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ករពិចរ េឡើងវញិពីផលប៉ះពលៃ់ន 
េទសន្តរ្របេវសន៍ េទេលើឪពុកម្ត យវ័យចំ ស ់

 
ករណីសកិ អំពឃីុចំំនួនពីរ  

េនកនងុេខត្តបត់ដំបង ្របេទសកមពុជ 
 
 
 

គេ្រមងវភិគបញ្ហ អភវិឌ ន ៍(ADI) 
គណៈកមម ធកិរសហ្របតបិត្តកិរេដើមបកីមពុជ 

 
និង 

សកលវទិយល័យកលីហ្វញ៉ រដ្ឋ ន្់រ ្វ នសីុ់សកូ (UCSF) 
  
 
 
 
 
 

វិចឆិក ២០១១ 
 
 

ADI និង UCSF សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករជយួ គ្ំរទរបស់វទិយ ថ នអន្តរជតិដូ   
ស្រមបក់រសិក អំពី្រគួ រ និងករអភវិឌ ន ៍កនុងកិចចសហករ្រ វ្រជវេនះ
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េសចក្ដីែថ្លងអណំរគណុ 
 

 
របយករណ៍េនះ ្រតូវបនេរៀបចំេទបើងេ យ្រកុមករងរគំេ ងវភិគបញ្ហ អភិវឌ ន៍ (ADI) ៃន 
អងគករ គណៈកមម ធិករសហ្របតិបត្ដិករេដើមបីកមពុជ និង សិកខ កមៃនវគគជន់ខពស់របស់គំេ ង 
វភិគបញ្ហ  អភិវឌ ន៍ជំនន់ទី ៥។ 
 
្រកុម្រ វ្រជវសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះកររមួចំែណកពីសំ ក់េ ក 

្រ ្ដ ចរយ Zachary Zimmer ៃន កលវទិយល័យកលីហ្វ័រនី និង េ ក ្រ ្ដ ចរយ John 
Knodel មកពីមជឈមណ្ឌ ល សិក ្រ វ្រជវ្របជ ្រស្ដៃន កលវទិយល័យមីសីុេហគន។ 
កិចចសហករេនះ្រតូវ បនរមួចំែណកគំ្រទជថវកិពី   វទិយ ថ នអន្តរជតិ DOHA ស្រមប់ករ 
សិក អំពី្រគួ រ និងករអភិវឌ ន៍  ។ ្រកុមអនក្រ វ្រជវក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះ 
មច ស់ជំនួយៃនគំេ ងវភិគ បញ្ហ អភិវឌ ន៍ រមួមន DanChurchAid/Christian Aid, Trocaire, 

Broederlijk Delen (BD), Oxfam Hong Kong, Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) and 

Ecumenical Scholarships Program (ESP) ែដលបន ផ្ដល់ថវកិសំ ប់ករ្រ វ្រជវេនះ ។  
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មតិក 
 
 
 
 
សេងខប ៤ 

 

េសចក្តេីផ្តើម ៥ 

សំនរួ្រ វ្រជវ ៩ 

វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ ១០ 

 

លទធផល្រ វ្រជវ ១៤ 

ករេរៀបចំកររស់េនរបស់ឪពុកម្ត យ និងកូន ១៤ 

ផលបះ៉ពល់ៃនេទសន្តរ្របេវសនេ៍ទេលើសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យ ២៤ 

កិចចគ្ំរទគន ជសមភ រៈ និងថវកិ ៣០ 

ទំនកទំ់នងសងគមរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន ៣៦ 

ករែថទេំច ៣៩ 

សុខភព និងសុខុមលភពផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ត យ ៤១ 

 

េសចក្តសីននិ ្ឋ ន ៤៦ 

 

ឯក រេយង ៥២ 

 

អនក្រ វ្រជវ ៥៤ 
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សេងខប 
 
 

ករសិក ្រ វ្រជវេនះ ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ្រកមកិចចសហកររ ងគំេ ង ADI ជមួយ
សកលវទិយល័យកលីហ្វញ៉ រដ្ឋ ន់្រ ្វ ន់សីុសកូ មនបំណងេ ះ្រ យសំនួរចមបងចំនួនពីរ ៖ 
េតើករេធ្វើ េទសន្តរ ្របេវសន៍របស់កូនែដលេពញវយ័ បងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើសុខុមលភព
របស់ឪពុកម្ត យវយ័ ចំ ស់ ែដលពួកេគបន ល់ទុកេនទីជនបទេ យរេបៀប  និងេតើករេធ្វើ
េទសន្តរ្របេវសន៍េនះ បងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើកររបួរមួគន  រ ងមនុស ពីជំនន់មួយេទ
ជំនន់មួយេទៀតយ៉ងដូចេម្តច? ករ្រ វ្រជវ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងឃំុចំនួនពីរ ៃនេខត្តបត់ដំបង 
កនុងែខមិថុន និងកកក  ឆន ំ២០១០ េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តែបបបរមិណវស័ិយនិងគុណវស័ិយ។ 
ក្រមងសំនួរអេងកតមួយ ែដលបនេធ្វើករ កសួរេទេលើឪពុកម្ត យ ចំនួន ២៦៥នក់ ែដលមន

យុចេន្ល ះពី ៦០ឆន ំ េទ ៧០ឆន ំ ផ្តល់នូវព័ត៌មនអំពីអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប និងកូនរបស់ពួកេគ 
ចំនួន ១.២៦៨នក់។ បែនថមពីេនះេទៀត េគបនេធ្វើកិចចសមភ សន៍ចំនួន ៣០ េ យករសួរសំនួរេបើក 
េដើមបីពិនិតយ ម នបន្ត ជមួយសំ ករងៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមនវយ័ចំ ស់ ែដល
សកមមភពែបបេនះ បន បំេពញបែនថមនូវព័ត៌មនជេ្រចើនេទេលើទិននន័យេនះ។ 
 

ករសិក ្រ វ្រជវបនពិនិតយេមើលេទេលើផលវបិកៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ចំេពះ
ឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ចំ ស់ ទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំកររស់េនរបស់ឪពុកម្ត យនិងកូន 
ផលប៉ះពល់ ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េទេលើសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យ ករជួយគន ជ
សមភ រៈ និងជថវកិ ទំនក់ទំនងសងគម រ ងឪពុកម្ត យនិងកូន ករែថទំេច ្រពមទំងសុខភព និង 
សុខុមលភព ផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ត យ។ ករសិក េនះ បង្ហ ញជទូេទអំពីផលប៉ះពល់ជវជិជមន 
ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េទេលើសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់។ ចំណុច
េនះ ផ្តល់ នូវកិចចគំ្រទមួយចំនួនេទេលើេគលគំនិតថ “ករផ្ល ស់ប្តូរទំនក់ទំនងេនកនុង្រគួ រធំ” 
កំពុងេកើតមនេឡើង រ ងឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ និងកូន ែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េន
កនុង្របេទសកមពុជ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ កររបួរមួគន ពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយ រ ង
ឪពុកម្ត យ និងកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងកូនែដលមិនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េកើតេឡើងេន
កនុងបរបិទរមួមួយៃនភព្រកី្រក។ ្រគួ រែដលមនកូនតិច និង្រគួ រែដលទំនងនឹងមនទំហំកន់
ែតតូចេនេពលអនគត ចបងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើករ្រប្រស័យទក់ទងរ ងមនុស មួយ 
ជំនន់េទមនុស មួយជំនន់េទៀត។ 
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េសចក្តីេផ្តើម 

 
ករេធ្វើចលនរបស់មនុស ពីតំបន់ជនបទ េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ េទកន់តំបន់

ទី្រកុង និងឆ្លងកត់្រពំែដន ជពិេសសេដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ គឺជផលវបិកមួយៃនករអភិវឌ ន៍ 
និងដំេណើ រករសកលភវបូនីយកមម ែដលមិន ចេគចផុតបន។ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េដើមបី 
ែស្វងរកករងរ េធ្វើ្របេភទេនះ បនក្ល យេទជតថភពជក់ែស្តងមួយ ែដលកំពុងេកើតមនេឡើង
យ៉ងឆប់រហ័ស េនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ជេ្រចើន ប់បញចូ ល ្របេទសកមពុជផងែដរ (Chan, 

2008)។ េបើេទះជដូេចនះក្តី លកខណៈែដលបញ្ហ េនះបងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើសមជិក្រគួ រ 
ប់បញចូ ល កររបួរមួគន  រ ងសមជិក្រគួ រពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយេទៀត េនែតបន្តជបញ្ហ

មួយគួរឲយ កត់សមគ ល់ស្រមប់យកមកេធ្វើករពិភក ែវកែញក។ េវទិកអន្តរជតិ ែដលទក់ទង
េទនឹងបញ្ហ ករតសូ៊មតិ និង្របព័នធផ ព្វផ យច្រមុះ ក់មនទស នៈចំេពះករេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍ ថជករេធ្វើឲយ្រគួ រមនករចុះេខ យ និងនំឲយមនករបត់បង់កិចចគំ្រទែផនកេសដ្ឋកិចច 
កិចចគំ្រទសងគម និងកិចចគំ្រទផ្លូវចិត្ត ្រពមទំងករែថទំផទ ល់ខ្លួន ស្រមប់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័
ចំ ស់ េ យ រែតអវត្តមនរបស់កូន (Knodel et al, 2010)។ មនុស ចស់ ែដល្រតូវបនកូន
បន ល់ទុកឲយ ែថទំខ្លួនឯងេនកនុងតំបន់ជនបទ េ យ រែតកូនរបស់ពួកេគែដលេពញវយ័េធ្វើ
និរ្របេវសន៍ ក៏ជ បញ្ហ ទូេទ េនកនុងឯក ររបស់កមពុជផងែដរ។ 
 

ករសិក មួយរបស់វទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង ្រ វ្រជវេដើមបីអភិវឌ ន៍កមពុជ (CDRI) 
ែដល ទទួលបនមូលនិធិគំ្រទពីធនគរពិភពេ ក មនចំណងេជើងថ ករេបះជំ នេចញពី
ភព ្រកី្រក?  បនកំណត់ថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េដើមបីែស្វងរកករងរែដលទទួលបន្របក់
កៃ្រម គឺជចរន្តមួយដ៏សំខន់ ស្រមប់េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសុខុមលភពរបស់បុគគល។ េបើេទះជ 
ដូេចនះក្តី អនកសរេសររបយករណ៍ ក៏បនដក្រសង់អំពីករេធ្វើចលនរបស់្របជជនេចញពីតំបន់ 
ជនបទ ថជករជ្រមុញឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ្របជ ្រស្ត េឆព ះេទរកភពេរចរលិៃន្របភពៃនកិចច 
ករពរែបប្របៃពណី ចំេពះមនុស ចស់ែដលកំពុងរស់េនកនុងតំបន់ទំងេនះេនេឡើយ (FitzGerald 

et al, 2007)។ ករសិក ្រ វ្រជវមួយេទៀត របស់ CDRI ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ្រកមកិចចសហករ 
ជមួយធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ បនដក្រសង់ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ថជករពេន្ល នចំេពះករេធ្វើ 
ឲយមនអេសថរភពេទេលើតំបន់ជនបទ៖ “ខណៈេពលែដលបុរស្រស្តីវយ័េកមង ែដលមន 
កយសមបទរងឹមំ ចកេចញពីភូមិរបស់ពួកេគម្តងមួយៗ េ យបន ល់ទុកនូវមនុស ចស់ និង 
កុមរតូចៗ ្រពមទំងជន្រកី្រកឲយេនែថទំែ្រសចមក រ” (Murshid, 2007)។ និយយឲយខ្លី េសចក្តីែថ្លង 
ទំងេនះបងកប់អតថន័យថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនែដលជមនុស េពញវយ័ េចញពីផទះ 
ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ េនកនុងតំបន់ជនបទៃន្របេទសកមពុជ មនសក្ត នុពលកនុងករបង្អ ក់ដំេណើ រ 
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ករ និងេធ្វើឲយេរចរលិនូវគុណតៃម្ល និងនិយម ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើង ្រពមទំងទទួលបនករ 
េគរពជយូរយរ ស់មកេហើយ ែដលគុណតៃម្ល និងនិយមទំងេនះ បនព្រងឹងេទេលើ្រគួ រ 
និងកររក ឲយមននូវកររបួរមួសមជិក្រគួ រពីមួយជំនន់េទមួយជំនន់េទៀត។ របូភពអវជិជមន 
ទំងេនះ ្រសបេទនឹងទល្ហីករទូលំទូ យមួយ ែដលពិនិតយេមើលេទេលើដំេណើ រករទូេទៃនករ 
អភិវឌ ន៍ (ែដលកំេណើ នៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់) ថេធ្វើឲយមនករចុះ 
េខ យចំេពះ្រគួ រធំ និងមុខងររបស់  កនុងលកខណៈជ្របភពមួយែដលផ្តល់ករគំ្រទចំេពះ 
មនុស ចស់ (Aboderin, 2004; Hendricks and Yoon, 2006; Hermalin et al, 2003)។ 
 

្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ មនទស នវស័ិយេ យែឡកមួយចំនួន ែដលពិនិតយេមើលេទ
េលើផលប៉ះពល់ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ចំេពះ្រគួ រេនកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ កនុង
លកខណៈមួយែដលមិនសូវមនភពអវជិជមន។ ភគេ្រចើនេនកនុងឯក រេនះ ករេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍ ្រតូវបន េគេមើលេឃើញ ថជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្ត្រគួ រ កនុងករេធ្វើឲយមន និភ័យ
េផ ងគន  ស្រមប់្រគួ រ និងករផ្តល់្របេយជន៍ស្រមប់សមជិក្រគួ រែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
និង សមជិកែដលមិនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ប់បញចូ លឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ ែដលភគេ្រចើនបន្ត 
រស់េនកែន្លងេដើមរបស់គត់ (Cai, 2003; Stark and Bloom, 1985; Stark and Lucas, 1988; 

Vanwey, 2004)។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ឯក រេនះភគេ្រចើនមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើតំបន់ទី្រកុង និង 
ែស្តងេចញពីទស នវស័ិយរបស់ជនេទសន្តរ្របេវសន៍។ េបើេទះបីជេនេពលែដលសមជិក្រគួ រ 
មួយចំនួនែដលពំុែមនជជនេទសន្តរ្របេវសន៍ ្រតូវបនេគយកមកពិចរ ក៏េ យ មនករសិក  
តិចតួច ែដលេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់ជក់ ក់អំពីផលប៉ះពល់េទេលើឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ 
ចំ ស់។ បែនថមពីេនះេទៀត ករេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់ៃនករសិក ្រ វ្រជវទំងេនះ ភគេ្រចើន 
េផ្ត តេទេលើែតសញញ ណ ស្រមប់បំ ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចច េ្រចើនជងក្រមងេពញេលញៃនកិចចគំ្រទ 
ែដលកូនផ្តល់ជូនចំេពះឪពុកម្ត យ ែដល ប់បញចូ លករ្រប្រស័យទក់ទងសងគម ករផ្តល់ជំនួយ 
េនកនុងកររស់េន្របចំៃថង និងករែថទំសុខភព។ 
 

ទស នវស័ិយមួយែដលពិចរ េទេលើក្រមងៃនផលប៉ះពល់មួយចំនួន និង េផ្ត តយក
ចិត្តទុក ក់ទូលំទូ យជងេនះេទេលើរេបៀបែដលទំនក់ទំនង និងរចនសមព័នធ្រគួ រមន
ករផ្ល ស់ប្តូរ ខណៈេពលែដលសងគមងកេចញពីវស័ិយកសិកមម េទឧស ហកមមនិងបនទ ប់មក េបះ 
ជំ នចូលេទកនុងទ្រមង់េ្រកយឧស ហកមមគឺជទស នវស័ិយែដលសំេ ចំេពះ “ករផ្ល ស់ប្តូរ 
្រគួ រធំ” (Knodel et al, 2010; Litwak, 1960, 1987; Smith, 1998)។ ជំនួសឲយករែដល
ករអភិវឌ ន៍នំឲយ ឈនេទរកករបញច ប់ទំនក់ទំនង្រគួ រធំ វត្តមនៃនទ្រមង់ែដល្រតូវបន
ផ្ល ស់ប្តូរ មនលកខណៈ ្រសបេទនឹង ថ នភពែដលកំពុងែ្រប្របួល។ េយង មទស នៈេនះ និង

្រស័យេ យភព រកីចេ្រមើនៃនបេចចកវទិយ ជពិេសសទក់ទងេទនឹងមេធយបយេធ្វើដំេណើ រករ 
និងករ្រប្រស័យ ទក់ទង បនអនុញញ តឲយសមជិក្រគួ រ រក ទំនក់ទំនងជិតសនិទធ និងបំេពញ
ករទទួលខុស្រតូវ មួយចំនួន (េបើេទះបីជមិនបនទំងអស់ក៏េ យ) ស្រមប់គន េទវញិេទមក 
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ប់បញចូ លកតព្វកិចច ចំេពះឪពុកម្ត យមនវយ័ចំ ស់ ែដលកលពីមុន ្រតូវករឲយរស់េនកែន្លង
ែកបរគន ។ មកទល់ នឹងេពលេនះ េគលគំនិតៃន “ករផ្ល ស់ប្តូរ្រគួ រធំ” ្រតូវបនយកមកពិភក
ភគេ្រចើនេនកនុង បរបិទរបស់្របេទសេ កខងលិច ែដលមនក្រមិតេសដ្ឋកិចចខពស់ ជពិេសស 
េនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ។ យ៉ង មិុញ វធីិែដលេគ ចបំេពញរចនសមព័នធ្រគួ រសំខន់ៗ េន
កនុងរយៈចមង យ ភូមិ ្រស្តមួយ និងវ ិ លភពែដលេគ ចរក បននូវរចនសមព័នធ្រគួ រ
ទំងេនះ កនុងករពិនិតយេមើលេទេលើគុណតៃម្លរបស់សងគមមួយ ែដលកំពុងមនករែ្រប្របួល គឺសថិត
េនកនុងបរបិទៃន ្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ (Knodel et al, 2010)។ 
 

្របេទសកមពុជ ែដលជទីកែន្លងៃនករ្រ វ្រជវបចចុបបនន ផ្តល់នូវករណីមួយែដលមន
លកខណៈគួរ ឲយចប់ រមមណ៍ជពិេសស េដើមបីសិក េទេលើផលវបិកៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េទេលើជីវតិ រស់េនរបស់្រគួ រ។ ្របេទសកមពុជ ធ្ល ប់បនជួប្របទះករេធ្វើចលន្របជ ្រស្ត
ទូទំង្របេទស កនុងអំឡុងសម័យែខមរ្រកហម និងេ្រកយសម័យែខមរ្រកហម ែដលប ្ត លឲយ
្របជជនមួយចំនួនធំ េធ្វើករ ំងទីលំេនេឡើងវញិ េនកនុងតំបន់ទី្រកុង និងតំបន់ជនបទ។ ករេធ្វើ
េទសន្តរ្របេវសន៍ទំងេនះ បនបញច ប់េនចុងទសវត ឆន ំ១៩៩០ ជមួយនឹងករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តរបស់
ជនេភៀសខ្លួនកមពុជ ប់ពន់នក់ពី្រពំែដន្របេទសៃថ និងករែដលរ ្ឋ ភិបលបន្រគប់្រគងេទេលើ 
បនទ យចុងេ្រកយរបស់ែខមរ្រកហម។ ខណៈេពលែដលករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េ យ របញ្ហ
ជេម្ល ះ បនមនភពសងប់ ង ត់េទវញិ ករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចច និងសងគម បនផ្តល់នូវកម្ល ំងចលករ
មួយ ចំេពះករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ែដលមនករជ្រមុញពីទីផ រ េ យចកេចញពីតំបន់ជនបទ 
េទកន់តំបន់ទី្រកុងជពិេសស គឺ ជធនីភនំេពញ និងឆ្លងកត់្រពំែដនអន្តរជតិ ជពិេសស គឺករឆ្លង
កត់្រពំែដនេទ ្របេទសៃថ។ េនកនុងទសវត ឆន ំ១៩៩០ កនុងអំឡុងេពលែដល្របេទសកមពុជសថិត
េនកនុងសម័យអន្តរកល េដើមបីេបះជំ នេឆព ះេទរកេសដ្ឋកិចចទីផ រេបើកចំហមួយ បនេធ្វើឲយមន
ករេកើនេឡើង យ៉ងឆប់រហ័សនូវឧស ហកមមកត់េដរ កររកីចេ្រមើនេនកនុងវស័ិយេទសចរណ៍ និង 
សំណង់ ្រពមទំងករេធ្វើសមហរណកមមជេ្រចើនេទៀត ជមួយទីផ រតំបន់ និងទីផ រសកល។ 
ករអភិវឌ ន៍ ទំងេនះ បនបេងកើតឲយមននូវត្រមូវករពលកមមជេ្រចើន ែដលមនករស្រមបស្រមួល
ពីករព្រងីក ប ្ត ញទំនក់ទំនង និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ មនក ្ត
ជេ្រចើន ែដលបនេលើកទឹកចិត្តឲយ្របជជនវយ័េកមងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ចកេចញពី្រគួ ររបស់
ពួកេគ េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ។ ក ្ត ទំងេនះរមួមន ករេកើនេឡើងយ៉ងឆប់រហ័សនូវចំនួន
្របជជន ផលិតភពកសិកមមមនក្រមិតទប ប ជ័យជបន្តបនទ ប់េនកនុងករបងកបេងកើនផល ែដល
ប ្ត ល មកពីេ្រគះ ងំសងួត និងទឹកជំនន់ កនុងអំឡុងឆន ំ២០០០/២០០៥ ករធ្ល ក់ចុះយ៉ងឆប់
រហ័សនូវ ធនធនធមមជតិ ករបត់បង់លទធភពទទួលបនធនធនធមមជតិលកខណៈ្របៃពណី និង
កង្វះ ឧស ហកមមេនកនុងតំបន់ជនបទ (Murshid, 2007; FitzGerald et al, 2007; Analyzing 

Development Issues, 2005; Ang et al, 2007; Ballard, 2007; Lim, 2008)។ 
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ករសិក ្រ វ្រជវរបស់ CDRI ែដលមនចំណងេជើងថ ករេបះជំ នេចញពីភព
្រកី្រក? បនកំណត់ថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េដើមបីែស្វងរកករងរ គឺជចរន្តមួយដ៏សំខន់ 
ស្រមប់េធ្វើឲយ ្របេសើរេឡើងនូវសុខុមលភពរបស់្រគួ រ និងសហគមន៍។ ្រសបេពលជមួយគន
េនះែដរ ករសិក ្រ វ្រជវបនទញករ្របុង្របយ័តនថ េទសន្តរ្របេវសន៍ពំុែមនជដំេ ះ
្រ យឆប់ រហ័សមួយ េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រកេឡើយ ្រស័យេ យផលប៉ះពល់របស់ ែតង
មនករែ្រប្របួល និងមនរយៈេពលខ្លី (FitzGerald et al, 2007)។ ករសិក ្រ វ្រជវែដល
្រតូវបនេធ្វើេឡើង កនុងលកខណៈជែផនកមួយៃន ករប៉ន់្របមណែបបចូលរមួេទេលើភព្រកី្រក របស់
្របជពលរដ្ឋ ែដលរស់េនជំុវញិបឹងទេន្ល ប  របស់ CDRI បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ ឥទធិពលរបស់
េទសន្តរ្របេវសន៍េទេលើសុខុមលភពរបស់្រគួ រ មនលកខណៈច្រមុះ។ លំហូរៃនករេផទរ

ច់្របក់ពី ្របភពដៃទេទៀត េ្រកពីករងរជកមមករកត់េដរ ្រតូវបនចត់ទុកថ ពំុមនេសថរភព 
និងមិន ច ពយករណ៍ទុកជមុនបន (Murshid, 2007)។ ករសិក របស់ Chan ទូទំង្របេទស
េទេលើករេធ្វើ េទសន្តរ្របេវសន៍េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ (២០០៩) បនទញេសចក្តីសននិ ្ឋ នថ 
្របេយជន៍ែដល ទទួលបនពីករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ មនចំនួនេ្រចើនជង
ករចំ យ។ ករសិក របស់គេ្រមងវភិគបញ្ហ អភិវឌ ន៍ ែដលមនចំណងេជើងថ ផលប៉ះពល់
ៃនឧស ហកមមកត់េដរ េទេលើជីវភពរស់េនកនុងតំបន់ជនបទ (២០០៥) បនបង្ហ ញអំពី

រៈសំខន់ៃនករងរេ ងច្រកកត់េដរ េនកនុងជីវតិរស់េនរបស់្រគួ រែដល្របកបរបរេធ្វើែ្រស 
េនកនុងេខត្តៃ្រពែវង។ យ៉ង មិុញ ្របក់ែដលបនេផញើជូន្រគួ រ ជទូេទ ែតង្រតូវបនចំ យ 
េដើមបីគំ្រទចំេពះៃថ្ល ជីវភពរស់េន្របចំៃថង ជជងករចប់េផ្តើមេធ្វើមុខជំនួញខន តតូច។ ដូេចនះ 
ជីវភពរស់េនតំបន់ ជនបទ ទទួលបននិរន្តរភព េ យ រឧស ហកមមកត់េដរ េបើេទះបីជ
ពំុមនករផ្ល ស់ប្តូរ ក៏េ យ។ ករសិក ្រ វ្រជវមួយ របស់ CDRI ែដលមនមូល ្ឋ នែផ្អក
េលើករអេងកតសងគម េសដ្ឋកិចចកមពុជ ឆន ំ២០០៧ ែដលតំ ងឲយ្របេទសទំងមូល បនរកេឃើញថ 
្របក់ែដលេផញើេទ ឲយ្រគួ រ មនផលប៉ះពល់ធំេធងេទេលើករកត់បនថយភពធងន់ធងរៃនភព្រកី្រក 
ជងករកត់ បនថយសមម្រតៃនជន្រកី្រក (Tong, 2010)។ េបើេទះបីជករសិក ្រ វ្រជវ
ទំងេនះ ផ្តល់នូវទិដ្ឋភពមួយចំនួន អំពីឥទធិពលៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េទេលើសុខុមលភព
របស់្រគួ រ ក៏េ យ ភគេ្រចើនេគេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់េទេលើបញ្ហ េសដ្ឋកិចចែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យពំុ
មនករេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់ជក់ ក់េទេលើឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំណស់េឡើយ។ 
 

