
 

១. ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទជាអ្វ?ី  

ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទជាឥរយិា ថទាំងឡាយណាដែលមនិចង់បាន មនិស្វវ គមន ៍ឬក៏
មនិអ្នុញ្ញា ត ពាកព់ន័ធនឹងផ្លូវបេទដែលប្វើ ុគគលម្នា កឬ់ប្ចើននាក់ម្ននអារមមណ៍ថាអាម្ន៉ា ស់
មុខ េតិេយ័ ឬអាកអ់្នច់ិតដ។ 

ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ គឺមនិម្ននជាឥរយិា ថទាំងឡាយណាដែលជាម្ននការទាំនាក់
ទាំនងគ្នា បៅវញិបៅមកជាលកខណៈ  មតិតភាព ឬការបគ្នរពបនាោះប ើយ។ ការប ៀតប ៀន 
ផ្លូវបេទបកើតប ើង បៅបពលដែលម្ននការប ៀតប ៀនកាុងទ្មងផ់្លូវបេទ ឬទកទ់ងបៅនឹង
ផ្លូវបេទ ឬបរឿងបេទរ ស់ គុគលម្នា ក។់ ឧទហរណ៍៖ ស្រសដីពីរនាកស់របសើរគ្នា បៅវញិបៅ 
មកពសីបមលៀក ាំពាក់រ ស់ពួកបគ។  ៉ាុដនតប ើការសរបសើរបនាោះពី ុរសម្នា កប់ៅស្រសដីម្នា ក់ បនាោះអាច ណាដ លឱ្យស្រសដីម្នា ក់បនាោះម្ននអារមមណ៍
មនិសូវលអ និងេតិេយ័បៅវញិ។  កាុងករណីបនោះអាចចាត់ទុកបានថា វាជាការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ។ 

  

កណំតច់ណំសំម្រាបអ់្នកផលតិខ្សែភាពយន្ត 

 គ្មា ន្ការបបៀតបបៀន្ផលូវបេទបៅទីបន្េះ 

ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ្តូវបានឱ្យនិយមនយ័បោយពឹងដផ្អកបលើការរ ាំខានអារមមណ៍រ ស់ជនរងប្គ្នោះ មនិដមនបោយបចតនារ ស់
អ្ាក្ ្ពឹតតបនាោះបទ។ “ខុ្ាំ្គ្ននដ់តចងប់លងបសើចដត ៉ាបុណាណ ោះ” បនោះមនិដមនជាបលសដែលអាចការពារខលួនពីការបចាទពី ទ
ប ៀតប ៀនផ្លូវបេទបនាោះបទ។ វាប ើ្វបអាយស្រសដីម្នា កម់្ននអារមមណ៍មនិលអ ឬ្តូវបានបគ ាំេយ័ បោយវាមនិដមនជាការបលងបសើចបទ។ 

ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទគឺនិយាយអ្ាំពីអ្ាំណាច និងការ្គ ់្ គង វាមនិដមនមកពីការបសលៀកពាករ់ ស់មនុសសម្នា ក ់មនិដមនមកពី
ការងារដែលពកួបគប វ្ើ ឬមនិដមនមកពីមតិតេកតិដែលបគបែើរជាមយួបនាោះប ើយ។ ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទអាចបកើតម្ននបលើមនុសស្គ
 ់ៗ គ្នា  វាមនិដមនបកើតប ើងដតចាំបពាោះ”ស្រសដី”បនាោះបទ។ អ្ាក្ ្ពឹតតជាអ្ាកសប្មចចិតតថាអ្ាកណាដែលបគចងប់ ៀតប ៀន បហើយវាមនិ
ដមនជាកាំហុសរ ស់ជនរងប្គ្នោះបទ។  

ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ ម្ននទ្មងខុ់សៗគ្នា  ដែលអាចបកើតប ើងបោយការ ៉ាោះពាល់បលើរាងកាយ ពាកយសមត ីនិង កាយវកិារ។ 



