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ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 ជិត៤០ឆ្នាំបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហមប្ល័យពូជសាសន៍ (១៩៧៥-
១៩៧៩) ការរៀបការដោយបង្ខំនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទដោយបង្ខំ ដ្លប្ជាជនកម្ពុជារាប ់
ស្ននាក់បានឆ្លងកាត់ នៅត្បន្តត្ូវបានគ្យល់ដឹងតិចតួច ក្នុងសភាពជាចំណ្កដ៏សំខាន់ 
មួយន្វិនាសកម្មទូទៅ។ ការរៀបការទាំងន្ះ លុបបំបាត់មិនឲ្យមានជម្ើស ធ្វើឡើងដោយ 
គ្មោនការព្មព្ៀង និងកើតឡើងក្នុងបរិបទមួយន្ការបង្ខំធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគ្បានដកហូតសិទ្ធិ 
ជាមូលដ្នានក្នុងការស្វ័យសម្ចក្នុងជីវិត ហើយនៅក្នុងករណីជាច្ើន វាបានបង្កទៅជាការ 
រំលោភបំពានលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវភ្ទ ការប៉ះទង្កិចផ្លូវចិត្ត ការដកហូតស្ដ្ឋកិច្ច ការផ្តាច់ច្ញ 
ពីសាសនា និងការរើសអើងក្នុងសង្គម។ ផលវិបាកជាច្ើនដោយសារត្គោលនយោបាយន្ 
របបខ្ម្រក្ហមនៅត្បន្តរហូតដល់សព្វថ្ង្ន្ះ។ ការសិក្សាស្វជ្វទ្ង់ទ្យតូច និងប្ើ
ប្ស់វិធីសាស្ត្រួមគ្នាមួយន្ះ ត្ូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់ត្ប្សើរឡើង 
ថ្មទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការរៀបការដោយបង្ខពីំក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហមរហូតមកដល់ 
ព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ។ ការស្វជ្វន្ះប្ើប្ស់វិធីសាស្ត្ដ្លមានការឆ្លើយតបនឹងយ្នឌ័រ 
និងមានការយល់ដឹងអំពីការប៉ះទង្គិច ក្នុងការផ្តល់នូវការពណ៌នាមួយអំពីរបៀបអនុវត្តគោល 
នយោបាយរបស់ខ្មរ្ក្ហម និងអំពីរបៀបដ្លជនរងគ្ះទទួលគោលនយោបាយនោះក្នងុ 
បរិបទវប្បធម៌កម្ពុជា និងជាចំណ្កមួយន្ប្ព័ន្ធអត្តសញ្ញាណនិងតួនាទីយ្នឌ័រជាក់លាក ់
មួយ។ របាយការណ៍ន្ះ សំដៅរួមចំណ្កដល់ការស្វជ្វដ្លកំពុងមានការកើនឡើងស្តី 
ពីអំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ដ្លមិនសូវមានគ្យកចិត្តទុកដក់ផ្ន្កសិក្សា 
ស្វជ្វ ផ្ន្កច្បាប់ ឬផ្ន្កអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ ហើយជារឿយៗមិនត្ូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ច 
ពិភាក្សាប្វត្តិសាស្ត្ជាសាធារណៈអំពីវិនាសកម្មន្ះឡើយ។ 

 អង្គជំនុំជម្ះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អវតក) បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 
២០០៦ ដើម្បីកាត់ទោសម្ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបខ្ម្រក្ហមដ្លនៅរស់រានមានជីវិត។ ការ 
រៀបការដោយបង្ខំ និងការរំលោភផ្លូវភ្ទដ្លកើតឡើងក្នុងការរៀបការនោះ នឹងត្ូវយកមក 
ជំនុំជម្ះដោយ អ.វ.ត.ក ន្ះ ជា "ទង្វើអមនុស្សធម៌ផ្ស្ងទៀត" ក្មបទឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំង 
មនុស្សជាតិ ដ្លជាចំណ្កមួយន្ករណីសំណុំរឿង០០២/០២ ដ្លបានចាប់ផ្តើមដោយ 
មានសវនាការដំបូងកាលពីថ្ង្ទី៣០ កក្កដ ២០១៤។ ថ្មីៗន្ះ ឧក្ិដ្ឋកម្មដដ្លន្ះត្ូវ 
បានខាងព្ះរាជអាជា្ញាស្នើសុំឲ្យកា្លាយទៅជាចំណ្កមួយន្ការសុើបអង្ក្តសម្ប់សំណុំរឿង
០០៤នៅក្នុង អវតក។ 

 ដូច្ន្ះវាដល់ព្លវ្លានិងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយ ក្នុងការយល់ដឹងឲ្យកាន់ត ្
សុីជម្អំពីការរៀបការដោយបង្ខំនិងផលប៉ះពាល់របស់វា។ របាយការណ៍ន្ះសង្ឃឹមថានឹង 
រួមចំណ្ក ឲ្យមានការដឹងកាន់ត្ច្ើនអំពីការរៀបការទាំងន្ះ ក៏ដូចជាផ្តល់ជាមូលដ្ឋានមួយ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

សម្ប់ការពិភាក្សាអំពីសំណងដ៏មានអត្ថន័យសម្ប់ជនរងគ្ះដ្រ។លទ្ធផលន្ការស្វ 
ជ្វបង្ហាញថា សំណងទាំងន្ះគួរសំដៅសម្ចឲ្យបានការផ្លាស់ប្តូរទំនៀមវប្បធម៌ក្នុងសង្គម
ដ្លបន្តកើតមាន និងដ្លចាត់ទុកអំពើហិង្សាយ្នឌ័រ និងអំពើហិង្សាផ្លវូភ្ទក្នងុព្លជម្លាះ  
និងក្យជម្លាះក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាជាការធម្មតា។

 ការសិក្សាស្វជ្វន្ះ ផ្អ្កទៅលើការសមា្ភាសន៍ជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណី 
ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ចំនួន១០៦នាក់ អំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្អំពីការរៀបការដោយ 
បង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។ អ្នកចូលរួមទំាងអស់តូ្វបានគ្សមា្ភាសដោយប្ើប្ស់ការស្ទង់មត ិ
ប្បបរិមាណវិស័យដ្លមានឱកាសតិចតួចបំផុតក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរបើក។ ជាង 
ន្ះទៀត អ្នកឆ្លើយតបប្ំបួននាក់ក្នុងចំណាមសំណាកសរុបត្ូវបានសមា្ភាសដោយប្ើប្ស់ 
សំណួរបើកតាមប្ធានបទ ដើម្បីបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្ប់ករណីសិក្សាប្បគុណវិស័យ ចំនួន 
៨ករណី (ដោយក្នងុនោះ មានករណីសិក្សាមួយដ្លមានការចូលរួមសមា្ភាសរួមគ្នាពីប្តប្ីពន្ធដល្ 
ត្ូវគ្បង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាដ្រ)។ ការសមា្ភាសន៍បានធ្វើឡើងដោយរក្សាការសមា្ងាត់និង 
ដោយមានការគំទ្ផ្លូវចិត្តសង្គម ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឡើងវិញ ក្នុងព្លកំពុង 
ពិភាក្សាប្ធានបទដ៏រសើបន្ះ។ អង្គការធីភីអូ គឺជាអង្គការដឹកនំាការស្វជ្វ ន្ះដោយមាន 
អ្នកឆ្លើយតបជ្ើសរើសច្ញពីក្នុងចំណោមក្ុមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណី និងអតិថិជនរបស ់
អង្គការធីភីអូ និងអង្គការក្ុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (សុីឌីភី) ដ្លជាផ្ន្កមួយន្កម្មវិធី 
អនុវត្តរួមគ្នាស្តីពីអំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។ អ្នកជំនាញឯកទ្ស អន្តរជាតិផ្ន្ក
អំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទក្នុងព្លមានជម្លាះត្ូវបានផ្តល់ប្សកកម្មឲ្យសរស្ររបាយការណ៍ន្ះ 
ហើយក៏ជាសមាជិកក្ុមស្វជ្វដ្រ។

 ស្ចក្តីផ្តើមន្របាយការណ៍ន្ះ ផ្ន្កទី២ រៀបរាប់អំពីការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើ
ការស្វជ្វដ្លមានស្ប់ស្តពីីប្ព្ណីរៀបការមុនរបបខ្មរ្ក្ហម មុនព្លប្មូលឯកសារ 
ស្វជ្វដ្លបានបោះពុម្ពផ្សាយហើយ អំពីការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបន្ះ អំពីផលប៉ះ
ពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំទាំងន្ះបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបន្ះរហូតមកដល់សព្វថ្ង្ 
និងអំពីវិធីសាស្ត្របស់ អ.វ.ត.ក និងសា្ថាប័នដទ្ទៀតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការដោះ
ស្យផលប៉ះពាល់ទាំងន្ះ។ ការពិនិត្យលើឯកសារទាំងន្ះ ផ្តល់បរិបទសម្ប់លទ្ធផល
ស្វជ្វន្ះ ទាំងផ្ន្កបរិមាណវិស័យនិងគុណវិស័យ ដ្លមានបង្ហាញនៅក្នុងផ្ន្កទីបួន 
ន្របាយការណ៍ន្ះ។ ក្នុងផ្ន្កទី៥ របាយការណ៍ធ្វើការសន្និដ្ឋាន ដោយមានការពិភាក្សាអំព ី
របៀបដ្លលទ្ធផលន្ការស្វជ្វន្ះ ផ្តល់សុពលភាព ញ្កច្ញពី ឬពង្ីកចំណ្ះដឹង 
នាព្លបច្ចុប្បន្នអំពីការប្តិបត្តិគោលនយោបាយរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមក៏ដូច 
ជារបៀបដ្ល "អត្ថន័យ" ន្ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះត្ូវបានគ្យល់ជ្ួតជ្ត និងផលប៉ះ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

ពាល់ដ្លកើតមានទៅលើអ្នកដ្លតូ្វគ្បង្ខឲ្ំយរៀបការទំាងនោះ។ ផ្នក្ទី៥ សន្នដិ្ឋានដោយ 
មានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្ើន ឲ្យពិចារណាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្យ
ផលវិបាករយៈព្លវ្ងដោយសារត្ឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រផ្លូវភ្ទដ្លរើករាលដលគ្ប់កន្ល្ង 
ជាផ្ន្កមួយន្យុត្តិធម៌អន្តរកាល និងកិច្ចខំប្ឹងប្ងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយដ្លកំពុង
កើតឡើងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 

១.១ លទ្ធផលសំខាន់ៗ

 លទ្ធផលសំខាន់បំផុតដ្លកើតច្ញពីការសិក្សាន្ះ គឺថា ក្នុងនាមជាគោលនយោ 
បាយក្នុងប្ព័ន្ធមួយដ្លមានការរើកសាយភាយ របស់របបខ្ម្រក្ហម ការរៀបការដោយបង្ខំ 
និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ បានដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សក្នុងការជ្ើសរើស និង 
ក្នុងការយល់ព្ម។ ការធ្វើប្បន្ះ វាបានបន្តឲ្យកើតមាននូវវប្បធម៌រំលោភនិងការបំពានជា 
ពិស្សទៅលើស្ី្ត ដោយសារអំពើហិង្សាយ្នឌ័រផ្លូវភ្ទជាពិស្សតាមរយៈការរៀបការនិង
ការដក់ទណ្ឌកម្ម ដ្លបានកា្លាយទៅជារឿងធម្មតា ដោយសារត្គោលនយោបាយរដ្ឋ និង 
និទណ្ឌភាព។ ផលប៉ះពាល់ន្អំពើហិង្សាទាំងន្ះ នៅត្បន្តកើតមានទៅលើជនរងគ្ះ 
រហូតដល់សព្វថ្ង្ន្ះ។

 លទ្ធផលសំខាន់ៗដទ្ទៀត ដ្លច្ញមកពីការស្វជ្វន្ះមានដូចខាងក្ម។

 ការរៀបការមុនរបបខ្ម្រក្ហម

          • ការរៀបការជាប្ព្ណីក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ភាគច្ើនត្ូវបានរៀបចំដោយមានការ 
 យល់ព្មពីឪពុកមា្តាយសម្ប់កូនរបស់ពួកគ្។ សម្ប់បុរសដ្លជាអ្នកចូល 
 ដណ្តឹង ត្ូវបានផ្តល់ឲ្យនូវជម្ើស។ ជាទមា្លាប់ គ្សុំការយល់ព្មពីបុរសនិងស្ត្ ី
 សម្ប់ការផ្គផូ្គងមុនព្លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទោះបីជាអ្នកឆ្លើយតបពាក់កណា្តាល  
 បានរៀបការមុនរបបខ្មរ្ក្ហម រៀបរាប់ថាការរៀបការដ្លរៀបចំឡើងតាមប្ព្ណី 
 មិនម្នជាជម្ើសរបស់ពួកគ្ក៏ដោយ ក៏មិនមានអ្នកឆ្លើយតបណារៀបរាប់ថាការ 
 រៀបការនោះធ្វើឡើងដោយបង្ខំឡើយ សូម្បីត្គំនាបគ្ួសារមានឥទ្ធិពលខា្លាំងក៏ 
 ដោយ។ 

          • ការរៀបការតាមប្ព្ណីខ្ម្រ គឺជាមធ្យោបាយមួយសម្ប់ផ្តល់សុពលភាព និង
 ភាពស្បច្បាប់សម្ប់សហព័ន្ធក្នងុភ្នក្របស់សហគមន៍ គួ្សារ និងក្នងុបុព្វបុរស 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 សម្ប់ពុទ្ធសាសនិកភាគច្ើន។ ជាប្ព្ណី ពិធីនិងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជា 
 មធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីការគោរព និងការសា្តាប់ដំបូនា្មោនរបស់កូនចំពោះ 
 ឪពុកមា្តាយ ហើយទាំងជីវិតនិងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានអត្ថន័យប្បព្លឹងនិយម 
 ទៀតផង។ សម្ប់ពុទ្ធសាសនិក ន្ះរួមមានទាំងផលកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតក្នុង 
 ព្លអតីតកាលនិងអនាគត។

 ការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម

          • ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋនៅគ្ប់កន្ល្ង និងជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធអំពីការរៀបការដោយបង្ខំ
 និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំដូចដ្លអ្នកឆ្លើយតបបានរៀបរាប់ រួមជាមួយនឹងផលប៉ះ 
 ពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខមាលភាពរាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្ះផងនោះ  
 បង្កើតបានជាឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សជាតិ។

          • យោងតាមការសមា្ភាសន៍សម្ប់ករណីសិក្សា “ការរៀបការដោយបង្ខំ”ត្ូវអ្នកឆ្លើយ
 តបយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានបទល្មើសច្បាស់ចំនួនបី៖ ការបាត់បង់ជម្ើស 
 និងការយល់ព្ម, ការបាត់បង់ពិធីរៀបការប្បប្ព្ណីជាមួយគ្ួសារនិងការចូល 
 រួមពីព្លឹងបុព្វបុរស ព្មទាំង ការបង្ខំឲ្យរួមភ្ទក្នុងអំឡុងព្លន្របបនោះ។ 

          • ពិធីរៀបការរបស់ខ្មរ្ក្ហម គឺជាការប្សចាកទំាងសុ្ងពីពិធីនិងជីវិតរៀបការដ្ល
 ធា្លាប់បានរៀបចំតាមប្ព្ណីដោយមានការព្មព្ៀងគ្នា។ អង្គការយកតួនាទីជា 
 ឪពុកមា្តាយរបស់ប្ជាជន។ អង្គការ ចាត់តាំងប្តី/ប្ពន្ធឲ្យ ហើយកមា្មោភិបាលខ្ម្រ 
 ក្ហមបានបង្ខំដោយហិង្សាឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការនិងក្នុងការរួមភ្ទ ដ្លជា 
 រឿយៗជាមួយអ្នកស្ទើរមិនដ្លធា្លាប់បានសា្គាល់គ្នាសោះ។ គ្មិនឲ្យមានការចូលរួម 
 ពីឪពុកមា្តាយនិងពិធីដូនតាឡើយ ហើយន្ះនាំឲ្យមានផលកម្ម។ 

          • ការជំទាស់នឹងការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំជារឿងធម្មតា។ អ្នក
 ឆ្លើយតបភាគច្ើន (៧០,២%) បដិស្ធសំណើរៀបការយ៉ាងហោចណាស់ម្តង 
 បុ៉ន្តចុ្ងក្យ ស្ទើរត្ទំាងអស់ (៩៧,២%) តូ្វគ្បង្ខឲ្ំយរៀបការហើយស្ទើរត្ទំាង 
 អស់ (៩៧,០%) លើកឡើងថាការរៀបការន្ះមិនម្នជាជម្ើសរបស់ខ្លនួឡើយ។ 

          • ទណ្ឌកម្មសម្ប់ការបដិស្ធមិនរៀបការឬមិនព្មរួមភ្ទដោយបង្ខំ រួមមានការ
 គំរាមដោយពាក្យសម្តី ការដក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ ដូចជាការវាយដំ ការរំលោភ  
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ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 ការឲ្យធ្វើទាសករផ្លូវភ្ទ និងការសា្លាប់។

          • ពិធីរៀបការដោយបង្ខំទាំងហ្វូង (រួមមានពីបីទៅរាប់រយគូ) ត្ូវបានរៀបចំឡើង
 មានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ និងមាននៅគ្ប់កន្ល្ង ដូចមានរៀបរាប់ដោយអ្នកឆ្លើយ 
 តបក្នុងករណីសិក្សា។ 

          • ការសមា្ភាសន៍ជាករណីសិក្សាបង្ហាញថា បុរសជាច្ើនមានឱកាសស្នើសុំសហព័ន្ធ
 ក្នុងរបបនោះ ហើយមានអ្នកឆ្លើយតបពាក់កណា្តាលបានលើកឡើងដូច្ន្ះ។ ពាក់ 
 កណា្តាលទៀតលើកឡើងថាការផ្គូផ្គងធ្វើឡើងដោយការចាត់តាំងតាមទំនើងចិត្ត។ 

          • ស្ទើរពាក់កណា្តាល(៤៦,៥%)ន្ការស្ទង់មតិបានរៀបរាប់ថាបានសា្គាល់គ្នា ឬបាន
 សា្គាល់អំពីគ្នានៅព្លរៀបចំពិធីការន្ះ ហើយករណីសិក្សាបានលើកឡើងថា ការ 
 សា្គាល់គ្នាន្ះគឺមិនសា្គាល់ដោយផ្ទាល់ទ្ គឺសា្គាល់តាមរយៈអ្នកដទ្ន្បណា្តាញក្នុង 
 សហគមន៍ឬតាមសាច់ញាតិ។ ប្ជាជន "ចាស់" មានគុណសម្បត្តិច្ើនជាងប្ជា 
 ជន "ថ្មី" ពាក់ព័ន្ធនឹងការមានបណា្តាញន្ះ ដោយមានការរៀបរាប់ក្នុងករណីសិក្សា 
 ផងដ្រថាការប្ព្ឹត្តលើប្ជាជនចាស់ មានភាពប្សើរជាងទៅលើប្ជាជនថ្ម ី
 ពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីរៀបការន្ះផ្ទាល់។

          • ជម្ើសយុទ្ធសាស្ត្ដើម្បីរស់ ជារឿងធម្មតាក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ដោយរួមមានទាំង
 ការអនុលោមតាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំដោយសារត្ការ 
 ភ័យខា្លាចទណ្ឌកម្មឬការសា្លាប់។ ជម្ើសទាំងនោះមានផលវិបាកផ្ន្កសមា្ភារៈនិង 
 ចិត្តសាស្្តដ្លមានលក្ខណៈប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាពិស្សទៅលើស្ត្ី ដោយសារត្ 
 ច្បាប់វប្បធម៌បានហាមប្ម និងឋានៈយ្នឌ័រទាបជាងបុរស។ 

          • ការរៀបការដោយបង្ខំ និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ គឺជាទម្ង់ន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រ
 ផ្លូវភ្ទ។ ដូចន្ះ ប្ព័ន្ធន្ការរៀបការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមត្ូវបានពណ៌នាថា ធ្វើ 
 ឲ្យមានវប្បធម៌រំលោភផ្លូវភ្ទពង្ឹងដោយរដ្ឋ គឺថា ការរំលោភត្ូវបានចាត់ទុកជា 
 ការធម្មតានិងត្ូវបានប្ព្ឹត្តល្មើសដោយមិនមានទោសព្រ៍ ជាពិស្សការរំលោភ 
 ក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍និងរំលោភជាការដក់ទណ្ឌកម្ម។ ប្ភ្ទន្ការរំលោភដ្លតូ្វ 
 បានពណ៌នាន្ះរួមមាន ការរំលោភក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការរំលោភបូក ទាសភាព 
 ផ្លវូភ្ទ និងការរំលោភដ្លមានការជ្មជ្ងឬល្មើសដោយសា្ថាប័នរដ្ឋ។ ការរៀប 
 ការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមអាចជាករណីពិស្សផ្ស្ងពីគ្ តាមរយៈការបង្ខ ំ
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 ឲ្យប្តីរំលោភប្ពន្ធរបស់ខ្លួន ជាមធ្យោបាយធានាជីវិតរបស់ខ្លួន។ ករណីសិក្សាមួយ 
 ពណ៌នាអំពីកមា្មោភិបាលខ្ម្រក្ហមដ្លបានជួយនិងជំរុញ ប្តីដ្លគ្បានរៀបច ំ
 ឡើងនោះឲ្យរំលោភប្ពន្ធ។ 

          • ប្ហ្លមួយភាគបួន (២៤,៥%) ន្ការរៀបការដោយបង្ខំទាំងអស់ត្ូវគ្រៀប
 រាប់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានពីសហព័ន្ធ។ ការរៀបការទាំងន្ះកើតមាន 
 ក្នងុអំឡុងព្លដ្លមានការលំបាកជាទីបំផុតន្វិនាសកម្មក្នងុរបបនោះ ដ្លមាន 
 រយៈព្លក្យរបបនោះ ហើយខ្លះទៀតនៅបន្តកើតមានដល់សព្វថ្ង្។ 

          • ការរៀបការដោយបង្ខំភាគច្ើន (៧៦,២%) ត្ូវបានគ្រាយការណ៍ថា បានផ្តល់
 កំណើតកូនទៀតផង ដោយក្នុងនោះ អ្នកឆ្លើយតបជិតពាក់កណា្តាល (៤៤,៩%) 
 មានកូនបួននាក់ឬច្ើនជាងបួននាក់។ ប្តីគឺជាអ្នកផ្តល់ការគំទ្ជីវិតយ៉ាងសំខាន ់
 ក្នុងអំឡុងព្លប្ពន្ធមានគភ៌។ 

          • ករណីសិក្សាបានលើកឡើងនូវការកើនឡើងខា្លាំងន្ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះក្នុង
 រយៈព្លប្ំមួយខ្ចុងក្យ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨។

          • ករណីសិក្សាលើកឡើងថា ការបង្កើតមនុស្ស គឺជាកតា្តាជំរុញឲ្យមានការរៀបការ
 ដោយបង្ខំន្ះ។ ប្ការគួរឲ្យកត់សមា្គាល់នោះ គឺ អ្នកឆ្លើយតបក្នុងករណីសិក្សាមួយ 
 បានលើកឡើងអំពីមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ម្ដឹកនាំខ្ម្រតាមមូលដ្ឋាន ជាកតា្តា 
 ជំរុញឲ្យមានការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ ដោយបានលើកឡើង 
 ថាម្ដឹកនាំថា្នាក់លើបានដឹងអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយន្ះ និងបានផ្តល់ការ 
 លើកទឹកចិត្តសម្ប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយន្ះទៀតផង។

 ការរៀបការក្យការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម

          • បនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម មិនមានគោលនយោបាយជាតិទូទៅណា
 មួយសម្ប់ដោះស្យសា្ថានភាពនិងផលវិបាកដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំ 
 ន្ះទ្។ ក៏ប៉ុន្ត្ ការរៀបការដ្លខ្ម្រក្ហមបានបង្ខំ មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង 
 ទៅលើការអនុវត្តផ្នក្អាពាហ៍ពិពាហ៍ ភា្លាមបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបន្ះ និងច្ើន 
 ទសវត្សក្យមកទៀត។ 
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ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

          • ការស្វជ្វន្ះបង្ហាញថា ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាកតា្តាមួយក្នុងចំណោមកតា្តា
 រួមចំណ្កជាច្ើនទៅដល់ការបំពានក្នងុគួ្សារដ្លមានកើតឡើងច្ើន (នៅក្នងុ 
 បរិបទន្ការបន្តកើតឡើងន្សង្គាម្សីុវិល និងការក្នប្ត)ី និងទៅដល់អាត្ខ្ពស់ 
 ន្ការរត់ចោលគ្នា ពហុព័ន្ធភាព ការរៀបការឡើងវិញ និងម្គ្ួសារជាស្ត្ីក្យ 
 ការដួលរលំរបបន្ះ។ 

          • អ្នកឆ្លើយតបច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥៣,១%) បន្តរស់នៅជាមួយគ្នាបនា្ទាប់ពី
 ការដួលរលំន្របបន្ះ ភាគច្ើនគឺដោយសារត្មានកូនកើតក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ ៍
 នោះ។ កតា្តាជំរុញផ្ស្ងទៀតក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាន្ះ គឺដោយសារការអាណិត 
 អាសូរ ផលកម្មពីជាតិមុន ភាពសំខាន់ន្បទពិសោធន៍ប៉ះទង្គចិផ្លវូចិត្តរួមគ្នាក្នងុរបប 
 នោះ និងសំខាន់បំផុតនោះគឺការស្លាញ់។ ការរៀបការដោយបង្ខំដ្លមិនអាច 
 បំប្កបានមួយចំនួនដ្លបន្តរស់នៅជាមួយគ្នា គឺដោយសារត្ការបំពាន ដោយ 
 សហព័ន្ធមា្ខាងមិនអាចគ្ចទៅណាបាន។

          • ការរៀបការដោយបង្ខំជាច្ើនដ្លនៅមិនអាចព្ត់គ្នាបានគឺដោយសារត្ការខូច
 ខាតមុខងរ ដោយក្នងុនោះច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥២,៩%) ក្នងុសំណាកស្ទង់ 
 មតិន្ះលើកឡើងអំពីការបំពានរបស់សហព័ន្ធ ដូចមានពិភាក្សាក្នងុការវិភាគករណី 
 សិក្សា មានមា្នាក់ទទួលរងការរំលោភពីប្តីជាបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ង្ន្ះ។ 

          • ភាគច្ើន (៧០,០%) ន្អ្នកដ្លបានរំលាយការរៀបការដោយបង្ខំបនា្ទាប់ពីរបប
 នោះបានរៀបការឡើងវិញម្តងទៀត។ ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លមិនបានរៀបការឡើង 
 វិញក្យរបបខ្ម្រក្ហម មាន៧២,២% បានលើកឡើងថាពួកគ្មិនចង់រៀបការ 
 ម្តងទៀតទ្ដោយសារត្មានបទពិសោធន៍ក្នងុការរៀបការដោយបង្ខនំោះ។ ខណៈ 
 ដ្លអ្នកឆ្លើយតបមានទាំងបុរសនិងស្ត្ី លទ្ធផលន្ការស្វជ្វមានភាពគួរឲ្យ 
 ចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង នៅព្លប្ៀបធៀបទៅនឹងការរៀបការរបស់ស្ត្ីស្ទើរត្ទាំង 
 អស់មុនរបបខ្ម្រក្ហម ដូចមានរៀបរាប់ក្នុងការសិក្សាស្វជ្វមុនៗ

 ផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម

          • ប្ព័ន្ធរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម បង្កឲ្យមានការផ្តាច់ច្ញពីសង្គម និង
 ការរើសអើងក្នុងសង្គម ជាពិស្សសម្ប់ស្ត្ីដ្លត្ូវបានគ្បោះបង់ចោល ត្ូវ 
 បានល្ងលះ រស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពហុព័ន្ធភាព ឬជាស្ត្ីម្មា៉ាយ។ ករណី 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 សិក្សាបង្ហាញថា ផលប៉ះពាល់ទាំងន្ះ បន្តឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឆ្លងជំនាន់ និងបង្ក 
 ឲ្យមានភាពលំបាកផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងករណីជាច្ើន។ 

          • អ្នកឆ្លើយតបភាគច្ើន (៧០,២%) បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លវូចិត្តជាប់ជានិច្ច
 ដោយសារត្ការរៀបការដោយបង្ខំនោះ ដោយមានរៀបរាប់អំពីការតានតឹងចិត្ត 
 និងកំហឹងដ្លតូ្វគ្បង្ខឲ្ំយរៀបការ។ ជាងន្ះទៀតច្ើនជាងមួយភាគបី(៣៥,៤%) 
 បានរៀបរាប់អំពីផលវិបាកស្ដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារត្ការរៀបការដោយបង្ខន្ំះ។ 

          • ទោះបីជាអ្នកឆ្លើយតបភាគច្ើនលើកឡើងថាមិនបានលាក់រឿងរៀបការដោយបង្ខំ
 នោះមិនឲ្យអ្នកដទ្ដឹងក៏ដោយ ក៏ករណីសិក្សាបានរកឃើញថាជនរងគ្ះជាច្ើន 
 មានការខកចិត្តនិងភាពអាមា៉ាស់ជាប់ខ្លួន ដោយសារត្ការផ្គូផ្គងដ្លគ្បានចាត ់
 តាំងឡើងនោះ។ ជាពិស្សឪពុកមា្តាយ បានលើកឡើងក្នុងករណីសិក្សាជាច្ើន 
 អំពីការលំបាកក្នងុការនិយយប្ប់ការពិតអំពីការរៀបការដោយបង្ខន្ំះឲ្យកូនដ្ល 
 បានកើតមកដោយសារចំណងន្ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះបានដឹងណាស់។ ក្នុង 
 ចំណោមអ្នកដ្លមិនបាននិយយអំពីបទពិសោធន៍ន្ះប្ប់អ្នកដទ្ ច្ើនជាង 
 ពាក់កណា្តាល (៥២,៦%) លើកឡើងអំពីអារម្មណ៍អាមា៉ាស់ ខណៈដ្លមានច្ើន 
 ជាងមួយភាគបី (៣៦,៨%) លើកឡើងអំពីការភ័យខា្លាចសា្លាកសា្នាមទុរយស និង 
 ការរើសអើង។ 

          • ការរៀបការដោយបង្ខំបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម បានរួមចំណ្កបង្កឲ្យ
 មានការផ្លាស់ប្តរូទំាងសុ្ងចំពោះតួនាទីនិងការទទួលខុសតូ្វយ្នឌ័រ។ ជាពិស្ស 
 ស្ត្កី្នងុគួ្សារដ្លមានម្គួ្សារជាស្ត្ ីទទួលបន្ទកុបន្ថម្ សូម្បីត្នៅព្លចរចារ 
 អំពីការលំបាកខាងផ្នក្សង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ច ការចិញ្ចមឹកូន និងការថ្ទំាមនុស្សចាស់។

          • លទ្ធផលន្ការស្វជ្វន្ះ បង្ហាញថាជនរងគ្ះនៅត្ត្ូវការការគំទ្ និង
 ស្វាសង្គមរយៈព្លវ្ង។ ការប្តជ្ា្ញាចិត្តរបស់មា្ចាស់ជំនួយ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ 
 នៅត្ជាស្ចក្តីតូ្វការយ៉ាងសំខាន់សម្ប់គម្ងកម្មវិធីនិងគម្ងផ្អ្កលើការ 
 ស្វជ្វ ដើម្បីគំទ្ដល់អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្តល់ស្វានានា។

១.២ អនុសាសន៍

 ការរៀបការគឺជាសា្ថាប័នបំព្ញមុខងរមួយ គឺវាផ្លាស់ប្តូរឋានៈ តួនាទី សិទ្ធិ និងការ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

ទទួលខុសត្ូវ តាមរយៈការកំណត់ដោយការអនុវត្តតាមប្ព្ណីនិងអត្តសញ្ញាណយ្នឌ័រ។ 
ការរៀបការដោយបង្ខំដ្លបង្កើតឡើងដោយរបបខ្ម្រក្ហម តំណាងឲ្យអំពើហិង្សាយ្នឌ័រ 
ផ្លូវភ្ទដ្លបង្កផលប៉ះពាល់ធំទូលំទូលាយ។ គោលនយោបាយខ្ម្រក្ហមគឺជាឧក្ិដ្ឋកម្ម 
ប្ឆំងមនុស្សជាតិ សម្ប  ់អ.វ.ត.ក យកមកកាត់ស្ចក្ត ីនិងតាមរយៈការផ្តល់សំណងប្កប 
ដោយប្សិទ្ធភាព។ ជាងន្ះទៀត ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាទ្វ្គ្ះខាងផ្ន្កអភិវឌ្ឍន ៍
សម្ប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយសារត្ការរៀបការដោយបង្ខំទាំងបំពាននោះបន្តជាប់មកមិន 
ដច់ដូចដ្លសី្ម្មា៉ាយនិងគួ្សារដ្លមានម្គួ្សារជាស្ត្ីបន្សល់ពីការរៀបការដោយបង្ខំ 
នោះ កំពុងមានវ័យចំណាស់ដោយគ្មោនបណា្តាញសន្តសុិខគ្ប់គ្ន់ឡើយ ហើយដូចដ្លកូន 
ដ្លបានកើតមកពីការរៀបការដោយបង្ខនំោះ ទទួលរងការប៉ះទង្គចិផ្លវូចិត្តឆ្លងជំនាន់ និងផល 
វិបាកខាងផ្ន្កសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្ងៗទៀត។  

 ក. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

          •  បង្កើតឲ្យមានសំណងសម្ប់ជនរងគ្ះដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំ ដោយ
 រាប់បញ្ចូលទាំងសំណងជាលុយ និងស្វាចិត្តសង្គមនិងស្វាគំទ្ដទ្ទៀត 
 សម្ប់ជននៅរស់ជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ឲ្យស្បតាម 
 គោលការណ៍មូលដ្ឋាននិងការណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិក្នុងការ 
 ទទួលបានដំណោះស្យនិងសំណងសម្ប់ជនរងគ្ះន្ការរំលោភបំពានធ្ងន់ 
 ធ្ងរទៅលើច្បាប់សិទ្ធមិនុស្សអន្តរជាតិនិងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់មនុស្ស 
 ធម៌អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាស្ចក្តីប្កាសក្ុងណ្រ៉ូប៊ីស្តីពីសិទ្ធិស្ត្ី និងកុមារើក្នុងការ 
 ទទួលបានដំណោះស្យនិងសំណង។ 

          • ចងក្ងឯកសារអំពីការវិវត្តន៍ក្នងុការធ្វើរបាយការណ៍សម្ប់អនុសញ្ញាស្តពីីការលុប
 បំបាត់រាល់ទម្ង់ន្ការរើសអើងទៅលើស្ត្ី (សុីដ) និងរបាយការណ៍សម្ប់អន ុ
 សញ្ញាសិទ្ធមិនុស្សដទ្ទៀត អំពីការរើកចម្ើនទាក់ទងនឹងឋានៈស្ត្កីម្ពជុា និងសម 
 ភាពយ្នឌ័រ ជាពិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការលុប បំបាត់ការវាយតម្ល្ខុសឆ្គងលើយ្ន 
 ឌ័រតាមប្ព្ណីដ្លមានការរឹតបន្តឹង ព្មទាំងក្នុងការអនុវត្តសំណង ដូចមាន 
 អំពាវនាវក្នុងស្ចក្តីសង្ក្តសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការសុីដ ឆ្នាំ២០១៣។ 

          • ប្ត្ជា្ញាចិត្តកុំឲ្យមានការកើតឡើងវិញនូវឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រក្នុងព្លមានជម្លាះ និង
 ក្យព្លជម្លាះ តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានផ្នការសកម្មភាពជាតិស្តីពីស្ត្ី 
 សន្តភិាព និងសុវត្ថភិាព ស្បតាមស្ចក្តសីម្ចរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិល្ខ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 ១៣២៥ និងស្ចក្តីសម្ចស្ដៀងគ្នានោះ ព្មទាំងប្ត្ជា្ញាចិត្ត ដូចដ្លបាន 
 អំពាវនាវក្នុងស្ចក្តីសង្ក្តសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការសុីដ ឆ្នាំ២០១៣។ 

          • ធ្វើសមាហរណកម្មការរៀបការដោយបង្ខំន្ះចូលទៅក្នុងវិស័យស្នូលក្នុងផ្នការ
 អភិវឌ្ឍន៍ ដោយរាប់បញ្ចលូទំាងផ្នការសកម្មភាពជាតិស្តពីីការរើកចម្ើនរបស់ស្ត្ី 
 និងផ្នការសកម្មភាពជាតិស្តីពីអំពីហិង្សាទៅលើស្ត្ីដ្រ។ ត្ូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ 
 ការគំទ្ចិត្តសង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ចសម្ប់ក្ុមជនរងគ្ះវ័យចំណាស់និងកូនរបស់ 
 ពួកគ្។

 ទាំងក្នុងកម្មវិធីសំណង និងយុទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍បន្តបនា្ទាប់៖ 

          • ត្ូវពង្ឹងស្វាចិត្តសង្គមនិងស្វាគំទ្សង្គមនានា និងកសាងសមត្ថភាពរបស់
 អ្នកផ្តល់ស្វា ដោយធ្វើសមាហរណកម្មអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនិងការរៀបការដោយ 
 បង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមចូលទៅក្នុងការអប់រំដល់វ្ជ្ជបណ្ឌិត ចិត្តវិទូ សង្គមវិទូ និង 
 ម្ធាវើ។ 

          • ត្ូវសម្ួលឲ្យមានការជ្ើសរើសបុគ្គលិកក្នុងមន្ទីព្ទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពដ្ល
 ជាអ្នកចិត្តសាស្ត្ អ្នកប្ឹក្សាយោបល់ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត និងសង្គមវិទូ ក្នុងការ 
 ផ្តល់ការព្យោបាលដល់បុគ្គល ក្ុម និងគ្ួសារ ដល់ជនរងគ្ះដោយសារការរៀប 
 ការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមនិងដល់គ្ួសាររបស់ពួកគ្។

          • តូ្វផ្តល់ស្វាផ្នក្ច្បាប់និងស្វាគំទ្ដទ្ទៀត ដល់ជនរងគ្ះឲ្យបានចំនួនច្ើន
 តាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន ជាពិស្សដល់ស្ត្ ីដ្លមានស្ចក្តប្ីថា្នាចង់បញ្ចប់ការ 
 រៀបការដោយបង្ខំ ប៉ុន្ត្ជួបឧបសគ្គក្នុងការធ្វើប្បន្ះ ដូចជាដោយសារត្ការពឹង 
 ផ្អ្កខាងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ការគបសង្កត់ពីគ្ួសារនិងបុព្វហ្តុដទ្មួយចំនួនទៀត។ 

          • តូ្វប្ើប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានប្សិទ្ធភាពក្នងុការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការ
 រៀបការដោយបង្ខកំ្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម អំពីសិទ្ធមិនុស្សរបស់បុរសនិងស្ត្កី្នងុការទទួល 
 បានការរៀបការនិងការរួមភ្ទដោយមានការព្មព្ៀង និងអំពីផលប្យោជន៍ន ្
 ទំនាក់ទំនងដ្លមានសា្ថានភាពល្អនិងមានភាពស្មើគ្នា។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 ខ. អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

          • សម្ប់អង្គជំនុំជម្ះសាលាដំបូង ត្ូវធានាថាមានការពិភាក្សាព្ញល្ញអំពី
 លក្ខណៈ ការអនុវត្ត និងទំហំន្ការរៀបការដោយបង្ខកំ្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម ក្នងុសំណំុ 
 រឿង០០២/០២ របស់ អ.វ.ត.ក ដូចមានច្ងក្នងុសាលក្មន្សំណំុរឿង០០២/០១។ 

          • សម្ប់ការិយល័យសហចៅក្មសុើប តូ្វសុើបអង្កត្ឧកិ្ដ្ឋកម្មទំាងន្ះ ឲ្យបាន
 ព្ញល្ញសម្ប់យកមកកាត់ស្ចក្តី ដូចមាននៅក្នុងដីកាសំណុំរឿង០០៣ 
 និង០០៤។

          • សម្ប់សហម្ធាវើនំាមុខដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវ្ណីនិងផ្នក្គំទ្ជនរងគ្ះ តូ្វរៀប
 ចំក្នងុភាពជាដ្គូជាមួយអង្គការសង្គមសីុវិលនិងតំណាងជនរងគ្ះ បង្កើតគម្ង 
 សំណងដ៏មានអត្ថន័យនិងទូលំទូលាយ ដើម្បីដោះស្យផលប៉ះពាល់ផ្ន្កសមា្ភារៈ 
 ចិត្តសង្គម និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដទ្ទៀតដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំ និង 
 ការរួមភ្ទដោយបង្ខំន្ះឲ្យបានគ្ប់វិសាលភាពព្ញល្ញ។ ត្ូវផ្តល់អាទិភាព 
 ដល់កម្មវិធីនិងគំនិតផ្តចួផ្តើមទំាងឡាយដ្លសំដៅលើកូនដ្លកើតច្ញមកពីការ 
 រៀបការដោយបង្ខំន្ះ។ 

          • សម្ប់គ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់ន្តុលាការ ត្ូវធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងផ្នការ
 ក្រដំណ្លរបស់ខ្លួន នូវស្នូលអាទិភាពទៅលើការផ្ទ្រការអនុវត្តល្អបំផុតសម្ប ់
 ដោះស្យអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនិងអំពើហិង្សាផ្លវូភ្ទទៅក្នងុប្ព័ន្ធយុត្តធិម៌អន្តរកាល 
 ជាតិរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ជាមធ្យោបាយមួយសម្ប់ធ្វើឲ្យសម្ចបាននូវការមិន 
 កើតឡើងវិញ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តលក្ខណៈប្ព្ណីដ្លធ្វើឲ្យបន្តកើត 
 ឡើងនិងចាត់ទុកអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនិងសមភាពយ្នឌ័រជាការធម្មតា។ 

          • សម្ប់អង្គភាពគំទ្ជនរងគ្ះ ត្ូវរៀបចំក្នុងភាពជាដ្គូជាមួយអង្គការសង្គម
 សុីវិលនិងតំណាងជនរងគ្ះ បង្កើតវិធានការមិនពាក់ព័ន្ធបច្ច្កទ្សតុលាការ 
 ដ្លស្វ្ងរកឲ្យមានការពង្ឹងសិទ្ធិអំណាចអ្នកនៅមានជីវិត និងទទួលសា្គាល់បទ 
 ពិសោធន៍ន្ការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំដ្លកើតឡើងទៅលើ 
 ពួកគ្។ គម្ងគួរត្ូវរចនាបង្កើតឡើងដោយមានការពិគ្ះយោបល់ជាមួយ 
 អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតផ្ទាល់ និងគួរប្ើជាមធ្យោបាយសម្ប់លើកកម្ពស់ការយល់ 
 ដឹងអំពីអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនៅថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់មូលដ្ឋាន។ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

          • សម្ប់ផ្ន្កកិច្ចការសាធារណៈរបស់តុលាការ ត្ូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន
 អំពីរបៀបដ្លតុលាការឆ្លើយតបចំពោះឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមជា 
 ទូទៅ និងជាពិស្សចំពោះការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ។ ត្ូវ 
 បញ្ចលូការពន្យល់ច្បាស់លាស់និងតឹ្មតូ្វមួយអំពីឧកិ្ដ្ឋកម្មយ្នឌ័រ ដ្លតូ្វកាត់ 
 កាត់ស្ចក្តនីៅតុលាការ ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អតិអំពីឧកិ្ដ្ឋកម្មទំាងនោះដ្លកំពុង 
 ត្ូវបានកាត់ស្ចក្តី ព្មជាមួយនឹងមូលហ្តុ ទាំងផ្ន្កច្បាប់និងមូលហ្តុផ្ស្ង 
 ទៀត អំពីករណីន្ះ។ ការច្ករំល្កព័ត៌មានប្បន្ះ នឹងឈានទៅដល់ការបង្អន ់
 ការយល់ឃើញជាសាធារណៈអំពីនិរទណ្ឌភាពសម្ប់ឧកិ្ដ្ឋកម្មទំាងនោះ ជាពិស្ស 
 ក្នុងចំណោមជនរងគ្ះន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ហើយវានឹង 
 បង្កើតជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយអំពីរបៀបដោះស្យ អំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុង 
 ប្ទ្សកម្ពុជានាព្លបច្ចុប្បន្ន ដោយតុលាការ រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកធ្វើគោល 
 នយោបាយ។ 

 គ. អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអនុវត្ត

          • ត្ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអភិរក្សនិងផ្សព្វផ្សាយចំណ្ះដឹងអំពីការរៀបការដោយ
 បង្ខនិំងផលប៉ះពាល់របស់វា តាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មឲ្យបានព្ញល្ញទៅ 
 ក្នុងការពិភាក្សាប្វត្តិសាស្ត្ន្វិនាសកម្មក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម នៅថា្នាក់ជាតិ។ ត្ូវ 
 បញ្ចលូយុវជនក្នងុកិច្ចខំបឹ្ងប្ងប្បន្ះ ជាពិស្សក្នងុការចងក្ងឯកសារសាច់ 
 រឿងពិតនិងក្នុងការដឹកនាំការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកល និង 
 សមភាពយ្នឌ័រក្នុងព្លមានសន្តិភាពនិងក្នុងព្លមានជម្លាះ។ 

          • ទទួលសា្គាល់និងដោះស្យបញ្ហាប្ឈមពិស្សរបស់ជនរងគ្ះដោយសារការ
 រៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ ដូចជា ការបំពានក្នុងគ្ួសារ ការដក 
 ហូតផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងការផ្តាច់ច្ញពីសង្គមជាដើមនោះ ក្នុងការផ្តល់ស្វានិងការ 
 ការពារជនរងគ្ះន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រ។ 

          • ពង្ឹងសិទ្ធិអំណាចជនរងគ្ះ តាមរយៈការបង្កើតក្ុមជួយខ្លួនឯងនៅតាមសហ
 គមន៍សម្ប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខកំ្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម ដើម្បី 
 ជួយឲ្យពួកគ្ដោះស្យជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ចិត្តសាស្ត្និងសង្គមដោយសារ 
 ឧកិ្ដ្ឋកម្មន្ះ។ កសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខំ 
 និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ ដើម្បីឲ្យពួកគ្អាចកំណត់រកឃើញនិងតស៊ូមតិសម្ប ់
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីសង្ខេប១

 ផលប្យោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 

          • លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍ដ្លមានស្ចក្តីត្ូវការក្នុងការបញ្ចប់ការ
 បនោ្ទាសជនរងគ្ះ សម្ប់ការកើតឡើងនូវអំពើហិង្សាយ្នឌ័រ ដោយរាប់បញ្ចូល 
 ទាំងការរៀបការដោយបង្ខំ ការក្ទម្ង់ការអនុវត្តតាមប្បប្ព្ណីដ្លរឹតបន្តឹង 
 ស្រើភាពក្នុងការធ្វើស្វ័យសម្ចនិងសមភាពយ្នឌ័រ និងដើម្បីពង្ឹងការទទួល 
 សា្គាល់ការចូលរួមចំណ្ករបស់ស្ត្កី្នងុការធ្វើឲ្យមានគួ្សារនិងសង្គមមានស្ថរិភាព។

          • ស្វជ្វបន្ថ្មអំពីផលប៉ះពាល់និងធាតុខុសគ្នាទាំងឡាយន្ការរៀបការដោយ
 បង្ខ ំដោយរាប់បញ្ចលូទំាងតាមរយៈការផ្តល់ការយកចិត្តទុកដក់ឲ្យកាន់ត្ច្ើនទៅ 
 លើបទពិសោធន៍របស់បុរសដ្លទទួលរងឧក្ិដ្ឋកម្មទាំងន្ះ និងការរំខានដ្ល 
 កើតឡើងទៅលើតួនាទីនិងអត្តសញ្ញាណយ្នឌ័រ ភាពជាបុរស និងការប៉ះទង្គិចផ្លូវ 
 ចិត្តទៅលើមនុស្សប្ុស។
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២
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 នៅចនោ្លាះថ្ងទី្ ១៧ម្សា ឆ្នា១ំ៩៧៥ និងថ្ងទី្ ៧មករា ឆ្នា១ំ៩៧៩ ប្ទ្សកម្ពជុា ត្វូ 
បានគ្ប់គ្ងដោយរបបខ្ម្រក្ហម1 យ៉ាងព្ផ្ស្ ហើយជាលទ្ធផលបានបង្កើតឲ្យមានភាព 
ដ៏សាហាវយង់ឃ្នងបំផុតមួយ នៅក្នុងប្វត្តិសាស្ត្មនុស្សជាតិ។ រដ្ឋដ្លមានទំនោរតាមលទ្ធិ 
ម៉ានិយមយ៉ាងស្លងុនោះ បានរៀបចំនូវគោលនយោបាយជាច្ើនដើម្បីសម្ចបំណងន្មនោ 
គមវិជា្ជារបស់ខ្លនួ ក្នងុការបង្កើតភាពស្មើស្ម្៉ដល់ផ្ទដី្កសិកម្មមួយដ្លល្អឥតខ្ចាះ។ ហើយ 
វាបានបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មដល់ការសា្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សប្ហ្លជា ១ ភាគ ៤ 
ន្ចំនួនប្ជាជនសរុបដោយសារត្ភាពអត់ឃ្លាន ជម្ង ឺការធ្វើការងរហួសកំលំាង ការជម្លៀស 
ដោយបង្ខំ ការធ្វើទារុណកម្ម និងការសមា្លាប់ជាដើម។ ទីក្ុងទាំងមូលត្ូវជម្លៀសដោយបង្ខ ំ
ហើយប្ជាជនត្ូវប្ងច្កជា ប្ជាជនចាស់ ឬប្ជាជនមូលដ្ឋាន(ប្ជាជននៅតាមទីជន 
បទដ្លភាគច្ើនជាប្ជាកសិករ ព្លខ្លះត្ូវបានហៅថាជាប្ជាជនដ្លមានសិទ្ធិស្រើ 
ភាពព្ញល្ញ) និងប្ជាជនថ្ម ីឬប្ជាជន១៧ម្សា (ប្ជាជននៅទីកុ្ងដ្លមានទំនាក់ 
ទំនងជាមួយនឹងអំពើអសីលធម៌ន្ទីក្ុងមូលធននិយម ដ្លត្ូវមានកាតព្វកិច្ចផ្លាស់ប្តូរទ ី
កន្ល្ងទៅកាន់ទីជនបទ)។ សាសនា និងការប្តិបត្តិតាមវប្បធម៌ ប្ព្ណីត្ូវចាត់ទុកជា 
អំពើខុសច្បាប់។ ប្ក់កាស និងទ្ព្យសម្បត្តឯិកជនតូ្វបានលុបបំបាត់ ហើយប្ជាជនសីុវិល 
ទាំងអស់ ត្ូវបង្ខំទៅធ្វើជាកំលាំងទាសករទៅតាមកន្ល្ងការងរជាក្ុមដូចជាខាងវិស័យ 
កសិកម្ម និងការសាងសង់ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម2។

 ប្ហ្លការផ្លាស់ប្តូរដ៏ខា្លាំងកា្លាមួយន្របបខ្ម្រក្ហមនោះ គឺជាការលុបបំបាត់នូវ 
សង្គមគ្ួសារដ្លរំលាយទៅជាការរស់នៅរួមគ្នាជាក្ុមៗវិញ។ សមាជិកគ្ួសារត្ូវដក់ឲ្យ 
នៅដច់ដោយឡ្កពីគ្នាទៅតាម អាយុ និងភ្ទ នៅក្នងុការដ្ឋានការងរជាកុ្មការងរចល័ត។ 
រាល់ការចំអិនម្ហបូ និងការបរិភោគអាហារតូ្វធ្វើឡើងរួមគ្នាជាលក្ខណៈសហករណ៍ រើឯអ្នកមើល 
ថ្កូនក្ម្ង មានភារៈជាអ្នកមើលថ្ក្ម្ងៗទាំងនោះ នៅព្លដ្លឪពុកមា្តាយទៅធ្វើការ។ 
ចំណ្កក្មង្ធំៗតូ្វរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកមា្តាយ និងមានសិទ្ធតិិចតួចក្នងុការមកល្ងជាមួយនឹង 
ឪពុកមា្តាយរបស់ខ្លួន។ អង្គការ (តាមន័យត្ង់ជា "សា្ថាប័ន" និងសំដៅដល់អង្គការក្នុងការ 
សម្ចចិត្តថា្នាក់ខ្ពស់បំផុតន្របបខ្ម្រក្ហម) បានដើរតួនាទីជាឪពុកមា្តាយសម្ប់ប្ជាជន 
ទាំងអស់ ដ្លទាមទារឲ្យមាននូវភក្តីភាពយ៉ាងសំរិតសំរាំង ឥតប្ួលប្ ហើយថ្មទាំងបាន 
បង្ខំបុគ្គលឲ្យរៀបការ និងត្ូវមានទំនាក់ទំនងជាប្តីប្ពន្ធដោយមិនមានជម្ើស ឬការព្ម 

1 ឈ្មោះជាផ្លូវការនៃរបបនៃះ គឺកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ ដឹកនាំដោយបកៃសកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា។ ខ្មៃរកៃហមនិងរបបខ្មៃរកៃហមជា
ពាកៃយដៃលបៃជាជនកម្ពុជាបៃើជាទូទៅ ហើយតៃូវបានបៃើពៃញរបាយការណ៍នៃះដើមៃបីជួយដល់អ្នកអានទូទៅ។
2 សមៃប់ព័ត៌មានពៃញលៃញនៃរបបនៃះ ជាទូទៅ សូមអាន David Chandler បៃវត្តិសាស្តៃកម្ពុជា បោះពុម្ពផៃសាយលើកទី៤ 
(Chiang Mai: Silkworm Books, 2008); Ben Kiernan, របបប៉ុលពត៖ ការបៃណាំងបៃជៃង អំណាច និងបៃល័យពូជសាសន៍
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម ១៩៧៥-១៩៧៩ (New Haven: Yale University Press, 1996); និង Elizabeth Becker, 
ពៃលសង្គៃមរលត់ទៅ៖ កម្ពុជានិងបដិវត្តខ្មៃរកៃហម (New York: Public Affairs Press, 1998).
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

ព្ៀងគ្នាអ្វីឡើយ3 ។

 ការសិក្សាស្វជ្វទ្ង់ទ្យតូចន្ះ ពិនិត្យមើលទៅលើផលវិបាកន្ប្ព័ន្ធរៀប 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដ្លធ្វើឡើងដោយរបបខ្ម្រក្ហម។ នៅចនោ្លាះឆ្នាំ១៩៧៥ និងឆ្នាំ 
១៩៧៩ បុរស និងស្្តីរាប់ពាន់នាក់ត្ូវតម្ូវឲ្យឆ្លងកាត់នូវពិធីសន្យោជាទ្ង់ទ្យធំជាមួយ 
នឹងប្តី ឬប្ពន្ធដ្លរៀបចំដោយភា្នាក់ងររដ្ឋខ្ម្រក្ហម។ ស្ថិតក្មការតាមដនពីពួកយក 
ការណ៍ខ្ម្រក្ហម គូស្ករដ្លគ្បានរៀបចំទុកដក់ឲ្យ ត្ូវបានបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ន្ះសម្ចតាមរយៈទំនាក់ទំនងផ្លវូភ្ទនៅថ្ងប្នា្ទាប់ពីពិធីន្ះបានចប់សព្វគ្ប់។ បនា្ទាប់មក 
ប្តនិីងប្ពន្ធតូ្វបំប្កឲ្យទៅតាមការដ្ឋានការងររៀងៗខ្លនួវិញ ដោយមិនបានមកល្ងជាមួយ 
នឹងគ្នាញឹកញាប់ឡើយ។ យោងទៅតាមសំណាកន្ការស្វជ្វន្ះ មានករណីជាច្ើនដ្ល 
ប្ត ីឬប្ពន្ធដ្លគ្រៀបចំទុកដក់ឲ្យនោះ ជាមនុស្សប្លក្មុខទំាងសុ្ងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក 
ហើយភាគច្ើនជាការរួមសម្ព័ន្ធម្ត្ីដោយមិនមានជម្ើស និងការព្មព្ៀងគ្នាជាមុននោះ 
ឡើយ។ លើគ្ប់ករណីទាំងអស់ប្ព័ន្ធន្ះត្ូវអនុវត្តដោយបង្ខំ តាមរយៈការធ្វើទារុណកម្ម 
ឬការបំភ័យធ្វើទារុណកម្ម "អប់រំសារជាថ្មី ដក់គុក អំពើហិង្សាលើផ្លូវភ្ទ និងទណ្ឌកម្ម ឬ 
ក៏សមា្លាប់"។

