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ការពនែយល់អត្ថន័យបែយែគសំខាន់ៗ 

“ការរំលែភបំពាន និងការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារ” រួមមានការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវភោទ ផ្លូវចិត្ត និងការមិនអើពើ។ 
ារឿយៗ កុមារដោលរងការរំលោភបំពាន តោងជួបបោទះការរំលោភបំពានចោើនមុខបូករួមបញ្ចូលគា្នោក្នុងពោលតោមួយ។

“កុមារ និងមនុសែសវ័យក្មែង” មានន័យថាាមនុសោសទាំងឡាយណាដោលមានអាយុកោោម ១៨ ឆ្នោំ។ យោងាមចោបាប់ 
អន្តរាតិ  "កុមារ" គឺាជនទាំងឡាយណាដោលមានអាយុកោោម ១៨ ឆ្នោំ។ ពាកោយ "មនុសោសវ័យក្មោង" សំដោដល់អំឡុងពោលនោ 
ការផ្លោស់ប្ដូរឈានចោញពីកុមារភាព ឆ្ពោះទោកាន់ភាពាមនុសោសធំ ហើយាទូទោគឺរួមមានមនុសោសអាយុចាប់ពី ១៥ ឆ្នោំឡើង 
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“សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍” គឺាវិស័យទោសចរណ៍ ដោលទទួលស្គោល់ផលប៉ះពាល់របស់ខ្លួន លើកុមារ 
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“ទែសចរណ៍ផ្លូវភែទកុមារ” ពោលខ្លះពាកោយនោះ តោូវបានគោបោើ ដើមោបីពិពណ៌នាអំពី ការរំលោភបំពានផ្លូវភោទលើកុមារ 
ដោលបោពោឹត្តិ ដោយអ្នកទោសចរ អ្នកធ្វើដំណើរ ឬអ្នកាំងទីលំនោាជនបរទោស នោក្នុងបោទោសមួយ ឬ បោទោស 
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“ទោសចរណ៍ទោកាន់មណ្ឌលកុមារកំពោោ” គឺាករណីដោលគោឹះស្ថោន “មណ្ឌលថោទាំកុមារ” អនុញ្ញោតិឲោយ អ្នកទោសចរទោទសោសនា 
និងពោលខ្លះទៀតឲោយអ្នកទោសចរទោធ្វើការងរស្ម័គោចិត្តាមួយកុមារដោលរស់នោទីនោះ។ ការថោទាំក្នុង “មណ្ឌល” ឬ “ស្ថោប័ន” គឺ
ាការថោទាំដោលមិនមានមូលដ្ឋោននោាមគោួសរ ក្នុងបរិយកាសាកោុម។ មានចរន្ត ាសកលដោលពោយាយមងកចោញពីការ 
ថោទាំក្នុងមណ្ឌល ពោោះមានភស្តុាងបង្ហោញឲោយឃើញថា ការថោទាំនោាមគោួសរ និងសហគមន៍ គឺាជមោើសដ៏ល្អបំផុត 
សមោោប់កុមារ។ ការថោទាំក្នុងមណ្ឌល គួរតោាជមោើសចុងកោោយបំផុត និងាដំណោះសោោយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ 
ថ្វីបើដូចនោះក្ដី ក៏គោឃើញថា “មណ្ឌលកុមារកំពោោ” នោក្នុងតំបន់ កំពុងមានចំនួនកើនឡើង។ មនុសោសមួយចំនួនលើកឡើងថា 
ការ កើនឡើងនោះបោហោលាមានចំណងទាក់ទងាមួយវិស័យទោសចរណ៍។ “ទោសចរណ៍ទោកាន់មណ្ឌលកុមារកំពោោ” 
មានលក្ខណៈ បំផ្លិចបំផ្លោញចំពោះសុខមាលភាពសង្គម សុខមាលភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ។
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សង្ខែបអត្ថបទ 
របាយការណ៍នោះ តំណាងឲោយការរកឃើញសំាន់ៗ ពីការសោោវជោោវាមួយអ្នកទោសចរ ក្នុងកោុងបាងកក បោទោសថោ នោចន្លោះ 
ខោ មោស ដល់ ខោ ឧសភា ឆ្នោំ ២០១៣។ ដោយស្ថោបនាបន្ថោមលើរបាយការណ៍ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យ ទោសចរណ៍៖ 
ទសោសនៈរបស់ភ្ញៀវទោសចរ (អង្គការទសោសនៈពិភពលោក ឆ្នោំ ២០១២) ការសិកោសានោះ ពិនិតោយ សុីជមោោ បន្ថោមទៀតទោលើ 
ទសោសនៈរបស់ភ្ញៀវទោសចរ ស្ដីពីការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារផោសារភា្ជោប់ាមួយវិស័យទោសចរណ៍ក្នុងបោទោស កម្ពុា ឡាវ ថោ 
និង វៀតណាម។ របាយការណ៍នោះ ក៏បានវាយតម្លោទោលើបោតិកម្មរបស់អ្នកទោសចរ ចំពោះសរការបោោសោ័យទាក់ទង 
ស្ដីពីសុវត្ថិភាពកុមារ ក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ផងដោរ។ អ្នកទោសចរសរុបចំនួន ២៦៨ នាក់ មកពីទូទាំងសកលលោក 
តំណាងឲោយបោភោទ អ្នកធ្វើដំណើរខុសៗគា្នោ អាយុ យោនឌ័រ និងសវាសង្គមវបោបធម៌ផោសោងៗគា្នោ បានបំពោញការស្ទោបស្ទង់មតិ 
និងការ សមា្ភោស។ ភ្ញៀវទោសចរដោលចូលរួម បានចំណាយពោលនោក្នុងបោទោសថោរយៈពោលផោសោងៗគា្នោ ហើយអ្នកទោសចរ 
ាចោើនធា្លោប់បានធ្វើដំណើរ (ឬកំពុងធ្វើដំណើរ) នោកន្លោងដទោទៀតក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នោយ៍  និងតំបន់ផោសោងៗទៀត។

ការរកឃើញសំខាន់ៗពីការសែែវជែែវបានបង្ហែញឲែយឃើញថា៖  

 ១.    អ្នកទែសចរភាគចែើន (៧៦%) បានដឹងអំពីបញ្ហែការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារផែសារភា្ជែប់ាមួយ វិស័យទែសចរណ៍ 
ក្នុងតំបន់។ អ្នកទោសចរាចោើនបានចង្អុលបង្ហោញអំពីរូបភាពគោលដោទោសចរណ៍ ដ៏អវិជ្ជមានពោលពួកគោពិភាកោសា 
អំពីបញ្ហោនោះ។ អ្នកទោសចរបានពនោយល់ថា ពួកគាត់បានទទួលចំណោះដឹងនោះ ាមរយៈបោព័ន្ធផោសព្វផោសាយ វបោបធម៌ 
បោបបោាបោិយ និង/ឬពាកោយសម្ដីពីមាត់មួយទោមាត់មួយមុនពោលមកដល់កន្លោងទោសចរណ៍។ អ្នកទោសចរភាគចោើន 
បានលើកឡើងអំពីការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងទមោង់ាសធារណៈ និង ធ្ងន់ធ្ងរដូចា “ការជួញដូរកុមារ” និង 
“ទោសចរណ៍ផ្លូវភោទកុមារ” ាដើម។ អ្នកទោសចរមួយចំនួន ក៏បានផោសារភា្ជោប់បញ្ហោ ស្ដីពីការកោងបោវ័ញ្ចកុមារ ទោនឹង   
បោភោទាក់លាក់នោអ្នកទោសចរផងដោរ ដូចា “អ្នករួមភោទាមួយកុមារ” ឬ “អ្នកទោសចរផ្លូវភោទ” ាដើម។ 
អ្នកទោសចរតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដោលបានដឹងអំពីលក្ខណៈពហុមុំនោការរំលោភ បំពាន និង ដឹងពីអាកបោបកិរិយផោសោងៗរបស់ 
អ្នកទោសចរ (ដូចា ការឲោយលុយកុមារសុំទាន ឬ “ទោសចរណ៍ទោកាន់ មណ្ឌល កុមារកំពោោ”) ាដើម អាចធ្វើឲោយកុមារ
និងមនុសោសវ័យក្មោងមានភាពងយរងគោោះចំពោះការកោងបោវ័ញ្ច។ 

 ២.    អ្នកទែសចរស្ទើរទាំងអស់ (៩៥% នែអ្នកចូលរួមការសា្ទែបស្ទង់មតិ) បានជួបាមួយកុមារក្នុងសែុក ហើយទំនាក់ 
ទំនងអន្ដរបុគ្គលាចែើនបានធ្វើឲែយអ្នកទែសចរមានអារម្មណ៍កែៀមកែំ មានកំហុស បារម្ភ និងខកចិត្ដ។ 
ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកទោសចរបង្ហោញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲោយខ្លួនឯង អាចមានសមត្ថភាពជួយកាន់តោចោើនថោម 
ទៀត ប៉ុន្ដោក្នុងករណីមួយចំនួនទៀត ពួកគោបានបង្ហោញភាពអល់អោក ដោយសរពួកគោពុំឃើញមានអ្វីចោើនតោូវ
បាន ធ្វើឡើងនោកមោិតមូលដ្ឋោនដើមោបីបោយុទ្ធបោឆំងនឹងការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ។ អ្នកទោសចរាចោើនបានរងផល 
ប៉ះពាល់ាពិសោស នោពោលពួកគោឃើញកុមារធ្វើការនោាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬសុំទាន។ អ្នកទោសចរមួយចំនួន ថោមទាំង 
បានបញ្ជោក់ថា ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគោទោកាន់តំបន់នោះពិតាអាចបោសើរាងនោះ បោសិនបើពួកគោអាច មើលឃើញ
កុមារទទួលបានការការពារពីហានីភ័យនោគោោះថា្នោក់ឲោយបានកាន់តោបោសើរ។

 ៣.    បទពិសែធន៍ការធ្វើដំណើរកន្លងមក និង/ឬសាវតាសង្គមវបែបធម៌របស់អ្នកទែសចរជះឥទ្ធិពលលើបែតិកម្មរបស់
ពួកគែ ចំពែះការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍។ អ្នកទោសចរមួយចំនួន មិនសូវភា្ញោក់ផ្អើលប៉ុនា្មោនទោ 
ពោលពួកគោមើលឃើញបញ្ហោទាំងអស់នោះ ដោយសរតោបទពិសោធន៍របស់ពួកគោក្នុងការធ្វើដំណើរនាពោលកន្ល
ងមកនោក្នុងតំបន់នោះ ឬនោាមបណា្ដោបោទោសកំពុងអភិវឌោឍដទោទៀត។ អ្នកទោសចរមួយចំនួនមកពីតំបន់អាសុី 
ក៏មិនសូវបង្ហោញក្ដីបារម្ភដោរ ាពិសោសបោសិនបើបោទោសរបស់ពួកគោផ្ទោល់ ក៏ជួបបោទះបញ្ហោបោហាក់បោហោលគា្នោដោរ
នោះ។
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 ៤.    អ្នកទែសចរចង់ជួយកុមារដែលពួកគែជឿថាកំពុងបែឈមគែែះថា្នែក់ ប៉ុន្ដែពួកគែាចែើនមានការភ័ន្ដភាំងមិនដឹងថា
តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលពួកគែអាចធ្វើបាន។ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកទសចរ ចំពោះសកម្មភាពដោលពួកគោគិតថា 
កុមារកំពុងរងការកោងបោវ័ញ្ច ឬបោឈមគោោះថា្នោក់នោការកោងបោវ័ញ្ច គឺកមោាការឆ្លើយតបលក្ខណៈដោយតោង់ៗ
ណាស់។ អ្នកទោសចរចោើនតោវាយតម្លោនោក្នុងខ្លួនដោយយកចិត្ដទុកដក់ ថាតើមានវិធីអ្វីខ្លះដោលអាចឆ្លើយតបបាន 
ល្អបំផុត។ ការវាយតម្លោរបស់ពួកគោផ្អោកលើកា្ត្ោស្ថោនភាព និងការឆ្លើយតបផ្នោកមនោសញ្ចោតនារបស់ពួកគោ ក៏ដូចា 
ផ្អោកលើគោលការណ៍ផងដោរ។ អ្នកទោសចរាចោើនមានការភ័ន្ដភាំងមិនដឹងថាតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដោលពួកគាត់អាច
ធ្វើបានដើមោបីជួយកុមារ ហើយពួកគោបានសកសួររកវិធីបោកបដោយបោសិទ្ធភាពដោលពួកគោអាចធ្វើបាន។ 

 ៥.     អ្នកទែសចរភាគចែើនជឿាក់ថា ឧសែសាហកម្មទែសចរណ៍ និង/ឬរដ្ឋែភិបាលក្នុងតំបន់ គួរធ្វើសកម្មភាពបន្ថែម
ទៀត ដើមែបីឆ្លើយតបបញ្ហែការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារ រួមទាំងតាមរយៈការអប់រំ អ្នកទែសចរស្ដីពីវិធីដែលពួកគែ 
អាចជួយបានផងដែរ។ អ្នកទោសចរ ចង់ចូលរួមវិភាគទានាវិជ្ជមាន និងចង់បានព័ត៌មានបន្ថោមទៀត អំពីរបៀប 
ដោលពួកគោអាចធ្វើបាន។ អ្នកទោសចរមួយចំនួនបានបង្ហោញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ោងា្លោំង ដោយចង់ឲោយមាន 
ព័ត៌មាន មិនតោឹមតោនោឯគោលដោទោសចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទោ ប៉ុន្ដោក៏តោូវមានព័ត៌មានពោលពួកគោនោក្នុងបោទោស 
របស់ខ្លួនផងដោរ ដើមោបីឲោយពួកគោអាចដឹងអំពីបញ្ហោបន្ថោមទៀត និងអំពីរបៀបឆ្លើយតបពោលពួកគោមកដល់។ 
អ្នកទោសចរាចោើនបាននិយយថា ពួកគោទំនងាចង់គាំទោអាជីវកម្មទោសចរណ៍ទាំងឡាយណា ដោលជមោុញការអនុវត្ដ 
ដើមោបីរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ (ាពិសោស បោសិនបើគោឹះស្ថោនទាំងនោះ មានតម្លោសមរមោយ និងមានការតោួតពិនិតោយតោឹមតោូវ 
ពីសំណាក់អង្គការាងកោោ)។

 ៦.  អ្នកទែសចរបានឆ្លើយតបាវិជ្ជមមានចំពែះសមា្ភែរៈការទំនាក់ទំនង ស្ដីពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យ ទែសចរណ៍   
ហើយសារនែះបានជះឥទ្ធិពលាវិជ្ជមមាន លើអាកបែបកិរិយារបស់អ្នកទែសចរ។ ភាគចោើននោអ្នកទោសចរ តោូវបាន 
សមា្ភោសមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានកាន់តោបោសើរ បនា្ទោប់ពីបានមើលសមា្ភោរៈយុទ្ធនាការ ដោល
ាផ្នោកមួយនោការសមា្ភោស។ ពួកគោបាននិយយថា  សមា្ភោរៈទាំងនោះ ពិតាអាចជះឥទ្ធិពលខ្លះលើអាកបោបកិរិយ 
ទោសចរណ៍របស់ពួកគោ នាពោលអនាគត។ អ្នកទោសចរដោលបានរាយការណ៍ថាធា្លោប់ឃើញសរបោភោទនោះពីមុន 
មក មានអតោោនោការធ្វើអន្តរកម្មាមួយកុមារដោលអាចធ្វើឲោយសយភាយ ឬ ដោលអាចបង្កឲោយកុមារមានភាពងយ
រងគោោះ  ចំពោះការរំលោភបំពាន (ដូចា “ទោសចរណ៍ទោកាន់មណ្ឌលកុមារកំពោោ” ការឲោយទានទោកុមារសុំទាន 
ឬការទិញទំនិញ ពីកុមារលក់ាមចិញ្ចើមថ្នល់) កមោិតទាបាងអ្នកដោលមិនធា្លោប់បានឃើញសរនោះពីមុនមក។

អនុសាសន៍សំខាន់ៗបួនដែលទទួលបានពីការរកឃើញ៖
 ១. តោូវផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថោមទៀតដល់អ្នកទោសចរ អំពីភាពងយរងគោោះរបស់កុមារចំពោះការរំលោភបំពាន និងការកោង 
        បោវ័ញ្ចក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។

២. តោូវផ្ដល់ព័ត៌មានចោបាស់លាស់ដល់អ្នកទោសចរអំពី របៀបដើមោបីកា្លោយាអ្នកទោសចរ ដោលជួយរកោសាសុវត្ថិភាព        
      កុមារ។ 
៣. តោូវផ្ដល់ជមោើសដល់អ្នកបោើបោោស់ និងជមោើសដទោទៀតដល់អ្នកទោសចរ ដោលអនុលោមាមគោលការណ៍           
      សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។

៤. តោូវទទួលស្គោល់ាសធារណៈ និងជមោុញការយល់ដឹងថា សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍គឺាការទទួលខុសតោូវ 
      រួមគា្នោរវាងរដ្ឋោភិបាល ឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍ និងអ្នកធ្វើដំណើរ។ 



 អ្នកដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ 4 |

សាវតានែការសិកែសា
វិស័យទោសចរណ៍ គឺាឧសោសាហកម្មដោលរើកដុះដលាសកល។ ដោយឃើញមានកំណើនយ៉ោងធំធោងក្នុងអំឡុងបោោំមួយ 
ទោបោោំពីរទសវតោសរ៍ចុងកោោយនោះ អង្គការសហបោាាតិសមោោប់ទោសចរណ៍ពិភពលោក (UNWTO) បានបា៉ោន់បោមាណថា 
ការមកដល់នោភ្ញៀវទោសចរអន្ដរាតិទូទាំងពិភពលោកនឹងកើនឡើងាមធោយម ៣.៣% ក្នុងឆ្នោំចាប់ពីឆ្នោំ ២០១០ ដល់ ២០៣០ 

(UNWTO ឆ្នោំ ២០១៣)។ អង្គការ UNWTO (២០១៣) បានពោយាករណ៍ថា កំណើនទោសចរណ៍ា្លោំង បំផុតនឹងតោូវកើត 
ឡើងក្នុងតំបន់អាសុី និងបា៉ោសុីហ្វីកក្នុងអំឡុង ២០ ឆ្នោំ ាងមុខ (ដោយក្នុងនោះគោរំពឹងថា ការមកដល់នោភ្ញៀវទោសចរនឹង 
កើនឡើង ៤.៩% ក្នុងមួយឆ្នោំ)។ ដូច្នោះ យើងអាចមើលឃើញលទ្ធភាពដោលវិស័យទោសចរណ៍ក៏ដូចា ការពឹងផ្អោកលើវិស័យ
នោះនឹងបន្ដកើនឡើងនោក្នុងបោទោសកម្ពុា បោទោសឡាវ បោទោសថោ និង បោទោសវៀតណាម។ ថ្វីបើការលូតលាស់នោះបោោកដ 
ាផ្ដល់អត្ថបោយោជន៍ផ្នោកសោដ្ឋកិច្ចដោយឥតសងោស័យក្ដី ប៉ុន្តោ ក៏មានឯកសរបញ្ជោក់យ៉ោងចោបាស់ថា ថ្វីបើទោសចរណ៍នាំយក 
អត្ថបោយោជន៍ក្ដី ក៏វាមានសកា្ដោនុពលនាំមកនូវបញ្ហោផ្នោកវបោបធម៌ បរិស្ថោន និងសង្គមយ៉ោងចោើនផងដោរ (សូមមើលាឧទាហរណ៍ 
Mowforth & Munt, ឆ្នោំ ២០០៩ ; Scheyvens ឆ្នោំ ២០០២; Smith ឆ្នោំ ១៩៨៩; Telfer & Sharpley ឆ្នោំ 
២០០៨)។ បញ្ហោទាំងអស់នោះ តោូវរើកកាន់តោធំថោមទៀត សមោោប់បរិបទដោលមានការអភិវឌោឍទោសចរណ៍ យ៉ោងឆប់រហ័សពុំបាន 
គោោងទុក ពុំមានការាមដន និងពុំមាននិរន្ដរភាព។ កង្វល់ដ៏សំាន់មួយរបស់ផ្នោកបង្កោរនោគមោោងកុមារភាព (ពិភាកោសាលម្អិត 
បន្ថោមទៀតនោាងកោោម) គឺទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពដោលកុមារនោាមតំបន់ទោសចរណ៍ អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ាអវិជ្ជមាន។

គួរឲោយសោកស្ដោយ យើងអាចមើលឃើញចំណងទាក់ទងរវាងវិស័យទោសចរណ៍ និងការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ ាពិសោសនោក្នុង 
បណា្ដោបោទោសកំពុងអភិវឌោឍ។ ភាពទាក់ទាញនោចំណូលអាចមានន័យថា កុមារបោហោលាតោូវចូលទោធ្វើការក្នុងឧសោសាហកម្ម 
ទោសចរណ៍ មិនថាកោោមការរៀបចំផ្នោកមុខរបរាលក្ខណៈផ្លូវការ ឬកោោផ្លូវការក្ដី និងនោក្នុងលក្ខខណ្ឌដោលគោោះថា្នោក់ចំពោះ 
សុខុមាលភាពផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ដ និងផ្លូវអារម្មណ៍របស់កុមារ (Bliss, 2006; UNICEF, 2012)។ បន្ថោមលើនោះទៀត កុមារ 
ដោលរកបោោក់បានពីអ្នកទោសចរាមទមោង់ផោសោងៗនោពលកម្មកុមារ ចោើនតោមិនសូវទោសលា និងបោឈមកាន់តោខ្ពស់ចំពោះភាព 
ងយរងគោោះនោការកោងបោវ័ញ្ចទមោង់ដទោទៀត រួមទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភោទផងដោរ (Bliss, ឆ្នោំ ២០០៦; Keane ឆ្នោំ 
២០០៦; Sanchez Taylor ឆ្នោំ ២០១០; UNICEF ឆ្នោំ ២០១២)។

បន្ថោមលើពលកម្មកុមារ ការកោងបោវ័ញ្ចផ្លូវភោទ គឺាគោោះថា្នោក់ដ៏ធំមួយសមោោប់កុមារនោក្នុងតំបន់ទោសចរណ៍ ាពិសោសនោក្នុង 
ផ្នោកផោសោងៗនោទ្វីបអាសុី អាមោរិកកណា្ដោល អាមោរិកាងតោបូង និងអាហ្វោិក (សូមមើលឧទាហរណ៍ Tepelus ឆ្នោំ ២០០៨; 