 

ឧទហរណ៍ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទបោយពាកយសមដ ី 
 ការប្ ើ្បាស់ភាស្វប្លើយ ឬភាស្វអាសអាភាស និងនិយាយបលងបសើចដ  

អាសអាភាសការបៅមនិសមរមយបៅកាន់ស្រសដីបៅតាមផ្លូវ ឬការប្ ើភាស្វអាសអាភាស
បពលពួកបគបែើរកាត់ 

 សាំបណើ  និងការលួងបោមែដែលៗ បែើមប ីាំបពញចាំណងផ់្លូវបេទ ឬការណាតជ់ួ កាុងបគ្នល
 ាំណងផ្លូវបេទ 

 ការនិយាយសមតដីែលម្ននលកខណៈផ្លូវបេទ (ឧទហរណ៍៖ បៅប ម្ ោះជាលកខណៈផ្លូវបេទ  ឬសួរអ្ាំពីអ្តតសញ្ញា ណផ្លូវបេទ ឬ
ការ្ ្ពឹតតខាងផ្លូវបេទ) 

 ការវាយ្ ហាឯកជនភាព ទាំងកាុង និងប្ៅស្វោបរៀន ឬកដនលងប្វើការ (ឧទហរណ៍៖ការប ៀតប ៀនបោយការបៅបៅ
ទូរស័ពទ ឬបែើរតាមស្រសដីបនាោះែល់ផ្ទោះ) 

 ការបសាើោកល់កខខណឌ បោោះែូរបែើមប ីាំបពញចាំណង់ផ្លូវបេទផ្ទទ ល់ខលួន ែូចជា ការបផ្ទរ ការែាំប ើងឋានៈ ្បាក់ដខ ឬ នដការងារ 
 ការនិយាយគាំរាមកាំដហង  ឬ ងខិត ងខាំ ចងរ់ ាំបោេផ្លូវបេទ។ 

ឧទហរណ៍ការប ៀតប ៀនផ្លូវេទបោយការ ៉ាោះពាល់បលើរាងគកាយ និងកាយវកិារ  
 ការតាាំង ងាា ញវតថុដែលប្វើឱ្យនឹកប ើញែល់ផ្លូវបេទ រូ ភាព ទសសនាវែដី ផ្ទទ ាំងរូ ភាព ឬតុកកតា ប្ៅអ្ាំពីភារៈកិចចដែលចាាំបាច់

ប្ ើ្បាស់កាុងបគ្នល ាំណងអ្ រ់ ាំ 
 សមលកស់មលងឹ ឬសញ្ញា កាយវកិារដែលទកទ់ងនឹងផ្លូវបេទ 

 ការ ៉ាោះ ការបថើ  ការឱ្ ្កបស្វ  ការប្វើសរសស ឬការអ្ដងអលបលើរាងកាយដែលមនិអ្នុញាត 

 វាយប្វើបា  ឬ ងខិត ងខាំ និងរ ាំបោេផ្លូវបេទ ។ 

២. បតើផ្ល ៉ាោះពាល់សនការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទម្ននអ្វខីលោះ? 
បទោះ ីជាការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ មនិ នសល់ទុកស្វា មរ សួ ឬស្វា មជាាំកប៏ោយ កវ៏ាអាចប្វើឱ្យមនុសសម្ននការ្ចឺា  ់នងិផ្ទល ស់ តូរជវីតិ
រ ស់ពកួបគបានដែរ។  បៅបពលដែលការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទប្វើបអាយស្រសតីម្ននភាពេយ័ខាល ច អាម្ន៉ា ស់មខុ ឬអាកអ់្នច់តិតអាច ណាត ល 
បអាយម្ននផ្លវបិាកែូចជា៖ 

