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AIDS ជំងឺអ្ដស៍: ប្ជុមំចង្ក្មរ្គសញ្ញ្ដ្យសារប្ពន្ធ័ភាពសុមំាន្រាងកាយចុមះខ្សាយ

ASEAN សាគមប្ាាិិអាសុមីអាគ្ន្យ៍

BCC ការទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ល្ស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយា

CBO អង្គការផ្អ្កលើសហគមន៍

CPN បតណ្ត្ញការពារកុមារ

CRC អនុមសញ្ញ្ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ

CSO អង្គការសង្គមសុមីវិល

FGI/D បទសា្ភ្សន៍/ការពិភាក្សាាមួយក្ុមមមនុមស្ស

GDP ផលិិផលក្នុងស្ុមកសរុមប

GMS មហាិំបន់អនុមទន្ល្ម្គង្គ

HIV  ម្រ្គអ្ដស៍ 

IEC ព័ិ៌ាន ការអប់រំ និង ការទំនាក់ទំនង 

II ការសា្ភ្សមនុមស្សា្ន្ក់ៗ

IO អង្គការអន្តរាិិ

INTERPOL ប៉ូលីសឧក្ិដ្ឋកម្មអន្តរាិិ

MDG គ្លដ្អភិវឌ្ឍន៍សហសវិ្សរ៍ 

MOLISA ក្សួងការងរ ជនពិការ និង កិច្ចការសង្គម (ប្ទ្សសវិតណម) 

NGO អង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាល

STD/I ជំងឺ/ការឆ្លងជំងឺដ្យសារការរួមភ្ទ

UN អង្គការសហប្ាាិិ

UNDP កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្ាាិិ

UNICEF មូលនិធិកុមារន្អង្គការសហប្ាាិិ

UNODC ការិយាល័យអង្គការសហប្ាាិិទទួលបន្ទុកគ្ឿងញៀន និងឧក្ិដ្ឋកម្ម

UNWTO អង្គការទ្សចរណ៍ពិភពល្កន្អង្គការសហប្ាាិិ

អកេសរកាត់ និងពាកេយបំពេួញ
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សន្ទេនុកេម និង និយមន័យនេពាកេយ

ការរំលេភបំពាន   »  សំដ្លើសកម្មភាពតណមួយ (ឬទ្ះមិនម្នាសកម្មភាពតណមួយក៏ដ្យ) 
ដ្លមិនានកើិឡើងដ្យច្ដន្យ ហើយដ្លបង្កការឈឺចាប់ ឬធ្វើឲ្យមនុមស្សតណា្ន្ក់ស្ថិិន្ក្នុង 
សភាពគ្្ះថ្ន្ក់ ។

មនុសេសជំទង់   » វ័យជំទង់រាប់គិិពីព្លមនុមស្សចាប់ផ្ដើមគ្ប់ការ ហើយបញ្ចប់ទ្វិញន្ព្ល 
អិ្តសញ្ញ្ណ និងអាកប្បកិរិយារបស់មនុមស្សា្ន្ក់ន្ះ ត្ូវគ្ទទួលសា្គ្ល់ថានកា្ល្យាមនុមស្ស 
ព្ញវ័យរួចហើយ ។ ាទូទ្ អំឡុងព្លចម្ើនធំធាិ់ន្ះ គឺន្ព្លកុមារានអាយុមចាប់ពី ១០ឆ្ន្ំ 
រហូិដល់១៩ឆ្ន្ំ ។ 

អាយុគេប់ការ   »  គឺាវ័យមួយស្បច្បាប់ ដ្លមនុមស្សា្ន្ក់អាចនឹងយល់ព្មប្ព្ឹិ្តសកម្មភាពផ្លូវ  
ភ្ទាមួយមនុមស្សា្ន្ក់ទវិដ្យស្ម័គ្ចិិ្ត។

កុមារ   »  សំដ្លើមនុមស្សគ្ប់រូបដ្លានអាយុមក្្ម១៨ឆ្ន្ំ ប៉ុមន្ត្លុមះត្្តណត្ច្បាប់ន្ប្ទ្សន្ះ
កំណិ់ ថាកុមារគួរានអាយុមិិចាងន្ះ។

ការរំលេភបំពានលើកុមារ   »  សំដ្លើសកម្មភាពទាំ្ងតយតណ (ឬ មិនម្នាសកម្មភាព 
តណមួយ) ដ្លមិនម្នកើិឡើងដ្យច្ដន្យ ហើយបង្កការឈឺចាប់ ឬធ្វើឲ្យមនុមស្សតណា្ន្ក់ស្ថិិន្ 
ក្នុងសភាពគ្្ះថ្ន្ក់ ។ ការរំល្ភបំពានលើកុមារច្កច្ញាបួនប្ភ្ទធំៗគឺ ការមិនអើពើ 
ការរំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ការរំល្ភបំពាន ផ្លូវចិិ្ត និងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ 

ពលកម្មកុមារ   »  សំដ្លើការងរទាំងតយតណ ដ្លក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ ។ កុមារានចូលពាក់ព័ន្ធ 
ដ្យផ្ទ្ល់ ឬដ្យប្យ្ល ន្ក្នុងការងរធ្ងន់ៗ ប្ថុមយប្ថន និង ប្កបដ្យគ្្ះថ្ន្ក់ ដ្ល 
ការងរទាំងន្ះ ទំនងាបង្កឲ្យានគ្្ះមហន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ន្ករូបរាងកាយ ប្្ា្ញ្ សា្ម្រិី 
សីលធម៌ និង សង្គមរបស់កុមារ ឬ ាការិម្ូវឲ្យធ្វើការងរព្លកំពុមងានវ័យមួយពុមំទាន់អាចធ្វើការាន 
(វ័យ១៥ឆ្ន្ំ) ដ្លលក្ខណៈប្បន្ះ ធ្វើឲ្យកុមារាិ់បង់កុមារភាព ឳកាស និងព្លស្លាចាំាច់សម្្ប់ 
រវនសូត្ ការលំហ្កាយ និងការកំសាន្តាដើម (អង្គការពលកម្មអន្តរ ាិិ) ។

ការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ   »  កើិឡើងន្ព្លមនុមស្សា្ន្ក់ានដាក់ឲ្យកុមារចូល 
ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ តាមរយៈការប្ើប្្ស់អំតណចរបស់ខ្លួនទ្លើកុមារទាំងន្ះ ឬការ 
ទាញប្យ្ជន៍ពីស្ចក្តីទុមកចិិ្តរបស់កុមារ ។ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ានល្ចឡើងគ្ប់រូប 
ភាពន្អាកប្បកិរិយាផ្លូវភ្ទដ្លគ្មិនានប្្ថ្ន្ ។ ទង្វើប្បន្ះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះពាល់ 
ឬការមិនប៉ះពាល់ទាល់ត្ស្ះក៏ាន ។

ការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ   »  គឺាទូទ្អាចនិយាយានថ ាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារ 
ដ្យ ការដ្ះដូររបស់អ្វីមួយ ាថ្នូរទ្នឹងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ ។ ទង្វើប្បន្ះ អាចមិនម្នសុមទ្ធត្
ធ្វើឡើងក្នុងគ្លដ្រកប្្ក់ចំណ្ញឡើយ ព្្ះសា្ភ្រៈមួយចំនួនត្ូវផ្ដល់ជូន រួមានទីជម្ក 
អាហារ ថ្ន្ំសង្កូវ ។ល។ រូបភាពន្ការក្ងប្វ័ញ្ចប្បន្ះ អាចកើិឡើងលើរាងកាយត្ម្ដង និង 
តាមរយៈបច្ច្កវិទ្យា ដូចាអ៊ីនធឺណិិ ឬទូរសព្ទាដើម ។  

ការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ  ការរំលេភបំពានផ្លូវភេទ   »  
កុមារពីសំតណក់ភ្ញៀវទ្សចរ អ្នកធ្វើដំណើរ ឬជនបរទ្ស ដ្លប្ព្ឹិ្ត ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ កុមារន្
ក្នុងប្ទ្សដ្លខ្លួនកំពុមងរស់ន្ ឬ ប្ទ្សនានាដ្លខ្លួនកំពុមងធ្វើដំណើរ កំសាន្ត ។

ការជួញដូរកុមារ   »  ការជ្ើសរីសឲ្យធ្វើការ ការដឹកជញ្ជូន ការផ្តល់ជម្កឃុមំខ្លួន ឬ ការទទួលយកកុមារ 
ក្នុងគ្លបំណងក្ងប្វ័ញ្ច ។ 
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អ្នកមានកាតព្វកិច្ច   »  មនុមស្សដ្លានមុមខងរាអ្នកកាន់អំតណច ដឹកនាំ និងានឥទ្ធិពល ាពិស្ស
ពាក់ព័ន្ធទ្នឹងបញ្ហ្របស់កុមារ ។ 

កេុមជនជាតិភាគតិច   »  គឺាមនុមស្សមួយក្ុមមន្ក្នុងសង្គម ដ្លានប្ព្ណីាិិ ឬវប្បធម៌មួយរួមគ្ន្ 
(រីឯក្ុមមជនាិិភាគិិច ានន័យថ ាមនុមស្សមួយក្ុមមិូច ន្ក្នុងសហគមន៍មួយ ឬប្ទ្សមួយ 
ដ្លខុមសពីប្ាជនទូទ្ ផ្ន្កាិិសាសន៍ សាសនា ភាសា ឬនយ្ាយ (វចនានុមក្ម Oxford) ។

ការកេងបេវ័ញ្ច   »  ការប្ើប្្ស់សា្ថ្នភាពតណមួយ ដើម្បីទាញយកប្យ្ជន៍ដ្យអយុមិ្តិធម៌សម្្ប់
ខ្លួនឯង ។ 

លេបិចលួងលេម   » គឺាដំណើរការបង្កើិទំនាក់ទំនងមួយដ៏គួរឲ្យទុមកចិិ្តាមួយកុមារ និង 
អ្នកថ្ទាំកុមាររូបន្ះ ក្នុងគ្លបំណងរំល្ភបំពាន ។ ាដំបូង ជនល្មើសធ្វើការសង្ក្ិ និងិម្ង់ 
គ្លដ្ឆ្ព្ះទ្រកកុមារ ហើយបនា្ទ្ប់មកក៏បង្កើិទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យកុមារទុមកចិិ្ត ដ្យការបង្ហ្ញនូវ
ចំតណប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន យកចិិ្តទុមកដាក់ចំព្ះគិ់ ឲ្យអំណ្យដល់គិ់ និងធ្វើាមិិ្តរបស់គិ់។ 
ន្ព្លជនល្មើសបង្កើិទំនាក់ទំនងន្ះ ជនល្មើសក៏ចាប់បង្កើិរឿងសា្ង្ិ់ផ្ស្ងៗាមួយកុមារ ដើម្បី 
ធ្វើយា៉្ងតណកុមំឲ្យកុមាររាយការណ៍ពីទង្វើរំល្ភបំពានន្ះប្្ប់អ្នកដទ្។ រយៈព្លន្ការប្ព្ឹិ្តអាច
នឹងខុមសគ្ន្ ប៉ុមន្ត្ន្ទីបំផុមិ ជនល្មើសនឹងពន្លឿនទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទន្ះត្ម្ដង ។ ទង្វើទាំងន្ះរួមាន 
ការបង្ហ្ញរូបទាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លូវភ្ទ ដើម្បីឲ្យកុមារានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខា្ល្ំងាដើម។ 
ជនល្មើសច្ះត្បន្តប៉ះពាល់ផ្លូវភ្ទ និងានអាកប្បកិរិយាផ្ស្ងៗទវិដ្លាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ 

មនុសេសវ័យសេបាលគ្នេ   » គឺសំដ្លើមនុមស្សមួយក្ុមម ដ្លាធម្មតាានលក្ខណៈ ប្ហាក់ប្ហ្ល 
គ្ន្ទាំងអាយុម គ្ួសារ និងថនៈក្នុងសង្គម ទ្នឹងបុមគ្គលា្ន្ក់ទវិ ដ្លមនុមស្សមួយក្ុមម ន្ះស្ពគប់ 
ាមួយ ហើយដ្លទំនងាានឥទ្ធិពលទ្លើជំនឿរបស់របស់បុមគ្គលា្ន្ក់ន្ះផងដ្រ។

កុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ និងកុមារបេកបការងារ   » កុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ គឺាក្ម្ងា្ន្ក់ ដ្ល (ក) 
កំពុមងរស់ន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ (អាចន្ាមួយគ្ួសារ) (ខ) កំពុមងរស់ន្តាមគ្ហដា្ឋ្នក្នុងិំបន់ 
ក្ីក្អាតណធិបត្យ្យ និង/ឬ (គ) ត្ូវានអ្នកផ្ទះប្ះបង់ច្ល ឬានរិ់ច្ញពីផ្ទះ១។ កុមាររកសុមី 
តាមចិញ្ចើមថ្នល់ក៏ា (ក) ក្ម្ងា្ន្ក់ ដ្លចំតណយព្លច្ើនបំផុមិរបស់ខ្លួនន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ប៉ុមន្ត្ 
ដល់ព្លស្លា ក៏ត្ឡប់មកផ្ទះវិញាប្ចាំ ឬ (ខ) កុមារន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ដ្លពាក់ព័ន្ធសកម្មភាព
ស្ដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន (ត្កុមារភាគច្ើនត្ឡប់ទ្ផ្ទះវិញន្ព្លលា្ង្ច ហើយកុមារទាំងន្ះអាចនឹងាន
ចូលសាលារវន ហើយក៏សាជិករបស់គ្ួសារមួយដ្រ) (អង្គការ UNICEF) ។ កុមារប្កបការងរ គឺា
កុមារា្ន្ក់ដ្លានសកម្មភាពរកប្្ក់ចំណូល ាការងរព្ញម៉្ង ឬក្្ម៉្ង ឬធ្វើាកូនាង។

អ្នកធ្វើដំណើរបំពានផ្លូវភេទ   »  គឺាភ្ញៀវទ្សចរ អ្នកធ្វើដំណើរ ឬអ្នកមកតាំងទីលំន្ាជនបរទ្ស   
ដ្លប្ព្ឹិ្តការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងប្ទ្សមួយដ្លខ្លួនកំពុមងរស់ន្ ឬប្ទ្សនានា 
ដ្លខ្លួនកំពុមងធ្វើដំណើរកំសាន្ត ។

ងាយរងគេេះ   » មនុមស្សា្ន្ក់ ឬមនុមស្សមួយក្ុមម ត្ូវានចាិ់ទុមកថ ងយរងគ្្ះ ប្សិនបើមនុមស្ស 
ឬក្ុមមន្ះស្ថិិន្ក្នុងសា្ថ្នភាពមួយដ្លអាចនឹងទទួលរងនូវការវាយប្ហារ  ឬបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ ដ្លអាច 
ាផ្លូវកាយ ឬសិិអារម្មណ៍ ។

មនុសេសវ័យក្មេង ឬយុវជន   »  ពាក្យទាំងន្ះ សា្គ្ល់លើអំឡុងព្លមួយ ដ្លឆ្លងកាិ់ពីកុមារភាព 
ទ្មនុមស្សព្ញវ័យ ហើយាទូទ្ គឺសម្្ប់មនុមស្សានវ័យចាប់ពី១៥ឆ្ន្ំ ទ្២៤ឆ្ន្ំ២។  

២  ផ្អ្កលើវិធីប្ើប្្ស់ពាក្យក្នុង ផ្ន្កស្ថិិិ 
ដ្លានលក្ខណៈប្ហាក់ប្ហ្លគ្ន្ របស់ 
ល្ខាធិការដា្ឋ្នអង្គការសហប្ាាិិ ដ្យ 
ទទួលសា្គ្ល់ថ អិ្ថន័យន្ពាក្យ “យុមវជន” ន្ះ 
ានលក្ខណៈខុមសគ្ន្ ទ្តាមបរិបទស្ដ្ឋកិច្ច 
សង្គម និងវប្បធម៌ ន្ក្នុងប្ទ្សខុមសៗគ្ន្ 
ន្ក្នុងពិភពល្ក ។

១ អង្គការ UNICEF ប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្ស ២០០៩ 
៖ ការការពារកុមារ ដ្លរស់ន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ 
ទំព័រទី១
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ខ្លឹមសារសង្ខេប 

លក្ខណៈទូទេ
រាយការណ៍សង្ខ្បន្ះ បង្ហ្ញពីលក្ខណៈទូទ្ន្ការកឃើញនានា ន្ក្នុងការសិក្សា 
ស្្វជ្្វចំនួនបួនដាច់ដ្យឡ្កពីគ្ន្ ដ្លគ្ានធ្វើឡើង ន្ក្នុងសហគមន៍ ងយ 
រងគ្្ះន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ ប្ទ្សស្ និងប្ទ្ស 
សវិតណម ស្ដីអំពីចំណ្ះដឹង ឥរិយាបទ និងទង្វើផ្ស្ងៗ ដ្លទាក់ទងទ្នឹងការ 
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ ។ ការសិក្សាទាំងន្ះ ត្ូវ 
ានធ្វើឡើង ដើម្បីរួមចំណ្កន្ក្នុងការរវបចំ និងទម្ង់គំនិិន្គម្្ងកុមារភាព 
ផ្ន្កបង្ក្រ ។ ការស្្វជ្្វន្ះបង្កើិការយល់ឃើញាទូទ្មួយ ទ្លើការយល់ដឹង 
ភាពយ្គយល់ និងអាកប្បកិរិយាន្ក្នុងសហគមន៍នានាជុមំវិញ បញ្ហ្រំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ ។ 

នេក្នុងជំពូកដំបូងនេះ ានផ្តល់ព័ិ៌ានសំខាន់ៗស្ដីពីគម្្ងកុមារភាពផ្ន្កបង្ក្រ ការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ ការប្្ប្ួលដ្លគ្ានដឹងរួចមកហើយ 
អំពីការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុង មហាអនុមិំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ដ្លគ្ានគូរន្លើទំព័រព័ិ៌ាន 
ដ្លានស្្ប់ ។ ជំពូកន្ះក៏បង្ហ្ញត្ួសៗ អំពីបុមព្វហ្ិុម កម្មវិ្ថុ វិធីសាស្្ត កតា្ត្ក្ម សីលធម៌ 
និងការកំហិិទ្លើរាយការណ៍ ។ រូបថិដ្លគ្ានថិភា្ល្មៗដ្យឥិានការព្វងទុមក 
ានដាក់បង្ហ្ញន្តាមការ ដា្ឋ្នស្្វជ្្វនីមួយៗ ចំនួន៨កន្ល្ងដ្លគ្ានជ្ើសរីសទុមកាស្្ច ។ 

នេក្នុងជំពូកទីពីរ ានពិពណ៌នាអំពីរបវបយល់ដឹងរបស់កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យ ទ្លើគំនិិនានា 
ដ្លទាក់ទងនឹងកុមារភាព សិទ្ធិកុមារ ចំណង់ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង ប្ធានបទនានាដ្ល 
ពាក់ព័ន្ធ។ ជំពូកន្ះក៏ពិភាក្សាអំពីចំណ្ះដឹងរបស់កុមារទ្លើបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ រាប់បញ្ចូលទាំងការអប់រំផ្លូវភ្ទ 
និង ទំនាក់ទំនងផ្ស្ងៗ ដ្លកុមារទទួលាន និងការជ្ួិជ្្បអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ 

នេក្នុងជំពូកទីបីនេរបាយការណ៍នេះ ានបង្ហ្ញថ តើការយល់ឃើញ និងយល់ដឹងរបស់ មនុមស្ស 
ព្ញវ័យ និងកុមារ ទ្លើការរំល្ភបំពានលើកុមារ ាពិស្ស ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ាន 
សភាពប្្ប្ួលដូចម្ដ្ច ន្ព្លជួបប្ទះទង្វើ និងអាកប្បកិរិយា ាក់ស្ដ្ង។ ជំពូកន្ះបង្ហ្ញទវិ 
ថ តើអាកប្បកិរិយាន្ះានទំនាក់ទំនងដូចម្ត្ចខ្លះជ ាមួយនឹងឥទ្ធិពលពីមជ្ឈដា្ឋ្នជុមំវិញខ្លួន របស់កុមារ 
ហើយថ តើមនុមស្សា្ន្ក់ៗ និងសង្គមទាំងមូល ានទស្សនៈ និងឆ្លើយិបដូចម្ត្ចខ្លះ ចំព្ះទង្វើ និងរឿង 
ហ្ិុមរំល្ភបំពានទាំងន្ះ។ 

ជំពូកទីបួន រំឭកអំពីគេេះថ្នេក់បន្ថេមទៀត ចំព្ះកុមារ ដ្លទទួលរងដ្យការបំពានផ្លូវភ្ទ រាប់ 
បញ្ចូលទាំងរងគ្្ះដ្យសារភ្ញៀវទ្សចរ និង អ្នកធ្វើដំណើរនានា ដ្លពាក់ព័ន្ធទ្នឹងសា្ថ្នភាព 
មជ្ឈដា្ឋ្នជុមំវិញនយ្ាយ និងសា្ថ្នភាពដ៏ច្ើនស្អ្កស្កះ។ ជំពូកន្ះក៏ពិនិិ្យមើលថ តើកាលៈទ្សៈ 
និង លក្ខខណ្ឌនានាទាំងក្នុងទាំងក្្អ្វីខ្លះ ដ្លបង្កើន ឬបន្ថយភាពងយរងគ្្ះរបស់កុមារ ចំព្ះ 
ការរំល្ភបំពានន្ះ ។ លើសពីន្ះក៏ានបង្ហ្ញអំពីឧបសគ្គនានា ដ្លបង្កការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការ 
អន្តរាគមន៍សមស្បនានា ហើយដ្លរារាំងមិនឲ្យកុមារានឳកាសទទួលានព័ិ៌ាន និងការគំទ្ ។ 

ជំពូកទីបេេំ និងជំពូកចុងកេេយ ានគ្លដ្ធ្វើការសន្និដា្ឋ្នរួមទ្លើការស្្វជ្្វន្ះ ដើម្បីច្បិចយក 
អង្គប្កបសំខាន់ៗន្ក្នុងការសិក្សាន្ះដូចា ចំណ្ះដឹង ឥរិយាបទនិងទង្វើ និងភាពងយរងគ្្ះ និង 
ជម្ើសធ្វើអន្តរាគមន៍របស់កម្មវិធីន្ះ។ ក្្ពីន្ះ ក៏ានបង្ហ្ញយុមទ្ធសាស្្តផ្ដ្ំផ្ញើ សម្្ប់យកទ្ធ្វើ   
អន្តរាគមន៍ប្កបដ្យប្សិទ្ធភាពផងដ្រ។ ន្ចុមងបញ្ចប់ន្រាយការណ៍ន្ះ ានបង្ហ្ញឯកសារយ្ង 
និងឧបសម្ព័ន្ធចំនួនពីរ។
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សាវតា
គម្្ងកុមារភាព គឺាគំនិិផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់រដា្ឋ្ភិាលអូស្្តាលី ដ្លានចំតណយទឹកប្្ក់ចំនួន 
៧,៥លានដុមលា្ល្រអូស្្តាលី ដើម្បីប្យុមទ្ធប្ឆំងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ 
ក្នុងមហាអនុមិំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ាពិស្សន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ  
ប្ទ្សស្ និង ប្ទ្សសវិតណម រួមគ្ន្។ កម្មវិធីដ្លានរយៈព្លបីឆ្ន្ំកន្លះ (២០១១-២០១៤)    
ានបង្កើិឲ្យានកិច្ចសហការគ្ន្មួយ រវាងការិយាល័យអង្គការសហប្ាាិិ ទទួលបន្ទុកគ្ឿងញៀន 
និងឧក្ិដ្ឋកម្ម (UNODC) និងអង្គការទស្សនៈពិភពល្ក ដើម្បីដ្ះស្្យបញ្ហ្ធ្ងន់ធ្ងរមួយ 
គឺការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍។ គម្្ងន្ះានពីរផ្ន្កគឺ ផ្ន្កបង្ក្រ         
និងការពារ។ 

ន្ក្នុងផ្ន្កការពារ អង្គការ UNODC ានសហការាមួយទីភា្ន្ក់ងរអនុមវិ្តន៍ច្បាប់នានាដើម្បីការពារ
កុមារដ្យត្ូវពង្ឹងការឆ្លើយិបនានាចំព្ះការអនុមវិ្តច្បាប់។ ន្ក្នុងផ្ន្កបង្ក្រ អង្គការទស្សនៈ  
ពិភពល្ក ានសហការាមួយអាា្ញ្ធរនានា វិស័យឯកជន និងសហគមន៍ផ្ស្ងៗដើម្បីការពារកុមារ 
មិនឲ្យកា្ល្យា ជនរងគ្្ះន្ក្នុងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍។ 

កម្មវត្ថុសេេវជេេវ 
យុមទ្ធសាស្្តាចម្បងរបស់គម្្ងកុមារភាពផ្ន្កបង្ក្រ ន្ក្នុងការការពារមិនឲ្យានការរំល្ភបំពាន
ផ្លូវភ្ទលើកុមារកើិឡើង ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ គឺត្ូវលើកកម្ពស់ការផ្ល្ស់ប្ដូរ 
អាកប្បកិរិយាាវិជ្ជមាន និងត្ូវបង្កើិបរិសា្ថ្នមួយដ្លអាចបង្កើនភាពរឹងា៉្ំរបស់កុមារា និងកុមារី        
ដើម្បីរួចផុមិពីការប៉ះទង្គិចាមួយអ្នក ក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ និងដើម្បីធ្វើយា៉្ងតណឲ្យឪពុមកា្ត្យនិងគ្ួសារ 
អ្នកកាន់ភារកិច្ច និងសាជិកសហគមន៍ អាចការពារកុមារាន។ យុមទ្ធសាស្្តន្ះត្ូវានអនុមវិ្តតាម 
រយៈអន្តរាគមន៍ទំនាក់ទំនងនានា ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទវប្បធម៌ និងសង្គមរបស់សហគមន៍គ្លដ្។  
ដើម្បីទំនាក់ទំនងសារនានាប្កបដ្យប្សិទ្ធភាពតាមរយៈឧបករណ៍ និងអន្តរាគមន៍នានាដ្លពាក់ព័ន្ធ។ 
កម្មវិធីន្ះទាមទារឲ្យានគម្្ងគំនិិរឹងា៉្ំ រួមានការយល់ឃើញារួម ទ្លើទស្សនៈសំខាន់ៗ 
ឥរិយាបទ និងអាកប្បកិរិយា ដ្លធ្វើឲ្យកុមារា និងកុមារី ងយរងគ្្ះដ្យការរំល្ភបំពានផ្លូវ
ភ្ទ។ កម្មវិធីន្ះ ក៏ិម្ូវឲ្យានការយល់ដឹងឲ្យានច្បាស់ថ តើកុមារងយរងគ្្ះ គ្ួសារ និង 
សហគមន៍ទាំងមូល ទទួលានការប្ើប្្ស់ និង រងឥទ្ធិពលពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយន្ក្នុងទម្ង់ខុមសៗគ្ន្។ 
បើគ្ម្នព័ិ៌ានទាំងន្ះទ្ ឳកាសទទួលានសារប្កបដ្យប្សិទ្ធភាពតាមបតណ្ត្ញផ្សព្វផ្សាយ
ដ្លពាក់ព័ន្ធ នឹងត្ូវពឹងផ្អ្កលើការសន្មិ់ផ្ស្ងៗ ដ្លាហ្ិុមបង្កឲ្យានគ្្ះថ្ន្ក់ គឺថសារទាំងន្ះ 
អាចនឹងត្ូវាិ់បង់ ឬអាចនឹងមិនានទ្ដល់ក្ុមមគ្លដ្។ ការយល់ដឹងន្ះក៏ានលក្ខណៈចាំាច់ 
ន្ក្នុងការរវបចំឧបករណ៍ សម្្ប់ជួយអន្តរាគមន៍ប្កបដ្យប្សិទ្ធភាពដ្រ ដ្លឧបករណ៍ទាំងន្ះ 
ពាក់ព័ន្ធទ្នឹងសហគមន៍មូលដា្ឋ្ន ហើយត្ូវបញ្ចូលគ្ន្ាលក្ខណៈវប្បធម៌ និងលក្ខណៈ ប្ព័ន្ធាន 
ដ្យងយ និងប្កបដ្យនិរន្តរភាព។ 

វធិសីាសេ្ត 
ការស្្វជ្្វន្ះានគ្លដ្ធ្វើឲ្យគម្្ងកុមារភាពផ្ន្កបង្ក្រ ានជ្្បអំពីចំណ្ះដឹង ឥរិយាបទ 
និងទង្វើរបស់សាជិកន្ក្នុងសហគមន៍ (រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារា និងកុមារី ញាិិសនា្ត្នរបស់កុមារ 
និងអ្នកកាន់ភារកិច្ច) ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ទាំងអ្នកធ្វើដំណើរ ទាំងភ្ញៀវទ្សចរ។     
ខាងក្្មន្ះគឺាសំណួរដ៏ាក់លាក់សម្្ប់ដឹកនាំការស្្វជ្្វ។ ន្ះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងបរិបទធ្វើដំណើរ 
និងទ្សចរណ៍ផង ៖ 

 ១.   តើចំណេះដឹង ឥរិយាបទ និងទង្វើនននេក្នុងសហគមន៍ មានទំនក់ទំនងអ្វីខ្លះ ជាមួយនឹង 
ការរំលេភបំពានលើកុមារ និងការការពារកុមារ?

 ២.  តើមានទសេសនៈសំខាន់ៗ ឥរិយាបទ អាកបេបកិរិយា និងទង្វើននអ្វីខ្លះ ដេលបង្កឲេយមានគេេះថ្នេក់ 
និង ភាពងាយរងគេេះដេយសារការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ?



 8  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

 ៣.   តើមានឧបសគ្គ និងឳកាសសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ នេក្នុងការការពារពីការ រំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ? 

 ៤.   តើធនធានដេលមានសេេប់យន្តការ និងបណ្តេញសំខាន់ៗ មានអ្វីខ្លះ ដើមេបីទំនក់ទំនង 
ជូនដំណឹង ពេមទាំងអប់រំកុមារ គេួសារ និងសហគមន៍ស្តីពីការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ? 

ការស្្វជ្្វន្សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ ដ្លគ្ានធ្វើឡើងយឺិយា៉្វាងការស្្វជ្្វថ្ន្ក់ាិិ 
ដទ្ទវិន្ះ ក៏ានពិចារតណអំពីសំណួរបន្ថ្មន្ះដ្រ៖

 ៥.   តើបេេក់ទិញទឹកចិត្ត រួមចំណេកអ្វីខ្លះនេក្នុងការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ? ហើយ តើមានឧបសគ្គ 
និងឳកាសអ្វីខ្លះ សមេេប់ឲេយផ្នេកបងា្កេរ ឆ្លើយតបទេនឹងកតា្តេបេបនេះ? 

ការសិក្សាន្ះានប្ើប្្ស់វិធីស្្វជ្្វប្បគុមណភាព ដូចា បទសា្ភ្សន៍ ការពិភាក្សាាមួយ ក្ុមម 
មនុមស្សវាយិម្ល្ ការសង្ក្ិ និងការពិនិិ្យរឿងរា៉្វឡើងវិញ ។ ក្ុមមស្្វជ្្វស្នូល ានរវបចំឲ្យាន 
វិធីសាស្្តស្្វជ្្វ ន្ក្នុងសិកា្ខ្សាសាលាត្វម ដ្លានរយៈព្ល៥ស្ង្។ ការចុមះស្្វជ្្វដល់ទីកន្ល្ង
ត្ូវានធ្វើឡើងចំនួនពីរសា្ដ្ហ៍ រាប់បញ្ចូលទាំងព្លស្លាធ្វើដំណើរ ដ្យានរយៈព្លកំណិ់សម្្ប់
ស្្វជ្្វចំនួនមួយសា្ដ្ហ៍ ន្តាមទីកន្ល្ងសំខាន់ៗក្នុងប្ទ្សនីមួយៗ។

កុមារត្ូវានជ្ើសរីស ាប្ភពព័ិ៌ានយា៉្ងសំខាន់ ហើយក៏ានការខិិខំប្ឹងប្្ង ទំនាក់ទំនង 
ទ្កាន់កុមារ ន្ក្នុងកាលៈទ្សៈខុមសៗគ្ន្។ ព្លានកន្ល្ងតណមួយដ្លអាចធ្វើទ្ាន យើងាន 
សា្ភ្សឪពុមកា្ដ្យ និង អ្នកកាន់ភារកិច្ចរបស់កុមារដ្លយើងទំនាក់ទំនងន្ះ ដើម្បីានប្ើប្្ស់ វិធី
ប្ងច្កទីកន្ល្ងាបីដើម្បីអង្ក្ិ ។ មនុមស្សដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទវិ ដូចា មន្ត្ីប៉ូលីស និងអាា្ញ្ធរ 
មូលដា្ឋ្នផ្ស្ងៗទវិ ក៏ត្ូវសា្ភ្សដ្រ ដ្យប្ើប្្ស់បញ្ជមីសំណួរសា្ភ្សន៍ មិនរវបរយ ឬតារាង 
ប្ធានបទនានា។ យើងក៏ានប្មូលករណីសិក្សានានា ាពិស្សន្ះ គឺានមកពីបុមគ្គលិក 
អង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាល ករណីសិក្សាទាំងន្ះ ត្ូវានប្ើប្្ស់ដើម្បីកំណិ់ ស្តណរីយ៉ូ ខុមសៗគ្ន្ 
សម្្ប់ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ។ ន្ទីបំផុមិ អ្នកឆ្លើយិបាកុមារ ន្ក្នុងការសិក្សាស្្វជ្្វន្ះ
ក៏ានចំនួនច្ើនបំផុមិ ។ លក្ខណៈប្បន្ះ ហាក់ដូចាានមកពីវិធីសាស្្តរបស់អ្នកស្្វជ្្វដ្រ 
ព្្ះន្ត្ង់ចំណ៉ចន្ះ កុមារានចូលរួមន្ក្នុងការស្្វជ្្វ តាមរយៈបទសា្ភ្សន៍ាលក្ខណៈ 
ក្ុមមមនុមស្សវាយិម្ល្ រីឯមនុមស្សព្ញវ័យវិញ ភាគច្ើនត្ូវានគ្សា្ភ្សា្ន្ក់ៗ។ ការស្្វជ្្វន្ះ 
ត្ូវានធ្វើឡើងរវាងឆ្ន្ំ២០១១ និង២០១២។ 
អ្នកស្្វជ្្វានការប្ុមងប្យ័ិ្នខ្ពស់ទ្តាមបទដា្ឋ្នត្ឹមត្ូវ ដើម្បីការពារសុមវិ្ថិភាព និងការសា្ង្ិ់ 
របស់អ្នកឆ្លើយិប ដ្យរាប់ទាំងត្ូវសុមំការអនុមញ្ញ្ិដើម្បីជួប និងសា្ភ្សកុមារផង។ អ្នកស្្វជ្្វក៏
ានប្ើប្្ស់វិធានការច្បាស់លាស់ ដើម្បីចវសវាងមិនឲ្យានរបួស ទ្ះក្នុងវិធីតណក៏ដ្យចំព្ះ
កុមារដ្លអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់គ្្ះថ្ន្ក់ ដ្លបតណ្ត្លមកពីការសិក្សាស្្វជ្្វន្ះ។ 
ការកំហិិទ្លើការស្្វជ្្វ គឺការកំណិ់ព្លស្លាាក់លាក់ ហើយការកំណិ់ព្លស្លាន្ះ ានដាក់ 
កម្ិិទ្លើវិធីសាស្្តស្្វជ្្វដ្លគ្អាចប្ើប្្ស់ និងថ្មទាំង ានការពារបញ្ហ្មួយចំនួនដ្យមិន 
ឲ្យជជីករកនូវអ្វីដ្លានលក្ខណៈលម្អិិលើសពីន្ះឡើយ។ ការកំណិ់ព្លស្លាាក់លាក់ ក៏ាននាំឲ្យ 
នូវការជ្ើសរីសសំតណកសម្្ប់ស្្វជ្្វ ាពិស្សកុមារប្កបការងរ និង កុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់    
ដ្លពិាកនឹងធ្វើសា្ភ្ស៍ាងកុមារាសិស្ស។ ទ្ះបីការដាក់កម្ិិទ្លើទំហំន្ការស្្វជ្្វាន    
ការពារមិនឲ្យានភាពទូទ្ហួសពីកន្ល្ង សិក្សាស្្វជ្្វនីមួយៗន្ះក៏ដ្យការសិក្សាន្ះ ានបង្កើិ 
ឲ្យានធនធានព័ិ៌ាន និង ានធ្វើឲ្យយើងសា្គ្ល់ពីចំនួនន្ការប្្ប្ួលដ្លគួរឲ្យកិ់សា្គ្ល់បំផុមិ។ 
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ការរកឃ ើញសខំាន ់ៗ  
ការយល់ដឹងអំពីការរំលេភរំពានផ្លូវភេទកុមារ 
ចំព្ះអ្នកឆ្លើយិបភាគច្ើន ការយល់ដឹងាមូលដា្ឋ្នរបស់គិ់ទ្លើការ រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
និងសិទ្ធិកុមារ គឺន្ានកម្ិិន្ឡើយ។ មនុមស្សព្ញវ័យ និង កុមារានការយល់ដឹងមិនានវ្ងឆ្ង្យ 
ឡើយ ទ្លើការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ដ្យគិិថាការចាប់រំល្ភស្ពសន្ថវៈ ទ្លើកុមារី។ 
ព្លសា្ភ្សន៍កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យ ពួកគិ់ភាគច្ើនានការភាន់ច្ឡំ រវាងពាក្យថ អាយុមគ្ប់ 
ការស្បច្បាប់ និងអាយុមអាចរវបការានស្បច្បាប់ ហើយយល់ថរឿងន្ះគឺាទម្ង់ន្ ការគ្ប់គ្ង 
ទ្លើកុមារច្ើនាង ាផ្ន្កការពារកុមារ។ ារឿយៗការវិនិច្ឆ័យទ្លើ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
ពឹងផ្អ្កលើកាលៈទ្សៈាក់លាក់ រាប់បញ្ចូលទាំងអាយុមរបស់ដ្គូរួមភ្ទទំនាក់ទំនងរបស់មនុមស្ស 
ា្ន្ក់ន្ះាមួយកុមារ និងរឿងដ្លថ តើកុមារីដ្លាប់សង្ស័យន្ះ គឺាស្ីក្មុមំឬមិនម្ន។ 
សិស្សរវនជំនាញវិា្ជ្ជីវៈ កុមារប្កបមុមខរបរ កុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ និងសិស្សសាលាឯកជន ហាក់ដូច
ាានការយល់ដឹងយា៉្ងច្ើនទ្លើបញ្ហ្ន្ះ ាងសិស្សន្សាលារដ្ឋ។ ាទូទ្គ្ឃើញថ សិស្សស្ី 
ងយរងគ្្ះដ្យការរំល្ភបំពាន ាងសិស្សប្ុមស។ តាមពិិការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ មិនត្ូវានគ្
សា្គ្ល់ឲ្យានទូលំទូលាយថ ាអ្វីដ្លអាចកើិឡើងចំព្ះកុមារាន្ះឡើយ ហើយលក្ខណៈប្បន្ះ 
ានធ្វើឲ្យល្ចច្ញនូវលទ្ធផលនានា ដ្លអាចឲ្យយើងសា្គ្ល់អំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារា    
ហើយក៏ឆ្លើយិបទ្នឹងការរំល្ភបំពានន្ះ។ 

សរុមបស្ចក្តីមក ានមនុមស្សព្ញវ័យ និង កុមារាច្ើនដ្លហាក់ដូចាខ្វះខាិចំណ្ះឲ្យាន គ្ប់គ្្ន់ 
ទ្លើការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និង វិធីអនុមវិ្តាក់ស្ដ្ងដើម្បីសា្គ្ល់ ការពារ ឬ ឆ្លើយិបទ្នឹង 
ការរំល្ភបំពានន្ះ។ ចំព្ះឪពុមកា្ត្យវិញ ការយល់ដឹងរបស់គិ់ ទ្លើបញ្ហ្ រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
កុមារ គឺានកម្ិិទាបបំផុមិ រីឯកុមារវិញានចំនួនិិចិួចតណស់ ដ្លានសា្គ្ល់ថ ការរួមភ្ទ 
តាមរន្ធគូទការរួមភ្ទ ដ្យប្ើាិ់ ការចូលរួម/ឃើញរូបអាសអាភាស ឬការធ្វើឲ្យស្ើប គឺា 
សកម្មភាពបំពានផ្លូវភ្ទ។ ាទូទ្ គ្ហាក់ដូចាយល់ថ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ គឺាអ្វីដ្លកើិ 
ឡើងដ្យសារប្ភពពីខាងក្្គ្ួសារ ឬសហគមន៍ ាពិស្ស ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ កុមារាគឺ
ាការារម្ភផងដ្រ។ ប៉ុមន្ត្ក្នុងព្លាមួយគ្ន្ន្ះ វិធីលួងល្ម ដ្លជនល្មើសាជនបរទ្ស ឬអ្នក 
ន្មូលដា្ឋ្នានប្ើប្្ស់ន្ះ កម្នឹងត្ូវានចាិ់ទុមកថ ាវិធីធ្វើ ឬាទម្ង់ន្ការរំល្ភបំពាន 
តណស់។ 

អ្នកស្្វជ្្វានរកឃើញថ ានប្ភពសំខាន់ៗចំនួនប្្ំ សម្្ប់អប់រំស្ដីពីផ្លូវភ្ទ និងបញ្ហ្ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងផ្លូវភ្ទកុមារគឺ៖ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ/បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល មិិ្តភក្ដិ/មនុមស្សវ័យស្ាលគ្ន្ សាលារវន 
យុមទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយាសាធារណៈ និងបទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន/ការសង្ក្ិ។ ទ្ះបីាកុមារ ដ្ល 
ានកំណិ់ថ ឪពុមកា្ដ្យគឺាគឺាមនុមស្សដ្លានឥទ្ធិពលបំផុមិន្ក្នុងជីវិិរបស់ខ្លួនក៏ដ្យ 
គ្រកឃើញថ ឪពុមកា្ដ្យមិនម្នាប្ភពផ្តល់ព័ិ៌ានមួយដ៏សំខាន់ឡើយ ហើយានកុមារច្ើន 
ាន សម្ដ្ងការភ័យខា្ល្ចមិនហា៊្នប្្ប់ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួន អំពីបញ្ហ្ផ្ទ្ល់ខ្លួន រាប់បញ្ចូលទាំង 
បញ្ហ្ផ្លូវភ្ទផងដ្រ។ លើសពីន្ះ ក្ម្ងសិស្សសាលាក៏ានទទួលព័ិ៌ានស្ដីពី កាយវិភាគសាស្្ត 
និងសុមខភាពបន្តពូជន្តាមសាលា និង ពីអង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាលនានាដ្រ ប៉ុមន្ត្កម្នឹងទទួលានព័ិ៌ាន
លម្អិិាងន្ះ ដ្លផ្ត្ិាពិស្សទ្លើយុមទ្ធសាស្្តការពារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។  

គំរូដ៏ល្ចធ្ល្រមួយដ្លគ្ានរកឃើញន្ក្នុងការស្្វជ្្វន្ះ គឺការរារាំងពីឪពុមកា្ដ្យ មិនឲ្យកុមារ
ទទួលានការអប់រំផ្លូវភ្ទ ដ្យភ័យខា្ល្ចថ ការអប់រំន្ះនឹងជំរុមញឲ្យកុមារសាកល្បងក្នុងទង្វើផ្លូវភ្ទ 
និងានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ។ ទ្ះបីាយា៉្ងន្ះក៏ដ្យ ានកុមារាច្ើនន្តាមទីតាំងសិក្សា
ស្្វជ្្វក្នុងប្ទ្សស្ និងប្ទ្សសវិតណម គឺានចូលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទរួចទ្ហើយ។ 
កុមារទទួលានព័ិ៌ានាច្ើនអំពីផ្លូវភ្ទតាមរយៈបតណ្ត្ញក្្ផ្លូវការ ដូចាមនុមស្សវ័យស្ាលគ្ន្ 
ទូរទស្សន៍ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង អ៊ីនធឺណិិ ត្ព័ិ៌ានន្ះក៏អាចមិនពិិដ្រ។  
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ឥរិយាបទ និងទង្វើផេសេងៗ
គ្ឃើញានឥរិយាបទ ជំនឿ និងទង្វើមួយចំនួនន្តាមទីតាំងស្្វជ្្វនីមួយៗ ដ្លអ្វីទាំងន្ះអាចរួម 
ចំណ្កធ្វើឲ្យកុមារងយរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ ក្នុងចំណ្មន្ះ ានខ្លះាបម្្ម 
នានាប្ឆំងនឹងការពិភាក្សា ដ្យចំហរស្ដីពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ ដ្លាការរារាំងមិនឲ្យ ានការផ្សព្វផ្សាយ 
ព័ិ៌ាននិងការអប់រំ ស្ដីពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ និងរបវបការពារពីការរំល្ភបំពានន្ះ វិសមភាព 
យ្នឌ័រ និងទំនាក់ទំនងទ្តាមថនុមក្មពីឪពុមកា្ដ្យទ្កូន ដ្លនាំឲ្យខ្វះការអនុមញ្ញ្ិដើម្បីទទួល 
ានឳកាសអប់រំ និងខ្វះការទទួលសា្គ្ល់សិទ្ធិកុមារ ាពិស្សកុមារី។ ក្្ពីន្ះ ក៏ានការសង្កិ់ធ្ងន់ 
ទ្លើកិិ្តិយសន្ភាពក្មុមំព្ហ្មចារី កិិ្តិយសគ្ួសារ និងមុមខាិ់សហគមន៍ ហើយាទូទ្ ប្រាទ្ 
ស្ដីបន្ទ្សនារី ទ្វិញ ក្នុងករណីានការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ ឬទង្វើមិនសមរម្យប្បតណមួយពាក់ព័ន្ធនឹង
ផ្លូវភ្ទ ព្មទាំងានរារាំងមិនឲ្យានការឆ្លើយិបឲ្យានសមស្បទ្លើការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ព្្ះានបង្កើិ នូវវប្បធម៌សា្ង្ិ់ស្ងៀម និងបដិស្ធមិនព្មទទួល។ 

តាមការស្្វជ្្វានបញ្ជ្ក់ថ ទម្ងន់វប្បធម៌ដ៏ធ្ងន់ន្ះ ានធា្ល្ក់ទ្លើនារីន្គ្ប់ទិសិំបន់ ដើម្បី 
រក្សា នូវភាពក្មុមំបរិសុមទ្ធមុមនព្លរវបការ ទ្ះបីាន្ក្នុងការអនុមវិ្តាក់ស្ដ្ង ានកុមារាច្ើន ាន 
ប្្ប់ឲ្យដឹងថ ានទំនាក់ទំនងមន្សញ្ច្ិនា ឬទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទក៏ដ្យ។ ារឿយៗ នារីត្ូវាន 
ស្ដីបន្ទ្ស បន្តុះបង្អ្ប់ និងមិនសូវឲ្យិម្ល្ ដ្យសារត្ឥរិយាបទផ្លូវភ្ទមុមនព្លរវបការ សូម្បីត្ 
ន្ព្លពួកគិ់ានកា្ល្យាជនរងគ្្ះដ្យការរំល្ភបំពានក៏ដ្យ។ លើសពីន្ះទ្ទវិ 
គ្ផ្ដ្ិសារៈសំខាន់ទ្លើការថ្រក្សាកិិ្តិយសស្្តី ានន័យថ ចាំាច់ត្ូវធ្វើាទទួលសា្គ្ល់ថ 
សកម្មភាពផ្លូវភ្ទដ្លកើិឡើងន្ះ គឺារឿងដ្យអច្ិនា ឬកើិឡើងដ្យពុមំានការយល់ព្ម 
ហើយការបង្ខិិបង្ខំប្បន្ះ អាចនឹងនាំឲ្យប្ឈមមុមខចំព្ះទង្វើផ្លូវភ្ទប្កបដ្យគ្្ះថ្ន្ក់           
ហើយក៏បតណ្ត្លឲ្យានការរំល្ភបំពានាបន្តបនា្ទ្ប់។

ភាពក្ីក្ ិម្ូវការប្្ក់ដើម្បីផ្គិ់ផ្គង់ការអប់រំ និងបញ្ហ្សុមខភាព គឺាមូលហ្ិុមសំខាន់ៗមួយចំនួន      
ដ្លនាំឲ្យកុមារាប់ពាក់ព័ន្ធន្ក្នុងអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ។ ក្្ពីន្ះ ន្គ្ប់ទីកន្ល្ងស្្វជ្្វទាំងអស់ 
កុមារត្ូវសា្ត្ប់តាម និងគ្រពឪពុមកា្ត្យរបស់ខ្លួន។ កាិព្វកិច្ចចំព្ះបងប្អូន និងការដ្លត្ូវផ្គិ់ផ្គង់ 
គ្ួសាររបស់ខ្លួន ត្ូវានព្លឡើងាញឹកញាប់ សម្្ប់ាមូលហ្ិុម ដ្លនារីត្ូវប្ឡូក ន្ក្នុង 
វិស័យអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ។

គ្ានឃើញថ ឥទ្ធិពលពីមនុមស្សវ័យស្ាលគ្ន្ ក៏ាកតា្ត្រួមចំណ្កមួយដ្រ ាពិស្សន្ត្ង់ចំណ៉ច 
ដ្លកុមារជំរុមញមិិ្តរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមន្ក្នុងការដ្ះដូរអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ ។ គ្ក៏ានរកឃើញដ្រថ 
ចំព្ះមនុមស្សវ័យក្ម្ងមួយចំនួន ការលក់ភ្ទដើម្បីានប្្ក់ក៏ាវិធីព្មទទួលយកនូវទង្វើរបស់ 
អិិថិជន។ ន្ះអាចានលក្ខណៈាទា្ល្ប់ន្ការលក់ដូរទំនិញផ្លូវភ្ទ ឬានទម្ង់ា “ការដ្ះដូរសា្ភ្រ" 
ដ្លល្អាងន្ះ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំណ្យន្ទំនិញអិិថិជន ។ ករណីនានាអំពីការ ល្បិចលួងល្ម ដ្ល 
ារឿយៗទាក់ទងនឹងការផ្គិ់ផ្គង់ប្្ក់ និងអំណ្យាសា្ភ្រ ក៏ត្ូវានកិ់ត្្ទុមកាឯកសារន្គ្ប់ 
កន្ល្ងស្្វជ្្វទាំងអស់។ 

ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទាមួយភ្ទដូចគ្ន្ ត្ូវានគ្បន្តុះបង្អ្ប់ ហើយត្ូវានចាិ់ទុមកាការមិនអាចទទួល 
យកានន្ក្នុងសង្គមន្គ្ប់កន្ល្ងស្្វជ្្វទាំងអស់ លើកល្ងត្ សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ និង 
ទីក្ុមងា៉្តាយា៉្ ប្ទ្សស្ប៉ុមណ្ណ្ះ ហើយការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទទ្លើកុមារា មិនានចាិ់ទុមកាការ 
គំរាមកំហ្ង ឬាបញ្ហ្ពិិប្្កដឡើយ។ កង្វះខាិការយល់ដឹង និងការទទួលសា្គ្ល់ន្ះ បង្ហ្ញពីគ្្ះ
ថ្ន្ក់ដ៏ធំចំព្ះកុមារា ដ្លស្ថិិន្ក្នុងគ្្ះថ្ន្ក់ ឬកំពុមងរងគ្្ះដ្យការរំល្ភបំពាន។  

ន្គ្ប់ទីកន្ល្ងស្្វជ្្វ ឥទ្ធិពលន្ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ច្កវិទ្យា ឌីជីថលទ្លើ ឥរិយាបទនិង 
អាកប្បកិរិយាផ្លូវភ្ទរបស់កុមារ ពិិាកើិានប្្កដម្ន។ ការជួយកុមារឲ្យ ច្ះប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យា 
ឌីជីថលគឺមិនានឡើយ ន្ក្នុងការអនុមវិ្តាក់ស្ដ្ង។ក្ដីារម្ភាចម្បងរបស់ឪពុមកា្ត្យ និងអ្នកកាន់ 
ភារកិច្ច គឺថកុមារអាចនឹងងប់ងល់ទ្នឹងវីដ្អូហ្គ្ម ឬត្ងប្ទះ ឃើញរូបអាសអាភាសានិច្ច។ 
ានឪពុមកា្ត្យ ឬកុមារិិចិួចតណស់ ដ្លបង្ហ្ញពីការយល់ដឹងអំពី ល្បិចលួងល្ម ក្នុងបតណ្ត្ញ 
អ៊ីនធឺណិិ តាមរយៈជនល្មើសផ្លូវភ្ទ និងគ្្ះថ្ន្ក់ដ្ល ស្ដ្ងឡើង តាមរយៈ ទង្វើផ្លូវភ្ទន្ះ។ ពាក្យថ 
"ល្ខទូរស័ព្ទសុមំជំនួយ" ដ្លាបតណ្ត្ញសម្្ប់ឲ្យកុមារទទួលានព័ិ៌ានសា្ង្ិ់ និងយ្បល់ផ្ស្ងៗ 
ដើម្បីដ្ះស្្យបញ្ហ្របស់ខ្លួនន្ះភាគច្ើន គឺគ្ម្នអ្នកតណដឹងឡើយ ។ 

ការឆ្លើយិបនានាចំព្ះការរំល្ភបំពាន ានលក្ខណៈខុមសគ្ន្ទ្តាមកន្ល្ងស្្វជ្្វនីមួយៗ។ ន្ទី
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តណដ្លគ្ផ្តល់សារៈសំខាន់ខា្ល្ំងបំផុមិ ទ្លើក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះ ារឿយៗន្ទីន្ះ កុមារមិនានប្្ប់ពីការរំល្ភ 
បំពានដល់មនុមស្សព្ញវ័យឡើយ ព្្ះដ្យសារត្ការខុមសឆ្គង និងភាពអាា៉្ស់ រីឯឪពុមកា្ត្យក៏សម្្ច 
ចិិ្តមិនប្្ប់ដល់អាា្ញ្ធរ ហើយអាា្ញ្ធរក៏ទំនងាមិនទទួលសា្គ្ល់អិ្ថិភាព ន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ     
កុមារ ន្ក្នុងសហគមន៍នានាឡើយ។ តាមរាយការណ៍ានបង្ហ្ញថ ឧបសគ្គដ្លរារាំងដល់ការឆ្លើយិប
ឲ្យានសមស្ប ចំព្ះិួនាទីរបស់អ្នកកាន់ភារកិច្ចរួមាន ការខ្វះខាិធនធាន កង្វះខាិការសម្បសម្ួល 
រវាងនាយកដា្ឋ្ន និងអង្គភាព ការគ្ម្នចំណ្ះដឹងគ្ប់គ្្ន់ ផ្ន្កច្បាប់ និងនីិិវិធី កង្វះខាិកិច្ចសហការពី 
ក្ុមមគ្ួសារ ឧបសគ្គដ៏ពិាកៗ លើបញ្ហ្ព័ស្តុភារ និងទំន្រចាិ់ទុមកការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារាបញ្ហ្
គ្ួសារ ឬាបញ្ហ្សុមីវិល ។ 

ឧបសគ្គ និងឳកាសទទួលបានអន្តរាគមន៍
គ្កំណិ់ថ ានកតា្ត្មួយចំនួនានរួមចំណ្កន្ក្នុងភាពងយរងគ្្ះ ដ្យសារការបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ 
កតា្ត្ទាំងន្ះានដូចាបញ្ហ្ហិរញ្ញវិ្ថុ ការធ្វើចំតណកស្ុមក បរិសា្ថ្នរស់ន្អវិ្តានឪពុមកា្ត្យ សា្ថ្នភាព 
រំល្ភ បំពានន្ក្នុងគ្ួសារផ្ន្ករាងកាយ ឬសិិអារម្មណ៍ ព្មទាំងការប្ើប្្ស់សារធាិុមញៀន ន្ក្នុង 
គ្ួសារ។ ទ្ះបីាានកុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់មួយចំនួនទទួល ទីជម្កន្ព្លស្ង្និងអាហារហូបចុមក    
ក៏ដ្យ ទីជម្កទាំងន្ះក៏អាចាទីកន្ល្ងសម្្ប់ឲ្យក្ម្ងតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬមនុមស្សព្ញវ័យដទ្ទវិ      
ជ្ើសរីសកុមារឲ្យប្ព្ឹិ្តទង្វើក្ងប្វ័ញ្ចផ្ស្ងៗ។ 

ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរក៏ានកតា្ត្គ្្ះថ្ន្ក់មួយទវិ ដ្លរួមចំណ្កន្ក្នុង 
ភាពងយរងគ្្ះ។ ាពិស្សន្ទីតណ ដ្លកុមារប្កបការងរផ្ស្ងៗ ឧទាហរណ៍ ការលក់ដូរតាម 
ចិញ្ចើមថ្នល់ ដូចាមគ្គទ្សន៍ទ្សចរណ៍ ឬ ន្ក្នុងឧស្សាហកម្មផ្តល់ស្វា ការជិិដិិនឹងអ្នកធ្វើដំណើរ 
អាចធ្វើឲ្យកុមារងយរងគ្្ះបំផុមិ ដ្យសារល្បិចលួងល្ម និងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ។ ប៉ុមន្ត្ គ្ានរក 
ឃើញថ ាទូទ្កុមារនិងមនុមស្សព្ញវ័យន្ក្នុង ការសិក្សាន្ះមិនានដឹងថ ភ្ញៀវទ្សចរ និង អ្នកធ្វើដំណើរ 
គឺាការគំរាមកំហ្ងឡើយ។ 

ទ្ះបីាបញ្ហ្ការពារកុមារហាក់ដូចាកំពុមងកើនឡើងយា៉្ងាក់ស្ដ្ង ន្ក្នុងកម្មវិធីនយ្ាយាិិ 
ក៏ដ្យ ានករណីាច្ើន ដ្លប្ភពផ្តល់មូលនិធីមួយចំនួនធំក្នុងការខិិខំទប់សា្ក្ិ់ និងការពារកុមារ គឺ 
ានមកពីា្ច្ស់ជំនួយបរទ្ស និងអង្គការសង្គមសុមីវិលាាងអាា្ញ្ធរាិិ។ ហ្ិុមន្ះន្ព្លអ្នកស្្វជ្្វ 
រកឃើញថានប្ព័ន្ធការពារកុមាររួចាស្្ចន្គ្ប់កន្ល្ងស្្វជ្្វហើយន្ះ អ្នកឆ្លើយិប អាចសម្ដ្ង      
ថ កម្ិិប្សិទ្ធភាពន្រចនាសម្ព័ន្ធនានា នឹងត្ូវថមថយដ្យសារបញ្ហ្ផ្ស្ងៗ ដូចាកង្វះខាិការបណណ្តះ
បតណ្ត្លរបស់អង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាល និងបុមគ្គលិកសង្គមកិច្ចមិនទទួលសា្គ្ល់ថានការរំល្ភបំពានលើកុមារ 
និងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារពីសំតណក់អាា្ញ្ធរ ស្វាកម្មដ្លអាចរកាន ន្ានកម្ិិន្ឡើយន្តាម
ទីជនបទឆ្ង្យៗ ទំន្រឆ្ព្ះទ្រកដំណ្ះស្្យក្្ផ្លូវច្បាប់ និង ការចាិ់ទុមកការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ថាបញ្ហ្សុមីវិល ប៉ូលីសដ្លរងការច្ទប្កាន់ និងអំពើពុមករលួយន្ថ្ន្ក់មូលដា្ឋ្ន កង្វះធនធានប៉ូលីស 
ខ្វះការសម្បសម្ួលរវាងនាយកដា្ឋ្ន និងអង្គភាពខ្វះចំណ្ះដឹងផ្ន្កច្បាប់និងនីិិវិធី បញ្ហ្ព័ស្តុភារសម្្ប់ 
ឆ្លើយិបទ្នឹងករណីរំល្ភបំពាន (ដូចាចា្ង្យ ការដឹកជញ្ជូន និងធនធានមនុមស្ស) ការមិនានចាិ់ទុមក 
ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារារឿងធ្ងន់ធ្ងរ និងទំនវមទា្ល្ប់ និងជំនឿន្ក្នុងមូលដា្ឋ្ន។ 

ទ្ះាយា៉្ងតណក៏ដ្យ តាមការស្្វជ្្វានបង្ហ្ញានឳកាសច្ើនតណស់ដ្លអាចឲ្យ ធ្វើអន្តរាគមន៍  
ាន។ ទ្ះបីាានគ្ូបង្វន និងឪពុមកា្ត្យាច្ើនានបដិស្ធមិនព្មនិយាយលម្អិិអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ 
ក៏ដ្យ សាលារវននានាត្ូវានគ្ចាិ់ទុមកថ យានដ៏សំខាន់ក្នុងការទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយបន្ត នូវព័ិ៌ាន 
ស្ដីពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ អង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាលនានាដ្លាន និងអង្គការផ្អ្កលើសហគមន៍ ក៏អាច 
ត្ូវានប្ើប្្ស់សម្្ប់បង្ហ្ញសារ ព៌ិាន ការអប់រំ និងការទំនាក់ទំនង (IEC) ស្ដីពីការការពារកុមារ 
ទ្ដល់ទស្សនិកជនកាន់ត្ច្ើន។ យុមទ្ធនាការដ្លានគ្លដ្ឆ្ព្ះទ្រកឪពុមកា្ត្យដ្យផ្ទ្ល់ អាច
បញ្ជ្ក់ពីជ្គជ័យដ៏ធំ ន្ក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង រវាងឪពុមកា្ត្យនិងកុមារ កាិ់បន្ថយបំរាមនានា 
អំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងជូនដំណឹងដល់ឪពុមកា្ត្យអំពីគ្្ះថ្ន្ក់នានាដ្លបង្ហ្ញឡើងតាមរយៈប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 
និងបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល។ បតណ្ត្ញទូរស័ព្ទ រាយការណ៏ទាន់ហ្ិុមការណ៏ និងទូរស័ព្ទសុមំជំនួយ ហាក់បី ដូចា 
កំពុមងត្ូវានប្ើប្្ស់ ហើយអាចកា្ល្យ ាឧបករណ៍ដ៏ានអានុមភាព សម្្ប់ទំនាក់ទំនង និងលើកកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹង។ ដូចគ្ន្ន្ះដ្រ ការដ្លកុមារានអ៊ីនធឺណិិប្ើប្្ស់ ានទូលំទូលាយ ក៏អាចយកមកធ្វើា 
មធ្យាាយផ្តល់សារដ៏ានប្សិទ្ធភាពទ្ឪពុមកា្ត្យ និងធ្វើាយុមទ្ធសាស្្តការពារកុមារពីការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទដ្រ ។



 12  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

អនុសាសន៍ផេសេងៗ 
 ១.  អន្តរាគមន៍ការពារគួរត្ប្ើប្្ស់វិធីគ្ប់ប្បយា៉្ង ដ្យផ្តល់ទ្ឲ្យកុមារ ឪពុមកា្ត្យរបស់កុមារ 

និងសហគមន៍ នូវព័ិ៌ាន ជំនាញ និងយុមទ្ធសាស្្តការពារកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ  
គ្ប់ប្ភ្ទ ទ្ះបីត្ូវមនុមស្សប្ល្កមុមខ ជនបរទ្ស មនុមស្សន្មូលដា្ឋ្ន មិិ្តភក្តិ ឬ សាជិក 
គ្ួសារ គឺាអ្នកប្ព្ឹិ្តក៏ដ្យ។  

 ២.  អន្តរាគមន៍ការពារផ្ត្ិទ្លើការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារដ្លាទង្វើរបស់អ្នកធ្វើដំណើរ/   
ភ្ញៀវទ្សចរន្ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទ្សចរណ៍ផង និងាទង្វើរបស់មនុមស្សន្មូលដា្ឋ្ននិង 
ជនបរទ្សន្តាមិំបន់ជនបទដាច់ស្យាល និងកន្ល្ងជនាិិដើមនានា ដ្លន្ទីន្ះ 
អាា្ញ្ធរានសមិ្ថកិច្ចមិនងយនឹងទ្ដល់សហគមន៍ឡើយ ហើយបើតាមរាយការណ៍                        
អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារច្ះត្បន្តឆ្ព្ះទ្រកកុមារកាន់ត្ច្ើនឡើង។

 ៣.  គ្្ះថ្ន្ក់ និងភាពងយរងគ្្ះរបស់កុមារចំព្ះការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ មិនអាចសរុមបទ្ា
សា្ថ្នភាពមួយាក់លាក់ានឡើយ ដូចា ភាពក្ីក្ វិ្តានន្វិស័យទ្សចរណ៍។ល។  
ានកតា្ត្មួយចំនួន រួមានបរិសា្ថ្នរស់ន្ និងបរិបទស្ដ្ឋកិច្ច ានជះឥទ្ធិពលយា៉្ងខា្ល្ំង 
ទ្លើអាកប្បកិរិយា គឺានន័យថ ឥរិយាបទ និងទង្វើនានា ចាំាច់ត្ូវានការសង្ក្ិតាម 
រយៈការយល់ឃើញារួម និងដ្យឆប់រហ័ស។ ការវិភាគាប្ចាំទ្លើសា្ថ្នភាព នឹងត្ូវាន 
ាចាំាច់ ដើម្បីឲ្យសា្គ្ល់ពីការប្្ប្ួលអាកប្បកិរិយា។ ចំព្ះវិធី និងឧបករណ៍ទប់សា្ក្ិ់ 
ចំាច់ត្ូវពិនិិ្យ និងពិចារតណឡើងវិញាប្ចាំ ទាក់ទងទ្នឹងការយល់ឃើញ និងចំតណប់ 
អារម្មណ៍ដ្យឆប់រហ័សន្ះ ាាងដ្យលម្អិិ។  

 ៤.  គួរយកចិិ្តទុមកដាក់ទ្លើការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារា ដ្លពុមំសូវានអ្នកដឹង ហើយដ្ល 
ទទួលានការស្្វជ្្វិិចិួច ាពិស្សកុមារា ដ្លងយរងគ្្ះច្ើនាងគ្ដ្យសារ 
ការច្ះត្បន្តុះបង្អ្ប់ពួកគិ់ ន្ជុមំវិញបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទាមួយភ្ទដូចគ្ន្។ ចាំាច់ត្ូវធ្វើការស្្វ 
ជ្្វបន្ថ្មទវិទ្លើបម្្បម្ួលន្វិធីនានារបស់អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារដូចាការ 
ប្ើប្្ស់ម្អណ្តើកាដើម និងទ្លើការចូលទ្រកកុមារតាមរយៈការងរក្ល្ងកា្ល្យ។

 ៥.  កុមារគួរត្ាគ្លដ្ ន្ក្នុងអន្តរាគមន៍ការពារ ហើយត្ូវទទួលនូវការអប់រំ ដើម្បីជួយឲ្យ      
ពួកគិ់សា្គ្ល់ពីសញ្ញ្ន្ការរំល្ភបំពាន (រូមទាំងល្បិចលួងល្មផងដ្រ) ហើយដើម្បីលើក
ទឹកចិិ្តពួកគិ់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ិ៌ានដល់មនុមស្សព្ញវ័យតណា្ន្ក់ដ្លគួរឲ្យទុមកចិិ្ត ប្សិនបើ
ខ្លួនកំពុមងទទួលរងការរំល្ភបំពាន។

 ៦.  អន្តរាគមន៍ការពារគួរត្អនុមវិ្តទ្ដល់កុមារដ្លាសិស្សសាលា និងកុមារដ្លងយរងគ្្ះ 
(ក្ម្ងតាម ចិញ្ចើមថ្នល់ និងក្ម្ងប្កបការងរ និងក្ម្ងពិការ) ដ្លមិនអាចទទួលការអប់រំ 
ក្នុងប្ព័ន្ធ ឬ មិនទទួលានសារស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និងស្វាការពារន្ះ។ 

 ៧.  ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ច្កវិទ្យា ានិួនាទីកាន់ត្សំខាន់ចំព្ះជីវិិរស់ន្របស់កុមារ ព្លគឺ 
ាប្ភពន្ការកំសាន្តផង និងាប្ភពព័ិ៌ានផង។ គួរត្បង្ហ្ញព័ិ៌ាន និងសារផ្ស្ងៗ ដល់ 
កុមារ តាមរយៈទម្ង់ទំនាក់ទំនងនានា ដ្លខ្លួនព្ញចិិ្ត។ វិធីផ្តល់ព័ិ៌ានតាមប្បផ្លូវការ 
ាងន្ះ ដូចាខិិប័ណ្ណ កូនសវវភ្ខិិប័ណ្ណ និងផ្ទ្ំងផ្សព្វផ្សាយ អាចសមនឹងប្ើប្្ស់ 
ាងន្ះ ចំព្ះក្ម្ងតាមចិញ្ចើមថ្នល់ និងក្ម្ងប្កបការងរ ដ្លានអ៊ីនធឺណិិ និងទូរស័ព្ទ 
ប្ើប្្ស់ិិចាងន្ះ។ គួរលើកកម្ពស់បតណ្ត្ញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារដ្លានស្្ប់ ាពិស្ស 
ន្តាមិំបន់ដាច់ស្យាល។
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 ៨.  ឪពុមកា្ត្យគួរត្ាគ្លដ្ន្ក្នុងអន្តរាគមន៍ទប់សា្ក្ិ់ និងត្ូវទទួលានព័ិ៌ាន និងជំនាញ 
ដើម្បីអាចការពារ និងទំនាក់ទំនងប្កបដ្យសុមវិ្ថិភាពាមួយកុមារា និងកុមារី ។ ឧបករណ៍ 
សម្្ប់អ្នកថ្ទាំ គួរត្រាប់បញ្ចូលទាំងការយល់ និងទទួលសា្គ្ល់ទ្លើសញ្ញ្នានា ដ្លបង្ហ្ញ 
ឲ្យឃើញពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។

 ៩.  ឪពុមកា្ត្យ និងអ្នកកាន់ភារកិច្ច កំពុមងប្ើបច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗមិនានញឹកញាប់ទ្ ហើយក៏មិន 
សា្ទ្ិ់ជំនាញដូចកុមារដ្រ ហ្ិុមន្ះហើយ ជួនកាល ានធ្វើឲ្យពួកគិ់មិនដឹងអំពី ចំតណប់ 
អារម្មណ៍ និងទង្វើរបស់កុមារឡើយ។ ឪពុមកា្ត្យ និងអ្នកកាន់ភារកិច្ចត្ូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងានិច្ច 
អំពីឧបករណ៍ និងបតណ្ត្ញទំនាក់ទំនងនានាដ្លពួកគិ់ប្ើប្្ស់ ព្្ះថ អ្វីទាំងអស់ន្ះអាច
ធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយារបស់កុមារានការប្្ប្ួលខា្ល្ំងតណស់ ឬអាចធ្វើឲ្យគ្្ះថ្ន្ក់ដល់ជីវិិរបស់
ពួកគិ់។ .

