េស្ន
និង

រេរៀបចំែផន

និងទំ

ក់ទំនងផ្លូវេភទ៖ បទពិេ

ររបស់យុវវ័យែដល

ធន៍

ន្រទព្យសម្បត្ដិបង្គួររស់េ

សំ ប់ៃថ្ងបុណ្យសង រែដលនឹងមកដល់

េពល

ប់ៗ

ទី្រកុងភ្នំេពញ

ងមុខេនះ

(ករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យមួយ)

េ

យ៖ េ

ក តុង សុ បជញ អនុបណិ តែផនកសុខភព
អនកសិក

វ ជវឯក ជយ

ជធនីភំេន ពញ ែខកុមៈភ ឆន២
ំ ០១០

ធរណៈ

ំ២០០៩

មូលន័យសេងខប
វ ិធី

សេរ បចំ

ែបបបរ ិមណវ ិស័យ
មុខេនះ។

វ ជវកនុងេពលកំណត់ជក់

ក់

មួយ

ពិព័ណ៌នសំ ប់ៃថងបុណយសង រឆនំ២០០៩

េហតុេនះេហយករេ ជសេរស
 គំរស
ូ ំ

ជដំបូងសំ ប់ជួបសំភសន៍ផទល់ែតមង។

កជ កមៗ

តវបនេ ជសេរ សយកសិក

ែដលនឹងមកដល់នេពលឆប់ៗ ខង
មតំបន់េគលេ

តវបនយកមកេ ប

័
កំរងសំណួរបនែចកេចញជបួន បេភទសំ ប់ កមយុវវយ

យុចប់ពី១៥ ដល់២៤ឆនំ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ (ចំនួនសរុប ៤៥៨នក់) រស់េនទី កងភនំេពញ

័
គឺយុវវ ័យជបុរសមនគូសង រ យុវវ ័យជបុរសមិនមនគូសង រ យុវវ ័យជនរ ីមនគូសង រ និងយុវវយ
ជនរ ីមិនមនគូសង រ។
េហយេទបេ បវ ិធី

េ

យ

រសំនួរ

ចេធេ

យប៉ះពល់

សផល់កំរងសំណួរេទពួកេគបំេពញេ

រមមណ៍របស់អនកផល់ចំេលយ

យខួនឯង។

លទធផលែដលបនមកពីករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យ

បនផល់ព័ត៌មនពីបរ ិមណេ

មែបបគុណភពវ ិស័យកលពីឆនំ២០០៨។

ែតចបស់ែថមេទ តេទេលកករសិក

បរេទសេ

វ

គ ល់

របស់ៃថងបុណយ

បែហលជិតពីរភគបី (៦១,៦%) ៃនពួកេគ គន់ែតដឹងថៃថងបុណយេនះហូរចូលមកពីវបបធម៌

កខងលិច ឬអឺរប
ុ ៉ ប៉ុែនជិតមួយភគបី (២៩,៧%) ៃនពួកេគបនបញជក់ថមិនដឹងមកពី

ឬក៏េឆយយ៉ ងទូលំទូ

យថ ពិភពេ

កឬក៏គមនេយបល់។

េ ចនជងពក់ក

កមយុវវ ័យ ែដលបនផល់ករសំភសន៍បនេរ ប ប់ថ ពួកេគបនដឹងលឺៃថងេនះ
ករផ យពណិជជកមម
(៣៧,១%)

យកន់

បនទទួល

ថយុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ (ចំនួនសរុប ៤៥៨នក់) យល់មិនចបស់អំពី

សង រេទ។

ដូេចនះ

បតិទិន

ៃនពួកេគបនដឹង

បុណយសង រេនះ។

េ

យ

និងករេឃញអីៗេផ ងេទ ត។

មរយៈមិតភ័ ក

េនៃថងេនះែតមង។

មរយៈ

រព័ត៌មន

មិនបនដឹងអីទំងអស់អំពីៃថង

រមនករយល់ ចឡំនូវ បវតិៃនៃថងបុណយសង េនះ

េហតុដូេចនះេហយ

ល (៥២,២%) ៃន

េនេពលេនះែដរជងមួយភគបី

និង១០,៦ភគរយេទ ត

ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរមួយចំនួនធំទញផល បេយជន៍

េទ

ឬឆក់ឱកសពីៃថងេនះ

បនជករសិក េនះេរ បចំេឡង

បនេធេ

័
យយុវវយ

េដមបីេធកររួមេភទ

េដមបីេឆយនូវសំនួរ

វ ជវ

មួយែដលសួរថៈ

េតយុវវ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរេនទី កងភនំេពញ

ែដលនឹងមកដល់នេពលឆប់ៗខងមុខេនះែដរឬេទ?

មនែផនកររួមេភទេនៃថងបុណយសង រ

ជលទធផល១២,៤ភគរយៃនយុវវ ័យែដលបនផល់ចំេលយទំងអស់នឹង

ចរួមេភទេនៃថងបុណយ

េហយសំ ប់យុវវ ័យែដលមនគូសង រ

សង រែដលនឹងមកដល់នេពលឆប់ៗខងមុខេនះ

គឺមន

១៤,៣ភគរយ មនែផនកររួមេភទជមួយសង ររបស់ពួកេគេនៃថងេនះែដរ េហយមនែតបីេទបួនគូេទ
ែដលមនែផនករ

មិនេ ប បស់េ

មអនម័យ។

i

េនេពលជមួយគនេនះែដរ

ជងមួយភគបី

(៣៩,៥%)
នឹង

ៃនយុវវ ័យមនគូសង រែដលមនែផនកររួមេភទ

ចជេលកទីមួយេហយសំ ប់ពួកេគ។

េហយពីភគបី

(ចំនួន

៣៨នក់)

(៦៦,៦%)

បន យករណ៍ថ

ៃនយុវវ ័យជបុរសែដលមនគូ

សង រ (ចំនួន ២៥នក់)

មនែផនករ

មួយមេធយបយមួយចំនួន

បសិនេបមិត សីរបស់ពួកេគមិនយល់ ពម។ េហយយ៉ ងេ

៧ភគរយៃនយុវវ ័យជ បស

េ

ក់សំពធេទេល

ឬបងខំមិត សីរបស់ពួកេគ េដមបីរម
ួ េភទជ

ែដលមនែផនកររួមេភទទំងេនះ

យបងខំ សីរកសុីផូវេភទមនក់ «បូក»

នឹង

ច

ស់ក៏មន

ចទក់ទិននឹងកររួមេភទជ កម

េនៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់នេពលឆប់ៗខងមុខេនះ

ែដរ។

េបេទះបីជជងពក់ក
បញ
ជ ក់ថ

ពួកេគយល់ សបថ ជេរ ងធមម

កនុងភពជយុវវ ័យ។

េហយពួកេគ

វ ិបកពួកេគ បែហលជ

យល់ ពម

ល(៥៩,៨%)ៃនយុវវ ័យ

ករប៉ុនប៉ងសំ

បុណយសង រេនះ។
ឪពុកមយ

ច បឈមមុខនឹងេ គះថនក់ នឹងករមនទំនក់ទំនងផូវេភទ េ
ប់ខួន

ជំងឺឆង

បន

និងជសិទិរធ បស់បុគគលមនក់កុងករមនទំ
ន
នក់ទំនងផូវេភទ

ក់ដូចជទំនងជយល់ដឹងពីបញសុខភពបនពូជែដរ
មផូវេភទ

មយ៉ ងវ ិញេទ ត បែហលជិតពីរភគបី

ឬក៏សមជិកកនុង គ

និងជំងឺេអដស៍
(៦៣,៨%)

ែតជផល

យមិនមនករ

បសិនេបពួកេគរួមេភទេនៃថង

័ ទំងេនះបនេឆ យថ
ៃនយុវវយ

ររបស់ពួកេគទំនងជមិននិយយអំពីបញផូវេភទ

េពល៣ែខចុងេ កយេនះេទ។ េហយជងពក់ក
សមជិកកនុង គ

ែដលបនផល់ករសំភសន៍ទំងអស់

កនុងកំឡុងរយៈ

ល(៥៣,៧%) ៃនពួកេគបនគិតថឪពុកមយ ឬក៏

ររបស់ពួកេគមិនដឹងនូវអី ែដលយុវវ ័យនឹងេធអីេនៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់ន

េពលឆប់ៗខងមុខេនះេទ។
អីែដល
សុខភពផូវេភទ

កមពុជ។

ចេធបន

គួរែតយកចិតទុក

និងសុខភពបនពូជ

ក់េលបញែដលពក់ពនធ័េទនឹងកររួមេភទេ

និងជំងឺេអដស៍

កនុងចំេ

េហយករេធអន គមន៍គួរែតេធេទេល កមេគលេ

លទធផល ែដលបនមកពីករសិក េនះ។

ii

យមិនបងខំ

មយុវវ ័យេនតំបន់ទី កងៃន បេទស

េនមុន

និងចំៃថងបុណយសង រ

មរយៈ

មតិក
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ន
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1

ញ់៖

លៃនទី កងភនំេពញ។

សន៍ េ

យអនក

វ ជវេនះ។
វ ជវ។

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.
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េសចកីែថងអំណរគុណ
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ឆនំ២០០៨
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ធន៍ ករងរ១០ឆនំ

កនុងេនះមនបទ

និងបញទក់ ទងេផ ងៗេទ ត

បទពិេ

ធន៍

ករងររយៈេពល២ឆនំជមួយនឹងអងគករ GAD/C និង៣ឆនំជមួយនឹងអងគករ CARE អំពីបញសុខភព
និងសុខភពបនពូជយុវវ ័យ។

ផូវេភទ
េ
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កបនចូលរួមករសិក
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និងករសិក ឯក ជយ

យខួនឯងេលែផនក ឥរយ
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- Primary researcher (2003): Paupers and Princelings: Youth Attitudes Toward Gangs,
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- Author (2004): GANG RAPE: The Perspective of Moto-Taxi Drivers across Cambodia.
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- Paper Co-author (2005): Youth Gang Rape in Phnom Penh. SEX WITHOUT CONSENT:
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- Coordination and Analysis (2006): Experiences and Changes in Sex, Relationships and
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- Author (2009a): Young People Talking about Valentine’s Day in Phnom Penh in 2008,
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-Author (2009b): PRELIMINARY: Love and Sexual Relationship: Experience and Plans of Middle
Class Young People Regarding the Upcoming Valentine’s Day in Phnom Penh in 2009 (A
Quantitative Study), Independent Researcher
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រេអឡិច តនិក និងអុិនេធណិត េនកនុងែខកុមភៈឆនំ២០០៩ ែដលជរបយករណ៍

ផ ពផ យជបឋម និងឆនំ២០១០បនផ យរបយករណ៍េនះ ជភ
សំ ប់ករសិក េលៃថងបុណយសង រេនះ
យេលថវ ិក សំភរៈ និងេពលេវ

ដូចជករចំ

វ ជវ និងបញូច លទិននន័យសំ ប់ករ

អនក

អង់េគសេពញេលញ។

វ ជវបនេ ប បស់ធនធនផទល់ខួន

មន

ជេដម។ បញជី យនម កមអនកសម គ័ចិតជំនួយករ

វ ជវេនះ៖
តួនទី

កលវ ិទយល័យ / វ ិទយ

២២

និសិ ត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

សី

២២

និសិ ត

បស

២៤

និសិ ត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

សី

២៤

និសិ ត

កលវ ិទយល័យេប ល បយ

ល.រ

េឈមះ

េភទ

១.

ែង៉ត ឧតម

បស

២.

ែប៉ន រង ី

៣.

េហង សុជតិ

វ ិទយ

ថន

ថ ន ពះកុសុមៈ

៤.

ែប៉ន

៥.

ែង៉ត ពុទិធ

បស

២៣

និសិ ត

៦.

េកត សុខ ៉ នី

សី

២៤

គបេ ង ន

៧.

គឹម សុគនធី

បស

២៣

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

៨.

អិន េស កលីម

សី

២២

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

បស

២២

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

៩.

ណុប វ ិ

សី

យុ

ល

កលវ ិទយល័យបញញ
វ ិទយល័យ សុខ

ស ៃនកមពុជ
ន ទេនបទី

១០.

សន សុវណ

សី

១៩

និស ិត

វ ិទយ

១១.

អ៊ុច ឥនទនិមិត

បស

២២

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

១២.

នី វ ិសលយ

បស

២០

និស ិត

កលវ ិទយល័យេមគងគកមពុជ

ថ នភ

បរេទស

១៣.

អុិន ស័ក

យ៉

បស

២១

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

១៤.

េឈ វ ចន់អូន

បស

២០

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

បស

២៣

និស ិត

កលវ ិទយល័យភូមិនទភំេន ពញ

១៥.

េឈ ន

ន

viii

ជបឋមខញុំសូមែថងអំណរគុណេទកន់ កមជំនួយករ

ចំ

យេពលដ៏មនតៃម កនុងករចូលរួម បមូលទិននន័យេន

វ ជវ

និងបញូច លទិននន័យ

មតំបន់នន

ែដលបន

កនុងករសិក

វ ជវ

េហយនិងបញូច លទិននន័យ ែដលបនមក។ ជពិេសសនិស ិត អ៊ុច ឥនទនិមិត តវបនេ ជសេរស
 ជជំនួយ
ករ កនុងករវ ិភគទិននន័យ កនុងកមមវ ិធី SPSS សំ ប់ករសិក េនះ។
ទីពីរ ខញំុសូមដឹងគុ ណចំេពះប

អនក

វ ជវ

ចរយ និងមិតភកិទំងអស់ ែដលបនជួយ

ផល់នូវគំនិតមតិលៗ ក៏ដូចជេយបល់ និងមតិរ ិះគន់កុនងន័យ
េរ បចំសរេសររបយករណ៍
វ ជវកនុង សក

និងេធឱយករសិក េនះកន់ែត បេសរេឡង

និងអនកផល់េយបល់មនដូចជ

Wilkinson, កញញ Heidi Hoefinger េ
និងេ

អង់េគសមកភ

បញញរតន៏ ែដលជួយ

ក

ក ចន េខម ៉
ែខមរេ

យអនក

David

និងព ងឹងសមតថភពៃនអនក

Wilkinson,

េ

ក សី

Sharon

ក សី បណិ ត Melissa Farley

បនរួមចំែណកជួយ យកុំពយូទ័រែខមរយូនីកូដ

វ ជវ និងែដលបនបកែ បបនពីកញញ សុខុម

ំងពីករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យមកេមះ។

ទីបី ខញំុសូមែថងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះេ

ស មលភ

េ

ក សីេវជជបណិ ត Wendy Freed េ

កេវជជបណិ ត េខ វ សុខ ។ េ

ែដលបកែ បពីភ

ថ បន េនមុន និងេ កយេពលេធករ

ក សី Fleur Smith ែដលបនជួយខញំុកុនងករែ ប

អង់េគស និងែកត មវ េផទ ងផទត់របយករណ៍

វ ជវេនះ។

ជចុងេ កយ ខញំុបទសូមែថងករដឹងគុណចំេពះអនកមយរបស់ខំុប
ញ ទ អនក សី សុីវ ឃីម ជ

អតីត គបេ ង នបឋមសិក មនក់
ខញំុបទបនេធករសិក

ែដលបនចូលនិវតន៍កលពីឆនំ២០០៨

វ ជវេនះេនេពលទំេនរ។

ពិេសសែតងែតបរមភ និងយកចិតទុក

គត់ែតងែតជអនកមនេមទភពេលខំុញបទ

ែខមរេនះ។

ខញំុបទរង់ចំទទួលមតិរ ិះគន់ែកលំអ គប់ែបបយ៉ ង!
េ

ក តុង សុ បជញ អនុបណិ តែផនកសុខភព

Email: soprach76@gmail.com
Blog web: www.soprach76.blogspot.com
ជធនីភំេន ពញ ពះ ជ

ជ

ក់ែថរក សុខភព ក៏ដូចជសុវតថិភពរបស់ខុំញបទជេដម។ េហយ

ខញំុក៏អរគុណចំេពះភរ ិយរបស់ខំុញ ង៉ូយ ចនធី ែដលផល់ឱកស និងេពលេវ

ជភ

និងជអនកែដលអនុញញតិឱយ

ច កកមពុជ

ix

ធរណៈ

េ

យខញំុ កនុងករែ បសំរល
ួ

I. េសចកីេផម
១.១.

វ

អំពីករសិក

វ ជវ

សងគមេសដកិចច បេទសកមពុជ តវបនផស់បូរពីរបបសងគមនិយមមកជរបបមូលធននិយមេនកនុង

ឆនំ១៩៩០។2 រយៈេពលេ ចនជង១ទសវត រ ៍កនះ
ែផនកេសដកិចច និងករេកនេឡងខពស់ចំេពះសង់
គ

បេទសកមពុជបនទទួលនូវអ

ៃនកររស់េនរបស់ បជជតិ េបេ ប បេធ បករអេងកត

រថនក់ជតិជេលកដំបូង កលពីឆនំ ១៩៩៣-៩៤ េទនឹងករេធសិត
ថ ិថីៗ
ម េនកនុងឆនំ២០០៤។3 សថិតិ

ផលិតផលកនុង សកសរុប

(GDP) េកនេឡងជមធយម៨,៤ភគរយជេរ ង ល់ឆនំ

រហូតមកដល់ឆនំ២០០៦។4 េបែផក
អនកវ ិភគ

បជជនែដលសថិតកនុង

េល នទំងែផនករូប ងកយ និង

េហយេនេពលេនះពួកេគមន

យុេនះកំពុងែតទទួលយកបទពិេ

រមមណ៍ េហយមនបុគគលកនុងក មិត

និងមនសកមមភព បឈមមុខយ៉ ងខំងកនុងទំនក់ទំនងផូវេភទ។
ែចងយ៉ ង តឹម តវ
យុ១៨ឆនំ

មចបប់អំពីកុមរ

និងមនុស េពញវ ័យ

ចំែណកឯបុរសេរ បករបនេន

បនបងញឱយេឃញថ

េផមមនទំនក់ទំនងផូវេភទ

រួមេភទ េនេលកដំបូងេន

ំងពីឆនំ១៩៩៤

យុពី១០េទ១៩ឆនំ (២៦,៤ភគរយ)5 េហយគឺជ កម ែដល

វ ជវេ ជសេរ សយកមកសិក េនទីេនះ

១៥េទ២៤ឆនំ។

គិត

មរបយករណ៍អនរជំេរ នកលពីឆនំ២០០៤ បនបញ
ជ ក់ថ អ

ចំនួនខពស់ជងេគគឺ កម បជជន ែដលមន

េនះ

ខពស់ៃនករេកនេឡង

េ

ៃនករផស់បូរយ៉ ង

យុេនះជេ ចន កំពុងែតចូលរួម

សថិតេនកនុងចំណុចេនះក៏បនកំ ណត់

យ សី

ចេរ បករបន សបចបប់េន

យុ២០ឆនំ។6 ចំេពះករសិក លកខណៈជតិកុងេពលថម
ន
ីៗ

េបគិតជមធយមភគបុរសេរ បករេនកនុង

មុនេរ បករេន

ធន៍

យុ បែហលជ

យុសង
ទ ់២១,៥ឆនំ

យុសង
ទ ់២០,៤ឆនំជមធយមដូច

យុសទង់២២,១ឆនំ

ចំែណកឯ សីវ ិញ

េហយចប់

ជទូេទចប់េផម

យុេនេពលេរ បករ។7

កនុងេនះក៏េនមនមតិេយបល់ជេ ចន តវបនេលកេឡងជុំវ ិញេដមកំេណតៃនៃថងបុណយសង រ។

អនកជំនញខះបនេលកេឡងថ ៃថងបុណយសង រមនេដមកំេណតមកពីេ
រម
ូ ៉ ុ ំងមនក់បនបត់បង់ជីវ ិត

េ

យ

មរណភពេនៃថងទី១៤ ែខកុមភៈ ២៦៩ឆនំ

រករ បឆំង

ក St. Valentine ជនជតិ

ច់ខតមិនលះបង់ គឹស

សន។

គត់ទទួ ល

គឹសក
គ
ជ េហយៃថងេនះ តវបនេគឧទទិសបូជ សំ ប់េសចកី

2

Tarr, C.M. (1996b). People in Cambodia don’t talk about sex, they simply do it:
A study of the Social and Contextual Factors Affecting Risk-Related Sexual
Behavior among Young Cambodians. Phnom Penh: University of Fine Arts. p. 68.
3
World Bank. (2007). Cambodian Sharing Growth: Equity and Development Report 2007. Phnom Penh. p. ii
4
Ibid. p. 1.
5
NIS. (2004). Cambodian Inter-censual Population Survey 2004, General Report, Phnom Penh: MOP. p. 13
6
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Degree of State Councils of Cambodian State (1989). Marital Law, Article 5, Chapter 2. Cited by 3rd
edition Legal Document Braid. (2001), United Nations Cambodia Office of the High Commissioner for
Human Rights. Phnom Penh. p. 644.
7
National Institute of Public Health and National Institute of Statistics. (2006). Cambodia
Demographic and Health Survey (CDHS) 2005. Phnom Penh, Cambodia. p. 101.

