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មូលសង្ខេប
របាយការណ៍នេះ សង្ខេបនូវលទ្ធផលនេការសា្ទេបស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឹណេតដេលធ្វើឡើងចំពោះអ្នកដំណើរ   
អន្តរជាតិជាង៣០០នាក់ ដេលមកកាន់បេទេសកម្ពុជា ាវ ថេ និងវៀតណាម (នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ        
បេទេសទាំងនេះរួមគ្នេមកតេូវបានហៅថា "តំបន់" )។ ការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងដើមេបីស្វេងយល់ពីអន្តរ 
សកម្មភាពដេលភ្ញៀវទេសចរមានជាមួយកុមារនេបេទេសទាំងនេះក៏ដូចជាដើមេបីវស់ស្ទង់ពីការយល់ឃើញចំពោះ 
អន្តរសកម្មភាពទាំងនេះ និងចំពោះសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងទិដ្ឋភភាពជារួម។ លទ្ធផលនេ 

ការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះបង្ហេញថា ៖1

ជារឿយៗ ភ្ញៀវទេសចរបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយកុមារក្នុងសេុកៅពេលពួកគេមកទសេសនាតំបន់
នេះ និងរីករាយចំពោះទំនាក់ទំនងនេះ។ បើទោះជាអន្តរសកម្មភាពបេបនេះអាចជាបទពិសោធន៍

វិជ្ជមានសមេេប់ភ្ញៀវទេសចរ ក៏វអាចបនេសល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានរយៈពេលយូរនៅក្នុង

ទឹកចិត្តរបស់អ្នកដំណើរបានដេរ។ ឧទាហរណ៍ ការជួបជាមួយកុមារមា្ចេស់សេុកតេូវបានពណ៌នា

បេបវិជ្ជមាន ដោយអ្នកដំណើរដេលបង្ហេញថាពួកគេបានយល់ដឹងពីលក្ខណពិសេសនេបេទេសនេះ 

ឬវបេបធម៌មា្ចេស់សេុកតាមរយៈកុមារដេលពួកគេបានជួប ដោយអ្នកដំណើរដេលចូលចិត្តនិាយ 

និងលេងកំសាន្តជាមួយកុមារមា្ចេស់សេុក ឬដោយអ្នកដំណើរដេលយល់ថាកុមារមា្ចេស់សេុកមាន

ភាពរួសរាយរាក់ទាក់។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលជួបជាមួយកុមារមា្ចេស់សេុកដេលមានជីវភាពកេីកេ 

និងងយរងគេេះ ឬកុមារដេលគេមើលឃើញថារស់នៅក្នុងបរិបទកាន់តេធំទូលាយនេការរំលលោភ 

បំពាន ឬកេងបេវ័ញ្ចអ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិជាទូទៅពណ៌នាពីបទពិសោធន៍ទាំងនេះ

បេបអវិជ្ជមាន។ បទពិសោធន៍បេបនេះមិនតេឹមតេប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណេះទេ 

ប៉ុន្តេនៅក្នុងករណីជាចេើន បទពិសោធន៍ទាំងនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញរបស់ភ្ញៀវទេសចរ

ចំពោះវបេបធម៌ និងកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍ផងដេរ។ 

លើសពីពាក់កណ្ដេល(៥៧,១%) នេអ្នកចូលរួមបង្ហេញថាពួកគេបានឃើញស្ថេនាពដេលទាក់
ទងនឹងការកេងបេវ័ញ្ច ឬរំលោភបំពានលើកុមារ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរៅក្នុងតំបន់នេះ។ អ្នកឆ្លើយ 

តបពណ៌នាសា្ថេនភាពដេលពួកគេបានឃើញកុមារលក់ទំនិញ ឬសុំទាន ឬតេូវបានបេើបេេស់ 

ដោយមនុសេសពេញវ័យ (ក្នុងករណីខ្លះ គឺតេូវបានបេើបេេស់ដោយមា្ដេយឪពុករបស់កុមារទាំងនោះ) 

ឲេយដើរតួធ្វើា៉េងណាឲេយភ្ញៀវទេសចរអាណិតពួកគេ។ ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះក៏សម្ដេងនូវកង្វល់ផង

ដេរលើបញ្ហេកុមារមិនទៅសាលារៀន តេូវបានបង្ខំឲេយសម្ដេងសិលេបៈជូនភ្ញៀវទេសចរទសេសនា និង

កុមារដេលរងការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

៨៥% នេអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទេបស្ទង់មតិនេះ រាយការណ៍ថាបានជួបមនុសេសវ័យក្មេងពេាយាម
លក់វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ឲេយពួកគេ ហើយ៨១,២% រាយការណ៍ថាបានជួបកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេង 
(អាយុកេេម ១៨ឆ្នេំ) ពេាយាមសុំទានពីពួកគេ។ អ្នកចូលរួមការសា្ទេបស្ទង់មតិភាគចេើន 

ក៏រាយការណ៍ថាបានឃើញកុមារដើររីសសំរាម(៤៩%) ធ្វើការតាមោជនីយដ្ឋេន ឬ 

សណា្ឋេគរ(៤៨,៥%) និងសម្ដេងសិលេបៈតាមចិញ្ចើមថ្នល់(៣៨%)។ 

អ្នកចូលរួមមួយចំនួនក៏អះអាងថាពួកគេបានឃើញកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងធ្វើការជាអ្នក

1  លក្ខណៈនេបេធានបទសា្ទេបស្ទង់មតិ និងឧបករណ៍សា្ទេបស្ទង់មតិធ្វើឲេយលទ្ធផលមួយចំនួនឆ្លុះបញ្ចេំងពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកឆ្លើយ

តបជាជាងសា្ថេនភាពជាក់ស្ដេងនេកុមារនៅតាមកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍នៅក្នុងតំបន់នេះ។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ៣ 

មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរ (២៥,៥%) និងកាន់តេគួរឲេយបារម្ភបំផុត គឺធ្វើការក្នុងរបររកសុីផ្លូវភេទ 

(២០,៥%)។ គួរឲេយាប់អារម្មណ៍ជាខ្លេំង គេប់អ្នកចូលរួមដេលបានឃើញបេភេទនេការកេង 

បេវ័ញ្ចទាំងនេះ លើកឡើងថាវធ្វើឲេយពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើម កេៀមកេំ មានក្ដីកង្វល់ 

ឬពេួយបារម្ភ មិនដឹងថាជួយា៉េងណា បនោ្ទេសខ្លួនឯង ខឹង និង/ឬអន្ទះសារ។ 

២៨%នេអ្នកចឆ្លើយតបបង្ហេញថាពួកគេគិតថាការរួមផេសំគ្នេនេឥរិយាបថកេងបេវ័ញ្ចទាំងនេះ 
អាចបណ្ដេលមកពីបេជាជនក្នុងសេុកចាត់ទុកវាថាជារឿងធម្មា ឬមកពីបេជាជនក្នុងសេុក 
(រួមទាំងអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន) មិនអើពើយកភ្នេកមើលតេម្ដង។ ការយល់ឃើញនេះផ្ដល់នូវក្ដី

ពេួយបារម្ភដោយមូលហេតុជាចេើន។ ទីមួយ វកំណត់នូវស្ដង់ដរដ៏ទាបនេទសេសនៈដេលភ្ញៀវ

ទេសចរគិតថាខ្លួនតេូវបេពេឹត្ត ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទះនេអ្នកដំណើរក្នុងការចូលរួម ឬធ្វើ

អន្តរាគមន៍ក្នុងករណីសងេស័យថាមានការកេងបេវ័ញ្ច/រំលលោភបំពានលើកុមារ។ មេយ៉េងវិញទៀត 

គំនិតដេលថាសហគមន៍មិនបេកាន់ ឬពេមទទួលយកការរំលលោភបំពាន និងកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ 

គឺជាកេរ្តិ៍ឈ្មេះអាកេក់សមេេប់គោលដៅទេសចរណ៍ ដេលបំផ្លេញា៉េងខ្លេំងដល់ឧសេសាហកម្ម 

ទេសចរណ៍។ 

ការរំលោភបំពាន និងកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ មិនតេូវបានភ្ញៀវទេសចរអត់ 
ឱនឲេយនោះឡើយ ហើយវាអាចប៉ះពាល់ជាខ្លេំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មេះនេោលដៅទេសចរណ៍សមេេប់
ភ្ញៀវទេសចរ (និងអ្នកដេលអាចជាភ្ញៀវទេសចរ)។ អ្នកចូលរួមជាចេើនក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ 

រាយការណ៍ថាបានបេេប់មិត្តភក្ដិ គេួសារ និងអ្នករួមការងរនៅក្នុងបេទេសរបស់ពួកគេ ពីកង្វល់ 

របស់ពួកគេចំពោះកុមារនៅក្នុងតំបន់នេះដេលរងការកេងបេវ័ញ្ច ឬរំលលោភបំពាន។ អ្នកឆ្លើយតប

មួយចំនួនក៏បង្ហេញថាពួកគេបានកាត់បន្ថយរយៈពេលទសេសនាទីកន្លេងជាក់លាក់ណាមួយ ឬ

មិនតេឡប់ទៅគោលដៅទេសចរណ៍មួយចំនួន ដោយសារពួកគេបានឃើញហេតុការណ៍ដេលពួក

គេគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលលោភបំពានលើកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេង។ ហេតុនេះហើយ ដើមេបីជា

បេយោជន៍ដល់ឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍អាជា្ញេធរ និងរដ្ឋេភិបាល ក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់សេវផ្នេក

ទេសចរណ៍ តេូវបន្តដោះសេេយបញ្ហេទាំងនេះ និងធានាថាកុមារទទួលបានការពារពីការរំលលោភ

បំពានគេប់រូបភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់នេះ។  

៥៣% នេអ្នកចូលរួម លើកឡើងថាពួកគេមិនទិញទំនិញ/សេវាកម្មពីកុមារ ហើយ ៧៨,៧% 
លើកឡើងថាពួកគេមិនឲេយលុយដល់កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងសុំទាន។ បេការនេះបង្ហេញថាភ្ញៀវ

ទេសចរដេលចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ បង្ហេញនូវកមេិតយល់ដឹងសមសេបចំពោះបញ្ហេ

ទាក់ទងនឹងកុមារលក់ទំនិញឲេយភ្ញៀវទេសចរ ឬសុំទាន។ ភាគចេើនមានការលើកឡើងពីមូលហេតុ

នេការចៀសវងទំនាក់ទំនងបេបនេះជាមួយមនុសេសវ័យក្មេង គឺដើមេបីបង្អេក់ទឹកចិត្តចំពោះវបេបធម៌

សង្គមសេដ្ឋភកិច្ចដេលគ្មេននិរន្តរភាពកុំឲេយបន្តកើតមានតទៅទៀត និងដើមេបីបញ្ចៀសការដក់កុមារ 

ឬមនុសេសវ័យក្មេងទៅក្នុងសា្ថេនភាព "បេឈមនឹងហានិភ័យ"។ អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិ

នេះភាគចេើនមានការយល់ដឹងខ្ពស់អំពីចំណុចដេលថា បើកុមារនៅដើរសុំទានតាមចិញ្ចើមផ្លូវ 

និង/ឬលក់អ៊ីវ៉េន់ នោះពួកគេចេើនតេមិនអាចទៅរៀននោះទេ និងអាចងយរងគេេះពីការកេង

បេវ័ញ្ច ឬរំលលោភបំពាន។ អ្នកចូលរួមភាគចេើនក៏និាយដេរថាការសុំទានមិនមេនជាមធេយបាយ

ល្អសមេេប់បញ្ចប់វដ្ដនេភាពកេីកេនោះឡើយ។ 



៤ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

បើបេៀបធៀបមើលទៅ អ្នកចូលរួមភាគចេើនក៏បានលើកឡើងពីចំណុចដេលពួកគេគិតថា

ជាជមេើសដេលបេសើរជាងនេះដូចជាការបរិា្ចេគលុយដល់អង្គការសបេបុរសធម៌ក្នុងសេុក 

ឬឲេយអាហារដល់កុមារវិញ។

ស្ទើរពាក់កណ្ដេល(៤៩,៥%)នេអ្នកឆ្លើយតប យល់ថាពួកគេតេូវចូលរួមទទួលខុសតេូវចំពោះ
កុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុក ៅពេលធ្វើដំណើរ។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនហាក់ដូចជាមាន 

យុទ្ធសាស្តេចេបាស់លាស់សមេេប់ដោះសេេយជាមួយកុមារដេលដើរសុំទាន ឬលក់ទំនិញនិងសេវ 

កម្មក្នងុតំបន់នេះ ហើយអ្នកចូលរួមភាគចេើនបានពេយាមជាខ្លេងំដើមេបីធានាថាអន្តរសកម្ម ភាព   

របស់ពួកគេជាមួយកុមារមានលក្ខណៈបេកបដោយសីលធម៌។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួន 

រាយការណ៍ថាបានអនុវត្តជំហានសកម្មដើមេបីជួយកុមារដេលតេូវការការជួយ ហើយអ្នកឆ្លើយតប 

ភាគចេើនបង្ហេញថាពួកគេពិតជាចង់ជួយកុមារនៅពេលដេលពួកគេសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះ។ 

ទោះជាា៉េងណាក៏ដោយ ក៏សូមេបីតេអ្នកចូលរួមដេលពេយាមជាខ្លេំងក្នុងការជួយបេជាជនក្នុង

សេុក (និងជាពិសេសគឺជួយកុមារ) ហាក់ដូចជាសេពេចសេពិលមិនដឹងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេ

គឺជាការអនុវត្តល្អបំផុតដេរឬា៉េងណានោះទេ។ មានការលើកឡើងពីមន្ទិល និងភាពសេពេច 

សេពិលដេលឧសេសាហ៍កើតមានស្ដីពីវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយកុមារនៅក្នុង

តំបន់នេះ។ 

តេឹមតេ១៩,៥%នេអ្នកឆ្លើយតបចំពោះការស្ទេបស្ទង់មតិនេះប៉ុណ្ណេះ ដេលយល់ថាពួកគេមាន
ព័ត៌មានគេប់គេេន់ដើមេបីការពារកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងមា្ចេស់សេុកដេលពួកគេបានជួបៅកន្លេង
សធារណៈ។  ក៏ប៉ុន្តេ គួរឲេយាប់អារម្មណ៍ជាខ្លេំង អ្នកចូលរួមភាគចេើនបង្ហេញថាពួកគេចង់ដឹង 

បន្ថេមពីសា្ថេនភាព និងរបៀបដេលពួកគេអាចជួយកុមារទាំងនោះ។

៤៨,៨%នេអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទេបស្ទង់មតិនេះ លើកឡើងថាពួកគេចង់ដឹងបន្ថេមពីរបៀបការ
ពារកុមារ និងទប់ស្កេត់ការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារៅក្នុងតំបន់នេះ។ អ្នកចូលរួមក្នុងចំនួនបេហាក់ 

បេហេលគ្នេនេះដេរនិាយថាពួកគេចង់ដឹងបន្ថេមពីបេពេណីក្នុងសេុក សម្លៀកបំពាក់ និង 

ឥរិាបថសមសេប(៨៣,៣%) និងពីរបៀបដេលភ្ញៀវទេសចរអាចគំទេដល់សេដ្ឋភកិច្ចក្នុងសេុក 

(៨៣%)។ ដូចគ្នេនេះដេរ នៅពេលសួរថាតើគោលនយោបាយនេអាជីវកម្មដេលការពារកុមារនឹង

ជះឥទ្ធិពលលើទមា្លេប់ទិញរបស់ពូកគេឬទេ ៩៤,៨% នេអ្នកចូលរួមបាននិាយថា វពិតជានឹង

ជះឥទ្ធិពលលើទមា្លេប់ទិញរបស់ពួកគេ។ 

សាវតានេការសិកេសា
ក្នុងនាមជាឧសេសាហកម្មធំជាងគេមួយលើពិភពលោក វិស័យទេសចរណ៍មានឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចា៉េង

សំខន់លើតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសសមេេប់សេដ្ឋភកិច្ចនេបេទេសកម្ពុជា ាវ ថេ និងវៀតណាម 

ដេលអតេេមកទសេសនារបស់ភ្ញៀវទេសចរបានកំពុងកើនឡើងជាទ្វេគុណក្នុងទសវតេសចុងកេេយនេះ។ 

ក្នុងឆ្នេំ ២០១១ បេទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចេើនជាង ២,៨លាននាក់ តេូវជាកំណើន ១៥% 

បើធៀបនឹងចំនួនកត់តេេក្នុងឆ្នេំ ២០១០។ ជាលទ្ធផល ក្នុងឆ្នេំដដេល វិស័យទេសចរផ្ដល់ថវិកាចំណូល 

សរុបបេមាណ ១.៩១២ លានដុលា្លេសហរដ្ឋភអាមេរិក។2  សេដៀងគ្នេនេះដេរ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដេលមក

2  ទិន្នន័យបានមកពីរាជរដ្ឋេភិបាលកម្ពុជា (២០១២)។ បទបង្ហេញនៅគណៈកមា្មេធិការសមេបសមេួលនេគមេេងកុមារភាព 

ទីកេុងបាំងកក ថ្ងេទី១០ ខេកក្ដដ ឆ្នេំ២០១២។ 



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ៥

ទសេសនាបេទេសាវបានបន្តកើនឡើងពីឆ្នេំ ១៩៩០-២០១០ ជាមួយអតេេកំណើនជាមធេយម 

២០,៦៧%។3  

ក្នុងឆ្នេំ២០១១ បេទេសាវទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចេើនជាង២,៧លាននាក់ តេូវជាកំណើន ៨% លើស 

ឆ្នេំ ២០១០។4  រីឯបេទេសថេក៏មានការកើនឡើងសេបគ្នេនេះដេរ ដោយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង

១៩ លាននាក់ក្នុងឆ្នេំ ២០១១ តេូវជាកំណើន ១៩,៨៤% បើធៀបនឹងចំនួនក្នុងឆ្នេំ ២០១០។ ភ្ញៀវទេសចរ 

ភាគចេើនជាងគេដេលមកទសេសនាបេទេសថេរួមមានជនជាតិមា៉េឡេសុី ចិន និងជប៉ុន ហើយវិស័យទេសចរ 

ផ្ដល់ថវិកាចំណូលសរុបបេមាណ២៣ពាន់លានដុលា្លេសហរដ្ឋភអាមេរិក តេូវជាកំណើន ២៣,៩២% លើស 

ឆ្នេំ ២០១០។5 ជាចុងកេេយក្នុងឆ្នេំ ២០១១ បេទេសវៀតណាមទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចេើនជាង ៦លាន

នាក់ តេូវជាកំណើន ១៩,១% លើសឆ្នេំ ២០១០។ ភ្ញៀវទេសចរភាគចេើនជាងគេដេលមកទសេសនាបេទេស 

វៀតណាមរួមមានជនជាតិចិន សហរដ្ឋភអាមេរិក និងកូរ៉េខងតេបូង។6

កំណើននេះពិតជាផ្ដល់អត្ថបេយោជន៍ដល់សេដ្ឋភកិច្ច ហើយហេតុនេះជារឿយៗ វតេូវបានសា្វេគមន៍

ដោយមន្តេីរដ្ឋេភិបាល ឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ក្នុងសេុក។ បើតាមកេុមបេឹកេសាធ្វើដំណើរ 

និងទេសចរណ៍ពិភពលោក ក្នុងឆ្នេំ ២០១១ វិស័យទេសចរណ៍តំណាងឲេយ៩,៥%នេផលិតផលក្នុងសេុក

សរុប ("ផសស") របស់បេទេសកម្ពុជា និងតំណាងឲេយ៥,៨%នេផលិតផលក្នុងសេុក សរុបរបស់បេទេស 

ាវ (បើធំជាង "មានឥទ្ធិពល" ឬ "បេយោល" ដេលកាន់តេធំនេវិស័យទេសចរណ៍នោះ 

ការរួមចំណេកនេះនឹងកាន់តេខ្ពស់ ពោលគឺ ២២,១%សមេេប់បេទេសកម្ពុជា និង១៨,២% 

សមេេប់បេទេសាវ)។7 

សេដៀងគ្នេនេះដេរ វិស័យទេសចរណ៍តំណាងឲេយ ៧,១% នេផលិតផលក្នុងសេុកសរុបរបស់បេទេសថេ 

និងតំណាងឲេយ ៤,៣% នេផលិតផលក្នុងសេុកសរុបរបស់បេទេសវៀតណាម។8 

គ្មេនអ្វីគួរឲេយភា្ញេក់ផ្អើលនោះទេ បេការនេះមានន័យថាវិស័យទេសចរណ៍រួមចំណេក ា៉េងសំខន់ដល់ 

ភាពមានការងរធ្វើនៅក្នុងបេទេសទាំងនេះ។ ក្នុងឆ្នេំ ២០១១ ការងរចំនួន ៦០៧.០០០ កន្លេង 

(៨,០% នេការងរសរុប)ក្នុងបេទេសកម្ពុជាគឺបានផ្ទេល់មកពីវិស័យទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ 

ហើយនៅក្នុងបេទេសាវ វិស័យទេសចរណ៍ រួមចំណេកដោយផ្ទេល់នូវ ៤,៩% នេការងរសរុប 

(តេូវជា ១៤៣.៥០០កន្លេង)។ ក្នុងបេទេសថេ "វិស័យទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ ផ្ដល់ការងរដោយ

ផ្ទេល់ចំនួន១.៨៣៣.០០០ កន្លេង" (តេូវជា៤,៧%នេការងរសរុប) ហើយក្នុងបេទេសវៀតណាម 

3  ទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នេកនេះបានមកពីរដ្ឋភបាលវិស័យទេសចរណ៍ជាតិាវ (២០១០) របាយការណ៍ស្ថិតិឆ្នេំ២០១០ស្ដីពីវិស័យទេសចរណ៍