 ១០.  ត្ូវានយុមទ្ធនាការផ្ស្ងៗ ន្ក្នុងមជ្ឈដា្ឋ្នអ្នកដំណើរកំសាន្ត និងភ្ញៀវទ្សចរ ដើម្បីកាិ់បន្ថយ 
សកម្មភាពដ្លធ្វើឲ្យកុមារច្ះត្បន្តន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ានិច្ច និងាពិស្ស គឺកុមារដ្ល 
ងយរងគ្្ះដ្យសារការជួញដូរ ដូចាកាិ់បន្ថយការឲ្យទានដល់ ក្ម្ងសុមំទាន ឬការទិញ 
របស់របរពីកុមារអ្នកលក់ាដើម។

 ១១.  អន្តរាគមន៍ន្ថ្ន្ក់សហគមន៍ គួរត្រួមគ្ន្ប្ើប្្ស់ និងគំទ្យន្តការដ្លានស្្ប់ 
ដើម្បីការពារកុមារន្មូលដា្ឋ្ន ។ យន្តការទាំងន្ះ ត្ូវានធ្វើសាហរណកម្មរួចហើយ 
ន្ក្នុងសហគមន៍នានា ហើយកិច្ចសហការទាំងអស់ក៏គួរត្ផ្តល់ាទម្ង់កសាងសមិ្តភាព 
ន្មូលដា្ឋ្ន និងរួមចំណ្កធ្វើឲ្យកម្មវិធីន្ះាននិរន្តរភាព។

 ១២.  ក្្ពីផ្តល់ព័ិ៌ាន និងការអប់រំ អន្តរាគមន៍ទាំងតយ ក៏គួរត្ានការិស៊ូមិិាមួយអង្គភាព
ានសមិ្ថកិច្ចាន់ខ្ពស់ដ្លពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីក្សម្ួល និងអនុមវិ្តការឆ្លើយិបដ្យយុមិ្តិធម៌
ក្នុងបទឧក្ិដ្ឋ ចំព្ះការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ាាងប្ើប្្ស់ដំណ្ះស្្យដ្យប្ើប្្ស់
រដ្ឋប្បស្ណី ដូចាការបង់ប្្ក់សំណង ឬសំណើរវបការាដើម និងដើម្បីធានារវបចំឲ្យានល្អ 
នូវធនធាននានា និងការបណណ្តះបតណ្ត្លផ្ស្ងៗ សម្្ប់អាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្នដ្លគួរឲ្យទុមកចិិ្ត    
ដ្យានការឆ្លើយិបទ្នឹងករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទផ្ស្ងៗលើកុមារ ។
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អនុមសញ្ញ្របស់អង្គការសហប្ាាិិស្ដីពី   

សិទ្ធិកុមារ
  
មាតេេ ៣៤

ភាគីរដ្ឋទាំងអស់ត្ូវអនុមវិ្តដើម្បីការពារកុមារពីការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ និងការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទ គ្ប់រូបភាពទាំងអស់។ ដើម្បីសម្្ចគ្លដ្ន្ះ ភាគីរដ្ឋទាំងអស់ ត្ូវចាិ់វិធានការ 
គ្ប់ប្បយា៉្ងឲ្យានសមស្ប និងាក់លាក់ ន្ក្នុងថ្ន្ក់ាិិ ថ្ន្ក់ទ្វ្រភាគី និងពហុមភាគី 
ក្នុងគ្លបំណងទប់សា្ក្ិ់ ៖

ក.    គ្ឿងទាក់ទាញទឹកចិិ្ត ឬការបង្ខិិបង្ខំកុមារតណា្ន្ក់ឲ្យចូលរួមន្ក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ
តណមួយខុមសច្បាប់។

ខ.    ប្ើប្្ស់កុមារដ្យការក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងព្ស្យាកម្ម ឬទង្វើផ្លូវភ្ទខុមសច្បាប់ 
ផ្ស្ងៗទវិ។ 

គ.    ប្ើប្្ស់កុមារដ្យការក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសកម្មភាពប្បអាសអាភាស 
និងសា្ភ្រអាសអាភាស។ 



សេចក្តីផ្ដើម

ជំពូកទី១
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ទី១ ៖ សេចក្តីផ្តើម

សាវតា
រាយការណ៍ន្ះ បង្ហ្ញពីការរកឃើញន្ការសិក្សាចំនួនបួនដាច់ដ្យឡ្កគ្ន្  ដ្លានធ្វើឡើង 
ន្ក្នុងសហគមន៍ងយរងគ្្ះន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ ប្ទ្សស្ និង 
ប្ទ្សសវិតណម ស្ដីអំពីចំណ្ះដឹង អាកប្បកិរិយា និងទង្វើផ្ស្ងៗ ដ្លទាក់ទងទ្នឹង ការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទ រាប់ទាំងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរផង។ ការសិក្សាទាំងន្ះ ត្ូវានធ្វើឡើងដើម្បី
ាការរួមចំណ្កន្ក្នុងការរវបចំនិងទម្ង់គំនិិន្គម្្ងកុមារភាពផ្ន្កបង្ក្រ ។

គមេេងកុមារភាព
កម្្ងកុមារភាព គឺាគំនិិផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់រដា្ឋ្ភិាលអូស្្តាលី ដ្លានចំតណយទឹកប្្ក់ចំនួន 
៧,៥លានដុមលា្ល្រអូស្្តាលីដើម្បីប្យុមទ្ធប្ឆំងការរំល្ភបំពាន ផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ 
ក្នុងមហាអនុមិំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ាពិស្សន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ  
ប្ទ្សស្ និងប្ទ្សសវិតណម។ កម្មវិធីដ្លានរយៈព្លបីឆ្ន្ំកន្លះ (២០១១-២០១៤) ាន
បង្កើិឲ្យានកិច្ចសហការគ្ន្មួយ រវាងការិយាល័យអង្គការសហប្ាាិិ ទទួលបន្ទុកគ្ឿងញៀន 
និងឧក្ិដ្ឋកម្ម (UNODC) និងអង្គការទស្សនៈពិភពល្ក ដើម្បីដ្ះស្្យបញ្ហ្ធ្ងន់ធ្ងរមួយ គឺការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍។ គម្្ងន្ះានពីរផ្ន្កគឺ ការពារ និងបង្ក្រ។ 

ន្ក្នុងផ្ន្កការពារ អង្គការ UNODC ានសហការាមួយទីភា្ន្ក់ងរអនុមវិ្តន៍ច្បាប់នានា ដើម្បី 
ការពារកុមារ ដ្យត្ូវពង្ឹងការឆ្លើយិបនានាចំព្ះការអនុមវិ្តច្បាប់។ ន្ផ្ន្កបង្ក្រ អង្គកាទស្សនៈ  
ពិភពល្ក ានសហការាមួយអាា្ញ្ធរនានា វិស័យឯកជន និងសហគមន៍ផ្ស្ងៗ ដើម្បីការពារ 
កុមារមិនឲ្យ កា្ល្យាជនរងគ្្ះន្ក្នុងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍។

ផ្ន្កបង្ក្រ ានគ្លដ្ឆ្ព្ះទ្រកអ្នកសម្ដ្ងសំខាន់ៗ ដ្យានការទទួលខុមសត្ូវាពិស្ស 
ក្នុងការថ្រក្សាសុមវិ្ថិភាពកុមារ ឲ្យរួចផុមិពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ ារួម ផ្ន្កបង្ក្រន្ះ គឺចាប់ផ្ដើមពី 
កុមារខ្លួនឯង ឪពុមកា្ត្យរបស់កុមារនិងអ្នកថ្ទាំ សាជិកសហគមន៍ (ឬអ្នកកាន់ភារកិច្ច) ដ្យានការ
ទទួលខុមសត្ូវការពារកុមារ (សាសសភាពទី១)។ ក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍ន្ថ្ន្ក់បនា្ទ្ប់ គ្ានពង្ឹង
ល្ខទូរស័ព្ទជំនួយកុមារ ដើម្បីលើកកម្ពស់យន្តការផ្សព្វផ្សាយព័ិ៌ាន និងទំនាក់ទំនងថ្ន្ក់ាិិ 
សម្្ប់កុមារា និង កុមារីដ្លងយរងគ្្ះ (សាសសភាពទី២)។ អ្នកធ្វើដំណើរទូទ្ និង ឧស្សាហកម្ម 
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ការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ នេក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 
និង ការធ្វើដំណើរ 
ចំព្ះគម្្ងកុមារភាព ផ្ន្កបង្ក្រ និងរាយការណ៍ន្ះ ឃ្ល្ថ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ គឺគ្និយមប្ើាងឃ្ល្ផ្ស្ងៗទវិ ដូចា 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ ព្្ះថ ៖ 

   ពាកេយ "ទេសចរណ៍ផ្លូវភេទកុមារ" មានខ្លឹមសារមិនគេប់គេេន់សមេេប់ផ្តេតលើផលប៉ះពាល់ 
នេបទឧកេិដ្ឋ ការកេងបេវ័ញ្ច និងគេេះថ្នេក់មួយដ៏ធំ ដេលបណ្តេលមកពី ទមេង់រំលេភបំពាន 
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះឡើយ ហើយក៏មិនសមសេបទេនឹងវិធីសាសេ្តផ្អេកលើសិទ្ធិកុមារដេរ។

   នេបេទេសភាគចេើន បទឧកេិដ្ឋនេការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារបានកើត ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងមនុសេសគេប់គ្នេ ដេយមិនបេកាន់សញ្ជេតិឡើយ។ ការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ 
អាចកើតមាននេតាមទីកន្លេងផេសេងៗ រួមទាំងនេក្នុងវិស័យវិស័យទេសចរណ៍ 
និងការធ្វើដំណើរ។ 

   ភ្ញៀវទេសចរមានបេភេទខុសៗគ្នេ ភាគចេើនភ្ញៀវទាំងនេះ គឺជាអ្នកគេរពចេបាប់សង្គម និង
ជាអ្នកធ្វើដំណើរដេលរំលេភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ ។ អ្នករំលេភបំពានផ្លូវភេទ ឬហេថ 
ជនឧកេិដ្ឋ អាចជាអ្នកទេសចរ ឬជាជនបរទេសមកធ្វើការ ឬជាជនបរទេស មករស់នេ 
ដេលបេើបេេស់បរិយាកាសធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ដើមេបីរំលេភបំពានលើកុមារ។ 

វាាចាំាច់ត្ូវកិ់សា្គ្ល់ថ ប្ភ្ទខុមសគ្ន្ទាំងន្ះ អាចហាក់ដូចាាក់លាក់ និងស្ថិិន្ដាច់ 
ដ្យឡ្កពីគ្ន្ ន្ព្លមើលពីចា្ង្យ។ ប៉ុមន្ត្ ភាពខុមសគ្ន្ប្បន្ះន្ក្នុងការប្ើប្្ស់ភាសា អាចាន 
លក្ខណៈដាច់ឆ្ង្យពីគ្ន្ខា្ល្ំង ន្ព្លផ្សព្វផ្សាយ និងយល់ដឹងអំពីការពិិស្ដីពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ
កុមារ និងអាកប្បកិរិយារបស់ជនល្មើស តាមរយៈភាសា និងវប្បធម៌ ាមួយមនុមស្សដ្លទទួលខុមសត្ូវ 
ដ្យផ្ទ្ល់ក្នុងការការពារកុមារ។ ឧទាហរណ៍ ដើម្បីឲ្យច្បាស់ខា្ល្ំងាងន្ះ ត្ូវសំដ្លើពាក្យដ្ល
ទាក់ទងនឹងច្បាប់ាធរាន និងយន្តការទប់សា្ក្ិ់ ដ្លគ្ប់គ្ន្ត្ូវអនុមវិ្តតាមដ្យឥិលំអវង។ 
ហ្ិុមន្ះ ឥទ្ធិពលន្ភាសា និងបច្ច្កវិទ្យា ានជះឥទ្ធិពលទ្លើកុមារពិិ ហើយឥទ្ធិពលន្ះ ានដឹក 
នាំគម្្ងកុមារភាព ផ្ន្កបង្ក្រដំបូងបំផុមិ។ 

ពីរទសវស្សិ៍កន្លងទ្ន្ះដ្យសារការយល់ដឹងអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ កុមារ ានកើនឡើងន្ 
ក្នុង ប្ទ្សនានា ដូចា ប្ទ្សអូស្្តាលី អង់គ្ល្ស និងសហរដ្ឋអាម្រិក គ្ានពង្ឹងច្បាប់ និងនីិិវិធី 
ាប្ព័ន្ធ ដើម្បីការពារ និងឆ្លើយិប៣។ អាស្័យហ្ិុមន្ះ ជនដ្លអាចាអ្នករំល្ភបំពានផ្លូវ ភ្ទកុមារ 
គឺកំពុមងសម្លឹងរកវិធីងយស្ួល ដើម្បីចូលទ្រកកុមារន្ក្នុងប្ទ្សដទ្ទវិ។ ព័ិ៌ាននិងស្ចក្តី 
រាយការណ ៍អំពីប្ាាិិរបស់ខ្លួន ដ្លធ្វើដំណើរទ្រំល្ភបំពានលើកុមារន្ក្នុងប្ទ្សដទ្ទវិ     
រួមាមួយការយល់ដឹងស្ដីពីឥទ្ធិពលដ៏គួរឲ្យរន្ធិ់ន្បញ្ហ្ន្ះទ្លើកុមារ និងសហគមន៍ បញ្ជ្ក់ថ

ទ្សចរណ៍ ត្ូវានភារកិច្ចជួយ តាមរយៈយុមទ្ធនាការទ្សចរណ៍ ដើម្បីសុមវិ្ថិភាពកុមារ និង ការបណណ្តះ 
បតណ្ត្ល ក្សម្ួលវិស័យទ្សចរណ៍ ប្កបដ្យការទទួលខុមសត្ូវកាន់ត្ខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណ្ក ន្ក្នុង 
បរិសា្ថ្នថ្រក្សាសុមវិ្ថិភាព និងការពារកុមារ (សាសភាពទី៣)។ ាចុមងក្្យ អាា្ញ្ធរដ្លពាក់ព័ន្ធ ត្ូវ 
ានគំទ្ឲ្យលើកកម្ពស់ការឆ្លើយិបទ្នឹងកិច្ចការពារមិនឲ្យាន ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារា 
និង កុមារីន្ក្នុងវិស័យវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ (សាសសភាពទី៤)។ អន្តរាគមន៍ផ្ស្ងៗ 
ទ្តាមកម្ិិខុមសៗគ្ន្ន្ះ ានផ្សារភា្ជ្ប់គ្ន្តាមរយៈការ ទាញយកលទ្ធផល ពីលើចុមះក្្ម និងពីក្្ម 
ឡើងលើ ការរវនសូត្ ទិន្នន័យ និងសកម្មភាព (សាសសភាពទី៥)។ ការសិក្សាដ្លគ្ាន សង្ខ្បន្ 
ក្នុងរាយការណ៍ន្ះ ដ្លទាក់ទងនឹងកុមារ ឪពុមកា្ត្យ និងអ្នកថ្ទាំ អ្នកកាន់ភារកិច្ច និងសាជិក 
សហគមន៍ ានផ្តល់នូវទម្ង់គំនិិជ្្លជ្្ សម្្ប់អន្តរាគមន៍កម្មវិធី។ ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលទាំងន្ះ 
គឺាការ សម្ដ្ងនូវគ្លបំណងាស្នូលរបស់ ផ្ន្កការពារ ដើម្បីលើកកម្ពស ់ការបន្តកិច្ចខិិខំក្នុងការពារ
កុមារ ពីការបំពានផ្លូវភ្ទ ន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ ប្កបដ្យនិរន្តរភាព និងប្សិទ្ធភាព។ គ្សង្ឃឹមថ 
ការរកឃើញន្ះ នឹងបន្តទ្មុមខទវិ នូវកម្មវិធីការស្្វជ្្វ និងការខំប្ឹងាបន្តដើម្បីទប់សា្ក្ិ់ការរំល្ភ  
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារដ៏គួរឲ្យរន្ធិ់ន្ះ។ 

៣ ប្ទ្សនានាដូចា UK សហរដ្ឋអាម្រិក 
និង អូស្ត្្លី ានអនុមម័ិច្បាប់យា៉្ងិឹងរឹង 
ទ្លើ ទម្ង់ផ្ស្ងៗន្ការបំពានផ្លូវភ្ទ 
កុមារ រួមទាំងការបំពានដ្យការបណណ្តះ
អារម្មណ៍ផ្លូវភ្ទ និងដាក់បញ្ញិ្តិិឹងរុមឹងអំពី
ការគ្ប់គ្ងក្្យព្ល ានអនុមសញ្ញ្ 
ទ្លើជនល្មើស។ គ្ានអនុមវិ្តដំណើរការ 
ពិនិិ្យពិច័យយា៉្ងិឹងរុមឹង ចំព្ះមនុមស្សតណា្ន្ក់
ដ្លកំពុមងបំព្ញភារកិច្ចជិិស្និទ្ធ ាមួយកុមារ 
ឬមនុមស្សដទ្ទវិដ្លងយរងគ្្ះ។ 
សហគមន៍នានា និងសាធារណជន កំពុមងាន 
ការយល់ដឹង និងទទួលានការអប់រំស្ដីពី 
គ្្ះថ្ន្ក់ ន្ការបំពានផ្លូវភ្ទកុមារតាមរយៈ 
ការលើកកម្ពស់សមិ្ថភាពន្ប្ព័ន្ធ ារពារ 
កុមារ ផ្ន្កវិា្ជ្ជីវៈ និងសា្ថ្ប័ន ព្មទាំង 
បង្កើនការយល់ដឹងន្ក្នុងសហគមន៍ 
តាមរយៈការពិភាក្សាាសាធារណៈ។
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ការយល់ដឹងស្ដីពីឥទ្ធិពលដ៏គួរឲ្យរន្ធិ់ន្បញ្ហ្ន្ះទ្លើកុមារ និងសហគមន៍ បញ្ជ្ក់ថប្ទ្សនានា 
ដូចាប្ទ្សអូស្្តាលី អង់គ្ល្ស និងសហរដ្ឋអាម្រិក ត្ូវទទួលខុមសត្ូវ និងានភារកិច្ចអនុមវិ្តវិធានការ។ 

ពុមំានអ្នកតណដឹងពីទំនាក់ទំនងដ្យផ្ទ្ល់ រវាងប្ភពដើម និងបំណងរបស់ជនល្មើស ក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធ 
សកម្មភាពផ្លូវភ្ទាមួយកុមារិូចៗឡើយ។៤ ការស្្វជ្្វខ្លះានបង្ហ្ញថ អ្នកធ្វើដំណើរបំពានផ្លូវភ្ទ 
លើកុមារដ៏ច្ើនន្ក្នុងមហាអនុមិំបន់ទន្ល្ម្គង្គ គឺានប្ភពន្អាសុមី៥ ទ្ះបីាមិនានបង្ហ្ញន្ក្នុង 
ស្ថិិិាផ្លូវការន្ការចាប់ខ្លួន និងការច្ទប្កាន់នានាក៏ដ្យ ។ ានមូលហ្ិុមមួយចំនួនត្ូវានលើក 
ឡើង ដើម្បីពន្យល់អំពីភាពមិនស្បគ្ន្ន្ះ។ គ្ានបង្ហ្ញថ ការចាប់ខ្លួនបុមរសស្ប្កសមកពីបច្ចឹម
ប្ទ្ស ក្នុងចំនួនកាន់ត្ច្ើន ផ្ទុយពីជនល្មើសន្អាសុមី អាចានទំនាក់ទំនងទ្នឹងរឿងដ្លជន 
ល្មើស ាអ្នកបច្ចឹមប្ទ្សានចិិ្តចង់ស្វ្ងរកកុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ រីឯអ្នកជនល្មើសាជនាិិអាសុមី
ប្ព្ឹិ្តចំព្ះកុមារ តាមរយៈបតណ្ត្ញដ្លានលក្ខណៈបិិាំង៦។ លើសពីន្ះ ន្តាមទីក្ុមងន្អាសុមី 
ាទូទ្ អ្នកបច្ចឹមប្ទ្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ាងគ្ ហ្ិុមន្ះជនល្មើសង ាយនឹងត្ូវគ្ចាប់ខ្លួនតណស់ 
ហើយរឿងន្ះ ានទាក់ទាញចំតណប់អារម្មណ៍ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការខិិខំគំទ្ពីអង្គការនានា  
ដ្លានទីតាំងន្បច្ចឹមប្ទ្ស។ ជនល្មើសបច្ចឹមប្ទ្ស ដ្លមកពីអូស្្តាលី សហរដ្ឋអាម្រិក 
អង់គ្ល្ស និង ប្ទ្សដទ្ទវិ ក៏ទំនងប្ឈមមុមខនឹងការចាប់ខ្លួនាងគ្ ដ្យសារវិធានការការពារ 
ាមុមនរបស់រដា្ឋ្ភិាលប្ទ្សន្ះ ដើម្បីកាិ់ទ្សពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ដ្លប្ព្ឹិ្តការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារន្បរទ្ស។ យូរៗទ្ កម្មវធីាច្ើនដ្លប្យុមទ្ធប្ឆំងនឹងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ 
កុមារន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ ានទទួលមូលនិធីពីរដា្ឋ្ភិាលន្ប្ទ្សដដ្ល 
ន្ះ ដ្លធ្វើឲ្យផ្ត្ិលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន៧។ តាមការស្្វជ្្វក៏ានបង្ហ្ញដ្រថ អ្នកធ្វើដំណើរ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ភាគច្ើនគឺាមនុមស្សប្ុមស បើតាមអត្្ា៉្ន់សា្ម្នន្អ្នកបំពានផ្លូវភ្ទា
ស្ត្ី ធវបទ្នឹងមនុមស្សប្ុមសន្ះ គឺ ១:១០៨។ ាទូទ្ គ្កំណិ់ជនល្មើសាមនុមស្សស្ីថ ាអ្នក 
សមគំនិិ ដ្យាននាទីស្វ្ងរកកុមារមកឲ្យជនល្មើសដ្លខ្លួនានទាក់ទង។ គ្ានបង្ហ្ញថ 
ារឿយៗ កិច្ចការស្វ្ងរកន្ះ គឺានាទីរបស់មនុមស្សស្ី ព្្ះងយស្ួលទាញយកស្ចក្តីទុមកចិិ្តពីកុមារ 
ាងមនុមស្សប្ុមស៩។

ន្ក្នុងគ្លបំណងន្ការស្្វជ្្វន្ះ បញ្ហ្ទ្សចរណ៍ន្ក្នុងស្ុមក និងអ្នករំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
ដ្លធ្វើដំណើរ និងប្ព្ឹិ្តបទល្មើសនានាដ្លស្ថិិក្នុងយុមតា្ត្ធិការ ន្ប្ទ្សរបស់ជនល្មើស 
ត្ូវាន ដកច្ញ។ ជនាិិមួយ ដ្លប្ព្ឹិ្តការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងប្ទ្សរបស់ខ្លួន 
គួរត្ត្ូវ ាប់ច្ទពីបទរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ គ្លបំណងនាំយកអំពើរំល្ភបំពានន្ះ 
មកដាក់ន្ក្្មការធ្វើដំណើរ ពីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ានរារាំងដល់កិច្ចខិិខំកាិ់ទ្ស ហើយ
មិនានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ធាិុមន្បទល្មើសរំល្ភបំពានគ្ប់គ្្ន់ឡើយ ។ តាមលំនាំន្ះ កិច្ចសហការ 
ក្នុងការការពារ និងកាិ់បន្ថយ ក៏គួរត្ានឆ្លុះបញ្ច្ំងពិិប្្កដអំពីក្បខ័ណ្ឌច្បាប់ទាំងន្ះ ដើម្បីាឧិ្តម
ប្យ្ជន៍ចំព្ះកុមារ។ 

ទ្ះាយា៉្ងតណក៏ដ្យ ឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ដ្លបម្ើឲ្យភ្ញៀវទ្សចរ អាចនឹងពាក់ព័ន្ធដ្យផ្ទ្ល់ 
និងមិនផ្ទ្ល់ ន្ក្នុងការធ្វើឲ្យានការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារ ។ ហ្ិុមន្ះ គ្ត្ូវពិនិិ្យមើលទ្ 
លើគ្លដ្ ទ្សចរណ៍ក្នុងស្ុមក ន្ក្នុងបរិបទធំទូលាយាងន្ះ ន្គម្្ងកុមារភាព ផ្ន្កបង្ក្រ 
ដើម្បីបង្កើិ បរិសា្ថ្នទ្សចរណ៍ សម្្ប់ការពារសុមវិ្ថិភាពជូនកុមារ ។  

ការបេេបេួលនេក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ (GMS) 
ិំបន់អាសុមីអាគ្ន្យ៍ ានទទួលសា្វ្គមន៍ការមកដល់ន្ភ្ញៀវទ្សចរអន្តរាិិចំនួនាង៩២,៧ លាននាក់ 
ន្ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣។ ចំនួនន្ះានកើនឡើង១០% គិិចាប់ពីឆ្ន្ំ២០១២មក ដ្លធ្វើឲ្យិំបន់ន្ះកា្ល្យ 
ាិំបន់ដ្លានកំណើនភ្ញៀវទ្សចរលឿនបំផុមិ ន្លើពិភពល្ក១០។ ទីផ្សារដ្លាប្ភពមួយដ៏ 
សំខាន់សម្្ប់ប្ទ្សទាំងអស់ កើិឡើងមកពីក្នុងសាគមន្ិំបន់ប្ាាិិអាសុមីអាគ្ន្យ៍ (អាសា៊្ន) 
ដ្លានចំណ្កចំនួន៤៥% ន្ឆ្ន្ំ២០១២១១។ ន្ិំបន់អាសុមីភាគអាគ្ន្យ៍ គ្រំពឹងថ លំហូរពីិំបន់ 
មួយទ្ិំបន់មួយនឹងកើនឡើងបន្ថ្មទវិ ព្្ះប្ទ្សទាំងអស់ានត្វមខ្លួនសម្្ប់ទីផ្សារត្មួយ
របស់អាសា៊្ន ឬសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាសា៊្ន (ABC) ដ្លនឹងត្ូវអនុមវិ្តយា៉្ងព្ញល្ញ ន្ឆ្ន្ំ 
២០១៥១២។

៤ ឯកសារ  Putman-Cramer (2005) ស្ដីពី 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ ការសិក្សាស្្វជ្្វស្ដីពី
ទំហំន្បញ្ហ្ និងការវាយិម្ល្ របស់គំនិិផ្ដួចផ្តើម 
ទ្សចរណ៍ប្ឆំងផ្លូវភ្ទកុមារ, COSECAM

៥ ឯកសារ Niron et al (2001) ស្ដីពីការងររបស់ 
កុមារ, ឥទ្ធិពលន្មនុមស្សព្ញវ័យ៖ ទ្សចរណ៍ផ្លូវ 
ភ្ទកុមារ -បញ្ហ្ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា; 

អង្គការទស្សនៈពិភពល្ក និងអង្គការសង្គ្្ះ 
កុមារ (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០០៩) អ្នកបំពានផ្លូវភ្ទគ្ម្ន 
ព្ំដ្ន៖ ការសុមើបអង្ក្ិស្ដីអំពីការបំពានផ្លូវ
ភ្ទ និងការក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ ន្ប្ទ្សស្ 
កម្ពាុ និងភាូ ទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ និង 
ទ្សចរណ៍។

៦ គម្្ងការពារ សាកលវិទ្យាល័យ Johns 

Hopkins (2007) ស្ដីពីទ្សចរណ៍ 
ផ្លូវភ្ទកុមារ អន្តរាិិ ៖ ទំហំន្ះបញ្ហ្ និង 
ករណីសិក្សាប្បប្វបធវប។

៧ ឯកសារ Putman-Cramer (2005), 

ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ ការសិក្សាស្្វជ្្វស្ដីពី
ទំហំន្បញ្ហ្ និងការវាយិម្ល្ របស់គំនិិ ផ្ដួចផ្តើម 
ទ្សចរណ៍ប្ឆំងផ្លូវភ្ទកុមារ, COSECAM

៨ ការបកស្្យមួយដ្លអាចយកាការានគឺ 
និនា្ន្ការសង្គម ចំព្ះការប្ះបង់ច្លនូវឥទ្ធិពល 
ន្ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទរវាងក្ម្ងប្ុមស និងនារី 
ព្ញវ័យ ។ អ្នកដ្លនឹងានប្្ប់ឲ្យដឹងអំពី
ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទរវាងបុមរសព្ញវ័យ និងក្ម្ង 
ប្ុមស ឬក្ម្ងសី្ ប្ហ្លាមិនអាចប្្ប់ឲ្យ 
ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទ រវាងនារីព្ញវ័យ 
និងក្ម្ងប្ុមសឡើយ ។ អង្គការ អង្គការសកម្មភាព 
ដើម្បីកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤), ការសុមើបអង្ក្ិ 
អំពីអ្នកដំណើរបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ ការវិភាគ 
ស្ដីពីនិនា្ន្ការ និងការប្ឈមន្ក្នុងផ្ន្កការបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ច ន្ក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុា។ 

៩ ឯកសារអង្គការសកម្មភាព ដើម្បីកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ 
ឆ្ន្ំ២០១៤) ស្ដីពីការសុមើបអង្ក្ិអំពីអ្នកដំណើរ
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ ការវិភាគស្ដីពីននិា្ន្ការ និង  
ការប្ឈមន្ក្នុងផ្ន្កការបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
និងការក្ងប្វ័ញ្ច ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ។

១០ ឯកសារអង្គការ UNWTO ស្ដីពី សុមចនាករ 
បង្ហ្ញពីបម្្បម្ួលន្ទ្សចរណ៍ក្
នុមង ពិភពល្ក វ្បសាយ http://www.

innovasjonnorgeno/Documents/old/

Documents/UNWTO  ចូលមើលចុមងក្្យ 
ន្ស្ង្ទី១០ ម្សា ២០១៤។

១១ ឯកសាររបស់សាគមប្ាាិិអា
សុមីអាគ្ន្យ៍ ស្ង្ទី៣១ មករា ២០១៤ 
ក្នុងវ្បសាយ http://www .asean .

org/ images/resources/2014/

Jan/StatisticUpdate28Jan/

Tourism%20 Update/Table%2030 .

pdf ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី១២ ម្សា 
២០១៤។

១២ ឯកសារអង្គការ UNWTO ស្ដីពីសូច
នាករបង្ហ្ញពីបម្្បម្ួលន្ទ្សចរណ៍ក្នុ
ងពិភពល្ក វ្បសាយ http://www .

innovasjonnorgeno/Documents/old/

Documents/UNWTO  ចូលមើលចុមងក្្យ 
ន្ស្ង្ទី១០ ម្សា ២០១៤។ 
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ទម្ង់សំខាន់ៗទាំងបីន្វិស័យទ្សចរណ៍ន្ក្នុងមហាអនុមិំបន់ទន្ល្ម្គង្គ គឺាទ្សចរណ៍កាន់ត្ 
ធំទូលាយ ទ្សចរណ៍ក្នុងិំបន់ និងទ្សចរណ៍ក្នុងស្ុមក។ ការកំសាន្តគឺាមូល ហ្ិុមដ៏ធំបំផុមិមួយ 
សម្្ប់ការធ្វើដំណើរទ្កាន់ិំបន់ន្ះ ានទាំងអាជីវកម្ម និងគ្ួសារដ្លទ្កំសាន្ត។ 
បុមព្វហ្ិុមសាសនា ការសិក្សា និងការស្ម័គ្ចិិ្ត គឺាមូលហ្ិុមផ្ស្ងទវិ សម្្ប់ដំណើរកំសាន្ត។ 

អង្គការទ្សចរណ៍ពិភពល្កន្អង្គការសហប្ាាិិ (UNWTO) ានព្យាករថ ិំបន់អាសុមីអាគ្ន្យ៍ 
គឺាិំបន់មួយដ្លគ្ចូលចិិ្តទ្កំសាន្តបំផុមិ ដ្លានភ្ញៀវទ្សចរចំនួន១៨៧លាននាក់ 
ដូចានព្យាករសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០៣០១៣។ ន្ព្លវិស័យទ្សចរណ៍បន្តកើនឡើងយា៉្ងឆប់រហ័ស
ន្ក្នុងិំបន់ ចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរដ្លអាចទ្សា្គ្ល់កុមារងយរងគ្្ះ ក៏នឹងកើនឡើងផងដ្រ។ 
អ្នកធ្វើដំណើរទ្ បរទ្សក្នុងគ្លដ្ពាណិជ្ជមកម្មដ្លកើនឡើងន្ះ កំពុមងនាំគ្ន្ទ្កំសាន្តន្ិំបន់ 
អាសុមីអាគ្ន្យ៍ ហើយជនបរទ្សដ្លមកធ្វើការ រស់ន្ និងចូលនិវិ្ត ក៏កើនឡើងច្ើនន្ក្នុងិំបន់។ 
ារឿយៗ អ្នកដ្លន្ឆ្ង្យពីផ្ទះ នឹងស្វ្ងរកអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទកាន់ត្ងយ។ លក្ខណៈប្ប 
ន្ះាន បង្កការលំាក និងគ្្ះថ្ន្ក់ដ៏ាក់លាក់ សម្្ប់ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ន្ក្នុងប្ទ្សគ្លដ្ ាពិស្សន្ប្ទ្សកំពុមងអភិវឌ្ឍ១៤។ ានការស្្វជ្្វថ្មីៗាងន្ះ 
ានបង្ហ្ញថ អ្នកធ្វើដំណើរបំពានផ្លូវភ្ទ កុមារន្ក្នុងមហាអនុមិំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ដ្លមកពីប្ទ្ស 
ដទ្ទវិន្ះានកើនឡើង១៥។ ាទូទ្ ទ្ះបីាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារន្ក្នុង
វិស័យទ្សចរណ៍ត្ូវានគ្រាយការណ៍ថ កើិឡើងន្ក្នុងទីក្ុមងធំៗក៏ដ្យ បញ្ហ្ន្ះ 
ក៏កំពុមងកើិឡើងន្ទីតាំងថ្មីៗ ដូចាិំបន់ដាច់ស្យាល និងិំបន់ដ្លគ្ប្ះបង់ច្ល១៦។

ការផ្ល្ស់ទីន្ក្នុងិំបន់ របស់ជនអន្ត្ប្ស្សន៍ដ្លងយរងគ្្ះ ក៏ទាក់ទាញកុមារឲ្យទ្កាន់
កន្ល្ងគ្លដ្ទ្សចរណ៍ ដ្យកុមារទាំងន្ះសង្ឃឹមចង់ានប្្ក់ ទ្ះពួក គិ់ន្ា្ន្ក់ឯង 
ឬន្ាមួយគ្ួសាររបស់ខ្លួនក៏ដ្យ។ កាលៈទ្សៈទាំងអស់ន្ះ រួមទាំងសា្ថ្នភាព សង្គម-
ស្ដ្ឋកិច្ច និងសា្ថ្នភាពចំនួនប្ាជនន្ក្នុងមូលដា្ឋ្ន ានកម្ិិទាបផងន្ះ ានបង្កើិនូវទំន្រ 
ខា្ល្ំង ឆ្ព្ះទ្រកការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារ។ គ្ានបង្ហ្ញថ កន្ល្ងគ្លដ្ទ្សចរណ៍ន្ក្នុងិំបន់ 
កំពុមងបង្កើនការងររបស់ខ្លួន ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តន្ក្នុងិំបន់ ាពិស្សបុមរសៗ 
តាមរយៈស្វានានា ដូចា កន្ល្ងកំសាន្ត ព្លយប់ ឬកន្ល្ងអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទាដើម១៧។ ការស្្វជ្្វ 
ានបង្ហ្ញថ ារឿយៗ អ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តទាំងន្ះ ានចំណូលចិិ្ត ទ្លើនារីក្ម្ងសា្អ្ិ និង 
ទាក់ទាញ ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើមួយចំនួន ដូចាការស្វ្ងរកភាពក្មុមំព្ហ្មចារីាដើម ១៨។ 
លើសពីន្ះ តាមការវិភាគស្ថិិិប្បបរិាណ ន្ការស្្វជ្្វដ្លានស្្ប់ ានបង្ហ្ញពីការប្្ប្ួល 
ដ៏គួរឲ្យព្ួយារម្ភ គឺថកុមារន្ក្នុងិំបន់កំពុមងធា្ល្ក់ចូលទ្ក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទ ឬកំពុមងត្ូវានជួញ 
ដូរព្លានវ័យក្ម្ងៗ១៩។ 

ជនល្មើសផ្ស្ងៗានប្ើប្្ស់វិធីខុមសៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការរំល្ភបំពានទ្លើកុមារ ហើយាញឹកញាប់ 
អ្នកធ្វើដំណើរបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ត្ូវានប្ងច្កាពីរប្ភ្ទផ្ស្ងៗគ្ន្ ប្ភ្ទសា្ថ្នភាព និង 
ប្ភ្ទរីសមុមខ។ ក្នុងប្ភ្ទសា្ថ្នភាព ជនល្មើសមិនានចំណូលចិិ្តផ្លូវភ្ទទាំងស្ុមងចំព្ះកុមារ
ឡើយ ប៉ុមន្ត្ការរំល្ភបំពានធ្វើឡើងដ្យការពិស្ធន៍ ឬតាមរយៈអនាមិកភាព និងសិទ្ធិពិស្សរបស់ 
អ្នកធ្វើដំណើរ ឬទ្សចរ២០។ ក្នុងប្ភ្ទរីសមុមខជនល្មើសបង្ហ្ញពីចំណូលចិិ្តផ្លូវភ្ទដ្លកំពុមងាន 
ចំព្ះកុមារ ហើយនឹង ស្វ្ងរកកុមារដើម្បីរំល្ភបំពាន២១។

អ្នកប្ព្ឹិ្តអំពើផ្លូវភ្ទលើកុមារ អាចត្ូវានចាិ់ទុមកាឧទាហរណ៍បញ្ជ្ក់ ឬាប្ភ្ទន្ជនល្មើស 
ដ្យរីសមុមខ ព្្ះានចំណូលចិិ្តផ្លូវភ្ទាក់លាក់ចំព្ះកុមារដ្លានវ័យមុមនព្លគ្ប់ការ។ 
ល្ក Lanning ានស្នើឲ្យានការរវបចំដាក់ឲ្យន្ដាច់ដ្យឡ្កឡើងវិញ ដ្យានដាក់ឲ្យ     
ជនល្មើសទាំងអស់ស្ថិិន្ក្នុងលំដាប់គ្ន្ទ្តាមចំណង់ (ពីលក្ខណៈសា្ថ្នភាព ទ្លក្ខណៈរីសមុមខ) 
ាាងចាិ់ឲ្យចូលក្នុងប្ភ្ទតណមួយ ក្នុងចំណ្មប្ភ្ទទាំងពីរន្ះ តាមរយៈ គំរូមួយដ្ល ាធម្មតា 
លុមបលើគំរូមួយទវិ។ គិ់ក៏ានពន្យល់ថ ារឿយៗ ការពង្ឹងច្បាប់ ានទទួលយកជនល្មើសទាំងពីរ
ប្ភ្ទន្ះ និងលក្ខណៈន្ជនល្មើស ដ្លានបង្កើិឡើងដ្យចិិ្តវិទូ និងឧក្ិដ្ឋវិទូ។ ារឿយៗ ប្ភ្ទ 
និងលក្ខណៈទាំងន្ះ ត្ូវានបង្កើិឡើង បនា្ទ្ប់ពីប្មូលានទិន្នន័យ ពីជនល្មើស បនា្ទ្ប់ពីការចាប់ខ្លួន 
ឬច្ទប្កាន់ ហើយារឿយៗ ឆ្លុះបញ្ច្ំងពីព័ិ៌ានដ្លគ្ម្នភស្តុតាងបញ្ជ្ក់ ស្ដីពីអាកប្បកិរិយា 
មុមនព្លចាប់ខ្លួន។ អាកប្បកិរិយាមុមនព្លចាប់ខ្លួន ឬមុមនព្លគ្សា្គ្ល់ របស់ជនល្មើសលើកុមារ គឺាន 
ិម្ល្តណស់ចំព្ះការអនុមវិ្តច្បាប់២២។

១៣ឯកសារអង្គការ UNWTO (2013) ស្ដីពី 
ទ្សចរណ៍ឆ្ព្ះទ្ឆ្ន្ំ២០១៣ ។

១៤ ឯកសារ O’Connell Davidson, 

J (2014) ស្ដីពីទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ 
ទម្ង់ពិស្សន្ចលនា? សារព័ិ៌ានស្ដីពីការការ
សិក្សាស្្វជ្្វប្បទំនើបន្អឺរ៉ុមប វ៉ុមលទី ១២ (១) 

ទំព័រ ៣៦-៤៦, និងទំព័រទី៣៧។  

១៥ ឯកសារអង្គការសង្្គោះកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ 
២០០៩) ស្តីពីអ្នកបំពានផ្លូវភ្ទគ្ម្នព្ំដ្ន 
៖ ការសុមើបអង្ក្ិស្ដីអំពីការបំពានផ្លូវភ្ទ 
និងការក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ ន្ប្ទ្សស្ 
កម្ពុា និងភូា ទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ និង 
ទ្សចរណ៍។

១៦ ឯកសាររបស់អង្គការ UNICEF (2011) ស្ដី
ពីការវិភាគទ្លើការក្ងប្វ័ញកុមារសម្្ប់
អាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ ក្នុងខ្ិ្ត និងទីក្ុមងមួយចំនួន
ដ្លានជ្ើសរីស ន្ប្ទ្សសវិតណម។ 
សូមមើលឯកសាររបស់អង្គការសកម្មភាព 
ដើម្បីកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤)ស្ដីពី ការសុមើ
បអង្ក្ិអំពីអ្នកដំណើរបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ 
ការវិភាគស្ដីពីនិនា្ន្ការ និងការប្ឈមន្ក្នុង
ផ្ន្កការបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ច 
ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា។ 

១៧ ឯកសារ Peters, H (2007) ផ្លូវភ្ទ 
កំដ្ព្ះអាទិិ្យ និង បីិិភណ្ឌ ៖ ការគំរាម 
កំហ្ង និងឳកាសក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ 
ន្ិំបន់អាសុមីអាគ្ន្យ៍ អង្គការ UNIAP 

និងអង្គការទស្សនៈពិភពល្ក។

១៨ ១៨ ឯកសារ Peters, H (2007) ផ្លូវភ្ទ 
កំដ្ព្ះអាទិិ្យ និង បីិិភណ្ឌ ៖ ការគំរាម 
កំហ្ង និងឳកាសក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ 
ន្ិំបន់អាសុមីអាគ្ន្យ៍ អង្គការ UNIAP 

និងអង្គការទស្សនៈពិភពល្ក។

១៩ ឯកសារអង្គការ UNICEF-EAPRO 

(2012) ការធ្វើាបដល់កុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ 
ឧប្បទ្ទវហ្ិុម និងផលវិាក ន្ិំបន់អាសុមីបូពា៌្ 
និងិំបន់ា៉្សុមីហ្វិក ៖ ការពិនិិ្យឡើងវិញា 
លក្ខណៈប្ព័ន្ធទ្លើការស្្វជ្្វ ។ 
សូមមើល ឯកសាររបស់អង្គការ UNICEF 

(2011) ស្ដីពីការវិភាគទ្លើការក្ងប្វ័ញ 
កុមារសម្្ប់ អាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ ក្នុងខ្ិ្ត 
និងទីក្ុមងមួយចំនួនដ្លាន ជ្ើសរីស 
ន្ប្ទ្សសវិតណម។

២០ ន្ប្ទ្សកម្ពុា គ្ានសង្ក្ិឃើញថ 
ជនល្មើសបច្ចឹមប្ទ្ស ច្ើនត្ធ្វើការក្ងប្វ័ញ្ច 
ន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬឆ្លៀិឳកាសក្ងប្វ័ញ្ច 
រីឯជនល្មើសកម្ពុា និងជនាិិអាសុមីដទ្ទវិ 
ច្ើនត្ធ្វើការក្ងប្វ័ញ្ចន្តាមកន្ល្ង
កំសាន្តនានា។ ជនល្មើសឆ្លៀិឳកាស 
សំដ្ទ្ជនរងគ្្ះដ្យផ្ទ្ល់ រីឯជន 
ល្មើសន្អាសុមី (រួមានចិន ជប៉ុមន និង ត្វា៉្ន់ 
ាដើម) ទំនងាខំន្ឲ្យឆ្ង្យពីទីសាធារណៈ 
ហើយចាិ់ឲ្យម្ខ្យល់ជួយ និង/ឬទ្ជួបកុមារ 
ន្កន្ល្ងដ្លានកំណិ់ទុមកាមុមន ដូចា 
សតណ្ឋ្គរ និងកន្ល្ងព្ស្យា។ ឯកសារ Grilot 

(2005) ឯកសារ Putman-Cramer, 

C .(2005) ។ 

២១ ឯកសារ ECPAT International (2008) 

ស្ដីពី ការប្យុមទ្ធប្ឆំងនឹងទ្សចរណ៍បំពានផ្លូវ 
ភ្ទកុមារ ៖ សំណួរ ចម្លើយ ទំព័រទី ១២ ។ 

២២ ឯកសាររបស់ Lanning, KV 

(2010) ស្ដីពី អ្នកបវិបវនផ្លូវភ្ទកុមារ៖ 
ការវិភាគលើអាកប្បកិរិយា ៖ ចំព្ះអ្នកានវាិ្ជ្ជីវៈ 
ដ្លស្្វជ្្វអំពីការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ កុមារ 
ក្សម្ួលលើកទី៥ ។ មជ្ឈមណ្ឌល់ាិិ ដើម្បី 
កុមារាិ់ខ្លួន និងកុមាររងការបំពានផ្លូវភ្ទ 
ទីក្ុមងវ្៉ាសុមីនត្ន សហរដ្ឋអាម្រិក ក្នុងវ្បសាយ 

http://www .missingkids .com/

en_US/publications/NC70 .pdf 

ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី២៦ កក្កដា ២០១១ 
ទំព័រទី៣១ ។ 



 20  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

ភាពដាច់ដ្យឡ្កមួយផ្ស្ងទវិរបស់អ្នករំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ដ្លត្ូវានបង្ហ្ញន្ក្នុងការ 
សិក្សាមួយរបស់ CEOP (មជ្ឈមណ្ឌលក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ និងការការពារតាមបតណ្ត្ញអ៊ីនធឺណិិ២៣) 
ានផ្តល់វិធី កាន់ត្ដាច់ដ្យឡ្កពីគ្ន្ ដូចា ការឆ្លៀិឳកាស (ឆក់យកឳកាសពីបរិសា្ថ្នវិស្សមកាល 
ដើម្បីរំល្ភបំពានលើកុមារ) ការរំល្ភបំពានដ្យខ្លួនឯង (ធ្វើដំណើរទ្ក្្ប្ទ្សាមួយ
ក្ុមមជនរងគ្្ះាកុមារ ដ្លខ្លួនត្ូវការ) ការស្វ្ងរកដ្យរំពឹងទុមក (ធ្វើដំណើរទ្ក្្ប្ទ្ស 
ន្កន្ល្ងដ្លគ្ប្្ប់ថ ានកុមារសម្្ប់រួមភ្ទ) បតណ្ត្ញជូនដំណឹង (រវបចំទុមកាមុមនដើម្បី        
រំល្ភបំពានលើកុមារន្ទីតាំងមួយាក់លាក់) ការរំល្ភបំពានពីជនបរទ្សដ្លមកន្ 
(ការរំល្ភបំពាន ពីជនបរទ្សដ្លមករស់ន្ ក្នុងប្ទ្សកំពុមងអភិវឌ្ឍ) ការងរបន្លំាថ្ទាំ 
(អ្នកាន វិា្ជ្ជីវៈ និងបុមគ្គលិកស្ម័គ្ចិិ្ត ដ្លរំល្ភបំពានលើកុមារ ដ្លខ្លួនធ្វើការាមួយ) 
ការរំល្ភបំពានពីក្្ប្ទ្ស តាមបតណ្ត្ញអ៊ីនធឺណិិ (ប្ើប្្ស់បតណ្ត្ញអ៊ីនធឺណិិដើម្បីបំពាន 
ផ្លូវភ្ទលើកុមារន្ក្្ប្ទ្ស)២៤។ ទ្ះយា៉្ងតណក៏ដ្យ ចាំាច់ត្ូវចាំថ ន្ក្នុងការដាក់ឲ្យន្ដាច់ 
ដ្យឡ្កទាំងអស់ មនុមស្សា្ន្ក់ៗ ត្ងត្មិនសមល្មមទ្នឹងប្ភ្ទតណមួយ ឬប្ភ្ទផ្ស្ងទវិានិច្ច 
ឡើយ ហើយត្ូវចាំទវិថ ការក្ងប្វ័ញ្ចដ្លកើិឡើង អាចនឹងានលក្ខណៈខុមសៗគ្ន្ាច្ើន។

គ្ានបង្ហ្ញថ ការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារ អាចឲ្យគ្មើលឃើញិិចាងមុមន ន្ក្នុងប្ទ្សស្ 
និងប្ទ្សកម្ពុា។ ប៉ុមន្ត្ លក្ខណៈប្បន្ះអាចាការបង្ហ្ញថ ជ្គជ័យន្យុមទ្ធនាការបង្កើនការ 
យល់ដឹង ានជំរុមញឲ្យការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារធា្ល្ក់ចូលទ្ក្នុងសភាពលួចលាក់ បតណ្ត្លឲ្យាន 
ការចូលរួមកាន់ត្ច្ើនពីអ្នកក្ងប្វ័ញ្ចដ្លាភាគីទីបី ដ្លដើរិួាអ្នកកតណ្ត្ល រវាងជនរងគ្្ះ 
និងជនល្មើស។ លក្ខណៈប្បន្ះ ក៏អាចាផលវិាកមួយដ្រ ដ្លបតណ្ត្លមកពីជនល្មើសានប្ើប្្ស់ 
បច្ច្កវិទ្យាថ្មីកាន់ត្ច្ើនឡើង (ទូរស័ព្ទចល័ិ អ៊ីនធឺណិិ ។ល។) ដើម្បីសម្ួលដល់ការទំនាក់ទំនងា
មួយជនរងគ្្ះរបស់ខ្លួន និងភាគីអ្នកស្វ្ងរក ាភាគីទីបីរបស់ខ្លួន២៥។

ានមូលហ្ិុមមួយចំនួនដ្លអ្នកបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ានការចាប់អារម្មណ៍ចំព្ះិំបន់អាសុមីអាគ្ន្យ៍ 
ដូចាឳកាសនិយម បុមព្វហ្ិុមប្ើប្្ស់អាកប្បកិរិយាា “ជំនួយ” ដល់កុមារ” ឬគ្ួសារ ក្នុងបញ្ហ្ស្ដ្ឋកិច្ច 
និង សា្ថ្នភាពដ្លខ្លួនានដឹង ឬដ្លពិិប្្កដអំពីបញ្ហ្ការរួចទ្ស។ ន្ក្នុងិំបន់ទាំងមូល កុមារា 
និងកុមារី គឺងយរងគ្្ះចំព្ះការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទដ្យសារកតា្ត្ផ្ស្ងៗគ្ន្។ ការស្្វជ្្វ ដ្ល 
ផ្តល់ឳកាសឲ្យចូលរួមន្ះ ដ្លត្ូវានធ្វើឡើងដ្យានការចូលរួមពីកុមារី និងកុមារាចំនួន៤០០
នាក់ន្ឆ្ន្ំ២០០៧ និង២០០៨ ានធ្វើឲ្យយើងសា្គ្ល់នូវកតា្ត្ពិស្សៗមួយចំនួនដូចា ភាពក្ីក្ 
និងការមិនឲ្យិម្ល្ ព្មទាំងកង្វះខាិការគំទ្ពីគ្ួសារ អប់រំ ឳកាស និងការការពារ។ កតា្ត្នីមួយៗ 
រួមានការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ អំពើហឹង្សាក្នុងគ្ួសារ និង/ឬការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនាដើម២៦។

ន្ទូទាំងពិភពល្ក ានស្ត្ីជិិ១នាក់ក្នុងចំណ្មប្្ំនាក់ រីឯបុមរសវិញគឺា្ន្ក់ក្នុងចំណ្មដប់មួយនាក់ 
ដ្លត្ូវទទួលរងការបំពានផ្លូវភ្ទកាលវ័យកុមារ២៧។ ានភស្តុតាងកាន់ត្ច្ើន អំពីការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទន្ក្នុងិំបន់អាសុមីា៉្សុមីហ្្វិកន្ះ ដ្លបង្ហ្ញថ ចំព្ះមនុមស្សវ័យក្ម្ងាច្ើននាក់ាន
បទពិស្ធន៍ដំបូងដ្លខ្លួនានជួបប្ទះអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ គឺការបង្ខំឲ្យរួមភ្ទ រីឯទិន្នន័យ 
ដ្លានប្មូលផ្ដុំន្ក្នុងិំបន់ទាំងមូល ាទូទ្បង្ហ្ញថ កុមារា និងកុមារី គឺងយរងគ្្ះដ្យសារ 
ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ២៨។

ន្ប្ទ្សកម្ពុា ការស្្វជ្្វានបង្ហ្ញថ កុមារីដល់ទ្៥១,២% និង កុមារាចំនួន ១,៩% 
ានប្្ប់ឲ្យដឹងថ ធា្ល្ប់ត្ូវានគ្បង្ខំឲ្យរួមភ្ទ២៩។ ការសិក្សាផ្ស្ងទវិានបង្ហ្ញថ កុមារចំនួន 
១៦,១% ានប្្ប់ឲ្យដឹងអំពីបទពិស្ធន៍ដ្យផ្ទ្ល់ អំពីការប៉ះលើប្ដាប់ភ្ទរបស់ខ្លួនពីសំតណក់ 
មនុមស្សព្ញវ័យ បនា្ទ្ប់ពីខ្លួនានអាយុម៩ឆ្ន្ំ ហើយកុមារ១,២% ានរាយការណ៍អំពីបទពិស្ធន៍ដ្យ
ផ្ទ្ល់ចំព្ះការរំល្ភស្ពសន្ថវៈលើកុមារ ពីសំតណក់មនុមស្សព្ញវ័យ៣០។

ន្ប្ទ្សស្ ានកុមារ១១,៩% ន្ក្នុងការស្្វជ្្វមួយ រាយការណ៍ថានជួបប្ទះ ការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទ៣១ រីឯការសិក្សាមួយទវិបង្ហ្ញថ អ្នកឆ្លើយិបចំនួន៥,៨% (៤,៩% ានារីវ័យក្ម្ង 
និង៦,៥% ាបុមរសវ័យក្ម្ង) ដ្លានរាយការណ៍អំពីការជួបប្ទះនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទមុមន 
ព្លានអាយុម១៦ឆ្ន្ំ៣២។ ាទូទ្ ប្្វា៉្ឡង់អាយុមកាលន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ទ្ះដ្យការប៉ះក្ដី 
ឬមិនប៉ះក្ដី ដ្លានមកពីការជ្ើសរីសសំតណកប្ូាប៊ីលីត្ ត្ូវានរកឃើញថ ានកម្ិិពី៥,០% 

២៣ ប្ពន្ធ័ការពារការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារតាម 
រយៈបតណ្ត្ញអ៊ីនធឺណិិ គឺាផ្ន្កមួយ ន្ទីភា្ន្ក់ងរ
ាិិប្ឆំងឧក្ិដ្ឋកម្មរបស់រដា្ឋ្ភិាល UK។

២៤ ឯកសារ Maalla M’ jid, N.រាយការណ៍ 
របស់អ្នករាយការណ៍ពិស្ស ស្ដីពីការលក់ 
ដូររបស់កុមារ ព្ស្យាកម្មកុមារ និងរូបអាស 
អាភាសកុមារ ក្ុមមប្ឹក្សាសិទ្ធិមនុមស្ស 
ម្រវនទី២២ របវបវីរៈបី A/HRC/22/54 
(ស្ង្ទី២៤ ធ្នូ ២០១២) ច្ញជូនសារាថ្មី 
ដ្យសារបញ្ហ្បច្ច្កទ្ស ន្ស្ង្ទី២៣ មករា 
២០១៣)។ 

២៥ ឯកសារអង្គការសង្្គោះកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ 
២០០៩) ស្តីពីអ្នកបំពានផ្លូវភ្ទ គ្ម្នព្ំដ្ន 
៖ ការសុមើបអង្ក្ិស្ដីអំពីការបំពានផ្លូវភ្ទ 
និងការក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ ន្ប្ទ្សស្ 
កម្ពាុ និងភាូ ទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ និង 
ទ្សចរណ៍។  

២៦ អង្គការទស្សនៈពិភពល្កអន្តរាិិ 
(គ្ម្នកាលបរិច្ឆ្ទ) ស្ដីពីកុមារដឹងថតើកុមារដទ្ 
ធ្វើាបខ្លួនដូចម្ត្ច៖ កុមារ និងមនុមស្សវ័យជំទង់ 
ឡើងសម្ដ្ងមិិអំពីការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ។ 

២៧ ឯកសារអង្គការ UNICEF-EAPRO 
(2012) ការធ្វើាបដល់កុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ 
ឧប្បទ្ទវហ្ិុម និងផលវិាក ន្ិំបន់អាសុមីបូព្៌ា 
និងិំបន់ា៉្សុមីហ្វិក ៖ ការពិនិិ ្យឡើងវិញា     
លក្ខណៈប្ព័ន្ធទ្លើការស្្វជ្្វ។

២៨ ឯកសារអង្គការ UNICEF-EAPRO 
(2012) ការធ្វើាបដល់កុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ 
ឧប្បទ្ទវហ្ិុម និងផលវិាក ន្ិំបន់អាសុមីបូពា៌្ 
និងិំបន់ា៉្សុមីហ្វិក ៖ ការពិនិិ ្យឡើងវិញា     
លក្ខណៈប្ព័ន្ធទ្លើការស្្វជ្្វ។

២៩ ឯកសាររបស់ក្សួងអប់រំ យុមវជន និងកីត 
អង្គការ UNICEF និងអង្គការ UNESCO 
(២០០៤) ស្ដីពី ការអង្ក្ិាិិស្ដីពីអាកប្បកិរិយា 
គ្្ះថ្ន្ក់របស់ជំទង់ន្កម្ពុា។ រាជធានីភ្នំព្ញ ៖ 
ព្ះរាាតណចក្កម្ពុា។ ការស្្វជ្្វប្ើប្្ស់ 
សំតណកប្ូាប៊ីលីត្ ដ្លានយ្ងន្ក្នុង 
UNICEF-EAPRO (2012) 
ស្ដីពីការធ្វើាបដល់ កុមារ៖ ប្្វា៉្ឡង់ឧប្បទ្ទវហ្ិុម 
និងផលវិាក ន្ិំបន់អាសុមីបូព្៌ា និង 
ិំបន់ា៉្សុមីហ្វិក ៖ ការ ពិនិិ្យឡើងវិញាលក្ខណៈ
ប្ព័ន្ធទ្លើការស្្វជ្្វ។

៣០ ឯកសារ Miles, G . & Thomas, N . 

(2007) ានចំណងជើងថ “កុមំយកពងាន់ 
ទ្ជល់នឹងថ្ម” -សិទ្ធិកុមារ និងការប្ើប្្ស់អំពើ
ហឹង្សាន្ក្នុងប្វិ្តិសាស្្ត និងវប្បធម៌កម្ពុា ។ 
ការពិនិិ ្យឡើងវិញស្ដីពីការបំពានលើកុមារ ល្ខ 
១៦ ទំព័រ៣៨៣-៤០០ និង ឯកសារ Tearfund 

(គ្ម្នកាលបរិច្ឆ្ទ) ស្ដីពី សូមបញ្ឈប់ការប្ើ 
អំពើហិង្សាមកលើយើងខ្ញុំ ៖ រាយការណ៍សង្ខ្ប។ 
ការសិក្សាស្្វជ្្វដំបូងបំផុមិថ្ន្ក់ាិិន្ក្នុង
ប្្វា៉្ឡង់ និងការយល់ឃើញរបស់កុមារកម្ពុា 
ចំព្ះការប្ើអំពើហិង្សាលើកុមារ ក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុា។ ទីក្ុមងភ្នំព្ញ ប្ទ្សកម្ពុា។ 
ឯកសាររបស ់Miles, G . & Varin .S . ការ 
សិក្សាស្្វជ្្វប្ើប្្ស់សតំណកងយ 
ដ្លយ្ងន្ក្នុង UNICEF-EAPRO (2012) 

ស្ដីពីការធ្វើាបដល់កុមារ៖ ប្្វា៉្ឡង់ឧប្បទ្ទវហ្ិុម 
និងផលវាិក ន្ិំបន់អាសុមីបពូា៌្ និងិំបន់ 
ា្៉សុមីហ្វិក ៖ ការពិនិិ ្យឡើងវិញាលក្ខណៈប្ព័ន្ធ
ទ្លើការស្្វជ្្វ។

៣១ ឯកសារ Chaopricha and 
Jirapramukpitak (2009) ស្ដីពី “ការបំពាន 
លើកុមារ និងអាកប្បកិរិយាប្ថុមយ នឹងគ្្ះថ្ន្ក់ 
ក្នុងមជ្ឈដា្ឋ្នយុមវជន”។ សារព័ិ ៌ានរបសា់គមន៍ 
ស្ជ្ជមសាស្្តន្ប្ទ្សស្ល្ខ 93(S7): 
S160-165។ ការស្្វជ្្វប្ើប្្ស់សំតណកប្
រូាប៊ីលីត្ ដ្លានយ្ងន្ក្នុង UNICEF-
EAPRO (2012) ស្ដីពីការធ្វើាបដល់កុមារ៖ 
ប្្វា៉្ឡង់ឧប្បទ្ទវហ្ិុម និងផលវិាក ន្ិំបន់ 
អាសុមីបពូា៌្ និងិំបន់ា៉្សុមីហ្វិក ៖ ការពិនិិ្យឡើង    
វិញាលក្ខណៈប្ព័ន្ធទ្លើការស្្វជ្្វ។

៣២ ឯកសារ Jirapramukpitak, Prince និង 
Harpham (2010) ស្ដីពីអំពើហិង្សាក្នុងគួ្សារ 
និងបណណ្តំន្ផលប៉ះពាល់មិនល្អ ៖ សហគមន៍ ន្ 
អំពើហឹង្សាក្នុងគួ្សារ និង ផលប៉ះពាល់មិនល្អ 
ដល់សិិបញ្ញ្របស់មនុមស្សវ័យក្ម្ង។” 
ស្ជ្ជមវិទ្យាផ្ន្កវិកលចារិិសង្គម និងការសិក្សា 
ពីរ្គរាិិ្បាិផ្ន្កវិកលចារិិ  ។ ការស្្វ ជ្
រាវប្ើប្្ស់សំតណកបូ្ាប៊ីលីត្ ដ្លាន 
យ្ងន្ក្នុង UNICEF-EAPRO (2012) 

ស្ដីពីការធ្វើាបដល់កុមារ៖ ប្្វា៉្ឡង់ឧប្បទ្ទវហ្ិុម 
និងផលវាិក ន្ិំបន់អាសុមីបូព្៌ា 
និងិំបន់ា្៉សុមីហ្វិក ៖ ការពិនិិ្យឡើងវិញាលក្ខ
ណៈប្ព័ន្ធទ្លើការស្្វជ្្វ ។
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ទ្៣២,៨% រីឯ ប្្វា៉្ឡង់អាយុមកាលន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទទ្ះដ្យការប៉ះក្ដី ឬមិនប៉ះក្ដី ដ្ល 
ានមកពីការជ្ើសរីសសំតណកប្ូាប៊ីលីត្ ត្ូវានរកឃើញថ ានកម្ិិពី១៧,១%ក្នុងមជ្ឈដា្ឋ្ន 
មនុមស្សជំទង់ ទ្ ៤៧% ក្នុងចំណ្មស្ី្ត និងកុមារ ដ្លត្ូវានគ្នាំទ្ធ្វើាស្ីព្ស្យា៣៣។  

ការស្្វជ្្វ ដ្លផ្អ្កលើសំតណកប្ហ្ល ដ្លត្ូវានធ្វើឡើងន្ក្នុងមជ្ឈដា្ឋ្នយុមវជនចំនួន២៣៩
៤នាក់ ន្ាយក្ុមងហាណូយ ប្ទ្សសវិតណម ានបង្ហ្ញថ ានយុមវជន ១,១% ានរាយការណ៍ 
អំពីការដ្លធា្ល្ប់ត្ូវានគ្រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៣៤។ ចំនួនន្ះានកើនឡើងដល់១៩,៧ភាគរយ ន្
ប្្វា៉្ឡងអាយុមកាលន្ការបំពានផ្លូវភ្ទក្នុងមជ្ឈដា្ឋ្នសិស្សន្មធ្យមសិក្សា ដ្លត្ូវានអង្ក្ិន្
ក្នុងការស្្វជ្្វ ដ្លផ្អ្កលើសំតណកប្ូាប៊ីលីត្ ន្ាយក្ុមងហាណូយ និងាយខ្ិ្តហាយដុមង 
ប្ទ្សសវិតណម៣៥។ 

ទ្ះបីាការសិក្សាមួយចំនួនានស្្វជ្្វ អំពីបញ្ហ្ធ្វើចំតណកស្ុមករបស់កុមារ និងការជួញដូរកុមារ 
ក៏ដ្យ៣៦ ានកង្វះខាិទិន្នន័យមូលដា្ឋ្ននិងាក់លាក់របស់ប្ទ្ស ស្ដីអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
កុមារ (និងការធ្វើាបចំព្ះកុមារទូទ្) ន្សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ។  

ទស្សនៈ និងបទដា្ឋ្នវប្បធម៌មួយចំនួន ក៏អាចរួមចំណ្កន្ក្នុងការរំល្ភបំពានដ្រ ។ ឧទាហរណ ៍
បញ្ហ្ទំនាក់ទំនងរបស់ជនល្មើសន្តាមមូលដា្ឋ្ន និងការខកខានមិនានទទួលសា្គ្ល់កុមារថ 
ាមនុមស្សដ្លានសិទ្ធិ៣៧។ ន្ក្នុងបរិសា្ថ្ន ដ្លិម្ូវឲ្យានស្វាកម្មផ្លូវភ្ទ សម្្ប់មនុមស្ស 
ព្ញវ័យន្តាមមូលដា្ឋ្ន និងានការអិ់ឳនចំព្ះការរំល្ភបំពានលើកុមារី និងកុមារា 
ពីសំតណក់ាិិរបស់ខ្លួន ដ្យប្ើប្្ស់មនុមស្សវ័យក្ម្ង ាដ្គូរួមភ្ទ គឺារឿងមួយខុមសពីធម្មតា 
ន្ ក្នុងក្ស្ភ្ន្កសាធារណជនទូទ្ ព្្ះថន្ះគឺាបទឧក្ិដ្ឋប្ឆំងនឹងកុមារ  ឬាការបំពាន 
លើសិទ្ធិកុមារ៣៨។ 

ដូចក្ុមង Montgomery ានសង្ក្ិឃើញថ ៖ 

  “ការទំលាក់ការស្ដីបន្ទេសឲេយធ្ងន់ ទេលើបុរសជនបរទេសណ ដេលបេពឹ្រត្ត អំពើផ្លូវភេទ 
ខុសចេបាប់ ដេយរំលេភបំពានលើកុមារបរិសុទ្ធ គឺមានលក្ខណៈងាយសេួលចេើនជាងការដេល 
តេូវសម្លឹង មើលទេសា្ថេនភាពមួយ នេពេលការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារចេះតេកើតមានយូរ 
មកហើយ ជានិច្ច និងបានកា្លេយជារឿងធម្មតា និងមិនតេប៉ុណ្ណេះ តេូវធ្វើឲេយកា្លេយទេជាទមា្លេប់ 
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លើគំនិិសំខាន់ៗ ឥរិយាបទ និងអាកប្បកិរិយា ដ្លធ្វើឲ្យកុមារា និងកុមារីងយរងគ្្ះ ដ្យការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទ។ វាក៏ិម្ូវឲ្យយើងយល់ឲ្យានច្បាស់ថ តើកុមារងយរងគ្្ះ គ្ួសារ និងសហគមន៍នានា 
អាចចូលទ្កាន់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយានទូលំទូលាយ និងទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងទម្ង់ 
ខុមសៗគ្ន្ ដូចម្ដ្ចខ្លះ។ បើគ្ម្នព័ិ៌ានទាំងន្ះទ្ ឳកាសច្កផ្សាយសារប្កបដ្យប្សិទ្ធភាពតាម  
រយៈឞតណ្ត្ញដ្លពាក់ព័ន្ធ នឹងត្ូវពឹងផ្អ្កលើការសន្មិ់ផ្ស្ងៗ ដ្លាហ្ិុម បង្កឲ្យានគ្្ះថ្ន្ក់ 
គឺថសារទាំងន្ះ អាចនឹងត្ូវាិ់បង់ ឬអាចនឹងមិនានទ ៅដល់ក្ុមមគ្លដ្។ ការយល់ដឹងន្ះក៏ាន 
លក្ខណៈចាំាច់ន្ក្នុងការរវបចំឧបករណ៍ សម្្ប់ជួយអន្តរាគមន៍ប្កបដ្យ ប្សិទ្ធភាពដ្រ ដ្ល 
ឧបករណ៍ទាំងន្ះពាក់ព័ន្ធទ្នឹងសហគមន៍មូលដា្ឋ្ន ហើយត្ូវបញ្ចូលគ្ន្ ាលក្ខណៈវប្បធម៌ និង 
លក្ខណៈប្ព័ន្ធានដ្យងយ និងប្កបដ្យនិរន្តរភាព។ 

កម្មវត្ថុសេេវជេេវ
ការស្្វជ្្វន្ះ ានគ្លដ្បញ្ជ្្បដល់គម្្ងកុមារភាពផ្ន្កបង្ក្រ ស្ដីពីចំណ្ះដឹង 
ឥរិយាបទ និងទង្វើរបស់សាជិកសហគមន៍ (រាប់បញ្ចូលទាំងកុមារា កុមារី ញាិិសនា្ត្នរបស់កុមារ 
និងអ្នកកាន់ភារកិច្ច) ដ្លទាក់ទងនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ រួមានអ្នកធ្វើដំណើរ 
និងភ្ញៀវទ្សចរ។ សំណួរស្្វជ្្វដ៏ាក់លាក់ខាងក្្មន្ះ ានដឹកនាំការស្្វជ្្វ ។                 
ន្ះរាប់បញ្ចូលន្ក្នុងបរិបទន្ទ្សចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ ៖ 

 ១.  តើចំណេះដឹង ឥរិយាបទ និងទង្វើនននេក្នុងសហគមន៍ មានទំនក់ទំនងអ្វីខ្លះ 
ជាមួយនឹងការរំលេភបំពានលើកុមារ និង ការការពារកុមារ?

 ២.  តើមានទសេសនៈសំខាន់ៗ ឥរិយាបទ អាកបេបកិរិយា និងទង្វើននអ្វីខ្លះ ដេលបង្កឲេយមានគេេះថ្នេក់ 
និង ភាពងាយរងគេេះដេយសារការរំលេភបំពានផ្លូវភេទ កុមារ?

 ៣.  តើមានឧបសគ្គ និងឳកាសសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ នេក្នុងការការពារពីការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ? 

 ៤.  តើធនធានដេលមានសេេប់ យន្តការ និងបណ្តេញសំខាន់ៗ មានអ្វីខ្លះ ដើមេបីទំនក់ទំនង 
ជូនដំណឹង ពេមទាំងអប់រំកុមារ គេួសារ និងសហគមន៍ស្តីពីការបំពានផ្លូវភេទកុមារ? 

