថទានំ្រនលសដឌក្ិចច 
•ភាពមនិប្មនជាសមាភ រនិយមន្រនការលួតោស់របស់លសដឌក្ិចច(ប្ផបក្) 
•វបផធមន័ិយម ពហុនិយម,ទំនាក្ទ់ំនងរបាណវទិា, ទរមងក់ារពរងីក្ន្រនភាពជាពលរដឌ 
• "Buen Vivir" (សំលណើ មយួចំនួន) 
 
លរៀបចំលោយអបក្និពនន 

ទរមងធំ់លលើក្ដំបូងន្រន ”ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ" ឆលុោះបញ្ហច ំងពីការជប្ជក្លដញលោល
អំពីការទទលួយក្ក្ប្នលងន្រនអបក្សិក្សាដប្បបសហសមយ័,ជាពិលសសលទនិលសរនិីយម, អភរិក្េនិយម
និងសងគមនិយម។ ជលរមើសជំនសួលៅក្បុងក្រណីលនោះ លផ្លថ តលលើនរួដូចជា តនួាទីរបស់រដឌក្បុងការ
អភវិឌណវធីិលដើមផលីធវើអនថរាលមន ៍ (ឬមនិមាន) លៅក្បុងទីផសាដរលំនិតសថីពីយុតថិធមវ័ធីិលដើមផលីោោះរស្ថយ 
វធីិលោោះរស្ថយភាពរកី្រក្។ល។ លនោះមនិប្មនជាការជប្ជក្លដញលោលតិចតូចលទ, បបុប្នថជាលសចក្ថី
របាថាប លដើមផលូីសបញ្ហជ ក្ល់ៅទីលនោះ រលបោ់ប ងលឺក្បុងវធីិប្តមយួ ឬក្ក៏ារផថល់ជូនដន៏្រទលទៀតន្រនការ
អភវិឌណ លឺវាមានស្ថរសំខ្នក់្បុងដំលណើ រការទរមងជ់ាជរួសលរមចបានន្រនការរកី្ចលរមើនមលធាបាយ
ន្រនការលក្ើនលឡើង។ លៅក្បុងពាក្យលផេង ពកួ្វាទាងំអស់បានសទិតក្បុងលលរមាងន្រនសមយ័ទំលនើប។ 

ប្ផបក្ទីពីរ លឆលើយតបលៅនឹង "ជលរមើសជំនសួសរមាបក់ារអភវិឌណ"។ រមួបញ្ចូ លទាងំអស់ 
លៅទីលនោះ លឺក្បុងការបបុនបបងជាលលើក្ដំបូងមយួចំននួ លឺរសបតាមបនាធ តស់្ថរសំខ្នបំ់ផុតមយួលនាោះលឺ
ការលិតរបស់លោក្ Ivan Illich ពីមុកិ្សិុកូ្ក្បុងឆ្ប ១ំ៩៧០,  តរួោប ងក្បុងការលលើក្សំលណើ រ "ហឺហារ
១៣ "។ បនាធ បម់ក្លៅលនាោះ មានជំហររជុលវទិាប្ដលមនិទទលួយក្បំណងរបាថាប ន្រនការរកី្ចលរមើន
ជាអចិន្រៃនឋយ ៍តាមរយែៈលសដឌកិ្ចចប្បបទំលនើប និងការពារលុណតន្រមលខ្ងក្បុងប្បបធមមជាតិ។ ទាងំអស់
លនាោះប្ដលលលលៅថា មហិមានិរនថភាពដធំ៏សលមផើម១៤, ជីវមជឈមណឍ លនិយម១៥ និងបរសិ្ថទ នវទិា
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ោប ងសីុជលរៅ លៅក្បុងអតទនយ័លរោងទុក្លោយ Næss (១៨៨៩)១៦។ សមាសភាពទាងំលនោះ លឺរតូវ
បានលធវើ ទឡាីក្រណ៏លោយចលនាសងគមមយួចំននួ និងរតូវបានរមួបញ្ចូ លលៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ ថមី, 
ឧទាហរណ៍, លរកាមការលឆ្ព ោះលៅមុែន្រនធមមជាតិដរ៏តឹមរតូវ។ 

ការរមួចំប្ណក្ដម៏ានស្ថរសំខ្នល់ផេងលទៀត លឺបានមក្ពីលទនិៃសថីនិយមប្ដលក្បុងចំលនាម
លផេងៗដន៏្រទលទៀត សំណួររតូវបានសួរថា លតើតនួាទីក្បុងការដឹក្នាលំៅប្តជាបុរសលហើយបានរពមាន
ថាយុទនស្ថៃសថន្រនការអភវិឌណលឺជាការលធវើបប្នទម និងរមួបញ្ចូ លោប ទាងំឋាននថរស័ក្ក និងភាពែុសោប
(Saunders,២០០២)។ សំលណើ រមយួចំននួ សរមាបល់សដឌកិ្ចច មនិប្មនសំភារ:និយម  (កាតប់នទយ  
ក្រមតិន្រនការលរបើរបាស់សំភារ: និងថាមពល) លហើយបានធាល ក្ចូ់លលៅក្បុងរបលភទលនោះលពលប្ដល
ពកួ្លលបនថតាមលោយផ្លល ស់បថូទរមងន់្រនការលរបើរបាស់ លហើយនិងការរស់លៅផងប្ដរ។ លនោះ រមួមាន
ក្ញ្ចបន់្រនសំលណើ រលផេងៗលទៀត លហើយនិងចូលរមួមយួចំនួនប្ដលបានលធវើលឡើងលដើមផបីងាអ ក្ក់ារផ្លល ស់
បថូរ ចលនាយុតថិធមប៏រសិ្ថទ ន។ល។ (Sachs និង Santarius, ២០០៧)។ 

ចំណាំថា មុែងារទាងំអស់លនោះ លធវើឧយពកួ្លលលៅឆ្ង យពីលលរមាងទំលនើបលៅនិងក្រមតិ
លផេងោប  (ការលធវើឲ្យលៅជាក្ណាថ ន្រនការមនិសំភារនិយមនិងការមនិលក្ើនលឡើង ការលធវើឲ្យចាស់
ោស់ ន្រនជីវមណឍ ល)។ លៅក្បុងក្រណីជាលរចើន ពកួ្លលលៅប្តមានទិដឌភាពជាធមមតា ដូចជាទំនាស់
លផេងលទៀតន្រនចរោិមាោទ មនិប្មនជាឧទាហរណ៏សរមាបអ់បក្កានឧ់បក្រណ៏ និងលិតប្តពី
របលោជន។៏ 

ជាចុងបញ្ចប ់ការចាបល់ផថើមន្រនការលរ ើសយក្តនួាទី និងចក្ខុវស័ិយពិភពលោក្ និងជនជាតិ
ភាលតិច។ ការមនិអាចលៅរចួលទពីការប្ញក្លចញពហុវបផធមពី៏បុរាណ ន្រនចាបត់ាងំពីមនិមាន
អាណានិលមរពមានប្ដលបានលរៀបរាបខ់្ងលលើ រតូវលោោះលហើយដូលចបោះវបផធមចំ៏រុោះរតូបានលលលៅ។ 

ដំលណាោះរស្ថយលផេងោប ទាងំលនោះ បណាថ លឲ្យមានការទទលួស្ថគ ល់ថារបលភទក្មមលលឿន
បំផុតលឺរបលភទជារបាណវទិា វធីិលនោះរតូវបានយល់ដឹងលៅលលើពិភពលោក្ប្ដលបានប្បងប្ចក្
សងគមោប ងចាស់ពីធមមជាតិនិងប្ដលពឹងពាក្នឹ់ងអារស័យលៅនឹងអវីមយួលទៀតលៅតាមលំោបលំ់
លោយប្ដលបានអនុញ្ហដ តិឧយមានការបលញ្ហឆ តនិងបំផ្លល ញ។ដូលចបោះលហើយការសិក្សាដនាលពលថមីៗលនោះ
បានអោះអាងថា វាមានស្ថរសំខ្នណ់ាស់ក្បុងការចាក្លចញឧយឆ្ង យពីការលិតប្បបរបាណវទិា អឺរ បុប
និយមលដើមផឧីយមានលទឌិភាពអាចក្ស្ថងជលរមើសជំនសួលផេងៗលទៀត។ លៅលពលភាល មៗលនោះការ   
ចាបអ់ារមមណ៏លៅទីលនោះលឺមានការលក្ើនលឡើង ប្ដលលយើងបានស្ថគ ល់ថាជា “ទំនាក្ទំ់នងន្រនរបាណ
វទិា” ជាក្ប្នលងប្ដលលក្ខណលទវរទិស ទំលនើបក្មមប្ដលមនិអាចលក្ើតមានបាន លហើយជាវតថុធាតុ
បុរាណប្ដលលលលៅថា ជាធមមជាតិដូចជាទីភាប ក្ង់ារ ការសំប្ដង ពីស្ថទ នភាពនលោបាយ និងសីល
ធមរ៏តូវបានលលពិនិតយពិចចយ័។ ធាតុន្រនសងគម បានប្របកាល យជាទីក្ប្នលងលៅក្បុងវស័ិយអវីមយួជា   
របពន័ឌចំលណោះដឹង របស់ពកួ្បចចឹមរបលទសលៅថាពាក្យបរសិ្ថទ ន (Blaser លហើយនិង de la Cadena,

២០០៩)។ របលភទន្រនទំនាក្ទំ់នងរបាណវទិាលនោះ រតូវបានរក្ល ើញក្បុងចំលនាមជនជាតិភាលតិច 
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ជាលរចើនលៅអាលមរចិឡាក្ទីន លហើយពនយល់នូវលហតុផលមនិអាចលៅរចួ ក្បុងការលដើរតាមលៅលំនិត
ជារបាណវទិាលដើមផរីកី្ចលរមើនលផ្លថ តលៅលលើការដលណថើ មធមមជាតិ។ 

ក្តាថ ទាងំអស់លនោះ និងលផេងៗលទៀត បានលរៀបចំលហើយ និងសរមបសរមួលលៅលរកាម
លឈាម ោះន្រន “ Buen Vivir” (ជាពាក្យមយួរបស់លអសាញប្ដលសំលៅលៅលលើជីវតិដល៏អមយួប្ដលលផ្លថ ត
លៅលលើសងគម និងវសិ្ថលភាពចក្ខុវស័ិន្រនបរសិ្ថទ នវទិា) ដូចជាជលរមើសលផេងៗ ប្ដលលំនិតន្រនការ
អភវិឌណជំនសួ។ វាលឺជាការលរៀនសូរតមយួ ដម៏ានស្ថរសំខ្នប់្ដលលុណសមផតិថិ ក្បុងការលបាោះបង់
លចាលរតូវបានលរបើរបាស់ក្បុងពាក្យអភវិឌណ និងផថល់ជូនសកាថ នុពលដម៏ហិមា លៅអនាលត(Acosta, 
២០០៨; Gudynas, ២០១១b).វាបានចាក្ឆ្ង យពីលំនិតអភវិឌណទានស់មយ័ដូចជា ការរកី្ចលរមើន
លសដឌកិ្ចចជារបចា ំ ការរកី្ចលរមើនតាមប្ែេបលណាថ យលហើយនិងការពិចារណាអំពីស្ថរសំខ្នរ់បស់
មនុសេជាតិការលផ្លថ តលៅលលើសុែមាលភាពរបស់របជាពលរដឌក្បុងស្ថម រតីទូលំទូោយ រមួបញ្ចូ ល
ទាងំអារមមណ៏ និងជំលនឿផងប្ដរ។ ការបំប្បក្លចញពីការពិចារណាអំពីស្ថរសំខ្នរ់បស់មនុសេជាតិ
វាអាចលធវើឧយមានលទឌិភាពការទទលួយក្នូវលុណតន្រមលខ្ងក្បុង សរមាបប់រសិ្ថទ ន លជៀសឆ្ង យពី
សងគមធមមជាតិ និងការលរៀបចំសហលមនល៏ឡើងវញិន្រនផលូវចិតថ និងនលោបាយ។ 

"Buen Vivir" លឺជាការបលញ្ចញមតិដម៏ានកិ្តថិយសធំលធង ជាមយួនិងទរមងប់្បប
របន្រពណីន្រនចំលណោះដឹង, ជាពិលសសលៅលពលប្ដល Andean លក្ើតលឡើងស្ថរជាថមី។ ចំនុចប្ដលលអ
បំផុតរតូវបានលលស្ថគ ល់របស់ែលួនន្រនលសចក្ឋីលោងលឺជា sumak kawsay ន្រន Ecuadorian Kichwa

និង suma  qamaña  ន្រន Bolivia លោក្ Aymara។ បបុប្នថវាមនិរតូវបានកំ្ណតចំ់លពាោះការទាងំលនោះ
, និង ទសេន:អំពីពិភពលោក្ប្ដលរសលដៀងោប  រតូវបានរក្ល ើញលៅក្បុងចំលណាមជនជាតិលដើម
ភាលតិចលផេងលទៀត ែណែៈលពលប្ដលមយួចំននួរតូវបានកំ្ណតរ់ចនាសមពន័ន ប្តលពលលនោះ។ វាលូរ
មានការរមួចំប្ណក្ប្ដលបានលធវើលោយទំលនៀមទំោបរ់បន្រពណីសំខ្ន ់ និងអបក្មនិរបតថិបតថិតាមលៅ
លលើរមឹទំពរ័ន្រនសមយ័ទំលនើប ដូចជាបរសិ្ថទ ន ជីវមណឍ ល និងៃសថីនិយម។ 

លរឿងលនោះលឺថា Buen Vivir អាចរតូវបានបក្ប្របមថងលទៀត ថាជា "លវទិកា" នលោបាយ
ប្ដលរតូវបានមក្ដល់លៅពីរបន្រពណីលផេងោប និងភាពសមផូរប្បបន្រនមុែតំប្ណង ជាក្ោ់ក្ម់យួ; 
ប្ដលជាក្ប្នលងមានការរោិះលនោ់ប ងខ្ល ងំ ន្រនការអភវិឌណ លឺជាមលនាលមវជិាជ  រតូវបានប្ចក្របំ្លក្ និង
ជលរមើសជំនសួរបស់វារតូវលលពិនិតយពិចចយ័។ ដូលចបោះ Buen Vivir  លឺជាសំណំុន្រនការបបុនបបងលដើមផ ី   
ក្ស្ថងសងគម និងលសដឌកិ្ចចលផេងលទៀតប្ដលតលិតពីលំោបរ់ពំប្ដនប្ដលរតូវបានោក្ ់ លោយ
សមយ័ទំលនើប។ 
 

ការបាប នរ់បមាណជាបលណាថ ោះអាសនប 
ការបាប នរ់បមាណជាបលណាថ ោះអាសនប ន្រនកិ្ចចពិភាក្សាដអំពីការអភវិឌណ លឺមានភាពវជិជមាន

ោប ងខ្ល ងំ។ សំណួរន្រនការអភវិឌណលនោះ លឺជាថមីមថងលទៀត លៅក្ណាថ លន្រនការពិភាក្សាដជាលរចើន វារតូវ
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បានលក្ើតលឡើងស្ថជាថម ី ក្បុងស្ថក្លវទិាល័យ និងលៅក្បុងចលនាសងគម, ជាពិលសសអបក្លៅក្បុង
របលទសប្ដលមានការរកី្ចលរមើន ជាមយួនឹងរោឌ ភបិាលឯក្រាជយ ភាពសំខ្នម់យួបានរក្ល ើញ
របស់ពកួ្លល។ ទំនាក្ទំ់នងរតូវបានលធវើលឡើង រវាងចំលណោះដឹងប្ដលលក្ើតមានលៅក្បុងរសុក្លឺបណថុ ោះ
លៅដំលណើ រការន្រនការចាបល់ផថើមជាថមី។ 

ការពិភាក្សាដអំពីជលរមើសជំនសួលនោះ លឺមនិប្មនជាអវីប្ដលកំ្ពុងប្តលក្ើតលឡើងលៅក្ប្នលងការ
ងារ - ជំនសួឧយដំណាក្ក់ារក្ណាថ លប្ដលលឆ្ព ោះលៅមុែ; ឧទាហរណ៍មយួលឺជាការរុក្រក្ប្រ បន្រនការ
លរកាយ និសេរណនិយមជាពិលសសលៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័និងលបបរូ។ វាលឺជាការពិតប្ដលថាការ
អភវិឌណធមមតាលៅប្តបនថមានវតថមាន, វាមនិអាចលក្ើតមានលៅក្បុងក្រណីែលោះ លហើយវាកំ្ពុងប្តមាន
ជីវតិលៅក្ប្នលងលផេងលទៀតបបុប្នថការពិភាក្សាដលដញលោលជាលរចើនលឺមនិយូរលទៀតលទប្ដលលផ្លថ តលៅលលើ
ថាលតើបានឬមនិបានពីរពំប្ដនប្នជលរមើសជំនសួដរ៏តឹមរតូវ។ ផធុយលៅវញិតរមូវការទាងំលនាោះរតូវបាន
ទទលួយក្លហើយសំណួរលឺលដើមផកំី្ណត ់ ថាលតើការផ្លល ស់បថូរលនោះនឹងយក្ទរមងប់្បបបទន្រនជលរមើស
លផេងៗចំលពាោះការអភវិឌណ ឬជលរមើសចំលពាោះការអភវិឌណ។ 

បញ្ហា លនោះកំ្ពុងរតូវបានពិភាក្សាដលៅទីលនោះ រមួបញ្ចូ លទាងំបញ្ហា ចាស់ ដូចជាតនួាទីរបស់
រដឌ ឬទីផសាដររមួោប  ជាមយួនឹងសំណួរថមីៗលផេងលទៀត ដូចជាការទំនាក្ទំ់នង ឬទរមងរ់បាណវទិា 
ឬក្ទ៏រមងព់រងីក្ន្រនភាពជាពលរដឌ។ សូមផបី្តសំណួរប្បបរបន្រពណី ដូចជាតនួាទីរបស់រដឌ ឬរបស់ទី
ផសាដរលនោះកំ្ពុងរតូវបានលោោះរស្ថយលចញពីទសេនែៈថមី។ លនោះ រតូវបាននាមុំែលល, ឧទាហរណ៍លដើមផី
ទទលួស្ថគ ល់នូវភាពសមផូរប្បបន្រនទីផសាដរ ប្ដលមានវតថមានលៅក្បុងតំបន ់ ប្ដលរតូវបានប្ផអក្លលើ
លហតុផលលផេងលទៀត ដូចជាការជយួ ោប  ឬការមនិលិតពីផលរបលោជនផ៏្លធ ល់។ 

និនាប ការដច៏ាស់ោស់រតូវបានកំ្ពុងរកី្ចលរមើន ប្ដលមានជលរមើសជំនសួជាលរចើន ប្ដល 
មានការយល់ដឹងអំពីការអភវិឌណប្ដលមនិអាចរតូវបានកំ្ណត ់ ចំលពាោះកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច លហើយនិង
លោលលៅលនាោះ លផ្លថ តសំខ្នល់លើលុណភាពន្រនជីវតិ និងការការពារធមមជាតិកំ្ពុងកាល យជាលនលឹោះោប ង
សំខ្ន។់ ការរបរពឹតថិលអ លឺមនិរតូវបានចងភាជ បល់ៅនឹងសមាភ រែៈណាមយួ ឬកំ្រតិផ្លធ ល់ែលួនលទ។ វារមួ
បញ្ចូ លវមិារតសមូហភាព និងខ្ងវញិ្ហដ ណ រពមទាងំបរសិ្ថទ នវទិាដសំ៏ខ្ន។់ 

ជលរមើសជំនសួលនោះ ទាមទារឱ្យមានការផ្លល ស់បថូរោប ងរជាលលរៅ លៅក្បុងទំនាក្ទំ់នង
របស់លយើងជាមយួនឹងធមមជាតិ។ នាលពលអនាលតដែ៏លីលនោះ នឹងកាល យជាប្ផបក្មយួន្រនការែវោះខ្ត និង
ការរតឹតផតិ និងលុណភាពន្រនជីវតិប្ដលរតូវប្តបានធានាលៅក្បុងជលរមើសដតិ៏ចតចួ សរមាបក់ារលធវើឱ្យ
មានការលរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិ។ ការការពារជីវចរមុោះលនោះ ឥឡូវរតូវបានរាបជ់ាសុចរតិបានមក្
ពីទសេនែៈរតឹមរតូវមយួលផេងលទៀត ដូចប្ដលវារតូវបានទទលួស្ថគ ល់ថា លដើមផមីានសិទនិរបស់ែលួន។
ជលរមើសលផេងៗ លៅក្បុងទិសលៅលនោះ លឺលោយប្ផអក្លលើការលធវើ និងលៅឆ្ង យលោយមានលក្ខណែៈ   
លទវន្រនសងគម/ធមមជាតិ ន្រនភាពទំលនើបប្បបអឺរ បុប។ 

ការជប្ជក្លដញលោលោប ងខ្ល ងំ រតូវបានរបរពឹតថិលឡើងលៅក្បុងរក្មសីលធមល៍នោះ ជា
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បញ្ហា របឈមជាលរចើន លៅនឹងជលរមើសជំនសួទរមងប់្បបបទស្ថមញ្ដ  ន្រនការវាយតន្រមលប្ដលបាន
កំ្ណតត់ន្រមលអវីមយួលោយប្ផអក្លលើការលរបើរបាស់ ឬការជញួដូរ (ឧទាហរណ៏តន្រមលរបស់វា)។ លនោះ លឺ
បញ្ហជ ក្ថ់ាស្ថរសំខ្នដំ់បូងបំផុត លឺ កំ្ប្ណទរមងថ់មីន្រនលសដឌកិ្ចច លហើយ ទីពីរលឺការទទលួយក្ ថា
មានវធីិលផេងលទៀតន្រនការផឋល់តន្រមល ប្ដលមានលៅខ្ងលរកាយន្រនការលិតអំពីប្តផលរបលោជនរ៏មួ
បញ្ចូ លទាងំការទទលួស្ថគ ល់លុណតន្រមល (លហើយផងប្ដរលឺសិទិន) ភាពខ្ងក្បុងន្រនធមមជាតិ។ 

ក្បុងលពលប្តមយួ លហើយលៅក្បុងវធីិលផេងោប , ជលរមើសជំនសួបានបដិលសធនូវការទាមទារ
វទិាស្ថៃសថ និងបលចចក្វទិាភាលខ្ងលិចលដើមផលីោោះរស្ថយបញ្ហា ទាងំអស់ លហើយពនយល់ពីការ
លរៀបចំ និងការចាតក់ារប្ដលចំណាយតិចបំផុត ប្ដលកំ្ពុងប្តរតូវបានលបាោះបងល់ចាល។ ភាពមនិ
ចាស់ការណ៏ លហើយនិង ការរបថុយរបថាន លឺកំ្ពុងរតូវបានលលទទលួស្ថគ ល់។ 

ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប អំពីជលរមើសជំនសួលនោះ បានចំណាយការយក្ចិតថទុក្ោក្ោ់ប ង
ខ្ល ងំលៅលលើស្ថរសំខ្នន់្រនលោបាយ, សកាឋ នុពល និងរចនាសមពន័នស្ថទ បន័របស់ពកួ្លល។ ការ
ពិភាក្សាដលដញលោលោប  អំពីការផ្លល ស់បថូរនាលពលបចចុបផនបលនោះ រតូវបានបលងកើតវធីិថមីន្រនការលោោះរស្ថយ
សំណួរទាងំលនោះ ចាបពី់តនួាទីប្ដលរតូវបានផថល់ឧយ រហូតដល់ស្ថរសំខ្ន ់ បនាធ បដំ់បូងបងអស់ 
(ក្សិក្រតូចតាចជនជាតិលដើមភាលតិចរបជាពលរដឌរកី្រក្លៅទីរកុ្ង, ៃសថី, ។ល។) កំ្ណតនិ់យម
នយ័ដច៏ាបំាច ់ន្រនលំនិតដូចជាភាពជាពលរដឌ និងយុតថិធម។៏ 

ទាងំលនោះ និងក្តាថ លផេងលទៀតរតូវបានលលោក្ស់្ថឋ រលឡើងវញិ ន្រនរបពន័នចំលណោះដឹងលផេង 
លទៀត ជាពិលសស ជនជាតិលដើមភាលតិចអាលមរកិ្ឡាទីន លៅក្ណាថ លន្រនការយក្ចិតថទុក្ោក្។់     
ជលរមើសលផេងៗ អវីប្ដលពកួ្លលអាចនឹងមនិអាចលរកាក្លឡើងពីឯក្វបផធមជំ៍នសួឱ្យការផ្លល ស់បថូរោប  ពី
ពហុវបផធមច៏ាបំាចរ់តូវប្តយក្មក្អនុវតថ។ ដូចោប លនោះប្ដរ ទសេនែៈវស័ិយលយនឌរ័ រតូវបានរមួ
បញ្ចូ ល លហើយលនោះ មនិអាចរតូវបានលិតថារោនប់្តជាការសមាអ ងលលើសមផទាន។ 

ការសនមតទ់ាងំលនោះ លឺជាអវីប្ដលលធវើឱ្យលំនិត ន្រនការអភវិឌណធមមតាប្ដលមានមូលោឌ នលលើ
អតទរបលោជន,៏ ការលរៀបចំដលណថើ មអំណាច និងការប្បក្ប្ែញក្ន្រនធមមជាតិ ោម ននយ័។ វធីិមយួ ឬមយួ
លផេងលទៀត ទាងំអស់ ន្រនជលរមើសប្ដលបានបំប្បក្ លោយមានមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើន ដូលចបោះ
លហើយ វាបាននាលំយើងហួសពីប្ដនដីន្រនសមយ័ទំលនើប។ អនថរកាលលនោះ លឺជាការពិត វាមនិប្មន
ស្ថមញ្ដ  លឺវាមនិរតឹមប្តមាននយ័បំប្បក្ជាមយួនឹងធាតុពីអតីតកាល ប្ដលមានតន្រមលលនាោះលទ បបុប្នថវា
បានងាា ញពីអវីប្ដលជាទិសលៅ ន្រនការផ្លល ស់បថូរប្ដលរតូវការ លដើមផទីទលួយក្។ ក្រណី Buen Vivir 

លំរូមានភាពរងឹមា ំនិងជាសកាថ នុពលន្រនលំនិតផថួចលផថើទាងំលនោះ។ 
លផថើមលចញពីទសេនែៈលនោះ របលភទនលោបាយប្ដលរបន្រពណី ដូចជាការរលំោោះអភរិក្េ

និយម និងសងគម លឺមនិរលបរ់ោនល់ដើមផនីាមំក្នូវជលរមើសលផេង ចំលពាោះការអភវិឌណ។ លៅក្បុងពាក្យ
លផេងលទៀតការផ្លល ស់បថូរថមីលនោះ រតូវប្តមានទាងំលរកាយមូលធន និងលរកាយសងគមនិយម ដូចជាពកួ្
លលលធវើឱ្យមានការប្បងប្ចក្ោប ងចាស់ ជាមយួមលនាលមវជិាជ ន្រនការរកី្ចលរមើនលនាោះលទ។ 
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សមាគ ល់ 

១. អបក្រស្ថវរជាវលៅ Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), មបុងលតវលីដអូ
របលទសអ ុយរុហាគ យ (www.ambiental.net); MSc សឋីពីលអកូ្ឡូសីុសងគម។ 
 

 

២. វាមានតន្រមលក្បុងការបងាា ញលៅទីលនោះថាលំនិតរបស់ Celso Furtado ប្ដលបានលលើក្លឡើងលៅក្បុង
លសចក្ឋីលផឋើមជាការរោិះលនអំ់ពីប្ដនកំ្ណតន់្រនការលូតោស់បរសិ្ថទ នផងប្ដរ។ 

៣. ទំនាស់ប្បបៃសថីនិយមរតូវបានវភិាលកានប់្តលមអតិលៅក្បុងជំពូក្សឋីពី “មតិរោិះលនក់ារអភវិឌណនិង
ជលរមើសជំនសួ: ទសេនវស័ិយៃសថីនិយម:” ក្បុងលសៀវលៅលនោះ។ 

៤. Bob  Jessop  (១៩៩៤), ក្បុង Hollingsworth,  Schmitte,  Streeck, ការរលបរ់លងលសដឌកិ្ចចមូល
ធននិយម (Oxford, OUP) 

៥. ឧទាហរណ៍លនោះលឺក្មមវធីិនិរតថភាពជាស្ថជីមូលរបស់លោក្ខ្ងតផូង (Cone) ប្ដលបានរបមូល
ផឋុ ំអងគការមនិប្មនរោឌ ភបិាលជាលរចើនពីតំបនស់្ថជីភាលខ្ងតផូងមក្ជបួជំុោប លហើយក្មមវធីិនិរតថភាព 
(Sustainability, ២០២៥) ប្ដលបានលលើក្ក្មពស់លោយ CLAES ប្ដលបានកំ្ណតល់ចញនូវយុទនស្ថ
ៃសថប្ផអក្លៅតាមជលរមើសនិរនថរភាពរងឹមានិំងលលើសពីរងឹមាបំ្ដលរតូវអនុវតថលៅឆ្ប ២ំ០២៥។ 

 

៦. រកុ្មលនោះ រមួមានទាងំរោឌ ភបិាលរបស់ Néstor Kirchner និង Cristina Fernández de Kirchner

ក្បុងរបលទសអាហេងទី់ន Evo Morales ក្បុងរបលទសបូលីវ ីLula da Silva និង Dilma Rousseff ក្បុង
របលទសលរបសីុល, Rafael Correa ក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័, Tabaré Vázquez និង José Mujica ក្បុង
របលទសអ ុយរុហាគ យនិង Hugo Chávez ក្បុងរបលទសលវ ើលណស ុយលអឡា។ ែលោះលទៀតនឹងបញ្ចូ លរដឌបា
លពីអតីតកាលរបស់ Ricardo Lagos និង Michelle Bachelet ក្បុងរបលទសសីុលី លៅក្បុងរកុ្មលនោះ
លហើយជាមយួនឹងការអភរិក្េកានប់្តខ្ល ងំលឡើងលនាោះលឺរោឌ ភបិាល Fernando Lugo លៅក្បុងរបលទស
បាប រាបហាគ យ។ ចុងលរកាយរដឌបាល Ollanta Humala ថមីលៅក្បុងរបលទសលបបរនឹួងរបាក្ដជារតូវបាន
បញ្ចូ លក្បុងរកុ្មលនោះ។ 

 

៧. អនុរបធាន Álvaro  García  Linera បានរចានលចាលតរមូវការរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច
ពីលរពាោះពកួ្វា នឹងនាលំៅដល់ការបិទឧសសាដហក្មមអីុរដូកាបូន។ លោក្បានលចាទរបកានព់កួ្លលអំពី 
“ការពាោមបញ្ឈបផ់ឋល់របាក្ល់ស្ថធន កិ្តថិយសដល់មនុសេចាស់ចំននួ៦០០,០០០នាក្ប់្ដល
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ទទលួបាន២០០ន្រនលុយបូលីវលីរៀងរាល់ប្ែ ក្ដូ៏ចជាអតទរបលោជន ៍ Juancito Pinto ដល់សិសេ
ស្ថោ១.៨ោននាក្ ់ ចាបត់ាងំពីក្មមវធីិទាងំពីរលនោះ ទទលួបានមូលនិធិ ការនាលំចញឧសម័នធមម
ជាតិរបស់លយើង។” លនោះ លឺលសមើនឹងការលំរាម រក្របលោជនល៍ោយបងកបន់យ័ថា និសេរណនិយមទាងំ
អស់រតូវប្តរតូវបាន ទទលួយក្លោយប្ផអក្លលើលហតុផលថា វាមានតនួាទីលុបបំបាតភ់ាពរកី្រក្។ 
របាយការណ៍ក្បុង Página Siete, ន្រថងទី២០ប្ែក្ញ្ហដ ឆ្ប ២ំ០១១ ឡាបាប ស។ 

 

៨. ឧទាហរណ៍ ន្រនចំណុចលនោះ លឺការអំពាវនាវរបស់របធានាធិបតី Rafael Correa ដល់
Ecuadorians កំុ្លធវើជា “អបក្សំុទានអងគុយលលើលំនរមាស” លោយលដៀមោមចំលពាោះទំនាស់លនាោះថា វា
លឺជាអំលពើលឆ្តលងង ់ ឬោម នការទទួលែុសរតូវប្ដលមនិលឆលៀតឱ្កាស យក្របលោជនពី៍រទពយសមផតថិ
លនាោះ។ លនោះ លឺជាអំណោះអំណាងប្ដលលោក្លរបើរបាស់លដើមផលីលើក្ក្មពស់អណឋូ ងប្រ ប។ របាយការណ៍
លៅក្បុង El Universo, ន្រថងទី១៦ប្ែមក្រាឆ្ប ២ំ០០៩ លីតូ (Quito)។ 

 

៩. El Observador, ១២ ប្ែកុ្មភោះ២០១០, មបុងលតវលីដអូ (Montevideo)។ 
 

១០. ប្ផអក្តាមទសេនែៈ Foucauldian របលភទមលនាលមនវជិាជ  លឺលៅរមួជាមយួនឹងអំណោះអំណាង
មយួលៅក្បុងនយ័ទូលំទូោយប្ដលផឋល់ឲ្យវា និងមានរបតិបតថិការលៅក្បុងប្ដនអំណាចដស៏មុក្ស្ថម ញ
មយួ។ 

 

១១. ទសេនាទានលនោះ លឺជានិយមនយ័ប្ដលលរបើរបាស់សរមាបល់ោលបំណងន្រនលសចក្ឋីអធិបាយ
លនោះ។ វារតូវបានទទលួស្ថគ ល់ថាអតទនយ័លផេងៗជាលរចើន រតូវបានផឋល់ដល់ពាក្យ “ភាពទាន់
សមយ័” (del Río, ឆ្ប ១ំ៩៩៧) លហើយវា និងមានទរមងជ់ាក្ោ់ក្ល់ផេងៗោប  លៅក្បុងបណាឋ របលទស
លផេងៗ។ 

 

១២. អបក្រទឹសឋីសំខ្ន់ៗ  សឋីពីលំនិតលនោះរមួមាន Aníbal Quijano ពីរបលទសលបបរ ួ(ឆ្ប ២ំ០០០) និង
Walter Mignolo ពីរបលទសអាហេងទី់ន (ឆ្ប ២ំ០០៧)។ សូមអានផងប្ដរអំពីអតទបទរបាយការណ៍
ោប ងឥតលខ្ច ោះរបស់ Restrepo និង Rojas (ឆ្ប ២ំ០១០)។ 
 
១៣. រលំភើយនិយម លឺបានយល់ថាវាផធុយពីផលិតភាពឧសសាដហក្មម។ ទំនាក្ទំ់នងឧសសាដហក្មម លឺ
មានល័ក្ខែណ័ឍ ប្របរបួល ជាការលឆលើយតប ជាទមាល បរ់បស់បុលគលលៅនឹងស្ថរ ប្ដលផសាដយលោយ អបក្
លរបើរបាស់មយួលផេងលទៀតប្ដលោត/់នាង លឺមនិប្ដលជួប លលើក្ប្លងប្តតាមរយែៈមលធាបាយ សបផ
និមមតិ ប្ដលោត/់នាងប្ដលមនិប្ដលយល់។ ផធុយលៅវញិអបក្ប្ដលពាក្ព់ន័ឌទាងំអស់លនាោះ ជាអបក្
ប្ដលចូលរមួក្បុងការបលងកើតជីវតិសងគម។ ការបឋូរពីផលិតភាព កានភ់ាពរលំភើយមាននយ័ថា ការ
ជំនសួតន្រមលបលចចក្លទស លៅលោយតន្រមលសីលធម ៌តន្រមលសមាភ រែៈ លៅលោយតន្រមលមនិសមាភ រែៈ 
(Illich, ២០០៦)។ 
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១៤. សរន្រសន្រនការអភវិឌណរបក្បលោយចីរភាព រតូវបានសមាគ ល់ លោយការរចានលចាលទសេនែៈ
ស្ថមញ្ដ និយម ន្រនលោលលំនិត សឋីពីមូលធនធមមជាតិ និងការលរបើរបាស់របលភទលក្រ ថិ៍មរតក្ លៅក្បុងទី
ក្ប្នលងរបស់ែលួន។ វារក្សាដ ថាមានវធីិជាលរចើនក្បុងការផឋល់តន្រមលដល់បរសិ្ថទ ន វាទទលួយក្តន្រមលខ្ង
ក្បុងរបស់ធមមជាតិលហើយវធីិស្ថៃសថរបស់វាលឺលោយមានការចូលរមួក្បុងចំលណាមចំណុចលផេងលទៀត។ 

 

១៥. លោលជំហរប្ដលការពារលោយលអកូ្ឡូសីុហួសលហតុ ប្ផអក្លៅតាមតន្រមល និងជីវតិផ្លធ ល់របស់
ធមមជាតិ ជាតន្រមលលៅក្បុងែលួនវា។ 

 

១៦. ផបតលំ់និត និងសក្មមនិយមបរសិ្ថទ នបានលលើក្លឡើងលោយ A. Næss (១៩៨៩)។ 
 

១៧. ឧទាហរណ៍មយួ លឺការបលងកើតសមពន័នភាព អបក្សិក្សាដរស្ថវរជាវ ការអភវិឌណសំខ្នបំ់ផុតរបស់
តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ សូមអាន<http://www.otrodesarrollo.com>។ 
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ការរិិះគន់អំពីការអភវិឌណ និងជលរមើសលផេង៖ ទសេនែៈៃសថីនិយម 
Margarita Aguinaga១, Miriam Lang២, Dunia Mokrani៣, Alejandra Santillana៤ 

 
ៃសថីនិយមលិតលៅន្រថងលនោះរតូវប្តមានការលលើក្ទឹក្ចិតថ។ វារតូវប្តបានឫសលល់ក្បុងភាព

ចរមុោះ និងសកាថ នុពលន្រនជីវតិ និងមានទសេនែៈវស័ិយរមួ សមលងឹលមើលរូបភាពទាងំមូល។ លដើមផឈីាន
ដល់លោលលៅរបស់ែលួន ក្បុងការកាល យជាចលនាបដិវតថន ៍កំ្ពុងលងើបលឡើង លឺវារតូវវភិាលវមិារតលផេង
ោប ន្រនអំណាចក្បុងការតភាជ បជ់ាមយួោប  លហតុដូចលនោះលហើយ ការរោិះលនណ់ាមយួន្រនការអភវិឌណៃសថី
និយមនឹងមានវធីិស្ថៃសថរមួោប ។ ការរមួចំប្ណក្លនោះ លដើមផជីប្ជក្លដញលោល អំពីការអភវិឌណៃសថី  
និយមបាននាមំក្នូវការរមួោប  វមិារតជាលរចើនរមួទាងំបរសិ្ថទ នលសដឌកិ្ចច លំរូផលិតអាណានិលម
និយម។ 

លឆលៀតក្បុងទសេនែៈវស័ិយជារបវតថិស្ថៃសថ ជំពូក្លនោះ លមើលលៅលៅប្តការរមួចំប្ណក្នានា 
ៃសថីនិយម បានលធវើឱ្យមានការអភវិឌណ។ អបក្និពននបានមានអារមមណ៍ថា វាលឺឧតឋុងគឧតឋមណាស់ 
លដើមផលីសបើសំណំុប្បបបទន្រនការវភិាល ប្ដលមានភាពែុសោប  ពីការអភវិឌណ ការសិក្សាដវបិសេនាលសដឌ
កិ្ចច និងបុរាណចាបត់ាងំពីៃសថីនិយម បានលរកាក្លឡើងោប ងចាស់ណាស់ ជាបញ្ហា របឈមប្ផបក្
នលោបាយ លៅនឹងឥទនិពលន្រនវបិសេនជារបន្រពណី បានបងាា ញថា ជាវទិាស្ថៃសថ និងជាស្ថក្ល
លនោះ, បបុប្នថប្ដលចំលណោះដឹងបានរងផលបបោះពាល់លផេងលទៀត និងជាលក្ខណែៈរបពន័ន បានទទលួការ
រលបសងកតល់ៅក្បុងចំននួន្រនតំបនប់្ដលរមួបញ្ចូ លទាងំរាងកាយ និងការនិោយរបស់ៃសថី លៅជាការ
ជប្ជក្លដញលោល ពីអានុភាពន្រនឧសថ និងការវភិាលចិតថស្ថៃសថ រពមទាងំទសេនវជិាជ  និងនរវទិា 
(Dorlin, ២០០៩) ។ 

របសិនលបើ មានៃសថីនិយម រតូវបានលលលមើលល ើញថា ជាចំលណោះដឹងរសលដៀងោប  លៅនឹង
ពងសាដវតា ប្ដលសំលណើ លនោះ លដើមផផី្លល ស់បថូរជីវតិ ជាមយួនឹងទសេនែៈវស័ិយទូលំទូោយមយួ វាលឺ
អាចលធវើបាន លៅចូលរមួជាមយួរលឹោះស្ថទ នសិក្សាដទាងំពីរ សុនធរក្ថានលោបាយ និងការតស ូជា
បុលគល និងជារមួរបស់ៃសថី ក្បុងការផ្លល ស់បថូរមយួ ប្ដលមនិលសមើោប  និងមនិរតឹមប្តរបពន័នលសដឌកិ្ចច
សងគមនិងនលោបាយ។ បបុប្នថខ្ងលលើទាងំអស់ វាអនុញ្ហដ តឱ្យលយើងចូលលៅលលើលំនិត ប្ដលលក្ើត
លឡើងពីការជប្ជក្លដញលោល អាលមរចិឡាទីនោប ងទូលំទូោយ។ បចចុបផនបលនោះ ដូចខ្ងលរកាម
ដំលណើ រការរដឌធមមនុញ្ដថម ីជនជាតិអាលមរកិ្ឡាទីន បានលសបើ Buen Vivir (ពាក្យលៅក្បុងភាស្ថលអសាប
ញប្ដលអាចរតូវបានបក្ប្របជា "រស់លៅបានលអ" បបុប្នថជាមយួនឹងអតទនយ័ លោយប្ឡក្លៅ ក្បុង    
បរបិទអាលមរកិ្ឡាទីន និងជនជាតិលដើមភាលតិចជាពិលសស) ប្ដលជាលោលលៅមយួ ប្ដលែុសពី
លនោះ លំរូន្រនការអភវិឌណ។ ៃសថីនិយម រតូវបានជយួ ក្ស្ថងបលញ្ចញសំលលងោប ងចាស់ ពីដំលណើ រការ
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ន្រនការអាណានិលមការបំបាតអ់ាណានិលម និងការរុោះលរ ើ។ 
 

ទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៧០: ៃសថីក្បុងការអភវិឌណ 
ការរោិះលនពី់ៃសថីនិយម ន្រនលំនិតន្រនការអភវិឌណលនោះ បានផុសលឡើងលៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៧០លនោះ

របប្ហលន្រមភឆ្ប  ំ បនាធ បពី់ឋានានុរក្មភាលខ្ងលជើង និងខ្ងតផូងសក្លថមី រតូវបានបលងកើតលឡើង
លោយលោក្របធានាធិបតីសហរដឌអាលមរកិ្លោក្ Harry Truman៥។ បនាធ បពី់ ការបោះលបារឆ្ប  ំ
១៩៦៨ ទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៧០បានបលងកើតជា "រលក្ទីពីរ" ន្រនចលនាៃសថីនិយម មនិប្មនមានប្តលៅ
ក្បុងបណាថ របលទសឧសសាដហក្មមបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំក្បុងក្រមតិមយួោប ងធំលៅក្បុងរបលទសអា
លមរកិ្ឡាទីន។ ការលនោះ រមួបញ្ចូ លការរបឆ្ងំការវបផធមលិ៍ទនិលឆវងនិយមៃសថីនិយមជាលរចើនដូចជា
ៃសថីនិយមលសរ។ី 

ការអំណោះអំណាងសថីពីវភិាលទានន្រនការបនថពូជលយនឌរ័ និងការអភវិឌណរតូវបានបលងកើត
លឡើងលោយ អបក្វភិាលលសដឌកិ្ចចោណឺមាប ក្លោក្រសី Ester Boserup ក្បុងឆ្ប ១ំ៩៧០។ លៅក្បុង
លសៀវលៅរបស់លោក្រសី តនួាទីរបស់ៃសថីលៅក្បុងការអភវិឌណលសដឌកិ្ចច ោតប់ានរោិះលនក់ារអភវិឌណជា
ការលធវើជារបពន័នប្ដលបានដក្លចញៃសថី និងបានលសបើសំុ សរមាក្មយួជាមយួនឹងលស រនី្រនជំលនឿប្ដល
បានបលងកើតលឡើង ក្បុងការអំណោះអណំាង ថាអភវិឌណ និងលោលនលោបាយ។ ោតប់ានលរបើការរស្ថវ 
រជាវជាក្ប់្សឋងមយួចំននួ លៅក្បុងរបលទសអាៃហវិក្ លដើមផសី្ថក្សួរលទនផលន្រនក្មមវធីិអភវិឌណន៍
លរកាយឆ្ប ១ំ៩៤៥ ប្ដលបងាា ញថាពកួ្លលមានផលបបោះពាល់ធងនធ់ងរ ចំលពាោះការចូលរមួ និងសុែុមាល
ភាពរបស់ៃសថី។ រហូតមក្ដល់ឆ្ប  ំ ១៩៧០, ៃសថីរតូវបានរមួបញ្ចូ លប្តលៅក្បុងលោលនលោបាយ 
ការអភវិឌណ ជាអបក្ទទលួផលអក្មម ឬៃសថីជាមាថ យ និងៃសថីលមផធោះ ែណែៈលពលប្ដលបណថុ ោះបណាថ ល   
បលចចក្វទិា និងហិរញ្ដ វតទុរតូវបានបលងកើតលឡើង សរមាបបុ់រស។ លំរូខ្ងលិចបានកាល យជា ការរកី្
រាលោលតាមរយែៈក្មមវធីិអភវិឌណ និងការលផ្លថ តលៅលលើផធោះ ប្ដលជាអងគភាពអបក្ទទលួសឋងោ់រ និង
ជាពិលសស លៅលលើបុរសប្ដលជាអបក្រក្សីុចិញ្ច ឹម លៅការងារប្ដលមានរបាក្ប់្ែ។ ៃសថីមានបនធុក្
ទទលួបនធុក្ក្បុងផធោះ។ លំរូលនោះមនិលអើលពើ ការពិតប្ដលថា លៅរបលទសជាលរចើន ជាៃសថីបានលធវើការលៅ
ក្បុងវស័ិយក្សិក្មម និងផលិតក្មមមាូបអាហារ (ឧទាហរណ៍) និង ថាមានការែុសោប , ឬជាលរចើន
លទៀតប្ដលអាចបតប់្បនផលូវលភទ ន្រនក្មាល ងំពលក្មម។ វាមនិលអើលពើ នឹងការពិតប្ដលថា ផធោះលនាោះ ឬ
រលួស្ថរ លឺជាសំណាញ់ន្រនទំនាក្ទំ់នងអំណាចលនាោះ មនិប្មនផ្លល ស់ជំនយួលនោះ បានផថល់លៅឱ្យបុរស
ប្ដលចូលលៅក្បុងការរក្របាក្ចំ់លណញ បានរក្សីុចិញ្ច ឹមសរមាប ់«បនធុក្» ន្រនលភទទាងំលនាោះលទ។ 

ការងាររបស់ Boserup និងសហសមយ័របស់នាង លឺទទលួបានលជាលជយ័លហើយឈាន 
លៅសនបិសីទពិភពលោក្លលើក្ទីមយួ លៅលលើៃសថីលៅក្បុងរបលទសមុកិ្សិុក្ លៅន្រថងទី ២ប្ែក្ក្កោ ឆ្ប  ំ
១៩៧៥ លៅលពលប្ដលអងគការសហរបជាជាតិ បានរបកាសទសវតេរល៍រកាយលនោះ "ទសវតេររ៍បស់
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ៃសថី" និងទសេនវស័ិយរបស់ៃសថី ស្ថទ បន័ប្ដលជាប្ផបក្មយួន្រនការអភវិឌណ៦។ ទាងំអស់លនោះ មាន
លោលបំណងលដើមផកំុី្ឱ្យមានលរចើន ដូលចបោះអំពីការរោិះលនលំ់និត ន្រនការអភវិឌណរបស់ែលួន វាជាការផ្លល ស់
បថូរការបដិលសធវធីិមយួ ន្រនៃសថីប្ដលបានមក្ពីការលរៀបចំន្រនធនធាន ប្ដលពាក្ព់ន័នលៅនឹងការ
អភវិឌណមយួ។ វានឹងមាននយ័ថាការងារប្ដលមានផលិតភាព និងភាពបនថពូជរបស់ៃសថី ប្ដលលធវើឱ្យ
ចូលរមួចំប្ណក្ោប ងសំខ្នដ់ល់លសដឌកិ្ចចជាតិ (Safa, ឆ្ប ១ំ៩៩៥) នឹងបញ្ឈបក់ារលិត។ 

ជាមយួនឹងការប្ណនានំ្រនលំនិត "ៃសថីលៅក្បុងការអភវិឌណ" (WID) ប្ដលជាអងគការលរៅរោឌ
ភបិាល មយួចំននួធំបានផុសលឡើង, លដើមផលីឆ្ព ោះលៅរក្ការជយួ ៃសថីប្ដលមូលនិធិការចូលរមួដំលណើ រ
ការ បានទុក្សរមាបក់ារអភវិឌណ លហើយរតូវបានរមួបញ្ចូ លជាអបក្ទទលួផល ពីក្មមវធីិប្ដលលៅលពល
អនាលតនឹងមាន "សមាសភាលៃសថី" មយួ។ លំនិតបានអោះអាងអំពីៃសថីទាងំលនាោះ លរពាោះពកួ្លលកំ្ពុង
ចូលសងគម ជាការប្ថទាបំ្ដលទាក្ទ់ងនឹងអារមមណ៍ កានប់្តលរចើនន្រនការទទលួែុសរតូវ ដល់អបក្ដន្រទ
លទៀតអាចនឹងមានអបក្រលបរ់លងធនធាន លអរបលសើរ ជាអបក្ប្ថរក្សាដលអរបលសើរ លហើយពកួ្លលរតូវបាន
លលចាតទុ់ក្ថាជា "ធនធានសរមាបរ់បសិទនភាពកានប់្តលរចើនលៅក្បុងការអភវិឌណ" (Jackson, ឆ្ប  ំ
១៩៩២: ៨៩)។ សរមាបឧ់ទាហរណ៍លនោះ បាននាលំៅលស រនី្រនក្មមវធីិពិលសស សរមាបៃ់សថី ដូចជា
ឥណទានខ្ប តតូចមយួ និងការទទួលស្ថគ ល់មយួចំននួន្រនការងាររបស់ៃសថី លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចប្ដល
មានផលិតភាព។ លនោះជា "ៃសថីលៅក្បុងការអភវិឌណ" ប្ដលលផ្លថ តជាសំខ្ន ់ លទាោះជាោប ងណា មនិ
បានមូលមតិោប  មយួរវាងមលនាលមវជិាជ នលោបាយ និងលសដឌកិ្ចចលសរ ីឆ្ល ក្ចូ់លលៅក្បុងលំរូន្រនទំលនើប
ក្មមប្ដលបានកំ្ណតល់ក្ខណែៈ លោលនលោបាយអភវិឌណន ៍ក្បុងកំ្ឡុងលពលបបុនាម នឆ្ប លំនាោះបាន។ 

នាលពលបចចុបផនបមយួលផេងលទៀត ន្រនការលិត, "ៃសថីនិងការអភវិឌណ" (WAD) បានផុស
លឡើងលៅក្បុងឆមាសទីពីរ ន្រនឆ្ប ១ំ៩៧០ ជាការលឆលើយតបលៅនឹងឧបសលគន្រនសមយ័និយមមយួលនោះ។ 
លនោះមានចាក្ឬ់សរបស់ែលួនលៅក្បុងៃសថីនិយម លទនិមាប ក្េ និងរទឹសថីន្រនការពឹងប្ផអក្, ប្ដលបានលមើល 
ល ើញការអភវិឌណរបស់ភាលខ្ងលជើង ប្ដលជាផលប្ផលន្រនការលធវើអាជីវក្មមលៅខ្ងតផូង៧។ 

អបក្និពននន្រនជំពូក្លនោះ លឺសំខ្នលំ់និតទាងំពីរ និងលធវើឱ្យវាចាស់ថា ៃសថីប្ដលរតូវបានជា 
ប្ផបក្សំខ្នម់យួន្រនការអភវិឌណ ប្តងប្តលៅក្បុងសងគមរបស់ពកួ្លល -មនិរតឹមប្តចាបត់ាងំពីឆ្ប ំ
១៩៧០- និងថាការងាររបស់ពកួ្លល លៅឯផធោះ និងលៅក្ប្នលងលផេងលទៀត ប្តងប្តជយួ រទរទងស់ងគម
លហើយថា ការលធវើសមាហរណក្មមរបស់ៃសថីលនោះ រោនប់្តជយួ រទរទងវ់សិមភាពន្រនរចនាសមពន័នអនថរ
ជាតិ។ 

វធីិស្ថៃសថ WAD លនោះលឺមានលរចើនជាងលំនិត វភិាល WID ន្រនរបលទសលនាោះ បបុប្នថមនិបាន
លធវើឱ្យសំលណើ រងឹមា ំ សរមាបល់ោលនលោបាយអភវិឌណ មនិដូច WID ន្រនរបលទសលនោះ។ ការលផ្លថ ត 
WAD លសធើរប្តទំនាក្ទំ់នងលយនឌរ័ លៅក្បុងការវភិាល ពីឋានែៈសងគម និងការយក្ចិតថទុក្ោក្តិ់ចតចួ
លៅលយនឌរ័ (ប្ដលជាការពិតន្រនលទនិមាប ក្េនិយមជាទូលៅ) ោក្ក់ារសងកតធ់ងនជ់ាលរចើន លៅលលើរចនា
សមពន័នវសិមភាព និងរចនាសមពន័នថាប ក្អ់នឋរជាតិជិោះជាន។់ ការងារប្ដលមានផលិតភាព វាបាន
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សងកតធ់ងនល់ៅក្បុងការចំណាយន្រនការលធវើការងារបនថពូជរបស់ៃសថី។ ដូចជា WID, WAD លផ្លថ តលលើ
ការបលងកើនចំណូលសរមាបៃ់សថី, លោយោម នការពិចារណា លតើលនោះមាននយ័សរមាបព់កួ្លល លៅក្បុង
លក្ខែណឍ ន្រន "ការងារពីរដងក្បុងមយួន្រថង"។ ជាលទនផល រទឹសថីៃសថីនិយម អំពីការអភវិឌណលនោះលឺដូច
ោប នឹងរទឹសថីការពឹងប្ផអក្, សមយ័ទំលនើប និងលសដឌកិ្ចចនលោបាយ, បានល ើញការងារការ របុង
របយត័ប ជាប្ផបក្មយួន្រនប្ដន "ឯក្ជន", ប្ដលមនិផលិតតន្រមល និង លហតុដូចលនោះ លឺហួសពីលោល
បំណងន្រនការអភវិឌណ (Rathgeber, ១៩៩០)។ 
 
 

ទសវតេរឆ៍្ប  ំ១៩៨០: លយនឌរ័ក្បុងការអភវិឌណនិងសងគមនិយមៃសថីនិយម 
ទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៨០ បានលធវើជាស្ថក្េ ីរលក្ទីបីន្រនចលនាៃសថីនិយម។ ែណែៈលពលប្ដល

នាង Amelia Valcárcel (ឆ្ប ២ំ០០៨) បាននិោយថា វាលឺជាលពលប្ដលលៅក្បុងរទឹសថីរបលភទន្រន 
"លយនឌរ័" បានមក្ដល់លំោបន់្រនកិ្ចចពិភាក្សាដ ស្ថក្លភាវូបនីយក្មម។ 

សូមផបី្តចូលលៅក្បុងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៨០ ៃសថីលៅក្បុងបណាថ របលទសអាលមរកិ្ឡាទីន
ប្ដលបានមានលទនភាព ទទលួបានអតទរបលោជនស៍ងគម បានពរងឹងលោយ ប្ផបក្ឧសសាដហូបនី
យក្មមរបស់ទវីបលនោះ បានលធវើដូលចបោះបានតាមរយែៈការឧបតទមភធន បានផឋល់លៅឱ្យបុរសមាប ក្ប់្ដលជា 
"អបក្រក្សីុចិញ្ច ឹម"។ ៃសថីប្ដលមនិរតូវបានមុែវជិាជ ពិចារណាសនថិសុែសងគមផ្លធ ល់មនិប្មនជាមុែវជិាជ
លសដឌកិ្ចចមនិប្មនជារបជាពលរដឌលពញសិទនិ។ រកុ្មរលួស្ថរ ឬន្រដលូរតូវបានលលលមើលល ើញប្តតាម   
រយែៈអបក្រក្សីុចិញ្ច ឹម ែណែៈលពលប្ដលៃសថីមានសរមាបប់្ផបក្លរចើនបំផុត លៅក្បុងបនធុក្ន្រនការចំលង
ជីវតិន្រនរកុ្មរលួស្ថរលនោះ។ បុរសប្ដលសទិតលៅក្បុងប្ដនន្រនការផលិត និងការងារសីុរបាក្ប់្ែ ែណែៈ
លពលប្ដលៃសថីបានសទិតលៅក្បុងប្ដនន្រនការបនថពូជ។ លមាល តលនោះ បានចាបល់ផថើមបិទក្បុងឆ្ប ១ំ៩៨០
លនោះលោយមានវធីិស្ថៃសថប្ដលលលស្ថគ ល់ថាជា "លយនឌរ័និងការអភវិឌណ" (GAD) ផងប្ដរ។ 

នាលពលបចចុបផនបន្រនលំនិតថមីមយួលនោះ មានឬសលល់របស់ែលួនលៅក្បុងៃសថីនិយម សងគម
និយមនិងលៅលរកាយរោិះលនរ់ចនាសមពន័ននិយម។ ពកួ្កានលិ់ទនិៃសថីនិយមជាសងគមនិយមបានជំទាស់
មូលធននិយមលៅលពលដូចោប លនោះ និងទទលួបានលជាលជយ័លៅក្បុងការបិទ ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប
លុណវបិតថិអំពី "អបក្ោរំទភាពផធុយ" លៅក្បុងខ្ងលឆវង។ ពកួ្លលបានកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណ ប្ផបក្សងគម
ស្ថងសងរ់វាងការងារប្ដលមានផលិតភាព និងសុែភាពបនថពូជ ជាមូលោឌ នន្រនការោបសងកត់
របស់ៃសថី លនាោះលហើយចាក្រ់លឹោះសរមាបល់សដឌកិ្ចច ៃសថីនិយមលឆវងនិយម (លមើល Rowbotham ឆ្ប  ំ
១៩៧៣ លហើយលរកាយមក្បានលធវើការលោយអបក្និពននដូចោប )។ 

GAD លឺជាវធីិស្ថៃសថសំណងនិ់យម ប្ដលចាបល់ផថើមពីទសេនែៈវស័ិយ ទូលំទូោយ។ វា
លមើលលៅ លៅទាងំមូលរបស់អងគការនលោបាយ, លសដឌកិ្ចច និងសងគមន្រនសងគម។ GAD មនិបាន 
"ៃសថី" លៅចំក្ណាថ លន្រនការវភិាលរបស់ែលួនលនាោះលទ បបុប្នថសំណួរប្ដលសនមតថ់ា "ៃសថី" លឺជារបលភទ
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មយួក្បុងសងគមដូចោប ។ វាបានសងកតធ់ងនថ់ាៃសថីទាងំមានការបលងកើតសងគម, លលើសពីការរមួលភទ ជីវ
ស្ថៃសថ និង ថា ៃសថីរតូវមានរាងមនិរតឹមប្តលោយប្យនឌរ័លនាោះលទ បបុប្នថតាមរបលភទលផេងលទៀតន្រន
ការរតួតរតា ដូចជារបភពលដើមជនជាតិភាលតិច និងវបផធមល៍ភទ និងអាយុរបស់ពកួ្លល។ វាបានលធវើ
សមមតិក្មម តរមូវការលដើមផរីស្ថវរជាវទំនាក្ទំ់នងរវាងអំណាចទាងំលនោះ លៅក្បុងសងគមនិងអនថរវស័ិយ
ទាងំអស់ លដើមផលីធវើឱ្យលោលនលោបាយផថល់អំណាចដល់ៃសថី។ 

ការលផ្លថ ត GAD រោិះលនអ់នុតថរភាព សមលហតុសមផល ប្ដលផ្លល ស់បថូរលសដឌកិ្ចច ប្តមាប ក្់
ឯង នឹងផថល់សិទនអំិណាចដល់ៃសថី។ បានមក្ពីទសេនែៈប្ដលថា វារោិះលនពី់លោលនលោបាយសងគម
របស់ឥណទានខ្ប តតូច ប្ដលរតូវបានលលប្ដលបានផឋល់ឱ្យខ្ងលលើទាងំអស់ដល់ៃសថីរកី្រក្លោយ
ោម នការស្ថក្សួរការរតួតរតារបស់លល (ជាញឹក្ញាបល់ៅក្បុងន្រដរបស់បឋី) ក្ងវោះលហោឌ រចនាសមពន័ន 
រតឹមរតូវ ឬឱ្កាសណាមយួ ន្រនការប្បងប្ចក្ក្បុងសងគម ប្ដលនឹងអនុញ្ហដ តឱ្យពកួ្លល លដើមផទីទលួ
បានលជាលជយ័លៅក្បុងអាជីវក្មមខ្ប តតូចរបស់ពកួ្លល។ 

ផធុយមក្វញិ, វាលលើក្ទឹក្ចិតថៃសថី ឱ្យចូលលៅក្បុងបំណុល និងជំរុញឱ្យមានការទទលួែុស
រតូវជារមួ ប្ដលរតូវបានោក្ជ់ាញឹក្ញាប ់លៅលលើពកួ្លល។ GAD សងកតធ់ងនល់លើតនួាទីលយនឌរ័ និង
ទំនាក្ទំ់នងលៅក្បុងអវីប្ដលរតូវបានលៅថា "របពន័នលយនឌរ័" និង ការោរំទការផ្លល ស់បថូររចនាសមពន័ន
។ វាបានអោះអាងោប ងមុតមាថំា លោលនលោបាយែុសោប  លយនឌរ័ លឺរតូវការជាចាបំាចល់ដើមផកីាត់
បនទយភាពរកី្រក្។ លោលបំណងរបស់វាលឺមានសមភាព។ វាលធវើឱ្យៃសថីរបឈមនឹងបនធុក្ការងារលទវរ
ដង ប្ដលលមើលល ើញ និងមនិលរបើក្បុងរលួស្ថរប្ដលជាអងគភាពផ្លថ ចមុ់ែន្រនការវភិាលសរមាបវ់ទិា 
ស្ថៃសថប្ដលជាបទ់ាក្ទ់ងនឹងការអភវិឌណ។ វាលបើក្ទាវ រលៅកានក់ាររមួចំប្ណក្ពីមនុសេប្ដលរតូវ
បានលបថជាញ ចិតថលដើមផឱី្យមានសមភាព, មនិដូចទសេនែៈៃសថីនិយមមុន។ 

ទាងំទសេនែៈៃសថីនិយម  តាងំពីរលៅទសវតេឆ្ប ១ំ៩៨០ និងវធីិស្ថៃសថ GAD បដិលសធ
ការប្បងប្ចក្ជាពីរ រវាងវស័ិយស្ថធារណែៈ និងឯក្ជន និងការលផ្លថ តការយក្ចិតថទុក្ោក្រ់បស់លល
លៅលលើការោបសងកតរ់បស់ៃសថី លៅក្បុងរកុ្មរលួស្ថរ ឬ ផធោះប្ដលជាមូលោឌ នន្រនទំនាក្ទំ់នង
អាពាហ៍ពិពាហ៍។ អបក្ទាងំពីរ ល ើញៃសថីជាភាប ក្ង់ារន្រនការផ្លល ស់បថូរ ជាជាងការទទលួការអភវិឌណ
និងការបញ្ហជ ក្ពី់តរមូវការ សរមាបៃ់សថីប្ដលរតូវបានលរៀបចំ និងក្ស្ថងភាពជាតំណាងប្ផបក្
នលោបាយប្ដលមានរបសិទនិភាពបប្នទមលទៀត។ លពលលនាោះលហើយប្ដលពកួ្អបក្កានលិ់ទនិៃសថីនិយម
បានចាបល់ផថើមចូលរមួលឡើង លដើមផ ី លភទ ពូជស្ថសន ៍ និងថាប ក្ទ់រមងប់្បបបទន្រនការោបសងកតល់ៅ
ក្បុងការវភិាលរបស់ពកួ្លល និងតភាជ បព់កួ្លល រោិះលនពី់ការអភវិឌណ (Maguire, ១៩៨៤; Sen y Grown,

១៩៨៨) ។ 
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ការអនុវតថជាក្ប់្សថងនិងតរមវូការជាយុទនស្ថៃសថ 
លៅលពលជាមយួោប  ការសិក្សាដរបស់ៃសថីនិយម Caroline Moser (១៩៨៦, ១៩៩៣) 

បានជយួ អភវិឌណលំរូ លធវើប្ផនការលយនឌរ័ សរមាបក់្មមវធីិអភវិឌណលផេងលទៀត និងលលរមាងប្ដលប្បង
ប្ចក្រវាងតរមូវការជាក្ប់្សថង និងជាយុទនស្ថៃសថរបស់ៃសថី។ ការលនោះ រតូវបានផេពវផសាដយោប ងទូលំ
ទូោយ។ តរមូវការជាក្ប់្សថង រមួបញ្ចូ លការទទលួបានលសវាក្មមមូលោឌ ន, លសផៀងអាហារ ែណែៈ
លពលប្ដលតរមូវការជាយុទនស្ថៃសថ លឺជាអបក្ប្ដលលចាទសួរ ក្បុងរបពន័នលយនឌរ័ អារស័យលលើបរបិទ
សងគមជាក្ោ់ក្។់ ពកួ្លលអាចនឹងរមួបញ្ចូ លការទាមទារ ឱ្យរបាក្ល់បៀវតេលសមើោប  ចំលពាោះការងារដូច
ោប  ឬការរបឆ្ងំនឹងអំលពើហិងសាដលយនឌរ័ ឬការលសបើសំុប្ដលៃសថីអាចសលរមចបានលោយលសរលីៅលលើ
ផលូវលភទ និងចំននួកូ្នរបស់ពកួ្លលមានរបស់ពកួ្លល។ លំរូប្ដលលោក្ Moser បានលលើក្ មានអតទ
របលោជនន៍្រនការទទលួបានទិនបនយ័ ប្ដលសមុលស្ថម ញបប្នទមលទៀត លដើមផលីរៀបរាបអំ់ពីបរបិទជាក្់
ោក្ម់យួ ប្ដលជាក្ប្នលងប្ដលក្មមវធីិរតូវបានលរោងទុក្លនាោះលទ។ 

ការលផ្លថ តអារមមណ៍លនោះរតូវបានអនុមត័ជាផលូវការ លោយអងគការអនថរជាតិធំមយួ ដូចជា
អងគការសហរបជាជាតិ និងធនាោរពិភពលោក្ លហើយបចចុបផនបជាប្ផបក្មយួ ន្រនអនុតថរភាពលោល
ការណ៏សរមាបក់្ស្ថងប្ផនការអភវិឌណ។ លទាោះជាោប ងណា ការអនុវតថជាក្ប់្សថង វាមនិសលរមច
បានលោលលៅប្ដលបានលសបើលឡើង។  លំរលូោក្ Moser បានលលើក្ លឺលផ្លថ តលលើបលចចក្វទិា អវីមយួ
ប្ដលចាបំាច ់ លដើមផឱី្យលោលនលោបាយការអភវិឌណ ប្ដលមានលោលបំណង លដើមផលីោោះរស្ថយ
បញ្ហា សមុលស្ថម ញ និងចរមុោះលោយលរបើ "របអបឧ់បក្រណ៍" លនាោះលឺសនមតប់ានអនុវតថជាសក្ល, បបុប្នថ
ការពិត លឺជាការលផធរអាណានិលម មតិប្ដលមានមក្លហើយរបស់ពូក្ខ្ងលិច លដើមផបីរបិទរងឹមាមំយួ
ន្រនភាលខ្ងតផូងលនាោះលទ។ 

 
 

លោលនលោបាយសថីពីលិទនលិសរនិីយមនិងលក្ខណែៈៃសថីនិយមន្រនភាព 
រកី្រក្ 

លៅលរកាមលិទនិលសរនិីយម ៃសថីប្ដលបានកាល យជាអាចលមើលល ើញជាមុែវជិាជ មយួ ក្បុងការ
អភវិឌណ បបុប្នថពកួ្លលមនិរតូវបានទទួលស្ថគ ល់លោយលោលនលោបាយសងគម។ ពកួ្លលបានយក្ លៅ
លលើលោលនលោបាយសងគម ប្ដលរោឌ ភបិាលបានលបាោះបងល់ចាល។ តាមរយែៈលោលនលោបាយ 
ប្ក្តរមូវរចនាសមពន័ន, លក្ខែណឍ ោក្ល់ៅលលើអាលមរកិ្ឡាទីន ក្បុងរយែៈលពលបបុនាម នឆ្ប  ំ ន្រនវបិតថិ
បំណុលពីបរលទសលនោះ បានបបោះពាល់ដល់ៃសថី លំបាក្បំផុត។ វាលឺជាៃសថីប្ដលបានលងកើតការងារ
សរមាបែ់លួនលល និងផ្លល ស់ទី លៅក្បុងទីផសាដរការងារ លៅក្បុងស្ថទ នភាពមនិលសមើោប  ប្ដលជាក្ប្នលងប្ដល
ពកួ្លលបានទទលួរងការលរ ើសលអើងរបាក្ឈ់បួល។ លៅលពលដូចោប លនោះប្ដរ លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចប្ដលមាន
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មូលោឌ នលលើការនាលំចញ ប្ដលបានចិញ្ច ឹមរលួស្ថរ -ការងារជារបន្រពណីរបស់ៃសថីមានភាពសមុរល
ស្ថម ញកានប់្តខ្ល ងំលឡើង។ លទាោះបីជាមានការសនមតថ់ា ៃសថីប្ដលរតូវបាន "រមួបញ្ចូ លលៅក្បុងការ
អភវិឌណ" ការប្ក្ប្របអយយលកាលនោះ លៅក្បុងរលួស្ថរ និងលៅក្បុងប្ដនស្ថធារណែៈ បានអនុមត័ទរមង់
មយួលទៀតប្ដលចាបល់ផថើមវដថថមី ន្រនភាពរកី្រក្សរមាបៃ់សថី និងភាពរកី្រក្របស់ៃសថី បានចាក្រ់លឹោះលៅ
ក្បុងលសដឌកិ្ចចចិញ្ច ឹមជីវតិ។ 
 

ជលរមើសជំនសួលៅភាលខ្ងតផូង 
លៅសនបិសីទពិភពលោក្លលើក្ទីពីរ សថីពីៃសថីលៅក្បុងទីរកុ្ងន្រណរ បូប  ី លៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៨៥   

បណាថ ញៃសថី មក្ពីភាលខ្ងតផូង, ការអភវិឌណសងគម, ជលរមើសជំនសួជាមយួនារសីមយ័ថមី (DAWN)
ប្ដលបានរបឈមនឹង បញ្ហា ការសនមត ់ ថាបញ្ហា លនោះលឺរោនប់្តថា ៃសថីប្ដលមនិបានចូលរមួលមម
រលបរ់ោនក់្បុង "ដំលណើ រការក្ឋីលមតាថ ក្រុណា " ន្រនការអភវិឌណ និងការរកី្ចលរមើន។ ចលនាលនោះបាន
រចានលចាល និយមនយ័តូចចលងអៀតន្រនការរកី្ចំលរ ើន ដូចជាការលធវើឱ្យមានកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និងការ
អោះអាងថា អតិថិជន និងបំណុលជាក្តាថ សំខ្ន ់លៅក្បុងវបិតថិប្ដលបានធងនធ់ងរ ជីវភាពរស់លៅរបស់
ៃសថីលៅក្បុងភាលខ្ងតផូង។ វាបានរោិះលនផ់ងប្ដរ លលើការលធវើអាជីវក្មមលលើៃសថី តាមរយែៈការរតូវបាន 
"រមួបញ្ចូ លលៅក្បុងការអភវិឌណ" និងរតូវបានលរបើលដើមផទីបស់្ថក តក់ារកាតប់នទយ ការចំណាយស្ថធារ
ណែៈ ទាមទារលោយពកួ្ខ្ងលជើង ប្ដលជាប្ផបក្មយួន្រនការន្រលតរមូវរចនាសមពន័ន។ 

ៃសថីទាងំលនោះ បានលធវើលអាយរបលសើរលឡើងការអភវិឌណជា "ការរលបរ់លង ការទទលួែុសរតូវ
សងគមនិងការលរបើរបាស់ធនធាន, ការលុបបំបាតន់្រនលយនឌរ័ និងវសិមភាពសងគម និងការលរៀបចំ
រចនាសមពន័នរបស់អងគការមយួប្ដលអាចនាអំំពី" (Sen និង Grown, ១៩៨៧)។ ពកួ្លលបានទទូចថា
ការអភវិឌណលសដឌកិ្ចច លរួប្តរតូវបានចាតទុ់ក្ថា ជាឧបក្រណ៍សរមាបក់ារសលរមច បាននូវការអភវិឌណ
មនុសេ និង មនិផធុយមក្វញិ បានរោិះលនល់ោលនលោបាយអភវិឌណន ៍ ប្ដលជាទរមងម់យួន្រនការបនថ
អាណានិលមនិយមមយួ ចងអុលលចញជារបពន័នន្រនស្ថទ បន័របន្រពណី និងឥរោិបទលៅក្បុង "របលទស
មនិសូវមានការអភវិឌណ។ 

ចលនាៃសថីនិយមសងគមនិយមនានា លៅទសវតេឆ្ប ១ំ៩៨០ បានលចាទសួរ របស់ៃសថីលធវើ
ការងារប្ដលប្តងប្តបានរបាក្ឈ់បួលទាប ជាងបុរស និងប្ដលជាយុទនស្ថៃសថក្បុងលោលបំណង
លដើមផបីលងកើន WID ន្រនរបលទស។ ពកួ្កានលិ់ទនិៃសថីនិយមទាងំលនោះ បានទាមទារ ឱ្យការងារលសមើោប
សរមាបរ់បាក្ល់បៀវតេរល៍សមើោប  និងវភិាលលលើលក្ខែណឍ ការងាររបស់ៃសថី ក្បុងវស័ិយការងាររបស់ៃសថី
ដូចជាលរាងចរក្ដំលឡើង Maquila។ ពកួ្លលបានបងាា ញថា លៅលពលប្ដលការងារមយួចំននួ ប្ដល
រតូវបានលធវើលោយៃសថីជាធមមតា លៅលពលប្ដលចំននួលក្ើនលឡើងន្រនៃសថី ប្ដលបានចូលលៅក្បុងទីផសាដរ
ការងារពកួ្លលរតូវបានលលចាតទុ់ក្ថាមនិសូវសំខ្នល់នាោះលទ លរពាោះពកួ្លលរតូវបាន "ការងាររបស់ៃសថី" 
និងលហតុន្រនស្ថទ នភាពទាប និងបានចំណាយរបាក្តិ់ចជាង។ ការបលរងៀនលៅស្ថោ លឺជា
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ឧទាហរណ៍លអមយួលនោះ លៅក្បុងភាលលរចើនន្រនអាលមរកិ្ឡាទីន: ៃសថីបានចាបល់ផថើមលធវើការ ជារលូ
បលរងៀន ក្បុងវស័ិយលនោះ ពីឆ្ប ១ំ៩៥០លឡើង។ 
 

ចលនាៃសថីនិយមលរកាយសមយ័អាណានិលម 
ចាបត់ាងំពីទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ លៅក្បុងអវីប្ដលលលស្ថគ ល់ថា ជាៃសថីនិយមលរកាយអាណា

និលមពកួ្កានលិ់ទនិៃសថីនិយមមយួចំននួ លៅភាលខ្ងតផូងលនាោះបានរោិះលនោ់ប ងខ្ល ងំ ទាងំៃសថីនិយម 
-ប្ដលបានអោះអាងថាៃសថីមានឧតថមភាពខ្ងក្បុងឬខ្ងវញិ្ហដ ណមយួចំនួន- និងពាោមៃសថីនិយម 
អនុតថរភាព និងមាននិនាប ការជាតិពននុនិយម បានលបាោះយុថាក លៅខ្ងលជើងលដើមផបីៃញ្ហជ បលំនិតន្រន 
"ៃសថីពិភពលោក្ទីបី" ប្ដលជារកុ្មមយួន្រនអបក្ទទលួផលពីការអភវិឌណ។ ពកួ្កានលិ់ទនិៃសថីនិយម
លរកាយសមយ័អាណានិលមរតូវបានរងឥទនិពលលរចើនលោយការប្វក្ប្ញក្ និងភាពលមម ងងឹតពកួ្កាន់
ៃសថីនិយម Chicana និង lesbian លៅក្បុងសហរដឌអាលមរកិ្លៅទសវតេ១៩៨០ ប្ដលរតូវបានលល
លលើក្ដំបូង លដើមផទីទូច លលើភាពែុសោប ។ 

ៃសថីនិយមឥណាឍ  Chandra Talpade Mohanty, ឧទាហរណ៍, បានបញ្ហជ ក្ថ់ាក្បុងការ
លរបើរបាស់របលភទដូចោប មយួន្រន "ៃសថី" ប្ដលទាក្ទ់ាញ កាតប់នទយៃសថី លៅនឹងស្ថទ នភាពន្រនអតថ
សញ្ហដ ណលយនឌរ័ មនិលអើលពើនឹងក្តាថ លផេងលទៀត ប្ដលបានកំ្ណតពី់អតថសញ្ហដ ណរបស់ពកួ្លលដូច
ជាថាប ក្ ់ និងរបភពលដើមជនជាតិលដើមភាលតិច។ Mohanty បានអោះអាងថា របសិនលបើលយើងលិតអំពី
"ពិភពលោក្ទីបី" ៃសថីប្ដលលលជិោះជាន ់ "លលើក្ដំបូង" ន្រនរបវតថិស្ថៃសថមយួ លៅក្បុងការប្ដលៃសថីតតិ
យលោក្ នឹងមានស្ថទ នភាពន្រនវតទុ។ លនោះលឺជាការមនិប្មន សំណំុប្បបបទន្រនអាណានិលមនិយមនិង 
ភាពចរមុោះន្រនៃសថីលៅក្បុងថាប ក្ស់ងគមលផេងោប និងរកុ្មជនជាតិភាលតិចមយួ។ ៃសថីនិយម ជាតិពននុ
និយម និនាប ការលដើមផវីនិិចឆយ័ស្ថសនា រកុ្មរលួស្ថរ រចនាសមពន័ន នីតានុកូ្ល និងលសដឌកិ្ចចន្រនវបផធ
មន៍្រនភាលខ្ងតផូង លនាោះបានទទួលយក្សថងោ់រ របស់របលទសលោក្ខ្ងលិចជាចំណុចលោង 
និង ការកំ្ណតរ់ចនាសមពន័នទាងំលនោះថាជា "ការអភវិឌណតិចតចួ " ឬ"ការអភវិឌណ"។ ការលនោះ លធវើឱ្យវា
ហាក្បី់ដូចជាមានប្តមយួលតប់្ដលអាចលធវើលៅបានក្បុងការអភវិឌណ លឺថា "ពិភពលោក្ទីមយួ", 
លោយលហតុលនោះ ការោក្ប់ទពិលស្ថធនទ៍ាងំអស់ន្រនក្រតវាប , ពិចារណាឱ្យពកួ្លលបនាធ បប់នេ ំ
(Portolés, ២០០៤)។ Mohanty មបាងវញិលទៀត ការប្ដលបានលសបើៃសថីនិយម លោយប្ផអក្លលើភាព
ស្ថមលគីៃសថីនិយមលនាោះ លឺមនិប្មនអាណានិលម ចរក្ពតថិនិយម ឬមនិរបកានជ់ាតិស្ថសនល៍ទ 
(១៩៩៧)។ ការទទលួស្ថគ ល់ន្រនទំលនៀមទមាល បល់នោះ បានកាល យជារបភពន្រនការផ្លល ស់បថូរមយួប្ដល
លក្ើតលឡើងពីការទទលួស្ថគ ល់ន្រនភាពែុសោប ។ 

Gayatri Spivak រទឹសថីៃសថីនិយម Bengali លរកាយសមយ័អាណានិលម លមើលល ើញការ
អភវិឌណជាអបក្សបងអាណានិលមនិយមប្បបថមី ន្រនលបសក្ក្មមសីុវលិ ន្រនចរក្ពតថិនិយម។ នាងបានរោិះ
លនរ់បពន័នលសដឌកិ្ចចពិភពលោក្ លិទនលិសរនិីយម លៅក្បុងនាមន្រន ប្ដលមានការអភវិឌណលនោះ -សូមផបី្ត
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អភវិឌណនរ៍បក្បលោយនិរនថរភាព- ឈបល់ៅ ោម នអវីលៅក្បុងលោលបំណងលដើមផរីជាបចូលលៅក្បុង
របលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចផុយរសួយរបស់ជាតិលរចើនបំផុត ឱ្យមានលរោោះថាប ក្ដ់ល់ឱ្កាសន្រនការ
ប្ចក្ចាយក្បុងសងគមណាមយួ។ Spivak ចងអុលបងាា ញថា របលទសកំ្ពុងអភវិឌណរតូវបានរបួរមួមនិ
រតឹមប្តលោយតំណទូលៅន្រនការបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ន ោប ងទូលំទូោយ បបុប្នថតាមរយោះភាពសមុលស្ថម ញ
អបក្ប្ដលកានអំ់ណាចក្បុងតំបនល់នាោះផងប្ដរ- លហើយពាោមអនុវតថ "ការអភវិឌណ"- និងបងខំន្រនមូល
ធនពិភពលោក្។  Spivak តស ូមតិ "យុទនស្ថៃសថចាបំាចនិ់យមលឺវាហួសលពល និងភាពែុសោប រវាង
ៃសថីលៅខ្ងលលើលឺជាការបលងកើតសមពន័នភាពជំុវញិការតស ូរងឹមា ំដូចជាការរបយុទនរបឆ្ងំ នឹងការរតួត
ពិនិតយលលើការបនថពូជ។ នាងបាននិោយថា: "ការទទលួែុសរតូវសរមាបក់ារលរបើអស់ ន្រនធនធាន
ពិភពលោក្លនោះ រតូវបានរបមូលផថុ ំលលើការផធុោះលឡើង របជាស្ថៃសថខ្ងតផូង លហតុដូចលនោះលហើយលៅ
លលើៃសថីរកី្រក្ន្រនភាលខ្ងតផូង" (ឆ្ប ១ំ៩៩៩)។ ការរលបរ់លងការបនថពូជ លៅក្បុងរបលទសរកី្រក្លនោះ
បានផថល់នូវការអភវិឌណ លោយមានយុតថិក្មមសរមាប ់"ជំនយួ" ជាមយួនិង លូរយក្ចិតថទុក្ឆ្ង យពីការ
លលើសន្រនអតិថិជនលៅខ្ងលជើង។ ចំលពាោះ Spivak សក្លភាវូនីយក្មមរតូវបានសប្មឋងលៅក្បុងការ
រតួតពិនិតយរបជាជន (ទាមទារលោយ "ការនិទាន" ន្រនលភទ) និងលៅក្បុងការរបកាស - Fordist ការ
ងារលៅក្បុងផធោះ ប្ដលលទាោះបីជាសំណល់ មុនមូលធនលៅន្រដក្បុងន្រដជាមយួមូលធននិយម ឧសសាដហ
ក្មម (Portolés, ២០០៤)។ 

ទសេនែៈរមួមយួ ប្ដលបានលសបើលឡើងលៅទីលនោះ រតូវប្តរមួបញ្ចូ ល -ទូលៅលៅក្បុងរយែៈលពល 
មយួ ការរោិះលនន់្រនការអភវិឌណ- ការរោិះលនក់ាររសោញ់លភទផធុយ បនថពូជ ប្ដលជាទរមងម់យួអងគការ
សុែភាពបនថពូជនិងផលិតភាពសងគម ជារបពន័នន្រនអាណានិលមនិងអយយលកាន្រនការរតួតរតាមយួ -។ 
 
 

លិទនលិសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម 

ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប សំខ្នម់យួលទៀត លៅក្បុងចលនាៃសថីនិយមនានា ប្ដលជាការ
សំខ្នន់្រនការអភវិឌណ -ជាពិលសសសរមាបល់ឆ្ព ោះលៅរក្ផលូវ ប្ដលលចោះលិតពិចារណា ជលរមើសជំនសួ
លៅនឹងការអភវិឌណ- លឺលិទនិលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម។ ការលនោះ បានអោះអាងថាមានចំណុចរសបោប  ជា
ការសំខ្នក់្បុងរបវតថិស្ថៃសថវបផធម ៍ និងនិមតិថសញ្ហដ  រវាងការោបសងកត ់ និងការលក្ងរបវញ័្ច លលើៃសថី
និងធមមជាតិ។ ក្បុងការជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្ ចំណុចផធុយោប រវាងៃសថី និងបុរសជាញឹក្ញាប ់រតូវោប លៅនឹង
ធមមជាតិ និងអរយិអារមមណ៍ និងលហតុផល និងសូមផបី្តរបន្រពណី និងភាពទំលនើប។ ពាក្ក់្ណាថ
លដំបូង ន្រនការរមួបញ្ចូ លោប លនោះ រតូវបានលលមនិលពញចិតថផងប្ដរ។ 

លិទនិលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម បានលរកាក្លឡើងជាមយួរបឆ្ងំវបផធម ៍ក្បុងឆ្ប ១ំ៩៧០។ វាបាន
លថាក លលទាស ចំលពាោះការផសាដរភាជ បល់ថាក្ទាប ប្ដលបានបលងកើតរវាងៃសថី និងធមមជាតិ។ បានរោិះលន់
ចលនាលឆវងនិយមផងប្ដរ សរមាបក់ារមនិបានចូលលៅក្បុងពិចារណា និងសំណួរលំរូន្រនការរកី្
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ចលរមើនន្រន "សងគមនិយមពិតរបាក្ដ" និងចលនាក្បុងបក្េកុ្មមុយនិសថ។ 
និនាប ការមយួលៅក្បុងលិទនិលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម លឺវាស្ថរែៈសំខ្ននិ់យម។ វារតូវបានប្ផអក្ 

លលើការសនមតថ់ា មានស្ថរែៈសំខ្នៃ់សថី ប្ដលបានោក្ៃ់សថីកានប់្តែិតជិត លៅធមមជាតិលរចើនជាង   
បុរស។ ៃសថីលលចលឡើងជារបលភទមយួ ន្រនក្ថីសងឃមឹសរមាបម់នុសេជាតិ និងការអភរិក្េធមមជាតិលៅ
លលើមូលោឌ នន្រនការសនបិោឌ នថា លោយស្ថរប្តស្ថរែៈសំខ្នោ់ប ងខ្ល ងំរបស់ពកួ្លល ៃសថីលឺទំនង
ការពារបប្នទមលទៀត លដើមផសីតវមានជីវតិ និងមានការប្ថទានំ្រនជាតិពននមយួ ប្ដលមានរបភពលៅក្បុង
សភាវលតិរបសំ់មាតា។ 

និនាប ការមយួលទៀត ន្រនលិទនិលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយមលទាោះ ជាោប ងណា បានបដិលសធរបលភទ
ន្រនសំខ្នល់នោះ និងអក្េរស្ថៃសថរបស់ែលួន លឺផថួរនិងសមុរលស្ថម ញកានប់្តលរចើន។ អបក្និពនន ដូចជាការ
Vandana Shiva, Maria Mies និង Bina Agarwal បានកំ្ណត ់ជារបភពលដើមន្រនភាពរសបោប
កានប់្តលរចើន របស់ៃសថី ជាមយួនឹងធមមជាតិ ក្បុងការក្ស្ថងសងគម និងរបវតថិស្ថៃសថន្រនលយនឌរ័ 
ប្ដលជាក្ោ់ក្ល់ៅនឹងវបផធម។៍ សរមាបព់កួ្លលយល់ដឹងពីបរសិ្ថទ នលយននឌរ័ រតូវបានលក្ើតន្រនការ
ប្បក្បាក្ន់្រនក្មាល ងំពលក្មម និងតួនាទីក្បុងសងគមជាក្ោ់ក្ប់្ដលបានបលងកើតលឡើងលៅក្បុងរបពន័នលយ
នឌរ័ និងថាប ក្រ់បវតថិស្ថៃសថ និងក្បុងទំនាក្ទំ់នងអំណាចនលោបាយ និងលសដឌកិ្ចចប្ដលបានភាជ ប់
ជាមយួនឹងពកួ្លល -លៅលពលប្ដលភារកិ្ចចក្បុងរលួស្ថរ និងសហលមនរ៍បស់ៃសថីរមួបញ្ចូ លទាងំ
ឧទាហរណ៍ប្ដលទទលួបាន និងទឹក្ ឬដំណំា (លោក្ Paulson, ១៩៩៨)។ ពកួ្លលបានអោះអាងថា 
"ការអភវិឌណ" លឺការពិតជាយុទនស្ថៃសថសមយ័អាណានិលមរបស់របលទសលោក្ខ្ងលិចប្ដលបាន
ចាក្ឫ់ស ក្បុងការរតួតរតា លលើៃសថី និងធមមជាតិ។ លៅក្បុងពាក្យរបស់ Vandana Shiva:  

លទាោះបីជារយែៈលពលរបាទំសវតេរចុ៍ងលរកាយលនោះ រតូវបានកំ្ណត់
លក្ខណែៈលោយបានដឹក្នាកំារអភវិឌណោប ងធងនធ់ងរ និងនាលំចញន្រនលំរូឧសសាដហ
ក្មមលៅភាលខ្ងលិច និងោម ននិរនថរភាពក្បុងនាម និនាប ការន្រនការអភវិឌណថមីរតូវ
បានតំរងទិ់សលឆ្ព ោះលៅរក្របបអាផ្លលថបរសិ្ថទ នប្ដលលៅក្បុងលនាោះ, តាមរយែៈ
លោលនលោបាយជាសក្ល រតូវបានបលងកើតលឡើងលោយ "បរសុិទនរពោះរតីឯក្
Holy Trinity‟," រកុ្មហ ុនអនថរជាតិខ្ងលិច ប្ដលោរំទលោយរោឌ ភបិាលន្រន
របលទសមហាអំណាចលសដឌកិ្ចច កំ្ពុងពាោមរក្សាដអំណាចលសដឌកិ្ចច របស់
ពកួ្ខ្ងលជើង និងជីវតិែជោះខ្ជ យរបស់អបក្មាន។ ក្បុងលោលបំណងលដើមផលីធវើ
ដូលចបោះ ពកួ្លល បាននាលំចញការចំណាយលលើប្ផបក្បរសិ្ថទ ន ពិភពលោក្ទីបី 
(២០០១:១)។  

 
ចំលពាោះលិទនិលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម អាឡឺមបង ់Maria Mies, រាងកាយរបស់ៃសថីមាប ក្ប់្ដលបាន

កាល យជាអាណានិលមទីបី ទទលួរងបប្នទមលទៀត លរកាមអាណានិលមរដឌ និងធមមជាតិ។ ការជប្ជក្
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ពិភាក្សាដលនោះ បានលថាក លលទាសចំលពាោះដំលណើ រការរបស់អាណានិលម និងទរមងអ់យយលកាន្រនការ
រតួតរតា លហើយបាននាលំៅលោលជំហរសំខ្នន់្រនការអភវិឌណ នាមំក្នូវទរមងប់្បបបទសមុលស្ថម ញន្រន
អាណានិលម និងការរលំោោះន្រនទំនាក្ទំ់នងអយយលកា។ 

ទិដឌភាពលនោះ លមើលលៅលដើមផជំីនសួឱ្យការអភវិឌណប្ដលបានអំពាវនាវ លដើមផលីលើក្កំ្ពស់
ការយល់ដឹងប្ផបក្បរសិ្ថទ នរបស់ៃសថី។ វាមនិអាចរតូវបានបំប្បក្ ពីការរោិះលនរ់សបប្ផបក្ផលូវលភទន្រន
ការងារប្ដលផលិត (លឡើងវញិ) អំណាច និងរទពយសមផតថិ ប្ដលមានមូលោឌ នលលើលោលជំហរន្រន
លភទពូជស្ថសន ៍និងវណត ែៈ។ លនោះលឺជាមូលោឌ ន បានផឋល់ឱ្យមានលសចក្ថី ប្ថលងលៅលលើ Buen Vivir,

ស្ថរែៈសំខ្ន ់ និយមវបផធម ៍ ជាញឹក្ញាប ់ ជាក្មមសិទនិរបស់ អបក្ណាមយួ លដើមផៃីសថីជនជាតិលដើម
ភាលតិចមានតនួាទីជាអបក្ោពំារន្រនវបផធមរ៍បស់ពកួ្លល  ប្ដលបានបនថការលសលៀក្សលមលៀក្បំពាក្់
របន្រពណីរបស់ែលួន ែណែៈលពលប្ដលបុរស លរបើរចនាបថភាលខ្ងលិច ន្រនការលធវើចំណាក្រសុក្លៅ
កានទី់រកុ្ងលនោះ។ ទាងំលនោះ វាមនិរសបោប  ប្តលទាោះជាោប ងណា វាមានការលបថជាញ ចិតថខ្ង
នលោបាយមយួ ក្បុងការរោិះលនទំ់នាក្ទំ់នងលៅក្បុងរបលទសប្ដលផលិតវសិមភាពលយនឌរ័។ 

អបក្វភិាលវទិាស្ថៃសថលសដឌកិ្ចច Maria Mies រមួទាងំលទនិមាប ក្េនិយម លហើយបានអោះអាង
ថាក្បុងក្រមតិមយួោប ងខ្ល ងំ ប្ដលពកួ្លលបានោក្បុ់លរលក្ខែណឍ  ប្ដលបានលធវើឱ្យរបាក្ប់្ែក្មមក្រ
អាចលធវើលៅបាន បបុប្នថមនិលោោះរស្ថយឱ្យបានចាស់ោស់ក្បុងលំរូមូលធនពីការរបមូលផថុ ំ: ការយក្
ចិតថទុក្ោក្,់ ការបនថពូជរបស់ៃសថី ការងាររបស់ក្សិក្រខ្ប តតូច ធានាថាការចិញ្ច ឹមជីវតិ ឬថា តរមូវ
ការមូលោឌ ន រតូវបានលឆលើយតប (ជាញឹក្ញាបប់នេល់ទុក្ ៃសថីជាមយួអវតថមានបុរស លធវើជាពលក្រ  
ចំណាក្រសុក្)។ ពកួ្លលបានោក្ធ់មមជាតិែលួនឯង ថាជាអបក្ផគតផ់គងន់្រនធនធានធមមជាតិ។ លទាោះបីជា 
លក្ខែណឍ ទាងំលនោះ ផថល់នូវការោរំទលោយោម នការរបមូលផថុ ំ មូលធនមនិអាចលក្ើតមាន ពកួ្លលលឺ
លមើលមនិល ើញលៅក្បុងលសចក្ថីប្ថលងអនុតថរភាព និងលោលនលោបាយលសដឌកិ្ចច លហើយបានចាត់
ទុក្ជា "លសរភីាព"។ Mies អោះអាងថា លនោះ បរាជយ័ក្បុងការទទលួស្ថគ ល់ពីការចំណាយ លលើសងគម
និងបរសិ្ថទ នន្រនការអភវិឌណប្ដលមានតាមរយែៈសូចនាក្រមយួចំននួដូចជាផលិតផលក្បុងរសុក្សរុប
ប្តរតូវចំណាយលពលចូលលៅក្បុងការងារការពិចារណាថា រមួចំប្ណក្លោយផ្លធ ល់ដល់ការបលងកើត
លដើមទុននិងបលងកើតតំណភាជ បទ់ាងំអស់ជាមយួ និងសុែុមាលភាពរបស់មនុសេ។ 

Mies ឈានដល់ការសនបិោឌ នថា និរនថភាពមនិរសបោប  ជាមយួនឹងរបពន័នលសដឌកិ្ចច ប្ដល
មានមូលោឌ នលលើកំ្លណើ ន ប្ដលនានំាងលៅលចាទសួរពីលសដឌកិ្ចច លៅយុទនស្ថៃសថសរមាបក់ារ
សលរមចបាននូវសុែុមាលភាពលនោះ។ នាងបានលសបើលំរូជលរមើសសរមាបក់ារ ប្ដលការអភរិក្េន្រនជីវតិ
លឺជាលោលបំណងក្ណាថ ល។ សក្មមភាព ជាការបនថពូជនឹងរតូវបានប្ចក្របំ្លក្លោយបុរសនិងៃសថី
និងរមួបញ្ចូ លភាលីពាក្ព់ន័ន ប្ដលរតូវបានដក្លចញ លោយលសចក្ថីប្ថលងមូលធននិយម ដូចជាធមម
ជាតិ។ Mies សងកតធ់ងនល់លើស្ថរែៈសំខ្នន់្រនទំនិញទូលៅ និងស្ថមលគីភាព រវាងសហលមន ៍ និងការ
សលរមចចិតថទទលួយក្សហលមន ៍ លដើមផកីារពាររបលោជនរ៍មួ។ នាងបានឱ្យលោបល់ថាការយក្
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ឈបោះភាពបដិបក្ខនិយម រវាងក្មាល ងំពលក្មម និងធមមជាតិ, និងការផថល់អាទិភាព ដល់លសដឌកិ្ចចក្បុង
រសុក្ និងក្បុងតំបនជំ់នសួឱ្យទីផសាដរស្ថក្ល សធុោះលងើបលឡើងវញិ ទំនាក្ទំ់នងលោយផ្លធ ល់រវាងការ    
ផលិត និងការលរបើរបាស់ (Mies, ១៩៩៨)។ 

Ivone Gebara លឺជា ៃសថីនិយម បរសិ្ថទ នលរបសីុល ជាមយួនឹងការយល់ដឹងខ្ងស្ថសនា
ៃសថីនិយម។ នាងបានទទលួការរោិះលនជ់ាមូលោឌ ន ប្ដលមានការអភវិឌណ លនាោះលឺថា វាលឺជាលសចក្ថី
ប្ថលងអនុតថរភាពសរមាបភ់ាពទំលនើប។ Gebara បានអោះអាងថា ភាពទានស់មយ័ ប្ណនាកំាររបរពឹតឋ
ជាមូលោឌ នរលឹោះពីរ: ការលធវើទារុណក្មមរបស់លមធមប ់ និងការបលងកើតលឡើងនូវវធីិស្ថៃសថវទិាស្ថៃសថ 
លៅក្បុងបរបិទ ប្ដលៃសថីរតូវបានកំ្ណតល់ៅក្បុងប្ដន ក្បុងរសុក្ប្ដលលៅលរកាមបងាគ ប ់ទំនាក្ទំ់នងជា 
រលួស្ថរ និងលដើមផឱី្យរកុ្មរលួស្ថរ និង ជាក្ប្នលងប្ដលលៅលពលដូចោប ធមមជាតិ កាល យជារលបដណថ ប់
លោយវញិ្ហដ ណវទិាស្ថៃសថជាបុរស។ ចំលពាោះ Gebara ប្ដលរតូវលលជិោះជានស់ងកតស់ងកិន -ៃសថី និង
ធមមជាតិ- មានលៅក្បុងលសចក្ថីប្ថលងន្រនយុទនស្ថៃសថរលបដណថ បន់្រននលោបាយ ទសេនវទិា និងរទឹសឋី
ន្រនការលិតរបស់សមយ័ទំលនើប លោក្ខ្ងលិចបានមក្ ពីការមក្ដល់ន្រនមូលធននិយម។ លិទនិ
លសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម ពាក្ព់ន័ននឹងការលសបើសំុ វាសនារបស់លល ការជិោះជានរ់តូវបានភាជ បោ់ប ងជិតសបិទ
លៅនឹងលជាលវាសនាន្រនភពប្ផនដីលនោះ: "រាល់ការលសបើសំុអងវរលៅកានយុ់តថិធមស៌ងគមបានបញ្ហជ ក្់
យុតថិធមប៌រសិ្ថទ ន" (បានដក្រសងល់ៅក្បុង Pobierzym, ២០០២)។ 

បរសិ្ថទ នវទិាៃសថីនិយម រតូវបានរបឈមមុែមយួលផេងលទៀតផងប្ដរ មយួ លឺប្ដលបាន 
លសបើជាការស្ថក្សួរ អំពីស្ថទ នភាពៃសថីលៅក្បុងបរសិ្ថទ ន លហើយការប្ដលរតូវបានលលើក្កំ្ពស់ 
ផេពវផសាដយ លោយទីភាប ក្ង់ារសហរបតិបតថិការអនថរជាតិ តាងំពីពាក្ក់្ណាថ លទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០។
ការអភវិឌណ ទទលួការរោិះលនប់ប្នទមលទៀត លរពាោះៃសថីរស់លៅក្បុងលក្ខែណឍ  ន្រនការោបសងកត។់ ពកួ្លល
រតូវបានបបោះពាល់ លៅនឹងបនធុក្ការងារ ប្ដលទាក្ទ់ងនឹងការប្ថទា ំ បរសិ្ថទ នលរចើនហួសលហតុប្ដល
រតូវបានទទលួស្ថគ ល់; ពកួ្លលរតូវបានលលលមើលល ើញជាទូលៅថាជា "អបក្ទទលួែុសរតូវ" ប្ថទាធំមម
ជាតិ មនិប្មនលដើមផ ី និោយពីការលំបាក្ ប្ដលពកួ្លលបានរបឈមមុែ នឹងការ (ជាងការលក្ង
របវញ័្ច  និងអបក្លរកាមបងាគ ប)់ សរមាបក់ារទទលួយក្ជាប្ផបក្មយួ ោប ងសក្មមលៅក្បុងការសលរមច
ចិតថ សរមាបក់ាររលបរ់លងធនធានបរសិ្ថទ ន (Nieves Rico, ១៩៩៨)។ 
 

 
លសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម និងការប្ថទានំ្រនលសដឌកិ្ចច 

លសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម និងរទឹសថីបលងកើតការរោិះលនអំ់ពីលំនិត ន្រនធមមជាតិ, ទរមងប់្បបបទន្រន
ការផលិតមូលធននិយម និងវស័ិយន្រនការបនថពូជ និងរលបៀបទាក្ទ់ងលៅនឹងផលិតក្មម។ អបក្លសដឌ
កិ្ចចមយួចំននួប្ដលៃសថីនិយមជាលលើក្ដំបូងប្វក្ប្ញក្ លរឿងលរពងន្រនវទិាស្ថៃសថលសដឌកិ្ចច អនុតថរ
ភាពលនោះ: ជំនសួឱ្យការោរំទដល់សមមតិក្មមប្ដលថា ទីផសាដរលនោះបានលធវើការអពារកឹ្ត និងបលងកើត
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សុែុមាលភាពសរមាបបុ់រស និងៃសថីទាងំអស់ លោយោម នការលរ ើសលអើងប្ដលពកួ្លលបានសួរថា លតើ
តន្រមលប្ដលរតូវបានបលងកើតលឡើង លៅក្បុងប្ផបក្លសដឌកិ្ចច និងសរមាបន់រណា។ ទីពីរពកួ្លលរោិះលន ់   
វទិាស្ថៃសថលសដឌកិ្ចច ទីផសាដរក្ណាថ លអោះអាងថា សក្មមភាពលសដឌកិ្ចច មនិយក្ក្ប្នលងប្តមយួលត់
លៅលលើទីផសាដរលនាោះលទ បបុប្នថថា ជាកាលក្ើតមានលៅក្បុងលាយន្រនទីផសាដរឯក្ជន, ផលរបលោជន៍
របស់រដឌ, សក្មមភាពមនិរក្របាក្ចំ់លណញ វស័ិយលរៅផលូវការ និងរកុ្មរលួស្ថរមយួ (Knobloch, 
២០១០)។ 

ដូចជា Maria Mies ពកួ្លលបានចាបល់ផថើមលោយសនមតថ់ា ការងារលធវើលៅក្បុងផធោះ ប្ដលបាន
បលងកើតតន្រមលលសដឌកិ្ចចលោយរក្សាដបាននូវក្មាល ងំពលក្មមរបស់សមាជិក្ន្រនរលួស្ថរលនាោះ។ មនិប្ត
បបុលណាត ោះ លសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម បំណងលដើមផលីធវើឱ្យតន្រមលលសដឌកិ្ចចលនោះ អាចលមើលល ើញលៅក្បុងវធីិ   
ស្ថៃសថលណលនយយជាតិ បបុប្នថលដើមផលីលើក្កំ្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការលក្ងរបវញ័្ច លលើន្រនៃសថីបានផង
ប្ដរ ែណែៈលពលប្ដលបានចាបល់ផថើមថមីលនោះ លដើមផចូីលរមួកានប់្តលរចើន លៅក្បុងការងារបងរ់បាក្លឺ់លៅ
ប្តមានលៅក្បុងបនធុក្ន្រនការងារផធោះ។ ែណែៈលពលប្ដលការសធងម់តិ បានបងាា ញថា ការលរបើរបាស់
លពលលវោសូមផបី្តលៅក្បុងសងគម ឧសសាដហក្មមន្រនពកួ្ខ្ងលជើងប្ដលជាចំននួសរុបន្រនការងារលធវើលៅ
ក្បុងលសដឌកិ្ចចជាតិ លឺលរចើនជាងចំននួសរុបន្រនការងារប្ដលបានបងរ់បាក្ ់(Winkler, ២០១០)។ លៅ
ក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន, រដឌបានផឋល់នូវលសវាប្ថទាតិំចតចួបំផុត ប្ដលអារក្ក្ជ់ាងការ លក្ង
របវញ័្ច  និងការផថល់ឱ្យ លរួឱ្យក្តស់មាគ ល់មយួ វាលំលអៀងវណត ែៈ ចាបត់ាងំពីអបក្ប្ដលអាចមានលទន
ភាព ក្បុងការបងរ់បាក្ ់ អាចមានលទនភាពក្បុងការប្ថទាជំាឯក្ជន (Rodriguez, ២០០៥)។ អបក្
លសដឌវទូិៃសថីនិយម ចាបពី់លពលលនោះ មានបំណងលដើមផកី្ស្ថងសមភាពក្បុងប្ដនឯក្ជន និងក្បុងការ
ប្ចក្ចាយ ន្រនបនធុក្ការងារលៅក្បុងផធោះ និងលៅក្ប្នលងលផេង។ 

សូមផបី្តនាលពលបចចុបផនបលនោះ មនិមានផលិតផលក្បុងរសុក្សរុប ឬក្ញ្ចបថ់វកិាស្ថធារ
ណែៈប្ដលបានបងាា ញពីតន្រមល និងផលិតភាពន្រនការប្ថទា។ំ ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប  លោយរបលោល
ទាក្ទ់ងលៅនឹងលោលលំនិត ន្រនការអភវិឌណលនោះ លឺជាការលរៀបភាពក្ែវក្ទ់លទរ ន្រនលោលនលោបាយ 
មាប រកូ្លសដឌកិ្ចច និងអនុតថរភាពលសដឌកិ្ចចខ្ប តតូច ពីលសដឌកិ្ចចបុរាណ រហូតដល់សពវន្រថង។ វាសងេយ័
ថា លតើជាមយួនឹងសិកាខ បទទាងំលនោះ -យុទនស្ថៃសថអភវិឌណនកំ៍្លណើ នលសដឌកិ្ចច លផ្លថ តលលើសមាហរ
ណក្មមរបស់ៃសថីលៅលលើទីផសាដរ និងការរបយុទនរបឆ្ងំនឹងភាពរកី្រក្- អាចបលងកើតសុែុមាលភាព។ 
វាមនិទទលួយក្លោលជំហរកិ្ចចសហរបតិបតថិការអភវិឌណអនថរជាតិ បានផឋល់លៅឱ្យៃសថី លៅក្ណាថ
លន្រនយុទនស្ថៃសថ "ការអភវិឌណលសដឌកិ្ចច" របស់ពកួ្លល។ ដក្រសង ់ Annemarie Sancar ប្ដលជា
ផបតលំ់និតជីវស្ថៃសថរបស់ៃសថី និងការសងកតធ់ងនល់លើ "សមតទភាពពិលសស របស់ពកួ្លលលៅប្តមានឥទនិ
ពលក្មមវធីិអភវិឌណនន៍ាលពលបចចុបផនបលនោះ:  "លៅន្រថងលនោះ  វាជាការចាស់ណាស់ថា វាមនិប្មនជា
សិទនិរបស់ៃសថីប្ដលរតូវបានលលសលរមចចិតថលៅទីលនោះ  បបុប្នថរបលសើរ ជាជាងលសដឌកិ្ចចលសរនិីយមថមី
ប្ដលមានបំណងរបាថាប សរមាបកំ់្លណើ នលសដឌកិ្ចច។ ៃសថីរតូវបានលលរក្ល ើញថាមានភាពលអ ការលធវើ
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ជំនញួ និងក្បុងការជំរុញកំ្លណើ ន លបើតាមទសេនោះលសដឌកិ្ចចន្រវឆ្ល ត របស់ធនាោរពិភពលោក្ 
(Sancar, ២០១០)។ 

លសដឌកិ្ចចន្រនការប្ថទា ំកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណតរមូវការ សរមាបក់ារប្ថទានំ្រនកុ្មារប្ដលឈឺ
អបក្ប្ដលមានសមតទភាពពិលសស និងមនុសេចាស់ ប្ដលជាប្ផបក្មយួន្រនការសំខ្នបំ់ផុតន្រនតរមូវ 
ការរបស់មនុសេ សរមាបក់ាររស់លៅក្បុងជីវតិ ប្ដលលពារលពញលៅលោយភាពន្រថលថបូរ។ បបុប្នឋការងារ 
ទាងំលនោះ រតូវបានមនិលអើលពើទាងំរសុងលោយលសចក្ថីប្ថលងនលោបាយ និងលិទនិកាតប់នទយលសដឌកិ្ចច
ន្រនការអភវិឌណ។ ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប លៅលលើវស័ិយលសដឌកិ្ចចន្រនការប្ថទា ំ បានក្ស្ថងស្ថព នលឆ្ព ោះ
លៅរក្ Buen Vivir ប្ដលជាលោលលៅន្រនការផ្លល ស់បថូរមយួ។ លសដឌកិ្ចចៃសថីនិយមលោក្រសី Ulrike 

Knobloch (២០១០) បានលសបើឱ្យមានរក្មសីលធម៌លសដឌកិ្ចចបប្នទមលទៀត ជាងលក្ខណែៈវនិិចឆយ័ន្រន
របសិទនិភាព លហើយសំណួរន្រនសក្មមភាពលសដឌកិ្ចចដូចោប លដើមផលីឆ្ព ោះលៅ Buen Vivir: លតើអវីលឺជា
លោលបំណងជាមូលោឌ នន្រនលសដឌកិ្ចច? លោងតាម Knobloch លសដឌកិ្ចចប្តមយួលតប់្ដលអាចជា
មលធាបាយមយួលដើមផសីលរមចបាននូវតរមូវការែពស់។ លនោះជាសំណួរ ទសេនវទូិ, វធីិប្ដលហួសពី
វទិាស្ថៃសថលសដឌកិ្ចច។ ការងារធមមតាទាងំលនោះ ជាមយួនឹងការសនមត ់ ប្ដលជាសទិតិទីផសាដរបំលពញ
ចំណងចំ់ណូលចិតថន្រនមុែវជិាជ លសដឌកិ្ចច។ Knobloch បានអោះអាងថា វាមនិអាចរតូវបានសនមតថ់ា ទី
ផសាដរលនោះបានផថល់នូវ កុ្មារ និងបុរស និងៃសថី នឹងអវីប្ដលពកួ្លលពិតជារតូវការ របសិនលបើពកួ្លលមាន
លពញមយួជីវតិ។ នាងបានសួរលោលលៅន្រន "ការរមួរស់លោយរតឹមរតូវលនាោះ។ សរមាបអ់បក្ណា លតើ 
ការអនុវតថលសដឌកិ្ចចបលងកើតលុណតន្រមល? លតើលោលការណ៍អវីរតូវបានអលងកតល ើញ លដើមផធីានាការរមួ
រស់រតឹមរតូវ? ភាពរលំញាប ចលយនឌរ័ ន្រនរក្មសីលធម័លសដឌកិ្ចចរតូវប្តលៅហួសពីទសេនែៈលផ្លថ តលៅ
លលើការងារបងរ់បាក្ ់ លដើមផបីញ្ហច ំង បំភលលឺលើរលបៀប ប្ដលលសដឌកិ្ចចសមយ័ទំលនើប រតូវបានប្ផអក្លលើ
វសិមភាពលយនឌរ័។ ជំនសួមុែឱ្យ លសដឌកិ្ចចប្តមយួដូចោប រលបៀបលនោះ វាលរួប្តសញ្ជ ឹងលិតអំពីបុរស
និងៃសថីលៅក្បុងបរបិទរបស់ែលួននិងការរស់លៅ។ 

លសដឌកិ្ចចន្រនការប្ថទា ំ បានរោិះលនភ់ាពឯក្ជន និងបុលលនិយម អំពីលសវាសងគម លៅ
លរកាមលិទនិលសរនិីយម លហើយទាមទារលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ សរមាបក់ារប្ថទា។ំ លនោះមនិ
រតូវការ "ចាបំាចប់ញ្ហជ ក្ថ់ា រដឌរតូវប្តជាអបក្ផថល់ប្តមយួលត ់ន្រនលសវាប្ថទា ំប្ដលរតូវការសរមាបក់ារ
បនថពូជ ក្បុងសងគមលនាោះលទ បបុប្នថថា វាលរួប្តលរៀបចំរបពន័នជាក្ោ់ក្ ់ជាមយួអបក្ផថល់លសវានានា លដើមផី
ធានាឱ្យមានដំលណាោះរស្ថយជារមួ លៅនឹងតរមូវការរបស់សងគម សរមាបក់ារប្ថទា"ំ (Rodriguez 

Enriquez, ២០០៥:២៩)។ វាលសបើថា ការងារន្រនការប្ថទា ំ លរួប្តលៅក្ណាថ លន្រនយុទនស្ថៃសថ
នលោបាយប្ដលលរួប្តជំរុញ សក្មមភាពសហលមន។៍ វាទាមទារថា ការលរបើរបាស់រតូវបានលធវើលឡើង
តាមប្បបរបជាធិបលតយយ ដូលចបោះៃសថីអាចរកី្រាយនឹងការកំ្ស្ថនថ។ លៅទីលនោះ ប្ដលជាៃសថីនិយម
សងគមនិយមអាលលឺមបង ់ Frigga Haug បានលសបើអវីប្ដលនាងលរៀបរាបថ់ាជា "លពលលសដឌកិ្ចច"។ លៅ
ក្បុងលនាោះលឺ "ឋានសួរស៌រមាបៃ់សថីលដើមផសីលរមចបាននូវជីវតិមយួប្ដលលអ លឺទាងំបុរសនិងៃសថី" ប្ដល
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មានទីតាងំសទិតលៅក្បុងភាលខ្ងលជើង Haugលសបើសំុឱ្យមានការប្ចក្ចាយការលពលលវោលៅក្បុងជីវតិ
រវាងការងារ, ការបនថពូជនិងការចូលរមួក្បុងវបផធម ៍ និងនលោបាយ។នាងបានលសបើោប ងខ្ល ងំការ
កាតប់នទយលពលលវោ លៅក្បុងការងារ ឱ្យបានបនួលមាប ងក្បុងមយួន្រថង លដើមផធីានានូវការផលិតភាព
ចាបំាច,់ ឱ្យកាល យជាលៅជារបជាធិបលតយយប្ដលអាចដំលណើ រការ ចូលក្បុងបរបិទន្រនវបិតថិការងារមយួ 
នាងបានឱ្យលោបល់ថា ការលធវើឱ្យមានតុលយភាព មានលពលទទលួបាន រវាងការងារប្ថរក្សាដ, ផល
របលោជនផ៍្លធ ល់ែលួន និងការអភវិឌណលំនិតថមី អំពីអវីប្ដលជាជីវតិមយួប្ដលលអមាននយ័ -សលងខបលឺ 
"វបផធម"៍- លហើយលៅទីបំផុត បានចូលរមួលៅក្បុងនលោបាយយល់ដឹង ថាជាការបលងកើតសងគមមយួ
តាងំពីលរកាមលឡើងមក្ (Haug, ២០០៩)។ 

កិ្ចចពិភាក្សាដ បានលក្ើតលឡើងពីលសដឌកិ្ចចន្រនការប្ថទា ំ បលងកើតជារទឹសថី និងការអនុវតថនិរនថរ
ភាពន្រនជីវតិ, ផថល់នូវឱ្កាសលដើមផលីចាទសួរ ពីសមតទភាពរបស់បុលគលប្ដលជាក្មាល ងំជំរុញលសដឌកិ្ចច
លោយការលៅមុែ លៅក្បុងវធីិប្ដលបលងកើតតំណន្រនស្ថមលគីភាពមយួ។ ពកួ្លលបានលធវើបទបងាា ញ ការ 
ផថល់លសវាប្ថទាងំលនោះ ជាបញ្ហា សំខ្នប់្ដលមានផលវបិាក្របស់ែលួនក្បុង ការផលិត និងការបនថពូជ
ន្រនវសិមភាពថម ី និងចាស់លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចសក្ល និងថាប ក្ជ់ាតិ។ ការពិភាក្សាដលនោះបានចូលរមួ
ជប្ជក្ពិភាក្សាដោប អំពី Buen Vivir ជាមយួនឹងបញ្ហា របឈម ន្រនការលធវើឱ្យលំរូសងគម ប្ដលោរំទោប
លៅវញិលៅមក្ សមរមយ និងសមភាពរបស់អងគការ (Salazar et al, ២០១០)។ 

ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប លនោះផងប្ដរ បានបងាា ញថា ការកាតប់នទយភាពរកី្រក្ លរួប្តលោោះ
រស្ថយ តរមូវការក្បុងសងគមសរមាបក់ារប្ថទា ំ ជាបញ្ហា លោលនលោបាយស្ថធារណែៈ លដើមផទីប់
ស្ថក តវ់បិតថ ិ លៅការប្ថទា ំ -រតូវលោោះរស្ថយមយួមថងៗជាមយួនឹងវបិតថិលៅក្បុងមូលធននិយម- ពីការ
បំផ្លល ញបប្នទមលទៀត លុណភាពន្រនជីវតិរបស់ៃសថីជាលរចើនប្ដលមាន , ការជរមុញពកួ្លលលៅក្បុងភាព
រកី្រក្។ តរមូវការរបស់មនុសេសំខ្នណ់ាស់ ជំនសួឱ្យកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចនិងរបាក្ចំ់លណញ, លរួប្ត
វាជាចំណុចក្ណាថ ល ន្រនការផ្លល ស់បថូរ ក្បុងសងគមលដើមផបី្ដលលធវើឱ្យមាន លៅក្បុងការប្ថទា ំ និងការ
បលងកើតលឡើងវញិោប ងរជាលលរៅ ន្រនសក្មមភាពនលោបាយ លោយចលនាលឆវងនិយម។ 
 
 
ៃសថីនិយម និងភាពរកី្ចលរមើនអាលមរកិ្ឡាទីន រោឌ ភបិាល ការអភវិឌណប្បបថម ី

រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនបានលលចលឡើងលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន ប្ដលផ្លថ ចែ់លួនពី
លោលនលោបាយលិទនិលសរនិីយម ខ្ងលលើទាងំអស់ លោយប្បងប្ចក្លឡើងវញិ នូវរទពយសមផតថិ។ វា
បានលូសបញ្ហជ ក្ពី់ភាពតានតឹងលៅក្បុងៃសថីនិយម រវាងចរនថន្រនលំនិតទាងំពីរ ប្ដលបានលក្ើតមាន
ចាបត់ាងំពីឆ្ប ១ំ៩៧០។ 
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ការទាមទារជាលលើក្ដំបូងថា ៃសថីមានសិទនិចូលដំលណើ រការ កំ្ហិតដល់ការសនាន្រនការ
អភវិឌណមយួប្ដលមានលសដឌកិ្ចចៃសថីនិយម និងប្ដលជាទូលៅ ស្ថក្សួរពីលមរលួស្ថរក្បុងរបពន័ន។ រោឌ
ភបិាលរកី្ចលរមើនថម ី និងស្ថទ បន័រដឌរបស់ពកួ្លល បានផឋល់ឱ្កាសលអបំផុត ក្បុងការចលនាលនោះ
សរមាបក់ារលលើក្ក្មពស់ លោលនលោបាយលដើមផលីឆ្ព ោះ លៅកានក់ារបលងកើនរបាក្ចំ់ណូល របស់ៃសថី
និងអាចលរបើរបាស់របស់ពកួ្លលជាភាលីពាក្ព់ន័នលៅក្បុងលំរូអភវិឌណ។ 