 ឧក្ិដ្ឋកម្មដ្លពាក់ព័ន្ធនឹង អំពើដ៏ព្ផ្ស្របស់ខ្ម្រក្ហម ឥឡូវន្ះកំពុងសិ្ថតនៅ 
ក្មកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយសាលាក្តីឧក្ិដ្ឋកម្មសង្គា្មកូនកាត់ អ.វ.ត.ក ដោយ 
មានការគំទ្ពីអង្គការសហប្ជាជាតិ។ អ.វ.ត.ក ត្ូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ 
ដើម្បីនាំយកម្ដឹកនាំកំពូលន្របបខ្ម្រក្ហមមកកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់។ ជាការពិត 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការរំលោភបំពានក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់នោះ នឹងត្ូវចាត ់
ទុកជាឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សជាតិ ដ្លមាននៅក្នុងផ្ន្កបនា្ទាប់ន្ករណីថ្មីរបស់ អ.វ.ត.ក 
ដូចជាសំណុំរឿង០០២ ដ្លនឹងចាប់ផ្តើមនាចុងឆ្នាំ២០១៤ខាងមុខន្ះ។ អាពាហ៍ពិពាហ ៍
ដោយបង្ខំ ស្បជាមួយនឹងទម្ង់ផ្ស្ងៗន្អំពើហិង្សាលើផ្លូវភ្ទក្ពីករណីរៀបអាពាហ ៍
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ត្ូវបានបន្ថ្មលើសំណើនាព្លថ្មីៗន្ះ សម្ប់ការសុើបអង្ក្តលើសំណុំ 
រឿង ០០៤ ន្ អ.វ.ត.ក។ ប្សិនបើ និងនៅព្លលទ្ធផលន្ការកាត់ទោស អ.វ.ត.ក នឹង 
បញ្ជាឲ្យមានជាសំណងសមូហភាព និងជានិមិត្តរូបដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្ិដ្ឋកម្មទាំងនោះ។ 
របាយការណ៍ន្ះសង្ឃឹមថានឹងបានរួមចំណ្កអំពីជម្ និងទំហំន្ការយល់ដឹងជាទូទៅ 
ចំពោះឧក្ិដ្ឋកម្មន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ដ្លបង្កើតជាគោលនយោបាយមានលក្ខណៈ 

3 សមៃប់ការពណ៌នាលម្អិតអំពីការបៃកបាក់គៃួសារ សូមអាន ម៉ម កលៃយាណី "ភាពអត់ធ្មត់នៃគៃួសារកម្ពុជាកៃមរបបខ្មៃរ
កៃហម៖ បៃវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់មាត់, "បៃល័យពូជសាសន៍ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជានិងរវ៉ាន់ដា៖ ទសៃសនទានថ្មីៗ Susan E. Cook, ed. 
(New Brunswick: Transaction Publishers, 2006): ទំព័រ ១១៩-៦២។ ការពណ៌នាទូទៅបន្ថៃមទៀត សូមអាន Elizabeth 
Becker, ពៃលសង្គៃមរលត់ទៅ
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ទូលំទូលាយ និងជាប្ព័ន្ធក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាទម្ង់មួយន ្
អំពើហិង្សាលើផ្លូវភ្ទ ដូចន្ះហើយការវិភាគលើរបាយការណ៍ន្ះប្ើប្ស់នូវទស្សនៈមាន 
ការឆ្លើយតបចំពោះចំពោះយ្នឌ័រ និងជ្ួតជ្បអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត4។ នៅព្លដ្ល 
អាពាហ៍ពិពាហ៍មានតួនាទីជាអ្នកបង្កើតយ្នឌ័រ គឺវានាំមកនូវផលវិបាក និងអត្ថន័យផ្ស្ងៗ 
គ្នាចំពោះ បុរសនិងស្្តី។ ការវិភាគលើយ្នឌ័រនាំឲ្យយល់កាន់ត្ប្សើរ ថាតើតួនាទី យ្នឌ័រ 
និងអំណាចន្ការប្ងច្ក យ្នឌ័រ បានរំលឹកពីបទពិសោធន៍ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ 
ចំពោះប្តី ឬប្ពន្ធនៅក្នុងវិធីសាស្្តផ្ស្ងគ្នា ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ជាបន្តបនា្ទាប់ដ្លបណា្តាល  
ពីសម្ព័ន្ធភាពទាំងន្ះ។ ការសិក្សាស្វជ្វន្ះ គឺជាការរំលឹកដល់ផលប៉ះពាល់ដ្លវានឹង 
បង្ហាញពីការវិភាគប្បពន្យល់បកស្យអំពីការសម្ចចិត្ត នៅក្នងុបរិបទន្ការរំលោភ បពំាន 
ដោយអយុត្តិធម៌ជារឿយៗលើបញ្ហាផ្លូវភ្ទត្ម្តង។

 ស្ចក្តផី្តើមនឹងផ្តល់ការពិភាក្សាយ៉ាងលម្អតិ អំពីការសិក្សាស្វជ្វ ដ្លអាចអនុវត្ត 
បានទៅលើការប្តិបត្តិចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្ព្ណីនៅកម្ពុជានាមុនសម័យ 
កាលខ្ម្រក្ហម ដ្លជាចំណុចសម្ប់ការសិក្សាប្ៀបធៀបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ន្
ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ។ បនា្ទាប់មកវានឹងកា្លាយជាឯកសារសារពើភ័ណ្ឌន្អី្វដ្ល
ត្ូវបានសា្គាល់ ពីការសិក្សាស្វជ្វដ្លបានបោះពុម្ពផ្សាយ អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ 
នៅក្នុងរបបនោះ ក៏ដូចជាផលវិបាកទាំងឡាយន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្យពីការដួល 
រលំន្របបនោះ រហូតមកទល់នឹងព្លបច្ចប្ុបន្ន និងដំណោះស្យរបស់ អ.វ.ត.ក និងសា្ថាប័ន 
ដទ្ទៀតទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ពីផលវិបាកទាំងន្ះ។ ការពិភាក្សាលម្អិតបាន
ផ្តល់នូវបរិបទក្នុងការស្វ្ងរកអំពីការសិក្សាស្វជ្វដ្លប្ើវិធីសាស្្តរួមគ្នានាព្លបច្ចុប្បន្ន 
ហើយលទ្ធផលរបស់វាត្ូវបង្ហាញនៅក្នុងតួន្របាយការណ៍ក្នុងផ្ន្កទី៤។

២.១ បញ្ញត្តិនេការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបេបបេពេណីនៅក្នុងបរិបទនេ
បេទេសកម្ពុជា 

 ដើម្បីឲ្យយល់កាន់ត្ច្បាស់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ រៀបចំដោយរបបខ្ម្រ 
ក្ហម ផ្ន្កន្ះនឹងផ្តល់នូវចំណុចប្ៀបធៀបជាមួយនឹង ទំនៀមទមា្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
តាមប្ព្ណីរបស់ប្ជាជនកម្ពុជា។ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្ព្ណី នាមុនឆ្នាំ១៩៧៥ 
ត្ូវធ្វើឡើងដោយការព្មព្ៀងជាមុនតាមភាពចាំបាច់ន្សាសនា (សម្ប់ប្ជាជនដ្ល 

4 សូមអានជាទូទៅ Bridgette A. Toy-Cronin, "អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទសៃសនវដ្តីសៃវជៃវ Columbia អំពីយៃនឌ័រ 
និងចៃបាប់ 19:2 (2010) និង Morten Bergsmo, Alf Butenschon Skre និង Elisabeth J. Wood, editors, ការយល់ដឹងនិងការ 
បង្ហាញអំពីឧកៃិដ្ឋកម្មផ្លូវភៃទអន្តរជាតិ (Beijing: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012).  
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ភាគច្ើនជាពុទ្ធសាសនិកជន ជាពិស្សលើហ្តុផលន្កម្ម) និងមានផលវិបាកយ្នឌ័រ
ដោយឡ្កទៅលើបុរសនិងស្្ត។ី និក្ខប្បទឆ្នា១ំ៩៦៨ ដ្លមានពីរវគ្គរបស់អ្នកសី្ Ebihara 
ផ្តល់នូវការស្ទង់មតិន្នរវិទ្យោយ៉ាងសំខាន់បំផុតមួយលើជីវិតរស់នៅក្នុងភូមិ នាមុនសម័យខ្ម្រ 
ក្ហមរួមមានទាំងពិធី និងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ អ្នកស្ីថ្មទាំងពន្យល់អំពី ពិធីរៀប 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ថាជាពិធីរៀបចំយ៉ាងលម្អិត និងយកចិត្តទុកដក់សម្ប់រយៈព្លជាច្ើនថ្ង ្
ដ្លមានអត្ថន័យដ៏ជ្ទៅតាមប្បវប្បធម៌។ ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្បប្ព្ណី 
"រៀបការ" គឺជាព្លវ្លាដ្លមានសុភមង្គល និងរើករាយបំផុត (អាស្័យលើកម្មផល) និង  
ជាការចំណាយធនធានដ៏ច្ើនលើសលុប...ក្នងុចំណោមពិធីទំាងឡាយនៅក្នងុឆកជីវិតមនុស្ស 
ដោយរួមទាំងពិធីអធឹកអធមដ្លបានរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដក់ និងសម្លៀកបំពាក់ប្ប
ប្ព្ណីយ៉ាងប្ណិត សម្ប់កូនក្មុំ និងកូនកម្លាះ។ ហើយពិធីន្ះបានចំណាយព្ល
ជាច្ើនថ្ង្ផងដ្រ។ តួអង្គន្ការរៀបចំក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ន្ះមានដូចជា ឪពុកមា្តាយ 
សាច់ញាតិ មិត្តភ័ក្ ចាស់ទុំ ព្ះសង្ឃ គ្ូទាយ តន្ត្ីករ និងអ្នកភូមិដ្លអាចមាននៅក្នុងផ្ន្ក
ខ្លះ ឬគ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់ន្ទំនៀមទមា្លាប់វប្បធម៌ និងការប្រព្ធពិធី។ ការរៀបការត្ូវបានរៀប
ចំយ៉ាងអឹកធឹកដោយឪពុកមា្តាយ ជាពិស្សអ្នកមា្តាយ ហើយភាគច្ើនកើតច្ញពីទំនោរចិត្ត 
និងបំណងប្ថា្នារបស់កូនផ្ទាល់ដ្លត្ូវយកមកធ្វើការពិចារណា និងពួកគ្មិនត្ូវបានបង្ខំ 
ឲ្យធ្វើនូវអ្វដ្ីលមិនព្ញចិត្តឡើយ។ ត្ផ្ទយុទៅវិញ ជាទូទៅឪពុកមា្តាយបានទទួលនូវការគោរព 
ការឱនលំទោន និងការលះបង់ដើម្បីកូនរបស់ពួកគ្។ ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍កើតច្ញ 
ពីភាពចាំបាច់ ឬព្លវ្លាដ៏សមស្បចំពោះ "ស្ចក្តីគោរព និងមនោសញ្ច្តនា" ដ៏ជ្ល 
ជ្ទំាងសងខាង និងតូ្វបានពិពណ៌នាយ៉ាងតឹ្មតូ្វបំផុតថាជាសម្ពន័្ធម្តី្ភាពរវាងគួ្សារ 
ទំាងមូល ជាជាងការព្មព្ៀងរវាងត្បុគ្គលនិងបុគ្គល។ ការរួបរួមគ្នានៅក្នងុសង្គមគួ្សារតូ្វ 
ចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្ឹះន្សង្គមដ្លមានភាពសុខដុមរមនាមួយ5 ។ 

 ដោយយោងទៅតាមហ្តុផលន្កម្ម ការចរចារអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការរៀបចំ 
ពិធីឡើង គឺមិនត្ឹមត្ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិកគ្ួសារនៅរស់ប៉ុននោះទ្ ប៉ុន្ត្វាជាប ់
ពាក់ព័ន្ធនឹងបុព្វការើជនផងដ្រ។ អ្នកស្ី Ebihara បានចង្អុលបង្ហាញពី "ភាពចាំបាច់បំផុត" 
ន្ការទស្សន៍ទាយរបស់គូស្ករត្ូវបានពិនិត្យដោយលោកអាចារ្យ (អ្នកតំណាងសាសនា) 
ដើម្បីប្មើលមើលលើភាពតូ្វគ្នាតាមប្បតារាសាស្ត ្ និងដើម្បីកំណត់នូវថ្ងអ្ាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ 
មហានក្ខត្តឫក្ស6 ។ លោក LeVine បានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់ន្កាតព្វកិច្ចសាសនាក្នងុអំឡុង 

5 និក្ខៃបបទរបស់ Ebihara បង្ហាញអំពីពិធីរៀបការនិងបៃពៃណីរៀបការពីឆ្នា១ំ៩៥៩ ដល់១៩៦០ ក្នងុភូមិសា្វាយ ខៃត្តកណា្តាល។ 
កៃយមក អ្នកសៃវជៃវរូបនៃះ បានតៃឡប់មកភូមិដដៃលនៃះក្នងុឆ្នា១ំ៩៩០-១៩៩១ បនា្ទាប់ពីរបបខ្មៃរកៃហមដួលរលំ។ May 
Ebihara, សា្វាយ, ភូមិខ្មៃរមួយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា (និក្ខៃបបទ សាកលវិទៃយាល័យកូឡុំប៊ី, ១៩៦៨) 112-117; 474-475។ សូម 
អាន Henri Locard កូនសៀវភៅកៃហមរបស់ប៉ុលពត៖ សម្តីរបស់អង្គការ (Chiang Mai: Silkworm Books, 2005): 379-385.
6 May Ebihara, សា្វាយ, ភូមិខ្មៃរមួយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ទំ. ៤៧៣
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ព្លពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយការស្នព្នចំពោះបុព្វការើជន ក្នុងអត្ថន័យប្សិទ្ធិពរ 
ជ័យមង្គលដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍7។ អ្នកស្វជ្វថ្មទំាងចង្អលុបង្ហាញពីសារៈសំខាន់
ន្កម្មចំពោះពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាមួយសម្ព័ន្ធភាពដ្ល 
ជោគជ័យថាជាសញ្ញាន្ភាពល្អប្ព្ក្នុងជីវិតអតីតកាល និងជាវិធីសម្ប់ភាពល្អប្ព្ 
សម្ប់ជីវិតនាអនាគតកាល8។ ដោយប្ទ្សកម្ពុជាជាប្ទ្សគោរពពុទ្ធសាសនាហ្តុន្ះ
ហើយទិដ្នភាពន្សាសនាបានដើរតួនាទី និងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខា្លាំងក្នុងសង្គម។ ការស្វ 
ជ្វមួយចំនួនតូច គឺមានភាពមិនស្បគ្នាដោយសារត្កតា្តាក្ុមជនជាតិភាគតិច សាសនា 
និងតាមតំបន់ (ឧទាហរណ៍ ក្នុងចំណោមជនជាតិចាម ក្ុមជនជាតិដើម និងជនជាតិវៀត 
ណាម និងក្ុមជនជាតិភាគតិចដទ្ទៀត) សម្ប់ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្ព្ណី។ 
ប៉ុន្ត្ទោះបីមានភាពខុសគ្នាខ្លះក្តី ការសិក្សាស្វជ្វន្ះ បានបង្ហាញថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្ល 
រៀបចំឡើងគឺមានលក្ខណៈទូទៅ និងទូលំទូលាយណាស់។ Heuveline និង Pochពិពណ៌នា 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្បន្ះថាជា "អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ 
ប្ជាជនទាំងឡាយ" តាមរយៈន្ះអាជា្ញាធរត្ូវ អ្នកដ្លមានបំណងចង់រៀបការ ចាត់ទុកថា 
ជាម្អណ្តើក ហើយការផ្គូផ្គងត្ូវធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើកតា្តាមួយចំនួនដើម្បីវាយតម្ល្
ទៅលើភាពសក្តិសម និងភាពចុះសម្ុងជាមួយគ្នា9។ ដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចកើតឡើង
បាន ដរាបណាការព្មព្ៀងពីភាគីដ្លមានបំណងចង់រៀបការ ជាពិស្សកូនស្ីនឹងត្ូវ
បានបញ្ជាក់នៅក្នងុកិច្ចការស្វជ្វន្ះ10។ អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មង្តូ្វបានអនុវត្ត ហើយ
សម្ព័ន្ធភាពប្បហ្នឹងត្ូវបានហាមប្មនៅព្លដ្លអនីតិជនមិនត្ូវបានចាត់ទុកថាអាច 
មានសមត្ថភាពគ្ប់គ្ន់ក្នុងការសម្ចចិត្តត្ឹមត្ូវ។ ប៉ុន្ត្ជាទូទៅ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្ល  
ឪពុកមា្តាយរៀបចំទុកដក់ឲ្យ តាមលក្ខណៈប្ព្ណីនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា មុនសម័យខ្ម្រ 
ក្ហមត្ូវបានពិពណ៌នាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឯកសារថា ជាការនៅចនោ្លាះរវាងការយល់ 
ព្មរបស់យុជន។ ការយល់ព្ម និងសិទ្ធិក្នុងការជ្ើសរើសគូស្ករ គឺត្ូវបានបញ្ជាក់ស្ដៀង 

7 Peg LeVine, ស្នៃហានិងការភ័យខ្លាចក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា៖ អាពាហ៍ពិពាហ៍ កំណើត និងការខូចខតពិធីកៃមរបបខ្មៃរកៃហម 
(Singapore: National University of Singapore Press, 2010): 25។ Peg LeVine អះអាងថា បៃជាជនកម្ពុជាបានជួបបៃទះនូវ 
"អំពើបៃល័យពូជសាសន៍វបៃបធម៌" ក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម ដោយសារតៃមិនមានសិទ្ធិវបៃបធម៌ក្នុងការបន់សៃន់ដល់បុព្វបុរសក្នុង 
អំឡុងពៃលរៀបការដោយបង្ខំនោះ។ 
8 សូមមើល May Ebihara, សា្វាយ, ភូមិខ្មៃរមួយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា;  Peg LeVine, ស្នៃហានិងការភ័យខ្លាចក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា; 
និង Katherine Bricknell, "'ចានក្នងុរាវតៃងរណ្ត'ំ: ការរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការមិនបង្កើតគៃសួារក្នងុបៃទៃសកម្ពជុាទំនើប" 
Geoforum 51 (2014): 262-272.
9 Patrick Heuveline និង ប៉ុច ប៊ុនណាក់, តើអាពាហ៍ពិពាហ៍បំភ្លៃចអតីតកាលបានទៃ? ទំ. ១០១។ សូមមើលការវិភាគបៃបរិះគ
ន់មួយអំពីការរៀបការដៃលរៀបចំតាមបៃពៃណីនិងការរៀបការដោយបង្ខំ រួមជាមួយនិងការអនុវត្តការរៀបការដោយបង្ខំជាមួ
យអ្នកចាប់រំលោភ, Rebecca Surtees, "ការរំលោភនិងការបំពានផ្លូវភៃទក្នុងសង្គមកម្ពុជា" អំពើហិងៃសាលើសៃ្តីក្នុងសង្គម អាសុី, 
Lenore Manderson and Linda Rae Bennett, editors (London: Routledge Curzon, 2003): 93-113.
10 Ebihara, សា្វាយ, ភូមិខ្មៃរមួយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ទំ. ៣១៥-៣១៦; Judith Ledgerwood, ការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់
ខ្មៃរទៅលើយៃនឌ័រ៖ ស្តៃី សាច់រឿង និងសណា្តាប់ធ្នាប់សង្គម (និក្ខៃបបទ Cornell University, 1990): 177; Patrick Heuveline 
និង ប៉ុច ប៊ុនណាក់, "តើអាពាហ៍ពិពាហ៍បំភ្លៃចអតីតកាលបានទៃ? ស្ថិរភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាកៃយរបបខ្មៃរ
កៃហម" បៃជាសាសៃ្ត 43:1 (2006): 101; និង Toy-Cronin, "អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទំ.៥៤៧
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គ្នា នៅក្នុងការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ ខ្ម្រ ចាម (ជនជាតិមូស្លីម)11។ ដូចគ្នាដ្រ Toy-Cronin 
ចង្អុលបង្ហាញថាក្មរដ្ឋប្បវ្ណីដ្លបានអនុវត្តពីមុនរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ បានសន្មត់ការ 
បង្កើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមូលដ្ឋាន ដោយយោងទៅតាមការឯកភាពពីភាគីទាំងសងខាងទោះ
បីជាវាបានផ្តល់តួនាទីទៅឲ្យឪពុកមា្តាយក៏ដោយ12។ 

 អ្នកស្ី Ebihara ពិពណ៌នាពីសំណើអាពិពាហ៍ពិពាហ៍តាមគំរូប្ព្ណី៖

 យោងតាមទំនៀមទមា្លាប់ដ៏ល្អវិស្ស កូនកម្លាះត្ូវជ្ើសរើសដោយខ្លួនឯងថាអ្នក 
 ណាដ្លគ្នឹងត្ូវរៀបការជាមួយ ហើយនៅព្លធ្វើការសម្ចចិត្តរួចរាល់ កូន 
 កម្លាះត្ូវសុំឲ្យឪពុកមា្តាយចាប់ផ្តើមធ្វើការចចារជាមួយនឹងគ្ួសារខាងកូនស្ី។ 
 បនា្ទាប់ពីទទួលបានសំណើរអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច កូនក្មំុផ្ទាល់តូ្វបានពិគ្ះយោបល់ 
 ជាមុនសិន។ ជាថ្មីម្តងទៀតដោយយោងតាមទំនៀមទមា្លាប់ កូនក្មុំមានសិទ្ធិក្នុង 
 ការយល់ព្ម ឬក៏បដិស្ធនូវសំណើនោះ13។

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការចាប់ផ្តើមប្គល់ឲ្យនូវសិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្ូវ និងឋានៈ 
តួនាទីន្ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មទាំងជាការបង្កើតនូវយ្នឌ័រដ្លនាំមកនូវ
សារៈសំខាន់ផ្ស្ងៗ និងផលវិបាកចំពោះមនុស្សបុរស និងស្ត្ី ជាពិស្សអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្ូវ 
បង្កើតជាតួនាទីយ្នឌ័រដ្លបានកំណត់ដោយសង្គម។ Ledgerwood និងអ្នកផ្ស្ងទៀត 
បានបង្ហាញពីរបៀប ថាតើអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាប្ភពដ្លមានសារៈសំខាន់បំផុតត្មួយគត់ន ្
អំណាច និងតម្ល្សម្ប់វប្បធម៌នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាយ៉ាងណាខ្លះជាពិស្សចំពោះស្្ត1ី4។
ការសិក្សាស្វជ្វភាគច្ើនបង្ហាញថាស្ត្ីមិនទាន់រៀបការរួមបញ្ចូលទាំងស្្តីដ្លមិនធា្លាប់ 
រៀបការសោះ ល្ងលះ ឬស្្តីម្មា៉ាយបានធ្វើឲ្យមានការយល់ភ័ន្តច្ឡំទៅលើតួនាទីន្យ្ន 
ឌ័រយ៉ាងខា្លាំង។ លើសពីន្ះខណៈព្លពិចារណា ស្ត្ីមិនទាន់រៀបការត្ូវទទួលនូវគំនាប 
សង្កត់យ៉ាងខា្លាំងដើម្បីឲ្យរៀបការដ្លជាលទ្ធផលស្ទើរត្ ដូចអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្្តីជា 
សកលនៅសម័យមុនរបបខ្ម្រក្ហម15។

11 សូមមើលជាទូទៅ Ysa Osman, Navigating the Rift: Muslim-Buddhist Intermarriage in Cambodia (Phnom Penh, np, 2010).
12 Toy-Cronin, "អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទំ.៥៤៧ 
13  Ebihara, សា្វាយ, ភូមិខ្មៃរមួយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ទំ. ៤៦៧
14 សូមមើល Henri Locard កូនសៀវភៅកៃហមរបស់ប៉ុលពត ទំ.៤៨៩៖ "ការរៀបការបង្ហាញអំពិការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដ៏ធំមួយជា 
ពិសៃសសមៃប់កូនកៃមុំ"។ សូមមើល Trudy Jacobsen, Lost Goddesses: ការបដិសៃធអំណាចស្តៃីក្នុងបៃវត្តិសាស្តៃកម្ពុជា 
(Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2008): 97, "ការរៀបការផ្តល់ឲៃយស្តៃីនូវឋានៈនិងការការពារផ្លូវចៃបាប់"
15 សូមមើលជាទូទៅ Bricknell, "'ចានក្នុងរាវតៃងរណ្តំ'; Ebihara, សា្វាយ, ភូមិខ្មៃរមួយក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាLedgerwood, 
ការផ្លាស់ ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ខ្មៃរទៅលើយៃនឌ័រ; និង Judy Ledgerwood, "ការវិភាគសា្ថានភាពស្តៃីក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា៖ 
កាសៃវជៃវអំពីស្តៃីក្នុងសង្គមខ្មៃរ" (ភ្នំពៃញ: UNICEF, 1992).
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សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លឲ្យនិយមន័យតាមប្បប្ព្ណី ត្ូវបានកំណត់ដោយវិសម
ភាពន្អំណាចយ្នឌ័ររវាងប្តីនិងប្ពន្ធ។ ទោះបីជាអំណាចសំខាន់ស្ថិតនៅក្នុងកណា្តាប់ដ្
របស់ភរិយក៏ពិតម្ន ឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្ប់គ្ងស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្ួសារក៏ដោយ ក៏សង្គម 
ដ្លមានឋានានុក្មខ្ពស់ន្ប្ទ្សកម្ពុជាបានចាត់ទុកស្ត្ីមានឋានៈទាបជាងបុរស16។ ជា
ឧទាហរណ៍ភរិយបានហៅសា្វាមីរបស់គត់ថាបង បើទោះបីជាសា្វាមីរបស់គត់ក្ម្ងជាងគត់
ក៏ដោយ ហើយគត់ត្ូវត្គោរពតាមសំណើក្នុងទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទ ដ្លជាទំនួលខុសត្ូវ 
យ៉ាងសំខាន់របស់ភរិយ17។

 ទំនួលខុសតូ្វដ៏ល្អវិស្សរបស់ភរិយតូ្វបានចងក្ងនៅក្នងុច្បាប់សី្ ឬក្មសីល 
ធម៌របស់ស្្តដ្ីលជាកំណាព្យប្ព្ណីខ្មរ្នៅក្នងុទំនៀមទមា្លាប់ព្ះពុទ្ធសាសនា18។ ស្ត្ដ្ីល 
ល្អឥតខ្ចាះត្ូវពិពណ៌នាថាជាភរិយ ឬកូនស្ីដ្លប្កបដោយគន្លងធម៌។ នាងមានទំនួល 
ខុសតូ្វលើភាពសុខដុមរមនា និងកិត្តយិសរបស់គួ្រសារជាមួយនឹងការប្ើពាក្យព្ចន៍សមរម្យ 
និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ស្ត្ីនៅក្នុងគ្ួសារ19។ Ledgerwood បង្ហាញថាវាស្ទើរត្មិនអាចទៅរួច
ក្នុងការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ "សារៈសំខាន់ក្ល្ង" ដ្លខ្ម្រឲ្យតម្ល្ទៅលើ " ភាពបរិសុទ្ធរបស់ 
ស្ត្ីនៅព្លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍" ហើយការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លត្ឹមត្ូវនោះ គឺ 
ត្ូវធ្វើឡើងដោយឪពុកមា្តាយ" ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកិត្តិយស និងក្រ្ត៍ឈ្មោះនៅក្នុងគ្ួសារ20។ 
Natale សរស្រពីច្បាប់ស្ីថា "ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទក្ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចនឹងធ្វើឲ្យ 
មានការភ័យពួ្យលើការផ្លាស់ប្តរូចិត្តរបស់កូនកម្លាះចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍និងជីវិតគួ្សារ"21។ 
ផ្ទុយទៅវិញអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏យូរអង្វ្ង គឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានន្ផលកម្មរបស់សង្គមគ្ួសារទាំង
មូល22។

16 Edward B. Fiske, "ការបៃើដៃទាំងពីរ៖ ស្តៃីនិងការអប់រំក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា" (Manila: Asia Development Bank, 1995): 21, 
ដោយដកសៃង់ Ebihara: "ទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានបៃពៃណីជារបបបិតាធិតៃយៃយក៏ដោយ ក៏វមានឋានានុកៃុមខ្ពស់ណាស់ 
ហើយស្តៃីតៃូវទាបជាងបុរស"
17 Jan Ayako, "ឆ្ពោះទៅកាន់យុទ្ធសាស្តៃបៃកបដោយបៃសិទ្ធភាពសមៃប់ការពងៃឹងសិទ្ធិអំណាចស្តៃី៖ បទពិសោធន៍ស្តៃីក្នុង
គមៃងកៃលម្អជីវភាពរស់នៅ, ខៃត្តតាកៃវ, កម្ពជុា" (សារណាថា្នាក់អនុបណ្ឌតិ,Ritsumeikan Asia Pacific University, 2008): 41.
18 សមៃប់ការពិភាកៃសាបន្ថៃមអំពីការតៃតួតៃតាមចៃបាប់សៃ ីដោយសារតៃវបានជះឥទ្ធពិលទៅលើឋានៈស្តៃកី្នងុបៃទៃសកម្ពជុា
ពៃញពៃញបៃវត្តិសាស្តៃកម្ពុជារហូតដល់សព្វថ្ងៃ, សូមមើល Nakagawa Kasumi, "លើសពីកំណត់ស? សិទ្ធិស្តៃីក្នុងបៃទៃស 
កម្ពជុា (ភ្នពំៃញ៖ អង្គការសីុឌីភី,ណ ២០០៦)។ សូមមើល Katherine Bricknell, "'យើងមិនភ្លៃចឆ្នាងំចាស់ទៃ ពៃលដៃលយើង 
មានឆ្នាំងថ្មី"៖ ការពិភាកៃសាអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះនិងការអនុវត្តអំពីស្តៃីក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាបច្ចុបៃបន្ន" សញ្ញា៖ ទសៃសនាវដ្តីអំពីស្តៃីក្នុង
វបៃបធម៌និងសង្គម, 36:2 (2011): 437-462.
19 Judy Ledgerwood, "ការវិភាគសា្ថានភាពស្តៃីក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា"ទំ.២២: "ស្តៃីបង្ហាញអំពីឋានៈខ្ពស់របស់ខ្លួន (ភាពបរិសុទ្ធ 
និងកិត្តិយស) តាមរយៈអាកបៃបកិរិយាសមរមៃយ"; Jacobsen, Lost Goddesses, 119-122
20 Ledgerwood, ការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ខ្មៃរទៅលើយៃនឌ័រ, ទំ.២៤។ សូមមើល . Fiske, "ការបៃើដៃទាំងពីរ" ទំ.២៣
21 Katrina Natale, "'ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាពៃលឹងខ្ញុំកំពុងហោះចៃញពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំ'៖ ការសិកៃសាអំពីអំពើហិងៃសាយៃនឌ័រក្នុង
របបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយក្នុងខៃត្តបាត់ដំបងនិងសា្វាយរៀង" (ភ្នំពៃញ, អង្គការសុីឌីភី, ២០១១) ទំ.១៩
22 Bricknell, Bricknell, "ចានក្នុងរាវតៃងរណ្តំ" ទំ. ២៦៥-២៦៨
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សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 ជាសង្ខ្ប ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្ព្ណី នៅមុនសម័យខ្ម្រក្ហម គឺធ្វើ
ឡើងដោយផ្អ្កលើសារៈសំខាន់យ៉ាងពិស្សសម្ប់គូសា្វាមីភរិយ គ្ួសារ និងសហគមន៍ 
ទាំងមូលដោយរួមមានទាំងព្លឹងបុព្វការើជនទៀតផង។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនោះត្ូវបាន 
រៀបចំឡើង ជាទូទៅដោយមានការឯកភាពពីអ្នកមានបំណងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហើយ 
បើតាមទំនៀមទមា្លាប់ កម្នឹងមានការបង្ខិតបង្ខំណាស់ ន្ះបើយោងតាមការសិក្សាស្វជ្វ 
ដ្លមានកន្លងមក។ ឪពុកមា្តាយ ចាស់ទំុ និងសហគមន៍បានធ្វើឲ្យមានសុពលភាពចំពោះការ 
ផ្សំផ្គុំក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាម  រយៈការបានដឹងឮពីព្លឹងបុព្វការើជន។ ការផ្សំផ្គុំត្ឹម 
ត្ូវមានការជាប់ទាក់ទងទៅលើអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ ជាតិ និងសង្គមន្អ្នក ចង់រៀបការ ក៏ 
ដូចជាជាប់ទាក់ទងទៅលើសភាព ដ្លអាចកើតមានន្កម្មផលសម្ប់ការបង្កើតប្យោជន៍ 
ចំពោះជីវិតនាព្លអនាគតនៅក្នុងបរិបទព្ះពុទ្ធសាសនា។

២.២ អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងរបបខ្មេរកេហម (១៩៧៥-១៩៧៩)

 Dy ន្មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារន្កម្ពុជា ផ្តល់នូវការរៀបរាប់យ៉ាងសង្ខ្បដ្លមាន 
សារៈប្យោជន៍មួយលើ ភាពខុសប្ល្កគ្នាយ៉ាងសម្បើមចំពោះ ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅ 
ក្នុងសម័យខ្ម្រក្ហម បើប្ៀបធៀបទៅនឹងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមលក្ខណៈប្ព្ណី។ 
ភាគច្ើនបុរសនិងស្ត្មិីនតូ្វបានអនុញ្ញាតឲ្យជ្ើសរើសដ្គូររបស់ពួកគ្ឡើយ ហើយជំនួស 
មកវិញ អង្គការដ្លតូ្វចាត់ទុកថាជាឪពុកមា្តាយរបស់ពួកគ្ ជាអ្នករៀបចំទុកដក់គូស្ករ 
ឲ្យទៅវិញ។ អ្នករងគ្ះរួមមានទាំងបុរសនិងស្ត្ី។ ជារឿយៗ គូស្ករជាអ្នកមិនដ្លសា្គាល់  
គ្នាសោះដ្លតូ្វបង្ខឲ្ំយរៀបការជាមួយគ្នាក្នងុពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាទ្ង់ទ្យធំ ដ្លសា្ថាប័ន 
រដ្ឋខ្ម្រក្ហមធ្វើជាអធិបតី។ សមាជិកគ្ួសារមិនត្ូវបានអនុញ្ញាត្តឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនិងមិន 
ត្ូវបានពិគ្ះយោបល់ទៅលើការរៀបចំ ឬការផ្គូរផ្គងទាំងនោះឡើយ។ សម្លៀកបំពាក់ប្ប 
ប្ព្ណី ការរំា ការច្ៀងកំសាន្តរួមទំាងពិធីតាមប្បសាសនាតូ្វបានហាមឃត់។  គូស្ករត្ូវ 
បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឲ្យទៅតាមទំនៀមទមា្លាប់គំរូរបស់ខ្ម្រក្ហមជាមួយនឹងឯកសណា្ឋាន 
ពណ៌ខ្មោ និងស្ប្កជើងសង្កកង់ឡាន។ នៅក្នុងផ្ន្កមួយន្ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ន្ះ 
ដ្លបានធ្វើឡើងមិនលើសពីរយៈព្លបំ្នាទី គឺបានប្គល់ឲ្យសា្វាមី និងភរិយសន្យោជា 
សាធារណៈថាពួកគ្នឹងមានកូននៅក្នងុរយៈព្លមួយឆ្នា។ំ គូស្ករដ្លរៀបការរួច តូ្វរស់នៅ 
ជាមួយគ្នាប៉ុនា្មោនថ្ង្ក្យពីរៀបការរួច ជាញឹកញាប់ដោយមានអ្នកយកការណ៍ ឬពួកឈ្លប 
ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគ្ ធ្វើឲ្យសម្ចចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមរយៈការមានទំនាក់ទំនងផ្លវូ 
ភ្ទ។ បនា្ទាប់មកពួកគ្តូ្វត្ឡប់ទៅតាមកុ្មការងររបស់ពួកគ្រៀងៗខ្លនួវិញ ហើយការជួប 
ជុំសម្ប់ការមកល្ងប្តីប្ពន្ធ គឺរៀងរាល់ប្ំពីរទៅដប់ថ្ង្ម្តង ឬអាចប្កគ្នាដល់រាប់ 
ខ្ឯណោះ។ គោលបំណងសំខាន់ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនម្នគ្ន់ត្ដើម្បីបង្កើតជាគ្ួសារ  
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ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

ឯកជន ដូចក្នុងបរិបទប្ព្ណីប៉ុននោះទ្ ប៉ុន្ត្ "ត្ូវបង្កើតកូនដើម្បីបម្ើដល់បដិវត្ត២.២ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម (១៩៧៥-១៩៧៩)" 23។ នៅក្នងុគំនិតរបស់បដិវត្ត គូស្ករ
តម្ូវឲ្យហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាមិត្តប្តី និងមិត្តប្ពន្ធ24។

 ជាទូទៅការសិក្សាស្វជ្វ បានបរិយយពីការផ្សាភា្ជាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ 
បង្ខំថាជាអំពើតាមទំនើងចិត្តដ្លន្ះជាឱកាសពិស្ស សម្ប់ការពិនិត្យមើលប្វតិ្តរូបប្ប 
ប្ញាប់ញាល់ពីសំណាក់មន្ត្ីខ្ម្រក្ហម ដើម្បី ផ្គូផ្គងអ្នកដ្លមានជីវប្វត្តិស្ដៀងគ្នា រួម
ទាំងការដក់ឲ្យនៅដច់ដោយឡ្ករវាងប្ជាជនថ្មី និងប្ជាជនចាស់។ តាមការលុបបំបាត់ 
នូវសាសនាទំាងអស់ក្នងុរបបនោះ ខ្មរ្ឥសា្លាម និងខ្មរ្ពុទ្ធសាសនិកតូ្វបានធ្វើឲ្យកា្លាយជាគូនឹង  
គ្នា25។ ភាពមិនខុសគ្នានិងស្ចក្តីលម្អិតផ្ស្ងៗដ្លលើកឡើងដោយអ្នកស្វជ្វ គឺជាការ
អនុវត្តនូវការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងស្ត្វ័ីយក្មង្ស្ស់សា្អាតទៅឲ្យពួកទាហានខ្មរ្ក្ហមដ្ល 
ជាជនពិការ។ ស្ត្ីដ្លបានបដិស្ធត្ូវយកទៅដក់គុក ធ្វើទារុណកម្ម និងបង្ខំឲ្យធ្វើការងរ 
ធ្ងន់ដ្លនៅឆ្ងាយពីផ្ទះសម្ប្ងរបស់ពួកគ្។ មានស្ត្ីមួយចំនួនបានសមា្លាប់ខ្លួន26។ ភាពមិន
សមស្បដទ្ទៀតនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំមាននៅក្នុងការសិក្សាស្វជ្វ 
របស់ Toy-Cronin ដ្លបានសរស្រថា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនោះ គឺមានភាពល្វីងជូរចត ់
យ៉ាងខា្លាងំចំពោះប្ជាជន១៧ម្សា27 ខណៈព្ល Huy លើកឡើងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ន្ប្ជា
ជនមូលដ្ឋានគឺ មានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍់ក្ុមមនុស្សដ្លគ្ 
បង្ហាត់សម្ប់ធ្វើការងរពិស្ស28។ Braaf រកឃើញភស្តតុាងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ
របស់ពួកខ្មរ្ក្ហមតូ្វបានប្ើប្ស់ដើម្បីប្ឆំងនឹង កុ្មជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនក្នងុការ 
លុបបំបាត់ចោលនូវសហគមន៍នៅក្នុងប្ជាជនខ្ម្រ29។

23 ខំប៉ូលី ឌី,  បៃវត្តិកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ (១៩៧៥-១៩៧៩) (ភ្នំពៃញោះ មជៃឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០០៧) ទំ៣២-
៣៥។ សូមមើល ជាទូទៅ, Nakagawa Kasumi, អំពើហិងៃសាយៃនឌ័រក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម៖ រឿងរា៉ាវរបស់អ្នករស់រានជីវិតពីរបប 
កម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ (១៩៧៥-១៩៧៩) (ភ្នំពៃញ: np, 2008); Sotheary Yim, "អតីតកាលនិងបច្ចុបៃបន្នកាលរបស់អ្នករស់
រាន មានជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខំ៖ បទពិសោធន៍ឆ្ពោះទៅរកការពៃយាបាល" (ភ្នំពៃញ៖ អង្គការសុីឌីភី និង Medica Mon-
diale, nd)។ ទោះជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបការដោយបង្ខំក៏ដោយ សូមមើល អង្គការយុវសន្តិភាព, នារីបដិវត្ត៖ រឿងរា៉ាវខ្មៃរ
កៃហមតាមរយៈកមា្មោភិបាលសៃី (ភ្នំពៃញ, ២០១២)។
24 Jacobson, Lost Goddesses, 223.
25 សូមមើលជាទូទៅ Farina So, The Hijab of Cambodia: ការចងចាំរបស់ស្តៃីចាមបនា្ទាប់ពីរបបខ្មៃរកៃហម (ភ្នំពៃញ៖ 
មជៃឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០១១); និង Rochelle Braaf, "អំពើហិងៃសាផ្លូវភៃទទៅលើនិគមជនភាគតិចក្នុងរបបខ្មៃរកៃហម" 
(ភ្នំពៃញ៖ អង្គការសុីឌីភី, ២០១៤)
26 សូមមើល Jacobson, Lost Goddesses, 230, អំពីទាហានពិការដៃលតៃូវបានផ្តល់ស្តៃីក្មៃងជាអំណោយ សមៃប់ការ 
ខំបៃឹងបៃងដើមៃបីបដិវត្ត។ សូមមើល ខំប៉ូលី ខំប៉ូលី ឌី,  បៃវត្តិកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ (១៩៧៥-១៩៧៩) (ភ្នំពៃញោះ 
មជៃឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០០៧) ទំ៣៣ អំពី ទារុណកម្មសមៃប់ការបដិសៃធមិនពៃមរៀបការជាមួយទាហាន និងការ 
ធ្វើអត្តឃាដរបស់កូនកៃមុំ
27 Toy-Cronin, "អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទំ.៥៤៨
28 Ratana C. Huy, "អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មៃរកៃហម" ស្វៃងរកការពិត 25 (2002): 26-28.
29 Braaf, "អំពើហិងៃសាផ្លូវភៃទទៅលើនិគមជនភាគតិច" x
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 ទំនងជាមានភាពមិនខុសគ្នាតាមតំបន់ អំពីគោលនយោបាយខ្ម្រក្ហមចំពោះ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំត្ូវបានយកមកអនុវត្ត30។ ន្ះវាប្ហ្លជាអាចជួយពន្យល់ពីការ 
និយយប្ប់របស់ Ponchaund ចំពោះរបៀបដ្លបុរស និងស្្តីវ័យក្ម្ងនៅក្នុងសហគមន៍ 
ទូទៅថាមាន "សមភាព និងសិទ្ធស្ិរើភាពក្នងុការជ្ើសរើសដ្គូរបស់ពួកគ្" ហើយព្លដ្ល 
មានយ៉ាងហោចណាស់១០គូ ត្ូវឆ្លងកាត់ជាផ្លូវការតាមសំណើសុំអនុញ្ញាត្តពីអង្គការ។ មា្ចាស់ 
ស្ុកជាអ្នកកំណត់កាលបរិច្ឆ្ទ និងទីកន្ល្ងសម្ប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្បសហគមន ៍
ន្ះ31។ ភាពផ្ស្ងគ្នាដ្លគួរឲ្យកត់សមា្គាល់មួយទៀតនៅក្នុងឯកសារ គឺការរៀបរាប់របស់ Le 
Vine អំពីលក្ខណៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងន្ះថាជា "ការប្មូល" ជាជាងការបង្ខិតបង្ខំដ្លលើក 
ឡើងថាការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ម្រក្ហម មិនខុសគ្នាពីការរៀបចំទុកដក់ដោយ 
ឪពុកមា្តាយទៅតាមប្ព្ណីនោះឡើយ32។  ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកស្វជ្វជាទូទៅយល់ស្បថា
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយពួកខ្ម្រក្ហម គឺវាខុសទាំងស្ុងពីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្ព្ណីដ្ល 
ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់នោះ ភាគច្ើនមិនមានជម្ើសពីសំណាក់ដ្គូ ដោយមិនមាន 
ការឯកភាពត្ឹមត្ូវ និងបានបង្ខំនៅក្នុងបរិសា្ថានដ្លតានតឹងចំពោះការគំរាមសមា្លាប់ ឬដក់ 
ទណ្ឌកម្មជាប្ចាំ។

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ រួមមានទាំង អំពើហិង្សាលើផ្លូវភ្ទក្នុងទំនាក់ទំនងផ្លូវ 
ភ្ទដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ចអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ហើយថ្មទំាងតូ្វបានបង្ខតិបង្ខ។ំ អ្នកស្វជ្វ 
បានបង្ហាញពីឯកសារចំពោះការអនុវត្តវិធីសាស្្តន្ះ។ Em ពិពណ៌នាពីផ្ទះតូចៗរៀបចំសម្ប់ 
គូស្ករដ្លគោរពតាមអាពាហ៍ពិពាហ៍សម័យខ្មរ្ក្ហម និងទណ្ឌកម្ម ឬក៏ការបាត់ខ្លនួដ្ល 
ប្ឈមដោយគូសាមុីភរិយដ្លបានបដិស្ធមិនព្មទទួលយកគ្នា នាព្លរាត្ីបនា្ទាប់ពី 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់រួចរាល3់3។ Ye ពិភាក្សាពីរបៀបដ្លបទបញ្ជាដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
សម្ចបាន ឈានទៅដល់ការរំលោភ និងអំពើហិង្សាលើផ្លវូភ្ទលើស្ត្ពីីសំណាក់សា្វាមីដ្ល 
បានរៀបចំទុកដក់ឲ្យ34។ ប្ធានបទន្ះ ថ្មទាំងត្ូវរក្សាទុកនៅក្នុងឯកសារភាពយន្តខា្នាត 
វ្ងមានឈ្មោះថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ពណ៌ក្ហមដ្លផលិតដោយលោក បា៉ាន់ រិទ្ធី សម្ប់មជ្ឈ
មណ្ឌលបុបា្ជាណាភ្នំព្ញនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២35។ 

30 សូមមើលជាទូទៅ, Katrina Natale, "'ខ្ញុអំាចមានអារម្មណ៍ថាពៃលឹងខ្ញុកំំពុងហោះចៃញពីក្នងុខ្លនួរបស់ខ្ញុ"ំ; Braaf, "អំពើហិងៃសា 
ផ្លូវភៃទទៅលើនិគមជនភាគតិច
31 Francois Ponchaund, កម្ពុជាឆ្នាំសូនៃយ (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978): 125-126.
32 Peg LeVine, ស្នៃហានិងការភ័យខ្លាច, 29.
33 Sokhym Em, "អ្នកគៃួពៃទៃយបដិវត្តក្នុងសៃុកតៃំកក់" ស្វៃងរកការពិត  35 (2002): 17-19
34 Beini Ye, "ការរៀបការដោយបង្ខំជាកញ្ចក់នៃការផ្លាស់ប្តូរជម្លាះក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា" Peace Review 23:4 (2011): 470.
35 ដដៃល
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 អ្នកស្វជ្វលើកសំអាងឡើងថាបុរសនិងស្្តី ជានិច្ចកាល បង្កើតជាជម្ើសប្ប 
យុទ្ធសាស្តដ្ើម្បីឲ្យបានរស់រានមានជីវិត តាមការទទួលយកដោយគ្មោនជំទាស់ចំពោះអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំន្ះ។ ហើយការប្ឆំងយ៉ាងហោចណាស់ព្យោយមបដិស្ធ វាគឺជារឿង 
ធម្មតា។ ច្បាស់ណាស់ ការសមា្លាប់ខ្លួនរបស់ស្្តីអាចត្ូវមើលឃើញនៅក្នុងខ្ស្ភាពយន្តន្ះ។ 
Toy-Cronin ចង្អុលបង្ហាញពីរបៀបដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ជាច្ើនរបស់នាងត្អូញត្អ្រយ៉ាង 
ជូរចត់ថាឪពុកមា្តាយរបស់ពួកគ្មិនត្ូវបានអនុញ្ញាត្តឲ្យបំព្ញតួនាទីតាមប្ព្ណីក្នុងការ 
រៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ក៏ដូចជាមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះឡើយ36។ ការរៀបអាពាហ៍
ពិពាហ៍ដោយបង្ខតូ្ំវចាត់ទុកដោយអ្នករងគ្ះជាច្ើនថាជាទង្វើមិនគោរពចំពោះដូនតា និង 
ឪពុកមា្តាយ។ ចំពោះស្ត្ីដ្លធំដឹងក្តីឡើងដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធឲ្យខាងត្បាននោះ គិតថា 
ការរួមភ្ទនៅក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍ទំាងន្ះគឺពិតជាប៉ះទង្គចិដល់ផ្លវូចិត្តយ៉ាងរន្ធត់ក្ល្ង។

 ទោះបីជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរបស់ខ្ម្រក្ហម ជាគោលនយោបាយជាតិ និង 
ស្ទើរត្ត្ូវបានអនុវត្តជាទូទៅ បើយោងទៅតាមការសិក្សាស្វជ្វនោះក៏ដោយ គ្មិនអាច 
កំណត់ បាននូវភាពរើករាលដលប៉ុនណានោះឡើយ។ McGrew ផ្តល់នូវការវាយតម្ល្យ៉ាង 
ម៉ត់ចត់មួយន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ផ្អ្កលើការគណនាចំនួនប្ជាជន និងការ 
ស្វជ្វ របស់នាង៖

 តើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខមំានភាពទូលំទូលាយដោយរបៀបណា? តាម 
 វិធីប្ៀបធៀប បានគ្វាយតម្លថ្ា ស្ត្សីម្ប់បម្ើការសប្បាយច្ើនជាង ២០០. 
 ០០០នាក់ ត្ូវបានយកធ្វើជាទាសករដោយទាហានជប៉ុន ក្នុងអំឡុងព្លសង្្គាម 
 លោកលើកទី២។ បើទោះបីជាការអនុវត្តទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្ុងក ៏
 ពិតម្ន ត្ចំនួនមនុស្សប្ហ្លជាអាចស្មើគ្នា។ ប្សិនបើនៅក្នុងភូមិដ្លមាន 
 ប្ជាជនចំនួន ១.០០០នាក់ មានមធ្យមភាគន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីរកុ្មក្នងុ 
 អំឡុងព្ល៤ឆ្នា ំដ្លខ្មរ្ក្ហមកាន់កាប់អំណាច ដោយមានស្្ត១ី៥នាក់តូ្វចូល 
 រួមក្នុងពិធីនីមួយៗ នោះបានស្ចក្តីថាមានស្្តី២១០.០០០នាក់ ប្ហ្លជាត្ូវ 
 បានបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងចំណោម ប្ជាជន៧លាននាក់ ។ 

 ទោះបីជាយ៉ាងណា អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្ើនត្ូវបានបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម 
 (ហើយវាច្បាស់ជានៅក្នងុចំនួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់)។ អ្នកស្វជ្វពិពណ៌នាយ៉ាង 
 ច្ើនអំពីគោលនយោបាយជាមួយការអនុវត្តជាប្ព័ន្ធ ទូលំទូលាយ និងបង្ខិតបង្ខ ំ

36 Toy-Cronin, "អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទំ.៥៤៨
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 ដោយហិង្សា។ គោលនយោបាយន្ះ គឺជាការបំផ្លាញនូវភាពថ្លថ្្នរូរបស់មនុស្ស និង 
 លុបបំបាត់ចោលនូវជំនឿវប្បធម៌ទាំងស្ុង ដោយរួមទាំងការមិនបានចូលរួមព ី
 គ្ួសារ និងដូនតាជាដើម។ ជនរងគ្ះភាគច្ើនមិនមានជម្ើសក្នុងការជ្ើស 
 រើសដ្គូ និងមិនបានផ្តល់ឲ្យនូវបរិសា្ថានដ្លជាកន្ល្ងសម្ប់ការព្មពៀងនិង 
 មានសារៈសំខាន់កើតមានឡើយ និងត្ូវបានបង្ខំនៅព្លដ្លការយល់ព្មត្ូវ 
 បានបដិស្ធន៍។ គូសា្វាមីភរិយដ្លគ្រៀបចំឲ្យ ត្ូវបង្ខំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្ត ី
 ប្ពន្ធ ដ្លបណា្តាលឲ្យមានការរំលោភបំពានលើផ្លូវភ្ទ និងទម្ង់ផ្ស្ងៗន្អំពើ 
 ហិង្សាលើផ្លូវភ្ទក៏ដូចជាការប៉ះទង្គិចផ្ន្កសតិអារម្មណ៍ផងដ្រ។

២.៣ អាពាហ៍ពិពាហ៍កេយការដួលរលំនេរបបខ្មេរកេហម (កេយឆ្នាំ 
១៩៧៩)

 របបខ្មរ្ក្ហមបានបរាជ័យក្មសា្នាដ្កងទ័ពវៀតណាមនៅថ្ងទី្៧ មករា ១៩៧៩។ 
ប៉ុនា្មោនថ្ង្បនា្ទាប់ពីការដួលរលំ ត្ូវបានចាត់ទុកជាអំឡុងព្លន្ភាពចលាចល និងលំហូរចូល 
ន្ប្ជាជនទាំងអស់ ខណៈព្លដ្លប្ជាជនបានវិលត្ឡប់ទៅកាន់លំនៅដ្ឋានដើមរបស ់
ពួកគ្វិញ ហើយគួ្សារបានចាប់ផ្តើមកិច្ចការបង្កបង្កើនផលឡើងវិញជាមួយនឹងសមាជិកដ្ល 
នៅរស់។ គោលនយោបាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរបស់ខ្ម្រក្ហមកាន់ត្ធ្វើឲ្យមានភាព 
ចលាចលកាន់ត្ខា្លាំង។ ការសិក្សាស្វជ្វ ចង្អុលបង្ហាញថា មិនមានគោលនយោបាយថា្នាក់ 
ជាតិណាមួយដ្លបង្កើតឡើង ដោយរដ្ឋាភិបាលបណោ្តាះអាសន្នក្យការដួលរលំន្របបន្ះ 
ដោយបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ពី ឋានៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ឬក៏ជម្ើសក្នុងការរំលាយ
ចោលណាមួយនោះទ្សម្ប់គូសា្វាមីភរិយ37។ ហ្តុន្ះ គូសា្វាមីភរិយទំាងអស់គួរតូ្វបាន
ផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការពិភាក្សាពីឋានៈន្អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគ្។

 នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០ និងទសវត្សឆ្នាំ២០០០ មិនបានបញ្ជាក់ពីភាព  
ច្បាស់លាស់ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខនំោះទ្។ ត្ផ្ទយុមកវិញ វាបានចង្អលុបង្ហាញពីអត្ 
ដ៏ខ្ពស់ន្ម្គ្ួសារជាស្ត្ីភ្ទក្នុងសម័យនោះទៅវិញ។ ក្តីបារម្ភខា្លាំងមួយនៅក្នុងទសវត្សឆ្នា ំ
១៩៩០ គឺជាសមាមាត្ន្គ្ួសារនៅតាមជនបទដ្លគ្ប់គ្ងដោយស្្តី មានអត្ខ្ពស់ 

37 ការសៃវជៃវរបស់ Toy-Cronin លើកឡើងថាការរៀបការមិនបានធ្វើតាមនីតិវិធីចុះបញ្ជីសៃបចៃបាប់ណាមួយទៃ (សូមមើល 
"អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទំ.៥៤៨)។ គៃមិនឃើញមានការលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយថា្នាក់ជាតិណាមួយក្នុងឯ
កសារស្តីពីការអភិវឌៃឍន៍នៅក្នុងរបបនោះទៃ ដូចជារបាយការណ៍របស់ Ledgerwood សមៃប់ UNICEF ("ការវិភាគសា្ថានភាព
ស្តៃីក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា" [1992]); Peter Utting ចនោ្លាះក្តីសងៃឃឹមនិងអសន្តិសុខ៖ ផលវិបាកសង្គមនៃដំណើរការសន្តិភាពនៅក
ម្ពុជា, (New York:  United Nations Research Institute for Social Development [UNRISD], 1994); របាយការណ៍ឆ្នាំ១៩៩៥ 
របស់អង្គការ UNICEF, "ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាន់តៃបៃសើរ៖ ការវិភាគសា្ថានភាពកុមារនិងស្តៃីក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា"
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រហូតដល់៣០% ទៅ ៣៥%ន្គ្ួសារសរុប និងកើនដល់៥០% នៅតាមភូមិមួយចំនួន38។ 
តាមពិតទៅ នៅព្លដ្ល Ebihara បានត្ឡប់ទៅកាន់ភូមិសិក្សារបស់គត់នៅដើមទសវត្ស 
ឆ្នា១ំ៩៩០ ដោយមានស្្ត ី៨០.៥% ន្ប្ជាជនសរុប39។ ចំនួនដ៏ច្ើនលើសលុបន្ស្ត្ម្ីមា៉ាយ
នាព្លនោះ បានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីអត្មរណៈយ៉ាងច្ើនរបស់បុរសក្នងុអំឡុងព្លមាន 
ជម្លាះ និងនៅព្លដ្លស្ថតិនៅក្មរបបខ្មរ្ក្ហម ក៏ដូចជាការភៀសខ្លនួរបស់បុរសដើម្បី 
ស្វ្ងរកការងរធ្វើ និងបុរសដ្លមានកាយសម្បទាគ្ប់គ្ន់ត្ូវក្ណ្ឌធ្វើជាទាហាន40។ 