ការស្្វជ្្វន្សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ ដ្លគ្ានធ្វើឡើងយឺិយា៉្វាងការស្្វជ្្វថ្ន្ក់ាិិ 
ដទ្ទវិន្ះ ក៏ានពិចារតណអំពីសំណួរបន្ថ្មន្ះដ្រ ៖

 ៥.  តើបេេក់ទិញទឹកចិត្ត រួមចំណេកអ្វីខ្លះនេក្នុងការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ? ហើយតើមាន ឧបសគ្គ 
និងឳកាសអ្វីខ្លះ សមេេប់ឲេយផ្នេកការពារ ឆ្លើយតបទេនឹងកតា្តេបេបនេះ? 
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អ្នកឆ្លើយតប 
យ្ងតាមទំហំន្ចម្ងល់ន្ក្នុងការស្្វជ្្វ អ្នកឆ្លើយិបត្ូវានសម្្ំងច្ញា 
បួនប្ភ្ទសំខាន់ៗគឺ៖ 

 ១.  កុមារី និងកុមារា ៖ អ្នកដេលកំពុងសិកេសា អ្នកដេលកំពុងបេកបរបរ អ្នកដេលកំពុង
រស់នេតាមចិញ្ចើមថ្នល់ និងអ្នកដេលជាជនរងគេេះ នេការរំលេភបំពានផ្លូវភេទ 
ដេលមានអាយុពី៨ដល់១៨ឆ្នេំ៤០។  

 ២.  អ្នកថេទាំ និងអ្នកជិតខាង ៖ ឪពុកមា្តេយ ញាតិសន្តេន មិត្តភក្តិ និងមនុសេសវ័យសេបាលគ្នេ 
របស់កុមារ ពេមទាំងអ្នកលក់ដូរនេតាមចិញ្ចើមថ្នល់។ មា្ចេស់ហាង ឬមនុសេសដទេទៀត 
ដេលមានទំនក់ទំនងដេយផ្ទេល់ជាមួយ ឬសា្គេល់កុមារដេលតេូវបានសមា្ភេស។

 ៣.  អ្នកកាន់ភារកិច្ច ៖ គេូបងេៀន មនេ្តីប៉ូលីស អ្នកផ្តល់សេាសុខភាព បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច 
និងបុគ្គលិកមណ្ឌល ដេលមានទំនក់ទំនងដេយផ្ទេល់ជាមួយកុមារ ក្នុងលក្ខណៈ 
ជាការងាររបស់ខ្លួន។ 

 ៤.  មនេ្តី ៖ ជាបុគ្គលិកមកពីទីភា្នេក់ងាររដ្ឋេភិបាល អង្គការសង្គមសុីវិល ឬអង្គការកេេរដ្ឋេភិបាល 
និងអង្គការអន្តរជាតិនន។ 

កុមារត្ូវានជ្ើសរីស ាប្ភពព័ិ៌ានយា៉្ងសំខាន់ ហើយក៏ានការខិិខំប្ឹងប្្ងទំនាក់             
ទំនងទ្កាន់កុមារន្ក្នុងកាលៈទ្សៈខុមសៗគ្ន្។ ព្លានកន្ល្ងតណមួយ ដ្លអាចធ្វើទ្ាន 
យើងានសា្ភ្សឪពុមកា្ដ្យ និងអ្នកកាន់ភារកិច្ចរបស់កុមារដ្លយើងទំនាក់ទំនងន្ះ ដើម្បីាន
ប្ើប្្ស់វិធីប្ងច្កទីកន្ល្ងាបីដើម្បីអង្ក្ិ។ មនុមស្សដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទវិ ដូចាមន្ត្ីប៉ូលីស 
និងអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្នផ្ស្ងៗទវិ ក៏ត្ូវសា្ភ្សដ្រ ដ្យប្ើប្្ស់បញ្ជមីសំណួរសា្ភ្សន៍មិនរវបរយ 
ឬតារាងប្ធានបទនានា។ យើងក៏ានប្មូលករណីសិក្សានានា ាពិស្សន្ះ គឺានមកពីបុមគ្គលិក 
អង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាល ករណីសិក្សាទាំងន្ះ ត្ូវានប្ើប្្ស់ ដើម្បីកំណិ់ស្តណរីយ៉ូខុមសៗគ្ន្ 
សម្្ប់ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ ន្ទីបំផុមិ អ្នកឆ្លើយិបាកុមារ ន្ក្នុងការសិក្សាស្្វជ្្វន្ះ 
ក៏ានចំនួនច្ើនបំផុមិ។ លក្ខណៈប្បន្ះ ហាក់ដូចាានមកពីវិធីសាស្្តរបស់អ្នកស្្វជ្្វដ្រ 
ព្្ះន្ត្ង់ចំណ៉ចន្ះ កុមារានចូលរួមន្ក្នុងការស្្វជ្្វតាមរយៈបទសា្ភ្សន៍ាលក្ខណៈ 
ក្ុមមមនុមស្សវាយិម្ល្ រីឯមនុមស្សព្ញវ័យវិញ ភាគច្ើន ត្ូវានគ្សា្ភ្សា្ន្ក់ៗ។ ការស្្វជ្្វន្ះ 
ត្ូវានធ្វើឡើងរវាងឆ្ន្ំ២០១១ និង២០១២។ 

ការពចិារណល ើកេមសលីធម ៌
អ្នកស្្វជ្្វានការប្ុមងប្យ័ិ្នខ្ពស់ទ្តាមបទដា្ឋ្នត្ឹមត្ូវ ដើម្បីការពារសុមវិ្ថិភាព និងការ 
សា្ង្ិ់របស់អ្នកឆ្លើយិប ដ្យរាប់ទាំងត្ូវសុមំការអនុមញ្ញ្ិដើម្បីជួប និងសា្ភ្សកុមារផង។ 
អ្នកស្្វជ្្វក៏ានប្ើប្្ស់ វិធានការច្បាស់លាស់ ដើម្បីចវសវាងមិនឲ្យានរបួស ទ្ះក្នុងវិធីតណ 
ក៏ដ្យ ចំព្ះកុមារដ្លអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់គ្្ះថ្ន្ក់ ដ្លបតណ្ត្លមកពីការសិក្សា
ស្្វជ្្វន្ះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកស្្វជ្្វទាំងអស់ ានសង្ក្ិទ្លើគ្លនយ្ាយការពារកុមារ 
របស់អង្គការទស្សនៈពិភពល្ក និងរដា្ឋ្ភិាលអូស្្តាលី។ មុមនព្លចូលរួម គម្្ងកុមារភាព ផ្ន្កបង្ក្រ 
ទទួលានការសំអាងយា៉្ង ហ្ចតណស់ចំនួនពីរ សម្្ប់អ្នកស្្វជ្្វនីមួយៗ ព្មទាំងលិខិិ 
បញ្ជ្ក់កិរិយាាយាទ ពីប៉ូលីស ដើម្បីធានានូវការការពារកុមារ។ អ្នកសម្បសម្ួលន្ក្នុងការ
ស្្វជ្្វ ដ្លាន រស់ន្ក្្ប្ទ្សដ្លរស់ន្បច្ចុប្បន្នអស់រយៈព្លាយូរ ក៏ានផ្តល់នូវ 
ស្ចក្តីសំអាងដើម្បីបញ្ជ្ក់ ពីកិរិយាាយាទល្អ ពីប៉ូលីសន្ក្នុងប្ទ្សកំណើិរបស់ខ្លួនដ្រ ព្មទាំង 
ប្ធានអង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាល ដ្លខ្លួនានធ្វើការាមួយកន្លងមក។ ន្ក្នុងសិកា្ខ្សាលាត្វម ាន
ការយកចិិ្តទុមកដាក់ច្ើនទ្លើរបវបសង្ក្ិគ្លនយ្ាយ ក្នុងអំឡុងព្លចុមះធ្វើការ ដល់ទីកន្ល្ង 
និងទ្លើកិច្ចការដ្លត្ូវធ្វើ ប្សិនបើជួបប្ទះករណីរំល្ភបំពានាក់ស្ដ្ង។ ន្ក្នុងសា្ថ្នភាព 
ប្បន្ះ អ្នកស្្វជ្្វត្ូវ ទំនាក់ទំនងការិយាល័យរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពល្កន្មូលដា្ឋ្ន (ដ្ល 
នឹងអនុមវិ្តពិធីការការពារកុមារ ន្ព្លបនា្ទ្ប់) ឬទីភា្ន្ក់ងរការពារកុមារដទ្ទវិ។

៤០ ឯកសារប្ងច្កកុមារទ្តាមក្ុមមអាយុម និង
សំណួរដ្លត្ូវសួរានលក្ខណៈខុមសគ្ន្ទ្តាម 
ទីកន្ល្ងសិក្សាស្្វជ្្វនីមួយៗ។ 
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ដ្យផ្អ្កលើ (១) ភាពធ្ងន់ធ្ងរន្ករណីរំល្ភបំពាន (២) តើការរំល្ភបំពានកំពុមងបន្តឬទ្? និង 
(៣) ទស្សនៈ របស់កុមារ ន្ះគ្នឹងត្ូវចាិ់វិធានការាក់លាក់ ។ លក្ខណៈន្ះ បង្កើិាវិធីមួយដ៏ 
សមស្ប ព្្ះថ ក្នុងព្លកំពុមងស្្វជ្្វ គ្ានរកឃើញថានករណីរំល្ភបំពានាច្ើនដ្លគ្ 
សង្ស័យ និងករណីរំល្ភបំពានាក់ស្ដ្ង ហើយករណីទាំងន្ះ ក៏ត្ូវានគ្ជូនដំណឹងដល់ទីភា្ន្ក់ងរ 
នានា ដ្លទទួលខុមសត្ូវ ។

អ្នកសេេវជេេវទាំងអស់ បានចុះហត្ថលេខ និងមានការតាំងចិត្តក្នុងការសង្កេតពិធីការការពារកុមាររបស់
អង្គការទសេសនពិភពលេកបេទេសអូសេ្តាលី និងទីភា្នេក់ងារពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ គេបានពេមពេៀងគេប់ 
ពេលវេលាថ ចំពេះករណីនន ដេលកុមារមានយុកេេម១៦ឆ្នេំ តេូវមានការអនុញ្ញេតចេបាស់លាស់ 
ពីឪពុកមា្តេយ អ្នកថេទាំ (គេូបងេៀន បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចជាដើម) ដើមេបីទេជួបអ្នកសេេវជេេវ។ 
ចំពេះចេបាប់នេះ អាចនឹងមានករណីលើកលេង ក្នុងករណីពុំអាចមានឪពុកមា្តេយ ឬអ្នកថេទាំសមេេប់ 
ទំនក់ទំនង (ឧទាហរណ៍ ក្នុងករណីកុមារតាមចិញ្ចើមថ្នល់)។ កុមារដេលមានអាយុ១៦ឆ្នេំ ឬ 
ចាស់ជាងនេះ តេូវសម្ដេងការពេមពេៀងជាលាយលក្ខណ៍អកេសរ ដើមេបីជួបជាមួយអ្នកសេេវជេេវ។ 
ការជួបជាមួយកុមារមា្នេក់ៗ តេូវនឹងតេូវធ្វើឡើងតេនេតាមទីសាធារណៈប៉ុណ្ណេះ។ នេកន្លេងណ 
ដេលតេូវជួបនេក្នុងបន្ទប់ តេូវចំហរទា្វេរ។ នេទីណដេលអាចធ្វើទេបាន អ្នកថេទាំ ឬអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន   
មិនគួរមានវត្តមាននេក្នុងការសមា្ភេសននឡើយ ប៉ុន្តេបេសិនបើពួកគេទទូចសុំឲេយមាននេះ អ្នកសេេវជេេវ 
មិនគួរជជីកសួរនំអំពីបញ្ហេផ្ទេល់ខ្លួន ឬកិច្ចការសមា្ងេត់ដេលអាចមាននេះ ដើមេបីរៀបចំកុមារសមេេប់ 
ការពិភាកេសា ។ 

ដេនកណំត ់
គ្រកឃើញថ រយៈព្លមួយសា្ត្ហ៍ ដើម្បីធ្វើការសុមើបអង្ក្ិទ្លើបញ្ហ្នានា ន្កន្ល្ងស្្វជ្្វ 
នីមួយៗ គឺខ្លីព្ក ាពិស្សបើគិិទ្លើព្លធ្វើដំណើរ និងដំណើរការន្ការរវបចំគម្្ងបរិច្ឆ្ទ
តណិ់ជួបាមួយមនុមស្សដ្លពាក់ព័ន្ធ។ ព្លស្លាដ្លានសម្្ប ់ឆ្ព្ះទ្កាន់ក្ុមមគ្លដ្ 
និងវិធីដ្លអាច ប្ើប្្ស់ាន ាពិស្សការអង្ក្ិ និងវិធីត្វម ត្ូវានកម្ិិ គឺដូចគ្ន្ទ្នឹង 
សមិ្ថភាពតាមដានលទ្ធផល និងការប្ងច្កទីកន្ល្ងាបីដើម្បីអង្ក្ិដូច្ន្ះដ្រ។ 

ការអំឡុងព្ល នាំឲ្យានការជ្ើសរីសគំរូសម្្ប់ស្្វជ្្វ។ អ្នកស្្វជ្្វមិនអាចនឹងសម្ិិ 
សម្្ំងជម្ើសរបស់ខ្លួនានឡើយ អំពីមនុមស្សដ្លត្ូវសា្ភ្សាមួយក្ុមមគ្លដ្។ លើសពីន្ះ 
គ្ពិាកនឹងទំនាក់ទំនង និងសា្ភ្សាមួយក្ម្ងប្កបរបរតណស់ ន្ព្លម៉្ងធ្វើការ ភាគច្ើនា 
ព្លយប់។ កុមារដ្លរស់ន្តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ក៏ពិាកស្វ្ងរក និងសា្ភ្សដូចគ្ន្ដ្រ។ ផ្ទុយទ្វិញ 
ការសា្ភ្សសិស្សផ្តល់នូវភាពងយស្ួលច្ើន។ ហ្ិុមន្ះហើយ ការសិក្សាស្្វជ្្វអាចានភាព 
លំអវង ទ្ខាងចំណ្ះដឹង ឥរិយាបទ និងទង្វើសិស្សសាលា។ គ្ូបង្វនន្តាមសាលាទទួលខុមស 
ត្ូវន្ក្នុងការដាក់អ្នកចូលរួមាកុមារ ទ្ក្នុងក្ុមមមនុមស្សវាយិម្ល្ ហើយលក្ខណៈប្បន្ះក៏អាច 
ជះឥទ្ធិពលលើទិន្នន័យផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍ ន្ទីក្ុមងហូជីមុមិង ប្ទ្សសវិតណម ានត្សិស្ស 
ពូក្បំផុមិប៉ុមណ្ណ្ះ (និងឪពុមកា្ត្យរបស់គិ់) ត្ូវានជ្ើសរីសមកធ្វើសា្ភ្សន៍ តាមរយៈគ្ូបន្ទុក 
ថ្ន្ក់ដ្លគ្ានកំណិ់។ សិស្សទាំងតយសុមទ្ធត្ានដឹង អំពីិួនាទីរបស់ខ្លួនដ្លិំតណងឲ្យ 
សាលា និងអាចផ្តល់ព័ិ៌ានានិិចាងសិស្សដ្លសិស្សរវនវិា្ជ្ជីវៈ និងអ្នកលក់/ក្ម្ងតាមចិញ្ចើម 
ថ្នល់។ លើសពីន្ះទ្ទវិ ន្រដូវដ្លានភ្ញៀវទ្សចរមកល្ងិិច ន្ក្នុងិំបន់ ានន័យថ 
សមិ្ថភាពទំនាក់ទំនងាមួយ និងសង្ក្ិក្ម្ងប្កបការងរ អាចនឹងានរងនូវផលប៉ះពាល់។ 

អ្នកស្្វជ្្វពុមំានព្លស្លាគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីបង្កើិទំនុមកចិិ្តាមួយអ្នកឆ្លើយិបឡើយ ន្ះានន័យ 
ថបញ្ហ្នានាមិនត្ូវានរកឃើញដ្យលក្ខណៈសុមីជម្្ច្ើន ាងការដ្លប្សិនគ្ានបង្កើិ             

កិច្ចព្មព្វងស្ដីពីទង្វើន្ក្មសីលធម៌ ាមួយអ្នកស្្វជ្្វ
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ទំនាក់ទំនងជិិស្និទ្ធដ៏រឹងា៉្ំាងន្ះឡើយ។ ន្ះគឺាករណីាក់លាក់ ដ្លានកើិឡើងន្ក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុា និងស្ ព្្ះអ្នកស្្វជ្្វន្ទីន្ះគឺទើបត្ានសា្គ្ល់កន្ល្ងស្្វជ្្វាលើកដំបូងទ្។ 
កតា្ត្លើកកម្ពស់មួយ អាចនឹងកា្ល្យារឿងមួយដ្លក្ុមមប្ទ្សនានា ានបញ្ចូលអ្នកស្្វជ្្វានារី 
ដ្លានបទពិស្ធន៍ ដ្លប្ហ្លាានបង្កលក្ខណៈងយស្ួល ក្នុងការបង្កើិទំនាក់ទំនងាមួយ 
កុមារ។ ការសា្ភ្សកុមារដ្លានកា្ល្យាជនរងគ្្ះន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទហើយន្ះ គឺមិនអាចធ្វើ 
ានឡើយន្គ្ប់ទីកន្ល្ងទាំងអស់ ព្្ះថ ារឿយៗ កុមារទាំងន្ះ ន្ត្ស្ថិិក្នុងដំណើរការសង្គ្្ះ 
ហើយវានឹងានកា្ល្យទ្ាការប្ឆំងទ្នឹងបទដា្ឋ្នការពារកុមារទ្វិញ។ 

ារឿយៗ គ្ានការលំាកច្ើន ន្ក្នុងការទទួលានការឆ្លើយិបដ្យលម្អិិពីមនុមស្ស ព្ញវ័យ 
ាងកុមារ។ ឧទាហរណ៍ ន្កន្ល្ងសិក្សាស្្វជ្្វក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ជួនកាល សំណួរដ្យផ្ទ្ល់  
ដ្លពាក់ព័ន្ធ នឹងចំណ្ះដឹងរបស់អ្នកកាន់ភារកិច្ចស្ដីពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ត្ូវានគ្សា្គ្ល់ា 
ស្្ចថ ាការប្ឈមមុមខចំព្ះអំតណចរបស់ខ្លួន ហើយរួមាមួយគ្ន្ន្ះ ក៏ានគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការ 

“ាក់មុមខ” ដ្រ ប្សិនបើគ្មិនដឹងចម្លើយត្ឹមត្ូវ។ ឪពុមកា្ត្យាច្ើនានភាពមារញឹកព្កហើយ
ាមួយនឹងជីវភាពរស់ន្របស់ខ្លួន គឺមិនអាចចូលរួមការសា្ភ្សានទ្។ ចំព្ះមនុមស្សដ្លចូលរួម 
ានច្ើននាក់តណស់ ដ្លមិនានទទួលសា្គ្ល់ អំពីការយល់ដឹងទ្ លើរឿងហ្ិុមរំល្ភបំពានន្ក្នុង 
មូលដា្ឋ្នខ្លួន។ ន្ះគឺប្ហ្លបតណ្ត្លមកពីការមិនចង់ពិភាក្សា ពីបញ្ហ្បុមគ្គលផ្ទ្ល់ខ្លួន ព្្ះខា្ល្ចអ្នកជិិ 
ខាងសើចចំអក។ អ្នកស្្វជ្្វក៏ានជួបប្ទះការលំាកក្នុងការប្មូលព័ិ៌ានផងដ្រ លើបញ្ហ្ទ្ឹស្ដី 
ឬនិក្ខ្បបទផ្ស្ងៗ (ដូចាគំនិិាដើម) ាពិស្ស ាមួយក្ុមមជនាិិដើម ។ ព័ិ៌ានន្ះ ាន 
លក្ខណៈលម្អិិច្ើនាង ទាក់ទងទ្នឹងព្ឹិ្តិការណ៍ពិិៗ។ 

ន្ទីក្ុមងា៉្តាយា៉្ និងឈាងម៉្ ប្ទ្សស្ និងទីក្ុមងហូជីមុមិង ប្ទ្សសវិតណម មន្្តីរដា្ឋ្ភិាលខ្លះ   
និងបុមគ្គលិកអង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាលចំនួន ក៏ពិាកដូចគ្ន្ដ្រ ក្នុងការបង្ហ្ញអំពីព័ិ៌ាន ដ្លគ្ដឹងថ
ត្ូវដ្ះស្្យាចាំាច់ន្ះ ។ អ្នកន្ក្នុងហ្ ផុមង ប្ទ្សសវិតណម ានភាពស្ម្ះត្ង់ច្ើនាងគ្ 
ន្ក្នុងការឆ្លើយិបរបស់ខ្លួន ។ លើសពីន្ះទ្ទវិ ក្នុងភូមិមួយ ន្សាធារណរដ្ឋប្ាានិិទ្បាវ
សាជិកាន់ខ្ពស់ា្ន្ក់ របស់ក្ុមមដឹកនាំបដិវិ្តន៍តវ ត្ូវានមន្្តីសាលាស្ុមកចាិ់តាំងឲ្យជួយក្ុមម 
ស្្វជ្្វ ។ 

ទ្ះបីាទំហំានកំណិ់ ន្ការស្្វជ្្វន្ះ ការពារមិនឲ្យានភាពទូទ្ ដ្លហួសពីកន្ល្ងស្្វជ្្វ 
ន្ះក៏ដ្យ ការសិក្សាន្ះ ានបង្កើិឲ្យានធនធានព័ិ៌ាន និងានធ្វើឲ្យយើងសា្គ្ល់ពីចំនួន ន្ការ
ប្្ប្ួលដ្លគួរឲ្យកិ់សា្គ្ល់បំផុមិ។
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Research Sites

The factors that were used to select the field sites included the following: 
(a) that it functioned as a tourist destination and (b) accessibility of the site. 
These were also sites that were tentatively selected as targets for Project 
Childhood Prevention Pillar to deliver community activities. Some sites 
were selected on request by government partners, for example Mondulkiri, 
Cambodia, was selected on request by the Cambodian Ministry of Tourism. 

logistics and access to target audiences where it was possible. Three of 
the eight research sites were in close proximity to existing World Vision 
community-based projects. The research sites should not be considered in 
any way representative of all the tourist destinations in each country.
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ទីកន្លេងសេេវជេេវ

កតា្តេននដេលបានបេើបេេស់សមេេប់ជេើសរីសទីកន្លេងសេេវជេេវ មានដូចតទេ៖(ក) ទីនេះគឺជា 
គេលដេភ្ញៀវទេសចរ និង (ខ) ជាកន្លេងដេលអាចទេដល់បាន។ ទាំងនេះក៏ជាទីកន្លេង ដេលតេូវ 
បានជេើសរីសសាកលេបងធ្វើជាគេលដេ សមេេប់គមេេងកុមារភាពផ្នេកបងា្កេរ ដើមេបីចាប់ផ្តើម 
សកម្មភាពសហគមន៍។ ទីកន្លេងខ្លះ តេូវបានជេើសរីសតាមសំណើររបស់អាជា្ញេធរដេគូ 
ឧទាហរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគីរី បេទេសកម្ពុជា តេូវបានជេើសរីសដេយកេសួងទេសចរណ៍របស់ 
បេទេសកម្ពុជា។ ការិយាយល័យរបស់ អង្គការទសេសនៈពិភពលេកដេលមានទីតាំងនេក្នុងបេទេស 
នីមួយៗបានរាយការណ៍អំពីទិដ្ឋភាពនេ ព័ស្តុភារសេេវជេេវ និងការចូលទេកាន់ទសេសនិកជនគេលដេ 
នេទីណដេលអាចធ្វើទេបាន។ ក្នុងចំណេមកន្លេងសេេវជេេវចំនួនបេេំបី មានបីកន្លេង ដេលស្ថិតនេ
កៀកនឹងគមេេងផ្អេកលើសហគមន៍ របស់អង្គការទសេសនៈពិភពលេក។ ក្នុងលក្ខណៈបេបណក៏ដេយ 
កន្លេងសេេវជេេវទាំងនេះ មិនគួរតេូវ បានចាត់ទុកជាតំណងនេគេលដេទេសចរណ៍ទាំងឡាយនេក្នុង
បេទេសនីមួយៗឡើយ។ 
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បេទេសកម្ពុជា
ព្ះរាាតណចក្កម្ពុា ានទីតាំងស្ថិិន្ចន្ល្ះប្ទ្សស្ សវិតណម និងតវ។ ន្ឆ្ន្ំ២០១២ 
គ្ានា៉្ន់សា្ម្នថ ចំនួនប្ាជនក្នុងប្ទ្សកម្ពុាានចំនួនប្ាណា ១៤,៨៦លាននាក់៤១។ 
៩០%ន្បប្ាជនទាំងន្ះ ានអំបូរាជនាិិខ្ម្រ។ ក្ុមមជនាិិភាគិិចដទ្ទវិ ានដូចា ចិន 
សវិតណម កុមលសម្ព័ន្ធភ្នំ ចាម និងតវ៤២។ ទ្ះបីាានការរីកចម្ើនបន្តិចម្ដងៗក៏ដ្យ ប្ទ្សកម្ពុា 
ន្ត្ាប្ទ្សមួយក្ីក្បំផុមិដ្រន្ក្នុងិំបន់អាសុមីភាគអាគ្ន្យ៍ ដ្យានចំណូលាិិសរុមប 
(GNI) ក្នុង១នាក់ ៨៨០ ដុមលា្ល្រអាម្រិកហើយ២០,៥% ន្ប្ាជនទាំងន្ះគឺរស់ន្ក្្មបនា្ទ្ិ់ភាព 
ក្ីក្ាិិ៤៣។ ប្ាជនកម្ពុាមួយភាគធំ ខ្វះខាិការអប់រំ និងជំនាញវិា្ជ្ជីវៈ ាពិស្ស អ្នកន្ជនបទ 
ាទីដ្លាន ប្ាជនាង៨០%កំពុមងរស់ន្។

ធនធានធម្មាិិ និងកន្ល្ងប្វិ្តិសាស្្ត ានធ្វើឲ្យប្ទ្សកម្ពុាកា្ល្យាទីកន្ល្ងទាក់ទាញ ភ្ញៀវទ្សចរ 
ឲ្យទ្កំសាន្ត។ ន្ឆ្ន្ំ២០១៣ ប្ទ្សកម្ពុា ទទួលានភ្ញៀវទ្សចរអន្តរាិិ ដ្លមកដល់ចំនួន 
៤,២លាននាក់ គឺកើនឡើង១៨%ច្ើនាងឆ្ន្ំ២០១២។ ក្ុមមអ្នកដ្លមកកំសាន្តធំៗបំផុមិ ចំនួនប្្ំមួយ 
សុមទ្ធត្ាភ្ញៀវមកពីិំបន់អាសុមី។ ភ្ញៀវសវិតណមដ្លធ្វើដំណើរមកប្ទ្សកម្ពុា ាន ចំនួន២០% 
ហើយក៏ានភ្ញៀវចិន កូរ៉្ និងសាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវផងដ្រ ដ្លប្ទ្សនីមួយៗានភ្ញៀវមក  
កំសាន្តប្ាណ ា១០%។ ចំណូលដ្លទទួលានពីវិស័យទ្សចរណ៍សរុមបាទឹកប្្ក់ានចំនួន 
ប្ហ្ល ា ២៥៤៧លានដុមលា្ល្រន្ឆ្ន្ំ២០១៣៤៤ ហើយវិស័យន្ះ គឺាឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់សម្្ប់ 
ប្ទ្សកម្ពុា ដ្លរកចំណូលាន១០% ន្ផលិិផលក្នុងស្ុមកសរុមប (GDP)៤៥។

តាមរាយការណ៍ កតា្ត្ប្វិ្តិសាស្្ត និងរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ានរួមចំណ្កន្ក្នុងភាពងយរងគ្្ះ 
របស់កុមារ ដ្យសារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុារាប់បញ្ចូលទាំងការកើនឡើងយា៉្ង 
ឆប់រហ័ស ន្ឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទ៤៦ ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្ន្ ការផ្តល់ស្រីភាពផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច 
និងកំណើនឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍៤៧។ ទ្ះបីាជនល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារ ភាគច្ើន គឺាអ្នកន្ក្នុងស្ុមក 
ក៏ដ្យ (ករណីដូចាន្ក្នុងប្ទ្សតណមួយ៤៨) ទំហំដ៏ធំន្ករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារពី 
ជនល្មើសាអ្នកធ្វើដំណើរ ន្ក្នុងប្ទសកម្ពុា បើគិិលើទំនាក់ទំនងចំនួនប្ាជន និងការបើកព្ំដ្ន 
ទ្សចរណ៍អន្តរាិិក្នុងព្លថ្មីៗន្ះន្ពាក់កតណ្ត្លទសវិ្សរ៍ទី៩០ ានធ្វើឲ្យប្ទ្សន្ះកា្ល្យា 
គ្លដ្ដ៏ធំមួយរបស់ជនល្មើស៤៩។ ារឿយៗ តាមស្ចក្តីរាយការណ៍ កំណើនចំនួនភ្ញៀវមកកំសាន្ត 
ន្ប្ទ្សកម្ពុា ដ្លសង្ឃឹមថ ព្ស្យាកម្មានិម្ល្ថ្ក ស្ួលរកានកុមារ និង មិនានទ្ស៥០។

យ្ងតាមអង្គការក្្រដា្ឋ្ភិាលមួយគឺ សកម្មភាពដើម្បីកុមារ (APLE) ការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវ ភ្ទកុមារ 
ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ាធម្មតាកើិឡើងន្ក្នុងផ្ន្កតណមួយន្ក្នុងផ្ន្កទាំងបីគឺ៖ (១) ការក្ងប្វ័ញ្ច 
ផ្អ្កលើកន្ល្ងកំសាន្ត ដ្លសម្ួលដល់ការកំសាន្តផ្លូវភ្ទ  និងដ្លភ្ញៀវបុមរសាជនាិិកម្ពុា 
និងអាសុមីដទ្ទវិ ត្ងទ្ល្ងញឹកញាប់ ដ្យអ្នកទាំងន្ះ គឺាជនល្មើសដ្យសា្ថ្នភាព ដ្លចូល 
ចិិ្តជនរងគ្្ះាកុមារី (២) ការក្ងប្វ័ញ្ចតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ាទីដ្លអ្នករំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ឬ 
ម្អណ្តើកសំដ្ទ្រកកុមារ ន្ក្នុងទីសាធារណៈ ហើយារឿយៗទង្វើប្បន្ះ គឺាសកម្មភាពរបស់ 
ភ្ញៀវទ្សចរបរទ្ស និងជនបរទ្សដ្លមកធ្វើការ ដ្លជនទាំងន្ះ គឺាជនល្មើសដ្យរីសមុមខ  
ហើយនិយមជនរងគ្្ះាកុមារា និង (៣) ការក្ងប្វ័ញ្ចផ្អ្កលើសា្ថ្ប័ន ាទីដ្លបុមគ្គលា្ន្ក់ៗ       
ប្ើប្្ស់សា្ថ្ប័នដ្លានគ្លដ្ផ្តល់អិ្ថប្យ្ជន៍ដល់សុមខាលភាពកុមារ ដើម្បីានចូលទ្កាន់ 
បណណ្តះអារម្មណ៍ផ្លូវភ្ទ និង/ឬក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារ ហើយហាក់ដូចា អ្វីដ្លាទីព្ញនិយម 
របស់ជនល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារាជនបរទ្ស ។ លើសពីន្ះ មូលដា្ឋ្នទិន្នន័យរបស់ អង្គការ APLE 
ានបង្ហ្ញថ អ្នកបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ដ្លាន២៦សញ្ជ្ិិផ្ស្ងៗគ្ន្ (រាប់បញ្ចូលទាំង ប្ាជន 
កម្ពុា៤១% អាម្រិកកាំង ១២,៥% សវិតណម ៩% និងារាំង ៨,៧% និងអង់គ្ល្ស ៦,៣%)។ បើដក 
អ្នកសមគំនិិច្ញ ជនល្មើសាបុមរស ានចំនួន១០០% ក្នុងគ្ប់ករណីទាំងអស់ដ្លានកំណិ់៥១។ 

•   កេុងសៀមរាប និង ឃុំពួក
ខ្ិ្តសវមរាប ត្ូវានគ្សា្គ្ល់ថ ាទីប្ជុមំន្ប្្សាទបុមរាណគឺប្្សាទអង្គរវិ្តដ្លអង្គការ  
UNESCO ានទទួលសា្គ្ល់ថ ាក្រដំណ្លពិភពល្ក។

៤១ ឯកសារធនាគរពិភពល្ក ស្ដីពីសូចនាករ 
អភិវឌ្ឍន៍តាមអ៊ីនធឺណិិ  ៖ ប្ទ្សកម្ពុា 
ក្នុងវ្បសាយ http://data.worldbank.org/

country/cambodia ចូលមើលចុមងក្្យ 
ន្ស្ង្ទី២៣ ម្សា ២០១៤ ។ 

៤២ ឯកសាររបស់នាយកដា្ឋ្នរដ្ឋន្សហរដ្ឋអាម្រិក 
(ស្ង្ទី២៨ មករា ២០១១)៖ កំណិ់សា្គ្ល់ស្ដីពី
ពឹ្ិ្តិការណ៍ជុមំវិញ ៖ ប្ទ្សកម្ពុា ក្នុងគ្ហទំព័រ 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2732.

htm ចូលមើលចុមងក្្យន្ស្ង្ទី២៦ កក្កដា 
២០១១។

៤៣ ឯកសារវាយិម្ល្សម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១២ 
និង ឆ្ន្ំ២០១១ របស់ធនាគរពិភពល្ក 
ស្ដីពី សូចនាករ អភិវឌ្ឍន៍តាមអ៊ីនធឺណិិ ៖ 
ប្ទ្សកម្ពុា ក្នុងវ្បសាយ http://data.

worldbank.org/country/cambodia 
ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី២៣ ម្សា 
២០១៤ ។ 

៤៤ ក្សួងទ្សចរណ៍ន្ប្ទ្សកម្ពុា ។ 
វ្បសាយ http://www.tourismcambodia.

org/images/mot/

statistic_reports/tourism_

statistics_annual_report_2013.pdf 
ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី១០ ម្សា 
២០១៤។

៤៥ ឯកសាររបស់ក្ុមមប្ឹក្សាធ្វើដំណើរ និង 
ទ្សចរណ៍ពិភពល្ក ឆ្ន្ំ ២០១៤ ៖ 
រាយការណ៍ ស្ដីពីផលប៉ះពាល់ន្ស្ដ្ឋកិច្ច 
ប្ទ្សកម្ពុា វ្បសាយ http://www.wttc.

org/site_media/uploads/downloads/

cambodia2014.pdf ចូលមើលចុមងក្្យ 
ន្ស្ង្ទី១៧ ម្សា ២០១៤ ។

៤៦ តាមរាយការណ៍ានបង្ហ្ញថ វិ្ថាន 
ន្បុមគ្គលិក អាា្ញ្ធរបណ្ត្ះអាសន្នរបស់អង្គការ 
សហប្ាាិិប្ចាំន្កម្ពុា UNTAC) 
ពីឆ្ន្ំ១៩៩១ ដល់១៩៩៣ ាន បង្កើិនូវិម្ូវ 
ការស្វាផ្លូវភ្ទន្ក្នុងបរិសា្ថ្នមួយ
ដ្ល ានកំហិិ នយ្ាយកាន់ត្ិិច។ 
ក្្យព្លដ្លបុមគ្គលិក UNTAC 
ានដកច្ញទ្ន្ឆ្ន្ំ១៩៩៣ ឧស្សាហកម្ម 
អាជីវកម្មផ្លូវភ្ទន្ត្បន្តកើនឡើង 
ដ្យសារស្រីភាពផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ 
ការពង្ឹងសិទ្ធិមនុមស្ស (ឆ្ន្ំ១៩៩៦) ប្ទ្ស 
កម្ពុា ៖ ព្ស្យាកម្ម និងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ ៖ 
ការគំរាមកំហ្ងចំព្ះសិទ្ធិមនុមស្ស គឺស្្តី និង 
កុមារន្ត្កើនឡើងន្ក្នុងប្ទ្ស កម្ពុា។ 
វ្បសាយ http://www.hrsolidarity.net/

mainfile.php/1996vol06no04/219/ 

ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី១៨ ម្សា 
២០១៤។ 

៤៧ ឯកសាររបស់ ECPAT Cambodia, 

NGOCRC, COSECAM, (2007-8) ៖ 
រាយការណ៍មូលដា្ឋ្ន ទិន្នន័យស្ថិិិរួមរួមរបស់ 
NGO ស្ដីពីការជួញដូរ និងការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ 
ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ២០០៧-២០០៨។ 

៤៨ អង្គការសកម្មភាព ដើម្បីកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ 
២០១៤), ការសុមើបអង្ក្ិអំពីអ្នកដំណើរបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ ការវិភាគស្ដីពីនិនា្ន្ការ និងការ 
ប្ឈមន្ក្នុងផ្ន្កការបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និង 
ការក្ងប្វ័ញ្ច ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា។ 

៤៩ គម្្ងការពារ សាកលវិទ្យាល័យ Johns 

Hopkins (2007) ស្ដីពីទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទ 
កុមារអន្តរាិិ ៖ ទំហំន្ះបញ្ហ្ និងករណី 
សិក្សាប្បប្វបធវប។  

៥០ អង្គការ ECPAT International (2006a)        
អំពីរាយការណ៍ត្ួិពិនិិ្យទូទាំងពិភពល្ក 
ស្ដីពីសា្ថ្នភាពសកម្មភាព ប្ឆំងនឹងការក្ង   ប្
វ័ញកុមារសម្្ប់អាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ ៖ ប្ទ្សកម្ពុា 
ទីក្ុមងាងកក ទំព័រទី១២។ 

៥១ អង្គការសកម្មភាព ដើម្បីកុមារ (ខ្កុមម្ភៈ 
ឆ្ន្ំ២០១៤), ការសុមើបអង្ក្ិអំពីអ្នកដំណើរបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ ៖ ការវិភាគស្ដីពីនិនា្ន្ការ និងការ 
ប្ឈមន្ក្នុងផ្ន្កការ បំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
និង ការក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងប្ទ្ស កម្ពុា។ 
ទិន្នន័យន្ះ គឺាវាយិម្ល្មួយទាប ព្្ះថ 
ទិន្នន័យន្ះន្ានកម្ិិន្ឡើយ 
ទ្លើករណីនានា ដ្លអង្គការសកម្មភាព 
ដើម្បីកុមារានអនុមវិ្ត។ 
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ក្ុមងសវមរាប គឺាស្ុមកទីរួមខ្ិ្ត និងាគ្លដ្ទ្សចរណ៍ដ៏ល្បី ដ្លអាចផ្តល់ការកំសាន្តានច្ើន
ប្ភ្ទដល់ភ្ញៀវទ្សចរ ដ្លត្ឡប់ពីធ្វើដំណើរកំសាន្តហើយ ត្ូវទ្កាន់ប្្សាទន្ះវិញ ន្ព្លស្ង្។ 
បន្ទប់ា៉្ស្សាភ្ញៀវ ានចំនួនច្ើនសន្ធឹកសនា្ទ្ប់។ កុមារិូច ដ្លខ្លះានអាយុមទើបត្ប្្ំពីរឆ្ន្ំន្ះ 
ានលក់ភ្សជ្ជមៈ និងវិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ទ្ឲ្យភ្ញៀវទ្សចរ ារឿយៗ រហូិដល់យប់។ ភ្ញៀវទ្សចរក៏ទទួល 
ានឳកាសទ្កំសាន្តន្មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្្ក្នុងមូលដា្ឋ្ន សម្្ប់ាបទពិស្ធន៍វប្បធម៌ដ្រ ទ្ះបី 
ាានកុមារាច្ើន មិនម្នាក្ម្ងកំព្្ក៏ដ្យ៥២។ 

ឃុមំពួកគឺាទីរួមស្ុមក ។ គ្ចំតណយព្លត្៣០នាទីប៉ុមណ្ណ្ះ នឹងអាចជិះទ្ដល់ក្ុមងសវមរាប មិន 
ខាន។ ទីប្ជុមំជនន្ះ គឺាិំបន់ដាច់ស្យាល ដ្លានមនុមស្សាច្ើន រស់ន្តាមប្បប្ព្ណី។ 
ទ្ះបីាាន ភ្ញៀវទ្សចរច្ើនទ្កំសាន្តន្ក្ុមងសវមរាបក៏ដ្យ ិំបន់ដាច់ស្យាលដ្លន្ជុមំវិញ 
ក្ុមងសវមរាប ន្ត្ាិំបន់ក្ីក្បំផុមិមួយ ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា។ ន្ខ្ិ្តសវមរាប ប្ាពលរដ្ឋ 
ប្ាណា៨២% គឺាកសិករ៥៣។ ានទិន្នន័យិិចិួចដ្ល ានលក្ខណៈគ្ប់ជ្ុមងជ្្យ ហើយដ្ល
និយាយអំពីកម្មករចំតណកស្ុមកវ័យក្ម្ងន្ក្នុងក្ុមងន្ប្ទ្សកម្ពុា ទ្ះបីាាន រាយការណ៍ 
បញ្ជ្ក់ថ ានកម្មករសំណង់ច្ើនសន្ធឹកសនា្ទ្ប់ន្ក្នុងទីក្ុមងនានា ដូចាក្ុមងភ្នំព្ញ និងសវមរាប 
ក៏ដ្យ ចំណ្កឯកំណើនលូិលាស់ន្សតណ្ឋ្គរ និងកន្ល្ងទ្សចរណ៍ អមដ្យ វិស័យស្វាកម្ម 
នានា ចាប់ពីចុមងទសវិ្សរ៍ទី១៩៩០ រហូិដល់ទសវិ្សរ៍ទីឆ្ន្ំ២០០០ ានបង្កើិិម្ូវ ការការងរន្ 
ក្នុងិំបន់សវមរាម៥៤។ ក្នុងព្លាមួយគ្ន្ន្ះ កុមារងយរងគ្្ះាច្ើន ដ្លរស់ន្ ប្កបការងរ 
និងរស់ន្ក្្មការថ្ទាំរួម សុមទ្ធត្មកពីិំបន់ជិិៗន្ះ ដ្លងយនឹងានជួបាមួយ ភ្ញៀវទ្សចរ 
បរទ្ស ដ្លទ្កំសាន្តន្សវមរាប។ 

•   ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងទីរួមសេុកសេនមនេរមេយ
ខ្ិ្តមណ្ឌលគីរី ានទីតាំងស្ថិិន្ភាគឥសាន្តន្ប្ទ្សកម្ពុានិងានចា្ង្យប្ហ្លា 
៤០០ គីឡូម៉្ត្ពីក្ុមងភ្នំព្ញ។ ខ្ិ្តន្ះ ត្ូវានក្សួងទ្សចរណ៍អភវិឌ្ឍឲ្យកា្ល្យាទិសដ្ 
អ្កូទ្សចរណ៍មួយ ដ្យានកន្ល្ងសម្្ប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរណ៍នានា ដូចា ទឹកជ្្ះប៊ូស្្ 
ព្្ភ្នំ និងសិ្វព្្ាដើម ហើយខ្ិ្តន្ះន្ត្ាខ្ិ្តដាច់ស្យាលមួយន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ទ្ះបី
ាានការសា្ថ្បនាផ្លូវថ្នល់សំខាន់ៗន្ក្នុងខ្ិ្តន្ះក៏ដ្យ។ ខ្ិ្តមណ្ឌគីរីានប្ាពលរដ្ឋ សរុមបចំនួន 
៥៧៦៦៦នាក់ ន្ក្នុងន្ះ ានប្ាពលរដ្ឋចំនួន ២៩៦២៦នាក់ ឬ៥១% គឺាជនាិិព្នង៥៥។ 
អត្្ចុមះឈ្ម្ះចូលរវន ន្ានកម្ិិទាប រីឯអត្្ឈប់រវនវិញានកម្ិិខ្ពស់៥៦។ ទ្ះបីស្ុមកមន្រម្យ 
គឺាទីរួមខ្ិ្តក៏ដ្យ វាន្ត្ស្ថិិន្ដាច់ស្យាលខា្ល្ំង ដ្យានប្ាពលរដ្ឋ៤០% ពឹងផ្អ្កលើ 
របរកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិិ។ ប្ាជនសរុមប គឺានចំនួនត្ ១០០០០នាក់ប៉ុមណ្ណ្ះ ានជនាិិខ្ម្រ 
៥៤% ព្នង ៤៤% និងជនាិិភាគិិចដទ្ទវិចំនួន ២%។ 

ទ្ះបីស្ុមកន្ះានទំហំិូចក្តី អ្នកស្្វជ្្វានសង្ក្ិឃើញថ ស្ុមកន្ះានកន្ល្ងកំសាន្តាច្ើន  
ានសតណ្ឋ្គរ និងផ្ទះសំតណក់២៣កន្ល្ង៥៧។ ទ្ះបីស្ុមកស្នមន្រម្យ មិនានទាក់ទាញភ្ញៀវ ទ្ 
កំសាន្តច្ើនក៏ដ្យ ទីរួមស្ុមកន្ះ ន្ត្រីកចម្ើនទ្មុមខ ដ្យសារការហូរចូលន្អ្នកចំណូលស្ុមកា
ជនាិិខ្ម្រ និងជនបរទ្ស ដ្លមកធ្វើការន្ក្នុងឧស្សាហកម្មក្ស៊ូ វារីអគ្គិសនី និងឧស្សាហកម្មរ៉្។

សាធារណរដ្ឋបេជាមានិតឡាវ 
សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ គឺាប្ទ្សដ្លានព្ំដ្នាប់នឹងប្ទ្សសវិតណម ប្ទ្ស ចិន 
មីយា៉្ន់ា៉្ កម្ពុា និងប្ទ្សស្។ ន្ឆ្ន្ំ២០១២ សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ ានប្ាជន  
ប្ាណា៦,៦៥ លាននាក់ ក្នុងន្ះ ានប្ាជនាង៤០% (២,៨៦លាននាក់) ានអាយុមក្្ម 
១៨ឆ្ន្ំ៥៨។  ប្ានប្ាណាពាក់កតណ្ត្ល គឺាជនាិិតវ ហើយប្ទ្សន្ះ គឺត្ូវគ្បដណ្តប់ដ្យ 
ឥទ្ធិពលនយ្ាយ និងវប្បធម៌។ កុមលសម្ព័ន្ធភ្នំ ានដូចាកុមលសម្ព័ន្ធម៉ុមងយា៉្វ (Hmong-Yao) 
ទីប៊្ិូភូា (Tebeto-Burman) [គ័រ (Kor) និង ភូណយ (Phounoy)] ។ ហើយគ្រកឃើញថ 
ានន្ស្សសល់អំបូរភាសាជនាិិត្ (Tai) ន្ភាគខាងជើងន្ប្ទ្សតវ។ កុមលសម្ព័ន្ធអូស្្តូអាសុមី 
(មនខ្ម្រ និងសវិ-ម៉ុមង) រស់ន្ិំបន់ភ្នំផ្ន្កកតណ្ត្ល និងភាគខាងិ្បូង។ ាងដប់ប្្ំឆ្ន្ំកន្លងទ្ន្ះ គ្ 
ានឃើញថ ប្ទ្សតវានពង្ឹងការកាិ់បន្ថយភាពក្ីក្

៥៥ វ្បសាយ http://db.ncdd.gov.

kh/cdbonline/home/index.castle 
ចូលមើលន្ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។

៥៦ ានកុមារអាយុមបំ្្មួយឆ្ន្ំ ត្ចំនួន 
៧៤% ប៉ុមណ្ណ្ះ ដ្លានចុមះឈ្ម្ះចូលរវន 
ន្ថ្ន្ក់បឋមសិក្សា។ លើសពីន្ះ 
យ្ងតាមការា្៉ន់ិម្ល្ឆ្ន្ំ២០០៩ 
ភាគរយន្កុមារានអាយុម១២ទ្១៤ឆ្ន្ំ 
ដ្លានឈប់រវន គឺានកម្ិិខ្ពស់ 
(២៣%)។ វ្បសាយ http://db.ncdd.

gov.kh/cdbonline/home/index.castle 
ចូលមើលន្ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។

៥៧ ទិន្នន័យ ដ្លអ្នកស្្វជ្្វទទួលាន 
ក្នុងព្លចូលទ្មើលក្នុងខ្កក្កដា ២០១១។

៥៨ ឯកសារអង្គការ UNICEF ស្ថិិិ ៖ 
សាធារណរដ្ឋប្ាានិិតវ វ្បសាយ http://

www.unicef.org/infobycountry/

laopdr_statistics.html#78 
ចូលមើលចុមងក្្យបំផុមិ ន្ស្ង្ទី២៣ ខ្ម្សា 
ឆ្ន្ំ២០១៤ ។            

៥២ ឯកសារ UNICEF Fact Sheet 
(គ្ម្នកាលបរិច្ឆ្ទ) ស្ដីពីការថ្ទាំក្នុងកន្ល្ងរួម 
ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា និង ឯកសារ UNICEF-

EAPRO (2011) ស្ដីពី បំណងដ៏ប្សើរបំផុមិ ៖ 
ការសិក្សាស្ដីពីឥរិយាបទ ឆ្ព្ះទ្រកការថ្ទាំក្នុង 
កន្ល្ងរួមន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពាុ។ 

៥៣ វ្បសាយ http://db.ncdd.gov.

kh/cdbonline/home/index.castle 
ចូលមើលន្ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។

៥៤ ឯកសាររបស់អង្គការ CDRI និង UNFPA 
(ខ្វិច្ឆិកា ២០០៧) ការធ្វើចតំណកស្ុមករបស់ 
យុមវជន និងនគរូបនីយកម្ម ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា។ 
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និងលើកកម្ពស់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច ភាគច្ើន គឺដ្យសារត្ប្ទ្សន្ះ ានឆ្លងចូលទ្ក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច 
ទីផ្សារ និងការចូលរួមក្នុង សកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចន្ក្នុងិំបន់៥៩។ តាមការា៉្ន់សា្ម្ន ានប្ាជន 
២៧,៦% ដ្លរស់ន្ក្្មបនា្ទ្ិ់ភាពក្ីក្ាិិ៦០។ ប្ទ្សតវន្ត្ជួបបញ្ហ្ប្ឈមសំខាន់ៗ 
ក្នុងការសម្្ចាន គ្លដ្អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវិ្សរ៍ឆ្ន្ំ ២០១៥ របស់ខ្លួន។ ទ្ះបីាានកិច្ចខិិខំ
ប្ឹងប្្ងាច្ើនក្នុងការកាិ់បន្ថយភាពក្ីក្ ការបង្កើនអត្្ ចុមះឈ្ម្ះចូលរវនន្កម្ិិបឋមសិក្សា 
ការកាិ់បន្ថយអត្្មរណភាពកុមារ ការប្ឆំងនឹងជំងឺរប្ង គ្ុមនចាញ់ និងការានទឹកសា្អ្ិប្ើប្្ស់ 
និងអនាម័យក្នុងិំបន់ទីក្ុមងក៏ដ្យ ក៏ប្ទ្សតវន្ត្ានបញ្ហ្ ប្ឈមចម្បងៗាច្ើនទវិ ដូចា 
ការកាិ់បន្ថយកង្វះអាហារូបិ្ថម្ភកុមារ វិសមភាពដ្លបន្តកើិាន និងខា្ល្ំងកា្ល្លើប្ាជនក្នុងការទទួល
ានឱកាស និង ស្វាសង្គមតាមភ្ទ ភូមិសាស្្ត និង ភាសាកំណើិ កង្វះការចូលរួមរបស់ស្្តី ក្នុងការ  
ធ្វើស្ចក្ដីសម្្ចន្ថ្ន្ក់ក្្មាិិ អត្្មរណភាពាតាខ្ពស់ និង អត្្ាិ់បង់ធនធានធម្មាិិយា៉្ង 
រហ័ស៦១។ 

ប្ទ្សតវានបើកទូលាយឲ្យភ្ញៀវទ្សចរអន្តរាិិចូលមកទស្សនាក្នុងឆ្ន្ំ១៩៨៩។ ចាប់តាំងពីព្ល 
ន្ះមក ប្្ក់ចំណូលវិស័យទ្សចរានកើនឡើងយា៉្ងច្ើន ដ្លធ្វើឲ្យវិស័យទ្សចរណ៍កា្ល្យា 
ឧស្សាហកម្មនាំច្ញដ៏ចម្បងមួយ៦២។ គ្លនយ្ាយវិស័យទ្សចរណ៍របស់ប្ទ្សតវផ្ដ្ិលើទ្ស
ចរណ៍ធម្មាិិ វប្បធម៌ ប្វិ្តិសាស្្ត ដូចា ស្ភ័ណ្ឌធម្មាិិ ជីវៈចម្ុមះ វប្បធម៌ និងប្ព្ណីរបស់  
ជនាិិដើមភាគិិច និង រមណីយដា្ឋ្នប្វិ្តិសាស្្ត ដូចា ទីក្ុមង Luang Prabang៦៣ ដ្លា 
សម្បិិ្តប្ិិកភ័ណ្ឌពិភពល្ក។ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ានភ្ញៀវទ្សចរចូលមកទស្សនាប្ទ្សតវ ចំនួន 
៣,៨ លាននាក់ ព្លគឺកើនាន ១៥% ធវបនឹងឆ្ន្ំ២០១២៦៤។ អាសា៊្នន្ត្ាប្ភពទីផ្សារដ៏ធំបំផុមិ 
ដ្យានកំណើនភ្ញៀវទ្សចរ ១២% ស្មើនឹង ៣.០៤១.២៣៣ នាក់ ដ្លភាគច្ើនភ្ញៀវទ្សចរទាំង
ន្ះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្ក ដ្លរួមានភ្ញៀវទ្សចរស្ (៥៥%) និងភ្ញៀវទ្សចរសវិតណម (២៤%)។ 
វិស័យទ្សចរណ៍ប្ទ្សតវរួមចំណ្កាន ៤,៧% ន្ផលិិផលក្នុងស្ុមកសរុមបក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ ដ្ល 
ស្មើនឹង ៣.៨៩៤ ពាន់លានគីប (ប្ហ្ល ៤៨៧.៦៥០.០០០ ដុមលា្ល្អាម្រិក)៦៥។ ដ្យសារានការ 
ពង្ឹងការអនុមវិ្តច្បាប់ក្នុងប្ទ្សស្ និងប្ទ្សកម្ពុា ានការលើកឡើងមួយចំនួនថ ប្ទ្សតវ  
នឹងកា្ល្យាិំបន់គ្លដ្ថ្មី សម្្ប់ឲ្យជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារចូលមកកំសាន្តក្នុងរូបភាព 
ាភ្ញៀវទ្សចរ ាពិស្សដ្យសារត្ប្ទ្សន្ះផ្ដល់អនាមិកភាព និងភាពឯកជនក្នុងកម្ិិខ្ពស់ ដ្ល
បង្កលក្ខណៈងយស្ួលដល់ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារក្នុងរូបភាពាភ្ញៀវទ្សចរ៦៦។

•   ទីកេុងវៀងច័ន្ទ
ានការជ្ើសរីសភូមិចំនួនបីក្នុងរដ្ឋធានីសវងច័ន្ទរបស់ប្ទ្សតវ រួមាន ៖ ភូមិ Ban Mixay 
ក្នុងស្ុមក Cantabile Ban ភូមិ Phiawat ក្នុងស្ុមក Sistine និង ភូមិ Ban Hom ក្នុងស្ុមក 
Hatxiafong ។ ភូមិ Ban Mixay និង ភូមិ Ban Phiawat គឺាភូមិពីរក្នុងទីក្ុមងដ្លស្ថិិន្តាម
ាិ់ទន្ល្ដ្លសំបូរទ្ដ្យផ្ទះសំតណក់ សតណ្ឋ្គរ ានីយដា្ឋ្ន ភ្ជនីយដា្ឋ្ន និងហាង។ ន្ភូមិ 
Ban Phiawat ានវិហារព្ះពុមទ្ធសាសនាចំនួនពីរ ផ្ទះសំតណក់ចំនួនបី និងាន ភ្ជនីយដា្ឋ្ន ឬ 
កន្ល្ងញា៉្ំអាហារយា៉្ងិិច ៦។ ន្ភូមិ Ban Mixay និង ភូមិ Ban Phiawat ានការដា្ឋ្នសំណង់ 
ខា្ន្ិធំ និងិូចាច្ើន ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសំតណក់ សតណ្ឋ្គរ និងានប្្សាទមួយដ្លកំពុមងស្ថិិន្ 
ក្នុងការជួសជុមលឡើងវិញ។ ភូមិ Ban Hom គឺាភូមិជនបទមួយដ្លស្ថិិន្តាមច្្ំងទន្ល្ម្គង្គ 
ដ្យត្ូវចំតណយព្លបើកបរប្ហ្ល ២០ នាទីពីទីក្ុមងសវងច័ន្ទ។ អ្នកភូមិភាគច្ើនធ្វើស្្្ ដាំបន្ល្ 
និងផ្ល្ឈើ។ ក្នុងអំឡុងព្លស្្វជ្្វ ក្នុងភូមិន្ះ គ្ឃើញានផ្ទះសំតណក់ត្ពីរបីប៉ុមណ្ណ្ះ។ ភូមិន្ះ    
មិនសូវានភ្ញៀវទ្សចរច្ើនដូចាសហគមន៍ពីរផ្ស្ងទវិន្ះឡើយ។  

•   ទីកេុង Luang Prabang

ទីក្ុមង Luang Prabang គឺាកន្ល្ងទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរ ដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងប្ទ្សតវ។ 
ទីក្ុមងន្ះ ត្ូវានចាិ់ទុមការាជធានីរហូិានការគ្ប់គ្ងដ្យរបបកុមម្មុយនីស្តក្នុងឆ្ន្ំ១៩៧៥ 
និងាសម្បិ្តិ ប្ិិកភ័ណ្ឌពិភពល្ករបស់អង្គការ UNESCO ដ៏ល្បីល្បាញមួយ ដ្យសារទីក្ុមងន្ះគឺ
ាទីតាំងប្វិ្តិសាស្្ត សំបូរទ្ដ្យធនធានធម្មាិិ វិហារព្ះពុមទ្ធសាសនា និងវិ្តអារាមាដើម។  
ក្នុងស្ុមក Luang Prabang ានការជ្ើសរីសភូមិចំនួនបី ដូចា ភូមិ Ban Xieng Muan ភូមិ Ban 
Aphay និងភូមិ Ban Xieng Lek។

៥៩ ឯកសាររដា្ឋ្ភិាលអូស្្តាលី “ក្សួងកិច្ចការ 
បរទ្ស និងពាណិជ្ជមកម្ម ស្ដីពីប្ទ្សតវ៖        
មូលហ្ិុមតូ្វផ្តល់ជំនួយទ្ឲ្យប្ទ្សតវ" 
ក្នុងវ្បសាយ http://aid.dfat.gov.au/

countries/eastasia/laos/Pages/why-aid.

aspx ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី២៣ ម្សា 
ឆ្ន្ំ២០១៤។ 

៦០ ឯកសារធនាគរពិភពល្ក ស្ដីពី 
សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍តាមអ៊ីនធឺណិិ  ៖ សាធារណរដ្ឋ 
ប្ាានិិតវ ក្នុងវ្បសាយ http:// data.

worldbank.org/country/lao-pdr 
ចូលមើលចុមងក្្យ ន្ស្ង្ទី២៣ ម្សា 
ឆ្ន្ំ២០១៤។

៦១ អង្គការ UNDP ប្ចាំន្ប្ទ្សតវ គ្
លដ្អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវិ្សរ៍របស់ប្ទ្សតវ 
៖ http://www.undplao.org/mdgs/

ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៦ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។

៦២ Yamauchi, S និង Lee, D (ខ្មិថុមនា 
ឆ្ន្ំ១៩៩៩) ការអភិវឌ្ឍវិស័យទ្សចរណ៍ក្នុង 
ប្ទ្សតវ  ៖ ឯកសារពិភាក្សារបស់ផ្ន្កកិច្ចការ 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្ាាិិ 
ល្ខ ST/ESA/1999/DP.9 ៖ http://

www.un.org/esa/desa/papers/1999/

esa99dp9.pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី១៩ ខ្សីហា 
ឆ្ន្ំ២០១១។

៦៣ ប្ទ្សតវ (ឆ្ន្ំ២០០៦) យុមទ្ធសាស្្តវិស័យ 
ទ្សចរណ៍របស់តវ ៖ http://www.

latalaos.org/doc/Strategy2006.pdf 
ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី១៩ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១១។

៦៤ UNWTO ារ៉ូម៉្ត្វិស័យទ្សចរណ៍ 
ពិភពល្ក ៖ http://www.

innovasjonnorge.no/Documents/old/

Documents/UNWTO_Barom14_01_

Jan.pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី១០ ខ្ម្សា 
ឆ្ន្ំ២០១៤។

៦៥ ក្ុមមបឹ្ក្សាទ្សចរណ៍ពិភពល្ក 
រាយការណ៍ ស្តីពីផលប៉ះពាល់ស្ដ្ឋកិច្ចតវ    
ឆ្ន្ំ ២០១៤ ៖ http://www.wttc.org/

site_media/uploads/downloads/

laos2014.pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ១៧ ខ្ម្សា 
ឆ្ន្ំ ២០១៤។

៦៦ គម្្ងការពារកុមារ Johns 

Hopkins University (ឆ្ន្ំ២០០៧) 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារអន្តរាិិ ៖ វិសាលភាព 
បញ្ហ្ និងករណីសិក្សាប្បប្វបធវប ទំព័រ ៣៥។



 30  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

ដ្យសារត្ព្លស្លាមិនគ្ប់គ្្ន់ ក្ុមមស្្វជ្្វមិនអាចប្មូលទិន្នន័យក្នុងភូមិ Ban Xieng Lek 
ឡើយ។ ភូមិ Ban Xieng Muan ស្ថិិន្ិំបន់ហាមឃិ់ ន្ទីតាំងប្ិិកភណ្ឌពិភពល្ក តាមច្្ំង 
ទន្ល្ងម្គង្គ និងានវិហារព្ះពុមទ្ធសាសនាចំនួនពីរ ផ្ទះសំតណក់ចំនួន ១៥ កន្ល្ងស្បា៉្ និង ហាងា៉្ស្សា 
ចំនួន ៤ ភ្ជនីយដា្ឋ្នចំនួន ៦ និងហាងលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ាច្ើន ផ្ស្ងទវិ។ ភូមិន្ះគឺាភូមិមួយ 
ក្នុងចំណ្មភូមិចំនួន ១១ ផ្ស្ងទវិដ្លស្ថិិន្ក្នុងិំបន់ន្ះ ដ្លសំបូរទ្ដ្យផ្ទះសំតណក់ដ្ល 
មិនបង្ហ្ញអិ្តសញ្ញ្ណ។ ភូមិ Ban Aphay ស្ថិិន្ត្ង់ ចំណ៉ចក្ងន្ទន្ល្ Khan ភាគអាគ្ន្យ៍ន្ 
ខ្ពង់រាប Phousi។ ក្នុងអំឡុងព្លស្្វជ្្វ ានផ្ទះសំតណក់ ឬផ្ទះវីតប្ហ្ល ១០ និងសតណ្ឋ្គរមួយ
ស្ថិិន្ជុមំវិញផ្លូវ ាិ់ទន្ល្ និងានកន្ល្ងលក់ស្្មួយ ាពីរ និង ភ្ជនីយដា្ឋ្ន ៥។ 

បេទេសថេ
ប្ទ្សស្ានព្ំប្ទល់ាប់ប្ទ្សកម្ពុា តវ និងមីយា៉្ន់ា៉្។ ានការា៉្ន់ប្ាណថ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ 
ប្ាជនស្ានប្ាណ ៦៦,៧៩ លាននាក់ ដ្យានប្ាជនអាយុមក្្ម ១៨ ឆ្ន្ំ ប្ាណ  
១៥,១២ លាននាក់៦៧។ ប្ាជនច្ើនាង ៨៥% និយាយភាសាស្ និងានវប្បធម៌រួម ទ្ះបីាក្នុង 
ិំបន់ផ្ស្ងទវិន្ប្ទ្សស្ ានអិ្តសញ្ញ្ណប្ចាំិំបន់ដ៏រឹងាំមួយក៏ដ្យ។ ប្ាជនស្ាច្ើនន្
ភាគឦសានានក្រិំណ្លពីជនាិិតវ និងខ្ម្រ ហើយាិិពន្ធុា៉្ឡ្សុមីដ្លកាន់សាសនាអ៊ីសា្ល្ាន
ច្ើនន្ក្នុងខ្ិ្តចំនួនបីន្ភាគខាងិ្បូង៦៨។

វិស័យទ្សចរណ៍គឺាកតា្ត្រួមចំណ្កដល់វិស័យស្ដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងប្ទ្សស្។ ក្នុងឆ្ន្ំ ២០១៣ ាន
ភ្ញៀវទ្សចរចូលមកទស្សនាក្នុងប្ទ្សស្ប្ហ្ល ២៦,៧ លាននាក់ព្លគឺានការកើនឡើង ២០ % 
ធវបនឹងឆ្ន្ំ២០១២។ ភ្ញៀវទ្សចរប្ហ្ល ៥៦% មកពីិំបន់អាសុមីបូពា៌្ ដ្យានទ្សចរអាសា៊្ន 
ប្ាណ ២៨%។ ភ្ញៀវទ្សចរអឺរ៉ុមបាប់លំដាប់ល្ខបី ដ្លស្មើនឹង ២៥%។ សហរដ្ឋអាម្រិក អាសុមី
ខាងិ្បូង និងិំបន់ា៉្សុមីហ្វិចខាងិ្បូងានភ្ញៀវទ្សចរប្ហ្លា ៥%៦៩។ 
វិស័យទ្សចរណ៍រួមចំណ្កាន ៩% ន្ផលិិផលក្នុងស្ុមកសរុមបរបស់ប្ទ្សស្ដ្យទទួលានទឹក
ប្្ក់សរុមបយា៉្ងច្ើនចំនួន ៣៣,៣ ពាន់លានដុមលា្ល្អាម្រិកក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣៧០ ហើយបើធវបនឹងឆ្ន្ំ 
២០១២ ានការកើនឡើងាន ២៧,៥% ព្លគឺាកំណើនដ៏ខ្ពស់បំផុមិលើស ប្ទ្សផ្ស្ងៗក្នុង 
សកលល្ក។

រាយការណ៍របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ាាិិបង្ហ្ញថ ប្ទ្សស្សម្្ចានគ្លដ្អភិវឌ្ឍន៍
សហស្សវិ្សរ៍ន្ថ្ន្ក់ាិិយា៉្ងច្ើន លើសពីគ្លដ្ឆ្ន្ំ២០១៥។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ ិំបន់ និងក្ុមម 
មួយចំនួនកំពុមងប្ឈមនឹងបញ្ហ្វិសមភាពយា៉្ងខា្ល្ំង៧១ ដ្យសារន្ានគា្ល្ិផ្ន្កស្វាសុមខភាព                  
និងការទទួលានស្វាសង្គមសម្្ប់ក្ុមមងយរងគ្្ះ រួមាន មនុមស្សចាស់ យុមវជន អ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទ 
កម្មករចំតណកស្ុមក និងប្ាជនដ្លគ្ម្នសញ្ជ្ិិ៧២។

ានការលើកឡើងថ កំណើនឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទ ន្ប្ទ្សស្ានជំរុមញឲ្យានកំណើនទីផ្សារន្ការ  
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារពីជនបរទ្ស។ កាលពីដើមទសវិ្សរ៍ឆ្ន្ំ ១៩៩០ ន្ប្ទ្សស្ ានការបង្កើន 
ការយល់ដឹងពីការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារ និងានកវរគរមិិយ្បល់ ពីសាធារណជនដើម្បី ប្ឆំងនឹង 
“ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ ”៧៣។ កាលពីឆ្ន្ំ២០០៦ អង្គការ NGO ECPAT International៧៤ ានរាយ 
ការណ៍ថ អាជីវកម្មបម្ើស្វាកំសាន្តសម្្ប់ភ្ញៀវទ្សចរ រួមាន កន្ល្ងរកសុមីផ្លូវភ្ទ និងការបង្ហ្ញផ្លូវ
ភ្ទដ្លមិនម្នានត្មនុមស្សព្ញវ័យប៉ុមណ្ណ្ះទ្ ប៉ុមន្ត្ថ្មទាំងសំបូរទ្ដ្យកុមារា និងកុមារីទវិ 
ផង ដ្លពួកគ្ទាំងន្ះគឺាអ្នកផ្ដល់ស្វាផ្លូវភ្ទ៧៥។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ ថ្មីៗន្ះ ានការលើកឡើងថ 
កាន់ត្ានការលំាកក្នុងការស្វ្ងរកកុមារ ដ្លត្ូវានជួញដូរផ្លូវភ្ទន្ ទីក្ុមងាងកក ដ្យសារ 
ានការរាយការណ៍មកថ ការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារក្នុងរូបភាពាភ្ញៀវទ្សចរានផ្ល្ស់ប្ដូរពីការជួញដូរតាម
កន្ល្ងទ្ាការជួញដូរតាមផ្លូវ ាពិស្សចំព្ះកុមារក្ីក្ និងងយរងគ្្ះ៧៦។ ានការរាយការណ៍ថ 
ការបង្្កាបាផ្លូវការ កាិព្វកិច្ចន្ការអប់រំសកល និងកំណើនការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ច  ានរួមចំណ្កកាិ់  
បន្ថយអត្្កើិានការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៧៧ ទ្ះបីាមិនានទិន្នន័យគ្ប់
គ្្ន់ដើម្បីបញ្ជ្ក់ពីអំណះអំតណងន្ះក៏ដ្យ។

៦៧ អង្គការ UNICEFស្ថិិិ ៖ ប្ទ្សស ្៖ 
http://www.unicef.org/infobycountry/

Thailand_statistics.html#91 
ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៣ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។ 

៦៨ ក្សួងការបរទ្សសហរដ្ឋអាម្រិក (ស្ង្ទី ២៨ 
ខ្មករា ឆ្ន្ំ២០១១) កំណិ់សា្គ្ល់សាវតា ៖ 
ប្ទ្សស្ ៖ http://www.state.gov/r/pa/

ei/bgn/2814.htm ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៧ 
ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។ 

៦៩ អាា្ញ្ធរទ្សចរណ៍ស ្៖ http://

tourism.go.th/index.

php?mod=WebTourism&file= 

details&dID=7&cID=276&dcID=621, 

ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី១០ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។

៧០ ក្ុមមប្ឹក្សាទ្សចរណ៍ពិភពល្ក រាយកា
រណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់ស្ដ្ឋកិច្ចស្ ឆ្ន្ំ២០១៤ 
៖ http://www.undp.or.th/focusareas/

mdgprogramme.html ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី 
១៧ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។

៧១ UNDP គ្លដ្អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវិ្សរ៍ 
របស់ប្ទ្សស្ ៖ http://www.undp.or.th/

focusareas/mdgprogramme.html

ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៧ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។

៧២ ក្ុមមប្ឹក្សាាិិអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម 
(ឆ្ន្ំ២០០៩) រាយការណ៍គ្លដ្អភិវឌ្ឍន៍ 
សហស្សវិ្សរ៍របស់ប្ទ្សស្ ឆ្ន្ំ២០០៩ 
ទីក្ុមងាងកក ៖ http://www.undp.or.th/

resources/documents/Thailand_

MDGReport_2009.pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី 
២៨ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១១ ទំព័រ ៦៥-៦៦។

៧៣ Ennew J, Gopal, K, Heeran, J និង 
Montgomery, H (ឆ្ន្ំ១៩៩៦) កុមារ 
និងព្ស្យាចារ ៖ តើយើងអាចត្ួិពិនិិ្យ និ
ងតាមដានការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារានយា៉្ង 
ដូចម្ដ្ច? ការពិនិិ្យឡើងវិញលើឯកសារពីមុមន 
និងចំតណរគន្ថនិទ្ទ្ស។  ទីសា្ន្ក់ការអង្គការ 
UNICEF ទីក្ុមងញូវយក ផ្ន្កកុមារស្ថិិ ក្នុងសា្ថ្ន 
ភាពលំាក មជ្ឈមណ្ឌលសម្្ប់ការស្្វជ្្វ 
តាមគ្ួសារ សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge 
និង អង្គការChildwatch International 
ការប្ះពុមម្ពលើកទីពីរ ៖ http://child-abuse.

com/childhouse/childwatch/cwi/

projects/indicators/prostitution/ 
ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៦ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១១។

៧៤ បញ្ឈប់ព្ស្យាកម្មកុមារ រូបភាពអាសអាភាស 
របស់កុមារ និងការជួញដូរកុមារដើម្បីបម្ើស្វាផ្លូវ
ភ្ទ ៖ http://www.ecpat.net។

៧៥ អង្គការ ECPAT អន្តរាិិ (ឆ្ន្ំ២០០៦b)   
រាយការណ៍ពិនិិ្យតាមដានសកលស្ដីពសីា្ថ្នភាព 
សកម្មភាពប្ឆំងការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារ  ៖ 
ប្ទ្សស្ ទីក្ុមងាងកក។ 

៧៦ គម្្ងការពារ Johns Hopkins 

University (ឆ្ន្ំ២០០៧) 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារអន្តរាិិ ៖ 
វិសាលភាពន្បញ្ហ្ និងករណីសិក្សាប្ប 
ប្វបធវប ទំព័រ ១៥៨-១៥៩។