ក្នុងបេទេសាវ នាយកដ្ឋេនផេនការ និងសហបេតិបត្តិការ អង្គភាពស្ថិតិវិស័យទេសចរណ៍។

4  ទិន្នន័យបានមកពីសាធារណរដ្ឋភបេជាធិបេបតេយេយបេជាមានិតាវ (២០១២)។ បទបង្ហេញនៅគណៈកមា្មេធិការសមេប   

 សមេួលនេគមេេងកុមារភាព ទីកេុងបាំងកក ថ្ងេទី១០ ខេកក្ដដ ឆ្នេំ២០១២។

5  ទិន្នន័យបានមកពីរាជរដ្ឋេភិបាលថេ (២០១២)។ បទបង្ហេញនៅគណៈកមា្មេធិការសមេបសមេួលនេគមេេងកុមារភាព ទីកេុងបាំងកក 

ថ្ងេទី១០ ខេកក្ដដ ឆ្នេំ២០១២។ 

6  ទិន្នន័យបានមកពីរាជរដ្ឋេភិបាលវៀតណាម (២០១២)។ បទបង្ហេញនៅគណៈកមា្មេធិការសមេបសមេួលនេគមេេងកុមារភាព 

ទីកេុងបាំងកក ថ្ងេទី១០ ខេកក្ដដ ឆ្នេំ២០១២។

7  កេុមបេឹកេសាធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ៖ កម្ពុជា 

និងកេុមបេឹកេសាធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ៖ ាវ 

លើគេហទំព័រ www.wttc.org/research/ ចូលមើលនៅថ្ងេទី២៧ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១២

8  សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេម សូមមើលកេុមបេឹកេសាធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យធ្វើដំណើរ 

និងទេសចរណ៍៖ ថេ និងកេុមបេឹកេសាទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍និងធ្វើ 

ដំណើរ ៖ វៀតណាម លើគេហទំព័រ www.wttc.org/research/ ចូលមើលនៅថ្ងេទី២៧ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១២ 



៦ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

វិស័យទេសចរណ៍ផ្ដល់នូវការងរចំនួន ១.៨៣២.៥០០កន្លេង (តេូវជា ៣,៧% នេការងរសរុប)។ នៅ

ក្នុងបេទេសនីមួយៗនេបេទេសទាំងនេះ មានការរំលពឹងថាការរួមចំណេកសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍ 

(រួមបញ្ចូលទាំងភាពមានការងរធ្វើ) នឹងបន្តកើនឡើងនាពេលអនាគត។9

បើទោះជាគេមិនតេូវមើលរំលលងនូវសារៈសំខន់នេការរួមចំណេកសេដ្ឋភកិច្ចទាំងនេះ ក៏មានការចង

កេងឯកសារា៉េងបេសើ ខណៈដេលវិស័យទេសចរណ៍បានរួមចំណេកា៉េងវិជ្ជមាន គួរឲេយកត់សមា្គេល់ 

ដល់បេទេសមា្ចេស់ផ្ទះ ក៏វិស័យនេះអាចនាំមកនូវបញ្ហេសង្គម វបេបធម៌ និងបរិសា្ថេនគួរឲេយកត់សមា្គេល់ និង 

មានរយៈពេលយូរ។ បញ្ហេទាំងនេះតេូវបានពងេីកបន្ថេមនៅក្នុងបរិបទដេលមានការអភិវឌេឍវិស័យទេស

ចរណ៍ា៉េងលឿន ហើយដេលជារឿយៗមានលក្ខណៈមិនបានរៀបផេនការទុក ឬគេប់គេងឲេយបានល្អ។ 

កង្វល់មួយសមេេប់គមេេងកុមារភាព ផ្នេកបង្កេរ គឺរបៀបដេលវិស័យទេសចរណ៍ជះឥទ្ធិពល (ដេល 

នឹងរៀបរាប់លម្អិតនៅផ្នេកខងកេេម) ទៅលើជីវិតរបស់កុមារ។ ដោយសារកតា្ត្េអូសទាញផ្នេក

សេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍ គេឃើញមានទំនាក់ទំនងា៉េងចេបាស់លាស់រវងវិស័យទេសចរណ៍ 

និងការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ។ កុមារងយរងគេេះ និងគេួសាររបស់ពួកគេតេងតេតេូវបានអូសទាញឲេយ

ធ្វើការនៅគោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងគោលបំណងដើមេបីស្វេងរកបេេក់ចំណូល។ បេការនេះអាចមានន័យថា

តេូវបោះបង់ជីវភាពតាមបេបបេពេណី ចំណងទាក់ទងក្នុងសហគមន៍ និង/ឬបណា្ដេញគំទេផ្នេកសង្គម។ 

វក៏អាចមានន័យថាកុមារីនិងកុមារាតេូវធ្វើការក្នុងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ក្នុងលក្ខខណ្ឌដេលគ្មេនសុវត្ថិ

ភាព ឬមានគេេះថា្នេក់។ លើសពីនេះទៅទៀត កុមារដេលរកបេេក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរក្នុងទមេង់ជា

ចេើន មិនសូវបានទៅសាលារៀន និងបេឈមខ្លេំងនឹងភាពងយរងគេេះពីទមេង់ផេសេងទៀតនេការកេង

បេវ័ញ្ច រួមបញ្ចូលទាំងការកេងបេវ័ញ្ច និងរំលលោភបំពានផ្លូវភេទ។ ដោយសារតេយន្តការការពារដេលនៅកេបេរ

កុមារទាំងនេះនៅមានកមេិតទាប នោះពួកគេងយនឹងកា្លេយជាគោលដៅនេអ្នករំលលោភបំពានលើកុមារ

រួមបញ្ចូលទាំងជនល្មើសដេលធ្វើដំណើរទៅកន្លេងផេសេងៗដើមេបីធ្វើការរំលលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។10

ភស្តុតាងដេលបេមូលបានពីករណីដេលបានរកឃើញ និងរបាយការណ៍ដេលបានមកពីតំបន់នេះ

បង្ហេញថាជនល្មើសដេលធ្វើដំណើរទៅកន្លេងផេសេងៗដើមេបីធ្វើការរំលលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារកំណត់

យកគោលដៅកុមារដេលធ្វើការតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ឬអាជីវកម្មមិនផ្លូវការផេសេងៗនៅតាមគោលដៅ

ទេសចរណ៍។11 បន្ថេមពីនេះទៅទៀត ពួកគេក៏អាចទៅជួបកុមារដោយគ្មេនការតេួតពិនិតេយតាមរយៈការ

ធ្វើការនៅតាមសាលារៀន ឬមណ្ឌលកុមារកំពេេ។ បើគ្មេនការតេួតពិនិតេយ និងឃ្លេំមើលសុវត្ថិភាពឲេយបាន

ហ្មត់ចត់ទេ ឧសេសាហ៏កម្មទេសចរណ៍ជួនកាលសមេួលឲេយជនល្មើសបានទៅជួបកុមារា និងកុមារី ងយ 

រងគេេះ ហើយបើមិនយកចិត្តទុកដក់ទេ វនឹងនាំឲេយមានការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ។ បេការនេះមិនមេន 

កើតឡើងតេក្នុងអាជីវកម្មទេសចរណ៍ខ្នេតធំ (ដូចជា សណា្ឋេគរ ោជនីយដ្ឋេន រង្គសាល ផេសារ និង 

បរិវេណតំបន់កំសាន្តរបស់ ភ្ញៀវទេសចរ)នោះទេ ប៉ុន្តេវក៏កើតឡើងតាមសហគេេសដេលសា្គេល់ថាជា 

"ទេសចរណ៍បេកបដោយការទទួលខុសតេូវ"  ឬ "ទេសចរណ៍វបេបធម៌"។ ឧទាហរណ៍ "ទេសចរណ៍ទៅ 

9  សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេម សូមមើលកេុមបេឹកេសាទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍ 

និងធ្វើដំណើរ៖ កម្ពុជា កេុមបេឹកេសាធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍ និងធ្វើ 

ដំណើរ៖ ាវ កេុមបេឹកេសាទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍៖ 

 ថេ និងកេុមបេឹកេសាធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ពិភពលោក (២០១២) ឥទ្ធិពលសេដ្ឋភកិច្ចនេវិស័យទេសចរណ៍និងធ្វើដំណើរ៖ វៀតណាម 

លើគេហទំព័រ www.wttc.org/research/ ចូលមើលនៅថ្ងេទី២៧ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១២

10  ជនល្មើសដេលធ្វើដំណើរទៅកន្លេងផេសេងៗដើមេបីធ្វើការរំលលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ គឺជាជនទាំងាយណាដេលធ្វើដំណើរចេញពី 

បេទេសរបស់ខ្លួន និងរំលលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។

11  គមេេងកុមារភាព ផ្នេកបង្កេរ (២០១១)។ ការសិកេសាពីឯកសារមានសេេប់។មិនបានបោះពុម្ពផេសាយ។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ៧ 

កាន់មណ្ឌលកុមារកំពេេ" ដេលភ្ញៀវទេសចរតេវូបានអនុញ្ញេតឲេយចូលទៅទសេសនា និងមានអន្តរសកម្មភាព

ជាមួយកុមារដេលទទួលការថេទំានៅមណ្ឌល12 អាចធ្វើឲេយកុមារងយរងគេេះដោយការកេងបេវ័ញ្ច។ 

រឿងនេះក៏កើតឡើងផងដេរចំពោះទមេង់ផេសេងៗនេ "ទេសចរណ៍ធ្វើការស្មគ័េចិត្ត"13 បើសិនគ្មេនការតេតួ 

ពិនិតេយឲេយបានហ្មត់ចត់ចំពោះមនុសេសពេញវ័យដេលធ្វើការជាមួយកុមារ និង "ការសា្នេក់នៅតាមផ្ទះ" 

ដេលមនុសេសពេញវ័យ មិនធា្លេប់សា្គេល់សា្នេក់នៅតាមផ្ទះរបស់បេជាជនក្នងុសេកុ មានទំនាក់ទំនងដោយ

គ្មេនការតេតួពិនិតេយជាមួយកុមារក្នងុសេកុ។

ក្នុងកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីការពារកុមារទល់នឹងការរំលលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ និង 

ទេសចរណ៍ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ាវ ថេ និងវៀតណាម ទីភា្នេក់ងរអូសេ្តាលីសមេេប់ការអភិវឌេឍអន្តរជាតិ 

បានាប់ផ្ដើមគមេេងកុមារភាព កេេមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កេរ និងការពាររួមគ្នេ ដេលអនុវត្តដោយអង្គការ

ទសេសនៈពិភពលោក ការិាល័យអង្គការសហបេជាជាតិទទួលបន្ទុកគេឿងញៀន និងឧកេិដ្ឋភកម្ម 

និងអ៊ីនធឺប៉ូល (INTERPOL)។ ដើមេបីរួមចំណេកដល់កិច្ចការនេះ អង្គការទសេសនៈពិភពលោកកំពុងធ្វើការ

ជាមួយសហគមន៍ និងរដ្ឋេភិបាលដើមេបីទប់សា្កេត់កុំឲេយកុមារី និងកុមារាកា្លេយជាជនរងគេេះនេការកេងបេវ័ញ្ច

ផ្លូវភេទក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ និងបង្កើតនូវការអនុវត្ត និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេ "សុវត្ថិភាពកុមារ

ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍"។ ដើមេបីសមេេចតាមគោលដៅនេះ បច្ចុបេបន្ន អង្គការទសេសនៈពិភពលោកកំពុងចេក 

ាយការសា្ទេបស្ទង់មតិតាមបេព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតជូនដល់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិ ដើមេបីស្វេងយល់ ពីការយល់ 

ឃើញ និងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេចំពោះសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាការជួបបេទះ និង

បទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយកុមារក្នុងបេទេសទាំងនេះ។

អង្គការទសេសនៈពិភពលោក កំណត់និយមន័យនេសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ថាជាទមេង់

ទេសចរណ៍ដេល ៖

 ១. ទទួលសា្គេល់នូវតួនាទី និងឥទ្ធពិលរបស់ខ្លនួដេលអាចមានទៅលើការកេងបេវ័ញ្ចលើមកុមារ

 ២. ទទួលខុសតេវូក្នងុការកាត់បន្ថយនូវឥទ្ធពិលគេេះថា្នេក់ (ដោយផ្ទេល់ និងដោយបេយោល)   

  ទៅលើកុមារងយរងគេេះ

 ៣. ដើរតួនាទីសកម្មក្នងុការពងេងឹ និងរកេសាបរិាកាសមានសុវត្ថភិាពសមេេប់កុមារគេប់រូប។

  បើអាចទៅរួចសុវត្ថភិាពកុមារក្នងុវិស័យទេសចរណ៍តេវូបានគេមើលឃើញថាជាការផ្ដល់ជូននូវ

  ដំ ណះសេេយបេកបដោយនិរន្តរភាពរយៈពេលវេងក្នងុការរកេសាសុវត្ថភិាពកុមារពីការរំលលោភបំពាន

  ក្នងុវិស័យ ទេសចរណ៍។ ហេតុនេះ វជាមធេយបាយដ៏សំខន់ដេលគបេបីអភិវឌេឍក្នងុឧសេសាហកម្ម

  ទេសចរណ៍កាន់តេមាន និរន្តរភាព និងវិជ្ជមាន ។

12  បេការនេះអាចរាប់ាប់ពីការផ្ដល់ឱកកាសឲេយមនុសេសបងេៀនភាសាអង់គ្លេស ឬថេទាំកុមារក្នុងមណ្ឌលកុមារកំពេេ រហូតដល់ផ្ដល់ឱកកាស 

ឲេយភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរកំសាន្តពេលថ្ងេមកកាន់មណ្ឌលកុមារកំពេេ ឬមណ្ឌលថេរកេសាកុមារ។ ក្នុងករណីភាគចេើន ភ្ញៀវទេសចរបង់

បេេក់ដើមេបីចូលទៅមើលកុមារទាំងនេះ។

13  ទេសចរណ៍ធ្វើការស្ម័គេចិត្តជាធម្មតាតេូវបានគេសា្គេល់ថាជាទមេង់មួយនេវិស័យទេសចរណ៍ដេលអ្នកដំណើរទទួលបានឱកកាសធ្វើ

កា រងរស្ម័គេចិត្តជាមួយអង្គការ ឬសហគេេសជាក់លាក់នៅតាមបេទេសដេលជាកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍។ ការងរនេះអាច 

មានរយៈពេលជាចេើនថ្ងេ ចេើនសបា្ដេហ៍ ឬចេើនខេ ហើយក៏ដូចជាវិស័យទេសចរណ៍នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំពេេដេរ អ្នកដេលជេើស   

រីសទមេង់ទេសចរណ៍បេបនេះជារឿយៗតេូវបង់បេេក់ ដើមេបីចូលរួម (ជួនកាលការបង់អាចធ្វើឡើងជាមូលនិធិដើមេបីគេបដណ្ដប់

លើ អាហារ និងកន្លេងសា្នេក់នៅ ក្នុងករណីខ្លះទៀតមានថ្លេឈ្នួលដើមេបីអាចចូលរួម)។ នៅអាសុីអាគ្នេយ៍ គមេេងការងរស្ម័គេចិត្ត  

រួមមាន៖ ការបងេៀនភាសាអង់គ្លេសដល់កុមារ មនុសេសវ័យជំទង់ និង/ឬមនុសេសពេញវ័យ ការធ្វើការក្នុងគមេេងអភិវឌេឍសហគមន៍ 

ការធ្វើការ ក្នុងការថេទាំសុខភាព និងការធ្វើការក្នុងការអភិវកេសបរិសា្ថេន និង/ឬសត្វពេេ។ អ្នកធ្វើការស្ម័គេចិត្តជារឿយៗសា្នេក់នៅតាម 

សហគមន៍ក្នុងសេុក (និងជួនកាលតាមផ្ទះបុគ្គលិកគមេេង) និងតេូវបានលើកទឹកចិត្តឲេយផ្លេស់ប្ដូរវបេបធម៌ជាផ្នេកនេបទពិសោធន៍ 

ធ្វើការងរស្ម័គេចិត្ត។



៨ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ដើមេបីជួយដល់គមេេងកុមារភាព និងភា្នេក់ងរដទេទៀតក្នងុការគំទេដល់ការអភិវឌេឍបរិាកាស ការពារ 

សមេេប់កុមារក្នងុវិស័យធ្វើដំណើរ និងទេសចរណ៍ ការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ ដេលរួមមានសំណួរបើក និងសំណួរ

បិទតេវូបានាប់អនុវត្តពីខេឧសភា ដល់ខេមិថុនា ឆ្នេ២ំ០១២។ របាយការណ៍នេះផ្ដល់នូវសេចក្ដសីង្ខេបនេ

ការសេេវជេេវនេះ និងពិភាកេសាពីលទ្ធផលនេការវិភាគទិន្នយ័បេបបរិមាណ និងបេបគុណភាព។

ឧបសគ្គ និងភាពមានកមេិតនេទិន្នន័យ
សំណាកគំរូនេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះមានភាពលម្អៀងលើអាយុ ភេទ សញ្ជេតិ និងអាចកាន់តេសំខន់

ទៅទៀតគឺបេភេទនេអ្នកដំណើរ។ បេការនេះគឺបណា្ដេលមកពីវជាការសា្ទេបស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធឺណេតជា 

ភាសាអង់គ្លេស និងចេកាយតាមអ៊ីនធឺណេតលើគេហទំព័រដេលអ្នកដំណើរឯករាជេយនិយមចូលមើល។  

ការ ជេើសរីសអ្នកចូលរួមតាមកេុមហ៊ុន Intrepid Travel ក៏មានន័យថាអ្នកឆ្លើយតបភាគចេើនបាន 

យល់ដឹងពីការធ្វើដំណើរបេកបដោយការទទួលខុសតេូវ (ជាការពិត នេះគឺជាោទនភាពរបស់កេុមហ៊ុន 

Intrepid)។14 លើសពីនេះ រយៈពេលបេមូលទិន្នន័យមួយខេធ្វើឲេយយើងទទួលបានទំហំសំណាកគំរូតេឹម៣១

៦នាក់ដេលជាទំហំរាងតូចបន្តិច បើទោះជាវមិនប៉ះពាល់ខ្លេំងដល់លទ្ធផលក៏ដោយ។ ជាលទ្ធផល

លទ្ធភាព ក្នុងការទាញសេចក្ដីសន្និដ្ឋេនស្ថិតិពីសំណាកគំរូនេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះដើមេបីតំណាងឲេយបេជាជន 

ដេលតេូវសិកេសាគឺនៅមានកមេិត។ ទោះបីជាា៉េងនេះក្ដី ក៏លទ្ធផលនេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះផ្ដល់នូវចំណុច

ាប់ផ្ដើមដ៏ល្អសមេេប់អភិវឌេឍយុទ្ធសាស្តេទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។

អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិស្ដីពី       
សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 
ការសេេវជេេវនេះបេពេតឹ្តទៅក្នងុរយៈពេលមួយខេ តេវូបានចេកាយតាមអី៊នធឺណេតជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈ

គេហទំព័រ SurveyMonkey។ វតេវូបានផេសព្វផេសាយដល់អ្នកដេលអាចចូលរួម តាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម 

(ដូចជា Twitter និង Facebook) បណា្ដេញអី៊មេល វេទិការតាមអី៊នធឺណេត (ដូចជា Yammer) និងតាម 

គេហទំព័រ និងប្លកុស្ដពីីទេសចរណ៍។ ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមមា្នេក់បង្ហេញថាគត់បានដឹងពីការសា្ទេបស្ទង់ 

មតិនេះពីភា្នេក់ងរធ្វើដំណើរយុវជន STA Travel ហើយអ្នកចូលរួមមួយចំនួនចូលទៅមើលការសា្ទេបស្ទង់ 

មតិនេះបនា្ទេប់ពីវតេូវបានផេសព្វផេសាយដោយកេមុហុ៊នទេសចរណ៍សមេេប់ដំណើរកំសាន្តជាកេមុតូចនេបេទេស 

អូស្ត្េេលីឈ្មេះថា  Intrepid Travel។ 

មធេយបាយសំខន់ដេលអ្នកចូលរួមភាគចេើន(៣៨%) តេវូបានជេើសរីសឲេយចូលរួមក្នងុការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះគឺ

តាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម។

មធេយបាយដ៏សំខន់សេដៀងគ្នេបនា្ទេប់មកទៀតគឺកាសេត Intrepid Express (ដេលជាការបោះពុម្ព           

ផេសាយផ្អេកតាមការចុះឈ្មេះសមេេប់ចេកជូនអ្នកចូលរួមក្នុងដំណើរកំសាន្តតាមកេុមហ៊ុន Intrepid ពីមុន 

14  បើទោះជាការធ្វើទេសចរណ៍តាម Intrepid តេូវបានផេសព្វផេសាយ និងធ្វើឡើងទូទាំងពិភពលោក ក៏កេុមហ៊ុននេះមានមូលដ្ឋេននៅ

បេទេសអូស្ត្េេលី ហើយបេការនេះអាចរួមចំណេកនាំឲេយមានអ្នកចូលរួមជាជនជាតិអូស្ត្េេលីជាចេើននៅក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ                 

(ដូចមានរៀបចំជាឯកសារនៅក្នុងរូបភាពទី៣)។ សមេេប់ព័ត៌មានបន្ថេមអំពីកេុមហ៊ុន Intrepid និងបេតិបត្តិការរបស់កេុមហ៊ុននេះ 

សូមចូលទៅគេហទំព័រ www. intrepidtravel.com។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ៩

