
 
 

េសន នងិទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ៖ ករសកិ ពិនិតយេឡើងវិញ នូវបទពិេ ធន៍និងករ
េរៀបចែំផនកររបសយ់វុវ័យ ែដលមន្រទពយសមបត្ដិបងគួររសេ់នទី្រកុងភនំេពញ 

សំ ប់ទិ ៃនក្តី្រស ញែ់ដលនឹងមកដលន់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ 
ឆន ២ំ០០៩-២០១៤ 

 
(ករសិក ែបបបរមិណវស័ិយមួយ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

េ យ៖េ កតុងសុ្របជញ អនុបណ្ឌិ តែផនកសុខភព ធរណៈ 
អនកសិក ្រ វ្រជវឯក ជយ ែផនកសុខភព ធរណៈ 

ជធនីភនំេពញ ែខកុមភៈឆន ២ំ០១៤ 



 
 



 
 

មូលន័យសេងខប 
 

ករសិក េនះគឺែស្វងរកនូវសំណួរ្រ វ្រជវជក់ ក់មួយ៖ េតើែផនករអ្វី ែដលយុវវយ័ែដលមន
្រទពយសមបត្តិបងគួរេនទី្រកុងភនំេពញមនគេ្រមងរមួេភទ  កនុងកររមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់
កនុងេពលឆប់ៗេនះ? ករសិក ្រ វ្រជវេនេពលេនះ្រតូវបនេរៀបចំេដើមបីេធ្វើករពិនិតយ ម នែបប
បរមិណវស័ិយ េដើមបីេ្រប បេធៀបលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ កលពី្របំឆន ំមុនេនឆន ំ២០០៩។គេ្រមង
្រ វ្រជវកនុងកំឡុងេពល មួយកំណត់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករសិក ែបបបរមិណវស័ិយែបប
ពិព័ណ៌ន កនុងករេ្រជើសេរ ើសជក្រមងនិងកំណត់ទី ំងជក់ ក់ េដើមបីេធ្វើករ្រ វ្រជវេទេលើយុវវយ័
ែដលមន្រទពយសមបតិ្តបងគួរែដលមន យុពី ១៥ េទ២៤ឆន ំ រស់េនទី្រកុងភនំេពញ(ចំនួនសរបុកនុងករ
សិក ្រ វ្រជវ គឺ ៧១៥)។  

 
លទធផលពីករ្រ វ្រជវឆន ំ២០១៤ េ្រប បេធៀបជមួយនិងលទធផលឆន ំ២០០៩ បង្ហ ញថយុវវវយ័

មនករចប់ រមមណ៍តិចជងមុនចំេពះទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះថជៃថងពិេសសមួយ ជពិេសស
កនុងចំេ មយុវវយ័ែដលមនគូរសង រ(២០០៩: ៨១% ទល់នឹង ២០១៤: ៥៦%)។ ភគេ្រចើនៃនពួកេគមន
ែផនករេចញេ្រកេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ បុ៉ែន្តយ៉ងេ ច ស់ក៏មនមួយភគបីៃនយុវវយ័ចង់េនផទះ
ជងមនករេកើនេឡើង ំងពីឆន ំ២០០៩មក។ ករទិញវតថុករដូរឲយគន ករធ្ល ក់ចុះ(២០០៩: ៥៨.៥% ទល់នឹង 
២០១៤: ៤៧.២%)ែតយុវវយ័្របុស ចេនែតមនបំណងចង់ឲយផក  បុ៉ែន្តនិនន ករយុវវយ័ែដលមនគូរគឺមន
ករេកើនេឡើងនូវករទិញវតថុជកដូរៃថ្លៗេទឲយមិត្ត្រសីនិងមិត្ត្របុសរបស់ពួកេគ។ មិនមនករផ្ល ស់ប្តូរេទ
ចំេពះយុវវយ័ែដល េធ្វើសកមមភពរ ៉ែូមនទិក ដូចជ ញំុបយៃថង្រតង់ និងេពល ង ច និងេទក្លឹបកម ន្ត
នន េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ពីករសិក ្រ វ្រជវេលើកមុន។ 

 
ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទកនុងចំេ មយុវវយ័ ែដល ចនឹងរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ

មនករធ្ល ក់ចុះ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងករសិក េលើកមុន (២០០៩: ១២,៤% ទល់នឹង ២០១៤:  
១១,៣%) បុ៉ែន្តយុវវយ័ែដលមនគូរសង រ         មនែផនករនឹង ចរមួេភទេនៃថងេនះមនករេកើនេឡើង 
(២០០៩: ១៤,៣% ទល់នឹង ២០១៤:  ១៥,៨%)។ េនកនុង្រកុមេនះ ភគរយៃនពួកេគ ែដលមិនមនែផនករ
េ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមនករេកើនេឡើងពីរដង           (២០០៩: ១៥,៦% ទល់នឹង ២០១៤: ៣០,២%)។ 
ែផនករៃនកររមួេភទេលើកទីមួយដូចគន េលើកមុនែដរ (្របែហលជ៤០%)។     មនទំនក់ទំនងរ ងយុវវយ័ 
ែដលមនែផនកររមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ និងយុវវយ័ទំងេនះគិតថ ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខ
េនះគឺជៃថងពិេសសរបស់ពួកេគ(២០០៩: ៨២% ទល់នឹង ២០១៤: ៧៨%)។ 

 
ករ្រពួយបរមភចំេពះកររមួេភទេ យមិនមនករយល់្រពមកនុងចំេ មយុវវយ័្របុស គឺភគរយ

ៃនពួកេគមនែផនករកនុងកររមួេភទ ្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់េគ ឬក៏មិត្ត្រសីថមីរបស់ពួកេគ មិនយល់្រសប
កនុងកររមួេភទមនករធ្ល ក់ចុះ (២០០៩: ៦៦,៦% ទល់នឹង ២០១៤: ៤៧,៤%) ែតេទះយ៉ង ក៏េ យ

i 



 
 

ភគរយៃនេហតុផល ែដល មញញបំផុតកនុងករបុ៉នប៉ងេដើមបីរមួេភទគឺមនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់
សមគ ល់   «ខញុំនឹងនិយយេទកន់នងថ ្របសិនេបើេយើងមិនរួមេភទេទគឺេយើងមិនមនេសន េ ម ះ្រតង់
នឹងគន េទ េដើមបីរមួេភទ ជមួយនង»«ខញុំនឹង ក់សំពធេទនងេដើមបីយល់្រពមរមួេភទ»។«ខញុំនឹងយកនង
េទេ្រក្រកុងេហើយ ង ត់េដើមបីរមួេភទ ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃលេដើមបីរមួេភទជមួយនង» ករសិក
្រ វ្រជវឆន ំ២០១៤េនះបនបង្ហ ញថ េឃើញចេម្លើយថមីមួយែដលេពញនិយមពិេសស្របែហលជ៣០ភគ
រយៃនយុវវយ័្របុស ែដលមនគូរសង របននិយយថ៖  «ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃលេដើមបីរមួេភទជមួយ
នង»។ 

 
របកគំេហើញៃនករសិក ែបបបរមិណវស័ិយទិ ៃនក្តី្រស ញ់ គឺផ្តល់ព័ត៌មនែបបបរមិណ

បែនថមេទៀត េដើមបីេធ្វើករេ្រប បេធៀបករសិក េលើកមុនឆន ំ២០០៩ ែដលយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ 
េនែតមិនយល់ចបស់អំពី្របវត្តិៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនេឡើយេទ។ េហើយសកមមភព ែដលេមើលេឃើញដូច
ជ៖ ៃថងពិេសស វតថុអនុស វរយ៍ី ករស្រមកេនឯផទះ ទំនងជមនករធ្ល ក់ចុះ។ បុ៉ែន្តសកមមភព ែដល
េមើលមិនេឃើញដូចជ៖ ែផនករកនុងកររមួេភទ កររមួេភទែដលមិនមនករយល់្រពម ករជែជកគន អំពី
បញ្ហ ផ្លូវេភទ និងឪពុកម្ត យមិនដឹងថកូនរបស់ពួកេគនឹងេធ្វើអ្វីេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះមិនមន
ករែ្រប្របួលេទ។ របកគំេហើញេនះេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភអំពីសិទធិកនុងកររមួេភទ និងករេ្របើ្របស់
េ្រ មអនម័យកនុងចំេ មយុវវយ័ែដលមនគូរសង រេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់។  

 
េហតុដូេចនះេហើយ អន្ត គមន៍ចំបច់្រតូវែតបន្តេ យេផ្ត តបែនថមេទេលើករអប់រសិំទធិកនុងកររួម

េភទ និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមុននឹងទិ ៃនក្តី្រស ញ់។ 
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សនទននុ្រកមន័យពកយែខមរ៖ 
បក់ែខង៖ចមង យ្របែហល១០គីឡូែម៉្រតពីភនំេពញ មផ្លូវជតិេលខ៦A។ 
បូក៖ បូក មន័យធមម ឬគណិតវទិយគឺជករបែនថម។សំ ប់ពកយរបស់្រកុមយុវវជនទំេនើងសំេ េទ

េលើ៖ 
១. បូកជទូេទេកើតេឡើងបនទ ប់ពីយុវជនមន ក់ឬ២នក់េទចរចរពីតំៃលជមួយ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទ 
ឬករចូលលុយគន េដើមបីេរៀបចំរមួេភទជមួយ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទមន ក់េនះ។ 
២. បនទ ប់មកេទៀតយុវជនទំងេនះយក្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទមន ក់េនះេទស ្ឋ គរឬផទះសំ ក់ 

ែដលមនមិត្ដភ័្រកមួយចំនួនេនកនុងបនទប់រចួេហើយនិងកំពុងរង់ចំរមួេភទ(ឬែដលនឹងមកដល់)។ 
៣.េពលេនះយុវជនចប់េផ្ដើមបងខំ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទេនះេដើមបីរមួេភទម្ដងមន ក់ៗេហើយខ្លះពីរេទ 

បីដងកនុងមួយយប់េនះ។ជេរឿយៗពួកយុវជនទំងេនះែតងែតេ្របើអំេពើហឹង េទេលើ្រស្ដីរកសីុផ្លូវ
េភទេនះ។ 
៤. ពួកេគេសទើរែតទំងអស់បននិយយថេនះមិនែមនជអំេពើចប់រេំ ភេសពសនធវៈេនះេទ 
ពីេ្រពះពួកេគបនបង់លុយរចួេទេហើយ។1 

េគៀន ្វ យៈ  មនចមង យ្របែហល១៥គីឡូែម៉្រតពីភនំេពញ មផ្លូវជតិេលខ១។ 
ែខមរៈ   ជនជតិែខមរនិងភ ែខមរ។ 
េខទើយៈ   បុរសែដលមនលកខណៈជនរែីបបមញិកមញ៉ក់។ 
ម្ហូបែដលេគៈ ភ មញញសំេ េទេលើម្ហូបសំណល់ែដលេគបនបរេិភគរចួេហើយ។បុ៉ែន្ដ

ភ សំ ប់យុវវយ័វញិគឺជពកយែដលយុវជនេ្របើេដើមបីនិយយចំអកេទេលើយុ
វនរ ី មន ក់ែដលបនបត់បង់ភពបរសុិទធរបស់ខ្លួនេហើយ្រតូវបនេគេបះបង់េច
ល។ 

ញីៈ (ពកយេ្របើសំ ប់សត្វមនន័យថេភទ្រសី)និងបុរសែដលមនលកខណៈជនរែីបប
មញិកមញ៉ក់។ 

ែ្រពក បៈ ចមង យ្របែហល៥គីឡូែម៉្រតពីភនំេពញ មផ្លូវជតិេលខ៦A។ 
ែតគុជៈ ងចិនែដលមនលក់ែតកេហ្វ។ 
ផ រថមីៈ (ផ រធំថមី)េឈម ះផ រមួយែដលេន្រតង់ចំណុចក ្ដ លៃនទី្រកុងភនំេពញ។ 
វត្ដភនំ៖ េឈម ះកូនភនំមួយេនកនុង្រកុងភនំេពញ។ 

 
 
 

                                                            
1Wilkinson, D.J., and Fletcher, G. (2002).Sweetheart Relationship in Cambodia: Love, Sex & Condoms  

in the time of HIV, Phnom Penh: PSI. 
Bearup, L.S. (2003). Paupers and Princelings : Youth Attitudes Toward Gangs, Violence, Rape, Drugs,  

and Theft. Phnom Penh:GAD/C. 
Soprach, T. (2004).GANG RAPE: The Perspective of Moto-Taxi Drivers across  

Cambodia. Phnom Penh: Playing Safe Project, CARE Cambodia, EU/UNFPA. 
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្របវត្តិករងររបសអ់នក្រ វ្រជវ និងេសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 
 

 
ករសិក េនះ្រតូវបនេរៀបេរៀងេឡើងេ យេ ក តុង សុ្របជញ ជនជតិែខមរ  ជទី្របឹក ឯក ជយ 

ែផនកសុខភព ធរណៈ និងជអនកវភិគសងគមឲយកែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ែដលបនបញច ប់ករសិក  ថន ក់
អនុបណ្ឌិ តពី កលវទិយល័យកមពុជេនឆន ំ២០០៨ ែផនកសុខភព ធរណៈ។ េ កទទួលបនបទ
ពិេ ធន៍ករងរជង១០ឆន ំមកេហើយ កនុងេនះមនបទពិេ ធន៍ករងរ៧ឆន ំជមួយយុវវយ័េទេលើបញ្ហ
េយនឌ័រ និងបញ្ហ ទក់ទងេផ ងៗេទៀត បទពិេ ធន៍ករងររយៈេពល២ឆន ំជមួយនឹងអងគករ GAD/C 
និង៣ឆន ំជមួយនឹងអងគករ CARE អំពីបញ្ហ សុខភព ផ្លូវេភទ និងសុខភពបន្ដពូជយុវវយ័។ េ កបន
ចូលរមួករសិក ្រ វ្រជវ និងករសិក ឯក ជយេ យខ្លួនឯងេលើែផនក ឥរយិបថរបស់យុវវយ័កនុងកំ
ឡុងេពលបំេរ ើករងរសំ ប់អងគករទំងេនះ។ 
 

- Author (2010): Love and Sexual Relationships: Experiences and Plans  

of WealthierYoung People Regarding the Upcoming Valentine’s Day in Phnom Penh in 2009 

(A Quantitative Study), Independent Researcher  

- Author (2009): Young People Talking about Valentine’s Day in Phnom Penh in 2008,  

Phnom Penh (A Qualitative Study): Independent Research Study. 

- Author (2008): The Impact of Premarital Sex Among Young People in Cambodia.  

Phnom Penh:  University of Cambodia.  

- Coordination and Analysis (2006): Experiences and Changes in Sex, Relationships and  

RH Among Young Urban Men, Phnom Penh: PS/CARE/KYA/EU/UNFPA.  

- Paper Co-author (2005): Youth Gang Rape in Phnom Penh. SEX WITHOUT CONSENT:  

Young People in Developing countries. London/New York: Zed Books. pp. 158-168.  

- Author (2004): GANG RAPE: The Perspective of Moto-Taxi Drivers across Cambodia.  

Phnom Penh: Playing Safe Project, CARE Cambodia, EU/UNFPA.  

- Primary researcher (2003): Paupers and Princelings: Youth Attitudes Toward Gangs,  

Violence, Rape, Drugs, and Theft. Phnom Penh: GAD/C.  

 
អនក្រ វ្រជវបនេរៀបចំករសិក ទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងចូលមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ េដើមបីបន្ត

ពីករសិក ្រ វ្រជវរបកគំេហើញកលពីឆន ំេទ ែដលសិក េទេលើែបបគុណភពវស័ិយៃនទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ (Soprach, 2010)។ អនក្រ វ្រជវបនពិភក គន ជមួយអនកសិក ្រ វ្រជវែដលជមិត្តភ័្រក
អំពីសងគម សុខភព និងមនុស ្រស្តមួយចំនួនែដលបនផ្តល់ជេយបល់ និងដំបូនម នរមួទំងករេរៀបចំ
ក្រមងសំណួរជេដើម។ 
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អនកនិពនធបនបញច ប់របយករណ៍សិក េនះជមួយនឹងករចូលរមួពីយុវជនជអនកសម័្រគចិត្ត្រ វ
្រជវផងែដរ កំពុងែតេធ្វើករជមិត្តអប់រមិំត្តេនសមគមអភិវឌ ន៍សុខភព្របជជន(PHD) េនទី្រកុងភនំេពញ
ែដលបនជួយសហករេរៀបចំ និង្រគប់្រគងអនកសម័្រគចិត្ត្រ វ្រជវ។ ជមួយគន េនះែដរអនកសម័្រគចិត្ត
្រ វ្រជវបញចូ លទិននន័យសំ ប់ករអេងកតេនះ្រគប់្រគងេ យអនកជំនញខងបេចចកវទិយព័ត៌មន។ ក៏បន
ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកបេចចកេទសពីអនក្រ វ្រជវេនះ។ ែតអនកនិពនធអនក្រ វ្រជវក៏ទទួលជំនួយ
បេចចកេទសពីអនក្រ វ្រជវមួយចំនួន ែដលមនបទពិេ ធន៍ដ៏សមរមយ និងពីមិត្តភ័្រក ែដលផ្តល់ជ
េយបល់ និងព័ត៌មន្រតឡប់ និងជួយែកស្រមួលភ អង់េគ្លសនូវរបយករណ៍េនះ។ របយករណ៍េនះ
្រតូវបនផ ព្វផ យ ម រេអឡិច្រតូនិក និងអិុនេធើណិត េនកនុងែខកុមភៈឆន ំ២០១៤េនះ ជភ ែខមរ និង
អង់េគ្លស។  

សំ ប់ករសិក េលើទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ អនក្រ វ្រជវបនេ្របើ្របស់ធនធនផទ ល់ខ្លួន មន
ដូចជករចំ យេលើថវកិ សំភរៈ និងេពលេវ ជេដើម។ បញជ ី យនម ្រកុមអនកសម្រគ័ចិត្តជំនួយករ
្រ វ្រជវេនះ៖   

ជបឋមខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណេទកន់្រកុមជំនួយករ្រ វ្រជវ ែដលបនចំ យេពលដ៏មន
តៃម្ល កនុងករចូលរមួ្របមូលទិននន័យេន មតំបន់នន និងករបញជូ លទិនន័យ         កនុងករសិក ្រ វ្រជវ 
េហើយនិងបញចូ លទិននន័យ ែដលបនមក។ ជពិេសសេ ក អុ៊ច ឥនទនិមិត្ត ធ្ល ប់េធ្វើករជមួយអនកនិព
នធផទ ល់ ចប់ ំងករ្រ វ្រជវឆន ំ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជជំនួយករេធ្វើកនុងកមមវធីិ MS Excel ស្រមប់របយ
ករណ៍ទំងែខមរ ទំងអង់េគ្លស សំ ប់ករសិក េនះ។ េ ក ចន េខម ៉  បនជួយ យឯក រ Khmer 
Unicode និងបកែ្របមកជភ អងគង់េគ្លស ែដលអនកនិពធបនបកែ្របពីភ អង់េគ្លសមកជភ ែខមរ 
និងេ ក េភគ សំភ្រ  បនជួយបកែ្របករនិយយ្របប់េរឿង និង្របវត្តិមួយៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់
ស្រមប់ករសិក េនះ។  
 
្រកុមករងរ្របមូលទិននន័យ៖  

ល
.រ  

េឈម ះ េភទ យុ តួនទី ថ ប័ន 

១ ភួង សុខអីុម ្រសី ២១ និស ិត សកលវទិយល័យបញញ ជតិ 
២ បុ៊ន កន់កលិក ្រសី ២៣ និស ិត កលវទិយល័យឯកេទសៃនកមពុជ 
៣ េសន រសមី ្រសី ២១ និស ិត កលវទិយល័យពុទធ ្រស្ត 
៤ ែកវ រមយនី ្រសី ២២ និស ិត សកលវទិយល័យបញញ ជតិ 
៥ គួន សុផន់នី ្រសី ២២ និស ិត សកលវទិយល័យបញញ ជតិ 
៦ រ ៉ងុ នី  ្រសី ២៣ និស ិត កលវទិយល័យន័រតុន 

viii 



 
 

 
្រកុមករងរបញជូលទិននន័យ៖  

ល.រ េឈម ះ េភទ យុ តួនទី កលវទិយល័យ/វទិយ ថ ន
១. គឹម វចិិ្រត ្របុស ៣០ និស ិត កលវទិយល័យ េវេសទើន 

២. ទិតយ សុភរះ ្របុស ២១ និស ិត កលវទិយល័យ ន័រតុន 

៣. វេិសដ្ឋ េស ្ឋ  ្របុស ១៦ សិស  វទិយ ថ នេប៊លធី អន្តរជតិ 

៤. េអង កកក  ្របុស ១៩ និស ិត វទិយ ថ នជតិ ភ បរេទស 

៥. គឹម វចិឆិក ្រសី ២៤ និស ិត វទិយ ថ ន ៉ន់  

៦. វេិសដ្ឋ ជលី ្រសី ១៨ និស ិត វទិយ ថ នជតិ ភ បរេទស 

៧. សិុន សុវណ្ណេ ភ ្រសី ២៧ និស ិត កលវទិយល័យ សីុ អឺរ ៉បុ 

៨. សិុន សុវណ្ណតុ  ្របុស ៣៣ និស ិត កលវទិយល័យ យ យសីុដ

 
 
ទីពីរ ខញុំសូមដឹងគុណចំេពះប ្ដ អនក្រ វ្រជវ ្រ ្ដ ចរយ និងមិត្ដភក្ដិទំងអស់ ែដលបនជួយ

ផ្ដល់នូវគំនិតមតិល្ៗអ  ក៏ដូចជេយបល់ និងមតិរះិគន់កនុងន័យ ថ បន េនមុន និងេ្រកយេពលេធ្វើករ
េរៀបចំសរេសររបយករណ៍ និងេធ្វើឱយករសិក េនះកន់ែត្របេសើរេឡើង និងព្រងឹងសមតថភពៃនអនក

៧ រ ៉ងុ ភីង ្រសី ១៨ និស ិត 
វទិយ ថ នវទិយ ្រស្តែថទំ និងអមវជិជ 

្រស្តភនំេពញ 
៨ េសៀម វ ថ រទិធិ ្របុស ២២ និស ិត កលវទិយល័យេមគងគកមពុជ 
៩ ន េលខ ្របុស ២៤ និស ិត កលវទិយល័យពុទធ ្រស្ត 
១០ ន គឹមទីវ ្របុស ២២ និស ិត កលវទិយល័យឯកេទសៃនកមពុជ 
១១ េយន វរីៈ ្របុស ២៥ និស ិត កលវទិយល័យឯកេទសៃនកមពុជ 
១២ ហ៊ន វចិឆិក ្របុស ២៣ និស ិត សកលវទិយល័យបញញ ជតិ 
១៣ វង  ភរុ ំ ្របុស ២៣ និស ិត សកលវទិយល័យបញញ ជតិ 
១៤ នី សុផនិត ្របុស ២៣ និស ិត កលវទិយល័យន័រតុន 
១៥ េម៉ត ៉ ម៉ន ្របុស ២៤ និស ិត កលវទិយល័យន័រតុន 
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្រ វ្រជវកនុង្រសុក។ អនកផ្ដល់េយបល់មនដូចជ Dr Ken Carswell េ ក្រសីNakagawa Kasumi កញញ  
Grusche Michelsen និង កញញ  Mirabelle Yang។ 

  
ទីបី ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះេ ក្រសី Alice Beban ែដលបនជួយខញុំកនុងករែ្រប

ស្រមួលភ អង់េគ្លស និងែកត្រមូវ េផទ ងផទ ត់របយករណ៍្រ វ្រជវេនះ។ 
 
ទីបួន ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះប ្ដ អនក្រ វ្រជវ ្រ ្ដ ចរយ និងមិត្ដភក្ដិទំងអស់ ែដល

បនជួយផ្ដល់នូវគំនិតមតិល្ៗអ  ក៏ដូចជេយបល់កលពីសិក ្រ វ្រជវេលើកមុនែដលយកមកេធ្វើគំរូករ
សិក េនះដូចជ៖ េ ក David Wilkinson េ ក្រសី Sharon Wilkinson េ ក្រសីេវជជបណ្ឌិ ត Wendy 
Freed េ ក្រសី បណ្ឌិ ត Melissa Farley និងេ កេវជជបណ្ឌិ ត េខៀវ សុខ។ ជពិេសស េ ក្រសី Fleur 
Smith ែដលបនជួយខញុំកនុងករែ្របស្រមួលភ អង់េគ្លស និងែកត្រមូវ េផទ ងផទ ត់របយករណ៍្រ វ្រជវ
េលើកមុនឆន ំ២០០៩។ 

 
ទី្របំ ខញុំែថ្លងអំណរគុណចំេពះភរយិរបស់ខញុំ អនក្រសី ងូ៉យ ចនធី ែដលកំពុងែតេមើលករែថទំំកូនៗ

ទំង២ ែដលេធ្វើឲយខញុំមនឱកសមនេពល្រគប់្រគន់កនុងករសិក ្រ វ្រជវឆន ំ២០១៤េនះ។ និងេធ្វើករ
ជួយពិនិតយេទេលើទិននន័យេនេលើក្រមងសំណួរ។ 

 
 ចុងេ្រកយេនះ ខញុំសូមែថ្លងករដឹងគុណអំណរគុណដល់ អនក្រសី សីុវ ឃីម ជអតីត្រគូបេ្រង ន

បឋមសិក មន ក់ ែដលបនចូលនិវត្ដន៍កលពីឆន ំ២០០៨។ គត់ែតងែតមនេមទភពេលើខញុំបទ ជ
ពិេសសែតងែតបរមភ និងយកចិត្ដទុក ក់ែថរក សុខភព ក៏ដូចជសុវតថិភពរបស់ខញុំបទជេដើម។  

 
ខញុំបទរង់ចំទទួលមតិរះិគន់ែកលំអ្រគប់ែបបយ៉ង! 
 
េ ក តុង សុ្របជញ អនុបណ្ឌិ តែផនកសុខភព ធរណៈ 
ទី្របឹក ឯក ជយ ែផនកសុខភព ធរណៈ 
Email: soprach76@gmail.com  
Web: www.soprach.com  
ជធនីភនំេពញ  
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I. េសចក្តីេផ្តើម  
 
១.១. វ អំពីករសិក ្រ វ្រជវ 
សងគមេសដ្ឋកិចច្របេទសកមពុជ ្រតូវបនផ្ល ស់ប្ដូរពីរបបសងគមនិយមមកជរបបមូលធននិយមេនកនុងឆន ំ
១៩៩០។2 រយៈេពលេ្រចើនជង១ទសវត រក៍ន្លះ្របេទសកមពុជបនទទួលនូវអ្រ ខពស់ៃនករេកើនេឡើងែផនក
េសដ្ឋកិចច និងករេកើនេឡើងខពស់ចំេពះស្ដង់ ៃនកររស់េនរបស់្របជជតិេបើេ្រប បេធៀបករអេងកត
្រគួ រ ថន ក់ជតិជេលើកដំបូងកលពីឆន ំ១៩៩៣-៩៤3េទនឹងករេធ្វើសថិតិសិក ថមីៗេនកនុងឆន ំ២០១២។4   

សថិតិផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ(GDP) េកើនេឡើងជមធយម៧,៣ភគរយេនឆន ំ២០១២។5 េបើែផ្អក មរបយ
ករណ៍ជំេរឿនថន ក់ជតិកលពីឆន ំ២០០៨បនបញជ ក់ថអ្រ ចំនួនខពស់ជងេគគឺ្រកុម្របជជន 

 
ែដលមន យុពី៩េទ១៨ឆន ំ (២៤,៥ភគរយៃន្របជជនសរបុ)6 េហើយគឺជ្រកុមែដលអនកវភិគ

្រ វ្រជវេ្រជើសេរ ើសយកមកសិក េនទីេនះ េហើយេនេពលេនះពួកេគមន យុ្របែហលជ១៥េទ២៤
ឆន ំ។្របជជនែដលសថិតកនុង យុេនះកំពុង ែតទទួលយកបទពិេ ធន៍ៃនករផ្ល ស់ប្ដូរយ៉ងេលឿនទំងែផនក
របូ ងកយនិង រមមណ៍េហើយមនបុគគល កនុងក្រមិត យុេនះជេ្រចើនកំពុងែតចូលរមួនិងមនសកមមភព
្របឈមមុខយ៉ងខ្ល ំងកនុងទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ។សថិតេនកនុងចំណុចេនះក៏បនកំណត់ែចងយ៉ង្រតឹម្រតូវ ម
ចបប់អំពីកុមរនិងមនុស េពញវយ័ េ យ្រស្ដី ចេរៀបករបន្រសបចបប់េន យុ១៨ឆន ំចំែណកឯបុរស
េរៀបករបនេន យុ២០ឆន ំ។7 ចំេពះករសិក លកខណៈជតិកនុងេពលថមីៗេនះបនបង្ហ ញឱយេឃើញថេបើ
គិតជមធយមភគបុរសេរៀបករេនកនុង យុសទង់២២,៦ឆន ំ េហើយចប់េផ្ដើមមនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទមុនេរៀប
ករេន យុសទង់២០,៣ឆន ំចំែណកឯ្រស្ដីវញិជទូេទ ចប់េផ្ដើមរមួេភទេនេលើកដំបូងេន យុសទង់២០,៨ឆន ំ
ជមធយមដូច យុេនេពលេរៀបករ។8 
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កនុងេនះក៏េនមនមតិេយបល់ជេ្រចើន ្រតូវបនេលើកេឡើងជំុវញិេដើមកំេណើ តៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់

។អនកជំនញខ្លះបនេលើកេឡើងថទិ ៃនក្តី្រស ញ់មនេដើមកំេណើ តមកពីេ កSt. Valentineជនជតិរ ៉ូ
មំុងមន ក់បនបត់បង់ជីវតិេ យ រករ្របឆំង ច់ខតមិនលះបង់្រគឹស្ដ សន។ គត់ទទួលមរណ
ភពេនៃថងទី១៤ែខកុមភៈ២៦៩ឆន ំ   ្រគឹសគក ជេហើយៃថងេនះ្រតូវបនេគឧទទិសបូជសំ ប់េសចក្ដី្រស ញ់។ 

