រក្សាសុវត្ថិភាពកុមារពី
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ

ការការពារកុមារ គឺជាការទទួលខុសត្រូវ
របស់យើងទាំងអស់គ្នា

កុមារ គឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។ កុមារត្រូវការការការពារ
ជាពិសេស។ ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំជាអ្នកការពារចំបង និងសំខាន់បំផុតរបស់កុមារ។

ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកថែទាំ មានតួនាទីសំខាន់បំផុតដើម្បីរក្សា
សុវត្ថិភាពកុមារឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពាន។

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?
ការរំលោភបំពានកុមារ គឺជាសកម្មភាពណាមួយ (ឬ មិនមែនសកម្មភាព) ដែលធ្វើឡើងមិនមែន
ដោយចៃដន្យ ហើយធ្វើឲ្យកុមារឈឺចាប់ ឬធ្វើឲ្យកុមារមានគ្រោះថ្នាក់ ។
មានកុមាររាប់លាននាក់ នៅជុំវិញពិភពលោក បានទទួលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានជារៀង
រាល់ថ្ងៃ ។ ការរំលោភបំពានកុមារកើតឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ។

ប្រភេទនៃការរំលោភបំពានកុមារ
ការរំលោភបំពានកុមារមាន៤ប្រភេទសំខាន់ៗ ។ ជាញឹកញាប់ការរំលោភបំពានលើសពីមួយ ប្រភេទ
បានកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា្ ។

ការរំលោភបំពាន
ផ្លូវកាយ

ការរំលោភបំពាន
ផ្លូវភេទ

ការរំលោភបំពាន
ផ្លូវចិត្ត

ការមិនអើពើ

ផលប៉ះពាល់នៃការរំលោភបំពានកុមារ
ការរំលោភបំពានមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យកុមារមានបញ្ហាទាំងផ្លូវ
កាយ និងផ្លូវចិត្តក្នុងរយៈពេលវែង។
ផលវិបាកនៃការរំលោភបំពានគឺមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅលើជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជះ
ឥទ្ធិពលទៅដល់គ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិផងដែរ ។
យើងមិនត្រូវបន្ទោសកុមារចំពោះការរំលោភបំពាន ឬផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានចំពោះគ្រួសារ
និងសហគមន៍នោះឡើយ។

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានកុមារ?

រំលោភបំពានដោយប្រើពាក្យ និយាយលូកលាន់លើកុមារ
សម្តីមិនល្អចំពោះកុមារ
ដែលមិនចាំបាច់

បង្ខំកុមារឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែក
ណាមួយនៃរាងកាយរបស់ខ្លួន

មិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំកុមារ
ដូចជាមិនសម្អាត ស្លៀកពាក់
និងឲ្យចំណីអាហារ

ប៉ះពាល់លើកុមារនៅផ្នែក
ណាមួយនៃរាងកាយដែល
កុមារមិនចង់ឲ្យប៉ះ

ធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
លើខ្លួនឯង

ប្រើប្រាស់កុមារធ្វើជាអ្នកបម្រើ

វាយដំ និងសើចចំអកឲ្យកុមារ
មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
នៅសាលារៀន
តម្រូវការផ្នែកសុខភាពរាងកាយ
របស់កុមារ

មិនស្តាប់សម្តីកុមារ

វាយដំ ឬធ្វើឲ្យកុមារ
ឈឺចាប់ ជារឿយៗ
ដើម្បីរំសាយកំហឹងខ្លួនឯង

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
សេចក្តីត្រូវការផ្នែកសតិអារម្មណ៍
របស់កុមារ

មិនយកចិត្តទុកដាក់លើ
តម្រូវការផ្នែកអប់រំរបស់កុមារ

នាំឲ្យកុមារឃើញសកម្មភាព
ឬរូបអាសអាភាសផ្លូវភេទ

បោកបព្ឆោតកុមារ

ធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនក្លាយជា “អ្នកបម្រើ”
ដោយមិនឲ្យមានពេលលំហែរនិងសិក្សា

ទុកកុមារចោលគ្មានអ្នកមើលថែ

រូបភាព និងអត្ថបទដកសង
្រ ច
់ ញ
េ ពីផង
ំា្ទ រូបភាព “តើអទ
ី្វ ជា
ៅ ការរំលភ
ោ បំពានលើកមា
ុ រ” ដល
ែ ផលិតដយ
ោ Childline Thailand Foundation ក្នង
ុ គហ
េ ទំពរ័
http://childlinethailand.org