George & Panko ឆ្នោំ ២០១១; Sanchez Taylor ឆ្នោំ ២០១០)។ ភស្ដុាងបោមូលបានពីករណី ដោលតោូវបាន 
កំណត់ឃើញ និងរបាយការណ៍ពីតំបន់អាសុីអាគ្នោយ៍ បានបង្ហោញឲោយឃើញថា ជនលើ្មសផ្លូវភោទកុមារាអ្នកធ្វើដំណើរ 
ារឿយៗ តោងផ្ដោតគោលដោលើកុមារ ដោលធ្វើការនោាមចិញ្ចើម ឬនោក្នុងគោឹះស្ថោនអាជីវកម្មកោោផ្លូវការផោសោងៗក្នុងទី 
កន្លោងទោសចរណ៍ (សូមមើលាឧទាហរណ៍ Keane ឆ្នោំ ២០០៦; UNICEF ឆ្នោំ ២០១២)។ បន្ថោមលើនោះទៀត ពួកគោ 
ក៏អាចមានលទ្ធភាព ចូលទោរកកុមារងយរងគោោះដោយមិនមាននរណាចាំឃ្លោំមើល ាមរយៈការធ្វើការក្នុងសលារៀន 
ឬាមស្ថោប័ន/មណ្ឌលថោទាំកុមារ។ ដោយសរកង្វះការតោួតពិនិតោយ  និងការពារគោប់គោោន់ ពោលខ្លះឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍ 
បានជួយសមោួលឲោយជនល្មើស មានលទ្ធភាពចូលទោរកកុមារា និង កុមារើ ហើយអាចជួយជមោុញដល់ការកោងបោវ័ញ្ច
ដោយមិនដឹងខ្លួន។ ចំណុចទាំងអស់នោះអាចកើតមាន ឡើងក្នុងអាជីវកម្មទោសចរណ៍ទោង់ទោោយធំ (ដូចា សណា្ឋោគារ 
ភោជនីយដ្ឋោន ក្លឹបកំសន្ដ ផោសារ និងបរិវោណសមោោកលំហោរបស់អ្នកទោសចរ) ក៏ដូចានោក្នុងអ្វីដោលគោហោថា “អាជីវកម្ម 
ទោសចរណ៍បោកបដោយការទទួលខុសតោូវ” ឬ “ទោសចរណ៍បោបវបោបធម៌” ផងដោរ។ ឧទាហរណ៍ “ទោសចរណ៍ទោកាន់មណ្ឌល 
កុមារកំពោោ”១  អាចធ្វើឲោយកុមារមានភាព ងយរងគោោះចំពោះផលប៉ះពាល់មិនមានសុខភាពល្អក្នុងទមោង់ផោសោងៗ រួមទាំងការ 
រំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ដ និងផ្លូវភោទ (Guiney ឆ្នោំ ២០១២, Csaky ឆ្នោំ ២០០៩)។ ាលទ្ធផល សូមោបីតោអ្នកទោសចរ 
ដោលមានចោតនាល្អក៏អាចធ្វើឲោយកុមារ បោឈមនឹងគោោះថា្នោក់ដោយអចោតនាផងដោរ។

១ សូមមើលការពនោយល់អត្ថន័យបោយោគសំាន់ៗ លើទំព័រ vi.
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ក្នុងកិច្ចខិតខំបោយុទ្ធបោឆំងការកោងបោវ័ញ្ចផ្លូវភោទកុមារក្នុងកក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ ក្នុងបោទោសកម្ពុា 
បោទោសឡាវ បោទោសថោ និងបោទោសវៀតណាម រដ្ឋោភិបាលអូស្ដោោលីបានមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើត គមោោងមួយ ដោលមាន 
ឈ្មោះថា គមោោងកុមារភាព ដោលមានពីរផ្នោកគឺការបង្កោរ និង ការការពារ។ ការិយល័យអង្គការសហបោាាតិទទួលបននុក  
គោឿងញៀន និងឧកោិដ្ឋកម្ម (UNODC) ក្នុងភាពាដោគូាមួយ INTERPOL បានអនុវត្ដផ្នោកការពារនោគមោោង កុមារភាព 
ដើមោបីពងោឹង ការឆ្លើយតបផ្នោកការអនុវត្ដចោបាប់។ ចំណោកអង្គការទសោសនៈពិភពលោក ាអ្នកអនុវត្ដផ្នោកបង្កោរនោគមោោង កុមារភាព 
ដើមោបីឆ្លើយតបចំពោះកា្ត្ោនានាដោលធ្វើឲោយកុមារមានភាពងយរងគោោះ ចំពោះការកោងបោវ័ញ្ចផ្លូវភោទក្នុងតំបន់ទោសចរណ៍។ 
ផ្នោកមួយនោក្នុងការងរនោះ អង្គការទសោសនៈពិភពលោក បានបង្កើតការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយមានឈ្មោះថា សុវត្ថិភាពកុមារ 
ក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ ដោយសហការាមួយវិស័យទោសចរណ៍ និងមានការចូលរួមពីរដ្ឋោភិបាល ឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍ 
ក៏ដូចាអ្នកធ្វើដំណើរផងដោរ។ យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ មានគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មាន និងផ្ដល់ភាព 
អង់អាចដល់អ្នកដោលធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ឲោយចោះធ្វើសកម្មភាពាវិជ្ជមានដើមោបីការពារកុមារ។ អង្គការទសោសនៈពិភពលោក 
កំណត់និយមន័យពាកោយ “សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍” ថាាទោសចរណ៍ដោល៖ 

 ១. ទទួលស្គោល់តួនាទី និងផលប៉ះពាល់ាសកា្ដោនុពលរបស់ខ្លួន លើការកោងបោវ័ញ្ចកុមារ។ 

២. ទទួលខុសតោូវក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បោកបដោយគោោះថា្នោក់ (ដោយផ្ទោល់ ឬ ដោយបោយោល) ចំពោះកុមារ 
      ងយរងគោោះឲោយនោាអបោបបរមា។

៣. ដើរតួនាទីយ៉ោងសកម្មក្នុងការពងោឹង និងរកោសាបរិស្ថោនបោកបដោយសុវត្ថិភាពសមោោប់កុមារទាំងអស់។ 

ទីបញ្ចប់ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ តោូវបានគោមើលឃើញថា ាការផ្ដល់ដំណោះសោោយបោកបដោយនិរន្ដរភាព 
រយៈពោលវោង ដើមោបីរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារពីការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ គឺា 
សមាសធាតុដ៏សំាន់ក្នុងការអភិវឌោឍឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍ឲោយកាន់តោមាននិរន្ដរភាព និងមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន។
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វត្ថបំុណង និងវិធីសាស្ដែនែការសែែវជែែវ  

វត្ថុបំណងសំខាន់ៗនែការសែែវជែែវគឺដើមែបី៖
 ១.   ពិនិតោយលើការយល់ដឹងរបស់អ្នកទោសចរ ស្ដីពីការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ និង ការឆ្លើយតបរបស់ 

ពួកគោពោលជួបាមួយកុមារនោក្នុងតំបន់។

២. ស្វោងយល់ពីឥរិយបទ និងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកទោសចរ ចំពោះសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ និងថា តើសរ
ទាំងនោះជះឥទ្ធិពលកមោិតណាចំពោះអាកបោបកិរិយរបស់ពួកគោក្នុងនាមាអ្នកទោសចរ។២ 

ដើមោបីឆ្លើយតបនឹងវត្ថុបំណងទាំងអស់នោះ និងដើមោបីបំពោញាមអនុសសន៍ឲោយមានការសោោវជោោវបន្ថោមទៀត ដោលមានក្នុង 
របាយការណ៍ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍៖ ទសោសនៈរបស់អ្នកទោសចរ (អង្គការទសោសនៈពិភពលោក ឆ្នោំ២០១២) 
ការសិកោសាសោោវជោោវ ដោយបោើបោោស់វិធីសស្ដោចមោុះមួយ ក្នុងនោះរួមមានការស្ទោបស្ទង់មតិខ្លី ាលាយលក្ខណ៍អកោសរ 
ការសមា្ភោសសុីជមោោ និងការអង្កោតតោូវបានធ្វើឡើង។ ផោនការការសោោវជោោវ តោូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការ សីលធម៌ 
សមោោប់ការសោោវជោោវលើមនុសោស របស់សកលវិទោយាល័យ Western Sydney ក្នុងខោ មីនា ឆ្នោំ ២០១៣។ ការសោោវជោោវតោូវបាន
ធ្វើឡើងអនុលោមាមនីតិវិធីការពារកុមាររបស់អង្គការទសោសនៈពិភពលោក  និងជំនួយអូស្ដោោលី។  នីតិវិធីទាំងនោះរួមមានដូចា  
មានដំណើរការចោបាស់លាស់ដោលតោូវគោរពាម ក្នុងករណីមានអ្នកចូលរួមណាមា្នោក់បង្ហោញបោោប់អំពីករណីការរំលោភបំពាន 
កុមារដល់អ្នកសោោវជោោវ។  ពុំមានកុមារណាមា្នោក់ចូលរួមក្នុងការសោោវជោោវនោះទោ។  ការសោោវជោោវតោូវបានធ្វើឡើងក្នុងកោុង
បាងកក បោទោសថោ រយៈពោលបោោំមួយសបា្ដោហ៍ក្នុងខោ មោស ដល់ខោ ឧសភា ឆ្នោំ ២០១៣។ កោុងបាងកក តោូវបានជោើសរើស 
ាទីាំងការសោោវជោោវដោយហោតុថា    បោទោសថោគឺាទីកន្លោងទោសចរណ៍ដ៏ធំាងគោបំផុតមួយនោក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នោយ៍  
(ទទួលបានភ្ញៀវអន្ដរាតិាង ២២ លាននាក់ ក្នុងឆ្នោំ ២០១២)។ កោុងបាងកក គឺាទីកោុងចោកទា្វោរចូលទោកាន់បោទោសថោ 
ក៏ដូចា មជោឈមណ្ឌលការធ្វើដំណើរទោកាន់ផ្នោកដទោទៀតក្នុងតំបន់ទាំងមូលផងដោរ។  ការធ្វើការសិកោសាក្នុងកោុងបាងកកជួយ 
សមោួលឲោយអាចទទួលបានគំរូអ្នកទោសចរទូលំទូលាយបំផុត ដោយគោបដណ្ដប់អ្នកទោសចរ ដោលមានាតិសសន៍ អាយុ យោនឌ័រ 
និងបោភោទទោសចរណ៍ផោសោងៗគា្នោាចោើន។ 

មនុសោសសរុប ២៦៨ នាក់ បានចូលរួមនោក្នុងការសោោវជោោវនោះ ាមរយៈបនោសំនោការស្ទោបស្ទង់មតិាលាយល័ក្ខអកោសរ និងការ 
សមា្ភោសសុីជមោោ។ ទមោង់ការស្ទោបស្ទង់មតិាលាយល័ក្ខអកោសរតោូវបានយកទោចោកនោាមតំបន់មានសកម្មភាពទោសចរក្នុង 
ទីកោុង។ កិច្ចសមា្ភោសពាក់កណា្ដោលរចនាសម្ព័ន្ធ ក៏តោូវបានធ្វើឡើងាមួយអ្នកចូលរួម ដោលជោើសរើសឲោយចូលរួមាមរយៈការ
ផោសព្វផោសាយពាណិជ្ជកម្ម និងាមរយៈការចូលទោរកដោយផ្ទោល់នោឯទីាំងទោសចរណ៍សំាន់ៗ។ មនុសោសសរុបចំនួន ២០៩ 
នាក់ បានបំពោញទមោង់ការស្ទោបស្ទង់មតិ ហើយមនុសោសចំនួន ៥៩ នាក់ បានផ្ដល់ការសមា្ភោស (ក្នុងការសមា្ភោសចំនួន ៣៤)។ 
ទាំងការស្ទោបស្ទង់មតិ និងការសមា្ភោស តោូវបានធ្វើឡើងាភាសអង់គ្លោស ភាសចិន ភាសជប៉ុន និងភាសកូរ៉ោ (ក្នុងការសមា្ភោស 
មានការជួយសមោួលពីអ្នកបកបោោ)។ ភាសអាសុីទាំងបីកោុមនោះតោូវបានជោើសរើសាពិសោស ក្នុងកិច្ចខិតខំដើមោបីស្ថោបនាឲោយមាន 
ភាពាតំណាងកាន់តោខ្ពស់ាងការសិកោសាកាលពីឆ្នោំ ២០១២។ ភ្ញៀវជនាតិចិន ជប៉ុន និងកូរ៉ោគោបដណ្ដប់ទីផោសារទោសចរណ៍ធំ 
ាងគោបំផុតនោក្នុងតំបន់។៣  

២ អ្នកសោោវជោោវក៏បានវិភាគលើការឆ្លើយតបរបស់អ្នកទោសចរចំពោះសមា្ភោរៈយុទ្ធនាការ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ ផងដោរ។ 
៣ ភ្ញៀវជនាតិចិនគោបដណ្ដប់ទីផោសារទោសចរណ៍ធំាងគោ (១២,៨% នោភ្ញៀវទាំងអស់) បនា្ទោប់មកគឺភ្ញៀវជនាតិមា៉ោឡោសុី (៨%) កូរ៉ោ (៦,៣%) និងភ្ញៀវជប៉ុន 
(៥,៧%) នោក្នុងបោទោសទាំងបួននោគមោោងកុមារភាព ពោលគឺបោទោសកម្ពុា បោទោសឡាវ បោទោសថោ និងបោទោសវៀតណាម (ដោយផ្អោកលើស្ថិតិវិស័យទោស
ចរណ៍ឆ្នោំ ២០១២ ទទួលបានពីកោសួងទោសចរណ៍បោទោសកម្ពុា ស្ថោនទូតឡាវបោចាំបោទោសថោ កោសួងទោសចរណ៍ និងកីឡាបោទោសថោ និងកោសួងវបោបធម៌ កីឡា 
និងទោសចរណ៍បោទោសវៀតណាម)។  
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ដែនកំណត់
ដោយយោងទោលើទំហំគំរូតូចតោឹមតោ ២៦៨ នាក់ ការរកឃើញក្នុងការសិកោសានោះ មិនគួរតោូវបានបកសោោយ ថាាការ 
តំណាងឲោយអ្នកទោសចរទាំងអស់មកកាន់តំបន់នោះឡើយ ថ្វីបើចំនួននោះពុំមោនាចំនួនមិនគួរឲោយកត់សមា្គោល់ក្ដី។ 
វិធីសស្ដោ ជោើសរើសអ្នកចូលរួមនោនឹងកន្លោង ដោលបានជួយសមោួលឲោយអ្នកសោោវជោោវអាចនិយយាមួយអ្នកទោសចរ 
ារឿយៗតោងមានន័យថា អ្នកចូលរួមមានពោលវោលាតិចតួចដើមោបីចូលរួម។ ចំណុចនោះកាន់តោពិតថោមទៀត ចំពោះករណី 
នោអ្នកចូលរួមជនាតិអាសុី បូករួមាមួយការពឹងផ្អោកលើអ្នកបកបោោ ដោលពិតាអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពក្នុងការពន្លោច  
គុណភាពព័ត៌មានបន្ថោមទៀត។ បើគិតទោលើពោលវោលា និងធនធានមានកំណត់ ការជោើសរើសយកទីកោុងតោមួយពិតា 
ដំណើរការបានល្អ។ ទោះាយ៉ោងនោះក្ដី ការសិកោសាដោលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយាងនោះ នោក្នុងបោទោសទាំងបួន ដោយមាន
យុទ្ធនាការជោើសរើសអ្នកចូលរួមទូលំទូលាយាងនោះ បោហោលាផ្ដល់លទ្ធផលនូវរូបភាពខុសប្លោកបន្ដិចពីលទ្ធផលនោការសោោវ
ជោោវលើកនោះ។ ទោះយ៉ោងណាក្ដី និនា្នោការ និងទមោង់ដោលបានលោចឡើង មានលក្ខណៈដោលអាចទុកចិត្ដបាន បើយោងទោលើ
ភាពតោឹមតោូវដោលស្ដោងចោញ ដោយយើងអាចមើលឃើញថា ចំណុចសំាន់ៗតោូវបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀត ពោមទាំងការ 
រកឃើញដោលតោួតសុីគា្នោាមួយការរកឃើញនោក្នុងការសិកោសា សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍៖ ទសោសនៈរបស់ភ្ញៀវទោសចរ 
(អង្គការទសោសនៈពិភពលោក ឆ្នោំ ២០១២)។

អ្នកចូលរួមក្នុងការសែែវជែែវ
លក្ខណៈបោាសស្ដោនោអ្នកចូលរួមក្នុងការសោោវជោោវ មានលក្ខណៈទូលំទូលាយយ៉ោងា្លោំង។ អ្នកចូលរួម សរុបមាន ៣៩ 
សញ្ជោតិ (រួមទាំងអ្នកមកពីតំបន់អាសុីបា៉ោសុីហ្វីក អឺរ៉ុប និងអាមោរិក) យោនឌ័រ (៥៦% ាសោ្ដី និង ៤៣% ាបុរស) កោុមអាយុ 
បោភោទអ្នកធ្វើដំណើរ សវាការអប់រំ និងមុខរបរ (សមោោប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមមើលឧបសម្ព័ន្ធទី ១៖ លក្ខណៈបោាសស្ដោនោអ្នក 
ចូលរួមក្នុងការសោោវជោោវ)។ អ្នកចូលរួមក៏បានចំណាយ រយៈពោលខុសៗគា្នោនោក្នុងតំបន់ផងដោរ។ អ្នកចូលរួមាចោើន បានធ្វើ 
ដំណើរទោកាន់បោទោសចោើនាងមួយ នោក្នុងមជោឈមណ្ឌលនោការសោោវជោោវនោះ (បន្ថោមទោលើបោទោសថោ ៤៣% នោអ្នកចូលរួម 
បានទោកាន់បោទោសកម្ពុា ១១% ទោកាន់បោទោសឡាវ និង ៣៧% ទោកាន់បោទោសវៀតណាម) ហើយក៏មានភ្ញៀវដោលធ្វើ 
ដំណើរចោើនដងមកកាន់តំបន់នោះ ក្នុងចំនួនគួរឲោយកត់សមា្គោល់ផងដោរ (៤២% នោអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិបានទោ 
បោទោសថោ ១១% ទោកាន់បោទោសកម្ពុា  ៦% ទោកាន់បោទោសឡាវ និង ១៨% ទោកាន់បោទោសវៀតណាម គឺាអ្នកដំណើរ 
ដោលបានទោទសោសនាចោើនាងមួយលើកនោបោទោសទាំងនោះ)។
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ការរកឃើញសំខាន់ៗ

អ្នកទែសចរភាគចែើន បានដឹងអំពីបញ្ហែការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារផែសារភា្ជែប់ 
ាមួយវិស័យទែសចរណ៍ក្នុងតំបន់។  
អ្នកទោសចរាចោើនបានបង្ហោញថា  ពួកគោបានដឹងថា កុមារមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នោយ៍ គឺាកម្មវត្ថុនោការរំលោភបំពាន 
ឬការកោងបោវ័ញ្ចក្នុងបរិបទទោសចរណ៍ (៧៥% នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ និង ៨០% នោអ្នកតោូវបានសមា្ភោស៤)។ 
ាមធម្មា អ្នកទោសចរចោើននិយយដល់ការកោងបោវ័ញ្ចបោភោទាក់លាក់ណាមួយដូចា (ដោយបោើពាកោយសម្ដីរបស់អ្នក 
ចូលរួមផ្ទោល់) “ទោសចរណ៍ផ្លូវភោទកុមារ” “ការជួញដូរកុមារ” ឬ “ពលកម្មកុមារ”។ ភាគចោើននោអ្នកទោសចរបានដឹងអំពីបញ្ហោ 
មុនពោលមកដល់តំបន់នោះ។ ពួកគោបានបង្ហោញថា ពួកគោធា្លោប់បានឮអំពីបញ្ហោទាំងនោះពីការនិយយពី មាត់មួយទោមាត់មួយ 
ពីការអប់រំផ្លូវការ ាមរយៈបោព័ន្ធផោសព្វផោសាយបោបបោពោណីដូចា កាសោត និងភាពយន្ដឯកសរាដើម បានដឹងាមរយៈបោភព   
ព័ត៌មានបោបវបោបធម៌បោាបោិយដូចា ភាពយន្ដ  និងទូរទសោសន៍  ឬាមបោភពអ៊ីនធឺណោតដូចា ប្លុក និងយុទ្ធនាការាមបណា្ដោញ 
សង្គមាដើម។ 

ថ្វីបើអ្នកទោសចរាចោើនបានលើកឡើងអំពី ទមោង់ធ្ងន់ធ្ងរនោការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ ដោលសធារណៈជនបានដឹង 
យ៉ោងទូលំទូលាយក្ដី ប៉ុន្ដោមានអ្នកចូលរួមតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដោលបានបង្ហោញឲោយឃើញនូវការយល់ចោបាស់អំពីលក្ខណៈ 
រួមផោសំនោការរំលោភបំពាន ពោមទាំងវិធីាចោើនបោប ដោលកុមារអាចនឹងមានភាពងយរងគោោះ ចំពោះការកោងបោវ័ញ្ច ក្នុងវិស័យ 
ទោសចរណ៍។ ាងកោោមនោះ គឺាការពិភាកោសាាមួយអ្នកចូលរួមជនាតិបារាំងពីរនាក់ (បោុស អាយុ ៣៤ឆ្នោំ និងស្ដោីអាយុ ២៧ 
ឆ្នោំ) ដោលគូសបញ្ជោក់ឲោយឃើញ ពីគំលាតផ្នោកចំណោះដឹងនោះ៖

 អ្នកសមែបសមែួល៖                តើអ្នកធ្លែប់បានឃើញករណីកុមាររងការកែងបែវ័ញ្ច ឬទែ? ការកែងបែវ័ញ្ចនែះ     

មិនចាំបាច់តែូវតែាការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទនែះឡើយ ពែែះអ្នកបានបញ្ជែក់រួចហើយថា 
អ្នកមិនទំនងាអាចមើលឃើញ ការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទនែះទែ ប៉ុន្ដែ អ្វីដែលខ្ញុំចង់ 
និយាយ គឺការកែងបែវ័ញ្ចក្នុងទមែង់ ដទែទៀត។ 

 សោ្ដី៖  ទោ ។
 បោុស៖  ទោ ាមធម្មាគឺទោ។
 អ្នកសមែបសមែួល៖              តើអ្នកធ្លែប់ជួបកុមារសុំទាន ឬសុំលុយ ឬទែ?
 បោុស៖  អូ បាទធា្លោប់។
 សោី៖  អូ ខ្ញុំធា្លោប់។

គំលាតគា្នោនោះ ក៏តោូវបានគូសបញ្ជោក់ឲោយឃើញនោក្នុងរូបភាពទី ១ ដោលយើងនឹងពិភាកោសានោផ្នោកាងកោោយទៀត។ ថ្វីបើ ៦៧% 
នោអ្នកចូលរួមការស្ទោបស្ទង់មតិបានបង្ហោញថា ពួកគោពុំធា្លោប់ឃើញស្ថោនភាពណាមួយនោការរំលោភបំពានកុមារ ឬការកោងបោវ័ញ្ច 
កុមារពោលពួកគោនោក្នុងតំបន់នោះក្ដី ប៉ុន្ដោ ១៥% នោអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិបានបញ្ជោក់ថា ពួកគោធា្លោប់ឲោយលុយ 
កុមារសុំទាន ២៧% និយយថាពួកគាត់ធា្លោប់ទិញឥវា៉ោន់ពីកុមារដោលាអ្នកលក់ ៣៣% និយយថាពួកគាត់ធា្លោប់ឃើញកុមារ 
ធ្វើការក្នុងទីាំង ឬគោឹះស្ថោនទោសចរណ៍ និង ១៨% បាននិយយថា ពួកគាត់ធា្លោប់ឃើញកុមារធ្វើការក្នុងគោឹះស្ថោនកំសន្ដ 
សបោបាយនាពោលយប់ដូចា បារ និងក្លឹបរាតោីាដើម។ កាលដោលអ្នកទោសចរាចោើន ពុំបានកំណត់ស្ថោនភាពទាំងអស់នោះ 
ថាាស្ថោនភាពមានសកា្ដោនុពលក្នុងការកោងបោវ័ញ្ច សរបញ្ជោក់ឲោយឃើញថាអ្នកទោសចរមួយចំនួននោមានការយល់ដឹងមាន 
កមោិតកំណត់ស្ដីអំពីបញ្ហោនោះ។ ាលទ្ធផល ការយល់ឃើញទាំងនោះជះឥទ្ធិពលលើទសោសនៈរបស់អ្នកទោសចរចំពោះ 
អាកបោបកិរិយរបស់ខ្លួនផ្ទោល់។