១

ស

ញ់។

មិនយូរប៉ុនមន

ៃថងទី១៤កុមភៈ បនកយេទជៃថង ែដលមនុ ស ទូេទនំគនេផញ

ិ េទមក េហយ St. Valentine បនកយេទជនិមិតរូបៃនេសចកី ស
ញ់ឱយគនេទវញ

ស

រៃនេសចកី
ញ់ សំ ប់

គូេសនហ៍ គប់រប
ូ េហយៃថងេនះ តវបនេគកំណត់េដមបីេផញពកយកពយ និងកដូមនដូចជ ផកជេដម។8 ៃថង
St. Valentine’s Day បចចុបបននបនកយេទជៃថងបុណយសង រ
េសចកី ស

ញ់េទកន់មិតភកិ និងអនកជទី ស

ៃថងបុណយសង រ តវបនេគទទួល
ច កកមពុជវ ិញ

ពះ ជ

និងជៃថងែដលមនុស គប់រប
ូ
បងញ

ញ់។9

គ ល់ទូទំងពិភពេ

េទបែត តវបនេគេធេឡង

ក។

ចំែណកឯៃថងបុណយសង រេនកនុង

ជពិេសសេពញនិយមយ៉ ងខំងកនុងចំេ

យុវវ ័យ ែដលពួកេគែតងែតជូនផក កដូ និងកតជូនពរឱយគនេទវ ិញេទមក
កំ

នជមួយនឹងគូេសនហ៍

និងមិតភកិេនទី កងនន។10

បេទសកមពុជមនឱកសកនុងករេដរកំ

យុវនរ ី

នជ កម

ជទូេទេគសេងកតេឃញថ

និងមនទំនក់ទំនងនឹងសងគម

ែដល តវេនែតកនុងផទះេដមបីបំេពញកិចចករងរេនផទះ។

ខងេ កែតេនេពលមនពិធីបុណយចូលឆនំ បៃពណីជតិែខមរ
េ

យ

រែតទំេនរេទរកករែកែ បថមីៃនសងគមែបបសមភរនិយម

ឈក់វេងងជមួយនឹងភពេជ នេល នកនុងទី កង

ជមុន។12

ពមទំងចំ

ម

យេពលេដរ
យុវជនេន

ខងេ កេ ចនជង

យុវនរ ីមនឱកសភគេ ចនេចញេទ
និងពិធីបុណយអុំទូកជេដមែតប៉ុេ

ះ។11

េធឱយយុវវ ័យេន បេទសកមពុជ កំពុង

និងេសរ ីភពកនុងករមនទំនក់ទំនងផូវេភទកន់ ែតខំង

១.២. ចំណុចៃនបញ
បេទសកមពុជ តវបនេគ

េអដស៍ និងជមងឺេអដស៍។
ែដលមន

គ ល់ថ បនទទួលេជគជ័យេនកនុងករតស៊ូ បយុទធ បឆំងនឹងេមេ គ

តវបនេគេធករប៉ ន់

យុចប់ពី១៥េទ៤៩ ឆនំមនអ

ឆនំ២០០៦។13 កមមវ ិធីេ ប បស់េ
បញ
ជ ក់ថ

ករេ ប បស់េ

េ ប៉ ៉ ឡង់កុងចំ
ន
េ

័
មមនុស េពញវយ

ចុះទបពី១,៣ភគរយកនុងឆនំ២០០៣ េទ០,៩ភគរយកនុង

មអនម័យ

កត់បនថយេ ប ៉ ឡង់ៃនេមេ គេអដស៍។

ម នថ អ

១០០ភគរយកំពុងេដរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករចូលរួម

បុរសជេ ចនេទ ត

ែដលសថិតេនកនុង កមសង់ទីនីល

បន

មអនម័យេនេពលរួមេភទជមួយៃដគូមនករេកនេឡងជងឆនំមុន

8

Retrieved February 12, 2008 from http://www.pictureframes.co.uk/pages/saint_valentine.htm
Retrieved February 12, 2008 from http://www.history.com/content/valentine/history-of-valentine-s-day
10
“…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.
11
Wallquist, L. (2002). Youth in Cambodia: Organizations, Activities and Policies. Phnom Penh:
Forum Syd. p. 10.
12
Fordham, G. (2003). Adolescent Reproductive Health in Cambodia: Status Policies, Programmes and Issues.
Phnom Penh: POLICY Project. p. 3. Retrived December 23, 2008 from
http://www.policyproject.com/pubs/countryreports/ARH_Cambodia.pdf
13
NCHADS. (2007, June 28). Press release: Government announces official HIV prevalence rate.
Retrieved November 2, 2007 from http://www.nchads.org/pressrelease/28-06-07%20en.pdf
9

២

េប

ែផកេទេលករអេងកត
បស់េ

ទ បសទង់ៃន Behavioral Sentinel Survey។ េទះជយ៉ ង

មអនម័យជមួយនឹងៃដគូេសន
េ ប ៉ ឡង់ៃនជមងឺឆង

េនែតសថិតេនកនុងអ

មេភទសថិតេនកនុងអ

ក៏េ

យ។15 ករសិក

វ ជវរបស់េ

យ ក៏ករេ ប

ទបេនេឡយ។14

ដែដល ដូចគនេទនឹងឆនំ២០០១

ករពយយមកនុងករបេងកនេស កមមករពរពយបល

យ៉ ង

ក៏េ

និងបងករេមេ គឆង

េបេទះបីជមន

មេភទសំ ប់ សីរកសុីផូវេភទ

ក សី Tarr បនសងកត់ធងន់េ

យេសនេឡងថ េយង

ចនេចលបរ ិបទេផ ងៗ ែដលមនុស េពញវ ័យមនទំងនរ ីវ ័យេកមង និង សីេនលីវសុទធែតមនទក់ទង
នឹងករ ប ពឹតទំនក់ទំនងផូវេភទ។16 ឱកសថមីៗ និងករផល់េសរ ីភពកន់ែតខំងដល់យុវវ ័យ បងញឱយ

េឃញពីលទធផលៃនករផស់បូរបទ
ជជងករ គន់ែត

នសងគមផងែដរ

ចំនយ បក់េដមបីរម
ួ េភទ។17

កមពុជេនែតជមូលេហតុចំបងជុំវ ិញករណីៃនអ
រ ំលូតកូនេនកនុងឆនំ១៩៩៧ក៏េ

េ

យយុវជនភគេ ចនងកមករកៃដគូសង រ

ករណីពនូតកូនេ

មរណរបស់ សីម

យគមនសុវតថិភព េនកនុង បេទស
(២០-២៩%)។18

ថីេបមនចបប់

យ។19

ករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យមួយ ែដលបនេរ បចំេឡងេ
ៃនទី កងបងកកបនេលកេឡងថ

យ

ិ យល័យ Assumption
កលវទ

ចំនួនមួយភគ បំៃនេកមងជំទង់នឹងមនកររួមេភទេនៃថងបុណយ

សង រ។20 ករពិភក ជ កមជុំវ ិញបញៃនកររួមេភទកនុងចំេនមយុវវ ័យេនៃថងបុណយសង រ កនុងទី កង

ភនំេពញ ែដល តវបនេរ បចំេឡងសមគមអងគករអភិវឌ ន៍សុខភព បជជន (PHD) បនេលកេឡងជ
សំណួរអំពីេ គះថនក់ៃនករមនសកមមភពផូវេភទរបស់យុវវ ័យេនៃថងបុណយសង រ

អវ ិជជមនែដល

និងផលប៉ះពល់ជ

ចេកតមន។21

14

NCHADS. (2003). Behavioral Sentinel Survey (BSS) V:SEXUAL BEHAVIOR AMONG URBAN SENTINEL
GROUPS, CAMBODIA 2001. Phnom Penh: MOH. p. 45.
Retrieved February 12, 2008 from http://www.nchads.org/Publication/BSS/BSS2001.PDF
15
NCHADS. (2008). 2005 Cambodian STI Prevalence Survey: Integrated Biological and Behavioral Survey.
Phnom Penh: MoH. p. 44
Retrieved February 12, 2008 from http://www.nchads.org/Publication/SSS/SSS%202005.pdf
16
Tarr, C.M. (1996b). Op. cit., p. 2
17
Wilkinson, D.J. and Fletcher, G. (2002). Sweetheart Relationship in Cambodia: Love, Sex & Condoms
in the time of HIV, Phnom Penh: PSI. p.1
18
WHO. (2004). Unsafe abortion: Global and Regional Estimated of the Incidence of Unsafe Abortion
and Associated Mortality in 2000. Geneva. Cited by MoH. (2006). National Strategic for Reproductive and
Sexual Health in Cambodia (2006-2010). Phnom Penh. p. 7-8
19

រដសភជតិ (ឆនំ ១៩៩៧) ចបប់សីពីកររ ំលូត ម

ទី៨ ជំពូក២ តវបនដក សង់េចញពី េស វេភក មង ឯក

រចបប់ េបះពុមពេលកទី៣

(ឆនំ២០០១) ៃនករ ិយល័យឧតមសនងករអងគករសហ បជជតិ ទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស បចំកមពុជ េធេនភនំេពញ។ ទំពីរទី៨៩៨។

National Assembly. (1997). Abortion Law, Article 8, Chapter 2. Cited by 3rd edition
Legal Document Braid. (2001), United Nations Cambodia Office of the High
Commissioner for Human Rights. Phnom Penh. P.898.
20
Ann. (2008, Feb. 11). One fifth of teenagers will have sex on Saint Valentine's day in Bang
Kok. Nation, Retrieved February 12, 2008 from
http://www.asiaone.com/News/Education/Story/A1Story20080211-49118.html
21
Chansy, C. (2008, Feb. 15). Panel Tells Youths To Use Valentine’s Day Caution. Cambodia Daily, p. 20.

៣

គ ល់ថ ៃដគូសង ររបស់យុវវ ័យមិន

របកគំេហញៃថងបុណយសង រកលពីេលកមុន22 បនទទួល
បនយល់យ៉ងចបស់អំពី បវតិេដមៃថងបុណយសង រ
យុវវ ័យ
គ ល់ថ
ពក់ក
យ៉ ង

ែតឥឡូវេនះែបជមន បជ បិយភពកនុងចំេ

ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរេនតំបន់ទី កងៃន ពះ ជ
េចញមកពីវបបធម៌បរេទសក៏េ

យ

ច កកមពុជ។

ម

េទះបីជពួកេគទទួ ល

មរយៈ បព័នធផ ពផ យ។ លទធផលបនបងញថ ជង

លៃនអនកផល់ចេមយកនុងករសិក េនះគឺរ ីក យកនុងកររួមេភទ េនៃថងបុណយសង រេនះ េទះ

ក៏េ

េ ចនពួកេគ

យក៏មនបីបួននក់បត់បង់ ពហមចរ ីយ៍របស់ពួកេគ។

បនេ ប បស់េ

មអនម័យ

េទះជយ៉ ង

បែហលជេយងេទ

ក៏េ

យ

ក៏ភគ

មករេកនេឡងៃនចំេណះដឹងែផនក

ខងសុខភពបនពូជ និងសុខភពផូវេភទ ក៏មួយចំនួនេនមនករបងខំកុងកររួ
ន
មេភទេនៃថងេនះែដរ។

ក់ដូចជមនករខះខតករយល់ដឹងពីឪពុកមយ អំពីសកមមភពផូវេភទរបស់កូនៗពួកេគ និងេឆយតប

េទនឹងករខះខតេបកទូលំទូ

យកនុងករទំនក់ទំនងបញផូវេភទេនះ។

សន៍ផងែដរកនុងករអេងកតបនេទ តេទេលបរ ិមណវ ិស័យ កនុងចំេ

បងគួរ េដមបីឲយ កន់ែតជក់

ក់ែថមេទ ត។

23

ករសិក េនះក៏បនផល់អនុ

័
មយុវវយ
ែដលមន ទពយសមបតិ

េហតុដូេចនះេហយ ករែដលកំពុងសិក េនះ តវបនេរ បចំ

េដមបីែសងរកចេមយនូវសំណួរកនុងករសិក ៖

េតយុវវ័យមន ទពយសមបតិបងគួរេនទី កងភនំេពញមនែផនករសកមម

សង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ?

កនុងកររួមេភទេនៃថងបុណយ

១.៣. េគលបំណងៃនករសិក
កមមវតថុជគនឹះៃនករសិក គឺ៖

-េដមបីេធករែសងយល់ដឹងបែនថមេទ តអំពីទំនក់ទំនង

័
និងឥរ ិយបថផូវេភទរបស់យុវវយ

ែដល

មន ទពយសមបតិបងគួរ និងែផនកររបស់ពួកេគេនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ។
-េដមបីយល់ដឹងេទេលទស នៈៃន

កបបកិរ ិយរបស់ឪពុកមយរបស់យុវវ ័យទំងេនះចំេពះៃថង

បុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ។
១.៤. េសចកីសខ
ំ ន់ៃនករសិក

ករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យ តវបនបំេពញជមួយនឹងចំនួនសំ

នក់)
ពិេ

ៃនយុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរេនទី កងភនំេពញ

កដ៏េ ចន (ចំនួនសរុប ៤៥៨

ែដលបនបំេពញនូវក មងសំណួរអំពីបទ

ធន៍របស់ពួកេគ និងទស នៈរបស់ពួកេគចំេពះៃថងបុណយសង រ នឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗេនះ ។

របកគំេហញ និងអនុ

សន៍ទំងអស់េនះនឹងផល់េទដល់

ថ ប័នពក់ព័នធ និងបុគគលែដលពក់ព័នធដូចជ

ជញធរែដនដី បព័នធផ ពផ យ ឪពុកមយ និងអនកដឹកនំកមមវ ិធីសុខភពបនពូជ និងសុខភពផូវេភទ។
22

Soprach, T. (2009). Young People Talking About Valentine’s Day in Phnom Penh in 2008 (A Qualitative
Study). Phnom Penh: Independent Research Study.
23
Ibid. pp. 23-24.

៤

ថ ប័នែដលពក់ព័នធទំងេនះ

យុវវ ័យឲយមនចំេណះដឹងទូលំទូ
មគគុេទសន៍នំផូវ

េភទរបស់យុវវ ័យ។

សំ ប់អនក

ចេរ បចំេធអន គមន៍េនៃថងបុណយសង រេនះទន់េពលេវ
យបែនថមេទ ត
វ ជវដៃទេទ ត

េធករ បង បយ័តនេនៃថងេនះ។

និងសំ ប់

ករអេងកតេនះក៏ជ

កនុងករេរ បចំសិក លមិតបែនថមេទ តអំពីឥរ ិយបថផូវ

របកគំេហញទំងេនះនឹងផល់ព័ត៌មនេទយុវជន

និងជួយពួកេគឲយយល់ដឹងពី

ឥរ ិយបថផូវេភទរបស់ពួកេគ កនុងករទំនក់ទំនងេន ពឹតិករណ៍ៃថងបុណយេនះ។
១.៥. ពំែដន និងកំរ ិតៃនករសិក

ឧបសគគៃនេពលេវ
ករ

វ ជវគុណភពវ ិស័យ

វ ជវេនះ តវបនបនពីករ

ៃថងបុណយសង រេនភនំេពញឆនំ២០០៨។

ែដលយុវវ ័យបននិយយ បប់អំពី

បនទប់ពីបនបញចប់របយករណ៍ែបបគុណភពវ ិស័យេនះ

ករ

សិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យ តវបនេរ បចំេឡង េដមបីរក
ុ រកបែនថមេទ តនូវរបកគំេហញ ៃនករសិក ពីមុន
េនះបនិច។ េពលេវ
មក និងវ ិធី

ែដល

នេឡងវ ិញនូវករសិក ពីមុនៗ

ចេធបនគឺមនែដនកំណត់បំផុត េដមបី

ស និងេរ បចំក មងសំណួរ។

ជករលំបកកនុងករផលិតរបយករណ៍េនះ េធយ៉ង

ឲយបនមុនៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗេនះ។

ឧបសគគៃនែផនកហិរញញវតថុ

ករអេងកតេនះ តវបនេ ប បស់ថវ ិកផទល់ខួនរបស់អនកនិពនធផទល់

ែដលបនមកពីករេធករជ

បឹក េយបល់ឯក ជយ។ េហតុដូចេនះេហយថវ ិក តវមនកំរ ិតបំផុត និងអនកនិពនធមិន

ចេ ជសេរ សយក

វ ជវនន ែដលមនវ ិជជជីវៈ និងគុណសមបតិខពស់សំ ប់កុងករសិ
ន
ក េនះេទ។

អនក

បជជនេគលេ

មរយៈបទពិេ

ធន៍ និងករ

នករសិក ពីមុនៗមក និង

មរយៈករអេងកត អនក

័ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ ែដលមន
បនសេ មចចិតេ ជសេរ សយកយុវវយ

វ ជវ

យុពី១៥េទ២៤ឆនំ។ មន

ភពខុសគនពីករសិក េទេលយុវវ ័យែដលបនេធករអេងកតេនឆនំ២០០៨ េនកនុងទី កងបងកក ែដល

េ ជសេរ សយក
េ

យ

េន

យុពី១៣េទ១៩ឆនំែតប៉ុេ

រមនចំនួនតិចសំ ប់យុវវ ័យ ែដលមន

មតំបន់េគលេ

យុពី១៥ដល់២៤។24

24

ះ។ េហតុផលកនុងករេផតេទេល

យុទំងេនះគឺទីមួយ

យុពី១៣េទ១៤ឆនំ មិនសូវចូលរួមេចញេ កេដរេលង

នន កនុងករសិក េនះ។ ទីពីរគឺ WHO/UNICEF (1998) បនកំណត់យុវជនគឺមន

Ramage, I. (2004). Cambodia Baseline Survey. Phnom Penh: RHIYA Project, EU/UNFPA. p.5.

៥

ក មងសំណួរែដលមនរចនសមព័នធ តវបនេរ បចំរម
ួ ទំងែផនកករយល់ ពមផល់ព័ត៌មន
អនក

វ ជវបនេរ បចំក មងសំណួររចនសមព័នធជភ

អង់េគស

េដមបីទទួលករផល់ជ

េយបល់ពីទី បឹក នន េហយបនទប់មកក មងសំណួរបនែបកេចញជបួនែផនក
បសមនគូសង រ

បេភទទីពីរយុវវ ័យ បសមិនមនគូសង រ

បេភទទីបួនយុវវ ័យនរ ីមិនមនគូសង រ

ភ

័
បេភទទីមួយយុវវយ

បេភទទីបីយុវវ ័យនរ ីមនគូសង រ និង

ែតមន១៧សំណួរដូចគន។

ក មងសំណួរ តវបនបកែ បជ

ែខមរ។
េដមបីេធករសមភសន៍

កបបកិរ ិយរបស់យុវវ ័យជបុរសចំេពះ

េដមបីរកឲយេឃញថ

«បូក»

សំណួរមួយ តវបនសួរខុសេគ េហយមនលកខណៈជរចនសមព័នធ េដមបីបេញច សនូវករេឆយ(ខញំុមិនដឹង)។
មរយៈបទពិេ

ធន៍ពីមុនមកបនបងញថ

ជករលំបក

ស់កុនងករេឆយ បប់នូវទំនក់ទំនង

សកមមភព«បូក»។ េហតុដូេចនះេហយ សំណួរ តវបនចងជរចនសមព័នធ៖

សំណួរ: សូមេ ជសេរ សនូវ បេយគដូចខងេ កម ែដលអនកយល់ សបជមួយ (សូមេ ជសេរស
 ែតមួយ)

បូក គឺករចប់រ ំេ

ភេ

យ កមេកមងទំេនង

បូក មិនែមនជករចប់រ ំេ
ចំ

ភេទ បសិនេបេគេ បពកយេនះជមួយ សីរកសុីផូវេភទ ពីេ ពះេយងបន

យលុយឲយពួកេគឲយេហយ េហយ សីទំងេនះក៏យល់ ពមជមួយេយងកនុងកររួមេភទ។
ែដលទំនងជេឆយថ«មិនដឹង»។

សំណួរេនះ តវបនេគសួរចំេពះែតយុវវ ័យជបុរស

យកជករបនេដមបីសនមតថពួកេគដឹងអំពីសកមមភព«បូក»េនះ។ អនកនិពនធមនេគលបំណង

នូវចំេណះដឹងអំពីបូក កនុងចំេ
ែដល

ស់ែវង

មយុវវ ័យជបុរស េហតុដូេចនះេហយ «មិនដឹង» មិនបនបងញនូវចេមយ

ចេកតមនេឡងេនកនុងសំណួរេនះ។ យ៉ ង

េដមបីេធករយកចិតទុក

ទំនងជ

ក៏េ

យអនកនិពនធបនែណនំបងញអនកសមភសន៍

ក់យ៉ងដិតដល់នូវសំណួរេនះ។ ពីេ ពះ បសិនេប អនកផល់ចេមយមិនដឹង បូក

ពិត បកដែមន ពួកេគនឹងសួរថ ពកយេនះមនន័យថយ៉ ងដូចេមច។ កនុងករណីេនះ អនកសមភសន៍ តវ

បនផល់េសចកីែណនំេទដល់អនកផល់ចេមយ ថពួកេគ «មិនដឹង» ឬក៏ទុកចំហរេចល នឹងេនេពល
បញូច លទិននន័យបេងកតនូវេលខកូដថមី ៃនតៃមអេថរ «មិនដឹង» តវបនបេងកតេឡង។
េហយក៏មនករណីដូចគនេនះផងែដរសំណួរដូចខងេ កម៖

សំណួរ: េតអនកឮៃថងបុណយសង រយ៉ ងដូចេមច? (ចេមយ
ឃេឃង តវបនកត់ចំ

អស់េនះ តវបនគូសែតមួយគត់
បសិនេបមនេ ចនជងមួយ គឺ

ំ េ

ចេលសពីមួយ)

យេបករងង់ កចក តវបនលុបេចលេ

េហតុដូេចនះេហយអនក

ក់កុង
ន «េផ ងេទ ត»។

៦

យៃចដនយ។ សំណួរទំង

វ ជវសេ មចចិតេ ជសយកែតមួយេហយ

ករបណុ ះប

ល

អនកជំនួយករ

វ ជវទំងអស់

តវបនបណុ ះប

ពូជ និងសុខភពផូវេភទ េហយពួកេគមនបទពិេ

ពិេ

ធន៍េធករជមួយគេ មង ប ពឹតេ

អភិវឌ ន៍ បជជន។ បទពិេ

លរួចេហយអំពីករអប់រ ំែផនកសុខភពបន

ធន៍ជអតីតមិតអប់រ ំមិតផងែដរ។ អនកខះក៏មនបទ

យសុវតថិភព

និងអនកេផ ងេទ តកំពុងែតេធករឲយសមគម

ធន៍ទំងេនះេធឲយពួកេគមនយុទធ

សងយ សលកនុងករទំនក់ទំនងជ

មួយនឹងយុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរេនកនុង ជធនីភំេន ពញ។ ជមួយនឹងករេធករឲយចងចំេឡង

វ ិញ អនក

លបេចចកេទសថមីៗែថមេទ តរួមទំង េគលបំណង វ ិធី

វ ជវបនផល់នូវវគគបណុ ះប

ករេ ជសេរ សសំ

ក បេចចកេទសកនុងករ បមូលទិននន័យៃនករបំេពញក មងសំណួរេ

សែមងតួ ៃនករសមភសន៍េ

ក មងសំណួរបន) និងេធករ

យខួនឯង ករ

យទល់មុខជមួយេភទដូចគន (កនុងករណី ែដលអនកផល់ចេមយមិន
កលបងជមួយក មងសំណួរែដលបន ពងទុក។ វគគបណុ ះប

គឺេធេន ពឹកៃថង

ទិតយ ទី២៥ ែខមក

២០០៩។ េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

ខះមនបទពិេ

ធន៍កុនងករបញូច លទិននន័យេទកនុងកមមវ ិធី SPSS 14.0 ក៏អនក

ស

ច

ន

លេនះ

យ អនកសម័ គចិតបញូច លទិននន័យ
វ ជវេនែតផល់េសចកី

ែណនំកំពុងែតអនុវតន៍ផងែដរ។

អនកជំនួយករ

វ ជវបនែចករ ំែលកបទពិេ

អនកជំនួយករ

ធន៍បនទប់ពីករ បមូលទិនន
ន ័យ

វ ជវទំងអស់បន យករណ៍

នូវវ ិធី

ស

ែដលមនមនុស មួយចំនួនបន

បដិេសធន៍មិនចូលរួមកនុងករេធករអេងកតេនះេទ ចំនួនសរុបគឺ៧២នក់។ េហតុផលទំងេនះបនផល់ករ

អះ

ងកនុងករចូលរួមគឺពួកេគជជនជតិេវ ត

ម

ចនិយយភ

ែខមរបនមួយចំនួនតូចមិន

ច

នសំណួរ និងពួកេគបនបនបដិេសធ កនុងករសមភសន៍ផងែដរ។ អនកខះមនករ បញប់ បញល់េទផទះ

អនកខះេទ តពួកេគមិនចង់េឆយនូវសំណួរ រ ឺមួយក៏មិនចង់ដឹងមិនចង់ឮអំពីសង រ។ អនកដៃទេទ តនិយយ
ថ មិនមនេពល គប់ គន់កុងករបំ
ន
េពញ រ ឺមួយក៏រវល់ជែជកគន រ ឺក៏ញ
ុ ំ
ែតរអំពីករែបកបក់សង រ និងមិនមន