ករអេងកត ឆន ំ២០០៤ របស់កមពុជេទេលើមនុស ចស់ បនបង្ហ ញអំពីធតុសំខន់ៗមួយ
ចំនួនៃន ជីវតិ្រគួ រកមពុជ ទក់ទងេទនឹងបញ្ហ េទសន្តរ្របេវសន៍ (Knodel et al, 2005)។ ដូចគន
េទនឹង ្របេទសភគេ្រចើនេនកនុងពិភពេ កែដរ ្រគួ រេនកនុង្របេទសកមពុជ មន្របៃពណីផ្តល់
ករ ទទួលខុស្រតូវបឋមចំេពះមនុស ចស់។ ដូេចនះ្រគួ រពំុែមន្រតឹមែតមនករទទួលខុស្រតូវ
កនុងករផ្តល់កិចចគំ្រទជសមភ រៈ ស្រមប់សមជិក្រគួ រែដលជមនុស ចស់បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត 
្រគួ រក៏ ្រតូវផ្តល់ជំនួយមួយចំនួនែដលទក់ទងេទនឹងមុខងរសុខភពផងែដរ ប់បញចូ លករផ្តល់
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ជំនួយ ចំបច់ ែដលពក់ព័នធេទនឹងសកមមភពជីវតិរស់េន្របចំៃថង។ កិចចគំ្រទែបបេនះ  មន រៈ
សំខន់ជពិេសស ចំេពះមនុស ចស់ែដលមនភពទន់េខ យ។ េ យេយងេទ មភពចំបច់
ចំេពះ កររស់េនែកបរគន  េដើមបីចូលរមួេនកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងពីជំនន់មួយេទជំនន់
មួយេទៀត ជពិេសសគឺ ករផ្ល ស់ប្តូរែដលទក់ទងេទនឹងេសចក្តី្រតូវកររបូវន័្ត្របចំៃថង ករេរៀបចំ
កររស់េន គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃន្របព័នធគំ្រទ្រគួ រ។ ករអេងកតឆន ំ២០០៤ របស់កមពុជេទេលើ
មនុស ចស់ បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ េសទើរែតពក់ក ្ត លៃន្របជជនែដលមន យុចប់ពី៦០ឆន ំ
េឡើងេទ េនកនុង្របេទសកមពុជ យ៉ងេ ច ស់មនកូនមន ក់រស់េនេ្រកេខត្តរបស់ពួកេគ។ 
្រសបេពលជមួយគន េនះ មនុស ចស់កនុងវយ័េនះេ្រចើនជង៨០% ក៏មនកូនមន ក់រស់េនែកបរពួកេគ
ផងែដរ (Zimmer et al, 2008)។ ចំនុចេនះបង្ហ ញឲយដឹង អំពីលទធភពកនុងករែដល ចមន ករ
្រប្រស័យទក់ទងសមុគ ម ញមួយចំនួនកនុងចំេ ម និងរ ងកូន និងឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ 
ទក់ទងេទនឹងកិចចគំ្រទ្របេភទេផ ងៗគន ។ កនុងេនះ ប់បញចូ លកិចចគំ្រទែផនកកយសមបទ ែដល 
ត្រមូវឲយមនកររស់េនែកបរគន  និងកិចចគំ្រទសមភ រៈ (ែដលមិនចំបច់ត្រមូវឲយរស់េនែកបរគន )។ 
ករពិនិតយេមើលថេតើមន ឬ គម នករធ្ល ក់ចុះៃនកិចចគំ្រទពក់ព័នធ គឺជបញ្ហ មួយដ៏សំខន់ បុ៉ែន្ត 
មិនទន់្រតូវបនពិនិតយឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេនេឡើយ។  

 

សំនរួ្រ វ្រជវ 
 

សំនួរចមបងៗែដល្រតូវបនេ ះ្រ យេនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេនះ រមួមនដូចជ ៖ េតើ 
ករេធ្វើ េទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនែដលេពញវយ័ បងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើសុខុមលភពរបស់ 
ឪពុក ម្ត យវយ័ចំ ស់ េនតំបន់ជនបទ ែដលពួកេគបន ល់ទុកេនទីជនបទេ យរេបៀប  
និងេតើ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនះ បងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើកររបួរមួគន  រ ងមនុស ពីជំនន់ 
មួយ េទជំនន់មួយេទៀត យ៉ងដូចេម្តច? ជក់ ក់ជងេនះេទៀត ករសិក ្រ វ្រជវមនបំណង 
ពិនិតយេមើល ថេតើករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនេពញវយ័ នំឲយឈនេទរកករេបះបង់ និង 
ករមិនយកចិត្តទុក ក់ចំេពះឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ចំ ស់ែដរឬេទ ថេតើ្របេភទៃនករ 
្រប្រស័យទក់ទង រ ងជំនន់មួយេទជំនន់មួយេទៀត មនភពខុសែប្លកពីគន ែដរឬេទ ្រស័យ 
េទ មទីកែន្លងរស់េនរបស់កូន ថេតើជនេទសន្តរ្របេវសន៍ និងឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគរក ទំនក់ 
ទំនងសងគមែដរឬេទ ថេតើតុលយភពៃនករផ្ល ស់ប្តូរសមភ រៈេទវញិេទមក កនុងរយៈេពលៃនករ 
រស់េនែបកគន ផ្តល់្របេយជន៍េទខងឪពុកម្ត យ ឬកូន និងថេតើករែថទំកូនរបស់ជនេទសន្តរ 
្របេវសន៍ គឺជបនទុករបស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ែដរឬេទ។ 
 



 
 10 

វធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវ 
 

ករសិក ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងឃំុចំនួនពីរ ៃនេខត្តបត់ដំបង កនុងែខមិថុន និង ែខកកក  
ឆន ំ២០១០ េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្តែបបបរមិណវស័ិយ និងគុណវស័ិយ។ េខត្តបត់ដំបង មន 
្រពំ្របទល់ភគខងលិច ជប់នឹង្របេទសៃថ និងេខត្តៃប៉លិន និងជេខត្តមួយែដល្រតូវបនេគដឹងថ 
បនផ្តល់ពលករជេ្រចើនេទ្របេទសៃថ និងេខត្តដៃទេទៀត េនកនុង្របេទសកមពុជ ជពិេសស 
ចប់ ំងពីចុងទសវត ឆន ំ១៩៩០។ ទិននន័យបរមិណវស័ិយទទួលបនពីករអេងកតមនេគលបំណង 
ចបស់ ស់មួយែដលបនេធ្វើេទេលើអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ២៦៥នក់ ែដលមន យុចេន្ល ះពី 
៦០ឆន ំ េទ ៧០ឆន ំ និងកូនរបស់ពួកេគចំនួន ១.២៦៨នក់។ ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីករអេងកត 
េនះ ្រតូវបនបំេពញបែនថមេ យទិននន័យែបបគុណវស័ិយ ែដលទទួលបនពីកិចចសមភ សន៍ចំនួន 
៣០ េ យករសួរសំនួរេបើក េដើមបីពិនិតយ ម នបន្តជមួយសំ ករងៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ែដលមនវយ័ចំ ស់។ 
 

េខត្តៃន្របេទសកមពុជ ្រតូវបនែបងែចករចនសមព័នធរដ្ឋបលជ្រសុក ែដលេនកនុង្រសុក
នីមួយៗ រមួមនឃំុជេ្រចើន។ េខត្តបត់ដំបង មន្រសុកចំនួន ១៣ េហើយករសិក ្រ វ្រជវ បន
េធ្វើេឡើង េនឃំុចំនួនពីរ កនុង្រសុកចំនួនពីរ ៃនចំនួន្រសុកសរបុ។ ឃំុទី១ ែដលករសិក ្រ វ្រជវ
្រតូវបន េធ្វើេឡើងមនេឈម ះថ ឃំុែ្រតង ែដលជឃំុមួយកនុងចំេ មឃំុចំនួន៤ េនកនុង្រសុក
រតនៈមណ្ឌ ល។ ឃំុេនះ មនទី ំងសថិតេនភគខងលិចៃនេខត្ត និងសថិតេនែកបរ (បុ៉ែន្ត ពំុែមនសថិត
េន ម បេ ្ត យ) ្រពំែដន្របេទសៃថ។ ផ្លូវជតិេលខ ៦៧ ែដលជផ្លូវដ៏ធំមួយែដលភជ ប់ទីរមួេខត្ត
បត់ដំបង និងទីរមួេខត្តៃប៉លិន ក៏ឆ្លងកត់ឃំុេនះែដរ។ េនេពលេធ្វើជំេរឿនឆន ំ២០០៨ ឃំុែ្រតង 
មន្របជជន ចំនួន ១២.៤១០នក់ និង ២.៥៣៤្រគួ រ។ ឃំុទី២ ែដលករសិក ្រ វ្រជវ្រតូវបន
េធ្វើេឡើងមន េឈម ះថ ឃំុ ឡុស ែដលជឃំុមួយកនុងចំេ មឃំុទំង១១ េនកនុង្រសុក
េមងឬស ី។ ឃំុេនះ មនទី ំងសថិតេនភគ េគនយ៍ៃនេខត្ត និងសថិតេនែកបរផ្លូវជតិេលខ៥ ែដល
ជផ្លូវដ៏ធំមួយ ែដល តសនធឹងពីភគខងេជើងេទភគខងតបូង េ យឆ្លងកត់េខត្តេនះ និង
ភជ ប់ទីរមួេខត្តបត់ដំបង េទនឹង ជធនីភនំេពញ។ ឃំុ ឡុស ក៏សថិតេនែកបរេខត្តេពធិ៍ ត់
ផងែដរ។ េនេពលេធ្វើជំេរឿន ឆន ំ២០០៨ ឃំុេនះ មន្រគួ រចំនួន ១.៧៦៥្រគួ រ និងមន្របជជន
រស់េនចំនួន ៨.៥០៩នក់ (របូភពទី១)។ 
 

ឃំុ្រតូវបនបន្តែបងែចកជភូមិ ែដលសំ ក្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសពីភូមិទំងេនះ។ ភូមិ្រតូវ
បន េ្រជើសេរ ើសកនុងេគលបំណងជក់ ក់ េ យែផ្អកេលើករ្រចបច់បញចូ លគន នូវក ្ត មួយចំនួន
ដូចជ លទធភពកនុងករេធ្វើដំេណើ រេនកនុងរដូវវស  េនេពលែដលកិចចសមភ សន៍្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
ភពងយ ្រសួលកនុងករប៉ន់្របមណេទេលើក្រមងសំ ក និង គំ តភូមិ ្រស្តមួយចំនួនរ ង
ភូមិ។ ក្រមងសំ កមនទ្រមង់ជករចុះបញជ ី្រគួ រ ែដល្រតូវបនរក ទុកេនឯករយិល័យ
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នគរបលឃំុ។ ករចុះបញជ ីទំងេនះ រមួមន េឈម ះ េភទ ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត និង ថ នភព ពហ៍
ពិពហ៍របស់ សមជិក្រគប់របូ របស់្រគួ រទំងអស់ េនកនុងភូមិ។ ឃំុែ្រតង មនភូមិចំនួន ៨ ែដល
កនុងចំេ មេនះ មនភូមិចំនួន៥ ្រតវូបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបីេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ។ ឃំុ ឡុស 
មនភូមិ ចំនួន៩ និងដូចគន េទនឹងឃំុែ្រតងែដរ គឺភូមិចំនួន៥ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបីេធ្វើករ
សិក ្រ វ្រជវ។ ភូមិចំនួន២បែនថមេទៀត េនកនុងឃំុ ឡុស ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកនុងករ

កលបង ៃនករសិក ្រ វ្រជវ។ 
 

របូភពទី១ ៖ ែផនទីៃនកែន្លងេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ កនុងេខត្តបត់ដំបង  

 
 

ករសិក បចចុបបនន បនេ្រជើសេរ ើស្រគួ រែដលរមួមន បុគគលែដលេកើតេនចេន្ល ះ ឆន ំ
១៩៤០ និង ឆន ំ១៩៥០ ពីឯក រចុះបញជ ី្រគួ រ និង បនែស្វងរកេធ្វើករសមភ សន៍សមជិកមន ក់
ពី្រគួ រ នីមួយៗែដលមនមនុស កនុងវយ័េនះ។ បញជ ី យនម្របជជនែដលបនេកើតេនកនុង
ចេន្ល ះេពលេនះ ្រតូវបនេមភូមិនីមួយៗេធ្វើករេផទ ងផទ ត់ េហើយអនកែដលបនចកេចញេទរស់េន
កែន្លងេផ ង ឬ ្ល ប់ ្រតូវបនលុបេចញពីបញជ ី។ េមភូមិក៏បនបែនថមព័ត៌មនអំពី្របជជនមករស់េន
ថមី ែដលពំុ មនេនកនុងបញជ ីផងែដរ។ កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើ រករេផទ ងផទ ត់ជមួយេមភូមិ ែផនទី
ចំណុច្រតូវបនេរៀបចំ េដើមបីកំណត់អត្តសញញ ណេទេលើ្រគួ រជក់ ក់ ែដលអនកផ្តល់ករ
េឆ្លើយតបរស់េន។ បនទ ប់មក អនកេធ្វើសមភ សន៍េធ្វើដំេណើ រេទ មភូមិនន និង ែបងែចកេទ ម
្រគួ រែដលមន ល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសប េដើមបីេធ្វើកិចចសមភ សន៍។ កនុងករណីមនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ែដលមនល័កខខ័ណ្ឌ  សម្រសបេលើសពីមន ក់ ករេ្រជើសេរ ើសឥតេ្រព ងទុកមួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
េដើមបីសេ្រមចេទេលើ អនកែដល្រតូវេធ្វើសមភ សន៍។ 
 

ពំុមនករបដិេសធេឡើយ ្រស័យេ យបុគគល្រគប់របូែដល្រតូវបនទក់ទង សុទធសឹងែត
បនផ្តល់កិចចសមភ សន៍។ ្របសិនេបើអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបមិនទំេនរ អនកេធ្វើសមភ សន៍បនខិតខំទក់ទង 

ឃំុែ្រតង ឃំុ ឡុស 

្រសុករតនមណ្ឌ ល 
្រសុកេមងឬស  ី
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េដើមបីជួបជមួយពួកេគេនៃថងដៃទេទៀត ឬេនេពលេ្រកយ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី អនកផ្តល់ករ 
េឆ្លើយតបែដល មនល័កខខ័ណ្ឌ សម្រសបមួយចំនួនមិនទំេនរេឡើយ េនេពលែដលអនកេធ្វើសមភ សន៍
បនចុះេទជួប ពួកេគ ជញឹកញប់ េ យ រែតពួកេគជប់រវល់េធ្វើករងរេនឯែ្រសចមក រ។ អ្រ
េឆ្លើយតបមនចំនួន ៨០%។ កិចចសមភ សន៍េនកនុងករអេងកតេនះ ្រតូវបនបញច ប់រចួ ល់កនុងរយៈេពល 
៥ៃថង េនកនុង ែខមិថុន ឆន ំ២០១០។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបទំង ២៦៥នក់ ែដល្រតូវបនសមភ សន៍ 
េសទើរែតមន ចំនួនេសមើគន រ ងឃំុទំងពីរ ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសយកមកេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ 
កនុងេនះមន អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ១៣១នក់ មកពីឃំុែ្រតង និងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន 
១៣៤ មកពីឃំុ ឡុស។ 
 

េនកនុងែខកកក  ឆន ំ២០១០ អនក្រ វ្រជវបន្រតឡប់មកឃំុែ្រតង និងឃំុ ឡុសវញិ េដើមបី
េធ្វើកិចចសមភ សន៍េ យករសួរសំនួរេបើក។ សរបុមក កិចចសមភ សន៍្រតូវបនបញច ប់េ យេជគជ័យ 
ជមួយអនុក្រមងែដលមនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ៣០នក់ និងម្រន្តីឃំុ ចំនួន ២នក់។ កិចច 
សមភ សន៍នីមួយៗមនរយៈេពលជមធយម្របមណ ១េម៉ង។ េគលបំណងៃនកិចចសមភ សន៍ ទំងេនះ 
គឺេដើមបីអនុញញ តឲយផ្តល់ករេឆ្លើយតបេធ្វើករពណ៌ន េ យេ្របើ្របស់ពកយេពចន៍ផទ ល់ខ្លួនរបស់ 
ពួកេគ អំពីទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគ ជមួយកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និង កូនែដលមិនេធ្វើ 
េទសន្តរ្របេវសន៍។ ធមមជតិៃនកិចចសមភ សន៍េ យករ កសួរសំនួរេបើកែបបេនះ ផ្តល់នូវព័ត៌មន 
បែនថមសំខន់ៗមួយចំនួន ដល់ទិននន័យ ែដលទទួលបន មរយៈក្រមងសំនួរអេងកត។ ដូេចនះ 
ករវភិគរមួេទេលើ្របភពទិននន័យទំងពីរេនះ អនុញញ តឲយមនអភិ្រកមវធីិ ្រស្តច្រមុះមួយ ែដល 
េលើសពីអ្វីែដលេគ ចពឹងែផ្អកេទេលើទិននន័យែបបបរមិណវស័ិយែតមយ៉ង។ ពកយសម្តីផទ ល់មួយ 
ចំនួន ្រតូវបនដក្រសង់ពីករកត់្រ សម្តី និង បញចូ លេទកនុងករវភិគ េដើមបីស្រមបស្រមួលដល់
ករបក្រ យគំេហើញ ែបបបរមិណវស័ិយជក់ ក់មួយចំនួន។ េ យែឡក កិចចសមភ សន៍ 
ែបបគុណវស័ិយ បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដលគំេហើញជក់ ក់េផ ងៗគន ែដលទទួលបនពីករអេងកត 
មនលកខណៈ្រសបគន  េដើមបីផ្តល់នូវរបូភពជក់ែស្តងមួយមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើតថភព ែដលជ 
ទស នទនរបស់កមមវតថុៃនករសិក ្រ វ្រជវ។ 

 
រចនសមពន័ធៃនក្រមងសំនរួអេងកត  
 

ក្រមងសំនួរអេងកតែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីសមភ សន៍ឪពុកម្ត យ មិន្រតឹមែតមនសំនួរ
ជេ្រចើន អំពីអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប និងសហព័ទធ (្របសិនេបើេនរស់) របស់ពួកេគបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត 
ក្រមងសំនួរ ក៏ ចទទួលបនព័ត៌មនជេ្រចើន អំពីកូនរបស់ពួកេគ ែដលកំពុងរស់េនផងែដរ។ 
បណ្តុំ សំនួរមួយ បនសួរសំនួរជក់ ក់អំពីកូនែដលធ្ល ប់ចកេចញពី្រសុករបស់ឪពុកម្ត យពួកេគ 
និងមិន្រតឡប់មកវញិ កនុងរយៈេពលតិចបំផុតចំនួន១ឆន ំ ឬ កូនែដលបនេធ្វើករចកេចញេ្រចើនដង
រយៈេពលខ្លី ែដលរយៈេពលសរបុៃនករចកេចញរបស់ពួកេគ មនរយៈេពលតិចបំផុត ចំនួន១ឆន ំ។ 
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ចំណុចេនះ គឺជែផនកមួយៃននិយមន័យបឋមរបស់េយើង អំពីករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ែដលបន
កំណត់ថ កូន ែដលបន្តរស់េនកនុង្រសុកេដើមរបស់ឪពុកម្ត យពួកេគ េ្រកយេពលែដលឪពុកម្ត យ
របស់ពួកេគ បនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍មកកន់កែន្លងែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបីេធ្វើករសិក
្រ វ្រជវមិន្រតូវបនចត់ទុក ថជជនេទសន្តរ្របេវសន៍េឡើយ។ បណ្តុំ សំនួរបែនថមេទៀត បន

កសួរអំពី “ជនេទសន្តរ្របេវសន៍ែដលបន្រតឡប់មកវញិ” ដូចជ ជនែដលមនល័កខខ័ណ្ឌ ្រសប
េទនឹង និយមន័យេទសន្តរ្របេវសន៍េនះ បុ៉ែន្ត បនវលិ្រតឡប់មកវញិ និងកំពុងរស់េនកនុង្រសុក
របស់ឪពុក ម្ត យពួកេគ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី បណ្តុំ សំនួរលម្អិត មិន្រតូវបនយកមកេធ្វើករ កសួរ
អំពីកូនែដល េទើបែតចកេចញពី្រសុក (េទេហើយមកវញិជបន្តបនទ ប់ ឬ មិនទន់្រតឡប់មកវញិ) 
បុ៉ែន្ត មិនទន់ បនរយៈេពល១ឆន ំេនះេទ។  

បណ្តុំ សំនួរមួយេទៀត បន កសួរអំពីកូននីមួយៗរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ប់បញចូ ល
កែន្លង រស់េនបចចុបបននរបស់ពួកេគ និង ករ្រប្រស័យទក់ទងជមួយឪពុកម្ត យ កនុងអំឡុងេពល
កល ពីឆន ំមុន េ យមិនសំេ ចំេពះ ថ នភព ឬ រយៈេពលៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េឡើយ។ 
ដូេចនះ ្រកុមកូន ែដល្រតវូបនយកមកេធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយគន  មនភពខុសែប្លកពីគន មួយចំនួន
េនកនុង ករវភិគខងេ្រកម ្រស័យេទេលើ េតើបណ្តុំ សំនួរ មួយែដលផ្តល់ព័ត៌មនពក់ព័នធ 
ស្រមប់ករ ែ្រប្របួលពក់ព័នធជក់ ក់។ ករវភិគមួយចំនួនេ្រប បេធៀបកូន េ យពឹងែផ្អក
ែតមយ៉ងេទេលើ កែន្លងរស់េនបចចុបបននរបស់ពួកេគបុ៉េ ្ណ ះ។ េនកនុងករវភិគទំងេនះ កូនមួយ
ចំនួនតូចែដល រស់េនេ្រក្រសុករបស់ឪពុកម្ត យពួកេគ ពំុែមនជជនេទសន្តរ្របេវសន៍េទ 
្រស័យេ យ ជក់ែស្តង ឪពុកម្ត យ គឺជអនកែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ពំុែមនកូនេឡើយ។ 

ករវភិគដៃទេទៀត បនេធ្វើករេ្រប បេធៀបកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ែដលបនចកេចញពីឪពុក
ម្ត យ យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល ១ឆន ំ (េទេហើយមកវញិជបន្តបនទ ប់ ឬ មិនទន់្រតឡប់មកវញិ) 
បុ៉ែន្ត មិន ប់បញចូ លកូនែដល េទើបែតបនចកេចញពី្រសុករបស់ឪពុកម្ត យ មិនទន់បនរយៈេពល
១ឆន ំេឡើយ។ 
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លទធផល្រ វ្រជវ 
 

របកគំេហើញពីករ្រ វ្រជវ ្រតូវបនយកមកេធ្វើករពិភក េ្រកម្របធនបទធំៗចំនួន៦៖ 
ករេរៀបចំករ រស់េនរបស់ឪពុកម្ត យ និងកូន  ផលប៉ះពល់ៃនករេធ្វើេទសន្តរេ្របេវស្តន៍េទេលើ
សុខុមលភព របស់ឪពុកម្ត យ ករជួយគន ជសមភ រៈនិងថវកិ  ទំនក់ទំនងសងគមរ ងឪពុកម្ត យ 
និងកូន    ករែថទំសុខភព និងសុខុមលភពែផនកចិត្ត ្រស្តរបស់េច និងឪពុកម្ត យ។ 

 

ករេរៀបចំកររស់េនរបស់ឪពុកម្ត យ និងកូន 

របកគំេហើញៃនករសិក របស់េយើងបង្ហ ញឲយដឹងថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ (ពំុែមនជករ
េបះបង់) គឺជេគលេ ៃនករេធ្វើអេងកតេទេលើ្រគួ រែដលមនមនុស ចស់។ ្រគួ រជេ្រចើន
ែដលមន មនុស ចស់ បន យករណ៍ឲយដឹងថ មនកូនមន ក់េនកនុង្រគួ រេធ្វើេទសន្តរ
្របេវស្តន៍។ បុ៉ែន្ត េបើេទះជដូេចនះក្តី ្រគួ រជេ្រចើនកនុងក្រមិតភគរយកន់ែតខពស់ជងេនះេទៀត 
បនែថ្លងឲយដឹងថ ពួកេគមនកូនមន ក់រស់េនឯផទះ។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប្របមណជិតពីរភគបី 
មនកូនមន ក់ែដល កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍នេពលបចចុបបនន េ យែឡក អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ចំនួនបួនភគ្របំ មនកូនមន ក់ែដលកំពុងរស់េនជមួយ។ ចំណុចេនះ បង្ហ ញឲយដឹងថ ឪពុកម្ត យ
ែដលមនវយ័ចំ ស់ មិន្រតូវបនទុកេចលឲយរស់េនែតមន ក់ឯងេឡើយ េបើេទះបីជអ្រ ៃន
ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍របស់កូនពួកេគ មនក្រមិតខពស់ក៏េ យ។ េគ ចពនយល់បនថ ក ្ត េនះ 
គឺប ្ត លមកពី្រកុម ឪពុកម្ត យទំងេនះមនកូនេ្រចើន។ ជមធយម អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបមន
កូនចំនួន ៤,៨នក់ែដលេនរស់។ ល័កខខ័ណ្ឌ េនះ អនុញញ តឲយកូនមួយចំនួន ចេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍
បន និងកូនដៃទេទៀត បន្តរស់េនកនុងផទះ ឬ ភូមិរបស់ឪពុកម្ត យពួកេគ (របូភពទី២)។ 
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របូភពទី២ ៖ ្រគួ រមនុស ចស់ ែដលមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ និងមនកូនរស់េនែកបរ 

