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ងទី១. ស្រមង់ពកយេពចន៍ ពីអនកទិញេស ផ្លូវេភទជែខមរ  
 

"ផទះបន គឺជ នសួគ៌របស់បុរស បុ៉ែន្ត ជ ននរករបស់្រស្តីទងំេនះ " 

"មិត្តរបស់ខញុបំនន្ំរស្តីមន ក់េទរេំ ភ រួចក៏ែចកនងេទឲយមិត្តភក្តិគត់េផ ងៗេទៀត 
រេំ ភ ែដរ " 

 

“ (ករទិញេស ផ្លូ វេភទ) គម នេរឿង ៉ វអ្វីេទ ពីេ្រពះេយើងមិនែមនរេំ ភកូន្រកមុ ំ

   េគឯ  " 

"្រសីែដលយកមករួមេភទបូក គឺ្រសីែដលេគេ ថអស់ ច់ ែលងខ្វល់ខ្វ យ 
េហើយអស់សងឃមឹកនុងជីវតិ េចះែតបេ ្ដ យខ្លួនេទ " 

" េបើេយើងសេងកតឲយដិតដល់  េយើងេឃើញ េមបនេមើលងយេមើលេថក េជរ្របមថ 
្រស្តី រកសីុផ្លូ វេភទ ជងសត្វធតុ ដូចជ ែឆក និងឆម  េទេទៀត"  

" េនេពលេយើងេទដល់ផទះបន េយើងនិយយតៃថ្លជមួយេមបន  ក់ដូចជេយើង 
តៃថ្លទិញកូន្រជូកអញចឹ ង " 

"េមើលកររេំ ភបូកេនកនុងវេីដអូ  ្រស្តីែតងែតយល់្រពមឱយេគរេំ ភបូក  បុ៉ែន្ត 
េនកមពុជ្រស្តីែដល្រតូវេគរេំ ភបូក គឺែតងែតទទួលរងករ យដ ំ"   

" ខញុគិំតថនងយល់្រពម  (ឱយេគរួមេភទបូក) ពីេ្រពះនងខ្ល ចេគ ឬ្រតូវករថវកិ"   

" អំ ចទងំអស់ គឺេនសថិតកនុងៃដេមបន  ឯ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទវញិ គឺ្រគន់ែតជ 
ម៉សីុនែដលេធ្វើ មករបញជ ែតបុ៉េ ្ណ ះ "  
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" បុរសខ្លះេនេពលេគ ្របច័ណ្ឌ នឹងសង រ ឬ្របពនធរបស់េគ  គឺេ្រចើនែតេជរេដៀល ឬ 
េ្រប បេធៀប សង រ ឬ្របពនធរបស់េគ េទនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ ។   េនះគឺេ យ រ 
ែត្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ គម ន នៈ េនកនុងសងគម "   

" ខញុជូំនម្ត យមីងរបស់ខញុ  ំេទេវៀត ម េដើមបពីយបលជងឺំត្រមងេនមរបស់គត់ 
េហើយេនេពលែដលទេំនរ ខញុ េំទផទះបន" 

" ពួកេយើងជបុរស  គឺជអនកទិញ  ឯ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទគឺជទទិំញ  េហើយេមបន គឺ 
ដូចជអនកលក់អញចឹ ង " 

" េបើសិនជមន្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ  េយើងមិន ចបញឈប់ខ្លួនឯងមិនឱយេទផទះបនបន 
េទ..... ពីេ្រពះ ្រស្តីជទពំក់ែដលថពក់ទញបុរសឲយចង់រួមេភទ " 

" ដ៏ ប  គំ តរ ងអនកមន និងអនក្រកេនែតមន  ដ៏ ប ្រស្តី និង បុរស  
េនែតមន ថ នភពសងគម មិនេសមើគន   ខញុយំល់ថមុខរបរែបបេនះ  នឹងេនែតេកើត 
មនេនកនុងសងគម " 
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អតថបទសងខប 