 អ្វដ្ីលមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នងុឯកសារទំាងនោះ គឺទំនាក់ទំនងដ្លអាចទៅរួចរវាង 
ចំនួនដ៏ច្ើនលើសលុបរបស់ស្ត្ីជាម្គ្ួសារ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដ្លត្ូវរំលាយ 
ចោល។ ជាពិស្សស្្តីម្មា៉ាយត្ូវបានប្ើនៅក្នុងភាសាខ្ម្រ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីស្្តីដ្ល 
ធា្លាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុន្ត្មិនមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតទ្ដោយសារត្ការសា្លាប់ ការរស់ 
នៅផ្ស្ងគ្នា ឬការល្ងលះជាដើម។ ទោះជាមិនបានបញ្ជាក់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក ៏
ដោយ ត្តាមការសិក្សាស្វជ្វរបស់ Sato រកឃើញថា ប្ទ្សកម្ពុជាមិនមានកម្មវិធីរដ្ឋា 
ភិបាលគំទ្ដល់ស្ត្ីម្មា៉ាយដ្លមានកូនឡើយនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០។ ទោះបីជាការ 
ពិតថា តាមទមា្លាប់ស្ត្ីជាមា្តាយបានយកកូនមកចិញ្ចឹមនៅព្លល្ងលះ ហើយជាតួយ៉ាងគ្មោន 
ស្ត្ីជាមា្តាយណាមា្នាក់បានទទួលប្ក់ចិញ្ចឹមកូនពីសា្វាមីមុនរបស់ពួកគត់ឡើយ41។ ជាថ្មីម្តង 
ទៀត ខណៈដ្លមិនបានដោះស្យជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំធ្វើឡើងដោយខ្ម្រ 
ក្ហម មានរបាយការណ៍ដទ្ទៀតនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ២០០០ ពិភាក្សាទៅលើក្រ តំណ្ល 
ន្ភាពកំណាចឃោរឃៅន្ការកើនឡើងន្អំពើហិង្សាក្នងុគួ្សារ ពហុពន្ធភាព និងការចាក 
ចោលបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្មរ្ក្ហម42។ ហើយលទ្ធផលន្ចំនួនដ៏សម្បើមរបស់ស្ត្ីជា

38 Jacqueline Desbarats, "អ្នករស់រានមានជីវិតកាន់តៃចៃើនឡើង៖ ការផ្លាស់ប្តូរចំនួនបៃជាជនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា ១៩៧៥-
១៩៩៣" អត្ថបទសមៃប់កម្មវិធីការសិកៃសាអំពីអាសា៊ាននៃ Temple Arizona State University (១៩៩៥) ទំ.១២៦
39 Alexander Hinton, "'ហួសពីការឈឺចាប់--ភាពភ័យខ្លាចអំពើបៃល័យពូជសាសន៍កៃមរបបខ្មៃរកៃហម៖ ទសៃសនៈចៃញ 
ពីការងររបស់ May Ebihara,"នរវិទៃយានិងសហគមន៍ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា៖ ការឆ្លុះបញ្ចោំងអំពីការងររបស់ May Ebihara, John 
Marston, ed. (Caulfield: Monash University Press, 2011): ដោយដកសៃង់ Ebihara, ៥៩។ គួរឲៃយភា្ញាក់ផ្អើលណាស់ ដៃល 
Ebihara មិនបានពិនិតៃយមើលទៅលើការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងអំឡុងពៃលដៃលគាត់តៃឡប់មកភូមិសា្វាយក្នុងអំឡុងទសវតៃស
ឆ្នាំ១៩៩០។ 
40 Utting, ចនោ្លាះរវងក្តីសងៃឃឹមនិងអសន្តិសុខ, ទំ.៩៣-៩៤
41 Nao Sato, "សមាសភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធការងររបស់មៃគៃួសារជាស្តៃី៖ ករណីសិកៃសានៅភូមិជនបទក្នុងខៃត្តសៀមរាប 
បៃទៃសកម្ពុជា" ស៊ៃរីអត្ថបទលៃខ ១១, Afrasian Center for Peace and Development Studies, Singha, Japan, 2006: 21-22។ 
សូមមើល Desbarats, "អ្នករស់រានមានជីវិតកាន់តៃចៃើនឡើង" ដៃលពិភាកៃសាអំពីរបៀបដៃលបៃជាជនជនបទជាង៩៧% 
ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៦ កា្លាយទៅជាកៃុមសាមគ្គីដៃលមានបៃយោជន៍ក្នុងការផ្តល់នូវសំណាញ់សុវត្ថិភាពសមៃប់ស្តៃីមៃមា៉ាយនិងកុមារ
កំពៃដ៏ចៃើនលើសលប់។ មុនឆ្នាំ១៩៨៩ គោលនយោបាយទាំងនៃះតៃូវបានគៃបោះបង់ចោល ដោយសារតៃការវត្តមានកម្មវិ
ធីសៃដ្ឋកិច្ចសៃរី ធ្វើឲៃយស្តៃីទទួលយកការងររបស់បុរសតៃូវជួលកមា្លាំងការងររបស់មនុសៃសបៃុស។ មិនមានគៃបដណ្តប់អំពីកា
ររៀបការដោយបង្ខំទៃ។
42 Cathy Zimmerman, "'ចានក្នុងរាវតៃងរណ្តំ': អំពើហិងៃសាក្នុងគៃួសារក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា" (ភ្នំពៃញ៖ មូលនិធិអាសុីបៃចាំនៅ 
កម្ពជុា, ១៩៩៤); Jan Ovesen, Ing-Britt Trankell, and Joakim Ojendal,  "នៅពៃលដៃលផ្ទះកា្លាយជាកោះ៖ ការរៀបចំសង្គមនិងរចនា 
សម្ពន័្ធអំណាចនៅតំបន់ជនបទក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា" របាយការណ៍សៃវជៃវផ្នៃកនរវិទៃយាវបៃបធម៌ Uppsala លៃខ១៥ (១៩៩៦)។
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ម្គ្ួសារ បានធ្វើឲ្យឈានដល់ការឲ្យនិយមន័យជាថ្មីទាំងស្ុងចំពោះតួនាទីយ្នឌ័រ ដោយ
សារត្ស្ត្ីបានបំព្ញតួនាទីទាំងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកថ្រក្សាផ្ទះសម្ប្ង ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការ 
សម្ចចិត្តនៅក្នុងគ្ួសារទាំងមូល43។

 ការសិក្សាស្វជ្វរបស់ Bricknell គឺជាការសិក្សាមួយដ្លពិនិត្យមើលទៅលើ 
ផលវិបាកន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ បនា្ទាប់ពីការដួលរលំរបបខ្ម្រក្ហម។ សារណារបស់ 
គត់ ពិនិត្យទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សារជាថ្ម ី និងការល្ងលះនៅដោយសារត្ការចាក 
ចោល ពហុពន្ធភាព និងការរំលោភបំពាននៅក្នុងបរិបទន្ភាពច្បូកច្បល់សង្គមដ្លបន្ត 
រហូតដល់ឆ្នា១ំ៩៩៨ និងជាលទ្ធផលន្ចំនួនដ៏ច្ើនលើសលុបន្សមាមាត្របស់ស្ត្ទីៅនឹង 
បុរសនៅព្លដួលរលំរបបនោះ។ ការលើកសំអាងអំពីតួនាទីសង្គមរបស់ស្្តីនៅត្បន្តចាត់
ទុកជាការប្ឆំងនឹងទំនាក់ទំនងជាឪពុកមា្តាយ និងទំនាក់ទំនងរវាងប្តប្ីពន្ធដ្លមានសុខដុម 
រមនា។ ការល្ងលះ និងភាពជាស្ត្ីម្មា៉ាយបានបន្សល់នូវសា្លាកសា្នាមទុរយសក្នុងសង្គម និង 
រឹតត្បឹតដល់ការទទួលបានប្ភពសំខាន់ន្អំណាចនិងឋានៈ។ "ស្្តីម្មា៉ាយ" ត្ូវបានឲ្យតម្ល្ 
ក្នុងសង្គមថាជានិមិត្មសញ្ញាមិនល្អចំពោះអនាគត  ពីព្ះតាមនិយមន័យ ស្ត្ីទាំងន្ះបាន 
ងកច្ញពីច្បាប់ស្ីក្នុងទំនាក់ទំនងគ្ួសារដ្លមានសុខដុម និងភាពរួបរួមគ្នា។ ការរៀប 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាថ្មីក្យការដួលរលំន្របបន្ះ ត្ូវបានសង្ក្តឃើញថាជាការសង្្គោះព ី
ភាពមិនល្អសម្ប់គោលបំណងជាច្ើន។ Bricknell លើកឡើងថា ក្យរបបនោះ ស្្តបីាន 
បន្តបង្កើតជម្ើសជាយុទ្ធសាស្្តរួមមានទាំងយល់ព្មធ្វើជាប្ពន្ធទីពីរ ឬទីបីជាមួយនឹង 
ឋានៈទាប។ ស្្តីផ្ស្ងទៀតបានព្យោយមរកមធ្យោបាយដោះស្យហ្តុផលកម្មពៀរន្ការ 
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ តាមរយៈការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាថ្មីតាមការជ្ើសរើស និង 
មានការចូលរួមពីដូនតា និងឪពុកមា្តាយតាមរយៈពិធីប្ព្ណីផ្ស្ងៗ44។

 យោងតាមការសិក្សាស្វជ្វសរុប អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំបានបង្កើតឲ្យមាន
ផលវិបាកលើយ្នឌ័រ និងផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌ ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំង
ទៅលើស្្តី និងកូនរបស់ពួកគត់។ ផលវិបាកទាំងន្ះ រួមមានទាំងផ្ន្កផ្លូវចិត្តផងដ្រ។ Ye 
បង្ហាញពីភាពឯកោផ្លូវអារម្មណ៍ ដ្លអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ
បង្ខំបានឆ្លងកាត់ ជាពិស្សគឺស្្តី និងរបៀបដ្លការប៉ះទង្គិចន្ះបានផ្ទ្រទៅកាន់កូនរបស់
ពួកគត4់5។ Kogure បានពិភាក្សាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើការសិក្សារបស់ក្ម្ងដោយសារ 

43 Desbarats, "អ្នករស់រានមានជីវិតកាន់តៃចៃើនឡើង" ទំ.២០។
44 Bricknell, Bricknell, "'ចានក្នុងរាវតៃងរណ្តំ"' ទំ.២៦៥-៧០។
45 Ye, "ការរៀបការដោយបង្ខំជាកញ្ចក់" ទំ.៤៧១
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អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ4ំ6។ ការសិក្សាស្វជ្វកន្លងមកមិនបានពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្តរូមនោ
សញ្ចត្នា សតិអារម្មណ៍ ឬឥរិយបថ និងផលប៉ះទង្គចិទៅលើបុរស អត្តសញ្ញាណបុរស ឬការ 
ឲ្យនិយមន័យភាពជាបុរសដោយយោងតាមគោលនយោបាយន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងទំនាក ់
ទំនងជាប្តីប្ពន្ធដោយបង្ខិតបង្ខំទ្។

 វាបង្ហាញមិនច្បាស់លាស់ទ្ថា មានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខចំំនួនបុ៉នា្មោនដ្លនៅ 
ត្មិនមានការបាក់ប្ក និងចំនួនប៉ុនា្មោនត្ូវរំលាយបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម។ 
ភស្តតុាងតាមការរៀបរាប់ បង្ហាញថាប្ហ្លជាពាក់កណា្តាលន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ទំាងអស់នោះ 
ត្ូវបានរំលាយចោល47។ ផ្ទុយទៅវិញ បើតាមសំណាករបស់ LeVine បង្ហាញពីលទ្ធផលលើស 
ពី៨០% (១៥៨ ន្ ១៩២ករណី) ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍បានគិតថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួក 
គ្ដោយខ្ម្រក្ហម ជាការរៀបចំដោយមានតម្ល្អាចទទួលយកបានតាមច្បាប់ ជាមួយនឹង 
ចំនួនដូចគ្នាន្អ្នកបន្តរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់សព្វថ្ង4្8។ អត្ន្ះ គឺខ្ពស់ជាងច្ើនលើស 
ពីការបង្ហាញរបស់អ្នកសិក្សាស្វជ្វដទ្ទៀត។

 ការសិក្សាស្វជ្វរបស់ Toy-Cronin ពិភាក្សាពីមូលហ្តុជាច្ើនថាហ្តុអ្វីបាន
ជាគូប្តីប្ពន្ធជាច្ើននៅត្បន្តរស់នៅជាមួយគ្នា ដោយផ្តាតសំខាន់លើការយកចិត្តទុកដក់
ចំពោះស្ី្ត៖ បំណងប្ថា្នាដើម្បីរក្សាគ្ួសាររហូតដល់ព្លកូនកើតមកដោយចំណងអាពាហ ៍
ពិពាហ៍ ភាពចាំបាច់ហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្ូវការការពារ និងការថ្រក្សាទៅវិញទៅមក ឬការជះ
ឥទ្ធិពលទៅលើវប្បធម៌ប្ឆំងនឹងការប្កបាក់គ្នា។ ប៉ុន្ត្គត់បានលើកឡើងថា ភស្តុតាង 
ដ្លគូស្ករបន្តរស់នៅជាមួយគ្នា មិនបានលុបបំបាត់ចោលនូវការពិតដ្លគូសា្វាមីភរិយ គឺ 
ជាជនរងគ្ះ ន្គោលនយោបាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ម្រក្ហម
ឡើយ៖ "ចំពោះប្ជាជនកម្ពុជា ឥទ្ធិពលនៅត្បន្តនៅលើការពិភាក្សាអំពីឋានៈន្អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ន្ះ បង្កប់នូវភាពឃោរឃៅដ្លគ្បានប្ើប្ស់ ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំក្នុងការរៀបអាពា
ហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ ំ និងក្តឈឺីចាប់ដ្លជាលទ្ធផលន្ការមិនមានប្រព្ធពិធីសំខាន់ៗនៅក្នងុ 
វប្បធម៌កម្ពុជា49។ ការរកឃើញន្ះត្ូវបានសន្មត់ថាកើតមានឡើងទាំងទៅលើបុរសនិងស្្តី

46 Katsuo Kogure, "ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាកៃមរបបប៉ុលពត" អត្ថបទលៃខ ៨០៥, វិទៃយា
សា្ថានសៃវជៃវសង្គមនិងសៃដ្ឋកិច្ច, Osaka University, ខៃមិនា ២០១១។ សូមមើលជាទូទៅ Nigel P. Field, "ការផ្ទៃរការប៉ះ
ទង្គិចផ្លូវចិត្តឆ្លងជំនាន់ ដៃលកើតចៃញពីរបបខ្មៃរកៃហម៖ ទសៃសនៈចំណងភា្ជាប់" សា្នាមរបួសលាក់មុខរបស់កម្ពុជា៖ ចិត្តវិទៃយានៃ
ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្នុងកៃយរបបខ្មៃរកៃហម, Beth Van Schaack, Daryn Reicherter និង Youk Chhang, editors (ភ្នំពៃញ៖ 
មជៃឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០១១)៖ ទំ.៧០-៨៥។
47 McGrew, "ស្តៃីកម្ពុជានៅឆ្នាំសូនៃយ" 
48 LeVine, ស្នៃហានិងការភ័យខ្លាច, ទំ.២៦, ៨៧
49 Toy-Cronin, "អ្វីទៅជាការរៀបការដោយបង្ខំ?" ទំ.៥៥៥, ៥៨៦
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ដ្លនៅរស់រានមានជីវិតពីគោលនយោបាយខ្មរ្ក្ហម ចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ 
បង្ខំ និងទំនាក់ទំនងជាប្តីប្ពន្ធន្ះ។

២.៤ "អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ"ំ ជាការចោទបេកាន់នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក

 អ.វ.ត.ក តូ្វបង្កើតឡើងនៅក្នងុឆ្នា ំ២០០៦ ដើម្បីកាត់ទោសម្ដឹកនំាជានខ្ពស់ និង 
អ្នកទទួលខុសតូ្វខ្ពស់បំផុតចំពោះឧកិ្ដ្ឋកម្មសង្្គាម និងឧកិ្ដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សជាតិប្ពឹ្ត្ត 
ដោយរបបខ្មរ្ក្ហមនៅរវាងថ្ង ្១៧ ម្សា ឆ្នា១ំ៩៧៥ និងថ្ង៧្ មករា ឆ្នា១ំ៩៧៩50។ តុលាការ 
ន្ះបានសម្ចសំណំុរឿងមួយ ក្នងុចំណោម៤សំណំុរឿងដ្លក្នងុនោះ សំណំុរឿង០០២ 
តូ្វបានបំប្កជាការជំនំុជម្ះតូចៗដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធី អាស័្យដោយអាយុបុគ្គល 
ត្ូវចោទកាន់ត្ជរាណាស់ទៅហើយ (បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងវ័យ៨០ឆ្នាំ)។ ដីការបញ្ជូនរឿងទៅ 
ជំនំុជម្ះចំពោះសំណំុរឿង ០០២ រួមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខដ្ំលជាគោលនយោបាយ 
មួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង៥ ប្ើប្ស់ក្នុងរបបនោះ ដើម្បីអនុវត្តគោលបំណង 
ឧក្ិដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ការចោទប្កាន់ទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការចាប់រំលោភនៅ 
ក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍ទំាងនោះ  ដ្លបានដក់ក្នងុដីកាបញ្ជនូរឿងទៅជំនំុជម្ះថាជា "បទបញ្ជា 
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍" នោះ នឹងត្ូវបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងបនា្ទាប់០០២-០២ ជា "អំពើ 
អមនុស្សធម៌ផ្ស្ងៗ" ក្មបទឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សជាត5ិ1។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ 
មានចំនួនដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណីច្ើនបំផុតទី២ ក្នុងសំណុំរឿង០០២ បនា្ទាប់ពីសំណុំរឿង
ផ្លាស់ប្តូរទីកន្ល្ងរស់នៅដោយបង្ខ។ំ ថ្មីៗ ន្ះ ព្ះរាជអាជា្ញាបានស្នើឲ្យមានការសុើបអង្កត្ទៅ 
លើករណីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ក៏ដូចជាការរំលោភនៅក្នុងនិងនៅក្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ដោយបង្ខសំម្ប់សំណំុរឿង ០០៤។ បញ្ហាន្ះ បង្ហាញពីការយល់ដឹងកាន់ត្ខា្លាងំឡើងចំពោះ 
វិសាលភាពន្អំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទថាជាឧបករណ៍ប្ើប្ស់ដោយរបបនោះដើម្បីដក់ការត្ួត
ត្ និងធ្វើឲ្យមានការភ័យខា្លាចដ្លជាផ្ន្កមួយន្វិនាសកម្មជាទូទៅ52។

  Toy-Cronin បានបង្ហាញពីរបៀបដ្លអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងប្ទ្ស 
កម្ពុជាមានលក្ខណៈពិស្ស ដោយហ្តុថាជនរងគ្ះមានទាំងបុរសនិងស្ត្ី បើទោះបីជា 

50 កិច្ចពៃមពៃៀងរវងអង្គការសហបៃជាជាតិនិងរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសតាមចៃបាប់កម្ពុជាទៅលើឧកៃិដ្ឋ
កម្មដៃលបង្កឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ (កក្កដា ២០០៣, ផ្តល់សចា្ចោប័ននៅថ្ងៃទី១៩ តុលា ២០០៤), ចូលយក 
ឯកសារនៅថ្ងៃទី២៨ កក្កដា ២០១៤ http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/agreement/5/។ សមៃប់សាវតាព័ត៌មានអំពី 
អ.វ.ត.ក សូមមើល John D.Ciorciari, ed., តុលាការខ្មៃរកៃហម (ភ្នំពៃញ៖ មជៃឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ២០០៦)។
51 ដីកាដំណោះសៃយ សំណុំរឿង 002/19-9-2007-ECCC-OCIJ, កថាខណ្ឌ 843-44, 1430, 1441.
52 សៃចក្តីបៃកាសព័ត៌មាន, "សហពៃះរាជអាជា្ញាអន្តរជាតិសំណូមពរឲៃយមានការសុើបអង្កៃតអំពើហិងៃសាយៃនឌ័រនិងផ្លូវភៃទ 
ក្នុងសំណុំរឿង០០៤" (ថ្ងៃ២៤ មៃសា ២០១៤) ចូលមើលឯកសារនៅថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤ www.eccc.gov.kh/en/articles/
internationalco-prosecutor-requests-investigation-alleged-sexual-and-gender-based-violence 



36
ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

គត់បានកំណត់ឧក្ិដ្ឋកម្ម ក្មរបបខ្ម្រក្ហមន្ះ នៅក្នុងបរិបទន្ច្បាប់ព្ហ្មទណ្ឌអន្តរ 
ជាតិ និងករណីដ្លធា្លាប់កើតមានពីមុនជាពិស្សនៅក្នុងតុលាការពិស្សន្ប្ទ្សស្រា៉ា 
ឡូអូន និងសាលាក្តីអន្តរជាតិប្ទ្សរវា៉ាន់ដក៏ដោយ។ ដូចគ្នាដ្រ N. Anderson បង្ហាញព ី
ទស្សនៈខាងផ្លូវច្បាប់លើភស្តុតាងជាឯកសារដ្លបានចងក្ងទាំងឡាយ ដ្លមានរហូត 
មកដល់ឆ្នាំ២០១០ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្កាន់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅ អ.វ.ត.ក53។
N. Anderson បានលើកឡើងអំពីករណីន្ះតាំងពីដើមមក (នៅមុនព្ល អ.វ.ត.ក មិនទាន់  
តូ្វបានបង្កើតឡើងនៅឡើយ) ថាហ្តុអ្វបីានជាឧកិ្ដ្ឋកម្មយ្នឌ័រ គួរតូ្វបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ 
និងសង្កត់ធ្ងន់ នៅក្នងុការសីុបអង្កើតនិងការយកមកកាត់ស្ចក្ត5ី4។ Natale ពិនិត្យមើលទៅលើ 
ឧក្ិដ្ឋកម្មផ្លូវភ្ទនិងឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រ ដ្ល អ.វ.ត.ក មិនបានគ្បដណ្តប់ នៅក្នុងដីកា 
បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្ះសម្ប់សំណុំរឿង ០០២-០២ (ដូចជាការរំលោភនៅក្អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខ5ំ5) ប៉ុន្ត្ វាជាអ្វីដ្លមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងឲ្យបានកាន់ត្ព្ញ
ល្ញអំពីបរិបទន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុងរបបនោះ។ Braaf ពង្ីកការសិក្សាស្វជ្វដើម្បី 
បញ្ចលូអំពើហិង្សាផ្លវូភ្ទប្ឆំងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម ដោយបានលើក 
សំអាងថា "មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំត្ូវបាន
ប្ើដើម្បីប្ឆំងនឹង ក្ុមជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងការលុបបំបាត់សហគមន៍នោះឲ្យទៅជា 
ប្ជាជនខ្ម្រទាំងអស់" ដ្លការអនុវត្តប្បន្ះត្ូវបានផ្តល់និយមន័យតាមអន្តរជាតិថាជា 
អំពើប្ល័យពូជសាសន5៍6។

 កុ្មអ្នកស្វជ្វនិងអ្នកអនុវត្ត គឺជាអ្នករិះគន់យ៉ាងចាស់ដ្ អំពីរបៀបដ្ល អ.វ.ត.ក 
ចាត់ការចំពោះឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រក្នុងភាពទូលំទូលាយខា្លាំង និងចាត់ទុកករណីអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជាករណីដោយឡ្ក។ De Langis ពិនិត្យឡើងវិញទៅលើដំណើរការដ្ល 
តូចចង្អៀត និងពោរព្ញដោយភាពសា្ទាក់ស្ទើរនៅក្នងុការវិនិច្ឆយ័លើឧកិ្ដ្ឋកម្មយ្នឌ័ររួមទំាង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខនំៅក្នងុ អ.វ.ត.ក ផងដ្រ ហើយគត់ថ្មទំាងបង្ហាញអំពីស្តង់ដអន្តរ 
ជាតិដ្លធានាអំពីសិទ្ធិក្មអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្ង់ន្រើសអើងប្ឆំងនឹង 
ស្ត្ ី(CEDAW) និង ស្ចក្តសីម្ចរបស់កុ្មបឹ្ក្សាសន្តសុិខ អំពីស្្ត ីសន្តភិាព និងសន្តសុិខ 
ក្នុងព្លជម្លាះ និងក្នុងព្លស្ថិតនៅក្មរបបដ្លមានការជិះជាន5់7។

53 Natalae Anderson, "អនុសៃសារណៈ ស្តីពី៖ ការចោទបៃកាន់ការរៀបការដោយបង្ខំជាឧកៃិដ្ឋកម្មបៃឆំងមនុសៃសជាតិ" 
មជៃឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា, ថ្ងៃទី២២ កញ្ញា ២០១០, ចូលមើលឯកសារនៅថ្ងៃទី២៧ កក្កដា ២០១៤ http://www.d.dccam.
org/Abouts/Intern/Natalae_Forced_marriage.pdf.
54 Katrina Anderson, "ការបៃើបៃស់ការផៃសះផៃសាមិនតៃឹមតៃូវ៖ ការឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិងៃសាផ្លូវភៃទកៃមរបបខ្មៃរកៃហម" 
ទសៃសនាវដ្តីយុត្តិធម៌សង្គម Seattle 3:2 (2005): 785-832.
55 Natale, "'ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាពៃលឹងខ្ញុំកំពុងហោះ"
56 Braaf, "អំពើហិងៃសាផ្លូវភៃទទៅលើនិគមជនភាគតិច" x.
57 Theresa de Langis, "ឱកាសដៃលបាត់បង់មួយ, ក្តីសងៃឃឹមចុងកៃយ? ការកាត់ទោសឧកៃិដ្ឋកម្មផ្លូវភៃទកៃមរបបខ្មៃរ
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

 Studzinsky ដ្លបំព្ញការងរជាម្ធាវើដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណីនៅ អ.វ.ត.ក 
សម្ប់រយៈមួយនោះបានរិះគន់ទៅលើការប្ើពាក្យ "បទបញ្ជារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍" នៅ
ក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្ះក្នុងសំណុំរឿង០០២ ជាជាងការប្ើពាក្យ "អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខ"ំ ដោយបានលើកជាទឡ្ហកីរណ៍ថាពាក្យប្បហ្នងឹធ្វើឲ្យថយភាពធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ 
"ឧក្ិដ្ឋកម្មទ្ង់ទ្យធំ និងជាប្ព័ន្ធប្ឆំងនឹងប្ជាជនសុីវិល"។ គត់បន្តលើកឡើងថា 
ចំណាត់ថា្នាក់តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការរំលោភនៅក្នុងអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំថាជា "អំពើអមនុស្សធម៌ផ្ស្ងទៀត" ក្មឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សជាតិគឺ 
"មិនទាន់គ្ប់គ្ន់" និង "មិនបានពិចារណាឲ្យគ្ប់ជ្ុងជ្យអំពីផលវិបាកន្ការមានផ្ទ្
ពោះ និងភាពជាទាសករផ្លូវភ្ទ" ទ5្8។

 បញ្ហាន្ះ មិនម្នគ្ន់ត្ជាការពិចារណាផ្លូវច្បាប់សាមញ្ញនោះទ្ ត្ថ្មទាំង 
មានការពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិ មនុស្ស សន្តិភាព និងសន្តិសុខ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាផងដ្រ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ២០១១មក 
ការិយល័យតំណាងពិស្សរបស់អគ្គល្ខាធិការអង្គការសហប្ជាជាតិទទួលបន្ទុកលើអំពើ 
ហិង្សាលើផ្លវូភ្ទនៅក្នងុព្លមានជម្លាះ បានជមុ្ញឲ្យតុលាការប្ើប្ស់នូវរាល់ធនធានទំាងអស់ 
ដើម្បីលាតត្ដងពីឧក្ិដ្ឋកម្មផ្លូវភ្ទ រួមមានទាំងការសុើបអង្ក្ត និងការពង្ីកវិសាលភាព 
ដ្លអាចធ្វើការកាត់ទោសបាន ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវការទទួលសា្គាល់ឲ្យបានគ្ប់គ្ន់ និង 
សណំងខចូខាតដលជ់នរងគ្ះ59។ លើសពនី្ះ នៅក្នងុការអង្កត្សន្នដិ្ឋានលើរបាយការណ៍
បោះពុម្ពលើកទី៤ និងទី៥ របស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ គណៈកម្មការន្អនុសញ្ញាស្តីពីការ 
លុបបំបាត់រាល់ទម្ង់ន្ការរើសអើងប្ឆំងនឹងស្ត្ី (CEDAW) អំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពជុារៀបចំបង្កើត ផ្នការសម្មភាពថា្នាក់ជាតិសម្ប់ស្ត្ ីសន្តភិាព និងសន្តសុិខស្បជាមួយ 
នឹងស្ចក្តីសម្ចរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិល្ខ ១៣២៥ និងស្ចក្តីសម្ចភា្ជាប់ជាមួយ 

កៃហម" ទសៃសនាវដ្តីចៃបាប់និងគោលនយោបាយកម្ពុជា ២ (២០១៤)៖ ទំ.៣៩-៤៣។ សូមមើលអត្ថបទដោយអ្នកនិពន្ធដដៃល 
អំពី "លទ្ធផលនៃការសិកៃសាអង្កៃតបឋមទៅលើ អ.វ.ត.ក អំពីរំញោចយៃនឌ័រក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជា" (ភ្នំពៃញ៖ អង្គការសុីឌីភី, ២០១១), ចូលមើលឯកសារនៃថ្ងៃទី២៨ កក្កដា ២០១៤ http://gbvkr.org/wp-content/
uploads/2013/01/Results-of-the-ECCC-Baseline-on-Gender-Sensitivity-in-Transitional-Justice-Processes-in-Cambo-
dia-20121.pdf 
58 Silke Studzinsky, "ខ្វាក់ភ្នៃកមា្ខាង? តើ អ.វ.ត.ក ជាគមៃូសមៃប់ការសុើបអង្កៃតនិងការដំណើរការទៅលើឧកៃិដ្ឋកម្មអំពើ
ហិងៃសាផ្លូវភៃទឬ? វិទៃយាសា្ថាន Gerda Werner៖ ស្តៃីនិយមនិងបៃជាធិបតៃយៃយ (២០១២),  ចូលមើលឯកសារនៃថ្ងៃទី២៨ កក្កដា 
២០១៤ http://www.gwi-boell.de/en/2012/04/16/blind-one-eye-icc-model-how-sexual-crimes-should-be-investigated-
and-treated
59 របាយការណ៍របស់អគ្គលៃខធិការស្តីពីអំពើហិងៃសាផ្លូវភៃទពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លាះ, ឯកសារអង្គការសហបៃជាជាតិS/2014/181 
(Mar. 13, 2014): "ចាប់តាំងពីចៃញរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំស្តីពីអំពើហិងៃសាផ្លូវភៃទនៅពៃលមានជម្លាះមក មិនមានបៃព័ន្ធណា
មួយរបស់រដា្ឋាភិបាល ចាត់វិធនការក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការចាត់ការទៅលើការកាត់ទោសជនដៃ 
ដល់ឲៃយមានបៃសិទ្ធភាពនៅឡើយទៃ"។
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សេចក្តីផ្តើម និងសាវតា២

នោះ។ គណៈកម្មការថ្មទាំងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ចំពោះការផ្តល់សំណងដ៏មានប្សិទ្ធភាព 
ដល់ជនរងគ្ះ។ សំណង រួមមានការជួសជុលការខូចខាតគ្ប់គ្ន់ និងការបញ្ចូលបញ្ហា 
ទំាងន្ះទៅក្នងុគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្្តជាតិ ក្នងុគោលបំណងដោះស្យអំពើហិង្សា 
ប្ឆំងនឹងស្ត្ ីនិងវិសមភាពយ្នឌ័រនាព្លបច្ចប្ុបន្ន60។ អស់រយៈព្លច្ើនជាង ៣០ឆ្នាចំាប់ 
តំាងពីការដួលរលំន្របបន្ះ និងផលវិបាកដ្លមិនងយនឹងសាបរលាបបាត់ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
ដោយបង្ខំលើតួនាទីនិងសុខមាលភាពរបស់បុរសនិងស្ត្ីជាច្ើននោះ សំណងសម្ប់ឧក្ិដ្ឋ 
កម្មន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខតូ្ំវដក់បញ្ចលូនៅក្មយុតា្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក ជា "សំណង 
សមូហភាពនិងនិមិត្តរូប"។ សំណងអាចធ្វើឡើងក្នុងទម្ង់ជាគម្ងក្ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះ 
ស្យតមូ្វការសម្ប់ប្ជាជនដ្លមានអាយុកាន់ត្ជរា និងដ្លមិនបានយកចិត្តទុកដក់ 
ជាយូរមកហើយ តាមរយះការពិចារណាទាក់ទងនឹងបញ្ហា សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងការអភិវឌ្ឍន ៍
ប្កបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 

60 សៃចក្តីសង្កៃតសន្និដា្ឋានស្តីពីរបាយការណ៍តាមកាលកំណត់លើកទី៤និងទី៥សមៃប់បៃទៃសកម្ពុជា, គណៈកមា្មោធិការសុីដ 
សម័យបៃជុំ៥៦, ឯកសារអង្គការសហបៃជាជាតិ CEDAW/C/KHM/CO/4-5 at 3-4 (2013).
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វិធិសាស្តេ៣

៣.១ គោលបំណងនេការសិកេសាសេវជេវ

 គោលបំណងសំខាន់ន្ការសិក្សាស្វជ្វន្ះគឺ ដើម្បីឲ្យយល់កាន់ត្ច្បាស់អំពី
បទពិសោធន៍ និងផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្មរបបខ្ម្រក្ហម 
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន តាមរយៈទិដ្ឋភាព ការឆ្លើយតបយ្នឌ័រ និងការដឹងអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវ
ចិត្ត។

៣.២ រចនាបទនេការសិកេសាសេវជេវ

 ការសិក្សាស្វជ្វន្ះ មានអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរចំនួន ១០៦នាក់ ដ្លពួកគត់  
ជាភាគីដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវ្ណីក្នងុករណី០០២ ន្ អ.វ.ត.ក។ ការសិក្សាស្វជ្វន្ះបានប្ើ 
វិធីសាស្្តរួមសម្ប់ការប្មូលទនិ្នន័យនិងការវិភាគ ដោយរួមបញ្ចលូនូវការស្ទង់មតិលក្ខណៈ 
ស្តង់ដរប្បបរិមាណវិស័យដ្លមានកំរងសំនួរចំនួន ៩៣ (ជាមួយឳកាសឆ្លើយប្បគុណ 
វិសយ័បន្តចិបន្តួច) រួមជាមួយនងឹការធ្វើបទសមា្ភាសប្បគណុវិសយ័លើករណសិីកស្ាចនំនួ ៨។ 
ការប្មូលទនិ្នន័យប្បបរិមាណវិស័យ មានបំណងកំណត់អំពី ភាពរាលដលគំរូនិង 
ប្ភ្ទនានាន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ ("តើមានចំនួនប៉ុនា្មោន" និង "មានទំហំប៉ុណា្ណា") រើឯការ 
ប្មូលទិន្នន័យប្បគុណវិស័យ មានបំណងពិពណ៌នាអំពី ការលើកឧទាហរណ៍ និងទស្សនៈ 
ជាក់លាក់ សុីជម្ នៅក្នុងបរិបទប្វត្តិសាស្ត្សង្គមដ្លមានកន្លងមក("ដោយរបៀបណា" 
"ហ្តុអ្វី" និង "អ្វីបានកើតឡើងបនា្ទាប់" )។

 មូលហ្តុដ្លប្ើវិធីសាស្្តរួមក្នងុការស្វជ្វ គឺមានបំណង ដើម្បីចងក្ងជារូប 
ភាពទូលំទូលាយមួយអំពីផលវិបាកផ្ស្ងៗ ន្គោលនយោបាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ 
របស់ខ្ម្រក្ហម នៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជា។ ប្ការន្ះ រួមបញ្ចូលទាំងឥទ្ធិពលន្តួនាទី 
យ្នឌ័រ និងការអនុវត្តតាមវប្បធម៌ លើការជមុ្ញទឹកចិត្តបុគ្គល ការសម្ចចិត្ត និងការបង្កើត 
អត្ថន័យនៅក្នងុជីវិត។ លើសពីន្ះ វិធីសាស្្តរួមអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការល្ចឡើងនូវចម្លើយ 
ដោយមិនមានការគ្ងទុកជាមុន ដូច្នះ្នឹងផ្តល់នូវគំនិតយល់ឃើញទូលំទូលាយជាងអ្វដ្ីល 
ប្ើនៅក្នងុវិធីសាស្តត្្មួយប្បការស្ទង់មតិស្តង់ដរ និងនំាឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់ត្ជ្ជ្ះ 
ពីភា្នាក់ងរតាមដនបុគ្គលនៅក្នងុប្ព័ន្ធទំាងសុ្ង។ ជាចុងក្យ រចនាបទន្ការសិក្សាស្វ 
ជ្វតាមវិធីសាស្ត្រួមន្ះ បាននាំមកនូវសារៈសំខាន់ច្បាស់ទៅលើពហុវិសាលភាពន្ផលប៉ះ 
ពាល់នានាក្នងុទម្ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ ចិត្តសាស្ត ្ វប្បធម៌ និងសង្គម ដ្លជាការរួមចំណ្ក 
ឲ្យទទួលបាននូវ "សា្ថានភាពរូបភាពព្ញល្ញមួយ" នូវអ្វីដ្លរហូតមកដល់ព្លបច្ចុប្បន្ន
ន្ះ នៅស្ថិតក្មការវិភាគស្វជ្វ និងនៅមានការយល់ដឹងតិចតួចនៅឡើយ។
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 ឯកសារសិក្សាស្វជ្វន្ះ បានប្ើប្ស់ការជ្ើសរើសសំណាកតាមបំណងព ី
ក្នងុចំណោមកុ្មដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវ្ណីក្នងុសំណំុរឿង០០២ ដ្លទទួលបទពិសោធន៍ដោយ 
ផ្ទាល់ពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។ ភាគច្ើនក្នុងសំណាកន្ះ 
គឺជាអតិថិជនរបស់អង្គការធីភីអូ និងអង្គការសុីឌីភី ដ្លជាផ្ន្កមួយន្គម្ងរួមគ្នា61។ ក្នុង
ចំណោមអតិថិជនសរុប ៦៤នាក់ពីអង្គការធីភីអូ និងជនរងគ្ះផ្ទាល់ពីការរៀបអាពាហ ៍
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះ មាន៥៩នាក់ត្ូវបានជ្ើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិន្ះ។ 
ក្នុងចំណោមអតិថិជនសរុប ៣២នាក់មកពីអង្គការសុីឌីភី និងជនរងគ្ះដោយផ្ទាល់ពីការ 
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ មាន៣០នាក់ត្ូវជ្ើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការសិក្សាន្ះ។ 
លើសពីន្ះ ភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណី១៧នាក់ ដ្លជាអ្នករងគ្ះដោយផ្ទាល់ពីការរៀប 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ប៉ុន្ត្មិនម្នជាអ្នកទទួលផលពីគម្ង ត្ូវបានស្នើសុំឲ្យចូលរួម 
ផងដ្រ។ អ្នកចូលរួមទំាងអស់ តូ្វជ្ើសរើសដោយផ្អក្លើលក្ខខណៈវិនិច្ឆយ័ដូចខាងក្ម។

 ភាគីដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវ្ណីសរុប១០៦នាក់នៅក្នងុសំណាកន្ះ តូ្វបានសំុឲ្យបំព្ញ 
កម្ងសំណួរលក្ខណៈស្តង់ដរ ដ្លគ្ប់គ្ងដោយអ្នកសមា្ភាសន៍មានបទពិសោធន៍ និង 
បុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្វជ្វជាន់ខ្ពស់ (CAS)។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ទាំង 
១០៦នាក់ន្ះ មាន៩នាក់តូ្វបានជ្ើសរើសសម្ប់ការធ្វើបទសមា្ភាសន៍ប្បគុណវិស័យលើ 
ករណីសិក្សាចំនួន ៨ ដោយក្នុងនោះមានការសមា្ភាសន៍ដ្លចូលរួមទាំងប្តីនិងប្ពន្ធ។ ដើម្បី 
កាត់បន្ថយ "ឋានៈអ្នកជនបរទ្ស" ក្នុងព្លសមា្ភាសន៍នោះ រាល់បទសមា្ភាសន៍ទាំងអស់ត្ូវ 
ធ្វើឡើងជាភាសាខ្ម្រ ដោយអ្នកស្វជ្វជនជាតិខ្ម្រ និងមានអ្នកស្វជ្វបរទ្សជាអ្នក 
ផ្តល់ការគំទ្បច្ច្កទ្ស ក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍សិក្សាស្វជ្វ និងការវិភាគពីលទ្ធផល 
ន្ការសិក្សាន្ះ។ លទ្ធផលន្ការស្ទង់មតិ និងបទសមា្ភាសលើករណីសិក្សាត្ូវបានបកប្ព ី
ភាសាខ្ម្រទៅជាភាសាអង់គ្ល្សសម្ប់ការវិភាគ។ អ្នកផ្តល់ប្ឹក្សាអន្តរជាតិមួយរូប និងជា 
ផ្ន្កមួយន្ក្ុមស្វជាវ មានភារកិច្ចក្នុងការសរស្ររបាយការណ៍ន្ះ ដោយពឹងផ្អ្កទៅលើ
របកគំហើញន្ការសិក្សាន្ះ។ 

 បទសមា្ភាសន៍លើករណីសិក្សាតូ្វបង្ហាញក្នងុទម្ង់សំយោគដើម្បីលុបបំបាត់នូវភាព 
ចំ្ដ្ល និងរំល្ចពីភាពស្បគ្នាសំខាន់ៗទៅតាមប្ធានបទ។ កន្លង្ដ្លពាក់ព័ន្ធ និងអាច 
ទៅរួច ត្ូវប្ើពាក្យសម្តីនៅក្នុងការដកស្ង់នៅក្នុងរបាយការណ៍ ដើម្បីជាការផ្តល់កិត្តិយស 
ក្នងុការរួមចំណ្ករបស់អ្នកដ្លបានច្ករំល្ករឿងរា៉ាវរបស់ពួកគត់ផ្ទាល់ ដើម្បីជាប្យោជន៍
ឲ្យកាន់ត្យល់ច្បាស់អំពីបទពិសោធន៍ន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះ។

61 សមៃប់ព័ត៌មានបន្ថៃមអំពីគមៃងនៃះ សូមមើល http://gbvkr.org/ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

វិធិសាស្តេ៣

 ដើម្បីបញ្ចូលសំណាកដ្លមានភាពជាតំណាង លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្ប់ការជ្ើស 
រើសន្អ្នកចូលរួមទាំង១០៦នាក់ មានដូចខាងក្ម៖

 ក. មនុស្សដ្លត្ូវបានខ្ម្រក្ហមបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
 ខ. មនុស្សដ្លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយមុនសម័យខ្ម្រក្ហម ប៉ុន្ត្ត្ូវបង្ខំឲ្យ 
 រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្តងទៀតនៅក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម
 គ. គូស្ករដ្លរស់នៅជាមួយគ្នា ឬប្កបាក់គ្នាបនា្ទាប់ពីការរំដោះច្ញពីសម័យ 
 ខ្ម្រក្ហម ៈ
  ១. មានកូន, គ្មោនកូន
  ២. ប្សិនបើប្កបាក់គ្នា បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្តងទៀត ឬមិនបានរៀប  
       អាពាហ៍ពិពាហ៍ម្តងទៀត
  ៣. សា្វាមីនៅប្កគ្នា បាត់ខ្លួន ត្ូវបានសមា្លាប់ ឬសា្លាប់ដោយសារមូលហ្តុ  
       ផ្ស្ងៗ
 ឃ. មនុស្សដ្លបានបដិស្ធចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ៈ
  ១. ដោយទទួលរងការសងសឹក (ការដក់ទណ្ឌកម្ម ការដក់គុក រំលោភ ជាដើម)
  ២. មិនមានការសងសឹក

 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្ប់ការជ្ើសរើសអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍គុណវិស័យ លើករណី 
សិក្សាទាំង៨មានដូចខាងក្ម៖

 ក. បុរស ស្្តី ឬ ប្តីប្ពន្ធ
 ខ. ករណី "សាមញ្ញ" ឬ "ធម្មតា"
 គ. ករណីពិស្ស ករណីដ្លប្ល្ក ឬខុសពីធម្មតា
  ១. ករណីជុ្លនិយម៖ ឧទាហរណ៍ន្ករណីដ្លមានបុគ្គលិកលក្ខណៈជុ្ល 
       និយម ឬមិនម្នជាករណីសាមញ្ញធម្មតា
  ២. "ក្ុមដ្លនៅសល់"៖ បទពិសោធន៍ប្ល្កៗន្ក្ុមផ្ស្ងគ្នា (យោងលើ  
       ពូជសាសន៍ សាសនា ទីតាំងភូមិសាស្្ត ភ្ទ អាយុ សា្ថានភាពអាពាហ ៍
       ពិពាហ៍ពីមុន/បច្ចុប្បន្ន ជាដើម)

 ការសិក្សាស្វជ្វបានប្ើនូវការអនុវត្តតាមក្មសីលធម៌យ៉ាងល្អបំផុតដ្លផ្តាត 
ទៅលើវិធីសាស្្ត យល់ដឹងអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាស្វជ្វមនុស្សដ្លនៅ 
រស់ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភ្ទ និងយ្នឌ័រ។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

វិធិសាស្តេ៣

 អ្នកសមា្ភាសន៍លើករណីសិក្សាតូ្វបានបណ្តះុបណា្តាលតាម ការណ្នំារបស់អង្គការ
សុខភាពពិភពលោក សម្ប់ការស្វជ្វពីអំពើហិង្សាផ្លវូភ្ទ និងយ្នឌ័រដ្លជាមធ្យោបាយ 
បន្ធូរបន្ថយនូវការប៉ះទង្គិចឡើងវិញ នៅព្លសាកសួរ ប្ធានបទដ្លប៉ះពាល់អារម្មណ៍ 
ខា្លាំង។ អ្នកធ្វើបទសមា្ភាសន៍សម្ប់កម្ងសំណួរស្ទង់មតិប្បបរិមាណវិស័យ ត្ូវបានបណ្តុះ 
បណា្តាល និងត្ួតពិនិត្យមើលដោយបុគ្គលិកអង្គការធីភីអូ និងអ្នកចិត្តវិទូអន្តរជាតិមួយរូប។ 
ទិន្នន័យន្ះ បានប្មូលនៅចនោ្លាះខ្កុម្ភៈ និងខ្ម្សាឆ្នាំ២០១៤។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ 
១០០នាក់សម្ប់ការស្ទង់មតិ និង៧នាក់សម្ប់ករណីសិក្សាដ្លត្ូវបានសមា្ភាសន៍នៅ 
ការិយល័យអង្គការធីភីអូ នៅក្នុងទីក្ុងភ្នំព្ញ ហ្តុន្ះពួកគត់អាចទទួលបានការគំទ ្
ផ្ន្កចិត្តសាស្្តតាមរយៈអ្នកផ្តល់ស្វាដ្លអាចទុកចិត្តបាន។ មួយវិញទៀតបទសមា្ភាសន៍ 
ស្ទង់មតិចំនួន ៦ និងការសមា្ភាសន៍លើករណីសិក្សាចំនួន២ ត្ូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខ្ត្តកំពត 
ក្នុងអំឡុងព្លការទស្សនៈកិច្ចទៀងទាត់ដោយអង្គការធីភីអូ នៅក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកម្ម 
វិធីដ្លផ្តាតទៅលើអ្នកដ្លនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្ម្រក្ហម។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ទាំង 
អស់ទទួលបានល្ខទូរស័ព្ទរបស់អង្គការធីភីអូ ក្ងលោពួកគ្តូ្វការការគំទ្ផ្នក្ចិត្តសាស្្ត។ 
ការយល់ព្មជាមុនត្ូវបានផ្តល់នៅក្នុងគ្ប់ករណី ដោយមានការរក្សាការសមា្ងាត់យ៉ាងត្ឹម
ត្ូវ។ ចុងបញ្ចប់ មានត្ឈ្មោះជាអក្សរកាត់ខាងដើមប៉ុណោ្ណាះ ដ្លត្ូវប្ើដើម្បីកំណត់អត្ត
សញ្ញាណអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍នៅក្នុងករណីសិក្សាទាំងនោះ ហើយឈ្មោះបុគ្គលដ្លត្ូវចោទ 
ប្កាន់នៅក្នងុបទសមា្ភាសន៍តូ្វបានលុបចោល។ ការបញ្ចលូទិន្នន័យ និងការវិភាគតូ្វធ្វើឡើង 
ដោយប្ើកម្មវិធី SPSS version 16.0 ។

៣.៣ ពេដំេននេការសិកេសាសេវជេវ

 ដោយសារអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ទំាងអស់ គឺជាដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវ្ណីនៅ អ.វ.ត.ក នោះ
លទ្ធផលមានភាពលម្អៀងទៅរកអ្នកដ្លបានលាតត្ដងអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្ចំពោះ 
ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងអំឡុងព្លដំណើរការន្ការដក់ពាក្យជា ភាគីដើម 
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណីនៅ អ.វ.ត.ក ដ្លពួកគត់ភាគច្ើនចាត់ទុកថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ ៍
ដោយបង្ខំជាបទឧក្ិដ្ឋ។ ការសិក្សាស្វជ្វន្ះមិនបានព្យោយមកំណត់ពីភាពរាលដល
ន្ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំឡើយ ដោយសារវាត្ូវអនុវត្តត្ឹមត្សំណាកតូចមួយ 
ប៉ុណោ្ណាះ ហើយមិនមានន័យថាការរកឃើញទាំងន្ះ អាចយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋានជាទូទៅ 
ចំពោះប្ជាជនទាំងអស់ដ្រ។ ការស្វជ្វន្ះ មិនបានព្យោយមបង្ហាញពីភាពត្ឹមត្ូវន ្
ភាពខុសប្្លកគ្នាសុីជម្នៅក្នុងការអនុវត្តការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបនោះ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណកុ្មជនជាតិដើម សាសនា និងតំបន់ ឬភាពខុសប្លក្គ្នារវាងប្ជាជន 
"ថ្មី" និងប្ជាជន "ចាស់" ទ្។ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

វិធិសាស្តេ៣

 សំណាកក្នុងការស្វជ្វន្ះ គឺមិនមានតុល្យភាពទៅលើសមាមាត្ន្អ្នកផ្តល ់
សមា្ភាសន៍ជាស្្តនិីងបុរសទ្ ដោយសារត្មានសំណាកស្ត្ច្ីើនជាងបុរស។ ន្ះដោយសារត្ 
ផ្អ្ក តាមចំនួនអតិថិជនន្អង្គការធីភីអូ និងសុីឌីភីដ្លបានយកចិត្តទុកដក់លើការខិតខ ំ
បឹ្ងប្ងជួយខ្លនួឯង និងការគំទ្ដទ្ទៀតចំពោះសី្្តរងគ្ះដោយសារអំពើហិង្សាយ្នឌ័រ 
ក្នុងសម័យខ្ម្រក្ហម។ ត្ូវត្មានការសិក្សាស្វជ្វបន្ថ្មទៅលើចម្លើយ របស់បុរសចំពោះ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ ំ រួមមានទំាងការរំលោភដោយបង្ខ ំ និងផលវិបាកទៅលើអត្តសញ្ញាណ 
ភ្ទបុ្សនិងតួនាទីក្នុងសង្គមផងដ្រ។

 អ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរភាគច្ើនគឺជាអតិថិជនរបស់អង្គការធីភីអូ និងអង្គការសុីឌី 
ភី នៅក្នងុគម្ងរួមមួយដ្លលើកឡើងអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនៅក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម។ 
ដូចន្ះ អ្នកចូលរួមប្ហ្លជាកាន់ត្យល់ និងមានចំណ្ះដឹងពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ ៍
ដោយបង្ខំ ជាងអ្នករងគ្ះផ្ទាល់ដោយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដទ្ទៀត។ ម្យោ៉ាង 
វិញទៀត អ្នកចូលរួមប្ហ្លជាមានអារម្មណ៍ស្ួលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរ ដោយសារពួកគ្ 
បានបង្កើតទំនាក់ទំនងជឿជាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គការធីភីអូរួចហើយ។ ជាលទ្ធផលការ 
រកឃើញពីការសិក្សាន្ះ មិនអាចយកមកសន្និដ្ឋានជាទូទៅ ចំពោះជនរងគ្ះដោយផ្ទាល់
ដោយសារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំបានឡើយ។ 

 តាមនិយមន័យ ការបកប្ត្ងមានដ្នកំណត់ក្នងុការយល់ និងការឆ្លើយឆ្លងចំពោះ 
អត្ថន័យដ្លជាបញ្ញត្តិមួយចំនួន។ ការបកប្ត្ូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ញត្តិនានាត្ូវយកមក 
ពិភាក្សាតាមភាពចាំបាច់ ក៏ដូចជាត្ូវប្ៀបធៀបនឹងការសិក្សាស្វជ្វដ្លធា្លាប់បានបោះ 
ពុម្ពរួចកន្លងមក។ ការស្វជ្វស្នូល និងក្ុមវិភាគគឺមានលក្ខណៈចម្ុះវប្បធម៌ រួមមានជន 
ជាតិអាម្រិចកាំងមា្នាក់ អាល្លឺម៉ង់មា្នាក់ និងខ្ម្រ ២នាក់ ទាំងអស់ជាស្្តី។ អ្នកធ្វើបទសមា្ភាសន៍ 
របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជានខ្ពស់ មានទំាងបុរស និងស្ត្សីម្ប់បទសមា្ភាសន៍ស្ទង់មតិ ហើយ 
បុគ្គលិកជាស្ត្ីនៅអង្គការធីភីអូដ្លបានទទួលការបណ្តុះបណា្តាលត្ឹមត្ូវជាអ្នកធ្វើការក្នុង 
ករណីសិក្សា។ ភាពខុសប្ល្កគ្នាទៅលើអត្តសញ្ញាណ និងយ្នឌ័រន្ះ ជាការផ្តល់ព័ត៌មាន 
សម្ប់ការវិភាគ និងការបកស្យពីលទ្ធផល ដោយមិនអាចចៀសផុតឡើយ។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

៤.១ លទ្ធផលបានមកពីការស្ទង់មតិ (បរិមាណវិស័យ)

 ក. លក្ខណៈបេជាសាស្តេរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសទាំង១០៦ នាក់បានរាយការណ៍ថា ពួកគត់ត្ូវបានគ្ស្នើឲ្យរៀប
ការក្នុងរបបប្ល័យពូជ សាសន៍ខ្ម្រក្ហម ដ្លក្នុងនោះមានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ១០៣ 
នាក់ (៩៧.២%) បានរាយការណ៍ថា នៅទីបំផុត ពួកគត់បានរៀបការ។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសទំាង
អស់សុទ្ធត្ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវ្ណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នៅ អ.វ.ត.ក។ 

 អាយុជាមធ្យមរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសគឺ ៥៨ ឆ្នា ំដ្លក្មង្បំផុតគឺ ៤៧ ឆ្នា ំនិង ចាស់ 
បំផុត គឺ ៧១ឆ្នាំ។ ពួកគត់ភាគច្ើនកំណត់ខ្លួនជាជនជាតិខ្ម្រ (៩៣.៤%) ហើយអ្នកដ្ល 
នៅសល់ ជាចាមឬខ្ម្រអ៊ីសា្លាម។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសទាំង ១០៦នាក់ ស្្តីមាន ៨៨ 
នាក់ បុរសមាន ១៨នាក់។ ភាគច្ើន រៀបការរួច (៦២.៣%) ប៉ុន្ត្ជិត មួយភាគបី និយយ 
ថា ពោះមា៉ាយ ឬ ម្មា៉ាយ។ 

តារាងទី១ លក្ខណៈប្ជាសាស្ត្របស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស

ទំហំនេគមេូ សេ្តី(%) មធេយមភាគអាយុ កេុមអាយុ(%)
106 83.0 58 45-55 56-65 >65

28% 64% 8%

ជនជាតិ
ខ្មេរ អីុសា្លាម

93.4% 6.6%

សា្ថានភាពគេួសារ(%)
រៀបការ លេងលះ ចេកផ្លូវ ពោះមា៉ាយ/មេមា៉ាយ

62.3% 2.8% 3.8% 31.1%
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ខ. អាពាហ៍ពិពាហ៍មុនរបបបេល័យពូជសាសន៍ខ្មេរកេហម (គឺ មុនថ្ងេទី ១៧ មេសា ១៩៧៥)