នាលពលបចចុបផនបលនោះ ជាលលើក្ទីពីរ លឺលរចើនជាងលឆវងនិយមលទៀត។ វាមានមនធិលសងេយ័
ពីលោលនលោបាយ ន្រនការផថល់លុយលៅឱ្យៃសថីរកី្រក្ លមើលល ើញោប ងលនោះ ជាបិតានិយមលហើយវា
ជាការពរងឹងលមរលួស្ថរ។ វាលឺជាភាពមនធិលសងេយ័ អំពីលំរូអភវិឌណនល៍ោយប្ផអក្លលើឧសសាដហក្មមប្រ ប
និងក្សិពាណិជជក្មម លហើយល ើញៃសថីនិយមថា ជាក្មាល ងំជំរុញពីលរកាយ ការផ្លល ស់បថូរលលើរលបវ់ស័ិយ
ន្រនសងគម។ លសដឌកិ្ចចរបស់ចំណងស្ថមលគីភាព អធិបលតយយភាពលសផៀងអាហារ និងការការពារន្រនដី
លនោះលឺជាចំណុច ន្រនការលិតនាលពលបចចុបផនប, ប្ដលលមើលលៅៃសថីនិយម ពីខ្ងលរកាមលោលជំហរ
របស់ជនរកី្រក្ និងសហលមនផ៍ងប្ដរ។ ទាងំចរនថប្ដលអាចរតូវបានរក្ល ើញថា ការប្ដលមាន
រស្ថបល់ៅក្បុងសហអងគការៃសថីជាលរចើន, និងការបលងកើតភាពប្ែវងលំនិតោប  អំពីអតទនយ័ន្រនការតស ូ
របឆ្ងំនឹងលមរលួស្ថរលនោះ។ 

 
Andean,‘របជារបិយ’ លិទនៃិសថីនិយមរបស់សហលមន ៍ 

ដូចប្ដលរតូវបានក្តស់មាគ ល់ថា ក្បុងរយែៈលពលបបុនាម នទសវតេចុងលរកាយលនោះ បណាថ
របលទសអាលមរកិ្ឡាទីន បានល ើញកំ្ប្ណទរមងលិ់ទនិលសរនិីយម ជាលស របី្ដលបានពរងឹង
សក្មមភាពនិសសាដរណក្មម និងប្ផបក្អនថរជាតិន្រនក្មាល ងំពលក្មម ប្ដលលធវើឱ្យែូចរបលោជន ៏ ន្រនភាល
លរចើនលលើសលប ់ លឺការលធវើឱ្យអស់ជីវជាតិ ។ វាលឺជាៃសថីរកី្រក្ -ជនជាតិលដើមភាលតិច mestizo ៃសថី
ប្សផក្លមម  និងជាក្សិក្រ- ជាអបក្ប្ដលទទលួរងោប ងខ្ល ងំកាល  ន្រនបនធុក្កានប់្តលរចើនន្រនការងារក្បុង
រសុក្ និងផលិតភាព (មនិមានការទទលួស្ថគ ល់ អសនឋិសុែផលិតផល ន្រនការលធវើឱ្យអស់ជីវជាតិ
ោប ងន្ររពន្រផេ និងជលមាល ោះប្ដលលក្ើតលឡើងពីការដក្លចញរបស់រដឌ ពីតំបនយុ់ទនស្ថៃសថន្រនការវនិិលោល
និងការធានាសិទនលិសដឌកិ្ចច និងសងគម) ប្តលរកាមរូបភាពលធវើអាជីវក្មម និងលិទនិលសរនិីយមថមី លលច
លធាល លលបានទទលួរងការប្បក្បាក្ន់្រនតរមូវការរបស់ពកួ្លល និងជាមយួពកួ្លល អតថសញ្ហដ ណរបស់
ែលួន។ ឥឡូវលនោះតនួាទីថមី ដូចលភលៀងធាល ក្ល់លើ របស់ពកួ្លលប្ដលបានោក្ល់ោយការអភវិឌណ និងកិ្ចច
សហរបតិបតថិការ ពកួ្លលរតូវបាន "ដូចមាថ យ" និងបានកាល យជាភាពមនិចាស់ោស់ន្រនការផថល់   
លសវាឯក្ជនវញិ។ 

លទាោះជាោប ងណា ក្បុងអំឡុងលពលឆ្ប លំនាោះ  អាលមរកិ្ឡាទីន ជាស្ថក្េផីងប្ដរ ក្បុង
ចលនាតស ូបានលរៀបចំ ជាមយួអងគការជនជាតិលដើមភាលតិច និងរបជាជន លដើរតនួាទីជាក្ណាថ ល
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លៅក្បុងដំលណើ រការពីរ: ការតស ូលដើមផលិីទនិលសរនិីយម និងដំលណើ រប្សវងរក្ រដឌលងើបលឡើងវញិពីតនួាទី
របស់ែលួនលៅក្បុងការប្បងប្ចក្លឡើងវញិ ការធានាសងគម សិទនិលសដឌកិ្ចច និងវបផធម ៍ និងឈរលឡើង
លដើមផចីរក្ពតថិនិយម។ ពកួ្លលបានរបយុទនសរមាបរ់ដឌ លដើមផកីាល យជារដឌពហុជាតិស្ថសន។៍ លនោះមាន
នយ័ថាការមនធលិសងេយ័អំពីរចនាសមពន័នោប ងខ្ល ងំ ន្រនរដឌមនិលពញលលញ លរកាយសមយ័អាណា
និលម និងរបបអបផជនាធិបលតយយឧបសលគផលិតផល ន្រនកិ្ចចរពមលរពៀងរបស់អាណានិលមប្ដលលធវើ
លៅលពលប្ដលស្ថធារណរដឌឯក្រាជយ បានលរកាក្លឡើង។ នាោះវាលឺជាបរបិទ ជាពិលសសលៅរបលទស
លអកាវ ឌរ័ និងបូលីវ,ី ប្ដលបានល ើញកំ្លណើ នន្រនចលនាៃសថីនិយម ប្ដលបបុនាម នឆ្ប មំក្លនោះ បានកាល យ
លៅជាលលស្ថគ ល់ថាជា "សហលមន ៍និងៃសថីនិយមលពញនិយម"៨។ 

ជំពូក្លនោះ នឹងមនិបងាា ញភាពែុសោប  រវាងបរបិទ ឬអងគការៃសថីនិយម លៅក្បុងរបលទស
ទាងំពីរលនោះលទ បបុប្នថនឹងនិោយពីចំណុចមយួចំននួប្ដលពកួ្លលមានជាទូលៅ។ ដំបូងពកួ្លលលមើល
ល ើញែលួនឯង និងសក្មមភាពរបស់ែលួនជាប្ផបក្មយួន្រនការតស ូបាតុក្មមការបោះលបារ និងសំណងន់្រន
អបក្រកី្រក្ជនជាតិលដើមភាលតិច, ក្សិក្រ និងក្មមក្រន្រនអាលមរកិ្ឡាទីន ចាបត់ាងំពីការតស ូលដើមផឯីក្
រាជយ, និងសូមផបី្តរតឡបម់ក្វញិលៅការចាំងដលណថើ មយក្ និងអាណានិលមរបស់លអសាបញប្ដល
ការកានក់ាបជ់ាងរបារំយឆ្ប មំក្លហើយ។ ចលនាៃសថីនិយមទាងំលនោះ សញ្ហដ ណថា ៃសថីនិយមរតូវ
បាននាយំក្មក្ពីភាលខ្ងលជើង និងជាចលនាមយួន្រនៃសថីប្សផក្សលៅក្បុងរបលទសអភវិឌណន។៍ 

ទីពីរ ចលនាទាងំលនោះ បានជមបោះភាពផធុយោប ជាក្ប់្សឋងរវាង  "ភាពែុសោប " និង 
"សមភាព" ៃសថីនិយម។ ពកួ្លលបានលចាទសួរ ទាងំការប្បងប្ចក្លរកាយសមយ័ទំលនើប ន្រនការតស ូ
សរមាបអ់តថសញ្ហដ ណលនោះ និងភាពឯលកាជាពិលសស, និងដំណាក្ក់ាលអយយលកាន្រនសមភាព និង
ការរមួបញ្ចូ ល។ ពកួ្លលបានបាប នស់្ថម នរបលភទថមី ន្រនចរក្វាឡប្ដលក្បុងភាពចរមុោះផលូវលភទ ពូជ
ស្ថសន ៍និងបរបិទរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ លោយនយ័អាណានិលម និងវណត ែៈរបស់ែលួន ទាងំអស់ និង
ទំនាក្ទំ់នងរបស់ែលួនជាមយួធមមជាតិ បបុប្នថនលោបាយរបស់ពកួ្លលពាក្ព់ន័ននឹងការទទលួស្ថគ ល់ការ
ក្ស្ថងកិ្ចចសនធនា និងការស្ថងសងជ់ារមួន្រនការផ្លល ស់បថូរ។ លទាោះជាោប ងណា ពកួ្លលបានល ើញ
សមភាពប្ដលជាផលន្រនការផ្លថ ចទំ់នាក្ទំ់នងរកិ្តយវនិយ័បានលបាោះយុថាក លៅក្បុងវស័ិយសំណងន់្រនរដឌ
ពហុជាតិស្ថសន។៍ លសចក្ឋីលោងសបូលន្រនសមភាព លឺមនិយូរលទៀតលទ លំរូន្រនសិទនបុិលគល បបុប្នថជារមួ
លឺការប្ដលផ្លល ស់បថូរន្រនសងគមទាងំមូល។ 

ទីបី ពកួ្លលលមើលល ើញការតភាជ បប់្ដលសមុលស្ថម ញរវាងអាណានិលម ការរបយុទនរបឆ្ងំ
លោក្អយយលកា បានផថួលមូលធននិយម និងសំណងន់្រនទំនាក្ទំ់នងថមីមយួ ជាមយួនឹងធមមជាតិ។ វា
លឺជាលំនិតប្ដលសមុរលស្ថម ញ ប្ដល ពិចារណាពីលំនិតលោបល់ ដូចជាការសហលមន,៍ ស្ថធារណែៈ
និងរបលភទន្រនសក្មមភាព។ ចលនាៃសថីនិយមទាងំលនោះ បានលធវើបទបងាា ញពីសហលមនល៍នោះ ថាជា
ការស្ថងសងែុ់សពីធមមជាតិ បបុប្នថជារបវតថិស្ថៃសថ, ក្ប្នលងន្រននលោបាយ និងការបបោះទងគិចផលូវ
អារមមណ៍មយួ។ បំណងរបស់ពកួ្លល លឺលដើមផបីលងកើតរដឌពហុជាតិស្ថសន ៍សរមបសរមួលកិ្ចចសនធនា
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រវាងៃសថី លរពាោះវាបានផថល់ឱ្កាសមយួលដើមផឆីលុោះបញ្ហច ំង ពីសហលមនន៍លោបាយ ប្ដលឆនធោះ លំនិត 
នឹងអនុវតថតាមរដឌរបស់ជាតិ។ 

លៅទីបំផុតៃសថីនិយម Andean ប្លងមានស្ថរែៈសំខ្នស់រមាបវ់ណត ែៈក្ណាថ ល ប្ដល
មានជំនាញវជិាជ ជីវែៈ និងៃសថី mestizo។ វាផឋល់នូវឆ្ក្មយួ -លៅលពលតបរ់បមល់- សរមាបៃ់សថី
ប្ដលមានរបាក្ចំ់ណូលទាប ប្ដលបានកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណែលួនឯងថា ជា ពកួ្អបក្កានលិ់ទនិៃសថី
និយម និងអបក្ប្ដលកំ្ណតនិ់យមន្រនលិទនិៃសថីនិយម ពីបរបិទរបស់ែលួនផ្លធ ល់, បទពិលស្ថធន ៍ និង   
ផលិតក្មមវបផធម ៍លៅក្បុងជីវតិរបចានំ្រថងរបស់ពកួ្លល ទិដឌភាពមយួប្ដលក្បុងធមមជាតិ - Pachamama 

- លឺអបក្ទាងំពីរ នឹងបានជបួ និងការបំផុសចលនា។ 
ទាងំក្សិក្រ,ៃសថីជនជាតិលដើមភាលតិច និងជនជាតិប្សផក្លមម  ប្ដលោរំទលសចក្ថីប្ថលងសថី

ពីស្ថរែៈសំខ្នន់្រនធមមជាតិ និងទំនាក្ទំ់នងនលោបាយ លសដឌកិ្ចច និងវបផធម ៍ពីទសេនែៈលផេងលទៀត
និងជាមយួអតទនយ័លផេងលទៀត ចាបពី់ភាពលដើមន្រនការោក្ល់ចញលោយពកួ្អបក្កានលិ់ទនៃិសថីនិយម 
បរសិ្ថទ ន។ លៅឯសនបិសីទពិភពលោក្ របស់របជាជនលៅលលើបប្រមបរមួលអាកាសធាតុ លៅ
Tiquipaya, Cochabamba ក្បុងប្ែលមស្ថឆ្ប ២ំ០១០ សហលមនក៍ានលិ់ទនិៃសថីនិយមបានរបកាស
ថា: 

លយើងយល់Pachamama, the Mapu លនោះទាងំមូល, លលើសពីធមមជាតិប្ដល
អាចលមើលល ើញហួសពីភពប្ដលមានជីវតិ, ទំនាក្ទំ់នងលនោះ រតូវបានបលងកើត 
លឡើងរវាងសតវមានជីវតិ, ថាមពលរបស់ែលួន, លសចក្ឋីរតូវការរបស់ពកួ្លល និង
បំណងរបាថាប របស់ពកួ្លល។ លយើងលថាក លលទាស ចំលពាោះការយល់ដឹងរបស់
Pachamama  ប្ដលជាមាតាប្ផនដី ប្ដលជាអបក្របកានទ់សេនស្ថមញ្ដ
និយម និងអបក្ជាតិនិយមរជុលដូចវាបាន ប្តសំលៅដល់ការមានកូ្ន លៅក្បុង 
លោលបំណងលដើមផរីក្សាដៃសថីនិង Pachamama លៅសនធុោះអយយលការបស់ែលួន។ 
 
"មាតាប្ផនដី" លនោះលឺជាលោលលំនិត ប្ដលរតូវបានលរបើសរមាបចំ់ននួន្រនឆ្ប មំយួ
លហើយថា សនបិសិទរបជាជន សថីពីការប្របរបួលអាកាសធាតុលនោះ មានលោល
បំណងលដើមផពីរងឹងលោលបំណង កាតប់នទយការ Pachamama លនោះ- ដូច
ប្ដលលយើង ៃសថីរតូវបានកាតប់នទយ- មុែងារន្រនសផូនបនថពូជ និងផលិតភាព
ន្រនលសវាក្មមរបស់បិតាលនោះ។ Pachamama  លនោះ រតូវបានលលយល់ថា ជាអវី
មយួប្ដលអាចរតូវបានរលបដណថ ប ់ និងប្ក្លងលៅក្បុងលសវាន្រន "ការអភវិឌណ" 
និងការលរបើរបាស់ និងមនិប្មនជាលោក្ធាតុប្ដលមានមនុសេជាតិ លឺរោនប់្ត
ជាប្ផបក្តូចមយួលនោះ។ 
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លោក្ធាតុ លឺមនិប្មនជា "រពោះបិតាលោក្ធាតុ"។ លោក្ធាតុលនោះ លឺជាប្ផបក្
មយួន្រន Pachamama ។ លយើងមនិទទលួយក្ែលួនពកួ្លល "លរៀបការ", ប្ដល 
Pachamama  លនាោះតរមូវឱ្យលរៀបការ។ លៅក្បុងសនបិសីទលនោះ លយើងបានឮពីអវី
ប្ដលមនិធាល បម់ានពីមុនមក្, ឧទាហរណ៍ ថាមាន "រពោះបិតាលោក្ធាតុ"ប្ដល
មាន លៅោចល់ោយប្ឡក្ពី Pachamama លហើយលយើងបានល ើញថា តឯួក្ 
និយមរបស់ៃសថី Pachamama និងមនិរតូវបានអតឱ់្នរពមទាងំមនិអាច
ទទលួយក្បានថានាង ឬលយើងសលរមចចិតថលជាលវាសនាផ្លធ ល់ែលួនរបស់លយើង
។ លៅលពលប្ដលមនុសេ និោយអំពី "រពោះបិតាលោក្ធាតុ" ពកួ្លលកំ្ពុងប្ត
ពាោមលដើមផកីាតប់នទយ និងការលរកាមបងាគ ប ់ Pachamama លៅជាបុរស
និងលភទផធុយោប ន្រនលមរកុ្មរលួស្ថរ។ បបុប្នថនាង Pachamama លឺជាទាងំអស់
ហបឹងលហើយ មនិប្មនជារបស់លយើងលទ។ ៃសថីនិងបុរសលឺជាពកួ្នាង៩។ 

 
លសចក្ថសីនបោិឌ ន 

វាចាស់ណាស់ថា ៃសថីនិងចលនាៃសថីនិយម បានជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្អំពី "ការអភវិឌណន"៍ ពី
ភាពែុសោប ធំបំផុត ន្រនលោលជំហរ។ របពន័នការអភវិឌណលនោះបានរមួបញ្ចូ លមយួចំននួន្រនការទាមទារ
របស់ពកួ្លល ភាលលរចើនជាអបក្ប្ដលរសីឋនិយមលសរ។ី ក្ងអងគភាពមយួរតូវបានបលងកើតលឡើងលដើមផី
ទទលួែុសរតូវន្រនការអភវិឌណរបស់ៃសថី បបុប្នថៃសថីលៅប្តមានតនួាទីជាមធយម សរមាបព់កួ្លល មនិថា
ពកួ្លលជាអនថរជាតិ ឬជាតិ។ លោលនលោបាយអភវិឌណន ៍ នាលពលបចចុបផនបលនោះ មានលស រមីយួន្រន  
សូចនាក្រ លដើមផបីងាា ញពីស្ថទ នភាពរបស់ៃសថី ដូចជាថវកិា លឆលើយតបចំលពាោះរលំញាចប្នលយនឌរ័លនោះ។ 
ក្បុងការលរបៀបលធៀប, សំណួរន្រនអំណាចលមរលួស្ថរ ទំនាក្ទំ់នងក្បុងរលួស្ថរ -ប្ដលស្ថទ នភាពរបស់
ៃសថីចូលដំលណើ រការទាងំអស់រតូវវស័ិយនលោបាយ និងលសដឌកិ្ចចលផេងលទៀត- មនិរតូវបានលោោះ
រស្ថយ, ខ្ងលលើទាងំអស់លៅក្បុងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ។ វទិាស្ថៃសថលសដឌកិ្ចចប្ដលមាន
មានភាពតឹងរងឹលនោះ បនថការមនិលអើលពើចំលពាោះវមិារតលយនឌរ័ និងផលិតភាពន្រនការប្ថទា ំ និងការបនថ
លរបើរបាស់ផលិតផលក្បុងរសុក្សរុប ប្ដលជាសូចនាក្រចមផង។ 

ចំននួន្រនចលនាៃសថីនិយម ប្ដលបានលរៀបរាបល់ៅទីលនោះ បានចូលរមួជប្ជក្ពិភាក្សាដោប
អំពីសំណួរន្រន Buen Vivir ជាការជំនសួលៅនឹងការអភវិឌណមយួប្ដលបានមក្ពីភាពែុសោប ន្រន
លោលជំហរមយួ។ ពកួ្លលបានពិភាក្សាដបញ្ហា ន្រនរដឌរដឌចរមុោះ តាមរយែៈការតស ូលដើមផផី្លល ស់បថូររបស់រដឌ
លរកាយអាណានិលមលោយមានទសេនែៈវស័ិយជយួ ឲ្យមានលសរភីាពលនោះ ការដក្អាណានិលម និង
ការបំបាតនូ់វទំនាក្ទំ់នងអយយលកា។ ែណែៈលពលប្ដលៃសថី -បរសិ្ថទ ននិយម រោិះលនក់ារធាល ក្ន់្រថល តរមូវ
លោយអវីប្ដលរតូវបានចាតទុ់ក្ជា "ធមមជាតិ" និង "ៃសថី", សរមាបអ់បក្លសដឌកិ្ចចន្រនការប្ថទា,ំ លពល
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លរបើរបាស់វាជាចំណុចក្ណាថ លលដើមផ ី"Buen Vivir លហើយពកួ្លលមានទសេនែៈលផេងោប  លលើការប្បង
ប្ចក្ និងសុភមងគល -មយួប្ដលជាការអនុវតថ បានទាងំលៅក្បុងតំបនទី់រកុ្ង និងជនបទ ទាងំលៅក្បុង
ភាលខ្ងលជើង និងខ្ងតផូង។ ពកួ្លលទាងំអស់បានលធវើការជាមយួនឹងទសេនែៈ ន្រន "វបិតថិន្រនអរយិ
ធម"៍ ប្ដលអាចរតូវបានលោោះរស្ថយលោយការលោោះរស្ថយលនោះ ទំហំលផេងោប ន្រនការរតួតរតាបាន
កំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណលោយរទឹសថីៃសថីនិយម:វណត ែៈ ស្ថសនា លភទ និងការទំនាក្ទំ់នងជាមយួធមម
ជាតិ។ សំលណើ របស់ែលួន សរមាបល់សដឌកិ្ចចប្ដលរតូវបានទមាល ក្ពី់អំណាច លឺជាការអបរ់ដំជំ៏នាញសំ
រាបពិ់ភពមូលធននិយមនិងរលបរ់លងលោយមានរក្មសីលធមម៌យួលផេងលទៀតប្ដលលឆលើយតបលៅ
នឹងតរមូវការរបស់មនុសេលដើមផជីាស្ថព នក្បុងការបលញ្ចញលោបល់សំខ្នល់ផេងលទៀតន្រនការអភវិឌណ។ 

ជំពូក្លនោះ បានបងាា ញពីរលបៀបប្ដលចរនថនានា ន្រនៃសថីនិយមបានផ្លល ស់បថូរពីការស្ថក្សួរ
លំរូអភវិឌណន ៍ លៅក្បុងែលួនវា លៅនឹងការលសបើសំុជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ ផ្លល ស់បថូរប្ដលរតូវបានជា
ចំណុចខ្ល ងំ ពីការបលញ្ចញលោបល់ និងការអនុវតថប្ដលលក្ើតលឡើងពីការផ្លល ស់បថូរ ប្ដលបានកំ្ណត់
លៅក្បុងចលនា លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីនមយួ។ ជាមយួនឹងវតថមាន របស់រោឌ ភបិាលរកី្
ចលរមើនលៅក្បុងតំបន ់ Andean ៃសថីនិយមបានលផ្លថ តលលើការពរងឹង របស់រដឌ និងការអនុវតថលោល    
នលោបាយ សងគម និងការប្បងប្ចក្លឡើងវញិ។ វារតូវបានពិចារណាជាថមី និងលធវើបចចុបផនបភាព     
រោិះលនន់្រនការអភវិឌណ: ភាពតានតឹងរវាង យុតថិធមស័ងគម និងការជំនោះវសិមភាពលរកាយនិសេរ
ណនិយម និងធមមជាតិប្ដលជារបធាន ន្រនសិទនិមយួ។ ៃសថីលៅក្បុងតំបនប់្ដលរតូវបានក្ស្ថងការ
អនុវតថថមីន្រនអងគការ និងការតស ូ -លលស្ថគ ល់ថាជាការលពញនិយម និងសហលមនៃ៍សថីនិយម- មាន
មូលោឌ នលលើលំនិតែុសោប  ពីអបក្ទាងំឡាយន្រនៃសថីនិយមអាលមរកិ្ឡាទីន កាលពីទសវតេក្នលងលៅ 
លៅក្បុងការប្ជជក្អំពីលសរភីាព, ៃសថី វណត ែៈក្ណាថ លបាននិោយកានប់្តលរចើន។ រយែៈលពលជាង
ស្ថមសិបឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ នលោបាយៃសថីនិយម និងរទឹសថីផលិតក្មមលៅភាលខ្ងតផូងលនោះ បាន
មានស្ថរែៈសំខ្នខ់្ល ងំណាស់ក្បុងការបលងកើតនិនាប ការថមីនិងសំលណើ សរមាបន់្រនមនុសេជាតិទាងំអស់។ 

បនាធ បពី់លរចើនទសវតេរម៍ក្ លៅក្បុងការប្ដលរតូវបានបលងកើតការលិត ៃសថីនិយមភាលលរចើន
លៅភាលខ្ងលជើង, វាលឺជាចលនាៃសថីនិយមខ្ងតផូង ប្ដលរតូវបានលលលសើលរ ើលឡើងវញិ និងលធវើឱ្យកិ្ចច
ពិភាក្សាដប្ដលភាជ បជ់ាមយួលមរលួស្ថរ វបិតថិន្រនអរយិធម ៍ ផលិតក្មម និងលំរូការអភវិឌណទូលៅ និង
ជលរមើសសជំនសួលៅនឹងលំរូលនោះ។ សពវន្រថងលនោះ, ៃសថីលៅក្បុងភាលខ្ងតផូង ជាក្មមក្រមានផលិតភាព
និងបនថពូជ លហើយមុែវជិាជ ប្ដលរតូវបានរទរទង ់ មនុសេជាតិរពមទាងំការបលងកើតតំណភាជ បល់ផេងោប
ជាមយួនឹងភពប្ផនដី។ 

ដូចោប នឹងៃសថីក្សិក្រ, ៃសថីជនជាតិលដើមភាលតិច ៃសថីប្សផក្លមម  និងៃសថីន្រនទីរបជំុជន
អនាធិបលតយយប្ដលបានលពញនិយមលៅក្បុងភាលខ្ងតផូង ជាៃសថីប្ដលលំរូអភវិឌណន ៍ ផលូវការ ថាជា
អបក្ប្តមាប ក្ឯ់ងលត ់ ប្ដលយល់ក្មមវធីិទទលួបានថា មានឋានែៈទាប។ សពវន្រថងលនោះ, ជាមយួនឹងបទ
ពិលស្ថធរបស់ពកួ្លល ន្រនស្ថមលគីភាពក្បុងសងគម (ឬសហលមន)៍ លសដឌកិ្ចចលៅក្បុងការរបឈមមុែនឹង
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ការបំផលិចបំផ្លល ញន្រនជរមក្របស់ពកួ្លល លោយ "ការអភវិឌណ" លលរមាងធំលនាោះ ពកួ្លលរតូវបានលរបើ
របាស់ជាសំលឡងរមួ របស់ពកួ្លល ទាមទារឱ្យសងគមរបស់ពកួ្លល យក្ទិសលៅលផេងវញិ។ ពកួ្លល
បានរចាន ស្ថរសំខ្នល់សរនិីយមលយនឌរ័ ឬ វបផធមណ៍ាមយួ និងកំ្ពុងទាមទារសិទនរិបស់ពកួ្លល
ជាៃសថី លៅក្បុងរបពន័នយុតថិធមរ័បស់ែលួនឯង ឬ ជនជាតិលដើមភាលតិច។ 

ចលនាៃសថីនិយមថមី លៅក្បុងតំបន ់Andean ទាងំលនោះលឺមនិប្មនជាផលិតផល របស់រោឌ ភិ
បាលរកី្ចលរមើនលនាោះលទ បបុប្នថបានរកី្ចលរមើនលចញពីការផ្លល ស់បថូរ ជាពិលសសផធុយពីលនោះ ជាការលឆលើយ
តបលៅនឹងវបិតថជិាលរចើន នាលពលបចចុបផនបប្ដលៃសថីទាងំលនោះ មានបទពិលស្ថធក្បុងជីវតិរបស់ែលួន។  
ពកួ្លលរតូវរបឈមនឹងភាពផធុយោប  រវាងនលោបាយន្រនផលិតអតិលរក្លសដឌកិ្ចច សរមាបក់ារប្ចក្
ចាយលសមើភាពោប  ន្រនធនធាន និង លោលបំណងនលោបាយជាបនាធ ន ់ ន្រនការបញ្ឈបស់ក្មមភាព
របស់និសេរណក្មមប្ដលផលិតភាលលរចើនន្រនអតិលរក្លនោះ បបុប្នថប្ថមទាងំបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ន។ លនោះលឺជា
បរបិទសរមាបកិ់្ចចពិភាក្សាដរបស់ពកួ្លលន្រនអតទនយ័ន្រន Buen Vivir ការបលញ្ចញមតិជាញឹក្ញាបល់ពក្
ប្តងប្តដក្ហូតលោយក្មមវធីិរោឌ ភបិាល ឬការផថួចលផថើមស្ថជីវក្មម។ 

ៃសថីទាងំលនោះ និោយអំពីការទំនាក្ទំ់នងន្រនចំលណោះដឹង ទំនាក្ទំ់នងនិមតិថរូប ន្រនការ
លោរពរបាជាញ  និងអតទនយ័ន្រនអចលនរទពយ របស់សហលមន ៍និងរបស់ Pachamama  លនោះ។ ពកួ្
លលបានលថាក លលទាសចំលពាោះលំរូនិសសាដរណក្មម ន្រនការអភវិឌណ មនិរតឹមប្តជាអបក្លសដឌកិ្ចច និងជា
មលធាបាយន្រនការលធវើឱ្យការលរបើរបាស់ន្រនធមមជាតិមយួលនាោះលទ  បបុប្នថជាលំរូប្ដលមានការរបកានពូ់ជ
ស្ថសន ៍និង វណត ែៈោប ងខ្ល ងំ អវីមយួ ប្ដលលុោះរតាប្តទំហំន្រនអំណាចទាងំលនោះរតូវបានលោោះរស្ថយ
នឹងកាល យជាការមនិអាចទំោយលៅរចួ។ 
 

កំ្ណតស់មាគ ល់ 

១. Margarita Aguinaga Barragán លឺជាអបក្សងគមវជិាជ  និងៃសថីនិយម Ecuadorean រពមទាងំ
មានភាពសក្មមលៅក្បុងសភាៃសឋីរបស់របលទសលអកាវ ឌរ័ (AMPDE)។ លោក្រសីលឺជាអបក្រស្ថវរជាវ
លៅវទិាស្ថទ នសិក្សាដរស្ថវរជាវ (IEE) Ecuadorean និងជាសមាជិក្លណែៈក្មាម ធិការអចិន្រៃនថយសឋីពី
ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ។  
 

២. Miriam Lang លឺជានាយក្របស់ការោិល័យ ថាប ក្តំ់បន ់ Andean របស់មូលនិធិ Rosa 

Luxemburg។ លោក្រសី ទទលួបានសញ្ហដ បរតបណឍិ តប្ផបសងគមវទិាសក្លវទិាល័យ Free 

University of Berlin ក្បុងឯក្លទសប្ផបក្ការសិក្សាដរស្ថវរជាវលយនឌរ័ និងទទលួបានសញ្ហដ បរតអនុ
បណឍិ តប្ផបក្ការសិក្សាដរស្ថវរជាវតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ លោក្រសីមានបទពិលស្ថធនោ៍ប ងទូលំ
ទូោយ ក្បុងការលធវើការងារជាមយួនឹងអងគការរបស់ៃសថី និងជនជាតិលដើមភាលតិចលៅក្បុងតំបនអ់ាលម
រកិ្ឡាទីន។ 
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៣. Dunia  Mokrani  Chávez  អបក្វទិាស្ថៃសថនលោបាយ និងស្ថៃស្ថថ ចារយលៅសក្លវទិាល័យ
San Andrés (CIDES-UMSA) ប្ផបក្ទសេនវជិាជ  និងវទិាស្ថៃសថនលោបាយ។ លោក្រសីមានភាព
សក្មមលៅក្បុងសហក្រៃសឋី Samka Sawuri (Dream Weavers) និង ជាអបក្សរមបសរមួល
លលរមាងសរមាបរ់បលទសបូលីវ ី លៅការោិល័យថាប ក្តំ់បន ់ Andean របស់មូលនិធិ Rosa 

Luxemburg ។ 
 

៤.  Alejandra Santillana ទទលួបានសញ្ហដ បរតអនុបណឍិ តប្ផបក្សងគមវទិា ពីមហាវទិាល័យ
វទិាស្ថៃសថសងគម តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន (FLACSO) និងជាអបក្សក្មមរបយុទនរបស់សភាៃសឋី
Ecuadorean (AMPDE)។ លោក្រសី លឺជាអបក្សរមបសរមួលលលរមាងសរមាបរ់បលទសលអកាវ ទរ័
លៅការោិល័យថាប ក្តំ់បន ់Andean របស់មូលនិធិ Rosa Luxemburg ។ 
 

៥. ប្ផនការអភវិឌណប្ណនាលំោយ Truman លៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៤៥ បានបញ្ចូ លប្ផនការស្ថឋ រលសដឌកិ្ចច
សរមាបទ់វីបអឺរ បុប និងការកាតប់នទយរបាងំពាណិជជក្មមក្បុងបណាឋ របលទសកំ្ពុងអភវិឌណន។៍ ប្ផនការ
ប្សវងរក្តាមរយែៈការវនិិលោលឯក្ជនចមផងៗ ការបលងកើនសក្មមភាពឧសសាដហក្មមលៅភាលខ្ងតផូង
ជាវធិានការមូលោឌ នសរមាប ់“ប្ក្លមអក្រមតិជីវភាព” លៅក្បុងបណាឋ របលទសរកី្រក្។ 
 
៦. សនបិសីទបានឆ្ក រផលូវសរមាបក់ារបលងកើតវទិាស្ថទ នរស្ថវរជាវ និងបណឋុ ោះបណាឋ លអនថរជាតិ
សរមាប ់ ការលលើក្ក្មពស់ៃសថី (INSTRAW) និងមូលនិធិអភវិឌណនអ៍ងគការសហរបជាជាតិ សរមាប់
ៃសថី (UNIFEM)។ 
 
 

៧. សរមាបល់សចក្ឋីពនយល់សលងខបអំពីការអភវិឌណ ថាជាមលនាលមនវជិាជ ទំលនើបនិយម សូមអានជំពូក្ 
“ការជប្ជក្លដញលោយអំពីការអភវិឌណ និងជលរមើសជំនសួរបស់វា លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន: 
លសចក្ឋីប្ណនាសំលងខបប្បបអញ្ដបដិបតថិ៍” លោយ Eduardo Gudynas ក្បុងលសៀវលៅលនោះ។ 
 

៨. អបក្និពនននឹងពិចារណាអំពីចលនាៃសថីនិយមថមីទាងំលនោះលោយពិនិតយលមើលលៅបទពិលស្ថធន ៍និង
ភាពសក្មមរបយុទនប្ផបក្នលោបាយរបស់អងគការៃសថីនិយម លៅក្បុងបណាឋ របលទសទាងំពីរ: លៅក្បុង
របលទសលអកាវ ឌរ័ ចលនាៃសថី Luna Creciente និងសភាៃសថីលអកាវ ឌរ័ លៅក្បុងបូលីវ ី Mujeres 

Creando។ 
 

៩. ការរបកាសរបស់សហលមនៃ៍សថីនិយម លៅសនបិសីទរបជាជនពិភពលោក្ សឋីពីបប្រមបរមួល
អាកាសធាតុ (Tiquipaya, Cochabamba, ប្ែលមស្ថឆ្ប ២ំ០១០)។
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និសេរណក្មមនិយម និងនិសេរណក្មមនិយមប្បបថម៖ី 

រជងុពីរន្រនវបិតថបិ្តមយួ 
 
Alberto Acosta១ 

Alice បានសួរថា “លតើអបក្អាចរបាបែ់ញុ ំបានលទ លតើែញុ ំលរួលដើរផលូ វណា 
លចញពីទីលនោះ?”។ Cat បានរបាបន់ាងថា “លរឿងហបឹងអារស័យោប ង 
ខ្ល ងំលលើ ទីក្ប្នលងប្ដលអបក្ចងល់ៅដល់”។ 
Alice បានលឆលើយថា-“ែញុ ំមិនែវល់ខ្វ យលរចើនអំពីទីក្ប្នលងលទ”។ 
Cat បាននិោយថា “អញ្ចឹង វាោម នអវីសំខ្នល់ទសរមាបផ់លូ វប្ដល 
អបក្រតូវលដើរលនាោះ”។ 
លោក្ Lewis Carroll, លរឿង “Alice លៅក្បុ ងឋានមលនារមយ” 
 

ធាល ក្ចូ់លក្បុងអនាធ ក្ន់្រនបណាថ ស្ថរធនធាន 
លទាោះជាោ់ងណា វាហាក្ដូ់ចជាមានការលំបាក្ក្បុងការលជឿលៅលពលដំបូង, លៅលលើមូល

ោឌ នន្រនភសថុតាងថមីនិងបទពិលស្ថធនប៍្ដលមានលរចើនលឡើងៗ ប្ដលវាជាការប្ដលអាចលធវើបានលដើមផី
បញ្ហជ ក្ពី់ភាពរកី្រក្ លៅក្បុងរបលទសជាលរចើនប្ដលលៅជំុវញិពិភពលោក្ រតូវបានទាក្ទ់ងលៅនឹង
អតទិភាពន្រនរទពយសមផតថិ ធនធានធមមជាតិោប ងសំខ្ន។់ បណាថ របលទសប្ដលសមផូរលៅលោយធន
ធានធមមជាតិ និងលសដឌកិ្ចចរបស់ែលួន រតូវបានប្ផអក្ជាចមផងលលើការទាញយក្ធនធានទាងំលនាោះ និង
នាលំចញ, ល ើញថាវាមានការលំបាក្បប្នទមលទៀត លដើមផលីធវើការអភវិឌណ។ ជាពិលសសលៅក្បុងរបលទស
ទាងំឡាយប្ដលមានបរបូិរមយួ ឬទំនិញបឋមប្តពីរបីហាក្ដូ់ចជារតូវបានកាតល់ទាសថា មនិទាន់
មានការអភវិឌណ។ស្ថទ នភាពលនោះ កានប់្តសមុលស្ថម ញសរមាបរ់បលទសទាងំលនាោះប្ដលមានការពឹង
ប្ផអក្លលើលរបង និងស្ថរធាតុប្រ បសរមាបរ់បាក្ចំ់ណូលរបស់ពកួ្លល។ 

របលទសទាងំលនោះ ហាក្ដូ់ចជារតូវបានជាបអ់នាធ ក្ក់្បុងសភាពដរ៏ងឹតអឹង ប្ដលអបក្ជំនាញ
អក្េរស្ថៃសថស្ថគ ល់ថា "មតិផធុយន្រនមនុសេលរចើន" ឬ "បណាថ ស្ថរធនធាន"។ លៅក្បុងបរបិទលនោះមាន
សូមផបី្តមយួចំននួប្ដលបានទទលួយក្បណាថ ស្ថលនោះ(លសធើរប្ត)ប្ដលលជៀសមនិរចួ លជាលវាសនាន្រន
របលទសតំបនរ់តូពិក្: លៅធនាោរអនថរអាលមរកិ្អភវិឌណន ៍ (IDB)២ លៅក្បុងរបាយការណ៍របចាឆំ្ប ជំា
លរចើនរបស់ែលួន និងការសិក្សាដបលចចក្លទសបានលលើក្លឡើងថា "ការអភវិឌណរតូវបានកំ្ណតល់ោយភូមិ
ស្ថៃសឋ: របលទស ប្ដលមានជាងលលបំផុតលៅក្បុងធនធានធមមជាតិ និង ប្ក្ផរតំបនល់អកាវ ទរ័មានការ 
លថាក លលទាសចំលពាោះ ការឱ្យកានប់្តថយលរកាយ និងអបក្រក្។  (... ) លនោះបងាា ញថាអបក្ស្ថល បក់្បុងតំបន់
រតូពិក្ របជាជាតិលៅប្ក្ផរប្ែេលអកាវ ទរ័ ប្ដលហាក្ដូ់ចជាមានវាសនាលៅជាជនរកី្រក្។ (... ) លៅ
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ក្បុងការជំនំុជំរោះ IDB បានផថួរជារបលទសមយួប្ដលសទិតលៅធនធានធមមជាតិយឺត វានឹងអភវិឌណន ៍និង
រតូវបានកានប់្តលរចើនវសិមភាព ន្រផធក្បុងរបស់ែលួន "(Gudynas, ២០០៩c)។ 

វានឹងហាក្ដូ់ចជាថា ជលរមើសប្តមយួលត ់ លឺការោប្លងរបស់ែលួនលយើង លដើមផកីារលបថជាញ
ចិតថនិយម និងបរសិ្ថទ នភូមសិ្ថៃសថលនោះ។ បបុប្នថ IDB បានលធវើការផថល់ជូននូវវធីិមយួអាចលចញបាន។  
ក្បុងនាមជា Gudynas សលងខបវាលឡើង លៅក្បុងការវភិាលរបស់លោក្ ន្រនសំលណើ ប្ដល IDB បានលធវើ
ការផថល់ជូននូវវធីិមយួអាចលចញបានលនោះ "លឺជាទីផសាដរ និងការលផ្លថ តសំខ្នសូ់មផសីងកតធ់ងនក់ានប់្ត
លរចើនលៅលលើការលធវើកំ្ប្ណទរមង ់[លិទនិលសរនិីយមថមី]"។ 

ពីចំណុចន្រនទិដឌភាពលនោះ, បញ្ហា  និងជលមាល ោះប្ដលលក្ើតលឡើងពីនិសសាដរណា នឹងរតូវបាន
លោោះរស្ថយជាមយួនឹង "អភបិាលកិ្ចច" បានរតឹមរតូវ អំពីរលបៀបន្រនធនធានធមមជាតិរតូវបានលរបើ។ 
វធីិក្បុងការសលរមចបានលនោះ លឺរតូវមានលោលនលោបាយលសដឌកិ្ចច របកានប់្បបវនិយ័ចាស់ និងប្បប
អភរិក្េ បលងកើនការចូលរមួរបស់សងគមសីុវលិ ក្បុងការរតួតពិនិតយន្រនលលរមាងឧសសាដហក្មមនិសសាដរ
ណក្មម ការវនិិលោលសងគមជាលរចើនលទៀត លៅក្បុងតំបនប់្ដលជាក្ប្នលងប្ដលលិទនិនិសសាដរណា លក្ើត
លឡើងលដើមផកីាតប់នទយការតវាបសងគម និងរបាក្ចំ់ណូល តមាល ភាពអំពីរកុ្មហ ុនសហរោស និសេរ
ណក្មមបានទទលួ លោយរោឌ ភបិាលក្បុងតំបន ់ និងរោឌ ភបិាលក្ណាថ ល។ ការបំផ្លល ញបរសិ្ថទ នរតូវ
បានទទលួយក្ជាការចំណាយលជៀសមនិរចួន្រនការសលរមចបាននូវការអភវិឌណ។ ចាបត់ាងំពីលពល
លនោះ លឺមនិរតូវបានមនធិលសងេយ័  វធីិស្ថៃសថទាងំលនោះ លឺជាការវភិាលោប ងលែសាដយ ែវោះខ្តលៅក្បុង
ការវភិាលរបវតថសិ្ថៃសថ និងប្ដលមនិមានទំនាក្ទំ់នងលៅនឹងបញ្ហា មូលោឌ ន។ 

មនិមានការសងេយ័លនាោះលទ ជាមយួក្រមតិោប ងធំន្រនភាពរពលងើយក្លនថើយ និងក្មមវធីិ
លអៗ ការមនិចាអំវីៗប្ដលក្នលងហួសលៅ លៅក្បុងសងគម បានលៅក្បុងន្រដជាមយួភាពរក្អឺតរក្ទម។ 

លឺវាមានតំន្រលនិោយថា សិទនិពីការចាបល់ផថើមលនោះ ប្ដលថាបណាថ ស្ថលទវរដងន្រនធនធាន
ធមមជាតិ និងមលនាលមវជិាជ លនោះ មនិប្មនថា លជៀសមនិរចួ និងអាចរតូវបានយក្ឈបោះ។ 

 
លតើលយើងយល់ពីលិទននិិសសាដរណា? 

លិទនិនិសសាដរណាលឺជារលបៀបមយួ ន្រនការរបមូលផថុ ំប្ដលចាបល់ផថើម រតូវបានបលងកើតលឡើង
អស់រយែៈ៥០០ឆ្ប មំក្លហើយ៣។ លសដឌកិ្ចចពិភពលោក្បាន -របពន័នមូលធន- ការចាបល់ផថើមរតូវបាន
លរៀបចំលឡើងលោយមានដលណថើ មរតួតរតា និងអាណានិលម កិ្ចចរបស់អាលមរកិ្អាៃហវិក្ និងអាសីុ។  
រលបៀបប្ដលលិទនិនិសសាដរណារបមូលផថុ ំ រតូវបានកំ្ណត ់ ធាល បម់ានចាបត់ាងំ តរមូវការរបស់           
មជឈមណឍ លទីរកុ្ងធំៗ ន្រនមូលធននិយមប្ដលកំ្ពុងចាបកំ់្លណើ ត។ តំបនម់យួចំននួមានជំនាញ
ក្បុងការទាញយក្ប្រ ប និងការផលិតវតទុធាតុលដើម -ទំនិញបឋម- ែណែៈលពលប្ដលអបក្លផេងលទៀតមាន
តនួាទីលៅលលើការផលិតផលទំនិញ។ អតីត នាចូំលនូវធមមជាតិ លរកាយមក្ក្ន៏ាធំមមជាតិលចញវញិ។ 
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លៅក្បុងការបបុនបបងមក្ដល់ លៅនិយមនយ័ទូលំទូោយ លយើងនឹងលរបើពាក្យលនោះ លិទនិ     
និសសាដរណា លដើមផលីោងលៅនឹងសក្មមភាពទាងំលនាោះប្ដលយក្បរមិាណធំន្រនធនធានធមមជាតិ 
ប្ដលមនិរតូវបានដំលណើ រការ (ឬដំលណើ រការបានប្តលៅក្បុងកំ្រតិកំ្ណត)់ ជាពិលសសសរមាបក់ារនាំ
លចញ។ លិទនិនិសសាដរណា មនិរតូវបានកំ្ណតល់ៅជាការជីក្យក្ប្រ បលរបង។ លិទនិនិសសាដរណា លឺមាន
វតថមានលៅក្បុងការលធវើក្សិក្មមរុកាខ របមាញ់ និងលនស្ថទផងប្ដរ៤។ 

សពវន្រថងលនោះ សំណួរន្រន "ធានធានក្លក្ើតលឡើងវញិ" ធនធានធមមជាតិ រតូវប្តបានលោោះ
រស្ថយលដើមផជីាពនលនឺ្រនការអភវិឌណថមីលនោះ និងនិនាប ការ។ លោយស្ថរប្តការលធវើមារតោឌ នធំ ន្រនការ
ទាញយក្ "ធនធានលក្ើតលឡើងវញិ" ជាលរចើន, ដូចជាន្ររពលឈើ ឬដីមានជីជាតិលឺកំ្ពុងប្តកាល យជា
ធនធានមនិអាចក្លក្ើតលឡើងវញិបាន។ ទាងំលនោះ ពីលរពាោះធនធានរតូវបានបំផលិបបំផ្លល ញ លៅលពល 
ប្ដលអរតាន្រនការទាញយក្ែពស់ជាងអរតាប្ដលបរសិ្ថទ ន ប្ដលអាចបនថការក្លក្ើតលឡើងវញិបានន្រន
ធនធាន។ ដូលចបោះ ជំហានន្រនការទាញយក្ បចចុបផនបលនោះ បញ្ហា ន្រនធនធានធមមជាតិប្ដលមនិក្លក្ើត
លឡើងវញិអាចនឹងបបោះពាល់ដល់ធនធានទាងំអស់លសមើភាពោប , លឺធនធានប្ដលអាចក្លក្ើតលឡើងវញិ
បាន ឬ ធនធានមនិអាចក្លក្ើតលឡើងវញិបាន។ 

ក្បុងការអនុវតថលិទនិនិសសាដរណាលឹជាយនថការន្រនអាណានិលម និងអាណានិលមនិយមប្បប
ថមីពីការលួចបលន ់ និងសមរសបមយួ។ លិទនិនិសសាដរណាលនោះ ប្ដលបានបងាា ញែលួនលៅក្បុងរូបភាព
លផេងោប ន្រនភាពលលចលចញខ្ងលរៅ លពលលវោជាថមី វារតូវបានបលងកើតក្បុងការលក្ងរបវញ័្ច  លលើវតទុ
ធាតុលដើម ប្ដលចាបំាចស់រមាបក់ារអភវិឌណ ឧសសាដហក្មម និងភាពរុងលរឿងរបស់ពកួ្ពិភពខ្ងលជើង។
លហើយលរឿងលនោះ វាបានលក្ើតលឡើងលោយមនិលិតពីនិរនថរភាពន្រនលលរមាងលិទនិនិសសាដរណា ឬសូមផបី្ត
ភាពហួតប្ហងន្រនធនធានទាងំលនោះ។ លនោះរតូវបានលបួផេោំប  លោយការពិតប្ដលថាភាលលរចើនន្រនអវី
ប្ដលរតូវបានផលិតលោយឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មម លឺមនិប្មនសរមាបក់ារលរបើរបាស់លៅក្បុងទី
ផសាដរក្បុងរសុក្បបុលណាត ោះលទ បបុប្នថវាជាទិសលៅមូលោឌ នសរមាបក់ារនាលំចញ។ លបើលទាោះបីជាទំហំន្រន
សក្មមភាពលសដឌកិ្ចចលនោះ វាបានបលងកើតផលរបលោជនតិ៍ចតចួណាស់ សរមាបរ់បលទសប្ដលបាន
ែវល់ខ្វ យ។ ដូចោប លនោះប្ដរភាលលរចើនន្រនទំនិញ ធនធាន និងលសវាក្មម ជាអបក្ជំនាញប្ដលតរមូវការ
លដើមផរីបតិបតថិការ ឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មម វាក្រមនឹងបានមក្ពីរកុ្មហ ុនជាតិ។ លហើយលៅក្បុង
របលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចកំ្ពុងមានមូលោឌ នលៅលលើនិសេរណនិយមលនោះ វាហាក្ដូ់ចជាមនិរតូវ
បានចាបអ់ារមមណ៍លរចើន លៅក្បុងវធីិប្ដលទទលួបានរបាក្ចំ់ណូល លហើយរតូវបានលរបើរបាស់ ។ 

លិទនិនិសសាដរណានិយម នូវមានសក្មមភាពឥតឈបឈ់រ លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចសងគម និង
នលោបាយរបស់បណាថ របលទសជាលរចើនលៅភាលខ្ងតផូងន្រនពិភពលោក្។ ដូលចបោះជាមយួក្រមតិ
លផេងោប ន្រនភាពតានតឹង រលបរ់បលទសលៅអាលមរកិ្ឡាទីន វារតូវបានរងផលបបោះពាល់ លោយការ    
របរពឹតឋទាងំអស់លនាោះ។ ការពឹងប្ផអក្លលើមជឈមណឍ លន្រនទីរកុ្ងធំៗ តាមរយែៈការទាញយក្ប្រ ប និង
ការនាលំចញវតទុធាតុលដើម លៅប្តមានការអនុវតថ លោយមនិមានការរបុងរបយត័បដប្ដល រហូតដល់
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សពវន្រថងលនោះ។ របលទសមយួចំននួបានរលបរ់លងលដើមផផី្លល ស់បថូរមយួចំនួន ន្រនទិដឌភាពប្ដលទាក្ទ់ង
នឹងលិទនិនិសសាដរណែៈ តាមប្បបរបន្រពណីលោយក្នាយំក្ ការលធវើអនថរាលមនក៍ានប់្តលក្ើនលឡើងលៅក្បុង
សក្មមភាពរបស់រដឌ, បបុណបឹ ងវាលឺជាការរលបរ់ោនទ់ាងំអស់។ ដូលចបោះលហើយ លលើសពីភាពែុសោប
បបុនាម ន ពីស្ថរែៈសំខ្នតិ់ច ឬលរចើនក្ឋី រលបៀបលិទនិនិសសាដរណា ន្រនការរបមូលផថុ ំហាក្ដូ់ចជាលៅក្បុង
លបោះដូងន្រនការផលិត លោលនលោបាយរោឌ ភបិាល ទាងំសមយ័ លិទនិលសរនិីយម និងរកី្ចលរមើន៥។ 
 

 
លិទននិិសសាដរណាមយួចំននួប្ដលអារក្ក្ ់

ចំណុចចាបល់ផថើមសរមាបក់ារសមលងឹលមើលបញ្ហា ៦ លនោះលឺ ក្បុងក្រមតិមយួោប ងធំ វធីិប្ដល
ធនធានទាងំលនោះ រតូវបានទាញយក្ និងរតូវបានលរបើរបាស់, ដូចជារលបៀបប្ផលលឈើរបស់ពកួ្លលរតូវ
បានប្ចក្ចាយ។ ជាការពិតណាស់, មានធាតុលផេងលទៀត ប្ដលមនិអាចរតូវបានប្ក្តំរូវបាន។ មាន
សក្មមភាព និសសាដរណក្មមនិយមមយួចំននួ ដូចជាការរុក្រក្ប្រ បប្រ បខ្ប តធំមយួ ឧទាហរណ៍ ថាមនិអាច
រតូវបានលធវើលឡើង "ប្ដលមាននិរនថរភាព" លោយស្ថរប្តស្ថរែៈសំខ្នោ់ប ងខ្ល ងំរបស់ពកួ្លល លឺមាន
ការបំផលិចបំផ្លល ញ។ លលើសពីលនោះលទៀតដំលណើ រការមយួប្ដលរតូវមាននិរនថរភាពលៅលពលប្ដលវាអាច
រតូវបានរក្សាដ លៅលលើលពលលវោលោយោម នការជំនយួពីខ្ងលរៅ និងលោយោម នជំទាស់ក្បុងការ
បលងកើតក្ងវោះធនធាន៧ លដើមផអីោះអាងផធុយពីលនោះ -លបើលទាោះបី ការលធវើមយួចំននួបានពីទំនុក្ទុក្ចិតថងងឹត
ងងុលលៅក្បុងបលចចក្វទិាទានស់មយ័-  លឺលដើមផលីឃ្លសនាលសចក្ថីប្ថលងបងខូចការពិត៨។ 

របវតថិស្ថៃសថលៅក្បុងតំបនល់នោះបានរបាបល់យើង ថាដំលណើ រការនិសសាដរណាលនោះ បាននាឱំ្យ
ភាពរកី្រក្បងករឲ្យ មានវបិតថិលសដឌកិ្ចចផថួនៗ, និងបានរបមូលផថុ ំទឹក្ចិតថ "ប្សវងរក្-ការជលួ"។ ក្តាថ
ទាងំអស់លនោះ បានលធវើឲ្មានភាពភាពទនល់ែសាដយធងនធ់ងរ និងការែវោះស្ថទ បន័របជាធិបលតយយរបស់
តំបនល់នោះបានលលើក្ទឹក្ចិតថឱ្យអំលពើពុក្រលួយបំប្បក្សងគម និងសហលមនមូ៍លោឌ ន និងការែូចខ្ត
ោប ងធងនធ់ងរដល់បរសិ្ថទ ន។ លហើយលរឿងលនោះរតូវមានភាពសមុលស្ថម ញ លៅប្តមានបប្នទមលទៀតលោយ
ការអនុវតថធមមតាន្រនការរទរទង ់និងអតិថិជននិយម ប្ដលរាងំសធោះដល់ការស្ថងសងរ់បជាពលរដឌ។ 

ការពិតលឺថាសមផូរប្បបន្រនធនធានធមមជាតិ ប្ដលជាបុលគលិក្លក្ខណែៈរបស់លសដឌកិ្ចច
របលទសនាលំចញទំនិញបឋម -ជាពិលសស របសិនលបើទំនិញលៅក្បុងជំទាស់ ប្រ ប ឬលរបង- និនាប ការ
លដើមផបីងខូចរទងរ់ទាយរចនាសមពន័នន្រនលសដឌកិ្ចច និងការន្រលលក្ន្រនក្តាថ ផលិតក្មមលនោះ: របាក្់
ចំណូល រតូវបានថយលរកាយក្បុងប្បងប្ចក្ស្ថជាថមី និងរទពយសមផតថិរតូវបានរបមូលផថុ ំលៅក្បុងន្រដ
មនុសេប្តពីរបីនាក្ប់បុលណាត ោះ។ ស្ថទ នភាពលនោះរតូវបានកានប់្តធងនធ់ងរ លោយលស រនី្រនដំលណើ រការលរោោះ
ថាប ក្ ់"ដូចជំងឺ" ប្ដលបានលៅជាមយួនឹងតរមូវការសមផូរប្បបន្រនធនធានធមមជាតិទាងំលនោះ។ 
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លយើងនឹងចាបល់ផថើមជាមយួនឹង "ជំងឺហូឡង"់៩ ដំលណើ រការ ប្ដលឆលងរបលទសប្ដលបាននាំ
លចញវតទុធាតុលដើម លៅលពលប្ដលតន្រមលែពស់ ឬការរក្ល ើញន្រនការោក្រ់បាក្ប់លញ្ដ ើថមីលនោះ បានបងករជា
ការរកី្ចំលរ ើននាលំចញមយួ។ រូបវបិតថិក្បុងលសដឌកិ្ចចលនោះ លឺរតូវបានបលញ្ចញឲ្យល ើញ ក្បុងរចនាសមពន័ន 
ប្ដលទាក្ទ់ងតន្រមល។ លំហូរវនិិលោលចូលលៅក្បុងវស័ិយ ការទទលួបានផលរបលោជន ៍ ពីមហា
កំ្ណបរ់ទពយ រមួទាងំវស័ិយទំនិញមនិប្មនពាណិជចក្មម (មនិប្មនពាណិជចក្មមលៅលលើទីផសាដរអនឋរ
ជាតិ) -វស័ិយសំណង,់ ឧទាហរណ៍។ លៅលពលដូចោប លនោះ លឺមានការធាល ក្ចុ់ោះោប ងលលឿនលៅក្បុង
ការផលិតទំនិញប្ដលអាចលធវើពាណិជចក្មមទាងំលនាោះ ប្ដលមនិរតូវបានទទលួរបលោជនពី៍ការរកី្    
ចំលរ ើនន្រនការនាលំចញលនោះលទ លរពាោះពកួ្លលអាចរតូវបាននាចូំលលហើយការពិតវាបានកាល យលៅជាមានតំ
ន្រលលថាក្ លដើមផនីាចូំលពកួ្វា លរពាោះរូបិយវតទុជាតិលឺតន្រមលរតូវបានលក្ើនលឡើង។ បនាធ បពី់ការរកី្ចំលរ ើន
លនោះ, ជាលទនផលន្រនការក្ងវោះភាពបតប់្បនសរមាបក់ារប្ក្ប្របតន្រមល និងរបាក្ឈ់បួលប្ដលដំលណើ រការ
ន្រលលក្បានប្របកាល យលៅជាភាពសមុលស្ថម ញ និងការឈចឺាប ់ -វាលឺជាការបលញ្ចញឲ្យល ើញ មយួ
លផេងលទៀតន្រនជំងឺលនោះ។ 

ឯក្លទស ក្បុងការនាលំចញទំនិញចមផង លៅក្បុងរយែៈលពលប្វងបានប្របកាល យលៅជាមាន
ផលវបិាក្អវជិជមាន ប្ដលជាលទនផលន្រននិនាប ការ សរមាបល់ក្ខែណឍ ន្រនការលធវើពាណិជជក្មមកានប់្ត
ោប បយុ់ឺនមយួលនោះ។ ដំលណើ រការលនោះ លដើរតនួាទីលៅក្បុងការលពញចិតថន្រនទំនិញឧសសាដហក្មមប្ដលរតូវ
បាននាចូំល និងការរបឆ្ងំនឹងទំនិញចមផងប្ដលរតូវបាននាលំចញ។ ក្បុងចំលណាមក្តាថ លផេងលទៀត, 
លនោះលឺលោយស្ថរប្តលរកាយមក្លទៀតរតូវបានកំ្ណតល់ក្ខណោះលោយភាពយឹតប្ដលមានចំណូល
ទាប ដូចជាពកួ្លលអាចរតូវបានជំនួសលោយសំលោលបរមុងថមីមយួលទៀត, លោយស្ថរប្តពកួ្លលមនិ
បានកានផ់្លថ ចមុ់ែមយួ (ប្ដលពកួ្លលមានទំនិញ ប្ដលមាននយ័ថា ជាចលងាក មន្រនទីផសាដរពិភពលោក្លឺ
ជាអវីប្ដលបានលបើក្ដំលណើ រការជាសំខ្ន ់លដើមផកំី្ណតត់ន្រមលរបស់ពកួ្លល) លោយស្ថរប្តក្រមតិន្រន 
បលចចក្វទិា និងការអភវិឌណរបក្បលោយភាពន្រចបរបឌិតមានក្រមតិទាប និងលោយស្ថរប្តផលិតផល
ប្ដលបានផលិតមានវតទុធាតុលដើមកានប់្តខ្ល ងំលឡើងតិចជាងមុន។ លសចក្ថីប្ថលងការណ៍ចុងលរកាយ
លនោះមនិបានបរាជយ័ លដើមផទីទលួស្ថគ ល់ការលក្ើនលឡើងោប ងខ្ល ងំ ក្បុងការទាញយក្ប្រ ប និងការនាំ
លចញទំនិញចមផងលៅក្បុងលក្ខែណឍ ោចខ់្តបពវលហតុ ជាឧទាហរណ៍ លោយមានការលក្ើនលឡើង
ធាល ក្ល់ៅតាមតរមូវការ លៅរបលទសមយួចំននួ ដូចជារបលទសចិន និងឥណាឍ ។ 

លលើសពីលនោះលទៀត របាក្ចំ់លណញែពស់លោយស្ថរប្តវាពាក្ព់ន័ននឹងការជលួ១០រតឹមរតូវ,
លលើក្ទឹក្ចិតថលលើការផលិត លៅលពលប្ដលតន្រមលទីផសាដរពិភពលោក្ មានអរតាែពស់។ សូមផបី្តលៅ
ក្បុងលពលមានវបិតថ ិ លឺលៅប្តមានការបបុនបបង ឱ្យបលងកើនអរតាន្រនការទាញយក្ប្រ បលនោះ។ ការផគតផ់គង់
លរចើនហួសលហតុលពក្ លៅក្បុងការបបុនបបងមយួលដើមផទូីទាតស់ងសរមាបក់ារធាល ក្ចុ់ោះ លៅក្បុងតន្រមល
ប្ដលបាននាឱំ្យមានការកាតប់នទយ លៅក្បុងតន្រមលន្រនផលិតផល លៅលលើទីផសាដរពិភពលោក្ លហើយ
លនោះបានបញ្ចបល់ោយរបលោជន ៍បានដល់របលទសឧសសាដហូបនីយក្មម១១។ លទនផលន្រនដំលណើ រការ
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លនោះបាននានូំវអវីប្ដលរតូវបានលលស្ថគ ល់ថា ”បលងកើនកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច" (Bhagwati ឆ្ប ១ំ៩៥៨)។ 
ទាងំអស់លនោះ បានពនយល់ពីមូលលហតុប្ដលរបលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មម 

និយមមនិអាចទទលួរបលោជនោ៍ប ងលពញលលញ ពីសមទិនផលប្ដលលក្ើតលឡើង ពីកំ្លណើ នលសដឌ
កិ្ចចសក្ល និងការរកី្ចំលរ ើនប្ផបក្បលចចក្វជិាជ ។ ភាពធងនធ់ងរលនោះលៅប្តបប្នទមលទៀត លោយស្ថររបលទស
ប្ដលទាញយក្ធនធានបឋម ជាធមមតាមនិបានដំលណើ រការពកួ្វា។ សូមផបី្តប្សវងរក្ស្ថទ នភាពមាន
ការភានរ់ចឡំ ដូចជាបណាថ របលទសនាលំចញលរបងលៅ និងការនាចូំលផលិតផលលរបង លោយស្ថរ
ប្តពកួ្លលមនិបានអភវិឌណន ៍ សមតទភាព ចរមាញ់លរបងរលបរ់ោន។់ លដើមផទីបស់្ថក តវ់ាបានទាងំអស់
មយួភាលធំន្រនផលិតផល នាចូំលមានតន្រមលែពស់ទាងំលនោះ រតូវបានចរមាញ់សរមាបក់ារបលងកើត       
អលគិសនី សូមផបី្តលពលរបភពលផេងលទៀតន្រនថាមពលក្លក្ើតលឡើងវញិ -ដូចជាវារ,ី ពនលឺរពោះអាទិតយ ឬ
កំ្លៅក្បុងប្ផនដី- លឺអាចរក្បានងាយរសួល ដូចលៅក្បុងក្រណីន្រនរបលទសលអកាវ ឌរ័។ 

លក្ខណែៈពិលសសមយួលទៀតន្រនលសដឌកិ្ចចរបលទសលិទនិនិសសាដរណានិមយទាងំលនោះ លឺ ដូច
ោប តាមលំោបន់្រនបរធិានផលិតភាព របស់ពកួ្លល។ លៅក្បុងពាក្យលផេងលទៀត ប្ដលមានផលិតភាព
ែពស់របពន័នផលិតក្មម រមួជាមយួអបក្ដន្រទលទៀត ប្ដលរមួមានការថយ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិប្ដលមាន
មូលោឌ ន។ ការលនោះរតូវបានលបួផេលំោយក្ងវោះន្រនការតភាជ ប ់ លៅក្បុងរចនាសមពន័នលសដឌកិ្ចច របស់ែលួន
ដូចប្ដលបានបងាា ញលោយការពិតថា ការនាលំចញ រតូវបានរបមូលផថុ ំ ក្បុងមយួរោន ់ ប្តជាទំនិញ
ចមផងមយួចំននួ, អវតថមានន្រនការលធវើពិពិធក្មមប្ែេលផឋក្សមរមយ លៅក្បុងវស័ិយឧសសាដហក្មម, លសធើរប្ត
មនិមានការបំលពញរវាងវស័ិយ និងការអនុវតថសមាហរណក្មមោម នប្ែេបញ្ឈរ។ 

របលភទន្រនលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណានិយម ជាមយួនឹងតរមូវការែពស់ សរមាបមូ់លធន និង  
បលចចក្វទិា ជាញឹក្ញាបម់ានមុែងារជាមយួចលងាក មបរពិននភូម:ិ លៅក្បុងពាក្យលផេងលទៀត,លោយោម ន
សំលណើ រសរមាបក់ាររមួបញ្ចូ ល សក្មមភាពនាលំចញចមផង ជាមយួនឹងការលៅសល់ ន្រនលសដឌកិ្ចច និង
សងគម។ លហតុដូលចបោះ បរធិានផលិតភាព លៅប្តងាយរងលរោោះលៅនឹងស្ថទ នភាពផ្លល ស់បឋូរន្រនទីផសាដរ
ពិភពលោក្។ 

លក្ខែណឍ ទាងំលនោះនាឱំ្យ មានចុងបញ្ចបលឺ់បានស្ថល ប។់ វាលឺជាការមនិអាចលៅរចួលទ 
លដើមផលីជឿថា របលទសទាងំអស់ប្ដលផលិតទំនិញបឋមរសលដៀងលប  -និងមានមនុសេជាលរចើនន្រនពកួ្
លល- អាចរកី្លូតោស់ និងការរពឹំងទុក្ថាតរមូវការអនឋរជាតិលដើមផឱី្យមានរលបរ់ោន ់ និងការោរំទ
រលបរ់ោនល់ដើមផធីានាកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចសរមាបរ់យែៈលពលណាមយួលនាោះ។ 

ជាលរឿងលរួឱ្យបារមភ លឺថារបលទសនាលំចញទំនិញបឋម, ប្ដលលរួប្តបានបលងកើតបទ
ពិលស្ថធនរ៍សលដៀងោប លនោះ ប្ដរលៅលលើលពលលវោលធវើការលលើសលមាប ង, ធមមតារតូវមានសមតទភាពន្រន
ការសំរបសំរលួការរលបរ់លងន្រនបរមិាណ និងតន្រមល។ ក្រណីលលើក្ប្លង ប្ដលបានបងាា ញឱ្យល ើញ
ពីទមាល ប ់ -លទាោះបីជាមយួនឹងឧបសលគ និងការផធុយោប ទាងំអស់ ប្ដលអាចរតូវបានកំ្ណតល់ៅក្បុងវធីិ
ប្ដលវាលធវើការ- លឺបទពិលស្ថធន្រនអងគការ បណាថ របលទសនាលំចញលរបងកាត (OPEC)។ 
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ការប្របរបួលបុលគលិក្លក្ខណែៈ តន្រមលន្រនវតទុធាតុលដើម លៅលលើទីផសាដរពិភពលោក្លនោះមាន
នយ័ថា លសដឌកិ្ចចលោយប្ផអក្លលើការនាលំចញទំនិញសំខ្ន ់ នឹងទទលួរងតុលយភាពចរនថ ន្រនការ     
ចំណាយ និងបញ្ហា ឱ្នភាព ស្ថរលពើពនន។ ការលនោះនឹងបលងកើតការពឹងប្ផអក្លលើទីផសាដរហិរញ្ដ វតទុ និង
ការោតរតោងលសដឌកិ្ចចជាតិ និងសក្មមភាពរបស់សងគមនលោបាយលដើមផបី្របរបួលែុសរបរក្តី។ 
ទាងំអស់លនោះ រតូវបានកានប់្តធងនធ់ងរ លៅលពលប្ដលតន្រមលលៅលលើពិភពលោក្ធាល ក្ចុ់ោះ និង វបិតថិការ 
ន្រនជញ្ជ ីងពាណិជជ រតូវបានកានប់្តអារក្ក្ល់ឡើង លោយការលឡើងែភស់លពក្ន្រនការស្ថធ បសធងល់ដើមទុន 
ប្ដលបានហូរចូលលៅក្បុងលសដឌកិ្ចចរបស់របលទស ទាងំក្បុងអំឡុងលពលរកី្ ចំលរ ើនមយួពរពិចប្ភបក្លនោះ
។ ក្បុងស្ថទ នភាពលនោះ, ការចាក្លចញោប ងលរចើនរបស់ពកួ្លល រតូវបានលៅតាមោប ងឆ្ប ់តាមរយោះ 
ភាពលសមើោប ន្រនការលឡើងែភស់របាក្ល់ដើមទុនក្បុងរសុក្, ដូលចបោះ វាបានលធវើឲ្យមានការរចបាចនូ់វជញ្ជ ីង
ពាណិជជក្មម វាមានភាពធងនធ់ងរ។ 

ការរកី្ចំលរ ើនន្រនការនាលំចញចមផង ក្ម៏ានទាក្ទ់ាញធនាោរអនថរជាតិប្ដលមនិធាល បម់ាន
ការជូនដំណឹងផងប្ដរ ប្ដលបានផថល់របាក្ក់្មចធំី លទាោះបីជាដំលណើ រការរបក្បលោយនិរនថរភាព ការ
ពិតណាស់ហិរញ្ដ វតទុលនោះ រតូវបានទទលួការស្ថវ លមនជ៍ាមយួនឹងការលបើក្ចំហ លោយរោឌ ភបិាលនិង
រកុ្មហ ុនធំប្ដល លជឿថាលៅក្បុងភាពរុងលរឿងអចិន្រៃនថយជ៍ានិចច។ លៅក្បុងកាលែៈលទសែៈទាងំលនោះ, ការ 
ផលិតន្រនធនធានបឋម ទាងំលនោះ រតូវបានរុញរចានរតឹប្តខ្ល ងំលឡើង ជាមយួការលឆលើយតនឹង វបិតថិន្រន
លសដឌកិ្ចចតាមវស័ិយ។ បបុប្នថទាងំអស់ខ្ងលលើ វាបានបងាា ញនូវ បទពិលស្ថធជារបវតថសិ្ថៃសថ នា
លពលអនាលតន្រនលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសលនោះ ប្ដលលពលលវោលចៀសមនិរចួ មក្ដល់បំណុលខ្ង
លរៅធងនធ់ងរ លទនផលបានមក្ពីការផថល់របាក្ក់្មច ី បានទទលួយក្ក្បុងអំឡុងលពលមានអារមមណ៏
រកី្រាយក្បុងរយោះលពលែលី ជាធមមតាមយួ ប្ដលបងកលោយការនាលំចញលក្ើនលឡើង១២។ 

ហិរញ្ដ វតទុសមផូរខ្ងលរៅលោយការហូរចូលន្រនស្ថចរ់បាក្ពី់ការនាលំចញលរបងនាឱំ្យមាន
ការរកី្ចំលរ ើនន្រនអបក្លរបើរបាស់និយមប្ដលអាចមានរយែៈលពលប្វងដូចការបានលធវើ bonanza លហើយលឺ
ជាបញ្ហា ផលូវចិតថប្ដលមានស្ថរែៈសំខ្នតិ់ចតចួ លៅក្បុងលក្ខែណឍ នលោបាយ។ កំ្លណើ នការលរបើ
របាស់ទំនិញលនោះ លឺជាការយល់រចឡំជាមយួនឹងការប្ក្លមអលៅក្បុងលុណភាពន្រនជីវតិមយួ។ លៅក្បុង
កាលែៈលទសែៈប្បបលនោះ ភាពពិតរបាក្ដន្រនអបក្លរបើរបាស់និយម -ប្ដលមនិរតូវបានសងគមរបក្ប
លោយនិរនថរភាពបរសិ្ថទ នឬ- អាចផថល់នូវភាពរសបចាបរ់បស់រោឌ ភបិាល នឹងបនថជំរុញឱ្យរពំប្ដន
ន្រនលិទនិនិសសាដរណារតឡបម់ក្វញិ។ 

ជាទូលៅ ការលនោះនាឱំ្យមានធនធានប្ដលរតូវបានចំណាយ។ ផលិតផលជាតិប្ដលមាន
និនាប ការ រតូវបានជំនសួលោយការនាចូំល និងរតូវបានលលើក្ទឹក្ចិតថឱ្យបានញឹក្ញាប ់ តាមរយោះ
តន្រមលលលើស ជាងន្រនរូបិយបណ័ត ។  លុោះរតាប្តជំហានរតឹមរតូវ រតូវបានអនុវតថន ៏   លដើមផលីជៀសវាង      
សូមផបី្តការលក្ើនលឡើង ក្បុងការវនិិលោលស្ថធារណែៈ និងចំណាយអាចផថល់ការលលើក្ទឹក្ចិតថក្បុងការ
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បលងកើនការនាចូំលជាជាងការបលងកើនផលិតក្មមថាប ក្ជ់ាតិមយួ។ លៅក្បុងរយែៈលពលែលី វាជាការលំបាក្
ប្ដលអាចលធវើបាន រតឹមរតូវ ក្បុងការលរបើមូលនិធិដល័រចើនសននឹក្សនាន ប។់ 

បទពិលស្ថធក្បុងតំបនន់្រនលសដឌកិ្ចចលរបង និង ការរុក្រក្ប្រ ប បានបងាា ញលយើងល ើញថា វាជា
សក្មមភាពលិទឌិនិសសាដរណក្មម  ដូចប្ដលបានលរៀបខ្ងលលើ, វាមនិបានបលងកើតទំនាក្ទំ់នងថាមវនថ
ប្ដលជាការចាបំាច ់ លដើមផសីលរមចបាននូវការអភវិឌណលសដឌកិ្ចច និងអវីប្ដលកំ្ពុងប្តលធវើលៅន្រថងលនោះ លឹ
បានបញ្ហជ ក្ពី់លរឿងទាងំលនោះ។ ការរមួបញ្ចូ លដសំ៏ខ្ន ់ និងការផសាដរភាជ បរ់វាង លៅមែុ លៅលរកាយ 
និងលៅតាមតរមូវការចុងលរកាយ (ស្ថរលពើពនន និងអតិថិជន) -មនិរតូវបានធានា។ លហើយលរឿងលនោះ 
វាមនិបានលធវើអវទីាល់ប្តលស្ថោះ លដើមផជីយួ សរមួល ឬធានាដល់ការលផធរបលចចក្វទិា និងការបលងកើតខ្ង
លរៅប្ដលផថល់ផលរបលោជនដ៍ល់ស្ថខ្លផេងលទៀត ន្រនលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសលនោះ។ 

ការលនោះផថល់នូវការលក្ើនលឡើងលៅលក្ខណែៈបុរាណមយួបប្នទមលទៀត ន្រនការការនាលំចញ  
ផលិតផលចមផងន្រនលសដឌកិ្ចច, មនិធាល បម់ានតាងំពីសមយ័អាណានិលម ប្ដលពកួ្លល លឹជាបរភូិម:ិ   
វស័ិយលរបង ឬវស័ិយរុក្រក្ប្រ ប រពមទាងំការនាលំចញ លធវើក្សិក្មមជាលរចើនដូចជា, សក្មមភាពន្ររពលឈើ
ឬលនស្ថទ ជាធមមតា វាបានលៅោចឆ់្ង យពីលសសសល់ន្រនលសដឌកិ្ចច។ ថាមពលនុយលក្លប្អ រ១៣ និង
ការផលិតជីវឥនននែៈរតូវបានរមួបញ្ចូ លលៅក្បុងរបលភទទាងំអស់លនោះផងប្ដរ (ហ ូតា, ២០១១)។ 

ការពឹងប្ផអក្លលើភាពែុសោប  ឬ របមូលផថុ ំន្រនការជលួធំ លលើសលុបន្រនផលិតក្មម តាមរយោះ
សក្មមភាពទាងំលនោះ បាននាឱំ្យមានរបាក្ចំ់លណញ ប្ដលបក្រស្ថយែុស ពីការន្រលលក្ធនធានលៅ
ក្បុងរបលទស។ ជាលទនផលន្រនរបាក្ចំ់ណូល ពីការនាលំចញទំនិញបឋម, ការរបមូលផថុ ំ និងការលធវើ   
មជឃការន្រនរបាក្ចំ់ណូល និងរទពយសមផតថិ - រមួោប ជាមយួនឹងអំណាចនលោបាយ- លៅក្បុងន្រដប្ត
មយួចំននួប្ដលរតូវបានរមួបញ្ចូ លោប  និងោប ងលរៅ ។ ការលក្ើនប្ថមលឡើងន្រនការជលួទាងំលនោះ រតូវ
បានរបមូលផថុ ំលលើសលុបក្បុងចំននួតូចមយួ ន្រនរកុ្មលសដឌកិ្ចចជាលរចើនប្ដលមនិបានរក្ល ើញ ឬ
បលងកើតឱ្យមានការលលើក្ទឹក្ចិតថក្បុងការវនិិលោលលសដឌកិ្ចចក្បុងរសុក្។ ពកួ្លលចងល់លើក្ទឹក្ចិតថដល់
ការលរបើរបាស់ទំនិញនាចូំល។ ពកួ្លលជាញឹក្ញាប ់ ទទលួយក្របាក្ចំ់លណញរបស់ែលួន លៅលរៅ
របលទស និងលធវើអាជីវក្មមជាលរចើនរបស់ពកួ្លល តាមរយែៈរកុ្មហ ុនប្ដលបានចុោះបញ្ជ ីលៅក្បុងទីក្ប្នលង
ប្ដលលលស្ថគ ល់ថាជាទីជរមក្ពនន។ 

ជាលទនផលទាងំលនោះ រកុ្មហ ុនប្ដលរលបរ់លង ការលធវើអាជីវក្មមលលើធនធានធមមជាតិ      
ក្លក្ើតលឡើងវញិ មនិប្មនរបតិបតថិការលៅលលើមូលោឌ នបរពិននភូមមិយួ លោយស្ថរប្តទីតាងំ និង
ទរមងន់្រនការលក្ងរបវញ័្ច របស់ពកួ្លល អាចកាល យលៅជារកុ្មហ ុនស្ថជីវក្មម ប្ដលមានឥទនិពល
ទាក្ទ់ងលៅក្បុងរដឌរបលទសជាតិទនល់ែសាដយ។ 

អបក្ប្ដលបានទទលួផលសំខ្នន់្រនសក្មមភាពទាងំលនាោះលឺមានសហរោសឆលងប្ដនប្ដល
រតូវបានលលើក្តលមកើង"លរួរឲ្សរលសើរ" ចំលពាោះការសលរមចចិតថរបស់ពកួ្លលលដើមផទីទលួយក្ហានិភយ័
ន្រនការរុក្រក្និងការលក្ងរបវញ្ចនធ៍នធានប្ដលជំទាស់។ោម នការលលើក្លឡើងរតូវបានលធវើអំពីរលបៀប
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ប្ដលសក្មមភាពទាងំលនោះបាននាឱំ្យមានបប្នទមលទៀត "មនិ-ជាតូបនីយក្មម" ន្រនលសដឌកិ្ចចមយួប្ផបក្
លោយស្ថរប្តបរមិាណន្រនការហិរញ្ដ វតទុចាបំាច ់ លដើមផទីទលួបានដល់ចំណុចប្ដលជាក្ប្នលងប្ដល
ធនធានប្ដលអាចរតូវបានលធវើអាជីវក្មម មយួប្ផបក្ លោយស្ថរប្តអវតថមាន ន្រនសហលមនអ៍ាជីវក្មម
ជាតិខ្ល ងំពូប្ក្ និងមនិមានស្ថរោះសំខ្នតិ់ចតចួ, លោយស្ថរប្តមនិមានបំណង របស់រោឌ ភបិាល
ក្បុងការបលងកើតភាពជាន្រដលូយុទនស្ថៃសថ ជាមយួរកុ្មហ ុនរដឌរបស់ពកួ្លលផ្លធ ល់ ឬសូមផបី្តជាមយួ      
វស័ិយឯក្ជនជាតិ។ លលើសពីលនោះលទៀត ស្ថជីវក្មមអនថជាតិមយួចំនួនបានយក្ផលរបលោជន ៍    
ជាអកុ្សល ន្រនការចូលរមួចំប្ណក្របស់ពកួ្លល លដើមផឱី្យមានតុលយភាពន្រនការលធវើពាណិជជក្មមលដើមផី
មានឥទនិពលលលើតុលយភាពអំណាចជានិចច ការលំរាមកំ្ប្ហងដល់រោឌ ភបិាលណា ប្ដលហា នរបឆ្ងំ
នឹងលក្ើតលឡើង។ 

រកុ្មហ ុនបរលទស ប្ដលបានរកី្រាយជាញឹក្ញាប ់ -និងលៅក្បុងក្រណីជាលរចើន លៅប្តបនថ
រកី្រាយជាមយួ- រក្បែណ័ឍ ចាបអំ់លណាយផល និងលៅជាលរចើនលទៀត នាយក្ ឬលមធាវផី្លធ ល់ែលួន
របស់ពកួ្លល កានមុ់ែតំប្ណងសំខ្នល់ៅក្បុងរោឌ ភបិាល។ ពកួ្លលរតូវបានោរំទផងប្ដរ លោយរកុ្ម
ហ ុនចាប ់ ប្ដលមានអនុភាពលហើយជាញឹក្ញាប ់ មានការោរំទពីរបពន័នផេពវផសាដយ ដូលចបោះលហើយ
អាចលធវើលោយផ្លធ ល់ លដើមផធីានាថា លោលនលោបាយ ឬការផ្លល ស់បថូរលដើមផឱី្យចាបល់នោះ លឺមានលុណ
សមផតថិដល់ពកួ្លល។ ស្ថទ នភាពលនោះ -ប្ដលរតូវបានលលើក្ទឹក្ចិតថលោយអងគការដូចជា IDB និងបងធំ
របស់ែលួនលឺធនាោពិភពលោក្១៤ និងមូលនិធិរូបិយវតទុអនថរជាតិ -បានលក្ើតលឡើងមឋងលហើយ មឋង
លទៀត ក្បុងវស័ិយលរបង និងប្រ ប លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន។ 

ការលរៀបចំស្ថជីវក្មមឆលងរបលទសទាងំលនោះ លរចើនលពក្ បានលធវើឱ្យលក្ើនលឡើងដល់ដំលណើ រ
ការសមុលស្ថម ញោប ងខ្ល ងំមយួ "ការលធវើឲ្យកានប់្តអារក្ក្"់ ន្រនរដឌលនោះ។ រដឌលនោះបានលធវើអាក្បផកិ្រោិ
បិទន្រដ ទាក្ទ់ងលៅនឹងបរភូិមលិរបង ឬរុក្រក្ប្រ ប លោយមនិទទលួទទលួែុសរតូវ សរមាបក់ារលោោះ
រស្ថយតរមូវការរបស់សងគម ឧទាហរណ៍លៅក្បុងន្រដរបស់រកុ្មហ ុនលនោះ។ ការលនោះមាននយ័ថាការ
រលបរ់លងន្រនតំបនល់នោះ មានការជំទាស់ លឺមានមនិមានរលបៀបលរៀបរយ និងប្ផនការលរៀបចំទុក្; លៅ
ក្បុងការអនុវតថក្បុងតំបនទ់ាងំលនោះ ជាញឹក្ញាបរ់តូវបានបននូរបនទយ ទុក្ឱ្យលៅលរៅន្រនចាបជ់ាតិទាងំ
អស់ោប ។ ស្ថទ នភាពដធ៏ងនធ់ងរទាងំអស់លនាោះ វាបានបងករអំលពើហិងសាដ រកី្រាលោល, ការលក្ើនលឡើងន្រន
ភាពរកី្រក្ និងលមើលល ើញមនិឆ្ង យ ប្ដលនាលំៅដល់ការលឆលើយតបឆ្គ ឆំគង លោយបបូលីសប្ដលមនិ
បានបំលពញកាតពវកិ្ចចរបស់ែលួនក្បុងសងគម និងលសដឌកិ្ចច។ 

សមតទភាពទនល់ែសាដយក្បុងការបលងកើតការងារ និងការប្ចក្ចាយវសិមភាពន្រនរបាក្ចំ់ណូល
និង រទពយសមផតថនិាឱំ្យមានការជាបោ់ងំ លោយមនិមានវធីិលចញ: វស័ិយបនាធ បប់នេបំ្ដលមាន     
ផលិតភាពលដើមទុនលឺែពស់ជាងរបស់ទំលនើបមយួ លឺមនិមានលទនភាពបលងកើនលឡើង ន្រនរទពយសមផតថិ   
ពីលរពាោះ ពកួ្លលមនិមានមលធាបាយលធវើវនិិលោល; និងវស័ិយទំលនើប, ប្ដលផលិតភាពការងារែពស់
ជាងលល លហើយមនិរតូវលធវើការវនិិលោល លោយស្ថរប្តមនិមានទីផសាដរក្បុងរសុក្ ប្ដលនឹងធានាឱ្យពកួ្
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លលទទលួបានរបាក្ចំ់លណញ លរួឱ្យទាក្ទ់ាញ។ វាបានប្របលៅជាភាពធងនធ់ងរ ក្ងវោះខ្តធនធាន     
បលចចក្លទស ក្មាល ងំពលក្មម ជំនាញ លហោឌ រចនាសមពន័ន និងរូបិយបណ័ត បរមុង ប្ដលអស់ជំលនឿ    
វនិិលោលិនលហើយដូលចបោះ វាលៅប្តមានសក្មមភាព។ 

បប្នទមលលើលនោះលឺជាការពិតពិតណាស់ (ជាការអកុ្សលប្ដលចាបំាចនិ់ងមនិប្មនរោនប់្ត
សរមាបល់ហតុផលបលចចក្វទិា)ប្ដលផធុយលៅស្ថខ្លផេងលទៀតន្រនលសដឌកិ្ចចប្រ បនិងឧសសាដហក្មមលរបង
បលងកើតការងារលោយផ្លធ ល់និងលោយរបលោលតិចតចួ -លទាោះបីជាោប ងណា ការងារប្ដលពកួ្លល
បលងកើតវាទទលួបានរបាក្កំ់្ន្ររ បរបលសើរជាញឹក្ញាប។់ មូលធនទាងំលនោះលលើវស័ិយឧសសាដហក្មមធនធ់ងន់
និងការនាចូំល។ ពកួ្លលបានជលួក្មមក្រនិងអបក្រលបរ់លងប្ដលមានជំនាញែពស់ (ប្ដលជាញឹក្ញាប់
មក្ពីបរលទស)។ ធាតុចូលនិងបលចចក្វទិាពកួ្លលបានលរបើរតូវបាននាចូំលលសធើរប្តទាងំរសុង។ លទន
ផលន្រនការអនុវតថទាងំលនោះលឺថា "ការរតឡបម់ក្វញិន្រនអរតាខ្ងក្បុង "ន្រនវស័ិយនាលំចញចមផង (លសមើ
នឹងតន្រមលបប្នទមប្ដលលៅក្បុងរបលទសលនោះ) លឺជាការចំអក្។ 

លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចបរពិននភូមទិាងំលនោះ បានមក្ពីលរបង និងរុក្រក្ប្រ ប, រចនាសមពន័ន
នលោបាយ និងសកាឋ នុពលរតូវបានកំ្ណតល់ោយការអនុវតថក្បុង "ភាពប្សវងរក្ការជលួ"; ការ
លោភលន ់ និងផ្លថ ចក់ារនិយមប្ដលជំរុញការនាមុំែ លធវើការសលរមចចិតថឱ្យមានការលក្ើនលឡើង មនិ
លសមើោប  លៅក្បុងការចំណាយស្ថធារណែៈ និងការប្ចក្ចាយរបាក្ចំ់ណូលោចពី់ោប , លយើងនឹងលធវើការ
វភិាលលៅលពលលរកាយលទៀត។ 

លោយស្ថរប្តលក្ខែណឍ  និងលក្ខណែៈបលចចក្វទិាទាងំលនោះ វស័ិយលរបងន្រនការរុក្រក្ប្រ បពកួ្
លលមនិបលងកើតការងារលោយផ្លធ ល់លៅលលើមារតោឌ នធំមយួ។ ទាងំលនោះរតូវពនយល់ផងប្ដរ ពីភាពផធុយ 
ោប ន្រនបណាថ របលទសប្ដលសមផូរប្បប វតទុធាតុលដើមប្ដលលៅក្បុងការអនុវតថភាលលរចើន ន្រនរបជាជន លឺ
រស់លៅក្បុងភាពរកី្រក្។ 

លលើសពីលនោះលទៀត សហលមនប៍្ដលមានប្ដនដី ឬជិតខ្ង ប្ដលមានសក្មមភាព និសសាដរ
ណក្មមទាងំលនាោះ រតូវបានទទលួរងផលបបោះពាល់ជាលស រនី្រនបញ្ហា សងគម និងបរសិ្ថទ នប្ដលលក្ើតលឡើង
ពីការលធវើអាជីវក្មមរបលភទធនធានទាងំលនាោះ។ ភាពទល័រក្ ទុរលតន់្រនប្ផបក្ោប ងធំ របស់របជាជន    
វាហាក្ដូ់ចជា លៅចាបន់្រដោប ជាមយួវតថមានន្រនបរមិាណោប ងលរចើនន្រនធនធានធមមជាតិ (ជាមយួនឹង
ការជលួប្ដលមានភាពែុសោប ែពស់)។ រលបៀបន្រនការរបមូលផថុ ំលនោះ មនិតរមូវឱ្យមានទីផសាដរក្បុងរសុក្ 
និង មនិបានសូមផបី្តរតូវការវា ចាបត់ាងំពីវាដំលណើ រការជាមយួនឹងរបាក្ល់បៀវតេរធ៍ាល ក្ចុ់ោះ។ វាមនិ
មានការោក្ស់មាព ធ ក្បុងសងគមឱ្យបានរលបរ់ោន ់ លដើមផមីានកាតពវកិ្ចច លធវើវនិិលោលស្ថរជាថមីក្បុង     
វស័ិយឧសសាដហក្មមទាងំលនោះ ឱ្យបានផលិតផលលក្ើនលឡើង។ ការកំ្ណតប់្សវងរក្ការជលួ លដើមផី
សក្មមភាពផលិតផល និងជាការពិតណាស់, លៅលសសសល់ន្រនការទំនាក្ទំ់នងសងគម។  ដូចជា
បទប្រជក្ចូលទាងំលនោះ និសសាដរណក្មម ឧសសាដហក្មមទាងំលនាោះ -លរបង ឬការរុក្រក្ប្រ ប- លលើក្ទឹក្ចិតថ
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ដល់ទំនាក្ទំ់នងអតិថិជនក្បុងសងគម ប្ដលផថល់ផលរបលោជនដ៍ល់រកុ្មហ ុនឆលងប្ដនលនោះ ែលួនឯង
បបុប្នថបងករឧបសលគ ដល់ការអនុវតថសមរមយ ន្រនប្ផនការអភវិឌណជាតិ និងថាប ក្មូ់លោឌ ន។ 

របលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចលិទនិនិសសាដរណារបលភទលនោះ បណាថ លឱ្យមានការែូចខ្ត
ធងនធ់ងរ និងមនិអាចថយលរកាយលៅនឹងបរសិ្ថទ នធមមជាតិវញិបាន។ ការសិក្សាដន្រនការរុក្រក្ប្រ បឬ
ឧសសាដហក្មមលរបង លៅជំុវញិពិភពលោក្បានរក្ល ើញភសឋុតាង ន្រនវធីិលរចើនរាបពំុ់អស់ ប្ដលក្បុង  
ធមមជាតិ រតូវបានែូចខ្ត និងបានបំផ្លល ញជាលរៀងរហូត។ លនោះជាលស្ថក្នាដក្មមរបស់មនុសេ លឺរាប់
មនិលសមើភាពោប  និងមានរទពយសមផតថិវបផធមរ៍បស់របជាជនជាលរចើនរតូវបានបំផ្លល ញ។ វាមនិប្មនជា
ស្ថទ នភាពមយួប្ដលលអរបលសើរជាងមុន លៅក្បុងតំបនន់្រនលសដឌកិ្ចចលនាោះលទ។ បណាថ របលទសប្ដល
មានការនាលំចញបានពឹងប្ផអក្ជាសំខ្នល់ៅលលើធនធាន ប្រ ប ឬលរបង មានលសដឌកិ្ចចថយលរកាយ និង
បញ្ហា បរសិ្ថទ នបានលក្ើនលឡើង បនថក្នធុយោប  ជាមយួនឹងការពរងីក្សក្មមភាពលិទនិនិសសាដរណាលនោះ។ 

ចូរលយើងលផ្លថ តការយក្ចិតថទុក្ោក្រ់បស់លយើងបនថិចលៅលលើការរុក្រក្ប្រ បមយួ។ ការរុក្រក្ប្រ ប
ឧសសាដហក្មមប្បបទំលនើប វាជាបព់ាក្ព់ន័ននឹងការទាញយក្បរមិាណធំជាងលលបំផុត ប្ដលអាចលធវើលៅ 
បានន្រនរបភពធនធានប្រ បលៅក្បុងលពលលវោោប ងែលី។ ដីលាបន់្រនប្រ បទាងំលនោះ បានក្ស្ថងលឡើងលៅ
លលើរយែៈលពលយូរណាស់ន្រនលពលលវោ។ សពវន្រថងលនោះ ដីលាបជ់ាមយួនឹងការមានលផ្លថ តស្ថម រតីែពស់
ន្រនស្ថរធាតុប្រ បរតូវបានកាល យជាការលរបើអស់។ លទាោះជាោប ងណា តន្រមលទីផសាដរពិភពលោក្ែពស់    
មាននយ័ថា ការរុក្រក្ប្រ បប្ដលលៅប្តអាចមានផលចំលណញ សូមផបី្តលៅក្បុងដីលាបប់្ដលជាក្ប្នលង
ប្ដលមាតិកាប្រ បមានក្រមតិទាប។ លដើមផលីធវើឱ្យដីលាបទ់ាងំលនោះមានផលិតភាព, វាលឺជាការចាបំាច់
លដើមផអីនុវតថនរ៍ុក្រក្ប្រ បឧសសាដហក្មមខ្ប តធំ ប្ដលពាក្ព់ន័ននឹងការលរបើរបាស់ ន្រនបរមិាណធំមយួន្រន
ស្ថរធាតុលីម ី ប្ដលមានលពលែលោះមានជាតិពុលែពស់ (អាសីុតស ុលហវ័រកិ្ និងលផេងលទៀត) និង
បរមិាណោប ងលរចើនន្រនទឹក្ដូចជាការរបមូលផថុ ំន្រនការបរមិាណ ធំសលមផើមន្រនកាក្សំណល់។ 

ទំហំមហិមាន្រនរបតិបតថិការទាងំលនោះ បានបងករឱ្យមានផលបបោះពាល់ដល់បរសិ្ថទ នោប ង
ខ្ល ងំ។ ផលបបោះពាល់ប្ដលបងកលរោោះថាប ក្ម់និរតឹមប្តបានលក្ើតលឡើង លៅក្បុងដំណាក្ក់ាលរុក្រក្ប្រ ប 
និងការលធវើអាជីវក្មមលៅលពលប្ដលរននមហិមា រតូវបានជីក្ក្ប ់លៅមាតាប្ផនដី ឬលៅលពលប្ដលស្ថរ
ធាតុលីមពុីល រតូវបានលរបើលដើមផដំីលណើ រការការជីក្យក្ប្រ ប បបុប្នឋលៅលពលប្ដលសមាភ រែៈប្ដលបានជីក្
លឡើង រតូវបានផ្លល ស់ទី លៅជំុវញិប្ដលបបោះពាល់ដល់ប្ផបក្ធំន្រនទឹក្ដីលនោះ។ 

ចាបត់ាងំពីការលក្ើនលឡើងជាលរចើនឆ្ប  ំកាក្សំណល់រុក្រក្ប្រ ប អាចលលចធាល យលចញ និងការ
បំពុលបរសិ្ថទ ន, ជាពិលសសជាមយួលោហែៈធងនឬ់បងាូរទឹក្អាសីុតផ្លធ ងំថម។ បាតុភូតលរកាយមក្លទៀត
ប្ដលអាចអនុវតថនល៍ៅលលើសរមាបម់នុសេរាបសិ់បនាក្ ់ និងរាបសិ់បឆ្ប មំក្លហើយប្ដលលក្ើតលឡើង
លៅលពលទឹក្លភលៀងឬែយល់ សូមផបី្តមក្ចូលលៅក្បុងទំនាក្ទំ់នងជាមយួនឹងផ្លធ ងំថមប្ដលរតូវបាន
ផ្លល ស់បថូរពីលរកាមដីលៅន្រផធលលើ និងលៅលរជាបល់លើពំនូក្កំ្លទចអាចមប៍្ដក្ ឬក្បុងកាក្សំណល់អណថូ ង
ប្រ បឬទំនប។់ មានជាធមមតាមយួប្ដលមានហានិភយ័ែពស់ប្ដលស្ថរធាតុប្រ បស ុលហវ័រ នឹងរតូវបានលធវើ
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អុក្សីុតក្មម លៅលោយទឹក្លភលៀង ឬែយល់លសើមលហើយលនោះ បានបញ្ចបល់ឡើង បណាថ លឱ្យក្រមតិែពស់
ន្រនការក្លក្ើតជាតិអាសីុតលៅលលើថមទាងំលនោះ។ លៅលអកាវ ឌរ័, ដីលាបជី់ក្យក្ប្រ បជាលរចើនកំ្ពុងបាន
ោតរតោង ជាពិលសសលៅ បញ្ហា លនោះពីលរពាោះពកួ្លលមានផ្លធ ងំថមស្ថព នធ់មប័្ដលលលស្ថគ ល់ថា         
បណាថ លឱ្យ ការបងាូរលចញនូវទឹក្អាសីុត។ 
 របលភទន្រនការបំពុលលនោះ លឺជាការបំផលិចបំផ្លល ញពិលសស សរមាបទឹ់ក្។ ជាលរចើនដងទឹក្
មនិអាចលរបើបាន សរមាបក់ារលរបើរបាស់របស់មនុសេ ឬសរមាបវ់ស័ិយក្សិក្មម។ ការចមលងលរាលន្រន
របភពទឹក្លនោះ បានបណាថ លឱ្យមានបញ្ហា សុែភាពស្ថធារណែៈ ដូចជាជំងឺចុោះលែសាដយ និងប្សផក្, 
ក្បុងចំលណាមអបក្ដន្រទ។ លហើយទាងំអស់លនោះមនិបានសូមផបី្តចាបល់ផថើមលដើមផយីក្លៅពិចារណាអំពី
ផលបបោះពាល់សងគមធងនធ់ងរន្រនឧសសាដហក្មមប្រ បធំទាងំលនាោះ។ 

សក្មមភាពនិសសាដរណក្មមលផេងៗោប  មានរបវតថិជាយូរមក្លហើយ បានលផរីនធឺន្រនការលួច
បលន ់ លៅលលើពាសលពញពិភពលោក្។ សពវន្រថងលនោះ, លទាោះជាោប ងណា, ជាការលរបើអស់ន្រនធនធាន
ធមមជាតិ បានកាល យជាភសឋុតាង ជាពិលសសលៅក្បុងបណាថ របលទសឧសសាដហក្មម លឺវាមានការលក្ើន
លឡើងមយួ លៅលលើសមាព ធបណាឋ របលទសសទិតលរកាមការអភវិឌណ លដើមផរីបលល់ដីលាបប់្រ បឬលរបង
របស់ែលួន។ សូមផបី្តការលក្ើនលឡើងន្រនការការពារបរសិ្ថទ នលៅក្បុងសងគមលនោះ បានចាតទុ់ក្ការអភវិឌណ
រតូវបានបលងកើតសមាព ធដល់បណាថ របលទសរកី្រក្មយួ លដើមផលីបើក្ទឹក្ដីរបស់ពកួ្លលលឡើង លដើមផី
បំលពញតរមូវការ លសដឌកិ្ចចពិភពលោក្សរមាបក់ារជីក្យក្ប្រ ប។ 

វាលឺជាការចាបំាចក់្បុងការចងចាថំា រកុ្មហ ុនឆលងប្ដន និងរោឌ ភបិាលរបស់ពកួ្លលជាអបក្
បានសមលំនិត ជាធមមតាបានរតឹមប្តបញ្ហជ ក្ពី់ "ភាពធំសលមផើម" បរមិាណបរមុងន្រនប្រ បនិងលរបងប្ដល
ពកួ្លលបានរក្ល ើញ, បានប្របកាល យលៅជាតន្រមលរូបិយវតទុ។ ជាមយួនឹងតួលលែទាងំលនោះ, ប្ដលជា    
ធមមតារតូវបានលលបំលផលើសោប ងខ្ល ងំ ប្ដលពកួ្លលបានប្សវងរក្លដើមផមីានឥទនិពលលលើមតិស្ថធារណែៈ
លៅក្បុងការោរំទន្រនការរុក្រក្ប្រ ប។ លទាោះជាោប ងណា ទិដឌភាពលនោះលឺជាការមនិអាចលៅរចួ។ តលួលែ
លរួប្តរតូវបានលធវើការពិចារណា ប្ដលលលលៅថាបានោក្ប់ាងំចំណាយ លលើសងគម និងបរសិ្ថទ នរមួ
ទាងំការ,ឧទាហរណ៍, ការចំណាយលសដឌកិ្ចចន្រនការបំពុលបរសិ្ថទ ន។ ការខ្តបងល់សដឌកិ្ចចទាងំលនោះ 
ប្ដលជាធមមតាមនិរតូវបានបងាា ញលៅក្បុងលលរមាង ប្រ ប និងរតូវបានលផធរលៅសងគម លរួចងចាកំារបំផលិច
បំផ្លល ញសងគម និងបរសិ្ថទ នលៅបរលទសលអកាវ ឌរ័ន្រនភាលឦស្ថនតំបនអ់ាមាប ហេូន (Amazon) ប្ដល
លរកាយមក្បាននាឱំ្យមានពាក្យបណថឹ ងរបឆ្ងំនឹងរកុ្មហ ុន Chevron-Texaco មយួ។ លតើមានអវី
ប្ដលលរួរតូវបានរមួបញ្ចូ ល លៅក្បុងបញ្ជ ីន្រនការចំណាយលនោះ លឺជាអវីប្ដលលៅថា "ការឧបតទមភធន
ប្ដលផធុយនឹងបំណង" លៅក្បុងសំណំុប្បបបទ ន្រនថាមពលកាតប់នទយតន្រមលទឹក្ ឥតលិតន្រថល ឬលថាក្
និងសូមផបី្តការដឹក្ជញ្ជូ នលហោឌ រចនាសមពន័នបានផថល់លៅឱ្យឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មម (Gudynas

,២០១១c)។ លតើការវាយតន្រមល ការចំណាយប្បបលនាោះរតូវបានបងាា ញ? មនិអាចលទ របប្ហលជា
លោយស្ថរការទទលួស្ថគ ល់ ការចំណាយទាងំលនោះរតូវបានកាតប់នទយោប ងខ្ល ងំរបាក្ចំ់លណញ
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របស់រកុ្មហ ុនទាងំលនោះ និងបានបងាា ញពីផលរបលោជនតិ៍ចតចួប្ដលបានលក្ើនលឡើងដល់រដឌ។ 
សក្មមភាពលិទនិនិសសាដរណាទាងំលនោះ បានបលងកើតឱ្យមានភាពតានតឹង ក្បុងសងគមផងប្ដរ

ក្បុងតំបនប់្ដលជាក្ប្នលងប្ដលការទាញយក្ធនធានធមមជាតិជាធមមតារបជាជនក្បុងរសុក្មយួចំននួ
តូចប្ដលអាចទទលួបានការងារលធវើមយួ លៅក្បុងការរុក្រក្ប្រ ប និងលរបងប្ដលរកុ្មហ ុន។ ផលបបោះ
ពាល់ប្ផបក្លសដឌកិ្ចច និងសងគមបលងកើតឱ្យមាន ការប្បក្ប្ចក្លៅក្បុងសហលមន ៍ ប្ដលនាឱំ្យមានការ
លឈាល ោះោប  រវាងពកួ្លល និងលៅក្បុងរលួស្ថរអំលពើហិងសាដ ក្បុងរលួស្ថរ ការរលំោភបំពាន របស់សហលមន៍
និងសិទនិមនុសេលក្ើនលឡើង ឧរកិ្ដឌក្មម និងអំលពើហិងសាដការជញួដូរដីធលីជាលដើម។ 

ក្បុងរយែៈលពលលរចើនទសវតេរម៍ក្លហើយ រលបៀបពីការរបមូលផថុ ំន្រនលិទនិនិសសាដរណា លៅក្បុង 
តំបនន់ាលំចញលសដឌកិ្ចចចមផង បានបលងកើតឱ្យមានក្រមតិែពស់ ន្រនភាពោម នការងារលធវើ និងភាពរកី្រក្   
ែណែៈលពលប្ដលការប្ចក្ចាយន្រនរបាក្ចំ់ណូល និងរទពយសមផតថិរតូវបានកាល យជាវសិមភាពកាន់
ប្តលរចើន។ ទាងំលនោះ បិទឱ្កាសសរមាបក់ារពរងីក្ទីផសាដរ ក្បុងរសុក្ លោយស្ថរប្តមនិមានការងារ
រលបរ់ោនឬ់របាក្ចំ់ណូលរតូវបានបលងកើតលឡើង (មនិមាន "លទនផលការផ្លល ស់បថូរ" ឬនឹងប្លងមាន 
ជាដរាប)។ លទាោះជាោប ងណា ការមានសមាព ធ បនថប្សវងលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសលនោះ បប្នទម លហើយ
បប្នទមលទៀត លឆ្ព ោះលៅរក្ទីផសាដរនាលំចញលោយស្ថរប្ត "លឺមនិមាននរណាមាប ក្ល់ក្ល់ៅក្បុងទីផសាដរក្បុង
រសុក្" អបក្ការពារន្រនលំរូលនោះ មនិប្ដលហតល់នឿយក្បុងការលបពាច ញទសេនោះផធុយោប លទ។ 

"ការនាលំចញមលនា-ចិតថលំនិត" លនោះ បានរារាងំការន្រចបរបឌិត ន្រនសហលមនធុ៍រកិ្ចចថាប ក្់
ជាតិ និងជយួ កាតប់នទយការលលើក្ទឹក្ចិតថសរមាបវ់ា។ ប្ែេរពំប្ដន-មនិសមលហតុផល "ប្ដលមាន
ចិតថលំនិតោរំទការនាលំចញ" មានមូលោឌ នលលើពាក្យលស្ថល ក្លផលីាញ "នាលំចញឬស្ថល ប"់ លឺវាមាន
វតថមានផងប្ដរលៅក្បុងលបោះដូងន្រនរោឌ ភបិាល និងសូមផបី្តលៅក្បុងវស័ិយទូលៅ ន្រនសងគម; ជាលទន
ផលសមតទភាព និងសកាថ នុពលដធំ៏លធងប្ដលអាចលរបើបាន លៅក្បុងរបលទសលនោះរតូវបានែជោះខ្ច យ
បំផ្លល ញ។ 

 
 

លិទននិិសសាដរណាថមី៖ ជាលិទននិិសសាដរណាកំ្ប្ណរថមនី្រនសមយ័បចចុបផនប 
ចាបត់ាងំពីពកួ្លលរតូវបានបលងកើតលឡើងទំនិញនាលំចញស្ថធារណរដឌអាលមរកិ្ឡាទីនបាន

បរាជយ័ក្បុងការបលងកើតជាលំរូអភវិឌណមយួប្ដលនឹងអាចឱ្យពកួ្លលលលចផុតពីអនាធ ក្ន់្រនភាពរកី្រក្និង
ភាពផ្លថ ចក់ារនិយម។ ទាងំលនោះលឺរបតិមតិខ្ល ងំណាស់លៅក្បុងរបលទសប្ដលសមផូរធនធានធមមជាតិ
លហើយពកួ្លលអាចសូមផបី្តរតូវបានទទលួបានរបាក្ចំ់ណូលក្បុងបរមិាណោប ងសនឌឹក្សនាឌ ប ់ បបុប្នថ
ពកួ្លលមនិបានរលបរ់លងលដើមផជីាមូលោឌ នរលឹោះ សរមាបក់ារអភវិឌណផ្លធ ល់របស់ពកួ្លលលហើយពកួ្លល
បានបនថជាជនរកី្រក្។ លហើយពកួ្លលលឺជាជនរកី្រក្លរពាោះពកួ្លលសមផូរលៅ លោយធនធានធមមជាតិ
លរពាោះពកួ្លលបានផថល់អាទិភាពទាញយក្សមផតថិធមមជាតិលនោះ សរមាបទី់ផសាដរពិភពលោក្និងទំរង់
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ប្ែេរបលណាថ យដន្រទលទៀតន្រនការបលងកើតលុណតន្រមលលោយប្ផអក្បប្នទមលទៀត លលើកិ្ចចែិតែំរបឹងប្របង
របស់មនុសេជាងលៅលលើការលធវើអាជីវក្មមោម នក្ថីលមតាឋ ន្រនធមមជាតិ។ 

លៅក្បុងបបុនាម នឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ របលទសជាលរចើនក្បុងតំបន ់ ប្ដលមានរោឌ ភបិាលរកី្
ចលរមើនបានកាល យជាការយល់ដឹងអំពីជំងឺមយួចំននួប្ដលបានលរៀបរាបខ់្ងលលើលនោះ និងបានលធវើឱ្យ
មានការផ្លល ស់បថូរចំនុចសំខ្នម់យួចំននួន្រនលំរូលិទនិនិសសាដរណែៈលនោះ។ លលើសពីលសចចក្ថីប្ថលងផលូវការនិង
ប្ផនការលទាោះជាោប ងណាវាមនិមានសញ្ហដ ោប ងចាស់ថាពកួ្លលកំ្ពុងប្សវងរក្ការពិតរបាក្ដលដើមផី
ជំនោះលលើរលបៀបន្រនការរបមូលផថុ ំទាងំលនោះ។ លោយលធវើឱ្យការែិតែំរបឹងប្របងទាងំលនោះពកួ្លលសងឃមឹថា
នឹងអាចលោោះរស្ថយបញ្ហា ពនារលពល យូរជាលរចើន ន្រនការទាមទារក្បុងសងគម និងការពិតណាស់, 
ពរងឹងែលួនឯងលៅក្បុងអំណាចលោយពឹងប្ផអក្លៅលលើការអនុវតថចំលពាោះ អតិថិជន និងលរបើអំណាច  
ផ្លថ ចក់ារ។ 

ែណែៈលពលប្ដលលោក្ Eduardo Gudynas (២០០៩b និង ២០១០c)បានចងអុល
បងាា ញ , "ស្ថរែៈសំខ្នន់្រនវស័ិយឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មមលនោះ លៅប្តបនថលក្ើតមានប្ដលជាមូល 
ោឌ នរលឹោះសំខ្នន់្រនលោលនលោបាយការអភវិឌណ "លៅលរកាមរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនលៅអាលមរកិ្ខ្ង
តផូង។ Gudynas លៅលលើការនិោយថាលទាោះបីជារោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនរបស់របលទសអាលមរកិ្ខ្ង
តផូងមយួលនោះលឺជា "ការបលងកើតរបលភទថមីន្រនលិទនិនិសសាដរណា ទាងំលៅក្បុងលក្ខែណឍ មយួចំននួន្រន
សមាសភាលរបស់ែលួននិងលៅក្បុងការរមួបញ្ចូ លោប ន្រនការសនមតថ់ាជារបស់ចាស់និងថមី" មនិមានការ
ផ្លល ស់បថូរមានស្ថរែៈសំខ្នល់ៅក្បុងរចនាសមពន័នបចចុបផនបន្រនការរបមូលផថុ ំ។ ដូលចបោះ ការប្ថរក្សាដលិទនិ
និសសាដរណានិយមថមី "ការចូលរមួលៅក្បុងទីផសាដរអនថរជាតិលៅក្បុងជំហរលរកាមឱ្វាទមយួប្ដលបលរមើ
ស្ថក្លភាវូបនីយក្មម"ន្រនមូលធននិយមឆលងប្ដន។ វាមនិរតឹមប្តជាការរក្សាដបបលណាត ោះលទ បបុប្នថ វា
បានបលងកើនការ "ប្បងប្ចក្ទឹក្ដីលនោះលោយមានតំបនក់ាតល់ចាល លហើយរតឹមបរភូិមនិិសេរណក្មម
បានផសាដរភាជ បល់ៅនឹងទីផសាដរជាសក្ល"។ ផលបបោះពាល់សងគមនិងបរសិ្ថទ នន្រនឧសសាដហក្មមនិសសាដរ
ណក្មមលៅប្តដប្ដល និង "លៅក្បុងក្រណីមយួចំននួធាល បទ់ទលួបាន ភាពអារក្ក្"់។ ជាមយួ 
Gudynas "លលើសពីភាពជាមាច ស់ន្រនធនធានចាប ់ និងការរបតិបតឋិន្រនដំលណើ រការផលិតប្ដលលផ្លថ ត
លលើការរបក្តួរបប្ជងរបសិទនភាពរបាក្ចំ់លណញលរចើននិងផលបបោះពាល់ពីខ្ងលរៅលឺដូចោប នឹងលពល
មុន។ "ក្បុងចំលណាមទិដឌភាពលរួឱ្យក្តស់មាគ ល់មយួលនាោះលឺ " បលងកើនវតថមានរបស់រដឌ និងតនួាទី
សក្មមបប្នទមលទៀត,ជាមយួនឹងការរបរពឹតឋទាងំពីរលោយផ្លធ ល់និងលោយរបលោល។ "លតើអវីជាជំហរ
ជាតិនិយមលនោះកំ្ពុងោមជាសំខ្នល់ដើមផសីលរមចឱ្យបានលឺការទទលួបានកានប់្តលរចើនរបស់រដឌលៅ
និងការរលបរ់លងធនធានធមមជាតិនិងអតទរបលោជនប៍្ដលទទលួការទាញយក្ផលិតផលរបស់លល។ 
ពីចំណុចន្រនទិដឌភាពលនោះ, ការរលបរ់លងធនធានធមមជាតិលោយស្ថជីវក្មមឆលងប្ដន លឺជាអវីប្ដលរតូវ
បានរោិះលនជ់ាជាងការទាញយក្លោយែលួនវា។ ការែូចខ្តមយួចំននួលដើមផបីរសិ្ថទ ននិងសូមផបី្តមយួ
ចំននួផលបបោះពាល់សងគមោប ងធងនធ់ងររតូវបានទទលួយក្ជាតន្រមលប្ដលរតូវបងស់រមាបរ់បលោជន៍



81 

ប្ដលរតូវបានទទលួសរមាបរ់បជាជនទាងំមូល។ លដើមផសីលរមចបានទាងំលនោះ: "រដឌបានរបមូល (ឬ
ពាោមលដើមផរីបមូល) សមាមារតែពស់ន្រនអតិលរក្ប្ដលបានបលងកើតលោយឧសសាដហក្មមនិសសាដរ
ណក្មមលនោះ"។ លលើសពីលនោះលទៀត "របាក្ចំ់ណូល មយួចំននួ ន្រនលនោះរតូវបានលរបើរបាស់លដើមផផីថល់
ហិរញ្ដ វតទុសំខ្ន ់ និងដល់ក្មមវធីិសងគមោប ងធំសលមផើមលហតុដូលចបោះ វាធានារបភពថមីន្រនទំនាក្ទំ់នង
សងគមភាពរសបចាប"់។ លហើយលិទនិនិសសាដរណាលឺវាដូលចបោះ រតូវបានចាតទុ់ក្ថា ការប្ដលមនិអាច
ែវោះបានសរមាបរ់បយុទនរបឆ្ងំនឹងភាពរកី្រក្និងជំរុញការអភវិឌណ។ 

មនិមានការសងេយ័លនាោះលទ Gudynas សនបិោឌ ន "លិទនិនិសសាដរណាថមី ជាប្ផបក្មយួន្រន
សមយ័បចចុបផនបរបស់ែលួនន្រនអាលមរកិ្ខ្ងតផូងក្បុងកំ្ប្ណថមីន្រនការអភវិឌណនិយម, លោយលហតុលនាោះ 
ជំលនឿមនិពិតន្រនការរកី្ចលរមើននិងការអភវិឌណប្ដលរតូវបានរក្សាដលៅលរកាមវបផធម ៍និងនលោបាយ 
កូ្នកាតថ់មី" លឺ (២០០៩b Gudynas និង ២០១០c)។ 

ែណែៈលពលប្ដលការរលបរ់លងរបស់រដឌ បានកានប់្តធំលឡើង ន្រនសក្មមភាពលិទនិនិសសាដរ 
ណាទាងំលនោះលឺមានស្ថរែៈសំខ្ន ់ បបុប្នថវាមនិរលបរ់ោនល់ទ។ ការរលបរ់លងពិតន្រនការនាលំចញរបស់
របលទសជាតិលៅប្តផសាដរភាជ បជ់ាមយួបណាថ របលទសអបក្មាន ទាងំលនាោះ សូមផបី្តលៅលពលមាន
សក្មមភាពលិទនិនិសសាដរណាលនោះ ប្ដលប្តងប្តមនិទទលួបានចំននួទឹក្របាក្ោ់ប ងលរចើន ពីការ       
វនិិលោលបរលទស។ សហរោសរលបរ់លងលោយរដឌជាលរចើនលៅក្បុងរបលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចនាំ
លចញចមផង (លោយមានការយល់រពមពីរោឌ ភបិាលរបស់ែលួន, ជាការពិតណាស់)ហាក្ដូ់ចជាក្មមវធីិ
លដើមផរីបតិក្មមទាងំរសុងលៅនឹងបងកឱ្យលក្ើតមានមក្ពីលរៅរបលទស។ លៅក្បុងរបលទស សក្មមភាព
របស់ពកួ្លលលោរពតាមសនិទានរសលដៀងោប លៅនឹងឆលងប្ដនមយួ:ការបំផលិចបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ននិងក្ងវោះ
ការលោរពសរមាបស់ងគមមយួលឺមនិប្មនអវតថមានន្រនការរបរពឹតឋរបស់ពកួ្លល។ លៅក្បុងរយែៈលពលដែ៏លី
,ការវវិតថន្រនលសដឌកិ្ចចការនាលំចញចមផងទាងំលនោះ រតូវបានកំ្ណតល់ោយការពិតប្ដលថាការផលិត
របស់ពកួ្លលរតូវសទិតលៅលរកាម និងបានជំរុញលោយតរមូវការពីខ្ងលរៅ។ លៅលពលប្ដលអវីៗទាងំ
អស់លនាោះរតូវបាននិោយ និងលធវើការរក្សាដលិទនិនិសសាដរណានិយមថមី និងការផលិតលឡើងវញិធាតុផេំ
សំខ្នន់្រនលិទនិនិសសាដរណាលនាោះ លឺជាកាលកំ្ណតរ់តឡបល់ៅរក្សមយ័អាណានិលម។ 