េយើងបនសមភ សន៍បុរសែខមរចនួំន ១៣៣នក់ ែដលបនទិញេស ផ្លូ វេភទពី
្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទែដលេពញវយ័ េហើយក៏មន៣៧%ែដលបនទទួល គ ល់ថខ្លួន
បនទិញេស ផ្លូ វេភទពីេកមង្រសីែដលមិនទន់្រគប់ យុ ។ បុរសែដលបនសមភ សន៍
េនកនុងករសិក េនះេសទើរែតទងំអស់ (៩៥%) បននិយយថមនកុមរែដល
េគបងខឲំយរួមេភទយកលុយ េនកនុងផទះបន  រងគ ល  កែន្លងម៉ រកនុង ជធនី
ភនេំពញ ។ េដើមប ី ស់សទង់ពីឥរយិបថ និងករ្រប្រពឹត្ត របស់បុរស េយើងបនេ្របើ បញចី រ 
សណួំរែដលធ្ល ប់បនេ្របើពីមុន ែដលបនេផទ ងផទ ត់ពីភព្រតឹម្រតូវ មន លកខណៈ 
ស្តង់ រ េហើយេរៀបចកំរសមំភ សន៍ ម លំ ប់លេំ យៃនបញជីសណួំរ ែដលនមំក 
នូវទិននន័យទងំពីរែផនក គឺទងំទិននន័យែផនកបរមិណ និងគុណភព ។ ករសមភ សន៍ 
និមួយៗ ចំ យេពល្របែហលជ ២ េទ ៣ េម៉ង េធ្វើេឡើងេ យ្រកុមអនក 
សមភ សន៍ចនួំន ៨ នក់ ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជពិេសស។ បុរស 
ភគេ្រចើនបននិយយថ េគមន្របពនធ  ឬសង ររួចេទេហើយ េនេពលែដលេគ
េទរក្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ។  ពួកេគបន យករណ៍ឲយដឹងថ េគមនៃដគូររួមេភទ
ជេ្រចើន េនកនុងជីវតិរបស់េគ (២១%មនៃដគូរួមេភទពី២១ េទ៥០នក់ េហើយ៣៥% 
មនៃដគូរួមេភទពី៥០ នក់េឡើងេទ) ។  ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ គឺជបទពិេ ធន៍រួមេភទ
ជេលើកដបូំងរបស់េគ ស្រមប់អនកែដលបនសមភ សន៍ភគេ្រចើន  េហើយពួកេគបន 
និយយថករែដលេគេទរក្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ គឺេ យ រករអូសទញពីមិត្តភក្តិ 
និងេដើមបបីង្ហ ញពីភពជបុរសរបស់េគ ។ ភគេ្រចើនៃនបុរសែដលបនសមភ សន៍ 
បនទិញេស ផ្លូ វេភទម្តងកនុងមួយែខ ឬមនខ្លះក៏េ្រចើនជងម្ដងកនុងមួយែខ ។ 
ដូចបុរសេនប ្ត ្របេទសេផ ងេទៀតែដរ េគទិញេស ផ្លូ វេភទទងំេនកនុងផទះបន 
ឬេន មផ្លូ វ ។ បុរសេសទើរែតទងំអស់បន យករណ៍ថ បនទិញេស ផ្លូ វេភទ 
ពីផទះបន ជទីកែន្លងែដលេគបនេឃើញនូវអេំពើហឹង េឃរេឃ ករបងខិតបងខ ំ 
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និងករគំ មកែំហង - ែដលជភស្តុ ង ចបញជ ក់បនថមនករជួញដូរមនុស  
េទកនុងរបរផ្លូ វេភទ ។ អនកែដលបនសមភ សន៍ចនួំន ៣៩ ភគរយ បនេរៀប ប់ថ 
បនេឃើញករជួញដូរ ្រស្តី និងកុមរ ។   បុរសែដលបនសមភ សន៍េសទើរែតទងំអស់ 
បនទិញេស ផ្លូ វេភទពី្រស្តី ែដល្រគប់្រគងេ យេមបន។ ជញឹកញប់បផុំត េមបន 
គឺជ្រស្តី បុ៉ែន្តជួនកល េមបនក៏ជបុរសែដរ ។  

េនកនុងករសមភ សន៍ទងំេនះ បុរសមិនឲយតៃម្លជមនុស ដល់្រស្តី េនកនុង 
មុខរបរផ្លូ វេភទេទ េ យេគគិតថពួក្រស្តីទងំេនះេធ្វើឲយេថកទប េទដល់្រស្តី
េផ ងៗេទៀត ។  ពួកេគមនេចតនស្តីបេនទ ស្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ ថជអនកេធ្វើឱយមន 
ករឆ្លង ល លេមេ េគអដស៍ ។ អនកទិញេស ផ្លូ វេភទេជឿថ េពសយចរ បងក រ 
ឬកត់បនថយកររេំ ភេសពសនថវៈ េទះបីជគម នភស្តុ ង េចញពីករពិេ ធន៍ 
ចបស់ ស់ចេំពះបញ្ហ េនះក៏េ យ ។ មករពិត អ្វីែដលផទុយពីេនះវញិ 
គឺទនំងជពិតជងៈ សកមមភពជមួយេពសយចររបស់បុរស គឺទក់ទងនឹងករេកើន 
េឡើងៃនកររេំ ភេសពសនថវៈ1។ បុរសែដលគ្ំរទខ្ល ងំបផុំតដល់អេំពើេពសយចរ 
ក៏ជបុរសទងំ យែដលបង្ហ ញេចញនូវអត្តសញញ ណជអនក្រតួត្រ ។ បុរស 
ែបបេនះ ែតងែតគិតថ ករេ្របើអំ ច្រគបសងកត់េលើេគ មន រៈសខំន់ ស់ 
េនកនុងទនំក់ទនំងេសន  េហើយេគេមើលេឃើញទនំក់ទនំងជមួយ្រស្តី  េនកនុង 
លកខខណ្ឌ ជគូបដិបក េទវញិ ។  បុរសែដលបង្ហ ញេចញនូវអត្តសញញ ណជអនក 
្រតួត្រ  ក៏មនទេំនរេជឿេរឿងមិនពិតទក់ទងនិងកររេំ ភ េសពសនថវៈ (ឧទ. 
ពួកេគេជឿថ ្រស្តីែតងនិយយបដិេសដចេំពះេរឿងរួមេភទ ែតករ ពិតេគមនន័យ
ថយល់្រពម េហើយ្រស្តីែដលេស្ល កពក់េលចេលើេលចេ្រកម គឺមនបណំង 
េ យេគរេំ ភ )។ 
                                                 
1 មិនមនភស្តុ ងបញជ ក់ថមនេពសយចរជួយបងក រកររេំ ភេទ។ ផទុយេទវញិ េពសយចរ មចបប ់ កប់ីដូច
ជមនទនំក់ទនំងជមួយនឹងអ្រ ខពស់ៃនកររេំ ភចេំពះ្រស្តី េនកនុងចេំ ម្របជពលរដ្ឋទូេទ ។   
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ករសិក បនរកេឃើញថ បុរសែដលទិញ្រស្តីមករួមេភទ ជទូេទគឺគម នករ
យល់ចិត្តចេំពះ្រស្តី  មិនយល់ពី រមមណ៍អវជិជមនរបស់្រស្តី ែដល្រស្តីបននិយយ 
កនុងេពលបេំរ ើេស ផ្លូ វេភទ ។ បុរសភគេ្រចើនេនកនុងករសិក  បន្របប់េយើងថ 
បែនថមេទេលើសកមមភពហឹង េទេលើ្រស្តី ែដលេគបនទិញេស ផ្លូ វេភទ េគក៏បន 
េធ្វើសកមមភពរួមេភទយ៉ងកច វ េទេលើៃដគូែដលមិនែមនជអនករកសីុផ្លូ វេភទ 
ផងែដរ ។ 