ឬបំរុងនឹងចូលរួម) (៣១%) និងបណា្ដេញអី៊មេលជាលក្ខណៈបុគ្គល(២៥,៦%)។ លទ្ធផលទទួលបានគឺ    

ទំហំសំណាកគំរូជេើសរីសខ្លនួឯងនេអ្នកចូលរួមចំនួន៥៣៣នាក់។ ក្នងុចំណមអ្នកចូលរួមទំាង៥៣៣នាក់នេះ    

តេមឹតេ៤៤២នាក់បុ៉ណ្ណេះដេលបានធ្វើដំណើរមកកាន់បេទេសកម្ពជុា ាវ ថេ និងវៀតណាមក្នងុរវង៥ឆ្នេចុំង

កេេយ សល់ពីនេះតេវូបានដកចេញដោយសារកង្វះចំណេះដឹងផ្ទេល់ខ្លនួបច្ចបុេបន្ន និង/ឬ បទពិសោធន៍នេការ

ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នេះ។ ដោយសារអ្នកចូលរួមខ្លះមិនបានឆ្លើយអស់តាមសំណួរក្នងុការសា្ទេបស្ទង់មតិ

នេះ ហេតុនេះចំនួនចុងកេេយនេអ្នកចូលរួមគឺ ៣១៦នាក់។

តើអ្នកចូលរួមទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅណា 
និងដើមេបីអ្វី?
ទិន្នន័យបេជាសាស្តេដេលបេមូលបានតាមរយៈការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ បង្ហេញថាភាគចេើនលើសលុប 

(៧១,៤%) នេអ្នកចូលរួមក្នងុការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះគឺជាស្តេ ីអាយុពី៣០-៣៩ឆ្នេ ំហើយចំណាយ ពេលជា 

មធេយមពី ១-៤ សបា្ដេហ៍នៅក្នងុបេទេសា៉េងតិចមួយក្នងុចំណមបេទេសគោលដៅទេសចរណ៍នេះក្នងុ

រវង ៥ឆ្នេចុំងកេេយ។ បេទេសដេលនិយមទៅទសេសនាជាងគេគឺបេទេសថេ បនា្ទេប់មកគឺបេទេសកម្ពជុា 

វៀតណាម និងបេទេសាវ (សូមមើលរូបភាពទី១)។  អ្នកចូលរួមក្នងុការសា្ទេបស្ទង់មតិភាគចេើនបង្ហេញថា

ពួកគេបានធ្វើ ដំណើរទៅតំបន់នេះសមេេប់វិសេសមកាល(៥៩,៧%) ក៏បុ៉ន្តេ អ្នកចូលរួមចំនួនទៅទសេសនាតំបន់ 

នេះក្នងុគោលបំណងអាជីវកម្ម និងការងរ(២៦,៨%)។ អ្នកចូលរួមខ្លះទៀតបង្ហេញថាគោលបំណងចមេបង

នេការធ្វើដំណើរបស់ពួកគេគឺដើមេបីទៅលេងគេសួារ ឬមិត្តភក្ដ(ិ៥%) ដើមេបីសិកេសា ឬចុះកម្មសិកេសា(០,៨%) 

ហេតុផលសាសនា (០,៥%) ឬធ្វើការស្មគ័េចិត្ត (២,៩%)។ សេបតាមនិនា្នេការទេសចរណ៍បច្ចបុេបន្ន 

(ភាពចមេះុនេមូលហេតុ និងបេភេទនេការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរ) អ្នកចូលរួមមួយចំនួន(៤,៧%) បង្ហេញ 

ថាការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេមានគោលដៅពីរពេមគ្នេ (ឧទាហរណ៍ ដំណើរកំសាន្តផងនិងធ្វើការស្មគ័េចិត្តផង 

ឬដើមេបីធ្វើអាជីវកម្មផងនិងកំសាន្តវិសេសមកាលផង)។ 

គួរឲេយាប់អារម្មណ៍ បើទោះជាអ្នកចូលរួម ២៩,២% បាន ទសេសនាបេទេសតេមួយក្នងុតំបន់នេះ ក៏បុ៉ន្តេ   

២១,៣% នេអ្នកចូលរួមបានទសេសនាបេទេសទំាងបួនក្នងុរវង៥ឆ្នេចុំងកេេយ ២៨,២% បានទសេសនាបេទេសបី 

ក្នងុចំណមបេទេសទំាងបួន ២១,៣%បានទសេសនាបេទេសពីរ ហើយ ចម្លើយបេបគុណភាពបង្ហេញថាអ្នកចូល

រួមមួយចំនួនក្នងុការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះបានទៅទសេសនាតំបន់នេះសាជា ថ្ម ី(មិនថាពួកគេធា្លេប់បានទសេសនាបេទេស

មួយ ពីរ បី ឬបួន)។ ការធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅបេទេសចេើន ឬសាជាថ្មនីេះអាចតេវូបានបកសេេយមួយ

ចំណេកដោសារ ភាគចេើននេអ្នកចូលរួមគឺមានទីលំនៅនៅបេទេសអាសីុប៉ាេសីុហ្វកិ។ ឧទាហរណ៍អ្នកសា្នេក់ 

នៅបេទេស អូស្ត្េេលី និងញូវហេសីលេន (ដេលការធ្វើដំណើរទៅបេទេសអាសីុអាគ្នេយ៍គឺនៅជិត ហើយចំណាយ 

តិច) មានចំនួនចេើនលើសលប់15 ចំណុចនេះក៏មានដូចគ្នេចំពោះបុគ្គលដេលសា្នេក់នៅក្នងុ បេទេសកម្ពជុា និង 

បេទេសថេ ដេលភាគចេើនបើគេបេៀបធៀបបេទេសសា្នេក់នៅ និងបេទេសនេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះដេលបាន 

បំពេញ គឺជាជនដេលធ្វើការនៅបរទេស។16 

15  បេកានេះ រួមនឹងអតេេខ្ពស់នេអ្នកចូលរួមជាជនជាតិអាមេរិក និងអង់គ្លេសក៏អាចពនេយល់បានដោយសារការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងជា

ភាសាអង់គ្លេស។

16  ការបកបេេលទ្ធផលនេះតេវូបានពងេងឹបន្ថេមដោយចំណុចដេល៩,៧% នេអ្នកចូលរួមបានចំណាយពេលយូរជាង៦ខេក្នងុបេទេសកម្ពជុា  

និង៤,២%នេអ្នកចូលរួមក្នងុការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះបានចំណាយពេលលើសពី៦ខេក្នងុបេទេសថេ។



១០ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

កេេពីនេះ ដោយសារអតេេនេអ្នកសា្នេក់នៅអាមេរិក និងអង់គ្លេសដេលចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ 

(ភាគចេើនមិនមេនជាអ្នកធ្វើការនៅបរទេស ឬសា្នេក់នៅជិតតំបន់នេះ) នោះឆ្លុះបញ្ចេំងថាតំបន់នេះពិតជា 

មានបេជាបេិយភាពចំពោះអ្នកដំណើរទូទាំងពិភពលោក ពិសេសអ្នកដំណើរវ័យក្មេង ដេលជាអ្នកចូលរួម 

ភាគចេើននេសំណាកគំរូនេះ (៦៦,៥៦% មានអាយុពី២០-៣៩ឆ្នេំ)។ សមេេប់ការបេងចេកអាយុបន្តទៀត 

របស់អ្នកចូលរួមសូមមើលរូបភាពទី២ និងរូបភាពទី៣។
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រូបាពទី៣ ៖ បេទេសដេលអ្នកចូលរួមស្នេក់ៅ

សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ១១ 

បេភេទ និងបេបបទនេការធ្វើដំណើរ
បើនិាយពីបេភេទនេការធ្វើដំណើររបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ ក្នុងពេលសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់ 

នេះ គឺមាន ៥៨,៧%ាត់ទុកខ្លួនថាបាន "ធ្វើដំណើរឯករាជេយ" ១៣,៤%និាយថាពួកគេភាគចេើនបានធ្វើ

ដំណើរជា "អ្នកដំណើរសាក់កាដូ" ២១,៨%បង្ហេញថាពួកគេបានចូលរួមជាមួយដំណើរកំសាន្តរៀបចំដោយ

កេុមហ៊ុន (ភាគចេើនគឺជាមួយកេុមហ៊ុន Intrepid) និង ១៧,៣% បង្ហេញថាពួកគេបានធ្វើដំណើរ 

តាមបេភេទ និងបេបបទជាចេើនខុសៗគ្នេនៅពេលសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះ (ជួនកាលឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរ 



១២ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ខុសៗគ្នេ)។17 បន្ថេមពីនេះទៅទៀត អ្នកចូលរួម១៧,៦%និាយថាពួកគេភាគចេើនបានធ្វើដំណើរជាមួយ 

ដេគូ និង/ឬគេួសារពួកគេ ៥,៨%បានធ្វើដំណើរជាមួយមិត្តភក្ដិ និង៩,២% បានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នករួម 

ក ារងរ។ ជាថ្មីម្ដងទៀត ដោយសារមានអ្នកដំណើរជាមនុសេសវ័យក្មេងចេើននៅ ក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ18 

នោះគ្មេនអ្វីដេលគួរឲេយភា្ញេក់ផ្អើលទេ ដេលគេឃើញមានអ្នកដំណើរឯករាជេយ ឬអ្នកដំណើរសាក់កាដូជាចេើន 

ដេលជាបេភេទនេការធ្វើដំណើរដេលពេញនិយមសមេេប់ភ្ញៀវទេសចរអាយុវ័យក្មេង។ និនា្នេការដូចគ្នេនេះ 

(ចំពោះអ្នកដំណើរវ័យក្មេង និងអ្នកដំណើរឯករាជេយ) ក៏អាចជួយពនេយល់ពីបេេវ៉េឡង់ដ៏ខ្ពស់នេបេព័ន្ធ 

ផេសព្វផេសាយ តាមអ៊ីនធឺណេត និងសៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍នៅក្នុងការរៀបផេនការធ្វើដំណើរ។

ការរៀបផេនការធ្វើដំណើរ និងការចូលរួម
ជាមួយបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយផ្នេកធ្វើដំណើរ
នៅពេលសួរថាតើពួកគេបេើបេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយអ្វី ដើមេបីរៀបផេនការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេមក 

កាន់តំបន់នេះ ភាគចេើនលើសលុប(៧២,៤%) នេអ្នកឆ្លើយតបចំពោះការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះបង្ហេញ

ថាពួកគេបានបេើបេេស់គេហទំព័រ និង "កម្មវិធី" (apps)19  ទេសចរណ៍។ បនា្ទេប់ពីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ 

តាមអ៊ីនធឺណេត គឺសៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៏ ដេលតេូវបានបេើដោយ៦៦,៦%នេភ្ញៀវទេសចរដេលតេូវ 

បានសា្ទេបស្ទង់មតិ។ បេភពផេសេងទៀតនេព័ត៌មានដេលសំខន់ដេរនោះ (ទោះជាមិនសូវតេូវបានលើក 

ឡើងញឹកញាប់) សមេេប់អ្នកឆ្លើយតប ចំពោះការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះរួមមាន ភា្នេក់ងរទេសចរណ៍ 

អ្នកមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរ និងអ្នករៀបរាប់តេួសៗ សមេេប់ភ្ញៀវទេសចរ កេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ 

គេហទំព័រកក់កន្លេងសា្នេក់នៅដូចជា (Agoda, Expedia និង Hostel World) និងការណេនាំផ្ទេល់ 

មាត់ពីមិត្តភក្តិ និងគេួសារ។ គេហទំព័របង្កើតដោយអ្នកបេើបេេស់ (ដូចជា Trip Advisor និង Travelfish) 

ក៏តេូវបានលើកឡើងញឹកញាប់ផងដេរ។

បេការខងលើនេះបង្ហេញថា ទោះជាមានកេុមសំណាកគំរូជាក់លាក់របស់ការសា្ទេបស្ទង់មតិ

នេះ (ដូចជាអ្នកដំណើរភាគចេើនជាស្តេី មនុសេសវ័យក្មេង ជនជាតិអូស្ត្េេលី អ្នកដំណើរឯករាជេយ/

អ្នកដំណើរសាក់កាដូ និងអ្នកធ្វើការនៅបរទេស/តាមអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល) ក៏គេនៅតេឃើញភាព 

17  ភាគចេើននេបច្ចេកវិទេយដេលបេើដោយអ្នកដំណើរដើមេបីពណ៌នាពីបេភេទនេការធ្វើដំណើរជារឿយមានលក្ខណៈមិនចេបាស់ ហើយការព

ណ៌នាបេបនេះជារឿយៗមានអត្ថន័យផេសេងៗគ្នេទៅតាមអ្នកចូលរួមមា្នេក់ៗ។ តាមពិតទៅ មានភស្តុតាងនេអ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់

មតិនេះបេើពាកេយថាការធ្វើដំណើរឯករាជេយមានន័យថាជាការធ្វើដំណើរដេលមិនស្ថិតកេេមការរៀបចំដោយសា្ថេប័នមួយ ឬការធ្វើដំណើរដេ

លមិនសូវអាសេ័យលើឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ (ន័យធម្មតា) ហើយក៏មានន័យថាការធ្វើដំណើរតេមា្នេក់ឯងផងដេរ។ ក្នុងពេលបកបេេ

លទ្ធផលនេស្ថិតិទាំងនេះ គេគបេបីចង្អុលបង្ហេញថាពាកេយថា ការធ្វើដំណើរដោយសា្ពេយសាក់កាដូ និងការធ្វើដំណើរដោយឯករាជេយ ជារឿ

យៗតេូវបានបេើជំនួសគ្នេទៅវិញទៅមក ហើយក្នុងករណីខ្លះការបេើពាកេយថា "ធ្វើដំណើរដោយសា្ពេយសាក់កាដូ" បង្ហេញពីការផេសារភា្ជេប់

ខងវបេបធម៌ និងលក្ខណៈនេអត្តសញ្ញេណ (ថាមនុសេសមា្នេក់ជាអ្នកដំណើរដោយសា្ពេយសាក់កាដូ/មានវបេបធម៌ធ្វើដំណើរដោយសា្ពេយសា

ក់កាដូ) ជាជាងទមា្លេប់/ការអនុវត្តធ្វើដំណើរជាក់លាក់មួយ។ ទោះជាា៉េងនេះក្ដី ក៏មានភាពខុសគ្នេា៉េងចេបាស់នៅក្នុងសំណាកគំរូនេះរ

វងអ្នកដេលធ្វើដំណើរតាមការរៀបចំដោយកេុមហ៊ុន និងអ្នកដេលមិនធ្វើដំណើរតាមការរៀបចំដោយកេុមហ៊ុន។

18  ដូចដេលបានបង្ហេញរួចហើយ ចំណុចនេះអាចបណា្ដេលមកពីបេជាបេិយភាពនេអាសុីអាគ្នេយ៍ (ដេលជារឿយៗតេូវបានអ្នកដំណើរវ័យ

ក្មេងយល់ថាជាកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍ដេលកាន់តេ "ផេសងពេេង"។ មេយ៉េងវិញទៀតបេការនេះក៏អាចទទួលឥទ្ធិពលដោយសារការសា្ទេ

បស្ទង់មតិនេះតេូវបានផេសព្វផេសាយខ្លេំងតាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម និងធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណេត ដេលជាបរិាកាសសមេេប់មនុសេសមា

នអាយុ ឬចនោ្លេះជំនាន់ចេបាស់លាស់។

19   កម្មវិធី Software ដេលជាធម្មតាបេើដោយទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍អេឡិចតេូនិចយកតាមខ្លួនបាន។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ១៣ 

ចមេុះគ្នេនេមូលហេតុ បេបបទ/បេភេទនេការធ្វើដំណើរ សញ្ជេតិ និងកេុមអាយុដេលតំណាងឲេយទិន្នន័យ 

ដំបូងនេះ។ ចំណុចនេះមានសារៈសំខន់ បើគេពិារណាថាគេប់បេបបទធ្វើដំណើរ ឬគោលបំណង អាយុ 

ឬភេទ គឺអ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះសុទ្ធតេរាយការណ៍ថាមានអន្តរសកម្មភាពជាមួយសហគមន៍    

ក្នុងសេុកក្នុ្ងងបេទេសដេលពួកគេទសេសនា និងជាពិសេសគឺមានអន្តរសកម្មភាពជាមួយកុមារ។

ការសង្កេតលើកុមារ និងការបេេសេ័យ 
ទាក់ទងនឹងកុមារនៅក្នុងតំបន់
ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិទាំង ៣១៦នាក់ ដេលឆ្លើយនឹងសំណួរស្ដីពីការសង្កេត

របស់ពួកគេលើកុមារ និងអន្តរសកម្មភាពជាមួយកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងតំបន់នេះ ភាគចេើនបង្ហេញ 

ថាពួកគេបានបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយកុមារ។ ភាគចេើន បេការនេះមានទមេង់ជាការឃើញ ឬតេូវ   

បានមនុសេសវ័យក្មេងពេយាមលក់វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ឲេយពួកគេ(៨៥%) ឬសុំទានពីពួកគេ(៨១,២%) 

(សូមមើលរូបភាពទី៤)។ អ្នកចូលរួមភាគចេើនក៏រាយការណ៍ថាបានឃើញកុមារដើររីសសំរាម(៤៩%) 

ធ្វើការតាមោជនីយដ្ឋេន និងសណា្ឋេគរ(៤៨,៥%) និងសម្ដេងសិលេបៈតាមចិញ្ចើមថ្នល់(៣៨%)។ 

អ្នកចូលរួមមួយចំនួនក៏បានអះអាងថាពួកគេបានឃើញកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេង(អាយុកេេម

១៨ឆ្នេំ) ធ្វើការជាអ្នកមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរ(២៥,៥%) និងកាន់តេគួរឲេយបារម្ភបំផុត គឺធ្វើការក្នុងរបររកសុីផ្លូវ

ភេទ(២០,៥%)។

អន្តរសកម្មភាពផេសេងទៀតដេលតេូវបានរាយការណ៍ជារឿយៗរួមមានការជជេក ឬលេងកំសាន្ត 

ជាមួយកុមារ។ តេង់ចំណុចនេះ គេឧសេសាហ៍ឃើញការលើកឡើងដូចខងកេេម ៖

ជារឿយៗ ពួកគេ(កុមារ) មករកខ្ញុ ំនិងចង់អនុវត្តការនិាយភាសាអង់គ្លេស 

ហើយ ខ្ញុក៏ំតេងតេរីករាយក្នងុការនិាយជាមួយពួកគេអំពីជីវិតរបស់ពួកគេ។  (ស្តេី 
ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៣៥ឆ្នេំ)

យើងនិាយជាមួយកុមារជនបទ ពីពេេះពួកគេមករកពួកយើង 

បេកបដោយការរំលភើបចិត្តដោយបានជួប និងសា្វេគមន៍ពួកយើង។ (ស្តេី ជនជាតិកេូអាត 
អាយុ៣០ឆ្នេំ)

មានក្មេងសេមីា្នេក់មករកខ្ញុនំៅពេលខ្ញុកំំពុងអានសៀវភៅក្នងុសួនឧទេយន។ នាងនិាយ 

ភាសាអង់គ្លេសបានា៉េងល្អបើតាមអាយុរបស់នាង ហើយខ្ញុ ំនិងនាងបានឲេយចំណីតេកី្នងុ

អាងតេជីាមួយគ្នេ។ (ស្តេី ជនជាតិអង់គ្លេស អាយុ៣៧ឆ្នេំ)

កុមារនឹងរត់មកកេេផ្ទះ ហើយសា្វេគមន៍ និងគេវីដេដក់អ្នក... (បុរស ជនជាតិកូសា្ត្េរីកា 
អាយុ៤៣ឆ្នេំ)

ជារឿយៗ មានការសង្កត់ធ្ងន់ថាភ្ញៀវទេសចរនិាយ/លេងកំសាន្តជាមួយកុមារ ពីពេេះកុមារមករកពួក

គេ(មិនមេនដោយសារមូលេហេតុផេសេងនោះទេ)។ សេដៀងគ្នេនេះដេរ អ្នកដេលរាយការណ៍ថាបានថត

រូបកុមារមានទំនោរបង្ហេញថាគេធ្វើបេបនេះដោយសារកុមារសុំឲេយថត (អាចនិាយបេេប់ដោយផ្ទេល់ 

ឬដោយបេយោល) ឬា៉េងហោចណាស់ ដើមេបីឲេយកុមារសបេបាយចិត្ត។ 



១៤ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមរាយការណ៍ថា "(កុមារ) សបេបាយចិត្ត និងសុំឲេយយើងថតរូបឲេយពួកគេ នៅពេល

យើងដើរលេងថតទេសភាពក្នុងភូមិ" និងថាពួកគេបានចំណាយពេល "និាយជាមួយកុមារ និងថតរូប 

ពួកគេដើមេបីបង្ហេញពួកគេនៅលើអេកេង"។ អ្នកចូលរួមមា្នេក់ទៀតរាយការណ៍ថាបានជូនដំណើរ បេជាជន 

ក្នុងសេុកមា្នេក់ ដោយកង់របស់គេ (នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងបេទេសាវ) ហើយតេូវបេជាជនក្នុងសេុក 

អញ្ជើញឲេយហូបអាហារជាមួយគេួសារបេជាជនមា្នេក់នោះ។ អ្នកចូលរួមមា្នេក់នេះសង្កេតឃើញថា 

"កុមារាប់អារម្មណ៍លើពួកយើង ហើយពួកគេថតរូបដោយបេើមា៉េសុីនថតរបស់ខ្ញុំ" 

(ការសង្កត់ធ្ងន់តាមបេភពដើម)។ 

អ្នកចូលរួមផេសេងទៀតក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ រាយការណ៍ថាបានបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយកុមារនៅ

ពេលទៅ ទសេសនាសាលារៀន នៅពេលបងេៀនភាសាអង់គ្លេស ឬនៅពេលធ្វើការងរ ឬកិច្ចការស្ម័គេចិត្ត

ក្នុងតំបន់នេះ។ មានការ រាយការណ៍ផងដេរពីការជួបជាមួយកុមារនៅពេលទសេសនាមណ្ឌលកុមារកំពេេ 

ឬកម្មវិធីសា្នេក់នៅតាមផ្ទះ និងដោយកមេ គឺបេេសេ័យទាក់ទងនឹងកុមារជាកូននេមិត្តភក្តិ និងសមាជិក

គេួសារនៅក្នុងតំបន់នេះ។ ភាគចេើននេអ្នកចូលរួមទាំងនេះ រាយការណ៍ថា តាមរយៈសកម្មភាពភ្ញៀវទេសចរ

តាមសហគមន៍ ដេលអ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនិាយថាពួកគេបានចូលរួមនៅពេលទៅលេង

បេទេសមួយក្នុងចំណមបេទេសទាំងបួននេះ មានការរំលពឹងទុកថាមានអន្តរសកម្មភាពជាមួយកុមារ

(សូមមើលរូបភាពទី៥)។

ជាទូទៅ អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះមានភាពទៀងតេង់ចំពោះការបេេសេ័យទាក់ទងរបស់ 

ពួកគេជាមួយកុមារ ហើយភាគចេើនហាក់ដូចជាចងាំចេបាស់អំពីអន្តរសកម្មភាពដេលពួកគេអាច

និាយបេេប់អ្នកដទេដោយបើកចំហ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមមា្នេក់បានសរសេរថាគត់បានឲេយ

0 ៥០ ១00 ១៥0 ២00 ២៥0 ៣០០ ៣៥0

��នក��ងជ��ើស�ងល

លក់វត��អនុស��វរ�យ

សុំ�ន

�ើរ��សសំ�ម

��ើ�រ�ម�ជនីយ��ន
ឬស���រ

ស���ងសិល��ៈ�មចិ��ើមផ��វ

��ើ�រ�មគ�����សក៏��សចរ

��ើ�រក��ងរបររកសុីផ��វ��ទ

៣០៧ (៨៥%)

២៩៣ (៨១,២%)

១៧៧ (៤៩%)

១៧៥ (៤៨,៥%)

១៣៧ (៣៨%)

៩២ (២៥,៥%)

៧៤ (២០,៥%)

២៥(៦,៩%)

រូបាពទី៤ ៖ ចម្លើយចំពោះសំណួរ "តើអ្នកមានឃើញកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេង (អាយុកេេម១៨ឆ្នេំ) 

ធ្វើសកម្មាពដូចតទៅៅក្នុងតំបន់នេះដេរឬទេ?"