តើអ្វីជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ?
• ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ កើតមានឡើងនៅពេលមាននរណាម្នាក់ឲ្យកុមារពាក់ព័ន្ធក្នុង
សកម្មភាពផ្លូវភេទ ដោយប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនលើកុមារ ឬកេងចំណេញពីការទុកចិត្ត
របស់កុមារ។
• ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមាររួមបញ្ចូលនូវអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដែលមិនគួរគប្បីគ្រប់ប្រភេទ។
ទង្វើទាំងនេះ អាចរួមមានទាំងទង្វើដែលមានការប៉ះកាន់ ឬមិនមានប៉ះកាន់ទាល់តែសោះ។
• ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមាររួមមាន៖
- ការផលិតរូបភាព/រូបថត/វីដេអូ ដែលមានលក្ខណៈរំលោភបំពានអំពីកុមារ។
- ការបង្ខំកុមារឲ្យមើល ឬឲ្យចូលរួមក្នុងទង្វើផ្លូវភេទ
- បង្ខិតបង្ខំកុមារឲ្យរួមភេទ ឬចូលរួមក្នុងទង្វើផ្លូវភេទជាមួយកុមារដទៃ ឬជាមួយមនុស្សធំ។

តើអ្នកដឹងទេថា?
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ គឺជាបញ្ហាសកល
ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ កើតឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក។ សូម្បីតែសហគមន៍
របស់យើង ក៏មិនប្រាកដថាគ្មាន ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារដែរ។ ភាគច្រើននៃអ្នករំលោភបំពាន គឺជា
អ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះ។

ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ អាចមានទាំងកុមារា និងកុមារី
ទាំងកុមារា និងកុមារីសុទ្ធតែអាចជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ កុមារភេទទីបី ឬកុមារដែលកំពុង
ស្វែងយល់អត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទរបស់ខ្លួន អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់។ កុមារមានពិការភាព
(ពិការភាពគ្រប់ប្រភេទ) ក៏អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ផងដេរ។ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ អាចកើតឡើង
ចំពោះកុមារមកពីគ្រប់សាវតាទាំងអស់។

ជារឿយៗ អ្នករំលោភបំពាន ច្រើនតែជាមនុស្សដែលកុមារស្គាល់
ជារឿយៗ អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារគឺច្រើនតែជាសមាជិកគ្រួសារ សមាជិកក្នុងសហគមន៍ ឬនរណាម្នាក់
ដែលគេទុកចិត្ត។

អ្នករំលោភបំពានអាចធ្វើខ្លួនជាមិត្តភក្ដិជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ
ជារឿយៗ អ្នករំលោភបំពានច្រើនតែសាងមិត្តភាពជាមួយជនរងគ្រោះ និងគ្រួសាររបស់គេ ជាវិធីមួយដើម្បី
“លាក់បាំង” ការរំលោភបំពានរបស់ពួកគេ។

ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារអាចកើតមានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ជនបរទេសមួយចំនួនតូច ប្រើប្រាស់ការធ្វើដំណើរជាឱកាសដើម្បីរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ។ ជនល្មើសជាអ្នក
ធ្វើដំណើររំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ គឺជាអ្នកទេសចរ អ្នកធ្វើដំណើរ ឬអ្នកតាំងលំនៅបរទេសទាំងឡាយណា
ដែលប្រព្រឹត្តិការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារក្នុងប្រទេស ឬបណ្ដាប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ឬកំពុងទស្សនា។

ជារឿយៗកុមារមិននិយាយប្រាប់មនុស្សធំអំពីការរំលោភបំពាននោះទេ
ដោយសារហេតុផលជាច្រើន ជារឿយៗកុមារតែងនៅស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយអំពីការរំលោភបំពាននោះទេ។
សូមពិនិត្យរកមើលសញ្ញានានា ជាជាងរង់ចាំឲ្យកុមារមករាយការណ៍។

កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារ
កុមារគ្រប់រូបនៅទូទាំងពិភពលោក មានសិទ្ធិទទួលបានការការពារឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពានគ្រប់ទម្រង់ទាំង
អស់។ ក្នុងនាមជាមនុស្សធំ យើងមានភារកិច្ចការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់។ យើងមិនត្រូវស្ដីបន្ទោសកុមារ
ចំពោះការរំលោភបំពានដែលកើតលើរូបគេនោះឡើយ។