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាស មកពីខ្ត្តចំនួន១៤ មុនព្លខ្ម្រក្ហមចូលកាន់កាប់។

តារាងទី២ ខ្ត្តដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសរស់នៅមុនខ្ម្រក្ហមកាន់កាប់

 ច្ើនជាងពាក់កណា្តាលន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសប្កបមុខរបរជាកសិករ (៥៨.៧%) 
ហើយអ្នកដទ្ទៀតថា "មានមុខរបរដទ្ទៀត" មុនខ្ម្សា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដូចជា ធ្វើការនៅ 
ស្អំបិល ធ្វើស្ ហាលត្ី ត្បាញ ធ្វើការងរផ្ទះ និង ខ្លះទៀតបួសជាព្ះសង្ឃ។

តួល្ខទី១៖ មុខរបររបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសមុនរបបប្ល័យពូជសាសន៍
(% ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

17

13
12

11

9
7

6

5

4

4
3

3 2

4
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

កំពត

ពោធិសាត់

កំពង់ធំ

ព្រៃវ្រៃង

សា្វាយរៀង

កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ចាម

ភ្នំព្រៃញកំពង់ស្ពឺ

បាត់ដំបង

សៀមរាប

កំពង់សោម
តាក្រៃវ

កណ្តាល

%58.7

%3 %2

%36.3

Farmer Civil servant Own business Other
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

  ភាគច្ើនន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (៩១.៣%) គ្មោនកូនមុនព្លរបបខ្ម្រក្ហមចូល 
កាន់កាប់ទ្ ក្នុងនោះមានអ្នកផ្តល់សមា្ភាស ៨២ នាក់ (៧៨.៨%) បានរាយការណ៍ថាពួកគ្ 
នៅលីវ នៅព្លដ្លខ្ម្រក្ហមចូលកាន់កាប់បានសម្ច។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាស 
៦ នាក់ ដ្លរាយការណ៍ថាមានកូនមុនរបបខ្ម្រក្ហម ភាគច្ើន (៦៦.៧%) បានរាយ 
ការណ៍ថាមានកូនពីរនាក់ ។

តារាងទី៣ សា្ថានភាពគ្ួសាររបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសមុនរបបខ្ម្រក្ហម

*សា្ថានភាពគ្ួសាររបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស ១០៤ នាក់

 ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាស ១២ នាក់ដ្លបានរៀបការមុនរបបខ្ម្រក្ហមបាន 
ចូលកាន់កាប់មាន ១០ នាក់ (៨៣.៣%) រាយការណ៍ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គត់ជាការរៀប 
ការដ្លបានរៀបចំដោយចាស់ទំុ ហើយ មានត្ ២ នាក់បុ៉ណោ្ណាះដ្លបានរាយការណ៍ថា រៀប 
ការដោយមិនមានការរៀបចំទុកដក់ពីចាស់ទុំ។ ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លរៀបការដោយមានការ 
រៀបចំ ៦៤.៧% ត្ូវបានរៀបចំទុកដក់ដោយឪពុកមា្តាយ និង ២៧.៣% រៀបចំដោយសាច់ 
ញាតិ។ 

 ក្នងុចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាស១០នាក់ ដ្លបានរៀបការតាមការរៀបចំដោយចាស់ 
ទុំ ចំនួនច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៦៣.៦%) បានរាយការណ៍ថាវាជាជម្ើសរបស់ខ្លួនឯង 
សម្ប់ការរៀបចំនោះ ហើយអ្នកដទ្ទៀតដ្លរាយការណ៍ថាការរៀបការតាមការរៀបចំទុក 
ដក់នោះ មិនម្នជាជម្ើសរបស់គត់នោះ ពួកគ្យល់ថាមូលហ្តុគឺដោយសារត្សមា្ពាធ
គ្ួសារ។ 

តារាងទី៤ ជម្ើសរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសក្នុងការរៀបការដ្លរៀបចំដោយ
ចាស់ទុំមុនរបបខ្ម្រក្ហម

ជមេើសក្នុងការរៀបការ(%)
ជាជមេើសរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស មិនមេនជាជមេើសរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស

63.6% 36.4%

សា្ថានភាពគេួសារ(%)
នៅលីវ រៀបការហើយ តេូវបានគេស្តីដណ្តឹង

សុំរៀបការ
លេងលះ / ចេកផ្លូវ

80.8% 9.6% 7.7% 1.9%
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសភាគច្ើន (៦៤%) មានអាយុចាប់ពី១៨ ដល់៤៩ឆ្នាំ នៅព្ល 
រៀបការ ខណៈដ្ល ៤០% មានអាយុពី១៣ ដល់១៧ឆ្នាំ។ សហព័ន្ធរបស់ពួកគ្មានអាយុ 
ចាប់ពី១៨ ដល់៤៩ (៧៧,៨%) និងមានអាយុពី១៣ ដល់១៧ឆ្នាំ (២២,២%)។ 

តារាងទី៥ អាយុរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស និង សហព័ន្ធនាព្លរៀបការមុនរបបខ្ម្រក្ហម

 ចំពោះអ្នកដ្លបានឆ្លងកាត់ការរៀបការរៀបចំដោយចាស់ទុំមុនរបបខ្ម្រក្ហម 
៦៣.៦% បានរាយការណ៍ថា បានសា្គាល់សហព័ន្ធរបស់ខ្លួនមុនព្លរៀបការ។ យោងតាម 
សំណួរបើកក្នុងការស្ទង់មតិន្ះ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរាយការណ៍ថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
របស់គត់មុនរបបខ្ម្រក្ហម ពោរព្ញទៅដោយ "សុភមង្គល" និង "ភាពសុខដុមរមនា" ជា
មួយសហព័ន្ធដោយសារមានទំនាក់ទំនងល្អ និង "រស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាព"។ 

 ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសទាំង ១២ ដ្លបានរៀបការមុនព្លខ្ម្រក្ហមចូល
កាន់កាប់ មិនមានអ្នកណារាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាដ្លប្ពឹ្ត្តឡើងដោយសហព័ន្ធនោះទ្62។

 គ. អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មេរកេហមកាន់កាប់ (១៧ មេសា ១៩៧៥ ដល់ ៧ 
     មករា ១៩៧៩)

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរាយការណ៍ថារស់នៅក្នុងខ្ត្តចំនួន១៥ នៅព្លដ្លខ្ម្រ 
ក្ហមចូលកាន់កាប់។ 

កេុមអាយុ(%)
អាយុរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសនាពេលរៀបការ អាយុរបស់សហព័ន្ធនាពេលរៀបការ

13-17 18-49 13-17 18-49

45.5% 54.5% 18.2% 81.8%

62 ហិងៃសាក្នុងគៃួសារពិតជាកើតមាន ប៉ុន្តៃវមិនតៃូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងសំណាករបស់យើងទៃ
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

តារាងទី៦ ខ្ត្ត ស្ុកដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសរស់នៅនាព្លខ្ម្រក្ហមចូលកាន់កាប់

 ច្ើនជាងពាក់កណា្តាលន្ចំនួនអ្នកផ្តល់សមា្ភាសសរុប (៥៦.៣%) រស់នៅក្នងុកង 
ចល័ត ក្នងុអំឡុងព្លនោះ។ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសត្ ១១ នាក់បុ៉ណោ្ណាះដ្លបានរាយការណ៍ 
ថារស់នៅជាមួយគ្ួសារ ឬ សាច់ញាតិក្នុងរបបនោះ និង មានត្ ៦ នាក់ប៉ុណោ្ណាះរាយការណ៍
ថាបានរស់នៅជាមួយសហព័ន្ធ។

តួល្ខទី២៖តើអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកណាក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម?
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

14

13

%

%

11

12

%

%

9%

7%

6%

4%

4%

4%

2

3

3
%

%

%
3%

%5

បាត់ដំបង

សៀុមរាប

កំពង់ធំ

ពោធិសាត់

កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ចាម

ព្រៃវ្រៃង
កណ្តាល

ភ្នំព្រៃញ
កំពង់ស្ពឺ

កោះកុង

កំពត

កំពង់សោម

តាក្រៃវ
សា្វាយរៀង

%56.3

%20.8
%11.5

%6.3 %5.2

Mobile unit Cooperative Family/ 
relative

Spouse/ 
partner

Other
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសភាគច្ើន (៨១.៧%) បានរាយការណ៍ថាបានធ្វើការជាកសិករ 
ក្មការគ្ប់គ្ងរបស់របបន្ះ។ ច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥៥.៨%) រាយការណ៍ថា ត្ូវ 
បានគ្ចាត់ទុកថាជា "ប្ជាជនថ្ម"ី ក្នងុរបបន្ះ។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសដ្លជាជនជាតិឥសា្លាមតូ្វ 
បានគ្រាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថា្នាក់ន្ះ។ 

តួល្ខទី៣៖ ការងរដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានធ្វើក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 ចំពោះអ្នកដ្លបានរៀបការមុនរបបខ្មរ្ក្ហមចូលកាន់កាប់ ដ្លមានចំនួនច្ើន 
ជាងពាក់កណា្តាល (៥១.៧%) បានរាយការណ៍ថា សហព័ន្ធរបស់ខ្លួនត្ូវបានគ្សមា្លាប់នៅ
អំឡុងព្លរបបនោះ ហើយ ១៤.៣% ទៀតបានរាយការណ៍ថា សហព័ន្ធរបស់ខ្លួនបាត់ខ្លួន។ 
តិចជាងមួយភាគបួន (២១.៤%) ន្ចំនួនសហព័ន្ធដ្លបានរៀបការមុនរបបខ្ម្រក្ហម 
បានរាយការណ៍ថាបានរួចផុតពីការសា្លាប់និងរស់រានមានជីវិត។ 

តារាងទី៧៖ វាសនារបស់សហព័ន្ធនៅចនោ្លាះឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៩
 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសទំាង ១០៦ នាក់បានរាយការណ៍ថា ពួកគត់តូ្វបានគ្ស្នើឲ្យរៀប 
ការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ហើយក្នុងនោះ មាន ១០៣ នាក់(៩៧.២%) បានរៀបការម្ន។ 

%3.8
%1.9 %1.9

Farmer Nurse Village leader Soldier Other

%81.7

%10.6

វាសនារបស់សហព័ន្ធ(%)

តេូវបានគេសមា្លាប់
រួចផុតពីការសមា្លាប់
និងរស់រានមានជិវិត

បាត់ខ្លួន ផេសេងទៀត

57.1% 21.4% 14.3% 7.1%
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរាយការណ៍ថាខ្លនួតូ្វបានគ្ស្នើជាច្ើនលើកច្ើនសារ ដើម្បី 
សុំរៀបការ ដ្លក្នុងនោះមាន២២.១% បានរាយការណ៍ត្ូវបានគ្ស្នើលើសពីបីដង។

តួល្ខទី៤៖ ចំនួនដងដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសត្ូវបានគ្សុំដើម្បីរៀបការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 ព្លខ្លះ ការបដិស្ធជារឿងធម្មតា។ ក្ពីបាត់ចម្លើយចំនួន៩, អ្នកផ្តល់ 
សមា្ភាសចំនួន ៧៣ នាក់ (៧០.២%) បានរាយការណ៍ថា បានបដិស្ធការស្នើសុំរៀបការ។ 
ចំពោះអ្នកដ្លបដិស្ធទំាងអស់ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាស ២១នាក់ (២៩.៤%) បញ្ចាក់ថាបាន 
បដិស្ធត្ម្តងគត់ ២៣នាក់(៣១.៩%) បានបដិស្ធពីរដង និង ប្ហ្លជាមួយភាគបួន 
(២៣.៦%) បានរាយការណ៍ថាបដិស្ធលើសពីបីដង។ 

តួល្ខទី៥៖ ចំនួនដងដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសបដិស្ធមិនព្មរៀបការ
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស) 

 ភាគច្ើន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរាយការណ៍ពីការគំរាមកំហ្ង ឬ ការដក់ទណ្ឌកម្ម 
ជាក់ស្ត្ង ដោយសារការបដិស្ធមិនព្មរៀបការ។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាស ៤៨ នាក់(៦៦.៧%) 
បានរាយការណ៍ថា ត្ូវបានគ្គំរាមកំហ្ងផ្ទាល់មាត់ និង ៥ នាក់ទៀតបានរាយការណ៍ថា 
ត្ូវបានគ្ចាប់ឃុំខ្លួន និង ២នាក់ទៀតត្ូវបានគ្ធ្វើទារុណកម្ម។ 

%29.4 %32.4

%16.2 %22.1

Once Twice Three times More than 
three times

%29.4 %32.4

%16.2 %22.1

Once Twice Three times More than 
three times
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

តួល្ខទី៦៖ លទ្ធផលន្ការបដិស្ធមិនព្មរៀបការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

  ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លបានរៀបការ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៨៥ នាក់(៨៤.២%) 
បានរាយការណ៍ថាពួកគត់ស្ថតិនៅចនោ្លាះក្នងុអាយុពី ១៨ ទៅ ៤៩ ឆ្នា ំនៅព្លដ្លពួកគត់ 
រៀបការ។ ១៥នាក់ ស្មើនិង ១៤.៩% រាយការណ៍ថា ស្ថតិក្នងុចនោ្លាះអាយុពី ១៣ ទៅ ១៧ឆ្នាំ 
និង អ្នកផ្តល់សមា្ភាស ១ នាក់ រាយការណ៍ថា បានរៀបការនៅអាយុ ១២ ឆ្នាំ ឬតិចជាងន្ះ។ 

 ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសជាជនជាតិឥសា្លាម៧នាក់ មានមា្នាក់បានរាយការណ៍
ថារៀបការជាមួយ ជនជាតិខ្ម្រ។ 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន៤៤ នាក់ (៤៣.៦%) រាយការណ៍ថា ត្ូវបានគ្ហៅឲ្យទៅ 
ចូលរួមការប្ជុំនៅមូលដ្ឋានខ្លួន ហើយបានដឹងខ្លួនថាពួកគ្និងត្ូវរៀបការ។ ចំនួនដ្លគួរ 
ឲ្យកត់សមា្គាល់ ដល់ទៅ ៣៤នាក់ ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស តូ្វបានគ្ជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ជាឯក 
ជន។ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ១៥នាក់ មិនបានដឹងមុនទ្ថាពួកគត់នឹងត្ូវរៀបការ។ 

តួល្ខទី៧៖ តើអ្នកដឹងដោយដូចម្ត្ចថាអ្នកនឹងត្ូវរៀបការ?
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 

%17.6

%69.1

%7.4
%2.9 %2.9

Nothing Imprisoned Tortured OtherVerbally
Threatened

%44.7
%35.1

%16 %2.1 %2.1

Called for 
a meeting

Informed 
privately

Did not know 
before

Announced 
in public

Other
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ដោយបាត់ចម្លើយពីអ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន៥នាក់, អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៤៧ នាក់ 
(៤៦.៥%) រាយការណ៍ថាបានសា្គាល់គ្នា ឬ រៀបនឹងសា្គាល់គ្នាមុនព្លរៀបការ ខណៈដ្ល 
ប្ជាជន "ថ្មី" មិនសូវជាបានសា្គាល់ពីបុគ្គលដ្លគត់ត្ូវរៀបការជាមួយនោះទ្ (ប្ជាជនថ្មី 
ចំនួន២៩.៧% មិនបានសា្គាល់ បុគ្គលដ្លត្ូវបានចាត់តាំងជាសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើយ បើ 
ធៀបទៅនឹង ២៣.៨% ន្ប្ជាជនចាស់)។ 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៩៨ នាក់ ឬ ៩៧.០% រាយការណ៍ថា វាមិនម្នជាជម្ើស 
របស់គត់ក្នុងការរៀបការ ហើយប្ជាជនចាស់មួយចំនួនតូចរាយការណ៍ថា ជាជម្ើសរបស់ 
គត់ក្នុងការរៀបការ (២.១% បើប្ៀបធៀបទៅនឹង ០.០ % ន្ប្ជាជនថ្មី)។

តារាងទី៨៖ ជម្ើសរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសក្នុងការរៀបការតាមការរៀបចំរបស់ខ្ម្រក្ហម

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៧២ នាក់ ស្មើនឹង ៧៥% បានរាយការណ៍ថា ត្ូវបានគ្ 
បង្ខំឲ្យរៀបការ ដ្លមិនម្នជាជម្ើសរបស់ខ្លួន ដោយសារត្ការគម្មផ្ទាល់មាត់។ ១៨ 
នាក់ទៀត រាយការណ៍ថា មានអារម្មណ៍ភ័យខា្លាចការដក់ទណ្ឌកម្ម ហើយ ៥ នាក់ទៀត រាយ 
ការណ៍ថា ត្ូវបានគ្បង្ខំឲ្យរៀបការដោយប្ើប្ស់ហិង្សាលើរាងកាយ។

តួល្ខទី៨៖ តើអ្នកត្ូវបានគ្បង្ខំឲ្យរៀបការប្បណា?
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 

ជមេើសនេការរៀបការ(%)
ជមេើសរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស មិនមេនជមេើសរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស

3% 97%

%6.2

Verbal threat Fear of punishment Physical violence

%75

%18.8
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ដោយសារបាត់បង់ចម្លើយចំនួន៥ អ្នកដ្លតូ្វបានគ្សំភាសន៍បញ្ចាក់ថា ការរៀប 
ការភាគច្ើនត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយកមា្មោភិបាលខ្ម្រក្ហម (៧០,៣%)។ 

តារាងទី៩៖ តើអ្នកណាជាអ្នករៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍?

*អ្នកទទួលបន្ទុកន្ះយោងទៅតាមអ្នកចូលរួមចំនួន ១០១ នាក់

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៨៩ នាក់(៨៨.១%) រាយការណ៍ថា មានអារម្មណ៍ថាត្ូវ 
បានគ្បង្ខំឲ្យរួមសង្វាស់ក្យព្លរៀបការ ដ្លក្នុងនោះមាន ចម្លើយចំនួន៥មិនត្ូវបាន 
ផ្តល់។ ៤២ នាក់ (៤៧.២%) រាយការណ៍ថា ត្ូវបានគំរាមដោយប្ើសម្តី ហើយអ្នកផ្តល់ 
សមា្ភាសចំនួន ៣០ នាក់ទៀត (៣៣.៧%) រាយការណ៍ថា មានអារម្មណ៍តូ្វបានគ្បង្ខដំោយ 
សារកមា្មោភិបាលលួចមើល។ ១៤នាក់ (១៥,៧%) រាយការណ៍ថាខា្លាចគ្ដក់ទណ្ឌកម្ម និង 
៣នាក់ (៣,៤%) រាយការណ៍ថាត្ូវគ្បង្ខំដោយប្ើកមា្លាំងកាយ។  

តួល្ខទី៩៖ ហ្តុអ្វីបានជាអ្នកមានអារម្មណ៍ត្ូវបានគ្បង្ខំឲ្យរួមសង្វាស់ក្យ
ព្លរៀបការ? (%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (៤២.៨%) បានរាយការណ៍ ថាមានអារម្មណ៍ភ័យខា្លាចចំពោះ 
ជីវិតរបស់ពួកគ្ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្មរ្ក្ហម។ មនុស្សចំនួន ១៥.៣% 
បានបញ្ចាក់ថា គត់មិនបានមានមនោសញ្ច្តនាស្ន្ហា ឬ ចំណង់ផ្លូវភ្ទជាមួយគូសហព័ន្ធ 
របស់ពួកគ្ទ្។ មនុស្សចំនួន ៣៣.៧% មានអារម្មណ៍តក់ស្លតុ និងខកបំណងចំពោះអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍នោះ និង ៨.២%ទៀត បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថា មិនព្ញចិត្តចំពោះការរៀបការ
ដោយបង្ខំ និងមិនមានវត្តមានឪពុកមា្តាយរបស់ខ្លួន។ 

អ្នកទទួលបន្ទុករៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍(%)
កមា្មោភិបាលខ្មេរកេហម កងឈ្លប បេជាជន បេធានកងចល័ត ទាហានខ្មេរកេហម

70.3% 12.7% 8.5% 7.5% 1%

%48.8

%32.6

%16.3 %2.3

Verbal threat Surveillance/ 
spying

Fear of  
punishment

Physical force
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

តួល្ខទី១០៖ តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍នាព្លនោះ?
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

  អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (៣៥ នាក់ ឬ ៣៩.៣%) បានរាយការណ៍ ថាអាចជួបមុខគូសហ 
ព័ន្ធរបស់ពួកគត់ក្យរៀបការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម បានត្ម្តងគត់ក្នុងមួយខ្។ ជាមួយគ្នា 
ន្ះ ១៧ នាក់(១៩.១%) រាយការណ៍ថាបានជួបគ្នារាល់សបា្តាហ៍ និង អ្នកផ្តល់សមា្ភាស១៥ 
នាក់ (១៦.៩%) រាយការណ៍ថាជួបគ្នារាល់ថ្ង្។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាស១៣នាក់ រាយការណ៍ថា 
បានជួបសហព័ន្ធខ្លួន ១ ដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំ និង ៩ នាក់ផ្ស្ងទៀតរាយការណ៍ថា មិនបាន 
ជួបគ្នាទៀតឡើយ។ 

 ក្នងុការឆ្លើយសំណួរប្ភ្ទបើក អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានលើកឡើងពីចំនុចវិជ្ជមាន និង 
អវិជ្ជមានន្ទំនាក់ទំនងប្តីប្ពន្ធក្នុងអំឡុងព្លរបបខ្ម្រក្ហម។ អ្នកខ្លះបានរាយការណ៍ថា 
"មានអារម្មណ៍ស្លាញ់" និង "គោរព" ហើយ សា្វាមីត្ូវបានលើកឡើងថាបានជួយធុរៈប្ពន្ធ 
ព្លសម្លកូន។ ការអាណិតអាសូរ និងក្តីបារម្ភក៏ត្ូវបានលើកឡើង រួមទាំងភាពស្មើគ្នាន្ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដូចជាចំណុចវិជ្ជមានន្ទំនាក់ទំនងដ្លពួកគត់បានលើកឡើងថា "ពួកយើង 
ទាំងពីរនាក់ សម្បសម្ួលគ្នា និងរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អ"។ 

 របាយការណ៍ន្ភាពអវិជ្ជមានរបស់អារម្មណ៍ មានចំនួនច្ើន រួមបញ្ចូលទាំងភាព 
ខ្វះខាតន្ក្តីស្លាញ់ ការប្ស្័យទាក់ទង ចំណង់ផ្លូវភ្ទ ឬ ភាពទាក់ទាញគ្នាមានកម្ិត 
ទាប។ "ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគត់" ជាចម្លើយដ្ល អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានឆ្លើយ ក្នុងរូបភាពដ្លមាន 
គំលាតធំពីគូសហព័ន្ធដ្លបានមកពីការរៀបការដោយបង្ខនំោះ។ "ជារឿយៗ ខ្ញុត្ំងត្ប្ក្ក 
មិនព្មរួមសង្វាសជាមួយសហព័ន្ធដ្លបានមកពីការរៀបការដោយចាប់បង្ខរំបស់ខ្ញុទ្ំ"។ ការ 
ឆ្លើយតបដ៏ជាក់លាក់សំដៅទៅលើអំពើហិង្សាពីសំណាក់សហព័ទ្ធ "ខ្ញុំមានការភ័យខា្លាចនិងរស់ 
នៅជាមួយសហព័ន្ធដ្លបានមកពីការរៀបការដោយបង្ខំ ប្តីរបស់ខ្ញុំប្ព្ឹត្តហិង្សាមកលើខ្ញុ ំ
វាយប្ហារទំាងផ្លវូកាយ និងផ្លវូចិត្តរបស់ខ្ញុ ំនិងចោទខ្ញុថំាមិនសោ្មោះត្ង់"។ "ខ្ញុមិំនមាន អារម្មណ៍ 

Fearful for  
their survival

Frustrated/  
disappointed

Did not have 
feelings of love/ 

lack of sexual 
interest

Disappointed  
as not parents 
were present

%42.8
%33.7

%15.3
%8.2
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ល្អជាមួយប្តរីបស់ខ្ញុទ្ំ ដោយសារត្គត់ ចង់បានតឹ្មត្រួមសង្វាសជាមួយខ្ញុបុ៉ំណោ្ណាះ"។ មាន 
អ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បានរាយការណ៍ពីការជាប់អនា្ទាក់ន្ទំនាក់ទំនងន្ះ "ខ្ញុំមិនស្លាញ់ប្តី 
របស់ខ្ញុំទ្ ហើយខ្ញុំចង់ច្កផ្លូវជាមួយគត់"។

 ក្នងុចំណោមស្ត្ដ្ីលបានរាយការណ៍ថា មានផ្ទព្ោះក្យការចាប់រៀបការដោយ 
បង្ខំ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៦៩ នាក់ (៩២%) រាយការណ៍ថាមិនដ្លមានច្តនាក្នុង
ការរំលូតកូន។ របាយការណ៍ន្ការព្យោយមរំលូតកូនក្នងុចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាស ៦ នាក់ រាប់
បញ្ចូលទាំងច្តនាផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន លីស្ងរបស់ធ្ងន់ រត់ហើយមានច្តនាដួល រួមទាំងមាន
មួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាហូបថា្នាំបុរាណក្នុងន័យជំរុញឲ្យរំលូតកូន។ 

 ប្ហ្លជាមួយភាគបួនន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសទំាងអស់ (២៤.៥%) បានរាយការណ៍ថា 
ហិង្សាក្នងុគួ្សារក្នងុរបបន្ះ ជាផ្នក្មួយន្ការរៀបការដោយចាប់បង្ខ។ំ ក្នងុចំណោមមនុស្ស 
២៩នាក់ ដ្លបានរាយការណ៍ថាធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយអំពើហិង្សា មាន ១០ នាក់ 
(៣៥.៧%)រាយការណ៍ពីអំពើហិង្សាលើរួបរាងកាយ ៦ នាក់ទៀត (២១.៤%) រាយការណ៍ 
ថាតូ្វបានគ្ចាប់រំលោភ និងហិង្សាផ្លវូភ្ទ។ ចំពោះអ្នកដ្លមានបទពិសោធន៍ទទួលរងការ 
បំពាន អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួនមួយភាគបួន ស្មើទៅនឹង៧នាក់ ឬ ២៥% មានបទពិសោធន៍
ទទួលបានវាជារៀងរាល់ថ្ង្ នៅព្លដ្ល មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាស ៦នាក់ទៀត (២១.៤%) 
មានបទពិសោធន៍ជួបប្ទះវាតិចជាង ១ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដ្លជាធម្មតាបណា្តាលមកពីអ្នក 
ដ្ល តូ្វបានគ្ចាប់រៀបការដោយបង្ខតូ្ំវបានគ្បំប្កគ្នាដោយមូលហ្តុការងរ។ ចំនួនអ្នក 
ផ្តល់សមា្ភាសដ្លបានរាយការណ៍ថាទទួលបានហិង្សាពីសំណាក់សហព័ន្ធខ្លួន ៣ដងក្នុងមួយ 
សបា្តាហ៍៣ដងក្នុងមួយខ្ និងបីដងក្នុងមួយឆ្នាំ មានចំនួនដូចគ្នាដ្រក្ុមនីមួយៗមានចំនួនជា
ភាគរយស្មើទៅនឹង ១៧.៩%។ 

តួល្ខទី១១៖ ប្ភ្ទន្ហិង្សាពីសហព័ទ្ធរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់បង្ខំ
ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម (%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 

%35.7
%21.4

%14.3
%25

%3.6

Physical 
violence

Verbal abuse Rape/ sexual 
violence

Verbal 
threats

Other
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ក្នងុសំណួរប្ភ្ទបើកចំហ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរៀបរាប់អំពីរការបំពានដ្លទទួល 
បានពីការរៀបការដោយចាប់បង្ខំក្នុងរបបន្ះ។ អ្នកខ្លះបានរៀបរាប់ថា ហិង្សាផ្លូវភ្ទ និងការ 
ចាប់រំលោភបានចាប់ផ្តើមភា្លាមនាយប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ។ "បនា្ទាប់ពីរៀបការរួច ប្តីរបស់ 
ខ្ញុបំង្ខឲ្ំយខ្ញុដំោះខអាវ ហើយបង្ខឲ្ំយខ្ញុរួំមសង្វាស់ជាមួយគត់។ គត់បាននិយយថា បើខ្ញុជំំទាស់  
គត់នឹងសមា្លាប់ខ្ញុចំោល"។ មានមនុស្សសី្មា្នាក់បានរំលឹកថាគត់តូ្វបានរំលោភដោយប្តរីបស់ 
គត់នៅព្លគត់អាយុ ១៥ ឆ្នាំ។ អ្នកដ៏ទ្ទៀតបាននិយយថា "គត់ត្ងត្បង្ខំខ្ញុំឲ្យរួម 
សង្វាស់ជាមួយគត់ ហើយប្សិនបើខ្ញុំមិនព្ម គត់អាចនឹងទះកំផ្លៀងខ្ញុំ ហើយខ្ញុំត្ងត្ 
មាន អាការៈទន់ខ្សាយ និង ស្ល្កក្យការរួមសង្វាសម្តងៗ"។ អ្នកផ្ស្ងទៀត បានរៀបរាប់
អំពីការវាយដំលើរូបរាងកាយ និងការបំពានផ្នក្ពាក្យសម្តដ្ីលកើតមានឡើងក្នងុអំឡុងព្ល 
រៀបការ។

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសភាគច្ើន (៧៧នាក់ ឬ ៧៦.២%) បានរាយការណ៍ថា មានកូន 
ក្យព្លរៀបការដោយបង្ខំ ដ្លក្នុងនៅមាន ៣៥នាក់ (៤៤.៩%) រាយការណ៍ថាមាន 
កូនចំនួនបួននាក់ និង ២៨នាក់ទៀត (៣៥.៩%) រាយការណ៍ថាមានកូនចំនួនមួយនាក់។ 

តារាងទី១០៖ ចំនួនកូនក្យការរៀបការដោយបង្ខំ

*ចំនួនកូនផ្អ្កទៅលើចម្លើយបានពីអ្នកផ្តល់សមា្ភាស១០៦នាក់

 សហព័ទ្ធភាគច្ើន(៨២.០%) បានប្ប់អ្នកដ៏ទ្ពីការរៀបការដោយបង្ខំរបស ់
ខ្លួនក្នុងអំឡុងព្លរបបខ្ម្រក្ហម។ ចំពោះអ្នកដ្លលាក់ទុកការរៀបការជាសមា្ងាត់ ច្ើន 
ជាងពាក់កណា្តាល (៥២.៦%) រាយការណ៍ថាមានភាពអាមា៉ាស់ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ 
និង ៣៦.៨%ទៀតរាយការណ៍ថាមានភាពភ័យខា្លាចចំពោះសា្លាកសា្នាមទុរយស និងការរើស 
អើង។ 

ចំនួនកូនកេយការរៀបការដោយបង្ខំ
1 2 3 4 >4

35.9% 7.7% 3.8% 7.7% 44.9%
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

តារាងទី១១៖ហ្តុផលរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសដ្លមិនប្ប់អ្នកដ៏ទ្ពីការរៀបការ 
ដោយបង្ខំរបស់ខ្លួន

 ឃ. អាពាហ៍ពិពាហ៍កេយរបបខ្មេរកេហម (កេយ ខេមករា ឆ្នាំ១៩៧៩)

 ចំនួនភាគច្ើនន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (៦៨.១%) រាយការណ៍អំពី សហព័ន្ធរបស់ 
ពួកគ្ រួចរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្ម្រក្ហម ហើយ៧នាក់ (៦.៩%) ផ្តល់ចម្លើយថា ពួកគ ្
មិនបានដឹងថាសហព័ទ្ធរបស់ពួកគត់នៅរស់ដ្រឬអត់។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសទាំង 
៦៤នាក់ដ្លរាយការណ៍ថា សហព័ន្ធរបស់ពួកគត់បានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបន្ះ អ្នក 
ផ្តល់សមា្ភាសចំនួនច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥៣.១%) នៅត្ស្ថិតនៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍របស់ពួកគ្ ហើយអ្នកផ្តល់សមា្ភាសច្ើនជាងមួយភាគបួនទៀត (២៦.៦%)បានរាយ 
ការណ៍ថា បានរស់នៅជាមួយសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនបានមួយរយៈដ្រ។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន 
១២ នាក់(២០.៣%) រាយការណ៍ពីការច្កផ្លូវគ្នាដោយសារមរណភាពរបស់សហព័ទ្ធ និង 
បញ្ហាផ្ស្ងៗទៀត (មើលតួល្ខទី ១២)។

តារាងទី១២៖ សា្ថានភាពគ្ួសារដ្លបានរៀបការដោយបង្ខំក្យរបបខ្ម្រក្ហម

*សា្ថានភាពគ្ួសារន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្យរបបខ្ម្រក្ហមផ្អ្កទៅ 
លើអ្នកផ្តល់សមា្ភាស១០២នាក់

 ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសដ្លបានច្កផ្លូវពីគូសហព័ទ្ធរបស់ខ្លួន មានពាក់ 
កណា្តាល (៥០%) បានធ្វើភា្លាមៗមុន ឬ ក្យព្លរបបខ្ម្រក្ហមដួលរលំភា្លាមៗក្នុងឆ្នា ំ
១៩៧៩ ក្នុងនោះមាន ១១ នាក់(៣៤.៤%) បានរាយការណ៍ថា បានច្កផ្លូវគ្នាក្នុងចនោ្លាះ 

មូលហេតុដេលមិនបេប់ពីការរៀបការដោយបង្ខំ(%)

ភាពអាមា៉ាស
ភ័យខា្លាចការរើសអើង និង 

សា្លាកសា្នាមទុរយស
ផេសេងទៀត

52.6% 36.8% 10%

សា្ថានភាពគេួសារដេលបានរៀបការដោយបង្ខំកេយរបបខ្មេរ(%)

រស់នៅជាមួយគ្នា នៅជាមួយគ្នាបានមួយរយៈ
ចេកផ្លូវ / មរណភាពរបស់

សហព័ន្ធ
53.1% 26.6% 20.3%
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ឆ្នា ំ១៩៨០ និង ឆ្នា ំ១៩៩៣។ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាស៥នាក់ទៀត (១៥.៦%) បានរាយការណ៍ 
ពីការច្កផ្លូវគ្នាក្យឆ្នាំ១៩៩៣។

 ចំនួនស្មើគ្នាដល់ទៅ២៩.៤% ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសដ្លបានរាយការណ៍ថាបានច្ក 
ផ្លូវគ្នាជាមួយសហព័ន្ធន្ការរៀបការដោយបង្ខំដោយសារពួកគ្មិនចុះសម្ុងគ្នា និងដោយ 
សារមរណៈភាព។ មូលហ្តុផ្ស្ងទៀតដ្លត្ូវបានផ្តល់មានដូចជាសំពាធពីគ្ួសារ និង 
សាច់ញាតិ (១៧.៦%) ការបោះបង់ចោល និងបាត់ខ្លនួ (៨.៨%) ស្វង្រកដ្គូថ្ម ី(៨.៨%) 
និង ផ្លាស់លំនៅទៅស្ុកកំណើតវិញ (៥.៩%)។ 

តួល្ខទី១២៖ មូលហ្តុន្ការច្កផ្លូវគូសហព័ន្ធន្ការរៀបការដោយបង្ខំ
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

  ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លបានច្កផ្លូវគ្នាក្យការរៀបការដោយបង្ខំ អ្នកផ្តល់សមា្ភាស 
ចំនួន ៧០% បានរៀបការម្តងទៀត ហើយ ៣០%ទៀតរាយការណ៍ថាមិនរៀបការទៀតឡើយ។ 
ជាងពាក់កណា្តាលន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសទាំងអស់ (៤២.៥%)បានរាយការណ៍ថា ស្ន្ហា ជាគឺ 
ជាកតា្តាន្ការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់មួយសម្ប់ជំរុញការរៀបការជាថ្មី។ ផ្ស្ងពីន្ះទៀត 
បានរាយការណ៍ថាគត់យល់ព្មរៀបការដោយសារសំពាធពីគួ្សារ(២១.៤%) ការរើកចំរើន 
ន្វិស័យស្ដ្ឋកិច្ច ឬ មុខមាត់ក្នងុសង្គម (១៤.៣%) ឬ ដោយសារមូលហ្តុផ្ស្ងទៀត។ មាន 
អ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បានរាយការណ៍ថារៀបការឡើងវិញដោយមានការស្នើសុំពីកូន។ 

តួល្ខទី១៣៖មូលហ្តុដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសយល់ព្មរៀបការក្យរបបខ្ម្រក្ហម
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

%29.4 %29.4
%17.6

%8.8 %8.8
%5.9

Did not get 
along well

Died Pressure 
from family/

relatives

New partner Abandonned/
disappeared

Moved back 
to home 
province

%2.4

%45.2

%21.4
%14.3 %16.7

Love Family 
pressure

Increased 
status/ 

economic

Wish of  
children

Other
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

  ចំពោះអ្នកដ្លមិនរៀបការជាថ្ម ីភាគច្ើន (៧២%) បានរាយការណ៍ថាការសម្ច 
ចិត្តមិនរៀបការជាថ្មដីោយសារមានបទពិសោធន៍ជាច្ើនទទួលបានពីការរៀបការដោយបង្ខ។ំ 
មនុស្សចំនួន៥.៦% ទៀតរាយការណ៍ថាមិនអាចស្វ្ងរកគូសហព័ទ្ធទៀតបានដោយសារពួក
គត់បានរៀបការរួចទៅហើយ និង ចំនួន ១១.១% រាយការណ៍ថាមិនរៀបការសារជាថ្មីដោយ
សារវ័យកាន់ត្ចាស់។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ៥.៦% រាយការណ៍ថាមិនរៀបការដោយសារ 
ជាបំណងរបស់កូន។

តួល្ខទី១៤៖ មូលហ្តុដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសមិនព្មរៀបការក្យរបបខ្ម្រក្ហម
(%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥២.៥%) បានសុំសិទ្ធិយកកូនក្យ 
ការច្កផ្លូវ ឬ មរណៈភាពរបស់សហព័ន្ធន្ការរៀបការដោយបង្ខំ, ដ្ល៤៥.៨% បានរាយ 
ការណថ៍ាបគុ្គលដទ៏ ្ដល្មនិមន្ជាសហពទ័្ធបានស្នើសំុសិទ្ធនិ្ះ។ អ្នកផ្តលស់មា្ភាសបានរៀប 
រាប់ពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូនដ្លបានមកពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ ំ ដ្លតូ្វបានកំណត់ 
ដោយថា "ស្ចក្តីស្លាញ់" និង "ការអាណិតអាសូរ"។ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសត្មា្នាក់គត់បាន 
រាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងដ្លមិនជិតស្និទជាមួយកូនដ្លបានមកពីការរៀបការដោយបង្ខំ 
ហើយ២នាក់បានរាយការណ៍ថាមិនមានទំនាក់ទំនងទាល់ត្សោះ ប៉ុន្ត្ជាសរុបរួម អ្នកផ្តល់ 
សមា្ភាសទំាងអស់ (៩២.១%) បានរៀបរាប់ពីស្ចក្តស្ីលាញ់ដ៏កក់ក្តា និងស្នទិ្ធសា្នាលជាមួយ 
កូនដ្លប្សូតច្ញមកពីការរៀបការដោយបង្ខំរបស់ពួកគត់។ 

 ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លបានច្កផ្លូវគ្នាពាក់កណា្តាលន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាសសរុប(៥០. 
៨%)រាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ និងកក់ក្តាជាមួយកូននិងសហព័ន្ធន្ការរៀបការ
ដោយបង្ខំ ហើយមួយភាគបីន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (៣៤%) រាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងមិនជិត

%5.5 %5.6 %5.6

Preference 
for not being 

married

“Too old” Not able to 
find spouse

Wish of  
children

Other

%72.2

%11.1
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ស្និទ្ធនិង ១៥.៣%ទៀត បានរាយការណ៍មានទំនាក់ទំនងធម្មតា។ ចំនួនភាគច្ើនន្អ្នកផ្តល់ 
សមា្ភាស (៧៥.០%) មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហព័ន្ធមុនរបស់គត់ឡើយ។ 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាស បានរាយការណ៍ទាំងចំណុចល្អ និងចំណុចអាក្ក់ ដោយសារ 
មរណៈភាព និងការច្កផ្លូវពីគូសហព័ន្ធន្ការរៀបការដោយបង្ខំ។ ក្នុងការស្ទង់មតិដោយប្ើ 
ប្ស់សំណួរបើក អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរាយការណ៍ថាមានភាពប្សើរឡើងទាំងសុខភាពផ្លូវ 
ចិត្ត និងផ្លូវកាយព្ះថា "ការរៀបការត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយបង្ខំ ដូច្ន្ះសហព័ន្ធរបស់ខ្ញុំ 
មិនបានស្លាញ់ខ្ញុទ្ំ។" អ្នកដទ្ទៀតបានរាយការណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅព្លដ្លមានស្រើ 
ភាពក្នងុការជ្ើសរើសគូសហព័ន្ធដោយខ្លនួឯង។ អ្នកដ្លធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការ 
ធ្វើបាបក្នងុចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខបំានរាយការណ៍ថាបានធូស្បើយ "បើគ្មោនសហព័ន្ធ 
ន្ការរៀបការដោយបង្ខំរបស់ខ្ញុំទ្ គ្មោនអ្នកណាមា្នាក់មាក់ងយខ្ញុំ គ្មោនអ្នកណាធ្វើទារុណកម្ម 
ខ្ញុំ ហើយក៏គ្មោនអ្នកណាបង្ខំខ្ញុំឲ្យរួមសង្វាស់ជាមួយទៀតដ្រ។" 

 ទោះបីជាការច្កផ្លូវគ្នាបាននាំមកនូវភាពវិជ្ជមានក៏ដោយ ក៏វានៅត្នាំមកជាមួយ 
នូវភាពអវិជ្ជមានដ្រ។ ផលប៉ះពាល់ដ្លធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺ ទាក់ទងទៅនឹងស្ដ្ឋកិច្ច និងភាពកី្ក្ 
ដ្លគ្មោនសមត្ថភាព និងជំនួយណាដ្លអាចជួយក្នុងការបំព្ញការងរធ្វើស្ចំការ ភាព 
លំបាកក្នងុការធ្វើការងរក្នងុផ្ទះ ដ្លបុគ្គលមា្នាក់តូ្វបំព្ញតួនាទីជាមា្តាយផង ជាឪពុកផង រួម 
ទំាងខ្វះខាតជំនួយទូទៅដូចជា ជំនួយស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ចម្លើយមួយចំនួនបានផ្តាតសំខាន់ 
ទៅលើផលប៉ះពាល់លើយ្នឌ័រ ដ្លទទួលបានមកពីការច្កផ្លូវគ្នាពីការរៀបការដោយបង្ខ ំ
ហើយសំដៅច្បាស់លើស្ត្ ី ដ្លមានតួរនាទីសង្គមជាអ្នកទទួលខុសតូ្វលើភាពសុខដុមចំពោះ 
គ្ួសារ សា្វាមី និងកូន៖ "ក្នុងនាមជាស្ត្ីម្មា៉ាយ នៅព្លដ្លខ្ញុំលឺពាក្យអាក្ក់ ឬ ពាក្យ 
មាក់ងយពីអ្នកជិតខាង ខ្ញុំមានភាពរងទុក្ខវ្ទនា និង សោកសា្តាយដ្លបាត់បងសា្វាមី និងកូន 
ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ខ្ញុំមានភាពរងទុក្ខវ្ទនាណាស់ ហើយគ្មោនអ្នកណាជួយគំទ្ខ្ញុំទ្ ជីវិត 
របស់ខ្ញុំគឺគ្មោនអ្វីទាល់ត្សោះ។" 

 ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាស ៥២ នាក់ដ្លរាយការណ៍ថាសុខចិត្តរស់នៅក្នុង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥២.៨%) បានរាយការណ៍ថាពួកគត់ 
សម្ចចិត្តប្បន្ះក៏ដោយស្ន្ហា និងការស្លាញ់។ មូលហ្តុបនា្ទាប់ដ្លជំរុញឲ្យគត់ 
យល់ព្មរស់នៅជាមួយគ្នា (៣៦.៥%) ដោយសារត្ពួកគត់មានកូនជាមួយគ្នា។ សំពាធ 
គួ្សារ ដូចជាវប្បធម៌ប្ព្ណី (ដូចជាគោលគំនិតមួយដ្លថាស្ត្ដ្ីលបានល្ងលះ ជាស្ត្ី 
មិនល្អហើយគ្មោនភក្តីភាពចំពោះសា្វាមីរបស់ខ្លួន) ក៏ត្ូវបានលើកឡើងផងដ្រ។ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

តារាងទី១៣៖ ការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសឲ្យបន្តរស់នៅអាពាហ៍
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ

 ក្នុងការស្ទង់មតិដោយប្ើសំណួរបើក អ្នកផ្តល់សមា្ភាសដ្លរស់នៅក្នុងចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ហើយបានលើកឡើងអំពីចំណុចវិជ្ជមាន បានរៀបរាប់ពីសា្ថានភាព 
ដ្លទទួលបានការគំទ្ និងគោរព (គូសហព័ន្ធរបស់ខ្ញុំអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ យើង 
យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតគ្ួសារមួយដ្លប្កបទៅដោយសន្តិភាព)។ អ្នកផ្ស្ង 
ទៀតរៀបរាប់ទំនាក់ទំនងថា ផ្សាភា្ជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍រួមន្របបប្ល័យពូជសាសន៍ ("ខ្ញុ ំ
មិនបានស្លាញ់គត់ជ្លជ្ណាស់ណាទ្ ប៉ុន្ត្ខ្ញុំអាណិតប្ពន្ធរបស់ខ្ញុំដោយសារត ្
នាងមានភាពទុ្ឌទ្មយ៉ាងខា្លាងំផ្នក្រាងកាយ ហើយក៏បាត់បង់សាច់ញាតិអស់ហើយដ្រ")។ 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសខ្លះបានរាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងដ្លមានភាពអវិជ្ជមានដូចជា៖ 
ការធ្វើបាប លើរូបរាងកាយ ការធ្វើបាបដោយប្ើពាក្យសម្តី និង តាមរយៈស្ដ្ឋកិច្ច ការស្អប់ 
សហព័ន្ធរបស់ខ្លួន (ភាគច្ើនសំដៅចំពោះបុរសជាសា្វាមី) ក្នុងរយៈព្លមួយដ៏យូរ បានទុក 
ឲ្យសហព័ន្ធមា្ខាងទៀតទទួលរងការយកចិត្តទុកដក់ និងទំនុកបមុ្ងកូនត្ឯង ការស្ពគ្ឿង 
ស្វឹង និងការមាក់ងយ ("ជារឿយៗ គត់មើលងយគួ្សារខ្ញុព្ំលគត់ស្វឹង សហព័ន្ធរបស់ 
ខ្ញុមិំនបានធ្វើល្អជាមួយខ្ញុទ្ំ នៅព្លដ្លគត់មានដ្គូថ្ម ី ប្តរីបស់ខ្ញុទុំកខ្ញុឲ្ំយនៅត្ឯងជាមួយ 
កូន")។ ប្ហ្លជាមូលហ្តុអវិជ្ជមានទាំងន្ះ អាចយកមកធ្វើការសង្ខ្បរបស់ពាក្យសម្តី 
របស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាស "ពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា"។

 នៅព្លដ្លត្ូវបានគ្ស្នើឲ្យវាយតម្ល្ទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន និងសហព័ន្ធ 
អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន៦៥.៣% បានរាយការណ៍អំពី "ទំនាក់ទំនងដ្លជិតស្នទិ្ធ និងកក់ក្តា"។ 
មួយភាគបីទៀត (៣៤.៨%) បានរាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងអវិជ្ជមាន នៅព្លដ្លមាន 
អ្នកផ្តល់សមា្ភាស ១៨.៤% បានរាយកាណ៍ថាមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីសោះជាមួយសហព័ន្ធ 
និង  ៨.២% រាយការណ៍ថាប្ស្័យទាក់ទងគ្នានៅព្លចំាបាច់ ឬនៅព្លទំនាក់ទំនងមាន 
បញ្ហា។

ការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសឲេយបន្តរស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ(%)

ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ
សេចក្តីអាណិត

សេចក្តីសេលាញ់

មានកូនជាមួយសហព័ន្ធនេ
ការរៀបការដោយបង្ខំ

សំពាធឪពុកមា្តាយ
គេួសារ

បេពេណី វបេបធម៌

55.8% 36.5% 3.8% 3.8%
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ក្នងុចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសដ្លរស់នៅបន្តជាមួយការរៀបការដោយបង្ខនំោះ មាន 
មនុស្សច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥២.៩%) រាយការណ៍អំពីការធ្វើបាបពីសំណាក់សហព័ន្ធ 
របស់ខ្លួន តាំងពីរបបខ្ម្រក្ហមមកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយភាគច្ើនបានរាយការណ៍ពីការធ្វើ 
បាបលើរាងកាយ (៤៤.៤%) ការធ្វើបាបដោយប្ើប្ស់ពាក្យសម្តី (៤៤.៤%) និងការ 
គំរាមដោយពាក្យសម្ត ី (៧.៤%)។ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បានរាយការណ៍ពីការរំលោភ និង 
ហិង្សាផ្លវូភ្ទ នៅត្បន្តក្នងុជិវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខន្ំះ។ 

តួល្ខទី១៥៖ ប្ភ្ទន្ការធ្វើបាបពីសំណាក់សហព័ទ្ធដ្លនៅត្បន្តក្នុង
ការរៀបការដោយបង្ខំ (%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

  ចំពោះអ្នកដ្លធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ទទួលបានការធ្វើបាបបំពានពីសហព័ន្ធ 
ស្ទើរត្ពាក់កណា្តាល (៤៨.១%) បានរាយការណ៍ថាត្ូវបានគ្ធ្វើបាប ពីមួយទៅបីដងក្នុង 
មួយខ្, ១១.១% ទៀតរាយការណ៍ថា ត្ូវបានគ្ធ្វើបាបជារៀងរាល់ថ្ង្។ ស្ទើរត្ជិតមួយ 
ភាគបួន (២២.២%) បានរាយការណ៍ថាត្ូវបានគ្ធ្វើបាបថ្មីៗចុងក្យកាលពីខ្មុន។ 
អ្នកផ្តល់សមា្ភាសចំនួន ១៨នាក់ (៦៦.៧%) បានរាយការណ៍ថាអំពើបំពានធ្វើបាបមកលើរូប 
គត់ចុងក្យបង្អស់បានប្ពឹ្ត្តទៅកាលពីច្ើនឆ្នាកំន្លងទៅ ដ្លមាន២២.២% រាយការណ៍ 
ថាបានកើតឡើងកាលពីប៉ុនា្មោនខ្មុនន្ះ ៧.៤% រាយការណ៍ថាបានកើតឡើងកាលពី ៦ ខ្ 
មុន និង៣.៧% បានរាយការណ៍ថាកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុន។ 

តួល្ខទី១៦៖ ប្កង់ន្ការធ្វើបាបដ្លទទួលបានជាបន្តក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ
បង្ខំក្យរបបខ្ម្រក្ហម (%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

%44.4 %44.4

%7.4
%3.7

Physical violence Verbal abuse Verbal threat Rape/ sexual 
violence

%3.7

Every day 1-3 times  
per week

1-3 times  
per month

Once per year Less than 
once per year

%11.1

%48.1

%22.2
%14.8
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ក្នុងការស្ទង់មតិដោយប្ើសំណួរបើក ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីសភាពន្ការធ្វើបាបពី 
សំណាក់សហព័ន្ធ មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បានរៀបរាប់ "ស្ទើរត្ជារៀងរាល់ថ្ងដ្្លខ្ញុទំទួល 
បានហិង្សាផ្លូវភ្ទពីសា្វាមីរបស់ខ្ញុំ។" ទម្ង់ន្ការធ្វើបាបដទ្ទៀតត្ូវបានរាយការណ៍ថាជា 
ហិង្សាលើរូបរាងកាយរាប់បញ្ចូលទាំង ការវាយនឹងដំបង ការចាក់ ការទះកំផ្លៀង ដ្លមានអ្នក 
ផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បានទទួលរងគ្ះរបួសក្បាលដ្លជាលទ្ធផលន្ហិង្សាពីសហព័ន្ធរៀបការ 
ដោយបង្ខំ ក្យរបបខ្ម្រក្ហម។ ការធ្វើបាបដោយប្ើពាក្យសម្តី និងធ្វើបាបលើផ្លូវអារម្មណ៍  
រាប់បញ្ចលូទំាងការគំរាមដោយប្ើកំាបិត ការមាក់ងយ ការដក់បណា្តាសា  និងការចោទប្កាន់ 
ថាផិត។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសរងការធ្វើបាបផ្នក្ស្ដ្ឋកិច្ចមា្នាក់បានរាយការណ៍ថា "ប្តរីបស់ខ្ញុមិំន 
បានប្គល់ប្ក់មកឲ្យខ្ញុំទ" ហើយបញ្ហាន្ះជាការគួរឲ្យកត់សមា្គាល់ដោយសារថា ជាទូទៅ
ប្ពន្ធជាអ្នកគ្ប់គ្ងលុយកាក់ក្នុងសង្គមគ្ួសារខ្ម្រ។

 ក្នងុការរៀបរាបអ់ពំគីណុភាពនទ្នំាកទ់នំងរបសព់កួគជ្ាមយួកនូ ដល្បានមកព ី
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ,ំ ចំនួនច្ើនលើសលុប(៩៥.២%) បានរាយការណ៍ពីទំនាក់ 
ទំនងជិតស្និទ្ធនិងកក់ក្តា។ ក្នុងការវាយតម្ល្ទំនាក់ទំនងគ្ួសារជាមួយកូនៗនិងសហព័ទ្ធ 
រៀបការដោយបង្ខំ ៧៦.៧% បានរាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ និងកក់ក្តា និង១៨.៦% 
រាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងធម្មតា និង ៤.៧% ទៀតរាយការណ៍ពីទំនាក់ទំនងមិនជិតស្និទ្ធ។ ក្នុង 
ការស្ទង់មតិដោយប្ើសំណួរប្ភ្ទបើក អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាង 
កូន និងសហព័ទ្ធរបស់ខ្លនួ ថាជាស្ចក្តស្ីលាញ់ ការគោរព និងពោរព្ញទៅដោយ ការគំទ្ 
("ពួកគ្ស្លាញ់គ្នាណាស់ នៅព្លដ្លឪពុករបស់គ្ឈឹ ពួកគ្មើលថ្គត់ ពួកគ្មើល  
ថ្គ្នាទៅវិញទៅមក ហើយពួកគ្ត្ងត្ល្ងសើចជាមួយគ្នាជារឿយៗផងដ្រ។ ការរៀបរាប់ 
ភាពអវិជ្ជមានរវាងកូន និងសហព័ទ្ធរៀបការដោយបង្ខំ រួមមានអារម្មណ៍មិនជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា
ការដ្លមិនសូវប្ស្័យទាក់ទងគ្នា ហើយ "ងយនិងខឹងគ្នា"។ អ្នក ផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់ បាន 
រាយការណ៍ថា "កូនរបស់ខ្ញុសំ្អប់ឪពុករបស់គ្ ដោយសារពួកគ្ឧស្សាហ៍ ឃើញគត់វាយធ្វើ 
បាបខ្ញុំ។"

 នៅព្លដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសត្ូវបានគ្សួរសំណួរប្ភ្ទបើកមួយចំនួនថា តើ 
គត់ព្ញចិត្តជាមួយនឹងការបន្តជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខនំាព្លបច្ចប្ុបន្នដ្រឬទ្ ចម្លើយ 
វិជ្ជមាន(ព្ញចិត្ត)រួមមាន "សារៈសំខាន់ដ្លប្តប្ីពន្ធច្ះជួយគ្នា មើលថ្គួ្សារ និង រកប្ក់ 
ចំណូលឲ្យបានច្ើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គួ្សារ"។ ចម្លើយដ្លមិនព្ញចិត្ត មានដូចជា "ខ្ញុមិំនបាន 
ស្លាញ់សហព័ទ្ធរបស់ខ្ញុំទ្" "ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយគត់ យើងមិនដ្លសា្គាល់គ្នា ដូច្ន្ះ 
យើងមិនចង់ជួយគ្នាទ្" "ប្តរីបស់ខ្ញុមិំនដ្លយល់ពីចិត្តខ្ញុ ំហើយគត់ចាស់ជាងខ្ញុច្ំើនណាស់"។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ចម្លើយក៏បានបង្ហើបនូវការមិនព្ញចិត្ត ដោយសារការមិនបានបំព្ញនូវលក្ខ័ណ្ឌ 
ន្ការរៀបការតាមប្ព្ណី "ខ្ញុមំានការអាក់អន់ចិត្តដោយសារខ្ញុមិំនបានរៀបការតាមប្ព្ណី" 
"ឪពុកមា្តាយខ្ញុំមិនបានចូលរួមមង្គលការរបស់ខ្ញុំ" "ខ្ញុំគ្មោនឱកាសក្នុងការជ្ើសរើសគូស្ករ 
ដោយខ្លួនឯង" ចម្លើយទាំងន្ះក៏ត្ូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងកិច្ចសមា្ភាសន្ករណីសិក្សា ដ្លអ្នក 
ផ្តល់សមា្ភាសបានភា្ជាប់ជោគជ័យនិងសំណាងល្អន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ ទៅនឹងពិធីរៀបអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ន្ះឯង។ 