មិនយូរបុ៉នម នៃថងទី១៤កុមភៈបនក្ល យេទ ជៃថងែដលមនុស ទូេទនំគន េផញើ រៃនេសចក្ដី្រស ញ់ឱយគន េទ
វញិេទមកេហើយSt. Valentineបនក្ល យេទជនិមិត្ដរបូៃនេសចក្ដី្រស ញ់សំ ប់គូេសនហ៍្រគប់របូេហើយៃថង
េនះ្រតូវបនេគកំណត់េដើមបីេផញើពកយកពយនិងកដូមនដូចជផក ជេដើម។9ៃថងSt. Valentine’s Dayបចចុបបនន
បនក្ល យេទជទិ ៃនក្តី្រស ញ់និងជៃថង ែដលមនុស ្រគប់របូបង្ហ ញេសចក្ដី្រស ញ់េទកន់មិត្ដភក្ដិ
និងអនកជទី្រស ញ់។ ច់េរឿងដៃទៗេទៀតបង្ហ ញថ Valentine ្របែហលជ្រតូវបនសម្ល ប់េ យ រ
ពយយមជួយពួក Christians ឲយេគចេចញពីពនធនគររ ៉មំូង (Roman) ែដល វៃ្រពៃផ  និងជ
ពនធនគរែដលពួកេគបនទទួលរងករ យដំនិងទរណុ្ឌ កមម។ េបើ មេរឿងេ្រពងនិទនមួយបនដំ ល
ថ Valentine ែដលជអនកេទសកនុងពនធនគរបនេផញើពកយ              ្វ គមន៍េលើកទីមួយែដលសរេសរថ 
«valentine»  េ យខ្លួនគត់ បនទ ប់ពីគត់បន្រស ញ់្រសីមន ក់ែដលជកូន្រសីេមគុកែដលបនេទេមើល
គត់កនុងអំឡុងករឃំុខ្លួនគត់។ មុនេពលគត់ ្ល ប់ េគសង ័យថគត់បនសរេសរលិខិតមួយែដលមន
ហតថេលខថ «ពី Valentine របស់អនក» ែដលេនះជឃ្ល េនេ្របើរហូតដល់សព្វៃថងេនះ។ េបើេទះបីជករពិត
ពីេ្រកយ ច់េរឿងៃនេរឿង្រពងនិទន Valentine មិនមនភពចបស់ ស់ក៏េ យក៏ ច់េរឿងទំងអស់
សងកត់ធងន់អំពីលកខណៈរបស់គត់ថគួរឲយ ណិតនិងជវរីបុរសេហើយសំខន់បំផុតេនះគឺជតួអងគរែូមនទិក
មួយ (តួអងគេវទនរមមណ៍)។ េនចេន្ល ះឆន ំ១១០០និង១៥០០្របែហលេ យ រែតេករ ្តិ៍េឈម ះេនះ Valentine 
 បនទ ប់ពីករ ្ល ប់បនក្ល យជមនុស មន ក់កនុងចំេ មមនុស ែដលមន្របជ្របិយភពបំផុតកនុង្របេទស
អង់េគ្លស និងប ងំ។10 

 
ទិ ៃនក្តី្រស ញ់្រតូវបនេគទទួល គ ល់ទូទំងពិភពេ ក។ ចំែណកឯទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនកនុង

្រពះ ជ ច្រកកមពុជវញិេទើបែត្រតូវបនេគេធ្វើេឡើង  ជពិេសសេពញនិយមយ៉ងខ្ល ំងកនុងចំេ ម       
យុវវយ័ែដលពួកេគែតងែតជូនផក កដូនិងកតជូនពរឱយគន េទវញិេទមក្រពមទំងចំ យេពលេដើរកំ ន្ដ
ជមួយនឹងគូេសនហ៍និងមិត្ដភក្ដិេនទី្រកុងនន។11ជទូេទេគសេងកតេឃើញថយុវជនេន្របេទសកមពុជមន
ឱកសកនុងករេដើរកំ ន្ដជ្រកុមនិងមនទំនក់ទំនងនឹង សងគមខងេ្រកេ្រចើនជងយុវនរែីដល្រតូវេនែត
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Retrieved February 12, 2008 from http://www.pictureframes.co.uk/pages/saint_valentine.htm 
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Retrieved February 12, 2008 from http://www.history.com/content/valentine/history-of-valentine-s-day 
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 “…Meeting with a few young men, in the front of Preah Monivong high school in town of Battambong  
province, who are buying flowers for their girl who are classmates to express their love. At the evening, there 
were a traffic jams along the Sankae river because young people bought flowers on the streets.”  
Kranhong. (2008, Feb. 15). This Valentine’s Day There Were Not A Group of Students Who Sold Flower To 
Support Orphanages. Reak Smey Kampchea, p. 2b.      
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កនុងផទះេដើមបីបំេពញកិចចករងរេនផទះ។យុវនរមីនឱកសភគេ្រចើនេចញេទខងេ្រកែតេនេពលមនពិធី
បុណយចូលឆន ំ្របៃពណីជតិែខមរនិងពិធីបុណយអំុទូកជេដើមែតបុ៉េ ្ណ ះ។12េ យ រែតទំេនរេទរកករែក
ែ្របថមីៃនសងគមែបបសមភ រនិយមេធ្វើឱយយុវវយ័េន្របេទសកមពុជ កំពុងឈ្លក់វេង្វងជមួយនឹងភពេជឿន
េលឿនកនុងទី្រកុងនិងេសរភីពកនុងករមនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទកន់ែតខ្ល ំងជមុន។13 

 
១.២. ចំណុចៃនបញ្ហ  

្របេទសកមពុជ្រតូវបនេគទទួល គ ល់ថ បនទទួលេជគជ័យេនកនុងករតសូ៊្របយុទធ្របឆំងនឹងេម
េ គេអដស៍និងជមងឺេអដស៍។ ្រតូវបនេគ  េធ្វើករប៉ន់ ម នថអ្រ េ្រប៉ ៉ឡង់កនុងចំេ មមនុស េពញវយ័
ែដលមន យុចប់ពី១៥េទ៤៩ឆន ំមនអ្រ ចុះទប   ពី១,២ភគរយកនុងឆន ំ២០០៣េទ០,៧ភគរយកនុងឆន ំ
២០១៣។14   កមមវធីិេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ១០០ភគរយកំពុងេដើរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករចូលរមួកត់
បនថយេ្រប ៉ឡង់ៃនេមេ គេអដស៍។បុរសជេ្រចើនេទៀតែដលសថិតេនកនុង្រកុមសង់ទីនីលបនបញជ ក់ថ ករ
េ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេនេពលរមួេភទជមួយៃដគូ      មនករេកើនេឡើងជងឆន ំមុនេបើែផ្អកេទេលើករ
អេងកត ទ បសទង់ៃនBehavioral Sentinel Survey។           េទះជយ៉ង ក៏េ យក៏ករេ្របើ្របស់េ្រ ម  
អនម័យជមួយនឹងៃដគូេសន េនែតសថិតេនកនុងអ្រ ទបេនេឡើយ។ភពដូចគន ៃនករេ្របើ្របស់េ្រ ម
អនម័យជមួយនឹងៃដគូរសង រ គឺ ៣៩,៤ភគរយ េនឆន ំ២០១០     ែដលកនុងចំេ មអនកែដលមនៃដគូរ
មួយ ឬក៏ពីរនក់។ 15 

 
េ្រប ៉ឡង់ៃនជមងឺឆ្លង មេភទសថិតេនកនុងអ្រ ដែដលដូចគន េទនឹងឆន ំ២០០១ េបើេទះបីជមនករ

ពយយមកនុងករបេងកើនេស កមមករពរពយបល និងបងក រេមេ គឆ្លង មេភទសំ ប់្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទយ៉ង
ក៏េ យ។16ករសិក ្រ វ្រជវរបស់េ ក្រសីTarr បនសងកត់ធងន់េ យេសនើេឡើងថេយើង្រចន

េចលបរបិទេផ ងៗែដលមនុស េពញវយ័មនទំងនរវីយ័េកមង និង្រស្ដីេនលីវសុទធែតមនទក់ទងនឹងករ
្រប្រពឹត្ដទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ។17 ឱកសថមីៗនឹងករផ្ដល់េសរភីពកន់ែតខ្ល ំងដល់យុវវយ័បង្ហ ញឱយេឃើញពី
លទធផលៃនករផ្ល ស់ប្ដូរបទ ្ឋ នសងគមផងែដរ េ យយុវជនភគេ្រចើនងកមករកៃដគូសង រជជងករ
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Forum Syd.p. 10. 
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្រគន់ែតចំនយ្របក់េដើមបីរមួេភទ។18ករណីពន្លូតកូនេ យគម នសុវតថិភព េនកនុង្របេទសកមពុជេនែតជ
មូលេហតុចំបងជំុវញិករណីៃនអ្រ មរណរបស់្រស្ដីម (២០-២៩%)។19 ថ្វីេបើមនចបប់រលូំតកូនេនកនុងឆន ំ
១៩៩៧ក៏េ យ។20 

 

ករសិក ែបបគុណភពវស័ិយមួយ ែដលបនេរៀបចំេឡើងេ យ កលវទិយល័យAssumption 
ៃនទី្រកុងបងកកបនេលើកេឡើងថ ចំនួនមួយភគ្របំៃនេកមងជំទង់នឹងមនកររមួេភទេនទិ ៃនក្តី         
្រស ញ់។21ករពិភក ជ្រកុមជំុវញិបញ្ហ ៃនកររមួេភទកនុងចំេនមយុវវយ័េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ កនុង ជ
ធនីភនំេពញែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើង សមគមអងគករអភិវឌ ន៍សុខភព្របជជន(PHD)បនេលើកេឡើង
ជសំណួរអំពីេ្រគះថន ក់ៃនករមនសកមមភពផ្លូវេភទរបស់យុវវយ័ េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់និងផលប៉ះពល់
ជអវជិជមនែដល ចេកើតមន។22 

 
របកគំេហើញទិ ៃនក្តី្រស ញ់កលពីេលើកមុន23 បនទទួល គ ល់ថ ៃដគូសង ររបស់យុវវយ័មិន

បនយល់យ៉ងចបស់អំពី្របវត្តិេដើមៃថងបុណយសង រ      ែតឥឡូវេនះែបជមន្របជ្របិយភពកនុងចំេ ម 
យុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរេនតំបន់ទី្រកុងៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េទះបីជពួកេគទទួល

គ ល់ថ េចញមកពីវបបធម៌បរេទសក៏េ យ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យ។ លទធផលបនបង្ហ ញថ ជង
ពក់ក ្ត លៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយកនុងករសិក េនះគឺរកី យកនុងកររមួេភទ        េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ 
េទះយ៉ង ក៏េ យក៏មនបីបួននក់បត់បង់្រពហមចរយ៍ីរបស់ពួកេគ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យក៏ភគ
េ្រចើនពួកេគ បនេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ្របែហលជេយងេទ មករេកើនេឡើងៃនចំេណះដឹងែផនក
ខងសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ ក៏មួយចំនួនេនមនករបងខំកនុងកររមួេភទេនៃថងេនះែដរ។ 

ក់ដូចជមនករខ្វះខតករយល់ដឹងពីឪពុកម្ត យ អំពីសកមមភពផ្លូវេភទរបស់កូនៗពួកេគ និងេឆ្លើយតប
េទនឹងករខ្វះខតេបើកទូលំទូ យកនុងករទំនក់ទំនងបញ្ហ ផ្លូវេភទេនះ។ ករសិក េនះក៏បនផ្តល់អនុ
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សន៍ផងែដរកនុងករអេងកតបន្តេទៀតេទេលើបរមិណវស័ិយ កនុងចំេ មយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិ
បងគួរ េដើមបីឲយ កន់ែតជក់ ក់ែថមេទៀត។24 មួយឆន ំេ្រកយមក ករសិក ែបបបរមិណវស័ិយស្តីអំពី
េសន  និងទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ បទពិេ ធន៍        និង     ែផនកររបស់យុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ 
ស្រមប់ទិ ៃនក្តី្រស ញ់នេពលខងមុខេនះឆន ំ២០០៩ េន ជធនីភនំេពញ បនរកេឃើញថ ១២,៤ភគ
រយៃនយុវវយ័បនបញជ ក់ថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទ និង១៤,៣ភគរយ ៃនយុវវយ័ែដលមនគូរសង រ បន

បញជ ក់ថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទជមួយនឹងសង រពួកេគ េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នេពលខងមុខេនះ។25 

េហតុដូេចនះេហើយ ករសិក ្រ វ្រជវេនេពលេនះ្រតូវបនេរៀបចំេដើមបីេធ្វើករពិនិតយ ម នែបប
បរមិណវស័ិយ េដើមបីេ្រប បេធៀបលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ កលពី្របំឆន ំមុន។ ករសិក េនះគឺែស្វងរកនូវ
សំណួរ្រ វ្រជវជក់ ក់មួយ៖  

 
េតើែផនករអ្វី ែដលយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរេនទី្រកុងភនំេពញមនគេ្រមងរមួេភទ កនុង

កររមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ? 
 
១.៣. េគលបំណងៃនករសិក  
 កមមវតថុជគន្លឹះៃនករសិក េដើមបីពិនិតយ ម ន និងេធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយនឹងករសិក ែបប
បរមិណវស័ិយឆន ំ២០០៩គឺ៖  
 -េដើមបីេធ្វើករែស្វងយល់ដឹងបែនថមេទៀតអំពីទំនក់ទំនង និងឥរយិបថផ្លូវេភទរបស់យុវវយ័ ែដល
មន្រទពយសមបត្តិបងគួរ និងែផនកររបស់ពួកេគេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ។ 

-េដើមបីយល់ដឹងេទេលើទស នៈៃន កបបកិរយិរបស់ឪពុកម្ត យរបស់យុវវយ័ទំងេនះចំេពះៃថង
បុណយសង រនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ។ 
 
១.៤. េសចក្តីសំខន់ៃនករសិក  
 ករសិក ែបបបរមិណវស័ិយ្រតូវបនបំេពញជមួយនឹងចំនួនសំ កដ៏េ្រចើន (ចំនួនសរបុ ៧១៥ 
នក់) ៃនយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរេនទី្រកុងភនំេពញ      ែដលបនបំេពញនូវក្រមងសំណួរអំពីបទ
ពិេ ធន៍របស់ពួកេគ    និងទស នៈរបស់ពួកេគចំេពះទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ។ 
របកគំេហើញ និងអនុ សន៍ទំងអស់េនះនឹងផ្តល់េទដល់ ថ ប័នពក់ព័នធ   និងបុគគលែដលពក់ព័នធដូចជ 

ជញ ធរែដនដី ្របព័នធផ ព្វផ យ ឪពុកម្ត យ និងអនកដឹកនំកមមវធីិសុខភពបន្តពូជ    និងសុខភពផ្លូវេភទ។ 
ថ ប័នែដលពក់ព័នធទំងេនះ ចេរៀបចំេធ្វើអន្ត គមន៍េនៃថងបុណយសង រេនះទន់េពលេវ  និងសំ ប់

យុវវយ័ឲយមនចំេណះដឹងទូលំទូ យបែនថមេទៀត េធ្វើករ្របុង្របយ័តនេនៃថងេនះ។ ករអេងកតេនះក៏ជមគគុ-
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Ibid. pp. 23-24. 
25

Soprach, T. (2010).Love and sexual relationships: experiences and plans of middle class young people  
regarding the upcoming Valentine’s Day in Phnom Penh in 2009.Independent Researcher. 
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េទសន៍នំផ្លូវ សំ ប់អនក្រ វ្រជវដៃទេទៀត កនុងករេរៀបចំសិក លម្អិតបែនថមេទៀតអំពីឥរយិបថផ្លូវេភទ
របស់យុវវយ័។ របកគំេហើញទំងេនះនឹងផ្តល់ព័ត៌មនេទយុវជន និងជួយពួកេគឲយយល់ដឹងពីឥរយិបថផ្លូវ
េភទរបស់ពួកេគ កនុងករទំនក់ទំនងេន្រពឹត្តិករណ៍ទិ េនះ។ 
 
១.៥. ្រពំែដន និងកំរតិៃនករសិក  
ឧបសគគៃនេពលេវ   

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េដើមបីេធ្វើកររកុរកនូវរបកគំេហើញបែនថមេទៀតពីករ
សិក ្រ វ្រជវេលើកមុន។ េពលេវ  ែដល ចេធ្វើបនតិចតួចកនុងករ នឯក រ្រ វ្រជវមុនៗ អនក
្រ វ្រជវេនះមនកររវល់ជមួយនឹងកិចចករទី្របឹក ឯក ជយ និងសរេសរអតថបទវភិគសងគម។ 
 
ឧបសគគៃនែផនកហិរញញវតថុ 

ករអេងកតេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ថវកិផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធផទ ល់ ែដលបនមកពីករេធ្វើករជទី
្របឹក ឯក ជយ និងករសរេសរអតថបទវភិគសងគមឲយកែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍។ េហតុដូចេនះេហើយថវកិ្រតូវ
មនក្រមិតបំផុត និងអនកនិពនធមិន ចេ្រជើសេរ ើសយកអនក្រ វ្រជវនន ែដលមនវជិជ ជីវៈ និងគុណ
សមបត្តិខពស់សំ ប់កនុងករសិក េនះេទ។ 
 
្របជជនេគលេ  

មរយៈបទពិេ ធន៍ និងករ នករសិក ពីមុនៗមក និង មរយៈករអេងកត អនក្រ វ្រជវ
បនសេ្រមចចិត្តេ្រជើសេរ ើសយកយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ ែដលមន យុពី១៥េទ២៤ឆន ំ ែដល
បនេទេលងេនសួនចបរ មដងទេន្លេនទី្រកុងភនំេពញ ដូចគន េទនឹងករសិក េនឆន ំ២០០៩។  េហតុ
ផលកនុងករេផ្ត តេទេលើ យុទំងេនះគឺ WHO/UNICEF (1998) បនកំណត់យុវជនគឺមន យុពី១៥ដល់
២៤។26 ករសិក ្រ វ្រជវេនះ មិនេផ្ត តេទេលើ្រកុមេភទទីបីេទ (្រកុមេខទើយទំង្រសី ទំង្របុស ែដលរមួ
េភទដូចគន )។ 
 
ក្រមងសំណួរែដលមនរចនសមព័នធ្រតូវបនេរៀបចំរមួទំងែផនកករយល់្រពមផ្តល់ព័ត៌មន 

អនក្រ វ្រជវបនេរៀបចំក្រមងសំណួររចនសមព័នធជភ អង់េគ្លស េដើមបីទទួលករផ្តល់ជ
េយបល់ពីទី្របឹក នន េហើយបនទ ប់មកក្រមងសំណួរបនែបកេចញជបួនែផនក ្របេភទទីមួយយុវវយ័
្របុសមនគូសង រ ្របេភទទីពីរយុវវយ័្របុសមិនមនគូសង រ ្របេភទទីបីយុវវយ័នរមីនគូសង រ និង
្របេភទទីបួនយុវវយ័នរមិីនមនគូសង រ ែតមន១៨សំណួរដូចគន ។ ករសិក េនះ គឺមនទ្រមង់ដូចគន េទ
នឹងករសិក ពីមុន បុ៉ែន្តមនសំណួរបី ឬបួន ែដល្រតូវបនែកែ្រប។ ក្រមងសំណួរ្រតូវបនបកែ្របជភ
ែខមរ និងភ អង់េគ្លស។  

                                                            
26
	Ramage, I. (2004). CambodiaBaselineSurvey.PhnomPenh: RHIYA Project, EU/UNFPA. p.5. 

6



 
 

ក្រមងសំណួរ ្រតូវបនេរៀបចំេ យមនសំណួរខ្លះ គឺសួរជក់ ក់េទនឹង្របេភទអនកផ្តល់ចេម្លើយ។ 
ដូចជ៖ សកមមភពេសន  ែដល្រតូវបនសួរស្រមប់ែតអនកែដលមនគូរសង រ។      ស្រមប់យុវវយ័្របុស 
ែដលេឆ្លើយថ «បទ» នឹងមនែផនកររួមេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ ្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់
ពួកេគមិនយល់្រពមកនុងកររមួេភទ េតើពួកេគនឹងេធ្វើអ្វី? ដូចគន េនះែដរ      ករណីសំណួរចំេពះយុវវយ័្របុស 
អំពីសំណួរ «កររមួេភទជមួយនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ» និង «បូក» ករចប់រេំ ភេសពសនថវៈ េ យ្រកុមយុវ
វយ័ទំេនើង។ យុវវយ័្របុស ្រតូវបនសួរ្របសិនេបើពួកេគចូលរមួ «បូក» រយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះ។ ករ
សិក េនះ្រតូវបនេរៀបចំ េដើមបីេធ្វើករពិនិតយ ម ននូវទិននន័យករសិក ពីមុនចំេពះយុវវយ័្របុស ែដល
បនចូលរមួ «បូក» និងេដើមបីរកបែនថមេទៀត ្របសិនេបើយុវវយ័្របុស ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ បុ៉នប៉ងបងខំ
មិត្ត្រសីរបស់េគ េដើមបី «បូក»។      
  
ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

អនកជំនួយករ្រ វ្រជវទំងអស់ ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លរចួេហើយអំពីករអប់រែំផនកសុខភពបន្ត
ពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ េហើយពួកេគមនបទពិេ ធន៍ជមិត្តអប់រមិំត្ត ៃនសមគម អភិវឌ ន៍សុខភព
្របជជន (PHD) ផងែដរ។  បទពិេ ធន៍ទំងេនះេធ្វើឲយពួកេគមនយុទធ ្រស្តងយ្រសួលកនុងករទំនក់
ទំនងជមួយនឹងយុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរេនកនុង ជធនីភនំេពញ។ ជមួយនឹងករេធ្វើករឲយចង
ចំេឡើងវញិ អនក្រ វ្រជវបនផ្តល់នូវវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសថមីៗែថមេទៀតរមួទំង     េគលបំណង 
វធីិ ្រស្ត ករេ្រជើសេរ ើសសំ ក បេចចកេទសកនុងករ្របមូលទិននន័យៃនករបំេពញក្រមងសំណួរេ យ
ខ្លួនឯង ករសែម្តងតួ ៃនករសមភ សន៍េ យទល់មុខជមួយេភទដូចគន  (កនុងករណី ែដលអនកផ្តល់ចេម្លើយ
មិន ច នក្រមងសំណួរបន) និងេធ្វើករ កលបងជមួយក្រមងសំណួរែដលបន្រពងទុក។ វគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លេនះគឺេធ្វើេន្រពឹកៃថងេ រ ៍ ទី១៨ ែខមក  ២០១៤។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ អនកសម័្រគចិត្ត
បញចូ លទិននន័យខ្លះមនបទពិេ ធន៍កនុងករបញចូ លទិននន័យេទកនុងកមមវធីិ SPSS 18.0 ក៏អនក្រ វ្រជវេន
ែតផ្តល់េសចក្តីែណនំកំពុងែតអនុវត្តន៍ផងេទ្របធន្រកុម ែដលជអនកបេចចកេទសខងព័ត៌មនវទិយែដរ។  

 
អនកជំនួយករ្រ វ្រជវបនែចករែំលកបទពិេ ធន៍បនទ ប់ពីករ្របមូលទិននន័យ 

អនកជំនួយករ្រ វ្រជវទំងអស់បន យករណ៍ នូវវធីិ ្រស្ត ែដលមនមនុស មួយចំនួនបន
បដិេសធន៍មិនចូលរមួកនុងករេធ្វើករអេងកតេនះេទ ចំនួនសរបុគឺ១៣នក់។ េហតុផលទំងេនះបនផ្តល់ករ
អះ ងកនុងករចូលរមួគឺអនកខ្លះមនករ្របញប់្របញល់េទផទះ  អនកដៃទេទៀតនិយយថ មិនមនេពល
្រគប់្រគន់កនុងករបំេពញ រមួឺយក៏រវល់ជែជកគន  រក៏ឺញំុ រ។ ជទីបញច ប់េនះ េនៃថងទីមួយៃនករ
្រ វ្រជវ បិ៊ច្របំេ្របើមិន្រគប់្រគន់េទសំ ប់មួយ្រកុមធំ។  

 
អនកសមភ សន៍ បនរកេឃើញថ មនករលំបកកនុងករេទជួបជមួយនឹងៃដគូសង រមួយចំនួន 

ែដលអងគុយស្អិតជប់គន  េហើយេ បគន  និងេថើបគន ។ ្រកុមខ្លះមិន្រតូវបន ប់បញចូ លេ យ រពួកេគមន
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យុេ្រចើនេពក។ េទះយ៉ង ក៏េ យអនកសមភ សន៍បន យករណ៍អំពីករបដិេសធន៍ េហើយផ្តល់ពួក
េគនូវសំណួរផងែដរ េហើយ ក់ េនកនុងេ្រ មសំបុ្រតយ៉ងសមង ត់។មនករណីមួយ មិត្តភ័្រករបស់អនកផ្ត
ល់ចេម្លើយ ន បនទ ប់មកគត់គូសចេម្លើយដ៏សមរមយេនកនុង្របអប់េ យខ្លួនគត់ផទ ល់។ 
 
ករបញចូ លទិននន័យេនកនុងកមមវធីិ្របព័នធ SPSS  និងលុបទិននន័យ ែដលមិន្រតឹម្រតូវ 

កនុងកំឡុងេពលបញចូ លទិននន័យ និងករលុបទិននន័យែដលមិន្រតឹម្រតូវ មនចំនួនសរបុគឺ៥ភគរយ
ៃនចំនួនទិននន័យែដលបន្របមូលសរុប (៣៦ កនុងចំេ ម៧៥១ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយសរបុ)  មិន្រតូវបន
ទទួលយកេទ គឺេ យ រខ្វះខត ករបំេពញក្រមងសំណួរមិនេពញេលញ។ ករសិក េនះ ចឆ្លុះ
បញច ំងេទេលើអ្រ ខពស់ៃនក្រមងសំណួរមិនេពញេលញ េនេពល ែដលេ្របើវធីិ ្រស្ត ករបំេពញ
េ យខ្លួនឯង។  

 
ករបកែ្រប 

េ យ រភ អង់េគ្លសមិនែមនជភ ទីមួយរបស់អនក្រ វ្រជវេទ ដូេចនះករបកែ្របរ ងែខមរ 
និងភ អង់េគ្លសគឺបញ្ហ ែតងែតេកើតមនេឡើងជពំុខន និង ងយ្រសួលកនុងករបត់បង់នូវអតថន័យ
ខ្លះ។ ែតេទះយ៉ង  េដើមបីេជៀស ងបញ្ហ អស់ទំងេនះ អនក្រ វ្រជវបនខិតខំេផទ ងផទ ត់កនុងករបក
ែ្របជមួយនឹងអនកេ្របើភ េដើមកំេណើ ត ែដលបនជួយកនុងករែ្របស្រមួល នូវរបយករណ៍េនះ។ បនទ ប់
ពីរបយករណ៍ជភ អង់េគ្លស្រតូវបនបញច ប់ អនកនិពនធ និងជំនួយករបកែ្របជភ ែខមរបន្តករបក
ែ្របជភ ែខមរ ែដលជភ កំេណើ តរបស់ខ្លួន។  
 
១.៦.អតថន័យៃនពកយគន្លឹះ 
 
សង រ៖ េបើកំណត់ មអតថន័យេដើមវញិេ្របើចំេពះ្រស្ដី មន ក់ែដលបនភជ ប់ពកយរចួេហើយ។ 

សំ ប់ភ និយយជទូេទវញិសំេ េទេលើ្រស្ដី មន ក់ែដលមនទំនក់ទំនងេសន  
ជមួយបុរស មន ក់រចួមកេហើយ។បុ៉ែន្ដបចចុបបននេនះពកយេនះ្រតូវបនេគសំេ េទេលើ 
ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទេហើយមនែត២៥ភគរយបុ៉េ ្ណ ះែដល ចឈនេទដល់ករេរៀប 

ពហ៍ពិពហ៍។[និស ិត្របុស] 27 
 
សង រ៖ ពកយេនះ្រតូវបនេគេ្របើ្របស់េនេពលអនក មន ក់មនេសចក្ដីេសន ចំេពះគន េទវញិ 

េទមក។សំ ប់ករនិយយជទូេទវញិេនេពលករេ្របើពកយេនះមនន័យថេគទំង 
ពីរ ចនឹងឈនេទដល់ ពហ៍ពិពហ៍ឬមិន ច។[និស តិ្រសី] 28 

                                                            
27

Wilkinson, D.J. and Fletcher, Op cit., p. 9. 
28

Ibid. p. 10 
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សង រ៖ សំ ប់គូេសនហ៍មិត្ដ្របុសមិត្ដ្រសី29 

 
យុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ៖  គឺនិយយេយងេទេលើយុវវយ័ ែដលមនសេម្ល កបំពក់ៃថ្លៗ ដូច 

ែដលេយើងបនសេងកតអត្តចរកិរបស់ពួកេគ និងកយវកិរ ពួកេគេមើលេទទំនង
ជ «ឡូយឆយ» ជលកខណៈបុគគល រជឺ្រកុមរបស់ពួកេគ។ ជទូេទពួកេគមនមូ៉
តូ និងរថយន្តទំេនើបៗ។30 

 
អតថន័យៃនពកយ   «ភពទុកចិត្ត » ឬ «ភពេជឿជក់» ៖ 

បក្រ យអំពីលកខណៈៃនទំនក់ទំនងជមួយនឹងគូេសនហ៍។“កនុងេនះរមួមនភព 

េ ម ះ្រតង់ជួបគន មរយៈ្រកុម្រគួ រឬមិត្ដភក្ដិ នៈកនុងសងគមករងរហរញិញវតថុ 
របូ ងលកខណៈសមបត្ដិនិងភពបរសុិទធ។សំខន់ ស់ែដល្រតូវកត់ចំ ំថយុវវយ័ឱយ 
តំៃលគូេសនហ៍របស់ខ្លួនគួបផ ំជមួយនឹងលកខណៈអត្ដចរតិេដើមបីបេងកើនភពទុកចិត្ដរ ងគូ 

េសនហ៍។េទះបីជយុវវយ័េ្របើលកខណៈវនិិចឆ័យជេ្រចើនេដើមបីេធ្វើករវនិិចឆ័យេទេលើភពេជឿ 
ទុកចិត្ដក៏េ យក៏ពួកេគ ក់ដូចជេមើលរលំងេទេលើលកខណៈវនិិចឆ័យមួយចំនួនេទៀត 

ែដលជួយេធ្វើឱយពួកេគ ចកត់បនថយេ្រគះថន ក់ជមងឺឆ្លង មេភទនិងេមេ គេអដស៍។”31 

 
អតថន័យៃនពកយ «ករមនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ េ យគម នករយល់្រពម» ៖ 