េនៃថងទីមួយៃនករ

វ ជវ

រ។ េហយខះេទ តបនតូ ញ

រមមណ៍សុខ សលកនុងខួនកនុងករេឆយសំណួរ។ ជទីបញចប់េនះ

ប៊ិច បំេ បមិន គប់ គន់េទសំ ប់មួយ កមធំ។

េ

យ

រ កមេគលេ

មនករេធចលនចល័តទូេទ េពលខះអនកសមភសន៍ បនជួបមនុស ដែដលេនះ ែតមិន តវបនសមភសន៍
េទ។
អនកសមភសន៍ បនរកេឃញថ
ែដលអងគុយសិតជប់គន េហយេ
យុេ ចនេពក។ េទះយ៉ ង

េគនូវសំណួរផងែដរ េហយ
ហួស

មនករលំបកកនុងករេទជួបជមួយនឹងៃដគូសង រមួយចំនួន

បគន និងេថបគន។ កមខះមិន តវបន ប់បញូច លេ

ក៏េ

យ

រពួកេគមន

យអនកសមភសន៍បន យករណ៍អំពីករបដិេសធន៍ េហយផល់ពួក

ក់ េនកនុងេ

មសំបុ តយ៉ ងសមងត់ និងរក េឃញបនទប់មកែតអនកែដល

យុទំងេនះមិន ប់បញូច លេទ េនេពលបញូច លទិននន័យ។

៧

មនអនកផល់ចេមយខះភគេ ចនជនរ ីបនតូញែតរថ មនសំណួរេ ចនេពក និងខះមន

រមមណ៍

ថ សំណួរហនឹងថពិបក ខះេទ តបនសួរេទអនកសមភសន៍វ ិញថ មនែផនករេធអីជមួយនឹងចេមយ
េនះ។

យ៉ ង

ក៏េ

យ

ភគេ ចនបំផុតៃនអនកផល់ចេមយបន យករណ៍ថ

សបបយចិតកនុងករបំេពញក មងសំណួរេនះ

សំណួរទំងអស់េនះ។ យ៉ ងេ
ដូេចនះេហយអនកជំនួយករ
របស់អនកផល់ចេមយ

ច

េ

យនិយយថ

ជករលកនុងករចូលរួម

ស់បីេទបួននក់ៃនអនកផល់ចេមយមិន

វ ជវបនសមភសន៍ផទល់មត់

ពួកេគមន

ច

រមមណ៍

និងគិតអំពី

នក មងសំណួរ េហតុ

ជមួយពួកេគ។ មនករណីមួយ មិតភ័ ក

ន បនទប់មកគត់គូសចេមយដ៏សមរមយេនកនុង បអប់េ

យខួនគត់ផទល់។

ករបញចូ លទិនន
ន ័យេនកនុងកមមវ ិធី បព័នធ SPSS និងលុបទិនន
ន ័យ ែដលមិន តឹម តវ

កនុងកំឡុងេពលបញូច លទិននន័យ និងករលុបទិននន័យែដលមិន តឹម តវ មនចំនួនសរុបគឺ៩ភគរយ

ៃនចំនួនទិននន័យែដលបន បមូលសរុប (៤១ កនុងចំេ

ទទួលយកេទ គឺេ

យ

េ

និងភ

យ

រភ

អង់េគសមិនែមនជភ

ខះ។ ែតេទះយ៉ ង

ទីមួយរបស់អនក

យុេលសពី កមេគលេ

។

វ ជវេទ ដូេចនះករបកែ បរ ងែខមរ

និង ងយ សលកនុងករបត់បង់នូវអតថន័យ

េដមបីេជ ស ងបញអស់ទំងេនះ អនក

ែ បជមួយនឹងអនកេ បភ
ែ បជភ

យុរបស់អនកផល់ចេមយ និង

អង់េគសគឺបញែតងែតេកតមនេឡងជពុំខន

ពីរបយករណ៍ជភ

មិន តវបន

រខះខតករចុះហតថេលខយល់ ពមរបស់អនកផល់ចេមយ ែដលបញ
ជ ក់េនកនុង

ែផនកយល់ ពមផល់ចេមយ មិនបំេពញ

ករបកែ ប

ម៤៩៩ៃនអនកផល់ចេមយសរុប)

វ ជវបនខិតខំេផទ ងផទត់ កុងករបក
ន

េដមកំេណត ែដលបនជួយកនុងករែ បស មល នូវរបយករណ៍េនះ។ បនទប់

អង់េគស តវបនបញចប់ អនកនិពនធ

ែខមរ ែដលជភ

និងជំនួយករបកែ បជភ

ែខមរបនករបក

កំេណតរបស់ខួន។

១.៦. អតថន័យៃនពកយគនឹះ

សង រ៖

េបកំណត់
សំ ប់ភ

មអតថន័យេដមវ ិញ េ បចំេពះ សី
និយយជទូេទវ ិញ សំេ

ជមួយបុរស

មនក់ែដលបនភជប់ពកយរួចេហយ។

េទេល សី

មនក់រច
ួ មកេហយ។ ប៉ុែនបចចុបបននេនះ ពកយេនះ តវបនេគសំេ

ទំនក់ទំនងផូវេភទ េហយមនែត២៥ភគរយប៉ុេ
ពហ៍ពិពហ៍។ [និស ិត បស] 25

សង រ៖
25

មនក់ែដលមនទំនក់ទំនងេសន

ពកយេនះ តវបនេគេ ប បស់េនេពលអនក

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

៨

ះែដល

េទេល

ចឈនេទដល់ករេរ ប

មនក់មនេសចកីេសន

ចំេពះគនេទវ ិញ

េទមក។ សំ ប់ករនិយយជទូេទវ ិញ េនេពលករេ បពកយេនះ មនន័យថ េគទំង
ពីរ

សង រ៖

ចនឹងឈនេទដល់

ពហ៍ពិពហ៍ ឬមិន

ច។ [និស ត
ិ សី] 26

សំ ប់គូេសនហ៍ មិត បស មិត សី27

យុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ៖

គឺនិយយេយងេទេលយុវវ ័យ ែដលមនសេម កបំពក់ៃថៗ ដូច

ែដលេយងបនសេងកតអតចរ ិករបស់ពួកេគ និងកយវ ិករ ពួកេគេមលេទទំនង

ជ «ឡូយឆយ» ជលកខណៈបុគគល រ ឺជ កមរបស់ពួកេគ។ ជទូេទពួកេគមន

ម៉ូតូ និងរថយនទំេនបៗ។28
អតថន័យៃនពកយ «ភពទុកចិត » ឬ «ភពេជ ជក់» ៖
បក
េ

យអំពីលកខណៈៃនទំនក់ទំនងជមួយនឹងគូេសនហ៍។
ម ះ តង់ ជួបគន

មរយៈ កម គ

រ ឬមិតភកិ

រូប ង លកខណៈសមបតិ និងភពបរ ិសុទធ។ សំខន់

“កនុងេនះរួមមន ភព

នៈកនុងសងគម ករងរ ហរ ិញញ វតថុ
ស់ែដល តវកត់ចំ

ំ ថយុវវ ័យឱយ

តំៃលគូេសនហ៍របស់ខួនគួបផ ំជមួយនឹងលកខណៈអតចរ ិត េដមបីបេងកនភពទុកចិតរ ងគូ
េសនហ៍។ េទះបីជយុវវ ័យេ បលកខណៈវ ិនិច័ឆយជេ ចនេដមបីេធករវ ិនិច័ឆយេទេលភពេជ
ទុកចិតក៏េ

យ ក៏ពួកេគ

ែដលជួយេធឱយពួកេគ

ក់ដូចជេមលរ ំលងេទេលលកខណៈវ ិនិច័ឆយមួយចំនួនេទ ត

ចកត់បនថយេ គះថនក់ជមងឺឆង

អតថន័យៃនពកយ «ករមនទំនក់ទំនងផូវេភទ េ

យគមនករយល់ ពម» ៖

កនុងេនះមនសកមមភពពយយមប៉ុនប៉ងរ ំេ
ករយល់ ពម កររ ំេ

ភសន៏ ករចប់រ ំេ

បូក៖

បូក

មន័យធមម

មេភទ និងេមេ គេអដស៍។” 29

ភ ករប៉ះពល់

ទ បអែងលេ

យគមន

ភបំពនដូចជ ករេ បពកយសំដីករបងខំឱយេមលវ ីេដអូ

ស

ភទំងកំេ ល ករបងខំឱយរួមេភទ ...។ល។30

ឬគណិតវ ិទយ គឺជករបែនថម។ សំ ប់ពកយរបស់ កមយុវវជនទំេនងសំេ

េទេល៖
១. បូកជទូេទេកតេឡងបនទប់ពីយុវជនមនក់ ឬ២នក់េទចរចរពីតំៃលជមួយ សីរកសុីផូវេភទ
26
27
28

29

Ibid. p. 10
The researcher decides to use all these words are the same meaning for this study.
ជំនួយករ

វ ជវទំងអស់បនែចករ ំែលកបទពិេ

បណុ ះប

លករសិក

ធន៍ ពួកេគ

វ ជវេនៃថងទី២៥ ែខមក

មរយៈេធ ករងរជមួយនឹងយុវវ ័យ ែដលមន ទពយធនមធយមកនុងកំឡុងេពល

ឆនំ២០០៩។

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 from http://www.psi.org/research/wp/WP51.pdf
30
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.

៩

ឬករចូលលុយគន េដមបីេរ បចំរម
ួ េភទជមួយ សីរកសុីផូវេភទមនក់េនះ។

២. បនទប់មកេទ ត យុវជនទំងេនះយក សីរកសុីផូវេភទមនក់េនះេទស

គរ ឬផទះសំ

ក់

ែដលមនមិ តភ័ កមួយចំនួនេនកនុងបនទប់រច
ួ េហយ និងកំពុងរង់ចំរម
ួ េភទ (ឬ ែដលនឹងមកដល់)។
៣. េពលេនះ យុវជនចប់េផមបងខំ សីរកសុីផូវេភទេនះ េដមបីរម
ួ េភទមងមនក់ៗ េហយខះពីរេទ
បីដងកនុងមួយយប់េនះ។

ជេរ យៗ

ពួកយុវជនទំងេនះែតងែតេ បអំេពហឹង េទេល សីរកសុី

ផូវេភទេនះ។

៤. ពួកេគេសទរែតទំងអស់បននិយយថ េនះមិនែមនជអំេពចប់រ ំេ

ភេសពសនធវៈ េនះេទ

ពីេ ពះពួកេគបនបង់លុយរួចេទេហយ។31
II. សេងខបៃនករសិក មុនៗ អំពីឥរ ិយបថៃនទំនក់ទំនងផូវេភទេន បេទសកមពជ
ុ
វបបធម៌របស់ បេទសេ
េរស
 ៃដគូេសន
បនេគទទួល

កខងលិចសនមត់សមភពរ ងកររួមេភទ

និងសិទិេធ សមគនកនុងករេ ជ ស

កនុងទំនក់ទំនងៃនកររួមេភទមុនេពលេរ បករ។ វបបធម៌របស់ បេទសេ

កខងលិច តវ

គ ល់ថ មនលកខណៈ បុគគល និងឯក ជយ េហយទំងបុរស និង សីនឹង តវទទួលបន

ឱកសេសមគនកនុងករេធអីេទ

មែដលេគចង់េធ។

កនុងេនះក៏មនអនកកន់

បរ ិសុទធរហូតដល់ពួកេគេរ បករេហយ មិនែតប៉ុេ
េទ តផង។32 េនសហរដ

េមរ ិក

១៩៩១ប៉ុែនេនែតរក កំរ ិតខពស់
េទ ត។ េកមង សីែដលមន

សន គឹសខះរក ភព

ះពួកេគក៏នឹងរក ភកីភពចំេពះ

ែដលមនវ ័យេកមងធក់ចុះទបចប់

ៃន សីមនៃផទេពះ
េបេ ប បេធ បេទនឹងជតិ

យុចប់ពី១៥េទ១៩ឆនំជិត១

័ េកមងសថិតកនុង កម
មន បែហល២០ភគរយៃន សីវយ

មីភរ ិយរបស់េគ

សន៍

ំងពីឆនំ

ែដលខំងែផនកឧស ហកមមដៃទ

ននក់ ែដលមនៃផទេពះជេរ ង ល់ឆនំ ឬ

យុេនះែដលសកមមកុងកររួ
ន
មេភទ។

ភគេ ចនៃន

សីមនៃផទេពះទំងេនះសុទធែតមិនបនេ គងទុកទំងអស់ េហយអនកមយវ ័យេកមងទំងអស់េនះ តវផក

ករេរ នសូ ត និង តវករកិចចសេ ងគះជ
ករ

ទ បសទង់

ធរណៈ ពមទំងរស់េនកនុងភព កី ក។33

វ ជវែដល តវបនេធេឡងេ

យ

កលវ ិទយល័យ Assumption អំពីឥរ ិយបថ

ៃនករមនទំនក់ទំនងផូវេភទរបស់េកមងជំទង់ បែហលជ២.៣៨៤នក់កុងទី
ន
កងបងកកឆនំ២០០៨

បន

បងញឱយេឃញថ េកមងជំទង់ចំនួន១ភគ៥ ែដលមនទំនក់ទំនងផូវេភទ េហយ បែហល១៥,៤ភគរយ
31

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.
32
Soprach, T. (2008). The Impact of Premarital Sex Among Young People in Cambodia. Phnom Penh:
University of Cambodia. p. 8.
33
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

១០

ធប់មនបទពិេ

ធន៍កុនងកររួមេភទ។ េនកនុងេនះចំនួន៥៨,៨ភគរយបននិយយថ េពលខះពួកេគក៏

មនកររួមេភទែបបសុវតថិភពផងែដរ
េ

ខណៈេពលែដលចំនួន

២១,១ភគរយេទ ត

មអនម័យេនះេទ។34
អងគករសុខភពពិភពេ

២០០៣ កនុងចំេ

ម សី

ក WHO បនបងញពីលទធផលថមីេទ ត ចំេពះករប៉ ន់ បមណេនឆនំ
យុ១៥េទ៤៤ឆនំមនចំនួនដល់េទ៤២

៤៨ភគរយៃន សីកុងពិ
ន
ភពេ
ភគរយៃនករណីរ ំលូតកូន

កសុទធែតមនកររ ំលូតកូនេ

មន

យុពី១៥-៤៩ឆនំ

រស់១០០,០០០នក់។36

ននក់បនពនូតកូន េហយចំនួន

យគមនសុវតថិភព

មរណម

េនកនុង បេទសកមពុជមនចំនួនដល់៤៧២នក់

អងគករសុខភពពិភពេ

រ ំលូតកូនកនុង បេទសកមពុជ

និងចំនួនេ ចនជង៩៧

ែដលគមនសុវតថិភពទំងអស់មនេនកនុង បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍។35

រ ំលូតកូនគមនសុវតថិភពទំងអស់មនទក់ទងនឹងករេកនេឡងៃនអ
កបនេធករ

គឺមនចំនួន១៣០នក់កុងចំ
ន
េ

កនុងចំេ

ប់

ទ បសទង់អ

មនបទពិេ

ធន៍េ

កររ ំលូតកូនេ

យវ ិធីអសុវតថិភព

េ

យករ

មទរកេកតរស់១០០,០០០នក់។

ចំនួន

ែដលជលទធផលវ ិញេនះគឺេគបនបញ
ជ ក់ថ
ប់។

ករណីមួយរបស់យុវនរម
ី ន ក់

យគូេសនហ៍ ែដលធប់

នងេបះបង់នងេចល។ យុវនរ ី

“េនៃថងេរ ប

ពហ៍

េនះជេ គះថនក់ៃនករ រ ំលូតកូនែដលគមនសុវតថិភព។38

ែដលបននិយយអំពីបទពិេ

យគមនករ ពមេ ព ងគនជមួយនឹងសង រ

េ

យ

ធន៍មួយរបស់នងៃនកររួមេភទ

រែតភពេជ ទុកចិត

យុ ១៧ឆនំេនះបនបក

ប៉ុែនេនទីបំផុតសង រ

យអំពីកររួមេភទរបស់នងជេលកដំបូង

យុ១៥ឆនំថៈ

«ខញុំដឹងថសង ររបស់ខុំញមិនេ

ករសបបយប៉ុេ

កំ

មទរកេកត

យរួមេភទមុនេពលេរ បករ ែដលបនេធឱយនរ ីជគូសង រមនៃផទេពះ និងបនេធ

ពិពហ៍របស់ខំុញ គូដណឹ ងរបស់ខំុញបន

កលពីនងមន

កនុងចំេ

ករណី

ម សី ែដល

មរណម

៤៥ភគរយៃនករណីរ ំលូត តវបន ប ពឹតេនផទះ។37 បញេនះ តវបនេលកេឡងេ

េ

មិនធប់េ ប បស់

ះ

ម ះ តង់នឹងខញុំេនះេទ គឺេគ គន់ែតចង់េគងជមួយខញុំេដមបី

ពីដំបូងខញុំបដិេសធមិនេគងជមួយេគេទ

ំងបយ។ និយយេទេគរ ំេ

ពយយមស៊កបញចូ ល ប

ភខញុំែតមង

ប់េភទរបស់េគ

េគេ

ប៉ុែនេពលេនះេគេ ប

ះសំេល កបំពក់ខុំញេចញេហយ

េធឲយខញុំេចញឈម និងេនែតឈឺខំងេន

ប៉ុនមនៃថងេ កយមកេទ ត។ មិនយូរប៉ុនមនេគក៏េបះបង់េចលខញុំ។»39
34

Ann. (2008, Feb. 11). Op cit.
Sedgh, G. et al (2007, October 13). Induced Abortion: Estimated Rates and Trends Worldwide.
Lancet, Vol. 370, p. 1338
36
CDHS 2005, Op. cit., p. 120.
37
Ibid. p. 76.
38
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
39
Tarr, C.M. (1996d). Study of Contextual Factor Affecting Risk-Related to sexuaBehavior among Young Cambodia.
Phnom Penh: University of Phnom Penh. p. 185.
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១១

េយងេទ

មក

វបបធម៌សងគម

បសិនេបសង ររបស់នងេទនិយយ បប់ដល់មិតភកិ ឬអនក

ដៃទអំពីកររួមេភទបនទប់ពីេគេបះបង់នងេចលេនះ នងនឹង តវបនេគនិយយថ «មូបែដលេគ» ។

ពកយេនះមនន័យថមូប ែដលេគទទួលទនសល់ និងន័យមួយេទ តគឺសំេ

រួមេភទជមួយបុរស
សិក

មនក់ េហយជទូេទនឹងគមនអនក

េទេលនរ ីែដលធប់មនករ

ចង់េរ បករជមួយនងេឡយ។ េនកនុងករ

វ ជវរបស់កញញ Heidi Hoefinger (2010) សំ ប់ថនក់បណិ តរបស់គត់

បនរកេឃញថ

នរ ីវ ័យេកមងមួយចំនួន ែដលធប់មនទំនក់ទំនងផូវេភទជមួយនឹងមិត បសរបស់េគមិនថ ជជនជតិែខមរ

ឬជនជតិបរេទសេឡយ

បនខូចចិតេធទុកខខួនឯង

េហយែថមទំងពយយមេធអតឃតេ

យករ

រ

ៃដខួនឯង ឬករេលបថនំេផ ងៗ បនទប់ពី តវមិត បសរបស់ខួនេបក បស់ ឬេបះបង់េចលេទរកនរ ី

េផ ងេទ តជេដម។ គត់បនបញ
ជ ក់េទ តថ ឥរ ិយបថែដលេធឲយេ គះថនក់ខួនឯងែបបេនះទក់ទងេទ

នឹងក

ជេ ចនមនដូចជ «ករខូចចិត» ករឈឺចប់ែដលទទួលបនពីករេបះបង់េចលករភ័យខច

ចំេពះសុវតថិភពរបស់ខួនេនៃថងអនគត ភពអស់សងឃឹម េ

មួយនឹងៃដគូកំ

ន់ចិតរបស់ខួន ឬ

បនេពញនិយម និងកយេទជេរ ងធមម

ករណីេនះក៏ធប់បនេលកេឡងេនឆនំ២០០២
ែដលសងកត់ធងន់េទេលករណីេនះកនុងចំេ
គឺជេរ ងធមម

សំ ប់ពួកេគកនុងចំេ

េ ចនែដលទទួលរងកររ ំេ
េកមង

រករបត់បង់ភពបរ ិសុទធរបស់ខួនជ

ចមកពីករណីខះេទ ត គឺនងចង់ចងគំនុំសងសឹកេទេលគូសង រ

របស់ខួនឲយមនករឈឺចប់វ ិញ ។40
បតុភូតករណី «បូក»

យ

កនុងករសិក របស់មិត

មនិស ិតម

មួយសំ ប់យុវជនជំនន់េនះ។
វ ជវពីមិត

ិ យល័យទំងអស់។ ពួកេគនិយយថ «បូក»
វទ

មមិតភ័ ករបស់ពួកេគ។41 បែនថមេលសពីេនះ

ភេសពសនធវៈ និងកររ ំេ

និងករពិភក

សីរកសុីផូវេភទជ

ភេសពសនធវៈបូកែបបេនះ។ េបែផក

មយុវនរ ី

យុ១៧ឆនំ ែដលជអនករស់េនទីជនបទ ប៉ុែនបនកយជនរ ីរកសុីផូវេភទបននិយយថៈ

«ខញុំធប់ទទួលរងករចប់រ ំេ

ភេ

២០ដងបុរសទំងេនះបនេជរ

យ «បូក» េនះជេ ចនដងមកេហយ គឺ បែហលជ

យដំ ចំធក់ខុំ។
ញ ពួកេគនិយយថ ពួកេគបនឲយលុយ

ខញុំេពញៃថដូេចនះពួកេគចង់ េធអីក៏បនែដរ។»42

េនមនករសិក មួយេទ តទក់ទិនេទនឹងករណី «បូក»

សុីផូវេភទែតប៉ុេ

ះេទ ប៉ុែនក៏េកតមនចំេពះសិស

ែដលមិន តឹមែតេកតមនចំេពះអនករក

ផងែដរ។

សិស វ ិទយល័យ

យុ២០ឆនំមនក់

បននិយយឱយដឹងថៈ

40

Hoefinger, H. (2008). Self-Harming Among the Broken-Hearted in Cambodia. Unpublished manuscript.
Goldsmiths, University of London, UK. Correspondence: h.hoefinger@gold.ac.uk
41
Wilkinson, D. J and Fletcher, G, Op. cit., p. 30.
42
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.