៤  អ្នកតោូវបានសមា្ភោសចំនួន ៤៨ នាក់ តោូវបានសួរសំណួរនោះ។
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៥  Farang គាឺពាកោយថោ ដោលគោបោើដ ើមោបពីពិណន៌ាជនបរទោស ដ ើមកណំ ើតសោបោកស។ 

និនា្នោការមួយទៀត ដោលដើរសុីសង្វោក់គា្នោាមួយនិនា្នោការាងលើនោះដោរ គឺនិនា្នោការរបស់អ្នកធ្វើដំណើរ ដោលចូលចិត្តភា្ជោប់      
ការរំលោភបំពានទោនឹងអ្នកទោសចរបោភោទាក់លាក់ណាមួយ ឬបើនិយយឲោយចំ គឺពួកគោចង់សំដោលើអ្នកទោសចរដោល 
ពួកគោចោើនតោមិនយកខ្លួនទោបោឡាក់បោឡូសាមួយ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអោសោបា៉ោញមា្នោក់ 
(បោុសអាយុ ៤១ - ៤៥ ឆ្នោំ) បាននិយយថា “Farangs”៥ គឺ “ចោើនតោ” ាជនល្មើសផ្លូវភោទកុមារ។ សោដៀងគា្នោនោះដោរ 
នោពោលយើងសួរអំពីឧទាហរណ៍ស្ដីពីករណីការរំលោភបំពានលើកុមារ អ្នកឆ្លើយតបការសមា្ភោសជនាតិអង់គ្លោសមា្នោក់ 
(ដោលរស់នោក្នុងកោុងហុងកុង) មានយោបល់ថា៖ 

“មានអតិថិជនកែុមខ្លះ ចូលចិត្តមកកាន់ [ទីតាំងទែសចរណ៍ 
ាក់លាក់ណាមួយ] ពែែះកន្លែងនែះទាក់ទាញមនុសែស ជនាតិ 
របៀបនែះ។ ជួនកាលអ្នកឃើញពួកគែនែលើយាន្តជំនិះសាធរណៈ 
ាមួយក្មែងសែីក្នុងមូលដ្ឋែន យើងមិនដឹងថាក្មែងទាំងនែះអាយុ 
ប៉ុនា្មែនទែ ប៉ុន្ដែមានអ្នកខ្លះ គឺាកុមាររឿងនែះ គឺវាអាសែ័យនែតែង់ថា 
តើអ្នកដក់ បនា្ទែត់ខ័ណ្ឌចែករវាងកុមារ និងមនុសែសធំនែតែង់
ណាប៉ុន្ដែបែុសៗទាំងនែះបែែកដាមក ដើមែបីរំលែភបំពាន”។                      
(បុរសអ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ៤៦ ឆ្នោំ)

ាទូទោ អ្នកចូលរួមាចោើនភា្ជោប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទោសចរណ៍ក្នុងតំបន់ 
ាមួយការកោងបោវ័ញ្ចកុមារ ដោយក្នុងករណីាចោើនពួកគោបានចង្អុលទោកាន់ 
រូបភាពអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងររបស់ទីាំងទោសចរណ៍។ ឧទាហរណ៍៖

“ខ្ញុំបាននិយាយាមួយក្មែងសែីមា្នែក់មកពីបែទែសស៊ុយអែត 
ាអ្នកធ្វើការនែក្នុងបារមួយកន្លែង [ក្នុងកែុងឆ្នែរសមុទែ 
ទែសចរណ៍ដ៏មានបែាបែិយមួយ] ហើយនាងបានបែែប់ខ្ញុំថា 
មានក្មែងៗាចែើនកែុមធ្វើការងរផែសែងៗដូចា មានក្មែងខ្លះ 
ដើររើសសំរាមនែលើឆ្នែរខែសាច់ មានក្មែងខ្លះទៀតដែលមានាងកែុមមុន
បន្តិចរកសុីលក់ផ្កែកូឡាប និង មានក្មែងសែីដែលផលិត និងលក់កងដែ។ 
យែងតាមសម្ដីស្ដែីមា្នែក់នែះបាន ឲែយដឹងថា ពែលសែីៗទាំងនែះគែប់អាយុ ១៨ ឆ្នែំ ពួកគែនឹងកា្លែយាសែីពែសែាចារ។ 
នាងធ្លែប់ាមិត្ដាមួយ ក្មែងសែីប៉ុនា្មែននាក់ដែលាអ្នកលក់ខែសែដែ បនា្ទែប់មកនាងបានតែឡប់ទែផ្ទះរបស់នាងនែបែទែស 
ស៊ុយអ៊ែតរយៈពែលមួយខែ ដល់ពែលនាងតែឡប់មក វិញ [នាងនិយាយថា]  ពួកគែ [សែែប់តែកា្លែយា] សែីពែសែាចារ 
ហើយមកផឹកសុីនែក្នុងបារ។ នាងពិតារន្ធត់ខា្លែំងណាស់ចំពែះ រឿងនែះ.នែពែលខ្ញុំបានឮដូច្នែះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសែួល 
ក្នុងចិត្ដយ៉ាែងខា្លែំង។ មានបុរសចាស់ៗ មកពីបែទែសលែកខាងលិចាចែើន [ មកនែកែុងនែះដែយសារតែសែីក្មែង ]
ដែលារឿង ធ្វើឲែយខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមយា៉ែងខា្លែំង។” (ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិស៊ុយអោត អាយុ ១៩ ឆ្នោំ)

បើគិតទោលើចំណងទាក់ទង ដោលតោូវបានចងកោងាឯកសរយ៉ោងចោបាស់លាស់ រវាងបោព័ន្ធផោសព្វផោសាយវិស័យទោសចរណ៍ 
ាមួយការគិតសោមោរបស់អ្នកទោសចរ ការពិពណ៌នារបស់អ្នកទោសចរ ាមួយកោរ្ដិ៍ឈ្មោះរបស់គោលដោទោសចរណ៍ ពោមទាំង 
អាកបោបកិរិយរបស់អ្នកទោសចរ (សូមមើលាឧទាហរណ៍ Crouch, Jackson & Thompson, ឆ្នោំ ២០០៥; 
Jenkins, ឆ្នោំ ២០០៣; Long & Robinson ឆ្នោំ ២០០៩) ចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងនោះ (មិនថាផ្អោកលើការបោើបោោស់ 
បោព័ន្ធផោសព្វផោសាយ បទពិសោធន៍ផ្ទោល់ ឬពាកោយសំដីពីមាត់មួយទោមាត់មួយក្ដី) គឺមានលក្ខណៈគួរឲោយកត់សមា្គោល់យ៉ោងខ្ពស់។ 
ថ្វីបើរូបភាពទាំងនោះ ចោបាស់ាពុំអាចរារាំងអ្នកទោសចរទាំងនោះមិនឲោយទោកាន់តំបន់នោះក្ដី ប៉ុន្ដោយូរៗទោរូបភាពទាំងនោះ 
អាចមានសកា្ដោនុពលផ្ដល់ផល ប៉ះពាល់យ៉ោងធ្ងន់ធ្ងរដល់តមោូវការរបស់អ្នកទោសចរ។

 
“ 

មានក្មែងៗាចែើនកែុមធ្វើការងរ 
ក្មែងខ្លះទៀតដែលមានាងកែុមមុន 
បន្តិចរកសុីលក់ផ្កែកូឡាប និងមាន 
ក្មែងសែី ដែលផលិត និងលក់កងដែ។ 
យែងតាមសម្ដីស្ដែីមា្នែក់នែះបាន ឲែយដឹងថា 
ពែលសែីៗទាំងនែះគែប់ អាយុ១៨ឆ្នែំ 
ពួកគែនឹងកា្លែយា សែីពែសែាចារ។ ” (សោ្តីអ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិស៊ុយអោ៊ត អាយុ ១៩ឆ្នោំ)



 អ្នកដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ 10 |

អ្នកទែសចរស្ទើរទាំងអស់ បានជួបាមួយកុមារក្នុងសែុក ហើយទំនាក់ទំនង   
អន្ដរបុគ្គលាចែើន បានធ្វើឲែយអ្នកទែសចរមានអារម្មណ៍កែៀមកែំ មានកំហុស 
បារម្ភ និងខកចិត្ដ។
អ្នកទោសចរាចោើន បានរាយការណ៍ថាធា្លោប់មានអន្ដរកម្មយ៉ោងទូលំទូលាយាមួយកុមារ។ ៩៥% នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់ 
មតិ និងភាគចោើននោអ្នកតោូវបានសមា្ភោសនិយយថា ពួកគាត់បានជួបាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនក្នុងតំបន់ ទោសចរណ៍។ 
៣២% នោអ្នកតោូវបានស្ទោបស្ទង់មតិបាននិយយថា ពួកគាត់បាននិយយ ឬលោងាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន  ហើយ 
៥% បានធ្វើការងរស្ម័គោចិត្ដាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន (សូមមើលរូបភាពទី ១ ាងកោោម ដោលារូបភាពសង្ខោបរបស់ 
អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ដោលបានជួបាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន)។ អ្នកតោូវបានសមា្ភោសាចោើនក៏បាននិយយថាធា្លោប់ 
បាន លោងាមួយ ឬនិយយាមួយកុមារនោទីសធារណៈ ាពិសោសគឺនោាមផ្លូវ  (រួមទាំងធា្លោប់លោងជះទឹកដក់គា្នោាមួយ 
ក្មោងៗ ក្នុងអំឡុងពិធីបុណោយ Songkran៦) ផងដោរ។ អ្នកទោសចរណ៍មួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថា អន្ដរកម្មទាំងនោះមានតម្លោ 
និងគួរាទីចងចាំា្លោំងណាស់ ហើយថោមទាំងាបទពិសោធន៍ដ៏ពិសោស ដោលបានធ្វើឲោយពួកគោយល់ចោបាស់អំពីវបោបធម៌មូលដ្ឋោន
យ៉ោងពិតបោោកដ៧។  សូមមើលយោបល់ាងកោោមាឧទាហរណ៍៖

“ខ្ញុំរើករាយចំណាយពែលាមួយពួកគែ 
[កុមារក្នុងមូលដ្ឋែន] សួរសំណួរ [អំពីជីវិតរបស់ពួកគែ] 
និងបងែៀនពាកែយអង់គ្លែស ដល់ពួកគែ”។                                                              
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអូស្ដោោលី អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ) 

"ខ្ញុំចូលចិត្ដធ្វើអន្ដរកម្មាមួយក្មែងក្នុងមូលដ្ឋែន។ នែះគឺា  ចំណុច
លែចធ្លែមួយនែក្នុងវិសែសមកាលរបស់ខ្ញុំ”។    
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិញីវហោសុីលោន អាយុ ៤១ -៤៥ ឆ្នោំ)

  ថ្វីបើអ្នកទោសចរមួយចំនួនមើលឃើញថា កុមារក្នុងមូលដ្ឋោនមានភាព 
“រួសរាយ” និង “រើករាយ” ហើយមានអ្នកទោសចរមួយចំនួន ថោមទាំង 
និយយថា ការជួប និងជជោកាមួយកុមារទាំងនោះគឺាចំណុច 
លោចធ្លោមួយ នោក្នុងការធ្វើដំណើររបស់គោក្ដី ប៉ុន្ដោមានអ្នកទោសចរ 
មួយចំនួនទៀត បានរាយការណ៍ថាពួកគោមានអារម្មណ៍កោៀមកោំ 
មានកំហុស ខកចិត្ដ សោកស្ដោយ  និងរារោកចិត្ត ាលទ្ធផលនោអន្ដរកម្ម 
របស់ពួកគោាមួយកុមារ។ ការឆ្លើយតបចោើនលើសលប់ចំពោះសំណួរ 
ដោលសួរថា “តើអន្ដរកម្មរបស់អ្នកាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន ធ្វើឲោយអ្នកមាន
អារម្មណ៍ដូចម្ដោច?”  គឺមានលក្ខណៈាអវិជ្ជមាន៖ 

“មានក្មែងក្នុងមូលដ្ឋែនខ្លះមកសុំទាននែមុខសណា្ឋែារ និងក្លឹបរាតែី ាហែតុធ្វើឲែយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាា
រឿងខុសឆ្គងផ្នែកសង្គមខា្លែំងណាស់។ ខ្ញុំក៏បានឃើញក្មែងៗលក់ថា្នែំញៀន និងលក់ផ្លូវភែទយា៉ែងបើកចំហ 
នែតាមផ្លូវដែលាទង្វើ គួរឲែយរំខានចិត្ដយា៉ែងខា្លែំង”។  

(ស្ដោីអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិបង់កា្លោដោស អាយុ ៣១ - ៣៥ ឆ្នោំ)

៦ Songkran សំដោដល់ការបោោរព្ធពិធីបុណោយចូលឆ្នោំរបស់ថោ នោខោ មោស។ មនុសោសចូលរួមក្នុងការបោោរព្ធពិធីនោះាមរយៈការជះទឹកដក់គា្នោ (រួមទាំងមនុសោស 
មិនដោលស្គោល់)។ ការបោោរព្ធពិធីបុណោយចូលឆ្នោំបោហាក់បោហោលគា្នោនោះក៏តោូវបានធ្វើឡើងនោទីកន្លោងដទោទៀតក្នុងតំបន់នោះដោរ ប៉ុន្ដោការសមា្ភោសតោូវបានធ្វើឡើង 
ក្នុងកោុងបាងកក ក្នុងអំឡុងពោល Songkran អ្នកតោូវបានសមា្ភោសាចោើនទើបតោបាន “ជះទឹកដក់គា្នោ” ថ្មីៗាមួយអ្នកនោក្នុងមូលដ្ឋោន។ 

៧ ថ្វីបើយោបល់ទាំងនោះតោូវបានធ្វើឡើងដោយឯករាជោយពីគា្នោក្ដី ប៉ុន្ដោបោហោលាផ្អោកលើមូលដ្ឋោននោះហើយដោលបោតិបត្ដិករទោសចរណ៍មួយចំនួននោក្នុងតំបន់ផ្ដល់ 
ឲោយអ្នកទោសចរ ចូលរួមាមួយមនុសោសធំ និងកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនាមរយៈការស្នោក់នោាមផ្ទះបោាជន និងចុះទោាមសលារៀន និងមណ្ឌលថោទាំកុមារផងដោរ
នោះបើាមការឲោយដឹងពីអ្នកចូលរួមក្នុងការសោោវជោោវមួយចំនួន។ ារឿយៗ សកម្មភាពទាំងនោះតោូវបានគោផោសព្វផោសាយទីផោសារថាា “បទពិសោធន៍ផ្នោកវបោបធម”៌។

“ 
ខ្ញុំចូលចិត្តជជែកាមួយកុមារ ប៉ុន្តែ 
ខ្ញុំមើលឃើញសា្ថែនភាពរបស់ពួកគែ 
គួរអាណិតខា្លែំងណាស់។ ខ្ញុំតូចចិត្ត 
ពែលឃើញកុមារនែតាមផ្លូវ 
និងមានភពកែីកែខា្លែំង។ ខ្ញុំចង់ជួយ 
ពូកគែខា្លែំងណាស់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថា 
តែូវធ្វើយា៉ែងម្តែច។ ”
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអូស្ដោោលី អាយុ 
២៦ - ៣០ ឆ្នោំ)
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“ខ្ញុំចូលចិត្ដជជែកាមួយកុមារ ប៉ុន្ដែខ្ញុំមើលឃើញសា្ថែនភាពរបស់ពួកគែគួរអាណិតខា្លែំងណាស់។ ខ្ញុំតូចចិត្ដពែល
ឃើញកុមារនែតាមផ្លូវ និងមានភាពកែីកែខា្លែំង។ ខ្ញុំចង់ជួយពួកគែខា្លែំងណាស់ ប៉ុន្ដែខ្ញុំមិនដឹង ថាតែូវធ្វើយា៉ែងម៉ែច។” 
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអូស្ដោោលី អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ) 

“ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្ដខា្លែំងណាស់នែពែលឃើញក្មែងៗតែូវធ្វើការងរ។”                                        
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអ៊ីាលី អាយុ ១៨ - ២០ ឆ្នោំ)

ដូចបានបញ្ជោក់រួចហើយថា រូបភាពទី ១ ាងកោោមបង្ហោញរូបភាពស្ដីពីបោភោទនោការជួប ាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនរបស់អ្នក
ឆ្លើយតបក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិ ដោលរួមបញ្ចូលទាំងជួបាមួយកុមារដោយពុំមាននរណាមើលខុសតោូវនោាមផ្លូវ (៦០%) 
ធ្វើការនោក្នុងគោឹះស្ថោនទោសចរណ៍ (៣៣%) និងធ្វើការនោក្នុងគោឹះស្ថោនកំសន្ដសបោបាយនាពោលយប់ (១៨%)។ អ្នកតោូវបាន 
សមា្ភោសាចោើនបានរាយការណ៍អំពីស្ថោនភាពរបស់កុមារ ឬមនុសោសវ័យក្មោង ក្នុងលក្ខណៈបោហាក់បោហោលនោះ ដោលបានធ្វើឲោយ  
ពួកគោមានអារម្មណ៍មិនសោួលចិត្ដយ៉ោងា្លោំង។ រឿងទាំងអស់នោះរួមមានដូចា ករណីដោលពួកគាត់បានឃើញកុមារក្មោងៗ    
ធ្វើការ ឬសុំទាន ឬករណីដោលពួកគាត់តោូវបានគោលើកទឹកចិត្ដឲោយចូលទោក្នុងបារ និងក្លឹបដើមោបីចូលរួមក្នុងឧសោសាហកម្មផ្លូវភោទ 
ដោយ បោហោលាអាចមានអនីតិជនធ្វើការនោក្នុងនោះ ហើយបុរសអ្នកតោូវបានសមា្ភោសពីរនាក់ធា្លោប់ទទួលការរំអុកឲោយមានទំនាក់
ទំនង  ផ្លូវភោទយ៉ោងសកម្មពីស្តោីអនីតិជន (ដោយទាំងពីរនាក់សុទ្ធតោបានបា៉ោន់បោមាណថា មានអាយុបោមាណ ១២ - ១៥ ឆ្នោំ)។

រូបភាពទី ១

ជំនួបរបស់អ្នកទែសចរាមួយកុមារក្នុងតំបន់ទែសចរណ៍

ឃើញកុមារធ្វើការនោក្នុងគោឹះស្ថោនកំសន្ដសបោបាយនាពោលយប់ ២៨

ឃើញកុមារធ្វើការនោក្នុងគោឹះស្ថោនទោសចរណ៍ ៣៣

ឃើញកុមារដោយពុំមាននរណាមើលខុសតោូវនោាមផ្លូវ ៦០

ធ្វើការងរស្ម័គោចិត្ដាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន ៥

លោង/ជជោកាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន ៣២

ទោទសោសនាតំបន់ “បោជុំជនកោីកោ” ១១

ទោទសោសនាមណ្ឌលកុមារកំពោោ ១៥

ថតរូបកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន ២៥

ទិញទំនិញពីកុមារ ២៧

ឲោយលុយទោកុមារសុំទាន ១៥

% (នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ)
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បទពិសោធន៍ទាំងនោះ ជះឥទ្ធិពលយ៉ោងធំធោងចំពោះអ្នកទោសចរាបុគ្គល ក៏ដូចាទសោសនៈរបស់ពួកគោចំពោះ 
ទិសដោទោសចរណ៍ទាំងនោះផងដោរ៖

“[បទពិសែធន៍មួយរបស់ខ្ញុំគឺ ] ក្មែងសែីមា្នែក់ពែាយាមលក់ខ្លួនឲែយខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានបដិសែធយា៉ែងលឿនបំផុតតាមដែរ
ខ្ញុំ អាចធ្វើបាន។ ខ្ញុំបែែប់នាងថា ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទែ។ ខ្ញុំបែែប់នាង ឲែយចែញឲែយឆ្ងែយ ប៉ុន្ដែខ្ញុំនែតែមានអារម្មណ៍ 
ញញើតយា៉ែងខា្លែំងអំពីបញ្ហែនែះ ពែែះមើលទែនាងក្មែងខា្លែំងណាស់។ ខ្ញុំមានការភា្ញែក់ផ្អើល ពែែះវាភា្លែមៗពែក 
ពែែះថាពែលនែះគឺា [ពិធីបុណែយចូលឆ្នែំថ្មី] ហែតុនែះ មនុសែសគែប់ា្នែសុទ្ធតែចែញមកតាមផ្លូវជះទឹកដក់ា្នែ ដូចនែះ 
បែសិនបើនរណាមា្នែក់ចូលមករកអ្នក អ្នកគិតថាវាគែែន់តែាផ្នែកមួយនែការកំសាន្ដនែះ ប៉ុន្ដែពែលនែះសែែប់តែនាង 
មកកៀកខ្លួនខ្ញុំយា៉ែងខា្លែំង រួចប៉ះខ្លួនខ្ញុំ.នែះពិតាបទពិសែធន៍ដ៏អាកែក់ខា្លែំងណាស់។”  

(បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោសជនាតិ ហូឡង់ អាយុ ២២ ឆ្នោំ)

“មនុសែសចែញកែែ និងផឹកទាល់តែសែវឹងយា៉ែងខា្លែំង រួចពួកគែទាំងអស់សុទ្ធតែាជនបស្ចឹមបែទែស កែែពីនែះ មានក្មែង
សែីក្នុងសែុកមួយកែុមធំអាយុបែហែលាកែែម ១៨ ឆ្នែំ ដែលពែាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ បុរសៗនែះយ៉ាែងខា្លែំង 
ហើយមនុសែសបែុសភាគចែើនពុំដឹងថា អ្នកទាំងនែះគឺាសែីរកសុីនែះឡើយ។ នែះគឺាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲែយខ្ញុំមិនចូល
ចិត្ដ។ កែែពីនែះ នែមានក្មែងៗដែលមិនគែងពែលយប់ ដែយសារគែទែសុំទាននែម៉ែងដែលពួកគែគួរតែគែងលក់ 
នែឯផ្ទះ។ ាការពិត ពួកគែមើលឃើញឱកាសរកលុយនែខាងកែែ ប៉ុន្ដែទង្វើទាំងអស់នែះសុទ្ធតែស្មែគគែែក។ 
ខ្ញុំនឹងមិនតែឡប់ទែវិញទៀតទែ។” 
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោសជនាតិ ស៊ុយអ៊ោត អាយុ ១៩ ឆ្នោំ)