កុមារនូវ "ស្ករគេេប់ ថតរូប និងបង្ហេញរូបថតលើអេកេង់មា៉េសុីនថតរបស់ខ្ញុំ"។ ទោះជាា៉េងណាក៏ដោយ 

ដូចដេលបានរៀបរាប់ខងលើ សមេេប់អ្នកចូលរួមមួយចំនួន បញ្ហេអាចមានភាពស្មុគសា្មេញបន្តិច ហើយ

ភាគចេើនមានអារម្មណ៍ថាាំបាច់តេូវសមេបតាមបរិបទ ពនេយល់ ឬបកសេេយរកអំណះអំណាងចំពោះ

អន្តរសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយកុមារនៅក្នុងតំបន់នេះ ពិសេសនៅពេលនិាយពីការនិាយជាមួយ 

ឬថតរូបឲេយកុមារ។ 

និនា្នេការនេះ អាចបង្ហេញថាមានការយល់ដឹងក្នុងកមេិតមួយស្ដីពីបញ្ហេជុំវិញអន្តរសកម្មភាពរវងកុមារ

មា្ចេស់សេុក និងភ្ញៀវទេសចរ តេូវបានកត់សមា្គេល់កាន់តេចេបាស់ បើនិាយពីការពិភាកេសារបស់អ្នក 

ចូលរួមសអំពីពេលដេលពួកគេពេយាមជួយ ពួកគេបានឲេយរបស់ខ្លះដល់កុមារ (ដូចជាអាហារ 

ឬសម្លៀកបំពាក់)។ ជារឿយៗ នៅពេលពេយាមរៀបរាប់ពីអន្តរសកម្មភាពបេបនេះ អ្នកចូលរួមបង្ហេញ     

ក្ដីមន្ទិលចំពោះអ្វីដេលពួកគេបានធ្វើ និងអ្វីដេលពិតជាសកម្មភាពតេឹមតេូវក្នុងសា្ថេនភាពបេបនោះ។ 

ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមជាស្តេីមា្នេក់លើកឡើងថាមានពេលមួយនោះ នាងបាននាំកុមារមា្នេក់ទៅោជនីយ

ដ្ឋេនដើមេបីហូបអាហារថ្ងេតេង់ នាងបានពនេយល់ថា ៖

ក្មេងបេសុមា្នេក់នោះជាអ្នកលក់អី៊វ៉េន់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ ហើយខ្ញុបំដិសេធមិនទិញ

អី៊វ៉េន់របស់គេ ហើយចុងកេេយ គេបេេប់ខ្ញុថំា "វមិនសេលួដូចអ្នកថានោះទេ" 

សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ១៥ 

0 ៥0 ១00 ១៥0 ២00 ២៥0

��នក��ងជ��ើស�ង�ើ

ប��ៀន��អង់���សដល់កុ�រ ឬមនុស��វ័យ���ង

ប��ៀន��អង់���សដល់មនុស����ញវ័យ

��ើ�រស�័��ចិត��មគ��ងបរ���ន

��ើដំ�ើរ�សំណង់��ធិប��យ�� ឬ
សហគមន៍�យរង��ះ����ងៗ�ៀត

ទស���មណ��លកុ�រកំ��

��ើ�រស�័��ចិត��មអង��រជួយកុ�រ

ទិញទំនិញ ឬ���កម�ពី�ជីវកម�
��លផ�ល់ដល់សហគមន៍��ស់��ុក

បរ��ក��ក់សប���រសធម៌ជួយដល់កុ�រ
ឬមនុស��វ័យ���ង

៨៥ (២៣,៥%)

៤៤ (១២,២%)

១០៦ (២៩,៤%)

១១១ (៣០,៧%)

៩ (២,៥%)

១៨ (៥%)

២៣៤ (៦៤,៨%)

៥៩ (១៦,៣%)

៦១ (១៦,៩%)

រូបាពទី៥ ៖ សកម្មាពភ្ញៀវទេសចរាមសហគមន៍ដេលធ្វើឡើងដោយអ្នកចូលរួម
ក្នុងការស្ទេបស្ទង់មតិៅក្នុងតំបន់នេះ



១៦ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ហើយដើរចេញដោយយំផង។ ខ្ញុអំាណិតក្មេងនោះណាស់។ កេេយមកខ្ញុបំានជួបគេទៀត 

ហើយខ្ញុក៏ំសំុជួបមា្ដេយរបស់គេ បុ៉ន្តេចុងកេេយរឿងនេះមិនអាចទៅរួច ហេតុនេះ ខ្ញុក៏ំទិ

ញអាហារថ្ងេតេង់ឲេយគេជំនួសវិញ។ ការធ្វើបេបនេះអាចនៅតេជាការលើកកម្ពស់ការយ

ល់ឃើញបេប "កំពូលអ្នកឧបត្ថម្ភមកពីអឺរុ៉ប" ដេលខ្ញុពំេយាមបញ្ចៀសមិនឲេយមាន។ 

(ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៤០ឆ្នេំ)

បញ្ហេសីលធម៌ដេលអ្នកចូលរួមនេះលើកឡើង (ដោយបេយោល) ពីកតា្ត្េចិត្តសាស្តេបេប 

"កំពូលអ្នកឧបត្ថម្ភមកពីអឺរ៉ុប" តេូវបានរៀបរាប់កាន់តេចេបាស់ដោយអ្នកចូលរួមមា្នេក់ទៀតដេលដំណាល 

ពីការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់នាងមកកាន់តំបន់នេះថា ៖

ស្តេីមួយចំនួននៅក្នុង...កេុមបានទិញសម្លៀកបំពាក់ និងសមា្ភេរៈសិកេសាចេកឲេយកុមារក្នុង

ភូមិបណ្ដេតទឹក (ប៉ុន្តេ) មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរបានចេករបស់ទាំងនេះឲេយកុមារក្នុងរបៀប 

(ឲេយកុមាររុញគ្នេ និងលោតដើមេបីាប់យកអំណយនេះ) ដេលធ្វើឲេយខ្ញុំមិនសេួលចិត្ត

សោះ។ (ជនជាតិអាមេរិក អាយុ៤០ឆ្នេំ)

បើទោះជាអន្តរសកម្មភាពបេបនេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងល្អ បើតាមពាកេយសម្ដីទាំងនេះ វបង្ហេញ 

ចេបាស់ថាអ្នកចូលរួមនៅតេមានមន្ទិល ឬកង្វល់ពីឥទ្ធិពលនេអន្តរសកម្មភាពរបស់ពួកគេលើកុមារ។ 

នៅក្នុងករណីចុងកេេយខងលើ វមានលក្ខណៈចេបាស់ដេលអ្នកតំណាងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ដូចជា 

មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរ តេូវបានពិនិតេយពិច័យដោយភ្ញៀវទេសចរពីឥទ្ធិពលដេលពួកគេមានចំពោះសហគមន៍ 

ក្នុងសេុក និងជាពិសេសលើកុមារ និងតេូវបានរំលពឹងដោយភ្ញៀវទេសចរឲេយបង្ហេញនូវការយល់ដឹងពីវបេបធម៌ 

នៅពេលដើរតួជាអន្តរការីរវងកេុមភ្ញៀវទេសចរ និងបេជាជនក្នុងសេុក។ ទោះជាា៉េងណាក៏ដោយ 

ភាពសា្ទេក់ស្ទើរ ឬមន្ទិលពីឥរិាបថល្អបំផុតដេលតេូវបេពេឹត្តចំពោះកុមារបង្ហេញពីគោលគំនិតកាន់តេរឹងមាំ 

នៅក្នុងការពិភាកេសារបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះកុមារ

ដេលកំពុងសុំទាន ឬលក់អ៊ីវ៉េន់នៅក្នុងតំបន់នេះ។

ការជួបបេទះកុមារសុំទាន ឬលក់អ៊ីវ៉េន់
ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិទាំង ៣១៦នាក់ ដេលឆ្លើយនឹងសំណួរស្ដីពីការជួប បេទះ 

របស់ពួកគេជាមួយកុមារសុំទាន មានអ្នកចូលរួម៧៨,៧% បានលើកឡើងថាពួកគេមិនបានឲេយលុយ

ដល់កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងសុំទាន នៅពេលពួកគេសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះទេ។ ភាគចេើនេអ្នកដេល

ចៀសវងការឲេយលុយទៅកុមារសុំទានពនេយល់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយរំលលឹកពីដំណះសេេយ

និរន្តរភាព និងក្ដីកង្វល់ ពេមទាំងចង់កាត់បន្ថយការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារដេលអាចកើតមាន។ ភាគ

ចេើននេអ្នកចូលរួមមានការយល់ដឹងខ្ពស់អំពីចំណុចដេលថាបើកុមារនៅដើរសុំទានតាមចិញ្ចើមថ្នល់ 

នោះពួកគេចេើនតេមិនអាចទៅរៀននោះទេ និងអាចងយរងគេេះពីការកេងបេវ័ញ្ច ឬរំលលោភបំពាន។ 

អ្នកចូលរួមភាគចេើនក៏និាយដេរថាការសុំទានមិនបានបង្កើនអំណាចដល់កុមារ ឬមិនមេនជាមធេយ

បាយល្អសមេេប់បញ្ចប់វដ្ដនេភាពកេីកេនោះទេ។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងពីចំណុចដេល

ពួកគេគិតថាជាជមេើសដេលបេសើរជាងនេះដូចជាការបរិា្ចេគលុយដល់អង្គការសបេបុរសធម៌ក្នុងសេុក 

ឬឲេយអាហារដល់កុមារវិញ។ គេឧសេសាហ៍ឃើញការលើកឡើងដូចខងកេេម៖

ខ្ញុគិំតថាការឲេយលុយទៅអ្នកសំុទានធ្វើឲេយបញ្ហេចេះតេបន្តទៅមុខ។ ទោះា៉េងណាក៏កុមារ 

ជារឿយៗមិនតេវូបានអនុញ្ញេតឲេយទុកលុយនេះទេ។ បើអាច ខ្ញុនឹំងបរិា្ចេគលុយទៅឲេយអ



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ១៧ 

ង្គការសបេបុរសធម៌ ឬគមេេងសហគមន៍ក្នងុសេកុជំនួសវិញ។ (ស្ដេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី 
អាយុ៣៦ឆ្នេំ)

ខ្ញុបំានទិញអាហារពេលលា្ងេចឲេយកុមារជាចេើនដេលឈរនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់។ ខ្ញុចំង់ឲេយ  

ចំណីអាហារដល់ពួកគេជាជាងឲេយលុយទៅពួកគេ ពេេះថាយើងមិនដឹងថាគេនឹង 

យកលុយ នោះទៅធ្វើអ្វទីេ។ (សេ្តី ជនជាតិញូវហេសីលេន អាយុ៤៦ឆ្នេំ)

ខ្ញុបំានទិញសេបេកជើងពីផេសារបេាំតំបន់មួយឲេយកុមាររស់តាមចិញ្ចើមថ្នល់ចំនួន៦នាក់។ 

ខ្ញុបំាននិាយជាមួយពួកគេពីការដេលពួកគេចង់ទៅរៀននៅសាលា។ កុមារភាគ

ចេើនបាននិាយថាពួកគេទៅរៀននៅសាលា ឬថាលុយដេលអ្នកឲេយពួកគេនឹងជួយ 

ដល់ការអប់រំលរបស់ពួកគេ បុ៉ន្តេខ្ញុគិំតថាចំណុចនេះគួរឲេយសងេស័យណាស់។ (ស្តេី 
ជនជាតិអារា៉េប់រួមអេមីរ៉េត អាយុ២៧ឆ្នេំ)

(ខ្ញុ)ំ ជឿថាការឲេយលុយទៅកុមារសំុទាននឹងបន្តឲេយពួកគេស្ថតិក្នងុសា្ថេនភាពងយរង

គេេះ... (ខ្ញុ)ំ យល់ដឹងថាកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងតេវូបានជួញដូរឲេយធ្វើជាអ្នកសំុទាន។ 
(ស្តេី ជនជាតិកម្ពុជា អាយុ៣៣ឆ្នេំ)

មេយ៉េងវិញទៀត ចំពោះអ្នកដេលបានរាយកា

រណ៍ថាបានឲេយលុយទៅកុមារដេលសុំទាន 

(១៧,៥%នេអ្នកចូលរួម) ភាគចេើនហាក់

សមា្គេល់ថាទង្វើនេះបេហេលមិនមេនជា

សកម្មភាពល្អបំផុតនោះទេ (ក្នុងរយៈពេល

វេង) ប៉ុន្តេនិាយថាពួកគេធ្វើបេបនេះដោយ

សារក្ដីអាណិត ពីពេេះវ "លំបាកពេក" ក្នុង 

ការមិនឲេយលុយដល់កុមារទាំងនោះ និង/ឬ

ពីពេេះពួកគេចង់ជួយកុមារទាំងនោះ។ 

ឧទាហរណ៍អ្នកចូល រួម ជាស្តេីមា្នេក់បាននិាយថានាងបានឲេយលុយ ពីពេេះនាង "មិនអាចទប់ចិត្ត" 

ខ្លួនឯងបាន ហើយអ្នក ចូលរួមមា្នេក់ទៀតរាយការណ៍ថាបានឲេយលុយ ពីពេេះ "ពួកគេមើលទៅកខ្វក់ 

និងគ្មេនអាហារហូបធ្វើឲេយ ខ្ញុំចង់ឲេយលុយទៅពួកគេ"។ បេហេលដូចដេលគេឧសេសាហ៍ឮបំផុត អ្នក

ចូលរួមជាស្តេីមា្នេក់និាយថានាងតេងឲេយលុយជារឿយៗ ដោយទទួលសា្គេល់ថាសេបពេលជាមួយ

គ្នេនោះ "ខ្ញុំឮគេថាការឲេយលុយនេះនឹងធ្វើ ឲេយសា្ថេនភាពកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ ហេតុនេះអ្នកតេងតេមាន...

មន្ទិលនៅពេលអ្នកឲេយលុយទៅពួកគេ គឺអ្នកមិនមេនកំពុងជួយពួកគេនោះទេ"។

 

ការលើកឡើងទាំងនេះបង្ហេញថាអ្នកចូលរួមជាចេើនចង់ជួយ ប៉ុន្តេអាចមិនចេបាស់ និងមិនអាចសមេេច 

ចិត្តបានថាតេូវជួយា៉េងណាេទើបល្អ បំផុត។ អ្វីដេលកាន់តេស្មុគសា្មេញទៅទៀតគឺ ចម្លើយទាក់ទងនឹង 

ថាតើអ្នកចូលរួមបានទិញ អ៊ីវ៉េន់ពីកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងដេលជាអ្នកលក់ ដេរឬា៉េងណា។ បើទោះជា  

ភាគចេើននេអ្នកចូលរួមចៀសវងមិនមានអន្តរសកម្មភាពជាមួយកុមារក្នុងរបៀបបេបនេះ ពួកគេជាទូទៅ  

មិនសូវពិបាកចំពោះបញ្ហេនេះដូចជាកុមារ សុំទានទាំងនោះទេ។ តេង់ចំណុចនេះ តេឹមតេ៥៣,២% នេអ្នក 

ចូលរួមប៉ុណ្ណេះឆ្លើយថា ទេ នៅពេលតេូវបានសួរថាតើពួកគេបាន ទិញទំនិញ ឬសេវកម្មពីកុមារឬទេ 

ហើយ៣៤,៩%ឆ្លើយថា បាទ/ាស។ ក្នុងចំណមអ្នកដេលឆ្លើយថា ទេ ភាគចេើនបង្ហេញថាពួកគេ 

បដិសេធមិនទិញទំនិញ ឬសេវកម្មពីកុមារ ពីពេេះពួកគេដឹងថាការទិញទំនិញ ឬសេវកម្មពីកុមារកាត់ 

"ខ្ញុំគិតថាការឲេយលុយទៅអ្នកសុំទានធ្វើឲេយបញ្ហេ
ចេះតេបន្តទៅមុខ។ ទោះយា៉េងណ ក៏កុមារជា
រឿយៗមិនតេូវបានអនុញ្ញេតឲេយទុកលុយនេះទេ។ 
បើអាច ខ្ញុំនឹងបរិចា្ចេគលុយទៅឲេយអង្គកការសបេបុរស
ធម៌ ឬគមេេងសហគមន៍មា្ចេស់សេុកជំនួសវិញ។" 



១៨ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

បន្ថយឱកកាសរបស់កុមារក្នុងការទៅរៀន និងអាចនាំឲេយពួកគេតេូវបានកេងបេវ័ញ្ច។ ជាថ្មីម្ដងទៀត ពួកគេក៏

បានបង្ហេញថាពួកគេពិបាកចិត្តចំពោះចំណុចនេះ។ ហេតុនេះហើយគេឧសេសាហ៍ឃើញការលើកឡើងដូច

ខងកេេម ៖

ការជួយកុមាររស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ជារឿយៗគឺជាការសំរេចចិត្តដ៏លំបាកទាក់ទងនឹង 

បញ្ហេសីលធម៌។ អ្នកដឹងថាកុមារទំាងនេះគួរតេទៅសាលារៀន និងមិនគួរមកនៅតាម

ចិញ្ចើមថ្នល់សំុទាន ឬលក់អី៊វ៉េន់នោះទេ។ ក៏បុ៉ន្តេ វពិតជាការលំបាកណាស់ក្នងុការដើរ 

ចេញពីពួកគេ ដោយដឹងថាពួកគេអាចចូលដេកដោយគ្មេនអាហារក្នងុពោះនៅយប់នោះ។ 
(ស្តេី ជនជាតិអេសេបាញ អាយុ៣២ឆ្នេំ)

មេយ៉េងវិញទៀត ចំពោះអ្នកដេលបានទិញអីវ៉េន់ពីអ្នកលក់ជាកុមារ/មនុសេសវ័យក្មេងមានហេតុ 

ផលផេសេងៗគ្នេក្នុងការធ្វើបេបនេះ។ ជាធម្មតា ការទិញអីវ៉េន់ពីកុមារតេូវបានពនេយល់ថាជាការឆ្លើយតបចំពោះ

ការទទូចរបស់

កុមារ ពីពេេះពួកគេគិតថាតាមរយៈការធ្វើបេបនេះ គឺពួកគេកំពុងជួយ ពីពេេះពួកគេមានក្ដីអាណិត 

ឬក្នុងករណីខ្លះគឺគេេន់តេដោយសារទំនិញ/សេវកម្មដេលលក់/ផ្ដល់ជូននោះគឺជា "តមេូវការាំបាច់" 

ឬមិនអាចរកទិញបានពីអ្នកដទេ (ពោលគឺពីមនុសេសពេញវ័យ)។ ការលើកឡើងដូចតទៅគឺជាឧទាហរណ៍ ៖

ខ្ញុបំានទិញអី៊វ៉េន់ពីកុមារនៅចុងសបា្ដេហ៍ បនា្ទេប់ពីខ្ញុសួំរពួកគេដោយផ្ទេល់អំពីការទៅ