សូមអរលុណចំលពាោះការយក្លរបងឬប្រ បឬរបលសើរជាងលនោះ លឺរបាក្ចំ់ណូលោប ងលរចើនប្ដល
បានផលិតលោយការនាលំចញធនធានទាងំលនាោះជាញឹក្ញាបរ់ោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន សនមតថ់ាពកួ្លល
រតូវបានអនុមត័តាមឆនធែៈរបស់របជាជននិងការពាោមលដើមផបីលងកើនលលផឿនលបាោះជំហានលឆ្ព ោះលៅ
មុែលដើមផភីាពទំលនើបក្មម។ លៅក្បុងពាក្យរបស់លោក្ Fernando Coronil (២០០២), អវីប្ដលលចោះប្ត
លូតោស់លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចន្រនរបលភទលនោះលឺជា "រដឌលវទមនថ" ប្ដលមានសមតទភាពក្បុងការោក្់
ពរងាយ "វបផធមន៍្រនអពភូតលហតុ»១៥។ លនោះជាការចាស់ណាស់អវីប្ដលលយើងកំ្ពុងលមើលល ើញលៅ
របលទស លវលណហេូលអឡា លអកាវ ឌរ័ និងបូលីវ ីលៅក្បុងឆ្ប ថំមីៗលនោះ។ 

លៅក្បុងរបលទសទាងំលនោះរដឌបានរក្ល ើញភាពខ្ល ងំរបស់ែលួន។ជំនសួឱ្យន្រនរដឌតូចមយួន្រន
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សមយ័លិទនិលសរនិីយមការពាោមលឺរតូវបានលធវើលឡើង-ប្ដលបងាា ញថាសមលហតុសមផលណាស់-
លដើមផកី្ស្ថងនិងពរងីក្វតថមាននិងសក្មមភាពរបស់រដឌ។ បបុប្នថសរមាបល់ពលលវោក្នលងមក្របលទស
ទាងំលនាោះមនិរតូវបានបងាា ញជាសញ្ហដ របាក្ដរបជាន្រនការចងផ់្លល ស់បថូររចនាសមពន័នោប ងរជាលលរៅ
។ រចនាសមពន័ននិងមានលក្ខណែៈពិលសសជាមូលោឌ នន្រនការផលិតនិងការនាលំចញលៅប្តមនិទានប់្ក្
ប្រប ។ លៅលរកាមលក្ខែណឍ ទាងំលនោះវស័ិយអាជីវក្មមប្ដលមានអនុភាព, លបើលទាោះបីរតូវបានវាយ
របហារលោយ "បដិវតថនន៍្រនការប្ថលងបញ្ហា ញលោបល់" មនិបានឈបលឺ់លដើមផរីបាក្ចំ់លណញោប ង
លរចើនលោយការទទលួយក្អតទរបលោជនន៍្រនការចរមាញ់ជាថមីលនោះ។ 

លៅក្បុងរបលទសទាងំលនោះ ជាមយួនឹងរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន ប្ដលបានដំលឡើងការលរៀបចំ 
លិទនិនិសសាដរណានិយម មនិរាបប់ញ្ចូ លវស័ិយជារបន្រពណី ន្រនចំននួរបជាជនបានោប ងលហាច
ណាស់រហូតមក្ដល់លពលជបួរបទោះភាពរបលសើរលឡើង ប្ដលទាក្ទ់ងក្បុងស្ថទ នភាពរបស់ពកួ្លល    
អរលុណចំលពាោះការប្ចក្ចាយប្តរបលសើរលឡើងន្រនរបាក្ចំ់ណូល ពីលរបង និងការលក្ើនលឡើងការរុក្រក្
ប្រ ប។ មនិមានអវីប្ដលបានលក្ើតលឡើង លទាោះជាោប ងណា ការប្បងប្ចក្របាក្ចំ់ណូលនិងរទពយសមផតថិ
។ ស្ថទ នភាពលនោះ អាចរតូវបានពនយល់លោយរលបៀបងាយរសួល វាលឺលដើមផរីបមូលរបាក្ចំ់លណញពី
ចិតឋសបផុរសន្រនធមមជាតិ លោយមនិចាបំាចចូ់លលៅក្បុងដំលណើ រការប្បងប្ចក្សមុរលស្ថម ញសងគមនិង  
នលោបាយ។ 

ដូចជាលៅក្បុងអតីតកាល, ការប្ចក្របំ្លក្ោប ងធំន្រនអតទរបលោជនន៍្រនការតំរងទិ់សន្រន
លសដឌកិ្ចចលនោះ លៅដល់បណាថ របលទសអបក្មាន បាននាចូំលធមមជាតិ ប្ដលបានរក្របាក្ចំ់លណញ    
លៅប្តបប្នទមលទៀត លោយការប្ក្ន្រចបនិងការលក្វ់ាលៅក្បុងសំណំុប្បបបទន្រនផលិតផលប្ដលបានសំ
លរច។ ទនធឹមនឹងលនោះប្ដររបលទសប្ដលនាលំចញទំនិញបឋម ទទលួបានប្តមយួភាលរយតូចមយួន្រន
របាក្ចំ់ណូលពីការរុក្រក្ប្រ បលរបងលនោះ បបុប្នថពកួ្លលលឺជាអបក្ប្ដលរតូវទទួលបនធុក្ន្រនការចំណាយលលើ
សងគម និងបរសិ្ថទ ន។ 

អវតឋមានន្រនរចនាសមពន័នប្ដលជាស្ថទ បន័មយួប្ដលសមរមយលដើមផលីោោះរស្ថយជាមយួនឹង
បរសិ្ថទ ន ការចំណាយលលើសងគម និងនលោបាយប្ដលបានចូលរមួលៅក្បុងជលមាល ោះសក្មមភាពនិសសាដរ
ណក្មមទាងំលនោះ លទាោះបីជាការចំណាយលសដឌកិ្ចចន្រនការរលបរ់លងការតវាប ដម៏ានសកាថ នុពលលោយ
ការោក្ព់រងាយក្ងក្មាល ងំសនថិសុែ លឺលៅឆ្ង យពីការប្ដលអាចទាតល់ចាលបាន។  បប្នទមពីលលើលនោះ
, លយើងរតូវពិចារណាអំពីផលបបោះពាល់ ន្រនការមានអសទិរភាពសងគមលជៀសមនិរចួលៅលលើសក្មមភាព
ផលិតក្មមលផេងលទៀត លៅក្បុងតំបនឧ់សសាដហក្មមនិសសាដរណក្មមប្ដលមានឥទនិពលឧទាហរណ៍ លៅ
លពលប្ដលការរុក្រក្ប្រ បបានបញ្ចប ់ លយើងរតូវយក្ក្សិក្រតូចតាច លៅឆ្ង យពីតំបនប់្ដលរងផលបបោះ
ពាល់។ 

ផលបបោះពាល់ន្រនជលមាល ោះ និងអំលពើហឹងសាដលនោះផងប្ដរ មានឥទនិពលលៅលលើរោឌ ភបិាលក្បុង
រសុក្មយួ។ពកួ្លលអាចរតូវបានទាក្ទ់ាញលោយសំលលងលរាទរ៏បស់រកុ្មហ ុនលនោះបានចូលរមួលៅក្បុង
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ការទាញយក្និសសាដរណក្មមខ្ប តធំ និងអបក្ផេលំំនិតរោឌ ភបិាលក្ណាថ លរបស់ពកួ្លលប្ដលអាចផថល់
ឱ្យពកួ្លលរមួវភិាលទានហិរញ្ដ វតទុមយួចំននួ។ លទាោះជាោប ងណាលៅទីបញ្ចប,់ សងគមនឹងរតូវទទលួ
ែុសរតូវលលើការចំណាយលលើការទំនាក្ទំ់នងដភ៏ាពសមុលស្ថម ញលនោះ និងការបបោះទងគិចោប រវាងសហលម
នរ៍កុ្មហ ុននិងរដឌ។ លលរមាងអភវិឌណនក៍្បុងរសុក្ នឹងរតូវបានោក្ល់ៅក្បុងហានិភយ័លោយស្ថរប្ត
ការរុក្រក្ប្រ ប ឬ និសសាដរណក្មមលរបងយក្អាទិភាព លៅលលើសក្មមភាពលផេងលទៀត។ លៅទីបញ្ចបប់្ផន
ការលនោះរតូវបានបងាា ញ មានការចូលរមួក្បុងវធីិមយួ និងលោយមនិមានការរពមលរពៀងជាផលូវការ
លោយសហលមនមូ៍លោឌ ននឹងរតូវបានទុក្ខលស្ថក្។ បំណុលក្មមបរសិ្ថទ ននឹងកាល យជាឈចឺាប ់ និង
ចំណាយមរតក្ក្បុងសក្មមភាពនិសសាដរណក្មម លោយស្ថរប្តបំណុលទាងំលនោះ មនិរតូវបានលលសនមត់
ថា ជាធមមតាលោយរកុ្មហ ុនប្ដលមានការលក្ងរបវញ័្ចធនធាន។ 

ចាស់ណាស់ថា របសិនលបើលសដឌកិ្ចច ចំណាយលលើសងគមនិងបរសិ្ថទ ននិងផលបបោះពាល់
ប្ដលទាក្ទ់ងលៅនឹងការផលិតន្រននិសសាដរណក្មមលរបង និងប្រ បជីក្យក្ប្រ បរតូវបានរតិោះរោិះ របលទសជា
លរចើនប្ដលបានផលរបលោជនល៍សដឌកិ្ចច ន្រនសក្មមភាពទាងំលនោះវានឹងបាត១់៦។ បបុប្នថដូចប្ដលលយើង
បានលរៀបរាបល់ៅមុនលពលការចំណាយ លលើការលពញលលញទាងំលនោះ មនិរតូវបានរតិោះរោិះលោយរោឌ ភិ
បាលរកី្ចលរមើននានាលោយស្ថរជំលនឿងងឹតងងបុលរបស់លល លៅក្បុងផលរបលោជនន៍្រនឧសសាដហក្មម
នាលំចញចមផងរបស់ទាងំលនោះ។ 

ជារមួ,និសសាដរណាដអ៏ស្ថច រយ តាមប្បបរបន្រពណីជាលរចើន និងមានជំងឺធងនធ់ងរធំបំផុតរតូវ 
បានរក្សាដលៅក្បុងលិទនិនិសសាដរណានិយមថមី។ 
 
 

ផ្លថ ចក់ារនិយម និងជលមាល ោះលលើរបាក្ចំ់លណញពីធមមជាតិលនោះ 
បណាថ ស្ថរន្រនធនធានធមមជាតិ ជាលរចើនន្ររក្ប្លងលនោះ ជាញឹក្ញាបប់ានមក្ជាមយួនូវ   

បណាថ ស្ថប្ដលមានចងភាជ បល់ោយផ្លថ ចក់ារនិយម។ ការលក្ងរបវញ័្ចធនធានធមមជាតិ ប្ដលមនិ     
ក្លក្ើតលឡើងវញិលៅលលើខ្ប តធំ ក្បុងរបលទសទាងំលនោះបាននាឱំ្យមានការលក្ើត ន្រនរដឌបិតាធិបលតយយ 
ប្ដលមានឥទនិពល សមតទភាពរតូវបានចងភាជ បស់មតទភាព នលោបាយរបស់ពកួ្លល លដើមផឱី្យសមតទ
ភាពមយួហ ុន លដើមផចីរចាកានប់្តលរចើន ឬតិចជាងក្បុងការជលួរុក្រក្ប្រ ប ឬឧសសាដហក្មមលរបង លនោះ។ 
ទាងំលនោះ លឺជារដឌប្ដលបានបប្នទមការផ្លថ ចមុ់ែលលើអំលពើហិងសាដនលោបាយមយួ លដើមផផី្លថ ចមុ់ែលៅលលើ
រទពយសមផតឋិធមមជាតិ (Coronil, ២០០២)។ 

លបើលទាោះបីជា វាហាក្ដូ់ចជាប្បលក្  របលភទន្រនរដឌលនោះ ប្ដលជាញឹក្ញាបរ់បតិភូក្មម ប្ផបក្
សំខ្នម់យួន្រនកាតពវកិ្ចចសងគមរបស់ែលួនលៅឱ្យរកុ្មហ ុនលរបងឬការរុក្រក្ប្រ ប (លនោះរតូវបានចាបល់ផថើម
ផ្លល ស់បថូរ លៅក្បុងរបលទសជាមយួនឹងរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន) បានលបាោះបងល់ចាលតំបនោ់ប ងលរចើនលៅ
ក្បុងក្ខែណឍ ការអភវិឌណ។ សទិតលរកាមលក្ខែណឍ ន្រនការរលំោភយក្ទឹក្ដីទាងំលនោះលៅលពលប្ដលរកុ្ម
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ហ ុនយក្ភារកិ្ចចប្ដលលរួធាល ក្ដ់ល់រដឌ, លរកាយមក្ពរងឹងែលួនវាផ្លធ ល់ ជារដឌបបូលីសមយួប្ដលវាយ   
បៃងាក បជនរងលរោោះ ន្រនរបពន័នលនោះ ែណែៈលពលប្ដលការបដិលសធមនិបំលពញកាតពវកិ្ចច របស់ែលួន
ក្បុងសងគម និងលសដឌកិ្ចច។ សូមផបី្តរបពន័នតុោការ បញ្ចបល់ឡើង លោយការជាបសំ់ណាញ់ក្បុងការ
ចាបអ់ារមមណ៍ និងសមាព ធន្រនសហរោសនិសសាដរណក្មមឯក្ជន ឬរលបរ់លងលោយរដឌ។ 

លៅក្បុងរបលទសបរពិននភូមទិាងំលនោះ មានរចនាសមពន័ននលោបាយ និងសកាឋ នុពលប្ដល
បានយក្ទរមង ់ លឺមនិរតឹមប្តផ្លថ ចក់ារលនាោះលទ បបុប្នថលោភលន។់ អំឡុងលពលឆ្ប នំ្រនការរកី្ចំលរ ើន    
ជាពិលសស លៅក្បុងការលោភលនល់នោះ រតូវចំណាយលពល ក្បុងសំណំុប្បបបទ ន្រនការលក្ើនលឡើងជា
ញឹក្ញាប ់ មនិសមាមារតក្បុងការចំណាយស្ថធារណែៈខ្ងលលើទាងំអស់លនោះ លឺជាការប្ចក្ចាយ
លោយរបុងរបយត័បន្រនមូលនិធិស្ថធារណែៈ។ របលភទន្រនការអនុវតថនលោបាយលនោះ រតូវបានពនយល់ 
ផងប្ដរលោយការលបថជាញ ចិតថ ប្ដលរោឌ ភបិាលលដើមផរីក្សាដអំណាច និង/ឬតាមបំណងរបស់ពកួ្លល 
លដើមផបីលងកើនលលផឿន កំ្ប្ណទរមងរ់ចនាសមពន័ន ប្ដលលោយលស រ ី បានពីទសេនវស័ិយជាក្ោ់ក្ ់   
ណាមយួរបស់ពកួ្លលផ្លធ ល់ ហាក្ដូ់ចជាមានស្ថរែៈសំខ្នស់រមាបក់ារផ្លល ស់បថូរសងគម។ 

ការលក្ើនលឡើងក្បុងការចំណាយស្ថធារណែៈ និងការវនិិលោលលនោះ លឺជាលទនផលន្រនការ
លក្ើនលឡើងអំពីជលមាល ោះប្ចក្ចាយប្ដលោចល់ចញ រវាងរកុ្មប្ដលមានឥទនិពលែុសោប លរចើនបំផុតផង
ប្ដរ។ ស្ថទ នភាពលនោះ ប្ដលបានកាល យលៅជាអាចលមើលល ើញភាលលរចើនលៅក្បុងការរកី្ចំលរ ើនរតូវបាន
លលលរៀបរាបោ់ប ងចាស់លោយ Jürgen Schuldt (ឆ្ប ២ំ០០៥) ប្ដលបាននិោយថា "ដូលចបោះវាជា
ថាមវនថ ប្លផងអំណាចោម នរពំប្ដន ប្ដលលក្ើតលឡើងពីការរកី្ចំលរ ើន។ ការចំណាយស្ថធារណោះ - 
ប្ដលជាលសរភីាពក្បុងការសំលរចចិតថ -ការលក្ើនលឡើងលរចើនជាងរបាក្ចំ់ណូល ប្ដលអាចសនមតប់ាន
មក្ពីការ 
រកី្ចំលរ ើនប្ផបក្លសដឌកិ្ចច (ោរំទលោលនលោបាយស្ថរលពើពនន ប្ដលលក្ើតមានលឡើង ក្បុងរយោះលពលដ៏
លទៀងទាត)់"។ 

"ឥទឌិពលន្រនការលោភលន"់ លនោះបណាថ លឱ្យមានការន្រសវងរក្ប្ដលបំពានចាប ់ និង    
សូមផបី្តភាពសមរមយ ប្ដលែុសចាបន់្រនសមាមារតដធំ៏ ប្ដលបានបលងកើនអតិលរក្លៅក្បុងវស័ិយ    
នាលំចញបឋម។ អវតឋមានន្រនកិ្ចចរពមលរពៀងជាតិដទូ៏លំទូោយ អំពីរលបៀបក្បុងការរលបរ់លងធនធាន
ធមមជាតិទាងំលនោះ និងលោយោម នស្ថទ បន័របជាធិបលតយយរងឹមា ំ (ប្ដលអាចរតូវក្ស្ថងលឡើងបានប្ត
ជាមយួនឹងការរកី្រាលោល និងពលរដឌប្ដលចូលរមួរបក្បលោយចីរភាព១៧) មនិមានកិ្ចចសហ
របតិបតថិការនានា ពីរកុ្មអបក្មានអំណាចបានលលចលឡើង លៅលលើក្ប្នលងលក្ើតលហតុ ការបំពានចាប់
ក្បុងការចាបយ់ក្ចំប្ណក្មយួន្រនការជលួរុក្រក្ប្រ បឬលរបង។ 

ដូលចបោះ អបក្ប្ដលជាបផុ់ងក្បុងវវិាទលៅលលើការជលួធនធានធមមជាតិលនោះ ខ្ងលលើទាងំអស់
លនោះ ស្ថជីវក្មមឆលងប្ដនលោយផ្លធ ល់ ឬលោយរបលោល វាពាក្ព់ន័ឌក្បុងសក្មមភាពទាងំលនោះនិង      
សមពន័មិតថរបស់ពកួ្លល: ធនាោរអនថរជាតិ, ជំនញួដទូ៏លំទូោយនិង វស័ិយហិរញ្ដ វតទុលទាោះបីជាក្ង
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ក្មាល ងំរបោបអ់ាវុធរោឌ ភបិាល ក្បុងរសុក្មយួចំននួបានសហការលរជើសលរ ើស លោយការជលួរក្
ក្ន្ររម និងវស័ិយប្ដលមានឥទនិពលខ្ងនលោបាយមយួចំននួន្រនសងគម។ រកុ្មសហជីពពាណិ
ចចក្មមប្ដលបានផសាដរភាជ បល់ៅនឹងរបលភទ ន្រនសក្មមភាពនិសសាដរណោះក្មម  រតូវបានលលស្ថគ ល់ថា ជា    
"វណត ែៈអភជិនអភជិនាធិបលតយយក្មាល ងំពលក្មម"១៨ ដូចោប ប្ដរទទលួបានផលរបលោជន ៍  ោប ង
សំខ្ន។់ លហើយដូចជាងាយរសួលក្បុងការយល់ដឹងអំពីការតស ូលនោះ លៅលលើការប្ចក្ចាយន្រនការ
ជលួប្ដលអាចមានលរចើន ឬតិចន្រនជលមាល ោះ បងករលហតុតានតឹងថមីប្ផបក្នលោបាយ។ 

ការជយួ ទាងំអស់លនោះ  បានលធវើឱ្យចុោះលែសាដយអភបិាលកិ្ចច តាមប្បបរបជាធិបលតយយដូច
ប្ដលវាបានបញ្ចបក់ារបលងកើត ឬការជយួ សរមួលដល់រោឌ ភបិាលផ្លថ ចក់ារជានិចច និងការលោភលន់
និង សហរោសអតិថិជនប្ដលងាយលៅនឹងការអនុវតថផ្លថ ចល់សមើភាពោប លនោះ។ ជាការពិតណាស់
របលទសទាងំលនោះ មនិបានផថល់នូវលំរូលអបំផុតន្រនលទនិរបជាធិបលតយយ -ជាជាងការលធវើវាផធុយពីលនោះ។
លលើសពីលនោះលទៀត ការលរបើរបាស់ែជោះខ្ជ យ ជាញឹក្ញាបន់្រនរបាក្ចំ់ណូលប្ដលទទលួបាននិងអវតថ 
មានន្រនលោលនលោបាយ ប្ដលមានលសទរភាពវាបានបញ្ចបល់ឡើង លោយការលធវើឱ្យចុោះលែសាដយ រចនា 
សមពន័នស្ថទ បន័ប្ដលមានរស្ថបឬ់បងករជាឧបសលគដល់សំណងរ់បស់ពកួ្លល។ 

អាលមរកិ្ឡាទីន រតូវបានរបមូលលោយបទពិលស្ថធលរចើន លៅក្បុងតំបនល់នោះ។របលទសជា
លរចើនន្រនរោឌ ភបិាលបណាថ របលទសក្បុងតំបនល់នោះបានបងាា ញោប ងចាស់ពីលក្ខណែៈពិលសសផ្លថ ចក់ារ
ប្ដលជាលទនផលន្រនរលបៀបពីការរបមូលផថុ ំន្រនការនាលំចញសំខ្នល់នោះជាពិលសសលៅលពលប្ដលវារតូវ
បានប្ផអក្លលើចំននួតូចមយួន្រនធនធានប្រ បធមមជាតិ។ 

ការពិតភាពសមុរលស្ថម ញលនោះផងប្ដរ បានលក្ើតមានលៅក្បុងប្ផបក្លផេងលទៀតន្រនពិភពលោក្
ជាពិលសសលៅក្បុងរបលទសប្ដលនាលំចញលរបងឬស្ថរធាតុប្រ ប១៩។ នរ័ប្វស នឹងកាល យជាក្រណីលលើក្ 
ប្លងប្ដលបានបងាា ញឱ្យល ើញក្ផួនលនោះ។ ភាពែុសោប រវាងនរ័ប្វស និងក្រណីប្ដលបានលរៀបរាប់
ពាក្យកុ្ហក្មុន លៅក្បុងការពិតប្ដលថារបតិបតឋិការលៅក្បុងឧសសាដហក្មមលរបងលៅទីលនាោះ បានចាប់
លផថើម និងពរងីក្លៅលពលប្ដលស្ថទ បន័នលោបាយ និងលសដឌកិ្ចចតាមប្បបលទនិរបជាធិបលតយយរងឹមាំ
រចួលៅលហើយ, និងក្រមតិន្រនវសិមភាពសងគមលនោះ លឺមានក្រមតិទាបខ្ល ងំណាស់លៅក្បុងការលរបៀប
លធៀបលៅមូលោឌ នលសដឌកិ្ចច ប្ដលការរុក្រក្ប្រ ប ឬលរបងលៅក្បុងពិភពលោក្មយួប្ដលលធវើឱ្យអស់       
ជីវជាតិ។ លៅក្បុងពាក្យលផេង នរ័ប្វសបានោក្ប់ញ្ចូ លឧសសាដហក្មមលរបង ចូលលៅក្បុងសងគម និង
លសដឌកិ្ចចរបស់ែលួនលៅលពលប្ដលវាលឺជារបលទសអភវិឌណនរ៍ចួលៅលហើយ។ 

លយើងមនិអាចសនបិោឌ ន ការឆលុោះបញ្ហច ំងរបស់លយើងលោយោម ននិោយ អំពីលក្ខណែៈ
ពិលសសមយួលទៀតរបស់បណាថ របលទសទាងំលនោះ បានជាបល់ោយបណាថ ស្ថ អំលពើហឹងសាដប្ដលហាក្់
ដូចជាចាបន់្រដោប ជាមយួលំរបូ្ដលមានការែូចខ្តរបជាធិបលតយយ។ អំលពើហិងសាដលនោះ អាចនឹងរតូវ
បានអនុវតថនល៍ោយរដឌផ្លធ ល់, សូមផបី្តជាមយួរោឌ ភបិាល ចាតទុ់ក្ថាជាការរកី្ចលរមើនដូចប្ដលពកួ្
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លលបានរបរពឹតថ បទឧរកិ្ដឌ របឆ្ងំតវាប  លពញនិយម របឆ្ងំទល់នឹងសក្មមភាពនិសសាដរណាលនោះ
ជាមយួនឹងលោលបំណងប្តមយួលតន់្រនការរក្សាដពកួ្លលអភវិឌណន។៍ 

អំលពើហិងសាដលនោះ បានលោោះប្លងលោយសហរោសនិសសាដរណាែលួនលលផ្លធ ល់ ញឹក្ញាប់
លោយមានការោរំទពីរោឌ ភបិាល បានយក្សំណំុប្បបបទន្រនក្រមតិែុសប្បលក្ោប  ន្រនការបៃងាក ប។  
បញ្ជ ីន្រនអំលពើលឃ្លរលៅ ទាងំលនាោះ និង លបើលទាោះបីជាអំលពើរបល័យពូជស្ថសនល៍នោះ លឺជារយែៈលពលយូរ
និងរតូវបានលលស្ថគ ល់ោប ងចាស់ លៅក្បុងអាលមរកិ្ឡាទីន២០។ វាបានមានសៃងាគ មសីុវលិផងប្ដរ២១ 
លបើក្ចំហរសៃងាគ ម រវាងបណាថ របលទស និងការរលំោភឈាល នពានរបស់អធិរាជ លលើប្ផបក្មយួន្រនការ 
កំ្ណតអំ់ណាចជាក្ោ់ក្ម់យួចំននួ លដើមផធីានាការផគតផ់គងធ់នធានធមមជាតិរបស់ពកួ្លល -ជាពិលស 
សលរបងនិងឧសម័ន- តាមរយោះការបងខំរបសិនលបើចាបំាច២់២។ 

ជលមាល ោះទាងំលនោះ  ប្ដលបានរបរពឹតថលៅលៅក្បុងបរោិកាស លឺអលសទរភាពឥតឈបឈ់រ
អនុវតថនក៍ារចំណាយប្ផបក្លសដឌកិ្ចចសរមាបល់ស រនី្រនលហតុផលមយួ។ លយើងរបប្ហលជាលិតថា ជា
ឧទាហរណ៍ន្រនលទនផលែូចរទងរ់ទាយប្ដលបងកលឡើងលោយការអវតឋមាន របស់ស្ថទ បន័រងឹមា:ំ ការ
បនាធ បតន្រមលន្រនការនាលំចញ ឬបលងកើនតន្រមល ន្រនការនាចូំលលោយរកុ្មហ ុនរុក្រក្ប្រ ប ឬលរបង លដើមផកីាត់
បនទយចំននួន្រនពនន និងពកួ្ជាបព់ួជលសឋចប្ដលពកួ្លលបង;់ ការកាតប់នទយ មនិអាចទាយទុក្ជាមុន 
បានលហើយ លពលែលោះបានកាតប់នទយ មយួរលំពចលនាោះ លៅក្បុងការផលិត លោយសហរោសឆលងប្ដន
លដើមផបីងខំឱ្យរបាក្ចំ់លណញរបស់ែលួនែពស់ វតថមានរកី្លូតោស់ និងការលរជៀតប្រជក្របស់អនថរការ ី
រលបរ់បលភទប្ដលលធវើឱ្យផលិតក្មមកានប់្តលំបាក្ និងរបតិបតថិការចំណាយបប្នទមលទៀត។ លៅទី
បំផុតបញ្ហា របលភទលនោះ -ប្ដលពំុប្មនជាលលើក្ទីមយួបបុលណាត ោះលទ លៅលលើអវីប្ដលអាចជាបញ្ជ ី ោម ន   
ទីបញ្ចបន់្រនការរបរពឹតថិែុសឆគងនិងការបងខូចរទងរ់ទាយ -សូមផបី្តអាចបងកឱ្យមានការកាតប់នទយក្បុង
ការវនិិលោលលៅក្បុងវស័ិយលនោះោប ងលហាចណាស់លឹតាមរយោះរកុ្មហ ុនប្ដលរបាក្ដរបជាបំផុត។ 

លលើសពីលនោះលទៀត  ដូចជាការពឹងប្ផអក្ខ្ល ងំ លៅលលើការយក្លចញពីចិតឋសបផុរសធមមជាតិ 
របស់លំនិតន្រចបរបឌិតថម ី ប្ដលមានផលិតភាព និង សូមផបី្តការលផថើមលំនិតការលធវើទីផសាដរ និងពរងឹង
លិទនិផ្លថ ចមុ់ែលិទនិបិតាធិបលតយយ និងប្សវងរក្អនុវតថនក៍ារជលួ។ លហើយលៅលពលប្ដលលយើងបាន
ដឹងថាការអនុវតថទាងំលនោះ រមួជាមយួនឹងសហរោសនិសសាដរណក្មមការលក្ើនលឡើង លរជៀតប្រជក្លៅ
ក្បុងរោឌ ភបិាល ពរងឹងរកុ្មមនុសេមយួរកុ្មតូច បបុប្នថមានអនុភាព។ 

លលើសពីលនោះលទៀត ការចំណាយរបាក្ស់្ថធារណែៈជាលរចើនលទៀត លៅលលើសក្មមភាពអតិថិ
តា ការកាតប់នទយសមាព ធមនិទានល់ ើញចាស់សរមាបល់ទនិរបជាធិបលតយយលរចើនជាងមុន។ លនោះលឺ
ជារបលភទន្រន "សនថិភាវក្មមឆ្ប សំ្ថរលពើពនន" (Schuldt, ២០០៥) បានមានលោលបំណង កាតប់នទយ
ការធាល ក្ចុ់ោះ ការតវាបសងគម។ របាក្ចំ់ណូលធំ របស់រោឌ ភបិាលប្ដលវាអាចការពារ ការបលងកើតទរមង់
ន្រនការរបឆ្ងំ ឬរកុ្មឯក្រាជយ ឬរកុ្មបក្េពួក្ប្ដលមានក្មាល ងំប្ដលនឹងអាចលដើមផទីាមទារសិទនិ
នលោបាយ និង សិទនិលផេងលទៀត (សិទិនមនុសេ យុទនធម៍ រោឌ ភបិាលប្ដលបានប្ចក្របំ្លក្, ។ល។)
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លោយការោក្ជំ់នសួពកួ្លលពីអំណាច។ រោឌ ភបិាលបាន សូមផបី្តអាច ប្បងប្ចក្របាក្ជ់ាលរចើន
លដើមផពីរងឹងការរតួតពិនិតយន្រផធក្បុងរបស់ែលួន លោយរមួបញ្ចូ លទាងំការបៃងាក បលលើលូរបក្តួ។ 

ស្ថទ នភាពន្រនធនធានហិរញ្ដ វតទុលរចើន អាចអនុញ្ហដ តឱ្យមានលោលនលោបាយ ពរងីក្
លសដឌកិ្ចច, បំលពញលោយបំណុលខ្ងលរៅ។ ការប្សវងរក្សរមាបរ់បាក្ប់ប្នទមលទៀត លដើមផផីថល់
ហិរញ្ដ វតទុលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសលនោះ បណាថ លឱ្យមានបំណុលបរលទស២៣។ លៅទីលនោះ ជាថមីមថង
លទៀត លយើងល ើញមានឥទនិពលលោភលនជ់ាក្ប់្សថង លៅក្បុងបំណងរបាថាប របស់ធនាោរ -ជា
ពិលសសអនឋរជាតិមយួ ថាលតើឯក្ជន ឬពហុភាលី -លដើមផចូីលរមួ លៅក្បុងការរក្បានរបាក្ចំ់ណូល    
បរបូិណ៌ ពីអណថូ ងសមផូរប្រ ប។ ធនាោរទាងំលនោះ លហតុលនោះលហើយ បានជាការទទលួែុសរតូវរមួោប
លដើមផលីទនផលបំណុលពីខ្ងលរៅ២៤។ បចចុបផនបលនោះ របលទសចិនបានផថល់របាក្ក់្មចជីាលរចើនលៅឱ្យ
របលទសកំ្ពុងអភវិឌណន ៍ជាពិលសសលៅក្បុងទវីបអាៃហវកិ្ និងអាលមរកិ្ឡាទីនក្បុងលោលបំណងទទលួ
បានការរតួតពិនិតយន្រនការរក្ប្រ បឬ ដីលាបល់របង ឬតំបនប់្ដលមានដីទំហំធំសរមាបវ់ស័ិយក្សិក្មម
រពមទាងំការក្ស្ថងលហោឌ រចនាសមពន័នន្រនការងារសំខ្ន់ៗ ។ 

ជាលទនផលន្រនរបាក្ចំ់ណូលោប ងលរចើន ពីការលក្ងរបវញ័្ចធនធានធមមជាតិ និងភាពងាយ
រសួលន្រនការែចរីបាក្ពី់បរលទសជាមយួរោឌ ភបិាលមានទំលនារលៅរក្រចនាសមពន័នកាតប់នទយបនធុក្ពនន
និងការអនុវតថរបស់ែលួន។ ពកួ្លលជាញឹក្ញាបក់ាតប់នទយបនធុក្ពននអបផបរមា និងសូមផបី្តការ
របមូលពននអាចបញ្ឈបទ់ាងំអស់ោប  ជាពិលសសពននលលើរបាក្ចំ់ណូល។ (លរៅពីលនាោះ បណាថ ស្ថន
មលនាលមវជិាជ  លិទនិលសរនិីយមថមី មនិបានលលើក្ទឹក្ចិតថ លៅក្បុងការលក្ើន ន្រនបនធុក្ពននណាមយួ    ផង
ប្ដរ២៥។) 

លៅលលើចំណុចលនោះ លឺមានតំន្រលប្ដលបនលិចការែិតែំរបឹងប្របងរបស់រោឌ ភបិាលរកី្
ចលរមើនមយួចំននួដូចជាអបក្ប្ដលលៅក្បុងលអកាវ ឌរ័ និងបូលីវ,ី លដើមផបី្ក្លមអ ការរបមូលពននរមួទាងំ
ការប្ណនាឱំ្យរកី្ចលរមើន និងមានរបពន័នពនន រតឹមរតូវបប្នទមលទៀត។ 

ក្បុងក្រណីណាមយួ ដូចជា Jürgen Schuldt (២០០៥) បានចងអុលបងាា ញ ពីការរលប់
រលងមានភាពធូររលុងន្រនហិរញ្ដ វតទុស្ថធារណែៈ បានលធវើឱ្យរបជាពលរដឌចូលលៅក្បុងទមាល បអ់ារក្ក្។់
អារក្ក្ ់ "មាននយ័ថាស្ថធារណែៈនឹងមនិទាមទារឱ្យមានតមាល ភាពនិងយុតថិធម,៌ តំណាង និងមាន
របសិទនិភាពក្បុងការចំណាយពីរោឌ ភបិាល"។ ការប្ថរក្សាដន្រនចំណាយ និងឧបតទមភធនមនិលសបើភាពោប
លនោះ ជាឧទាហរណ៍លៅលលើលរបងឥនននែៈ អាចរតូវបានពនយល់លោយទមាល បអ់ារក្ក្ទ់ាងំលនោះ លបើលទាោះ
ជាពកួ្លលរតូវបានលលល ើញរចឡំថាជា "សមទិនិផលតាមរយោះរបជាជន"។ 

តរមូវការសរមាបក់ារតំណាងធិបលតយយលៅក្បុងរដឌលនោះ, Schuldt រលឹំក្លយើងថា ជាធមមតា
វាបានលក្ើតលឡើងជាផលវបិាក្ន្រនការដំលឡើងពននមយួ -លៅរបលទសអងល់លលសជាង ៤០០ឆ្ប កំ្នលងលៅ
និងលៅក្បុងរបលទសបារាងំលៅលដើមន្រនសតវតេទី១៩ ជាឧទាហរណ៍។ផបតលំ់និតន្រនការប្សវងរក្ការ
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ជលួនិងអតិថិជននិយមលឺពិតជាផធុយពីពលរដឌ, និងសូមផបី្តអាចរារាងំនិងលធវើឱ្យរខំ្នដល់ការស្ថង
សងរ់បស់ែលួន។ 

រោឌ ភបិាលន្រនរបលទស ប្ដលមានលសដឌកិ្ចចនាលំចញបឋមទាងំលនោះ មានមនិរតឹមប្តថវកិា
រលបរ់ោន ់-ពិលសសលៅក្បុងលពលរកី្ចំលរ ើនលនោះ- លដើមផអីនុវតថការងារស្ថធារណែៈចាបំាច;់ ពកួ្លលអាច
មានលទនភាព លដើមផោីក្ព់រងាយវធិានការ និងសក្មមភាពក្បុងលោលបំណងសហការលរជើសលរ ើស
របជាជន, លៅក្បុងលោលបំណងលដើមផធីានាបាននូវក្រមតិរលបរ់ោនន់្រនអភបិាលកិ្ចចប្ដលអនុញ្ហដ ត 
ឱ្យពកួ្លលបងាា ញពីការលធវើកំ្ប្ណទរមង ់ និងការផ្លល ស់បថូរប្ដលពកួ្លលពិចារណាថាជាការចាបំាច។់  
ការរចបាចប់ញ្ចូ លោប អតិថិជននិយម វាលធវើឱ្យពិបាក្ដក្ដលងាើមន្រនរបពលរដឌ។ វាលៅប្តអារក្ក្ល់ៅ 
លពលការអនុវតថអតិថិជនជាការលលើក្ទឹក្ចិតថបុលគលនិយម លោយមានការលោលនលោបាយប្ដល
លផ្លថ តលលើបុលគល -ដូចជាប្ដលបានប្ណនាលំោយរោឌ ភបិាលលិទនិលសរនិីយមប្ដលរតូវបានបនថលរកាម
ការរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន -ពកួ្លលអាចសូមផបី្តរលបរ់លងលៅលដើមផលីោោះសំលណើ រមួ និងសក្មមភាព។
ការបញ្ចប ់លនោះមានឥទនិពលអវជិជមានលលើអងគការសងគមសីុវលិ និង លៅប្តការធងនធ់ងរបប្នទមលទៀតលៅ
លលើអារមមណ៍របស់សហលមន២៍៦។ 

សក្មមភាពទាងំលនោះ ជាញឹក្ញាប ់នាលំៅរក្ផ្លថ ចក់ារ និងទរមងអ់ារក្ក្រ់បស់រោឌ ភបិាល
ប្ដលលៅក្បុងក្រណីប្ដលលអបំផុត, ប្ដលវាអាចោក្ល់ៅពីលរកាយ អវីប្ដលលោក្ Guillermo 

O'Donnell បានលៅថា "លទនិរបជាធិបលតយយលណែៈរបតិភូ" ឬ អវីប្ដលរតូវបានលលស្ថគ ល់លៅន្រថងលនោះ
ែណែៈរបជាសិទនលិទនរិបជាធិបលតយយ។ 

លលើសពីលនោះលទៀត រោឌ ភបិាលនិយមរបធានាធិបលតយយន្រនរបលភទលនោះ (មនិថាការរកី្
ចលរមើនឬលិទនិលសរនិីយម) ប្ដលលោោះរស្ថយការទាមទាររបស់សងគមក្បុងអតិថិតាលំរូលឺជាក្ប្នលង 
បងាក តពូ់ជមយួសរមាបទ់រមងថ់មីន្រនជលមាល ោះសងគមនលោបាយ។ លនោះ លឺលោយស្ថរបុពវលហតុន្រនរចនា
សមពន័នន្រនភាពរកី្រក្និងការបដិលសធមនិទទលួយក្ការលោោះរស្ថយ។មយួចំននួន្រនរបាក្ចំ់ណូលពី
លរបងអតិលរក្ឬការរុក្រក្ប្រ បរតូវបានប្បងប្ចក្ស្ថជាថម,ី បបុប្នថ មនិមានដំលណើ រការប្បងប្ចក្លៅក្បុង
ជលរៅប្ដលមានរបាក្ចំ់ណូលនិងរទពយសមផតថិ។ ដូចោប ប្ដរពីផលបបោះពាល់បរសិ្ថទ ននិងសងគមោប ង
សំខ្នន់្រនសក្មមភាពចរមាញ់ទាងំលនោះក្បុងរទងរ់ទាយធំមយួដូចោប លនោះប្ដររតូវបានប្ចក្ចាយវាមនិ
លសមើោប នាឱំ្យមានការលក្ើនលឡើងលនាោះបានអំពាវនាវឱ្យមានការលឆលើយតបផ្លថ ចក់ារថមី។ 

លោក្តាមអនុស្ថសនរ៍បស់លោក្ Anthony Bebbington ដូចខ្ងលរកាមលនោះ លបើលទាោះ
បីជាបានលោយោម ននយ័លដើមផផីឋល់លោបល់ថា លនោះនឹងលោោះរស្ថយការោម នចីរភាព ចាបំាចន់្រនការ
លធវើអាជីវក្មមលលើធនធានធមមជាតិប្ដលមនិអាចក្លក្ើតលឡើងវញិ ប្ដលជាលំនិតន្រននិរនថរភាពមយួលរួ
ប្តរតូវបានស្ថងសងត់ាមប្បបរបជាធិបលតយយ -ោប ងលហាចណាស់សរមាបក់ារផ្លល ស់បថូរ។ ប្ដន
កំ្ណតដ់ល់ការអភវិឌណ លរួប្តរតូវបានផសាដរភាជ បល់ៅនឹងសងគមសីុវលិលោយែលួនវាផ្លធ ល់ និងការចូល 
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រមួជាជាងរតូវបានោក្កំ់្ហិត លំរូប្ដលជាក្ប្នលងសរមាបអ់បក្មានឥទនិពលបំផុត សប្មឋងរបស់ែលួន 
រកុ្មហ ុនឆលងប្ដន និងរដឌជាញឹក្ញាបល់ៅក្បុងការលរៀបរយទាងំលនាោះ -លឺជាអបក្ប្ដលសលរមចចិតថ។ 
ដូលចបោះ ការលរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិលនោះ នឹងរតូវបានោក្ស់រមាបក់ារពិភាក្សាដ លហើយលនោះជាផលូវ
លចញសរមាបប់រោិកាសរបឆ្ងំរបជាធិបលតយយប្ដលលៅជំុវញិលិទនិនិសសាដរណានិយម។ 

ជារមួ ការពឹងប្ផអក្លលើធនធានធមមជាតិប្ដលមនិអាចក្លក្ើតលឡើងវញិ ប្ដលជាញឹក្ញាប ់
ពរងឹងភាពប្ដលមានអំណាចោចខ់្ត ក្បុងការរលបរ់លង  រតឹប្តផ្លថ ចក់ារ  រោឌ ភបិាលលោយស្ថរប្ត
ក្តាថ ដូចខ្ងលរកាម: 

 ស្ថទ បន័រដឌទនល់ែសាដយលពក្ក្បុងការអនុវតថចាបនិ់ងមិនអាចរលបរ់លងសក្មមភាពរបស់រោឌ
ភបិាល។ 

 អវតឋមានន្រនចាប ់ និងតមាល ភាពប្ដលលលើក្ទឹក្ចិតថក្បុងការលរបើមូលនិធិស្ថធារណែៈ និង
ទំនិញទូលៅ។ 

 ទំនាស់លលើការប្ចក្ចាយន្រនការជលួក្បុងចំលណាមរកុ្មអបក្មានអំណាចប្ដលបានលោយ 
ការពរងឹងការប្សវងរក្ និងការជលួលបតិក្ភណឍ  កាតប់នទយការវនិិលោល និងអរតាន្រន
កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចលៅក្បុងរយែៈលពលប្វង។ 

 លោលនលោបាយរោឌ ភបិាលែលីប្ដលមនិរតូវបានលរោងទុក្ផងប្ដរ។ 
 ការបំភានន់្រនរទពយសមផតថិជាការងាយរសួល និងសមផូរប្បបមក្ពីការលក្ងរបវញ័្ចខ្ប តធំ

និងការនាលំចញធនធានធមមជាតិប្ដលបានកាល យលៅជាប្ផបក្មយួន្រន DNA ន្រនវស័ិយទូលៅ
ន្រនសងគម និងរោឌ ភបិាល។ 

 

ពីការអភវិឌណនិយមប្បបបុរាណលៅលរកាយលិទននិិសសាដរណានិយម 
មិនថាលៅក្បុងលសចក្ឋីជំលនឿអារក្ក្ ់ឬពីភាពលងងល់មល  ជាលំនិតក្រម និងអសក្មមអាចលក្ើត

លឡើងលៅនរណាមាប ក្:់ របសិនលបើលសដឌកិ្ចចការនាលំចញចមផង បលងកើតមនិទានម់ានការអភវិឌណជានិចច 
ដំលណាោះរស្ថយនឹងរតូវបាន លដើមផបីញ្ឈបក់ារលក្ងរបវញ័្ចធនធានធមមជាតិ។ ជាក្ប់្សឋង លនោះលឺជា
ជំលនឿែុសមយួ។ បណាថ ស្ថរធនធានមនិប្មនជាការបណាថ លលអាយស្ថល ប ់ លជាលវាសនាលនាោះលទ 
បបុប្នថការលរជើសលរ ើសមួយ។ បញ្ហា របឈមលនោះបានសទិតលៅក្បុងការប្សវងរក្យុទនស្ថៃសថមយួប្ដលនឹង
អនុញ្ហដ តឱ្យ "ប្ដលរស់លៅលអ" រតូវបានក្ស្ថងលោយទាញយក្របលោជនពី៍ធនធានធមមជាតិប្ដល
មនិអាចក្លក្ើតលឡើងវញិឱ្យពកួ្លលងាក្លៅរក្" រពោះពរ (Stiglitz, ២០០៦)។ 

ដូលចបោះភារកិ្ចចលនោះលឺលដើមផលីរជើសលរ ើសផលូវលផេងោប ប្ដលនឹងជយួ លយើងឱ្យឆ្ង យពីបណាថ ស្ថរ
ធនធាន និងពីបណាឋ ស្ថប្ដលមក្ពីការដក្ជ់ាបទ់សេនែៈប្ដលរបកានវ់និយ័ចាស់ប្ដលបានរក្សាដទុក្ 
ពកួ្លយើងសទិតលៅលរកាមអំណាចឆលងប្ដន។ លហតុលនោះលហើយ បានជាភារកិ្ចចមយួដស៏មុលស្ថម ញបំផុត
លឺលដើមផលីរៀបចំ និងអនុវតថនយុ៍ទនស្ថៃសថមួយប្ដលនឹងនាឱំ្យមានលសដឌកិ្ចចលរកាយលិទនិនិសសាដរណា។ 
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លសដឌកិ្ចចថមីលនោះ វានឹងមនិមក្វញិក្បុងលពលលពញមួយយបល់ទ។ វាលឺជាការលំបាក្ក្បុងការ
រសន្រមលទនភាពន្រនការបិទមយួរលំពចន្រនតំបនល់របង ឬប្រ បប្ដលកំ្ពុងរបតិបតឋិការលៅលពលលនោះ។ បបុប្នថ
ការផ្លល ស់បថូរលនោះ នឹងមនិកាល យជាការពិត របសិនលបើសក្មមភាពបនថរការពរងីក្លហើយរបសិនលបើមនិ
មានការជលរមើសជំនសួជាក្ោ់ក្ ់ សរមាបក់ាតប់នថិចមថងៗ ឱ្យពកួ្លលរតឡបម់ក្វញិ លោយ          
មលធាបាយន្រនដំលណើ រការប្ដលបានលរោងទុក្បានរតឹមរតូវន្រនការផ្លល ស់បថូរ។ ជាការពិតណាស់ ការ
ផ្លល ស់បថូរលនោះនឹងមនិមានភាពងាយរសួល លៅក្បុងពិភពលោក្មូលធន ថាជាលរឿងប្ដលោម ននិសសាដរ
ណក្មមឧសសាដហក្មមដូចជាលរបងប្រ បនិងន្ររពលឈើ។ ការក្ស្ថងការផ្លល ស់បថូរលនោះ លឺជាភារកិ្ចចសំខ្ន់
ចាបំាចណ់ាស់នាលពលបចចុបផនបលនោះលហើយវានឹងតរមូវឱ្យមានសមតទភាពទាងំអស់សរមាបក់ាររតិោះរោិះ
ពិចារណា, របឌិតនិងអបក្ន្រចបរបឌិតលៅក្បុងសងគមនិងអងគការរបស់ែលួន។ កិ្ចចែិតែំរបឹងប្របងលឆ្ព ោះ
លៅលរកាយនិសសាដរណាលៅខ្ងតផូង សក្លលោក្លរួប្តលដើរទនធឹមជាមយួលសដឌកិ្ចចអនថ់យ២៧ឬ
ោប ងលហាចណាស់, កំ្លណើ នលថរ លៅភាលខ្ងលជើងសក្លលោក្។ លនោះជាបញ្ហា ន្រនការរពួយបារមភ
ប្ដលកំ្ពុងលក្ើនលឡើងលៅក្បុងរបលទសឧសសាដហក្មមជាលរចើន។ 

វធីិលចញន្រនលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណាប្ដលនឹងរតូវអនុវតថន ៍ ជាមយួសក្មមភាពមយួចំននួន្រន
របលភទសរមាបល់ពលលវោ លនោះរតូវប្តយក្លៅពិចារណាចំណុចសំខ្នលឺ់: ការលរោងទុក្ភាពអន់
ថយន្រនលិទនិនិសសាដរណោះក្មមនិយម។ជលរមើសលនោះនឹងលលើក្ក្មពស់សក្មមភាពរបក្បលោយនិរនថរភាព
ប្ដលអាចនឹងរបរពឹតថលៅលៅក្បុងវស័ិយ ផលិតក្មម ក្សិក្មម លទសចរណ៍ និងជាពិលសស ចំលណោះ   
ដឹង។ ធមមជាតិ រតូវប្តមនិបានលធវើឱ្យែូចខ្តណាមយួបប្នទមលទៀតលទ។ យុទនស្ថៃសថលជាលជយ័ន្រន
ការងាររបលភទលនោះ លៅក្បុងការចាបល់ផថើមលៅក្បុងសងគមលសដឌកិ្ចចវបផធម ៍ និងបរសិ្ថទ នលនោះការផ្លល ស់  
បថូរនឹងពឹងប្ផអក្លលើរលបៀបប្ដលជាបទ់ាក្ទ់ងោប  ប្ដលពកួ្លលមានលហើយខ្ងលលើទាងំអស់លនោះ ជា
ក្រមតិន្រនការោរំទពីសងគមប្ដលពកួ្លលមាន។ 

លំនិតលនោះ លឺលរសចប្តនឹងរបលល់ឱ្យ  លសដឌកិ្ចចនិសសាដរណា មនិនិរនថរភាព -ទាងំឡាយ
ណាប្ដលរតូវបានប្ផអក្លលើការនាលំចញទំនិញបឋម, ការតរមងទិ់ស ហួសលហតុលៅកានទី់ផសាដរនាំ
លចញ មនិប្មនឧសសាដហក្មម  មានក្រមតិែពស់ន្រនភាពរកី្រក្ និងការបដិលសធ  លផ្លឋ តលលើរបាក្់
ចំណូល និងរទពយសមផតថិលៅក្បុងន្រដមនុសេមយួចំននួ, និង បានបំផ្លល ញនិងការបំពុលបរសិ្ថទ ន 
ចំលពាោះអតីតកាល។ លោលបំណងលឺលដើមផកី្ស្ថងរបលទស ប្ដលមានលសដឌកិ្ចចរបក្បលោយនិរនថរ
ភាពមាននយ័ថារបលទសប្ដលមានលសដឌកិ្ចចចរមុោះ ជាមយួជរួន្រនផលិតផល និងទីផសាដរប្ដលកំ្ពុង
មានឧសសាដហក្មម និងលសវាក្មមតរមងទិ់សលោយមានសមតទភាពក្បុងការបលងកើតនលោជិក្មានលុណ
ភាពលអសមភាព និងលោរពវបផធម ៍និងធមមជាតិ។ លៅលលើចំណុចលនោះលឺវាអាចលធវើលៅបានលដើមផលីឆ្ព ោះ
លៅមុែការជបួជាថមមីថងលទៀត នឹងទសេន:អំពីពិភពលោក្ ជនជាតិលដើមភាលតិច ការប្ដលមនុសេ
ជាតិមនិប្មនរតឹមប្តរមួរស់ក្បុងភាពសុែដុមរមយនា ជាមយួនឹងធមមជាតិលទ បបុប្នថជាមយួសំណំុប្បប
បទប្ដលជាប្ផបក្មយួរបស់វា។ 
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លដើមផអីាចចាបល់ផថើមការផ្លល ស់បថូរលនោះ ប្ដលចាបំាចនឹ់ងរតូវមានមនុសេលរចើនស្ថសន ៏ វាជា
ការចាបំាចណ់ាស់ ក្បុងការោក្ឱ់្យស្ថទ បន័រដឌថមី និងខ្ល ងំកាល  និងជាវធីិថមីន្រនការលរៀបចំការលសដឌកិ្ចចផង
ប្ដរដូចជាមានលំនិតយុទនស្ថៃសថន្រនរលបៀបលដើមផចូីលរមួក្បុងទីផសាដរពិភពលោក្។ លហតុដូលចបោះលហើយ
លនោះ តរមូវឱ្យមានការលរៀបចំបទបផញ្ដតថិ និងអងគការរពមទាងំយនថការប្ដលបានបលងកើតលឡើងោប ង
រតឹមរតូវប្ដលនឹងអនុញ្ហដ តឱ្យដំលណើ រផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះលឆ្ព ោះលៅមុែ២៨។ 

អវបី្ដលលយើងកំ្ពុងសមលងឹលមើល បនាធ បម់ក្លឺជារបលភទថមីន្រនជំនាញផលិតភាពលដើមផអីាច
ឱ្យរបលទសមាននិរនថរភាព ខ្ងក្បុង ប្ផអក្លលើការមូលមតិោប ោប ងទូលំទូោយ រវាងផលរបលោជន៍
លផេងោប ។ លដើមផសីលរមចបានទាងំលនោះ វាលឺជាការចាបំាចល់ដើមផពីរងឹងទីផសាដរក្បុងរសុក្ និងបរធិាន
ប្ដលមានផលិតភាពលៅក្បុងរបលទស រពមទាងំការរចនាសរមាបក់ារផលិត ជាយុទនស្ថៃសថ អនថរ
កាលមយួប្ដលនឹងនាលំៅដល់ឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មមកានប់្តតិចជាងលនោះ មានស្ថរែៈសំខ្ន់
ចំលពាោះកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច។ ការជបួលឡើងវញិ ជាមយួនឹងធមមជាតិ លឺជាចំណុចអាទិភាពមយួលផេង
លទៀត លៅលលើរលបៀបវារែៈលហើយលនោះមាននយ័ថាការលធវើឱ្យឆ្ង យពីលំរូនិងការអនុវតថការលផ្លថ តលលើការ
លក្ងរបវញ័្ច និងភាពសមរសបន្រនធមមជាតិ។ លយើងលរួចាថំាមនុសេជាតិទាងំអស់មានកាតពវកិ្ចចលដើមផី
ការពារបូរណភាព ន្រនដំលណើ រការធមមជាតិប្ដលធានានូវលំហូរ ន្រនថាមពល និងសមាភ រែៈលៅក្បុងជីវ
មណឍ លលនោះ។ ការអនុវតថនល៍នោះ មាននយ័ថាការរក្សាដបាននូវជីវចំរុោះ របស់ពិភពលោក្។ លដើមផី
សលរមចបាននូវការផ្លល ស់បថូរអរយិធមល៌នោះ ការមនិលធវើពាណិជចក្មមលលើធមមជាតិ នឹងហាក្ដូ់ចជាមាន
ស្ថរែៈសំខ្ន។់ លោលបំណងលសដឌកិ្ចច រតូវប្តមានលៅលរកាមបងាគ បច់ាបប់្ដលកំ្ណត ់ថាលតើរបពន័ន
ធមមជាតិ លធវើរបតិបតថិការលោយមនិបាតប់ង ់ ការលមើលល ើញន្រនការលោរពលសចក្ថីន្រថលថបូររបស់មនុសេ
និងតរមូវការលដើមផលីលើក្ក្មពស់លុណភាពជីវតិរបស់របជាជន និងសហលមន។៍ 

ទាងំលនោះវាជាកាតពវកិ្ចចលដើមផរីក្សាដ (លជៀសវាងការបំផ្លល ញ) ទឹក្ដីរបស់ពកួ្អបក្ប្ដលជា
អបក្រលបរ់លងរទពយសមផតថិបរសិ្ថទ ន និង លុណតន្រមល ន្រនសងគមប្ដលជាក្ប្នលងប្ដលក្រមតិែពស់បំផុត 
ន្រនជីវែៈចរមុោះរតូវបានរបមូលផថុ ំ: ការផថួចលផថើម Yasuní-ITT ក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ លឺជាឧទាហរណ៍ក្បុង
ពិភពលោក្២៩។  វានាឱំ្យមានការបលងកើតលំនិតន្រននិរនថភាពរងឹមា ំ (មូលធនលសដឌកិ្ចចមនិអាចជំនសួ 
បានទាងំរសុង "មូលធនធមមជាតិ") ប្ដលជាលំរូថមីមយួ សរមាបរ់លបៀបក្បុងការលរៀបចំសងគម។ លហើយ
វាបានបញ្ហច ក្នូ់វការជំនសួលោយសនមត ់ការលណនាមាប រកូ្លសដឌកិ្ចចផងប្ដរ ជាមយួនឹងសូចនាក្រថមី
និងសនធសេននិ៍រនថរភាព។ 

ដូចោប លនោះប្ដរ វាតរមូវឱ្យមានការរកី្រាលោល និងការចូលរមួក្បុងសងគមពិតរបាក្ដក្បុង
ការរបឈមនឹងបញ្ហា ន្រននិសសាដរណក្មមនិយមខ្ប តធំ។ លនោះ ជាការចាបំាចប់ញ្ហច ក្នូ់វការលឆ្ព ោះលៅមុែ 
ោប ងរជាលលរៅនិង ការប្បងប្ចក្ោប ងឆ្បរ់ហ័សន្រនរបាក្ចំ់ណូលពីការរុក្រក្ប្រ ប និងឧសសាដហក្មម
លរបងរពមទាងំចំណូលលផេងៗលទៀត និង រទពយសមផតថិបចចុបផនបលនោះ ក្បុងលសដឌកិ្ចច។ វសិមភាព៣០ 

លរួលធវើឱ្យជាមយួ  ចាបត់ាងំពីពកួ្លល លឺជាមូលោឌ នសរមាបរ់លបរ់បលភទន្រនភាពផ្លថ ចក់ារនិយម លៅ
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ក្បុងរលបវ់ស័ិយន្រនជីវតិមនុសេ។ 
វាលឺជាការចាបំាច ់លដើមផចីាបល់ផថើមលោយការបញ្ឈបក់ារពរងីក្បនថរ និងបលងកើនសុពលភាព

ន្រនលំរូលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មម មាននយ័អវីមយួ លោយប្ផអក្លលើការនាលំចញទំនិញបឋម។ ការ
ពាោមលដើមផលីធវើការអភវិឌណលោយផថល់អាទិភាព ការនាលំចញចមផង រលបៀបន្រនការរបមូលផថុ ំប្ដល
ឲ្យតន្រមលលលើរបាក្ចំ់លណញពីធមមជាតិ និងការែំរបឹងប្របងរបស់មនុសេបលនាទ ក្តន្រមលជាលក្ខណែៈ
របពន័នបំផ្លល ញបរសិ្ថទ ន និងមានផលបបោះពាល់អវជិជមានធងនធ់ងរលៅលលើរចនាសមពន័នសងគម និងសហ
លមនផ៍ឋល់នូវអាទិភាពដល់ទីផសាដរនាលំចញ និងការលធវសរបប្ហសទីផសាដរក្បុងរសុក្ជំរុញឱ្យមាន
សមភាពការលផ្លថ តអារមមណ៍រទពយសមផតថិ និងខ្ងលរៅ, វាមនិប្មនផលូវលៅកានក់ារអភវិឌណសរមាប់
របលទសណាមយួលឡើយ។ លហតុលនោះលហើយ នឹងមនិមានវាជាការក្ស្ថងផលូវជលរមើសលរកាយលិទនិ
អភវិឌណននិ៍យមដូចជាការរស់លៅបានលអ Buen vivir ឬ sumak kawsay៣១។ 

ោប ងលហាចណាស់ លំនិត រស់លៅបានលអ លក្ើតមានលឡើងជាជលរមើសមយួប្ដលលធវើឱ្យមាន 
វឌណនភាពហួសពីការអភវិឌណ "ជលរមើសជំនសួ" និងការប្សវងរក្ការផថល់ជូននូវ "ជំនសួលដើមផកីារ
អភវិឌណ" - ជារមួ ជលរមើសលនាោះលឺែុសលៅនឹងលំនិតអភវិឌណនទ៍ាងំអស់។ លទាោះបីជាវាផថល់លំនិត ន្រន
ការរកី្ចំលរ ើនលៅក្បុងកំ្ប្ណផលិតក្មមរបស់ែលួន។ លហតុលនោះលហើយ ការរស់លៅបានលអផថល់ឱ្កាសក្បុង
ការស្ថងសងស់ងគមលផេងលទៀត ប្ដលបានកំ្ណត ់ លោយការរមួរស់របស់មនុសេលៅក្បុងភាពចរមុោះ
និង ការរមួរស់ជាមយួនឹងធមមជាតិ ប្ដលមានមូលោឌ នលលើការទទលួស្ថគ ល់ន្រនតំន្រលវបផធមប៍្ដល
មានលៅក្បុងរបលទសនីមយួ និងពិភពលោក្ទាងំមូលផងប្ដរ។ ធាតុសំខ្នល់ៅក្បុងសំលណើ រលនោះ
ប្ដលរតិប្តអាចរតូវបានរុញលចញលរៅលៅទូទាងំពិភពលោក្  ភូតភរក្បុងការទទលួយក្បដិវតថនដ៍ធំ៏
លធងជាជំហានលឆ្ព ោះលៅមុែ ប្ដលនឹងលលើក្ទឹក្ចិតថលយើងឱ្យលធវើការផ្លល ស់បថូរពីទសេនែៈទាងំអស់បាន
រងនូវផលវបិាក្ អបក្រមួដំលណើ រនលោបាយលសដឌកិ្ចច និងសងគម។ 

លោយទទលួបានផលូវន្រន"ការអភវិឌណ ការអភវិឌណនិយមប្បបបុរាណ” (Martínez Alier,

២០០៨), ការរក្សាដបានឬ - អារក្ក្-់ ការចរមាញ់យក្ប្រ បខ្ល ងំកាល លនាោះ លយើងនឹងពិតជាមនិអាចរក្
ល ើញផលូវលចញពីទុក្ខលំបាក្សមុលស្ថម ញលទវលរោោះ ន្រនសងគមប្ដលសមផូរ ធនធានធមមជាតិប្ដលលៅ
លពលជាមយួោប បានលធវើការឱ្យមានភាពរកី្រក្។ 

 
កំ្ណតស់មាគ ល់ 
១. លសដឌកិ្ចចវទូិ Ecuadorean ស្ថៃស្ថថ ចារយ និងអបក្រស្ថវរជាវលៅមហាវទិាល័យវទិាស្ថៃសថ
សងគមតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO)

ប្ដលមានមូលោឌ នលៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័។អតីតរដឌមៃនថីរក្សួងថាមពលនិងប្រ ប។អតីតសមាជិក្
និងរបធានសភាធមមនុញ្ដ។ សមាគ ល់៖ ក្បុងជំពូក្លនោះអបក្និពននទាញលចញ និងសលងខបការងារមុនៗ
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មយួចំននួរបស់ែលួន។ 
 
២. បញ្ហដ វនឋមយួចំននួបានប្ផអក្លលើរទឹសឋី “វាសនារតូពិច” លចញពីទសេនវស័ិយលផេង។ លយើងអាច
លលើក្លឡើងអំពី Michael Gavin, Michel L. Ross, Jeffrey Sachs, Ricardo Hausmann, Roberto 

Rigobon និង Ivar Kolstad ក្បុងចំលណាមអបក្លផេងលទៀត។ 
 
៣. សូមផបី្តមានរបវតថិដយូ៏រលងប់្បបលនោះក្បុងនាមជារលបៀបមយួន្រនការរបមូលផថុ ំពាក្យ “និសសាដរណ
ក្មមនិយម” មនិមានលៅក្បុងវចនានុរក្មរបស់រាជបណឍិ តសភាភាស្ថលអសាបញលទ។ 
 
៤. វាលឺជាកំ្ហុសមយួក្បុងការសនមតថ់ានិសសាដរណនិយម មានប្តលៅលពលធនធានប្រ ប ឬអីុរដូកាបូន
រតូវបានលធវើអាជីវក្មមបបុលណាត ោះ។ មានបទពិលស្ថធនជ៍ាលរចើនន្រនការអនុវតថននិ៍សសាដរណក្មមនិយមលសមើ
ោប លៅក្បុងការកាបល់ឈើ ឬក្សិក្មមឯក្វបផក្មម។ ឧទាហរណ៍លៅក្បុងក្រណីកាលហវលៅក្បុងរបលទស    
កូ្ឡុំប  ីសូមអាន Oeindrila Dube និង Juan Fernando Vargas (ឆ្ប ២ំ០០៦)។ 
 
៥. Raúl Zibechi (ឆ្ប ២ំ០១១) សូមអានដំណាក្ក់ាលទីពីរ ន្រនលសរនិីយមប្បបថមីលៅក្បុងនិសសាដរណ
ក្មមនិយមន្រនរោឌ ភបិាលវឌណននិ៍យមទាងំលនោះ។ 
 
៦. សូមអានការចូលរមួចំប្ណក្ដម៏ានតន្រមលប្ដលបានលធវើលឡើងលោយ Schuldt (ឆ្ប ២ំ០០៥)។ សូម
អាន Schuldt និង Acosta ផងប្ដរ (ឆ្ប ២ំ០០៦) និង Acosta (ឆ្ប ២ំ០០៩)។ 
 
៧. ការអភវិឌណរបក្បលោយចីរភាព លឺជាដំលណើ រការប្ដលជយួ ឲ្យតរមូវការបចចុបផនបរតូវបានបំលពញ
លោយពំុចាបំាចប់បោះពាល់ដល់ឱ្កាសរបស់មនុសេជំនានល់រកាយ។ លដើមផអីនុវតថនល៍ោលលំនិតសឋីពី
ការរស់លៅោប ងលអ វាជាការចាបំាចក់្បុងការលធវើដំលណើ រលៅហួសឆ្ង យពីការអភវិឌណរបក្បលោយចីរ
ភាពលហើយទទលួយក្ថាធមមជាតិលឺជាមាច ស់សិទនិ។ 
 
៨. ការចូលរមួចំប្ណក្មយួប្ដលបានប្ណនាអំំពីរលបៀបលុបបំបាតជំ់លនឿោម នលហតុផលសឋីពី
លលរមាងប្រ បខ្ប តយក្េឆលងរបលទសលឺជាការងារប្ដលបានផលិតលឡើងលៅក្បុងរបលទសអាហេងទី់
នលោយColectivo Voces de Alerta (ឆ្ប ២ំ០១១)។ 
 
៩. ពាក្យ “ជំងឺហូឡង”់ រតូវបានបលងកើតលៅក្បុងទសវតេឆ្ប ១ំ៩៧០ លៅក្បុង –ដូចលឈាម ោះរបស់ែលួន
ប្ណនា–ំ របលទសហូឡងប់្ដលការរក្ល ើញកំ្ណក្ឧសម័នធមមជាតិ បាននាលំៅរក្ការលក្ើនលឡើង
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ោប ងខ្ល ងំន្រនរបាក្បំ់រុងរូបិយបណ័ត បរលទសរបស់របលទស។ ការលនោះបានបណាឋ លឲ្យតន្រមលរូបិយបណ័ត
ហូឡងល់ក្ើនលឡើង ការសរលសើរ ប្ដលបងកការែូចខ្តដល់សមតទភាពរបក្តួរបប្ជងន្រនការនាលំចញ
ទំនិញផលិតរបស់របលទស។ 
 
១០. វារតូវបានរលឹំក្ថាជាន្រថលឈបួល លឺន្រថលឈបួលទាងំឡាយប្ដលបានទាញលចញពីការលក្ងរបវញ័្ច
ធមមជាតិជាជាងសក្មមភាពអាជីវក្មមផធុយពីផលចំលណញប្ដលទទលួបានពីកិ្ចចរបឹងប្របងនិងលំនិត
ន្រចបរបឌិត (“ផលិតភាព”) ន្រនក្មាល ងំការងារ។ 
 
១១. លៅលពលចាបល់ផឋើមន្រនវបិតថិពិភពលោក្ដធំ៏ដំបូងន្រនសតវតេទី២១ ប្ដលតន្រមលលរបង និងប្រ បបាន
ធាល ក្ចុ់ោះមាននិនាប ការលរួឲ្យក្តស់មាគ ល់ក្បុងរបលទសជាលរចើនក្បុងការបលងកើតបរមិាណប្ដលបានផលិត
និងផថល់ជូននូវសំណងដល់រកុ្មហ ុនសរមាបក់ាតប់នទយចំណូលរបស់ពកួ្លល។ 
 
១២. បញ្ជ ីអតទបទសឋីពីដំលណើ រការភាពជាបបំ់ណុល និងវបិតថិទាងំលនោះលឺប្វងបបុប្នថវាលឺរលបរ់ោនល់ោយ
ការពិនិតយលៅ Ugarteche (១៩៨៦), Vilate (១៩៨៦), Calcagno (១៩៨៨), Marichal 
(១៩៨៨) ឬ Acosta (១៩៩៤)។ 
 
១៣. ថាមពលនុយលក្លប្អ  មនិបងកបន់យ័ជាការលលចលចញពីលំរូនិសសាដរណក្មមនិយមលនាោះលទ។ ទី
មយួវតទុធាតុលដើម – អ ុយរាបញបូ ម – រតូវប្តមាន និងទីពីរថាមពលលនោះរតូវបានលរបើលដើមផរីក្សាដនិងបលងកើន
សក្មមភាពចរមាញ់ដូចោប ។ ជាធមមតា លនោះលឺជាអវីប្ដលលក្ើតលឡើងជាមយួនឹងការស្ថងសងទំ់នបវ់ារ ី
អលគិសនីធំៗលហើយរបាក្ដណាស់ឧសសាដហក្មមប្ដលលរបើរបាស់ផូសីុលចំលហោះ។ 
 
១៤. ធនាោរពិភពលោក្ បានលលើក្ក្មពស់លលរមាងប្រ បខ្ប តធំ ថាជារបភពចំណូលក្បុងអំឡុងលពល
សមយ័កាលលសរនិីយមប្បបថមី និងលៅប្តរក្សាដថានិសសាដរណក្មមធនធានធមមជាតិក្បុងរទងរ់ទាយធំលឺ
មានលក្ខណែៈវជិជមាន។ សូមអាន Sinnott, Nash and de la Torre (២០១០)។ 
 
១៥. អបក្និពននលនោះ ពិភាក្សាដអំពីរពឹតថិការណ៍លៅក្បុងរបលទសលវលណស ុយលអឡា ចាបពី់រោឌ ភបិាល
របស់ឧតថមលសនីយ ៍Juan Vicente Gómez និងមុនរោឌ ភបិាលរបស់ Colonel Hugo Chávez Frías 
 
១៦. ឧទាហរណ៍អំពី សូមអានអតទបទបំណុលក្មមរបស់ឧសសាដហក្មមលរបងរបស់ Fander  

Falconí (ឆ្ប ២ំ០០៤)។ 
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១៧. លនោះមនិមាននយ័ថាភាពជាពលរដឌមាប ក្់ៗ /លសរផី្លថ ចមុ់ែលនាោះលទពីលរពាោះលចញពីទសេនែៈសិទនិ
សមូហភាពទរមងន់្រនភាពជាពលរដឌសមូហភាពឬភាពជាពលរដឌសហលមនអ៍ាចរតូវបានសរមួល។
លសមើោប លនោះប្ដរសិទនិរបស់ធមមជាតិតរមូវលហើយក្ន៏ាឲំ្យមានរបលភទមយួលផេងលទៀត ន្រនភាពជាពលរដឌ
ប្ដលបានបលងកើតលឡើង លៅក្បុងបុលគលមាប ក្់ៗ សមូហភាព និងក្បុងប្ដនបរសិ្ថទ នផងប្ដរ។ ភាពជា
ពលរដឌរបលភទលនោះ លឺមានលក្ខណែៈចរមុោះជាតិស្ថសនពី៏លរពាោះវាអារស័យលៅលលើរបវតថសិ្ថៃសថ និង
បរសិ្ថទ នលហើយមានលក្ខណែៈវនិិចឆយ័យុតថិធមប៌រសិ្ថទ នប្ដលលៅហួសពីលំនិតសឋីពីយុតថិធមប៌្បបរបន្រព
ណី។ Eduardo Gudynas (ឆ្ប ២ំ០០៩) លៅទរមងភ់ាពជាពលរដឌទាងំលនោះ “ភាពជាពលរដឌហួស 
បរសិ្ថទ ន” ។ 
 
១៨. ក្បុងលក្ខែណឍ ប្ដលបានលសបើលោយ Eric J. Hobsbawm (ឆ្ប ១ំ៩៨១)។ 
 
១៩. តាមរយែៈឧទាហរណ៍ វារលបរ់ោនក់្បុងការវភិាលអំពីស្ថទ នភាពលៅក្បុងបណាឋ របលទស តំបន់
ឈូងសមុរទប្ពក្េប្ដលអាចរតូវបាន ចាតទុ់ក្ថាមានរទពយសមផតថិខ្ល ងំទាក្ទិ់ននឹងការរបមូលផថុ ំ
របស់ពកួ្លលនូវថវកិាបរមុងោប ងលរចើនសននឹក្សនាន បនិ់ងក្រមតិែពស់ន្រនចំណូលមធយមក្បុងមនុសេមាប
ក្់ៗ របស់ពកួ្លល។ លទាោះបីជាោប ងលនោះក្ល៏ោយោម នរលបៀបណាមយួប្ដលពកួ្លលអាចរតូវបានបញ្ចូ ល
លៅក្បុងតារាងរបលទសអភវិឌណនល៍នាោះលទ: ក្រមតិវសិមភាពរបស់ពកួ្លល លឺមនិអាចទទលួយក្បានក្
ងវោះលសរភីាពលឺលផលីាញលហើយភាពមនិលលើក្ប្លងប្ផបក្នលោបាយនិងស្ថសនាលឺជាអវីប្ដលលក្ើត
មានជាលរៀងរាល់ន្រថង។ រោឌ ភបិាលជាលរចើនរបស់ពកួ្លលមនិរោនប់្តមនិប្មនរបជាធិបលតយយបបុលណាត ោះ
លទ បបុប្នថ រតូវសមាគ ល់ លោយការអនុវតថការដឹក្នាបំ្បបអាជាញ សឹក្ោប ងលរៅ។ របលទសអារាប បប សី្ថអូ
ឌីតប្ដលជារបលទសរាជាធិបលតយយមយួប្ដលមានលក្ខណែៈយុលក្ណាឋ លលឺជាឧទាហរណ៍លំរូមយួ
ក្បុងចំលណាមរបលទសលផេងៗលទៀត។ 
 
២០. លៅក្បុងវស័ិយប្រ ប របស់របលទសលបបរូ ប្ដលជារបលទសមយួប្ដលជាលរឿយៗ លលើក្លឡើងជា
ឧទាហរណ៍ ន្រនភាពលបើក្ចំហរចំលពាោះការចរមាញ់យក្ប្រ ប ការបំពានសិទនិមនុសេបានលក្ើនលឡើងោប ង
ខ្ល ងំកាល ។ លៅក្បុងរបលទសលនោះ ជំលោោះទាក្ទិ់ននឹងឧសសាដហក្មមប្រ បនិងលរបងបបុប្នថជាពិលសសប្រ បមាន
ចំននួជាង៨០% ន្រនទំនាស់ក្បុងសងគមទាងំអស់ប្ដលបានក្តរ់តា (De Echave, ឆ្ប ២ំ០០៨, ឆ្ប ំ
២០០៩)។ អវីប្ដលលក្ើតលឡើងលៅក្បុង Bagua ក្បុងប្ែមថុិនាឆ្ប ២ំ០០៩ លឺជារោនប់្តជារពឹតថិការណ៍
មយួប្ដលបានលបាោះពុមពផសាដយោប ងទូលំទូោយ ជាលស រដីប៏្វងសឋីពីសក្មមភាពបៃងាក បនិងការបំពាន
សិទនិមនុសេជាលក្ខណែៈរបពន័ន។ លៅក្បុងរបលទសកូ្ឡុំប បី្ដលជារបលទសមយួជាប ់ លៅលោយ      
សៃងាគ មសីុវលិបងាូរឈាមោប ងយូររបប្ហល៧០% ន្រនរុោះលរ ើទីលំលៅលោយបងខំប្ដលបានលក្ើតមាន
ក្បុងរវាងឆ្ប ១ំ៩៩៥ និងឆ្ប ២ំ០០២ លៅក្បុងតំបនល់លរមាងប្រ ប។ លៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ ក្រណី
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ធងនធ់ងរភាលលរចើន ន្រនការបំពានសិទនិមនុសេលៅក្បុងឆ្ប ថំមីៗលនោះ លឺទាក្ទិ់នលៅនឹងរកុ្មហ ុនប្រ បឆលង
របលទស របាក្ដលហើយ វាជាឧសសាដហក្មមលរបង។ 
 
២១. របលទសនីលហេ រោីប  បញ្ហជ ក្អំ់ពីលសចក្ឋីប្ថលងការលនោះ: របលទសបានឆលងកាតស់ៃងាគ មសីុវលិ
ោប ងប្វង និងោប ងឈចឺាបល់លើការរលបរ់លងលរបងបនាធ បម់ក្ការបៃងាក បោប ងខ្ល ងំលៅលលើរបជាជន
Ogoni ។ លោយស្ថរ ការដលួរលំសហភាពសូលវៀតអំលពើហិងសាដមនិបានបញ្ឈបល់ទ លៅក្បុងបណាឋ
របលទសតំបន ់Caucasus ប្ដលសមផូរលៅលោយលរបង និងឧសម័ន: របលទសទូរលមនីស្ថទ ន របលទសកា
ហសាដក្ស្ថទ ន របលទសអាប្ស ន្របហេង ់Georgia, Ossetia, Dagestan និង Chechenia។ 
 
២២. លដើមផបីងាា ញក្រណីចុងលរកាយលនោះ វារលបរ់ោនក់្បុងការលលើក្លឡើង អំពីការបៃងាក បលោយ
លោធារបស់សហរដឌអាលមរកិ្លៅលលើរបលទសអីុរាប ក្ ់ និងរបលទសអាហវហាក នីស្ថទ ន ជាមយួនឹងលោល
បំណងរតួតរតាលលើធនធានលរបង និងឧសម័នរបស់បណាឋ របលទសទាងំលនោះ។ អនថរាលមនរ៍បស់អងគ
ការ NATO លៅក្បុងរបលទសលីប  ី លៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១១ ក្អ៏ាចរតូវបានចាតទុ់ក្ក្បុងរបលភទជា
សក្មមភាពឈាល នពាន របស់ចរក្ពតថិនិយមក្បុងលោលបំណងរតួតរតា លលើលរបងផងប្ដរលហើយក្បុង
ក្រណីលនោះ ធនធានទឹក្ស្ថបមយួក្បុងចំលណាមធនធានទឹក្ស្ថបធំបំផុត លៅក្បុងពិភពលោក្។ 
 
២៣. ដូលចបោះ  ឧទាហរណ៍ ក្បុងនាមជារបលទសផលិតលរបងោប ងសមផូរថមី របលទសលអកាវ ឌរ័អាច
ទទលួបានក្មចកីានប់្តងាយរសួល ជាងលៅលពលប្ដលវារោនប់្តរបលទសផលិតលចក្ដអ៏នម់យួ។
លៅក្បុងក្ណាឋ លន្រនការរកី្ចលរមើនលសដឌកិ្ចច ក្បុងទសវតេឆ្ប ១ំ៩៧០ បំណុលស្ថធារណែៈរបស់
Ecuador និងជាពិលសសបំណុលខ្ងលរៅរបស់ែលួនបានលក្ើនលឡើង ហួសពីសមាមារតន្រនការរកី្
ចលរមើនលរបង (វាពិតណាស់ប្ដលថាវាក្លូ៏តោស់លោយស្ថរលក្ខែណឍ ខ្ងលរៅលក្ើតលចញពីការ
ទាមទារការលក្ើនលឡើងទុនផងប្ដរ)។ 
 
២៤. សូមអាន Osmel Manzano និង Roberto Rigobon (ឆ្ប ២ំ០០១) ក្ដូ៏ចជាបញ្ជ ីរបស់អបក្    
និពននប្ដលបានលលើក្លឡើងពីមុន ប្ដលសិក្សាដអំពីបញ្ហា បំណុលខ្ងលរៅ។ 
 
២៥. លៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ ថាប ក្ដឹ់ក្នាមំយួក្បុងចំលណាមរបស់រោឌ ភបិាលលោធា ក្បុងអំឡុង
លពលវស័ិយលរបងមានការរកី្ចលរមើន ក្បុងទសវតេឆ្ប ១ំ៩៧០ឧតថមលសនីយ ៍ Guillermo Rodríguez 

Lara បានអតួអាងថា លជាលជយ័មយួក្បុងចំលណាមលជាលជយ័របស់រោឌ ភបិាលលោក្ លឺការបញ្ឈប់
ការយក្ពនន។ 
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២៦. លោយដឹងែលួន ឬមនិដឹងែលួនលលរមាងលផេងៗរបស់ Socio País របស់រោឌ ភបិាល “បដិវតឋិន៏
ពលរដឌ” លៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ ហាក្ដូ់ចជាមានរបសិទនភាព។ លលើសពីលនោះលៅលទៀតវាមានតន្រមល
ក្បុងការលលើក្លឡើងថា រោឌ ភបិាលលនោះកំ្ពុងពាោមោប ងលបើក្ចំហក្បុងការលធវើឲ្យចុោះលែសាដយ និង
បំប្បក្ចលនាសងគមធំៗ ជាពិលសសចលនាជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ ប្ដលតទល់ោប ងខ្ល ងំកាល
របឆ្ងំនឹងការពរងីក្ឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មមនិយម។ 
 
២៧. ក្ម៏ានអបក្លំនិតផងប្ដរ លៅក្បុងបណាឋ របលទសតំបនអ់ឌណលោលខ្ងតផូងប្ដលកំ្ពុងលធវើសំលណើ
សំុឲ្យមានការចុោះកិ្ចចសនាលសដឌកិ្ចច – សូមអាន Leff (ឆ្ប ២ំ០០៨)។ 
 
២៨. រលបៀបលធវើឲ្យអនថរការណ៍ទាងំលនោះ លឆ្ព ោះលៅមុែកំ្ពុងលក្ើនលឡើង កាល យជារបធានបទន្រនការ
ពិភាក្សាដលៅក្បុងឆ្ប ថំមីៗលនោះ។ អបក្និពននមយួចំននួបានរមួចំប្ណក្លំនិត និងមតិលផេងៗដល់ការ
ជប្ជក្លដញលោយរាបប់ញ្ចូ លទាងំ Eduardo  Gudynas, Joan Martínez  Alier, Enrique  Leff និង
Roberto Guimarães។ សរមាបឧ់ទាហរណ៍រងឹមាមំយួ សូមអានអតទបទរមួចំប្ណក្របស់អបក្និពនន
មយួចំននួប្ដលប្ក្សរមួលលោយ Alejandra Alayza និង Eduardo Gudynas លៅក្បុងរបលទសលបបរូ 
(ឆ្ប ២ំ០១១)។ លំនិតប្ណនាែំលោះ សឋីពីរលបៀបស្ថទ បនាអនថរការណ៍ទាងំលនោះ មានលៅក្បុងរបាយការណ៍
សឋីពីរបធានបទប្ដលលរៀបចំលោយ Oxfam (ឆ្ប ២ំ០០៩)។ ែញុ ំក្ប៏ានផឋល់លំនិតែលោះ សឋីពីរលបៀបស្ថទ ប
នាលសដឌកិ្ចចលរកាយលរបង (Acosta ឆ្ប ២ំ០០០ ឬ២០០៩)ផងប្ដរ។ វាក្ម៏ានតន្រមលផងប្ដរក្បុងការ
ក្តស់មាគ ល់ថាសំលណើ មយួចំននួប្ដលសំុឲ្យមានការស្ថទ បនា “របលទសលអកាវ ឌរ័លរកាយលរបង” រតូវ
បានលបាោះពុមពលោយអបក្និពននលផេងៗ ក្បុងឆ្ប ២ំ០០០។ 
 
២៩. សូមអាន Martínez និង Acosta (ឆ្ប ២ំ០១០)។ លំនិតផឋួចលផឋើមលនោះបានលក្ើតលឡើងពីសំលណើ
សំុការផ្លអ ក្ការែងួយក្លរបង លៅក្បុងចំណុចក្ណាឋ លភាលខ្ងតផូង ន្រនតំបនអ់ាមាប ហេូនរបស់
Ecuador តំបនប់្ដលបានលធវើលឡើងលៅក្បុងឆ្ប ២ំ០០០ លៅក្បុងលសៀវលៅរបស់អបក្និពននលផេងៗ El 

Ecuador Post Petrolero។ 
 
៣០. ជាពិលសសលសដឌកិ្ចចសងគមអនថរជំនានល់យនឌរ័ជាតិពនន វបផធម ៌និងវសិមភាពថាប ក្តំ់បន។់ 
 
៣១. ស្ថប ន្រដពីរប្ដលប្ណនាលំៅក្បុងឯក្ស្ថរប្ដលលរចើនលឡើងៗសឋីពីរបធានបទលនោះលឺ Acosta និង
Martínez (ឆ្ប ២ំ០០៩) និង Acosta (ឆ្ប ២ំ០១០)។ អតទបទមយួលផេងលទៀតប្ដលកំ្ណតក់ារជប្ជក្
លដញលោលលនោះ លៅក្បុងបរបិទកានប់្តទូលំទូោយលឺស្ថប ន្រដរបស់ de Tortosa (ឆ្ប ២ំ០១១)។ 
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លលរមាងការផ្លល ស់បថូរបប្នទម និងជលមាល ោះក្បុងសងគមវសិភាល 

Edgardo Lander ១ 
ក្បុងអំឡុងលពលបបុនាម នទសវតេរន៍្រនលិទនិលសរនិីយម ការធាល ក្ចុ់ោះន្រនរបលទសលនោះ បានប្ចងថា 

ជាពិលសសលឺលៅតំបនភ់ាលប្បបក្ខ្ងតផូងបបុប្នថលៅលពលបចចុបផនបថមីៗលនោះ ក្ម៏ានលៅតំបនភ់ាលប្បបក្
ខ្ងលជើងផងប្ដរ - បានកាល យជាមូលោឌ នរលឹោះន្រនយុទនស្ថៃសថរបស់លិទនិលសរនិីយម បានលធវើឱ្យរបជាធិ
លតយយចុោះលែសាដយនិងលោយមូលលហតុលនោះលហើយ បានលធវើឱ្យងាយទទលួរងលរោោះនិងមនិមានការ
ទទលួបានការជយួ លរជាមប្រជងពីទីផសាដរសក្ល។ លៅលរកាមលក្ខែណឍ ទាងំលនោះកិ្ចចពិភាក្សាដជាលរចើន
លលើក្ន្រនអាលមរចិឡាទីន បានបងាា ញថាការលងើបលឡើងវញិន្រនរដឌលនោះរតូវបានលលចាតទុ់ក្ថាជាភាព
ចាបំាច ់ សរមាបក់ារពរងឹងអធិបលតយយភាពជាតិសរមាបក់ារសធុោះលងើបលអលឡើងវញិជាស្ថធារណែៈ
មយួនិងសរមាបក់ារផ្លល ស់បថូរសងគមសំខ្ន់ៗ ណាមយួ។ លបើោម នសមាភ រែៈនិមតិថសញ្ហដ និងធនធាន
របស់ស្ថទ បន័រដឌលនាោះលទ ការបបុនបបងចំលពាោះការផ្លល ស់បថូរសងគមណាមយួ ប្ដលអាចនឹងរតូវបានផ្លអ ក្
រាងំសធោះបានោប ងងាយនិង/ឬអាចបរាជយ័លោយស្ថរផលរបលោជនជ៍ាតិ/អនឋរជាតិប្ដលមានសិទនិ
ជាលរចើនលពក្។ បបុប្នឋលនោះនាឱំ្យមានការផធុយោប ងធងនធ់ងរលោយស្ថរថារក្បែណ័ឍ ការងារស្ថទ បន័របស់
រដឌទាងំលនោះបានរបតិបតថិការជារបវតថិស្ថៃសថជាឧបក្រណ៍ និងរចនាសមពន័នសរមាបក់ារបនថពូជន្រន
ទំនាក្ទំ់នងប្ដលមានរស្ថបន់្រនការរតួតរតានិងការលក្ងរបវញ័្ច របស់អាណានិលម។ 

លៅក្បុងការលរៀបចំោប ងជាក្ោ់ក្ ់ជាលំរូរបស់ោត ់ James O'Connor (១៩៧៣)បានប្ថលង
ថា រដឌមូលធនលសរ ី រតូវបានទមាល យចូលោប  ឬរមួបញ្ចូ លោប លោយមានភាពតានតឹងនិងភាពរបទាងំ
របលទើសោប ផងប្ដរ។ វារបតិបតថិការមនិរតឹមប្តជាឧបក្រណ៍ន្រនការរបមូលផថុ ំលដើមទុនបបុលណាត ោះលទបបុប្នថ
ប្ថមទាងំធានាបាននូវភាពរសបចាបន់្រនសងគមមូលធននិយមផងប្ដរ។ សភាពលនោះបានកាល យលៅ
ជាភាពសមុលស្ថម ញកានប់្តលរចើនលៅក្បុងរបលទសរលបៀបលនោះន្រនរបពន័នពិភពលោក្។ បណាថ រដឌអាលមរកិ្
ឡាទីន និងជាមូលោឌ នបនថជារដឌអាណានិលមឯក្វបផធមក៌្បុងបណាថ សងគមវសិភាលនិងលបតិក្ភណ័ឍ
របវតថិស្ថៃសថ។ ចំលពាោះលក្រ ថិ៍ដំប្ណល ជារបវតថិស្ថៃសថលនោះ រតូវបានបប្នទមជាលរចើនទសវតេនូវ
នលោបាយសថីពីលិទនិលសរនិីយមលដើមផលីឆ្ព ោះលៅលោោះដូរនូវរដឌ។ លោយផថល់អាទិភាពលពញលលញ
ចំលពាោះការទាមទារអំពីភាពរសបចាបន់្រនលិទខិរបជាធិបលតយយ រដឌទាងំលនោះរតូវបានលធវើឲ្យលៅជាឯក្
ជនភាលលរចើន និងរតូវបានោក្ល់ោយផ្លធ ល់លៅក្បុងការបលរមើមូលធន។ លលើសពីលនោះលទៀតក្បុងក្រមតិ
លផេងោប បណាថ រដឌទាងំលនោះរតូវបានកំ្ណតល់ក្ខណែៈថា ជារដឌមនិមានរបសិទនភាពអាចមានការ
លរជៀតចូលលោយមានអំលពើពុក្រលួយ និងកំុ្សូមផបី្តលៅក្បុងស្ថទ នភាពលអបំផុតក្ល៏ោយ ដូចជាមាន
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តំណាងរបជាធិបលតយយប្ដលមានភាពទនល់ែសាដយ លហើយប្ដលបានដក្លចញ សមាមារតប្ដលមាន
ទំហំធំន្រនចំននួរបជាជន។ ការលនោះបានជាលលើក្លឡើងនូវសំណួរសំខ្ន់ៗ ជាលរចើនប្ដលទាក្ទ់ងនឹង
តនួាទីរបស់រដឌទាងំលនោះលៅក្បុងការលធវើឱ្យមានការផ្លល ស់បថូរសងគមលៅសងគមអាលមរកិ្ឡាទីន។ លតើរដឌ
ទាងំលនោះរោនប់្តជាឧបសលគក្បុងការផ្លល ស់បថូរឬលទ? ឬថាអាចពកួ្លល និោយតាមរលបៀបមាបងលទៀត 
ជារលបៀបវារែៈសំរាបក់ារផ្លល ស់បថូរប្ដរឬលទ? 

លៅក្បុងឯក្ស្ថរលនោះ ភាពផធុយោប និងភាពតានតឹងទាងំលនោះ នឹងរតូវបានរក្ល ើញលៅក្បុង  
បរបិទន្រនដំលណើ រការបចចុបផនបន្រនការផ្លល ស់បថូរលៅក្បុងរបលទសអាលមរចិខ្ងតផូងចំននួបី ជាមយួនឹង
ការរលបៀបវារែៈសំខ្នបំ់ផុតសរមាបក់ារផ្លល ស់បឋូរសងគមលនោះ លឺមានបណាថ របលទសប្ដលលៅក្បុងបបុនាម ន
ឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ បានលធវើការផ្លល ស់បថូរប្ក្ប្របរដឌធមមនុញ្ដ ប្ដលមានឆនធោះពិតរបាក្ដលនាោះ លឺរបលទស 
លវលណហេ ុយលអឡា (ឆ្ប ១ំ៩៩៩), លអកាវ ឌរ័ (២០០៨) និងបូលីវ ី(២០០៩)។ 

 
រដឌលៅក្បុងដំលណើ រការជាលរចើននិងវសិភាលមយួន្រនការផ្លល ស់បថូរ 

ការរបរពឹតឋរបស់រដឌលៅក្បុងដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរ នាលពលបចចុបផនបលៅក្បុងឩបទវីបលនោះ
រតូវទទលួរងនូវផលបបោះពាល់ន្រនភាពតានតឹង ប្ដលមានលក្ខែណែៈោចល់ោយប្ឡក្និងខ្ល ងំកាល ។ 
ការឆលុោះបញ្ហច ំងប្ដលបានលធវើលឡើងលៅក្បុងឯក្ស្ថរសថីពីភាពតានតឹងទាងំលនោះ លឺវាពាក្ព់ន័ននឹងមូល
ោឌ នរលឹោះចំននួបី:  ទី១ ភាពសមរលស្ថម ញន្រន វសិភាលប្ដលជារចនាសមពន័នជារបវតថិស្ថៃសថន្រនសងគម
ទាងំលនោះ ទី២: វសិភាលនិងភាពផធុយោប ខ្ងន្រផធក្បុងរបស់រដឌប្ដលែក្ខ្នមនិបានបលងកើតស្ថទ បន័រមួ
មយួ ប្ដលបងកឲ្យមានភាពសមុរលស្ថម ញលៅក្បុងជលមាល ោះទឹក្ដីជាខ្ល ងំ; និងទី៣:វតថមានន្រនការប្ក្ប្រប
ផ្លល ស់បថូរពិតរបាក្ដនានាមយួចំននួ និងការបំលពញបប្នទមលោយប្ផបក្ែលោះៗ លំលរាងប្ដលមានការ
របទាងំរបលទើសោប  ផធុយោប  មយួចចំននួ សំរាបក់ារផ្លល ស់បថូរប្ក្ប្របលនោះ រតូវបានលធវើលឡើងដំណាល
លពលជាមយួោប  ក្បុងដំលណើ រការន្រននលោបាយទាងំលនោះ។  

ការផ្លល ស់បថូរទាងំអស់លនោះ រតូវបានលលលមើលល ើញលៅក្បុងបរបិទន្រនការផ្លល ស់បថូរោប ងរជាល
លរៅលៅក្បុងលំរូលំនាសំក្លន្រនការលក្ើនលឡើងការរបមូលផថុ ំនិងរចនាសមពន័នអនុតថរភាពលនោះ។ លលរមាង
មយួចំននួន្រនការផ្លល ស់បថូរការបដិវតថន ៍ រតូវបានកំ្ណតល់ឡើងជាមយួលិទនិសងគមនិយមក្បុងរយែៈលពល
ជាងពីរសតវតេរក៍្នលងមក្ ប្ដលវារតូវបានោរំទលោយរទឹសថីន្រនភាពរកី្ចំលរ ើនលោយជំលនឿលៅក្បុងប្ែេ
បនាធ តល់ឡើងចំលពាោះការអភវិឌណនជ៍ារបវតថិស្ថៃសថ, និងការរបកាសថាវាលឺអាចលធវើលៅបានលដើមផចីងអុល
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បងាា ញចំលពាោះសងគមទាងំមូលក្បុងទិសប្តមយួ, លឆ្ព ោះលៅរក្ប្ែេបនាធ តប់្ដលបានកំ្ណតទុ់ក្ជាមុន
មយួ, ប្ដលរតូវបានលលស្ថគ ល់ថាជា លុណលក្ខណែៈទូលៅមយួ ។ភាពចាបំាចន់្រនការនាមុំែប្ដលមាន
សមតទភាពប្ដលជារបផបូលជយួ ដល់សងគមនាលពលអនាលត លហើយវាលឺជាប្ផបក្មយួន្រនលំនិតដូចោប ន្រន
ការលធវើបដិវតថនល៍នោះ។ លទាោះបីជាសងគមមូលធនប្ដលមានការរបឈមមុែ លហើយរតូវបានលលទទលួ
ស្ថគ ល់ថាមានភាពសមុរលស្ថម ញនិងវសិភាលសញ្ហដ ណន្រនភាពផធុយ (មូលធន /ពលក្មមឬនាយទុន / វ
ណត ែៈអធន) បាននាឱំ្យមានការបបុនបបងមយួលដើមផបីញ្ហជ ក្ប់ងាា ញចាស់ពីភាពផធុយោប ទាងំអស់ន្រន
សងគមនិងទិសលៅន្រនដំលណើ រការន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរបស់ពកួ្លលលៅជំុវញិអក័្េធំប្តមយួ។ លលើសពី
លនោះលៅលទៀតលលរមាងការទាងំលនោះ និោយជារមួបានអនុវតថនល៍ៅតាមលំនានំ្រនការរកី្ចលរមើនន្រន
សងគមលោក្ខ្ងលិច និងពីទំនុក្ចិតថន្រនការរកី្ចំលរ ើនប្ដលោម នប្ដនកំ្ណត។់ 

ដំលណើ រន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរសងគមន្រនពិភពលោនាលពលបចចុបផនបលនោះ របឈមនឹងបរបិទ 
ជារបវតថិស្ថៃសថែុសៗោប ។ ការលលចលចញលឡើងពិតរបាក្ដ ន្រននលោបាយសមយ័ទំលនើបបាន
ទទលួរងនូវផលបបោះពាល់ប្ដលជាលទនផលន្រនវបិតថិន្រនភាពទំលនើបក្មមន្រនឯក្វបផធមរ៌បស់លោក្ខ្ង
លិច និងលំនិតរបស់ពកួ្លលន្រនវឌណនភាព។ ការលនោះរតូវបានលលលមើលល ើញថា បានលក្ើតមានលឡើងជា 
ពិលសសលៅក្បុងនលោបាយអាលមរកិ្ខ្ងតផូងនារយែៈលពលបបុនាម នទសវតេរចុ៍ងលរកាយលនោះលហើយជា
សក្ខីភាពបានលក្ើតមានលឡើងកានប់្តខ្ល ងំលឡើង មនិរតឹមប្ត ភាពប្ដលមនិអាចលៅរចួន្រនការរកី្ចំលរ ើន
ប្ដលោម នទីបញ្ចបល់ៅលលើភពប្ផនដីមយួ ប្ដលអនុវតថនល៍លើសសមតទភាពរបស់ែលួន និងប្ថមទាងំ
លោយមានវតថមានដខ៏្ល ងំកាល ន្រនជលរមើសន្រនសងគមលផេងលទៀត ប្ដលថារតូវបដិលសធដខ៏្ល ងំកាល ន្រនពាក្យ
ថា "បញ្ចបល់ោយរបវតថសិ្ថៃសថ" និងទាតល់ចាលនូវជំលនឿក្បុងសងគមមូលធនលសរបី្ដលថាជាជលរមើស
របវតថិស្ថៃសថប្តមយួបបុលណាត ោះប្ដលជាវាសនាលជៀសមនិរចួន្រនមនុសេជាតិទាងំមូល។ 

ដំលណើ រការលលរមាងលៅន្រថងលនោះនិងការរសលមើលរសន្រមបន្រនការផ្លល ស់បថូរនឹងមនិអាចរតូវបាន
កំ្ណតឬ់ កាតប់នទយ មក្លៅរតឹមភាពពិតរបាក្ដរមួណាមយួលឡើយ។ 

លនោះជាវសិភាលន្រផធក្បុងន្រនដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរលហើយរតូវបានលលផថល់ជាទសេនាទាន
លៅតាមរយែៈវធីិជាលរចើនលទៀត។លបើលោងតាមលោក្ Arturo Escobar: « នាលពលបចចុបផនបលនោះអាច
រតូវបានលលនិោយថារតូវបានកំ្ណតល់ោយដំលណើ រការពីរ: ទី១លឺ វបិតថិន្រនលំរូលិទនិលសរនិីយមន្រនបី
ទសវតេរក៍្នលងមក្លនោះ; និងទី២លឺវបិតថិន្រនលលរមាងន្រនការនាលំអាយលក្ើតមានលឡើងអំពីទំលនើបក្មមលៅ
ក្បុងឧបទវីបចាបត់ាងំពីការវាយដលណថើ មយក្បានលនោះ» (Escobar ២០១០: ៣)។ លបើលោងតាមទ
សេនែៈលនោះ, ការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរប្បបសហសមយ័លនោះ បានលធវើចលនាហសួលលើសពីអវីលៅថាការបនថ
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ប្ដលមនិអាចប្វក្ប្ញក្ោចពី់ោប បាន ខ្ងលឆវង -ឬខ្ងស្ថឋ ំប្ដលក្បុងលនាោះលរឿងនលោបាយរបស់
ពិភពន្រនរបលទសលោក្ខ្ងលិចបានដំលណើ រការលៅលៅក្បុងរយែៈលពលបបនុាម នពីរសតវតេចុងលរកាយ
លនោះ។Escobarបានចាតទុ់ក្ថាសំលណើ របស់លោក្ Walter Mignolo លឺជាការបលងកើតជាទរមងឆ់្ល តន្រវ
បប្នទមលទៀតន្រនទំរងន់លោបាយទាងំលនោះ។ Mignolo និោយអំពី "លិទនិលឆវងនិយមលិទនិស្ថថ ំនិយម
និងភាពោម នអាណានិលមលនោះ លោយបានលបើក្លឡើងលៅក្បុងឆ្ក្នលោបាយមយួ ហួសពីរក្បែណ័ឍ  
អឺរ បុបនិយម។ការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរលនោះមនិរតឹមប្តបានពាក្ព់ន័ននឹង ការប្បរលៅរក្លឆវងនិយម បបុប្នថប្ថម
ទាងំ បានប្បរលៅរក្ ភាពោម នអាណានិលម ផងប្ដរ" (Escobar ឆ្ប  ំ២០១០: ៦)។ 

លបើលោងតាម Raul Zibechi លៅអាលមរកិ្ឡាទីននាលពលបចចុបផនបលនោះ"ការពិត ន្រន
នលោបាយនិងសងគមមនិរតឹមប្តបានលក្ើតលឡើងតាមរយែៈលសណារយីបូប្តមយួ ប្តបបុលណាត ោះលនាោះលទ 
បបុប្នថប្ថមទាងំលក្ើតលឡើងលោយមានលសណារយីបូចំននួបីផងប្ដរ": ការតស ូលដើមផជំីនោះលលើឥទនិពល
របស់សហរដឌអាលមរកិ្ការយក្ឈបោះមូលធននិយម  និងលដើមផយីក្ឈបោះលលើការអភវិឌណ (Zibechi ឆ្ប  ំ
២០១០) ការបក្ប្រប។ ការលនោះពាក្ព់ន័ននឹងវតថមានជាបនថបនាធ បន់្រនការរបឆ្ងំនឹងចរក្ពតថិនិយម 
និនាប ការរបឆ្ងំមូលធន និងការប្សវងរក្ជលរមើសលឆ្ព ោះលៅរក្ការអភវិឌណន។៍ វាអាចនឹងលធវើឱ្យ
កានប់្តងាយយល់របសិនលបើ បប្នទមោប ងលហាចណាស់ ប្ថមលសណារយីបូទីបនួមយួលទៀត ឬក្ ៏ការ
កំ្ណតទិ់សលៅសំរាបក់ារប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរសងគមលនោះ។ ការផ្លល ស់បថូរលនោះនឹងនិោយលៅដល់លលរមាង
ថាប ក្ជ់ាតិនិយមប្ដលបានផថល់អាទិភាពចំលពាោះឧសសាដហូបនីយក្មម ចំលពាោះកាលធវើឱ្យមានលទនិរបជាធិ
បលតយយការោក្រ់មួបញ្ចូ លោប  និងការប្បងប្ចក្ជាថមី ប្ដលទាងំអស់លនាោះបានរមួបញ្ចូ លោប អាចរតូវ
បានលលកំ្ណតថ់ាជាភារកិ្ចច ប្ដលមនិទានប់ានសលរមច ន្រនលលរមាងការលដើមផបីលងកើតរដឌរបជាធិបលត
យយជាតិមយួចំននួជាលសចក្ថីរបាថាប  ប្ដលចងប់ានលនាោះលឺ កំ្ពុងប្តបានរបតិបតថិការលៅក្បុងសងគម
ទាងំលនោះ។ វាមនិប្មនជាបញ្ហា ន្រនការបំលពញលអាយោប ោប ងលពញលលញឬលោយចាបំាចល់ៅវញិលៅ
មក្ផ្លថ ចមុ់ែទាងំរសុងន្រនជលរមើសជំនសួជារបវតថិស្ថៃសថ ឬក្ល៏លរមាងការនាលពលអនាលតលនាោះលទលឺ
ថាជានិនាប ការនិងការរសលមើលរសន្រមបប្ដលមានទំនាក្ទំ់នងោប ោប ងជិតសបិទនក្បុងការរបឈមមុែោប
ន្រននលោបាយបចចុបផនប។ 

ដូចប្ដលលោក្ Escobar បានលូសបញ្ហច ក្ថ់ា លក្ខែណឍ ប្ដលរតូវបានលរបើរបាស់សរមាប់
ដំលណើ រការបចចុបផនបន្រនការប្ក្រប្របផ្លល ស់បថូរប្ដលចងអុលបងាា ញនូវភាពសមុលស្ថម ញជាពិលសសលនោះថា: 
« Socialismo del sigloទីXXI [សងគមនិយមសតវតេរទី៍ ២១] ពហុជាតិស្ថសនព៍ហុវបផធម ៌របជាធិ
បលតយយលោយផ្លធ ល់និងលោយមានស្ថរែៈសំខ្ន ់ពលបដិវតឋន ៍[បដិវតឋនរ៍បជាពលរដឌ] ការអភវិឌណន៍
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លផ្លថ តលលើលរោោះថាប ក្ ់ Buen Vivir ]ជីវតិលអ]សថិតលៅចំនុចក្ណាថ លរបស់របជាជនសវ័យភាពន្រនទឹក្ដី
និងវបផធមនិ៍ងលលរមាងការន្រនភាពោម នអាណានិលម ប្ដលមានដំលណើ រលឆ្ព ោះលៅរក្សងគមលសរលីពល
លរកាយ "(Escobar, ឆ្ប ២ំ០១០:២, Orig លផ្លថ តសំខ្ន។់)។ 

លលរមាងប្ដលមានភាពែុសប្បលក្ោប ទាងំលនោះ បានកំ្ណតល់ក្ខែណឍ  ន្រនភាពតានតឹងនិង
ការរបឈមមុែោក្ោ់ប  ទាងំដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរ និងវតថមានក្បុងលពលដំណាលោប លៅក្បុង
សុនធរក្ថាជាស្ថធារណែៈលហើយលៅក្បុងវធីិមយួចំននួប្ដលបានបញ្ហជ ក្ោ់ប ងចាស់ក្បុងសំលណើ របស់រ
ោឌ ភបិាលន្រនរបលទសទាងំលនោះ។លទាោះជាោប ងណាការជបួោប មយួលផេងលទៀតមយួដង ឬ មយួលផេង
លទៀតន្រនការលំរាមកំ្ប្ហងជាក្ណាថ ល អាចនឹងទទលួបាននូវភាពជាបព់ាក្ព់ន័នជាពិលសសឬភាព
របញាបប់នាធ ន។់ផលបបោះពាល់ន្រនការលនោះលឺថាលៅលពលប្ដលក្តាថ លផេងលទៀតរតូវបានោក្ជ់ាបនធុក្
រតឡបម់ក្វញិដូលចបោះអាចនឹងរតូវបាតប់ងនូ់វភាពលមើលល ើញទាងំលៅក្បុងការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប ជា
ស្ថធារណែៈឬក្ស៏ទិតលៅក្បុងអាទិភាពរបស់រោឌ ភបិាល។ 

ការលផ្លថ តសំខ្នន់្រនវបិតថិនលោបាយនាលពលបចចុបផនបលនោះរតូវបានបលងកើតលឡើង លោយស្ថរ
ជលមាល ោះរវាងដំលណើ រការរបជាធិបលតយយលពញនិយម និោយលោយចំលពាោះ  និងផលរបលោជនន៍្រន
ក្តាថ ជាតិមយួនិងឆលងលៅជាតិមយួលទៀត, និោយលោយប្ឡក្។ ការរបឈមមុែោប ទាងំលនោះអាច
រតូវបានយល់ថាជាការរបឆ្ងំរវាងពកួ្លឆវងនិយមនិងពកួ្ស្ថឋ ំនិយមឬក្អ៏បក្និយមជាតិតស ូរបឆ្ងំ
នឹងសណាឋ បធ់ាប បស់ងគម ។ រលបៀបវារែៈទាងំលនោះវាជាបទ់ាក្ទ់ងជាមយួនឹងការយល់ដឹងប្បបសងគម
និយម។ លៅក្បុងលក្ខណែៈ ជាតិនិយមពិតរបាក្ដលនោះ អាទិភាពជាចំបងលនាោះលឺសំលៅលលើមាន
អធិបលតយយជាតិលទនិរបជាធិបលតយយនិងការប្បងប្ចក្រទពយសមផតថិលឡើងវញិ។ លនោះជាបទ់ាក្ទ់ង
ជាមយួនឹងលំនិតន្រនការអភវិឌណនជ៍ាមយួនឹងតរមូវការសរមាបល់ធវើោប ងណាឲ្យរដឌកានប់្តខ្ល ងំរមួជា
មយួនឹងបញ្ហា សំខ្ន់ៗ ដូចជាការរតួតពិនិតយជាតិរពមទាងំការតស ូសរមាបក់ារប្បងប្ចក្ដីធលី និង
ការែិតែំរបឹងប្របងលធវើឲ្យកំ្រតិសមភាពកានប់្តរបលសើរលឡើង។ 

ក្បុងការបំបាតអ់ាណានិមលមពិតរបាក្ដ អាទិភាពជាចមផង លឺលធវើឲ្យមានជាពហុជាតិ
ស្ថសនក៍ារទទលួស្ថគ ល់នូវភាពចរមុោះោប , អធិបលតយយភាពរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិចលលើបញ្ហា ទឹក្
ដីរបស់ែលួនពកួ្លលផ្លធ ល់, សវ័យភាពរបស់របជាជនសហលមន ៍ និងចលនាតុោការពហុនិយមការ
បដិលសធរបស់រដឌនិងការអភវិឌណនលិ៍ទិននិសសាដរណារពមទាងំការទទលួស្ថគ ល់នូវសិទនិមាតាប្ផនដី
លនោះ។ ការតស ូលដើមផលីធវើមនិឲ្យមាអាណានិលមជាចំណុចលឆ្ព ោះលៅរក្ការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរសងគមបាន
ោប ងរជាលលរៅ ប្ដលវាមនិប្មនប្តជាបញ្ហា លចាទសំរាបប់្តមូលធននិយមបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថម



103 

ទាងំ ភាពសំបូរប្បបន្រនទំរងរ់បស់លោក្ខ្ងលិចនិងចំលណោះដឹង។ ការលនោះរតូវបានការបញ្ហច ក្ល់ៅ
ក្បុងលំនិតលអបំផុតរបស់ Vivir ឬ Vivir Buen, ជាពាក្យលៅក្បុងភាស្ថលអសាបញប្ដលអាចរតូវបាន
បក្ប្របថាជា "រស់លៅបានលអ" បបុប្នថជាមយួនឹងអតទនយ័លោយប្ឡក្លៅក្បុងបរបិទអាលមរកិ្ឡាទីន
និងជនជាតិលដើមភាលតិចជាពិលសស (Mamani ឆ្ប  ំ២០១០)។ 

អនាលតន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះអាចដំលណើ រការលៅបានលនាោះ លឺវាអារស័យលលើថាលតើ
ភាពពិតរបាក្ដន្រនការែុសប្បលក្ោប ទាងំ ចំលពាោះការផ្លល ស់បថូរសងគមលនោះនឹងរតូវបានរលបរ់លងបំលពញ 
បប្នទមឲ្យោប លៅវញិលៅមក្បានោប ងដូចលមថច។ លលរមាងការប្ផបក្នលោបាយប្ដលមានជាបទ់ាក្ ់
ទងជាមយួនឹងលំនិតន្រនសងគមនិយមលឺវាមនិងាយរសួល និងមានលក្ខែណែៈរតូវោប  សីុោប ជាមយួ
លលរមាងការជារបវតថសិ្ថៃសថន្រនការលធវើមនិឲ្យមានអាណានិលមលឡើយ៖លំនិតទាងំលនោះវាទាក្ទ់ងលៅ
នឹងរបវតថសិ្ថៃសថលផេងោប រទឹសថីលផេងោប , មុែវជិាជ សងគមនលោបាយសងគម លផេងោប  រពមទាងំលំនិត
ន្រនការចងប់ានលផេងោប នាលពលអនាលត។ សំរាបអ់បក្ប្ដលបានការពារសុពលភាពន្រនទរមងប់្បប
បទសងគមនិយមមយួលនោះតរមូវឱ្យមានការរោិះលនប់្ដលបានឆលុោះបញ្ហច ំង ពីបទពិលស្ថធនន៍្រនលិទនិសងគម
និយមនាសតវតេរទី៍ ២០ និងការតស ូរបស់អាលមរចិឡាទីនបានបនេល់ទុក្នូវសតវតេចុងលរកាយ
លនោះ ជាពិលសសលឺលៅក្បុងការរបឈមមុែោប ជាមយួជនជាតិលដើមភាលតិច នឹងឯក្វបផធម ៌ឬសមាស
ភាលលក្ខណែៈអាណានិលមនិងពកួ្កានលិ់ទនិអភវិឌណននិ៍យមទសេនែៈអបក្ន្រដលសីុស្ថចស់តវជអាហារ
ប្ដលលធវើឲ្យមានអនាលតរបលសើរលឡើង។  

មរតក្លផេងៗោប ទាងំលនោះអាចកាល យជាប្ផបក្ ន្រនការបំលពញវសិភាល ប្ដលមនិប្មនជាប្ែេ
បនាធ តដូ់ចោប , ដំលណើ រពហុវចនែៈនិងរបជាធិបលតយយន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរសងគម លធវើតាមប្តរយែៈការ
ចរចារប្ដលមានភាពសមុលស្ថម ញ ដំលណើ រការប្ដលមានការលំបាក្ ន្រនការសនធនាការក្ស្ថងសមពន័ន
ភាព ពិលសសជាងលនោះលៅលទៀត សកាឋ នុពលន្រនការលរៀនសូរតលៅវញិលៅមក្និងភាពបតប់្បននិង
ការស្ថក្សួរោប  លោយែលួនឯងលៅក្បុងនលោបាយវបផធមរ៌បន្រពណីទាងំលនាោះ។ ជលមាល ោះប្ដលមនិអាច
លចៀសផុតលឺលក្ើតលឡើងពីការលោោះរស្ថយលលើអាទិភាពប្ដលរតូវលោោះរស្ថយលោយលរបើមលធាបាយ
អហិងសាដ។ 

របសិនលបើ ឡូសិុចន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរជាលរចើនទាងំលនាោះ (ប្ដលមានរបជារបិយជាតិ 
សងគមនិយម ការោម នអាណានិលម) រតូវបានបលងកើតជានលោបាយប្ដលវាផធុយឬរបឆ្ងំោប , លទន
ផលអាចនាលំៅរក្ការបរាជយ័ ន្រនលលរមាងការផ្លល ស់បថូរទាងំលនាោះលោយលហតុលនោះលហើយ ការពរងឹងឬ
ពរងឹងការរតួតរតាមូលធននិយម និងការលក្ើនលឡើងន្រនវបិតថិបរសិ្ថទ នន្រនភពប្ផនដី។ ជាមយួរដឌ



104 

បចចុបផនបន្រនចលនាលពញនិយមនឹងភាពបញ្ចូ លរមួោប  ទាងំនលោបាយនិងវបផធមោ៍ប ងរជាលលរៅ
របស់ពកួ្លលជាការពិតវាហាក្ដូ់ចជាមនិទំនងប្ដលថាលលរមាងការទាងំលនោះអាចសលរមចបាននូវការ
លធវើអនុតថរភាពលលើសងគមទាងំមូលបានលនាោះលទ។ 

ភាពតានតឹងរវាងភាពពិតរបាក្ដឬន្រនលលរមាងការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ បានលូសបញ្ហជ ក្ដូ់ច
ខ្ងលលើ (ប្ដលមានរបជារបិយជាតិសងគមនិយមការោម នអាណានិលម) ទាងំលនោះលឺមានវតថមានលៅ
ក្បុងរដឌលោយែលួនលលផ្លធ ល់ផងប្ដរ: លៅក្បុងលំនិត និងសក្មមភាពរបស់អបក្នលោបាយទាងំលនាោះបាន
ដឹក្នាដំំលណើ រការន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ និងលៅក្បុងការអោះអាង និងការទាមទារប្ដលបាន
លធវើលឡើងលោយរោឌ ភបិាល តាមរយែៈវស័ិយចរមុោះភាលលរចើនបំផុតន្រនសងគម។ ដូចោប លនោះប្ដរភាព
តានតឹងទាងំលនោះនិងទសេនែៈ លក្ើតមានតាមការបងាា ញលចញលផេងោប ប្ដលមានកំ្រតិថាប ក្រ់បជារបិយ
ភាព និងបានរបតិបតថិការតាមមុែវជិាជ ដូចោប និង / ឬចលនាដូចោប  លោយផថល់អាទិភាពែពស់ជាង
ក្បុងក្រណីែលោះ, លោយប្ផអក្លលើស្ថទ នភាព។ ការទាមទារជាលរចើនលនោះ ប្ដលបានបងាា ញលៅរដឌ នឹង
មនិអាចរតូវបានលោោះរស្ថយក្បុងលពលដំណាលោប ។ រមួមានទាងំរបភពន្រនភាពតានតឹងជាអចិន្រៃនថ
យនិ៍ងជលមាល ោះប្ដលតរមូវឱ្យមានការចរចា។ ដូលចបោះតាមរលបៀបលផេងលទៀត ការលងើបលឡើងវញិរបស់រដឌ 
ការលធវើឲ្យមាននូវរបជាធិបលតយយន្រនរដឌ ការលធវើមនិឲ្យមានអាណានិលមនិយមរបស់រដឌលធវើឱ្យរដឌលៅជា
ឧបក្រណ៍មយួន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូលោយរក្សាដបាននូវសវ័យភាពន្រនចលនាបដិវតថ និងអងគការចាត់
តាងំប្ដលជាបទ់ាក្ទ់ងលៅនឹងរដឌ លោយធានាឱ្យបាននូវ ការរតួតពិនិតយអធិបលតយយន្រនការលរបើ
របាស់ផលរបលោជនរ៍មួនិងបញ្ហា របឈមប្ផបក្លសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មមប្ដលឈរលលើមូលោឌ នន្រន
ការនាលំចញនូវទំនិញមនិទានប់្ក្ន្រចប។ 

 

និសេរណនិយមនិងរលបៀបន្រនការបញ្ចូលលៅក្បុងទីផសាដរពិភពលោក្ 
បញ្ហា មយួន្រនបញ្ហា ទាងំលនាោះប្ដលលធវើឲ្យលលលមើលល ើញភាពតានតឹងកានប់្តចាស់ លោយ