 ការបាត ់ងទ់ាំនុកចិតតបលើខលួនឯងកាុងទីស្វធារណៈ បហើយសមងាំបៅដតកាុងផ្ទោះ 
 អារមមណ៍្ចឺា ់ និងខាម សបអ្ៀន 
 ហូ មនិសូវបាន និងបគងមនិលក ់
 ខាល ចមនុសស្ ុស ជាពិបសសមនុសសដ លកមុខ 
 ខវោះការបជឿជាក់ បាត ់ងទ់ាំនុកចិតតបលើខលួនឯង បាកទ់ឹកចិតត ម្ននកាំហឹង និងបេវឆាវជាងមុន 
  ងកប្គ្នោះថាា ក់  ងកជាជមងរុឺា ាំសរ ៉ា និងមនិចងប់ៅប្វើការ ឬបៅបរៀន 
 ប្វើបអាយម្នន ញ្ញា ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិតត អាច្នបៅរកការប្ ើ្បាស់ថាា ាំជក់ ប្គឿងបញៀនបផ្សងៗ ឬការបសពប្គឿង្សវងឹ 
 បាត ់ងច់ាំណូលបោយស្វរការបាត ់ងក់ារងារ ការបកើនប ើងការចាំណាយបែើមប ីបងកើនបអាយម្ននសុវតតិភាព អ្វតតម្ននពី

ការងារ ប្គ្នោះថាា ក ់ជាំងឺ និងពិការភាព 

ម្ននស្រសតីជាប្ចើនជាអ្ាកផ្គតផ់្គង់្គួស្វររ ស់ពួកបគ។ ្ សិនប ើស្រសដីណាម្នា កប់បាោះ ង់ការងារបោយស្វរការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទបៅ
កដនលងប្វើការ ឬបៅតាមផ្លូវ បនាោះវាម្នននយ័ថានាងនឹងគ្នម ន្បាក់ស្ម្ន ់ជួយ ្កុម្គួស្វររ ស់នាង។ បហើយបនាោះគឺជាផ្ល ៉ាោះពាល់
យា៉ា ង្ងន ់្ងរ។ ្ សិនប ើស្រសដីវយ័បកមង្ ់បរៀនបោយស្វរដតម្ននការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ វាអាចផ្ដល់ផ្ល ៉ាោះពាល់ែល់ការអ្ រ់ ាំ 
ការងារនាបពលអ្នាគត អារមមណ៍ និងសុវតថិភាពរ ស់នាងជាមយួពិេពបនោះ។ 



 

៣. បតើការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទជាអ្ាំបពើខុសចា ដ់ែរបទ? 
មនុសស្គ រូ់មម្ននសិទធិបជៀសផុ្តពីការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទដែលម្ននដចងបៅកាុងសិទធិមនុសសសន
ចា អ់្នដរជាតិ។ សិទធិមនុសសគឺជាសិទធិសកល បហើយក៏្ តូវបានគ្នា្ំ ទឱ្យម្ននការអ្នុវតតបៅកាុង
្ បទសកមពុជាផ្ងដែរ។  
ទបងវើមយួចាំនួនសនការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទគឺ ្ ឆាាំងបៅនឹងចា ក់ារងាររ ស់្ បទសកមពុជា និង 
្កម្ពហមទណឌ ដែលបានោកឱ់្យប្ ើ្បាស់កាុងឆាា ាំ២០០៩។ តាមរយៈការប្វើការទ ់ស្វក តក់ារ
ប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ អ្ាកអាចចូលរមួកាត ់នថយហានិេយ័្ងន់្ ងរមយួចាំនួនដែលអាចនឹងបកើតម្ននបៅកាុងសហគមន៍រ ស់អ្ាក។ 

៤. បតើម្ននចាំណុចអ្វខីលោះដែល ុរសគរួដតយល់ែឹងអ្ាំពីការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ? 

ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទតាមែងផ្លូវស្វធារណៈបកើតប ើងញឹកញា ជ់ាងអ្វីដែលមនុសស្ ុសគិត។ វាបកើតប ើងបសទើដតបលើស្រសដី្គ ់រូ ។ 
វាពិបាកណាស់ដែលប្វើឱ្យ ុរសយល់ពីអារមមណ៍ស្រសដី បហើយមូលបហតុដែល ុរសមនិគួរប្វើទបងវើដ  បនោះបៅបលើស្រសដីបនាោះ។ 

កាុងនាមជាមនុសស្ ុសម្នា ក ់សូមពិចារណបលើចាំណុចបនោះ បតើអ្ាកចូលចិតតដែរឬបទបៅបពលម្ននមនុសស្ ុសដែលម្ននម្នឌ្ាំជាង
អ្ាកមករ ាំខានអ្ាកបៅតាមផ្លូវ បហើយ្បា អ់្ាកឱ្យញញឹម? បតើអ្ាកម្ននអារមមណ៍ែូចបមតច បៅបពលបគប្វើជាសាំប ងបថើ ? ឬ និយាយ
អ្ាំពីរាងកាយរ ស់អ្ាក   បៅបពលដែលអ្ាកកាំពុងបែើរកាត?់ ចុោះប ើបគសុាំប ម្ ោះ ឬសុាំបលខទូរស័ពទរ ស់អ្ាក? បែើរតាមអ្ាក? តាម ៉ាោះ
អ្ាក? ឬកស៏្វទ  ខលួនរ ស់បគបៅចាំបពាោះមុខអ្ាក? បតើអ្ាកម្ននអារមមណ៍យា៉ា ងណាវញិ? 

បតើវាប្វើឱ្យអ្ាកខឹងដមនបទ? ខាម ស់បគ? មនិស ាយចិតត? អ្តច់ងប់ែើរតាមផ្លូវហាឹងបទៀត? ខាល ចជួ ពួកបគបទៀត? បតើអ្ាកធាល  ់គិតពី
អារមមណ៍ដែលដតងដតេយ័ខាល ច និងអាម្ន៉ា ស់ជាបរៀងរាល់សថងដែរឬបទ? បនោះបហើយជាអារមមណ៍រ ស់ស្រសដីបៅបពលពួកបគ្តូវបានប ៀត 
ប ៀនផ្លូវបេទ។ បហើយស្រសតីដែលកាំពុង្តូវបានបគប ៀតប ៀនផ្លូវបេទអាចជាម្នត យអ្ាក  អូន្សីអ្ាក ្ ពនធអ្ាក មតិត្សីអ្ាក មតិតរមួការងារ
អ្ាក អ្ាកជិតខាងអ្ាក និងមតិតរមួថាា ករ់ ស់អ្ាក។ បតើអ្ាកម្ននអារមមណ៍យា៉ា ងណាដែរចាំបពាោះ ុរសដែលប្វើដ  បនោះបៅបលើពួកបគ?      

វាពិតជាសាំខាន់ខាល ាំណាស់កាុងការយល់ែឹងថាបយើងនឹងមនិអាចទទួលបានសមភាពបយនឌរ័បនាោះបទ ប ើសិនជានការប ៀតប ៀនផ្លូវ
បេទបៅដតបកើតប ើង។ ស្រសតីគួរទទួលបាននូវការបគ្នរព និងម្ននសិទធិបែើរបៅទីស្វធារណៈបោយមនិម្ននការរ ាំខានែូចមនុសស្ ុស
ដែរ។ អ្ាំបពើហិងាបៅបលើស្រសតីម្ននភាពខុសៗគ្នា បៅតាមតាំ ន់បៅជុាំវញិពិេពបោក បហើយការដែលមនិបគ្នរពស្រសតីជាបហតុផ្លចមបង
មយួ។ 

 
 

 

 

  