អនកទិញផ្លូ វេភទេសទើរែតទងំអស់បនេ្របើ រូបភពវេីដអូេរឿងេភទ ។ បុរសែដល 
បនេមើលរូបភពវេីដអូេរឿងេភទេ្រចើន ជអនកែដលបនទិញេស ផ្លូ វេភទញឹកញប់។ 
បុរសែដល បនេមើលរូបភពវេីដអូេរឿងេភទែដលមនហឹង េ្រចើន បន យករណ៍ 
ថ ែតងែត្រប្រពឹត្តនូវឥរយិបថរួមេភទែបបបងខ ំ ទងំេទេលើ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ និង 
ៃដគូរែដលមិនែមនជអនករកសីុផ្លូ វេភទ។ បុរសភគេ្រចើនបនពនយល់ថ េគេធ្វើ ម 
អ្វីែដលេគេឃើញេនកនុងវេីដអូេរឿងេភទ ជមួយអនករកសីុផ្លូ វេភទែដលេគបនទិញ ។  

ែផនកសខំន់ៃនករសិក ្រ វ្រជវេនះ គឺករបេងកើននូវករយល់ដឹងកន់ែត 
ចបស់ អពីំកររួមេភទបូកជមួយអនករកសីុផ្លូ វេភទ ែដលអនកខ្លះគិតថ ជទ្រមង់ៃន
កររេំ ភបពំនខងែផនកែយនឌ័រ ពិេសសមួយស្រមប់កមពុជ ។  េបើ មករេឆ្លើយ 
េរៀប ប់របស់បុរសចេំពះករសមភ សន៍ និង មករវភិគេទេលើសថិតិេនះ បន 
បង្ហ ញចបស់ ស់ថ ករេមើលរូបភពវេីដអូេរឿងេភទៃនកររេំ ភបូក ពីវបបធម៌ 
េផ ងៗ (ជពិេសសពី្របេទសេ កខងលិច  ជបុ៉ន ចិន និង ៃថ) គឺមនឥទធិពល 
ខ្ល ងំេទេលើករស្រមចចិត្តរបស់បុរសខ្លះ េដើមប្ីរប្រពឹត្តកររេំ ភបូកជមួយ្រស្តី 
រកសីុផ្លូ វេភទ ។ បុរសែខមរជេ្រចើន បន យករណ៍េ យដឹងថ េគបនេមើលវេីដអូ 
ផ្លូ វេភទអពីំកររេំ ភបូក ពីវបបធម៌េផ ងៗ េហើយេគបនេធ្វើ មអ្វីែដលេគបន 
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េមើលេឃើញនីកនុងវេីដអូ េនេពលែដលេគ្រប្រពឹត្តកររួមេភទបូកជមួយ អនករកសីុ 
ផ្លូ វេភទ និងជមួយៃដគូែដលមិនែមនជអនករកសីុផ្លូ វេភទ ។ 

អនកទិញេស ផ្លូ វេភទបនបញជ ក់ថ ្របសិទធិភពែដល ចបង្អ ក់ពួកេគ 
កនុងករេទរកេស ផ្លូ វេភទ  គឺករ ក់ពិន័យជបទឧ្រកិដ្ឋ និងករបង្ហ ញេ យ 

ធរណៈជនបនេឃើញ ។ ែផ្អកេទេលើករសិក េនះ អនុ សន៍ែដលផ្ដល់ជូន 
រួមមន ករជរុំញអនុវត្តចបប់ែដលទក់ទងេទនឹងអេំពើជួញដូរមនុស  និងអេំពើេធ្វើ 

ជីវកមមផ្លូ វេភទ េហើយជមួយគន េនះែដរគឺមិន ក់ទណ្ឌ កមមដល់អនករកសីុផ្លូ វេភទ  
ផ្តល់កមមវធីិអប់រអំពីំករបពុំលដ៏វក់វៃីនរូបភពវេីដអូេរឿងេភទេនកនុ វបបធម៌ែខមរ ្រពម 
ទងំកមមវធីិអប់រនិំងបងក រស្រមប់យុវជន ្របឆងំនិងទស នៈែដលយល់េឃើញថ 
ទល់ែតទិញេស ផ្លូ វេភទ េទើបជមនុស ្របុសពិត្របកដេនះ ។  

 
េសចកី្តសេងខប និងអនុ សន ៍

របយករណ៍េនះ បនពិពណ៌នអពីំករយល់ដឹងដ៏ទូលទូំ យរបស់ អនក 
ទិញេស ផ្លូ វេភទែខមរ  អពីំឧស ហកមមផ្លូ វេភទ  អពីំករជួញដូរមនុស  អពីំឥទធិពល 
ៃនរូបភពវេីដអូេរឿងេភទេទេលើករទិញេស ផ្លូ វេភទ និងអពីំករែដល ចេធ្វើេ យ
េគមនករខ្ល ចញេញើតកនុងករទិញេស ផ្លូ វេភទ ។ េយើងបនេធ្វើករសេងខប នូវរបក
គេំហើញជេ្រចើនទងំែផនកគុណភព និងបរមិណ ទក់ទងេទនឹងឥរយិបថរបស់
បុរសទងំេនះ ចេំពះ្រស្តី ។ បុរសទងំេនះបននិយយេ យឥត ក់េលៀម 
និងេ ម ះ្រតង់គួរេ យកត់សគំល់ ជមួយនឹងអនកសមភ សន៍របស់េយើង ។ ជួនកល 
េគនិយយថ េនះជេលើកទីមួយេហើយ ែដលេគនិយយអពីំបទពិេ ធន៍របស់េគ 
ជមួយនឹង្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ េហើយែដលពីមុនមក េគមិនែដលបនែចកចយព័ត៌មន 
េនះជមួយអនក មន ក់េទ។ េនេពលចុងបញច ប់ៃនករសមភ សន៍មួយ មនបុរស 
មន ក់បននិយយថ " ខញុមំន រមមណ៍ថដូចបនដកបន្ល េចញពីកនុង្រទូងអញចឹ ង " ។ 
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បុរសមន ក់េទៀតែដលេយើងបនសមភ សន៍ បននិយយថ " ខញុសំងឃមឹថ ករសិក  
្រ វ្រជវេនះ ទទួលបនេជគជ័យ  េដើមបជួីយ្រស្តីែដលរងេ្រគះ បនចកេចញ
ផុតពីមុខរបរែបបេនះ និងជួយរលឹំកដល់បុរសទងំ យ កុេំ យេទរកេស ផ្លូ វ
េភទេទៀត ពីេ្រពះមន្រស្តីខ្លះមិនចង់េធ្វើដូេចន ះេទ ែតនង្រតូវេគេបកបេញឆ ត" ។ 
ខងេ្រកមេនះគឺជចនុំចសខំន់ៗខ្លះ ៃនរបយករណ៍ ។ 