កនុងេនះមនសកមមភពពយយមបុ៉នប៉ងរេំ ភករប៉ះពល់ ទ បអែង្អលេ យគម ន 

ករយល់្រពមកររេំ ភបំពនដូចជករេ្របើពកយសំដីករបងខំឱយេមើលវេីដអូ ស 

ភសន៏ករចប់រេំ ភទំងកំេ លករបងខំឱយរមួេភទ...។ល។32 
 
បូក៖ បូក មន័យធមម ឬគណិតវទិយគឺជករបែនថម។សំ ប់ពកយរបស់្រកុមយុវវជនទំេនើងសំេ េទ
េលើ៖ 

១. បូកជទូេទេកើតេឡើងបនទ ប់ពីយុវជនមន ក់ឬ២នក់េទចរចរពីតំៃលជមួយ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទ 
ឬករចូលលុយគន េដើមបីេរៀបចំរមួេភទជមួយ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទមន ក់េនះ។ 

                                                            
29

 The researcher decides to use all these words are the same meaning for this study. 
30

ជំនួយករ្រ វ្រជវទំងអស់បនែចករែំលកបទពិេ ធន៍ពួកេគ មរយៈេធ្វើករងរជមួយនឹងយុវវយ័ ែដលមន្រទពយធនមធយមកនុងកំឡុង 
េពលបណ្តុ ះប ្ត លករសិក ្រ វ្រជវេនៃថងទី២៥ ែខមក  ឆន ំ២០០៩។  

31
Longfield, K., Klein,M. and  Berman, J. (2002). Working Paper No. 51: Criteria for trust and how trust  

affects sexual decision-making among youth,Washington, DC: PSI Research Division, p. 5. 
Retrieved December 24, 2008 fromhttp://www.psi.org/research/wp/WP51.pdf 

32
 Jejeebhoy, J.S. and Bott, S. (2003). South & East Asia: Non-consensual sexual experiences of young people:  

A review of the evidence from developing countries, No.16. New Delhi: Population Council. pp. v-3. 
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២. បនទ ប់មកេទៀតយុវជនទំងេនះយក្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទមន ក់េនះេទស ្ឋ គរឬផទះសំ ក់ 

ែដលមនមិត្ដភ័្រកមួយចំនួនេនកនុងបនទប់រចួេហើយនិងកំពុងរង់ចំរមួេភទ(ឬែដលនឹងមកដល់)។ 
៣.េពលេនះយុវជនចប់េផ្ដើមបងខំ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទេនះេដើមបីរមួេភទម្ដងមន ក់ៗេហើយខ្លះពីរេទ 

បីដងកនុងមួយយប់េនះ។ជេរឿយៗពួកយុវជនទំងេនះែតងែតេ្របើអំេពើហឹង េទេលើ្រស្ដីរកសីុផ្លូវ
េភទេនះ។ 
៤. ពួកេគេសទើរែតទំងអស់បននិយយថេនះមិនែមនជអំេពើចប់រេំ ភេសពសនធវៈេនះេទ 
ពីេ្រពះពួកេគបនបង់លុយរចួេទេហើយ។33 

 
II.សេងខបៃនករសកិ មុនៗ អំពីឥរយិបថៃនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទេន្របេទសកមពជុ 
 

វបបធម៌របស់្របេទសេ កខងលិចសនមត់សមភព រ ងកររមួេភទនិងសិទធិេសមើគន កនុងករេ្រជើស
េរ ើសៃដគូេសន កនុងទំនក់ទំនងៃនកររមួេភទមុនេពលេរៀបករ។ វបបធម៌របស់្របេទសេ កខងលិច្រតូវ
បនេគទទួល គ ល់ថមនលកខណៈបុគគល និងឯក ជយេហើយទំងបុរសនិង្រស្ដីនឹង្រតូវទទួលបនឱកស
េសមើគន កនុងករេធ្វើអ្វីេទ មែដលេគចង់េធ្វើ។ កនុងេនះក៏មនអនកកន់ សន្រគឹស្ដខ្លះរក ភពបរសុិទធរហូត
ដល់ពួកេគេរៀបករេហើយមិនែតបុ៉េ ្ណ ះពួកេគក៏នឹងរក ភក្ដីភពចំេពះ ្វ មីភរយិរបស់េគេទៀតផង។34

េនសហរដ្ឋ េមរកិ ្រ ៃន្រស្ដីមនៃផទេពះ ែដលមនវយ័េកមងធ្ល ក់ចុះទបចប់ ំងពីឆន ំ១៩៩១បុ៉ែន្ដេន
ែតរក កំរតិខពស់េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងជតិ សន៍ ែដលខ្ល ំងែផនកឧស ហកមមដៃទេទៀត។ េកមង្រសីែដល
មន យុចប់ពី១៥េទ១៩ឆន ំជិត១ ននក់ ែដលមនៃផទេពះជេរៀង ល់ឆន ំឬមន្របែហល២០ភគរយ
ៃន្រស្ដីវយ័េកមងសថិតកនុង្រកុម យុេនះែដលសកមមកនុងកររមួេភទ។ ភគេ្រចើនៃន្រស្ដីមនៃផទេពះទំងេនះ
សុទធែតមិនបនេ្រគងទុកទំងអស់េហើយអនកម្ដ យវយ័េកមងទំងអស់េនះ ្រតូវផ្អ កករេរៀនសូ្រតនិង្រតូវករ
កិចចសេ្រងគ ះជ ធរណៈ្រពមទំងរស់េនកនុងភព្រកី្រក។35 ជង៤១ភគរយៃនយុវវយ័្របុស និង២៣ភគ
រយៃនយុវនរ ីៃនអនកចូលរមួកនុងករសិក ថន ក់ជតិបន យករណ៍ថ      ពួកេគមនភពសកមមកនុងកររមួ 
េភទ។ យុខុសគន ជមួយនឹងៃដគូររមួេភទេលើកទីមួយ ែដលែ្រប្របួលេទ មេភទ ជមួយនឹងបុរស បន
យករណ៍ថ មិនមន យុខុសគន េទ និងៃដគូររមួេភទរបស់្រស្តី គឺមន យុមធយមបង្របំឆន ំ។  

 

                                                            
33

Wilkinson, D.J., and Fletcher, G. (2002).Sweetheart Relationship in Cambodia: Love, Sex & Condoms  

in the time of HIV, Phnom Penh: PSI. 
Bearup, L.S. (2003). Paupers and Princelings : Youth Attitudes Toward Gangs, Violence, Rape, Drugs,  

and Theft. Phnom Penh:GAD/C. 
Soprach, T. (2004).GANG RAPE: The Perspective of Moto-Taxi Drivers across  

Cambodia. Phnom Penh: Playing Safe Project, CARE Cambodia, EU/UNFPA. 
34

Soprach, T. (2008).The Impact of Premarital Sex Among Young People in Cambodia. Phnom Penh:   
University of Cambodia.p. 8. 

35
Stern, A. (2008, November 3). Study Links Teen Pregnancy To Sexy TV Shows in US. Reuters. Retrieved               

               December 10, 2008 from http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE4A20HL20081103 
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ករ ទ បសទង់្រ វ្រជវែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ កលវទិយល័យ Assumption អំពីឥរយិបថៃនករ
មនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទរបស់េកមងជំទង់្របែហលជ២.៣៨៤នក់  កនុងទី្រកុងបងកកស្រមប់ទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ឆន ំ២០០៨ខងមុខេនះបនបង្ហ ញឱយេឃើញថ េកមងជំទង់ចំនួន១ភគ៥ែដលមនទំនក់ទំនងផ្លូវ
េភទេហើយ្របែហល១៥,៤ភគរយធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍កនុងកររមួេភទ។ េនកនុងេនះចំនួន៥៨,៨ភគរយ
បននិយយថេពលខ្លះពួកេគក៏មនកររមួេភទែបបសុវតថិភពផងែដរ ខណៈេពលែដលចំនួន២១,១ភគ
រយេទៀតមិនធ្ល ប់េ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេនះេទ។36 ្រពឹត្តិករណ៍ៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់មិនែមនមនេកើត
េឡើងែតេនទី្រកុងភនំេពញេទ េ យយុវវយ័ បុ៉ែន្តក៏េកើតមនេឡើងេនទី្រកុងេខត្តបត់ដំបងែដរ។ េនៃថងេនះ
ែដរ អតថបទបនពិព័ណ៌នថ៖ «្រកុមយុវវយ័ បនឲយផក មួយ ឬក៏វតថុអនុស វរយ៍ីេផ ងៗេទសង ររបស់េគ 
ឬមួយក៏មិត្តភ័្រករបស់ពួកេគេន មដងវថីិ េហើយបនទ ប់មកពួកេគឈនេទដល់េទេដកេនផទះសំ ក់ 
ែដលភគេ្រចើនបំផុតគឺយុវវយ័ និងសិស  ែដលមន យុពី១៥-២០ឆន ំ។ មរយៈព័ត៌មនពីផទះ
សំ ក់ និងស ្ឋ គរបនដំេឡើងៃថ្លជួល «េ្រកបទឹកឃមុំ» កនុងរយៈេពល១េម៉ង ឬក៏ពីរេម៉ងែតបុ៉េ ្ណ ះ 
េឡើងដល់ពី១៥.០០០េរៀល េទ ២០.០០០េរៀល។ យ៉ង ក៏េ យយុវជនមន ក់បនទទួល គ ល់ថ ៃថង
បុណយសង រគឺជឥទធិពលបរេទសពិត្របកដែមន និងេកមង្រសីមួយចំនួនបនបត់បង់្រពហមចរយ៍ីរបស់ពួក
េគេនៃថងេនះែដរ។ គត់បនេឃើញមិត្តភ័្រករបស់គត់  េធ្វើសកមមភពដូេចនះ។ ចំែណកឯអនក្រគប់្រគងផទះ
សំ ក់វញិ ពួកេគបននិយយថ េនៃថងទី១៤កុមភៈេនះ មនេភញ វេ្រចើន ចប់ ំងពី្រពឹកេដើមបីេ្រកបទឹកឃមុំ
ម្តង និងអនក្រគប់្រគងផទះសំ ក់បនផ្តល់ព័ត៌មនថ តំៃលេឡើងៃថ្លេទើបែត២ឆន ំេនះេទ េនេពលែដលៃថង
បុណយសង រមកដល់។» 37 

 
អងគករសុខភពពិភពេ កWHOបនបង្ហ ញពី លទធផលថមីេទៀតចំេពះករប៉ន់្របមណេនឆន ំ

២០០៣កនុងចំេ ម្រស្ដី យុ១៥េទ៤៤ឆន ំមនចំនួនដល់េទ៤២ ននក់ បនពន្លូតកូនេហើយចំនួន៤៨
ភគរយៃន្រស្ដីកនុងពិភពេ កសុទធែតមនកររលូំតកូនេ យគម នសុវតថិភពនិ ងចំនួនេ្រចើនជង៩៧ភគ
រយៃនករណីរលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភពទំងអស់មនេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍។38 ករណីរលូំតកូន
គម នសុវតថិភពទំងអស់មនទក់ទងនឹងករេកើនេឡើង ៃនអ្រ មរណម កនុងចំេ ម្រស្ដីែដលមន យុ
ពី១៥-៤៩ឆន ំេនកនុង្របេទសកមពុជ  មនចំនួនដល់៤៧២នក់ ្ល ប់កនុងចំេ មទរកេកើតរស់១០០,០០០
នក់។39 អងគករសុខភពពិភពេ កបនេធ្វើករ ទ បសទង់អ្រ មរណម  េ យកររលូំតកូនកនុង
្របេទសកមពុជគឺមនចំនួន១៣០នក់កនុងចំេ មទរកេកើតរស់១០០,០០០នក់។ ចំនួន៤៥ភគរយៃន
ករណីរលូំត្រតូវបន្រប្រពឹត្ដេនផទះ។40 បញ្ហ េនះ្រតូវបនេលើកេឡើងេ យគូេសនហ៍ ែដលធ្ល ប់មនបទ

                                                            
36

 Ann. (2008, Feb. 11).Op cit. 
37Bopea. (2009, Feb. 16).Op cit. pp. 1-5 
38

 Sedgh, G. et al (2007, October 13). Induced Abortion: Estimated Rates and Trends Worldwide. 
Lancet, Vol. 370, p. 1338  

39
 CDHS 2005, Op. cit., p. 120. 

40
Ibid. p. 76. 
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ពិេ ធន៍េ យរមួេភទមុនេពលេរៀបករែដលបនេធ្វើឱយនរជីគូសង រមនៃផទេពះ និងបនេធ្វើកររលូំត
កូនេ យវធីិអសុវតថិភពែដលជលទធផលវញិេនះគឺ េគបនបញជ ក់ថ“េនៃថងេរៀប ពហ៍ពិពហ៍របស់ខញុំគូ
ដណ្ដឹ ងរបស់ខញុំបន ្ល ប់។ េនះជេ្រគះថន ក់ៃនកររលូំតកូនែដលគម នសុវតថិភព។41 

 
ករណីមួយរបស់យុវនរមីន ក់ ែដលបននិយយអំពីបទពិេ ធន៍មួយរបស់នងៃនកររមួេភទ

េ យគម នករ្រពមេ្រព ងគន ជមួយនឹងសង រេ យ រែតភពេជឿទុកចិត្ដ បុ៉ែន្ដេនទីបំផុតសង រនង
េបះបង់នងេចល។ យុវនរ ី យុ១៧ឆន ំេនះបនបក្រ យអំពីកររមួេភទរបស់នងជេលើកដំបូងកលពី
នងមន យុ១៥ឆន ំថៈ 

 
«ខញុំដឹងថសង ររបស់ខញុំមិនេ ម ះ្រតង់នឹងខញុំេនះេទ គឺេគ្រគន់ែតចង់េគងជមួយខញុំេដើមបី 
ករសបបយបុ៉េ ្ណ ះ ពីដំបូងខញុំបដិេសធមិនេគងជមួយេគេទ បុ៉ែន្តេពលេនះេគេ្របើ 
កំ ំងបយ។ និយយេទេគរេំ ភខញុំែតម្តងេគេ ះសំេលៀកបំពក់ខញុំេចញេហើយ 
ពយយមស៊កបញចូ ល្រប ប់េភទរបស់េគ  េធ្វើឲយខញុំេចញឈម និងេនែតឈឺខ្ល ំងេន 
បុ៉នម នៃថងេ្រកយមកេទៀត។ មិនយូរបុ៉នម នេគក៏េបះបង់េចលខញុំ។»42 
 
េយងេទ មផនត់គំនិតវបបធម៌សងគម ្របសិនេបើសង ររបស់នងេទនិយយ្របប់ដល់មិត្ដភក្ដិឬ

អនកដៃទអំពីកររមួេភទបនទ ប់ពីេគេបះបង់នងេចលេនះនងនឹង ្រតូវបនេគនិយយថ«ម្ហូបែដលេគ»
។ពកយេនះមនន័យថម្ហូបែដលេគទទួលទនសល់និងន័យមួយេទៀតគឺ សំេ េទេលើនរែីដលធ្ល ប់មន
កររមួេភទជមួយបុរស មន ក់េហើយជទូេទនឹងគម នអនក ចង់េរៀបករជមួយនងេឡើយ។េនកនុងករ
សិក ្រ វ្រជវ(2013) ស្តីអំពី (វជិជ ជីវៈមិត្ត្រសី) និង្រស្តី ែដលេធ្វើករេនក្លឹបកម ន្តនន ែដលបនរក
េឃើញថនរវីយ័េកមងមួយចំនួន ែដលធ្ល ប់មនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទជមួយនឹងមិត្ដ្របុសរបស់េគមិនថ ជ
ជនជតិែខមរឬជនជតិបរេទសេឡើយ បនខូចចិត្ដេធ្វើទុកខខ្លួនឯងេហើយែថមទំងពយយមេធ្វើអត្ដឃតេ យ
ករ រៃដខ្លួនឯងឬករេលបថន ំេផ ងៗ បនទ ប់ពី្រតូវមិត្ដ្របុសរបស់ខ្លួនេបក្របស់ឬេបះបង់េចលេទរក
នរេីផ ងេទៀតជេដើម។ គត់បនបញជ ក់េទៀតថឥរយិបថែដលេធ្វើឲយេ្រគះថន ក់ខ្លួនឯងែបបេនះទក់ទង
េទនឹងក ្ដ ជេ្រចើនមនដូចជ«ករខូចចិត្ដ» ករឈឺចប់ែដលទទួលបនពីករេបះបង់េចលករភ័យខ្ល ច
ចំេពះសុវតថិភពរបស់ខ្លួនេនៃថងអនគតភពអស់សងឃឹម េ យ រករបត់បង់ភពបរសុិទធរបស់ខ្លួនជ
មួយនឹងៃដគូកំ ន់ចិត្តរបស់ខ្លួន ឬ ចមកពីករណីខ្លះេទៀត គឺនងចង់ចងគំនំុសងសឹកេទេលើគូសង រ
របស់ខ្លួនឲយមនករឈឺចប់វញិ។43 

                                                            
41

 Cambodian Midwives’ Association. (1999). Cited by Gender Watch No. 4 (2001).  
“My wedding day … the day my fiancée died”.  Phnom Penh: GAD/C. p. 2  

42
Tarr, C.M. (1996d). Study of Contextual Factor Affecting Risk-Related to sexuaBehavior among Young Cambodia. 

Phnom Penh: University of Phnom Penh. p. 185. 
43

Hoefinger, H. (2013). Sex, Love and Money in Cambodia: Professional Girlfriends and Transactional  
Relationships, London: Routledge. Correspondence: hoefinger@iseaa.org 
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បតុភូតករណី«បូក»បនេពញនិយម     នឹងក្ល យេទជេរឿងធមម មួយសំ ប់យុវជនជំនន់េនះ។ 

ករណីេនះក៏ធ្ល ប់បនេលើកេឡើងេនឆន ំ២០០២ កនុងករសិក របស់មិត្ដ្រ វ្រជវពីមិត្ដនិងករពិភក ែដល
សងកត់ធងន់េទេលើករណីេនះកនុងចំេ មនិស ិតម វទិយល័យទំងអស់។ ពួកេគនិយយថ«បូក»គឺជ
េរឿងធមម សំ ប់ពួកេគកនុងចំេ មមិត្តភ័្រករបស់ពួកេគ។44 បែនថមេលើសពីេនះ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទជេ្រចើន
ែដលទទួលរងកររេំ ភេសពសនធវៈនិងកររេំ ភេសពសនធវៈបូកែបបេនះ។ េបើែផ្អក មយុវនរេីកមង

យុ១៧ឆន ំែដលជអនករស់េនទីជនបទបុ៉ែន្ដបនក្ល យជនររីកសីុផ្លូវេភទបននិយយថៈ 
 
«ខញុំធ្ល ប់ទទួលរងករចប់រេំ ភេ យ «បូក»េនះជេ្រចើនដងមកេហើយ គឺ្របែហលជ 
២០ដងបុរសទំងេនះបនេជរ យដំ្រចំធក់ខញុំ។ ពួកេគនិយយថ ពួកេគបនឲយលុយ 
ខញុំេពញៃថ្លដូេចនះពួកេគចង់ េធ្វើអ្វីក៏បនែដរ។»45 

 
េនមនករសិក មួយេទៀតទក់ទិនេទនឹងករណី«បូក»ែដលមិន្រតឹមែតេកើតមនចំេពះអនករកសីុ

ផ្លូវេភទែតបុ៉េ ្ណ ះេទបុ៉ែន្ដក៏េកើតមនចំេពះសិស ផងែដរ។ សិស វទិយល័យ យុ២០ឆន ំមន ក់បន
និយយឱយដឹងថៈ 

 
«សំ ប់ខញុំ និងមិត្តភ័្រកខញុំក៏ធ្ល ប់មនកររមួេភទបូកជមួយនឹងសិស ផងែដរ។ ខញុំ 
្រគន់ែតរមួេភទជមួយនងដូចជសង របន្របែហល២េទ៣ដងខញុំក៏េ មិត្តភ័្រកឲយ 
មករមួេភទបូកជមួយនងែតម្តង។ បនទ ប់មកេទៀត ខញុំក៏េបះបង់នងេចល។»46 
 
ថមីៗេនះអងគករ PSI និង FHI េធ្វើករសិក េលើករណីៃនពកយថ«េ ះេយើងេទេដើរេលង!»ែដល

បុរសភគេ្រចើនេ្របើេដើមបីបញចុ ះបញចូ លគូសង ររមួទំងគូសង រ ែដលបំេរ ើករងរែផនកកំ ន្ដ ែដលមិនែមន
ជ្រស្ដីេពសយចរេ យគិតថមនសុវតថិភពឬយ៉ងេ ច ស់មនសុវតថិភពជង។បុរសមួយចំនួនចប់
េផ្ដើមគិតថគូសង រែដលជនរលីក់្រ េបៀរឬនរបំីេរ ើករងរេនកែន្លង ខ ៉អូេខមិនមនសុវតថិភពបុ៉នម ន
េឡើយេហើយងកមកគិតថ្រសីេកមងបរសុិទធសិស      និង្រសីេកមងែដលមកពីទីជនបទមនសុវតថិភព 
ជង។ដូេចនះបុរសែដលែស្វងរកករសបបយ មផ្លូវេភទចប់េផ្ដើមែស្វង រកៃដគូសង រ មន ក់ែដលផ្ដល់
សុវតថិភពខពស់ដល់េគេ យមិនចំបច់េ្របើេ្រ មអនម័យេពលរមួេភទ។  េហើយពួកេគក៏នឹងបន្ដែស្វងរក
្រសីេកមងៗគិតថ បរសុិទធ«សុវតថិភពផ្លូវេភទ»យ៉ងដូេចនះបន្តេទៀត។47 

                                                                                                                                                                                                        
 

44
 Wilkinson, D. J and Fletcher, G, Op. cit., p. 30. 

45
 Doyle, K. and Samean, Y. (2003, April 19-20). Youth of Today: Gang Rape Has Become the Sport of 

the Young Generation.Cambodia Daily, p. 1.  
46

Bearup, L. S. (2003). Paupers and Princelings: Youth Attitudes Toward Gangs, Violence,  
Rape, Drugs, and Theft. Phnom Penh: GAD/C. p. 91. 
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ករសិក ែបបគុណភពវស័ិយមុនៗែដលទក់ទិនេទនឹងកររមួេភទមុនេពលេរៀបករកនុងចំេ ម

យុវវយ័នន យុចេន្ល ះ១៥េទ២៤ឆន ំ (េ យកនុងេនះមនចំនួន១.៨៤៦នក់បនយល់្រពមេឆ្លើយនឹងសំនួ
រទក់់ទងេទនឹងឥរយិបទរមួេភទ)។ ករសិក េនះបនបង្ហ ញឱយេឃើញថចំនួន៣៤,៣ភគរយធ្ល ប់មន
បទពិេ ធន៍រមួេភទខណៈេពល ែដល២៨,៥ភគរយៃនបុរសេនលីវធ្ល ប់មនកររមួេភទេ្រប បេធៀបេទ
នឹង្រស្ដីេនលីវចំនួន១,០ភគរយ។ករសិក េនះក៏បនបង្ហ ញឱយដឹងផងែដរថ ចំនួន១២,២ភគរយៃន្រកុម
មនុស េនះ គ ល់អតថន័យៃនពកយបូកែដលកនុងេនះមនយុវវយ័រស់េនកនុងទី្រកុង គ ល់កររមួេភទបូកេនះ
(៣០,០ភគរយ)េ្រចើនជងយុវវយ័េនទីជនបទ(៥,៧ភគរយ)។48 មនករ ទ បសទង់មួយជលកខណៈជតិ
អំពីឥរយិបថយុវវយ័កមពុជង (ពី យុ១១-១៨ឆន ំនិង ចំនួនសរបុ៩,៣៨៨នក់)បង្ហ ញថយុវវយ័ចំនួន១៤៨
នក់ធ្ល ប់រមួេភទកនុងេនះចំនួន៣២,៤ភគរយ មិនធ្ល ប់េ្របើេ្រ មអនម័យនិង១ភគ៣ធ្ល ប់រមួេភទបូក។49

បុរស ចែស្វងរកករសបបយផ្លូវេភទេ យមិនចំបច់មន នៈមុខមត់កនុងសងគមេឡើយខណៈែដល្រស្ដី
វញិក៏្រតូវបនេគគិតថ ចែស្វងរកករសបបយផ្លូវេភទបនផងែដរបុ៉ែន្ដពួកេគពំុមនឱកសេដើមបីេចញេទ
ខងេ្រកនិងមិន ចែស្វងរកេស កមមផ្លូវេភទបនេឡើយ។ ចំេពះករ ទ បសទង់េទេលើបុរសអនករត់មូ៉តូឌុប 
វញិ50មនចំនួនដល់េទ៧២,៦ភគរយែដលធ្ល ប់បនលឺ អំពីកររមួេភទបូកេហើយក៏បនដឹងផងែដរថភគ
េ្រចើនជេកមង ទ វែដលមនកររមួេភទបូកែបបេនះ។ ករសិក េនះបនេធ្វើករសំភសន៍ជមួយនឹងបុរស
អនករត់មូ៉តូឌុបចំនួន១៩២នក់ែដលេធ្វើករេនេពលយប់ េនមុខបរខ ៉អូេខផទះបននិងេនេពល្រពឹកេន
មុខស ្ឋ គរផទះសំ ក់កនុង២០េខត្ដនិង៤្រកុងេផ ងេទៀតេ្រកពីទី្រកុងភនំេពញ។ បែនថមេលើសពីេនះេទៀត
ករសិក េលើយុវវយ័េនកនុង្រកុងភនំេពញមួយេទៀតបនបង្ហ ញថ ចំនួននិស ិត្របុសដល់េទ៦០ភគរយ
បន គ ល់គន ជមួយអនកែដលរមួេភទបូក។51 

 
ឪពុកម្ដ យរបស់យុវវយ័កមពុជជេ្រចើន ែដលមនបំណងចង់រក នូវតំៃលវបបធម៌ែខមរបនបង្ហ ញពី

រមមណ៍េ ក ្ដ យថយុវវយ័កមពុជបចចុបបននពំុបនយកចិត្ដទុក ក់េទនឹងតំៃលវបបធម៌ែខមរេនះេឡើយ។
បុរស យុ៦៧ឆន ំែដលមនមុខរបរជអនកេធ្វើែ្រសចំករបនបង្ហ ញពីចំ ប់ រមមណ៍ថៈ 

 
«បចចុបបនន េកមងៗពំុមនករេគរពចំេពះេ ក្រគូអនក្រគូ និង្រពះសងឃេឡើយ...បុ៉ែន្តសំ ប់ 
បញ្ហ  ែដលទក់ទិនេទនឹងចំេណះដឹងែផនកផ្លូវេភទជពិេសសសកមមភពផ្លូវេភទ យុវវយ័ 

                                                                                                                                                                                                        
47

 Smith, R. (2007). Let’s Go for a Walk: Sexual Decision-Making among Clients of Female Entertainment  
Service Workers in Phnom Penh. Phnom Penh: PSI & FHI, p. 26. 

48
Ramage, I. (2004). CambodiaBaselineSurvey.PhnomPenh: RHIYA Project, EU/UNFPA. pp. 70-78.   

49
 Sunran, K. (2004). Cambodia National: Youth Risk (11-18 years) Behaviour Survey. 

Phnom Penh: MoEYS, UNICEF & UNESCO. pp. 5-7. 
50

Soprach, T. (2004).GANG RAPE: The Perspective of Moto-Taxi Drivers across Cambodia. 
Phnom Penh: Playing Safe Project, CARE Cambodia, EU/UNFPA. p. 19. 