“បពលខលោះ ខុ្ាំ ងួសកប់ៅបលើ បោយស្វរខាល ចម្នន
្ ុសៗចា ទ់ញសកខុ្់ាំពីប្កាយ ឬ បពលដែលខុ្ាំ
ខាល ចខាល ាំងបពក ខុ្ាំកាត  ប់ស្វកាុងសែយា៉ា ងដណនដតមត
ង។ ខុ្ាំពាកក់ាស បហើយប ើកសាំប ងឮៗបពលខុ្ាំ
បែើរបៅខាងប្ៅ ប វ្ើែូចបនោះវានឹងប វ្ើឲ្យខុ្ាំមនិឮ
សាំប ងមនុសស្ ុសតាមដញ៉ា។ បៅបពលដែលខុ្ាំ
ប ើញហវូងមនុសស្ ុសបៅពីមខុខុ្ាំ ខុ្ាំបែើរបអាយ
ឆាង យពីបគ។ ប ើបគបៅពីប្កាយខុ្ាំវញិ ខុ្ាំបែើរផ្លូវបផ្ស
ង។ សកមមភាពបនោះ វាកាល យបរឿងជា្មមតាស្ម្ន ់
ខុ្ាំបហើយ។ វាក៏្ មមតាស្ម្ន ស់្រសដីភាគប្ចើនដែល
ខុ្ាំស្វគ ល់ដែរ។ សកមមភាពដ  បនោះ វាបកើតប ើងជា
បរៀងរាល់សថងបហើយ។” 

ចុោះ្ សិនប ើវាបកើតប ើងបៅបលើ អូនឬ ង្សីរ ស់អ្ាក?  



 

 ៉ាុដនដមនុសស្ សុមយួចាំននួបាននិយាយថាពកួបគមនិអាច្គ ់្ គងអារមមណ៍រ ស់ពកួបគបានបទ បៅបពលដែល
ប ើញ្សីស្វអ ត។ 

បយើងទាំងអ្ស់គ្នា សុទធដតអាច្ ្ពឹតតកាយវកិារបោយសមរមយម្នននយ័ថាបពលខលោះបយើង្តូវដត្គ ់្ គងអាក បកិរយិារ ស់ខលួនឯង។ 
ឧទហរណ៍៖ បយើងសុទធដតែឹងថាការដ្សកគាំហ៊កោកអ់្ាកណាម្នា ក ់គឺវាមនិសមរមយបនាោះបទ បទោះ ីជាបយើងកាំពុងខឹងបគកប៏ោយ។ 
បហើយបយើងកែ៏ឹងដែរថា បយើងមនិអាចយកលុយទាំងអ្ស់បៅបលងដលបងបានបនាោះបទ ប ើសិនជាបយើងម្នន នទុក្តូវគិតគូែល់
្ ពនធ និងកូន។  ុរសគួរដត្គ ់្ គងខលួនឯង កុាំយកស្មស់មនុសសស្រសដីប្វើជាបលស។ មុនបពលមនុសស្ ុសសរបសើរែល់មនុសស្សី
ណាម្នា ក ់ពួកបគគួរគិតពីអារមមណ៍នាង។ ប ើសិនជាវាមនិប្វើឱ្យនាងស ាយចិតដបទ  ុរសគួរ្គ ់្ គងអារមមណ៍រ ស់ពួកបគ។ 

ចុោះ្ សិនប ើមនុសស្សី បចចញកាយវកិារសិុចសីុ ឬ បសលៀកសាំបលៀក ាំពាកសិុ់ចសីុ? 
ស្រសតីទាំងអ្ស់ម្ននសិទធិបជៀសផុ្តពីការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ បទោះ ីជាពួកបគម្ននរូ រាងយា៉ា ងែូចបមដច ឬបសលៀកពាកអ់្វីក៏បោយ។ មនុសស
្ ុសគួរដត្គ ់្គងអារមមណ៍ខលួនឯង។ ការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទមនិដមនជាកាំហុសរ ស់ជនរងប្គ្នោះបទ វាជាទ្មងស់នអ្ាំបពើហិងា និង
ជាការរ ាំបោេ ាំពានដែលផ្ដល់ផ្ល ៉ាោះពាល់យា៉ា ង្ងន់្ ងរ បហើយសបមលៀក ាំពាករ់ ស់មនុសស្សីមនិដមនស្ម្ន ់ប្ ើជាបលសសន
ទម្នល  ែ់អ៏ា្កក់បនាោះបទ។ 