  

 
 

ករសិក  ក៏េ្រប បេធៀបផងែដរេទេលើករេរៀបចំកររស់េន រ ងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ែដលមន កូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ និង អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលពំុមនកូនេធ្វើេទសន្តរ
្របេវស្តន៍។ ្របសិនេបើឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ែដលមនកូនមន ក់កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ ្រតូវបន
ទុកេចល ឲយរស់េនែតមន ក់ឯង េយើងរពឹំងថ ឪពុកម្ត យទំងេនះភគេ្រចើនរស់េនេ យពំុមន
កូនេនកនុង្រគួ រ។ បុ៉ែន្តេនះពំុែមនជករណីែដលបនេកើតេឡើងេឡើយ។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
េ្រចើនជង បីភគបួន ែដលមនកូនមន ក់កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍នេពលបចចុបបនន ក៏កំពុងរស់េន
ជមួយកូន មន ក់េទៀតផងែដរ។ អ្វីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍េនះគឺ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមន
កូនមន ក់កំពុង េធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ មិនទំនងថរស់េនែតមន ក់ឯងេឡើយ េបើេធៀបេទនឹងអនកផ្តល់
ករេឆ្លើយតប ែដលពំុមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ េបើេទះបីជអនកែដលមនកូនកំពុងេធ្វើ
េទសន្តរ្របេវស្តន៍ ទំនងនឹងរស់េនែតជមួយ សហព័ទធ ឬ េច (ែតពំុែមនជកូន) ក៏េ យ េបើេធៀប
េទនឹងអនកែដល ពំុមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍។ យ៉ង មិុញ ភពខុសគន េនកនុង្រគប់
ករណីទំងអស់េនះ មនទំហំតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ (របូភពទី៣)។ 
 
 

 
 
 
 

មនកូនរស់េនកនុងភូមិជមួយគន  

ភគរយៃន្រគួ រមនុស ចស់ ែដលមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍មនក្រមិតខពស់ 

ធ្ល ប់មនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍ 

បចចុបបននកំពុងមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍

បុ៉ែន្តភគរយែដលមនកូនរស់េនឯផទះ ឬេនកនុងភូមិកន់ែតមនក្រមិតខពស់ជងេនះេទៀត 

មនកូនរស់េនជមួយ 

មធយមភគៃនកូនែដលេនរស់ ៖ ៤,៨នក់ 

៦៨% 

៦៤% 

៨០% ៦០% ៤០% 

២០% 

៩១% 

៨០% 

១០០% ៨០% ៦០% ៤០% ២០% 
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របូភពទី៣ ៖ ករេរៀបចំកររស់េនរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមនវយ័ចំ ស់ 

 

 
 

 
* រមួបញចូ លទំងអនកេឆ្លើយតបរស់េនែតជមួយេច ជមួយសហព័ទធ និងេចែតមិនែមនកូន និងជមួយ ច់ 
ញតិដៃទេទៀតកនុង្រគួ រនិងេច ែតមិនែមនកូន។ 

  
 
 

ថ នភពេទសន្តរ្របេវសនរ៍បស់កូនៗ 
 

កនុងចំេ មអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ២៦៥នក់ មន ៦០% ជ្រស្តី។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយ
តបភគេ្រចើន (៦០%) បនេរៀបកររចួ និងអនកែដលេនេសសសល់ភគេ្រចើន គឺជ្រស្តីេមម៉យ 
(៣៥%)។ ជទូេទ ពំុមនភពខុសែប្លកគន គួរឲយកត់សមគ ល់េលើែផនកសថិតិ រ ងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ែដល មនវយ័ចំ ស់ េ យែផ្អកេលើេភទ និង ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍បចចុបបននរបស់ពួកេគ
េឡើយ េបើសំេ ចំេពះ ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍ៃនកូនរបស់ពួកេគ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី េនកនុង
ឃំុ ឡុស ភគរយៃន្រគួ រែដលមនឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ ែដលមនកូនធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍ មនក្រមិតខពស់ជងគួរឲយកត់សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹង្រគួ រែដលមនឪពុកម្ត យវយ័
ចំ ស់ េនកនុងឃំុែ្រតង ( ងទី១)។  

មនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ គម នកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 

        អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប      រស់េនជមួយសហព័ទធបុ៉េ ្ណ ះ    រស់េនជមួយេច         រស់េនជមួយកូនមន ក់   
            រស់េនមន ក់ឯង    បុ៉ែន្តពំុមនកូនរស់េនជមួយ*   

៨៦% 

៧៧% 

៤% 

១២% 

៣% 

៨% ៥% ២% 

១០០% 

៩០% 

៨០% 

៧០% 

៦០% 

៥០% 

៤០% 

៣០% 

២០% 

១០% 

០% 
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ងទី១ ៖ ភគរយៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបអំពី ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍ៃនកូនរបស់ពួកេគ 
េ យែបងែចកេទ ម ឃំុ េភទ និង ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍ 

  

ភគរយៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមន ៖ សរបុ 
ឃំុ េភទ 

ថ នភព 
ពហ៍ពិពហ៍ (ក) 

ែ្រតង ឡុស ្របុស ្រសី េនលីវ េរៀបកររចួ
ចំនួនករណី ២៦៥ ១៣១ ១៣៤ ១០៦ ១៥៩ ១០៥ ១៦០ 
កូនែដលរស់េនជមួយ ៨០.០ ៨០.២ ៧៩.៩ ៨២.១ ៧៨.៦ ៧៨.១ ៨១.៣ 
កូនែដលរស់េនកនុងភូមិជមួយគន  (ខ) ៩១.៣ ៩២.៤ ៩០.៣ ៩៥.៣ ៨៨.៧ ៨៧.៦ ៩៣.៨ 
កូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ៦៧.៩ ៥៨.៨ ៧៦.៩** ៦៧.៩ ៦៧.៩ ៦២.៩ ៧១.៣ 
កូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ែដលបន 
្រតឡប់មកវញិ 

១៥.៨ ១២.២ ១៩.៤ ១៣.២ ១៧.៦ ១៥.២ ១៦.៣ 

កូនែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ៦៤.៥ ៥៨.0 ៧០.៩* ៦៦.0 ៦៣.៥ ៥៩.0 ៦៨.១ 
កូនែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េនកនុង្របេទស 

៥៥.៨ ៥២.៧ ៥៩.0 ៥៧.៥ ៥៤.៧ ៥១.៤ ៥៨.៨ 

កូនែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េទភនំេពញ 

១៤.៣ ១២.២ ១៥.៧ ១៧.៩ ១១.៣ ១១.៤ ១៦.៣ 

កូនែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េទេ្រក្របេទស 

២៣.៨ ១៨.៣ ២៩.១* ២០.៨ ២៥.៨ ២១.0 ២៥.៦ 

កូនែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េទែកបរ្រពំែដនកនុង្របេទសៃថ 

៦.៤ ១.៥ ១១.២*** ៣.៨ ៨.២ ៥.៧ ៦.៩ 

កូនែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េទឆង យពី្រពំែដនកនុង្របេទសៃថ (គ) 

១៧.៧ ១៦.៨ ១៨.៧ ១៧.0 ១៨.២ ១៥.២ ១៩.៤ 

ក្រមិតៃនភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ៖ *=.0៥; **=.0១; ***=.00១  

សំគល់ ៖ ងេនះ ប់បញចូ លកូនែដលបនចកេចញពី្រសុករបស់ឪពុកម្ត យពួកេគនេពលថមីៗេនះ បុ៉ែន្ត 
ពំុទន់បនរយៈេពល ១ឆន ំេនេឡើយ។ 

(ក) េរៀបកររចួ ប់បញចូ លទំងអនកែដលបនេរៀបកររចួ បុ៉ែន្តមិនរស់េនជមួយសហព័ទធ។ 
(ខ) ប់បញចូ ល អនកែដលមនកូនរស់េនជមួយ។ 
(គ) ប់បញចូ ល ជនេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុង្របេទសដៃទេទៀត ្រពមទំង្របេទសៃថ។ 

 

េបើេទះបីជភូមិ ្រស្តរបស់ឃំុែ្រតង េនជិត្រពំែដនៃថ ជងឃំុ ឡុសក៏េ យ បុ៉ែន្ត
សមម្រតៃន ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ែដលមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុងឃំុ ឡុស មន
ចំនួនេ្រចើនជង គួរឲយកត់សមគ ល់ េបើសំេ ចំេពះករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទែកបរ្រពំែដនកនុង
្របេទសៃថ។ ភពខុសគន េនះ ចឆ្លុះបញច ំងអំពីប ្ត ញសងគម ែដលមនលកខណៈរងឹមំ និងមន
ករអភិវឌ ន៍ជងមុន ែដលជ្រមុញឲយមនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ែបបេនះ េនកនុងឃំុ ឡុសេ្រចើន
ជងឃំុែ្រតង ែដល េគ ចេធ្វើករ ម នបន អំពីភពខុសែប្លកគន ៃន្របវត្តិ ំងទីលំេនរបស់ឃំុ
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ទំងពីរេនះ ករេរៀបចំកររស់េន និងទី ំងជក់ ក់។ ឃំុែ្រតង គឺជឃំុែដលេទើបមន្របជជន
មក ំងទីលំេន នេពលថមីៗេនះ ែដលអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបេទើបែតបនមក ំងទីលំេនកនុងឃំុេនះ 
រយៈេពល ១៤ឆន ំ បុ៉េ ្ណ ះ។ ផទុយេទវញិ េសទើរែតបួនភគ្របំៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបកនុងឃំុ ឡុស 
បនរស់េនកនុង ឃំុ ឡុស ចប់ ំងពីេពលែដលសម័យែខមរ្រកហម្រតូវបនបញច ប់ កលពី 
៣០ឆន ំមុនមកេម្ល៉ះ។ បែនថមពីេនះេទៀត េនកនុងឃំុែ្រតង្របជជនរស់េនជជួរ មបេ ្ត យផ្លូវជតិ 
ដូេចនះ កររស់េន របស់ពួកេគ មនភពែបកែខញកពីគន  ជងកររស់េនកនុងឃំុ ឡុស។ េដើមបី
ទញ្របេយជន៍ពី ភូមិ ្រស្តែដលសថិតេនែកបរ្រពំែដន្របេទសៃថ ្របជជនែដលរស់េនកនុង
ឃំុែ្រតង ្រតូវឆ្លងកត់ េខត្តៃប៉លិន ែដលមន្រពំ្របទល់ជប់គន  ែដលេខត្តេនះសថិតេ្រកម
ករ្រគប់្រគងរបស់្រកុមែខមរ្រកហម ្រពមទំងមនករ្របយុទធគន រេប៉ះរេប៉ះរហូតដល់ចុងទសវត
ឆន ំ១៩៩០។ 

 
មូលេហតុែដលកូន្រតូវេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន ៍  
 

េបើេទះបីជក្រមងសំនួរអេងកតមិនបនេធ្វើករ កសួរេ យផទ ល់ អំពីមូលេហតុឫសគល់
ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ក៏េ យ បុ៉ែន្តមតិេយបល់ពក់ព័នធមួយចំនួន្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុង
កិចចសមភ សន៍ េ យករសួរសំនួរេបើក។ ករសេងកតរបស់េមឃំុ ឡុស បនទញេសចក្តីសននិ ្ឋ ន
េ យសេងខប េទេលើ ថ នភពទូេទមួយចំនួន ៖ 
 

ទី១ ពួកេគេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េ យ រែតពួកេគគម នដីស្រមប់េធ្វើែ្រសចមក រ។ ទី២ មនុស
មួយចំនួនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទតំបន់្រពំែដន េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ េ្រកយ េពលែដលពួកេគ 
េធ្វើករងរែ្រសចមក ររចួ ល់។ ពួកេគមួយចំនួនក៏្របកបរបរ ជីវកមមេនឯ តំបន់្រពំែដនផងែដរ។ 
្រគួ រមួយចំនួនពំុមនដីស្រមប់េធ្វើែ្រសចមក រ ដូេចនះ ពួកេគ្រតូវេធ្វើ េទសន្តរ្របេវសន៍ញឹកញប់ 
ជង្រគួ រដៃទេទៀត។ ្រគួ រដៃទមនដីស្រមប់េធ្វើែ្រសចមក រ បុ៉ែន្ត េគេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍
េនកនុងរដូវែដលពួកេគទំេនរ... េនកនុងរដូវ្របមូលផលេពត ពួកេគេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទ្រពំែដន 
េដើមបីកច់េពត។ មនុស មួយចំនួនក៏បនឆ្លងែដន េទ្របេទសៃថ េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើផងែដរ។ 
មនុស មួយចំនួនបញជូ នកូនរបស់ពួកេគ ឲយេទេធ្វើករងរេនឯេ ងច្រកកត់េដរ កនុង ជធនី 
ភនំេពញ។ មនុស មួយចំនួនេធ្វើេទសន្តរ ្របេវសន៍េទ្របេទសម៉េឡសីុ។ 

 

អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបមួយចំនួនយល់េឃើញ ចំេពះករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ថជករ
េឆ្លើយតបចំេពះ កង្វះករងរេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ឪពុកមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុ ឡុស 
ែដលមនកូន ៤នក់ កនុងចំេ មកូនចំនួន ៧នក់ ែដលកំពុងេធ្វើករងរេនកនុង្របេទសៃថ 
បនឲយដឹងថ ៖ 
 

ខញុំមិនចង់ឲយកូនរបស់ខញុំេទេធ្វើករេន្របេទសដៃទេទ ្របសិនេបើមនករងរេធ្វើេនកនុង្របេទស របស់
េយើង។ ខញុំចង់ឲយពួកេគ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេនទីេនះ... បុ៉ែន្ត ពំុមនករងរេធ្វើទល់ែត េ ះ។ 
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េយើង្រតូវែតេទកែន្លងែដលមនករងរេធ្វើ។ េបើមិនដូេចនះេទ េយើងមិន ចេធ្វើអ្វីបនេឡើយ។ 
េយើងមិន ចេនកែន្លងេនះែដលគម នករងរេធ្វើេនះេទ។ េយើង្រតូវេទរក ករងរេធ្វើេដើមបីចិញច ឹមជីវតិ 
្រគប់េពល។ ្របសិនេបើេយើងមិនេទរកករងរេធ្វើេទ េយើងនឹងេន ែត្រកជេរៀងរហូត។ 

 

អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបដៃទេទៀត បនេរៀប ប់ឲយដឹងថ េ្រគះ ងំសងួតនេពលថមីៗេនះ បន
េធ្វើឲយ ទិននផល្រសូវមនករធ្ល ក់ចុះ និងបងខំឲយ្របជជនខចីបុល ែដលនំឲយកូនរបស់ពួកេគ្រតូវេធ្វើ
េទសន្តរ ្របេវសន៍។ ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុ ឡុស ែដលពឹងែផ្អកេទេលើ
្របក់ែដល កូន្រប ររបស់គត់រកបនេនកនុង្របេទសៃថ បនឲយដឹងថ ៖ 
 

មនុស ជេ្រចើនបនចកេចញពីភូមិ ្រស័យេ យពួកេគេធ្វើែ្រសមិនបនផល... អនកខ្លះ បនសទូង 
្រសូវរចួេទេហើយ បុ៉ែន្ត េ យ រែតគម នេភ្ល ង ដូេចនះ្រសូវក៏សកកអស់... អនកខ្លះ ខចី្របក់េគេដើមបី 
េធ្វើែ្រស បុ៉ែន្ត ពួកេគ្រតូវធ្ល ក់ខ្លួនជំពក់បំណុល េនេពលែដលគម នេភ្ល ង និង មិនទទួលបន 
ផលពីករេធ្វើែ្រសរបស់ពួកេគ... ្របសិនេបើពួកេគមិនេចញេទរកករងរេធ្វើ េនខងេ្រកេទេនះ 
ពួកេគនឹងមិន ចមនលទធភពចិញច ឹម្រគួ ររបស់ពួកេគបនេឡើយ។ 
 

េបើេទះជដូេចនះក្តី អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបដៃទេទៀត បនទទួល គ ល់អំពីធមមជតិៃន
ករ ំដុះដំ ំ កសិផល ែដលមិន ចពយករណ៍ទុកជមុនបន បុ៉ែន្ត ពួកេគេនែតមិនយល់្រសប
ចំេពះករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ បុរសមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតង ែដលកូនទំង ៥នក់ 
របស់គត់ រស់េនជមួយគត់ឬរស់េនកនុងភូមិជមួយគន  បនបង្ហ ញអំពីទស នៈមួយេ យែឡក ៖ 
 

ករលំបក គឺ្រតង់ថ េធ្វើែ្រសមិនបនល្អ េហើយេយើងមនមត់េ្រចើនែដល្រតូវចិញច ឹម... ឆន ំខ្លះ 
េធ្វើែ្រសបនល្អ ឆន ំខ្លះេទៀត ក៏មិនសូវល្អ... បុ៉ែន្ត េយើងមិនចំបច់្រតូវេទកែន្លងដៃទេទៀតេទ។ 
េនេពលែដលេយើងេទឆង យេដើមបីរក្របក់ េយើង ចេផញើ្របក់មកផទះវញិបន លុះ្រ  ែតផត់ 
ៃថ្លជីវភព និង ករចំ យេផ ងៗរចួ ល់។ ្របសិនេបើេយើងេនផទះជមួយគន  ្របេសើរជង 
េបើេទះបីជរក្របក់មិនសូវបនេ្រចើនក៏េ យ។ 
 

 

ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន ៍និងករេរៀបចំកររស់េនរបស់កូន 
 

្រសបគន េទនឹងគំេហើញែដលបនរកេឃើញថ អ្រ េទសន្តរ្របេវសន៍ខពស់ ពំុបនបន ល់
ទុកឲយ ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់រស់េនែតមន ក់ឯង គឺជគំេហើញែដលបញជ ក់ឲយដឹងថ 
ពំុែមនកូន ទំងអស់ែដលមនសមបទបរបូិរណ៌ សុទធសឹងែតបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េឡើយ។ 
អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបេនកនុងឃំុទំងពីរបញចូ លគន  មនកូនែដលេនរស់ សរបុចំនួន ១.២៦៨នក់។ 
កនុងចំេ មេនះ មនែត ៣៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ២១% កំពុងេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍េន កនុង្របេទស និង ៨% កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន។ ដូេចនះ េបើេទះបីជកូនែដល
មនកយ សមបទបរបូិរណ៌ បនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ក៏េ យ ក៏េនមនកូនែដលមន
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កយសមបទបរបូិរណ៌ េ្រចើនជងេនះដៃទេទៀត ពំុបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េឡើយ។ កនុងចំេ ម
កូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ ្របេវសន៍ ពំុមនភពខុសែប្លកគន គួរឲយកត់សមគ ល់ ទក់ទងេទនឹង េភទ 

យុ ឬ ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍របស់ពួកេគេឡើយ។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ជនេទសន្តរ្របេវសន៍
ឆ្លងែដនបចចុបបនន ទំនង ជបុរសេ្រចើនជង្រស្តី ( ងទី២)។ 

 
 

ងទី២ ៖ ភគរយៃនកូន ទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំកររស់េន និង ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េ យែបកែចកេទ ម េភទ យុ និង ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍     

ភគរយៃនកូនែដល ៖ សរបុ 

 
េភទ 

 
យុ 

ថ នភព 
ពហ៍ពិពហ៍ (ក) 

្របុស ្រសី <៣០ ៣០+ េនលីវ េរៀបកររចួ 

ចំនួនករណី ១២៦៨ ៦២៧ ៦៤០ ៥៨៩ ៦៧៩ ៤៤៣ ៧៨៥ 

រស់េនជមួយឪពុកម្ត យ ៣១.៧ ២៩.៧ ៣៣.៨ ៤៩.២ ១៦.៥*** ៦៤.៦ ១១.២*** 

រស់េនកនុងភូមិែតមួយជមួយ 
ឪពុកម្ត យ (ខ) 

៥៩.0 ៥៦.0 ៦២.0* ៦៣.៥ ៥៥.១*** ៦៩.៨ ៥២.២*** 

ធ្ល ប់ជជនេទសន្តរ្របេវសន៍ ៣២.៦ ៣៣.0 ៣២.២ ៣២.៦ ៣២.៧ ៣១.៨ ៣៣.៥ 

ជនេទសន្តរ្របេវសន៍ែដល 
្រតឡប់មកវញិ 

៤.៤ ៤.១ ៤.៧ ៤.៩ ៤.0 ៤.៣ ៤.៧ 

បចចុបបននជជនេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េនកនុង្របេទស 

២០.៧ ១៩.៨ ២១.៤ ២១.១ ២០.៣ ១៩.៩ ២១.៥ 

បចចុបបននជជនេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េនេ្រក្របេទស 

៧.៦ ៩.១ ៦.១* ៦.៦ ៨.៤ ៧.៧ ៧.៣ 

ក្រមិតៃនភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ៖ *=.0៥; **=.0១; ***=.00១ 

សំគល់ ៖ ករសំេ ចំេពះជនេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុង ងេនះ ប់បញចូ លជនែដលេទើបបនចកេចញ 
មិនទន់បនរយៈេពល ១ឆន ំ (េទេហើយមកវញិជបន្តបនទ ប់ ឬ មិនទន់្រតឡប់មកវញិ)។ 

 (ក) េលើកែលង ២៩ករណីែដលមន យុេ្រកម ១៥ឆន ំ និង ១១ករណីែដលជ្រពះសងឃ ឬមិនដឹងអំពី 
ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍។ េរៀបកររចួ ប់បញចូ លអនកែដលេរៀបកររចួ បុ៉ែន្តមិនរស់េនជមួយសហព័ទធ។ 

(ខ) ប់បញចូ លកូនែដលរស់េនជមួយឪពុកម្ត យ។ 
 

្រសបេពលជមួយគន េនះ កូនចំនួន ៣២% រស់េនរមួគន ជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ 
ខណៈេពលែដល ៥៩% រស់េនកនុងភូមិែតមួយ ជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ។ អ្វីែដល ក់ផទុយ
េទនឹងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប គឺមនភពខុសគន គួរឲយកត់សមគ ល់មួយចំនួន ចំេពះកូនរបស់អនកផ្តល់
ករេឆ្លើយតបទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំកររស់េនជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ េ យែផ្អកេលើ 
េភទ យុ និង ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍របស់ពួកេគ។ កូនែដលមិនទន់េរៀបករ និងកូនែដលមន

យុ តិចជង ៣០ឆន ំ រស់េនជមួយឪពុកម្ត យ និងរស់េនកនុងភូមិជមួយគន ជមួយឪពុកម្ត យ
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របស់ ពួកេគ កនុងក្រមិតភគរយមួយែដលខពស់ជងគួរឲយកត់សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងក្រមិតភគរយ
ៃន កូនែដលេរៀបកររចួ និងកូនែដលមន យុចប់ពី ៣០ឆន ំ េឡើងេទ។ ភពខុសគន ទំងេនះ 
ឆ្លុះបញច ំងអំពី ដំ ក់កលជីវតិរស់េនរបស់កូន ែដលកូនែដលេនេកមង និងកូនែដលមិនទន់ 
េរៀបករ ទំនងនឹងរស់េនជមួយ ឬែកបរឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ។ េលើសពីេនះេទៀត ភគរយៃន 
កូន្រសីែដលរស់េនកនុងភូមិែតមួយជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ មនក្រមិតខពស់ជងគួរឲយកត់ 
សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងកូន្របុស។ 

 
និភយ័ែដលទកទ់ងេទនឹងករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន ៍

 

កិចចសមភ សន៍េ យករ កសួរសំនួរេបើក បង្ហ ញឲយដឹងថ ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់
ដឹងចបស់អំពី និភ័យ ែដលទក់ទងេទនឹងករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងសែម្តងករ្រពួយបរមភ
អំពីសុខុមលភពរបស់កូនពួកេគ ែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ ឪពុកម្ត យភគេ្រចើនមនភព

ទ ក់េសទើរកនុងករ អនុញញ តឲយកូនរបស់ពួកេគចកេចញពីពួកេគ េបើេទះបីជមនុស ជេ្រចើនេមើល
េឃើញថ ពំុមនជេ្រមើសអ្វីេ្រកពីេនះេទៀតក៏េ យ។ ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦៤ឆន ំ រស់េនកនុង
ឃំុ ឡុស ែដល មនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុង្របេទស និងឆ្លងែដន បននិយយបង្ហ ញអំពី