១. អនកទិញេស ផ្លូ វេភទបនេ ះ រ ចេំពះករទិញ្រស្តីមកបេ្រមើផ្លូ វេភទ របស់េគ 
េ យករ្របមថេមើលងយ ក់បីដូចជ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទមិនែមនជមនុស   េហើយ 
ស្តីបេនទ សចេំពះភពរងេ្រគះរបស់គន   (មនបុរសមន ក់បននិយយេ យ្រស្តីទងំ 
េនះថជ "មនុស ចិត្តទន់េខ យ" ។ បុរសជេ្រចើនបនគិតថ្រស្តីរកសីុផ្លួ វេភទ 
គឺពិតជខុសែប្លកពីមនុស ទូេទេផ ងេទៀត ។ បុរសបននិយយបង្ហ ញអពីំ េស  
ផ្លូ វេភទ េ យេលើកេឡើងថេស ផ្លូ វេភទបនជួយកត់បនថយនូវអេំពើរេំ ភេសព 
សនធវៈេទេលើ្រស្តីដ៏ៃទេផ ងេទៀតែដលមិនែមនជអនករកសីុផ្លូ វេភទ េបើេទះបីជករ 
េលើកេឡើងេនះគម នភស្តុ ងអ្វីមកបញជ ក់ពីជេំនឿដូេចន ះក៏េ យ ។ ពួកេគមិនគិតថ 
្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទក៏ ច្រតូវេគរេំ ភែដរេនះេទ ។ វធីិមួយែដលេយើង ចផ្ល ស់ប្តូ រ 
នូវឥរយិបថអវជិជមនចេំពះ្រស្តីកនុងេស ផ្លូ វេភទបន គឺផ្ល ស់ប្តូ រករេផ្ត តគនិំតៃន 
ករនិយយពី្រស្តី េទេផ្ត តេលើករពិភក ពីបុរសែដលជអនកទិញេស វញិម្តង ។ 
េនេពលេនះ សណួំរែដលេក្ត គគុកេនះមិនែមនជសណួំរែដលថ "េតើក ្ត អ្វីខ្លះ 
ែដលនេំ យ្រស្តី មកបេំរ ើផ្លូ វេភទេដើមបលុីយ?" េនះេទ ។ េយើងបនដឹងចេំលើយ 
ចេំពះសណួំរេនះរួចេទេហើយថ - នងចូលេទកនុងមុខរបរេពស ចរ មិនែមន 
េ យ រកង្វះខតខងសីលធម៌េទ  បុ៉ែន្តេ យ រនងគម នជេ្រមើសេផ ងេដើមប ី
ចិញចឹ មជីវតិ ។  សណួំរែដលេយើង្រតូវសួរគឺ "េតើមនក ្ត អ្វីខ្លះ ែដលនេំ យបុរស 
េទទិញេស ផ្លូ វេភទ?" េនះវញិេទ ។  
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២. បុរសេសទើរែតទងំអស់ (៩៨%) បនេ្របើ្របស់េស ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ ែដលសថិតេន
េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់េមបន ។ ករេធ្វើជេមបន គឺមនករពក់ព័នធេទនឹងភគីទីបី 
កនុងករ្រគប់្រគងេលើ្រស្តី ែដលភគេ្រចើនគឺ្រតូវេទនឹងនិយមន័យផ្លូ វចបប់ៃនអេំពើ ជួញ 
ដូរមនុស  ។ បុរសភគេ្រចើន (៨៥%) បនេឃើញពីអេំពើហឹង េលើ ងកយ  ករគំ ម 
កែំហងេ យពកយសដីំ  និងករបងខបំក ពួកេ្រកមបងគ ប់េ យ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកឹដ្ឋ 
េទេលើ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ ។ េនកមពុជ ក៏ដូចជេនប ្ត ្របេទសេផ ងៗេទៀតែដរ 
ជករពិបកកនុងករែញកេចញឱយ ច់ពីគន  នូវអ្វីែដលេគគិតថជ "កររកសីុ 

ផ្លូ វេភទធមម " និងករជួញដូរផ្លូ វេភទ ។ មិន ចេកើតមននូវអេំពើជួញដូរ  េ យ 
គម នកែន្លងជេគលេ េធ្វើចរ ចរ្រស្តីេទេនះេទ ។ ទីកែន្លងែដលជេគលេ ៃន 
អេំពើជួញដូរ  គឺជទី ងំែដលមនេពសយចរ។   