សាលារៀន។ បេសិនបើពួកគេាំបាច់តេវូធ្វើការដើមេបីផ្គត់ផ្គង់គេសួារពួកគេដេលមាន

ចំណូលខ្វះខត និងដើមេបីអនុញ្ញេតឲេយពួកគេបានទៅរៀននៅថ្ងេធម្មតាខុសពីចុងសបា្ដេហ៍ 

ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថារឿងនេះជាការសមរមេយ។ (ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៣៥ឆ្នេំ)

ខ្ញុមំានអារម្មណ៍អាណិតពួកគេ ហើយចង់ជួយពួកគេ។ 

ហើយពួកគេក៏ទទួចខ្លេងំណាស់ដេរ។ (ស្តេី ជនជាតិអង់គ្លេស អាយុ៣៧ឆ្នេំ)

(ខ្ញុ)ំចង់ជួយពួកគេ។ រាល់ដងខ្ញុតំេងទិញទំនិញនៅចេកចេញពីកន្លេងភ្ញៀវទេសចរ

ចូលទសេសនាដូចដេលខ្ញុធំា្លេប់ាយលុយនៅទីនោះ តេឥឡូវ (ខ្ញុទិំញអីវ៉េន់ពីកុមារ) 

ហើយចេកឲេយអ្នកដទេ។ (ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៣៨ឆ្នេំ)

ពួកគេនិាយថាពួកគេទៅសាលារៀននៅពេលពេកឹ ហើយធ្វើការនៅពេលរសៀល។ 

(ខ្ញុ)ំ គិតថាការជួយរកចំណូលចិញ្ចមឹជីវិតសមេេប់គេសួារគឺជារឿងល្អ។ (ស្តេី 
ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៤៤ឆ្នេំ)

អ្នកចូលរួមទាំងនេះពិតជាមានការពិារណាហ្មត់ចត់អំពីជមេើសបេើបេេស់របស់ពួកគេ នៅពេលធ្វើដំណើរ។ 

ពួកគេរាយការណ៍ថាបានពេយាមា៉េងយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការស្វេងយល់ពីជីវិតរបស់កុមារដេលពួកគេ

បានបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយ ហើយពិតជាបានចំណាយពេលមិនតេឹមតេស្វេងយល់ពីចម្ងល់ទាំងនេះនោះ

ទេ ថេមទាំងវយតម្លេពីភាពមានកមេិតនេជមេើសដេលមានសមេេប់ពួកគេ និងឥទ្ធិពលដេលអាចមាននេជ

មេើសរបស់ពួកគេ។ ទោះជាា៉េងណាក៏ដោយ ជារួមអ្នកចូលរួមជារឿយៗនៅតេមិនមានភាពបេេកដបេជា

អំពីវិធីល្អបំផុតដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះកុមារលក់ដូរ ឬសុំទាន។ ភាពមិនបេេកដបេជានេះបង្ហេញឡើងផងដេរ

តាមរយៈការពិភាកេសារបស់អ្នកចូលរួមអំពីរបៀបដេលពួកគេបានឆ្លើយតបចំពោះករណីការរំលលោភបំពាន និង 

កេងបេវ័ញ្ចដេលពួកគេបានឃើញនៅពេលសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះ។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ១៩ 

ការជួបបេទះការកេងបេវ័ញ្ច/
រំលោភបំពានលើកុមារនៅពេលធ្វើដំណើរ
នៅពេលតេូវបានសួរថាតើពួកគេមានឃើញរឿងអ្វីមួយដេលធ្វើឲេយពួកគេគិតថា កុមារ 

ឬមនុសេសវ័យក្មេងអាចកំពុងជួបបេទះ ឬបេឈមនឹងហានិភ័យនេការរំលលោភបំពាន 

ឬការកេងបេវ័ញ្ចដេរឬទេ ៥៧,១% នេអ្នកចូលរួមនិាយថា បាទ/ាស។ ភាគចេើននេការរំលលោភបំពាន 

ឬកេងបេវ័ញ្ចសំដៅលើកុមារលក់ទំនិញ ឬសុំទាន និងតេូវបានបេើដោយមនុសេសពេញវ័យ (ក្នុងករណីខ្លះ 

គឺមា្ដេយឪពុករបស់កុមារទាំងនោះ) ឲេយដើរតួធ្វើា៉េងណាឲេយភ្ញៀវទេសចរអាណិត។ អ្នកចូលរួមខ្លះទៀត

និាយពីការរំលលោភសិទ្ធិ ក្នុងការទទួលបានការអប់រំល និង/ឬកុមារភាពរបស់កុមារ ហើយគួរឲេយាប់ 

អារម្មណ៍គឺមានអ្នកចូលរួមមួយចំនួនតូចយល់ថាការធ្វើ

អាជីវកម្មពាក់ពន័្ធនឹងកុមារ និងវបេបធម៌ក្នុងសេុកជាធាតុផេសំ

ដេលមានបញ្ហេរបស់ឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ (ដូចជារាយ

ការណ៍ថាកុមារតេូវបានបេេប់ឲេយ "ស្លៀកពាក់ក្នុង 

សម្លៀកបំពាក់បេពេណីដើមេបីថតរូប" និងកុមារក្នុង 

មណ្ឌលកុមារកំពេេតេូវបាន "យកចេញពីសាលា 

រៀនឲេយមកសម្ដេង" ឲេយភ្ញៀវទេសចរទសេសនា 

គឺជាឧទាហរណ៍នេការរំលលោភបំពាន)។ អ្នកចូលរួម

ជាចេើនក៏និាយពីការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ 

ដោយលើកឡើងពីពេលដេលពួកគេបានឃើញ (ជាធម្មតា) 

ក្មេងសេីៗ (និងជួនកាលក្មេងបេុសៗ) នៅជាមួយបុរស 

"ជនដេលមកពីលោកខងលិច" ចំណាស់ ៖ នេះជាសា្ថេន 

ភាពដេលពួកគេយល់ថាជាបញ្ហេដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។

គួរឲេយាប់អារម្មណ៍នោះគឺ គេប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ដេល 

ពិភាកេសាពីការបានឃើញបេភេទនេការកេងបេវ័ញ្ច 

ទាំងនេះបានលើកឡើងថាវធ្វើឲេយពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើម កេៀមកេំ មានកង្វល់ ឬពេួយបារម្ភ 

មិនដឹងថាតេូវជួយបេបណា បនោ្ទេសខ្លួនឯង ខឹង និង/ឬអន្ទះសារ ដោយសង្កេតឃើញឧទាហរណ៍ដូចជា ៖

ជារឿយៗ អ្នកនឹងឃើញមនុសេសពេញវ័យមា្នេក់លាក់ខ្លនួ (កេបេរនោះ) ជំរុញឲេយកុមារជជេក

ជាមួយភ្ញៀវទេសចរ។ ជារឿយៗ ខ្ញុចំង់នៅជាមួយកុមារទំាងនោះឲេយយូរបំផុតតាមដេល

អាចធ្វើបាន ក្ដសីងេឃឹមខុសរបស់ខ្ញុ ំ(គឺ) ជឿថាការធ្វើបេបនេះនឹងរកេសាពួកគេឲេយនៅឆ្ងេយ

ពីអ្នកបញ្ជេរបស់ពួកគេ។ គេប់ពេល ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងថាជួយបេបណានោះទេ។ 
(មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីភេទ សញ្ជេតិ និងអាយុ)

ជំនួសឲេយការទៅសាលារៀន កុមារជាចេើននៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ 

និងឆ្នេរសមុទេលក់សៀវភៅ ខេសេដេ ផ្លេឈើ ។ល។ ខ្ញុចូំលចិត្តនិាយជាមួយពួកគេ 

ហើយពួកគេចូលចិត្តអនុវត្តភាសាអង់គ្លេស បុ៉ន្តេខ្ញុមំានអារម្មណ៍មិនល្អដេលពួកគេតេវូ

បានមា្ដេយឪពុកពួកគេបង្ខឲំេយធ្វើការ ហើយបាត់បង់ឱកកាសទៅទទួលការអប់រំលបានតេមឹ

តេវូនៅសាលារៀន។ (ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ២៦ឆ្នេំ) 

"ជារឿយៗ អ្នកនឹងឃើញមនុសេសពេញ 
វ័យមា្នេក់លាក់ខ្លួន (កេបេរនោះ) ជំរុញឲេយ 
កុមារជជេកជាមួយភ្ញៀវទេសចរ។ 
ជារឿយៗ ខ្ញុំចង់ៅជាមួយកុមារទាំង
នោះឲេយយូរបំផុតាមដេលអាចធ្វើបាន 
ក្ដីសងេឃឹមខុសរបស់ខ្ញុំ (គឺ) ជឿថាការ
ធ្វើបេបនេះនឹងរកេសាពួកគេឲេយៅឆ្ងេយពី 
អ្នកបញ្ជេរបស់ពួកគេ។ គេប់ពេលខ្ញុំមាន
អារម្មណ៍ថាមិនដឹងថាជួយបេបណនោះ
ទេ។"



២០ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ចំនួនបុរសវ័យចំណាស់នៅលីវធ្វើឲេយខ្ញុមំានអារម្មណ៍មិនល្អ និងលេងសូវសបេបាយជាមួយ

ការធ្វើដំណើរ។ (ស្តេី ជនជាតិញូវហេសីលេន អាយុ៤៥ឆ្នេំ)

(ខ្ញុបំានឃើញ) ក្មេងសេ ី(អាយុ៥-៦ឆ្នេ)ំ លក់វត្ថអុនុសេសាវរីយ៍។ (ខ្ញុ)ំ ចេះតេគិតថាពិត 

ជាមានមនុសេសនៅពីកេេយដេលបង្ខឲំេយនាងធ្វើបេបនេះ និងរំលលោភបំពានលើនាងមិន

ថានាងលក់វត្ថអុនុសេសាវរីយ៍ដច់ ឬក៏អត់ក៏ដោយ។ ខ្ញុសំមេចចិត្តថាមិនទិញអី៊វ៉េន់ពី

នាង បុ៉ន្តេខ្ញុនំៅតេនឹកឃើញរឿងនោះហាក់នៅសេស់ៗនឹងភ្នេក ហើយវធ្វើឲេយខ្ញុខូំចចិត្ត 

បនា្ទេប់មកយំជាចេើនោ៉េង។ (ស្តេី ជនជាតិអាមេរិក អាយុ៣០ឆ្នេំ)

(ការឃើញ) នារីវ័យក្មេងតេវូបានកេងបេវ័ញ្ចក្នងុទេសចរណ៍ផ្លវូភេទ ពិតជាធ្វើឲេយ(ខ្ញុ)ំ

មានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើម ហើយបានាកចេញពី ទីនោះឆប់ជាងរយៈ  ពេល 

ដេលបានគេេងទុកដោយសារ តេរឿងនេះ។ (ស្តេី ជនជាតិអាមេរិក អាយុ៣០ឆ្នេំ) 

អារម្មណ៍ខឹង អន្ទះសារ និង/ឬមានកង្វល់ពិតជាផេសារភា្ជេប់នឹងចំណុចដេលស្ទើរតេពាក់ 

កណា្ដេល(៤៩,៥%) នេអ្នកឆ្លើយតបយល់ថាពួកគេតេវូចូលរួមទទួលខុសតេវូ ចំពោះកុមារ 

និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុក ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តេតេឹមតេ១៩,៥%នេអ្នកឆ្លើយតប 

យល់ថាពួកគេមានព័ត៌មានគេប់គេេន់ដើមេបីការពារកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុក 

ដេលពួកគេបានជួបនៅកន្លេងសាធារណៈ។ ចំណុចនេះតេូវបានបង្ហេញនៅក្នុងការលើក

ឡើងពីភ្ញៀវទេសចរដេលតេូវបានសា្ទេបស្ទង់មតិដូចតទៅ៖

ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំតេូវចូលរួមទទួលខុសតេូវ ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានដើមេបីឲេយវ 

តេវូនោះទេ។  (ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៣៨ឆ្នេំ)

ដោយមិនដឹងពីរបៀបឈ្លេសវេដើមេបីដោះសេេយ (បញ្ហេ) ខ្ញុជំារឿយៗយល់ថាខ្លនួឯង

ហាក់ដូចគេេន់តេជាអ្នកាំសង្កេតបុ៉ណ្ណេះ។ (បុរស ជនជាតិអាមេរិក អាយុ៣៧ឆ្នេ)ំ

ខ្ញុមំានព័ត៌មានខ្លះស្ដពីីកន្លេងដេល

អាចទទួលបានការជួយបើ 

(ខ្ញុ)ំ តេវូការ បុ៉ន្តេ (វ) 

មិនដេលគេប់គេេន់នោះទេ។  (ស្តេី 

ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៥៤ឆ្នេំ)

ខ្ញុយំល់ថាខ្ញុចំង់ធ្វើឲេយបានចេើនជាងនេះដោយសារខ្ញុ ំដឹងពី...សា្ថេនភាពនេះ។ 

ខ្ញុគំេេន់តេមិនមានធនធាន ជំនាញ និងចំណេះដឹងាំបាច់ដើមេបីធ្វើវ។ 
(ស្តេី ជនជាតិហា្វេំងឡង់ អាយុ២០ឆ្នេំ)

បើទោះជាអ្នកចូលរួមមួយចំនួនរាយការណ៍ថា បានអនុវត្តសកម្មភាពដើមេបីជួយកុមារដេលតេូវការការជួយ

(ក្នុងករណីជាចេើន ការរាយការណ៍ទៅឲេយប៉ូលីស និងកាន់តេញឹកញាប់ទៅទៀត គឺរាយការណ៍ទៅឲេយ

បុគ្គលិកនៅតាមអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល ឬអង្គការសបេបុរសធម20) ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការកេង

បេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ ក៏អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះជារឿយៗរាយការណ៍ថាពួកគេមិនមាន

សមត្ថភាពគេប់គេេន់ដើមេបីជួយ ឬថាការរាយការណ៍របស់ពួកគេមិនតេូវបាននរណាជួយអើពើនោះឡើយ។ 

ការលើកឡើងតទៅបង្ហេញពីនិនា្នេការនេះ ៖

20  ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមមា្នេក់រាយការណ៍ថាបាន "ឃើញកុមារអនាថាតូចមា្នេក់នៅតាមឆ្នេរសមុទេដេលកំពុងគេុនក្ដេខ្លេំង"។ អ្នកចូលរួ

មនេះបាននៅរង់ាំជាមួយកុមារ និង "ទូរស័ព្ទទៅបណា្ដេញសុវត្ថិភាពកុមារឲេយមកជួយយកកុមារទៅរកវេជ្ជបណ្ឌិត"។

"ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំតេូវចូលរួមទទួលខុសតេូវ ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនដឹង
ថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ដើមេបីឲេយវាតេូវនោះទេ។"



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ២១

ខ្ញុបំានឃើញកុមារពីរនាក់នៅហាងកាហ្វេជាមួយបុរសៗដេលបេេប់ខ្ញុថំាកុមារ 

ទំាងនោះជាកូនរបស់មិត្តសេពួីកគេ។ កុមារទំាងនោះពិតជាមិនសបេបាយចិត្ត ទេ 

ហើយខ្ញុមិំនជឿរឿងនោះទេ។ ខ្ញុគំ្មេនឱកកាសនិាយជាមួយកុមារទំាងនោះដោយ 

ផ្ទេល់ទេ ហើយចេះតេភ័យមិនហ៊ាេននៅកេបេរនោះទៀត ខ្ញុយំល់ថាខ្ញុមិំនអាចរាយ

ការណ៍ករណីនេះទៅឲេយប៉ូលីសទេ។ ខ្ញុំនៅតេឆ្ងល់អំពីកុមារទាំងពីរនាក់នោះ 

ហើយសងេឃឹមថាពួកគេមិនមានបញ្ហេ។ (ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៣៥ឆ្នេំ)

...យើងបានឃើញកុមារីក្នុងស្រុកម្នាក់នៅជាមួយបុរសស្បែកសចំណាស់

មា្នេក់។  យើងមានកង្វល់ថា នាងអាចបេឈមនឹងការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ច 

ហើយរាយការណ៍រឿងនេះទៅឲេយប៉ូលីស។ ពួកយើងពួកយើងមិនចេបាស់ថាប៉ូលីសនឹង   

ឆ្លើយតបចំពោះការរាយការណ៍របស់ពួកយើងឲេយបានចេើនបំផុតតាមដេលពួកគេអាច 

ធ្វើបានឬា៉េងណានោះទេ។ (ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ២៤ឆ្នេំ)

ខ្ញុបំានឃើញបុរសជនដេលមកពីលោកខងលិចចំណាស់មា្នេក់ជាមួយកុមារីជាចេើននៅ

ឆ្នេរសមុទេ។ វមើលទៅគួរឲេយសងេស័យ ហើយខ្ញុមំានអារម្មណ៍មិនសេលួ។ ខ្ញុបំានពេយាម 

ទូរស័ព្ទទៅបណា្ដេញទូរស័ព្ទសុវត្ថភិាពកុមារ បុ៉ន្តេខ្ញុមិំនអាចទូរស័ព្ទចូលសោះ ហេតុនេះ

ខ្ញុក៏ំរាយការណ៍រឿងនេះទៅឲេយបូ៉លីស (ដេលនិាយថាពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វបីានទេ 

លុះតេេ តេបុរសនោះនំាកុមារីចូលបន្ទប់សណា្ឋេគរ)។ ខ្ញុខឹំង និងអន្ទះសារជាខ្លេងំដោយ

មិនដឹងថាតេវូជួយដោយរបៀបណា។ (ខ្ញុបំានជួប) រឿងដូចគ្នេនៅគោលដៅទេសចរណ៍ 

បនា្ទេប់របស់ខ្ញុំ។ បុរសជនដេលមកពីលោកខងលិចចំណាស់មា្នេក់ជាមួយកុមារីជា

ចេើន មាននៅគេប់ទីកន្លេង នៅរង្គសាលផឹកសេេ-ល- បុ៉ន្តេខ្ញុមិំនដឹងថាតេវូជួយដោយ

របៀបណា។ ខ្ញុពិំបាកនឹងបេឈមនឹងរឿងនេះ ហើយវប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ខ្ញុជំា

ខ្លេងំ ហើយខ្ញុនឹំងមិនតេឡប់មកទីនេះទៀតទេ។ 

(ស្តេី ជនជាតិអូស្ត្េេលី អាយុ៣៦ឆ្នេំ)

ដូចអ្នកចូលរួមនេះដេរ អ្នកឆ្លើយតបមួយចំនួនបង្ហេញថាការជួបបេទះពេឹត្តិការណ៍ដេលពួកគេគិតថាទាក់

ទង នឹងការកេងបេវ័ញ្ច ឬរំលលោភបំពានលើកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ដល់ការសមេេក

វិសេសមកាលរបស់ពួកគេហើយថាពួកគេអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលសា្នេក់នៅកន្លេង ជាក់លាក់ ឬមិនតេឡប់

ទៅកន្លេងនោះវិញដោយសារតេជួបរឿងទាំងនេះ។ ទោះជាា៉េងនេះក្ដី ក៏អ្នកចូលរួមជាចេើនបានលើកឡើង

ថាពួកគេមិនបានរាយការណ៍ពីកង្វល់របស់ពួកគេ (២២,២%) ឬថានៅពេលដេលពួកគេរាយការណ៍ 

ក៏ពួកគេភាគចេើនបេេប់ពីរឿងនេះដល់អ្នកដំណើរ

ផេសេងទៀត (៦១,៣%)។ បើទោះជាបេការនេះជួនកាល 

បណា្ដេលមកពីកង្វះការជឿទុកចិត្តលើអាជា្ញេធរ

មូលដ្ឋេន ជួនកាលវក៏អាចបណា្ដេលមកពីការមិនដឹង

ថាតេូវរាយការណ៍រឿងនេះទៅនរណា(ផេសេងទៀត)។ 

ចំណុចចុងកេេយនេះ សេបគ្នេទៅនឹងលទ្ធផលដេលថា

៤៨,២%នេអ្នកចូលរួមបង្ហេញថាពួកគេមិនបានទទួល 

ព័ត៌មានពីរបៀបការពារកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងតំបន់

នេះពីការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ច មុនពេល ឬក្នុងអំឡុង 

ពេលធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ។ ក្នុងចំណមអ្នកដេលទទួលបានព័ត៌មានបេបនេះ តេឹមតេ១៥,៦% ប៉ុណ្ណេះ

"ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲេយបានចេើនជាងនេះ
ដោយសរខ្ញុំដឹងពី...ស្ថេនាពនេះ។ 
ខ្ញុំគេេន់តេមិនមានធនធាន ជំនាញ 
និងចំណេះដឹងចាំបាច់ដើមេបីធ្វើវា"



២២ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ដេលបានទទួលព័ត៌មានបេបនេះមុនពេលមកដល់កន្លេងគោលដៅរបស់ពួកគេ (អ្នកផេសេងទៀត

ទទួលព័ត៌មានបេបនេះនៅកន្លេងគោលដៅ (២៧,១%) ឬនៅពេលពួកគេាកចេញទៅវិញ(៤,៤%)។

លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកចូលរួមមួយចំនួនដេលមិនបានរាយការណ៍ពីការកេងបេវ័ញ្ច ឬរំលលោភបំពាន 

បង្ហេញថាពួកគេមិនយល់ថាពួកគេតេូវមានការទទួលខុសតេូវ ដោយនិាយថាការទទួលខុសតេូវក្នុង 

ការថេរកេសាកុមារមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុកនៅកន្លេងសាធារណៈគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋេភិបាល/សមាជិកសភា 