តើខ្ញុំអាចរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់ខ្ញុំ
បានដោយរបៀបណា?
១

ត្រូវដឹងព័ត៌មានឲ្យបានច្រើន

• អ្នករំលភ
ោ បំពានផ្លវូ ភេទកុមារ អាចឆ្លៀតឱកាសបានដយ
ោ សារប្រជាជនខ្វះចំណះេ ដឹងអំពី
របៀបដែលពួកគេរល
ំ
ភ
ោ បំពានកុមារ។
• ត្រវូ ដឹងព័តមា
៌ នឲ្យបានច្រន
ើ និងជជែកដោយបើកចំហរអំពកា
ី ររំលភ
ោ បំពានកុមារ។

២

ត្រូវនិយាយជាមួយកូនរបស់យើង

៣

ត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង

៤

ត្រូវដឹងថានរណាដែលអ្នកអាចសុំជំនួយបាន

• ពេលខ្លះ កុមារមិនប្រាប់អ្វីដែលសំខាន់ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទេ ព្រោះពួកគេខ្លាច
ទទួលពិន័យឬការស្ដីបន្ទោស។ អ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ប្រើប្រាស់ការភ័យខ្លាចនេះ
ជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួន។
• សូមសាងទំនាក់ទំនងបើកចំហរ និងទុកចិត្តគ្នាជាមួយកូនអ្នក។ សូមធ្វើឲ្យកូនៗដឹងថា
គេអាចប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកបាន។
• និយាយជាមួយកូនអ្នកអំពីការរួមភេទ និងបញ្ហាផ្លូវភេទ ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសមស្រប
ទៅនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។
• បង្រៀនកូនឲ្យចេះយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនតាំងពីគេនៅអាយុតិច រួមមាន៖
–– ស្គាល់ឈ្មោះផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
–– ស្គាល់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអារម្មណ៍ និងការផ្ដល់សញ្ញារបស់រាងកាយ ដើម្បីដឹងថាពេ
លណាពួកគេត្រូវការការការពារ។
–– ប្រសិនបើកុមារមានអារម្មណ៍ថា បារម្ភ ឬភ័យខ្លាច គេតអាចនិយាយថា ទេ និង
ទៅ ឲ្យឆ្ងាយពីស្ថានភាព និង ប្រាប់ ដល់មនុស្សធំដែលមានសុវត្ថិភាពណាម្នាក់
អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង។
• ត្រូវដឹងថា រឿងនេះក៏អាចកើតមានក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានដែរ។
• ត្រវូ យកចិត្តទុកដាក់មើលទៅលើការប្រែប្រួលផ្នែកអាកប្បកិរិយារបស់កូនអ្នក។
• ត្រវូ សង្កេតមើលអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សធំដទៃទៀតដែលចំណាយពេលជាមួយកូន
អ្នក។
• ត្រូវស្វែងរកជំនួយភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាកុមារណាម្នាក់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះ
ថ្នាក់ ឬបានរងការរំលោភបំពាន។

តើអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ
ប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្ដេច?
អ្នករំលោភបំពាន អាចប្រើប្រាស់វិធីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីចូលទៅរកកុមារនិងរំលោភបំពានកុមារ។
មនុស្សជាច្រើនតែងគិតថា ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ច្រើនតែកើតឡើងក្នុងលក្ខណៈជាការវាយ
ប្រហារដោយមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នា។ តាមពិត អ្នករំលោភបំពាន នឹឹិង/ឬមេអណ្ដើកច្រើនចំណាយ
ពេលដើម្បីសាងទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ (និងពេលខ្លះជាមួយគ្រួសាររបស់កុមារ)។
ដំណើរការនេះហៅថា “ការល្បួង” ហើយអាចរួមមានជំហ៊ានជាច្រើន៖

កំណត់�ល�

អ្នករំលោភបំពានស្វែងរកកុមារដែលខ្លួនចង់
រំលោភបំពាន។ ជារឿយៗ ពួកគេច្រើនជ្រើសរើសយក
កុមារ ដែលងាយរងគ្រោះ។

ក�ងទំនុកចិត�

អ្នករំលោភបំពានកសាងការទុកចិត្តពីកុមារ តាមរយៈការ
ចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយកុមារ ផ្ដល់អំណោយ
ផ្សេងៗដល់កុមារនិងធ្វើជាមិត្តរបស់កុមារ។