រមមណ៍របស់ គត់ថ ៖ 
 

ខញុំមិនដឹងអំពីអ្វីែដល ចេកើតេឡើងចំេពះកូនរបស់ខញុំ ែដលេទេធ្វើករងររក្របក់ឆង យពីខញុំ េឡើយ។ 
្របសិនេបើពួកេគេនទីេនះ និង ចមនលទធភពរក្របក់ស្រមប់ទិញម្ហូប រ បន ពួកេគមិន 
ចំបច់េទ េនះេទ។ បុ៉ែន្ត ពួកេគ្រក... ខញុំក៏គម នអ្វីែដរ ដូេចនះ កូនរបស់ខញុំ មួយចំនួន បនចក 
េចញេទឆង យេដើមបីរក្របក់ចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ េហើយខញុំេនទីេនះ ជមួយកូន្រសីរបស់ខញុំ។ 
េបើខញុំជអនកមន ខញុំមិនឲយកូនរបស់ខញុំេទ េទ។ បុ៉ែន្ត ខញុំគឺជអនក្រក េហើយខញុំក៏កន់ែតចស់ែដរ... 
្របសិនេបើខញុំពយយម ងំពួកេគ ខញុំមិន ចចិញច ឹមពួកេគ បនេឡើយ។ ដូេចនះ ខញុំ្រតូវែតអនុញញ ត 
ឲយពួកេគេទ... ខញុំ្រតូវែតសូ៊្រទំនឹងករលំបកជមួយ កូនរបស់ខញុំ។ 

 

ឪពុកម្ត យចត់ ល់វធិនករ្រគប់យ៉ងែដលពួកេគ ចេធ្វើេទបន េដើមបីករពរកូនរបស់
ពួកេគ ែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ បុរសមន ក់ យុ ៦៤ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតង បនបញជ ក់
យ៉ងចបស់ ស់ថ គត់អនុញញ តឲយកូន្រសីរបស់គត់ េទេធ្វើករេនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ 
កនុង ជធនីភនំេពញ េ យ រែតនង ន ក់េនជមួយ ច់ញតិបុ៉េ ្ណ ះ ៖ 
 

កូន្រសីរបស់ខញុំទូរស័ពទេទ ច់ញតិមន ក់ ែដលរស់េនកនុង ជធនីភនំេពញ។ ច់ញតិ មន ក់េនះ 
បនរកករងរមួយឲយនងេធ្វើ េនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ េនេពលែដលនងេទ ដល់ទីេនះ។ 
ខញុំបនអនុញញ តឲយនងេទ េ្រពះខញុំមន ច់ញតិេនទីេនះ។ េបើមិនដូេចន ះ េទ ខញុំមិនអនុញញ ត 
ឲយនងេទេឡើយ... ខញុំសបបយចិត្ត េ្រពះនង ចរក្របក់បន។ ្របសិន េបើនងេនទីេនះ នងមិន 

ចរកអ្វីបនេឡើយ បុ៉ែន្ត ្របសិនេបើនង្រតូវរស់េនខងេ្រក ខញុំនឹងមិនអនុញញ តឲយនងេទេនះេទ។ 
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ឪពុកម្ត យក៏បរមភផងែដរ កូនរបស់ពួកេគែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ចធ្ល ក់ខ្លួនចូល
េទកនុង ្រកុមហុ៊នមិនល្អ។ ្រស្តីមន ក់ យុ ៦៩ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតង បនរស់េនែបកគន ពី ្វ មី
របស់គត់ ជយូរយរ ស់មកេហើយ និង បចចុបបនន គត់កំពុងរស់េនជមួយកូន្រសីរបស់គត់ 
ែដលេទើប ្រតឡប់មកពី្របេទសៃថវញិ។ គត់បននិយយអំពីករ្រពួយបរមភរបស់គត់ ចំេពះ
កូន្របុសែតមួយ របស់គត់ ែដលកំពុងេធ្វើករងរេនកនុងេខត្ត្រកេចះ ៖ 
 

េបើកូនេនជិត ្របេសើរជង។ េបើកូនេធ្វើខុសអី ខញុំ ចជួយែណនំ បន។ បុ៉ែន្ត ឥឡូវេនះ 
កូនខញុំេនឆង យ ខញុំបរមភថ មេគ េហើយក្ល យជមនុស មិនល្អ។  

 

េមភូមិជី ង ឃំុែ្រតង យុ ៦០ឆន ំ ែដលមនកូនរស់េនកនុងេខត្តបត់ដំបង បនសែម្តងអំពី 
រមមណ៍ខុសគន  ពីឪពុកម្ត យជេ្រចើនដៃទេទៀត ៖ 

 
្របជជនេនកនុងភូមិេនះ មិនចង់ឲយកូនរបស់ពួកេគេទ ឆង យេទ។ េ យ រែតឪពុក ម្ត យ្រក 
េទើបកូន្រតូវចកេចញេទឆង យ... ថ នភពបនបងខំពួកេគឲយអនុញញ តឲយកូនរបស់ ពួកេគចក 
េចញ។ កូនក៏មិនចង់េទឆង យពីឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគែដរ។ ពួកេគចង់រស់េន ែកបរឪពុកម្ត យរបស់ 
ពួកេគ បុ៉ែន្ត ពួកេគ្រតូវែតេចញេទរក្របក់។ ចំេពះករែដលកូន្រសី ្រតូវចកេចញពីឪពុកម្ត យរបស់ 
ពួកេគ ពំុែមនជេរឿងធមម េឡើយ... េ យ រែតឪពុក ម្ត យរបស់ពួកេគជួប្របទះករលំបក 
ដូេចនះេហើយ េទើបពួកេគ្រតូវេធ្វើចំ ក្រសុក... ពួកេគ ្រតូវរក្របក់េដើមបីជួយេ ះបំណុលរបស់ 
ឪពុកម្ត យពួកេគ។ ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ មិនចង់ ឲយកូន្រសីរបស់ពួកេគេទេឡើយ បុ៉ែន្ត 
ពួកេគមិន ចឃត់ឃំងបនេឡើយ... េនេពល ែដលឪពុកម្ត យបនសងបំណុលរបស់ពួកេគ 
រចួ ល់ កូនរបស់ពួកេគនឹង្រតឡប់មកវញិ។ 

 

ឪពុកម្ត យ មនករបរមភជពិេសសចំេពះកូន្រសីរបស់ពួកេគ ែដលេធ្វើករងរេនកនុង
្របេទសដៃទេទៀត។ េ យមនករធនពី្រកុមហុ៊ន ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក និងសំខន់ជង
េនះេទៀត គឺករែដលបនេឃើញបទពិេ ធន៍វជិជមនរបស់ជនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ពីមុន
កន្លងមក ជួយកត់បនថយករ្រពួយបរមភ បុ៉ែន្ត ពំុបនលុបបំបត់នូវករ្រពួយបរមភទំងេនះេឡើយ។ 
ឪពុកមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតង បនពនយល់អំពីមូលេហតុែដលគត់ និងភរយិ
របស់គត់ បនអនុញញ តឲយកូន្រសីរបស់គត់ ែដលមន យុ ១៨ឆន ំ េទេធ្វើករងរេនកនុង
្របេទសម៉េឡសីុ ៖ 
 

កូន្រសីរបស់ខញុំកំពុងទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេនកនុង ជធនីភនំេពញ េដើមបីេទេធ្វើករេន ្របេទស 
ម៉េឡសីុ... នងនឹង្រតូវេទេធ្វើករេ្រក្របេទស មរយៈ្រកុមហុ៊នមួយ េហើយនង នឹង ច 
្រតឡប់មកវញិ កនុងរយៈេពល ២ឆន ំេទៀត... នងនឹង្រតូវបេ្រមើករងរេបសសំ តផទះ េបកគក់ 
ែថទំមនុស ចស់... កមួយ្រសីរបស់ខញុំ បនេទ្របេទសម៉េឡសីុ េហើយពួកេគ មួយចំនួនក៏បន្រតឡប់ 
មកវញិេហើយែដរ... ខញុំអនុញញ តឲយកូន្រសីរបស់ខញុំេទ េ្រពះខញុំបន េឃើញអនកដៃទេទៀត 
ែដលបនេទ្របេទសម៉េឡសីុ និងរក្របក់បនេ្រចើន... នងបនេទ េធ្វើករ មរយៈ្រកុមហុ៊នមួយ 
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ែដលធនថ ពំុមនេរឿងអ្វីេកើតេឡើងចំេពះកូន្រសីរបស់ខញុំ េឡើយ... ខញុំ និង្របពនធរបស់ខញុំ បនយល់ 
្រពមអនុញញ តឲយនងេទ ពីេ្រពះកមួយ្រសីរបស់ខញុំ ធ្ល ប់បនេទ្របេទសេនះ។ 
 

ជទូេទ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទបរេទស មរយៈ្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនចត់ទុកថជ
ជេ្រមើស ែដលមនសុវតថិភពជង េបើេទះបីជ្រកុមហុ៊នទុចចរតិមួយចំនួន ្រតូវបនេគដឹងថ ជ
្រកុមហុ៊នែដល ទញ្របេយជន៍ពីជនេទសន្តរ្របេវសន៍ក៏េ យ1។ េមឃំុ ឡុស ទទួល គ ល់អំពី
េសចក្តី្រតូវករ ែដល្រតូវមនភព្របុង្របយ័តន ៖  
  

្របជជនេទេធ្វើករងរេនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ មរយៈ្រកុមហុ៊ន។ មកទល់នឹងេពលេនះ កនុងនម 
ជសមជិក ជញ ធរមូល ្ឋ ន ខញុំមនករ្របុង្របយ័តនខ្ល ំង ស់ េ្រពះខញុំបរមភ ករជួញដូរ្រស្តី និង 
កុមរ។ ខញុំបនអេញជ ើញ្រកុមហុ៊នែដលនំពលករេចញេទេ្រក្របេទស ឲយមកជួបជមួយ ជញ ធរ។ 
បនទ ប់មក ខញុំបញជូ នពួកេគឲយេទជួបជមួយអភិបល្រសុក ែដល ទទួលខុស្រតូវចំេពះកិចចករនរ ី
េដើមបីឲយគត់ ចសួរសំនួរ និង្រតួតពិនិតយេទេលើឯក រ ថេតើឯក រទំងេនះមនលកខណៈ្រសប 
ចបប់ែដរឬេទ។ 

 

្របកដ ស់ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន មនករ្របឈមខពស់ជងករេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍ េនកនុង្របេទស។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបមួយចំនួនបនេរៀប ប់ អំពី ថ នភពែដលកូន
របស់ពួកេគ េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េ យពំុមនឯក រ ្រតូវបនចប់ខ្លួន និង ក់ពនធនគរ េនកនុង
្របេទសៃថ មុនេពលបញជូ ន្រតឡប់មក្របេទសកមពុជវញិ។ ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦២ឆន ំ រស់េន
កនុងឃំុែ្រតង បនរលឹំកេឡើងវញិ អំពីបទពិេ ធន៍របស់កូន្រសីគត់មន ក់ ែដលបនេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍េទ ្របេទសៃថ ៖ 
 

កូន្រសីរបស់ខញុំ ក៏បនេទ្របេទសៃថែដរ បុ៉ែន្ត នង្រតូវបនេគចប់ខ្លួន និង ក់ពនធនគរ។ 
នងែលង្រតឡប់េទវញិេទៀតេហើយ... េពលេនះ នងេទេធ្វើករងរេនឯករ ្ឋ នសំណង់ មួយ។ 
េថែកៃថ មិនបនេបើក្របក់ឲយនង េហើយេនេពលែដលនងេទនិយយជមួយ េថែក េថែកមន ក់ 
េនះ បន្របប់នគរបល េហើយេគក៏ចប់នង... េ្រកយមក នងក៏្រតូវ បញជូ នមក្របេទសកមពុជ 
វញិ។  

 

្រស្តីចំ ស់ពីរនក់ ែដលរស់េនកនុងឃំុែ្រតង បនេរៀប ប់អំពីេរឿង ៉ វដ៏គួរឲយរនធត់បំផុត។ 
្រស្តី នីមួយៗបននិយយអំពីកូន្របសុរបស់ពួកេគ ែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េទេធ្វើករងរ

                                                           
១ សូមេមើលរបយករណ៍របស់មូលនិធិ សីុ (Holliday, 2011) និងរបយករណ៍របស់អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  
(២០១១)។ េនៃថងទី ១៤ ែខតុ  ឆន ំ២០១១ នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនេចញបញជ ឲយ 
ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកឈប់េធ្វើករបញជូ នជបេ ្ត ះ សនននូវពលករបេ្រមើករងរ មផទះ េទ្របេទសម៉េឡសីុ បនទ ប់ពី 
បនទទួលរបយករណ៍ជបន្តបនទ ប់ អំពីករណីរេំ ភបំពន និង សកមមភពខុសចបប់។ សូមេមើលអតថបទែដលមន 
ចំណងេជើងថ “Gov’t Suspends Sending Maids to Malaysia,” របស់ រព័ត៌មន The Cambodia Daily ចុះៃថងទី 
១៥-១៦ តុ  ២០១១។ 
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ម ទូកេន ទេនឯសមុ្រទ កនុង្របេទសៃថ បុ៉ែន្ត ពួកគត់ពំុបនដំណឹងពីកូន្របុសរបស់
ពួកគត់វញិេឡើយ។ ្រស្តីមន ក់ែដលរស់េនកនុងភូមិគីឡូ បននិយយអំពីេរឿង ៉ វកូន្របុសរបស់គត់ ៖  
 

កូនចបង... បនេទេខត្តេកះកុង... ំងពីេពលេនះមក ខញុំមិនែដលឮដំណឹងអ្វីពី េឡើយ... ខញុំឮថ 
េទេធ្វើករងរេនេលើទូក... ខញុំសងឃឹមថ េនមនជីវតិរស់េទចុះ។ ខញុំខ្ល ចែត ្រតូវ េគសម្ល ប់ 

េហើយេបះចូលេទកនុងសមុ្រទេទ។ 
 

្រស្តីមន ក់េទៀតែដលរស់េនកនុងភូមិជី ងបនេរៀប ប់ពីដំេណើ រេរឿងរបស់កូន្របុសគត់ថ ៖ 
 

កូន្របុសរបស់ខញុំ បនេទ្របេទសៃថ អស់រយៈេពល ៦ឆន ំ បុ៉ែន្ត ខញុំមិនែដលទទួលបន ដំណឹង 
ពី េ ះ។ មិនែដលបនេផញើ្របក់ ឬ ដំណឹងអ្វីេទ។ ខញុំមិនដឹងថ កូនរបស់ខញុំេនរស់ ឬក៏ ្ល ប់េទ... 
្រ ប់ែតេទ្របេទសៃថភ្ល មៗ េហើយមិនបន្របប់ខញុំ... ឥឡូវេនះ អនកែដល េទជមួយ បន 

្រតឡប់មកវញិអស់េហើយ... ខញុំបនសួរមិត្តភក្តិរបស់  េហើយពួកេគបន និយយថ ពួកេគក៏មិន 
បនទទួលដំណឹងរបស់  ចប់ ំងពីេពលេនះែដរ។ ពួកេគ្រគន់ ែតដឹងថ េធ្វើករេនេលើទូក... 
ខញុំគម នសងឃឹមចំេពះកូនខញុំេទៀតេទ។ 

 

ផលបះ៉ពល់ៃនេទសន្តរ្របេវសនេ៍ទេលើសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យ 
 

េគែតងនិយយថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនែដលេពញវយ័ ពីតំបន់ជនបទ េធ្វើឲយ
ធ្ល ក់ចុះនូវ សុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ចំ ស់។ គំេហើញរបស់េយើង មិនគំ្រទ
ដល់ករសេងកតេនះេឡើយ។ ជទូេទ ថ នភពរបស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ ែដលមន 
ឬ គម នកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ មនលកខណៈ្រប ក់្របែហលគន ។ ជក់ែស្តង មធយមភគពិនទុ
សុខភព របស់ពួកេគ ពិនទុសមតថភពកយសមបទ ពិនទុៃនករេពញចិត្តចំេពះ្រគួ រ 
ពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត និងភគរយចំេពះែដនកំណត់ៃនសកមមភពរស់េន្របចំៃថង េសទើរែតមន
ក្រមិតដូចគន ។ ្រសបេពល ជមួយគន េនះ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍
នេពលបចចុបបនន បន យករណ៍ឲយដឹងអំពីអ្រ ៃនករគម នដីធ្លី ែដលមនក្រមិតខពស់ជងអនកផ្តល់
ករេឆ្លើយតប ែដលពំុ មនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍នេពលបចចុបបនន ( ងទី៣)។ េនះពំុែមន
ជេរឿងគួរភញ ក់េផ្អើល ្រស័យេ យ្រគួ រែដលពំុមនដីធ្លី មនសមព ធខ្ល ំងជង ែដលត្រមូវឲយ
កូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ រកករងរេធ្វើ។ 
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ងទី៣ ៖ សូចនករែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ទក់ទងេទនឹងសុខុមលភពរបស់អនកផ្តល់ 
ករេឆ្លើយតប េ យែបងែចកេទ ម ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូន 

 ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍ 

មនកូនកំពុងេធ្វើ 
េទសន្តរ្របេវសន៍ 

គម នកូនកំពុងេធ្វើ 
េទសន្តរ្របេវសន៍ 

សរបុ 

ចំនួនករណី ១៧១ ៩៤ ២៦៥ 
ពិនទុសុខភព១ (មធយមភគ) ៤.៨ ៤.៦ ៤.៨ 
ភគរយៃនអនកែដលគម នដី ៣៦ ២១* ៣១ 
ពិនទុសមតថភពកយសមបទ២ (មធយមភគ) ៤.៥ ៤.៦ ៤.៥ 
ភគរយចំេពះសកមមភពៃនែដនកំណត់ រស់េន្របចំៃថង៣ ១០ ៧ ៩ 
ពិនទុៃនករេពញចិត្តចំេពះ្រគួ រ៤ (មធយមភគ) ៧.៤ ៧.៥ ៧.៤ 
ពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត៥ (មធយមភគ) ១១.១ ១១.៤ ១១.២ 
 

ក្រមិតៃនភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ៖ *=.0៥ ែផ្អកេលើ េតស្ត chi-square test និង T-test 

១. ្រតូវបន ស់ែវងកនុងលកខណៈជពិនទុបូកសរបុបញចូ លគន នូវចំណុចចំនួន១៣ កនុង្រគួ រ រមួទំងលកខណៈ 
សមបត្តិចំនួន២ ៃនកែន្លងរស់េន។ 

២. ពិនទុសមតថភពកយសមបទ មនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករយល់េឃើញរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប េទេលើ 
វធិនករ ស់សទង់ចំនួន៣ ដូចជ សមតថភពកនុងករេដើរចមង យ ២០០ែម៉្រត សមតថភពកនុងករេលើកកញច ប់ 
អងករ៥គីឡូ្រកម និងសមតថភពកនុងករែថទំផទះ េ យពំុមនជំនួយពីអនកដៃទ។ ពិនទុសមតថភពកយសមបទ 
ខពស់បំផុត គឺ៦ និងទបបំផុត គឺ ០។ 

៣. ែដនកំណត់ៃនសកមមភពរស់េន្របចំៃថង មនន័យថ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ្រតូវករជំនួយកនុងករែថទំ 
ពួកេគ ដូចជ ងូតទឹក និងេស្ល កពក់។ 

៤. ពិនទុៃនករេពញចិត្តចំេពះ្រគួ រ ែផ្អកេលើករយល់េឃើញរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប អំពីលកខណៈែដល 
្រគួ រមនភពចុះស្រមុងជមួយគន  និង ពឹងែផ្អកគន េទវញិេទក និងក្រមិតៃនដំេណើ រករជីវតិរស់េន 
របស់កូនៗ។ ពិនទុខពស់បំផុតៃនករេពញចិត្តចំេពះ្រគួ រ គឺ៩ និងទបបំផុត គឺ៣។ 

៥. ពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត ែផ្អកេលើករយល់េឃើញរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប េទេលើវធិនករ ស់សទង់ 
ចំនួន៦។ ពិនទុខពស់បំផុតៃនសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត គឺ១៨ និងទបបំផុតគឺ ៦។ 

 
្រស័យេ យ ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ភគេ្រចើន មនកូនមន ក់រស់េនជមួយ ជទូេទ 

ករែដល កូនដៃទេទៀតរបស់ពួកេគេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ មិនបងកឲយមនផលប៉ះពល់អវជិជមន
េទេលើពួកេគេឡើយ។ បុ៉ែន្ត េតើេនះគឺជករពិតចំេពះមនុស ចស់ែដរឬេទ កនុងករណីែដលកូនែដល
េនជិតបំផុត មិនរស់េនជមួយពួកេគ ឬមិនរស់េនកនុងភូមិជមួយគន ? ករសិក របស់េយើង 
បនេឆ្លើយតបេទ នឹងសំនួរេនះ មរយៈករ្រតួតពិនិតយេទេលើលកខណៈសមបត្តិរបស់អនកផ្តល់
ករេឆ្លើយតប េ យ េយងេទ មទី ំងៃនកែន្លងរស់េនរបស់កូនពួកេគែដលេនជិតបំផុត។ 
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អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលមនកូនមន ក់រស់េនជមួយ មនមធយមភគពិនទុ្រទពយសមបត្តិ ពិនទុ
ៃនករេពញចិត្តចំេពះេសដ្ឋកិចច ពិនទុៃនករេពញចិត្តចំេពះ្រគួ រ និងពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត
ខពស់ជង គួរឲយកត់សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលកូនែដលេនជិតបំផុត 
រស់េនកនុងភូមិ ែតមួយជមួយគន  ឬ មិនេនកនុងភូមិជមួយគន ។ េលើសពីេនះេទៀត អនកផ្តល់
ករេឆ្លើយតប ែដលមន កូនមន ក់រស់េនជមួយ មនអ្រ ទបជងគួរឲយកត់សមគ ល់ចំេពះ
ករគម នដីធ្លី េបើេធៀបេទនឹង អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលកូនែដលេនជិតបំផុត រស់េនកនុងភូមិ
ែតមួយជមួយគន  ឬ មិនេនកនុង ភូមិជមួយគន  ( ងទី៤)។ 
 

ងទី៤ ៖ សូចនករែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ទក់ទងេទនឹងសុខុមលភពរបស់អនកផ្តល់ 
ករេឆ្លើយតប េ យែបងែចកេទ មទី ងំកែន្លងរស់េនរបស់កូន ែដលេនជិតបំផុត 

 ទី ងំកែន្លងរស់េនរបស់កូនែដលេនជិតបំផុត 

េនកនុងផទះ េនកនុងភូមិ េនេ្រកភូមិ 

ចំនួនករណី ២១២ ៣០ ២៣ 

ពិនទុ្រទពយសមបត្តិ (មធយមភគ) ៥.១ ៣.៣ ៣.៣*** 

ភគរយៃនអនកែដលគម នដី ២៥ ៤០ ៧៤*** 

ពិនទុសមតថភពកយសមបទ (មធយមភគ) ៤.៥ ៤.៧ ៤.៦ 
ភគរយចំេពះសកមមភពៃនែដនកំណត់ 
រស់េន្របចំៃថង ៩ ១៣ ៤ 

ពិនទុៃនករេពញចិត្តចំេពះ្រគួ រ (មធយមភគ) ៧.៦ ៦.៦ ៧.១*** 
ពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត (មធយមភគ) ១១.៤ ១០.១ ១០.៨** 

 

ក្រមិតៃនភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ៖ **=.0១; ***=.00១ែផ្អកេលើេតស្ត chi-square និងេតស្ត ANOVA  

ស្រមប់និយមន័យ សូមេមើល ងទី៣។ 

 

សមម្រតៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលកូនទំងអស់មិនរស់េនកនុងភូមិ (និងែដល ច
ចត់ទុកថ ្រតូវបនេបះបង់ឲយរស់េនែតមន ក់ឯង) មនចំនួនតិចជង ១០%។ េបើេទះជដូេចនះក្តី 
ពួកេគជ េ្រចើនពំុមនដី និង្រកី្រក។ សូមកត់សមគ ល់ថ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ១៨នក់ 
កនុងចំេ ម ២៣នក់ េនកនុង្រកុមេនះ គឺជ្រស្តី និង ១៣នក់ កនុងចំេ ម្រស្តីទំងេនះ 
មិនទន់េរៀបករេន េឡើយ។ 
 

កិចចសមភ សន៍េ យករ កសួរសំនួរេបើក បនឲយដឹងថ េនកនុងករណីមួយចំនួន 
សុខុមលភព របស់ឪពុកម្ត យគឺជបញ្ហ មួយដ៏សំខន់ស្រមប់ឪពុកម្ត យ និងកូនេពញវយ័ ែដល
ដូចគន េទនឹង ករសេ្រមចចិត្តកនុងករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងករ្រតឡប់មកវញិផងែដរ។ 
បុរសមន ក់ យុ ៦២ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុែ្រតង ពឹងែផ្អកេទេលើករឧបតថមភពីកូន្រសីចបងរបស់
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គត់ ែដលេធ្វើករងរេនកនុង េ ងច្រកកត់េដរមួយ កនុង ជធនីភនំេពញ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ 
គត់បនបដិេសធ មិន្រពម អនុញញ តឲយកូន្រសីបនទ ប់របស់គត់ ចកេចញពីផទះ េដើមបីេទេធ្វើករងរ
ជមួយបង្រសីរបស់នង េឡើយ ៖ 
 