មន្តេីចេបាប់ និងឬមា្ដេយឪពុក។ លើសពីនេះ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនយល់ថាវមិនសមរមេយសមេេប់ពួកគេក្នុង

ការវិនិច្ឆ័យទៅលើវបេបធម៌របស់អ្នកដទេ ឬធ្វើអន្តរាគមន៍លើបញ្ហេរបស់បេជាជនក្នុងសេុក ឬថាវអាចមាន 

គេេះថា្នេក់ក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍។ ជារឿយៗ អ្នក ចូលរួមបាននិាយថាពួកគេសា្ទេក់ស្ទើរក្នុង ការបេេប់អ្នក 

ដទេពីកង្វល់របស់ពួកគេ ពីពេេះពួកគេមិនមាន

ភាពបេេកដបេជាគេប់គេេន់អំពីរឿងដេល

កំពុងកើតឡើង ហើយមនុសេស មួយចំនួនតូច 

លើកឡើងថាពួកគេមិនគិតថាការ រាយការណ៍ 

ពីសា្ថេនភាពនោះនឹងនាំឲេយមានការផ្លេស់

ប្ដូរនោះទេ ដោយាត់ទុករឿងនោះថាជា 

"កតា្ត្េដេលមិនអាចផ្លេស់ប្តូរបាន"។ 

ជាការពិតណាស់ នៅក្នុងករណីខ្លះ 

ការខកខនមិនបានរាយការណ៍ គឺអាចបណា្ដេល 

មកពីការយល់ឃើញថាភាគចេើននេ

ឥរិាបថបេបនោះ គឺជារឿងចៀសមិនផុត។

ឧទាហរណ៍ ៣៧,៤% នេអ្នកឆ្លើយតប 

គិតថារឿងដេលកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេង 

លក់វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ គឺតេូវអត់ឱកន ឬទទួលយក 

បានដោយសហគមន៍ក្នុងសេុក។ អ្នកចូលរួម

មួយចំនួនក៏គិតថាសហគមន៍ក្នុងសេុកក៏អាច 

អត់ឱកន ឬទទួលយកបាននូវរឿងដេលកុមារ 

ឬមនុសេសវ័យក្មេងដើរសុំទាន កុមារសម្ដេងសិលេបៈឲេយភ្ញៀវទេសចរទសេសនា ឬធ្វើការតាមសណា្ឋេគរ 

ឬោជនីយដ្ឋេន។ បើទោះជាតេឹមតេអ្នកចូលរួម ១,២% គិតថារឿងដេលកុមារ ឬមនុសេសវ័យ 

ក្មេងធ្វើការក្នុងរបររកសុីផ្លូវភេទក៏តេូវបានបេជាជនមា្ចេស់សេុក អត់ឱកន ឬទទួលយក ២៨% នេអ្នកឆ្លើយ

តបបង្ហេញថាពួកគេគិតថាការរួមផេសំគ្នេនេឥរិាបថកេងបេវ័ញ្ចទាំងនេះ អាចបណា្ដេលមកពីបេជាជន 

មា្ចេស់សេុកាត់ទុកវថាជារឿងធម្មតា ឬមកពីបេជាជនមា្ចេស់សេុក (រួមទាំងអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន) 

មិនអើពើយកភ្នេកមើលតេម្ដង (សូមមើលរូបភាពទី៦)។ 

ក្នុងករណីជាចេើន អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិពិតជាញេកចេញពីគ្នេរវងការអត់ឱកន 

និងការទទួលយកនេឥរិាបថទាំងនេះ ដោយលើកឡើងថាពួកគេគិតថាការអនុវត្តបេបនេះអាចនឹង

តេូវបានគេាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាយូរៗទៅ។ ជាពិសេស ពួកគេហាក់ដូចជាគិតថាការគិតថាជារឿង 

ធម្មតានេះបានកើតឡើង ក៏ពេេះតេតមេូវការសេដ្ឋភកិច្ច និងជួនកាលជាតមេូវការចំណីអាហារ "ដើមេបីរស់" 

របស់គេួសារ និងសហគមន៍អាសេ័យលើកុមាររកបេេក់ចំណូលតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍។ 

"ខ្ញុំបានឃើញ បុរសជនជាតិអឺរ៉ុបចំណស់ 
មា្នេក់ជាមួយកុមារីជាចេើនៅឆ្នេរ
សមុទេ។ វាមើលទៅគួរឲេយសងេស័យ 
ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសេួល។ ខ្ញុំបាន
ពេាយាមទូរស័ព្ទទៅបណ្ដេញទូរស័ព្ទសុវត្ថិាព
កុមារ ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនអាចទូរស័ព្ទចូលសោះ ហេតុ
នេះខ្ញុំក៏រាយការណ៍រឿងនេះទៅឲេយប៉ូលីស 
(ដេលនិយាយថាពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ 
លុះតេេតេបុរសនោះនាំកុមារីចូលបន្ទប់សណ្ឋេ
គរ)។ ខ្ញុំខឹង និងអន្ទះសរជាខ្លេំងដោយមិន
ដឹងថាតេូវជួយដោយរបៀបណ។"



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ២៣

ជារួមមានការយល់ឃើញា៉េងចេបាស់ក្នុងចំណមអ្នកចូលរួមថា ឥរិាបថទាំងនេះតេូវបានអត់ោន

ដោយសហគមន៍មា្ចេស់សេកុ (ពីពេេះពួកគេនៅស្ងៀម)។ ការយល់ឃើញបេបនេះ ពិតជាផេសំនឹងការមាន 

អារម្មណ៍ថាមិនអាច ជួយអ្វីបាន និងចិត្តអន្ទះសាររបស់ភ្ញៀវទេសចរ និងអាចជះឥទ្ធិពលលើឆន្ទះ 

ក្នុងការចូលរួម/ ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលមានករណីសងេស័យពីការកេងបេវ័ញ្ច និងរំលលោភបំពាន។ 

ហេតុនេះការផ្ដល់នូវព័ត៌មានបន្ថេមដល់អ្នកដំណើរអំពីការយល់ឃើញរបស់បេជាជនក្នុងសេុកអំពីបញ្ហេ

ទាំងនេះមានសារៈសំខន់ណាស់។

0 ៣០ ៦០ ៩០ ១២០ ១៥០

��ប់ច��ើយ�ង�ើ

��នក��ងជ��ើស�ងល

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ង��ើ�រ
�ម�ជនីយ��ន ឬស���រ

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ងស���ង
សល�ៈឲ����វ��សចរទស��

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ង�ើរសុំ�ន

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ង��ើ�រ
�អ�កមគ�����សក៍��សចរ

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ង �ើរ��សសំ�ម

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ង��ើ�រ
ក��ងរបររកសុីផ��វ��ទ

កុ�រ ឬមនុស�វ័យ���ង លក់វត��អនុស�វរ�យ៍

២៥ (៧,៤%)

៩៨ (២៨,៨%)

២៦ (៧,៦%)

១៦ (៤,៧%)

១៨ (៥,៣%)

១៨ (៥,៣%)

១២៧ (៣៧,៤%)

៤ (១,២%)

៨ (២,៤%)

រូបាពទី៦ ៖ ចម្លើយចំពោះសំណួរ "តើកិច្ចការណខ្លះក្នុងចំណមកិច្ចការដូចតទៅ ដេលអ្នកគិតថាសហគមន៍ក្នុងសេុក

ៅាមោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់នេះគិតថាអាចអត់ឱន ឬអាចទទួលយកបាន?"



២៤ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ការយល់ឃើញ និងចំណាប់អារម្មណ៍ 
របស់ភ្ញៀវទេសចរចំពោះ "សុវត្ថិភាពកុមារ 
ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍"
ដោយផ្អេកលើលទ្ធផលជាចេើននេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ ដេលតេូវបានពិភាកេសារួចមកហើយ វមិនមេន

ជាការអ្វីគួរឲេយភា្ញេក់ផ្អើលឡើយ បើទោះជាអ្នកចូលរួមមួយចំនួនអាចមានការយល់ដឹងនៅមានកមេិតពីឥទ្ធិ

ពល នេវិស័យទេសចរណ៍ទៅលើកុមារមុនពេលទៅទសេសនាតំបន់នេះ ក៏អ្នកចូលរួមជាចេើន(៨៤,៨%) រាយ

ការណ៍ថាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថេមអំពីបញ្ហេនេះមុនពេលពួកគេធ្វើដំណើរនាពេលអនាគត។ ជាការពិតណាស់ 

ការលើកឡើងរបស់អ្នកចូលរួមមួយចំនួន ពិតជាបង្ហេញថា បេហេលជាអាចមានចំណុច ខ្វះខតក្នុងការ 

យល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហេកេមសីលធម៌ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅពេលវទាក់ទងនឹងកុមារ (ដូចជាអ្នក

ចូលរួមជាចេើនបានទៅទសេសនាមណ្ឌលកុមារកំពេេ)។ ដូចគ្នេនេះដេរ ការយល់ឃើញរបស់ភ្ញៀវទេសចរ 

ចំពោះការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ ហាក់ដូចជានៅមានកមេិតជាទិដ្ឋភភាពរួមនេបុរសសេបេកជនដេលមកពី

លោកខងលិចចំណាស់ដើរតួជាពេេនបេមាញ់។ បេការនេះពិតជាធ្វើឲេយភ្ញៀវទេសចរមើលមិនឃើញពីអ្នក

ដំណើរមិនមេនជនដេលមកពីលោកខងលិចដេលចូលរួមក្នុងឥរិាបថកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ និង

ចំណុចដេលថាសេ្តីក៏អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបេបនេះបានដេរ។ 

វរិតតេមានការមើលសេេលទៅទៀតនោះ គឺមានការយល់ឃើញថារឿងទាំងនេះកើតឡើងតេក្នុងករណី

មានការជិះជាន់ខ្លេំង ឬបើតាមពាកេយសម្ដីរបស់អ្នកចូលរួមមា្នេក់គឺ ផ្នេកមួយនេវិស័យទេសចរណ៍ដេល 

"គួរឲេយស្អប់ខ្ពើម" ប៉ុណ្ណេះ។ 

ទោះជាា៉េងណា ទសេសនៈរបស់កេុមអ្នកចូលរួមហាក់បង្ហេញពីកមេិតសមសេបនេការយល់ដឹងអំពីការ

ទទួលខុសតេូវ និងការសមេេចចិត្តបេកបដោយសីលធម៌នេការអនុវត្តក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។

ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនលើកឡើងថាអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលដេលបេតិបត្តិការក្នុង

តំបន់នេះ ជាអ្នកទទួលខុសតេូវក្នុងការអនុវត្តកេមសីលធម៌ និងការពារសិទ្ធិកុមារ21 ដោយផ្អេកលើ

លទ្ធផលជាចេើននេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ ដេលតេូវបានពិភាកេសារួចមកហើយ វមិន មេនជាការអ្វីគួរឲេយ

ភា្ញេក់ផ្អើលឡើយ បើទោះជាអ្នកចូលរួមមួយចំនួនអាចមានការយល់ដឹងនៅមានកមេិតពីឥទ្ធិពលនេ វិស័យ 

ទេសចរណ៍ទៅលើកុមារមុនពេលទៅទសេសនាតំបន់នេះ ក៏អ្នកចូលរួមជាចេើន(៨៤,៨%) រាយការណ៍

ថាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថេមអំពីបញ្ហេនេះមុនពេលពួកគេធ្វើដំណើរនាពេលអនាគត។ ជាការពិតណាស់ 

ការលើកឡើងរបស់អ្នកចូលរួមមួយចំនួន ពិតជាបង្ហេញថា បេហេលជាអាចមានចំណុចខ្វះខតក្នុងការ

យល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហេកេមសីលធម៌ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅពេលវទាក់ទងនឹងកុមារ (ដូចជា 

អ្នកចូលរួមជាចេើនបានទៅទសេសនាមណ្ឌលកុមារកំពេេ)។ 

21  អង្គការដេលតេូវបានលើកឡើងជាពិសេសរួមមាន៖ គមេេងគំនូរកុមារកម្ពុជា មិត្តសំាញ់ ហ្វេេន សុវត្ថិភាពកុមារ 

អង្គការទសេសនៈពិភពលោក បងប្អូនាប់ដេ Hagar ។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ២៥

ដូចគ្នេនេះដេរ ការយល់ឃើញរបស់ភ្ញៀវទេសចរចំពោះការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ ហាក់ដូចជានៅ

មានកមេិតជាទិដ្ឋភភាពរួមនេបុរស សេបេកស ជនដេលមកពីលោកខងលិចចំណាស់ដើរតួជាពេេន

បេមាញ់។  បេការនេះពិតជាធ្វើឲេយភ្ញៀវទេសចរមើលមិនឃើញពីអ្នកដំណើរមិនមេនជនដេលមកពី

លោកខងលិចដេលចូលរួមក្នុងឥរិាបថកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ និងចំណុចដេលថាសេ្តីក៏អាច

ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបេបនេះបានដេរ។ វរិតតេមានការមើលសេេលទៅទៀតនោះ គឺមានការយល់

ឃើញថារឿងទាំងនេះកើតឡើងតេក្នុងករណីមានការជិះជាន់ខ្លេំង ឬបើតាមពាកេយសម្ដីរបស់អ្នកចូលរួមមា្នេក់

គឺ ផ្នេកមួយនេវិស័យទេសចរណ៍ដេល "គួរឲេយស្អប់ខ្ពើម" ប៉ុណ្ណេះ។ 

ទោះជាា៉េងណា ទសេសនៈរបស់កេុមអ្នកចូលរួមហាក់បង្ហេញពីកមេិតសមសេបនេការយល់ដឹងអំពីការ 

ទទួលខុសតេូវ និងការសមេេចចិត្តបេកបដោយសីលធម៌នេការអនុវត្តក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ ឧទាហរណ៍ 

អ្នកចូលរួមមួយចំនួនលើកឡើងថាអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាលដេលបេតិបត្តិការក្នុងតំបន់នេះ ជាអ្នកទទួល

ខុសតេូវក្នុងការអនុវត្តកេមសីលធម៌ និងការពារសិទ្ធិកុមារ 

ឧទាហរណ៍ អ្នកចូលរួមមា្នេក់លើកឡើងថាគត់ "ទៅហូបតេនៅោជនីយដ្ឋេនដេលមានគោលនយោបាយ

ការពារ/សង្គេេះកុមារ (និង) សា្នេក់នៅតេតាមសណា្ឋេគរដេលរកេសាសុវត្ថិភាពកុមារ"។ សេ្តីមា្នេក់ទៀតបាន

សង្កេតឃើញថានាងបានទិញ "ទំនិញខ្លះក្នុងតម្លេថ្លេជាងកន្លេងផេសេងពីហាងដេលគំទេបេជាជនក្នុងសេុក

និងផ្ដល់ការងរដល់មា្ដេយឪពុក និងការសិកេសាមានសុវត្ថិភាពដល់កុមារ"។ 

0 ៥0 ១00 ១៥0 ២០0 ២៥0 ៣០0

��នក��ងជ��ើស�ង�ើ

��ក់ក�� និងលក�ខណ��រ�រ �����ជន
ក��ង��ុក��ល��ើ�រក��ងវ�ស័យ��សចរណ៍

រ�ៀប�រ�រកុ�រ និងទប់��ត់�រ��ង��វ័��

�ើកុ�រ���ល��ើដំ�ើរ

រ�ៀប�រ�របរ���នក��ង��ុក និង

�ត់បន�យ�របំ��ញ���ល��ើដំ�ើរ

�វ�ន��យ������ស និងតំបន់��ះ

រ�ៀប��ល���វ��សចរ�ំ��ដល់��ដ�កិច�ក��ង��ុក

������ក��ង��ុក ស���កបំ�ក់

និងឥរ��បថសម��ប
២៦៩ (៨៣,៣%)

២៦៨ (៨៣%)

២១០ (៦៥%)

២៤៧ (៧៦,៥%)

២៧៤ (៨៤,៨%)

១៩៩ (៦១,៦%)

២ (០,៦%)

រូបាពទី៧ ៖ ចម្លើយចំពោះសំណួរ "តើអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានបេភេទណ មុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរ?" 



២៦ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ចំណុចគោលដេលអ្នកឆ្លើយតបបេើដើមេបីសមេេចចិត្តថាទិញទំនិញអ្វីមួយពីអាជីវកម្មដេលមាន

គោល នយោបាយការពារកុមារ គឺអាសេ័យលើថាតើមានភស្តុតាងថាមានការអនុវត្តជាក់ស្តេងឬា៉េង

ណា។ ជាចុងកេេយ វហាក់ដូចជាថាអ្នកចូលរួមភាគចេើនាប់អារម្មណ៍ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបេបនេះ 

ហើយនឹងគំទេអាជីវកម្មបេបនេះ ប៉ុន្តេពួកគេចង់ដឹងថាតើអាជីវកម្មទាំងនេះតេូវបានធ្វើសវនកម្ម/វយតម្លេ

ា៉េងហ្មត់ចត់ដោយភា្នេក់ងរឯករាជេយដេរឬា៉េងណា។ 

បើទោះជាលទ្ធផលមួយចំនួននេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះនៅមានកមេិត ក៏ចំណុចនេះបង្ហេញនូវចំណុចគន្លឹះ

មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្តេលើសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ ភ្ញៀវទេសចរជាចេើន 

(ទោះមិនមេនទាំងអស់) កាន់តេមានភាពឈ្លេសវេចំពោះការអនុវត្តពេលធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ ហើយពួក

គេមានឆន្ទៈចំណាយបេេក់បន្ថេមសមេេប់ទំនិញ/សេវកម្ម ដេលមានលក្ខណៈពិសេស គួរឲេយជឿទុកចិត្តបាន 

និងបង្ហេញថាផ្ដល់ផលបេយោជន៍ដល់សហគមន៍មា្ចេស់សេុក។ ទោះជាា៉េងណាក៏ដោយ សូមេបីតេភ្ញៀវ

ទេសចរដេលបើកចំហចំពោះរឿងបេបនេះជួបការលំបាកក្នុងការទទួលព័ត៌មានឲេយបានគេប់គេេន់អំពីទំនិញ

/សេវកម្មបេបនេះ ពោលគឺដើមេបីកំណត់ថាតើអ្វីទាំេងអស់ពិតជាផ្ដល់ផលបេយោជន៍បេេកដមេន។ ពួកគេក៏

មានមន្ទិលអំពីការអះអាងដេលគ្មេនភស្តុតាងថាផ្ដល់ផលបេយោជន៍ ហេតុនេះពួកគេមិនតេឹមតេចង់ដឹង 

ពីព័ត៌មាននេទំនិញក្នុងជមេើសផេសេងទៀត តេក៏ចង់ដឹងផងដេរពីភស្តុតាងថាពួកគេពិតជាធ្វើតាមនូវអ្វីដេល

បានសនេយ។

សេចក្ដីសន្និដ្ឋេនបញ្ចប់
ការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះតេូវបានធ្វើឡើងលើអ្នកដំណើរបេហេលជាង ៣០០នាក់ជុំវិញពិភពលោកក្នុងកិច្ច

ខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីស្វេងយល់បន្ថេមពីអ្នកដំណើរដេលមកកាន់បេទេសកម្ពុជា ាវ ថេ និងវៀតណាម 

បេភេទនេការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ ឥរិាបថ អន្តរសកម្មភាព និងចំណេះដឹងអំពីបញ្ហេដេលបេឈម

ដោយកុមារក្នុងសេុកនៅតាមកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍។ ការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះផ្ដល់នូវព័ត៌មានមួយចំនួន 

ពិសេសទាក់ទងនឹងបេធានបទឥរិាបថ អន្តរសកម្មភាព និងចំណេះដឹងរបស់ភ្ញៀវទេសចរអំពីបញ្ហេដេល

បេឈមដោយកុមារមា្ចេស់សេុកនៅតាមកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍ ប៉ុន្តេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះនៅមាន

កមេិតក្នុងការតំណាងឲេយសា្ថេនភាពបេជាសាស្តេនេអ្នកដំណើរមកកាន់តំបន់នេះ។22

ទោះជាា៉េងណាក៏ដោយ ក៏លទ្ធផលនេការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះពិតជាផ្ដល់នូវចំណុចាប់ផ្តើមដ៏ល្អសមេេប់

ការបងើ្កតយុទ្ធសាស្តេទាកទ់ងនងឹសវុតិ្ថភាពកុមារកងុ្នវសិយ័ទេសចរណ៍។

អ្វីែដលសំខន់បំផុត លទផ្ធលទាំងនេះបង្ដេញថា អ្នកដំណើរ (គេប់អាយុ ភេទ និងសញ្ជតិ) ជារឿយៗ 

មានអនរ្តសកម្មភាពជាមួយកុមារនៅក្នុងតំបន់នេះ។ 

ទោះជាា៉េងណាក្តី ជារឿយៗមានការឲេយតម្លេដល់អន្តរសកម្មភាពជាមួយកុមារ ដូចជាការនិាយជាមួយ 

កុមារ ការបងេៀនភាសាអង់គ្លេសឲេយពួកគេ សា្ដេប់ពួកគេនិាយពីជីវិតរបស់បេជាជនក្នុងសេុក និងការ 

លេងកំសាន្តជាមួយពួកគេ ក៏អ្នកដំណើរដេល តេូវបានសា្ទេបស្ទង់មតិនៅក្នុងការសិកេសានេះហាក់ដូចជាមាន

អនុសេសាវរីយ៍មិនល្អចំពោះកុមារសុំទាន កុមារលក់អ៊ីវ៉េន់ឲេយពួកគេ ឬនៅក្នុងរបៀបផេសេងទៀតដេលកុមារទាំង