៧៧ Baker, S (ឆ្ន្ំ២០០៧) ពលកម្មកុមារ 
និងព្ស្យាកម្មកុមារក្នុងប្ទ្សស្ ៖ 
ការផ្ល្ស់ប្ដូរិថភាព White Lotus។ 
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•   ទីកេុងផត់តាយា៉េ
ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ស្ថិិន្ចំតណយ ១៤៦ គីឡូម៉្ត្ពីទីក្ុមងាងកក និងានប្ាជនដ្លានាិិពន្ធុ 
ចម្ុមះាង ១០៤.៣១៨ នាក់ ដ្លានចុមះបញ្ជមីាអ្នករស់ន្ក្នុងទីក្ុមងន្ះ ទ្ះបីាានការា៉្ន់ 
ប្ាណថ ប្ាជនសរុមបន្ទីន្ះានរហូិដល់ ៣០០.០០០ នាក់ រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដ្លមិនទាន់
ានចុមះបញ្ជមីផងដ្រ៧៨។

ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ានកា្ល្យាទីក្ុមងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដ្យសារានការចាប់ខ្លួនជនប្ព្ឹិ្តិបទ 
ល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារាច្ើនក្្មរូបភាពាភ្ញៀវទ្សចរ ដ្យធ្វើឲ្យានការព្ួយារម្ភថ ផិ់តាយា៉្      
គឺាទីក្ុមងដ្លសំបូរទ្ដ្យការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ ឆ្ន្រខ្សាច់ផិ់តាយា៉្ានប្វ្ង ៤ 
គីឡូម៉្ត្ ដ្យានផ្លូវមួយរិ់តាមបណ្ត្យឆ្ន្រ។ ទីក្ុមងន្ះគឺាកន្ល្ងបម្ើ ស្វាកំសាន្តដ៏សំខាន់ 
ាពិស្ស គឺស្វាផ្លូវភ្ទ និងានក្ុមមក្ម្ងជើងកាងទីក្ុមងាច្ើន (ន្ះគឺាកតា្ត្ដ្លរារាំងដល់ ការ 
ស្្វជ្្វ ដ្យសារត្អ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទមិនហា៊្ននិយាយាមួយអ្នកស្្វជ្្វន្ះឡើយ) ហើយទីក្ុមង
ន្ះានទាក់ទាញជនចំតណកស្ុមកវ័យក្ម្ងដ្លប្្ថ្ន្ចង់រកប្្ក់ចំណូលានលឿន និងងយស្ួល។

•   ទីកេុងឈៀងម៉េ
ទីក្ុមងឈវងម៉្ានចា្ង្យ ៧០៦ គីឡូម៉្ត្ពីទីក្ុមងាងកក និងានប្ាជនចុមះបញ្ជមីចំនួន  
១.៦៧០.៣១៧ នាក់ ហើយទីក្ុមងន្ះគឺាទីក្ុមងធំាងគ្ និងាទីក្ុមងដ្លានសម្បិ្តិវប្បធម៌
ដ៏សំខាន់បំផុមិក្នុងភាគខាងជើងន្ប្ទ្សស្។ ឈវងម៉្គឺារដ្ឋធានីចាស់ របស់ព្ះរាាតណចក្ 
Lanna (ឆ្ន្ំ ១២៩៦-១៧៦៨) ហើយទីក្ុមងន្ះសំបូរទ្ដ្យភ្ញៀវទ្សចរក្នុងស្ុមក និងអន្តរាិិ។ 
ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរអន្តរាិិ ានធា្ល្ក់ចុមះពី ៥,៣ លាននាក់ ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៨ មកត្ឹម ៤,៣ លាននាក់ 
ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៩ ទ្ះបីាចំនួនភ្ញៀវទ្សចរ ានការកើនឡើងម្ដងទវិដ្យសារត្ានការចាប់ 
អារម្មណ៍ពីទីផ្សារជប៉ុមន និងកូរ៉្៧៩។ ទីក្ុមងឈវងម៉្ក៏ានទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរចិនយា៉្ងច្ើន (ចំនួន 
ភ្ញៀវទ្សចរកើនឡើងយា៉្ង ហ្ចតណស់ ៥០% ន្ចន្ល្ះឆ្ន្ំ២០១២ និង ២០១៣) ព្លគឺា
និនា្ន្ការមួយដ្លត្ូវានជំរុមញតាមរយៈភាពយន្តចិនដ៏ល្បីមួយដ្លានចំណងជើងថ “Lost in 
Thailand” ដ្លខ្ស្ភាពយន្តន្ះត្ូវានផលិិន្ក្នុងខ្ិ្តន្ះ៨០។ អ្វីដ្លទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរ 
រួមាន កុមលសម្ព័ន្ធាិិពន្ធុភ្នំ ការធ្វើដំណើរដ្យថ្មើរជើង វិហារព្ះពុមទ្ធសាសនា ដំរីព្្ សាលាបង្វន 
ធ្វើម្ហូប និងា៉្ស្សា ក្លឹប Night Bazaar និង Sunday ដ៏ល្បីល្បាញ ទីផ្សារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ទ្សចរណ៍ 
ផ្ន្កសុមខាភិាល រ្ងាងសិប្បកម្ម និងការបង្ហ្ញវប្បធម៌។ ន្ក្នុងទីក្ុមងឈវងម៉្ ក៏ានបនស្ីផង 
ដ្រ។ ក្ុមមជនាិិដើមភាគិិចដ្លានផ្ល្ស់ទីលំន្ រស់ន្តាមសំណង់អនាធិបត្យ្យន្ាយទីក្ុមង 
និងរកប្្ក់ចំណូលានពីការលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទ្សចរ ដ្យឲ្យកូនរបស់ពួកគ្ាអ្នកដើរលក់ 
វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ទាំងន្ះ។

បេទេសវៀតណម
ប្ទ្សសវិតណមប៉្កខាងកើិាប់នឹងសមុមទ្ ប៉្កខាងជើងាប់ប្ទ្សចិន និងប៉្កខាងលិចាប់ 
ប្ទ្សតវ និងកម្ពុា និងានក្ុមមាិិពន្ធុចំនួន ៥៤ ក្ុមម ដ្យរាប់ទាំងាិិពន្ធុសវិតណម (ឬគីញ) 
ដ្លានប្ហ្ល ៨៥% ន្ប្ាជនសរុមប។ ក្ុមមាិិពន្ធុច្ើនបំផុមិបនា្ទ្ប់ពីគីញ គឺ Tay ដ្លាន 
ប្ាណ ១,៨៩% និងស្ានប្ាណ ១,៨% ន្ប្ាជនសរុមប ហើយប្ាជនច្ើនរស់ន្ប្មូល
ផ្ដុំន្ិំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងន្ប្ទ្ស៨១។ ក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ ានប្ាជនសវិតណមសរុមបប្ាណ 
៩០,៨០ លាននាក់ ដ្លក្នុងន្ះប្ាជនប្ាណ ២៥,៣៤ លាននាក់ានអាយុមក្្ម ១៨ឆ្ន្ំ៨២។

ឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ន្ប្ទ្សសវិតណម ានការកើនឡើងយា៉្ងខា្ល្ំង តាំងពីានកំណ្ទម្ង់ 
ស្ដ្ឋកិច្ច របស់ប្ទ្សសវិតណមដ្លានឈ្ម្ះថ Doi Moi ដ្យសារត្ការបើកចំហរទីផ្សារ 
សម្បសម្ួលវិស័យទ្សចរណ៍របស់ប្ទ្សសវិតណម ដល់ការវិនិយ្គដ្យផ្ទ្ល់ពីបរទ្ស និង 
សហគ្ិនឯកជនក្នុងស្ុមក៨៣។ ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរអន្តរាិិដ្លមកទស្សនាក្នុងប្ទ្សន្ះ ានកើន 
១១% ចាប់ពីឆ្ន្ំ ២០១២ រហូិដល់ឆ្ន្ំ ២០១៣ ដ្យានភ្ញៀវទ្សចរអន្តរាិិសរុមបប្ាណ ៧,៦ 
លាននាក់។ ចំនួនភ្ញៀវទ្សចរចិនានច្ើនាងគ្ដ្យានប្ាណ ២៥% ព្លគឺជិិ ២លាននាក់។

៨១ ក្សួងការបរទ្សសហរដ្ឋអាម្រិក (ស្ង្ទី ៣ 
ខ្មិថុមនា ឆ្ន្ំ២០១១) កំណិ់សា្គ្ល់សាវតា 
៖ ប្ទ្សសវិតណម ៖ http://www.

state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm 
ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៧ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១១។

៨២ អង្គការ UNICEFស្ថិិិ ៖ ប្ទ្សសវិតណម ៖ 
http://www.unicef.org/infobycountry/

vietnam_statistics.html#78 
ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៣ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។

៨៣ Suntikul, W, Butler, R និង Airey,D 
(ឆ្ន្ំ ២០០៨) “ អំឡុងព្ល ន្ការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ទ្សចរណ៍សវិតណម ចាប់តាំងពីានគ្ល 
នយ្ាយបើកចំហរប្ទ្ស” ៖ ការស្្វជ្្វ     
វិស័យទ្សចរណ៍ ក្នុងទិនា្ន្នុមប្បវិ្តិន៍ 
អាសុមីា៉្សុមីហ្វិច ល្ខ ១៣ (១) ទំព័រ ៦៧-៨០ 
៖ http://epubs.surrey.ac.uk/1102/1/ 

fulltext.pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៨ ខ្សីហា 
ឆ្ន្ំ២០១១។

៧៨ ស្ថិិិប្ាជនទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ 
យ្ងតាមការចុមះបញ្ជមីប្ាជន ឆ្ន្ំ១៩៩៧-
២០០៧ (ប្ទ្សស្) ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ៖ 
ការិយាល័យមន្ត្ីចុមះបញ្ជមី ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ២៩ 
ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០០៧។

៧៩ ភ្ញៀវទ្សចរន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ានការកើន
ឡើង ផ្ន្កទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់រដា្ឋ្ភិាល 
ស ្(ស្ង្ទី ២៧ ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១១) ៖ http://

www.ecpat.net 

៨០ Janjira Jarusupawat (ស្ង្ទី ១២ ខ្មករា 
ឆ្ន្ំ២០១៣) “ភាពយន្តានធ្វើឲ្យានកំណើន 
ភ្ញៀវទ្សចរចិន មកកាន់ទីក្ុមងឈវងម៉្” 
កាស្ិ The Nation ៖ http://www.

nationmultimedia.com/business/

Film-sparks-Chinese-touristboom-

in-Chiang-Mai-30197745.html 
ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ១៨ ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។



 32  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

ភ្ញៀវទ្សចរច្ើនបំផុមិបនា្ទ្ប់រួមានភ្ញៀវទ្សចរកូរ៉្ (១០%) ជប៉ុមន (៨%) អាម្រិក (៦%) និងត្វា៉្ន់ 
(៥%)៨៤។ វិស័យទ្សចរណ៍ានរួមចំណ្កដ្យផ្ទ្ល់ដល់ផលិិផលក្នុងស្ុមកសរុមបក្នុងឆ្ន្ំ២០១៣ 
ប្ាណ ៧ពាន់លានដុមលា្ល្អាម្រិក ព្លគឺស្មើនឹង ៤,៦% ន្ផលិិផលក្នុងស្ុមកសរុមប៨៥។

ប៉ុមនា្ម្នឆ្ន្ំថ្មីៗន្ះ ន្ប្ទ្សសវិតណម ានការចាប់ខ្លួនជនបរទ្សដ្លានប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ 
កុមារអស់ាច្ើនករណី។ ក្នុងអំឡុង ១៨ ខ្ ចន្ល្ះឆ្ន្ំ២០០៥ និង ២០០៦ ជនាិិបរទ្សចំនួន ៧នាក់ 
ត្ូវានចាប់ខ្លួនដ្យសារការប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទលើកុមារសវិតណម៨៦។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ២០០៥ មក 
មិនានការចាប់ខ្លួនតណមួយឡើយ ប៉ុមន្ត្ប្ការន្ះមិនអាចសន្និដា្ឋ្នានថ ានការបញ្ឈប់ការជួញដូរផ្លូវ
ភ្ទកុមារតាមរយៈជនបរទ្សន្ះឡើយ។ ករណីសិក្សាថ្មីរបស់អង្គការ UNICEF ានរកឃើញថ 
កុមារ ៧៦% ដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្សពីបញ្ហ្ជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារានរាយការណ៍ថ “ភ្ញៀវ” របស់ពួកគ្ 
គឺានទាំងជនបរទ្សផងដ្រ៨៧។ ការលើកឡើងន្ះបង្ហ្ញថ ានកុមារាច្ើនដ្លត្ូវាន     ជួញដូរ 
ផ្លូវភ្ទតាមរយៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជមកម្ម ដូចា ព្ស្យាចារ ការជួញដូរផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
ក្នុងរូបភាពាភ្ញៀវទ្សចរ និងឯកសាររូបភាពការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ ការសិក្សាថ្មីមួយ ាន 
បង្ហ្ញថ និនា្ន្ការដ៏គួរឲ្យព្ួយារម្ភមួយទវិន្ះគឺការរកឃើញថ កុមារកំពុមងប្ឡូកនឹងការជួញ 
ដូរផ្លូវភ្ទទាំងន្វ័យក្ម្ង ដ្យអាយុមក្ម្ងបំផុមិន្ះគឺត្ឹមត្ ៨ ឆ្ន្ំប៉ុមណ្ណ្ះ៨៨។

•   ទីកេុងហូជីមិញ ៖ សេុក ៤ និង ៨
ទីក្ុមងហូជីមិញគឺាទីក្ុមងដ៏ធំបំផុមិរបស់ប្ទ្សសវិតណម និងាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លពីមុមនាន 
ឈ្ម្ះថ ទីក្ុមង Saigon និងាអិីិរដ្ឋធានីរបស់សាធារណៈរដ្ឋសវិតណម (សវិតណមខាងិ្បូង)។ 
ទីក្ុមងន្ះ ានកន្ល្ងទ្សចរណ៍ដ៏ច្ើនអណ្ក ដូចាកន្ល្ងទ្សចរណ៍ប្វិ្តិសាស្្ត សា្ថ្បិ្យកម្ម 
និង សាសនា។ ស្ុមក ៤ គឺាស្ុមកិូចាងគ្បង្អស់ន្ក្នុងទីក្ុមងហូជីមិញដ្លានប្ាជន 
ប្ាណ ១៨០.០០០ នាក់។ ស្ុមកន្ះ គឺាស្ុមកក្នុងក្ុមងដ្លក្ីក្បំផុមិ ទ្ះបីាថ្មីៗន្ះ អ្នកាន               
ទ្ព្យសម្បិ្តិស្ដុកស្ដម្ភ ាច្ើនានចូលមករស់ន្ក្នុងិំបន់ន្ះ និងានធ្វើឲ្យានគា្ល្ិ រវាងអ្នកាន 
និងអ្នកក្កាន់ត្ខា្ល្ំងក៏ដ្យ។ ស្ុមក ៨ ស្ថិិន្ភាគនិរិីន្ទីក្ុមងដ្យានប្ាជនប្ាណ 
៤០៥,០០០ នាក់។

•   ឆ្នេរ Do Son និង Thuy Nguyen

Do Son គឺាិំបន់ឆ្ន្រទ្សចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយស្ថិិន្ភាគខាងជើង ន្ប្ទ្សសវិតណម 
ដ្លានចា្ង្យ ២០ គីឡូម៉្ត្ពីភាគនិរិីន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុង និង ១០៥ គីឡូម៉្ត្ពីភាគ 
ខាងកើិន្ទីក្ុមងហាណូយ។ ទីក្ុមងន្ះានប្ាជនប្ាណ ៣៥.០០០ នាក់។ រវងរាល់ឆ្ន្ំ 
ិំបន់ន្ះានភ្ញៀវទ្សចរប្ហ្ល  ៦លាននាក់  ដ្ល  ២៥% ាភ្ញៀវទ្សចរបរទ្ស៨៩។ Do Son 
សំបូរទ្ដ្យផ្ទះបនស្ី ដ្យានសតណ្ឋ្គរិូចៗាច្ើនប្មូលផ្ដុំ ន្លើកំតណិ់ផ្លូវ ត្មួយ។ 
សតណ្ឋ្គរទាំងន្ះ គឺាផ្ទះបនស្ីដ្លទាក់ទាញភ្ញៀវទ្សចរក្នុងមូលដា្ឋ្ន និងក្នុងិំបន់ាច្ើនឲ្យមករក
ស្វាផ្លូវភ្ទាមួយស្្តីក្ម្ងៗក្នុងមូលដា្ឋ្ន។

Thuy Nguyen គឺាស្ុមកជនបទ បើទ្ះាឃុមំចំនួនបីក្នុងស្ុមកន្ះ ដ្លត្ូវានជ្ើសរីសយកមក 
សិក្សា ហាក់មិនានលក្ខណៈាជនបទក៏ដ្យ។ សម្្ប់ភ្ញៀវទ្សចរដើរកំសាន្តកន្ល្ងន្ះ អាច 
រវបចំាពិធីបុមណ្យ ព្្កដ្លានទ្សភាពស្ស់បំព្ង វិ្តអារាមល្បីៗ និងសា្ថ្បិ្យកម្មដ៏គួរឲ្យ 
ចាប់អារម្មណ៍ផ្ស្ងទវិ។ ប្ាជនប្ាណ ៧០% រកប្្ក់ចំណូលានគ្ប់គ្្ន់ពីការន្សាទត្ីខា្ន្ិធំ 
ហើយានគ្ួសារាច្ើនទទួលានប្្ក់បញ្ញើរពីសាច់ញាិិរស់ន្ឯក្្ ដ្លានចាកច្ញពីប្ទ្ស 
សវិតណមបនា្ទ្ប់ពីបញ្ចប់សង្្គាមក្នុងឆ្ន្ំ ១៩៧៥ ឬប្្ក់របស់កូនស្ីដ្លរវបការាមួយជនបរទ្ស 
(ភាគច្ើនាជនបរទ្សមកពីិំបន់អាសុមីបូពា៌្)។ ស្ុមកន្ះប្ឈមនឹងបញ្ហ្សង្គមាច្ើនដ្លបង្ក
ឡើងដ្យទ្ព្យសម្បិ្តិ ាាងភាពក្ីក្ ដូចា ការចំតណយប្្ក់យា៉្ងច្ើនលើកូនៗ កង្វះការជំរុមញ 
ទឹកចិិ្តឲ្យរវនសូត្ និងអត្្ខ្ពស់ន្ការប្ះបង់ការសិក្សា ឪពុមកា្ដ្យមិនសូវានគ្ប់គ្ងកូនៗ 
របស់ខ្លួន វិ្តានស្្តីរកសុមីផ្លូវភ្ទ ន្មុមខសាលា សកម្មភាពផ្លូវភ្ទលួចលាក់ក្នុងបរិស្ណសាលា និង 
វិ្តានា បន្ទប់ខារា៉្អូខ្ និងកន្ល្ងល្ងវីដ្អូហ្គ្មដ៏ច្ើនន្ជុមំវិញសាលា។

៨៤ រដ្ឋាលទ្សចរណា៍ិិសវិតណម  ៖ http://

vietnamtourism.gov.vn/english/index.

php/items/6709 ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ១៧ 
ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។

៨៥ ក្ុមមប្ឹក្សាទ្សចរណ៍ពិភពល្ក  
រាយការណ៍ ស្តីពីផលប៉ះពាល់ស្ដ្ឋកិច្ច 
សវិតណម ៖ http://www.wttc.org/

site_media/uploads/downloads/

vietnam2014.pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ១៧ 
ខ្ម្សា ឆ្ន្ំ២០១៤។

៨៦ អង្គការ UNICEF (ឆ្ន្ំ២០១១)ការវិភាគពីកា
រជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ិ្ត និងទីក្ុមងមួ
យចំនួនន្ប្ទ្សសវិតណម។

៨៧ អង្គការ UNICEF (ឆ្ន្ំ២០១១)ការវិភាគពីកា
រជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ិ្ត និងទីក្ុមងមួ
យចំនួនន្ប្ទ្សសវិតណម។

៨៨ អង្គការ UNICEF (ឆ្ន្ំ២០១១)ការវិភាគពីកា
រជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ិ្ត និងទីក្ុមងមួ
យចំនួនន្ប្ទ្សសវិតណម។

៨៩ http://vietlandgroup.com/social%20

significance.htm ដកស្ង់ន្ខ្កក្កដា 
ឆ្ន្ំ២០១១។ 
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ជំពូក ២ ៖ ការយល់ដឹងពីការរំលេភបំពានកុមារ

បេការសំខាន់ តេូវស្វេងយល់ពីសា្ថេនភាពនេការកើតមានការរំលេភបំពានកុមារឲេយបានកាន់តេ
ទូលំទូលាយ ដើមេបីធ្វើការឆ្លើយតបសមសេបទេនឹងការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារក្នុងវិស័យ 
ទេសចរណ៍ដេលរួមមាន ការយល់ដឹងរបស់កុមារ និងមនុសេសពេញវ័យចំពេះកុមារភាព សិទ្ធិកុមារ 
ផ្លូវភេទ ការរំលេភបំពាន និងបញ្ហេពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត។ ជំពូកនេះ នឹងពិភាកេសាពីរបៀបដេលកុមារ 
និងមនុសេសពេញវ័យបាន យល់ដឹងពីគេលគំនិតទាំងនេះ ហើយក៏នឹងលើកឡើងនូវចំណេះដឹងរបស់កុមារ
ស្ដីពីភេទ និងបងា្ហេញពីការអប់រំ និងទំនក់ទំនងផ្លូវភេទ ដេលកុមារទទួលបានក្នុងទីតាំងសេេវជេេវនីមួយៗ 
ដេលបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់ពួកគេពីការរំលេភបំពានផ្លូវភេទ។

គេលគំនិតស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និងការរំលេភបំពានកុមារ
តើកុមារយល់ដឹងពីការរំលេភបំពានកុមារដេយរបៀបណ?
កុមារី និងកុមារាងយរងគ្្ះទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទន្ព្លដ្លកុមារទាំងន្ះមិនាន 
ចំណ្ះដឹង ជំនាញ និងការជឿាក់ក្នុងការការពារខ្លួន និងក្នុងករណីដ្លឪពុមកា្ដ្យរបស់ពួកគ្មិនាន 
យល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ និងផលវិាកន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ ការយល់ដឹងច្ើនពីអាកប្បកិរិយា 
រំល្ភបំពាន អាចជួយឲ្យកុមារកំណិ់អិ្តសញ្ញ្ណជនល្មើសសំខាន់ៗ និងអាចឲ្យកុមារទាំងន្ះការពារ
ខ្លួនានយា៉្ងប្សើរពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។

តាមរយៈការស្្វជ្្វ កុមារភាគច្ើនានយល់ដឹងពីគ្លគំនិិន្ការរំល្ភបំពានកុមារ មិនថា 
លក្ខណៈផ្លូវការ ឬក្្ផ្លូវការន្ះឡើយ។ ការរំល្ភបំពានច្ើនកើិានក្នុងរូបភាពាការរំល្ភ
បំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិិ្ត ឬផ្លូវភ្ទ ហើយសិស្សដ្លរវនជំនាញ កុមារដ្លធ្វើការ និងកុមារតាមផ្លូវ 
និងសិស្សសាលាឯកជន ានការយល់ដឹង ពីបញ្ហ្ន្ះានសុមីជម្្ាងសិស្ស សាលារដ្ឋ។ ការរំល្ភ 
បំពានកុមារអាចរាប់ទាំងការបង្ខំឲ្យកុមាររួមភ្ទ ប្ើប្្ស់ថ្ន្ំញៀន ធ្វើការងរ ឬលួចឆក់ ព្មទាំង 
លក់ ការជួញដូរ ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារាដើម ហើយបញ្ហ្ទាំង ន្ះមិនសូវទទួល 
ានការយកចិិ្តទុមកដាក់ឡើយ។ ការមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារទទួលាន ការអប់រំ ត្ូវានចាិ់ 
ទុមកាការរំល្ភបំពាន ក៏ប៉ុមន្ត្ ពលកម្មកុមារមិនសុមទ្ធត្ទុមកថ ាការរំល្ភបំពានន្គ្ប់កាលៈទ្សៈ 
ទាំងអស់ន្ះឡើយ។ ារួម កុមារានការយល់ដឹងានយា៉្ងប្សើរពីផលវិាក ន្ការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ ដូចា ការបង្កការឈឺចាប់លើរាងយកាយ ការានផ្ទ្ព្ះ ជំងឺកាមរ្គ ជំងឺផ្លូវចិិ្ត 
និងការាិ់បង់ឱកាសាដើម។ ាទូទ្ កុមារីងយរងគ្្ះនឹងការរំល្ភបំពានាងកុមារា។ 

កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យភាគច្ើនានប្ឈមនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារដូចៗគ្ន្ ដូចាការ 
រំល្ភស្ពសន្ថវៈលើកុមារី និងការប៉ះពាល់លើរាងកាយកុមារីាដើម។ ការវិនិច្ឆ័យពីការរំល្ភបំពានផ្លូវ
ភ្ទត្ូវផ្អ្កតាមសា្ថ្នភាពមួយចំនួន ដូចា អាយុមរបស់ដ្គូរួមភ្ទ ទំនាក់ទំនងរបស់បុមគ្គលន្ះាមួយ 
កុមារ និងថតើកុមារីន្ះន្ព្ហ្មចារី ឬយា៉្ងតណ។ កុមារសវិតណមដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្សានឲ្យដឹងថ  
ការរួមភ្ទដ្យានការព្មព្វងរវាងអនីិិជន និងមនុមស្សព្ញវ័យ មិនត្ូវានចាិ់ទុមកា ការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទន្ះឡើយ ចំណ្កសិស្សសាលាន្ទីក្ុមង ផិ់ថយា៉្ ន្ប្ទ្សស្ យល់ថ 
ការបង្ខំឲ្យកុមារីរួមភ្ទាមួយមិិ្តប្ុមសរបស់ខ្លួនគឺារឿងធម្មតា ហើយអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សភាគច្ើន 
យល់ឃើញថ មិិ្តប្ុមសដ្លរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទដ្គូរបស់ខ្លួនមិនគួរទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចា 
ជនប្ព្ឹិ្តិផ្ស្ងទវិន្ះឡើយ ឬអាចនិយាយានថ ទំនាក់ទំនងដ្លានការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ
ក្នុងចំណ្មមិិ្តភក្ភិ (ដូចា ដ្យសារមិិ្តប្ុមស) មិនសុមទ្ធត្ត្ូវានចាិ់ទុមកាការរំល្ភបំពានន្ះ
ឡើយ។ លទ្ធផលរកឃើញានបញ្ជ្ក់ក្នុងឯកសារ ដ្លបង្ហ្ញថ កុមារន្ក្នុងិំបន់កំពុមងត្ប្ឈម    
នឹងការរំល្ភបំពានពីមិិ្តភក្ដិកាន់ត្ច្ើនឡើង៩០។

កុមារភាគិិច ានចាិ់ទុមកការរួមភ្ទតាមរន្ធគូទ តាមាិ់ ការចូលរួម/ការមើលរូបភាពអាសអាភាស  
ឬការសម្្ចកាមដ្យខ្លួនឯងាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ៩១។ ានត្ក្ុមមកុមារីជំទង់មួយក្ុមមដ្លរវន  
ជំនាញន្ទីក្ុមងហូជីមីញន្ប្ទ្សសវិតណមប៉ុមណ្ណ្ះ ដ្លអាចកំណិ់ពីសកម្មភាពាច្ើនដ្លអាច

៩០ អង្គការ UNICEF-EAPRO (ឆ្ន្ំ ២០១២)
ការរំល្ភបំពានកុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ ឧប្បិ្តិហ្ិុម និ
ងផលវាិកន្ការរំល្ភបំពានកុមារក្នុងិំបន់អា
សុមីបូពា៌្ និងា៉្សុមីហ្វិច ៖ ការពិនិិ្យឡើងវិញលើការ
ស្្វជ្្វាប្ព័ន្ធ។ 
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ចាិ់ទុមកាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ កុមារីទាំងន្ះ សា្គ្ល់ពីទម្ង់ផ្ស្ងៗន្ការរំល្ភ បំពានផ្លូវភ្ទ 
ដូចា ការរួមភ្ទដ្យមិនដាក់បញ្ចូល និងការរួមភ្ទដ្យដាក់បញ្ចូលអង្គាិិ ទ្ះបីាកុមារីទាំងន្ះ 
មិនអាចផ្តល់និយមន័យផ្លូវការពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក៏ដ្យ។ ពួកគ្ានរវបរាប់ថ សកម្មភាព     
ដ្លត្ូវចាិ់ទុមកាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទរួមាន “ការបង្ខំឲេយកុមារីរួមភេទ” “ការបងា្ហេញផ្នេកសំខាន់ៗ 
នេរាងកាយឲេយអ្នកដទេឃើញ” “ការទិញខេអាវទេនប់ឲេយកុមារី ឬការមើលភាពយន្តអាសអាភាសជាមួយ 
កុមារី ” “ការប៉ះពាល់ផ្នេកសំខាន់ៗនេរាងកាយរបស់នរណមា្នេក់ ” “ការបញ្ចុះបញ្ចូលឲេយនរណមា្នេក់ 
មើលសិចជាមួយខ្លួន” និង “កុមារាដេលរួមភេទជាមួយកុមារាតាមរន្ធគូទ ”។

ន្ប្ទ្សតវ ានកុមារត្ឹមត្បីនាក់ប៉ុមណ្ណ្ះដ្លានលើកឡើងថ ការប៉ះពាល់ និងការបវិបវន 
ាពាក្យសំដ្ត្ូវចាិ់ទុមកាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ កុមារីអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ធានលើ
កឡើងថ“ការរំលេភសេពសន្ថវៈគឺជាការរំលេភបំពានផ្លូវភេទ.ការប៉ះពាល់ និងការនិយាយពាកេយពេចន៍ 
នំឲេយមានចំណង់ផ្លូវភេទក៏តេូវបានចាត់ទុកជាការរំលេភបំពានផ្លូវភេទផងដេរ”។ ទ្ះបីា កុមារតវ 
មួយចំនួនដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្សានរាយការណ៍ថធា្ល្ប់ានឃើញរូបភាពមនុមស្សស្្ិក៏ដ្យ ក៏មិន 
ាននរតណា្ន្ក់ចាិ់ទុមកការបង្ខំឲ្យកុមារមើលរូបភាពអាសអាភាស ឬការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
និងការថិរូបភាពទាំងន្ះ ាការរំល្ភបំពានន្ះឡើយ។

សម្្ប់កុមារភាគច្ើន ការយល់ថ កុមារាអាចទទួលរងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទគឺាគ្លគំនិិ 
មួយដ៏ចម្ល្ក លើកល្ងត្កុមារន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ដ្លានផ្ដល់បទសា្ភ្ស និងកុមារមួយចំនួន 
ដ្លរវនជំនាញ កុមារតាមផ្លូវ និងកុមារដ្លលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍តាមផ្លូវ ក្នុងប្ទ្សសវិតណមប៉ុមណ្ណ្ះ។ 
សហគមន៍ានដឹងថ បុមរសបរទ្សអាចាជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទលើកុមារាដ្លត្ូវចាិ់ទុមកថា
ការរំល្ភបំពាន។ តាមការស្្វជ្្វន្ទីតាំងផ្ស្ងទវិានបង្ហ្ញថ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សដ្ល 
ជឿាក់ថ កុមារាអាចាជនរងគ្្ះន្អំពើរំល្ភស្ពសន្ថវៈ យល់ថ ាទូទ្ជនបរទ្ស គឺាអ្នក 
ប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស។ ន្ប្ទ្សសវិតណមានសិស្សត្ឹមត្ ២ ទ្ ៣នាក់ប៉ុមណ្ណ្ះ ដ្ល ានចូលរួមក្នុង
សិកា្ខ្សាលាស្ដីពីការបង្ក្រការឆ្លងម្រ្គអ្ដស៍ ឬសិកា្ខ្សាលា របស់អង្គការ World Visionជឿថ ការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារអាចកើិានទាំងលើកុមារា និងកុមារី។ កុមារដ្លរវន ជំនាញកុមារតាមផ្លូវ     
និងកុមារដ្លលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍តាមផ្លូវ ដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្ស ភាគច្ើន ានដឹង ថ កុមារាក៏ត្ូវទទួល 
រងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទផងដ្រ។ ន្ះគឺាបញ្ហ្មួយដ្លពួក គ្ានដឹងតាមរយៈការសា្ដ្ប់លឺ ឬាន
ឃើញករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារាក្នុងកន្ល្ងដ្លពួកគ្ រស់ន្ និងធ្វើការ៩២។ ន្ប្ទ្សតវ 
មិនានអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សតណា្ន្ក់ លើកឡើងពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារាឡើយ។

ានការយល់ដឹងាទូទ្ថ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទគឺាទង្វើដ្លកើិានន្ក្្គ្ួសារ និងសហគមន ៍
ាពិស្ស ន្ព្លដ្លានការព្ួយារម្ភពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារា។ វិធីសាស្្តក្នុងការលួង
ល្មរបស់ជនល្មើសបរទ្ស និងក្នុងមូលដា្ឋ្ន កម្ចាិ់ទុមកថាទម្ង់ន្ការរំល្ភបំពានតណស់។

ដ្យសារទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ានភាពល្បីល្បាញថាកន្ល្ងទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្ស 
ន្ទីក្ុមងន្ះ ានការព្ួយារម្ភខា្ល្ំងខា្ល្ចជនបរទ្សប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទលើកុមារ ាងទីតាំង 
ស្្វជ្្វផ្ស្ងទវិ។ កុមារន្ក្នុងទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ចាិ់ទុមកជនចម្ល្កថាជនបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ 
ដូចដ្លសិស្សស្ីអាយុម ១២ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ានលើកឡើងថ “ខ្ញុំខា្លេចជនចម្លេក ពីពេេះជនចម្លេកទាំងនេះ 
អាចចាប់ខ្លួនខ្ញុំ និងលក់ខ្ញុំ ឬអាចចាប់រំលេភខ្ញុំ”។ ទ្ះាយា៉្ងតណ ការស្្វជ្្វន្ះានបង្ហ្ញថ 
ការយល់ដឹង របវបន្ះគឺាករណីពិស្ស មិនម្នាលក្ខណៈទូទ្ន្ះឡើយ។ ទ្ះាកុមារានការ 
យល់ដឹងពីគ្្ះថ្ន្ក់ដ្លបង្កឡើងដ្យភ្ញៀវទ្សចរ និងជនបរទ្សក៏ដ្យ កុមារភាគច្ើនមិនសូវ 
ានជំនាញ ឬយុមទ្ធសាស្្តក្នុងការការពារខ្លួនពីការរំល្ភបំពានទាំងន្ះឡើយ។

ន្ះគឺាករណីពិស្សមួយទាក់ទងនឹងកុមារី ៣ នាក់ រស់ន្ក្នុងទីក្ុមងហូជីមិញ ន្ប្ទ្សសវិតណម  
ដ្លាអ្នកលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍តាមផ្លូវ។ ទ្ះបីាកុមារីទាំងន្ះរស់ន្ឆ្ង្យពីឪពុមកា្ដ្យ និងត្ូវធ្វើការ 
ក្នុងអំឡុងរដូវក្ដ្ដើម្បីផ្គិ់ផ្គង់គ្ួសាររបស់ខ្លួនក៏ដ្យ កុមារីទាំងបីន្ះន្ត្បន្តការសិក្សា និង ទទួល 
ានចំតណិ់ថ្ន្ក់ល្អទវិផង។ កុមារីទាំងន្ះានរវនសូត្ពីរបវបការពារខ្លួនពីឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួនដើម្បី
ការពារខ្លួនពីការរំល្ភបំពាន និងគ្្ះថ្ន្ក់  និងានយកមកអនុមវិ្តប្កបដ្យ ប្សិទ្ធភាព។

៩១ ការពិនិិ្យឡើងវិញលើការស្្វជ្្វបង្ហ្ញ
ថ ក្ម្ងប្ុមសកា្ល្យាជនរងគ្្ះដ្យសារការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទមិនផ្ទ្ល់ ច្ើនាងក្ម្ងស្ី។ 
អង្គការ UNICEF-EAPRO (ឆ្ន្ំ២០១២)។ 
ការរំល្ភបំពានកុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ ឧប្បិ្តិហ្ិុម 
និង ផលវិាកន្ការរំល្ភបំពានកុមារក្នុងិំបន់
អាសុមីបូពា៌្ និងា៉្សុមីហ្វិច ៖ ការពិនិិ្យឡើងវិញលើ
ការស្្វជ្្វប្ព័ន្ធ។

៩២ិ ការស្្វជ្្វានបង្ហ្ញឲ្យឃើញថ ជន 
ប្ពឹ្ិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ តាមសា្ថ្នភាព ភាគច្ើន 
ចូលចិិ្តស្្តី ខណៈដ្លជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវ
ភ្ទ ភាគច្ើនផ្ស្ងទវិចូលចិិ្តបុមរស។ ស្ថិិ ិរបស់ 
APLE បង្ហ្ញថ បុមរសអាសុមីចូលចិិ ្តជនរង 
គ្្ះាស្្តី ខណៈដ្លបុមរសអឺរ៉ុមបចូលចិិ្តជន 
រងគ្្ះាបុមរស។ អង្គការ Action Pour 

Les Enfants (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤) 
ការសុមើបអង្ក្ិជន ប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ 
លើកុមារក្្មរូបភាព ាភ្ញៀវទ្សចរ ៖ 
ការវិភាគនិនា្ន្ការ និងបញ្ហ្ប្ឈមន្ការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ចលើកុមារ
ន្កម្ពុា។



 36  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

តាមរយៈបុមគ្គលិកមួយរូបរបស់អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល ក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ប្ទ្សកម្ពុា 
ានឲ្យដឹងថ “ឪពុមកា្ដ្យន្ត្ានការយល់ដឹងិិចិួចព្លខ្លះ  ពួកគិ់មិនានដឹងពី 
បញ្ហ្របស់កូនៗន្ះទ្។ ឧ. ពួកគិ់មិនានដឹងថ កូនរបស់គិ់ត្ូវានគ្ចាប់រំល្ភឡើយ 
ហើយបើទ្ះាពួកគិ់ដឹង ក៏ពួកគិ់មិនអាចជួយអ្វីានដ្រ ”។

កុមារីទាំងបីនាក់ ានរវបរាប់ពីយុមទ្ធសាស្្តការពារខ្លួន ដ្លពួកគ្ានរវនសូត្ ៖ “មិនតេូវទុកចិត្ត 
ជនចម្លេក” “មិនតេូវដើរតាមភ្ញៀវទេសចររហូតដល់បន្ទប់ក្នុងសណ្ឋេគរនេះឡើយ” “មិនតេូវលក់          
វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ឲេយភ្ញៀវទេសចរដេលសេវឹង” “សេេកឲេយអ្នកដទេជួយ បេសិនបើ ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួន 
ពេយាយាមថើប ឬអេបអ្នក” “តេូវបេុងបេយ័ត្នចំពេះកេុមកុមារីដេលលក់វត្ថុ អនុសេសាវរីយ៍” និង “មិនតេូវ 
ញា៉េំស្ករគេេប់ ឬភេសជ្ជៈដេលភ្ញៀវទេសចរទិញឲេយនេះឡើយ”។ 

តើមនុសេសពេញវ័យស្វេងយល់ពីការរំលេភបំពានកុមារដេយរបៀបណ?
យ្ងតាមតាមការស្្វជ្្វ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សាមនុមស្សព្ញវ័យ ានទស្សនៈដូចកុមារដ្រ 
ដ្យយល់ថ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារគឺច្ើនាការរំល្ភស្ពសន្ថវៈកុមារី។ 
ដូចគ្ន្ន្ះដ្រ មនុមស្សព្ញវ័យ ានកិ់សា្គ្ល់ឃើញថ ការរំល្ភបំពានកុមារភាគច្ើនគឺកើិ 
ានក្នុងទម្ង់ ាការរំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ាពាក្យសំដី ការមិនអើពើ និងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ 
ឪពុមកា្ដ្យជនាិិសវិតណម ដ្លាន ចូលរួមក្នុងការសិក្សា មិនអាចផ្ដល់និយមន័យឲ្យានច្បាស់ ឬ 
លើកឡើងនូវឧទាហរណ៍ន្ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទឡើយ។ កតា្ត្ន្ះអាចបង្ហ្ញពីកម្ិិន្ភាពខុមស 
គ្ន្រវាងគ្លគំនិិ ផ្លូវការទាក់ទងនឹង “ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ” និងអិ្ថន័យក្្ផ្លូវការដ្ល 
ឪពុមកា្ដ្យច្ើនប្ើប្្ស់ក្នុងការ ប្្ស្័យទាក់ទងាមួយកូនៗ៩៣។ ផ្ទុយទ្វិញ ន្ប្ទ្សតវ 
អ្នកានកាិព្វកិច្ច ន្មិនទាន់យល់ពីពាក្យ “ការរំលេភបំពានកុមារ” ានច្បាស់ន្ឡើយទ្ ដ្យ 
មួយចំនួន ានយ្ងទ្លើអិ្ថបទច្បាប់ដូចថ អនុមសញ្ញ្ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ច្បាប់ស្ដីពីការការពារ សិទ្ធិកុមារ 
និងអិ្ថប្យ្ជន៍របស់កុមារ និងច្បាប់រដ្ឋប្បស្ណី។

ារួម ចម្លើយិបរបស់អ្នកានកាិព្វកិច្ចដ្លានពីការស្្វជ្្វ ានលើកឡើងថ ឪពុមកា្ដ្យ និងកូនៗ 
មិនទាន់ានការយល់ដឹងឲ្យានសុមីជម្្ពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងមធ្យាាយក្នុងការកំណិ់ពី
ការរំល្ភបំពាន ការការពារ ឬការឆ្លើយិបទ្នឹងការរំល្ភបំពានឡើយ។ ខាងក្្មន្ះគឺាការលើក
ឡើងរបស់បុមគ្គលិកមួយរូបន្អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ប្ទ្សកម្ពុា ៖

 " ឪពុកមា្ដេយនេតេមានការយល់ដឹងតិចតួចពេលខ្លះ ពួកគត់មិនបានដឹងពីបញ្ហេរបស់កូនៗនេះទេ។ 
ឧ. ពួកគត់មិនបានដឹងថ កូនរបស់គត់តេូវបានគេចាប់រំលេភឡើយ ហើយបើទេះជាពួកគត់ដឹង 
ក៏ពួកគត់មិនអាចដេះសេេយអ្វីបានដេរ។"

អ្វីដ្លសំខាន់ាងន្ះទ្ទវិន្ះ លទ្ធផលរកឃើញានបង្ហ្ញថ ព្លខ្លះ កង្វះការយល់ដឹងាន
ធ្វើឲ្យឪពុមកា្ដ្យ និងអ្នកានកាិព្វកិច្ច មិនអាចកំណិ់ការរំល្ភបំពានាន សូម្បីត្ការរំល្ភបំពាន 
ន្ះានកើិរួចហើយក៏ដ្យ។ ឪពុមកា្ដ្យានការព្ួយារម្ភខា្ល្ំងពីការានដ្គូរួមភ្ទច្ើន និង 
ការានផ្ទ្ព្ះដ្យច្ដន្យ ាងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ បញ្ហ្ដ្លគួរឲ្យព្ួយារម្ភន្ះ អាា្ញ្ធរ 
និងគ្ូបង្វន មិនានឆ្លើយិបទ្នឹងករណីន្ការរំល្ភបំពានឡើយ ដ្យសារពួកគិ់ចាិ់ទុមក 
ការរំល្ភបំពានន្ះា “បញ្ហ្ក្នុងគ្ួសារ”។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ ន្ប្ទ្សស្ 
ានលើកឡើងថ ៖ 

  " មានកុមារាមា្នេក់មិនដេលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងឡើយ ទេះបីជាយើងខំបេឹងបញ្ចុះបញ្ចូល 
គេយា៉េងណក៏ដេយ។ បន្ទេប់ពីចេញពីរៀន កុមារានេះមមាញឹកនឹងការលក់វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍
ណស់...ខ្ញុំមើលឃើញថ ក្មេងបេុសមា្នេក់នេះ មានសភាពស្ងប់ស្ងៀម និងឯកេណស់។ 
ខ្ញុំបានឃើញសា្នេមរបួស ជាចេើនលើខ្លួនរបស់គេ ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនបានចាត់វិធានការអ្វីឡើយ រហូតទាល់តេ 
ដល់ថ្ងេមួយដេលគេបានបាត់ខ្លួន។ ”

៩៣ មិនទានា់ននិយមន័យ តាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យ 
ច្បាស់លាស់ ស្ដីពីគ្លគំនិិន្ការរំល្ភ        
បំពានផ្លូវភ្ទក្នុងច្បាប់របស់ប្ទ្ស 
សវិតណមឡើយ ៖ គ្ប់ករណីដ្លមនុមស្ស 
ា្ន្ក់រួមភ្ទាមួយកុមារក្្មអាយុម 
១៣ឆ្ន្ំ ត្ូវចាិ់ទុមកាការរំល្ភស្ព
សន្ថវៈកុមារ។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ ពាក្យ 
“ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ” មិនទាន់
ាននិយមន័យតាមផ្លូវច្បាប់ាផ្លូវការន្
ឡើយទ្ ហើយពាក្យន្ះ ត្ូវានយកមក
ប្ើប្្ស់ដ្យមិនសុមីសង្វ្ក់គ្ន្ក្នុងច្បាប់ 
និងបទប្បញ្ិញ ្តិ។ MOLISA និងអង្គការ UNICEF 
ន្ប្ទ្សសវិតណម (ឆ្ន្ំ២០០៩) ការ        
បង្កើិបរិយាកាសដ្លានការការពារកុមារ 
ក្នុងប្ទ្សសវិតណម ៖ ការា៉្ន់ប្ាណច្បាប់ 
និងគ្លនយ្ាយការពារកុមារ ាពិស្ស
កុមារស្ថិិក្នុងសា្ថ្នភាពពិស្សន្ប្ទ្ស 
សវិតណម។
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យ្ងតាមអ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ ន្ប្ទ្សស្ ានលើកឡើងថ “ាន   
កុមារាា្ន្ក់មិនដ្លចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងឡើយ ទ្ះបីា យើងខំប្ឹងបញ្ចុះបញ្ចូល 
គ្យា៉្ងតណក៏ដ្យ។ បនា្ទ្ប់ពីច្ញពីរវន កុមារាន្ះមាញឹកនឹងការលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ 
តណស់...ខ្ញុំមើលឃើញថ ក្ម្ងប្ុមសា្ន្ក់ន្ះ ានសភាពស្ងប់ស្ងៀម និងឯក្តណស់។ ខ្ញុំាន    
ឃើញសា្ន្មរបួសាច្ើនលើខ្លួនរបស់គ្ ប៉ុមន្ត្ខ្ញុំមិនានចាិ់វិធានការអ្វីឡើយ រហូិទាល់ត្ដល់
ស្ង្មួយដ្លគ្ានាិ់ខ្លួន ”។

ទ្ះបីាឪពុមកា្ដ្យ ត្ងត្ណ្នាំកូនៗរបស់ខ្លួនពីគ្្ះថ្ន្ក់ដ្លបង្កឡើងដ្យជនចម្ល្ក ក៏មនុមស្ស    
ព្ញវ័យន្មិនទាន់ានការយល់ដឹងពីរបវប និងវិធីសាស្្តលួងល្មរបស់ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ
លើកុមារមួយចំនួនន្ឡើយ។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ន្ប្ទ្សកម្ពុា យល់ថច្ើន 
ានបញ្ហ្ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទរវាងកុមារិូចៗ ដ្លច្ើនទទួលរងសា្ព្ធពីមិិ្តភក្តិ ាាងពីជនបរទ្ស ៖ 

“បច្ចុបេបន្ននេះ សិសេសសាលាមួយចំនួនដេលរៀននេអនុវិទេយាល័យបេឡូកក្នុងទំនក់ទំនងផ្លូវភេទ។
នេះជាបញ្ហេដេលខ្ញុំពេួយបារម្ភ ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនបានពេួយបារម្ភចេើនពីការរំលេភបំពានកុមារតាម
រយៈជនបរទេសនេះឡើយ។ តេូវមានការយកចិត្តទុកដក់ពីបញ្ហេ និងអាទិភាពក្នុងមូលដ្ឋេន 
និងតេូវសហការរាល់អន្តរាគមន៍ ក្នុងសហគមន៍ជុំវិញបញ្ហេការរំលេភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។ “

ព័ត៌មាន និងការអប់រំពីផ្លូវភេទ
ផ្ន្កន្ះនឹងបង្ហ្ញពីមធ្យាាយដ្លកុមារទទួលានព័ិ៌ានពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ អាកប្បកិរិយា និងគុមណិម្ល ្
និងការជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិិរស់ន្ និងភាពងយរងគ្្ះទ្នឹងការរំល្ភបំពានទ្តាមទីតាំងស្្វជ្្វ 
នីមួយៗ។ យា៉្ងហ្ចតណស់ ានប្ភពព័ិ៌ានសំខាន់ៗចំនួន ៥ រួមាន ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងប្ព័ន្ធ 
អ៊ីនធើរណិិ មិិ្តភក្ដិ កម្មវិធីអប់រំន្សាលា យុមទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ិ៌ានា សាធារណៈ និងការអង្ក្ិ និង 
បទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន។ .

សាលារៀន
កម្មវិធីអប់រំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទដ្លសិស្សា្ន្ក់ៗានរវនសូត្ ផ្ដ្ិលើប្ធានបទ ដូចា កាយវិភាគសាស្្ត 
សុមខភាពបន្តពូជ ការពន្យារកំណើិ និងជំងឺកាមរ្គដ្លានលក្ខណៈលម្អិិ។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ កម្ាន 
ការផ្សព្វផ្សាយពីព័ិ៌ានទាក់ទងនឹងការកំណិ់ និងការពារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទតណស់ លើកល្ងត្ 
សាលាមួយន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ដ្លបង្វនសិស្សពីរបវបការពារផ្ន្កសំខាន់ៗន្រាងកាយ 
និងកំណិ់ពីសា្ថ្នភាពដ្លានគ្្ះថ្ន្ក់។ ព្លខ្លះ ដំបូនា្ម្ន ឬព័ិ៌ានដ្លានផ្ដល់ឲ្យន្ះ ហាក់រក្សា
នូវក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះរបស់សាលា ាាងការពារកុមារ ដូចា នាយកសាលាា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបន្ប្ទ្សកម្ពុា 
ានលើកឡើងថ “យើងចង់ឲ្យសិស្សសាលាទាំងអស់កា្ល្យាសិស្សល្អ ពីព្្ះប្សិនបើានសិស្សតណ
ា្ន្ក់ានឈ្ម្ះមិនល្អ ន្ះក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះរបស់សាលាក៏ត្ូវាិ់បង់ទ្តាមន្ះដ្រ”។ ន្ប្ទ្សសវិតណម 
គ្ូបង្វនានលក្ខណៈបើកចំហរក្នុងការរវបចំកម្មវិធីសិក្សាពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទដល់សិស្ស ាងឪពុមកា្ដ្យ 
របស់សិស្ស ប៉ុមន្ត្មិនានសមិ្ថភាពគ្ប់គ្្ន់ដើម្បីបង្វនវគ្គន្ះឡើយ ដ្យសំអាងថ ានត្គ្ូចិិ្តវិទ្យា 
ប៉ុមណ្ណ្ះ ដ្លអាចបង្វនម្រវនន្ះាន។ ារួម ឱកាសក្នុងការបង្វនម្រវនស្ដីពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទក្នុង 
សាលាដ្លផ្ដ្ិលើទំនាក់ទំនង និងការរំល្ភបំពាន ត្ូវានកំណិ់យា៉្ងច្បាស់លាស់។ 
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គ្ូា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ ន្ប្ទ្សតវ ានលើកឡើងថ "ឪពុមកា្ដ្យកម្ពិភាក្សាពី           
បញ្ហ្ផ្លូវភ្ទាមួយកូនៗរបស់ខ្លួនតណស់ ហើយឪពុមកា្ដ្យមួយចំនួនធំ មិនទាំងដឹងពីបញ្ហ្ដ្ល 
ត្ូវពិភាក្សាផង "។

ឪពុកមា្ដេយ
ការសិក្សាានបង្ហ្ញថ ឪពុមកា្ដ្យមិនអាចផ្ដល់ប្ភពព័ិ៌ានគ្ប់គ្្ន់ដល់កូនៗរបស់ខ្លួនពីបញ្
ហា សិទ្ធិកុមារ និងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារឡើយ ទ្ះបីា ារឿយៗ កុមារានរាយការណ៍ថ 
ឪពុមកា្ដ្យ គឺាបុមគ្គលដ្លានឥទ្ធិពលខា្ល្ំងបំផុមិលើជីវិិរស់ន្របស់ពួកគ្ក៏ដ្យ។ ាទូទ្ 
ឪពុមកា្ដ្យ មិនានដឹងថ កូនៗរបស់ខ្លួនទទួលានព័ិ៌ានទាក់ទងនឹងបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទតាមរបវបតណ
ន្ះឡើយ។ មនុមស្សព្ញវ័យភាគច្ើន ដូចាឪពុមកា្ដ្យ មិនព្ញចិិ្តនឹងកម្មវិធីសិក្សាពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ
ន្ះទ្ ដ្យារម្ភថ កម្មវិធីន្ះនឹងធ្វើឲ្យកូនៗរបស់គិ់កាន់ត្ចង់ដឹង និងឈានទ្រកការប្ឡូក 
ក្នុងការរួមភ្ទ និងានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ។ 

ាទូទ្ ឪពុមកា្ដ្យានណ្នាំ និងផ្ដល់ដំបូនា្ម្នល្អៗដល់កូនៗរបស់ខ្លួន ប៉ុមន្ត្មិនានផ្ដល់ចំណ្ះដឹង 
ឬជំនាញក្នុងការបញ្ចៀសពីការរំល្ភបំពានទាំងន្ះឡើយ។ ឧ. ឪពុមកា្ដ្យប្្ប់កូនស្ីរបស់ខ្លួនព ី
គ្្ះថ្ន្ក់ន្ព្លដ្លឲ្យអ្នកដទ្ប៉ះពាល់ខ្លួន  ឬមើលឃើញរាងកាយក្នុងសា្ថ្នភាពដ្លមិនាន
 សំលវកបំពាក់បិទាំង ប៉ុមន្ត្មិនានពន្យល់ប្្ប់ពីប្ភ្ទមនុមស្សដ្លអាចកា្ល្យាជនល្មើស ឬ 
ផ្ដល់ព័ិ៌ាន លម្អិិពីគ្្ះថ្ន្ក់ន្ះឡើយ។ ា្ដ្យា្ន្ក់ន្ទីក្ុមង Luang Prabang ប្ទ្សតវ 
ានបង្ហ្ញថ “ឪពុកមា្ដេយមិនបានពិភាកេសាពីបញ្ហេផ្លូវភេទជាមួយកូនៗរបស់ខ្លួនឡើយ ប៉ុន្តេខ្ញុំបាន 
ពេយាយាមពិភាកេសាពីបញ្ហេនេះ ដេយសារខ្ញុំចង់ឲេយពួកគេដឹងពីបញ្ហេនេះ និងការពារពួកគេ ដេយស្វេងរក 
ចម្លើយពីបេភពផេសេងៗដេលខ្ញុំមិនបានដឹង”។ គ្ូបង្វនា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ធន្ប្ទ្សតវ ក៏ាន 
បង្ហ្ញ ពីបញ្ហ្ដូចគ្ន្ន្ះថ“ឪពុកមា្ដេយកមេពិភាកេសាពីបញ្ហេផ្លូវភេទជាមួយកូនៗរបស់ខ្លួនណស់ 
ហើយឪពុកមា្ដេយមួយចំនួនធំ មិនទាំងដឹងពីបញ្ហេដេលតេូវពិភាកេសាផង”។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចមក់ក្នុង
ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុាយល់ថ “សិសេសបានរៀនសូតេពីបញ្ហេផ្លូវភេទពីសាលា ឬពីអង្គការ 
មិនមេនរដ្ឋេភិបាលជាជាងពីឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្លួន”។ ាទូទ្ ឪពុមកា្ដ្យានអាកប្បកិរិយា ការពារកូនៗ 
របស់ខ្លួនក្នុងកម្ិិមួយដ្លពួកគិ់អាចធ្វើាន។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ ឪពុមកា្ដ្យមួយចំនួនមិនទទួល 
ានព័ិ៌ាន គ្ប់គ្្ន់ពីិថភាពពិិន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារន្ះឡើយ។

ការស្្វជ្្វានបង្ហ្ញថ  ភាគច្ើន កុមារពិភាក្សាពីការព្ួយារម្ភ ឬបញ្ហ្ផ្ទ្ល់ខ្លួនាមួយមិិ្តភក្ដិ  
ាាងពិភាក្សាាមួយឪពុមកា្ដ្យ គ្ូបង្វន ឬមនុមស្សព្ញវ័យផ្ស្ងទវិ។ កុមារីា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី 
ប្ទ្សកម្ពុា ានលើកឡើងថ “ជាទូទេ ខ្ញុំទេលេងមិត្តភក្ដិរបស់ខ្ញុំដើមេបីបេេប់ពីរឿងរា៉េវដេលធ្វើឲេយ 
ខ្ញុំមិនសបេបាយចិត្ត”។ កុមារីសវិតណមា្ន្ក់ អាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ មិនានប្្ប់ឪពុមកា្ដ្យរបស់នាងពីរឿងដ្ល
នាងានមិិ្តប្ុមសន្ះឡើយ ៖ “ខ្ញុំនឹងមិនបេេប់ឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំឡើយ ពីពេេះពួកគត់នឹងពិបាកចិត្ត 
និងពេួយបារម្ភទៀតផង”។  យ្ងតាមកុមារផ្ទ្ល់ ហ្ិុមផលដ្លពួកគ្សម្្ចមិនប្្ប់បញ្ហ្ផ្ទ្ល់ខ្លួន
ដល់ឪពុមកា្ដ្យន្ះគឺ “ខ្ញុំមិនចង់ឲេយឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តឡើយ” “ខ្ញុំខា្លេចគត់ស្ដីបន្ទេស ឬ 
ាយដំខ្ញុំ” ហើយ “ខ្ញុំមិនចង់ឲេយគត់រងការឈឺចាប់ដេយសារតេខ្ញុំឡើយ”។

ាទូទ្ កុមារធំៗ ច្ើនពិភាក្សាពីបញ្ហ្ផ្ទ្ល់ខ្លួនាមួយមិិ្តភក្ដិ ាាងាមួយឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួន 
ហើយការណ៍ដ្លមិនានប្្ប់ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួនពីសា្ថ្នភាពដ្លខ្លួនរង ការរំល្ភបំពានន្ះ 
នឹងរឹិត្ធ្វើឲ្យពួកគ្ ប្ឈមនឹងភាពងយរងគ្្ះកាន់ត្ខា្ល្ំង។ ឧទាហរណ៍ កុមារីសវិតណមា្ន្ក់អាយុម 
១៧ ឆ្ន្ំ ានរាយការណ៍មកថ នាងត្ូវានផ្ទ្រពីសាលាចាស់របស់នាង ទ្សាលាថ្មី ដ្លឪពុមក 
ា្ដ្យរបស់នាងគិិថ ាសាលាដ្លានក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះ និងានកម្មវិធីសិក្សាល្អ។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ 
ន្សាលាថ្មីន្ះ នាងទទួលរងការគំរាមកំហ្ង និងមិនអាចានមិិ្តភក្ដិានឡើយ ហើយនាង 
យល់ថ លំហាិ់ន្សាលាន្ះានការលំាកាងលំហាិ់ន្សាលាចាស់របស់នាង ហើយនាង 
ត្ូវរវនត្ួិថ្ន្ក់ទី ១០ ទវិ។ បញ្ហ្ន្ះ ានធ្វើឲ្យឪពុមកា្ដ្យរបស់នាង ខកចិិ្តយា៉្ងខា្ល្ំង។ 
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ដ្យសារភាពានៈរបស់ឪពុមកា្ដ្យនាង ានធ្វើឲ្យនាងប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ ាមួយបុមរស  
ា្ន្ក់អាយុម ២៤ ឆ្ន្ំ ដ្លធា្ល្ប់ានមិិ្តស្ីរួចមកហើយ (គិ់ន្ត្បន្តទំនាក់ទំនង ាមួយមិិ្ត 
ស្ីន្ះ)។ កុមារីន្ះ ដឹងថ បុមរសន្ះានមិិ្តស្ីរួចហើយ ហើយបុមរសន្ះទុមកនាងគ្្ន់ត្ា 
ឧបករណ៍កំសាន្តអារម្មណ៍ត្ប៉ុមណ្ណ្ះ ប៉ុមន្ត្យា៉្ងតណក៏ដ្យ នាងន្ត្បន្តទំនាក់ទំនងាមួយបុមរស
ន្ះ ហើយនាងានស្តញ់បុមរសន្ះដ្យមិនអាចអិ់រូបគ្ានឡើយ។ ឪពុមកា្ដ្យរបស់កុមារីន្ះ 
មិនានដឹងពីទំនាក់ទំនងស្ន្ហា ឬវិបិ្តិផ្លូវចិិ្តរបស់នាងឡើយ។

បទពិសេធន៍/ការអង្កេត
កុមារតាមដងផ្លូវ កុមារដ្លធ្វើការ និងសិស្សដ្លរវនជំនាញានបង្ហ្ញពីការយល់ដឹងយា៉្ងច្ើនទាក់ 
ទងនឹងបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ ាាងសិស្សសាលា ដូចា តាមរយៈការទទួលានព័ិ៌ានពី ការអង្ក្ិដ្យផ្ទ្ល់ 
ការពិភាក្សាាមួយមិិ្តភក្ដិ និងបទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន។ ឧ. កុមារតាមដងផ្លូវ ក្នុងទីក្ុមងហូជីមិញ និង 
ហ្ហ្វុង ន្ប្ទ្សសវិតណម ច្ើនពិភាក្សាពីប្ធានបទទាក់ទងនឹងផ្លូវភ្ទ ហើយកុមារមួយចំនួនាន
ឃើញការរួមភ្ទក្នុងបន្ទប់ទឹក ឬកន្ល្ងផ្ស្ងទវិ។ កុមារទាំងន្ះ មិនទទួលានការអប់រំផ្លូវការពីបញ្ហ្
ផ្លូវភ្ទឡើយ ដ្យសារពួកគ្ានឈប់រវនមុមនថ្ន្ក់ទី ៧ ឬ ទី៨ បើទ្ះាពួកគ្ប្ឡងាប់ក៏ដ្យ។ 
អ្នកថ្ទាំា្ន្ក់ន្សាលាមធ្យមសិក្សាមួយ ន្ប្ទ្សសវិតណម ានលើកឡើងថ ារឿយៗ គិ់ាន
ប្សសំអាិស្្មអនាម័យ និងខ្អាវទ្នាប់ដ្លាន ប្ះ ច្លជិិបន្ទប់ទឹក។ សិស្សសាលា 
ជំនាញា្ន្ក់ានរវបរាប់ថ នាងានដឹងថ បងប្ុមសរបស់នាងានរួមភ្ទាមួយមិិ្តស្ីរបស់គិ់
ក្្យវាំងននដ៏ស្ដើងក្នុងបន្ទប់ិូចមួយក្្មដំបូលផ្ទះដ្លក្ុមមគ្ួសារ របស់នាងសម្្ក ចំណ្ក 
កុមារីា្ន្ក់ទវិានលើកឡើងថ នាងានឃើញបុមរសា្ន្ក់អាយុមប្ហ្ល ៣០ ឆ្ន្ំ រួមភ្ទាមួយកុមារី
ា្ន្ក់អាយុមប្ហ្ល ១៥ ឆ្ន្ំ ក្នុងបង្គន់។ កុមារពីរនាក់ទវិានរវបរាប់ថ ធា្ល្ប់ានជនចម្ល្កដើរតាម 
ពីក្្យ និងានហុមចកញ្ចប់ ិូចៗឲ្យខ្លួនយកទ្តាមកន្ល្ងផ្ស្ងៗ ខណៈ ដ្លកុមារាអាយុម ១២ឆ្ន្ំ
ានរវបរាប់ថខ្លួនស្ទើរត្ត្ូវ ានគ្ចាប់ជំរិិកាលពី ៣ ឆ្ន្ំមុមន។ អ្នកជិិ ខាងា្ន្ក់ានឃើញ 
ហ្ិុមការណ៍ន្ះ និងានស្្្ក ហើយអ្នកចាប់ជំរិិក៏រិ់ាិ់ទ្។ កុមារីភាគច្ើន ដ្លាអ្នកលក់ 
វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍តាមផ្លូវ ក៏ធា្ល្ប់ត្ូវានមនុមស្សចម្ល្កដើរតាម ដ្យសន្យាថនឹងចិញ្ចឹម  និងមើលថ្ពួក 
គ្ផងដ្រ។

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ បច្ចេកវិទេយាឌីជីថល និងបណ្តេញអ៊ីនធើរណិត
កុមារភាគច្ើនដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្ស ានលើកឡើងថ ការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ការផ្ញើរ 
សារ និងកម្មវិធីហ្គ្មតាមអ៊ីនធើរណិិកំពុមងានការកើនឡើងយា៉្ងគំហុមក។ កុមារត្ូវការព័ិ៌ានា 
ច្ើនទាក់ទង នឹងផ្លូវភ្ទ និងព័ិ៌ានដ្លត្ឹមត្ូវពីបតណ្ត្ញក្្ផ្លូវការ ដូចា មិិ្តភក្ដិ ទូរទស្សន៍ 
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបតណ្ត្ញអ៊ីនធើណិិ។ រូបភាព និងព័ិ៌ានស្ដីពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទត្ូវានរាយការណ៍ 
គ្ប់ទីកន្ល្ង។ តាមការស្្វជ្្វ កុមារងយនឹងទទួលានព័ិ៌ានពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ ឬជជ្កាមួយជន 
ចម្ល្កតាមបតណ្ត្ញផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ មនុមស្សព្ញវ័យមិនានគ្ប់គ្ងកុមារដ្លប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វ
ផ្សាយ អ៊ីនធើរណិិ និងទម្ង់ផ្ស្ងទវិន្បច្ច្កវិទ្យាឡើយ។ 

មនុមស្សព្ញវ័យានរវបរាប់ថ ការញៀននឹងការជជ្កកំសាន្ត វីដ្អូហ្គ្ម ការមើលរូបភាពអាសអាភាស 
ការល្បួងបញ្ឆ្ិតាមអ៊ីនធើរណិិ និងការលួចប្្ក់យកទ្ល្ងហ្គ្ម សុមទ្ធត្ាបញ្ហ្បង្កឡើង ដ្យ 
បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល និងអ៊ីនធើរណិិ។ គ្ូបង្វន និងឪពុមកា្ដ្យច្ើនិ្អូញត្អ្រថ កន្ល្ងដ្លបើកបម្ើ 
ស្វាអ៊ីនធើរណិិ និងហ្គ្ម ច្ើនប្មូលផ្ដុំន្ជុមំវិញបរិស្ណសាលា ហើយកតា្ត្ន្ះហើយដ្លធ្វើឲ្យ     
សិស្សាច្ើនមិនចូលរវនដើម្បីទ្ល្ងហ្គ្ម និងជជ្កកំសាន្តក្នុងកន្ល្ងទាំងន្ះ។ អ្នកានកាិព្វកិច្ច 
និងអាា្ញ្ធរានសន្និដា្ឋ្នថ ភាពចង់ដឹងចង់លឺរបស់កុមារ និងចំណង់ផ្លូវភ្ទ ត្ូវានជំរុមញតាមរយៈការ
ប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ាពិស្ស បតណ្ត្ញអ៊ីនធើរណិិដ្យស្រី។

ស្បព្លាមួយគ្ន្ន្ះ ានការរាយការណ៍មកថ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ កំពុមងត្ប្ើប្្ស់ 
បតណ្ត្ញអ៊ីនធើរណិិកាន់ត្ច្ើន ទាំងឧបករណ៍ទាក់ទាញដ្លបង្កើិានាមធ្យាាយទំនាក់ទំនង 
ន្ក្្ប្ទ្ស និងពង្វក់កុមារឲ្យប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពរំល្ភបំពាន៩៤។ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសច្ើន 
ផលិិារូបភាពរំល្ភបំពានកុមារ ដ្លអាចច្កចាយទាំងក្នុង និងក្្ប្ទ្សតាមបតណ្ត្ញរបស់

៩៤ Keane, K (ឆ្ន្ំ២០០៦) ការក្ងប្វ័ញ្ច
ផ្លូវភ្ទលើកុមារតាមដងផ្លូវន្ទីក្ុមងភ្នំព្ញ 
និងក្ុមងព្ះសីហនុម ៖ រឿងរា៉្វរបស់ជនរងគ្្ះ 
អង្គការ Action Pour Les Enfants។



 40  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទតាមអ៊ីនធើរណិិ៩៥។ ារួម កុមារហាក់មិនានដឹងពីគ្្ះថ្ន្ក់ដ្ល 
ជនចម្ល្ក បង្កឡើងតាមបតណ្ត្ញអ៊ីនធើណិិន្ះឡើយ ទ្ះបីាានការកើនឡើងនូវការរាយការណ៍
ពីឧប្បិ្តិហ្ិុមដ្លទើបកើិានថ្មីៗ ដូចា “ការបង្ហ្ញដងខ្លួន” និង “ការជជ្កកំសាន្តពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ” 
ដ្លានធ្វើឲ្យកុមារយល់ព្ម ឬបង្ខំចិិ្តបង្ហ្ះយករូបភាពទាក់ទងនឹងផ្លូវភ្ទ ឬបង្ហ្ញដងខ្លួនរបស់ 
ពួកគ្តាមកម្មវិធី webcam ាដើម៩៦។

ព័ិ៌ានទូទ្ទាក់ទងនឹងការការពារអិ្តសញ្ញ្ណ ព្មទាំងការយល់ដឹងពីការគំរាមកំហ្ង ដូចាការ 
លួងល្ម តាមបតណ្ត្ញអ៊ីនធើរណិិន្ានកម្ិិ ហើយកុមារមួយចំនួនដ្លានផ្ដល់បទសា្ភ្ស 
ានរាយការណ៍ថ ពួកគ្ានលាក់ាំងព័ិ៌ានផ្ទ្ល់ខ្លួន ដ្លពួកគ្យល់ថ មិនអាចប្្ប់ទ្មិិ្តភក្ដិ 
ឬសាជិកគ្ួសារឲ្យដឹងថ ពួកគ្កំពុមងជជ្កកំសាន្តតាមបតណ្ត្ញអ៊ីនធើរណិិាមួយជនចម្ល្កឡើយ។ 
សិស្សវិទ្យាល័យជនាិិសវិតណមអាយុម ១៦ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ ានរាយការណ៍ថ បច្ចុប្បន្នន្ះ នាងាន 
yahoo IDs ចំនួន ២០ ក្នុងចំណ្ម yahoo IDs ២០០ ក្នុងតារាងទំនាក់ទំនង ដ្ល yahoo 
IDs ទាំងន្ះគឺា yahoo IDs របស់ជនចម្ល្កដ្លនាងចាិ់ទុមកាមិិ្តភក្ដិរបស់នាង។ នាងាន
ឲ្យល្ខទូរស័ព្ទទ្មនុមស្សចម្ល្ក ៥នាក់ ដ្ល ៤ នាក់ាមនុមស្សប្ុមស។ បនា្ទ្ប់ពីឲ្យល្ខទូរស័ព្ទគ្ន្ 
ទ្វិញទ្មក ការជជ្កកំសាន្តតាមបតណ្ត្ញអ៊ីនធើរណិិានប្ដូរាទ្ាការផ្ញើរសារតាមទូរស័ព្ទ 
និងការទូរស័ព្ទទ្វិញទ្មក។

យុទ្ធនការជាសាធារណៈ
យុមទ្ធនារការផ្សព្វផ្សាយ ដ្លសំដ្លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហ្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
ផ្ត្ិលើកុមារ និងអ្នកានកាិព្វកិច្ច។ ដូចដ្លអ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ានលើកឡើងថ ៖

  “ក្មេងៗ តេូវដឹងពីរបៀបការពារខ្លួនពីគេេះថ្នេក់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទឲេយបានចេើន។ 
ដេយសារតេទីកេុង ផត់តាយា៉េ ជាមជេឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ផ្លូវភេទ។ ក្មេងៗទាំងនេះ 
កំពុងរៀនសូតេ និងរស់នេក្នុងកន្លេងកំសាន្តរបស់មនុសេសពេញវ័យ។ ហេតុដូច្នេះហើយ 
ពួកគេតេូវការការណេនំ និងស្វេងយល់ពីបញ្ហេឲេយបានកាន់តេបេសើរតាំងពីនេក្មេង 
ពេលគឺចាប់ពីអាយុ ៩ ឬ ១០ ឆ្នេំ ”។