 ង. ផលប៉ះពាល់នេការរៀបការដោយបង្ខំ

 ផលប៉ះពាល់រយៈព្លវ្ងតូ្វបានរាយការណ៍នៅក្នងុគ្ប់ទិដ្ឋភាពទំាងអស់ ទោះបី 
ជាការរៀបការនោះនៅត្បន្ត ឬ បានបញ្ចប់ទៅហើយ ហើយទោះបីជាការបន្តនោះមានការ 
ព្ញចិត្ត ឬ មិនព្ញចិត្តក៏ដោយ។ 

 នៅព្លដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសភាគច្ើន (៨៧.៦%) បានរាយការណ៍ថាគ្មោន 
បញ្ហារូបរាងកាយដ្លជាលទ្ធផលទទួលបានពីការរៀបការដោយបង្ខនំោះក៏ដោយ ក៏អ្នកដ្ល 
បានរាយការណ៍ បានលើកឡើងពីរបួសទាក់ទងនឹងការបន្តពូជ និងរបួសផ្ស្ងៗទៀត ដោយ 
សារត្ការរំលោភបំពានផ្ស្ងទៀតបង្កដោយសហព័ទ្ធ ដោយសារការវាយដំ និងដោយសារ 
ការរំលោភ។ ចំនួនច្ើនជាង មួយភាគបួនបន្តចិ (២៧.៨%) បានរាយការណ៍អំពីដំណើរការ 
ផ្លូវភ្ទមិនល្អ រាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហារោគស្ត្ីផងដ្រ ការមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាផ្លូវភ្ទ ការ 
មិនមានចំណង់ផ្លូវភ្ទ ការភ័យខា្លាចការរួមសង្វាស់ជាមួយសហព័ទ្ធទី២។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាស 
មា្នាក់បានផ្តល់មតិថា "ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្ួលក្នុងទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទនោះទ្ នៅព្លដ្ល
ខ្ញុំនឹកឃើញដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំ"។

 ចំនួនអ្នកផ្តល់សមា្ភាសច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៧០.២%) បានរាយការណ៍ពីបញ្ហា 
សុខភាពផ្លវូចិត្ត ដោយបានរៀបរាប់ក្នងុការឆ្លើយសំណួរបើកថា "មិនព្ញចិត្តនឹងជីវិត" ហើយ 
មានការខកចិត្តយ៉ាងខា្លាំងជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំ ពិស្សនៅព្លដ្លចូលរួមកម្ម 
វិធីមង្គលការ ឬ ឮភ្លង្ប្ព្ណីន្ពិធីមង្គលការ។ អ្នកខ្លះទៀតងយនឹងឆប់ខឹង តក់ស្លតុ និង 
មិនងយចាកច្ញពីភាពភ័យរន្ធត់ នៅព្លដ្លពួកគ្នឹកឃើញកម្មវិធីន្ការរៀបការដោយ 
បង្ខំរបស់ពួកគ្។ រោគសញ្ញាទាំងនោះរួមមាន ការតក់ស្លុត ភ័យក្នុងខ្លួន ភាពក្ៀមក្ំ ភាព 
លំបាកវ្ទនា ការយល់សុបិនអាក្ក់ ជាពិស្សសំដៅទៅលើការដ្លត្ូវបានចាប់រំលោភពី
សហព័ទ្ធរបស់ខ្លួន។ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ចំនួនមួយភាគបីន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (៣៥.៤%) ក៏បានលើកឡើងផងដ្រនូវភាព 
លំបាកវ្ទនាផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចដ្លប៉ះពាល់ដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំន្ះ។ សម្ប់អ្នក 
ផ្តល់សមា្ភាសខ្លះ ពួកគ្បានរាយការណ៍ថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំង ពិស្សនៅព្លដ្ល 
សហព័ទ្ធរបស់ខ្លួនមិនព្មច្ករំល្កក្នុងការទ្ទ្ង់គ្ួសារ ឬ នៅព្លដ្លសហព័ទ្ធរូបនោះ 
មានប្កផ្លូវគ្នាជាមួយគ្ួសារ ដូចន្ះហើយការចំណាយផ្ស្ងៗ និងទំនួលខុសត្ូវទាំងអស់
បានធា្លាក់ទៅលើសហព័ទ្ធដ្លនៅជាមួយកូន និងសមាជិកគ្ួសារដទ្ទៀត។ យ៉ាងហោច
ណាស់ក៏មានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់ដ្រ ដ្លបានរាយការណ៍ថាដកខ្លួនច្ញពីការងរសហ 
គមន៍ េម្ល៉ោះហើយទើបប្ក់ចំណូលរបស់គត់ធា្លាក់ចុះ ព្ះត្អារម្មណ៍ន្ការអាមា៉ាស់ និងក្តី
បារម្ភខា្លាចជួបនរណាមា្នាក់ដ្លគត់សា្គាល់ប្វតិ្តពីរបបខ្ម្រក្ហម។ 

 តាមពិតទៅ ចំនួនច្ើនជាងមួយភាគបួនន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស (២៥.៧%) បានរាយ 
ការណ៍ថា ធា្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្ទះបញ្ហាសង្គម ដ្លជាលទ្ធផលន្ការរៀបការដោយ 
បង្ខំ ដ្លមានភាពអាមា៉ាស់ដោយសារមិនបានគោរពតាមការរៀបការតាមក្បួនខា្នាតប្ព្ណី 
ឬ ក៏ត្ូវបានដកច្ញពីកម្មវិធីរៀបការដោយសារ "បុព្វបុរសមិនបានដឹងឮអំពីពិធីមង្គលការ 
របស់ខ្លនួ"។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានរាយការណ៍ថា ប្តប្ីពន្ធន្ការរៀបការដោយបង្ខ ំមិនតូ្វបាន 
គ្រាប់ចូលក្នុងសហគមន៍ឡើយ ដ្លមានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បាននិយយថា "គ្ួសាររបស់ 
ខ្ញុតូ្ំវបានគ្រើសអើង ដោយសារត្ខ្ញុតូ្ំវបានគ្ចាប់ឲ្យរៀបការទំាងបង្ខកំ្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម"។

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាស ១២% លើកឡើងថា បញ្ហាសង្គមដ្លជួបប្ទះ គឺបញ្ហាទៅលើកូន 
ដ្លទទួលបានពីការរៀបការដោយបង្ខំនោះ ដោយកូនទាំងនោះមិនត្ូវបានគ្ឲ្យធ្វើជាអ្នក 
កំដរកូនក្មុំឬកូនកម្លាះទ្ ហើយជួបប្ទះនឹងការរើសអើងផ្ស្ងៗទៀតក្នុងសហគមន៍ 
"ដោយសារត្ពួកគ្គិតថាកូនរបស់ខ្ញុំមានឪពុកមា្តាយដ្លមិនបានរៀបការជាផ្លូវការ"។ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

តួល្ខទី១៧៖ ផលប៉ះពាល់ដ្លអ្នករស់រានមានជីវិតទទួលបានពីការរៀបការ
ដោយបង្ខំ (%ន្អ្នកផ្តល់សមា្ភាស)

 

៤.២ លទ្ធផលបានមកពីករណីសិកេសា (បេបគុណភាពវិស័យ)

 បទសមា្ភាសករណីសិក្សាបានផ្តល់សុពលភាព និង ពង្ីកលទ្ធផលន្ការសិក្សាទៅ 
លើការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ដូចដ្លបានបង្ហាញក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញទៅ 
លើការសិក្សាពីមុនៗមក និង នៅក្នុងលទ្ធផលប្បបរិមាណន្ការសិក្សាន្ះ ហើយដូចដ្ល 
បានបង្ហាញនៅខាងលើ៖ ការរៀបការដោយបង្ខ ំ និងការរួមភ្ទដោយបង្ខ ំ ភាគច្ើនដោយ 
គ្មោនជម្ើស និងគ្មោនការយល់ព្ម ហើយដ្លភាគច្ើនគឺប្ពឹ្ត្តទៅដោយការ គំរាមកំហ្ង 
និងការដក់ទណ្ឌកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងហិង្សាផ្លូវភ្ទ។ នៅព្លដ្លលទ្ធផលដ្លបានរក 
ឃើញមិនអាចតំណាងជាលក្ខណៈទូទៅបាន ដោយសារត្វាផ្តាតសំខាន់ទៅលើត្សំណាក
មួយភាគតូចន្ករណីសិក្សាក៏ដោយ ក៏ពួកគ្បានផ្តល់ព័ត៌មានកាន់ត្សុីជម្ទៅលើនិយម
ន័យ និង ផលប៉ះពាល់រយៈព្លខ្លីនិងរយៈព្លវ្ងន្ការរៀបការទាំងន្ះ។ 

 ក្នុងព្លជាមួយគ្នាន្ះ ករណីសិក្សាទាំងន្ះពង្ីកបន្ថ្មទៅលើលទ្ធផល ដ្លគ្ 
បានរកឃើញនៅក្នុងការស្វជ្វពីមុនៗមក។ ពួកគ្បានឲ្យយោបល់ថា អ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋាន 
តូ្វបានមហិច្ឆតិានយោបាយជំរុញទឹកចិត្តក្នងុការអនុវត្តគោលនយោបាយន្ការរៀបការដោយ 
បង្ខំ ដ្លរឿងន្ះក៏ត្ូវថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដឹង ហើយជម្ុញឲ្យមានការអនុវត្តផងដ្រ។ អ្នក 
ផ្តល់សមា្ភាសបានលើកឡើងថា សា្វាមីត្ូវបានបង្ខំឲ្យរំលោភប្ពន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីទុកជា សក្ខី
ភាពន្អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគ្។ ពួកគ្បានផ្តល់នូវព័ត៌មានជាច្ើនដ្លទាក់ទងទៅនឹង 
ហិង្សាក្នុងគ្ួសារ ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍បង្ខំ ការកើនឡើង ការរំលោភបំពានក្នុងចំណងអាពាហ ៍
ពិពាហ៍បង្ខំក្យពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម និងរបៀបដ្លការរៀបការដោយបង្ខំ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

បានផ្តល់បទពិសោធន៍ និងការបន្តផលវិបាកផ្ស្ងគ្នាសម្ប់បុរស និងស្ត្ីនៅបរិបទន្សង្គម
វប្បធម៌ន្ះ។ 

 សំណាកសម្ប់ករណីសិក្សាបានចាប់យកបានទម្ង់ពិស្ស ដូចគ្នាទៅនឹងករណី 
ច្ើនលើសលប់ទំាងឡាយ និងករណីជាកុ្មដ្លផ្អក្លើអត្តសញ្ញាណជាតិពន្ធ-សាសនាផង 
ដ្រ។ ការវិភាគបនា្ទាប់ មកទៀត ពឹងផ្អ្កទៅលើកិច្ចសមា្ភាសចំនួន ៨ ជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សមា្ភាស 
ចំនួន ៩នាក់ រួមបញ្ចូលទាំងប្តីប្ពន្ធមួយគូ (ដ្លផ្តល់កិច្ចសមា្ភាសរួមគ្នា) ដ្លរក្សាចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់គត់តាំងពីព្លរបបខ្ម្រក្ហមដួលរលំ។ ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សមា្ភាស 
៩នាក់ មានបុរសពីរនាក់រួមទាំងបុរសជាសា្វាមីន្ប្តីប្ពន្ធដ្លផ្តល់សមា្ភាសរួម ហើយមាន 
៨នាក់ជាជន ជាតិខ្ម្រ និងមា្នាក់ទៀតជាជនជាតិចាម។ អ្នកទាំងអស់គ្នាត្ូវបានគ្ឲ្យចូលរួម
ក្នុងការរៀបការដោយបង្ខំដ្លបានរៀបចំដោយរបបន្ះ ហើយមនុស្សភាគច្ើនបានប្ក្ក 
អ្នកខ្លះគ្ង នឹងតវា៉ាហើយមានមនុស្សស្ីត្មា្នាក់គត់ដ្លបានបដិស្ធជាដច់ខាត។ ស្ត្ីពីរ 
នាក់ដ្លបានរៀបការមុនរបបន្ះចូលកាន់កាប់ តូ្វបានគ្រៀបចំឲ្យរៀបការសារជាថ្មក្ីយ
ព្លដ្ល សា្វាមីរបស់គត់តូ្វបានគ្យកទៅសមា្លាប់ចោល។ កិច្ចសមា្ភាសពីរបានបញ្ជាក់ប្ប់ 
ថាចំណងន្ ការរៀបការដោយបង្ខំនៅត្បន្ត ហើយមា្នាក់បានប្ប់ថាមានសុភមង្គល និង 
មា្នាក់ទៀតបាន ប្ប់ថាទទួលរងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរ។ បន្ថម្លើន្ះទៅទៀត មានអ្នកផ្តល់  
សមា្ភាសពីរនាក់គឺជាកូនក្មំុជាកុមារើ (អាយុប្ហ្ល១៥ឆ្នា)ំ មា្នាក់ បានរៀបការមុនព្លរបប 
ខ្ម្រក្ហម ហើយមា្នាក់ទៀតរៀបការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។ 

 ក. ការរៀបការមុនរបបខ្មេរកេហម

 យោងទៅតាមកិច្ចសមា្ភាសន្ករណីសិក្សា មុនព្លរបបខ្ម្រក្ហមចូលកាន់កាប់ 
ឪពុកមា្តាយ ឬញាតិផ្ស្ងៗទៀត ជារឿយៗស្នើសុំអនាគតកូនកំលោះ ឲ្យរៀបចំមង្គលការតាម 
ប្ព្ណី។ គូស្ករទាំងពីរ សា្គាល់គ្នាតាមជីវិតរស់នៅក្នុងភូមិ ឬតាមរយៈទំនាក់ទំនងសង្គម 
នានា។ ទោះបីជាការរៀបចំមង្គលដ្លមានគម្ងតូ្វបានធ្វើឡើងដោយឪពុកមា្តាយក៏ដោយ 
ក៏វានៅមានការវាយតម្លស្មត្ថភាពន្សា្ថានភាពគួ្សារ ស្ដ្ឋកិច្ច អត្តចរិត កិរិយមាយទដ្ល 
ឪពុកមា្តាយមួយចំនួនបានបដិស្ធមង្គលការរបស់កូនសី្ខ្លនួ ពិស្សកូនសី្ ប្សិនបើមង្គល 
ការនោះខុសពីគោលគំនិតរបស់ពួកគ្។ 

 មង្គលការតាមប្បប្ព្ណីខ្ម្រ បានរៀបរាប់ពីចំណងដ្លនាំឲ្យមានសុពលភាព 
និងធ្វើឲ្យមង្គលការស្បច្បាប់ ក្នុងសង្គម គ្ួសារ និងគោរពតាមដូនតា។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
មានការចូលរួមពី កូនកំលោះ កូនក្មំុ ម្បាទំាងសងខាង វិញ្ញាណក្ខន្ធដូនតា ដោយប្ើប្ស់ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ពិធីសាសនាជាច្ើនដូចជា ការសូត្មន្ត កាត់សក់ ចងដ្ ប្ះពំ្ ភ្លង្ការ ផ្លឈ្ើមួយចំនួន 
និង ពិស្សគឺផ្កាសា្លា នំ បង្អ្ម។ កូនកំលោះ កូនក្មុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដ្លមើលទៅដូច
ជាអ្នកមានប្ក់ស្តុកស្តម ជាច្ើនសម្ប់ ក្នុងអំឡុងព្លបីថ្ង្ន្ពីធីន្ះ។ 

 ប្ហ្លជាធាតុសំខាន់បំផុតន្មង្គលការប្បប្ព្ណីខ្ម្រ គឺជាការចូលរួម និង 
ការទទួលសា្គាល់ពីឪពុកមា្តាយ សមាជិកគ្ួសារ បុព្វបុរសដូនតា។ ក្ពីឪពុកមា្តាយ មង្គលការ
ប្ព្ណីខ្មរ្តមូ្វឲ្យមាន ម្អណ្តើក អាចារ្យ ដ្លជាអ្នករើសយកថ្ងវ្្លាល្អសម្ប់រៀបការ 
កូនប្ុសស្ី ព្មទាំងព្ះសង្ឃផងដ្រ។ ចាស់ទុំក៏មានតួនាទីសំខាន់ផងដ្រក្នុងការប្ព្ឹត្ត
ទៅន្បុណ្យប្ព្ណី និងសាសនាទាំងអស់ន្ះផងដ្រ។ វត្តមានរបស់ឪពុកមា្តាយមានសារៈ
សំខាន់ ដើម្បីបង្ហាញពីគោលបំណងន្មង្គលការថាជាការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាព ជា
ជាងការសម្ចចិត្តរបស់មនុស្សត្ពីនាក6់3។ 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសក្នុងករណីសិក្សាបានរៀបរាប់ពីអត្ថន័យន្ "សា្វាមីល្អ" និង "ភរិយ 
ល្អ" ដោយផ្អ្កសំខាន់ទៅលើ "ច្បាប់ស្ី"។ "សា្វាមីល្អ" ត្ូវបានរៀបរាប់ថាជាអ្នកដ្លជួយ 
ចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្រក្សាកូន ជួយទ្ទ្ង់គ្ួសារ និងស្វ្ងរកប្ក់ចំណូល64។ គត់មិនច្ះល្ង 
ល្ប្ង មិនមានប្ពន្ធចុង មិនស្ពសុរា និង មិនដើរល្ងយប់។66"ភរិយល្អ" ជាស្ត្ីដ្ល 
ស្លាញ់សា្វាមី កូន និងឪពុកមា្តាយ ដ្លមានតួនាទីរក្សាសុភមង្គលក្នុងគ្ួសារ។  តួនាទីន្
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្ូវបានបកស្យដោយឡ្ក ដ្លស្ត្ីជាប្ពន្ធមានតួនាទីបនា្ទាប់ 
ហើយបុរសជាប្តីមានតួនាទី និងអំណាចធំជាង។ ការឲ្យនិយមន័យប្បប្ព្ណីន្មង្គលការ 
ល្អ បើយោងតាមអ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់ បាននិយយថា គឺ "នៅព្លដ្លបុរសជាប្តីមិនបង្ក 
បញ្ហានៅផ្ទះ។ ពួកយើងជាមនុស្សស្ីដូចគ្នា ដូច្ន្ះយើងត្ូវពឹងពាក់លើបុរស ហើយសុភមង្គល 
របស់យើងក៏ត្ូវពឹងផ្អ្កលើបុរសដ្រ។"67

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាធម្មតា ឬ មង្គលការ តូ្វបានរៀបចំឡើងដើម្បីលើកតម្លស្្ត្ ីហើយ 
មង្គលការបានលើកកម្ពស់សមភាពយ្នឌ័រដោយសា្ងាត់ស្ងៀម។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសភ្ទបុ្សមា្នាក់ 
បាននិយយថា "ខ្ញុំគិតថា មង្គលការមានភាពអសា្ចារ្យ និងរុងរឿងណាស់សម្ប់ស្ត្ី"។68

63 អវត្តមានរបស់ឪពុកមា្តាយក្នុងការរៀបការដោយបង្ខំរបស់របបខ្មៃរកៃហមតៃូវបានលើកឡើងគៃប់ករណីនៃកិច្ចសមា្ភាស
64 កិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី៤, សៃ្តី (ថ្ងៃទី២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)
65 កិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី៣, គូសា្វាមីភរិយា (ថ្ងៃទី២៣ មៃសា ២០១៤)
66 IBD
67 កិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី៨, សៃ្តីខ្មៃរឥសា្លាម (ថ្ងៃទី២៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤)។ មើលករណីសិកៃសាទី៣, គូសា្វាមី "សុភមង្គល
គៃួសារ និងសំណាងរបស់ស្តៃី និង គៃួសារ តៃូវពឹងផ្អៃកទៅលើទង្វើរ និង អាកបៃបកិរិយារបស់បុរសជាប្តី", ដៃលបានលើកឡើង 
ដោយបុរសជាប្តី។
68 កិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី៦, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៨ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 សូម្បីអ្នកដ្លមិនបានរៀបការតាមប្ពីណី ក៏អាចយល់ដឹងអំពីតម្ល្ន្ការរៀបការ 
តាមប្ព្ណី និងទំនៀមទំលាប់ផងដ្រ ភាគច្ើនយល់ដឹងដោយសារធា្លាប់ចូលរួមពិធីមង្គល 
ការកាលពីនៅកុមារភាព។ អបជ និង សជ តូ្វបានគ្បង្ខឲ្ំយរៀបការក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម ហើយ 
បានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតសព្វថ្ង្។ ការផ្តល់កិច្ចសមា្ភាសជារួមរបស់ពួកគត់ បានបង្ហាញឲ្យ 
ឃើញនូវឆន្ទៈចង់បាន និងផលប្យោជន៍ទៅដល់បុរស និងស្ត្ីដ្លបានរៀបការក្នុងមង្គល 
ការមានចាស់ទំុផ្សំផ្គុ។ំ ន្ះគឺជាឱកាសសម្ប់ពួកគត់បញ្ចញ្នូវភាពសោកសា្តាយក្នងុការខក 
ខានមិនបានទទួលបានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្បនោះ ក្នុងសម័យកាលរៀបការដោយបង្ខ ំ
របស់គត់។ ក្នងុមង្គលការប្បប្ព្ណី ពួកគ្ច្ករំល្ក ស្ចក្តស្ីលាញ់ ឬ យ៉ាងហោចណាស់ 
ភាពស្បគ្នា ដ្លជាផ្ន្កមួយន្ការគណនា ដើម្បីធ្វើការសម្ចចិត្តទៅលើផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច។ 
ចំណាប់អារម្មណ៍ភាគច្ើនដ្លទទួលបានពីកិច្ចសមា្ភាស គឺការរៀបចំពិធីន្ះឯងដើម្បីបញ្ជាក់ 
ពីការទទួលសា្គាល់ និងភាពស្បច្បាប់ន្មង្គលការនោះ។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានបកស្យពី 
បទពិសោធន៍របស់ស្ត្ដ្ីលទទួលបានការផ្លាស់ប្តរូក្នងុចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ដូចជាខ្មោចដូរ 
កាយ)ក្នុងសា្ថានភាពជាអ្នកបំរើឲ្យចំណង់ដ្លប្តីរបស់គត់តូ្វការ។ ដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នក 
អានសម្ង់ខាងក្មន្ះ ប្ើប្ស់ពាក្យប្តីឬប្ពន្ធជំនួសការប្ើពាក្យដើមរបស់ឈ្មោះ។

 អ្នកសមា្ភាស៖ តើការរៀបការត្ូវត្ផ្តាតសំខាន់ទៅលើបំណងរបស់ឪពុកមា្តាយឬ
 យ៉ាងណា?
 ប្តី៖ មិនម្នទាំងស្ុងនោះទ្ មង្គលការមិនអាចកើតឡើងនោះទ្លុះត្ត្មាន
 ការព្មព្ៀងពីកូននិងឪពុកមា្តាយ។
 អ្នកសមា្ភាស៖ តើការព្មព្ៀងមានសារៈសំខាន់ណាស់ម្នទ្?
 ប្ពន្ធ៖ ចាស ពិតជាមានសារៈសំខាន់។
 ប្ពន្ធ៖ ឧទាហរណ៍ ប្សិនបើឪពុកមា្តាយរបស់អ្នកបង្ខឲ្ំយអ្នករៀបការជាមួយបុរស
 ដ្លអ្នកមិនស្លាញ់ តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណា? ប្សិនបើយើងរៀបការដោយគ្មោន  
 ស្នហ្ា នោះយើងក៏គ្មោនសុភមង្គលនៅក្នងុជីវិតដ្រ ទោះបីជាមនុស្សបុ្សនោះមាន  
 លុយច្ើនប៉ុណា្ណាក៏ដោយ។
 អ្នកសមា្ភាស៖ តើការរៀបការមានន័យយ៉ាងណាចំពោះបុរស?
 ប្តី៖ វាអាស្័យទៅតាមបុរសផ្ស្ងៗគ្នា។ អ្នកខ្លះយល់ថាគ្មិនចង់រៀបការដោយ
 សារខា្លាចមានកូន បាត់បង់ស្រើភាព មិនអាចដើរល្ងជាមួយមិត្តភ័ក្តរបស់គ្បាន។ 
 ប៉ុន្ត្បុរសមួយចំនួននៅត្ចង់រៀបការដោយសារគត់ខា្លាចព្លគត់ចាស់ទៅ ត្ូវ 
 នៅមា្នាក់ឯង។ 
 ប្ពន្ធ៖ សម្ប់ខ្ញុំ ជីវិតនៅលីវ ឬ នៅជាមួយឪពុកមា្តាយមានភាពងយស្ួលជាង
 នៅជាមួយសា្វាមី។ ព្លដ្លខ្ញុំមានសា្វាមី ខ្ញុំគិតថាវាពិបាក។ 
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លទ្ធផល៤

 អ្នកសមា្ភាស៖ ហ្តុអ្វបីានជាអ្នកគិតថាវាមានភាពលំបាកនៅព្លដ្លមានសា្វាមី?
 ប្ពន្ធ៖ ខ្ញុំត្ូវមើលថ្កូនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏ត្ូវស្វ្ងរកប្ក់ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់គ្ួសារ
 ហើយខ្ញុំក៏ត្ូវរៀបចំអនាគតឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំ។ ជីវិតរបស់មនុស្សស្ីត្ូវត្ផ្លាស់ប្តូរ 
 ទាំងស្ុងក្យព្លរៀបការដូចជា "ខ្មោចដូរកាយ"។ យើងមិនអាចដើរល្ងបាន 
 ដោយស្រើ យើងត្ូវត្ប្ប់សា្វាមីពីកន្ល្ងដ្លយើងត្ូវទៅ។ ប្សិនបើយើងមិន 
 គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក យើងអាចច្កផ្លវូគ្នាបានដោយងយ។ យើងមិនអាចស្លៀក 
 ពាក់តាមចិត្តដ្លយើងចង់ យើងត្ូវប្ប់ទៅសា្វាមីពីចំណាយដ្លយើងចាយ។ 
 បុរសខ្លះមិនចូលចិត្តឲ្យប្ពន្ធស្លៀកពាក់សុិចសុី ហើយបុរសខ្លះចូលចិត្ត។ ដូច្ន្ះ 
 ស្្តីត្ូវត្គិតពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សា្វាមីខ្លួន។ 
 អ្នកសមា្ភាស៖ តើមង្គលការមានន័យយ៉ាងណាចំពោះស្ត្ី?
 ប្ពន្ធ៖ និយមន័យន្មង្គលការគឺជាផលអាក្ក់ដ្លយើងមើលមិនឃើញ។ មង្គល
 ការមានតម្ល្ចំពោះស្ត្ីព្ះអ្នកគ្ប់រូបទទួលសា្គាល់មនុស្សសី្ដ្លរៀបការហើយ 
 ថាជាកូនស្ីល្អ និងច្ះសា្តាប់បង្គាប់។ ស្ត្ីដ្លច្ះតុបត្ងខ្លួនសា្អាតបាត និងច្ះ 
 រាក់ទាក់ទទួលភ្ញៀវ។ មង្គលការមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្ប់ស្្តីខ្ម្រ។ ប្សិន 
 បើយើងស្លាញ់គ្នាដោយគ្មោនការទទួលសា្គាល់ពីឪពុកមា្តាយ ឬបងប្អនូ ហើយយើង 
 រត់តាមគ្នា (ពង្ត់គ្នា) វាមិនម្នជាការល្អទ្។ ក្នុងប្ព្ណីខ្ម្រ កូនត្ូវត្សា្តាប ់
 បង្គាប់ឪពុកមា្តាយ ហើយមង្គលការតូ្វត្មានការយល់ព្មពីឪពុកមា្តាយ ហើយគត់ 
 ជាអ្នករៀបចំឲ្យ។ ប្សិនបើកូនមិនគោរពឪពុកមា្តាយហើយសម្ចចិត្តរៀបការ 
 ដោយខ្លួនឯង នោះគ្មិនម្នជាកូនល្អឡើយ។ 
 ប្តី៖ សម្ប់បុរស វាក៏ដូចគ្នាដ្រព្ះកូនប្ុសត្ូវគោរពនិងសា្តាប់តាមការយល់
 ព្មរបស់ឪពុកមា្តាយ។ ប្សិនបើបុរសមា្នាក់ស្លាញ់នារើមា្នាក់ដ្លឪពុកមា្តាយមិន 
 ព្ញចិត្ត ហើយគត់នៅត្រៀបការជាមួយនារើនោះ គ្ួសារនោះនឹងមិនសប្បាយ 
 ចិត្តឡើយ។69

 ប្សិនបើការយល់ព្មត្ូវបានលើកឡើង ការរៀបការត្ូវបានកំណត់សំគល់ថា 
ជាការគោរព និងការសា្តាប់ដំបូនា្មោនរបស់កូនចំពោះឪពុកមា្តាយ ដ្លបានណ្នំានូវសារៈសំខាន់ 
ន្មង្គលការក្នងុការផ្សាភា្ជាប់គួ្សារទំាងមូល ក៏ដូចជាសង្គម ជំនឿមិនល្អចំពោះមង្គលការណា 
ដ្លមិនប្ពឹ្ត្តតាមក្បួនខា្នាត។ ចំពោះស្ត្កីារគោរពប្ណិបត្តក៏ិតូ្វបន្តចំពោះប្ត ី បន្ថម្ពីលើ 
ឪពុកមា្តាយទៅទៀត។ 

69 កិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី៣, គូសា្វាមីភរិយា (ថ្ងៃទី២៣ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 មង្គលការកុមារ70កើតឡើងក្នងុរូបភាពជាផ្នក្មួយន្ការយល់ព្មដោយប្ព្ណី។
អ្នកផ្តល់សមា្ភាសរបស់ករណីសិក្សាមួយ ជផ បានរៀបការនៅអាយុប្ហ្ល ១៥ឆ្នាំ ជាមួយ 
សា្វាមីរបស់គត់អាយុ ៣៥ឆ្នាំ។ រឿងរបស់ ជផ បានបកស្យពីតួនាទីដ្លគ្ប់គ្ងដោយ 
សំពាធគ្ួសារ ហើយភាពឯករាជ្យរបស់ស្ត្ីភាគច្ើនស្ថិតនៅការរៀបការដោយផ្សំផ្គុំ។ គត់ក ៏
បានរំលឹកឡើងផងដ្រអំពី ការពិនិត្យពិច័យ និងការរឹតត្បិតន្ជម្ើសជីវិតដ្លកូនស្ីបាន 
ជួបប្ទះ ក្នងុន័យដ្លថាតូ្វរក្សាព្ហ្មចារើយ តូ្វគ្ឲ្យតម្លថ្ាជាប្ពន្ធល្អ។ មា្តាយគត់បាន 
ប្ប់កាលពីគត់នៅជាកុមារើថា "កូនមិនចំាបាច់ទៅរៀនទ្ ព្ះថាបើកូនទៅរៀនកូននឹងច្ះ 
សរស្រ ហើយកូននឹងអាចសរស្រសំបុត្ឲ្យទៅមិត្តបុ្សរបស់កូន"។ នៅព្លដ្ល ជផ រៀប 
ការដោយការផ្សំផ្គុំរបស់បងស្ី និងមា្តាយគត់ ព្ះឪពុកគត់បានទទួលមរណៈភាពបាត់ទៅ 
ហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងការបកស្យពីមូលហ្តុដ្លនាងព្មទទួលយក 
បុរស ដ្លមានអាយុប្ហាក់ប្ហ្លនឹងឪពុកនាងទៅហើយ ជផ បានលើកឡើងពីការ 
គោរពប្ណិបត្តិ និងធ្វើតាមបំណងរបស់ឪពុកគត់ (ក្នុងន័យថាជាបុព្វបុរសដូនតាដទ្ទៀត
របស់គ្ួសារ) ថាជាផ្ន្កមួយន្ការសម្ចចិត្តរបស់គត់។ 

 ខ្ញុំមិនបានទៅសាលារៀនទ្ ខ្ញុំមើលថ្ក្បីរបស់គ្ួសារ ហើយធ្វើការសស្ក់ 
 សស្ំនៅក្នុងស្។ ព្លដ្លខ្ញុំទទួលបានគ្ដណ្តឹងសុំរៀបការ ខ្ញុំប្គល់ការ 
 សម្ចចិត្តឲ្យទៅមា្តាយ និងបងស្ីជាអ្នកសម្ច។ ខ្ញុំរៀបការនាអាយុ ១៥ ឆ្នាំ។ 
 បងសី្ខ្ញុប្ំប់ថា ប្សិនបើមានបុរសអ្នកមានឯណាចង់រៀបការជាមួយខ្ញុ ំ គត់នឹង 
 យល់ព្ម។ ដោយសារត្បុរសដ្លមកសុំខ្ញុំរៀបការមានគ្ួសារជាអ្នកមាន គត់ 
 អនុញ្ញាតិឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយគត់។ ខ្ញុំមិនបានបដិស្ធនោះទ្ ខ្ញុំធ្វើតាមបងស្ី  
 មា្តាយ និងឪពុកខ្ញុំ។ ប្សិនបើពួកគត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនរណាមា្នាក់ ខ្ញុំនឹង 
 យល់ព្ម។ ហើយប្សិនបើមានបញ្ហាអ្វកីើតឡើងដោយសារជម្ើសន្ះ ពួកគត់ 
 នឹងមើលថ្ខ្ញុ។ំ បុ៉ន្តប្ើខ្ញុជ្ំើសរើសដោយខ្លនួឯង ពួកគត់មិនមើលថ្ខ្ញុទ្ំប្សិន 
 បើមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង។71

 ដូចដ្ល ជផ និង អ្នកផ្តល់សមា្ភាសដទ្ទៀតបានលើកឡើង គួ្សារដ្លបាន 
រៀប ចំមង្គលការត្ូវមានកាតព្វកិច្ចដំណើរការក្នុងនាមជាប្ព័ន្ធសុវត្ថិភាពពិស្សសម្ប់ស្្ត ី
ប្សិនបើមង្គលការបានរលាយ។ ទំនៀមទំលាប់ន្មង្គលការដោយរៀបចំត្ូវបានអ្នកផ្តល ់

70 ជាទូទៅ កុមារមិនតៃូវបានគៃចាត់ទុកថាជាតំណៃងមួយដៃលតៃូវគៃផ្តល់សិទ្ធិឲៃយមានការយល់ពៃមទៃ ដោយសារតៃអសម
ត្ថភាពក្នុងការសមៃចចិត្តនៅក្នុងគៃួសារ។ 
71 កិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី២, សៃ្តី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤). មើលកិច្ចសមា្ភាសករណីសិកៃសាទី៨, ស្តៃីខ្មៃរឥសា្លាម (ថ្ងៃទី២៨ 
មិថុនា ២០១៤)
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លទ្ធផល៤

សមា្ភាសរៀបរាប់ថា ជាការយល់ព្មប្គល់សិទ្ធិទៅឲ្យឪពុកមា្តាយ និងសមាជិកគ្ួសារជាអ្នក 
ចចារ ដើម្បីទាមទារនូវផលប្យោជន៍មួយសម្ប់គួ្សារ ឬ ការសម្ចបំណងអ្វមួីយ(ពិស្ស 
កូនស្ី៖ "ព្លឪពុកមា្តាយរើសឲ្យ គត់រើសយកអ្នកដ្លល្អសម្ប់កូនស្ីគត់")72។ ស្ប
គ្នាទៅនឹងបំណងរបស់ឪពុកមា្តាយ ដ្លត្ូវបានបកស្យថាជាសញ្ញាន្ភាពព្ញវ័យ និង 
ការគោរពគ្ួសារព្មទាំងសភាពល្អទាំងមូលរបស់វា។ បន្ថ្មពីលើន្ះទៅទៀត ក្នុងករណី 
ជផ ដ្លត្ូវបានគ្ផ្តល់ការសម្ចចិត្តតិចតួចណាស់ដោយសារត្វ័យរបស់គត់ ការបង្ខិត 
បង្ខំ និង ការគម្មកំហ្ងមិនត្ូវបានគ្លើកយកមកនិយយឡើយ។ ជផ បានរៀបរាប់ 
តំណាក់កាលន្មង្គលការរបស់គត់ថា "ពោរព្ញទៅដោយការចុះសមុ្ងគ្នា" ដោយគ្មោនការ 
ធ្វើបាបក្នុងអំឡុងព្លមុនរបបខ្ម្រក្ហមចូលកាន់កាប់ទ្។

 គោលបំណងចំបងសំខាន់បំផុតន្ការរៀបការតាមប្ព្ណីគឺដើម្បីបង្កើតគ្ួសារ 
មួយទៀត។ ទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទត្ូវបានគ្រំពឹងទុករួចហើយក្នុងការរៀបការ ដ្លប្ពន្ធមាន 
តួនាទីរួមសង្វាសជាមួយបុរសជាប្តីនៅព្លដ្លគ្ត្ូវការ ដូចដ្លបានលើកឡើងក្នុងច្បាប់ 
ស្ី។ មុនព្លរៀបការ កុមារើ និងស្្តីមិនត្ូវបានគ្ឲ្យដឹងអំពីផ្លូវភ្ទសោះឡើយដើម្បីរក្សា
ទុកនូវព្ហ្មចារើ។ ក្នុងការសមា្ភាសជាច្ើន ស្្តីមួយចំនួនបានរា៉ាយរា៉ាប់ពីការប្ព្ឹត្តទៅលើក 
ដំបូងន្ការរួមសង្វាសថាជាការភាន់ច្ឡំ ភ័យខា្លាច និងមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត។ ជផ បាន
រៀបរាប់ពីការរួមសង្វាសលើកទីមួយជាមួយសា្វាមីរបស់គត់។ ទោះបីជាគត់មានភាពវ័យក្ម្ង
ព្កក្នុងសំណាកន្ះក៏ដោយ ក៏ចម្លើយរបស់គត់បានបញ្ជាក់ទៅលើចំណ្ះដឹងរបស់មនុស្ស 
សី្មួយចំនួនអំពីផ្លវូភ្ទ និងការបន្តពូជ។ គត់ក៏បានរៀបរាប់អំពីការគំទ្របស់គួ្សារដោយ 
ជំនះភាពតក់ស្លុតក្នុងការផ្តល់ចម្លើយទៅនឹងទំនាក់ទំនងប្តីប្ពន្ធ។ 

 ខ្ញុធំា្លាប់គិតថា ការរៀបការគឺយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដូចបងប្អនូ។ ខ្ញុមិំនដ្លបានធា្លាប់ 
 ដឹងថាយើងត្ូវត្រួមសង្វាសជាមួយគ្នា្កក្យព្លរៀបការនោះទ្...។ ខ្ញុំមិនបាន 
 ឲ្យសា្វាមីរបស់ខ្ញុំប៉ះពាល់ខ្ញុំនោះទ្។ គ្មួយនៅព្លដ្លគត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំ ខ្ញុំបាន 
 រត់ច្ញដោយភាពភ័យខា្លាច។ គត់បានសួរខ្ញុំថាហ្តុអីបានជាខ្ញុំភ័យខា្លាចខា្លាំង 
 េម្ល៉ះ។ ខ្ញុំបាននិយយថាខ្ញុំមិនបានដឹងថាមនុស្សដ្លរៀបការហើយត្ូវប៉ះពាល ់
 គ្នាប្បន្ះនោះទ្ ហើយបើខ្ញុំដឹងមុន ខ្ញុំនឹងមិនយល់ព្មរៀបការនោះទ្។ រហូត 
 ថ្ង្មួយទើបបងប្អូនរបស់គត់បានពន្យល់ខ្ញុំថាតើអ្នកដ្លរៀបការរួចគួរធ្វើចរឹតប្ប 
 ណា ហើយត្ូវធ្វើអ្វី។ ដូច្ន្ះហើយ ទើបខ្ញុំចាប់ផ្តើមយល់។73

72 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៤, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២ ឧសភា ២០១៤)
73 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី២, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 កិច្ចសមា្ភាសលើករណីសិក្សាបានបង្ហាញនូវភាពចាំបាច់ន្វប្បធម៌ន្ការរៀបការ ថា 
ជាសា្ថាប័នដ្លតភា្ជាប់គួ្សារ ហើយរឹតបន្តងឹចំណងន្សង្គម។ មង្គលការខ្លះតូ្វបានយល់ព្ម 
ដោយការរៀបចំទុកដក់ដ្លឪពុកមា្តាយ ឬសមាជិកណាមួយន្គួ្សារបានផ្សំផ្គុកូំនខ្លនួដោយ 
ឆ្លងកាត់តាមការជ្ើសរើសច្ើនចំនុច។ ការយល់ព្មទាំងសងខាងត្ូវបានគ្ជំរុញ ហើយ 
ការបង្ខតូ្ំវច្នចោល បើយោងទៅតាមទំនៀមទំលាប់ និងតូ្វបានរៀបរាប់ក្នងុកិច្ចសមា្ភាស។ 
ទំនៀមទំលាប់តូ្វបានប្ើប្ស់ជាវិធីសាស្ត្រក្នងុការការពារ ពិស្សកូនសី្ ទោះបីជាការរៀប 
ការតាមប្ព្ណីបានចាក់ឬសក្នងុអំណាចយ្នឌ័រដ្លមានភាពលំអៀងរវាងបុរស និងស្្តក៏ី 
ដោយ។ ពិស្សជាងន្ះទៅទៀតនោះ មង្គលការដោយការរៀបចំដ្លសមរម្យត្ូវបានរៀប 
រាប់ដូចទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដ្លជាកម្មក្នុងក្រ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងកម្ិតមួយ ដោយរារាំងជីវិតកាលពី 
អតីតជាតិ ឬក៏ជីវិតក្នុងអនាគតជាតិក្នុងចំណោមអ្នកដ្លកាន់សាសនាព្ះពុទ្ធ។ 

 ខ. ការរៀបការដោយបង្ខំ និងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មេរកេហម

 អ្នកដ្លផ្តល់សមា្ភាសសម្ប់ប្ើប្ស់ក្នុងករណីសិក្សាទាំងអស់ សុទ្ធត្ត្ូវបាន 
គ្ស្នើឲ្យរៀបការក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម។ ជាលទ្ធផលចុងក្យពួកគត់សុទ្ធត្បានឆ្លងកាត់ការ 
រៀបការនោះគ្ប់ៗគ្នា លើកល្ងត្ស្ត្ីពីរនាក់ដ្លទទួលបានការដក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ 
ដោយសារការបដិស្ធ។ ទំាងពីរនាក់តូ្វបានគ្ចាប់រំលោភ និងមានមា្នាក់ធ្វើជាទាសករតណា្ហា។ 
ជាទូទៅ ការរៀបការដោយបង្ខំត្ូវបានរៀបរាប់ទាំងមូលថាជាការដ្លគ្មោនជម្ើស គ្មោនការ 
យល់ព្ម ហើយត្ូវបានប្ព្ឹត្តទៅដោយអមជាមួយនូវការគម្មកំហ្ង និងការដក់ទណ្ឌ 
កម្មជាក់ស្ត្ង។ 

  i. ពិធីប្ត្ជា្ញាចិត្ត និងចាត់តាំងគូស្ករ

 កម្មវិធី រៀបការដោយបង្ខដ្ំលបានរៀបចំដោយខ្មរ្ក្ហម តូ្វបានគ្រៀបរាប់ប្ប់ 
ថាមានលក្ខណៈផ្ទុយស្ឡះ ពីមង្គលការដ្លប្ព្ឹត្តទៅតាមប្ព្ណីខ្ម្រ។ ក.ណ ជនជាតិ 
អ៊ីសា្លាមមា្នាក់បានរំលឹកឡើងក្នុងកិច្ចសមា្ភាសជាមួយគត់ថា គ្ហៅថា "ពិធីប្ត្ជា្ញាចិត្ត" ជាជាង 
មង្គលការ74។ ដំណើការន្ការរៀបការដោយបង្ខរំបស់ខ្មរ្ក្ហមតូ្វបានគ្រៀបរាប់ឡើងដោយ
មានការប្មូលផ្តុំមនុស្សប្ុសស្ីជាច្ើន។ ពិធីរៀបការទាំងអស់ ត្ូវបានរៀបចំ និងដឹកនាំ
ដោយកមា្មោភិបាលខ្ម្រក្ហមក្នុងតំណ្ងផ្ស្ងៗគ្នា រួមទាំងតំណ្ងថា្នាក់ដឹកនាំដ្រ75។ គូសា្វាមី 

74 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៨, ស្តៃីអ៊ីសា្លាម (ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៤)
75 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី២, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤) រៀបរាប់ថាតៃូវបានបញ្ជាឲៃយរៀបការដោយ "មៃកង" ដៃល
ទទួលបន្ទុកមើលកៃុមមនុសៃសរាប់រាយនាក់។
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លទ្ធផល៤

ភរិយប្តូរពាក្យសម្បថរវាងគ្នាបន្តិចបន្តួចថាសោ្មោះស្ម័គ្នឹងគ្នា និងស្ម័គ្ចិត្តបម្ើអង្គការ។ ក្នុង
ដំណើរការន្កម្មវិធីរៀបការមួយ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសមា្នាក់បានលើកឡើងថាគត់ទំាងពីរនាក់សូត្ 
ពាក្យសម្បថដ្លលើកឡើងពីកាតព្វកិច្ចក្នងុការបង្កើតកូន និងបង្កបង្កើនផលបន្តទៀត76។ 
ការរៀបការដោយបង្ខតូ្ំវបានប្ពឹ្ត្តទៅនៅព្លយប់ក្យព្លធ្វើការ ហើយមានរយៈព្ល
ត្ប៉ុនា្មោននាទីប៉ុណោ្ណាះ77។ 

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសភាគច្ើនមិនបានដឹង ឬ ត្ូវបានប្ប់អំពីដំណើរការន្ការរៀប 
ការ ឬត្ូវបានប្ប់ដោយកមា្មោភិបាល ឬភា្នាក់ងរខ្ម្រក្ហម ប្ហ្លជាមួយម៉ាងមុនកម្មវិធី 
ចាប់ផ្តើម។ មានឧទាហរណ៍មួយ ដ្លមនុស្សប្ុសស្ីមួយគូត្ូវបានគ្ប្ប់ប៉ុនា្មោនថ្ង្មុន 
និងជាសាធារណៈក្នុងអង្គប្ជុំព្លយប់នៅមូលដ្ឋានការងរផ្ស្ងគ្នា លើកឡើងថាការរៀប 
ការមួយចំនួន នឹងត្ូវធ្វើឡើងដោយផ្សំផ្គុំជាមួយអ្នកនៅជំរុំក្ប្រៗគ្នា។ អ្នកដ្លផ្តល់សមា្ភាស 
ភាគច្ើនច្ញដំណើរពីស្ដោយផ្ទាល់ទៅទីតាំងដ្លពួកគត់ត្ូវរៀបការ ក្នុងសម្លៀក 
បំពាក់រយីករយក ដ្លជាឯកសណា្ឋានរបស់ខ្ម្រក្ហម អាវខ្មោ សំពត់ខ្មោ ខខ្មោ និងមាន 
បង់កនឹងក្មា។ អ្នកផ្ស្ងទៀតត្ូវបានគ្កុហក និងប្ប់ថាពួកគត់នឹងត្ូវគ្ជម្លៀសទៅ
ទីតាំងមួយផ្ស្ងទៀតមុនព្លគ្នាំទៅចូលរួមពិធី។ ផ.ស បានរៀបរាប់អំពីវិធីដ្លគត់ដឹង 
ថាគត់នឹងតូ្វទៅចូលរួមពិធីរៀបការ នៅព្លដ្លប្ជាជនទំាងមូលកំពុងធ្វើការលើស កមា្លាងំ 
ហើយស្កឃ្លាន៖

 ខ្ញុំមិនបានដឺងទាល់ត្សោះថាខ្ញុំ ត្ូវគ្បង្ខំឲ្យរៀបការ។ ខ្ញុំកំពុងលីជីលាមកគោ 
 ដើម្បីយកទៅបាចក្នុងស្នាព្លថ្ង្។ ពួកគត់មិនបានប្ប់ខ្ញុំទ្ ខ្ញុំបានឃើញ 
 មនុស្សជាច្ើនដើរជាគូទៅក្នុងរោង ហើយខ្ញុំក៏សួរទៅកមា្មោភិបាល "មិត្តបង ហ្តុអី 
 បានជាមានមនុស្សច្ើនម្្ល៉ះចូលទៅទីនោះ? "នាងបានឆ្លើយតប"អ្នកឯងក៏ត្ូវ 
 ចូលទៅក្នុងទីនោះដ្រ" ខ្ញុំបានសួរថាហ្តុអ្វី នាងក៏បានឆ្លើយថា "ទៅទីនោះទៅ 
 អ្នកនិងបានហូបឆ្អ្ត"។78

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសសម្ប់ករណីសិក្សាខ្លះបានរៀបរាប់ពីកម្មវិធីផ្ស្ងគ្នារបស់អ្នកដ្ល 
ជាប្ជាជនថ្ម ីនិងប្ជាជនចាស់។ ហ.ក បានលើកឡើងពីភាពខុសគ្នានៅក្នងុជំរំរបស់គត់នៅ 

76 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៥, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤)កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៣, គូសា្វាមីភរិយា (ថ្ងៃទី២៣ 
មៃសា ២០១៤)
77 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៥, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤) "កមា្មោភិបាល x និងកមា្មោភិបាល y បានពិភាកៃសារគា្នាថា យើងមិន
ចាំបាច់បៃើពៃលមួយថ្ងៃពៃញសមៃប់ការរៀបការនោះទៃ។ ឲៃយពួកគៃធ្វើការដូចធម្មតាទៅ យើងនឹងរៀបការឲៃយពួកគៃកៃយ 
ពៃលធ្វើការរួច។"
78 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៥, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

បាត់ដំបងអំពីដំណើរការរៀបការរវាងប្ជាជនចាស់ និងប្ជាជនថ្មី ដ្លការរៀបការប្ព្ឹត្ត 
ទៅក្យព្ល អនុញ្ញាតិឲ្យធ្វើតាមទំនៀមទំលាប់ ("ខ្ញុបំញ្ចកុបាយប្តខី្ញុជំាលើកទីមួយ")ហើយ 
បានយកសត្វទាមកធ្វើម្ហូបដើម្បីឲ្យប្តីប្ពន្ធគូដំបូងក្នុងភូមិសប្បាយចិត្ត។ នៅព្លដ្លសួរ
គត់ថាហ្តុអ្វីបានជាខ្ម្រក្ហមក្នុងភូមិរបស់គត់បង្ខំឲ្យប្ជាជនរៀបការ គត់បានឆ្លើយថា 
តាមពិតទៅ ពួកគ្ចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ថា្នាក់ដឹកនាំរបស់គ្ដើម្បីឲ្យគ្តម្លើង
តំណ្ងឲ្យ។ ប្ហ្លជាពួកគ្អាចត្ូវបានគ្ឡើងតំណ្ងឲ្យដោយគ្ន់ត្បង្ហាញពីចំនួន 
មនុស្សដ្លតូ្វបានរៀបការក្នងុភូមិ79។ ន្ះបង្ហាញឲ្យថា្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់ដឹងពីការអនុវត្តរបស់ 
គោលការណ៍។ 

 ចំពោះជីវិតទាំងអស់ អង្គការមានតួនាទីជាឪពុកមា្តាយ ដ្លទាមទារឲ្យមានការ 
សោ្មោះស្មគ្័ និងការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់80។ តួរនាទីន្ះបានពងី្កទៅដល់ការចាប់រៀបការដោយ
បង្ខំ នៅព្លដ្លឪពុកមា្តាយមិនម្នត្ឹមត្ត្ូវបានគ្ដកច្ញប៉ុណោ្ណាះទ្ ថ្មទាំងត្ូវ 
បានរដ្ឋដណ្តើមយកទាំងស្ុង។ គូសា្វាមីភរិយមិនត្ូវបានគ្រៀបចំទុកដក់ធំដំប៉ុនា្មោនទ្ គឺ 
គ្ន់ត្ឆ្លងកាត់តាមដំណើរការន្ការប្ត្ជា្ញាចិត្តប៉ុណោ្ណាះ។ គូមួយចំនួនដ្លបានរៀបចំដោយ 
អង្គការត្ូវបានគ្ផ្សំផ្គុំដោយយុត្តិធម៌គឺ "ប្ជាជនថ្មីជាមួយប្ជាជនថ្មី" និង "ប្ជាជនចាស ់
ជាមួយប្ជាជនចាស់"។ គូសា្វាមីភរិយតូ្វបានគ្រៀបរាប់ថាជាការផ្សំផ្គុមិំនតឹ្មតូ្វ ភាគច្ើន 
ផ្អ្កទៅលើចំណ្ះដឹង សា្ថានភាពគ្ួសារ និងរូបសម្បត្តិ។ ក.ណ បានលើកឡើងពីការផ្សំផ្គុំ 
"ជនជាតិអ៊ីសា្លាមជាមួយជនជាតិខ្ម្រ"។ 

 ការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្ុងក្នុងពិធីរៀបការ ជាពិស្សការដកច្ញនូវតួនាទីរបស់ឱពុក 
មា្តាយ និងពិធីប្ព្ណី ត្ូវបានអ្នកផ្តល់សមា្ភាសទាំងអស់បានលើកឡើងថាជាការដ្លបាត់
បង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ ជ.ផ បានរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្ឈមដ្លគត់មិនទទួលយកពីការរៀបការ 
ដោយបង្ខរំបស់ខ្មរ្ក្ហម "ខ្ញុមិំនទទួលយកដោយសារគ្មោនវត្តមានឪពុកមា្តាយ គ្មោនភ្លង្ គ្មោន 
សាច់ញាតិ គ្មោនអ្នកច្ះដឹង គ្មោនសម្លៀកបំពាក់ គ្មោនការតុបត្ងមុខ ហើយប្តរីបស់ខ្ញុជំាមនុស្ស 
ដ្លខ្ញុំមិនសា្គាល់។ ខ្ញុំគ្ន់ត្សា្គាល់ឈ្មោះរបស់គត់ ហើយខ្ញុំក៏ត្ូវបានគ្សុំឲ្យរៀបការជា 
មួយគត់។"82

79 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៦, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៨ មៃសា ២០១៤)
80 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី១, បុរស (ថ្ងៃទី២៩ មៃសា ២០១៤) "ពួកយើងជាកូនចៅរបស់អង្គការហើយ មិនចាំបាច់មាន 
ឪពុកមា្តាយទៀតទៃ។"
81 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៨, ស្តៃីខ្មៃរអ៊ីសា្លាម (ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ២០១៤) ក្នុងករណីនៃះ សា្វាមីជនជាតិខ្មៃរដៃលកាន់
សាសនាពៃះពុទ្ធតៃវូបានផ្លាស់ប្តរូទំាងសៃងុនិងចូលខ្លនួទៅក្នងុសហគមន៍របស់នាង បុ៉ន្តៃអ្នកផ្តល់សមា្ភាសបានបៃប់ពីវិធីដៃល 
សៃ្តីជនជាតិអ៊ីសា្លាមតៃូវបានគៃបង្ខំឲៃយរៀបការជាមួយបុរសខ្មៃរកាន់សាសនាពៃះពុទ្ធ និង សមាគមន៍សាសនារបស់ពួកគៃក្នុង
ការរៀបការដោយចៃបូកចៃបល់។ 
82 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី២, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២៥ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសភាគច្ើនបានលើកឡើងថា បុរសអាចស្នើសំុស្ត្ណីាមា្នាក់មកធ្វើជា 
ប្ពន្ធបាន ហើយដោយធ្វើត្ប់តាមការអនុវត្តប្ព្ណី អង្គការមានអំណាចគ្ប់គ្ន់ដើម្បី
រៀបចំទុកដក់ និងអនុម័តមង្គលការ។ ហ.អ បានបា៉ាន់សា្មោនឃើញថា ប្ហ្លពាក់កណា្តាល
ន្ស្ត្កី្នងុកងរបស់នាងតូ្វបានអង្គការសម្ចឲ្យរៀបការដោយឯកឯង ហើយនៅសល់បុ៉នា្មោន 
ទៀតតូ្វបានស្នើដោយបុរសដ្លសំុនាងធ្វើជាប្ពន្ធដោយផ្ទាល់។ ហ.អ បានប្ប់ថា ស្្តមិីន 
អាចស្នើសុំសំណើប្ភ្ទន្ះបានទ្ ហើយគត់បានរៀបរាប់ថា៖