នោះគឺជាជនរងគេេះនេការកេងបេវ័ញ្ច។

22  ដូចដេលបានកំណត់រួចហើយថាពិតជាមានភាពលម្អៀងនៅក្នុងសំណាកគំរូនេះទាក់ទងនឹងអាយុ ភេទ សញ្ជេតិ 

និងបេហេលជាអាចកាន់តេសំខន់ទៅទៀត គឺបេភេទអ្នកដំណើរ។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ២៧

អ្នកចូលរួមក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេការសិកេសានេះ រាយការណ៍ថាមានការឆ្លើយតបខងផ្លូវចិត្តា៉េងអវិជ្ជ

មាន (កេៀមកេំ បនោ្ទេសខ្លួនឯង ខឹង អន្ទះសារ ស្អប់ខ្ពើម) នៅពេលឃើញកុមាររស់នៅក្នុងសា្ថេនភាពខេសត់

ខេសាយ តេូវបានបង្ខំឲេយធ្វើការនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ (ដោយជារឿយៗ គ្មេនការថេរកេសាពីមនុសេសពេញវ័យ) 

មិនបានទទួលការអប់រំល ហើយកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ គឺតេូវបានរំលលោភបំពានក្នុងរបៀបណាមួយ។ 

មន្តេីឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ និងបេតិបត្តិករវិស័យទេសចរណ៍ាំបាច់តេូវយកចិត្តទុកដក់អំពីបញ្ហេទាំង

នេះ ដេលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរ ហើយដេលភ្ញៀវទេសចរនឹងយកទៅពិភាកេសាជាមួយមិត្ត

ភក្ដិ និងគេួសាររបស់ពួកគេនៅពេលទៅដល់បេទេសដើមរបស់ពួកគេវិញ។ហេតុនេះ បញ្ហេនេះអាចប៉ះពាល់

ជាខ្លេំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មេះរបស់គោលដៅទេសចរណ៍។

ទោះជាា៉េងនេះក្ដី បើទោះជាមានការឆ្លើយតបផ្នេកផ្លូវចិត្តា៉េងអវិជ្ជមានចំពោះការជួបបេទះកុមារដេលរង

ការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ច ហើយការជួបបេទះទាំងនេះ ពេលខ្លះអាចធ្វើឲេយភ្ញៀវទេសចរកាត់បន្ថយរយៈ

ពេលនេដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគេ ឬសា្ទេក់ស្ទើរមិនចង់តេឡប់មកកាន់គោលដៅទេសចរណ៍នេះម្ដងទៀត 

ក៏តេឹមតេអ្នកដំណើរមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណេះដេលធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទេល់ ដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះករណី

សងេស័យថាមានការកេងបេវ័ញ្ច ឬរំលលោភបំពាន។ ពួកគេភាគចេើនពិភាកេសាអំពីរឿងនេះជាមួយមិត្តភក្តិ ប៉ុន្តេ

មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណេះដេលមានអារម្មណ៍សេួលក្នុងការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដល់អាជា្ញេធរ ឬសូមេបីតេទៅ

ឲេយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ ដោយហេតុថាអ្នកដំណើរដេលចូលរួមនៅក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ 

ហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងគេប់គេេន់ (ា៉េងហោចបានទូលំទូលាយ) អំពីបញ្ហេដេលកុមារមា្ចេស់សេុក

ជួបបេទះ នោះកង្វះការរាយការណ៍នេះអាចបណា្ដេលមកពីកតា្ត្េសំខន់ៗចំនួនបី ៖

 ១. កង្វះព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវងការកេងបេវ័ញ្ចកុមារ និងវិស័យទេសចរណ៍។

 ២. ភាពមន្ទិល/សា្ទេក់ស្ទើរអំពីកិច្ចការដេលពួកគេក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើបាន។

 ៣. ភាពមន្ទិលថាតើការរាយការណ៍អំពីកង្វល់របស់ពួកគេនាំមកនូវការផ្លេស់ប្ដូរដេរឬា៉េងណា។

 ៤. ភាពមន្ទិលអំពីរឿងដេលកំពុងកើតឡើង។

បើទោះជាកតា្ត្េចុងកេេយនេះបេហេលជាពិបាកក្នុងការដោះសេេយ (ជាពិសេសនៅពេលគេពិារណា 

អំពីភាសា) ក៏កតា្ត្េទីមួយ ទីពីរ និងទីបីមិនសូវជាពិបាកដោះសេេយនោះទេ។ 

ជាការចេបាស់ណាស់ ភាគចេើននេអ្នកឆ្លើយតបចំពោះការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ បានបេមូល

ព័ត៌មានបានា៉េងហោចណាស់មួយចំនួនស្ដីពីកុមារងយរងគេេះដោយការកេងបេវ័ញ្ច 

និងរំលលោភបំពានក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍។
23 ជាការពិតណាស់ អ្នកដំណើរជាចេើនបានដឹងពីបញ្ហេការកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារក្នុងវិស័យទេស

ចរណ៍ ហើយភាគចេើនដឹងថាការជួយទិញអ៊ីវ៉េន់ពីកុមារលក់ដូរ ឬឲេយលុយ ដល់កុមារសុំទានជាដើម 

គឺអាចបង្កជាបញ្ហេ។ ក៏ប៉ុន្តេ ក្នុងពេលជាមួយគ្នេនោះ បើទោះជាបានបំពេញការសា្ទេបស្ទង់មតិស្ដីពី

សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក៏អ្នកឆ្លើយតបនៅតេមានទំនោរសង្កត់ធ្ងន់ពីផលប៉ះពាល់ខង

បរិសា្ថេននេវិស័យទេសចរណ៍ជាជាងផលប៉ះពាល់ផ្នេកសង្គមវបេបធម៌ ដោយ ៤៤% លើកឡើងថា

23  ជាទូទៅ ចំណុចនេះហាក់ដូចជាមកពីអង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល និងសេចក្ដីបេកាស/ផ្លេកសញ្ញេ/ខិតប័ណណ្ណ   

 នៅតាមកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍។ បេភពផេសេងទៀតនេព័ត៌មាននេះរួមមានមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរ និងអ្នកមានអាជីពក្នុងវិស័យទេស

ចរណ៍ បេភពតាមអ៊ីនធឺណេត និងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយទូទៅ (ដូចជាសៀវភៅ របាយការណ៍ព័ត៌មាន កមេងឯកសារ)។ ជួនកាលអ្នកដំ

ណើររាយការណ៍ថាបានធ្វើការសេេវជេេវបន្ថេមទៀតអំពីបញ្ហេនេះ ហើយអ្នកដំណើរមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាបានស្វេងយល់ពីប

ញ្ហេនេការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ និងរបៀបដោះសេេយតាមរយៈអ្នកដំណើរដទេទៀត មិត្តភក្ដិ និងសមាជិកគេួសារ។



២៨ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិសា្ថេនក្នុងសេុកគឺភាគចេើនអវិជ្ជមាន ហើយតេឹមតេ ៣២,៥% លើកឡើងថា

ផលប៉ះពាល់នេវិស័យទេសចរណ៍ទៅលើកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងគឺភាគចេើនអវិជ្ជមាន។ 

កេេពីការសា្ទេក់ស្ទើរនេះ (ដេលជារឿយៗផ្ដេតលើគំនិតដេលថាវិស័យទេសចរណ៍នាំមកនូវកំណើន

សេដ្ឋភកិច្ចដល់កុមារទាំងនេះ និងគេួសាររបស់ពួកគេ) អ្នកចូលរួមជាចេើនក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះក៏ហាក់

ដូចជាមិនសូវយល់ដឹង ឬមានកង្វល់ពីឥរិាបថកេងបេវ័ញ្ចដូចជាការឲេយអាហារ និងអំណយដល់កុមារ 

ការថតរូបកុមារ ឬទៅទសេសនាមណ្ឌលកុមារកំពេេ (តាមពិតទៅ ជួនកាលឥរិាបថទាំងនេះតេូវបានផ្ដល់ជា

យុទ្ធសាស្តេដើមេបីដោះសេេយជាមួយកុមារលក់ដូរ ឬសុំទានផងក៏មាន)។ 

ដូច្នេះ រាល់យុទ្ធនាការទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ាំបាច់តេូវធានាថាព័ត៌មាន

លម្អិតតេូវផ្ដល់ឲេយភ្ញៀវទេសចរដេលអាចមកកាន់តំបន់នេះស្ដីពីរាល់ឥរិាបថដេលអាចប៉ះពាល់ដល់

កុមារ គឺមិនគេេន់តេឥរិាបថដេលបានបោះពុម្ពផេសាយជាចេើនរួចមកហើយ និង/ឬដេលគួរឲេយរន្ធត់/

ស្មុគសា្មេញខ្លេំងនោះទេ។ តាមរយៈការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ ហាក់ដូចជាភ្ញៀវទេសចរមានទំនោរាត់ទុកការ

កេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារស្មើនឹងការរំលលោភបំពានលើកុមារ ហេតុនេះតាមរយៈការមិនចូលរួមក្នុងការ

កេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ នោះពួកគេគិតថាពួកគេបានធ្វើដំណើរបេកបដោយការទទួលខុសតេូវហើយ។ 

ដូចគ្នេនេះដេរ អ្នកចូលរួមជាចេើនសន្មត់ថាជនល្មើសដេលកេងបេវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារនៅក្នុងវិស័យ

ទេសចរណ៍ គឺមានតេបុរសសេបេកស ជនដេលមកពីលោកខងលិច ដេលជាថ្មីម្ដងទៀត សា្ថេនភាពពិតគឺ

មានលក្ខណៈស្មុគសា្មេញជាងនេះ។

ភ្ញៀវទេសចរក៏តេូវការព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចការពិតបេេកដដេលពួកគេអាចធ្វើដើមេបីជួយ។ ភ្ញៀវទេសចរភាគចេើន 

ដេលតេូវបានសា្ទេបស្ទង់មតិ យល់ថាដើមេបីមានលទ្ធភាពកាន់តេបេសើរក្នុងការជួយរកេសាសុវត្ថិភាពកុមារ 

និងមនុសេសវ័យក្មេង នោះអ្នកដំណើរាំបាច់តេូវការការអប់រំលបន្ថេម ដើមេបីដឹងថានរណាដេលពួកគេអាចទៅរក

ឲេយជួយ តើបេបបទ និងនីតិវិធីរាយការណ៍ពីការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ចក្នុងតំបន់នេះតេូវធ្វើឡើងា៉េងដូច

ម្ដេច និងឱកកាសដើមេបីបង្ហេញឲេយចេបាស់នូវអំណាចក្នុងការចំណាយរបស់ពួកគេបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។  

អ្នកចូលរួមជាចេើនគំទេគំនិតនេគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងចង់ដឹងពី  

របៀបចំណាយបេេក់របស់ពួកគេដើមេបីជួយឲេយបានកាន់តេចេើនដល់កុមារ/មនុសេសវ័យក្មេង/សហគមន៍ 

ក្នុងសេុក ប៉ុន្តេជួនកាលវជាការពិបាកដើមេបីទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះ។ តេង់ចំណុចនេះ អ្នកចូលរួមមួយ

ចំនួនបង្ហេញពីបំណងចង់បានគោលការណ៍ណេនាំ/យុទ្ធសាស្តេចេបាស់លាស់ ដើមេបីជួយពួកគេឲេយដោះ

សេេយបញ្ហេទាំងនេះនៅពេលធ្វើដំណើរ ហើយបាននិាយថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការចំណាយបេេក់បន្ថេម

ខ្លះលើទំនិញ/សេវកម្មដេលផលិត និងផ្ដល់ជូនក្នុងបរិាកាសដេលរកេសាសុវត្ថិភាពកុមារ។ ចំណុចនេះ

សេបនឹងបំណងបេេថា្នេដ៏មុតមាំក្នុងការជួយ ដេលលើកឡើងដោយអ្នកចូលរួម។ ការឆ្លើយតបដ៏គួរឲេយាប់

អារម្មណ៍មួយចំពោះសំណួរអំពីកន្លេងដេលអ្នកចូលរួមចង់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរបេកបដោយ

ការទទួលខុសតេូវ និង/ឬវបេបធម៌ក្នុងសេុក/សហគមន៍ក្នុងសេុកមានដូចតទៅ៖

ខ្ញុគិំតថាវមានសារៈសំខន់ណាស់ក្នងុការបណ្ដះុទសេសនៈជារួមបន្តចិម្ដងៗដល់វិស័យធ្វើ

ដំណើរដេលអាចជូនព័ត៌មានដល់ការសមេេចចិត្តជាលក្ខណៈបុគ្គល។ ការជួយមនុសេស 

ឲេយទទួលបានព័ត៌មានដើមេបីអាចសមេេចចិត្តបានតេមឹតេវូ ជាជាងផ្តល់នូវបញ្ជដំីបូនា្មេន 

ឲេយធ្វើតាមនេ "ជមេើសកេមសីលធម៌" (មានសារៈសំខន់)។ បើទោះ (បញ្ជនីេះ) 

អាចជួយបានខ្លះដេរ វក៏អាចធ្វើឲេយមនុសេសមើលរំលលងជមេើសផេសេងទៀត។ (វ)ដូចជា  



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ២៩

ឥទ្ធពិលនេពិភពឯកោដេលមនុសេសមើលរំលលងជមេើសល្ៗអ  ហើយពេយាមទៅរកកន្លេង

មួយដេលសរសេរនៅក្នងុ "សៀវភៅ"។ ភាពពិតផ្លេស់ប្ដរូា៉េងលឿនដេលគេមិនអាចមាន

ពេលទៅកេវទាន់ឡើយ។ (បុរស ជនជាតិកម្ពុជា អាយុ៣០ឆ្នេំ)

ជាការពិត គោលការណ៍ណេនាំមានបេយោជន៍សមេេប់ភ្ញៀវទេសចរ ហើយភ្ញៀវទេសចរជាចេើនដេលតេូវ

បានសា្ទេបស្ទង់មតិនៅក្នុងការសិកេសានេះ យល់ថាគោលការណ៍ណេនាំនឹងផ្ដល់នូវផលបេយោជន៍។ ក៏ប៉ុន្តេ 

ដូចដេលអ្នកចូលរួមនេះបានបង្ហេញថា វហាក់ដូចជាការអប់រំលភ្ញៀវទេសចរ និងការផ្តល់អំណាចពួកគេក្នុង

ការទទួលខុសតេូវសមេេប់ការសមេេចចិត្តរបស់ពួកគេ និងធ្វើសកម្មភាពបេកបដោយសីលធម៌ គឺងយ

នឹងនាំមកនូវឥទ្ធិពលយូរអង្វេងទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពកុមារ និងការធ្វើដំណើរបេកបដោយការទទួលខុស 

តេូវ។ ជាការពិត ភ្ញៀវទេសចរខ្លះងយនឹងបើកចំហចំពោះការអប់រំលនេះជាងអ្នកដទេ (ហើយអ្នកដេលចូលរួម 

ក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះអាចនឹងបើកចំហចំពោះគំនិតនេះជាងអ្នកដទេ) ហេតុនេះរាល់យុទ្ធសាស្តេ ០៥ 

តេូវរៀបចំឲេយមានចេើនសណា្ឋេន ៖ កាន់តេលម្អិតសមេេប់អ្នកដេលចង់បានវ ហើយមិនសូវលម្អិតសមេេប់

អ្នកដេលមិនសូវចង់បានវ។ 

តេង់ចំណុចនេះ វក៏មានលក្ខណៈចេបាស់លាស់ផងដេរថារាល់យុទ្ធនាការដេលចង់បង្កើនការយល់ដឹងអំពី

សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ាំបាច់តេូវបេតិបត្តិការក្នុងបេទេសគោលដៅ ទេសចរណ៍ក៏ដូចជា

បេទេសដើមរបស់ភ្ញៀវទេសចរ។ 

ហេតុនេះ គេតេូវបេើបេេស់បណា្ដេញដ៏ធំរបស់មន្តេីឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ អាជីវកម្មទេសចរណ៍ 

និងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរណ៍ ដើមេបីផេសព្វផេសាយព័ត៌មាន និងបង្កើនការយល់ដឹងពី

យុទ្ធនាការអំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដេលតេូវបានបង្កើតឡើង។ 

អ្នកចូលរួមមួយចំនួនក្នុងការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ បង្ហេញថាវយឺតពេលទៅហើយក្នុងការទទួលបានការ 

យល់ដឹងពីបញ្ហេនេការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារនៅក្នុងបេទេសនេះ (ពោលគឺពួកគេបានចូលរួមក្នុងឥរិា 

បថដេលអាចបង្កបញ្ហេរួចទៅហើយ)។ ដោយសារភាពចមេុះគ្នេនេបេភេទអ្នកដំណើរ (ហើយការសិកេសា 

នេះមិនបានបញ្ចូលគេប់បេភេទនេអ្នកដំណើរ) និងបេភពផេសេងៗគ្នេនេព័ត៌មានដេលភ្ញៀវទេសចរ 

បេើនោះ ព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ាំបាច់តេូវបានផ្ដល់ជូនតាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសា

យតាម អ៊ីនធឺណេតនិង មិនតាមអ៊ីនធឺណេតជាចេើនបេភេទ ដូចជាបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម គេហទំព័រ 

សេចក្ដីបេកាស ខិតប័ណណ្ណ សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ ផ្លេកសញ្ញេ និងកូនខិតប័ណណ្ណ (អ្នកចូលរួមខ្លះក៏ស្នើឲេយភា្ជេប់ 

ខិតប័ណណ្ណតូចៗជាមួយនឹងទិដ្ឋេការតេម្ដង)។

សរុបមក វមានលក្ខណៈចេបាស់តាមរយៈការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះដេលភ្ញៀវទេសចរជាចេើនមានភាពឈ្លេសវេ

ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងរបៀបវិជ្ជមាន និងពិតជាមានបំណងចង់ជួយកាត់បន្ថយភាពកេីកេ និងបញ្ហេ សង្គម 

ដទេទៀត (ដូចជា ខ្វះការសិកេសា ទីជមេក និងការងរ) នៅតាមបេទេសដេលពួកគេទៅទសេសនា។ 

ភាគចេើននេភ្ញៀវទេសចរដេលតេូវបានសា្ទេបស្ទង់មតិនេះ បានទទួលឥទ្ធិពលគួរឲេយកត់សមា្គេល់ពីការជួប

បេទះនឹងកុមារនៅក្នុងតំបន់នេះ និងជាពិសេសដោយអ្វីដេលពួកគេយល់ថាជាសា្ថេនភាពដេលទាក់ទងនឹង

ការកេងបេវ័ញ្ច និងរំលលោភបំពាន។

 

ក៏ប៉ុន្តេការយល់ដឹងរបស់ភ្ញៀវទេសចរអំពីរបៀបឆ្លើយតបឲេយល្អបំផុតចំពោះសា្ថេនភាពនេះគឺនៅមានកមេិត 

ហើយ



៣០ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

អ្នកចូលរួមភាគចេើនបង្ហេញភាពមន្ទិលអំពីរបៀបនេការកេងបេវ័ញ្ច និងរំលលោភបំពានលើកុមារតេូវបានដោះសេេយ

ដោយសហគមន៍ក្នុងសេុក។ ការដោះសេេយចំពោះភាពមន្ទិលបេបនេះ ក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មេះអវិជ្ជមាននេសហគមន៍

ក្នុងសេុក និងអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេនដេលទាក់ទងនឹងភាពមន្ទិលទាំងនេះ គបេបីតេូវបានាត់ទុកថាជាអាទិភាពគន្លឹះ 

មិនមេនសមេេប់តេអ្នកដេលចូលរួមក្នុងគមេេងកុមារភាពប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេក៏សមេេប់បេតិបត្តិករក្នុងវិស័យ

ទេសចរណ៍ សមាជិកនេសហគមន៍ទេសចរណ៍សកល និងសមេេប់អាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន និងរដ្ឋេភិបាលនៅក្នុង

បេទេសជាគោលដៅទេសចរណ៍ផងដេរ។ លើសពីនេះទៅទៀត យុទ្ធសាស្តេសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

អាចជាមធេយបាយមួយដេលរដ្ឋេភិបាល និងឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍អាចរួមចំណេកដើមេបីបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មេះ 

និងវបេបធម៌វិជ្ជមានសមេេប់គោលដៅទេសចរណ៍ ហើយដេលឈនទៅរកឧសេសាហកម្មទេសចរណ៍ដេល

កាន់តេមានលក្ខណៈ វបេបធម៌សង្គម និងសេដ្ឋភកិច្ចបេកបដោយនិរន្តរភាព។

អនុសាសន៍សមេេប់ការសេេវជេេវបន្ថេមទៀត

ដើមេបីពងេឹងបន្ថេមលើការាប់ផ្ដើមពិនិតេយពីទសេសនៈរបស់ភ្ញៀវទេសចរនេះ គេគបេបីធ្វើការសេេវជេេវបន្ថេមទៀត 

ដើមេបីរួមបញ្ចូលនូវសំណាកគំរូដេលកាន់តេធំ និងចមេុះ ដូចជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកដេលចូលរួមក្នុងវិស័យ

ទេសចរណ៍តាមរមណីយដ្ឋេន ឬដំណើរកំសាន្តជាកេមុទៅកាន់តំបន់នេះ (ឬហៅមេយ៉េងទៀតថា "ភ្ញៀវទេសចរដើរ 

កំសាន្តជាកេមុធំ") អ្នកដំណើរដេលមានអាយុចេើន ការយល់ឃើញរបស់បុរស (ឬា៉េងហោចណាស់តេវូមានការ

ចូលរួមពីបុរសចេើនជាងនេះ) និងអ្នកដេលមិននិាយភាសាអង់គ្លេស។ វិធីសាស្តេផេសេងទៀតដូចជាការពិភាកេសា

ជាកេមុ ឬបទសមា្ភេសន៍ (ដេលជារឿយៗអាចឲេយគេទទួលព័ត៌មានលម្អតិជាងការសា្ទេបស្ទង់មតិ) ក៏អាចតេវូបាន

បេើជាមួយភ្ញៀវទេសចរក្នងុពេលពួកគេកំពុងសា្នេក់នៅក្នងុគោលដៅទេសចរណ៍ជាជាងពេលពួកគេតេឡប់មក

បេទេសដើមរួចហើយនោះ។ បេការនេះអាចជួយបញ្ចៀសបាននូវបញ្ហេទាក់ទងនឹងការពេយាមនឹកាំ និងក៏អាច

ជួយដល់នឹកឃើញរូបភាពកាន់តេចេបាស់ និងភា្លេមៗនេពេតឹ្តកិារណ៍ដេលកំពុងកើតឡើង។ កេេពីនេះ ការសង្កេត

ឥរិាបថរបស់ភ្ញៀវទេសចរក៏មានសារៈសំខន់ផងដេរ ដើមេបីបំពេញបន្ថេមដល់វិធីសាស្តេសេេវជេេវដេលស្វេង

យល់បានតេឥរិាបថដេលតេវូបានរាយការណ៍បេេប់។



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ៣១

"ខ្ញុំគិតថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបណ្តុះទស្សនៈ 
ជារួម បន្តិចម្ដងៗដល់វិស័យធ្វើដំណើរ ដ្លអាចជូន
ព័ត៌មានដល់ការសម្្ចចិត្តជាលក្ខណៈបុគ្គល។ ការជួយ 
មនុស្សឲ្យទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីអាចសម្្ចចិត្ត 
បានត្ឹមត្ូវជាជាងប្គល់ឲ្យនូវបញ្ជីដំបូន្ម្នឲ្យធ្វើាមន្ 
"ជម្ើសសីលធម៌" (មានសារៈសំខាន់ណាស់ )។"





ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ កម្ងសំណួរ



៣៤ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

១. តើអ្នកធា្លេប់ធ្វើដំណើរទៅបេទេសកម្ពុជា ាវ ថេ 

ឬវៀតណាម ("តំបន់នេះ") ក្នុងរវង៥ឆ្នេំចុងកេេយនេះ  

(រួមបញ្ចូលទាំងការសា្នេក់នៅរយៈពេលយូរ) ដេរឬទេ?