១២

«សំ ប់ខុំញ និងមិតភ័ កខញុំក៏ធប់មនកររួមេភទបូកជមួយនឹងសិស

ផងែដរ។ ខញុំ

គន់ែតរួមេភទជមួយនងដូចជសង របន បែហល២េទ៣ដងខញុំក៏េ

មិតភ័ កឲយ

មករួមេភទបូកជមួយនងែតមង។ បនទប់មកេទ ត ខញុំក៏េបះបង់នងេចល។»43
ថមីៗេនះ អងគករ PSI និង FHI េធករសិក េលករណីៃនពកយថ«េ
បុរសភគេ ចនេ បេដមបីបញុច ះបញូច លគូសង រ

មិនែមនជ សីេពសយចរ េ

រួមទំងគូសង រ

យគិតថមនសុវតថិភព ឬយ៉ ងេ

មួយចំនួនចប់េផមគិតថ គូសង រែដលជនរ ីលក់
សុវតថិភពប៉ុនមនេឡយ េហយងកមកគិតថ

ែដលបំេរ ករងរែផនកកំ
ច

មនក់

ែដល

ស់មនសុវតថិភពជង។ បុរស

សីេកមងបរ ិសុទធ សិស

ែដលផល់សុវតថិភពខពស់ដល់េគ

ន

េប រ ឬនរ ីបំេរ ករងរេនកែនងខ ៉ អូេខ មិនមន

ជនបទមនសុវតថិភពជង។ ដូេចនះបុរស ែដលែសងរកករសបបយ
សង រ

ះេយងេទេដរេលង!» ែដល

េ

និង សីេកមងែដលមកពីទី
មផូវេភទ ចប់េផមែសងរកៃដគូ

យមិនចំបច់េ បេ

មអនម័យេពលរួមេភទ។

េហយពួកេគក៏នឹងបនែសងរក សីេកមងៗគិតថ បរ ិសុទ«ធ សុវតថិភពផូវេភទ»យ៉ ងដូេចនះបនេទ ត។44
ករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យមុនៗ
ចំេ

មយុវវ ័យនន

ែដលទក់ទិនេទនឹងកររួមេភទ

យុចេនះ១៥េទ២៤ឆនំ

(េ

េឆយនឹងសំនួរទក់់ទងេទនឹងឥរ ិយបទរួមេភទ)។
ភគរយធប់មនបទពិេ

មុនេពលេរ បករកនុង

យកនុងេនះមនចំនួន១.៨៤៦នក់បនយល់ ពម

ករសិក េនះបនបងញឱយេឃញថ

ចំនួន៣៤,៣

ធន៍រម
ួ េភទ ខណៈេពលែដល២៨,៥ភគរយៃនបុរសេនលីវធប់មនកររួមេភទ

េ ប បេធ បេទនឹង សីេនលីវចំនួន១,០ភគរយ។
១២,២ភគរយៃន កមមនុស េនះ

ករសិក េនះក៏បនបងញឱយដឹងផងែដរថ

ចំ នួន

ែដលកនុងេនះមនយុវវ ័យរស់េនកនុងទី កង

គ ល់អតថន័យៃនពកយបូក

គ ល់កររួមេភទបូកេនះ(៣០,០ភគរយ) េ ចនជងយុវវ ័យេនទីជនបទ(៥,៧ភគរយ)។45 មនករ
សទង់មួយជលកខណៈជតិអំពីឥរ ិយបថយុវវ ័យកមពុជង (ពី

បងញថយុវវ ័យ

ចំនួន១៤៨នក់ធប់រួមេភទ

និង១ភគ៣ធប់រម
ួ េភទបូក។46
មត់កុងសងគ
ន
មេឡយ

បុរស

ចំេពះករ

យុ១១-១៨ឆនំ និង ចំនួនសរុប ៩,៣៨៨នក់)

កនុងេនះចំនួន៣២,៤ភគរយមិនធប់េ បេ

ចែសងរកករសបបយផូវេភទ េ

ខណៈែដល សីវ ិញក៏ តវបនេគគិតថ

ប៉ុែនពួកេគពុំមនឱកសេដមបីេចញេទខងេ ក

ទ បសទង់េទេលបុរសអនករត់ម៉ូតូឌុបវ ិញ47

មអនម័ យ

យមិនចំបច់មន

និងមិន

ចែសងរកេស កមមផូវេភទបនេឡយ។

មនចំនួនដល់េទ៧២,៦ភគរយ

ែដលធប់បន

ទ វែដលមនកររួមេភទបូកែបបេនះ។

43

Bearup, L. S. (2003). Paupers and Princelings: Youth Attitudes Toward Gangs, Violence,
Rape, Drugs, and Theft. Phnom Penh: GAD/C. p. 91.
44
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.
45
Ramage, I. (2004). Cambodia Baseline Survey. Phnom Penh: RHIYA Project, EU/UNFPA. pp. 70-78.
Sunran, K. (2004). Cambodia National: Youth Risk (11-18 years) Behaviour Survey.
Phnom Penh: MoEYS, UNICEF & UNESCO. pp. 5-7.
47
Soprach, T. (2004). GANG RAPE: The Perspective of Moto-Taxi Drivers across Cambodia.
Phnom Penh: Playing Safe Project, CARE Cambodia, EU/UNFPA. p. 19.

១៣

នៈមុខ

ចែសងរកករសបបយផូវេភទបនផងែដរ

លឺអំពីកររួមេភទបូក េហយក៏បនដឹងផងែដរថ ភគេ ចនជេកមង

46

ទប

ករសិក េនះបនេធករសំភសន៍ជមួយនឹងបុរសអនករត់ម៉ូតូឌុបចំនួន១៩២នក់

ែដលេធករេន

េពលយប់ េនមុខបរ ខ ៉ អូេខ ផទះបន និងេនេពល ពឹកេនមុខស

ក់ កនុង២០េខត

និង៤ កងេផ ងេទ តេ កពីទី កងភនំេពញ។
កងភនំេពញមួយេទ ត

បនបងញថ

គរ ផទះសំ

ករសិក េលយុវវ ័យេនកនុង

បែនថមេលសពីេនះេទ ត

ចំនួននិស ិត បសដល់េទ៦០

ភគរយបន

គ ល់គនជមួយអនក

ែដលរួមេភទបូក។48
ឪពុកមយរបស់យុវវ ័យកមពុជជេ ចន ែដលមនបំណងចង់រក នូវតំៃលវបបធម៌ែខមរបនបងញពី

រមមណ៍េ
បុរស

ក

យថយុវវ ័យកមពុជបចចុបបននពុំបនយកចិតទុក

ក់េទនឹងតំៃលវបបធម៌ែខមរេនះេឡយ។

យុ៦៧ឆនំ ែដលមនមុខរបរជអនកេធែ សចំករបនបងញពីចំ

«បចចុបបនន េកមងៗពុំមនករេគរពចំេពះេ

ប់

រមមណ៍ថៈ

ក គអនក គ និង ពះសងឃេឡយ...ប៉ុែនសំ ប់

័
បញ ែដលទក់ទិនេទនឹងចំេណះដឹងែផនកផូវេភទជពិេសសសកមមភពផូវេភទ យុវវយ

េយងេរ នពីគន បនេល ន

ស់។ បសិនេបកូន បសរបស់ខុំញ

មនក់ទក់ទងជមួយ

នរ ី ែដលមនៃផទេពះមុនេពលេរ បករេនះ ខញុំនឹងកត់កលេចល តវែតកត់កល
េចល។»49

កលពីេពលថមីៗេនះ គេ មង RHIYA បនបញចប់ករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យមួយ ែដលកនុងេនះ
សង់មតិទស នៈរបស់ឪពុកមយរបស់យុវវ ័យជំនន់េ កយ

មនករ

បុរសមនក់

អំពីកររួមេភទមុនេពលេរ បករ។

យុ៤៨ឆនំរស់ េនទី កងភនំេពញបននិយយឱយដឹងថ៖

«ឪពុកមយទំងអស់នឹងមិនអនុញញតិឲយកូន សីរបស់ខួនមនករ

ត់ជួបគនមុនេពល

េរ បករេនះេទ។ េទះបីជ មិនសមេហតុផល បសិនេបនិយយេទេលសិទិធេសមគនក៏

េ

យ។

សីក៏ តវករមន

និយយអំពី បៃពណីែខមរវិញ

ទំនក់ទំនងៃនកររួមេភទដូចគននឹងបុរសផងែដរ។

េប

មិន តឹម តវេឡយ ប៉ុែនកនុងសិទិធេសមគនរ ងបុរស និង សី

គួរែតេធឲយមនករផល់ជចំេណះដឹងអំពីបញេនះ ដល់ សីេដមបីករពរខួន បសិនេប

ពួកេគចង់មនទំនក់ទំនងផូវេភទ ដូចជករេ បេ
ៃផទេពះជេដម។»50
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មអនម័យ និងករពរកុំឲយមន

Bearup, L. S., Op. cit., p. 30.
Tarr, C. M. (1996b), Op. cit., p. 69.
50
Vuthy, B. (2006). RHIYA Cambodia Endline Qualitative Survey. Phnom Penh: EU/UNFPA. p. 47
49
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III. វិធី

ស

៣.១ គេ មង

វ ជវ
វ ជវ

គេ មង

វ ជវកនុងកំឡុងេពល

មួយកំណត់

តវបនេ ជសេរ សស មប់ករសិក ែបប

បរ ិមណវ ិស័យែបបពិព័ណ៌ន នូវអីែដលេយងេធករសិក សេងកតេមលនូវចំណុចេពល
ចស មចបនេទនឹងេគលបំណងកនុងកររុករក រ ឺក៏ករពិព័ណ៌ន។

សិក ពនយល់ែដរ។ ចប់
ទងបចចុបបននភព និងក៏

ំងពីព័ត៌មន

វ

ក៏

មួយកំណត់។

ច តវបនេគេ បស មប់ករ

និងទិននន័យែដលបនសិក កនងផុតេទ េហយ

ចទក់

ចេកតេឡងនូវកររ ំពឹងទុកេនេពលអនគតែដរ និងេសចកី បថន។51 េហតុដូេចនះ

េហយ ក មងសំណួរែបបរចនសមព័នធ តវបនេរ បចំេដមបីែសងរក បវតិរបស់អនកផល់ចេមយ និងកររ ំពឹង

ទុករបស់ពួកេគេទេលសកមមភព េសន
េពលឆប់ៗខងមុខេនះ

និងទំនក់ទំនងផូវេភទ ចំេពះៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុនង

និងឥរ ិយបថផូវេភទរបស់ពួកេគកនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយេនះ។

ក មង

សំណួរមនរួមទំងបញូច លសំណួរ ែដលបនេរ បចំេហយ េដមបីេធករ ស់ែវងនូវចំេណះដឹងរបស់អនកផល់

ចេមយអំពីកររួមេភទ
បេភទ កនុងចំេ

េ

យមនករយល់ ពម។

មយុវវ ័យ ែដលមន

ក មងសំណួរទំងេនះ តវបនែបងែចកេចញជបួន

យុពី១៥េទ២៤ និងកូនអនកមន ទពយសមបតិធូរធ េនកនុងទី កង

័ បសមិនមនគូសង រ បេភទទី ៣
ភនំេពញ៖ បេភទទីមួយ យុវវ ័យ បសមនគូសង រ បេភទទី២ យុវវយ

យុវវ ័យនរម
ី នគូសង រ និង បេភទទីបួន យុវវ ័យនរ ីមិនមនគូសង រ។
េ

យ

រករសិក េនះពក់ព័នធេទនឹងបញផូវេភទ

េ ជសេរ សករបំេពញក មងសំណួរេ
បំេពញេ
សំណួរ

យខួនឯង គឺមនន័យថ េ

អនកនិពនធសេ មចចិត

យក មងសំណួរេទអនកផល់ចេម យ

យខួនឯង។ ែតកនុងេនះែដរ ក៏មនករផល់ជំនួយកនុងករណី ែដលអនកផល់ចេមយមិនចបស់ តង់
មួយ។52 យ៉ ង

គប់ គន់

និងភពេអ នខមស

ក៏េ

យ វ ិធី

កនុងករែចករ ំែលកបទពិេ

សេនះេធឲយអនកផល់ចេមយ មនជំេន េជ ជក់េលខួនឯង

ធន៍របស់ពួកេគ

ែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ។ វ ិធី

និងែផនកររបស់ពួកេគចំេពះៃថងបុណយសង រ

សេនះក៏ផល់េពល គប់ គន់ផងែដរេទអនកសមភសន៍ កនុង

ករេទជួបជលកខណៈបុគគល រ ឺលកខណៈជ កមៃនអនកផល់ចេមយ។
៣.២ ករគណនរកចំនួនសំ

កៃន កមយុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិធូរធ ស មប់ករសិក េនះ និង

ករែកស មលបែនថមគណនចំនួនសំ

កេនះ

ស មប់ករសិក េនះ រូបមនសមម ត តវបនគណនស មប់េ ប បស់សិត
ថ ិ េដមបីកំណត់នូវ
ចំនួនសំ

កទំងេនះ។53

N = (Z/e)2 p (1-p)
N = ចំនួនសំ

ក។

51

Baker, L.T. (1994). Doing Social Research. California State University, San Marcos: McGraw-Hill,Inc. p. 106
Fink, A. and Kosecoff, J. (1985). HOW TO CONDUCT SURVEYS: A Step-by-Step Guide. The United States
of America: Sage Publications, Inc. p. 45
53
Ibid.
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Z = ពិនុទជម ត

ន េឆយតបេទនឹងៃនក មិតេជ ជក់ ែដលបនផល់ឲយ។

“e” = សមម តៃនកំរ ិតែ ប បល ែដល
p = សមម តែដលបនប៉ ន់
Z េនកនុង

ចខុសករេ ជសេរ សសំ

ក។

ម ន រ ឺមួយក៏ករណីនន ែដលេកតមនេឡង។

ង ៃន ៩៥% = ១,៩៦ ប៉ុែន បសិនេប “e” = ៥% និង p = ០,៣០

េហតុដូេចនះេហយ N = (១,៩៦ / ០,០៥)2 ០,៣ (១-០,៣) = ៣២៣

ផលប៉ះពល់ពីករេរ បចំចំនួនសំ
ចំនួនសំ

ក

ែដលបនគណនរួចគឺ

ប៉ះពល់ពីករេរ បចំចំនួនសំ

អ

ក

N=៣២៣

េហតុដូេចនះេហយេដមបីេធឲយ តឹម តវនូវផល

កេនះ។

N = ៣២៣ x ១,៣ = ៤២០

ៃនចេមយែដលបនរ ំពឹងទុក
អនក

វ ជវបនប៉ ន់ បមណថ បែហលជមនែត៨០%ៃនរូបសំ

កេទ ែដល

ចេឆយតប

េទនឹងករអេងកតេនះ តឹម តវគឺ៖
N = ៤២០ / ០,៨ = ៥២៥

សមម ត ែដលបនរ ំពឹងទុកៃនអនកផល់ចេមយ ែដលអនក
អនក

វ ជវប៉ ន់

វ ជវចង់បន

ម ន បែហលជមនែត៩០% ៃនចំនួនសំ

កេនះ ែដលអនក

វ ជវចង់បន

កនុងករបំេពញករអេងកតេនះបន តឹម តវ។
N = ៥២៥ / ០,៩ = ៥៨៤

ករលុបទិនន
ន ័យែដលរ ំពឹងទុក
អនក

វ ិធីកុនងករ

វ ជវបនប៉ ន់

ម នថ បែហលជ៥% ៃនទិននន័យ ែដលបន បមូលមក តវបនខុសនីតិ

វ ជវ េហយ តវបនលុបេចល។

N = ៥៨៤ / ០,៩៥ = ៦១៥
ជទីបញចប់ ចំនួនសំ

កសរុបទំងអស់ ែដលបនែកស មលរួចេហយ ស មប់ករអេងកតេនះ គឺ

៦១៥។
៣.៣ ករេ ជសេរ សសំ

ក

ចំនួន បជជនេគលេ

កនុងករសិក េនះគឺយុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិធូរធ

យុពី១៥េទ

២៤ឆនំ ែដលេនទី កងភនំេពញកនុងកំឡុងេពល បមូលទិននន័យ។ ែផកេទេលករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យ

េនៃថងបុណយសង រេនទី កងភនំេពញឆនំ២០០៨ ែដលភគេ ចនបំផុតៃនអនកផល់ចេមយបននិយយថ
ពួកេគែតងែតេចញេដរេលងេនខងេ កេនកែនងសំខន់មួយចំនួន េនេពល

ង ច េន

មមត់ទេន រក
ឺ ៏

ែកបរមត់ទេនេនៃថងចុងសបហ៍ និងៃថងឈប់ស មកផងែដរ៖ «ៃថងបុណយសង រឆនំេនះេយងបនេចញេដរ

េលង

មមត់ទេន បនទប់មកេយងបនញ
ុ ំ

រេពល

១៦

ង ចជមួយគន េហយក៏ តឡប់មកផទះវ ិញ។ ខញំុ គិត

ថ ៃថងេនះ គឺជេពល ែដលគូសង រទំងអស់ បនបងញពីេសចកី ស

មក។»54

េហតុដូេចនះេហយ

ករេ ជសេរ សសំ

សមភសន៍ ។55 ករេ ជសេរ សសំ
េរ បចំ

កជតំបន់ៗ

ិ េទ
ញ់របស់ពួកេគេទវញ

តវបនយកមកេ បសមរមយស មប់ ករ

កជតំបន់ៗេនះ តវបនេគយកមកេ បរច
ួ មកេហយ។ ឧទហរណ៍ ករ

េរ ន រ ឺមួយក៏ទីកែនងតំបន់ៃនអនករស់េន (ដូចជបុក)។56 ចំនួនសំ

ជសមម តេទ ស មប់ បជជនែដលបំ

កេនះមិនបនគណន

ស់ទី ពីេ ពះពួកេគមនលកខណៈសមបតិដូចគនរួចេទេហយ

និងមកពី គប់ទីកែនងេនកនុងទី កង ទំងបុគគល និង កម េហតុដូេចនះេហយបេចចកេទសៃនករសមភសន៍ ដ៏

សមរមយេនះ តវបនយកមកេ ប។
ករេ ជសេរ សសំ

កជ កមេនះ

មែបបភូមិ

ស

តវបនេ ជសេរ សយកមកេ បគឺមន

សួនចបរចំនួន បំ េនមំុមត់ទេន គឺសួនចបរវ ិមនឯក ជយ សួនចបរមុខវតបទុម សួនចបរេនមុខរដសភ

ំ ។ េ
ថមី សួនចបរហ៊ុនែសន និងមុខ ង

យេធឲយករសេងកត

កម បជជនេគលេ

បែហលជ២០០នក់ រួមទំងយុវវ ័យ ែដលមនគូសង រផង េន

ៃថងចុងសបហ៍។

យុវវ ័យទំងេនះផស់បូរទី

នទី។ េហតុដូេចនះេហយ បជជនសំ
េ

ច

តវបនប៉ ន់

មសួនចបរនិមួយៗ េនេពល

មន

ង ចេន

ំងពីកែនងមួយេទកែនងមួយកនុងរយៈេពលពី១៥េទ២០

កសរុប ៃន៦១៥នក់ គឺ តវបនែបងែចកជ៥តំបន់េនះ។ យ៉ ង

ស់ េនេលសួនចបរនិមួយៗក៏មនចំនួនេសមនឹង១១៩នក់ែដរ េហយកនុងចំេ

គឺែចកេចញជបួន បេភទៃន បជជនែដរ

មរយៈក មងសំណួរ៖

បេភទទីមួយ

ម១១៩នក់េនះ
យុវវ ័យ បសមនគូ

សង រ បេភទទី២ យុវវ ័យ បសមិនមនគូសង រ បេភទទី៣យុវវ ័យនរ ីមនគូសង រ និង បេភទទីបួន
យុវវ ័យនរម
ី ិនមនគូសង រ។
៣.៤ វ ិធី

សកនុងករ បមូលទិនន
ន ័យ

ជំនួយករ

វ ជវទំងអស់ តវបនបណុ ះប

ល រយៈេពលមួយ ពឹកេនៃថង

២០០៩ អំពីករ បមូលទិននន័យ។ ដូចែដលពួកេគទំងអស់េនះបនបណុ ះប

ទិតយទី២៥មក

លរួចេហយនូវសុខភព

បនពូជ និងសុខភពផូវេភទ េហយពួកេគក៏ជអតីតមិតអប់រ ំមិតរបស់គេ មង ប ពឹតេ

យសុវតថិភពៃន

អងគករCARE រ ឺក៏ខះបចចុបបននេនះជមិតអប់រ ំមិតរបស់សមគមអភិវឌ ន៍សុខភព បជជន (PHD) ។ អនក
វ ជវសនមតថ ពួកេគមនបទពិេ

ធូរធ
ប

័
ធន៍ គប់ គន់កុងករទំ
ន
នក់ទំនងយុវវយ
ែដលមន ទពយសមបតិ

ជមិតភ័ ករបស់ពួកេគេទ តផង។

យ៉ ង

ក៏េ

លផងែដរ នូវករសិក េនះដូចជ េគលបំណង វ ិធី

ករ បមូលទិននន័យៃនករបំេពញក មងសំណួរេ

យអនកសមភសន៍ទំងអស់េនះ តវបនបណុ ះ
ស ករេ ជសេរ សសំ

ក បេចចកេទសកនុង

យខួនឯង ករសែមងតួ ៃនករសមភសន៍ េ
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១៧

យទល់មុខ

ជមួយេភទដូចគន (កនុងករណី ែដលអនកផល់ចេមយមិន

ជមួយក មងសំណួរែដលបន ពងទុក

ច

នក មងសំណួរបន) និងេធករ

(សូមេមលក មងសំណួរ៤េនកនុងេសចកីបែនថមទី២)។

សំណួរទំងេនះ តវបនែចកេចញជបួន បេភទ

បេភទទីមួយយុវវ ័យ បសមនគូសង រ

សង រ។ ក មងសំណួរទំងអស់េនះបកែ បជភ

ែខមរ។

យុវវ ័យ បសមិនមនគូសង រ

កលបង
បេភទទី២

បេភទទី៣យុវវ ័យនរ ីមនគូសង រ និង បេភទទីបួនយុវវ ័យនរ ីមិនមនគូ

បួនចំណុច ែដលបនកំណត់ស មប់ករ បមូលទិននន័យ ែដល

ចទទួលយកមកវ ិភគបនគឺ៖

េឈមះអនកសមភសន៍ ហ ថ េលខរបស់អនកេឆយ េនកនុងែផនកករយល់ ពមសំ ប់ករសមភសន៍
អនកផល់ចេមយ គឺ តវបនកំណត់កុង
ន កមេគលេ

ករ បមូលទិននន័យ ប ពឹតេទេនៃថងេ
េម៉ ង៤:៣០រេស លដល់េម៉ ង៧:៣០យប់
ជំនួយករ
ៃដគូេន

ក់ចូលកនុងេ

រ ៍ទី៣១ ែខមក

េនសួនចបរទំង៥

វ ជវទំងអស់ េនកនុងករ បមូលទិននន័យេន

ែដលមន បសមួយ សីមួយ

មសំបុ តេហយកិបទុក។

និងៃថង

ទិតយទី១ ែខកុមភៈ ឆនំ២០០៩ ពី

ែដលមនទី

មុនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់។

មសួនចបរនិមួយៗ

យុរបស់

(មិនេ កម១៥ឆនំ រ ឺក៏មិនេលស២៥ឆនំេទ) និង គប់

ក មងសំណួរទំងអស់ ែដលបនបំេពញេហយគឺ តវែត

េពលពីរសបហ៍

ក មង

អនក

ំងែកបរមត់ទេន

កនុងរយៈ

វ ជវមនតួនទីជអនក គប់ គង

មតំបន់ទំងេនះ។ អនកសមភសន៍េធករជ
សំ ប់េហតុផលចំនួនបួន៖

ជករងយ

សលកនុងករសួរសំណួរ ែដលមនភពេអ នខមស ៃនអនកែដលមនេភទដូចគន ស មប់ជួយកនុងករេ បវ ិធី
ស និងករសមភសន៍គូសង រទំងេនះ។ សំ ប់ជួយ