51
 Bearup, L. S., Op. cit., p. 30. 
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េយើងេរៀនពីគន  បនេលឿន ស់។ ្របសិនេបើកូន្របុសរបស់ខញុំ មន ក់ទក់ទងជមួយ 
នរ ីែដលមនៃផទេពះមុនេពលេរៀបករេនះ ខញុំនឹងកត់កលេចល  ្រតូវែតកត់កល  
េចល។»52 
 
កលពីេពលថមីៗេនះគេ្រមង RHIYA បនបញច ប់ករសិក ែបបគុណភពវស័ិយមួយែដលកនុងេនះ

មនករ្រសង់មតិទស នៈរបស់ឪពុកម្ដ យរបស់យុវវយ័ជំនន់េ្រកយ អំពីកររមួេភទមុនេពលេរៀបករ។
បុរសមន ក់ យុ៤៨ឆន ំរស់េនទី្រកុងភនំេពញបននិយយឱយដឹងថ៖ 

 
«ឪពុកម្ត យទំងអស់នឹងមិនអនុញញ តិឲយកូន្រសីរបស់ខ្លួនមនករ ត់ជួបគន មុនេពល
េរៀបករេនះេទ។ េទះបីជ មិនសមេហតុផល ្របសិនេបើនិយយេទេលើសិទធិេសមើគន ក៏
េ យ។ ្រស្តីក៏្រតូវករមន ទំនក់ទំនងៃនកររមួេភទដូចគន នឹងបុរសផងែដរ។ េបើ
និយយអំពី្របៃពណីែខមរវញិ មិន្រតឹម្រតូវេឡើយ បុ៉ែន្តកនុងសិទធិេសមើគន រ ងបុរស និង្រស្តី
គួរែតេធ្វើឲយមនករផ្តល់ជចំេណះដឹងអំពីបញ្ហ េនះ ដល់្រស្តីេដើមបីករពរខ្លួន្របសិនេបើ
ពួកេគចង់មនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ ដូចជករេ្របើេ្រ មអនម័យ និងករពរកំុឲយមន
ៃផទេពះជេដើម។»53 

 

 

III.វិធី ្រស្ត្រ វ្រជវ 
៣.១ គេ្រមង្រ វ្រជវ 
 គេ្រមង្រ វ្រជវកនុងកំឡុងេពល មួយកំណត់ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករសិក ែបប
បរមិណវស័ិយែបបពិព័ណ៌ន នូវអ្វីែដលេយើងេធ្វើករសិក សេងកតេមើល    នូវចំណុចេពល មួយកំណត់ 
ែដលមនទ្រមង់ដូចគន េទនឹងករសិក ្រ វ្រជវឆន ំ២០០៩។   ចស្រមចបនេទនឹងេគលបំណង
កនុងកររកុរក រក៏ឺករពិព័ណ៌ន។ ក៏ ច្រតូវបនេគេ្របើស្រមប់ករសិក ពនយល់ែដរ។ ចប់ ំងពីព័ត៌មន

វ  និងទិននន័យែដលបនសិក កន្លងផុតេទ េហើយ ចទក់ទងបចចុបបននភព និងក៏ ចេកើតេឡើង
នូវកររពឹំងទុកេនេពលអនគតែដរ និងេសចក្តី្របថន ។54 េហតុដូេចនះេហើយ ក្រមងសំណួរែបបរចនសមព័នធ 
្រតូវបនេរៀបចំេដើមបីែស្វងរក្របវត្តិរបស់អនកផ្តល់ចេម្លើយ         និងកររពឹំងទុករបស់ពួកេគេទេលើសកមមភព 
េសន  និងទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ ចំេពះទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ និង
ឥរយិបថផ្លូវេភទរបស់ពួកេគកនុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះ។   ក្រមងសំណួរមនរមួទំងបញចូ លសំណួរ 
ែដលបនេរៀបចំេហើយ េដើមបីេធ្វើករ ស់ែវងនូវចំេណះដឹងរបស់អនកផ្តល់ចេម្លើយអំពីកររមួេភទ េ យមន
ករយល់្រពម។ ក្រមងសំណួរទំងេនះ្រតូវបនែបងែចកេចញជបួន្របេភទ កនុងចំេ មយុវវយ័ ែដលមន

                                                            
52

Tarr, C. M. (1996b), Op. cit., p. 69.  
53

 Vuthy, B. (2006). RHIYA Cambodia Endline Qualitative Survey. Phnom Penh: EU/UNFPA. p. 47 
54Baker, L.T. (1994). Doing Social Research. California State University, San Marcos: McGraw-Hill,Inc. p. 106 
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យុពី១៥េទ២៤ និងកូនអនកមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ េនកនុងទី្រកុងភនំេពញ៖ ្របេភទទីមួយ យុវវយ័្របុស
មនគូរសង រ ្របេភទទី២ យុវវយ័្របុសមិនមនគូសង រ ្របេភទទី៣យុវវយ័នរមីនគូសង រ និង្របេភទ
ទីបួន យុវនរមិីនមនគូសង រ។ 
  

េ យ រករសិក េនះពក់ព័នធេទនឹងបញ្ហ ផ្លូវេភទ និងភពេអៀនខម ស អនកនិពនធសេ្រមចចិត្ត
េ្រជើសេរ ើសករបំេពញក្រមងសំណួរេ យខ្លួនឯង គឺមនន័យថ េ យក្រមងសំណួរេទអនកផ្តល់ចេម្លើយ
បំេពញេ យខ្លួនឯង។ ែតកនុងេនះែដរ ក៏មនករផ្តល់ជំនួយកនុងករណី ែដលអនកផ្តល់ចេម្លើយមិនចបស់្រតង់
សំណួរ មួយ។55 យ៉ង ក៏េ យ វធីិ ្រស្តេនះេធ្វើឲយអនកផ្តល់ចេម្លើយ មនជំេនឿេជឿជក់េលើខ្លួនឯង
្រគប់្រគន់ កនុងករែចករែំលកបទពិេ ធន៍របស់ពួកេគ និងែផនកររបស់ពួកេគចំេពះៃថងបុណយសង រ
ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ។ វធីិ ្រស្តេនះក៏ផ្តល់េពល្រគប់្រគន់ផងែដរេទអនកសមភ សន៍ កនុង
ករេទជួបជលកខណៈបុគគល រលឺកខណៈជ្រកុមៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយ។ 
 
៣.២ ករគណនរកចំនួនសំ កៃន្រកុមយុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិធូរធ ស្រមប់ករសិក េនះ និង 

ករែកស្រមួលបែនថមគណនចំនួនសំ កេនះ 
 ស្រមប់ករសិក េនះ របូមន្តសមម្រត្រតូវបនគណនស្រមប់េ្របើ្របស់សថិតិ េដើមបីកំណត់នូវ
ចំនួនសំ កទំងេនះ។56  
 N =  (Z/e)2 p (1-p) 
 N = ចំនួនសំ ក។ 
 Z = ពិនទុជម្រត ្ឋ ន េឆ្លើយតបេទនឹងៃនក្រមិតេជឿជក់ ែដលបនផ្តល់ឲយ។ 
 “e” = សមម្រតៃនកំរតិែ្រប្របួល ែដល ចខុសករេ្រជើសេរ ើសសំ ក។ 
 p = សមម្រតែដលបនប៉ន់ ម ន រមួឺយក៏ករណីនន ែដលេកើតមនេឡើង។ 
Z េនកនុង ង ៃន ៩៥% = ១,៩៦ បុ៉ែន្ត្របសិនេបើ “e” = ៥% និង p = ០,៣០ 
េហតុដូេចនះេហើយ N =  (១,៩៦ / ០,០៥)2 ០,៣(១-០,៣) = ៣២៣ 
ផលប៉ះពល់ពីករេរៀបចំចំនួនសំ ក 
 ចំនួនសំ ក ែដលបនគណនរចួគឺ N=៣២៣ េហតុដូេចនះេហើយេដើមបីេធ្វើឲយ្រតឹម្រតូវនូវផលប៉ះ
ពល់ពីករេរៀបចំចំនួនសំ កេនះ។ 
 N = ៣២៣ x ១,៣ = ៤២០ 
អ្រ ៃនចេម្លើយែដលបនរពឹំងទុក 
 អនក្រ វ្រជវបនប៉ន់្របមណថ ្របែហលជមនែត៨០%ៃនរបូសំ កេទ ែដល ចេឆ្លើយតប
េទនឹងករអេងកតេនះ្រតឹម្រតូវគឺ៖ 

                                                            
55Fink, A. and Kosecoff, J. (1985).HOW TO CONDUCT SURVEYS: A Step-by-Step Guide. The United States  

of America: Sage Publications, Inc. p. 45 
56Ibid. 
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 N = ៤២០ / ០,៨ = ៥២៥ 
សមម្រត ែដលបនរពឹំងទុកៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយ ែដលអនក្រ វ្រជវចង់បន 
 អនក្រ វ្រជវប៉ន់ ម ន្របែហលជមនែត៩០% ៃនចំនួនសំ កេនះ ែដលអនក្រ វ្រជវចង់បន 
កនុងករបំេពញករអេងកតេនះបន្រតឹម្រតូវ។ 
 N = ៥២៥ / ០,៩ = ៥៨៤ 
ករលុបទិននន័យែដលរពឹំងទុក 
 អនក្រ វ្រជវបនប៉ន់ ម នថ ្របែហលជ៥% ៃនទិននន័យ ែដលបន្របមូលមក្រតូវបនខុសនីតិ
វធីិកនុងករ្រ វ្រជវ េហើយ្រតូវបនលុបេចល។ 
 N = ៥៨៤ / ០,៩៥ = ៦១៥ 

ជទីបញច ប់ ចំនួនសំ កសរបុទំងអស់ ែដលបនែកស្រមួលរចួេហើយ ស្រមប់ករអេងកតេនះ គឺ 
៦១៥។ 
 
៣.៣ ករេ្រជើសេរ ើសសំ ក 
 ចំនួន្របជជនេគលេ  កនុងករសិក េនះគឺយុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិធូរធ យុពី១៥េទ
២៤ឆន ំ ែដលេនទី្រកុងភនំេពញកនុងកំឡុងេពល្របមូលទិននន័យ។ ែផ្អកេទេលើករសិក ែបបគុណភពវស័ិយ
េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនទី្រកុងភនំេពញឆន ំ២០០៨ ែដលភគេ្រចើនបំផុតៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយបននិយយថ 
ពួកេគែតងែតេចញេដើរេលងេនខងេ្រកេនកែន្លងសំខន់មួយចំនួន េនេពល ង ច េន មមត់ទេន្ល រក៏ឺ
ែកបរមត់ទេន្លេនៃថងចុងសប្ត ហ៍ និងៃថងឈប់ស្រមកផងែដរ៖ «ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ឆន ំេនះេយើងបនេចញ
េដើរេលង មមត់ទេន្ល បនទ ប់មកេយើងបនញំុ រេពល ង ចជមួយគន  េហើយក៏្រតឡប់មកផទះវញិ។ ខញុំ
គិតថ ៃថងេនះ គឺជេពល ែដលគូសង រទំងអស់ បនបង្ហ ញពីេសចក្តី្រស ញ់របស់ពួកេគេទវញិេទម
ក។»57 
 
 េហតុដូេចនះេហើយ ករេ្រជើសេរ ើសសំ កជតំបន់ៗ ្រតូវបនយកមកេ្របើសមរមយស្រមប់ករ
សមភ សន៍។58 ករេ្រជើសេរ ើសសំ កជតំបន់ៗេនះ្រតូវបនេគយកមកេ្របើរចួមកេហើយ។ ឧទហរណ៍៖ 
ករេរៀបចំ េរៀន រមួឺយក៏ទីកែន្លងតំបន់ៃនអនករស់េន (ដូចជប្លុក)។59 ចំនួនសំ កេនះមិនបន
គណនជសមម្រតេទ ស្រមប់្របជជនែដលបំ ស់ទី ពីេ្រពះពួកេគមនលកខណៈសមបត្តិដូចគន រចួេទ
េហើយ និងមកពី្រគប់ទីកែន្លងេនកនុងទី្រកុង ទំងបុគគល និង្រកុម េហតុដូេចនះេហើយបេចចកេទសៃនករ
សមភ សន៍ដ៏សមរមយេនះ្រតូវបនយកមកេ្របើ។ 
  

                                                            
57Soprach, T. (2009).Op cit., p. 15 
58Fink, A. and Kosecoff, J. (1985). Op cit., p. 57 
59Baker, L.T. (1994). Op cit., pp. 155-156 
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េ យ រករអភិវឌ ជធនីភនំេពញ និងករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងភូមិ ្រស្តខ្លះរបស់យុវវយ័ករេ្រជើស
េរ ើសសំ កជ្រកុមេនះ មែបបភូមិ ្រស្តឆន ំ២០០៩គឺ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរខ្លះ។ សួនចបរចំនួនបួន េនម្តុំ
មត់ទេន្ល គឺសួនចបរវមិនឯក ជយ សួនចបរមុខវត្តបទុម  សួនចបរមុខ ងំ និងសូនចបរេកះេព្រជ។ េ យ
េធ្វើឲយករសេងកត  ្រកុម្របជជនេគលេ  ្រតូវបនប៉ន់ ម ន្របែហលជ២០០នក់ រមួទំងយុវវយ័ ែដល
មនគូរសង រផង េន មសួនចបរនិមួយៗ េនេពល ង ចេនៃថងចុងសប្ត ហ៍ និងេកះេព្រជគឺមនយុវវយ័
េ្រចើនជងេគ។យុវវយ័ទំងេនះផ្ល ស់ប្តូរទី ំងពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយកនុងរយៈេពលពី១៥េទ២០នទី។ 
េហតុដូេចនះេហើយ ្របជជនសំ កសរបុ ៃន៦១៥នក់ គឺ្រតូវបនែបងែចកជ៤តំបន់េនះ។ ្រកុមអនក
សមភ សន៍ (្របុសមន ក់ និង្រសីមន ក់) ជៃដគូរ ែដលេ្របើក្រមងសំណួរេទ មេភទរបស់ពួកេគ គឺមនន័យថ 
អនកសមភ សន៍េភទ្របុស េទសួរយុវវយ័្របុស ឯអនកសមភ សន៍្រសី េទសួរយុវនរ ី មរយៈក្រមងសំណួរ៖ 
្របេភទទីមួយ យុវវយ័្របុសមនគូរសង រ ្របេភទទី២ យុវវយ័្របុសមិនមនគូរសង រ ្របេភទទី៣ យុវនរ ី
មនគូរសង រ និង្របេភទទីបួន យុវនរមិីនមនគូសង រ។ 
 
៣.៤ វធីិ ្រស្តកនុងករ្របមូលទិននន័យ 
 ជំនួយករ្រ វ្រជវទំងអស់្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល រយៈេពលមួយ្រពឹកេនៃថងេ រ ៍ទី១៨ ែខមក

 ឆន ំ២០១៤ អំពីករ្របមូលទិននន័យ។ ដូចែដលពួកេគទំងអស់េនះបនបណ្តុ ះប ្ត លរចួេហើយនូវសុខ
ភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ េហើយពួកេគជមិត្តអប់រមិំត្តរបស់សមគមអភិវឌ ន៍សុខភព្របជជន 
(PHD) ។ អនក្រ វ្រជវសនមត់ថ ពួកេគមនបទពិេ ធន៍្រគប់្រគន់កនុងករទំនក់ទំនងយុវវយ័ ែដលមន
្រទពយសមបត្តិបងគួរ។ យ៉ង ក៏េ យអនកសមភ សន៍ទំងអស់េនះ្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លផងែដរ នូវករ
សិក េនះដូចជ េគលបំណង វធីិ ្រស្ត ករេ្រជើសេរ ើសសំ ក បេចចកេទសកនុងករ្របមូលទិននន័យៃន
ករបំេពញក្រមងសំណួរេ យខ្លួនឯង ករសែម្តងតួ       ៃនករសមភ សន៍េ យទល់មុខជមួយេភទដូចគន   
(កនុងករណី ែដលអនកផ្តល់ចេម្លើយមិន ច នក្រមងសំណួរបន) និងេធ្វើករ កលបងជមួយក្រមង
សំណួរែដលបន្រពងទុក (សូមេមើលក្រមងសំណួរ៤េនកនុងេសចក្តីបែនថមទី២)។ ក្រមងសំណួរទំងេនះ
្រតូវបនែចកេចញជបួន្របេភទ ្របេភទទីមួយយុវវយ័្របុសមនគូសង រ ្របេភទទី២យុវវយ័្របុសមិនមន
គូសង រ ្របេភទទី៣យុវវយ័នរមីនគូសង រ និង្របេភទទីបួនយុវវយ័នរមិីនមនគូសង រ។ ក្រមង
សំណួរទំងអស់េនះបកែ្របជភ ែខមរ។ 
  

បួនចំណុច ែដលបនកំណត់ស្រមប់ករ្របមូលទិននន័យ ែដល ចទទួលយកមកវភិគបនគឺ៖ 
េឈម ះអនកសមភ សន៍ ហ ថ េលខរបស់អនកេឆ្លើយ េនកនុងែផនកករយល់្រពមសំ ប់ករសមភ សន៍ យុរបស់
អនកផ្តល់ចេម្លើយ គឺ្រតូវបនកំណត់កនុង្រកុមេគលេ  (មិនេ្រកម១៥ឆន ំ រក៏ឺមិនេលើស២៥ឆន ំេទ) និង្រគប់
ក្រមងសំណួរទំងអស់ ែដលបនបំេពញេហើយគឺ្រតូវែត ក់ចូលកនុងេ្រ មសំបុ្រតេហើយកិបទុក។ 
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ករសិក ្រ វ្រជវែបបបរមិណវស័ិយេលើកមុនេ្របើរយៈេពលែតពីរៃថងេទកនុងករ្របមូលទិននន័យ។ 
ែតស្រមប់ករសិក េលើកេនះ អនកនិពនធបនសេ្រមចចិត្តបែនថមមួយៃថងេទៀត គឺៃថងសុ្រក េដើមបីឲយបនចំនួន
សំ ក្រគប់្រគន់េធៀបេទនឹងចំនួនសំ ក ែដលបនគណនរចួ។ 

ករ្របមូលទិននន័យ្រប្រពឹត្តេទេនៃថងសុ្រក េ រ ៍និង ទិតយ ទី២៤-២៦ ែខមក  ឆន ំ២០១៤ ពីេម៉ង
៤:៣០រេសៀលដល់េម៉ង៧:៣០យប់េនសួនចបរទំង៤ ែដលមនទី ំងែកបរមត់ទេន្ល កនុងរយៈេពលបីស
ប្ត ហ៍ មុនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់។ អនក្រ វ្រជវ បនេ្រជើសេរ ើស្របធន្រកុមមន ក់ ែដល្រតូវ
្រគប់្រគងជំនួយករ្រ វ្រជវទំងអស់ េនកនុងករ្របមូលទិននន័យេន មតំបន់ទំងេនះ។ អនកសមភ សន៍
េធ្វើករជៃដគូេន មសួនចបរនិមួយៗ ែដលមន្របុសមន ក់្រសីមន ក់ សំ ប់េហតុផលចំនួនបួន៖ ជករ
ងយ្រសួលកនុងករសួរសំណួរ ែដលមនភពេអៀនខម ស ៃនអនកែដលមនេភទដូចគន  ស្រមប់ជួយកនុងករ
េ្របើវធីិ ្រស្ត និងករសមភ សន៍គូសង រទំងេនះ។ សំ ប់ជួយ ្របសិនេបើមនសំណួរ មួយមិនចបស់ 
រក៏ឺមនបញ្ហ េផ ងៗ េហើយក៏ជសំ ប់សុវតថិភពរបស់អនកសមភ សន៍េយើង។ 
  

េន មតំបន់និមួយៗ អនកជំនួយករ្រ វ្រជវនិមួយៗ ្រតូវបន្របគល់ក្រមងសំណួរចំនួន៧០
ចបប់ (៣៥ ស្រមប់គូរសង រ និង៣៥ស្រមប់អនកមិនមនគូរសង រ)   ែតក៏មន២០ចបប់េទៀតសំ ប់ទុក
ប្រមុង។ េហើយក៏មន េ្រ មសំបុ្រតA4 ៥០០   ្រប ប់កិប១ មនបិ៊ច៨០០ ែដលជអំេ យឲយេទអនកផ្ត
ល់សមភ សន៍ផងែដរ េនេពលពួកេគបំេពញក្រមងសំណួរចប់ និងថង់ប្ល សទិក២ ស្រមប់ផទុកក្រមងសំណួរ
ែដលបនបំេពញរចួេនកនុងេ្រ មសំបុ្រត         េដើមបីធនថ ករសមង ត់្រតូវបនេជឿជក់ស្រមប់អនកផ្តល់ 
ចេម្លើយ។ 

 
មុនសមភ សន៍ ជំនួយករ្រ វ្រជវទំងអស់ បនបំេពញេលខសមគ ល់ខ្លួន ទី ំង េហើយនិងេឈម ះ

របស់ពួកេគេនកនុងែផនកករយល់្រពមផ្តល់ព័ត៌មន។ េហើយបនទ ប់មកពួកេគបនេធ្វើករពនយល់ពីេគល
បំណងៃនករអេងកតេនះ។ ្របសិនេបើអនកផ្តល់ចេម្លើយយល់្រពមចូលរមួេឆ្លើយសំណួរ អនកសមភ សន៍្របគល់
ក្រមងសំណួរ១ចបប់ និងេ្រ មសំបុ្រត១ េទកន់អនកផ្តល់ចេម្លើយ។ េហើយពនយល់អំពីករ ក់ករសមង ត់ 
និងបនអនុញញ តឲយអនកេឆ្លើយ នេ យម៉ត់ចត់។ មុនេពលចប់េផ្តើមបំេពញក្រមងសំណួរ អនកជំនួយករ
្រ វ្រជវ្រតូវែត្របកដថ អនកផ្តល់ចេម្លើយបនបំេពញនូវែផនកករយល់្រពមផ្តល់ព័ត៌មន និង យុពួកេគ។ 
បនទ ប់ពីករបំេពញក្រមងសំណួរ អនកសមភ សន៍បនអនុញញ តឲយអនកេឆ្លើយ ទុកក្រមងសំណួរែដលបន
បំេពញេនកនុងេ្រ មសំបុ្រត េ យខ្លួនពួកេគផទ ល់ េហើយអនកសមភ សន៍កិបគំរបេ្រ មសំបុ្រតេនះ េន
ចំេពះមុខអនកផ្តល់ចេម្លើយ េហើយ ក់ចូលេទកនុងថង់ប្ល សទិកេនះ។ អនកសមភ សន៍បនជួយអនកផ្តល់ចេម្លើយ 
េដើមបីេឆ្លើយនូវសំណួរ មួយ ែដលពួកេគមិនយល់។ កនុងករណី មួយ ែដលអនកផ្តល់ចេម្លើយមិន ច

នបន អនកជំនួយករ្រ វ្រជវ ែថមទំងេធ្វើករសមភ សន៍ពួកេគ ឬក៏ទំងអនុញញ តិឲយមិត្តភ័្រកមន ក់ ន
ក្រមងសំណួរសំ ប់ពួកេគ េហើយនិងសួរពួកេគ េដើមបីគូសនូវ្របអប់ ែដលទក់ទងេទនឹងអនកផ្តល់ចេម្លើយ
ខ្លួនគត់ផទ ល់។  
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អនក្រគប់្រគង បន្របមូលក្រមងសំណួរ ែដលបនបំេពញេហើយេនកនុងេ្រ មសំបុ្រតទំងអស់

េនះពីអនកជំនួយករ្រ វ្រជវកនុងៃថងនិមួយៗ បនទ ប់ពីេម៉ង ៧:៣០ យប់េទ និងបនទទួលព័ត៌មន្រត
ឡប់េន មតំបន់្រ វ្រជវនិមួយៗ។ 
 
 
៣.៥.   ករបញចូ លទិននន័យ និងលុបបំបត់នូវទិននន័យែដលខុស 

មួយៃថងបនទ ប់ពីករ្របមូលទិននន័យមក អនក្រ វ្រជវេនះ បនេរៀបចំនូវអេថរេនកនុងកមមវធីិ SPSS 
18.0 និងបនបណ្តុ ះប ្ត លេទ្របធន្រកុមបញចូ លទិននន័យ េដើមបីឲយេទ្រគប់្រគងអនកបញចូ លទិននន័យ។ 

 ទិននន័យ្រតូវបនយកេចញ  ្របសិនេបើមនចំណុច មួយខុសពីករកំណត់ទិននន័យសំខន់ ែដល
បនបត់បង់ ដូចជ េ យ រខ្វះខតករចុះហតថេលខយល់្រពមរបស់អនកផ្តល់ចេម្លើយ ែដលបញជ ក់េន
កនុងែផនកយល់្រពមផ្តល់ចេម្លើយ មិនបំេពញ យុរបស់អនកផ្តល់ចេម្លើយ យុេលើសពី្រកុមេគលេ  និង
ក្រមងសំណួរ ែដលបនបំេពញេហើយ ក់កនុងេ្រ មសំបុ្រតមិនបនកិបគំរបេ្រ មសំបុ្រតេនះ។ កនុង
ចំេ ម៧៥១ ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយេនកនុងក្រមងសំណួរែដលបនបំេពញេហើយ       កនុងេនះមន៥ភគរយ 
(៣៦ក្រមងសំណួរបនបំេពញេហើយ)មិន្រតូវបនយកមកេ្របើករេទ។ េហតុដូេចនះេហើយចំនួនសរបុចុង
េ្រកយ ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយគឺមនែតចំនួន៧១៥។ អនក្រ វ្រជវបនពិនិតយេមើលនូវគុណភពៃនករបញចូ ល
ទិននន័យ និងេ្រប បេធៀបេទនឹងក្រមងសំណួរ ែដលបនបំេពញេដើមបីបញជ ក់ថ ករបញចូ លទិននន័យេនះ
្រតឹម្រតូវ។ 
 
៣.៦.   ករវភិគទិននន័យ 
 អនក្រ វ្រជវទទួលខុស្រតូវកនុងករវភិគទិននន័យ។ េទះយ៉ង ក៏េ យក៏មនជំនួយករមន ក់ 
ែដលជួយបេងកើត ង និង្រកហ្វិកេនកនុង Excel បនទ ប់ពីករវភិគ SPSS ជមួយនឹង Frequency និង 
Cross-tab។ 
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IV. លទធផលៃនករ្រ វ្រជវ 
  

ករសិក េនះមនេគលបំណង     េដើមបីេ្រប បេធៀបសកមមភពរបស់យុវវយ័មុនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ 
ឆន ំ២០០៩ និងឆន ំ២០១៤ េនកនុងេសចក្តីសងឃឹម េដើមបីេរៀបចំបង្ហ ញលទធផលពីបញ្ហ េនះេនមុនេពលទិ ៃន
ក្តី្រស ញ់។ ចំនួនយុវវយ័ ែដលបនផ្តល់ចេម្លើយសរបុ ្រតឹម្រតូវយកមកេ្របើករបន េនកនុងឆន ំ២០១៤េនះ 
គឺ៧១៥ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងករសិក ឆន ំ២០០៩ មនែត៤៥៨េទ។ ងទី១ បង្ហ ញថ ចំនួនយុវវ ័
យសរបុ ្រតូវបនែបងែចកេចញជបួន្របេភទ ៃនេភទេសមើៗគន ។ (្របុស៣៧៦: ៥២,៦% និង ្រសី: ៤៧,៤%)  
ចំនួនអនកផ្តល់ចេម្លើយទំងអស់ក៏្រតូវបនែបងែចកេចញជពីរែផនកែដរគឺ យុវវយ័ (្របុស និង ្រសី) ែដលមន
គូរសង រ និងយុវវយ័ (្របុស និង ្រសី) ែដលមិនមនគូរសង រ។ សំ កៃនយុវវយ័សរបុ ែដលមន យុ
ពី១៥េទ២៤ឆន ំ បនបង្ហ ញថ មនអេថរល្អជមួយនឹងបែ្រមប្រមួល យុជមធយមគឺ ២១ឆន ំ េនកនុងឆន ំ
២០១៤ េធៀបេទនឹង២០,៦ឆន ំ េនកនុងឆន ំ២០០៩ ( ងទី៣)    
 

ងទី១៖ ករែបងែចកេភទ  

ល.រ ករែបងែចកេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ
១ យុវវយ័្របុសមនគូរសង រ ១១២ ២៤,៥ ១៨១ ២៥,៣ 
២ យុវវយ័្របុសមិនមនគូរសង រ ១២៨ ២៧,៩ ១៩៥ ២៧,៣ 
៣ យុវនរមីនគូរសង រ ១០៥ ២២,៩ ១៦៦ ២៣,២ 
៤ យុវនរមិីនមនគូរសង រ ១១៣ ២៤,៧ ១៧៣ ២៤,២ 
  សរបុ ៤៥៨ ១០០ ៧១៥ ១០០ 

 

 
ងទី២៖ យុវវយ័មនសង រ និងមិនមនសង រ 

ល.រ ករែបងែចកេភទនិងៃដគូរសង រ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ

១ 
យុវវយ័្របុសមនគូរសង រ 
និងយុវនរមីនគូរសង រ 

២១៧ ៤៧,៤ ៣៤៧ ៤៨,៥ 

២ 
យុវវយ័្របុសមិនមនគូរសង រ 
និងយុវនរមិីនមនគូរសង រ 

២៤១ ៥០,៦ ៣៦៨ ៥១,៥ 

  សរបុ ៤៥៨ ១០០ ៧១៥ ១០០ 
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ងទី៣៖ មធយម យុៃនអនកចូលរមួបទសមភ សន៍ 
ល.រ យុៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយ ២០០៩ ២០១៤ 
១ បែ្រមប្រមួល យុជមធយម ២០,៦០ ២០,៩៨
  សរបុ ៤៥៨ ៧១៥ 

 

 

ងទី៤ បង្ហ ញថ ជងពក់ក ្ត ល (៥៧,៣%)   ទិននន័យ ែដល្របមូលបនេនឆន ំ២០១៤ ពីេកះេព្រជ 
ែដលយុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរបចចុបបននេនះ ទំនងជេទទីេនះ។ េកះេព្រជមិន្រតូវបន ប់
បញចូ លកលពីសិក ឆន ំ២០០៩េទ កលេ ះេកះេព្រជមិនទន់អភិវឌ ន៍េនេឡើយេទ និងករវភិគែបប
បរមិណវស័ិយបង្ហ ញថ មនយុវវយ័ជេ្រចើនចូលចិត្តេទេលងេនសួនចបរេផ ងៗេទៀតេន ជធនីភនំេព
ញ។   
  

ងទី៤៖ ទី ំងៃនករ្របមូលទិននន័យ 

 

ល.រ ទីកែន្លង 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ
១ សួនចបរមុខវត្តបទុម ៨៥ ១៨,៦ ១១៧ ១៦,៤ 
២ សួនចបរមត់ទេន្ល (មុខ ងំ) ៦៥ ១៤,២ ១១២ ១៥,៧ 
៣ សួនចបរវមិនឯក ជយ ១១៨ ២៥,៨ ៧៦ ១០,៦ 
៤ េកះេពជយ ០ ០ ៤១០ ៥៧,៣ 
៥ សួនចបរសេម្តចហុ៊នែសន (មុខ គ ) ១៣៥ ២៩,៥ ០ ០ 
៦ សួនចបររដ្ឋសភថមី ៥៥ ១២,០ ០ ០ 
  សរបុ ៤៥៨ ១០០ ៧១៥ ១០០ 

 

 
៤.១.   សកមមភពជ្របចំរបស់យុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ 
 ងទី៥ បង្ហ ញថ សកមមភពជ្របចំរបស់យុវវយ័បង្ហ ញថ          គឺ្រប ក់្របែហលគន េនឆន ំ
២០០៩ និងឆន ំ២០១៤។ ជងពីរភគបី (៦៧%) ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយទំងអស់េឆ្លើយថ ពួកេគែតងែតមកទីេនះ 
(សួនចបរ ែដលបនសមភ សន៍) និងមួយភគបី (៣២,៩%) ៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយនិយយថ ពួកេគមិនែតងែត
មកទីេនះេទ (សួនចបរ ែដលបនសមភ សន៍) បុ៉ែន្តេពលខ្លះេទកែន្លងសួនចបរេផ ងេទៀតែដរ ជពិេសស
េកះេព្រជេនែកបរតំបន់េគលេ សួនចបរ។ ភគេ្រចើនបំផុតៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយ ែដលបនេឆ្លើយថ ពួកេគ
មិនមកទីេនះេទ ពួកេគជធមម េទកែន្លងេផ ង ដូចជ៖ រ ្ឋ ន ផ រទំេនើប ខ ៉អូេខ ឬក៏េនផទះ និង
កែន្លងេផ ងេទៀត ( ង៦)។  
 

22



 
 

ងទី៥៖ េតើអនកឧស ហ៍មកេលងទីេនះជមួយនឹងសង រ  ឬក៏មិត្តភ័្រករបស់អនក  
េដើមបីស្រមកកយ? 

ល.រ ស្រមកកយេនទីេនះ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ២៨២ ៦៧,១ ៤៦០ ៦៧,៣ 
២ េទ ១៣៨ ៣២,៩ ២២៤ ៣២,៧ 
  សរបុ ៤២០ ១០០ ៦៨៤ ១០០ 

 
ងទី៦៖ ្របសិនេបើេទ ទី េទៀតែដលអនក និងសង រ ឬក៏មិត្តភ័្រករបស់អនក 

េទស្រមកកយ? 