ខញុំនឹងមិនអនុញញ តឲយកូន្រសីបនទ ប់របស់ខញុំេទេទ។ ខញុំចង់ឲយនងេនផទះេដើមបីជួយេមើលម្ត យ របស់ 
នង។ មនែតកូន្រសីចបងរបស់ខញុំបុ៉េ ្ណ ះ ែដលខញុំអនុញញ តឲយេទ។ ្របសិនេបើកូន្រសី បនទ ប់របស់ 
ខញុំេទេធ្វើករងរជមួយបង្រសីរបស់នងែដរ ម្ត យរបស់នង្របកដជ្រតូវេន មន ក់ឯង េនេពល 
ែដលខញុំេចញេទេធ្វើករងរខងេ្រក។ ្របពនធខញុំមិន ៊ នេនផទះែតមន ក់ ឯងេទ។ 
 

្រស្តីមន ក់ យុ ៦០ឆន ំ េនកនុងឃំុ ឡុស ែដលបនែលងលះគន ជមួយ ្វ មីរបស់គត់ មន
កូនចំនួន ៥នក់ កនុងេនះ ៤នក់ បន្រតឡប់មកពី្របេទសៃថវញិ និងកំពុងរស់េនជមួយគត់។ 
េយើង ចេមើលេឃើញយ៉ងចបស់ថ ករសេ្រមចចិត្តរបស់កូនគត់ េដើមបី្រតឡប់មករស់េនជមួយ
គត់វញិ ពិតជេធ្វើឲយគត់សបបយចិត្តខ្ល ំង ស់ ៖ 

 
កូនរបស់ខញុំចង់េទ្របេទសៃថ េដើមបីេធ្វើករងរេវចខចប់នំ។ កូនរបស់ខញុំទំងអស់ សុទធែតចង់េទ បុ៉ែន្ត 
ពួកេគបរមភខ្ល ចែ្រកងខញុំមនករឈថឺក ត់។ ដូេចនះ ពួកេគមិន្រពមេទេនះេទ។ ខញុំបន អនុញញ តឲយ 
ពួកេគេទ បុ៉ែន្ត ពួកេគនិយយថ “ែម៉ ពួកេយើងមិនេទេទ េ្រពះអី េបើកូនេទ អស់ ែម៉ ្របកដជរស់ 
េនមន ក់ឯងមិនខន។ េបើែម៉មនេរឿងអី េហើយទូរស័ពទេ កូនមក វញិ ក៏កូនមិន ច្រតឡប់មកវញិ 
ភ្ល មបនែដរ”។ ដូេចនះ ពួកេគសេ្រមចចិត្តេនទីេនះ និងេធ្វើ ករងរែកបរៗេនះ។ េយើងេចះរកែផ ផ ំ 
រស់េនបន រហូតមកទល់នឹងសព្វៃថង។   

 

ដូចគន េទនឹងករសេ្រមចចិត្តមិនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ែដរ ករសេ្រមចចិត្ត្រតឡប់មកវញិ 
ែតងគិតគូ អំពីសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់។ ្រស្តីចំ ស់មន ក់ យុ 
៦១ឆន ំ ែដលរស់េនែតមន ក់ឯងជមួយេច្រសីរបស់គត់ យុ ៩ឆន ំ កនុងឃំុែ្រតង បនសូមឲយកូន្រសី
របស់គត់ ែដលេធ្វើករងរេនកនុង្របេទសៃថ ្រតឡប់មកផទះវញិ េដើមបីរស់េនជមួយគត់ និងកូន
របស់នង ៖ 
 

កូន្រសីរបស់ខញុំ េន្របេទសៃថ មិន ចេផញើ្របក់មកផទះបនេទ េ្រពះនងក៏គម ន្របក់ែដរ។ នង ច 
រក្របក់បន្រតឹមែតចិញច ឹមខ្លួនឯងបុ៉េ ្ណ ះ... ខញុំបនេ ឲយនង្រតឡប់មកវញិ ពីេ្រពះយ៉ងេ ច 

ស់ ក៏េយើង ចរស់េនជមួយគន បនែដរ។ េយើងេចះែតខំរកេនះ រកេនះេទ។ េបើេទះបីជ 
អត់ឃ្ល នយ៉ង  េយើង ចេនជមួយគន បន... មនុស េយើង េមើលមិនេឃើញេទ... េយើង ចឈឺ 
ថក ត់ៃថងេនះ ឬៃថង ក៏មិនដឹង... េតើបននរ េមើលែថ េយើង? េបើមនកូនេនែកបរ េទើប ្របេសើរ 
ជង។ 

 

កូនែដលមិនរស់េនកនុង្រសុកជមួយឪពុកម្ត យចំ ស់របស់ពួកេគ ចមកេមើលែថឪពុក
ម្ត យ របស់ពួកេគជបេ ្ត ះ សនន េនេពលែដលឪពុកម្ត យមនជមងឺ។ េមភូមិជី ង កនុងឃំុ
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ែ្រតង ែដលមន យុ ៦០ឆន ំ មន រមមណ៍រេំភើបយ៉ងខ្ល ំង េនេពលែដលកូនចបងរបស់គត់ មកពី
្រកុង បត់ដំបង េដើមបីេមើលែថគត់ េនេពលែដលគត់ឈឺ ៖ 

 
េនេពលែដលខញុំឈឺ កូនចបងរបស់ខញុំចំនួន ៣នក់ បនមកេមើលខញុំ... ខញុំស្រមកេនឯ មណ្ឌ ល 
សុខភពអស់រយៈេពល១សប្ត ហ៍។ ពួកេគបរមភខ្ល ចែ្រកងខញុំ ្ល ប់។ ពួកេគ បន មកេមើលខញុំទំងៃថង 
ទំងយប់... ពួកេគបនេចញ្របក់ស្រមប់អ្វីៗ្រគប់យ៉ង ដូចជៃថ្លពិនិតយ ៃថ្លថន ំ និងៃថ្លចំ យ 
ដៃទេទៀត។ ខញុំមិនចំបច់្រតូវបរមភអ្វីេឡើយ។ ខញុំមន្របក់មួយចំនួន ែដរ បុ៉ែន្ត ពួកេគ្របប់ខញុំថ 
មិនចំបច់្រតូវេចញ្របក់អ្វីេនះេទ និងបន្របប់ឲយខញុំ ទុក្របក់ ទំងេនះ េដើមបីទិញរបស់ហូប 
េនេពលែដលខញុំ្រតឡប់េទផទះវញិ...ខញុំពិតជសបបយចិត្ត ចំេពះពួកេគខ្ល ំង ស់ េ្រពះ មនន័យ 
ថ ពួកេគយកចិត្តទុក ក់ចំេពះឪពុករបស់ ពួកេគ។ 
 

 
្រសេដៀងគន េនះែដរ ឪពុកវយ័ចំ ស់មន ក់ យុ ៦៤ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុែ្រតង បន

េកត សរេសើរថ កូន្រសីចបងរបស់គត់ បនសំុចបប់ពីករងររបស់នងជបេ ្ត ះ សននពី
េ ងច្រក កត់េដរមួយ េនកនុង ជធនីភនំេពញ េដើមបីេមើលែថគត់ េនេពលែដលគត់ឈឺ េបើេទះបី
ជមន្របពនធ និងកូន្រសីបនទ ប់របស់គត់រស់េនឯផទះក៏េ យ ៖ 
 

កូន្រសីរបស់ខញុំ កំពុងេធ្វើករងរ ក៏្រ ប់ែតមនេគទូរស័ពទេ នងឲយ្រតឡប់មកផទះវញិ។ នងក៏ 
្រតឡប់មកវញិ េដើមបីេមើលែថខញុំ... េនេពលែដលខញុំឈឺ នងបនែថទំខញុំ។ 

 

 
ផទុយេទវញិ មនករណីមួយចំនួនផងែដរ ែដលឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ មនទំនក់ទំនង

បន្តិចបន្តួច ឬពំុមនទំនក់ទំនងទល់ែតេ ះជមួយកូនរបស់ពួកេគ ែដលបនេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍។ ស្រមប់ មនុស ចស់ែដលពំុមនកូនដៃទេទៀតរស់េនែកបរពួកេគ បញ្ហ េនះ ចមន
ផលវបិកធងន់ធងរ។ ករណី្រស្តីចំ ស់មន ក់ កនុងឃំុែ្រតង ែដលរស់េនែតមន ក់ឯងជមួយ ្វ មីរបស់
គត់បនេរៀប ប់ អំពី ថ នភពែបបេនះ យ៉ងេ្រក ម្រកំ។ ្រស្តីមន ក់េនះ មនកូន្របសុចំនួន ២នក់ 
ែដលពួកេគទំងពីរ សុទធសឹងែតបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ កូន្របុសរបស់គត់មន ក់ បនេទ
្របេទសៃថ ៧ឆន ំេហើយ និង កូន្របសុមន ក់េទៀត បនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុង្របេទស កលពីឆន ំ
មុន។ ចប់ ំងពីេពលេធ្វើ េទសន្តរ្របេវសន៍ ពំុមនកូន មន ក់បនទក់ទងជមួយម្ត យរបស់
ពួកេគេឡើយ។ ករែដលកូន របស់គត់បនទុកឲយគត់រស់េនែតមន ក់ឯងយ៉ងដូេចនះ េធ្វើឲយបនទុកេន
កនុង្រគួ រ ្រតូវធ្ល ក់មកេលើ របូគត់ ៖ 

 

ខញុំបរមភថ ខញុំមិន ចរក្របក់េដើមបីចិញច ឹមជីវតិបន េ្រពះខញុំចស់េហើយ។ េនកនុងតំបន់េនះ មិនសូវ 
មនករងរេធ្វើេទ។ ខញុំក៏មិន ចពឹងែផ្អកេទេលើករងរប្តីរបស់ខញុំបនែដរ ពីេ្រពះ ឥឡូវេនះ គត់ក៏ 
ចស់េហើយែដរ។ គត់្រតឹមែត ចេមើលេគឲយេគបុ៉េ ្ណ ះ។ គត់មិន ច េទកប់អុស ឬជីក្រតពំង 
ស្រមប់លក់បនេទ... ខញុំេនែតផទះេទ។ ជួនកល ខញុំ ច ំស្ល បន បុ៉ែន្ត ជួនកល ខញុំេធ្វើមិនបនេទ... 
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ខញុំពិបក ស់... េនេពលែដលកូនខញុំចកេចញេទ ខញុំក៏ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ... េនេពលែដលពួកេគ 
េទបត់េ យគម នដំណឹង ជមងឺរបស់ខញុំកន់ែតធងន់ធងរ េឡើង។ ខញុំគិតពីកូនខ្ល ំងេពក រហូតដល់ហូប 
អីែលងចូលេទេហើយ។ 

 

ករមនកូនេ្រចើន ផ្តល់នូវឱកសមួយដល់ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ កនុងករទទួលបន
្របេយជន៍ពី កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ្រពមទំងទទួលបនជំនួយឧបតថមភពីកូនែដលរស់េនែកបរ
ពួកេគផងែដរ។ ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦២ឆន ំ ែដលរស់េនកនុឃំុ ឡុស មនកូន្រសីចំនួន ៣នក់ ៖ 
កូនទី១ រស់េនទីរមួេខត្តបនទ យមនជ័យ កូនទី២ រស់េនែកបរគត់កនុងភូមិជមួយគន  និងកូនទី៣ 
រស់េន ជមួយគត់ជមួយ ្វ មីរបស់នង និងកូន ២នក់។ េនេពលែដលឈនមកដល់វយ័
ចំ ស់ ្រស្តីមន ក់េនះ និយយអំពីគុណសមបត្តិកនុងករែដលមនកូនេ្រចើន េ យកនុងេនះ កូនមួយ
ចំនួន ចឧបតថមភដល់គត់ េ យករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងកូនដៃទេទៀត ចេនែកបរគត់
េដើមបីជួយដល់ គត់ ៖ 

 
ជករ្របេសើរ ែដលកូនមួយចំនួនរស់េនែកបរខញុំ និងកូនមួយចំនួនេទៀត រស់េនឆង យ... 
គឺជករងររបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើពួកេគរស់េនែកបរខញុំ ពួកេគមិន ចរក្របក់េដើមបី ចិញច ឹមជីវតិ 

បនេឡើយ។ ពួកេគ្រតូវេចញេទឆង យ េដើមបីរក្របក់ចិញច ឹមជីវតិ។ កូនមួយចំនួន ចេទេន 
កែន្លងឆង យ េហើយកូនខ្លះេទៀត ចេនទីេនះ។ ពួកេគមិនចំបច់្រតូវេនទីេនះ ទំងអស់គន េនះេទ។ 
កូនមួយចំនួនក៏េចញេទឆង យ េហើយកូនមួយចំនួនេទៀត ក៏េន ជមួយខញុំ។ េនេពលែដលខញុំចស់ 
ខញុំចង់មនកូន ៥នក់។ ្របកដជល្អ ស់ េ្រពះកូន មួយចំនួន ចេទភនំេពញ កូនមួយចំនួន 
េទៀត ចេទបត់ដំបង និងកូនដៃទេទៀត ចេទ បនទ យមនជ័យ។ េនេពលែដលេយើងចស់ 
េហើយមនកូនតិចេពក ពិបក ស់។ េបើខញុំ មនកូន ៤-៥នក់ ពួកេគ ចជួយឧបតថមភខញុំបន។ 

 

 
បុរសមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុ ឡុស ែដលមនកូនចំនួន ៧នក់ េធ្វើករេនកនុង

្របេទសៃថ បនេធ្វើករេកតសរេសើរ្រសេដៀងគន  ចំេពះអតថ្របេយជន៍បែនថម កនុងករមនកូនែដល
េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងកូនែដលមិនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ៖ 
 

កូនេនទីេនះ ផ្តល់ រឲយខញុំជេរៀង ល់ៃថង េ យែឡក កូនេនកនុង្របេទសៃថ េផញើ្របក់ ឲយខញុំ១ែខ 
ម្តង។ កូនេនទីេនះ ពំុមន្របក់េទ បុ៉ែន្តពួកេគ ផ្តល់ រឲយខញុំ... េនេពលែដល កូនេនកនុង 
្របេទសៃថ មនលទធផលភព ពួកេគបនផ្តល់្របក់ឲយខញុំ។ 
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កិចចគ្ំរទគន ជសមភ រៈ និងថវកិ 
 

េគបននិយយថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនេពញវយ័ េចញពីតំបន់ជនបទ បនទុក
ឲយឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់េធ្វើករងរែ្រសចមក រ េ យគម ននរ ជួយ (Murshid, 2007)។ 
ករសេងកតេនះ មនន័យថ កូនែដលបន្តរស់េនជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ បនជួយរមួចំែណក
ផ្តល់វភិគទន េ្រចើនជង ចំេពះឪពុកម្ត យ។ ករសិក របស់េយើងបនេធ្វើករពិនិតយេមើលេទេលើ
បញ្ហ េនះ មរយៈករភជ ប់ទំនក់ទំនងវភិគទនរបស់កូនចំេពះឪពុកម្ត យ ទក់ទងេទនឹងករផ្តល់
ជំនួយជ្របចំ ចំេពះករ្របកបរបរមុខជំនួញ ឬ ករងរែ្រសចមក រ រហូតដល់ករផ្តល់វភិគទន
ជថវកិ។ របកគំេហើញ បនបង្ហ ញឲយដឹងថ ខណៈេពលែដលកូនែដលរស់េនជមួយ ឬរស់េន
ែកបរឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ផ្តល់ជំនួយជ្របចំ ចំេពះករ្របកបរបរ ជីវកមម ឬករងរែ្រសចមក រ 
កូនែដលរស់េនឆង យ បន រមួចំែណកផ្តល់វភិគទនជថវកិេ្រចើនជង។ 
 

មិនគួរឲយភញ ក់េផ្អើលេនះេទ កូនែដលរស់េនជមួយឪពុកម្ត យ គឺជអនកែដលទំនងនឹងជួយ
ដល់ ឪពុកម្ត យជេទៀងទត់ ចំេពះករងរ ជីវកមម ឬករងរែ្រសចមក ររបស់ពួកេគ (៧១%)។ កូន
ែដល រស់េនកនុងភូមិជមួយគន  បុ៉ែន្ត េនផទះេផ ងគន  មិនទំនងថ ចផ្តល់ជំនួយយ៉ងដូេចនះបន
េឡើយ បុ៉ែន្តេនែតមនល័កខខ័ណ្ឌ ្របេសើរជងកូនែដលរស់េនឆង យជងេនះ។ ្រស័យេ យ
ឪពុកម្ត យ ភគេ្រចើន មនកូនមន ក់រស់េនកនុងផទះជមួយ ភស្តុ ងេនះ ផទុយេទនឹងទស នៈែដល
យល់េឃើញថ អ្រ កូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ខពស់ បន ល់ទុកឲយឪពុកម្ត យរស់េនែតមន ក់ឯង 
េ យគម ននរ ជួយ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ កូនចំនួន ៤៣% ែដលកំពុងរស់េន
េ្រក្របេទស បនរមួចំែណក ជួយឧបតថមភដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគេ្រចើនជង ១០០.០០០ េរៀល 
(២៥ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ) េនកនុងឆន ំកន្លងេទ។ មរយៈករេ្រប បេធៀប មនែត ៧% បុ៉េ ្ណ ះ 
ៃនកូនែដលរស់េនកនុងភូមិ ជមួយគន  បនរមួចំែណកជួយឧបតថមភជទឹក្របក់ដល់ឪពុកម្ត យរបស់
ពួកេគ កនុងក្រមិតេនះ (របូភពទី៤) 2។ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
២ កររមួចំែណកជួយឧបតថមភជថវកិពីកូនែដលរស់េនជមួយឪពុកម្ត យ មិន្រតវូបនយកមកេធ្វើករពិចរ េឡើយ 

្រស័យេ យមនករលំបកេនកនុងករបក្រ យ េ យ្របែហលជ្រគួ រជេ្រចើនមនថវកិរមួ និង ថវកិែដល 
ទទួលបនពីកូនែដលរស់េនជមួយ ចទំនងនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ចំ យេនកនុង្រគួ រ ែដលផ្តល់្របេយជន៍ 
េ យផទ ល់ដល់កូនែដលបនរមួចំែណកជួយឧបតថមភថវកិ។   
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របូភពទី៤ ៖ កររមួចំែណករបស់កូន េដើមបីឧបតថមភដល់ឪពុកម្ត យ េ យែបងែចកេទ ម 
ទី ងំៃនកែន្លងរស់េនរបស់កូន 

 

 
 
សំគល់ ៖ ករែដលចំនួនភគរយមនក្រមិតខពស់ ចំេពះកូនែដលរស់េនកនុង ជធនីភនំេពញ និងេ្រក្របេទស 
ែដលជួយដល់ករ្របកប ជីវកមម ឬករងរែ្រសចមក រជ្របចំ េនកនុងឆន ំកន្លងេទ គឺប ្ត លមកពីករែដល 
ពួកេគគឺជជនែដលេទើបេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ មិនទន់បនរយៈេពល ១ឆន ំ។ 
 
 
 

គំេហើញទំងេនះ បនឲយដឹងថ កូនរមួចំែណកជួយឧបតថមភគំ្រទដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ 
កនុង លកខណៈេផ ងៗគន  ្រស័យេទ មកែន្លងរស់េនរបស់ពួកេគ។ កូនែដលបន្តរស់េនជមួយ
ឪពុក ម្ត យរបស់ពួកេគ ចមនលទធភពរមួចំែណកផ្តល់ជំនួយជ្របចំ ចំេពះករ្របកបរបរ

ជីវកមម និងករងរែ្រសចមក រ េហើយ ជករសំខន់ខ្ល ំង ស់ ែដលេគមិន្រតូវេមើល្រ ល
ចំេពះកិចចគំ្រទេនះេឡើយ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ កូនែដលរស់េនេ្រក្រសុក កនុង្របេទស
កមពុជ និងកូន ែដលរស់េនេ្រក្របេទស ខណៈេពលែដលពួកេគមិន ចមនលទធភពផ្តល់ជំនួយ
ជ្របចំ ចំេពះ ករ្របកប ជីវកមម និងករងរែ្រសចមក របន ពួកេគរែមងែតងរមួចំែណកដ៏សំខន់
ចំេពះកិចចគំ្រទ ជថវកិ។ 
 

គួរកត់សមគ ល់ថ ចំនួនភគរយៃនកូនមិនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យ ែដលបនរមួចំែណក
ឧបតថមភ គំ្រទជថវកិេ្រចើនជង ៥០០.០០០ េរៀល (១២៥ ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ) ជូនដល់ឪពុក
ម្ត យរបស់ ពួកេគ កនុងឆន ំកន្លងេទ បនេកើនេឡើងគួរឲយកត់សមគ ល់ ចំេពះកូនែដលរស់េនកនុង
ជធនីភនំេពញ និងេ្រក្របេទសកមពុជ។ ចំណុចេនះ បនឲយដឹងថ កែន្លងទំងេនះផ្តល់នូវករងរ

ែដលទទួលបន ្របក់កៃ្រមខពស់ជង ស្រមប់កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ ្រសបេពលជមួយគន

៧១% 

២២% 
២២% 

២៧% 
២៩% 

៣២% 

៤៣% 

៧% 

១៦% 

៧% 

៤% 

១៧% 
១៤% 

៨០% 

 
៦០% 

 
៤០% 

 
២០% 

 
០% 

រមួចំែណកឧបតថមភជ្របក់េ្រចើនជង ១០០.០០០ េរៀល 

ជួយករងរ ជីវកមម ឬករងរែ្រសចមក រជ្របចំកនុងឆន ំកន្លងេទ 

ទី ំងៃនកែន្លងរស់េនរបស់កូន 

េ្រក្របេទស 
(n=៩៤) 

ភនំេពញ 
(n=៦០) 

េ្រកេខត្ត 
(n=១៤០) 

កនុងេខត្ត 
(n=៩៥) 

កនុង្រសុក 
(n=១២៦) 

កនុងភូមិ 
(n=៣៤៥) 

កនុងផទះ 
(n=៣៧៤) 
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េនះែដរ កូនភគ េ្រចើនែដលមិនរស់េនជមួយឪពុកម្ត យ មិនចំេពះថ ពួកេគរស់េនកែន្លង
េឡើយ បនរមួចំែណក ឧបតថមភជថវកិេ្រចើនជង ២០.០០០ េរៀល (៥ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ) 

ជូនដល់ឪពុកម្ត យរបស់ ពួកេគ កនុងឆន ំកន្លងេទ។ កររមួចំែណកឧបតថមភបន្តិចបន្តួចទំងេនះ មន
គុណតៃម្លជនិមមិតរបូមួយ ដ៏សំខន់ ែដលភជ ប់ចំណងទំនក់ទំនង រ ងកូន និងឪពុកម្ត យរបស់
ពួកេគ ជពិេសស កនុងអំឡុង េពលចូលឆន ំែខមរ និងពិធីបុណយភជុំបិណ្ឌ  ្រពមទំងករជូន្របក់មួយ
ចំនួនតូចដល់ឪពុកម្ត យ េដើមបី េទវត្ត (របូភពទី៥)។ 

 
របូភពទី៥ ៖ កូនែដលបនេផញើ្របក់ជូនឪពុកម្ត យ េនកនុងឆន កំន្លងេទ េ យែបងែចកេទ ម 

ទី ងំៃនកែន្លងរស់េនរបស់កូន 
 

 

 
 
ករេផ្ត ះប្តូរកិចចគំ្រទ និងករជួយគន េទវញិេទមក រ ងឪពុកម្ត យ និងកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ

្របេវសន៍ ចមនលំហូរពីឪពុកម្ត យេទកូន ឬពីកូនេទឪពុកម្ត យ ឬពំុមនកិចចគំ្រទ និងករជួយ
គន េទវញិ េទមកទល់ែតេ ះ។ មិនែមនែតកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍បុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលរមួ
ចំែណកឧបតថមភ ថវកិជូនដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ជញឹកញប់ ឪពុកម្ត យែតងផ្តល់កិចចគំ្រទ
ហិរញញវតថុជូនដល់ កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ផងែដរ ជពិេសស ចំេពះៃថ្លចំ យកនុង
ដំ ក់កលដំបូងៃន ដំេណើ រករេទសន្តរ្របេវសន៍។ កនុងចំេ មកូនចំនួន ៣៤៤នក់ ែដលធ្ល ប់
េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល ១ឆន ំ មនកូនចំនួន ៤៨% បនទទួលជំនួយពី
ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ េដើមបីបង់ៃថ្លចំ យស្រមប់ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ ្រសបេពលជមួយ
គន េនះែដរ ៥៦% ៃនកូន ែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល ១ឆន ំ បន

៨០% 

៧០% 

៦០% 

៥០% 

៤០% 

៣០% 

២០% 

១០ 

០% 

៥% 

៦៩% 

៥៩% ៦១% ៦១% 

៦២% 

៧% 

២២% 

២៧ ២៩% 

៣២% 

៤៣% 

១% 

៦% 

៥% 

១៧% 

ទី ំងៃនកែន្លងរស់េនរបស់កូន ែដលមិនរស់េនកនុងផទះែតមួយជមួយឪពុកម្ត យ 

េ្រក្របេទស 
(n=៩៤) 

ភនំេពញ 
(n=៥៩) 

េ្រកេខត្ត 
(n=១៣៨) 

កនុងេខត្ត 
(n=៩៥) 

កនុង្រសុក 
(n=១២៦) 

កនុងភូមិ 
(n=៣៤៥) 