បសិនេបមនសំណួរ

មួយមិនចបស់ រ ឺក៏

មនបញេផ ងៗ េហយក៏ជសំ ប់សុវតថិភពរបស់អនកសមភសន៍េយង។
េន

មតំបន់និមួយៗ

អនកជំនួយករ

វ ជវនិមួយៗ

តវបន បគល់ក មងសំណួរចំនួន១៤០

ចបប់ (៧០ សំ ប់គូសង រ និង៧០សំ ប់អនកមិនមនគូសង រ) ែតក៏មន២០ចបប់េទ តសំ ប់ទុកបំរង
ុ ។
េហយក៏មន េ

មសំបុ តA4 ១៧០ ករជ័រសំ ប់កល់សរេសរ១

សំ ប់ផុកក
ទ
មងសំណួរែដលបនបំេពញរួចេនកនុងេ

មសំបុ ត

ប

ប់កិប១ មនប៊ិច៥ ថង់បសទិក២

េដមបីធនថ

ករសមងត់ តវបន

េជ ជក់សំ ប់អនកផល់ចេមយ។

មុនសមភសន៍ ជំនួយករ

វ ជវទំងអស់ បនបំេពញេលខសមគល់ខួន ទី

របស់ពួកេគេនកនុងែផនកករយល់ ពមផល់ព័ត៌មន។
បំណងៃនករអេងកតេនះ។

ំង េហយនិងេឈមះ

េហយបនទប់មកពួកេគបនេធករពនយល់ពីេគល

បសិនេបអនកផល់ចេមយយល់ ពមចូលរួមេឆយសំណួរ អនកសមភសន៍ បគល់

ក មងសំណួរ១ចបប់ និងេ
និងបនអនុញញតឲយអនកេឆយ

មសំបុ ត១ េទកន់អនកផល់ចេមយ។ េហយពនយល់អំពីករ
នេ

ក់ករសមងត់

យម៉ត់ចត់។ មុនេពលចប់េផមបំេពញក មងសំណួរ អនកជំនួយករ

វ ជវ តវែត បកដថ អនកផល់ចេមយបនបំេពញនូវែផនកករយល់ ពមផល់ព័ត៌មន និង
១៨

យុពួកេគ។

បនទប់ពីករបំេពញក មងសំណួរ
បំេពញេនកនុងេ

មសំបុ ត េ

ចំេពះមុខអនកផល់ចេមយ េហយ
េដមបីេឆយនូវសំណួរ
នបន អនកជំនួយករ

អនកសមភសន៍បនអនុញញតឲយអនកេឆយ

ទុកក មងសំណួរែដលបន

យខួនពួកេគផទល់ េហយអនកសមភសន៍ កិបគំរបេ

មសំបុ តេនះ េន

ក់ចូលេទកនុងថង់បសទិកេនះ។ អនកសមភសន៍បនជួយអនកផល់ចេមយ

មួយ ែដលពួកេគមិនយល់។ កនុងករណី

មួយ ែដលអនកផល់ចេមយមិន

ច

វ ជវ ែថមទំងេធករសមភសន៍ពួកេគ ឬក៏ទំងអនុញញតិឲយមិតភ័ កមនក់

ន

ក មងសំណួរសំ ប់ពួកេគ េហយនិងសួរពួកេគ េដមបីគូសនូវ បអប់ ែដលទក់ទងេទនឹងអនកផល់ចេមយ
ខួនគត់ផទល់។
អនក គប់ គង

បន បមូលក មងសំណួរ

េនះពីអនកជំនួយករ
តឡប់េន

វ ជវកនុងៃថងនិមួយៗ

មតំបន់

ែដលបនបំេពញេហយេនកនុងេ

បនទប់ពីេម៉ ង

៧:៣០

យប់េទ

មសំបុ តទំងអស់
និងបនទទួលព័ត៌មន

វ ជវនិមួយៗ។

៣.៥. ករបញូច លទិនន
ន ័យ និងលុបបំបត់នូវទិនន
ន ័យែដលខុស

វ ជវេនះ បនេរ បចំនូវអេថរេនកនុងកមមវ ិធី SPSS

មួយៃថងបនទប់ពីករ បមូលទិននន័យមក អនក

14.0 និង Excel និងបនបណុ ះប

ទិននន័យ តវបនយកេចញ
បត់បង់ ដូចជ េ

យ

លេទ កមជំនួយករ

បសិនេបមនចំណុច

វ ជវទំងករបញូច លទិននន័យេទ តផង។

មួយខុសពីករកំណត់ទិននន័យសំខន់ ែដលបន

រខះខតករចុះហតថេលខយល់ ពមរបស់អនកផល់ចេមយ ែដលបញ
ជ ក់េនកនុង

ែផនកយល់ ពមផល់ចេមយ មិនបំេពញ
សំណួរ ែដលបនបំេពញេហយ

យុរបស់អនកផល់ចេមយ

ក់កុងេ
ន

យុេលសពី កមេគលេ

មសំបុ តមិនបនកិបគំរបេ

និងក មង

មសំបុ តេនះ។ កនុងចំេ

ម

៤៩៩ ៃនក មងសំណួរ ែដលបនបំេពញេហយ កនុងេនះមន៩% (៤១ក មងសំណួរបនបំេពញេហយ)មិន
តវបនយកមកេ បករេទ។

េហតុដូេចនះេហយចំនួនសរុបចុងេ កយ

ៃនអនកផល់ចេមយគឺមនែតចំនួន

៤៥៨។ អនកជំនួយករវ ិភគទិននន័យមនក់ បនបេងកតអេថរថមីេនកនុងកមមវ ិធី SPSS

េដមបីវ ិភគ និងលុប

បំបត់ទិននន័យែដលខុស និងេដមបីេផទ ងផទត់អេថរនិមួយៗឲយបន តឹម តវ។

៣.៦. ករវ ិភគទិនន
ន ័យ

ិ គទិននន័យេនះបនជួយវ ិភគកនុងកមមវ ិធី SPSS ជមួយ Frequency និង Crossអនកជំនួយករវភ

tab េដមបីេរ បចំេធ

បនយកមកវ ិភគ

ង និងករបងញសថិតិ ែដលបនរកេឃញេនកនុងទិននន័យេនះ។ ទិននន័យនន តវ

មរយៈេគលបំណងៃនករ

វ ជវេនះ។

៣.៧. ករសរេសររបយករណ៍
របយករណ៍េនះ តវបនបូកផ ំរបកគំេហញៃនករវ ិភគ
ែផនកទំងបួន បេភទ នូវព័ត៌មន

វ

របស់អនកផល់ចេមយ
១៩

ែបបបរ ិមណវ ិស័យ

និងពិព័ណ៌នៃន

ជមួយនឹងកររ ំពឹងទុកកនុងេពលអនគត

ព័ត៌មនអតីតកលរបស់ពួកេគ និងចំេណះដឹង ែដលទក់ទងេទនឹងបទពិេ
របស់េគចំេពះៃថងបុណយសង រ

ែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ។

ធន៍ផូវេភទ និងែផនករ

ព័ត៌មនែដលបនបែនថមៃនករ

វ ជវពីមុនៗមក តវបនេ បេដមបីគំ ទេទនឹងលទធផល ែដលបនរកេឃញេនះឲយបនកន់ែត បេសរ
េឡង។ ែតមនព័ត៌មនខះមិន តវបនបំេពញេ

យអនកសមភសន៍េទ មិនបនបំេពញេទកនុងអេថរ គឺសនមត់

ថ «ករបត់បង់ Missing»។ និងេហតុដូេចនះេហយចំនួនសរុប

២០

ច តវបនែ ប បលេទ

មអេថរនិមួយៗ។

IV. លទធផលៃនករ

វ ជវ

របកគំេហញទំងេនះ តវបនផ ពផ យជរបយករណ៍បឋម
ឆនំ២០០៩

េ

យសងឃឹមថ

នឹងមនករទក់ទញករចប់

ចំនួនសរុបៃនអនកផល់ចេមយ ែដល តឹម តវគឺ៤៥៨នក់៖

គប់ជួនេពលមុនៃថងបុណយសង រ

រមមណ៍ចំេពះបញេនះទន់េពលេវ

បស២៤០ និង សី២១៨។ េនកនុង

។
ងទី១

យេភទគឺ ២៤,៥ភគរយគឺយុវវ ័យជបុរសែដលមនគូ

បងញថ ចំនួន បជជនសរុប តវបនែបងែចកេ

័ ែដលជបុរសមិនមនគូសង រ ២២,៩ភគរយគឺយុវវ ័យជនរែី ដលមនគូ
សង រ ២៧,៩ភគរយគឺយុវវយ
សង រ

និង២៤.៧ភគរយគឺយុវវ ័យជនរ ីមិនមនគូសង រ។

េគលេ

ែដលមន

ម

បជជនសំ

យុពី១៥-២៤ឆនំ បនឲយដឹងថ មនទិននន័យលពីករបែ មប មល

២០,៦ឆនំ េហយនិងចំនួន
ចំេ

ងទី២បងញថ

យុពក់ក

យុែដលមនេ ចនជងេគគឺ២០ឆនំគត់។ េហយមនគំ

លរ ង១៥េទ២៤ឆនំ។

ក

យុជមធយមគឺ

តខុសគនតិចតួចកនុង

ងទី១៖ ករែបងែចកេភទ និងៃដគូសង រ
ល.រ
១.

ករែបងែចកេភទ និងៃដគូសង រ

ចំនួន

ភគរយ

១១២

២៤,៥

១២៨

២៧,៩

យុវវ ័យជនរ ីមិនមនគូសង រ

១០៥

២២,៩

១១៣

២៤,៧

ចំនួនសរុប

៤៥៨

១០០

យុវវ ័យជបុរសែដលមនគូសង រ

២.

យុវវ ័យែដលជបុរសមិនមនគូសង រ

៣.

យុវវ ័យជនរ ីែដលមនគូសង រ

៤.

ងទី២៖
ល.រ

យុៃនអនកផល់ចេមយ

យុៃនអនកផល់ចេមយ

១.

បែ មប មល

២.

ចំនួន

យុ

យុជមធយម

២០,៦

យុែដលមនេ ចនជងេគ

២០,០

ចំនួនសរុបគឺ ៤៥៨

១៥-២៤

៤.១. សកមមភពជ បចំរបស់យុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ

ងទី៣បងញថ ជងពីរភគបី (៦៧,១%) ៃនអនកផល់ចេមយ េឆយថពួកេគឧស ហ៍មកេលង

ទីេនះ (មួយកនុងចំេ

មទំង បំសួនចបរែដលជតំបន់េគលេ
២១

) និងមួយភគបី (៣២,៩%) ៃនអនកផល់

ចេមយបននិយយថ ពួកេគមិនឧស ហ៍មកេលងទីេនះេទ (សួនចបរ ែដលបនសមភសន៍) ប៉ុែនេពលខះ
ពួកេគមកសួនចបរេផ ងែកបរៗសួនចបរៃនតំបន់េគលេ

េនះ និងភគេ ចនបំផុត (៨៤,៦%) ៃនអនកផល់

ចេមយែដលបនេឆយថ ពួកេគមិនែតងែតមកេលងទីេនះ បននិយយថ ពួកេគជធមម
េផ ងៗ ដូចជ េភជនីយ

ន

ទី៤)។

ងទំេនបៗ ឬមួយក៏ខ ៉ អូេខ និងកនុងចំេ

េទេលងកែនង

មកែនងេផ ងេទ ត (

ង

ងទី៣៖ េតអនកឧស ហ៍មកេលងទីេនះជមួយនឹងសង រ ឬក៏មិតភ័ ករបស់អនក
េដមបីស មកកយ?
ល.រ

ស មកកយេនទីេនះ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬ ច៎ស

២៨២

៦៧,១

២.

េទ

១៣៨

៣២,៩

៤២០

១០០

ចំនួនសរុប

ងទី៤៖ បសិនេបេទ ទី

េទ តែដលអនក និងសង រ ឬក៏មិតភ័ ករបស់អនក
េទស មកកយ?

ល.រ

ទីកែនងដៃទេទ ត

ចំនួន

ភគរយ

១.

សួនចបរវ ិមនឯក ជយ

៨

៧,៣

២.

សួនចបរមុខវតបទុម

៣

២,៧

៣.

សួនចបររដសភជតិថីម

៣

២,៧

៤.

ំ )
សួនចបរមត់ទេន (មុខ ង

៣

២,៧

៥.

េផ ងៗ (េភជនីយ

៩៣

៨៤,៦

១១០

១០០

ន

ងទំេនបៗ និងខ ៉ អូេខ

ចំនួនសរុប

៤.២. ែផនករសំ ប់ៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ

ងទី៥ បញ
ជ ក់ថ បែហលជពីរភគបី (៦១,២%) ៃនអនកផល់ចេមយទំងអស់គិតថ ៃថងបុណយ

សង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ នឹងជៃថងពិេសសពិត បកដមួយសំ ប់ពួកេគ និងសង រ

របស់ពួកេគ និងមិតភ័ ករបស់ពួកេគផងែដរ។ រូបភពទី១ បងញថ យុវវ ័យែដលមនគូសង រ មនទំេនរ

ខំងជងយុវវ ័យែដលមិនមនគូសង រ េ
ខងមុខេនះគឺជៃថងសំខន់
លំេ

យនិយយថ ពួកេគគិតថ ៃថងបុណយសង រកនុងេពលឆប់ៗ

ស់សំ ប់ពួកេគ គឺ បែហលពីរដង (៨១,០% និង ៤៤,០%

យ)។
២២

មលំ

ប់

ងទី៥៖ េតអនកគិតថ ៃថងបុណយសង រទី១៤កុមភៈខងមុខេនះ ជៃថងពិេសសសំ ប់អនក
និងសង ររបស់អនក និងមិតភ័ ករបស់អនកែដរឬេទ?
ល.រ

ៃថងពិេសស

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬ ច៎ស

២៧១

៦១,២

២.

េទ

១៦៨

៣៨,៨

៤៣៩

១០០

ចំនួនសរុប

រូបភពទី១៖ ករេ ប បេធ បៃនយុវវ ័យ ែដលមនគូសង រ និងយុវវ ័យមិនមនគូសង រ ែដលគិតថ
ៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ គឺជៃថងពិេសសមួយសំ ប់ពួកេគ

េ ប បេធ បនូវកររ ំពឹងទុករបស់យុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ

១០០
៨០

ចំេពះៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់ខងមុខេនះ ថជៃថងពិេសសមួយ
យុវវ ័យែដលមនគូសង រ

៨១,០%

យុវវ ័យែដលមិនមនគូសង រ

៦០

៤៤,០%

៤០
២០
០

ៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់ខងមុខេនះ នឹងជៃថងពិេសស
ងទី៦បងញថ ជងពក់ក
អនុស វរ ីយ៍មួយេទសង ររបស់េគ ឬក៏អនក
និង

ល (៥៨,៥%) ៃនអនកផល់ចេមយទំងអស់មនែផនករឲយវតថុ
មនក់សំ ប់ៃថងបុណយសង រកនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ។

ងទី៧ ចងុលបងញថ ជងបីភគបួន (៧៦,៦%) ៃនយុវវ ័យែដលមនគូទំងេនះ មនែផនករឲយ

វតថុអនុស វរ ីយ៍េទសង ររបស់េគេនៃថងេនះ។

ងទី៨

២៣

បងញពី បេភទរបស់វតថុអនុស វរ ីយ៍ែដល

យុវវ ័យមនគូសង រមនគំេ ងឲយេទសង ររបស់ពួកេគ

៥៦,៣ភគរយ បននិយយថ ពួកេគមន

គំេ ងឲយផក ២៥,០ភគរយឲយសំេល កបំពក់ ២៣,១ភគរយឲយតុកក
១០,៦ភគរយេទ តឲយជវតថុេផ ងៗ (សូកូ

១៥,០ភគរយឲយេ គ ងអលងករ និង

និងសមភរៈករសិក )។

ងទី៦៖ េតអនកនឹងឲយជវតថុអនុស វរ ីយ៍ (កដូ) ដល់គូសង ររបស់អនក ឬមួយក៏នរ

មនក់

េនៃថងបុណយសង រនេពលខងមុខែដរឬេទ?

ល.រ

ឲយវតថុអនុស វរ ីយ៍

មួយ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬ ច៎ស

២៥៥

៥៨,៥

២.

េទ

១៨១

៤១,៥

៤៣៦

១០០

ចំនួនសរុប

័ ែដលមនគូសង រ) នឹងឲយវតថុអនុស វរ ីយ៍ (កដូ) មួយេទសង រអនក
ងទី៧៖ េតអនក (យុវវយ
នៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះែដរឬេទ?
ល.រ

វតថុអនុស វរ ីយ៍សំ ប់គូសង រ

១.

បទ ឬ ច៎ស

២.

េទ
ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

១៦០

៧៦,៦

៤៩

២៣,៤

២០៩

១០០

ងទី៨៖ េតអនក (យុវវ ័យែដលមនគូសង រ) នឹងឲយ បេភទៃនវតថុអនុស វរ ីយ៍អីមួយ

េទសង ររបស់អនកនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ?
ល.រ

បេភទៃនវតថុអនុស វរ ីយ៍

ភគរយ

១.

ផក

៥៦,៣

២.

សំេល កបំពក់

២៥,០

៣.

តុកក

២៣,១

៤.

េ គ ងអលងករ

១៥,០

៥.

វតថុេផ ងៗ (សូកូ

និងសមភរៈករសិក )
ចំនួនសរុបគឺ ២១៧

២៤

១០,៦

េសទរែតអនកេឆយទំងអស់ (៩៩,៥%) មនគំេ ងេចញេដរេលងជមួយនឹងសង រ ឬមួយក៏អនក
មនក់េនៃថងបុណយសង រកនុងេពលឆប់ៗេនះ។ ដូចែដលបនេឃញកនុង

ងទី៩។

ងទី១០ ក៏បន

បញ
ជ ក់ថ េសទរែតយុវវ ័យែដលមនគូសង រ (៩៩,៥%) ចង់េចញេដរេលងជមួយនឹងសង រែដរ។ ពួកេគ
(យុវវ ័យែដលមនគូសង រ) តវបនសួរថេតទី

ែដលពួកេគនឹងេទេលង ២៦,២ភគរយៃនពួកេគមន

ែផនករេទេលងសួនចបរនន ២៥,៧ភគរយេទផ រទំេនបសូរ ិយ ឬក៏សុវ

១៩,០ភគរយេទកឹប

កំ

ស់២,៤ភគរយៃនពួក

ន ឬក៏មជឈមណលកំ

េគនឹងេទេលងខទមតូចៗ
គឺជៃថង

ន ១៦,៥ភគរយេទ
មមត់ទឹក ផទះសំ

ងែតគុជ និងយ៉ ងេ

ក់ និងស

គរ (

ច

ងទី១១)។

ងទី១២ បងញថ

ត់គនេដរេលងដ៏សំខន់មួយសំ ប់ជងពីរភគបី (៦៤,១%) ៃនយុវវ ័យែដលមនគូែផនករញ
ុ ំ

រៃថង តង់

ឬក៏ញ
ុ ំ

រេពល

ង ចជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ។

យុវវ ័យែដលមនគូសង រនឹងេទកឹប ខ ៉ អូេខ ឬក៏ មជឈមណលកំ

មួយភគបី

(៣២,៣%)

ននន។

ងទី៩៖ េតអនកនឹងចង់េទេដរេលងជមួយនឹងសង រ ឬក៏អនក

មនក់

នៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះែដរឬេទ?
ល.រ

េចញេ កេដរេលង

១.

បទ ឬ ច៎ស

២.

េទ
ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

៤២៧

៩៩,៥

២

០,៥

៤២៩

១០០

ងទី១០៖ េតអនក (យុវវ ័យែដលមនគូសង រ) នឹងចង់េចញេដរេលងជមួយនឹងគូសង រ
របស់អនកនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ?
ល.រ

េចញេ កេដរេលង

១.

បទ ឬ ច៎ស

២.

េទ
ចំនួនសរុប

២៥

ចំនួន

ភគរយ

២០៦

៩៩,៥

១

០,៤

២០៧

១០០

ៃន

ងទី១១៖ េតអនក (យុវវ ័យែដលមនគូសង រ) នឹងចង់េចញេដរេលងឯ

ជមួយ

នឹងគូសង ររបស់អនកនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗេនះែដរឬេទ?
ល.រ

កែនងែដលនឹងេទ

ភគរយ

១.

សួនចបរនន

២៦,២

២.

ផ រទំេនបសូរ ិយ និងសុវ

២៥,៧

៣.

កឹប និងមជឈមណលកំ

៤.

ន

១៩,០

ងែតគុជ

១៦,៥

៥.

េ ងកុនសូរយ
ិ សុីេណម៉

១៣,៦

៦.

កែនងេផ ងៗ (គិរ ីរមយ េខត ពះសីហនុ... )

១២,៣

៧.

ខ ៉ អូេខ

១១,៦

៨.

េនផទះ

៩,៣

៩.

បក់ែខង

៨,៧

១០.

េគ ន

១១.

ខទមតូចៗ

យ

៦,៨
មមត់ទឹក ផទះសំ

ក់ និងស

គរ

២,៤

ចំនួនសរុបគឺ ២០៦
ងទី១២៖ ៃថង
ល.រ

ត់គនេដរេលងដ៏សំខន់មួយសំ ប់យុវវ ័យែដលមនគូសង រ
ៃថង

១.

ញ
ុ ំ

២.

រៃថង តង់ ឬ

ត់គនេដរេលង
រេពល

កឹប ខ ៉ អូេខ ឬក៏ មជឈមណលកំ

ភគរយ

ង ចជមួយគូសង រ

៦៤,១

ននន

៣២,២

ចំនួនសរុបគឺ ២០៦

េនកនុង

៤៥៨នក់)

ងទី១៣ លទធផលបងញថ េនេពលែដលយុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ (ចំនួន

តវបនសួរ ថេតពួកេគនឹង

ចរួមេភទេនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗ

េនះែដរឬេទ គឺ១២,៤ភគរយៃនអនកផល់ចេមយទំងអស់បនេឆយថ ពួកេគនឹង
ដូចែដលបងញេន

ចរួមេភទេនៃថងេនះ។

ងទី១៤ បងញថ េ ចនជង១៤,៣ភគរយៃនយុវវ ័យ ែដលមនគូសង រ (ចំនួន

២១៧នក់) គិតថ ពួកេគនឹង

ចរួមេភទជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគេនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុង
ន

េពលឆប់ៗ ខងមុខេនះ។ មនែត១៥,៦ភគរយេទ ៃនយុវវ ័យែដលមនគូសង រទំងេនះរ ំពឹងថរួមេភទ

២៦

េនៃថងបុណយសង រនេពលខងមុខេនះ (ចំនួន ៣១នក់) មិនមនគំេ ងេ បេ
(

មអនម័យេនះេទ

ងទី១៥)។ អនកេឆយេសទរែតទំងអស់េនះេឆយថ ពួកេគមនែផនករេ ប បស់េ
ងទី១៣៖ យុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរែដលគិតថ ពួកេគនឹង

មអនម័យេនះ។
ចរួមេភទ

េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ
ល.រ

ចរួមេភទ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬ ច៎ស

៥៧

១២,៤

២.