ល.រ ស្រមកកយេផ ងៗ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ

១ 
ងទំេនើប, ផ រទំេនើប, េ ងកុន, េដើរ

ទិញឥ ៉ន់ ឬ េភជនីយ ្ឋ ន 
៩៣ ៨៤,៦ ៦៣ ៣៩,៤ 

២ េនផទះ ០ ០ ៤៧ ២៩,៤ 
៣ េកះេពជយ ០ ០ ២៨ ១៧,៥ 
៤ ប ្ណ ល័យ  ឬ កលវទិយល័យ ០ ០ ១២ ៧,៥ 
៥ េទេខត្ត ០ ០ ៥ ៣,១ 
៦ ងកេហ្វ ០ ០ ៤ ២,៥ 
៧ សួនចបរមុខ ងំ ឬសួនេផ ងៗ ១៧ ១៥,៤ ១ ០,៦ 
  សុរប ១១០ ១០០ ១៦០ ១០០ 

 

៤.២.   ែផនករសំ ប់ទី ៃនក្តី្រស ញ់ ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ 
 ចំនួនយុវវយ័ និងចំនួនយុវវយ័ ែដលមនគូរសង រ ែដលបននិយយថ ពួកេគពិចរ ទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ជៃថងពិេសសមួយមនករធ្ល ក់ចុះេនកនុងឆន ំ២០១៤ េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងឆន ំ២០០៩ ( ង
ទី៧ និងទី៨)។ និនន ករៃនករធ្ល ក់ចុះេនះ្រតូវបនអេងកតេឃើញថ ទំងយុវវយ័មនគូរសង រ និងយុវវយ័
មិនមនគូរសង រ (របូភពទី១)។   
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ងទី៧៖ េតើអនកគិតថទី ៃនក្តី្រស ញ់ទី១៤កុមភៈខងមុខេនះ ជៃថងពិេសសសំ ប់អនក  
និងសង ររបស់អនក និងមិត្តភ័្រករបស់អនកែដរឬេទ? 

ល.រ ៃថងពិេសស 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ២៧១ ៦១,២ ៣២៦ ៤៦,០ 
២ េទ ១៦៨ ៣៨,៨ ៣៨២ ៥៤,០ 
  សរបុ ១១០ ១០០ ៧០៨ ១០០ 

 

ងទី៨៖ េតើអនកគិតថទី ៃនក្តី្រស ញ់ទី១៤កុមភៈខងមុខេនះ ជៃថងពិេសសសំ ប់អនក  
និងសង ររបស់អនក និងមិត្តភ័្រករបស់អនកែដរឬេទ? 

ល.រ ៃថងពិេសស 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ១៧០ ៨១,០ ១៩៣ ៥៥,៩ 
២ េទ ៤០ ១៩,០ ១៥២ ៤៤,១ 
  សរបុ ២១០ ១០០ ៣៤៥ ១០០ 
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របូភពទី
ទី ៃ
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រ និងយុវវ ័
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ងទី១០៖ េតើអនក (យុវវយ័ែដលមនគូសង រ) នឹងឲយវតថុអនុស វរយ៍ី (កដូ) មួយេទសង រអនក 
នទី ៃនក្តី្រស ញ់ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ? 

 

ល.រ 
វតថុអនុស វរយ៍ី 
សំ ប់គូសង រ 

២០០៩ ២០១៤ 
ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ បទ ឬ ច៎ស ១៦០ ៧៦,៦ ២០៨ ៦១,២ 
២ េទ ៤៩ ២៣,៤ ១៣២ ៣៨,៨ 
  សរបុ ២០៩ ១០០ ៣៤០ ១០០ 

 

របូភពទី២៖ េ្រប បេធៀបករផ្តល់ករដូកនុងចំេ មយុវវយ័េន ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ 

 

 
 ងទី១១ បង្ហ ញថ ្របេភទកដូរែដលយុវវយ័មនែផនករឲយេទសង ររបស់ពួកេគ ឬក៏អនក

មន ក់។ ករឲយកដូរជផក ្រតូវបនធ្ល ក់ចុះជិតពក់ក ្ត ល (២០០៩: ៥៦,៣% ទល់នឹង ២០១៤: 
៣៤,៣%)។ ចំែណកឯកដូរ ែដលមនតៃម្លៃថ្លដូចជ សេម្ល កបំពក់ តុកក  និងេ្រគ ងអលងក រទំងអស់
េនះមនករេកើនេឡើង។ ែផនកររបស់យុវវយ័្របុសនឹងឲយផក េទមិត្ត្រសីរបស់េគ ឬក៏អនក មន ក់េនែត
ខពស់ (២០០៩: ៧១,៧% ទល់នឹង ២០១៤: ៥២,២%) េ្រប បេធៀបេទនឹងយុវនរ ី ែដលមនែផនករឲយផក
េទមិត្ត្របុសរបស់េគ ឬក៏អនក មន ក់េផ ងេទៀត (២០០៩: ២៧,៧% ទល់នឹង ២០១៤: ១០,២%)។ 
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េ្រប បេធៀបករផ្តល់កដូ កនុងចំេ មយុវវយ័េន
ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ

យុវវយ័មនគូរសង នឹង
ឲយកដូរេទសង រ
យុវវយ័នឹងឲយកដូរេទ
សង រ ឬក៏អនក មន ក់
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ចំែណកឯករឲយកដូរជលកខណៈមនតៃម្លវញិគឺមនករេកើនេឡើង កនុងចំេ មយុវវយ័ទំងពីរេភទ 
( ងទី១២) ។  

 
ងទី១១ ៖ េតើអនក (យុវវយ័) នឹងឲយ្របេភទៃនវតថុអនុស វរយ៍ីអ្វីមួយ 

េទសង ររបស់អនកនទី ៃនក្តី្រស ញ់ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ? 

ល.រ ្របេភទៃនវតថុអនុស វរយ៍ី 
២០០៩ ២០១៤ 
ភគរយ ភគរយ

១ ផក  ៥៦,៣ ៣៤,៣ 
២ សំេលៀកបំពក់ ២៥,០ ៤០,២ 
៣ តុកក  ២៣,១ ២៨,០ 
៤ េ្រគ ងអលងក រ ១៥,០ ២៣,៤ 
៥ វតថុេផ ងៗ ១០,៦ ៨,៧ 

  ចំនួនសរបុ ២៥៥ ៣៣១ 
 

 

ងទី១២ ៖ េ្រប បេធៀបយុវវយ័្របុស និងយុវនរ ីនឹងឲយ្របេភទៃនវតថុអនុស វរយ៍ីអ្វីមួយ 
េទសង ររបស់អនកនទី ៃនក្តី្រស ញ់ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះ 

ល.រ ្របេភទៃនវតថុអនុស វរយ៍ី 
២០០៩ ២០១៤ 

្របុស ្រសី ្របុស ្រសី 
ភគរយ ភគរយ ភគរយ ភគរយ 

១ ផក  ៧១,៧ ២៧,៧ ៥២,២ ១០,២ 
២ សំេលៀកបំពក់ ៨,២ ៤៤,៧ ២៥,០ ៦០,៦ 
៣ តុកក  ៣០,៨ ១៣,៨ ៣៧,៥ ១៥,៣ 
៤ េ្រគ ងអលងក រ ១៧,១ ៨,៥ ២៥,០ ២៦,៣ 
៥ វតថុេផ ងៗ ៦,៩ ១៧,០ ៨,២ ៩,៥ 

  ចំនួនសរបុ ២៥៥ ៣៣១ 
 

 កែន្លងែដលយុវវយ័េទជមួយនឹងសង ររបស់េគ ឬក៏អនក មន ក់ គឺមិនមនករែ្រប្របួលេទ ំង
ពីឆន ំ២០០៩មក ( ងទី១៣) បុ៉ែន្តជិតមួយភគបីៃនពួកេគទំនងជេនផទះៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខ
េនះ (២០០៩: ១៨,៤% ទល់នឹង ២០១៤: ២៩,៩%)។ ែផនករ គូរសង រេទផ រទំេនើបមនករេកើនេឡើង
១៥ភគរយ (២០០៩: ២៥,៧% ទល់នឹង ២០១៤:  ៤០,៥%) ( ងទី១៣)។ ជមួយគន េនះែដរ យុវវយ័
ែដលមនគូរសង រខ្លះេនែតមនែផនករេទផទះសំ ក់     និងស ្ឋ គរជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ 
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េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ (២០០៩: ២,៤% ទល់នឹង ២០១៤: ៤,៧%)។ យុវវយ័ែដលមនគូរសង រ ែដលមន
ែផនកររ ៉ែូមនទិច េដើមបីញំុបយៃថង្រតង់ ឬមួយក៏េពល ង ចជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ េនទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ខងមុខេនះ េនែតមនភគរយដែដល (២០០៩: ៦៤,១% ទល់នឹង ២០១៤:  ៦១,០%)។ បុ៉ែន្ត
ពួកេគទំងេនះនឹងេទក្លឹបខ ៉ អូេខ និងក្លឹបកម ន្ត ជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ មនករធ្ល ក់ចុះេនកនុង
ឆន ំ២០១៤េនះ (២០០៩: ៣២,២% ទល់នឹង ២០១៤:  ៣២,៦%)។ ( ងទី១៦)  
 

ងទី១៣៖េតើអនកនឹងចង់េទេដើរេលងជមួយនឹងសង រ ឬក៏អនក មន ក់ 
នទិ ៃនក្តី្រស ញ់ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ? 

ល.រ កែន្លងែដល្រតូវេទ 
២០០៩ ២០១៤ 
ភគរយ ភគរយ

១ សួនចបរនន ២៨,១ ២៥,០ 
២ ផ រទំេនើបសូរយិ និងសុវ ្ណ  ៣០,១ ៣៥,២ 
៣ ក្លឹប និងមជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត ១៤,០ ៩,១ 
៤ ងែតគុជ ១៤,៤ ១០,៥ 
៥ េ ងកុន ១០,២ ២១,២ 
៦ ខ ៉អូេខ ១០,០ ៩,៨ 
៧ េនផទះ ១៨,៤ ២៩,៩ 
៨ បក់ែខង, េកៀន ្វ យ, េកះ ច់ ១៥,២ ១០,៥ 
៩ ខទមតូចៗ មមត់ទឹក ផទះសំ ក់និងស ្ឋ គរ ២,៦ ២,៣ 
១០ េផ ងៗ ១១,២ ១,២ 

  ចំនួនសរបុ ៤២៨ ៦៨៤ 
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ងទី១៤៖េតើអនក (យុវវយ័ែដលមនគូសង រ) នឹងចង់េចញេដើរេលងជមួយនឹងគូសង រ 
របស់អនកនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ? 

ល.រ កែន្លងែដល្រតូវេទ 
២០០៩ ២០១៤ 
ភគរយ ភគរយ 

១ សួនចបរនន ២៦,២ ២៨,៥ 
២ ផ រទំេនើបសូរយិ និងសុវ ្ណ  ២៥,៧ ៤០,៥ 
៣ ក្លឹប និងមជឈមណ្ឌ លកំ ន្ត ១៩,០ ១០,៨ 
៤ ងែតគុជ ១៦,៥ ១៣,០ 
៥ េ ងកុន ១៣,៦ ២៦,៦ 
៦ ខ ៉អូេខ ១១,៦ ១២,៧ 
៧ េនផទះ ៩,៣ ២១,៨ 
៨ បក់ែខង, េកៀន ្វ យ, េកះ ច់ ១៥,៥ ៩,៥ 
៩ ខទមតូចៗ មមត់ទឹក ផទះសំ ក់និងស ្ឋ គរ ២,៤ ៤,៧ 
១០ េផ ងៗ ១២,៣ ១,៣ 
  ចំនួនសរបុ ២០៦ ៣៤៧ 

 
ងទី១៥៖ ៃថង ត់គន េដើរេលងដ៏សំខន់មួយសំ ប់យុវវយ័ែដលមនគូសង រ រៃថង្រតង់ឬ ង ច 

ល.រ 
រៃថង្រតង់

ឬ ង ច 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ១៣២ ៦៤,១ ១៨៨ ៦១,០ 
២ េទ ៧៤ ៣៥,៩ ១២០ ៣៩,០ 
  សរបុ ២០៦ ១០០ ៣០៨ ១០០ 

 

ងទី១៦៖ ៃថង ត់គន េដើរេលងដ៏សំខន់មួយសំ ប់យុវវយ័ែដលមនគូសង រក ៉អូេខឬក្លិបកំ ន្ត 

ល.រ 
ក ៉អូេខឬក្លិប

កំ ន្ត 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ៦៦ ៣២,២ ៧០ ២២,៦ 
២ េទ ១៤០ ៦៧,៨ ២៤០ ៧៧,៤ 
  សរបុ ២០៦ ១០០ ៣០៨ ១០០ 
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 េនេពលែដលយុវវយ័្រតូវបនសួរថ េតើពួកេគគិតថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់
ខងមុខេនះ ចេម្លើយជវជិជមនគឺមួយភគរយតិចជងឆន ំ២០០៩ (២០០៩: ១២,៤% ទល់នឹង ២០១៤:  
១១,៣%) ( ងទី១៧)។ បុ៉ែន្តយុវវយ័ែដលមនគូរសង រ បនបញជ ក់ថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទេនៃថង
េនះផងែដរ មនករេកើនេឡើងេទវញិ (២០០៩: ១៤,៣% ទល់នឹង ២០១៤:  ១៥,៨%)។ ( ងទី១៨ និង
របូភពទី៣)។ 

ងទី១៧៖ យុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរែដលគិតថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទ 
េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ 

ល.រ ចរមូេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ៥៧ ១២,៤ ៧៩ ១១,៣ 
២ េទ ៤០១ ៨៧,៦ ៦១៨ ៨៨,៧ 
  សរបុ ៤៥៨ ១០០ ៦៩៧ ១០០ 

 

ងទី១៨៖ យុវវយ័ែដលមនគូសង រែដលគិតថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទ 
េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ 

 

ល.រ ចរមូេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ៣១ ១៤,៣ ៥៣ ១៥,៨ 
២ េទ ១៨៦ ៨៥,៧ ២៨២ ៨៤,២ 
  សរបុ ២១៧ ១០០ ៣៣៥ ១០០ 
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របូភពទី ៣៖ េ្រប បេធៀប៖ យុវវយ័ និងយុវវយ័ែដលមនគូរ ចរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ  

 
 

 េនេពលែដលសំណួរេនះ្រតូវបនែបងែចកជ្របេភទៃនេភទ គឺយុវវយ័្របុសមនគូរសង រ ែដល
មនែផនកររមួេភទេនៃថងេនះេនែតខពស់ជង្របេភទេភទេផ ងេទៀត (២០០៩: ៥០,៩% ទល់នឹង ២០១៤:  
៤៨,១%) ( ងទី១៩) មនករទំនក់ទំនងអេថរគន មួយរ ងយុវវយ័ ែដលមនែផនកររមួេភទនូវទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ និងពួកេគទំងេនះគិតថ ទិ ៃនក្តី្រស ញ់គឺជៃថងពិេសសមួយ (២០០៩: ៨២,០% ទល់នឹង 
២០១៤:  ៧៨,០%)។ ( ងទី២០ និងរបូភពទី៤) 

 

ងទី១៩៖យុវវយ័ ែដល ចរមួេភទនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ មែផនកៃនេភទ 

ល.រ ចរមូេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ
១ យុវវយ័ជបុរសែដលមនគូសង រ ២៩ ៥០,៩ ៣៨ ៤៨,១ 
២ យុវវយ័ែដលជបុរសមិនមនគូសង រ ១៩ ៣៣,៣ ២៣ ២៩,១ 
៣ យុវវយ័ជនរែីដលមនគូសង រ ៧ ១២,៣ ១៥ ១៩,០ 
៤ យុវវយ័ជនរមិីនមនគូសង រ ២ ៣,៥ ៣ ៣,៨ 
  សរបុ ៥៧ ១០០ ៧៩ ១០០ 

 

១២,៤% ១១,៣%

១៤,៣%

១៥,៨%

0

5

10

15

20

២០០៩ ២០១៤

េ្រប បេធៀប៖ យុវវយ័ែដល ចរមួេភទ េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ  
ឆន ំ២០០៩ និង ឆន ំ២០១៤

យុវវយ័សរបុ ចនឹងរមូេភទ
យុវវយ័ែដលមនគូរសង រ ចនឹងរមួេភទ
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ងទី២០៖ មនទំនក់ទំនងនឹងគន រ ងយុវវយ័ែដល ចរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ េទ
នឹងករគិតរបស់ពួកគត់ថជៃថងពិេសសមួយ 

ល.រ ៃថងពិេសស 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ៤៥ ៨១,៨ ៦១ ៧៨,២ 
២ េទ ១០ ១៨,២ ១៧ ២១,៨ 
  សរបុ ៥៥ ១០០ ៧៨ ១០០ 

 

របូភពទី ៤៖ មនទំនក់ទំនងនឹងគន រ ងយុវវយ័ែដល ចរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ េទ
នឹងករគិតរបស់ពួកគត់ថជៃថងពិេសសមួយ

 
 
 

ងទី២១៖ ្របសិនេបើេឆ្លើយថ បទ ឬក៏ ចស៎ ស្រមប់យុវវយ័ែដលនឹង ចរមួេភទ នឹងជេលើកទីមួយ
របស់អនក សំ ប់អនក និងសង ររបស់អនក ឬក៏អនកដៃទេទៀត ( ចជសង រ  

ឬក៏្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ) េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ។ 

 

ល.រ ចរមួេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ២៥ ៤៩,០ ៣៣ ៤៣,៤ 
២ េទ ២៦ ៥១,០ ៤៣ ៥៦,៦ 
  សរបុ ៥១ ១០០ ៧៦ ១០០ 

 
 

៨២%

៧៨%
៧៦
៧៨
៨០
៨២
៨៤

២០០៩ ២០១៤

ភ
គរ

យ

េ្រប បេធៀប៖ ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ 
ជមួយនឹង ៃថងពិេសស ឆន ២ំ០០៩ និងឆន ២ំ០១៤

២០០៩
២០១៤
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ងទី២២
នឹងជ

  

 
 
 

េន
ែដរឬេទ។ 
ដង (២០០៩
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២៖ ្របសិនេបើ
ជេលើកទីមួយ
ឬក៏្រស្តីរកស

ល

១
២
 

របូភពទី

េពលែដលអន
យុវវយ័មន

៩: ១៥,៦% ទ

៤

េ្រប បេធ

បើេឆ្លើយថ ប
យរបស់អនក 
សីុផ្លូវេភទ) េ

ល.រ ចរួ

១ បទ ឬ 
២ េទ 
 ស

៥៖ េ្រប បេធ
េនទិ ៃនក្តី

អនកផ្តល់ចេម្លើ
នគូរសង រទ
ទល់នឹង ២០

៤៩%

២០០

ធៀបករករួ

បទ ឬក៏ ចស៎
សំ ប់អនក និ
នទិ ៃនក្តី្រ

រមេភទ 

ច៎ស 

សរបុ 

ធៀបកររមួេភ
ក្រស ញ់ខ

យមនគូរស
ទំងេនះែដល
១៤:  ៣០,២

៤០%

៩

មេភទេលើក
ទិ ៃនក្តី្រ

 

ស៎ ស្រមប់យ
និងសង ររប
្រស ញ់នឹង

២០០៩
ចំនួន ភ
១៥ ៣
២៣ ៦
៣៨ ១

ភទេលើកទី១
ខងមុខេនះ ឆ

សង រទំងេន
លមិនមនែផ
២%)។ (

កទី១ ស្រម
្រស ញ់ខ
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យុវវយ័ ែដល
បស់អនក ឬក៏
ងមកដល់េព
 

ភគរយ ចំ
៣៩,៥ ២
៦០,៥ ២
១០០ ៥

 ស្រមប់យុ
ឆន ំ២០០៩ និ

នះ្រតូវបនស
ផនករេ្របើេ្រ
ងទី២៣) 

៤

មប់យុវវយ័ែដ
ខងមុខេនះ

យុ
យុ

មនគូសង
អនកដៃទេទៀ
លឆប់ៗខ
២០១៤ 

នួន ភគរ
២៣ ៤៤
២៩ ៥៥
៥២ ១០

វវយ័ែដល
និងឆន ំ២០១៤

សួរថេតើ ពួក
្រ មអនម័

៤% ៤

២០១៤

ដល ចរមួ

យុវវយ័
យុវវយ័ែដល

រ(ែដលនឹង
ត ( ចជស
ងមុខេនះ។ 

រយ 
,២ 
,៨ 
០ 

ចរមួេភទ 
៤ 

កេគេ្របើេ្រ
ម័យមនករ

៤៤%

៤

មេភទេន 

មនគូរសង

ចរមួេភទ
សង រ  

មអនម័យ
េកើនេឡើងពី

ង រ

) 

យ
រ



 
 

ងទី២៣៖យុវវយ័ែដលមនគូសង រែដលគិតថ ពួកេគនឹង ចរមួេភទេនៃថងបុណយសង រេហើយនឹង
មនគំេ ងេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ 

ល.រ េ្របើេ្រ មអនម័យ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ២៧ ៨៤,៤ ៣០ ៦៩,៨ 
២ េទ ៤ ១៥,៦ ១៣ ៣០,២ 
  សរបុ ៣១ ១០០ ៤៣ ១០០ 

 
ចំនួនយុវវយ័្របុសនឹង ចែស្វងរកមិត្ត្រសីថមី ឬក៏នរ ី មន ក់េដើមបីរមួេភទជមួយនូវទិ ៃនក្តី

្រស ញ់ខងមុខេនះ ្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់ពួកេគបដិេសធន៍មិនរមួេភទជមួយពួកេគមនករេកើនេឡើង
តិចតួច (២០០៩: ៥៥% ទល់នឹង ២០១៤:  ៥៦%)     េហើយមួយចំនួនតូចខ្លះេទៀតៃនយុវវយ័្របុសបញជ ក់ថ 
ពួកេគនឹងមិនេ្របើេ្រ មអនម័យជមួយនឹងមិត្ត្រសីថមីរបស់ពួកេគ ឬក៏នរ ី មន ក់។ ករសិក េនះមិន
មនទិននន័យពីករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យជមួយនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ និង «បូក» េទ។ ( ងទី២៤ និង
ទី២៥) 

ងទី២៤៖្របសិនេបើអនក (យុវវយ័្របុស) ចនឹងរមួេភទ ែតសង រអនកមិនឲយរមូេភទ េនទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ខងមុខេនះេទ េតើនរ អនកនឹងរមួេភទជមួយេនៃថងទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ? 

ល.រ រមួេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ

១ 
រមួេភទជមួយនឹងសង ថមី ចរកបន
េនៃថងទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ 

១១ ៥៥,០ ២៨ ៦៥,១ 

២ រមួេភទជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទ ៥ ២៥,០ ៤ ៩,៣ 
៣ បូក ៤ ២០,០ ៤ ៩,៣ 
៤ េផ ងេទៀត ០ ០ ១១ ២៥,៦ 
  សរបុ ២០ ១០០ ៤៧ ១០០ 

 
ងទី២៥៖្របសិនេបើអនក យុវវយ័្របុស ចនឹងរួមេភទ ែតសង រអនកមិនឲយរមូេភទ េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់

ខងមុខេនះេទ េតើអនកនឹងេ្របើេ្រ មអនម័យជមួយនរ អនកនឹងរមួេភទជមួយ? 

ល.រ េ្របើេ្រ មអនម័យ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ១០ ៩១,០ ១៩ ៨៦,៤ 
២ េទ ១ ១០ ៣ ១៣,៦ 
  សរបុ ១១ ១០០ ២២ ១០០ 
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៤.៣.   យុវវយ័ជបុរសែដលមនគូសង រ និងកររមួេភទេ យមិនមនករយល់្រពម 
 

 ងទី២៦ ទី២៧ ទី២៨ បនបញជ ក់ថ ែផនកររមួេភទេ យមនករយល់្រពម ស្រមប់ទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ខងមុខេនះមនករធ្ល ក់ចុះ១៥ភគរយ កនុងចំេ មយុវវយ័្របុស (២០០៩: ៦៦,៦%     ទល់នឹង 
២០១៤:  ៥២,៦%) ដូចែដលមនយុវវយ័្របុសខ្លះមនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ ែដលមនករយល់្រពមេ យ
និយយថ៖ «េទ ខញុំនឹងេធ្វើមិនដឹងមិនឮពីកររមួេភទ ្រគន់ែតេដើរេលងសបបយបនេហើយ»។ ទិននន័យ
ស្រមប់ឆន ំ២០០៩ និងឆន ំ២០១៤ គឺពិបកនឹងេ្រប បេធៀបចំេពះសំណួរេនះ ដូចែដលចេម្លើយឲយេ្រជើសេរ ើស
្រតូវបនែកែ្របេនឆន ំ២០១៤េនះ។ យ៉ង ក៏េ យភគរយៃនេហតុផលជេ្រចើន ស្រមប់ករបុ៉នប៉ង
េដើមបីរមួេភទមនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់៖  «ខញុំនឹងនិយយេទកន់នងថ ្របសិនេបើេយើងមិនរមួ
េភទេទគឺេយើងមិនមនេសន េ ម ះ្រតង់នឹងគន េទេដើមបីរមួេភទ ជមួយនង» «ខញុំនឹង ក់សំពធេទនង
េដើមបីយល់្រពមរមួេភទ»។«ខញុំនឹងយកនងេទេ្រក្រកុងេហើយ ង ត់េដើមបីរមួេភទ ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃល
េដើមបីរមួេភទជមួយនង»ករសិក ្រ វ្រជវឆន ំ២០១៤េនះបនបង្ហ ញថ េឃើញចេម្លើយថមីមួយែដលេពញ
និយមពិេសស្របែហលជ៣០ភគរយៃនយុវវយ័្របុស ែដលមនគូរសង របននិយយថ៖  «ខញុំនឹងឱយវតថុ
ែដលមនតៃម្លេដើមបីរមួេភទជមួយនង»។  
  

ងទី២៦៖ចំនួនយុវវយ័្របុសែដលមនែផនកររមួេភទ្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់េគមិនយល់្រពមជមួយ

យ៉ង ក៏េ យក៏ពួកេគេធ្វើដូេចនះែដរេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ 

ល.រ 
កររមួេភទមិនមនករ

យល់្រពម 
២០០៩ ២០១៤ 
ភគរយ ភគរយ

១ បទ ឬ ច៎ស ៦៦,៦ ៤៧,៤ 
២ េទ ៣៣,៤ ៥២,៦ 
  សរបុ ២៥ ៦១ 
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ងទី២៧៖្របសិនេបើេឆ្លើយថ បទ (យុវវយ័្របុសនឹង ចរមួេភទ)  
បុ៉ែន្ត្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់អនកមិនយល់្រពម េតើអនកនឹងេធ្វើដូចេម្តច? ឆន ២ំ០០៩ 

ល.រ ខញុំនឹង ចំនួន ភគរយ

១. 
ខញុំនឹងនិយយេទកន់នងថ ្របសិនេបើេយើងមិនរមួេភទេទគឺ
េយើងមិនមនេសន េ ម ះ្រតង់នឹងគន េទ ខញុំនឹង ក់សំពធ
េទនងេដើមបយីល់្រពមរមួេភទ។ 

៨ ៣២ 

២. 
ខញុំនឹងភរនង មរយៈ េដើរេលងដល់យប់េ្រជ េហើយ្របប់ថ
អត់មនេ រចូលផទះ ឬមួយក៏គម ននរ េបើកទ្វ រឲយខញុំ េដើមបី
េទេដកេនផទះសំ ក់េដើមបីរមួេភទជមួយនឹងនង។ 

៤ ១៦ 

៣. 
ខញុំនឹងយកនងេទបនទប់ខ ៉ អូេខ េហើយខញុំនឹងេធ្វើអ្វី មចិត្ត
េដើមបីរមួេភទជមួយនង។ 

៤ ១៦ 

៤. េផ ងៗ (គម នេយបល់) ១ ៤ 

៥. 
េទ ខញុំនឹងេធ្វើមិនដឹងមិនឮពីកររមួេភទ ្រគន់ែតេដើរេលង
សបបយបនេហើយ។ 

៨ ៣២ 

 ចំនួនសរបុ ២៥ ១០០ 
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ងទី២៨៖្របសិនេបើេឆ្លើយថ បទ (យុវវយ័្របុសនឹង ចរមួេភទ)  
បុ៉ែន្ត្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់អនកមិនយល់្រពម េតើអនកនឹងេធ្វើដូចេម្តច? ឆន ២ំ០១៤ 

 

ល.រ ខញុំនឹង 

២០១៤ ២០១៤ 

យុវជន 
យុវជនមន
សង រ 

ភគរយ ភគរយ 

1 
េទខញុំនឹងេធ្វើមិនដឹងមិនឭពីកររមួេភទ ្រគន់ែតេដើរេលង
សបបយបន 

៥២,៦ ៥០,០ 

2 ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃលេដើមបីរមួេភទជមួយនង ២៩,៧ ៣៣,៣ 

3 
ខញុំនឹងនិយយេទកន់នងថ្របសិនេបើេយើងមិនរមួេភទេទ គឺ
េយើងមិនមនេសន េ ម ះ្រតង់នឹងគន េទេដើមបីរមួេភទ ជមួយ
នង 

២១,១ ១៩,០ 

4 ខញុំនឹងយកនងេទេ្រក្រកុងេហើយ ង ត់េដើមបីរមួេភទ ១៣,៥ ១៨,២ 

5 

ខញុំនឹងភរនង មរយៈេដើរេលងដល់យប់េ្រជ េហើយ្របប់ថ
អត់មនេ រចូលផទះ រមួឺយក៏គម ន 
នរ េបើកទ្វ រឱយខញុំេដើមបីេទេដកេនផទះសំ ក់េដើមបីរមួេភទ
ជមួយនឹងនង 

១៣,២ ១៣,៦ 

6 
ខញុំនឹងយកនងេទបនទប់ខ ៉ អូេខេហើយខញុំនឹងេធ្វើអ្វី មចិត្ដ
េដើមបីរមួេភទជមួយនង 

១០,៨ ៩,៥ 

7 
ខញុំនឹង ក់សមព ធេទនង មរយៈករេមើលេរឿងសិច េដើមបីរមួ
េភទជមួយនង 

៥,៤ ៩,៥ 

8 ខញុំនឹងបងខំនងរមួេភទ ៥,៤ ៤,៨ 
9 េផ ងៗ ៥,៤ ៤,៨ 

  ចំនួនសរបុ ៦១ ៣៨ 
 

 
៤.៤.   បទពិេ ធន៍ៃនកររមួេភទកនុងចំេ មយុវវយ័្របុសថមីៗេនះ 
ចំនួនយុវវយ័មនគូរសង រ ែដលបនរមួេភទជមួយនឹងសង ររបស់េគពីមុន នឹងមិនមនែផនកររមូេភទ
េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះបនេកើនេឡើង ( ងទី២៩)។ មួយភគបីៃនយុវវយ័ ែដលមនគូរ
សង រេនែតមិនមនែផនករេ្របើេ្រ មអនម័យជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ។ ( ងទី៣០)  
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ងទី២៩៖្របសិនេបើេទ នឹងមិនរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះេទ េតើអនក(យុវវយ័មនគូរ
សង រ)ធ្ល ប់រមួេភទជមួយសង ររបស់អនកែដរឬេទ? 