ានការបង្ហ្ញថ សិស្សសាលាន្ទីក្ុមង ហ្ ហ្វុង ប្ទ្សសវិតណម ដ្លធា្ល្ប់ចូលរួម ក្នុង 
សិកា្ខ្សាលា ស្ដីពីការការពារកុមាររបស់អង្គការ World Vision ានការយល់ដឹងយា៉្ងច្ើន 
ពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ាងកុមារសវិតណមផ្ស្ងទវិ ដ្លានផ្ដល់បទសា្ភ្ស។ 
អ្វីដ្លគួរឲ្យកិ់សា្គ្ល់ន្ះគឺ ាទូទ្ មិនានការផ្តល់វគ្គបណណ្តះបតណ្ត្ល និងការលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹង ដល់ឪពុមកា្ដ្យន្ះឡើយ លើកល្ងត្ករណីមួយក្នុង ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ 
ដ្លអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលមួយានផ្ដល់វគ្គអប់រំដល់ សហគមន៍ស្ដីពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងការ 
សម្បសម្ួលរវាងឪពុមកា្ដ្យ និងកូន។

ចំណេះដឹងពីចេបាប់ និងសិទ្ធិ 
កុមារភាព និងសិទ្ធិកុមារ
ពាក្យ “កុមារភាព” ាននិយមន័យខុមសៗគ្ន្  ទ្តាមអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សតាមទីតាំងស្្វជ្្វ នីមួយៗ។ 
ឧ. យ្ងតាមការស្្វជ្្វក្នុងចំណ្មមនុមស្សព្ញវ័យ និងកុមារន្ប្ទ្សតវ ានបង្ហ្ញថ        
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណិ់និយមន័យពាក្យ “កុមារភាព និងភាពព្ញវ័យ” ទំនួលខុមសត្ូវរបស់មនុមស្សា្ន្ក់  
ពិិាានសារៈសំខាន់ាងអាយុមាក់ស្ដ្ងរបស់បុមគ្គលន្ះ។ តាមការស្្វជ្្វ កុមារត្ូវគ្រព 
និង សា្ត្ប់បង្គ្ប់ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួន។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ កុមារដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្សក្នុងទីតាំងស្្វ
ជ្្វនីមួយៗ ានការយល់ដឹងានយា៉្ងប្សើរថ កុមារគួរទទួលការការពារពីគ្្ះថ្ន្ក់ ទទួលាន                
ការថ្ទាំ និងានឱកាសចូលរវន។ 

ាទូទ្ កុមារក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ស្ និងសវិតណម ានការយល់ដឹង ពីគ្លគំនិិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ។ 
កុមារន្កម្ពុា និងសវិតណម បង្ហ្ញពីការយល់ដឹងយា៉្ងប្សើរពីនិយមន័យផ្លូវការ។ 

៩៥ Keane, K (ឆ្ន្ំ២០០៦) ការក្ងប្វ័ញ្ច
ផ្លូវភ្ទលើកុមារតាមដងផ្លូវន្ទីក្ុមងភ្នំព្ញ 
និងក្ុមងព្ះសីហនុម ៖ រឿងរា៉្វរបស់ជនរងគ្្ះ 
អង្គការ Action Pour Les Enfants។

៩៦ អង្គការ UNICEF (ឆ្ន្ំ២០១១) ការវិភាគពី
ការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ិ្ត និងទីក្ុមង
មួយចំនួនក្នុងប្ទ្សសវិតណម។
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កុមារាអាយុម ១៦ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ដ្លរស់ន្តាមផ្លូវ ានលើកឡើងថ "ន្ព្លដ្លអ្នកាក្ម្ង 
តាមផ្លូវ និងរកសុមីផ្លូវភ្ទ វានឹងានការលំាកដ្យសារត្អ្នកមិនទាន់គ្ប់អាយុម។
អ្នកភ័យខា្ល្ចគ្ប់យា៉្ង ដូចា ខា្ល្ចកុមារាធំៗតាមដងផ្លូវ និងប៉ូលិសាដើម។ អ្នកមិនអាច 
បង្ហ្ញខ្លួនតាមផ្លូវ ហើយមិនានាតណមួយ ទទួលយកអ្នកឲ្យធ្វើការន្ះឡើយ ពីព្្ះ 
ប៉ូលិសនឹងចាប់ខ្លួនអ្នក"។

កុមារតាមផ្លូវ និងសិស្សសាលាភាគច្ើនក្នុងខ្ិ្តសវមរាបន្ប្ទ្សកម្ពុា សុមទ្ធត្យល់ពាក្យ 
“សិទ្ធិកុមារ” និង “ការការពារកុមារ”។ ន្ឃុមំពួក សិស្សសាលាានយល់ពីខ្លឹមសារក្នុងអនុមសញ្ញ្
សហប្ាាិិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ និងអាចរវបរាប់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប្្ប់ទ្អ្នកស្្វជ្្វទវិផង។ 
ន្ប្ទ្សសវិតណម សិស្សសាលាយល់ពីពាក្យ “សិទ្ធិកុមារ” ដ្លានបង្វនក្នុងម៉្ងសិក្សា 
សង្គម។ កុមារមួយចំនួនានលើកឡើងថ ពួកគ្ធា្ល្ប់ដឹងសិទ្ធិកុមារតាមរយៈ ការមើលទូរទស្សន៍ 
ឬការអានកាស្ិ។ ទ្ះបីា កាលពីទស្សវិ្សរ៍កន្លងទ្ រដា្ឋ្ភិាលានលើកឡើងពីភាពចាំាច់ 
ក្នុងការផ្ដល់ការថ្ទាំ និងការការពារកុមារ៩៧ឲ្យានប្សើរក៏ដ្យ បញ្ហ្សិទ្ធិកុមារ និងការការពារ    
កុមារ ន្ត្ាពាក្យមួយថ្មីសម្្ប់គ្ួសារ និងសហគមន៍ក្នុងប្ទ្សតវ។

តាមរយៈការស្្វជ្្វ អ្នកានកាិព្វកិច្ច និងមន្្តី ដ្លត្ូវានសាកសួរក្នុងអំឡុងព្លស្្វជ្្វ
ក៏ានការយល់ដឹងទូទ្ពីសិទ្ធិកុមារផងដ្រ ហើយបន្ថ្មពីន្ះ មន្ត្ីទាំងន្ះដឹងថ រដ្ឋានកាិព្វកិច្ច 
ការពារកុមារពីគ្្ះថ្ន្ក់នានា។ ទ្ះាយា៉្ងតណ មិនានមន្ត្ីតណា្ន្ក់អាចប្្ប់ពីសកម្មភាពដ្ល
កំពុមងអនុមវិ្ត ដើម្បីការពារកុមារក្នុងិំបន់របស់ខ្លួនពីជនរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទឡើយ។ 
ន្ព្លសាកសួរសំណួរកាន់ត្ លម្អិិពីកិច្ចការរបស់រដា្ឋ្ភិាលក្នុងការការពារកុមារ អ្នកានកាិព្វកិច្ច 
និងមន្្តីទាំងន្ះានផ្ដល់អំណះអំតណងដូចៗគ្ន្ ដូចា ពួកគ្គួរ “អនុមវិ្តច្បាប់” ឬ “ត្ូវធានាថ 
កុមារមិនានគ្្ះថ្ន្ក់”។ ខណៈដ្លបុមគ្គលិករដ្ឋ ដូចា បុមគ្គលិកសង្គម អ្នកផ្ដល់ស្វាសុមខភាព 
ប៉ូលិស និងបុមគ្គលិកអង្គការមិនម្ន រដា្ឋ្ភិាល ានការយល់ដឹងទូទ្ពីសិទ្ធិកុមារ និងការការពារកុមារ 
ហើយន្ះ ក៏ការយល់ដឹងាន កម្ិិខុមសៗគ្ន្តាមទីតាំងដ្លានស្្វជ្្វ។ ាទូទ្ ានការកំណិ់ 
គា្ល្ិរវាងចំណ្ះដឹង និងការផ្ដល់សិទ្ធិកុមារ។

អាយុគេប់ការតាមផ្លូវចេបាប់
អាយុមគ្ប់ការដ្លអាចរួមភ្ទាន បង្ហ្ញពីអាយុមដ្លមនុមស្សា្ន្ក់ត្ូវានចាិ់ទុមកថ ានសមិ្ថភាព 
ទទួលខុមសត្ូវលើការរួមភ្ទតាមផ្លូវច្បាប់។ អាយុមគ្ប់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើពិភពល្កានលក្ខណៈ
ខុមសៗគ្ន្ និងទ្តាមភ្ទ ព្លគឺចាប់ពី ១៤ ដល់ ២១ ឆ្ន្ំ។ ានការទទួលសា្គ្ល់ាទូទ្ថ ាន 
កាលៈទ្សៈ មួយចំនួនដ្លបុមគ្គលា្ន្ក់មិនានសមិ្ថភាពយល់ព្មព្ញល្ញ និងព្មព្វង 
ដ្យផ្អ្កតាមព័ិ៌ាន គ្ប់គ្្ន់ ដូចា ករណីដ្លមនុមស្សា្ន្ក់ាិ់បង់សមិ្ថភាព ផ្ន្កប្្ា្ញ្ 
ដ្យសារពិការភាព ស្ថិិក្្មឥទ្ធិពលថ្ន្ំញៀន ឬករណីដ្លកុមារ ានអាយុមិិចាងអាយុមគ្ប់ការ 
តាមផ្លូវច្បាប់។ ប្សិនបើជនរងគ្្ះត្ូវានចាិ់ទុមកថ ាិ់បង់សមិ្ថភាពតណមួយ បុមគ្គលដ្ល 
ត្ូវានច្ទប្កាន់ថានរំល្ភស្ពសន្ថវៈន្ះ មិនអាចរួចខ្លួនដ្យសំអាងថ ជនរងគ្្ះ 
ានព្មព្វងន្ះឡើយ។ ហ្ិុមន្ះ អាយុមគ្ប់ការ គឺសម្្ប់ការពារកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
និងការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ។ ដូច្ន្ះ ទស្សនៈវិស័យាមូលដា្ឋ្នន្ការយល់ដឹងពីការរំល្ភបំពានកុមារ    
គឺការទទួលានចំណ្ះដឹងពីចំណ៉ចដ្លានច្ងក្នុងច្បាប់ទាក់ទងនឹងអាយុមគ្ប់ការ។

អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សក្នុងិំបន់ មិនានចាិ់ទុមកអាយុមគ្ប់ការស្បច្បាប់ថាយន្តការការពារ ការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារឡើយ។ ច្បាប់ស្ដីពីអាយុមគ្ប់ការត្ូវានចាិ់ទុមកាការដាក់ទណ្ឌកម្ម ាាងការ      
ការពារ។ ឧ. កុមារាអាយុម ១៦ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ ដ្លរស់ន្តាមផ្លូវាននិយាយថ ៖

៩៧ MLSW និងអង្គការ UNICEF (ឆ្ន្ំ២០០៩) 
ប្ព័ន្ធសុមខុមាលភាពសង្គមក្នុងប្ទ្សតវ ៖ 
ការវិភាគពីស្វាសុមខុមាលភាពសម្្ប់ការការ
ពារ និងការឆ្លើយិបទ្នឹងការរំល្ភបំពាន 
អំពើហិង្សា និងការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារ។



 42  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

៩៨ ក្មព្ហ្មទណ្ឌ ាត្្ ១១២ ានច្ងថ   
“គ្ប់ករណីដ្លបុមគ្គលា្ន្ក់រួមភ្ទាមួយកុមារ 
អាយុមក្្ម ១៣ ឆ្ន្ំ ត្ូវចាិ់ទុមកាការរំល្ភ 
ស្ពសន្ថវៈលើកុមារ” (ការបង្កើិបរិយាកាស
ការពារកុមារន្សវិតណម) ក្សួងការងរ 
ជនពិការ និងសង្គមកិច្ច និងអង្គការ UNICEF 
ប្ចាំសវិតណម ឆ្ន្ំ២០០៩)។

  “នេពេលដេលអ្នកជាក្មេងតាមផ្លូវ និងរកសុីផ្លូវភេទ ានឹងមានការលំបាកដេយសារតេអ្នកមិន 
ទាន់គេប់អាយុ។ អ្នកភ័យខា្លេចគេប់យា៉េង ដូចជា ភ័យខា្លេចកុមារាធំៗតាមដងផ្លូវ និងប៉ូលិស 
ជាដើម។ អ្នកមិនអាចបងា្ហេញខ្លួនតាមផ្លូវ ហើយមិនមានបាណមួយ ទទួលយកអ្នកឲេយ 
អ្នកធ្វើការនេះឡើយ ពីពេេះប៉ូលិសនឹងចាប់ខ្លួនអ្នក។ ”

កុមារាដដ្លន្ះ ក៏ានរាយការណ៍ថ ប៉ូលិសក្នុងមូលដា្ឋ្នានគំរាមកំហ្ងខ្លួន ដ្យច្ទប្កាន់ 
ថានប្ព្ឹិ្តិល្មើសនឹងច្បាប់ (ព្ស្យាចារ) ន្ព្លដ្លកុមារាន្ះ ព្យាយាមរាយការណ៍ពី ការ 
រំល្ភបំពានមកលើខ្លួន។ ក៏ានការយល់ដឹងផងដ្រថ អាយុមគ្ប់ការស្បច្បាប់គឺាអាយុមសម្្ប់ 
កុមារី។ កុមារាអាយុម ១៤ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ាននិយាយថ ៖ 

"ខ្ញុំមិនធា្លេប់រួមភេទឡើយ...ប៉ុន្តេខ្ញុំគិតថ ាមិនមេនជាបញ្ហេនេះឡើយ ទេះជាស្ថិតក្នុងអាយុណ 
ក៏ដេយ។ កុមារាអាចធ្វើអ្វីគេប់យា៉េងតាមចិត្តរបស់ខ្លួន និងអាចរួមភេទនេពេលដេលមានចំណង់
ផ្លូវភេទ។ “

សម្្ប់ករណីមួយចំនួន ឪពុមកា្ដ្យ និងសាជិកគ្ួសារានការព្ួយារម្ភខា្ល្ំង ន្ព្លដ្ល 
ានវប្បធម៌ ដ្លចាិ់ទុមកការរួមភ្ទារឿងសមស្ប (ឧ. បនា្ទ្ប់ពីរវបអាពាហ៍ពិពាហ៍)។ 
ពួកគិ់យល់ថ សិស្សសាលាមិនគួររួមភ្ទន្ះឡើយ ទ្ះបីាពួកគ្ឈានដល់អាយុមគ្ប់ការតាម 
ផ្លូវច្បាប់ក៏ដ្យ។

ចំណ្កន្កម្ពុា ខណៈដ្លសិស្សសាលាានការយល់ដឹងយា៉្ងសុមីជម្្ពីសិទ្ធិកុមារ មិនាន 
សិស្សតណា្ន្ក់ ដឹងពីអាយុមគ្ប់ការអប្បបរាតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការានទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទ ឬអាយុម 
គ្ប់ការន្ះឡើយ។ កុមារភាគច្ើនយល់ថ ានត្មនុមស្សដ្លានអាយុមច្ើនាង ១៨ ឆ្ន្ំ 
ប៉ុមណ្ណ្ះទើបអាចរួមភ្ទាន ព្លគឺាអាយុមមួយដ្លមនុមស្សអាចរវបការតាមផ្លូវច្បាប់ាន។ 
ន្ប្ទ្សសវិតណម មិនានកុមារ ឬឪពុមកា្ដ្យតណា្ន្ក់ដឹងពីអាយុមគ្ប់ការ ឬយល់ពីអិ្ថន័យ 
ន្ពាក្យថអាយុមគ្ប់ការន្ះឡើយ។ មនុមស្សព្ញវ័យាច្ើនន្កម្ពុា ដ្លានផ្ដល់បទសា្ភ្ស   
រួមទាំង មន្ត្ីអនុមវិ្តច្បាប់ សុមទ្ធត្មិនានដឹងពីអាយុមគ្ប់ការដូចគ្ន្។

ចំណ្កន្ប្ទ្សតវវិញ អ្នកផ្ដល់ព័ិ៌ានភាគច្ើនាននិយាយថ ប្ាជនត្ូវានអាយុមយា៉្ងិិច 
១៨ឆ្ន្ំ ទើបអាចរួមភ្ទាន។ កុមារធំៗមួយចំនួនិូច ាននិយាយថ ការរួមភ្ទន្អាយុម ១៥ 
ក៏សង្គមទទួលសា្គ្ល់ផងដ្រ ហើយក្ុមមអាយុមក្ម្ងៗ ព្លគឺអាយុម ១២ឆ្ន្ំ និងិិចាងន្ះ ានរវប 
រាប់ថ ការរួមភ្ទគឺារឿងដ្លអាចទទួលយកាន ន្ព្លដ្លបុមគ្គលន្ះានអាយុម ២០ឆ្ន្ំ ឬ 
ច្ើនាងន្ះ។

ន្ទីក្ុមង ផិ់តាយា៉្ ន្ប្ទ្សស្ កុមារភាគច្ើនដឹងពី “អាយុមគ្ប់ការ” និងដឹងថ អាយុមស្បច្បាប់ 
ដ្លកុមារមិនអាចរួមភ្ទានគឺន្អាយុម ១៥ ឆ្ន្ំ។ ផ្ទុយទ្វិញ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ សិស្សសាលា
ភាគច្ើនមិនទាន់ច្បាស់ពីអាយុមដ្លកុមារីានសមិ្ថភាពទទួលខុមសត្ូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការព្មព្វង
រួមភ្ទ ហើយភាគច្ើនគិិថ កុមារីអាចរួមភ្ទានបនា្ទ្ប់ពីរវបការរួច ឬន្ព្លដ្លកុមារីអាចរស់ 
ន្ដ្យខ្លួនឯងាន។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ និងផិ់តាយា៉្ ដឹងថន្ះគឺាអាយុមគ្ប់
ការស្បច្បាប់ ខណៈដ្លានត្ឪពុមកា្ដ្យន្ទីក្ុមងផិ់ តាយា៉្ប៉ុមណ្ណ្ះដ្លដឹងពីបញ្ហ្ន្ះ។

ផ្ទុយទ្វិញ មន្្តីមូលដា្ឋ្នន្ប្ទ្សសវិតណម ានយល់យា៉្ងច្បាស់ពីគ្លគំនិិន្អាយុមគ្ប់ការ 
ប៉ុមន្ត្ភាន់ច្ឡំពីបញ្ហ្ន្ះ ដ្យសារត្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារមិនានច្ងក្នុងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ 
ហើយការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទត្ូវានកំណិ់ាផ្លូវការថា “ការរួមភ្ទ”៩៨។
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ជំពូក ៣៖ ឥរិយាបថ និងការអនុវត្ត

នេក្នុងជំពូកមុន មានការពិភាកេសាពីចំណេះដឹងរបស់កុមារ និងមនុសេសពេញវ័យទាក់ទងគេលគំនិត
នេការរំលេភបំពានកុមារ ពេលគឺការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។ ជំពូកនេះ នឹងរៀបរាប់ពីការយក
គេលគំនិតទាំងនេះទេអនុវត្ត និងបេពេឹត្តិជាក់ស្ដេង របៀបដេលការបេពេឹត្តិនេះមានទំនក់ទំនងជា
មួយកតា្តេជំរុញបរិយាកាសកុមារ ទសេសនៈរបស់បុគ្គលមា្នេក់ៗ សង្គម ការឆ្លើយតបទេនឹងការអនុវត្ត 
និងការកើតមានការរំលេភបំពាន។

គុណតម្លេ និងទំនៀមទមា្លេប់
ពេហ្មចារី និងការបេពេឹត្តិផ្លូវភេទ
ការស្្វជ្្វានបង្ហ្ញពីសារៈសំខាន់ផ្ន្កវប្បធម៌ ដ្លានកំណិ់លើកុមារីក្នុងិំបន់ឲ្យរក្សា ព្ហ្មចារី  
រហូិដល់ព្លរវបការ។ ករណីន្ះគឺសម្្ប់កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យ ទ្ះបីាបញ្ហ្ន្ះហាក់ដូចា 
ានសារៈសំខាន់ខា្ល្ំងសម្្ប់មនុមស្សព្ញវ័យក៏ដ្យ។ ខណៈដ្លកុមារភាគច្ើនផ្ដល់ ិម្ល្លើព្ហ្មចារី  
របស់ស្្តី ពួកគ្មិនានរាយការណ៍ពីការបញ្ចៀសការរួមភ្ទក្នុងសា្ថ្នភាព ាក់ស្ត្ងឡើយ។ 

ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ ន្ប្ទ្សស្ ទាំងឪពុមកា្ដ្យ និងកូនៗ ចាិ់ទុមកកុមារីដ្លានាិ់បង់ ព្ហ្មចារី  
ថាកុមារីមិន”ល្អ” ឬ “ធា្ល្ប់រងការប៉ះពាល់ (ផ្លូវភ្ទ)”។ ន្ប្ទ្សកម្ពុា កុមារីដ្លានាិ់បង់
ព្ហ្មចារីត្ូវានចាិ់ទុមកថអស់ិម្ល្ ខណៈដ្លន្សវិតណមសិស្សទាំងអស់ រាប់ទាំងសិស្សប្ុមស 
និងសិស្សស្ី ានផ្ដ្ិលើសារៈសំខាន់ន្ព្ហ្មចារីរបស់ស្្តី។ ផ្អ្កតាមវប្បធម៌ន្ប្ទ្សតវ ប្សិន            
បើកុមារីាិ់បង់ព្ហ្មចារីមុមនព្លរវបការ នាងត្ូវានចាិ់ទុមកា“មនុមស្សធា្ល្ប់រងការប៉ះពាល់ 
(ផ្លូវភ្ទ)”។

ឪពុមកា្ដ្យត្ងទូនា្ម្នកូនស្ីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យដើរល្ងយប់ព្លប់ត្ា្ន្ក់ឯង ដើម្បីការពារពី ការ 
រំល្ភបំពាន ឬការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ។ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួនក៏ានលើកឡើងថប្សិន 
បើកូនស្ីរងការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ គ្ួសាររបស់ខ្លួននឹងរងភាពអាា៉្ស់ ហើយដ្យសារត្ការឲ្យ 
ិម្ល្ខា្ល្ំង លើព្ហ្មចារីន្ះហើយទើបគ្ួសារាច្ើនសម្្ចចិិ្តដ្ះស្្យ បញ្ហ្ក្នុងរង្វង់គ្ួសារ 
ដ្យមិនឲ្យអ្នកខាងក្្ដឹងឡើយ។ បន្ថ្មពីន្ះ ឪពុមកា្ត្យមិនសូវខា្វ្យខ្វល់ ពីសុមវិ្ថិភាពរបស់កូន 
ប្ុមសដូចកូនស្ីឡើយ។ ដូចាករណីរបស់កុមារាតវា្ន្ក់ ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួនច្ើន ខ្វល់ខា្វ្យត្ពី 
បញ្ហ្ញៀនថ្ន្ំ និងស្្។ លទ្ធផលរកឃើញានបង្ហ្ញថ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងការរំល្ភ    
ស្ពសន្ថវៈកុមារីត្ូវានចាិ់ទុមកថាបញ្ហ្ “មុមខាិ់” និងក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះរបស់ គ្ួសារាាងសុមខុមាលភាព 
និងការការពារកុមារ។ ាលទ្ធផល ន្ព្លានករណីប្បន្ះកើិឡើង ក្ុមមគ្ួសារច្ើនន្ស្ងៀម 
និងដ្ះស្្យបញ្ហ្ដ្យសងជំងឺចិិ្ត។ មូលហ្ិុមន្ការមិនយកចិិ្តទុមក  ដាក់ការពារកូនប្ុមសឲ្យាន
ច្ើនន្ះក៏ត្ូវានលើកមកបង្ហ្ញផងដ្រ។ បញ្ហ្ព្ួយារម្ភខា្ល្ំងន្ះ គឺការមិនានយកចិិ្តទុមកដាក់លើ
ិម្ូវការរបស់កុមារដ្លរងការរំល្ភបំពាន។

ការសិក្សាពីឥរិយាបថរបស់កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យក្នុងទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ានបង្ហ្ញថ   
មិនសូវានលក្ខណៈអភិរក្សដូចាន្ទីតាំងស្្វជ្្វផ្ស្ងទវិន្ះឡើយ។ ដ្យសារត្ាន        
ឧស្សាហកម្មបម្ើស្វាកំសាន្តក្នុងមូលដា្ឋ្នសម្្ប់វិស័យទ្សចរណ៍ ព្ហ្មចារីត្ូវានចាិ់ទុមកា
គ្លគំនិិអរូបីមួយ។ កុមារន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ មិនានចាិ់ទុមកព្ហ្មចារីថ ានសារៈសំខាន់ដូចា  
មនុមស្សចាស់ៗក្នុងគ្ួសារឡើយ។ ឪពុមកា្ដ្យព្ួយារម្ភខា្ល្ំង ខា្ល្ចកូនានផ្ទ្ព្ះ ាាងការណ៍ដ្ល កូន
ស្ីរបស់ខ្លួនាិ់បង់ព្ហ្មចារី។ ចំណ្កការស្្វជ្្វន្កន្ល្ងផ្ស្ងទវិ បង្ហ្ញឲ្យឃើញថ ព្ហ្មចារី  
របស់កុមារីមិនចាិ់ទុមកថានសារៈសំខាន់សម្្ប់រក្សាក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះគ្ួសារន្ះឡើយ។ កតា្ត្ន្ះហើយ 
ដ្លបង្ហ្ញពីការរាយការណ៍ពីករណីរំល្ភបំពានកាន់ត្ច្ើនន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ាាងន្ 
ទីក្ុមងឈវងម៉្ ដ្យសារក្ុមមគ្ួសារ អាចនិយាយានដ្យបើកចំហរពីបញ្ហ្ព្ហ្មចារី និងក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះ 
ដ្យមិនានសា្ព្ធពីសង្គម។ ដ្យសារត្ព្ហ្មចារីហាក់ានិម្ល្ផ្ន្កហិរញ្ញវិ្ថុដ្យប្យ្លន្ះ 
ដូចករណី ានការព្មព្វងសងជំងឺចិិ្ត រវាងគ្ួសារទាំងពីរ ក្នុងករណីរួមភ្ទមុមនព្ល រវបការ (ដើម្បី
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សងជំងឺចិិ្តលើការាិ់បង់ព្ហ្មចារីរបស់កុមារី) គ្ួសារមួយចំនួនានការព្ួយារម្ភថ ការាិ់បង់  
ព្ហ្មចារីរបស់កុមារី ឬស្្តីវ័យក្ម្ង អាចដាក់សា្ព្ធកាន់ត្ខា្ល្ំងថ្មទវិលើការលក់ផ្លូវភ្ទរបស់នាង    
ដើម្បីានសំណងជំងឺចិិ្តាប្្ក់មកវិញ។

ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ការាក់ងយកុមារីដ្លាិ់បង់ព្ហ្មចារីានការធា្ល្ក់ចុមះខា្ល្ំង ប៉ុមន្ត្        
គ្ន្ត្សង្ក្ិឃើញានការាក់ងយន្ះន្ឡើយ។  កុមារីត្ូវានចាិ់ទុមកាអ្នកដ្លទាក់ទាញ 
និងជំរុមញឲ្យបុមរស និងកុមារាានចំណង់ផ្លូវភ្ទ។ “កុមារីមិនល្អ” មិនទទួលានការយកចិិ្តទុមកដាក់ពី 
សហគមន៍ឡើយ ហើយអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួនយល់ឃើញថ កុមារីមិនល្អទាំងន្ះសមនឹង 
ទទួលរងការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ។ គ្ូា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ានលើកឡើងថ ៖ 

  “បើដឹងថស្លៀកពាក់បេបនេះខ្លីខា្លេំង ឬរឹបខា្លេំងហើយ ហេតុអ្វីក៏កុមារីទាំងនេះនូវតេស្លៀកពាក់បេប 
នេះទៀត? បើដឹងថពេលនេះយប់ជេេ និងងងឹតហើយ ហេតុអ្វីក៏កុមារីទាំងនេះនេតេទេកន្លេង
ទាំងនេះទៀត?”

ទ្ះបីាន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ ន្ប្ទ្សស្ានការបញ្ជ្ក់ពីសារៈសំខាន់ន្ព្ហ្មចារីយា៉្ងណក៏ដ្យ
ការរួមភ្ទមុមនរវបការ ត្ូវចាិ់ទុមការឿងទូទ្សម្្ប់ទីតាំងស្្វជ្្វទាំងពីរ។ បន្ថ្មពីន្ះ សិស្ស គ្ូ 
និងបុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលចំនួន ៣រូប ក្នុងទីតាំងស្្វជ្្វទាំងពីរ ានរាយការណ៍ថ កុមារ 

“ាច្ើន” ត្ងត្ផ្ល្ស់ប្ដូរដ្គូរួមភ្ទ និងថានការដាក់សា្ព្ធពីមិិ្តភក្ដិដើម្បីប្កួិប្ជ្ងគ្ន្ទ្វិញ
ទ្មក។ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ សកម្មភាពន្ះានលក្ខណៈបិទាំង ខណៈដ្លន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្វិញ 
សកម្មភាពប្បន្ះត្ូវានយកមកពិភាក្សាដ្យបើកចំហរ។ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្ស 
ានរាយការណ៍ថ កុមារីដ្លរស់ន្ក្នុងអន្ត្រវាសិកដា្ឋ្នរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ច្ើនឆ្លៀិព្លដ្លខ្លួន 

“ានស្រីភាព” ប្ព្ឹិ្តិឥរិយាបថជំរុមញផ្លូវភ្ទកាន់ត្ច្ើន ធវបនឹងអ្នកជំនាន់មុមន។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ 
ានរាយការណ៍ថានឃើញកុមារីា្ន្ក់ដ្លរស់ន្ក្នុង អន្ត្រវាសិកដា្ឋ្នសាកលវិទ្យាល័យ “ដើរលេង 
ពេលយប់ ផឹកសេេសេវឹង និងស្លៀកពាក់មិនសមរមេយ” ។

ទ្ះាកុមារ និងយុមវជនតវ ទទួលសា្គ្ល់ិម្ល្ប្ព្ណី ប៉ុមន្ត្អ្នកទាំងន្ះ មិនានប្កាន់ខា្ជ្ប់ិម្ល្ 
ន្ះឡើយ។ កម្មការនីរ្ងចក្មកពីិំបន់ជនបទអាយុម ១៨ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ ធ្វើការន្ទីក្ុមង សវងច័ន្ទ ានលើក 
ឡើងថ នាងដឹងយា៉្ងច្បាស់ថ នារីតវត្ូវរក្សាព្ហ្មចារី រហូិដល់ស្ង្នាង រវបការ។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ  
នាងយល់ថ ការាិ់បង់ ព្ហ្មចារីមុមនព្លរវបការ ក៏ារឿងមួយដ្លអាចទទួលយកានផងដ្រ  
ប្សិន បើនាងាិ់បង់ដ្យសារត្មិិ្តប្ុមសរបស់នាង  ហើយឥរិយាបថចំព្ះព្ហ្មចារីរបស់យុមវជន
ក៏ហាក់ានការផ្ល្ស់ប្ដូរផងដ្រ។

យ្ងតាមការស្្វជ្្វ ន្ប្ទ្សសវិតណម ការរួមភ្ទមុមនព្លរវបការក៏ត្ូវានចាិ់ទុមការឿង 
ទូទ្ផងដ្រ។ ក្ុមមស្្វជ្្វានធើ្វបទសា្ភ្សបុមរសមួយក្ុមម ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុង ដ្លានចំតណយប្្ក់ 
ព្លស្លា និងការប្ឹងប្្ងយា៉្ងច្ើន ក្នុងការទិញផ្លូវភ្ទសិស្សស្ី ដ្លន្ានព្ហ្មចារី   ។
បុមរសដ្ល “ស្វ្ងរកស្វាផ្លូវភ្ទ” ទាំងន្ះានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់ ន្ការជម្នះកុមារី “ដ្លប្ឆំង” 
នឹងពួកគ្ និងានធ្វើឲ្យពួកគ្យល់ថ (ការភាន់ច្ឡំ) ថនាងាមនុមស្សដ្លាន ការអប់រំខ្ពស់ ព្លគឺ
អ្វីមួយដ្លធ្វើឲ្យពួកគ្កាន់ត្កា្ល្យាបុមរសពិិ។ ផ្ទុយទ្វិញ បុមរសយល់ឃើញថ ការបង្កើិទំនាក់ទំនង 
ផ្លូវភ្ទាមួយសិស្សស្ីក្នុងមូលដា្ឋ្ន និងស្្តីវ័យក្ម្ងដ្លរង់ចាំរវបការាមួយ បុមរសមកពីអាសុមីបូពា៌្ន្ះ 
គឺារឿងងយស្ួលបំផុមិ។ កុមារីទាំងន្ះមិនសូវខ្វល់ខា្វ្យពីការាិ់បង ់ព្ហ្មចារីរបស់ខ្លួនឡើយ       
និង យល់ថពួកគ្ស្ថិិន្ក្្ក្មសង្គម។ បុមរសានលើកឡើងថ កុមារីទាំងន្ះចង់ានដ្គូរួមភ្ទ
ច្ើន មុមនព្លពួកគ្ “ប្ថុមយ” ទ្រស់ន្ាមួយបុមរសដ្លាប្ដីថ្មីរបស់នាងន្បរទ្ស។ ទ្ះយា៉្ងតណ 
បុមរសមិនានឲ្យិម្ល្ផ្លូវភ្ទដ្លានលក្ខណៈ “ងយព្ក” ន្ះឡើយ។ យ្ងតាមទស្សនៈវប្បធម៌ ការ
ការពារព្ហ្មចារីគឺាទំនួលខុមសត្ូវរបស់ “កុមារីដ្លានចរិិល្អ” ហើយការប្ឆំងិបនឹង ឬសើចចំអក 
ដំណើរនាំដល់ការរួមភ្ទរបស់កុមារាគឺាលក្ខណវិនិច្ឆ័យរបស់ “កុមារីដ្លានចរិិល្អ”។ ហ្ិុមដូច្ន្ះ 
វប្បធម៌ច្ចង់ន្សវិតណម ត្ូវានចាិ់ទុមកថសំខាន់ ដើម្បីបន្លំថ សកម្មភាពផ្លូវភ្ទគឺារឿងច្ដន្យ។ 
យ្ងតាមវប្បធម៌ន្ះ ការព្មព្វងពីកុមារីដ្លត្ូវានចាិ់ទុមកថ “មិនសមស្ប” ានធ្វើឲ្យយុមវវ័យ
ប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ខ្ពស់ន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ និងធ្វើឲ្យានការ រួមភ្ទដ្យមិនានការការពារ 
(ឧ.ការយកស្្មអនាម័យតាមខ្លួនអាចបង្ហ្ញពីការប៉ុមនប៉ងទុមកាមុមន)។

៩៩ ក្នុងចំណ្មបុមរស ៧ នាក់ ដ្លផ្ដល់បទ 
សា្ភ្ស ានបុមរស ៦ នាក់ ប្ះបង់ការសិក្សា 
ន្ព្លដ្លគ្រវនន្អនុមវិទ្យាល័យ ឬ 
វិទ្យាល័យ។ ានបុមរសា្ន្ក់ានសញ្ញ្បត្ 
សាកលវិទ្យាល័យ។ បុមរសទាំង ៧ នាក់ន្ះ 
មិនានការងរធ្វើន្ះឡើយ ហើយពួកគ្សំបូរ 
ប្្ក់ចាយដ្យសារត្ទ្ព្យសម្បិ្តិរបស់ 
គួ្សារពួកគ្។ ក្្ពីការចាប់អារម្មណ៍លើការ 
ស្វ្ងរក និងការជម្នះ បុមរសដ្លស្ថិិ ក្នុងក្ុមម   
“ស្វ្ងរកស្វាផ្លូវភ្ទ” ក៏ានចាិ់ទុមកសិស្សសី្ 
និងនិស្សិិស្ីា “បន្ល្សា្អ្ិ” ដ្លពួកគ្ជឿថ 
ក្ម្ងស្ីទាំងន្ះ មិនទាន់ប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវ
ភ្ទ និងឆ្លងជំងឺកាមរ្គន្ះឡើយ។



 46  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

ប្ធានភូមិា្ន្ក់ន្ទីក្ុមង លួងប្្ាន ប្ទ្សតវ ានរវបរាប់ថ "កុមារមួយចំនួនមកពី 
ិំបន់ជនបទ ដើម្បីមករវនន្ទីក្ុមង ប៉ុមន្ត្មិនទទួលានការផ្គិ់ផ្គង់គ្ប់គ្្ន់ពីក្ុមមគ្ួសាររបស់ 
ខ្លួនឡើយ។ កតា្ត្ន្ះហើយដ្លធ្វើឲ្យពួកគ្ស្វ្ងរកការងរធ្វើ និងលក់ផ្លូវភ្ទ"។

ការលក់ផ្លូវភេទ និងការប្ដូរយកសមា្ភេរ

ាទូទ្ ការលក់ផ្លូវភ្ទាថ្នូរនឹងប្្ក់គឺាទង្វើដ្លបំាក់ទឹកចិិ្ត ឬចាិ់ទុមកាទង្វើមិនសមរម្យ។ 
កុមារដ្លងយរងគ្្ះ ដូចាកុមារតាមផ្លូវយល់ថពួកគ្គ្ម្នជម្ើសក្្ពីលក់ផ្លូវភ្ទរបស់ខ្លួន
ដើម្បីានប្្ក់ចិញ្ចឹមជីវិិន្ះឡើយ១០០។ ការចំតណយលើការអប់រំ សុមខភាព និងការផ្គិ់ផ្គង់គ្ួសារ 
ក៏ត្ូវាន ចាិ់ទុមកាហ្ិុមផលដ្លធ្វើឲ្យានការលក់ផ្លូវភ្ទផងដ្រ ដ្យយកប្្ក់ដ្លរកានមក   
បំព្ញបន្ថ្ម ប្្ក់ចំណូលដ៏ទាបដ្លានពីការធ្វើការក្នុងរ្ងចក្ ានីយដា្ឋ្ន ឬការងរតាមផ្ទះ។   
ទ្ះបីាកុមារាច្ើនអាចលក់ផ្លូវភ្ទរបស់ខ្លួនដ្យសារត្ជួបបញ្ហ្ហិរញ្ញវិ្ថុធ្ងន់ធ្ងរក៏ដ្យ ប៉ុមន្ត្ 
ារឿយៗ កុមារដ្លត្ូវានជួញដូរន្ក្នុងផ្ទះបន ត្ូវានម្បនយកប្្ក់ដ្លពួកគ្រកាន 
ដ្យទទួលាន ប្្ក់ិិចាងអ្វីដ្លម្បនន្ះធា្ល្ប់សន្យា ឬត្ូវាប់បំណ៉លដ្លម្បនន្ះាន 
ចំតណយលើឪពុមកា្ដ្យរបស់កុមារន្ះកាលពីទិញកុមារន្ះមក និងត្ូវបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការក្នុង 
ផ្ទះបន រហូិទាល់ត្កុមារន្ះសងគ្ប់បំណ៉លដ្លម្បនន្ះានផ្ដល់ឲ្យឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួន 
និងចំតណយផ្ស្ងទវិឲ្យាន អស់សិន១០១។

អិីិអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទន្ប្ទ្សតវ ានឲ្យដឹងថ ានា្ដ្យា្ន្ក់ានមកដល់ 
កន្ល្ងធ្វើការរបស់គិ់ និងព្មលក់កូនស្ីរបស់ខ្លួនទ្ឲ្យអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទ ដើម្បីសងបំណ៉ល។ 
អ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទក៏ានរវបចំឲ្យកុមារីន្ះគ្ងាមួយភ្ញៀវ។ ក្នុងករណីមួយទវិន្ះ ានមន្្តី 
ប៉ូលិសាន់ខ្ពស់ា្ន្ក់ ានរវបរាប់ថ គិ់ានជួបសិស្សស្ីា្ន្ក់អាយុម ១៦ ឆ្ន្ំ ដ្លធ្វើការក្នុង 
ហាងខារា៉្អូខ្មួយ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ ដ្លគិ់ធា្ល្ប់ទ្ញា៉្ំអាហារ ព្លយប់ាមួយមិិ្តភក្ដិ។ 
គិ់ដឹងថ កុមារីន្ះមិនទាន់គ្ប់អាយុមទ្ និងាននិយាយទ្រកនាងដ្យមិនានបង្ហ្ញពី 
អិ្តសញ្ញ្ណរបស់គិ់ឡើយ។ នាងានប្្ប់គិ់ថ មុមនព្លនាងមកធ្វើការន្ទីន្ះ នាងានលក់ 
ព្ហ្មចារីរបស់នាងក្នុងិម្ល្ ៤០.០០០ គីប (ប្ហ្ល ៥ ដុមលា្ល្អាម្រិក)។ កុមារីន្ះក៏ាន 
ស្ម័គ្ចិិ្តធ្វើាប្ពន្ធចុមង ឬស្ីកំតណន់ ប្សិនបើភ្ញៀវន្ះព្មផ្ដល់ប្្ក់ឲ្យនាង ២៥.០០០ គីប 
(ប្ហ្ល ៣ ដុមលា្ល្អាម្រិក) ក្នុងមួយខ្។

ន្ទីក្ុមង លួងប្្ាន ប្ទ្សតវ កុមារដ្លលក់ផ្លូវភ្ទ ដើម្បីយកប្្ក់ទ្ផ្គិ់ផ្គង់ការសិក្សារបស់
ខ្លួនត្ូវានចាិ់ទុមកា “គម្្ងការសិក្សា”។ ការលក់ផ្លូវភ្ទដើម្បីយកប្្ក់មកសិក្សា ត្ូវានចាិ់ទុមក
ថារឿងទូទ្សម្្ប់កុមារមកពីខ្ិ្តមកសិក្សាន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ។ ម្ភូមិា្ន្ក់ន្ទីក្ុមង លួងប្្ាន 
ានរវបរាប់ថ ៖ 

  “កុមារមួយចំនួនមកពីតំបន់ជនបទ ដើមេបីមករៀននេទីកេុង ប៉ុន្តេមិនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់
គេប់គេេន់ពីកេុមគេួសាររបស់ខ្លួនឡើយ។ កតា្តេនេះហើយដេលធ្វើឲេយពួកគេ ស្វេងរកការងារធ្វើ 
និងលក់ផ្លូវភេទ។ ”

ការស្្វជ្្វដ្លានស្្ប់ានបង្ហ្ញឲ្យឃើញថ កុមារក្នុងិំបន់អាចត្ូវានលក់ដូរ ជួញដូរ  
ប្កប្្ស ឬអាចនឹងស្ម័គ្ចិិ្តលក់ព្ហ្មចារីរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្គិ់ផ្គង់គ្ួសារ។ ក្នុងករណីខ្លះ កុមារ 
ត្ូវាន ទិញយកមកពីិំបន់ជនបទ និងរក្សាទុមកន្ក្នុងផ្ទះបនស្ី និងចិញ្ចឹមរហូិដល់ធំល្មម នឹង 
អាចបម្ើផ្លូវភ្ទាន។ ក្នុងករណីផ្ស្ងទវិ កុមារីានលក់ព្ហ្មចារីរបស់នាង ដ្យានការ  
ព្មព្វងពីគ្ួសារ ដ្លបនា្ទ្ប់ពីន្ះមក នាងអាចត្ឡប់ទ្ផ្ទះវិញាន។ ព្លខ្លះ កុមារដ្លាន 

១០០ មិនម្នកុមាររងគ្្ះទាំងអស់សុមទ្ធត្
យល់ដឹងពីការលក់ផ្លូវភ្ទដើម្បាីនប្្ក់ 
មុមនព្លានការជួញដូរពួកគ្ន្ះឡើយ។ 
Keane (ឆ្ន្ំ២០០៦) ានរកឃើញថ កុមារ ១ 
ភាគ ៣ ដ្លគិ់ានធ្វើបទសា្ភ្ស មិនាន 
ដឹងថ ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនាមួយជនាិិ  
បរទ្សអាចនាំទ្រកការលក់ដូរផ្លូវភ្ទ 
ដើម្បីប្្ក់ន្ះឡើយ។

១០១ អង្គការ UNICEF-EAPRO (ឆ្ន្ំ ២០១២)
ការរំល្ភបំពានកុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ ឧប្បិ្តិហ្ិុម 
និង ផលវាិកន្ការរំល្ភបំពានកុមារក្នុងិំបន់
អាសុមីបូពា៌្ និងា៉្សុមីហ្វិច ៖ ការពិនិិ ្យឡើងវិញលើ
ការស្្វជ្្វជប្ព័ន្ធ
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"ា្ត្យា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ានឲ្យដឹងថ កុមារាច្ើនញៀននឹង ការល្ង 
ហ្គ្មតាមអ៊ីនធើរណិិ ហើយមិិ្តភក្ដិរបស់កូនខ្ញុំា្ន្ក់ ធា្ល្ប់ច្ញក្្ាមួយបុមរសចំណស់  
ា្ន្ក់ទ្កន្ល្ងមួយដើម្បីជួយសម្ួលអារម្មណ៍ផ្លូវភ្ទរបស់គ្ ដ្យសា្ទ្បអង្អ្លផ្លូវភ្ទ 
របស់បុមរសន្ះ និងាននិយាយថ "ការសា្ទ្បអង្អ្លន្ះចំតណយព្លត្ឹមត្ ២ ឬ ៣ 
នាទីប៉ុមណ្ណ្ះ។ វាមិនបង្កការឈឺចាប់ឡើយ ហើយខ្ញុំអាចរកប្្ក់ានយា៉្ងច្ើន"។

ជីដូនកុមារាា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ន្ប្ទ្សស្ ានរវបរាប់ថ "ខ្ញុំមិនចង់ដឹងថច្របស់ខ្ញុំ 
ធ្វើអ្វីាមួយបុមរសបរទ្ស (ចំតណស់) ន្ះឡើយ ដរាបតណច្របស់ខ្ញុំន្ត្ផ្ដល់ប្្ក់ដល់ខ្ញុំន្ះ 
គឺខ្ញុំសប្បាយចិិ្តហើយ" ។

លក់ព្ហ្មចារីរបស់ខ្លួនន្ត្ជួញដូរផ្លូវភ្ទរបស់ខ្លួនដ្យសារត្ជំពាក់បំណ៉ល និងភាពអាា៉្ស១០២។ 
ន្ប្ទ្សសវិតណម និងកម្ពុា ករណីមួយចំនួន ត្ូវានរាយការណ៍ក្នុងការសិក្សាថ្មីៗន្ះ ទាក់ទង 
នឹងជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសដ្លានព្មព្វងាមួយក្ុមមគ្ួសារកុមារីដើម្បីរវបការាមួយនាង 
(មិនទាន់គ្ប់អាយុម)។

ក៏ានការរកឃើញផងដ្រថ ក្ម្ងៗមួយចំនួន ដ្លលក់ផ្លូវភ្ទដើម្បីប្្ក់ គឺដ្យសារត្វប្បធម៌ន្ការ 
ប្ើប្្ស់សា្ភ្រ ឬដ្យសារត្សា្ភ្រនិយម ិម្ូវការជីវភាពរស់ន្ប្សើរ ឬការចង់ានផលិិផល 
ទើបច្ញថ្មីបំផុមិ ឬផលិិផលល្អបំផុមិ។ ទាំងន្ះសុមទ្ធត្ាកតា្ត្ជំរុមញឲ្យកុមារី និងកុមារាប្ឡូកក្នុង 
សកម្មភាពផ្លូវភ្ទដើម្បីប្្ក់។ សកម្មភាពទាំងន្ះអាចាការលក់ផ្លូវភ្ទប្បប្ព្ណី ឬការដ្ះដូរ 
ផ្លូវភ្ទ ដើម្បីសា្ភ្រ។ ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ កុមារាពីរនាក់អាយុមក្្ម ១៨ ឆ្ន្ំ ដ្លលក់ 
ផ្លូវភ្ទ យល់ឃើញថ ការលក់ផ្លូវភ្ទគឺាប្ភពដ៏សំខាន់ន្ប្្ក់ចំណូល ចំណ្កជីដូនកុមារាតាមផ្លូវា្ន្ក់ 
ានលើកឡើងថ គិ់អាចទទួលយកការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើច្របស់គិ់ាន ដរាបតណ ច្របស់
គិ់អាចរកប្្ក់ឲ្យគិ់ាន។ 

  “ខ្ញុំមិនចង់ដឹងថចេរបស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីជាមួយបុរសបរទេស (ចំណស់) នេះឡើយ 
ដរាបណចេរបស់ខ្ញុំ នេតេផ្ដល់បេេក់ដល់ខ្ញុំនេះ គឺខ្ញុំសបេបាយចិត្តហើយ”។

ន្ប្ទ្សតវ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួនយល់ថ កុមារាមួយចំនួន ជំរុមញឲ្យមិិ្តស្ីផ្គិ់ផ្គង់ ខ្លួនតាម 
រយៈការលក់ផ្លូវភ្ទ ចំណ្កន្ទីក្ុមងហូជីមិញន្ប្ទ្សសវិតណម អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួនចាិ់
ទុមកការរួមភ្ទដើម្បីប្្ក់ ឬសា្ភ្រាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យានលើកឡើងថ កុមារងយទទួលយក    
និនា្ន្ការន្ការលក់ផ្លូវភ្ទដើម្បីប្្ក់ ដ្យសារសា្ព្ធពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសង្គម ដើម្បីានសា្ភ្រ 
ទំនើបប្ើប្្ស់ ដូចា ទូរស័ព្ទដ្ាដើម។ កុមារដ្លរួមភ្ទាមួយ ជនបរទ្សម្ដងអាចរកានចន្ល្ះពី 
៥០០ ទ្ ១០០០ ាិ (១៥ ទ្ ៣០ ដុមលា្ល្អាម្រិក)១០៣។ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សទាំងន្ះ ានបង្ហ្ញ 
ពីការព្ួយារម្ភចំព្ះកុមារដ្ល “សំញ្ង” សា្ភ្រប្ើប្្ស់ ដូចា ទូរស័ព្ទទំនើប ដល់មិិ្តភក្ដិខ្លួន 
ដ្លអាកប្បកិរិយាន្ះអាចទាក់ទាញ ឬដាក់សា្ព្ធលើមិិ្តភក្ដិទាំងន្ះឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ “រក” 
ប្្ក់តាមមធ្យាាយន្ះដ្រ។

១០៣ ិួល្ខគឺផ្អ្កតាមចម្លើយរបស់ក្ម្ង
ប្ុមសតាមផ្លូវា្ន្ក់ដ្លាអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទ 
មន្្តីរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ ឪពុមកា្ដ្យ ២ នាក់ 
និងគ្ូបង្វន ២ នាក់។

១០២ Thomas, F និង Mathews, L 
(ឆ្ន្ំ២០០៦) តើនរតណខ្លះាភ្ញៀវទ្សចរផ្លូវភ្ទ
កុមារន្ កម្ពុា? Child Wise។



 48  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

បុមរសអាយុម ២៥ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុងន្ប្ទ្សសវិតណម ានរវបរាប់ថ "ន្ព្លដ្ល 
កុមារីា្ន្ក់ានប្្ប់ខ្ញុំថ នាងចង់ដើរទិញអីវា៉្ន់ ខ្ញុំនឹងជូននាងទ្។ ច្បាស់តណស់ថ ខ្ញុំនឹងមិន 
ផ្ដល់អ្វីឲ្យនាងដ្យគ្ម្នអ្វីាសំណងន្ះឡើយ។ បនា្ទ្ប់ពីដើរទិញអីវា៉្ន់រួច ខ្ញុំក៏ាននាំនាង 
ទ្ញា៉្ំស្្បវរ ហើយធ្វើពុមិាស្វឹង និងប្្ប់នាងថខ្ញុំចង់ទ្រកកន្ល្ងសម្្ក។ កន្ល្ង 
សម្្កន្ះគឺសតណ្ឋ្គរ។ អ្នកប្្កដាដឹងថនឹងានអ្វីកើិឡើង"។

អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សក៏ានផ្សាភា្ជ្ប់ស្វារកសុមីផ្លូវភ្ទទ្នឹងនិនា្ន្ការគ្្ះថ្ន្ក់ និងគួរឲ្យព្ួយារម្ភ 
ផ្ស្ងទវិ ដូចា ការប្ើប្្ស់ថ្ន្ំញៀន និងការល្ងហ្គ្មតាមអ៊ីនធើរណិិ។ កុមារីា្ន្ក់ន្ 
ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ានរាយការណ៍ថ មិិ្តភក្ដិរបស់នាងានលក់ខ្លួន ដើម្បីយកប្្ក់ទិញថ្ន្ំញៀន      
ហើយទើបត្បញ្ឈប់ការជក់ថ្ន្ំន្ព្លដ្លប៉ូលិសចាប់ខ្លួននាង។ ា្ដ្យមួយរូបានរវបរាប់ពីគ្្ះថ្ន្ក់
ន្ការញៀននឹងហ្គ្ម ដូចខាងក្្ម ៖ 

  “កុមារាចេើនញៀននឹងការលេងហ្គេមតាមអ៊ីនធើរណិត ហើយមិត្តភក្ដិរបស់កូនខ្ញុំមា្នេក់ ធា្លេប់ចេញ 
កេេជាមួយបុរសចំណស់មា្នេក់ទេកន្លេងមួយ ដើមេបីជួយសមេួលអារម្មណ៍ផ្លូវភេទរបស់គេដេយ 
សា្ទេបអង្អេលផ្លូវភេទរបស់បុរសនេះ និងបាននិយាយថ “ការសា្ទេបអង្អេលនេះចំណយពេល
តេឹមតេ ២ ឬ ៣ នទីប៉ុណ្ណេះ។ ាមិនបង្កការឈឺចាប់ឡើយ ហើយខ្ញុំអាចរកបេេក់បានយា៉េង 
ចេើន។ ”

ចំណ្កន្ទីក្ុមង Luang Prabang ន្ប្ទ្សតវ ក្ម្ងៗត្ងស្ម៉្ចង់ានម៉ូិូផ្ទ្ល់ខ្លួន ទូរស័ព្ទដ្ 
ឬសា្ភ្រប្ើប្្ស់ផ្ស្ងទវិ ដ្លគ្ួសាររបស់ពួកគ្មិនអាចផ្ដល់ឲ្យាន ហើយក្ម្ងៗ ទាំងន្ះមិនទាន់
ានជំនាញគ្ប់គ្្ន់ក្នុងការរកការងរធ្វើឡើយ ដូចដ្លឪពុមកមួយរូបានលើកឡើងថ ៖ 

  “កុមារដេលចង់បានសមា្ភេរល្អៗ តេូវតេស្វេងរកការងារធ្វើ ប៉ុន្តេការងាររបស់ពួកគេមានកមេិត 
ដេយសារកង្វះការអប់រំ ហើយការងារសមេេប់ពួកគេគឺជាការងារផ្នេកសេាកម្ម ដេលភាគចេើន  
បានធ្វើឲេយកុមារងាយរងគេេះនឹងការរំលេភបំពាន និងកេងបេវ័ញ្ច។ ” 

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ ានរាយការណ៍ថ កុមារីរស់ន្
ក្នុងអន្ត្រវាសិកដា្ឋ្ន ងយរងគ្្ះទ្នឹងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ ដ្យសារត្ចង់ានប្បផ្នរស់ន្ា
ក់លាក់មួយ៖

  “កុមារីទាំងនេះមកពីតំបន់ដច់សេយាល ហើយមិនសូវបានដើរលេងយប់នេះឡើយ។ 
នេទីនេះ ពួកគេបានរស់នេដេយខ្លួនឯង មានសេរីភាពក្នុងការស្លៀកពាក់ ចេញដើរលេង 
និងមានអាកបេបកិរិយា ដូចជាមិត្តភក្ដិផេសេងទៀតដេលរស់នេទីកេុង។ កុមារីទាំងនេះ នឹងរាប់អាន 
មិត្តបេុសដេលពួកគេជួបនេក្លឹបរាតេី ហើយដើមេបីបន្តបេបផេនជីវិតបេបនេះ ពួកគេតេូវបេឡូកក្នុង
ការលក់ផ្លូវភេទ។ ”

បុមរសអាយុម ២៥ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ានបន្ថ្មទវិ បុមរសដ្ល “ស្វ្ងរកស្វាផ្លូវភ្ទ” ក្នុងទីក្ុមងហ្ហ្វុងន្ប្ទ្ស 
សវិតណម ក៏ានផ្ដល់យ្បល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងមធ្យាាយាច្ើនក្នុងការដ្ះដូរផ្លូវភ្ទដើម្បី   
ទទួលានសា្ភ្រប្ើប្្ស់ដ្យមិនចាិ់ទុមកា “ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ”។ 

  “ នេពេលដេលកុមារីមា្នេក់បានបេេប់ខ្ញុំថ នងចង់ដើរទិញអីា៉េន់ ខ្ញុំនឹងជូននងទេ។ ចេបាស់ណស់ 
ថ ខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់អ្វីឲេយនងដេយគ្មេនអ្វីជាសំណងនេះឡើយ។ បន្ទេប់ពីដើរទិញ អីា៉េន់រួចខ្ញុំ 
ក៏បាន នំនងទេញា៉េំសេេបៀរ ហើយធ្វើពុតជាសេវឹង និងបេេប់នងថខ្ញុំចង់ទេរកកន្លេង 
សមេេក។ កន្លេងសមេេកនេះគឺសណ្ឋេគរ។ អ្នកបេេកដជាដឹងថនឹងមានអ្វីកើតឡើង។ ”
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ការលួងល្ម ឬការផ្តល់ប្្ក់ និងរង្វ្ន់ សម្្ប់ជួយដល់កុមារ ឬគ្ួសារ ត្ូវានចាិ់ទុមកថាវិធី
ទូទ្បំផុមិរបស់ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ។ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសត្ូវធ្វើា មនុមស្សដ្លចិិ្តល្អផ្ដល់ 
ប្្ក់កាសដល់គ្ួសាររបស់កុមារ ដ្លពួកគ្ានរំល្ភបំពាន ហើយព្លខ្លះដើរិួដូចាឪពុមក 
ដ្លត្ូវផ្គិ់ផ្គង់ប្្ក់ ណ្នាំពីវិន័យ ផ្តល់ការសិក្សា (ដូចាបង្វនភាសាអង់គ្ល្សាដើម) 
ព្មទាំងផ្ដល់ាចំណីអាហារ និងជម្កាដើម។ ក្នុងករណីផ្ស្ងទវិ ទ្ះបីាឪពុមកា្ដ្យ 
ឬសាជិក គ្ួសារដឹងថ ន្ះាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក៏ដ្យ ក៏ពួកគ្ន្ត្មិនហា៊្នធ្វើអ្វីឲ្យ 
ប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងន្ះឡើយ ដ្យសារត្ពួកគ្ទទួលានប្្ក់ពីជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស 
ទាំងន្ះ១០៤។ ការសិក្សាមួយក្នុងប្ទ្សសវិតណម ានចងក្ងពីកំណើនន្ការផ្តល់ “ការឧបិ្ថម្ភ” 
ដល់កុមារី (កុមារីិូចបំផុមិានអាយុម ២ ឆ្ន្ំ) ដ្យបុមរសជនាិិបរទ្ស (ដូចា អាសុមី និងផ្ស្ងទវិ 
ាន ពួកស្ប្កសាដើម)១០៥។ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តសវមរាប ន្ប្ទ្ស 
កម្ពុា ានលើកឡើងនូវករណី ៤ ផ្ស្ងគ្ន្ក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ដ្លជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ 
ានប្ើវិធីសាស្្ត លួងល្ម១០៦។ សម្្ប់ករណីមួយផ្ស្ងទវិន្ក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ជនបរទ្ស 
ា្ន្ក់ដ្លានប្ពន្ធាជនាិិកម្ពុា ានចាប់រំល្ភកុមារីាច្ើននាក់ ដ្លាអ្នកបម្ើក្នុងផ្ទះ 
របស់ខ្លួន។ ប្ពន្ធានរួមគំនិិាមួយប្ដីដ្យខំបង្កើិទំនុមកចិិ្តដល់គ្ួសាររបស់កុមារទាំងន្ះ 
ដ្លានជីវភាពក្ីក្ខា្ល្ំង។ 

ការសេឡាញ់ភេទដូចគ្នេ
ការស្្វជ្្វក្នុងិំបន់ភាគច្ើនានបង្ហ្ញថ ការស្តញ់ភ្ទដូចគ្ន្ត្ូវានសង្គមាក់ងយ 
និងមិនអាចទទួលយកានឡើយ។ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សានបដិស្ធ 
ដាច់ខាិនូវការស្តញ់ភ្ទដូចគ្ន្ក្នុងសហគមន៍។ សិស្សប្ុមសអាយុម ១៤ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ាននិយាយថ“   

គ្្ន់ត្គិិដល់រឿងដ្លបុមរសរួមភ្ទាមួយបុមរសន្ះ វាគួរឲ្យខ្ពើមទ្ហើយ”។  បន្ថ្មពីន្ះ កុមារ 
និងមនុមស្សព្ញវ័យាច្ើនន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ ចាិ់ទុមកបញ្ហ្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារាា 

“បញ្ហ្ក្្ិំបន់”  (ខ្ិ្ត ឬប្ទ្សផ្ស្ងទវិ) ដ្យសារត្ពួកគ្មិនធា្ល្ប់ជួបប្ទះបញ្ហ្ប្បន្ះ 
ក្នុងជីវិិឡើយ។ 

ាទូទ្ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសង្គមសវិតណម ចាិ់ទុមកការស្តញ់ភ្ទដូចគ្ន្ា “ជំងឺ” មួយ ហើយ 
ស្បព្លាមួយគ្ន្ន្ះ ការស្្វជ្្វនាព្លថ្មីៗន្សវិតណមបង្ហ្ញថ ានការកើនឡើងយា៉្ង
ច្ើននូវកុមារាដ្លប្ឡូកក្នុងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ១០៧។ កុមារាសវិតណមទាំងន្ះ ានការអវនខា្ម្ស 
និងភ័យខា្ល្ច ប្សិនបើគ្ួសាររបស់ពួកគ្ានដឹងពីបញ្ហ្ន្ះ១០៨។ អ្នកផ្ដល់បទ សា្ភ្ស ន្ប្ទ្ស 
កម្ពុាស្ទើរត្ទាំងអស់ ានចាិ់ទុមកទំនាក់ទំនងភ្ទខ្ទើយាទំនាក់ទំនង “មិនសមរម្យ”។ អ្នក ានកាិព្វ 
កិច្ចា្ន្ក់ ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ន្ប្ទ្សកម្ពុា ានបង្ហ្ញថ ដ្យសារត្ការានអាកប្បកិរិយាប្បន្ះ  
ទើបកុមារាងយប្ឈមនឹងការរំល្ភបំពាន ឬមិនហា៊្នរាយការណ៍ពីការរំល្ភបំពាន ន្ះឡើយ ដូចា 
ក្នុងករណីដ្លបុមរសា្ន្ក់រំល្ភស្ពសន្ថវៈកុមារទាំងន្ះ។ ទ្ះបីាសិស្សសាលា ភាគច្ើនានដឹង
ថកុមារាទទួលរងរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក៏ដ្យ ក៏សិស្សទាំងន្ះ មិនជឿថរឿងន្ះ ពិិាកើិានន្ 
កម្ពុា ឬមិនជឿថ បុមរសកម្ពុា ប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសប្បន្ះឡើយ ពីព្្ះពួកគ្ យល់ថ កុមារាភាគ   
ច្ើន រងការរំល្ភបំពានពីជនបរទ្សន្តាមកន្ល្ងទ្សចរណ៍នានា។ 

ចំណ្កន្ប្ទ្សតវ និងទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ការស្តញ់ភ្ទដូចគ្ន្ត្ូវានសង្គម 
ទទួលយក។ ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ កុមារានឃើញពីគុមណប្យ្ជន៍មួយចំនួនន្ភ្ទខ្ទើយ ដូចា 
អាចធ្វើ ាមិិ្តភក្ដិាមួយកុមារាក៏ានកុមារីក៏ាន និងអាចបញ្ចៀសាននូវការាប់ពាក់ព័ន្ធាមួយក្ុមម
ក្ម្ងទំនើង ទវិផង។ សហគមន៍ក៏ានដឹងថ ភ្ញៀវទ្សចរបរទ្សាបុមរស គឺាជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស 
ផ្លូវភ្ទលើកុមារា។

ក្ុមមស្្វជ្្វន្ប្ទ្សតវ ានសង្ក្ិឃើញានបុមរសាច្ើនដ្លស្លៀកពាក់ដូចស្្តី (ខ្ទើយប្ុមស)  
ស្្តីក្ម្ងៗដ្លស្លៀកពាក់ដូចបុមរស (ខ្ទើយស្ី) និងយុមវជនដ្លដើរតាមភ្ញៀវទ្សចរបុមរស។ ប្ាជន 
ក្នុងមូលដា្ឋ្នានរាយការណ៍ថ ថ្មីៗន្ះ ានការកើនឡើង នូវចំនួនមនុមស្សស្តញ់ភ្ទដូចគ្ន្ ហើយ 
មនុមស្សស្តញ់ភ្ទដូចគ្ន្ និងមនុមស្សខ្ទើយមួយចំនួន ធ្វើការក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ទ្សចរណ៍។

១០៤ អង្គការ Action Pour Les Enfants 
(ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០០៦) ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវ 
ភ្ទក្នុងរូបភាពាអ្នកទ្សចរ ៖ ការលួងល្ម 
ឲ្យទ្រស់ន្បរទ្ស ៖ បរិបទកម្ពុា។  អង្គការ 
APLE ានលើកឡើងពីករណីក្ម្ងស្ីា្ន្ក់ ន្
ខ្ិ្តាិ់ដំបងដ្លរងការរំល្ភបំពានចាប់
តាំងពីព្លនាងានអាយុម ៨ ឆ្ន្ំ រហូិ  ដល់ 
១២ ឆ្ន្ំ។ ក្ុមមគ្ួសាររបស់នាងពិិាាន 
ដឹងពីបញ្ហ្ន្ះ ប៉ុមន្ត្មិនានបញ្ឈប់ ឬរាយការណ៍ 
ឲ្យនរតណដឹងឡើយ។ សូមមើល Putman-

Cramer (ឆ្ន្ំ២០០៥)។

១០៥ Reimer, JK (ឆ្ន្ំ២០០៦) 
តើកិិ ្តយសានិម្ល្ប៉ុមតណ្ណ្? ការសិក្សាប្ប      
គុមណភាពពីការជួញដូរក្ម្ងស្ីសវិតណមក្នុងប្
រទ្សឲ្យប្កបអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ ៖ Chab Dai 
ទីក្ុមងភ្នំព្ញ។ 

១០៦ UngChansophal (ឆ្ន្ំ២០០៤) អនា្ទ្ក់ផ្លូវ 
ភ្ទ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុាជួយស្្តី ានវិបិ្តិ 
ទីក្ុមងភ្នំព្ញ។

១០៧ ិមូ្វឲ្យានទិន្នន័យបញ្ជ្ក់បន្ថ្មថ
តើានការកើនឡើងពិិម្ន ឬយា៉្ងតណ 
ឬក៏កើនឡើងាក់ស្ដ្ងម្នន្ះ។ អង្គការ 
UNICEF (ឆ្ន្ំ២០១១) ការវិភាគពីការជួញដូរ 
ផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ិ្ត និងទីក្ុមងមួយចំនួន 
ក្នុងប្ទ្សសវិតណម។

១០៨ Yen, et al (ឆ្ន្ំ២០១២) ការស្្វជ្្វ ៖  
ការជួញដូរក្ម្ងប្ុមសក្នុងប្ទ្សសវិតណម IOM។
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អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួន ានសា្គ្ល់កន្ល្ងប្មូលផ្ដុំមនុមស្សខ្ទើយល្បីៗ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ។ 
តាមការសា្ភ្ស កុមារតវភាគច្ើនានឲ្យដឹងថ ពួកគ្ធា្ល្ប់ានឃើញមនុមស្សប្ុមសខ្ទើយ និង 
មនុមស្សស្ីខ្ទើយដើរតាមផ្លូវ ឬបង្ហ្ញខ្លួនក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថ្ ប៉ុមន្ត្មិនានរីសអើងពួកគ្ឡើយ។ 
កុមារីអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទានឲ្យដឹងថ

“ខ្ញុំមិនស្អប់ខ្ពើមមនុសេសខ្ទើយទេ ដេយសារតេនេះមិនមេនជាកំហុសរបស់ពួកគេឡើយ។ 
ពួកគេកើតមកមាន ភេទតេមួយ ប៉ុន្តេចំណង់ពីក្នុងខ្លួនគឺចង់បានភេទផ្ទុយពីភេទរបស់ខ្លួន”។

ទំនក់ទំនងអំណច-គេួសារ
ទំនាក់ទំនងអំតណចក្នុងគ្ួសារ និងសហគមន៍ានបង្ហ្ញពីសា្ថ្នភាពផ្ស្ងៗ របស់សាជិកគ្ួសារ 
និងសហគមន៍ និងទំនាក់ទំនងទ្វិញទ្មកន្ការឆ្លើយិបនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ ទំនាក់ 
ទំនងអំតណចទាំងន្ះ ក៏ានបង្ហ្ញពីមូលហ្ិុមន្ការប្ព្ឹិិ្ត និងលទ្ធផលទំនាក់ទំនង ន្ព្លានការ 
សង្ស័យ ឬកំណិ់ានការរំល្ភបំពាន។ 

តាមការស្្វជ្្វ កុមារត្ូវគ្រព និងសា្ត្ប់តាមឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួន។ ឧ. មនុមស្សព្ញវ័យទាំងពីរភ្ទ
ន្ប្ទ្សស្ ានបង្ហ្ញពីគំនិិរបស់ខ្លួនថ “កុមារគឺជាទេពេយសមេបត្តិ របស់ឪពុកមា្ដេយ” ចំណ្កន្
ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ កុមារមិនអាចបដិស្ធសំណើរបស់មនុមស្សចាស់ានឡើយ។ 
អំណះអំតណងន្ះ បង្ហ្ញពីការខ្វះខាិទីភា្ន្ក់ងរទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ និងឪពុមកា្ដ្យ។ ន្ប្ទ្ស   
សវិតណម កុមារអាចបញ្ច្ញយ្បល់ិិចិួច ឬមិនានទាល់ត្ស្ះទាក់ទងនឹងបញ្ហ្ជីវិិ និងត្ូវ
ធ្វើតាមបំណងប្្ថ្ន្ ឬិម្ូវការរបស់ឪពុមកា្ដ្យ។ បទសា្ភ្សាមួយកូនៗ និងឪពុមកា្ដ្យជនាិិតវ 
ានបង្ហ្ញពីគុមណិម្ល្ន្ការគ្រពមនុមស្សចាស់ និងឪពុមកា្ដ្យ ប៉ុមន្ត្ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ន្ប្ទ្សស្ 
កុមារានភាពឯករាជ្យច្ើន និងត្ូវមើលថ្ខ្លួនឯង ឬរស់ន្ក្នុងគ្ួសារដ្លានសាជិកច្ើននាក់។ 
ឪពុមកា្ដ្យធ្វើការច្ើន និងមិនសូវានព្លគ្ប់គ្ងកូនឡើយ។ ទ្ះបីាកុមារទាំងអស់ានការយល់
ដឹងទូទ្ពីសិទ្ធិកុមារក៏ដ្យ ប៉ុមន្ត្ក្នុងការអនុមវិ្តាក់ស្ដ្ងកុមារទាំងន្ះមិនត្ូវទាមទារសិទ្ធិទាំងន្ះ
ឡើយ។ ប្ការន្ះពិិាបង្កផលវិាកដល់ការការពារកុមារ១០៩។ 