េទ

៤០១

៨៧,៦

៤៥៨

១០០

ចំនួនសរុប

ងទី១៤៖ យុវវ ័យែដលមនគូសង រែដលគិតថ ពួកេគនឹង

ចរួមេភទ

េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ
ល.រ

ចរួមេភទ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬ ច៎ស

៣១

១៤,៣

២.

េទ

១៨៦

៨៥,៧

២១៧

១០០

ចំនួនសរុប

ងទី១៥៖ យុវវ ័យែដលមនគូសង រែដលគិតថ ពួកេគនឹង
មនគំេ ងេ ប បស់េ

ចរួមេភទេនៃថងបុណយសង រេហយនឹង

មអនម័យ េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ
ល.រ

ចរួមេភទ

១.

បទ ឬ ច៎ស

២.

េទ
ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

២៧

៨៤,៤

៤

១៥,៦

៣១

១០០

យុវវ ័យជបុរសទំងអស់ែដលមនគូសង រ (ចំនួន ១០៤នក់) តវបនសួរ ពួកេគគិតថ នឹង
រួមេភទ

េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ

(២៤,០%) ៃនអនកេឆយបនបញ
ជ ក់ថ

ពួកេគនឹង

បែហលជមួយភគបួន

ចរួមេភទជមួយនឹងមិត សីរបស់ពួកេគ (

េនខងេ កម)។
២៧

ច

ងទី១៦

ងទី១៦៖ យុវវ ័យជបុរសែដលមនគូសង រែដលគិតថ ពួកេគនឹង

ចរួមេភទជមួយ

មិត សីរបស់ពួកេគ េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ
ល.រ

ចរួមេភទ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ

២៥

២៤,០

២.

េទ

៧៩

៧៦,០

១០៤

១០០

ចំនួនសរុប
៤.៣. យុវវ ័យជបុរសែដលមនគូសង រ និងកររួមេភទេ
យុវវ ័យជបុរសែដលមនគូសង រ

យមិនមនករយល់ ពម

ែដលរ ំពឹងនឹងរួមេភទជមួយនឹងមិត សីរបស់ពួកេគ (ចំនួន

២៥នក់) តវបនសួរថ

េតពួកេគមនគំេ ងេធដូេចនះ បសិនេបមិត សីរបស់ពួកេគមិនយល់ ពមក៏េ

ដូចែដលរ ំពឹងទុកយ៉ ងេ

ច

យ

ស់មួយភគបី (៣៣,៤%) ៃនអនកផល់ចេមយបនបញ
ជ ក់ថ ពួកេគនឹងេធ

មិនដឹងមិនឮ អំពីកររួមេភទ និង គន់ែតេចញេដរេលងសបបយ បសិនេបមិត សីរបស់េគមិនយល់ សប
កនុងកររួមេភទក៏េ
េផ ងៗេដមបី

យ។ ពី រភគបី (៦៦,៦%) ៃនអនកេឆយទំងេនះេឆយថ ពួកេគនឹងេ បមេធយបយ

ក់សំពធ ឬក៏បងខំមិត សីរបស់ពួកេគេដមបីរម
ួ េភទ។

ងទី១៧ និងទី១៨បនបងញ

ងទី១៧៖ បសិនេបេឆយថ បទ (យុវវ ័យជបុរសនឹង

ចរួមេភទ)

ប៉ុែន បសិនេបមិត សីរបស់អនកមិនយល់ ពម េតអនកនឹងេធដូចេមច?
ល.រ
១.

ខញំុនឹង
ខញំុនឹងនិយយេទកន់នងថ បសិនេបេយងមិនរួមេភទ
េទគឺេយងមិនមនេសន

េ

ម ះ តង់នឹងគនេទ ខញំុនឹង

ក់

ចំនួន

ភគរយ

៨

៣២

៤

១៦

៤

១៦

១

៤

៨

៣២

២៥

១០០

សំពធេទនងេដមបីយល់ ពមរួមេភទ។
ខញុំនឹងភរនង
២.

ថអត់មនេ

មរយៈ េដរេលងដល់យប់េ ជ េហយ បប់
រចូលផទះ ឬមួយក៏គមននរ

េដមបីេទេដកេនផទះសំ

េបកទរឲយខញំុ

ក់េដមបីរម
ួ េភទជមួយនឹង

នង។
៣.
៤.
៥.

ខញុំនឹងយកនងេទបនទប់ខ ៉ អូេខ េហយខញុំនឹងេធអី

មចិត

េដមបីរម
ួ េភទជមួយនង។
េផ ងៗ (គមនេយបល់)

េទ ខញំុនឹងេធមិនដឹងមិនឮពីកររួមេភទ គន់ែតេដរេលង
សបបយបនេហយ។

ចំនួនសរុប
២៨

ងទី១៨៖ ចំនួនយុវវ ័យជបុរសែដលមនែផនកររួមេភទ បសិនេបមិត សីរបស់េគមិនយល់ ពមជ
មួយយ៉ ង

ក៏េ

យក៏ពួកេគេធដូេចនះែដរេនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ
ឆនំ២០០៩

ល.រ

រួមេភទេ

១.

បទ

២.

េទ

យមិនមនករយល់ ពម

ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

១៦

៦៦,៦

៨

៣៣,៤

២៤

១០០

ងទី១៩ បងញថ យុវវ ័យែដលមនគូសង រគិតថ ពួកេគនឹង

ចរួមេភទជមួយនឹងគូសង រ

របស់ពួកេគ ឬមួយក៏អនកដៃទេទ ត (ជួបសង រថមីខងមុខេនះ ឬមួយក៏រម
ួ េភទជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទ)

(ចំនួន ៣៨នក់) តវបន

កសួរ ថេត នឹង

ចជកររួមេភទេលកដំបូងរបស់ពួកេគ។ ជងមួយភគបី

(៣៩,៥%) ៃនអនកផល់ចេមយទំង៣៨នក់េនះ បនបញ
ជ ក់ថ

នឹងជកររួមេភទេលកទីមួយេហយសំ ប់

ពួកេគ។
ងទី១៩៖ បសិនេបេឆយថ បទ ឬក៏ ចស៎ សំ ប់យុវវ ័យ ែដលមនគូសង រ(ែដលនឹង
នឹងជេលកទីមួយរបស់អនក សំ ប់អនក និងសង ររបស់អនក ឬក៏អនកដៃទេទ ត (

ចរួមេភទ)

ចជសង រ

ឬក៏ សីរកសុីផូវេភទ) េនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ។
ល.រ

កររួមេភទេលកទីមួយ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬ ច៎ស

១៥

៣៩,៥

២.

េទ

២៣

៦០,៥

៣៨

១០០

ចំនួនសរុប

េ កពីយុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរទំងអស់កុនងករសិក េនះ មនខះ(ចំនួន ៥៧នក់) ក៏

មនគំេ ងរួមេភទជមួយនឹងៃដគូេផ ងៗេទ តរបស់ពួកេគ េនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពល
ន

ឆប់ៗខងមុខេនះ។ ពួកេគបនបញ
ជ ក់ថ ជងមួយភគបួន (២៦,៣%) ៃនយុវវ ័យ ែដលមនែផនកររួម

េភទជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទ គឺយុវវ ័យ ែដលជបុរសមិនមនគូសង រ េហយនិងយ៉ ងេ

ច

មន៧ភគរយ ៃនយុវវ ័យជបុរសមនែផនករទក់ទងជមួយនឹងកររួមេភទ«បូក» (គឺជករចប់រ ំេ
េសពសនថវៈេទេល សីរកសុីផូវេភទ) ដូចែដលកនុង

ងទី២០ ខងេ កមបញ
ជ ក់លទធផល៖

២៩

ស់ ក៏
ភ

័ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ ែដលគិតថ នឹង
ងទី២០៖ យុវវយ

ចរួមេភទជមួយនឹងៃដគូ

ខុសៗគន េនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ។

ល.រ

នឹង

ចរួមេភទជមួយនឹងៃដគូ ខុសៗគន

១.

កររួមេភទជមួយនឹងមិត សីរបស់ពួកេគ

២.

កររួមេភទជមួយនឹងមិត បសរបស់ពួកេគ

៣.
៤.
៥.
៦.
៧.

មិនមនកររួមេភទជមួយនឹងមិត សី ឬក៏មិត បសន
េពលបចចុបបនន ប៉ុែនជមួយនឹងសង រថមីេទ ត

មិនមនកររួមេភទជមួយនឹងមិត សី ែតជមួយនឹង សីរក
សុីផូវេភទ

មិនមនកររួមេភទជមួយនឹងមិត សីប៉ុែនចូលរួម«បូក»
អនកែដលគមនមិត សី ប៉ុែនរួមេភទជមួយនឹង
សីរកសុីផូវេភទ

អនកគមនមិត សី ប៉ុែនចូលរួម «បូក»
ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

២៥

៤៣,៩

៦

១០,៥

៣

៥,៣

២

៣,៥

១

១,៨

១៥

២៦,៣

៣

៥,៣

៥៧

១០០

ងទី២១បន យករណ៍ថ ជង២២ភគរយ ៃនយុវវ ័យជបុរស (ចំនួន ២៤០នក់) មន

ែផនកររួមេភទេនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ ចំែណកឯយុវវ ័យមិនមនគូសង រ មិន

មនែផនកររួមេភទទល់ែតេ
េ

ះ

េនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ។

យ៉ ង

យ ក៏មនយុវវ ័យ តឹមជនរ ី៧នក់ ែដលមនគូសង រមនគំេ ងរួមេភទជមួយនឹងមិត បស។
ងទី២១៖ យុវវ ័យជបុរស ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ ែដលគិតថពួកេគនឹង
េនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ

ល.រ

ចរួមេភទ

១.

បទ

២.

េទ
ចំនួនសរុប

៣០

ចំនួន

ភគរយ

៥០

២០,៨

១៩០

៧៩,២

២៤០

១០០

ចរួមេភទ

ក៏

៤.៤. បទពិេ

ធន៍ៃនកររួមេភទកនុងចំេ

មយុវវ ័យជបុរស កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយេនះ

េដមបីែសងរកនិននករៃនឥរ ិយបថផូវេភទៃនកររួមេភទពីមុនៗមក

អនកជំនួយករ

វ ជវជ

បុរស បនសួរេទអនកផល់ចេមយយុវវ ័យជបុរស (ចំនួន ២៤០នក់) អំពីសកមមភពផូវេភទរបស់ពួកេគ េន
កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយេនះ។

មរយៈ

ងទី២២ខងេ កមេនះបនបងញថ ១០,៤ភគរយៃន

អនកផល់ចេមយ ធប់រម
ួ េភទជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទ កនុងកំឡុងេពលបីែខចុងេ កយេនះ។ យ៉ ងេ
ស់ក៏មន១៦,០ភគរយៃនពួកេគ មិនបនេ ប បស់េ

មអនម័យេទ េមល

ច

ងទី២៣។

័ ជបុរស ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ ធប់រម
ងទី២២៖ យុវវយ
ួ េភទជមួយ
និង សីរកសុីផូវេភទកនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយេនះ ែដរឬេទ?
រួមេភទជមួយនឹង សីរកសុផ
ី ូវេភទ

ល.រ

រយៈេពលបីែខចុងេ កយ

១.

បទ

២.

េទ
ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

២៥

១០,៤

២១៥

៨៩,៦

២៤០

១០០

ងទី២៣៖ បសិនេបបទ (រួមេភទ ជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទ)

េតអនក (យុវវ ័យជបុរស) បនេ ប បស់េ

ល.រ

រួមេភទជមួយ សីរកសុផ
ី ូវេភទ
េ

កនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយ

១.

បទ

២.

េទ

យេ ប បស់េ

មអនម័យែដរឬេទ?

ចំនួន

ភគរយ

២១

៨៤,០

៤

១៦,០

២៥

១០០

មអនម័យ

ចំនួនសរុប

ងទី២៤ បងញថ យុវវ ័យជបុរសទំងអស់ (ចំនួន ២៤០នក់) តវបនសួរថេត បសិនេប

ពួកេគបនរួមេភទ«បូក» ជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទេនកនុងរយៈេពល៣ែខចុងេ កយេនះ។ ១០,៨ភគរយ
ៃនយុវវ ័យជបុរស

បនសមភសន៍ថ

ពួកេគបនចូលរួមករចប់រ ំេ

ភ«បូក»

កនុងរយៈេពល៣ែខចុង

េ កយេនះ។ មនខះ (១១,៥ភគរយ) ៃនពួកេគ (ចំនួន ២៦នក់) មិនបនេ ប បស់េ
ដូចកនុង

ងទី២៥ ខងេ កមបញ
ជ ក់នូវលទធផល។
៣១

មអនម័យេទ

ងទី២៤៖ េតអនក (យុវវ ័យជបុរស ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ) បនចូលរួមរួមេភទ«បូក»
ជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទកនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយេនះ ែដរឬេទ?

«បូក» រយៈេពលបីែខចុងេ កយ

ល.រ
១.

បទ

២.

េទ
ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

២៦

១០,៨

២១៤

៨៩,២

២៤០

១០០

ងទី២៥៖ បសិនេបបទ (រួមេភទ ជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទ «បូក»)

េតអនក (យុវវ ័យជបុរស) បនេ ប បស់េ
ល.រ

«បូក» េ

១.

បទ

២.

េទ

យេ ប បស់េ

មអនម័យែដរឬេទ?

មអនម័យ

ចំនួនសរុប

ចំនួន

ភគរយ

២៣

៨៨,៥

៣

១១,៥

២៦

១០០

៤.៥. ចំេណះដឹង និងទស នៈអំពី «បូក»

ងទី២៦ បងញថ យុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរទំងអស់ (ចំនួន ៤៥៨នក់) តវបន

សមភសន៍ េដមបីែសងយល់ដឹងអំពីទស នៈរបស់ពួកេគ អំពី«បូក»។ មនែត២២,៧ភគរយ ៃនអនកផល់
ចេមយទំងអស់ បនទទួល

ជិតពក់ក

គ ល់ថ«បូក» គឺជករចប់រ ំេ

ភេសពសនថវៈ េ

យ កមយុវជនទំេនង និង

ល (៤៦,៥%) ៃនអនកផល់ចេមយមិនដឹងអំពី«បូក» េទ។ ែតេបេ ប បេធ បអំពីចំេណះដឹង

«បូក» រ ងេភទទំងពីរ បនបងញេនកនុងរូបភពទី២ បញ
ជ ក់ថ ចំេណះដឹងបូកសំ ប់យុវវ ័យជបុរស និង

យុវវ ័យជនរ ី កនុងចំេ

មចំនួនសំ

ក៤៥៨នក់។ យុវវ ័យជបុរស (២៩,២ភគរយ) បន យករណ៍ថ

មនចំេណះដឹងខពស់ អំពី«បូក» ថ ( គឺជករចប់រ ំេ

ភេសពសនថវៈ េ

យ កមយុវជនទំេនង ) ែដលមន

ចំនួនេ ចនជងជិត២ដង េបេ ប បេធ បជមួយនឹងយុវវ ័យជនរ ី (១៥,៦ភគរយ)។ យ៉ ង

ក៏េ

យ

យុវវ ័យជបុរស (៤៥,៨ភគរយ) ក៏បន យករណ៍ថ ចំេណះដឹងអំពី «បូក» (គឺមិនែមនជករចប់រ ំេ

ភ

េទ

បសិនេបេយងរួមេភទជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទមនក់ ពីេ ពះេយងបនបង់ បក់ឲយគត់រច
ួ េហយ)

ជងបីដង េបេ ប បេធ បជមួយនឹងយុវវ ័យជនរ ី (១៤,២ភគរយ)។

៣២

ងទី២៦៖ ទស នៈអំពី «បូក» ែដលអនកផល់ចេមយទំងអស់យល់ សបជមួយ

«បូក»

ល.រ
១.

«បូក» គឺជករចប់រ ំេ
េ

ភេសពសនថវៈ

យ កមយុវជនទំេនង

«បូក» (គឺមិនែមនជករចប់រ ំេ
២.

ចំនួន

ភគរយ

១០៤

២២,៧

១៤១

៣០,៨

២១៣

៤៦,៥

៤៥៨

១០០

ភេទ

បសិនេបេយងរួមេភទជមួយនឹង សី
រកសុីផូវេភទមនក់ ពីេ ពះេយងបនបង់
បក់ឲយគត់រច
ួ េហយ)

៣.

មិនដឹង
ចំនួនសរុប

រូបភពទី២៖ េ ប បេធ បចំេណះដឹង «បូក» រ ងយុវវ ័យជបុរស និងយុវវ ័យជនរ ី
យុវវ ័យជបុ រស

ចំេណះដងអំព «ប ូក»

80%

យុវវ ័យជនរ ី

៧០,២%

70%
60%

៤៥,៨%

50%
40%

២៩,២%

30%

១៥,៦%

20%
10%

២៥,០%

១៤,២%

0%
«បូក» គឺជករចប់រ ំេ
េ

ភេសពសនថវៈ «បូក» គឺមិនែមនជករចប់រ ំេ

យ កមយុវជនទំេនង

ភេទ

បសិនេបេយងរួមេភទជមួយនឹង សី
រកសុីផូវេភទមនក់ ពីេ ពះេយងបនបង់
បក់ឲយគត់រួចេហយ

៣៣

មិនដឹង

ងទី២៧ បងញថ ថេត ឬមួយក៏មិនសំ ប់យុវវ ័យមន

រមមណ៍ថ

សិទិធរបស់បុគគលពួកេគ កនុងករទក់ទិនេទនឹងទំនក់ទំនងផូវេភទ។ ជងពក់ក

បនចងុលបងញថ ពួកេគយល់ សបថ

ជេរ ងធមម

ជេរ ងធមម

និងជ

ល (៥៩,៨%) ៃនពួកេគ

និងជសិទិធរបស់ពួកេគ កនុងកររួមេភទ េន

យុវវ ័យភព។ ចំែណកឯ ៤០,២ភគរយ បនចងុលបងញថ ពួកេគមិនយល់ សបេទនឹងគំនិតេនះេទ។
ងទី២៧៖ ទំនក់ទំនងផូវេភទរ ងយុវវ ័យ ជេរ ងធមម
ល.រ

និងជសិទិធរបស់ពួកេគ

រួមេភទគឺជសិទិរធ បស់បុគល
គ មនក់ៗ

ចំនួន

ភគរយ

១.

យល់ សប

២៤១

៥៩,៨

២.

មិនយល់ សប

១៦២

៤០,២

៤០៣

១០០

ចំនួនសរុប

៤.៦. ទស នៈឪពុកមយចំេពះកូនរបស់េគេនៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់េពលឆប់ៗខងមុខេនះ
យុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរទំងអស់ (ចំនួន ៤០៦នក់)

មយរបស់ពួកេគ ឬក៏នរ

មនក់េនកនុង កម គ

កនុងកំឡុងេពល៣ែខចុងេ កយេនះ។

ម

ររបស់េគបនជែជកជមួយពួកេគអំពីបញផូវេភទេន

ងទី២៨ ខងេ កមេនះបងញលទធផល បែហលពីរភគបី

(៦៣,៨%) បនេឆយថ ឪពុកមយរបស់ពួកេគ ឬក៏នរ

មនក់េនកនុង កម គ

បជែជកអំពីបញផូវេភទកនុងកំឡុងេពល៣ែខចុងេ កយេនះេទ។
សមភសន៍ ទំងអស់ (ចំនួន ៤០៨នក់) តវបន

កនុង កម គ

ររបស់ពួកេគទំនងជមិន

ងទី២៩ ទទួល

គ ល់ថ អនកផល់

កសួរថេត ឪពុកមយរបស់ពួកេគ ឬក៏នរ

ដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ។ ជងពក់ក
រមិនបនដឹងអី

ល (៥៣,៧%) ៃនពួកេគគិតថ ឪពុកមយ ឬមួយក៏នរ

ែដលយុវវ ័យនឹង ប ពឹតេនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់

កនុងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ។
ងទី២៨៖ េតឪពុកមយ ឬមួយក៏នរ

មនក់េនកនុង កម គ

របនជែជកជមួយអនក

អំពីបញផូវេភទកនុងកំឡុងេពលបីែខចុងេ កយេនះែដរឬេទ?
ល.រ

មនក់េន

ពួកេគដឹងអីែដលយុវវ ័យនឹង ប ពឹតេនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមក

ររបស់ពួកេគគិតថ

មនក់េនកនុង កម គ

តវបនសមភសន៍ អំពីថេតឪពុក

ជែជកអំពីបញផូវេភទ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬចស៎

១៤៧

៣៦,២

២.

េទ

២៥៩

៦៣,៨

៤០៦

១០០

ចំនួនសរុប
៣៤

ងទី២៩៖ េតឪពុកមយរបស់អនក ឬក៏នរ

មនក់េនកនុង កម គ

ររបស់ពួកេគគិតថ ពួកេគ

ដឹងអីែដលយុវវ ័យនឹង ប ពឹតេនៃថងបុណយសង រែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ។
ល.រ

ឪពុកមយដឹងអំពីសកមមភពៃថងបុណយសង រ

ចំនួន

ភគរយ

១.

បទ ឬចស៎

១៨៩

៤៦,៣

២.

េទ

២១៩

៥៣,៧

៤០៨

១០០

ចំនួនសរុប

៤.៧. យុវវ ័យមិនដឹងពី បវតិេនៃថងបុណយសង រេទ

យុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរទំងអស់ (ចំនួន ៤២៥នក់) តវបនសមភសន៍ថេត ៃថងបុណយ

សង រេកតេចញមកពី

។

ងទី៣០ ខងេ កមបងញលទធផលសំ ប់ចំនួនសំ

កទំងអស់។

បែហលជពីរភគបី (៦១,៦%) ៃនពួកេគបញ
ជ ក់ថ ពួកេគបនដឹងថ ៃថងបុណយសង រមន បភពេចញមក
ពី បេទសេ

កខងលិច ឬមួយក៏អឺរប
ុ ៉ ប៉ុែនជិតមួយភគបី(២៩,៧%) ៃនពួកេគបនែថងថ ពួកេគមិនដឹង

ឬក៏មនចេមយទូលំទូ

យេពក (ពិភពេ

ក ឬក៏មិនមនគំនិត)។

ចេមយទំងអស់ (ចំនួន ៤២៣នក់) បនដឹង ឬមួយក៏ឮ
(៥២,២%) ៃនពួកេគ បនបញ
ជ ក់ថ ពួកេគបនដឹង

ងទី៣១ ទទួល

អំពីៃថងបុណយសង រ។

មរយៈ

បព័នធផ ពផ យ

គ ល់ថ អនកផល់
ជងពក់ក

ករផ យពណិជជកមម

បតិទិន និងព័ត៌មនេផ ងៗេទ ត។ ខណៈេនះែដរជងមួយភគបី (៣៧,១%) ៃនពួកេគបនដឹង
មិតភ័ កពួកេគ និង១០,៦ភគរយៃនពួកេគមិនបនដឹងអីទំងអស់អំពីៃថងបុណយសង រេនះេទ។
ងទី៣០៖ េតៃថងបុណយសង រមន បភពមកពី
ល.រ

បភពៃនៃថងបុណយសង រមកពី

១.