បន្ថោមលើអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើម ឬកោៀមកោំពោលជួបបោបនោះ អ្នកតោូវបានសមា្ភោសមួយចំនួន បាននិយយពីអារម្មណ៍មានកំហុស 
អារម្មណ៍អាកោក់ ដោលាលទ្ធផល នោការដោលពួកគោជួប (បោហោលាទិដ្ឋភាពបោចាំថ្ងោ) ាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន៖

“ខ្ញុំគិតថា មានរឿងមួយដែលតែងធ្វើឲែយខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាកែក់ខា្លែំង គឺឧបមាថាពែលយើងកំពុងញុែំ 
ហើយពួកគែ [កុមារ] ដើរមកកាន់តុរបស់យើង ហើយតាមធម្មតា វិធីរបស់យើងគឺយើងគែែន់តែមិនអើពើ 
ាមួយពួកគែតែប៉ុណ្ណែះ។ ខ្ញុំគែែន់តែគិតថា សមែែប់ក្មែងៗទាំងនែះ វាារឿងដ៏អាកែក់ខា្លែំងណាស់ចំពែះ
ការឲែយតម្លែខ្លួនឯងរបស់ពួកគែ។ ពួកគែអាយុតែឹមតែបែែំមួយឆ្នែំ ហើយពួកគែពែាយាមនិយាយាមួយអ្នក...
ាពិសែសពែលអ្នកនិយាយថា “ទែ អត់ទែ! ទែ អត់ទែ!” ចំណែកពួកគែវិញពែាយាមនិយាយថា “សូម 
អង្វរៗៗ!”។ នែះារឿងគួរឲែយតូចចិត្ដណាស់ សមែែប់មនុសែសមួយចំនួនដូចរូបខ្ញុំ ពែលឃើញនរណាមា្នែក់ 
ស្ថិតក្នុងសា្ថែនភាពដ៏អស់សងែឃឹមបែបនែះ។ ប៉ុន្តែបែសិនបើអ្នកមាន [លុយរាយ] សមែែប់មនុសែសគែប់រូប            
ដែលអ្នកចង់ឲែយនែះ អ្នកបែែកដាតែូវអស់លុយមួយធនាារមិនខាន។” 
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២៣ ឆ្នោំ)

“ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរ និងមានអារម្មណ៍អាកែក់ពែលខ្ញុំឃើញក្មែងៗសុំទាន និងលក់ឥវា៉ែន់នែតាមផ្លូវ 
ប៉ុន្ដែខ្ញុំមិនឲែយ លុយទែក្មែងៗសុំទាននែះទែ។ បើខ្ញុំឲែយលុយក្មែងៗខ្ញុំបែែកដាមានអារម្មណ៍អាកែក់មិនខាន 
ពែែះខ្ញុំដឹងថាក្មែងៗទាំងនែះ តែូវឲែយលុយទាំងនែះទែពួកជើងកាងចិត្ដអាកែក់ ឬពួកមា៉ែហ្វៀ។”  
(បុរស អ្នកបានតោូវសមា្ភោស ជនាតិជប៉ុន អាយុ ៤២ ឆ្នោំ)

អ្នកទោសចរាចោើនក៏បានបង្ហោញក្ដីបារម្ភ និងការសោង៉ោកចិត្តដោយឃើញថា កុមារហាក់ពុំមានលទ្ធភាពទោសលារៀន និង/
ឬមានក្ដីបារម្ភអំពីបរិស្ថោនមិនសមសោប និងបរិស្ថោនដោលមើលទោហាក់មិនមានសុវត្ថិភាពដោលកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនកំពុង 
ស្ថិតនោ (ឧទាហរណ៍ ដោយពួកគោតោូវធ្វើការនោាមផ្លូវនាពោលយប់ាដើម)។ ឧទាហរណ៍ គូស្វោមីភរិយវ័យក្មោងដោល 
ធា្លោប់បានធ្វើ ដំណើរក្នុងតំបន់បាននិយយថា នាយប់មួយ ពួកគោបានជួបក្មោងសោីមា្នោក់ ដោលបានពោយាយមលក់សោោបៀរ 
ឲោយពួកគាត់ នោផោសាររាតោី។ នោពោលសួរថា តើរឿងនោះបានធ្វើឲោយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ដូចម្ដោច  អ្នកតោូវបានសមា្ភោសាស្ដោី 
បានលើកឡើងថា៖

“[រឿងនែះបានធ្វើឲែយខ្ញុំ] មានអារម្មណ៍ដូចាចង់ឈឺ។ អ្នកចង់ឲែយលុយ ឬឲែយរបស់ទែពួកគែញុែំប៉ុន្ដែអ្នកពុំអាចដឹងថាតើនរ
ណានឹងបានអត្ថបែយែជន៍តាមរយៈនែះឡើយ ហែតុនែះ អ្នកមិនដឹងថាតែូវធ្វើយា៉ែងណានែះឡើយ។”   
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិបារាំង អាយុ ២៧ ឆ្នោំ)
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បទពិសែធន៍ការធ្វើដំណើរកន្លងមក និង/ឬសាវតាសង្គមវបែបធម៌របស់អ្នក
ទែសចរជះឥទ្ធិពលលើបែតិកម្មរបស់ពួកគែ ចំពែះការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារ 
ក្នុងវិស័យទែសចរណ៍។
ការឆ្លើយតបក្នុងកិច្ចសមា្ភោសស្នើឲោយឃើញថា បទពិសោធន៍ការធ្វើដំណើរកន្លងមក (ាពិសោសនោក្នុងបណា្ដោបោទោសកំពុង 
អភិវឌោឍ) អាចជះឥទ្ធិពលលើទសោសនៈរបស់អ្នកទោសចរ និងការយល់ដឹងអំពីការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។ 
ក្នុងករណីខ្លះ បទពិសោធន៍កន្លងមកមានឥទ្ធិពលា្លោំង រហូតធ្វើឲោយសូមោបីសកម្មភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ដោលនោកោោ 
និយមសង្គមរបស់អ្នកទោសចរផ្ទោល់ អាចបោោកា្លោយារឿងធម្មាទោនោក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទោសចរ ដោយពួកគោចាត់ទុកថា 
នោះាផ្នោកមួយនោបទពិសោធន៍ “បោទោសកំពុងអភិវឌោឍ”។ មួយវិញទៀត បទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះ តោូវបានចាត់ទុកាមោឃៈ 
ដោយសរតោស្ថោនភាពនោះ “មិនសូវអាកោក់” ដូចនោកន្លោងផោសោង។ យោបល់ាងកោោមនោះគឺាឧទាហរណ៍៖

“ពែលអ្នកធ្វើដំណើរទែកាន់ [បែទែសអាសា៊ែនមួយចំនួន] ឬបែទែសតតីយលែកណាមួយអ្នកតែូវតែទទួល សា្គែល់ថា 
អ្នកនឹងជួបបទពិសែធន៍ខុសប្លែកយា៉ែងខា្លែំង ហើយ [អ្នកនឹងតែូវជួប] និយាមខុសប្លែកយា៉ែងខា្លែំងពីអ្វី   ដែលអ្នកធ្លែប់
មាននែក្នុងបែទែសកំណើតរបស់អ្នក។ ហែតុនែះ ថ្វីបើាការគួរឲែយតូចចិត្ដ [ពែលឃើញ ក្មែងសុំទាន] ខ្ញុំមិនគិតថា 
អ្នកអាចយកបញ្ហែនែះមកដក់ខ្លួន ហើយគិតថានែះាការទទួលខុសតែូវបុគ្គល      រហូតធ្វើឲែយអ្នកធ្វើអ្វីមែា៉ែងចំពែះរឿង
នែះ បែសិនបើអ្នកមានមធែាបាយអាចកាត់បន្ថយសា្ថែនភាពនែះឡើយ។” 

(ស្ដោីអ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ អង់គ្លោស អាយុាង ៥០ ឆ្នោំ)

“អ្នកនឹងបានឃើញនែគែប់បែទែស “កំពុងអភិវឌែឍ” ទាំងអស់ 
នូវកុមារ ធ្វើការសមែែប់ “ឪពុកមា្ដែយ” របស់ពួកគែ...ក្មែងលក់ទឹកសុទ្ធ 
និងរបស់របរគែប់យា៉ែងបែភែទនែះ។ ាការលំបាកណាស់ក្នុងការ [ដឹងអំពីរបៀប] 
ដើមែបីធ្វើសកម្មភាពតែឹមតែូវ [ពែែះរឿងបែបនែះកើតឡើង ាសាមញ្ញពែក]!”  
(បុរស អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអាឡឺម៉ង់ អាយុ ២១ - ២៥ ឆ្នោំ)

អ្នកទោសចរជនាតិអាសុីាចោើន ដោលចូលរួមក្នុងការសិកោសានោះហាក់មិនសូវ 
ភា្ញោក់ផ្អើល ពោលឃើញកុមារងយរងគោោះក្នុងតំបន់ទោសចរណ៍។ ដោយឡោក           
អ្នកទោសចរាចោើនមកពីបណា្ដោបោទោសជិតាងបានចាត់ទុកកុមារសុំទាន ឬធ្វើការ 
ាមចិញ្ចើមថ្នល់ថាារឿងធម្មា និងចាំបាច់សមោោប់ស្ថោនភាពបោបនោះ។ ឧទាហរណ៍៖

“ក្នុងបែទែសរបស់ខ្ញុំ មានកុមារសុំទានាចែើនណាស់ ចែើនាងនែទីនែះផង។ 
ហែតុនែះពែលខ្ញុំឃើញនែទីនែះខ្ញុំគិតថា “ដូចតែា្នែ”។” 
(បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោស បោទោសអាសុីធំមួយ អាយុ ២៨ ឆ្នោំ)

សោដៀងគា្នោនោះដោរនោពោលអ្នកចូលរួមក្នុងការសមា្ភោសាបុរសអាយុ ៣០ 
ឆ្នោំ មា្នោក់មកពីបោទោសកោបោរអាសុីអាគ្នោយ៍តោូវបាន ចោទសួរថា តើគាត់គិតដូចម្ដោចអំពីកុមារសុំទានគាត់បានឆ្លើយតបថា 
“រឿងនោះមិនាអ្វីនោះទោ ពោោះក្នុងបោទោសខ្ញុំមានចោើនាងនោះទោទៀត”។ គាត់ក៏បានបញ្ជោក់ថា គាត់ធា្លោប់ឃើញកុមារ 
លក់ផ្កោ ប៉ុន្ដោាថ្មីម្ដងទៀតគាត់គិតថានោះគឺារឿងដោលអាច ទទួលយកបាន ពោោះរឿងបោបនោះក៏កើតមានក្នុង 
បោទោសកំណើតរបស់គាត់ដោរ។ ទសោសនៈដូចគា្នោនោះ តោូវបានលើកឡើង ក្នុងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការ 
ស្ទោបស្ទង់មតិ ាជនាតិអាសីុមួយចំនួន។ ស្ដោីមា្នោក់ (អាយុ ៣៦ - ៤០ ឆ្នោំ) មកពីបោទោសអាសុីអាគ្នោយ៍មួយផ្ដល់
យោបល់ថា កុមារនោាមចិញ្ចើមថ្នល់ និងកុមារធ្វើការងរគឺា  “រឿងធម្មាចំពោះបោទោសរបស់យើង”។ ស្ដោីមា្នោក់ទៀត 
(អាយុ ៣៦ - ៤០ ឆ្នោំ) មកពីបោទោស អាសុី ភាគឦសន បាន ពនោយល់ថា “ក្មោងៗធា្លោប់ធ្វើការ និងតោូវបានកោងបោវ័ញ្ច”  
នោក្នុងបោទោសកំណើតរបស់នាង ប៉ុន្ដោបញ្ហោនោះតោូវបាន លុបបំបាត់ហើយ។ នាងបន្ដទៀតថា៖ 

“ថ្វីបើនែះារឿងធម្មតាដែលកើតមានក្នុងបែទែសកំពុងអភិវឌែឍក្ដី ប៉ុន្ដែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ចាំបាច់តែូវតែមាន 
មធែាបាយដើមែបីការពារកុមារ។”

“ ថ្វីបើែេនះារឿងធម្មតាដែល 
កើតមានទែបើង ក្នុងបែទែសកំពុង      
អភិវឌែឍក្ដីប៉ុន្ដែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា  
ចាំបាច់តែូវតែមានមធែាបាយ 
ដើមែបីការពារកុមារ។ ”
ស្តែី អ្នកតែូវបានសមា្ភែស អាសុីភាគឦសាន អាយុ 
៣៦-៤០ ឆ្នាំ



 អ្នកដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ 14 |

យោបល់ទាំងអស់នោះស្នើឲោយឃើញថា អ្នកទោសចរមួយចំនួនវាយតម្លោលើការកោងបោវ័ញ្ចកុមារដោយផ្អោកលើទសោសនៈរបស់ខ្លួន 
(ហើយអ្នកខ្លះមានទសោសនៈខុសឆ្គង) ទោលើវបោបធម៌ក្នុងមូលដ្ឋោន ក៏ដូចាឈរលើមូលដ្ឋោននោសវាវបោបធម៌ និងបទពិសោធន៍ 
របស់ពួកគោផ្ទោល់ផងដោរ។ កាលណាអ្នកធ្វើដំណើរជួបាមួយស្ថោនភាពដោលកុមារមានភាពងយរងគោោះកាន់តោយូរពួកគោមាន
ក្ដីរន្ធត់កាន់តោតិចចំពោះស្ថោនភាព។ យោបល់ទាំងនោះ ក៏បញ្ជោក់ឲោយឃើញផងដោរថា យូរៗទោអ្នកធ្វើដំណើរឈានទោបង្កើតការ 
ពនោយល់ផ្ទោល់ខ្លួនអំពីបញ្ហោសង្គម ដោលពោលខ្លះពួកគោពុំបានទទួលព័ត៌មានគោប់គោោន់។

 

អ្នកទែសចរចង់ជួយកុមារដែលពួកគែជឿថាកំពុងបែឈមគែែះថា្នែក់ បុ៉ន្ដែពួកគែ 
ាចែើនមានការភ័ន្ដភំាងមិនដឹងថាតើមានសកម្មភាពអ្វខី្លះដែលពួកគែអាច 
ធ្វើបាន។ 
អ្នកទោសចរធ្វើការបោងចោកខ្លះៗ ពោលពួកគោវាយតម្លោលើអាកបោបកិរិយរបស់ខ្លួន និងអាកបោបកិរិយរបស់អ្នកដទោ រួច 
កំណត់រកទិសដោណាដោលល្អបំផុត ដើមោបីឆ្លើយតបចំពោះកុមារ។ ការបោងចោកទាំងនោះាចោើនតោូវបានធ្វើឡើងដោយ 
ឈរលើមូលដ្ឋោនវបោបធម៌ ឬលើការវាយតម្លោចំពោះ ”ផលប៉ះពាល់” មួយចំនួន (បានន័យថាតើខ្លួននឹងបង្កគោោះថា្នោក់ចោើនាង 
ផ្ដល់ផលល្អ ឬទោាមរយៈការមិនទិញឥវា៉ោន់ពីកុមារ ឬឲោយអ្វីមោយា៉ោងទោកុមារ)។ ទោះាយ៉ោងនោះក្ដី អ្នកទោសចរាចោើន ហាក់ធ្វើការ
វាយតម្លោដោយផ្អោកលើមូលដ្ឋោន នោការឆ្លើយតបផ្នោកមនោសញ្ចោតនាផ្ទោល់ខ្លួនចំពោះបញ្ហោ ឬករណីកើតឡើងផងដោរ។ យោបល់
ាងកោោមគូសបញ្ជោក់ឲោយឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នោភាពគួរឲោយសោឡាញ់របស់កុមារចំពោះអ្នកទោសចរ៖

“ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមិនអាចទប់ចិត្ដបានទែ [បែសិនបើខ្ញុំឃើញកុមារសុំទាន] ហើយខ្ញុំនឹងឲែយលុយទែពួកគែ។ 
តើនរណាអាចដើរចែញពីកុមារសុំអាហារ ឬសុំលុយពីអ្នកនែះ? ខ្ញុំចែាស់ាឲែយអាហារទែគែ បែសិនបើខ្ញុំមាន។ 
ចុះចំពែះរឿងលុយវិញ? បាទ ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំមិនអាចទប់ចិត្ដបានទែ ថ្វីបើខ្ញុំដឹងថា ផ្អែកលើមូលដ្ឋែនតក្កវិា្ជែ 
នែះគឺាយន្ដការដូចា្នែ [នឹងក្មែងលក់ឥវា៉ែន់ដែរ ពែែះថាការធ្វើបែបនែះមិនផ្ដល់អត្ថបែយែជន៍ឲែយកុមារ 
ដែយផ្ទែល់ឡើយ]។” (បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអាឡឺម៉ង់ អាយុ ២៦ ឆ្នោំ)

“[ក្មែងដែលយើងទិញឥវា៉ែន់នែះ] នាងសា្អែតណាស់ នាងពូកែញញឹម...ពួកយើងកំពុងនែក្នុងភែជនីយដ្ឋែនមួយ 
ហើយនាងបានសម្លឹង និងញញឹមដក់យើង រួចដើរមកនិយាយសួស្ដីាមួយយើង បនា្ទែប់មកពែាយាម និយាយបន្តិចបន្តួច 
[ាមួយយើង] កែែយមកខ្ញុំគិតថា នាងរួសរាយខា្លែំងណាស់។  នាងបានឲែយយើងមិនតែឹមតែវត្ថុអនុសែសាវរើយ៍នែះឡើយ  
[តាមរយៈការឆ្លងឆ្លើយា្នែនែះ]។ នែះហើយគឺាមូលហែតុធ្វើឲែយខ្ញុំទិញឥវា៉ែន់ពីនាង។” 
(ស្ដោី និងបុរស អ្នកដោលតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ បារាំង អាយុ ២៧ និង ៣៤ ឆ្នោំ)

ក្នុងការពិភាកោសាអំពីការឆ្លើយតបរបស់គោពោលឃើញកុមារកំពុងធ្វើការ អ្នកទោសចរមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងយ៉ោងចោបាស់
ថា ពួកគាត់មិនចង់វិនិច្ឆ័យលើវបោបធម៌ណាមួយកោោពីវបោបធម៌របស់ខ្លួន ហើយបានបញ្ជោក់ថា ភាពកោីកោបានដក់គោួសរ  
និងមនុសោសវ័យក្មោងាចោើនឲោយស្ថិតក្នុងស្ថោនភាពលំបាក។ អ្នកទោសចរបានបញ្ជោក់ថា  មានភាពស្មុគស្មោញនោក្នុងបញ្ហោ 
ស្ដីពីការកោងបោវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានដោលពុំអាចតោូវបានចោបិចយកាមរយៈការឆ្លើយតបទោលណាមួយនោះឡើយ។ 
អ្នកទោសចរមួយចំនួនក៏ហាក់គិតថា  មិនសូវមានការកោងបោវ័ញ្ច និងមានសកា្ដោនុពល ធ្វើឲោយមានការខូចាតា្លោំង បោសិន
បើកុមារធ្វើការសមោោប់គោួសររបស់ខ្លួនាាងធ្វើឲោយអ្នកដទោ។ យោបល់ាងកោោម គឺឧទាហរណ៍បង្ហោញអំពីការគិតដោល
ឆ្លុះបញ្ចោំង និងអារម្មណ៍ចមោុះគា្នោរបស់អ្នកទោសចរ៖

“ខ្ញុំបានឮពីមិត្ដភក្ដិរបស់ខ្ញុំដែលាមនុសែសក្នុងសែុក បែែប់ខ្ញុំថា មនុសែសក្នុងសែុកនែះជឿលើ លំដប់លំដែយសង្គម 
ហើយពួកគែមានអារម្មណ៍ថាមិនាការអ្វីទែដែលពួកគែ [កុមារ] តែូវធ្វើការងរ ផែសែងៗ ពែែះទាំងអស់នែះគឺ
គែែន់តែដើមែបីរកលុយប៉ុណ្ណែះ។ មែា៉ែងទៀតមុខរបស់ពួកគែតែងញញឹមានិច្ច ហែតុនែះខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថា 
វាារឿងអាកែក់នែះឡើយ [ដែលកុមារតែូវធ្វើការ]។”  (ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ ជប៉ុន អាយុ ៤៥ ឆ្នោំ)
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“វាពុំមែនារឿងគួរឲែយបារម្ភណាស់ណាទែ [ពែលឃើញកុមារធ្វើការនែទីនែះ]។ ពែលខ្លះ ខ្ញុំមាន អារម្មណ៍ហាក់ 
ដូចា ក្មែងៗនែក្នុងហាង ហើយឪពុកមា្ដែយរបស់គែនែខាងកែែយហាង។ ខ្ញុំមើលទែហាក់ដូចា ក្មែងៗអាច 
ធំលឿងនាងមុន...។ ខ្ញុំមិនដឹងថានែះគឺារឿងល្អ ឬារឿងអាកែក់ នែះទែ ប៉ុន្ដែ[នែះារឿងធម្មតានែទីនែះ]។” 
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ អាមោរិក អាយុ ២៣ ឆ្នោំ) 

“[ពែលឃើញកុមារធ្វើការ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍] បែែះសែែំក្នុងចិត្ត ខ្ញុំកែៀមកែំដែយសារកុមារតែូវ ស្ថិតនែក្នុង 
សា្ថែនភាពបែបនែះ។ ខ្ញុំខឹង ដែយឃើញពួកគែជែើសរើសយកលុយសំខាន់ាងការអប់រំ (ថ្ងែនែះ យើងបាន 
ជួបក្មែងបែុសអាយុ ១១ ឆ្នែំ រៀនថា្នែក់ទី ២ ដែយសារតែក្មែងនែះជែើសរើសទែធ្វើការ នែលើទូក ជំនួស 
ឲែយការទែសាលារៀន)។ ការជែើសរើសបែបនែះនឹងធ្វើឲែយបញ្ហែក្នុងបែទែសនែះ កាន់តែរើកធំទែមុខទៀត។         
ប៉ុន្ដែខ្ញុំយល់ពីតមែូវការក្នុងការចិញ្ចឹមគែួសារ។ ក្មែងខ្លះគឺាអ្នករកលុយចិញ្ចឹមគែួសារ។  
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការ ស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិ អាហ្វោីកាងតោបូង អាយុ ៣១ - ៣៥ ឆ្នោំ) 

“បែសិនបើកុមារតែូវបានគែប់គែងដែយនរណាមា្នែក់ ហើយតែូវរកលុយសមែែប់អ្នកនែះ ឬសមែែប់អ្នកផែសែងទៀត 
នែះខ្ញុំពិតាមិនសបែាយចិត្ដ [ក្នុងការទិញឥវា៉ែន់ពីពួកគែឡើយ]។ ប៉ុន្ដែកុមារដែលចង់រកលុយសមែែប់គែួសារនែះ 
ខ្ញុំសបែាយចិត្ដនឹងផ្ដល់អ្វីមែា៉ែងទែឲែយពួកគែ។” (ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិចិន អាយុ ៣០ ឆ្នោំ) 