 បុរសនាព្លនោះបានស្នើសុំទៅកមា្មោភិបាល។ មានកមា្មោភិបាលសម្ប់ក្ុមស្ត្ី  
 និងកមា្មោភិបាលសម្ប់ក្ុមបុរសដ្លមានគ្នាសរុបប្មាណពី ៥០ ទៅ ១០០ 
 នាក់។ នៅព្លដ្លបុរសធ្វើសំណើ ប្ធានគ្ប់គ្ងក្ុមបានធ្វើជាបញ្ជីឈ្មោះ 
 បុរស និងស្ត្ី ហើយផ្ញើទៅប្ធានកងស្ត្ី។ នៅក្នុងអង្គប្ជុំ ប្ធានកងស្ត្ីនោះ 
 នាងនឹងប្កាសប្ប់ថា "មិត្ត ក មានបុរសចង់រៀបការជាមួយមិត្ត ដូច្ន្ះអង្គការ 
 អនុញ្ញាតិមង្គលការន្ះ"។ បុរសមា្នាក់មិនអាច ស្នើសំុការរៀបការពីស្ត្ណីាមា្នាក់បាន 
 ទ្។ អង្គការត្ូវត្អនុញ្ញាតិការស្នើសុំរៀបការ ហើយអង្គការត្ូវត្មើលប្វត្តិ 
 គួ្សារផងដ្រមុនព្លគ្អនុញ្ញាតិ។ ប្សិនបើយើងមានសាច់ញាតិដ្លតូ្វបាន 
 សមា្លាប់ដោយអង្គការ ដូច្នះ្យើងជា "ខា្មោងំ" ហើយ។ ឧទាហរណ៍ដូចករណីខ្ញុស្ំប់ 
 "អង្គការបានសមា្លាប់ឪពុកខ្ញុ ំ ដូច្នះ្ខ្ញុមំានប្វត្តដិោយសារខ្ញុបំានចូលដ្ជាមួយខា្មោងំ។ 
 បុរសដ្លស្នើសុំខ្ញុំរៀបការជាមួយក៏មានប្វត្តិទាក់ទងជាមួយខា្មោំងដ្រ ដូចន្ះគ ្
 ក៏បានយល់ព្មការស្នើន្ះ។ គ្ហៅវាថា "ប្វត្តិដូចគ្នា"។ 

 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីជាវាបានឲ្យឃើញថាមានឱកាសក្នងុការជ្ើសរើស 
ការស្នើរបស់បុរសនោះតូ្វបានគ្យល់ថា ជាការសម្ចចិត្តក្នងុបរិយកាសមួយដ្លមនុស្ស 
មា្នាក់ត្ូវបានគ្បង្ខំដើម្បីផ្សំផ្គុំជាមួយមនុស្សមា្នាក់ទៀត។ ពិស្សជាងន្ះទៅទៀតនោះ កិច្ច 
សមា្ភាសបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវអានុភាពរបស់គ្ួសារ និងការប្ស្័យទាក់ទងរបស់គ្ួសារ 
ទោះបីជានៅក្មភាពលំបាកប្បន្ះក៏ដោយ។ នៅព្លដ្លប្តប្ីពន្ធទំាងពីរមិនបានសា្គាល់ 
គ្នា ទំនាក់ទំនងក្ផ្លវូការតូ្វបានប្ើប្ស់ដើម្បីឲ្យសា្គាល់ពីសហព័ទ្ធដ្លតូ្វបានគ្ចាត់តំាង 
នោះ។ ហ.អ បន្ថ្មថា ប្តីប្ពន្ធទាំងពីរប្ហ្លជាធ្វើការនៅមូលដ្ឋានក្ប្រគ្នា ឬនៅស្ុកភូមិ 
ជាមួយគ្នា ប៉ុន្ត្ ពួកគត់គ្ន់ត្មិនដ្លបាននិយយជាមួយគ្នា83។

 បុរសវ័យជំទង់ប្ហ្លជាបានឃើញនារើមា្នាក់នោះ ឬសា្គាល់ឈ្មោះរបស់នាងព្ះ 

83 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៣, សា្វាមីភរិយា (ថ្ងៃទី២៣ មៃសា ២០១៤)



79
ដូចខ្មោចប្តូរកាយ

ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ថាគត់បានធ្វើការជាមួយគ្នា ឬ ក៏មានបងប្អូនដ្លធ្វើការនៅជិតនារើមា្នាក់នោះ 
 ហើយបងប្អូនរបស់គត់អាចនិយយថា "ឯងគួរត្រៀបការជាមួយស្ត្ីមា្នាក់ន្ះនាង 
 ល្អប្បន្ះ ល្អប្បនោះ...."។ បុរសសា្គាល់ស្ត្មីា្នាក់ដោយការប្ើប្ស់បណា្តាញប្ប 
 ន្ះ។ ករណីរបស់ខ្ញុ ំបងប្អនូជីដូនមួយរបស់សា្វាមីខ្ញុ ំធ្វើការជាមួយខ្ញុ ំហើយនាងបាន 
 ប្ប់គត់ឲ្យស្នើសុំរៀបការជាមួយខ្ញុំ"។84

 ហ.ក រៀបរាប់ពីការស្នើសុំការរៀបការជាច្ើនពីប្តីន្ការរៀបការដោយបង្ខំរបស់ 
គត់។ រឿងរបស់គត់អាចបកស្យពីបណា្តាញន្ទំនាក់ទំនងដ្លអាចប្ើប្ស់បានសម្ប់ 
ការអនុវត្ត ក៏ដូចជាវិធីដ្លស្ត្ីមិនទាន់រៀបការកា្តាប់អំណាចន្ការការរៀបការដោយបង្ខំ។ 

 គ បានសុំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយក្មួយរបស់គត់។ ខ្ញុំបានបដិស្ធត្ម្តងគត់ ហើយ 
 គត់ក៏មិនបានបង្ខំខ្ញុំដ្រដោយសារគត់ក៏ជាប្ជាជនថ្មីដ្រ។ នៅព្លដ្លខ្ញុំដើរ 
 ចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីធ្វើការ ហើយបងស្ីរបស់គត់បានចូលទៅសុំឲ្យខ្ញុំយល ់
 ព្មរៀបការ។ ខ្ញុបំានបដិស្ធជាលើកទី២។ ត្លើកទីបីមិនបានសម្ចទ្ដោយ 
 សារនាងប្ប់ថាជាសំណើដ្លអង្គការជាអ្នករៀបចំឲ្យ។ នាងបានប្ប់ទៀតថា 
 បើខ្ញុមិំនព្ម ខ្ញុតូ្ំវសា្លាប់។ ដោយសារចង់វិលជួបជំុគួ្សារ ហើយចង់ឃើញប្ទ្ស 
 អភិវឌ្ឍន៍ ខ្ញុំបានយល់ព្មដោយសារខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សច្ើនណាស់ដ្លងយ 
 នឹងសា្លាប់ ហើយខ្ញុំក៏អាចរត់ចោលប្តីរបស់ខ្ញុំបានក្យរបបខ្ម្រក្ហមរលំ។

 មិនម្នបុរសគ្ប់រូបសុទ្ធត្ស្នើសុំរៀបការនោះទ្។ ស.ប.ជ រៀបរាប់ពីវិធីដ្ល 
ប្ធានកុ្មរបស់គត់ប្ប់គត់នៅយប់មួយថាថា "មិត្ត រៀបចំអីវា៉ាន់ មិត្តឯងតូ្វទៅជួយសមរភូមិ 
មួយទៀត។ ក្យពីដើរអស់ប្មាណពីរបីគីឡូ គត់បានទៅដល់ទីតាំងន្ការរៀបចំពិធី។ 
ស.ប.ជ សួរ ឈ្លប "មិត្តយកខ្ញុមំកទីន្ះដើម្បីរៀបការ?" ស.ប.ជ បានបដិស្ធ ហើយនិយយ 
ថា គត់មិនបានសា្គាល់អ្នកដ្លគ្ចាត់តាំងនោះទ្។ ឈ្លបតប "ទោះបីជាអ្នកមិនសា្គាល់ក៏ 
ដោយ អង្គការបានរៀបចំមង្គលការន្ះឲ្យ ហើយអ្នកត្ូវត្ទទួល85។" 

 ការរស់រានមានជីវិតគឺជាការជមុ្ញទឹកចិត្តឲ្យទទួលយកការរៀបការដោយបង្ខន្ំះ។ 
ការដក់ទណ្ឌកម្ម ឬ ការគំរាមដក់ទណ្ឌកម្ម គឺជាធាតុពិតមួយដ្លមានជីវិតរៀងរាល់ថ្ង្។ 
ហ.អ បានបន្តថា "ទោះបីជាខ្ញុំមិនយល់ព្មក៏ដោយនៅព្លនោះ ខ្ញុំមិនមានជម្ើសទ្ព្ះ 

84 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៤, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២ ឧសភា ២០១៤)
85 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី១, បុរស (ថ្ងៃទី២៩ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ខ្ញុំអាចមានគ្ះថា្នាក់បើខ្ញុំបដិស្ធ ហើយខ្ញុំក៏ច្ះត្បន្តទៅ ប៉ុន្ត្គត់មិនម្នជាសា្វាមីដ្ល
ខ្ញុំរំពឹងទុកទ8្6។ ការជម្ុញទឹកចិត្តដទ្ទៀតសម្ប់ការទទួលយកការរៀបការដោយបង្ខំគឺ
ដោយសារបំណងក្នុងការរស់នៅបន្ត ឬ ផ្លាស់ទៅនៅជាមួយគ្ួសារវិញ។87

 គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ អ្នកផ្តល់សមា្ភាស ៦នាក់ក្នុងចំណោម៨នាក់ ត្ូវបានគ្បង្ខំឲ្យ 
រៀបការក្យមកទៀតក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម អ្នកខ្លះត្ឹមត្១ខ្ប៉ុណោ្ណាះមុនការដួលរលំន្ 
របបន្ះ ដ្លជាការកើនឡើងខា្លាំងន្ការចាត់តាំងឲ្យចូលរួមពិធីប្ត្ជា្ញានាចុងឆ្នាំ ១៩៧៨។88

  ii.ទំនាក់ទំនងភ្ទដោយបង្ខំ និងការរំលោភ

 ការរួមដំណ្កដោយបង្ខំគឺជាផ្ន្កមួយន្គោលនយោបាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយ
បង្ខ។ំ បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ ពិធីប្តជ្ា្ញាចិត្តរវាងគូសា្វាមីភរិយក្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម អ្នកផ្តល់សមា្ភាសបាន 
រៀបរាប់ថាគូសា្វាមីភរិយនឹងនៅជាមួយគ្នាពីរបីថ្ង ្ហើយតូ្វរួមដំណ្កជាមួយគ្នា ដ្លជាទូទៅ 
មានកមា្មោភិបាលឬមនុស្សរបស់ខ្មរ្ក្ហមផ្ស្ងទៀតជាអ្នកឃ្លាមំើល។ អ្នកផ្តល់សមា្ភាសជាច្ើន 
បានរៀបរាប់អំពីខ្ទមឬបន្ទប់តូចៗ ដ្លខ្វះភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួន។ បន្ទប់ទាំងនោះត្ូវបានខ្ម្រ 
ក្ហមសង់ឲ្យ ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ។ ហអ បានរៀបរាប់ 
ដូចខាងក្ម៖

 បន្ទប់ទាំងនោះជាប់ៗគ្នា មានផ្ទាំងតូចៗ ហើយពួកគ្ប្ើស្លឹកត្នាតយកមកធ្វើ 
 ជញ្ជាងំ  ហើយចនោ្លាះផ្លវូដើរជាផ្លវូមួយវ្ង មានបំពង់ឬស្សីក្លពីក្ម។ គ្អាច 
 មើលឃើញពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយទៀតតាមជញ្ជាងំ ហើយបន្ទប់ទំាងនោះពំុបាន 
 សង់បិទជិតនោះទ្។ ក្យពិធីមង្គលការ ពួកគ្បាននំាយើងមកកាន់បន្ទប់ហើយ 
 យមកាមតាមដនសង្កត្មើលដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងទំាងពីរសុ្ះសួ្លគ្នា។89

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសជាស្្តីភាគច្ើនបានលើកឡើងអំពីភាពអាមា៉ាស់ ព្លគត់នៅក្នុង 
បន្ទប់នោះ លាយឡំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ភ័យខា្លាចមិនចង់រួមដំណ្កក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយ 
ដ្លស្ពិចស្ពិលនោះ។ ភាគច្ើនពួកគត់មានចំណ្ះដឹងតិចតួចអំពីទំនាក់ទំនងភ្ទ 
ដោយគត់ព្យោយមរក្សានូវភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លនួមុនព្លរៀបការ គោរពតាមក្មវប្បធម៌ដ្ល 

86 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៤, ស្តៃី (ថ្ងៃទី២ ឧសភា ២០១៤)
87 កិច្ចសមា្ភាសន៍ករណីសិកៃសាទី៣, សា្វាមីភរិយា (ថ្ងៃទី២៣ មៃសា ២០១៤)
88 តៃូវបានលើកឡើងក្នុងករណីសិកៃសា ១ ២ ៣ ៤ ៥ និង ៨។
89 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៤ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)



81
ដូចខ្មោចប្តូរកាយ

ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ជាច្បាប់ស្្ត។ី ហអ បានរៀបរាប់ថា "នៅព្លនោះ យើង[ជាស្្ត]ី ពំុដឹងថានឹងមានអ្វកីើតឡើង 
ទ្នៅយប់ថ្ងម្ង្គលការនោះ។ យុវវ័យក្នងុសម័យនោះពំុបានយល់ដឹងអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទ្"90។
ស្្តជីាច្ើននៅក្នងុការសិក្សាស្វជ្វរបស់យើងបានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ខា្មោស់អៀន នៅព្ល 
ជួបជាមួយនឹងសា្វាមីគត់ជាលើកដំបូង ភាគច្ើនគឺពំុសា្គាល់គ្នាទាល់ត្សោះ ជាហ្តុធ្វើឲ្យមាន 
ការលំបាកនឹងមើលមុខគ្នាចំ ឬកាន់ដ្គ្នាដ្លតម្ូវក្នុងសម័យនោះ។ ហក បានកត់សមា្គាល់ 
ថា "នៅយប់នោះ សា្វាមីរបស់ខ្ញុំបានចាប់ដ្ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំពុំដឹងថាគត់មានបំណងចង់ធ្វើអ្វីទ្"91 

ស្ត្ីជាច្ើនក្នុងការសិក្សាស្វជ្វរបស់យើងជាពិស្សនោះ បានរៀបរាប់ប្ប់ពីអារម្មណ៍
ច្បូកច្បល់និងមិនច្បាស់លាស់អំពីសា្ថានភាពគ្ួសារខ្លួនថាជាស្្តីរៀបការឬយ៉ាងណានោះ
ទ្។ កណ បានច្ករំល្កថា "ខ្ញុំពុំដឹងថាគត់ជាសា្វាមីខ្ញុំដ្រឬអត់ ហើយក៏ពុំដឹងថាត្ូវធ្វើអ្វី 
ខ្លះទ្។ ពុំមានស្ចក្តីស្លាញ់ គ្ន់ត្ជាការរួមដំណ្ក ប៉ុន្ត្ខ្ញុំពុំអាចបដិស្ធបាន"92គត់
បានរៀបរាប់ពីយប់ទីមួយជាប្ពន្ធ និងថ្ង្បន្តបនា្ទាប់មកដូចខាងក្ម៖

 របបនោះមានលក្ខណៈចំឡ្ក។ ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ភ័យខា្លាច ដោយហ្តុត្ខ្ញុពំុំសា្គាល់ 
 ប្តីខ្ញុំ ហើយខ្ញុំភ័យឡើងញ័រពីព្ះខ្ញុំជាស្ត្ី ប៉ុន្ត្ខ្ញុំយល់ព្មពីព្ះខ្ញុំពុំចង់សា្លាប់។ 
 ពួកគ្បានឲ្យបន្ទប់យើងមួយនៅក្នងុរោងសូ្វ។ ពួកគ្បានសង់បន្ទប់សម្ប់យើង 
 ដ្លបន្ទប់នោះធ្វើពីឈើ ក្ប្របន្ទប់អ្នកដទ្ទៀត ប៉ុន្ត្មិនជិតព្ករហូតអាចមើល 
 គ្នាឃើញនោះទ្។ ប្តីរបស់ខ្ញុំបានសួរខ្ញុំថា "អ្នកបានប្ត្ជា្ញារួមរស់ជាមួយខ្ញុំ តើអ្នក 
 ស្លាញ់ខ្ញុំដ្រឬអត់?" យើងយល់ព្មទៅវិញទៅមកដោយសារត្យើងពុំចង ់
 សា្លាប់។ ប្តីរបស់ខ្ញុំបាននិយយថា "ប្សិនបើយើងពុំយល់ព្ម យើងនឹងត្ូវគ ្
 សមា្លាប់ពីព្ះឈ្លបកំពុងត្តាមដនយើង"។ ខ្ញុំភ័យខា្លាចចំពោះការរួមដំណ្ក 
 ដោយសារខ្ញុំពុំយល់ដឹងពីការរួមដំណ្កទ្។ យើងបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបាន 
 មួយសបា្តាហ៍ បនា្ទាប់មកគ្ក៏បានបំប្កយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅកន្ល្ងផ្ស្ងគ្នា ហើយ 
 យើងអាចជួបគ្នាបានម្តងក្នុងមួយខ្។93 

 យោងតាមស្ចក្តដីកស្ង់ គូសា្វាមីភរិយយល់ព្មទំាងសងខាងក្នងុការរួមដំណ្ក 
ដើម្បីការរស់រានមានជីវិត។ ហអ បានពន្យល់ថា "តើឲ្យយើងប្កគ្នាយ៉ាងម្៉ចទៅកើត? យើង 
បានយល់ព្មនឹងគ្នាថានឹងរស់នៅជាប្តី និងប្ពន្ធ ដោយសារយើងពុំមានអ្វីផ្ស្ងនឹងធ្វើទ្។

90 Ibid.
91 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៦ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
92 Ibid. 
93 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៨ សៃ្តីខ្មៃរអ៊ីសា្លាម (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤)
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មានក្តស្ីលាញ់ ឬគ្មោន យើងបានរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីចៀសវាងពីការសមា្លាប់។"94 ការមាន 
គភ៌ជានិច្ចកាលគឺជាភាពភ័យខា្លាចសម្ប់ស្ត្នីៅក្នងុសា្ថានភាពន្ការរួមដំណ្កដោយបង្ខ ំថ្ម 
ទាំងលក្ខខណ្ឌរស់នៅយ៉ាងលំបាកក្ល្ង។ កហ បានរៀបរាប់ដូចតទៅ៖

 យើងពុំមានអ្វីញាុំ ដូច្ន្ះហើយខ្ញុំពុំចង់មានកូន ប៉ុន្ត្ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៅ? ប្សិន 
 បើខ្ញុចំង់រំលូតកូន តើឲ្យខ្ញុធំ្វើដូចម្តច្? ខ្ញុបំារម្ភថាអង្គការ នឹងរកឃើញ ហើយយើង 
 ពុំមានវ្ជ្ជបណ្ឌិត ពុំមានថា្នាំពន្យោកំណើត។ ខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងមានកូន ប្សិនបើ 
 យើងរួមដំណ្ក បុ៉ន្តខ្្ញុពំុំដឹងថាតូ្វធ្វើដូចម្តច្ទ្។ ខ្ញុមំានកូនបីជាមួយនឹងប្តខី្ញុ។ំ95

 គូសា្វាមីភរិយបានព្មព្ៀងមិនរួមដំណ្ក ជាល្បិចដោះទាល់មួយប្បពីការឃ្លាំ 
មើលរបស់ខ្ម្រក្ហម។ គូសា្វាមីភរិយដ្លត្ូវបានសមា្ភាសន៍បានរៀបរាប់ពីគ្ដំបូងព្ល 
ដ្លគ្ចាប់បង្ខគំត់ឲ្យរៀបការ។ ពួកគត់ពំុបានរួមដំណ្ករហូតដល់ក្យការដួលរលំ របប 
ខ្ម្រក្ហម ប្ឆំងនឹងការគ្ប់គ្ងគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋនៅព្លនោះ។ ការព្មព្ៀងនោះ 
ធ្វើឡើងទាំងសងខាង ប៉ុន្ត្គឺផ្តើមគំនិតដោយប្ពន្ធ ដ្លត្ូវប្ឈមនឹងបញ្ហាពីរផ្ទុយគ្នា គឺ
ទំនៀមទំលាប់វប្បធម៌ដ្លប្ឆំងគ្នា គឺកូនស្ីល្អពុំត្ូវរៀបការដោយពុំមានការយល់ព្មព ី
ឪពុកមា្តាយ បុ៉ន្ត ្ប្ពន្ធល្អក៍តូ្វរួមដំណ្កជាមួយនឹងប្តរីបស់ខ្លនួដ្រ។ ជាងន្ះទៅទៀត គ្ប់ 
គូសា្វាមីភរិយទាំងអស់ត្ូវរួមដំណ្កជាមួយគ្នាទៅតាមការកំណត់ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ហើយ 
បើពំុអនុវត្តតាម តូ្វទទួលទោសទណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ អក្សរកាត់តូ្វបានផ្លាស់ប្តរូទៅជាពាក្យថា 
ប្តីប្ពន្ធវិញ ដើម្បីជួយសម្ួលការអាននូវស្ចក្តីដកស្ង់ខាងក្ម៖

 ប្ពន្ធ៖ ណាមួយ ខ្ញុំភ័យខា្លាចថាកមា្មោភិបាលនឹងដឹងថាយើងពុំរួមដំណ្កជាមួយ
 គ្នា។ មួយទៀតខ្ញុំភ័យខា្លាចថាប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងបង្ខំឲ្យខ្ញុំរួមដំណ្ក។
 ប្តី៖ ខ្ញុំមិនហា៊ានគ្ងក្ប្រប្ពន្ធខ្ញុំទ្។
 អ្នកទៅសមា្ភាសន៍៖ តើហ្តុអ្វី? 
 ប្តី៖ ដោយសារខ្ញុំពុំសា្គាល់ ឬបាននិយយជាមួយនាងពីមុនមក។ 
 ប្ពន្ធ៖ បនា្ទាប់មកមានប្ធានក្ុមមា្នាក់ឈ្មោះ X បានចោទខ្ញុំថាពុំបានរួមដំណ្ក
 ជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានឆ្លើយថា "តើលោកកំពុងត្និយយអំពីអ្វី?" គត់ថា 
 គត់អាចដឹងបានថាខ្ញុំពុំបានរួមដំណ្កជាមួយប្តីខ្ញុំទ្ ដោយមើលទៅលើរាងកាយ 
 របស់ខ្ញុំ។ 

94 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៤ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)
95 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៨ សៃ្តីខ្មៃរអ៊ីសា្លាម (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ប្តី៖ ប្ធានក្ុមក៍បានសួរខ្ញុំថា "តើទំនាក់ទំនងអ្នក ជាមួយនឹងប្ពន្ធអ្នកមាន
 លក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ត្ចដ្រ? "ខ្ញុំគ្ន់ត្ឆ្លើយថា "ទំនាក់ទំនងល្អ"។

 មនុស្សរបស់ខ្ម្រក្ហមតម្ូវឲ្យប្តីធានាឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទ ហើយប្តីក៍ត្ូវ 
ដក់សមា្ពាធទៅលើប្ពន្ធខ្លនួ ន្ះបើយោងតាមបទសមា្ភាសន៍ក្នងុការសិក្សាស្វជ្វ។ សបជ 
បានរំលឹកអំពីភាពអៀនខា្មោស់យ៉ាងខា្លាំងរបស់ប្ពន្ធគត់ក្នុងខ្ទីមួយន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ ទាំង 
អាមា៉ាស់ ទំាងភា្ញាក់ផ្អើលដោយសារមានឈ្លបតាមឃ្លាមំើលរាល់យប់ ហើយតូ្វងើបឲ្យបានលឿន 
ជាងគត់ ដូច្ន្ះហើយប្តីប្ពន្ធមិនងើបឡើងពីគ្ត្មួយ។ ក្នុងរយៈព្លប៉ុនា្មោនខ្ដំបូង ពួក 
គត់មិនទាន់មានទំនាក់ទំនងផ្លូវភ្ទគឺគ្ន់ត្គ្ងជិតគ្នា។ បនា្ទាប់ពីរបីខ្ក្យមក កមា្មោភ ិ
បាលមា្នាក់បានព្មានថា "ខ្ញុំដឹងថាសមមិត្តមិនស្ឡាញ់ភរិយឡើយ ហើយខ្ញុំមើលឃើញថា 
សមមិត្តមានកំហុសជាច្ើន។ ប្សិនបើសមមិត្តមិនគោរពតាមមាគ៌របស់អង្គការ សមមិត្ត 
ឯងត្ូវប្យ័ត្ន"។ នៅព្លដ្ល សបជ ទទួលការព្មានជាលើកទីពីរគត់ក៍ "និយយដោយ 
សោ្មោះត្ង់" ជាមួយប្ពន្ធរបស់គត់ក្នងុការរួមភ្ទដើម្បី "ជីវិតរស់របស់ពួកគត់"។ ប្ពន្ធគត់ 
ក៏នៅត្បដិស្ធដច់ខាត ប៉ុន្ត្ពួកគត់នៅទីបំផុតក៍បានរួមដំណ្ក។ សបជ ចាំថា៖ "ខ្ញុំគិត
ថាប្ពន្ធរបស់ខ្ញុអំាចនឹងមិនរួមដំណ្កជាមួយខ្ញុទ្ំ លុះត្ត្គត់ស្ឡាញ់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុគំ្មោនអារម្មណ៍ 
រួមដំណ្កជាមួយនាងឬសូម្បីត្រក្សាទុកនាងជាប្ពន្ធខ្ញុក៏ំគ្មោនដ្រ ពីព្ះខ្ញុមិំនបានស្ឡាញ់ 
នាងទ្"។ 

 ក្នុងការសិក្សារបស់យើង ៥០% ន្ការសមា្ភាសន៍ជាមួយស្ត្ីបានពិពណ៌នាអំពីការ 
ដ្លត្ូវប្តីរំលោភ។ នៅក្នុងករណី បស  ការរំលោភស្ពសន្ថវៈមកលើរូបគត់គឺមានកមា្មោភិ
បាលខ្ម្រក្ហមសមគំនិត និងជួយជំរុញ ។ កូនក្មុំជាកុមារើមា្នាក់ ត្ូវបានបង្ខំឱ្យរៀបការនៅ
អាយុប្ហ្ល ១៥ ឆ្នាំ មុនព្លដ្លនាងមានរដូវទៅទៀត។ ប្តីគត់មានអាយុបងគត់ស្ទើរ
ត្ពីរដងគឺអាយុ ២៨ ឬ ២៩ ឆ្នាំ។ ឪពុកនិងពូរបស់គត់ធា្លាប់ធ្វើជាទាហានឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុន 
ហើយត្ូវបានសមា្លាប់នៅព្លដ្លរបបខ្ម្រក្ហមឡើងកាន់អំណាចថ្មីៗ ដូច្ន្ះហើយ បស 
ត្ូវបានគ្ចាត់ទុកថាជាប្ជាជន "ថ្មី" ដ្លជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខា្មោំង។ នាងបានរៀបរាប់អំពី 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងយប់ ដំបូង ដូចខាងក្ម៖

 នៅព្លដ្លខ្ញុំឃើញមនុស្សចាប់ផ្តើមកាន់ដ្គ្នា ខ្ញុំព្យោយមដើរឆ្ងាយ។ ខ្ញុំបាន 
 ប្ប់គ្ថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដូចោ្នាះទ្ ខ្ញុំគ្មោនមា្តាយ ខ្ញុំនៅក្ម្ងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដូចោ្នាះទ្។ 
 ខ្ញុំបានព្យោយមរត់គ្ច ហើយកមា្មោភិបាលមា្នាក់បានបាញ់កាំភ្លើងឡើងលើ។ ពួកគ ្

96 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ១ បៃុស (ថ្ងៃទី ២៩ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)



84
ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
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លទ្ធផល៤

 បានប្ប់ខ្ញុំថា "ទុកក៍មិនចំណ្ញ ដកច្ញក៍មិនខាត។" ខ្ញុំត្ូវ បានគ្បញ្ជាឲ្យ 
 ទៅអង្គុយទល់មុខប្តីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្ត្ខ្ញុំមិនសា្គាល់គត់ទ្ គត់មានវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុ ំ
 ច្ើនហើយមានមាឌធំ។ ខ្ញុំមិនហា៊ានសម្លឹងមើលគត់ទ្។ ពួកគ្បានបញ្ជាឱ្យពួក 
 យើងកាន់ដ្គ្នាហើយខ្ញុបំានបដិស្ធ ពួកគ្បានគំរាមខ្ញុមំ្តងទៀតជាមួយនឹងកំាភ្លើង។ 
 ខ្ញុំយំនិងសុំអង្វរពួកគ្ថាខ្ញុំនៅក្ម្ងណាស់ ហើយខ្ញុំពុំទាន់គ្ប់អាយុរៀបការទ្។ 
 ខ្ញុពំុំយល់ថាអ្វជីាស្្នហាទ្ ហើយខ្ញុក៍ំគ្មោនមា្តាយនៅជិតដើម្បីពន្យល់អំពីការមានរដូវ 
 ន្ោះទ្។ ខ្ញុំគ្មោនឪពុកមា្តាយនៅជិតដើម្បីមើលថ្និងការពារឡើយ... "ក្យ 
 ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់" គ្ក៍បាននាំយើងទៅកាន់ផ្ទះមួយដ្លមានបន្ទប់តូចៗ 
 ខ្ញុំមិនចង់និយយអំពីរឿងន្ះទ្។ ប្តីរបស់ខ្ញុំបានព្យោយមបង្ខំខ្ញុំឲ្យរួមដំណ្ក 
 ក្នុង ៣ យប់ដំបូង ប៉ុន្ត្ខ្ញុំបានបដិស្ធ។ ប្តីខ្ញុំព្យោយមដោះខអាវខ្ញុំប៉ុន្ត្ខ្ញុំបាន 
 តដ្ ហើយទាត់គត់មួយជើងនៅព្លដ្លគត់ព្យោយមដោះខអាវខ្ញុំ។  យប់ទ ី
 មួយបានកន្លងផុតទៅប្បហ្នងឹ ... នៅយប់ទី៣ ខ្ញុបំានរត់គ្ចទៅសហករណ៍ផ្ស្ង 
 ទៀត ប៉ុន្ត្ឈ្លបបាននាំប្តីរបស់ខ្ញុំមករកខ្ញុំ... អ្នកឃ្លាំមើលយើងនោះថាអស់ព្ល 
 មួយសបា្តាហ៍ហើយដ្លយើងមិនបានរួមដំណ្កជាមួយគ្នា ដូច្នះ្យប់ន្ះយើងតូ្វ 
 ត្រួមដំណ្ក។ ខ្ញុពំុំយល់ព្មទៀត។ ខ្ញុបំាននិយយថាខ្ញុមិំនខ្វល់ថាខ្ញុតូ្ំវសា្លាប់ទ្។ 
 ឈ្លបពីរនាក់ដ្លឃ្លាំមើលនោះ មានមា្នាក់នៅរស់រានដល់សព្វថ្ង្។ ពួកគ្បានចង 
 ជើងនិងដ្ខ្ញុំទៅនឹងគ្ ហើយពួកគ្បានដើរច្ញ។ បនា្ទាប់មកប្តីថោកទាបនោះ 
 បានចាប់រំលោភខ្ញុ ំវាបានហ្កខរបស់ខ្ញុ ំហើយឈ្លបពីរនាក់នោះជាអ្នកឈរមើល។ 
 ប្តីខ្ញុំបានរំលោភខ្ញុំហើយបានធ្វើអ្វីៗតាមចំណង់របស់វា។ វាបានហ្កខអាវខ្ញុំ។ ខ្ញុំ 
 មានអារម្មណ៍អាមា៉ាស់ជាខា្លាំង។ ពូរបស់ខ្ញុំនៅបន្ទប់ជាប់នោះ គត់បានឃើញនូវអ្វ ី
 ដ្លគ្ធ្វើមកលើខ្ញុំ ហើយគត់ក៍គ្វើក្បាល។ គត់ពិបាកនឹងទ្ំមើលខ្ញុំក្នុងសា្ថាន 
 ភាពប្បនោះ ប៉ុន្ត្គត់ពុំអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ។ ក្យដ្លប្តីខ្ញុំរំលោភខ្ញុំហើយ 
 វាមិនចង់ដោះល្ងខ្ញុំទៀត វានៅចង់ចងខ្ញុំជាប់ពីព្ះវាចង់រំលោភខ្ញុំម្តងទៀត...  
 ខ្ញុំបានយំរកគ្ជួយនិងសុំអង្វរវាកុំចាប់ខ្ញុំអី! ប៉ុន្ត្ "ប្តីខ្ញុំ" និយយថា វាមិនអាចជួយ 
 ខ្ញុបំានទ្ពីព្ះវាតូ្វគោរពតាមអង្គការ។ ពួកគ្បានរៀបការឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើង 
 កើតកូនឲ្យអង្គការ។97 

 ការរំលោភនោះបានបណា្តាលឲ្យប្ដប់ភ្ទច្ញឈាមយ៉ាងច្ើន ដ្ល បស ត្ូវ
វ្ជ្ជបណ្ឌិតប្ឹក្សាក្ផ្លូវការឲ្យប្ើថា្នាំធ្វើពីរុក្ខជាតិ ដោយសារត្គ្មោនមន្ទីរព្ទ្យធ្វើការទ្។ ឃ្លា
ចុងក្យន្ស្ចក្តីដកស្ង់នោះបានសន្និដ្ឋានថា ប្តីរបស់គត់អាចមានអារម្មណ៍ត្ូវគ្បង្ខំ

97 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៥ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
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លទ្ធផល៤

ឲ្យរំលោភប្ពន្ធ ក្នុងព្លមានវត្តមានរបស់កមា្មោភិបាលដើម្បីជីវិតរស់ ឬយ៉ាងហោចណាស់ ប្តី
នោះបានប្ើគោលនយោបាយរដ្ឋជាល្សដើម្បីចាប់រំលោភ។ 

 កល ក៍ត្ូវប្តីខ្លួនរំលោភនៅយប់ថ្ង្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដ្រ ហើយគត់បាន 
ប្ឈមនឹង "ការវាយតប់ និងការឈ្លាះប្ក្ក" តាំងពីរបបនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ង្។ រឿង
រា៉ាវរបស់គត់បានបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយគបសង្កត់ន្របបខ្ម្រក្ហមអាចត្ូវបានប្ើ
ប្ស់ដើម្បីបន្ត និងពង្ឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទនៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ 

 ឈ្លបត្ងត្តាមសង្កត្ប្តខី្ញុ ំ និងខ្ញុជំារៀងរាល់យប់។ ប្សិនបើខ្ញុពំុំព្មរួមដំណ្ក 
 ជាមួយប្តីខ្ញុំទ្ ខ្ញុំនឹងត្ូវបញ្ជូនទៅ "កសាង" ដូច្ន្ះហើយខ្ញុំមិនដ្លបដិស្ធនឹងប្ត ី
 ខ្ញុទ្ំ ហើយឲ្យប្តខី្ញុធំ្វើអ្វតីាមត្គត់ចង់ទៅ។ ទំនាក់ទំនងរវាងប្តខី្ញុនិំងខ្ញុពំុំល្អទ្ ដោយ 
 សារប្តីខ្ញុំជាបុរស មិនបើកចិត្តទូលាយទ្ ហើយគត់មិនយល់អ្វីទៅជាជីវិតជាដ្គ ូ
 ដ្រ។ ខ្ញុំរស់នៅជាមួយគត់ ដោយគ្មោនសុភមង្គល ហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នា 
 រហូតដល់សព្វថ្ង្។ ខ្ញុំនៅត្បន្តរស់នៅជា មួយគត់ ដោយសារត្ខ្ញុំអាណិតកូន 
 របស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំកា្លាយជាក្ម្ងកំព្។98

 យោងតាមស្ចក្តីដកស្ង់ពីអ្នកផ្តល់សមា្ភាសនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើង អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងទំនាក់ទំនងភ្ទដ្លបង្កើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម បានបង្កើតឲ្យ 
មានវប្បធម៌រំលោភដោយប្តី ត្ូវរងសំពាធឲ្យធ្វើការរំលោភបំពានផ្លូវភ្ទ និងធ្វើបាប លើរាង 
កាយប្ពន្ធ ជាមួយនឹងវប្បធម៌និរទណ្ឌភាព គ្ប់ព្លដ្លមានកមា្មោភិបាលខ្មរ្ក្ហម គំទ្ 
ដោយផ្ទាល់ និងក្នុងករណីខ្លះអាចត្ូវបានគ្សន្មត់ថាជាទង្វើដើម្បីជីវិតរស់។ ប្ពន្ធពុំអាច 
ពឹងពាក់លើមន្ទីរព្ទ្យ លើប៉ូលីស ឬច្បាប់របស់រដ្ឋដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឡើយ។ មានអ្នក 
ខ្លះប៉ុនប៉ងនឹងប្ក្ក មានប្តីប្ពន្ធខ្លះធ្វើបន្លំថាបានរួមដំណ្ក ហើយខ្លះផ្ស្ងទៀតបានចុះ
ចាញ់ព្មតាមការទាមទាររបសខ់្ម្រក្ហម កម្ការឃ្លាំមើលគ្បជ់ហំាន។ កតា្តាជរំុញទកឹចតិ្ត 
ភាគច្ើនគឺដើម្បីរស់បន្តទៀត។  

  iii.ការតស៊ូប្ឆំង និងទោសទណ្ឌ

 គ្ប់ករណីដ្លយើងសិក្សាខាងលើ គឺមានការតស៊ូប្ឆំង និងឧបាយដោះខ្លួនក្នុង 
ទម្ង់ផ្ស្ងៗគ្នា ចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះ។ ក្នុងបទសមា្ភាសន៍ខ្លះ គឺមានករណី 

98 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៦ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
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បដិស្ធនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លបង្ខំ ដោយភា្នាក់ងរខ្ម្រក្ហម ជាច្ើនលើកច្ើនសារ ប៉ុន្ត្ 
គឺសុទ្ធត្មានការគំរាមដក់ទោសទណ្ឌ ឬសមា្លាប់ចំពោះករណីប្ក្កដច់ខាត។ កណ បាន 
ពន្យល់ថា "ខ្ញុំបាននិយយពីរដងថាខ្ញុំនឹងមិនរៀបការទ្ ប៉ុន្ត្ចុងក្យនៅព្លដ្លខ្ញុំយល់ 
ព្ម ពួកគ្ថា "បដិស្ធពីរដងមិនអីទ្ ប៉ុន្ត្មិនអាចបដិស្ធលើកទី ៣ ឡើយ។" ហអ បាន 
រៀបរាប់ថា "កមា្មោភិបាលប្ប់ខ្ញុំថា សមមិត្ត ថ្ង្ន្ះមិត្តត្ូវរៀបការ ហើយដ្គូរបស់សមមិត្តគឺ
បុរសមា្នាក់ន្ះ។ មិត្តពុំអាចបដិស្ធទ្។ ទោះបីជាមិត្តពុំចង់រៀបការ មិត្តក៍ត្ូវរៀបការដ្រ។ 
ដោយសារអង្គការបានរៀបចំមង្គលការន្ះឲ្យមិត្ត មិត្តមិនអាចបដិស្ធទ្"99

 វប្បធម៌រំលោភន្ះក៍អាចឈានដល់ការធ្វើទារុណកម្ម ដ្លអាចបង្កនូវអំពើហឹង្សា 
ផ្លូវភ្ទផងដ្រ។ ស្្តីពីរនាក់ដ្លយើងសមា្ភាសធា្លាប់រៀបការនៅមុនរបបខ្ម្រក្ហមសង្ស័យ 
ថា ការសមា្លាប់ប្តីរបស់គត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបុរសផ្ស្ងទៀត គឺមនុស្សរបស់ខ្ម្រក្ហម ដ្លចង ់
រៀបការជាមួយគត់។100 ស្ត្ទំីាងពីរនោះតូ្វបានដក់គុកនិងរំលោភស្ពសន្ថវៈ ដោយសារគត់ 
បដិស្ធពុំព្មរៀបការ។ ប្តីរបស់ សអ ត្ូវបានប្អូនថ្ល្របស់នាងដ្លជាទាហានខ្ម្រក្ហម 
សមា្លាប់ដោយសារប្តីគត់ជាកងទ័ពន្រដ្ឋាភិបាលរបបមុន។ គត់មានគភ៌នៅព្លនោះ។ នៅ  
ព្លដ្លកូនទីមួយរបស់គត់មានអាយុបាន ៦ ខ្ ប្អូនថ្ល្មា្នាក់ទៀតដ្លជាប្តីរបស់ខ្មោចប្អូន 
ស្ីគត់ បានស្នើសុំរៀបការ។ គត់សង្ស័យថាប្អូនប្ុសថ្ល្ទាំងពីររបស់គត់គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង 
រឿងសមគំនិតគ្នា។ ប្អូនប្ុសថ្ល្ដ្លស្នើសុំគត់រៀបការគឺជានាយកផ្ន្កភស្តុភារថា្នាក់ស្ុក ជា 
តនួាទមីានអណំាចមយួទទលួខសុត្ូវពនិតិយ្លើការងរកណំតប់រិមាណអាហារ នងិស្ូវ។ នៅ 
ព្លដ្លគត់បដិស្ធនឹងសំណើនោះ គត់ត្ូវបានគ្ចាប់ដក់គុក។ គត់បានរួចខ្លួន ៥ខ្ 
ក្យមកដោយសារប្អូនប្ុសថ្ល្ដដ្លនោះបានដោះល្ងគត់ ហើយបានបញ្ជូនទៅផ្ទះ 
មា្តាយគត់។ នៅទីនោះ ប្អូនប្ុសថ្ល្នោះប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភគត់ ហើយនៅព្លដ្លមាន 
ពាក្យចចាមអារា៉ាមបានល្ចលឺព្ញភូមិនោះ ប្អនូនោះបានស្នើសំុរៀបមង្គលការម្តងទៀត (ន្ះ 
បង្ហាញថាពួកខ្ម្រក្ហមនៅក្នុងឋានៈជាក់លាក់មួយមានសិទ្ធិជ្ើសរើសដ្គូដើម្បីរៀបការ 
បាន) ។ គត់បានបដិស្ធបីដង ដោយយោងជាសំខាន់លើហ្តុផលថា គត់ទើបត្កា្លាយជា 
ម្មា៉ាយថ្មីៗ ហើយបុរសនោះជាមន្្តីខ្ម្រក្ហមដ្លពុំមានការច្ះដឹង ("ហើយខ្ម្រក្ហម 
សមា្លាប់ប្ជាជនកម្ពជុា)។ មា្តាយរបស់គត់ព្យោយមបញ្ចះុបញ្ចលូគត់ឲ្យយល់ព្មរៀបការដើម្បី 
រក្សាជីវិត និងកូនតូចរបស់ខ្លួន។ នៅព្លស្នើសុំជាលើកទីបួននោះ ប្អូនថ្ល្នោះបាននាំបុរសពីរ 
នាក់ទៀតមក ក្នុងនោះមា្នាក់ជាមន្្តីភូមិ។ សអ រៀបរាប់ថា៖

99 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៤ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)
100 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ២ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤) បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៧ សៃ្តី 
(ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 "សូមនាងរៀបការជាមួយខ្ញុំ ហើយសមមិត្តនឹងអាចរស់នៅបានស្ួល" ប្អូនថ្ល្នោះ 
 បាននិយយមកកាន់គត់។ ខ្ញុំឆ្លើយថា "...ប្តីរបស់ខ្ញុំទើបនឹងសា្លាប់ ដូច្ន្ះខ្ញុំពុំអាច 
 រៀបការជាមួយនឹងសមមិត្តបានទ្"។ ប្អូននោះក៍បន្តទៀតថា "សមមិត្តនឹងជួប 
 បញ្ហាច្ើនប្សិនបើមិនព្មរៀបការជាមួយខ្ញុំទ្"។ បុរសនោះក៍បានសួរខ្ញុំថា "តើ 
 សមមិត្តពុំខា្លាចសា្លាប់ទ្ឬ?" ខ្ញុំបានឆ្លើយថា "ខ្ញុំពុំខា្លាចសា្លាប់ទាល់ត្សោះ។ ខ្ញុំមិន 
 ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់។ ប្សិនបើខ្ញុំសា្លាប់ ហើយគ្មោននរណាមើលថ្កូនប្ុសខ្ញុំទ្ ទុក 
 ឲ្យកូនខ្ញុំសា្លាប់ទៅតាមខ្ញុំចុះ"។ នៅយប់នោះ ប្អូនប្ុសនោះបានបញ្ជារឲ្យទាហាន 
 ក្ម្ងពីរនាក់មកផ្ទះខ្ញុំ ហើយចងខ្ញុំជាប់។ ព្លនោះគឺម៉ាង ៨ លា្ងាច នៅព្លដ្លខ្ញុំ 
 កំពុងរៀបចូលគ្ង។ នៅព្លដ្លមា្តាយខ្ញុសួំរ [តើហ្តុអ្វបីានជាពួកគ្ចាប់ខ្ញុទំៅ] 
 ពួកគ្ក៍ឆ្លើយថា "កូនស្ីរបស់សមមិត្តបានប្ព្ឹត្តកំហុស"។ មា្តាយខ្ញុំក៍បានសួរ 
 បន្តថា "តើកូនខ្ញុំខុសអ្វី?" ពួកគ្ឆ្លើយថា "នាងបដិស្ធពុំព្មរៀបការ"។ ខ្ញុំដឹង 
 ច្បាស់ថាប្អូនប្ុសថ្ល្ខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្ូវក្នុងរឿងន្ះ។ ក្យពីពួកគ្ចាប់ខ្ញុ ំ
 ចងហើយ ពួកគ្ក៍បាននាំខ្ញុំមកដក់ក្នុងត្ក់ទ័រ ក្នុងនោះគឺមានស្្តីប៉ុនា្មោននាក ់
 ស្ប់។101

 ពួកគ្បាននាំស្្តីទាំងន្ះទៅដក់នៅវត្តក្ប្រនោះដ្លគ្ប្ើប្ស់ជាគុក ដោយ 
ដក់ខ្នាះទុកក្នុងបន្ទប់មួយ ដ្លមានប្ុសស្ីចំនួន ១០ នាក់ស្ប់។

 មានទាហានក្ម្ងៗប្ហ្ល ៥ ទៅ ៧ នាក់ មកចាប់រំលោភអ្នកទោសថ្មីៗរួមទាំង  
 ខ្ញុំផងដ្រ ដោយប្ើម្ជើងរបស់ពួកគ្។ ទាហានទាំងនោះមានអាយុប្ហ្ល ២០ 
 ឆ្នាំឬក្ម្ង ជាងន្ះ។ ពួកគ្ស្កឲ្យខ្ញុំនិងស្្តីផ្ស្ងទៀតដោះសំពត់ ហើយពួកគ ្
 បានយកម្ជើងគ្ដក់ចូលក្នុង "ប្ដប់ភ្ទយើង"។ ពួកគ្ត្ងត្ធ្វើដូច្ន្ះ 
 ចំពោះអ្នកទោសថ្មីៗ។102

 ចប៉ បានជួបប្ទះនូវបទពិសោធទទួលរងទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំងជាងន្ះទៀត 
ដោយបានរៀបរាប់នូវសា្ថានភាពដ្លគត់តូ្វបានខ្មរ្ក្ហមចាប់គត់ទុកធ្វើជាទាសករផ្លវូភ្ទ 
ក្នុងផ្ទះបន ដោយសារត្គត់បដិស្ធរៀបការជាមួយជនដ្លបានសមា្លាប់ប្តីរបស់គត់។ គត់ 
មានគភ៌បីខ្នាព្លនោះ។ គត់បានរៀបរាប់ដូចខាងក្ម៖ 

101 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៧ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤) 
102 Ibid.
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ចាស អនុស្នីយឯក J ស្លាញ់ខ្ញុំ ហើយប្តីរបស់ខ្ញុំត្ូវបានសមា្លាប់ដោយសារ 
 ហ្តុផលន្ះ... នៅព្លដ្លខ្ញុដឹំងរឿងន្ះ ខ្ញុបំានស្កខា្លាងំៗ ហើយបាននិយយ 
 ថា "ឲ្យ ប្តីខ្ញុំមកវិញមក!"។ បនា្ទាប់មកខ្ញុំត្ូវបានចងជាប់នឹងច្វាក់ ហើយដក់គុក 
 នៅយប់នោះ។ ព្ឹកស្អ្កឡើង អនុស្នីយឯក J បានដោះល្ងខ្ញុំ។ មានកមា្មោ 
 ភិបាលមកយកខ្ញុទំៅសាលាចិន ហើយប្ប់ខ្ញុថំាខ្ញុតូ្ំវទៅដំដំឡូង។ នៅព្លដ្ល 
 ទៅដល់ មានប្ុសស្ី ៩គូ រួមទាំងខ្ញុំផង។ ខ្ញុំបានសួរថា "សមមិត្តយកខ្ញុំមកទីន្ះ 
 ដើមប្ដីដំឡំងូមន្? " កមា្មោភបិាលឆ្លើយ " ទ ្សមមតិ្ត មកទនី្ះដើមប្រីៀបការជាមយួ 
 អនុស្នីយឯក J។ ខ្ញុំឮហើយ ខ្ញុំក៍យំ។ ខ្ញុំបានប្ត្ជា្ញា ថាមិនរៀបការទ្។ មួយគូៗត្ូវ 
 បានគ្ប្ប់ឲ្យកាន់ដ្គ្នា ហើយព្លដល់វ្លាខ្ញុំ ខ្ញុំបាន ប្ក្ក "ទ្ ខ្ញុំពុំសា្គាល់ថា 
 ជាប្តីនរណាទ្! ខ្ញុំមិនព្មរៀបការទ្ ទោះបីជាខ្ញុំសា្លាប់ព្លន្ះ ក៍ខ្ញុំពុំរៀបការដ្រ! 
 ខ្ញុំពុំដឹងថាឪពុកមា្តាយ បងប្អូនខ្ញុំនៅទីណាទ្!" អនុស្នីយឯក J បានទះខ្ញុំមួយដ ្
 ចំមុខ ហើយវាបានប្ើស្ប្កជើងវាយក្បាលខ្ញុំច្ើនដង។ វាសួរខ្ញុំថា "រៀបការឬ 
 មិនរៀបការ?" ខ្ញុំនៅត្និយយថា "ទ្ ទ្!".... អនុស្នីយឯក J បានប្ប់ទៅអ្នក 
 យមថា "យកនាងទៅទុកកន្ល្ងនោះ [ត្ឡប់ទៅគុកវិញ ] ហើយយើងនឹងរំលោភ 
 នាងព្លក្យ។" 

 នៅក្នុងគុក ពួកគ្បានដោះខអាវខ្ញុំច្ញអស់ និងបានចងច្វាក់ខ្ញុំជាប់ ... ខ្ញុំកាន ់
 ត្រើ ច្វាក់កាន់ត្តឹង ... បនា្ទាប់មកទាហានក្ម្ងៗអាយុប្ហ្ល ១៥ ឬ ១៦ ឆ្នាំ 
 បានប្ើស្ប្កជើងមកប៉ះប្ដប់ភ្ទរបស់ខ្ញុំ ហើយពួកគ្ច្បាច់ដោះខ្ញុំ និងថើប 
 ខ្ញុំរហូតខ្ញុំសន្លប់ល្ងដឹងខ្លួន ... នៅព្លខ្ញុំភា្ញាក់ឡើងព្លព្ឹក ខ្ញុំឃើញអនុស្នីយ 
 ឯក J នៅក្ប្រខ្ញុំ។ វាបាននិយយថា "ឃើញទ្? ប្សិនបើសមមិត្តសុខចិត្តរៀប 
 ការជាមួយខ្ញុំ សមមិត្តនឹងមិនមានបញ្ហាដូចព្លន្ះឡើយ។ ប៉ុន្ត្ទោះបីជាសម 
 មិត្តមិនព្មជាមួយខ្ញុំ ក៍ខ្ញុំបានខ្លួនសមមិត្តរួចហើយដ្រ"។ ហើយរាល់យប់ ខ្ញុំពុំដឹង 
 ថាទាហានក្ម្ងៗទាំងនោះមកពីណាទ្ ប៉ុន្ត្ពួកគ្មកវាយ និងចាប់រំលោភខ្ញុំរហូត 
 ដល់ខ្ញុំបាត់បង់សា្មោរតី ហើយព្លខ្ញុំងើបឡើង ខ្ញុំឃើញអនុស្នីយឯក J នៅជិតខ្ញុំ។ 

 បទសមា្ភាសន៍ជាមួយ ចប៉ បានបង្ហាញថាការទទួលរងទារុណកម្មប្បន្ះពំុម្នមាន 
ត្មា្នាក់ឯងទ្ ហើយហិង្សាផ្លូវភ្ទជាផ្ន្កមួយន្ទារុណកម្មចំពោះរាល់ការបដិស្ធអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ។ 

 នៅមានស្្តផីស្ង្ៗទៀតកព្ខី្ញុ។ំ មានស្្តទីាងំអសប់ហ្ល្ជាព ី២០ ទៅ ៥០ នាក ់
 ហើយក្នុងនោះករណីខ្លះគឺដូចខ្ញុំ ដោយសារត្ពួកគ្បដិស្ធពុំរៀបការ។ ពួកគ ្
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 បានចាប ់រលំោភស្្តទីាងំអសន់ោះ ហើយពល្ខ្លះគប្្ើលងិ្គដកច់លូក្នងុមាតរ់បស ់
 យើង ឬយកមកដក់មុខយើង។ ខ្ញុំមិនដឹងថាមានប៉ុនា្មោននាក់ទ្ដ្លចាប់រំលោភ 
 ខ្ញុំក្នុងមួយយប់ៗនោះ។ ពួកវាបានចាប់រំលោភនារើផ្ស្ងៗទៀតនៅនឹងមុខយើង 
 ហើយខ្ញុំក៍បិទភ្ន្កទៅ។ រាងកាយខ្ញុំញាប់ញ័រ ខ្ញុំយំទាំងយប់ទាំងថ្ង្។ នារើផ្ស្ងទៀត 
 នៅទីនោះកស៍្កទ្ហោយំ។ មាននារើមា្នាកស់ា្អាតណាស់ ប៉ុន្ត្នាងបានសា្លាបក់្យ 
 យប់ទីមួយ ដោយសារពួកវាបានចាប់រំលោភនាងដល់សា្លាប់។103

 អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដ្លអនុវត្តក្នុងរបបខ្ម្ក្ហម គឺពោរព្ញដោយភាពឈឺ 
ចាប់បំផុតក្នុងគ្ប់ករណីដ្លយើងបានសិក្សា។ ប្ជាជនគ្មោនជម្ើសទាល់ត្សោះ លើក
លង្ក្នងុករណីដ្លប្តអីាចជ្ើសរើសថាតើតូ្វរំលោភបំពានលើប្ពន្ធឬអត់ ក្នងុវប្បធម៌រំលោភ 
ស្ត្ងៗនិងវប្បធម៌និរទណ្ឌភាព។ ការយល់ព្មគឺគ្មោនតម្ល្ទ្ក្នុងបរិយកាសពោរព្ញដោយ
ការធ្វើទារុណកម្មពិតនិងការគំរាមកំហ្ងនោះ។ ហិង្សាផ្លូវភ្ទ ជាពិស្សទៅលើស្្តី ត្ូវបាន 
ប្ើដើម្បីរួមដំណ្កក្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងដើម្បីដក់ទោសអ្នកដ្លមិនគោរពតាមអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងភ្ទដោយបង្ខំរបស់អង្គការ។ ការអនុវត្ត
នូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំខាងលើន្ះគឺជាការប្មាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូរមនុស្ស
ជាតិ និងជាការប្មាថដល់គោលការណ៍វប្បធម៌ចាំបាច់។ 

 គ. អាពាហ៍ពិពាហ៍កេយរបបខ្មេរកេហម 

 ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ខ្ម្រក្ហមបានចាញ់ក្មការវាយលុករបស់កងទ័ពវៀតណាម។ 
ទិដ្ឋភាពព្លនោះគឺពោរព្ញដោយក្តីឈឺចាប់ខ្លាចផ្សាពន់ព្ក គឺគ្ួសារស្វ្ងរកសមាជិក
គ្ួសារដ្លនៅរស់ និងភូមិកំណើតនិងទ្ព្យសម្បត្តិដ្លបាត់បង់។ ជាងន្ះទៅទៀតនោះ
គឺសង្គា្មសុីវិលនៅមិនទាន់បញ្ចប់ ដោយកងកំលាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋបានរកវិធីសាស្្តដើម្ប ី
បញ្ចប់នូវសកម្មភាពអូសបនា្លាយរបស់កុ្មឧទា្ទាមខ្មរ្ក្ហម។ បទសមា្ភាសន៍បានបង្ហាញពីភាព 
ច្បូលច្បល់ក្នុងសម័យនោះអំពីសា្ថានភាពគ្ួសារដ្លមានតាំងពីរបបខ្ម្រក្ហម។ គូសា្វាមី 
ភរយិពបិាកសមច្ថាតើគរួបន្តនៅជាមយួគ្នា ឬចក្ផ្លវូគ្នាទៅតាមករណជីាកស់្តង្មយួៗ នងិ 
តូ្វគិតអំពីថាតើតូ្វរស់នៅក្នងុភាពខ្ទច្ខា្ទាក្ំយរបបខ្មរ្ក្ហមយ៉ាងដូចម្តច្។ បទសមា្ភាសន៍ 
ពីរបីក្នងុការសិក្សាររបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដ្លតូ្វបង្ខឲ្ំយរៀបការនោះ បានរៀបរាប់អំពីជីវិត 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លនៅបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាថ្មមួយរយៈព្លទៀត ក្យការដួលរលំន ្
របបខ្ម្រក្ហម។ មានសា្វាមីភរិយពីរគូដ្លនៅបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាដល់សព្វថ្ង្ មួយគូ 