ល.រ ធ្ល ប់រមួេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ១០ ១៤,១ ៣០ ១៦,៧ 
២ េទ ៦១ ៨៥,៩ ១៨០ ៨៣,៣ 
  សរបុ ៧១ ១០០ ២២០ ១០០ 

 
 

ងទី៣០៖្របសិនេបើបទឬចស េតើអនក(យុវវយ័មនគូរសង រ)ធ្ល ប់រមួេភទជមួយសង ររបស់អនក េ្របើ
េ្រ មអនម័យែដរឬេទ? 

ល.រ េ្របើេ្រ មអនម័យ
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ៦ ៦៦,៧ ១៨ ៦៤,៣ 
២ េទ ៣ ៣៣,៣ ១០ ៣៥,៧ 
  សរបុ ៩ ១០០ ២៨ ១០០ 

 
 ្រតឡប់មកនិយយពីកររមួេភទជមួយនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទវញិម្តង ជិត១០ភគរយៃនយុវវយ័្របុស
បនរមួេភទជមួយនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទបីែខចុងេ្រកយមុនករសិក េនះ។ េនះគឺជលទធផលដូចករសិក
ពីេលើកមុនឆន ំ២០០៩ែដរ។ ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យកនុងចំេ មយុវវយ័្របុសទំងេនះ គឺដូចគន េលើក
មុនែដរ (្របែហលជ ៩០ភគរយ)។ ( ងទី៣១ និងទី៣២)  
 

ងទី៣១៖ េតើរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះអនក(យុវវ្័របុស)បនរមួេភទជមួយ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទែដរឬេទ? 

ល.រ 
រមួេភទជមួយ្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ 
រយៈេពលបីែខចុងេ្រកយ 

២០០៩ ២០១៤ 
ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ បទ ឬ ច៎ស ២៥ ១០,៤ ២៦ ៨,៨ 
២ េទ ២១៥ ៨៩,៦ ២៦៨ ៩១,២ 
  សរបុ ២៤០ ១០០ ២៩៤ ១០០ 
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ងទី៣២៖្របសិនេបើបទ  េតើអនកបនេ្របើេ្រ មអនម័យែដរឬេទ? «្រស្តីរកសីុផ្លូវេភទ» 

ល.រ េ្របើេ្រ មអនម័យ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ២១ ៨៤,០ ២២ ៨៨,០ 
២ េទ ៤ ១៦,០ ៣ ១២,០ 
  សរបុ ២៥ ១០០ ២៥ ១០០ 

 

 ្របែហលជ១០ភគរយៃនយុវវយ័្របុសបនចូលរមួ «បូក» កលពីបីែខចុងេ្រកយេនះ។ គឺលទធផល
ដូចគន េទនឹងករសិក េលើកមុនឆន ំ២០០៩ែដរ។ ករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យកនុងចំេ មយុវវយ័្របុសក៏
ដូចគន េទនឹងករសិក េលើកមុនែដរ (្របែហលជ ៩០%)។ ( ងទី៣៣ និងទី៣៤) 

 

ងទី៣៣៖េតើអនកធ្ល ប់បនយក្រសីេទ បូក ែដរឬេទ កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះ? 

ល.រ 
បូកជមួយ្រស្តរីកសីុផ្លូវេភទ 
កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយ 

២០០៩ ២០១៤ 
ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ បទ ឬ ច៎ស ២៦ ១០,៨ ៣០ ១០,៦ 
២ េទ ២១៤ ៨៩,២ ២២៧ ៧៩,៩ 
៣ មិនដឹង ០ ០ ២៧ ៩,៥ 
  សរបុ ២៤០ ១០០ ២៨៤ ១០០ 

 
ងទី៣៤៖ ្របសិនេបើបទ េតើអនកនឹងេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ? «បូក» 

ល.រ 
េ្របើេ្រ ម 
អនម័យ 

២០០៩ ២០១៤ 
ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ បទ ឬ ច៎ស ២៣ ៨៨,៥ ២៣ ៨៨,៥ 
២ េទ ៣ ១១,៥ ៣ ១១,៥ 
  សរបុ ២៦ ១០០ ២៦ ១០០ 

 
 ៣,៤ភគរយៃនយុវនរ ី(n=២៥៤) បននិយយថ ពួកេគបនរមួេភទជមួយនឹងអនក មន ក់កល
ពីបីែខមុនេនះ។ ៣នក់កនុងចំេ ម៧នក់មិនបនេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេទ។ ( ងទី៣៥ និងទី
៣៦)  
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ងទី៣៥៖ េតើអនក(យុវនរ)ី ធ្ល ប់រមួេភទជមួយនឹងនរ មន ក់ែដររេឺទ  
កនុងកំឡុងេពលបីែខចុងេ្រកយេនះ? 

ល.រ 
ធ្ល ប់រមួេភទជមួយអនក មន ក់
កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយ 

២០០៩ ២០១៤ 
ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ បទ ឬ ច៎ស ០ ០ ៩ ៣,៤ 
២ េទ ០ ០ ២៥៤ ៩៦,៦ 
  សរបុ ០ ០ ២៦៣ ១០០ 

 
ងទី៣៦៖: ្របសិនេបើចស េតើអនកបនេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងេពលរមួេភទចុងេ្រកយែដររេឺទ? 

ល.រ េ្របើេ្រ ម 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ០ ០ ៤ ៥៧,១ 
២ េទ ០ ០ ៣ ៤២,៩ 
  សរបុ ០ ០ ៧ ១០០ 

 

៤.៥.   ចំេណះដឹង និងទស នៈអំពី «បូក» 
យុវវយ័្រតូវបនសួរអំពីទស នៈរបស់ពួកេគចំេពះ «បូក» ។ ភគរយៃនអនកផ្តល់ចេម្លើយបនទទួល

គ ល់ថ «បូក» គឺជករចប់រេំ ភេសពសនថវៈមនករេកើនេឡើង (២០០៩: ២២,៧% ទល់នឹង ២០១៤:  
២៨,១%) ( ងទី៣៧)។ យ៉ង ក៏េ យ មនករថយចុះពីរដងចំេពះទស នៈែដរថ «បូក គឺមិន
ែមនអំេពើចប់រេំ ភេសពសនថវៈេទ  កនុងចំេ មយុវជនជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទពីេ្រពះេយើងបនបង់
លុយឲយេទនងេហើយ េហើយនងក៏បនយល់្រពមកនុងកររមួេភទជមួយេយើង» (២០០៩: ៣០,៨% ទល់
នឹង ២០១៤:  ១៣,៨%)។ ្របសិនេបើេ្រប បេធៀបចំេណះដឹង «បូក» ្រតូវបនែបងែចកជពីរេភទ។ មរយៈ

ងទី៣៨បនបញជ ក់ថ ចំេណះដឹង «បូក» ស្រមប់យុវវយ័្របុស និងយុវនរ។ី យុវវយ័្របុស បន យ
ករណ៍ថចំេណះដឹង «បូក» គឺមិនមនករែ្រប្របួលេទ គឺ្រប ក់្របែហល៣០ភគរយជមួយនឹងករ
សិក េលើកមុន បុ៉ែន្តចំេណះដឹង «បូក»           មនករេកើនេឡើងចំេពះយុវនរ ី(២០០៩: ១៥,៥% ទល់នឹង 
២០១៤:  ២៥,០%)។ េទះយ៉ង ក៏េ យយុវវយ័្របុស (៤៥,៨%) បន យករណ៍ថ ចំេណះដឹង «បូក» 
(«បូក» គឺមិនែមនអំេពើចប់រេំ ភេសពសនថវៈេទ  កនុងចំេ មយុវជនជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទពីេ្រពះ
េយើងបនបង់លុយឲយេទនងេហើយ េហើយនងក៏បនយល់្រពមកនុងកររមួេភទជមួយេយើង») េបើេធៀបេទ
នឹងករសិក ពីេលើកមុនមនករធ្ល ក់ចុះបីដង (២០០៩: ៤៥,៨% ទល់នឹង ២០១៤:  ១៤,៩%)។ េទះយ៉ង

ក៏េ យលទធផលេនះគឺមិនេ្រប បេធៀប្រតង់ៗេពកេទ ពីេ្រពះជេ្រមើស «មិនដឹង» ្រតូវបនបែនថមេនេលើ
ងកនុងក្រមងសំណួរឆន ំ២០១៤េនះ។    
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ងទី៣៧៖ ចេម្លើយេនកនុងឃ្ល េនះ ទក់ទងេទនឹងទស នៈ«បូក»(យុវវយ័) 

ល.រ បូក 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ

១ 
បូកគឺជករចប់រេំ ភេសពសនថវៈ
េ យយុវជនមួយ្រកុម 

១០៤ ២២,៧ ១៥៧ ២៨,១ 

២ 

បូកមិនែមនជកររេំ ភេសពសនថវៈកនុង
ចំេ មយុវជនជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវ
េភទពីេ្រពះេយើងបនបង់លុយឱយេទ
នងេហើយ េហើយនងក៏បនយល់្រពម
កនុងកររមួេភទជមួយេយើង 

១៤១ ៣០,៨ ៧៧ ១៣,៨ 

៣ មិនដឹង ២១៣ ៤៦,៥ ៣០៩ ៥៥,៣ 
៤ េផ ងៗ ០ ០ ១៦ ២,៩ 
  សរបុ ៤៥៨ ១០០ ៥៥៩ ១០០ 

 
ងទី៣៨៖ចេម្លើយេនកនុងឃ្ល េនះទក់ទងេទនឹងទស នៈ«បូក»(យុវវយ័្របុស និងយុវនរ)ី 

ល.រ បូក 
២០០៩ ២០១៤ 

្របុស ្រសី ្របុស ្រសី 
ភគរយ ភគរយ ភគរយ ភគរយ

១ 
បូកគឺជករចប់រេំ ភេសពសនថវៈ
េ យយុវជនមួយ្រកុម 

២៩,២ ១៥,៦ ៣០,៧ ២៥,០ 

២ 

បូកមិនែមនជកររេំ ភេសពសនថវៈកនុង
ចំេ មយុវជនជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវ
េភទពីេ្រពះេយើងបនបង់លុយឱយេទ 
នងេហើយ េហើយនងក៏បនយល់្រពម
កនុងកររមួេភទជមួយេយើង 

៤៥,៨ ១៤,២ ១៤,៩ ១២,៥ 

៣ មិនដឹង ២៥,០ ៧០,២ ៥១,៨ ៥៩,៤ 
៤ េផ ងៗ ០ ០ ២,៦ ៣,១ 
  ចំនួនសរបុ ៣០៣ ២៥៦ 
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៤.៦.   ទស នៈរបស់យុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិធូរធរ ចំេពះទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ គឺជសិទធរបស់បុគគល 
 
 ងទី៣៩ បង្ហ ញថ យុវវយ័មន រមមណ៍ថ កររមួេភទគឺជេរឿងធមម  និងជសិទធិរបស់ពួកេគ
កនុងករទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ។ ជងពក់ក ្ត ល (៥៣,៨%) ៃនពួកេគបនយល់្រពមថ ជេរឿងធមម  និង
ជសិទធិរបស់បុគគលកនុងកររមួេភទ កនុងចំេ មយុវវយ័ េបើេធៀបជមួយនឹងករសិក ឆន ំ២០០៩ មនករ
ធ្ល ក់ចុះ (២០០៩: ៥៩,៨% ទល់នឹង ២០១៤:  ៥៣,៨%)។   
 

ងទី៣៩៖ ទស នៈរបស់យុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិធូរធរ ចំេពះទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ  
គឺជេរឿងធមម   និងសិទធរបស់បុគគល 

ល.រ សិទធិកនុងកររមួេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ យល់្រសប ២៤១ ៥៩,៨ ៣៤៤ ៥៣,៨ 

២ មិនយល់្រសប ១៦២ ៤០,២ ២៩៥ ៤៦,២ 

  សរបុ ៤០៣ ១០០ ៦៣៩ ១០០ 

 
៤.៧.   ទស នៈឪពុកម្ត យចំេពះកូនរបស់េគេនៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ 
 ងទី៤០បង្ហ ញថ យុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរទំងអស់បនផ្តល់ករសមភ សន៍អំពីថេតើ
ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ឬមួយក៏អនក មន ក់េនកនុង្រគួ រ បនជែជកគន ជមួយពួកេគអំពីបញ្ហ ផ្លូវេភទ
េនកនុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះ។ ្របែហលជពីរភគបី (៦៥,៨%) បនេឆ្លើយថ ឪពុកម្ត យរបស់ពួក
េគ ឬក៏អនក មន ក់េនកនុង្រគួ ររបស់ពួកេគទំនងជមិននិយយអំពីបញ្ហ ផ្លូវេភទ កនុងរយៈេពលបីែខចុង
េ្រកយេនះ។ េសទើរែតដូចែតគន ជមួយនឹងករសិក េលើកមុនឆន ំ២០០៩ (៦៣,៨%) ។ ងទី៤១ បញជ ក់
ថ អនកផ្តល់សមភ សន៍ទំងអស់្រតូវបនសួរថ ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ឬមួយក៏អនក មន ក់េនកនុង្រគួ រ
របស់ពួកេគគិតថ ពួកេគដឹងថេតើយុវវយ័នឹងេធ្វើអ្វីេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ។ ្របែហលជពក់ក

្ត លៃនពួកេគ បនគិតថ ឪពុកម្ត យ ឬក៏អនក មន ក់េនកនុង្រគួ ររបស់ពួកេគមិនដឹងថ េតើយុវវយ័
នឹងេធ្វើអ្វីេទេនៃថងេនះ (២០០៩: ៥៣,៧% ទល់នឹង ២០១៤:  ៤៥,២%)។  
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ងទី៤០៖  េតើឪពុកម្ដ យ ឬក៏្រកុម្រគួ រកនុងផទះអនកធ្ល ប់បននិយយ្របប់អនកពីបញ្ហ ផ្លូវេភទែដរឬេទ 
េនកនុងកំឡុងេពលបីែខ ចុងេ្រកយ េនះ? 

ល.រ ជែជកអំពីបញ្ហ ផ្លូវេភទ 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ បទ ឬ ច៎ស ១៤៧ ៣៦,២ ២២២ ៣៤,២ 
២ េទ ២៥៩ ៦៣,៨ ៤២៧ ៦៥,៨ 
  សរបុ ៤០៦ ១០០ ៦៤៩ ១០០ 

 
ងទី៤១៖េតើអនកគិតថ ឪពុកម្ដ យ ឬក៏្រកុម្រគួ រកនុងផទះអនក នឹងដឹងថយុវវយ័នឹងេធ្វើអ្វី  

េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នេពលខងមុខេនះ ែដរឬេទ 

ល.រ 
ឪពុកម្ត យដឹងអំពី 
សកមមភពទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ 

២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 

១ បទ ឬ ច៎ស ១៨៩ ៤៦,៣ ៣៤៧ ៥៤,៨ 
២ េទ ២១៩ ៥៣,៧ ២៨៦ ៤៥,២ 
  សរបុ ៤០៨ ១០០ ៦៣៣ ១០០ 

 

៤.៨.   យុវវយ័មិនដឹងពី្របវត្តិេនៃថងបុណយសង រេទ 
 កនុងចំេ មយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ្រតូវបនសួរថ     េតើទិ ៃនក្តី្រស ញ់មកពី ។ 
្របែហលពីរភគបី (៦៦,៦%) ៃនពួកេគបញជ ក់ថ ពួកេគដឹងថ ទិ ៃនក្តី្រស ញ់មកពី្របេទសេ កខង
លិច ឬក៏អឺរ ៉បុ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករសិក ឆន ំ២០០៩ (៦៦,៦%) បុ៉ែន្តពីរដងមនករេកើនេឡើងនូវចេម្លើយ 
«មិនដឹង» (២០០៩: ១៥,១% ទល់នឹង ២០១៤:  ៣០,៧%) ( ងទី៤២)។ ងទី៤៣          បញជ ក់ថេតើ 
យុវវយ័ែដលបនផ្តល់ចេម្លើយទំងអស់បនដឹងអំពីទិ ៃនក្តី្រស ញ់។ ជងពក់ក ្ត ល (៥០,៣%) ៃន
ពួកេគបញជ ក់ថ ពួកេគបនដឹង មរយៈ្របតិទិន េបើេ្រប បេធៀបជមួយនឹងករសិក កលពីឆន ំ២០០៩ 
ែដលមនតិចតួចបំផុតេនកនុងេផ ងៗ (្របតិទិន)។  
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ងទី៤២៖  េតើអនកដឹងេទ ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ហនឹងមន្របភពមកពី ?   

ល.រ ្របភពៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់មកពី 
២០០៩ ២០១៤ 

ចំនួន ភគរយ ចំនួន ភគរយ 
១ េ កខងលិចឬ្របេទសអឺុរ ៉បុ ២៦២ ៦១,៦ ៤៣៧ ៦៦,៤ 
២ ហុងកុង ឬកូេរខ៉ងតបូង ៣៧ ៨,៦ ១៥ ២,៣ 
៣ មិនដឹង ៦៤ ១៥,១ ២០២ ៣០,៧ 
៤ េផ ងៗ ៦២ ១៤,៦ ៤ ០,៦ 
  សរបុ ៤២៥ ១០០ ៦៥៨ ១០០ 

 
ងទី៤៣៖ កន្លងមក អនកដឹងទិ ៃនក្តី្រស ញ់ មរយៈអ្វី? 

ល.រ កែន្លងែដល្រតូវេទ 
២០០៩ ២០១៤ 
ភគរយ ភគរយ

១ ្របតិទិន ០ ៥០,៣ 
២ មមិត្ដភ័្រក្ដរបស់ខញុំ ៣៧,១ ៣៧,០ 
៣ ទស នវដ្ដី ១៥,៨ ២៦,៨ 
៤ ករផ ព្វផ យពណិជជកមម ១៨,០ ២១,៥ 
៥ មរយៈែខ ភពយន្ដ ០ ១៣,០ 
៦ មិនដឹង ១០,៦ ៦,៥ 
៧ េផ ងៗ ៩,៧ ៦,៩ 

  ចំនួនសរបុ ៤២៣ ៦៦៥ 
 
 

V. ករពិភក  

 ករសិក ្រ វ្រជវេនះ ចជួយត្រមង់ទិសកនុងករេធ្វើអន្ត គមន៍ចំេពះទិ ៃនក្តី្រស ញ់ និង
ឥរយិបថរបស់យុវវយ័។ លទធផលេនះបូកបញចូ លទំងអនកពក់ព័នធនន ដូចជ៖ នយក  ្រគូបេ្រង ន 

ថ ប័នពក់ព័នធ ជញ ធរែដនដី រព័ត៌មន ឪពុកម្ត យ អនកសរេសរ្របេ មេ ក60 សុខភពផ្លូវេភទ

                                                            
60

េរឿង្របេ មេ ក « ្ត យ» ្រតូវបនេបះពុមពផ ព្វផ យមុនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់ឆន ំ២០០៩ េ យ្រកុមផ ព្វផ យអម  ែដល 
អភិរក ឆន ំ២០០៩ េដើមបីបេងកើននូវចំេណះដឹងកនុងចំេ មយុវវយ័ពីផលប៉ះពល់ពីកររមួេភទមុនេពលេរៀបករ ឬក៏ទក់ទិនេទនឹងកររមួ
េភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ ដូចែដលអនក្របេ មេ កបនពិព័ណ៌នថ៖ «យុវនរ ី យុ១៦ឆន ំ េឈម ះ លីនី ែដលជកូនរបស់អនកមន
បងគួរមន ក់ កំពុងេរៀនេនវទិយល័យមួយ។ មិត្តភ័្រកនរ ីៗ របស់នងបន ក់សមព ធេដើមបីេចញេដើរេលងទំងអស់គន  េនៃថងបុណយសង រទី
១៤ ែខកុមភៈ។ នងបនសួរេទម្ត យរបស់នង ែដលមិនដឹងចបស់អំពីៃថងបុណយសង រេនះេទ និងម្ត យរបស់នង្រគន់ែត្រពមននង
បន្តិចបន្តួច...’េនះគឺជវបបធម៌របស់ពួកអឺរ ៉បុេទ’ នងក៏បន្របែកកត ៉ េ យេលើកេហតុផលជមួយម្ត យរបស់នងថនងមិនមន
សង រអីេទ បុ៉ែន្ត្រគន់ែតចង់េចញេដើរេលងជមួយមិត្តរមួថន ក់របស់នងេឈម ះ រ ី  ែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនសង ររបស់គត់វយ័េកមង
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សុខភពបន្តពូជ61 ជពិេសស្រកសួងកិចចករនរ ី ែដលបន្រពួយបរមមណ៍អំពី្រស្តី និងកុមរែីខមរ។62ករ
សិក េនះក៏េធ្វើករេ្រប បេធៀបករវវិត្តន៍ឥរយិបថរបស់យុវវយ័ ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរចំេពះទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ខងមុខេនះ។  
 

លទធផលបង្ហ ញថ អ្វីែដលេមើលេឃើញមួយចំនួនទំនងជមនករ្របេសើរេឡើងជងករសិក េលើក
មុន។ យុវវយ័មនករចប់ រមមណ៍តិចជងមុនចំេពះទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះថជៃថងពិេសសមួយ 
ជពិេសសកនុងចំេ មយុវវយ័ែដលមនគូរសង រ។ ភគេ្រចើនៃនពួកេគមនែផនករេចញេ្រកេនទិ ៃន
ក្តី្រស ញ់ បុ៉ែន្តយ៉ងេ ច ស់ក៏មនមួយភគបីៃនយុវវយ័ចង់េនផទះជងមនករេកើនេឡើង ំងពីឆន ំ
២០០៩មក។ យុវវយ័្របុស ចេនែតមនបំណងចង់ឲយផក  បុ៉ែន្តនិនន ករយុវវយ័ែដលមនគូរគឺមនករេកើន
េឡើងនូវករទិញវតថុជកដូរៃថ្លៗេទឲយមិត្ត្រសីរបស់ពួកេគ។ មិនមនករផ្ល ស់ប្តូរេទចំេពះយុវវយ័ែដល 
េធ្វើសកមមភពរ ៉ែូមនទិក ដូចជ ញំុបយៃថង្រតង់ និងេពល ង ច និងេទក្លឹបកម ន្តនន េនទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ពីករសិក ្រ វ្រជវេលើកមុន។ 

 
ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទកនុងចំេ មយុវវយ័ ែដល ចនឹងរមួេភទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ េបើ

េ្រប បេធៀបជមួយនឹងករសិក េលើកមុន បុ៉ែន្តយុវវយ័ែដលមនគូរសង រ មនែផនករនឹង ចរមួេភទ
េនៃថងេនះមនករេកើនេឡើង (២០០៩: ១៤,៣% ទល់នឹង ២០១៤:  ១៥,៨%)។ េនកនុង្រកុមេនះ ភគរយៃន
ពួកេគ ែដលមិនមនែផនករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមនករេកើនេឡើងពីរដង។ ែផនករៃនកររមួេភទ
េលើកទីមួយដូចគន េលើកមុនែដរ (្របែហលជ៤០%)។ ទំនក់ទំនងរ ងយុវវយ័ ែដលមនែផនកររមួេភទ
េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ និងយុវវយ័ទំងេនះគិតថ ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះគឺជៃថងពិេសសរបស់
ពួកេគ។ 
 

ករ្រពួយបរមភចំេពះកររមួេភទេ យមិនមនករយល់្រពមកនុងចំេ មយុវវយ័្របុស គឺភគរយ
ៃនពួកេគមនែផនករកនុងកររមួេភទ ្របសិនេបើមិត្ត្រសីរបស់េគ ឬក៏មិត្ត្រសីថមីរបស់ពួកេគ មិនយល់្រសប
                                                                                                                                                                                                        

មន ក់េឈម ះ គូេលន ែដលជកូនអនកមន និងបនសិក ជមួយគន ផងែដរ។ រ ី  បនបញចុ ះបញចូ ល លីនី េទឲយគូេលន និង
បនទ ប់មកពួកេគទំងអស់បនឆ្លងកត់ ព នេ្រជយចង្វ រ  េទសំ កកយេនខទមតូចៗ មមត់ទឹក បនទ ប់មករ ី  បនចកេចញ និង
ទុកលីនី និងគូេលន េដើមបីរមួេភទេ យ ក់ថន ំសំេរ ើប និងងុយេដក េនកនុងទឹកដូង េហើយឲយេទលីនីផឹក ។ េពលេនះែដរ លីនី បន
ទទួលរងកររមួេភទេ យគូេលន...។ គូេលន បនទទួលេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ មផ្លូវបនទ ប់ពីបនចកេចញពីកែន្លងេនះ។ លីនី បន
ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺេនកនុងមនទីរេពទយមួយ និងេពលនង្រតឡប់មកផទះវញិ ឪពុកម្ត យរបស់នងបនមរណកល និងអ្វីៗទំងអស់ែដលជេករ
មតករបស់នងគឺ្រតូវបនេគលួចអស់ េ យបងប្អូន ច់ញតិ មរយៈករែក្លងបន្លំឯក រ។ លីនី មិនបនទទួលអ្វីទំងអស់ នងបន
ក្ល យេទជអនកបំេរ ើក្លឹបខ ៉ អូេខ េញ នេ្រគ ងេញ ន ទីបញច ប់នងបនឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍។» 
Kho, T. (2009).REGRET: Souvenir on St. Valentine’s Day, Roman. Amara publisher. Phnom Penh.  

 
61
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កនុងកររមួេភទមនករធ្ល ក់ចុះ (២០០៩: ៦៦,៦% ទល់នឹង ២០១៤: ៤៧,៤%) ែតេទះយ៉ង ក៏េ យ
ភគរយៃនេហតុផល ែដល មញញបំផុតកនុងករបុ៉នប៉ងេដើមបីរួមេភទគឺមនករេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់  
 «ខញុំនឹងនិយយេទកន់នងថ ្របសិនេបើេយើងមិនរមួេភទេទគឺេយើងមិនមនេសន េ ម ះ្រតង់នឹងគន េទ 
េដើមបីរមួេភទ ជមួយនង»«ខញុំនឹង ក់សំពធេទនងេដើមបីយល់្រពមរមួេភទ»។«ខញុំនឹងយកនងេទេ្រក
្រកុងេហើយ ង ត់េដើមបីរមួេភទ ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃលេដើមបីរមួេភទជមួយនង»ករសិក ្រ វ្រជវឆន ំ
២០១៤េនះបនបង្ហ ញថ េឃើញចេម្លើយថមីមួយែដលេពញនិយមពិេសស្របែហលជ៣០ភគរយៃនយុវវយ័
្របុស ែដលមនគូរសង របននិយយថ៖  «ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃលេដើមបីរមួេភទជមួយនង»។ 

 
្រប ក់្របែហលគន ៃនចំនួនឪពុកម្ត យ ែដលបនជែជកជមួយនឹងកូនរបស់ពួកេគ េនទិ ៃនក្តី

្រស ញ់េនឆន ំ២០០៩។ ្របែហលជពក់ក ្ត លៃនឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគមិនបនដឹងថកូនៗរបស់ពួក
េគនឹងេធ្វើអ្វីេទេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះេនះ។ យ៉ងេ ច ស់ក៏មួយភគបីៃនយុវវយ័េនែត
មិនដឹងថ េតើទិ ៃនក្តី្រស ញ់មកពី េទ។ 

 
ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ ក្ល យជៃថងែដលមន្របជ្របិយភពេន្របេទសកមពុជ។ មនមតិខ្លះបនេលើក

ទឡ្ហីករណ៍ថ ជកំហុសរបស់វបបធម៌េ កខងលិច។ មនអនកខ្លះយល់្រចឡំនូវអតថន័យៃន្របវត្តិទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ ែដល្របវត្តិបនបញជ ក់ថ ៃថងទី១៤ ែខកុមភៈ គឺកន្លងហួសផុតេទេហើយ គឺ្រគន់ែតសល់នូវ រៃន
ក្តី្រស ញ់ែដលផ្តល់ឲយគន េទវញិេទមក។  ៃថងSt. Valentine’s Dayបចចុបបននបនក្ល យេទជទិ ៃនក្តី
្រស ញ់និងជៃថងែដលមនុស ្រគប់របូ បង្ហ ញេសចក្ដី្រស ញ់េទកន់មិត្ដភក្ដិនិងអនកជទី្រស ញ់។
េ យេផញើរកំ ពយកពយេឃ្ល ង និងកដូរធមម ដូចជផក ជេដើម។63 ជងេនះេទេទៀត យុវវយ័េ្រជើសេរ ើស
យកទិ ៃនក្តី្រស ញ់ េធ្វើជក ្ត លិករេដើមបីរមួេភទ។ បុ៉ែន្តមនអនកសងគមខ្លះបនេលើកេឡើងថ េ យ រ
ឥទធិពលៃនវបបធម៌បរេទសេនះ   េហតុអ្វីបនជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មិនបេងកើត        និងេធ្វើឲយបចចុបបននភព
វបបធម៌របស់ខ្លួនជជងចំែតបេនទ សវបបធម៌បរេទសេទវញិ?64 ្របសិនេបើេយើងសួរេទ្របជពលរដ្ឋកមពុជ
ថ េតើពួកេគកន់ សនអ្វី ពួកគត់នឹងនិយយថ ពួកគត់កន់ សន្រពះពុទធដល់េទ៩៧ភគរយ។65 
ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី១៤ ែខកុមភៈ បុ៉ែន្តេនកនុងឆន ំ២០១៤េនះេនៃថងដូចគន
ជមួយនឹងមឃបូជ ែដលជៃថងបុណយជតិ។66  មនយុវវយ័ជេ្រចើនមនករផ្ល ស់ប្តូរ ៃនករេ្របើពកយពី 

                                                            
63

 Retrieved February 12, 2008 from http://www.history.com/content/valentine/history-of-valentine-s-day 
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Soprach. T., (2013, May 16). Culture and tradition at risk.The Phnom Penh Post.Retrieved February 7, 2014  
from http://www.phnompenhpost.com/national/culture-and-traditions-risk 
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66
មឃបូជ ជពីធីបុណយមួយែដលមន រៈសំខន់េនកនុងពុទធ សន ែដលរមួមន : មឃបូជ ពិ ខបូជ ឍបូជ និងបុណយ 