លិតចាបត់ាងំពីរដឌធមមនុញ្ដ ថមីប្ដលបានចូលជាធរមានរតូវបានលលថា និសេរណនិយមនិងរលបៀបន្រន
ការបញ្ចូ លន្រនបណាថ របលទសទាងំលនោះលៅក្បុងលសដឌកិ្ចចសក្លលោក្។ លៅទូទាងំអាលមរកិ្ឡាទីននា
លពលបចចុបផនបលនោះមនុសេតស ូប្ដលមានរបជារបិយភាពសំខ្នជ់ាលរចើន លឺមានការជាបទ់ាក្ទ់ងលៅ
នឹងការការពារទឹក្ដីរបឆ្ងំនឹងការលក្ងរបវញ័្ច  ទាញយក្របលោជនពី៍ លរបងពរងីក្បានការលក្ើន
លឡើងន្រនការលធវើក្សិក្មមដំណំាប្តមយួ (Monoculture) និង ការរុក្រក្ប្រ បលបើក្រលដឋ ខ្ប តធំ។ បញ្ហា
ទាងំលនោះវាពិតជាមានស្ថរែៈសំខ្នណ់ាស់លៅក្បុងរបលទស លអកាវ ឌរ័និងរបលទសបូលីវ,ី ប្ដលជា
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ក្ប្នលងន្រនការតស ូប្ដលបានលរៀបចំលឡើងរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច និងចលនាបដិវតថបានលដើរតួ
នាទីជាក្ណាថ លនិងជាក្ប្នលងប្ដលរដឌធមមនុញ្ដ ថមី និងចាបប់្ដលបានបលងកើតលឡើងជាបនថបនាធ បឬ់
ចាបសិ់ទនិន្រនធមមជាតិឬលៅថា មាថ យប្ផនដី សំរាបជ់ាលលើក្ដំបូងលៅក្បុងរបវតថសិ្ថៃសថ។ លោយ
និោយពីការកំ្ណតន់្រនប្ផនដី និងវបិតថិបរសិ្ថទ នសក្លលោក្បានលំរាមកំ្ប្ហងដល់លក្ខែណឍ មយួ
ចំននួន្រនការក្លក្ើតលឡើងន្រនជីវតិនិងភពប្ផនដីលនោះ -ឬលៅជីវតិមនុសេ, - វាពិតណាស់ថាវាោម ន
សញ្ហដ ន្រនការផ្លល ស់បថូរសងគមសំខ្នណ់ាមយួលនាោះលទ របសិនលបើមនិមានជលរមើសសំរាបកំ់្លណើ ន
លសដឌកិ្ចចប្ដលឥតកំ្ណតម់និសថិតលៅជាសមាសភាលក្ណាថ លលនាោះលទ។ 

ដូចប្ដលលូសបញ្ហច ក្ ់ ពីខ្ងលដើមរចួលហើយ ដំលណើ រការន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បឋូរនាលពល
បចចុបផនបលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន បានលក្ើតលឡើងបនាធ បពី់ទសវតេន្រនការលោលនលោបាយ
លោយឯក្ជន,ការកាតប់នទយន្រនវស័ិយស្ថធារណែៈ និងការលបើក្លសដឌកិ្ចចរបស់របលទសលៅកានទី់
ផសាដរសក្លលោក្។ វាលឺជាការលពញនិយមោប ងចាស់ណាស់នូវការតស ូរបឆ្ងំនឹងលិទនិលសរ ី
និយមនិងផលវបិាក្របស់វា- ការរបមូលផថុ ំរបឆ្ងំនឹងតំបនព់ាណិជជក្មមលសរនី្រនទវីបអាលមរកិ្ (FTAA)

និងកិ្ចចរពមលរពៀងពាណិជជក្មមលសរលីផេងលទៀតផឋួលរលំំរបធានាធិបតីលិទនិលសរនិីយម -និងការលក្ើន
លឡើងសមតទភាពនលោបាយប្ដលបានបលងកើតលឡើងលោយជលមាល ោះទាងំលនោះប្ដលបានលធវើឱ្យជយ័ជំនោះ
ន្រនការលបាោះលឆ្ប តនាលពលបចចុបផនបលនោះប្ដលលលលៅថា "ភាពរកី្ចំលរ ើន" ឬលិទនិខ្ងលឆវងនិយមប្ដលរ
ោឌ ភបិាលអាចលធវើបាន។ លទាោះបីជាោប ងណាលនោះក្ល៏ោយ ក្វ៏ាមនិបានបញ្ហជ ក្ថ់ាការផ្លល ស់បថូរលសដឌ
កិ្ចចនលោបាយ និងវបផធមោ៍ប ងលរៅលនោះប្ដលបងកលឡើងលោយលិទនិលសរនិីយមលៅប្តមានវតថមាន
ប្ដរ។ ផលបបោះពាល់ទាងំលនោះរមួមានវសិមភាពសងគមស្ថមលគីភាពធាល ក្ចុ់ោះនិងលទនិរបជាធិបលតយយចុោះ
លែសាដយ; អសទិរភាពរបលទសបប្នទមលទៀតកានប់្តលរចើន; មានលសដឌកិ្ចចលបើក្ចំហរកានប់្តលរចើននិងការ
ចុោះលែសាដយន្រនដំលណើ រការផលិតភាពដឹក្នាលំៅផសាដរខ្ងក្បុង។ ការលនោះពរងឹងនូវតនួាទីទាងំពីរ លឺតួ
នាទីលសដឌកិ្ចចនិងនលោបាយន្រនវស័ិយសហរលិនប្ដលបានភាជ បទំ់នាក្ទំ់នងជាមយួនឹងសក្មមភាព
បឋមន្រនការនាលំចញ សក្មមភាពហិរញ្ដ វតទុនិងជាទូលៅជាមយួរកុ្មប្ដលមានទំនាក្ទំ់នងលោយ
ផ្លធ ល់ជាមយួនឹងវស័ិយខ្ងលរៅន្រនលសដឌកិ្ចចទាងំលនោះ។ "ភាពរកី្ចំលរ ើន"ឬរោឌ ភបិាលរបកានខ់្ង
លឆវងនិយម លឺមានដូចោប ប្ដរលៅក្បុងបរបិទលសដឌកិ្ចចនិងភូមសិ្ថៃសថនលោបាយជាសក្ល ក្បុលក្ខ
ណែៈប្ដលមានភាពែុសោប លោយលិតចាបបពីឆ្ប លំៅលពលប្ដលលណែៈក្មាម ធិការលសដឌកិ្ចច របស់អងគ
ការសហរបជាជាតិសរមាប ់ អាលមរកិ្ឡាទីន (ECLA) រតូវបានលរបើលដើមផកីារពារតរមូវការសរមាប់
ជំនសួការនាចូំល។ ឧបក្រណ៍នលោបាយនិងលសដឌកិ្ចចប្ដលអាចលរបើបានសំរាបព់កួ្លលឥឡូវលនោះលឺ
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លៅមានកំ្រតិលៅលឡើយ។ លក្ខែណឍ ថមីៗ រតូវបានបលងកើតលឡើងលោយស្ថក្លភាវូបនីយក្មម។ លោយ
និោយពីការលបើក្ទីផសាដរលនោះ ប្ដលរតូវបានបលងកើតលឡើងលោយស្ថទ បន័សក្លលោក្ថមីៗ -ដូចជាអងគ
ការពាណិជជក្មមពិភពលោក្ (WTO) និង កិ្ចចរពមលរពៀងពហុភាលីនិងលទវភាលីពាណិជជក្មមលសរនីានា 
-ភាពែុសោប ោប ងធងនធ់ងរទាងំពីរលឺរបាក្ប់្ែ និងផលិតភាពប្ដលមានរស្ថបល់ៅក្បុងពិភពលោក្នា
លពលបចចុបផនបលនោះផងប្ដរ (ជាពិលសសពាក្ព់ន័នរបលទសចិន), ឧបសលគរបឈមនឹងការបបុនបបងជំរុញ
ោប ងសំលបើមវស័ិយនលោបាយ ឧសសាដហក្មម ជាពិលសសលៅក្បុងរបលទសតូចមយួប្ដលលរួឲ្យខ្ល ច 
ជាមយួនឹងទីផសាដរខ្ងក្បុងប្ដលមានកំ្ណត។់ វធិានការប្ដលរតូវបានរបកានយ់ក្ លដើមផលីឆ្ព ោះលៅរក្
ការលធវើសមាហរណក្មមក្បុងតំបនប់្ដលមានផលិតភាពរហូតមក្ដល់ឥឡូវលនោះមនិទានរ់លបរ់ោននិ់ង
មានទំលនារផថល់របលោជនល៍ៅរក្លសដឌកិ្ចចប្ដលមានរទងរ់ទាយធំ ជាពិលសសរបលទសលរបសីុល។ 

ទំរងន់្រនការរបមូលផថុ ំជាថមី ន្រនមូលធនបានបញ្ហជ ក្នូ់វទរមង ់ ប្បបអាណានិលមន្រនការប្បង
ប្ចក្ជាអនថរជាតិន្រនក្មាល ងំពលក្មមនិងការប្បងប្ចក្ជាអនឋរជាតិប្ដលលលលៅថា "ធមមជាតិ"។ លំរនូ្រន 
"ការរបមូលផថុ ំលោយដក្ហូត '(Harvey, ២០០៤) លនោះបានបញ្ហជ ក្អ់ោះអាងលឡើងវញិពីតនួាទីរបស់
អាៃហវិក្និងអាលមរកិ្ឡាទីនថាជាអបក្ផគតផ់គងទំ់និញជាបឋមន្រនវស័ិយក្សិក្មមថាមពលនិងទំនិញប្រ ប
។ ដំលណើ រឈានលឆ្ព ោះលៅរក្ការពរងឹងវតថមានលៅក្បុងតំបនទ់ាងំមូលលនោះរតូវបានចាតទុ់ក្ថា លៅក្បុង
បរបិទន្រនលក្ខែណឍ រចនាសមពន័នទាងំលនោះន្រនមូលធននិយមជាសក្លប្ដលអាចរតូវបានកំ្ណតោ់ប ង
រតឹមរតូវ វាជាដំលណើ រការន្រនការរតួរតាលឡើងវញិរបស់អាណានិលមនិយមចំលពាោះភពប្ផនដី។ 

ទាងំអស់លនោះ តរមូវឱ្យមានភូមសិ្ថៃសថវបផធមថ៍មី ន្រនភពប្ផនដី។ លំនាវំបផធមនិ៍ងជំលនឿក្បុង
សងគមលក្ខណែៈន្រនវបផធមស៌ក្លលក្ខណែៈបុលគលនិងអតិថិជន "បុលគលជាមាច ស់"បានរកី្រាលោល
លោយឧសសាដហក្មមវបផរបស់រកុ្មហ ុនលៅទូទាងំពិភពលោក្ជាពិលសសមក្ពីសហរដឌអាលមរកិ្, លនោះ
លឺជាមូលោឌ នរលឹោះ ភាពពិតរបាក្ដន្រនរតួតរតាលឡើងវញិរបស់អាណានិលមនិយម ដូលចាប ោះលហើយវា
បានកាល យលៅជាឧបសលគធងនធ់ងរ លៅក្បុងការប្សវងរក្ជលរមើសលនោះ។ 

ដំលណើ រការណាមយួ ន្រនការផ្លល ស់បថូរោប ងសំខ្ន ់ លៅក្បុងសងគមទាងំលនោះ ចាបំាចត់រមូវឱ្យ
មានការផ្លថ ចទំ់នាក្ទំ់នងោប ងរជាលលរៅជាមយួនឹងទរមងន់្រនការបញ្ចូ លលៅក្បុងទីផសាដរពិភពលោក្
ប្ដលផលវបិាក្លឺមនិប្មនបបោះពាល់ រតឹមប្តលសដឌកិ្ចចបបុលណាត ោះលទ។ របសិនលបើ ោម នការផ្លថ ចទំ់នាក្ ់
ទំនងរបក្បលោយ ការបញ្ចូ លអាណានិលម បចចុបផនបទាងំលនាោះលទ វានឹងពរងឹងមូលោឌ នខ្ង
នលោបាយលសដឌកិ្ចចនិងវបផធមផ៍ងប្ដរ -រមួរចនាសមពន័នរបស់រដឌផងប្ដរ-  ន្រនលំរូន្រនការរបមូលផថុ ំលនោះ
ការបលងកើតឧបសលគកានប់្តលរចើន សរមាបក់ាររបឆ្ងំនឹងការរកី្ចលរមើនមូលធននិយម សរមាប់
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ជលរមើសជំនសួលដើមផកីារអភវិឌណន ៍និងលទនភាពប្ដលអាចលធវើការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរលដើមផលីធវើមនិឲ្យមាន 
អាណានិលម។  

ជាលរចើនឆ្ប មំក្លហើយ បនាធ បពី់រោឌ ភបិាលទាងំលនោះ បានជាបល់ឆ្ប ត -ជាងមយួទសវតេរ ៍
ក្នលងលៅ លៅក្បុងក្រណីលនោះ លក្ើតលឡើងលៅរបលទស លវលណហេ ុយលអឡា -វាហាក្ដូ់ចជាចាស់
ណាស់ថា និសសាដរណក្មមនិងភាពពិតរបាក្ដន្រនការនាលំចញចមផងរតូវបានលលពរងឹងជាបនថបនាធ ប។់ 
លៅក្បុងនយ័លនោះមនិមានភាពែុសោប ខ្ល ងំលទ រវាងរោឌ ភបិាលប្ដលលលលៅថា "ភាពរកី្ចំលរ ើន" ឬថារ
ោឌ ភបិាលលឆវងនិយមនិង រោឌ ភបិាលលិទនិលសរនិីយម។ លៅក្បុងរបលទសលសធើរប្តទាងំអស់ន្រនអាលមរកិ្
ឡាទីន, បរមិាណទំនិញសំខ្ន់ៗ មានតន្រមលសរុបន្រនការនាលំចញបានលក្ើនលឡើងលៅក្បុងទសវតេរចុ៍ង
លរកាយលនោះក្បុងក្រណីែលោះ ភាលលរចើនលឺសំខ្នខ់្ល ងំ។ លបើនិោយពីទវីបទាងំមូល, សមាមារតន្រន
ផលិតផលចមផងៗលៅក្បុងតន្រមលសរបុន្រនការនាលំចញបានលក្ើនលឡើងពី ៤១,១% ក្បុងឆ្ប  ំ២០០២លៅ
ដល់ ៥២,៩% ក្បុងឆ្ប  ំ2009 (CEPAL២០១០: ១០៥) ។ និនាប ការលនោះបានបងាា ញឱ្យល ើញលៅ
ក្បុងរបលទសលរបសីុលប្ដលជារបលទសមានឧសសាដហក្មមភាលលរចើន លៅក្បុងទវីបលនោះ, ជាក្ប្នលងប្ដល
មានភាលរយន្រនទំនិញសំខ្ន់ៗ  ចមផងៗ មាន តន្រមលសរុបន្រនការនាលំចញបានលក្ើនលឡើងពី ៤៧,៤% 
ក្បុងឆ្ប ២ំ០០២ រហូតដល់ ៦០,៩% ក្បុងឆ្ប ២ំ០០៩ (ibid .: ១០៥)។ 

ការនាលំចញទំនិញសំខ្ន់ៗ លនោះ បានកាល យលៅជារបភពន្រនរបាក្ចំ់ណូលជាស្ថធារណែៈ
លោយផ្លធ ល់ោប ងលរចើនប្ដលមនិអាចទទលួបានតាមរយែៈមលធាបាយលផេងលទៀតលនាោះលទ។ តនួាទី
ោប ងសំខ្ន ់ និងកានប់្តលក្ើនខ្ល ងំលឡើងរបស់ចិនលៅក្បុងភូមសិ្ថៃសថនលោបាយសក្លកំ្ពុងប្ត
បានរមួចំប្ណក្ដល់ការពរងឹងរលបៀបលនោះន្រនការបញ្ចូ លលៅក្បុងទីផសាដរពិភពលោក្ (ស្ថព ន ២០០៩)
។ ក្បុងចំលណាមរបតិមតិលផេងលទៀតប្ដលទាក្ទ់ងនឹងដំលណើ រការនលោបាយរបស់អាលមរកិ្ខ្ងតផូង
វាលឺជាវធីិមយួក្បុងការប្ថលងបលញ្ចញលោបល់ របឆ្ងំចរក្ពតថិនិយម (លពាលលឺសហរដឌអាលមរកិ្ឬ
សហភាពអឺរ បុប) រតូវបានលរបើលដើមផបីងាា ញអំពីភាពរតឹមរតូវ ជាជំហានប្ដលមានទំលនារលៅពរងឹងការ
លៅលរកាមបងាគ បល់ដើមផអំីណាចមូលធនពិភពលោក្មយួលផេងលទៀតលឺ: របលទសចិន។ 

ពាណិជជក្មមរវាងអាលមរកិ្ឡាទីននិងរបលទសចិនវាពឹងប្ផអក្កានប់្តលរចើនលលើផលិតផលសំ
ខ្ន់ៗ ចមផងៗ វារបលសើរជាងលធវើពាណិជជក្មមជាមយួសហរដឌអាលមរកិ្ និងអឺរ បុប: ការនាលំចញលៅកាន់
របលទសចិន អាលមរកិ្ឡាទីន ពឹងប្ផអក្ទាងំរសុងលោយប្ផអក្លលើការទាញយក្ប្រ បនិងការលរបើរបាស់
ប្ដលពឹងប្ផអក្ោប ងខ្ល ងំ ន្រនធនធានធមមជាតិ។ ទាងំអស់លនោះ រតូវបានលធវើការនាលំចញជាមយួនឹង
ដំលណើ រក្បុងកំ្រតិទាបខ្ល ងំណាស់ឬក្ម៏និមានការប្ក្ន្រចប ដូចជាសប្ណថ ក្លសៀង, រតីអាហារ, ទំពាងំ
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បាយជូ, សករនិងទងប់្ដង។ ការលនោះបាននាឱំ្យមានសមាព ធោប ងខ្ល ងំលលើរបពន័នលអកូ្ឡូសីុការរុក្រក្ 
ការទាញយក្ប្រ បន្រនធនធានធមមជាតិន្រនទឹក្ដីអាលមរកិ្ឡាទីន (ដីជីវចរមុោះ, ទឹក្, ធនធានរតីនិង
ធនធានថាមពល)និងលធវើឲ្យអនថរាយដល់អធិបលតយយភាពរបស់សហលមនមូ៍លោឌ នលលើធនធានធមម
ជាតិរបស់ពកួ្លល និងទឹក្ដីរបស់ពកួ្លល និងលសវាទាងំឡាយប្ដលពកួ្លលបាន និងកំ្ពុងលរបើរបាស់ 
(ដូចជា មាូបអាហារទឹក្ជាលដើម) ។ ក្រណីលនោះ លឺមនិអាចប្ក្ប្របរតឡបដូ់ចលដើមផវញិលទ លៅក្បុង
ក្រណីន្រនការរុក្រក្ប្រ ប។ (Larrain et al, ២០០៥:៤៧)។ 

លៅក្បុងរបលទសទាងំបី វាមានលំោតន្រនការលក្ើនលឡើង និោយលោយចំលពាោះ ការប្ថលង
បលញ្ចញមតិលោបល់ និងអតទបទប្ផបក្ចាបប់្ដលនិោយលោងលៅដល់ សិទនិលសរភីាពចំលពាោះធមម
ជាតិ និង ការរោិះលនសំ់រាបក់ារអភវិឌណលនោះ និងនិោយលោយប្ឡក្ មាតិការន្រនការសលរមចចិតថប្ផបក្
នលោបាយនិងលសដឌកិ្ចចសំខ្ន់ៗ មយួចំននួ។ 

ជាក្ប់្សថង វាលឺជាការមនិអាចលៅរចួលទលដើមផទីាមទារពីរោឌ ភបិាលន្រនរបលទសលវលណហេ ុ
យលអឡា, របលទសលអកាវ ឌរ័, ឬ របលទសបូលីវកី្បុងការបិទអណថូ ងលរបងនិងបំពងប់ងាូរឧសម័នរបស់ែលួន
លនោះលហើយថាពកួ្លលបានបញ្ឈបក់ារនាលំចញអីុរដូកាបូនប្តមយួយបល់នាោះលទ។ លទាោះបីជាោប ងណាក្៏
លោយ របសិនលបើលោលលៅលនោះលឺលធវើលដើមផផី្លល ស់បថូរលំរូផលិតភាពលោយប្ផអក្លលើ និសេរណនិយម, 
ការសលរមចចិតថចាស់ោស់និងមានរបសិទនិភាពរតូវប្តរបកានយ់ក្ប្ដលរតូវបានពលនលឿនលឆ្ព ោះលៅ
រក្ការផ្លល ស់បថូរ ដំណាក្ក់ាលអនថរកាលចំលពាោះ ទរមងម់ានផលិតភាព លបើលរបៀបលធៀបនឹងទំរងនិ់សេ
រណនិយម។លៅក្បុងលរឿងលនោះវាមានសញ្ហដ ណតិចតចួណាស់រហូតមក្ដល់លពលលនោះ។ លលើសពីលនោះ
លទៀតលៅក្បុងរបលទសទាងំបី លសចក្ថីប្ថលងរបស់រោឌ ភបិាលបានចាតថ់ាជាសលមលងមយួកានប់្តខ្ល ងំ
លឡើងន្រនការអភវិឌណននិ៍យមនិងនិសេរណនិយម។ 

លមាល តរវាងលសចក្ថីប្ថលង លលរមាងបទោឌ ននិងចាបល់នោះនិោយតាមរលបៀបមបាង, និងលស
ចក្ថីសំលរចចិតថមយួចំននួន្រនលសដឌកិ្ចច /នលោបាយសំខ្ន់ៗ  និោយតាមរលបៀបលផេងលទៀត ប្ដល
បានលធវើឱ្យមានការរបឈមមុែោប ជាសំខ្នម់យួលៅក្បុងរបលទសទាងំបីលនោះ។ឧទាហរណ៍មានលក្រ ថិ៍
លឈាម ោះអារក្ក្ ់ - បានមានការជំទាស់ោប ងខ្ល ងំ -ការសលរមចចិតថលៅក្បុងរបលទសបូលីវកី្បុងការលបើក្
ប្ផបក្មយួដធំ៏ន្រនតំបន ់ Amazon សរមាបក់ាររុក្រក្និងការទាញយក្របលោជនន៍្រនអីុរដូកាបូន
(Morales Ayma ២០១០), ការសលរមចចិតថបានលធវើលឡើងរសបលពលដំណាលោប ជាមយួនឹងការ
ោក្ល់ចញនូវចាបសិ់ទនិន្រនធមមជាតិលៅក្បុងអងគរបជំុសភាមយួ។ការសលរមចចិតថជាបនថបនាធ បរ់បស់រ
ោឌ ភបិាលន្រនរបលទសបូលីវ ី ទាក្ទ់ងនឹងការស្ថងសងផ់លូវហាយលវមយួតាមរយែៈទឹក្ដីរបស់ជនជាតិ
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លដើមភាលតិចប្ដលមានលឈាម ោះថា Parque Nacional Isiboro (TIPNIS) លទាោះបីជាមាន ការរបឆ្ងំ
ជំទាស់ោប ងខ្ល ងំរបស់របជាជនន្រនជនជាតិលដើមភាលតិចោប ងណាក្ល៏ោយ បានលធវើឲ្យមានជលមាល ោះ
កានប់្តលរចើនលឡើងប្ថមលទៀត។ លលរមាងលនោះបានបលងកើតឲ្យមានការប្បក្បាក្ោ់ប ងខ្ល ងំកាល លៅក្បុង
សងគម បូលីវលីរឿងលនោះជាការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប ថាប ក្ជ់ាតិដច៏រមូងចរមាសមយួ និងជាក្ប្នលងបបោះទងគិចរ
ោប វាងចលនាប្ដលមានរបជារបិយភាព និងអងគការចាតត់ាងំមយួចំនួន ប្ដលមានទសេនែៈលផេងោប
ទាក្ទ់ងលៅនឹងផលរបលោជន ៍ (Prada, ២០១០a, Prada Alcoreza, ២០១០b; ២០១០c; 
Arkonada ២០១១; Toer / Montero, ២០១២; Mamani ២០១២)។ 

លៅរបលទសលអកាវ ឌរ័ ចាបស់ថីពីប្រ ប - ប្ដលបានបងាា ញលោយអងគការជនជាតិលដើមភាលតិច
និងបរសិ្ថទ ន បានរលំោភលោយផ្លធ ល់លលើរដឌធមមនុញ្ដ ប្ដលបានផថល់សិទនិចំលពាោះ'ធមមជាតិ' សរមាបជ់ា
លលើក្ដំបូង (CONAIE, ២០០៩) មយួ -វាលឺរោនប់្តជាប្ផបក្មយួន្រនជលមាល ោះជាលរចើនរវាងរោឌ ភបិាល
របស់លោក្របធានាធិបតី Rafael Correa និងជនជាតិលដើមភាលតិចនិងអងគការបរសិ្ថទ នមយួចំននួ 
ប្ដលសថិតក្បុងបរបិទន្រនការលោលនលោបាយោរំទការអភវិឌណនប៍្ដលបានកំ្ណតបុ់លគលិក្លក្ខណែៈ
របស់រោឌ ភបិាលលនាោះ៣។ 

បណាថ របលទសទាងំអស់ទាងំលនោះ ជលមាល ោះរបឆ្ងំនឹងការអភវិឌណន ៍ និងការដក្អាណា     
និលមមានវតថមានជាស្ថធារណែៈោប ងតិចតចួណាស់លៅក្បុងរបលទសលវលណហេ ុយលអឡា។ ពឹងប្ផអក្
លលើលរបងរបស់របលទសប្ដលមានអាយុកាល រាបស់តវតេរល៍នោះ ប្ដលផលិតផលមានចំននួលសមើនឹង
៩៥% ន្រនតន្រមលសរុបន្រនការនាលំចញ ក្បុងឆ្ប ២ំ០១០ (Banco ក្ណាថ ល របស់របលទសលវលណហេ ុយ 
លអឡា២០១០)។ បាតុភូតលនោះ លឺមនិប្មនរោនប់្តជាលទនផលន្រនការស្ថឋ បប់ងាគ បប់្ដលបងកលឡើង
លោយលជៀសមនិរចួជារបវតថិស្ថៃសថន្រនមជឈមណឍ លរបង (លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចរបពន័ននលោបាយនិងរដឌ លវ
លណហេ ុយលអឡា) បបុប្នថវាអាចរតូវបានពនយល់ថាជាលទនផលន្រនការផ្លល ស់បថូរបលណាថ ោះអាសនប ប្ដល
បងកលឡើង លោយការបងក្រស្ថយែុសន្រនសទិតិលរបង ប្ដលបណាថ លមក្ពីការលឡើងន្រថលែពស់ន្រនតន្រមល
លរបងលៅលលើទីផសាដរអនថរជាតិ។ វាលឆលើយតបលៅនឹងលំរូប្ដលមានផលិតភាពប្ដលបានលសបើលឡើងប្ដល
ជាលក្ខែណឍ មនិអាចែវោះបានក្បុងការលធវើឱ្យសងគមនិយមនាសតវតេរទី៍២១ អាចលធវើលៅបាន។ 

ក្បុងអំឡុងលពលមយួទសវតេរចុ៍ងលរកាយលនោះ ប្ដលជាលោលនលោបាយរបក្បលោយ
និរនថរភាព ន្រនការវនិិលោល និងភាពជាន្រដលូជាមយួអនថរជាតិ - រដឌនិងឯក្ជន- រកុ្មហ ុនទាងំលៅក្បុង
វស័ិយឧសម័ន និង លរបងរតូវបានលលអនុវតថន ៍ លោយមានលោលបំណងបលងកើនផលិតក្មម លរួឱ្យក្ត់
សមាគ ល់។ លបើលោងលៅតាមអងគការន្រនរបលទសនាលំរបងលចញ លៅកាតថ់ា (OPEC) របលទសលវលណ 
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ហេ ុយលអឡាមាន296ពានោ់នបាប្រ បលន្រនលរបងន្រនចំននួលរបងប្ដលបានបំរុងទុក្, ជាបរមិាណប្ដល 
ធំជាងលលបំផុត លៅលលើពិភពលោក្។ បរមិាណបរមុងទាងំលនោះ បានបងាា ញថាលសមើមយួភាលបនួន្រន 
បរមិណាបរមុងសរុបរបស់អងគការ OPEC ទាងំមលួលហើយក្វ៏ាលសមើនឹង២០% ន្រនបរមិាណលរបងបំរុង 
លៅទូទាងំពិភពលោក្ផងប្ដរ ភាលលរចើនន្រនការផលិតលឺមានលៅក្បុងតំបនប់្ែេរក្វាប តល់របង លឈាម ោះ 
Orinoco (OPEC២០១១:១១, ២២-២៣)។ លោងតាមការ Petroleos de លវលណហេ ុយលអឡា 
SA: លនោះ ជាប្ែេរក្វាប តល់របង Orinoco សទិតលៅភាលខ្ងតផូងន្រនតំបន ់ Guárico, Anzoátegui និង 
Monagas; ការបលងកើតជាអាងសថុក្ធំ ជាមយួនឹងតំបនភូ់មសិ្ថៃសថ របមាណជា៥៥.០០០លីឡូប្មបរត 
កាលរ ប, ជាមយួនឹងអីុរដូកាលបាន ការបូមែសាដចរ់លបដណថ បរ់បមាណ១២.០០០លីឡូប្មបរតកាលរ ប។ វា
មានការរបមូលផថុ ំ លៅលោយលរបងលៅធងន ់ និងលរបងលៅបប្នទមលទៀត ជាមយួនឹងភាពធងនធ់ងរធងន ់ជា
មធយម ៨,៦ អងសាដ API។ (PDVSA, ២០១០:៩២)។ លលើសពីលនោះលទៀត របលទសលវលណហេ ុយលអ
ឡា មានឧសម័នបរមុង លសមើនឹងពីរភាលបីន្រនឧសម័នបរមុងសរុប លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនទាងំ    
មូល។ 

កិ្ចចរពមលរពៀងរតូវបានចុោះហតទលលខ្ លដើមផទីទលួបានវញិ្ហដ បនបរ័ត និងលុណវុឌណន ៍ ន្រន
បរមិាណរបងបរមុងរបស់តំបនប់្ែេរក្វាប ត ់ Orinoco (ibid.: ៩៣) ជាមយួរកុ្មហ ុនចំននួ២៨មក្ពី 
២១ របលទសរមួមានទាងំរបលទសរសុេុ,ី ចិន, សហរដឌអាលមរកិ្, របលទសបារាងំ, របលទសជបបុន, លរប
សីុល, លអសាបញ, អីុរ បង,់ របលទសឥណាឍ , របលទសនរ័លវសនិងអាៃហវិក្ខ្ងតផូង។ក្បុងប្ផនការយុទន
ស្ថៃសថសរមាបក់ារអភវិឌណនឧ៍សម័ន, លរៅពីការវនិិលោលលោយរកុ្មហ ុនស្ថជីវក្មមរបស់សហរដឌអា
លមរកិ្ ក្ម៏ានការវនិិលោលលោយរកុ្មហ ុនមក្ពីរបលទសអីុតាលី (Eni) និងរបលទសនរ័លវស ផងប្ដរ
(STATOIL) (លមើល PDVSA N / Y)។ 

លសចក្ថរីបកាសជាផលូវការ ន្រនការក្រមតិការផលិតនាលពលអនាលតបានពាក្រណ៍ថាមាន
ការផ្លល ស់បថូរ ជាអលនលើៗ។ លបើលោងតាមអតីតរបធានាធិបតី Hugo Chavez លវលណហេ ុយលអឡានឹង
លក្ើនលទវដងនូវផលិតក្មមរបស់ែលួន ក្បុងចលនាល ោះរវាងឆ្ប ២ំ០១១ និងឆ្ប ២ំ០២១ លហើយនឹងអាចផលិត 
បានរបាមំយួោនបាប្រ បលន្រនលរបងលៅក្បុងមយួន្រថង។  "លយើងបានបាប នស់្ថម នផលិតក្មមរបចានំ្រថងរបស់
លយើង របាមំយួោន លសមើនឹង១២០ពានធុ់ងក្បុងមយួន្រថងលៅឆ្ប  ំ២០២១ [... ] តំន្រលលរបងក្បុងមយួធុង
បាប្រ បលលនោះមានតំន្រលរបប្ហល២០០ដុោល រ" ប្ដលនឹងរតូវបានយក្មក្លរបើសរមាបល់ោលបំណង
ន្រនការរទរទង ់ "ការអភវិឌណរបស់មហាអំណាចពិភពលោក្មយួប្ដលមានលឈាម ោះថាមាតុភូមរិបស់លវ
លណហេ ុយលអឡា "(RNV ២០១១)។ លៅប្ែមក្រាឆ្ប ២ំ០១២ លោក្របធានាធិបតីបានរបកាសថា
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ផលិតក្មមរបចានំ្រថងលសមើនឹង10ោនបាប្រ បលក្បុងមយួន្រថងនឹងរតូវសលរមចបាន "លៅអំឡុងឆ្ប ២ំ០៣០"  
(Durand, ឆ្ប ២ំ០១២)។ 

ក្បុងលោលបំណងលដើមផសីលរមចបានកំ្លណើ នផលិតក្មមលនោះ មយួភាលធំន្រនទឹក្ដីជាតិរតូវ
បានលបើក្ឲ្យលរបើរបាស់សរមាបក់ារទាញយក្របលោជនពី៍លរបងនិងឧសម័នរមួទាងំតំបនធំ់ន្រនប្ដនដី
ទឹក្ (រក្ហម Petrolera-Orinoco Oilwatch, ២០០៥)។ លោយចាទុំក្ក្បុងចិតថពីទំហំវសិ្ថមញ្ដ ន្រន
បរមិាណបរមុង, ការលក្ើនលឡើងប្ដលបានលរោងទុក្ លៅក្បុងក្រមតិន្រនការផលិត និងបលចចក្វទិាដ ៏
សមុរលស្ថម ញប្ដលតរមូវឱ្យទាញយក្លរបងលៅោប ងលរចើនសននឹក្សនាន បទ់ាងំលនោះ, និងលរបងពីែសាដចអីុ់
រដូកាលបាន ន្រនតំបនប់្ែេរក្វាប ត ់ Orinoco ការវនិិលោលោប ងលរចើនពីរកុ្មហ ុនស្ថជីវក្មមឆលងប្ដនមក្
ពីទូទាងំពិភពលោក្ ប្ដលរតូវបានលរោងទុក្លៅក្បុងសំណំុប្បបបទន្រនការបណាថ ក្ទុ់នរមួោប មយួ
ជាមយួរកុ្មហ ុនរលបរ់លងលោយរដឌ PDVSA លនោះ។ លក្ខណែៈន្រនការទាញយក្លរបងលៅទាងំលនោះមនិ
អាចលចៀសផុតបានលទ វាបញ្ហជ ក្នូ់វផលបបោះពាល់ខ្ល ងំលលើបរសិ្ថទ ន និងវបផធមស៍ងគមជាងការទាញ
យក្លរបងលៅបានតាមប្បបរបន្រពណី ប្ដលមានលក្ខែណែៈ តិចតួច និងធូររស្ថល។ 

ការបានផថល់លៅឱ្យមជឈមណឍ លអីុរដូកាបូន លៅក្បុងលំរផូលិតភាព ន្រនរបលទសលនោះរតូវ
បានរក្ល ើញោប ងចាស់លៅក្បុងប្ផនការជាតិសរមាបក់ារអភវិឌណ ជាកាបលងកើតលលរមាងមយួប្ដល
នឹងដឹក្នាលំៅដល់សងគមនិយម: លលរមាងជាតិបបូលីវាប សីុមបូន (ស្ថធារណរដឌ Bolivariana របលទស 
Venezuela Presidencia ២០០៧)។ ប្ផនការមយួក្បុងចំលណាមមជឈមណឍ លរបាពីំរន្រនលោលលៅ
កំ្ណតរ់បស់លលរមាងអភវិឌណនល៍នោះលឺលដើមផលីធវើឱ្យរបលទស លវលណហេ ុយលអឡា កាល យលៅជា "របលទស
មហាអំណាចថាមពលពិភពលោក្"។ លបើលោងលៅតាមលលរមាងលនោះ: «តន្រមលលរបងនឹងបនថលក្ើនលឡើង
ជានិចចក្បុងការទទលួបានធនធានហិរញ្ដ វតទុពីបរលទសក្បុងការបលងកើតផលិតភាពន្រនការវនិិលោលន្រផធ
ក្បុង, លៅក្បុងការលឆលើយតបលៅនឹងតរមូវការផ្លធ ល់ែលួនរបស់របលទសលនោះសរមាបថ់ាមពលនិងក្បុងការ
ពរងឹង លំរូផលិតក្មមប្បបសងគមនិយម» (ibid)។ 

នលោបាយទាក្ទ់ងលៅនឹងទីផសាដរខ្ងក្បុង លឺការបលញ្ចញមតិន្រនការបនថជាមូលោឌ នលៅ
ក្បុងលំនាលំំរូអភវិឌណន ៍ និងថាមពលប្ដលមានមូលោឌ នលលើលរបង។ មយួលីរតន្រនលរបងសំ្ថង "លអកូ្
ឡូសីុ" ជាមយួនឹងក្រមតិ អ ុក្តានែពស់បំផុត ប្ដលរតូវបានោក្ល់ក្ល់ៅលវលណហេ ុយលអឡា ក្បុង
តន្រមលរវាង ពី ពីរលៅ បីលសនដុោល (US$) មយួ។ ការឧបតទមភធនោប ងលរចើនលនោះលជៀសមនិរចួពីការ
លក្ើនលឡើងន្រនការលរបើរបាស់របក្បលោយនិរនថរភាពន្រនអីុរដូកាបូនលៅក្បុងរបលទសលនោះ ដូលចបោះជាការ
ពរងឹងភាពែជោះខ្ជ យថាមពល និងវបផធមជ៌ាលរឿងសំខ្ន។់ 

ការវនិិលោលបរលទសសំខ្នបំ់ផុត នាបបុនាម នឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ រតូវបានលៅរបលទសចិន
។ លៅក្បុងការលឆលើយតបលៅនឹងការពុោះក្លៃញ្ហជ លន្រនលសដឌកិ្ចចចិនចំលពាោះការផគតផ់គងប់្ដលអាចទុក្ចិតថ
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បានចំលពាោះអីុរដូកាបូនប្ដលលចោះប្តលក្ើនលឡើង, លោក្ Rafael Ramirez - រដឌមៃនថីរក្សួងថាមពល
និងលរបង -បានរបកាសថារោឌ ភបិាល លវលណហេុលអឡា បានចុោះហតទលលខ្លលើកិ្ចចសនាប្ដលមាន
តន្រមលជាទឹក្របាក្ល់សមើនឹង៣២ពានោ់នដុោល រ (Aporrea ២០១១)។ 

លៅប្ែក្ញ្ហដ ឆ្ប ២ំ០១០ ចាបប់្ដលផថល់ការអនុញ្ហដ ត ជាសំខ្នសំ់រាបកិ់្ចចសនាទាងំ
លនោះរតូវបានលលលបាោះពុមពផសាដយ។ របលទសចិន នឹងផថល់នូវបនាធ តឥ់ណទានចំននួ $២០ពានោ់ន
ដុោល  សំរាបរ់យែៈលពលជាងដបឆ់្ប ពីំរបលទសចិនលៅកានរ់បលទសលវលណហេ ុយលអឡា , ពាក្ក់្ណាថ
លន្រនទឹក្របាក្ល់នាោះជារបាក្យ់នប់្ដលជារបាក្រ់បស់ចិន។ របលទសលវលណហេ ុយលអឡាបានយល់ 
រពមផគតផ់គងដ់ល់របលទសចិន នូវបរមិាណលរបងចលនាល ោះពី ២០០.០០០បាប្រ បលធុងលរបង លៅ
២៥០.០០០បាប្រ បលធុងលរបង ជាលរៀងរាល់ន្រថងសរមាបរ់យែៈលពលពីរឆ្ប ដំំបូង និងឆ្ប បំនាធ បម់ក្លទៀត
លឺមនិតិចជាង៣០០.០០០ធុងបាប្រ បលលរបង ជាលរៀងរាល់ន្រថងរហូតដល់ការផថល់របាក្ក់្មចលីនោះរតូវបាន
សងរចួរាល់។ ទាងំតន្រមលមយួធុងបាប្រ បលលរបងទាងំអរតាការរបាក្ន់្រនរបាក្ក់្មចមីនិរតូវបានបញ្ហជ ក្់
ក្បុងកិ្ចចសនាលនោះលទ។ លពលលរកាយមក្លទៀត "នឹងរតូវបានកំ្ណតរ់មួោប រវាងអបក្ផថល់របាក្ក់្មចនិីង
អបក្ែចីរបាក្ល់ោយប្ផអក្លលើការចរចារ លោយផ្លធ ល់ និងតាមលោលការណ៍ទីផសាដរ» (Asamblea 

Nacional ស្ថធារណរដឌ Bolivariana លវលណហេ ុយលអឡា២០១០)។ ការលក្ន់ាលពលអនាលត
ទាងំលនោះ -រតូវបានលរបើរបាស់លដើមផផីថល់ហិរញ្ដ វតទុដល់ការចំណាយឬការវនិិលោលនាលពលបចចុបផនប 
មនិរតឹមប្តការពរងឹងរយែៈលពលប្វងមយួប្ដលពឹងប្ផអក្ប្តលលើលរបងលទ បបុប្នថប្ថមទាងំបលងកើតបានការ
ទាមទារជារចនាសមពន័នសរមាបក់ារលក្ើនលឡើងសំរាបក់្រមតិន្រនការផលិតមយួរយែៈលពលមក្, របសិន
លបើរោនប់្តលដើមផរីក្សាដបាននូវក្រមតិដូចោប ន្រនរបាក្ចំ់ណូលស្ថរលពើពនន។ 

លោក្របធានាធិបតី Hugo Chavez បាននិោយអំពីទំនាក្ទំ់នងជាមយួរបលទសចិនលៅ
ក្បុងលក្ខែណឍ  ដូចខ្ងលរកាមលនោះ: «ែញុ ំលិតថារបលទសចិនបងាា ញពិភពលោក្ថា ែលួននឹងកាល យជា
របលទសមហាអំណាចពិភពលោក្ប្ដលនាមុំែលល។ ការលនោះវាជាការលអសរមាបពិ់ភពលោក្លោយ
ស្ថរប្តរបលទសលនោះនឹងកាល យជាមហាអំណាចពិភពលោក្ពិតលោយមនិមានរបលទសណាផថួលរលំំ 
បានលឡើយឬលុក្លុយ ឬ រាងំែធប ់ លោយមនិមានការផថួលរលំំ ឬោក្ល់ក្ខែណឍ ប្ដលមានកំ្ោំង
ដូចសតវលតា: លោយោម នការរលំោភបំពានលលើអធិបលតយយភាពរបស់របជាជនលឡើយ។លោយចិតឋ
រាបទាប លោយការលោរព លយើងនិោយថា, លរបងទាងំអស់ប្ដលរបលទសចិននឹងរតូវការសរមាប់
កំ្លណើ ន និងការរចបាចប់ញ្ចូ លោប របស់ែលួនលៅជាមហាអំណាចពិភពលោក្មយួ ោប ងធំ និងលដើមផ ី
បនថឱ្យរបលសើរលឡើងនូវស្ថទ នភាពរស់លៅរបស់របជាជនរបស់ែលួន, លៅទីលនោះលឺមនិរតឹមប្តមានលរបង 
លៅបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំមានប្ដក្» ផងប្ដរ (Venezolana de Television ២០១០)។ 
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ដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរលៅក្បុងរបលទសរបជាធិបលតយយ 

ក្បុងចំលណាមបញ្ហា របឈមជាមូលោឌ នន្រនដំលណើ រការបចចុបផនប ន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរ លឺមាន
ការទាមទារឱ្យផ្លល ស់បថូរនូវវបផធមោ៍ប ងរជាលលរៅនិងការបលងកើតលឡើងន្រនទរមងរ់ដឌថមីៗ និងស្ថទ បន័
ប្ដលអាចបញ្ហជ ក្ច់ាស់ថា សងគមពហុវចនែៈទាងំលនោះ លឺសថិតក្បុងប្ដនកំ្ណតន់្រនប្ដនដីរបស់ជាតិនា
លពលបចចុបផនបលនោះ។ រពំប្ដនទាងំលនោះប្ដលមនិបានលអើលពើរបវតថិស្ថៃសថទាងំរសុងក្នលងមក្ និងអវី
ប្ដលលៅថា ការពិតវបផធមស៍ងគមទាងំមូលប្ដលមានមុនលពលការមក្ដល់ន្រនអតីតអាណានិលម
និយម ប្ដលរតូវបានលលសនមត ់ និងរតូវបានជសួជុលប្ក្ប្របលោយរោឌ ភបិាលន្រនរបលទសទាងំបីលនោះ
។បូរណភាពទឹក្ដីរបស់ជាតិទាងំលនោះរតូវបានលចាទសួរលោយចលនារបឆ្ងំស្ថឋ ំនិយមលៅលពលពកួ្
លលបានលរបើរបាស់រកុ្មបំប្បក្រដឌក្បុងការលរបើរបាស់សំរាបក់ារលំរាមកំ្ប្ហងជាអាវុធនលោបាយ។លនោះ
បញ្ហជ ក្ថ់ាដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរលនោះរតូវប្តរបតិបតថិការក្បុងរបវតថិស្ថៃសថោប ងរជាលលរៅសភាល
រចនាសមពន័នប្ដលមានរស្ថបល់ៅក្បុងទឹក្ដីជាតិទាងំលនោះ។ លនោះជាអវីប្ដលជាលំនិតសថីអំពីពហុជាតិ
ស្ថសន ៍ទំនាក្ទំ់នងពហុវបផធម ៌និងសញ្ហដ ណន្រនអាណានិលមនិយម (Walsh បាន ២០០៨) ។ 

ជាទរមងន់លោបាយវបផធមថ៍មីលផេងលទៀតទាងំលនោះ នឹងអាចលធវើលៅបានរបសិនលបើការ
ស្ថងសងល់ឡើងតាមប្បបរបជាធិបលតយយ និងទាងំសរមាបល់ហតុផលនលោបាយជាក្ប់្សថង និង
មានលហតុផលជាលរចើនប្ដលជាមូលោឌ នរលឺោះ,ប្ដលវាទាក្ទ់ងលៅនឹងរបលភទប្ដលអបក្ចងប់ានន្រន
សងគមនាលពលអនាលត។ ដំលណើ រការបចចុបផនបន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរលៅក្បុងឧបទវីបលនោះរតូវបានអនុ
វតថនល៍ោយឈរលលើមលធាបាយន្រនការលបាោះលឆ្ប ត។ ការលនោះបានបងកបន់យ័ថានិរនថរភាពន្រនរោឌ ភបិា
លទាងំលនោះលឺអាចលធវើលៅបានប្តតាមរយែៈការអភរិក្េន្រនភាពរសបចាបន់្រននលោបាយ និងការោរំទ
ការលបាោះលឆ្ប តភាលលរចើន (លុោះរតាប្តការសលរមចចិតថមយួរតូវបានលធវើលឡើងលដើមផលីធវើឲ្យរខំ្នដល់
រក្បែណ័ឍ រដឌធមមនុញ្ដនាលពលបចចុបផនបប្ដលហាក្ដូ់ចជាមនិមានលៅលលើរលបៀបវារែៈលនាោះលទ) ។ លៅ
ក្បុងបរបិទលនោះលោលនលោបាយជាស្ថធារណែៈនឹងរបឈមមុែ នឹងបញ្ហា ន្រនការរមួចំប្ណក្ដល់ការ
ផ្លល ស់បថូរន្រនជំលនឿនិងការប្ចក្របំ្លក្នូវទសេនែៈរមួ  លោយមនិលិតពីលំោត ឆ្ង យលពក្ន្រនទសេនែៈរមួ 
ប្ដលនឹងដឹក្នាលំៅដល់ភាពបរាជយ័ន្រនការលបាោះលឆ្ប ត។ 

របវតថសិ្ថៃសថបានបលរងៀនលយើង ពីអវីប្ដលនឹងលក្ើតលឡើង លៅលពលប្ដលរដឌមយួ -បាន
របឆ្ងំនឹងសុឆនធែៈ របស់របជាជនភាលលរចើន -ពាោមលោយក្មាល ងំ ក្បុងការោក្ក់ារផ្លល ស់បថូរ
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នលោបាយ និងការលរៀបចំលឡើងវញិោប ងលរចើនន្រនសងគម។ ផលបបោះពាល់ោប ងលរចើន ន្រនការោក្នូ់វ
ភាពផ្លថ ចក់ាររបស់ក្សិោឌ នសូលវៀត ឬន្រនវបផបដិវតថនក៍្បុងរបលទសចិន រតូវបានលលស្ថគ ល់ផងប្ដរ។ 
ទាងំលនោះមនិរតឹមប្តបានចំណាយធនធានមនុសេែពស់ ែុសពីធមមតាលនាោះលទ បបុប្នថវាបានលធវើឱ្យ
បាតប់ងភ់ាពរសបចាបន់្រនលលរមាងបដិវតថន ៍ និងដំលណើ រការលធវើឱ្អនថរាយោប ងធងនធ់ងរន្រនការផ្លល ស់បថូរ
លឆ្ព ោះលៅរក្សងគមមយួ សមយ័លរកាយមូលធននិយម។ វាមានប្ដនកំ្ណតោ់ប ងធងនធ់ងរ លៅនឹង
សក្មមភាពប្ដលអាចរតូវបានអនុវតថន ៍ លោយរដឌក្បុងដំលណើ រប្សវងរក្ការពិតរបស់ែលួន លដើមផផី្លល ស់បថូរ
សងគម។ លធវើពុតជាជំនសួការផ្លល ស់បថូរដស៏មុរលស្ថម ញ ប្ដលមានភាពយឺតោប វ និងការចរចាោប រវាង
អនថរវបផធមន៌ន្រនសងគមវសិភាល នឹងការលរបើរបាស់លោយក្ំរន្រនអំណាចរដឌបានទលួលទនផលលអ។ 
របប្ហលលនោះលឺជាលមលរៀនមូលោឌ នមយួន្រនដំលណើ រការបដិវតថនន៍ាសតវតេចុងលរកាយលនោះ។ រដឌប្ដល 
លលបានសនមតថ់ាជារដឌភាប ក្ង់ារជារដឌប្ដលជារបធានបទសំខ្នន់្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរឬលៅទីបំផុត 
អំណាចផ្លថ ចក់ារបានលធវើឱ្យបបោះពាល់ដល់លទនភាពសរមាបក់ារក្ស្ថងសងគមរបជាធិបលតយយមយួ។ 
 

 

ស្ថទ នភាពរបវតថសិ្ថៃសថពិលសស 
អាលមរកិ្ឡាទីន លឺជាក្ប្នលងបណថុ ំ ជួបោប ន្រនរបវតថិស្ថៃសថ។ ជាអវីប្ដលលលលៅថា "ភាពរកី្

ចំលរ ើន" ឬរោឌ ភបិាលរបកានល់ឆវងនិយមលហើយរតូវបានលលលបាោះឲ្យជាបល់ឆ្ប ត វាលឺជាលទនផលន្រន
ដំលណើ រការប្ដលអូសបនាល យន្រនការតស ូជាលក្ខណែៈទូលំទូោយនិងការលក្ៀងលរលពញនិយមមយួ
សរមាបល់ទនិរបជាធិបលតយយ និងការរបឆ្ងំនឹងលិទនិលសរនិីយម -ការតស ូលៅក្បុងអងគការជនជាតិ
លដើមភាលតិចបានលដើរតនួាទីោប ងសំខ្ន។់ ទាងំលនោះ មនិប្មនរោឌ ភបិាលរបកានស់្ថថ ំនិយម លបើ
លទាោះបីជាមានការបនថន្រនលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ លៅក្បុងតំបនម់យួចំននួ (ជាពិលសសលៅក្បុង
លំរូលសដឌកិ្ចចន្រនការនាលំចញទំនិញមនិទានប់្ក្ន្រចប) និងលបើលទាោះបីជាមាន ការអតឱ់្នតិចតចួខ្ងរបជា
ធិបលតយយលៅក្បុងរលបៀបប្ដលពកួ្លលបានលឆលើយតបលៅ នឹងការរោិះលនរ់បស់លល។ បបុប្នថ ជាពិលសស
លនាោះ លហើយវាលលើសពីស្ថរែៈសំខ្នដ់អ៏ស្ថច រយលនោះ លឺថារបមុែរដឌសំរាបក់្រណីនិមយួៗទាងំលនាោះពកួ្
លលមនិប្មនជារោឌ ភបិាលប្ដលសថិតលៅលរកាមការរលបរ់លងប្តមយួ។ ពួក្លល លឺជារោឌ ភបិាល និង   
បណាថ រដឌប្ដលកំ្ពុងសថិនលៅក្បុងជលមាល ោះ។ តាងំពីលដើម និង ការរបមូលផថុ ំ ពកួ្លលជារោឌ ភបិាលប្ដល
បានឆលងកាតល់ោយភាពតានតឹង ភាពរបទាងំរបលទើស និងនិនាប ការន្រនការផ្លល ស់បថូរជាលរចើន។ ការ
លពញនិយមក្សិក្រនិងអងគការជនជាតិលដើមភាលតិច -ប្ដលបានចូលរមួចំប្ណក្តាមរយែៈ ការ
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របមូលផថុ ំលដើមផចូីលរមួការលបាោះលឆ្ប តឲ្យរោឌ ភបិាលទាងំលនោះលហើយឥឡូវលនោះពកួ្លលែក្ចិតថជាមយួ 
នឹងលោលនលោបាយរបស់រោឌ ភបិាលទាងំលនោះ -ឥឡូវលនោះកំ្ពុងរបឈមនឹងបញ្ហា ក្បុងការកំ្ណត់
អតថសញ្ហដ ណន្រននិនាប ការន្រនការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ និងលដើមផរីក្លមើលសមពន័នមតិថលដើមផពីរងឹង និនាប ការ
ន្រនការផ្លល ស់បថូរលនោះ និងលដើមផបីញ្ឈបព់កួ្អបក្ប្ដលកំ្ពុងជំរុញ ការអភវិឌណឯក្វបផធម។៌ លទាោះបីជា
ោប ងណាក្ល៏ោយ ក្ក៏ាររបឈមមុែោក្ោ់ប ទាងំរសុងជាមយួរោឌ ភបិាលទាងំលនោះ វាហាក្ដូ់ចជា
ោម នអវីលរចើនជាងការបនថន្រនលោលនលោបាយ និងទិសលៅតំរងទិ់សជាមូលោឌ នន្រនរោឌ ភបិាលមុនៗ
លនាោះលទវាបានរមួចំប្ណក្ដល់ការកាតប់នទយសមតទភាពលដើមផមីានឥទនិពលលៅលលើលោល
នលោបាយរបស់លលបបុលណាត ោះ។ 

សពវន្រថងលនោះឧបសលគរបឈមមុែោប  លៅក្បុងការតស ូលដើមផទីាមទារសិទនរិបស់ជនជាតិលដើម
និងសិទនិន្រនធមមជាតិលនោះ មនិរតូវបានយក្ចិតថទុក្ោក្ល់ោយរោឌ ភបិាល លហើយមនិល ើញមានក្បុង
លោលនលោបាយស្ថធារណែៈលនាោះលឡើយ។ ដូចប្ដលបានអោះអាងលៅក្បុងលនោះវបផធមន៍្រនសងគមទាងំ
លនោះលឺែុសប្បលក្ោប ោប ងខ្ល ងំ។ ថវីលបើលៅក្បុងលទនផល ន្រនការលធវើរបជាមតិលនោះ ប្ដលបានអនុមត័
ឲ្យលរបើរដឌធមមនុញ្ដ ថមលំីនិតន្រន kawsay sumac និង suma qamaña (ជាមយួនឹងសកាថ នុពលរបស់
ពកួ្លលទាងំអស់ជាអរយិធមន៍្រនជលរមើសមយួ) មនិអាចរតូវបានសនមត ់លៅន្រថងលនោះ លដើមផបីងាា ញពីការ
យល់ដឹងជារមួ ប្ដលជាការប្ចក្របំ្លក្លោយរបជាជនន្រនរបលទសទាងំលនោះភាលលរចើន។ របាសំតវតេ
ន្រនអាណានិលមនិយម និងបីទសវតេន្រនលិទនិលសរនិីយមបានបនេល់ទុក្នូវស្ថល ក្ស្ថប មោប ងរជាល
លរៅ ន្រនរោឌ ភបិាលនិយមរបកានល់ឆវងនិយម។ របពន័នផេពវផសាដយរបស់រកុ្មហ ុនស្ថជីវក្មមបានបនថ
លដើរតនួាទីសំខ្នក់្បុងការបលងកើតលឡើងវញិនូវបុលគលជាមាច ស់, ការកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណ Buen Vivir

នឹងលំនានំ្រនលំរូការលរបើរបាស់សមាភ រែៈរបស់សហរដឌអាលមរកិ្។ 
វស័ិយជាលរចើន ន្រនចំននួរបជាជនប្ដលរតូវបានលលដក្លចញ លោយោម នសិទនិចំលពាោះ

លក្ខែណឍ ប្ផបក្សមាភ រែៈ ជាមូលោឌ នចាបំាចស់រមាបជី់វតិន្រថលថបូរការអភវិឌណប្ដលរតូវមាន, ការងារក្មម
វធីិសុែភាពស្ថធារណែៈ អបរ់ ំ និងសនថិសុែសងគមពីោឌ ភបិាលទាងំលនោះ។ ការផធុយោប រវាងលសចក្ថី
របាថាប របស់របជាជនជនជាតិលដើមភាលតិចនិងលោលនលោបាយរបស់រោឌ ភបិាលប្ដលបានបងាា ញ
ោប ងចាស់និងស្ថមញ្ដ។ ការលនោះជាក្រណីពិលសសលៅលពលប្ដលក្មមវធីិសងគមរបស់រោឌ ភបិាល
ទាងំលនោះបានឈានលៅដល់មូលោឌ នរបស់អងគការជនជាតិលដើមភាលតិច, ការលធវើឱ្យរបលសើរលឡើងនូវ
ជីវតិរស់លៅរបចានំ្រថងរបស់ពកួ្លល និងបានរមួចំប្ណក្ដល់ការបលងកើតការបំប្បក្ោប រវាងមូលោឌ ននិង
ថាប ក្ដឹ់ក្នាជំាលរចើនលទៀត នលោបាយ និងតរមូវការន្រនអងគការទាងំលនោះ លៅក្បុងលក្ខែណឍ ន្រនរលបៀប
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ប្ដលពកួ្លលបានសលងកតលមើល មក្លលើរោឌ ភបិាល។ ភាពផធុយោប  និងភាពតានតឹងទាងំលនោះបានលក្ើត
មានលឡើង ក្បុងចំលណាមជនជាតិលដើមភាលតិចនិងសហលមនរ៍បស់លល។ ទាងំលនោះលឺជាវសិភាលនិង
រតូវបានទទលួរងផលបបោះពាល់ោប ងខ្ល ងំលោយរបវតថសិ្ថៃសថអាណានិលម។ របសិនលបើការដឹក្នាំ
របស់អងគការលនោះមនិបានកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណន្រនភាពតានតឹងទាងំលនោះក្បុងជរួរបស់ែលួនលទលនាោះ, ទាវ រ
លឺលបើក្ចំហរសរមាបសុ់ែុមាលភាពរបស់នលោបាយរោឌ ភបិាល (សូមផបី្តលៅក្បុងក្រណីន្រនរបលទស
លវលណហេ ុយលអឡា, ប្ដលជាក្ប្នលងប្ដលរតូវបានលធវើទំលនើបក្មម និងអាណានិលមនិយមលោលនលោ
បាយ)ប្ដលលធវើឱ្យអនថរាយដល់មូលោឌ នន្រនអងគការទាងំលនាោះ។ 

វាមានកំ្ហុសធងនធ់ងរមយួចំននួ, ប្ដនកំ្ណត,់ និងសូមផបី្តការថយចុោះធងនធ់ងរលៅក្បុង
ដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះអាចបណាឋ លមក្ពីការស្ថឋ បប់ងាគ បន់្រនស្ថទ បន័រដឌ និងការតស ូការ ិ
ោធិបលតយយនិងនលោបាយទទលួយក្ក្ប្នលងលៅក្បុងរដឌ។ បប្នទមពីលលើលនោះលឺសមតទភាពលៅមាន
ក្រមតិ -លហើយលៅលពលលនាោះ, លឺក្ងវោះនូវឆនធែៈនលោបាយ) -លមដឹក្នានំ្រនដំលណើ រការទាងំលនោះមានភារ
កិ្ចចការលំបាក្ៗ និោយលោយប្ឡក្ លឺការរស្ថវរជាវនិងការតភាជ បទំ់នាក្ទំ់នងប្ដលមានភាពសមុល
ស្ថម ញរវាងរដឌបាលបចចុបផនប និងតំរូវការសងគម  និោយមាបងលទៀត លឺចាតវ់ធិានការចាបំាចម់យួ
ចំននួក្បុងការដឹក្នានូំវលំរូផលិតភាពមយួចំននួ ប្ដលវាលលើសពីនិសេរណនិយម និងការអភវិឌណ។ 

លទាោះបីជាោប ងក្ល៏ោយ, បញ្ហា របឈមលនោះ មនិរតឹមប្តបានល ើញមាន លៅក្បុងលសចក្ថី
រតូវការក្បុងការក្ស្ថង របជាមតិខ្ងប្ផបក្នលោបាយនិងសងគមលនាោះលទ, បបុប្នថប្ថមទាងំមានលៅក្បុង
ការក្ងវោះឆនធែៈនលោបាយរបស់រោឌ ភបិាល ឬក្ល៏ៅក្បុងប្ដនកំ្ណតរ់ចនាសមពន័នប្ដលថាជាលំរូលលច
លធាល ន្រនការរបមូលផថុ។ំ កំ្ហុសោប ងធងនធ់ងរកំ្ពុងរតូវបានរបឈមមុែ, ទាងំរទឹសថីក្បុងលក្ខែណឍ ន្រន
របលភទអងគការ នលោបាយ និងសងគម រពមទាងំឧបក្រណ៍ន្រនរបជាធិបលតយយប្ដលវាមានភាពសម
រសប សំរាប ់ រដឌបាលស្ថធារណែៈ សមូហភាពសរមាបក់ារផ្លល ស់បថូរប្ដលលលចងប់ាន។ វាមានភាព
ចាស់ោស់ជាងលនោះជាលរចើនលទៀត លៅលលើអវីប្ដលៃតថវូបានលលរចានលចាលជាលក្ខណែៈន្រនជលរមើស
សងគមលផេងលទៀត។ 

ការរោិះលនចំ់លពាោះការអភវិឌណលនោះ -វាជាការបបុនបបងលដើមផចីាតប់្ចងលឡើងវញិនិងការផ្លល ស់បថូរ
របពន័នន្រនសងគមលៅក្បុងរបពន័នពិភពលោក្មូលធននិយម រសបតាមមាោរលោយសងគមទាងំលនោះ 
រតូវបានលធវើលឡើងលោយមានការយក្ចិតថទុក្ោក្ែ់ពស់ និងសីុជលរៅ (Escobar, ២០០៧)។ មាន
សហលមនក៍្បុងរសុក្និងក្បុងតំបនប់្ដលមានបទពិលស្ថធនជ៍ាលរចើនបានបងាា ញថាវាមានមលធាបាយ 
ក្បុងការរស់លៅនិងផលិតនិងមានការពាក្ព់ន័នលៅនឹង 'ធមមជាតិ' ប្ដលមានរស្ថប ់ "ជំនសួឱ្យមាន
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ការអភវិឌណន។៍លទាោះបីជាោប ងណាក្ល៏ោយ មានបទពិលស្ថធតិចតចួណាស់ -ឬបរោិយរទឹសថីនិង
លំនិត -ទាក្ទ់ងលៅនឹងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈលនោះរតូវបានទាមទារឲ្យមានការលោោះរស្ថយ
ជាមយួនឹងភាពរបទាងំរបលទើសោប  ប្ដលបានជបួរបទោះក្បុងដំលណើ រការន្រនការក្ស្ថងជលរមើសឱ្យមាន
ការអភវិឌបិយម និងនិសេរណនិយមលនោះ។ មានការែវោះខ្តភាពចាស់ោស់ន្រនសំលណើ ផ្លល ស់បថូរ
លោលនលោបាយប្ដលអាចលធវើលៅបានន្រននលោបាយប្ដលសិក្សាដបានក្បុងរយែៈលពលែលី លហើយ
ប្ដលមានសមតទភាពក្បុងការដឹក្នាឈំានមុែសងគមទាងំលនោះពីការអភវិឌណននិ៍យម-និសេរណនិយម
លឆ្ព ោះលៅរក្ 'ឲ្យឈានហួសពីការអភវិឌណមយួលនោះ។ ការងារទាងំលនោះមនិអាចរតូវបានបលងកើតលឡើង
បានលទ ការងារទាងំលនោះវាអាចលក្ើតលឡើងបានលោយភាពចំរុោះ ភាពសមផូរប្បបន្រនបទពិលស្ថធនរ៍មួ។ 
រក្សួងនានារបស់រោឌ ភបិាលនិងអវីប្ដលលលលៅថា "លលរមាងអភវិឌណន ៍ 'លបើលទាោះបីជាលលលៅថា' 
ប្ផនការសរមាបក់ាររស់លៅឱ្យបានលអរបលសើរ" (SENPLADES ២០០៩) លឺមនិប្មនជាឧបក្រណ៍
សមរសបបំផុតសរមាបរ់បលភទន្រនការបលងកើតថមីរមួោប មយួលនោះលទ។ ការលធវើប្ផនការរបស់លល និង
ឧបក្រណ៍រលបរ់លងរបស់ពកួ្លលលឺមនិមានអពារកឹ្តភាពលទ។ ពកួ្លលលឺជាផលិតផលន្រនរបលភទរដឌ
រសលមើលរសន្រមបនាធ បពី់សៃងាគ មលោក្លលើក្ទីពីរលៅក្បុងលោលបំណងលដើមផ ី "អភវិឌណន"៍ - បានលល
លៅថារបលទសលោក្ទីបីលបើលោងតាមលំនាឯំក្វបផធមន៌្រនរបលទសលោក្ខ្ងលិច។វាលឺជាការមនិ
អាចលធវើឱ្យ "ប្ផនការ"លៅចកំ្ណាថ ល អវីចាបំាចនឹ់ងរតូវប្តមានការស្ថក្លផងន្រនការលបើក្ចំហន្រន
ដំលណើ រការមយួពហុវចនែៈ និងរបជាធិបលតយយលោយប្ផអក្លលើការទទលួស្ថគ ល់ន្រនវសិភាលរចនាស
មពន័នន្រនសងគមទាងំលនោះ, និងការពិតប្ដលថាមានការធានាចាស់ៗ ពីលក្ខណែៈន្រនសងគមនាលពល
អនាលត ប្ដលបានឈប។់ ជលរមើសសងគមមយួ ប្ដលមនិអាចរតូវបានរចនាលឡើង តាមរលបៀប      
បលចចកាធិបលតយយ ឬថវកិា។ 

មានរបលោជានជ៍ាលរចើនលៅក្បុងដំលណើ រការទាងំលនោះ មនិរតឹមប្តសរមាបអ់ាលមរកិ្ឡាទីន 
លនាោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំលៅក្បុងលក្ខែណឍ ន្រនលទនភាពជលរមើស លដើមផជំីរុញលៅមុែភាពចាស់ោស់
ន្រនរបជាមតិប្ដលលធវើឱ្យែូចដល់មូលោប រលឹោះ ន្រនជីវតិក្បុងភពប្ផនដីលនោះ។ លទាោះបីជា មានការរបទាងំ 
របលទើសោប ោប ងរជាលលរៅ របស់ពកួ្លលក្ល៏ោយ ដំលណើ រការរបស់របលទសអាលមរកិ្ឡាទីនទាងំលនោះ 
លឺជាក្ប្នលងប្ដលវាលឺអាចលធវើលៅបាន លៅប្សវងរក្ជលរមើសខ្ល ងំកាល បំផុត លដើមផបី្សវងរក្លំនាលំដើមលៅ
ក្បុងវបិតថិអរយិធម។៌ ផធុយពីដំលណើ រការទាងំលនោះអាចនឹងបលងកើត បានជាការដក្ថយលរកាយជាក្ោ់ក្់
មយួសរមាបក់ារតស ូរបឆ្ងំមូលធនលៅទូទាងំពិភពលោក្។បក្ប្របលោយលោក្ លោក្ ន្រអោ 
ណិលសុន និង លោក្លស្ថធ ត អីុណិលសុន។ 
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កំ្ណតស់មាគ ល់ 

 ១. លៅលពលែញុ ំនិោយអំពីរដឌអាណានិលមឯក្វបផធម ៍ែញុ ំមាននយ័ថារដឌតំបនអ់ាលមរកិ្ឡា
ទីនទាងំក្បុងអំឡុងលពលរបស់អាណានិលមនិយម និងរបបស្ថធារណរដឌបានោក្អ់ាណានិលមលលើ
សងគមចរមុោះទាងំលនោះោប ងខ្ល ងំ (មនុសេភាស្ថរលបៀបទាក្ទិ់ននឹង „ធមមជាតិ‟ ែុសៗោប ។ល។)។
ទាងំលនោះ មាន–ជាមយួនឹងក្រមតិន្រនលជាលជយ័ែុសៗោប  –បានពាោមោក្អ់ាណានិលម ឯក្វបផ
ធម:៍ ទរមងចំ់លណោះដឹង មានសុពលភាពមយួភាស្ថមយួទរមងពិ់លសស ោម នពីរន្រនរទពយសមផតថិ
របពន័នចាបរ់មួមយួ ស្ថសនាផលូវការ រលបៀបក្មមសិទនិមយួ ការរមួបញ្ចូ ល និងការចូលរមួ (លំរូភាពជា
ពលរដឌពិលសសោម នពីរ)។ 
 
 ២. លោលលំនិតសឋីពីភាពចរមុោះ រចនាសមពន័នរបវតថិស្ថៃសថ រតូវបានបលងកើតលឡើងលោយ
លោក្ Aníbal Quijano ក្បុងនាមជាប្ផបក្មយួន្រនការរោិះលនរ់បស់ោត ់លៅលលើទរមងចំ់លណោះដឹងប្បប
អឺរ បុបនិយម និងអាណានិលមនិយមប្ដលរក្សាដ លៅជាអនុតថរភាពលៅក្បុងវទិាស្ថៃសថសងគមថមី។ 
ជាមយួនឹងរបលភទលនោះ លោក្មានបំណងរុោះលរ ើរបលភទតចួៗ ប្ដលសនមតជ់ាមុននូវអនុតថរភាព ខ្ង 
ក្បុងជាក្ោ់ក្ន់្រនប្ផបក្នីមយួៗ: ភាពលដើម/លធវើឲ្យរបលសើរលឡើង របន្រពណី/ភាពទំលនើប លោក្ខ្ងលក្ើត/
លោក្ខ្ងលិច។ អនុលោមលៅតាមលោក្ Quijano អនុតថរភាពរចនាសមពន័ន ប្បបរបវតថិស្ថៃសថលឺ
ជាលក្ខណែៈពិលសសន្រន “របបន្រនអតទិភាពសងគមទាងំអស់”។ ោម នសងគមអនុតថរភាពលទ។ “អវីប្ដល
អាចសមាគ ល់ល ើញោប ងពិតរបាក្ដលៅក្បុងរចនាសមពន័នសងគមទាងំមូលលឺថាធាតុផេ ំ បទពិលស្ថធន ៍
និងផលិតផល រតូវបានផ្លអ ក្ ជារបវតថិស្ថៃសថប្ដលមានលក្ខណែៈប្របរបូលនិងចរមុោះអាចចូលរមួ
ជាមយួោប បាន លបើលទាោះជាមានភាពមនិរសបោប របស់ពកួ្លល ក្ល៏ោយជាមយួ និងជំលោោះរបស់ពកួ្
លលលៅក្បុងរក្បែណ័ឍ ទូលៅ ប្ដលចងភាជ បព់កួ្លលលៅក្បុងរចនាសមពន័នរមួោប ប្តមយួ។ ” ទាក្ទិ់ននឹង
បទពិលស្ថធនរ៍បវតថិស្ថៃសថ លរកាមអាណានិលមនិយម របស់ែលួន វាមនិអាចលទក្បុងការយល់អំព
សងគមតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន លោយោម នការទទលួស្ថគ ល់ភាពចរមុោះ ន្រនរចនាសមពន័នរបវតថិស្ថៃសថ 
លនោះ ជាពិលសសបណាឋ របលទសទាងំឡាយ ប្ដលក្បុងលនាោះមានវតថមានជនជាតិលដើមភាលតិចនិងមាន 
របបទាសភាពោប ងខ្ល ងំកាល  (Quijano, ឆ្ប ២ំ០០០, អតទបទបក្ប្រប AN/SN)។ 
 
 ៣.   លទាោះជា ការពិតប្ដលថា រោឌ ភបិាលរបស់ Correa បានរក្សាដទុក្នូវក្រមតិែពស់ក្បុង 
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ពឹងប្ផអក្លលើការស្ថធ បសធងម់តិក្ល៏ោយ ក្ម៏ានការកាតផ់្លឋ ចោ់ប ងខ្ល ងំ រវាងអងគការជនជាតិលដើមភាល
តិចសំខ្ន់ៗ  និងអងគការបរសិ្ថទ នមយួចំននួផងប្ដរ។ភសថុតាងន្រនភាពរជុលនិយមប្ដលការពិភាក្សាដ
លដញលោលលនោះបានឈានដល់សមយ័របជំុ លឺជាលសចក្ឋីប្ថលងរបស់ចលនាសងគម លដើមផលីទនិរបជា 
ធិបលតយយ និងជីវតិក្បុងសនបិសីទលអកាវ ឌរ័ក្បុងប្ែសីហាឆ្ប ២ំ០១១ ប្ដលបានចុោះហតទលលខ្ លោយ
ជនជាតិលដើមភាលតិច អបក្ប្រសចំការពាណិជជក្មម សហជីព និងអងគការៃសថីជាលរចើន លៅក្បុងរបលទស
ទាងំមូលប្ដលក្បុងលនាោះរតូវបានលលលចាទរបកានថ់ាជា “លលរមាងរបស់ Correa តំណាងឲ្យលំរូ
អំណាចផ្លឋ ចក់ារ និងពុក្រលួយរបស់ទំលនើបក្មមមូលធននិយម” (ABONG, ឆ្ប ២ំ០១១)។ 
 
 ៤.   លៅក្បុងឯក្ស្ថរលនោះទាងំមូលការលរបើពាក្យ „ដំលណើ រការន្រនផ្លល ស់បឋូរ‟ លៅក្បុងក្រណីបី
ប្ដលបានវភិាលជានិចចកាល លឺសំលៅដល់ដំលណើ រការប្ក្ប្របផ្លល ស់បឋូរសងគមមនិប្មនរតឹមប្តលលរមាង
របស់រោឌ ភបិាលលនាោះលទ។ ដូលចបោះការបនថ និង/ឬការពរងឹងដំលណើ រការប្ក្ប្របផ្លល ស់បឋូរលនោះ មនិរបាក្ដ
ថា ឬមាននយ័ថា ជាការបនថរបស់របមុែរដឌបចចុបផនប ឬអាចជាលណបក្េនលោបាយរបស់ពកួ្លល
លនាោះលទ។ 
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តនួាទីរបស់រដឌ និងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈក្បុងដំលណើ រការប្ក្
ប្របផ្លល ស់បឋូរ១ 

Ulrich Brand
២ 

លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន និងលៅក្ប្នលងលផេងលទៀត ការពិភាក្សាដ និង
សក្មមភាពលោោះរស្ថយ សំរាបជ់ាជលរមើសជំនសួប្ដលអាចលធវើលៅបាន ចំលពាោះលោល
នលោបាយ លិទនិលសរនិីយមនិងអាណានិលមនិយមប្បបថមីជានិចចកាលបានសនមតថ់ារដឌប្ដល
ដឹក្នាលំោយរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនមយួអាចផ្លល ស់បថូរការអនុវតថវបផធម ៍ និងលសដឌកិ្ចចសងគមជា
មយួនឹងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈប្ដលមានលក្ខែណែៈរលបរ់ជុងលរជាយ។ ការអនុវតថន៍
ទាងំលនោះ រតូវបានលលដឹងថា វាលផថើមលចញពីសំលណើ រ និងការតស ូ ប្ដលបានលក្ើតលឡើងលៅក្បុង
សងគមលនាោះបបុប្នថជាញឹក្ញាបរ់ដឌលនោះ រតូវបានលលលមើលល ើញថា មានសមតទភាពក្បុងការផថល់
ការបនថលៅដល់ទំនាក្ទំ់នងប្ដលមានការផ្លល ស់បថូរន្រនក្មាល ងំ; លៅក្បុងពាក្យរបស់ Gramsci 

បានបលងកើត "អនុតថរភាពជាមយួនឹងក្មាល ងំរបោបអ់ាវុធ"។ 
ឯក្ស្ថរលនោះ មានលោលបំណងចមផងលដើមផរីមួចំប្ណក្ដល់ការជប្ជក្ពិភាក្សាដោប លៅ

ក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីនបលងកើតឲ្យមានរក្បែណ័ឍ រទឹសថី និងការសមមតិក្មមមយួចំននួដំលណើ រ
ការទាងំពីរប្ដលបានផលិតលៅតំបនអឺ់រ បុប និងប្ដលជាលហតុលធវើឱ្យមានវសិ្ថលភាពអឺរ បុបនិយម
មយួចំននួ -លដើមផឱី្យយល់ពីការលំបាក្ និងឧបសលគជបួរបទោះមយួចំននួលៅក្បុងការផ្លល ស់បថូរន្រន
រដឌលហើយលៅក្បុងការអភវិឌណលោលនលោបាយស្ថធារណែៈសរមាបក់ារសលរមចបាននូវភាព
ទូលំទូោយក្បុងការផ្លល ស់បថូរសងគមលនោះ។ វាចាបល់ផថើមជាមយួនឹងការប្វក្ប្ញក្លំនិតប្ដលអាច
មានរបលោជនស៍រមាបក់ារប្សវងយល់ពីកាលែៈលទសែៈបចចុបផនបលៅអាលមរកិ្ឡាទីន និងពិភព
លោក្លហើយវានឹងបនថលៅបលងកើតរក្បែណ័ឍ រទឹសថីមយួជារបវតថិស្ថៃសថ ន្រនសំភារែៈនិយម, ក្បុង
របន្រពណីន្រនរទឹសថីសំខ្ន ់ ប្ដលលៅក្បុងលនាោះរដឌរតូវបានលលយល់ថា វាជាការទំនាក្ទំ់នងរបស់
សងគមមយួ។ ឯក្ស្ថរលនោះវានឹងបញ្ចបល់ោយលំនិតប្ណនាោំប ងែលីប្ដលថា "ការលធវើឲ្យលៅជា
អនថរជាតិន្រនរដឌ" ក្បុងលោលបំណងលដើមផឱី្យយល់ពីសកាឋ នុពលមយួចំននួ ប្ដលមានឥទនិពល
ដល់ដំលណើ រការន្រនការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរលនោះ និងប្ដលបានរបរពឹតថ និងលក្ើតលឡើង លៅខ្ងក្បុងរដប 
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និងលលើសពីរដឌរបស់ជាតិផងប្ដរ។ 
 

អនថរកាល ឬការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរ 
ែញុ ំចងប់ងាា ញពីទសេនាទានសំខ្នច់ាស់ោស់ សរមាបក់ារយល់ដឹងពីអវីប្ដល

លយើងចងនិ់ោយ ចងម់ាននយ័ថា លៅលពលប្ដលលយើងនិោយ អំពីលោលនលោបាយស្ថ
ធារណែៈ។ លៅលពលប្ដលលយើងនិោយពីការផ្លល ស់បថូរសងគម និងនលោបាយ ជាញឹក្ញាប់
លយើងប្តងប្តលរបើពាក្យ "អនថរកាល" លក្ខែណឍ  ឬ "ការប្ក្បប្របផ្លល ស់បថូរ"លោយមនិមានភាព
ចាស់ោស់ ោចល់ោយប្ឡក្ពីោប លនាោះលទ។ លទាោះបីជាោប ងណាក្ល៏ោយ លៅក្បុងការជប្ជក្
លដញលោលនាលពលបចចុបផនប អនថរកាលរតូវបានលលយល់ថា លពលែលោះ វាជាលស រនី្រនយុទនស្ថៃសថ
មយួ និងលៅទីបំផុតវាជាដំលណើ រការ ន្រនការផ្លល ស់បថូរសងគម និងនលោបាយប្ដលបានលរៀបចំ
លឡើងជាចមផង តាមរយែៈលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ។ ជាទូលៅវាជាបព់ាក្ព់ន័ននឹងការ
បលងកើតនូវរក្បែណ័ឍ ចាបថ់មីមយួ ប្ដលរតូវបានផថល់មូលនិធិចាបំាច ់ និងកំ្ណតប់ាននូវបញ្ហា
មយួចំននួ លៅក្បុងលោលបំណងលដើមផបីលងកើតស្ថទ បន័នលោបាយថមីមយួ (ឬក្ល៏ធវើការបថូរទិស
ប្ដលមានរស្ថប)់, ជាមយួនឹងលោលបំណងន្រនការលលើក្ក្មពស់ការផ្លល ស់បថូរប្ដលលលចងប់ាន។ 
បញ្ហា មយួចំននួ ប្ដលរតូវបានលោោះរស្ថយរចួ ជាលទនផលោម នរបសិទនភាព ន្រនលោលនលោ
បាយស្ថធារណែៈប្ដលនឹងរតូវបានលលផ្លល ស់បថូរ។ 

លំនិតន្រនការផ្លល ស់បថូរ លទាោះជាោប ងណា មនិលផ្លថ តប្តលលើលោលនលោបាយស្ថធា     
រណែៈ និងរចនាសមពន័នរបស់ពកួ្លល បបុប្នថរតូវបានតំរងទិ់សឱ្យបានលរចើនទូលំទូោយនិង ការ
ផ្លល ស់បថូរសងគមោប ងរជាលលរៅ, ក្បុងវស័ិយនានាន្រនជីវតិសងគម និងយុទនស្ថៃសថនានា (Cf. 

Geels, ឆ្ប ២ំ០១០, Brand, ២០១២, Brand/Brunnengräber et al ២០១៣)។ សំណួរជា
មូលោឌ នលៅទីលនោះ លឺថា:លតើនរណាជាតអួងគ និង ជាស្ថទ បន័អនុវតថន ៍និងជារចនាសមពន័ន, បញ្ហា
និងទំនាក្ទំ់នងសងគមប្ដលរតូវប្តផ្លល ស់បថូរ? លតើពកួ្លលអាចរតូវបានផ្លល ស់បថូរតាមរយែៈលោល
នលោបាយស្ថធារណែៈ និងថាលតើជាមយួនឹងរបលភទលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ រលបៀប
ណា?  ថាលតើអវីលៅជាយុទនស្ថៃសថលផេងលទៀត ប្ដលវាចាបំាចស់រមាបក់ារសលរមចបាននូវ
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ការងារទាងំលនោះ? 
លៅក្បុងការជប្ជក្លដញលោលនាលពលបចចុបផនប អំពីជលរមើស មនិថាលៅអាលមរកិ្ឡា

ទីន, អឺរ បបុ ឬលៅក្ប្នលងលផេងលទៀត, វាលឺជាលំនិតន្រនអនថរកាល ប្ដលបានបលងកើតលឡើង។
ឧទាហរណ៍លអមយួ ន្រនការជប្ជក្លដញលោលក្បុងរយែៈលពលចុងលរកាយលនោះ លឺ "ការរក្ល ើញថមី
ន្របតង" ឬ" លសដឌកិ្ចចន្របតង" ប្ដលបានបងាា ញជាដំលណាោះរស្ថយ លឆលើយតបលៅនឹងបញ្ហា ន្រន
មូលធននិយមលក្ងរបវញ័្ច លនោះ។ ការជប្ជក្លដញលោលទាងំលនោះ រតូវបានឆលុោះបញ្ហច ំងលៅក្បុង
ឯក្ស្ថរប្ដលបានសរលសរ សរមាបស់នបិសីទអងគការសហរបជាជាតិ សថីពីការអភវិឌណន៍
របក្បលោយចីរភាព (Rio + ២០) ប្ដលរបារពនលធវើលៅប្ែមថុិនាឆ្ប ២ំ០១២ (សូមលមើល UNEP, 
២០០៩, ២០១១; លណែៈក្មមការអឺរ បុបឆ្ប  ំ ២០១១ សរមាបទ់សេនែៈសំខ្នម់យួ សូមលមើល
ឯក្ស្ថរលោងលនោះផងប្ដរ "លរឿងនិទានរបស់លសដឌកិ្ចចន្របតងលនោះ "ALAI, ឆ្ប ២ំ០១១, Salleh, 
២០១៣)។ ភាលលរចើនន្រនអបក្ប្ដលបានចូលរមួជប្ជក្ពិភាក្សាដោប  បានសនមតថ់ា ជាមយួនឹង
ភាពរោនន់្រនរក្បែណ័ឍ លោលនលោបាយ ការផ្លល ស់បថូរទិសលៅលឆ្ព ោះលៅរក្កំ្លណើ នន្របតង និង
លសដឌកិ្ចចន្របតង ការបលងកើតថមី និងការបលងកើតការងារ "ន្របតង" ទាងំអស់លនោះវាជារលដថ ន្រនបញ្ហា
បរសិ្ថទ នប្ដលបានលធវើឲ្យរងទុក្ខចំលពាោះភពប្ផនដីលនោះ នឹងរតូវបានលោោះរស្ថយលហើយជាមយួោប
លនោះផងប្ដរបានបលងកើតនូវស្ថទ នភាពឈបោះឈបោះសរមាបរ់កុ្មហ ុននិលោជិត និងធមមជាតិ។ 

លទាោះបីជាោប ងណាក្ល៏ោយ លពលបចចុបផនបលនោះ លឺវាលៅឆ្ង យពីការពិតប្ដលថា
សំលណើ រយុទនស្ថៃសថនលោបាយលសដឌកិ្ចចន្របតង ថាលតើជាកាពិត វានឹងជំរុញលលើក្ក្មពស់
ន្របតងមូលធននិយមនិងលធវើរលបៀបោប ងណា។វាលឺមានតំន្រលផងប្ដរ ប្ដលសួរថាលតើមូលធន
និយមជាថមីលនោះអាចនឹងមានលក្ខែណែៈដូចជាអវីប្ដរ?។ លតើវាបងាា ញពីការផ្លល ស់បថូរមនិរតឹមប្ត
ចំលពាោះរបពន័នថាមពលមាននិរនថរភាពបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំ មក្ពីក្ណាថ លមយួលៅមូល
ោឌ នថាមពលប្បបវមិជឈការ ឬជាជាងលរកាមការរលបរ់លងមយួរបស់រកុ្មហ ុនឆលងប្ដន ប្ដល
មានអំណាច? លតើវានឹងនាឱំ្យមានការលរបើរបាស់ក្សិឥននែៈជាលរចើនប្ដលលៅទីបញ្ចបអ់ាចលធវើឱ្យ
និសសាដរណាប្តខ្ល ងំបប្នទមលទៀតលៅក្បុងរបលទសជាលរចើន? ឬវានឹងនាមំក្នូវការរបឆ្ងំនឹង
លសដឌកិ្ចចន្របតង ន្រនការលរបើរបាស់ឥនននែៈហវូសីុលទាងំអស់ជាមយួនឹងផលបបោះពាល់ភូមសិ្ថៃសថ
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នលោបាយ និងលសកិ្ចចភូមសិ្ថៃសថរបស់ពកួ្លលបានលទ? 
ក្បុងនាមជាយុទនស្ថៃសថលសដឌកិ្ចចន្របតង លផ្លថ តជាសំខ្នល់លើលោលនលោបាយ ជា

ស្ថធារណែៈ លៅក្បុងនយ័ន្រនការផ្លល ស់បថូរលនោះពកួ្លលមនិបានលចាទសួរ ឬ ឆងល់ថា: "រលបៀបន្រន
ការរស់លៅរបស់អធិរាជ"  ប្ដលលៅក្បុងមជឈមណឍ ល ន្រនមូលធននិយម ប្ដលបានពឹងប្ផអក្
លៅលលើធនធានប្ដលថយចុោះធងនធ់ងរ និងពលក្មមក្បុងប្ផបក្លផេងលទៀត ន្រនពិភពលោក្ 
(Brand/Wissen, ២០១២)។ មនិប្ដលពកួ្លលបានលចាទសួរអំពីលភទ ឬការោបសងកតជ់នជាតិ
ភាលតិចប្ដលកាតផ់្លឋ ចល់ៅទូទាងំថាប ក្រ់ចនាសមពន័នទាងំអស់។ លទាោះបីជាមានវបិតថិ, រលបៀប
អធិរាជន្រនការរស់លៅ លឺលៅប្តមានអនុតថរភាពលៅក្បុងមជឈមណឍ លមូលធន (នឹងអាចលធវើលៅ
បានលៅក្បុងថាប ក្ក់្ណាថ ល និងខ្ងលលើលៅក្បុងសងគមលផេងលទៀត) ។ 

ចំណុចសំខ្នក់្បុងទីលនោះ លឺថា ការជប្ជក្លដញលោលោប  នាលពលបចចុបផនបលនោះអំពី
លសដឌកិ្ចចន្របតងមនិបានលិតដល់ដំណាក្ក់ាល អនថរកាលលៅមុនការលផ្លថ តលលើការអភវិឌណ
របក្បលោយនិរនថរភាព និងបានោក្ឲ់្យដំលណើ រការ ក្បុងអំឡុងលពលន្រនសនបិសិទទីរកុ្ង Rio 

លលើក្ដំបូងលៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៩២ រតូវបានបរាជយ័។ វាបានបរាជយ័ លឺលោយស្ថរប្តវាលិតែុស
លៅលលើក្តាថ នលោបាយ វបផធម ៍ និងលសដឌកិ្ចចសងគម ជាលរចើនប្ដលមនិអាចរតូវបានលោោះ
រស្ថយ របក្បលោយមានលោលនលោបាយនិរនថរភាព។ ការប្ក្ប្របផ្លល ស់បថូរលោយហមតច់ត់
មនិអាចលិតប្តរតឹមលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ លោយមនិបានលិតដល់ ការស្ថក្សួរនូវ  
សំនរួប្ដលទាក្ទ់ង ថា លតើរបសិនលបើ ថាលតើោប ងណា? ចំលពាោះរចនាសមពន័នសងគម ប្ដលអាច
នឹងរតូវបានផ្លល ស់បថូរលនោះ? របសិនលបើផ្លល ស់បថូរ និងលៅជាោប ងណា? ផ្លល ស់បថូរោប ងណា?។ 
ជាការពិតណាស់ លបើលទាោះបីជាមានលក្ខណែៈសវ័យភាព ប្ដលមានការទាក្ទ់ងោប លរចើន ឬតិច
ក្ល៏ោយ លោលនលោបាយជាស្ថធារណែៈ លឺជាធមមតាការបងាា ញឲ្យល ើញនូវរចនាសមពន័ន
ទាងំលនោះ។ 

 
រដឌប្ដលជាទំនាក្ទំ់នងសងគម 
សំរាបក់ារយល់ដឹងឲ្យបានកានប់្តលអរបលសើរ នូវរចនាសមពន័នប្ដលអាចឈរចំលពាោះការផ្លល ស់
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បថូរោប ងរជាលលរៅលនោះ រដឌចាបំាចរ់តូវបានលលយល់ថា ជាការទំនាក្ទំ់នងសងគមមយួ តាម
របន្រពណីរបស់លោក្ Nico Poulantzas; បបុប្នថវាមានផងប្ដរ តាមឯក្ស្ថរលោងរបស់លោក្ 
Michel Foucault (Poulantzas, ឆ្ប ១ំ៩៨០; Foucault, ២០០៦; Jessop, ១៩៨៥; 
Aronowitz និង Bratsis, ២០០៦; Brand និង Görg, ២០០៨) ជាទូលៅ វាលឺជាបញ្ហា មយួ
ន្រនការសមលងឹលមើលសងគមជាលស រ ី ន្រនការទំនាក្ទំ់នងសងគមអនុតថរភាពមយួ -ប្ដលវាមនិប្មន
ជាមូលធនទាងំរសុងលនាោះលទ- ការអនុវតថនប៍្ដលរតូវបានទទលួយក្ ជាលរៀងរាល់ន្រថង ប្ដលលល     
ទទយួក្ជាសក្មម ឬជាអក្មមប្ដលវាប្ផអក្លលើទំនាក្ទំ់នង ន្រនអំណាច និងការរតួតរតា។ ជារទឹ
សថីសំខ្ន ់ ន្រនរដឌ លរួប្តចាបល់ផថើមលឡើងជាមយួនឹងការវភិាលរបស់សងគមមយួមនិប្មនជាការ
វភិាលលៅលលើរដឌលទ។ 

មុែងារសំខ្នរ់បស់រដឌមូលធននិយម លឺរដឌអយយលកា, របកានពូ់ជស្ថសន,៍ អធិរាជ
និងលរកាយអាណានិលម -លឺលដើមផពីរងឹងទំនាក្ទំ់នងសងគមប្ដលលលើសលប ់ និងផថល់ឱ្យពកួ្លល
នូវការបនថដជ៏ាក្ោ់ក្ម់យួ, លទាោះបីជាវាអនុញ្ហដ តឱ្យសរមាបក់ារោរំទប្ដលបានវាស់ប្វង
សរមាបទ់លងវើលឆ្ព ោះលៅរក្ការរបមូលផថុ ំថមីប្ដលងាយរសួល។ ការបលងកើតលឡើងវញិនូវនលោបាយ
វបផធមនិ៍ងលសដឌកិ្ចចសងគមលឺដំលណើ រការលៅបានលោយទាញយក្របលោជនពី៍ជលមាល ោះនិងវបិតថិ
លហើយបានផ្លល ស់បថូរពកួ្លលឲ្យលៅឱ្កាស។ មុែងារបប្នទមលទៀតន្រនរដឌលនោះ -ប្ដលលយើងអាច
សលងកតលមើលនាបចចុបផនបលនោះបានោប ងលអលនាោះ លៅក្បុងតំបនអឺ់រ បុប - លឺលដើមផអីនថរាលមនល៍ៅក្បុង
វបិតថិជាធមមតាលោយមានការោរំទពីក្ងក្មាល ងំ។ រដឌបានបលងកើតវធីិផ្លធ ល់របស់ែលួនមយួន្រនការ
លធវើការលោយមនិឯក្រាជយពីសងគម បបុប្នថមនិរោនប់្តជាឧបក្រណ៍លោយមានការោរំទពី ក្ង
ក្មាល ងំ។ ការតស ូរបវតថិស្ថៃសថ និងការអភវិឌណនលឺ៍រតូវបានចារកឹ្លៅក្បុងរដឌ វាលឺជាសមាភ រែៈរដឌ
ធមមនុញ្ដ  និងចាប ់វាលឺជាវធិានន្រផធក្បុង និងលោលនលោបាយ វាលឺជារលបៀបជាអាទិភាពនិងការ
លធវើលសចក្ថីសលរមចចិតថ។ ការោិធិបលតយយលឺមានមលធាបាយផ្លធ ល់ែលួនសរមាបល់លើក្ទឹក្ចិតថ
របស់ពកួ្លលនិងលហតុផលសមរមយ និងមានចំណាបអ់ារមមណ៍ោប ងខ្ល ងំក្បុងការធានាអតទិភាព
ជាបនថរបស់ែលួន។ រចនាសមពន័របស់រដឌ និងការលរជើសលរ ើសលហើយជាធមមតា ជាក្មាល ងំសងគម
ប្ដលរតូវបានចាតប់ញ្ចូ លលៅក្បុងការយុទនស្ថៃសថរបស់ែលួន។ លោក្ Bob Jessop បានលៅ
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ការលនោះ លោយសំអាងលៅលលើឯក្ស្ថរការងាររបស់លោក្ Nico Poulantzas, "ការលរជើសលរ ើស
យុទនស្ថៃសថរបស់រដឌ" (សូមលមើលខ្ងលរកាម) លនោះ។ 

រដឌលឺជាសមរភូមមិយួ ប្ដលបានលរៀបចំលឡើងលៅក្បុងវធីិពិលសសមយួ ប្ដលជាក្ប្នលង
ប្ដលក្ងក្មាល ងំសងគម និងនលោបាយលផេងោប របក្តួរបប្ជងោប  ដូចជាពកួ្លលបានពាោម
លលើក្ក្មពស់ផលរបលោជនផ៍្លធ ល់ែលួនលរៀងៗែលួនអតថសញ្ហដ ណរបស់ពកួ្លល និងលុណតន្រមល    
សំរាបក់ារសរមបសរមួល ឬក្ល៏ធវើឱ្យចុោះលែសាដយនូវរកុ្មដន្រទលទៀត។ រកុ្មនីមយួៗមានបំណង
ចងឱ់្យផលរបលោជនរ៍បស់ែលួនជាតំណាងឱ្យ "ជាអតទរបលោជនទូ៍លៅ" -ដូចប្ដលលយើង
ល ើញមានភាពលលើសលបល់ៅក្បុងបណាឋ របលទសមានឥទនិពលប្ដលជំរុញឱ្យមាន" ការរបក្តួ
របប្ជង"ប្ដលជារបលោជនទូ៍លៅ -ក្បុងលោលបំណងជំរុញលោយរដឌ។ សំរាបមូ់លលហតុលនោះ
ក្ងក្មាល ងំ អបក្បនាធ ប ់ និងជាតអួងគសប្មឋងរតូវបានរក្ល ើញលៅក្បុងរដឌលនោះផងប្ដរ, បបុប្នថវាជា
ទំនាក្ទំ់នងអក័្េសីុលមរទី។ ការតស ូទាងំលនាោះ រតូវបានលធវើលឡើង លៅចមាង យោប  ពី រដឌមយួលៅ
រដឌមយួ -វាជាចលនាសងគម ឬបដិវតថសងគមប្ដលពកួ្លលរបកានយ់ក្លនាោះ លឺ "ការរបឆ្ងំនឹង
នលោបាយ " ជាឧទាហរណ៍រស្ថប ់ -អាចមានឥទនិពលលលើទំនាក្ទំ់នងន្រនអំណាច និងការ
អភវិឌណនប៍្ដលមានលក្ខែណែៈធំដំុ លៅក្បុងសងគម និងលៅក្បុងរដឌមយួចំននួ។ 

ដូលចបោះ រដឌលឺជាក្តាថ ជាមូលោឌ នន្រនការរតួតរតារបស់សងគមលហើយរដបបានបលងកើតនូវ
វធិានចាបម់យួចំនួននិងតាមលទវភាពមយួចំននួលទៀតបានចងភាច បអំ់ណាចលៅនឹងលក្ខែណឍ
ជាក្ោ់ក្ម់យួចំននួ។ ជាមយួោប លនោះផងប្ដរលទាោះជាោប ងណាក្ល៏ោយ ក្រ៏ដឌបានពាោម
លដើមផលីផ្លថ តការយក្ចិតថទុក្ោក្ប់្ផបក្ចាបប់បូលីសនិងធនធានហិរញ្ដ វតទុ, ចំលណោះដឹង និងការ
ទទលួស្ថគ ល់ និងសមតទភាពសរមាបល់ធវើសក្មមភាព និងការប្ដលលធវើោប ងដូចលនាោះលឺការលធវើឲ្យ
មានភាពសមរសបចំលពាោះអំណាចសរមាបរ់បជាជនស្ថមញ្ដ  និងលធវើឱ្យចុោះលែសាដយនូវអងគការ
សងគមមយួចំននួ។ រដឌលឺមានសមតទភាពរលបរ់ោន ់ និង ផ្លឋ ចមុ់ែលលើបញ្ហា សងគមជាលរចើននិង 
មានសិទនិរារាងំ ចំលពាោះ បញ្ហា ន្រនការលោោះរស្ថយមយួចំននួនិងដំលណើ រការន្រនការរបរពឹតថមយួ
ចំននួ ។ 

ទសេនែៈន្រនរដឌប្ដលជាទំនាក្ទំ់នងសងគមមយួលនោះ មនិអាចរពឹំងប្តលៅលលើ ទំនាក្់
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ទំនងអំណាចប្តបបុលណាត ោះលទ។ វាលរួប្តពិចារណា ជាទូលៅសំរាបល់សចក្ថីប្ថលងនូវអពារកឹ្តលៅ
ក្បុងលំនិតរបស់មនុសេភាលលរចើន។ ទិដឌភាពលនោះលឺជាលនលឹោះក្បុងការប្សវងយល់អំពីទំនាក្ទំ់នង
រវាងលភទ ឬការរបកានជ់ាតិស្ថសន។៍ 

 

លតើអវលីៅជាលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ? 
សូមចាកំ្បុងចិតថថា ការវភិាលសលងខបប្ដលបានបងាា ញខ្ងលលើលនោះ, លោលនលោ

បាយស្ថធារណែៈមនិរតឹមប្តជាឧបក្រណ៍សរមាបស់ក្មមភាព របស់រដឌប្ដលនឹងលធវើសក្មមភាព
អពារកឹ្តមយួប្តបបុលណាត ោះលទ លហើយពកួ្លលក្រ៏តូវប្តយល់ផងប្ដរនូវការទាក្ទ់ងលៅនឹងចំនុច
ដូចខ្ងលរកាមលនោះ: 
 
•រចនាសមពន័នវសិមានដូចោប លនោះលៅក្បុងរដឌរបស់ែលួន; 
 
•រចនាសមពន័នវសិមានមយួន្រនសងគម 
 
•មុែងារក្បុងបលងកើតលឡើងវញិរបស់រដឌលោយែលួនផ្លធ ល់ និងសងគម។ 

 
ចាស់ណាស់ថា ការរបឆ្ងំលៅនឹងទសេនាទាន ភាលលរចើនលៅក្បុងវទិាស្ថៃសឋ

នលោបាយ, លោលនលោបាយស្ថធារណែៈប្ដលថាវាមនិប្មនជា "ឧបក្រណ៍" របស់រដឌលនាោះ
លទប្តវា រតូវបានលលយល់ថា ជាលំនឹងមនិមានភាពសទិតលសទរលនាោះលទ វាជាលទនផលន្រនការ
របប្ជងោប រវាងតអួងគសងគម និងនលោបាយលផេងៗោប , ប្ដលវាប្តងប្តទាក្ទ់ងលៅនឹងភាព
ជាក្ោ់ក្ ់លៅតាម កាលែៈលទសែៈមយួចំននួ។ 

មានក្តាថ ជាលរចើនប្ដលមានអានុភាពលលើ ថាលតើលោលនលោបាយស្ថធារណែៈលៅ
មានរបសិទនភិាពអាចលោោះរស្ថយបញ្ហា  ប្ដលពកួ្លលមានលោលបំណងចង ់ លោោះរស្ថយ      
ប្ដឬលទ?។ ការលនោះ វាមនិពឹងប្ផអក្ប្តលលើវធិានការ ប្ដលរតូវបានអនុមត័លនាោះប្តមយួមុែ
បបុលណាត ោះលទ បបុប្នឋប្ថមទាងំ រតូវមានរចនាសមពន័នសងគម និងនលោបាយផងប្ដរ។ លៅទីលនោះែញុ ំ
ចងព់រងីក្លលើទិដឌភាពមយួចំននួ លៅក្បុងលោលបំណងលដើមផមីានការយល់ដឹង ឲ្យបានលអ
របលសើរជាងមុន ចំលពាោះលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ។ 
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១. លោលនលោបាយស្ថធារណែៈនិងរចនាសមពន័នសងគមប្ដលមាន
រស្ថប ់

សំណួរប្ដលបានលធវើលសចក្ថីរពាងលោយលោក្ Claus Offe និង Gero Lenhardt ក្បុង
ឆ្ប ១ំ៩៧៧ សរមាបែ់ញុ ំវាហាក្ល់ៅប្តជាចំណុចសំខ្ន ់ សំរាបក់ារចាបល់ផថើមមយួ (ការទទលួ
ស្ថគ ល់, លោយលោងតាមសរមងដូ់ចខ្ងលរកាម, ប្ដលជាសងគមមនិរតូវបានស្ថយភាយ
ទាងំរសុង លោយផធុយថាប ក្ ់ និង ថាវាមនិប្មនរតឹមប្តជាការដក្ហូតលដើមទុន ក្មមសិទនិរបស់
ឯក្ជនប្ដលមានសក្មមភាពលនាោះ): "លតើលធវើដូចលមថច (ពិលសស) លោលនលោបាយស្ថធា       
រណែៈ បានលក្ើតលឡើងដូចលមថច? (.....) ពីបញ្ហា ជាក្ោ់ក្ន់្រនលសដឌកិ្ចច និងថាប ក្ន់្រនរចនាសមពន័ន
ប្ដលពឹងប្ផអក្លលើលដើមទុនរបស់ឯក្ជននិង "ឥតលិតន្រថល" ន្រថលឈបួលក្មមក្រ និងអវីប្ដលជាមុែ
ងារប្ដលមានរស្ថប ់ [លោលនលោបាយជាស្ថធារណែៈទាងំលនាោះ] លៅក្បុងរចនាសមពន័នលនោះ" 
(១៩៧៧: ១០០) ។ 

និោយមាបងលទៀត ជំហានដំបូង ជាការលមើលលោលនលោបាយប្ដលមានរស្ថបជ់ា
ស្ថធារណែៈលោយពិចារណាពីសងគមនិងអំពីរលបៀបប្ដលរចនាសមពន័នទាងំលនោះបានឆលុោះបញ្ហច ំង
ពីលោលនលោបាយប្ដលមានភាពសមុរលស្ថម ញ -ឬ, លដើមផឱី្យមានចាស់ោស់បប្នទមលទៀត
ប្ដលជាការបញ្ចូ លោប របស់ពកួ្លល។ សំរាបល់ោក្ Offe និងលោក្ Lenardt, បញ្ហា ជារចនា
សមពន័នន្រនមូលធននិយម លឺរតូវបានបញ្ហជ ក្ោ់ប ងចាស់ជា: ក្)ជាការទាមទាររបស់តអួងគ
សប្មឋងក្បុងសងគមប្ដលចាបំាចរ់តូវមានលៅក្បុងក្រមតិមយួ,បានបំលពញលៅក្បុងលោលបំណង
លដើមផរីក្សាដបាននូវភាពរសបចាប ់ និង ែ)ជាលោលបំណងចាបំាចល់ដើមផោីរំទដំលណើ រការន្រន
ការរបមូលផថុ ំ។ ទឡីាក្រណ៍របស់ពកួ្លល លឺលរួឱ្យចាបអ់ារមមណ៍លៅទីលនោះ លោយស្ថរប្តការ
អោះអាង និងការទាមទារបានប្របកាល យលៅជាមានភាពតានតឹងជាអនថរជាតិ និងក្បុងតំបនរ់បស់
អងគការមយួចំននួលៅក្បុងរដឌលនោះ លពាលលឺក្បុងសក្មមភាពលណបក្េនលោបាយការោិធិប   
លតយយ និងតអួងគលផេងលទៀតអបក្ទាងំអស់ប្ដលបាននិងកំ្ពុងពាោមលោោះរស្ថយបញ្ហា លនោះ
តាមរលបៀបផ្លធ ល់ែលួនរបស់ពកួ្លល។ 
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សរមាបអ់ាលមរកិ្ឡាទីន នាលពលបចចុបផនបលនោះ លយើងអាចសួរជាសំណួររសលដៀងោប
បានថា: ថាលតើរលបៀបប្ដលរតូវបានដំលណើ រការរបមូលផថុ ំ បានប្ថរក្សាដតាមរយែៈ និសេរណ
និយមោប ងណា? លតើអវីជាតំរូវការរបស់សងគមមយួ ប្ដលលលើក្ក្មពស់និសេរណនិយម និង
លោលនលោបាយប្ចក្ចាយ សំរាបល់ធវើឱ្យមានអតិលរក្ប្ដលផលិតបានទាងំលនោះ? លហើយលៅទី
បញ្ចបជ់ាការផធុយមក្វញិ, អវីប្ដលកំ្ពុងរតូវបានលលបលងកើត ការទាមទាររបឆ្ងំនឹង និសេរណ
និយម? បប្នទមលលើសពីលនោះលទៀត លយើងលរួសិក្សាដអំពីរលបៀបរដឌដំលណើ រការពីតរមូវការ និងភាព
ចាបំាចទ់ាងំលនោះលហើយពាោមលដើមផបីលងកើតភាពរសបចាបជ់ាក្ោ់ក្ម់យួ។ 

លលើសពីអវីប្ដលលោក្ Offe និង លោក្ Lenhardt បានលលើក្លឡើងលនោះលទៀត, លយើង
អាចសួរថា លតើរដឌបានលរៀបចំចំលណោះដឹងោប ងណាលោោះរស្ថយនូវបញ្ហា ទាងំលនោះ?, ដូចជាបុលរ
លក្ខែណឍ វនិិចឆយ័ សរមាបក់ារបលងកើតលោលនលោបាយស្ថធារណែៈទាងំលនោះ។ ជាការពិត
ណាស់ លឺតអួងគសប្មឋងែលួនលលផ្លធ ល់ ប្ដលបានបលងកើតការទាមទារលនាោះ បបុប្នថក្ល៏ៅមានយនថការ
លផេងលទៀតផងប្ដរ (ដូចជារបាយការណ៍ និងសទិតិលលខ្ធិការោឌ ន ឬលណែៈក្មមការ) ប្ដល
បានលលើក្ក្មពស់ ជារបលភទជាក្ោ់ក្ម់យួន្រនចំលណោះដឹង អំពីបញ្ហា  និងដំលណាោះរស្ថយ។ 
ចំលពាោះទសេនែៈ វាមានស្ថរែៈសំខ្ន ់លដើមផយីល់ពីភាពផធុយោប  ការទាមទារ និងតរមូវការទាងំ
លនាោះ។ 

 

២. រដឌប្ដលជាទំនាក្ទំ់នងសងគម 
រដឌលនោះ លឺមនិប្មនជាភាលីពាក្ព់ន័នអពារកឹ្តប្ដលលដើរតនួាទី "ខ្ងលលើ" សងគមការ

បលងកើតសុឆនធែៈជាទូលៅនិងការលោោះរស្ថយបញ្ហា លហើយរដឌក្ម៏និប្មនជាឧបក្រណ៍ន្រនមូលធនឬ
អំណាចន្រនអាណានិលមដូចប្ដលថាមានលពលែលោះរតូវបានលិតដូចលនាោះលទ។ែញុ ំលិតថាវាលឺជាការ 
របលសើរក្បុង ការលិតរបស់ថារដឌជាទំនាក្ទំ់នងសងគមមយួប្ដលសរមាបជ់ាលរចើនសតវតេមក្
លហើយបានការពារទំនាក្ទំ់នងសងគមប្ដលមានភាពលលចលធាល  និងការអភវិឌណនល៍រចើនឬក្តិ៏ច
ថាមវនថនិងវបិតថជំិរុញរបស់ពកួ្លល។ ជាការពិតរដឌជាញឹក្ញាបនិ់ងជាោប ងសក្មមលរៀបចំក្ង
ក្មាល ងំប្ដលលលើសលប ់ (លៅក្បុងទំនាក្ទំ់នងជាការរបក្តួរបប្ជងោប  ដូចជាពកួ្នាយទុនផង
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ប្ដរ) និងរុោះលរ ើក្ងក្មាល ងំប្ដលទនល់ែសាដយ ។ លៅក្បុងរចនាសមពន័នរបស់ែលួន និងតាមរយែៈលោល
នលោបាយស្ថធារណែៈរបស់រដឌ "ធនធានឧសម័នចរមាញ់"  ១៩៨០) ភាពរបទាងំរបលទើសន្រន
សងគមលនោះ, វាកំ្ណតទ់រមងព់កួ្លល លដើមផឱី្យពកួ្លលកាល យជាអាចសលរមចបាន និងជាការបបុន
បបងមយួលដើមផទីបស់្ថក តក់ារបរាជយ័ជាអចិន្រៃនថយ ៍ ន្រនការផសាដរភាជ បស់ងគម។ លដើមផអីនុវតថន៍
លលរមាងណាមយួ, ការពិត លនោះរតូវបានយក្មក្ពិចារណាថា រចនាសមពន័នរដឌលនោះ លឺមនិរតឹម
ប្តទាក្ទ់ងនឹងអំណាចបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំជាលស រមីយួន្រនការផ្លល ស់បថូរ  ប្ដលមានភាព
ចាបំាច។់ លនោះមនិប្មនមាននយ័ថាការឱ្បរក្លស្ថបយក្រដឌលនាោះលទ បបុប្នថវាមនិមាននយ័ថា វា
ជាការចាបំាចល់ដើមផឱី្យយល់ដឹងពីវា លៅក្បុងលោលបំណងលដើមផអីាចបថូរវាោប ងខ្ល ងំនិងលដើមផី
លរៀបចំចាតប់្ចងលឡើងវញិ នូវទំនាក្ទំ់នងអំណាច -ឲ្យមានភាពជាក្ោ់ក្ដូ់ចជា: ទំនាក្ទំ់នង
ន្រនក្ងក្មាល ងំការប្ថលងអោះអាង និងការអនុវតថន ៍ -តាមរយែៈការតស ូ និងរបជាធិបលតយយ និង
ដំលណើ រការន្រនការលរៀនសូរត ។ 

 

៣. តនួាទីរបស់រដឌក្បុ ងការចំលងពីចនាសមពន័នអាណានិលមមូលធន 
លតើមានអវីប្ដលរតូវបានលធវើកូ្ដក្មមអំពីដំលណើ រការ ន្រនការផ្លល ស់បថូរក្បុងរបលទសបូលីវ ី

និង របលទសលអកាវ ឌរ័, ជាមយួរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើនទាងំលនាោះ  លឺថាពកួ្លលកំ្ពុងប្តមានការ
លំបាក្ក្បុងការផ្លល ស់បថូររចនាសមពន័នរបស់រដឌ។ ក្មាល ងំសងគម របស់របលទសទាងំពីរ រតូវប្ត
បញ្ហជ ក្ច់ាស់ពីផលរបលោជនត៍ន្រមលរបស់ពកួ្លល និងលលរមាងលៅក្បុងមូលធនដូចោប  និងជារដឌ
លរកាយអាណានិលមនិយម និងចាតវ់ធិានការលោយលរបើរចនាសមពន័នប្ដលបងខំឱ្យពកួ្លលលដើមផី
ោក្ជូ់នលៅនឹងចាបរ់បស់លល....... លហើយការលនោះនឹងរាងំសធោះដល់ការផ្លល ស់បថូរ។ 

លោក្ Marx បាននិោយអំពីទរមងប់្បបបទក្បុងសងគមមូលធនដូចជាតន្រមលនិងរបាក្់
លដើមផផីថល់ជាពនលលឺលើទរមងសំ់ខ្នម់យួចំននួន្រនការបលងកើតលឡើងវញិន្រនសងគម។ ក្បុងសក្មមភាព
របស់ែលួន, មនុសេជាតិមានតំន្រលលោយមនិដឹងែលួន។ 'តន្រមល' លនោះរតូវបានប្ផអក្លលើការបំប្បក្ោប  
ន្រនអបក្ផលិត និងមលធាបាយន្រនការផលិតតរមូវការរបស់លលលដើមផបីលងកើតែលួនឯងតាមរយែៈការ
ងាររបាក្ឈ់បួល និងតរមូវការន្រនមូលធននិយមលដើមផផីលិតអតិលរក្លៅក្បុងស្ថទ នភាពរបក្តួ
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របប្ជងការលោោះរស្ថយជាមយួនឹងការទាមទាររបស់អបក្រក្របាក្រ់បាក្ឈ់បួលលនោះ។ ទរមង់
ប្បបបទន្រនតន្រមលលឺ មនិរតឹមប្តជាលក្ខែណឍ ន្រនរចនាសមពន័នមយួលនាោះលទ, វាលឺជាវធីិមយួន្រនការ
លមើលល ើញសងគម និងការសប្មឋងលៅក្បុងសងគមលនាោះផងប្ដរ ជាអបក្ទទលួបានរបាក្ឈ់បួល
ការងារ និងជាមូលធន។ ទំនាក្ទំ់នងន្រនការរតួតរតា និងការលក្ងរបវញ័្ច  លឺមនិចាស់ោស់
លៅរលបល់ពលលវោែណែៈលនាោះលទ លៅលពលប្ដលក្មមក្រែលួនឯងផ្លធ ល់ផងប្ដរមានការរពួយ
បារមភចំលពាោះភាពលជាលជន័្រនលសដឌកិ្ចចរបស់រកុ្មហ ុនរបស់ពកួ្លល។ 

ភាពដូចោប លនោះ បានលក្ើតលឡើងជាមយួសំណំុប្បបបទ ខ្ងនលោបាយ បានលធវើឲ្យ
លៅជាស្ថទ បន័លៅក្បុងរដឌ។ រចនាសមពន័របស់រដឌប្ដលបលងកើតលក្ខែណឍ  ប្ដលមានស្ថរែៈសំខ្ន់
សរមាបស់ងគមនិងជាវធីិមយួន្រនការលោោះរស្ថយជលមាល ោះ ប្ដលបានលក្ើតមានលឡើង។ រចនា    
សមពន័នលនោះ បានបលងកើតលឡើងវញិលោយែលួនពកួ្លល លទាោះជាោប ងណា តាមរយែៈសក្មមភាព ជា
លរចើនប្ដលបានអនុវតថជាលរៀងរាល់ន្រថងលោយបុលគលិក្របស់រដឌលោយផ្លធ ល់ការតំរងទិ់សចំលណោះ
ដឹងរបស់ពកួ្លលនិងការអនុវតថនខ៍្ប តតូចលោយមានចាបទំ់ោបនិ់ងធនធានរបស់ពកួ្លលមយួ
ចំននួលោយលណបក្េនលោបាយ និងអបក្បញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល, លោយសមាលមនិងអបក្ដន្រទលទៀតជា
លរចើន។ វាមានការោរំទពីសងគមសីុវលិ និងរបពន័នផេពវផសាដយប្ដលជាក្ប្នលងប្ដលពកួ្លលបាន
ចាបយ់ក្តនួាទីជាក្ោ់ក្ម់យួសរមាបរ់ដឌលៅក្បុងសងគម។ 

វាជាការសំខ្នក់្បុងការក្តសំ់ោល់ ថារដឌបានបលងកើតលឡើងវញិ នូវវសិមភាព ភាព 
មនិលសមើោប  លោយមានធានារទពយសមផតថិឯក្ជន និងទទលួស្ថគ ល់នូវរបលោជនែ៍លោះៗ លៅ
ចំលពាោះអបក្លផេងលទៀតលបើលទាោះបីជាការលំលអៀងលនោះ លឺមនិប្តងប្តអាចលមើលល ើញោប ងចាស់
លនាោះ។ ជាការក្តស់មាគ ល់ ខ្ងលលើ លោក្ Poulantza បានប្ណនាជំាលំនិតន្រន "ការលរជើស
លរ ើស" ន្រនរដឌលនោះ: រចនាសមពន័នន្រនបរធិានរបស់រដឌជាពិលសស -បុលគលិក្របស់ែលួនថវកិានិងចាប ់
-លដើមផបីងាា ញពីរលបៀបប្ដលបានយក្ចិតថទុក្ោក្រ់បស់ែលួន លឺលរចើនជាងការលរតៀមលក្ខណែៈ
បញ្ហា មយួចំននួ (ឧទាហរណ៍រទពយសមផតថិឯក្ជន ឬការរបក្តួរបប្ជង) និងលដើមផផីល
របលោជន ៍ ន្រនតអួងគសប្មឋងជាក្ោ់ក្ម់យួចំននួ (អបក្ឬក្រ៏កុ្មថាប ក្ប់្ដលលលចលធាល  បុរស,
មនុសេប្សផក្ស) ជាងអបក្ដន្រទ។ លនោះមាននយ័ថាលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ ជាប្ផបក្មយួ
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ន្រនរចនាសមពន័នរបស់រដឌលនាោះ លឺជាការរកិ្តយវនិយ័អធិរាជ និងលរកាយអាណានិលម និងទំនង
ធនរ់ទាលំៅនឹងផ្លល ស់បថូរនលោបាយរបឆ្ងំ នឹងការរកី្លរមើន និងដំលណើ រការលលចលធាល រន្រនចនា
សមពន័ន (ែណែៈលពលប្ដលរដឌអាចជំរុញនូវផលរបលោជនដ៍ន្រទលទៀត និងលោលនលោបាយ
ប្ដលពិតជាមានរបសិទនិភាពដូចប្ដលលយើង ពីដឹងពីសមយ័លិទនិលសរនិីយម)។ 
 