េ

២.

ហុងកុង

៣.

កូេរ ៉ខងតបូង

៤.

កខងលិច ឬមួយក៏ បេទសេនអឺរប
ុ៉

បេទសៃថឡង់

៥.

េផ ងៗ (ពិភពេ

៦.

មិនដឹង

ក ឬគមនេយបល់)
ចំនួនសរុប

៣៥

ល

?

ចំនួន

ភគរយ

២៦២

៦១,៦

២៤

៥,៦

៩

២,១

៤

០,៩

៦២

១៤,៦

៦៤

១៥,១

៤២៥

១០០

មរយៈ

ងទី៣១៖ េតអនកបនដឹង ឬក៏ឮៃថងបុណយសង រពី
ល.រ

បនដឹង ឬមួយក៏ឮអំពីៃថងបុណយសង រ

មក យ៉ ងដូចេមច?
ចំនួន

ភគរយ

១.

ទស នវដី ឬក៏ព័ត៌មន

៦៧

១៥,៨

២.

ករផ យពណិជជកមម

៧៦

១៨,០

៣.

ែខ ភពយន

៣៧

៨,៧

១៥៧

៣៧,១

៤១

៩,៧

៤៥

១០,៦

៤២៣

១០០

៤.
៥.
៦.

មរយៈមិតភ័ ក
េផ ងៗ (ទូរទស ន៍ ករសិក ភ

អង់េគស

បតិទិន...។ល។
មិនដឹង
ចំនួនសរុប

V. ករពិភក
ករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យេនះ

បនរកេឃញថ

ែផនករទក់ទិនេទនឹងសកមមភពជេ ចន

គុណភពវ ិស័យ

យុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ

ដូចែដលបនបងញេនកនុងលទធផលៃនករសិក

«យុវវ ័យនិយយ បប់អំពីៃថងបុណយសង រេន ជធនីភំេន ពញឆនំ២០០៨»

មន
មែបប

ែដលជ

មគគុេទសន៍នំផូវមួយ េដមបីេរ បចំករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យេនះ។ ឥរ ិយបថជ បចំ ែដលេចញមកពី
ករសិក

មែបបបរ ិមណពីគុណភពវ ិស័យ

បនអនុញញតឲយអនក

វ ជវេនះ

េដមបីេរ បចំក មង

សំណួរែបបបរ ិមណវ ិស័យ ែដលេឆយតបេទនឹងករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យពីមុន ែដលេឃញថ ពីរ
ភគបី ៃនយុវវ ័យទំងេនះចូលចិតេទេលងសួនចបរ ែដល តវបនសមភសន៍ និងមួយភគបីេផ ងេទ តៃន
ពួកេគេទសួនចបរែកបរៗតំបន់េគលេ

ៃនករសិក េនះែដរ និងកែនងដៃទេទ ត ដូចជ េភជនីយ

ន

ខ ៉ អូេខ ែតគុជ ។ល។ និង។ល។ និង បែហលមួយភគបួន ៃនយុវវ ័យ ែដលមនគូសង រនឹងេទេលង
េនសួនចបរនន ផ រទំេនបសូរ ិយ ខ ៉ អូេខ កឹប មជឈមណលកំ
នឹងេទេលខេ ក កង ដូចជ បក់ែខង េគ ន
ៃនពួកេគនឹងេទេគងេនខទមតូចៗ

យ ជេដម។ និងយ៉ ងេ

មមត់ទឹក ផទះសំ

មន បេភទៃនវតថុអនុស វរ ីយ៍មួយចំនួន

ននន និង១៥,៥ភគរយៃនពួកេគ

ក់ ឬមួយក៏ស

ច

ស់ ក៏មន២,៤ភគរយ

គរនន។

ៃនយុវវ ័យែដលមនគូសង រនឹងឲយេទសង ររបស់ពួក

េគ។ ៥៦ភគរយៃនអនកផល់ចេមយឲយជផក ២៥ភគរយឲយជសំេល កបំពក់ ២៣ភគរយឲយជតុកក
ភគរយឲយជេ គ ងអលងករ និងមនែត១០ភគរយេផ ងេទ ត (សូកូ
លំ

ប់លំេ

យ។

លទធផលទំងេនះេឆយតបេទនឹងរបកគំេហញ
៣៦

១៥

និងសមភរៈសិក នន)

ម

មែបបគុណភពវ ិស័យកនុងចំេ

ម

យុវវ ័យ ែដលមនគូសង រេនកនុងឆនំ២០០៨ ដូចែដលយុវនរ ីមនក់បននិយយថ ពីសកមមភពរបស់ពួក

េគេនេពល ពឹកៃថងបុណយសង រ៖ «ចំេពះករេដរេលងេយងែតងែតេទទំងពីរនក់។ េនៃថងបុណយសង រ

ថមីៗេនះ សង ររបស់ខុំញបនឲយខញុំនូវផកមួយទង េហយនិងេថបខញុំមួយខ ឺតេទ ត។» 57
យុវជនមនក់បនប៉ុនប៉ងរួមេភទជមួយនឹងមិត សីរបស់គត់េ

អនុស វរ ីយ៍េទមិត សីរបស់គត់

“េនៃថងបុណយសង រ

េហយបនទប់មកពួកេគនំគនេទកឹបខ ៉ អូេខ

ខញំុនិងនងបននំគនេទេមលកុនេនផ រទំេនបសូរយ
ិ

េហយបនទិញកបូបមួយឱយនង ចំែណកនងបនទិញ

ពី ពឹក។

េនៃថងេនះ

ខញុំពិតជចង់េគងជមួយនង

ខញុំែតងែតមនចំនង់ជនិចច

ប៉ះនងពីខងេ កយ៉ ង

ក៏េ

យ

ជៃថងសបបយរក
ី យមួយ

យ។

និងេពរេពញេ
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កររួមេភទេ

គត់បនបញ
ជ ក់ថ៖

និងេទញ
ុ ំ

មិនថេពលេនះេទ

យេ ប និងមិនេ បេ

Pizza

ច់ខតគឺេទ

ខញុំបនចូលរួមេនកនុងៃថងបុណយសង រ

យភពរែូ ៉ មនទិកដូចជពួកបរេទស។»

ងនូវទំនក់ទំនងផូវេភទកនុងចំេ

ំង

គឺ ល់េពលខញុំេនជមួយនង
េទះបីជខញុំពយយម

េទះបីជេពលេនកនុងបនទប់ខ ៉ អូេខែដលជិតងងឹត

អនុស វរ ីយ៍គឺទំនងជករចប់េផមករក

៥.១.

និងវតថុ

ិ
វឱយខញំុមួយវញ
ចំេពះផក ខញំុបនជូននង

ិ ថ
ប៉ុែននងបងញកយវ ិករមកវញ

មិនភ័យខចេគេឃញេគលឺេនះក៏េ

សំ ប់ៃថងេនះ។

យឲយផកមួយបច់

េ

យ

ងយ សល

ឲយជផក

រខញុំគិតថ
ឬក៏វតថុ

មយុវវ ័យ ែដលមនសង រ

មអនម័យ កររួមេភទជេលកទីមួយ និងកររួមេភទេ

យមិន

មនករយល់ ពម
លទធផលៃនករសិក បុណយសង រឆនំ២០០៩េនះ បងញថ យុវវ ័យេឆ តយកឱកស ពឹតិករណ៍

ៃថងេនះេដមបីរម
ួ េភទ ជពិេសសយុវវ ័យែដលមនគូសង រែតមង។ ជង១៤ភគរយ ៃនយុវវ ័យែដលមន
ទពយសមបតិបងគួរ (ចំនួន ៤៥៨នក់)

មនែផនកររួមេភទកនុងៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗ

េនះ។ ជមួយគនេនះែដរមន១៤,៣ភគរយៃនយុវវ ័យ ែដលមនគូសង រ(ចំនួន ២១៧នក់) មនែផនករ
រួមេភទជមួយនឹងៃដគូសង ររបស់ខួននៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះ។

ជងមួយ

ភគបី (៣៩,៥%) ៃនយុវវ ័យែដលមនគូសង រ ែដលមនែផនកររួមេភទជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ ឬ
ក៏អនកដៃទេទ ត (គូសង រែដលនឹងជួយកនុងេពលឆប់ៗេនះ ឬក៏ សីរកសុីផូវេភទ) (ចំនួន ៣៨នក់) បន

បញ
ជ ក់ថ

នឹងជេលកទីមួយសំ ប់ពួកេគ។

អនក

វ ជវបនសួរេទយុវវ ័យជបុរស

ែដលមនគូ

សង រ (ចំនួន ២៥នក់) ែដលមនែផនកររួមេភទ អីែដលពួកេគចង់េធ បសិនេបមិត សីរបស់ពួកេគមិន
យល់ សប។ ពីរភគបី (៦៦,៦%) ៃនពួកេគនឹង
ពួកេគ

ក់សមពធ ឬក៏បងខំមិត សីរបស់ពួកេគ េដមបីរម
ួ េភទជមួយ

មរយៈវ ិធីជេ ចន។ យុវវ ័យ ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ (ចំនួន ៥៧នក់) ែដលមនែផនកររួម

េភទជមួយនឹង បេភទៃដគូខុសៗគនេនៃថងបុណយសង រ នឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗេនះ បនែថងថ ជង

មួយភគបួន (២៦,៣%) ៃនយុវវ ័យ ែដលនឹងរួមេភទជមួយនឹង សីរកសុីផូវេភទ គឺយុវវ ័យែដលមិនមនគូ
57
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៣៧

សង រ និងយ៉ ងេ
(ករចប់រ ំេ

ច

ស់ក៏មន៧ភគរយ ៃនយុវវ ័យជបុរសនឹងចូលរួមចប់បងខំកុងកររួ
ន
មេភទ«បូក»

យ កមយុវជនទំេនង េល សីរកសុីផូវេភទ) ចំែណកឯយុវវ ័យជនរ ី មិនមនគូសង រ

ភេ

មិនមនែផនកររួមេភទេនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗេនះេទ។

ែតយ៉ ង

ក៏េ

យក៏

មនយុវនរ ី៧នក់ ែដលមនគូសង រ មនែផនកររួមេភទជមួយមិត បសរបស់ពួកេគ។
លទធផលៃនករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យេនកនុងឆនំ២០០៩េនះ បនេឆយតបេទនឹងរបកគំេហញ

ករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យឆនំ២០០៨ ែដលទក់ទិនេទនឹងកររួមេភទកនុងចំេ

មយុវវ ័យ ែដលមន

ទពយសមបតិបងគួរ េហយជពិេសសគឺយុវវ ័យ ែដលមនគូសង រេនៃថងបុណយសង រ ែដលនឹងេកតមន

កនុងេពលឆប់ៗេនះជមួយនឹងសកមមភពខុសៗគន

រួមទំងរួមេភទេ

អនម័យ េលកទីមួយចំេពះកររួមេភទេនៃថងេនះ និងកររួមេភទេ

េនកនុងករណីបីបួនៃនយុវវ ័យែដលមនគូសង រ

យេ ប

ឬក៏មិនេ ប បស់េ

ម

យមិនមនករយល់ ពម។ ដូចែដល

បនពិព័ណ៌នអំពីសកមមភពៃនទំនក់ទំនងផូវេភទជ

មួយនឹងសង ររបស់ពួកេគ កនុងកំឡុងេពលៃថងបុណយសង រឆនំ២០០៨ និងេឆយតបលទធផលែបបបរ ិមណ

វ ិស័យេនឆនំ២០០៩េនះផងែដរ។
យុវជនមនក់េនះ

បនេ បពកយេពជន៍របស់គត់បញុច ះបញូច លមិត សីរបស់គត់

េដមបីរម
ួ េភទ៖

័ េផ ងៗេទ ត និងគូសង រនន
« បនទប់ពីខុំញបនេទយកនងជិះេដរេលងេនកនុង កង េដមបីេមលយុវវយ

ំ ...បនទប់មកខញំុពយយមបញចុ ះបញចូ លមិត សីរបស់ខំុញរហូតដល់េម៉ ង១១យប់។ ខញំុយកនងេទផទះ
េនមុខ ង

សំ

ក់ ែកបរេប រ

គ ឌិន សួន

តី េន

បនជអនកមកទីេនះ ខញំុបននិយយថ

មផូវ៦៣ ឬក៏ផូវ តសក់ែផម។ េឃញថ នងបនសួរខញំុ េហតុអី

ជិតពក់ក

ល

តីេទេហយ េហយខញំុមិនមនេ

...បនទប់មកខញុំេមលេរ ងសិច ទំងពីរនក់។ េពលេនះែដរេយងបនរួមេភទេ
ទនទឹមគនេនះែដរេយងឮសេមងថងូរេនកនុង និងេ កទូរទស ន៍ផង...។» 59
េនេពល

យេ បេ

រចូលផទះេទ

មអនម័យ

តី មនហូងយុវវ ័យេទផទះវ ិញ ប៉ុែនអនកខះេនេដរេលងខងេ កេនេឡយ។ បនទប់ពី

េចញេ កេដរេលងមកគូសង រទំងេនះ ទំនងជេទផទះសំ

ក់ ឬមួយក៏ស

គរមួយេដមបីរម
ួ េភទ។

ដូចែដលយុវជនមនក់េនះបននិយយកំែបងថ៖ «បនទប់ពីេយងេដរេលងរហូតដល់េម៉ ង៩យប់មក េយង

បនេទផទះសំ

ក់ មួយ។

មិនគួរឲយេជ េនេពលែដលេយងេដររកផទះសំ

បននិយយថ េគកក់េពញអស់េហយ ទល់ែតផទះសំ

ក់េលកទី៣បនេយងរកបនបនទប់មួយ។

េលកទីមួយេហយែដលមិត សីរបស់ខុំញ បននិយយថ មិនចំបច់េ បេ
របស់នង។ ខញុំបនរួមេភទជមួយនងបន២ដងកនុងយប់េនះ...។» 60
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ក់ មួយ មចស់ផទះសំ

មអនម័យេទ។ ខញុំ

ក់

ជ

មសំេណរ

“ៃថងបុណយ

យុវវ ័យមនក់ដៃទេទ តក៏បនពិព័ណ៌នអំពីកររួមេភទេលកទីមួយជមួយមិត សីថ៖

សង រគឺជៃថងដ៏សំខន់មួយសំ ប់ខុំញ េ

េហយក៏បននំគនជូនផក
ែចកផូវគនេរ ងៗខួន

រួចេទបបនេទស
របស់ខុំញនិងនង។

និងសូកូ

ត់មិតភកិទំងអស់េទញ
ុ ំអីជុំគនេន េភជនីយ

គនេទវិញេទមក។

បនទប់ពីញ
ួ
ុ ំអីរច

ប៉ុែនខញុំនិងមិត សីខុំញបននំគនេទមជឈមណលកំ

គរ។

ខញុំ តវចំ

េយងសំេរចចិតេ បេ

និងេអដស៍ជេដម

យខញុំបន

យ១០ដុ

រ

សំ ប់ៃថបនទប់

យៃចដនយ។

េដមបី ក
ំ ំ

ន

េហយេពលេនះគឺជេលកដំបូង
ដូចជ

ខញំុសបបយចិត

ថនងក៏មិនធប់មនទំនក់ទំនងផូវេភទពីមុនមកែដរ។ 61

េយងក៏បន

Spark

មអនម័យេដមបីករពរេ គេផ ងៗ

ពមទំងករមនៃផទេពះេ

៥.២. កររួមេភទេ

ន

ន

ជមងឺកមេ គ

ស់េនេពលែដលដឹង

យមិនមនករយល់ ពមជមួយនឹងមិត សី

យេពលជមួយនឹងមិត សីេគេពញមួយយប់៖ «...បនទប់ពីេយងបនេទ

យុវជនមនក់េនះបនចំ

ំ មក េដមបីេមលគូសង រេគេផ ងៗ។ រហូតដល់េម៉ ង១១យប់ខុំប
េលងេនមុខ ង
ញ ន បប់េទមិត សីរបស់

ខញុំថ បងមន

ពីេ ពះ ពក់ក

រមមណ៍អស់កំ

ំងបនិច។ ភមៗេនះែដរ បងមិន

លយប់េទេហយ។

និយយេទកន់មិត សីរបស់ខុំញ េ

ដំបូងេយងេដកែបរខនង

ះេទ

បងមិនដឹងថេយងគួរេទេដកេនទី

ក់គន...ខញុំបនសួរេទនងេដមបីរម
ួ េភទេ

មនង បែហលជិតមួយេម៉ ង

មរយៈករ

ដង...។» 62

បនទប់មកខញុំបន

ក់េនែកបរផ រថមី។

យនិយយថ បងចង់រម
ួ េភទជមួយនឹង

យនិយយថ បងឯងឆកួតេទអី។ ខញំុពយយម

ទ បអែងលខួនរបស់នងសួរថ េហតុអីបនជអូន

មិនយល់ ពមជមួយនឹងបង?...បនទប់មកខញំុេទេ កមទិញេ

៥.៣. កររួមេភទេ

េទ?

មបង េហយបនទប់មកេយងេទផទះសំ

អូន។ េនេពលែដលនងបនឮពកយេនះនងបន បែកកេ
លួងេ

ច តឡប់េទផទះវ ិញបនេពលេនះេទ

មអនម័យបីបួន

និងេយងរួមេភទបនពីរ

យមិនមនករយល់ ពម «បូក»

យុវជនមនក់េនះបនពនយល់ពីមិតភ័ ករបស់គត់បនចូលរួមកនុងកំឡុងេពល ពឹតិករណ៍ធំៗដូចជ

ករ បគំត នី Best of the Best បុណយអុំទូក បុណយ គី

របស់ខុំញបនចូលរួម«បូក»

ជេរ យៗេ

យនិយយថ

ម ស និងៃថងបុណយសង រ៖ «...ដូចែដលមិតភ័ ក

ពួកេគបនចំ

យលុយតិច

េ ចន។ ខញំុចំថ មនេពលមួយ កលពីឆនំេទេនៃថង បគំត នី Best of the Best េនឯ

មិនបនចូលរួម ពឹតិករណ៍េនះេទ

ប៉ុែនរួមេភទបន

តអូ

ំពិក ប៉ុែនខញំុ

ពីេ ពះខញំុនំសង របចចុបបននរបស់ខំុញេនះេទេលងកែនងេផ ង

និងមិត

ឹ េហយពួកេគេទចូលរួម «បូក» និងខញំុមិនដឹងថ
ភ័ កខញំុទំងេនះមិនមនសង រេទ ពួកេគេទផឹកឲយ សវង

េតពួកេគេ បេ

មអនម័យែដរឬអត់េទ...»

63
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មន

លទធផល ែដលសំខន់េនកនុងករសិក េនះគឺ១២,៤ភគរយៃនយុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ

យុពី១៥-២៤ឆនំ មនែផនកររួមេភទេនៃថងបុណយសង រកនុងេពលឆប់ៗេនះេនទី កងភនំេពញ និង

មួយភគ បំៃនលទធផលជយុវវ ័យេកមងៗពី១៣-១៩ឆនំ

នឹង

ចរួមេភទេនៃថងបុណយសង រេនទី កង

បងកកេនឆនំ២០០៨។64
លទធផលៃនករសិក េនទី កងបងកក បនទទួល
កនុងករចូលរួមរួមេភទជងយុវវ ័យេនទី កងភនំេពញ។

គ ល់ថ យុវវ ័យេកមងៗទំនងជមនកំរ ិតខពស់

េនះគឺ បែហលេ

យ

រមកពីកររ ីកចេ មនៃន

េសដកិចច និងភពទំេនបកមមពី បេទសខង និង បេទសេនអឺរប
ុ ៉ មនឥទធិពលេនទី កងបងកកជង ែដល

េកតេឡងមនអ
កំ

ន បចំៃថង

ខពស់ជង

និងេល នជងេនទី កងភនំេពញ។

ជេ ចនេន បេទសកមពុជ

ជឧទហរណ៍សមភរៈទំេនបៗ

ដូចជសំេល កបំពក់

ម៉ូតូទំេនបៗ

ន

ជីវ ិត

ករផ យ

ពណិជជកមមធំៗែខ ភពយន និងចំេរ ង គឺនំចូលមកពី បេទសៃថឡង់។ េហតុដូេចនះេហយ េនកំឡុង
ពឹតិករណ៍ៃថងបុណយសង រ យុវវ ័យេនទី កងបងកកទទួលយកវបបធម៌ ែដលទក់ទងេទនឹងផូវេភទពី

េ

កខងលិច

ភនំេពញផងែដរ។

និងអឺរប
ុ ៉ េល នជង

ែដលមនឥទធិពលេទេលឥរ ិយបថផូវេភទរបស់យុវវ ័យេនទី កង

េទះបីជៃថងបុណយសង រ បភពេដមជៃថងបុណយសំ ករបស់ គឹះ

ៃថនិង បេទសកមពុជ បនទទួលឥទធិពលយ៉ ងខំងេ

សនិក

បេទសពីរ

យពណិជជកមមនិយមមនទំនក់ទំនងគនជមួយនឹង

ៃថងបុណយសង រេនះ និងករេ ប បស់ៃថងេនះជេហតុផលមួយេ

យយកេលស េដមបីរម
ួ េភទ។

៥.៤. ទស នៈឪពុកមយចំេពះកូនៗរបស់ពួកេគេនៃថងបុណយសង រេនះ
បែហលជពីរភគបី (៦៣,៨%) បនេឆយថ ឪពុកមយរបស់ពួកេគ ឬក៏នរ
គ

មនក់េនកនុង កម

ររបស់ពួកេគទំនងជមិនជែជកគនអំពីបញផូវេភទេនកនុងកំឡុងេពលបីែខចុងេ កយេនះេទ។ េ ចន

ជងពក់ក

ល (៥៣,៧%) ៃនពួកេគគិតថ ឪពុកមយ ឬក៏សមជិក កម គ

យុវវ ័យនឹង ប ពឹតេនៃថងបុណយសង រនេពលឆប់ៗខងមុខេនះេទ។

េនះេឆយតបេទនឹងព័ត៌មនសិក

រមិនបនដឹងអី ែដល

របកគំេហញែបបបរ ិមណវ ិស័យ

មែបបគុណភពវ ិស័យកនងផុតេទេនះ។

មករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យ២០០៨បនបងញថ េសទរែតទំងអស់ៃនអនកផល់ចេមយបន

និយយថ ៃថងបុណយសង រគឺសំ ប់ែតយុវវ ័យេទ។ ឪពុកមយមួយចំនួនធំដឹងតិចតួចអំពីៃថងេនះ ឬក៏មិន
ចូលចិតនូវអីែដលយុវវ ័យ ប ពឹតេនៃថងេនះេទ «ខញុំគិតថ ៃថងបុណយសង រ...ពួកេគមិនដឹង និងមិនចប់