ប រ  ។ បុណយមឃបូជ្របរពធេឡើង េដើមបីរលឹំកដល់ៃថងែដល ្រពះសមម សមពុទធ្រទង(េចញវស )◌់្របកសបេងកើត្រពះពុទធ សន
េឡើងកនុងេ កន្របេទសឥ ្ឌ កលពី ៥៨៨ ឆន ំ មុន្រគិស្តសក ជ នៃថងទី ១៥េកើត ែខមឃ េ្រកយពីករ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះអងគចំនួន 
៩ ែខគត់។ 
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«ៃថងបុណយសង រ» មកជ «ទិ ៃនក្តី្រស ញ់វញិ» េនះគឺជករផ្ល ស់ប្តូរែបបវជិជមនមួយ ពីទំេនរ
េទរកផ្លូវេភទកនុងចំេ មយុវវយ័ េទជក្តី្រស ញ់ែបបលកខណៈទូេទមួយេទវញិ។67 

 
្របែហលជពក់ក ្ត លៃនយុវវយ័បន យករណ៍ថ ពួកេគមិនបនដឹងអំពីសិទធិសុខភពផ្លូវេភទ 

និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យេទ េហើយយុវវយ័មនគូរសង រ មនែផនកររមួេភទេនទិ ៃនក្តី
្រស ញ់ខងមុខេនះមនករេកើនេឡើង។ ទំងេនះេធ្វើឲយមនករចប់ រមមណ៍ចំេពះអនកជំនញខងសុខ
ភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ និងអនកជំនញខងជមងឺេអដស៍68 មនករ្រពួយបរមភថ ឥរយិបថពួកេគ
នឹង ច្របឈមមុខនឹងករឆ្លងជមងឺផ្លូវេភទ និងេមេ គេអដស៍ ចំែណកឯយុវនរ ី ទំនងជពយយមេទរក
េស ពន្លូតកូនេ យមិនមនសុវតថិភព ្របសិនេបើពួកេគពយយមេទរកេស មិន្រសបចបប់េនះ ឬក៏េ្របើ
្របស់ថន ំែក្លងក្ល យេដើមបីរលូំតកូន។ បុ៉ែន្ត អនកសកមមជនសិទធិមនុស  បនផ្តល់េយបល់ថ ទំនក់ទំនងផ្លូវ
េភទកនុងចំេ មយុវវយ័ គឺមិនស្រមប់ែតៃថង១៤កុមភៈេនះេទ មិនស្រមប់ែតៃថងទិ ៃនក្តី្រស ញ់ែតមួយ
េនះែដរ ជេសរភីពកនុងកររមួេភទរបស់បុគគលមន ក់ៗ មិនែមនចែម្លកែត្រសុកែខមរេនះេទ។69 ចំែណកឯ
ករណីែដលរមួេភទមិនមនករយល់្រពមវញិ អនកជំនញខងសងគមវជិជ បន្រពួយបរមភអំពីយុវវយ័្របុស

ចេបកបេញឆ ត ឬក៏បងខំ មរយៈេគលបំណងែផនកេសដ្ឋកិចច ឬក៏ទិញវតថុអនុស វរយ៍ីៃថ្លៗឲយេទមិត្ត្រសី
របស់ពួកេគេដើមបីរមួេភទ។ ករណី «បូក»េកើតេឡើងកនុងចំេ មយុវវយ័្របុស ែដលមនបទពិេ ធន៍ជ
មួយនឹងមិត្តភក្តិ ពួកេគ។ មយ៉ងវញិេទៀត ផលប៉ះពល់រយៈេពលខ្លីៃនទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ ចេកើតេឡើងកនុង
ចំេ មយុវវយ័ ច្របឈមមុខេទនឹងករបុ៉នប៉ងសម្ល ប់ខ្លួនេនេពលែដលៃដគូររបស់ពួកេគបនចក
េចញពីេគ ជពិេសសយុវនរទំីនងជមនករ្របឈមមុខខពស់ជង។70,71 
                                                                                                                                                                                                        

សងឃឺមថ េយើងមន ក់ៗ ចទញយក្របេយជន៍បនខ្លះពីៃថងមឃបូជេនះ នឹងអេញជ ើញនំគន េធ្វើបុណយទនរក សីល និងសមធិសម្អ ត
ចិត្ត របស់ខ្លួនកនុងៃថងេនះ េដើមបីបូជ និង រលឹំកចំេពះគុណ្រពះសមម សមពុទធែដល្រពះអងគ បនបេងកើត ្រពះពុទធ សនស្រមប់ជមគ៌ 
ជីវតិដល់ពួកេយើងទំងអស់គន ។Retrieved February 9, 2014 from  http://km.wikipedia.org/wiki/ 

67
MOWA. (Jan. 30, 2014). Op. Cit. 

68
 Cockroft M., Svaypich S. and Thara M. (2012, Feb. 15). Remorse on Valentine’s Day.The Phnom Penh Post. 

Retrieved February 7, 2014.http://www.postkhmer.com/component/content/article/73233?lang=en 
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 Kunila K. (2013, Feb. 15). View: How the Kingdom could show more love. The Phnom Penh Post. Retrieved  
February 7, 2014. http://www.phnompenhpost.com/7days/view-how-kingdom-could-show-more-love 

70
Suicide attempts (4.3% total, and 1.7% male, 5.5% female) of total population (N=2690). 

 RUPP.(2012). Cambodian Metal Health Survey 2012.Department of Psychology. 
71

្របព័នធផ ព្វផ យកំពុងែតពយយមេលើកកមពស់ចំេណះដឹង អំពីផលវបិកអវជិជមន ែដល ចេកើតមនេឡើងទក់ទងេទនឹងសកមមភពផ្លូវេភទ  
េនៃថងបុណយៃនេសចក្តី្រស ញ់េនះ៖ «...អនុ្របធនែផនកបូ៉លិសអន្ត គមន៍ៃន្រកសួងម ៃផទបនមន្រប សន៍ថ យ៉ងេ ច

ស់ក៏មនយុវវយ័៥០នក់ែដរ ែដលមក ព នេ្រជយចង្វ  និង ព ន្រពះមុនីវង  េដើមបីបុ៉នប៉ងេធ្វើអត្តឃតខ្លួនឯង មុន និងេ្រកយៃថង
បុណយៃនេសចក្តី្រស ញ់។ ភគេ្រចើនៃនជនរងេ្រគះជយុវនរ ី ែដលបននិយយថ ប្តី ឬក៏មិត្ត្របុសរបស់ពួកេគ មិនមនករេ ម ះ
្រតង់ជមួយនឹងពួកេគ េហើយនិងជីវតិរបស់គត់មិនមនន័យរស់េនកនុងេ កេនះេទ និងេ តទឹកសម្ល ប់ខ្លួនពីេលើ ព នចូលេទកនុងទឹក
ទេន្ល។ ពួកេគ្រតូវបនជួយ្រសង់េ យម្រន្តីបូ៉លិសេនទីេនះ និងបនទ ប់មកម្រន្តីបូ៉លិស បនបញជូ នពួកគត់េទផទះវញិ។ គត់ក៏បន
ចង្អុលបង្ហ ញថ េនៃថងបុណយៃនេសចក្តី្រស ញ់េនះម្រន្តីបូ៉លិសរបស់គត់បនចុះយុទធនករ២៤េម៉ងកនុងមួយៃថង។ 

Kongkea, B. (2009, Feb. 15-21). Valentine’s Days Affects Khmer Culture. Cambodia Weekly.p. 12. 
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VI. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សន៍ 

របកគំេហើញៃនករសិក ែបបបរមិណវស័ិយទិ ៃនក្តី្រស ញ់ គឺផ្តល់ព័ត៌មនែបបបរមិណ
បែនថមេទៀត េដើមបីេធ្វើករេ្រប បេធៀបករសិក េលើកមុនឆន ំ២០០៩ ែដលយុវវយ័ែដលមន្រទពយសមបត្តិបងគួរ 
េនែតមិនយល់ចបស់អំពី្របវត្តិៃនទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនេឡើយេទ។ េហើយសកមមភព ែដលេមើលេឃើញដូច
ជ៖ ៃថងពិេសស វតថុអនុស វរយ៍ី ករស្រមកេនឯផទះ ទំនងជមនករធ្ល ក់ចុះ។ បុ៉ែន្តសកមមភព ែដល
េមើលមិនេឃើញដូចជ៖ ែផនករកនុងកររមួេភទ កររមួេភទែដលមិនមនករយល់្រពម ករជែជកគន អំពី
បញ្ហ ផ្លូវេភទ និងឪពុកម្ត យមិនដឹងថកូនរបស់ពួកេគនឹងេធ្វើអ្វីេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះមិនមន
ករែ្រប្របួលេទ។ របកគំេហើញេនះេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភអំពីសិទធិកនុងកររមួេភទ និងករេ្របើ្របស់
េ្រ មអនម័យកនុងចំេ មយុវវយ័ែដលមនគូរសង រេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់។  

េហតុដូេចនះេហើយ អន្ត គមន៍ចំបច់្រតូវែតបន្តេ យេផ្ត តបែនថមេទេលើករអប់រសិំទធិកនុងកររួម
េភទ និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យមុននឹងទិ ៃនក្តី្រស ញ់។ 

 
- េសចក្តីែណនំមគគុេទសន៍បែនថមេទៀតសំ ប់ករ្រ វ្រជវអំពីបញ្ហ េនះ 

 ភពចំបច់នឹងេធ្វើបន្តសំ ប់ករ្រ វ្រជវអំពីឥទធិពលៃនវបបធម៌េ កខងលិច ចំេពះវបប
ធម៌ែខមរ។ 
 

-ចំេពះអនកដឹកនំកមមវធីិ 
 បេងកើនចំេណះដឹងេទេលើបញ្ហ ពក់ព័នធេទនឹងទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ និងបញ្ហ សុខភពផ្លូវ

េភទ និងសុខភពបន្តពូជជទូេទ ទស នៈេយនឌ័រ ដូចជ កររមួេភទេ យមនករយល់
្រពម និងសុវតថិភពផ្លូវេភទ។  

 កមមវធីិសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ និងេមេ គេអដស៍កនុងចំេ មយុវវយ័គួរែត
អន្ត គមន៍ឲយចំេគលេ មុននិងចំទិ ៃនក្តី្រស ញ់ េ យេយងេទ មរបកគំេហើញៃន
ករសិក េនះ ែដល្រកុមេគលេ កំណត់គឺតំបន់េនទី្រកុងនន ែដលពួកេគនឹងេទទី
្រកុង និងទីរមួេខត្តនន េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  
 

-ចំេពះ្របព័នធផ ព្វផ យ 
 ករផ ព្វផ យព័ត៌មនពីរបកគំេហើញៃនករសិក េនះមុន និងចំទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ។ 

 
-ចំេពះ ជញ ធរែដនដី  

 េលើកសទួយចំេណះដឹងវបបធម៌ែខមរមឃបូជ និងសិទធិកនុងកររមួេភទ េន មសហគមន៍
របស់ពួកេគ។ 

 ព្រងឹងសុវតថិភពសំ ប់ៃថងេនះេទ មតំបន់េគលេ  ៃនលទធផលែដលបនរកេឃើញ។ 
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 ផ្តល់សុវតថិភព ២៤េម៉ង េន ព នទំងពីរ ព នេ្រជយចង្វ រ និង ព ន្រពះមុនីវង  កនុងរង្វង់
ទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ។  
 

-ចំេពះឪពុកម្ត យ និង្រគូបេ្រង ន 
 ផ្តល់ដំបូនម នមុន និងចំទិ ៃនក្តី្រស ញ់អំពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ និងេម

េ គេអដស៍ និងជមងឺេអដស៍ េទកូនៗរបស់ពួកគត់ សិស នុសិស  និងនិស ិតរបស់ពួកគ
ត់។ យ៉ងេ ច ស់ក៏បននិយយេចញមក៖ «កំុនំេអដស៍ចូលផទះ!» «្របយ័តនករមន
កូនេ យៃចដនយ!» «កំុេជឿជក់េទេលើៃដគូរបស់អនកេពក» និង «កូនរក អភិរក ្របៃពណី
ែខមរផង!»។ 

 ពយយមក ងនូវទំនក់ទំនងេ យចំហជមួយនិងកូនៗជេរៀង ល់ៃថងអំពីសុខភពផ្លូវ
េភទ និងសុខភពបន្តពូជ។ 

 ្រតូវយល់ដឹងនូវអ្វី ែដលកូនៗរបស់អនក និងកូនសិស របស់អនក នឹង្រប្រពឹត្តេនៃថងបុណយ
សង រេនះ។ 

 នយក  និង្រគូបេ្រង នគួរែតអនុវត្តបែនថម មរយៈេសៀវេភេមេរៀនករអប់របំំណិន
ជីវតិ ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ។ និងអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពី
អភិវឌ យុវជនកមពុជ។ 
 

-ចំេពះយុវវយ័ 
 ្រតូវែតយល់ដឹងឲយបនសីុជេ្រមនូវសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ និងេមេ គេអដស៍ 

និងករេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ ្របសិនេបើអនកកំពុងសេ្រមចចិត្តរមួេភទ។  
 ្រតូវែតរកមេធយបយករពរជីវតិរបស់អនក។  
 ្រតូវយល់ដឹងថ អនកមនជេ្រមើស ថេតើគួររមួេភទ ឬមួយក៏អត់។ 
 កំុបុ៉នប៉ងសម្ល ប់ខ្លួនេ យ រែតទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះឲយេ ះ! 
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េសចក្តីបញជ ក់បែនថម 

 

េសចក្តីបញជ ក់បែនថមទី១៖ ករនិយយេរឿង្របប់ 

ករនិយយេរឿង្របប់ទី១៖ វិបបដិ រនីងខញុំលង់ខ្លួនៃថងៃនក្តី្រស ញ ់
 

ៃថងពុធ ទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១២ 

េ យ៖ MELISSA COCKROFT និង  សីុវ ្វ យេព្រជ  

រព័ត៌មន ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ 

ភនំេពញៈ ៃថងៃនេសចក្ដី្រស ញ់ ែដលជវបបធម៌ យភយពីបសចិម្របេទសេនះ ្រតូវបន្របរពធេធ្វើេឡើង
េ យយុវវយ័ជេ្រចើន េ យចត់ទុកថ ជៃថងមួយដ៏រកី យ ស្រមប់ករេដើរេលងកម ន្តេ្រកជមួយមិត្តភ
ក្ដិ និងអនកជទី្រស ញ់របស់ខ្លួន។ 

េតើពកយថ េសចក្ដី្រស ញ់មនអតថន័យយ៉ង ? យុវវយ័មួយចំនួនែតងយល់្រចឡំថ េសចក្ដី
្រស ញ់ គឺជករលះបង់ ងកយរមួេភទកនុង្រគដំបូង ជមួយមិត្ត្របុស ឬមិត្ត្រសីរបស់ពួកេគ េនចំៃថងៃន
េសចក្ដី្រស ញ់ េដើមបីបញជ ក់ថ ពួកេគពិតជ្រស ញ់គន ែមន។ បុ៉ែន្តេតើេនះជេសចក្ដី្រស ញ់ដ៏ពិត
្របកដែមនេទ? 
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Stopes In-ternational Cambodia) េហើយនងចង់ែចករែំលកេរឿង ៉ វរបស់នងកនុងៃថងៃនក្ដី្រស ញ់ 
ជមួយេ កអនកេដើមបីេចៀស ងកំុឲយមនេជគ សនអកុសលដូចរបូនង។ 

នរ្ីរសស់េ ភ ្រសីល័ក  បនទម្ល យពីេរឿង ៉ វែដលជវបិបដិ រមួីយជីវតិរបស់នងថ៖«នង ខញុំេឈម ះ 
្រសីល័ក ។ នងខញុំចង់្របប់ពីបទពិេ ធអតីតកលរបស់នងខញុំទក់ទិននឹងៃថង ៃនេសចក្ដី្រស ញ់ដល់
អនកទំងអស់គន ។ នងខញុំបនផ្ល ស់ពីេខត្តកំពង់សពឺមករស់េនភនំេពញកលពីឆន ំ២០០០ ។ ឪពុកម្ដ យរបស់
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ែដលបងខំនងខញុំេទ។ បុ៉ែន្តអ្វីៗបនផ្ល ស់ប្ដូរអស់េនៃថង១៤ កុមភៈ។ 

េនៃថងៃនេសចក្ដី្រស ញ់ឆន ំ២០១១ នងខញុំ រមួជមួយមិត្តភក្ដិ និងមិត្ត្របុសរបស់ខញុំ បន ត់ជួបគន េន
ផ រទំេនើបសូរយិ េហើយបនទ ប់មកពួកេយើងជិះមូ៉តូេដើរេលង និងឈប់េនសួនចបរេដើមបីអងគុយជែជកគន
េលង។ បនទ ប់មកពួកេយើងនំគន េទញំុសូ៊គីសុ៊បស្រមប់ រេពល ង ច។ មិត្ត្របុសរបស់នងខញុំបន
ឈប់ មផ្លូវេដើមបីទិញផក កុ បមួយទង ឲយនងខញុំ។ ពួកេយើងសបបយរកី យយ៉ងខ្ល ំង យជមួយ
នឹងសំេណើ ចនិយយកំែប្លង។ បនទ ប់ពីញំុ រេពល ង ចរចួ មិត្តភក្ដិរបស់នងខញុំបន្រតឡប់េទផទះ េន
សល់ែតនងខញុំនិងមិត្ត្របុសនងខញុំែតពីរនក់បុ៉េ ្ណ ះ។ មិត្ត្របុសរបស់នងខញុំបន្របប់នងខញុំថគត់
្រស ញ់នង ខញុំ និងបន្របគល់អំេ យមួយដល់នងខញុំ។ គឺជែខ -កេព្រជមួយែខ ។ គឺជរបស់ដ៏

្អ តបំផុតែដលនងខញុំមិន ែដលធ្ល ប់បនទទួលពីមុនមក។ មិនែដលមននរ ធ្ល ប់ឲយអំេ យដ៏ ្អ ត
ែបបេនះដល់នងខញុំេឡើយ។ ខញុំបនអរគុណគត់ស្រមប់អំេ យេនះ។ េនះគឺជេពលែដលគត់បន
្របប់នងខញុំថ គត់ចង់ឲយពួកេយើងបញជ ក់នូវេសចក្ដី្រស ញ់របស់ពួកេយើងចំេពះគន  េ យចំ យ
េពលមួយយប់េនឯផទះសំ ក់។ នងខញុំមន រមមណ៍ភ័យខ្ល ច េហើយមិនចង់េទេនះេទ។ ខញុំបន្របប់
គត់ថ នងខញុំចង់រង់ចំេពលពិេសសេនះរហូតដល់ៃថងែដលេយើងេរៀបករ បុ៉ែន្តគត់បន្របប់វញិថ ពួក
េយើង្រស ញ់គន  េហើយៃថងេនះ ជៃថងៃនេសចក្ដី្រស ញ់។ នងខញុំបនពយយម្របែកក បុ៉ែន្តគត់ក៏ខឹង 
និងមិនសបបយចិត្ត េហើយគំ មែចកផ្លូវគន ជមួយនងខញុំ។ នងខញុំមិនចង់ែចកផ្លូវគន េទ ខញុំ្រស ញ់គត់។ 
ដូេចនះនងខញុំក៏បនយល់្រពមេទផទះសំ ក់ជមួយគត់ េហើយចំ យេពលមួយយប់េនជមួយគន ។ 

នងខញុំមិនចូលចិត្តេរឿង ែដលគត់បងខំខញុំឲយេទផទះសំ ក់ជមួយគត់ បុ៉ែន្តេនះគឺជេសចក្ដីេសន  េតើែមន
េទ? គត់មិនែដលបងខំនងខញុំឲយេធ្វើដូេចនះម្ដងេទៀតេទ នងខញុំក៏ែលងគិតពីេរឿងេនះតេទេទៀតែដរ។ អ្វីៗក៏
បនបន្តដូចធមម បនទ ប់ពីយប់េនះមក។ នងខញុំបនបន្តករសិក របស់នងខញុំ េហើយពួកេយើងជួនកល
បនជួបគន ញំុ រេពល ង ច ឬេពលខ្លះេទេមើលកុនឯេ ងភពយន្តលុច ។ 

មួយឬពីរែខបនទ ប់ពីៃថងៃនេសចក្ដី្រស ញ់មក នងខញុំចប់េផ្ដើមបត់រដូវ។ េពលខ្លះនងខញុំមន រមមណ៍អស់
កម្ល ំង និងមិន្រសួលខ្លួន។ នងខញុំក៏ចប់េផ្ដើមបរមភ។ មិត្តភក្ដិរបស់ខញុំឲយេយបល់ថ គួរែតេទឱសថ ថ ន
ទិញឧបករណ៍ពិនិតយទឹកេនមេមើល ែ្រកងមនៃផទេពះ។ េនេពលេនះេហើយែដលខញុំបនដឹងថខញុំមនៃផទ
េពះ។ 

ខញុំមិនបនដឹងអ្វីេ ះទក់ទិននឹងករមនៃផទេពះ ឬករពនយរកំេណើ ត។ នងខញុំធ្ល ប់បនឮពីេ្រ មអនម័
យ Number ១ បុ៉ែន្តេនេពលែដលខញុំបន្របប់មិត្ត្របុសរបស់ខញុំឲយេ្របើ  កលេនឯផទះសំ ក់នៃថងៃន
េសចក្ដី្រស ញ់េនះ គត់បន្របប់ខញុំថ ្របសិនេបើពួកេយើងពិតជ្រស ញ់គន ែមន ពួកេយើងមិនចំបច់
េ្របើេ្រ មអនម័យេទ េហើយ្របប់នងខញុំឲយឈប់បរមភ និងគួរែតេជឿេលើគត់។ នងខញុំមន រមមណ៍ខម ស
េអៀនខ្ល ំង ស់ែដលនងខញុំមិនទន់េរៀបករ ែតែបរជមនៃផទេពះ។ េនេពលែដលនងខញុំ្របប់គត់ថ 

xii 



 
 

នងខញុំមនៃផទេពះគត់ែបរជខឹង។ គត់និយយថគត់ែលង្រស ញ់នងខញុំេទៀតេហើយ គត់មិនចង់បន
កូនេទ េហើយថគត់មិន ចផគត់ផគង់នងខញុំបនេទ។ េនេពលេនះ នងខញុំមន រមមណ៍ថ កេ ្ត ចក
ែណ្ត ង ស់។ នងខញុំមិនដឹងថ្រតូវេធ្វើយ៉ង េនះេទ ខញុំបនេទឱសថ ថ នទិញថន ំេដើមបីរលូំតកូន។ ខញុំ
ទទួលព័ត៌មនមិនចបស់អំពី រេបៀបេ្របើ្របស់ថន ំ និងផលរខំន។ បនទ ប់ពីខញុំបនេលបថន ំរចួ បនេធ្វើទុកខខញុំ
យ៉ងខ្ល ំង មនធ្ល ក់ឈមខ្ល ំងជេ្រចើនៃថង ្រពមទំងេក្ដ ខ្លួន និងឆ្លងេមេ គ។ នងខញុំបនដឹងពី្របព័នធ
ទូរស័ពទផ្តល់្របឹក អំពីជេ្រមើសេនេពល មនៃផទេពះ និងពនយរកំេណើ ត របស់អងគករម៉រសី្តូប មរយៈមិត្ត
ភក្ដិមន ក់ េហើយក៏បនទូរស័ពទេទកន់្របព័នធេនះេដើមបីឲយដឹងថ នងខញុំគួរ្រតូវេធ្វើអ្វី។ 

អនកផ្តល់្របឹក ែដល្របកបេ យភពរសួ យ ក់ទក់ បនផ្តល់្របឹក ឲយខញុំ មទូរស័ពទ្របប់ពីទីកែន្លង
ែដល្រតូវ េទេដើមបីទទួលេស សុខភព្របកបេ យសុវតថិភព។ េពលែដលនងខញុំបនេទដល់មនទីរេពទយ 
ករឆ្លងេមេ គមនសភពធងន់ធងររហូតដល់េធ្វើឲយនងខញុំចំ យ ្របក់កសអស់េ្រចើន កនុងករស្រមក
ពយបលេនមនទីរេពទយ១សប្ដ ហ៍។ 

ចប់ ំងពីេពលេនះមក នងខញុំមន រមមណ៍េខ យយ៉ងខ្ល ំង និងពិបកនឹង្របមូលផ្ដុំ រមមណ៍។ េ យ
រែតនងខញុំ្រតូវចំ យ្របក់កសេ្រចើនស្រមប់ករែថទំសុខភព នងខញុំមិន ចបង់ៃថ្ល បន

េទៀតេទ ដូេចនះខញុំក៏្រតូវេបះបង់េចលករសិក ។ 

ឥឡូវេនះនងខញុំមិន ចបំេពញនូវសុបិនេធ្វើករជម្រន្តីហិរញញវតថុ េនធនគរបនេទ។ បចចុបបនននងខញុំ្រតូវ
្របឹងែ្របងេធ្វើករលក់េ្រគ ងេទសកនុងតូប តូចមួយេនទល់មុខផទះរបស់ឪពុកម្ដ យរបស់ខញុំ េដើមបីជួយ្រទ្រទង់
ពួកគត់ែដលពួកគត់មនវយ័កន់ែតចស់េទេហើយ»។ 

េ ក្រសី  សុម៉លី ែដលជេពទយឆមប និងអនកផ្ដល់្របឹក ម្របព័នធទូរស័ពទផ្តល់្របឹក អំពីជេ្រមើស េន
េពលមនៃផទេពះ និងពនយរកំេណើ ត របស់អងគករម៉រសី្តូប បនមន្រប សន៍ថ េរឿងរបស់្រសីល័ក  គឺ
ជេរឿងេកើតេឡើងជធមម  េនកនុងចំេ មយុវវយ័នេពលបចចុបបននេនះ។ 

េ ក្រសីបនមន្រប សន៍ថ៖ «ខញុំពិតជមន រមមណ៍ ណិត សូរយ៉ងខ្ល ំងចំេពះ្រសីល័ក  និងយុ
វនរដីៃទេទៀត ពីេ្រពះេបើសិនជពួកេគបនដឹងថពួកេគមនជេ្រមើសេនះ ពួកេគពិតជ ចករពរខ្លួន
ពួកេគពីករមនៃផទេពះែដលមិនចង់បន និងកររលូំតែដលគម នសុវតថិភព េនៃថងៃនេសចក្ដី្រស ញ់។ 
អងគករម៉រសី្តូប មន្របព័នធទូរស័ពទផ្តល់្របឹក អំពីជេ្រមើសេនេពលមនៃផទេពះ និងពនយរកំេណើ ត ែដល
្រស្តី ចទូរស័ពទេទេដើមបទីទួលបននូវព័ត៌មននិងដំបូនម ន កនុងករណីែដលពួកេគមនៃផទេពះ។ អនក ច
ទូរស័ពទមកកន់្របព័នធទូរស័ពទេនះបន្រគប់េពល និង្រគប់ទីកែន្លង េហើយអនកផ្ដល់្របឹក ដ៏ ក់ទក់របស់
េយើង ចជួយផ្ដល់ចេម្លើយជូន អនកស្រមប់សំណួរពីវធីិករពរករមនៃផទេពះែដលមិនចង់បន និងទី
កែន្លងែដលផ្តល់េស ្របកបេ យសុវតថិភព។ ព័ត៌មនអំពី ថ នភពរបស់េ កអនកនឹង្រតូវបនរក ជ
ករសមង ត់។ 
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្រសីល័ក មនដំបូនម នបន្តិចបន្តួចជចុងេ្រកយេទកន់អនក នថ៖« នងខញុំចង់ែចករែំលកេរឿងរបស់ខញុំ
ជមួយ្រស្តីកមពុជេផ ងេទៀត ទុកជេមេរៀន េដើមបីកំុឲយជីវតិរបស់អនកមនភពលំបកលំបិនដូចជរបូនងខញុំ 
និងេដើមបីឲយអនកសេ្រមចបននូវសុបិនរបស់ខ្លួន។ នងខញុំចង់្របប់ដល់យុវតីទំងអស់ថ កនុងជីវតិរបស់េយើង 
អ្វីៗទំងអស់មិនែមនសុទធែតេកើតេឡើង មែផនករេទ េហើយអនក្រតូវែតេ្រត មខ្លួន ្របសិនេបើអ្វីៗនឹងមិន
ដំេណើ រករ មែផនករេនះ។ ្រស្តីកមពុជ គួរមនភពរងឹមំនិងមិន្រតូវឲយៃដគូរបស់ពួកេគបងខំឲយរមួេភទ 
េឡើយ។ េបើសិនជៃដគូរបស់អនកពិតជ្រស ញ់អនកែមន េគនឹងរង់ចំពីេ្រពះេសចក្ដី្រស ញ់ពិត្របកដ
គឺ ចឲយគត់រង់ ចំបន។ បុ៉ែន្តេបើសិនអនកនិងៃដគូរបស់អនកគិតថ ពិតជេពលេវ សម្រសបស្រមប់
កររមួេភទ អនក្រតូវចបស់កនុងចិត្តថអនកបនេ្រត មខ្លួនករពរខ្លួនអនក កំុឲយមនៃផទេពះែដលមិនចង់បន 
និងជំងឺកមេ គនន។ េដើមបីេធ្វើខ្លួនជនរឆី្ល ត អនក្រតូវផ្ដល់អំ ចដល់ខ្លួនឯងេ យ្របប់ខ្លួនឯងអំពី
ជេ្រមើសសុខភព បន្តពូជ និងផ្លូវេភទរបស់អនក។ មរយៈវធីិទំងេនះ អនកពិតជ ចករពរខ្លួនអនក បន 
និងេរៀបចំែផនករស្រមប់អនគតដ៏ភ្លឺ ្វ ងនិង្រតចះ្រតចង់របស់ខ្លួន ផងែដរ។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមពីជេ្រមើសៃនករមនៃផទេពះេ យឥត្រពងទុក និងមេធយបយពនយរកំេណើ ត សូម
ទក់ទងមកកន់េលខទូរស័ពទ ០៩០ ៧០០ ០១២ ឬ ០៦៨ ៧០០ ០១២ និង ០៩៧ ៧៦៧ ០៩ ០៥ )ពីៃថងចនទ 