៤. រដឌនិងអនុតថរភាព 

រដឌរបស់ែលួនលឺមូលវសិភាលនិងសមាភ រែៈន្រនទំនាក្ទំ់នងជាក្ោ់ក្ន់្រនក្ងក្មាល ងំ។ លៅ
ក្បុងរបលទសលរបសីុល ជាឧទាហរណ៍រស្ថបជ់ាលលរមាងនលោបាយមយួសរមាប ់ការលធវើកំ្ប្ណ
ទរមងដី់ធលី និងមយួលទៀតសរមាបឧ់សសាដហក្មមបប្នទមលទៀត ន្រនការរមួរស់ក្សិក្មម។ មនិប្ត
បបុលណាត ោះ ពកួ្លលបានលធវើផធុយោប លៅក្បុងទិដឌភាពជាលរចើនបបុប្នឋជាទំនាក្ទំ់នងរបស់ពកួ្លលជាប្ែេ
អក្េសីុ័លមរទី ផងប្ដរ។ លនោះ មាននយ័រដឌលផេងោប លផ្លថ តសំខ្នជ់ាពិលសសការទំនាក្ទំ់នងន្រន
ក្ងក្មាល ងំ, ប្ដលក្បុងលនាោះពកួ្នាយទុនពកួ្ក្សិក្មមចំននួរបជាជនក្បុងទីរកុ្ងប្ដលជាក្សិក្រ
ក្សិក្រប្ដលោម នដីនិងអបក្ដន្រទលទៀតមក្ចូលលៅក្បុងសក្មមភាព។ លោលនលោបាយស្ថធារ
ណែៈជាប្ផបក្មយួន្រនដំលណើ រការមយួ  របស់ពកួ្លលលោលបំណងលឹលដើមផបីលងកើតនិងអនុវតថននូ៍វ"
លលរមាងរបស់រដឌ" (លបើលទាោះបីរដឌលនោះធាល បជ់ាលិទនិលសរនិីយមលឺជាលលរមាងការរបស់រដឌនិងការ
បងកបន់យ័លដើមផលីោងលៅលំរូនិនាប ការមយួលឆ្ព ោះលៅរក្ឧសសាដហូបនីយក្មមបប្នទមលទៀតន្រនវស័ិយ
ក្សិក្មម) ជាមយួនឹងតក្កវជិាជ និងភារកិ្ចចរបស់ែលួនផ្លធ ល់។លលរមាងប្ដលរដឌមនិបានអភវិឌណន៍
លោយឯក្រាជយន្រនលលរមាងអនុតថរភាពលៅក្បុងសងគមឬរបស់ប្ដលរតូវបងពី់បរលទសដូចជាលិទនិ
លសរនិីយមលៅអាលមរកិ្ឡាទីន)មយួ។ពកួ្លលលឺជាលលរមាងមយួប្ដលរតូវបាន (លៅទីបំផុត)
លោយប្ផអក្លលើការលំរាមកំ្ប្ហង - ឬការលរបើរបាស់ពិតរបាក្ដ -ន្រនក្ងក្មាល ងំ, បបុប្នថវាសថិតលលើ
ការលបថជាញ ចិតថប្ដលបានចរចារោប និងសថិតលៅលលើការរពមលរពៀងោប ។ចំលពាោះលលរមាងលក្ើតលឡើង
បនាធ បម់ក្, វានឹងមានស្ថរែៈសំខ្នក់្បុងការបលងកើតនិង/ឬការកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណលលរមាងការ
អនុតថរភាពបានប្ដលអាចលធវើលៅបានប្ដលមានរចួលហើយលៅក្បុងការស្ថងសង។់លលរមាងការ
អនុតថរភាពទាងំលនោះលៅប្តអាចមាននិងអាចមានជាលរចើនលទៀតលៅលពលណាមយួលៅក្បុងពិភព
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លោក្ប្ដល ក្បុងពិភពលោក្ជាលរចើន បានសក្ថិសមជាលលរមាងរបស់រដឌ .. មយួ -រចនាសមពន័ន
របស់ែលួន និងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈរបស់ែលួន -មនិអាចកាល យលៅជាឯក្រាជយន្រន
លលរមាងលនោះប្ដលវារតូវបានបលងកើតលឡើងលោយសងគម។ 

សរមាបក់ារពិភាក្សាដរបស់លយើង វាមានសំខ្នល់ដើមផលីធវើការសលងកត លមើលថាជា
អវតថមានន្រនទំនាក្ទំ់នងមយួចំននួរតូវបានរក្ល ើញជាញឹក្ញាប ់ លៅក្បុងលោលលោបាយ   
ស្ថធារណែៈប្ដលមនិប្មនជាបញ្ហា នលោបាយលៅក្បុងបងាា ញថា តអួងគសប្មឋងជាមូលោឌ ន 
មនិអាចឈានដល់កិ្ចចរពមលរពៀងលនាោះលទ។ ក្ងវោះន្រនទំនាក្ទំ់នងលនោះ លឺជាការចងអុលបងាា ញ
អំពីក្ងវោះន្រនអនុតថរភាពមយួនិោយតាមរលបៀបមាបង ភាពអសមតទភាពជារបស់រាងំែធប់
អំណាច មយួលដើមផដឹីក្នាលំៅរក្លំរមូយួ ប្ដលលលចលធាល របស់អងគការន្រនសងគម។ ប្តលៅលពល
ជាលលរមាងប្ដលមានលៅក្បុងសងគមអនុតថរភាពលនោះ អាចនឹងរតូវបានបក្ប្រប អាចចូលក្បុង
លលរមាងរបស់រដឌមយួឬលរចើន។ លនោះ លឺជាស្ថទ នភាពប្ដលមានស្ថរែៈសំខ្នស់រមាបយុ់ទនស្ថ
ៃសថ។ លៅលរកាមអនុតថរភាព លពាលលឺបានទទលួយក្ោប ងទូោយ និងលក្ខែណឍ ប្ដលអាច
សលរមចបានន្រនការអភវិឌណមូលធន វាលឺមានការលំបាក្លរចើនជាងលនោះ លដើមផបីលងកើតជលរមើសជា
ជាងការលៅក្បុងរកុ្មបណថុ ំ ន្រនលលរមាងលលចលធាល  លឺរតូវរបក្តួរបប្ជងរចួលៅលហើយ។ ការលនោះ
បងកជាសំណួរលផេងោប  និងមានស្ថរែៈសំខ្នទ់ាក្ទ់ងនឹងលំរូបចចុបផនបន្រនធនធាន និងជលរមើស
ប្ដលអាចលធវើបាន។ 

លទាោះជាោប ងណាអនុតថរភា ពមនិបញ្ហជ ក្នូ់វអវតថមានន្រនជលមាល ោះ ឬការជប្ជក្
ពិភាក្សាដោប លនាោះលទ ប្តជា ការរតួតរតានិងអំណាច។ តាមទសេនែៈរបស់ែញុ ំ អនុតថរភាពជារកុ្ម
ប្នបណថុ ំ ពិលសសមយួ ប្ដលតអួងគសប្មឋងសំខ្ន់ៗ លនោះ រតូវបានតំណាងលោយ មានភាពរលប់
រោនល់ៅក្បុងរចនាសមពន័ននលោបាយ និងអាចជាឧបក្រណ៍ផងប្ដរប្ដលបលងកើតបាននូវអតថ
សញ្ហដ ណរបស់ែលួន។ ទសេនន្រនអនុតថរភាព លរួប្តមានការបញ្ចូ លោប  ឱ្យបានលរចើន ជាជាង
អនុតថរភាពមូលធននិយម។ 
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៥.  លោលនលោបាយស្ថធារណែៈ  និងចំលណោះដឹងរលបរ់ោនពី់
សងគម 

មៃនថរីដឌ -លឺលលអាចលមើលល ើញោប ងចាស់លៅក្បុងដំលណើ រការ ន្រនការផ្លល ស់បថូរលៅ
ក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន -លធវើសក្មមភាពហាក្ដូ់ចជាពកួ្លលមានចំលណោះដឹងមានភាពរតឹម
រតូវរលបរ់ោនចំ់លពាោះបញ្ហា ទាងំលនាោះតអួងគនិងបញ្ហា លផេងលទៀតប្ដលលោលនលោបាយស្ថធារ
ណែៈបានលោោះរស្ថយ។ បបុប្នថទសេនែៈរបស់ពកួ្លលលឺមានកំ្រតិ ដូចជា: ការអភវិឌណនល៍ោល
នលោបាយស្ថធារណែៈ លឺមនិប្មនរោនប់្តជាដំលណើ រការបលចចក្លទសលនាោះលទ។ រដឌលនោះរតូវ
បានលលលរៀបចំលឡើងលដើមផយីល់ដឹងពីបញ្ហា សងគម និងរចនាសមពន័នសងគមមយួចំននួប្ដលនឹង
រតូវបានការផ្លល ស់បថូរ។ លលរមាងលិទនិលសរនិីយមលមើលលៅចំលណោះដឹងនិងបានលរជើសលរ ើសលដើមផី
រក្ឲ្យល ើញតាមរយែៈរដឌបាលរបស់រដឌផ្លធ ល់តាមរយែៈទីរបឹក្សាដតាមរយែៈរកុ្មហ ុនឯក្ជនជា
លដើម (Lander, ២០០៦)។ 

លោលនលោបាយស្ថធារណែៈ ក្ទ៏ទលួែុសរតូវក្បុងការលរៀបចំោប ងរបុងរបយត័ប
និងមនិប្មនជាការតាម ឋានានុរក្មការលនោះ នឹងបលងកើតនូវទំរងន់្រនការអភវិឌណនចំ៍លណោះដឹងអំពី
សងគម; បញ្ហា របស់រដឌ, ការទាមទារផលរបលោជន,៍ តន្រមល។ល។ លរោោះថាប ក្ល់នោះ សទិតលៅក្បុង
រដឌលោយបនថលិតថាពកួ្លលមានចំលណោះដឹងរលបរ់ោនអំ់ពីបញ្ហា រចួលៅលហើយ, បំណងរបាថាប
ផលរបលោជនន៍្រនសងគម និងលហតុផលសរមាបទំ់នាស់ក្បុងសងគម។ ទសេនវស័ិយប្ដលលលច
លធាល លនោះ លឺជាមូលលហតុមយួក្បុងចំលណាមលហតុផលជាលរចើន លោយមនិលិតពីផលរបលោជន៍
ប្ដលបានកំ្ណតណ់ាមយួ និងផលរបលោជនផ៍្លធ ល់ែលួនន្រនការោិធិបលតយយ -លហតុអវីបាន
លោលនលោបាយស្ថធារណែៈជាលរចើន មនិមានរបសិទនិភាព?។ លៅទីបញ្ចបព់កួ្លលបាន
បលងកើតលឡើងវញិនូវឥរោិបទ នលោបាយផ្លថ ចក់ារ និងទសេនែៈពីការបំប្បក្រដឌលចញោច ់ ពី
សងគម។ 
 

 



137 

ការលធវើឲ្យលៅជាអនថរជាតិនិយមន្រនរដឌ 
 ទិដឌភាពមយួចំលពាោះែញុ ំ វាហាក្ដូ់ចជារតូវបានបាប នស់្ថម នែុស ោប ងខ្ល ងំក្បុងកិ្ចច
ពិភាក្សាដោប លៅក្បុងតំបន ់ Andean និងក្បុងការអនុវតថនន៍លោបាយ, វាជាលហតុការមយួប្ដល
ថាមនិរតឹមប្តលសដឌកិ្ចចបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំលធវើឲ្យរដបលៅជាអនថរជាតិលទៀតផង។ និោយ
មបាងលទៀត, តំរូវការរបស់ទីផសាដរពិភពលោក្ដូចរតូវបានសរលសរលៅក្បុងរចនាសមពន័នរបស់រដឌ
និងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ។ លលើសពីលនោះលទៀតរចនាសមពន័ននលោបាយ អនឋរជាតិក្៏
រតូវមានលក្ខណែៈសមផតថិរបស់រដឌផងប្ដរ (Brand និង Görg, ២០០៨)។ 

លោលនលោបាយរបឆ្ងំនឹងលិទនិលសរនិីយម ន្រនរោឌ ភបិាលអាលមរកិ្ឡាទីនប្ដល
រកី្ចលរមើនបានបលងកើតនូវទរមងជ់ាក្ោ់ក្ម់យួ "សវ័យភាពប្ដលមានការទាក្ទ់ងោប " របស់រដឌ 
ឧទាហរណ៍ ដូចជា ការពរងឹងមូលោឌ នលសដឌកិ្ចចរបស់ែលួនតាមរយែៈការរបមូលពនន។ ជាផលូវ
ការ ការលនោះលក្ើតលឡើងលៅរតឹមថាប ក្ជ់ាតិ។ ដូលចបោះែណែៈលពលប្ដលក្ងក្មាល ងំសងគម និងការ
លិតលសដឌកិ្ចច និងនលោបាយលិទនិលសរនិីយមអាចផ្លល ស់បថូរទំនាក្ទំ់នងលសដឌកិ្ចច និងសងគម 
មយួចំននួ និង មលធាបាយមយួចំនួនន្រនការលិត, លោលនលោបាយប្បងប្ចក្ប្ដលរកី្ចំលរ ើន លឹ
ឈរលលើមូលោឌ ន ន្រនការលធវើសមាហរណក្មមលៅក្បុងទីផសាដរមយួចំនួនលៅក្បុងពិភពលោក្។ 
លនោះ មាននយ័ថាភាពខ្ល ងំលនោះ រតូវបានចារកឹ្ចូលលៅក្បុងរចនាសមពន័នរបស់រដឌលោយផ្លធ ល់ និង
លៅទីបញ្ចបប់ានផថល់នូវឱ្កាសកានប់្តធំទូោយសរមាបក់ារលរបើលផចិនលោបាយ និងភាព
រសបចាបក់ានប់្តលរចើនលឡើង របស់រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន ប្ដលកំ្ពុងប្តសថិតលៅជាចំងល់លៅ
លឡើយ។ អវីប្ដលែញុ ំចងប់ញ្ហជ ក្ល់ៅទីលនោះ លឺទាក្ទ់ងនឹងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈលឺថារដឌ
ប្ដលបានលធវើឲ្យលៅជាអនថរជាតិលនោះរតូវបាន បលងកើតលឡើងប្ដលមានលំរូដូចោប ; និោយមបាង
លទៀតវារតូវបានជំរុញនូវលក្ខែណឍ សរមាបក់ារលធវើឲ្យលៅជាទំនិញ និងឧសសាដហក្មមន្រនធមមជាតិ
លៅតាមទំហំលផេងៗោប  ជាលរចើន (ក្បុងរក្បែណឍ  និងទំហំជាអនថរជាតិតអួងគសំប្ដងទាងំលនោះរមួ
មានអងគការពាណិជជក្មមពិភពលោក្ ធនាោរពិភពលោក្ កិ្ចចរពមលរពៀងរក្បែណ័ឍ អងគការ
សហរបជាជាតិសថីពីការប្របរបួលអាកាសធាតុជាលដើម)។ 

ផលវបិាក្ខ្ងនលោបាយ លឺថាសរមាបល់លរមាងលដើមផឲី្យមានការរកី្ចលរមើនលយើង
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រតូវការលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ ប្ដលអាចផ្លល ស់បថូរបានទាងំកំ្រតិជាតិ និងកំ្រតិអនថរ
ជាតិផងប្ដរ រសបលពលជាមយួោប ផងប្ដរ។ លហើយរបសិនលបើរដឌលឺទំនាក្ទំ់នងសងគម លយើង
រតូវលធវើការលៅលពល ជាមយួោប ក្បុងការផ្លល ស់បថូរោប ងខ្ល ងំចំលពាោះទំនាក្ទំ់នងវបផធម ៍ និងលសដឌ
កិ្ចចសងគម, រលបៀបន្រនការផលិតនិងការរស់លៅ, លសចក្ថីអោះអាងអំពីសងគម និងទំនាក្ទំ់នង
អំណាចឬទំនាក្ទំ់នងន្រនក្មាល ងំ។ លយើងរតូវការការប្ណនាតំំរងទិ់សប្ដលមានបទពិលស្ថធន៍
អំពីអតទនយ័ន្រនពាក្យ Buen Vivir និងអំពីអវីប្ដល "សមលហតុផល" និង "ការលជឿទុក្ចិតថបាន"
។ ការលនោះ នឹងលបើក្លឡើងនូវការលរៀបចំមយួធំសលមផើម ន្រនការតស ូប្ដលមានភាពលផេងៗោប
រតូវឈមមុែនឹងការការផ្លល ស់បថូរ ន្រនសងគមប្ដលវាលលើសពីការសនា ន្រនអនថរកាលនឹងរតូវ   
សលរមចបានតាមរយែៈលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ។ 

 
កំ្ណតស់មាគ ល់ 

១. ឯក្ស្ថរលនោះជាលទនផលបានមក្ពីការលធវើបថក្ឋាប្ដលបានលធវើលឡើងលៅ Quito នាប្ែលម
ស្ថឆ្ប ២ំ០០១។ លហតុដូលចបោះលហើយឯក្ស្ថរលោងលឺមានតិចតចួណាស់។ 
 
២. របធានប្ផបក្នលោបាយអនថរជាតិលៅសក្លវទិាល័យវបី្យន។ ការងារថមីសឋីពីរទឹសឋីរដឌនិង
អភបិាលកិ្ចចសំខ្នបំ់ផុត និងជាពិលសសលសដឌកិ្ចចនលោបាយសក្លលោក្ធនធាន និង
នលោបាយបរសិ្ថទ ន និងសឋីពីមតិរោិះលនចំ់លពាោះ សក្លភាវូបនីយក្មមលសរនិីយមប្បបថមី។ 
លោក្លឺជាសមាជិក្លណែៈក្មាម ធិការអបក្ជំនាញប្ផបក្ “កំ្លណើ នសុែុមាលភាពលុណភាពជីវតិ” 
ន្រនសភាជាតិអាលលឺមបង ់ (ប្ែមក្រាឆ្ប ២ំ០១១ - ប្ែលមស្ថឆ្ប ២ំ០១៣) លឺជាសមាជិក្មូលនិធិ 
Rosa Luxemburg និង រកុ្មរបឹក្សាដវទិាស្ថៃសថរបស់ Attac អាលលឺមបង។់ 
 
៣. ជាថមីមឋងលទៀតសរមាបល់ោលបំណងន្រនការបលរងៀនលៅ Quito ែញុ ំនិោយដល់លៅលលើការ
ជប្ជក្លដញលោលជា លក្ខណែៈរទឹសឋីលៅអឺរ បុប និងទទលួស្ថគ ល់ថាពកួ្លលអាចរមួចំប្ណក្នូវ
ធាតុែលោះៗសរមាប ់ ការប្សវងយល់អំពីចំណុចនានា ន្រនបញ្ហា ជាក្ប់្សថងទាក្ទិ់ននឹង ដំលណើ រ
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ផ្លល ស់បឋូរលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលនោះ។ ែញុ ំមនិចងប់ដិលសធពីការជប្ជក្លដញលោលលអិត
លអនស់ឋីពីរដឌ និងសងគម ចំរុោះលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលនាោះលទ។ 
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ការទាញយក្ធនធាន និងជលរមើសលផេង៖ 
ទសេនែៈតំបនអ់ាលមរចិឡាទីនសថីពីការអភវិឌណ១ 
Maristella Svampa 

 

លទាោះបីជាលពលប្ដលរបលទសទាងំលនោះ បានពាោមលដើមផីលោោះែលួ នលចញពីអាណា
និលមរបស់ពកួ្លលលនាោះ លឺពឹងប្ផអក្លលើការនាលំចញផលិតផលសំខ្ន់ៗ  តាមរយែៈការអនុវតថ
លលរមាងអភិវឌណនពិ៍ពិធក្មមលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសប្ដលដឹក្នាលំៅរបស់ពកួ្លល ជាទូលៅលលរតូវ
លរបើរបាស់រូបិយបណ័ត បរលទស លដើមផីសលរមចបាននូវការងារទាងំលនោះ។ បបុប្នថពកួ្លលអាចលរបើ
របាស់រូបិយបណ័ត បរលទសបាន ប្តតាមរយែៈការនាលំចញផលិតផលសំខ្ន់ៗ ប្តបបុលណាត ោះ 
ប្ដលជាថមីមថងលទៀតអាចបលងកើនបានការពឹងប្ផអក្លលើការនាលំចញរបស់ែលួ ន។ លោយពាោម
លដើមផីទាញយក្អតទរបលោជនល៍របៀបលធៀបរបស់ែលួ ន, របលទសទាងំលនាោះ ប្ដលជារបលទសអបក្
នាលំចញនូវរទពយសមផតថិធមមជាតិ រតូវបានលលជាញឹក្ញាប ់ កានត់នួាទីជាអាណានិលមរបស់
ពកួ្លលប្ដលជារកុ្មហ ុននាលំចញផលិតផលសំខ្ន ់ តនួាទីនាលពលលនោះ រតូវបានកំ្ណតល់ឡើង
វញិក្បងរក្បែណឍ ន្រនសក្លភាវូបនីយក្មម ន្រនលិទនិលសរនិីយមមូលធននិយម។ សរមាបព់កួ្លល
អាណានិលមនិយមប្បបថមីលនោះ លឺជាជហំានបនាធ បប់នថ លៅពីលរកាយអាណានិលមនិយម។ 
(Coronil, ២០០២) 

 

អនថរកាលលៅជា "ការរពមលរពៀងទំនិញនិងការផ្លល ស់បថូរមយួលៅក្បុង
លសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មមលនោះ 

សំរាបម់យួទសវតេរចុ៍ងលរកាយលនោះ អាលមរកិ្ឡាទីនបានបថូរពីការយល់រពមលៅវាប
សីុងលតានលោយលផ្លថ តការយក្ចិតថទុក្ោក្រ់បស់ែលួនលលើហិរញ្ដ វតទុ សំរាបកិ់្ចចរពមលរពៀងទំនិញ 
លោយប្ផអក្លលើការនាលំចញក្បុងរទងរ់ទាយធំមយួ ន្រនផលិតផលចមផងមយួចំននួ។ លទាោះបីជា
ការទាញយក្របលោជននិ៍ងការនាលំចញរទពយសមផតថិធមមជាតិជាមលធាបាយសក្មមភាពថមីលៅ
ក្បុងតំបនកំ់្លណើ នប្ដលលចោះប្តលក្ើនលឡើងជាភសថុតាងរស្ថបល់ៅក្បុងតំបនល់នោះលឆ្ព ោះលៅរក្ការ
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បញ្ចបន់្រនសតវតេទី២០ លនោះ។ របឈមនឹងពីលរកាយឆ្ក្ន្រនរបពន័នផ្លល ស់បថូរន្រនការរបមូលផថុ ំ, 
ការពរងីក្លលរមាងឈានលៅរក្ការរតួតពិនិតយ, ការទាញយក្ប្រ ប និងការនាលំចញធនធានធមម
ជាតិ លោយមនិមានបប្នទមតំន្រល (ធំ)បានកានប់្តខ្ល ងំកាល ។ អវីប្ដលលយើងនិោយលៅទីលនោះលឺ
សំលៅដល់ការរពមលរពៀងទំនិញ' លឺវាជាការចាបល់ផថើមន្រនលំោបល់សដឌកិ្ចចនិងនលោបាយថម ី
លោយមានោរំទលោយការរកី្ចំលរ ើនការលក្ើនលឡើងខ្ល ងំលៅក្បុងតន្រមលជាអនថរជាតិ ន្រនវតទុធាតុលដើម
និងទំនិញលរបើរបាស់ប្ដលរតូវ បញ្ហជ ទិញលោយបណាថ របលទសឧសសាដហក្មមនិងរបលទសកំ្ពុង
រកី្ចលរមើនមយួចំននួ។ 

វដថន្រនលសដឌកិ្ចចថមីលនោះ លឺរតូវបានកំ្ណតល់ក្ខណែៈលោយរបាក្ចំ់លណញពិលសសនិង
អរតាកំ្លណើ នែពស់ន្រនលសដឌកិ្ចចរបស់អាលមរកិ្ឡាទីន។លបើលោងតាមការ CEPAL (២០១១a: 
៦៥), "លបើលទាោះបីជានិនាប ការបចចុបផនបលដើមផរីក្សាដលសទរភាពន្រថល  វាបានលក្ើនលឡើងក្បុងអំឡុង
ឆមាសទីមយួន្រនឆ្ប មំានភាពរបលសើរលឡើង ោប ងលរចើនលៅក្បុងលក្ខែណឍ ការផ្លល ស់បថូរលៅក្បុង
របលទសអាលមរកិ្ឡាទីនប្ដលរតូវបានលលរពឹំងទុក្"។ ភាលលរចើនន្រនតំបនប់្ដលបាននាលំចញនូវ
ទំនិញបានលក្ើនលឡើងោប ងខ្ល ងំក្បុងអំឡុងលពលបបុនាម នប្ែចុងលរកាយ ន្រនឆ្ប ២ំ០១០ និងលៅ
លដើមឆ្ប ២ំ០១០ ន្រថលចំណីអាហារបានលក្ើនដល់ក្រមតិែពស់បំផុតលៅក្បុងលពលលវោមយួលៅប្ែ
លមស្ថឆ្ប ២ំ០១១ (លពាតសប្ណថ ក្លសៀង, និងរសូវស្ថលី) ទាងំអស់។ តន្រមលសរមាបល់ោហ
ធាតុនិងប្រ បបានសថិតលៅែពស់ជាងតំន្រលអតិបរមាផងប្ដរប្ដលលលបានក្តរ់តាមុនលពលមានវបិតថិ
លៅឆ្ប ២ំ០០៨។ ទិនបនយ័ CEPAL២០០៨ បានពាក្រណ៍ថានឹងមានកំ្លណើ នរបមាណ ៤,៧
% លៅក្បុងផលិតផលក្បុងរសុក្សរុបសរមាបឆ់្ប  ំ២០១១  លបើលរបៀបលធៀបនឹងការសលរមចបាន
ក្បុងឆ្ប ២ំ០១០ របមាណ៦ % (សូមលមើល CEPAL ឆ្ប ២ំ០១១a; Barcenas ២០១១)។ 
ដូលចបោះ សូមផបី្តលៅក្បុងបរបិទន្រនវបិតថិលសដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិប្ដលបានរបាបឲ់្យដឹង
មុនពីភាពមនិចាស់ោស់ និងការប្របរបួលោប ងខ្ល ងំលៅក្បុងទីផសាដរអាលមរកិ្ឡាទីននឹងបនថ
ជាវជិជមាន។ លទាោះជាោប ងណាក្ល៏ោយ លហើយលទាោះបី ជាមានការសនាន្រនការរកី្លូតោស់
លសដឌកិ្ចចបប្នទមលទៀត, ប្ដលមនិអាចរតូវបានលលវាយតន្រមលសមលមមរលបរ់ោនប់នាធ បពី់បបុនាម ន
ទសវតេន្រនការរតឹតផតិលសដឌកិ្ចច និងការន្រលតរមូវរចនាសមពន័នលសដឌកិ្ចចបចចុបផនបបងាា ញនូវ
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ស្ថប មលរបោះរចនាសមពន័នជាលរចើន។ លបើនិោយមបាងលទៀត លបើលរបៀបលធៀបលៅនឹងទសវតេឆ្ប ំ
១៩៨០, តរមូវការវតទុធាតុលដើមនិងទំនិញលរបើរបាស់លនោះបាននាលំសដឌកិ្ចចរបលទសអាលមរកិ្ឡា
ទីនបានកាល យលៅជាផថលផ់គង ់ ផលិតផលសំខ្ន់ៗ ។ របាយការណខ្ងលដើមរបស់ CEPAL 

បានបងាា ញពីនិនាប ការលនោះ។ តលួលែសរមាបឆ់្ប  ំ ២០០៩ បានបងាា ញថាមានការលក្ើនលឡើង 
លបើលធៀបលៅនឹងឆ្ប មុំន។ លៅក្បុងសហលមន ៍ Andean ភាលរយន្រនផលិតផលសំខ្ន ់ ប្ដល
បាននាលំចញលនោះបានចាបល់ផថើមពី៨១% លៅឆ្ប  ំ២០០៨ ដល់ ៨២,៣% លៅក្បុងឆ្ប  ំ២០០៩ 
។ កំ្លណើ នលនោះកានប់្តលក្ើនលឡើងលរចើនលៅក្បុង Mercosur លឺលក្ើនពី ឫ ៥៩.៨% លៅ ៦៣,១% 
(តាមឯក្ស្ថរ CEPAL, ២០១០)។ ក្បុងនាមជា Gudynas (២០០៩) បានបងាា ញថារបលទស
បូលីវបីានដឹក្នា ំ ដំលណើ រការន្រនការនាលំចញលឡើងវញិ (មាន ៩២,៩% ន្រនការនាលំចញរបស់
របលទសបូលីវ ី ប្ដលជាផលិតផលចមផង) បបុប្នថចលនាន្រនការនាលំចញលនោះ បានបបោះពាល់ដល់
របលទសមយួដូចជារបលទសលរបសីុល។ ក្បុងអំឡុងលពលន្រនការដឹក្នារំបស់របធានាធិបតីពីរ 
អាណតថជាបោ់ប របស់ Lula da Silva បរមិាណចំប្ណក្ន្រនផលិតផលចមផងក្បុងការនាលំចញ
បានលក្ើនលឡើងពី៤៨,៥% ក្បុងឆ្ប ២ំ០០៣ រហូតដល់ ៦០,៩% លៅក្បុងឆ្ប ២ំ០០៩។ 

វាលឺមានតំន្រលផងប្ដរ ថាដំលណើ រការនាលំចញលឡើងវញិលនោះ រតូវបានអមលោយការ
បាតប់ងអ់ធិបលតយយភាពមាូបអាហារ ប្ដលវាហាក្បី់ដូចជា រតូវបានភាជ បល់ៅនឹងការនាលំចញ
ក្បុងរទងរ់ទាយធំន្រនចណីអាហារប្ដល ជាលោលបំណងចុងលរកាយ។ តរមូវការសរមាប់
ផលិតផលទាងំលនោះ រតូវបានលក្ើនលឡើងពាក្ព់ន័នកានប់្តខ្ល ងំលឡើងលឆ្ព ោះ លៅរក្ចំណីរបស់
បសុសតវ ឬការផលិតជីវឥនននែៈ។ លនោះលឺលោយស្ថរប្តរបភពថាមពលលផេងលទៀត រតូវបាន
លឡើងន្រថលលរចើន និងលោយស្ថរប្តលក្ខែណឍ អាកាសធាតុមនិលអលៅក្បុងរបលទសដន្រទលផេងលទៀត
ផងប្ដរ។ 

លៅក្បុងលក្ខែណឍ ន្រន តក្កន្រនការរបមូលផថុ ំលនោះ កិ្ចចរពមលរពៀងទំនិញថមីលនោះ បាន 
បប្នទមការដក្ហូតធនធានដីធលី និងរពំរបទល់តំបនែ់ណែៈ លពលដំណាលោប បានបលងកើតជា
ទរមងថ់មីន្រនភាពអាចពឹងពាក្ប់ាន និងការរលបសងកត។់ វាលឺជាលរឿងន្រចដនយលទ ប្ដលថាមយួ
ចំននួធំន្រនអបក្និពននអាលមរកិ្ឡាទីន លជឿជាក្ថ់ាលទនផលន្រនដំលណើ រការទាងំលនោះ នឹងមានការ
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រចបាចប់ញ្ចូ លោប  ន្រនលំរូន្រនការអភវិឌណប្ដលឈរលលើមូលោឌ ន ន្រនលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មម។ 
លោយភាជ បជ់ាមយួនឹងលសដឌកិ្ចចប្បបលនោះ លឺជារបលភទមយួន្រនការរបមូលផថុ ំលោយប្ផអក្លលើការ
ទាញយក្ជាជាងការលធវើអាជីវក្មម -ភាលលរចើនមនិអាចអភវិឌណនល៍ឡើងវញិបាន- ចំលពាោះធនធាន
ធមមជាតិរពមទាងំការពរងីក្ប្ដនទឹក្ដីប្ដលពីមុនមក្រតូវលលចាតទុ់ក្ថាជាទឹក្ដី"មនិបានផថល់
លទនផល។ និយមនយ័ន្រនលសដឌកិ្ចចប្ដលមានមូលោឌ នលលើការរុក្រក្ទាញយក្ពីធមមជាតិមយួ
លនោះមនិរតូវបានកំ្ណតល់ៅលលើរតឹមប្តសក្មមភាពធមមតាប្ដលកំ្ណតតក់្បុងរបលភទរតឹម ប្រ បនិង
លរបងបបុលណាត ោះលទ, បបុប្នថប្ថមទាងំរមួបញ្ចូ លទាងំវស័ិយលផេងលទៀត ផងប្ដរដូចជាវស័ិយ
ក្សិក្មមឬផលិតក្មមន្រនជីវឥនននែៈ។ លនោះ លឺលោយស្ថរប្តការពិតប្ដលថាពកួ្លលបានពរងឹងលំរូ
ប្ដលមានបំណងលធវើតាមឯក្វបផធមក៌ារបំផ្លល ញជីវចរមុោះនិងការកំ្ណតរ់ចនាសមពន័នលឡើងវញិ
ន្រនទឹក្ដីប្ដលបានបំផលិចបំផ្លល ញោប ងធំលធង។ 

លលើសពីលនោះលទៀត វាមានរមួបញ្ចូ លទាងំលលរមាងលហោឌ រចនាសមពន័នលមនាលមន(៍ផលូវ
ទឹក្កំ្ពងប់្ផរជរមក្រចក្រលបៀងមហាសមុរទ។ល។និង។ល។) លលរមាងថាមពល (ទំនបវ់ារ ី
អលគិសនីធំៗ) និងលលរមាងលហោឌ រចនាសមពន័នទំនាក្ទំ់នងប្ដលបានលរោងទុក្លោយ IIRSA ជា
ការផថួចលផថើមសរមាបស់មាហរណក្មមលហោឌ រចនាសមពន័ន ក្បុងតំបនខ់្ងតផូងអាលមរ ិ (Iniciativa 

La Integración Infraestructura របចាតំំបន ់ Suramericana) ក្មមវធីិរោឌ ភបិាលអាលមរចិ
ខ្ងតផូងនានាបានរពមលរពៀងកាលពីឆ្ប ២ំ០០០ លោយមានលោលលៅសំខ្ន ់ ន្រនការជយួ 
សរមួល ដល់ការទាញយក្ប្រ ប និងការនាលំចញផលិតផលលៅចំណុចលោលលៅរបស់ពកួ្លល។ 

មយួលទៀតន្រនលក្ខណែៈ លំរនូ្រនលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មមបចចុបផនប -បានរមួបញ្ចូ លោប     
សថិតលៅលរកាមការរពមលរពៀងទំនិញ- លនោះលឺជាខ្ប តធំន្រនលលរមាងទាងំលនោះ។ លនោះអាចរតូវបាន
លលល ើញលៅក្បុងទំហំន្រនការវនិិលោលលដើមទុនលនោះ(ជាការពិតលលរមាងទាងំលនោះ លឺរតូវមានលដើម
ទុនលរចើនជាងការលរបើក្មាល ងំពលក្មមលរចើន) របលភទន្រនតអួងគសប្មឋងប្ដលមានការពាក្ព់ន័នោប  
លឺ (ស្ថជីវក្មមឆលងប្ដនធំៗ) លហើយនិងផលបបោះពាល់ធំ និងហានិភយ័សរមាបល់លរមាងទាងំលនោះ 
ប្ដលបានបងកជាបញ្ហា ដល់សងគមលសដឌកិ្ចច និងបរសិ្ថទ នលៅក្បុងតំបនប់្ដលពកួ្លលបានរបតិបតថិ
ការ។ 
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លលរមាងទាងំលនោះ ជាធមមតានាឱំ្យមានការរចបាចប់ញ្ចូ លោប ន្រន ការនាលំចញជាមយួ
នឹងការតភាជ បរ់តឹមបរភូិមតិិចតចួ ឬោម នប្ែេសងាវ ក្ផ់លិតក្មមតូចតាចតាមមូលោឌ ន។ ពកួ្លល
បានបលងកើតការបំប្ណក្សងគម និងកំ្ណតក់្បុងតំបនផ់លិតភាពសងគម និងកំ្ណតរ់ចនាសមពន័នវ ិ
ស័យលសដឌកិ្ចចសងគមផលិតភាពពឹងប្ផអក្លៅលលើទីផសាដរអនថរជាតិ និងការប្របរបួលន្រនតន្រមលលៅ
លលើទីផសាដរទាងំលនោះ (Gudynas, ឆ្ប  ំ២០០៩; Colectivo Voce de Aterta, ឆ្ប  ំ២០១១)។ ជា
ចុងលរកាយ ទំហំធំន្រនលលរមាងប្បបលនោះមនិរតឹមប្តរបឈម រចនាសមពន័នសងគម និងលសដឌកិ្ចច
ប្ដលមានរស្ថបប់បុលណាត ោះលទ  បបុប្នថវាបានបនទយរបជាធិបលតយយលៅក្បុងនយ័ថាចំននួរបជាជន 
មនិមានសិទធិនិោយបលញ្ចញមតិតទាក្ទ់ងលៅនឹងការអភវិឌណ ន្រនលលរមាងទាងំលនោះលទ។ ការ
លនោះ បលងកើតជលមាល ោះរលបរ់បលភទលៅក្បុងសងគម, ការប្បក្បាក្ល់ៅក្បុងសងគមនិងឧរកិ្ដឌជនន្រនការ
តស ូប្ដលពិតជានឹងលបើក្ទាវ រលៅកានជំ់ពូក្ថមីនិងលរោោះថាប ក្ន់្រនការរលំោភបំពានសិទនមិនុសេ។ 

លបើនិោយអំពី "ការមូលមតិោប  ការយលរពមលរពៀងោប " ប្ដលវាមនិរោនប់្តលៅ
ថាជាការបញ្ហជ ទិញលសដឌកិ្ចចលនាោះលទ។ វាជយួ ពរងឹងរបពន័នន្រនការរតួតរតាមយួ។ ការមូលមតិ
ោប លនោះលឺែុសោប លៅនឹងអវីប្ដលបានលក្ើតមានលៅក្បុងទសវតេឆ្ប ១ំ៩៩០ លនោះលោយស្ថរប្តវា
សំលៅលៅលលើការបញ្ហច ក្អ់ោះអាង ប្ដលបាននិោយលោងលៅដល់តនួាទីន្រនមលនាលមវជិាជ  ឬ
ការរបារពន លិទនលិសរនិីយមជាលោលលៅមយួប្ដលោម នលូររបលតួរបប្ជងរបស់លយើង; ផធុយលៅ
វញិវាបានចងអុលបប្នទមលទៀតលលើលស រនី្រនភាពមនិចាស់ោស់ និងការសមាគ ល់ការរមួរស់ និង
ការបញ្ចូ លោប ន្រនមលនាលមវជិាជ  លិទនិលសរនិីយមការរកី្ចលរមើន និងការអភវិឌណថមីមយួ។ 

ការរពមលរពៀងទំនិញដូលចបោះ អាចរតូវបានយល់លៅក្បុងលក្ខែណឍ ន្រនលស រនី្រនការប្បក្
បាក្ជ់ាតិជាលរចើន ដូចប្ដលបានបនថពីសមយ័មុនមក្។ ដូចប្ដលបានលក្ើតលឡើងរចួលៅលហើយ
ក្បុងដំណាក្ក់ាលន្រនលសចក្ឋីរពមលរពៀងរកុ្ងវាប សីុលតាន ការរពមលរពៀងទំនិញផងប្ដរការបលងកើត
ចាបប់្ដលបានបញ្ហជ ក្ក់ារទទលួយក្ន្រនទំនាក្ទំ់នងថមីបរសិ្ថទ ន និងនលោបាយនិងវសិមភាព
លោយបណាថ របលទសអាលមរកិ្ឡាទីនលៅក្បុងលំោបភូ់មសិ្ថៃសថនលោបាយថមី។ វាជយួ លដើមផី
បញ្ហជ ក្នូ់វទំនាក្ទំ់នងរវាងរយែៈលពលមយួ និងបនថបនាធ បម់ក្លោយស្ថរប្តការផ្លល ស់បថូរប្ដល
បានទទលួរងលោយរដឌ និងលោលនលោបាយន្រនការលធវើឯក្ជនតូបផនីក្មមទំនិញស្ថធារណែៈ



145 

ក្បុងអំឡុងទសវតេឆ្ប ១ំ៩៩០ ប្ដលរតូវបានបលងកើតលឡើងលោយមានរបសិទនិភាពប្ដលជាមូល
ោឌ នបទោឌ ន និងចាបស់រមាបល់សដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មមលនោះ។ ពកួ្លលបានធានានូវ "សុវតទិភាព
ប្ផបក្ចាប"់ សរមាបទុ់នវនិិលោល និងរបាក្ចំ់លណញែពស់សរមាបរ់កុ្មហ ុនប្ដលក្បុងនយ័
ទូលៅនឹងលៅប្តបនថ -លទាោះជាមានការប្របរបួលជាក្ោ់ក្-់ សំរាបទំ់និញលនោះ។ 

លទាោះជាោប ងណា លឺមានធាតុសំខ្នម់យួមយួចំននួន្រនភាពែុសោប  និងការកាត ់
ផ្លថ ច។់ លយើងមនិរតូវលភលចលទថាលៅក្បុងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ ពីកិ្ចចរពមលរពៀង ទីរកុ្ងវាប សីុន
លតានបានោក្ហ់ិរញ្ដ វតទុជាសំខ្ន ់ន្រនរលបៀបវារែៈប្ដលបាននាមំក្ជាមយួនូវលោលនលោបាយ
ន្រនការប្ក្តរមូវការនិងលធវើឲ្យលៅជាឯក្ជនរចនាសមពន័នមានស្ថរែៈ លៅចុងបញ្ចបប់ានកំ្ណតរ់ដឌ
ថារោនប់្តជាភាប ក្ង់ារសំរបសំរលួនិយតក្មមប្តបបុលណាត ោះ។ របពន័នលនោះ បាននាមំក្លៅ
នលោបាយសីុប្ែេសងាវ ក្ោ់ប  លៅក្បុងតំបនល់នោះ បានកំ្ណតល់ោយការកំ្ណតអ់តថសញ្ហដ ណ
លោយមានឬលៅជិត លៅនឹងលំរូលិទនិលសរនិីយមថមី។ នាលពលបចចុបផនបលនោះ កិ្ចចរពមលរពៀង
ទំនិញការលផ្លថ តការអនុវតថន ៍ ចំលពាោះលលរមាងការនិសសាដរណក្មមនាលំចញ ក្បុងរទងរ់ទាយធំ
លោយបានបលងកើតលឡើងនូវតនួាទីរបស់រដឌ និងការទំនាក្ទំ់នងរបស់ែលួន ចំលពាោះសងគមតាម
រលបៀបលផេងៗោគប ជាលរចើន។ ការលនោះបានអនុញ្ហដ តឱ្យបលងកើត និងសហអតទិភាពន្រនរោឌ ភបិាល
រកី្ចលរមើនប្ដលលចាទសួរពីការមូលមតិោប  ពីលិទនិលសរនិីយមនិងរោឌ ភបិាលលផេងៗលទៀតប្ដល
បានបនថ មានរលបៀបវារែៈ នលោបាយប្បបអភរិក្េនិយម ក្បុងរក្បែណ័ឍ លិទនិលសរនិីយមថមី។  
ចំប្ណក្ឯអតីតភសថុតាង ប្ដលបងាា ញពីការផ្លល ស់បថូរលៅក្បុងភាស្ថនលោបាយ និងវធីិន្រនការ
លធវើអនថរាលមនល៍ៅក្បុងសងគម លហើយតាមលោលនលោបាយលសដឌកិ្ចចលរៅ (របលទសបូលីវ,ី 
របលទស លអកាវ ឌរ័ លវលណហេ ុយលអឡា, អាហេងទី់ន លរបសីុល និងរបលទសលផេងលទៀត) បណាថ
របលទសក្បុងរកុ្មលរកាយលនោះ បនថលៅតាម រលបៀបលសដឌកិ្ចច តាមរលបៀបចាស់ (រមួមានរបលទស 
មុកិ្សិុក្កូ្ឡុំប  ីរបលទសលបបរ)ូ។ 

ជាផលវបិាក្ប្ដលបានបនេល់ទុក្ពីទសេនែៈនលោបាយមយួ ការរពមលរពៀងទំនិញ 
ជាការផ្លល ស់បថូរ ន្រនប្ដនអំណាចប្ដលអនុញ្ហដ ត ឱ្យរកុ្មហ ុនសរមាបក់ាររកី្ចលរមើន ខ្ង 
រោមភាស្ថប្ដលរមួបញ្ចូ លោប  នូវការបនថប្ដលបានបញ្ហជ ក្ពី់ខ្ងលដើម និងការកាតផ់្លថ ចល់ៅ
ក្បុងបរបិទន្រនលិទនិលសរនិីយមថមី លរកាយមក្ លទាោះោប ងណាលនោះ វាមនិប្មនមាននយ័ថាវារតូវ
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ជំនសួប្ដលជាអវលីលលៅថាលិទនិលសរនិីយមថមី។ ជាលទនផលបរបិទលនោះ បានរបឈមមុែ
ជាមយួនឹងលស រនី្រនបញ្ហា  របឈមជាលរចើនជាមយួនឹងរទឹសថីនិងការអនុវតថន ៍ជាក្ប់្សថងថមីមយួ។ 
ទាងំលនោះរមួមានលោលនានា ប្ដលមានលៅលពលមយួប្ដលលសដឌកិ្ចចសងគម និងបរសិ្ថទ នផង
ប្ដរ ែណែៈលពលមាននលោបាយ និងអរយិធម ៌។ 
 

រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន និង ចំប្ណក្ន្រនការវភិាលលអិតលអន ់
លក្ខណែៈមយួក្បុងចំលណាមលក្ខែណែៈជាលរចើន ន្រនការរពមលរពៀងទំនិញ លឺថាវារតូវ

បានអមលោយការផធុោះលក្ើតមានលឡើង នូវជលមាល ោះបរសិ្ថទ នសងគម លហើយវាបានផសាដរភាជ ប ់ លៅនឹង 
វវិាទអំពីដីធលីនិងទំនិញទូលៅ។ ដូលចបោះ វាមនិប្មនជាការន្រចដនយប្ដលថាអាលមរកិ្ឡាទីន បាន
ឆលងកាតនូ់វការតស ូជំរុញ លោយជលមាល ោះរាបម់និអស់ ទាក្ទ់ងនឹងសងគម នឹងបរសិ្ថទ នលហើយ   
ជំលោោះលនាោះ ជាបទ់ាក្ទ់ងនឹងបញ្ហា របឈមក្បុងរទឹសថីថមី និងលរួឱ្យចាបអ់ារមមណ៍ផងប្ដរ និង
បលងកើតឱ្យមានភាពតានតឹងោប ងខ្ល ងំ ក្បុងចំប្ណក្ន្រនការលិតពិចារណា លអិតលអនរ់បស់អាលម   
រកិ្ឡាទីន។ 

លតើអវបី្ដលលោក្ Enrique Leff (២០០៦) បាននិោយសំលៅដល់ លឺថាជា 
"ដំលណើ រការន្រនការបងករបរកិាសន្រនការតស ូ" លឺឥឡូវលនោះ លោយោម នការសងេយ័ ទិដឌភាពមយួ
ប្ដលរតូវបានបលងកើតរបតថ់មីៗ, ចំនុចរបសពវ តរមូវការសរមាបក់ារបញ្ចូ លោប  និងការផ្លល ស់បថូរ
លៅក្បុងលតិបញ្ហដ របស់អាលមរកិ្ឡាទីន។ លហើយលនោះ លៅក្បុងវញិ្ហដ ស្ថលផេងោប និងរបពន័ន
ចំលណោះដឹងដូចជាសងគមវទិា និងទសេនវជិាជ សំខ្ន់ៗ  បរសិ្ថទ នវទិានលោបាយ ការសិក្សាដ
វបផធម ៍ការសិក្សាដពីបរសិ្ថទ ន លសដឌកិ្ចចសងគមៃសថីនិយម ការសិក្សាដជនជាតិលដើមភាលតិច និង
ធមមនុញ្ដ និយម របស់អាលមរកិ្ឡាទីនជាថមី ក្បុងចំលណាមធមមនុញ្ដ  របស់របលទសដន្រទលទៀត។ 

វាលឺពិតជាការសំខ្នណ់ាស់ ប្ដលថា របពន័នចំលណោះដឹងប្បបលនោះ និង វនិយ័        
សំខ្ន់ៗ  ទទលួបានការយក្ចិតថទុក្ោក្ ់មនិរតឹមប្តពីរបវតថិស្ថៃសថរបន្រពណីទំលនៀមទំោប-់
ការចិញ្ច ឹម និងការផ្លល ស់បថូរលរបើរបាស់លរចើនបំផុត និងមានចរនថន្រនភាពទំលនើបតាមលោក្លិច- 
បបុប្នថប្ថមទាងំថា ពកួ្លលបានក្ស្ថងលៅលលើ របន្រពណីពីមុនមានតន្រមលទាប ឬអវជិជមានតាម
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លក្ខណែៈន្រនចំលណោះដឹង ជាពិលសសអបក្ប្ដលទាក្ទ់ងលៅនឹង របពន័នចំលណោះដឹងក្បុងតំបន ់និង
ពិភពលោក្លនោះ មានទសេនែៈជនជាតិលដើមភាលតិច។ 

បរសិ្ថទ នវទិាន្រនរបពន័នចំលណោះដឹងចុងលរកាយលនោះ ជា Boaventura de Sousa 

Santos (២០០៧) បានបលងកើត វាបានរមួបញ្ចូ លទាងំការលងើបលឡើងវញិ ន្រនន្រផធលរឿង និងការ
ពិភាក្សាដប្ដលមានវយ័ចំណាស់មយួចំននួ ប្ដលបានពរងីក្លៅទូទាងំរបវតថិស្ថៃសថ ន្រនវទិា
ស្ថៃសថសងគម និង មនុសេស្ថៃសថ លៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីនលនោះ។ ដូចប្ដលរតូវបាន
លលស្ថគ ល់ផងប្ដរ ន្រផធលរឿង និងការពិភាក្សាដទាងំលនោះ រតូវបានជាធមមតាបានកំ្ណតល់ោយការ
ែវោះន្រនការបញ្ចូ លោប  ប្ដលជាក្តាថ ប្ដលរបឆ្ងំលៅនឹងការទទលួស្ថគ ល់ របស់ពកួ្លលលៅក្បុង
ឧបទវីប និងជាអនថរជាតិ។ លៅក្បុងនយ័លនោះ លំរូលសដឌកិ្ចចរុក្រក្ប្រ ប និងការតស ូប្ផបក្បរសិ្ថទ ន 
សងគមនាលពលបចចុបផនបលនោះ បានជយួ លលើក្សំណំុន្រនការជប្ជក្លដញលោល ប្ដលឆលងកាតក់ារ
លិតលអិតលអន ់ របស់អាលមរកិ្ឡាទីនសថីពីលំនិតន្រនការរកី្ចំលរ ើន, ទសេនែៈសថីពីធមមជាតិ, តនួាទី
របស់ជនជាតិលដើមភាលតិច ក្បុងការស្ថងសងន់្រនអតថសញ្ហដ ណជាតិ និងទវីបលនោះរពមទាងំ
លរឿងរាប វប្ដលលៅជំុវញិការតស ូន្រនអតថសញ្ហដ ណជាតិ ប្ដលមានរបជារបិយភាព ការជប្ជក្
ពិភាក្សាដមយួប្ដលហាក្ដូ់ចជាលឈាល ោះរបប្ក្ក្ោប កានប់្តខ្ល ងំលឡើង ប្ដលរបប្ហលជាមនិប្ដល
មានពីមុនមក្ ។ 

ការជប្ជក្លដញលោល និងការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះបាននាមំក្នូវចំប្ណក្ណាមយួលៅ
ក្បុងការរតិោះរោិះពិចារណាមយួោប ងលអិតលអន។់ មានរបសិទនិភាព, លហើយលៅក្បុងការផធុយលៅ
នឹងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ លៅលពលប្ដលឧបទវីបលនោះ ទំនងជាបានកំ្ណតរ់ទងរ់ទាយលឡើងវញិ
លោយលំរូលិទនិលសរនិីយម សតវតេរថ៍មីលនោះ រតូវបានសមាគ ល់លោយស្ថរការអោះអាងបញ្ហជ ក្ ់ ប្ត
មយួលត ់ ជាងលោយការបណថុ ំ ន្រនភាពតានតឹង និងភាពផធុយោប  ប្ដលមានការលំបាក្ក្បុងការ
លធវើសមាហរណក្មម និងមុែតំប្ណងមលនាលមវជិាជ  វាលលចលឡើងរបឆ្ងំកានប់្តខ្ល ងំកាល លឡើង។ 

លំនូរបំរពួញ និងជាទូលៅលយើងអាចនិោយថាបចចុបផនបលនោះ មានការអោះអាង ចំននួ
បី ឬមុែតំប្ណងសថីពីការអភវិឌណ។ ទីមយួ ឬដំបូងបំផុត លឺមានលិទនិអភវិឌណនថ៍មី បនាធ បម់ក្
លទៀត មាននូវភាពរកី្ចលរមើន និងចុងលរកាយលឺទសេនែៈការអភវិឌណលពលលរកាយមក្។ លយើង



148 

នឹងពិភាក្សាដោប  អំពីមុែតំប្ណងទាងំបីលនោះ លោយនិោយលោងលៅដល់ក្រណីជាតិ មយួ    
ចំននួ។ 
 
 

លិទនអិភវិឌណននិ៍យមប្បបលសរ ី
លបើលទាោះបីជាកិ្ចចរពមលរពៀងរកុ្ងវាប សីុនតុន រតូវបានលលលលើក្លឡើងជាចំងល់ថា ការ

អោះអាងថាជា លសរឬី លិទនិលសរនិីយមលនោះ លឺមនិមានអវីអាចទបស់្ថក តប់ានលទ។ លៅក្បុងនយ័
ប្ដលជាទិសលៅជាមូលោឌ នន្រនជំហរលនោះ មនិបានផ្លល ស់បថូរលទបបុប្នថបានរបឈមមុែជាមយួនឹង
ការរពមលរពៀងទំនិញលហើយប្ដលទំនិញទាងំលនោះរតូវបាន អភវិឌឃនឈ៍ានលៅក្រមតិជាក្ោ់ក្់
ពិតរបាក្ដមយួ។ ពីរទសវតេរប៍នាធ បពី់វារតូវបានលលបលណថ ញលចញ, លយើងបានជាស្ថក្េនី្រន
ការវលិរតឡបម់ក្វញិន្រនការអភវិឌណនោ៍ប ងខ្ល ងំលនាោះការអោះអាងសំខ្នប់្ដលជាពាក្យមយួ
និងទសេនែៈមយួលពញលលញ ន្រនការសនាប្ដលទាក្ទ់ងលៅនឹងកំ្លណើ នន្រនផលិតភាព, និង
ទំលនើបក្មម។ លទាោះោប ងណាលពលលនោះពិនិតយលមើលជារមួទាក្ទ់ងលៅនឹងការអភវិឌណនល៍លរមាង
និសសាដរណក្មម "ធំ" លហើយមនិប្មនជាមលនាលមវជិាជ ន្រនឧសសាដហូបនីយក្មម។ បប្នទម លលើស 
លនោះលទៀត ការអោះអាងថាលិទនិលសរនិីយមថមី លៅប្តបនថលសមើភាពោប លោយសងកតធ់ងនល់លើលំនិតន្រន
អបក្លរកាមបងាគ បរ់បស់រដឌលៅកានទី់ផសាដរ និងជាពិលសសលៅដល់ស្ថទ បន័និយត័ក្មម (លនាោះលឺរដឌ
និយតក្មម)។ ធមមជាតិ ថវីលបើរក្បែណ័ឍ លអកូ្ឡូសីុថមី រតូវបានបលងកើតលឡើងលោយមានការរោិះលន់
ប្ដលទាក្ទ់ងនឹងបរសិ្ថទ ន សំរាបរ់យែៈលពលពីរទសវតេរចុ៍ងលរកាយលនោះ បានបនថលហើយរតូវ
បានលលលមើលល ើញថាជា 'ធនធាន' ឬជាលដើមទុន ប្ដមនិលចោះរងីសងួត "។ 

លទាោះជាោប ងណា ធាតុថមីន្រនការរពមលរពៀងទំនិញ លឺជាបនេនំ្រនធាតុន្រនការអោះអាងពី
លិទនិលសរនិីយមថម ីជាមយួនឹងការអោះអាងលសរបី្បបស្ថក្ល ប្ដលបានប្សវងរក្លដើមផបីនសាដប ឬ 
បនទយការរោិះលនល់នោះ។ តាមរយែៈលនោះ លយើងចងម់ាននយ័ថាជាឧទាហរណ៍លោលលំនិត ន្រនការ
អភវិឌណរបក្បលោយនិរនថរភាព បានផសាដរភាជ បជ់ាមយួនឹង "ការពនលឺ" លំនិតន្រននិរនថរភាព
(Gudynas ឆ្ប ២ំ០១១) ប្ដលសំលៅដល់ការផ្លល ស់បថូរ នូវក្រមតិប្ដលបានលសបើលឡើង លោយអបក្
បរសិ្ថទ ន។ លនោះ "ពនលឺ" ចក្ខុវស័ិយជំរុញឱ្យមានទីតាងំលអកូ្ប្ដលមានរបសិទនិភាពលឆ្ព ោះលៅរក្
និរនថរភាពប្ដលបញ្ហជ ក្ពី់លំនិតប្ដលថា ធមមជាតិជាលដើមទុន (ប្ដលបានតភាជ បក់្បុងលពលឥឡូវ
លនោះ លដើមផកីារទាញយក្របលោជន ៍និងលលើការពរងីក្ន្រនតំបន ់ប្ដលការទាញយក្របលោជន៍
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ប្បបលនោះលក្ើតលឡើង) ែណែៈលពល ប្ដលកំ្ពុងប្សវងរក្ដំលណាោះរស្ថយ«ស្ថអ តសអំ» លោយសនមត ់
លឺតាមរយែៈបលចចក្វទិាជាថមី -លដើមផលីោោះរស្ថយ "បញ្ហា " ណាមយួ (Martinez Alier ២០០៥)
។ 

អក័្េទីពីរ ន្រនការអោះអាងលិទនិលសរនិីយមថមីលនោះ លឺលំនិតន្រនការទទលួែុសរតូវសងគម
របស់រកុ្មហ ុនលនោះ។ លំនិតលនោះ រតូវបានផេពវផសាដយលោយរកុ្មហ ុនស្ថជីវក្មមឆលងប្ដន ប្ដល
មានទំហំធំ និងសលរមចបាននូវស្ថទ នភាពប្ដលជាស្ថទ បន័ប្ដលសទិតលរកាម ការរពមលរពៀងជា
សក្លលៅឆ្ប ២ំ០០០។ វារតូវបានប្ផអក្លលើការទទលួស្ថគ ល់ ន្រនក្តាថ ទាងំពីរែៈ ជាដំបូង លឺថា
រកុ្មហ ុនស្ថជីវក្មម លឺជារបធានបទចមផងន្រនលសដឌកិ្ចចពិភពលោក្ និងទីពីរលឺថា រកុ្មហ ុន
ស្ថជីវក្ក្មមលនោះ រតូវប្តលោោះរស្ថយជលមាល ោះ ជាមយួរបជាជនក្បុងតំបនប់្ដលមានការជាប់
ទាក្ទ់ងលៅនឹងផលបបោះពាល់ និងហានិភយ័សងគមលសដឌកិ្ចច និងលអកូ្ឡូសីុប្ដលវាបានបលងកើត
លឡើងលោយសក្មមភាពលសដឌកិ្ចចរបស់ពកួ្លលផ្លធ ល់។ 

ការទទលួែុសរតូវសងគម របស់រកុ្មហ ុនរតូវបានតភាជ បល់ៅនឹងលំនិតន្រនអភបិាល
កិ្ចច ជាឧបក្រណ៍លោោះរស្ថយជលមាល ោះខ្ប តតូច ប្ផបក្នលោបាយរវាងតអួងគជាលរចើន លៅក្បុងបរ ិ 
បទន្រនសងគមសមុរលស្ថម ញមយួ (Svampa ឆ្ប ២ំ០០៨, ២០១១a)។ មនិរតឹមប្តរក្បែណឍ
លលើក្ក្មពស់ជំលនឿន្រនទំនាក្ទំ់នងសីុលមរទីោប  រវាងអបក្ប្ដលមានការជាបព់ាក្ព់ន័នោប លនាោះលទ ប្ត
វាប្ថមទាងំបានបងាា ញពីក្រមតិលផេងោប  ន្រនរដឌជាអបក្ចូលរមួមយួលផេងលទៀតផងប្ដរ។ បប្នទម
ពីលលើលនោះ លៅមានតអួងគលផេងលទៀត -អបក្ជំនាញអបក្កាប្សត និងអបក្សំរបសំរលួជានិមតិថរូប
ក្បុងចំលណាមអបក្ទាងំលនាោះ -ប្ដលជយួ ដល់ដំលណើ រការន្រន "ការផលិតរបស់សងគមលនោះ 
(Antonelli ឆ្ប ២ំ០០៩) ក្បុងលោលបំណង លដើមផទីទលួបានការអនុញ្ហដ ត ពីសងគមលោយមាន
ការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល និងការរខំ្នដល់សហលមន។៍ 

និោយលោយែលី ការរមួបញ្ចូ លោប ន្រនអក័្េបី -ការអភវិឌណរបក្បលោយនិរនថរភាព
ការទទលួែុសរតូវសងគម របស់រកុ្មហ ុន និងអភបិាលកិ្ចចលអ -កំ្ណតរ់ចនាសមពន័នការប្ចក្
របំ្លក្ន្រនរក្បែណ័ឍ  ការអោះអាងប្ដលលលចលធាល  ប្ដលមានបំណងរសបចាបចំ់លពាោះលលរមាង
លសដឌកិ្ចចនិសសាដរណក្មមលនោះ។ រសបលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ វាបលងកើតការទទលួយក្របស់អបក្
រសុក្ពកួ្លល តាមរយែៈយនថការប្ដលមានអនុភាព ន្រនការរតួតពិនិតយ ជីវនលោបាយរបស់
របជាជន។ 

ជាការពិតណាស់ តាមទសេនែៈនលោបាយមយួ ជាទសេនែៈលិទនិលសរនិីយម ពិត
ជាលោយរតង ់ និង ខ្ល ងំកាល ដូចប្ដលលក្ើតមានលឡើងលៅក្បុងរបលទសមយួប្ដលមានលិទនិលសរ ី
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និយមស្ថទ នភាពវតថមានលោធា ឬសៃងាគ មោប ងខ្ល ងំ (Seoane, et al. ២០០៦)។ ដូចជា
ក្រណីលៅរបលទសលបបរ,ូ កូ្ឡុំប  ី និងកានប់្តខ្ល ងំលឡើងផងប្ដរផងប្ដរលៅ របលទស មុកិ្សិុក្។ 
ក្បុងក្រណីរបលទសលបបរូ ស្ថថ នភាពលនោះ រតូវបានបងាា ញលោយអតីតរបធានាធិបតីលោក្ Alan 

Garcia, ប្ដលលៅក្បុងប្ែតុោឆ្ប ២ំ០០៧ បានលចញផសាដយអតទបទមយួ ក្បុងកាប្សតអភរិក្េ
និយមលឈាម ោះ El Comercio of Lima ប្ដលមានចំណងលជើងថា "លរាលសញ្ហដ ន្រនជំងឺសួនចារ
របស់សតវប្ឆក (El síndrome del perro del hortelano) មយួប្ដលរតូវបានររពឹំងទុក្ោប ងខ្ល ងំ
របស់លោក្សរមាបក់ារលោលនលោបាយលៅតំបន ់ Amazones លនោះ និងធនធានទាងំឡាយ
ក្រ៏តូវបានរក្ល ើញលៅទីលនាោះផងប្ដរ។ មានន្ររពលឈើរាបោ់នហិក្តាទំលនរ; រាបោ់នហិក្តា
លទៀតមនិរតូវបានលរបើរបាស់ សំរាបក់្សិក្មមលោយសហលមន ៍ និងរពមទាងំរាបរ់យហិចតា
លទៀតប្ដលមនិអាចរតូវបានទាញយក្របលោជន ៍ និងរាបោ់នហិក្តាន្រនតំបនស់មុរទប្ដល
នឹងមនិរតូវបានលរបើសរមាបវ់បផក្មម និងផលិតក្មម។ ទលនលប្ដលហូរចុោះន្រនប្ផបក្ទាងំពីរន្រនភប ំ
Andean លនោះមានតន្រមលោប ងខ្ល ងំ បបុប្នថ ទឹក្ទាងំលនោះហូរចាក្ចូ់លលៅក្បុងសមុរទលោយោម ន
ការផលិត ឬលធវើថាមពលអលគិសនីលឡើយ។ (Garcia ឆ្ប ២ំ០០៧) 

លំនិតន្រនសតវប្ឆកប្ថសួនលនោះ បានចាបល់ផថើមលដើមផលីធវើឱ្យសលរមច លៅក្បុងប្ែធបូឆ្ប  ំ
២០០៧ លៅលពលប្ដលសភាបានផថល់សិទន ឱ្យលោក្ Alan Garcia នូវអំណាចនីតិបញ្ដតថិ
លដើមផបីលងកើតបទោឌ នមយួជាអំណាចលសមើលៅនឹងចាបម់យួប្ដលនឹងបាន "ការបងកភាពងាយ
រសួល" ក្បុងការអនុវតថនកិ៍្ចចរពមលរពៀងពាណិជជក្មមលសរ ី ជាមយួសហរដឌអាលមរកិ្។ លៅប្ែ  
មថុិនា ឆ្ប ២ំ០០៨ ប្ដលអងគនិតិរបតិបតថិលនោះ បានអនុមត័ចាបនី់តិបញ្ដតថចិាប ់រកិ្តរបមាណ 
១០០ ក្បុងចំលណាមចាប ់ រកិ្ត ទាងំលនាោះ មាន ១១ចាប ់ ប្ដលរងផលបបោះពាល់សំរាបតំ់បន់ 
Amazones លបបរ។ូ ចាបនី់តិបញ្ដតថិទាងំលនោះ បានទទលួថាជា «ចាបន់្ររព» លោយរកុ្មជនជាតិ
លដើមភាលតិច និងអងគការបរសិ្ថទ នមយួចំននួ និងប្ដលរតូវបានលលរោិះលនថ់ា ជាការផធុយនឹងរដឌ
ធមមនុញ្ដ ពីសំណាក្ភ់ាលីនានា លផេងលទៀតផងប្ដរ។ 

ទាងំលនោះបានចូលមក្លៅមុនលពលលៅក្បុងការបៃងាក បលៅ  Bagua លៅប្ែមថុិនាឆ្ប ំ
២០០៩ ប្ដលរតូវចំណាយជីវតិមនុសេជាង៣០នាក្ ់ លៅតំបន ់ Amazones រពមទាងំមៃនថីបបូ
លីស១០រូប និងជាលទនផលបានបាតែ់លួនរបជាជនប្ដលមនិបានដឹងមយួចំននួប្ថមលទៀតផង
។ ការលនោះ រមួជាមយួនឹងការតវាប ប្ដលជាលទនផលបានបងខំឱ្យរោឌ ភបិាលរបស់លោក្ Garcia 

មនិរតឹមប្តលុបលចាលចាបប់្ដលបានរងផលបបោះពាល់លោយផ្លធ ល់ ចំលពាោះសិទនិរបស់របជាជន
នឹងរតូវបានពិលរោោះលោបល់លឡើងវញិ លនាោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំមានការចាបអ់ារមមណ៍ និងយក្
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ចិតថទុក្ោក្ពី់របជាពលរដឌន្រនតំបន ់ Amazones ផងប្ដរប្ដលជារបវតថិស្ថៃសថពកួ្លលមនិរតូវ
បានយក្ចិតថទុក្ោក្ល់នាោះលទ។ តំបន ់ Amazones លបបរូ ជាក្ប្នលងប្ដលមាន១១% ន្រនចំននួ
របជាជនលបបរូ និង មនុសេ៦៦នាក្ល់ផេងលទៀត ១៤នាក្ ់ ប្ដលមនិមាន ទំនាក្ទំ់នងជាមយួ    
វបផធមរ៌បស់លោក្ខ្ងលិចលនាោះលទ។ 

នាលពលថមីៗលនោះ ក្បុងឆ្ប ២ំ០១១ លហើយថវីលបើការ រពឹំងទុក្ជាលរចើនប្ដលសងឃមឹថា
នឹងទទលួបាន ពីការលបាោះលឆ្ប តលោយការលរជើសលរ ើស លោក្ Ollanta Humala ជា
របធានាធិបតីន្រនរបលទសលបបរូ រោឌ ភបិាលបានផ្លល ស់បថូរជាថមីមថងលទៀត បានងាក្លៅរក្ដំលណាោះ
រស្ថយលោយលោធានិយមចំលពាោះជលមាល ោះ លៅតំបន ់ Cajamarca ជាក្ប្នលង ប្ដលមនុសេមាប
កំ្ពុងតស ូទបទ់ល់របឆ្ងំនឹងលលរមាងការរុក្រក្ប្រ បោប ងធំ។ ការលនោះ បញ្ហជ ក្ពី់ទំលនារ នឹងវលិ
រតឡបល់ៅរក្វធីិស្ថៃសថបុរាណ លឺ ការបញ្ហជ  និងការវនិិលោល "ទាក្ទ់ងនឹងលលរមាងការ លសរ ី
និយមប្បបថមីលនោះ។ 
 

ចំណុចរនាងំន្រនលិទនអិភវិឌណននិ៍យមថមីរកី្ចលរមើន 
លិទនិអភវិឌណននិ៍យមថមី រកី្ចលរមើនប្ចក្របំ្លក្រក្បែណឍ  ទូលៅមយួលៅក្បុងតំបន់

មយួចំននួ បបុប្នថវាមានែុសោប ជាសំខ្ន ់ជាពិលសសលឺទាក្ទ់ងលៅនឹងតនួាទីរបស់រដឌ និងរងវង់
ន្រនលទនិរបជាធិបលតយយ។ លលរតូវប្តបញ្ហជ ក្ថ់ា អំពីភាពែុសោប លនោះ, ការលក្ើនលឡើងន្រនរោឌ ភ ិ 
បាលរកី្ចលរមើន និងរោឌ ភបិាលលឆវងនិយមលនោះ រតូវបានផសាដរភាជ បជ់ាបនឹ់ងវដថ ន្រនការតស ូ
របឆ្ងំនឹងលិទនិលសរនិីយមនាបបុនាម នទសវតេរចុ៍ងលរកាយលនោះ។ តអួងគនលោបាយន្រនការតស ូ
ទាងំលនោះ លឺជាចលនាបដិវតថនស៍ងគមលផេងោប  និងអងគការក្សិក្រ -ជនជាតិលដើមភាលតិច។ ជា
សមយ័កាលប្ដលចាបល់ផថើមលៅលពលចាបល់ផថើម ន្រនសតវតេទី២១លនោះ បានផថល់នូវរក្បែណ័ឍ
ការងារថមីមយួ សរមាបទំ់នាក្ទំ់នងរវាងសងគមនលោបាយ និងលសដឌកិ្ចច ប្ដលជារលបៀបវារែៈ
ស្ថធារណែៈ និងនលោបាយលហើយវាជាបទ់ាក្ទ់ងលៅនឹងការពរងីក្សិទនិ និងតរមូវការ ក្បុង
ការកាតប់នទយនូវភាពរកី្រក្។ 

ក្បុងរបលទសដូចជារបលទសបូលីវ ី និងលអកាវ ឌរ័, លំនិតប្ដលរមួបញ្ចូ លទាងំអាណា
និលម រដឌពហុជាតិស្ថសន ៍ សវ័យភាព, Buen Vivir (ជាពាក្យលៅក្បុងភាស្ថលអសាបញប្ដល
អាចរតូវបានបក្ប្របជា "ការរស់លៅបានលអ" បបុប្នថជាមយួនឹងអតទនយ័លោយប្ឡក្ លៅក្បុង    
បរបិទរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន និងជនជាតិលដើមភាលតិច ជាពិលសសលនាោះ) និងជាសិទនិរបស់
ធមមជាតិបានកំ្ណតនូ់វរលបៀបវារែៈរដឌធមមនុញ្ដ ថមី លៅក្បុងរក្បែណ័ឍ ន្រនដំលណើ រការ ចូលរមួប្ដល
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មានភាពរងឹមា។ំ រសបលពលជាមយួោប លនោះ ប្ដរពកួ្លលបានបលងកើតមូលោឌ នរលឹោះសរមាបក់ារ
បប្ងវរលអកូ្ឡូសីុ និងទឹក្ដីន្រនការតស ូប្ផបក្បរសិ្ថទ ន និងសងគមនាលពលបចចុបផនបលនោះ (Svampa, 
២០១១b)។ លៅលឡើយ ប្តលទាោះជាក្បុងរយែៈលពលជា១០ឆ្ប ចុំងលរកាយលនោះ លហើយជាមយួនឹង
ការរចបាចប់ញ្ចូ លោប  ន្រនរបបទាងំលនោះ ការរពួយបារមភលផេងលទៀតបានកាល យជាចំនុចក្ណាថ ល
បប្នទមលទៀត។ លទាោះបីជាលវទិកាសរមាបស់ក្មមភាពនលោបាយរបស់រោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន ឬ   
រោឌ ភបិាលក្ណាថ លខ្ងលឆវងនិយម ជាលរចើនប្ដលវាហាក្ដូ់ចជារតូវបាន លលក្តស់មាគ ល់
លោយមានភាពលសមើោប  លោយការអោះអាងលោយប្វងឆ្ង យរពមទាងំសក្មមភាពប្ដលនាឱំ្យមាន
ភាពតានតឹង និងភាលីបដិបក្ខ (ជាញឹក្ញាប ់ លៅក្បុងតុងសលមលងជាតិនិយម និងមាន
របជារបិយភាព) ភាពតានតឹងលនាោះ នឹងបាននិោយបំលផលើសពីការបប្ងវរតអួងគលំរូ លិទនិលសរ ី
និយមរោឌ ភបិាលទាងំលនោះ បានជំរុញការជាលំនិតផលិតផលន្រនធមមជាតិ និង ធមមជាតិន្រន       
"ផលរបលោជនល៍របៀបលធៀប" លំនិតនាលពលបចចុបផនបលនោះ រតូវបានពរងឹងនូវតាមរយែៈ ការ
លឡើងន្រថលែពស់ន្រនទំនិញ។ 

លោយោម នការមនធិលសងេយ័ ចក្ខុវស័ិយលនោះ រតូវបានភាជ បល់ៅនឹង អវីប្ដលសងគម
វទូិបបូលីវលីោក្ René Zavaletta បានលៅថាជា "លទវក្ថាន្រនរបាក្ចំ់លណញ" កាលពីជិត២៥
ឆ្ប កំ្នលងមក្លហើយ។ ឯក្ស្ថរ Zavaletta (២០០៩ [ឆ្ប ១ំ៩៨៦]:២៩-៤៦) បានអោះអាងថា
លទវក្ថាលនោះ រតូវបានប្ផអក្លលើលំនិតប្ដលថាឧបទវីបលនោះ លឺ "ឧតថមភាពន្រនធនធានធមមជាតិ" 
លនោះ។ ជាអបក្និពននបូលីវ ីលោក្បានលធវើលសចក្ឋីលោងលៅនឹងលទវក្ថា របស់លោក្ El Dorado 
លនោះ "ថា វាបានដក្ជ់ាបក់្បុងរពលឹងរបស់អាលមរកិ្ឡាទីន" លំនិតន្រនការរក្ល ើញមយួរលំពចលនោះ 
(ន្រនធនធាន ឬពីធមមជាតិលអ) ប្ដលោម នការមនធិលសងេយ័បានបលងកើតរបាក្ចំ់លណញមយួបបុប្នថ
របាក្ចំ់លណញលនោះ លឺជា "លវទមនថ" និង "ប្ដលលៅក្បុងក្រណីភាលលរចើន មនិរតូវបានលរបើរបាស់
លៅក្បុងការបងាា ញនូវលំរូប្ដលមានតុលយភាព។" ែណែៈលពល ការលផ្លថ តការចាបអ់ារមមណ៍របស់
អបក្និពនន លៅលលើរបាក្ចំ់លណញលវទមនថ លឺមានការជាបទ់ាក្ទ់ងតិចតចួ ចំលពាោះការរពួបារមភ
ចំលពាោះបញ្ហា បរសិ្ថទ ន នាលពលបចចុបផនបលនោះ ការលិតមន្រមរបស់អបក្និពនន ចំលពាោះការរតួតពិនិតយ
ន្រនរបាក្ចំ់លណញលនោះ (ប្ដលប្របកាល យរបាក្ចំ់លណញចូលលៅក្បុងអវីប្ដលលលលៅថាជា "សមាភ
រែៈសរមាបរ់ដឌ") លឺ វាមានការជាបព់ាក្ព់ន័នោប ងខ្ល ងំ។ 

ការរតឡបម់ក្វញិនាលពលបចចុបផនបន្រនលទវក្ថាន្រនការរក្របាក្ចំ់លណញលវទមនថលនោះ
ក្បុងការបនលំលធវើជាការបំភាននូ់វការអភវិឌណនថ៍មីមយួប្ដលទាក្ទ់ងលៅនឹងភាពសមផូរប្បបន្រនធន
ធានធមមជាតិផងប្ដរ បានលធវើឱ្យ លរឿងរបស់លោក្ Zavaletta ជាឯក្ស្ថរលោងដសំ៏ខ្ន។់  
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របធានបទ ន្រនការសមផូរប្បបលនោះ រតូវបានបលងកើតលឡើងលោយអបក្និពននអាលមរកិ្ឡាទីន ជា
លរចើននាក្ផ់ងប្ដរ ប្ដលក្បុងចំលណាមអបក្ទាងំលនាោះ មានលោក្ Fernando Coronil (ឆ្ប ំ
២០០២) ប្ដលបានសរលសរអំពី "រដឌលវទមនថ" (El estado mágico) លៅក្បុងរបលទសលវលណ
ហេុយលអឡា បានតភាជ បវ់ាលៅនឹងចិតថលំនិតរបាក្ចំ់លណញនិង 'វបផធមន៍្រនអពភូតលហតុ'។ ក្បុង
ស្ថចល់រឿងដូចោប លនោះប្ដរ លោក្ Alberto Acosta និងលោក្ Jürgen Schuldt (សំលៅលៅលលើ
អវីប្ដលរតូវបានលលស្ថគ ល់ថា ជាជំងឺរបស់របលទសហូឡង)់ ផងប្ដរអំពីការ "បណាថ ស្ថរ
សំណល់': មានរបលទសប្ដល "មានជីវភាពរកី្រក្ លរពាោះពកួ្លលលឺមានសមផូរ លៅលោយធន
ធានធមមជាតិ" លឺអបក្និពននទាងំពីរ បានលូសបញ្ហជ ក្ោ់ប ងដូលចបោះថា (Schuldt/Acosta ឆ្ប  ំ
២០០៩: ១១;  Acosta ២០០៩), លហើយបនាធ បម់ក្លទៀត ឈានលៅលធវើការវភិាលលលើការតភាជ ប់
រវាងលំរូន្រនលសដឌកិ្ចចទាញយក្ប្រ ប និងការលក្ើនលឡើងរបស់របជាជនរកី្រក្ការលក្ើនលឡើងនូវភាព
មនិលសមើោប  ការបងខូចរទងរ់ទាយន្រនរចនាសមពន័នប្ដលមានផលិតភាព និងការបងខូចន្រនធនធាន
ធមមជាតិលនោះ។ 

ជាផលវបិាក្ លៅក្បុងរក្បែណ័ឍ ន្រនវដថថមីមយួ ន្រនការរបមូលផថុ ំរោឌ ភបិាលរកី្ចលរមើន
ហាក្បី់ដូចជាបានរស់លឡើងវញិពីការបលងកើតលនោះ លហើយលទវក្ថា រលឹោះប្ដលមានលៅក្បុងបរបិទ
នាលពលបចចុបផនបបណឋុ ោះបំភានអ់ភវិឌណនល៍នោះ បានបញ្ហជ ក្ល់ៅក្បុងលំនិតថា សូមអរលុណចំលពាោះ
ឱ្កាសលសដឌកិ្ចចបចចុបផនប (ការលក្ើនលឡើងន្រនតន្រមលវតទុធាតុលដើម និងការលក្ើនលឡើងន្រនតរមូវការ 
ជាពិលសសមក្ពីតំបនអ់ាសីុ), លោយចាបល់ឡើងភាច ប ់ រតទ់ាន ់ ជាមយួបណាថ របលទសឧសសាដហ
ក្មមលជឿនលលឿន លហើយអាចនឹងសលរមចបានឆ្បរ់ហ័ស, ដូចប្ដលអាចបានសនា បបុប្នថមនិ
ប្ដលសលរមចបានថាការអភវិឌណរបស់សងគមទាងំលនោះលនាោះលទ។ 

លៅក្បុងរយែៈលពលែលីលនោះ ជាការបំភានអ់ភវិឌណន ៍ រតូវបានទាក្ទ់ងលៅនឹងបទ
ពិលស្ថធន ៍ន្រនវបិតថិលនាោះ លឺជាលក្រដំប្ណលលិទនិលសរនិីយម ទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ បានផសាដរភាជ ប់
ជាមយួនឹងការលក្ើនលឡើង ន្រនវសិមភាព និងភាពរកី្រក្ និងលទនភាពដល់បចចុបផនប លលចផុតពី
ផលវបិាក្វបិតថអិនថរជាតិលោយស្ថរប្តឧតថមភាពលរបៀបលធៀប។ អតិលរក្ស្ថរលពើពនន និងអរតា
កំ្លណើ នរបចាឆំ្ប ែំពស់ របស់បណាថ របលទសអាលមរកិ្ឡាទីន លឺជាវសិ្ថលភាពធំមយួប្ដលមាន
មូលោឌ នលលើការនាលំចញផលិតផលសំខ្ន់ៗ  និងបលងកើតនូវមូលោឌ នរលឹោះសរមាប ់ការអោះអាង
ន្រន "ពិលសសសំរាបផ់លូវអាលមរកិ្ឡាទីន" ប្ដលបានបលងាើប និងជាបំប្ណក្ របក្បលោយ
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នលោបាយសងគម និងលសដឌកិ្ចច។ ជាឧទាហរណ៍: ការបញ្ចបន់្រន "យបល់រៅន្រនលសរនិីយម
ប្បបថមី '(ជារបធានាធិបតីលអកាវ ទរ័លោក្ Raphael Correa បានបញ្ចបវ់ា) មាននលោបាយ
និងលសដឌកិ្ចចរបស់លលប្ដលរតូវបានផសាដរភាជ បល់ៅនឹងវបិតថិោប ងធំ ន្រនរបតសំ់រាបស់តវតេទី២១
(ភាពអតក់ារងារលធវើ, ឱ្កាសការងារតិចជាងមុនលធវើចំណាក្រសុក្)។ ន្រផធលរឿងលនោះ បានជាលរឿង
ធមមតាផងប្ដរ ក្បុងការអោះអាងរបស់លោក្ Kirchner លៅរបលទសអាហេងទី់នប្ដលបានលមើល
លៅលលើការរបឆ្ងំនឹងសូចនាក្រលសដឌកិ្ចច និងសងគម នាលពលបចចុបផនបលនោះ ជាមយួនឹងតលួលែ
ន្រនឆ្ប លំសរនិីយមប្បបថមីលនោះ (ទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ វដថលសរនិីយមប្បបថមី តាមរយែៈលោក្ 
Carlos Menem) និងជាការពិតណាស់ជាមយួនឹងតលួលែលៅក្បុងអំឡុងលពលមានវបិតថិោប ង
ខ្ល ងំលៅក្បុងរបលទសអាហេងទី់ន ពីឆ្ប ២ំ០០១ ដល់ឆ្ប ២ំ០០២ លៅលពលប្ដលរបពន័នលុយ  
លបបសូ លធវើលៅតាមលុយដុោល រ។ 

លៅក្បុងនយ័លនោះ ក្រណីមយួន្រននិមតិថរូបអស្ថច រយ និងលៅលពលជាមយួោប លនោះលសណា
រយីបូអាលមរកិ្ឡាទីនសំរាបក់ារការបំភានក់ារអភវិឌណន្រនបូលីវលឺីជាប្ផបក្អស្ថច រយលនោះ។ ជាការពិត
ណាស់, ការលក្ើនលឡើងជាពិលសសន្រនតន្រមលទំនិញចំលពាោះវសិ្ថលភាពប្ដលថាជា ជាតិតូបនី
យក្មមន្រនរកុ្មហ ុនបានប្របកាល យលៅរបាក្ចំ់ណូលជាលទវរលុណប្ដលបានផសាដរភាជ បល់ៅនឹងការ
នាលំចញនូវវតទុធាតុលដើមប្ដលបានបលងកើតលឡើងនូវការរពឹំងទុក្ោប ងធំសលមផើម។លៅលដើមដំបូង
ន្រនអាណតថទីិពីររបស់លោក្របធានាធិបតីមានលបើក្លឡើងមយួន្រនលសដឌកិ្ចចរបស់របលទសលនោះ
ដល់លលរមាងការរុក្រក្ថមី។បនាធ បពី់ដំណាក្ក់ាលន្រនការតស ូសរមាបអ់នុតថរភាព (ប្ដលបាន
បញ្ចបជ់ាមយួនឹងការបរាជយ័ប្ដលលលលៅថា ពាក្ក់្ណាថ លរពោះចន័ធក្បុងឆ្ប ២ំ០០៨) ដំណាក្់
កាលថមមីយួបានចាបល់ផថើមក្បុងឆ្ប ២ំ០១០ ប្ដលបានកំ្ណតល់ោយមានការរចបាចប់ញ្ចូ លោប
ន្រនលលរមាងអនុតថរភាពថមី។ លហតុដូលចបោះឥឡូវលនោះរោឌ ភបិាលរបលទសបូលីវ ី បានបលងកើនការ
អោះអាងរបស់ែលួនប្ដលោរំទដល់ឧសសាដហូបនីយក្មម ('បានបៃងគបឧ់សសាដហក្មមមានភាពអស្ថច
រយក្បុងតនួាទីជាអនុរបធានាធិបតី លោក្ Alvaro Garcia Linera) ប្ដលលផ្លឋ តលលើលស រនី្រន
លលរមាងលមរបស់យុទនស្ថៃសថ ប្ដលមានមូលោឌ នលលើការពរងីក្ ឧសសាដហក្មម និសសាដរណក្មម
មយួ: ការចូលរមួក្បុងជំហានដំបូងន្រន ការពរងីក្របតិបតថិការរុក្រក្ប្រ បធំលបើក្រលដឋ ស្ថជីវក្មម
ចរមុោះជាតិស្ថសនប៍្ដលមានទំហំធំ, ការស្ថងសងផ់លូវថបល់និងទំនបវ់ារអីលគិសនីប្ដលមានទំហំ
ធំលៅក្បុងបរបិទន្រន IIRSA និងលលរមាងលផេងៗលទៀត។ 

លៅក្បុងលក្ខែណឍ ទូលៅជាលរចើនលទៀតការបំភានន់្រនការអភវិឌណនល៍នោះបានចាក្ឫ់ស
ោប ងលរៅលៅអាលមរកិ្ឡាទីនលោបាយរសលមើលរសន្រមហាក្ដូ់ចជាទាក្ទ់ងលៅនឹងសក្មម



155 

ភាពរបស់រដឌ (ជាអបក្ផលិត និងលៅឆ្ង យពីសក្លភាវូបនីយក្មមប្ដលរតូវអនុញ្ហដ តជានិយត័
ក្រ) និង សំរាបសំ់ណំុទាងំមូលន្រនលោលនលោបាយលឆ្ព ោះលៅកានប់្ផបក្ប្ដលងាយរងលរោោះ
បំផុតន្រនសងគម និងការផថល់ហិរញ្ដបផទានតាមរយែៈរបាក្ចំ់លណញទទលួបាន ពីលលរមាង
និសសាដរណក្មមលនោះ។ 

វាលឺជាការពិត លៅក្បុងបរបិទប្ដលថា លិទនិលសរនិីយមរតូវបានលលលមើលល ើញថា ជា
ធមមជាតិប្តបានលចាទជាសំណួរ និងការស្ថក្សួរលនោះ រតូវបានោរំទលោយរោឌ ភបិាលថមី ប្ដល
កំ្ពុងរកី្ចលរមើនមយួលហើយប្ដលរបលទសលនោះបានលងើបលឡើងវញិ ជាឧបក្រណ៍ស្ថទ បន័ និងជា
ជលរមើសលោយបានកាល យជាតអួងគ ប្ដលមានការជាបព់ាក្ព់ន័នប្ផបក្លសដឌកិ្ចច និងក្បុងក្រណី
មយួចំននួ, ជាភាប ក្ង់ារន្រនការប្បងប្ចក្លឡើងវញិមយួ។ 

លទាោះជាោប ងណា លៅក្បុងរក្បែណឍ ន្រនរទឹសថីរបស់រដឌ និនាប ការចាស់ណាស់ 
របឆ្ងំនឹងរដឌប្ដលបានកាល យជា "តអួងគប្ដលធំជាថមីមថងលទៀត"។ ដូចប្ដលបានលរៀបរាបពី់ខ្ង
លដើមការវលិរតឡបល់ៅនិតិរដឌលនោះ បានលក្ើតលឡើងលៅក្បុងរងវងន់្រនធរណីមារតអលថរមយួ, លនាោះ
លឺលៅក្បុងការកំ្ណតរ់បស់ភាលីពាក្ព់ន័នជាលរចើន (ការបលងកើនភាពសមុលស្ថម ញ ន្រនសងគមសីុវលិ
ប្ដលបងាា ញលោយចលនាសងគម, អងគការមនិប្មនរោឌ ភបិាល និងភាលីពាក្ព់ន័នលផេងលទៀត)
បានភាជ បោ់ប ងជិតសបិតលៅនឹងទុនចរមុោះជាតិស្ថសនឯ៍ក្ជន ស្ថរែៈសំខ្នល់ៅក្បុងន្រនលសដឌ
កិ្ចចជាតិ នឹងកានប់្តមានភាពខ្ល ងំលឡើង។ 

លលមនិរតូវលភលចថា មុែងារប្បងប្ចក្ របស់រដឌ បានចាក្ឫ់សលៅក្បុងការលរៀបចំសងគម
ថមី (ក្មមក្រនិងក្សិក្រ),ែលួនវាជាផលិតផលន្រនការផ្លល ស់បថូន្រនឆ្ប លិំទនិលសរនិីយម។ពកួ្លលជាញឹ
ក្ញាបផ់ងប្ដរ,- លបើក្ជាចំហរឬលោយសមាង ត ់- បនថលោលនលោបាយទូទាតប់្ដលបានអនុវតថ
លៅក្បុងឆ្ប ១ំ៩៩០ តាមរយែៈលំរូរបស់ធនាោរពិភពលោក្។ លលើសពីលនោះលៅលទៀតលលើសពីលវា
ហាស្ថៃសថន្រនឧសសាដហក្មមជាផលូវការរបស់រោឌ ភបិាលជាការពិតលនាោះលឺថាការផ្លល ស់បថូរលសដឌកិ្ចច
ប្ដលលចោះប្តបនថបានលធវើឱ្យកានប់្តសីុជលរៅនូវលំរនិូសសាដរណក្មមចមផង។ 

លៅក្បុងពាក្យអបក្លចោះដឹង លឺវាមានភាពចាបំាចក់្បុងការចងចាថំា របប្ហលជាមាន
លរចើនជាងលៅក្បុងតំបនល់ផេងលទៀត អបក្លឆវងនិយមលៅក្បុងរបលទសអាលមរកិ្ឡាទីន -ថាលតើលៅ
ក្បុងការរបឆ្ងំនឹងមូលធននិយមឬបនលំលធវើជាជាតិប្ដលមានរបជារបិយភាពរបស់ែលួន -បាន
ជំទាស់ោប ងខ្ល ងំចំលពាោះចរនថលអកូ្ឡូសីុប្ដលបានទិលតៀនលំរូផលិតផល។មនិរតឹមប្តមនិមាន
ការរោិះលនប់្បបលនោះការលចាទសួរក្ប្នលងសំខ្នម់យួចំននួន្រនរទឹសឋីមាប ក្េនិយមប្ដលជាអបក្សបង
ចាស់ោស់ន្រនសមយ័ទំលនើបបបុប្នថជាបញ្ហា លអកូ្ឡូសីុរតូវបានលលលមើលល ើញលោយមយួប្ផបក្ធំ
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ន្រនរោឌ ភបិាលអាលមរកិ្ឡាទីនលឆវង (លោយមានក្រណីលលើក្ប្លងមយួចំននួតូច លរួឱ្យក្ត់
សមាគ ល់) ជាការរពួយបារមភប្ដលនាចូំលពីរលបៀបវារែៈ ន្រនរបលទសអបក្មាន។ វារតូវបានលល
លមើលល ើញថាជារលបៀបវារែៈប្ដលនឹងលធវើឱ្យមានភាពសីុជលរៅ ភាពមនិលសមើោប រវាងរបលទស
ឧសសាដហក្មមរកី្ចំលរ ើន និង របលទសប្ដលប្ដលកំ្ពុងលធវើដំលណើ រលៅលលើផលូវ (ឬរបាថាប ) លៅរក្ការ
អភវិឌណឧសសាដហក្មម ។ 

លចញពីទសេនវស័ិយលនោះ ភាពរកី្ចលរមើនអាលមរចិឡាទីន បានចាក្ឫ់សលៅក្បុង
របន្រពណីអភវិឌណនន៍ាលពលបចចុបផនបលនោះបានប្ចក្របំ្លក្នូវលវទិការមួមយួជាមយួការអោះអាងនូវ
លិទនិលសរនិីយមសឋីអំពីលុណសមផតថិន្រនការរពមលរពៀងទំនិញ ។ លៅក្បុងក្រណីធងនធ់ងរបំផុតវា
បានប្ចក្របំ្លក្និងបានលលើក្ក្មពស់ផលិតភាព "ការអភវិឌណនក៍ារទទួលែុសរតូវសងគម / 
អភបិាលកិ្ចច / រកុ្មហ ុន" ថាជាអក័្េថាមវនថន្រនការអោះអាងចំលពាោះការអភវិឌណនថ៍មី។ លលើសពី
លនោះលទៀត ជំហរទាងំពីរបានជំរុញការលលើក្កំ្ពស់លលរមាងការនិសសាដរណក្មមធំ នឹងលោយមាន
ទឡីក្រណ៍ ឬសំអាងថាវានឹងបលងកើតបាននូវការងារលោយបលងកើតបាននូវក្ថីសងឃមឹសរមាបក់ារ
ងារក្បុងចំលណាមរបជាជនប្ដលមនិធាល បប់ានទទលួពីមុនមក្ លោយស្ថរប្តលលរមាងទាងំលនោះលឺ
ជាលរបើរបាស់លដើមទុននិងមនិប្មនពឹងប្ផអក្ លលើក្មាល ងំពលក្មមលនាោះលទ: លលរមាងរុក្រក្ប្រ បខ្ប តធំ
សទិតក្បុងចំលណាមសក្មមភាពលសដឌកិ្ចច។ លដើមទុនធំជាងលលបំផុតសរមាបលំ់លរាងលរៀងរាល់មយួ
ោនដុោល រប្ដលបានវនិិលោលបានផថល់ការងារលោយផ្លធ ល់ រតឹមប្តពី ០.៥ លៅ ២ 
បបុលណាត ោះ។ សក្មមភាពលដើមទុនកានប់្តលរចើន លឺថាឱ្កាសការងារតិចជាងមុន ប្ដលវាបាន
បលងកើតលឡើងលហើយចំប្ណក្ន្រនតន្រមលបប្នទមប្ដលបានបលងកើតលឡើង លោយក្មមក្រតាមរយែៈការងារ
របស់ពកួ្លលពកួ្លលទទលួបាន លៅក្បុងទរមងជ់ារបាក្ប់្ែប្ដលមានកំ្រតិទាប: ការរក្របាក្់
ចំលណញធំជាងលល លឺបានលៅមាច ស់លដើមទុន។ ឧសសាដហក្មមរុក្រក្ប្រ បលោហែៈលោយផ្លធ ល់មាន
បុលគលិក្របមាណ២,៧៥ោននាក្ ់ លៅទូទាងំពិភពលោក្ប្ដលលសមើនឹង០,០៩% ន្រនចំននួ
សរុបទាងំអស់ ន្រនការងារលធវើលៅទូទាងំពិភពលោក្។ ការរុក្រក្ប្រ បខ្ប តតូច មានបុលគលិក្
របមាណ១៣ោននាក្។់ លបើលោងតាមអងគការពលក្មមអនថរជាតិ (ILO) ចំននួមយួភាលបីន្រន
អបក្រុក្រក្ប្រ បលៅក្បុងរបលទស២៥ ប្ដលការរុក្រក្ប្រ បសំខ្នបំ់ផុតៗលនាោះ បានបាតប់ងក់ារងារលៅ
ចលនាល ោះឆ្ប ១ំ៩៩៥ និងឆ្ប ២ំ០០០។ ការបាតប់ងល់នោះ លឺលោយស្ថរ មានបលចចក្វទិាមក្លរបើ
ជំនសួមនុសេ (Colectivo Voces de Alerta ឆ្ប ២ំ០១១:២៧) ។  
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លលើសពីលនោះលៅលទៀត ជំហរទាងំពីរ មានលំនិតទាក្ទ់ងនឹង "វាសនា" របស់អាលម   
រកិ្ឡាទីន ជា "សងគមនាលំចញធមមជាតិ" (Coronil ២០០២) ក្បុងរក្បែណ័ឍ ន្រនប្ផបក្អនថរជាតិថមី
ន្រនពលក្មម និងលៅក្បុងនាមន្រនឧតថមភាពលរបៀបលធៀបលនោះ។ 

ជាចុងលរកាយ  ភាពរកី្ចលរមើន និងភាស្ថរន្រនលិទនិលសរនិីយមការតំរងទិ់សលឆ្ព ោះលៅ
រក្លសដឌកិ្ចចប្ដលរសបលៅនឹងវដថលផេងោប  និងការរកី្ចលរមើន និងការធាល ក្ចុ់ោះន្រនការរបមូលផថុ ំ
មយួ។ ការបញ្ហជ ក្អ់ោះអាងន្រនលសដឌកិ្ចចពិភពលោក្ប្ដលមានការប្បងប្ចក្លនោះ -បានបំប្បក្
លៅជាពកួ្រកុ្មអបក្ផលិតទំនិញឧបលភាលបរលិភាលសំខ្ន់ៗ  និងសំរាបរ់កុ្មអបក្ផលិតឧសា
ហក្មមទំនិញ និងលសវាក្មម- ជាប្ផបក្មយួន្រនការបនថ និង មនិទានប់ានលោោះរស្ថយ ប្ដលជា
សបូលន្រន ស្ថថ នភាពទាងំពីរ ការរពមលរពៀងទីរកុ្ងវាប សីុនលតាននិងការរពមលរពៀងទំនិញលនោះ។ 
វាបានបងាា ញថារោឌ ភបិាលប្ដលមានភាពរកី្ចំលរ ើន បានទទលួយក្ការប្បងប្ចក្ជាអនឋរជាតិ
ប្ដលរតូវបានលលក្តស់មាគ ល់ឧបទវីបលនោះតាងំពីសមយ័អាណានិលម លទាោះបីជាមានលវាហា   
ស្ថៃសថលៅវញីលៅមក្ របស់ពកួ្លលប្ដលបានទាមទារនូវសវ័យភាពលសដឌកិ្ចច និងបលងកើតរងវង់
មណឍ លនលោបាយអាលមរកិ្ឡាទីន។ 

សរុបលសចក្ថីមក្ ែណែៈលពលប្ដលការរពមលរពៀងទំនិញបានបលងកើតឲ្យមានភាព
បតប់្បនកានប់្តលរចើនរបលសើរជាង ការរពមលរពៀងរកុ្ងវាប សីុនលតាន វាលៅប្តបានបលងកើតការរតឹ
បនថឹងោប ងចាស់ពីសក្មមភាពរបស់រដឌ (ប្ដលរតូវបានលលលមើលល ើញរចួលៅលហើយថាមនិប្មន
ជាតអួងគសំខ្នល់ទៀតលទ) និងការរតឹបនថឹងកានប់្តខ្ល ងំកាល  ចំលពាោះការអំពាវនាវឱ្យមានលទនិ
របជាធិបលតយយលោយសហលមន ៍ និងអបក្ភូមបិ្ដលទទលួរងផលបបោះពាល់លោយ លលរមាង
និសសាដរណក្មមធំៗលនោះ។ 
 
 

របបលរកាយការអភវិឌណនិយមនិងមតិរោិះលនល់សដឌកិ្ចចនិសសាដរណា 
អំណោះអំណាងទីបី និងលោលជំហរផធុយនឹងមតិរសុោះរសួល ជាឯក្ចឆន័ធអំពីទំនិញ

ទាងំលៅក្បុងការអភវិឌណប្បបថមីរបស់របស់វាក្ដូ៏ចជាលៅក្បុងទរមងល់សរនិីយមប្បបថមីរបស់វា។ 
លយើងមនិរតូវលភលចលទថា លៅក្បុងទសវតេរថ៍មីៗលនោះ វបិតថិន្រនលំនិតសឋីពីការអភវិឌណលៅ

ក្បុងទរមងអ់នុតថរភាពរបស់វា បាននាលំៅរក្ការប្ក្សំរលួលំរូទំលនើបក្មម។ អវីប្ដលសំខ្នជ់ា
ពិលសស លឺជំហរប្ផបក្បរសិ្ថទ នប្ដលបានចាបល់ផឋើមកាល យជាប្ផបក្ ន្រនរលបៀបវារែៈជាសក្លបនាធ ប់
ពីមានរបាយការណ៍ Meadows ប្ដនកំ្ណតន់្រនកំ្លណើ ន (ឆ្ប ១ំ៩៧២)។ ជំហរប្ផបក្បរសិ្ថទ ន
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លនោះបានជយួ លចាទជាសំណួរអំពីលំរូន្រនការរលបរ់លងសរមាបអ់ភវិឌណននិ៍យម ក្បុងែណែៈប្ដល
បញ្ជូ នសញ្ហដ ោប ងចាស់ដល់បណាឋ របលទសតំបនអ់ឌណលោលខ្ងតផូង ថាលំរូន្រនការអភវិឌណ
ឧសសាដហក្មមលឺែុសឆ្ង យ ពីបលងល់ោលជាស្ថក្ល (Mealla ឆ្ប ២ំ០០៦)។ 

ចាបត់ាងំពីទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៨០មក្ មានអបក្និពននជាលរចើននាក្ ់ លៅតំបនអ់ាលមរកិ្
ឡាទីនក្ប៏ានរោិះលនអំ់ពីចក្ខុវស័ិយមាប រកូ្សងគម លរៀបចំប្ផនការ និងអបក្មជឈការនិយមអំពីការ
អភវិឌណប្ដលអំពាវនាវឲ្យមានលោលលំនិតអភវិឌណនល៍ោយមានការបូក្បញ្ចូ លនិងការចូលរមួ
ប្ផអក្លលើការលោរពដល់អបក្ប្រសចំការនិងវបផធមជ៌នជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ រពមទាងំការពរងឹង
លសដឌកិ្ចចមូលោឌ ននិងថាប ក្តំ់បន ់(Unceta Satrustegui ឆ្ប ២ំ០០៩) ផងប្ដរ។ 

សញ្ហដ ណសឋីពី 'ការអភវិឌណរបក្បលោយចីរភាពប្ដលនឹងបនថវតថមានរបស់ែលួនលៅ
ក្បុងការជប្ជក្លដញលោលប្ផបក្នលោបាយ -មលនាលមវជិាជ ក្ប៏ានលក្ើតមានលឡើងលៅលពលលនាោះ
ផងប្ដរ។ លរៅពីភាពសមុលស្ថម ញរបស់វា លឺជាការសំខ្នម់យួប្ដលរតូវចងអុលបងាា ញថាក្បុង
ការកំ្ណតនិ់យមនយ័ និងប្ដនកំ្ណតន់្រនលោលលំនិតលនោះ លឺមានពីរប្ផបក្ែុសោប ោប ងខ្ល ងំ។ 
មាបងវញិលទៀតមានលោលជំហរោប ងរងឹមាមំយួប្ដលលមើលល ើញថាកំ្លណើ ន លឺជាមលធាបាយ
និងមនិប្មនបញ្ចបរ់តឹមប្តែលួនវាលនាោះលទ លហើយមានមូលោឌ នជាលោល ប្ផអក្លលើលំនិតសឋីពី
ទំនលួែុសរតូវ (ចំលពាោះមនុសេជំនានប់ចចុបផនប និងជំនានល់រកាយៗ) និងការលោរពចំលពាោះ     
សុចចរតិភាពន្រនរបពន័នធមមជាតិប្ដលលធវើឲ្យមានជីវតិលៅលលើភពប្ផនដីលនោះ (នលោបាយលអកូ្ឡូ
សីុលសដឌកិ្ចចលអកូ្ឡូសីុលអកូ្ឡូសីុហួសលហតុ និងរបពន័នូលផេងលទៀត)។ ផធុយលៅវញិ មានលោល
ជំហរលែសាដយប្ដលលជឿលលើការអភវិឌណរបក្បលោយចីរភាពប្ដលប្ផអក្លលើវឌណនភាពបលចចក្វទិា 
និងការលរបើរបាស់របក្បលោយរបសិទនផលនូវបលចចក្វទិាលនាោះ។ ក្បុងែណែៈប្ដលបចចុបផនបមាន
លោលជំហរោប ងរងឹមារំបកានខ់្ជ បល់ោយអងគការសងគមអបក្បរសិ្ថទ ន និង បញ្ហដ វនឋសំខ្ន់ៗ
លោលជំហរលែសាដយ លឺជាប្ផបក្មយួន្រនពាក្យលវាហាស្ថៃសថ របស់រកុ្មស្ថជីវក្មម និង រតូវបាន
លរបើលោយមៃនថីរោឌ ភបិាលមក្ពីបណាឋ របលទសលផេងៗជាលរចើន។ 

នាលពលថមីៗលនោះលទៀត  អបក្និពននកូ្ឡំប  ីArturo Escobar (ឆ្ប ២ំ០០៥) បានបលងកើត
សញ្ហដ ណសឋីពី 'លរកាយអភវិឌណន'៍ ប្ដលមានលោលបំណងបំប្បក្នូវ របលភទទំលនើបន្រនការ
អភវិឌណ ជាអំណោះអំណាងរបស់រកុ្មអបក្មានអំណាច។ លោលលៅរបស់ Escobar លឺលដើមផី
ោតរតោងយនឋការលោលក្បុងការរតួតរតា (ការប្បងប្ចក្ រវាងការអភវិឌណ/លរកាមការអភ ិ    
វឌណ។ វជិាជ ជីវក្មមន្រនបញ្ហា  - ប្ដលតាមរយែៈ 'អបក្ជំនាញ' -និងសក្លភាវូបនីយក្មមរបស់វាលៅ
ក្បុងបណាឋ ញអងគការថាប ក្តំ់បនថ់ាប ក្ជ់ាតិនិងអនថរជាតិ។ លោក្ក្ប៏ានបងាា ញអំពីរលបៀបប្ដល
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ការអភវិឌណប្បបទំលនើបបានោក្បំ់បាងំបទពិលស្ថធនក៍្បុងរសុក្រពមទាងំចំលណោះដឹងនិងការ
ទមាល បអ់នុវតថនក៍្បុងរសុក្លផេងលទៀត (លំនិតសឋីពីចំលណោះដឹងដូច Boaventura de Sousa 

Santos ឆ្ប ២ំ០០៧ ប្ដលលរកាយមក្បានលៅវា)។ 
មុននឹងបនថ វាមានតន្រមលក្បុងការបប្នទមថា ក្បុងអំឡុងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ លរកាមមតិ

រសុោះរសួលជាឯក្ចឆន័ធ របស់រកុ្ងវាប សីុនលតាន របលភទន្រនការអភវិឌណ លឺជាលសចក្ឋីអធិបាយ
លកាឋ បរមួទាក្ទិ់ននឹងរដឌ លៅលពលប្ដលតអួងគចមផងបានបាតល់ៅ។ បចចុបផនប លរកាមមតិរសុោះ
រសួលជាឯក្ចឆន័ធ អំពីទំនិញលយើងកំ្ពុងលមើលល ើញនូវការវលិរតឡបម់ក្វញិោប ងចាស់របស់
វាលោយមានលរចើនលៅលលើរលបៀបវារែៈនលោបាយក្ដូ៏ចជាលៅលលើរលបៀបវារែៈប្ផបក្សិក្សាដរស្ថវ
រជាវ។ បបុប្នថលទាោះបីជាោប ងណា តាមប្ដលលយើងបានល ើញការលនោះ មនិអាចរតូវបានលរបៀប
លធៀបលោយរសួលជាមយួនឹងអវីប្ដលមានក្បុងលពលលផេងលទៀតលនាោះលទ។ វាមានទរមងជ់ាការ
អភវិឌណ របក្បលោយចីរភាពប្បបរស្ថលៗរមួជាមយួនឹងលោលលំនិតលផេងលទៀត ដូចជាទំលនើប
ក្មមលអកូ្ឡូសីុ ទំនលួែុសរតូវសងគមរបស់ស្ថជីវក្មម និងអភបិាលកិ្ចច)។ ភាពរងឹមានំ្រនការ
អភវិឌណ ដូចប្ដលជាអំណោះអំណាងនាមុំែលល លឺមានភាពមនិរបាក្ដរបជាខ្ល ងំសរមាបសំ់លណើ
ឲ្យមានការប្ក្ប្របប្ដលចាបំាច ់ រតូវវភិាលភាពសំ្ថញុា ំ ក្បុងការប្ក្ប្របផលិតក្មម និងការ លរបើ
របាស់។ 

ជាមយួនឹងលលចលចញជាថមីនូវលោលលំនិតសឋីពីការអភវិឌណ លំនិតសំខ្នលឺ់ការពិចារ
ណាលឡើងវញិអំពីសញ្ហដ ណសឋីពី 'លរកាយអភវិឌណន'៍ និងធាតុបប្នទមន្រនលោលជំហរនិរនឋរភាព
រងឹមា ំ (រសបតាមចរនឋលំនិតជនជាតិលដើមភាលតិច)។ ទសេនវស័ិយលរកាយអភវិឌណនប៍លងកើតនូវ
ការរោិះលនខ់្ល ងំកាល លៅលលើទរមងអ់នុតថរភាពន្រនការអភវិឌណលៅលពលប្ដលវារតូវបានកំ្ណតល់ឡើង
វញិលោយលសរនិីយមប្បបថមីនិងវឌណននិយម។ វាក្រ៏ោិះលនច់ក្ខុវស័ិយអំពីធមមជាតិរបស់ពកួ្លល
និងលលើក្ក្មពស់ដូចប្ដល Gudynas (ឆ្ប ២ំ០១១) បានលលើក្លឡើងការវាយតន្រមលលផេងមយួអំពី
ធមមជាតិលោយប្ផអក្លលើទសេនែៈអំពីពិភពលោក្លផេងលទៀត (ដូចជាទសេនែៈអំពីពិភពលោក្
របស់ជនជាតិលដើមភាលតិច ទសេនវស័ិយប្ផបក្បរសិ្ថទ ន ទសេនែៈសមាជិក្របជាសហលមន-៍ប
រសិ្ថទ ន លោលជំហរៃសថី-បរសិ្ថទ ននិយម លោលជំហររបឆ្ងំអាណានិលម និងវធីិស្ថៃសថនានា
របស់រកុ្មចលនាប្ដនដី-បរសិ្ថទ ន)។ លោលជំហរទាងំលនោះ ទាមទារនូវរបលភទែុសោប ន្រន     
សនិទានភាពបរសិ្ថទ នប្ដលជាចំណុចមានលរបៀបជាងរបស់ Utopian ប្ដលជាមូលោឌ នន្រនការ
លិតលឡើងវញិអំពីទំនាក្ទំ់នងរវាងរបជាជន/សងគម និងធមមជាតិក្បុងបរបិទវបិតថិអរយិធម។៌ 
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លៅប្តដប្ដល ដូចលយើងបានចងអុលបងាា ញរចួមក្លហើយរបលភទមយួក្បុងចំលណាម
លភទមូលោឌ នដសំ៏ខ្នន់្រនលោលជំហរលនោះ លឺសញ្ហដ ណសឋីពីលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណា។ លៅក្បុង
អតទបទថមីមយួលសដឌវទូិមាប ក្េនិយម Bob Jessop (ឆ្ប ២ំ០១១) លលើក្លឡើងអំពីអនថរក្មមន្រន
ដំលណើ រការបនួ លដើមផយីល់អំពីវបិតថិ។ ទីមយួ លោក្ប្ណនាអំំពីវបិតថិលអកូ្ឡូសីុ ជាសក្ល 
(លរបងចំណីអាហារនិងទឹក្)។ ទីពីរ ការធាល ក្ចុ់ោះរបស់សហរដឌអាលមរកិ្ការរតឡបល់ៅពិភព
លោក្ពហុបបូលនិងការលងើបលឡើងរបស់របលទសចិន។ ទីបី វបិតថិលសដឌកិ្ចចសក្លលោក្លៅក្បុង
រសលមាលន្រនលសរនិីយមប្បបថមីនិងភាពចរមូងចរមាស់និងការតស ូប្ដលជាធមមជាតិរបស់មូល
ធននិយមនិងជាចុងលរកាយវបិតថិរបពន័នន្រនការបងគរប្ដលបានដឹក្នាលំោយមូលធននិយមហិរ
ញ្ដ វតទុនិងផលបបោះពាល់ឆលងរាលោលរបស់វា។ 

ការលផ្លឋ តលៅលលើនិសសាដរណក្មមនិយម ផឋល់ឲ្យលយើងនូវចំណុចមានលរបៀបជាងដ៏
សំខ្នក់្បុងការវភិាលវបិតថិជាលរចើនពីលរពាោះវារពមានលយើងអំពីវបិតថិលអកូ្ឡូសីុជាសក្លនិងការ
លក្ើនលឡើងន្រនហានិភយ័ពីទរមងន់្រនការរលំោភលលើធមមជាតិនិងប្បបបទន្រនការលរបើរបាស់។ ទីពីរ
វារពមានលយើងអំពីការធាល ក្ចុ់ោះរបស់សហរដឌអាលមរកិ្និងការលងើបលឡើងអំណាចនិសេរណថមីដូច
ជារបលទសចិននិងរបលទសឥណាឍ រពមទាងំការរមួបញ្ចូ លោប ន្រនរដឌចរក្ពតថិរងក្បុងតំបនដូ់ចជា
របលទសលរបសីុល។ វាក្រ៏ពមានលយើងអំពីវបិតថិលសដឌកិ្ចចសក្លលោក្ ក្បុងទំហំមយួប្ដលលំរូ
លសដឌកិ្ចចនិសេរណបចចុបផនបបានលក្ើតលចញពីកំ្ប្ណទរមងល់សរនិីយមប្បបថមីលៅក្បុងទសវតេរ ៍
ឆ្ប ១ំ៩៩០ ប្ដលរក្បែណ័ឍ និោមនិងចាបរ់បស់វាលៅមាននិងជាចុងលរកាយវាទាក្ទិ់ននឹង
មូលធននិយមហិរញ្ដ វតទុក្បុងវសិ្ថលភាពមយួប្ដលកំ្ណតនូ់វតន្រមលទំនិញ។ 

លលើសពីលនោះលៅលទៀត និងដូចប្ដលលយើងបានចងអុលបងាា ញរមួមក្លហើយលំរូលសដឌ
កិ្ចចនិសេរណ រលឹំក្លយើងថាែបួថមីមយួន្រនការបំពានលលើសិទនិមនុសេជាលក្ខណែៈ លអកូ្ឡូសីុ
និងសមូហភាពជារមួ លឺជាចំណុចចាបល់ផឋើម លទាោះបីជាសិទនិទាងំលនោះ រតូវបានការពារលោយ
និោមជាតិ និងអនថរជាតិប្ដលបញ្ចូ លនូវសិទនិរបស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ (អនុសញ្ហដ ១៦៩
របស់ ILO) ផងប្ដរក្ល៏ោយ។ ដូលចបោះវាមនិប្មនជាលរឿងជនួោប លទប្ដលបញ្ហា មយួក្បុងចំលណាម
បញ្ហា ចរមូងចរមាស់លនាោះលឺការអនុវតថអនុសញ្ហដ ១៦៩ របស់ ILO ប្ដលទាមទារសិទនិសរមាប់
ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ក្បុងការទទលួបានការយល់រពមលោយលបើក្ចំហជាមុននិងចាស់ោ
ស់។ និោមលនោះបានកាល យជាឧបក្រណ៍ដសំ៏ខ្នក់្បុងការរតួតរតា/ទទលួបានមក្វញិនូវប្ដនដី
ប្ដលរងការលំរាមកំ្ប្ហងពីលំរូបចចុបផនបន្រនការអភវិឌណ។ ការតស ូលនោះលឺល ើញមានលៅ មនិរតឹម
ប្តក្បុងបណាឋ របលទសតំបន ់ Andean ដូចជារបលទសលបបរុ របលទសលអកាវ ឌរ័ និងរបលទសបូលីវ ី
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បបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំល ើញមានលៅក្បុងរបលទសអាហេងទី់នផងប្ដរ លហើយមានការបបោះ
ពាល់ដល់សិទនិមនុសេលផេងលទៀតផងប្ដរ ដូចជាលសរភីាពក្បុងការបលញ្ចញមតិនិងសិទនិបឋឹងត
វាប ។ ទាងំអស់លនោះបាននាលំឆ្ព ោះលៅរក្ចលនាដល៏រោោះថាប ក្ម់យួន្រនការកំ្ណតជ់ាលទាសឧរកិ្ដឌ 
និងបណថឹ ងវវិាទលៅលលើតរមូវការសងគម។ លចញពីទសេនវស័ិយលនោះក្បុការងរពឹំងនូវលទនិរបជា
ធិបលតយយក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលឺកំ្ពុងចាបល់ផឋើមលមើលលៅមានភាពអាបអ់រួ (និងលរួឲ្យរពួ
យបារមភ) ោប ងខ្ល ងំ។ 

ទីបំផុត លំរូលសដឌកិ្ចចនិសេរណាបងាា ញអំពីវបិតថិន្រនភាពទានស់មយ័ ឬដូច Arturo 

Escobar (ឆ្ប ២ំ០០៥) និង Edgardo Lander លលើក្លឡើងបងាា ញអំពីភាពចាបំាចរ់តូវ
ពិចារណាអំពីវធីិលផេងសរមាបភ់ាពទានស់មយ័លនាោះឬកានប់្តជាក្ោ់ក្ល់ៅលទៀតលនាោះរតូវលិត
លោយយក្ទសេនវស័ិយសថីពីភាពែុសោប ន្រនអាណានិលមមក្លធវើជាមូលោឌ ន។ 

លទាោះបីជាោប ងលនោះក្ល៏ោយ ការលផ្លឋ តលៅលលើលសដឌកិ្ចចប្ផអក្លលើនិសសាដរណាបាន
បងាា ញថា លឺជាឧបក្រណ៍ដខ៏្ល ងំកាល សរមាបក់ាររបមូលផឋុ ំ និងបានជយួ បងាា ញអំពីសំណំុទាងំ
មូលន្រនការកំ្ណតអំ់ពីវមិារតន្រនវបិតថិបចចុបផនប  លោយលយើងលជឿថាការលរបើរបាស់ហួសក្រមតិនូវ
ពាក្យលនោះ លដើមផលីថាក លលទាស ស្ថទ នភាពមយួចំននួ លឺជាការបដិលសធ ចំលពាោះសកាឋ នុពល
សរមាបក់ារពិពណ៌នា និងការវភិាលបញ្ហា ។ លយើងរបឈមនឹងការប្ក្ប្របវាលៅជារបលភទមយួ
ន្រនលោលលំនិតមនិលអប្ដលអនុវតថនល៍លើស្ថទ នភាពនានាទាក្ទិ់ននឹងអាជីវក្មមទំនិញធមមជាតិ ។
ដូលចបោះការលធវើប្បបលនោះនឹងបំផ្លល ញនូវសកាឋ នុពលភាពលផេងលទៀតក្បុងការបប្មលង (ដូចជាសហជី
ពអបក្ទីរកុ្ងជាលដើម)។ ការលរបើរបាស់កានប់្តរបុងរបយត័បនូវពាក្យលនោះអាចជយួ លយើងក្បុងការបំ
បាតនូ់វជំលនឿោម នលហតុផលនាលពលបចចុបផនបទាក្ទិ់ននឹងការអភវិឌណ ក្ដូ៏ចជាជយួ ដល់លយើង
ក្បុងការក្ស្ថងស្ថព នឆលងលៅវស័ិយលផេងលទៀតន្រនសងគមផងប្ដរ។ 