េ្រចើនជង ២០.០០០៛  េ្រចើនជង ៥០០.០០០៛  េ្រចើនជង ១០០.០០០៛ 

៥៥% 

១៧% 
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ផ្តល់កិចចគំ្រទហិរញញវតថុជ ្របចំជូនដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ។ ចំណុចេនះ បង្ហ ញអំពីករ្រពួយ
បរមភដ៏ខ្ល ំងក្ល របស់ជន េទសន្តរ្របេវសន៍ ចំេពះសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យពួកេគ។ 
 

សរបុមក ៥៥% ៃនកូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍រយៈេពល ១ឆន ំ ឬេ្រចើនជងេនះ 
បនរមួចំែណក ្រគបដណ្ត ប់េទេលើៃថ្លចំ យពយបលេវជជ ្រស្ត របស់ឪពុកម្ត យពួកេគ។ 
េលើសពីេនះេទៀត ៣២% ៃនកូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល ១ឆន ំ 
បន្រតឡប់មកវញិ េដើមបីជួយដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ េនេពលែដលឪពុកម្ត យមនជមងឺ។ 
 

េគបននិយយថ កនុងអំឡុងេពលទំងមូល ែដលកូនធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ បនឃ្ល ត
េទយ៉ង េ ច ស់រយៈេពល ១ឆន ំ កូនបនជួយឧបតថមភជសមភ រៈដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ 
( រ ថវកិ ្រទពយសមបត្តិនន) កនុងក្រមិតសមម្រតមួយខពស់ជង (៤២%) េបើេធៀបេទនឹង
ករែដល ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ បនរមួចំែណកជួយឧបតថមភគំ្រទដល់ពួកេគ (៣៣%)។ 
គំេហើញទំងេនះ បង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ មនករែ្រប្របួលសកមមភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ទក់ទង
េទនឹងអនកែដល ទទួលបន្របេយជន៍េ្រចើនជង។ េបើេទះជដូេចនះក្តី ចំណុចេនះបនគូសបញជ ក់
អំពីករ្រគបដណ្ត ប់ ៃនលំហូរឧបតថមភជវជិជមនជូនដល់ឪពុកម្ត យ។ គួរកត់សមគ ល់ថ សមម្រតៃន
កូន្រសីែដលបន េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ែដលរមួចំែណកចំេពះលំហូរវជិជមនេនះ មនក្រមិតខពស់ជង
គួរឲយកត់សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងកូន្របុសែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ (របូភពទី៦)។ 
 
របូភពទី៦ ៖ ទិសេ ៃនកររមួចំែណកផ្តល់ករឧបតថមភថវកិ រ ងកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងឪពុកម្ត យ 

 
 

ក្រមិតៃនភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ៖ **.0១ ែផ្អកេលើេតស្ត chi-square  

 
 
 

្រសី (n=១៦៩) ្របុស (n=១៧៤) 

បនឧបតថមភថវកិេ្រចើន
ជងជូនដល់ឪពុកម្ត យ 

ឪពុកម្ត យបនរមួចំែណក 
ឧបតថមភថវកិេ្រចើនជង 

បនរមួចំែណកឧបតថមភ 
េសមើគន  

មិនបនរមួចំែណកឧបតថមភ 
គន េទវញិេទមក 

៣៤% 

៥០% 

៣៦% 

៣០% 

៨% ៧% 

២២% 

១៤% 
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កិចចគ្ំរទែដលទទលួបនពីកូន ែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន ៍
 

កិចចសមភ សន៍េ យករ កសួរសំនួរេបើក បនឲយដឹងយ៉ងចបស់ថ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
មួយ ចំនួនទទួលបន្របេយជន៍គួរឲយកត់សមគ ល់ ពីថវកិែដលកូនរបស់ពួកេគេផញើជូន។ បុរសពិករ
មន ក់ យុ ៦៦ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតង ែដលមនកូន ២នក់ េធ្វើករងរេនកនុង្របេទសៃថ បន
សែម្តង អំពីភពរកី យ ចំេពះកិចចគំ្រទថវកិែដលគត់ទទួលបនពីកូន្របុសចបងរបស់គត់ ៖ 
 

កូន្របុសចបងរបស់ខញុំ បនេរៀបករជមួយនរជីនជតិៃថមន ក់... គត់បនទុកទូរស័ពទៃដមួយ េដើមបីឲយ 
ខញុំទូរស័ពទេទគត់។ ខញុំបន្របប់គត់ថ ខញុំជំពក់បំណុលេគ ្របែហលជ ៣ ន េរៀល។ ខញុំមន 
បំណងចង់លក់ដីែ្រស និងេទរស់េនេខត្តបត់ដំបងជមួយកូន្រសីរបស់ខញុំ។ គត់និយយថ គត់មិន 
ឲយខញុំលក់ដីែ្រសេឡើយ... ្របមណ ១១ែខេ្រកយមក គត់បនេផញើ ្របក់ឲយខញុំ េដើមបីសងបំណុល 
ទំងអស់... គត់បននិយយថ ខញុំចស់េហើយ េហើយខញុំមិន ចំបច់្រតូវខចី្របក់ពីអនកដៃទេទៀតេទ... 
គត់បនចប់េផ្តើមេផញើ្របក់ឲយខញុំ ចំនួន ២.០០០ បត កនុង១ែខ... ឥឡូវេនះ ខញុំធូរធរជងមុន 
បន្តិចេហើយ េ យ រែតខញុំទទួលបនករជួយ ឧបតថមភពីកូន្របុសរបស់ខញុំ... គត់បន្របប់ឲយខញុំ 
ទូរស័ពទរកគត់ភ្ល ម េនេពលែដលខញុំគម ន បយហូប... កូន្របុសរបស់ខញុំនិយយថ គត់នឹងសងគុណ 
ខញុំវញិ ចំេពះករែដលខញុំបន ែថទំគត់ ំងពីេពលែដលគត់េនតូច។ 

 

 
្រសេដៀងគន េនះែដរ ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុ ឡុស ពឹងែផ្អក

េទេលើករ ឧបតថមភពីកូន្រប ររបស់គត់ ែដលេធ្វើករងរជជងផ ែដក េនកនុងទី្រកងុបងកក។ 
្រសបេពល ជមួយគន េនះែដរ កូន្របុសមន ក់េទៀត ែដលេធ្វើករងរេនកនុង្រពំែដន្របេទសៃថ 
បនខចីលុយគត់ ស្រមប់ៃថ្លេធ្វើដំេណើ រ ៖ 

 
ខញុំរស់េនទីេនះជមួយកូន្រសីរបស់ខញុំ។ កលពីមុននងរស់េនែកបរ្រពំែដនៃថ ជមួយម្ត យេកមក 
របស់នង។ នងរស់េនទីេនះរហូតដល់េពលែដលនង្របសូតកូនរចួ។ បនទ ប់មក ខញុំក៏យកនងមក 
រស់េនកនុងភូមិេនះ។ ប្តីរបស់នងេធ្វើករងរជជងផ ែដក េនកនុងទី្រកុង បងកក។ ប្តីរបស់នង 
េផញើ្របក់ឲយនងចំនួន ១.៥០០ បត កនុង១ែខ... កូន្រសីមន ក់េនះមន ្របក់។ នងឲយ្របក់ខញុំមួយចំនួន 
េដើមបីទិញឥ ៉ន់បន្តិចបន្តួច ស្រមប់លក់្រគន់បន ចំេណញខ្លះ... កូន្រសីែដលខញុំរស់េនជមួយ 
ជួយខញុំេ្រចើន ស់។ កូនដៃទេទៀត ឲយ្របក់ ខញុំែតេនេពលបុណយភជុំបិណ្ឌ  និង េពលបុណយចូលឆន ំែខមរ 
បុ៉េ ្ណ ះ។ េនះគឺេ យ រែត ពួកេគក៏្រកី្រកផងែដរ។ 

 

េបើេទះបីជ្របក់ែដលទទួលបនពីកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន ចមន
រៈសំខន់ ខ្ល ំងចំេពះឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ក៏េ យ បុ៉ែន្ត ្របក់ែដលកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍

េនកនុង្របេទស បនេផញើជូន ក៏មន រៈសំខន់ផងែដរ។ បុរសមន ក់ យុ ៦៤ឆន ំ ែដលរស់េនកនុង
ឃំុែ្រតង បន ទទួល គ ល់ និង ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករឧបតថមភហិរញញវតថុ ែដលគត់ទទួលបនពី
កូន្រសីរបស់ គត់ ែដលេធ្វើករងរជកមមករកត់េដរ េនកនុង ជធនីភនំេពញ ៖ 



 
 35 

 
ខញុំ ចពឹងែផ្អកេទេលើកូន្រសីចបងរបស់ខញុំ ែដលេធ្វើករងរេនកនុងេ ងច្រកកកត់េដរ េនឯ ភនំេពញ 
បុ៉េ ្ណ ះ ្រស័យេ យ នង ចរក្របក់បន។ នងបនផ្តល់្របក់មកឲយខញុំ។ េបើខញុំ មិនបនទទួល 
្របក់ពីនងេទេនះ ខញុំ្របកដជ ្ល ប់បត់េទេហើយ េនេពលែដលខញុំឈ។ឺ 

 

្រស្តីមន ក់ យុ ៦៤ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតង ែដលមនកូនចំនួន ៥នក់ ពឹងែផ្អកេទ
េលើកូន្របុសរបស់ គត់ ែដលេធ្វើករងរជពលករ េនឯ្រពំែដនេប៉យែប៉ត េដើមបីឧបតថមភគត់។ 
គត់ក៏ពំុបនទទួល ដំណឹងអ្វីពីកូន្របុសចបងរបស់គត់ ែដលបនេទេធ្វើករ មទូកេន ទ 
េនកនុង្របេទសៃថ កលពី ឆន ំមុនផងែដរ ៖ 

 
្របសិនេបើកូន្របុសរបស់ខញុំេនេប៉យែប៉ត មិនបនឧបតថមភពួកេយើងេទេនះ េយើង្របកដជ អត់ឃ្ល ន 

្ល ប់មិនខនេទ។ កលពីែខមុន ខញុំបនជំពក់្របក់េគ ចំនួន ៥០.០០០ េរៀល េហើយកូន្របុសរបស់ខញុំ 
បនឲយ្របក់ខញុំចំនួន ១០០.០០០ េរៀល េដើមបីសងេគវញិ។ អនកជិតខងបននិយយថខញុំនឹង 
មិនអត់ឃ្ល នេនះេទ េ្រពះខញុំមនកូនជួយឧបតថមភ។ 

 
េនកនុងឃំុ ឡុស បុរសមន ក់ យុ ៦៧ឆន ំ ពឹងែផ្អកេទេលើកូន្រសីចំនួន ២នក់ ែដល

កំពុងេធ្វើ ករងរជអនកបេ្រមើ មផទះ េនកនុងេខត្តបត់ដំបង េដើមបីឧបតថមភគត់ និងភរយិរបស់គត់ 
្រពមទំង កូនេពរបស់គត់ ែដលគរថ្លង់។ បែនថមពីេនះេទៀត កូន្រសីទំងពីរនក់ ក៏បនឧបតថមភ
ដល់កូនចំនួន ៤នក់ របស់បង្រសីពួកេគ ែដលបន ល់ឲយរស់េនជមួយជីដូនជី  េនេពលែដល
បង្រសីរបស់ ពួកេគ្រតឡប់េទរស់េនឯ្រពំែដន្របេទសៃថ ជមួយ ្វ មីទី២របស់គត់។ កលពីមុន 
មនកូន្រសី មន ក់េទៀត (បចចុបបនន េទើបែតេរៀបករ) ក៏ធ្ល ប់េធ្វើករងរជអនកបេ្រមើ មផទះ 
េនកនុងេខត្តបត់ដំបង និងបនផ្តល់ករឧបតថមភជូនដល់គត់ផងែដរ ៖ 
 

ខញុំមនេចចំនួន ៤នក់ ែដលរស់េនជមួយខញុំ រមួទំងកូនរបស់ខញុំមន ក់ ែដលគរថ្លង់។ ដូេចនះ សរបុេទ 
គឺ ៥នក់។ កលពីមុនមនកូន្រសីចំនួន ៥នក់ បនជួយឧបតថមភខញុំ បុ៉ែន្ត ឥឡូវេនះ មនកូន្រសី 
មន ក់បនេរៀបករ និងេនសល់ែតកូន្រសីចំនួន ២នក់ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលឧបតថមភ ដល់ខញុំ។ បុ៉ែន្ត 
ពួកេគមិន ចយក្របក់ទំងអស់ ែដលពួកគរកបនេដើមបីឧបតថមភដល់ខញុំបនេទ េ្រពះេយើង្រតូវសង 
បំណុល។ ពួកេគកំពុងែតជួយសងបំណុលផង និងឧបតថមភខញុំផង...ខញុំ មន រមមណ៍េ ក ្ត យ 

ស់ចំេពះពួកេគ ពីេ្រពះពួកេគគម នអនគតេនះេទ។ ពួកេគ ឧបតថមភខញុំជមួយនឹង្របក់ ែដលពួក 
េគរកបន។ 

 

បុ៉ែន្ត ខណៈេពលែដលឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់មួយចំនួនទទួលបនកិចចគំ្រទហិរញញវតថុដ៏
សំខន់េនះ ពីកូនែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន និងកូនែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េន
កនុង្របេទស ឪពុកម្ត យដៃទេទៀត ពំុបនទទួលកិចចគំ្រទហិរញញវតថុែបបេនះេឡើយ។ ឪពុកម្ត យវយ័
ចំ ស់មួយ ចំនួនទទួលបន្របក់ឧបតថមភបន្តិចបន្តួច ឬមិនទទួលបនអ្វីទល់ែតេ ះពីកូនរបស់
ពួកេគ ែដល បនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ ្រស្តីមន ក់ យុ ៦៩ឆន ំ រស់េនឃំុែ្រតង ែដលមនកូនចំនួន 
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៥នក់ បន េរៀប ប់អំពីករខតបង់របស់គត់ មរយៈបទពិេ ធន៍ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍
របស់កូន្របុស គត់ េនកនុង្របេទសៃថ ៖ 
 

េនេពលែដលកូន្របុសេពរបស់ខញុំេនកនុង្របេទសៃថ គត់ធ្ល ប់េផញើ្របក់ឲយខញុំែដរ ្របមណ ជ៤ដង។ 
សរបុេទ ្របក់ែដលកូនខញុំបនេផញើមកឲយខញុំមនចំនួន្របមណ ៣.០០០បត េទ ៤.០០០ បត។ 
្របក់េនះ គឺជេញើសឈមរបស់កូន្របុសខញុំ ដូេចនះ ខញុំមិនបនចយ្របក់ េនះេទ។ េ យែឡក 
ខញុំបនសន ំ្របក់េនះ និងបនទិញមស ១ជី ទុកឲយកូនខញុំ។ បនទ ប់ មក ខញុំបនឮថ កូន្របុសរបស់ខញុំ 
មនជមងឺធងន់ និង្រតូវបនបញជូ នេទេខត្តបនទ យមនជ័យ។ ខញុំ្រតូវលក់មសេនះ េដើមបីពយបល 
កូនរបស់ខញុំ។ ខញុំ្រតូវចំ យ្របក់េ្រចើនជង្របក់ែដល កូនរបស់ខញុំ បនេផញើមកឲយខញុំេទេទៀត។ 
ខញុំមិន ចពឹងែផ្អកេទេលើកូនរបស់ខញុំបនេទ េ យ រែតពួកេគសុទធែត្រក... េតើឲយខញុំទមទរចង់ 
បនពីពួកេគយ៉ងដូចេម្តច េនេពលែដល ពួកេគ្រកជងខញុំេទេទៀត។ 

 

្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦០ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុែ្រតង កំពុងែថទំេចចំនួន ៣នក់ ែដល
ជកូន របស់កូន្រសីគត់ ែដលបន ្ល ប់េទ។ គត់ពំុបនទទួលករឧបតថមភគំ្រទអ្វីពីកូន្របុសែត
មន ក់របស់ គត់ែដលេនរស់ និងែដលកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុងេខត្តៃប៉លិនេឡើយ ៖ 

 
កូន្របុសរបស់ខញុំមិនែដលេផញើ្របក់មកឲយខញុំេនះេទ។ គត់បន្រតឡប់មកផទះម្តង េនេពល បុណយសព 
បង្រសីរបស់គត់។ េនេពលែដល្រតឡប់េទវញិ គត់ពំុមន្របក់ស្រមប់ៃថ្ល រថយន្ត្រកុងេឡើយ។ 
ខញុំបនខចី្របក់េគចំនួន ១៥.០០០ េរៀល េដើមបីឲយគត់ជិះរថយន្ត្រកុង ្រតឡប់េទវញិ។ 
ខញុំមិនទន់បនសង្របក់េនះេទេគវញិផង... ខញុំបននិយយជមួយកូន របស់ខញុំថ “កូន ្ហ ... 
ែម៉ឥឡូវេនះទីទ័ល្រក ស់។ េតើកូន ច្រតឡប់មករស់េនជមួយែម៉ វញិបនេទ? 
ែ្រកងែម៉មិនសូវ្រសួលខ្លួនេនេពល មួយ ែម៉ ចពឹងកូនបន”។ គត់និយយថ គត់មិន ច្រតឡប់ 
មកវញិបនេទ េ្រពះគត់មនដីចមក រេលើភនំេនទីេនះ។ េបើកូននិយយ ែតរេបៀបេនះ េតើឲយខញុំពឹង 
ពក់េទេលើកូនដូចេម្តចេទ?  

 
 

ទំនកទំ់នងសងគមរ ងឪពុកម្ត យ និងកូន 
 

ទំនក់ទំនងសងគមរ ងឪពុកម្ត យ និងកូនេពញវយ័ ្រតូវបនផ្តល់តៃម្លេនកនុង្របេទស
កមពុជ។ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូន េចញពីឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ កត់បនថយឱកសៃនករ
្រប្រស័យ ទក់ទង្របចំៃថង និងគំ មកំែហងេធ្វើឲយគុណតៃម្លេនះ មនករធ្ល ក់ចុះ។ េបើេទះបីជ
ករេធ្វើេទសន្តរ ្របេវសន៍ ចរមួចំែណកជវជិជមន ចំេពះសុខុមលភពេសដ្ឋកិចចរបស់្រគួ រ
របស់អនកេធ្វើេទសន្តរ ្របេវសន៍ក៏េ យ បុ៉ែន្ត ក៏ ចេធ្វើឲយមនភពេរចរលិនូវទំនក់ទំនងរ ង
ឪពុកម្ត យ និង កូនផងែដរ។ កលពីអតីតកល កររស់េនឆង យពីគន រ ងឪពុកម្ត យ និងកូន គឺជ
ក ្ត ែដល មឃត់ មិនឲយមនករជួបគន េទៀងទត់ជេរៀង ល់ែខ និង ពំុមនប ្ត ញទូរស័ពទ
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ទំនក់ទំនង។ បចចុបបនន ចប់ ំងពីមនករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តយ៉ងទូលំទូ យ បនជួយ
ស្រមបស្រមួលឪពុកម្ត យ និងកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឲយ្រប្រស័យទក់ទងគន បនយ៉ងងយ
្រសួល េបើេទះបីជពួកេគ រស់េនឆង យពីគន ក៏េ យ។ 
 

របកគំេហើញរបស់េយើងបនបង្ហ ញឲយដឹងថ កូនភគេ្រចើនែដលរស់េនេ្រក្រសុកែដល
ឪពុកម្ត យរបស់ ពួកេគរស់េន មិនចំេពះថ ពួកេគរស់េនកនុង ឬេ្រក្របេទសកមពុជក៏េ យ 
ពួកេគែតងនិយយ និង/ឬ បនេទសួរសុខទុកខឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ យ៉ងេ ច ស់មួយដង
កនុងមួយែខ។ អនកេធ្វើ េទសន្តរ្របេវសន៍ទំងពីរ្របេភទេនះ ពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ំងេទេលើទូរស័ពទចល័ត 
េ្រចើនជងករមកសួរ សុខទុកខផទ ល់ េដើមបីរក ទំនក់ទំនង។ ករ្រប្រស័យទក់ទងទំងេនះ 
មនក្រមិតទបជង បុ៉ែន្ត ក៏ ចយកេទេធ្វើករេ្រប បេធៀបបនជមួយកូនែដលមិនរស់េនកនុងភូមិ
ែតមួយ បុ៉ែន្ត រស់េនកនុង្រសុកែតមួយ ជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ែដលកូនទំងេនះ 
មិន្រតូវបនករសិក ្រ វ្រជវេនះ ចត់ទុកថជជនេទសន្តរ្របេវសន៍ (របូភពទី៧)។ 
 

េនេពលពិភក អំពីទំនក់ទំនងសងគម រ ងឪពុកម្ត យ និងកូន ចំបច់្រតូវចងចំថ មន
ឪពុកម្ត យ តិចតួច ស់ែដល្រតូវបនសមភ សន៍ បនឲយដឹងថ ពួកេគពំុមនកូនរស់េនែកបរ។ 
មនែត  អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមនវយ័ចំ ស់ចំនួន ៩% បុ៉េ ្ណ ះ ពំុមនកូនរស់េនកនុងភូមិ 
មនែត ៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពំុមនកូនរស់េនកនុង្រសុក មនែត ៤% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពំុមនកូន
រស់េនកនុងេខត្ត និងមនែត ១% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពំុមនកូនរស់េនកនុង្របេទសកមពុជជមួយពួកេគ។ 
ករណីទំង៣ េនកនុង្រកុមចុងេ្រកយ តំ ងឲយកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទ្របេទសៃថ ែដល
រស់េនែកបរ ្រពំែដន។ ដូេចនះ េនកនុងកែន្លងែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបីេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវ 
េយើងេឃើញថ ជករណីក្រម ស់ ចំេពះកូន្រគប់របូែដលមនឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ កនុងករ
ចកេចញពី្របេទស និងក៏ជករណីក្រមផងែដរ ចំេពះកូន្រគប់របូែដលចកេចញពីេខត្ត ែដលឪពុក
ម្ត យរបស់ពួកេគ រស់េន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 38 

របូភពទី៧ ៖ កូនែដលមិនរស់េនកនុងភូមិែតមួយជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ 
រក ទំនក់ទំនងសងគមជមួយឪពុកម្ត យ យ៉ងេ ច ស់មួយដងកនុងមួយែខ 

 

 
 
 

 

កិចចសមភ សន៍េ យករ កសួរសំនួរេបើក បង្ហ ញឲយដឹងថ ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ែដល
រស់េន កនុងឃំុែ្រតង និងឃំុ ឡុស បនេកតសរេសើរចំេពះភពងយ្រសួលៃនករ្រប្រស័យ
ទក់ទង ម ទូរស័ពទជមួយកូនរបស់ពួកេគ។ េមភូមិជី ង ៃនឃំុែ្រតង ែដលមន យុ ៦០ឆន ំ និង
មនកូន ែដលមិនរស់េនកនុង្រសុកជមួយគត់ កនុងេខត្តបត់ដំបង បនសែម្តងឲយេឃើញអំពី
ភពធូរ្រ លថ គត់ ចទូស័ពទរកកូនរបស់គត់បន េនេពលែដលគត់ឈឺ ៖ 

 

ជករល្អ ្របសិនេបើមនកូនរស់េនែកបរ េ្រពះេនេពលែដលខញុំឈឺ ពួកេគ ចជួយេមើល 
ែថខញុំទន់េពល។ ស្រមប់កូនែដលរស់េនឆង យ ពួកេគ្រតូវចំ យេពលេវ មួយចំនួន 
ស្រមប់ករេធ្វើដំេណើ រ... ដូចេយើងដឹង្រ ប់េហើយ ឥឡូវេនះ េយើង ចទូរស័ពទបន។ មិន 
ចំេពះថ ពួកេគេនឆង យបុ៉ ្ណ េនះេទ េយើង ចទក់ពួកេគបនជនិចច។ ្របសិនេបើខញុំ 
្របប់ពួកេគថ ខញុំមនជមងឺ ពួកេគ្របកដជមកភ្ល ម។ 

 

 
េទះបីជមនុស ចស់ែដលពំុមនទូរស័ពទចល័តក៏េ យ ពួកេគរែមងែតង ចេ្របើ្របប់

ទូរស័ពទរបស់ ច់ញតិ ឬអនកជិតខងបន។ លទធភពកនុងករែដល ចេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័ត
របស់អនកជិតខង បនេធ្វើឲយ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុ ឡុស ចនិយយ
ជមួយកូន្របុស របស់គត់ ែដលជពលករបេ្រមើករងរេនកនុងវស័ិយកសិកមម កនុង្រពំែដន្របេទស
ៃថ ៖ 
 

មិនរស់េនកនុងភូមិែតមួយ បុ៉ែន្តេនកនុង្រសុកែតមួយជមួយឪពុកម្ត យ (n=១២៦) 

មិនរស់េនកនុង្រសុកែតមួយជមួយឪពុកម្ត យ បុ៉ែន្តេនកនុង្របេទសកមពុជ (n=២៩៨) 

រស់េនេ្រក្របេទសកមពុជ (n=៩៦) 

កូន និងឪពុកម្ត យែដល 
ជួបសួរសុខទុកខគន  

កូនែដលនិយយទូរស័ពទ 
ជមួយឪពុកម្ត យ

កូន និងឪពុកម្ត យ ែដលនិយយ 
ទូរស័ពទ  និង/ឬ ជួបសួរសុខទុកខគន

៧៣% 

១៨% 

១% 

៦១% 

៥២% 

៧៣% 

៦៣% 

៥២% 

៨០% 

 
 

៧០% 

 

៦០% 

 

៥០% 

 

៤០% 

 

៣០% 

 

២០% 

 

១០% 

 