អ្នកទោសចរមិនសូវចោបាស់ ថាតើពួកគោអាចដើរតួនាទីាផ្នោកមួយក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហោនោះ ដោយរបៀបណា 
នោះទោ។ ឧទាហរណ៍ាកិច្ចឆ្លើយតបនឹងសំណួរថា តើគាត់មានអារម្មណ៍ដូចម្ដោចពោលឃើញកុមារធ្វើការ ឬឃើញ 
កុមារាមផ្លូវ បុរសមា្នោក់ដោលាអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទោបស្ទង់មកពីបោទោសភូមា (អាយុ ២១ - ២៥ ឆ្នោំ) បាន 
បញ្ជោក់ថា គាត់ “មានអារម្មណ៍សោកសោ ជំនួសពួកគោ” ហើយចង់ជួយពួកគោ គាត់ថោមទាំងបានបញ្ជោក់ទៀតថា 
“បោសិនបើខ្ញុំអាចធ្វើបាន ខ្ញុំនឹងឲោយអាហារ លុយ ឬអំណោយទោពួកគោ។ ខ្ញុំបានជជោកាមួយពួកគោអំពីស្ថោនភាពរបស់
ពួកគោដើមោបីឲោយដឹងថាតើខ្ញុំអាចជួយពួកគោបានយ៉ោងណាខ្លះ”។  សោដៀងគា្នោនោះដោរ ការឆ្លើយតបបោកបដោយសនា្ថោនចិត្ដ 
ប៉ុន្ដោហាក់មានភាពឆ្គោំឆ្គង តោូវបានបង្ហោញឲោយឃើញទាក់ទងនឹងសំណួរក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិដោលចោទសួរ ថា“ក្នុងនាម 
ាអ្នកធ្វើដំណើរ មកកាន់តំបន់អាសុីអាគ្នោយ៍ តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ដើមោបីការពារកុមារ និង យុវជនងយ 
រងគោោះ?” ថ្វីបើមានភស្តុាងបង្ហោញថា ការថោទាំក្នុងមណ្ឌល គឺពុំមោនាជមោើសដ៏ល្អបំផុត សមោោប់កុមារ និងមនុសោស 
វ័យក្មោងក្នុងតំបន់នោះទោ ហើយ “ទោសចរណ៍ទោកាន់មណ្ឌលកុមារកំពោោ” អាចមានផលប៉ះពាល់ដ៏ អាកោក់ចំពោះ 
សុខុមាលភាពផ្នោកសង្គម ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ដរបស់កុមារ (សូមមើលាឧទាហរណ៍ Csaky ឆ្នោំ ២០០៩; Guiney; 
ឆ្នោំ ២០១២) ប៉ុន្ដោអ្នកទោសចរាចោើនមានអារម្មណ៍ថា ការទោទសោសនាមណ្ឌលកុមារកំពោោ (មិនថា ក្នុងនាមាភ្ញៀវនោ 
ពោលថ្ងោ ឬាអ្នកស្ម័គោចិត្ដ) គឺាជមោើសតោឹមតោូវមួយ ជំនួសឲោយការឲោយលុយទោកុមារាមចិញ្ចើមផ្លូរ ឬទិញឥវា៉ោន ់
ពីកុមារ។ យើងបានជូនយោបល់ដូចាងកោោមនោះាចោើន៖

“បង្ហែញផ្លូវពួកគែ។ យកពួកគែទែមណ្ឌលកុមារកំពែែ ឬទទួលចិញ្ចឹមពួកគែ។” 
(បុរស អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអាមោរិក អាយុ ២១ - ២៥ ឆ្នោំ)

 “ខ្ញុំអាចឲែយលុយទែពួកគែ។”

 (ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិចិន អាយុ ១៨ - ២០ ឆ្នោំ)

ឆ្លើយតបទោនឹងចំណុចស្ដីពីការយល់ដឹងមានកមោិតកំណត់របស់អ្នកទោសចរ ស្ដីពីអ្វីដោលពួកគោអាចធ្វើបាន ការ 
រកឃើញបានបង្ហោញថា មានតោការឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិចំនួន ១១ នាក់ ក្នុងចំណោម ៥៤ នាក់ (២០%) 
ប៉ុណ្ណោះដោលបានរាយការណ៍ថា បានឃើញករណីការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ ហើយបានរាយការណ៍ទោសមត្ថកិច្ច។ 
អ្នកឆ្លើយតបសរុបចំនួន ៣៧ នាក់ (៦៩%) ពុំបានរាយការណ៍ទោ (អ្នកទោសចរ ៦ នាក់ បានចំហសំណួរនោះ 
ចោល)។ អ្នកដោលពុំបានរាយការណ៍បានបញ្ជោក់ថា ពួកគោខកានពុំបានរាយការណ៍ដោយសរពួកគោពុំមានព័ត៌មាន 
គោប់គោោន់ស្ដីពីការពិតដោលបានកើតឡើង ពួកគោពុំដឹងចោបាស់ថា តើតោូវរាយការណ៍ទោនរណា ឬពុំដឹងថាតើបណ្ដឹងរបស់ 
ខ្លួនតោូវបានយកចិត្ដទុកដក់ ឬអត់។ យោបល់ាងកោោមឆ្លុះបញ្ចោំងអំពីភាពមិនចោបាស់លាស់នោះ៖

“ខ្ញុំពុំដឹងថាតែូវបែែប់ទែនរណា [អំពីកុមារសុំទាននែតាមផ្លូវ] ហើយខ្ញុំគិតថា បើខ្ញុំរាយការណ៍ទែក៏ពុំដឹងអាចជួយអ្វី
បានដែរ។” (ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិតោវា៉ោន់ អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ)



 អ្នកដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ 16 |

“ខ្ញុំពុំដឹងថាតើខ្ញុំគួរទំនាក់ទំនងទែនរណា ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគែបែហែលមិនធ្វើអ្វីលើបញ្ហែនែះឡើយ ដែយសារ 
តែបញ្ហែទាំងនែះ [ក្មែងសែីកែែមអាយុធ្វើការាអ្នករាំរបាំនែបង្គែលដែក និងក្មែងសែីលក់ផ្កែនែក្នុងបារ 
ទែសចរណ៍] គឺារឿងសាមញ្ញ ខា្លែំងណាស់នែទីនែះ។” 
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអូសោ្ដាលី អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ)

“ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា បែសិនបើខ្ញុំទែសា្ថែនទូត ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនែះពួកគែបែែកដានិយាយ
ថា  “អូ មែនហើយរឿងនែះពិតាកើតឡើង។ យើងដឹងថាមានបញ្ហែចែើនណាស់”។ ខ្ញុំមិនរំពឹងថា 
មាននរណានឹងនិយាយថា “តើរឿងនែះកើតនែទីណា? តើយើងអាចទែរកឃើញនែកន្លែងណា?” 
ពែែះថាមើលទែរឿងនែះហាក់ដូចា អ្វីដែលមនុសែសគែប់រូបឃើញ ប៉ុន្ដែពុំមាននរណាបែឈមមុខឡើយ។”

 (បុរស អ្នកឆ្លើយតបការសមា្ភោស អាយុ ២៦ ឆ្នោំ)

“ខ្ញុំមិនដឹងថាតែូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណា។ ខ្ញុំគែែន់តែមានអារម្មណ៍ថា គែបែែកដានិយាយថា “នែះារឿងធម្មតា 
ចំពែះវបែបធម៌របស់យើង” ថ្វីបើមើលទែារឿងខុសឆ្គងយ៉ាែងចែាស់ក្ដី...ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍តិចៗដែរថា បែសិនបើ 
អ្នករាយការណ៍ពីនរណាមា្នែក់ ដែលនែះគឺាសា្ថែនភាព ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគែ ហើយពួកគែពុំអាចចែញរួចពីសា្ថែនភាព 
នែះ រួចគែតែូវបានចាប់ខ្លួនតែម្ដង រឿងនែះកាន់តែធ្វើឲែយពួកគែកាន់តែលំបាក។”

(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២២ ឆ្នោំ)

ភាពមិនចោបាស់លាស់ថាតើគួររាយការណ៍ ឬអត់ បោហោលាមានបោភព មួយចំនួនផងដោរមកពីអារម្មណ៍ចមោុះ 
ស្ដីអំពី “ការទទួលខុសតោូវ”។ នោពោលយើងសួរថា តើពួកគោគិតថាខ្លួនតោូវទទួលខុសតោូវក្នុងការការពារ កុមារ 
ងយរងគោោះ នោក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ក្នុងតំបន់ ឬ ទោ ៥១% នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិបញ្ជោក់ថា 
ពួកគោមានការទទួលខុសតោូវ។ យោបល់ដូចាងកោោមនោះចង្អុលយ៉ោងចោបាស់អំពីទសោសនៈនោះ៖

 “ចាស ការការពារកុមារគឺាការទទួលខុសតែូវរបស់ មនុសែសគែប់រូប។”

 (ស្ដោីជនាតិចិន អាយុ ២១ - ២៥ ឆ្នោំ)

“ចាស។ ក្នុងនាមាមនុសែសធំ ខ្ញុំជឿាក់ថា ខ្ញុំតែូវទទួលខុសតែូវ 
ក្នុងការសម្លឹងរក និងការពារកុមារមិនថាខ្ញុំនែទីណានែះ
ឡើយ។ កុមារនែតូចណាស់ មិនអាចការពារខ្លួនឯងបានឡើយ 
ហែតុនែះមនុសែសធំតែូវធនាថា កុមារមានសុវត្ថិភាព”។ 
(ស្ដោីជនាតិ អូស្ដោោលី អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ)

“ក្នុងនាមាពលរដ្ឋរួមពិភពលែក ខ្ញុំតែូវទទួលខុសតែូវចំពែះសុខ 
សុវត្ថិភាពកុមារទូទាំងពិភពលែក។”  (ស្ដោី ជនាតិចិន អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ)

ទោះយ៉ោងនោះក្ដី ៨% នោអ្នកចូលរួមការស្ទោបស្ទង់មតិបានបង្ហោញថា ពួក 
គោពុំមានអារម្មណ៍ថា ពួកគោតោូវទទួលខុសតោូវ នោះឡើយ ហើយអ្នកឆ្លើយ 
តបការស្ទោបស្ទង់មតិាចោើន (៤២%) ពុំឆ្លើយតបចំពោះសំណួរនោះ 
ឬបង្ហោញ ភាពសោពោចសោពិលក្នុងចម្លើយរបស់ពួកគោ (មិនបានផ្ដល់ 
ចម្លើយ បាទ/ចាស ឬទោ ឲោយចោបាស់នោះឡើយ)។ អ្នកតោូវបានសមា្ភោស     
មួយចំនួនផ្ដល់ការឆ្លើយតបបោកបដោយគំនិតយ៉ោងជោោលជោោនោពោល 

ពួកគោតោូវបានសួរថា តើអ្នកទោសចរ គួរទទួលខុសតោូវក្នុងការការពារកុមារពីការរំលោភ បំពាន និងការកោងបោវ័ញ្ចឬទោ។ 
ពួកគោបានដឹងថា អ្នកទោសចរបាន ចូលរួមវិភាគទានធ្វើឲោយកើតមានបញ្ហោាចោើន ាមរយៈការបង្កើតឲោយមានតមោូវការ 
ទំនិញ ឬសោវាកម្មមួយចំនួន (ដូចា វត្ថុអនុសោសាវរើយ៍តម្លោថោកដោលកុមារលក់) ឬាមរយៈការមិនបង្ហោញចោញមក 
យ៉ោងចោបាស់លាស់ អំពីគោលជំហរមិនលើកទឹកចិត្ដដល់ការរំលោភបំពាន និងការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ ដោយការចៀស 
វាង មិនទោកាន់ទិសដោទោសចរណ៍ទាំងឡាយណាដោលធ្វើឲោយទង្វើទាំងអស់មានលក្ខណៈសយភាយាទូទោ៖

 “ 
ក្នុងនាមាបែាពលរដ្ឋរួម 
ពិភពលែក ខ្ញុំតែូវទទួលខុស 
តែូវចំពែះសុខសុវត្ថភាព 
កុមារទូទាំងពិភពលែក។ ”

         សោ្តីជនាតិចិនអាយុ ២៦ ដល់ ៣០ឆ្នោំ
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“បែសិនបើមិនមានអ្នកទែសចរទែនែះ មនុសែសទាំងនែះបែែកដាពុំមានលុយចែើនដូច្នែះឡើយ។ ហែតុនែះពួក 
គែពឹងផ្អែកលើអ្នកទែសចរឲែយនាំយកលុយទែឲែយពួកគែ ប៉ុន្ដែសែបពែលាមួយា្នែនែះដែរ បែសិនបើពួក
គែបែើបែែស់ឧបករណ៍ខុសឆ្គងក្នុងការទាក់ទាញអ្នកទែសចរនែះ សមែែប់ខ្ញុំវាពិតាមិនមានផលល្អឡើយ 
[ដែយសារតែវាមិនមាននិរន្ដរភាព]។ ខ្ញុំចែាស់ាមិនចង់តែឡប់ទែកាន់ កន្លែងណាមួយដែលផ្ទុយនឹងសីលធម៌ 
របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតឡើយ។ ប៉ុន្ដែអ្នកទែសចរអាចធ្វើអ្វីមែា៉ែង អំពីរឿងនែះ [តាមរយៈការមិនទែទីនែះ ]។”

(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២៣ ឆ្នោំ)

 

អ្នកទែសចរភាគចែើនជឿាក់ថា ឧសែសាហកម្មទែសចរណ៍ និង/ឬរដ្ឋែភិបាល 
ក្នងុតំបន់ គួរធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើមែបីឆ្លើយតបបញ្ហែការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារ 
រួមទំាងតាមរយៈការអប់រំអ្នកទែសចរស្ដពីីវិធីដែលពួកគែអាចជួយបានផងដែរ។ 

អ្នកទោសចរ ចង់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថោមទៀត អំពីរបៀបដោលពួកគោអាចកាន់បន្ថយការកោងបោវ័ញ្ចលើ 
កុមារ ឬយ៉ោងហោចណាស់ក៏ចង់ធ្វើដំណើរ ក្នុងលក្ខណៈមួយដោលពុំធ្វើឲោយបញ្ហោនោះរើកសយភាយទោទៀត។ 
អ្នកទោសចរក៏បានជឿាក់ផងដោរថា ឧសោសាហកម្មការធ្វើដំណើរ និងទោសចរណ៍មានតួនាទីយ៉ោងសំាន់ក្នុង 
ការចោករំលោកព័ត៌មាននោះ។ សូមមើលាឧទាហរណ៍ នូវការអង្កោតាងកោោម៖

“ខ្ញុំគិតថា ឧសែសាហកម្មបដិសណា្ឋែរកិច្ចមានការទទួលខុសតែូវមួយផ្នែកមិនថាក្នុងរូបភាពបែបណានែះឡើយ 
ប៉ុន្ដែគែតែូវជួយ អប់រំអ្នកទែសចរដែលធ្វើដំណើរចូលមកដើមែបីឲែយយើងបានដឹងអំពីការឆ្លើយតបដែលសមសែប។”  
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអាមោរិក អាយុ ៥៣ ឆ្នោំ)

“ចំពែះខ្ញុំ តាមពិតខ្ញុំគិតថាារឿងសំខាន់ ហើយស្ទើរតែ ាកាតព្វកិច្ច 
ទៀតផង ដែលភា្នែក់ងរទែសចរនែបែទែស របស់យើងតែូវផ្ដល់ 
ព័ត៌មានអំពីរឿងទាំងអស់នែះ [ការរំលែភបំពាន និងការកែងបែវ័ញ្ច 
លើកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍ និងអំពីរបៀបដែលយើងអាចទប់សា្កែត់ 
រឿងនែះបាន]។ ពួកគែបែែប់អ្នកអំពីរឿងដូចា “អូ ការជិះម៉ូតូ 
គឺគែែះថា្នែក់ណាស់ ាការពិតការឲែយលុយ ៥០ សែន ទែកុមារគឺ 
គែែះថា្នែក់យា៉ែង ខា្លែំង!” (ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២៣ ឆ្នោំ) 

“ចាស [អ្នកទែសចរគួរទទួលខុសតែូវ] ប៉ុន្ដែសំខាន់ាងនែះទែទៀត 
ខ្ញុំគិតថា ឧសែសាហកម្មទែសចរណ៍ មិនថាាសណា្ឋែារ 
បែតិបត្ដិករទែសចរណ៍ កែុមហ៊ុនអាកាសចរ គួរតែសកម្មាង 
នែះទែទៀត។ ក្នុងនាមាអ្នកធ្វើដំណើរ អ្នកគួរ [បានទទួល] 
ព័ត៌មានហែតុនែះ ហើយទើបយុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយលើយន្ដហែះ 
អាចជួយបានយា៉ែងចែើន។” 
(ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិអាឡឺម៉ង់  អាយុ ២១ - ២៥ ឆ្នោំ)

អ្នកទោសចរាចោើនក៏បាននិយយថា ពួកគោតោងចង់គាំទោគោឹះស្ថោន 
ទោសចរណ៍ទាំងឡាយណាដោលអនុវត្ដ ការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ។ 
អ្នកទោសចរមា្នោក់បានបញ្ជោក់ថា នាងមានក្ដីរើករាយយ៉ោងា្លោំងដោយសរ 
នាងអាចចូលរួម វិភាគទានាវិជ្ជមាន ចំពោះតំបន់៖ 

“យើងពុំបានឲែយលុយទែកុមារដែយផ្ទែល់នែះទែ ប៉ុន្ដែយើងចង់ធ្វើអ្វីមែា៉ែងដើមែបីអាចជួយកុមារ ហែតុនែះខ្ញុំទែទិញ 
របស់ខ្លះ ពីហាងដែលដំណើរការដែយអង្គការដែលលក់ទំនិញផលិតដែយឪពុកមា្ដែយអតីតក្មែង តាមចិញ្ចើមថ្នល់។ 

 “ 
តាមពិតខ្ញុំគិតថា ភា្នែក់ងរទែសចរ 
នែ បែទែសរបស់យើង [អាច] ផ្ដល់
ព័ត៌មានឲែយយើងអំពីរឿងទាំងអស់
នែះ។ ពួកគែបែែប់អ្នកអំពីរឿងដូចា 
“អូ ការជិះម៉ូតូ គឺគែែះថា្នែក់ណាស់”។ 
ាការពិតការឲែយលុយ ៥០ សែន ទែ
កុមារគឺគែែះថា្នែក់យា៉ែងខា្លែំង!”  ស្ដោី អ្នកតោូវបានសំភាសន៍ ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២៣ ឆ្នោំ
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លុយដែលខ្ញុំផ្ដល់ ទែឲែយតាមរយៈការទិញកាបូបមួយគឺចូលទែក្នុងលុយមនុសែសធម៌ ដែលកែែយមកនឹងអាចជួយកែទមែង់ 
កុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ហើយឲែយគែទែសាលារៀន។” (ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២៤ ឆ្នោំ)

ថ្វីបើពុំមោនអ្នកទោសចរទាំងអស់ សុទ្ធតោបានជួបសហគោោសសសង្គម ឬអាជីវកម្មសហគមន៍បោភោទនោះក្ដី ប៉ុន្តោអ្នក      
ទោសចរាចោើន បានបង្ហោញចំណាប់អារម្មណ៍លើសហគោោស ឬអាជីវកម្មទាំងអស់ ហើយចាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបាន 
ព័ត៌មានបន្ថោមទៀតអំពីទីាំង និងរបៀបដោលពួកគោទោរកទីកន្លោងទាំងអស់នោះបាន។ ដោយឡោកអ្នកទោសចរចង់ 
បានបញ្ជីឈ្មោះអង្គការមនុសោសធម៌ និង សហគោោសសង្គមសមោោប់កុមារដោលមានកោរ្ដិ៍ឈ្មោះនោក្នុងតំបន់ដោលពួកគោ
អាច គាំទោពោមទាំងចង់ឲោយដក់អាជីវកម្មទោសចរណ៍ដោលរកោសាសុវត្ថិភាព កុមារចូលក្នុងបញ្ជី ឬ ទិន្នន័យ ដោលមានការធ្វើ 
សវនកម្មពីាងកោោបោភោទណាមួយ។ 

“ការធ្វើបែបនែះបែែកដាជះឥទ្ធិពលយ៉ាែងធំធែងលើការសមែែចចិត្ដរបស់ខ្ញុំស្ដីពី ការទែកន្លែងណាមួយ។  
ប៉ុន្ដែតើធ្វើ យា៉ែងណាដើមែបីឲែយខ្ញុំដឹងថា តែូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាដើមែបីស្វែងរក [ព័ត៌មាន] ទាំងនែះបាន? 
ឧទាហរណ៍ បែសិនបើ ខ្ញុំចូលទែក្នុងអ៊ីនធឺណែត ហើយខ្ញុំទែបើកមើលតាមទីកន្លែង និងតម្លែក៏ដូចាតាម 
ចំណាត់បែភែទទាំងអស់នែះ ហើយខ្ញុំបើក មើលលើគែហទំព័ររបស់កែុមហ៊ុនមួយរួចពុំមាន អ្វីទាល់តែសែះ 
នែលើគែហទំព័រនែះ អញ្ចឹងវាគឺាការងរបន្ថែមដ៏ចែើនណាស់សមែែប់ខ្ញុំ នែះខ្ញុំសូមនិយាយតែង់ៗ បែែប់អ្នក។ 
ហែតុនែះខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំនឹងខំខ្នះខ្នែងបន្ថែមទៀត ប៉ុន្ដែអាជីវកម្មចាំបាច់តែូវតែជួយយើងដើមែបីាផ្នែកមួយ 
នែដំណែះសែែយ។ (ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអាមោរិក អាយុ ៥៣ ឆ្នោំ) 

“អញ្ចឹង ធ្វើដូចម្ដែចទើបខ្ញុំអាចដឹងថាសណា្ឋែារ ឬអាជីវកម្មណាមួយកំពុងអនុវត្ដស្តង់ដរការពារកុមារបាន? 
ខ្ញុំមិនដឹងទែ។ ខ្ញុំមិនទាំងដឹងផងដែរថា វាមានន័យដូចម្ដែចនែះ។ ប៉ុន្តែ បែសិនបើមានអ្វីមែា៉ែងដូចា និមិត្ដ 

សញ្ញែដែលខ្ញុំអាចដឹងថា វាមានន័យថាាតំបន់មានសុវត្ថិភាព 
ចំពែះកុមារ ឬថាពួកគែកំពុងអនុវត្ដ ឬបែតិបត្ដិការកែមស្តង់ដរ 
ឬអ្វីមែា៉ែងនែះ ហើយពួកគែបានទទួលវិញ្ញែប័ណ្ណបតែ 
បញ្ជែក់ នែះបែែកដាការល្អ។”                                                              

(បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអាមោរិក អាយុ ២៦ ឆ្នោំ)

បោយោគាងកោោមនោះ បង្ហោញអំពីសរៈសំាន់ដោលអ្នក 
ទោសចរ ផ្ដល់តម្លោទោលើការចូលរួមរបស់រដ្ឋោភិបាល៖