ទសេនវស័ិយលរកាយការអភវិឌណ មានការរោិះលនខ់្ល ងំលៅលលើលោលជំហររបស់អបក្
វឌណននិយមការអភវិឌណប្បបថមី លោយស្ថរការបរាជយ័របស់ពកួ្លលក្បុងការរក្ជំហរន្រននិសេរ
ណក្មមលៅក្បុងលំរូបចចុបផនបន្រនការបងគរ និងលោយស្ថរការកាតប់នទយតថភាពន្រនការដក្ហូត
ក្មមសិទនិ។ អបក្អភវិឌណនប៍្បបថមី វឌណននិយមបានប្សវងរក្ជាញឹក្ញាបក់្បុងការរបឈមប្តចំ
លពាោះមតិរោិះលន ់ 'បរសិ្ថទ ន' ពីរកុ្មចលនាសងគមនិងបញ្ហដ វនឋ (ប្ដលលធវើឲ្យពកួ្លលប្លងមានលក្ខ
ណែៈជា 'អបក្មូលោឌ នបរសិ្ថទ ននិយម') ប្ដលបដិលសធវមិារតលផេងលទៀត - នលោបាយ, លសដឌ
កិ្ចច, សងគមនិងអរយិធម ៌- ប្ដលបញ្ហា លនោះលលើក្លឡើង។ 
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លៅមានរបលទសជាលរចើន -ជាពិលសសលៅក្បុងតំបន ់ Andes- ប្ដលសូមផបី្ត មាន
ការពិភាក្សាដ អំពីហានិភយ័ន្រនលំរូលសដឌកិ្ចចប្ផអក្លលើនិសសាដរណា និងការលក្ើនលឡើងនូវក្មាល ងំន្រន
ការដក្ហូតក្មមសិទនិក្ល៏ោយក្ទ៏សេនវស័ិយលផ្លឋ តលលើផលិតក្មមលៅប្តមានលរចើនលលើសលុប។ 

ចាស់ណាស់របលទសលអកាវ ទរ័លឺជារបលទសក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនប្ដលបញ្ហា ទាងំលនោះរតូវ
បានពិភាក្សាដោប ងធងនធ់ងរបំផុត។ លៅក្បុងបរបិទន្រនស្ថទ បន័បរសិ្ថទ នថមីលោលលំនិតន្រន Buen 

Vivir រតូវបានកំ្ណតមូ់លោឌ ន ជាជលរមើសជំនសួការអភវិឌណប្បបធមមតា។ ប្ផអក្តាម
ឧទាហរណ៍ វាមនិរតូវលភលចលនាោះលទ ថារដឌធមមនុញ្ដថមី (ឆ្ប ២ំ០០៨) បានរបកាសសិទនិរបស់ធមម
ជាតិលោយពិពណ៌នាថា ធមមជាតិ លឺជាអវីប្ដលមានសិទនិទទលួបាន ការស្ថឋ រសមផទាលឡើងវញិ
និងការពារ។ 

ក្បុងលហតុផលដូចោប លនោះប្ដរ តាមរយែៈលលខ្ធិការជាតិប្ផនការ និងការអភវិឌណ 
SENPLADES (Secretarta Nacional de Planificacion y Desarrollo) រោឌ ភបិាលបាន
លរៀបចំប្ផនការសរមាបក់ាររស់លៅោប ងលអឆ្ប ២ំ០០៩-ឆ្ប ២ំ០១៣ (Plan del Buen Vivir, 

២០០៩-២០១៣) ប្ដលលសបើបប្នទមលលើ 'ការតបសបងរបស់រដឌ' នូវការប្ក្ប្របរបបបងគរធនធាន
ពីអបក្នាលំចញផលិតផលចមផងលឆ្ព ោះលៅការបលងកើនអភវិឌណនក៍្បុងរសុក្ប្ដលបានលផ្លឋ តជាលោល
លលើជីវតិនិងប្ផអក្លលើការលរបើរបាស់ជីវែៈចំរុោះចំលណោះដឹងនិងលទសចរណ៍។ 

បបុប្នថលទាោះជាោប ងលនោះក្ឋី  រោឌ ភបិាល Rafael Correa បានចាបយ់ក្មាោ៌អភវិឌណន៍
ប្បបថមីោប ងចាស់ោស់ ជាឧទាហរណ៍ដូចជាការផឋល់ជំនយួរបស់ែលួនដល់លលរមាងប្រ បខ្ប តយ
ក្េប្ដលបានជបួរបទោះ នឹងការតវាប របឆ្ងំោប ងខ្ល ងំកាល ក្បុងរបលទស។ ភាពចរមូងចរមាស់
ប្ដលលរួឲ្យក្តស់មាគ ល់មយួលផេងលទៀតលឺការកំ្ណតជ់ាលទាស នាលពលបចចុបផនបលលើការតស ូ
លដើមផសីងគមនិងបរសិ្ថទ នថាជាបទ '"វលិចឆទក្មម និងសក្មមភាពលភវរក្មម'។ មនុសេរបប្ហល  
១៧០នាក្រ់តូវបានរងលរោោះពីការកំ្ណតល់នោះប្ដលពកួ្លលភាលលរចើនមានជាបទ់ាក្ទិ់នលៅនឹង
ការតស ូលដើមផសីងគមនិងបរសិ្ថទ ន។ លសចក្ថីរបកាសរបស់ Correa អំពី 'បរសិ្ថទ ននិយមប្បបកូ្ន
លក្មង' របស់អងគការមនិបានជយួ ដល់ការបលងកើតកិ្ចចសនធនាលៅក្បុងបរោិកាសជលមាល ោះលបើក្ចំហ
រវាងអងគការថាប ក្ល់រកាម និងរោឌ ភបិាលលទ។ ការប្បងប្ចក្លនោះរតូវបានផលិតជាថមីលៅក្បុងការ
លិតប្បបវភិាល លហើយឯក្ភាពប្ដលមានក្បុងអំឡុងលពល ដំលណើ រការលរៀបចំធមមនុញ្ដ របស់ 

Montecristi (ឆ្ប ២ំ០០៨) រតូវបានបាតប់ង។់ លយើងមនិលរួលភលចលទថា លៅលពលប្ដល Rafael 

Correa កានអំ់ណាចែុទធកាល័យរបស់ែលួនមាននិនាប ការអភវិឌណ និងបរសិ្ថទ ននិយម។ តំណាង
មាប ក្ក់្បុងចំលណាមតំណាងប្ដលមាននិនបការបរសិ្ថទ ននិយមលឺលសដឌវទូិ Alberto Acosta ប្ដល
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ជារបធានសភាធមមនុញ្ដក្បុង Montecristi និងបចចុបផនបជាបញ្ហដ វនឋមាប ក្ ់ ក្បុងចំលណាមបញ្ហដ       
វនឋប្ដលលធវើការរោិះលនខ់្ល ងំបំផុត ចំលពាោះរបបលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណ។ 

លៅក្បុងរបលទសបូលីវ ីស្ថទ នភាព លឺមានភាពចរមូងចរមាស់លសមើោប ។ ចាស់ណាស់
លោយស្ថរជលមាល ោះរវាងរោឌ ភបិាលនិងអបផជនាជនក្បុងតំបន ់ ភាពមនិរសបោប ន្រផធក្បុងជាមូល
ោឌ នមនិបានលដើរតនួាទីអវីទាងំអស់ក្បុងអំឡុងអាណតថិទីមយួរបស់ Evo Morales។ លទាោះបីជា
ោប ងណា  ក្បុងអំឡុងរយែៈលពលពីរឆ្ប ចុំងលរកាយភាពមនិរសបោប ន្រផធក្បុងបានលលចលឡើង
ជាមយួនឹងការរមួបញ្ចូ លោប លឡើងវញិនូវរដឌថាប ក្ជ់ាតិ។ ជាមយួនឹងការរមួបញ្ចូ លោប លនោះចាប់
ជាយុទនស្ថៃសថមយួចំននួរតូវបានរបកាសប្ដលក្រមតិរពំប្ដនសិទនិទទលួបានការរបឹក្សាដលោប
ល់និងសវយត័ភាពប្ដនដីន្រនប្ដនដីជនជាតិលដើមភាលតិច។ លនោះលឺមានលោលបំណងសរមប
សរមួលដល់លលរមាងនិសសាដរណាប្ដលរមួបញ្ចូ លអវីៗរលបោ់ប ង ចាបពី់ការរុក្រក្ប្រ ប Lithium

ដល់លបើក្លលរមាងអណឋូ ងប្រ បខ្ប តយក្េ។ លៅក្បុងស្ថទ នភាពតានតឹងលនោះ  អងគការជនជាតិលដើម
មាច ស់រសុក្មយួចំននួដូចជា CIDOB សមពន័នរដឌជនជាតិលដើមភាលតិចក្បុងរបលទសបូលីវភីាល
ខ្ងលក្ើត (Coordinadora de Indigenas del Oriente Boliviano) និងក្បុងក្រណីែលោះ 

CONAMAQ រកុ្មរបឹក្សាដជាតិរបស់ Ayllus និង Marcas របស់ Qollasuyo (Confederacion 

Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo) បានទាមទារសិទនិរបស់ពកួ្លលក្បុងការទទលួ
បានការរបឹក្សាដលោបល់ដូចបានកំ្ណតល់ៅក្បុងអនុសញ្ហដ  ១៦៩ របស់ ILO និងបានអំពាវនាវ
សំុឲ្យមានការលោរពដល់រចនាសមពន័ននលោបាយផ្លធ ល់របស់ពកួ្លល (ក្ដូ៏ចជាការបលងកើតអាជាញ
ធរជនជាតិលដើមភាលតិចប្ដលរសបនិងការរចានលចាលការលបាោះលឆ្ប ត) រពមទាងំបានទាមទារ
ឲ្យមានការផសាដរភាជ បរ់វាងអំណោះអំណាងសឋីពីការការពារមាតាធរណីនិងរបបនិសសាដរណក្មម
ជាក្ប់្សឋង (Svampa ឆ្ប ២ំ០១១a)។ 

ចំណុចរបតម់យួ ក្បុងចំលណាមចំណុចរបតន់ានា ប្ដលោក្លំ់រូនិសសាដរណក្មមលៅ
លលើរលបៀបវារែៈក្បុងរបលទសបូលីវលឺីកិ្ចចរបជំុកំ្ពូលលៅ Cochabamba ក្បុងប្ែលមស្ថ ឆ្ប ២ំ០១០ 
ប្ដលរសបោប លៅនឹងកិ្ចចរបជំុកំ្ពូលផលូវការរបស់របជាជនសឋីពីបំប្របំរលួអាកាសធាតុនិងសិទនិ 
របស់មាតាធរណី។ កិ្ចចរបជំុកំ្ពូលផលូវការ ប្ដលបានលកាោះលឡើងលោយរោឌ ភបិាលបូលីវ ី បាន
លធវើលឡើងក្បុងបំណងរបមូលផឋុ ំរកុ្មចលនាសងគមនានា ពីជំុវញិពិភពលោក្មក្លធវើការងាររមួោប
លលើរលបៀបវារែៈជាសក្លលផេងមយួលដើមផអីនុវតថសក្មមភាពបនាធ បពី់រោឌ ភបិាល បានបរាជយ័
ក្បុងការអនុវតថលៅសនបិសីទ អងគការសហរបជាជាតិ សឋីពីអាកាសធាតុលៅ កូ្បិុនហាក្ 
Copenhagen  នាប្ែធបូ ឆ្ប ២ំ០០៩ ។ បបុប្នថ ភាពលបើក្ចំហរលនោះមនិបានពរងីក្ដល់កិ្ចចជប្ជក្
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ប្វក្ប្ញក្ន្រផធក្បុងថាប ក្ជ់ាតិសឋីពីបរសិ្ថទ ននិងការពរងីក្និសសាដរណក្មមនិយមលៅក្បុងរបលទសបូលី
វនិីងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលនាោះលទ។ ជាលទនផល 'សិកាខ ស្ថោ១៨' សវ័យភាពរតូវបានលរៀបចំ
លឡើងលោយអងគការលផេងៗ លដើមផពិីភាក្សាដអំពីបញ្ហា បរសិ្ថទ នលៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី (ប្ដលបាន
ដំលណើ រការលៅលោយោម នការអនុញ្ហដ ត ពីរោឌ ភបិាលបូលីវ)ី។ 

រពឹតថការណ៍ជាលនលឹោះមយួលផេងលទៀតលឺលៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១១ : TIPNIS,ធានាបាននូវ 
ប្ដនដីជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្និងឧសានជាតិ Isiboro Sécure (Territorio Indigena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure) បានប្របកាល យជាតំបនជ់លមាល ោះរវាងរបជាជនរបស់ែលួននិងរ
ោឌ ភបិាលលោយស្ថរប្ផនការក្ស្ថងផលូវថបល់។ TIPNIS លឺជាតំបនោ់ចរ់សោលខ្ល ងំនិង
លរកាមការការពារមយួប្ដលសវយត័ភាពរបស់វា រតូវបានទទលួស្ថគ ល់ លៅក្បុងទសវតេរឆ៍្ប ំ
១៩៩០។ ជលមាល ោះជំុវញិ TIPNIS មានវមិារតលរចើន។ រោឌ ភបិាលបានការពារការស្ថងសងផ់លូវ
ថបល់លោយលលើក្លឡើងថាវានឹងជយួ ដល់ការលធវើសមាហរណក្មមសហលមនល៍ផេងៗ និងផឋល់
ដល់ពកួ្លលនូវលទនភាពទទលួបានលសវាប្ថទាសុំែភាព និងការអបរ់រំពមទាងំ ជយួ ពកួ្លលក្បុង
ការលធវើទីផសាដរផលិតផលរបស់ពកួ្លល។ លទាោះបីជាោប ងណា វាក្ជ៏ាការពិតផងប្ដរប្ដលថាផលូវ
ថបល់ នឹងលបើក្ទាវ រដល់លលរមាងនិសសាដរណាជាលរចើនប្ដលមានការវបិាក្ អវជិជមានដល់សងគម
និងបរសិ្ថទ ន (ោរំទលោយរបលទសលរបសីុលនិងន្រដលូលផេងលទៀត) និងថារោឌ ភបិាលកំ្ពុងពា
ោមរលបរ់លងលលើសវយត័ភាពរបស់តំបនល់នោះលោយោម នការរបឹក្សាដលោបល់ជាមយួនឹង ជន
ជាតិលដើមភាលតិចប្ដលរងការបបោះពាល់។ លៅក្បុងនយ័លនោះ ភាពងងឹតរបស់រោឌ ភបិាលបនាធ បពី់ 

Gasolinazo (បញ្ហា ចរមូងចរមាស់អំពីតន្រមលឧសម័នប្ដលលក្ើតមាននាប្ែធបូឆ្ប ២ំ០១០ ប្ដលរតូវ
បានលធវើឲ្យរតឡបម់ក្សភាពលដើមវញិោប ងលលឿនបនាធ បពី់មានការតវាប រលបទិ់សទី) មាននយ័
ថា លយើងបានរបឈមមុែជាមយួនឹងដំលណើ រការន្រនការស្ថងសងអ់នុតថរភាពប្ដលមានលក្ខ
ណែៈពហុនិយម ។ អងគការសងគមមនិរតូវបានរបឹក្សាដលោបល់ និងលៅលពលពកួ្លលរតូវបាន
របឹក្សាដ រោឌ ភបិាលរលបសងកតល់លើពកួ្លល។ បនាធ បពី់លដើរដប្ងាលោយរបជាជនជនជាតិលដើមភាល
តិចលៅ TIPNIS លៅឡាបាប សប្ដលឧបតទមភលោយអងគការជនជាតិលដើមភាលតិចនិងបរសិ្ថទ ន
មយួចំននួនិងបនាធ បពី់ការបៃងាក បលលើអបក្លដើរក្ផួនដប្ងាប្ដលទទលួរងនូវការរោិះលនរ់លបទិ់សទី
រដឌបាលរបស់ Evo Morales ជាដំបូងបានដក្ថយឆ្ង យពីប្ផនការរបស់ែលួន បបុប្នថលទនផលចុង
លរកាយន្រនជលមាល ោះលឺលៅប្តមនិទានម់ានភាពចាស់ោស់លៅលឡើយ។ លទាោះបីជាោប ងលនោះក្៏
លោយអវីប្ដលបានលក្ើតលឡើងលៅ TIPNIS មានលុណសមផតថិក្បុងការនាឲំ្យមានការចាបល់ផឋើម
លឡើងវញិនូវការពិភាក្សាដសឋីពីការស្ថទ បនាអនុតថរភាពលៅក្បុងរក្បែណឍ កានប់្តមានភាពពហុ
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និយមប្ដលដឹក្នាលំោយការលោរព' ប្ដលជាលោលការណ៍មូលោឌ នមយួក្បុងចំលណាមលោល
ការណ៍មូលោឌ នប្ដលបានប្ចងរបស់រោឌ ភបិាល Evo Morales។ 

លទាោះបីជាោប ងលនោះក្ល៏ោយ អវីប្ដលលក្ើតលឡើងលៅ TIPNIS លឺជារពឹតថិការណ៍ដ៏
សំខ្នម់យួពីលរពាោះជលមាល ោះលនោះបានបងាា ញនូវភាពចរមូងចរមាស់ រវាងអំណោះអំណាងរបស់
សមាជិក្របជាសហលមនប៍រសិ្ថទ នក្បុងការការពារធមមជាតិ និង លដើមផកីារពារមាតាធរណី 

(Pachamama) និងតថភាពជាក្ប់្សឋងន្រនការអនុវតថនលោបាយប្ផអក្លលើនិសសាដរណារបស់រ
ោឌ ភបិាល Evo Morales។ ក្បុងលពលប្តមយួលនាោះ វាបានបងាា ញអំពីជលមាល ោះដល៏រៅមយួអំពី
រលបៀបប្ដលការកំ្ណតអំ់ពីការដក្អាណានិលមលៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី បលងកើតនូវភាពតានតឹង
រវាងលោលជំហរោប ងរងឹមារំបស់រដឌនិងការពាោមបលងកើតរដឌចរមុោះ។ ការប្ដលបញ្ហដ វនឋនិង
មៃនថីរាជការសីុវលិសំខ្ន់ៗ ជាលរចើន ប្ដលធាល បជ់ាប្ផបក្មយួន្រនលលរមាងប្ក្ប្របលនោះបានចាក្
លចញពីរោឌ ភបិាល Evo Morales បានបងាា ញអំពីការបាក្ប់្បក្លៅក្បុងការលិតប្បបវភិាលលៅ
ក្បុងរបលទសបូលីវផីងប្ដរ។ លៅក្បុងប្ែក្ក្កោឆ្ប ២ំ០១២ បញ្ហដ វនឋមយួចំននួប្ដលធាល បជ់ាមៃនថី
រាជការសីុវលិរបស់រោឌ ភបិាល បានលបាោះពុមពលសចក្ឋីប្ថលងការណ៍មយួសរមាបក់ារបនថដំលណើ រ
ការប្ក្ប្រប (Manifiesto por la Reconducción del processo de cambio, សូមអាន 

Coordinadora Plurinacional de la Reconducción ឆ្ប ២ំ០១១) បបុប្នថ លោយមានលក្ខណែៈ
ជាតិនិយមខ្ល ងំជាងបរសិ្ថទ ននិយម។ អនុរបធាធិបតី Alvaro Garcia Linera បានលឆលើយតប
ោប ងរហ័សលៅនឹងលសចក្ឋីប្ថលងការណ៍លនោះលោយលៅអតីតសហការរីបស់ែលួនថា "រកុ្មអន់
ចិតថ" (ក្បុងចំលណាមពាក្យរោិះលនល់ផេងលទៀត)។ លៅទីបំផុត ជលមាល ោះជំុវញិ TIPNIS បានជយួ បំភលឺ
មតិរោិះលនចំ់លពាោះលំរូសរមាបក់ារអភវិឌណ។ 

របលទសអាហេងទី់នជាមយួ នឹងរោឌ ភបិាលលរកាមការដឹក្នារំបស់  Kirchners 

(Nestor Kirchner ឆ្ប ២ំ០០៣ ដល់ ២០០៧, Cristina Fernandez de Kirchner ឆ្ប  ំ២០១១ 
រហូតដល់បចចុបផនប) លឺសទិតលៅោប ងរងឹមាលំលើមាោ៌អភវិឌណនប៍្បបរបន្រពណីជាមយួនឹងអំណោះ
អំណាងថាមនិដូចបណាឋ របលទសតំបន ់Andean ដូចជារបលទសលអកាវ ឌរ័ និងរបលទសបូលីវលីទ 
លឺផឋល់ឱ្កាសបនថិចបបុលណាត ោះសរមាបលំ់និតលផេងលទៀត។ របាក្ដលហើយធាល បម់ានជលមាល ោះមយួ
ចំននួប្ដលបានោក្ប់ញ្ហា បរសិ្ថទ នលៅលលើរលបៀបវារែៈស្ថធារណែៈ។ វាបានលក្ើតលឡើងលពលែលោះ 

លោយផ្លធ ល់ដូចក្បុងក្រណីជលមាល ោះ ជាមយួនឹងរបលទសអ ុយរុហាគ យជំុវញិអោរលរាងចរក្រក្ោស 

(ប្ដលនាលំៅរក្ការបិទោប ងយូរនូវស្ថព នអនថរជាតិរវាងរបលទសទាងំពីរលោយសក្មមជនក្បុង
មូលោឌ នមក្ពីរកុ្មចលនា Asamblea Ambiental de Gualeguaychu លៅចលនាល ោះឆ្ប ំ
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២០០៥ និងឆ្ប  ំ ២០១០)។ បញ្ហា ប្បបលនោះមយួលផេងលទៀតលឺភាពក្ែវក្ល់ៅអាង Riachuelo 

និងការពិភាក្សាដលៅក្បុងរពឹទនសភាទាក្ទិ់ននឹងចាបជ់ាតិសរមាបក់ារការពារប្ផនទឹក្ក្ក្លៅ
ក្បុងឆ្ប ២ំ០១០។ ជលមាល ោះបប្នទមលទៀតដូចជាជលមាល ោះមយួរវាងស្ថជីវក្មមដីធលីនិងរោឌ ភបិាលសហ
ពន័នសឋីពីពនននាលំចញលផេងៗលៅក្បុងឆ្ប  ំ ២០០៨ បានបងាា ញកានប់្តលមអតិអំពីដំលណើ រការន្រន
ការដក្ហូតក្មមសិទនិរបស់អបក្ប្រសចំការនិងជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្លៅក្បុងតំបនប់្ដបចចុបផនប
លៅថាោចរ់សោលជាពិលសសលៅក្បុងលែតថភាលខ្ងលជើងនិងទាក្ទិ់ននឹងផលិតក្មមសប្ណឋ
ក្។ លរកាយមក្ជលមាល ោះលនោះបានលៅហួសពីរពំប្ដនន្រននលោបាយ Argentinian និងបានជយួ 
សរមួលឲ្យបញ្ហដ វនឋមយួចំននួរសបលៅតាមរោឌ ភបិាលមជឈមឹប្ដលបចចុបផនបរតូវបានភាជ បល់ៅ
ក្បុងរកុ្មប្ដលមានលឈាម ោះថា Carta Abierta។ 

ក្បុងបរបិទបរោិកាសនលោបាយប្បងប្ចក្បបូលខ្ល ងំ ប្ដលមានទំលនារកាតប់នទយ
នូវការជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្នានាបញ្ហដ វនឋ និងយុវជននលោបាយថមីៗ ប្ដលភាជ បទំ់នាក្ទំ់នងនឹង 

Kirchnerism មានទំលនារលរបើរបាស់អំណោះអំណាង 'ការពារលោយអាវលរកាោះ' លៅលពលរបឈម
មុែជាមយួនឹងបញ្ហា សមុលស្ថម ញដូចជាលំរូប្ដលរតូវអនុវតថនត៍ាមសរមាបវ់ស័ិយប្រ បក្សិពាណិជជ
ក្មមនិងលោលនលោបាយសថីពីការរបមូលផឋុ ំដីក្សិក្ក្មម។ ពកួ្លលបដិលសធការរបកានខ់្ជ ប់
របស់រោឌ ភបិាលមជឈមឹ លៅនឹងភាពសមលហតុផល ន្រនការដក្ហូតក្មមសិទនិប្ដលជាលក្ខណែៈ
របស់លោលនលោបាយមយួចំននួរបស់រដឌ ប្ដលផធុយលៅវញិប្បរជា សងកតធ់ងនល់ៅលលើលទន
ផលន្រនលោលនលោបាយសងគម និងការបលងកើតលឡើងវញិនូវស្ថទ បន័ការងារដូចជាការចរចារជា
សមូហភាព។ បចចុបផនប មតិរោិះលនចំ់លពាោះលំរូនិសសាដរណក្មមលឺជាបញ្ហា ចមផងសរមាបប់្ដនដី 
(មនិរតឹមប្តសងគម-បរសិ្ថទ នលទ) និងរកុ្មចលនាបញ្ហដ វនឋប្ដលទាក្ទិ់ននឹងរដឌសវយត័ភាពនិង
លឆវងនិយមឯក្រាជយ។ ក្បុងក្រមតិទាបជាងលនោះវាក្ជ៏ាបញ្ហា សរមាបព់កួ្លឆវងនិយមប្បបកាល សិុក្
ប្ដលប្ផអក្ទឡាកី្រណ៍ដសំ៏ខ្នបំ់ផុតរបស់ែលួនលៅលលើក្មាល ងំន្រនការបលងកើនអថាវរភាពប្ដលមាន
ក្បុងទំនាក្ទំ់នងលំរូពលក្មម។ 

ជាសរុប  លោយមានឬោម ននិនបការអបក្ជាតិនិយមដម៏ានរបជារបិយភាពវឌណន
និយមរបស់ែលួន បនថយល់ល ើញអំពីបញ្ហា  លៅក្បុងការអភវិឌណ មានទាក្ទិ់ននឹងលំនិតសឋីពី     
កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចចទំលនើបក្មម និងការពរងីក្ពលក្មមរបក្បលោយផលិតផល។ លៅក្បុងក្រណី
មយួចំននួវាបានផឋល់ក្បុងក្រមតិមានប្ដនកំ្ណតម់យួលោយស្ថរសមាព ធ និងការរបមូលផឋុ ំ
របស់អងគការសងគមការលបើក្កិ្ចចជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្ប្ផបក្នលោបាយ និងរទឹសឋីសឋីពីវមិារត និងមតិ
រោិះលនល់ផេងៗអំពីការអភវិឌណ ដូចបានលក្ើតលឡើងលៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ និងថមីៗលនោះលៅក្បុង
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របលទសបូលីវ។ី លទាោះបីជាោប ងណា  ការអនុវតថ និងលោលនលោបាយរបស់វឌណននិយមទី
បំផុតរតូវោប នឹងលំនិតធមមតា និងអនុតថរភាពសឋីពីការអភវិឌណប្ផអក្លលើលំនិតសឋីពីវឌណនភាពឥត
កំ្ណត ់និងធនធានធមមជាតិប្ដលសនមតថ់ាមនិលចោះរងីសងួត។ 

 

រទឹសឋីអនថរការនិងបញ្ហា របឈមរបស់វា 

លយើងបានលលើក្លឡើងថា លោលជំហរលរកាយអភវិឌណននិ៍យមបានរបួរមួោប នូវចរនឋ
ជាលរចើនជាមយួនឹងមហិចចតាន្រនការដក្អាណានិលមប្ដលមានលោលបំណងរុោះលរ ើ និងបំបាតអ់ា
នុភាពន្រនរចនាសមពន័នអំណាចជំលនឿោម នលហតុផល និងការរសលមើលរសន្រមបប្ដលបលងកើតបានជា
មូលោឌ នន្រនលំរូការអភវិឌណបចចុបផនប។ ក្បុងលពលដំណាលោប លនាោះប្ដរ  ពកួ្លលមានបំណងបលងកើត
លោលលំនិតថមីសរមាបអ់នាលត និងស្ថឋ រលឡើងវញិនូវប្ផបក្លផេងលទៀតពីរបន្រពណីន្រនការវភិាល
ប្បបរោិះលនរ់បស់តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលោយមនិលបាោះបងទ់សេនែៈ mestizo របស់ពកួ្លលឬ
អតីតកាល និងបចចុបផនបរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិចរបស់ពួក្លល។ ជាលទនផល ដូចប្ដលបញ្ហដ
វនឋតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនជាលរចើននាក្ប់ានលូសបញ្ហជ ក្ ់ទាមទារឲ្យមានការបញ្ចូ លនូវការវភិាល
ប្បបរោិះលនល់ៅក្បុងវមិារតថាប ក្តំ់បននិ់ងសក្លន្រនដំលណើ រការបចចុបផនប (សូមអាន Lander ឆ្ប ំ
២០០០ និងលផេងលទៀត)។ 

មានទសេនវស័ិយជាលរចើនប្ដលទាងំអស់មានលំនិតសឋីពីការដក្អាណានិលមដូច
ោប ។ ឧទាហរណ៍មានទសេនវស័ិយបរសិ្ថទ នចរមុោះប្ដលសងកតធ់ងនល់ៅលលើលំនិតសឋីពី Buen 

Vivir ទសេនវស័ិយសមាជិក្របជាសហលមនជ៍នជាតិលដើមភាលតិច ទសេនវស័ិយៃសថី-បរ ិ
ស្ថទ ននិយមប្ដលលផ្លថ តលៅលលើលសដឌកិ្ចចប្ថទានិំងការតស ូរបឆ្ងំ នឹងរបបបិតាធិបលតយយនិង
លោលជំហរលអកូ្-ប្ដនដីប្ដលទាក្ទិ់នរកុ្មចលនាសងគមប្ដលបានលរៀបចំរចនាសមពន័ននលោ
បាយប្ផអក្លលើលំនិតយុតថិធមប៌រសិ្ថទ នទំនិញទូលៅប្ដនដីអធិបលតយយភាពលសផៀងនិងការរស់លៅ
ោប ងលអ។ ក្បុងរក្បែណ័ឍ លនោះការពិភាក្សាដជំុវញិសិទនិរបស់ធមមជាតិបានចាបល់ផឋើមនាលពលថមីៗ
លនោះ លហើយសិទនិទាងំលនោះបានកាល យជាប្ផបក្មយួន្រនរដឌធមមនុញ្ដ របស់ Ecuadorian ។ 

របលភទដូចជាការដក្អាណានិលម ការរបឆ្ងំរបបបិតាធិបលតយយ រដឌចរមុោះអនថរ
វបផធមនិ៌យម និង Buen Vivir លឺជាសញ្ហដ ណនិងលោលលំនិតទូលៅប្ដលកំ្ពុងនឹងស្ថទ បនា
លឡើងប្ដលបលងកើតបានជាឆអឹងែបងន្រនលំនិតថមីរបស់តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលៅក្បុងសតវតេទី២១។ 
លទាោះបីជាោប ងលនោះក្ល៏ោយ និងលទាោះជាមានការរកី្ចលរមើននិងការពិភាក្សាដក្ល៏ោយជាពិលសស
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លៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី និងរបលទសលអកាវ ឌរ័ ការប្សវងរក្យុទនស្ថៃសថពហុវមិារតនិងវធិានការ
រងឹមាលំដើមផបីប្នទមលោលការណ៍ និងលំនិតទូលៅទាងំលនោះវាហាក្ដូ់ចជារតូវការជាបនាធ ន។់ 

លៅក្បុងបរបិទលនោះ ការពិភាក្សាដបានចាបល់ផថើមលៅក្បុងបណាឋ របលទសជាលរចើន ក្បុង
តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន សឋីពីលំរូលផេងសរមាបជំ់នសួលំរូនិសសាដរណក្មម និងតរមូវការក្បុងការ   
អនុវតថលំនិត លដើមផលីធវើឲ្យមានដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលចញពីតារាង ន្រនលសណារយីបូ អនថរាលមន ៍          
ពហុវមិារត។ លោយស្ថរទំហំន្រនលំរូនិសសាដរណក្មមការរពមលរពៀងជាមូលោឌ ននឹងរតូវការឲ្យ
មាននូវការលឆលើយតបលោយមានការពិនិតយវភិាលលំរូប្ដលមានទំហំកានប់្តធំ។ លយើងលជឿថា 
សំលណើ មយួក្បុងចំលណាមសំលណើ ប្ដលលរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ និងមានភាពលអិតលអនបំ់ផុតបាន
រតូវលរៀបចំលឡើងលោយមជឈមណឍ លតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនសរមាបល់អកូ្ឡូសីុសងគម (CLAES) 

ប្ដលដឹក្នាលំោយ Eduardo Gudynas (ឆ្ប ២ំ០១១) មក្ពីរបលទសអ ុយរុហាគ យ។ អនុលោម
លៅតាមសំលណើ លនោះដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរនឹងរតូវការនូវក្រមងលោលនលោបាយស្ថធារណែៈប្ដល
នឹងផឋល់នូវលទនភាពក្បុងការពិចារណាអំពីទំនាក្ទំ់នងរវាងបញ្ហា ក្ងវល់ប្ផបក្សងគមនិងបរសិ្ថទ ន
លៅក្បុងរលបៀបមយួលផេង។ វាក្ពិ៏ចារណា ថារបឈមមុែលៅនឹងលំរូនិសសាដរណក្មមក្រមង 'លំរូ
ជំនសួ' លៅក្បុងរក្បែណ័ឍ ន្រនការអភវិឌណ ធមមតានឹងមនិរលបរ់ោនល់ទ លហតុដូលចបោះលហើយវាជា
ការចាបំាចប់្ដលរតូវលិតអំពីនិងទាញលចញនូវ 'លំរូជំនសួឲ្យការអភវិឌណ '។ ជាចុងលរកាយ  វា
សងកតធ់ងនថ់ា ការពិភាក្សាដលនោះរតូវប្តរតូវបានវភិាលលៅថាប ក្តំ់បននិ់ងលៅក្បុងប្ដនយុទនស្ថៃសថ
ន្រនការផ្លល ស់បឋូរប្ដលជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្លៅថា Buen Vivir។ 

លទាោះបីជាការជប្ជក្លដញលោលទាងំលនោះបានឮែធរខ្ធ រកានប់្តខ្ល ងំលៅក្បុងរបលទស
លអកាវ ឌរ័រក្ល៏ោយ វាលឺលៅក្បុងរបលទសលបបរុប្ដលរកុ្មអងគការនិងសមាជិក្របស់ Red GE ប្ដល
ជាបណាឋ ញ  Peruvian សរមាបស់្ថក្លភាវូបនីយក្មមមានតុលយភាព (Red peruana por 

una Globalización con Equidad) បានសលរមចជាស្ថប ន្រដប្ដរ។ ថមីៗមុនការលបាោះលឆ្ប ត
របធានាធិបតីលៅក្បុងឆ្ប  ំ ២០១១ ពកួ្លលបានបងាា ញលូភាលីនលោបាយចមផងៗជាមយួនឹង
លសចក្ថរីបកាសប្ដលមានឥទនិពលខ្ល ងំ។ លៅក្បុងលសចក្ថីរបកាសលនោះពកួ្លលបានទាញលចញ
នូវដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរប្ដលអាចលធវើបានចំលពាោះលសដឌកិ្ចចលរកាយនិសសាដរណប្ផអក្លលើវធិានប្ដល
មានលោលបំណងលផ្លឋ តលលើការលរបើរបាស់ដីរបក្បលោយចីរភាពការពរងឹងឧបក្រណ៍សរមាប់
ការរលបរ់លងប់រសិ្ថទ នការប្ក្ប្របរក្បែណ័ឍ ចាបក់ារអនុវតថសិទនិទទលួបាន ការផឋល់របឹក្សាដលោ
បល់ និងបញ្ហា សំខ្ន់ៗ លផេងលទៀត។ របប្ហលជាលំនិតលនោះែវោះនូវធមមជាតិរងឹមានំ្រនសំលណើ លៅ
ក្បុងបណាឋ របលទសលផេងៗដូចជារបលទសបូលីវឬីរបលទសលអកាវ ឌរ័ ពីលរពាោះោម ននិោយអំពី 
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Buen Vivir ឬ  'រដឌចរមុោះ' បបុប្នថោប ងលហាចណាស់វាបានបងាា ញអំពីតរមូវការក្បុងការលិតអំពី
លសណារយីបូជាក្ោ់ក្ប់្ដលការពិភាក្សាដមយួលៅែវោះខ្តលៅលឡើយលៅក្បុងបណាឋ របលទសដូច
ជារបលទសអាហេងទី់ន (សូមអាន RedGE ឆ្ប ២ំ០១១)។ ដូចប្ដលលសដឌវទូិ Vicente Sotelo 

និង Pedro Francke (ឆ្ប ២ំ០១១) បានបងាា ញលៅក្បុងលសៀវលៅថមីរបស់ពកួ្លលវាអាចក្បុងការ
របលមើលលមើលអំពីដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរតាមរយែៈលោលនលោបាយស្ថធារណែៈប្ដលជាលសណារ ី
យបូមយួប្ដលរមួបញ្ចូ លនូវកំ្ប្ណទរមងល់សដឌកិ្ចចនិងបរសិ្ថទ ន។ លសៀវលៅបងាា ញអំពីលសណារ ី
យបូប្ដលអាចមានមយួចំននួនិងបងាា ញថា ពិលសសមានវធិានការចំននួពីរអាចជំរុញឲ្យដំលណើ រ
ផ្លល ស់បឋូរលសដឌកិ្ចចលរកាយនិសសាដរណាទទលួបានលជាលជយ័: ទីមយួកំ្ប្ណទរមងព់ននលដើមផកីារ
របមូលចំណូលពននបានកានប់្តលរចើន (ពននកានប់្តែពស់សរមាបល់លរមាងនិសសាដរណឬពននែពស់
ខ្ល ងំសរមាបផ់លចំលណញែពស់ជាពិលសស) និងការផ្លអ ក្បលណាឋ ោះអាសនប (ជាផលូវការ) សរមាប់
លលរមាងប្រ បលរបងនិងឧសម័នប្ដលបានចាបល់ផឋើមក្បុងរវាងឆ្ប ២ំ០០៧ និងឆ្ប ២ំ០១១ ។ 

រសបោប ក្បុងលពលប្តមយួ វាជាការចាបំាចប់្ដលរតូវវភិាលអំពីបទពិលស្ថធនល៍ជាល
ជយ័ន្រនការអភវិឌណ 'ពីខ្ងលរកាម' លៅថាប ក្មូ់លោឌ ននិងថាប ក្តំ់បនប់បុប្នថមនិប្មនជាមយួនឹង
លំនិតសឋីពីផលិតពកួ្វាលឡើងវញិតាមលក្ខណែៈលមកានិចឬទាក្ទិ់ននឹងការរោនប់្តរបមូលផឋុ ំពកួ្
វា។ ផធុយលៅវញិ លរួវភិាលភាពចរមុោះន្រនបទពិលស្ថធនទ៍ាងំលនោះនិងអវីប្ដលលធវើឲ្យពកួ្វាែុសពី
លល។ តាមជាក្ប់្សឋងលសដឌកិ្ចចប្ផអក្លលើសងគម សមាជិក្របជាសហលមននិ៍ងស្ថមលគីភាពរបស់
តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន - ផឋល់ជូននូវលទនភាពរលបោ់ប ងប្ដលចាបំាចរ់តូវប្តសិក្សាដអំពីវាលដើមផវី ិ
ភាលបំប្បក្លសដឌកិ្ចចមូលធនប្ដលមានរស្ថប។់ ចាស់ណាស់ ទាងំលនោះនឹងរតូវការនូវការ
ទទលួស្ថគ ល់នូវតន្រមលន្រនលសដឌកិ្ចចរបលភទលផេងលទៀតប្ដលទាមទារឲ្យមានការលរៀបចំប្ផនការ
យុទនស្ថៃសថក្បុងទិសលៅពរងឹងលសដឌកិ្ចចមូលោឌ ន  (ក្សិលអកូ្ឡូសីុនិងសងគមលសដឌកិ្ចចក្បុងចំ
លណាមប្ផបក្លផេងលទៀត) ប្ដលលៅរាយបាប យទូទាងំទវីបទាងំមូល។ វាមនិប្មនជាលរឿងប្បលក្លទ
សរមាបរ់ោឌ ភបិាលក្បុងការពាោមោក្នូ់វលទនភាពនិងរលបៀបផលិតក្មមលផេងលៅក្បុងតំបន់
តាមរយែៈលោលនលោបាយស្ថធារណែៈប្ដលលធវើឲ្យមាន 'វបិតថិ' កានប់្តធងនធ់ងរនិងតាមរយែៈ
លលរមាងនិសសាដរណប្ដលបានលលើក្ក្មពស់លោយប្ផអក្លលើមូលោឌ នមនិអាចទុក្ចិតថបាននូវការ
សិក្សាដរស្ថវរជាវអំពីផលបបោះពាល់បរសិ្ថទ នប្ដលរបកាសថាកាតប់នទយផលបបោះពាល់ក្មមភាព 
លនោះលៅលលើលសដឌកិ្ចចតំបន។់ (Colectivo Voces de Alerta ឆ្ប ២ំ០១១)។ ការោរំទលសដឌកិ្ចច
មូលោឌ នមនិរតឹមប្តទាមទារឲ្យមានការចូលរមួចំប្ណក្ការប្តខ្ល ងំលឡើងពីរបជាជនស្ថមញ្ដ
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ធមមតាបបុលណាត ោះលទ  បបុប្នថប្ថមទាងំ រតូវការជំនយួការ ប្តខ្ល ងំលឡើងពីរដឌផងប្ដរ (សូមអាន 
Coraggio ឆ្ប ២ំ០១១)។ 

បញ្ហា របឈមចមផងមយួ ប្ដលលយើងរបឈមលឺរតូវអភវិឌណនលំ៍និតសឋីពីការផ្លល ស់បឋូរ
ប្ដលផឋល់នូវ 'អវីប្ដលចងប់ាន' ទាក្ទិ់ននឹងរលបៀបរស់លៅនិងលុណភាពជីវតិ។ ភាពរងឹមានំ្រន
សញ្ហដ ណសឋីពីការអភវិឌណ លឺភាលលរចើនប្ផអក្លលើអងគលហតុប្ដលថាលំនានំ្រនការលរបើរបាស់ទាក្ ់
ទិននឹងលំរូអនុតថរភាពន្រនការអភវិឌណបានរជួតរជាបដល់រកុ្មរបជាពលរដឌទាងំមូល។ តាមរយែៈ
លនោះ លយើងសំលៅដល់ការរសលមើលរសន្រមជាលក្ខណែៈវបផធមប៌្ដលប្ផអក្លៅលលើលំនិតធមមតាសឋី
ពីការអភវិឌណនិងលលើអវីប្ដលរតូវបានយល់ ជាទូលៅថា ជា'លុណភាពជីវតិ'។ និយមនយ័លនោះ
ពាក្យ 'ជីវតិកានប់្តលអរបលសើរ' លឺជាធមមតាទាក្ទិ់ននឹងការលរបើរបាស់ប្ដលសរមាបប់្ផបក្របជា
ជនប្ដលរកី្រក្ជាង លហើយបនាធ បពី់មានវបិតថិោប ងលរចើនសននឹក្សនាន បលឺ់កំ្ពុងកាល យជាអាចលធវើ
លៅបានលៅក្បុងបរបិទមានមតិរសុោះរសួលជាឯក្ចឆន័ធអំពីទំនិញ។ 

ផធុយលៅវញិ  លយើងរតូវប្តសួរែលួនឯងថា  លតើលយើងលរួប្តផ្លល ស់បឋូរការលផ្លថ តន្រនការពិ
ភាក្សាដប្ដរឬលទ។ មុននឹងសួរអំពីទិសលៅប្ដលលយើងមានបំណងលធវើដំលណើ រលៅកានល់យើងរប
ប្ហលជាលរួលធវើការអភវិឌណ រទឹសឋីសឋីពីតរមូវការរបស់មនុសេប្ផអក្លលើសំណួរមូលោឌ នមយួ
ចំននួ។ លយើងលរួសួរថា លតើអវីជាលក្ខែណឍ អបផបរមាសរមាបភ់ាពសមរមយនិងទាក្ទិ់នលៅនឹង
មនុសេជំនានល់រកាយ អវីជាជីវតិរបក្បលោយចីរភាពោប ងសមលហតុផល។ លតើលយើងអាចបំ
លពញបានតាមតរមូវការទាងំលនោះលោយរលបៀបណាលោយមនិបាចល់ធវើឲ្យែលួនឯងឈចឺាប ់ និង
លោយមនិបងកការែូចខ្តដល់របពន័នលអកូ្ឡូសីុរបស់លយើង?  លតើលយើងអាចបំបាតត់រមូវការ
សងគមប្ដលប្របកាល យលៅជាទរមងទ់ាសភាពថមីមហនថរាយដល់ែលួនឯង និងមហនថរាយដល់បរ ិ
ស្ថទ នបានលោយរលបៀបណា? លតើលយើងអាចស្ថទ បនាទសេនែៈដក្អាណានិលមប្ដលបនាធ បម់ក្
កាល យជាក្មាល ងំនលោបាយសរមាបក់ារផ្លល ស់បឋូរបានតាមរលបៀបណា? 

លៅក្បុងនយ័លនោះនិងជាសរុប ន្រនអតទបទលនោះ  លយើងចងប់ងាា ញនូវវធីិស្ថៃសថបី ប្ដល
អាចជយួ លយើងក្បុងការពិចារណាលឡើងវញិអំពីរទឹសឋីន្រនលក្ខែណឍ ។ វធីិស្ថៃសថមូលោឌ នលឺជាវធីិ
ស្ថៃសថមយួប្ដលបលងកើតលឡើងលោយលសដឌវទូិ Manfred Max-Neef ។ ជារបន្រពណីលោក្បាន
លលើក្លឡើងថា វារតូវបានលជឿថាតរមូវការរបស់មនុសេមានទំលនារោម នប្ដនកំ្ណត ់ និងថា
តរមូវការទាងំលនាោះមានការប្របរបួលជានិចចពីសមយ័កាលមយួលៅសមយ័កាលមយួនិងពីវបផ
ធមម៌យួលៅវបផធមម៌យួ។ បបុប្នថលនោះលឺជាលរឿងមនិពិតលទ។ កំ្ហុសលឺលោយស្ថរការមនិបាន
ប្បងប្ចក្ឲ្យបានចាស់ោស់រវាងលក្ខែណឍ និងមលធាបាយក្បុងបំលពញតាមលក្ខែណឍ ទាងំ
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លនាោះ។ "តរមូវការមូលោឌ នរបស់មនុសេលឺដូចោប លៅក្បុងរលបវ់បផធមទ៌ាងំអស់និងលៅក្បុងរលប់
របវតថិស្ថៃសថទាងំអស់។ អវីប្ដលប្របរបួលលៅតាមលពលលវោនិងពីវបផធមម៌យួលៅវបផធម៌
មយួ លឺរលបៀប ឬ មលធាបាយក្បុងការបំលពញតរមូវការទាងំលនោះ" (Max-Neef ឆ្ប ១ំ៩៩៣: 

៥០-១)។ 

អនុលោមលៅតាមអបក្និពននរូបលនោះ រលបរ់បពន័នលសដឌកិ្ចចសងគមនិងនលោបាយប្តង
មានទរមងជ់ាក្ោ់ក្ ់ របស់ែលួន ក្បុងបំលពញនូវតរមូវការមូលោឌ នដូចៗោប  របស់មនុសេ។        
ចំណុចមយួក្បុងចំលណាមចំណុចជាក្ោ់ក្រ់បស់វបផធមលឺ៌ការលរជើសលរ ើសរបស់ែលួន (ជានិចច
កាលស្ថទ បនាលឡើងតាមលក្ខណែៈវបផធម)៌ នូវមលធាបាយក្បុងការបំលពញបានតាមតរមូវការ
ទាងំលនាោះ។ ទំនិញលឺជាមលធាបាយប្ដលបុលគលមាប ក្់ៗ លរបើលដើមផពីរងឹងធាតុចាបំាចក់្បុងការ
បំលពញបាននូវតរមូវការរបស់ែលួន។ លៅលពលទំនិញទាងំលនោះកាល យជាអវីៗរលបោ់ប ងលនាោះជីវតិ
កាល យលៅជាបលរមើឲ្យទំនិញទាងំលនោះ (មនិអាចមានអវីលផេងពីលនោះ)។ លហតុដូលចបោះលហើយទាក្ទិ់ន
នឹងវបិតថិអរយិធមប៌ចចុបផនប "ការស្ថទ បនាលសដឌកិ្ចចមនុសេនិយមទាមទារឲ្យលយើងលិតលឡើងវញិ
ការបក្រស្ថយអំពីទំនាក្ទំ់នងរវាងតរមូវការនិងមលធាបាយក្បុងការបំលពញនូវតរមូវការនិង
ទំនិញទាងំលនាោះ" (ibid.)។ 

ទីពីរលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីននិងបណាឋ របលទសតំបនអ់ឌណលោលខ្ងតផូងមាន
ឧទាហរណ៍ជាលរចើនអំពីលសដឌកិ្ចចប្ផអក្លលើសងគមនិងស្ថមលគីភាពប្ដលមានប្ផបក្សងគមសទិតលៅ
ក្បុងវស័ិយប្ដលបានដក្លចញលរចើនបំផុត (ៃសថីជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ យុវជន ក្មមក្រនិលោ
ជិត និងអបក្ប្រសចំការ)។ លយើងអាចក្តស់មាគ ល់ល ើញលៅទីលនោះនូវការចូលរមួចំប្ណក្លរួឲ្យ
ចាបអ់ារមមណ៍របស់ Franz Hinkelammert ប្ដលបលងកើតលក្ខណែៈវនិិចឆយ័សរមាបអ់វីប្ដល
លោក្លៅ ថាលំោបន់្រន 'លសដឌកិ្ចចលដើមផជីីវតិ' ក្បុងការស្ថងសង ់ ជលរមើសជំនសួ។ 

(Hinkelammert/Mora, ឆ្ប ២ំ០០៥)។ លចញពីទសេនវស័ិយសថីពីលសដឌកិ្ចចលដើមផជីីវតិលោលបំ
ណងន្រនការងាររបស់មនុសេ លឺការផលិតតន្រមលលរបើរបាស់ ឬមលធាបាយសរមាបជី់វតិ។ របពន័ន
របស់អងគការ និងការប្បងប្ចក្ការងារសងគមរតូវចាតទុ់ក្ថាសមលហតុផលប្តក្បុងក្រណីពកួ្លល
អនុញ្ហដ តឲ្យមានការបនថជីវតិលៅតាមលពលលវោបបុលណាត ោះ។ "ចំណុចសំខ្នបំ់ផុតលឺមនុសេ
ក្បុងនាមជាភាវរសមានតរមូវការ និងការផលិតលឡើងវញិោប ងចាបំាចនូ់វលក្ខែណឍ សមាភ រោះ
សរមាបជី់វតិ" (ibid.)។ លៅលពលពិនិតយអំពីការផលិតលឡើងវញិនូវធមមជាតិខ្ងលរៅ និងរបស់
មនុសេ វាជាការសំខ្នម់យួប្ដលរតូវពិចារណាអំពី "តន្រមលមនិលរបើរបាស់ប្ដលក្ជ៏ាអតទិភាព
លក្ខែណឍ និងលទនភាពផលិតលឡើងវញិនូវរបពន័នជីវតិផងប្ដរ។ ទសេនវស័ិយរបស់លយើងរតូវ
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ប្លងលផ្លឋ តលៅលលើតន្រមលការងារ ផធុយលៅវញិលយើងលរួលផ្លថ តលៅលលើតន្រមលជីវតិ" (ibid.; សូមអាន
ផងប្ដរអំពីការពិនិតយលឡើងវញិអំពីលសៀវលៅរបស់ Hinkelammert លោយ Vargas Soler ឆ្ប  ំ
២០០៨)។ 

ការបក្រស្ថយរបស់ Hinkelammert លឺរសលដៀងោប ខ្ល ងំលៅនឹងទសេនវស័ិយមយួ
លផេងលទៀត ethic of care ប្ដលតស ូមតិលោយអបក្ៃសថី-បរសិ្ថទ ននិយម។ "តាមរយែៈ 'ការងារ
ប្ថទា'ំ លយើងសំលៅដល់ការងារទាក្ទិ់ននឹងការបនថពូជមនុសេដូចជាការចិញ្ច ឹមកូ្ន  ការបំ
លពញនូវតរមូវការមូលោឌ ន ការលលើក្ក្មពស់សុែភាព ការលលើក្ទឹក្ចិតថ និងការសរមបសរមួ
លដល់ការចូលរមួលៅក្បុងសងគម" (Pascual/Yayo Herrero ឆ្ប ២ំ០១០: ៣; សូមអានផងប្ដរ
អំពី Leon ឆ្ប ២ំ០០៩)។ លនោះលឺជាការសំខ្ន ់ មនិរតឹមប្តលោយស្ថរមតិរោិះលនរ់បស់វាចំលពាោះ
ស្ថរវនឋនិយមបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំលោយស្ថររបលភទថមីន្រនៃសឋី-បរសិ្ថទ ននិយមអាចផឋល់ទ
សេនែៈអំពីតរមូវការមនិប្មនប្ចញពីទសេនវស័ិយសថីពីឱ្នភាព ឬ ទុក្ខរបស់មនុសេ  បបុប្នថ
លចញពីរបលភទមយួន្រនការស្ថឋ រវបផធម ៌ ន្រនការប្ថទាមំក្លធវើជាមូលោឌ នលលើក្ទឹក្ចិតថសរមាប់
សងគមរបក្បលោយចីរភាពបរសិ្ថទ នតាមរយែៈតន្រមលដូចជាបដិការ ការសហរបតិបតថិការ និងការ
បំលពញោប ជាជំនសួវញិ។ 

ជាសរុប ការលិតរបស់តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលៅក្បុងសតវតេទី២១ ចាបំាចរ់តូវ
បលងកើតនូវរបពន័នចំលនោះដឹងថមី និងពិចារណាលឡើងវញិអំពីការចូលរមួចំប្ណក្ប្ដលមានរស្ថប់
ក្បុងការអភវិឌណ រទឹសឋីមនុសេនិងតរមូវការសងគម មនិរោនប់្តជាមូលោឌ នសរមាបនិ់រនថរភាព
រងឹមាបំបុលណាត ោះលទ  បបុប្នថប្ថមទាងំជាមូលោឌ នសរមាបភ់ាពអនថរវបផធមរ៌ងឹមាបំ្ដលបញ្ចូ លនិង
ទទលួស្ថគ ល់នូវមុែវជិាជ ថាប ក្ល់រកាមជារបន្រពណីក្បុងសងគមរបស់លយើងផងប្ដរ។ 
 
អតទបទបក្ប្របលោយ 
Tim Jack  
 

កំ្ណតស់មាគ ល់ 
១. អតទបទលនោះលឺប្ផអក្លៅលលើការពិភាក្សាដក្បុងអំឡុងឆ្ប ២ំ០១១ របស់រកុ្មការងារអចិន្រៃនថយ៍
លដើមផវីធីិជំនសួការអភវិឌណ (Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al 

Desarrollo ឆ្ប ២ំ០១១) ប្ដលឧបតទមភលោយមូលនិធិ Rosa Luxemburg។ ក្បុងរក្បែណ័ឍ លនោះ
កំ្ប្ណដំបូងន្រនអតទបទលនោះរតូវបានបងាា ញសរមាបក់ារពិភាក្សាដរមួោប លៅលីតូ និងរពុចប្សល
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នាប្ែមថុិនានិងប្ែក្ក្កោឆ្ប ២ំ០១១លរៀងៗែលួន។ លលើសពីលនោះលៅលទៀត កំ្ប្ណលរកាយមយួ
រតូវបានបងាា ញក្បុងអំឡុងលពលសិកាខ ស្ថោតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន Derechos de la 

Naturaleza y Alternativas al Extractivismo (សិទនិរបស់ធមមជាតិនិងវធីិជំនសួលសដឌកិ្ចច
និសសាដរណ) ប្ដលលយើងក្បុងនាមជាសំលឡងោស់លតឿនរមួោប មយួ (Colectivo Voces de 

Alerta ឆ្ប  ំ២០១១) បានលរៀបចំលឡើងរមួោប ជាមយួ CLAES,  Jovenes por la Igualdad (យុវ
ជនលដើមផសីមភាព) និង CEPPAS លៅប ុយណូប្ស  នាប្ែ វចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១១។ 

២. របាក្ដណាស់ លឆ្ព ោះលៅទសវតេរឆ៍្ប  ំ ១៩៩០ ការអភវិឌណ ក្បុងនាមជាលសចក្ឋីអធិបាយ
លកាឋ មរមួបានបាតជ់ាបលណាឋ ោះអាសនបពីរលបៀបវារែៈនលោបាយនិងសិក្សាដរស្ថវរជាវ មនិរតឹមប្ត
លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន បបុប្នថប្ថមទាងំលៅក្បុងប្ផបក្លផេងលទៀតន្រនពិភពលោក្ផងប្ដរ។
ការបំបាតល់នោះលឺទាក្ទិ់ននឹងលៅនឹងការប្ដលថាលៅក្បុងបរបិទវបិតថិក្បុងចំលណាមរបលទសលឆវង
និយមនិងលសរនិីយមប្បបថមីលឡើងែពស់បំផុតលនាោះ  វទិាស្ថៃសថសងគមរបស់តំបនអ់ាលមរកិ្ឡា
ទីន - និងជាពិលសសលសដឌកិ្ចច (នលោបាយ) និងសងគមវទិា (នលោបាយ) - ប្ដលបាន
ដឹក្នាលំំនិតសងគមអស់ជាលរចើនទសវតេរប៍ានឈានដល់ចំណុចរបតន់លោបាយនិងចំលណោះ
ដឹងោប ងសំខ្នម់យួ។ 

៣. លនោះក្ជ៏ាមូលោឌ នសរមាប ់ UAC, សហជីពរកុ្មរបឹក្សាដពលរដឌ (Union de Asambleas 

Ciudadanas) ប្ដលមានអងគការថាប ក្ល់រកាមលផេងៗប្ដលរបឆ្ងំនឹងលលរមាងប្រ បខ្ប តយក្េនិង
អងគការប្ដលលចាទជាសំណួរលៅលលើលំរូក្សិពាណិជជក្មមរបស់ Frente Dario Santillan ក្ដូ៏ច
ជាអងគការសិទនិមនុសេដូចជា លសវាសនឋិភាពនិងយុតថិធម ៌ Serpaj (Servicio de Paz y 

Justicia) ប្ដលដឹក្នាលំោយ Adolfo Perez Esquivel, និង  Colectivo Voces de Alerta 

ប្ដលអបក្និពននមយួចំននួលៅក្បុងឯក្ស្ថរលនោះលឺជាសមាជិក្ផងប្ដរ។ 

៤. លៅចុងឆ្ប  ំ២០១០ របធាន Evo Morales បានរបកាសអំពីការបលងកើនតន្រមលលរបងសំ្ថងនិង
លរបងមាប ស ូត (រវាង៥៧% និង ៨២%) ក្បុងលោលបំណងន្រនបញ្ចបទំ់និញរតព់ននឆលងប្ដន
ទាក្ទិ់ននឹងផលិតផលទាងំលនោះ។ បនាធ បពី់មានបាតុក្មមតវាបោប ងខ្ល ងំកាល តាមផលូវមយួសបាឋ ហ៍
និងការទាមទារឲ្យចុោះលចញពីតំប្ណង Morales បានរបកាសបញ្ចបប់ញ្ហា តន្រមលលនោះលោយ
ស្ថរភាពថាវាលឺជាកំ្ហុសឆគងមយួ។ 
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Buen Vivir ជាលំរសូរមាបរ់ដឌ និងលសដឌកិ្ចច១ 

Raul Prada Alcoreza២ 

ចាបត់ាងំពីចុងទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០មក្ រកុ្មជនជាតិលដើមភាលតិច បានពិនិតយអំពី
លដើមកំ្លណើ តន្រនពាក្យ "ការអភវិឌណ" និង "វឌណនភាព" លដើមផបីក្ប្របវាឲ្យបានរតឹមរតូវតាម
ប្ដលអាចលធវើបានលៅជាភាស្ថកំ្លណើ តរបស់ពកួ្លល។ លនោះមនិប្មនសរមាបប់្តជារបលោជន៍
ប្ផបក្ភាស្ថវទិាបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថពីលរពាោះ ពកួ្លលពាោមយល់អំពីភាពមនិសីុសងាវ ក្ោ់ប  ន្រន 
ទសេនែៈអំពីពិភពលោក្ ពីរែុសោប : មាបងវញិលទៀត លោលនលោបាយប្ដលកំ្ណតថ់ាជា 
"ការអភវិឌណ" លោយរដឌ និងសហលមនជំ៍នយួអនថរជាតិប្ដលធាល បម់ានផលបបោះពាល់អវជិជមាន
និងមាបងវញិលទៀត"ទសេនែៈលោក្ធាតុ" របស់ជនជាតិលដើមភាលតិចសឋីពីសហតទិភាពជាមយួ
នឹងធមមជាតិលឺជាទសេនែៈថមីសឋីពីការអភវិឌណ។ ការរពឹំងរបស់អបក្លរៀបចំបលងល់លរមាងអភវិឌណន៍
និង ការរពឹំងទុក្របស់របជាពលរដឌលោលលៅលឺមានភាពមនិសីុសងាវ ក្ោ់ប ោប ងចាស់ និងនាំ
លៅរក្ការយល់ែុសអំពីោប ។ ពាក្យ "ការអភវិឌណ " និង "វឌណនភាព" មនិមាននយ័លសមើោប លៅ
ក្បុងភាស្ថរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច ប្ដលឆលុោះបញ្ហច ំងអំពីអតទនយ័ ន្រនការលូតោស់របស់
លោក្ខ្ងលិចតាមរយែៈការកានក់ាបទំ់និញជាសមាភ រលទ។ 

ពាក្យមយួចំននួរតូវបានលសបើលឡើងសរមាបជ់ាពាក្យរបហាក្រ់បប្ហល:  Aymara 

suma qamana,  Quechua sumak kawsay និង  Guarani nandereco, លទាោះបីជាពាក្យ
ទាងំលនោះ តំណាងោប ងចាស់ោស់ឲ្យការយល់ល ើញមយួប្ដលែុសោប ទាងំរសុង និងអាច
ផធុយផងពីលោលលំនិតសឋីពីការអភវិឌណក្ល៏ោយ។ មានភាពលផេងោប   មូលោឌ នក្បុងចំលណាម
ភាស្ថលផេងៗរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច បបុប្នថវាជាការលរួឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ក្បុងការក្តស់មាគ ល់
ថាពាក្យទាងំអស់លនោះ មានលោលលំនិតរមួមយួ លឺជីវតិលអរបលសើរ។ លោលលំនិតមនិបំប្បក្
មនុសេពីធមមជាតិ និងមានអនថរទំនាក្ទំ់នងមនិអាចកាតផ់្លឋ ចប់ានរវាងជីវតិជាក្ប់្សឋងន្រនការ
បនថពូជ និងការផលិតជីវតិសងគមនិងវញិ្ហដ ណ។ បុរសនិងៃសថីរមួជាមយួនឹងធមមជាតិលឺជាប្ផបក្
ន្រនមាតាធរណីនិងមានទំនាក្ទំ់នងលៅវញិលៅមក្និងការសនធនារវាងពកួ្លលប្ដលសរមួលលៅ
លោយក្ផួនខ្ប តប្ដលក្បុងលនាោះធមមជាតិរតូវបានលលយល់ថាជាភាវរស់ស័ក្ឋិសិទនិ។ 

លំនិតលផ្លឋ តលលើលោក្ធាតុលនោះ មានផលវបិាក្ជាក្ប់្សឋងមយួចំនួនរបសិនលបើធមម
ជាតិលឺស័ក្ឋិសិទនិលនាោះ មនុសេលរួយក្ពីធមមជាតិប្តអវីប្ដលចាបំាចល់ដើមផរីស់បបុលណាត ោះ ពីលរពាោះ
ធមមជាតិរតូវបានយល់ថាមានជីវតិលហើយក្ម៏ានឆនធោះដក្ពីសហលមននូ៍វចំណីអាហារប្ដលពកួ្
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លលរតូវការ របសិនលបើមានការរបរពឹតថមនិលអចំលពាោះធមមជាតិ។ លោយស្ថរលោលលំនិតលផ្លឋ តលលើ
លោក្ធាតុទាងំលនោះ  បលងកើតនូវទំនាក្ទំ់នងជាមយួនឹងធមមជាតិប្ដលសរមួលលោយសហលមន៍
វារតូវបានយល់ថាបុរសនិងៃសថីមនិបាតប់ងទំ់នាក្ទំ់នងឬបណាឋ ញសហលមនល៍នាោះលទ។ ការ
បនថពូជលឺអាចលៅរចួប្តលៅលពលទំនាក្ទំ់នងន្រនការពឹងប្ផអក្ោប លៅវញិលៅមក្ រតូវបានបលងកើត
លឡើងប្ដលក្បុងលនាោះ មានភាពលអទាក្ទិ់ននឹងជីវតិ ន្រនទំនាក្ទំ់នងលៅវញិលៅមក្ និងស្ថមលគី 
ភាព។ 

ការសិក្សាដបានបញ្ហជ ក្អំ់ពីអតទិភាពន្រនចក្ខុវស័ិយសឋីពីអរយិធមចំ៌នួនពីរ: ជនជាតិ
លដើមមាច ស់រសុក្ និងអបក្មូលធននិយម និងសងគមនិយម។ វាមនិប្មនន្រចដនយលទ ប្ដលរដឌមៃនថី
រក្សួងការបរលទស David Choquehuanca លឺជាអបក្ចូលរមួរបក្បលោយចំលណោះដឹងលៅក្បុង
ជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្ប្ដលពិភាក្សាដលឡើងវញិអំពីរបធានបទលនាោះ  ក្បុងែណែៈលពលលរៀបចំ និងបលងកើត
ប្ផនការអភវិឌណជាតិឆ្ប ២ំ០០៦-២០១១។ ជាលលើក្ដំបូងការលនោះបានោក្ប់ញ្ហា  Buen Vivir 

លៅមុែលលន្រនលោលនលោបាយស្ថធារណែៈនិងបនថកាល យលៅជាក្មមវតទុរមួន្រនប្ផនការរបាឆំ្ប ំ
ប្ដលមយួឆ្ប លំរកាយមក្រតូវបានផឋល់បដឌិលលែលៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ។ 

Buen Vivir,សរមាបជ់នជាតិលដើមភាលតិចនិងរបជាជន Andean សំប្ដងលចញនូវ
អារមមណ៍លពញចិតថលៅក្បុងការសលរមចបានភាពលអឥតលខ្ច ោះន្រនសហលមនល៍ោយការចិញ្ច ឹមនិង
ផឋល់អាហារូបតទមភតាមរយែៈផលិតក្មមផ្លធ ល់របស់ែលួន។ មនិប្មនរោនប់្តអាហារូបតទមភលៅក្បុង
នយ័ការទទលួទានចំណីអាហារបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថតាមរយែៈសមតារវាងក្មាល ងំរស់របស់ធមម
ជាតិ និង សហធនរបស់សហលមន។៍ ទាងំលនោះអាចឲ្យមានលំហូរថាមពល ប្ដលអាចឲ្យជីវតិ 
និងការបនថពូជហូរតាម: ទឹក្ ធាតុអាកាស ដី និងបនេរំវាងមនុសេ និងបរសិ្ថទ នជំុវញិ។ ការងា
រនិងផលិតក្មមលឺជាសក្មមភាពអបអរស្ថទររមួោប (ពិធីបុណយការងារនិងពិធីបុណយសហលមន៍
លឺមនិអាចកាតផ់្លឋ ចពី់ោប បានលឡើង)។ សុែុមាលភាព លឺជារតូវទទលួបាន ជាសមូហភាព
ពីលរពាោះលឺជាការលរបើរបាស់ធនធាន ប្ដលអាចលធវើឲ្យជីវតិមានការបងកកំ្លណើ តបនថ។ លោល
ការណ៍សឋីពីភាពបរបូិរណ៍លនោះលឺ: 

១. ស្ថមលគីភាពក្បុងសងគមជាមយួនឹងការលជឿថា មនុសេអាចសលរមចនូវភាពបរបូិរណ៍
ប្បបលនោះបានប្តរមួោប ជាមយួនឹងមនុសេផងោប ប្តបបុលណាត ោះ  និោយមាបងវញិលទៀតលឺ
លៅក្បុងសហលមន។៍ 

២. ផលិតក្មម លទនផលន្រនអនថរក្មម ន្រនការងារជាសហលមន។៍ 
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៣. ការផឋល់កំ្លណើ តក្មាល ងំពលក្មមនិងការប្ថទារំលួស្ថរលឺជាទំនលួែុសរតូវរបស់រលួ
ស្ថរនិងសមូហភាព។ 

៤. លោលការណ៍បំលពញោប ប្ដលជាមូលោឌ ន ការពឹងប្ផអក្ោប លៅវញិលៅមក្ រវាង
មនុសេលផេងៗ-ប្ដលមានសមតទភាព និងលក្ខណែៈលផេងៗ-ប្ដលផឋល់នូវអនថរក្មម 
និងជាមូលោឌ នសរមាបក់ារសិក្សាដប្សវងយល់ទូលៅ។ 

៥. ផលិតក្មម និងការងាររតូវបានលធវើលោយការលោរព និងភាពសុែដុមជាមយួនឹង
ធមមជាតិ។ 

៦. ធមមជាតិលឺមានភាពស័ក្ឋិសិទនលហើយវាលៅជាមយួនឹងដំលណើ រលក្ើតលឡើងវញិ។ 

លទាោះបីជាោប ងណា  វមិារតពីរន្រន Buen Vivir រតូវបានប្បងប្ចក្ពីោប : បទពិលស្ថធន ៍
និងការអនុវតថ រមួជាមយួនឹងសីលធម ៌និងនលោបាយ។ កាលពីមុន  វាមនិអាចលៅរចួលទក្បុង
ការនិោយសរុបលោលលំនិតឬការបក្ប្របប្តមយួ ពីលរពាោះបទពិលស្ថធនលឺ៍ទាក្ទិ់នលៅនឹងព
ហុភាពសងគម និងវបផធមថ៌ាប ក្តំ់បនរ់បស់របលទសបូលីវ។ី បបុប្នថ វាអាចក្បុងការរកិំ្លពីវមិារត
សីលធម ៌ និងនលោបាយលដើមផកី្ស្ថងទសេនែៈអំពីសងគមមយួលផេងលទៀត ប្ដលក្បុងែណែៈ
ប្ដលមានភាពចរមុោះនិងពហុភាពខ្ល ងំវាបលងកើតនូវការរពមលរពៀងអបផបរមាមយួចំននួទាក្ទិ់ន
នឹងសុែុមាលភាពទូលៅ និងរមួោប ក្បុងសងគម។ វមិារតលនោះយល់ល ើញសមូហភាព (ប្ដលមនិ
ប្មនជាចំននួមនុសេសរុប) លឺជាប្ផបក្មយួន្រនធមមជាតិ - ផធោះរបស់លយើង - និងថារបសិនលបើោម ន
ទំនាក្ទំ់នងជាមយួនឹងវាលនាោះលយើងនឹងមនិអាចបងកកំ្លណើ តជីវតិរបស់លយើងបានលទ។ ដូលចបោះ 

Buen Vivir បានបក្រស្ថយបងកបន់យ័អំពីការស្ថទ បនាវបផធមរ៌មួលោយប្ផអក្លលើមូលោឌ នន្រន
ការលោរពដល់ជីវតិ។ 

ធមមនុញ្ដ របស់របលទសបូលីវ ី និងរបលទសលអកាវ ឌរ័ បានលរបើរបាស់លោលលំនិតសឋីពី 

'"Buen Vivir"' លធវើជាក្មមវតទុរបស់រដឌ និងរោឌ ភបិាល។ លនោះលឺជាសក្មមភាពដក្អាណានិលមពិ
តៗ: វាទទលួស្ថគ ល់ទីមយួថា របភពលោលលំនិតលនោះលឺលចញពីទសេនែៈលោក្ធាតុរបស់ជន
ជាតិលដើមភាលតិច និងទីពីរជំរុញ និងបលងកើតនូវទិសលៅរដឌចរមុោះសរមាបស់ហតទិភាពន្រនវបផធម ៌
នលោបាយ លសដឌកិ្ចច និងសងគមរបស់លយើង។ Buen Vivir លៅក្បុងលក្ខែណឍ ទាងំលនោះរបឹង
ប្របងកាល យជាទីក្ប្នលងរបមូលផឋុ ំមយួ taypi s ន្រនការរពមលរពៀងអបផបរមា។ វាមនិពាោមលធវើ
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ជាបទោឌ ន និងមនិប្មនជាតិពននុនិយម ឬ បុរសនិយមលនាោះលទ: វាកំ្ណតអំ់ពីជលរមើសជំនសួព
ហុភាពសរមាបជី់វតិអនុលោមតាមទសេនែៈលោក្ធាតុ និងវបផធមផ៌្លធ ល់របស់សហលមននី៍ 
មយួៗ។ 

Buen Vivir ជាលោលការណ៍ និងលោលលៅលោលនលោបាយស្ថធារណែៈនិងជា
មូលោឌ នសរមាបទ់ាងំលំរូរដឌ និងលំរូលសដឌកិ្ចចរតូវបានជំរុញលោយភាពលអឥតលខ្ច ោះរបស់ជន
ជាតិលដើមភាលតិចន្រនទំនាក្ទំ់នងរបក្បលោយភាពសុែដុមរវាងភាវរស់ប្ដលធានាបាននូវភាព
ចរមុោះជីវតិ និងសមភាពន្រនការប្បងប្ចក្បនថ។ 

ហួសពីការរពឹំងទុក្ថានឹងបំលពញបានតាមតរមូវការមយួចំននួ Buen Vivir មាន
ពាក្ព់ន័ននឹងការផ្លល ស់បថូរក្បុងសងគម: រដឌរតូវបានរពឹំងថារតូវធានាលលើលក្ខែណឍ លោលសរមាប់
ការបងកកំ្លណើ តជីវតិរបស់របជាពលរដឌែលួនលោយោម នបងកលរោោះថាប ក្ដ់ល់ការក្លក្ើតបនថនូវជីវែៈ
ចំរុោះធមមជាតិ។ វាទាក្ទិ់ននឹងការលោោះដូររបពន័នទីផសាដរសរមាបអ់វីប្ដលបញ្ហជ ក្ោ់ប ងរតឹមរតូវ
អំពីសិទនិក្បុងការមានជីវតិ (ចំណីអាហារ ការបនថពូជ និងការចិញ្ច ឹមជីវតិ) និងោក្ល់សដឌកិ្ចចលៅ
ក្បុងលក្ខណែៈវនិិចឆយ័ប្ផបក្សងគម និងនលោបាយ។ 

សូមផបី្តមានការផ្លល ស់បឋូរោប ងលំហុក្លៅលោលលំនិតសឋីពី Buen Vivir ពាក្យ "ការ
អភវិឌណ " លៅប្តជាជំលនឿដខ៏្ល ងំកាល លៅលឡើយ: លពារលពញលៅលោយលំនិតរតលចោះរតចងនិ់ងលរួឲ្យ
សរលសើរោប ងចាស់លរួជាទីលពញចិតថនិង "ចាបំាច"់។ វាមានទាក្ទិ់ននឹងកំ្ណតស់មាគ ល់ជា
បនថបនាធ ប:់វឌណនភាពជីវតិទំលនើបការវវិតថ ឧសសាដហូបនីយក្មមបលចចក្វទិា និងកានប់្តទូលៅលៅ
លទៀតលំនិតលដើរលឆ្ព ោះលៅមុែ និងការលូតោស់លោយោម នការរខំ្នលឆ្ព ោះលៅកានអ់រយិធមក៌្បុង
រូបភាព និងដូចបណាឋ របលទសលៅភាលខ្ងលជើង។ 

លោលនលោបាយប្ដលបានអនុមត័លដើមផសីលរមចបានលំរូន្រន "ភាពលអឥតលខ្ច ោះ" 
លនោះលឺរសលដៀងោប លៅទូទាងំទវីបអាលមរកិ្ លទាោះបីជាវារតូវបានអនុវតថមនិលសមើោប ក្ល៏ោយ។ 
វធិានការទាងំលនោះ បានបញ្ចូ លនូវបលចចក្វទិាទំលនើប លៅក្បុងឧសសាដហក្មមដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរពី
ផលិតក្មមក្សិក្មមលៅក្សិឧសសាដហក្មមការជំរុញការអភវិឌណទីរកុ្ងនិង - លៅក្បុងនលោបាយ
និងការអបរ់ ំ-  ការជំរុញឲ្យមានការបលងកើតបទោឌ នវបផធមប៌្ដលនឹងនាលំៅរក្ភាពជាពលរដឌ។
វាបងកបន់យ័លក្ខណែៈ ឯក្សណាឌ ន ឥរោិបថរបស់បុលគលមាប ក្់ៗ  ប្ដលកំ្ណតវ់និយ័សរមាប់
ការលរបើរបាស់ និងបានប្បងប្ចក្ោប ងលអលៅតំណាងលទនិរបជាធិបលតយយ។ និោយមាបងវញិ
លទៀតរកុ្មចលនាសងគមមនិប្មននលោបាយ។ សរុប វាលឺជាវនិយ័ប្ដលបំលភលចលចាល
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ទាងំរសុងនូវភាពចរមុោះវបផធមរ៌បស់របលទស: លលរមាងអភវិឌណនម៍និប្ដលចាតទុ់ក្ថាជនជាតិ
លដើមភាលតិចលឺជាតួអងគអភវិឌណនល៍នាោះលទ។ 

លៅក្បុងរបលទសមយួប្ដលវបផធមជ៌នជាតិលដើមភាលតិចរតលចោះរតចងទ់ាងំលំរូន្រនការ
អភវិឌណលនោះ និងទសេនវស័ិយអំពីអនាលតប្ដលវាបានលលើក្លឡើង លឺមនិរតឹមប្តមនិអាចសទិត
លសទរបបុលណាត ោះលទ  បបុប្នថមនិមានសមភាពោប ងខ្ល ងំ: មនិអាចសទិតលសទរពីលរពាោះវណត ែៈអបក្ជំនញួ 
បូលីវ ី មនិប្ដលលបឋជាញ ចិតថចំលពាោះការអភវិឌណឧសសាដហក្មម ឬអាចកាល យជាវណត ែៈលហបតីទំលនើប
ពិតរបាក្ដលនាោះលទ។ មនិមានសមភាពពីលរពាោះមានប្តពីរបីបបុលណាត ោះមានទំនាក្ទំ់នងលៅនឹងទី
ផសាដរអនថរជាតិ និងទទលួបានអតទរបលោជនពី៍ស្ថក្លភាវូបនីយក្មម។ ឧបសលគមយួក្បុង
ចំលណាមឧបសលគធំបំផុតប្ដលវណត ែៈលហបតី បូលីវ ីមនិអាចទទលួស្ថគ ល់ ឬពុោះពារលនាោះលឺពិត
ណាស់ជាឋានែៈវណត ែៈអភជិនរបស់ពួក្លល។ ពកួ្លលមានភាពទំលនើបលៅក្បុងប្ផបក្ែលោះ  បបុប្នថមាន
លុណវបិតថិោប ងចាស់លៅរតងថ់ាពកួ្លលមនិបានបលងកើតភាពជាពលរដឌជាសក្ល។ និោយ
មាបងវញិលទៀត ពកួ្លលមានការលរបើក្មាល ងំពលក្មមជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ក្បុងែណែៈប្ដល
បងាា ញអំពីការោម នចំណាបអ់ារមមណ៍ការក្បុងការអភវិឌណ "ភាពជាពលរដឌ"។ រដឌរតូវបានលរបើ
របាស់ជារចក្សរមាបមូ់លធនលោយចាបល់ផឋើមនូវលលរមាងនានាប្ដលសងឃមឹថា 'លធវើទំលនើបក្មម' 
បបុប្នថបានបញ្ចបល់ៅ ក្បុងភាពបរាជយ័។ និោយមាបងវញិលទៀត  មាោ៌លឆ្ព ោះលៅភាពទាន់
សមយ័ជាមូលោឌ នលឺអបផជនាធិបលតយយ:  ការរបមូលផថុ ំដីធលី  ការលរបើរបាស់ផ្លធ ល់ែលួននូវក្មាល ងំ
ពលក្មមលថាក្រពមទាងំការផឋុ ំអំណាច និងឯក្សិទនិ។ 

លោយទទលួស្ថគ ល់ចំណុចលែសាដយជារបវតថិស្ថៃសថទាងំលនោះ វាមនិអាចមានការបនថ
លជឿលលើលលរមាងអភវិឌណនល៍ទៀតលទ។ ក្បុងែណែៈប្ដលវណត ែៈលហបតីមនិអាចលឆលើយតបលៅនឹង
បញ្ហា របឈមទាងំលនោះ ការជំទាស់ និងសក្មមភាពចំៗ ឬលោយផ្លធ ល់របស់រកុ្មចលនាសងគម
និងសងគមសីុវលិបានផ្លល ស់មក្នាមុំែលៅក្បុងការក្ស្ថងរបលភទរដឌមយួលផេងលទៀត និងទិស
លៅមយួលផេងលទៀតសរមាបក់ារអភវិឌណ។ 

Buen Vivir ជាក្មមវតទុអភវិឌណនោ៍ប ងលអ (ឬអាចជា "ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ ") លឺជា
ទសេនវស័ិយថមីសរមាបពិ់និតយអំពីអនាលតដឹក្នាវំា និងរសលមើលរសន្រមវា។ វាមនិរោនប់្តការ
ផ្លល ស់បឋូរអតទនយ័ ឬអំណោះអំណាងលនាោះលទ។ ឥឡូវលយើងរក្លឡក្លមើលទំនាក្ទំ់នងលោល
លំនិតនិងក្មមវធីិន្រន Buen Vivir: 
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• ការអភវិឌណ លឺប្លងជាលក្ខណែៈប្តមយួ ឬសក្លលទៀតលហើយ បបុប្នថមានពហុភាព:
វារតូវបានយល់ថាមានភាពទូលំទូោយ អាចលោោះរស្ថយស្ថទ នភាពប្ដលមានភាព
មនិដូចោប  និង ក្បុងការបញ្ចូ លចំណុចសងគមនលោបាយលសដឌកិ្ចច និងវបផធម។៌ 

• ការអភវិឌណ លឺប្លងរោនប់្តជាបំណងប្បបបរមិាណលហើយ: វាលឺជាដំលណើ រការប្បប
លុណភាពប្ដលរតូវពិចារណាអំពីការទទលួបានរបស់សហលមននូ៍វទំនិញសមាភ រ:និង
សលរមចបាននូវអតថលនាមតិស្ថម រតីនិងបញ្ហដ ។ ដូលចបោះ និនាប ការ និងអតទនយ័អបក្មនិលិត
ប្តរបលោជនប៍្របជាមានដំលណើ រែុសលនលងលៅក្បុងទាក្ទិ់នលៅនឹងលទនភាពទទលួបាន
លសវាក្មម: ការលពញចិតថជាសមូហភាព សមតទភាពក្បុងការសនធនាអនថរវបផធម ៌ អតថ
សញ្ហដ ណវបផធមជ៌ាធាតុមូលោឌ នសរមាបក់ារប្សវងយល់អំពីអវីជា "ភាពទូលៅ"។ 

• ការបងគរទពយសមផតថិ និងឧសសាដហូបនីយក្មមលឺប្លងជាលោលបំណងនាលពលអនា
លតប្ដលលរួជាទីលពញចិតថលទៀតលហើយ បបុប្នថលឺជាមលធាបាយលដើមផសីលរមចបាននូវ
សហតទភិាពរបក្បលោយភាពសុែដុមរវាងសហលមន ៍ និងសហលមន ៍ និងរវាងសហ
លមនជ៍ាមយួនឹងធមមជាតិ។ 

• ការលផ្លឋ តលៅលលើបុលគលបានផឋល់នូវវថីិលឆ្ព ោះលៅកានស់ហតទិភាពអនថរក្មម និងកិ្ចច
សនធនាអនថរវបផធម។៌ សហតទិភាពរវាងមនុសេកាល យជាមានភាពចមផងសុែុមាលភាព
មនិពឹងប្ផអក្លលើការលក្ងរបវញ័្ចអបក្ដន្រទ និងលៅលលើអញ្ដ រតក្មមវបផធមរ៌បស់ជនជាតិ
លដើមភាលតិច។ 

Buen Vivir លឺជារលបៀបលផេងមយួក្បុងការសំឡឹងលមើលពិភពលោក្ (លចញពីមនុសេ
និយមលៅលោក្ធាតុនិយម)។ វាលឺជាធាតុសំខ្នន់្រនភាពទានស់មយ័និងមូលធននិយម។ លតើ
ការលនោះបដិលសធនូវតរមូវការក្បុងការបលងកើតរទពយសមផតថិឬកាតប់នទយលសដឌកិ្ចចជាអបផបរមា
ប្ដរឬលទ? បបុប្នថក្មមវតទុមានការប្ក្ប្របោប ងខ្ល ងំ: ក្មមវតទុដូចជាការលណនាអំពីភាពទាក្ទិ់នន្រន
របសិទនផលការលរបើរបាស់និងការបាតប់ងផ់លចំលណញអតិបរមា លហើយផធុយលៅវញិផឋល់នូវ
ផលូវដល់ការរស់រានរបស់មនុសេប្ដលរតូវបានលមើលល ើញថាជាភាវរស់អារស័យោប លៅវញិលៅ
មក្តាមធមមជាតិ -មនិោចល់ចញពីធមមជាតិ ឬសហលមន។៍ Buen Vivir លឺជាលោលការណ៍
សិក្សាដអំពីតន្រមលមយួ (មាននយ័ថាផលិតក្មមលឆ្ព ោះលៅតន្រមល) ប្ដលមានលោលបំណងមនិរតឹមប្ត
លដើមផបំីលពញតរមូវការជាក្ប់្សឋងនូវការផលិតតន្រមលលរបើរបាស់បបុលណាត ោះលទបបុប្នថប្ថមទាងំតន្រមល
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អតាថ ធីនភាពលផេងលទៀតផងប្ដរ។ សំខ្នបំ់ផុតលនាោះ វាលឺជាលសរភីាព-មនិបានកាតប់នទយមក្
រតឹមលសរភីាពជាអវជិជមានរបស់លោក្ខ្ងលិច - ប្ដលផសាដរភាជ បម់នុសេលៅនឹងនលោបាយ
និងសមតទភាពក្បុងការជោះឥទនិពលលោយផ្លធ ល់លៅលលើលសចក្ឋីសលរមចប្ដលបបោះពាល់ដល់ជីវតិ
របស់ពកួ្លល បរបិទធមមជាតិ និងសហលមនរ៍បស់ពកួ្លលលនាោះលទ។ លនោះលឺជាពហុភាពវបផធម៌
លៅក្បុងនយ័ប្ដលទូលំទូោយបំផុត។ 
 
 

រដឌចរមោុះនិងបដិវតឋនិស៏្ថទ បន័ 
រដឌចរមុោះទាក្ទិ់ននឹងការស្ថទ បនារដឌថមី ប្ផអក្លលើលោលការណ៍មលគុលទសក្ ៏ ន្រនការ

លោរព និងការការពារជីវតិ។ រដឌធមមនុញ្ដថមីរបស់ បូលីវ ីទទលួស្ថគ ល់ និងបញ្ចូ លនូវសិទនិមូល
ោឌ ន- រាបប់ញ្ចូ លទាងំសិទនិ របស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ទាងំលនាោះ - និងរបកានខ់្ជ បជ់ានិចច
នូវការលលើក្ក្មពស់ការការពារ និងការលោរពពកួ្វាលដើមផសីលរមចបាននូវសមភាព និងយុតថិ 
ធម។៌ 

បដិវតឋិនស៏្ថទ បន័ចា ំ បាចរ់តូវលៅហសួពី រោនប់្តការលរៀបចំឧបក្រណ៍ រោឌ ភបិាល
លឡើងវញិលឆ្ព ោះលៅជយួ ដល់រចនាសមពន័នរោឌ ភបិាលពហុភាព: រដឌកានប់្តទំលនើបមានលហតុផល
និងការោិធិបលតយយមយួចំននួប្ដលប្ផអក្លលើភាពមនិទុក្ចិតថនិងសវនក្មម និងរដឌប្ផអក្លលើស
ហលមន-៍ និងមតិរសុោះរសួលជាឯក្ចឆន័ធខ្ល ងំលផេងលទៀតប្ដលប្ផអក្លៅលលើការលជឿទុក្ចិតថកិ្ចច
របជំុរបស់សហលមន ៍ និងលណលនយយភាពស្ថធារណែៈ។ ទាងំអស់លនោះពាក្ព់ន័ននឹងការលផធររដឌ
បាលន្រនសក្មមភាពក្បុងមូលោឌ នអនុលោមតាមទំលនៀមទមាល បក់្បុងមូលោឌ ន និងក្បុងរក្បែណ័ឍ
ន្រនដំលណើ រការសវ័យភាពន្រនមនធីរនានាក្បុងរោឌ ភបិាលក្បុងការលោោះរស្ថយអវីប្ដលពកួ្លលមនិអាច
រលបរ់លងលោយែលួនឯងតាមរយែៈការលរៀបចំរោឌ ភបិាលលៅថាប ក្តំ់បន។់ 

លនោះលឺជាបដិវតឋិនោ៏ប ងសំខ្នខ់្ល ងំមយួ ពីលរពាោះវាមានឧតថមានុភាពលលើទសេនែៈ
ប្ដលថាវសិ្ថលភាពន្រនរោឌ ភបិាលរបស់រដឌលឺជាបណាថ ញចមផងសរមាបក់ាររលបរ់លងស្ថធារ
ណែៈតាមរយែៈការផឋល់មក្វញិនូវសមតទភាពសងគមរបស់ែលួនក្បុងការលោោះរស្ថយបញ្ហា របស់
ែលួន។ លនោះលឺសំខ្នណ់ាស់ ពីលរពាោះអាជាញ ធរ និងមៃនថីរាជការសីុវលិនឹងមនិងាយរសួល
របលល់ជូនវញិនូវលរលឿងចរក្ឬយនថការរបស់រដឌវញិលនាោះលទ ប្ដលលនោះជាការបនថការបលងកើត
លឡើងវញិនូវការអនុវតថប្បបអបផជនាធិបលតយយអំណាចផ្លឋ ចក់ារ  អហងាក រនិយម  ពូជស្ថសន៍
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និយម និងបិតុនិយមប្ដលបាននាលំៅដល់និចលភាពន្រនរោឌ ភបិាលបចចុបផនបនិងអសមតទភាព
របស់ែលួនក្បុងលោោះរស្ថយបញ្ហា ជាក្ប់្សឋងរបស់មនុសេ។ 

នាលពលបចចុបផនប លសចក្ឋីសលរមចអំពីរដឌបាលស្ថធារណែៈនិងលោលនលោបាយ
មនិរតូវបានរលបរ់លងជាចមផងលោយរកុ្មចលនាសងគមលនាោះលទ  បបុប្នថផធុយលៅវញិមានការ
រក្សាដទុក្នូវទំនាក្ទំ់នងអំណាច និងឯក្សិទនិប្ដលមានរស្ថប។់ ទរមងអ់ងគការនិងលោល
នលោបាយប្ផអក្លលើសហលមនថ៍មីចាបំាចរ់តូវមានការបញ្ហជ ក្និ់ងបំលពញបាននូវតរមូវការសមូ
ហភាពលោយមានភាពសុែដុមជាមយួនឹងបរសិ្ថទ ន។ រដឌអាណានិលមបានរលបរ់លងតាមរយែៈ
រចនាសមពន័នមជឈមឹការបញ្ហជ និងរតួតរតា។ រកុ្មចលនាទាមទារឯក្រាជយបានបរាជយ័ក្បុងការ
ផ្លល ស់បឋូរទំនាក្ទំ់នងរវាងអបក្លរកាមការរលបរ់លងនិងអបក្រលបរ់លងរបលភទលនោះ។ រហូតមក្ដល់
ចុងសតវតេទី២០លទើបរោឌ ភបិាលបានចាបល់ផឋើមលធវើវមិជឈការរដឌបាលលៅទូទាងំតំបន ់ និងបាន
ចាបល់ផឋើមដំលណើ រការរបតិភូក្មមដល់រដឌបាលថាប ក្ល់រកាម។ 

លទាោះបីជាោប ងណា  រដឌចរមុោះបានលធវើការបត១់៨០ ដឺលរក្លៅក្បុងរលបៀបលរៀបចំ
រចនាសមពន័នរដឌ: តាមរយែៈការបលងកើតក្រមតិរោឌ ភបិាលថាប ក្មូ់លោឌ ននិងថាប ក្តំ់បនល់ក្ខែណឍ
រតូវបានផឋល់សរមាបក់ារបលងកើតរលឹោះស្ថទ នចាបពី់ថាប ក្ល់រកាមបំផុតលឡើងលៅ  ប្ដលទំនិញនិង
លសវាក្មមស្ថធារណមយួចំននួរតូវបានផគតផ់គងត់ាមរយែៈអងគការសហលមននិ៍ងអបក្លផេងលទៀត
ប្ដលបានលធវើរបតិភូក្មម លៅរោឌ ភបិាលថាប ក្មូ់លោឌ ន។ រោឌ ភបិាលលៅក្បុងរដឌចរមុោះរតូវបាន
លរៀបចំ រចនាសមពន័នលឡើងវញិ លៅក្បុងដំលណើ រការលទវរទិស: ដំបូង ការលផធរសមតទកិ្ចច ពី            
រោឌ ភបិល   មជឈមឹលៅកានម់នធីរ រកុ្ង និងប្ដនដីសវយត័របស់ជនជាតិលដើមភាលតិច និងទីពីរ
តាមរយែៈការលផធរសមតទកិ្ចចពីថាប ក្ល់រកាមបំផុតលឡើងលៅថាប ក្ល់លើពីអងគការសហលមនល៍ៅអាជាញ
ធរថាប ក្តំ់បន។់លុណភាពរបស់រដឌចរមុោះថមីនឹងអារស័យលលើបរមិាណការងារប្ដលអនុវតថនល៍ៅ
ថាប ក្មូ់លោឌ ននិងរលបៀបប្ដលមនធីរនានាក្បុងរោឌ ភបិាលលៅរលបជ់ានថ់ាប ក្ទ់ាងំអស់បងាា ញអំពី
លំនិតពហុភាពន្រនអងគការថាប ក្មូ់លោឌ នលៅក្បុងយុតាថ ធិការរបស់ពកួ្លល។ លនោះលឺជាជំហានដរ៏ងឹ
មាមំយួលឆ្ព ោះលៅការរុោះលរ ើរចនាសមពន័នរដឌអាណានិលមរពមទាងំការបញ្ចូ លនិងការទទលួស្ថគ ល់
លោលការណ៍សហលមនល៍ៅក្បុងការរលបរ់លងរដឌបាលរបស់រដឌលោយបំលពញបប្នទមលលើដំលណើ រ
ការនិងការអនុវតថទំលនើបប្ផអក្លលើបលចចក្វទិានិយមរបស់លោក្ខ្ងលិច លោយដំលណើ រការជន
ជាតិលដើមភាលតិចនិងសហលមន។៍ 

ការទទលួស្ថគ ល់ជាផលូវការនូវប្ដនដីសវយត័របស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសកុ្មាននយ័
រចួមក្លហើយថា ក្បុងការអនុវតថជាក្ប់្សឋងទំលនៀមទមាល បរ់បស់ពកួ្លលរតូវបានបញ្ជូ លលៅក្បុង
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ការរលបរ់លងរដឌបាលរបស់រោឌ ភបិាល  បបុប្នថលនោះក្ច៏ាបំាចរ់តូវផគូផគងលោយការទទលួស្ថគ ល់
ក្បុងលក្ខែណឍ លសមើោប នូវរលបៀបលរៀបចំរចនាសមពន័នទាងំពីរផងប្ដរ-  ទំលនើប/សនិទាននិយម និង
សហលមននិ៍យម។ របពន័ន និងរលបៀបបលចចក្វទិានិយមទំលនើបលឺរតូវបានលរៀបចំលឡើងកានប់្ត
មានទិសលៅសលរមចឲ្យបាននូវការលោរពអនុវតថនត៍ាមសមតទកិ្ចចក្បុងវស័ិយរោឌ ភបិាលជាក្់
ោក្។់ ក្បុងែណែៈប្ដលរបពន័នសហលមនម៍ានទិសលៅលឆ្ព ោះលៅស្ថទ បនាបណាឋ ញប្ផអក្លលើមតិ
រសុោះរសួលជាឯក្ចឆន័ធ ប្បបលុណភាពកានប់្តលរៅ ប្ដលបលងកើតបាននូវលវទិកាសរមាបក់ារ
ពិភាក្សាដអំពីបញ្ហា  និងការលោោះរស្ថយបញ្ហា លោយលលើក្ទឹក្ចិតថដល់សក្មមភាពសមូហភាព
និង ការស្ថងសងប់ណាឋ ញលៅវញិលៅមក្។ 

វាក្ច៏ាបំាចផ់ងប្ដរ  ប្ដលរតូវលិតលឡើងវញិអំពីតំបនរ់បស់រោឌ ភបិាលតាមប្ដនដី
និងតាមវស័ិយ។ ទីស្ថប ក្ក់ារតាមវស័ិយ រតូវបានបងាា ញថា មនិមានរបសិទនផល លៅលពល
ពាោមលោោះរស្ថយបញ្ហា ជាក្ោ់ក្ល់ោយស្ថរពកួ្លល មនិមានរបតិបតថិការលៅក្រមតិប្ដន
ដី។ រដឌចរមុោះរតូវប្តស្ថទ បនារលឹោះស្ថទ នរដឌបាលថមីលដើមផលីឆលើយតបលៅនឹងតរមូវការប្ដនដីរបស់
តំបនល់ផេងៗ ក្បុងរបលទសរមួជាមយួនឹងរលឹោះស្ថទ នតាមវស័ិយប្ដលលិតអំពីដំលណាោះរស្ថយលអ
បំផុត  តាមោនវឌណនភាព និងោក្ប់ញ្ហា អនុវតថនឲ៍្យសហលមនល៍ោោះរស្ថយលចញពីទសេន   
វស័ិយ តាមវស័ិយរបស់ពកួ្លល។ 

បុលគលិក្លក្ខណែៈអនថរវបផធមរ៌បស់រដឌរតូវបានបងាា ញលៅក្បុងលោលនលោបាយសឋី
ពីបរសិ្ថទ ននិងចាបម់ាតាធរណីប្ដលស្ថវ លមននូ៍វភាពចរមុោះន្រនចំលណោះដឹងវបផធមនិ៌ងការអនុ
វតថទាក្ទិ់នលៅនឹងមាតាធរណី។  រដឌបលងកើតនូវទំនលួែុសរតូវរមួជាមយួនឹងអងគការសហលម
នប៍្ដនដីក្បុងការប្ថទាមំាតាធរណីនិងរលបរ់លងធនធានធមមជាតិរបក្បលោយការទទលួែុស
រតូវ។  ក្បុងែណែៈប្ដលបញ្ហា របឈមបចចុបផនប -ដូចជាការបំពុលនិងបំប្របំរលួអាកាសធាតុ  លឺ
ជាបញ្ហា ថមីចំលពាោះវបផធមជ៌នជាតិលដើមភាលតិច  វបិតថិបរសិ្ថទ នរបស់ភពប្ផនដីលធវើឲ្យវាកាល យជា
ការចាបំាចបំ់ផុតរតូវបលងកើនកិ្ចចែិតែំរបឹងប្របង និងធនធានឲ្យបានជាអតិបរមាក្បុងការប្សវង
រក្និងអនុវតថដំលណាោះរស្ថយ។  តាមរយែៈការជំរុញចំលណោះដឹងនិងការអនុវតថជារបន្រពណីលផេ
ងៗ របស់របជាជនសរមាបក់ារប្ថទាមំាតាធរណីនិងការលរបើរបាស់ធនធានរបក្បលោយការ
ទទលួែុសរតូវរបស់ពកួ្លល រដឌក្ល៏លើក្ក្មពស់ការអភវិឌណវទិាស្ថៃសឋ និងបលចចក្វទិាចាបំាច់
តាមរយែៈ"កិ្ចចសនធនាអំពីចំលណោះដឹង" លដើមផឲី្យជលរមើសជំនសួនិងដំលណាោះរស្ថយអនថរវបផ
ធមអ៌ាចលលចលឡើងមក្ផងប្ដរ។ 
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លឆ្ព ោះលៅលសដឌកិ្ចចសងគមនិងសហលមន ៍

ជំពូក្ទីបនួន្រនរដឌធមមនុញ្ដ រលបដណថ បអំ់ពីអងគការលសដឌកិ្ចចរបស់រដឌនិងបងាា ញអំពី
រទពយសមផតថិនិងភាពសមុលស្ថម ញន្រនលំរូលសដឌកិ្ចចថមី។  វាចាបល់ផឋើមលោយពិពណ៌នាអំពីលសដឌ
កិ្ចចពហុភាព ប្ដលមានទរមង ់អងគការលសដឌកិ្ចចលផេងៗ - សហលមនរ៍ដឌឯក្ជននិងសហក្រ
ណ៍។ លំរូលនោះរតូវបានលរៀបចំលឡើង លដើមផលីឆ្ព ោះលៅ Buen Vivir លោយបំលពញបប្នទម ផល
របលោជនបុ៍លគលជាមយួនឹងសុែុមាលភាពសមូហភាពប្ដលមានលោលបំណងលដើមផសី្ថទ ប
នានូវលសដឌកិ្ចចសងគមនិងសហលមន។៍ 

លតើលយើងស្ថទ បនាលសដឌកិ្ចចសងគមនិងសហលមនល៍នោះតាមរលបៀបណា? លោងតាមរដឌ
ធមមនុញ្ដ រដឌនឹងទទលួស្ថគ ល់លោរពការពារនិងលលើក្ក្មពស់លសដឌកិ្ចចសហលមនប៍្ដលលកាឋ បនូវ
របពន័នផលិតក្មមនិងការបនថពូជជីវតិសងគមប្ដលបានស្ថទ បនាលឡើងប្ផអក្លលើលោលការណ៍និង
ទសេនវស័ិយរតឹមរតូវសមរសបលៅនឹងជនជាតិលដើម មាច ស់រសុក្ និងរបជាជាតិលដើម (Art. 

៣០៧)។ 

ចំណុចទីពីរប្ដលជាមូលោឌ នលៅក្បុងដំលណើ រការលរៀបចំលំរូលសដឌកិ្ចចថមីលឺតនួាទីប្ដល
មានពាក្ព់ន័នលៅនឹងរដឌ - និងលយើងមនិរតូវលភលច - លឺជារបលភទមយួលផេងលទៀតរបស់រដឌ។ មុែ
ងាររបស់រដឌថមីលឺលដើមផដឹីក្នាកំារលរៀបចំប្ផនការសងគមនិងលសដឌកិ្ចចលោយមានការចូលរមួនិង
ការរបឹក្សាដជាមយួនឹងស្ថធារណជនដូចមានប្ចងលមអតិែលោះលៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ។ រដឌរតូវបាន
រពឹំងថានឹង: 

ដឹក្នា ំ និងតាមោនលសដឌកិ្ចច -ជាពិលសសវស័ិយយុទនស្ថៃសថ- និង សរមួលដល់
ផលិតក្មមការប្ចក្ចាយនិងការប្សវងរក្ទីផសាដរទំនិញនិងលសវាក្មម។ ចូលរមួលោយ
ផ្លធ ល់លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចលដើមផលីលើក្ក្មពស់សមភាពសងគមនិងលសដឌកិ្ចច។ លធវើសមាហរ
ណក្មមទរមងល់ផេងៗន្រនផលិតក្មមលសដឌកិ្ចចក្បុងែណែៈលលើក្ក្មពស់ឧសសាដហូបនីយក្មម
ន្រនធនធានធមមជាតិក្លក្ើតលឡើងវញិនិងមនិក្លក្ើតលឡើងវញិ  និងរសបលពលប្តមយួ
លនាោះលោរពនិងការពារបរសិ្ថទ នលលើក្ក្មពស់លោលនលោបាយផលិតក្មមរបក្បលោយ
សមធមស៌រមាបរ់ទពយសមផតថិនិងធនធានលសដឌកិ្ចចរបស់របលទស កំ្ណតអំ់ពីសក្មម
ភាពរបក្បលោយផលិតផលនិងជាលក្ខណែៈពាណិជជក្មមមយួរតូវបានចាតទុ់ក្ថាមនិ
អាចែវោះបាននិងអាចកាល យជាឯកាធិភាពរបស់រដឌលរៀបចំោប ងលទៀងទាតត់ាមរយែៈការ
ចូលរមួនិងការរបឹក្សាដជាស្ថធារណែៈនូវប្ផនការអភវិឌណទូលៅ រលបរ់លងធនធានលសដឌ
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កិ្ចចសរមាបក់ាររស្ថវរជាវជំនយួបលចចក្លទសនិងការលផធរបលចចក្វទិាលដើមផលីលើក្ក្មពស់
សក្មមភាពនិងឧសសាដហូបនីយក្មមរបក្បលោយផលិតផលរពមទាងំសរមួលដល់វធិាន
សក្មមភាពអាកាសចរណ៏វទិា (Art. ៣១៦)។ 

 
លតើមុែងារលនោះរបស់រដឌអាចរតូវបានយល់លៅក្បុងលសដឌកិ្ចច ពហុភាពតាមរលបៀបណា?

លតើរដឌលនោះកំ្ពុងលៅក្បុងដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅបលងកើតស្ថទ នភាពលសដឌកិ្ចចសងគមនលោបាយ និង
វបផធមស៌រមាបក់ារអភវិឌណលសដឌកិ្ចចសងគមនិងសហលមនប៍្ដរឬលទ?មុែងាររដឌលនោះរតូវបានបក្
រស្ថយតាមរយែៈការប្សវងយល់អំពីទរមងអ់ងគការលសដឌកិ្ចចរបស់រដឌប្ដលមានរកុ្មហ ុនរដឌនិង
រលឹោះស្ថទ នលសដឌកិ្ចចលផេងលទៀតជាក្មមសិទនិរបស់រដឌ។ ទរមងអ់ងគការលសដឌកិ្ចចលនោះមានក្មមវតទុ
ដូចខ្ងលរកាម: 

រលបរ់លងក្បុងនាមរបជាជនបូលីវ ី នូវសិទនិក្មមសិទនិលលើធនធានធមមជាតិ អនុវតថនក៍ារ
រលបរ់លងជាយុទនស្ថៃសថលលើដំលណើ រការប្ែេចងាវ ក្និ់ងឧសសាដហូបនីយក្មមរបក្បលោយ
ផលិតផលរលបរ់លងលសវាក្មមមូលោឌ នន្រនទឹក្ស្ថអ ត និងបណាថ ញលូទឹក្សំអុយ បលងកើត
ទំនិញនិងលសវាក្មមលោយផ្លធ ល់  លលើក្ក្មពស់របជាធិបលតយយលសដឌកិ្ចចនិងអធិបលតយយ
ភាពចំណីអាហារនិងធានាការចូលរមួលៅក្បុងនិងការរតួតពិនិតយសងគមរបស់អងគការ
និងការរលបរ់លងរបស់ែលួន និងការចូលរមួរបស់ពលក្រលៅក្បុងដំលណើ រការលធវើលសចក្ឋី
សលរមចនិងផលរបលោជន ៍(Art. ៣០៩)។ 

របពន័នរោឌ ភបិាល លឺរបជាធិបលតយយលោយមានការចូលរមួជាមយួ និងការរលបរ់លង
សងគមរាបប់ញ្ចូ លទាងំការអនុវតថនូវលិទនិរបជាធិបលតយយផ្លធ ល់ របជាធិបលតយយរបតិភូក្មម និង
របជាធិបលតយយសហលមន។៍ លនោះប្បងប្ចក្ដំលណើ រការ ពីបទពិលស្ថធនរ៍បស់រោឌ ភបិាលជាតិ
និយមប្ដលបានពាោមលធវើឧសសាដហូបនីយក្មមរបលទសនិងជំនសួការនាចូំលលោយអវីប្ដល
រតូវបានលៅថា 'មូលធននិយមរបស់រដឌ' លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ 

ដូចបានលលើក្លឡើងខ្ងលលើ  លំរូលសដឌកិ្ចចថមីប្ដលលសបើលោយរដឌធមមនុញ្ដ លឺមានភាព
សមុលស្ថម ញនិងលសបើនូវថិរលវោន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលពារលពញលៅលោយភាពចរមូងចរមាស់។ វា
មានភាពតានតឹងោប ងចាស់រវាងផលរបលោជនន៍្រន'ការអភវិឌណ ' និងផលរបលោជនរ៍បស់
សហលមន ៍ និងរវាងយុទនស្ថៃសថឧសសាដហូបនីយក្មមធនធានធមមជាតិ និងការការពារបរសិ្ថទ
ន។ ភាពតានតឹងទាងំលនោះបងកបញ្ហា ដល់ទរមងនិ់ងក្រមតិលផេងៗ របស់អងគការលសដឌកិ្ចច។
មានសំណួរមយួចំននួរតូវបានលចាទសួរលៅក្បុងថិរលវោន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលនោះ:លតើលយើងអាច
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ប្របពីលសដឌកិ្ចចពហុភាព - ប្ដលរចនាសមពន័នរបស់វារតូវបានកំ្ណត ់ លោយអនុតថរភាពរលបៀប
ផលិតក្មមប្បបមូលធននិយម និងពីបរបិទប្ដលបានកំ្ណតល់ោយលសដឌកិ្ចចមូលធននិយម
ពិភពលោក្ - លៅជាលសដឌកិ្ចចសងគមនិងសហលមល៍ោយរលបៀបណា? លហើយលតើការលនោះរតូវ
បានសរមួលតាមរលបៀបណា? លតើអវីជាវសិ្ថលភាពន្រនលសដឌកិ្ចចរដឌ និងលតើវារតូវបានលលើក្
លឡើងជាមយួនឹងទរមងល់ផេងលទៀតន្រនអងគការលសដឌកិ្ចចលោយរលបៀបណា? លតើអវីជាវសិ្ថលភាព
ន្រនការរលបដណឋ បនិ់ងសមាសភាពន្រនលំរូផលិតក្មម? លតើវាអនុវតថនត៍ាមឬលៅហួសពីលំរូបដិវតថ
នឧ៍សសាដហក្មមប្ដរលទ? លតើវារបកានខ់្ជ បនូ់វសិទនិមូលោឌ ននិងបំលពញបានតាមលោលបំណង
អធិបលតយយភាពចំណីអាហារតាមរលបៀបណា? លតើលយើងអាចលោរពមាតាធរណីនិងសលរមច
បានសមតាបរសិ្ថទ នតាមរលបៀបណា? ការយល់អំពីចំណុចលនោះលឺជាដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរក្បុង
រលបៀបមយួប្ដលលយើងអាច - លចញពីចំណុចចាបល់ផឋើម - បលងកើតលក្ខែណឍ សរមាប ់Buen Vivir 

លដើមផអីាចលធវើលៅបានជារបវតថិស្ថៃសថនិងវបផធម?៌ 

ក្បុងែណែៈប្ដលដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរមានជំហាន និងដំណាក្ក់ាលលផេងៗវាអាចរតូវ
បានដឹក្នាលំចញពីការចាបល់ផឋើមលឆ្ព ោះលៅលោលលៅប្ដលបានកំ្ណតទុ់ក្ជាមុន។ ប្ផអក្លលើ
ទសេនវស័ិយ សថីពីអងគការលសដឌកិ្ចចរបស់រដឌលំរូលសដឌកិ្ចចថមី រតូវលបាោះបងល់ចាលរចនាសមពន័ន
ប្ដលបានោក្ល់ចញលោយទីផសាដរអនថរជាតិ -ជារបលទសប្ដលលផ្លឋ តប្តលៅលលើការនាលំចញវតទុ
ធាតុលដើម - និងរតូវចាបល់ផឋើមកំ្ណតរ់ទងរ់ទាយលំរូផលិតក្មមប្ដលមានបញ្ចូ លនូវឧសសាដហូបនី
យក្មមដឹក្នាលំោយរដឌនូវធនធានធមមជាតិជាយុទនស្ថៃសថ។  រដឌធមមនុញ្ដបានរបកាសអំពីរទពយ
សមផតថ ិប្រ ប និងអីុរដូកាបូនរបស់របលទសបូលីវ ីថាជាធនធានជាយុទនស្ថៃសថ ក្ដូ៏ចជាសិោកំ្ 
លទចកំ្ណមាប ងសិោលីចូមនិងសូលុយសយុងអំបិលផងប្ដរ  រពមទាងំបានប្ចងថាធនធាន
ន្ររព  ទឹក្ និងថាមពលលឺជារទពយសមផតថិយុទនស្ថៃសថលលើក្ប្លងថាក្បុងក្រណីលនោះពកួ្វាមនិ
ប្មនរតឹមប្ត សរមាបឧ់សសាដហូបនីយក្មមបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំ សរមាបក់ារការពារបរ ិ
ស្ថទ នផងប្ដរ។ បញ្ហា សទិតលៅក្បុងការប្សវងយល់អំពីអតទនយ័ន្រនឧសសាដហូបនីយក្មមធនធាន
ធមមជាតិ: លតើវារតូវបានយល់ក្បុងបរបិទន្រនលំរូបដិវតថនឧ៍សសាដហក្មមប្ដលអនុវតថលោយបណាឋ
របលទស 'ឧសសាដហក្មម' ឬលតើមានទសេនវស័ិយចំលណោះដឹងមយួលផេងលទៀតប្ដលរមួបញ្ចូ លនូវ
បដិវតឋិនប៏លចចក្វទិានិងការស្ថឋ រមក្វញិនូវបលចចក្វទិាប្បបរបន្រពណី? 