៣. បុរសែខមរភគេ្រចើន (៨៣%) កនុងចេំ ម១៣៣នក់ ែដលេយើងបនសមភ សន៍ 
មន្របពនធឬសង រ ។ េហតុផលរបស់េគែដលេ្របើេស ផ្លូ វេភទ ភគេ្រចើន មញញេទ 
គឺេដើមបបីេំពញចណំង់ផ្លូ វេភទរបស់េគ។ េហតុផលេផ ងេទៀតែដលេគផ្តល់ចេំពះករ 
ែដលេគេ្របើេស ផ្លូ វេភទរួមមនៈ េដើមបេី យែប្លក  ឬក៏េដើមប ី កលបងេធ្វើេទ មអ្វី
ែដលេគបនឃីញេនកនុងរូបភពវេីដអូរេរឿងេភទ ។  

៤. បុរសភគេ្រចើនបនទិញេស ផ្លូ វេភទជេលើកដបូំង េនេពលែដលេគមន យុ 
្របែហល២០ឆន  ំ។  ជធមម  េគេទផទះបនទងំេលើកដបូំងនិងេលើកេ្រកយៗមកេទៀត 
េទះជយ៉ង  ក៏បុរសទងំេនះេនបនទិញេស ផ្លូ វេភទ មក្លឹបខ ៉ អូេខ  
ស ្ឋ គរ  រងគ ល  ងម៉ រ  និងខ្លឹប ្ំរ ត េផ ងៗេទៀតែដរ ។  

៥. បុរសែដលេយើងបនសមភ សន៍ បនេ្របើេស ផ្លូ វេភទជញឹកញប់។ បុរសេសទើរែត 
ទងំអស់ (៩១%) បនេ្របើ្របស់េស ផ្លូ វេភទយ៉ងេ ច ស់ម្តង កនុងមួយែខ ។ 
េនេពលែដលេគេ្របើេស ផ្លូ វេភទ េន មកែន្លងននេនះ បុរសជញឹកញប់បផុំត 
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(៩៨%) េ្របើេស ផ្លូ វេភទេន មផទះបន ។ បញ្ហ េនះបញជ ក់ឱយេឃើញថ ផទះបនែដល 
ផ្ដល់េស ផ្លូ វេភទ េនមនេនេឡើយេន ភនេំពញ ។  

៦. មនបុរស្របែហលពក់ក ្ត ល ែតងែតសថិតកនុងភព្រសវងឹ េនេពលែដលេគ 
េទរកេស ផ្លូ វេភទ ។ ភពទក់ទងគន រ ងេ្រគ ង្រសវងឹឬករេ្របើេ្រគ ងេញ ន  
ករអូសទញពីមិត្តភក្តិែដលថេដើមបបីង្ហ ញពីភពជបុរសគឺទល់ែតរកេស ផ្លូ វេភទ 
និងករេ្របើ្របស់រូបភពវេីដអូេរឿងេភទែដលបង្ហ ញពី "្រប្រកតីភព" ៃនបញ្ហ  
េពសយចររួមទងំកររេំ ភបូកផងេនះ  គួរែត ក់បញចូ លេទកនុងយុទធនករ 
អប់រ។ំ  បុរសជេ្រចើនបននិយយជមួយេយើង អពីំត្រមូវករកនុងករអប់រ ំ ស្ដីអពីំ 
ទុកខេទសៃនអេំពើេពសយចរ ។ េនេពលពួកេគបនយល់ដឹងអពីំេ្រគះថន ក់ ៃនករ 
ឆ្លងជងឺំកមេ គេផ ងៗ ពួកេគមិនបនទទួលករអប់រអំពីំករខូចខតខងផ្លូ វចិត្ត 
ចេំពះ្រស្តីេ យ រែតបញ្ហ េពសយចរេនះេទ ។ េលើសពីេនះេទេទៀត ពួកេគ 
មិនបនដឹងពីករខូចខតទនំក់ទនំងរបស់ពួកេគ ជមួយ្របពនធ និងសង របស់ខខូន 
ែដល ចប ្ដ លមកពីករេទរកេស ផ្លូ វេភទ របស់េគេនះេទ។  

៧. ្របែហលមួយភគបីៃនអនកទិញេស ផ្លូ វេភទទងំេនះ ធ្ល ប់េធ្វើជទ ន ។ មួយ
ភគធ ំ(៧០%) ៃនបុរសទងំេនះ បនេ្របើ្របស់េស ផ្លូ វេភទ េនេពលែដលេគកពុំង
េធ្វើជទ ន ។ ដូចេនកនុងប ្ត រ្របេទសេផ ងៗេទៀតែដរ ករេ្របើ្របស់េស  
ផ្លូ វេភទេនកនុងកងកំ ងំេយធកមពុជ បនទទួលករេយគយល់យ៉ងេ្រចើន ។ 

៨. អនកទិញេស ផ្លូ វេភទ ៩៩ភគរយ េនកនុងករសិក េនះបនេមើលរូបភពវេីដអូ
េរឿងេភទ ែដលភគេ្រចើនគឺេមើល មទូរស័ពទចល័ត និង មវេីដអូ ។ ករេមើល
រូបភពវេីដអូេរឿងេភទញឹកញប់គឺជក ្ត មួយ កនុងចេំ មក ្ត ជេ្រចើន ែដលមន 
ទនំក់ទនំងជមួយនឹងករទិញេស ផ្លូ វេភទរបស់បុរស ។ េនកនុងករសិក េនះ 
បុរសែដលេមើលរូបភពវេីដអូេរឿងេភទញឹកញប់បផុំត ក៏ជអនកែដលេទរកេស  
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្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទញឹកញប់ ស់ែដរ ។  បុរសទងំេនះបន្របប់េយើងជេ្រចើនដង 
ថសកមមភពរួមេភទរបស់េគកន់ែតដូចេទនឹងសកមមភពរួមេភទ ែដលេគបនេមើល 
េនកនុងរូបភពវេីដអូេរឿងេភទ ។ ្រស្តីេនកនុងរូបភពវេីដអូេរឿងេភទ ែដលេគបនេមើល 
ភគេ្រចើនគឺជជនជតិែសបកសមកពីអឺរុប ជបុ៉ន ចិន និង ៃថ ។ ករសិក េនះ 
កន់ែតបនផ្ដល់នូវភពរងឹម ំ េទដល់ករអេងកតពីមុនមកែដលថ រូបភពវេីដអូ