៥. បតើខ្ុ ាំអាចប្វើអ្វបីានខលោះបែើមបបីេលើយត បលើការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ? 
កាុងនាមជាមនុសស្ ុសម្នា ក ់អ្ាកម្ននជប្មើសមយួកាុងការមនិចងប់ ៀតប ៀននរណា
ម្នា កប់ៅតាមផ្លូវស្វធារណៈ និងបជៀសបវៀងប្ ើ្បាស់អ្ាំណាចកាុងការមនិ្ ្ពឹតតការ
ប ៀតប ៀងផ្លូវបេទ។ 

សូមសួរខលួនអ្ាក ថា វាគ្នម ន ញ្ញា ឬបទ ្ សិនប ើ ុរស្តូវបានបគនិយាយប ៀតប ៀន
ែូចបនោះ? អាចសាំលឹង ុរសបនាោះកាុងលកខណៈផ្លូវបេទបានដែរឬបទ បតើ ុរសបនាោះនឹង
ម្ននអារមមណ៍ថា្តូវបានបគសរបសើរ? ប ើសិនប ើអ្ាកអ្តច់ិតត  អ្ចជ ឹងស្រសដីក៏ម្នន
អារមមណ៍ែូចគ្នា ដែរ? ប ើសិន អ្ាកគិតថាពាកយ ឬទបងវើមយួចាំនួនដែលមនិគួរនិយាយ
បៅកាន ់ុរស សូមកុាំនិយាយពាកយឬប្វើទបងវើទាំងបនាោះបៅកាន់ស្រសដីែូចគ្នា ផ្ងដែរ។ 

អ្ាកអាច្បា ់មតិតេកតិរ ស់អ្ាក្ សិនប ើអ្ាកប ើញ ពួកបគ្ ្ពឹតតដ  បនោះ។ សួរពួកបគថា បតើពួកបគម្ននអារមមណ៍យា៉ា ងណាប ើស្រសដី
ម្នា កប់នាោះជា អូនឬ ង្សីរ ស់ពួកបគ។ ពនយល់ពួកបគថា  ុរសពិត្បាកែមនិប ៀតប ៀនផ្លូវបេទបលើស្រសដីបនាោះបទ។ 

 ុរសគួរដតចូលរមួបលើកកមពស់សមភាពបយនឌរ័ បហើយសវោះដសវងផ្ទល ស់ តូរទម្នល  ប់្គ្នោះថាា ក់បនោះបចញ និងអ្នុវតតន៍ភាពជា ុរស 
ពីប្ពាោះវាគឺជាបរឿងែ៏្ តឹម្តូវដែល្តូវប្វើ។ ស្រសតី និងបកមង្សីម្ននសិទធិបសមើនឹង ុរស និងបកមង្ ុសដែរ។  

បតើអ្ាកម្ននអ្វចីង្បា ថ់ា បតើបហតុអ្វីបានជាការប ៀតប ៀនផ្លូវបេទ្តូវ
 ចឈ ប់ៅទីបនោះ ។  

#ចូលរមួការ្ កួតបហតុអ្វី្តូវ ចឈ ប់ៅទីបនោះ!  
 

ចូលបៅកាន ់ www.care-cambodia.org/whystop 

ឬ 
ប ើតាមរយៈបហវស ៊ុក  facebook.com/whystopfilmcompetition 

ឬ 
តាមទូរសពទបលខ 098 562 323 