ដល់ៃថងទិតយ ពីេម៉ង៨្រពឹក ដល់េម៉ង៨យប់(។  

កលពីម ិលមិញ េ ក នយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន ក៏បនេធ្វើករអំពវនវដល់យុវវយ័ និង្រស្តីទំងអស់កំុឲយ
យកៃថងទី១៤ កុមភៈ ែដលេគនិយមេ ថទិ ៃនក្តី្រស ញ់េឡើងផទះសំ ក់េ យ រ ពំុែមនជ
្របៃពណីរបស់ជនជតិែខមរេឡើយ។ 

េ ក បនគូសបញជ ក់ថ៖ « មិនែមនវបបធម៌េយើងេទ។ េនកមពុជ េយើងមិនែមនមនែតៃថង ១៤ កុមភៈ ជ
ៃថងៃនក្តី្រស ញ់េនះេទ េយើងមនដល់េទ៣៦៥ៃថងៃនក្តី្រស ញ់»។ 

េ កនយករដ្ឋម្រន្តី បនមន្រប សន៍បន្តេទៀតថ៖ «េបើយុវវយ័េយើងបនេធ្វើរចួេហើយ សូមកំុេផ្ត តែត
េលើមិត្ត្របុស និងមិត្ត្រសី ...្រតូវេធ្វើចំេពះឪពុកម្ត យផង »៕ 72 
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ករនិយយេរឿង្របប់ទី២៖ វិបបដិ រកីនងុៃថងៃនក្តី្រស ញ ់

ៃថងពុធ ទី២៧ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០១៣ 

េ យ៖ េសត គឹមេសឿន 

រព័ត៌មន ភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ 

 

ភនំេពញៈ សបបយេភ្លើតេភ្លើនេភ្លចខ្លួនែតមួយែភ្លត អ្វីៗែដលខំែថ ំងពីតូច្រកូចឆម រមក្រតូវរ យេ យ
បន ល់ទុកនូវវបិបដិ រមិីន ចបំេភ្លចបនកនុងឆកជីវតិ។ េនះគឺជ ចរបស់យុវតីវយ័េកមងមន ក់ែដលនង
បនលង់ផុងខ្លួនេនកនុងរេ ្ត េសនហ៍ជមួយបុរសជគូេសនហ៍េនៃថងបុណយៃនក្តី្រស ញ់ែដលេទើបែតរលំង
ផុតកលពីេពលថមីៗេនះ។ 

វត្តី (េឈម ះេ េ្រក) បនឲយដឹងថ នងជមនុស ្រសីឆកួតវេង្វងនឹងេសនហ៍អត់ដឹងអីមន ក់ ែដលសុខៗ
បេ ្ត យឲយខ្លួនក្ល យជមនុស មន ក់អត់្របេយជន៍េទ្របឡូក្រប ក់កនុងេរឿងេសន គួរឲយស្អប់ខ្លួនឯងនិង
ប ្ត លឲយខ្លួន្របណបត់បង់ភពបរសុិទធេ យ រែតសម្តី្របុសជគូេសនហ៍ពីរបីម៉ត់េនះ។ 

វត្តី ែដលជយុវតីេ្រត ម្របឡងបញច ប់ថន ក់ទី១២េនឆន ំ២០១៣េនះ បនឲយដឹងថ នងបនភជ ប់ទំនក់ទំនង
េសន ជមួយយុវជនវយ័្រសបលគន មន ក់េរៀនេន វទិយល័យេផ ងគន កលពីពក់ក ្ត លែខវចិឆិក 
ឆន ំ២០១២ េ យ រេរឿងៃចដនយខណៈមនករែណនំពីមិត្តភក្តិមន ក់េនេពលញំុបយជមួយគន េនកនុង
េភជនីយ ្ឋ នមួយ។ 

នងបននិយយថ៖«េនេ្រកយេពលពួកខញុំ គ ល់គន េនះ ពួកខញុំក៏បនទក់ទងគន កន់ែតសនិទធ ន លេទៗ 
រយៈេពលែតពីរែខបុ៉េ ្ណ ះ េគក៏បនបង្ហ ញ រមមណ៍ឲយខញុំដឹងថ េគ្រស ញ់ខញុំ ស់។េគែតងេធ្វើអ្វី្រគប់
យ៉ងេដើមបីឲយខញុំសបបយចិត្តេហើយខញុំក៏ចប់េផ្តើមចប់ រមមណ៍េលើេគខ្ល ំងេឡើងែដរ»។ 

នរវីយ័េកមងែដលកំពុងសថិតកនុងវយ័េ្រកបជញជ ក់ចំេណះដឹងធ្ល ក់ខ្លួនកនុងអន្លង់េសន របូេនះបនឲយដឹងថ៖«
ពួកេយើងបនេដើរេលងជមួយគន ជញឹកញប់ េហើយេនៃថងមួយ្របែហលមុនេពលបុណយៃនក្តី្រស ញ់ ឬ
ក៏បុណយសង រកន្លះែខេគបននិយយេ យ្រតង់ៗជមួយនឹងខញុំេ យេគបន្របប់ខញុំថ េគ្រស ញ់ខញុំ

ស់ ខញុំេ្រប បបននឹងជីវតិរបស់េគអីុចឹងែដរ េហើយេគចង់បនរបូខញុំរមួរស់អស់មួយជីវតិ។ េពលឮភ្ល មខញុំ
រេំភើប ស់ ខញុំេសទើរែតេ ះ េ្រពះខញុំមិនធ្ល ប់ឮសម្តី ឬករ រភពេសន ែបបេនះពីមុនមកេទ។ ភ្ល មេនះ
ខញុំែបរជទន់ចិត្តបក់ខ្លបែតម្តង ខញុំក៏បនបង្ហ ញ រមមណ៍ឲយេគដឹងថ ខញុំក៏្រស ញ់េគខ្ល ំងែដរ។ ពួកេយើង
កន់ែតសនិទធ ន លគន េសទើរចក់ទឹកមិនេលច េសទើរែតមិន ច្រទំមួយវនិទី ែដលរស់េនឆង យពីគន

ស់។ ពួកេយើងែតងេឆ្ល តេពលនិយយគន េលង ញំុ រេពលគឺមិនែដល ក់ខនេឡើយ េហើយសូ
មបីែតេពលយប់ក៏ទូរស័ពទនិយយគន ទល់ែតយប់េ្រជែដរ។ 
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េនរយៈេពលមិនយូរេទ ៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់វត្តី បនឲយដឹងថ ខញុំភ័យ ស់ េ្រពះមិនដឹងថ្រតូវ
េធ្វើអ្វីេនៃថងេនះ។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង ពួកេយើងទំងពីរកន់ែតែផ្អមែល្ហមេឡើងៗ េហើយេនបុ៉នម នៃថងចុង
េ្រកយេនកនុងអំឡុងពក់ក ្ត លែខកុមភៈេនះ គូេសនហ៍ខញុំ ក់ដូចជែប្លកខ្ល ំង ស់ េគេចះែតរអុំកថ 
ចង់រស់ជមួយនឹងខញុំែតពីរនក់។ េគមិនដឹងជនឹកេឃើញយ៉ង េទ េគេចះែតបបួលខញុំេទេលងេន ម
េខត្តែតពីរនក់ េ យេគ្របប់ថ ចង់ ងេសន ជមួយនឹងខញុំឲយកន់ែតខ្ល ំងេឡើងមុននឹងរបូេគចូលែចចូវ
ខញុំ មផ្លូវចបប់េធ្វើជ្របពនធេនះ។ 

ជញឹកញប់ខញុំែតងបដិេសធជមួយនឹងេគ េធ្វើឲយេគខឹងខ្ល ំង ស់ មពិតខញុំក៏ចង់ចំ យេពលេន
ជមួយគន ែដរ ែតខញុំេចះែតគិតថ ខ្ល ច មិនសមដូេចនះខញុំែតង្របប់េគថ ចំៃថងៃនក្តី្រស ញ់ខញុំនឹងចំ យ
េពលេវ េពញមួយៃថងជមួយនឹងេគ។ លុះៃថងេនះមកដល់ េគក៏បនរឭំកពកយសម្តីែដលខញុំបនសនយ
ទំងេនះេចញមកេធ្វើឲយខញុំពិបក្របែកកនឹងេគ ស់។ 

េនៃថងបុណយៃនក្តី្រស ញ់េនះេគបន្របប់ខញុំថ េគ្រស ញ់ខញុំខ្ល ំង ស់ េហើយបនសួរខញុំវញិថ េតើខញុំ
្រស ញ់េគេទ? ្រស ញ់េគបុ៉ន ? េគបន្របប់េទៀតថ េគចង់េឃើញថេតើខញុំ្រស ញ់េគបុ៉ន ? 
ខញុំដូចជមិនសូវយល់ពីពកយគត់េទ ែតចុងេ្រកយេគបន្របប់េ យ្រតង់ៗថ េគចង់េគងជមួយនឹងខញុំ េគ
ចង់បនក្តី្រស ញ់ពីខញុំេ យពិត្របកដ។ េពលឮែបបេនះ ខញុំ ក់ដូចជ្រស ំងកំង ស់ ខញុំមិន ៊ ន
េឆ្លើយនឹងករេសនើសំុរបស់េគទល់ែតេ ះ េទះបីជេគសំុខញុំពីកររមួរស់ជមួយគន ជេ្រចើនដងក្តី។ 

េនៃថងទី១៤ កុមភៈ េនះ េគបននំខញុំចូលរមួកមមវធីិជួបជំុមិត្តភក្តិជេ្រចើនមនសីុមនផឹក េហើយេគបនឲយខញុំ
ផឹកជមួយេគ និងមិត្តភក្តិេឡើងទន់ខ្លួនេហើយេគេនែតសំុទទូចខញុំឲយផ្តល់ក្តី្រស ញ់ពីេគ។ េគបនបបួលខញុំ
ចូលេគងេនផទះសំ ក់ែតខញុំបដិេសធជបន្តបនទ ប់ ដូេចនះេគ ក់ដូចជអន់ចិត្តជមួយនឹងខញុំខ្ល ំង ស់ 
េសទើរែតមិនមត់មិនកជមួយខញុំ ខញុំក៏ពិបកចិត្តែដរ ែតមិនដឹង្រតូវេធ្វើយ៉ង ។ ចុងេ្រកយេគបននំខញុំេទ
ផឹកេនផទះជួលមិត្តភក្តិេគមន ក់េនទីេនះេគ និងមិត្តភក្តិេគក៏បនឲយខញុំផឹកេ្រចើន ស់។ េនេពលេនះខញុំ

ក់បត់បង់ករ្រគប់្រគងខ្លួនឯងេសទើរទំង្រសុង។ េពលេឃើញខញុំ្រសវងឹែបបហនឹង េគបនបីខញុំឲយេទេគងេន
កនុងបនទប់មិត្តភក្តិរបស់េគេហើយេឆ្ល តេពលេនះ េគក៏បនចប់ឱបេថើបខញុំនិងេធ្វើអីៗទំងកេ្រមលែតម្តង 
េទះបីខញុំ្របែកកក៏េ យ។ៃថងេនះេហើយែដលខញុំបនបត់បង់អ្វីៗទំងអស់ែដលខញុំខំែថអស់រយៈេពលជិត២០
ឆន ំេនះ។ 

េនេពលេនះ ថ្វីដបិតែតគូេសនហ៍េគេនែត្រស ញ់ខញុំ ែតខញុំ ក់ដូចជមនវបិបដិ រចំីេពះខ្លួនឯងខ្ល ំង
ស់។ េនេពលេនះ ខញុំវលិវល់ ស់ ខញុំមិនដឹងគួរេធ្វើែបប ល្អេនះេទ។ ខញុំភ័យខ្ល ចេនេពលឪពុកម្ត

យខញុំដឹង េតើគត់ពិបកចិត្តបុ៉ន  ពួកគត់គិតែបប ចំេពះខញុំ ខញុំខ្ល ចេគែបកចិត្តពីខញុំ េ្រពះេគបន គ ល់
ខ្លួន្របណខញុំរចួេហើយ េហើយអ្វីែដលធំេនះគឺខញុំខ្ល ចមនកូន។ េតើខញុំគួរេ ះ្រ យែបប ល្អ?73 

 

                                                            
73
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េសចក្តីបញជ ក់បែនថមទី២៖ ករកំណត់េពលេវ  និងែផនករសកមមភព 

សកមមភព ែខមក ឆន ំ
២០១៤ 

ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ 

 ១
៨

២
៤
_
២
៦ 

២
៧
_
២
៩

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១
០

១
១

ករ នឯក រ្រ វ្រជវែដលទក់ទងពីមុនៗ
មក និងករេរៀបចំកិចចករបន្តពី ករសិក
្រ វ្រជវែបបគុណភពវស័ិយេនៃថងបុណយ
សង រឆន ំ២០០៨ 

                              

ករេរៀបចំក្រមងសំណួរ (ពេ្រង ងជភ ែខមរ 
សំ ប់បណ្តុ ះប ្ត ល) 

                              

បណ្តុ ះប ្ត លអនកសម្រគ័ចិត្ត្រ វ្រជវ និងសំ
ប់ កលបងក្រមងសំនួរ 

               

ករេរៀបចំក្រមងសំណួរ (ទំងពីរជអង់េគ្លសនិង
ភ ែខមរបញច ប់)  

               

ករ្របមូលទិននន័យ                              
ករេរៀបចំអេថរ េនកនុងកមមវធីិ SPSS និងករ
បញចូ លទិននន័យ 

                              

ករលុបបំបត់ទិននន័យែដលមិន្រតឹម្រតូវ និង
បេងកើតេលខកូដថមី ទក់ទងេទនឹងអេថរថមី 

                

ករវភិគទិននន័យ និងករសេសររបយករណ៏                               
ករេធ្វើបទបង្ហ ញនូវរបកគំេហើញ េនសកល
វទិយល័យេខមរៈ 

                              

ករផ ព្វផ យរបយករណ៏ៃន 
របកគំេហើញថមី 

               

ករបញច ប់របយករណ៏ និងករេបះពុមភ ផ យ
ជភ ែខមរ និងភ អង់េគ្លស ម រ 
េអឡិច្រតូនិក និងេគហ័ទំព័រ soprach.com 

ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៤ 
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េសចក្តីបញជ ក់បែនថមទី៣៖ ែផនកេសចក្តីែណនំ និងករេសនើសំុករយល់្រពមពីអនកផ្តល់ចេម្លើយ ៃនក្រមងសំណួរ
ទំងបួន្របេភទ(គំរ១ូៃនក្រមងសំណួរទំង៤) 
 

ក្រមងសណួំរបំេពញេ យខ្លួនឯង ៖ សកមមភព េសចក្ដីេសន  និងទំនក់ទំនងផ្លូវេភទ  
និងបទពិេ ធន៍្របចជីំវិត កនងុចំេ មយវុវ័យ េនទិ ៃនក្តី្រស ញទ់ី ១៤ កមុភៈ ខងមុខ

េនះ េនទី្រកុងភនេំពញ 
ៃថងស្ុរក េ រ ៍និង ទិតយ ទី២៤-២៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ 

 
ករសកិ ្រ វ្រជវឯក ជយ 

 
 

                                                 េលខកូដអនកផ្ដល់ចំេលើយៈ                                          
សូមកំុបំេពញកនុង្របអប់េនះ 

 
ករសមង ត់ 

 
 

 
េឈម ះសួនចបរ ៖........................................................................................ 
 

  
  

បំេពញកនុង្របអប់េនះ 
 
 

 សំភសន៍ លទធផល 

ៃថង ែខ ឆន ំ /     / 14  

បញច ប់្រតឹមសំនួរទី.. កនុងករណី
អនកេឆ្លើយ សំុឈប់ 

  
 

 

េលខកូដអនកសំភសន៍   
 

 
 

 
 
លទ្ឋផលកូដ 
-បនបំេពញរចួ.......................................................................................................................................... 
-បំេពញមិនបនេពញេលញ េ យ រអនកេឆ្លើយសំុឈប់.............. ..................................................... 
- បំេពញមិនបនេពញេលញ េ យ រមនអនកទី៣មករខំន.............................................................. 
-អនកេឆ្លើយសំនួរេធ្វើករបដិេសធ................................................................................................................. 
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េសចក្ដីែណនៈំ 
 
សួស្ដី! 
ខញុំេឈម ះ.......................................................េធ្វើករជអនកសម័្រគចិត្ដ្រ វ្រជវស្រមប់ករសិក ្រ វ្រជវ 
ឯក ជយេដើមបីសិក េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះៃថងទី១៤ែខកុមភៈឆន ំ២០១៤។ 
 
េយើងមកទីេនះេដើមបីសមភ សន៍យុវវយ័ែដលមន យុពី១៥ដល់២៤េនទី្រកុងភនំេពញេយើងចង់ឱយអនកជួយ
បំេពញសំណួរមួយចំនួនអំពីសកមមភពេសចក្ដី្រស ញ់ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទនិងបទពិេ ធន៍ជីវតិរបស់អនក
សូមកំុភ័យរ្ឺរពួយបរមភពីេ្រពះេនះជករសិក អំពីឥរយិបទរបស់យុវវយ័។អ្វីែដលអនកបំេពញគឺជករ
សមង ត់ទំងអស់េយើងមិនឱយអនក មន ក់ដឹងេឡើយអំពីព័ត៌មនបុគគលិកលកខណៈរបស់អនក។ 
 
អនក ចបដិេសធនូវចេម្លើយ ែដលអនកមិនចង់េឆ្លើយរក៏ឺអនក ចសួរខញុំេដើមបីពិភក ជមួយ្រគប់េពល
េវ ទំងអស់្របសិនេបើអនកមិនចបស់។ខញុំសូមអរគុណចំេពះអនកស្រមប់ករចូលរមួផ្ដល់ចេម្លើយរបស់អន
ក។ខញុំសងឃឹមថសំណួរមនរយៈេពលែត៥នទីេទ។ 
 
ខញុំចង់រឭំកអនកថចេម្លើយរបស់អនកទំងអស់នឹង សំខន់ ស់។េតើអនកមនសំណួរអ្វីស្រមប់ខញុំេទ? 
 
 
្របសិនេបើអនកយល់្រសបជមួយនឹងខញុំសូមចុះហតថេលខេនកែន្លងេនះ................................................ 
 
 
ហតថេលខរបស់អនកគឺ សំខន់ ស់េដើមបីបញជ ក់ថអនកយល់្រសបេនចេម្លើយរបស់អនក។ 
 
 
សូមអរគុណជថមីម្ដងេទៀតអនក ចចប់េផ្ដើមបំេពញសំណួរឥឡូវេនះ? 
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ករបំេពញក្រមងសណួំរ េ យខ្លនួឯងស្រមប់យវុជនែដលមន គូរសង រ 
(សូមគូរេនកនុង្របអប់) 

១. េតើអនក យុបុ៉នម នឆន ំ?.......................................... 

២.េតើអនកែតងែតមកទីេនះជមួយគូរសង ររបស់អនកេដើមបីស្រមកេលង? 
☐បទ............(្របសិនេបើបទ  សូមរលំងេទសំណួរទី ៤)  ☐េទ 

៣.្របសិនេបើេទេតើអនកនឹងសង ររបស់អនកនឹងេទេលងកែន្លង េបើសំ ក?......................... 
៤.េតើអនកគិតថទិ ៃនក្តី្រស ញ់ទី១៤កុមភៈខងមុខេនះជៃថងពិេសសស្រមប់អនកនឹងសង ររបស់អនកែដរឬេទ? 
☐បទ  ☐េទ 

៥.េតើអនកនឹងឱយជកដូដល់សង ររបស់អនកេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នេពលខងមុខេនះែដរឬេទ? 
☐បទ  ☐េទ   (្របសិនេបើេទ  សូមបន្ដេទសំណួរទី៧) 

៦.្របសិនេបើបទ       (សូមគូសចំេលើយែដល ចេ្រចើនជងមួយ) 

☐ផក    ☐សំេលៀកបំពក់  ☐េ្រគ ងអលងក   ☐តុកក  

☐េផ ងេទៀត (.សូមបញជ ក់...................................) 

៧.េតើអនកនឹងសង ររបស់អនកនឹងេទកែន្លង េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ? 
(សូមគូសចំេលើយែដល ចេ្រចើនជងមួយ) 

☐ផ រទំេនើប  ☐េ ងកុនសីុនីម៉សូរយិ  ☐បក់ែខង េគៀន ្វ យ  

☐ ងែតគុជ  ☐ខ ៉អូេខ     ☐ក្លឹប កំម ន្ត ☐សួនចបរនន 

☐ផទះទឹក ផទះសំ ក់ ស ្ឋ គរ  ☐េនផទះ    ☐េផ ងេទៀត(សូមបញជ ក់.......................) 

៨.េតើអនកនឹងញុំបយៃថង្រតង់នឹង រេពល ង ចជមួយនឹងសង ររបស់អនកេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ

ែដរឬេទ?   ☐បទ  ☐េទ 

xviii 



 
 

៩.េតើអនកនឹងេទេ្រច ងខ ៉អូេខឬក៏ក្លឹប កំំ ន្ដជមួយនឹងសង ររបស់អនកេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះែដរ

ឬេទ? ☐បទ  ☐េទ 
១០.េតើអនកនឹង ចរួមេភទជមួយនឹងសង ររបស់អនកេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះែដរឬេទ? 
☐បទ  ☐េទ(្របសិនេបើេទសូមរលំងេទសំណួរទី១៨) 

១១.បន្ដពីសំណួរទី១០្របសិនេបើបទេនះជកររមួេភទេលើកទីមួយជមួយនឹងសង ររបស់អនកែមនឬេទេនទិ ៃនក្តី

្រស ញ់ខងមុខេនះ? 

☐បទ  ☐េទ 
១២.បន្ដពីសំណួរទី១០្របសិនេបើបទបុ៉ែន្ដសង ររបស់អនកមិនយល់្រពមរមួេភទជមួយអនកេទេនៃថងេនះេតើអនកនឹងេធ្វើ

អ្វីចំេពះសង ររបស់អនក?(សូមគូសចំេលើយែដល ចេ្រចើនជងមួយ) 

☐ខញុំនឹងឱយវតថុែដលមនតំៃលេដើមបីរមួេភទជមួយនង។ 
☐ខញុំនឹងយកនងេទេ្រក្រកុងេហើយ ង ត់េដើមបីរមួេភទ។ 
☐ខញុំនឹងភរនង មរយៈេដើរេលងដល់យប់េ្រជេហើយ្របប់ថអត់មនេ រចូលផទះរមួឺយក៏គម ន   

នរ េបើកទ្វ រឱយខញុំេដើមបីេទេដកេនផទះសំ ក់េដើមបីរមួេភទជមួយនឹងនង។ 
☐ខញុំនឹងនិយយេទកន់នងថ្របសិនេបើេយើងមិនរមួេភទេទគឺេយើងមិនមនេសន េ ម ះ្រតង់នឹងគន េទ 
េដើមបីរមួេភទជមួយនង។ 
☐ខញុំនឹងយកនងេទបនទប់ខ ៉អូេខេហើយខញុំនឹងេធ្វើអ្វី មចិត្ដេដើមបីរមួេភទជមួយនង។ 
☐ខញុំនឹង ក់សមព ធេទនង មរយៈករេមើលេរឿងសិចេដើមបីរមួេភទជមួយនង។ 
☐ខញុំនឹងបងខំនងរមួេភទ។ 
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☐េទខញុំនឹងេធ្វើមិនដឹងមិនឭពីកររមួេភទ្រគន់ែតេដើរេលងសបបយបន។ 
☐េផ ងេទៀត(សូមបញជ ក់..........................) 

១៣.បន្ដពីសំណួរទី១០្របសិនេបើបទេតើអនកនឹងេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យជមួយសង ររបស់អនកែដរឬេទេនទិ ៃន

ក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ? ☐បទ  ☐េទ 
១៤.បន្ដពីសំណួរទី១០្របសិនេបើអនក ចនឹងរមួេភទ ែតសង រអនកមិនឲយរមូេភទ េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខង

មុខេនះេទ េតើនរ អនកនឹងរមួេភទជមួយេនៃថងទិ ៃនក្តី្រស ញ់ខងមុខេនះ?(សូមគូសយកែតមួយ) 
☐រមួេភទជមួយនឹងសង ថមី ចរកបនេនៃថងទិ ៃនក្តី្រស ញ់េនះ 

☐រមួេភទជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទ(សូមរលំងេទសំណួរទី ១៦) 

☐បូក (បូក្រសី ឬមួយក៏យក្រសីេទបូកជមួយមិត្ដភ័្រក្ដរបស់អនក)(សូមរលំងេទសំណួរទី ១៧) 

☐េផ ងេទៀត (សូមបញជ ក់...................................) 

១៥.បន្ដពីសំណួរទី១៤្របសិនអនកនឹងរមួេភទជមួយសង រថមី េតើអនកនឹងេ្របើេ្រ មអនម័យែដរឬេទ? 

☐បទ  ☐េទ 

១៦.បន្ដពីសំណួរទី១៤ ្របសិនអនកនឹងរមួេភទជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវេនៃថងេនះ េតើអនកនឹងេ្របើេ្រ មអនម័យែដរ

ឬេទ? ☐បទ  ☐េទ 

១៧.បន្ដពីសំណួរទី១៤  ្របសិនេបើអនកនឹងយក្រសីេទ  បូក  េតើអនកនឹងេ្របើេ្រ មអនម័យែដរឬេទ? 

☐បទ  ☐េទ 

១៨.បន្ដពីសំណួរទី៩្របសិនេបើេទ េតើអនកធ្ល ប់រមួេភទជមួយសង ររបស់អនកែដរឬេទ? 

☐បទ  ☐េទ(្របសិនេបើេទសូមរលំងេទសំណួរទី២០) 
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១៩.្របសិនេបើបទេតើអនកបនេ្របើេ្រ មអនម័យកនុងេពលរមួេភទចុងេ្រកយជមួយនឹងសង ររបស់អនកែដរឬេទ?

  ☐បទ  ☐េទ 
២០.េតើរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះអនកបនរមួេភទជមួយ្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទែដរឬេទ? 

☐បទ  ☐េទ(្របសិនេបើេទសូមរលំងេទសំណួរទី២២) 
២១.្របសិនេបើបទេតើអនកបនេ្របើេ្រ មអនម័យែដរឬេទ? 

☐បទ  ☐េទ 

២២. េតើអនកធ្ល ប់បនយក្រសីេទ បូក ែដរឬេទ កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយេនះ? 

☐បទ  ☐េទ(្របសិនេបើេទ សូមរលំងេទសំណួរទី ២៤) 

☐មិនដឹង (្របសិនេបើេទ សូមរលំងេទសំណួរទី ២៤) 

២៣. ្របសិនេបើបទ េតើអនកនឹងេ្របើ្របស់េ្រ មអនម័យ? 

☐បទ  ☐េទ 

២៤. សូមេ្រជើសេរ ើសនូវចេម្លើយេនកនុងឃ្ល េនះ (សូមគូសយកែតមួយ) 

☐បូក គឺជករចប់រេំ ភេសពសនថវៈេ យយុវជនមួយ្រកុម 

☐បូក  មិនែមនជកររេំ ភេសពសនថវៈកនុងចំេ មយុវជនជមួយនឹង្រស្ដីរកសីុផ្លូវេភទ  

ពីេ្រពះេយើងបនបង់លុយឱយេទ នងេហើយ េហើយនងក៏បនយល់្រពមកនុងកររមួេភទជមួយេយើង។ 

☐មិនដឹង 

☐េផ ងេទៀត(សូមបញជ ក់.......................... 
២៥.  សូមេ្រជើសេរ ើសនូវចំេលើយេនកនុងឃ្ល េនះ (សូមគូសយកែតមួយ) 

- ទំនក់ទំនងផ្លូវេភទកនុងចំេ មយុវវយ័គឺជេរឿងធមម  េហើយ គឺជសិទធិរបស់បុគគលមន ក់ៗ។ 
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☐យល់្រសប  ☐មិនយល់្រសប 

២៦. េតើឪពុកម្ដ យ ឬក៏្រកុម្រគួ រកនុងផទះអនកធ្ល ប់បននិយយ្របប់អនកពីបញ្ហ ផ្លូវេភទែដរឬេទ េនកនុងកំឡុងេពលបី

ែខ ចុងេ្រកយ េនះ?  ☐បទ  ☐េទ 

២៧. េតើអនកគិតថ ឪពុកម្ដ យ ឬក៏្រកុម្រគួ រកនុងផទះអនក នឹងដឹងថយុវវយ័នឹងេធ្វើអ្វី េនទិ ៃនក្តី្រស ញ់នេពល

ខងមុខេនះ ែដរឬេទ?    ☐បទ  ☐េទ 

២៨. េតើអនកដឹងេទ ទិ ៃនក្តី្រស ញ់ហនឹងមន្របភពមកពី ?  (សូមគូសយកែតមួយ) 

☐េ កខងលិច អឺុរ ៉បុ   ☐ហុងកុង កូេរខ៉ងតបូង  ☐្របេទសៃថ 

☐មិនដឹង                             ☐េផ ងេទៀត (.សូមបញជ ក់...................................)    

២៩. កន្លងមក អនកដឹងទិ ៃនក្តី្រស ញ់ មរយៈអ្វី? (សូមគូសចំេលើយែដល ចេ្រចើនជងមួយ) 

☐ទស នវដ្ដី     ☐្របតិទិន   ☐ករផ ព្វផ យពណិជជកមម 

☐ មរយៈែខ ភពយន្ដ (សូម្របប់ពីចំណងេជើង របស់េរឿងេនះ...........................................) 

☐ មមិត្ដភ័្រក្ដរបស់ខញុំ 

☐មិនដឹង 

☐េផ ងេទៀត (.សូមបញជ ក់...................................)    

៣០.េបើសិនេបើ អនកមនេរឿង ៉ វផទ ល់ខ្លួន ឬក៏មិត្តភ័្រករបស់អនកែដលបនចូលរមួេនទិ ៃនក្តី្រស ញ់កនុង

អំឡុងេពល៥ឆន ំចុងេ្រកយេនះ។ ឬមួយមនេរឿង វ ែដលអនក ឬក៏មិត្តភ័្រករបស់មិនចូលរមួេនៃថងេនះ 

សូមេរៀប ប់ដូចខងេ្រកម៖ (ឬមួយអនកមនករេអៀនខម ស ស្រមប់យុវជនសូមទូរសពទមកេលខ  េយើងខញុំ

នឹងទូរសពទ្រតឡប់េទវញិ) ឬ(មួយក៏ឲយេលខេយើងខញុំ េយើងនឹងទូរសពទេទអនកវញិ ..........................) 

សមូអរគុណចំេពះេពលេវ របសអ់នក កនងុករចូលរមួបេំពញក្រមងសណួំរេនះ 

xviii 