កាិព្វកិច្ចក្នុងញាិិព័ន្ធ និងការសងគុមណឪពុមកា្ដ្យ ាពិស្សក្នុងនាមាកូនស្ី គឺាគ្លគំនិិមួយ
ដ្លានន្ក្នុងឯកសារន្ះ និងលទ្ធផលស្្វជ្្វក្នុងិំបន់១១០។ សា្ថ្នភាពន្ះានលក្ខណៈកាន់ត្ធ្ងន់ 
ធ្ងរដ្យសារអសមភាពយ្នឌ័រ និងការផ្ដល់អាទិភាពលើការអប់រំដល់កុមារាច្ើនាង ការអប់រំកុមារី    
ដ្លានធ្វើកុមារីមិនសូវានឱកាសទទួលានការអប់រំ និងការងរ។ ដូច្ន្ះ ពួកគ្ត្ូវប្ឡូកក្នុង 
ឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទ ដើម្បីរកប្្ក់ចំណូលផ្គង់ផ្គង់គ្ួសារ និងបំព្ញកាិព្វកិច្ចាកូន។  

ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា ានការរាយការណ៍ពីករណីស្្តីា្ន្ក់ដ្លប្ឡូកក្នុងការជួញដូរ
ផ្លូវភ្ទន្អាយុម ១៥ ឆ្ន្ំ បនា្ទ្ប់ពីា្ដ្យរបស់នាងប្្ប់នាងថ នាងគួរត្ជួយរកា្រក់ផ្គិ់ផ្គង់គ្ួសារ។ 
យ្ងតាមមន្ត្ីរដា្ឋ្ភិាល គ្ួសារមួយចំនួនន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ានជំរុមញឲ្យកូនៗរបស់ 
ខ្លួនរកសុមីផ្លូវភ្ទ ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សា្ថ្នភាពរស់ន្ក្នុងគ្ួសារ។ រាយការណ៍ពីប្ទ្សសវិតណម 
ក៏ានបង្ហ្ញថ ឪពុមកា្ដ្យ និងសាច់ញាិិកាន់ត្ច្ើនានលក់កូនរបស់ខ្លួន១១១។ 
ានការផ្តល់យ្បល់ថ អ្នកស្្វជ្្វអាចនឹងផ្ត្ិខា្ល្ំងព្កលើកាិព្វកិច្ចក្នុងញាិិព័ន្ធថាមូលហ្ិុម 
ដ្លធ្វើឲ្យានការប្ឡូក ក្នុងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ ដ្យអះអាងថ ន្ះាមធ្យាាយត្មួយដ្លអាចឲ្យ
កុមារី និងគ្ួសារស្្ចស្ង់សា្ថ្នភាពដ៏លំាក ទើបមិនានដឹងពីមូលហ្ិុមន្ភាពក្ីក្១១២។

ការភ័យខា្លេចចំពេះការបាត់បង់កិត្តិយស
យ្ងតាមការស្្វជ្្វ ការភ័យខា្ល្ចចំព្ះការាិ់បង់កិិ្តិយសានកា្ល្យាប្ធានបទមួយថ្មីទវិ  
សម្្ប់ការពិភាក្សាពីព្ហ្មចារីរបស់កុមារី និងការប្ព្ឹិ្តិផ្លូវភ្ទ។ ខណៈដ្លកុមារាមិនត្ូវានចាិ់  
ទុមកថខូចខាិខ្លួន និងអាចប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទានន្ះ ព្ហ្មចារីរបស់កុមារី ត្ូវានចាិ់ទុមក  

១០៩ Gourley(ឆ្ន្ំ២០០៩) លើកឡើងថ 
សារៈសំខាន់ផ្ន្កវប្បធម៌លើគួ្សារ និង ក្រ្តិ៍ 
ឈ្ម្ះឪពុមកា្ដ្យ ឬ “ស្ចក្ដីស្ល្ថ្នូរ” និង 
ឥទ្ធិពលន្ឋានានុមក្ម និងបិតាធិបត្យ្យ 
សម្្ប់ទំនាក់ទំនងរវាងកូន និងឪពុមកានបង្ក 
ឧបសគ្គដល់ការសម្្ចានសិទ្ធិកុមារ ក្នុង 
ផ្ន្កាច្ើនក្នុងជីវិិ រួមានសិទ្ធិទទួលាន 
ការការពារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទា
ដើម។ Gourley(ឆ្ន្ំ២០០៩) ផ្លូវកតណ្ត្ល៖ 
ការបង្កើិ គា្ល្ិរវាងវប្បធម៌កម្ពុា និងសិទ្ធិកុមារ         
គណៈកា្ម្ធិការស្ដីពីសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការ 
មិនម្នរដា្ឋ្ភិាល ទីក្ុមងភ្នំព្ញ។

១១០ ឧទាហរណ៍ ៖ Montgomery, H 
(ឆ្ន្ំ២០០១) ទីក្ុមង Babylon សម័យថ្មី? 
ព្ស្យាកម្មកុមារន្ប្ទ្សស្ Berghahn 

Books ទីក្ុមងញូវយ៉ក។

១១១ អង្គការ UNICEF (ឆ្ន្ំ២០១១) ការវិភាគពី
ការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ិ្ត និងទីក្ុមង
មួយចំនួនក្នុងប្ទ្សសវិតណម។

១១២ Baker, S (ឆ្ន្ំ២០០៤) ព្ស្យាកម្មកុមារ 
និងម្រ្គអ្ដស៍/ជំងឺអ្ដស៍ក្នុងប្ទ្សស ្
៖ ការក្ប្្ិថភាពសម្្ប់កុមារស ្
និងកុមលសម្ព័ន្ធតាមិំបន់ភ្នំ ៖ ឯកសារ 
ដ្លមិនទាន់ប្ះពុមម្ព។
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ាលក្ខណវិនិច្ឆ័យមួយដ្លអាចរក្សា ឬធ្វើឲ្យាិ់បង់មុមខាិ់គ្ួសារ (កិិ្តិយសឬក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះ)។ ព្ហ្មចារី  
ានិម្ល្ខ្ពស់តណស់សម្្ប់កុមារី ហើយប្សិនបើកុមារីាិ់បង់ ព្ហ្មចារីមុមនព្លរវបការ ន្ះ
កុមារីអាចនឹងត្ូវានបណ្ត្ញច្ញពីផ្ទះ មិនទទួលានការយកចិិ្តទុមកដាក់ និង/ឬ រងការាក់ 
ងយពីខាងក្្។ បញ្ហ្ន្ះអាចកា្ល្យាចំណ៉ចនាំទ្រកការជួញដូរផ្លូវភ្ទ ឬការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភ្ទ។ 
បញ្ហ្ដ្លកុមារី ាិ់បង់ព្ហ្មចារីដ្យសារត្ខ្លួនឯង ឬដ្យសារការរំល្ភស្ពសន្ថវៈន្ះគឺមិន
សំខាន់ឡើយ១១៣។ កុមារីមិនានលាិត្ដាងពីបញ្ហ្របស់ខ្លួនដ្យសារត្ភាពខា្ម្សអវន និងភាពខុមស
ឆ្គង ហើយានកុមារីមួយចំនួនទវិ ត្ូវបង្ខំចិិ្តរវបការាមួយជនល្មើស ដើម្បីការពារក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះ របស់ 
គ្ួសារ១១៤។ 

កាលពីពីរបីឆ្ន្ំមុមន ានការរាយការណ៍ពីករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើសិស្សសាលា តាមប្ព័ន្ធផ្សព្វ
ផ្សាយព័ិ៌ានរបស់សវិតណម១១៥។ បនា្ទ្ប់ពីានការផ្សព្វផ្សាយករណីទាំងន្ះាសាធារណៈ ានការ 
រាយការណ៍ថ កុមារីដ្លាជនរងគ្្ះានប្ះបង់ការសិក្សា ដ្យសារត្រងការាក់ងយ ពីសង្គម 
និងការចំអកពីមិិ្តរួមថ្ន្ក់ និងសហគមន៍១១៦។ ក្្ពីន្ះ គ្ូព្ទ្យវិកលចរិិា្ន្ក់ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ 
ន្ប្ទ្សស្ ានរវបរាប់ករណីដ្លគួរឲ្យព្ួយារម្ភដូចខាងក្្ម ៖

កុមារីអាយុម ១០ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ត្ូវានឪពុមកចិញ្ចឹមរបស់នាងចាប់រំល្ភ។ បុមរសន្ះានរវបការ និងាន 
កូនពីរនាក់រួចទ្ហើយ។ ា្ដ្យរបស់កុមារីន្ះានដឹងពីបញ្ហ្ន្ះ និងមិនព្មសម្បសម្ួលាមួយ 
ជនល្មើសឡើយ។ ន្ព្លរឿងន្ះានល្ចលឺដល់សហគមន៍ ជនល្មើសានអារម្មណ៍អវនខា្ម្ស 
និងតានិឹង ហើយគិ់ក៏ានសា្ល្ប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងព្លកាិ់ទ្ស។ អ្នកភូមិគិិថ កុមារីន្ះ 
ាមូលហ្ិុម ដ្លធ្វើឲ្យគ្ួសារន្ះប្កាក់ ឬមិនអាច ផ្គិ់ផ្គង់ជីវភាពរស់ន្ាន។ អ្នកភូមិានការ 
អាណិិអាសូរយា៉្ងខា្ល្ំងដល់ា្ដ្យ និងកូនៗដ្លានាិ់បង់ម្គ្ួសារ និងាអ្នករកប្្ក់ 
ចំណូលដ៏សំខាន់ ហើយពួកគ្គិិថ កតា្ត្ន្ះនឹងរិិត្ធ្វើឲ្យានបញ្ហ្ដល់សហគមន៍ថ្មទវិ 
ប្សិនបើកូនៗ មិនអាចរវនចប់ និងរកការងរានធ្វើទ្ន្ះ។ អ្នកភូមិសន្និដា្ឋ្នថ កុមារីន្ះាន 
ល្បួងទាក់ទាញ ជនល្មើស និងាមូលហ្ិុមដ្លធ្វើឲ្យរឿងន្ះកើិឡើង។ បញ្ហ្ន្ះានធ្វើឲ្យអ្នក 
ភូមិបន្តនិយាយមិនល្អ និងសំដ្ងការមិនព្ញចិិ្ត ដ្យសារត្វាានបំផ្ល្ញក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះភូមិ។ 
សាជិកសហគមន៍យល់ថ "ាិ់បង់កិិ្តិយស" និងអវនខា្ម្សមិនចង់រស់ន្ក្នុងភូមិន្ះទវិ។      
ដ្យសារត្ឃើញសហគមន៍បង្ហ្ញពីប្ិិកម្ម "មិនព្ញចិិ្ត" ក្ុមមគ្ួសារក៏ានបណ្ត្ញនាងច្ញ
ពីភូមិ (ន្ាយក្ុមងឈវងម៉្) ទ្ន្ផ្ទះមួយក្នុងទីក្ុមង។ ន្ទីន្ះ នាងានអារម្មណ៍ឯក្តណស់ 
ពីព្្ះនាងយល់ថ នាងមិនានសុមវិ្ថិភាពឡើយ ន្ព្លស្ថិិន្ក្នុងចំណ្មមនុមស្សផ្ស្ងទវិ។ 
នាងានអារម្មណ៍ថខុមសឆ្គង និងភ័យខា្ល្ចគ្ប់ព្លស្លា។ ទ្ះបីាព្លស្លាកន្លងផុមិទ្ ពីរបីឆ្ន្ំ 
ក៏ដ្យ នាងន្ត្ត្ូវការការមើលថ្ាប្ចាំ។

ក្ុមមស្្វជ្្វន្ប្ទ្សសវិតណមានបង្ហ្ញថ ានឪពុមកមួយរូប ន្ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ក្ុមមានបង្ហូរ 
ទឹកភ្ន្ក និងានរវបរាប់ថ គិ់ានរវបការកូនស្ីរបស់គិ់អាយុម ១៦ ឆ្ន្ំ ឲ្យទ្បុមរសជនាិិអាសុមី 
ា្ន្ក់ដើម្បីកុមំឲ្យគ្ួសាររបស់នាងរងការអាា៉្ស ដ្យសារត្កូនស្ីរបស់គិ់ានរិ់ទ្តាមមិិ្តប្ុមស
របស់នាងអស់រយៈព្លពីរបីស្ង្។ ដ្យសារគិ់ានការព្ួយារម្ភខា្ល្ំងព្កដ្យខា្ល្ចថ កូនស្ីរបស់ 
គិ់ ានាិ់បង់ព្ហ្មចារី និងអាចានផ្ទ្ព្ះទវិន្ះ គិ់ក៏ានសូកា៉្ន់មន្ត្ីមូលដា្ឋ្នា្ន្ក់ឲ្យ
ដំឡើងអាយុមកូនស្ីរបស់ខ្លួនឲ្យគ្ប់អាយុម ១៨ ឆ្ន្ំ ដើម្បីានរវបការាមួយបុមរសអាសុមីា្ន្ក់ ដ្លាន 
វ័យ ៤០ ឆ្ន្ំ ក្នុងគ្លបំណងការពារកិិ្តិយសរបស់គ្ួសារ។ កូនស្ីរបស់គិ់ ានទូរស័ព្ទមក និងប្្ប់ 
គិ់ថ នាងនឹកផ្ទះខា្ល្ំងតណស់។ ករណីន្ះអាចបង្ហ្ញថ ព្លខ្លះ កូនៗមិនត្ូវានចាិ់ទុមកាបុមគ្គល 
ឯករាជន្ះឡើយ ប៉ុមន្ត្ាអ្នកគ្ប់គ្ងកិិ្តិយសគ្ួសារ និងាទ្ព្យសម្បិ្តិរបស់ឪពុមកា្ដ្យ។

ករណីសិក្សា

១១៣ ានការបង្ហ្ញកាន់ត្ច្ើនពីការរំល្ភបំពា
នផ្លូវភ្ទកុមារក្នុងិំបន់ ដ្យបង្ហ្ញថ យុមវជន
ភាគច្ើនប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទដំបូងដ្
យសារការចាប់បង្ខំ។ អង្គការ UNICEF-EAPRO 
(ឆ្ន្ំ ២០១២)ការរំល្ភបំពានកុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ 
ឧប្បិ្តិហ្ិុម និងផលវិាកន្ការរំល្ភបំពានកុម
ារក្នុងិំបន់អាសុមីបូពា៌្ និងា៉្សុមីហ្វិច ៖ ការពិនិិ្យ 
ឡើងវិញលើការស្្វជ្្វាប្ព័ន្ធ។

114 អង្គការ Action Pour Les Enfants 
(ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤) ការសុមើបអង្ក្ិជន                    
ប្ពឹ្ិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទក្នុងរូបភាពាភ្ញៀវទ្ស
ចរ ៖ ការវិភាគនិនា្ន្ការ និងបញ្ហ្ប្ឈមក្នុងការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ
កុមារន្កម្ពុា។

១១៥ http://www  .baomoi  .com/

Khi-thay-giao-cuong-dam-voi-

hoc-sinh-cua-minh/104/7974408 

 .epi; http://www  .baomoi  .com/

Tinh-tiet-moi-trong-vu-Sam-Duc-

Xuong/104/4160329  .epi 

១១៦ រាយការណ៍ របស់ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយាច្ើន 
ស្ដីពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ាន 
បង្ហ្ញអក្សរដំបូង ន្ឈ្ម្ះជនរងគ្្ះ ឬ 
ក៏រាយការណ៍ានបញ្ជ្ក់ថ ឈ្ម្ះជនរង 
គ្្ះ ត្ូវានប្ដូរដើម្បីរក្សាការសា្ង្ិ់។ 
យា៉្ងតណក៏ដ្យ ដើម្បីធ្វើឲ្យានការភា្ញ្ក់ផ្អើល 
ចំព្ះព័ិ៌ានន្ះ អ្នករាយការណា៍នបង្ហើប 
ប្្ប់ឈ្ម្ះសាលារបស់ជនរងគ្្ះ 
ឈ្ម្ះទីកន្ល្ងដ្លជនរងគ្្ះរស់ន្ 
និងរូបថិផ្ទះរបស់ជនរងគ្្ះ។ ព័ិ៌ានលម្អិិ  
ទាំងន្ះានបង្ហ្ញពីអិ្តសញ្ញ្ណរបស់ជន
រងគ្្ះ(http://www  .zing  .vn/news/

xa-hoi/hieu-truong-sam-duc-xuong-

hoang-dam-nhu-the-nao/a102523 

 .html; http://vnexpress  .net/gl/phap-

luat/2012/03/thay-giao-phu-nhan-dua-

tro-vao-nha-nghi/)។
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ឥទ្ធិពលពីមិត្តភក្ដិ
ទំនាក់ទំនងមិិ្តភក្ដិគឺាផ្ន្កមួយដ៏សំខាន់ន្ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ ិួយា៉្ង កុមារដ្លានមិិ្តភក្ដិ     
ប្ឡូកក្នុងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ ក៏ងយរងគ្្ះទ្នឹងការជួញដូរផ្លូវភ្ទដូច្ន្ះដ្រ១១៧។ កុមារនិង 
ឪពុមកា្ដ្យ ានយល់ឃើញថ វ័យជំទង់ច្ើនធ្វើតាមអ្វីដ្លមិិ្តភក្ដិខ្លួនកំពុមងធ្វើ ដូចារបវប 
ស្លៀកពាក់ ម៉ូដសក់ និងការប្ើប្្ស់ទូរស័ព្ទដ្ាដើម។ ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ សិស្ស 
សាលាានបង្ហ្ញពីឥទ្ធិពល របស់មិិ្តភក្ដិចំព្ះការធ្វើស្ចក្ដីសម្្ចទាក់ទងនឹងផ្លូវភ្ទ។ 
តាមរាយការណ៍ានបង្ហ្ញថ កុមារីដ្លធា្ល្ប់ប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ ច្ើនជំរុមញឲ្យមិិ្តភក្ដិស្ី  
របស់ខ្លួនប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពន្ះដ្រ ដ្យនិយាយថ “មើលតេខ្ញុំទេ ខ្ញុំធា្លេប់បេឡូកក្នុងសកម្មភាព 
ផ្លូវភេទ ប៉ុន្តេខ្ញុំគ្មេនបញ្ហេ អ្វីផង”។ កុមារី និងកុមារាយល់ថ ខ្លួនត្ូវច្ករំល្កបទពិស្ធន៍រួមភ្ទាមួយ 
មិិ្តភក្ដិ វាដូចាការស្វ្ងរកការទទួលយកដូច្ន្ះដ្រ។ សិស្សប្ុមសជនាិិតវា្ន្ក់ (អាយុម ១៨ឆ្ន្ំ) 
ាននិយាយថ “មិត្តរួមថ្នេក់របស់ខ្ញុំភាគចេើនមានមិត្តបេុស ឬមិត្តសេី ចំណេកខ្ញុំវិញមិនមាននេះឡើយ  
ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ ឯកេណស់។" កុមារីអាយុម ១៨ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ រស់ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទន្ប្ទ្សតវ 
ានលើកឡើងថ កុមារាច្ើនាន បង្ហ្ញថ វ័យជំទង់ងយប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ ដ្យសារត្ពួក 
គ្ចូលចិិ្តដើរល្ងាមួយមិិ្តភក្ដិ ៖ “យុវជនងាយបេឈមនឹងគេេះថ្នេក់ ដេយសារតេនេវ័យនេះ 
ពួកគេចូលចិត្តដើរលេង និងរាប់អានមិត្តភក្ដិ “។ គ្ូបង្វន និងសិស្សសាលាមួយចំនួន ានបញ្ជ្ក់ថ 
ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ក្ម្ងា្ន្ក់អាច ានភាពល្បីល្បាញដ្យសារត្ការផ្ល្ស់ប្ដូរដ្គូរួម
ភ្ទ។ ឥទ្ធិពលរបស់មិិ្តភក្ដិអាចធ្វើឲ្យយុមវជនប្កាន់យកអាកប្បកិរិយាប្កបដ្យគ្្ះថ្ន្ក់ ដូចា 
ការល្ងហ្គ្មតាមអ៊ីនធើរណិិ ឬការទ្ល្ងន្កន្ល្ងគ្្ះថ្ន្ក់ ដូចា កន្ល្ងបម្ើស្វាកំសាន្តផ្លូវ 
ភ្ទាដើម។

អ្វីដ្លកាន់ត្ព្ួយារម្ភទ្ទវិន្ះគឺលទ្ធផលរកឃើញានបង្ហ្ញថ ការប្កួិប្ជ្ង និងឥទ្ធិពល 
ពីមិិ្ដភក្ដិានិួនាទីយា៉្ងសំខាន់ក្នុងការជំរុមញឲ្យសិស្សសាលាប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ ដើម្បីទទួល  
ានរង្វ្ន់។ អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល និងអ្នកានកាិព្វកិច្ចន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ ាន 
រាយការណ៍ ពីនិនា្ន្ការដ៏គួរឲ្យព្ួយារម្ភដ្លសិស្សស្ីដាក់សា្ព្ធលើគ្ន្ទ្វិញទ្មកឲ្យប្ឡូក        
ក្នុងការរួមភ្ទដើម្បីទទួលានសា្ភ្រ។ កុមារី “ដ្លទទួលរងឥទ្ធិពលទាំងន្ះ” ចាប់ផ្តើមផុមងខ្លួនក្នុង 
សកម្មភាពផ្លូវភ្ទ ដ្យសារមិិ្តភក្តិរបស់ខ្លួន ដ្លានច្ករំល្កបទពិស្ធន៍ និងព័ិ៌ាន និងដើរ 
ិួា អ្នកជួយរកភ្ញៀវឲ្យទវិផង។

ក្ុមមស្្វជ្្វន្សវិតណមានរកឃើញថ ជួនកាល កុមារីដ្លគ្ងាមួយមនុមស្សប្ុមស ដើម្បីប្ដូរ 
យករង្វ្ន់ និងប្្ក់ អាចប្ើប្្ស់ការច្ណ្នដើម្បីជំរុមញឲ្យមិិ្តភិក្ដរបស់ខ្លួនលក់ផ្លូវភ្ទ។ ឪពុមកា្ដ្យ
ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុងន្ប្ទ្សសវិតណម ានរាយការណ៍ថ កូនស្ីរបស់គិ់ (អាយុម ១៦ ឆ្ន្ំ) ាន
រវបរាប់ពីកិច្ចសន្ទនារបស់មិិ្តស្ីរួមសាលាពីរនាក់ ដ្លនាងានសា្ត្ប់លឺដ្យច្ដន្យ ដ្យសិស្ស 
ស្ីា្ន្ក់ានសួរទ្សិស្សស្ីា្ន្ក់ទវិថតើនាងអាចទិញអាវទ្នាប់ដ៏ានិម្ល្ស្ល្ន្ះន្ឯតណ។ 
កុមារីន្ះក៏ានឆ្លើយថ អាវន្ះារង្វ្ន់ដ្លបុមរសា្ន្ក់ានឲ្យខ្ញុំដ្យសារខ្ញុំដើរល្ងាមួយគិ់       
និងានប្្ប់ថបើសិនាកុមារីន្ះចង់ានដូចនាងដ្រ នាងនឹងទាក់ទងទ្បុមរសអ្នកានពីរបីនាក់ទវិ   
ឲ្យនាងសា្គ្ល់។ កុមារីន្ះក៏ានយល់ព្មាមួយមិិ្តភក្ដិរបស់នាង។

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ និងបច្ចេកវិទេយាឌីជីថល
តាមការស្្វជ្្វទាំងអស់ានឲ្យដឹងថ ឥទ្ធិពលអ៊ីនធើរណិិ និងបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល ដូចា ទូរស័ព្ទ 
ទំនើប និងប្ភពប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដូចា ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ទស្សនាវដ្ដី និងភាពយន្តអាសអាភាស 
ដ្លានបង្ហ្ញពីឥរិយាបថ និងការប្ព្ឹិ្តិផ្លូវភ្ទរបស់កុមារ កាន់ត្បង្ហ្ញច្បាស់ឡើង។ 
ផលប៉ះពាល់ន្ពិ៌ានតាមអ៊ីនធើណិិ ានច្ើនាងប្ព័ន្ធ និងបតណ្ត្ញផ្សព្វផ្សាយផ្ស្ងទវិ។

ន្កម្ពុា សិស្សសាលាដ្លរស់ន្ក្្ទីក្ុមង មិនទាន់ានអ៊ីនធើរណិិប្ើប្្ស់ន្ឡើយទ្ 
ប៉ុមន្ត្ចំព្ះ កុមារាច្ើនដ្លរស់ន្ទីប្ជុមំជន និងទីក្ុមង គឺអាចប្ើប្្ស់អ៊ីនធើរណិិតាមហាង 
ឬតាមទូរស័ព្ទដ្។ សិស្សសាលាភាគច្ើន (ន្ទីរួមខ្ិ្តស្នមន្រម្យ) ក្នុងខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី 
ានគណនីបតណ្ត្ញសង្គមហ្វ្សប៊ុមក និងប្ើអ៊ីនធើរណិិទូរស័ព្ទដ្ដើម្បីល្ងកំសាន្ត។ ន្សវិតណម  

១១៧ Keane, K (ឆ្ន្ំ២០០៦) ការក្ងប្វ័ញ្ច
ផ្លូវភ្ទលើកុមារតាមដងផ្លូវន្ទីក្ុមងភ្នំព្ញ 
និងក្ុមងព្ះសីហនុម ៖ រឿងរា៉្វរបស់ជនរងគ្្ះ 
អង្គការ Action Pour Les Enfants ៖ 

http://aplecambodia  .org/images/

reportresearch/A%20profile%20of%20

victims  .pdf ដកស្ង់ន្ស្ង្ទី ៨ ខ្កក្កដា 
ឆ្ន្ំ ២០១១។
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អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ប្ទ្សកម្ពុា ានលើកឡើងថ "ទូរស័ព្ទចល័ិាន    
វីដ្អូដ្លអាចឲ្យអ្នកប្ើប្្ស់ច្កចាយរូបភាពអាសអាភាស ហើយបនា្ទ្ប់ពីកុមារានឃើញ 
រូបភាពទាំងន្ះ ពួកគ្នឹងចង់សាកល្បង"។

សិស្សសាលាភាគច្ើនានទូរស័ព្ទចល័ិ និងផ្ញើរសារដើម្បីទាក់ទងាមួយមិិ្តភក្ដិ ហើយសិស្សផ្ស្ងទវិ 
ភា្ជ្ប់អ៊ីនធើរណិិតាមកុមំព្យូរទ័រយួរដ្ ឬតាមហាងកាហ្វ្។ ក្នុងចំណ្មសិស្សតវ ៣៦ នាក់ ានត្ ៥ 
នាក់ប៉ុមណ្ណ្ះ ដ្លមិនធា្ល្ប់ប្ើទូរស័ព្ទដ្។ កុមារដ្លានអាយុមចាប់ពី ១៥ ដល់ ១៨ ឆ្ន្ំ សុមទ្ធត្ាន 
ប្ើប្្ស់ទូរស័ព្ទដ្។ ក្ុមមស្្វជ្្វក៏ានសង្ក្ិឃើញថ សិស្សសាលាបឋមសិក្សាាច្ើនានទូរស័ព្ទ
ដ្ប្ើប្្ស់ន្សាលាផងដ្រ។

ាទូទ្ ឪពុមកា្ដ្យ និងអ្នកានកាិព្វកិច្ច មិនានដឹងពីផលប៉ះពាល់ន្ការល្ងហ្គ្មិ ាមអ៊ីនធើរណិិ 
កម្មវិធីជជ្កកំសាន្ត បតណ្ត្ញទំនាក់ទំនងសង្គម ដូចា ហ្វ្សប៊ុមក និងគ្ហទំព័រផ្សព្វផ្សាយព័ិ៌ាន 
សង្គមផ្ស្ងទវិ លើជំនឿខាងផ្លូវភ្ទ ការប្ព្ឹិ្តិ និងបតណ្ត្ញកុមារន្ះឡើយ។ អ្នកស្្វជ្្វ ក៏ាន
បង្ហ្ញថ មិនទាន់ានការគ្ប់គ្ងលើការប្ើប្្ស់ប្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់កុមារន្ឡើយទ្ ហើយ 
ឪពុមកា្ដ្យ និងអ្នកានកាិព្វកិច្ចានការព្ួយារម្ភខា្ល្ចកូនររបស់ខ្លួន ញៀននឹងវីដ្អូហ្គ្ម ឬមើល 
រូបភាពអាសអាភាសាដើម។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ប្ទ្សកម្ពុា ានរវបរាប់ថ ៖ 

 ‘ “ទូរស័ព្ទចល័តមានវីដេអូដេលអាចឲេយអ្នកបេើបេេស់ចេកចាយរូបភាពអាសអាភាស ហើយបន្ទេប់ពី
កុមារបានឃើញរូបភាពទាំងនេះ ពួកគេនឹងចង់សាកលេបង ”។ 

កំណើនន្ការញៀននឹងហ្គ្មអ៊ីនធើរណិិ គ្្ះថ្ន្ក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបំណ៉ល និង គ្្ះថ្ន្ក់ចំព្ះការជួញដូរ 
ផ្លូវភ្ទ គឺដ្យសារត្បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលកាន់ត្រីកចម្ើន ដ្លានបញ្ជ្ក់ដ្យទិន្នន័យតាម 
មូលដា្ឋ្ន។ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សយល់ថ ការលក់ផ្លូវភ្ទធ្វើឲ្យានគ្្ះថ្ន្ក់ផ្ស្ងទវិ និងនិនា្ន្ការន្ 
ការស្ពគ្ឿងញៀន និងការល្ងហ្គ្មតាមអ៊ីនធើរណិិ ហើយក៏ានរាយការណ៍កាន់ត្ច្ើនពីករណី
ន្ការរំល្ភបំពានកុមារ និងប្ព័ន្ធផ្វព្សផ្សាយរូបភាពអាសអាភាសផងដ្រ១១៨។ ដូចដ្លានរវបរាប់ន្
ខាងដើមជំពូកន្ះ កុមារីា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ានរវបរាប់ថ មិិ្តភក្ដិរបស់នាងានលក់ 
ផ្លូវភ្ទ ដើម្បីយកប្្ក់ទិញថ្ន្ំញៀន និងានឈប់ជក់ថ្ន្ំន្ព្លដ្លនាងត្ូវានចាប់ខ្លួន ហើយា្ដ្យ 
មួយរូបន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ក៏ានរវបរាប់ពីករណីមិិ្តភក្ដិរបស់កូនគិ់ ដ្លព្មឲ្យបុមរសបរទ្សា្ន្ក់ 
បំពានលើរាងកាយ ដើម្បីានប្្ក់យកទ្ល្ងហ្គ្មតាមអ៊ីនធើរណិិ។

ទ្ះបីាអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួនានលើកឡើងពីជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ ដ្លានប្ើប្្ស់ 
អ៊ីនធើរណិិដើម្បីទាក់ទង និងបង្កើិមិិ្តភក្ដិាមួយកុមារ ានអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួន ានបង្ហ្ញ 
ពីការយល់ដឹងពីបច្ច្កទ្សទាក់ទង ដូចាការបង្កើិអិ្តសញ្ញ្ណក្ល្ងកា្ល្យិ ាមអ៊ីនធើរណិិដើម្បី 
សន្ទនាបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទាមួយកុមារ។ ន្ប្ទ្សសវិតណម កុមារីា្ន្ក់ាននិយាយថ ន្ព្លដ្លា្ដ្យ 
របស់នាងស្ដីបន្ទ្សនាង នាងចង់ជជ្កល្ងាមួយ “មិិ្ត” របស់នាងតាមអ៊ីនធើរណិិ។ “គត់ជា 
មនុសេសដេលយល់ចិត្តណស់ ដេយគត់បានផ្ដល់ដំបូន្មេនដល់ខ្ញុំ និងធ្វើឲេយខ្ញុំម ានអារម្មណ៍ធូរសេេល”។ 
សិស្សប្ុមសអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ទវិានរវបរាប់ថ “ខ្ញុំអាចប្្ប់ពីបញ្ហ្របស់ខ្ញុំដល់មនុមស្សន្ះ ដ្យ
មិនខា្ល្ចថមនុមស្សន្ះប្្ប់មិិ្តរួមថ្ន្ក់ ឬគ្ូ ឬឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្ញុំឲ្យដឹងន្ះឡើយ”។ វាហាក់បង្ហ្ញថ 
មធ្យាាយអនាមិកភាពន្ះជំរុមញឲ្យកុមារ និងយុមវជនបង្ហ្ញរឿងសា្ង្ិ់ ដ្លឪពុមកា្ដ្យ ឬមិិ្តភក្ដិមិន 
ដឹង។ ឧ. ករណីកុមារីា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ដ្លច្ើននិយាយពីបញ្ហ្របស់នាងប្្ប់ទ្មិិ្តតាម 
អ៊ីនធើរណិិរបស់នាង។ 

១១៨ Child Frontier (ឆ្ន្ំ២០០៩) 
រាយការណ៍ ពង្្ងស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារ
ន្ប្ទ្ស តវ។



 54  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

យ្ងតាម សិស្សស្ីអាយុម ១០ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ន្ទីក្ុមង លួងប្្ាន ន្ប្ទ្សតវាន ឲ្យដឹងថ   
"មនុមស្សអាក្ក់អាចប្ើប្្ស់ទូរស័ព្ទដ្ដើម្បីផ្ញើសារប្កប្្ស់ា្ច្ស់ទូរស័ព្ទ ហើយឪពុមកា្ដ្យ      
មិនានគ្ប់គ្ងការប្ើប្្ស់ទូរស័ព្ទដ្ និងអ៊ីនធើរណិិរបស់កូនឡើយ" ។

កុមារភាគច្ើនានឲ្យដឹងថ ការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាឌីជីថលអាចធ្វើឲ្យមនុមស្សប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ន្
ការរំល្ភបំពាន ប៉ុមន្ត្ានកុមារិិចិួចតណស់ដ្លយល់ពីដំណើរការន្ការប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ន្ះ។ 
សិស្សស្ីអាយុម ១០ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ន្ទីក្ុមង Luang Prabang ន្ប្ទ្សតវ ានបញ្ជ្ក់ថ ៖

  “មនុសេសអាកេក់អាចបេើបេេស់ទូរស័ព្ទដេដើមេបីផ្ញើសារបេកបេេស់មា្ចេស់ទូរស័ព្ទ ហើយឪពុកមា្ដេយ
មិនបានគេប់គេងការបេើបេេស់ទូរស័ព្ទដេ និងអ៊ីនធើរណិតរបស់កូនឡើយ ”។

កុមារភាគច្ើនមិនានដឹងពី “ស្វាទូរស័ព្ទជំនួយ” ដ្លាបតណ្ត្ញសម្្ប់ឲ្យកុមារ ទទួលានព័ិ៌ាន 
និងដំបូនា្ម្នាសា្ង្ិ់ទាក់ទងនឹងបញ្ហ្របស់ពួកគ្ឡើយ១១៩ លើកល្ងកុមារមួយចំនួនន្ទីក្ុមង 
ផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ និងប្ទ្សតវ។

ការឆ្លើយតបចំពេះការរំលេភបំពាន
កមេិតគេួសារ 
ការឆ្លើយិបចំព្ះការរំល្ភបំពានានភាពខុមសគ្ន្ទ្តាមទីកន្ល្ងផ្ស្ងៗ។ ាទូទ្ ការឆ្លើយិបគឺ
អាស្័យលើភាពបើកចំហរន្ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុមកា្ដ្យ និងកូន និងទំហំន្ការផ្ដល់ិម្ល្ដល់កិិ្តិយស 
និងក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះគ្ួសារ។

កុមារតវដ្លផ្ដល់បទសា្ភ្សានបញ្ជ្ក់ថ ពួកគ្នឹងរាយការណ៍ពីការកើិានការរំល្ភបំពាន 
ឬអំពើហិង្សាទ្កាន់ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួន ហើយឪពុមកា្ដ្យទាំងន្ះ យល់ឃើញថ ពួកគិ់ពិិា 
ានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារកូន មើលថ្ទាំកូន និងផ្ដល់ដំបូនា្ម្នដល់កូនពីគ្្ះថ្ន្ក់ផ្ស្ងៗ     
ហើយ ពួកគិ់ក៏រំពឹងថ អាា្ញ្ធរនឹងគំទ្ពួកគិ់ក្នុងការបំព្ញភារកិច្ចន្ះ។

ន្សវិតណម និងកម្ពុា កុមារមិនប្្ប់រឿងសា្ង្ិ់ ឬបញ្ហ្ ដូចា ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទដល់ ឪពុមក 
ា្ដ្យ ឬមនុមស្សព្ញវ័យន្ះឡើយ១២០។ អ្វីដ្លគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ន្ះ ក្ម្ងលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ 
តាមផ្លូវ និងក្ម្ងតាមផ្លូវន្សវិតណម ានរាយការណ៍ថ ន្ព្លដ្លពួកគ្ប្ឈមនឹង ការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទ ពួកគ្នឹងប្្ប់ឪពុមកា្ដ្យឲ្យានដឹង ខណៈដ្លសិស្សសាលានិយាយថ ពួកគ្នឹងមិន 
ប្្ប់ឪពុមកា្ដ្យពីបញ្ហ្ន្ះឡើយ។ កតា្ត្ន្ះគឺក៏ដ្យសារត្ឪពុមកា្ដ្យ ដ្លស្ថិិក្នុងវណ្ណៈការងរ មិន
សូវប្ឈមនឹងការាក់ងយរបស់សង្គមទ្លើមុមខាិ់គ្ួសារ ភាពខា្ម្សអវន និងការអាប់អ្នកិិ្តិយស 
ដូចឪពុមកា្ដ្យដ្លស្ថិិក្នុងវណ្ណៈកតណ្ត្លន្ះឡើយ។

ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ ានការផ្ដ្ិសំខាន់លើការ “រក្សាមុមខាិ់” និងក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះរបស់គ្ួសារ។ 
ការឆ្លើយិបរបស់គ្ួសារក៏អាចអាស្័យលើចំណ្ះដឹងពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ សារៈសំខាន់របស់ 
គ្ួសារក្នុងសហគមន៍ និងទីតាំងន្ការរំល្ភបំពាន ហើយបញ្ហ្ដ្លគួរឲ្យព្ួយារម្ភន្ះគឺការដ្ះ
ស្្យបញ្ហ្តាមរយៈសំណងជំងឺចិិ្ត។

ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ សា្ព្ធផ្ន្កវប្បធម៌ពីសហគមន៍ក្នុងមូលដា្ឋ្ន  មិនសូវាសំខាន់ប៉ុមនា្ម្នន្ះ  

១១៩ ានស្វាទូរស័ព្ទជំនួយថ្ន្ក់ាិិាច្ើន 
សម្្ប់កុមារន្សវិតណម និងស្។ បតណ្ត្ញ    
ទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពាុ ន្ថ្ន្ក់ាិិ ក៏ាន 
ផងដ្រ ប៉ុមន្ត្ន្អំឡុងព្លកំពុមងសិក្សា មិនទាន់
ានការផ្សព្វផ្សាយន្ក្្ទីក្ុមងភ្នំព្ញន្ឡើយ
ទ្។ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ ប្ទ្សតវ ក៏ានស្វា 
ទូរស័ព្ទជំនួយទាក់ទងនឹងសុមខភាពផ្លូវភ្ទសម្្ប់
យុមវជន ដ្លគ្ប់គ្ងដ្យមជ្ឈមណ្ឌលសុមខភាព 
និងការអភិវឌ្ឍយុមវជនសវងច័ន្ទក្្មការគ្ប់គ្ង 
របស់រដា្ឋ្ភិាល ក្ុមងសវងច័ន្ទ។ 

១២០ Grillot (ឆ្ន្ំ២០០៥) ានមើលឃើញថ 
កុមារន្កម្ពាុមិនត្ូវានលើកទឹកចិិ្តឲ្យ 
បញ្ជ្ក់ពីខ្លួនឯងឡើយ ប៉ុមន្ត្ត្ូវយល់ស្បទ្
នឹងគំនិិរបស់មនុមស្សចាស់ ដ្លអាចានផល
វាិកក្នុងការរាយការណ៍ពីការរល្ភបំពាន។ 
Grillot, C (ឆ្ន្ំ២០០៥) ចំណង់ផ្លូវភ្ទលើកុមារ 
តាមដងផ្លូវន្កម្ពុា-ការសិក្សាពីទិដ្ឋភាពទីក្ុមង
ភ្នំព្ញ និងជនរងគ្្ះ អង្គការ Action Pour 

Les Enfants។ 
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ឡើយ។ ដូច្ន្ះ ក្ុមមគ្ួសារដ្លានកូនរងការរំល្ភបំពាន ច្ើនទូរស័ព្ទប្តឹងប៉ូលិស ក្នុងករណី 
ានការរំល្ភបំពាន។ 

អ្នកមានកាតព្វកិច្ច

ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ ការឆ្លើយិបផ្លូវការចំព្ះការរំល្ភបំពាន ធ្វើឡើងន្ត្ឹមកម្ិិ 
សង្គមសុមីវិល និងកម្មវិធីរបស់រដា្ឋ្ភិាល ដូចា ការផ្ដល់ទីជម្កសា្ន្ក់ន្ាដើម។ អន្តរាគមន៍ របស់ 
ប៉ូលិសានការពិាក ដ្យសារត្សហគមន៍ានការព្ួយារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះរបស់ 
ខ្លួន។ ចំណ្កន្ិំបន់ឆ្ង្យជុមំវិញទីក្ុមងឈវងម៉្ អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលាច្ើនានច្ទប្កាន់
អាា្ញ្ធរ មូលដា្ឋ្នដ្លានបិទាំងករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ដ្យសារត្ពួកគ្ គឺាជនប្ព្ឹិ្តិ        
ឬ ព្យាយាមការពារផលប្យ្ជន៍របស់ជនប្ព្ឹិ្តិ។

ចំណ្កន្ផិ់តាយា៉្ ន្ប្ទ្សស្ អន្តរាគមន៍មួយចំនួន ទទួលានការគំទ្ពីប៉ូលិសបរទ្ស 
ដូចា ការការពារការជួញដូរកុមារ និងផ្ដល់ជំនួយតាមអ៊ីនធើរណិិ(CEOP)ក្្មការគ្ប់គ្ងរបស់ 
ទីភា្ន្ក់ងរឧក្ិដ្ឋកម្មាិិ របស់ចក្ភពអង់គ្ល្ស ឬទីភា្ន្ក់ងរពង្ឹងពន្ធគយ និងអន្ត្ប្ស្សន៍ របស់ 
សហរដ្ឋអាម្រិក(ICE)។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចានស្នើឲ្យានជំនួយអន្តរាិិ ហើយការដាក់សា្ព្ធ ន្ះ
គឺាកតា្ត្សំខាន់ដើម្បីបង្ហ្ញថ រាល់ករណីដ្លានការជួយជ្្មជ្្ងពីប៉ូលិសបរទ្ស ទទួលាន 
ជ្គជ័យ ច្ើនាងករណីដ្លានការជួយជ្្មជ្្ងពីប៉ូលិសក្នុងមូលដា្ឋ្ន។ 

យ្ងតាមករណីដូចានន្តាមទីតាំងស្្វជ្្វផ្ស្ងទវិ អ្នកានកាិព្វកិច្ច និងមន្្តីរដា្ឋ្ភិាលន្
ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ានរាយការណ៍ថ អំពើពុមករលួយរបស់អាា្ញ្ធរគឺាឧបសគ្គន្ការឆ្លើយិប ចំព្ះ 
ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ដ្លបង្កឡើងដ្យជនបរទ្ស។ មន្្តីរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក ់ានរវបរាប់ 
ថ រាល់លើកដ្លានជំនួយពីអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្នក្នុងការចាប់ខ្លួនជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទន្ះ 
មិនដ្លានទទួលជ្គជ័យន្ះឡើយ។ គិ់ក៏ានបញ្ជ្ក់ទវិថ អាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្នហាក់ាន 
ទំនាក់ទំនងាមួយា្ច្ស់ានីយដា្ឋ្ន ដ្លអនុមញ្ញ្ិឲ្យានសកម្មភាពខុមសច្បាប់ប្បន្ះកើិឡើង  
ដូចា ការជួលអនីិិជនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវ និង/ឬអនុមញ្ញ្ិឲ្យអនីិិជនធ្វើការក្នុងានីយដា្ឋ្នដើម្បីបម្ើ
ស្វាផ្លូវភ្ទដល់ភ្ញៀវាដើម។

ន្កម្ពុា សិស្សសាលា និងអ្នកានកាិព្វកិច្ចយល់ថ អ្នកជិិខាងដ្លានទំនួលខុមសត្ូវ និងអ្នក 
ភូមិផ្ស្ងានិួនាទីយា៉្ងសំខាន់ក្នុងការបង្ក្រការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ តាមរយៈការអប់រំកុមារ 
និងការចុមះអន្តរាគមន៍ដ្យផ្ទ្ល់។ ឧ. អ្នកភូមិច្ះដឹងា្ន្ក់ានឃើញក្ុមមបុមរស កំពុមងបញ្ចុះបញ្ចូល       
កុមារីដ្លរស់ន្ក្នុងមូលដា្ឋ្នាមួយគិ់ឲ្យចូលទ្ក្នុងតន ហើយគិ់ក៏ាននិយាយទ្កាន់ 
កុមារីទាំងន្ះ និងទូរស័ព្ទប្តឹងប៉ូលិស។ ចំណ្កគណៈកា្ម្ធិការទ្ទ្ង់សាលាក្នុងមូលដា្ឋ្ន ក្នុងខ្ិ្ត 
សវមរាប ន្ប្ទ្សកម្ពុា ានដើរិួនាទីយា៉្ងសំខាន់ក្នុងការអប់រំកុមារពីរបវបការពារសុមវិ្ថិភាព 
ព្មទាំងធ្វើអន្តរាគមន៍ ឲ្យកុមារទវិផង។

ចំណ្កន្ប្ទ្សតវ ការដ្ះស្្យបញ្ហ្ការការពារកុមារន្កម្ិិភូមិ ត្ូវប្ឈមនឹងរចនា 
សម្ព័ន្ធ មួយចំនួន។ អង្គភាពសម្បសម្ួលភូមិន្ក្នុងភូមិនីមួយៗ ត្ូវទទួលខុមសត្ូវក្នុងការសម្ប 
សម្ួលជម្ល្ះរវាងគូភាគី និងរវាងសាជិកគ្ួសារ។ អាា្ញ្ធរភូមិបំព្ញការងរ ានល្អក្នុការកំណិ់ និង 
ឆ្លើយិបករណីផ្ស្ងៗ ដូចា ការស្ពគ្ឿងញៀន និង កុមារដ្លានអាកប្បកិរិយាមិនសមស្ប 
ប៉ុមន្ត្បើតាមបទសា្ភ្ស មិនានប្ធានភូមិតណមួយធា្ល្ប់ដ្ះស្្យបញ្ហ្រំល្ភបំពានកុមារឡើយ។  
ប្សិនបើានរាយការណ៍ពីការរំល្ភបំពានកុមារ ករណីន្ះត្ូវឆ្លងកាិ់ដំណើរការសម្បសម្ួល។ 
បុមរសាឪពុមកជនាិិតវានរាយការណ៍ថ ានករណីន្ការរំល្ភបំពានកុមារក្នុងភូមិរបស់គិ់ដ្ល 
មិនានរាយការណ៍ និងកិ់ត្្ទុមក ដ្យសារត្អាា្ញ្ធរខា្ល្ច “អាប់មុមខ” ដ្យសារភូមិន្ះត្ូវាន   
ប្កាសថាភូមិដ្លមិនានឧក្ិដ្ឋកម្ម១២១។

១២១ រដា្ឋ្ភិាលតវ ានគ្លនយ្ាយមួយ 
ក្នុងការផ្ដល់រង្វ្ន់ ដល់ភូមិដ្លានអត្្អំពើ 
ឧកិ្ដ្ឋកម្មទាប ព្លគឺទាក់ទងនឹងការដ្លមិន 
សូវាន ការរាយការណ៍ពីការរំល្ភបំពានកុមារ។ 
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ន្ប្ទ្សសវិតណម ការស្្វជ្្វ ានបង្ហ្ញពីឥរិយាបថក្នុងការបដិស្ធច្ល របស់អាា្ញ្ធរ 
មូលដា្ឋ្ន ចំព្ះការកើិានការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។ អាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន 
ចាិ់ទុមកករណីរំល្ភបំពានាកិច្ចការរបស់មូលដា្ឋ្ន ឬបញ្ហ្របស់ប្ាជន ាាងអំពើឧក្ិដ្ឋកម្ម និង 
កម្ានអន្តរាគមន៍តណស់។ ឧ. ប៉ូលិសពីរនាក់ ានការសប្បាយចិិ្តត្ង់ថ ដំណ្ះស្្យរដ្ឋប្បស្ណី 
ចំព្ះករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ានភាពប្សើរាង ការឃុមំឃំងជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស ដ្យ 
សារករណីប្បន្ះ យា៉្ងហ្ចតណស់ អាចធ្វើឲ្យជនប្ព្ឹិ្តិព្មរវបការ ឬសងជំងឺចិិ្តាប្្ក់ ដល់ជន
រងគ្្ះ។ ក្្ពីន្ះ ជនរងគ្្ះាកុមារមិនអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដ្យខ្លួនឯងានឡើយ  
ហើយ ប៉ូលិសនឹងចាិ់វិធានការសមស្បន្ព្លដ្លសាជិកគ្ួសារជនរងគ្្ះ ឬសាក្សី 
ផ្ស្ងទវិដាក់ពាក្យបណ្តឹង។



ជំពូក ៤ 

ភាពងាយរងគេេះ នងិឱកាស
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ជំពូក ៤ ៖ ភាពងាយរងគេេះ និងឱកាស

ជំពូកនេះរំលឹកពីគេេះថ្នេក់ផេសេងទៀតចំពេះកុមារដេលរងការរំលេភបំពានផ្លូវភេទ ដូចជា ភ្ញៀវទេសចរ 
និងអ្នកធ្វើដំណើរទេកាន់ទីកន្លេងដេលពួកគេរស់នេ និងសា្ថេនភាពកេេពីនេះ។ ផ្នេកនេះក៏ពិនិតេយមើល
កាលៈទេសៈខាងក្នុង និងខាងកេេ និងលក្ខខណ្ឌដេលបង្កើន ឬការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគេេះទេនឹង
ការរំលេភបំពាននេះ។ កេេពីនេះមានការបងា្ហេញពី ឧបសគ្គដេលរាំងស្ទះដល់ការទទួលបានអន្តរាគមន៍ 
សមសេប ពេមទាំងឱកាសក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាន និងការគំទេដល់កុមារផងដេរ។

សា្ថេនភាពសមាជិកគេួសារ និង គេួសារទាំងមូល
ានការកំណិ់កតា្ត្ាច្ើនពាក់ព័ន្ធនឹងសាជិកគ្ួសារ និងគ្ួសារទាំងមូល ដ្លធ្វើឲ្យកុមារងយ 
រងគ្្ះទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ដ្លកតា្ត្ទាំងន្ះរួមាន ការស្ពគ្ឿងញៀនក្នុងចំណ្ម 
សាជិកគ្ួសារ អំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ការប្កាក់ ឬការាិ់បង់សមិ្ថភាព រកប្្ក់ចិញ្ចឹមគ្ួសារ 
ភាពក្ីក្ បំណ៉ល និងចំតណកស្ុមកពីិំបន់ជនបទទ្ទីក្ុមង។ ការស្្វជ្្វភាគ ច្ើនាន បង្ហ្ញឲ្យ 
ឃើញថ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សានចាិ់ទុមកភាពក្ីក្ក្នុងគ្ួសារ និងសា្ថ្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមទាប  ា  
កតា្ត្ចម្បងដ្លធ្វើឲ្យកុមារងយប្ឈមនឹងការរំល្ភបំពាន ដ្លកតា្ត្ទាំងន្ះអាចធ្វើឲ្យឪពុមកា្ដ្យដាច់ 
ចិិ្តបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យទ្ធ្វើការន្កន្ល្ងដ្លានគ្្ះថ្ន្ក់ និងទទួលានប្្ក់កម្្ទាប ដូចា 
ការលក់ដូរតាមផ្លូវ ការងរតាមផ្ទះ ឬធ្វើាកម្មកររ្ងចក្ដ្លន្ឆ្ង្យពីផ្ទះ។ ន្ព្លដ្លកុមារ ត្ូវ 
ានបញ្ជូនឲ្យទ្ធ្វើាអ្នកលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ ក្នុងិំបន់ទ្សចរណ៍ដ្លល្បីល្បាញ ឬ កន្ល្ងដ្លាន 
ផ្ទះ បនស្ីច្ើន ឬ ក៏សាជិកគ្ួសារតណា្ន្ក់ ប្ឡូកដ្យ ផ្ទ្ល់ក្នុងឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទ 
មនុមស្សព្ញវ័យ កុមារងយប្ឈមទ្នឹង ការរំល្ភបំពានកាន់ត្ខា្ល្ំង។ 

អវិ្តានរបស់ឪពុមកា្ដ្យ ក៏អាចធ្វើឲ្យកុមារានគ្្ះថ្ន្ក់ខ្ពស់ក្នុងការប្ឈមនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវ
ភ្ទផងដ្រ។ ឧ. ានការបង្ហ្ញថ ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ឪពុមកា្ដ្យភាគច្ើនច្ញទ្ធ្វើ  
ការន្កន្ល្ងបម្ើស្វាកំសាន្តតាំងពីរសវលរហូិដល់យប់ជ្្។ ដូច្ន្ះ កូនៗត្ូវានទុមកច្លន្ផ្ទះ 
ដ្យមិនានការគ្ប់គ្ង និងរស់ន្ក្នុងកន្ល្ងដ្លសំបូរដ្យសកម្មភាពគ្្ះថ្ន្ក់ ដូចា ផ្លូវភ្ទ 
ការស្ពគ្ឿងញៀន  និងអាកប្បកិរិយាដ្លប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ និងាកន្ល្ងសប្បាយដ្លអាច     
ឲ្យកុមារប្ឡូកក្នុងការជូញដូរផ្លូវភ្ទ។

ន្តាមមូលដា្ឋ្នក្នុងប្ទ្សកម្ពុា ឪពុមកា្ដ្យាច្ើនមិនានចូលរួមផ្ដល់បទសា្ភ្សឡើយ ដ្
យសារត្ពួកគិ់ាប់រវល់នឹងការរកសុមី ចំណ្កន្ខ្ិ្ត ទុមយង្វៀន ក្នុងទីក្ុមងហ្ហ្វុងប្ទ្ស 
សវិតណមវិញ ប្ដី និងឪពុមកត្ូវច្ញទ្ន្សាទត្ីន្សមុមទ្រាប់សា្ដ្ហ៍ ឬរាប់ខ្ ទើបត្ឡប់មកវិញ 
ខណៈដ្លស្្តីក្ម្ងៗាច្ើន ត្ូវធ្វើចំតណកស្ុមកទ្បរទ្ស ដើម្បីរវបការាមួយបុមរសមកពីិំបន់ 
អាសុមីបូពា៌្។ ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុង ឪពុមកា្ដ្យានទិញរបស់ និងផ្ដល់ាប្្ក់ដល់កូនដ្យសារត្មិនាន 
ន្ាមួយកូនៗ។ ន្ស្ង្ធ្វើបទសា្ភ្សាក្ុមមន្ះ ានសិស្សា្ន្ក់ានរវបរាប់ថ ឪពុមកា្ដ្យរបស់គិ់ 
ានដកប្្ក់ពីហ្ប៉្ឲ្យគិ់ចំនួនពីរលានដុមង (១០០ ដុមលា្ល្អាម្រិក)។ ា្ដ្យអាយុម ៥៣ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ន្ 
ទីក្ុមងសវងច័ន្ទន្ប្ទ្សតវ ានរវបរាប់សា្ថ្នភាពដូចខាងក្្ម៖

  “សមេេប់កូនដេលឪពុកមា្ដេយរបស់ខ្លួនមិនមានពេលវេលាគេប់គេេន់ នេជាមួយពួកគេ 
ដេយសារតេជាប់រវល់នឹងការងារ ឬគេួសារបេកបាក់ ឬគេួសារដេលបាត់បង់ឱកាស កូនទាំង 
នេះនឹងនេឯកេតេមា្នេក់ឯង ធ្វើអ្វីដេយខ្លួនឯង និងមានចរិតកេងកាច។ ចំណេកឪពុកមា្ដេយមួយ
ចំនួនដេលចិញ្ចឹមកូនដេយតេងតេផ្ដល់លុយ និងរបស់គេប់យា៉េងដេលកូនចង់បាននេះ នឹងធ្វើឲេយ
កូនរបស់ខ្លួនកា្លេយជាមនុសេសទមេើស។ ”

គ្ួសារប្កាក់ និងាិ់បង់សមិ្ថភាពរកប្្ក់ចំណូលក៏ត្ូវានចាិ់ទុមកថាកតា្ត្បង្កគ្្ះថ្ន្ក់មួយ
ផងដ្រ។ សិស្សសាលាវិា្ជ្ជីវៈន្ទីក្ុមងហូជីមិញ និងក្ម្ងលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ តាមផ្លូវន្សវិតណម 
ានគ្្ះថ្ន្ក់ខ្ពស់ទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ន្ព្លដ្លពួកគ្រស់ន្ត្ក្នុងផ្ទះាមួយ 
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ា្ដ្យដ្លានល្ងលះ ឬរវបការម្ដងទវិ និងឪពុមកចុមងដ្លានសាជិកាច្ើនផ្ស្ងទវិ។ មិន 
ានវិធានការការពារមិនឲ្យានការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារឡើយ ាពិស្សការរវបចំកន្ល្ងគ្ង 
ហើយការកំព្្ឪពុមកា្ដ្យ ឬការបង្កជម្ល្ះ ឬការប្កាក់គ្ួសារ គឺាកតា្ត្គ្្ះថ្ន្ក់សំខាន់ៗផ្ស្ងទវិ
ដ្លធ្វើឲ្យកុមារកាន់ត្ងយរងគ្្ះទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។

គ្ួសារដ្លឪពុមកា្ដ្យ ឬអ្នកថ្ទាំានឥរិយាបថរំល្ភបំពានផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិិ្ត ឬញៀនគ្ឿងញៀន    
ក៏អាចធ្វើឲ្យកុមារាិ់បង់ការយកចិិ្តទុមកដាក់ និងរងការក្ងប្វ័ញ្ចផងដ្រ ហើយន្ដំតណក់កាលចុមង 
ក្្យកុមារនឹងត្ូវរិ់ច្ញពីផ្ទះទ្កន្ល្ងផ្ស្ងទវិ ដូចា ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ដ្ល            
របវបរបបរស់ន្ទីន្ះត្ងត្ានលក្ខណៈក្ងប្វ័ញ្ចគ្ន្។

ការសិក្សាានបង្ហ្ញថ កុមារដ្លរស់ន្ និងធ្វើការតាមផ្លូវងយរងគ្្ះបំផុមិទ្នឹងការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទ។ អស់រយៈព្លាងមួយទស្សវិ្សរ៍ន្ការធ្វើការាមួយកុមារន្ក្នុងទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្ស
ស្ ប្ធានគ្ប់គ្ងអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ (បច្ចុប្បន្នន្ទីក្ុមងឈវងម៉្) ានមើលឃើញ     
ទំនាក់ទំនងផ្ទ្ល់រវាងការងរន្តាមផ្លូវ និងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ ៖

  “ជាទូទេ កុមារដេលធ្វើការតាមផ្លូវមានអាយុចាប់ពី ៨ ទេ ១៣ ឆ្នេំ ពេលគឺមិនសូវមានកុមារ 
អាយុលើស ១៤ឆ្នេំឡើយ។ នេពេលចមេើនវ័យកាន់តេធំ កុមារទាំងនេះមិនសូវរកបេេក់ 
បានចេើននេះឡើយ ចំណេក “អ្នកមើលថេទាំ ” បាត់បង់ចំណប់អារម្មណ៍លើពួកគេ ហើយ 
ពួកគេមានអារម្មណ៍ អៀនខា្មេសដេលបានបេពេឹត្តិសកម្មភាពដេលមិនទាន់គេប់អាយុ។ 
កុមារទាំងនេះ អាចបង្ខំចិត្តរកសុីផ្លូវភេទជាជាងលក់ផ្កេ ដើមេបីបានបេេក់ចិញ្ចឹមជីវិត ”។ 

ទ្ះបីាកុមារតាមផ្លូវមួយចំនួនានជម្កសា្ន្ក់ន្ និងទទួលានអាហារបរិភ្គក៏ដ្យ ជម្ក
សា្ន្ក់ន្ន្ះអាចាកន្ល្ងសម្្ប់ឲ្យកុមារប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពជួញដូរផ្លូវភ្ទ ដ្យសារត្ 
សកម្មភាពរបស់កុមារផ្ស្ងទវិ។ ក្្ពីន្ះ បុមគ្គលិកដ្លធ្វើការទីន្ះ អាចនឹងរំល្ភបំពានកុមារ   
ដ្យសារត្គ្លនយ្ាយការពារកុមារានភាពធូររលុមង ឬមិនទាន់ានការរវបចំគ្ល 
នយ្ាយទាំងន្ះ។ .

វិស័យទេសចរណ៍
វិ្តានន្ឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ គឺាកតា្ត្គ្្ះថ្ន្ក់មួយផ្ស្ងទវិដ្លធ្វើឲ្យកុមារ ងយរងគ្្ះ។ 
ទ្ះយា៉្ងតណការសិក្សាានបង្ហ្ញថ កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យមិនចាិ់ទុមកភ្ញៀវទ្សចរ ាជនបង្ក 
គ្្ះថ្ន្ក់ន្ះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ កុមារតវ សប្បាយចិិ្តន្ព្លដ្លឃើញជនបរទ្សចូលមក 
ទស្សនាក្នុងប្ទ្សរបស់ខ្លួន ដ្យសារត្វិស័យទ្សចរណ៍គឺាប្ភពប្្ក់ចំណូលដ៏សំខាន់សម្្ប់ 
គ្ួសារ និងប្ទ្សាិិ។

 “  ក្នុងកិច្ចពិភាកេសាកេុមគេលដេ សិសេសបេុសអាយុ ១០ ឆ្នេំមា្នេក់ មកពីទីកេុង Luang 
Prabang បានឲេយដឹងថ “យើងបានឃើញភ្ញៀវទេសចរជាចេើនកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្នុង
ទីកេុង។ ភ្ញៀវទេសចរបារាំង អឺរ៉ុប និងអាសុីកំពុងតេទិញអ៊ីា៉េន់ក្នុងហាង និងញា៉េំអាហារនេ
តាមភេជនីយដ្ឋេននន។ យើងមិនខា្មេសអៀនក្នុងការបេេប់ផ្លូវដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះ
ឡើយ។ យើងបានរៀនភាសាបារាំងនេសាលា ហើយយើងរីករាយនឹងនិយាយភាសាបារាំង 
និងអង់គ្លេសជាមួយភ្ញៀវទាំងនេះ។ ” 

សិស្សសាលាមធ្យមសិក្សាន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា យល់ឃើញថ ភ្ញៀវទ្សចរអាចផ្ដល់ 
អិ្ថប្យ្ជន៍ដល់ខ្ិ្តរបស់ខ្លួន ដូចា ការងរ និងឱកាសក្នុងការហាិ់និយាយភាសាអង់គ្ល្ស។ 
ន្ទីក្ុមង ឈវងម៉្ ន្ប្ទ្សស្ សិស្សស្ីជនាិិ Hmong អាយុម ១៣ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ ដ្លានជួប     
ជនបរទ្សបនា្ទ្ប់ពីនាងច្ញពីសាលារាំ ានរវបរាប់ថ “ន្ព្លដ្លខ្ញុំឃើញជនបរទ្សស្ប្ក 
ស ល្ងាមួយក្ម្ងៗ ខ្ញុំគិិថ គិ់គឺាមនុមស្សចិិ្តល្អ ”។ ក្្ពីន្ះ ក្ុមមាិិពន្ធុន្ទីក្ុមងឈវងម៉្      
ានគំនិិវិជ្ជមានលើជនបរទ្សដ្លានចិញ្ចឹមកុមារ ឬផ្ដល់ប្្ក់ឧបិ្ថម្ភការសិក្សារបស់កុមារ។។
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"យ្ងតាម កុមារាអាយុម ១៧ឆ្ន្ំ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ធ ន្ប្ទ្សតវ ានលើកឡើងថ     
ភាពក្ីក ្ អាចធ្វើឲ្យកុមារដ្លមកពីគ្ួសារក្ីក្ ត្ូវបង្ខំចិិ្តរកការងរធ្វើ និង ព្មធ្វើ 
គ្ប់កិច្ចការ ដ្លខ្លួនរកាន"។

កុមារតវពីរបីនាក់ ានបង្ហ្ញពីការព្ួយារម្ភថ កុមារទាំងន្ះអាចនឹងរងឥទ្ធិពល និងធ្វើតាម 
ទា្ល្ប់មិនល្អ ដូចាសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យ ការថើប និងអ្បគ្ន្ក្នុងទីសាធារណៈ ហើយកុមារមួយ 
ចំនួនទវិព្ួយខា្ល្ចថ ភ្ញៀវទ្សចរអាចានាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំល្ភបំពានកុមារ និងមិនលើកទឹកចិិ្ត 
ឲ្យកុមារសន្ទនាាមួយភ្ញៀវទ្សចរទាំងន្ះ ៖ “វិស័យទ្សចរណ៍អាចបតណ្ត្លឲ្យានការរំល្ភបំពាន 
កុមារ ដ្យសារត្មិនម្នភ្ញៀវទ្សចរទាំងអស់សុមទ្ធត្ាមនុមស្សល្អន្ះឡើយ និងអាចាឧក្ិដ្ឋជន 
ជនស្ពគ្ឿងញៀន ឬជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ” (ឪពុមកមួយរូប ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ)។ 
ឪពុមកា្ដ្យាច្ើនានលើកឡើងថ ពួកគ្ានឃើញព័ិ៌ានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្ស្ដីពីការជួញដូរ 
កុមារីតវ ប៉ុមន្ត្ចំណ៉ចន្ះ មិនានធ្វើឲ្យឪពុមកា្ដ្យទាំងន្ះបញ្ឈប់កូនៗពីការដើរលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ 
តាមផ្លូវ ឬតាមហាង ឬហាមឃិ់កូនមិនឲ្យទាក់ទងាមួយភ្ញៀវទ្សចរឡើយ។

បន្ថ្មពីន្ះ កន្ល្ងកំសាន្តផ្លូវភ្ទស្ទើរត្ទាំងអស់ផ្ដល់ឱកាសយា៉្ងច្ើនដល់កុមារក្នុងការរកប្្ក់ដ្យ 
ធ្វើាអ្នកបម្ើ អ្នកលក់ស្្បវរ អ្នកបម្ើតាមផ្ទះ ឬអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទ ដ្លប្ការន្ះធ្វើឲ្យកុមារទាំង 
ន្ះត្ូវប្ឈមគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ និងទទួលានការការពារិិចិួច។ យ្ងតាម 
កុមារាអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ធន្ប្ទ្សតវានលើកឡើងថ “ភាពក្ីក្អាចធ្វើឲ្យកុមារដ្ល
មកពីគ្ួសារក្ីក្ត្ូវបង្ខំចិិ្តរកការងរធ្វើ និងព្មធ្វើគ្ប់កិច្ចការដ្លខ្លួនរកាន”។ សិស្សស្ីកម្ពុាអាយុម 
១៧ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ានរំលឹកថ បងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងដ្លាស្្តីរកសុមីផ្លូវភ្ទ ទទួលរកការរំល្ភបំពាន
យា៉្ងធ្ងន់ធ្ងរពីក្ុមមបុមរស ៖

  បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំដ្លានអាយុម ២០ ឆ្ន្ំ និងាអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទក្នុងហាងខារា៉្អូខ្មួយ
ក្នុង ខ្ិ្តសវមរាប ទទួលរងការវាយដំពីភ្ញៀវជនាិិអាសុមី ស្ទើរត្រវងរាល់ស្ង្ បនា្ទ្ប់ពីភ្ញៀវន្ះ 
ានរួមភ្ទាមួយគិ់រួច។ ាសំតណងល្អ ស្ង្មួយន្ព្លដ្លប៉ូលិសឆ្មក់ចូលក្នុងហាងន្ះ 
គិ់ក៏អាចរិ់គ្ចខ្លួនាន។ គិ់ស្ទើរត្ដើរមិនរួច ដ្យសារត្ានសា្ន្មាំព្ញខ្លួន។ ចំណ្ក
ប៉ូលីសានដ្ះល្ងភ្ញៀវទ្សចរទាំងន្ះ។ ប្សិនបើប៉ូលីសចាប់ានស្ីៗដ្លធ្វើការក្នុងហាង
ខារា៉្អូខ្ន្ះ ស្ីៗទាំងន្ះ នឹងត្ូវឈឺចាប់កាន់ត្ខា្ល្ំង ហើយត្ូវបង់ប្្ក់ឲ្យប៉ូលីសដើម្បីាន 
រួចខ្លួន។

ទាក់ទងនឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្ត 
សវមរាបន្ប្ទ្សកម្ពុា ានចង្អុលបង្ហ្ញថ “មិនាននរតណា្ន្ក់ព្ួយារម្ភពីអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទទាំង
ន្ះឡើយ ហើយក៏គ្ម្ននរតណា្ន្ក់គិិថ ន្ះាការរំល្ភបំពានដ្រ”។

អ្វីដ្លគួរឲ្យព្ួយារម្ភន្ះគឺភ្ញៀវទ្សចរដ្លមកពីប្ទ្សជិិខាងចំនួនពីរាប់នឹងប្ទ្សតវ 
ានិម្ូវការផ្លូវភ្ទកុមារីដ្លន្ព្ហ្មច១២២។ ឪពុមកា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទានរាយការណ៍ថ 
កុមារី ដ្លានអាយុមចាប់ពី ១៤ ដល់ ១៦ ឆ្ន្ំ ធ្វើការក្នុងហាងលក់ស្្បវរ និងខារា៉្អូខ្ ព្មទាំង 
បម្ើស្វាផ្លូវភ្ទ ដល់ភ្ញៀវទវិផង។ ភ្ញៀវអាចស្នើសុមំឲ្យកុមារីមួយចំនួន ាពិស្ស សិស្សសាលា      
ឬកុមារីដ្លន្ព្ហ្មចារីបម្ើខ្លួន តាមរយៈម្ការ ឬម៉្យ៉្មដ្លានតារាងឈ្ម្ះកុមារីទ្តាម 
ចំតណិ់ និងអាស្័យលើប្ភ្ទអិិថិជន។

ក្្ពីឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទ កុមារច្ើនធ្វើាអ្នកលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍តាមផ្លូវ និងាអ្នកប្្ប់ផ្លូវលក់របស់ 
ឲ្យភ្ញៀវទ្សចរ ដូចាផ្ក្ សវវភ្ វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ ចំណីអាហារ និងភ្សជ្ជមៈដល់ភ្ញៀវទ្សចរ។ 
ការសិក្សាានបង្ហ្ញថ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសដ្លឆ្លៀិឱកាស ច្ើនរកានជនរងគ្្ះន្កន្ល្ង 
សាធារណៈ។ ទំនាក់ទំនងដ៏ជិិស្និទ្ធន្ះ ានផ្ដល់ឲ្យជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទនូវមធ្យាាយ 
មួយដ្លានឥទ្ធិពល និងអាចលួងល្មកុមារដ្យផ្ទ្ល់ និងមិនាច់ឆ្លងកាិ់មនុមស្សព្ញវ័យ 

១២២ Child Frontier (ឆ្ន្ំ២០១១)រាយការ
ណ៍ពង្្ងស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារន្តវ។ 
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បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបន្ប្ទ្សកម្ពុា ានចង្អុលបង្ហ្ញថ 
"មិនាននរតណា្ន្ក់ព្ួយារម្ភពីអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទទាំងន្ះឡើយ ហើយក៏គ្ម្ននរតណា្ន្ក់គិិថ 
ន្ះា ការរំល្ភបំពានដ្រ"។

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា ានលើកឡើងថ 
"ខ្ញុំទទួលានព័ិ៌ានថ កុមារីអាយុម ១០ ឆ្ន្ំ ត្ូវានស្នើសុមំឲ្យជូនភ្ញៀវទ្សចរ/ជនបរទ្ស 
ចូលទ្ល្ងក្នុងព្្ ហើយាធម្មតា កុមារីទាំងន្ះ ត្ូវសា្ន្ក់ន្ាមួយភ្ញៀវចាប់ពី ៣ ទ្ ៤ 
ស្ង្។ ខ្ញុំពិិាានការព្ួយារម្ភពីសុមវិ្ថិភាពន្ព្លដ្លកុមារីទាំងន្ះន្ាមួយជនបរទ្ស/
ភ្ញៀវទ្សចរទាំងន្ះតណស់។ មិនាន នរតណា្ន្ក់ដឹងពីអ្វីដ្លានកើិឡើងន្កតណ្ត្លព្្ 
ឡើយ ដ្យសារត្ន្ទីន្ះសា្ង្ិ់ ហើយឆ្ង្យពីមនុមស្សផ្ស្ងទវិ ហើយក៏អាចកើិានការ
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារន្ទីន្ះផងដ្រ ប៉ុមន្ត្មិនាននរតណា្ន្ក់រាយការណ៍ពីករណីទាំងន្ះ 
ឬដាក់ពាក្យបណ្តឹងន្ះឡើយ។ ពួកគ្ត្ូវការប្្ក់ាសំខាន់"។

ដូចា ឪពុមកា្ដ្យ ឬគ្ូបង្វនឡើយ។ ហ្ិុមដូច្ន្ះ កាលតណកុមារកាន់ត្ន្ក្ប្រភ្ញៀវទ្សចរ កុមារ                  
នឹងត្ូវរងគ្្ះពីការជួញដូរកាន់ត្ខា្ល្ំង។

ក្ុមមស្្វជ្្វានអង្ក្ិឃើញថ កុមារដ្លលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបន្ប្ទ្ស កម្ពុា 
ច្ើនទ្ជិិភ្ញៀវទ្សចរ និងានអាកប្បកិរិយារួសរាយរាក់ទាក់ដាក់ភ្ញៀវទាំងន្ះ ដ្លត្ងត្ជំរុមញឲ្យ
ភ្ញៀវទ្សចរថិរូបពួកគ្ដ្យនិយាយាច្ើនភាសា។ កុមារីលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ា្ន្ក់ាននិយាយថ៖

 “ ភ្ញៀវទេសចរ ជាមនុសេសល្អ ហើយខ្ញុំចូលចិត្តភ្ញៀវទាំងនេះណស់ ដេយសារតេពួកគត់ចិត្តល្អ 
និងផ្ដល់បេេក់បន្ថេមដល់ខ្ញុំ បន្ទេប់ពីពួកគត់បានជួយទិញវត្ថុអនុសេសាវរីយ៍របស់ខ្ញុំ ”។ 

ន្ព្លដ្លសួរថ តើកុមារទាំងន្ះព្ួយារម្ភពីការរំល្ភបំពានដ្រ ឬទ្ កុមារភាគច្ើនានឆ្លើយថ 
ពួកគ្មិនព្ួយារម្ភឡើយ។ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ដ្លធ្វើការលើបញ្ហ្ការពារកុមារ 
ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបអស់រយៈព្លាង ១០ ឆ្ន្ំ ហើយន្ះ ានបញ្ជ្ក់ថ ភ្ញៀវទ្សចរមួយចំនួនត្ងជួញ 
ដូរ ផ្លូវភ្ទដ្យអាកប្បកិរិយារួសរាយរាក់ទាក់ចំព្ះកុមារទាំងន្ះ។ គិ់ាននឹកឃើញករណីមួយដ្ល 
ជនបរទ្សា្ន្ក់ន្ក្ុមងសវមរាបានធ្វើឲ្យកុមារីអាយុម១៥ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ដ្លលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ជឿាក់លើ
ខ្លួន ដ្យធ្វើាជួយទិញវិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ និងឲ្យលុមយទឹកត្នាងថ្មទវិ។ ជនបរទ្សន្ះ ក៏ានសុមំ    
ឲ្យនាងយកវិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ាច្ើនទ្បន្ទប់សតណ្ឋ្គរដ្លគិ់សា្ន្ក់ន្ ប៉ុមន្ត្ន្ព្លកុមារីន្ះទ្ដល់ 
គិ់ក៏ានចាប់រំល្ភនាង១២៣។ .

ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ប្ទ្សកម្ពុា ានការរាយការណ៍មកថ កុមារអាយុម ១០ ឆ្ន្ំ ធ្វើាអ្នកនាំភ្ញៀវ 
ទ្សចរ ដ្យធ្វើដំណើរាមួយភ្ញៀវទ្សចរទ្ក្នុងព្្យា៉្ងជ្្អស់រយៈព្លាច្ើនស្ង្ ដ្យមិន  
ទទួលានការមើលថ្ពីមនុមស្សព្ញវ័យឡើយ។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចក្នុងមូលដា្ឋ្នាច្ើន ានបង្ហ្ញពី 
ការព្ួយារម្ភលើគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការរំល្ភបំពានកុមារ។

  បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី ប្ទ្សកម្ពុា ានលើកឡើងថ 
“ខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថ កុមារីអាយុ ១០ ឆ្នេំ តេូវបានស្នើសុំឲេយជូនភ្ញៀវទេសចរ/ជនបរទេសចូល 
ទេលេងក្នុងពេេ ហើយជាធម្មតា កុមារីទាំងនេះ តេូវសា្នេក់នេជាមួយភ្ញៀវចាប់ពី ៣ ទេ ៤ ថ្ងេ។ 
ខ្ញុំពិតជាមានការពេួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនេពេលដេលកុមារីទាំងនេះនេជាមួយជនបរទេស/
ភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះណស់។ មិនមានរណមា្នេក់ដឹងពីអ្វីដេលបានកើតឡើងនេកណ្តេល 

១២៣ រឿងរ្៉ាវន្ះ គឺារឿងមួយក្នុងចំណ្ម 
ករណីសិក្សាទាំងបំ្្ក្នុង Ung . C (ឆ្ន្ំ២០០៤) 
អនា្ទ្ក់ផ្លូវភ្ទ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុាជួយស្្តីាន 
វិបិ្តិ ទីក្ុមងភ្នំព្ញ។



 62  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

បុមរសអ្នកស្ម័គ្ចិិ្ត បម្ើខ្ស្ទូរស័ព្ទរាយការណ៏ទាន់ហ្ិុមការណ៏ ក្នុងប្ទ្សតវានលើកឡើងថ
៉កុមារ ឬប្ាជនមកពីខ្ិ្ត ត្ូវប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុមិន្ការរំល្ភបំពាន ដ្យសារត្ 
ពួកគ្មិនធា្ល្ប់រស់ន្ក្នុងទីក្ុមង និងមិនទទួលានព័ិ៌ានន្ះឡើយ  ៉។

ពេេ ដេយសារតេនេទីនេះសា្ងេត់ និងឆ្ងេយពីមនុសេសផេសេងទៀត ហើយក៏អាចកើតមានការរំលេភ 
បំពានផ្លូវភេទកុមារនេទីនេះផងដេរ ប៉ុន្តេមិនមាននរណមា្នេក់រាយការណ៍ពីករណីទាំងនេះ 
ឬដក់ពាកេយបណ្ដឹងនេះឡើយ។ ពួកគេតេូវការបេេក់ជាសំខាន់។ "

រាយការណ៍ស្្វជ្្វ និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហ្ញថ អ្នកបើករថយន្តតាក់សុមី និងអ្នករិ់ម៉ូិូឌុមប គឺាអ្នក 
សម្បសម្ួល រវាងជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស និងកុមាររងគ្្ះ១២៤។ ករណីប្បន្ះកើិានកាន់ត្ច្ើន 
ដ្យសារយុមទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងកិច្ចខិិខំប្ឹងប្្ងការពារ ានធ្វើឲ្យជនប្ព្ឹិ្តិបទ 
ល្មើសផ្លូវភ្ទកាន់ត្ានការប្ុមងប្យ័ិ្ន និងត្ូវបង្ខំចិិ្តប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តថ្មីៗ។  អ្នកបើករថយន្ត 
តាក់សុមី និងអ្នករិ់ម៉ូិូឌុមបមិនត្ឹមត្យកជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទទ្ផ្ទះបនស្ី ឬកន្ល្ងផ្ស្ងទវិ
ដ្លអាចជួបាមួយកុមារប៉ុមណ្ណ្ះទ្ ប៉ុមន្ត្ក៏ាននាំយកកុមារទ្ផ្ទះបនស្្តីដូចាអ្នកទិញដូរកុមារផង
ដ្រ ក្នុងករណីដ្លភ្ញៀវទ្សចរស្នើឲ្យជួយរកឲ្យ១២៥។ អ្នករិ់ម៉ូឌុមបមួយចំនួនទទួលានកម្្ជើងសារ
ពី ការសម្បសម្ួលកិច្ចការន្ះ។ ការស្្វជ្្វពីឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទន្ប្ទ្សកម្ពុាក៏ានបង្ហ្ញពី 
ទិន្នន័យន្ះផងដ្រ ដ្យអ្នកបើករថយន្តតាក់សុមី និងអ្នករិ់ម៉ូិូឌុមប ានបង្ហ្ញថ ខ្លួនសា្គ្ល់កន្ល្ងលក់
ផ្លូវភ្ទក្នុងិំបន់គ្លដ្មួយចំនួន១២៦។ បន្ថ្មពីន្ះ បុមគ្គលិកក្នុងសតណ្ឋ្គរ និងផ្ទះសំតណក់ គឺាអ្នក
សម្បសម្ួលផ្ទ្ល់ក្នុងការយកកុមារឲ្យទ្គ្ងាមួយភ្ញៀវទ្សចរ ហើយអ្នកទាំងន្ះក៏ផ្ដល់លទ្ធភាព  
ឲ្យានការជួញដូរកុមារមិនផ្ទ្ល់ដ្យ “ធ្វើមិនដឹងមិនលឺ” ចំព្ះអ្វីដ្លកើិានន្ចំព្ះមុមខ 
ដ្យសារត្ពួកគ្ខា្ល្ចាិ់បង់ភ្ញៀវ១២៧។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចមួយចំនួនានរាយការណ៍មកថ 
ភ្ញៀវទ្សចរមួយចំនួន គឺាអ្នកសម្បសម្ួល រវាងជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ និងជនរងគ្្ះ។

រាយការណ៍ស្្វជ្្វ និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយានបញ្ជ្ក់ពីបរិយាកាសអំណ្យផលរបស់ វិស័យ 
ទ្សចរណ៍។ ន្ព្លដ្លានឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទ មនុមស្សព្ញវ័យសម្្ប់ភ្ញៀវទ្សចរ ាទូទ្ 
សតណ្ឋ្គរ និងផ្ទះសំតណក់ ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យភ្ញៀវទ្សចរនាំស្្តីរកសុមីផ្លូវភ្ទន្ះមកាមួយ ដ្យ 
គ្្ន់ត្បង់ប្្ក់បន្ថ្ម។ ភស្តុតាងបន្ថ្មទវិក៏ានបង្ហ្ញថ ភាគីទីបី ឬអ្នកជួញដូរ ានការយល់ដឹង 
ដ្យសារត្យុមទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងគ្្ះថ្ន្ក់ដ៏ខ្ពស់ន្ការប្ដឹង ច្ទប្កាន់១២៨។

ការធ្វើចំណកសេុក
បណណ្តំឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ានទាក់ទាញជនចំតណកស្ុមកទាំងក្នុងប្ទ្ស និងក្្ប្ទ្ស ដ្យ
សារត្ឱកាសដ៏ច្ើនក្នុងការរកប្្ក់ចំណូល។ ការផ្ល្ស់ប្ដូរទីលំន្គឺាមូលហ្ិុមមួយផ្ស្ងទវិន្
ការធ្វើចំតណកស្ុមកទ្កាន់រមណីយដា្ឋ្នទ្សចរណ៍។ ន្សំណង់អនាធិបត្យ្យក្នុងទីក្ុមងឈវងម៉្
ភាគខាងជើងន្ប្ទ្សស្ ានក្ុមមាិិពន្ធុាច្ើនានធ្វើចំតណកស្ុមកពីកន្ល្ងកំណើិរបស់ខ្លួនមក 
រស់ន្ទីកន្ល្ងន្ះ។ ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា  ានគ្ួសារខ្ម្រ និងាិិពន្ធុាច្ើនរស់ន្
ាប់ៗគ្ន្ ចំណ្កជនចំតណកស្ុមកដ្លមកពីខ្ិ្តក្ៗក្នុងប្ទ្សសវិតណមានមកស្វ្ងរកការងរធ្វើ
ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុង។ កុមារដ្លរស់ន្ក្នុងគ្ួសារចំតណកស្ុមកទាំងន្ះ ានឱកាសិិចិួចក្នុងការបញ្ចប់
ការសិក្សារបស់ខ្លួន ហើយត្ងត្ានការបង្ខិិបង្ខំឲ្យកុមារទាំងន្ះធ្វើការតាមផ្លូវ១២៩។  

កតា្ត្ដ្លជំរុមញឲ្យានភាពរងគ្្ះផ្ស្ងទវិ ន្ការធ្វើចំតណកស្ុមកគឺការាិ់បង់បតណ្ត្ញ 
ការងរសង្គម និង សហគមន៍ដ្លការពារសាជិករបស់ខ្លួន។ ដើម្បីបង្កើិបតណ្ត្ញការងរសង្គម
ន្កន្ល្ងថ្មីមួយ ត្ូវចំតណយព្លយូរ ដ្យធ្វើឲ្យគ្ួសារ និងកូនៗងយរងគ្្ះខា្ល្ំង ទ្នឹងការ 
រំល្ភបំពាន និងការជួញដូរ ាពិស្សន្តាមកន្ល្ងដ្លគ្ួសារចំតណកស្ុមកកំពុមងរស់ន្ និង
ធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌស្ដង់ដាទាប និងខុមសច្បាប់ ាពិស្ស កុមារអាចរងផលប៉ះពាល់យា៉្ងខា្ល្ំងដ្យ

១២៩ អង្គការ UNICEF-EAPRO (ឆ្ន្ំ២០១២)
ការរំល្ភបំពានកុមារ ៖ ប្្វា៉្ឡង់ ឧប្បិ្តិហ្ិុម   
និង ផលវិាកន្ការរំល្ភបំពានកុមារក្នុងិំបន់
អាសុមីបូពា៌្ និងា៉្សុមីហ្វិច ៖ ការពិនិិ្យឡើងវិញលើ
ការស្្វជ្្វាប្ព័ន្ធ។

១២៤ គម្្ងការពារកុមារ Johns 

Hopkins University (ឆ្ន្ំ២០០៧) 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារអន្តរាិិ ៖ វិសាលភាព 
ន្បញ្ហ្ និងករណីសិក្សាប្បប្វបធវប។ លទ្ធ
ផលសិក្សាទាំងន្ះគឺផ្អ្កតាមការស្្វជ្្វ 
តាមមូលដា្ឋ្នក្នុងទីក្ុមងភ្នំព្ញ ក្ុមងព្ះសីហនុម 
និងខ្ិ្តសវមរាប។

១២៥ Niron, N, Viriya, Y, Gray, 

L (ឆ្ន្ំ២០០១) ការងររបស់កុមារ 
ការប្ឡូករបស់មនុមស្សព្ញវ័យ ៖ 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារ-បញ្ហ្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា  
៖ អង្គការ World Vision។

១២៦ Steinfatt, T. (ឆ្ន្ំ២០០៥) 
ការា៉្ន់ប្ាណចំនួនស្ដី្រ និងកុមារដ្លត្ូវាន
ជួញដូរន្កម្ពាុ ៖ ការសិក្សាតាមមូលដា្ឋ្នដ្យ
ធ្វើការអង្ក្ិដ្យផ្ទ្ល់ ៖  USAID។

១២៧ គម្្ងការពារកុមារ Johns 

Hopkins University (ឆ្ន្ំ២០០៧) 
ទ្សចរណ៍ផ្លូវភ្ទកុមារអន្តរាិិ ៖ វិសាលភាព 
បញ្ហ្ និងករណីសិក្សាប្បប្វបធវប។

១២៨ អង្គការ Save The Children (ខ្កុមម្ភៈ 
ឆ្ន្ំ២០០៩) ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទន្ 
គ្ប់ទីកន្ល្ង ៖ ការសុមើបអង្ក្ិពីការរំល្ភបំពាន
ផ្លូវភ្ទកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ ន្ប្ទ្សស ្
កម្ពុា និងភូា។
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ករណីសិក្សា

អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ានលើកឡើងថ "ក្នុងអំឡុងព្ល
វិសម្សកាលប្ចាំឆ្ន្ំដ៏យូរ ចាប់ពីខ្ម្សា ដល់ខ្ឧសភា សិស្សស្ីគ្ប់អាយុម ានទ្ទីក្ុមង 
ផិ់តាយា៉្ដើម្បីលក់ខ្លួន...ពួកគ្ទ្រកការងរធ្វើ និងសន្សំប្្ក់សម្្ប់ឆាសបនា្ទ្ប់។ 
ន្ព្លបញ្ចប់វិសម្សកាលរដូវក្ដ្ សិស្សទាំងន្ះានត្ឡប់មករវនវិញដ្យានប្្ក់ចាយ 
យា៉្ងច្ើន"។

សារ ខ្វះខាិក្បខណ្ឌគំទ្សម្្ប់គ្ួសារ មិិ្តភក្ដិ និងសាច់ញាិិ។ ករណីមួយចំនួនផ្ស្ងទវិ 
កុមារ មិនានលទ្ធភាពចូលរវន និងមិនអាចចូលរួមក្នុងបតណ្ត្ញការងរដ្លផ្ដល់ផល ដល់ការអភិវឌ្ឍ 
របស់កុមារទាំងន្ះឡើយ។ ក្្ពីន្ះ អ្នកមកតាំងទីលំន្ថ្មី មិនានដឹងពីគ្្ះថ្ន្ក់ដ្លកើិាន 
ន្កន្ល្ងន្ះ ដូចអ្នកធា្ល្ប់រស់ន្ ទីន្ះន្ះឡើយ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកផ្ដល់ព័ិ៌ានជនាិិតវា
ច្ើន ានលើកឡើងថ "កុមារដេលធ្វើចំណកសេុកពីខេត្តទេរស់នេទីកេុង ដើមេបីស្វេងរកការងារធ្វើ 
ឬ បន្តសិកេសា គឺងាយរងគេេះខា្លេំងទេនឹងការរំលេភបំពាន"។ យ្ងតាមបុមរសអ្នកស្ម័គ្ចិិ្តបម្ើ 
ខ្ស្ទូរស័ព្ទពិស្ស“កុមារ ឬ ប្ាជនមកពីខ្ិ្ត ត្ូវប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ខ្ពស់បំផុមិ ន្ការរំល្ភ
បំពានដ្យសារត្ពួកគ្មិនធា្ល្ប់រស់ន្ក្នុងទីក្ុមង និងមិនទទួលានព័ិ៌ាន។ កុមារីអាយុម ១៨ 
ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់រស់ន្ទីក្ុមងសវងច័ន្ទ ានលើកឡើងថ "ឧបសគ្គផ្នេកភាសាក៏ជាបញ្ហេផងដេរ ៖ "ក្មេងៗ 
នេតំបន់ជនបទតេូវបេឈមនឹងគេេះថ្នេក់ដេយសារតេពួកគេមិនបានដឹងចេើនពីបញ្ហេដេល
កំពុងកើតមានកេេ ភូមិរបស់ខ្លួនឡើយ ហើយក៏មានការបេើបេេស់ភាសា ខុសៗគ្នេផងដេរ។ 
ក្មេងៗនេជនបទមិនចេះនិយាយ និងមិនអាចការពារខ្លួនបានឡើយ"។ 

ការមិនផ្ដល់ិម្ល្ដល់ជនចំតណកស្ុមកខុមសច្បាប់ត្ងត្ជំរុមញឲ្យពួកគ្ធ្វើការក្្ប្ព័ន្ធ ការងរដ្លមិន 
ត្ូវការជំនាញ ឬសកម្មភាពរកប្្ក់ចំណូលប្កបដ្យគ្្ះថ្ន្ក់ ហើយគ្្ះថ្ន្ក់  ទ្នឹងការជួញដូរ
ផ្លូវភ្ទក៏ានខ្ពស់ផងដ្រ ដូចានករណីសិក្សាក្នុងទីក្ុមងហ្ហ្វុង ានបង្ហ្ញថ៖

កុមារីអាយុ ១៧ឆ្នេំ បានរៀបរាប់បេេប់ថ នងតេូវបានបុរសមា្នេក់ចាប់រំលេភសេពសន្ថវៈ 
នេតំបន់កេបេរខាង (ក្នុងខេត្តផេសេង) នេពេលនងមានអាយុ ១៥ ឆ្នេំ។ ពេលនងអាយុបាន 
១៦ ឆ្នេំ នងក៏បានទេធ្វើការនេផ្ទះបនសេីក្នុងទីកេុងហេហ្វុងនេបេទេសវៀតណម និងធ្វើជា 
អ្នកបមេើក្នុងសណ្ឋេគរមួយ។ យា៉េងណក៏ដេយ មា្ចេស់សណ្ឋេគរនេះ មិនសូវមានកុមារីៗ 
បមេើភ្ញៀវនេះឡើយ ពេលនេះ មា្ចេស់សណ្ឋេគរនេះក៏បានសុំឲេយនងជួយបមេើសេាផ្លូវភេទ
ដល់ភ្ញៀវ។

កុមារីអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ ានរវបរាប់ប្្ប់ថ នាងត្ូវានបុមរសា្ន្ក់ចាប់រំល្ភស្ពសន្ថវៈ ន្ិំបន់ 
ក្ប្រខាង (ក្នុងខ្ិ្តផ្ស្ង) ន្ព្លនាងានអាយុម ១៥ ឆ្ន្ំ។ ព្លនាងអាយុមាន ១៦ ឆ្ន្ំ នាងក៏ាន 
ទ្ធ្វើការន្ផ្ទះបនស្ីក្នុងទីក្ុមងហ្ហ្វុងន្ប្ទ្សសវិតណម និងធ្វើាអ្នកបម្ើក្នុងសតណ្ឋ្គរ 
មួយ។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ ា្ច្ស់សតណ្ឋ្គរន្ះ មិនសូវានកុមារីៗបម្ើភ្ញៀវន្ះឡើយ ព្លន្ះ 
ា្ច្ស់សតណ្ឋ្គរ ន្ះក៏ានសុមំឲ្យនាងជួយបម្ើស្វាផ្លូវភ្ទដល់ភ្ញៀវ។

  “ក្នុងអំឡុងពេលវិសមេសកាលបេចាំឆ្នេំដ៏យូរចាប់ពីខេមេសា ដល់ខេឧសភា សិសេសសេីគេប់អាយុ   
បានទេទីកេុងផត់តាយា៉េដើមេបីលក់ខ្លួន...ពួកគេទេរកការងារធ្វើ និងសនេសំបេេក់សមេេប់ឆមមាស 
បន្ទេប់។ នេពេលបញ្ចប់វិសមេសកាលរដូវក្ដេ សិសេសទាំងនេះបានតេឡប់មករៀនវិញដេយមាន 
បេេក់ចាយយា៉េងចេើន។ "

ក្ុមមស្្វជ្្វន្ប្ទ្សសវិតណមានសា្ភ្សជនចំតណកស្ុមកាកុមារាច្ើនដ្លមកពីខ្ិ្តនានាៗ 
ាប់ទីក្ុមងហ្ហ្វុង ដើម្បីលក់ដូរម្ហូបអាហារ និងវិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ដល់ភ្ញៀវទ្សចរ។ បើប្វបធវបាមួយ   
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បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ន្ប្ទ្សកម្ពុា ានលើកឡើងថ   
"ដ្យសារត្មិនានអាា្ញ្ធរានសមិ្ថកិច្ច ហើយកន្ល្ងទាំងន្ះាកន្ល្ងសា្ង្ិ់ទវិន្ះ      
ានករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទាច្ើនក្នុងិំបន់ជនបទ។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ យើងមិនានដឹង 
ពីវិសាលភាពន្បញ្ហ្ន្ះឡើយ ដ្យសារត្យើងមិនានធនធានគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ 
ប្មូលទិន្នន័យទាំងន្ះ"។

អ្នកលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍តាមរដូវកាលដ្លមកពីសវិតណមកតណ្ត្ល ទ្កាន់ិំបន់ន្ទីក្ុមងហូជីមិញ
ដើម្បីលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ក្នុងរដូវក្ដ្ កុមារដ្លាអ្នកលក់វិ្ថុអនុមស្សាវរីយ៍ព្ញម៉្ងចំនួន ៧នាក់ ន្
ិំបន់ទ្សចរណ៍ក្នុងទីក្ុមងហ្ហ្វុង ប្ឈមនឹងគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការរំល្ភបំពានទាំងក្នុង និងក្្គ្ួសារ។ 
កុមារមួយចំនួនានឪពុមកា្ដ្យាជនញៀនថ្ន្ំ ាអិីអ្នករកសុមីផ្លូវភ្ទ ឬាអ្នកផ្ទុកម្រ្គអ្ដស៍។ 
កុមារមួយចំនួនានរាយការណ៍ថ ានជនចម្ល្កានមករកពួកគ្ដើម្បីឲ្យពួកគ្លក់គ្ឿងញៀន 
ឬធ្វើាអ្នកបម្ើ។

ក្្ពីកា្ល្យាជនរងគ្្ះន្ការរំល្ភបំពាន ក៏ានការកិ់សា្គ្ល់ពីកម្ិិន្ការសង្ស័យ និងការ
ព្ួយារម្ភទាក់ទងនឹងជនចំតណកស្ុមក (មនុមស្សព្ញវ័យ) ដ្លាជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសក្នុង អំឡុង 
ព្លស្្វជ្្វផងដ្រ។ ានការយល់ឃើញថ កម្មករចំតណកស្ុមកានបតណ្ត្ញិិចិួចាមួយ 
សហគមន៍មូលដា្ឋ្ន និងមិនានព្ួយារម្ភពីសា្ថ្នភាពសង្គម ឬ “ការអាា៉្សមុមខ” ន្ព្លចាប់ាន 
បនា្ទ្ប់ពីប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសន្ះឡើយ។ អ្នកានកាិព្វកិច្ចា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា ាន 
រវបរាប់ថ ានករណីរំល្ភស្ពសន្ថវៈកុមារាច្ើនក្នុងភូមិជិិន្ះ ដ្យសារត្ានជនចំតណក  
ស្ុមកាច្ើនមកធ្វើការក្នុងកសិដា្ឋ្ន និងចំការក្ស៊ូ។ សិស្សប្ុមសអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី 
ានបង្ហ្ញពីបញ្ហ្កង្វល់ថ ជនចំតណកស្ុមកដ្លមកពីខ្ិ្តផ្ស្ងទវិាននិនា្ន្ការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ 
កុមារក្នុងមូលដា្ឋ្ន ហើយបនា្ទ្ប់មកនឹងរិ់គ្ចខ្លួន ដ្យសារត្អ្នកទាំងន្ះមិនានចុមះបញ្ជមីសា្ន្ក់ន្ា
មួយអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្នឡើយ។ . 

បរិយាកាសមូលដ្ឋេន និងតំបន់កេបេរខាង
បរិកាសមូលដា្ឋ្នអាចបង្កគ្្ះថ្ន្ក់ដល់កុមារ ដូចា ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្ ានការអង្ក្ិ 
ឃើញថ កុមារមិនអាចជវសផុមិពីកន្ល្ងបម្ើស្វាកំសាន្តផ្លូវភ្ទានឡើយ។ ឧស្សាហកម្មផ្លូវភ្ទាន 
កើិឡើងទន្ទឹមនឹងការានសាលា វិ្តអារាម និងសហគមន៍។ ានសូចនាករបង្ហ្ញយា៉្ងច្បាស់ថ       
កុមារងយប្ឈមនឹងការលួងល្មឲ្យប្ឡូកក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទពីជនបរទ្ស ដ្យសារជនបរទ្ស
ទាំងន្ះានផ្ដល់ប្្ក់ាច្ើនដល់កុមារ។ កុមារាអាយុម ១៣ឆ្ន្ំ ានរំលឹកថ ៖ 

  " ជនបរទេសមា្នេក់ដេលកំពុងអង្គុយញា៉េំអាហារក្នុងភេជនីយដ្ឋេនមួយបានហេខ្ញុំ ដេយឲេយ 
បេេក់ខ្ញុំចំនួន ៣០០ បាត។ ពីដំបូង ខ្ញុំមិនហា៊េនទេជួបគត់ទេ ប៉ុន្តេដេយសារតេខ្ញុំចង់បាន 
បេេក់ដើមេបីដើរលេងជាមួយមិត្តភក្ដិ ទើបខ្ញុំសមេេចចិត្តទេជួបគត់។ យើងបានដើរជាមួយគ្នេ 
ហើយខ្ញុំក៏បានឆមក់លុយពីដេរបស់គត់ និងបានរត់បាត់។"

ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា សិស្សសាលាដ្យមួយចំនួនដ្លទើបត្រវនថ្ន្ក់ទី ៧ ានទ្ 
ច្វងខារា៉្អូខ េន្ក្នុងទីក្ុមង ដ្យសារត្ពួកគ្ចង់ឃើញថានអ្វីកើិឡើងន្ទីន្ះ។ ការស្្វ 
ជ្្វក៏ានកំណិ់រកកន្ល្ងផ្ស្ងទវិដ្លានាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកតា្ត្ ដ្លអាចរួមចំណ្កធ្វើឲ្យកុមារ 
ងយរងគ្្ះផងដ្រ ដូចា ការធ្វើដំណើរត្ា្ន្ក់ឯងតាមផ្លូវទ្ផ្ទះ ឬកុមារដ្លដើរល្ងត្ា្ន្ក់ឯងន្
កន្ល្ងដាច់ស្យាលដ្យមិនានមើលថ្ (ដូចា ងូិទឹកត្ា្ន្ក់ឯងក្នុងទន្ល្ ចូលទ្ល្ងក្នុងព្្ ឬ 
ទ្ដងទឹកត្ា្ន្ក់ឯង)។

កន្ល្ងដ្លន្ដាច់ត្ឯងក៏អាចបង្កការវិាកដល់ការអន្តរាគមន៍ផងដ្រ ហ្ិុមដូច្ន្ះ រឹិត្បង្កើនគ្្ះ
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ថ្ន្ក់ដល់កុមារទ្នឹងការរំល្ភបំពានដ្លបង្កឡើងដ្យជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ។ ឧ. ានការ 
រាយការណ៍ពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទក្នុងិំបន់ដាច់ស្យាលន្ប្ទ្សកម្ពុា ដ្យលើកឡើងថ 
មន្្តីនគរាលសា្ទ្ក់ស្ទើរមិនហា៊្នទ្ ឬានភាពយឺិយា៉្វដ្យសារត្ផ្លូវធ្វើដំណើរពិាក និងឆ្ង្យ។ 
សិស្សសាលាក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ានស្នើឡើងថ អន្តរាគមន៍ការពារមិនគួរានត្ន្ទីក្ុមងប៉ុមណ្ណ្ះទ្    
ប៉ុមន្ត្គួរត្ានន្តាមិំបន់ជនបទដាច់ស្យាលផងដ្រ។ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ន្ក្នុង
ខ្ិ្តសវមរាប ានលើកឡើងថ “ប៉ូលិសមិនានទ្កន្ល្ងទាំងន្ះឡើយ”។ 

  “ដេយសារតេមិនមានអាជា្ញេធរមានសមត្ថកិច្ច ហើយកន្លេងទាំងនេះជាកន្លេងសា្ងេត់ទៀតនេះ     
មានករណីរំលេភបំពានផ្លូវភេទជាចេើនក្នុងតំបន់ជនបទ។ យា៉េងណក៏ដេយ យើងមិនបានដឹងពី 
វិសាលភាពនេបញ្ហេនេះឡើយ ដេយសារតេយើងមិនមានធនធានគេប់គេេន់សមេេប់បេមូល 
ទិន្នន័យទាំងនេះ។"

ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលក៏ានសង្ក្ិឃើញថ ិំបន់ន្ឆ្ង្យ និងដាច់  
ស្យាលដ្លានជនាិិដើមភាគិិចរស់ន្ គឺាគ្លដ្របស់ជនប្ព្ឹិ្តិ បទល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារ។ 
គិ់ានរវបរាប់ថ “មិនានផ្លូវចូលទ្ក្នុងភូមិ ហើយឪពុមកា្ដ្យមួយានការយល់ដឹងិិចិួចពីបវប 
ការពារកូនរបស់ខ្លួន។ ហ្ិុមផលទាំងន្ះានធ្វើឲ្យកុមារមួយចំនួនទទួលរងការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ”។ 
ន្ះគឺាការព្ួយារម្ភមួយក្នុងការស្្វជ្្វថ្មីៗន្ះ ដ្យបង្ហ្ញថ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស ផ្លូវភ្ទាន 
ធ្វើដំណើរពីទីក្ុមងទ្ិំបន់ដាច់ស្យាល ដ្លានការយល់ដឹងិិចិួចពីការរំល្ភបំពាន ផ្លូវភ្ទ 
និងការក្ងប្វ័ញ្ច ហើយអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល និងអាា្ញ្ធរានភាពសា្ទ្ក់ស្ទើរ ឬមិនអាចទ្កាន់ 
កន្ល្ងទាំងន្ះឡើយ១៣០។  

ពិការភាព 
ការស្្វជ្្វអន្តរាិិានលើកឡើងថ ជនពិការគឺងយរងគ្្ះខា្ល្ំងទ្នឹងក ាររំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
ដ្យសារការរីសរីងពីសង្គម និងការរីសអើងារចនាសម្ព័ន្ធចំព្ះជនពិការដ្លានចាក់ ឫស 
យា៉្ងជ្្១៣១។ យា៉្ងតណក៏ដ្យ ន្ះមិនម្នាការយល់ដឹងរបស់អ្នកសិក្សាមួយចំនួនឡើយ។ 
អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សន្កម្ពុា ានអះអាងថធា្ល្ប់ានឃើញ និងលឺថ អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលាន 
ជួយសង្្គោះកុមារពិការទាំងន្ះ និងផ្ដល់ទីជម្ក ហ្ិុមដូច្ន្ះ កុមារពិការទាំងន្ះហាក់ានសំតណងាង
កុមារដ្លមិនពិការផ្ស្ងទវិ។

ស្ជ្ជមបណ្ឌិិា្ន្ក់ន្មជ្ឈមណ្ឌលកុមារពិការក្នុងទីក្ុមងហូជីមិញន្ប្ទ្សសវិតណម ានពន្យល់ថ ឪពុមក 
ា្ដ្យ កុមារពិការមិនសូវយកចិិ្តទុមកដាក់នឹងបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទឡើយ ដ្យសារត្ពួកគិ់សន្និដា្ឋ្នថ កូន
របស់ពួកគិ់មិនានសមិ្ថភាពយល់ពីបញ្ហ្ន្ះ។ ដើម្បីការពារកុមារពីគ្្ះថ្ន្ក់ ន្ការរំល្ភបំពាន    
ស្ជ្ជមបណ្ឌិិន្ះ ានស្នើឲ្យានការទំនាក់ទំនង និងផ្ដល់ព័ិ៌ាន ដល់ឪពុមកា្ដ្យរបស់កុមារពិការ ពីផល 
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ន្ការប្ឡូកនឹងសកម្មភាពផ្លូវភ្ទ។ អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមិនានទទួលសា្គ្ល់រាល់ការ
លំាកដ្លកុមារពិការានជួបប្ទះឡើយ។

កង្វះទំនុកចិត្តលើអាជា្ញេធរ និងអំពើពុករលួយ
អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សតាមទីតាំងស្្វជ្្វាច្ើន ានបង្ហ្ញពីកង្វះទំនុមកចិិ្តលើសមិ្ថភាពរបស់ប៉ូលិស  
ក្នុងការឆ្លើយិប និងដ្ះស្្យបញ្ហ្រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់
ក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ន្ប្ទ្សកម្ពុា ានរំលឹករឿងរា៉្វដូចខាងក្្ម ៖

  “កុមារីមា្នេក់ដេលឪពុកមា្ដេយបានសា្លេប់ចេល តេូវបានពូរបស់នងយកទេចិញ្ចឹម។ ពូ របស់ 
នងអាយុ ៧៧ ឆ្នេំ និងជាអាចារេយមួយរូប១៣២។ ពូរបស់នងបានចាប់រំលេភសេពសន្ថវៈ 
នងកាលពី ៤ ឆ្នេំមុន នេពេលដេលនងមានអាយុ ៦ ឆ្នេំ។ បច្ចុបេបន្ននេះ នងរស់នេក្នុង 
ជមេកមួយរបស់ អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល។ ពូរបស់នងបានទូរស័ព្ទមកនងកាលពីរ 
ឆ្នេំកន្លងទេ និងបានបេេប់នងថ គត់ចង់រួមភេទជាមួយនងម្ដងទៀត។ នយិកាអង្គការ                           
មិនមេនរដ្ឋេភិបាលនេះក៏បានថតសម្លេង សន្ទននេះទុក ប៉ុន្តេមិនបានប្ដឹងប៉ូលិសឡើយ 
ដេយសារគត់មិនជឿជាក់ថ ប៉ូលិសនឹងដេះសេេយរឿងក្ដីនេះដេយយុត្តិធម៌ឡើយ"។ .

១៣២ អាចារ្យគឺាអ្នកដ្លត្ូវានគ្អញ្ជមើញឲ្យធ្វើ
ាប្ធានក្នុងពិធីបុមណ្យក្នុងភូមិ។

១៣០ អង្គការ Action Pour Les Enfants 
(ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤) ការសុមើបអង្ក្ិ 
ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ លើកុមារក្្មរូបភាព 
ាភ្ញៀវទ្សចរ ៖ ការវិភាគនិនា្ន្ការ 
និងបញ្ហ្ប្ឈម ន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
និងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទលើកុមារន្កម្ពុា។ 
សូមមើលអង្គការ UNICEF ឆ្ន្ំ២០១១ ៖ ការវិ
ភាគពីការជួញដូរផ្លូវភ្ទកុមារតាមបតណ្ត្ខ្ ្ិត និង 
ទីក្ុមង មួយចំនួនក្នុងប្ទ្សសវិតណម។

១៣១ អង្គការ Handicap International/Save 

The Children (ឆ្ន្ំ២០១១) ចាកច្ញពី 
ស្ប្អន្តកាល ៖ អំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទលើកុមារពិការ។ 



 66  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបានលើកឡើងថ ៖ "ករណីភាគច្ើន 
ដ្ល បញ្ជូនមកការិយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺានភាពយឺិយា៉្វព្ក ហើយន្ព្លន្ះ ានការ    
ាិ់បង់ភស្តុតាងាច្ើន។ ប៉ូលិសក៏មិនទាន់យល់ច្បាស់ពីនីិិវិធីផ្លូវច្បាប់ន្ឡើយ"។

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល ានបង្ហ្ញពីឧបសគ្គាច្ើនក្នុងការជំរុមញឲ្យប៉ូលិស សុមើបអង្ក្ិ 
ករណីទាំងន្ះ ដ្យសារខ្វះខាិធនធាន មិនានការសម្បសម្ួលរវាងមន្ទីរ និងអង្គភាព មិនទាន់ 
យល់ដឹងពីច្បាប់ និងនីិិវិធី មិនានការសហការពីគ្ួសារ និងឧបសគ្គផ្ន្កភស្តុភារ។ បុមគ្គលិកអង្គការមិន
ម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបានលើកឡើងថ ៖

  "ករណីភាគចេើនដេលបញ្ជូនមកការិយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺមានភាពយឺតយា៉េវពេក ហើយនេពេល 
នេះ មានការបាត់បង់ភស្តុតាងជាចេើន។ ប៉ូលិសក៏មិនទាន់យល់ចេបាស់ពីនីតិវិធីផ្លូវចេបាប់នេ
ឡើយ។ ”

ទ្ះបីាអ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សភាគច្ើនក្នុងទីតាំងស្្វជ្្វន្កម្ពុា ានចាិ់ទុមកជម្កដ្លអង្គការ
មិនម្នរដា្ឋ្ភិាល និងអង្កការសហគមន៍ផ្ដល់ឲ្យន្ះាកន្ល្ងដ្លានសុមវិ្ថិភាព សម្្ប់កុមារកំព្្ 
ជនរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពាន និងកុមារតាមផ្លូវក៏ដ្យ តាមរយៈបទសា្ភ្សាមួយប្ធាន   
គ្ប់គ្ងជម្កទាំងបីានបង្ហ្ញឲ្យឃើញថ មិនានប្ធានគ្ប់គ្ងតណា្ន្ក់ានគ្លនយ្ាយ
ការពារកុមារ ន្ះឡើយ។ ប្ធានគ្ប់គ្ងជម្កា្ន្ក់ន្ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបានរវបរាប់ពីការ សម្្ច
ចិិ្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកបុមគ្គលិកា្ន្ក់ឲ្យមកធ្វើការវិញ បនា្ទ្ប់ពីបុមគ្គលិកន្ះានរំល្ភបំពានលើ 
កុមារន្ក្នុងជម្ក ដ្យសារត្បុមគ្គលិកន្ះាន "អង្វរករ និងសន្យាថមិនធ្វើដូច្ន្ះម្ដងទវិឡើយ"។ 
យា៉្ងតណក៏ដ្យ ក្្យមកទវិ គិ់ានចាប់ផ្ដើមាន "ទំនាក់ទំនងស្ន្ហាាមួយកុមារីា្ន្ក់ដ្ល 
សា្ន្ក់ន្ទីន្ះ។ បនា្ទ្ប់ពីន្ះមក ក៏ានកុមារីា្ន្ក់ានឃើញ ហើយបុមគ្គលិកន្ះក៏ត្ូវានបណ្ត្ញ
ច្ញ ប៉ុមន្ត្មិនានការដាក់បណ្តឹងអាា្ញ្ចំព្ះបុមគ្គលិកន្ះឡើយ។ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល 
ា្ន្ក់ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីក៏ានរវបរាប់រឿងរា៉្វស្ដវងគ្ន្ដ្លាននិយ្ជិិរបស់អង្គការមិនម្ន 
រដា្ឋ្ភិាល មួយផ្ស្ងទវិានបំពានផ្លូវភ្ទ និងានបំណងរួមភ្ទាមួយកុមារីអាយុម ១៣ ឆ្ន្ំ បនា្ទ្ប់
ពីគ្ួសាររបស់កុមារីជឿាក់លើរូបគ្។ បញ្ហ្ន្ះបង្ហ្ញពីការព្ួយារម្ភថ សា្ថ្ប័នដ្លធ្វើការាមួយ 
កុមារ អាចទាក់ទាញជនប្ព្ឹិ្តបទល្មើសផ្លូវភ្ទកុមារ ហើយបុមគ្គលិករបស់សា្ថ្ប័នន្ះ អាចលួងល្ម 
ឲ្យកុមារជួបាមួយជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស។ ដូច្ន្ះ ត្ូវលើកឡើងពីិម្ូវការចាំាច់ក្នុងការរវបចំគ្ល 
នយ្ាយ និងនីិិវិធីការពារកុមារឲ្យានច្បាស់លាស់ និងអនុមវិ្តាន។

ានការរាយការណ៍ពីករណីផ្ស្ងទវិន្ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសដ្លព្យាយាមជួបាមួយកុមារដ្យ
ធ្វើការ ឬស្ម័គ្ចិិ្តធ្វើការន្តាមអង្គការកុមារ១៣៣។ ចំនួនសា្ថ្ប័នដ្លធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរ 
កុមារន្កម្ពុាានការកើនឡើង ដ្យសារត្ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសត្ូវបង្ខំចិិ្តប្ើប្្ស់ វិធីសាស្្តថ្មី 
ដ្យសារត្ានការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកាន់ត្ច្ើន និងគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការប្ដឹងច្ទប្កាន់     ។

ការស្្វជ្្វថ្មីៗបង្ហ្ញថ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទមួយចំនួនគឺាគ្ូបង្វនភាសាអង់គ្ល្ស ឬ 
ានបង្កើិអង្គការរបស់ខ្លួន និងផ្ដល់ាទីជម្កដល់កុមារ (ន្ះគឺានីិិវិធីងយៗន្កម្ពុា)១៣៥។
អ្នកផ្ដល់បទសា្ភ្សមួយចំនួនន្ប្ទ្សស្ ានបង្ហ្ញពីការព្ួយារម្ភយា៉្ងខា្ល្ំងចំព្ះអំពើពុមករលួយ
ក្នុងមូលដា្ឋ្ន ដ្លអាចរាំងស្ទះដល់ការអនុមវិ្តច្បាប់ប្ឆំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ។ បុមគ្គលិកអង្គការ មិន
ម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ន្ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ ានលើកឡើងថ ៖

  "មានករណីជាចេើនដេលប៉ូលិសអន្តរជាតិបានខិតខំបេឹងបេេងបងេ្កាបជនបេពេឹត្តិបទល្មើសក្នុងរូប
ភាពជាភ្ញៀវទេសចរ ដេយតាមដនជនបេពេឹត្តិបទល្មើសទាំងនេះក្នុងបេទេសជាចេើន។ បន្ទេប់ 
ពីមានការចាប់ខ្លួនពីប៉ូលិសក្នុងបេទេសថេ ជនបេពេឹត្តិបទល្មើសជាចេើនតេូវបានតុលាការដេះ
លេង ដេយសារតេអំពើពុករលួយ។ "

១៣៣ អង្គការ Olszewski, P (ឆ្ន្ំ២០១១) 
បុមរសក្នុងទីក្ុមង ៖ កាស្ិភ្នំព្ញប៉ុមស្ត៍ ស្ង្ទី២៥ 
ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១១។ សូមមើលអង្គការ Action 

Pour Les Enfants (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤) 
ការសុមើបអង្ក្ិ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទ 
លើកុមារក្្មរូបភាពាភ្ញៀវទ្សចរ ៖ ការវិភាគ 
ននិា្ន្ការ និងបញ្ហ្ប្ឈមន្ការរំល្ភបំពា
នផ្លូវភ្ទកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទលើ 
កុមារន្កម្ពុា។

១៣៤ សូមមើលអង្គការ Action Pour 

Les Enfants (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៤) 
ការសុមើបអង្ក្ិជនប្ព្ឹិ្តិ បទល្មើសផ្លូវភ្
ទលើកុមារក្្មរូបភាពាភ្ញៀវ ទ្សចរ ៖ 
ការវិភាគនិនា្ន្ការ និងបញ្ហ្ប្ឈមន្ការរំ
ល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ច 
ផ្លូវភ្ទលើកុមារន្កម្ពុា។

១៣៥ អង្គការ Save The Children (ខ្កុមម្ភៈ ឆ្ន្ំ 
២០០៩) ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសផ្លូវភ្ទន្គ្ប់ទី
កន្ល្ង ៖ ការសុមើបអង្ក្ិពីការបំពានផ្លូវភ្ទ និង
ការជួញដូរកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរន្ស្ កម្ពុា 
និងភាូ។
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បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ានលើកឡើងថ ៖ "ព្លខ្លះ ជនរំល្ភ       
បំពានគឺាសាច់ញាិិរបស់អ្នកានអំតណច។ ករណីប្បន្ះ ច្ើនត្ានការលាក់ាំង"។

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ានលើកឡើងថ ៖ "ព្លខ្លះ ជនរំល្ភ       
បំពាន គឺាសាច់ញាិិរបស់អ្នកានអំតណច។ ករណីប្បន្ះ ច្ើនត្ានការលាក់ាំង"។

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់ក្នុងខ្ិ្តសវមរាបន្ប្ទ្សកម្ពុា យល់ថ ខណៈដ្លាន 
ច្បាប់ប្ឆំងអំពើពុមករលួយ ប្្ក់បវវិ្សរ៍ដ៏ទាបរបស់អាា្ញ្ធរានសមិ្ថកិច្ចានជំរុមញឲ្យពួកគ្
ពុមករលួយដើម្បីរកានប្្ក់បវវិ្សន៍ដ៏សមរម្យមួយ។ គិ់ានពន្យល់ថ ព្លខ្លះ ករណីរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទត្ូវាន ចាិ់ទុមកថមិនសូវផ្ដល់ប្្ក់ច្ើនដល់អាា្ញ្ធរ ហើយអាា្ញ្ធរផ្ទ្ល់ក៏អាចពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុងការរំល្ភបំពាន ឬករណីដ្លជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសាអ្នកាន ឬានអំតណច។ បុមគ្គលិកអង្គការមិន  
ម្នរដា្ឋ្ភិាលក្នុងខ្ិ្តសវមរាប ានបង្ហ្ញពីការព្ួយារម្ភ ៖ "ពេលខ្លះ ជនរំលេភបំពានគឺជាសាច់
ញាតិរបស់អ្នកមានអំណច។ ករណីបេបនេះ ចេើនតេមានការលាក់បាំង។" 

ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុងន្ប្ទ្សសវិតណម សិស្សសាលាឯកជនមួយ ក្ុមមហាក់ទទួលសា្គ្ល់ថការ 
ប្ើប្្ស់អំតណច និងប្្ក់ខុមសច្បាប់គឺាិថភាពដ្លកើិានក្នុងសាលា និងសហគមន៍ របស់ខ្លួន។
សិស្សាច្ើនក៏ានដឹងថ ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួនសូកា៉្ន់ាមួយអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន ក្ល្ងបន្លំសំបុមត្ 
កំណើិ ដើម្បីរវបការកូនស្ីដ្លមិនទាន់គ្ប់អាយុមឲ្យបុមរសអាសុមីបូពា៌្ ដើម្បីានប្្ក់។ 
ាទូទ្ ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសមិនានទទួលខុមសត្ូវលើអាកប្បកិរិយារំល្ភបំពានរបស់ខ្លួន
ឡើយ ៖ "បេសិនបើ  មនុសេសពេញវ័យមិនបានចាត់ទុកការរំលេភបំពានជាករណីធ្ងន់ធ្ងរផង 
ហេតុអ្វីបានជាយើងតេូវខ្វល់នេះ?"

តាមការស្្វជ្្វ ាទូទ្ច្ើនានការចរចាក្្ប្ព័ន្ធិុមលាការរវាងជនរងគ្្ះ និងជនប្ព្ឹិ្តិ 
បទល្មើស។ ឧទាហរណ៍ ន្ទីក្ុមងឈវងម៉្ន្ប្ទ្សស្ ានការរកឃើញថ ន្ព្លានករណី  
សកម្មភាពផ្លូវភ្ទមិនទាន់គ្ប់អាយុមក្នុងទំនាក់ទំនងស្នហារបស់កុមារ ដូចាកុមារារំល្ភស្ពសន្ថវៈ 
មិិ្តស្ីរបស់ខ្លួន ឪពុមកា្ដ្យច្ើនស្វ្ងរកការសម្ុមះសម្ួលរវាងគ្ួសារទាំងពីរាាងចាិ់វិធានការ 
តាមផ្លូវច្បាប់។ សិស្សានលើកឡើងនូវករណីឪពុមកា្ដ្យកុមារីដ្លាជនរងគ្្ះការរំល្ភស្ពសន្ថវៈ 
(ព្មទាំងកុមារីដ្លានព្មព្វងរួមភ្ទាមួយមិិ្តប្ុមសរបស់ខ្លួន) ានគំរាមកំហ្ងថនឹងចាិ់វិធាន 
ការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទទួលានសំណងជំងឺចិិ្តពីឪពុមកា្ដ្យខាងប្ុមស។ ប៉ូលិសន្ប្ទ្សសវិតណម 
ចាិ់ទុមកករណីរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទាករណីរដ្ឋប្បស្ណី ដ្យទាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់គ្ួសារាាង 
ករណីព្ហ្មទណ្ឌ។ 

ន្ទីក្ុមងហ្ហ្វុងន្ប្ទ្សសវិតណម សិស្សសាលាឯកជនមួយ ក្ុមមហាក់ទទួលសា្គ្ល់ថការប្ើ 
ប្្ស់អំតណច និងប្្ក់ខុមសច្បាប់គឺាិថភាពដ្លកើិានក្នុងសាលា និងសហគមន៍របស់ខ្លួន។ 
សិស្សាច្ើនក៏ានដឹងថ ឪពុមកា្ដ្យរបស់ខ្លួនសូកា៉្ន់ ាមួយអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន ក្ល្ងបន្លំសំបុមត្ 
កំណើិ ដើម្បីរវបការកូនស្ីដ្លមិនទាន់គ្ប់អាយុមឲ្យបុមរសអាសុមីបូពា៌្ ដើម្បីានប្្ក់។ ាទូទ្ 
ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស មិនានទទួលខុមសត្ូវលើអាកប្បកិរិយារំល្ភបំពានរបស់ខ្លួនឡើយ ៖ 

"បេសិនបើមនុសេសពេញវ័យ មិនបានចាត់ទុកការរំលេភបំពានជាករណីធ្ងន់ធ្ងរផង ហេតុអ្វីបាន 
ជាយើងតេូវខ្វល់នេះ?" ប្ព្ណី ឬជំនឿតាមមូលដា្ឋ្នក៏ាផ្ន្កមួយ ដ្លរារាំងដល់កិច្ច ខិិខំប្ឹង 
ប្្ងការពារកុមារផងដ្រ ដូចដ្លបុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាលា្ន្ក់
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សិស្សស្ីា្ន្ក់ន្កម្ពុាានរវបរាប់ថ   ៉កុមារាអាយុម ៧ ឆ្ន្ំា្ន្ក់ ត្ូវានល្កសង្ឃក្នុងវិ្តមួយ
ចាប់រំល្ភន្ព្លដ្លកុមារាន្ះមករវនភាសាអង់គ្ល្ស ហើយមិនានសិស្សផ្ស្ងទវិ 
ន្ទីន្ះ។ ល្កសង្ឃា្ន្ក់ន្ះត្ូវានចាប់ខ្លួន ប៉ុមន្ត្គ្ួសាររបស់ល្កសង្ឃន្ះ ានសូកា៉្ន់ 
ប៉ូលិសដើម្បីដ្ះល្ងខ្លួនល្កពីមន្ទីរឃុមំឃំង។ បច្ចុប្បន្នន្ះ កុមារាន្ះានសភាពស្ងៀមសា្ង្ិ់ 
និងមិនសូវនិយាយស្ដីាមួយអ្នកជិិខាង ឬមិិ្តចាស់របស់ខ្លួនឡើយ  ៉។

ន្ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរីន្ប្ទ្សកម្ពុា ានបង្ហ្ញពីការព្ួយារម្ភយា៉្ងខា្ល្ំងពីជំនឿរបស់ជនាិិដើម
ភាគិិចភ្នង ក្នុងការទទួល យកសំណងក្នុងទម្ង់ាអំណ្យ ប្្ក់ ឬសិ្វពាហនៈពីអ្នកប្ព្ឹិ្តិខុមស 
ដ្លកំពុមងត្ន្អនុមវិ្តន្ឡើយ។ គិ់ានពន្យល់ថ ប្សិនបើរកឃើញថ បុមគ្គលា្ន្ក់ក្នុងភូមិាន 
ចាប់រំល្ភស្ពសន្ថវៈក្ម្ងា្ន្ក់ ន្ះគ្ួសាររបស់ជនរងគ្្ះអាចទាមទារ អំណ្យពីជនប្ព្ឹិ្តិបទ 
ល្មើសាាងបញ្ជូនជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសន្ះទ្ិុមលាការ ឬប៉ូលិស។ បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល 
ន្ះានបញ្ជ្ក់ថ ានប្ាជនប្ហ្ល ៦០% ដ្លន្ប្កាន់ ខា្ជ្ប់ទា្ល្ប់ប្បន្ះ១៣៦ ហើយយល់ថ 
ការ ដាក់ពិន័យន្ះមិនទាន់សមនឹងទង្វើដ្លានប្ព្ឹិ្តិ ឬរារាំង ជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសន្ះឡើយ 
ដ្យសារ ត្វាអាចនឹងជំរុមញឲ្យជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើសប្ព្ឹិ្តិបទឧក្ិដ្ឋន្ះម្ដងហើយម្ដងទវិ"។ គិ់
ក៏ានលើកឡើងករណីរំល្ភស្ពសន្ថវៈដ្លបុមរសអាយុម ៤៣ ឆ្ន្ំ ា្ន្ក់ានប្ព្ឹិ្តិលើកុមារីអាយុម ៤ 
ឆ្ន្ំា្ន្ក់បនា្ទ្ប់ពីគ្ួសារជនរងគ្្ះទទួលានសំណងជំងឺចិិ្តពីជនប្ព្ឹិ្តិបទល្មើស។ សិស្សស្ីា្ន្ក់ 
ានរវបរាប់ករណីដូចខាងក្្ម ៖   

"កុមារាអាយុ ៧ ឆ្នេំ មា្នេក់ តេូវបានលេកសងេឃក្នុងវត្តមួយចាប់រំលេភនេពេលដេលកុមារានេះ 
មករៀនភាសាអង់គ្លេស ហើយមិនមានសិសេសផេសេងទៀតនេទីនេះ។ លេកសងេឃមា្នេក់នេះតេូវ 
បានចាប់ខ្លួន ប៉ុន្តេគេួសាររបស់លេកសងេឃនេះ បានសូកបា៉េន់ប៉ូលិសដើមេបីដេះលេងខ្លួនលេកពី
មន្ទីរឃុំឃាំង។ បច្ចុបេបន្ននេះ កុមារានេះមានសភាពស្ងៀមសា្ងេត់ និងមិនសូវនិយាយស្ដីជាមួយអ្នក
ជិតខាង ឬមិត្តចាស់របស់ខ្លួនឡើយ។”

១៣៦ យ្ងតាម Gourley 
(ឆ្ន្ំ២០០៩) គុមណិម្ល្ផ្ន្កវប្បធម៌ 
ន្ការការពារក្រ្តិ៍ឈ្ម្ះគ្ួសារ សុមខុមដុមមនីយភាព 
សង្គម និងការគ្រពតាមឋានានុមក្ម ធ្វើឲ្យឪពុមក 
ា្ដ្យទទួលយកដំណ្ះស្្យក្្ប្ព័ន្ធ 
ិុមលាការ ការរវបការកូនាមួយជនប្ព្ឹិ្តិបទ 
ល្មើស និងការរំលូិ កូនាដំណ្ះស្្យដ្ល  
អាចទទួលយកានចំព្ះការរំល្ភបំពានផ្លូវ
ភ្ទ។ Gourley, S (ឆ្ន្ំ២០០៩) ផ្លូវកតណ្ត្ល 
៖ ការបំព្ញចំណ៉ចខ្វះខាិរវាងវប្បធម៌ប្ាជន 
កម្ពាុ និងសិទ្ធិកុមារ  ៖ គណៈកា្ម្ធិការអង្គការ  
មិនម្នរដា្ឋ្ភិាលស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ទីក្ុមងភ្នំព្ញ។



សេចក្តីសន្និដ្ឋេន

ជំពូក ៥ 
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ផ្នេកនេះបងា្ហេញពីសេចក្តីសន្និដ្ឋេនសំខាន់ៗនេការសេេវជេេវ សមេេប់សមាសធាតុសំខាន់ៗនេការ
សិកេសា ដូចជា ចំណេះដឹង ឥរិយាបទ និងការបេពេឹត្តពេមទាំងភាពងាយរងគេេះ និងជមេើសនន 
ដេលធ្វើឡើង ដេយគមេេងសសរស្តម្ភបងា្កេរកុមារភាព។ អនុសាសន៍ជាយុទ្ធសាសេ្តសមេេប ់ការធ្វើ 
អន្តរាគមន៍បេកបដេយបេសិទ្ធភាព ក៏តេូវបានដក់បញ្ជូលផងដេរ។ 

ការស្វេងយល់អំពីការរំលេភបំពានផ្លូវភេទកុមារ
អ្នកផ្តល់បទសា្ភ្សភាគច្ើន ានចំណ្ះដឹងមូលដា្ឋ្និិចិួច អំពីការរំល្ភបំពានកុមារ និង សិទ្ធិ 
កុមារ។ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ត្ូវានមនុមស្សព្ញវ័យ និងកុមារយល់ក្នុងលក្ខណៈ ចង្អៀិ 
ថាការចាប់រំល្ភកុមារី។ កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យភាគច្ើន យល់ឃើញអំពីច្បាប់ដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង 
អាយុមយល់ព្មរួមភ្ទភាគច្ើនថាទម្ង់មួយន្ភាពគ្បដណ្តប់ មិនម្នយល់ថាយន្តការ 
ការពារមួយសម្្ប់កុមារទ្។ ការវិច្ឆ៍យលើអ្វីដ្លអាចបង្កើិានាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ ច្ើនត្ 
ពឹងផ្អ្កលើកាលៈទ្សៈមួយចំនួន គិិរួមទាំងអាយុមរបស់ដ្គូរួមភ្ទ ទំនាក់ទំនងរបស់បុមគ្គលន្ះ 
ាមួយកុមារ និងទ្ះាកុមារីន្ះ ាស្្តីបរិសុមទ្ធ ឬមិនម្នក៏ដ្យ។

សិស្សដ្លរវនជំនាញ កុមារដ្លធ្វើការងរ និងកុមារន្តាមផ្លូវ ព្មទាំងសិស្សសាលាឯកជន 
ហាក់បីដូចាានការយល់ដឹងអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ានច្ើនាងសិស្សសាលារដ្ឋ។ 
មិនត្ប៉ុមណ្ណ្ះ អ្នកផ្តល់បទសា្ភ្សភាគច្ើន ានអារម្មណ៍ថ ាទូទ្ កុមារីច្ើនត្ងយរងគ្្ះ
ពីការរំល្ភបំពាន ច្ើនាងកុមារា។ ាការពិិ ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ មិនត្ូវានគ្យល់ឃើញ           
ទូលំទូលាយថាអ្វីដ្លអាចកើិានចំព្ះកុមារាឡើយ ដ្លវាានភាពាប់ទាក់ទងយា៉្ងខា្ល្ំង 
សម្្ប់ការកំណិ់អិ្តសញ្ញ្ណ និងការឆ្លើយិបទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារា។

សរុមបមក មនុមស្សព្ញវ័យ និងកុមារាច្ើន ហាក់បីដូចាពុមំានការយល់ដឹងគ្ប់គ្្ន់អំពីការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងវិធីាក់ស្ត្ងក្នុងការកំណិ់ ការបង្ក្រ ឬការឆ្លើយិប ទ្នឹងការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារន្ះឡើយ។ ក្នុងចំណ្មក្ុមមទាំងអស់ដ្លានសា្ភ្ស ឳពុមកា្ត្យ ានបង្ហ្ញអំពីកម្ិិ 
ន្ការយល់ដឹងទាបបំផុមិអំពីបញ្ហ្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ ារួម លទ្ធផលរកឃើញន្ះ អាច
ានសារៈសំខាន់ខា្ល្ំងបំផុមិក្នុងការពិចារតណ អំពីការបង្កើិភាពខា្ល្ំង និងការឆ្លើយិបទ្នឹងគ្ប់ទម្ង់ 
ន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ន្ក្នុងសហគមន៍។ កង្វះការយល់ ដឹងអំពីមូលដា្ឋ្នន្ការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ ានន័យថ ឳពុមកា្ត្យ និងអ្នកានកាិព្វកិច្ច ទំនងាពុមំានកំណិ់ពីគ្្ះថ្ន្ក់ និងករណី 
នានាទុមកាមុមនក្នុងអំឡុងព្លទំនាក់ទំនងដ្លាន ការរំល្ភបំពាន។ ដ្យហ្ិុមន្ះ ទើបធ្វើឱ្យាន 
ការរាំងស្ទះដល់ឱកាសរក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ ក៏ដូចាការឆ្លើយិបារួមរបស់អ្នកពួកគ្ ទ្នឹង 
ិម្ូវការរបស់កុមារ។ 

កុមារមួយចំនួន ានកំណិ់ពីការរួមភ្ទតាមរន្ធគូថ ការរួមភ្ទតាមាិ់ ការចូលរួម/ការមើលរូបភាព 
អាសអាភាស ឬការសម្្ចកាមដ្យខ្លួនឯង ថាសកម្មភាពផ្លូវភ្ទដ្លានការរំល្ភបំពាន។ 
ការយល់ដឹងាទូទ្ ហាិ់ដូចាបង្ហ្ញថ ការចំពានផ្លូវភ្ទ គឺាអ្វីដ្លកើិច្ញពីប្ភពខាងក្្ 
គ្ួសារ និងសហគមន៍ ាពិស្ស គឺន្កន្ល្ងដ្លានការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារន្ះ។
ទ្ះបីាយា៉្ងន្ះក្តី ក្នុងព្លាមួយគ្ន្ន្ះ បច្ច្កវិទ្យាដ៏ទាក់ទាញដ្លប្ើប្្ស់ដ្យអ្នកប្ព្ឹិ្ត
ិបទល្មើសផ្លូវភ្ទបរទ្ស និងក្នុងស្ុមក កម្នឹងកំណិ់ានថាប្បបទ ឬទម្ង់ ន្ការរំល្ភបំពាន 
តណស់។ ន្ព្លដ្លកុមារ ានដឹងពីគ្្ះថ្ន្ក់ដ្លធ្វើឡើង ដ្យអ្នករំល្ភបំពាន កុមារទាំងន្ះ 
ភាគច្ើនត្ងពុមំានជំនាញ ឬយុមទ្ធសាស្្តគ្ប់គ្្ន់ក្នុងការការពារខ្លួនឯងពីការរំល្ភបំពានដ្លអាច 
កើិាន។ បញ្ហ្ន្ះ ត្ូវានកំណិ់ថាកតា្ត្គ្្ះថ្ន្ក់ដ៏សំខាន់មួយ  ដ្យសារគ្ានដឹងថ អ្នក
ប្ព្ឹិ្តបទល្មើសផ្លូវភ្ទលើកុមារ ានយកប្វបលើគ្ួសារ និងឳពុមកា្ត្យដ្លគ្ម្នមន្ទិលសង្ស័យ 
ដើម្បីានលទ្ធភាពចូលទ្រកកុមារ។ 

ជំពូក ៥ ៖ សេចក្តីសន្និដ្ឋេន
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អ្នកស្្វជ្្វានកំណិ់ប្ភពសំខាន់ៗចំនួន ៥ អំពីផ្លូវភ្ទ និងបញ្ហ្ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភ្ទសម្្ប់កុមារ 
ានដូចា ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ៊ីនធើរណិិ មិិ្តភក្តិ សាលារវន យុមទ្ធនាការព័ិ៌ានាសាធារណៈ 
និងបទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួន ព្មទាំងការសង្ក្ិនានា។ ទ្ះបីាកុមារានកំណិ់ថ ឳពុមកា្ត្យរបស់ខ្លួន 
គឺាអ្នកដ្លានឥទ្ធិពលបំផុមិន្ក្នុងជីវិិរបស់ពួកគ្ ប៉ុមន្ត្ឳពុមកា្ត្យមិនានរកឃើញថាប្ភព
ផ្តល់ព័ិ៌ានដ៏សំខាន់ន្ះទ្។ អ្វីដ្លលើសពីន្ះ កុមារាច្ើនានបង្ហ្ញពីភាពភ័យខា្ល្ចក្នុងការ 
លាិត្ដាងអំពីបញ្ហ្ផ្ទ្ល់ខ្លួនាមួយឳពុមកា្ត្យរបស់ខ្លួន រួមទាំងបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទផងដ្រ។ កុមារដ្ល 
ានចូលរវន ានទទួលព័ិ៌ានអំពីកាយវិភាគសាស្្ត និងសុមខភាពបន្តពូជ ន្ឯសាលារវន និង 
ពីអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល ប៉ុមន្ត្កុមារទាំងន្ះកម្ទទួលានព័ិ៌ានលម្អិិ ដ្លផ្ត្ិាពិស្ស
លើយុមទ្ធសាស្្តបង្ក្រការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារតណស់។ ន្ះគឺាចំណ៉ចខ្វះខាិដ៏ធំមួយក្នុងឱកាស 
ន្ការបង្ក្រ និងការពារកុមារពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។

បន្ថ្មពីលើន្ះ លំនាំដ៏គួរឱ្យកិ់សា្គ្ល់មួយដ្លត្ូវានរកឃើញន្ក្នុងការសិក្សាទាំងមូល 
គឺភាពរឹងទទឹងរបស់ឳពុមកា្ត្យ និងគ្ូបង្វនក្នុងការផ្តល់ការអប់រំអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទដល់កុមារ 
ដ្យសារពួកគ្ខា្ល្ចថ ការធ្វើដូចន្ះ អាចជម្ុមញឱ្យានការសាកល្បង និងការប្ើអាកប្បកិរិយា 
មិនសមទំនងក្នុងបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ។ បើទ្ះបីាានបញ្ហ្ដូចន្ះក្តី ក៏កុមារាច្ើនន្ក្នុងទីតាំង
ស្្វជ្្វន្ក្នុងប្ទ្សស្ និងប្ទ្សសវិតណម ានចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទទ្
ហើយ និងពុមំទទួលានព័ិ៌ានត្ឹមត្ូវ និងគួរឱ្យទុមកចិិ្តានគ្ប់គ្្ន់អំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទពីមនុមស្ស
ព្ញវ័យដ្លអាចទុមកចិិ្តានឡើយ ានន័យថ កុមារានទទួលព័ិ៌ានាច្ើនអំពីបញ្ហ្ន្ះ 
ដ្លអាចានលក្ខណៈត្ឹមត្ូវ ឬមិនត្ឹមត្ូវពីប្ភពព័ិ៌ានក្្ផ្លូវការ ដូចា ពីមិិ្តភក្តិ ទូរទស្សន៍ 
ប្ព័ន្ធផ្សព្តផ្សាយ និងអ៊ីនធើរ    ណិិ។ ទង្វើន្ះគឺារឿងមួយដ៏គួរឱ្យព្ួយារម្ភ ដ្យសារថ វាាន 
ធ្វើឱ្យកុមារ ស្ថិិន្ក្នុងគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការប្ឈមនឹងឥរិយាបទរួមភ្ទ ដ្លប្កបដ្យគ្្ះថ្ន្ក់ 
និង ទទួលរងនូវការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកាន់ត្ខា្ល្ំង ហើយាលទ្ធផលធ្វើឱ្យកុមារទាំងន្ះងយ 
រងគ្្ះដ្យសារជំងឺកាមរ្គ ការានកូនច្ដន្យ ជំងឺផ្ន្កសា្ម្រិី និងផលវិាកន្ការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទកុមារ។ មិនត្ប៉ុមណ្ណ្ះ កង្វះការប្្ស្័យទាក់ទងរវាងមនុមស្សព្ញវ័យដ្លអាចទុមកចិិ្តាន 
និងកុមារ អាចធ្វើឱ្យកុមាររងគ្្ះដ្យសារការដាក់សា្ព្ធពីមិិ្ត ឬការបង្ហ្ញពីព័ិ៌ានាមួយ 

"មិិ្តភក្តិ" តាមអ៊ីនធើរណិិ ដ្លធ្វើឱ្យកុមារទាំងន្ះ ប្ឈមទ្នឹងដំណើរន្ភាពទាក់ទាញ 
និងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ ទ្ះបីាយា៉្ងន្ះក្តី ឳពុមកា្ត្យ និងសាលារវន ពុមំានរកឃើញថ       
ាប្ភពផ្តល់ព័ិ៌ានដ៏សំខាន់អំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារទ្ ប៉ុមន្ត្ អ្នកទាំងន្ះ 
ានផ្តល់នូវឱកាសសម្្ប់ការឆ្លើយិប ការធ្វើអន្តរាគមន៍ និងគ្្ះថ្ន្ក់ដ្លអាចបង្ក្រាន។។

ឥរិយាបថ និងការបេពេឹត្ត
ឥរិយាបថ ជំនឿ និងការប្ព្ឹិ្តមួយចំនួន ត្ូវានរកឃើញន្ក្នុងទីតាំងស្្វជ្្វនីមួយៗ ដ្លាន
សកា្ត្នុមពលក្នុងការរួមចំណ្កដល់ភាពងយរងគ្្ះរបស់កុមារ ដ្យសារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ 
បញ្ហ្ទាំងន្ះ គឹរួមបញ្ចូលទាំងការហាមឃិ់មិនឱ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទដ្យចំហ ដ្លអាច 
បង្អ្ក់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយ និងការអប់រំអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ និងរបវបបង្ក្របញ្ហ្ន្ះ បញ្ហ្ 
វិសមភាពយ្នឌ័រ និងទំនាក់ទំនងតាមឋានុមក្មរវាងឳពុមកា្ត្យ និងកូន ដ្លអាចធ្វើឱ្យានកង្វះខាិ 
លើការផ្តល់សិទ្ធិអំតណចសម្្ប់ឱកាសន្ការអប់រំ និងកង្វះការទទួលសា្គ្ល ់នូវសិទ្ធិរបស់កុមារ ា 
ពិស្សកុមារី និងការផ្ត្ិាសំខាន់លើភាពបរិសុមទ្ធរបស់មនុមស្សស្ី និងកិិ្តិយសគ្ួសារ ព្មទាំង 
កិិ្តិនាមរបស់សហគមន៍ ដ្លបតណ្ត្លឱ្យានទំន្រាទូទ្ក្នុងការស្តីបន្ទ្សដល់កុមារីដ្យសារ 

"ការចាប់រំល្ភ" ឬទម្ង់តណមួយន្ភាពមិនគប្បីន្បញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងធ្វើឱ្យរារាំងដល់ការឆ្លើយិប 
សមស្បទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ តាមរយៈការបង្កើិឱ្យានវប្បធម៌ន្ភាពស្ងប់សា្ង្ិ់ 
និងការបដិស្ធមិនទទួលយក។

ការស្្វជ្្វន្ះ ផ្ត្ិលើសារៈសំខាន់ន្វប្បធម៌ដ៏រឹងាំ ដ្លានដាក់បន្ទុកលើកុមារី ន្ទូទាំងិំបន់ 
ដ្លិម្ូវឱ្យស្្តីទាំងន្ះត្ូវរក្សាព្ហ្មចារីន្មុមនព្លរវបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បើទ្ះបីាក្នុងការអនុមវិ្ត 
ាក់ស្ត្ង កុមារាច្ើន ត្ូវានរាយការណ៍ថ ានទំនាក់ទំនងប្បនមន្សញ្ច្ិនា ឬានទំនាក់ 
ទំនងផ្លូវភ្ទក៏ដ្យ។ កុមារីច្ើនត្រងការស្តីបន្ទ្ស ាក់ងយ និងជួបការលំាក ដ្យសារ
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ឥរិយាបទផ្លូវភ្ទ មុមនព្លរវបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហើយបើទ្ះបីាពួកគ្ាជនរងគ្្ះពី ការ 
រំល្ភបំពានក៏ដ្យ ក៏ឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយន្ះគឺ ការកំណិ់ និងការរាយការណ៍អំពីការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ។ លើសពីន្ះទវិ ការផ្ត្ិលើការរក្សាកិិ្តិយស របស់កុមារី គឺាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការក្ល្ងធ្វើាថ សកម្មភាពផ្លូវភ្ទន្ះកើិឡើងមិនម្នតាមបំណង ឬកើិឡើង 
ដ្យសារការព្មព្វងន្ះទ្ ហើយសកម្មភាពរួមភ្ទដ្លពុមំានការព្មព្វងន្ះ រួមបញ្ចូលនូវ 
គ្្ះថ្ន្ក់ន្ការប្ព្ឹិ្តតាមផ្លូវភ្ទដ្លគ្ម្នសុមវិ្ថិភាព និងបន្តឱ្យានការរំល្ភបំពាន។ 
អន្តរាគមន៍ន្កម្មវិធី ដ្លឆ្លើយិបទ្នឹងវប្បធម៌ាទូទ្ន្ការស្តីបន្ទ្សឱ្យជនរងគ្្ះ និងលើក
ទឹកចិិ្តឱ្យប្ាជនវ័យក្ម្ងដ្លរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទឱ្យ និយាយច្ញមកក្្ 
គឺានសារៈសំខាន់។ .

ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទាមួយភ្ទដូចគ្ន្ ាពិស្សម្្ប់បុមរសៗ ត្ូវានគ្ាក់ងយ និងចាិ់ទុមកថមិន
អាចទទួលយកានន្ក្នុងសង្គម ន្គ្ប់ទីតាំងសិក្សាទាំងអស់ លើកល្ងត្ន្ប្ទ្សតវ និងន្ 
ទីក្ុមងផិ់តាយា៉្ន្ប្ទ្សស្។ ទ្ះបីាអ្នកផ្តល់សា្ភ្សមួយចំនួន ានដឹងលឺអំពីករណីនានា ឬាន
ដឹងអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារាពីសំតណក់អ្នកប្ព្ឹិ្តល្មើសក្្ស្ុមក និង/ឬក្នុងស្ុមក ប៉ុមន្ត្ការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារា មិនត្ូវានចាិ់ទុមកថាការគំរាមកំហ្ង ឬាបញ្ហ្មួយដ៏ពិិប្្កដទ្។ 
កង្វះការយល់ដឹង និងការទទួលសា្គ្ល់ន្ះ បង្ហ្ញនូវគ្្ះថ្ន្ក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្្ប់កុមារា ដ្លកំពុមង 
រងគ្្ះថ្ន្ក់ ឬរងការឈឺចាប់ដ្យសារការរំល្ភបំពាន។ ជនរងគ្្ះភ្ទប្ុមសទាំងន្ះ អាចានការ 
អាាស់ក្នុងការរាយការណ៍អំពីការរំល្ភបំពានមកលើខ្លួន ឬម្យា៉្ងវិញទវិ ការរាយការណ៍របស់ពួកគ្ 
អាចនឹងត្ូវានគ្ច្្នច្ល។ ដើម្បីដ្ះស្្យនូវបញ្ហ្បនា្ទ្ន់ន្ះ ចាំាច់ត្ូវការការខិិខំប្ឹងប្្ងា
ច្ើន ក្នុងការផ្តល់ព័ិ៌ានដល់កុមារ មនុមស្សព្ញវ័យ អ្នកានកាិព្វកិច្ច និងអាា្ញ្ធរនានា អំពីគ្្ះថ្ន្ក់
ដ៏ពិិប្្កដមួយរបស់កុមារា និងកុមារី ដ្លអាចនឹងត្ូវរងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ 

ភាពក្ីក្ ភាពចាំាច់ក្នុងការផ្តល់ថវិកាសម្្ប់ការអប់រំ និងបញ្ហ្សុមខភាព គឺាបញ្ហ្មួយចំនួនក្នុង     
ចំណ្មបញ្ហ្ទាំងតយដ្លធ្វើឱ្យធា្ល្ក់ចូលទ្ក្នុងបញ្ហ្ជួញដូរផ្លូវភ្ទ។ បញ្ហ្ន្ះបង្ហ្ញអំពីការរវបចំ 
កម្មវិធី និងគ្លនយ្ាយសម្្ប់លើកកម្ពស់ឱកាសការអប់រំ និងវិា្ជ្ជីវៈសម្្ប់កុមារដ្លជួបការ 
លំាក ាពិស្សកុមារទាំងតយតណដ្លធ្វើការ ឬរស់ន្តាមផ្លូវ និងកុមារដ្លងយរងគ្្ះបំផុមិ 
ទ្នឹងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ ដ្យសារត្សា្ថ្នភាពដ៏គួរឱ្យភ័យខា្ល្ចរបស់ពួកគ្។ បន្ថ្មពីលើន្ះ 
ក្នុងទីតាំងស្្វជ្្វទាំងអស់ កុមារត្ូវានរំពឹងថឱ្យសា្ត្ប់ដំបូនា្ម្ន និងគ្រពឳពុមកា្ត្យរបស់ពួកគ្។ 
កាិព្វកិច្ចន្សាច់សារល្ហិិ និងភាពចាំាច់ក្នុងការទ្ទ្ង់គ្ួសាររបស់ពួកគ្ ាញឹកញាប់ ត្ូវាន 
កំណិ់ថាមូលហ្ិុមដ្លធ្វើឱ្យកុមារីធា្ល្ក់ចូលទ្ក្នុងការជួញដូរផ្លូវភ្ទ។ លទ្ធផលរកឃើញន្ះ     
បង្ហ្ញអំពីសារៈសំខាន់ន្ការគំទ្ផ្ន្កហិរញ្ញវិ្ថុ និងសង្គមសម្្ប់គ្ួសារ និងសហគមន៍ ដើម្បីការពារ 
កុមារពីការរំល្ភបំពានឱ្យានកាន់ត្ប្សើរាងមុមន។

ឥទ្ធិពលពីមិិ្តភក្តិ ក៏ត្ូវានរកឃើញផងដ្រថាកតា្ត្រួមចំណ្កដល់គ្្ះថ្ន្ក់ន្ការរំល្ភបំពាន 
ផ្លូវភ្ទ ាពិស្ស ន្ព្លដ្លកុមារានជម្ុមញឱ្យមិិ្តភក្តិរបស់ខ្លួន ចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការដ្ះដូរ 
ផ្លូវភ្ទ។ ការសិក្សាក៏ានរកឃើញទវិថ ការលក់ខ្លួនដើម្បីប្្ក់សម្្ប់មនុមស្សវ័យក្ម្ងមួយចំនួន 
គឺាវិធីម្យា៉្ងដើម្បីដើរឱ្យទាន់នូវវប្បធម៌របស់ភ្ញៀវ។ ការលក់ខ្លួនន្ះ អាចធ្វើឡើងក្នុងទម្ង់ាទំនិញ 
ផ្លូវភ្ទាធម្មតា ឬអាចក្នុងទម្ង់ា ៉ការដ្ះដូរាសា្ភ្រ៉ ដ្លានលក្ខណៈប្យ្លាងន្ះ 
ដ្លពាក់ព័ន្ធ នឹងអំណ្យារបស់របរពីភ្ញៀវ។ ករណីដ៏ទាក់ទាញ ដ្លច្ើនត្ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំទ្ 
ផ្ន្កហិរញ្ញវិ្ថុ និងអំណ្យាសា្ភ្រ ក៏ត្ូវានកិ់ត្្ទុមកាឯកសារ ន្បតណ្ត្ទីតាំងស្្វជ្្វផងដ្រ។ 
ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឱ្យានប្សើរាងមុមនអំពីគ្្ះថ្ន្ក់ន្ការដ្ះដូរាសា្ភ្រ អំណ្យ 
និងវិធីសាស្្តទាក់ទាញផ្ស្ងទវិ ដ្លប្ើប្្ស់ដ្យអ្នកប្ព្ឹិ្តបទល្មើសផ្លូវភ្ទលើកុមារ ដើម្បី 
អាចានលទ្ធភាពចូលទ្រកជនរងគ្្ះ ឬរារាំងជនរងគ្្ះមិនឱ្យនិយាយប្្ប់អ្នកដទ្ចាំាច់ត្ូវធ្វើ
ឡើងសម្្ប់កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យ។ 

ន្គ្ប់ទីតាំងទាំងអស់ ឥទ្ធិពលន្អ៊ីនធើរណិិ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល អំពី 
អាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថផ្លូវភ្ទរបស់កុមារ ានបង្ហ្ញឱ្យឃើញយា៉្ងច្បាស់។ ាទូទ្ ឳពុមកា្ត្យ 
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និងអ្នកានកាិព្វកិច្ច ពុមំានដឹងអំពីឥទ្ធិពលន្ះទ្ ហើយការត្ួិពិនិិ្យលើការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យា
ឌីជីថលរបស់កុមារ ក៏ពុមំានដ្រន្ក្នុងការអនុមវិ្តាក់ស្ត្ង។ ការព្ួយារម្ភដ៏ចម្បងរបស់ឳពុមកា្ត្យ 
និងអ្នកានកាិព្វកិច្ចគឺថ កុមារអាចញៀននឹងហ្គ្មវីដ្អូ ឬងយប្ឈមទ្នឹងរូបភាពអាសអាភាស។ 
ឳពុមកា្ត្យ ឬកុមារមួយចំនួន ានបង្ហ្ញអំពីការយល់ដឹងអំពីការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាទាក់ទាញ 
ដ្លានន្លើអ៊ីនធើរណិិ ដ្លប្ើប្្ស់ដ្យអ្នកប្ព្ឹិ្តល្មើសផ្លូវភ្ទ និងគ្្ះថ្ន្ក់ដ្ល បង្ក 
ឡើងដ្យការប្ព្ឹិ្តប្បន្ះ។ ផ្ទុយទ្វិញ គ្លគំនិិន្ ៉ស្វាផ្តល់ជំនួយ៉ ដ្លាប្ភពអាចឱ្យកុមារ 
ទទួលានព័ិ៌ានសា្ង្ិ់ និងទទួលានការផ្តល់ប្ឹក្សាដើម្បីដ្ះស្្យ បញ្ហ្របស់ពួកគ្ គឺភាគច្ើន 
ពុមំត្ូវានគ្ដឹងឡើយ ដ្លន្ះអាចបញ្ជ្ក់ថ វុមិបសាយថ៍ ការផ្ញើសារាអក្សរ ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុង 
សង្គម និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ស្ងទវិ អាចាវិធីសាស្្តសមស្បាង ដើម្បីអាចឈាន ទ្រកកុមារា
មួយនឹងព័ិ៌ានអំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ ស្វាផ្តល់ជំនួយ អាចានសកា្ត្នុមពល ក្នុងការយកមកប្ើ
ប្្ស់រួមាមួយប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ស្ងទវិ ដើម្បីផ្តល់ការ ធ្វើអន្តរាគមន៍ដ៏ាន ប្សិទ្ធភាពបំផុមិ។.។.

ការឆ្លើយិបទ្នឹងការរំល្ភបំពាន ានភាពខុមសៗគ្ន្ ន្តាមបតណ្ត្ទីតាំងស្្វជ្្វ ផ្ស្ងៗគ្ន្។ 
ក្នុងករណីាច្ើន ការឆ្លើយិប ត្ូវពឹងផ្អ្កលើការបើកចំហទំនាក់ទំនងរវាងឳពុមកា្ត្យ និងកុមារ        
ក៏ដូចាកម្ិិន្ផ្ត្ិទ្លើកិិ្តិយសគ្ួសារ និងកិិ្តិនាមន្ក្នុងគ្ួសារ និងសហគមន៍។ ន្ះគឺ
ាការព្ួយារម្ភដ៏ចម្បងមួយ។ ក្នុងករណីដ្លសារៈសំខាន់ខា្ល្ំងបំផុមិ ត្ូវផ្ត្ិទ្លើកិិ្តិនាម 
វដ្តមួយក៏ានចាប់ឡើង ដ្លកុមារច្ើនត្ពុមំសូវរាយការណ៍ពីការរំល្ភបំពានឱ្យមនុមស្សព្ញវ័យ
ានដឹង ដ្យសារត្ការគិិថានកំហុមស និងភាពអាា៉្ស់ ាលទ្ធផល ឳពុមកា្ត្យច្ើនត្ជ្ើស 
យកវិធីពុមំរាយការណ៍អំពីការរំល្ភបំពានឱ្យអាា្ញ្ធរានដឹង ហើយអាា្ញ្ធរច្ើនត្បដិស្ធអំពី
ការវិ្តានន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារ ន្ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្។ ការរាយការណ៍អំពី
ដំណើររាំងស្ទះក្នុងការទទួលានការឆ្លើយិបសមស្បពីអ្នកានកាិព្វកិច្ច រួមាន កង្វះធនធាន 
កង្វះការសម្បសម្ួលរវាងមន្ទីរ និងអង្គភាព កង្វះចំណ្ះដឹងអំពីច្បាប់ និងនីិិវិធី កង្វះការសហការ 
ពីគ្ួសារ ឧបសគ្គដ៏ស្មុគសា្ម្ញផ្ន្កនីិិវិធី និងនិនា្ន្ការក្នុងការចាិ់ទុមកការរំល្ភបំពានលើកុមារថ 
ាបញ្ហ្គ្ួសារ ឬរឿងរដ្ឋប្បស្ណី។

ឧបសគ្គ និងឱកាសសមេេប់ការធ្វើអន្តេរាគមន៍
កតា្ត្សំខាន់ៗមួយចំនួន ត្ូវានកំណិ់ថានរួមចំណ្កដល់ភាពងយរងគ្្ះរបស់កុមារពីការ 
រំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ។ ក្នុងចំណ្មកតា្ត្ទាំងន្ះ សា្ថ្នភាពគ្ួសារ រួមទាំង ការប្ើប្្ស់គ្ឿងញៀនន្
ក្នុងគ្ួសារ ការប្កាក់សម្ព័ន្ធភាពន្ក្នុងគ្ួសារ និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្ួសារ គឺាករណី ដ្លកើិ  
ានញឹកញាប់បំផុមិ។ ការរកឃើញន្ះ បង្ហ្ញឱ្យឃើញសារាថ្មីនូវិម្ូវការការគំទ្ ផ្ន្កសង្គម និង 
ហិរញ្ញវិ្ថុដ្លត្ូវផ្តល់ឱ្យគ្ួសារ និងសហគមន៍ ដូចាកុមារា្ន្ក់ៗ។ 

វិ្តានន្ឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរ និងទ្សចរណ៍ ន្ក្នុងទីតាំងជិិៗន្ក្នុងស្ុមក ានបង្ហ្ញឱ្យ 
ឃើញពីកតា្ត្គ្្ះថ្ន្ក់មួយផ្ស្ងទវិដ្លអាចធ្វើឱ្យានភាពងយរងគ្្ះដល់កុមារ។ 
ាពិស្ស ន្ព្លដ្លកុមារធ្វើការក្នុងមុមខរបរដូចា អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ ាមគ្គុទ្សន៍ទ្សចរណ៍ 
ឬធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មស្វាកម្ម ការដ្លកុមារន្ជិិអ្នកធ្វើដំណើរ អាចធ្វើឱ្យពួកគ្ងយរងគ្្ះ 
ខា្ល្ំងទ្នឹងភាពទាក់ទាញ និងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទ។ ទ្ះបីាយា៉្ងន្ះក្តី កុមារ និងមនុមស្សព្ញវ័យ 
ន្ក្នុងការសិក្សាន្ះ ពុមំានផ្តល់គំនិិាទូទ្ថ អ្នកទ្សចរ និងអ្នកធ្វើដំណើរគឺាគ្្ះថ្ន្ក់ ន្ះទ្ 
ហើយភាគច្ើន រដា្ឋ្ភិាល ពុមំានចាិ់ទុមកថបញ្ហ្ន្ះគឺាបញ្ហ្អាទិភាពបំផុមិទ្ ដ្លកតា្ត្ន្ះ 
បញ្ជ្ក់ថ យុមទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការគំទ្ គឹានសារៈសំខាន់តណស់ន្ក្នុងវិស័យ
ន្ះ។ យុមទ្ធនាការប្បន្ះ អាចជួយអប់រំអ្នកធ្វើដំណើរ និងអ្នកទ្សចរអំពីរបវបដ្លពួកគ្អាចជួយ 
បង្កើិឱ្យានបរិយាកាសទ្សចរណ៍ប្កបដ្យសុមវិ្ដិភាពសម្្ប់កុមារ និងយកចិិ្តទុមកដាក់គំទ្    
សា្ថ្នភាពគ្្ះថ្ន្ក់សម្្ប់កុមារក្នុងមូលដា្ឋ្ន។



 74  |  ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព

ក្្ពីកុមារដ្លរស់ន្ជិិិំបន់ទ្សចរណ៍ កុមារដ្លរស់ន្ទីឆ្ង្យ និងទីដាច់ស្យាល ក៏ងយនឹង 
រងគ្្ះផងដ្រ ាពិស្ស ន្ព្លដ្លអ្នកប្ព្ឹិ្តបទល្មើសផ្លូវភ្ទ ានចាកច្ញពីទីក្ុមងឆ្ព្ះទ្ 
កាន់គ្លដ្ន្ិំបន់ឆ្ង្យដាច់ស្យាល ដ្លការយល់ដឹងអំពី ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទានកម្ិិ 
ទាប ហើយអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល និងអាា្ញ្ធរ ានការសា្ទ្ក់ស្ទើរក្នុងការចាិ់វិធានការ ឬមិនអាច 
ឈានទ្ដល់កន្ល្ងន្ះាន។ បញ្ហ្ន្ះបង្ហ្ញឱ្យឃើញថ កិច្ចខិិខំប្ឹងប្្ងក្នុងការផ្តល់ព័ិ៌ាន 
អំពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងស្វាការពារដ្លឆ្លើយិបទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ 
គួរត្ផ្តល់ឱ្យលើសពីិំបន់ទីក្ុមងដ្លានប្ាជនរស់ន្ច្ើន ឬទីកន្ល្ងសម្្ប់អ្នកទ្សចរណ៍ និង 
ដ្ចំព្ះទីតាំងឆ្ង្យដាច់ស្យាល ឱ្យានកាន់ត្ច្ើន។ ការសិក្សាន្ះក៏បង្ហ្ញផងដ្រអំពីរបវប 
ដ្លយុមទ្ធសាស្្តប្ើប្្ស់ដ្យអ្នកប្ព្ឹិ្តបទល្មើសផ្លូវភ្ទ ានការផ្ល្ស់ប្តូរានិច្ច ដ្យហ្ិុមន្ះ 
វិធីសាស្្តការពារ និងបង្ក្រ គួរត្ានលក្ខណៈផ្ល្ស់ប្តូរទ្តាមន្ះដ្រ។

បញ្ហ្ការពារកុមារ ហាក់បីដូចាានកំណើនខា្ល្ំងន្ក្នុងរបវបវារៈនយ្ាយ និងរបវបវារៈថ្ន្ក់ាិិ 
ន្គ្ប់ទីតាំងស្្វជ្្វទាំងអស់។ ប៉ុមន្ត្ ទ្ះបីា អ្នកស្្វជ្្វានរកឃើញ ប្ព័ន្ធការពារកុមារ 
ដ្លានជ្ើសរីសន្គ្ប់ទីតាំងស្្វជ្្វក៏ដ្យ ក៏កម្ិិន្ប្សិទ្ធភាព របស់រចនាសម្ព័ន្ធ ត្ូវ 
ានរាំងស្ទះដ្យបញ្ហ្មួយចំនួន ដូចា កង្វះការបណណ្តះបតណ្ត្លដល់អាា្ញ្ធរ បុមគ្គលិកសង្គម និង 
បុមគ្គលិក អង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល ដ្លពាក់ព័ន្ធ ការបដិស្ធថពុមំានវិ្តាន ន្ការរំល្ភបំពាន 
និងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ពីសំតណក់អាា្ញ្ធរ ភាពានកម្ិិន្ស្វាអាចរកានន្តាម 
ទីតាំងដាច់ស្យាលភាគច្ើន និនា្ន្ការចំព្ះការដ្ះស្្យក្្ប្ព័ន្ធិុមលាការ និងការចាិ់ទុមកថ 
ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ ារឿងរដ្ឋប្បស្ណី កង្វល់អំពីបញ្ហ្ពុមករលួយ កង្វះធនធាន និងការ 
សម្បសម្ួលរវាងនាយកដា្ឋ្ន និងអង្គភាព និងចំណ្ះដឹងអំពីច្បាប់ និងនីិិវិធី និងការប្ឈម 
ផ្ន្កនីិិវិធី ក្នុងការឆ្លើយិបទ្នឹងករណីរំល្ភបំពាន (ឧទា. ចា្ង្យ ការធ្វើដំណើរ និងធនធាន)។ 
ការប្ឈមទាំងន្ះ ិម្ូវឱ្យប្ើប្្ស់វិធីសាស្្តចម្ុមះ និងទូលំទូលាយ ដើម្បីបង្ក្រ និងឆ្លើយិបឱ្យាន
ជ្គជ័យទ្នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងការក្ងប្វ័ញ្ចផ្លូវភ្ទកុមារក្នុងឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរ 
និងទ្សចរណ៍។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ ឧបករណ៍សេេវជេេវ

ឧបករណ៍ដ្លានយកមកប្ើប្្ស់ន្ក្នុងការស្្វជ្្វន្ប្ទ្សតវ គឺាិំតណងន្ឧបករណ៍ស្្វជ្្វ
ដ្លានប្ើប្្ស់ន្ក្នុងរាយការណ៍ប្ចាំប្ទ្សនីមួយៗ និងត្ូវានបញ្ចូលន្ក្នុងផ្ន្កន្ះ១៣៧។

១. គេលការណ៍ណេនំអំពីការពិភាកេសាជាកេុមសមេេប់កុមារ
វគ្គផ្តើមសេចក្តី
 1.    ប្្ប់អ្នកចូលរួមអំពីគ្លបំណងរបស់ក្ុមម តើនរតណាម្ដឹកនាំក្ុមម តើអ្នកចូលរួមា្ន្ក់ៗ 

ានិួនាទីអ្វីខ្លះ៖ សូមបង្ហ្ញទស្សនៈ ឬបទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួនរបស់អ្នក ថតើានភាពដូចគ្ន ្    
ឬខុមសគ្ន្ពីអ្នកផ្ស្ងទវិន្ក្នុងក្ុមមយា៉្ងតណខ្លះ?

 2.    ល្ងល្ប្ងប្្ប់ឈ្ម្ះ។ អ្នកចូលរួមា្ន្ក់ៗ ណ្នាំឈ្ម្ះខ្លួនឱ្យអ្នកដទ្ានសា្គ្ល់។ អ្នកផ្ស្ងទវិ 
ត្ូវប្្ប់ឈ្ម្ះរបស់ខ្លួន បនា្ទ្ប់មក ត្ូវថតាមឈ្ម្ះរបស់អ្នកមុមនៗ។ 

បេធានបទសមេេប់ការពិភាកេសា
គ្លគំនិិន្ការពិភាក្សា គឺត្ូវស្ថិិក្នុងរង្វង់ទស្សនាទានបរិយាកាសសុមវិ្ថិភាពសម្្ប់កុមារ។ ត្ូវចាប់ផ្តើមា
មួយទស្សនៈទូទ្អំពីបរិយាកាសសុមវិ្ថិភាព។ បនា្ទ្ប់មក ត្ូវឱ្យអ្នកចូលរួមស្វ្ងរកគំនិិដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងទ្ស
ចរណ៍។ សំណួរខាងក្្មន្ះ នឹងត្ូវប្ើប្្ស់ធ្វើាការណ្នាំសម្្ប់ការពិភាក្សាដូចខាងក្្ម៖  

១ .  តើកុមារានគិិថ ន្ផ្ទះ និងន្ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្ ានសុមវិ្ថិភាពឬទ្? 

 ប្សិនបើគិិថាន តើអ្វីដ្លធ្វើឱ្យពួកគ្គិិថានសុមវិ្ថិភាព?

 ប្សិនបើគិិថគ្ម្ន តើអ្វីដ្លធ្វើឱ្យពួកគ្ភ័យខា្ល្ច?

២ .  តើកុមារត្ូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីឱ្យបរិយាកាសរស់ន្របស់ខ្លួនអាចទទួលានការការពារច្ើនាងន្ះ?

៣ .  តើឳពុមកា្ត្យ ឬសហគមន៍របស់កុមារ ត្ូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីឱ្យបរិយាកាសរស់ន្របស់ពួកគ្អាចទទួលានការការពារច្ើន
ាងន្ះ?

តើកុមារចង់ឱ្យឳពុមកា្ត្យ ឬសហគមន៍របស់ខ្លួនធ្វើអ្វីបន្ថ្មទវិ ឬប្្ប់ពួកគ្យា៉្ងតណខ្លះ ដើម្បីឱ្យពួកគ្ានអារម្មណ៍
ថានសុមវិ្ថិភាព?

៤ .  តើកុមារយល់យា៉្ងតណចំព្ះវិស័យទ្សចរណ៍?

 តើានចំណ៉ចល្អ ឬអាក្ក់អ្វីខ្លះចំព្ះវិស័យទ្សចរណ៍?

៥ .  តើកុមារយល់យា៉្ងតណចំព្ះបុមរស និងស្្តីដ្លមកពីទីកន្ល្ង ឬានវប្បធម៌ផ្ស្ងទវិ?

៦ . តើក ុមារយលឃ់ ើញយា ៉្ងតណចពំ្ះក ុមារភាព?

៧. តើអ្វីាការរំល្ភបំពានលើកុមារ? 

៨ . តើកុមារានដឹងអំពីអ្វីខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងទ្សចរណ៍?

១៣៧ សូមបញ្ជ្ក់ថ មិនម្នសំណួរទាំងអស់ ត្ូវ 
ានយកមកប្ើប្្ស់ក្នុងទម្ង់ដូចគ្ន្សម្្ប់ 
ប្ទ្សនីមួយៗន្ះទ្។



ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព   |  79    

២. គេលការណ៍ណេនំអំពីការសមា្ភេសសមេេប់កុមារ
បេវត្តិផ្ទេល់ខ្លួន
១ . តើប្អូនានអាយុមប៉ុមនា្ម្ន? 

២ . ភ្ទ:        ប្ុមស       ស្ី    

៣ . តើប្អូនស្ថិិន្ក្នុងក្ុមមជនាិិដើមភាគិិចតណមួយ? 

៤ . តើប្អូនានទីកន្ល្ងកំណើិន្ឯតណ? 

៥ . តើប្អូនធា្ល្ប់ានចូលរវនដ្រឬទ្? ធា្ល្ប់     មិនធា្ល្ប់    

៦ . តើប្អូនរវនានខ្ពស់បំផុមិត្ឹមថ្ន្ក់ទីប៉ុមនា្ម្ន?

៧ . តើបច្ចុប្បន្នប្អូនកំពុមងរស់ន្ាមួយឳពុមកា្ត្យម្នដ្រឬទ្? ម្ន     មនិម្ន    

៨ . ប្សិនបើបច្ចុប្បន្នពុមំានរស់ន្ាមួយឳពុមកា្ត្យទ្ តើប្អូនរស់ន្ាមួយនរតណ?

៩ . តើឳពុមកា្ត្យរបស់ប្អូនន្រស់រានានជីវិិដ្រឬទ្? ន្រស ់     សា្ល្ប់  

១០ . តើឳពុមកា្ត្យរបស់ប្អូនរស់ន្ាមួយគ្ន្ដ្រឬទ្? ន្     ទ្    

១១ . ានបញ្ហ្សុមខភាពផ្ទ្ល់ខ្លួន និងពិការភាពដ្រឬទ្?

១២ . តើានពិភារភាពផ្ន្កកាយសម្បទា និង/ឬសា្ម្រិីដ្រឬទ្?

បទពិសេធន៍ក្នុងការបេើបេេស់បច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន និងការបេេសេ័យទាក់ទង(ICT)

        ទូរស័ព្ទដ្        កំព្យូទ័រ  អ៊ីនធើរណិិ

១៣ . ធា្ល្ប់ប្ើប្្ស់   ធា្ល្ប់ មិនធា្ល្ប់  ធា្ល្ប់ មិនធា្ល្ប់  ធា្ល្ប់     មិនធា្ល្ប់

១៤ . ប្ើប្្ស់សា្ត្ហ៍មុមន ាទ/ចាស    ទ្      ាទ/ចាស    ទ្     ាទ/ចាស ទ្

១៥ .  .ប្ើប្្ស់ញឹកញាប់   

ការស្វេងយល់អំពីការរំលេភបំពានលើកុមារ និងការការពារ

១៦ .  តើកុមារភាពាអ្វី?    
ន្ព្លតណដ្លកុមារា្ន្ក់ៗកា្ល្យាមនុមស្សព្ញវ័យ?

 តើអ្វីាការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងការការពារកុមារ?

១៧ .  តើកុមារទទួលានការអប់រំអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទដ្យរបវបតណ?

 តើភាគច្ើនបំផុមិ កុមារទំនងានិយាយទ្កាន់អ្នកតណអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងចំណង់ផ្លូវភ្ទ?

 តើឳពុមកា្ត្យ និងអ្នកថ្ទាំ ពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងចំណង់ផ្លូវភ្ទាមួយកុមារដ្រឬទ្?

១៨ .  តើប្អូនានទស្សនៈយា៉្ងតណអំពីចំណង់ផ្លូវភ្ទរបស់កុមារា និងកុមារី?

 តើន្អាយុមប៉ុមនា្ម្នដ្លអាចរួមភ្ទអាចទទួលយកាន?

 តើប្អូនយល់យា៉្ងតណចំព្ះការរួមភ្ទាមួយភ្ទត្មួយ?

១៩ .  តើអ្វីាការរំល្ភបំពានលើកុមារ? តើានភាពខុមសគ្ន្ទ្រវាងកុមារី និងកុមារា?

 តើប្អូនានានដឹងអំពីកុមារតណា្ន្ក់ដ្លត្ូវានរំល្ភបំពានដ្រឬទ្?

២០ . តើអ្វីាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ? 
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កតា្តេគេេះថ្នេក់ និងភាពងាយរងគេេះ

២១ .  តើនរតណដ្លងយរងគ្្ះកាន់ត្ខា្ល្ំងដ្យសារការរំល្ភបំពានលើកុមារ?

 តើប្ភ្ទកុមារមួយចំនួនន្ក្នុងគ្ួសារ កាន់ត្ងយរងគ្្ះដ្រឬទ្?

២២ .  តើានគ្្ះថ្ន្ក់ាក់លាក់កើិឡើងដ្យសារការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាព័ិ៌ាន និងការប្្ស្័យទាក់ទងដ្រឬទ្? 
ដូចា (អ៊ីនធើរណិិ ទូរស័ព្ទដ្ កំព្យូទ័រ)?

តើគ្ួសារានដឹងអំពីការប្ើប្្ស់បច្ច្កវិទ្យាព័ិ៌ាន និងការប្្ស្័យទាក់ទង និងគ្ប់គ្ងលើការប្ើប្្ស់បច្ច្ក
វិទ្យាព័ិ៌ាន និងការប្្ស្័យទាក់ទងរបស់កុមារានកម្ិិតណ?

២៣ .  តើអាកប្បកិរិយា និងសារការពារអ្វីដ្លឳពុមកា្ត្យរបស់ប្អូន ានប្្ស្័យទាក់ទងទ្កាន់ប្អូន? 

២៤ .  តើប្អូនានអារម្មណ៍ប្បតណចំព្ះបុមរស និងស្្តីដ្លមកពីទីកន្ល្ង និងានវប្បធម៌ផ្ស្ង?

 តើប្អូនានអារម្មណ័ប្បតណចំព្ះទ្សចរណ៍?

២៥ .  តើគ្ួសារលើកទឹកចិិ្ត ឬមិនលើកទឹកចិិ្តឱ្យកុមារនិយាយទ្កាន់មនុមស្សប្ល្កមុមខ?

 តើនរតណាជនប្ល្កមុមខ?

ឧបសគ្គ និងឱកាសក្នុងការបងា្កេរការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ

២៦ . តើឳពុមកា្ត្យរបស់ប្អូន ត្ូវថ្វើប្បតណ ដើម្បីការពារប្អូន និងបងប្អូនរបស់ប្អូនពីគ្្ះថ្ន្ក់ដ្លអាចកើិាន? 

២៧ .  តើកុមារដ្លរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពាន អំពើហិង្សា ឬការក្ងប្វ័ញ្ច ដឹងថត្ូវទាក់ទងទ្នរតណដើម្បីឱ្យ
ជួយដ្រឬទ្?

 តើប្អូនគិិថ ពួកគ្នឹងទ្រកអ្នកតណ? 

 តើពួកគ្ានសុមវិ្ថិភាព និងានទំនុមកចិិ្តក្នុងការធ្វើដូច្ន្ះទ្?

២៨ .  តើប្អូនគិិថ ប្អូនអាចធ្វើឱ្យបរិយាកាសរស់ន្របស់ប្អូនអាចទទួលានការការពារច្ើនាងមុមនានដ្រឬទ្?

២៩ .  ធនធាន យន្តការ និងច្កសំខាន់ៗន្ព័ិ៌ាន ការអប់រំ និងការប្្ស្័យទាក់ទង (IEC) សម្្ប់កុមារ គ្ួសារ 
និងសហគមន៍។

៣០ .  តើាធម្មតា ប្ាជនធ្វើយា៉្ងតណ ន្ព្លដ្លកុមារា្ន្ក់ត្ូវានរំល្ភបំពាន 
ឬក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសហគមន៍ន្ះ? 

៣១ .  តើាធម្មតា ប្ាជនធ្វើយា៉្ងតណ ន្ព្លដ្លកុមារា្ន្ក់ត្ូវានរំល្ភបំពាន 
ឬក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសហគមន៍ន្ះ?
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៣.  គេលការណ៍ណេនំអំពីការសមា្ភេសសមេេប់ ឳពុកមា្តេយ 
ឬអាណពេយាបាល?

បេវត្តិផ្ទេល់ខ្លួន

១ . តើប្អូនានអាយុមប៉ុមនា្ម្ន? 

២ . ភ្ទ:        ប្ុមស       ស្ី    

៣ . តើប្អូនស្ថិិន្ក្នុងក្ុមមជនាិិដើមភាគិិចតណមួយ? 

៤ . តើប្អូនានទីកន្ល្ងកំណើិន្ឯតណ? 

៥ . អ្នកធា្ល្ប់ានចូលរវនដ្រឬទ្?  ធា្ល្ប់     មិនធា្ល្ប់    

៦ . តើអ្នករវនានខ្ពស់បំផុមិត្ឹមថ្ន្ក់ទីប៉ុមនា្ម្ន?

៧ . តើអ្នកានគ្ួសារហើយឬន្? 

 បច្ចុប្បន្នានគ្ួសារ      ល្ងលះ       ម៉្ា៉្យ/ព្ះា៉្យ      រស់ន្ប្កគ្ន្   

៨ . ប្សិនបើអ្នកានគ្ួសារ តើអ្នករស់ន្ាមួយប្តីប្ពន្ធរបស់អ្នកដ្រឬទ្?   

 ាទ/ចាស          ទ្   

៩ . តើអ្នកានកូនចំនួនប៉ុមនា្ម្ន? ចំនួនកូន

១០ . តើកូនរបស់អ្នករស់ន្ាមួយអ្នកដ្រឬទ្?  ាទ/ចាស   ទ្   

១១ . តើអ្នកានមុមខរបរអ្វីដ្រ?  

ការស្វេងយល់អំពីការរំលេភបំពានលើកុមារ និងការការពារ

១២ .  តើកុមារភាពាអ្វី? តើន្ព្លតណដ្លកុមារា្ន្ក់ៗកា្ល្យាមនុមស្សព្ញវ័យ?

 តើអ្វីាការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងការការពារកុមារ?

១២ . តើអ្នកានពិភាក្សាអំពីបញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ និងចំណង់ផ្លូវភ្ទាមួយកូនរបស់អ្នកដ្រឬទ្?

១៤ .  តើអ្នកានទស្សនៈយា៉្ងតណចំព្ះចំណង់ផ្លូវភ្ទរបស់កុមារា និងកុមារី?

 តើអ្នកយល់យា៉្ងតណចំព្ះការរួមភ្ទាមួយភ្ទត្មួយ?

១៥ . តើន្អាយុមប៉ុមនា្ម្នដ្លការរួមភ្ទអាចទទួលយកាន? 

១៦ . តើអ្វីាការរំល្ភបំពានលើកុមារ? តើានភាពខុមសគ្ន្ទ្រវាងកុមារី និងកុមារា? 

១៧ .  តើអ្វីាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ?

 តើពាក្យព្ចន៍ និងភាសាអ្វីដ្លត្ូវយកមកប្ើប្្ស់ ដើម្បីរវបរាប់ពីទិដ្ឋភាពន្បញ្ហ្ផ្លូវភ្ទ 
និងការរំល្ភបំពាន?

១៨ . តើអ្វីាការខាិបង់ និងផលវិាកន្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ?

១៩ .  តើមិិ្តភក្តិ គ្ួសារ និងសហគមន៍ ប្ព្ឹិ្តចំព្ះកុមារដ្លរងការរំល្ភបំពាន ឬការធ្វើាប ឧទា. 
ជនរងគ្្ះពីការចាប់រំល្ភ យា៉្ងដូចម្ត្ច?

កតា្តេគេេះថ្នេក់ និងភាពងាយរងគេេះ

២០ . តើអ្វីាមូលហ្ិុមដ្លនាំឱ្យានបញ្ហ្ការពារកុមារ?

២១ .  តើប្ភ្ទកុមារមួយចំនួនន្ក្នុងគ្ួសារ ងយរងគ្្ះកាន់ត្ខា្ល្ំងដ្រឬទ្ ហើយដ្យសារបញ្ហ្ន្ះ 
ធ្វើឱ្យពួកគ្ត្ូវទទួលរងនូវការរំល្ភបំពាន ការមិនអើពើ ឬការក្ងប្វ័ញ្ច (ដូចា កុមារី កុមារពិការ 
កុមារចំតណកស្ុមក។ល។) កាន់ត្ខា្ល្ំងាងមុមនដ្រឬេទ្?

២២ .  តើកូនរបស់អ្នកានប្ើប្្ស់ ឬានលទ្ធភាពទទួលានបច្ច្កវិទ្យាព័ិ៌ាន និងការប្្ស្័យទាក់ទងដ្រឬទ្?

តើអាចានគ្្ះថ្ន្ក់ាក់លាក់តណមួយកើិឡើងដ្រឬទ្? តើអ្នកដឹងពី និងអាចគ្ប់គ្ងលើការប្ើប្្ស់ 
បច្ច្កវិទ្យាព័ិ៌ាន និងការប្្ស្័យទាក់ទងានកម្ិិតណ?
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២៣ .  តើអាប្បកិរិយា និងសារការពារអ្វីដ្លអ្នកប្្ស្័យទាក់ទងទ្កាន់កូនរបស់អ្នក? 

២៤ .  តើគ្ួសារលើកទឹកចិិ្ត ឬមិនលើកទឹកចិិ្តឱ្យនិយាយទ្កាន់ជនប្ល្កមុមខ? 

តើនរតណាជនប្ល្កមុមខ? 

២៥ .  តើអ្នកគិិថ កូនរបស់អ្នកនឹងយល់យា៉្ងតណចំព្ះបុមរស និងស្្តីដ្លមកពីទីកន្ល្ង 
និងានវប្បធម៌ផ្ស្ងទវិ?

២៦ .  តើអ្នកយល់យា៉្ងតណចំព្ះទ្សចរណ៍?

 តើទ្សចរណ៍ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិិ និងសហគមន៍របស់អ្នកយា៉្ងដូចម្ត្ច?

 តើសកា្ត្នុមពលន្ទ្សចរណ៍ានអ្វីខ្លះ? តើគ្្ះថ្ន្ក់ានអ្វីខ្លះ?

ការយល់ឃើញចំព្ះជនបរទ្ស ទ្សចរណ៍ និងឧស្សាហកម្មទ្សចរណ៍ កម្ិិន្ការចង់ធ្វើការ 
ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍/បទពិស្ធន៍ធ្វើការន្ក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍ ចំណ្ះដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការរំល្ភ 
បំពានផ្លូវភ្ទកុមារ និងវិស័យទ្សចរណ៍?

ឧបសគ្គ និងឱកាសក្នុងការបងា្កេរការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ

២៧ .  តើអ្នកគិិថ ការអនុមវិ្តការចិញ្ចឹមបីាច់ថ្រក្សាប្បវិជ្ជមាន/ប្បការពារបំផុមិ ន្ក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកាន 
អ្វីខ្លះ?

២៨ .  តើអ្នកដឹងទ្ថ កុមារដ្លរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពាន អំពើហិង្សា ឬការក្ងប្វ័ញ្ច ដឹងថត្ូវទាក់ទង 
នរតណដើម្បីឱ្យជួយទ្ ហើយតើពួកគ្ានអារម្មណ៍ថានសុមវិ្ថិភាព និងានទំនុមកចិិ្តក្នុងការធ្វើដូចន្ះទ្?

២៩ .  តើសម្ល្ងរបស់កុមារលើបញ្ហ្ការពារកុមារន្ក្នុងគ្ួសារ និងសហគមន៍ ត្ូវានគ្យកមកគិិគូរពិចារតណដ្រ
ឬទ្?

៣០ .  តើកុមារអាចធ្វើឱ្យបរិយាកាសរបស់ពួកគ្ានការការពារច្ើនាងមុមន ានយា៉្ងដូចម្ត្ច?

៣១ .  ធនធាន យន្តការ និងច្កសំខាន់ៗន្ព័ិ៌ាន ការអប់រំ និងការប្្ស្័យទាក់ទង (IEC) សម្្ប់កុមារ គ្ួសារ 
និងសហគមន៍។

៣២ .  តើានអ្វីខ្លះដ្លអាចធ្វើាន ដើម្បីបង្ក្រការរំល្ភបំពាន ការក្ងប្វ័ញ្ច និង/ឬការមិនអើពើចំព្ះកុមារ 
ន្ក្នុងសហគមន៍?

៣៣ . តើាធម្មតា ប្ាជនធ្វើយា៉្ងតណ ន្ព្លដ្លកុមារា្ន្ក់ត្ូវានរំល្ភបំពាន 
ឬក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសហគមន៍ន្ះ? 

៣៤ .  តើស្វាអ្វី (ផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ) ដ្លានន្ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីការពារ និងផ្តល់ការគំទ្ដល់កុមារដ្ល 
ប្ឈម ឬធា្ល្ប់រងការរំល្ភបំពាន ការមិនអើពើ ឬការក្ងប្វ័ញ្ច?

៣៥ .  តើកុមារ និងក្ុមមគ្ួសាររបស់កុមារដ្លរងគ្្ះ ឬរងផលប៉ះពាល់ដ្យសារការរំល្ភបំពាន អំពើហិង្សា និង/
ឬការក្ងប្វ័ញ្ច ានលទ្ធភាពទទួលានស្វាទាំងន្ះដ្រឬទ្?

៣៦ .  តើអ្វីាទំនាក់ទំនង (និងគា្ល្ិ) រវាងផ្ន្ក/អ្នកចូលរួមក្នុងប្ព័ន្ធផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ?

 តើសាជិកសហគមន៍ានទស្សនៈប្បតណចំព្ះយន្តការការពារកុមារាផ្លូវការ?

៣៧ . តើឳពុមកា្ត្យយល់ឃើញយា៉្ងតណចំព្ះិួនាទីរបស់គ្ូបង្វន និងានកាិព្វកិច្ចរបស់សហគមមន៍ 
ក្នុងការការពារកូនៗរបស់ពួកគ្?

៣៨ .  តើអ្វីដ្លអាចធ្វើទ្ានដើម្បីលើកកម្ពស់ការបង្ក្រ និងការពារប្ឆំងនឹងអំពើហិង្សា ការរំល្ភបំពាន 
និងការក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសហគមន៍?

ការលើកទឹកចិត្តផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងទិដ្ឋភាពនេការកេងបេវ័ញ្ចកុមារ

៣៩ . តើានការលើកទឹកចិិ្តផ្ន្កហិរញ្ញវិ្ថុតណមួយទ្ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារ? 

៤០ . តើអ្វីដ្លអាចធ្វើទ្ាន និងត្ូវធ្វើយា៉្ងដូចម្ត្ច ដើម្បីបង្ក្រការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារ?
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៤. គេលការណ៍ណេនំអំពីការសមា្ភេសសមេេប់អ្នកមាន កាតព្វកិច្ច
បេវត្តិផ្ទេល់ខ្លួន

១ . តើអ្នកានអាយុមប៉ុមនា្ម្ន? 

២ . ភ្ទ:        ប្ុមស       ស្ី    

៣ . សម្ព័ន្ធអង្គការ?  

៤ . មុមខិំណ្ង និង/ឬការទទួលខុមសត្ូវ? 

ការស្វេងយល់អំពីការរំលេភបំពានលើកុមារ និងការការពារ

៥ . តើអ្វីាឥរិយាបថ និងជំនឿាទូទ្អំពីកុមារ ការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ និងការការពារកុមារ ន្ក្នុងសហគមន៍?

 តើអ្វីាកុមារភាព និងន្ព្លតណដ្លកុមារា្ន្ក់ៗកា្ល្យាមនុមស្សព្ញវ័យ?

៦ . តើអ្វីាការរំល្ភបំពានលើកុមារ? តើានភាពខុមសគ្ន្ទ្រវាងកុមារី និងកុមារា? 

៧ . តើន្អាយុមប៉ុមនា្ម្នដ្លការរួមភ្ទអាចទទួលយកាន? 

៨ .  តើអ្នកានទស្សនៈយា៉្ងតណចំព្ះចំណង់ផ្លូវភ្ទរបស់កុមារា និងកុមារី?

 ចំណ្ះដឹង និងឥរិយាបថចំព្ះការរួមភ្ទាមួយភ្ទត្មួយ?

៩ . តើអ្វីាការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ? 

១០ . តើអ្វីារ្គសញ្ញ្ និងសញ្ញ្អំពីការរំល្ភបំពានលើកុមារ ហើយតើអ្នកអាចដឹងពីរ្គសញ្ញ ្
និងសញ្ញ្ន្ះានដ្យរបវបតណ?

១១ .  តើមិិ្តភក្តិ គ្ួសារ និងសហគមន៍ ប្ព្ឹិ្តចំព្ះកុមារដ្លរងការរំល្ភបំពាន ឬការធ្វើាប ឧទា. 
ជនរងគ្្ះពីការចាប់រំល្ភ យា៉្ងដូចម្ត្ច?

១២ . កតា្ត្គ្្ះថ្ន្ក់ និងភាពងយរងគ្្ះ?

១៣ . តើអ្វីាមូលហ្ិុមដ្លនាំឱ្យានបញ្ហ្ការពារកុមារ?

១៤ .  តើប្ភ្ទកុមារមួយចំនួនន្ក្នុងគ្ួសារ ងយរងគ្្ះកាន់ត្ខា្ល្ំងដ្រឬទ្ ហើយដ្យសារបញ្ហ្ន្ះ 
ធ្វើឱ្យពួកគ្ត្ូវទទួលរងនូវការរំល្ភបំពាន ការមិនអើពើ ឬការក្ងប្វ័ញ្ច (ដូចា កុមារី កុមារពិការ 
កុមារចំតណកស្ុមក។ល។) កាន់ត្ខា្ល្ំងាងមុមនដ្រឬេទ្?

១៥ .  តើកុមារប្ើប្្ស់អ៊ីនធើរណិិ និងបច្ច្កវិទ្យាព័ិ៌ាន និងការប្្ស្័យទាក់ទងយា៉្ងដូចម្ត្ច? តើានគ្្ះ  
ថ្ន្ក់ាក់លាក់តណមួយដ្លពាក់ព័ន្ធដ្រឬទ្?

ឧបសគ្គ និងឱកាសក្នុងការបងា្កេរការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារ

១៦ .  តើានការប្ព្ឹិ្តប្បប្ព្ណីប្កបដ្យគ្្ះថ្ន្ក់ដ្រឬទ្ន្ក្នុងសហគមន៍ន្ះ? តើអ្វីាការ 
សាយភាយពីការប្ព្ឹិ្តន្ះ?

១៧ .  តើរដា្ឋ្ភិាល និងអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល ដើរិួនាទីវិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន ឬ អព្យាក្ឹិ្យក្នុងការបង្ក្រ 
ការរំល្ភបំពាន ការមិនអើពើ និងការក្ងប្វ័ញ្ច?

 សូមពន្យល់អំពីិួនាទីរបស់អ្នកទាំងន្ះ ហើយតើពួកអនុមវិ្តរបស់ខ្លួនដ្យរបវបតណ?

១៨ .  តើកុមារដ្លរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពាន អំពើហិង្សា ឬការក្ងប្វ័ញ្ច ដឹងថត្ូវទាក់ទងនរតណដើម្បីឱ្យ
ជួយទ្ ហើយតើពួកគ្ានអារម្មណ៍ថានសុមវិ្ថិភាព និងានទំនុមកចិិ្តក្នុងការធ្វើដូចន្ះទ្?

 ប្សិនបើដូច្ន្ះម្ន សូមផ្តល់ាឧទាហរណ៍?

១៩ .  តើសម្ល្ងរបស់កុមារលើបញ្ហ្ការពារកុមារន្ក្នុងគ្ួសារ និងសហគមន៍ ត្ូវានគ្យកមកគិិគូរពិចារតណដ្រឬ
ទ្?
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ធនធាន យន្តការ និងចេកសំខាន់ៗនេព័ត៌មាន ការអប់រំ និងការបេេសេ័យទាក់ទង 
(IEC) សមេេប់កុមារ គេួសារ និងសហគមន៍

២០ .  តើានអ្វីខ្លះដ្លអាចធ្វើាន ដើម្បីបង្ក្រការរំល្ភបំពាន ការក្ងប្វ័ញ្ច និង/ឬការមិនអើពើចំព្ះកុមារ 
ន្ក្នុងសហគមន៍?

២១ .  តើស្វាអ្វី (ផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ) ដ្លានន្ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីការពារ និងផ្តល់ការគំទ្ដល់ 
កុមារដ្លប្ឈម ឬធា្ល្ប់រងការរំល្ភបំពាន ការមិនអើពើ ឬការក្ងប្វ័ញ្ច?

២២ .  តើាធម្មតា ប្ាជនធ្វើយា៉្ងតណ ន្ព្លដ្លកុមារា្ន្ក់ត្ូវានរំល្ភបំពាន 
ឬក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសហគមន៍ន្ះ? តើអ្វីាការឆ្លើយិបាទូទ្ចំព្ះការការពារ 
និងការរំល្ភបំពានលើកុមារ? 

២៣ .  តើកុមារ និងក្ុមមគ្ួសាររបស់កុមារដ្លរងគ្្ះ ឬរងផលប៉ះពាល់ដ្យសារការរំល្ភបំពាន អំពើហិង្សា និង/
ឬការក្ងប្វ័ញ្ច ានលទ្ធភាពទទួលានស្វាទាំងន្ះដ្រឬទ្?

 តើវាានភាពស្ួល ឬការលំាកយា៉្ងតណខ្លះក្នុងការទទួលានស្វាទាំងន្ះ?

២៤ .  តើអ្វីាទំនាក់ទំនង (និងគា្ល្ិ) រវាងផ្ន្ក/អ្នកចូលរួមក្នុងប្ព័ន្ធផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ?

 តើសាជិកសហគមន៍ានទស្សនៈប្បតណចំព្ះយន្តការការពារកុមារាផ្លូវការ?

២៥ .  តើសាជិកសហគមន៍ព្ញចិិ្តនឹងការឆ្លើយិបាទូទ្ចំព្ះបញ្ហ្ការពារកុមារ និងស្វា 
ការពារកុមារបច្ចុប្បន្នកម្ិិតណ?

២៦. តើអ្នកគិិថ ឳពុមកា្ត្យ និងអ្នកផ្តល់ការថ្ទាំចម្បង ានសមិ្ថភាពក្នុងការបង្ក្រករណីនានាមិន 
ឱ្យកើិានដ្រឬទ្? 

 ប្សិនបើពុមំានសមិ្ថភាពទ្ តើមូលហ្ិុមអ្វី?

២៧ .  តើអ្វីដ្លអាចធ្វើទ្ានដើម្បីលើកកម្ពស់ការបង្ក្រ និងការពារប្ឆំងនឹងអំពើហិង្សា ការរំល្ភបំពាន 
និងការក្ងប្វ័ញ្ចន្ក្នុងសហគមន៍?

ការលើកទឹកចិត្តផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងទិដ្ឋភាពនេការកេងបេវ័ញ្ចកុមារ

២៨ . តើានការលើកទឹកចិិ្តផ្ន្កហិរញ្ញវិ្ថុតណមួយទ្ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារ? 

២៩ . តើអ្វីដ្លអាចធ្វើទ្ាន និងត្ូវធ្វើយា៉្ងដូចម្ត្ច ដើម្បីបង្ក្រការក្ងប្វ័ញ្ចកុមារ?

៥. គេលការណ៍ណេនំអំពីការសមា្ភេសសមេេប់  អ្នករកសុីផ្លូវភេទ

បេវត្តិផ្ទេល់ខ្លួន

១ . តើអ្នកានអាយុមប៉ុមនា្ម្ន? 

២ . ភ្ទ:        ប្ុមស       ស្ី    

៣ . តើអ្នកស្ថិិន្ក្នុងក្ុមមជនាិិដើមភាគិិចតណមួយ? 

៤ . តើអ្នកានទីកន្ល្ងកំណើិន្ឯតណ?

៥ . តើអ្នកធា្ល្ប់ានចូលរវនដ្រឬទ្? ធា្ល្ប់    មិនធា្ល្ប់    

៦ . តើអ្នករវនានខ្ពស់បំផុមិត្ឹមថ្ន្ក់ទីប៉ុមនា្ម្ន?

ការងារបច្ចុបេបន្ន
៧ .  ទីកន្ល្ងការងរ ឬគ្ឹះសា្ថ្នបច្ចុប្បន្ន លក្ខខណ្ឌការងរ និងលក្ខណៈន្ការងរបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក?

៨ . តើនរតណាភ្ញៀវចម្បងរបស់អ្នក? (ក្នុងស្ុមក ឬបរទ្ស ភ្ទភ្ញៀវ)។
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៩ . ប្វិ្តិការងរផ្លូវភ្ទ?

១០ . តើអ្នកចាប់ផ្តើមការងររកសុមីផ្លូវភ្ទន្ព្លតណ និងដ្យរបវបតណ?

១១ . តើការរួមភ្ទលើកដំបូងរបស់អ្នកកើិឡើងដ្យសារការបង្ខំ ឬដ្យការយល់ព្ម?

១២ . តើានការបា្ល្ស់ទី ឬផ្ល្ស់ប្តូរទីកន្ល្ងការងរ ឬទីតាំងដ្រឬទ្ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមការងរផ្លូវភ្ទមក?

១៣ . តើានចំណ្ះដឹង និងការប្ើប្្ស់ស្វាដ្លអាចរកានដ្រឬទ្?

១៤ .  តើានលឺអំពីស្វាសុមខភាព និងស្វាសង្គមប្ភ្ទតណ?

 តើអ្នកធា្ល្ប់ានប្ើប្្ស់ស្វាទាំងន្ះដ្រឬទ្?

 ប្សិនបើធា្ល្ប់ប្ើ តើប្ើស្វាតណមួយ?

 ហ្ិុមអ្វីានាអ្នកមិនប្ើស្វាទាំងន្ះ?

១៥ . តើអ្នកធា្ល្ប់ប្ើប្ព័ន្ធទូរស័ព្ទបនា្ទ្ន់ ឬស្វាផ្តល់ជំនួយដ្រឬទ្? 

បណ្តេញសង្គម

១៦ . តើនរតណដ្លអ្នកត្ងត្សុមំជំនួយ ឬសុមំយ្បល់? ហ្ិុមអ្វី?

១៧ . តើអ្នករក្សាទំនាក់ទំនងាមួយគ្ួសារ និងមិិ្តភក្តិរបស់អ្នកដ្យរបវបតណ?

១៨ . តើអ្នកានស្រីភាពកម្ិិតណ ក្នុងការច្ញក្្ទីកន្ល្ងការងរ? 

១៩ . ការយល់ឃើញអំពីកុមារភាព និងការការពារកុមារ?

២០ .  តើអ្វីាកុមារភាព អ្វីាការរំល្ភបំពានលើកុមារ?

 តើានអ្វីខ្លះដ្លអាចធ្វើាន ដើម្បីបង្ក្រការរំល្ភបំពាន ការក្ងប្វ័ញ្ច និង/ឬការមិនអើពើចំព្ះកុមារ 
ន្ក្នុងសហគមន៍?

 តើប្ាជនព្ញចិិ្តនឹងសកម្មភាពន្ះដ្រឬទ្?

 ហ្ិុមអ្វីានាព្ញចិិ្ត ឬហ្ិុមអ្វីានាមិនព្ញចិិ្ត?

២១ . បទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់ខ្លួនចំព្ះការរំល្ភបំពានលើកុមារ?

២២ .  តាមបទពិស្ធន៍ផ្ទ្ល់របស់អ្នក តើអ្នកធា្ល្ប់រងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទដ្រឬទ្?

 ប្សិនបើធា្ល្ប់ តើវាកើិឡើងន្ព្លតណ ហើយតើនរតណាអ្នករំល្ភបំពានលើអ្នក?

២៣ . តើអ្នកធ្វើអ្វីន្ព្លដ្លអ្នករងការរំល្ភបំពាន?

២៤ .  តើអ្នកានសុមំជំនួយ ឬស្វាពីនរតណា្ន្ក់ ឬពីអង្គការតណមួយដ្រឬទ្?

 ប្សិនបើអ្នកសុមំ តើអ្នកសុមំពីនរតណ?

 តើអ្នកានដឹងពីនរតណ?

 តើអ្នកព្ញចិិ្តកម្ិិតណ ន្ព្លអ្នកទទួលានស្វាន្ះ?

 តើអ្នកនឹងណ្នាំមិិ្តភក្តិរបស់អ្នក ឬនរតណា្ន្ក់ដ្លអ្នកសា្គ្ល់ឱ្យប្ើស្វាន្ះដ្រឬទ្?

 ប្សិនបើមិនណ្នាំ តើមូលហ្ិុមអ្វី?

២៥ .  តើអ្នកធា្ល្ប់ានឃើញ ឬានលឺថកុមារធា្ល្ប់រងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទពីសំតណក់ជនបរទ្សដ្រឬទ្? 

 ប្សិនបើធា្ល្ប់ តើពួកគ្ន្ះានរតណ?

២៦ .  តើអ្នកគិិថ កុមារងយរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពានពីសំតណក់ជនបរទ្សដ្រឬទ្?

 ប្សិនបើអ្នកគិិប្បន្ះ តើនរតណដ្លងយរងគ្្ះបំផុមិពីការរំល្ភបំពានលើកុមារ?

២៧ .  តាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើអ្វីដ្លអាចធ្វើានន្កម្ិិបុមគ្គល គ្ួសារ និងសហគមន៍ ដើម្បីបង្ក្រ 
ការរំល្ភបំពានលើកុមារ? 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖  ការបេងចេកតាមអ្នកចូលរួម

បេទេសកម្ពុជា

កេុមគេលដៅ
សរុមប ប្ុមស ស្ី

ខ្ិ្តសវមរាប                 

កុមារដ្លចូលរវន 2 IIs 

7 FGIs    

2 

64 

2 

28

0 

36

កុមារដ្លធ្វើការកុមារ/តាមផ្លូវ 3 FGIs     24  10  14 

គ្ូបង្វន 3 IIs  3  3  0 

ិំតណងអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន 5 IIs  5  2  3 

ឳពុមកា្ត្យ 2 IIs 2  0  2 

អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ (ានមនុមស្សព្ញវ័យ) 1 II  1  0  1 

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល 3 IIs 

2 FGIs    

3 

8 

1 

4 

2  

4 

ខ្ិ្តមណ្ឌលគិរី                    

កុមារដ្លចូលរវន 1 II 

4 FGIs    

1 

32 

1 

15 

0 

17 

កុមាររស់ន្ក្នុងទីជម្ក 1 FGI     9  0  9 

គ្ូបង្វន 3 IIs  3  3  0 

ិំតណងអាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន 4 IIs 4  2  2 

ឳពុមកា្ត្យ 2 IIs 2  1  1 

អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ (ានមនុមស្សព្ញវ័យ) 3 IIs  3  1  2 

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល 3 IIs 3  3  0 

សរុប

អ្នកផ្តល់បទសា្ភ្ស ១៦៩ នាក់

FGIs:    17    

IIs:    32    

កុមារ ១៣២ នាក់ 
(ប្ុមស ៥៦ ស្ី ៧៦)                  
មនុមស្សព្ញវ័យ ៣៧ នាក់ (ប្ុមស 
២០ សី្ ១៧)    

ការសមា្ភេស
អ្នកផ្តល់បទសមា្ភេស
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បេទេសថេ

កេុមគេលដៅ
សរុមប ប្ុមស ស្ី

ផតាយា                 

កុមារក្នុងអាយុមចូលរវន ១១-១៧ ឆ្ន្ំ 5 FGIs*     41 11 30

កុមារដ្លធ្វើការកុមារ/តាមផ្លូវអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ 3 IIs*  3  3  0 

កុមាររស់ន្ក្នុងទីជម្កអាយុម ១៤ ឆ្ន្ំ 2 IIs  2  0  2 

គ្ូបង្វន និង អាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន 6 IIs  6  2  4 

ឳពុមកា្ត្យ 2 IIs

1 FGIs

2 

3 

2 

1

0 

2

សាជិកសហគមន៌ 2 IIs 

1 FGIs    

2 

3 

1 

0

1  

3 

បុមគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដា្ឋ្ភិាល 6 IIs  6  1  5  

ឈវងម៉្                    

កុមារក្នុងអាយុមចូលរវន ១១-១៧ ឆ្ន្ំ 3 FGIs     27  5  22 

កុមារដ្លធ្វើការកុមារ/តាមផ្លូវអាយុម ១០-១៤ ឆ្ន្ំ 3 IIs  3  0  3 

គ្ូបង្វន និង អាា្ញ្ធរមូលដា្ឋ្ន 11 IIs  11  2  9 

ឳពុមកា្ត្យ 1 IIs 1  0  1 

សាជិកសហគមន៌ 7 IIs 7  4  3 

សរុប

អ្នកផ្តល់បទសា្ភ្ស ១១៧ នាក់

FGIs:    10    

IIs:    43    

កុមារ ៧៦ នាក់ 
(ប្ុមស ១៩ ស្ី ៥៧)                  
មនុមស្សព្ញវ័យ ៤១ នាក់ (ប្ុមស 
១៣ ស្ី ២៨)    

ការសមា្ភេស
អ្នកផ្តល់បទសមា្ភេស
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បេទេសទេបាវ

កេុមគេលដៅ
សរុមប ប្ុមស ស្ី

ទីក្ុមងសវងចន្ទ័                 

កុមារដ្លចូលរវន 9 IIs  9   5  4 

កុមាររវនន្បឋមសិក្សា 10 IIs     10  5  5 

កុមារដ្លចូលរវន (អាយុមមិនានកំណិ់) 1 FGIs 10  5  5 

យុមវវ័យ (អាយុមពី ១៥ឆ្ន្ំ ដល់ ២០ឆ្ន្ំ) 1 FGIs  9  5  4 

កុមារឈប់ចូលរវន (កម្មករធ្វើការន្រ្ងចក្ ភ្ជនីយដា្ឋ្ន 

កុមារតាមដងផ្លូវ)

8 IIs  8  2  6 

ឳពុមកា្ត្យ ឬអតណព្យាាល 15 IIs  15  5  10 

អ្នកានកាតាព្វកិច្ច 12 IIs  12  7 5 

អ្នករកសីុមផ្លូវភ្ទ 3 IIs  3  0 3 

ទីក្ុមង Luang Prabang                    

កុមាររវនន្បឋមសិក្សា 3 IIs  3  1 2 

កុមាររវនន្មធ្យមសិក្សា 1 II 1  0 1 

កុមារដ្លចូលរវន (អាយុមមិនានកំណិ់) 1 FGIs  12  6  6 

យុមវវ័យ (អាយុមពី ១៥ឆ្ន្ំ ដល់ ២០ឆ្ន្ំ) 0 IIs/0 FGI 0 0 0 

កុមារឈប់ចូលរវន (កម្មករធ្វើការន្រ្ងចក្ ភ្ជនីយដា្ឋ្ន 

កុមារតាមដងផ្លូវ)

5 IIs  5  3 2 

ឳពុមកា្ត្យ ឬអតណព្យាាល 5 IIs  5  3 2 

អ្នកានកាតាព្វកិច្ច 4 IIs  4  3 1 

អ្នករកសីុមផ្លូវភ្ទ 3 IIs  3  0 3 

សរុប

អ្នកផ្តល់បទសា្ភ្ស ១០៩ នាក់

FGIs:    3    

IIs:  78    

កុមារ ៦៧ នាក់ (ប្ុមស 
៣២ ស្ី ៣៥)                  
មនុមស្សព្ញវ័យ ៤២ នាក់   (ប្ុមស 
១៨ ស្ី ២៤)    

ការសមា្ភេស
អ្នកផ្តល់បទសមា្ភេស
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កេុមគេលដៅ
សរុមប ប្ុមស ស្ី

កុមាររវនន្សាលារដ្ឋ អាយុម ១២-១៧ ឆ្ន្ំ 8 FGIs 92  33  59 

កុមាររវនន្សាលាឯកជន អាយុម ១២-១៧ ឆ្ន្ំ 1 FGIs 9  6 3 

កុមារន្សាលាជំនាញអាយុម ១២-១៦ ឆ្ន្ំ 1 FGIs 7  0  7 

កុមារកំព្្ និងការដ្លគ្ប្ះបង់អាយុម ៩-១៦ ឆ្ន្ំ 1 FGIs  8  8  0 

កុមារដ្លធ្វើការអាយុម ៩-១៨ ឆ្ន្ំ 3 FGIs  27  15  12 

កុមារដ្លាអ្នកលក់ដូរតាមរដូវកាលអាយុម ៨-១២ ឆ្ន្ំ 1 FGIs  3  0  3 

កុមារពិការអាយុម  ១០-១៦ ឆ្ន្ំ 1 FGIs  9  មិនានកំនិ់ មិនានកំនិ់

កុមារដ្លរងគ្្ះដ្យសារការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទអាយុម ១៧ ឆ្ន្ំ     1 II 1  0 1 

អ្នកមើលថ្ និងអ្នកជិិ ខាង 39 IIs  39 មិនានកំនិ់ មិនានកំនិ ់

អ្នកានកាតាព្វកិច្ច 24 IIs 24  12 12

មន្ត្ី 29 IIs 29  19  10

ា្ច្ស់សតណ្ឋ្គរ 2 IIs 2 0 2 

បុមរសស្វ្ងរកក្ម្ងស្ីដើម្បីរួមភ្ទ 7 IIs 7 7 0 

សរុប

អ្នកផ្តល់បទសា្ភ្ស ២៥៧ នាក់

FGIs:    16    

IIs:  102    

កុមារ ១៥៦ នាក់ 
(ប្ុមស ៦២ ស្ី ៨៥)                  
មនុមស្សព្ញវ័យ ១០១ 
នាក ់  (ប្ុមស ៣៨ ស្ី ២៤)    

ការសមា្ភេស
អ្នកផ្តល់បទសមា្ភេស

បេទេសវៀតណម

សង្ខេបតាមតំបន់

* ភ្ទដ្លមិនានកំណិ់ ៩នាក់
** ភ្ទដ្លមិនានកំណិ់ ៣៩នាក់

អ្នកផ្តល់បទសមា្ភេស កុមារ* កុមារី កុមារា មនុសេសពេញវ័ញ** សេ្តី បុរស FGIs IIs

652 431 253 178 221 93 128 46 255







សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស

ផ្លូវភ្ទ ការរំល្ភបំពាន និង កុមារភាព ានបង្ហ្ញពីទិដ្ឋភាពមួយន្ការរកឃើញពីការ សិក្សា ស្្វជ្្វដាច់ដ្យឡ្កៗពីគ្ន្ 
ចំនួន៤ ដ្លានធ្វើឡើងន្សហគមន៏ ដ្លងយរងគ្្ះ ន្ក្នុងប្ទ្សកម្ពុា សាធារណះរដ្ឋប្ាានិិ្យតវ ស្ និង 
សវិតណម ស្តីពីចំណ្ះដឹង ឥរិយាបថ និង ការប្ព្ឹិ្ត ពាក់ពន្ធ័នឹងការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទលើកុមារ រាប់បញ្ចូលទាំ្ងការធ្វើដំណើរ 
និង ទ្សចរណ៏។  
ការស្្វជ្្វានផ្តល់នូវចំណ្ះដឹងាទូទ្ អំពីការយល់ដឹងនិងឥរិយាបថរបស់ សហគមន៏ជុមំវិញបញ្ហ្ការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ 
លើកុមារ ។ ការសិក្សាស្្វជ្្វន្ះគឺា ការរួមចំណ្កមួយដើម្បីាភស្តុតាងដ្យផ្អ្កលើការ យល់ដឹងកាន់ត្ប្សើរឡើងរបស់ 
កុមារដ្លងយរងគ្្ះពីការរំល្ភបំពានផ្លូវភ្ទ និងផ្តល់ជូននូវការ ពង្ឹងន្ការឆ្លើយិបាច្ើនដ្លានគ្លបំណងរក្សា 
សុមវិ្ថិកុមារពីគ្្ះថ្ន្ក់។

www.childsafetourism.org
childsafetourism@wvi.org