័ េទែដលចប់
រមមណ៍អំពីៃថងេនះេទ ពីេ ពះពួកេគគិតថ ៃថងេនះជៃថងសំខន់ គឺមនែតយុវវយ

សំ ប់មិត សី ឬមិត បសរបស់ពួកេគ។» 65
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រមមណ៍

៥.៥. យុវវ ័យមិនដឹង បវតិៃថងបុណយសង រេទ
បែហលជពីរភគបី (៦១,៦%) ៃនពួកេគបញ
ជ ក់ថ ពួកេគដឹងថៃថងបុណយសង រមកពីេ

កខង

លិច និងេនអឺរប
ុ ៉ ប៉ុែនមួយភគបីៃនពួកេគបននិយយថ ពួកេគមិនដឹង ឬមួយក៏េឆយយ៉ ងទូលំទូ
(ពិភពេ

ក ឬក៏មិនមនគំនិត)។ េហយជងពក់ក

យ

ល (៥២,២%) ៃនអនកផល់ចេមយទំងអស់បនគូស

បញ
ជ ក់ថ ពួកេគបនឮពី បព័នធផ ពផ យ ករផ យពណិជជកមមេផ ងៗ បតិទិន និងេផ ងៗ។ េពលេនះ
ែដរជងមួយភគបី (៣៧,១%) ៃនពួកេគបនដឹង

មរយៈមិតភ័ ករបស់ពួកេគ និង១០,៦ភគរយ ៃនពួកេគ

មិនដឹងអំពីៃថងបុណយសង រេនះេទ។
យុវវ ័យជេ ចនេធ

មៃថងបុណយសង រេហយបនេធត មប់

ម

មរយៈវបបធម៌បរេទស វ ីេដអូ

បព័នធផ ពផ យ ព័ត៌មន អុីនធឺ ណិត និងសំេល កបំពក់សិចសុី។ ដូចែដលយុវជន និងយុវនរ ី បន
គ ល់ថ៖ «

ទទួល

មរយៈចំេណះដឹងរបស់ខុំញអំពីៃថងបុណយសង រ គឺជៃថងពិេសសមួយសំ ប់ពួកេយងកនុង

័ ដៃទេទ តែដរ ខញុំបនេឃញេគ ល់គន បរពធពិធីេនះជ
េយង ដូចែដលយុវវយ

ករសំែដងនូវេសចកីេសន

េរ ង ល់ឆនំ

ំងពីឆនំ២០០០មកេម៉ះ ពីេ ពះខញុំបនេមលេរ ងៃថ និងេរ ងហុងកុង ែដលមនេនកនុង សក

ែខមរ។ សកមមភពេនះ បនេធឲយអនកលក់ផក បនលក់

ច់កុងតំ
ន ៃលខពស់។ ជឧទហរណ៍ ផកមួយទងេឡង

័ បនទទួលពីវបបធម៌បរេទស
រ។» ចំែណកយុវនរ ីមនក់ បនបញ
ជ ក់ថ៖ «ខញុំគិតថ យុវវយ

ដល់៣ដុ

ដូចជ វីេដអូ សំេល កបំពក់ ទស នវដី កែសត ។ល។ និង។ល។» យុវជនេផ ងមួយេទ ត បននិយយ៖
«សំ ប់ខំុញ ខញំុមិនចបស់អំពីៃថងបុណយសង រេទ ខញំុ គន់ែតដឹងថ យុវវ័យ បសៗ ឲយបច់ផកេទមិត សីរបស់

េគ និងខញំុេធ

មពួកេគ។»66

៥.៦. ករពិព័ណ៌ន និងេរ ង បេ

មេ

ក ៃនៃថងបុណយសង រេនឆន២
ំ ០០៩

េនឆនំ២០០៩ មនករេបះពុមពផ យបីបួនទក់ទិនេទនឹង ពឹតិករណ៍ៃថងបុណយសង រ ែដលបន

ពិព័ណ៌នពីសកមមភពៃនយុវវ ័យ
ដូចជ

បេ

មេ

ក

ែដលមន ទពយសមបតិបងគួរេន បេទសកមពុជ

និងអន គមន៍

ម

រព័ត៌មន

វ ជវេនះ។

66

Soprach, T. (2009). Op cit., p. 12

៤១

ែដលមនទំនក់ទំនង

េដមបីបញ
ជ ក់បែនថមេទេលលទធផលករសិក

រូបភពទី៣៖ េរ ង បេ

មេ

ក«

យ» អនុស វរ ីយ៍ៃថងបុណយសង រេបះពុមពផ យេនឆនំ២០០៩67

រូបភពទី៣េនះ បនពិព័ណ៌នថ េរ ង បេ
សង រែដលនឹងមកដល់ឆនំ២០០៩ េ
ចំេណះដឹងកនុងចំេ

មេ

ក «

យ» តវបនេបះពុមពផ ពផ យមុនៃថងបុណយ

យ កមផ ពផ យអម

ែដលអភិរក ឆនំ២០០៩ េដមបីបេងកននូវ

មយុវវ ័យពីផលប៉ះពល់ពីកររួមេភទមុនេពលេរ បករ

េភទេនៃថងបុណយសង រ។ ដូចែដលអនក បេ

មេ

ឬក៏ទក់ទិនេទនឹងកររួម

កបនពិព័ណ៌នថ៖ «យុវនរី

យុ១៦ឆនំ េឈមះ

លីនី ែដលជកូនរបស់អនកមនបងគួរមនក់ កំពុងេរ នេនវ ិទយល័យមួយ។ មិតភ័ កនរៗ
ី របស់នងបន

ក់

សមពធេដមបីេចញេដរេលងទំងអស់គន េនៃថងបុណយសង រទី១៤ ែខកុមភៈ។ នងបនសួរេទមយរបស់

នង ែដលមិនដឹងចបស់អំពីៃថងបុណយសង រេនះេទ និងមយរបស់នង គន់ែត ពមននងបនិចបនួច...
’េនះគឺជវបបធម៌របស់ពួកអឺរប
ុ ៉ េទ’ នងក៏បន បែកកត ៉ េ

នងមិនមនសង រអីេទ

ប៉ុេ

យេលកេហតុផលជមួយមយរបស់នងថ

ប៉ុែន គន់ែតចង់េចញេដរេលងជមួយមិតរួមថនក់របស់នងេឈមះ

រី

ែត

័ េកមងមនក់េឈមះ គូេលន ែដលជកូនអនកមន និងបនសិក
ះ ែដលមនសង ររបស់គត់វយ
ជមួយគនផងែដរ។ រ ី

ឆងកត់

បនបញចុ ះបញចូ ល លីនី េទឲយគូេលន និងបនទប់មកពួកេគទំងអស់បន

ព នេ ជយចងរ េទសំ កកយេនខទមតូចៗ

ទុកលីនី និងគូេលន េដមបីរម
ួ េភទេ

យ

មមត់ទឹក បនទប់មករ ី

បនចកេចញ និង

ក់ថនំសំេរ ប និងងុយេដក េនកនុងទឹកដូង េហយឲយេទលីនីផឹក ។

េពលេនះែដរ លីនី បនទទួលរងកររួមេភទេ

យគូេលន...។ គូេលន បនទទួលេ គះថនក់ច ចរណ៍

ម

ផូវបនទប់ពីបនចកេចញពីកែនងេនះ។ លីនី បនធក់ខួនឈឺេនកនុងមនទីរេពទយមួយ និងេពលនង តឡប់

មកផទះវិញ ឪពុកមយរបស់នងបនមរណកល និងអីៗទំងអស់ែដលជេករមតករបស់នងគឺ តវបនេគ

លួចអស់ េ

67

យបងបូន

ច់ញតិ

មរយៈករែកងបនំឯក

រ។ លីនី មិនបនទទួលអីទំងអស់ នង

Kho, T. (2009). REGRET: Souvenir on St. Valentine’s Day, Roman. Amara publisher. Phnom Penh. Cambodia

៤២

បនកយេទជអនកបំេរក
 ឹបខ ៉ អូេខ

េអដស៍។»

េញ នេ គ ងេញ ន

ទីបញច ប់នងបនឆងេមេ គេអដស៍

និងជំងឺ

68

រូបភពទី៤៖ ផទះសំ

ក់ដំេឡងៃថជួលបនទប់

គមន៍ទិ ៃនកី ស

ញ់ឆនំ២០០៩ េនេខតបត់ដំបង

រូបភពទី៤ បនផល់ព័ត៌មនថ ពឹតិករណ៍មិនែមនមនេកតេឡងែតេនទី កងភនំេពញេទ េ
ប៉ុែនក៏េកតមនេឡងេនទី កងេខតបត់ដំបងែដរ។

េនៃថងេនះែដរ

69

យយុវវ ័យ

អតថបទបនពិព័ណ៌នថ៖

« កម

័ បនឲយផកមួយ ឬក៏វតថុអនុស វរយ
យុវវយ
ី ៍េផ ងៗេទសង ររបស់េគ ឬមួយក៏មិតភ័ ករបស់ពួកេគេន

ម

ិ ី េហយបនទប់មកពួកេគឈនេទដល់េទេដកេនផទះសំ
ដងវថ

័
ក់ ែដលភគេ ចនបំផុតគឺយុវវយ
និង

ជួល «េ កបទឹកឃមុំ» កនុងរយៈេពល១េម៉ ង ឬក៏ពីរេម៉ ងែតប៉ុេ

ះ េឡងដល់ពី១៥.០០០េរ ល េទ

សិស

ែដលមន

២០.០០០េរ ល។ យ៉ ង

ពិត បកដែមន

យុពី១៥-២០ឆនំ។
ក៏េ

មរយៈព័ត៌មនពីផទះសំ

យយុវជនមនក់បនទទួល

ក់ និងស

គរបនដំេឡងៃថ

គ ល់ថ ៃថងបុណយសង រគឺជឥទធិពលបរេទស

និងេកមង សីមួយចំនួនបនបត់បង់ ពហមចរយ
ី ៍របស់ពួកេគេនៃថងេនះែដរ។

េឃញមិតភ័ ករបស់គត់ េធសកមមភពដូេចនះ។ ចំែណកឯអនក គប់ គងផទះសំ

ថ េនៃថងទី១៤កុមភៈេនះ មនេភញ វេ ចន ចប់

គត់បន

ក់វ ិញ ពួកេគបននិយយ

ំងពី ពឹកេដមបីេ កបទឹកឃមំុមង និងអនក គប់ គងផទះសំ

បនផល់ព័ត៌មនថ តំៃលេឡងៃថេទបែត២ឆនំេនះេទ េនេពលែដលៃថងបុណយសង រមកដល់។» 70
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Kho, T. (2009). Op cit.
Bopea. (2009, Feb. 16). Guest-house room prices were raised to welcome the Valentine’s Day in 2009,
Battembang province. Koh Santhepheap. pp. 1-5.
70
Bopea. (2009, Feb. 16). Op cit. pp. 1-5
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៤៣

ក់

រូបភពទី៥៖ ផលប៉ះពល់ពីៃថងបុណយសង រេទេលវបបធម៌ែខមរ

បព័នធផ ពផ យកំពុងែតពយយមេលកកមពស់ចំេណះដឹង អំពីផលវ ិបកអវ ិជជមន

រូបភពទី៥បញ
ជ ក់ថ
ែដល

ញ់េនះ៖ «...អនុ

ចេកតមនេឡងទក់ទងេទនឹងសកមមភពផូវេភទ េនៃថងបុណយៃនេសចកី ស

បធនែផនកប៉ូលិសអន គមន៍ៃន កសួងម

៥០នក់ែដរ ែដលមក

ព នេ ជយចង និង

េ កយៃថងបុណយៃនេសចកី ស

បសរបស់ពួកេគ មិនមនករេ

េ

71

កេនះេទ

និងេ

ៃផទបនមន ប

ព ន ពះមុនីវង

សន៍ថ

យ៉ ងេ

័
ស់ក៏មនយុវវយ

ច

េដមបីប៉ុនប៉ងេធអតឃតខួនឯង មុន និង

ញ់។ ភគេ ចនៃនជនរងេ គះជយុវនរ ី ែដលបននិយយថ បី ឬក៏មិត

ម ះ តង់ជមួយនឹងពួកេគ េហយនិងជីវ ិតរបស់គត់មិនមនន័យរស់េនកនុង

តទឹកសមប់ខួនពីេល

ព នចូលេទកនុងទឹកទេន។

ពួកេគ តវបនជួយ សង់េ

យ

ម នីប៉ូលិសេនទីេនះ និងបនទប់មកម នីប៉ូលិស បនបញជូ នពួកគត់េទផទះវ ិញ។ គត់ក៏បនចងុលបងញ
ថ េនៃថងបុណយៃនេសចកី ស
េទះបីជមិនមនករសិក

និងេរ ង បេ

មេ

ក«

ញ់េនះម នីប៉ូលិសរបស់គត់បនចុះយុទធនករ២៤េម៉ ងកនុងមួយៃថង។»72

មួយចបស់

ស់ពីផលប៉ះពល់នូវៃថងបុណយសង រក៏េ

យ» េនះក៏បនចងុលបងញពីផលប៉ះពល់ែដល

យ អតថបទពីរបី

ចដឹងបនៃនេរ ងេសន

រួមេភទមុនេពលេរ បករេនៃថងបុណយសង រ។
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Kongkea, B. (2009, Feb. 15-21). Valentine’s Days Affects Khmer Culture. Cambodia Weekly. p. 12.
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៤៤

ករេបះពុមពផ ពផ យទំងេនះ
េនៃថងបុណយសង រេនះផងែដរ
សមភសន៍ ទំងអស់េជ ជក់ថ
ចំេ

មយុវវ ័យ។

VI. េសចកីសននិ

បនគំ ទករសិក

ែដលទទួល

គ ល់ ជងពក់ក

គឺជេរ ងធមម

ន និងអនុ

័
ល (៥៩,៨%) ៃនយុវវយ
ែដលបន

និងសិទិធរបស់បុគគលមនក់ៗចំេពះទំនក់ទំនងផូវេភទកនុង

សន៍

របកគំេហញៃនករសិក ែបបបរ ិមណវ ិស័យ

ចំេពះៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗ

េទេលករសិក ែបបគុណភពវ ិស័យេនឆនំ២០០៨

េនះបនផល់នូវព័ត៌មនបែនថមែបបបរ ិមណេទ ត
ែដលទទួល

័
មយុវវយ

វ ជវេទេលផូវេភទកនុងចំេ

គ ល់ថ យុវវ ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរ (ចំនួន ៤៥៨នក់) មិនយល់អំពី បវតិ

វ

ៃនៃថង

បុណយសង រេនះេទ។

បែហលជពីរភគបី (៦១,៦%) ៃនពួកេគបនដឹងែតមួយគត់គឺៃថងបុណយេនះមន

បភពមកពីវបបធម៌េ

កខងលិច ឬក៏ បេទសេនអឺរប
ុ ៉ ប៉ុែនជិតមួយភគបី (២៩,៧%) ៃនពួកេគបនែថង

ថ ពួកេគមិនដឹង ឬមួយក៏ផល់នូវព័ត៌មនយ៉ ងទូលំទូ
ជងពក់ក

យមួយថ (ពិភពេ

ក ឬមួយក៏មិនមនគំនិត)។

ល (៥២,២%) ៃនពួកេគបនគូសបញ
ជ ក់ថ ពួកេគបនដឹងឮពី បព័នធផ ពផ យ ករផ យ

ពណិជជកមម បតិទិន និងេផ ងៗ។ េពលេនះែដរ ជងមួយភគបី (៣៧,១%) ៃនពួកេគបនដឹង

មរយៈ

មិតភ័ កពួកេគ និង១០,៦ភគរយ ៃនពួកេគមិនបនដឹងអីទំងអស់អំពីៃថងបុណយសង រេនះេទ។ េ
រែតករយល់ ចឡំអំពី បវតិៃនៃថងបុណយសង រេនះេហយ
េលសៃថងេនះេដមបីរម
ួ េភទ។
េចទជសំណួរសំ ប់ករ

េហតុដូេចនះេហយ

ៃនករ

វ ជវ៖

ែដលនឹងមកដល់នេពលឆប់ៗខងមុខេនះែដរឬេទ?

បុណយសង រ

បនជយុវវ ័យមន ទពយសមបតិបងគួរយក

ករសិក េនះ តវបនេរ បចំែសងរកនូវចេមយ

េតយុវវ័យែដលមន ទពយសមបតិបងគួរេនទី កងភនំេពញ

េនកនុងលទធផល

យ

មនែផនកររួមេភទេនៃថងបុណយសង រ

១២,៤ភគរយៃនអនកផល់ចេមយទំងអស់ពួកេគរ ំពឹងថនឹង

ែដលនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ

សង របនេឆយថ ពួកេគរ ំពឹងថនឹង
េទបួនគូ មិនមនែផនកររួមេភទេ

និង១៤,៣ភគរយ

ចរួមេភទេនៃថង

ៃនយុវវ ័យែដលមនគូ

ចរួមេភទជមួយនឹងសង ររបស់ពួកេគេនៃថងេនះផងែដរ និងបី

យេ ប បស់េ

មអនម័យេទ។ ខណៈេនះែដរ ជងមួយភគបី

(៣៩,៥%) ៃនយុវវ ័យែដលមនគូសង រ ែដលបនអេងកត (ចំនួន ៣៨នក់) បនបញ
ជ ក់ថ

នឹងជេលក

ដំបូងេហយសំ ប់ពួកេគកនុងកររួមេភទ។ និងពីរភគបីេផ ងេទ ត (៦៦,៦%) ៃនយុវវ ័យជបុរស ែដលមន

គូសង រ (ចំនួន ២៥) នឹង

ក់សមពធ ឬក៏បងខំមិត សីរបស់ពួកេគ េដមបីរម
ួ េភទេ

េបមិត សីរបស់េគមិនយល់ សប។ និងយ៉ ងេ
ពួកេគរ ំពឹងថ នឹង

ចរួមេភទេ

យេ បវ ិធីេផ ងៗ បសិន

ស់៧ភគរយៃន យុវវ ័យជបុរស ែដលបនេឆយថ

ច

យ «បូក» េនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុនងេពលឆប់ៗខងមុខេនះ។
៤៥

េបេទះបីជជងពក់ក
េរ ងធមម

ល (៥៩,៨%) ៃនអនកផល់ចេមយទំងអស់បនចងុលបងញថ

និងជសិទិធរបស់បុគគលមនក់ៗកនុងករមនទំនក់ទំនងផូវេភទកនុងចំេ

ដូេចនះេហយទំនងជយល់ដឹងអំពីសុខភពបនពូជ
បឈមមុខនឹងផលវ ិបកៃន

អតឃត ករឆងជមងឺ

និងសុខភពផូវេភទ

និភ័យខពស់ ដូចជកររួមេភទេ

ឬក៏នរ

មនក់េនកនុង កម គ

បញផូវេភទេនកនុងរយៈេពលបីែខចុងេ កយេនះ។ ជងពក់ក

ឪពុកមយពួកេគ

ែតពួកេគ បែហលជេនែត

មផូវេភទ និងករឆងេមេ គេអដស៍ និងជមងឺេអដស៍

ឪពុកមយពួកេគ
ឬក៏នរ

មនក់េនកនុង កម គ

និងេហតុ
ច

យមិនមនករយល់ ពម ករប៉ុនប៉ងេធ

េភទេនៃថងបុណយសង រនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗ។ មយ៉ ងវ ិញេទ ត
បនេឆយថ

មយុវវ ័យ

ជ

បសិនេបពួកេគនឹង

ចរួម

បែហលជពីរភគបី (៦៣,៨%)

រពួកេគទំនងជមិនបនជែជកគនអំពី

ល (៥៣,៧%) ៃនពួកេគបនគិតថ

រពួកេគមិនដឹងថ

យុវវ ័យនឹង ប ពឹតអីខះេទេនៃថង

បុណយសង រ ែដលនឹងមកដល់កុងេពលឆប់
ន
ៗខងមុខេនះ។
- េសចកីែណនំមគគុេទសន៍បែនថមេទ តសំ ប់ករ
•

ភពចំបច់នឹងេធបនសំ ប់ករ

វ ជវអំពីបញេនះ

វ ជវអំពីឥទធិពលៃនវបបធម៌េ

កខងលិច

ចំេពះ

វបបធម៌ែខមរ។
-ចំេពះអនកដឹកនំកមមវ ិធី
•

បេងកនចំេណះដឹងេទេលបញពក់ព័នធេទនឹងទិ ៃនកី ស

ញ់េនះ និងបញសុខភពផូវ

េភទ និងសុខភពបនពូជជទូេទ ទស នៈេយនឌ័រ ដូចជ កររួមេភទេ
•

យមនករយល់

ពម និងសុវតថិភពផូវេភទ។

កមមវ ិធីសុខភពបនពូជ និងសុខភពផូវេភទ និងេមេ គេអដស៍កុងចំ
ន
េ

អន គមន៍ឲយចំេគលេ
ករសិក េនះ

មុននិងចំទិ ៃនកី ស

ែដល កមេគលេ

ញ់ េ

យេយងេទ

កំណត់គឺតំបន់េនទី កងនន

ទី កង និងទីរម
ួ េខតនន េនកនុង ពះ ជ

មយុវវ ័យគួរែត
មរបកគំេហញៃន
ែដលពួកេគនឹងេទ

ច កកមពុជ។

-ចំេពះ បព័នផ
ធ ពផ យ
•

-ចំេពះ

ករផ ពផ យព័ត៌មនពីរបកគំេហញៃនករសិក េនះមុន និងចំទិ ៃនកី ស

ញ់េនះ។

ជញធរែដនដី និងម នីប៉ូលស
ិ

•

ព ងឹងសុវតថិភពសំ ប់ៃថងេនះេទ

•

ផល់សុវតថិភព ២៤េម៉ ង េន
ទិ ៃនកី ស

មតំបន់េគលេ

ព នទំងពីរ

ញ់េនះ។

៤៦

ៃនលទធផលែដលបនរកេឃញ។

ព នេ ជយចងរ និង

ព ន ពះមុនីវង កនុងរងង់

-ចំេពះឪពុកមយ និង គបេ ង ន
•

ផល់ដំបូនមន មុន និងចំទិ ៃនកី ស

ញ់ អំពីសុខភពបនពូជ និងសុខភពផូវេភទ

និងេមេ គេអដស៍ និងជមងឺេអដស៍ េទកូនៗរបស់ពួកគត់ សិស នុសិស និងនិស ិតរបស់
ពួកគត់។ យ៉ ងេ
មនកូនេ

ច

ស់ក៏បននិយយេចញមក៖ «កុំនំេអដស៍ចូលផទះ!» « បយ័តនករ

យៃចដនយ!» «កុំេជ ជក់េទេលៃដគូរបស់អនកេពក» និង «កូនរក អភិរក បៃព

ណីែខមរផង!»។
•

ពយយមក

ងនូវទំនក់ទំនងេ

េភទ និងសុខភពបនពូជ។
•

តវយល់ដឹងនូវអី

យចំហជមួយនិងកូនៗជេរ ង ល់ៃថងអំពីសុខភពផូវ

ែដលកូនៗរបស់អនក និងកូនសិស របស់អនក នឹង ប ពឹតេនៃថងបុណយ
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10> RbsinebIGñknwgykRsIeTA bUk etIGñknwgeRbIeRsamGnam½yEdrrWeT?
☐)aT
☐eT
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☐eT
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