103 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ២ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
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លទ្ធផល៤

រស់នៅដោយភាពចុះសម្ុង និងមួយគូទៀតក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងពុំអាចរត់
គច្ទៅណាបានឡើយ។ អាពាហព៍ពិាហដ៍ោយបង្ខផំស្ង្ទៀតត្វូបញ្ចបដ់ោយមរណភាព ការ 
ល្ងលះ ការប្កបាក់ ឬការបោះបង់។ 

 សា្វាមីភរិយដ្លចូលរួមក្នុងបទសមា្ភាសន៍ ដំបូងគត់ពុំមានផ្នការរស់នៅជាមួយ 
គ្នាទ្ ហើយបទសមា្ភាសន៍ជាមួយគត់បានបង្ហាញពីលទ្ធភាពដ្លគូសា្វាមីភរិយនោះអាចបន្ត 
រសន់ៅជាមយួគ្នាដោយហ្តផុលតាមសា្ថានភាពជាកស់្តង្ ក្នងុការដល្ត្វូបឈ្មនងឹការរស់ 
នៅក្យរបបដ្លពោរព្ញដោយភាពខ្ទ្ចខា្ទាំបាត់បង់បណា្តាញគ្ួសារ និងសង្គម។ អបច 
និង សច បានរៀបរាប់អំពីការរស់នៅក្យការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហមថ្មីៗ នៅព្លដ្ល 
ប្ជាពលរដ្ឋកំពុងស្វ្ងរកសមាជិកគ្ួសារដ្លនៅរស់ លាក់ខ្លួនក្នុងព្ គ្ចពីកមា្មោភិបាល 
ខ្ម្រក្ហម ឬមានការភ័យខា្លាចកងទ័ពវៀតណាមដ្លបានវាយលុកចូលមកទឹកដីកម្ពុជា។ 
សមាជិកគួ្សារធំបានដើរតួនាទីរក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខ ំដ្លន្ះបានបង្ហាញថាទំនៀម 
ទំលាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្បប្ព្ណី គឺចាប់ផ្តើមមានសារៈសំខាន់ឡើងវិញបន្តចិម្តងៗក្នងុសម័យ  
នោះ។ នៅក្នុងបទសមា្ភាសន៍ជាច្ើន រួមទាំងមួយន្ះផង បានលើកឡើងពីការឆ្លងកាត់ 
សោកនាដកម្មជាមួយគ្នា ហើយការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានកា្លាយជាកំណើតន្ចំណង 
មនោសញ្ច្តនា -- អបច និង សច ជាឧទាហរណ៍ស្ប់ គឺពួកគត់បានប្ប់យើងអំពីអំពើល្អ 
ដ្លព្លខ្លះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នារវាងសា្លាប់និងរស់ គឺការច្ករំល្កអាហារបរិភោគ ឬ 
ជួយគ្នាបង្ហើយការងរ។ ពាក្យប្តី និងប្ពន្ធ ត្ូវប្ើក្នុងស្ចក្តីដកស្ង់ខាងក្មដើម្បីជួយ
សម្ួលការអាន។ 

 ប្តី៖ មា្តាយខ្ញុពំុំចង់ឲ្យខ្ញុចំាកច្ញពីប្ពន្ធខ្ញុទ្ំ ហើយគត់មានរទ្ះគោ។ ដូច្នះ្ហើយ
 គត់បានឲ្យខ្ញុំទៅយកប្ពន្ធខ្ញុំ ដើម្បីមករស់នៅជាមួយពីព្ះគត់ពុំចង់ឲ្យប្ពន្ធ 
 ខ្ញុំរស់នៅត្ជាមួយមា្តាយរបស់នាង។ ខ្ញុំក៍បានទៅរកប្ពន្ធខ្ញុំ ហើយនាំនាងមកជួប 
 មា្តាយខ្ញុំ។ 
 ប្ពន្ធ៖ នៅព្លនោះ ខ្ញុំពុំមានរទ្ះគោទ្ មា្តាយខ្ញុំបានធា្លាក់ខ្លួនឈឺខា្លាំង ហើយ
 យើងមានរបស់របរខ្លះដូចជាស្ូវ ចាន ឆ្នាំងដ្លខ្ញុំត្ូវយកតាមខ្លួននៅព្លយើង 
 ធ្វើដំណើរ។
 ប្តី៖ ខ្ញុំបានទៅយកនាងនៅម៉ាង ១២ រសៀល... ជាការពិតខ្ញុំក៏ចង់ឱ្យនាងរស់នៅ
 ជាមួយយើងដ្រ គឺយើងអាចថ្រក្សាគ្នានៅតាមផ្លូវនៅក្នុងព្នោះ។ [ក្យមក] 
 នៅព្លដ្លយើងបានរស់នៅក្នងុព្ជាមួយគ្នាយើងបានជួបប្ទះការលំបាកហើយ 
 យើងបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ យើងបានចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះគ្នានៅ 
 ព្លនោះទៅ។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ប្ពន្ធ៖ ថ្ង្នោះបងប្ុសរបស់ខ្ញុំបាននិយយមកកាន់ខ្ញុំថា "តើអ្នកណាកំពុងជិះ
 រទ្ះគោនោះ?" ខ្ញុំបានប្រទៅមើលប្ដីរបស់ខ្ញុំហើយឆ្ងល់ថាហ្តុអ្វីបានជាគត់មក 
 ភូមិរបស់ខ្ញុ។ំ ខ្ញុបំានរៀបចំបន្តដំណើជាមួយមា្តាយ  ហើយខ្ញុមិំនខ្វល់ថាគត់ទៅណា 
 ជាមួយគ្ួសារគត់ទ្។
 អ្នកផ្តល់សមា្ភាស៖ តើអ្នកមានគម្ងទៅជួបប្តីរបស់អ្នក?
 ប្ពន្ធ៖ ទ្។ មា្តាយរបស់គត់បានឲ្យគត់មកយកមា្តាយរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំ។ គត់បាន
 និយយថា "មា្ដាយខ្ញុបំានឲ្យខ្ញុមំកទទួលយកអ្នកដូច្នះ្យើងអាចសា្នាក់នៅជាមួយគ្នា 
 និងថ្រក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។ " ខ្ញុគិំតថាខ្ញុមិំនមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជនូ ហើយ 
 ខ្ញុំមានការភ័យខា្លាចថាខ្ញុំមិនអាចរត់គ្ចខ្លួនបានទ្ [បើខ្ម្រក្ហមចាប់យើង] បើ 
 គ្មោនគត់។ ដូច្នះ្ប្តខី្ញុបំានយកឥវា៉ាន់តបស់របបនិងជូនមា្តាយខ្ញុឡំើងរទ្ះគោ ហើយ 
 យើងបានទៅរស់នៅជាមួយក្ុមគ្ួសារប្តីខ្ញុំទៅ។104

 ពួកគត់នៅទីបំផុតមានកូនប្ំពីរនាក់ជាមួយគ្នា កូនទីមួយកើតក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០។ 
ដោយក្ីក្ព្កពុំអាចធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្បប្ព្ណីក្នុងកាលៈទ្សៈនោះ ទើបត្នៅ 
ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ពួកគត់បានត្ឹមថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងសំលៀកបំពាក់ប្ព្ណី។

 មានករណីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំមួយដ្លពុំទាន់បញ្ចប់ គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍  
ដោយបង្ខំនិងមានការរំលោភបំពានដោយប្ពន្ធពុំអាចរត់គ្ចរួច។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ន្ះអាច 
ចាត់ ទុកថាជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លពិបាកបំផុតក្នុងការរំលាយ ដោយមានហ្តុផលច្ើនទាក់ 
ទងនឹងគំនុំ ការពឹងអាស្័យផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ភាពភ័យខា្លាចន្ការបោះបង់កូន និងជំងឺផ្លូវចិត្ត 
ដ្លបណា្តាលមកពីការរំលោភបំពាន។ ដំបូង ហក បានព្យោយមគ្ចពីប្តីដ្លរៀបការដោយ 
បង្ខនិំងប្មាថភា្លាមៗក្យពីការដួលរលំន្របបខ្មរ្ក្ហមក្នងុឆ្នា ំ ១៩៧៩។ ដោយបានគិត 
ថាគត់អាច "រួចផុតពីប្តរីបស់គត់" ហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍ល្ងមានសុពលភាពទៀតហើយ គត់
បានធ្វើដំណើរត្មា្នាក់ឯងទៅកាន់ភូមិកំណើត។ ពីរខ្ក្យមកស្ប់ត្ប្តីគត់បានរកគត់
ឃើញ គឺនៅព្លដ្លគត់មានគភ៌ចំនួនប្ំខ្។ ហក បានពន្យល់អំពីការសម្ចចិត្តបន្តរស ់
នៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ "គឺដោយសារខ្ញុំមានគភ៌ ហើយខ្ញុំពុំមានបងប្អូន និងខ្ញុំពុំមានលុយ 
ហើយខ្ញុំពុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងជួបបញ្ហា ដោយគ្នាគ្មោនគ្ួសារនោះទ្"។ គត់បន្តរៀបរាប់
អំពីជីវិតរួមរស់របស់គត់ ៣០ ឆ្នាំក្យមកដូចតទៅ៖ 

 នៅព្លដ្លខ្ញុំប្តឹងសុំល្ងលះជាមួយគត់ ហើយប៉ូលីសបានចាប់និងអប់រំគត់  

104 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៣ សា្វាមីភរិយា (ថ្ងៃទី ២៣ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤) 
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លទ្ធផល៤

 គត់នៅត្វាយដំខ្ញុំនៅព្លគត់មកដល់ផ្ទះ។ ខ្ញុំនៅមានសា្នាមរបួសនៅក្ងដ្ 
 នៅឡើយ ដោយសារគត់បានចាក់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០១២ ព្លដ្លខ្ញុំកំពុងគ្ងមុខ 
 ទូរទស្សន៍ គត់បានចាក់សោរហើយបានចាក់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានស្កឲ្យកូនខ្ញុំជួយ។ កូន 
 របសខ់្ញុំស្ទើរត្មិនអាចជយួខ្ញុបំាននៅព្លនោះ ដោយសារទា្វារបទិចាកស់ោរជាប់...  
 ក្នងុរបបនោះខ្ញុទំទួលយកអាពាហ៍ពិពាហ៍និងរួមដំណ្កជាមួយប្ត ី គឺដើម្បីជីវិតរស់។ 
 បនា្ទាប់មកខ្ញុមំានកូនជាមួយប្តខី្ញុ ំន្ះជាហ្តុផលដ្លខ្ញុបំន្តរស់នៅជាមួយគត់។105

 ក្នុងបទសមា្ភាសន៍របស់យើង កូនត្ូវបានចាត់ទុកជាកតា្តាជំរុញចំបងចំពោះអាពាហ៍
ពិពាហ៍ដ្លពុំទាន់រំលាយ ក្យរបបខ្ម្រក្ហមដួលរលំថ្មីៗ។ 

 ក្នងុបទសមា្ភាសន៍ ក៏មានការរំលោភបំពានខា្លាងំក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លពំុទាន់រំលាយ 
កយ្របបខ្មរ្។ កព្ ីហក ស្្តបីនីាកទ់ៀតបានលើកឡើងពកីាររំលោភបពំានក្នងុគ្សួារ ក្នងុ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខជំាពិស្សគឺក្យការដួលរលំន្របបខ្មរ្ក្ហម។ កណ ទទួលបាន 
ជោគជ័យក្នុងការសុំល្ងលះ ដោយមូលហ្តុចំបងគឺគត់អាចរកជម្កការពារខ្លួននៅក្នុង 
សហគមចាមអុី៊សា្លាមរបស់គត់ (ប្តរីបស់គត់ជាពុទ្ធសាសនិកខ្មរ្)។ គត់បានរៀបរាប់ដូចតទៅ៖

 គត់ផឹកសុីជាមួយប្ុសៗផ្ស្ងទៀតក្នុងភូមិ ហើយគត់វាយដំខ្ញុំ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ 
 ខ្ញុសំម្ចចិត្តល្ងលះគ្នា។ ខ្ញុគឺំជាអ្នកសម្ចចិត្ត។ ខ្ញុបំានរាយការណ៍ទៅម្ឃំុសំុ 
 ឲ្យគត់ជួយខ្ញុំ ដោយសារខ្ញុំជួបការលំបាកខា្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅជាមួយគត់...  
 នៅព្លដ្លគត់ដឹងពីរឿងល្ងលះ ប្តីខ្ញុំបានយកកាំបិតមកគំរាមខ្ញុំ ហើយខ្ញុំត្ូវ 
 រត់ទៅផ្ទះអ្នកភូមិផ្ស្ងទៀតដើម្បីលាក់ខ្លួន។106

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសក៍បានលើកឡើងអំពីហិង្សាក្នងុគួ្សារ និងការប្កបាក់ ក្យព្ល  
ដ្លប្តរីបស់ពួកគត់តូ្វបានគ្ក្នឲ្យធ្វើទាហានក្នងុឆ្នា ំ១៩៩៣។ ចំនុចន្ះគឺបានបញ្ជាក់ពីវិវាទ  
លើជម្ើសនិងឥរិយបទរបស់បុរស និងអារម្មណ៍ភ័យខា្លាចខ្វះសុវត្ថិភាពរបស់ស្្តី ជាពិស្ស គឺ
អ្នកដ្លជាប់ខ្លួនដកមិនរួចពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងប្មាថ ឬមិនច្ះជួយគ្នា ក្នុងរយៈ 
ព្លប៉ុនា្មោនឆ្នាំនោះដ្លពោរព្ញដោយភាពចលាចលន្សង្្គាមសុីវិលដ្លនៅបន្ត។ កណ 
បាននិយយថា "ដំបូងគត់មិនអីទ្ គត់សា្តាប់ខ្ញុំ ប៉ុន្ត្ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ (នៅព្លដ្ល 
គត់ចូលធ្វើទាហាន) គត់ចាប់ផ្តើមផឹកសុី និងកា្លាយជាបុរសដ្លកំណាញ់។ គត់វាយខ្ញុំ 

105 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៦ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
106 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៨ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤) 
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ហើយល្ងសា្តាប់ខ្ញុទំៀតហើយ។"107បស បានរៀបរាប់ "គត់បានទៅធ្វើទាហាន ហើយមានសី្ 
ផ្ស្ងទៀតនៅក្ផ្ទះ។ គត់ជាទាហាន ដូច្ន្ះគត់មានសី្ជាច្ើន"108ហអ បានពន្យល់ថា 
"មុនព្លដ្លគត់ច្ញទៅធ្វើទាហាន គត់នៅល្អធម្មតាទ្។ គត់បានធ្វើស្ និងធ្វើស្ករ 
ជួយចិញ្ចឹមកូន។ គត់ល្អ ប៉ុន្ត្ព្លគត់កា្លាយជាទាហាន គត់បានផ្លាស់ប្តូរ។"109

 ដូចដ្លបានរៀបរាប់នៅក្នងុផ្នក្ទី២ តាមរយៈការស្វជ្វផ្ស្ងៗទៀតបានបង្ហាញ 
អំពីចំនួនលើសលប់ន្ "ស្ត្ីម្មា៉ាយ" ជាពាក្យប្ើដើម្បីពណ៌នាពីស្្តីដ្លបានរៀបការហើយ 
គ្មោនប្ត ី ទោះដោយសារកតា្តាអ្វក៍ីដោយ។ តាមបទសមា្ភាសន៍ក្នងុការសិក្សារបស់យើង អាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំគឺមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការកើនឡើងន្ការចុះចោលប្ពន្ធ និងអត្ពហ ុ
ពន្ធភាព ដោយប្ពន្ធជាអ្នកថ្រក្សាកូន និងមនុស្សចាស់នៅក្នុងគ្ួសារ។ បស បានបកស្យ 
ថា ប្តីគត់បានរត់តាមស្ីក្ម្ងមា្នាក់ទៅព្ំដ្នប្ទ្សថ្ ដោយមិនត្លប់មកវិញនោះទ្។ 
ចំណ្កឯកូនៗត្ងត្សម្លឹងទៅឪពុករបស់ក្ម្ងដទ្ដ្លវិលត្លប់មករកកូនរបស់ខ្លួនវិញ 
ប៉ុន្ត្ មានត្ប្តីរបស់ខ្ញុំទ្ដ្លមិនបានត្លប់មករកយើងវិញ។"110ហអ បានរៀបរាប់អំពី 
អាពាហ៍ ពិពាហ៍ជាច្ើនដងរបស់ប្តីនាង៖

 យើងបានប្កគ្នានៅព្លដ្លប្តីរបស់ខ្ញុំកា្លាយជាទាហាន។ គត់ត្ូវឈរជើងនៅ 
 ក្ុងកំពត ហើយគត់ក៏លួចមានស្ី។ គត់មានស្ីច្ើនណាស់ ហើយនៅព្ល 
 ដ្លគត់មានលុយមួយចំនួន គត់ក៏បានរៀបការជាមួយប្ពន្ធផ្ស្ងទៀតដោយ 
 ទុកឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះដើម្បីថ្រក្សាមា្តាយក្ម្ក។ យើងមានកូនចំនួនបីនាក់។ ខ្ញុំបានដឹងអំព ី
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ន្ះដោយសារត្នៅខ្ត្តកំពតបញ្ហាន្ះមិនម្នជាការសមា្ងាត់នោះ 
 ទ្។ ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្ូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ត្ចដ្រ។ ខ្ញុំមិនអាចចាកច្ញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុ ំ
 ដើម្បីទៅស្វ្ងរកប្តីរបស់ខ្ញុំនោះទ្ ព្ះខ្ញុំមានផ្ទះ កូន និងគោដ្លត្ូវមើលថ្។  
 នៅព្លដ្លខ្ញុបំានដឹងថាគត់រៀបការ ខ្ញុបំានតឹ្មត្នៅផ្ទះដោយពំុអាចធ្វើអ្វសីោះ។ 
 នៅព្លណាដ្លគត់នឹកឃើញខ្ញុំ ទើបគត់ត្លប់មក ខ្ញុំគិតថា...គត់ប្កដជា 
 មានប្ពន្ធច្ើន។ ទីបំផុតខ្ញុំក៏បានទៅកន្ល្ងដ្លគត់រៀបការ។ ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរ 
 តាមរថភ្លើង។ កូនស្ីបងរបស់ខ្ញុំមានអាយុ ប្ហ្លដប់ឆ្នាំ។ ខ្ញុំបានជួប ចៅហា្វាយ 
 របស់គត់ ហើយខ្ញុបំានដក់ពាក្យបណ្តងឹមួយដើម្បីបញ្ឈប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ដោយ 
 បាននិយយថា គត់មិនបានបំព្ញកាត្វកិច្ចជាសា្វាមីចំពោះខ្ញុំ។ នៅព្លព្ឹកន្ថ្ង ្

107 Ibid.
108 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៥ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
109 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៤ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤) 
110 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៥ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
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 រៀបការនោះ ចៅហា្វាយគត់បាននាំគត់ទៅកន្ល្ងបោះជំរំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគត ់
 ចូលទៅកាន់សាលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទ្ ដូច្ន្ះប្ពន្ធថ្មីរបស់គត់បានរៀប 
 ការជាមួយ ត្ឹមសម្លៀកបំពាក់ជំនួសវិញ។111...បនា្ទាប់ពីមួយខ្ក្យមក គត់នៅ 
 ត្មិនត្លប់មកផ្ទះវិញ ដោយសារត្គត់ខឹងខ្ញុំដ្លបានបញ្ឈប់ពិធីរៀបការរបស ់
 គត់។ ខ្ញុំបានរង់ចាំគត់អស់ រយៈព្លមួយខ្ បនា្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានសុំលាឪពុកមា្តាយ 
 ក្ម្កទៅរស់នៅជាមួយមា្តាយរបស់ខ្ញុំវិញ។ ខ្ញុំមានកូនបីនាក់ ហើយគ្មោននរណាមា្នាក ់
 ជួយចិញ្ចឹមទ្។ ខ្ញុំបានសង់ផ្ទះដ្លយើងរស់នៅន្ះ ដូច្ន្ះនៅព្លដ្លខ្ញុំច្ញ  
 ខ្ញុរុំះរើផ្ទះយកទៅជាមួយខ្ញុដ្ំរ។112... ក្យមកមាន បុរសជាច្ើនសំុខ្ញុរំៀបការ បុ៉ន្ត្
 ខ្ញុំបដិស្ធ។ ខ្ញុំបានសម្ចចិត្ត និងតាំងចិត្តថាខ្ញុំមិនរៀបការម្តងទៀតទ្។ ខ្ញុំជួប 
 ប្ទះការឈឺចាប់ក្នងុជីវិតរបស់ខ្ញុជំាខា្លាងំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ន្ះ ដ្លបង្ហាញថា 
 ខ្ញុតូ្ំវខិតខំធ្វើការចិញ្ចមឹកូនត្មា្នាក់ឯង ហើយជីវិតរបស់ខ្ញុនំៅព្លន្ះពិតជាលំបាក 
 ណាស់។113

 បើទោះបីជាមានការសម្ចយ៉ាងមុតមំាថានឹងពឹងផ្អក្លើខ្លនួឯងយ៉ាងណាក៏ដោយ 
ជីវិតរបស់ ហអ និងកូនក៏នៅត្មានការលំបាកខា្លាំង ដោយសារលទ្ធផលន្ការចុះចោលរបស់
ប្តីនាង និងការល្ងលះចុងក្យរបស់នាង។ នាងបានរៀបរាប់អំពីការលំបាកជាច្ើនដ្ល
នាងបានប្ឈមមុខ:

 ក្នុងរដូវវស្សា ខ្ញុំធ្វើស្ដោយពុំមានប្តីជួយការងរប្ើកមា្លាំងពលកម្មធ្ងន់ៗទ្។ ខ្ញុំ 
 មានកូនតូចៗហើយខ្ញុំក៏ត្ូវច្ញទៅធ្វើស្និងចំការទៀត។ នៅព្លនោះ យើង 
 មានក្បីហើយខ្ញុតូ្ំវថ្រក្សាក្បីនៅព្លយប់។ នៅព្លដ្លខ្ញុត្ំលប់មកផ្ទះវិញ 
 កូនៗរបស់ខ្ញុទំំាងអស់បានគ្ងលក់អស់ទៅហើយ។ វាយប់ជ្ទៅហើយ បនា្ទាប់ពី 
 ខ្ញុំបានចម្អិនអាហារឲ្យកូនៗរបស់ខ្ញុំ។114

 ក្នងុការសមា្ភាសន៍របស់យើង ការរៀបម្តងទៀតជាពិស្សសម្ប់ស្្ត ី សមា្ពាធន្ការ 
រៀបការម្តងទៀតបនា្ទាប់ពីការល្ងលះដោយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ គឺជារឿងពិតដ្ល 
កើតឡើង។

111 ខ្មៃរអនុវត្តបានចំពោះអាពាពិពាហ៍កំបាំងមុខ
112 សូមពិនិតៃយមលើ Bricknell, "'ចានក្នុងកនៃក"' ស្តីអំពីសៃី្តរុះផ្ទះចោលកៃយពៃលលៃងលះ
113 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៤ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤) 
114 Ibid. 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ក្នុងចំណោមប្ំបីករណី មានប្ំករណី គឺការរៀបការម្តងទៀតតាមការជ្ើសរើស 
ក្យការដួលរលំន្របបខ្មរ្ក្ហម ក្នងុនោះមានបុរសដ្លតូ្វបានសមា្ភាសន៍ (ករណីសិក្សា 
ទី១) និងស្ត្មីា្នាក់ដ្លតូ្វបានគ្បង្ខជំាទាសករផ្លវូភ្ទ (ករណីសិក្សាទី២) ។ ន្ះបង្ហាញថា 
ជំនឿវប្បធម៌និងការមានទំនុកចិត្តលើសា្ថាប័នអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅមានឥទ្ធពិលយ៉ាងខា្លាងំ ក្យ 
របបខ្ម្រក្ហមជាពិស្សគឺបញ្ហាគ្ួសារ និងការប្រព្ធពិធីសាសនា។ ការរៀបការម្តងទៀត
គអឺាចក្តមូ្វឬយ៉ាងហោចណាស់អាចជួសជុលនូវភាពអាមា៉ាស់ក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ 
ជាពិស្សនៅព្លដ្លយកពិធីប្ព្ណីមកអនុវត្ត។

 ផ្ទយុទៅវិញ ក្តសីង្ឃឹមក្នងុការរៀបការម្តងទៀតក្យរបបខ្មរ្ក្ហម គឺនៅជាប់ ទាក់ 
ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ជាពិស្សចំពោះស្ត្ី បង្ហាញថាច្បាប់ស្ី នៅត្បន្តមានឥទ្ធិ 
ពលខា្លាំងក្នុងការឲ្យតម្ល្ស្ត្ីដោយផ្អ្កលើភាពបរិសុទ្ធ និងផ្ទះសម្ប្ងមួយប្កបដោយការចុះ 
សម្ុងនិងភាពជិតស្និត។ ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងបទសមា្ភាសន៍ ស្ត្ីត្ូវប្ឈមមុខនឹងសា្ថានភាព 
លំបាកទ្វ្៖ មិនរៀបការក្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ឬមាន "ប្តីច្ើន" ដោយត្ូវរៀបការ 
ម្តងទៀត។ បុរសដ្លប្កាន់បទដ្ឋានយ្នឌ័រខុសពីស្្តី និងមានឋានៈខ្ពស់ហួសពីត្ឹមត្ការ 
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ពុំប្ឈមផលវិបាកដូចស្ត្ីទ្ ន្ះបើយោងតាមការសមា្ភាសន៍។ 
ទំនាក់ទំនងប្បពហុពន្ធភាព បានបង្ហាញពីការអនុគ្ះដល់បុរសឲ្យមានប្ពន្ធលើសពីមួយ 
ក្នុងព្លដំណាលគ្នា ឬបន្តបនា្ទាប់ ដោយគ្មោនការភ័យខា្លាចពីការមានឈ្មោះអាស្ូវ ឬធា្លាក់តម្ល្ 
ជាបុរសឡើយ។ ចំនួន "ដ៏លើសលប់" ន្ស្ត្ធីៀបនឹងបុរស ក្នងុព្លនោះក៏បានគុណប្យោជន៍ 
ដល់បុរសក្នុងបរិបទន្ការរៀបការម្តងទៀតផងដ្រ។

 ការមានឈ្មោះអាសូ្វ ជាពិស្សចំពោះស្ត្ ីគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខា្លាងំចំពោះអាពាហ៍  
ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដ្លបានបញ្ចប់រួចទៅហើយនោះ។ តាមរយៈការរៀបរាប់ក្នុងបទសមា្ភាសន៍ 
ទោះបីជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ភ្ទន្ះបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សភាគច្ើនក៏ដោយ ក៏អាពាហ៍ 
ឭពិពាហ៍ ដោយបង្ខំចំពោះស្ត្ីត្ូវបានចាត់ទុកថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លមិនល្អ៖ អាពាហ៍ពិពាហ ៍
ន្ះមិន មានការអនុញ្ញាតពីឪពុកមា្តាយ ក៏ដូចជាមិនត្ឹមត្ូវតាមប្ព្ណី និងស្បច្បាប់តាម 
ពិធីតាម ប្បប្ព្ណី។ បញ្ហាន្ះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាពិស្ស នៅព្លដ្លអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ ដោយបង្ខំបានបញ្ចប់។ ក្រ្តិ៍ឈ្មោះគ្ួសារបានខូចខាត ហើយគ្ួសារមិនអាចជារបាំង 
សុវត្ថភិាពនៅព្លអាពាហ៍ពិពាហ៍ន្ះប្កបាក់ទ្ ដ្លន្ះខុសពីអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបចំដោយ 
ឪពុក មា្តាយតាមប្បប្ព្ណី។ កហ បានពន្យល់ពីលទ្ធផលន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខជំា 
មួយនឹង សា្វាមីដ៏ឃោរឃៅ (នាងបានល្ងលះកាលពីឆ្នាំ ២០០៦) ទៅលើឆកជីវិតនាព្ល 
អនាគត របស់នាងដូចខាងក្ម៖
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ដោយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ទើបខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយបុរសល្អមា្នាក ់
 បាន។ ខ្ញុំមិនបានរៀបការម្តងទៀតទ្ ក្យព្លល្ងលះ ព្ះខ្ញុំខា្លាចប្តីក្យ 
 ធ្វើបាបខ្ញុំទៀត ហើយមិនល្អនឹងកូនៗរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំដឹងថាលើកន្ះ ខ្ញុំអាចជ្ើស 
 រើសដោយខ្លួនឯង ហើយមា្តាយខ្ញុំអាចរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យខ្ញុំ។ ខ្ញុំតូចចិត្តដ្រ  
 ព្ះខ្ញុំមិនមានពិធីរៀបការដូចគ្សម័យបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំកាន់ត្តូចចិត្តដ្លប្តីរបស ់
 ខ្ញុំប្តូរទៅជាឃោរឃៅ ប៉ុន្ត្ខ្ញុំមិនអាចខឹងនឹងមា្តាយខ្ញុំបានទ្ ព្ះគត់មិនបានរៀប 
 ចំដោយបង្ខំឡើយ។ ខ្ញុំខឹង ប៉ុល ពត ហើយខ្ញុំគិតថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនៅ 
 សម័យ ប៉ុល ពត គឺជាឧក្ិដ្ឋកម្មដ៏អាក្ក់បំផុត។115

 បស ដ្លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្មចុងកាំភ្លើងឲ្យធ្វើជាកូនក្មុំទាំងនៅ 
វ័យក្ម្ង ហើយបនា្ទាប់មកត្ូវបានប្តីនាងរំលោភយ៉ាងព្ផ្ស្ ដោយមានការផ្សំគំនិតពីទាហាន 
ខ្ម្រក្ហម បានរំលឹកការរើសអើង ដ្លនាងបានជួបប្ទះ នៅព្លនាងព្យោយមរៀបការ 
ម្តងទៀតក្យរបបន្ះដួលរលំ។ ជាពិស្ស នាងបានរៀបរាប់ដោយត្ួសៗនូវសមា្ពាធ 
សហគមន៍ក្នងុការក្តមូ្វឋានៈជា "ស្្តម្ីមា៉ាយ" ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខតំាមរយៈអាពាហ៍ 
ពិពាហ៍ត្ឹមត្ូវមួយ៖

 ខ្ញុំសម្ចចិត្តរៀបការម្តងទៀតនៅព្លខ្ញុំបានឮចាស់ៗនៅក្នុងភូមិមកប្ប់មា្តាយ 
 ខ្ញុំថា ខ្ញុំគួរត្រៀបការតាមប្ព្ណី...។ នៅព្លរបបន្ះដួលរលំ មានបុរសមា្នាក ់
 ស្លាញ់ខ្ញុំ។ យើងស្លាញ់គ្នា។ ហើយគត់បានសំុមា្តាយគត់ឲ្យមកជួបនិយយ 
 ជាមួយមា្តាយខ្ញុ។ំ នៅព្ល មា្តាយគត់មកដល់ គត់ខ្សឹបប្ប់កូនប្ុសគត់ថា "នាង 
 ធា្លាប់រៀបការកាលសម័យខ្ម្រក្ហមម្តងហើយកូន។ នាងជាស្ី្តម្មា៉ាយ។ ដូច្ន្ះ ម៉្ 
 មិនយល់ព្មឲ្យកូនការជាមួយនាងទ្។" គត់បានព្យោយមបញ្ចះុបញ្ចលូមា្តាយគត់ 
 ថា គត់មិនគិតថា ខ្ញុំជាម្មា៉ាយឬអត់ទ្។ គត់ចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំ។ មា្តាយគត់ 
 នៅតម្និពម្ ដចូន្ះគតប់បលួខ្ញុរំត។់ ខ្ញុគំតិថា កាលសមយ័ខ្មរ្ ក្ហម ខ្ញុរំងគ្ះ 
 ច្ើនណាស់ ហើយព្លន្ះខ្ញុំមិនគួររត់តាមគ្ទ្ ព្ះវានឹងបំផ្លាញកិត្តិយស 
 គ្ួសារខ្ញុំ។ ក្យមក គត់បានរៀបការជាមួយស្ីមា្នាក់ផ្ស្ងទៀត។ ខ្ញុំបានត្យ ំ
 មា្នាក់ឯង។116

115 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៨ សៃ្តីខ្មៃរអ៊ីសា្លាម (ថ្ងៃទី ២៨ ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤)
116 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៥ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 តូ្វគ្កំណត់ជា "ទំនិញដ្លខូចហើយ" ដោយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី ១ (ដោយ 
បង្ខំ) បស ទីបំផុត រៀបការជាមួយប្តីឃោរឃៅមា្នាក់ទៀត។ នាងបានរៀបរាប់ពីគោលការណ៍ដ៏ 
តឹងរុឹងរបស់ច្បាប់ស្ី ឲ្យសម្ងំស្ងៀម អត់ធ្មត់ទៅនឹងការបំពាន ដើម្បីការពារកិត្តិយសគ្ួសារ 
ជាជាងការល្ងលះជាលើកទីពីរថា៖

 បនា្ទាប់មក ខ្ញុំបានសម្ចថាមិនឲ្យនរណាមា្នាក់ដឹងពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទីមួយរបស់ខ្ញុ ំ
 ទ្។ សូម្បីកូនៗខ្ញុំក៏មិនដឹងដ្រ...។ ក្យមក នៅព្លដ្លកងទ័ពវៀតណាម 
 ដកច្ញពីប្ទ្សកម្ពជុាទៅ មានទាហានមា្នាក់បានស្លាញ់ខ្ញុ។ំ ឪពុកមា្តាយរបស់ 
 គត់ បានមកជួបនិយយជាមួយមា្តាយខ្ញុំ។ គត់ជាពោះមា៉ាយកូនមួយ។ ដូច្ន្ះខ្ញុ ំ
 គិតថា យើងជាម្មា៉ាយដូចគ្នា គត់ប្ហ្លជាមិនមើលងយខ្ញុំទ្។ គត់មិនបាន 
 ដឹងពីអ្វីដ្លបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំក្នុងសម័យខ្ម្រក្ហមទ្ ហើយគត់ក៏មិនបាន 
 សួរដ្រ។ ប៉ុន្ត្ជីវិតមិនងយស្ួលឡើយ។ គត់មានស្ីច្ើនណាស់។ គត់វាយ 
 ខ្ញុ។ំ គត់បង្ខឲ្ំយខ្ញុរួំមដំណ្ក ដ្លន្ះជាទមា្លាប់របស់មនុស្សបុ្ស ហើយ (ក្នងុនាម 
 ជាប្ពន្ធ) ខ្ញុំគ្មោនសិទ្ធិឆ្លើយថាទ្ ឬសម្ចឡើយ។ សម្ប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគ្ន់ត្ចង់បាន 
 គ្ួសារដ្លរើករាយមួយ ដូច្ន្ះខ្ញុំមិនបាននិយយអ្វីពីរឿងន្ះទ្។ ខ្ញុំបានព្យោយម 
 រកប្ក់ឲ្យកូនៗទៅរៀន។ ចំពោះគត់ គត់មិនបានជួយរកប្ក់ទ្។ គត់មករក 
 ខ្ញុំ ហើយទៅបាត់វិញ។

 ខ្ញុំគិតថា ប្តីក្នុងសម័យខ្ម្រក្ហមវាខុសដោយសារយើងមិនបានស្លាញ់ និងព្ម 
 ព្ៀងជាមួយគ្នា។ ព្លខ្ញុំរៀបការម្តងទៀត ខ្ញុំបានព្មព្ៀងដោយផ្អ្កលើការ 
 សម្ចចិត្តខ្លនួខ្ញុផំ្ទាល់ ហើយឪពុកមា្តាយក៏យល់ព្មដ្រ។ ប្សិនបើខ្ញុចំង់ល្ងលះ 
 ម្តងទៀត វានឹងខូចកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំ។ ប្សិនបើខ្ញុំរត់ពីគត់ ខ្ញុំនឹងរងភាពអាមា៉ាស ់
 ពីអ្នកដទ្ម្តងទៀត។ ដូច្ន្ះខ្ញុំត្ូវអត់ធ្មត់។ ខ្ញុំមានកូនៗ ប្សិនបើខ្ញុំចាកច្ញពីប្ត ី
 មា្នាក់ន្ះ តើខ្ញុំគួរទៅណា? ភាពអាមា៉ាស់ពីសម័យខ្ម្រក្ហមនៅមិនទាន់បាត់នៅ 
 ឡើយ ហើយប្សិនបើខ្ញុំច្ញពីប្តីមា្នាក់ន្ះ តើគ្នឹងវិនិច្ឆ័យខ្ញុំជាស្ីប្បណា? ខ្ញុំ 
 បានគិតច្ើនណាស់ ហើយខ្ញុំក៏មិនបានរៀនសូត្ច្ើនដ្រ។ ខ្ញុំខំប្ឹងធ្វើការនិង 
 អត់ធ្មត់រស់នៅជាមួយគត់ ដូច្ន្ះកូនៗរបស់ខ្ញុំអាចមានឪពុក...ខ្ញុំមានកូន ៦ នាក់  
 ជាមួយគត់និងកូនចុងមា្នាក់។117

117 Ibid.
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 ក្រតំណ្លខ្ម្រក្ហម រួមទាំងការបំពានផ្លូវភ្ទ និងអំពើហិង្សាលើស្ត្ី ដូចជា 
ការរំលោភ និងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ បានអនោ្ទាលតាមជាប់ស្ត្ីយ៉ាងយូរក្យរបបន្ះ 
ដួលរលំ។ ចំពោះស្ត្ីដ្លមិនបានរៀបការ ឬស្ត្ីដ្លត្ូវបានគ្បោះបង់ចោលក្យរបប 
ន្ះ ពួកគត់ជារឿយៗបានបន្តរស់នៅក្នងុសមា្ពាធន្វប្បធម៌រំលោភផ្លវូភ្ទ និងការស្តបីនោ្ទាស។ 
ត្លប់ទៅរឿងរបស់ ចប៉ ដ្លត្ូវបានទទួលរងការរំលោភជាក្ុមរាល់ថ្ង្ និងវាយដោយ 
កមា្មោភិបាល និងការរំលោភព្លយប់ដោយពួកម្ដឹកនាំខ្ម្រក្ហមវិញ នាងបានរៀបរាប់ថា 
នាងមានជម្ើសតិចតួចក្នុងការរៀបការម្តងទៀតដើម្បីការពារខ្លួនឯង។ នៅព្លត្លប់មក 
ភូមិវិញក្យរបបន្ះដួលរលំ នាងត្ូវទទួលរងការបៀតបៀនផ្លូវភ្ទម្តងហើយម្តងទៀត 
និង ត្ូវបំពានក្នុងនាមជាស្ត្ីមិនបានរៀបការនិងការដស់តឿនឲ្យនាងរៀបការម្តងទៀតថា៖

 ជីវិតកាលពីព្លនោះពិតជាពិបាកណាស់។ បុរសដ្លមានប្ពន្ធរួចហើយបានមក 
 ផ្ទះខ្ញុំនៅព្លយប់ និងរុកគួនខ្ញុំ ចំអន់ខ្ញុំ ព្យោយមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យដ្កជាមួយ 
 ពួកគ្។ ជួនកាល នៅព្លខ្ញុំទៅផ្សារ ឬចូលរួមពិធីបុណ្យក្នុងភូមិ ពួកគ្មករាំង 
 ផ្លូវខ្ញុំ និងព្យោយមអោប ប៉ះខ្ញុំ ហើយខ្ញុំបានព្យោយមគ្ច។ ខ្ញុំបានប្ប់មា្តាយរបស ់
 ខ្ញុំ និងសាច់ញាតិ ហើយពួកគត់បានណ្នាំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយ 
 របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំយំ ថាបើនៅសម័យខ្ម្រក្ហមទៅ...ខ្ញុំយំព្ះខ្ញុំអាណិតខ្លួនឯង... 
 ជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាវ្ទនាណាស់។ ខ្ញុំបានប្ប់ទៅប្ពន្ធរបស់បុរសទាំងនោះថា ខ្ញុំ 
 មិនបានស្លាញ់ប្តីរបស់ពួកគ្ទ្ ហើយខ្ញុំបានសុំឲ្យពួកគ្មើលប្តីកុំឲ្យមករំខាន 
 ខ្ញុ។ំ បងសី្របស់ខ្ញុបំានណ្នំាឲ្យខ្ញុរំៀបការ បើមាននរណាសំុខ្ញុរំៀបការ ព្ះជីវិត 
 ខ្ញុំឆ្លងកាត់ទុក្ខវ្ទនាច្ើនណាស់។ ខ្ញុំបានសម្ចចិត្តរៀបការម្តងទៀតដើម្បីមាន 
 អ្នកការពារ និងចៀសផុតពីបុរសទាំងនោះដ្លព្យោយមយយីខ្ញុំ។ បើកុំត្ដូចោ្នាះ 
 ខ្ញុមិំនរៀបការម្តងទៀតទ្ ព្ះខ្ញុមិំនចង់ឲ្យមនុស្សមា្នានិយយថាខ្ញុមំានប្តច្ីើននោះ 
 ទ្។ ប៉ុន្ត្បងប្អូនរបស់ខ្ញុំមិនអាចការពារខ្ញុំបានទ្នៅព្លយប់ ព្លដ្លប្ុសៗ 
 ព្យោយមបំពានមកលើខ្ញុំ។118

 ហអ មិនបានរៀបការម្តងទៀតទ្ ក្យពីប្តីរៀបការដោយបង្ខំបានបោះបង់នាង 
ចោល ហើយនាងអាចមានលទ្ធភាពជ្ើសរើសរស់នៅដោយឯករាជ្យ និងពឹងផ្អ្កលើខ្លួនឯង 
និងកូន។ នាងបាននិយយថា គ្មោនគោលការណ៍ថា្នាក់ជាតិណាផ្តល់ការគំទ្ដល់នាងផ្ន្ក 
សង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ច បនា្ទាប់ពីនាងបាត់បង់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំទ្។

118 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ២ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០១៤) 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 សម្ប់ខ្ញុំ មានប្តីគឺគ្មោនប្យោជន៍អ្វីទ្។ ខ្ញុំមិនចង់មានប្តីពីរ...ប្តីទីមួយរបស់ខ្ញុំគឺជា 
 កំហុសមួយហើយ ដូច្ន្ះខ្ញុំមិនចង់ខុសជាលើកទីពីរទ្ ហើយខ្ញុំខា្លាចគ្មិនល្អចំពោះ 
 កូនៗខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានរកប្ក់ដោយខ្លួនឯង និងសម្ចចិត្តចាយ និងឲ្យកូនៗរបស់ខ្ញុ ំ
 តាមត្ខ្ញុចំង់ គ្មោននរណាគ្ប់គ្ងលើទង្វើ និងការសម្ចចិត្តរបស់ខ្ញុទ្ំ។ ខ្ញុរំកប្ក់ 
 និងសម្ចគ្ប់យ៉ាងដោយខ្លនួឯង ហើយផ្លវូន្ះងយសួ្លជាងសម្ប់ខ្ញុ។ំ119

 សរុបស្ចក្តីទៅ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំរបស់ខ្ម្រក្ហម បានបន្តផ្តល់ផលប៉ះ 
ពាល់ជាច្ើន ទោះបីជារបបន្ះដួលរលំហើយក៏ដោយ និងប៉ះពាល់ខា្លាំងបំផុតក្នុងសម័យអន្តរ 
កាល (រយៈព្លអភិវឌ្ឍន៍) ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ២០០០ រហូតដល់សព្វថ្ង្។ មានសា្វាមីភរិយ 
ខ្លះរស់ នៅជាមួយគ្នាដោយគ្មោនក្តីស្លាញ់ រស់នៅជាមួយគ្នាគ្ន់ត្ដើម្បីកូន ឬដោយសារ 
កាតព្វកិច្ច។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះទៀតតូ្វបានរំលាយដោយសារ ការសា្លាប់ ការល្ងលះ ឬការបោះ  
បង់ចោល។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លនៅបន្តបាននោះ បើទោះបានត្មួយរយៈកាលក៍ដោយ សុទ្ធ 
តអ្ាចមានករណរីលំោភបពំាន         ន្ះបើយោងតាមបទសមា្ភាសនក៍្នងុការសកិស្ារបសយ់ើង (នងិ 
ដោយមានលទ្ធផលន្ការសិក្សាប្បស្ថិតិមកបញ្ជាក់)។ សម្ប់ស្ត្ីនៅក្នុងគ្ួសារដ្លមាន 
ស្ត្ីជាម្គ្ួសារ ផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគឺខ្ពស់ ប៉ុន្ត្អាចពុះពារបានដោយសារ 
កំលាំង និងភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចរបស់ស្ត្ីខ្លួនឯងផ្ទាល់។

 ឃ. ផលប៉ះពាល់នេការរៀបការដោយបង្ខំ

 ទាំងបុរសនិងស្ត្ី គឺជាជនរងគ្ះដោយសារការៀបការដោយបង្ខំនិងទំនាក់ទំនង 
ផ្លូវភ្ទដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។ ជាពិស្ស អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ជាស្ត្ី បានលើក 
ឡើងអំពីការដ្លគោលនយោបាយន្ះនាំឲ្យមានភាពអាមា៉ាស់និងការផត់ច្ញ ក្យការ 
ដួលរលំន្របបន្ះ ដោយសារបញ្ហាកម្មផលសម្ប់ប្ជាជនដ្លគោរពព្ះពុទ្ធសាសនា។ 
ផ្ទយុទៅវិញ បុរសមិនតូ្វបានគ្កំណត់ថាអ្វកី្នងុសង្គមដោយសារត្ការរៀបការដោយបង្ខន្ំះ 
ទ្ ហើយបុរសហាក់ដូចជារួចផុតពីការផត់ច្ញពីសង្គម ដ្លបង្កឡើងដោយសារសា្លាកសា្នាម 
ទុរយសនិងការរើសអើងក្នុងសង្គម ដ្លអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ជាស្ត្ីបានលើកឡើង។ 

 ការខកចិត្ត គឺជាអារម្មណ៍ឆ្លើយតបដ្លល្ចច្ញមកច្ើនជាងគ្ក្នុងចំណោម 
អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ក្នងុករណីសិក្សាទៅលើការរៀបការដោយបង្ខ ំ ចំពោះការបាត់បង់ឱកាសតួ្ត 

119 បទសមា្ភាសន៍សមៃប់ករណីសិកៃសាទី ៤ សៃ្តី (ថ្ងៃទី ២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០១៤) 
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លទ្ធផល៤

ត្លើការសម្ចចិត្តសំខាន់ៗក្នងុជីវិតរបស់ខ្លនួ ដូចជាការរៀបការន្ះ ហើយដ្លការសម្ច  
ចិត្តក្នុងជីវិតន្ះ មិនបានទទួលសុពលភាពនិងភាពស្បច្បាប់ពីក្ុមគ្ួសារនិងបុព្វបុរស 
របស់ខ្លួន។ ពិធីរៀបការត្ូវបានគ្ចាត់ទុកថាជា "ភាពគ្មោនន័យខ្លឹមសារ" សោះ ដោយសារ 
តម្និមានពធិបីប្បព្ណ្ ីវបប្ធម ៌នងិសាសនា។ ក្នងុករណជីាច្ើន ភាពគ្មោននយ័ន្ះ ពង្កី 
ទៅដល់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងមូល។ ហូ ដ្លត្ូវបានប្តីរបស់គត់បោះបង់ចោលនោះបាន 
និយយថា៖

 ក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ការរៀបការ គ្មោនន័យអ្វីទ្ ព្ះយើងគ្មោនផ្កាសា្លា គ្មោនអាចារ្យ  
 គ្មោនចាស់ទុំទទួលសា្គាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងទ្។ យើងរៀបការដោយគ្ន់ 
 ត្និយយពាក្យមួយមា៉ាត់ឬពីរមា៉ាត់ គឺគ្មោនន័យអ្វីទាំងអស់ ... គឺវាទទ្។ ៥០ ទៅ 
 ៦០ គូ រៀបការព្លជាមួយគ្នាក្នុងពិធីត្មួយ ហើយគ្ន់ត្និយយពាក្យពីរបីមា៉ាត់ 
 នោះ តើវាមានន័យយ៉ាងម៉្ចទៅ120?