េរឿងេភទ  អេំពើេពសយចរ និង អេំពើហឹង ផ្លូ វេភទ ពិតជមនទនំក់ទនំងគន យ៉ង 
ខ្ល ងំ ពិត្របកដែមន។  ពិតជទនំង ស់ែដលថ រូបភពវេីដអូេរឿងេភទ មកពី
បរេទសបនរួមចែំណក និងគ្ំរទដល់អេំពើហឹង ផ្លូ វេភទេលើ្រស្តីនិងកុមរែដលេកើត 
មនេនកនុង្របេទសកមពុជ ។ េនេពលែដលពំុមនកមមវធីិអប់រអំពីំផ្លូ វេភទែដលសម
្រសបេទ មវបបធម៌េនះ រូបភពវេីដអូេរឿងេភទនឹងេដើរតួនទីអប់រផំ្លូ វេភទ ។     

រូបភពវេីដអូេរឿងេភទ ជទ្រមង់មួយៃនអេំពើហឹង ្របឆងំនឹង្រស្តីនិងកុមរ 
រួចេទេហើយ េ យ រថ្រស្តីនិងកុមរទងំេនះគឺជអនក ែដលរងទុកខេទសអន្ត យ 
ពីករែដល្រតូវេគយកមកផលិតរូបភពវេីដអូេរឿងេភទទងំេនះ។ រូបភពវេីដអូេរឿង
េភទ ក៏មនទនំក់ទនំងជមួយអេំពើរហឹង ផ្លូ វេភទេផ ងៗេទៀតែដរ (Malamuth & 

Pitpitan, 2007; Monto & McRee, 2005; Hald, Malamuth & Yuen, 2010)។ ករសិក  
េផ ងៗេទៀត ក៏េនបនរកេឃើញពីទនំក់ទនំងរ ងរូបភពវេីដអូេរឿងេភទ និងករ 
រេំ ភបពំនផ្លូ វេភទផងែដរ (Malamuth, Addison, & Koss, 2000; Malamuth & 

Pitpitan, 2007; Monto & McRee, 2005; Hald, Malamuth & Yuen, 2010).  េ ក Busch 
និងសហកររីបស់គត់ (2002) បនរកេឃើញថបុរសែដល្រតូវបនេគចប់ខ្លួនេន 
សហរដ្ឋ េមរកិ ពីបទបនអូសទញជនដ៏ៃទកនុងេគលេ ្រប្រពឹត្តអេំពើេពស ចរ 
សុទធែតជអនកែដលែតងែតេមើលរូបភពវេីដអូេរឿងេភទជ្របច ំ ។ ឥទធិពលអវជិជមន 
របស់រូបភពវេីដអូេរឿងេភទមកេលើអនកែដលបនេមើលយ៉ងេជគជេំនះ េនពុំទន់ 
មនករសិក េនេឡើយេទ។ ករសិក ថមីមួយបនេ យដឹងថ ករ្រកេចញទឹកកម 
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លឹងគេខ យ ត្រមូវករនឹករេវ ើរ យអពីំរូបភពវេីដអូេរឿងេភទេដើមបរីក រមមណ៍ 
ផ្លូ វេភទ(រក រលឹងគឱយរងឹ)បនយូរ និងភព្រពេងើយបេន្តើយពីៃដគូរបស់ខ្លួនបន្តិចម្តងៗ 
េនះ គឺពិតជមនករទក់ទងជមួយនឹងករទស នរូបភពវេីដអូេរឿងេភទ របស់ 
បុរស (Rothbart, 2012)។ 