“បែសិនបើខ្ញុំជួបកុមារសុំទាន ឬលក់ឥវា៉ែន់ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ 
អាណិតអាសូរ ហើយបែសិនបើខ្ញុំអាចជួយបាន ខ្ញុំបែែកដ 
ាចង់ជួយ។ ប៉ុន្ដែខ្ញុំគិតថា រដ្ឋែភិបាលគួរជួយកុមារ។ 
បែសិនបើ ខ្ញុំជួយកុមារ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សបែាយចិត្ដ ប៉ុន្ដែបែសិន 
បើខ្ញុំមកទីនែះម្ដងទៀត ខ្ញុំសងែឃឹមថា ខ្ញុំនឹងមិនឃើញកុមារសុំទាន
ទៀតឡើយ។ ខ្ញុំសងែឃឹមថារដ្ឋែភិបាលនឹងដែះសែែយរឿងនែះ”។  
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិចិន អាយុ ៣០ ឆ្នោំ)

“ចាំបាច់តែូវតែមាន [ការធ្វើសកម្មភាព] រួមា្នែរវាងអ្នកធ្វើដំណើរ និងរដ្ឋែភិបាលក្នុងមូលដ្ឋែន។” 
(បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ អាមោរិក អាយុ ២៦ ឆ្នោំ) 

“ខ្ញុំគែែន់តែឆ្ងល់ថាតើហែតុអ្វីបានារដ្ឋែភិបាលមិនពែាយាម ធ្វើអ្វីមែា៉ែងពីបញ្ហែនែះ?  [កុមារធ្វើការរស់នែតាមចិញ្ចើម 
ថ្នល់ ]។” (ស្ដោី អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ជនាតិហុងកុង អាយុ ២៦ - ៣០ ឆ្នោំ)

សកម្មភាពដោលតោូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋោភិបាល និងឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍ ដើមោបីទប់ស្កោត់ការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារអាចជួយ 
បោឆំងតបតាមួយកោរ្ដិ៍ឈ្មោះាអវិជ្ជមានរបស់គោលដោទោសចរណ៍ដោយតោូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកទោសចរ នោពោលដោល 
ពួកគោផោសាភា្ជោប់ាមួយតំបន់ ទោសចរណ៍ាក់លាក់ណាមួយ។ ាមសម្ដីរបស់អ្នកទោសចរ មា្នោក់បាននិយយថា ការលុបបំបាត់ 

 “ 
ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំបែែកដាខំខ្នះខ្នែង 
បន្ថែមទៀត ប៉ុន្ដែអាជីវកម្មចាំបាច់ 
តែូវតែជួយយើង ដើមែបីាផ្នែកមួយ 
នែដំណែះសែែយ។ ”

 ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអាមោរិក អាយុ ៥៣ ឆ្នោំ
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ឬកាត់បន្ថយបញ្ហោទាំងនោះមួយចំនួនអាចជះឥទ្ធិពលាវិជ្ជមានលើបទ 
ពិសោធន៍វិសោសមកាល របស់អ្នកទោសចរ៖

“ខ្ញុំគិតថា វាារឿងវិជ្ជមមានសមែែប់បែទែសទាំងអស់នែះ [ក្នុងការ 
ទប់សា្កែត់ការរំលែភបំពានលើកុមារ និងការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារ 
ក្នុងវិស័យទែសចរណ៍]។ ពួកគែចាំបាច់តែូវតែបញែឈប់រឿងនែះ 
[មិនមែនគែែន់តែដែយសារ វាជះឥទ្ធិពលលើកុមារតែប៉ុណ្ណែះទែ]ប៉ុន្ដែ 
ដែយសារតែបញ្ហែដ៏ធំមួយដែលយើងចែើនជួបនែក្នុងទ្វីបអាសុីគឺរឿង
មនុសែស ចូលចិត្ដឆឆែយើង។ ពែលខ្លះយើងធ្វើដំណើរទែដែយគិតថា 
គែនឹងទទួលបានវិសែសមកាលដ៏សុខសែួលមួយ៖ “យើងនឹងគែងសំដិល 
ខ្លួនលើឆ្នែរសមុទែ”។ យើងពុំបានដឹងថា  ពែលយើងគែងលើឆ្នែរសមុទែ 
មានក្មែងៗមកឆ្កឺះឆ្កៀល និងពែាយាមលក់ឥវា៉ែន់ឲែយយើងឡើយ។”    
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិអង់គ្លោស អាយុ ២២ ឆ្នោំ)

 

អ្នកទែសចរបានឆ្លើយតបាវិជ្ជមមានចំពែះសារការសមា្ភែរៈទំនាក់ទំនងស្ដីពី ការ 
រកែសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍ ហើយសារនែះបានជះឥទ្ធិពលា     
វិជ្ជមមានលើអាកបែបកិរិយាអ្នកទែសចរ។
ាទូទោកមោិតការយល់ដឹងរបស់អ្នកទោសចរអំពីបោយោគ “ការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍” មិនសូវមានកមោិត 
ខ្ពស់ប៉ុនា្មោនទោ។ មានអ្នកតោូវបានសមា្ភោសភាគតិចប៉ុណ្ណោះ និងតោឹមតោ ២៦% នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិដោលធា្លោប់ឮពាកោយ 
សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ ឬធា្លោប់ឃើញការផោសព្វផោសាយពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។ នោះពុំ
មោនារឿងគួរឲោយភា្ញោក់ផ្អើលឡើយ បើយោងទោលើរយៈពោលដ៏ខ្លីនោការផោសព្វផោសាយមានកមោិតកំណត់របស់សរទាំងនោះក្នុងទីផោសារ។  
ទោះាយ៉ោងនោះក្ដី អ្នកទោសចរ អាចយល់អត្ថន័យពាកោយនោះយ៉ោងទូលំទូលាយ ហើយមានបំណងចង់សិកោសាបន្ថោមទៀត។

គួរឲោយកត់សមា្គោល់ថា ការយល់ដឹងអំពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ និងការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ ដោល 
ាគោឹះនោទសោសនៈនោះហាក់ដូចាជះឥទ្ធិលដ៏គួរឲោយកត់សមា្គោល់លើឥទ្ធិពលលើអាកបោបកិរិយអ្នកទោសចរ។ ឧទាហរណ៍ 
មានតោ ៣% នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិដោលធា្លោប់ឮពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍បានបញ្ជោក់ថា 
ពួកគោបានឲោយលុយកុមារសុំទាន (ធៀបនឹង ១៥% នោអតោោទូទោ) និងមានតោ ៩% (ធៀបនឹង ២៨% នោអតោោទូទោ) 
ដោលបានទិញឥវា៉ោន់ពីកុមារ។ សោដៀងគា្នោនោះដោរ មានតោ ៩% នោអ្នកបានដឹងពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ 
ដោលបានថតរូបកុមារ (ធៀបនឹង ២៦% នោអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិាទូទោ) ៧%  (ធៀបនឹង ១៥% នោអតោោទូទោ) 
ដោលបានទោទសោសនា មណ្ឌលថោទាំ និងតោឹមតោ ៤% (ធៀបនឹង ១២%) បានរាយការណ៍ថា បានទោទសោសនាទីបោជុំជនកោីកោ 
ឬបាន “ធ្វើទោសចរណ៍នោតំបន់បោជុំជនកោីកោ” (សូមមើលរូបភាពទី ២)។ រូបភាពទី ២ ាងកោោមគឺាតួរលោខលម្អិតបន្ថោម 
លើរូបភាពទី ១ (ាងលើ) រវាងអ្នកដោលបានដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ និងអ្នកដោលពុំដឹង។ 
ការរកឃើញបាន បង្ហោញភស្ដុាងយ៉ោងចោបាស់ថា អ្នកទោសចរដោលធា្លោប់បានដឹងអំពីសរស្ដីពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ          
ក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ ចោើនតោមិនសូវចូលរួមក្នុងអន្ដរកម្មទាំងឡាយណា ដោលអាចធ្វើឲោយកុមារងយរងគោោះតោូវបោឈមនឹង
គោោះថា្នោក់ នោការរំលោភបំពានដោយមិនដឹងខ្លួន។

 “ 
ចាំបាច់តែូវតែមាន [ការធ្វើ 
សកម្មភាព] រួមា្នែរវាងអ្នកធ្វើដំណើរ 
និង រដ្ឋែភិបាលក្នុងមូលដ្ឋែន។ ”  បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ អាមោរិក អាយុ ២៦ ឆ្នោំ
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ភាគចោើននោការឆ្លើយតបចំពោះសមា្ភោរៈយុទ្ធនាការ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ មានលក្ខណៈាវិជ្ជមាន ហើយ
បានបង្ហោញនូវការគាំទោក្នុងកមោិតដ៏ខ្ពស់ចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនោះ។ យោបល់ាងកោោម ចង្អុលបង្ហោញឲោយឃើញអំពី 
តមោូវការដោលយើងអាចមើលឃើញក្នុងចំណោមអ្នកទោសចរដោលចង់ឲោយមានយុទ្ធនាការ និងផលប៉ះពាល់ាវិជ្ជមាន   
ដោលយុទ្ធនាការនោះនឹងអាចមានចំពោះអាកបោបកិរិយរបស់ពួកគោ៖

“ខ្ញុំសងែឃឹមថា ខ្ញុំនឹងបានដឹងកាន់តែចែើន អំពីរបៀបដែលខ្ញុំតែូវបែពែឹត្ដពែលខ្ញុំបានឃើញសមា្ភែរៈទាំងអស់
នែះ បែហែលាសមា្ភែរៈទាំងនែះ ជួយបើកភ្នែកឲែយខ្ញុំមើលឃើញ ពែលខ្ញុំឃើញអ្វីមែា៉ែងក្នុងលក្ខណៈនែះ។ 
វាធ្វើឲែយអ្នកគិតថា៖ “អូពិតមែនហើយ ខ្ញុំអាចសម្លឹងរកចំណុចទាំងនែះ ហើយធ្វើសកម្មភាពបាន”។” 
(ស្ដោី អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិ ន័រវ៉ោ អាយុ ៣០ ឆ្នោំ)

“រឿងរា៉ែវទាំងនែះល្អណាស់។ ខ្ញុំនិងមិត្ដភក្ដិខ្ញុំអាចសនែា [ថានឹងដើរតាមសកម្មភាពដែលបានគូសបញ្ជែក់]។ 
វាពិតាល្អមែន។” (បុរស អ្នកតោូវបានសមា្ភោស ជនាតិកូរ៉ោ អាយុ ២៨ ឆ្នោំ)

រូបភាពទី ២

ការយល់ដឹងរបស់អ្នកទែសចរ អំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍ និង     
បទពិសែធន៍ាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋែន

 មិនបានដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង
        វិស័យទោសចរណ៍

 បានដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារ
    ក្នុងវិស័យទោសចរណ៍

៩

១៩
៩

ធ្វើការងរស្ម័គោចិត្ដាមួយកុមារក្នុង 
មូលដ្ឋោន

លោង/ជជោកាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន

ទោទសោសនកិច្ចតំបន់ “បោជុំជន កោីកោ”

ទោទសោសនកិច្ចមណ្ឌលកុមារកំពោោ

ថតរូបកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន

ទិញឥវា៉ោន់ពីកុមារ

ឲោយលុយទោកុមារសុំទាន

% (នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិសរុប)
 0  ១០  ២០  ៣០  ៤០  

២
៣

២០
១២

៨
៤

៨
៧

១៧

១២
៣



 The Child Safe Traveller  | 21 



 អ្នកដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ 22 |

សន្និដ្ឋែន
ថ្វីបើនោះាការឆ្លុះបញ្ចោំងក្នុងការសិកោសាកមោិតតូចក្ដី ការរកឃើញទាំងនោះជួយពងោឹង និងអះអាងបន្ថោមលើការសន្និដ្ឋោន 
ដោលមាននោក្នុងឯកសរ សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍៖ ទសោសនៈរបស់ភ្ញៀវទោសចរ (អង្គការទសោសនៈពិភពលោក                
ឆ្នោំ ២០១២)។ ដោយឡោក ការសិកោសានោះផ្ដល់ភស្ដុាងស្ដីពីចំណាប់អារម្មណ៍ និង ការចូលរួមកមោិតខ្ពស់របស់អ្នកទោសចរ
លើបញ្ហោស្ដីពីការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ ហើយាលទ្ធផល ចំណុចនោះក៏ស្ដោងចោញឲោយឃើញនូវអារម្មណ៍ទទួលខុសតោូវរួមដ៏រឹងមាំ 
របស់ពួកគោ ដើមោបីជួយការពារកុមារផងដោរ។ 

ការសោោវជោោវចង្អុលបង្ហោញឲោយឃើញថា អ្នកទោសចរបានដឹងថា មានការរំលោភបំពាន និងការកោងបោវ័ញ្ចចំពោះកុមារកើត 
មានក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។ មិនមានអ្វីគួរឲោយសងោស័យទោថា ការយល់ដឹងនោះ គឺាលទ្ធផលនោជោគជ័យរបស់យុទ្ធនាការ 
ដោលផ្ដោតការ យកចិត្ដទុកដក់ដោយផ្ទោល់លើការរំលោភបំពានផ្លូវភោទកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍។ យុទ្ធនាការនោះអំពាវ
នាវឲោយអ្នកទោសចរកំណត់ និងរាយការណ៍អំពីករណី រំលោភបំពានផ្លូវភោទកុមារ បោសិនបើពួកគោឃើញករណីនោះកើតឡើង។ 
ាការពិតណាស់ ការសោោវជោោវនោះបង្ហោញឲោយឃើញនូវគំនិតយ៉ោងចោបាស់ដោលបង្ហោញដោយអ្នកទោសចរ មួយចំនួនថា 
ាមរយៈការមិនចូលរួមក្នុង “ទោសចរណ៍ផ្លូវភោទកុមារ” ពួកគោគឺាអ្នកទោសចរបោកបដោយការទទួលខុសតោូវរួចាសោោច
ទោហើយ។ 

ប៉ុន្ដោការសោោវជោោវរកឃើញថា អ្នកទោសចរមានការយល់ដឹងតិចតួចថាអាកបោបកិរិយ និងអន្ដរកម្មដោលមើលទោហាក់គា្មោន 
កំហុសាចោើនាមួយកុមារ អាចចូលរួមវិភាគទានដោយមិនដឹងខ្លួនចំពោះភាពងយរងគោោះរបស់កុមារពីការរំលោភបំពានផ្លូវ 
ភោទ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកទោសចរពុំបានមើលឃើញលទ្ធភាពដោលកុមារសុំទាននោាមផ្លូវមា្នោក់ អាចកា្លោយាជនរងគោោះនោការ 
រំលោភបំពានផ្លូវភោទនោះឡើយ។ អ្នកទោសចរាចោើនក៏ពុំបានដឹងថាការទោទសោសនាកុមារក្នុង “មណ្ឌលកុមារកំពោោ” អាចមាន 
ផលប៉ះពាល់យ៉ោងា្លោំងដល់សុខុមាលភាពកុមារ ហើយទោសចរណ៍បោភោទនោះបង្កើនលទ្ធភាពឲោយជនប្លោកមុខដោលមិនបានទទួល 
ការតោួតពិនិតោយអាចមានលទ្ធភាពចូលទោរកកុមារងយរកគោោះបំផុតក្នុងសង្គមដោយរបៀបណានោះដោរ។ មានសំណួរតោូវលើក 
ឡើងថាតើមិនាការមានបោសិទ្ធភាពាងក្នុងការទប់ស្កោត់ការរំលោភបំពានកុំឲោយកកើតឡើងាំងពីដំបូង ាាងការកំណត់ 
និងរាយការណ៍ការរំលោភបំពានពោលរឿងទាំងនោះកើតឡើងហើយ ឬយ៉ោងណា។ សមោោប់កុមារណាមា្នោក់ ជមោើសាងកោោយ
នោះពិតារឿងហួសពោលបោកបដោយសោកនាដកម្មសមោោប់គោ។ 

អ្នកទោសចរាចោើនបង្ហោញកង្វល់យ៉ោងជោោលជោោ អំពីស្ថោនភាពរបស់កុមារងយរងគោោះនោពោលធ្វើដំណើរនោក្នុងតំបន់ នោះ 
ដោយបង្ហោញឲោយឃើញនូវភាពកោៀមកោំ ការខកចិត្ដ អារម្មណ៍មានកំហុស និងភាពអល់អោក ពោលមើលឃើញកុមារសុំទាន    
និងធ្វើការនោក្នុងទីកន្លោងគោលដោទោសចរណ៍។ ប៉ុន្ដោារឿយៗ អ្នកទោសចរទាំងនោះពុំបានចាត់ទុកស្ថោនភាពដោលធ្វើឲោយ 
គោោំគោោបោះដូង ទាំងអស់នោះថាាការកោងបោវ័ញ្ចនោះទោ ប៉ុន្ដោផនុយទោវិញពួកគោចាត់ទុកថា នោះគឺាតថភាពដ៏សោនលំបាក 
បង្កឡើងដោយ កាលៈទោសៈ។ ារឿងសមហោតុផលដោលយើងតោូវមើលឃើញថា តើហោតុអ្វីអ្នកធ្វើដំណើរពីបរទោសមិនអាច 
យល់ចោបាស់អំពីបញ្ហោក្នុងមូលដ្ឋោន ហើយតោូវពឹងផ្អោកលើព័ត៌មានដោលផ្ដល់ទោឲោយពួកគោ។ 

យើងទទួលស្គោល់ថា អាចមានការលំបាក ក្នុងការបោងចោករវាងស្ថោនភាពដោលមនុសោសធំណាមា្នោក់ដោលដក់កុមារចូលទោក្នុង   
ស្ថោនភាពកោងបោវ័ញ្ចដោយចោតនាដូចា ឲោយកុមារសុំទាន និងលក់ឥវា៉ោន់ាមចិញ្ចើមថ្នល់ ាមួយនឹងស្ថោនភាពដោល កុមារធ្វើ 
សកម្មភាពចោញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួន។ ទោះាយ៉ោងនោះក្ដី ពិតាគា្មោនអ្វីគួរឲោយសងោស័យទោថា គោប់កុមារទាំងអស់នោក្នុងស្ថោនភាពទាំង 
នោះសក្ដិសមនឹងបានទទួលដំណោះសោោយបោសើរាងនោះ។ សោដៀងគា្នោនោះដោរ សោបពោលដោលទីភា្នោក់ងរការពារកុមារកំពុង 
ងកចោញពីការថោទាំក្នុងស្ថោប័នកុមារងយរងគោោះ ឆ្ពោះទោរកជមោើសការថោទាំជំនួសនោក្នុងគោួសរ និងសហគមន៍ កំណើន 
ទោសចរណ៍ និងការគាំទោផ្នោកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះ “មណ្ឌលកុមារកំពោោ” គឺាការបោឆំងនឹងផលិតភាព ឬអាកោក់ាងនោះទោទៀត 
អាចាការកោងបោវ័ញ្ច។

បើយោងទោលើចំណុចដោលថា អ្នកទោសចរបង្ហោញយ៉ោងចោបាស់ថា ពួកគោចង់ដឹងកាន់តោចោើនថោមទៀតអំពី ការកោងបោវ័ញ្ច 
លើកុមារ និងចង់កា្លោយខ្លួនាអ្នកធ្វើដំណើរដោលការពារសុវត្ថិភាពកុមារ នោះាឱកាសល្អបំផុតសមោោប់ ារងរនោះ។ អ្វីដោល 
ាដំណឹងល្អគឺថា ការសោោវជោោវបានបង្ហោញឲោយឃើញ នូវចំណងទាក់ទងយ៉ោងចោបាស់រវាងបទពិសោធន៍ាមួយសរស្ដីពីការរកោសា 
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សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ ាមួយនឹងអាកបោបកិរិយ និងការសមោោចចិត្ដកាន់តោបោសើរជុំវិញបញ្ហោទាក់ទង 
ាមួយកុមារ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកដោលធា្លោប់មានបទពិសោធន៍ជួបាមួយសរស្ដីពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ ក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ 
មិនសូវឲោយលុយដល់កុមារសុំទាន និងមិនសូវទោទសោសនកិច្ចនោ “មណ្ឌលកុមារកំពោោ” នោះឡើយ។ នោះមានន័យថា សររបស់ 
យុទ្ធនាការបានទទួលលទ្ធផលហើយ។ 

ការបិទភ្ជិតគំលាតផ្នោកការយល់ដឹងនោះ ពាក់ព័ន្ធាពិសោសនោពោលយើងគិតថា គឺកុមារទាំងអស់នោះហើយដោលងយ 
រងគោោះបំផុត និងតោូវបោឈមគោោះថា្នោក់ចំពោះការកោងបោវ័ញ្ចក្នុងទមោង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត រួមទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភោទផងដោរ។           
ាការល្អដោលចាំបាច់តោូវធ្វើសកម្មភាព ដើមោបីកាត់បន្ថយភាពងយរងគោោះទាំងអស់នោះ មុនពោលស្ថោនភាពកា្លោយាអាកោក់ 
សមោោប់កុមារណាមា្នោក់។ 

ការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ ក៏ផ្ដល់អត្ថបោយោជន៍ផ្នោកអាជីវកម្មផងដោរ។ ការសោោវជោោវបានសង្កត់ធ្ងន់ថា អន្ដរកម្មាមួយកុមារ
 អាចជួយបង្កើន ឬបំបាត់បទពិសោធន៍ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទោសចរ។ អ្នកទោសចរាចោើន បានពិពណ៌នាថា ការលោងនិង 
ជជោកកំសន្ដាមួយកុមារ គឺាបទពិសោធន៍មួយដោលគួរាទីចងចាំបំផុត ក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍ដទោទៀតរបស់ពួកគោ។ 
ហោតុនោះបោហោលាមិនគួរឲោយភា្ញោក់ផ្អើលទោដោលថា ការមើលឃើញភាពឈឺចាប់របស់កុមារអាចបោោកា្លោយទោាអារម្មណ៍ ប៉ះទង្គិច 
ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរយ៉ោងងយសោួល ដោលាលទ្ធផលធ្វើឲោយមានការសមោោចចិត្ដ ចាកចោញពីគោលដោទោសចរណ៍មុនពោលគោោងទុក 
និងការសនោយាថាមិនតោឡប់មកកាន់ទោទីនោះម្ដងទៀត។ អារម្មណ៍ដ៏ា្លោំងទាំងអស់នោះជះឥទ្ធិពលលើទសោសនៈយល់ឃើញ របស់ 
អ្នកធ្វើដំណើរចំពោះរដ្ឋោភិបាល សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋោន ក៏ដូចាឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍ទាំងមូល ដោលពួកគោគិតថា គួរតោមាន 
ចំណោកការទទួលខុសតោូវដើមោបីឆ្លើយតប និងដោះសោោយបញ្ហោទាំងអស់នោះ។ ថ្វីបើមានអ្នកទោសចរមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថា 
ពួកគោមិនអាចធ្វើអ្វីបានចោើនដើមោបីជួយកុមារក្ដី ប៉ុន្ដោអ្នកទោសចរភាគចោើនយល់សោបថា ការទទួលខុសតោូវចមោបងគឺស្ថិតក្នុងដោ
រដ្ឋោភិបាលក្នុងមូលដ្ឋោន និង ឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍។ អារម្មណ៍កោៀមកោំ ខកចិត្ដ និងអារម្មណ៍អល់អោក មិនមោនតោឹមតោា 
លទ្ធផល កើតចោញពីការយល់ឃើញ អំពីដោនកំណត់ដោលមានក្នុងសមត្ថភាព ក្នុងនាមាអ្នកទោសចរប៉ុណ្ណោះទោ ប៉ុន្ដោក៏ពាក់ព័ន្ធ 
ាមួយកង្វះការទទួលខុសតោូវដោលស្ដោងចោញ និងកង្វះការទទួលខុសតោូវ ដោលគោគិតស្ដីពីសកម្មភាពរបស់អ្នកដើរតួក្នុងមូល
ដ្ឋោន។ ាការចោបាស់ណាស់ថា បោតិកម្មដ៏ា្លោំងកា្លោទាំងអស់នោះមានឥទ្ធិពលគួរឲោយកត់សមា្គោល់លើបទពិសោធន៍ របស់អ្នកទោសចរ។ 
ផនុយទោវិញអ្នកទោសចរដោលមានសមត្ថភាពអាចលើកឡើងនូវអ្វីមោយា៉ោងដោលពួកគាត់អាចធ្វើបានដូចា ទិញទំនិញពីអាជីវកម្ម 
បោកបដោយសីលធម៌ និងអាជីវកម្មរបស់សហគមន៍អារម្មណ៍រើករាយ និងសបោបាយចិត្ដអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយការពារ 
ពោមទាំងចូលរួមវិភាគទានចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋោន និងកុមាររបស់ពួកគោ។ 