 ការរៀបការដោយបង្ខំ ត្ូវបានរៀបរាប់ជាទូទៅថា "ការរៀបការមិនល្អ" គឺគ្ន់ត្ 
មើលទៅហាក់ដូចជាស្បច្បាប់ ដោយសារត្មិនមានការចូលរួមពីឪពុកមា្តាយ និងមិនមាន 
ការផ្តល់សុពលភាពដោយពិធីតាមវប្បធម៌។ ដូច្ន្ះ ការយល់ព្មរៀបការប្បន្ះ បង្ហាញអំពី 
ទ្វ្គ្ះមួយ ក្នុងការមិនសា្តាប់បង្គាប់។ ហូ ពន្យល់ថា "អង្គការបង្ខំខ្ញុំ ... ហើយប្សិនបើឪពុក 
មា្តាយរបសខ់្ញុដំងឹ ពកួគតន់ងឹបនោ្ទាសខ្ញុ ំដោយសារតព្កួគតម់និដងឹអពំកីាររៀបការន្ះ"121។
ការខកចិត្តក្នុងខ្លួនដោយសារត្ការរៀបការ និងការបនោ្ទាសអំពីការមិនសា្តាប់បង្គាប់ គឺជាបរា 
ជ័យបុគ្គល។ ហូ បន្តរៀបរាប់ថា៖ 

 ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ថា ការប្តជ្ា្ញាន្ះ មិនមាននរណាទទួលសា្គាល់ទ្ ... ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ 
 ខកចិត្តនឹងខ្លួនឯងណាស់ ខកចិត្តដោយសារខ្ញុំមិនទទួលបានការរៀបការជាធម្មតា 
 មួយ ខកចិត្តដោយសារឪពុកមា្តាយខ្ញុមិំនបានដឹងថាខ្ញុរំៀបការទ្ បងប្អនូបង្កើតរបស់ 
 ខ្ញុំមិនបានដឹងទ្។ ខ្ញុំរៀបការត្ដោយខ្លួនឯង ក្នុងចំណោមមនុស្សប្ល្កមុខដ្លខ្ញុ ំ
 មិនសា្គាល់ ដូចន្ះ ខ្ញុមំានអារម្មណ៍ខកចិត្តណាស់ ... បុ៉ន្ត ្ខ្ញុយំល់ព្មរៀបការដើម្បី 
 ឲ្យបានរស់។ 

120 ដដៃល
121 ការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិកៃសាទី៤ (២ ឧសភា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍សម្ប់ករណីសិក្សាជាច្ើន ទាំងបុរសនិងស្ត្ី មិនបាននិយយ 
ច្ករំល្កបទពិសោធន៍ន្ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះជាមួយអ្នកផ្ស្ងឡើយ សូម្បីត្ជាមួយ 
កូនរបស់ពួកគ្។ សបច ដ្លមានប្ពន្ធចាត់តាំងដោយរបបនោះ បានប្កពីគត់ ក្យ
ព្លរបបខ្ម្រក្ហមដួលរលំភា្លាម ទោះបីជាកំពុងមានផ្ទ្ពោះក៏ដោយនោះ បានលាក់បទ 
ពិសោធន៍ន្ះទុកក្នុងចិត្តអស់រយៈកាលជិត៤០ឆ្នាំ។ សម្តីរបស់គត់ស្ដៀងនឹងការឆ្លើយតប
របស់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ផ្ស្ងទៀតដ្រថា៖ "ខ្ញុំមិនបានប្ប់រឿងន្ះដល់កូនណាមួយរបស់ខ្ញុ ំ
អំពីការរៀបការដោយបង្ខនំោះទ្ ពីព្ះខ្ញុមិំនចង់ឲ្យពួកគ្មានអារម្មណ៍ថាខុសនោះទ្"122។ 
គំនាបសង្កត់ដ្លកើតឡើងដោយសារការលាក់ "រឿងសមា្ងាត់គ្ួសារ" ន្ះ អាចមានផលប៉ះ
ពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកមា្តាយនិងកូន ហើយវាក៏អាចជាការផត់ជនរងគ្ះច្ញពី 
ប្ភពន្ការគំទ្ផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តដ៏សំខាន់។ 

 យោងតាមការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិក្សាជាច្ើន ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដោយសារ
ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះ មានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើអត្តសញ្ញាណយ្នឌ័រនិងតម្ល្
យ្នឌ័រ។ វាហាក់ដូចជា ស្្តីបានបន្តជាប់មកជាមួយ នូវភាពអាមា៉ាស់និងសា្លាកសា្នាមទុរយស 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបការដោយបង្ខ ំដ្លតូ្វគ្បកស្យទៅជាការមិនឲ្យតម្លជ្ាទូទៅមួយទៅ 
លើឋានៈសង្គមរបស់ស្ត្ី។ ភស បានពន្យល់អំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមិនដច់ ដ្លជាលទ្ធផល 
ដ្លនាងបានទទួលរងថា៖

 ខ្ម្រក្ហមមិនឲ្យតម្ល្ស្ត្ីទ្ ស្ត្ីជាបងប្អូនស្ី ជាមា្តាយរបស់ពួកគ្ដ្រ ប៉ុន្ត្ពួកគ ្
 មិនចាត់ស្ត្ីថាមានតម្ល្នៅក្នុងសង្គមទ្។ មនុស្សដ្លរៀបការនៅព្លនោះ ត្ូវ 
 បានគ្ប្ព្ឹត្តមកលើដូចសត្វអញ្ចឹង។ យើងមិនអាចការពារខ្លួន (ក្រ្តិ៍ភ្ទ) របស់ 
 យើង ដូចដ្លឪពុកមា្តាយរបស់យើងការពារខ្លួនរបស់យើងទ្។ ពួកវារំលោភខ្ញុ ំ
 ហើយពួកវានៅឈរមើល។ ... យើងត្ូវគ្បង្ខំឲ្យស្និទ្ធិសា្នាលដូចឆ្ក្ដូចឆ្មោ។ ព្ល 
 ដ្លខ្ញុំរំលឹករឿងន្ះ មាត់ខ្ញុំស្ងួតអស់ហើយ ប្ះដូចលោតញាប់។ ត្ូវហើយ ការ 
 រៀបការនោះ នៅត្មានផលប៉ះពាល់មកលើខ្ញុ ំដូចខ្ញុសំ្លៀកខរហ្កអញ្ចងឹ (ខា្មោស 
 គ្)។ ខ្ញុំកម្ទៅផ្ទះអ្នកដទ្ណាស់។ ភាគច្ើន ខ្ញុំនៅផ្ទះត្ឯង123។ 

 សន្តសិខុពរីនាក់ដល្ជយួក្នងុការរលំោភនោះ នៅមានជវីតិនៅឡើយទ្។ ភស បាន 
ឃើញពួកគ្ម្តងនៅវត្តមួយ ហើយចាប់ពីព្លនោះមក ភស ជៀសវាងមិនទៅធ្វើបុណ្យនិង 

122 ការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិកៃសាទី១ (២៩ មៃសា ២០១៤)
123 ការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិកៃសាទី៥, ស្តៃី (២៥ មៃសា ២០១៤)
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លទ្ធផល៤

បន់ស្ន់នៅវត្តនោះទៀតទ្។ ភស ក៏បានជួបប្តីដ្លបានរៀបការដោយបង្ខំ ហើយដ្លបាន 
រំលោភគត់ព្លរៀបការ នោះម្តងដ្រ ព្លដ្លបុរសនោះដើរតាមផ្លូវជាមួយប្ពន្ធថ្មីរបស់
គត់។ 

 ភាពអាមា៉ាស់និងការស្តីបនោ្ទាសដ្លត្ូវបានសហគមន៍ទមា្លាក់ទៅលើស្្តីនោះ ត្ូវ 
បានលើកឡើងដោយអ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ជាស្្តីភាគច្ើន នៅក្នុងសំណាក។ ភស រៀបរាប់អំព ី
របៀបដ្លភាពអាមា៉ាស់ទាំងនោះ (នៅព្លដ្លចូលមកក្នុងខ្លួនហើយ) ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមាន 
ភាពឯកោ។ 

 ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាមា៉ាស់ អាមា៉ាស់ខា្លាំងណាស់ ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាមា្នាក់ដឹង
អំពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទ្។ ព្លខ្ញុំលក់ព្លិតនៅផ្សារ ហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សក្នុងព្លនោះ 
ខ្ញុំគ្ចច្ញពីពួកគ្ហើយ។ ខ្ញុំមិនចង់ជួបពួកគ្ទ្ ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាមា៉ាស់ជាទី 
បំផុត។ ជួនកាល មានគ្សួរសំណួរទោះជាខ្ញុំមិនចង់ឮក៏ដោយថា "អូ ប្តីរបស់អ្នកនៅឯណា? 
ប្តីដ្លរៀបការក្នុងជំនាន់ខ្ម្រក្ហមនោះ តើនៅរស់នៅជាមួយគ្នាឬអត់?" ដូច្ន្ះ ឥឡូវខ្ញុំទៅ 
លក់នៅផ្សារផ្ស្ងមួយ ដ្លមិនមានអ្នកណាសា្គាល់ខ្ញុំ។ អាមា៉ាស់ណាស់។ អាមា៉ាស់ហួសពី 
ការនិយយ124។ 
 ការបនា្ទាសខ្លួនឯង ភាពឯកោ ការបាត់បង់ព្លឹងដូចតាសំរាប់សកា្ការះស្ចក្តី 
ស្លាញ់ និងទំនៀមទំលាប់ន្ស្ចក្តីស្លាញ់ ការបាត់បង់ការគំទ្ខាងផ្លូវអារម្មណ៍ និង 
ឱកាសផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច គឺជាចំណ្កន្ការខាតបង់របស់ស្ត្ីដោយសារត្សា្លាកសា្នាមទុរយស 
ដ្លភា្ជាប់ទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម។

 ផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំ លាតសន្ធឹងដល់កូន។ សហព័ន្ធដ្លនៅត្ 
ស្ថតិក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខនិំងមានការរំលោភបំពាន បានលើកឡើងអំពីការប៉ះទង្គចិ ឆ្លង 
ជំនាន់ន្ការរៀបការនិងការបំពានមិនដច់។ ហក បាននិយយថា "ខ្ញុំខា្លាចកូនស្ីខ្ញុំរៀប 
ការជាមួយបុរសអាក្ក់ (ដូចដ្លខ្ញុំបានឆ្លងកាត់) ហើយខ្ញុំខា្លាចកូនប្ុសរបស់ខ្ញុំទៅវាយកូន 
ប្សារសី្របស់ខ្ញុ ំ(ដូចឪពុករបស់ពួកគ្បានវាយដំមកលើខ្ញុ)ំ"125។ កូនៗទំាងឡាយក៏ប្ឈម 
មុខនឹងសា្លាកសា្នាមទុរយសនិងការរើសអើងក្នុងសហគមន៍ដ្រ។ ភស បាននិយយអំពីកូន 
របស់គត់ថា "មនុស្សមួយចំនួនក្នុងភូមិមិនចង់ឲ្យកូនរបស់គ្រៀបការជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំទ្។ 
ខ្ញុំបានឮគ្និយយដោយផ្ទាល់ត្ចៀករបស់ខ្ញុំ"126។ ហអ រំលឹកថា៖

124 ដដៃល
125 ការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិកៃសាទី៦, ស្តៃី (២៨ មៃសា ២០១៤)
126 ការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិកៃសាទី៥, ស្តៃី (២៥ មៃសា ២០១៤)
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

 សព្វថ្ង្ន្ះ អ្នកឃើញទ្? ខ្ញុំមិនមានអ្វីៗដូចអ្នកដទ្ទ្។ ខ្ញុំមិនបានរៀបការដូច 
ស្ត្ីដទ្ទ្ ហើយសម្ប់កូនរបស់ខ្ញុំវិញ គ្ត្ងនិយយថា "អូ មា្តាយរបស់ឯងជាស្ីម្មា៉ាយ 
និងមិនបានរៀបការតាមប្ព្ណីទ្"។ ត្ូវហើយ សង្គមន្ះរើសអើងមកលើខ្ញុំ ពីព្ះខ្ញុំជា 
ស្ត្ីម្មា៉ាយ។ ទោះបីជាឥឡូវន្ះ ខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ហើយក៏ដោយ ក៏គ្មិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំ
ចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការមួយចំនួន ដូចជាពិធីហូបសា្លានោះទ្។ សហគមន៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យ 
ខ្ញុំចូលរួមទ្ ហើយគ្ហៅខ្ញុំថាជា "ដើមឈើបាក់ម្ក"។ ហើយគ្ក៏ហៅកូនខ្ញុំយ៉ាងដូចោ្នាះ 
ដរ្។ កនូប្សុនងិកនូស្រីបស់ខ្ញុកំម៏និដល្ត្វូបានគអ្ញ្ជើញឲយ្ទៅធ្វើជាអ្នកកដំរដរ្        ដោយ 
សារត្ពួកគ្គ្មោនឪពុក។ សូម្បីត្នៅក្នុងពិធីរៀបការកូនស្ីផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ ក៏ខ្ញុំមិនអាចចូល 
រួមក្នុងពិធីនោះដ្រ។ ឪពុកមា្តាយរបស់ខ្ញុំ បំព្ញកិច្ចជាឪពុកមា្តាយរបស់កូនស្ីខ្ញុំ ហើយគ្ 
មិនឲ្យខ្ញុំទទួលផ្កាសា្លាទ្។ ខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងន្ះទ្។ ខ្ញុំតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងខា្លាំងណាស់។ គិត 
ពីរឿងន្ះ វាហាក់ដូចជានៅថ្មីៗណាស់។ ទាំងអស់ន្ះគឺដោយសារត្ខ្ញុំបានធ្វើខុសរឿងរៀប 
ការន្ះ គឺយើងមិនអាចជ្ើសរើសបានទ្ យើងមិនបានសា្គាល់គ្នាមុនទ្ យើងមិនបានសួរ 
ឪពុកមា្តាយទ្ ឬមិនបានសា្គាល់ឪពុកមា្តាយរបស់ប្តីយើងទ្ យើងមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់ យើង 
មិនអាចជ្ើសរើសបានទ្។ រឿងន្ះ វាប៉ះពាល់ដល់ទាំងកូននិងមា្តាយព្ញមួយជីវិតរបស ់
យើង។ ប្សិនបើប៉ុលពត មិនបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការទ្នោះ ខ្ញុំអាចរៀបការតាមប្ព្ណី ហើយ 
ឥឡូវន្ះ ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសល្អដ្រ127។ 

 ហអ មិនម្នជាមនុស្សត្មា្នាក់ដ្លប្ឈមនឹងសា្លាកសា្នាមទុរយសនោះទ្ ហើយ 
ក៏មិនម្នជាមនុស្សត្មា្នាក់កំពុងយកឈ្នះលើបញ្ហាប្ឈមទាំងនោះផងដ្រ (ដ្លអ្នកផ្តល់ 
សមា្ភាសន៍ជាស្ត្ីភាគច្ើនបំផុត ហើយដ្លអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនបានរលាយក្យរបប
ក្ហមន្ះកំពុងជួបប្ទះ)។ រឿងរា៉ាវរបស់ ហអ ក៏រំល្ចឡើងនូវការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខា្លាំងអំពី 
តួនាទីយ្នឌ័រ ដោយសារត្ការកើតមានឡើងយ៉ាងច្ើននូវគួ្សារដ្លមានម្គួ្សារជាស្ត្ី 
រំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំទាំងនោះ។ ហអ ពន្យល់ថា៖

 ខ្ញុំព្យោយមខា្លាំងណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្ញុំ និងឲ្យកូនទៅសាលារៀន។ កូនខ្ញុ ំ
ទាំងអស់បានរៀនចប់វិទ្យោល័យ ហើយកូនប្ុសរបស់ខ្ញុំ ឥឡូវន្ះកំពុងបន្តការសិក្សានៅ 
ភ្នំព្ញ។ ខ្ញុំខំប្ឹងណាស់ ប្ឹងខា្លាំងណាស់។ ខ្ញុំមានកង់កញ្ចាស់មួយ ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរពី 
កន្ល្ងមួយទៅកន្ល្ងមួយដើម្បីរកថា្នាំឫសឈើយកទៅលក់នៅផ្សារក្នុងក្ុងភ្នំព្ញ។ តាមការ 
ធ្វើប្បន្ះ ខ្ញុំអាចរកលុយល្មមឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀនបាន។ ត្ូវហើយ ខ្ញុំមើលទៅកូនរបស់ខ្ញុំ ហើយ 
មើលឃើញកូនអ្នកដទ្ដ្លមានឪពុកជាអ្នកចិញ្ចឹម ហើយគិតអញ្ចឹងទៅវាស្ួលជាង។ ប៉ុន្ត្ 

127 ការសមា្ភាសន៍ជាមួយករណីសិកៃសាទី៤, ស្តៃី (២ ឧសភា ២០១៤)



104
ដូចខ្មោចប្តូរកាយ
ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

លទ្ធផល៤

ស្ត្ី ម្មា៉ាយមួយចំនួន មិនអាចជួយឧបត្ថម្ភកូនរបស់ពួកគ្បានទ្ ដូច្ន្ះ ខ្ញុំក៏មានមទនភាព 
ចំពោះខ្លួនឯងដ្រ។ ឥឡូវន្ះ សូម្បីត្អ្នកក្នុងភូមិក៏សរសើរខ្ញុំដ្រ។ "អូ អ្នកជាស្ត្ីម្មា៉ាយមា្នាក់ 
ប៉ុន្ត្កូនរបស់អ្នកសុទ្ធជាកូនល្អ សា្តាប់ដំបូនា្មោនមា្តាយនិងមានការងរល្អៗ"។ ដូច្ន្ះ ខ្ញុំឃើញថា
ការប្ឹងប្ងរបស់ខ្ញុំមិនអត់ប្យោជន៍ទ1្28។

 ទោះបីជាប្តប្ីពន្ធរៀបការដោយបង្ខរំស់នៅជាមួយគ្នា ឬរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ចោល 
ក៏ដោយ ក៏ការរៀបការដោយបង្ខំមានផលវិបាកច្ើនទៅលើអត្តសញ្ញាណនិងការឲ្យតម្ល្ខ្លួន 
ឯង ឋានៈសង្គម និងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគ្ដ្រ។ អ្នកផ្តល់ការសមា្ភាសន៍ជាស្ត្ីបានរៀប 
រាប់ជាញឹកញាប់អំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត ភាពអាមា៉ាស់ និងសា្លាកសា្នាមទុរយស ដ្លលាតសន្ធឹង  
ទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្យ។ ដោយសារត្ឋានៈរបស់ស្ត្ីកើតឡើងទៅតាមជីវិតអាពាហ ៍
ពិពាហ៍និងជីវិតគ្ួសារដ៏សុខដុមរមនាតាមលក្ខណៈប្ព្ណីនោះ ស្ត្ីទាំងឡាយនៅក្នុង 
សំណាកន្ះ បានរៀបរាប់អំពីការសា្ពាយជាប់តាមខ្លួននូវភាពសោកសៅន្ផលវិបាកសង្គម 
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីគោលនយោបាយរបស់របបខ្ម្រក្ហម។ ជាផលវិបាកន្ការរំលោយចំណង 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនោះ តួនាទីយ្នឌ័រក៏ត្ូវបានតម្ឹមឡើងវិញយ៉ាងខា្លាំងដ្រ ដោយ
ស្ត្ីត្ូវទទួលយកតួនាទីពីរក្នុងនាមជាអ្នកទំនុកបម្ុងនិងជាអ្នកថ្ទាំ។ ប៉ុន្ត្ ទោះបីជាជនរង 
គ្ះដោយសារការរៀបការដោយបង្ខតូ្ំវបានគ្ផត់ច្ញពីសង្គមនិងរើសអើងក្នងុពិធីសាសនា 
កន្ល្ងទីផ្សារស្ដ្ឋកិច្ច និងបណា្តាញក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាក្តី ក៏ស្ត្ីមួយចំនួននៅត្អាចងើប 
ឡើងជាអ្នកធ្វើការសម្ចចិត្តដោយខ្លួនឯង ដ្លជាការបើកចំហរនូវលំហថ្មីសម្ប់ភាពរើក
ចម្ើននិងជោគជ័យរបស់ស្្តីនៅក្នុងជីវិតព្លន្ះនិងក្នុងព្លអនាគត តាមរយៈល័ក្ខខណ្ឌ
ដ្លកាន់ត្មានការបើកទូលាយនិងកាន់ត្មានការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច។ 

128 ដដៃល



105

ការពិភាកេសា
និងការផ្តល់អនុសាសន៍

៥
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

 ការវិភាគខាងក្ម ពិចារណាទៅលើលទ្ធផលប្បគុណវិស័យនិងបរិមាណវិស័យ 
ដ្លបានបង្ហាញនៅក្នងុផ្នក្ទី៤ ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមក និងនៅក្នងុបរិបទន្ការស្វជ្វ 
ដ្លមានរៀបរាប់ក្នុងផ្ន្កទី២។ 

៥.១. លទ្ធផលសំខាន់ៗ

 លទ្ធផលសំខាន់បំផុតដ្លកើតច្ញពីការសិក្សាន្ះ គឺថា ក្នុងនាមជាគោលនយោ 
បាយក្នុងប្ព័ន្ធមួយដ្លមានការរើកសាយភាពរបស់របបខ្ម្រក្ហម ការរៀបការដោយបង្ខំ 
និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ បានដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សក្នុងការជ្ើសរើសនិងក្នុង
ការយល់ព្ម។ ក្នុងការធ្វើប្បន្ះ វាបានបន្តឲ្យកើតមាននូវវប្បធម៌រំលោភនិងការបំពានជា 
ពិស្សទៅលើស្ី្ត ដោយសារអំពីហិង្សាយ្នឌ័រផ្លូវភ្ទជាពិស្សតាមរយៈការរៀបការនិង
ការដក់ទណ្ឌកម្ម ដ្លបានកា្លាយទៅជារឿងធម្មតា ដោយសារត្គោលនយោបាយរដ្ឋនិងនិរ
ទណ្ឌភាព។ ផលប៉ះពាល់ន្អំពើហិង្សាទាំងន្ះ នៅត្បន្តកើតមានទៅលើជនរងគ្ះរហូត
ដល់សព្វថ្ង្ន្ះ។

 លទ្ធផលសំខាន់ៗដទ្ទៀត ដ្លច្ញមកពីការស្វជ្វន្ះ មានដូចខាងក្ម។

 ការរៀបការមុនរបបខ្ម្រក្ហម

          • ការរៀបការជាប្ព្ណីក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ភាគច្ើនត្ូវបានរៀបចំដោយមានការ 
 យល់ព្មពីឪពុកមា្តាយសម្ប់កូនរបស់ពួកគ្។ សម្ប់បុរស ដ្លជាអ្នកចូល 
 ដណ្តឹង ត្ូវបានផ្តល់ឲ្យនូវជម្ើស។ ជាទមា្លាប់ គ្សុំការយល់ព្មពីបុរសនិងស្ត្ ី
 សម្ប់ការផ្គផូ្គងមុនព្លរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទោះបីជាអ្នកឆ្លើយតបពាក់កណា្តាល 
 បានរៀបការមុនរបបខ្មរ្ក្ហម រៀបរាប់ថាការរៀបការដ្លរៀបចំឡើងតាមប្ព្ណី 
 មិនម្នជាជម្ើសរបស់ពួកគ្ក៏ដោយ ក៏មិនមានអ្នកឆ្លើយណារៀបរាប់ថាការ 
 រៀបការនោះធ្វើឡើងដោយបង្ខំឡើយ សូម្បីត្គំនាបគ្ួសារមានឥទ្ធិពលខា្លាំងក៏ 
 ដោយ។ 

          • ការរៀបការតាមប្ព្ណីខ្មរ្ គឺជាមធ្យោបាយមួយសម្ប់ផ្តល់សុពលភាពនិងភាព
 ស្បច្បាប់ដល់សហព័ន្ធក្នុងភ្ន្ករបស់សហគមន៍ គ្ួសារ និង ក្នុងបុព្វបុរស 
 សម្ប់ពុទ្ធសាសនិកភាគច្ើន។ ជាប្ព្ណី ពិធីនិងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជា 
 មធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីការគោរព និងការសា្តាប់ដំបូនា្មោនរបស់កូនចំពោះ 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

 ឪពុកមា្តាយ ហើយទាំងជីវិតនិងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានអត្ថន័យប្បព្លឹងនិយម 
 ទៀតផង។ សម្ប់ពុទ្ធសាសនិក ន្ះរួមមានទំាងផលកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតក្នងុព្ល 
 អតីតកាលនិងអនាគត។ 

 ការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម

          • ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋនៅគ្ប់កន្ល្ងនិងជាលក្ខណៈប្ព័ន្ធ អំពីការរៀបការដោយបង្ខំ
 និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំដូចដ្លអ្នកឆ្លើយសំនួរបានរៀបរាប់ រួមជាមួយនឹងផល 
 ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខមាលភាពរាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្ះផងនោះ  
 បង្កើតបានជាឧក្ិដ្ឋកម្មប្ឆំងមនុស្សជាតិ។

          • យោងតាមការសមា្ភាសសម្ប់ករណីសិក្សា "ការរៀបការដោយបង្ខំ" ត្ូវអ្នកឆ្លើយ
 តបយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានបទល្មើសច្បាស់ចំនួនបី៖ ការបាត់បង់ជម្ើស 
 និងការយល់ព្ម, ការបាត់បង់ពិធីរៀបការប្បប្ព្ណីជាមួយគ្ួសារនិងការចូល 
 រួមពីព្លឹងបុព្វបុរស ព្មទាំង ការបង្ខំឲ្យរួមភ្ទក្នុងអំឡុងព្លន្របបនោះ។ 

          • ពិធីរៀបការរបស់ខ្ម្រក្ហម គឺជាការប្សចាកទាំងស្ុងមួយ ពីពិធីនិងជីវិតរៀប
 ការដ្លធា្លាប់បានរៀបចំតាមប្ព្ណីដោយមានការព្មព្ៀងគ្នា។ អង្គការយក 
 តួនាទីជាឪពុកមា្តាយរបស់ប្ជាជន។ អង្គការ ចាត់តំាងប្ត/ីប្ពន្ធឲ្យ ហើយកមា្មោភិបាល 
 ខ្ម្រក្ហមបានបង្ខំដោយហិង្សាឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីរៀបការនិងក្នុងការរួមភ្ទដ្ល 
 ជារឿយៗជាមយួអ្នកស្ទើរមនិដល្ធា្លាបប់ានសា្គាលគ់្នាសោះ។   គម្និឲយ្មានការចលូ 
 រួមពីឪពុកមា្តាយនិងពិធីដូនតាឡើយ ហើយន្ះនាំឲ្យមានផលកម្ម។ 

          • ការជំទាស់នឹងការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ ជារឿងធម្មតា។ អ្នក
 ឆ្លើយភាគច្ើន (៧០,២%) បដិស្ធសំណើរៀបការយ៉ាងហោចណាស់ម្តង  
 ប៉ុន្ត្ចុងក្យ ស្ទើរត្ទាំងអស់ (៩៧,២%) ត្ូវគ្បង្ខំឲ្យរៀបការ ហើយស្ទើរត្ 
 ទាំងអស់ (៩៧,០%) លើកឡើងថាការរៀបការន្ះមិនម្នជាជម្ើសរបស់ខ្លួន 
 ឡើយ។ 

          • ទណ្ឌកម្មសម្ប់ការបដិស្ធមិនរៀបការឬមិនព្មរួមភ្ទដោយបង្ខំ រួមមានការ
 គំរាមដោយពាក្យសម្តី ការដក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ ដូចជាការវាយដំ ការរំលោភ  
 ការឲ្យធ្វើទាសករផ្លូវភ្ទ និងការសា្លាប់។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

          • ពិធីរៀបការដោយបង្ខំទាំងហ្វូង (រួមមានពីបីទៅរាប់រយគូ) ត្ូវបានរៀបចំឡើង 
 មានលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ និងមាននៅគ្ប់កន្ល្ង ដូចមានរៀបរាប់ដោយអ្នកឆ្លើយ 
 ក្នុងករណីសិក្សា។ 

          • ការសមា្ភាសជាករណីសិក្សាបង្ហាញថា បុរសជាច្ើនមានឱកាសស្នើសុំសហព័ន្ធក្នុង
 របបនោះ ហើយមានអ្នកឆ្លើយតបពាក់កណា្តាលបានលើកឡើងដូច្នះ្។ ពាក់កណា្តាល 
 ទៀតលើកឡើងថាការផ្គូផ្គងធ្វើឡើងដោយការចាត់តាំងតាមទំនើងចិត្ត។ 

          • ស្ទើរពាក់កណា្តាល (៤៦,៥%) ន្ការស្ទង់មតិបានរៀបរាប់ថាបានសា្គាល់គ្នាឬបាន
 សា្គាល់អំពីគ្នានៅព្លរៀបចំពិធីការន្ះ ហើយករណីសិក្សាបានលើកឡើងថា ការ 
 សា្គាល់គ្នាន្ះគឺមិនសា្គាល់ដោយផ្ទាល់ទ្ គឺសា្គាល់តាមរយៈអ្នកដទ្ន្បណា្តាញក្នុង 
 សហគមន៍ឬតាមសាច់ញាតិ។ ប្ជាជន "ចាស់" មានគុណសម្បត្តិច្ើនជាងប្ជា 
 ជន "ថ្មី" ពាក់ព័ន្ធនឹងការមានបណា្តាញន្ះ ដោយមានការរៀបរាប់ក្នុងករណីសិក្សា 
 ផងដ្រថាការប្ពឹ្ត្តលើប្ជាជនចាស់ មានភាពប្សើរជាងទៅលើប្ជាជនថ្មពីាក់ 
 ព័ន្ធនឹងពិធីរៀបការន្ះផ្ទាល់។

          • ជម្ើសយុទ្ធសាស្ត្ដើម្បីរស់ ជារឿងធម្មតាក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ដោយរួមមានទាំង 
 ការអនុលោមតាមការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំដោយសារត្ការ 
 ភ័យខា្លាចទណ្ឌកម្មឬការសា្លាប់។ ជម្ើសទាំងនោះមានផលវិបាកផ្ន្កសមា្ភារៈនិង 
 ចិត្តសាស្្តដ្លមានលក្ខណៈប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាពិស្សទៅលើស្ត្ី ដោយសារត្ 
 ច្បាប់វប្បធម៌បានហាមប្ម និងឋានៈយ្នឌ័រទាបជាងបុរស។ 

          • ការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំគឺជាទម្ង់ន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រផ្លូវ
 ភ្ទ។ ដូចន្ះ ប្ព័ន្ធន្ការរៀបការក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមត្ូវបានពណ៌នាថា ធ្វើឲ្យ 
 មានវប្បធម៌រំលោភផ្លូវភ្ទពង្ឹងដោយរដ្ឋ គឺថា ការរំលោភត្ូវបានចាត់ទុកជាការ 
 ធម្មតានិងត្ូវបានប្ព្ឹត្តល្មើសដោយមិនមានទោសព្រ៍ ជាពិស្សការរំលោភក្នុង 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍និងរំលោភជាការដក់ទណ្ឌកម្ម។ ប្ភ្ទន្ការរំលោភដ្លតូ្វបាន 
 ពណ៌នាន្ះរួមមាន ការរំលោភក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការរំលោភបូក ទាសភាពផ្លូវ 
 ភ្ទ និងការរំលោភដ្លមានការជ្មជ្ងឬល្មើសដោយតួអង្គរដ្ឋ។

          • ការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមអាចជាករណីពិស្សផ្ស្ងពីគ្ តាមរយៈ
 ការបង្ខំឲ្យប្តីរំលោភប្ពន្ធរបស់ខ្លួន ជាមធ្យោបាយធានាជីវិតរបស់ខ្លួន។ ករណី 
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

 សិក្សាមួយពណ៌នាអំពីកមា្មោភិបាលខ្ម្រក្ហមដ្លបានជួយនិងជំរុញឲ្យប្តីដ្លគ្ 
 បានរៀបចំឡើងនោះឲ្យរំលោភប្ពន្ធ។ 

          • បហ្ល្មយួភាគបនួ (២៤,៥%) នក្ាររៀបការដោយបង្ខទំាងំអសត់្វូគរ្ៀបរាប់
 ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានពីសហព័ន្ធ។ ការរៀបការទាំងន្ះកើតមានក្នុង 
 អំឡុងព្លដ្លមានការលំបាកជាទីបំផុតន្វិនាសកម្មក្នងុរបបនោះដ្លមានរយៈ 
 ព្លក្យរបបនោះ ហើយខ្លះទៀតនៅបន្តកើតមានដល់សព្វថ្ង្។ 

          • ការរៀបការដោយបង្ខំភាគច្ើន (៧៦,២%) ត្ូវបានគ្រាយការណ៍ថា បានផ្តល់
 កំណើតកូនទៀតផង ដោយក្នុងនោះ អ្នកឆ្លើយតបជិតពាក់កណា្តាល (៤៤,៩%)  
 មានកូនបួននាក់ឬច្ើនជាងបួននាក់។ ប្តគឺីជាអ្នកផ្តល់ការគំទ្ជីវិតយ៉ាងសំខាន់ក្នងុ 
 អំឡុងព្លប្ពន្ធមានគភ៌។ 

          • ករណីសិក្សាបានលើកឡើងនូវការកើនឡើងខា្លាំងន្ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះក្នុង
 រយៈព្លប្ំមួយខ្ចុងក្យ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨។

          • ករណីសិក្សាលើកឡើងថា ការបង្កើតមនុស្សគឺជាកតា្តាជំរុញឲ្យមានការរៀបការដោយ
 បង្ខំន្ះ។ ប្ការគួរឲ្យកត់សមា្គាល់នោះ គឺ អ្នកឆ្លើយតបក្នុងករណីសិក្សាមួយបាន 
 លើកឡើងអំពីមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ម្ដឹកនាំខ្ម្រតាមមូលដ្ឋាន ជាកតា្តាជំរុញ 
 ឲ្យមានការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ ដោយបានលើកឡើងថាម ្
 ដឹកនាំថា្នាក់លើបានដឹងអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយន្ះ និងបានផ្តល់ការលើក 
 ទឹកចិត្តសម្ប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយន្ះទៀតផង។

 ការរៀបការក្យការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម

          • បនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម មិនមានគោលនយោបាយជាតិទូទៅណា
 មួយសម្ប់ដោះស្យសា្ថានភាពនិងផលវិបាកដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំ 
 ន្ះទ្។ ក៏ប៉ុន្ត្ ការរៀបការដ្លខ្ម្រក្ហមបានបង្ខំ មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំង 
 ទៅលើការអនុវត្តផ្ន្កអាពាហ៍ពិពាហ៍ ភា្លាមបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបន្ះ និង 
 ច្ើនទសវត្សក្យមកទៀត។ 

          • ការស្វជ្វន្ះបង្ហាញថា ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាកតា្តាមួយក្នុងចំណោមកតា្តា
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

 រួមចំណ្កជាច្ើនទៅដល់ការបំពានក្នងុគួ្សារដ្លមានកើតឡើងច្ើន (នៅក្នងុ 
 បរិបទន្ការបន្តកើតឡើងន្សង្គា្មសុីវិល និងការក្នប្តី) និងទៅដល់អាត្ខ្ពស ់
 ន្ការរត់ចោលគ្នា ពហុព័ន្ធភាព ការរៀបការឡើងវិញ និងម្គ្ួសារជាស្ត្ី ក្យ 
 ការដួលរលំរបបន្ះ។ 

          • អ្នកឆ្លើយច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥៣,១%) បន្តរស់នៅជាមួយគ្នាបនា្ទាប់ពី
 ការដួលរលំន្របបន្ះ ភាគច្ើនគឺដោយសារត្មានកូនកើតក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ ៍
 នោះ។ កតា្តាជំរុញផ្ស្ងទៀតក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាន្ះ គឺដោយសារការអាណិត 
 អាសូរ ផលកម្មពីជាតិមុន ភាពសំខាន់ន្បទពិសោធន៍ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរួមគ្នាក្នុងរបប 
 នោះ និងសំខាន់បំផុតនោះគឺការស្លាញ់។ ការរៀបការដោយបង្ខំដ្លមិនអាច 
 បំប្កបានមួយចំនួនដ្លបន្តរស់នៅជាមួយគ្នា គឺដោយសារត្ការបំពាន ដោយ 
 សហព័ន្ធមួយមិនអាចគ្ច ទៅណាបាន។

          • ការរៀបការដោយបង្ខំជាច្ើនដ្លនៅមិនអាចព្ត់គ្នាបានគឺដោយសារត្ការខូច
 ខាតមុខងរ ដោយក្នុងនោះច្ើនជាងពាក់កណា្តាល (៥២,៩%) ក្នុងសំណាកស្ទង ់
 មតិន្ះលើកឡើងអំពីការបំពានរបស់សហព័ន្ធ ដូចមានពិភាក្សាក្នងុការវិភាគករណី 
 សិក្សា មានមា្នាក់ទទួលរងការរំលោភពីប្តីជាបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ង្ន្ះ។ 

          • ភាគច្ើន (៧០,០%) ន្អ្នកដ្លបានរំលាយការរៀបការដោយបង្ខំបនា្ទាប់ពីរបប
 នោះ បានរៀបការឡើងវិញម្តងទៀត។ ក្នុងចំណោមអ្នកដ្លមិនបានរៀបការឡើង 
 វិញក្យរបបខ្ម្រក្ហម មាន៧២,២% បានលើកឡើងថាពួកគ្មិនចង់រៀបការ 
 ម្តងទៀតទ្ដោយសារត្មានបទពិសោធន៍ក្នងុការរៀបការដោយបង្ខនំោះ។ ខណៈ 
 ដ្លអ្នកឆ្លើយមានទាំងបុរសនិងស្ត្ី លទ្ធផលន្ការស្វជ្វមានភាពគួរឲ្យ 
 ចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង នៅព្លប្ៀបធៀបទៅនឹងការរៀបការរបស់ស្ត្ីស្ទើរត្ទាំង 
 អស់មុនរបបខ្ម្រក្ហម ដូចមានរៀបរាប់ក្នុងការសិក្សាស្វជ្វមុនៗ

 ផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម

          • ប្ព័ន្ធរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម បង្កឲ្យមានការផ្តាច់ច្ញពីសង្គមនិង
 ការរើសអើងក្នុងសង្គម ជាពិស្សសម្ប់ស្ត្ីដ្លត្ូវបានគ្បោះបង់ចោល ត្ូវ 
 បានល្ងលះ រស់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពហុព័ន្ធភាព ឬជាស្ត្ីម្មា៉ាយ។ ករណី 
 សិក្សាបង្ហាញថា ផលប៉ះពាល់ទាំងន្ះ បន្តឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឆ្លងជំនាន់ និងបង្ក 
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 ឲ្យមានភាពលំបាកផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងករណីជាច្ើន។ 

          • អ្នកឆ្លើយភាគច្ើន (៧០,២%) បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជាប់ជា
 និច្ច ដោយសារត្ការរៀបការដោយបង្ខំនោះ ដោយមានរៀបរាប់អំពីការតានតឹង 
 ចិត្តនិងកំហឹងដ្លត្ូវគ្បង្ខំឲ្យរៀបការ។ ជាងន្ះទៀត ច្ើនជាងមួយភាគបី  
 (៣៥,៤%) បានរៀបរាប់អំពីផលវិបាកស្ដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារត្ការរៀបការ 
 ដោយបង្ខំន្ះ។ 

          • ទោះបីជាអ្នកឆ្លើយតបភាគច្ើនលើកឡើងថាមិនបានលាក់រឿងរៀបការដោយបង្ខំ
 នោះមិនឲ្យអ្នកដទ្ដឹងក៏ដោយ ក៏ករណីសិក្សាបានរកឃើញថាជនរងគ្ះជាច្ើន 
 មានការខកចិត្តនិងភាពអាមា៉ាស់ជាប់ខ្លួន ដោយសារត្ការផ្គូផ្គងដ្លគ្បានចាត ់
 តាំងឡើងនោះ។ ជាពិស្សឪពុកមា្តាយ បានលើកឡើងក្នុងករណីសិក្សាជាច្ើន  
 អំពីការលំបាកក្នងុការនិយយប្ប់ការពិតអំពីការរៀបការដោយបង្ខន្ំះឲ្យកូនដ្ល 
 បានកើតមកដោយសារចំណងន្ការរៀបការដោយបង្ខំន្ះបានដឹងណាស់។ ក្នុង 
 ចំណោមអ្នកដ្លមិនបាននិយយអំពីបទពិសោធន៍ន្ះប្ប់អ្នកដទ្ ច្ើនជាង 
 ពាក់កណា្តាល (៥២,៦%) លើកឡើងអំពីអារម្មណ៍អាមា៉ាស់ ខណៈដ្លមានច្ើន 
 ជាមួយភាគបី (៣៦,៨%) លើកឡើងអំពីការភ័យខា្លាចសា្លាកសា្នាមទុរយសនិងការ 
 រើសអើង។ 

          • ការរៀបការដោយបង្ខំបនា្ទាប់ពីការដួលរលំន្របបខ្ម្រក្ហម បានរួមចំណ្កបង្កឲ្យ
 មានការផ្លាសប់្តូរទាំងស្ុងចពំោះតួនាទនីិងការទទលួខុសត្ូវយ្នឌ័រ។ ជាពសិ្ស 
 ស្ត្កី្នងុគ្សួារដល្មានមគ្្សួារជាស្ត្ ីទទលួបន្ទកុបន្ថម្ សមូប្តីន្ៅពល្ចរចារ 
 អំពីការលំបាកខាងផ្នក្សង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ច ការចិញ្ចមឹកូន និងការថ្ទំាមនុស្សចាស់។ 

          • លទ្ធផលន្ការស្វជ្វន្ះ បង្ហាញថាជនរងគ្ះនៅត្តូ្វការការគំទ្និងស្វា
 សង្គមរយៈព្លវ្ង។ ការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់មា្ចាស់ជំនួយ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ នៅ 
 ត្ជាស្ចក្តតូ្ីវការយ៉ាងសំខាន់សម្ប់គម្ងកម្មវិធីនិងគម្ងផ្អក្លើការស្វ 
 ជ្វដើម្បីគំទ្ដល់អង្គការមិនម្នរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្តល់ស្វានានា។ 
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៥.២ អនុសាសន៍

 ការរៀបការគឺជាសា្ថាប័នបំព្ញមុខងរមួយ គឺវាផ្លាស់ប្តូរឋានៈ តួនាទី សិទ្ធិ និងការ 
ទទួលខុសត្ូវ តាមរយៈការកំណត់ដោយការអនុវត្តតាមប្ព្ណី និងអត្តសញ្ញាណយ្នឌ័រ។ 
ការរៀបការដោយបង្ខដ្ំលបង្កើតឡើងដោយរបបខ្មរ្ក្ហម តំណាងឲ្យអំពើហិង្សាយ្នឌ័រផ្លវូ 
ភ្ទដ្លបង្កផលប៉ះពាល់ធំទូលំទូលាយ។ គោលនយោបាយខ្មរ្ក្ហមគឺជាឧកិ្ដ្ឋកម្មប្ឆំង 
មនុស្សជាតិ សម្ប់ អ.វ.ត.ក យកមកកាត់ស្ចក្តី និងតាមរយៈការផ្តល់សំណងប្កបដោយ 
ប្សិទ្ធភាព។ ជាងន្ះទៀត ការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាទ្វ្គ្ះខាងផ្ន្កអភិវឌ្ឍន៍សម្ប់ 
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដោយសារត្ការរៀបការដោយបង្ខំទាំងបំពាននោះ បន្តជាប់មកមិនដច់ 
ដូច ដ្លសី្ម្មា៉ាយនិងគួ្សារដ្លមានម្គួ្សារជាស្ត្បីន្សល់ពីការរៀបការដោយបង្ខនំោះ 
កំពុងមានវ័យចំណាស់ ដោយគ្មោនបណា្តាញសន្តិសុខគ្ប់គ្ន់ឡើយ ហើយដូចដ្លកូនដ្ល 
បានកើតមកពីការរៀបការដោយបង្ខនំោះ ទទួលរងការប៉ះទង្គចិផ្លវូចិត្តឆ្លងជំនាន់ និងផលវិបាក 
ខាងផ្ន្កសង្គមស្ដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្ងៗទៀត។ 

 ក. រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

          • បង្កើតឲ្យមានសំណងសម្ប់ជនរងគ្ះដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំ ដោយ
 រាប់បញ្ចលូទំាងសំណងជាលុយ និងស្វាចិត្តសង្គមនិងស្វាគំទ្ដទ្ទៀតសម្ប់ 
 ជននៅរស់ជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ឲ្យស្បតាមគោល 
 ការណ៍មូលដ្ឋាននិងការណ្នាំរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិក្នុងការទទួល 
 បានដំណោះស្យនិងសំណងសម្ប់ជនរងគ្ះន្ការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅ 
 លើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់មនុស្សធម៌ 
 អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាស្ចក្តីប្កាសក្ុងណ្រ៉ូប៊ីស្តីពីសិទ្ធិស្ត្ីនិងកុមារើក្នុងការទទួល 
 បានដំណោះស្យនិងសំណង។ 

          • ចងក្ងឯកសារអំពីការវិវត្តន៍ក្នងុការធ្វើរបាយការណ៍សម្ប់អនុសញ្ញាស្តពីីការលប់
 បំបាត់រាល់ទម្ង់ន្ការរើសអើងទៅលើស្ត្ី (សុីដ) និងរបាយការណ៍សម្ប់អន ុ
 សញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដទ្ទៀត អំពីការរើកចម្ើនទាក់ទងនឹងឋានៈស្ត្ីកម្ពុជានិងសម 
 ភាពយ្នឌ័រ ជាពិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ការវាយតម្លខុ្សឆ្គងលើយ្នឌ័រ 
 តាមប្ព្ណីដ្លមានការរឹតបន្តឹង ព្មទាំងក្នុងការអនុវត្តសំណង ដូចមានអំពាវ 
 នាវក្នុងស្ចក្តីសង្ក្តសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការសុីដ ឆ្នាំ២០១៣។ 
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          • ប្ត្ជា្ញាចិត្តកុំឲ្យមានការកើតឡើងវិញនូវឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រក្នុងព្លមានជម្លាះនិង
 ក្យព្លជម្លាះ តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានផ្នការសកម្មភាពជាតិស្តីពីស្ត្ី 
 សន្តិភាព និងសុវត្ថិភាព ស្បតាមស្ចក្តីសម្ចរបស់អង្គការសហប្ជាជាតិល្ខ 
 ១៣២៥ និងស្ចក្តីសម្ចស្ដៀងគ្នានោះ ព្មទាំងប្ត្ជា្ញាចិត្ត ដូចដ្លបាន 
 អំពាវនាវក្នុងស្ចក្តីសង្ក្តសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការសុីដ ឆ្នាំ២០១៣។ 

          • ធ្វើសមាហរណកម្មការរៀបការដោយបង្ខំន្ះចូលទៅក្នុងវិស័យស្នូលក្នុងផ្នការ
 អភិវឌ្ឍន៍ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងផ្នការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការរើកចម្ើនរបស់ស្ត្ី  
 និងផ្នការសកម្មភាពជាតិស្តីពីអំពីហិង្សាទៅលើស្ត្ីដ្រ។ ត្ូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ 
 ការគំទ្ចិត្តសង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ចសម្ប់ក្ុមជនរងគ្ះវ័យចំណាស់និងកូនរបស់ 
 ពួកគ្។

 ទាំងក្នុងកម្មវិធីសំណង និងយុទ្ធសាស្ត្អភិវឌ្ឍន៍បន្តបនា្ទាប់៖ 

          • តូ្វពងឹ្ងស្វាចិត្តសង្គមនិងស្វាគំទ្សង្គមនានា និងកសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នក
 ផ្តល់ស្វា ដោយធ្វើសមាហរណកម្មអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនិងការរៀបការដោយបង្ខកំ្នងុ 
 របបខ្មរ្ក្ហមចូលទៅក្នងុការអប់រំដល់វ្ជ្ជបណ្ឌតិ ចិត្តវិទូ សង្គមកិច្ចវិទូ និងម្ធាវើ។ 

          • ត្ូវសម្ួលឲ្យមានការជ្ើសរើសបុគ្គលិកក្នុងមន្ទីព្ទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពដ្ល
 ជាអ្នកចិត្តសាស្ត្ អ្នកប្ឹក្សាយោបល់ស្តីពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត និងសង្គមកិច្ចវិទូ ក្នុង 
 ការផ្តល់ការព្យោបាលដល់បុគ្គល កុ្ម និងគួ្សារដល់ជនរងគ្ះដោយសារការរៀប 
 ការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមនិងដល់គ្ួសាររបស់ពួកគ្។

          • តូ្វផ្តល់ស្វាផ្នក្ច្បាប់និងស្វាគំទ្ដទ្ទៀត ដល់ជនរងគ្ះឲ្យបានចំនួនច្ើន
 តាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន ជាពិស្សដល់ស្ត្ី ដ្លមានស្ចក្តីប្ថា្នាចង់បញ្ចប់ការ 
 រៀបការដោយបង្ខំ ប៉ុន្ត្ជួបឧបសគ្គក្នុងការធ្វើប្បន្ះ ដូចជាដោយសារត្ការពឹង 
 ផ្អ្កខាងផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច ការគបសង្កត់ពីគ្ួសារនិងបុព្វហ្តុដទ្មួយចំនួនទៀត។ 

          • តូ្វប្ើប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានប្សិទ្ធភាពក្នងុការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការ
 រៀបការដោយបង្ខកំ្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម អំពីសិទ្ធមិនុស្សរបស់បុរសនិងស្ត្កី្នងុការទទួល 
 បានការរៀបការនិងការរួមភ្ទដោយមានការព្មព្ៀង និងអំពីផលប្យោជន៍ន ្
 ទំនាក់ទំនងដ្លមានសា្ថានភាពល្អនិងមានភាពស្មើគ្នា។
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

 ខ. អង្គជំនុំជមេះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

          • សម្ប់អង្គជំនុំជម្ះសាលាដំបូង ត្ូវធានាថាមានការពិភាក្សាព្ញល្ញអំពី
 លក្ខណៈ ការអនុវត្ត និងទំហំន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ក្នុងសំណុ ំ
 រឿង០០២/០២ របស់ អ.វ.ត.ក ដូចមានច្ងក្នងុសាលក្មន្សំណំុរឿង០០២/០១។ 

          • សម្ប់ការិយល័យសហចៅក្មសុើប ត្ូវសុើបអង្ក្តឧក្ិដ្ឋកម្មទាំងន្ះ ឲ្យបាន
 ព្ញល្ញសម្ប់យកមកកាត់ស្ចក្តី ដូចមាននៅក្នុងដីកាសំណុំរឿង០០៣  
 និង០០៤។

          • សម្ប់សហម្ធាវើនំាមុខដើមបណ្តងឹរដ្ឋប្បវ្ណីនិងផ្នក្គំទ្ជនរងគ្ះ តូ្វរៀប
 ចំក្នងុភាពជាដ្គូជាមួយអង្គការសង្គមសីុវិលនិងតំណាងជនរងគ្ះ បង្កើតគម្ង 
 សំណងដ៏មានអត្ថន័យនិងទូលំទូលាយ ដើម្បីដោះស្យផលប៉ះពាល់ផ្ន្កសមា្ភារៈ 
 ចិត្តសង្គម និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដទ្ទៀតដោយសារការរៀបការដោយបង្ខំនិង 
 ការរួមភ្ទដោយបង្ខំន្ះឲ្យបានគ្ប់វិសាលភាពព្ញល្ញ។ ត្ូវផ្តល់អាទិភាព 
 ដល់កម្មវិធីនិងគំនិតផ្តចួផ្តើមទំាងឡាយដ្លសំដៅលើកូនដ្លកើតច្ញមកពីការ 
 រៀបការដោយបង្ខំន្ះ។ 

          • សម្ប់គ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់ន្តុលាការ ត្ូវធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងផ្នការ
 ក្រដំណ្លរបស់ខ្លួន នូវស្នូលអាទិភាពទៅលើការផ្ទ្រការអនុវត្តល្អបំផុតសម្ប ់
 ដោះស្យអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនិងអំពើហិង្សាផ្លវូភ្ទទៅក្នងុប្ព័ន្ធយុត្តធិម៌អន្តរកាល 
 ជាតិរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា ជាមធ្យោបាយមួយសម្ប់ធ្វើឲ្យសម្ចបាននូវការមិន 
 កើតឡើងវិញ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តលក្ខណៈប្ព្ណីដ្លធ្វើឲ្យបន្តកើត 
 ឡើងនិងចាត់ទុកអំពើហិង្សាយ្នឌ័រនិងសមភាពយ្នឌ័រជាការធម្មតា។ 

          • សម្ប់អង្គភាពគំទ្ជនរងគ្ះ ត្ូវរៀបចំក្នុងភាពជាដ្គូជាមួយអង្គការសង្គម
 សីុវិលនិងតំណាងជនរងគ្ះ បង្កើតវិធានការមិនពាក់ព័ន្ធបច្ចក្ទ្សតុលាការដ្ល 
 ស្វង្រកឲ្យមានការពងឹ្ងសិទ្ធអំិណាចអ្នកនៅមានជីវិត និងទទួលសា្គាល់បទពិសោធន៍ 
 ន្ការរៀបការដោយបង្ខំ និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំដ្លកើតឡើងទៅលើពួកគ្។  
 គម្ងគួរត្ូវរចនាបង្កើតឡើងដោយមានការពិគ្ះយោបល់ជាមួយអ្នកនៅរស់ 
 រានមានជីវិតផ្ទាល់ និងគួរប្ើជាមធ្យោបាយសម្ប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំព ី
 អំពើហិង្សាយ្នឌ័រនៅថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់មូលដ្ឋាន។ 



115
ដូចខ្មោចប្តូរកាយ

ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

          • សម្ប់ផ្ន្កកិច្ចការសាធារណៈរបស់តុលាការ ត្ូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជន
 អំពីរបៀបដ្លតុលាការឆ្លើយតបចំពោះឧក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមជា 
 ទូទៅនិងជាពិស្សចំពោះការរៀបការដោយបង្ខំ និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ។ ត្ូវ 
 បញ្ចលូការពន្យល់ច្បាស់លាសន់ិងត្ឹមត្ូវមួយអំពឧីក្ិដ្ឋកម្មយ្នឌ័រ ដ្លត្ូវកាត់ 
 ស្ចក្តីនៅតុលាការ ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧក្ិដ្ឋកម្មទាំងនោះដ្លកំពុងត្ូវ 
 បានកាត់ស្ចក្តី ព្មជាមួយនឹងមូលហ្តុ ទាំងផ្ន្កច្បាប់និងមូលហ្តុផ្ស្ងទៀត 
 អំពីករណីន្ះ។ ការច្ករំល្កព័ត៌មានប្បន្ះ នឹងឈានទៅដល់ការបង្អន់ការ 
 យល់ឃើញជាសាធារណៈអំពីនិរទណ្ឌភាពចំពោះឧក្ិដ្ឋកម្មទាំងនោះ ជាពិស្ស 
 ក្នុងចំណោមជនរងគ្ះន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ហើយវានឹង 
 បង្កើតជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយអំពីរបៀបដោះស្យអំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នុង 
 ប្ទ្សកម្ពុជានាព្លបច្ចុប្បន្ន ដោយតុលាការ រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកធ្វើគោល 
 នយោបាយ។ 

 គ. អង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអនុវត្ត 

          • ត្ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអភិរក្សនិងផ្សព្វផ្សាយចំណ្ះដឹងអំពីការរៀបការដោយ
 បង្ខនិំងផលប៉ះពាល់របស់វា តាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មឲ្យបានព្ញល្ញទៅ 
 ក្នុងការពិភាក្សាប្វត្តិសាស្ត្ន្វិនាសកម្មក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម នៅថា្នាក់ជាតិ។ ត្ូវ 
 បញ្ចលូយវុជនក្នងុកចិ្ចខបំ្ងឹប្ងបប្ន្ះ ជាពសិស្ក្នងុការចងកង្ឯកសារសាច ់
 រឿងពិតនិងក្នុងការដឹកនាំ  ការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនិង 
 សមភាពយ្នឌ័រក្នុងព្លមានសន្តិភាពនិងក្នុងព្លមានជម្លាះ។ 

          • ទទួលសា្គាល់និងដោះស្យបញ្ហាប្ឈមពិស្សរបស់ជនរងគ្ះដោយសារការ
 រៀបការដោយបង្ខនិំងការរួមភ្ទដោយបង្ខ ំដូចជា ការបំពានក្នងុគួ្សារ ការដកហូត 
 ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ច និងការផ្តាច់ច្ញពីសង្គមជាដើមនោះ ក្នុងការផ្តល់ស្វានិងការ 
 ការពារជនរងគ្ះន្អំពើហិង្សាយ្នឌ័រ។ 

          • ពង្ឹងសិទ្ធិអំណាចជនរងគ្ះ តាមរយៈការបង្កើតក្ុមជួយខ្លួនឯងនៅតាមសហ
 គមន៍សម្ប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខកំ្នងុរបបខ្មរ្ក្ហម ដើម្បី 
 ជួយឲ្យពួកគ្ដោះស្យជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ចិត្តសាស្ត្និងសង្គមដោយសារ 
 ឧកិ្ដ្ឋកម្មន្ះ។ កសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការរៀបការដោយបង្ខំ 
 និងការរួមភ្ទដោយបង្ខំ ដើម្បីឲ្យពួកគ្អាចកំណត់រកឃើញនិងតស៊ូមតិសម្ប ់
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ការពិភាកេសា និងការផ្តល់អនុសាសន៍៥

 ផលប្យោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 

          • លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងសហគមន៍ដ្លមានស្ចក្តីត្ូវការក្នុងការបញ្ចប់ការ
 បនោ្ទាសជនរងគ្ះ សម្ប់ការកើតឡើងនូវអំពើហិង្សាយ្នឌ័រ ដោយរាប់បញ្ចូល 
 ទាំងការរៀបការដោយបង្ខំ ការក្ទម្ង់ការអនុវត្តតាមប្បប្ព្ណីដ្លរឹតបន្តឹង 
 ស្រើភាពក្នងុការធ្វើស្វយ័សម្ចនិងសមភាពយ្នឌ័រ និងដើម្បីពងឹ្ងការទទួលសា្គាល់ 
 ការចូលរួមចំណ្ករបស់ស្ត្ីក្នុងការធ្វើឲ្យមានគ្ួសារនិងសង្គមមានស្ថិរភាព។ 

          • ស្វជ្វបន្ថម្អំពីផលប៉ះពាល់និងធាតុខុសគ្នាទំាងឡាយន្ការរៀបការដោយបង្ខំ
 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងតាមរយៈការផ្តល់ការយកចិត្តទុកដក់ឲ្យកាន់ត្ច្ើនទៅលើ 
 បទពិសោធន៍របស់បុរសដ្លទទួលរងឧក្ិដ្ឋកម្មទាំងន្ះ និងការរំខានដ្លកើត 
 ឡើងទៅលើតួនាទីនិងអត្តសញ្ញាណយ្នឌ័រ ភាពជាបុរស និងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត 
 ទៅលើមនុស្សប្ុស។ 
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៦
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

 អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍

 របាយការណ៍ន្ះសូមរំលឹកដល់បុរសនិងស្ត្ីចំនួន១០៦នាក់ដ្លបានចូលរួមនៅ
ក្នុងការស្វជ្វន្ះ តាមរយៈការច្ករំល្កនូវរឿងរា៉ាងដ៏ឈឺចាប់អំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិង 
ការបាត់បង់នានា ក៏ដូចជារឿងរា៉ាវន្ការសះជាឡើងវិញដ៏មិនគួរឲ្យជឿ ព្មទាំងអំពីភាពថ្ល្ថ្នូរ 
ជាមនុស្ស។ ស្ចក្តីកា្លាហានន្ះ បានរួមចំណ្កឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់ត្ប្សើរអំពីគោល 
នយោបាយន្ការរៀបការដោយបង្ខំនិងការរួមភ្ទដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហម ដ្លមាន 
ភាពសំខាន់សម្ប់កំណត់ត្ប្វត្តិសាស្ត្ន្វិនាសកម្មក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ក៏ដូចជាមានសារៈ 
សំខាន់ដល់កិច្ចបឹ្ងប្ងជាអន្តរជាតិក្នងុការបញ្ចប់អំពើហិង្សាយ្នឌ័រក្នងុព្លមានជម្លាះក្នងុ 
សកលលោកផងដ្រ។ 

 អ្នកនិពន្ធ

 បណ្ឌិត Theresa de Langis ដ្លជាអ្នកឯកទ្សជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កសិទ្ធិមនុស្សរបស ់
ស្ត្ីក្នុងព្លមានជម្លាះនិងក្នុងកាលៈទ្សៈអន្តរកាល គឺជាអ្នកនិពន្ធដំបូងន្របាយការណ៍
ន្ះ។ សហអ្នកនិពន្ធរួមមានបណ្ឌិត Judith Strasser ដ្លជាទីប្ឹក្សាអន្តរជាតិរបស់អង្គការ 
ធីភីអូ, ធីតា គីម ដ្លជាជំនួយការបច្ច្កទ្សសម្ប់គម្ងអំពើហិង្សាយ្នឌ័ររបស់អង្គការ 
ធីភីអូ, និង តាំង សុភាព ដ្លជាអ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្កស្វជ្វ តាមដន និងវាយតម្ល្ 
របស់អង្គការធីភីអូ។ 

 ក្ុមស្វជ្វ

 បណ្ឌិត Judith Strasser ដ្លជាទីប្ឹក្សាអន្តរជាតិរបស់អង្គការធីភីអូ ដើរតួនាទីជា
អ្នកស្វជ្វនាំមុខសម្ប់ផ្ន្កបរិមាណវិស័យន្ការស្វជ្វន្ះ ដោយរាប់ទាំងការរចនា 
បង្កើតសំណួរស្ទង់មតិនិងការវិភាគទិន្នន័យ។ តាំង សុភាព ដ្លជាអ្នកសម្បសម្ួលផ្ន្ក
ស្វជ្វ តាមដន និងវាយតម្លរ្បស់អង្គការធីភីអូ ពិនិត្យមើលការងរប្មូលទិន្នន័យនិងការ 
រៀបចំការសម្ប់ការវិភាគលទ្ធផលផ្ន្កបរិមាណវិស័យ។ បណ្ឌិត Theresa de Langis ដើរ
តួនាទីជាអ្នកស្វជ្វនាំមុខខាងផ្ន្កគុណវិស័យសម្ប់ការស្វជ្វន្ះ។ ធីតា គីម ដ្ល
ជាជំនួយការបច្ច្កទ្សសម្ប់គម្ងអំពើហិង្សាយ្នឌ័ររបស់អង្គការធីភីអូ ធ្វើការសមា្ភាស
ករណីសិក្សានិងផ្តល់ការបកប្ពីភាសាខ្មរ្ទៅភាសាអង់គ្លស្សម្ប់ការវិភាគ។ ធីតា ក៏បាន 
មើលការខុសតូ្វទៅលើការងរភស្តភុារជាច្ើន និងផ្តល់ការគំទ្ចំាបាច់ដល់អ្នកផ្តល់សមា្ភាសន៍ 
សម្ប់ការធ្វើដំណើរមកភ្នំព្ញដើម្បីចូលរួមក្នុងការស្វជ្វន្ះ។ សូមថ្ល្ងអំណរគុណ 

ការឧទិ្ទស និងសេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ៦
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ការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ន្ការរៀបការដោយបង្ខំក្ម របបខ្ម្រក្ហម

ដល់អ្នកស្វជ្វនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជាន់ខ្ពស់សម្ប់ការគ្ប់គ្ងការស្ទង់មតិប្បបរិមាណ 
វិស័យ។ សូមអរគុណដល់ សុខ លំាង ដ្លបានធ្វើការបកប្របាយការណ៍ន្ះពីភាសាអង់គ្លស្ 
ទៅជាភាសាខ្ម្រ។ 

 ការគំទ្ពីមា្ចាស់ជំនួយ

 គម្ងស្វជ្វន្ះមនិអាចធ្វើឡើងបានទ្ ប្សនិបើគ្មោនថវិកាតាមរយៈអង្គការ 
Civil Peace Service of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)។ សូមថ្លង្អំណរគុណជាពិស្សចំពោះ GIZ សម្ប់ការទទួលសា្គាល់អំពីតមូ្វការក្នងុ 
ការចងក្ងជាឯកសារអំពីការរៀបការដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្ម្រក្ហមន្ះ។ 

 ការរចនា 

 Melon Rouge ក្នុងក្ុងភ្នំព្ញ ផ្តល់នូវការរៀបចំរចនាក្បនិងរចនារបាយការណ ៍
ន្ះ។

សនា្ទានុក្ម

ការឧទិ្ទស និងសេចក្តីថ្លេងអំណរគុណ៦