៩. អនកែដលេយើងបនសមភ សន៍ចនួំន ៤១ ភគរយ បន្រប្រពឹត្តអេំពើរេំ ភបូក 
ជមួយអនករកសីុផ្លូ វេភទ ។ េនេពលែដលអនកទិញេស ផ្លូ វេភទខ្លះ ទទួល គ ល់ចរតិ 
ែដលចូលចិត្តរួមេភទដូចគន ចេំពះករអនុវត្តែបបេនះ បុរសភគេ្រចើន បនបញជ ក់ពី 
ចណំងមិត្តភពរ ងមិត្តភក្តិរបស់េគ ែដលេកើតមនកនុងកឡុំងេពលរួមេភទបូក 
ជមួយអនករកសីុផ្លូ វេភទ។ អនកែដលបន យករណ៍ថេគបនចូលរួមេ យផទ ល់ 
កនុងករួមេភទបូក ឬក៏ថ្រគន់ែតបនដឹងថមនអេំពើរួមេភទបូកេកើតេឡើង បនខ ំ
និយយបិទបងំនូវអេំពើហឹង ដ៏ហួសេហតុ េ យខបំង្ហ ញឱយេឃើញថ េកើតេឡើង 
តិចតួចបផុំត ។ កររួមេភទបូកជមួយអនករកសីុផ្លូ វេភទ េបើេយងេទ មបុរស 
ទងំេនះ មិនែដលមនេកើតេឡើងេទេនកនុង្របវត្តិ ្រស្តេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
អនកនិពនធ ក៏មិនចបស់េទថ េតើកររួមេភទបូកែបបេនះ េកើតមនេឡើងេនកមពុជ 
ចប់ ងំពីេពល មកេនះ។ មិនថេគេរៀនពីវេីដអូេរឿងេភទឬក៏អត់េទ បុ៉ែន្តករ 
ទស នវេីដអូេរឿងេភទៃនករួមេភទបូកពីវបបធម៌េផ ងៗ របស់បុរស បនគ្ំរទយ៉ង
ខ្ល ងំដល់កររួមេភទបូក ។ េនកនុងកររកសីុផ្លូ វេភទ េនេពលែដល្រស្តីមិន ចេចៀស 
ផុតពីអេំពើហឹង  ពួកេគយល់្រពមទទួលយកនូវអ្វីែដលេគដឹងថជករឈឺចប់ 
ែដលមិន ចេចៀស ងបន និងពយយមេដើមបកីត់បនថយនូវេ្រគះថន ក់េនះ េបើសិន 
ជេគ ចេធ្វើេទបន ។ េដើមបបីញជ ក់អពីំភពគម នអំ ចរបស់្រស្តី កនុងកររួម 
េភទបូក បុរសមន ក់បនពនយល់ថៈ  "បនទ ប់ពីេយើងបនបង់លុយឲយេមបន េដើមបយីក 
្រសីេចញេទេដក េយើងបននិយយ្របប់នងថ េយើង្រតូវកររួមេភទបូក  េតើនង 
្រពមឬេទ ។ នងបននិយយថ នងយល់្រពម  ដូេចនះេយើងក៏យកនងេទ "។       
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១០. ដូចេនកនុងវបបធម៌េផ ងៗេទៀតែដរ បុរសែខមរបនសែម្ដងេចញនូវេយបល់ផទុយ
គន  អពីំករទិញេស ផ្លូ វេភទ ។ ចណុំចេនះបនផ្តល់ឱកសស្រមប់េធ្វើអន្ត គមន៍ 
និងករផ្ល ស់ប្តូ រ។  អនកែដលេយើងបនសមភ សន៍ មយង៉បនចត់ទុកអេំពើេពសយចរ 
ថជេរឿងធមម  បុ៉ែន្តមយង៉េទៀត ពួកេគចនួំន៨៩% បនចត់ទុកអេំពើេពសយចរ ថ
ជករេកង្របវញ័ចផ្លូ វេភទ ។  បុរសេនកនុងករសិក េនះបនពណ៌នពីសកមមភព 
របស់ពួកេគកនុងករេ្របើេស ផ្លូ វេភទថ ជកហុំស ជករបត់បង់កិត្តិយស  និងេធ្វើ 
ឲយតៃម្លៃនវបបធម៌ែខមរធ្ល ក់ចុះ ។ មនអនកែដលេយើងបនសមភ សន៍មន ក់ សណូំមពរ
េ យបេងកើតនូវកមមវធីិអប់រដំល់យុវជនេនតបំន់ជនបទ  អពីំឥទធិពល ្រកក់ៃន 
រូបភពវេីដអូេរឿងេភទ ។ កមមវធីិមគគុ េទទសក៍ស្រមប់យុវជនជេ្រចើន ឧទហរណ៍ 
ដូចជកមមវធីិែដលបនបេងកើតេ យ សមព័នធភព្របឆងំករជួញដូរ្រស្តីតបំន់ សីុ
ប៉សីុហ្វិក េនទី្រកុងមនីល គឺជឧទហរណ៍ដ៏វជិជមនមួយ ចេំពះកមមវធីិអប់រែំបប
េនះ ។ េពលែដលមនបុរសខ្លះបនយល់ដឹង ពីអេំពើហឹង ខ្លះៗេនកនុងកររកសីុផ្លូ វ
េភទ និងភព្រកី្រកគួឲយអស់សងឃមឹរបស់្រស្តីែដលេគទិញេស   ជមួយនិងភគេ្រចើន 
បនសេង្តតេឃើញនូវអេំពើហឹង ពីេមបនចេំពះ្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ  ករ្រគន់ែតដឹង
បុ៉េណ្ណះ មិន្រគប់្រគន់េទ េដើមបេីធ្វើឲយេគផ្ល ស់ប្តូ រករ្រប្រពឹត្តរបស់េគេនះ ។  

១១. េយង មបុរសែដលេយើងបនសមភ សន៍ អ្វីែដល ចេធ្វើឲយេគខ្ល ចញេញើត 
ចេំពះករទិញេស ផ្លូ វេភទេនះ រួមមនករ ក់េទស្រពហមទណ័្ឌ ធងន់ធងរបផុំត ឬក៏ 
យកេឈម ះពួកេគេទផ ព្វផ យជ ធរណៈ ។ េបើេទះបីជមនករំតិទបកនុងករ 
េធ្វើឲយមនករខ្ល ចញេញើតេនះ ក៏េនមនបុរស ៣ ភគ ៤ បននិយយថ កមមវធីិ
អប់រ ំ ក៏ ចជួយ ងំបុរសពីករទិញេស ផ្លូ វេភទែដរ ។  េនកនុង្របេទសជេ្រចើន 
ចបប់ស្តីពីករជួញដូរនិងេពសយចរ អនុវត្តមិនទន់បនេទៀងទត់េទ។ េយើងមនករ 
េពញចិត្ត ចេំពះនិទណ្ឌ ភពដល់្រស្តីរកសីុផ្លូ វេភទ  ពីេ្រពះថ ែផ្អកេទេលើព័ត៌មន 
េនកនុងរបយករណ៍េនះ និងែផ្អកេទេលើករ្រ វ្រជវជេ្រចើនេទៀត ្រស្តីទទួល 
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រងេ្រគះនិងទុកខេទសពន់េពក ស់ពីអេំពើេពសយចរេនះ ែដលេនះគឺជអេំពើ 
រេំ ភសិទធិមនុស  ។ េ យ រថ ករទិញេស ផ្លូ វេភទគឺជមូលេហតុប ្ត ល 
ឲយមនទុកខេវទនដល់អនករកសីុផ្លូ វេភទេនះ េយើងគ្ំរទេ យមនករ ក់េទស
ចេំពះអនកទិញេស ផ្លូ វេភទ ។  