សំណួរ ជាលនលឹោះមយួលផេងលទៀត លឺអំពីរលបៀបប្ដលលំរូលសដឌកិ្ចចលនោះអាចលបើក្ចំហ
រហូតដល់រលក្បដិវតថសងគម ទីបីប្ដលកំ្ពុងប្តមានចលនា លោយស្ថររកុ្មចលនាជនជាតិ
លដើមភាលតិច។ ការជំទាស់ជនជាតិលដើមភាលតិចបាននាមំក្នូវបញ្ហា របឈមរចួមក្លហើយ



190 

ចំលពាោះការរពមលរពៀង 'ពាណិជជក្មមលសរ'ី ស្ថក្លភាវូបនីយក្មមស្ថជីវក្មមនិងទរមងន់្រនឯក្
ជនបនីយក្មមនិងការដក្ហូតក្មមសិទនិប្ដលបានផឋល់លោយលោលនលោបាយលសរនិីយមប្បប
ថមី។ 

រលបៀបប្ដលអាចលបាោះជំហានលៅមុែមយួ - ប្ដលលោោះរស្ថយបញ្ហា យូរអប្ងវងន្រន
លក្ខែណឍ លោោះដូរអយុតថិធមរ៌វាងរបលទសមានអំណាចនិងបណាឋ របលទសបរមិណឍ លលៅក្បុង
លសដឌកិ្ចចមូលធនលនាោះ - លឺយុទនស្ថៃសថន្រនការកាតផ់្លឋ ច។់  ការលផ្លឋ តការអភវិឌណលសដឌកិ្ចចលៅ
លលើការពរងឹងទីផសាដរក្បុងរសុក្និងថាប ក្តំ់បន។់ ការកាតផ់្លឋ ចក់្ម៏ាននយ័ផងប្ដរថាការចផចិ
យក្អធិបលតយយភាពចំណីអាហារ  ការបំលពញនូវតរមូវការមូលោឌ នរបស់របជាជន និងការ
ដឹក្នាលំោលនលោបាយលសដឌកិ្ចចលឆ្ព ោះលៅ Buen Vivir ។ 

 

វសិ្ថលភាពន្រនលសដឌកិ្ចចពហុភាព:ការប្របកាល យមាប រទីសផលិតក្មម 
ក្មមវតទុមយួក្បុងចំលណាមក្មមវតទុ ន្រនលសដឌកិ្ចចពហុភាព លឺការប្ក្ប្របមាប រទីសផលិត

ក្មម (រលបៀបផលិតក្មម) ឲ្យមានភាពចុោះសរមុងោប  ជាមយួនឹងធមមជាតិ ប្ដលធនធានធមមជាតិ
ក្លក្ើតលឡើងវញិរតូវ បានលធវើអាជីវក្មម លោយមានការយក្ចិតថទុក្ោក្ចំ់លពាោះឧបសលគបរសិ្ថទ ន
ប្ដលអតិលរក្រតូវបានវនិិលោលលៅក្បុងការអភវិឌណលសដឌកិ្ចចសហលមន ៍និងលៅក្បុងការអភរិក្េរ ៍
ន្ររពលឈើនិងលុណភាពបរសិ្ថទ ន។ លំរូលសដឌកិ្ចចពហុភាពមានសរសរសឋមភចំននួរបាមំយួ: 
 

១. ការពរងីក្នូវរដឌ"អនថរាលមន"៍លដើមផឲី្យវាអនុវតថនប៍្ផបក្សក្មមមយួលៅក្បុង
ឧបក្រណ៍ផលិតក្មម។ លោយស្ថរវាលឺជាក្ាលមាប សីុនលមន្រនអតិលរក្លសដឌកិ្ចច
វាលរួប្តមានការអនថរាលមនរ៍បស់រដឌលៅលលើប្ែេចងាវ ក្ផ់លិតក្មមន្រនវស័ិយអីុរដូ
កាបូនប្ដលជាវស័ិយយុទនស្ថៃសថមយួ។ 

២. ឧសសាដហូបនីយក្មមធនធានធមមជាតិលដើមផជំីនោះការពឹងប្ផអក្លលើនាលំចញវតទុ
ធាតុលដើម។ 

៣. ទំលនើបក្មមនិងការអភវិឌណបលចចក្វទិាផលិតក្មមជនបទនិងទីរកុ្ងខ្ប តតូច
និងមធយមនិងលសដឌកិ្ចចសហលមន។៍ 
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៤. រដឌក្បុងនាមជា "អបក្ប្ចក្ចាយបនថនិងអបក្វនិិលោលបនថ" ន្រនអតិលរក្លសដឌ
កិ្ចចជាមយួនឹងការធានាថារទពយសមផតថិលៅប្តសទិតលៅក្បុ ងរបលទសលដើមផី
លលើក្ក្មពស់លសដឌកិ្ចចសហលមន ៍ ជយួ ដល់ផលិតក្មមខ្ប តតូចនិងខ្ប តមធយម
រពមទាងំពរងឹងអនថរាលមនរ៍បស់រដឌលៅលលើផលរបលោជនរ៍បស់របជាជន។ 
 
៥. អាទិភាព រតូវបានជូនលដើមផបំីលពញចិតថទីផសាដរក្បុងរសុក្ លហើយបនាធ បល់ធវើឲ្យ
មានការបំលពញទីផសាដរនាលំចញប្តបបុលណាត ោះ។ 

៦. ការទទលួស្ថគ ល់និងការលលើក្ក្មពស់នូវចំណុចទាងំឡាយប្ដលពាក្ព់ន័ន
ក្បុងលសដឌកិ្ចចសហលមនម៍ានតន្រមលឥណទាននិងជាក្មមវតទុន្រនសិទនិ។ 

លសដឌកិ្ចចពហុភាព រតូវបានោក្អ់នុវតថតាមរយែៈ ការរមួបញ្ចូ លនូវប្ដនចមផងចំននួបី: 
ស្ថធារណែៈចរមុោះ (ស្ថធារណែៈ-ឯក្ជន) និងឯក្ជន-សហក្រណ៍-សហលមនជ៍ាមយួនឹងការ
ចូលរមួោប ងសក្មមរបស់រដឌក្បុងនាមជាអបក្ដឹក្នា។ំ 

ប្ដនទីមយួ  លឺមានរកុ្មហ ុនស្ថធារណែៈជាយុទនស្ថៃសថ ន្រនវស័ិយស្ថរធាតុអីុរដូការ  
បូនប្រ ប និងចំណីអាហារប្ដលចូលរមួលៅក្បុងផលិតក្មមទីផសាដរ និងការនាលំចញផលិតផលប្ដល
មានអានុភាពចមផងៗលៅលលើការបលងកើតការងារនិងរបាក្ចំ់ណូលសរមាបរ់បជាជនបូលីវ ី និង
ប្ដលបលងកើតនិងប្ចក្ចាយបនថនូវរទពយសមផតថិលដើមផជីារបលោជនរ៍បស់រកុ្មអបក្ពាក្ព់ន័នក្បុង
សហលមនមូ៍លោឌ នលៅទូទាងំរបលទស។ រកុ្មហ ុនស្ថធារណែៈ ជាយុទនស្ថៃសថរតូវប្តកាល យ
លៅជាក្មាល ងំជំរុញ ន្រនបណាឋ ញផលិតក្មមប្ដលបានបញ្ចូ ល លៅក្បុងតំបនភូ់មសិ្ថៃសថលផេងៗ
ប្ដលផលិតនូវផលិតផលប្ដលពលនលឿនដល់វស័ិយផលិតក្មមជាយុទនស្ថៃសថលផេងលទៀត។ 

ប្ដនទីពីរ លឺមានរកុ្មហ ុនចរមុោះ ប្ដលទទលួបានអាទិភាពលៅថាប ក្ល់រកាមជាតិ 
(មនធីរ តំបន ់ និងរកុ្ង) និង ប្ដលបានលរៀបចំជាមយួនឹងមូលធនស្ថធារណែៈនិងឯក្ជនប្ដល
ក្បុងលនាោះអងគការសហលមនមូ៍លោឌ នអនុវតថការងារក្បុងភាពជាន្រដលូជាមយួនឹងរដឌមូលោឌ នលៅ
ក្បុងការផលិត ការប្ក្ប្រប និងការប្សវងរក្ទីផសាដរក្សិឧសសាដហក្មម និង ផលិតផលប្ដលបាន 
ផលិតលឡើងជាយុទនស្ថៃសថលផេងលទៀត លដើមផបីលងកើនផលិតក្មម និងការបលងកើតរបាក្ចំ់ណូល។
រកុ្មហ ុនចរមុោះទាងំលនោះរតូវលដើរតនួាទីជាតំណភាជ បល់នលឹោះ លៅក្បុងបណាឋ ញផលិតក្មម លដើមផជីា
របលោជន ៍ ដល់អាជីវក្មមឯក្ជន សហលមន ៍ និងធានាបាននូវការបលងកើត ជលរមើសជំនសួ
សរមាបត់ន្រមលបប្នទម ប្ដលមានភាលរយែពស់ លៅក្បុងផលិតផលសលរមច។ 
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ប្ដនទីបី រមួមានអាជីវក្មមឯក្ជន-សហលមននិ៍ងសហក្រណ៍ក្សិឧសសាដហក្មម
សិបផក្មមផលិតក្មមនិងឧសសាដហក្មមក្បុងតំបនជ់នបទនិងទីរកុ្ង។ អាជីវក្មមឯក្ជននិងសហ
លមនរ៍តូវលលើក្ក្មពស់ដល់ការផលិតទំនិញ និង លសវាក្មមលោយចូលរមួ លៅក្បុងការផលិតនូវ 
ផលិតផលសលរមច។ អាជីវក្មមឯក្ជន-សហលមននឹ៍ងទទលួបានជំនួយតាមរយែៈលសវាក្មម
ហិរញ្ដ វតទុនិងមនិប្មនហិរញ្ដ វតទុទីរកុ្ងនិងជនបទ។ 

លសដឌកិ្ចចពហុភាព អនុវតថមុែងារជាមយួនឹងតនួាទី បានពរងីក្សរមាបរ់ដឌប្ដល
ចូលរមួតាមរយែៈរកុ្មហ ុនរដឌ លៅក្បុងវស័ិយប្រ ប ឧសសាដហក្មមចំណីអាហារ និងលសវាក្មមប្ដល
រតួតពិនិតយលលើឧសសាដហូបនីយក្មមធនធានធមមជាតិលដើមផជំីនោះការពឹងប្ផអក្ការនាលំចញវតទុធាតុ
លដើមសលរមចបានអធិបលតយយភាពចំណីអាហារនិងប្ក្ប្របមាប រទីសផលិតក្មម (រលបៀបផលិត) 
ឲ្យមានភាពចុោះសរមុងោប ជាមយួនឹងធមមជាតិ។ វារតូវបានរបលមើលលមើលថារដឌនឹងបលងកើតប្ដន
ដីផលិតក្មម (ឧសម័នលៅ Chaco ប្ដក្លៅ Pantanal និងលីចូមលៅទំនាបអំបិល) ប្ដលអភវិ
ឌណនតំ៏ណជាលរចើនជាមយួនឹងលសវាក្មម និងអាជីវក្មមចរមុោះ និងឯក្ជន-សហលមន-៍សហក្រ
ណ៍លផេងលទៀតប្ដលជាបទំ់នាក្ទំ់នងនឹងធនធានជាយុទនស្ថៃសថទាងំលនោះ។ 

លនោះនឹងរតូវបានបំលពញបប្នទមលោយតំបនផ់លិតក្មមថាប ក្តំ់បនប់្ដលនឹងរបមូលផឋុ ំ
រកុ្មហ ុនសហលមនឯ៍ក្ជននិងចរមុោះរពមទាងំអងគការនានាលដើមផបីលងកើតទំនិញចមផងសរមាប់
ទីផសាដរក្បុងរសុក្និងទំនិញបប្នទមតន្រមលែពស់សរមាបទី់ផសាដរជាតិនិងអនថរជាតិ។ 
 
 

លលរមាង នលោបាយ លសដឌកិ្ចច សងគម និងវបផធមរ៌បស់រក្មុ 
ចលនាសងគម និងជនជាតិលដើមភាលតិច 

លតើបាតុក្មមឆ្ប ២ំ០០០-ឆ្ប ២ំ០០០៥ បានបលងកើតលលរមាង ប្ផបក្នលោបាយប្ដរឬ
លទ? ចាស់ណាស់ លឺបានបលងកើតជាពិលសសបនាធ បពី់របលទសបានរបកាសរដឌធមមនុញ្ដ ប្ដល
កំ្ណតថ់ារដឌជារដឌចរមុោះប្ផអក្តាមសហលមនរ៍មួជាមយួនឹងសវយត័ភាពថាប ក្តំ់បន ់ និងជន
ជាតិលដើមភាលតិច។ លនោះលឺជាលលរមាង: រដឌថមីនិងទំនាក្ទំ់នងថមីរវាងរដឌនិងសងគមប្ដលមាន
ទរមងជ់ាការដក្អាណានិលម។ វាទទលួស្ថគ ល់នូវទរមងស់ហលមនប៍្ដលទទលួបានលជាល
ជយ័លៅក្បុងការរស់រានឋនាសមយ័អាណានិលម និងស្ថធារណរដឌទាងំមូល លហើយប្ដល
បចចុបផនបបានកាល យជាទរមងរ់បឆ្ងំចំលពាោះមូលធននិយម សូមផបី្តពួក្លលក្ម៏ានការចូលរមួ
លៅក្បុងរងវងព់ាណិជជក្មម លុយ និងមូលធន រពមទាងំទាញចូលលៅក្បុងទំនាក្ទំ់នងមូលធន
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និយមក្ល៏ោយ។ លៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដសហលមនទ៍រមងស់ហលមននិ៍ងពហុនិយមសហលមន៍
បានកាល យជាជលរមើសជំនសួ។ លនោះលឺជាការបក្រស្ថយប្ផបក្នលោបាយន្រនពាក្យ Buen Vivir 

ប្ដលបានកំ្ណតល់ៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ ក្បុងនាមជាឃ្លល លចញពីសភាធមមនុញ្ដ ន្រនចលនាតស ូសងគម
របឆ្ងំនឹងមូលធននិយម និងការតស ូរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិចរបឆ្ងំនឹងអាណានិលម
និយម។ 

លជើងលម ប្ដលបានលបើក្លឡើងលោយចលនាតស ូសងគមជាដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅរក្
លោលលៅប្ដលបានលសបើលឡើង ក្ដូ៏ចជាការផ្លល ស់បឋូរ លៅក្បុងទរមងក់ារអនុវតថ និងរលឹោះស្ថទ ន
សងគម ដូលចបោះលហើយវាក្លុ៏ណជាតន្រមលផងប្ដរ។ វាទទលួស្ថគ ល់ក្មាល ងំពីកំ្លណើ តរបស់របជាជន
ថាមពលលំនិតន្រចបរបឌិតរបស់ពកួ្លលក្បុងការបលងកើតនិងស្ថទ បនារពមទាងំការរសលមើលរសន្រមដ៏
ខ្ល ងំកាល របស់ពកួ្លល។ Buen Vivir លៅក្បុងរបលទសបូលីវ ី និងរបលទសលអកាវ ឌរ័លឺការបក្
រស្ថយប្បបនលោបាយពាក្យ suma qamana និង sumak kawsay។ ពកួ្វាលឺជាការបក្
រស្ថយលោយលចតនាប្ដលទាក្ទិ់នលៅនឹងវដឋលពលលវោប្ដលរតឡបម់ក្ជាការបក្រស្ថយជា
ថមីមឋងលទៀតនូវទសេនែៈលោក្ធាតុរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិចលដើមផលីបើក្រចក្សរមាបម់តិរោិះលន់
ថមីលលើមូលធននិយមនិងភាពទានស់មយ័និងការយល់ដឹងអំពីផលវបិាក្ោប ងធងនធ់ងរន្រនវបិតថិប
រសិ្ថទ ន។ 

លតើ Buen Vivir ឬ 'ការរស់លៅោប ងលអ' អាចសលរមចបានតាមរលបៀបណា? លនលឹោះលឺ
សទិតលៅក្បុងទរមងប់្ដលមានដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ។ រលបៀបប្ដលវារតូវបានដឹក្នា។ំ និោយមាបង
វញិលទៀត រលបៀបប្ដលទំនាក្ទំ់នងនិងរចនាសមពន័នពាក្ព់ន័នន្រនលសដឌកិ្ចចមូលធននិយមពិភព
លោក្រតូវបានបប្មលងនិងរលបៀបប្ដលភាពរបទាក្ោ់ប រវាងផលិតក្មមនិងការផលិតបនថរតូវបាន
កាតផ់្លឋ ច។់ ទីមយួ សងគមបានផលិតបនថនូវភាពែុសោប ជានិមតិថរូបពីអតទនយ័មូលធននិយ
ម។ ទីពីរ ដំលណើ រលឆ្ព ោះលៅកានអ់នុលោមភាពន្រនទំនាក្ទំ់នងផលិតក្មមលផេងលទៀត។ លនោះលឺជា
លហតុផលប្ដលវាសំខ្នខ់្ល ងំក្បុងការពរងឹងការរបឆ្ងំវបផធម ៌ និងស្ថឋ រលឡើងវញិនូវឱ្កាស   
ទទលួបានបទពិលស្ថធនស៍ហលមន។៍ 

លនោះអាចជាមូលោឌ នរលឹោះសរមាបដំ់លណើ រផ្លល ស់បឋូរពីស្ថទ នភាពោចល់ោយប្ឡក្ប្បក្
ប្ែញក្ ពឹងប្ផអក្និសសាដរណក្មម និងការប្ផអក្លលើការនាលំចញប្ដលលយើងរស់លៅក្បុងលនាោះលឆ្ព ោះលៅ
លអកូ្ឡូសីុជីវស្ថៃសថសងគម និងផលូវចិតថទូលំទូោយប្ដលលធវើឲ្យមានលទនភាព អាចលៅរចួនូវ
រាល់អធិបលតយយភាព រលបោ់ប ង - ចំណីអាហារ បលចចក្វទិា ថាមពល លសដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ  
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វតទុ។ បនាធ បម់ក្របលទសបូលីវ ីអាចរតឡបល់ៅកានទី់ផសាដរជាមយួនឹងចាបល់ផេងលទៀតមនិប្មន
ជាពាណិជជក្រ និងមនិប្មនជាអបក្មូលធននិយម បបុប្នថជាអបក្កំ្ណតច់ាបទី់ផសាដរជាមយួនឹង
និមតិថរូបនិយមប្ដលផឋល់តន្រមលដល់ការរបមូលផថុ ំភាពចរមុោះ -ការរពមលរពៀងោប ជាមយួពិភព
លោក្ របជាជន វបផធម ៌និងភាវរស់ -លៅក្បុងទសេនវស័ិយសថីពីភាពលពញលលញន្រនជីវតិ។ 

 

កំ្ណតស់មាគ ល់ 

១. អតទបទលនោះ មានប្ផបក្ន្រន "ប្ផនការរដឌចរមុោះសរមាបក់ាររស់លៅោប ងលអឆ្ប  ំ ២០១០-ឆ្ប ំ
២០១៥" ប្ដលជាឯក្ស្ថររពាងជាសមូហភាពលរកាមការប្ណនារំបស់ Raul Prada លៅក្បុង
ឆ្ប ២ំ០១០ ប្ដលលរកាយមក្ជាអនុរដឌមៃនថីរក្សួងប្ផនការយុទនស្ថៃសថ។ ប្ផនការលនោះរតូវ
បានអនុមត័លោយែុទធកាល័យក្បុងប្ែក្ញ្ហដ ឆ្ប ដំប្ដល បបុប្នថមនិរតូវបានអនុវតថលទលោយស្ថរ
លសចក្ឋីសលរមចប្ផបក្នលោបាយរបស់រោឌ ភបិាល បូលីវ។ី  Buen Vivir លឺជាពាក្យក្បុងភាស្ថ
លអសាបញប្ដលអាចបក្ប្របថាជា "ការរស់លៅោប ងលអ" បបុប្នថមានអតទនយ័ែុសោប លៅក្បុង
តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន និងជាពិលសសក្បុងបរបិទរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច។លយើងលិតថា
ការងារទសេនាទានសឋីពី Buen Vivir ប្ដលបានបងាា ញទីលនោះលឺមានស្ថរែៈសំខ្ននិ់ងរតូវ
បានបញ្ចូ លក្បុងលសៀវលៅលនោះ។ 

២. អតីតអនុរដឌមៃនថីរក្សួងប្ផនការយុទនស្ថៃសថរបស់រដឌចរមុោះន្រនរបលទសបូលីវ ី និងអតីត
សមាជិក្សភាធមមនុញ្ដ របស់របលទសបូលីវ។ីស្ថរស្ថចារយប្ផបក្រទឹសឋីនលោបាយលៅសក្ល
វទិាល័យ San Andres។ សមាជិក្ន្រនរកុ្មការងាររស្ថវរជាវរមួ Comuna ។ ទីរបឹក្សាដអងគការ
សងគមន្រន Unity Pact ក្បុងអំឡុងលពលលរៀបចំពរងាងចាបស់ឋីពីមាតាធរណី។ 

៣. "លយើងមនិប្មនជាមាច ស់ក្មមសិទនិឬមាច ស់ប្ផនដីលនាោះលទ: Jichis of the lakes,  មាច ស់ន្ររពលឈើ
លៅក្បុងដីទំនាប តរមូវឲ្យលយើងសំុការអនុញ្ហដ ត ក្បុងការយក្ធាតុរបស់វា។ Andean 

Pachamama សងឃមឹថានឹងទទលួបានចំណី និងដងាវ យដល់នាងរបសិនលបើនាងរតូវលធវើការ
តបសបង": Luz Maria Calvo (សរមងព់ាក្យលៅក្បុងប្ផនការរដឌចរមុោះសរមាបក់ាររស់លៅោប ង
លអឆ្ប ២ំ០១០-ឆ្ប ២ំ០១៥)។ 
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៤. "ដីលឺជាមាតាពហុផលជាទីក្ប្នលងរស់លៅដូចជាប្រសចំការប្ដលមនុសេពឹងប្ផអក្សរមាប់
ចំណីអាហាររបស់ពកួ្លលធមមជាតិផឋល់នូវទឹក្និងែយល់។  ដូលចបោះលោលលំនិតសឋីពីការប្ថទាបីំ
បាចលឺ់ជាមូលោឌ ន: មនុសេក្ដូ៏ចជាភាវរស់លផេងលទៀតលៅលលើប្ផនដីប្ដរលឺទាងំអស់ោប ជា
សមាជិក្សហលមនជី៍វតិ។ ដូលចបោះលុណភាពន្រនពហុផលពនយល់អំពីសមតទភាពពិលសសោម ន
ពីរក្បុងការផឋល់ក្ឋីរសឡាញ់ដល់សហលមនជី៍វតិប្ដលជាសហលមនប៍្ដលទទលួបានប្ផលផ្លក ជា
និចច មឋងលហើយមឋងលទៀតលនោះ": Carlos Mamani (សរមងព់ាក្យលៅក្បុងប្ផនការរដឌចរមុោះ
សរមាបក់ាររស់លៅោប ងលអឆ្ប ២ំ០១០-ឆ្ប ២ំ០១៥)។ 

៥. Taypi សំលៅដល់ទីក្ប្នលងពាក្ក់្ណាថ លឬសបូលប្ដលរកុ្មរបឆ្ងំន្រនរបពន័នទវិក្និយមជបួ
ោប ។ លនោះលឺជាទីក្ប្នលងប្ដលធាតុពីរជបួោប : awqa (សរតូវរបឆ្ងំ) និោយមាបងវញិលទៀត ទី
ក្ប្នលងប្ដលអវីប្ដលែុសោប អាចលូតោស់ (Beltran, ឆ្ប ២ំ០០៣:៧៧) 
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ការដក្អាណានិលម និងការបំបាតរ់បបបិតាធិបលតយយ១លដើមផ ី 'ការរស់លៅ
ោប ងលអរបលសើរ' 
 

Elisa Vega 

ពី jatun ayllu  ន្រន Amarete លៅកានតំ់ប្ណងស្ថធារណែៈ: ការស្ថឋ រ ភាពន្រថលថបូរលឡើងវញិ 

លចញពីលរឿងរាប វជីវតិរបស់ែញុ ំ មុែរបររបស់ែញុ ំ ផលូវប្ដលែញុ ំបានលដើរក្បុងនាមជាៃសថីជនជាតិ
លដើមមាច ស់រសុក្លឺជាៃសថីមក្ពីជាតិ Kallawaya ែញុ ំបានលរៀនរស់ជាមយួនឹងមាតាធរណីនិងជាមយួ
នឹងជនជាតិលដើមភាលតិចលផេងលទៀត។ ជាតិ Kallawaya រតូវបានបលងកើតលឡើងលោយសហលមន ៍

ayllus មយួចំននួនិងោម ននរណាមាប ក្ក់្បុងចំលណាមពកួ្លលមានភាពែពងែ់ពស់ជាងនរណាលនាោះលទ។ 
ប្ផអក្លលើបទពិលស្ថធនល៍នោះ លយើងកំ្ពុងពាោមបលងកើតលឡើងវញិ នូវទរមងចំ់លណោះដឹងរបស់បុពវ     
បុរស។ ការដលណឋើ មឯក្រាជយ មាននយ័ថា ការស្ថឋ រលឡើងវញិនូវកិ្តថិយសរបស់លយើងក្បុងនាមជាជន
ជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ ពីលរពាោះអាណានិលមនិយមចងល់ធវើលយើង ែញុ ំលជឿថាចំលណោះដឹងរបស់លយើងលឺោម ន
តន្រមលលហើយរបជាជនរបស់លយើងលឺអន។់ 

ផលូវប្ដលែញុ ំបានលធវើដំលណើ រពី jatun ayllu ន្រន Amarete ប្ដលែញុ ំលៅកានមុ់ែតំប្ណងស្ថ
ធារណែៈបានចាបល់ផឋើមលឡើងលចញពីការងាររបស់ែញុ ំជាមយួនឹងអងគការសហលមន។៍ ការលចោះអាននិង
សរលសរមាននយ័ថាែញុ ំអាចជយួ មាឋ យរបស់ែញុ ំលៅលពលប្ដលោតក់ានមុ់ែតំប្ណងជាអាជាញ ធរមាប ក្។់ 
លៅលពលែញុ ំលៅជាលក្មងរសី ែញុ ំបានរមួដំលណើ រជាមយួនឹងមាឋ យរបស់ែញុ ំនិងបានជយួ ោតក់្បុងការសរ
លសរកំ្ណតរ់តាកិ្ចចរបជំុនិងលសចក្ឋីសលរមចនានា។ លៅលពលែញុ ំកាល យជាយុវតីមាប ក្ែ់ញុ ំបានចាបល់ផឋើម
ចូលរមួោប ងសក្មមលៅក្បុងអងគការយុវជន និងអងគការៃសថី។ លៅក្បុងរកុ្ង Charazani ឱ្កាសបាន
លបើក្ទាវ រសរមាបែ់ញុ ំជាមយួនឹងការងារក្បុងសហលមននិ៍ងជយួ ដល់ៃសថីឲ្យសិក្សាដលចោះអាននិងសរលសរ
រពមទាងំយល់ដឹងអំពីសិទនិរបស់ពកួ្លល។ លទាោះបីជាអាយុរបស់ែញុ ំលៅលក្មង  ែញុ ំរតូវបានលបាោះលឆ្ប ត
លរជើសលរ ើសអភបិាលរងលែតថ Bautista Saavedra បបុប្នថលោយស្ថរអាយុរបស់ែញុ ំ  ែញុ ំមនិបានទទលួ
យក្មុែតំប្ណងលនាោះលទ។ 

ក្បុងឆ្ប ២ំ០០៦ ែញុ ំរតូវបានលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសជាតំណាងរាៃសថក្បុងសភាធមមនុញ្ដ។ ជា
ដំបូងែញុ ំរតូវបានប្តងតាងំលោយជាតិ Kallawaya ឲ្យលធវើជាតំណាងរាៃសថលែតថBautista Saavedra។ 
លោយស្ថរចាបពិ់លសសសឋីពីការបលងកើតសភាធមមនុញ្ដបានកំ្ណតឲ់្យមានការចូលរមួរបស់ៃសថីតាម 

រយែៈសមភាពនិងការឆ្ល ស់លវនោប លៅលលើបញ្ជ ីលៅលពលប្ដលតំណាងរាៃសថមណឍ លលបាោះលឆ្ប តរបស់
ែញុ ំ  - ប្ដលរមួមានលែតថពីរលផេងលទៀតលឺលែតថ Omasuyus និងលែតថ Munecas - រតូវបានប្តងតាងំលនាោះ
ែញុ ំក្រ៏តូវបានលបាោះលឆ្ប តលរជើសលរ ើសជាតំណាងរាៃសថៃសថីប្តមាប ក្ល់ត។់បនាធ បពី់មានការប្តងតាងំរូបែញុ ំលឺ
មានការតវាប លចញពីលែតថមាខ ងលទៀត ប្ដលជារបន្រពណីមានថាប ក្ដឹ់ក្នាជំាបុរស។ មានការរបឆ្ងំពី



197 

អបក្របកានរ់បបបិតាធិបលតយយ ប្ដលមានសភាពខ្ល ងំកាល បំផុតពីលរពាោះែញុ ំលឺជាៃសថីប្ដលមានវយ័ក្មង។ 
ែញុ ំរតូវបានលលចាបែ់លួន លហើយពកួ្លលបានពាោមបងខំឲ្យែញុ ំចុោះហតទលលខ្ោប្លងពីតំប្ណងរបស់
ែញុ ំ។ លដើមផបីឋូរជាមយួនឹងការលោោះប្លងែញុ ំពកួ្លលបានឲ្យែញុ ំចុោះហតទលលខ្លលើរក្ោសសលដើមផពីកួ្លល
អាចប្ក្លងបនលំឯក្ស្ថរ ផធុយពីឆនធែៈរបស់ែញុ ំ។ ពកួ្លលក្ប៏ានលំរាមែញុ ំ ជាមយួនឹងការោក្ល់ទាសរបសិន 
លបើែញុ ំបឋឹងពកួ្លល។ បបុប្នថជាសំណាងលអសហលមនប៍ានរបមូលោប លដើមផសីលៃងាគ ោះែញុ ំ។ បនាធ បពី់ការតស ូ
ផ្លធ ល់ែលួនលោយមានជំនយួពីសហលមនរ៍បស់ែញុ ំ - រពមទាងំៃសថីនិងយុវជនពីសហលមនល៍ផេងលទៀត - 
ែញុ ំបានចូលសភាធមមនុញ្ដ លៅអាយុ២២ឆ្ប ។ំ 

សៃងាគ មចមផងរបស់ែញុ ំលៅក្បុងសភាធមមនុញ្ដ លឺក្បុងការទទលួបានការទទួលស្ថគ ល់របស់
ជាតិ Kallawaya ក្បុងនាមជាជនជាតិលដើមភាលតិចមាប ក្ក់្បុងចំលណាមជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ចំននួ
៣៦រូបប្ដលបលងកើតរដឌចរមុោះក្ដូ៏ចជាភាស្ថ Kallawaya-machajuya និងសវយត័ភាពជនជាតិលដើម
ភាលតិច។ ែញុ ំក្ប៏ានរបយុទនលដើមផដីលណឋើ មយុតថិធមនិ៌ងការផឋល់តន្រមលលលើលវជជស្ថៃសថបុរាណរបស់ជន
ជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ផងប្ដរ។ ការការពារសិទនិរបស់ៃសឋីលៅក្បុងសភាលឺសៃងាគ មដខ៏្ល ងំមយួលផេងលទៀ
ត។ ស្ថរែៈសំខ្នន់្រនការងារទាងំអស់លនោះលឺតរមូវការក្បុងការស្ថទ បនារដឌចរមុោះប្ផអក្លលើ Buen Vivir 

(ពាក្យក្បុងភាស្ថលអសាបញប្ដលអាចបក្ប្របថាជា "ការរស់លៅោប ងលអ" បបុប្នថមានអតទនយ័ែុសោប
លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីននិងជាពិលសសក្បុងបរបិទរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច)។ 

ក្បុងនាមជាសមាជិក្ន្រនលណែៈក្មាម ធិការអភវិឌណសងគមរបស់សភា ការទទលួបានអតទបទ
មយួចំននួប្ដលបានបញ្ចូ លលៅក្បុងអតទបទរដឌធមមនុញ្ដថមីមនិប្មនជាការងាយរសួលលទលទាោះបីជាៃសថី
មក្ពីលណបក្េលផេងនិងវណត ែៈសងគមលផេងលឺមានសំលឡងភាលលរចើនក្បុងលណែៈក្មាម ធិការក្ល៏ោយ។ 
ៃសថីមក្ពីលណបក្េជំទាស់ លឺរបឆ្ងំនឹងការទទលួបានអតទបទជាក្ោ់ក្ម់យួចំននួសរមាបៃ់សថីជន
ជាតិលដើមភាលតិច។ ពកួ្លលប្ថទាងំបានលសបើសិទនិក្បុងការមានជីវតិតាងំពីលពលបងកកំ្លណើ តនិងចង់
លថាក លលទាសលៅលលើការលរបើរបាក្វ់ធីិស្ថៃសថពនារកំ្លណើ តមយួចំននួ ពីលរពាោះវធីិអាចជំរុញដល់ការ
រលូំតកូ្ន។ លំនិតសឋីពីសិទនិក្បុងការមានជីវតិតាងំពីលពលបងកកំ្លណើ តលនោះលឺជាលំនិតរបបបិតាធិបលត
យយនិយម។ វាលចញមក្ពីៃសថី បបុប្នថៃសថីប្ដលមានអំណាចលសដឌកិ្ចចលហើយលនោះជាលហតុផលប្ដលពកួ្
លលមនិមានស្ថមលគីភាពជាមយួនឹងៃសថីជនជាតិលដើមភាលតិច ប្ដលមានរបាក្ចំ់ណូលទាប ៃសថីពី
តំបនជ់នបទប្ដលលរបើរបាស់រុក្ខជាតិឱ្សថលដើមផទីបស់្ថក តក់ារមានន្រផធលពាោះរបស់លយើង។ 

លៅក្បុង ឆ្ប ២ំ០១០ ែញុ ំរតូវបានអលញ្ជ ើញលៅចូលរមួជាមយួនឹងមនធីរ ដក្អាណានិលមរមួ
ជាមយួនឹង បងបអូនរបុសរសីលផេងលទៀត មក្ពីសភាធមមនុញ្ដ។ លយើងបានបលងកើត ការោិល័យ 
សរមាបក់ារលុបបំបាតរ់បបបិតាធិបលតយយនិយម ក្បុងនាមជាប្ផបក្មយួរបស់មនធីរ លហើយទីលនាោះ
លហើយលឺជាទីក្ប្នលងែញុ ំលធវើការនាលពលបចចុបផនបលនោះ។ 

លៅក្បុងដំលណើ ររបស់ែញុ ំលចញពី ayllu  មក្កានមុ់ែតំប្ណងស្ថធារណែៈ ែញុ ំបានដឹងថារដឌ
ចរមុោះរតូវយក្ចិតថទុក្ោក្ល់លើរបជាជាតិជនជាតិលដើមភាលតិចទាងំ ៣៦ របស់របលទសបូលីវបី្ដល



198 

មានលោលលំនិតនិងបទពិលស្ថធនល៍ផេងៗសឋីពី Buen Vivir លដើមផសី្ថទ បនាសងគមមយួរបក្បលោយ
យុតថិធមនិ៌ងភាពសុែដុមោម នការលរ ើសលអើងនិងការលក្ងរបវញ័្ចតាងំពីថាប ក្ល់រកាមលឡើងមក្។ 

 
Buen Vivir ពីបញ្ហដ ញាណរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិច 

Buen Vivir អាចរតូវបានស្ថទ បនាលឡើង ប្តតាមរយែៈការយក្លំរូតាមរលបៀបប្ដលសហ
លមនរ៍បស់លយើងនិង ayllus រស់លៅបបុលណាត ោះ។ សហលមនរ៍តូវបានលធវើលឡើងលោយភាវរស់ទាងំអស់ 

មនុសេសតវនិងមាតាធរណី។ ចាបត់ាងំពីលពលអបក្លៅជាកុ្មារលៅក្បុងសហលមនព៍កួ្លលបលរងៀន
អបក្ឲ្យលោរពភាវរស់ទាងំអស់។ សរមាបជី់ដូនជីតារបស់លយើងអវីៗរលបោ់ប ងប្ដលលៅជំុវញិលយើងលឺ
មានជីវតិរាបប់ញ្ចូ លទាងំទឹក្និងភប។ំ ឥនននូមានជីវតិពីលរពាោះវាលក្ើតលចញពីសំណាយទឹក្។ អវីៗរលប់
ោប ងលៅក្បុងធមមជាតិលឺ chachawarmi និងមានសមតាផ្លធ ល់របស់ែលួន។ 

លៅក្បុងសហលមនល៍យើងក្សិ៏ក្សាដអំពីទរមងន់្រនអងគការដូចជា mink'a និង ayni ផងប្ដរ។ 
Mink'a លឺជាការងារសហលមនស៍រមាបរ់លបោ់ប លហើយ ayni លឺជាការងារលៅវញិលៅមក្។ លយើងក្៏
លធវើការលោោះដូរជាដំណំា និងបសុសតវក្បុងតំបនល់ហើយការលនោះជយួ ឲ្យលយើងអាចលធវើពិពិធក្មម និង
បលងកើតនូវលសដឌកិ្ចចផ្លធ ល់ែលួនរបស់របជាជាតិ  Kallawaya ។ អវីប្ដលសំខ្នផ់ងប្ដរ ទនធឹមនឹងរបស់
ទាងំលនោះលឺបញ្ហដ ញាណ របស់បុពវបុរសអំពី pirwas -ការរក្សាដទុក្លសផៀងអាហារ និងរោបធ់ញ្ដជាតិ
ប្ដលជយួ ឲ្យលយើងអាចផគតផ់គងស់រមាបល់ពលប្ដលមានលរោោះរុាងំសងួតឬទឹក្ជំននល់ោយស្ថរលយើង
មានលសផៀងប្ដលអាចទុក្បានរយែៈលពលលលើសពីរបាឆំ្ប ។ំ លយើងោម នលំនិតលរបើរបាស់អវីៗរលបោ់ប ង
ប្ដលលយើងបានផលិត លៅក្បុង ayllu ប្ដលជាការែជោះខ្ជ យអវីប្ដលមាតាធរណី ផឋល់ឲ្យលយើងលនាោះ
លទ។ Qapana  ប្ដលជាដំណំាឆ្ល ស់ោប ជយួ ឲ្យលយើងអាចប្ថទាបំ្ផនដីនិងរក្សាដបាននូវសមតទភាពផ
លិតរបស់ែលួន។ Waki លឺជាស្ថលគីភាពឬអំលណាយន្រនការផលិតប្ដលអបក្ផឋល់ជូននរណាមាប ក្ប់្ដល
មានចំណាយឥតរពាងទុក្ ឧទាហរណ៍លោយស្ថរជំងឺឬសរមាបល់ហតុផលលផេងលទៀត។ លយើងែញុ ំ
រតូវប្ផអក្លលើបញ្ហដ ញាណទាងំអស់លនោះផងប្ដរ លពលប្ដលលយើងស្ថទ បនាលោលលំនិត សឋីពី Buen 

Vivir។ 

 

ការដក្អាណានិលមនិងការរុោះលរ ើរបបបិតាធិបលតយយ 
លដើមផសី្ថទ បនា  Buen Vivir លយើងចាបំាចរ់តូវក្មាច តទំ់នាក្ទំ់នងន្រនការរតួតរតានិងការ

លក្ងរបវញ័្ចតាមរយែៈការដក្អាណានិលមនិងការរុោះលរ ើរបបរលបរ់លងលោយរពឹទនចារយ។ លយើងនិោយ
ថាអាណានិលមនិយមលឺប្ផអក្លលើអក័្េពីរ: ការរបកានពូ់ជស្ថសននិ៍ងរបបបិតាធិបលតយយ។លនាោះលឺជា
លហតុផលប្ដលលៅក្បុងមនធីរលយើងរបឹងប្របង: 
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១. ោតរតោងអំពីទំនាក្ទំ់នងសងគម ន្រនការរតួតរតាប្ដលរតូវោប  នឹងលំោបន់្រន
របបបិតាធិបលតយយនិយម និងអាណានិលមនិយម រពមទាងំបងាា ញពួក្វាឲ្យរលបោ់ប
លមើលល ើញ។ 

២. លធវើឲ្យរចនាសមពន័នន្រនការរតួតរតាប្បបបិតាធិបលតយយនិយម និងអាណានិលម
និយមរពមទាងំលធវើឲ្យវាធាល ក្ល់ៅក្បុងវបិតថិ។ 

៣. ប្ក្ប្របទំនាក្ទំ់នងសងគមន្រនការរតួតរតាទាងំលនោះ លដើមផសី្ថទ បនាសងគមមយួ
របក្បលោយយុតថិធម ៌និងភាពសុែដុមលោយមានសមតាជាមយួនឹងមាតាធរណី។ 
 
របលភទមយួន្រនលោលនលោបាយរបស់លយើងលៅក្បុង Vice-Ministry of Decolonisation‟s 

O'ce ការោិល័យលុបបំបាតរ់បបបិតាធិបលតយយនិយមរបស់មនធីរដក្អាណានិលមលឺការបលងកើតក្មម
វធីិ "អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ដលមានឫសលល់លៅក្បុងសហលមននិ៍ងតន្រមលរបស់បុពវបុរស"។ លនោះលឺការរបឹង
ប្របងក្ស្ថងបទពិលស្ថធនន៍្រនការស្ថឋ រមក្វញិ នូវលំរូសមាសភាពរលួស្ថររបស់បុពវបុរស រពមទាងំ
បលងកើតលឡើងវញិ និងធានានូវរបពន័នចំលណោះដឹងរបស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្និងរបជាជនលដើម។ វា
រតូវបានចងអុលបងាា ញថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ផអក្លលើរបបបិតាធិបលតយយបចចុបផនបកំ្ពុងសទិតក្បុងវបិតថិ។ 
រដឌរតូវយក្ចិតថទុក្ោក្ថ់ាលដើមផបី្ក្ប្របសងគមនិងស្ថទ បនារដឌចរមុោះលយើងរតូវប្ក្ប្របទរមងទូ់លៅបំផុត
ន្រនការលរៀបចំរចនាសមពន័នរលួស្ថរប្ដលជាលទនផលលចញពីរបបអាណានិលមនិយម និងរបបបិតាធិប 
លតយយ។ 

លយើងរតូវការជសួជុលលឡើងវញិ នូវការអនុវតថសិទនិអំណាចលោយជនជាតិលដើមភាលតិច
និងរបជាជនលដើម និងសហលមនជ៍នបទ រពមទាងំស្ថឋ រមក្វញិនូវឬសលល់បុពវបុរស របស់ែលួន 
ពីលរពាោះការមក្ដល់ន្រនរបស់អាណានិលមនិយម និងរពោះវហិារបានដលណឋើ មទរមងអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់បុពវបុរសទាក្ទិ់នរលបៀបអនុវតថនសិ៍ទនិអំណាចលៅក្បុងសហលមន។៍ ចាបត់ាងំពីសមយ័អាណា
និលមនិយមលដើមផកីានមុ់ែតំប្ណង បឋីរបពននរតូវលរៀបការ លរកាមនិោមរបស់រពោះវហិារកាតូលិក្ 
លហើយដូចោប លនោះប្ដ រអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ដលបានលធវើលឡើងរតូវរសបលៅតាមនិោម រលបរ់លងលោយ
រពឹទនចារយរបស់រពោះវហិារ។ លៅក្បុងសហលមនបុ៍លគលមាប ក្រ់តូវបានចាតទុ់ក្ថាជាមនុសេលៅលពលពកួ្
លលមានបឋីរបពននប្ដលបានលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រតឹមរតូវ - jake (ជាភាស្ថ Aymara) ឬ runa (ជា
ភាស្ថ Quechua)។ ប្តបនាធ បពី់លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ដលពកួ្លលមានសិទនិទទលួបានដីលហើយបឋី
របពននអាចអនុវតថនពិ៍ធីលោរពមាតាធរណីនិងកាល យជាមានសិទនិអំណាច។ លោលជំហរន្រនពាក្យសិទនិ
អំណាចលៅក្បុងសហលមនជ៍នជាតិលដើមភាលតិចលឺទទលួបានរមួោប លោយបឋីរបពនន។ លហតុផលលនោះ
លហើយលទើបវាជាការសំខ្នណ់ាស់ប្ដលរតូវបលងកើតលឡើងវញិនូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ផអក្លលើចំលណោះដឹង
របស់បុពវបុរសលោយស្ថឋ រមក្វញិនូវបញ្ហដ ញាណដល៏អនិងការលវៀរចាក្ការអនុវតថមនិលអ។ 
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វាជាការចាបំាចប់្ដលរតូវលលើក្លឡើងថា រពោះវហិារកាតូលិក្បានលដើរតនួាទីសបូលលៅក្បុង
ការរតួតរតាអាណានិលមនិយម ប្បបបិតាធិបលតយយលលើជនជាតិលដើមភាលតិច និង ៃសថីលៅក្បុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ដលបានកំ្ណតត់នួាទីលផេងៗរបស់ពកួ្លល។ បុរសរតូវបានផឋល់តនួាទីជាអបក្ផគត់
ផគងនិ់ងរបធានរលួស្ថរ ក្បុងែណែៈប្ដលៃសថីរតូវទទលួតនួាទីបនថពូជ។ ជាមយួនឹង លំនិតទាងំលនោះ
ប្ដលបានោក្ល់ចញលោយរពោះវហិារ អបក្ទទលួយក្ជំលនឿ ដូចជាថាៃសថី ប្ដលមានកូ្នរបុសចំននួ
១២នាក្នឹ់ងរតូវលឡើងលៅឋានសួលល៌ោយោម នអំលពើបាប ពីលរពាោះរពោះលយស ូមានស្ថវក្១២រូបប្ដល
ជាបុរសទាងំអស់។ លនាោះលឺរោនប់្តជាលមាទនភាពក្បុងភាពជាបុរសសុទនស្ថធ។ 

ការប្បងប្ចក្តនួាទីលនោះ ដល់ៃសថីលឺជាទរមងម់យួន្រនការរតួតរតា លដើមផឲី្យជនជាតិលដើម
មាច ស់រសុក្ទទលួយក្ថាពកួ្លលរតូវប្តរក្ និងោម នការអបរ់ ំ លហើយៃសថីចំណាយជីវតិទាងំមូលរបស់
ពកួ្លលក្បុងការប្ថទាកូំ្នលោយមានលំនិតថានឹងបានលឡើងលៅឋានសួល។៌ 

លៅក្បុងរយែៈលពលន្រនការផ្លល ស់បឋូរទាងំលនោះ  ជាមយួនឹងរដឌចរមុោះរបស់របលទសបូលីវនិីង
ការស្ថទ បនារកុ្មរលួស្ថរថមី  លយើងរក្សាដថារបសិនលបើរលួស្ថរទំនាក្ទំ់នងរបស់ែលួនកានប់្តរងឹមាលំោយ
ប្ផអក្លលើភាពលសមើោប និងបដិការលនាោះសងគមនិងរដឌចរមុោះក្រ៏តូវបានពរងឹង។ ក្បុងលពលបចចបផនបលនោះ  
រលួស្ថរនិយមរបបបិតាធិបលតយយ លឺជាមូលលហតុន្រនអំលពើហិងសាដ ប្ផអក្លលើការរតួតរតារបស់បុរស
លហើយជាលទនផលរលួស្ថររតូវបានប្បក្បាក្។់ អវីប្ដលលយើងកំ្ពុងលសបើជាជលរមើសជំនសួលនាោះលឺរតូវ
ស្ថទ បនាទរមងរ់លួស្ថរថមីជាមូលោឌ នសរមាបក់ាររុោះលរ ើរបបរលបរ់លងលោយរពឹទនចារយ។ រកុ្មរលួស្ថរថមី
ទាងំលនោះមនិរោនប់្តជារលួស្ថរប្ដលមានប្តកូ្ននិងឪពុក្មាឋ យបបុលណាត ោះលទ -ពកួ្លលលឺមានពហុភាព
លៅក្បុងសមាសភាពរបស់ពកួ្លល។ 

ការផ្លល ស់បឋូរចាបឬ់ការផ្លល ស់ពីលសរនិីយមប្ផអក្លលើអាណានិលមនិយមលៅចាបរ់ដឌចរមុោះ 
អតាថ ធីនភាព បងកបនូ់វកំ្ប្ណទរមងច់ាបក់្បុងទិសលៅដក្អាណានិលមនិងរុោះលរ ើរបបបិតាធិបលតយយ
ប្ដលនាលំៅរក្ការបលងកើតនូវរដឌចរមុោះ។ លនាោះលឺជាលហតុផលប្ដលលយើងកំ្ពុងលធវើការងារលដើមផបី្ក្
ទរមងរ់ក្មសឋីពីរលួស្ថរប្ដលនឹងរតូវប្ក្ប្របលៅជារក្មសឋីពីរលួស្ថរ (ពហុភាព)។លយើងក្កំ៏្ពុងលធវើ
ការងារប្ផបក្ចាបល់ដើមផបី្ក្ប្របការចុោះបញ្ជ ីពលរដឌនិងចាបស់មមូលរដឌធមមនុញ្ដ ប្ដល នឹងបញ្ជូ លនូវ
ភាពលសមើោប លៅក្បុងរបពន័នទាងំអស់ន្រនមុែតំប្ណងស្ថធារណែៈលហើយក្អ៏ាចឲ្យលោលនលោបាយស្ថ
ធារណែៈរតូវបានលរៀបចំលឡើងសរមាបៃ់សថីនិងរលួស្ថរថមីផងប្ដរ។របសិនលបើមានភាពលសមើោប លៅក្បុង
សមាសភាពរលឹោះស្ថទ នរបស់រដឌវានឹងកាតប់នទយនូវរបបបិតាធិបលតយយលៅក្បុងរដឌ។ 

លចញពីបទពិលស្ថធនរ៍បស់សហលមន ៍  ប្ដលសហលមនទ៍ាងំមូលជយួ ដល់បឋីរបពននលរៀប
ការថមីលថាម ងលៅក្បុងជីវតិថមីរបស់ពកួ្លល តាមរយែៈ aynI លយើងលជឿថារដឌចរមុោះរតូវបានស្ថទ បនាលឡើង
តាងំពីថាប ក្ល់រកាមលឡើងមក្លឺពី ayllus និង រលួស្ថរជាប្ផបក្តូចបំផុតលៅក្បុងជីវតិរបចានំ្រថង។ 

រដឌធមមនុញ្ដថមីរបស់រដឌចរមុោះបានលបើក្ផលូវសរមាបក់ាររុោះលរ ើរបបរលបរ់លងលោយរពឹទនចារយ
ប្ដលរតូវបានបញ្ចូ លជាប្ផបក្មយួន្រនដំលណើ រការដក្អាណានិលម។ វាលឺជាចលនានិងមលនាលមវជិាជ
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របស់ជនជាតិលដើមភាលតិច ប្ដលបានរបឹងប្របងលធវើឲ្យវារបាក្ដថា លោលលំនិតសឋីពីភាពសមមូល
លោលការណ៍បំលពញោប និងភាពសុែុដុមរមយនារវាងៃសថីបុរស និងមាតាធរណីមនិរោនប់្តអំណោះ
អំណាងបបុលណាត ោះលទ  បបុប្នថវាជា ajayu (ស្ថម រតី) ន្រនដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរោប ងពិតៗ។ 

វទិាស្ថៃសឋ និងភាពទានស់មយ័កំ្ពុងរបប្ជងនឹង Pachamama លោយការប្សវងរក្
ជីវតិលៅលលើភពលផេងលទៀត។ ដូចោប លនោះប្ដរ ពកួ្លលចងជំ់នសួៃសថីលោយមានលំនិតដូចជា ការវោះកាត់
ោក្ស់ផូនលៅក្បុងរាងកាយបុរស ប្ដលជាអវីប្ដលពកួ្លលកំ្ពុងពាោមលធវើ នាលពលបចចុបផនប។ ការ
ដលណឋើ ម និងការលួចបញ្ហដ ញាណរបស់ៃសឋី ឬលជាលជយ័សលរមចបានរបស់បុពវបុរស ក្បុងនាមភាព
ទានស់មយ័ និងវទិាស្ថៃសឋ និងអភវិឌណននិ៍យមលឺ ជាទលងវើរបស់រកុ្មនិយមរបបបិតាធិបលតយយ
ប្ដលរកី្រាយនឹងការរតួតរតាផ្លធ ល់របស់ពកួ្លល -វាលឺជាការរបកានពូ់ជស្ថសនរ៍បបរលបរ់លងលោយ
រពឹទនចារយមូលធននិយម។ 

លដើមផសី្ថទ បនា Buen Vivir លឡើងវញិ លយើងែញុ ំរតូវការសមតា រវាងៃសថី បុរស និងមាតា
ធរណីប្ដលជា Pachamama របស់លយើង។
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អនថរកាលលឆ្ព ោះលៅសមយ័កាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម: ទិសលៅ 
ជលរមើស វស័ិយ សក្មមភាព 
Eduardo Gudynas១ 

រលបៀបអភវិឌណន ៍ប្ដលអនុវតថលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន លឺមានលក្ខណែៈ មនិរបក្ប 
លោយចីរភាពលទ។ ការពឹងប្ផអក្លលើការនាលំចញវតទុធាតុលដើម លៅប្តមានការលំបាក្ធងនធ់ងរ លៅប្ត
រារាងំដល់ការលុបបំបាតភ់ាពរកី្រក្ និងការែូចខ្តបរសិ្ថទ នបនថមានភាពសក្មម។ ក្បុងលពលប្តមយួ
លនាោះ លៅក្បុងមារតោឌ នសក្លលោក្លយើងកំ្ពុងទទលួរងនូវវបិតថិពហុវមិារតលហើយរបសិន លបើលយើង
លមើលហួសពីអណឋូ ងប្រ បលសដឌកិ្ចចធំៗ ប្ដលរបជាជាតិក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន មយួចំននួកំ្ពុងជបួ
របទោះលយើងមនិអាចលមើលមនិល ើញ ពីបញ្ហា លសដឌកិ្ចច និងហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិោប ងធងនធ់ងរ ឬលំរាម
កំ្ប្ហងពីបំប្របំរលួអាកាសធាតុជាសក្លលនាោះលទ។ 

សូមផបី្តមានឧបសលគ និងការរពមានទាងំលនោះក្ប៏ណាឋ របលទសលៅទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូង
កំ្ពុងបនថបលងកើនរលបៀបការអភវិឌណន ៍ ប្ផអក្លលើការលធវើអាជីវក្មមធនធានធមមជាតិខ្ល ងំកាល  និងការលក្់
របស់ពកួ្លលលៅលលើទីផសាដរសក្លលោក្។  លយើងកំ្ពុងលមើលល ើញនូវក្មាល ងំជំរុញោប ងខ្ល ងំកាល លឆ្ព ោះ
លៅនិសសាដរណក្មមនិយម ទាងំលៅក្បុងវស័ិយប្បបកាល សិុក្ដូចជាប្រ បឬលរបងនិងឧសម័ននិងលៅក្បុងវស័ិ
យក្សិឧសសាដហក្មមមយួចំននួ។  បណាឋ របលទសទាងំអស់លនោះកំ្ពុងកាល យជារបលទសនិសសាដរណក្មម
និយម: របលទសទាងំឡាយប្ដលកំ្ពុងលធវើពិពិធក្មមឧសសាដហក្មមនិសសាដរណែៈរបស់ពកួ្លលរចួលហើយ
ក្បុងែណែៈប្ដលរបលទសទាងំឡាយប្ដលបចចុបផនបមនិទានកំ់្ពុងពាោមចូលរមួក្បុងការរុក្រក្ប្រ បឬ
ែងួយក្លរបង។ ឧទាហរណ៍របលទសផលិតលរបងដូចជារបលទសលអកាវ ឌរ័កំ្ពុងពាោមលលើក្ក្មពស់
ការរុក្រក្ប្រ បខ្ប តធំក្បុងែណែៈប្ដលរបលទសអ ុយរុហាគ យប្ដលជារបជាជាតិមយួធាល បម់ានជំនាញប្ផបក្
ក្សិក្មមបចចុបផនបកំ្ពុងស្ថក្លផងអណឋូ ងប្រ បលបើក្លដើមផរីុក្រក្លរ បប្ដក្។ 

ដូចោប លនោះប្ដរ លៅក្បុងបណាឋ របលទសទាងំអស់លនោះ និសសាដរណក្មមនិយមលឺជាសបូលន្រន
ភាពតានតឹងធងនធ់ងរនិងការតវាបសងគម។លហតុផលលឺមានលរចើនណាស់ចាបពី់ផលបបោះពាល់បរសិ្ថទ នន្រន
ឧសសាដហក្មមនិសសាដរណារហូតដល់ផលបបោះពាល់អារក្ក្រ់បស់វាលៅលលើលសដឌកិ្ចចប្បបរបន្រពណីពីការ
បឋូរទីតាងំរបស់សហលមនល៍ោយបងខំរហូតដល់ការលំរាមកំ្ប្ហងលៅលលើរកុ្មជនជាតិលដើមភាលតិច។ 

ស្ថទ នភាពប្បបលនោះលឺល ើញមានលៅក្បុងបណាឋ របលទសទាងំអស់លនោះសូមផបី្តវាមានភាព
ែុសោប ខ្ល ងំ លៅក្បុងចំណុចលផេងៗ ដូចជាការពាក្ព់ន័នរបស់រដឌ ភាលរយន្រនផលចំលណញប្ដលរដឌ
ទទលួបានឬតនួាទីរបស់និសសាដរណក្មមនិយម ក្បុងនាមជាយុទនស្ថៃសថការអភវិឌណជាតិ ប្ដលបាន
លរៀបចំលឡើង។ លហតុលនោះលហើយវាជាការចាបំាចក់្បុងការប្បងប្ចក្ភាពែុសោប រវាងនិសសាដរណក្មម
និយមធមមតា និងនិសសាដរណក្មមនិយមប្បបវឌណននិយម (Gudynas, ២០០៩b)។ ចំណុចលនលឹោះមយួ
ចំននួប្ដលលក្ើតមានញឹក្ញាបន់្រននិសសាដរណក្មម តាងំពីលនោះដូចជាការរលំោភលលើធមមជាតិ លដើមផី
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បំលពញកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និងលំនិតសឋីពីការអភវិឌណ ថាជាដំលណើ រវឌណនភាពសមាភ ររតងឆ់កុយជាបនថ 
បនាធ ប។់ 

ស្ថទ នភាពទាងំលនោះ មាននយ័ថាការពិនិតយអំពី "ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ " មនិរបាក្ដ
ថារតូវប្តលោោះរស្ថយនិសសាដរណក្មមនិយមលនាោះលទ។ លបើមនិដូលចបោះលទ ការរកី្ស្ថយ និងរបពលវបផ
ក្មមន្រនឧសសាដហក្មមនិសសាដរណែៈនឹងមាននយ័ថារាល់ជលរមើសជំនសួលឺមនិលពញលលញ។ និោយ
មាបងវញិលទៀតជលរមើសជំនសួក្រ៏តូវប្តលលើក្ក្មពស់លរកាយនិសសាដរណក្មមនិយមប្ដលជយួ ក្បុងការ
បំប្បក្និងជំនោះភាពពឹងប្ផអក្លនាោះផងប្ដរ។ 

លៅក្បុងជំពូក្លនោះលយើងនឹងពិនិតយអំពីចំណុចមយួចំនួនន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរប្ដលអាចមាន
ចំលពាោះលរកាមនិសសាដរណក្មមនិយម។ ការវភិាលលឺជាប្ផបក្មយួន្រនការងារប្ដលបានអនុវតថលោយអបក្និ 
ពនននិងរកុ្មការងារលៅមជឈមណឍ លលអកូ្ឡូសីុសងគមតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន (CLAES) លដើមផសិីក្សាដអំពី
អវីប្ដលលយើងលៅថា "ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ" លៅកានក់ារអភវិឌណមយួលផេងលទៀតឬ "ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅ
កាន ់Buen Vivir"'២       

 

 

ភាពចាបំាចន់្រនដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម 

បញ្ជ ីអំណោះអំណាងមយួចំនួន បានបងាា ញថា លហតុអវីបានជាមានការចាបំាច ់ រតូវលធវើ
ដំលណើ រលឆ្ព ោះលៅសលរមចនូវយុទនស្ថៃសថ លរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម វានឹងរតូវបានពិនិតយលមើល 
ោប ងទូលំទូោយលៅទីលនោះ បបុប្នថវាជាការសំខ្នម់យួប្ដលរតូវលលើក្លឡើងអំពីសំខ្នបំ់ផុតមយួចំ 
ននួ។ 

លៅចំណុចទីមយួ វាមានភាពចាបំាចប់្ដលរតូវអំពាវនាវ ឲ្យមានការបញ្ឈបនូ់វផលបបោះ
ពាល់សងគម និងបរសិ្ថទ នោប ងរសួចរស្ថវ ពីឧសសាដហក្មមនិសសាដរណែៈសំខ្ន់ៗ ។ មានភសថុតាងជា
លរចើនអំពី ផលបបោះពាល់ទាងំលនោះប្ដលមានចាបពី់ការបំពុលបរោិឌ ន រហូតដល់ការបាតប់ងតំ់បនធ់មម
ជាតិ។ ឧទាហរណ៍ ឧសសាដហក្មមប្រ ប និងលរបងខ្ប តយក្េ កំ្ពុងរកិំ្លលៅក្បុងតំបនធ់មមជាតិថមី ដធំ៏
លវឹងលលវើយ ប្ដលបបោះពាល់ដល់តំបនជី់វែៈចំរុោះែពស់ និង លធវើឲ្យរបភពទឹក្ ។ល។និង។ល។ របឈម
នឹងលរោោះថាប ក្ ់ផងប្ដរ (Dematteis និង Szymczak, ឆ្ប ២ំ០០៨)។ 

វាក្ជ៏ាការរបញាបរ់តូវ លោោះរស្ថយជាបនាធ ននូ់វភាពលលមអៀងខ្ល ងំសរមាបជ់លមាល ោះ លៅជំុ
វញិសហរោស រុក្រក្ជាលរចើន។  ភាពតានតឹងទាងំលនោះ លឺមានលក្ខណែៈរសួចរស្ថវខ្ល ងំលៅក្បុងទី
ក្ប្នលងជាលរចើន ប្ដលលពលែលោះឈានរហូតដល់មានអំលពើហិងសាដ និងការអនុវតថនផ៍ធុយពីលិទិនរបជាធិប
លតយយ លៅតាមក្រណីលផេងៗោប  (ឧទាហរណ៍ ដូចក្បុងក្រណីប្ដលបានពិពណ៌នាលោយ លោក្ De 

Echave et al., ឆ្ប ២ំ០០៩)។ 
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លយើង រតូវចងចាចំាស់ក្បុងចិតថថានិសសាដរណក្មមនិយម បានផឋល់នូវអតទរបលោជនល៍សដឌ
កិ្ចចតិចតចួណាស់ ឬមានកំ្រតិកំ្ណត។់ ឧទាហរណ៍ ការប្ដលបនធុក្ចំណាយលលើសងគមនិងបរសិ្ថទ ន
រតូវពឹងប្ផអក្លលើអវីប្ដល លៅខ្ងលរៅ លឺជាបនធុក្ចំណាយលសដឌកិ្ចចដធ៏ងនធ់ងរ ប្ដលលធវើឲ្យបាតប់ង់
ធងនធ់ងរ នូវការលផ្លឋ ត លៅលលើលសដឌកិ្ចច ទាក្ទ់ងលៅលលើទំនិញសំខ្ន់ៗ  និងកាតប់នទយនូវសមតទភាព
លធវើពិពិធក្មមផលិតក្មម ក្បុងែណែៈលពលប្ដលការងាររតូវបានបលងកើតលឡើងលឺមានតិចបំផុត (Acosta, 

ឆ្ប ២ំ០០៩)។ 
លយើងមនិរតូវលភលចថាវស័ិយជាលរចើន លឺពឹងប្ផអក្លៅលលើធនធានប្ដលនឹងរតូវរងីសងួតលៅ

លពលអនាលតដែ៏លី (ដូចជា ជំរក្លរបង និងឧសម័នលៅក្បុងរបលទសមយួចំននួ) ។ ការផ្លល ស់លៅតំបនថ់មី 
របស់អាជីវក្មមលលើធនធាន បងកបនូ់វនីតិវធីិរបឈមនឹងលរោោះថាប ក្ ់ ន្រនការបបោះពាល់សងគម និងបរសិ្ថទ
ន ែពស់។ វាក្ម៏និចាស់ោស់ប្ដរថា ពកួ្លលនឹងទទលួបានផលលនាោះប្ដរ ប្ផអក្លលើប្ដនកំ្ណតន់្រនប
លចចក្ វទិានាលពលបចចុបផនបលនោះ។ 

ទីបំផុត បំប្របំរលួអាកាសធាតុស្ថក្លលោក្ បងកនូវឧបសលគោប ងធងនធ់ងរ លៅលលើអាជីវ
ក្មមផូសីុលចំលហោះ។ របសិនលបើលយើងមានបំណងបងាក រ ការលក្ើនលឡើងក្លៅឋ ជាស្ថក្ល មនិឲ្យមាន
ការលក្ើនលឡើងជាបនថ លនាោះជំរក្លរបងប្ដលលៅសល់ លៅក្បុងបណាឋ របលទសរបស់លយើង រតូវប្តមនិ
រតូវបាន ដុត ដូលចបោះលហើយវាលឺោម ននយ័អវីលនាោះលទក្បុងការចរមាញ់យក្វាលនាោះ។ 

បញ្ហា ទាងំអស់លនោះ បានបងាា ញថាអវី ប្ដលសំខ្នន់ាលពលបចចុបផនបលនោះលៅក្បុងទវីបអាលមរ ិ
ក្ ខ្ងតផូងលឺ "និសសាដរណក្មមនិយមប្បបជញ្ចក្ឈ់ាម" ប្ដលសក្មមភាពលធវើលឡើងក្បុងរទងរ់ទាយធំឬ
ខ្ល ងំកាល  ផលបបោះពាល់សងគម និងបរសិ្ថទ នរបស់ពកួ្លល មានសភាពខ្ល ងំកាល  លហើយបនធុក្ចំណាយ 
របស់ពកួ្លលរតូវបានពឹងប្ផអក្លលើរបភពខ្ងលរៅ។ សងគមជាតិទាងំមូល លឺអបក្ប្ដលរតូវលោោះរស្ថយ 
នូវផលបបោះពាល់អារក្ក្ប់្ដលឧសសាដហក្មមទាងំលនោះបានបនេល់ទុក្។ ក្បុងលពលជាមយួោប លនាោះប្ដរ 
ពកួ្លលលឺរោនប់្តរបមូលផឋុ ំការពឹងប្ផអក្លសដឌកិ្ចចលលើស្ថក្លភាវូបនីយក្មម ប្ដលមានអតទរបលោជន៍
តិចតចួសរមាបល់សដឌកិ្ចចជាតិ ឬការបលងកើតការងារប្តបបុលណាត ោះ។ 

លហតុលនោះលហើយ លទើបវាជាការចាបំាច ់ - និងបនាធ ន ់ - ក្បុងការប្សវងរក្ជលរមើសជំនសួលៅ
លរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម។ វាប្លងជាសំណួរសរមាបពិ់ភាក្សាដប្វក្ប្ញក្ ថាលតើការលនោះចាបំាច់
រតូវអនុវតថឬ មនិអនុវតថនល៍នាោះលទៀតលឡើយ។ ផធុយលៅវញិ លយើងចាបំាចរ់តូវពិចារណាអំពីជលរមើស
លផេងៗ ប្ដលមាន សរមាបក់ារបំប្បក្ភាព ពឹងប្ផអក្លៅលលើឧសសាដហក្មមនិសសាដរណាលនោះ។  ជាក្់
ប្សឋង បណាឋ របលទសប្ដលចាបល់ផឋើមពិភាក្សាដអំពីបញ្ហា ទាងំលនោះ ជាដំបូងនឹងអាចលរតៀមលរៀបចំឲ្យ
បានកានប់្តលអ ក្បុងការលោោះរស្ថយអនាលតដែ៏លី ប្ដលនឹងលជៀសមនិផុតសំរាបល់ៅលរកាយនិសសាដរ
ណក្មមនិយម ។ ដូលចបោះការពិភាក្សាដ លរួលផ្លថ តលលើរលបៀបលរៀបចំដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ អនថរកាល ទាងំលនោះ: 
ថាលតើទិសលៅអវីប្ដលពកួ្លលអាចនឹងរបកានយ់ក្? ថាលតើអវីជាសក្មមភាពប្ដលពកួ្លលអាចអនុវតថន?៍ 
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ថាលតើតអួងគមយួណាប្ដលអាចចូលរមួលៅក្បុងការស្ថទ បនាពកួ្លល និង ថាលតើលោលលៅប្ដលពកួ្លល
នឹងសលរមចវាឲ្យបាន?។ 

លទាោះបី ជាមានភាពបនាធ នប់្ដលរតូវការនូវជលរមើសជំនសួសំរាបល់ៅលរកាយនិសសាដរណក្មម
និយមក្ល៏ោយ ក្ល៏ៅមានឧបសលគមយួចំននួលទៀតប្ដលរតូវរបឈម។ លៅក្បុងរបលទសែលោះ លំនិតពិត
របាក្ដរតូវបានរចានលចាលលោយរោឌ ភបិាល និងវស័ិយជាលរចើនរបស់សងគម។ ក្បុងរបលទសលផេង
លទៀតការពិភាក្សាដជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្ លឺរតូវបានអនុវតថនល៍ឡើងជាពិលសសលៅក្បុងសងគមសីុវលិ។ ក្បុង
ក្រណីរបលទសលអកាវ ទរ័ ប្ផនការជាតិសរមាប ់ "ការរស់លៅោប ងលអ" ឆ្ប ២ំ០០៩-ឆ្ប ២ំ០១៣
(SENPLADES,  ឆ្ប ២ំ០០៩) បានលសបើនូវក្មមវតទុលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម បបុប្នថមនិបានផថល់ជូន
នូវពត័ម៌ានលមអតិជាក្ោ់ក្ល់លើវធិានការ ក្បុងការអនុវតថនល៍ដើមផសីលរមចបាននូវលោលបំណងលនាោះ
លទ លហើយ លោលនលោបាយបចចុបផនប របស់រោឌ ភបិាល កំ្ពុងដំលណើ រការលៅក្បុងទិសលៅផធុយទាងំ 
រសុង។ 

លរៅពីឧបសលគទាងំលនោះ តរមូវការ "ជលរមើសជំនសួ" ជាលរឿយៗរតូវបានលសបើលឡើងលោយតួ
អងគលផេងៗជាលរចើន។ លទាោះជាោប ងលនោះក្ឋី ការលិតអំពីវធិានការជាក្ប់្សថងក្បុងការស្ថទ បនាវា និងការ
ពាោមស្ថក្លផងវា លឺមានតិចតួចណាស់។ បញ្ហា  និងប្ដនកំ្ណតល់ៅមានជាបនថ លៅក្បុងរលបៀប
ន្រនការអនុវតថនវ៍ធិានការ សរមាបក់ារផ្លល ស់បឋូរប្ដលមានរបសិទនភាពរងឹមា ំនិងអាចអនុវតថនប៍ាន។ 
លហតុដូលចបោះលហើយ បញ្ហា ន្រនជលរមើសជំនសួនិសសាដរណក្មមនិយម បាននាមំក្នូវបញ្ហា រប ឈមមយួចំ
ននួ។ ជាការចាបំាចទី់មយួ រតូវបញ្ហជ ក្ឲ់្យបានចាស់ អំពីទិសលៅន្រនជលរមើសជំនសួទាងំ លនោះ និងទី
ពីរ ផថល់លំនិតសរមាបក់ារផ្លល ស់បឋូរជាក្ប់្សថង។ លៅក្បុងប្ផបក្ប្ដលរតូវអនុវតថន ៍ លយើងនឹងពា ោម
លោោះរស្ថយចំណុចទាងំលនោះ លោយមនិលធវើពុតជារលបដណឋ បល់លើរលបចំ់ណុចទាងំអស់ោប ង លពញ
លលញ ក្បុងែណែៈប្ដលចងអុលបងាា ញអំពីរលបៀបប្ដលអាចអនុវតថនល៍ៅមុែ។ 
 
 

អនថរកាល- ទិសលៅនិងលោលលៅ 
អនថរកាលលចញពីនិសសាដរណក្មមនិយមប្បបជញ្ចក្ឈ់ាម នឹងរតូវការនូវការជំនោះឧប សលគ

លផេងៗ។ លទាោះបីមានភសថុតាងទាងំអស់អំពីឧបសលគ និងផលបបោះពាល់ោប ងលរោោះថាប ក្រ់បស់ែលួន 
និរនថរភាពន្រនការអភវិឌណធមមតា លឺជាការបងាា ញអំពីរលបៀបប្ដលការរបឆ្ងំប្ដលចាក្រ់ងឹោប ងលរៅ 
ក្បុងការប្ក្ប្រប មលនាលមនវ៍ជិាជ សឋីពី "ភាពទានស់មយ័"  និង "វឌណនភាព"  លៅក្បុងវបផធមរ៌បស់លយើង 
។  អបក្ែលោះមនិលជឿថា វាជាការចាបំាចក់្បុងការសិក្សាដអំពីជលរមើសជំនួស អបក្ែលោះលទៀត របឆ្ងំោប ង
សក្មម លៅនឹងអវីប្ដលអាចមាន និងទីបំផុត មានអបក្ែលោះលជឿថារោឌ ភបិាលវឌណននិយមតំណាងឲ្យ
ជលរមើសជំនសួរចួលហើយ។ 
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លហតុផលសរមាបជំ់ហរទាងំលនោះលឺែុសៗ ោប  លហើយវាហួសពីវសិ្ថលភាពន្រនជំពូក្លនោះ 
ក្បុងការសិក្សាដអំពីពកួ្វា បបុប្នថពួក្វាលឺជារបភពន្រនតំណភាជ បជ់ាបនថលៅនឹងនិសសាដរណក្មមនិយម ៣។ 
លនោះ មាននយ័ថា លំនិតសរមាបជ់លរមើសជំនសួនិសសាដរណក្មមនិយម - ការផ្លល ស់បឋូរលចញពីវស័ិយប្រ ប
ឬលរបង - រតូវបានរចានលចាល លោយថាជាលរឿងលឆ្តលងង ់ ដូចកូ្នលក្មង មានលរោោះថាប ក្ ់ឬមនិអាច
លធវើលៅបាន។ លយើងមានរបតិមតិមយួប្ដលអបក្ប្ដលលឆវងនិយម ចំលពាោះរោឌ ភបិាលវឌណននិយម នា
លពលបចចុបផនប - ក្បុងែណែៈប្ដលពួក្លលលជឿថាែលួនឯងលឺភាប ក្ង់ារន្រនការផ្លល ស់បឋូរ - បចចុបផនបកំ្ណត់
លោលជំហរបស់ែលួន ក្បុងរលបៀបមយួប្ដលបដិលសធ មនិលិតអំពីដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ លឺខ្ល ចជលរមើស
ជំនសួលនោះ លហើយបានបលងកើតនូវរបាងំការពារប្បបអភរិក្េ។ 

សរមាបល់ហតុផលលនោះ ការលិតអំពីដំណាក្ក់ាលអនថរកាលលៅលរកាយនិសសាដរណក្មម
និយម រតូវប្ត ការពារ និងលលើក្ក្មពស់សុពលភាព ន្រនជលរមើសជំនសួផង និងបានពនយល់អំពីតរមូវ
ការសំរាបព់កួ្លលផងប្ដរ។ 

ជាទូលៅការទទលួស្ថគ ល់ថា "ជលរមើសជំនសួ" ប្ដលបានផឋល់លោយលំនិតអភវិឌណនថ៍មីលឺ
មនិរលបរ់ោនល់ទ - លហើយជាពិលសស មនិរលបរ់ោនស់រមាបក់ារលោោះរស្ថយនិសសាដរណក្មមនិយមលទ 
- លយើងរតូវទមាល ក្ល់ចាលនូវលំនិតធមមតា សឋីពីការអភវិឌណន។៍ លៅក្បុងការរោិះលនរ់បស់អបក្លៅលរកាយ
អភវិឌណន ៍វាលឺជាការចាបំាចប់្ដលរតូវប្សវងយល់បប្នទម និងលិតអំពីជលរមើសជំនសួនូវលំនិតពិតៗ សឋី
ពីការអភវិឌណន។៍ លហតុដូលចបោះលហើយ អវីប្ដលជាលោលលៅប្ដលលយើងរតូវសលរមចឲ្យបានលឺ "ជលរមើស
ជំនសួចំលពាោះការអភវិឌណន"៍។ 

ជាធមមតា ការលិតប្បបបៃញ្ហជ ប បានលផ្លឋ តលៅលលើអវីប្ដលលៅថា "ជលរមើសជំនសួការ
អភវិឌណន"៍ ប្ដលបានយល់ថា ជាការប្ក្តរមូវប្ដលមានលក្ខណែៈរងឹតអឹង និងមនិលពញលលញលៅក្បុង
លំនិត សឋីពីការអភវិឌណធមមតា ។ លំនិតទាងំលនោះ មយួចំននួ អាចមានតនួាទីសំខ្ន ់របសិនលបើពកួ្លល
រលបដណឋ បល់លើការផ្លល ស់បឋូរ និងការប្ក្តរមូវប្ដលចាបំាចល់ដើមផកីាតប់នទយ ឲ្យលៅសល់តិចតចួបំផុត
នូវ បនធុក្ចំណាយលលើសងគម និងបរសិ្ថទ នន្រនអភវិឌណននិ៍យម រពមទាងំប្ក្លមអការចូលរមួចំប្ណក្ 
លសដឌកិ្ចចរបស់ែលួន។ ពកួ្លលក្អ៏ាចមានលក្ខណែៈពិលសសលៅក្បុងការលោោះរស្ថយតរមូវការចាបំាច ់
ជាបនាធ នក់្បុងការប្បងប្ចក្បនថនូវរទពយសមផតថិជាពិលសស ដល់រកុ្មរបជាជនរសទាបមូ់លោឌ នជាក្់
ោក្ ់ និងអាចសរមួលដល់ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរកានប់្តខ្ល ងំលឡើង។ ដូចប្ដលពកួ្លលរបកានជំ់ហរ 
"ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ" ជានិចចកាលលឺមនិលពញលលញលទ លហើយមនិផថល់ជូនដំលណាោះរស្ថយ
របក្បលោយអតទនយ័ចំលពាោះបញ្ហា បចចុបផនបលនាោះលទ។ 

ផធុយលៅវញិ "ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ " លចាទជាសំណួរដល់មូលោឌ នទសេនាទានសឋីពី
ការអភវិឌណទាងំមូល រលបៀបរបស់វា ក្បុងការប្សវងយល់អំពីធមមជាតិ និងសងគមរលឹោះស្ថទ ន របស់វា និង
ការការពារអំណោះអំណាងរបស់ែលួន។ វធីិស្ថៃសថលនោះ មានទិសលៅលឆ្ព ោះលៅ បំប្បក្ចំណងន្រនសនិ 
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ទានភាពសឋីពីការអភវិឌណបចចុបផនប លដើមផលីធវើដំលណើ រលឆ្ព ោះលៅសលរមចបាននូវយុទនស្ថៃសថែុសោប ខ្ល ងំ
ប្ផអក្លលើមូលោឌ នមលនាលមវជិាជ លផេងលទៀត។ 

ជលរមើសជំនសួទាងំលនោះ លកាឋ បនូវបណឋុ ំ លំនិតប្ដលបងកបល់ៅក្បុងពាក្យ "Buen Vivir" (ពាក្យ
ក្បុងភាស្ថលអសាបញប្ដលអាចបក្ប្របថាជា "ការរស់លៅោប ងលអ" បបុប្នថមានអតទនយ័ែុសោប លៅក្បុង 
តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន និងជាពិលសសក្បុងបរបិទរបស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្) ប្ដលចាបំាចរ់តូវ
ោត រតោងបប្នទមដូចែញុ ំពនយល់ខ្ងលរកាម)។ Buen Vivir ផឋល់នូវលក្ខែណឍ លោងក្បុងការដឹក្នាំ
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅកានល់រកាយនិសសាដរណក្មមនិយម។ 

ជាសលងខបបំផុត Buen Vivir អាចរតូវសមាគ ល់លោយវធីិស្ថៃសថដសំ៏ខ្នបំ់ផុតរបស់វា
ចំលពាោះមលនាលមនវជិាជ ន្រនវឌណនភាព លហើយពាក្យលនោះលៅក្បុងការអភវិឌណថមជីាកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច ការលធវើ
អាជីវក្មមធនធានធមមជាតិនិងអនថរាលមនស៍មាភ រពាក្ព់ន័ន។ Buen Vivir ក្ ៏ ពាោមធានាលលើលុណ
ភាពជីវតិរបស់មនុសេ លៅក្បុងនយ័ទូលំទូោយប្ដលលៅហួសពីសុែុមាលភាព សមាភ រនិយម 

(បញ្ចូ លនូវសុែុមាលភាពស្ថម រតី) និងបុលគលមាប ក្់ៗ  (បញ្ចូ លនូវសហលមនទ៍ាងំមូល) ក្ដូ៏ចជាហួស
ពីមនុសេនិយម (បញ្ចូ លនូវធមមជាតិ)។ លរកាមពាក្យ Buen Vivir តន្រមលពីកំ្លណើ តលៅ ក្បុងធមមជាតិរតូវ
បានទទលួស្ថគ ល់ ដូលចបោះលហើយក្ទ៏ទលួស្ថគ ល់ភារកិ្ចចក្បុងការប្ថទា ំ សុចចរតិភាពរបស់ែលួនលៅក្បុង
ទាងំក្រមតិមូលោឌ ន និងសក្លលោក្។ ទសេនវស័ិយលនោះមានទិសលៅលឆ្ព ោះលៅហួស ពីតក្កនិយម
ប្ដលប្ញក្សងគម លចញពីធមមជាតិ ក្ដូ៏ចជាបំប្បក្នូវលំនិត ន្រនរបវតថិស្ថៃសឋប្ដលទទលួយក្ថា
បណាឋ របលទសរបស់លយើងរតូវលធវើរតាបត់ាមរលបៀបរស់លៅ និងវបផធមរ៌បស់ របជាជាតិឧសសាដហក្មម 
និយម។ 

លំនិត Buen Vivir ប្ផអក្លលើការចូលរមួចំប្ណក្សំខ្នប់្ដលបានលធវើលឡើងលោយវបផធម៌
ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ និងប្ដលមានលក្ខណែៈែលួនឯងផ្លធ ល់ ជាអនថរវបផធម។៌ ពកួ្លលែុសពីភាព
ទាន ់ សមយ័ អនុតថរភាពអឺរ បុបនិយម បបុប្នថពកួ្វាមនិប្មនជាការវលិរតឡបល់ៅអតីតកាលលនាោះលទ 
លហើយក្ ៏ មនិប្មនជាអាក្បផកិ្រោិរងឹតអឹងលនាោះប្ដរ។ ផធុយលៅវញិ ពកួ្វាពាក្ព់ន័ននឹងអនថរក្មម និង
ទំនាក្ទំ់នង រវាងរបពន័នចំលណោះដឹងជាលរចើន។ លៅទីបំផុត លោលលំនិតសឋីពី Buen Vivir លឺជាមនិ
ប្មន ស្ថវនឋនិយមលទ។ ោម នរូបមនឋណាមយួសរមាបវ់ាលទ លហើយវារតូវប្តស្ថទ បនាលឡើងសរមាបប់របិ
ទរបវតថិស្ថៃសថសងគម និងបរសិ្ថទ ននីមយួៗ។ 

ចាស់ណាស់ថា វាមនិអាចលទ ក្បុងការប្ថរក្សាដ "និសសាដរណក្មមនិយមជញ្ចក្ឈ់ាម" 
ពីលរពាោះវាបងាអ ក្ដ់ល់ការទទលួបានឱ្កាសស្ថទ បនា Buen Vivir ទាងំក្បុងនាមជាបុលគល និងជាសហ
លមនរ៍ពមទាងំជាការបំផ្លល ញធមមជាតិ ប្ដលមានអតទិភាពរមួជាមយួនឹងលយើង។ 
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ដំណាក្ក់ាលអនថរកាល លំោបលំ់លោយ និងបណាឋ ញ 
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរទាងំលនោះរតូវបានចាតទុ់ក្ថាជាជំហាន និងសក្មមភាពប្ដលសរមួលដល់

ដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរ ពីការអភវិឌណនធ៍មមតាលៅ Buen Vivir។ លនោះបងកបនូ់វការផ្លល ស់បឋូរក្បុងមារត ោឌ ន
លផេងៗោប  លោយលិតចាបពី់ការប្ក្សរមួលថាប ក្មូ់លោឌ នប្ដលហាក្ដូ់ចជាមនិសូវសំខ្ន ់រហូតដល់
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរធំៗ។ 

ឆនធោះក្បុងការប្ក្ប្រប និងផ្លល ស់បឋូរលចញពីចំណុចការអភវិឌណនធ៍មមតាលៅកានទ់សេនវស័ិយ
រងឹមាបំ្ដលលផ្លឋ តលៅលលើ Buen Vivir។ ការលនោះ បលងកើតបាននូវលោលការណ៍ប្ណនាលំោយមានការ
អំពាវនាវោប ងចាស់ោស់លឆ្ព ោះលៅកានយុ់តថិធមស៌ងគម និងបរសិ្ថទ នលចញពីទីក្ប្នលងប្ដលអាច
រសលមើរសន្រម អំពីអនាលតប្ដលអបក្លផេងចងប់ាន និងអាចលធវើលៅបានលសមើៗោប ។ ការងារលនោះ ពាក្់
ពន័ននឹងតន្រមល និងការវនិិចឆយ័ - ទាងំក្ឋីរសឡាញ់និងប្ផបក្បញ្ហដ  - តាមរយែៈលក្ខែណឍ ប្ដលបចចុបផនប
អាចរបលមើលលមើលល ើញ (Voros, ឆ្ប  ំ២០០៣)។ 

ចាស់ោស់ណាស់ថា លយើងចាបំាចរ់តូវពិចារណាអំពីរលបៀបប្ដលដំលណើ រផ្លល ស់បឋុរទាងំ
លនោះ អាចអនុ វតថលៅមុែបាន។ ទីមយួដំណាក្ក់ាលអនថរកាលលឆ្ព ោះលៅរក្ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ 
បានបងាា ញនូវការផ្លល ស់បឋូរោប ងរជាលលរៅ ន្រនរលបៀបប្ដលលយើងលរៀបចំជីវតិរបស់លយើង លហើយ នឹង
ចាបំាចរ់តូវចាក្ឫ់សលល់លៅក្បុងមូលោឌ នរទរទងោ់ប ងរជាលលរៅ និងប្ដលកំ្ពុងលូតោស់។ ការ
ប្របរបួលផ្លល ស់បថូរមនិអាចសលរមចលៅបានលោយងាយៗ ឬ ភាល មៗ លនាោះលទ លហើយក្ម៏និអាចរពឹំង
ថា ជាលទនផលលចញប្ដលបានមក្ពីការដឹក្នានំលោបាយប្បបស្ថសនា ឬប្បបការដឹក្នាបំ្បប
អាជាញ សឹក្លនាោះប្ដរ។ លោយស្ថរ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរទាមទារឲ្យមានជំនយួខ្ងរបជាធិបលតយយ ការ
លផ្លឋ តការយក្ចិតថទុក្ោក្ ់ រតូវលធវើលឡើងលៅលលើការពរងីក្ មតិរសុោះរសលួជាឯក្ចឆន័ធ និងការបងាា ញ
អំពីទឡាីក្រណ៍រងឹមាបំ្ដលោរំទដល់ដំលណើ រការលនោះ។ 

ទីពីរោម ន មនិមានលំនិតលពញលលញនិងចាស់ោស់ណាមយួ ថាលតើ "ជលរមើសជំនសួ" 

លនោះមានលក្ខែណែៈដូចលមឋចលនាោះលទ។ លោយស្ថរថាវាលឺជា "ការងារកំ្ពុងអនុវតថនប៍នថលៅមុែ" 

លយើងមនិអាចរបលមើលលមើលថាលតើ ធាតុរបស់វាទាងំអស់មានអវីែលោះលនាោះលទ។ ការប្ក្តរមូវ នឹងរតូវលធវើ
លឡើងជាចាបំាច ់ លហើយលជាលជយ័ និងកំ្ហុស របស់វានឹងរតូវបានលរៀនសូរត តាមរយែៈទំនាក្ទំ់នង
និង ពត័ម៌ានជាអនុស្ថសន ៍មតិផថល់លោបល់រតលបម់ក្វញិ រវាងវស័ិយលផេងៗោប ។ 

ទនធឹមលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូររតូវការនូវកិ្ចចសហរបតិបតថិការ រវាងរដឌ 
និងរបលភទលផេតលទៀតន្រនសមាហរណ៍ក្មមថាប ក្តំ់បន ់ ។ សំលណើ រអភវិឌណនល៍ៅលរកាយនិសសាដរណក្មម
និយម មនិអាចអនុវតថ លោយរបលទសប្តមយួលោយែលួនឯងលនាោះលទ ។ វាទាមទារឲ្យមានក្រមតិន្រន
ការសរមបសរមួលមយួចំននួ លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន ឬក្ោ៏ប ងលហាចណាស់ លៅក្បុង
ចំលណាមរបលទសជិតខ្ង ប្ដលរបលទសទាងំអស់នឹងចំណាយលពលក្បុងការភាជ បទំ់នាក្ទំ់នងោប ។ 
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ជាការរលឹំក្មឋងលទៀត: ដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរ ប្ដលបានលសបើលឡើងលៅទីលនោះមនិតំណាងឲ្យការផ្លល ស់បឋូរ
រូបរាង ឬរតឡបល់ៅរក្ "ជលរមើសជំនសួការអភវិឌណន"៍ លនាោះលទ។ អវបី្ដលលយើងកំ្ពុងជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្
លនាោះ លឺជាក្មមវតទុប្ដលមានទិសលៅលឆ្ព ោះលៅការផ្លល ស់បឋូរដខ៏្ល ងំកាល មយួ លៅក្បុងការអភវិឌណន។៍ ការ
លនោះ រចានលចាលនូវការបនថតាមលនលងន្រនមូលធននិយមថមី ប្ដលមានការលរបើរបាស់ខ្ល ងំនូវសមាភ រ 
និងថាមពលក្បុងែណែៈប្ដលកំ្ពុងពាោមសរមាល ឬបននូបនទយ ដល់ផលបបោះ ពាល់ប្ដលមនិលរួ
ឲ្យចងប់ានបំផុតរបស់ែលួន ។ ការផ្លល ស់បឋូរដខ៏្ល ងំកាល  លឺមានភាពចាបំាចណ់ាស់។ ទឡាីក្រណ៍ ប្ដល
ោរំទដល់ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលនោះ រតូវប្តបញ្ហជ ក្ឲ់្យបានចាស់ោស់ថា វានឹងមនិអាចបំលពញបាននូវក្ឋី
របាថាប ទាងំអស់របស់សងគមសំបូរប្បប នាលពលអនាលត ប្ដលសំបូរលៅលោយទំនិញលរបើរបាស់ 
ឧបក្រណ៍សវ័យរបវតថិ សរមាបរ់លបកិ់្ចចការ និងមលធាបាយលធវើដំលណើ រផ្លធ ល់ែលួនលនាោះលទ។ 

លៅទីបំផុត ធាតុប្ដលមនិអាចកាតផ់្លឋ ចប់ានន្រនការផ្លល ស់បឋូររតូវរសបលៅនឹងលក្ខែណឍ  
លផេងៗ រាបប់ញ្ចូ លទាងំការ មានផលបបោះពាល់ជាវជិជមាន ទាក្ទិ់នលៅនឹងលុណភាពជីវតិ និងលុណ
ភាពបរសិ្ថទ ន រពមទាងំ រតូវបលរមើជាក្តាថ ពលនលឿនដល់ការផ្លល ស់បឋូរថមី។ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ ប្ដលបានលសបើ
លឡើង រតូវរបក្បលោយសមធម ៌ លៅក្បុងនយ័ថា ពកួ្លលមនិរតូវោក្ប់នធុក្បប្នទមលៅលលើអបក្ប្ដល
បចចុបផនបបានបាតប់ងឱ់្កាសលនាោះលទ។ ពកួ្លលរតូវមានលក្ខណែៈរបជាធិបលតយយ និងរតូវបានទទលួ
ស្ថគ ល់ថារសបចាបល់ោយពលរដឌ។ ពកួ្វាក្រ៏តូវមានទំនាក្ទំ់នងោប លៅក្បុងនយ័ថាធាតុលផេងៗ 
របស់ពកួ្វារតូវបំលពញឲ្យោប លៅវញិលៅមក្។ របសិនលបើពកួ្វា រតូវសលរមចបានលនាោះ ដំលណើ រផ្លល ស់
បឋូរនឹងចាបំាច ់ រតូវប្តអាចយល់បាន និង អាចទុក្ចិតថបាន ថាជាលទនភាពពិតរបាក្ដសរមាបក់ារ
ផ្លល ស់បឋូរ។ 
 
 

ការចូលរមួចំប្ណក្ជាលនលឹោះក្បុងដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរ 
មានការចូលរមួចំប្ណក្មយួចំននួប្ដលទាក្ទិ់នលោយផ្លធ ល់ ឬលោយរបលោល លៅនឹង

ការពិចារណា លៅលលើដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរលនោះ។ លយើងនឹងពិនិតយជាលោយសលងខប លលើការរមួ
ចំប្ណក្ទាងំលនោះ ពីរ ឬ បី ក្រណីលដើមផ ី បងាា ញអំពីជលរមើសលផេងៗ ប្ដលរតូវបានលធវើការសិក្សាដ។ 
ចាបត់ាងំ ពីពាក្ក់្ណាថ លទសវតេរឆ៍្ប ១ំ៩៩០ រកុ្មការងារ លសណារយីបូសក្លលោក្ (Global 

Scenario Group) ប្ដលមានមូលោឌ ន លៅក្បុងរបលទសស ុយប្អត រតូវបានពិនិតយលលើដំលណើ រការ
ផ្លល ស់បឋូរលផេងៗ និងលសណារយីបូជាជលរមើសជំនសួមយួចំននួ។ សំលណើ ប្ដលទូលំទូោយបំផុតរបស់
ែលួនលនាោះលឺ "ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរធំលធង" ប្ដលបានបងាា ញជាលសណារយីបូ នាលពលអនាលតប្ដលបាន
លផ្លឋ តលៅលលើដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរលរកាមការលបឋជាញ  ជាលោលការណ៍ (ជាមយួនឹងការអំពាវនាវោប ង
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ខ្ល ងំសំុឲ្យមានចីរភាពបរសិ្ថទ ន និងលុណភាពជីវតិ រាបប់ញ្ចូ លទាងំចំណុចមនិប្មនជាសមាភ ររបស់ែលួ
ន។ សូមអាន Raskin et al., ឆ្ប ២ំ០០២)។ 

ក្មមវធីិ "ទវីបអឺរ បុបរបក្បលោយចីរភាព" និងការចូលរមួចំប្ណក្ប្ដលបានលធវើលឡើងលោយ
រកុ្មអបក្រស្ថវរជាវលៅវទិាស្ថទ ន Wuppertal សរមាបអ់ាកាសធាតុ លៅក្បុងរបលទសអាលលឺមបង ់ ក្៏
មានមានឥទនិពលោប ងខ្ល ងំកាល ណាស់ប្ដរ។ ពកួ្វាបានលលើក្ក្មពស់ោប ងខ្ល ងំ នូវលោលលំនិតដូចជា 

"មនិឲ្យមានសមាភ រនិយម" ន្រនលសដឌកិ្ចច "ស្ថកាដូបរសិ្ថទ ន"  "ទីធាល បរសិ្ថទ ន" ក្ដូ៏ចជាការអំពាវនាវសំុ
ឲ្យមានលំនិត សឋីពីដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរ (Sachs et al., ឆ្ប  ំ១៩៩៨)។ ឧទាហរណ៍ បនាធ បម់ក្ការងារ
លនោះបានផឋល់នូវបទពិលស្ថធនរ៍សលដៀងោប  លៅក្បុងតំបនភ់ាលខ្ងតផូងន្រនតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ 

ក្បុងចំលណាមរបភពលផេងៗលទៀត វធីិស្ថៃសថរបលភទលនោះ ប្ផអក្លលើលសដឌកិ្ចចបរសិ្ថទ ន សំលណើ សំុមនិឲ្យ
មានកំ្លណើ នឬលសដឌកិ្ចច "រដឌរបក្បលោយសទិរភាព" ចលនា "បញ្ឈបកំ់្លណើ ន" ។ល។ និង ។ល៕ 

ការវភិាលលោយលលរមាង ទសេនវស័ិយបរសិ្ថទ នសក្ល (GEO) របស់ ក្មមវធីិបរសិ្ថទ
នរបស់អងគការសហរបជាជាតិ (UNEP) ក្ប៏ានបញ្ចូ លនូវការវាយតន្រមលលសណារយីបូ ប្ដលលៅក្បុង
ក្រណីសិក្សាដមយួចំននួ សំរាបក់្រណីសិក្សាដដំបូងរបស់ែលួនលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន បានសិក្សាដ
អំពីដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរជាលោលការណ៍ (ឧទាហរណ៍ GEO តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន និង តំបនក់ារបី នី 
លៅឆ្ប ២ំ០០៣ និង  Mercosur GEO លៅឆ្ប ២ំ០០៨)។ ការអំពាវនាវលផេងៗជាលរចើន សំុឲ្យមាន
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរការអភវិឌណន ៍ លដើមផធីានាឲ្យបាននូវការអភរិក្េរជី៍វែៈចំរុោះ ក្កំ៏្ពុងលលចលឡើងលចញពីវ ិ
ស័យបរសិ្ថទ នផងប្ដរ (Parris និង Kates, ឆ្ប  ំ២០០៣)។ 

លៅក្បុងចំលណាមក្មមវធីិផឋួចលផឋើមរបស់ពលរដឌ លយើងលរួលលើក្លឡើងអំពីចលនា "ទីរកុ្ង 
ដំណាក្ក់ាលអនថរកាល" លៅក្បុងចរក្ភពអងល់លលស និងសហរដឌអាលមរកិ្ប្ដលលផ្លឋ តជាពិលសសលៅ
លលើការកាតប់នទយការលរបើរបាស់ផូសីុលចំលហោះ និងការស្ថងសងភ់ាពរងឹបឹុង និងបណាឋ ញមូលោឌ ន 

(Hopkins, ឆ្ប ២ំ០០៨)។ 
ក្មមវធីិផឋួចលផឋើមរបស់ពលរដឌ ក្កំ៏្ពុងអនុវតថផងប្ដរ លៅក្បុងទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូង។ ទាងំ

លនោះ លឺជាកិ្ចចែិតែំរបឹងប្របងទានល់ពលលវោ ប្ដលកាល យលៅជាសំលណើ លរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម
ដូចជាយុទននាការ លដើមផកីារបងាអ ក្ក់ារែងួយក្លរបង លៅក្បុងតំបនអ់ាមាប ហ េូន របស់របលទសលអកាវ ឌ័
រ' (ក្មមវធីិផឋួចលផឋើម Yasuni-ITT) ឬការអំពាវនាវសំុឲ្យមានការយល់រពមជាមុន និងចាស់ោស់លលើ
លលរមាងប្រ បលៅក្បុងរបលទសលបបរ បូ។ 

កានប់្តថមីៗលនោះលៅលទៀត យុទននាការសំ្ថញុាំ និងបានលិតោប ងលអិតលអនបំ់ផុតក្រ៏តូវបាន
លធវើលឡើងផងប្ដរលៅក្បុងរបលទសលបបរ ប ូ លរកាមចំណងលជើង "ជលរមើសជំនសួនិសសាដរណក្មមនិយម"។ 

បានលលើក្ក្មពស់និងជំរុញ លោយបណាឋ ញ Peruvian សរមាបស់្ថក្លភាវូបនីយក្មមមានសមធម ៌

(RedGE) យុទននាការលនោះ រតូវបានចាបល់ផឋើមលធវើលឡើងលៅចុងឆ្ប ២ំ០១០ លោយបានមានការរបមូល
ផឋុ ំនូវអងគការ និងបណាឋ ញជាលរចើន(៥)។  យុទននាការបានបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លលណបក្េនលោបាយ លោយ
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បងាា ញពកួ្លលនូវរលបៀបវារែៈ លធវើកំ្ប្ណទរមង ់ និងលោលជំហរប្ដលរតូវរបកានយ់ក្ទាក្ទិ់នលៅនឹង
សហរោសនិសសាដរណក្មមនិយម ។ សិកាខ ស្ថោបណឋុ ោះបណាឋ ល រតូវបានលធវើលឡើង របពន័ន
ផេពវផសាដយ មហាជនបានចូលរមួ លហើយការសិក្សាដរស្ថវរជាវអំពីដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ ប្ដលអាចលធវើលៅ
បាន លឆ្ព ោះលៅលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម រតូវបានអនុវតថនស៍រមាបវ់ស័ិយលផេងៗ (បរសិ្ថទ ន 
ថាមពល ប្រ ប ក្សិក្មម លនស្ថទ។ល។និង។ល។ សូមអានការសិក្សាដរស្ថវរជាវលៅក្បុង Alayza និង 

Gudynas, ឆ្ប  ំ២០១១)។ 
រលបៀបវារែៈរបស់ Peruvian សឋីពីជលរមើសជំនសួនិសសាដរណក្មមនិយមលនោះ បានោក្ល់ចញ

នូវក្រមងតរមូវការ និងសំលណើ សំុ សំរាបរ់ោឌ ភបិាលថមី លរកាមអវីប្ដលលៅថា "លសណារយីបូដំលណើ រ
ការផ្លល ស់បឋូរចាបំាច"់។ ចំណុចចាបល់ផឋើម លឺការរពមានថា ក្បុងចំលណាមលផេងលទៀត "ក្រមតិន្រនយុទន
ស្ថៃសថលដើមផកំី្លណើ នប្ផអក្លលើឧសសាដហក្មមនិសសាដរណែៈ រតូវបានោតរតោង លហើយវាកំ្ពុងប្ត
របឈមមុែនឹងការរោិះលនោ់ប ងធងនធ់ងរ"។ លហតុដូលចបោះ វាជាការចាបំាចក់្បុងការ "លធវើដំលណើ រលឆ្ព ោះលៅ
លសណារយីបូថមីន្រននិរនថរភាព សមតា និងការលោរព ឥតលក្ខែណឍ ចំលពាោះសិទនិរបស់មនុសេ"។ វាបាន
បនថលៅបញ្ហច ក្ពី់ធាតុែុសោប កានប់្តជាក្ោ់ក្ ់ ប្ដលជាធាតុចាបំាចស់រមាបក់ារផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ 
ដូចជា "ការចាបល់ផឋើមកំ្ណតអំ់ពីលសណារយីបូដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ"  ប្ដល "រដឌរតូវស្ថឋ រវតថមាន និងសមតទ
ភាពរបស់ែលួន ក្បុងការរលបរ់លង និងអនុវតថនក៍ាររតួតរតា" លលើប្ដនដី ឬទឹក្ដី ជាមយួនឹងវធិានការ
ការពារបរសិ្ថទ នពិតរបាក្ដ អងគការចាតត់ាងំ និង ការលរៀបចំប្ផនការលរបើរបាស់របក្បលោយចីរភាព 
នូវប្ដនដី និងការបលងកើនការវាយតន្រមលអំពីបរសិ្ថទ ន។ល។និង។ល។  វាបានបប្នទមថា "លយើងរតូវការ
នូវការចាក្លចញពីលសដឌកិ្ចចនិសសាដរណោប ងរជាលលរៅ និងលំរូន្រនកំ្លណើ ន លៅរក្លសដឌកិ្ចចមយួ
ប្ដលជំនសួឲ្យការលំរាមកំ្ប្ហងលៅលលើជីវែៈចំរុោះរបស់លយើង ការលរបើរបាស់វា ោប ងសមលហតុផលនិង
របក្បលោយចីរភាព។ "វាក្ប៏ានអំពាវនាវ សំុឲ្យមានការលបថជាញ ចិតថ ប្ផបក្សីលធម ៌ចំលពាោះ" ការលោរព
លោយឥតលក្ខែណឍ ដល់សិទនិមនុសេ និងលោលការណ៍របជាធិបលតយយ លដើមផលីលើក្ក្មពស់ការចូល
រមួពលរដឌ និងការយល់រពមលោយលសរជីាមុន និងមានភាពចាស់ោស់។" 

លោយប្ផអក្លលើបទពិលស្ថធនន៍្រនរបលភទលនោះ លៅក្បុងឆ្ប ២ំ០១១  លវទិកាមយួរតូវបាន
បលងកើតលឡើងលដើមផសិីក្សាដអំពីដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅកានជ់លរមើសជំនសួន្រនការអភវិឌណលនោះ។ លនោះលឺជាទី
ក្ប្នលងសរមាបអ់ងគការប្សវងរក្ការលលើក្ក្មពស់ ក្មមវធីិផឋួចលផឋើម នូវការងារទាងំលនោះ លដើមផរីមួក្មាល ងំ 

និងប្ចក្របំ្លក្ទសេនែៈរបស់ពកួ្លល6។ 
ការចូលរមួចំប្ណក្ទាងំលនោះ ឆលុោះបញ្ហច ំងអំពីបទពិលស្ថធនជ៍ាលរចើន ប្ដលក្បុងក្រណីែលោះ 

ក្បុងទរមងជ់ាការវភិាល និងការសិក្សាដបលចចក្លទស និងក្បុងក្រណីលផេងលទៀត ក្បុងការអនុវតថនថ៍ាប ក្់
មូលោឌ នរបស់អងគការមនិប្មនរោឌ ភបិាល និងរកុ្មចលនាសងគម។ ការលនោះបងាា ញនូវលំនិត សំលណើ  
និងធាតុផេ ំ ជាលរចើនរបលភទប្ដលមានសរមាបជ់ាមូលោឌ នពឹងប្ផអក្ក្បុងការក្ស្ថងនូវដំលណើ រការ
ផ្លល ស់បឋូរទាងំលនោះ។ 
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ោម នភាពរកី្រក្ ោម នការផុតពូជ  
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម រតូវបំលពញនូវលក្ខែណឍ  

មនិអាចែវោះបាន ចំននួពីរ: ការលុបបំបាតភ់ាពរកី្រក្ និងការបងាក  ការខ្តបងជ់ាថមីនូវជីវែៈចំរុោះ។ 

លក្ខែណឍ ទាងំលនោះតំណាងឲ្យតរមូវការខ្ងក្បុងប្ដលជាបនឹ់ងដំលណើ រការន្រនការផ្លល ស់បឋូរ ក្បុងលោល
បំណង លឆ្ព ោះលៅ Buen Vivir ប្ដលសិទនិធមមជាតិ ក្រ៏តូវបានលលទទលួស្ថគ ល់។ ការលនោះពនយល់
អំពីលហតុផល ថា លហតុអវីបានជាលក្ខែណឍ ទាងំលនោះទទលួបាននូវក្រមតិន្រនស្ថរែៈសំខ្នដូ់ចោប ។ 

លនោះមាននយ័ថាជលរមើសសរមាបក់ារលរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិ និងការលរៀបចំដំលណើ រការផលិត 
រតូវបានលលពិចារណាទាងំពីរ លឺ លលើប្ដនកំ្ណតប់រសិ្ថទ ន និងលុណភាពជីវតិ។ ជលរមើសជំនសួ
លរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម រតូវធានាបានថារលបោ់ប លងើបផុតពី "បនាធ តភ់ាពរកី្រក្" ជាក្ោ់ក្ម់ួ
យ។ ដូចោប លនោះប្ដរ វាលឺជាការចាបំាចក់្បុងការជំទាស់លៅនឹងការលរបើរបាស់ហួសក្រមតិ និងភាព
ែជោះខ្ជ យនូវធនធានធមមជាតិ ពីលរពាោះការលរបើរបាស់ហួសក្រមតិ លឺជាក្តាថ ចមផងមយួក្បុងចំលណាម
ក្តាថ ចមផងៗមយួចំននួ ប្ដលបលងកើតវសិមភាព ប្ដលជំរុញឲ្យមនុសេកានប់្តលរចើនលឡើងធាល ក្ល់ៅក្បុង
ភាពរកី្រក្រពមទាងំរតូវទទលួែុសរតូវលរចើនបំផុតលលើបញ្ហា បរសិ្ថទ ន។ លនោះលឺជាលហតុផល ប្ដល
ជលរមើសជំនសួ ប្សវងរក្ សំរាបទ់ាងំការលុបបំបាតភ់ាពរកី្រក្ និងសំរាបប់ញ្ចបក់ារលរបើរបាស់ហួសក្
រមតិ។ ទាក្ទិ់នលៅនឹងការលរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិ វាក្ច៏ាបំាចផ់ងប្ដរក្បុងការកំ្ណតអំ់ពីប្ដន
កំ្ណត ់ន្រនការរលំោភលលើធមមជាតិ។  ប្ដនកំ្ណតទ់ាងំលនោះ លឺមានស្ថរែៈសំខ្នក់្បុងការធានាបាននូវ
ការអភរិក្េរជី៍វែៈចំរុោះ និងសុចចរតិភាពន្រនរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ ក្ដូ៏ចជាសិទនិរបស់ធមមជាតិ។ លៅលពល
ប្ដលប្ដនកំ្ណតទ់ាងំលនោះ រតូវបានរលំោភ ដូចក្បុងក្រណីលៅក្បុងនិសសាដរណក្មមនិយម សហរោស
ជាលរចើនលនាោះទទលួរងនូវផលបបោះពាល់បរសិ្ថទ នធងនធ់ងរការប្របរបួលមនិអាចជសួជុល បានលលច
លឡើងលៅក្បុងរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ និងពូជសតវអាចកាល យលៅជាផុតពូជ។ 

រូបភាពទី១ បងាា ញអំពីបនាធ តនិ់ងប្ដនកំ្ណតទ់ាងំលនោះជាលក្ខណែៈដារកាម។ ដូចដា
រកាមបានបងាា ញ " ប្ផបក្និរនថរភាព" អាចរតូវបានពិពណ៌នាលៅក្បុងដារកាមលនាោះ។ ការលនោះរតូវបាន
លលយល់ថា ជាសក្មមភាពមយួចំនួនប្ដលជយួ ឲ្យមនុសេអាចទទលួបានលុណភាពជីវតិរលបរ់ោន ់
ក្បុងែណែៈ ប្ដលអាចធានាបានលលើសុចចរតិភាពរបស់ធមមជាតិផងប្ដរ។ លៅក្បុង ប្ផបក្លនោះ មាន
ជលរមើសលផេងៗ ប្ដលអាចលធវើលៅបាន ប្ដលរបលទស ឬតំបននី់មយួៗ អាចអនុវតថន។៍ សូមក្ត់
សំោល់ថា សំលណើ សំរាបដំ់លណើ រការផ្លល ស់បឋូរលនោះ មនិបានោក្ល់ចញនូវលំនានំ្រនការលរបើរបាស់ដូច
ោប លៅលលើរលបោ់ប លនាោះលទ លហើយវាក្ម៏និប្ផអក្លលើការលរៀបចំប្ផនការប្ដលបានលធវើមជឈការខ្ល ងំកាល ប្ដ
រ។ វាមនិអាចបំលភលចអំពីភាពែុសៗោប  របស់មនុសេមាប ក្់ៗ  និងស្ថថ នភាពវបផធមប៌្ដល Buen Vivir 
បានជបួរបទោះ ។ 
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ទសេនវស័ិយថមីលនោះ បងកបន់យ័ថាការលធវើការផ្លល ស់បឋូរដសំ៏ខ្ន។់ ការភានរ់ចលំ អំពីភាព
រចំប្ដលន្រនលំនា ំ កំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច របស់បណាឋ របលទសឧសសាដហក្មម ប្ដលប្ផអក្លលើការលរបើរបាស់
ខ្ល ងំកាល នូវសមាភ រ: និងថាមពល និងមហនថរាយបរសិ្ថទ នធងនធ់ងរ រតូវប្តរតូវបានលុបបំបាតល់ចាល។ 

ការអភវិឌណនប៍្ដលរតាបត់ាមោប  មនិមានអនាលតលទលរកាមជលរមើសជំនួសទាងំលនោះ។ លហតុដូលចបោះ
លហើយលំនិតប្បបកាល សិុក្សឋីពីទំនាក្ទំ់នងផ្លធ ល់ និងប្បបលមកានិចរ វាងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និង
សុែុមាលភាពសងគម កាល យលៅជាោម ននយ័ លហើយ ផលិតផលជាតិក្បុងរសុក្សរុប GDP បាន
បាតប់ងនូ់វស្ថទ នភាពរបស់ែលួនក្បុងនាមជាសូចនាក្រអាទិភាព។ 

លៅក្បុងបណាឋ របលទសជាលរចើនលៅទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូងនាបចចុបផនបលនោះ ភាលរយែពស់ ន្រន
របជាពលរដឌ កំ្ពុងរស់លៅលរកាមបនាធ តភ់ាពរកី្រក្ ក្បុងែណែៈប្ដលអបក្មានរទពយសមផតថិកិ្តថិយស
មយួកាឋ បតូ់ច រស់លៅលៅក្បុងភាពសឋុក្សឋមភ (លោងតាមដារកាមលៅក្បុងរូបភាពទី1លនោះ) ។ លហតុ
ដូលចបោះ លហើយដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរប្ដលបានោរំទលៅទីលនោះ រតូវការនូវការអនុវតថន ៍ ជាជំហានលដើមផនីាំ
របជាជនជាលរចើនសននឹក្សនាន បឲ់្យចាក្លចញពីភាពរកី្រក្ លហើយទនធឹមលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ បាន
ោក្ប់្ដនកំ្ណតល់ៅលលើការលរបើរបាស់ប្បបហូរលហៀរសំបូរប្បបលនោះ។ បនាធ បម់ក្ ការលរៀបចំលឡើងវញិ
នូវលំោបអ់ាទិភាពន្រនការលរបើរបាស់ និង ផលិតក្មមលនោះរតូវលធវើលឡើងលៅក្បុងប្ដនកំ្ណតន់្រនការ
រលំោភលលើធមមជាតិ។  

ការលរៀបចំលឡើងវញិ នូវដំលណើ រការផលិតលរកាមលក្ខែណឍ ទាងំលនោះ នឹងនាលំៅរក្ការ
ទទលួតុលយភាពរបស់វស័ិយលផេងៗោប ន្រនលសដឌកិ្ចចលឡើងវញិ។ និសសាដរណក្មមនិយម នឹងរតូវបាន
កាតប់នទយោប ងខ្ល ងំកាល  បបុប្នថតរមូវការនូវលុណភាពជីវតិ កានប់្តលអរបលសើរលឡើង ឧទាហរណ៍ នឹង
រតូវការនូវអោរស្ថោលរៀន ឬ មណឍ លសុែភាពកានប់្តលរចើន លហតុដូលចបោះលហើយ វស័ិយសំណង់
អាចនឹងរតូវបានពរងីក្ែលួនប្ថមលទៀត។ លហតុដូលចបោះលហើយ លទាោះបីជាដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរទាងំលនោះ 
លបាោះបងល់ចាលកំ្លណើ ន ថាជាលោលលៅអភវិឌណន៍ក៍្ល៏ោយ លៅក្បុងទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូង នឹងមានវស័ិ
យមយួចំននួប្ដលអាចនឹងលូតោស់ ក្បុងែណែៈលពលប្ដលវស័ិយលផេងលទៀតលៅរទឹង។ ផធុយលៅ
វញិ វាចាស់ណាស់ថា ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូររបលភទលនោះ លៅក្បុងបណាឋ របលទសឧសសាដហក្មមនឹងរតូវការ
នូវ "ការបញ្ចបកំ់្លណើ ន" ជាពិលសស។ 
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ភាពរកី្រក្      ភាពសឋុក្សឋមភ          ការលរបើរបាស់ 
បនាធ ត ់      បនាធ ត ់

 
វស័ិយនិរនថរភាព ប្ដលបំបាតប់្ដនកំ្ណត ់លោយបនាធ តភ់ាពរកី្រក្ និង បនាធ តស់ឋុក្សឋមភ លៅការលរបើ
របាស់ និងលោយប្ដនកំ្ណតល់លើការរលំោភធនធានធមមជាតិ លដើមផធីានាបាននូវការអភរិក្េរជី៍វែៈចំ
រុោះ និងរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ។ 
 
 

ធាតុន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលឆ្ព ោះលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម 
ប្ផបក្មុនៗ បានបលងកើតនូវរក្បែណ័ឍ ន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ លឆ្ព ោះលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយ

និសសាដរណក្មមនិយម ក្បុងនាមជាប្ផបក្មយួន្រនជលរមើសជំនសួការអភវិឌណ ប្ដលបានលផ្លឋ តលៅលលើ 
Buen Vivir។ លហតុដូលចបោះលហើយ លពលលនោះវាសមរសបក្បុងការបងាា ញអំពីក្រមងធាតុដរ៏ងឹមា ំលៅក្បុង
ការអាចលធវើឲ្យមានការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ។  លយើងនឹងមនិពាោមបងាា ញអំពីការផ្លល ស់បឋូរប្ដលលៅ
ឆ្ង យ ពាក្ព់ន័នក្បុងជលរមើសជំនសួការអភវិឌណនជ៍ាក្ោ់ក្ណ់ាមយួលនាោះលទ ផធុយលៅវញិ លយើងនឹង
ពិនិតយលមើលការផ្លល ស់បឋូរប្ដលចាបំាច ់រតូវរកិំ្លលចញពីនិសសាដរណក្មមនិយមប្ដលអាចលធវើលៅបាន។ 

ដំណាក្ក់ាលដំបូងលឺជាតរមូវការក្បុងការលធវើដំលណើ រោប ងលលឿនពី "និសសាដរណក្មមនិយម 

ជញ្ចក្ឈ់ាម" លៅ "និសសាដរណក្មមនិយមមានលហតុផល" ប្ដលរតូវបានយល់ថាជារបលភទនិសសាដ
រណក្មមនិយមមយួប្ដលក្បុងលនាោះចាបស់ងគមនិងបរសិ្ថទ នរបស់របលទសនីមយួៗ រតូវបានលោរពអនុ
វតថនត៍ាមោប ងលពញលលញ លរកាមការរតួតពិនិតយរបក្បលោយរបសិទនភាព និងមបតច់ត ់ និងប្ដល
ផលបបោះពាល់សទិតលៅខ្ងក្បុង។ លៅទីលនោះ បលចចក្វទិាលអបំផុតរតូវបានលរបើរបាស់ វធិានការរតឹមរតូវ 
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បានអនុវតថនស៍រមាបក់ារប្ក្តរមូវ និងការលបាោះបងល់ចាលទីតាងំ លហើយយុទនស្ថៃសថកាតប់នទយ និង
សំណងសងគមរបក្បលោយរបសិទនភាព រតូវបានលលអនុវតថន។៍ លយើងមនិប្មនកំ្ពុងនិោយថា ការ
លនោះលឺលអបំផុតលនាោះលទ លហើយក្ម៏និថា វាលឺជាលោបំណងទាងំអស់លនាោះលទ បបុប្នថវាជាការចាបំាចក់្បុង
ការលោោះរស្ថយនូវបញ្ហា ធងនធ់ងរ ប្ដលលយើងកំ្ពុងជបួរបទោះ លៅក្បុងទីក្ប្នលងជាលរចើនលៅទូទាងំទវីប
ទាងំមូល។ មានតរមូវការបនាធ នល់ៅក្បុងការបញ្ឈប ់ ការបងករែូចខ្ត ដល់បរសិ្ថទ ន និងសងគម។ 

ដំណាក្ក់ាលលនោះ ជយួ ឲ្យការពឹងប្ផអក្លៅលលើការនាលំចញ រតូវបានកាតប់នទយោប ងខ្ល ងំកាល  និងអាច
ឲ្យរដឌស្ថថ រមក្វញិនូវសមតទភាពរបស់ែលួនក្បុងការរលបរ់លង។ 

បនាធ បពី់លនាោះ វាជាការចាបំាចប់្ដលរតូវផ្លល ស់បឋូរពីការលផ្លឋ តលៅលលើ "និសសាដរណក្មមនិយម
មនិអាចែវោះបាន" ប្ដលសហរោសប្ដល កំ្ពុងមានរបតិបតថិការ លឺមានប្តសហរោសទាងំឡាយ
ណាប្ដលចាបំាចោ់ប ងពិតរបាក្ដ ក្បុងការបំលពញតរមូវការ ជាតិ និងតំបន ់ បបុលណាត ោះ - និោយ
មាបងវញិលទៀត លដើមផធីានាបាននូវលុណភាពជីវតិរបស់មនុសេ លរកាម ប្ផបក្និរនថរភាព ប្ដលបាន
បងាា ញលៅក្បុងរូបភាពទី1ខ្ងលលើ។ 

ដូលចបោះ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម មនិមាននយ័ថា 

ហាមឃ្លតរ់លបឧ់សសាដហក្មមនិសសាដរណែៈទាងំអស់លនាោះលទ បបុប្នថផធុយលៅវញិការកាតប់នទយោប ង
ខ្ល ងំលោយបនេល់ទុក្ប្តឧសសាដហក្មមទាងំឡាយណាប្ដលពិតជាចាបំាច ់ ក្បុងការបំលពញនូវ
លក្ខែណឍ សងគម និងរសិ្ថទ ន រពមទាងំទាក្ទិ់នលោយផ្លធ ល់លៅនឹងប្ែេចងាវ ក្ល់សដឌកិ្ចចជាតិ និងតំបន ់
ប្តបបុលណាត ោះ។ តាមរលបៀបលនោះ ការលផ្លឋ តលៅលលើនាលំចញជាសក្ល រតូវបានកាតប់នទយដល់ក្រមតិ
អបផបរមា លហើយពាណិជជក្មម លៅក្បុងផលិតផលទាងំលនោះ រតូវបានរបមូលផឋុ ំជាចមផងលៅក្បុងទីផសាដរ
ក្បុងទវីប។ 

ឥឡូវលនោះ លយើងនឹងបនថការបងាា ញអំពីវធិានការែលោះៗ ប្ដលនឹងលធវើឲ្យវាអាចកាតប់នទយ
ការពឹងប្ផអក្លៅលលើការនាលំចញទំនិញឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មម ក្បុងែណែៈប្ដលការកាតប់នទយ 

និងជសួជុលរបសិទនភាពលសដឌកិ្ចចរបស់ែលួន ក្ដូ៏ចជាប្ផបក្ពាក្ព់ន័នមយួចំននួលទៀត។ ការងារទាងំ
លនោះ បលងកើតបានជាក្រមងន្រនកំ្ប្ណទរមង ់ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ និងការប្ក្ប្របក្បុងវស័ិយជាលរចើន រាប់
បញ្ចូ លទាងំអវីៗរលបោ់ប ង លចញពីចំណុចសំខ្ន់ៗ ន្រនការលរៀបចំដំលណើ រការផលិត រហូតដល់ការ
ផឋល់ការវាយតន្រមលធនធាន។  វធិានការទាងំលនោះ រតូវលរបើលៅកំ្រតិមូលោឌ ន កំ្រតិជាតិ និងកំ្រតិទវីប។ 
ដូលចបោះលហើយ សំលណើ  លឺប្ផអក្លលើក្រមងវធិានការប្ដលមានទំនាក្ទំ់នង និងសំរបសរមួលដល់ោប លៅ
វញិលៅមក្។ សំលណើ  មនិរតូវបានវភិាលលោយរោនប់្តពិនិតយលលើវធិានការោចល់ោយប្ឡក្លនាោះលទ 
ពីលរពាោះពកួ្វាលឺមានទំនាក្ទំ់នងជាបោ់ប ទាងំអស់ លហើយវាមានស្ថរែៈសំខ្នក់្បុងការអនុវតថនល៍របើ
របាស់ពកួ្វាជាចលងាក ម ។ ឥឡូវលនោះ លយើងនឹងបនថបងាា ញអំពីធាតុលនលឹោះមយួចំននួរបស់ពកួ្វា (សូម
អានពត័ម៌ានបប្នទមលៅក្បុង Gudynas, ២០១១a។ ប្ផបក្ែលោះន្រនជំពូក្លនោះ សលងខប ឬ បញ្ហច ក្ជ់ាថមីអំពី
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ការចូលរមួចំប្ណក្ប្ដលបានលធវើលឡើងលៅទីលនាោះ)។ 
 

១. ធាតុបរសិ្ថទ ននិងលសដឌកិ្ចច 
ក្រមងវធិានការដំបូងទាក្ទិ់ននឹងការលរបើរបាស់ការរតួតពិនិតយសងគម និងបរសិ្ថទ ន ោប ង

ខ្ល ងំកាល  និងរបក្បលោយរបសិទនផល លលើឧសសាដហក្មមនិសសាដរណែៈ និង ការលបាោះជំហានលៅមុែក្បុង
លពលដំណាលោប លនាោះ លោយមានការប្ក្តរមូវតន្រមលន្រនផលិតផលសលរមច ប្ផអក្លលើលក្ខណែៈ វនិិចឆ័
យសងគម និងបរសិ្ថទ ន។ 

ក្រមងវធិានការដំបូងលនោះពាោមបំបាតស់្ថទ នភាពបចចុបផនប ប្ដលរបតិបតថិការប្រ ប ឬលរបង
ជាលរចើន លឺអាចអនុវតថនប៍ានលោយស្ថរប្តការរតួតពិនិតយបរសិ្ថទ ន ឬសងគមោប ងខ្ល ងំកាល  លហើយមនិ
រតូវបានអនុវតថនចំ៍លពាោះពកួ្លល ។ លនោះអាចលោយស្ថរការវាយតំន្រលលហតុបបោះពាល់បរសិ្ថទ នតិចតចួ ឬ
មនិបានលពញលលញ ការធូរលុងន្រនបទោឌ នសងគម ឬបរសិ្ថទ ន ឬការពិនិតយ និងការតាមោនមនិបាន
ដិតដល់ លលើរបតិបតថិការទាងំលនោះ។ ជំហានបនាធ នម់យួ លឺរតូវចាបល់ផថើមការពរងឹងចាបោ់ប ងតឹងរុងឹ 
និងោប ងមានរបសិទនភាពលៅក្បុងរបលទសនីមយួៗ។ លបើលលរមាងនិសសាដរណក្មមនិយម មនិអាច
លោរពអនុវតថនត៍ាមចាប ់និងបទោឌ នរបស់របលទស ពកួ្លលរតូវបានផ្លល ស់បឋូរ ឬបិទលចាលប្តមថង។ 
ដូចោប លនោះប្ដរ របតិបតថិការនិសសាដរណក្មមប្ដលរតូវបានអនុញ្ហដ តសទិតលរកាមចាបប់ចចុបផនប រតូវប្ត
សទិតលៅលរកាមបទបផញ្ដតថិ និងការពិនិតយោប ងតឹងរុងឹ (រាបប់ញ្ចូ លទាងំក្មមវធីិកាតប់នទយលរោោះថាប ក្់
របក្បលោយរបសិទនភាព ប្ផនការទុក្អនុវតថនជ៍ាយថាលហតុ សរមាបល់រោោះថាប ក្ន់ានា។ល។)។ បទ
បផញ្ដតថិរតូវប្តរលបដណឋ បល់លើវដថន្រនលលរមាងទាងំមូលរាបប់ញ្ចូ លទាងំដំណាក្ក់ាលដក្លចញ ឬលរ ើ
លចញផងប្ដរ ។  