០% 
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ជួនកល កូន្របុសរបស់ខញុំែដលេធ្វើករងរេនឯ្រពំែដន្របេទសៃថ ទូរស័ពទមកនរ មន ក់ 
េនទីេនះ និង្របប់េគថ គត់ចង់និយយជមួយខញុំ។ ដូេចនះ េគក៏យកទូរស័ពទមកឲយខញុំ។ 
្របសិនេបើខញុំទូរស័ពទរកគត់ឥឡូវេនះ ខញុំ ចនិយយជមួយគត់បនភ្ល ម។ ជួនកល ខញុំ 
ទូស័ពទេទកូន្របុសរបស់ខញុំមួយដង ឬ ពីរដងកនុងមួយែខ... េនេពលែដលខញុំមនេរឿង្រតូវ 
និយយជមួយកូនរបស់ខញុំ។ បុ៉ែន្ត េនេពលខញុំពំុមនអ្វី្រតូវនិយយ ខញុំ្រគន់ែតចង់សួរគត់ថ 
េតើគត់រកបនករងរេធ្វើេហើយឬេន។ 

 

ករែថទេំច 
 

េស កមមដ៏សំខន់មួយជសក្ត នុពលែដលឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ ផ្តល់ជូនដល់កូនរបស់
ពួកេគ ែដល េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ គឺករែថទំកូនរបស់កូនពួកេគែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ (េច
របស់ពួកេគ)។ សរបុមក អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ១៤២នក់ (៥៤%) មនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍
យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល១ឆន ំ េ យបន ល់េចឲយរស់េនជមួយពួកេគ។ មនែត ៦% 
បុ៉េ ្ណ ះ ៃនអនក ផ្តល់ករេឆ្លើយបតទំងេនះ (ែដលសុទធសឹងែតជ្រស្តី) ធ្ល ប់ចកេចញពី្រសុក 
េដើមបីែថទំេចទំងេនះ យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល៣ែខ។  
 

អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ទំនងនឹងែថទំេចរបស់ពួកេគេនឯផទះរបស់ពួកេគ េនេពលែដលកូន
របស់ ពួកេគេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ចកេចញេទឆង យ។ សរបុមក កនុងចំេ មអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ចំនួន ១៤២នក់ មនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ៣១នក់ (ឬ ២២%) មនេច (ែដលជកូនរបស់
កូន ពួកេគ ែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍) រស់េនជមួយពួកេគយ៉ងេ ច ស់រយៈេពល
៦ែខ។ េគទទួលបនេសចក្តី យករណ៍ អំពីករែថទំែបបេនះេ្រចើនជង ពីអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបជ
្រស្តី េបើេធៀបេទនឹងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបជបុរស (២៤% េធៀបេទនឹង ១៨%)។ េសទើរែតពក់
ក ្ត លៃន អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ចំនួន ៣១នក់ទំងេនះ បនែថទំេចេលើសពីមន ក់ េ យគិតជ
មធយម ពួកេគ ែថទំេច ចំនួន ១,៨នក់។ េលើសពីេនះេទៀត េចទំងេនះ ចំនួនពក់ក ្ត ល 
បនចប់េផ្តើមរស់េន ជមួយអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលជជីដូនជី របស់ពួកេគ ចប់ ំងពីេពល
ែដលពួកេគមន យុ េ្រកម ៥ឆន ំ។ សរបុរយៈេពលមធយម ែដលេចរស់េនជមួយអនកផ្តល់
ករេឆ្លើយតប ែដលជជីដូន ជី របស់ពួកេគ មនចំនួន ៤,២ឆន ំ។ 
 

ទក់ទងេទនឹងៃថ្លចំ យស្រមប់ករចិញច ឹមេចទំងេនះ កនុងអំឡុងេពលៃនករែថទំ
ពួកេគ ជីដូន ជី បន យករណ៍ឲយដឹងថ ពួកេគបន្រគបដណ្ត ប់េទេលើករចំ យេនះ ចំនួន
បីភគ្របំ និង ឪពុកម្ត យរបស់េចទំងេនះ ្រគបដណ្ត ប់េទេលើករចំ យចំនួនមួយភគបួន 
េហើយទំងឪពុក ម្ត យ និងជីដូនជី  ែចករែំលកៃថ្លចំ យេផ ងៗេទៀតែដលេនេសសសល់។ 
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កិចចសមភ សន៍េ យករ កសួរសំនួរេបើក បនបង្ហ ញឲយេឃើញអំពីករលំបក ែដល
ឪពុកម្ត យ វយ័ចំ ស់បនជួប្របទះ កនុងករែថទំេច ែដលជកូនរបស់កូនពួកេគ ែដលបនេធ្វើ
េទសន្តរ ្របេវសន៍។ ្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦៧ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុ ឡុស ែថទំេចចំនួន 
៣នក់ ខណៈេពលែដលកូន្រសី និងកូន្រប ររបស់គត់ កំពុងេធ្វើករងរេនកនុង្របេទសៃថ 
េដើមបីរក្របក់ សងបំណុល ៖ 
 

កូន្រសីរបស់ខញុំ បនេទេធ្វើករេន្របេទសៃថ ជមួយប្តីរបស់នង ២ឆន ំមកេហើយ។ នងបន 
េផញើ្របក់មកឲយខញុំ េដើមបីចិញច ឹមកូនរបស់នងេនទីេនះ។ កូនរបស់ពួកេគទំង ៣នក់ រស់េន 
ជមួយខញុំ... ខញុំចស់េហើយ បុ៉ែន្តខញុំ្រតូវេមើលែថេចរបស់ខញុំ...កូន្រសីរបស់ខញុំជំពក់្របក់េគ... 
ប្តីរបស់នងក៏ជំពក់បំណុលេគែដរ។ េ យ រែតនងេនជំពក់្របក់េគេនេឡើយ េទើប 
នងមិនចង់្រតឡប់មកផទះវញិ។ នងមិនគិតថ ម្ត យរបស់នងចស់េនះេទ។ នងមិន 
ែដលមកេលងខញុំេឡើយ បុ៉ែន្ត េតើឲយខញុំេធ្វើដូចេម្តចេទ េបើនងេនជំពក់បំណុលេគែដរ។ 

 

បុរសមន ក់ យុ ៦១ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុ ឡុស មនកូនចំនួន ៤នក់ ែដលបនេធ្វើ
េទសន្តរ ្របេវសន៍ និងកំពុងេធ្វើករងរេនកនុង្របេទសៃថ។ កូន្រសីចបងរបស់គត់ បនេផញើ្របក់មក
ឲយឪពុកម្ត យរបស់នង េដើមបីចិញច ឹមកូនរបស់នងចំនួន ៣នក់ ែដលកំពុងរស់េនជមួយពួកគត់ ៖ 
 

កូន្រសីចបងរបស់ខញុំ បនេទជមួយប្តីរបស់នង េដើមបីរក្របក់េនកនុង្របេទសៃថ។ នងមន 
លិខិតឆ្លងែដន... នងបនេទ្របេទសៃថ េ យ្រសបចបប់ជមួយប្តីរបស់នង...នងេធ្វើ 
ករងរជពលករេនទីេនះ... នងយកកូន ២នក់េទជមួយ និងទុកកូនចំនួន ៣នក់ 
េនទីេនះ... ពួកេគទក់ទងមកខញុំជេរៀង ល់ែខ។ េនេពលែដលពួកេគមន្របក់ ពួកេគ 
េផញើ្របក់ឲយខញុំចំនួន ២.០០០បត េទ ៣.០០០ បត កនុងមួយែខេដើមបីចិញច ឹមកូនរបស់ពួកេគ។ 
្របក់ែដលពួកេគេផញើមកឲយខញុំ គឺស្រមប់ចំ យេទេលើករចិញច ឹមកូនរបស់ពួកេគបុ៉េ ្ណ ះ... 
ពួកេគបនឲយ្របក់ខញុំបន្តិចបន្តួចែដរ ស្រមប់ៃថ្លថន ំេនេពលែដលខញុំឈឺ។ ្របក់ទំងេនះ 
មិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ខញុំទិញអ្វីហូបេនះេទ... ពួកេគក៏ពិបករក្របក់ែដរ។ ពួកេគ្រតវូកត់ 
្របក់មួយចំនួនែដលេគរកបន េដើមបីសងបំណុលែដលពួកេគជំពក់ផងែដរ។ 
 

 
េបើេទះបីជករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូន ចបែនថមបនទុកែថទំមួយចំនួន េទេលើ

ឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ចំ ស់ក៏េ យ ពំុែមនជក ្ត ែតមយ៉ងែដលេធ្វើឲយមនុស ចស់្រតូវ
ែថទំេចរបស់ ពួកេគេនះេទ។ មនករណីមួយចំនួនែដលមរណភពរបស់កូន ែដលមិនបនេធ្វើ
េទសន្តរ្របេវសន៍ ត្រមូវឲយមនុស ចស់្រតូវែថទំេចរបស់ពួកេគផងែដរ។ ្រស្តីមន ក់ យុ ៦៣ឆន ំ 
ែដលរស់េនកនុង ឃំុ ឡុស បនេរៀប ប់អំពីរេបៀបែដលគត់ បនឆ្លងកត់ភព ម៉ស់របស់គត់ 
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េ្រកយេពល ែដលកូនរបស់គត់ចំនួន ២នក់ ែដលពំុែមនជអនកេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍បន ្ល ប់ 
េ យ រ ជំងឺេអដស៍។ បចចុបបនន គត់កំពុងចិញច ឹមេចកំ្រព ៤នក់ ជមួយ ្វ មីរបស់គត់ ៖ 
 

ខញុំ្រតូវចិញច ឹមេចកំ្រពចំនួន ៤នក់...ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគបន ្ល ប់អស់េទេហើយ... េបើ 
និយយ មធម៌្រពះពុទធ ខញុំជំពក់កមមេគ... ខញុំមនករខម សេអៀនខ្ល ំង ស់ ពីេ្រពះពួកេគ 
សុទធសឹងែត ្ល ប់េ យជំងឺេអដស៍ម្តងមន ក់ៗ... ខញុំបនចកេចញពីផទះ េដើមបីេទរស់េន្រសុក 
េមងឫស ី។ ខញុំមិនចង់ឲយនរ េឃើញខញុំេទ... បុ៉ែន្ត េ្រកយមកេនេពលែដលខញុំេឃើញអនក 
ដៃទ ក៏េកើតជំងឺដូចគន ែដរ េទើបខញុំមិនសូវមន រមមណ៍ខម សេគ។ 

 

 
្រស្តីេមម៉យមន ក់ យុ ៦០ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុែ្រតង កំពុងែថទំេចចំនួន ៣នក់ ជកូន

របស់ កូន្រសីគត់ ែដលពំុែមនជអនកេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងែដលេទើបែត ្ល ប់នេពលថមីៗេនះ។ 
គត់ បនរអូ៊រទំថ ឪពុករបស់ពួកេគ ែដលរស់េនកនុងផទះជមួយគត់ែដរ គឺជទ ន និងផ្តល់ករ 
ឧបតថមភបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ ៖ 

 

ខញុំរស់េនទីេនះជមួយេច ៣នក់... បនទ ប់ពីកូន្រសីរបស់ខញុំបនផ្តល់កំេណើ តដល់កូនទី៣ 
របស់នង នងក៏ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ្របមណជ ៣ែខ េហើយេ្រកយមកនងក៏ ្ល ប់េទ...ខញុំបន 
ខិតខំចិញច ឹមេចរបស់ខញុំ។ ជួនកល អនកជិតខងឲយ្របក់ខញុំ ១.០០០ េរៀល េទ ២.០០០ េរៀល 
េដើមបីទិញ រ។ កមួយ្រសីរបស់ខញុំឲយអងករខញុំ ២-៣ កំបុ៉ង.... ជីវភពខញុំ្រកី្រកខ្ល ំង ស់.... 
ខញុំមិន ចេធ្វើអ្វីបនេទ េ្រកពីេដើរសីុឈនួលេគ។ ្របសិនេបើខញុំេទេធ្វើករ ខញុំ្រតូវទុកេចរបស់ខញុំ 
ឲយេនែតឯង។ គម ននរ ចំអិន រស្រមប់ពួកេគេនះេទ... ដូេចនះ ខញុំ្រតូវែតេនជមួយ 
ពួកេគ... េនេពលែដលខញុំ ្ល ប់េទ ខញុំមិនដឹងថ េចរបស់ខញុំមិនដឹងជយ៉ងេម៉ចេនះេទ... 
ឪពុករបស់ពួកេគ ក៏រស់េនកនុងផទះេនះែដរ។ គត់គឺជទ ន បុ៉ែន្ត គត់មិនបនផ្តល់អ្វី 
ស្រមប់កូនរបស់គត់េឡើយ... គត់ផឹក្រ ជេរៀង ល់យប់ រហូតទល់ភ្លឺ... គត់និយយ 
ជមួយកូនបនែតពីរបីម៉ត់ េហើយបនទ ប់មក ក៏បត់្រសេមលដូចអំពិលអំែពកអញច ឹង។ 

 

សុខភព និងសុខុមលភពផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ត យ 
 

ែផ្អកេលើពិនទុទបបំផុតរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ឬសហព័ទធ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដល
ពំុមនកូន កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍បចចុបបនន ឬ កូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍និងបន្រតឡប់
មកវញិ បនេធ្វើករប៉ន់្របមណេទេលើ ថ នភពសុខភពបចចុបបននរបស់ពួកេគ ឬ របស់សហព័ទធ
ពួកេគ កនុង លកខណៈមួយល្អ្របេសើរជង េបើេធៀបេទនឹងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលមនកូនកំពុង
េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ឬ ធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍និងបន្រតឡប់មកវញិ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ
ែដរ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបេ្រចើនជងពក់ក ្ត លែដលពំុមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍និងេ្រចើន
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ជង ពីរភគបីៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េពលបចចុបបនន ឬ 
កូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍និងបន្រតឡប់មកវញិ បនេរៀប ប់អំពីចំ ត់ថន ក់ៃនសុខភព 
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ ឬសុខភពរបស់សហព័ទធពួកេគ ថមនភពទន់េខ យ ឬ ទន់េខ យខ្ល ំង 
( ងទី៥)។ 
 

កនុងចំេ មអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប និងសហព័ទធ ែដលមន ឬ ពំុមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍ ឬ ធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍និងបន្រតឡប់មកវញិ ភគរយរបស់ែដនកំណត់ៃន
ករបំេពញមុខងរ មនលកខណៈេសទើរែតដូចគន ទំង្រសុង េទនឹងមធយមភគពិនទុៃនករេពញចិត្ត
ចំេពះ្រគួ រ និង មធយមភគពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត។ េបើេទះជដូេចនះក្តី គួរកត់សមគ ល់ថ 
១៧% ៃនមនុស ចស់ ែដលមនកូនធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍និងបន្រតឡប់មកវញិ បនរងេ្រគះ
ពីសកមមភពមួយៃន ភពមនក្រមិតេនកនុងកររស់េន្របចំៃថង (អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ឬ 
សហព័ទធ្រតូវករជំនួយេដើមបី ែថទំពួកេគ) េបើេធៀបេទនឹងមនុស ចស់ចំនួន ១០% ែដលមនកូន
កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ នេពលបចចុបបនននិង ៦% ែដលពំុមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ របក
គំេហើញេនះ ចបង្ហ ញថ កូន មួយចំនួនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងបន្រតឡប់មកវញិ 
បនមកផទះ េដើមបីែថទំឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ េនេពលែដលឪពុកម្ត យមិន ចែថទំខ្លួនឯងបន។ 
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ងទី៥ ៖ សុខភពផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្តរបស់អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប និងសហព័ទធ 
ែបងែចកេទ ម ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូន 

  ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូន  

គម នកូនកំពុង ឬ 
ធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 

មនកូនកំពុង 
េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍១ 

មនកូនធ្ល ប់េធ្វើ 
េទសន្តរ្របេវសន៍២ 

ចំនួនករណី ៨៥ ១៧១ ៤២ 
ករែបងែចកចំនួនភគរយៃន 

ថ នភពសុខភពបចចុបបនន៣ 

   

       ល្អ ៨.២ ២.៩ ២.៤ 
       មធយម ៣៧.៦ ២៩.២ ២៦.២ 
       េខ យ ឬ េខ យខ្ល ំង ៥៤.១ ៦៧.៨ ៧១.៤ 
ករែបងែចកចំនួនភគរយៃន 

ថ នភពសុខភពកលពីឆន ំមុន៣ 
   

      មនភព្របេសើរេឡើង  ១១.៨ ៦.៤ ៧.១ 
      េនដែដល ៥.៩ ១៤.៦ ៧.១ 
      ធងន់ធងរជងមុន ៨២.៤ ៧៨.៩ ៨៥.៧ 
ភគរយៃនភពមនក្រមិត 
ចំេពះករបំេពញមុខងរ៤ 

៤២.៤ ៥៥.៦ ៥៧.១ 

ភគរយៃនភពមនក្រមិត 
ចំេពះករងរផទះ៥ 

៤៣.៥ ៥១.៥ ៥៤.៨ 

ភគរយៃនភពមនក្រមិតចំេពះ 
សកមមភពមួយ កនុងកររស់េន ្របចំៃថង៦ 

៥.៨ ៩.៩ ១៦.៧ 

មធយមភពពិនទុៃនករេពញចិត្ត 
ចំេពះ្រគួ រ៧ 

៧.៥ ៧.៤ ៧.៥ 

មធយមភគពិនទុសុខុមលភព ផ្លូវចិត្ត៧ ១១.៤ ១១.១ ១១.៣ 
េតស្តសថិតិគួរឲយកត់សមគ ល់ មិន្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមប់ ងេនះេឡើយ។ 
១. អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ក៏ ចមនកូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងបន្រតឡប់មកវញិផងែដរ។ 
២. អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ក៏ ចមនកូនែដលបចចុបបននកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ផងែដរ។ 
៣. មរយៈពិនទុទបបំផុតៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ឬ សហព័ទធ។ 
៤. ភពមនក្រមិតៃនករបំេពញមុខងរ មនន័យថ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ឬ សហព័ទធ មនករលំបក មួយចំនួន 

ឬមិន ចេធ្វើដំេណើ របនចំនួន ២០០ែម៉្រត េ យខ្លួនឯង ឬ មនករលំបក ឬ មិន ចេលើក 
កញច ប់អងករែដលមនទមងន់ ៥គីឡូ្រកមបន។ 

៥. ភពមនក្រមិតចំេពះករងរផទះ មនន័យថ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ឬ សហព័ទធ មនករលំបកមួយចំនួន ឬ 
មិន ចេធ្វើករងរផទះមួយចំនួន ដូចជ េបសសំ តផទះ ចំអិន រ ឬ ជួសជុលផទះ។ 

៦. ស្រមប់និយមន័យៃនពកយថ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ឬ សហព័ទធ សូមេមើល ងទី៣។ 
៧. សូមេមើល ងទី៣ ស្រមប់និយមន័យ។ 
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កិចចសមភ សន៍េ យ កសួរសំនួរេបើក ផ្តល់នូវករយល់ដឹងមួយចំនួនអំពីសុខុមលភព
ផ្លូវចិត្ត របស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ មិនចំេពះថពួកេគធ្ល ប់ ឬ មិនធ្ល ប់មនកូន
េធ្វើេទសន្តរ ្របេវសន៍េឡើយ។ មនុស ចស់ ែដលកំពុងសំុសីលេទ មជំេនឿ្រពះពុទធ សន ក់
មនករយល់េឃើញថ ពួកេគនឹងេទដល់ នសុខ េនេពលែដលពួកេគ ចកពីេ កេនះ។ 

ចរយមន ក់ យុ ៦០ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុ ឡុស ែដលមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន និងេធ្វើ
េទសន្តរ ្របេវសន៍េនកនុង្របេទស បនេរៀប ប់អំពីករែដលគត់កំពុងេ្រត មខ្លួនស្រមប់ជតិ
េ្រកយ ៖ 

 
ខញុំេធ្វើ ចរយ ៥-៦ឆន ំេហើយ... បចចុបបនន ខញុំកំពុងខិតខំសន ំបុណយកុសលយស្រមប់ជតិេ្រកយ។ 
ខញុំមិនសូវចប់ រមមណ៍ចំេពះជីវតិរស់េនកនុងជតិេនះេទ។ េនះគឺេ យ រែតជីវតិមនុស  ខ្លីេពក 
ដូេចនះ ខញុំកំពុងែស្វងរកអ្វីែដលជបុណយកុសលយស្រមប់អនគត។ េយើងមិន ចពឹង ែផ្អកេទេលើកូន 
របស់េយើងបនេឡើយ... ឪពុកម្ត យ្រតូវពឹងែផ្អកេទេលើខ្លួនឯង េនេពលែដល កូនេរៀបករេហើយ... 
េនះគឺជជីវតិ។ ដូេចនះ េយើង្រតូវែតេធ្វើអ្វីែដលេយើង ចេធ្វើបនេនេពល េនះ... េយើងមិន ចរង់ចំ 
ឲយែតកូនជួយេនះេទ... េយើងគួរែតេរៀបចំកែន្លងរបស់េយើងឲយ េហើយេទ េនេពលេនះ។ េនះគឺជ 
ជីវតិរបស់ជនជតិែខមរ ែដលកន់្រពះពុទធ សន។ 

 

 
្រសេដៀងគន េនះែដរ បុរសមន ក់ យុ ៦២ឆន ំ រស់េនកនុងឃំុែ្រតងជមួយកូន ២នក់ ែដលកូន

របស់ គត់ទំងពីរ សុទធសឹងែតមិនែមនជអនកេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ បនេរៀប ប់អំពី រៈសំខន់ៃន
ករ ឃ្ល តចកពីករបរមភេនេលើភពែផនដី និងករេ្រត មខ្លួនស្រមប់ករ ្ល ប់ ៖ 

 
ឥឡូវេនះ ខញុំអត់មនបញ្ហ អ្វីេនះេទ េ្រកពីបញ្ហ ជីវភព។ ខញុំក៏គម នករបរមភខ្វល់ខ្វ យអ្វីែដរ។ 
ខញុំគិតែតពីធម៌ រយបុ៉េ ្ណ ះ... េនះគឺជផ្លូវស្រមប់អនគត... ្រទពយសមបត្តិមិន ចជួយគំ្រទ ដល់ជីវតិ 
មនុស បនេឡើយ។ មនុស ្រតូវែតេចះក ងខ្លួនឯង េដើមបីឲយេគចផុតពីទុកខេវទន ទំងពួង... 
េនេពលែដលេយើង ចកពីេ កេនះ និង្រតឡប់េទពិភពេដើមរបស់េយើងវញិ គម ននរ ច 
ជួយេយើងបនេឡើយ េ្រកពីបុណយកុសលយរបស់េយើង... កូនរបស់េយើង ចជួយេយើងបនេនេពល 
ែដលេយើងេនរស់បុ៉េ ្ណ ះ។ បុ៉ែន្តេនេពលែដលេយើង ្ល ប់េទ ពួកេគមិន ចជួយេយើងបន 
េឡើយ... េនេពលែដលេយើង ្ល ប់ គម ននរ ចជួយេយើង បនេនះេទ េ្រកពីខ្លួនឯង។ 
េយើង្រតូវសម្លឹងេមើលេទមុខ... េយើង្រតូវេមើលេទអនគត។ ជីវតិេនេលើភពែផនដីរបស់េយើង 
គឺមនែតេនកនុងជតិេនះេទ... អញច ឹងេហើយ េទើប្រពះធម៌ គឺជផ្លូវែដលេយើង្រតូវេដើរ។ 

 

បុរសេពះម៉យមន ក់ យុ ៧០ឆន ំ ែដលរស់េនកនុងឃំុ ឡុស មនកូនចំនួន ៨នក់ និង
មនដី ្រគប់្រគន់ ដូេចនះ មនែតកូន្របុសមន ក់បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េចញពី្រសុក
េទ ភនំេពញ។ ខណៈេពលែដលគត់មនេមទនភព ចំេពះករែដលគត់ ចមនលទធភពផគត់ផគង់ 
្រគួ ររបស់គត់បន គត់ក៏មនករេ ក ្ត យផងែដរ ែដលគត់មិន ចេធ្វើបុណយកឋិនទន 
មួយបន ៖ 



 
 45 

 
ខញុំចស់េហើយ... ្របសិនេបើខញុំ ្ល ប់ គឺជេរឿងធមម េនះេទ... ្របសិនខញុំ ្ល ប់ក៏ ្ល ប់ចុះ... កល 
្របពនធខញុំេនរស់ ខញុំគិតគូអំពី្របពនធ និងកូនរបស់ខញុំ។ បុ៉ែន្ត ឥឡូវេនះ កូនរបស់ខញុំបន េរៀបករអស់ 
េហើយ េហើយ្របពនធខញុំក៏បន ្ល ប់បត់េទេហើយែដរ ដូេចនះ ខញុំរស់េនែតមន ក់ឯង េនះេទ... 
េនេពលែដលពួកេគរស់េនទីេនះ ខញុំ្រតូវខិតខំរក្របក់េដើមបីចិញច ឹមពួកេគ ដូេចនះ េហើយ 
េទើបខញុំមិន ចសន ំ្របក់េដើមបីេធ្វើបុណយកឋិនទនមួយបន។ ខញុំ ច្រតឹមែតឧបតថមភ ផគត់ផគង់្រគួ រខញុំ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ... េនេពលែដល្របពនធ និង កូនរបស់ខញុំេនជំុវញិខ្លួនខញុំ ខញុំចង់ មនែ្រសចមក រ និង 
្រទពយសមបត្តិ ស្រមប់្របពនធ និងកូនរបស់ខញុំ។ បុ៉ែន្ត ឥឡូវេនះ ខញុំែលង ចង់បនរបស់ 
ទំងេនះេទៀតេហើយ។ អ្វីែដលខញុំចង់បនេនេពលេនះ គឺករ ងអំេពើល្អ និង បុណយកុសលយស្រមប់ 
ជតិេ្រកយ។ េនេពលែដលខញុំមន្របក់បន្តិចបន្តួច ខញុំែតងែតយកេទេធ្វើបុណយ... េនេពលែដល 
ខញុំមន្របក់ខ្លះ ខញុំែតងែតេទវត្តេនៃថងសីល។ 
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េសចក្តសីននិ ្ឋ ន 
 