 ករពិភក េលើករេឆ្លើយតប ចេំពះកររេំ ភសិទធិមនុស េទេលើ អនករកសីុ 
ផ្លូ វេភទេនកនុងផទះបន ម្រន្តីរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមន ក់ ពីអងគករ LICADHO 
បននិយយថ "... អ្វីែដលខញុចំង់េឃើញបផុំតេនះគឺ ករបែំបករចនសមព័នធៃន 
ប ្ត ញេនះ ។ េយើងមិនែមន្រគន់ែតនិយយអពីំឳពុកម្ត យែដលលក់កូន  េមបន 
លក់េកមង... ែតគឺេយើងនិយយអពីំអនកែដលបនទទួលផល្របេយជន៍ និងអនុញត្តិ 
េ យ្រគឹះ ថ នទងំេនះដេំណើ រករ... "  (Unmacht, 2003). ។ 

 អនកទិញេស ផ្លូ វេភទមួយចនួំន េនកនុងករសិក េនះ បនេចៀស ងករ
យករណ៍ ពីអេំពើហឹង  និងកររេំ ភបពំន េទដល់ ជញ ធរ ពីេ្រពះពួកេគខ្ល ច 

មនករសងសឹកមកវញិ ។ នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជ សេម្ដច ហុ៊ន ែសន បនបង្ហ ញចំៗ  
ចេំពះករ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតូវរបស់ម្រន្តីជន់ខពស់ កនុងកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របង្របឆងំ
ករជួញដូរ េ យេ កបនេលើកេឡើងថ " ខញុមំនករេ ក ្ត យជខ្ល ងំ ចេំពះ
ករ្រប្រពឹត្តខុសឆគង របស់អនកដឹកនខំ្លះ ែដលបនេ្រជ តែ្រជកករងរតុ ករ និង
ម្រន្តីែដលជរុំញករអនុវត្តចបប់ ... ។ វបបធម៌និទណ្ឌ ភពគឺមិន ចទទួលយកបន
េទ" (Vong & Khouth, 2010)។  អនកទិញេស ផ្លូ វេភទមន ក់ែដលេយើងបនសមភ សន៍ 
េនកនុងករសិក េនះ បននិយយថ "អនកែដលេទរកេស ផ្លូ វេភទ ្រតូវែតរកចប់ 
េធ្វើករេចទ្របកន់ ក់ពនធនគរ  េហើយ្រតូវែតេធ្វើឱយ្របកដថ គម នន មន ក់ 

ចសូកប៉ន់ េដើមបបីនរួចខ្លួនេទ" ។  
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១២. ករទិញេស ផ្លូ វេភទេនកមពុជ ក៏ដូចជេន្របេទសេផ ងេទៀតែដរ ្រតូវបនេគ
ចត់ទុកថជកបួនចលំងមួយ និងបង្ហ ញេ យេឃើញពីភពជបុរស ។ ករផ្ល ស់ប្តូ រ 
ឥរយិបថសងគម  អពីំភពជ្របុស និងបញ្ហ ផ្លូ វេភទ ចេកើតេឡើង េ យករេធ្វើ
យុទធនករអប់រជំ រធរណៈ និងេ យបេងកើននូវករជរុំញករអនុវត្តចបប់្របឆងំ
អេំពើហឹង ចេំពះ្រស្តី ែដលមន្រ ប់ ។  បេងកើននូវករជរុំញករអនុវត្តចបប់្របឆងំ 
ករទិញេស ផ្លូ វេភទ គឺជមេធយបយេ យ្រតង់ែតម្តងកនុងករកត់បនថយនូវករ 
ជួញដូរផ្លូ វេភទ ។ អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស្តីអពីំសិទធិ 
របស់អនករងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរមនុស  ជពិេសស្រស្តីនិងកុមរ េ ក្រសី Sigma 
Huda បនសេងកតេឃើញថ  "បញ្ហ ៃនត្រមូវករ គឺជចណុំចសខំន់ ស់ កនុងករ 
េ ះ្រ យបញ្ហ ជួញដូរមនុស  " េ ក្រសីក៏បនកត់សគំល់េទៀតថ " េ យបន 
ចូលរួមកនុងសកមមភព ជីវកមមផ្លូ វេភទ អនកេ្របើ្របស់េស ផ្លូ វេភទ...បនេធ្វើឱយមន 
ទុកខេទសបែនថមេ យផទ ល់ និងបងករនូវភពអន្ត យកន់ែតេ្រចើន ចេំពះជន 
រងេ្រគះេ យអេំពើជូញដូរ ដូចគន នឹងអេំពើរេំ ភេសពសនធវៈែដរ បែនថមេទេលើ 
មេធយបយេពរេពញេ យេ្រគះថន ក់ជេ្រចើនេទៀត ែដល្រប្រពឹត្តេ យ  អនកដ៍ៃទ 
េផ ងេទៀតេដើមបនីយំកជនរងេ្រគះចូលមក និងបន្តរសថិតេនកនុងករងរផ្លូ វេភទ "2 ។ 
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 គណៈកមម ធកិរសិទធិមនុស  របស់អងគករសហ្របជជតិ (២០០៦)  របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសស 
ស្តីអពីំសិទធិរបស់អនករងេ្រគះៃនអេំពើជួញដូរមនុស  ជពិេសស្រស្តីនិងកុមរ, 9 U.N. Doc. E/CN.4/2006/62 (Feb. 20, 

2006)។ អនក យករណ៍ ពិេសសក៏បនកត់សគំល់េទៀតថ "ពក  "ករងរផ្លូ វេភទ"  "អនករកសីុផ្លូ វេភទ" និង "អតិថិជន" 
បនេធ្វើេ យមនករយល់ខុសឆគងថ េពសយចរ ដូចែដលបនអនុវត្តេនេពលេនះ  គឺមិនសថិតេនកនុង្របេភទៃនករ 
ជួញដូរមនុស េទ "  