 { } បាទ/ាស  { } ទេ

២. តើបេទេសណាដេលអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅក្នុងរវង៥ឆ្នេំ

ចុងកេេយនេះ? (ចូរគូសយកគេប់ចម្លើយដេលតេឹមតេូវ)

 { } កម្ពុជា  { } ាវ

 { } ថេ  { } វៀតណាម 

៣. តើអ្វីជាមូលហេតុចមេបងនេការធ្វើដំណើររបស់អ្នក?

 { } អាជីវកម្ម

 { } វិសេសមកាល

 { } ទៅលេងគេួសារ/មិត្តភក្តិ

 { } មូលហេតុសាសនា 

 { } ផេសេងទៀត (សូមបញ្ចេក់)______________

៤. តើភាគចេើនអ្នកធ្វើដំណើររបៀបណា? 

(ឧ.ជាអ្នកដំណើរឯករាជេយ អ្នកដំណើរសាក់កាដូ 

ជាផ្នេកនេដំណើរកំសាន្តជាកេុម ជាផ្នេកនេដំណើរកំសាន្ត

ជាលក្ខណៈគេួសារ -ល-) 

_________________________________________

_______________________________________

៥. តើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយអ្វីខ្លះដេលអ្នកបេើដើមេបីរៀបផេនការ 

ធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅកាន់តំបន់នេះ? (ចូរគូសយកគេប់ 

ចម្លើយដេលតេឹមតេូវ)

 { } បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម (Twitter, Facebook -ល-) 

 { } សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៏ (Lonely Planet, Rough   

  Guides, Time Out -ល- )

 { } គេហទំព័រ និងកម្មវិធីស្ដីពីការធ្វើដំណើរ     

  (TripAdvisor -ល-) 

 { } ប្លុកស្ដីពីការធ្វើដំណើរនៅលើអ៊ីនធឺណេត 

 { } ខិតប័ណណ្ណផេសេងទៀត ៖ 

បើអ្នកសា្គេល់ប្លុកស្ដីពីការធ្វើដំណើរនៅលើ អ៊ីនធឺណេត 

ឬបេភពផេសេងទៀតដេលជួយអ្នកបានចេើន 

សូមសរសេរមួយនៅទីនេះ ៖   ____________________

________________________________________

៦. តើអ្នកសា្នេក់នៅក្នុងបេទេសនីមួយៗរយៈពេលយូរប៉ុណា្ណេ

ដេរ? (សូមជេើសរីស គ្មេន បេសិនបើអ្នកមិនទៅទសេសនា

បេទេសនេះក្នុងរវង៥ឆ្នេំចុងកេេយ) កម្ពុជា ៖

 { } តិចជាង១សបា្ដេហ៍ 

 { } ចនោ្លេះពី១-៤សបា្ដេហ៍

 { } ចនោ្លេះពី១-៣ខេ 

 { } ចនោ្លេះពី៣-៦ខេ 

 { } លើសពី៦ខេ 

ាវ ៖ 

 { } តិចជាង១សបា្ដេហ៍ 

 { } ចនោ្លេះពី១-៤សបា្ដេហ៍

 { } ចនោ្លេះពី១-៣ខេ 

 { } ចនោ្លេះពី៣-៦ខេ 

 { } លើសពី៦ខេ 

ថេ ៖ 

 { } តិចជាង១សបា្ដេហ៍ 

 { } ចនោ្លេះពី១-៤សបា្ដេហ៍

 { } ចនោ្លេះពី១-៣ខេ 

 { } ចនោ្លេះពី៣-៦ខេ 

 { } លើសពី៦ខេ 

វៀតណាម ៖ 

 { } តិចជាង១សបា្ដេហ៍ 

 { } ចនោ្លេះពី១-៤សបា្ដេហ៍

 { } ចនោ្លេះពី១-៣ខេ 
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 { } ចនោ្លេះពី៣-៦ខេ 

 { } លើសពី៦ខេ 

៧. តើសកម្មភាពដូចតទៅណាខ្លះដេលអ្នកបានធ្វើនៅ 

ពេលអ្នកស្ថិតនៅតំបន់នេះ?  (ចូរគូសយកគេប់ចម្លើយ 

ដេលតេឹមតេូវ)

 { } ទសេសនាមណ្ឌលកុមារកំពេេ 

 { } បងេៀនភាសាអង់គ្លេសដល់មនុសេសពេញវ័យ 

 { } ធ្វើការស្ម័គេចិត្តតាមគមេេងបរិសា្ថេន 

 { } ធ្វើដំណើរទៅសំណង់អាណាធិបេយតេយេយ    

  និងឬសហគមន៍ងយរងគេេះផេសេងទៀត 

 { } បងេៀនភាសាអង់គ្លេសដល់កុមារ ឬមនុសេស វ័យក្មេង 

 { } ទិញទំនិញ ឬសេវកម្មពីអាជីវកម្មដេលផ្ដល់   

  បេយោជន៍ដល់សហគមន៍មា្ចេស់សេុក 

 { } ធ្វើការស្ម័គេចិត្តតាមអង្គការជួយកុមារ 

 { } បរិា្ចេគលុយដល់អង្គការសបេបុរសធម៌ជួយដល់ កុមារ  

  ឬមនុសេសវ័យក្មេង 

 { } គ្មេនក្នុងជមេើសខងលើ

៨. តើមានឃើញកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេង (អាយុកេេម 

១៨ឆ្នេំ) ធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅនៅក្នុងតំបន់នេះដេរឬទេ? 

(ចូរគូសយកគេប់ចម្លើយដេលតេឹមតេូវ)

 { } សម្ដេងសិលេបៈតាមចិញ្ចើមផ្លូវ

 { } ធ្វើការតាមោជនីយដ្ឋេន ឬសណា្ឋេគរ 

 { } ដើររីសសំរាម

 { } ធ្វើការក្នុងរបររកសុីផ្លូវភេទ

 { } ធ្វើការជាមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរ

 { } លក់វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ 

 { } សុំទាន

{ } គ្មេនក្នុងជមេើសខងលើយោបល់ (តាមជមេើស) ៖

 ________________________________________

_________________________________________

៩. នៅពេលសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះ តើអ្នកមានទិញអ៊ីវ៉េន់ 

ពីអ្នកលក់ជាកុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងដេរឬទេ?

 { } បាទ/ាស  { } ទេ

 { } មិនដឹង/មិនាំ បើសិនអ្នកមិនបានទិញទេ   

 ចូរពណ៌នាពីមូលហេតុ ៖ _____________________ 

 ______________________________________

១០. នៅពេលសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះតើអ្នកមានឲេយលុយទៅ

កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងដើរសុំទានដេរឬទេ?

 { } បាទ/ាស  { } ទេ

 { } មិនដឹង/មិនាំ បើសិនអ្នកមិនបានទិញទេ   

  ចូរពណ៌នាពីមូលហេតុ ៖ ___________________ 

  ____________________________________

១១. តើអ្នកមានអន្តរសកម្មភាពផេសេងទៀតជាមួយកុមារ 

និងមនុសេសវ័យក្មេងមា្ចេស់សេុក នៅពេលសា្នេក់នៅតំបន់នេះ 

ដេរឬទេ?

 { } បាទ/ាស  { } ទេ

 { } មិនដឹង/មិនាំ បើសិនអ្នកមិនមានទេ    

  ចូរពណ៌នាពីមូលហេតុ ៖ ___________________ 

  ____________________________________                                      

១២. នៅពេលសា្នេក់នៅក្នុងតំបន់នេះ តើមានឃើញ 

រឿង អ្វីមួយដេលធ្វើឲេយគិតថាកុមារ ឬមនុសេសវ័យ 

ក្មេង (អាយុកេេម១៨ឆ្នេំ)អាចជួបបេទះ ឬមាន 

ហានិភ័យនឹងការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ចដេរឬទេ?

 { } បាទ/ាស  { } ទេ

 { } មិនដឹង/មិនាំ បើសិនអ្នកមិនមានទេ    

 ចូរពណ៌នាពីមូលហេតុ ៖ _____________________ 

 ______________________________________



៣៦ | សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ

១៣. តើអ្នកបេេប់ពីកង្វល់របស់អ្នកដល់នរណា?

 { } មិនមានទេ

 { } អ្នកដំណើរផេសេងទៀត 

 { } បុគ្គលិកសណា្ឋេគរ 

 { } ប៉ូលីសទទួលបន្ទុកខងភ្ញៀវទេសចរ

 { } ផេសេងទៀត (សូមបញ្ជេក់) 

______________________________

១៤. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនបេេប់អ្នកដទេពី 

កង្វល់របស់អ្នក?

 { } រឿងនេះមិនទាក់ទងនឹងខ្ញុំ 

 { } ខ្ញុំខ្លេចថាខ្ញុំអាចធ្វើឲេយសា្ថេនភាពកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ

  សមេេប់កុមារ/មនុសេសវ័យក្មេង 

 { } ខ្ញុំជឿថាការរាយការណ៍ពីសា្ថេនភាពនេះនឹងមិនធ្វើ

  ឲេយមានរឿងអ្វីផ្លេស់ប្ដូរនោះទេ 

 { } ខ្ញុំភ័យខ្លេចចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទេល់ខ្លួន 

 { } ខ្ញុំមិនសូវចេបាស់ថាអាចធ្វើសកម្មភាពបាន

 { } ខ្ញុំមិនដឹងថាតេូវនិាយបេេប់អ្នកណា

 { } ផេសេងទៀត (សូមបញ្ជេក់) 

១៥. តើអ្នកបេេប់អ្នកដទេពីកង្វល់របស់អ្នក

តាមរបៀបណា?

 { } និាយផ្ទេល់ 

 { } អ៊ីមេល 

 { } ទូរស័ព្ទ 

 { } បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម                             

  (Twitter, Facebook -ល-)

 { } ផេសេងទៀត (សូមបញ្ជេក់) 

_______________________________

១៦. តើមានការឆ្លើយតបចំពោះការបេេប់របស់អ្នកដេរឬ

ទេ? 

 { } បាទ/ាស  { } ទេ

 { } មិនដឹង/មិនាំ

បើមិនមានទេ ចូរពណ៌នាពីមូលហេតុ ៖

________________________________________

________________________________________

១៧. តើអ្នកមានទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីរបៀប 

ការពារកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេង (អាយុកេេម១៨ឆ្នេំ) 

ពីការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ចនៅគោលដៅទេសចរណ៍ 

ដេរឬទេ? (បេសិនបើអ្នកមានចម្លើយចេើនជាងមួយ 

សូមផ្ដល់យោបល់)

 { } បាទ/ាស មុនពេលមកដល់តំបន់នេះ 

 { } បាទ/ាស ក្នុងពេលសា្នេក់នៅតំបន់នេះ 

 { } បាទ/ាស បនា្ទេប់ពីាកចេញពីតំបន់នេះ

 { } ទេ 

 { } មិនដឹង/មិនាំ

បើអ្នកទទួលបានព័ត៌មាននេះសូមពណ៌នាពី 

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ បេភព និងខ្លឹមសារនៅទីនេះ៖ 

_______________________________

១៨. តើកិច្ចការណាខ្លះក្នុងចំណមកិច្ចការដូចត

ទៅ  ដេលអ្នកគិតថាសហគមន៍ក្នុងសេុកនៅតាមកន្លេង

គោលដៅទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់នេះគិតថាអាចអត់ឱកន 

ឬអាចទទួលយកបាន? (មនុសេសវ័យក្មេង=អាយុកេេម 

១៨ឆ្នេំ) (បេសិនបើអ្នកមានចម្លើយចេើនជាងមួយ 

សូមផ្ដល់យោបល់)

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងលក់វត្ថុអនុសេសាវរីយ៍ 

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងធ្វើការក្នុងរបររកសុីផ្លូវភេទ 

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងដើរសុំទាន 

 



សុវត្ថិភាពកុមារក្នុងវិស័យទ្សចរណ៍៖ ទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទ្សចរ | ៣៧

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងសម្តេងសិលេបៈឲេយភ្ញៀវ   

  ទេសចរទសេសនា 

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងដើររីសសំរាម 

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងធ្វើការតាមោជនីយដ្ឋេន   

  ឬសណា្ឋេគរ 

 { } កុមារ ឬមនុសេសវ័យក្មេងធ្វើការជាមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរ 

 { } គេប់ចម្លើយខងលើ 

 { } គ្មេនក្នុងជមេើសខងលើ

 យោបល់ (តាមជមេើស)  ____________________ 

 ______________________________________

១៩. តើផលប៉ះពាល់អ្វីដេលអ្នកជឿថាវិស័យទេសចរណ៍

មានចំពោះបរិសា្ថេន សហគមន៍ និងកុមារ និងមនុសេស 

វ័យក្មេង (អាយុកេេម១៨ឆ្នេំ) ក្នុងសេុក?

បរិសា្ថេនក្នុងសេុក ៖

 { } ភាគចេើនអវិជ្ជមាន 

 { } គ្មេនផលប៉ះពាល់ 

 { } ភាគចេើនវិជ្ជមាន 

សហគមន៍ក្នុងសេុក ៖ 

 { } ភាគចេើនអវិជ្ជមាន 

 { } គ្មេនផលប៉ះពាល់ 

 { } ភាគចេើនវិជ្ជមាន 

កុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុក ៖ 

 { } ភាគចេើនអវិជ្ជមាន 

 { } គ្មេនផលប៉ះពាល់ 

 { } ភាគចេើនវិជ្ជមាន

២០. "នៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរ ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំតេូវចូលរួម 

ទទួលខុសតេូវចំពោះកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុក 

នៅតាមកន្លេងសាធារណៈ។"

 { } បេឆំងទាំងសេុង { } បេឆំង

 { } អពេយកេឹត  { } យល់សេប

{ }យល់សេបទាំងសេុង យោបល់ (តាមជមេើស) ៖ _____

________________________________________

________________________________________

២១. "នៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរ ខ្ញុំមានព័ត៌មានគេប់គេេន់ដើ

មេបីការពារកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេងក្នុងសេុក នៅតាម 

កន្លេងសាធារណៈ។"

 { } បេឆំងទាំងសេុង { } បេឆំង

 { } អពេយកេឹត  { } យល់សេប

 { } យល់សេបទាំងសេុង យោបល់ (តាមជមេើស) ៖ __

________________________________________

________________________________________

២២. តើអ្នកគិតថាអ្នកដំណើរ និងភ្ញៀវទេសចរអាច 

ធ្វើអ្វីបានខ្លះដើមេបីជួយកុមារ និងមនុសេសវ័យក្មេង 

រកេសាសុវត្ថិភាពពីការរំលលោភបំពាន/កេងបេវ័ញ្ច?

________________________________________

________________________________________

២៣. បេសិនបើអាជីវកម្មមួយមានគោលនយោ 

បាយ ការពារកុមារ តើចំណុចនេះនឹងជះឥទ្ធិពលជា

វិជ្ជមានលើជមេើសរបស់អ្នកក្នុងការទិញសេវកម្ម/

ទំនិញពីអាជីវកម្មនោះដេរឬទេ? (បេសិនបើអ្នកមាន 

ចម្លើយចេើនជាងមួយ សូមផ្ដល់យោបល់)

 { } បាទ/ាស ប៉ុន្តេលុះតេេតេតម្លេសមរមេយដូចកន្លេងផេសេង 

 { } បាទ/ាស បើទោះជាតម្លេថ្លេជាងកន្លេងផេសេងក៏ដោយ 

 { } បាទ/ាស ប៉ុន្តេលុះតេេតេខ្ញុំបានឃើញភស្តុតាងដេល 

  គំទេដល់គោលនយោបាយនោះ

 { } ចំណុចនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើការសមេេចចិត្ត  

  របស់ខ្ញុំនោះទេ 
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{ } មិនដឹង យោបល់ (តាមជមេើស) ៖ _______________ 

________________________________________

២៤. តើអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានបេភេទណាមុនពេល 

អ្នកធ្វើដំណើរ? (ចូរគូសយកគេប់ចម្លើយដេលតេឹមតេូវ) 

 { } បេេក់កមេេ និងលក្ខខណ្ឌការងរនេបេជាជនក្នុងសេុក  

  ដេលធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 

 { } របៀបដេលភ្ញៀវទេសចរគំទេដល់សេដ្ឋភកិច្ចក្នុងសេុក 

 { } សាវតានយោបាយនេបេទេស និងតំបន់នេះ 

 { } បេពេណីក្នុងសេុក សម្លៀកបំពាក់ និងឥរិាបថសមសេប 

 { } របៀបការពារកុមារ និងទប់សា្កេត់ការកេងបេវ័ញ្ចលើកុមារ 

  នៅពេលធ្វើដំណើរ 

 { } របៀបការពារបរិសា្ថេនក្នុងសេុក និងកាត់បន្ថយការ   

  បំផ្លេញនៅពេលធ្វើដំណើរ 

 { } គ្មេនក្នុងជមេើសខងល

២៥. តើអ្នកចង់ទទួលព័ត៌មាននេះពីកន្លេងណា?               

(ចូរគូសយកគេប់ចម្លើយដេលតេឹមតេូវ)

 { } ប្លុក និងគេហទំព័រស្ដីពីវិស័យធ្វើដំណើរ និង ទេសចរណ៍ 

 { } ខិតប័ណណ្ណផេសព្វផេសាយពីកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍របស់ខ្ញុំ 

 { } ព័ត៌មានទទួលបាននៅពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ  

  (ទសេសនាវដ្ដី វីដេអូ -ល-) 

 { } សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ 

 { } ពេលានយន្តហោះគោលដៅ និងមធេយបាយធ្វើដំណើរចុង 

  កេេយដទេទៀត (ឧ. សា្ថេនីយរថភ្លើង ានកេុង -ល-) 

 { } មគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរនៅកន្លេងគោលដៅទេសចរណ៍របស់ខ្ញុំ 

 { } ភា្នេក់ងរធ្វើដំណើរក្នុងបេទេសរបស់ខ្ញុំ

 { } ផេសេងទៀត (សូមបញ្ជេក់) ____________________ 

 _________________________________________  

 _________________________________________

២៦. តើអ្នកសា្នេក់នៅក្នុងបេទេសណា?  _______________

___________________________________________

២៧. បច្ចុបេបន្ន តើអ្នកស្ថិតក្នុងបេទេសណា? ____________

___________________________________________

២៨. តើអ្នកមានភេទអ្វី?

 { } សេី

 { } បេុស 

 { } មិនចង់ឆ្លើយ 

សូមបញ្ជេក់មូលហេតុ ៖ ___________________________

___________________________________________

២៩. តើអ្នកកើតក្នុងឆ្នេំណា? 

(សូមសរសេរលេខទាំង៤នេឆ្នេំកំណើត ឧទាហរណ៍ ១៩៧៦) 

___________________________________________

___________________________________________

៣០. តើអ្នកឃើញការសា្ទេបស្ទង់មតិនេះតាមណា? 

 { } បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម (Twitter, Facebook -ល-) 

 { } អ៊ីមេលពីមិត្តភក្តិ/អ្នករួមការងរ 

 { } គេហទំព័រ 

 { } កាសេត Intrepid Express  និងការបោះពុម្ព   

  ផេសាយផេសេងទៀតរបស់កេុមហុ៊ន Intrepid 

 { } ផេសេងទៀត (សូមបញ្ជេក់) ____________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________
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