 

របកគំេហើញៃនឯក រ្រ វ្រជវរបស់េយើងបង្ហ ញឲយដឹងចបស់ថ ករេធ្វើេទសន្តរ
្របេវស្តន៍ (ពំុែមនជករេបះបង់) គឺជេគលេ ៃនករេធ្វើអេងកតេទេលើ្រគួ រែដលមនមនុស
ចស់។ អនក ផ្តល់ករេឆ្លើយតប្របមណជិតពីរភគបី បន យករណ៍ឲយដឹងថ មនកូនមន ក់ែដល
កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍នេពលបចចុបបនន េ យែឡក អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួនបួនភគ្របំ មន
កូនមន ក់ កំពុងរស់េនជមួយ។ េបើេទះបីជអ្រ ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវស្តន៍របស់កូនពួកេគ មន
ក្រមិត ខពស់ក៏េ យ ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ មិន្រតូវបនទុកេចលឲយរស់េនែតមន ក់ឯង
េឡើយ។ េគ ចពនយល់បនថ ក ្ត េនះ គឺប ្ត លមកពីអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដលមន យុ
ចេន្ល ះពី ៦០-៧០ឆន ំ ទំងេនះ មនកូនេ្រចើន។ ជមធយម អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបមនកូនចំនួន ៤,៨
នក់ ែដលេនរស់។ ក ្ត េនះ អនុញញ តឲយកូនមួយចំនួនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងកូនដៃទេទៀតបន្ត
រស់េនកនុង ផទះ ឬ ភូមិជមួយឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបេ្រចើនជងបីភគបួន 
ែដលមនកូន កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ក៏កំពុងរស់េនជមួយកូនមន ក់ផងែដរ។ ្រសបេទនឹង
គំេហើញែដលបន ឲយដឹងថ អ្រ ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ខពស់ ពំុបនបន ល់ឲយឪពុកម្ត យែដល
មនវយ័ចំ ស់ រស់េនែតមន ក់ឯង គឺជគំេហើញែដលបនរកេឃើញថ ពំុែមនកូនទំងអស់ែដល
មនកយសមបទ បរបូិរណ៌ សុទធសឹងែតបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនះេទ។ មនែត ៣៣% បុ៉េ ្ណ ះ 
ៃនកូនរបស់អនក ផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ១.២៦៨នក់ ធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ 
 

េបើេទះបីជពំុមនភពខុសែប្លកគន គួរឲយកត់សមគ ល់េទេលើសថិតិ រ ងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប 
ែដល មនវយ័ចំ ស់ េ យែផ្អកេទេលើេភទ និង ថ នភព ពហ៍ពិពហ៍បចចុបបនន ទក់ទងេទ
នឹង ថ នភពេទសន្តរ្របេវសន៍ៃនកូនរបស់ពួកេគក៏េ យ ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ 
េនកនុង ឃំុ ឡុស មនកូនែដលធ្ល ប់េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ កនុងក្រមិតភគរយេ្រចើនជងគួរឲយកត់
សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ ែដលរស់េនកនុងឃំុែ្រតង។ េបើេទះបីជឃំុែ្រតង
មនទី ំង ភូមិ ្រស្តសថិតេនជិត្រពំែដនៃថ ជងឃំុ ឡុសក៏េ យ បុ៉ែន្ត អ្រ ភគរយៃន
ឪពុកម្ត យវយ័ ចំ ស់ ែដលមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍មនក្រមិតខពស់ជងគួរឲយកត់សមគ ល់ 
ចំេពះកូនែដល បនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទេធ្វើករងរេនែកបរ្រពំែដនកនុង្របេទសៃថ។ ភពខុសគន
េនះ ចឆ្លុះ បញច ំងអំពីប ្ត ញសងគម ែដលមនលកខណៈរងឹមំ និងមនករអភិវឌ ន៍ជងមុន 
ែដលជ្រមុញឲយ មនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ែបបេនះ េនកនុងឃំុ ឡុសេ្រចើនជងឃំុែ្រតង ែដល
េគ ចេធ្វើករ ម នបន អំពីភពខុសែប្លកគន ៃន្របវត្តិ ំងទីលំេនរបស់ឃំុទំងពីរេនះ ករ
េរៀបចំកររស់េន និងទី ំងជក់ ក់។ 
 

ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនេពញវយ័ េចញពីតំបន់ជនបទ ែតង្រតូវបនេគេធ្វើ
អ ថ ធិបបយថ ជករេធ្វើឲយធ្ល ក់ចុះនូវសុខុមលភពរបស់ឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ចំ ស់។ 
ករសិក របស់ េយើងពំុបនគំ្រទេទេលើករសេងកតយ៉ងដូេចនះេទ។ ជទូេទ ថ នភពរបស់
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ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ ែដលមន ឬ គម នកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ មនលកខណៈ្រប ក់្របែហល
គន ។ ជក់ែស្តង មធយមភគពិនទុ្រទពយសមបត្តិ ពិនទុសមតថភពកយសមបទ ពិនទុៃនករេពញចិត្ត
ចំេពះ្រគួ រ ពិនទុសុខុមលភពផ្លូវចិត្ត និងភគរយចំេពះែដនកំណត់ៃនសកមមភពរស់េន
្របចំៃថង េសទើរែតមនក្រមិតដូចគន ។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមនកូន
កំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍នេពលបចចុបបនន បន យករណ៍ឲយដឹងអំពីអ្រ ៃនករគម នដីធ្លី ែដលមន
ក្រមិតខពស់ជងអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ែដល ពំុមនកូនកំពុងេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍នេពលបចចុបបនន។ 
េនះពំុែមនជេរឿងគួរភញ ក់េផ្អើលេឡើយ ្រស័យ េ យ្រគួ រែដលពំុមនដីធ្លី មនសមព ធខ្ល ំងជង 
ែដលត្រមូវឲយកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍រក ករងរេធ្វើ។  

 
េគបននិយយថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនេពញវយ័ េចញពីតំបន់ជនបទ បនទុក

ឲយឪពុក ម្ត យវយ័ចំ ស់េធ្វើករងរែ្រសចមក រ េ យគម ននរ ជួយ។ ករ្រ វ្រជវរបស់េយើង 
មិនគំ្រទ ចំេពះអំណះអំ ង ែដលបនេលើកេឡើងយ៉ងដូេចនះេឡើយ។ ខណៈេពលែដលកូន
ែដលរស់េន ជមួយ ឬ រស់េនែកបរឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ផ្តល់ជំនួយជ្របចំ ចំេពះករ្របកបរបរ

ជីវកមម ឬករងរែ្រសចមក រ កូនែដលរស់េនឆង យ បនរួមចំែណកផ្តល់វភិគទនជថវកិេ្រចើន
ជង។ ចំណុចេនះ បនឲយដឹងថ កូនរមួចំែណកជួយឧបតថមភគំ្រទដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ 
កនុងលកខណៈ េផ ងៗគន  ្រស័យេទ មកែន្លងរស់េនរបស់ពួកេគ។ កូនែដលបន្តរស់េនជមួយ
ឪពុកម្ត យ របស់ពួកេគ ចមនលទធភពរមួចំែណកផ្តល់ជំនួយជ្របចំ ចំេពះករ្របកបរបរ

ជីវកមម និង ករងរែ្រសចមក រ។ េ យែឡក កូនែដលរស់េនេ្រក្រសុក កនុង្របេទសកមពុជ 
និងកូនែដលរស់េន េ្រក្របេទស ែតងរមួចំែណកដ៏សំខន់ចំេពះកិចចគំ្រទជថវកិ។ 
 

ករសិក ្រ វ្រជវមួយ របស់ CDRI ែដលមនមូល ្ឋ នែផ្អកេលើករអេងកតសងគមេសដ្ឋកិចច
កមពុជ ឆន ំ២០០៧ ែដលតំ ងឲយ្របេទសទំងមូល បនឲយដឹងថ ្របក់ែដលកូនេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍េទ េ្រក្របេទសបនេផញើឲយ្រគួ រ មន្របសិទធភពជង កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក ជង
្របក់ែដល កូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍កនុង្របេទសបនេផញើជូន (Tong, 2010)។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ 
ករសិក របស់ េយើងបនរកេឃើញថ កូនែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន ទំនងនឹងផ្តល់
ជំនួយឧបតថមភហិរញញវតថុេ្រចើនជង មរយៈករេផញើ្របក់ េបើេធៀបេទនឹងកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍េនកនុង្របេទស េបើេទះបីជេគ្រតូវមនករ្របុង្របយ័តនខពស់ក៏េ យ។ ករេផញើ្របក់ពីកូន
ែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េទេធ្វើករងរេនឯ ជធនីភនំេពញ មនក្រមិត្រប ក់្របែហលគន
េទនឹងកូនែដលបនេធ្វើេទសន្តរ ្របេវសន៍ឆ្លងែដនែដរ ែដលចំណុចេនះ ែស្តងឲយេយើងដឹងថ 
កែន្លងទំងេនះផ្តល់នូវករងរែដល ទទួលបន្របក់កៃ្រមខពស់ ស្រមប់កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ
្របេវសន៍។ េបើេទះជដូេចនះក្តី គុណតៃម្ល ថវកិែដលមនក្រមិតទបៃន្របក់ែដលបនេផញើជូនេនកនុង
ករណីទំងពីរេនះ គំ្រទដល់គំេហើញៃន ករសិក ្រ វ្រជវដៃទេទៀតែដលបនបញជ ក់ថ ្របក់
ែដលបនេផញើកនុង្របេទសកមពុជ ែតង្រតូវ បនេ្របើ្របស់ េដើមបីចំ យេទេលើៃថ្លជីវភពរស់េន
្របចំៃថង (Analyzing Development Issues, 2005; Tong, 2010)។ 
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ឪពុកម្ត យែតងផ្តល់កិចចគំ្រទហិរញញវតថុដល់កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ជពិេសស ចំេពះ
ៃថ្លចំ យេនដំ ក់កលដំបូង ៃនដំេណើ រករេទសន្តរ្របេវសន៍។ កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
េសទើរែតពក់ក ្ត ល បនទទួលជំនួយពីឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ េដើមបីបង់ៃថ្លេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ 
្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ កូនែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េ្រចើនជងពក់ក ្ត ល បនផ្តល់ 
កិចចគំ្រទហិរញញវតថុជ្របចំ ជូនដល់ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប ក៏ទំនងនឹង
ផ្តល់េសចក្តី យករណ៍ផងែដរថ ពួកេគបនទទួលកិចចគំ្រទជសមភ រៈេ្រចើនជង ពីកូនែដលបន
េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េបើេធៀបនឹងករែដលកូនបនទទួលករឧបតថមភគំ្រទពីពួកេគ កនុងអំឡុងេពល 
ែដលកូនបនចកេចញពីពួកេគ។ េលើសពីេនះេទៀត សមម្រ ៃនកូន្រសីេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ 
បនរមួចំែណកផ្តល់ករឧបតថមភដល់ឪពុកម្ត យកនុងលំហូរវជិជមនេនះ មនក្រមិតខពស់ជងគួរឲយកត់
សមគ ល់ េបើេធៀបេទនឹងករឧបតថមភែដលផ្តល់ជូនេ យកូន្របុសែដលបនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។ 
 

េបើេទះបីជករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូន េចញពីឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ កត់បនថយ
ឱកសៃន ករ្រប្រស័យទក់ទង្របចំៃថងក៏េ យ ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តយ៉ងទូលំទូ យ
នេពល បចចុបបនន បនជួយស្រមបស្រមួលដល់ឪពុកម្ត យ និងកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឲយ
្រប្រស័យ ទក់ទងគន បនយ៉ងងយ្រសួល េបើេទះបីជពួកេគរស់េនឆង យពីគន ក៏េ យ។ ករ
្រ វ្រជវរបស់ េយើងបនរកេឃើញថ កូនភគេ្រចើនែដលរស់េនេ្រក្រសុក ែដលឪពុកម្ត យរបស់
ពួកេគរស់េន មិនចំេពះថ ពួកេគរស់េនកនុង ឬ េ្រក្របេទសកមពុជក៏េ យ ពួកេគែតងនិយយ 
និង/ឬ បនេទ សួរសុខទុកខឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ យ៉ងេ ច ស់មួយដងកនុងមួយែខ។ អនកេធ្វើ
េទសន្តរ្របេវសន៍ ទំងពីរ្របេភទេនះ ពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ំងេទេលើទូរស័ពទៃដ េ្រចើនជងករមកសួរ
សុខទុកខផទ ល់ េដើមបីរក ទំនក់ទំនង។ ករ្រប្រស័យទក់ទងទំងេនះ មនក្រមិតទបជង បុ៉ែន្ត 
ក៏ ចយកេទេធ្វើករ េ្រប បេធៀបបនជមួយកូនែដលមិនរស់េនកនុងភូមិែតមួយ បុ៉ែន្ត រស់េនកនុង
្រសុកែតមួយជមួយ ឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ែដលកូនទំងេនះ មិន្រតូវបនករសិក ្រ វ្រជវេនះ 
ចត់ទុកថជជន េទសន្តរ្របេវសន៍។ 
 

ទក់ទងេទនឹងករែថទំេច មនែតអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបចំនួន ៦% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនកូន
េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ធ្ល ប់ចកេចញពី្រសុករបស់ពួកេគ េដើមបីេទែថទំេច យ៉ងេ ច ស់
រយៈេពល ៣ែខ េនេពលែដលឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ បនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទឆង យ។ េបើ ម
ករេ្រប ប េធៀប ២២% ៃនអនកផ្តល់ករេឆ្លើយតបេ យែឡកពីគន ទំងេនះ ធ្ល ប់បនែថទំេចែដល
រស់េន ជមួយពួកេគ យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល ៦ែខ េនេពលែដលឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ
បនេធ្វើ េទសន្តរ្របេវសន៍។ ទក់ទងេទនឹងៃថ្លចំ យស្រមប់ករចិញច ឹមេច កនុងអំឡុងេពលៃន
ករែថទំ េចទំងេនះ ជីដូនជី បន្រគបដណ្ត ប់េទេលើករចំ យភគេ្រចើន ឬ ករចំ យ
ទំង្រសុង កនុងក្រមិតសមម្រតរហូតដល់បីភគ្របំ។ 
 

កិចចសមភ សន៍ែបបគុណវស័ិយជមួយឪពុកម្ត យ បនគូសបញជ ក់អំពីចំណុចរមួជេ្រចើន 
និងជួយព្រងឹងបែនថមេលើរបកគំេហើញៃនករ្រ វ្រជវែបបបរមិណវស័ិយ។ ជទូេទ ឪពុកម្ត យ 
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មនករបរមភអំពីសុខុមលភពកូន្របុស្រសីរបស់ពួកេគ និងយល់អំពី និភ័យែដលពក់ព័នធេន
កនុងករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េ យទទួល គ ល់េទេលើ និភ័យៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន 
ថ មនភពធងន់ធងរជង និភ័យែដលទក់ទងេទនឹងករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍កនុង្របេទស។ ដូេចនះ 
ឪពុកម្ត យចង់ឲយកូនរបស់ពួកេគ ែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ឆ្លងែដន េ្របើ្របស់ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស 
បុគគលិកផ្លូវករ ជជងភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកមិនផ្លូវករ បុ៉ែន្ត េបើេទះជដូេចនះក្តី បចចុបបនន 

ជញ ធរមូល ្ឋ នមួយចំនួន មនករយល់ដឹងអំពីភពចំបច់កនុងករ្រតួតពិនិតយ េទេលើភន ក់ងរ 
េ្រជើសេរ ើសបុគគលិកផ្លូវករ។ េបើេទះបីជឪពុកម្ត យមួយចំនួនមនភព ទ ក់េសទើរកនុងករអនុញញ ត 
ឲយកូនរបស់ពួកេគ ជពិេសស គឺកូន្រសីេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ក៏េ យ បុ៉ែន្ត ប ជ័យកនុងករេធ្វើែ្រស 
ចមក រ និងករេកើនេឡើងៃនបំណុល បនបងខំឲយពួកេគទុកករ្រពួយបរមភែបបេនះឲយេនេ យែឡក 
េ យសងឃឹមថ ចទទួលបន្របេយជន៍ជសក្ត នុពលពី្របក់ែដលកូនេផញើឲយ។ ឪពុកម្ត យមន 
ភពរកី យចំេពះលទធភព និង ភពងយ្រសួលៃនករ្រប្រស័យទក់ទង មទូរស័ពទ ជមួយកូន
របស់ពួកេគែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ែដលេធ្វើឲយពួកេគមនទំនុកចិត្តមួយក្រមិតពីករភ័យខ្ល ច កនុង
ករទំនក់ទំនងជមួយកូន េនេពលពួកេគមនជមងឺ។ សតិ រមមណ៍ របស់ឪពុកម្ត យ ទក់ទងេទ
នឹងបញ្ហ សុវតថិភពករែដលមនកូនមួយចំនួនេនឯផទះ ឬ រស់េនែកបរ ក៏្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ 
មន រៈសំខន់ដូចគន  ឬ មន រៈសំខន់ជងករែដលមនកូន េធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍។  

 
បទពិេ ធន៍របស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ ទក់ទងេទនឹងករេធ្វើេទសន្តរ

្របេវសន៍ ឆ្លុះបញច ំងអំពីធមមជតិអវជិជមនរបស់ េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍
េនកនុង្របេទស រែមងែតងេធ្វើេឡើង មរដូវកល និងទទួលបន្របក់កៃ្រមទប បុ៉ែន្ត ករអនុញញ ត
ឲយកូន្រសីេទ េធ្វើករងរេនកនុងេ ងច្រកកត់េដរ េនឯ ជធនីភនំេពញ ចទទួលបន្របេយជន៍
ហិរញញវតថុខពស់ គួរឲយកត់សមគ ល់។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ្របក់កៃ្រម និង្របក់បេញញើែដលកូនេធ្វើ
េទសន្តរ្របេវសន៍ េទេ្រក្របេទស រកបន និង េផញើជូនឪពុកម្ត យរបស់ពួកេគ ច ្រស័យេទេលើ
ទីកែន្លងែដល ពួកេគេទ។ ជលទធផល បទពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួនរបស់្រគួ រេទសន្តរ្របេវសន៍ែដល
មនវយ័ចំ ស់ មនភពខុសែប្លកពីគន គួរឲយកត់សមគ ល់។ ករមនកូនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ មិន
ចំេពះករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍កនុង្រសុក ឆ្លងែដន ឬ ទំងពីរ្របេភទេឡើយ ចមនគុណសមបត្តិ
ស្រមប់បុគគលមួយចំនួន និងគុណវបិត្តិស្រមប់បុគគលដៃទេទៀត។ េតើអ្វីេទែដលប ្ត លឲយមន
ភពខុសែប្លកពីគន ទំងេនះ? ជក់ែស្តង ្របេភទៃនករងរកនុង្របេទស ឬ ករងរឆ្លងែដន ចមន
ទំនក់ទំនង ជេ្រចើនេទនឹងនិនន ករៃនេជគជ័យ។ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ មរយៈប ្ត ញ
ផ្លូវករ ជំនួសឲយប ្ត ញមិនផ្លូវករ ក៏ ចជួយធនឲយទទួលបនេជគជ័យផងែដរ។ បុ៉ែន្ត េរឿង ៉ វ
របស់អនកផ្តល់ ករេឆ្លើយតបរបស់េយើង ែដលមនវយ័ចំ ស់ បនេធ្វើករចង្អុលេទេលើទិសេ
ដៃទេទៀតផងែដរ និងពនយល់អំពីឥទធិពលៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទេលើសុខុមលភពទូេទែផនក
សមភ រៈ និងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកេគ។ កនុងេនះ ប់បញចូ លចរកិលកខណៈៃនកូនរបស់ពួកេគ ករមនកូន
ដៃទេទៀតរស់េនជមួយ ឬ រស់េនែកបរ ករមនកូន្រគប់្រគន់ េដើមបីធនឲយមននូវ្របេភទៃន
ករឧបតថមភគំ្រទេផ ងៗគន  ករមនសហព័ទធែដលេនមនជីវតិរស់េន ករមនសុខភពល្អ ករមនដី 
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និងមេធយបយ ឯក ជយកនុងកររស់េន និង ករមន រមមណ៍ថមនបុណយកុសលយេនកនុងខ្លួន 
ខណៈេពលែដល ពួកេគកំពុងខិតេទរកករ ្ល ប់។ 
 

សរុបមក ផទុយពីទស នៈែដលយល់េឃើញថ ករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍របស់កូនេពញវយ័
េនកនុង ្របេទសកមពុជ មនផលវបិកសងគមអវជិជមន េទេលើឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ 
ករ្រ វ្រជវ របស់េយើង បនបង្ហ ញឲយេឃើញអំពីផលប៉ះពល់វជិជមនទូេទ ចំេពះសុខុមលភព
របស់ឪពុកម្ត យ ែដលមនវយ័ចំ ស់។ ចំណុចេនះផ្តល់នូវកិចចគំ្រទមួយចំនួនេទេលើេគលគំនិត
ថ “ករផ្ល ស់ប្តូរ ទំនក់ទំនងេនកនុង្រគួ រធំ” កំពុងេកើតមនេឡើង រ ងឪពុកម្ត យែដលមនវយ័
ចំ ស់ និងកូន ែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េនកនុង្របេទសកមពុជ។ បុ៉ែន្ត េបើេទះបីជករសិក
របស់េយើងបនបង្ហ ញ អំពីផលប៉ះពល់វជិជមនទូេទ ៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍េទេលើឪពុកម្ត យ 
ែដលមនវយ័ចំ ស់ ក៏េ យ ក៏េនែតមនវស័ិយមួយជក់ ក់គួរឲយបរមភ។ អនកផ្តល់ករេឆ្លើយតប
ែដលមនកូនទំងអស់ មិនរស់េនកនុងភូមិ (ែដលេគ ចចត់ទុកថ្រតូវបនេបះបង់េចល) មន
ចំនួនតិចជង ១០% បុ៉ែន្ត ពួកេគភគេ្រចើន គឺជអនកែដលគម នដី និង ្រកី្រក។ េបើេគេធ្វើករ
េ្រប បេធៀប ជពិេសស ជមួយអនក ផ្តល់ករេឆ្លើយតបែដលមនកូនមន ក់រស់េនជមួយ ក្រមិតៃន
ភពគម នដីរបស់ពួកេគ មនភពខពស់ជង េហើយមធយមភគពិនទុសុខភពរបស់ពួកេគមនក្រមិត
ទបជង។ េគលនេយបយ និងកមមវធីិ របស់រ ្ឋ ភិបល និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដល
្រតូវបនអភិវឌ ន៍េដើមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ អវជិជមនៃនករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ចអនុវត្តន៍ 
និងទទួលបនេជគជ័យល្អ្របេសើរ ្របសិនេបើ េគលនេយបយ និងកមមវធីិទំងេនះ េផ្ត ត
េគលេ េទេលើ្របជជន្របេភទេនះ។ 
 

េបើេទះបីជករសិក របស់េយើងបនបង្ហ ញអំពី កររបួរមួគន ពីជំនន់មួយេទជំនន់មួយ 
រ ងឪពុកម្ត យ និង កូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ និងកូនមិនេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ េកើតេឡើងេនកនុង 
បរបិទរមួមួយៃនភព្រកី្រក។ ្រទពយសមបត្តិរបស់ឪពុកម្ត យែដលមនវយ័ចំ ស់ មិនសូវមន
េ្រចើនេឡើយ េហើយេគ ច្រសៃម៉េឃើញថ ្របសិនេបើពំុមនករជួយឧបតថមភពីកូនេទេនះ ្រទពយ
សមបត្តិ ទំងេនះ ្របកដជនឹងកន់ែតតិចេទៗ។ កូន ចេដើរតួនទីមួយកនុងករកត់បនថយផល
ប៉ះពល់ ៃនភព្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ េទះជដូេចនះក្តី ភព្រកី្រកេនែតបន្តមនវត្តមន។ េបើេទះបី 
ជឱកសកនុងករេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ ចជួយដល់ឪពុកម្ត យវយ័ចំ ស់ ែដលរស់េនតំបន់ជនបទ 

មរយៈករឧបតថមភគំ្រទពីកូនែដលេធ្វើេទសន្តរ្របេវសន៍ក៏េ យ ក៏មនមូលេហតុមួយ ចំនួនែដល
្រតូវ្របុង្របយ័តនផងែដរ។ ្រគួ រែដលមនកូនតិច និង ្រគួ រែដលទំនងនឹងមនទំហំ កន់ែតតូច
េនេពលអនគត ចបងកឲយមនផលប៉ះពល់េទេលើករ្រប្រស័យទក់ទងរ ងមនុស  មួយជំនន់
េទមនុស មួយជំនន់េទៀត។ 
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