សោបពោលដោលទោសចរណ៍មកកាន់តំបន់នោះមានការរើកលូតលាស់យ៉ោងឆប់រហ័ស ហើយឱកាសសមោោប់បោោក់ចំណូល និង 
ការអភិវឌោឍមានកំណើនយ៉ោងខ្ពស់ នោះគឺាឱកាសដ៏ល្អដើមោបីឆ្លុះបញ្ចោំងលើផលប៉ះពាល់ាអវិជ្ជមានរបស់វិស័យនោះមកលើ
ការកោងបោវ័ញ្ចចំពោះកុមារ។ ទាំងទោសចរណ៍ និងកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនមានផលប៉ះពាល់ាក់ស្ដោង និងដោយផ្ទោល់ចំពោះគា្នោ 
ទោវិញទោមក ហើយបរិស្ថោនទោសចរណ៍មានផលប៉ះពាល់គួរឲោយកត់សមា្គោល់ទោលើថាតើឥទ្ធិពលទាំងនោះមានលក្ខណៈា 
ការស្ថោបនាឬអត់។ វិស័យទោសចរណ៍ទទួលបានផលបោយោជន៍យ៉ោងធំធោងពីការធ្វើសកម្មភាពដើមោបីកាត់បន្ថយ 
គោោះថា្នោក់ចំពោះកុមារ ដើមោបីធានានូវសុខុមាលភាព និងអនាគតរបស់កុមារ។ 
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១.  តែូវផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដល់អ្នកទែសចរ អំពីវិធីដែលកុមារមាន ភាពងយ រងគែែះចំពែះការ 
រំលែភបំពាន និងការកែងបែវ័ញ្ចក្នុងវិស័យទែសចរណ៍។   
ថ្វីបើអ្នកទោសចរ ាចោើនបានដឹងអំពីការរំលោភបំពាន និងការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍ក្តី ប៉ុន្តោការយល់ដឹង 
របស់ពួកគោពុំបានផោសារភា្ជោប់រួចាសោោច នូវចំណងទាក់ទងរវាងថាតើសកម្មភាពាក់លាក់មួយចំនួនដោលពួកគោធ្វើ 
អាចបង្កើន ឬ កាត់បន្ថយគោោះថា្នោក់ទាំងនោះ ដោយរបៀបណានោះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ដូចាអ្នកទោសចរអាចបង្កើនភាព 
ងយរងគោោះរបស់កុមារ និងដក់កុមារឲោយបោឈមគោោះថា្នោក់ នោការរំលោភបំពានាមរយៈការឲោយលុយកុមារដោលសុំទាន 
ឬទោទសោសនាកុមារងយរងគោោះនោក្នុងស្ថោប័នផ្តល់ការថោទាំ។ 

២.  តែូវផ្តល់ព័ត៌មានចែាស់លាស់ឲែយអ្នកទែសចរ អំពីរបៀបដើមែបីធ្វើាអ្នកធ្វើដំណើរ ដែលការពារ 
សុវត្ថិភាពកុមារ។
អ្នកទោសចរយកចិត្តទុកដក់ចំពោះកុមារ និងចង់ធានាបានថាពួកគោផ្តល់ ផលប៉ះពាល់ាវិជ្ជមានលើ កុមារក្នុងកន្លោង 
គោលដោទោសចរណ៍។ ការសោោវជោោវបានបង្ហោញថា សូមោបីតោព័ត៌មានាមូលដ្ឋោន ស្តីពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យ 
ទោសចរណ៍ ក៏អាចជះឥទ្ធិពលាវិជ្ជមានគួរឲោយកត់សមា្គោល់ និងដោយផ្ទោល់លើអាកបោបកិរិយទោសចរ ពាក់ព័ន្ធាមួយ 
កុមារងយរងគោោះផងដោរ។

៣.  តែូវផ្តល់ជមែើសអ្នកបែើបែែស់ និងជមែើសដទែទៀតដល់អ្នកទែសចរ ដែលអនុលែមាមួយ 
គែលការណ៍ការ រកែសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍។ 
អ្នកទោសចរចង់កា្លោយខ្លួនាអ្នកធ្វើដំណើរដោលជួយរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ។ កោោពី “អ្វីដោលតោូវធ្វើ និងអ្វីមិនតោូវធ្វើ” ចំពោះមុខ 
អ្នកទោសចរាចោើនចង់ឈានមួយជំហានទៀត និងទទួលបានការធានាឲោយបោោកដក្នុងចិត្តថា លុយចំណាយលើការ  
ទោសចរណ៍របស់ពួកគោអាចជួយ ហើយពុំរារាំងដល់សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងតំបន់នោះឡើយ។ ពួកគោចង់បានផលិតផល 
និងសោវាទោសចរណ៍ដោល គាំទោដល់ការបង្កើតឲោយមានបរិស្ថោនទោសចរណ៍ដោលមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារ។ បន្ថោមលើ 
នោះទៀត ពួកគោចង់មានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានកាន់តោចោើន ស្តីពីអាជីវកម្ម និងការផ្តួចផ្តើមគំនិតទោសចរណ៍ដោលជួយ 
រកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ ដោលពួកគោអាចគាំទោបាន។ 

៤.  តែូវទទួលសា្គែល់ាសាធរណៈ និងជមែុញការយល់ដឹងដែលចាត់ទុកថាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យ     
ទែសចរណ៍ គឺាការទទួលខុសតែូវរួមា្នែរវាងរដ្ឋែភិបាល ឧសែសាហកម្មទែសចរណ៍ និងអ្នកធ្វើដំណើរ។ 
អ្នកទោសចរ មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានចំណោកក្នុងការធានាឲោយបានថាពួកគោពុំជមោុញដល់ការរំលោភបំពាន និងការកោងបោវ័ញ្ច 
លើកុមារឲោយកើតមានឡើយ។ សោបពោលាមួយគា្នោនោះដោរ ពួកគោបង្ហោញ ឲោយឃើញនូវភាពអល់អោកចំពោះភាពមាន 
កមោិតកំណត់របស់ខ្លួន ហើយមានអារម្មណ៍ថាបញ្ហោដ៏ធំនោះទាមទារនូវការទទួល ខុសតោូវាសកម្ម ដោលតោូវធ្វើឡើងដោយ 
រដ្ឋោភិបាលក្នុងមូលដ្ឋោន និងឧសោសាហកម្មទោសចរណ៍។ ការសោោវជោោវបានបង្ហោញ ឲោយឃើញនូវរូបភាពាអវិជ្ជមាន ដោល      
អ្នកទោសចរណ៍សោូបយកនោពោលពួកគោមានអារម្មណ៍ថាការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារ តោូវបានចាត់ទុការឿងធម្មា ពីសំណាក់ 
សហគមន៍មូលដ្ឋោន។ ហោតុនោះ ាការសំាន់ណាស់ដោលតោូវផ្តល់ឲោយពួកគោនូវ ព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចខិតខំ និងការផ្តួចផ្តើមគំនិត 
ដោលកំពុងតោូវបានធ្វើឡើងាបន្ត។ ពោមាមួយនោះ ក៏មានតមោូវការឲោយមានការទទួលខុសតោូវរួមគា្នោដោលតោូវបោោសោ័យ 
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លក្ខណៈបែាសាសែ្តនែអ្នកចូលរួមការសែែវជែែវ

សញ្ជែតិ និងភាសា

ក្នុងចំណោមឯកសរស្ទោបស្ទង់មតិទាំង ២០៩ ចោបាប់ដោលតោូវបានបំពោញ ១០ ចោបាប់គឺាភាសកូរ៉ោ (៥%) ៩ ចោបាប់ 
ាភាសចិន (៤%) ៦ ចោបាប់ាភាសជប៉ុន (៣%) និងចំនួនដោលនោសល់ គឺាភាសអង់គ្លោស។ ថ្វីបើទមោង់                
ស្ទោបស្ទង់មតិាភាសអង់គ្លោសតោូវបានបំពោញក្នុងអតោោខ្ពស់ាងការស្ទោបស្ទង់មតិដោលពុំមោនាភាសអង់គ្លោសក្តី                
តួលោខលម្អិតផ្នោកបោាសសោ្ត បង្ហោញឲោយឃើញនានាភាពគួរឲោយកត់សមា្គោល់។ នានាភាពក្នុងកមោិតបោហាក់បោហោលគា្នោនោះដោរ 
តោូវបានមើលឃើញនោក្នុងការសមា្ភោស។ ក្នុងចំណោមកិច្ចសមា្ភោសសរុបទាំង ៣៤ (មួយចំនួនតោូវបានធ្វើឡើងក្នុងកោុមតូចៗ) 
មានការសមា្ភោសចំនួន ៥ (ាមួយអ្នកចូលរួម ៨ នាក់) តោូវបានធ្វើឡើងាភាសចិន ការសមា្ភោសចំនួន ៥ (ាមួយអ្នកចូលរួម 
៨ នាក់) តោូវបានធ្វើឡើងាភាសជប៉ុន ការសមា្ភោសចំនួន ៤ (ាមួយអ្នកចូលរួមចំនួន ៦ នាក់) តោូវបានធ្វើឡើងាភាសកូរ៉ោ 
និងការសមា្ភោសចំនួន ២០ (ាមួយអ្នកចូលរួមចំនួន ៣៧ នាក់) តោូវបានធ្វើឡើងាភាសអង់គ្លោស។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ មានអ្នកតំណាងសញ្ជោតិសរុបចំនួន ៣៦ សញ្ជោតិ ដោយភាគចោើនអ្នកចូលរួមមកពី
បោទោសអូសោ្តាលី (២៥%) ចកោភពអង់គ្លោស (១៣%) និងសហរដ្ឋអាមោរិក (៨%)។ អ្នកចូលរួមដទោទៀតមកពីបោទោសកូរ៉ោ 
(៥%) បោទោសចិន (៤%) បោទោសអាឡឺម៉ង់ (៤%) បោទោសបារាំង (៤%) បោទោសឥណា្ឌោ (៤%) និងបោទោសញូហោស៊ោលោន 
(៤%)។ តួលោខលម្អិតផ្នោកបោាសសោ្តសមោោប់បោទោសាំងទីលំនោ បង្ហោញឲោយឃើញរូបភាពបោហាក់បោហោលគា្នោនោះដោរ ថ្វីបើ 
អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិមួយចំនួន រស់នោក្នុងនាមាជនបរទោសក្នុងបោទោសមួយផោសោង កោោពីបោទោសកំណើតរបស់ខ្លួន 
ហើយនោះ ក៏ពុំមោនារឿងគួរឲោយភា្ញោក់ផ្អើលសមោោប់ការសិកោសាដោលពិនិតោយទោលើអ្នកធ្វើដំណើរនោះដោរ។ ថ្វីបើទំហំសញ្ជោតិ ក្នុង 
ចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងការសមា្ភោសមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចនោក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិក្តី ប៉ុន្តោមានជនាតិអឺរ៉ុប និង
អាមោរិកាងជើងក្នុងចំនួនខ្ពស់បោហាក់បោហោលគា្នោនោក្នុងសំណាក ប៉ុន្តោមានជនាតិអូសោ្តាលីតិចាងឆ្ងោយ ហើយមានចំនួន 
អ្នកចូលរួមជន ាតិអាសុីក្នុងចំនួនចោើនាង។ ក្នុងចំណោមអ្នកតោូវបានសមា្ភោសសរុបចំនួន ៥៩ នាក់ អ្នកតោូវ បានសមា្ភោសភាគ
ចោើនមកពីចកោភពអង់គ្លោស (១៥%) សហរដ្ឋអាមោរិក (១៤%) បោទោសចិន (១៤%) បោទោសជប៉ុន (១៤%) កូរ៉ោាងតោបូង 
(១០%) បោទោសបារាំង (៩%) និងបោទោសអាឡឺម៉ង់ (៧%) (សូមមើលរូបភាពទីបីាងកោោម     ស្តីពីការបោងចោកអ្នកចូល 
រួមក្នុងការសោោវជោោវទោាមតំបន់)។

រូបភាពទី ៣៖  

ការបែងចែកអ្នកចូលរួមក្នុងការសែែវជែែវ ទែតាមតំបន់

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១៖

   អ្នកឆ្លើយតប ការស្ទោបស្ទង់មតិ

   អ្នកតោូវបានសមា្ភោស

៤៥%

៤០%

៣៥%

៣០%

២៥%

២០%

១៥%

១0%

៥%

0%
 អាហោ្វិក  អាសុី អូសោ្តាលី/ អឺរ៉ុប មជោឈិម  អាមោរិក
   បា៉ោសុីហ្វិក  បូពា៌ោ ាងជើង
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អាយុ និងយែនឌ័រ

ភាគចោើននោអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិមានអាយុចន្លោះពី ២៦-៣០ ឆ្នោំ (២៥%) ឬ ៣១-៣៥ ឆ្នោំ (២១%) ហើយសោ្តី
មានចំនួនចោើនាងបុរសបន្តិច ដោយមានអតោោនោការឆ្លើយតបចំនួន ៥៦% ធៀបនឹង ៤៣%។ ការបោងចោកអ្នកតោូវបានសមា្ភោស
ទោាមយោនឌ័រ និងអាយុ គឺមានលក្ខណៈបោហាក់បោហោលគា្នោគួរឲោយភា្ញោក់ផ្អើល ដោយមានអតោោ ៤២% នោគំរូ គឺាបុរស និង 
៥៨% គឺាសោ្តី ហើយភាគចោើន (បោមាណ ៥១%) នោអ្នកចូលរួម មានអាយុស្ថិតនោក្នុងខ្ទង់ ២០ ដល់ ខ្ទង់ ៣០។

មុខរបរ

មានមុខរបរផោសោងៗាចោើន តោូវបានលើកឡើងដោយអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទោបស្ទង់មតិ ដោយគោបដណ្ដប់លើមុខ 
របរវិា្ជោជីវៈ ក៏ដូចាឧសោសាហកម្មសោវា និងពាណិជ្ជកម្មផោសោងៗាចោើន។ ចំណាត់បោភោទ សមញ្ញបំផុតនោមុខរបរ 
ដោលអ្នកឆ្លើយតប ការស្ទោបស្ទង់មតិបានរៀបរាប់មាន “សិសោស/និសោសិត” (៧,២% ) “លោា/រដ្ឋបាល 
ការិយល័យ” (៦,៧%) “បងោៀន” (៥,៧%) “ព័ត៌មានវិទោយា/ការរចនាគោហទំព័រ” (៤,៣%) “អ្នកធ្វើផ្ទះ” 
(៣,៨%) “អ្នកលក់រាយ/អ្នកលក់” (៣,៨%) និង “និវត្តន៍ជន” (៣,៤%)។ យើងឃើញថាហាក់មានទំនោរ 
ខ្ពស់បន្តិចក្នុង ចំណោមអ្នកចូលរួមការសមា្ភោសទោរកមុខរបរវិា្ជោជីវៈ   និង (បើាមការបោៀបធៀប) មានកមោិត 
ការអប់រំខ្ពស់ាងបន្តិច (ាមពិត សមោោប់អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ អ្នកតោូវបានសមា្ភោសាចោើន គឺានិសោសិត 
សកលវិទោយាល័យ ឬអ្នកទើបបញ្ចប់ការសិកោសាសកលវិទោយាល័យនាពោលថ្មីៗ)។ ប៉ុន្តោការសោោវជោោវបន្ថោមទៀតចាំបាច់
តោូវកំណត់ថាតើអថោរនោះជះឥទ្ធិពលកមោិតណាទោលើឥរិយបថរបស់អ្នកធ្វើដំណើរ។

ផែនការធ្វើដំណើរ និងបែភែទនែការធ្វើដំណើរ

សមមាតោដ៏ធំនោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ ធ្វើដំណើរក្នុងកោុមទោសចរណ៍ (២៩,២%) ឬាមួយមិត្តភក្តិ 
(២៩,២%) ាមួយដោគូ (២៨,២%) ឬធ្វើដំណើរមា្នោក់ឯង (២៤,៩%)។ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយតប ការស្ទោប 
ស្ទង់មតិ ពុំសូវមានអ្នកធ្វើដំណើរាមួយកូនៗ (១១%) ឬមិត្តរួមការងរ (៥,៣%) នោះទោ។ ទមោង់នោះ ក៏តោូវបាន 
ឆ្លុះបញ្ចោំងក្នុងចំណោមសំណាកសមោោប់ការសមា្ភោសផងដោរ ដោយអ្នកតោូវបានសមា្ភោសភាគចោើនធ្វើដំណើរាមួយ 
មិត្តភក្តិ (៤៩%) ឬគោួសរ (១៩%) ឬតោមា្នោក់ឯង (១២%) យ៉ោងហោចណាស់ក្នុងពោលខ្លះ ថ្វីបើបោហោល 
ដោយសរតោរយៈពោលនោការសមា្ភោស មានអ្នកតោូវបានសមា្ភោសចំនួនតិចតួចដោលបានលើកឡើងថាធ្វើដំណើរ 
ាមកោុមទោសចរណ៍ (១៤%) ាមួយកូនៗ (៦%) ឬាមួយអ្នករួមការងរ (៣,៤%)។ ថ្វីបើការសិកោសានោះ  
មិនតោូវបានាក់តោងឡើងឲោយមានលក្ខណៈាតំណាងក្តី ប៉ុន្តោហាក់មានចំណងទាក់ទងយ៉ោងទូលំទូលាយរវាង 
របាយទាំង អស់នោះ ាមួយនឹងរបាយដោលយើងឃើញនោក្នុងស្ថិតិទោសចរណ៍បោចាំតំបន់ (ដូចា Euromonitor 
ឆ្នោំ ២០១២ ាដើម)។

ភាគចោើនលើលលប់នោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិ បានដក់គោលបំណងចមោបងនោការធ្វើដំណើររបស់ពួកគោថា 
ាវិសមកាល/ការសមោោកលំហោ (៧៩,៩%) ថ្វីបើអ្នកចូលរួមមួយចំនួនក៏ធ្វើដំណើរដើមោបីធ្វើការងរ (១៣,៩%) 
ដើមោបីសួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិ និងគោួសរ (៤,៨%) ដើមោបីធ្វើការងរស្ម័គោចិត្ត (<១%) ឬសមោោប់គោលបំណងសសនា 
(<១%) (សូមមើលរូបភាពទី ៤ ាងកោោម)។ សោដៀងគា្នោនោះដោរ ភាគចោើននោអ្នកតោូវបានសមា្ភោស គឺមក
បោទោសថោដើមោបីសមោោកវិសោសមកាល ថ្វីបើយ៉ោងហោចណាស់ ៨% ក៏ធ្វើការងរស្ម័គោចិត្តមួយចំនួនផងដោរ។ 
ឆ្លើយតបាមួយ អតោោដ៏ខ្ពស់នោអ្នកដើរកំសន្ត សកម្មភាពនានាដោលតោូវបានរៀបរាប់ក្នុងកមោិតខ្ពស់នោក្នុង 
ផោនការធ្វើដំណើររបស់អ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិរួមមានការទោទសោសនកិច្ចទីាំងបោវត្តិសសោ្ត និងវបោបធម៌ 
(៨១,៨%) ទិញទំនិញ (៦២,២%) ទោលោងឆ្នោរសមុទោ (៥៣,៦% បានទោលោងរួចហើយ ឬកំពុងតោទោលោង) 
សកម្មភាពផោសោងពោោង (៣៤%) ទោទសោសនាឧទោយានាតិ (២៧,៨%) និងទោលោងក្លិបរាតោី (២០,៦%)។ ថ្វីបើ 
អ្នកតោូវបានសមា្ភោសពុំតោូវបានសកសួរចំៗអំពីចំណុចនោះក្តី ប៉ុន្តោមានអ្នកតោូវបានសមា្ភោសាចោើនពនោយល់បោោប់
ថាពួកគោបោើបោោស់ទីកោុងបាងកកាមូលដ្ឋោនដើមោបីរុករកទីាំងវបោបធម៌ និងបរិស្ថោនដទោទៀត (ដូចាឈៀងម៉ោ 
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និងឈៀងរ៉ោ ភូកោត និងកោះសម៊ុយាដើម) ហើយមានចោតនាចង់ធ្វើសកម្មភាពផោសោងៗដូចាការជោមុជទឹក
រាក់ (snorkeling) និងការជោមុជទឹកជោោ (scuba diving) ចម្អិនអាហារថោ និងមើលកីឡាបោដល់ថោាដើម 
ពោលពួកគោនោក្នុងបោទោស។

ទាក់ទងនឹងចំណូលចិត្តផ្នោកកន្លោងស្នោក់នោ ភាគចោើននោអ្នកឆ្លើយតបការស្ទោបស្ទង់មតិបានបញ្ជោក់ថា ពួកគោស្នោក់នោ 
សណា្ឋោគារផ្កោយ ២-៣ (៤១,២%) សណា្ឋោគារផ្កោយ ៤-៥ (២០,៦%) ឬផ្ទះសំណាក់ (១៨,៧%) (សូមមើលរូបភាព 
ទី ៥)។ ថ្វីបើរបាយចំនួននោះអាចាលទ្ធផលកើតចោញពីរបាយបោភោទទីកន្លោងស្ទោបស្ទង់មតិក្តី ចំណុចដោលថាអ្នកចូលរួម 
ដទោទៀតក៏ស្នោក់នោក្នុងរើសត (៥,៣%) កន្លោងស្នោក់សមោោប់អ្នកទោសចរបោបសនោសំសំចោ (backpacker) (៤,៣%) 
ាមួយគោួសរ និងមិត្តភក្តិ (៤,៣%) ឬនោាមផ្ទះសំណាក់ាមភូមិ (១,៤%) គឺាសញ្ញោណចង្អុលបង្ហោញ (ពោលបូកផោស ំ
ាមួយការឆ្លើយតបាងលើ) អំពីភាពដ៏ទូលំទូលាយនោបោភោទអ្នកធ្វើដំណើរដោលបានចូលរួមក្នុងការសិកោសានោះ។ 

បន្ថោមលើទសោសនកិច្ចមកកាន់បោទោសថោ ៤២,៦% នោអ្នកធ្វើដំណើរដោលតោូវបានស្ទោបស្ទង់មតិ ក៏ធា្លោប់បាន ឬកំពុងតោទោកាន់ 
បោទោសកម្ពុា ១០,៥% ធា្លោប់បានទោ ឬកំពុងទោបោទោសឡាវ និង ៣៦,៨៤% ធា្លោប់បានទោ ឬកំពុងទោ បោទោស វៀតណាម 
ផងដោរ។ អ្នកចូលរួមការស្ទោបស្ទង់មតិាចោើនធា្លោប់បានធ្វើដំណើរ ឬកំពុងធ្វើដំណើរនោក្នុងបោទោសតោូវបាន សោោវជោោវ ទាំងបី 
(៣១,១%) ឬទាំងបួន (៤,៣%) ហើយអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងចំនួនគួរឲោយកត់សមា្គោល់ (២១,១%) ក៏បានបញ្ជោក់ថាពួកគោកំពុង
ធ្វើដំណើរទោបណា្ដោបោទោសដទោទៀតកោោតំបន់ផងដោរ (រួមទាំងអូសោ្តាលី ចិន ហ្វ៊ីជី ហុងកុង ឥណា្ឌោ ឥណ្ឌូនោសុី ជប៉ុន មា៉ោឡោសុី 
មីយ៉ោន់មា៉ោ សិង្ហបុរើ និង សហរដ្ឋអាមោរិកផងដោរ)។ 

រូបភាពទី ៤៖

គែលបំណងនែការធ្វើដំណើររបស់អ្នកឆ្លើយតបការសា្ទែបស្ទង់មតិ

ភាគរយនោការធ្វើដំណើរដើមោបី: 

   ធុរៈ/ការងរ
   វិសោសមកាល/លំហោកាយ
  គោលបំណងផ្នោកសសនា
  សួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិ និង/ឬគោួសរ
   ការងរស្ម័គោចិត្ត 

 

 
៧៩.៩

០.៥

៤.៨

០.៩

១៣.៩
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ការសា្ទែបស្ទង់មតិាភាសាអង់គ្លែស
សូមបែែប់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីខ្លួនអ្នក៖

 ១.  តើអ្នកអាយុប៉ុនា្មែន? 