ក្រមងវធិានការទីពីរ ពាក្ព់ន័ននឹងការកំ្ណតអំ់ពីតន្រមលផលិតផលនិសសាដរណក្មម លោយ
ប្ផអក្លលើមូលោឌ នផលបបោះពាល់របស់ពកួ្វាលៅលលើ សងគម និងបរសិ្ថទ ន។ លោលបំណងលនោះ លឺលដើមផី
លឆលើយតបលៅនឹងការប្ដលនាលំចញនូវវតទុធាតុលដើម មនិបានបញ្ចូ លនូវក្តាថ ខ្ងលរៅរបស់បរសិ្ថទ នលៅ
ក្បុងតន្រមល លនាោះលទ លហើយលស្ថហ ុយចំណាយលលើក្តាថ ខ្ងលរៅទាងំលនោះ រតូវបានទទលួែុសរតូវ
លោយសងគម ឬក្ល៏ោយរដឌ។ តន្រមលទាបទាងំលនោះ ក្ប៏ានបលងកើនផលចំលណញរបស់ស្ថជីវក្មមទាងំលនោះ 
ក្ដូ៏ចជាបានបលងកើតជាការលលើក្ទឹក្ចិតថដល់ការបនថជាមយួនឹងនិសសាដរណក្មមនិយមផងប្ដរ។ 

លហតុដូលចបោះលហើយ តន្រមលរបស់ធនធានទាងំលនោះ រតូវរាបប់ញ្ចូ លនូវលស្ថហ ុយចំណាយ ដូច
ជារបាក្ទូ់ទាតស់រមាបប់្ក្តរមូវប្ក្លំអ ឬការសមាអ តការបំពុលបរសិ្ថទ ន ការលរបើរបាស់ទឹក្ សំណង
សរមាបក់ារបាតប់ងដី់ក្សិក្ក្មម។ល។និង។ល។ លោយទទលួស្ថគ ល់ថា មនិប្មនសុទនប្ត ធាតុ
សងគមនិងបរសិ្ថទ នទាងំអស់លនាោះលទ អាចរតូវបានរាបប់ញ្ចូ លលៅក្បុងតន្រមលលនាោះលទ ការផឋល់លោបល់
លៅទីលនោះ លឺថា ោប ងលហាចណាស់រតូវមានការលណនាលោយមានការប្ក្សរមួលលឡើងវញិផងប្ដ
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រ។ លស្ថហ ុយក្បុងការផលិតទំនិញ ដូចជាជាតិែនិជ ឬលរបង និងឧសម័ន នឹងកាល យលៅជាមានចំននួ
កានប់្តែពស់ខ្ល ងំ។ កានលនោះ អាចនាឲំ្យរបតិបតថិការនិសសាដរណក្មមមយួចំននួជបួនឹងផងវបិាក្ ប្ផបក្
លសដឌកិ្ចច ក្បុងែណែៈ ប្ដលអរតានិសេរណក្មមរបស់របតិបតថិការកំ្ពុងបនថអាចនឹងរតូវបានកាត់
បនទយ លោយស្ថរប្តការធាល ក្ចុ់ោះន្រនការលរបើរបាស់ ពីលរពាោះលោយស្ថរថាមានលក្ើនតន្រមលកានប់្តែពស់។ 
ការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះរតូវបានសរមបសរមួលជាមយួ នឹងរបលទសជិតខ្ង លដើមផលីជៀសវាងកំុ្ឲ្យអបក្
ទិញអនថរជាតិ បឋូរលៅទិញពីរបជាជាតិលផេងលទៀតប្ដលផឋល់តន្រមលលថាក្ជាងលនោះ ។ 

ការអនុវតថនតឹ៍ងរុងឹនូវបទោឌ នសងគមនិងបរសិ្ថទ ន រមួជាមយួ នឹងការប្ក្តរមូវតន្រមលលោយ
ពិចារណាអំពីបនធុក្ចំណាយបរសិ្ថទ ន និងសងគម នឹងនាលំៅរក្ការផ្លល ស់បឋូរដសំ៏ខ្នល់ៅក្បុងការវភិាល
អតទរបលោជន ៍ និង ន្រថល។ ជានិចចកាល លលរមាងនិសសាដរណក្មមជាលរចើនរតូវបានបងាា ញថា ជាការ
លជាលជយ័លសដឌកិ្ចចដធំ៏ពីក្លរពាោះប្តថា លស្ថហ ុយចំណាយលៅលលើផលបបោះពាល់សងគម និងបរសិ្ថទ
នរបស់ពកួ្វាមនិរតូវបានពិចារណា ឬមនិរតូវបានលលរាបប់ញ្ចូ ល លៅក្បុងតារាងតុលយការ -ពកួ្វាលឺ 
"លមើលមនិល ើញ" លបើប្ផអក្តាមទសេនែៈលណលនយយ។ លហតុដូលចបោះលហើយ តាមរយែៈការប្ក្តរមូវតន្រមល 
ក្តាថ លៅក្បុងបនធុក្ចំណាយ លលើសងគម និងបរសិ្ថទ ន ការខ្តបង ់ និងផលបបោះពាល់អារក្ក្ទ់ាងំលនោះ 
នឹងរតូវបានលធវើឲ្យលមើលល ើញលោយលសដឌវទូិ លហើយចាស់ណាស់ថា ការខ្តបង ់ នឹងលលើសពីផល
ប្ដលទទលួបាន លៅក្បុងសហរោសជាលរចើន។ លៅលពលប្ដលឧបក្រណ៍ធមមតា ដូចជាការវភិាលលៅ 
ន្រថលនិងផលរបលោជន ៍ រតូវបានលរបើរបាស់ោប ងរតឹមរតូវលនាោះលលរមាងនិសសាដរណជាលរចើននឹងប្លង
លៅជាអាជីវក្មមលអលទៀតលហើយ។ 

ធាតុបរសិ្ថទ នលឺមានស្ថរែៈសំខ្នជ់ាពិលសស លៅក្បុងដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរនាលពលបចចុបផនប និង
លៅអនាលត។ ជាក្ប់្សឋង វាលឺប្ផអក្លៅលលើការទទលួស្ថគ ល់តន្រមលខ្ងក្បុងរបស់ធមមជាតិ (ដូចមានប្ចង
លៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដថមីរបស់របលទសលអកាវ ទរ័)។ លហតុដូលចបោះលហើយ ការលបឋជាញ ប្ផបក្បរសិ្ថទ នមនិប្មនជា
ក្មមវតទុបនាធ បប់នេលំនាោះលទ បបុប្នថវាមានភាពសំខ្នដូ់ចោប  នឹងការលបឋជាញ ទាងំឡាយប្ដលសំលៅដល់
លុណភាពជីវតិរបស់មនុសេ។ វានឹងចាបំាចក់្បុងការធានាឲ្យបាននូវការអភរិក្េរជី៍វែៈចំរុោះ និងរក្សាដ
ផលបបោះពាល់លលើមនុសេ ឲ្យសទិតលៅក្បុងប្ដនសមតទភាពប្ដលរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ អាចធនប់ាន ឬលបើ
មនិដូលចបោះលទ របឈមនឹងផលវបិាក្ោប ងធងនធ់ងរពីផលបបោះពាល់ទាងំលនោះ។ 

តាមរលបៀបមយួ វាចាស់ណាស់ប្ដលថានិសេរណក្មម ន្រនធនធានធមមជាតិ ក្លក្ើតលឡើង
វញិមនិរតូវលលើសពីអរតាន្រនការបងកកំ្លណើ តលឡើងវញិន្រនធនធាននីមយួៗទាងំលនោះ លហើយដំលណើ រការ
ផលិតរតូវបានប្ក្តរមូវ ឬប្ក្សំរលួ លដើមផកំុី្ឲ្យមានការបាតប់ងរ់បពន័នលអកូ្ឡូសីុ ឬពូជសតវ។ លនោះ
ជាលហតុផល ប្ដលថា ប្ដនកំ្ណតរ់តូវប្តកំ្ណតប់លងកើតលឡើងចំលពាោះការរលំោភលលើធនធានធមមជា
តិ។ ដូចោប លនោះប្ដរ តរមូវការក្បុងការរក្សាដរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ និងពូជសតវឲ្យលៅលៅរស់រាន មាននយ័
ថា វា មានភាពចាបំាចក់្បុងការកំ្ណតតំ់បនក់ារពារធំទូលំទូោយ ជាបោ់ប លៅវញិលៅមក្លហើយរតូវ
សថិតលៅលរកាមការរលបរ់លងរបក្បលោយរបសិទនភាព។ ទំហំន្រនតំបនក់ារពារប្ដលតំណាងឲ្យរបពន័ន
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លអកូ្ឡូសីុែុសៗោប របស់ទវីបរតូវបានពរងីក្លដើមផធីានាបាននូវការរស់រានរយែៈលពលប្វងរបស់របពន័ន
លអកូ្ឡូសីុទាងំលនោះ។ ចាស់ណាស់ថា វធិានការប្បបលនោះនឹងនាលំៅរក្ការោក្ប់រមាមបប្នទមលៅលលើ
ការលរបើរបាស់ដី និងលទនភាពទទលួបានធនធានធមមជាតិ។ 

ធាតុសងគម លឺមានភាពពាក្ព់ន័នលសមើោប លៅទីលនោះ និងមានលោលបំណងសំលៅលុបបំបាត់
ភាពរកី្រក្។ លហតុដូលចបោះលហើយ ប្ដនកំ្ណតតឹ់ងរុងឹខ្ល ងំកាល  រតូវប្តោក្កំ់្ណតល់ៅលលើការលរបើរបាស់
ធនធានធមមជាតិ ដូលចបោះធនធានធមមជាតិរតូវបានលរបើជាចមផងលដើមផបំីលពញតាមតរមូវការរបស់របជា
ជនក្បុងទវីប - ជាជាងការនាលំចញធនធានធមមជាតិសរមាបក់ារលរបើរបាស់លៅក្បុងបណាឋ របលទសលផេ
ងៗ - និងលដើមផលុីបបំបាតភ់ាពរកី្រក្។ ការលនោះមាននយ័ថា ជាការលជៀសវាងភាពែជោះខ្ជ យវតទុធាតុ
លដើម ឬថាមពល ការរបយុទនរបឆ្ងំនឹងការលរបើរបាស់ សំបូរហូរលហៀរ និងការលផ្លឋ តលៅលលើលុណ
ភាពជីវតិរបស់មនុសេ។ 
 

២. ការកំ្ណតល់ឡើងវញិនូវពាណិជជក្មមធនធានធមមជាតិ 
របាក្ដណាស់ថា ការប្ក្តរមូវតន្រមល នឹងជំរុញដល់ការផ្លល ស់បឋូរលៅក្បុងពាណិជជក្មមអនថ

ជាតិលលើធនធានធមមជាតិផងប្ដរ។ វតទុធាតុលដើម និងអនុផលរបស់ពកួ្វា នឹងកាល យលៅជាមានតន្រមល
កានប់្តន្រថល លហើយអបក្ទិញប្ដលអាចនឹងទិញ នឹងប្សវងរក្អបក្ផគតផ់គងល់ផេងលទៀតប្ដលលថាក្ជាង 
ឬជលរមើសជំនសួធនធានលផេងលទៀត។ រសបលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ ការផគតផ់គងក់ារនាលំចញនឹង
ធាល ក្ចុ់ោះលោយស្ថរមានការអនុវតថនប៍ទបញ្ដតថិ សងគម និងបរសិ្ថទ នតឹងរុងឹខ្ល ងំ លហើយរបតិបតថិការជា
លរចើននឹងប្លងអាចដំលណើ រការលៅបាន។ ចំណុចទាងំអស់លនោះ លៅក្បុងទិសលៅលរកាយនិសសាដរ
ណក្មម ក្បុងការកាតប់នទយការនាលំចញនិសសាដរណក្មមនិយមទាងំលនោះ ទាក្ទិ់ននឹងរបលភទ និង 
បរមិាណរបស់ពកួ្វា ដូលចបោះលហើយ រពមទាងំ បំបាតនូ់វភាពពឹងប្ផអក្លៅលលើការនាលំចញទំនិញ សំខ្
ន់ៗ មយួចំននួផងប្ដរ។ 

របសិនលបើការប្ក្តរមូវន្រនរបលភទលនោះរតូវបានអនុវតថនជ៍ាឯក្លតាភាលី លោយរបលទសមយួ
លៅក្បុងទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូងលនាោះ សហរោសនិសសាដរណក្មមនិយម នឹងរោនប់្តបឋូរទីតាងំលៅកាន់
របលទសជិតខ្ងបបុលណាត ោះ ។ ឧទាហរណ៍ របសិនលបើវធិានការទាងំលនោះរតូវបានអនុវតថនល៍ៅក្បុង
របលទសលអកាវ ឌរ័លនាោះ ស្ថជីវក្មមជាលរចើន នឹងចាបល់ផឋើមប្សវងរក្ធនធានដូចោប លនោះប្ដរលៅក្បុង
របលទសលបបរ ួ ។ លលើសពីលនោះលៅលទៀត វានឹងមនិប្មនមនិអាចលិតល ើញលនាោះលទថា រោឌ ភបិា
លរបលទសជិតខ្ងនឹងលឆលៀតឱ្កាសលក្ងយក្ចំលណញ លលើស្ថទ នភាពប្បបលនោះ លហើយបានផឋល់ជូន
នូវអតទរបលោជនប៍ប្នទមដល់រកុ្មហ ុនលដើមផទីាក្ទ់ាញការវនិិលោលបរលទសឲ្យបានកានប់្តលរចើន។ 

ដូលចបោះវាជាការសំខ្នណ់ាស់ លសចក្ឋីលផឋើមន្រនវធិានការប្បបលនោះ លឺរតូវប្តមានការសរមបសរមួលលៅ
ថាប ក្កំ់្រតិតំបន ់ ក្បុងែណែៈលពលប្ដលការប្ក្តរមូវតន្រមល រតូវបានលលយក្មក្ពិចារណា អំពីបនធុក្
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ចំណាយលលើបរសិ្ថទ ន និងសងគម លហើយន្រថលលដើមទាងំលនោះលរួប្តរតូវបានរពមលរពៀងោប ក្បុងចំលណាម
របលទសមយួចំននួ។ វាជាក្ប់្សថងណាស់ប្ដលថា ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរប្ដលបានបងាា ញលៅទីលនោះនឹង
រតូវប្តលធវើលឡើងលោយបណាឋ របលទសមយួរកុ្ម។ លដើមផអីាចលធវើប្បបលនោះបាន ការផ្លល ស់បឋូរលផេងៗនឹង
ចាបំាចរ់តូវលធវើលឡើងលៅក្បុងបលុក្សមាហរណក្មមថាប ក្តំ់បនន់ាលពលបចចុបផនបលនោះ ដូចជាលៅសហលម
ន ៍Andean និង Mercosur។ 

វធិានការដូចប្ដលបានពិពណ៌នាខ្ងលលើ សនមតថ់ាការនាលំចញវតទុធាតុលដើម និងអនុផល
របស់ពកួ្វានឹងធាល ក្ចុ់ោះ។ លសណារយីបូលនោះ លឺជាក្មមវតទុន្រនការរោិះលនជ់ាលរចើនសឋីពីសំលណើ សំុសំរាប់
ដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរប្ដលរពមានអំពីការខ្តបងមុ់ែរបរ ឬការងារ និងការកាតប់នទយរបាក្ចំ់ណូល 

(លោយលិតទាងំពីការនាលំចញ និង ពីចំណូលពនន)។ 

លំរូដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរប្ដលលយើងកំ្ពុងសិក្សាដលៅទីលនោះ ផឋល់ជូននូវការលឆលើយតបមយួចំនួន 

ចំលពាោះមតិរោិះលនទ់ាងំលនោះ។ ទីមយួ លទាោះបីជាបរមិាណន្រនការនាលំចញអាចរតូវបានរពឹំងទុក្ថានឹង
ធាល ក្ចុ់ោះក្ល៏ោយ ផលបបោះពាល់លលើរបាក្ចំ់ណូល រតូវបានកាតប់នទយលោយស្ថរឯក្តាន្រថលលដើមកាន់
ប្តែពស់។ ឧទាហរណ៍ លរបងកានប់្តតិចធុង អាចរតូវបាននាលំចញបបុប្នថពួក្វានឹងរតូវបានលក្ក់ានប់្ត
បានតន្រមលន្រថល។ 

ទីពីរ រដឌរតូវប្តសលរមចបាននូវលុយសនេពិំតរបាក្ដ តាមរយែៈ ការលជៀសផុតពីតរមូវការ
ក្បុងការទូទាតស់រមាបក់ារទបទ់ល់នូវការែូចខ្ត បរសិ្ថទ ន និងសងគម បណាឋ លមក្ពីនិសសាដរណក្មម
និយមជញ្ចក្ឈ់ាម និងលោយមនិោរំទទំនុក្បរមុងលលរមាងប្បបលនោះជាបនថលទៀត។ ទីបី របាក្់
ឧបតទមភប្ដលបានផថល់ជូននិសសាដរណក្មមនិយម រតូវដក្មក្វញិ លហើយមូលនិធិទាងំលនោះរតូវប្បង
ប្ចក្ជាថមី សរមាបល់ោលបំណងលផេងៗ។ ទីបនួ ការងារបនថិចបនថួចរតូវបានបលងកើតលឡើងលោយ
ឧសសាដហក្មមនិសសាដរណែៈ។ ការលធវើពិពិធក្មមនិងការពរងីក្នូវផលិតក្មម លៅក្បុងវស័ិយលផេងលទៀត 

រតូវប្តលឆលើយតបចំលពាោះការខ្តបងក់ារងារ។ ជាចុងលរកាយ កំ្ប្ណទរមងព់ននលោយយក្ចិតថទុក្ោក្ ់

នឹងពរងឹងដល់ការរបមូលពនធរបក្បលោយរបសិទនភាព និងការលោរពអនុវតថនប៍្ផបក្ពននកានប់្តទូលំ
ទូោយលឡើង លដើមផបីលងកើនរបាក្ចំ់ណូល ។ ចំណុចទាងំលនោះមយួចំននួនឹងរតូវបានពិនិតយោប ងលអិត
លអនល់ៅខ្ងលរកាម។ 
 

៣. ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលសដឌកិ្ចច 
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរចាបំាចរ់តូវការនូវការរុោះលរ ើោប ងលលឿន នូវរបាក្ឧ់បតទមភលផេងៗប្ដលរដឌ

បានផឋល់ជូនលដើមផរីទរទងនិ់សសាដរណក្មមនិយម។ ទរមងជំ់នយួទាងំលនោះ រតូវបានលៅថា "របាក្់
ឧបតទមភរងឹរូស" ពីលរពាោះពកួ្វាបលងកើតនូវផលបបោះពាល់ដល់ សងគម និងបរសិ្ថទ នរពមទាងំហាក្ដូ់ចជា
រក្សាដឬលធវើឲ្យរស់រាននូវសក្មមភាពលសដឌកិ្ចចមយួចំនួន។ ក្បុងក្រណី ឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មម
និយម របាក្ឧ់បតទមភប្បបលនោះរតូវបានល ើញមានលៅក្បុងការលលើក្ប្លងពនន ការស្ថទ បនាលហោឌ រចនា
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សមពន័ន ដឹក្ជញ្ជូ ន ការឧបតទមភថាមពល ការផឋល់ទឹក្ លោយមនិលិតរបាក្ស់រមាបក់ាររុក្រក្ប្រ ប ។ល។
និង។ល។ 

របាក្ឧ់បតទមភទាងំលនោះ បានបញ្ហច ក្ោ់ប ងចាស់ថា ក្បុងក្រណីជាលរចើន បញ្ហា មនិពិត
របាក្ដថា លោយស្ថរមូលលហតុ ក្ងវោះមូលនិធិស្ថធារណែៈលទ បបុប្នថផធុយលៅវញិលឺលោយស្ថររលបៀប
ប្ដលលុយលនាោះរតូវបានលរបើរបាស់លៅវញិ។ លហតុដូលចបោះលហើយ សំលណើ ឲ្យមានដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ
បងាា ញឲ្យល ើញមានការបប្មលងរបាក្ឧ់បតទមភ "រងឹរូស" លនាោះលៅក្បុងរបាក្ឧ់បតទមភ "រសបចាប"់ ប្ដល
រតូវបានលលយល់ថា ជារបាក្ឧ់បតទមភទាងំឡាយប្ដលលលើក្ក្មពស់ដល់សក្មមភាពប្ដលបំលពញបាន
តាមលក្ខែណឍ លុណភាព បរសិ្ថទ នែពស់ ការងារែពស់ និងផលចំលណញលសដឌកិ្ចចលរចើន។ ឧទាហរណ៍ 
របលភទរបាក្ឧ់បតទមភលនោះ អាចរតូវបានលរបើសរមាបជ់យួ ដល់ការបប្មលងលៅជាក្សិក្មមសររីាងគ (ប្ដល
មានផលបបោះពាល់ បរសិ្ថទ នកានប់្តទាប លរបើរបាស់ថាមពលកានប់្តតិច និងលរបើរបាស់ក្មាល ងំពល
ក្មមកានប់្តលរចើន) ជាពិលសស លៅលពលប្ដលវារតូវបានលផ្លឋ តលៅលលើការបំលពញតរមូវការលសផៀង
អាហារកំ្រតិថាប ក្តំ់បន។់ 

ក្បុងក្រណីនិសសាដរណក្មមនិយមប្បបថមី សមាមារតអតិលរក្ប្ដលទទលួបានកានប់្តែពស់
របស់រដឌ លឺជាលក្ខណែៈវជិជមានមយួប្ដលរតូវរក្សាដទុក្ និងពរងីក្ដល់វស័ិយទាងំអស់ន្រនលសដឌកិ្ចច។
ការផ្លល ស់បឋូរចាបំាចរ់មួមាន ក្រមតិសមរសបន្រនរបាក្ន់្រថលសំុសិទនិ (ប្ដលមនិលរួរតូវបានលិតថាជាពនន
លឡើយពីលរពាោះជាក្ប់្សឋងវាលឺជារបាក្ទូ់ទាតស់រមាបក់ារបាតប់ងស់មផតថិធមមជាតិ)។ បនធុក្ស្ថរលពើពនន
របក្បលោយសមធម ៌ និងការកំ្ណតព់ននរបក្បលោយរបសិទនភាព លៅលលើផលចំលណញភាល មៗ ឥត
រពឹំងទុក្។ ជាធមមតា បណាឋ របលទសលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន កំ្ណតយ់ក្របាក្ន់្រថលសំុសិទនិទាប
ខ្ល ងំលៅលលើឧសសាដហក្មមនិសសាដរណា របពន័នពននធូររលុង (លោយមានចលនាល ោះរបលហាងជាលរចើន ការ
រពមលរពៀងលលើក្ប្លងពនន។ល។) រពមទាងំពននមនិរតូវបានោក្ល់ៅលលើរបាក្ចំ់លណញភាល មៗលដើមផី
បងាក រការលក្ងយក្ក្ន្ររម។ 

ការផ្លល ស់បឋូរមយួចំននួ កំ្ពុងលក្ើតមានទាក្ទិ់នលៅនឹងបញ្ហា លនោះ ដូចជាការទទលួស្ថគ ល់
អំពីការបលងកើននូវរបាក្ន់្រថលសំុសិទនិលៅក្បុងរបលទសែលោះ និងការចរចានាលពលថមីៗ អំពី "ភាសីុ" លៅក្បុង
របលទសលបបរ ួ (ប្ដលរតូវអនុវតថនជ៍ាពិលសសលលើសហរោសទាងំឡាយ ប្ដលទទូលបានការលលើក្
ប្លងពនន)។ 

លសដឌកិ្ចចលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយមមយួប្ដលអាចលធវើបាន រតូវបានវភិាលនាលពលថមីៗ
លនោះលោយ Sotelo និង Francke (ឆ្ប ២ំ០១១) សរមាបក់្រណីក្បុងរបលទសលបបរ។ួ ពកួ្លលបានពិនិតយ
លៅលលើលសណារយីបូលផេងៗ រាបប់ញ្ចូ លទាងំ លសណារយីបូមយួប្ដលក្បុងលនាោះ របតិបតថិការប្រ ប និងលរបង
ទាងំអស់ប្ដលបានចាបល់ផឋើមក្បុងរវាងឆ្ប ២ំ០០៧ និងឆ្ប ២ំ០១១ រតូវបានបិទលចាល លហើយលសណា
រយីបូមយួលផេងលទៀត ប្ដលបប្នទមពីលលើការបិទលចាលលនោះ ពននប្ដលបានោក្ល់ៅលលើរបតិបតិថការ
ទាងំឡាយប្ដលបានបនថលនាោះរតូវបានលលប្ក្សរមួល។ ពកួ្លលបានរក្ល ើញថា លៅក្បុងលសណារយីបូ
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ទីមយួមានផលបបោះពាល់ោប ងខ្ល ងំ លៅលលើលសដឌកិ្ចចរបលទសលបបរ។ួ លៅក្បុងក្រណីទីពីរ របសិនលបើ
ពនន៥០% រតូវបានោក្ល់ៅលលើផលចំលណញ ផលបបោះពាល់អារក្ក្នឹ់ងរតូវបានលុបបំបាត ់ លហើយ
លទនផលជាវជិជមាន នឹងរតូវ សលរមចបានលៅក្បុង ជញ្ច ីងពាណិជជក្មម ក្ដូ៏ចជាការលក្ើនលឡើងនូវមូល
និធិទុនបរមុងអនថរជាតិសុទន។ ដូចប្ដលការសិក្សាដលនោះបានបងាា ញោប ងចាស់ លដើមផលុីបបំបាតក់ារ
ពឹងប្ផអក្លលើនិសសាដរណក្មមនិយម  វធីិស្ថៃសថជាលនលឹោះ លឺរតូវលធវើការងារទាក្ទិ់ននឹងនលោបាយ
ស្ថរលពើពនន លហើយធាតុដសំ៏ខ្នរ់បស់វាលនោះ លឺការផ្លល ស់បឋូរលោលនលោបាយស្ថរលពើពននទាងំលនោះ។ 

ការសិក្សាដលនោះ ក្ប៏ានបងាា ញផងប្ដរថា ការផ្លអ ក្របតិបតថិការ ប្រ បនឹងមនិរបាក្ដថានឹងនាលំៅរក្ការ
ដលួរលំន្រនលសដឌកិ្ចចលនាោះលទ។ របាក្ដលហើយ លៅលពលប្ដលវស័ិយនិសសាដរណក្មមនិយមធាល ក្ចុ់ោះ វ ិ
ស័យលផេងលទៀត - ជាពិលសសវស័ិយក្សិក្មម ផលិតក្មម និងលសវាក្មម - រតូវប្តរតូវបានលធវើពិពិធក្មម
និងបានពរងីក្លៅក្បុងដំណាក្ក់ាលជាបនថបនាថ ប៧់។ 

 

៤. ទីផសាដរនិងមូលធន 
ទសេនវស័ិយលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម ក្ទ៏ាមទារឲ្យមានការប្ក្ប្រប

ោប ងលរចើន ទាក្ទិ់ននឹងបទបផញ្ដតថិ សឋីពីមូលធនផងប្ដរ ជាពិលសសវធិានការប្ដលរលបរ់លង លៅ
ក្បុងលសដឌកិ្ចចហិរញ្ដក្មម។ វបិតថិបចចុបផនប លធវើឲ្យការងារលនោះរតឹប្តតានតឹងមូលធនោប ងលរចើនប្ដល
បានលរបើរបាស់លៅក្បុងវស័ិយផលិតក្មមរបស់បណាឋ របលទសឧសសាដហក្មម រតូវបានបញ្ចបល់ៅក្បុងទី
ក្ប្នលងដូចជាតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនជាលដើមប្ដលវារតូវបានលលលរបើរបាស់ជាឧទាហរណ៍ លដើមផទិីញដី 
ឬការលក្ងក្ន្ររមក្បុងវស័ិយលោហែៈ ឬចំណីអាហារ។ ការលនោះ លធវើឲ្យវាមានស្ថរែៈសំខ្នក់្បុងការរារាងំ
មូលធន ការលក្ងក្ន្ររម និងការលុបបំបាតនូ់វភាពអនល់ែសាដយន្រនបទបផញ្ដតថិជាតរមូវការលំហូរមូល
ធនលោយលសរ ី ។ មានឧបក្រណ៍ជាក្ោ់ក្ល់ផេងលទៀតជាលរចើន ប្ដលអាចរតូវបានលរបើរបាស់ លៅ
ក្បុងវស័ិយលនោះដូចជាការលរៀបចំ "រចនាសមពន័នហិរញ្ដ វតទុថាប ក្តំ់បនថ់មី" (ប្ដលនឹងរមួមានធនាោរ Bank 

of the South ប្ដលក្មមវតទុរបស់វា លឺរតូវជាសហរោសហរិញ្ដ វតទុ សងគម និងបរសិ្ថទ ន របក្បលោយចី
រភាព) ឬការចាបល់ផឋើមការវនិិលោលស្ថធារណែៈ លៅក្បុងការបប្មលងថាមពល ឬការការពារសមផតថិធមម
ជាតិ (រាបប់ញ្ចូ លទាងំអវីប្ដលលលលៅថា "ការវនិិលោលបរសិ្ថទ ន" តាមការពិពណ៌នារបស់ Jackson, 

ឆ្ប ២ំ០០៩)។ 

រសបលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ វាជាការចាបំាចប់្ដលរតូវលធវើទសេនាទានអំពី "ទីផសាដរ" លៅ
ក្បុងទរមងល់ផេងៗរបស់វា។ ការសងកតធ់ងនលឺ់ជាធមមតាលផ្លថ តលៅលលើទីផសាដររបក្តួរបប្ជងមូលធន
និយម ក្បុងែណែៈប្ដលទីផសាដរលផេងលទៀត ប្ដលមានស្ថរែៈសំខ្នល់សមើោប  លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទី
នរតូវបានលលរពលងើយក្លនឋើយ យល់ថាមនិសំខ្ន ់ ឬក្ម៏ានការោក្កំ់្បាងំ។ ទីផសាដរប្ផអក្លលើលសដឌ
កិ្ចចស្ថមលគីភាពសងគម ជាឧទាហរណ៍ ដូចជាទីផសាដរទាងំឡាយប្ដលមានលក្ខណែៈ ជាធមមតាក្បុង



222 

សហលមនជ៍នបទ ឬជនជាតិលដើមភាលតិច ប្ដលមានធាតុបដិការ និងការលោោះដូរទំនិញ និងទំនិញ 
លឺជាក្រណីលំរូមយួ។ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ រតូវលធវើលឡើងលដើមផឲី្យមានភាពចរមុោះន្រនទីផសាដរលនោះ រតូវបានលល
លមើលល ើញ និងពរងឹងទីផសាដរទាងំឡាយប្ដលមានការចូលរមួចំប្ណក្ោប ងខ្ល ងំកាល ដល់របលភទន្រន
ការអភវិឌណនម៍យួលផេងលទៀត។ 

លៅទីបំផុត ដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរបានបងកបន់យ័ន្រនការផ្លល ស់បឋូរនូវរលបៀបប្ដលលសដឌស្ថៃសឋ
ធមមតា លរបើរបាស់នូវមូលធន។ ប្ដនកំ្ណតល់ៅប្តមានជាបនថ លបើលទាោះបីជា លៅលពលតន្រមលលសដឌកិ្ចច
រតូវបានលលប្ក្តរមូវ ប្ដលលធវើឲ្យវាមានភាពចាបំាចក់្បុងការបំបាតទ់សេនែៈស្ថមញ្ដ និយមប្បបលនោះ 

និងលបើក្ចំហចំលពាោះតន្រមលប្ដលអាចមានជាលរចើនរបលភទ។ និោយមយួប្បបលទៀតលយើងចាបំាចរ់តូវ
ទទលួស្ថគ ល់ថា មានវធីិលផេងលទៀតក្បុងការកំ្ណតត់ន្រមលប្ដលអាចប្ផអក្លលើវបផធម ៌ លស្ថភណឍ ភាព 
ស្ថសនា បរសិ្ថទ ន ។ល។និង។ល។ ក្ដូ៏ចជាការទទលួស្ថគ ល់តន្រមលខ្ងក្បុងរបស់ធមមជាតិ (ប្ដល
មានភាពឯក្រាជយោចពី់តន្រមលប្ដលកំ្ណតល់ោយមនុសេ)។ តាមរយែៈការទទលួយក្លោលជំហរលនោះ 
វាប្លងអាចលៅរចួលហើយក្បុងការទិញ និង លក្ធ់មមជាតិ លៅក្បុងទីផសាដរ ឬក្ប៏ងាា ញថាវាជាមូលធន។ 

ផធុយលៅវញិ វាលរួប្តរតូវបានលលលិតថាជាមរតក៌្បនថ។ 

 

៥. លោលនលោបាយ បទបផញ្ដតថ ិនិង រដឌ 
ធាតុប្ដលបានបងាា ញខ្ងលលើ បងាា ញចាស់ថា ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលឺពាក្ព់ន័ននឹងវធីិចរមុោះ

ក្បុងការរលបរ់លងទីផសាដរ ែលោះលោយផ្លធ ល់ និងែលោះលទៀតលោយរបលោល។ បបុប្នថក្ម៏ានតរមូវការក្បុងការ
រលបរ់លងរដឌ លដើមផអីាចលោោះរស្ថយបញ្ហា  ដូចជារបាក្ឧ់បតទមភរងឹរូស ការធូរលុងន្រនបទោឌ ន ឬការ
អនុវតថនម៍និបានលអ របស់សហរោសរដឌ ប្ដលរបរពឹតថែលួនដូចោប សុទនស្ថធ លៅនឹងរកុ្មហ ុនឆលង
ប្ដនផងប្ដរ។ 

ដូលចបោះ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូររតូវការនូវបទបផញ្ដតថិសងគម លៅក្បុងនយ័ភាជ បល់ៅលៅក្បុងសងគមសីុ
វលិប្ដលនឹងរតូវអនុវតថន ៍ ចំលពាោះទាងំលៅលលើទីផសាដរ និងលៅលលើរដឌផងប្ដរ។ ក្បុងរវាងវស័ិយដទូ៏លំ
ទូោយខ្ល ងំលនោះ វាលមមដល់លពលលហើយលៅទីលនោះប្ដលរតូវរលឹំក្អំពីស្ថរែៈសំខ្នន់្រនតមាល ភាព លៅ
ក្បុងចំណាយស្ថធារណែៈ និងលៅក្បុងការពិភាក្សាដអំពីសមាសភាព និងរបសិទនភាពរបស់ែលួន។ លនោះ
លឺលោយស្ថរ ក្បុងក្រណីជាលរចើន ធនធានហិរញ្ដ វតទុរបស់រដឌ រតូវបានចំណាយមនិរតឹមរតូវ ែុស
លពលលវោ លលើសក្មមភាពមនិមានស្ថរែៈរបលោជនប៍្ដលលធវើឲ្យមានភាពសងេយ័។ 

ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរក្រ៏តូវការនូវកំ្ប្ណទរមងប់្វងឆ្ង យរបស់រដឌផងប្ដរ លោយមនិរោនប់្តលៅ
ក្បុងប្ផបក្ហិរញ្ដ វតទុប្ដលបានលលើក្លឡើងខ្ងលលើលនាោះលទ បបុប្នថលៅក្បុងនយ័លរៅជាងលនោះ ប្ដលរមួមាន
រលបៀបប្ដលវារតូវបានលរៀបចំ និងលសវាក្មមប្ដលរតូវបានផឋល់ និងការលធវើវមិជឈការ។ល។ 
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ទាក្ទិ់នលៅនឹងបញ្ហា លនោះ វាក្ច៏ាបំាចផ់ងប្ដរ ក្បុងការមាននូវលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ
របក្បលោយរបសិទនភាព។ ការសងកតធ់ងនប់្ដលបានោក្ល់លើចំណុចលនោះ លឺរបតិក្មមលៅនឹងការប្ដល
ថាក្មមវធីិស្ថធារណែៈជាលរចើនបានបាតល់ៅ លហើយកាល យជាលែសាដយលៅ ឬរតូវបានជំនសួវញិ លោយ
លសវាក្មមប្ដលបានលធវើឲ្យលៅជាលក្ខណែៈឯក្ជន។ ឧទាហរណ៍ ក្មមវធីិលផេងៗ រតូវបានរពឹំងថាមាន
លក្ខណែៈសវ័យហិរញ្ដបផទាន និងទទលួបានផលចំលណញ (ភាពសមលហតុផលរបស់ទីផសាដរបាន
បៃញ្ហជ បពកួ្វា លហើយអាចប្ថមទាងំមានការលសបើថា លសវាស្ថធារណែៈរតូវបានលលលក្ផ់ងប្ដរ)។ 

ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅ Buen Vivir បានបំបាក្ទ់ាងំរសុង នូវប្ដនកំ្ណតល់នោះ លោយស្ថរប្ផនការ ឬ
វធិានការ លោយមនិអារស័យលលើលទនភាពចំលណញជាសកាឋ នុពលលនាោះលទ។ កំុ្សូមផដូីលចបោះក្ល៏ោយ  
ក្រ៏ដឌមនិមានសិទនផ្លថ ចមុ់ែលលើការអនុវតថនព៍កួ្វាលទ លហើយពកួ្វាអាចនឹងលៅរទឹងជាមយួនឹងបណាឋ ញ
សងគម លោយមានការចូលរមួកានប់្តទូលំទូោយ និងកានប់្តលរចើនលឡើង (ប្ដលអនុវតថនត៍ាមលំនិត
សឋីពីភាពលអទូលៅ)។ 

លយើងលរួលលើក្លឡើងអំពីឧទាហរណ៍មយួចំននួន្រនលោលនលោបាយស្ថធារណែៈ ប្ដលនឹង
រតូវពរងឹងលរកាមលសណារយីបូលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម។ លោលនលោបាយសឋី
ពីបរសិ្ថទ ន លរួរតូវបានពរងីក្ លោយបញ្ចបក់ារទាមទារោប ងរងឹរូស នូវការអភរិក្េរប៍្ដលមានប្ដន
កំ្ណត ់ចំលពាោះការទិញ និងការលក្ ់លសវាក្មមបរសិ្ថទ ន លទសចរណ៍ធមមជាតិ ឬទរមងល់ផេងលទៀតន្រន 

"មូលធននិយមន្របតង" ក្បុងតំបនជ់នបទ វាមានភាពបនាធ នក់្បុងការបញ្ចូ លលោលនលោបាយស្ថធារ
ណែៈជាលរចើន លោយែលោះលផ្លឋ តលៅលលើរលួស្ថរជនបទ និងលផេងលទៀត លផ្លថ តលៅលលើការពរងឹង និងជយួ 
ជលរមើសជំនសួប្ផបក្ផលិតក្មម ជាពិលសសប្ផបក្ទាងំឡាយណាប្ដលស័ក្ថិសមចំលពាោះក្សិលអកូ្ឡូ
សីុ។ វធិានការដូចលនោះ ក្នឹ៏ងមានអានុភាពក្បុងការកាតប់នទយភាពរកី្រក្ជនបទផងប្ដរ។ 

លៅទីបំផុត លយើងលរួក្តស់មាគ ល់អំពីស្ថរែៈសំខ្នន់្រនលោលនលោបាយស្ថធារណែៈប្ដន
ដី ។ និសសាដរណក្មមនិយម បងកឲ្យមានការហិនលហាច និងការប្បក្បាក្ប់្ដលរតូវប្តស្ថឋ រស្ថទ នភាព
លដើមលឡើងមក្វញិ។ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ រតូវប្តប្ផអក្លៅលលើលោលនលោបាយបញ្ចូ លអវីៗទាងំអស់មក្
រមួោប ប្ដលធានាបានថា លសវារបស់រដឌរលបដណឋ បោ់ប ងលពញលលញលៅរលបទី់ក្ប្នលងទាងំអស់លៅ
ក្បុងរបលទស។ ការលនោះ នឹងរតូវការនូវការលរៀបចំប្ដនដី ជាមយួនឹងនីតិវធីិសមរសប សរមាបក់ារ
ចូលរមួរបស់របជាពលរដឌ និងយនថការសរមាបក់ារសរមបសរមួលនិងសំណងលៅទាងំកំ្រតិថាប ក្់
ជាតិនិងទាងំកំ្រតិទវីប។ 
 

៦. លុណភាពជីវតិ និង លោលនលោបាយសងគម 
លៅលពលលដើរលលើវថីិ លៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម ធាតុលនលឹោះមយួលផេង

លទៀត លឺរតូវបំប្បក្តំណភាជ បប់្ដលបានបលងកើតលឡើងរវាងឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មមនិយម និង
ប្ផនការកាតប់នទយភាពរកី្រក្ ប្ដលឧសសាដហក្មមនិសសាដរណក្មមនិយមរតូវបានលមើលល ើញថា
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ចាបំាច ់លដើមផសីលរមចបាននូវប្ផនការលនោះ។ ទីមយួ តរមូវការលនោះបលងកើតបាននូវរបភពពិតរបាក្ដន្រន
ការផឋល់មូលនិធិសរមាបប់្ផនការប្បបលនាោះពីទីក្ប្នលងលផេង លហើយ ទីពីរ ការពរងីក្លំនិតសឋីពី
យុតថិធមស៌ងគម លដើមផឲី្យវាអាចលបាោះជំហានលៅឲ្យហួសពីវធិានការសំណងលសដឌកិ្ចចធមមតា មានជា
អាទិ៍ ដូចជាអតទរបលោជនស៍្ថចរ់បាក្ជ់ាលដើម។ 

ការលរៀបចំលឡើងវញិនូវចំណាយស្ថធារណែៈលឺជាធាតុដសំ៏ខ្ន។់ ពីលរពាោះ លសដឌកិ្ចចលៅ
ដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម - ប្ដលបានលបាោះបងល់ចាលនូវរបាក្ឧ់បតទមភរងឹរូស និង
បំបាតនូ់វលស្ថហ ុយចំណាយ លលើក្តាថ ខ្ងលរៅរបស់សងគម និងបរសិ្ថទ នរបស់និសសាដរណក្មមនិយម 

- នឹងបលងកើតបាននូវសញ្ជ ័យធនពិតរបាក្ដ ប្ដលមូលនិធិទាងំលនោះអាចរតូវលលបានលរបើសរមាបក់ារ
លុបបំបាតនូ់វភាពរកី្រក្។ 

លៅក្បុងស្ថទ នភាពែលោះ អាចមានតួនាទីសរមាបជ់ាការទូទាតរ់បាក្ល់ោយមានលក្ខែណឍ  
ពីលរពាោះពកួ្លលមានរបលោជនស៍រមាបល់ោោះរស្ថយនូវស្ថទ នភាពរកី្រក្ធងនធ់ងរ និងបនាធ ន។់ លលអាច
យល់បានថា ពកួ្វានឹងរតូវបានលរបើរបាស់លៅលពលចាបល់ផឋើមដំណាក្ក់ាលន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ បបុប្នថ
ពកួ្វាមនិអាចជាមូលោឌ នន្រនលោលនលោបាយសងគមលនាោះលទ លហើយលោលនលោបាយសងគម ក្៏
មនិអាចរតូវបានកាតប់នទយលដើមផបីលងកើតជាទរមងឧ់បការលីសដឌកិ្ចចនិយមលនាោះប្ដរ។ លហតុដូលចបោះ
លហើយ ឧបក្រណ៍ន្រនរបលភទលនោះរតូវបានលរបើតិចតចួ លោយក្រមតិរតឹមលៅលលើរកុ្មជាក្ោ់ក្ ់ និង
សរមាបរ់យែៈលពលែលីប្តបបុលណាត ោះ។ វធិានការដសំ៏ខ្នក់ានប់្តលរចើន លរួរតូវលផ្លឋ តលៅលលើការបលងកើត
របភពការងារពិតរបាក្ដ ការពរងឹងរបពន័នអបរ់ ំនិងការផថល់សនថិសុែសងគមលអ។ 

លលើសពីលនោះលៅលទៀត វាជាការចាបំាចរ់តូវស្ថឋ រលឡើងវញិ នូវការជប្ជក្លដញលោលអំពី
យុតថិធមស៌ងគម ប្ដលបចចុបផនបលនោះ ហាក្ដូ់ចជាជាបោ់ងំលៅក្បុងវវិាទអំពីតន្រមល និងការអនុវតថន៍
សំណងលសដឌកិ្ចច។ យុតថិធមស៌ងគម លឺលក្ើតកានប់្តលរចើនលលើសវធិានការសំណងធមមតា។ ការលនោះ
បងាា ញអំពីតរមូវការក្បុងកំ្ប្ណទរមងរ់បពន័នស្ថរលពើពនន និងការចំណាយរបស់រដឌ ដូចប្ដលបាន
លលើក្លឡើងជាលរចើនដងរចួមក្លហើយ បបុប្នថក្រ៏តូវប្តលបើក្ដំលណើ រការលឡើងវញិនូវការពិភាក្សាដសំខ្ន់ៗ  

ដូចជាការជប្ជក្លដញលោលអំពីរបាក្ចំ់ណូលមូលោឌ នជាលដើម (Iglesias Fernandez et al., ឆ្ប  ំ
២០០១)។ 

លោលនលោបាយសងគម រតូវលោោះរស្ថយនូវទីដឌភាពលផេងៗ។ ក្បុងចំលណាមទីដឌភាព
ទាងំឡាយប្ដលចាបំាចល់ហើយរតូវបានលោោះរស្ថយោប ងបនាធ នបំ់ផុតលនាោះ លយើងលរួលលើក្លឡើងោប ង
តិចបំផុតនូវទីដឌភាពចំននួពីរ:  ក្ងវោះអាហារូបតទមភ និងការអបរ់។ំ ការលុបបំបាតក់្ងវោះអាហារូបតទមភ
លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន លឺជាការចាបំាចបំ់ផុត។ វាមានពាក្យអារសូវ ថារបលទសជាលរចើន - 

ប្ដលរបលទសលរបសីុលលឺជារបលទសមយួក្បុងចំលណារបលទសទាងំលនាោះ - លឺជារបលទសមយួចំននួក្បុង
ចំលណាមរបលទសនាលំចញចំណីអាហារក្សិក្មមធំបំផុតលៅក្បុងពិភពលោក្ បបុប្នថលៅប្តជបួរបទោះ
បញ្ហា ក្ងវោះអាហារូបតទមភ។ លៅទីលនោះ លោលនលោបាយសងគមរតូវមានទំនាក្ទំ់នងលៅនឹងយុទនស្ថ
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ៃសថអភវិឌណនជ៍នបទ និងសមាហរណ៍ក្មម ថាប ក្តំ់បន ់ លហតុដូលចបោះលហើយរតូវបប្ងវរទិសលៅផលិតក្មម
លឆ្ព ោះលៅបំលពញតរមូវការចំណីអាហារលៅក្បុងតំបន។់ 

ការអបរ់ ំ លឺជាប្ផបក្មយួលផេងលទៀត ប្ដលទាមទារឲ្យមានការលធវើកំ្ប្ណទរមងោ់ប ងខ្ល ងំ
ផងប្ដរ។ ឧបសលគធងនធ់ងរ លៅក្បុងការអបរ់បំឋមសិក្សាដ និងមធយមសិក្សាដ លៅក្បុងរបលទសមយួចំនួន 

លឺមាន ការរបកាសអាសនប (និងបប្នទមពីលលើលនោះលៅលទៀត អបក្លឆវងនិយមបានបរាជយ័ លៅក្បុងការ
ពាោមរបស់ែលួន ក្បុងការលធវើកំ្ប្ណទរមង ់ ការអបរ់កំ្បុងស្ថោ លៅក្បុងលសធើរប្តរលបរ់បលទសទាងំ
អស់)។ លហតុដូលចបោះលហើយ វាមានភាពបនាធ នច់ាបំាច ់ ក្បុងការចាបល់ផឋើមលឡើងិវញនូវការអបរ់លំោយ
លផ្លឋ តលៅលលើលោលនលោបាយស្ថធារណែៈជាមយួ នឹងការទទលួបានលោយឥតលិតរបាក្ស់រមាប់
មនុសេរលបរ់ូប រមួជាមយួនឹងលុណភាព និងភាពតឹងរុងឹ រតូវបានលលប្ក្លំអ។ 
 

៧. តំបនស់វយត័និយម និង ការកាតផ់្លឋ ចល់ោយសរមតិសរមាងំពីស្ថក្ល
ភាវូបនីយក្មម 

ដូចបានលលើក្លឡើងពីមុន ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម 

មានឱ្កាសលជាលជយ័តិចតចួណាស់ របសិនលបើពកួ្វារតូវបានអនុវតថនល៍ឆ្ព ោះលៅមុែលោយរបលទស
ប្តមយួោចប់្តឯង។ វាមានស្ថរែៈសំខ្នស់រមាបព់កួ្លល ប្ដលរតូវសរមបសរមួល និងមានទំនាក្់
ទំនងរវាងរកុ្ម ន្រនបណាឋ របលទស ដូលចបោះលហើយ កំ្ប្ណទរមងប់្វងឆ្ង យន្រនដំលណើ រការសមាហរណ៍
ក្មមថាប ក្តំ់បន ់នាលពលបចចុបផនបលនោះលឺរតូវការជាចាបំាច។់ 

ន្រថងលនោះបណាឋ របលទសលផេងៗ ក្បុងទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូងកំ្ពុងរបក្ួតរបប្ជងលៅក្បុងការនាំ
លចញវតទុធាតុលដើមរបលភទរសលដៀងោប ។ លដើមផសី្ថឋ រស្ថទ នភាពលនោះ វាជាការសំខ្នប់្ដលបណាឋ
របលទសនានារតូវសរមបសរមួលវធិានការ មានជាអាទិ៍ ដូចជាការប្ក្តរមូវតន្រមល ឬបទោឌ នសងគម
និង បរសិ្ថទ នរបស់លល។ 

វស័ិយមយួចំននួប្ដលជាជលរមើសជំនសួ ប្ដលនឹងរតូវបានពរងឹង ក្ល៏រួប្តរតូវបានសរមប
សរមួលក្បុងថាប ក្តំ់បន ់ លហើយរបសិនលបើធនធានរតូវបានលលប្បងប្ចក្ ការលនោះក្នឹ៏ងជំរុញដល់
ពាណិជជក្មមលៅក្បុងទវីបផងប្ដរ។ ជាឧទាហរណ៍ ការសរមបសរមួលរវាងវស័ិយចំណីអាហារ និង
ក្សិក្មម លៅក្បុងបណាឋ របលទសលផេងៗ ក្បុងទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូង (ប្ដលជាអបក្ផគតផ់គងទំ់និញចំណី
អាហារដល់តំបនល់ផេងលទៀត) លដើមផបីញ្ឈប ់ការពឹងប្ផអក្របស់ពកួ្លលលៅលលើទីផសាដរពិភពលោក្ និង
លរបើរបាស់ធនធានរបស់ែឡួនក្បុងការចិញ្ច ឹមរបជាជនផ្លធ ល់របស់ពកួ្លល លដើមផលីបបំ់បាតនូ់វក្ងវោះអា
ហារូបតទមភ ក្បុងចំលណាមរកុ្មរបជាជនរកី្រក្បំផុត ឲ្យបានលលឿនបំផុត តាមប្ដលអាចលធវើបាន។ 

វធិានការ ក្នឹ៏ងចាបំាចរ់តូវប្តមាន ការសរមបសរមួលលៅក្បុងប្ផបក្លផេងលទៀតផងប្ដរ ចាបពី់ការអភិ
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រក្េរតំ៍បនធ់មមជាតិ លដើមផលីរៀបចំដំលឡើងប្ែេចងាវ ក្ផ់លិតក្មម ប្ដលក្បុងលនាោះ បណាឋ របលទសទាងំអស់
ចូលរមួក្បុងលោលជំហរលសមើភាពោប ពិតៗ។ 

វធិានការទាងំលនោះ និងវធិានការលផេងលទៀត ផថល់ជូនសំលណើ ថមី សរមាបលំ់និតតំបននិ់យម
លៅក្បុងបរបិទន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ ប្ដលលៅថា "តំបននិ់យមសវយត័"។ ពាណិជជក្មមអនថជាតិ មនិរតូវ
បានរចានលចាលលនាោះលទ។ ផធុយលៅវញិ វារតូវបានបឋូរទិសលៅលៅកំ្ណតអ់ាទិភាព នូវតរមូវការថាប ក្់
តំបនល់ៅក្បុងទវីប។ តំបននិ់យមរបលភទលនោះ រតូវបានលៅថាសវយត័ លដើមផបីងាា ញឲ្យចាស់ អំពីក្មម
វតទុមយួក្បុងចំលណាមក្មមវតទុចមផងៗ ន្រនទំនាក្ទំ់នងថាប ក្តំ់បន ់ លឺលដើមផសី្ថថ រនូវ សវយត័ភាពប្ដល
ស្ថក្លភាវូបនីយក្មមបានឆក្យ់ក្លៅ។ ជាក្ប់្សឋង លោលបំណងលឺលដើមផលុីបបំបាតភ់ាពលៅលរកាម
បងាគ បនិ់ងចំណងលៅនឹងទីផសាដរសក្លលោក្ លោយលហតុថា លនោះលឺជារបភពប្ដលជាក្តាថ កំ្ណត់
អំពីយុទនស្ថៃសថផលិតក្មម និងពាណិជជក្មមរបស់បណាឋ របលទសបានចាបប់ដិសននិលឡើង ។ សរុប
លសចក្ឋីលៅ លយើងរតូវបងាក រកំុ្ឲ្យជលរមើសផលិតក្មម រោនប់្តជាការលឆលើយតបលៅនឹងការលងើបលឡើង 

និងការធាល ក្ចុ់ោះន្រនតន្រមល ឬក្ត៏រមូវការចាបំាចរ់បស់សក្លលោក្។ 

ដូលចបោះសំលណើ រតំបនស់វយត័និយម លឺែុសោប ខ្ល ងំពីយុទនស្ថៃសថប្ដលអនុវតថនជ៍ាទូលៅលៅ
ក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនប្ដលលសមើោប លៅនឹងរបលភទលផេងៗន្រនតំបននិ់យមប្បបលបើក្ចំហ (តាមការ
ពិពណ៌នារបស់ CEPAL, ឆ្ប ១ំ៩៩៤):  អនុលោមលៅតាមទសេនែៈលនាោះ សមាហរណ៍ក្មម ថាប ក្់
តំបនល់ៅក្បុងទវីបរតូវប្តប្ផអក្ោប ងខ្ល ងំលៅលលើពាណិជជក្មមលសរ ី លហើយនិងរតូវបានលលលមើលល ើញថា 
ជាការលរៀបចំលដើមផឈីានចូលជិតលៅលៅក្បុងស្ថក្លភាវូបនីយក្មម។ ផធុយលៅវញិ លរកាមតំបនស់វយ័
តនិយម ការសរមបសរមួលរវាងបណាឋ របលទសនិងរបលទស រតូវបានលលយល់ល ើញថា វាមានភាព
ចាបំាចល់ដើមផសី្ថថ រនូវសមតទភាព ក្បុងការលធវើលសចក្ឋីសលរមច សវយត័ សឋីពីការអភវិឌណន។៍ 

លហតុដូលចបោះលហើយ តំបនស់វយត័និយម ទាមទារឲ្យមានវធិានការ សរមបសរមួលថាប ក្់
តំបនោ់ប ងសំខ្ន ់លហើយវធិានការជាលរចើនន្រនវធិានការទាងំលនោះ នឹងពាក្ព់ន័ន លៅនឹងនិោមចលងាក ម
របជាជាតិ។ ការលនោះមាននយ័ថា សំលណើ រតូវការោប ងលរចើនពីរបលទសនីមយួៗ និងពីបលុក្ បចចុបផនបជា
ជាងរោនប់្តជាពាក្យបូបាច ់អំពីភាពជាអបក្ជិតខ្ង។ លរកាមតំបនស់វយត័និយម លោលនលោបាយ
ទូលៅ រតូវប្តរតូវបានលលលរៀបចំលឡើង លហើយអាទិភាពបនាធ នបំ់ផុតសរមាបល់ោលនលោបាយប្បប
លនោះ លឺអធិបលតយយភាព ប្ផបក្ចំណីអាហារ និងថាមពល។ 

រសបលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ អវបី្ដលលយើងកំ្ពុងប្វក្ប្ញក្ សរមាបទី់លនោះ លឺលោលជំហរ
ប្ដលបានរលំ លោយស្ថរភាពពឹងប្ផអក្ប្ដលបានបលងកើតលឡើង លោយស្ថក្លភាវូបនីយក្មម។ វាមនិ
ប្មនជាសំណួរ ទាក្ទិ់ននឹងការរតឡបល់ៅក្បុងភាពឯកានិយម ថាប ក្តំ់បនល់នាោះលទ បបុប្នថផធុយលៅវញិ 
លឺជាការស្ថឋ រនូវសមតទភាព លធវើលសចក្ឋីសលរមច លដើមផកំី្ណតអំ់ពីប្ផបក្ប្ដលក្បុងលនាោះការទំនាក្ទំ់នង
សក្ល លរួរតូវបានរក្សាដទុក្ លហើយនិងប្ផបក្ប្ដលលរួរតូវបានកាតផ់្លឋ ច។់ ការលនោះនឹងអាច លៅលពល
ប្ដលលរកាមដំលណើ រការផ្លល ស់បឋូរប្ដលបានលសបើលឡើង ពាណិជជក្មមវតទុធាតុលដើម និងផលិតផលលផេង
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លទៀត ក្ដូ៏ចជាលំហូរមូលធនលឺរតូវបានកំ្ណតល់ឡើងវញិោប ងសំខ្ន។់ លៅក្បុងចំណុចែលោះ ការកាត់
ផ្លឋ ចល់នោះ រសលដៀងលៅនឹងលំនិត សឋីពីការបំបាតស់្ថក្លភាវូបនីយក្មម ប្ដលលសបើលោយ Samir 

Amin (១៩៨៨)។ បបុប្នថ វាក្ម៏ានភាពែុសោប ោប ងខ្ល ងំប្ដរ លោយចាបល់ផថើមពីការទទលួស្ថគ ល់ថា 
ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរនឹងអាចលធវើលៅបានប្តសរមាបរ់កុ្មបណាឋ របលទសមយួចំននួ លហតុដូលចបោះលហើយ 
លរកាមការលរៀបចំសមាហរណ៍ក្មមថាប ក្តំ់បនល់ផេងលទៀត។ និោយមាបងវញិលទៀត ជលរមើសជំនសួ
ស្ថក្លភាវូបនីយក្មមនាលពលបចចុបផនបលនោះ រតូវប្តរបាក្ដថា មានបញ្ចូ លនូវទិដឌភាពថាប ក្តំ់បន់
លហតុដូលចបោះលហើយ នឹងតំរូវឲ្យមាននូវរបលភទែុសោប ន្រនសមាហរណ៍ក្មមទវីប។ 
 

៨. ភាពមនិសមាភ រ:និយមនិងភាពតឹងរងឹ 
ធាតុលផេងៗន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម ប្ដលបាន

បងាា ញខ្ងលលើ កំ្ណតអំ់ពីរចនាសមពន័ន ប្ដលមានភាពលលើលសបជ់ាមយួនឹងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច 
ប្ដលជាលោលលៅអភវិឌណន ៍ រតូវបានលលលបាោះបងល់ចាល។ និោយមាបងវញិលទៀត កំ្លណើ ន និងការ
អភវិឌណ លឺរតូវបានកាតផ់្លឋ ច ់ លហើយបនាធ បម់ក្បានបឋូរទិសលៅលឆ្ព ោះលៅ ជលរមើសជំនសួដសំ៏ខ្ន ់
លរកាមលោលលំនិតសឋីពី Buen Vivir។ 

វធិានការប្ដលបានលសបើលឡើងលផេងៗោប នឹងរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ លលើ់ការទាក្ទិ់ន លៅនឹង
ការលរបើរបាស់របក្បលោយផលិតផល ជាមយួនឹងលោលបំណងលដើមផកីាតប់នទយនូវការលរបើរបាស់
ទំនិញ និងថាមពល និងការកាតប់នទយការបំភាយឧសម័ន។ ការលនោះលឺលសមើនឹង "ភាពមនិសមាភ រ:
និយម"ន្រនលសដឌកិ្ចច។ វាមាននយ័ថា ដំលណើ រការផលិតក្មម ប្ដលមនិរតឹមប្តលរបើរបាស់ធនធាន
បញ្ចូ ល (ធាតុចូល) កានប់្តតិចតួចបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំបានលរបើរបាស់ពកួ្វាកានប់្តរបក្ប 

លោយរបសិទន ភាពវាទាមទារនូវថាមពលកានប់្តតិច កាតប់នទយស្ថប ក្ស្ថប មកាបូនរបស់ពកួ្វា នឹង
រតូវបានលលផឋល់ជាមយួនឹងក្មមវធីិប្ក្ន្រចប និងលរបើរបាស់លឡើងវញិោប ងខ្ល ងំកាល ។ល។ 

ភាពមនិសមាភ រ:និយម លឺមានស្ថរែៈសំខ្នរ់បសិនលបើ តរមូវការធនធានធមមជាតិ នឹងរតូវ
បានលលកាតប់នទយ។ ចាស់ណាស់ថា ការលនោះក្ទ៏ាមទារឲ្យមានការផ្លល ស់បឋូរទរមងន់្រនការលរបើរបាស់
ដូចជាការលក្ើនលឡើងការលរបើរបាស់របស់ទំនិញ (ការលធវើឲ្យមាន រយែៈលពលន្រនការលរបើរបាស់កានប់្ត
ប្វងយូរជាមុន នឹងទំនិញលនាោះនឹងកាល យជាហួសសមយ័ លោយការកំ្ណតអ់ាទិភាព ដល់មុែងារ ជា
ជាងការ បលងកើននូវកាកានក់ាប ់ និងការសងកតធ់ងនល់ៅលលើភាពជាបធ់ន ់ ជំនសួឲ្យការផ្លល ស់បឋូរជានិចច 
ជាមយួនឹងផលិតផលថមីៗ) ក្ដូ៏ចជាការផ្លអ ក្ទំនិញប្ដលមានផលបបោះពាល់ែពស់មយួចំននួ។ វធិាន
ការទាងំលនោះ និងវធិានការលផេងលទៀត រតូវបំលពញលៅលោយយុទននាការទល់នឹងភាពសឋុក្សឋមភ។ ជា
ជាងការយល់ថា ការលរបើរបាស់លឺជាការកានក់ាបក់្មមសិទនិលលើទំនិញ ការសងកតធ់ងនរ់តូវលធវើលឡើងលៅ
លលើលទនភាពទទលួបាន និងភាពមានរបលោជន ៍ (ឧទាហរណ៍តរមូវការនូវមលធាបាយលធវើដំលណើ រ 
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មនិប្មនចាបំាចម់ាននយ័ថា រលបោ់ប រតូវមានរថយនឋជាក្មមសិទនិលនាោះលទ ពីលរពាោះថាតរមូវការអាចរតូវ
បានបំលពញតាមរយែៈលសវាដឹក្ជញ្ជូ នស្ថធារណែៈ ប្ដលអាចទុក្ចិតថបាន និងរបក្បលោយរបសិទន 
ភាព។ 

 
 

កំ្ប្ណទរមងន់លោបាយ និង តនួាទីនាមុំែលលសរមាបព់លរដឌ 
លទាោះបីជាដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ លៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម មានលោល

បំណងលឆ្ព ោះលៅទទលួបានលុណភាពជីវតិកានប់្តលអរបលសើរលឡើងក្ល៏ោយ ចាស់ណាស់ថាអនាលត 

លឺនឹងមានភាពស្ថមញ្ដ។ ក្រមតិបចចុបផនបន្រនការលរបើរបាស់ហួសក្រមតិ ជាពិលសស ការលរបើរបាស់
ប្ដលមនិចាបំាច ់ និងកំ្បិុចកំ្បបុក្ រតូវប្តបានលលលបាោះបងល់ចាល។ លុណភាពជីវតិប្លងរតូវបានយល់
ថា រោនប់្តជាការបងគឬការលក្ើនលឡើងនូវទំនិញសមាភ រ: បបុប្នថរតូវបានពរងីក្ លដើមផបីញ្ចូ លនូវវបផធម ៌
ក្ឋីរសឡាញ់ ទឹក្ចិតថ និងទិដឌភាពលផេងលទៀត ។ ភាពសឋុក្សឋមភ លឺប្លងជាលហតុផលសរមាបក់ារអប
អរស្ថទរលទៀតលហើយ។ រសបលពលជាមយួោប លនោះប្ដរ ការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ ក្ម៏ានលោលលៅលដើមផី
បំប្បក្ទសេនែៈស្ថមញ្ដ និយម ន្រនទរមងល់សដឌកិ្ចចសុទនស្ថធ ក្បុងការផឋល់តន្រមលតាមរយែៈការលបើក្ចំហ
ជលរមើសនានា លដើមផបីញ្ចូ លនូវតន្រមល ពីក្រមតិ និងទសេនែៈយល់ល ើញលផេងលទៀត។ ធាតុទាងំលនោះ 
និងធាតុលផេងលទៀត មាននយ័ថាដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរនឹងលបាោះជំហានលឆ្ព ោះលៅអនាលតប្បបដំណាក្ក់ាល
លរកាយមូលធននិយម។ 

ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ លៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម នឹងជបួបញ្ហា របឈម
ោប ងខ្ល ងំលៅក្បុងវស័ិយសងគម ជាពិលសស លៅលលើប្ផបក្វបផធម ៌ និងនលោបាយលណបក្េ។ ភាព
រកី្រាយជាមយួនឹងសក្មមភាព ដូចជាប្រ ប រតូវបានស្ថយភាយលៅក្បុងការបៃញ្ហជ បវបផធមថ៌ា ជាក្ឋី
សុបិនអំពីរទពយសមផតថិ ប្ដលលរបងអាចផឋល់ឲ្យ។ ឧសសាដហក្មមទាងំលនោះ ក្រ៏តូវបានលលលមើលល ើញ
ផងប្ដរថាជា ធាតុផេដំសំ៏ខ្នន់្រនមលនាលមនវជិាជ  "វឌណនភាព"។ 

លហតុដូលចបោះលហើយ ដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម មនិរតឹមប្តតំណាង ឲ្យការ
រកិំ្លោប ងខ្ល ងំលចញឆ្ង យពីវស័ិយផលិតក្មមទាងំលនោះបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំ ទាមទារឲ្យមានប
ប្រមបរមួលវបផធមផ៌ងប្ដរ។ ភាពតានតឹង និងភាពចរមូងចរមាស់សំខ្ន់ៗ  នឹងរតូវលក្ើតមានលឡើង។
ការជំទាស់ នឹងរតូវបានបលញ្ចញជាមឋងលហើយមឋងលទៀត លោយតអួងគជាលរចើន មនិថាពកួ្លល ជា
ពាណិជជក្រប្ដលខ្ល ចបាតប់ងផ់លចំលណញរបស់ពកួ្លល ឬជាអបក្នលោបាយប្ដលស្ថធ ក្ល់សធើរក្បុងការ
លបាោះបងអំ់ណាច ឬវស័ិយសងគម ប្ដលជាអបក្លរបើរបាស់ទំនិញសមាភ រ:លនាោះ។ លនោះលឺជាលហតុផល 
ប្ដលលធវើឲ្យន្រផធន្រនដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរនលោបាយ និងវបផធម ៌ លៅដំណាក្ក់ាលលរកាយនិសសាដរណក្មម
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និយមទាងំមូលមានភាពសមុលស្ថម ញ។ លោយោម នការពាោមលោោះរស្ថយបញ្ហា លនោះោប ងលអិតលអន់
លនាោះលទ លយើងអាចផថល់ជូននូវការប្ណនាពីំរបី។ 

ក្មមវធីិរងឹមានិំងចាស់ងាយយល់ នឹងរតូវការជាចាបំាចល់ដើមផលីធវើកំ្ប្ណទរមង ់ ចំលពាោះ
ទរមងន់្រនការលរបើរបាស់បចចុបផនប។ ការលនោះរមួមានការរបយុទនរបឆ្ងំនឹងភាពសឋុក្សឋមភ លោយផឋល់
នូវទំនិញ និងផលិតផលប្ដលលរបើរបាស់បានកានប់្តយូរ មានតុលយភាពកានប់្តលអរបលសើរ រវាង
ថាមពលនិងសមាភ រ: ការបលងកើនការលរបើរបាស់លឡើងវញិ ការប្ក្ន្រចបការលលើក្ក្មពស់ការលរបើរបាស់រមួោប
។ល។ វធិានការជាលរចើន នឹងរតូវបានលធវើលឡើង លដើមផលីបាោះជំហានលៅមុែ លៅក្បុងវស័ិយលនោះ ដូចជា
ការអបរ់ ំនិងយុទននាការស្ថធារណែៈ រមួជាមយួនឹងយនថការលសដឌកិ្ចច លដើមផជំីរុញដល់ការកាតប់នទយ
នូវលំនិតអបក្លរបើរបាស់និយម រមួជាមយួនឹងវធិានការការពារ និងបទបផញ្ដតថិសងគម និងបរសិ្ថទ នដ៏
តឹងរុងឹ។ 

លៅក្បុងវស័ិយនលោបាយដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរ នឹងរតូវការនូវការពរងឹងរចនាសមពន័នរបជាធិប
លតយយប្ដលធានាបាននូវការចូលរមួោប ងរលបរ់ោនពី់សងគមនិងអនុវតថនប៍ទបផញ្ដតថិសងគមលដើមផី
រលបរ់លងទីផសាដរ និងរដឌ។ លៅទីលនោះ វានឹងជាការសំខ្នក់្បុងការស្ថឋ រមក្វញិនូវលក្រ ថិ៍លឈាម ោះប្ដលបាន
ែូចខ្ត ប្ដលក្បុងលនាោះ នលោបាយ និងលិទនិរបជាធិបលតយយ ជបួនូវបញ្ហា ដលំ៏បាក្នាលពលបចចុបផនប
លនោះ ប្ដលលិទនរិបជាធិបលតយយអារស័យការលបាោះលឆ្ប តជាផលូវការ រតូវបានប្ថរក្សាដ - លទាោះបីជាលៅ
មានឧបសលគជាលរចើន លលើការចូលរមួរបស់របជាពលរដឌ និងការរតួតពិនិតយសងគមក្ល៏ោយ - លដើមផី
ជាថបូរបឋូរយក្របបរបធានាធិបតីនិយមប្បបបំលភលើស។ របសិនលបើលយើងលៅប្តបនថក្បុងវថីិប្បបលនោះលនាោះ 
វានឹងលសធើរប្តមនិអាចលៅរចួលទ ក្បុងការក្ស្ថងយនថការសរមាបក់ារចូលរមួ និងការពិនិតយ របស់
ពលរដឌឬក្បុងការការពារជលរមើសជំនសួនិសសាដរណក្មមនិយម។ លោយមូលលហតុលនោះលហើយ វាជាការ
ចាបំាចប់្ដលរតូវពរងីក្មូលោឌ នរបជាធិបលតយយ ទាងំលៅក្បុងតំបនទ់ាងំលៅតាមរយែៈការពរងីក្ និង
ពរងឹងយនថការ និងរលឹោះស្ថទ នពាក្ព់ន័ន រពមទាងំតាមរយែៈការប្ក្លមអ នលោបាយលណបក្េ និង
ោស់រលំលើងអតិថិជននិយម។ 

ការចាបល់ផឋើមលឡើងវញិនូវនលោបាយ ក្បុងទិសលៅសលរមចឲ្យបាន នូវការផ្លល ស់បឋូរប្ដល
អាចលធវើលៅបាន លឺជាធាតុមយួលផេងលទៀត។ លៅក្បុងរបលទសមយួចំននួ វាហាក្ដូ់ចជាថាការមក្ដល់
ន្រនរោឌ ភបិាលវឌណននិយម បានបងកក្មនិឲ្យមានការជប្ជក្លដញលោល អំពីការផ្លល ស់បឋូរលផេងលទៀត 

លហើយមនុសេជាលរចើននាក្ ់ អោះអាងថា លពញចិតថជាមយួនឹងកំ្ប្ណទរមងប់្ដលបានលធវើលឡើងលនាោះ។ 

លយើងចាបំាចរ់តូវស្ថឋ រលឡើងវញិនូវក្រមតិភាពជាអបក្ដឹក្នានំលោបាយ និងការចូលរមួប្ដលលយើងឆលង
កាតពី់របីឆ្ប កំ្នលងលៅ រពមទាងំចាបល់ផឋើម លធវើការជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្ អំពីរលបៀបលបាោះជំហានលៅកានរ់បប
លរកាយនិសសាដរណក្មមនិយម លចញពីមូលោឌ នសងគមប្ដលកានប់្តទូលំទូោយជាងលនោះ។ 

លៅលពលប្ដលចំណុចខ្ងលរកាយលនោះ វាមានភាពចាស់ោស់លនាោះ ចាបំាចរ់តូវមានការ
បនថនលោបាយវឌណននិយម ជាជំហរមយួប្ដលបានលបឋជាញ ចិតថចំលពាោះយុតថិធមស៌ងគម។ វឌណនភាព
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ចាបំាចរ់តូវលៅោចឆ់្ង យពីការជាបជំ់ពាក្វ់ាក្វ់និ លៅនឹងមលនាលមនវជិាជ  សឋីពីកំ្លណើ នទសេនែៈ 
ស្ថមញ្ដ និយម សឋីពីសមាភ រ:និយមរបស់វា និងជំនោះបាននូវការលំបាក្របស់ពកួ្វា លៅក្បុងការប្សវង
យល់អំពី តំរូវការរបស់រកុ្មចលនាសងគមថមី លលើបញ្ហា ដូចជា បរសិ្ថទ នលយនឌរ័ ឬអនថរវបផធមនិ៌យម 

(សូមអាន Gudynas, ២០១០b)។ 

វាចាស់ោស់ណាស់ប្ដលថា ការអនុវតថននូ៍វការផ្លល ស់បឋូរ នឹងមានលក្ខណែៈចរមុោះ។ 

ក្បុងក្រណីែលោះ វានឹងអាចលធវើការកាតផ់្លឋ ចោ់ប ងោចរ់សឡោះ ការផធុោះនូវបដិវតថបមាល ស់បឋូរ ក្បុងែណែៈប្ដ
លរតូវការ នូវកំ្ប្ណទរមងត់ាមលំោបលំ់លោយ មយួជំហានមឋងៗ លៅក្បុងក្រណីលផេងលទៀត។ វធីិ
ស្ថៃសថទាងំលនោះ មនិរបាក្ដថាផធុយោប លនាោះលទ លហើយជាក្ប់្សឋងពកួ្លល លរួបំលពញឲ្យោប លៅវញិលៅម
ក្។ ឧទាហរណ៍ មានក្ប្នលងប្ដលវាហាក្ដូ់ចជាសំខ្នក់្បុងការកាតផ់្លឋ ចោ់ប ងោចរ់សឡោះ នូវ
និសសាដរណក្មមនិយម លោយមានការតវាបសងគមខ្ល ងំៗ ទាមទារឲ្យមានការផ្លអ ក្លលរមាងអណឋូ ងប្រ បជា
លដើម។ លទាោះបីជាោប ងណា លៅក្បុងកាលែៈលទសែៈលផេងលទៀត វាទាក្ទ់ងនឹងការប្ក្ទរមងប់ទបផញ្ដតថិ
លសដឌកិ្ចច។ ជំហាន និងវសិ្ថលភាព ន្រនការផ្លល ស់បឋូរប្បបណាក្ល៏ោយ - មនិថាវាបានជំរុញលោយរដឌ
ឬលោយសងគមសីុវលិលនាោះលទ ក្បុងរលបក់្រណីទាងំអស់ ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលៅដំណាក្ក់ាលលរកាយ
និសសាដរណក្មមនិយម នឹងលផ្លឋ តលៅលលើការចាក្លចញឲ្យឆ្ង យ ពីទរមងន់្រនការអភវិឌណនន៍ាលពល
បចចុបផនប និងលៅក្បុងនយ័លនាោះ ពកួ្វាទាងំអស់រតូវមានភាពោចខ់្ត។ 

លោយរបឈមមុែជាមយួ នឹងបញ្ហា លនោះ លោលលំនិតសឋីពីភាពជាពលរដឌ រតូវបានកំ្ណត់
លឡើងវញិ និងពរងីក្ លដើមផបីញ្ចូ លនូវទសេនវស័ិយប្ដនដី និងបរសិ្ថទ ន។ ដូចោប លនោះប្ដរ វស័ិយយុតថិ
ធមនឹ៌ងរតូវបានពរងីក្ លដើមផលីបាោះជំហានលឆ្ព ោះលៅហួសពីសិទននិលោបាយ និងសងគម ឬក្ជ៏ាទរមង់
ន្រនការប្បងប្ចក្លសដឌកិ្ចច រពមទាងំលកាឋ បនូវការទទលួស្ថគ ល់ ការចូលរមួ និងសិទនិរបស់ធមមជាតិ។ 

លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន ការផ្លល ស់បឋូរដូចលនោះ នឹងអាចលធវើលៅបានប្តលរកាមវធីិស្ថៃសថជាអនថរ
វបផធម ៌ បបុលណាត ោះ លោយស្ថរការចូលរមួចំប្ណក្ប្ដលបានលធវើលឡើង លោយរបពន័នចំលណោះដឹងរបស់
ជនជាតិលដើមភាលតិច មនិអាចរតូវបានរចានលចាល ឬោក្អ់វីមក្ជំនួសបានលទ។ ជលរមើសជំនសួ
សរមាបអ់នាលត ប្ដលលរួជាទីលពញចិតថ បងាា ញនូវអតទនយ័ជាលោលលនោះ។ 

លៅទីបញ្ចប ់ លទនភាពក្បុងការសលរមចបាននូវការផ្លល ស់បថូរទាងំលនោះ លឺលៅក្បុងន្រដរបស់
បុលគលប្ដលបានកាល យជាតអួងគ ជាអបក្បលងកើតរបវតថិស្ថៃសឋ។ វថីិលឆ្ព ោះលៅរបបលរកាយនិសសាដរណក្មម
និយមបានចាបល់ផឋើមជាមយួនឹងជំហានដំបូង ប្ដលមាប ក្់ៗ រតូវអនុវតថន ៍ និងតាមរយែៈលំរូរបស់ពកួ្លល
សរមាបអ់បក្លផេងលទៀតផងប្ដរបានចូលរមួជាមយួ លៅក្បុងកិ្ចចរបឹងប្របងលនោះ។ 
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កំ្ណតស់មាគ ល់ 
១. អបក្រស្ថវរជាវលៅ Centro Latino Americano de Ecologia Social (CLAES), មបុងលតវលីដអូ
របលទសអ ុយរុហាគ យ (www.ambiental.net);  MSc សឋីពីលអកូ្ឡូសីុសងគម។ 

 

២. លំនិតែុសៗោប រតូវបានបងាា ញលៅក្បុងសិកាខ ស្ថោ ប្ដលឧបតទមភលោយមូលនិធិ Rosa Luxemb

urg  លៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ក្ដូ៏ចជាសក្មមភាព CLAES រសលដៀងោប រតូវបានអនុវតថលៅក្បុងបណាឋ
របលទសលផេងៗ លៅក្បុងតំបន ់ (ជាពិលសសរបលទសលបបរ ួ និងរបលទសបូលីវ ី និង ក្បុងវសិ្ថលភាពទាប
ជាងលនោះលៅក្បុងរបលទសអាហេងទី់ន របលទសលរបសីុល របលទសកូ្ឡុំលបៀ និងរបលទសអ ុយរហុាគ យ)

ចាបត់ាងំពីឆ្ប ២ំ០០៩។ ចំណុចលផេងៗ រតូវបានលបាោះពុមពលៅក្បុងរបពន័នផេពវផសាដយលផេងៗលៅក្បុង
របលទសបូលីវ ី របលទសលអកាវ ឌរ័ និងរបលទសលបបរ។ួ រក្បែណ័ឍ ទូលៅសរមាបដំ់លណើ រផ្លល ស់បឋូរទាងំលនោះ
រតូវបានបងាា ញលៅក្បុងទិនាប នុបផវតថិជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្របស់របលទសលអកាវ ឌរ័ (Gudynas, ឆ្ប ២ំ០១១)

។ 

 

៣. សរមាបក់ារវភិាលដសំ៏ខ្នបំ់ផុតសឋីពីការអភវិឌណ និងមលនាលមវ៍ជិាជ សឋីពី "វឌណនភាព" និង "ភាព
ទានស់មយ័" ប្ដលមានលៅក្បុងលនាោះទាងំរសុង សូមអានជំពូក្ "ការជប្ជក្ប្វក្ប្ញក្សឋីពីការអភវិឌណ 
និងជលរមើសជំនសួវា លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន: លោលការណ៍ប្ណនា ំ លក្ខណែៈអញ្ដបដិបនប" 
របស់ែញុ ំក្បុងលសៀវលៅលនោះ។ 

 

៤. "របលទសលបបរ ួ និងលំរូនិសសាដរណក្មម: រលបៀបវារែៈសរមាបរ់ោឌ ភបិាលថមី និងលសណារយីបូដំលណើ រ
ផ្លល ស់បឋូរចាបំាច"់ រតូវបានបងាា ញដល់សងគមនិងលណបក្េនលោបាយនាប្ែមនីាឆ្ប  ំ២០១១ លោយ
អងគការខ្ងលរកាម: Asociacion Nacional de Centros (ANC), Asociacion Pro Derechos 

Humanos (APRODEH), Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Conferencia 
Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES), CooperAccion, Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR), Fundacion Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), 
Forum Solidaridad Peru, Grupo Allpa, Grupo Propuesta Ciudadana, Instituto de 
Promocion para la Gestion del Agua (IPROGA), Movimiento Ciudadano frente al 
Cambio Climatico (MOCICC), Red Jubileo Peru, Red Peruana por una Globalizacion con 
Equidad (RedGE), Red Muqui, Revenue Watch Institute, Comision Andina de Juristas, 
Movimiento Manuela Ramos, Red Tukuy Rikuy, Asociacion Servicios Educativos Rurales 
(SER), Consejo Machiguenga del Rio Urubamba, and Centro Latino Americano de 

Ecologia Social (CLAES). សូមអាន<http://redge.org.pe/node/637>. 

៥. សូមអាន<http://www.transiciones.org>. 

៦. ដំលណើ រផ្លល ស់បឋូរលឆ្ព ោះលៅកានល់រកាយនិសសាដរណក្មមនិយមរតូវការនូវការផ្លល ស់បឋូរខ្ល ងំលផេងលទៀត
លៅក្បុងលសដឌកិ្ចចប្ដលមនិអាចពិភាក្សាដបានលៅទីលនោះ លោយស្ថរបញ្ហា ទំហំរបស់លសៀវលៅ បបុប្នថ

http://redge.org.pe/node/637
http://www.transiciones.org/
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មានលោលបំណងនាមំក្នូវរដឌលសដឌកិ្ចចរបក្បលោយសទិរភាព។ សរមាបទ់សេនែៈបប្នទមសូមអាន 

Jackson (ឆ្ប ២ំ០០៩) និង Victor (ឆ្ប ២ំ០១០)។ 

 
 

សនាធ នុរក្ម 

បុរសនិយម: ទសេនវស័ិយ ឬវធីិស្ថៃសថប្ដលកំ្ណតថ់ាទសេនែៈរបស់បុរសមានភាពជាធំ។ ពាក្យ
លនោះមានរបភពមក្ពីពាក្យក្បុងភាស្ថរកិ្ចថា: ANER-DROS ប្ដលសំលៅដល់លភទរបុស ផធុយនឹង
លភទរសី និងរពោះ ប្ដលមានលក្ខណែៈជាក្ោ់ក្ល់ធវើឲ្យោតម់ានភាពបុរសិលក្ខណែៈ។ ទសេនវស័ិយ
បុរសនិយមខ្ល ងំលលើសលបល់ៅប្តជាសបូលន្រនរបពន័ននលោបាយសងគម និងវបផធមន៌ាលពលបចចុបផនប
របស់លយើង។ 

 

សវយត័ភាព: យក្ពីភាស្ថរកិ្ចថា (ផឋល់ចាបឲ់្យែលួនឯង) តាមនយ័នលោបាយ និងជារទឹសឋី ពាក្យ
លនោះលឺជាពាក្យមយួប្ដលមានភាពមនិចាស់ោស់។ វាមានអតទនយ័ែុសោប ខ្ល ងំក្បុងចំលណាមមុែ
វជិាជ  និងបំណក្រស្ថយលផេងៗ លហើយក្ម៏ានការយល់ល ើញលផេងៗោប ខ្ល ងំលៅក្បុងការលរបើរបាស់
ក្បុងប្ផបក្នលោបាយផងប្ដរ។ ពាក្យលនោះរតូវបានលរបើជាចមផងលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនលោយ
ជនជាតិលដើមភាលតិច បបុប្នថក្រ៏តូវបានលរបើលោយរកុ្មសិសេនិសេតិ រកុ្មចលនាសងគម និងសហជីព
ផងប្ដរ។ លយើងអាចលមើលល ើញមានការលរបើរបាស់លោលលំនិតន្រនពាក្យ „សវយត័ភាព‟ ោប ងទូលំ
ទូោយលៅក្បុងប្ផបក្ចំននួបីលឺ: ប្ផបក្វបផធម-៌ជាតិពនន នលោបាយ-ចាប ់និងប្ដនដី-លសដឌកិ្ចច។ ក្បុង
ប្ផបក្ទាងំលនោះ ោម នប្ផបក្ណាមយួែុសពីោប ោប ងចាស់ោស់លនាោះលទ លហើយក្រមរតូវបានអនុវតថន៍
បានលពញលលញណាស់លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ លទាោះបីជាោប ងណា រកុ្មចលនាភាលលរចើន
លិតថា សវយត័ភាពពិតរបាក្ដ នឹងអាចមានប្តលៅលពលប្ដលប្ផបក្ទាងំបីលនោះរមួបញ្ចូ លោប ប្ត
បបុលណាត ោះ។ 

ការអំពាវនាវសំុសវយត័ភាព និងជាពិលសស សវយត័ភាពរបស់ជនជាតិលដើមភាលតិចបាន
លងើបលឡើងវញិក្បុងបរបិទន្រនការតស ូទាក្ទិ់ននឹងការលរៀបចំរដឌធមមនុញ្ដ ថមី លៅក្បុងរបលទសលអកាវ ឌរ័ និង
របលទសបូលីវជីាឧទាហរណ៍។ សរមាបរ់កុ្មចលនា Zapatista លៅមុកិ្សិុក្ សវយត័ភាពលឺជា
ដំលណើ រការសក្លន្រននលោបាយ និងសងគម (proceso social global) ប្ដលជាបនេរំវាងការមានរ
ោឌ ភបិាលក្បុងរសុក្ផ្លធ ល់របស់ែលួនជាមយួនឹងរបពន័ននីតិបញ្ដតថិ និងតុោការរបស់ែលួន លោយសងកត់
ធងនល់ៅលលើជាតិពនន និងអតថសញ្ហដ ណវបផធម ៌និងការរចានលចាលរដឌបាលថាប ក្ជ់ាតិ និងនលោបាយ
ប្ដលមានរស្ថប ់ប្ដលពុក្រលួយ និងរលបរ់លងលោយពកួ្អភជិនមានអំណាច។ 

 

ទសេនែៈលោក្ធាតុ: វបផធមនី៌មយួៗមានការយល់ល ើញអំពីពិភពលោក្ អារមមណ៍  ទសេនែៈ 
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 និងការពាក្រណ៍ផ្លធ ល់របស់ែលួន។ ក្រមងន្រនទរមងល់ផេងៗោប ទាងំលនោះមានលឈាម ោះថាទសេនែៈ
លោក្ធាតុ ឬទសេនែៈអំពីពិភពលោក្។ ពីដំបូង ពាក្យលនោះមក្ពីពាក្យក្បុងភាស្ថអាលលឺមបងថ់ា 
Weltanschauung (Welt: ពិភពលោក្, Anschauung: ការសលងកត ឬទសេនែៈ)។ 

ដំបូង លោលលំនិតលនោះរតូវបានលរបើរបាស់លោយទសេនវទូិអាលលឺមបង ់ Alexander von Humboldt 

និងទាក្ទិ់ននឹងការពិភាក្សាដរបស់លោក្អំពីភាស្ថ និងពាក្យសំដី។ លរកាយមក្ Kant និង Hegel 

បានលរបើរបាស់ពាក្យលនោះសំលៅដល់ទសេនវស័ិយប្ផបក្ទសេនវជិាជ  ស្ថសនា និង វបផធមរ៌បស់រកុ្ម
មនុសេ។ ជនជាតិលដើមភាលតិចជាលរចើនលៅក្បុងបណាឋ របលទសតំបន ់ Andean រក្សាដទសេនែៈលោក្
ធាតុរបស់បុពវបុរសែលួនប្ដលប្ផអក្លលើវធីិស្ថៃសថសមាជិក្របជាសហលមន ៍និងការលផ្លឋ តលៅលលើតរមូវ
ការនូវតុលយភាព និងភាពសុែុដុមជាមយួនឹងបរសិ្ថទ ន។ 

 

ការដក្អាណានិលម/ប្ដលដក្អាណានិលម: លោលលំនិតលនោះបានលលចលឡើងលចញពីបទពិលស្ថធន៍
របវតថិស្ថៃសថទូលៅន្រនការរស់លៅលរកាមចាបអ់ាណានិលម។ លោងតាម Walter Mignolo និង 
Arturo Escobar ស្ថទ នភាពអាណានិលមនាលំៅរក្ការពាោមលុបបំបាតជ់ាលក្ខណែៈរបពន័ននូវវបផ
ធម ៌ និងចំលណោះដឹងលរកាមអាណានិលមលោយរបលទសអាណានិលមនិយមទំលនើប។ លទាោះបីជា
របលទសអាណានិលមនិយមមនិប្ដលទទលួបានលជាលជយ័ទាងំរសុងលៅក្បុងលនោះ លហើយលៅក្បុងការ
របឆ្ងំលៅនឹងអាណានិលមនិយម វាក្ន៏ាឲំ្យមានការលលចលឡើងនូវចំលណោះដឹងថមី ប្ដលបនថដុត
បលញ្ឆ ោះនូវតរមូវការនលោបាយ សងគម និងវបផធមន៌ាលពលបចចុបផនប។ ការដក្អាណានិលមពាោម
ប្សវងរក្ “ពិភពលោក្ និងចំលណោះដឹងថមី” និង “ពិភពលោក្ និងចំលណោះដឹងលផេង” ប្ដលមានមុន
អាណានិលមនិយម ក្ដូ៏ចជាបានលលចលឡើង លៅក្បុងការរបឆ្ងំនឹង អាណានិលមនិយមផងប្ដរ។  
ការលរបើពាក្យ “លផេង” ឆលុោះបញ្ហច ំងអំពីបំណងអាណានិលមក្បុងការោក្ច់ក្ខុវស័ិយវបផធម ៌ និងការ
អភវិឌណឲ្យមានលក្ខណែៈឯក្សណាឌ ន ប្ដលបានដក្លចញនូវៃសថី ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ អបក្រក្ ឬ
អាចសូមផបី្តធមមជាតិ។ ការដក្អាណានិលមពាោមលៅហួសពីបទពិលស្ថធនអ៍ាណានិលមអញ្ដ រត
ក្មមលនោះ ទាងំទាក្ទិ់ននឹងការដក្លចញនូវការកាល យលៅជាអបក្ដឹក្នាកំាររលំោោះផ្លធ ល់របស់ែលួនលចញពី
ការជិោះជានស់ងកតស់ងកិន លហើយក្ទ៏ាក្ទិ់ននឹងលរឿងរាប វអាណានិលមបងខិតបងខំ – ដូចជារបពន័នចាប ់– 

លដើមផបីញ្ចូ លភាពចរមុោះន្រនចំលណោះដឹង និងរបជាជន (សូមអានរដឌចរមុោះ)។ 

 

ការអភវិឌណពីខ្ងក្បុង: សងកតធ់ងនល់ៅលលើទីដឌភាពក្បុងរសុក្ និងថាប ក្តំ់បនថ់ាជាក្តាថ លនលឹោះក្បុងការ
សលរមចបានអវបី្ដលលៅថាការអភវិឌណ។ លក្ខណែៈចំននួបីន្រនការអភវិឌណ របលភទលនោះលឺ: លសចក្ឋី
សលរមចក្បុងរសុក្អំពីជលរមើសអភវិឌណន ៍ ការរលបរ់លងក្បុងរសុក្លលើដំលណើ រការអភវិឌណ និងការរក្សាដ
ផលរបលោជនល៍ៅក្បុងសហលមន។៍ លោលលំនិតលនោះរតូវបានលរបើរបាស់លោយរោឌ ភបិាល លវលណ
ហេ ូយលអឡា ក្បុងការពិពណ៌នាអំពីក្មមវតទុន្រនលោលនលោបាយលសដឌកិ្ចចរបស់ែលួន និងលោយអងគការ
អបក្ប្រសចំការែលោះក្បុងការការពារស្ថរែៈសំខ្នរ់បស់ក្សិលអកូ្ឡូសីុ និងលសដឌកិ្ចចប្ផអក្លលើក្សិក្រ។ 
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និសសាដរណក្មមនិយម: មានរបភពមក្ពីពាក្យឡាតាងំថា „extrahere‟ ប្ដលមាននយ័ថា „ដក្‟ និង
ទាក្ទិ់ននឹងវស័ិយដូចជា ប្រ ប លរបង ក្សិក្មមឯក្វបផក្មម ក្ដូ៏ចជាវស័ិយលផេងលទៀតប្ដលផឋល់វតទុធាតុ
ប្ដលជាធមមតា សរមាបក់ារនាលំចញ។ វាសំលៅដល់ការប្បងប្ចក្ក្មាល ងំពលក្មមជាអនថរជាតិ ប្ដល
កំ្ណតថ់ា របលទសែលោះ (ជាធមមតា បណាឋ របលទសភាលខ្ងតផូង) ជារបលទសផលិតវតទុធាតុលដើម 
ចរមាញ់យក្វា និងនាលំចញលៅកានប់ណាឋ របលទសភាលខ្ងលជើងប្ដលជារបលទសផលិតទំនិញ។ 
ជាធមមតា រោឌ ភបិាលលក្ធ់នធានធមមជាតិពីបណាឋ របលទសរបស់ែលួនដល់រកុ្មហ ុនពហុជាតិ ប្ដល
ទទលួបានលសរភីាពពាក្ព់ន័នក្បុងការចរមាញ់យក្រទពយសមផតថិ និងក្រមសទិតលៅលរកាមការរតួតពិ
និតយោប ងតឹងរុងឹ ឬចាបំាចរ់តូវលោរពសិទនិមនុសេ ឬសហលមនណ៍ាស់។ ក្បុងលសៀវលៅលនោះ និសសាដរ
ណក្មមនិយមរតូវបានប្ចក្លចញជា „និសសាដរណក្មមនិយមប្បបរបន្រពណី‟ និងប្បបថមី ប្ដលលៅថា 
„និសសាដរណក្មមនិយមប្បបថមី (សូមអានការពិភាក្សាដខ្ងលរកាម) 

 

ជាអនថរវបផធម:៌ ដំលណើ រការន្រនកិ្ចចសនធនា និងការផ្លល ស់បឋូរប្ចក្របំ្លក្បុងចំលណាមវបផធមល៌ផេងៗ
ប្ដលបងាា ញអំពីទំនាក្ទំ់នងប្ដលមានរស្ថប ់ និងការទទលួស្ថគ ល់វបផធមល៌ផេងៗោប ។ ការលចាទ
សួរអំពីអំណាចលឺជាលនលឹោះលៅក្បុងដំលណើ រការលនោះ ពីលរពាោះជាញឹក្ញាបណ់ាស់ កិ្ចចសនធនា និងការ
ផ្លល ស់បឋូរប្ចក្របំ្លក្វបផធមប៌ាននាលំឆ្ព ោះលៅរក្អាណានិលមនិយមវបផធម ៌ ឬការចមលងវបផធម ៌ ប្ដល
ក្បុងលនាោះមានវបផធមម៌យួលបល់លើលល។ មានការយល់ល ើញថាភាពអនថរវបផធមរ៌បក្បលោយរបសិទន
ភាព លឺជាកិ្ចចសនធនាលៅវញិលៅមក្ និងការវវិតថនន៍្រនវបផធមល៌ៅក្បុងបរបិទអំណាច ប្ដលបងាក រមនិ
ឲ្យមានការរតួតរតាប្ផបក្លសដឌកិ្ចច  
បរសិ្ថទ ន និងវបផធម។៌ 

 

Buen Vivir: សីលធម ៌ និងលោលលំនិតលនោះមានរបភពមក្ពីរបន្រពណីរបស់បុពវបុរសជនជាតិលដើម
ក្បុងតំបន ់Andean និង Amazon ន្រនទវីបអាលមរកិ្ខ្ងតផូង ប្ដលក្បុងចំលណាមភាស្ថលផេងលទៀត ជា
ភាស្ថ quechua លៅថា “sumak kawsay” ជាភាស្ថ Aymara លៅថា “suma qamaña” ឬជា
ភាស្ថ Guarani លៅថា “ñande reko” (Medina ឆ្ប  ំ២០០៦)។ វាលឺជារបពន័ន ឬរលបៀបរស់លៅ
ប្ដលយល់ល ើញថា មនុសេ និងធមមជាតិលឺមានលក្ខណែៈរមួោប ប្តមយួ មានទំនាក្ទំ់នងនឹងោប  និង
មានភាពសុែដុម។ ពកួ្លលចាតទុ់ក្សហលមនថ៍ា ជាមូលោឌ នសបូលន្រនការបនថពូជប្ផអក្លៅតាម
លោលការណ៍បដិការ និងការបំលពញឲ្យោប លៅវញិលៅមក្ (Azcarrunz ឆ្ប  ំ២០១១)។ លពលែលោះ វា
រតូវបានបក្ប្របថាជាការរស់លៅោប ងលអ ឬការរស់ោប ងសំបូរប្បប ប្ដលមាននយ័ថា រស់លៅ
របក្បលោយភាពសុែដុមជាមយួនឹងសហលមនរ៍បស់អបក្ ប្ផនដី ចរក្វាឡ វដឋជីវតិ និងវដឋរបវតថិស្ថ
ៃសឋ ប្ដលមយួមនិបានរលបសងកតល់លើមយួលផេងលទៀត។ ការរស់លៅោប ងលអក្ជ៏ាលលរមាងប្ផបក្
នលោបាយមយួផងប្ដរ: វាសងកតធ់ងនល់ៅលលើដំលណើ រការប្ដលសរមួលដល់ភាពសុែុដុមលនោះ រាប់
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បញ្ចូ លទាងំ លសចក្ឋីសលរមចប្ដលបានលធវើលឡើងលោយការរសុោះរសួលមតិជាឯក្ចឆន័ធ ប្ដលផធុយពី
វធិានសំលឡងភាលលរចើន (ប្ដលរកុ្មមយួោក្ល់សចក្ឋីសលរមចលលើរកុ្មមយួលផេងលទៀត) និងការ
កំ្ណតអ់ាទិភាពឲ្យតរមូវការសហលមនែ៍ពស់ជាងតរមូវការបុលគល។ ការរស់លៅោប ងលអ (Buen 

Vivir) លឺផធុយនឹង “ការរស់លៅកានប់្តរបលសើរ” ប្ដលជាប្ផបក្មយួន្រនលហតុផលរបស់អបក្មូលធននិយ
ម។ “ការរស់លៅកានប់្តរបលសើរ” លឺទាក្ទិ់នលៅនឹងលំនិតសឋីពីវឌណនភាពឥតប្ដនកំ្ណត ់ ការលរបើ
របាស់ និងការរបមូលផឋុ ំកានប់្តលរចើន និងការរបក្តួរបប្ជងក្បុងចំលណាមមនុសេក្បុងការមានធនធាន
លឡើងៗ លោយទុក្អបក្លផេងឲ្យរស់លៅក្បុងភាពរកី្រក្ និងការលក្ងរបវញ័្ច។ 

ពាក្យទាងំលនោះរតូវបានបនថសិក្សាដ និងកំ្ណតល់ឡើងវញិ លៅមុន និងលរកាយលពលប្ដលពកួ្វារតូវបាន
បញ្ចូ លជាលោលលៅសងគមលៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដ របស់របលទសលអកាវ ឌរ័ (ឆ្ប  ំ២០០៨) និងរបលទសបូលី
វ ី(ឆ្ប  ំ២០០៩) 

 

Mestizo: ក្បុងអំឡុងថិរលវោប្ដលអាណានិលមលអសាបញរតួតរតាលៅក្បុងទវីបអាលមរកិ្ ពាក្យលនោះរតូវ
បានលរបើសំលៅដល់បុលគលប្ដលមានឪពុក្មាឋ យជាជនជាតិលអសាបញ និងជនជាតិលដើមភាលតិច។ 
លៅក្បុងរយែៈលពលលនោះ ភាពលផេងោប ន្រនពូជស្ថសនប៍ានកំ្ណតវ់ណត ែៈសងគម និងការទទលួបាន
សិទនិ។ បុលគលជាបស់្ថចស់្ថរលោហិតលអសាបញលឺលៅលលើលលបំផុតក្បុងពីរាប មតីវណត ែៈសងគម បនាធ ប់
មក្ criollos: កូ្នរបុស និងកូ្នរសីប្ដលមានឪពុក្មាឋ យលអសាបញ បបុប្នថលក្ើតលៅក្បុងរបលទសអាលមរ ិ
ក្; mestizos: បចាឆ ជនរបស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ និងលអសាបញ/criollos; លហើយបចាឆ ជនរបស់ជន
ជាតិលដើមមាច ស់រសុក្ និងទាសក្រអាៃហវិក្ប្សផក្លមម ប្ដលបាននាចូំលមក្លឺលៅបាតលរកាមន្រនពីរាប មី
ត។ សរមាប ់Svampa និង Prada ទសេនែៈអំពី Mestizo លឺជាោឌ នរទរទងដ់ល់អបក្ប្រសចំការ និង
អងគការក្បុងរកុ្ងប្ដលរបកាសអំពីសិទនិរបស់ពកួ្លលក្បុងការទទលួបានសវយត័ភាព និងក្បុងការបលងកើត
រដឌចរមុោះមយួ។ 

 

ន្រនអាណានិលមនិយមប្បបថម:ី ពាក្យលនោះរតូវបានលរបើរបាស់លដើមផពិីពណ៌នាអំពីរលបៀបលផេងៗោប ប្ដល
បានលរបើរបាស់លោយបណាឋ របលទសឧសសាដហក្មម លដើមផបីនថរតួតរតាលលើអតីតរបលទសលរកាមអាណា
និលមរបស់ពកួ្លល បនាធ បពី់មានការតស ូដក្អាណានិលមបាន។ វាសំលៅមនិរតឹមប្តដល់ការរលប់
រលងប្ផបក្នលោបាយបបុលណាត ោះលទ បបុប្នថជាចមផងលឺសំលៅដល់យុទនស្ថៃសថលសដឌកិ្ចចសងគម និងវបផ
ធមប៌្ដលអនុវតថនល៍ោយបណាឋ របលទសទាងំលនាោះ លដើមផបីនថការរតួតរតាលលើអតីតរបលទសលរកាមអា
ណានិលមរបស់ពកួ្លលផងប្ដរ។ យុទនស្ថៃសថទាងំលនោះបានបញ្ចូ លនូវការលរបើរបាស់លោលនលោ
បាយបំណុលបរលទស  ពាណិជជក្មម និងការវនិិលោល និងទរមងវ់បផធមប៌្ដលបានសរមួលដល់ស្ថ
ជីវក្មមអនថររបលទស ក្បុងការចរមាញ់យក្វតទុធាតុលដើម និង បានលលើក្ក្មពស់ក្រមតិលរបើរបាស់ឥតកំ្ 

ណត។់ 
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អភវិឌណននិ៍យមប្បបថម:ី រោឌ ភបិាល “វឌណននិយម” លៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនបានផេពវផសាដយអំពី
ក្រមងលោលនលោបាយមយួក្បុងលោលបំណងលដើមផ ី “អភវិឌណន”៍ របស់ពកួ្លល ប្ផអក្លលើការអនុវតថ
តាមមាោ៌លផេងៗោប លចញពីលសរនិីយមថមី។ ការរចានលចាលនូវលសរនិីយមប្បបថមីមនិនាឲំ្យមានការ
លចាទជាសំណួរលៅលលើ „ការអភវិឌណ‟ លនាោះលទ។ ផធុយលៅវញិ រោឌ ភបិាលវឌណននិ៍យមបានផឋល់ការ
សងកតធ់ងនខ់្ល ងំកាល លៅលលើកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច ឧសសាដហូបនីយក្មម និងការប្បងប្ចក្ផលរបលោជន៍
ប្ផអក្លលើលលរមាងអភវិឌណន ៍ និងឧសសាដហក្មមចរមាញ់ធនធានខ្ប តធំ។ អបក្រោិះលនល់លើក្លឡើងថាលោល
នលោបាយទាងំលនោះបានពរងឹងបប្នទម និងលធវើឲ្យនិសសាដរណក្មមនិយមចាក្រ់សឹកានប់្តលរៅ បាន
ធានាលលើការប្បងប្ចក្ពលក្មមជាអនថរជាតិ និងនាលំៅរក្ការលធវើបឋមក្មមលឡើងវញិនូវលសដឌកិ្ចចតំបន់
អាលមរកិ្ឡាទីន។ អភវិឌណននិ៍យមប្បបថមី ក្ប៏ានលធវើការពិនិតយលមអតិបនថិចបនថួចផងប្ដរអំពីទំនាក្់
ទំនងរវាងកំ្លណើ នលសដឌកិ្ចច និងការអភវិឌណប្ដលបានលក្ើនលឡើងរមួជាមយួនឹងផលបបោះពាល់របស់វា
លៅលលើសុែុមាលភាពសងគម និងបរសិ្ថទ នផងប្ដរ។ ជាញឹក្ញាប ់ វាពិនិតយលៅលលើឬអាចជយួ ដល់
ការទបស់្ថក តនូ់វវវិាតសងគម និងបរសិ្ថទ នប្ដលលក្ើតលចញមក្ពីលលរមាង  „អភវិឌណន‟៍  របស់និសសាដ      
រណជន។ 

 

និសសាដរណក្មមនិយមប្បបថម:ី លឺមានទំនាក្ទំ់នងលៅនឹងនិសសាដរណក្មមនិយម និងអភវិឌណននិ៍យម
ប្បបថមី (សូមអានខ្ងលលើ)។ ទីដឌភាពមយួក្បុងចំលណាមទីដឌភាព„ប្បបថមី‟ ឬទីដឌភាពថមីន្រននិសសាដរណ
ក្មមនិយមទំលនើបលឺជាតំណភាជ បរ់បស់វាលៅនឹងមូលធនហិរញ្ដ វតទុ។ តអួងគហិរញ្ដ វតទុទទលួបានផល
ចំលណញលរចើនលឡើងៗពីការវនិិលោលលៅក្បុងវស័ិយប្រ ប លរបង ឬសក្មមភាពក្សិក្មម ទិញទំនិញវតទុ
ធាតុលដើម និងការរបលមើលលមើលទំលនារតន្រមល ឬទីផសាដរស្ថរធាតុចរមាញ់។ ការលនោះ ប្ដលមានទំនាក្់
ទំនងលៅនឹងការបលងកើតទំនិញហិរញ្ដ វតទុថមី បានប្ផអក្លលើឯក្ជនុបនីយក្មម និងអាជីវក្មមធនធានធមម
ជាតិ (ដូចជាជីវែៈចំរុោះ ន្ររពលឈើ ឧសម័នបំភាយ ឬដំលណើ រការរបពន័នលអកូ្ឡូសីុ កំ្ពុងជំរុញោប ងខ្ល ងំកាល
ដល់ដំលណើ រការន្រនហិរញ្ដក្មមធមមជាតិ។ 

Gudynas និង Svampa កំ្ណតត់នួាទីរបស់រដឌថាជាក្តាថ លនលឹោះលៅក្បុងដំណាក្ក់ាលនិសសាដរណ
ក្មមនិយមប្បបថមលីនោះ ជាពិលសសក្បុងចំលណាមរោឌ ភបិាលវឌណននិយមលៅក្បុងតំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ 
ការកំ្ណតល់នោះោរំទដល់ការចូលរមួោប ងសក្មម របស់រដឌក្បុងទិសលៅបលងកើនរបាក្ចំ់ណូលរដឌស
រមាបផ់ឋល់មូលនិធិដល់លោលនលោបាយសងគម តាមរយែៈរកុ្មហ ុនជាក្មមសិទនិរបស់រដឌ ឬការ
កំ្ណតព់នន ឬន្រថលលសវាក្មមកានប់្តែពស់ លលើរកុ្មហ ុនឯក្ជន។ 

 

មតិរោិះលនដូ់ចោប ក្ម៏ានផងប្ដរលៅលលើនិសសាដរណក្មមនិយមប្បបថមី (សូមអាននិសសាដរណក្មមនិយម
ខ្ងលលើ) ប្ដលរបប្ហលលោយស្ថរការពឹងប្ផអក្លលើនិសសាដរណក្មមនិយមបានលក្ើនលឡើងលៅទូទាងំ
តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន។ 
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Pachamama: មក្ពីពាក្យទសេនែៈលោក្ធាតុលៅក្បុងភាស្ថ quechua និង aymara: Pacha: 

ប្ផនដី ពិភពលោក្ ចរក្វាឡ និង mama: មាឋ យ។ វារតូវបានបក្ប្របជាទូលៅថា “មាតាធរណី”។ 
វាលកាឋ មរមួនូវអវីៗរលបោ់ប ងប្ដលអាច និងមនិអាចលមើលល ើញ ដូចជា ជីវតិ ថាមពល តរមូវការ និង
បំណងរបាថាប ។ សរមាបជ់នជាតិលដើមភាលតិចលៅក្បុងបណាឋ របលទសក្បុងតំបន ់ Andean លោល
លំនិតសឋីពី Pachamama មាននយ័ថា របលភទទំនាក្ទំ់នងលផេងៗជាមយួនឹងដី។ ពកួ្លលលជឿថា 
មនុសេលឺជាក្មមសិទនិរបស់ដី មនិប្មនដីជាក្មមសិទនិរបស់មនុសេលទ។ វាមនិរោនប់្តបងកបន់យ័ថា 
សិទនិលលើរទពយសមផតថមិនិមានលំនាដូំចោប លៅនឹងលំនាលំៅក្បុងរបពន័នលតិយុតថិរបស់ លោក្ខ្ងលិច
បបុលណាត ោះលទ បបុប្នថប្ថមទាងំបងកបនូ់វការលោរព តុលយភាព និងភាពសុែុដុមរវាងមនុសេ និងប្ផនដីផង
ប្ដរ។ 

អងគការៃសថីនិយមបានលចាទសួរអំពីការបំភលរឺបស់រពោះសងឃរាជអំពី Pachamama ជាមាតាធរណី 
(និងៃសថីជាទូលៅ) ប្ដលទទលួបានការផថល់តន្រមលសរមាបប់្តឧទរភាពរបស់ពកួ្លលបបុលណាត ោះ។ ការបំភលឺ
លនោះកាតប់នទយនូវភាពសំ្ថញុាំន្រនពាក្យ Pachamama និងបប្មលងវាជាឯក្ស្ថរសរមាបក់ារផលិត 
និងការអភវិឌណ។ 

 

រដឌចរមោុះ: លោលលំនិតសឋីពីរដឌចរមុោះបងកបន់យ័អំពីការចាក្រ់លឹោះថមីន្រនរដឌរបស់ជាតិមយួ លោយទទលួ
ស្ថគ ល់ថា មានភាពលសមើោប  និងបានបញ្ចូ លលៅក្បុងរដឌលនាោះនូវភាពចរមុោះន្រនវបផធម ៌ និងលហតុផល
សងគម រលឹោះស្ថទ ន និងទមាល បអ់នុវតថនរ៍បស់ជនជាតិលដើមភាលតិច និងអបក្ប្រសចំការ អបក្ទីរកុ្ង ផលិត
ក្រខ្ប តតូច ក្មមក្រនិលោជិត និងអបក្មានជីវភាពមធយម។ វារតូវបានបញ្ចូ លលៅក្បុងរដឌធមមនុញ្ដជាតិ
របស់របលទសលអកាវ ឌរ័ និងរបលទសបូលីវ ី លោយស្ថរសមាព ធពីអងគការសងគម និងអងគការជនជាតិ
លដើមភាលតិច។ 

តាមរលបៀបលនោះ រដឌចរមុោះ និងអនថរវបផធម ៌ (សូមអានខ្ងលលើ) លឺមានទំនាក្ទំ់នងោប ។ លទាោះបីជា
ោប ងណា ការប្ក្ប្របលំនិតលៅក្បុងទមាល បអ់នុវតថនល៍ៅក្បុងរដឌបាននាលំឆ្ព ោះលៅរក្ភាពតានតឹង: រវាង
សវយត័ភាពរបស់ជនជាតិលដើមមាច ស់រសុក្លៅក្បុងរដឌចរមុោះ និងសវយត័ភាពជារបន្រពណីលៅថាប ក្់
តំបនប់្ដលបានការពារលោយរកុ្មអាជីវក្មមក្បុងរសុក្ រវាងលិទនិរបជាធិបលតយយផ្លធ ល់ និងលិទនិរបជា
ធិបលតយយតំណាង លៅក្បុងការតស ូលដើមផសិីទនិលលើរទពយសមផតថិ ការរលបរ់លងធនធានធមមជាតិ និង
ស្ថរធាតុចរមាញ់របស់វា។ 

 

បរមិណឍ ល: រទឹសឋីអនិសេរភាព និងការលូតោស់បនថប្ដលបានបលងកើតលឡើងលោយលណែៈក្មមការ
លសដឌកិ្ចចសរមាបតំ់បនអ់ាលមរកិ្ឡាទីន និងការបី នី (ECLAC) ក្បុងអំឡុងទសវតេឆ្ប  ំ១៩៥០ ប្ដល
កំ្ណតល់ក្ខណែៈ លសដឌកិ្ចចរបស់តំបនអ់ាលមរកិ្ឡាទីនថាជាផលិតផលន្រនការប្បងប្ចក្ពលក្មមជា
អនថរជាតិ។ អនុលោមលៅតាមរទឹសឋីលនោះ លៅចំណុចសបូលន្រនលំរអូបក្មូលធននិយមលឺមានលសដឌកិ្ចច 
លហើយប្ផបក្លផេងលទៀតលឺលៅបរមិណឍ លរបស់វា។ 
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បណឍិ តសភា Prebisch  និង CEPALបានកំ្ណតថ់ាលសដឌកិ្ចចលៅចំណុចសបូលលឺមានលក្ខណែៈឯក្
សណាឌ ន និងចរមុោះ ប្ដលបានអភវិឌណនវ៍ស័ិយលផេងៗ ន្រនលសដឌកិ្ចចរបស់ពកួ្លលដល់ក្រមតិរបហាក្់
របប្ហលោប និងស្ថទ បនាទីផសាដរន្រផធក្បុងលោយមានការោរំទពីរដឌ។  
ផធុយលៅវញិ លសដឌកិ្ចចបរមិណឍ លលឺមានលក្ខណែៈឯក្សណាឌ ន និងជំនាញលៅក្បុងការចរមាញ់ និង
ការនាលំចញធនធានធមមជាតិ ឬដំណំាយថារបលភទ (មាននយ័ថា កាលហវ កាកាវ លោរក្បី សករ) 
ប្ដលទាក្ទិ់នជារបន្រពណីលៅនឹងការវនិិលោលបរលទស ឬរកុ្មអភជិនក្បុងរបលទស និងបានក្រមតិរពំ
ប្ដនន្រនការអភវិឌណ វស័ិយលផេងលទៀតន្រនលសដឌកិ្ចច។ 

 

ការលធវើបឋមក្មមលឡើងវញិ: ពាក្យលនោះរតូវបានលរបើលដើមផពិីពណ៌នាអំពីដំលណើ រការរបក្បលោយបទពិ
លស្ថធនល៍ៅក្បុងបណាឋ របលទសភាលខ្ងតផូង ក្បុងអំឡុងពីរទសវតេរចុ៍ងលរកាយន្រនលោលនលោបាយ
លសរនិីយមប្បបថមី លៅលពលប្ដលវស័ិយចមផង (ឬផលិតក្មម និងការចរមាញ់វតទុធាតុលដើម) មានការ
លូតោស់លធៀបលៅនឹងវស័ិយលផេងលទៀតន្រនលសដឌកិ្ចច។ វតទុធាតុលដើមទាងំលនោះរតូវបាននាលំចញ 
លោយមនិរតូវបានបនឋលធវើជាលក្ខណែៈឧសសាដហក្មម ឬប្ក្ន្រចប។ ទាងំលនោះរមួមានការអភវិឌណនូវ 
maquilas ប្ដលជាលរាងចរក្ប្ដលជាធមមតារតូវបានបលងកើតលឡើងលៅក្បុងតំបនជ់ាបព់ននទាប ឬរចួពនន 
ប្ដលផឋល់ន្រថលឈបួលទាបលលើការប្ក្ន្រចបទំនិញសរមាបក់ារនាលំចញ។  ការលធវើបឋមក្មមលឡើងវញិបាន
អមលៅលោយការចុោះលែសាដយន្រនឧសសាដហក្មមប្ដលមានរស្ថប។់ វាលឺជាដំលណើ រការប្ដលបានលធវើ
ឲ្យមានលក្ខណែៈកានប់្តលរៅលៅ សូមផបី្តលរកាមរោឌ ភបិាលលឆវងវឌណននិយម ប្ដលបានសនា
បញ្ឈបក់ារពឹងប្ផអក្លលើការនាលំចញទំនិញចមផងៗក្ល៏ោយ។ 

 

សិទនិរបស់ធមមជាតិ: របសិនលបើធមមជាតិ និងមាតាធរណីរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថាជាអតថសញ្ហដ ណ 
ភាវរស់ សហលមនភ៍ាវរស់ប្ដលមានទំនាក្ទំ់នងោប លនាោះ អបក្តស ូមតិលផេងៗបានលលើក្លឡើងថា 
ដូលចបោះវាក្រ៏តូវទទលួបានសិទនិផងប្ដរ។ ការលនោះលឺទាក្ទិ់ននឹងប្ផបក្ចាប ់ និងវបផធម។៌ ឧទាហរណ៍ 
វាបងកបន់យ័ថាធមមជាតិរតូវប្តរតូវបានការពារ និងរក្សាដសរមាបែ់លួនវាប្តមឋង មនិប្មនលោយស្ថរ 
“លសវាក្មម” ប្ដលវាផឋល់ដល់មនុសេ ឬជាមូលធនធមមជាតិ ឬមលធាបាយផលិតក្មមលនាោះលទ។ វាក្៏
បងកបន់យ័ផងប្ដរថា ធមមជាតិមានស្ថទ នភាពផលូវចាបផ់្លធ ល់របស់ែលួន ប្ដលលចាទជាសំណួរអំពីបឋម
ភាពសិទនិលលើរទពយសមផតថិ។ រដឌធមមនុញ្ដឆ្ប  ំ ២០០៩ របស់របលទសលអកាវ ឌរ័ និងចាបល់ៅក្បុង
របលទសបូលីវលីៅក្បុងឆ្ប  ំ២០១១ បានបញ្ចូ លសិទនិរបស់ធមមជាតិជាប្ផបក្មយួន្រនសិទនិមូលោឌ ន បបុប្នថ
ការអនុវតថ វាលៅប្តជារបភពន្រនភាពតានតឹង ទាក្ទិ់នលៅនឹងលោលនលោបាយពាក្ព់ន័នរបស់រោឌ ភិ
បាលប្ដលលលើក្ក្មពស់និសសាដរណក្មមនិយមលៅក្បុងរបលទសរបស់ពកួ្លល។ 
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