  ១៨-២0 	 ២១-២៥  ២៦-៣០  ៣១-៣៥  ៣៦-៤០ 
  ៤១-៤៥  ៤៦-៥០  ៥១-៥៥  ៥៦-៦០  ៦០-៦៥ 
  ៦៦-៧០  ៧១-៧៥  ៧៦-៨០  ៨១-៨៥  ៨៦ + 

 ២. តើអ្នកា៖   បោុស     សោី    

 ៣. តើអ្នកមានមុខរបរអ្វី? 

 ៤. តើអ្នកមានសញ្ជែតិអ្វី? 

 ៥. តើអ្នកសា្នែក់នែក្នុងបែទែសណា? 

សូមបែែប់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នក៖
 ៦. តើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរ (សូមជែើសរើសគែប់ចម្លើយដែលតែមឹតែវូ)៖

  មា្នោក់ឯង     ាមួយដោគូ   

  ាមួយកូនៗ     ាមួយមិត្តរួមការងរ 

  ាមួយមិត្តភក្ត ិ  ាផ្នោកមួយនោកោមុទោសចរណ៍ 

  ផោសោងទៀត 

 ៧. តើអ្វាីគែលបំណងចមែបងបំផុតនែការធ្វើដំណើររបស់អ្នក (សូមជែើសយកចម្លើយតែមួយ)៖

  ធុរៈ/ការងរ      សួរសុខទុក្ខមិត្តភក្ត ិនិង/ឬគោសួរ    
  វិសោសមកាល/លំហោកាយ   ធ្វើការងរស្មគ័ោចិត្ត    
  សិកោសា   ដើមោបីស្វោងរកការពោយាបាលផ្នោកវោជ្ជសសោ្ត    
  គោលបំណងផ្នោកសសនា     
  ផោសោងទៀត 

 ៨. ក្នងុការធ្វើដំណើរលើកនែះ អ្នកសា្នែក់អាសែយ័/នឹងសា្នែក់អាសែយ័ភាគចែើននែក្នងុ៖
  ផ្ទះសំណាក់    រើសត   

  សណា្ឋោគារផ្កោយ ២-៣    សណា្ឋោគារផ្កោយ ៤-៥   

  កន្លោងស្នោក់សមោោប់ backpacker    ស្នោក់នោផ្ទះអ្នកភូមិ  

  ផ្ទះរបស់គោសួរ/មិត្តភក្ត ិ    
  ផោសោងទៀត

 ៩. តើអ្នកបានធ្វើអ្វខី្លះ/នឹងធ្វើអ្វខី្លះពែលអ្នកធ្វើដំណើរលើកនែះ? (សូមជោើសរើសចម្លើយទំាងអស់ដោលតោវូ)

  ទោលោងឆ្នោរសមុទោ   រៀនភាស  

  ទោទសោសនាទីាំងវបោបធម៌/បោវត្តសិសោ្ត   ទោលោងឧទោយានាតិ  

  ទោលោងក្លបិរាតោ ី   ថា្នោក់រៀនចម្អនិអាហារ  

  ទោទិញទំនិញ   សកម្មភាពផោសងពោោង  

  ផោសោងទៀត 
            (ឧ. ការជោមុជទឹកជោោ ការជិះស្គលីើទឹក ការជិះពោងទឹក)

 ១០.កែែពីបែទែសថែ តើអ្នកនឹងធ្វើដំណើរ ឬបានធ្វើដំណើរទែកន្លែងណាខ្លះទៀតក្នងុការធ្វើដំណើរលើកនែះ?
  (សូមជោើសរើសចម្លើយទំាងអស់ដោលតោវូ)
  បោទោសកម្ពាុ         បោទោសឡាវ        បោទោសវៀតណាម        ផោសោងទៀត 

 ១១.តើអ្នកនឹងធ្វើដំណើរក្នងុបែទែសថែ និង/ឬតំបន់អាសីុអាគ្នែយ៍ក្នងុរយៈពែល (សរុប) បែហែលបុ៉នា្មែន?
 < ១ សបា្ត្ោហ៍     ១-២ សបា្ត្ោហ៍     ២-៣ សបា្ត្ោហ៍       ១ ខោ    ១-២ ខោ     
 ២-៣ ខោ    ៣-៦ ខោ    ៦-១២ ខោ    > ១ ឆ្នោ ំ     

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២៖  
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 ១២.តើអ្នកធ្លែប់បានមកទសែសនកិច្ចនែបែទែសថែ បែទែសឡាវ បែទែសវៀតណាម ឬបែទែសកម្ពុាពីមុនមកទែ?
     បាទ/ចាស           ទោ     
  បែសិនបើធ្លែប់នាពែលកន្លងមក តើអ្នកធ្លែប់មកកាន់បែទែសទាំងអស់នែះចំនួនប៉ុនា្មែនលើក?
 បោទោសថោ៖ ១-២ លើក    ៣-៥ លើក     ៦-១០ លើក     លើសពី ១០ លើក    
 បោទោសកម្ពុា៖ ១-២ លើក    ៣-៥ លើក     ៦-១០ លើក     លើសពី ១០ លើក   

 បោទោសឡាវ៖  ១-២ លើក    ៣-៥ លើក     ៦-១០ លើក     លើសពី ១០ លើក    
 បោទោសវៀតណាម៖ ១-២ លើក    ៣-៥ លើក     ៦-១០ លើក    លើសពី ១០ លើក   

 ១៣.ាមធែយម តើអ្នកធ្វើដំណើរាលក្ខណៈអន្តរាតិញឹកញប់កមែិតណា?
 នោះគឺាការធ្វើដំណើរកមោតិអន្តរាតិលើកទីមួយរបស់ខ្ញុ ំ    តិចាងម្តងក្នងុមួយឆ្នោ ំ
 ម្តងក្នុងមួយខោ     ២-៣ ដងក្នងុមួយឆ្នោ ំ
 លើសពីម្តងក្នងុមួយខោ     ៤-៦ ដងក្នងុមួយឆ្នោ ំ
 យ៉ោងតិចម្តងក្នុងមួយឆ្នោំ     ៧-១០ ដងក្នងុមួយឆ្នោ ំ

សូមបែែប់ព័ត៌មានខ្លះបន្ថែមទៀតអំពីការរៀបចំផែនការសមែែប់ការធ្វើដំណើរលើកនែះ៖
 ១៤.តើអ្នកបានសែែវជែែវសមែែប់ការធ្វើដំណើរនែះដែយរបៀបណា (សូមជែើសរើសចម្លើយទាំងអស់ដែលតែូវ)៖
 ាមអី៊នធើណោត    គោហទំព័រមួយណា? 
 បោើបោោស់សៀវភោមគ្គុទោសក៍    មួយណា?
 ាមួយភា្នោក់ងរធ្វើដំណើរ    មួយណា?
 អានខិត្តប័ណ្ណធ្វើដំណើរ    មួយណា? 
 ាមពាកោយសម្តីឮាមគោ    
 ផោសោងទៀត    សូមបញ្ជោក់៖
 ខ្ញុំពុំបានធ្វើការសោោវជោោវណាមួយមុនពោលមកកាន់ទីនោះឡើយ    

 ១៥. តើអ្នកកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដែយរបៀបណា៖
 ាមអី៊នធើណោត    
 ាមភា្នោក់ងរធ្វើដំណើរ    
 ផោសោងទៀត    សូមបញ្ជោក់៖ 

សូមបែែប់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹង ទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពកុមារ ក្នុងវិស័យទែសចរណ៍
 ១៦. កែែពីការសា្ទែបស្ទង់មតិមួយនែះ កន្លងមកតើអ្នកធ្លែប់បានឮបែយែគ “អ្នកធ្វើដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ” ឬ “សុវត្ថិភាព 

កុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍” ឬទែ?
     បាទ/ចាស           ទោ     
  បែសិនបើធ្លែប់ តើកន្លងមកអ្នកធ្លែប់ឮពាកែយទាំងនែះពីទីណា?	 	 	 	 	 	 	

	 	

 ១៧.តាមគំនិតអ្នក តើពាកែយ “អ្នកធ្វើដំណើរដែលជួយរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ” ឬ “សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍”
  មានន័យដូចម្តែច?           

	 	

 ១៨. តើអ្នកបានដឹង ឬទែថា កុមារមួយចំនួនគឺាកម្មវត្ថុនែការរំលែភបំពាន ឬការកែងបែវ័ញ្ចផែសារភា្ជែប់ាមួយវិស័យទែសចរណ៍ និងការធ្វើ
ដំណើរក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍?

      បាទ/ចាស           ទោ     

  បែសិនបើដឹង តើអ្នកបានដឹងអំពីរឿងនែះមុនពែលអ្នកមកកាន់តំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ ឬទែ?
     បាទ/ចាស           ទោ     

  បែសិនបើដឹង តើអ្នកមានបានធ្វើការសែែវជែែវ ឬទទួលព័ត៌មានណាមួយអំពីការរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងមូលដ្ឋែនឲែយរួចផុត   

  ពីការរំលែភបំពាន ឬការកែងបែវ័ញ្ច មុនពែលអ្នកធ្វើដំណើរលើកនែះ ឬទែ?
     បាទ/ចាស           ទោ     

  បែសិនបើបាន តើអ្នកធ្វើការសែែវជែែវ/ទទួលព័ត៌មានទាំងនែះនែទីណា/ដែយរបៀបណា?    
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 ១៩. ចាប់តាំងពីអ្នកបានមកដល់តំបន់នែះ តើអ្នកបានឃើញសមា្ភែរៈផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជមកម្មណាមួយ ស្តីពីការរកែសាសុវត្ថិភាពកុមារ   
ក្នុងមូលដ្ឋែនពីការរំលែភបំពាន ឬការកែងបែវ័ញ្ច ឬទែ? 

    បាទ/ចាស           ទោ     

  បែសិនបើធ្លែប់ តើអ្នកឃើញសមា្ភែរៈផែសព្វផែសាយពាណិជ្ជមកម្មទាំងអស់នែះនែទីណា ហើយតើនែះាអ្វី?
	 	

	 	

 ២០. ពែលអ្នកធ្វើដំណើរ តើអ្នកបាន (សូមគូសចម្លើយទាំងអស់ដែលតែឹមតែូវ ដែយកត់សមា្គែល់ថា សមែែប់គែលបំណងនែការសែែវជែែវ 
កុមារតែូវបានកំណត់ថាាមនុសែសដែលមានអាយុកែែម ១៨ ឆ្នែំ)៖

 ឲោយលុយទោកុមារសុំទាន  

 ទិញទំនិញពីកុមារ    

 ថតរូបាមួយកុមារមា្នោក់/ចោើននាក់ (មិនមោនាកូនអ្នក/ផ្នោកនោកោុមធ្វើដំណើររបស់អ្នក)     

 ទោទសោសនាមណ្ឌលកុមារកំពោោ    

 ទោទសោសនាតំបន់ “បោជុំជនកោីកោ”     
 លោង/និយយាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន    

 ធ្វើការងរស្ម័គោចិត្តាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោន    

 បានឃើញកុមារដោលគា្មោនមនុសោសធំមើលការខុសតោូវនោាមចិញ្ចើមថ្នល់    

 ឃើញកុមារធ្វើការក្នុងគោឹះស្ថោនទោសចរណ៍ (ឧ. សណា្ឋោគារ តៀមកាហ្វោ ភោជនីយដ្ឋោន)    

 ឃើញកុមារធ្វើការនោក្នុងគោឹះស្ថោនកំសន្តសបោបាយនាពោលយប់ (ឧ. បារ ក្លិប)     

 ២១.តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តែចចំពែះអន្តរកម្មាមួយកុមារ និងមនុសែសវ័យក្មែងក្នុងមូលដ្ឋែនទាំងអស់នែះ?

	 	

	 	

 ២២.  តើអ្នកធ្លែប់ឃើញ ឬបានដឹងអំពីករណីណាមួយស្តីពីការរំលែភបំពានលើកុមារពែលអ្នកនែក្នុងតំបន់នែះ ឬទែ?

    បាទ/ចាស           ទោ     

  បែសិនបើធ្លែប់ តើអ្នកបានឃើញអ្វី ឬតើអ្នកតែូវបានធ្វើឲែយដឹងអំពីអ្វីខ្លះ?    	 	

	 	

	 	

  បែសិនបើធ្លែប់ តើអ្នកបានតឿនបែែប់ទែនរណាមា្នែក់អំពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ ឬទែ?
    បាទ/ចាស           ទោ     

  បែសិនបើធ្លែប់ តើអ្នកបានតឿនបែែប់ទែនរណា ហើយដែយវិធីណា? បែសិនបើមិនធ្លែប់ទែ ហែតុអី្វបានាមិនធ្វើ?

	 	

	 	

 ២៣. ក្នុងនាមាអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ តើអ្នកគិតថាអ្នកតែូវទទួលខុសតែូវក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើមែបីការពាររ
កុមារ ងយរងគែែះ ឬទែ? ហែតុអ្វីបានាអ្នកតែូវទទួលខុសតែូវ/ហែតុអ្វីបានាអ្នកមិនតែូវទទួលខុសតែូវ?	 	

	 	

 ២៤ក្នុងនាមាអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាសុីអាគ្នែយ៍ តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើមែបីការពារកុមារ    
 និងមនុសែសវ័យក្មែងងយរងគែែះ?

	 	

	 	

 តើអ្នកមានយែបល់អ្វីបន្ថែម ឬទែ?	 	
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បែធនបទសមែែប់ការសមា្ភែសពាក់កណា្តែលរចនាសម្ពន័្ធ
លក្ខណៈបែាសាសែ្ត

ផ្លូវគែចរ និងផែនការការធ្វើដំណើរ ពែមទាំងបែបបទនែការធ្វើដំណើរ

បទពិសែធន៍ការធ្វើដំណើរកន្លងមក និងកតា្តជមែុញទឹកចិត្តឲែយធ្វើដំណើរ

ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍ និងទមែង់ដទែទៀតនែការធ្វើដំណើរ “បែកបដែយការទទួលខុសតែូវ”៖

 ១.  កោោពីពាក់ព័ន្ធាមួយការសោោវជោោវនោះ តើកន្លងមកអ្នកធា្លោប់ឮបោយោគ “អ្នកធ្វើដំណើរដោលជួយរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ” ឬ “សុវត្ថិភាព

កុមារក្នុងវិស័យទសចរណ”៍ ឬទោ? បោសិនបើធា្លោប់ តើនោកន្លោងណា?

 ២.  ាមទសោសនៈរបស់អ្នក តើពាកោយ “អ្នកធ្វើដំណើរដោលរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារ” ឬ “សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទោសចរណ៍មានន័យ 
ដូចម្តោច?

 ៣.  កន្លងមកតើអ្នកធា្លោប់ឮពាកោយ៖ ការធ្វើដំណើរបោកបដោយការទទួលខុសតោូវ/បោកបដោយសីលធម៌/បោកបដោយនិរន្តរភាព/
អោកូទោសចរណ៍? ាមទសោសនៈរបស់អ្នក តើពាកោយទាំងនោះមានន័យដូចម្តោច? តើគំនិតទាំងអស់នោះជះឥទ្ធិពលលើការធ្វើដំណើររបស់
អ្នកដោយរបៀបណាមួយ ឬទោ?

ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហែការរំលែភបំពាន និងការកែងបែវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងតំបន់ទែសចរណ៍៖     

 ៤.  តើអ្នកបានដឹង ឬទោថា កុមារមួយចំនួនគឺាកម្មវត្ថុនោការរំលោភបំពាន ឬកោងបោវ័ញ្ច ផោសារភា្ជោប់ាមួយវិស័យទោសចរណ៍?   

 ៥.  បោសិនបើអ្នកដឹង តើអ្នកបានដឹងអំពីបញ្ហោនោះមុនពោលអ្នកមកកាន់តំបន់អាសុីអាគ្នោយ៍ ឬទោ? 

 ៦.  បោសិនបើអ្នកបានដឹងមុន តើអ្នកបានធ្វើការសោោវជោោវណាមួយ ឬតើអ្នកបានទទួលព័ត៌មានអំពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនពី
ការរំលោភបំពាន ឬការកោងបោវ័ញ្ចមុនពោលអ្នកចាកចោញពីបោទោសរបស់អ្នក ឬទោ?

 ៧.  ាំងពីអ្នកមកដល់តំបន់នោះ តើអ្នកធា្លោប់បានឃើញសមា្ភោរៈផោសព្វផោសាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយស្តីពីការរកោសាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនពី
ការរំលោភបំពាន ឬកោងបោវ័ញ្ច ឬទោ? បោសិនបើធា្លោប់បានឃើញ តើអ្នកឃើញនោទីណា ហើយនោះាសមា្ភោរៈអ្វី?

 ៨. តើព័ត៌មាននោះបានជះឥទ្ធិពលលើការធ្វើដំណើររបស់អ្នកាមវិធីណាមួយ ឬទោ?

ការជួបាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋែនក្នុងតំបន់ទែសចរណ៍ និងការឆ្លើយតប៖

 ៩.  តើអ្នកមានបានធ្វើអ្វីខ្លះ ាមួយកុមារក្នុងមូលដ្ឋោនក្នុងពោលធ្វើដំណើរនោះ (ឧ. ឲោយលុយទោកុមារសុំទាន ថតរូបាមួយកុមារ។ល។)?  

 ១០.តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តោច ចំពោះទង្វើទាំងនោះ? 

 ១១. តើអ្នកធា្លោប់បានឃើញ ឬធា្លោប់បានដឹងអំពីករណីនោការកោងបោវ័ញ្ចលើកុមារណាមួយពោលអ្នកនោក្នុងតំបន់នោះ ឬទោ?

 ១២.បោសិនបើធា្លោប់ តើអ្នកបានតឿនបោោប់ដល់នរណាមា្នោក់អំពីអ្វីដោលអ្នកបានឃើញ ឬទោ? តើនរណា/ដោយរបៀបណា?   
  បោសិនបើមិនបានតឿនបោោប់ទោ តើហោតុអ្វីបានាមិនធ្វើ?

 ១៣.តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តោចបោសិនបើអ្នកឃើញកុមារសុំទាន?

 ១៤.តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តោចបោសិនបើអ្នកឃើញកុមារលក់ឥវា៉ោន់នោាមផ្លូវ?

 ១៥. តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តោចបោសិនបើអ្នកឃើញកុមារធ្វើការនោទីកន្លោងទោសចរណ៍/អ្នកផ្តល់សោវាដទោទៀត?

ឥរិយាបថចំពែះកុមារ៖

 ១៦. តើអ្នកគិតថាអ្នកធ្វើដំណើរគួរធ្វើសកម្មភាពដើមោបីការពារកុមារងយរងគោោះ ឬទោ? ហោតុអ្វី/ហោតុអ្វីក៏មិនតោូវ?

 ១៧. ក្នុងនាមាអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាសីុអាគ្នោយ៍ តើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដោលអ្នកនឹងធ្វើដើមោបីការពារកុមារងយរងគោោះ

ការឆ្លើយតបចំពែះសមា្ភែរៈយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទែសចរណ៍៖

 ១៨. កោោយពោលបានឃើញយុទ្ធនាការនោះ តើអ្នកមានគំនិតដូចម្តោចដោរ?តើអ្នកចូលចិត្តរូបភាព និងការរចនាសមា្ភោរៈផោសព្វផោសាយ 
ពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះឬទោ? ហោតុអ្វីបានាចូលចិត្ត/ហោតុអ្វីបានាមិនចូលចិត្ត? តើអ្នកគិតថាមានអ្វីខ្លះដោលអាចកោលម្អឲោយកាន់
តោបោសើរាងនោះថោមទៀត?

 ១៩. តើមានព័ត៌មានណាមួយក្នុងការផោសព្វផោសាយពាណិជ្ជកម្មនោះដោលបានផ្លោស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកអំពីរបៀបដោលអ្នកគួរ/
មិនគួរមានសកម្មភាព ាមួយកុមារពោលអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរ ឬទោ? ហោតុអ្វីបានាមាន/ហោតុអ្វីបានាមិនមាន? 

 ២០. តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាការផោសាយពាណិជ្ជកម្មនោះផ្តល់ព័ត៌មានគោប់គោោន់ឲោយអ្នកស្តីពីរបៀបដើមោបីកា្លោយាអ្នកធ្វើដំណើរដោលជួយរកោសា 
សុវត្ថិភាពកុមារ ឬទោ?  

 ២១  តើអ្នករំពឹងថានឹងឃើញយុទ្ធនាការនោះនោទីណា? តើអ្នកនឹងចោករំលោកព័ត៌មាននោះាមួយមិត្តភក្តិ ឬគោួសរដោលធ្វើដំណើរមកកាន់
តំបន់នោះ ឬទោ? ហោតុអ្វីបានាចោករំលោក/ហោតុអ្វីបានាមិនចោករំលោក?

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣៖
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