រក���រស���ត់

អ្នករំលភ
ោ បំពានចាប់ផម
ើ្ដ មានការសម្ងត
ា ់ជាមួយកុមារ
និងប្រប
ើ ស
្រា កា
់ រសន្យា ការគមម
្រា ឬការបង្ខំ ដើមប្ ឲ
ី យ្ កុមា
ររក្សាភាពស្ងៀមស្ងត
ា ។
់

�ល�លដល់ប���ផ�វ��ទ

��តិបត�ិ

អ្នករំលភ
ោ បំពាន ពងក
ី្រ លក្ខណៈផ្លវូ ភទ
េ នក
ៅ ង
ុ្ន
ទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ពក
ួ គេ កាន់តធ
ែ ឡ
ំ ង
ើ ៗ។
ពួកគល
េ ក
ើ ឡើងអំពប
ី ញ្ហផ
ា វូ្ល ភទ
េ និងចក
ែ រំលក
ែ សម្ភរា ៈ
ផ្លវូ ភទ
េ ដើមប្ ឲ
ី យ្ កុមារស៊។
ំា
អ្នករំលោភបំពានអនុវត្ត (ប្រតិបត្តិ) សកម្មភាពដែល
មានលក្ខណៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

មិនមែនអ្នករំលោភបំពានទាំងអស់សុទ្ធតែប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសល្បួងនោះឡើយ។ វិធីដទៃទៀត
មានដូចជា ការវាយប្រហារភ្លាមៗ ការទិញ ការបញ្ឆោត និងកេងប្រវ័ញ្ច ការបង្ខំ។ ជារឿយៗ អ្នក
រំលោភបំពានមិនធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងនោះឡើយ។ ពួកគេអាចនឹងទទួលការជួយជ្រោមជ្រែង
ឬការគាំទ្រពីមនុស្សផ្សេងទៀត ដូចជាជំនួយការ អ្នករកទិញ ភ្នាក់ងារ មេអណ្ដើក និង
អ្នកសម្របសម្រួល ជាដើម។

តើខ្ញុំត្រូវសម្លឹងរកមើលអ្វី?
អាកប្បកិរិយារបស់កូនអ្នក
មានសញ្ញានានាដែលអាចបង្ហាញថា កូនរបស់អ្នកប្រហែលជារងនូវការរំលោភបំពាន។
ថ្វីបើសញ្ញាទាំងនេះ មិនមែនសុទ្ធតែមានន័យថា កូនរបស់អ្នកត្រូវគេរំលោភបំពានក្តី ប៉ុន្តែសញ្ញាទាំ
ងនេះក៏អាចផ្ដល់ជាហេតុផលសមស្របដើម្បីឲ្យអ្នកនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំពីស្ថានភាពរបស់
ពួកគេ ឬដើម្បីស្វែងរកជំនួយដែរ។
•
•
•
•
•
•
•

អារម្មណ៍ប្រែប្រួល, ដកខ្លួនពីគេឯង តានតឹងចិត្ត ខឹងភ្លាមៗ ឬកម្រោល
រត់ចេញពីផ្ទះ ឬបាត់ខ្លួនរយៈពេលយូរ
មានការប្រែប្រួលចំពោះលទ្ធផលរៀនសូត្រនៅសាលា ឬគេចសាលាដោយគ្មានមូលហេតុ
មានលុយ អំណោយ ទូរស័ព្ទដៃដោយមិនមានមូលហេតុ
ប្រើប្រាស់បំពានសារធាតុផ្សេងៗ (ដូចជាថ្នាំញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង)
អាកប្បកិរិយាក្នុងលក្ខណៈផ្លូវភេទមិនសមស្របតាមអាយុ
រោគសញ្ញាផ្លូវកាយ ដូចជាបញ្ហាក្នុងការគេង នោមដាក់គ្រែ ជំងឺកាមរោគជាដើម។

អាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សធំនៅជុំវិញអ្នក
ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើអ្នកកត់សំគាល់ឃើញមនុស្សធំមានអាកប្បកិរិយាមិនប្រក្រតីជាមួយកូន
អ្នក។ អាកប្បកិរិយាទាំងនេះមាន៖
•
•
•
•

យកចិត្តទុកដាក់ហួសប្រមាណចំពោះកូនអ្នក
ផ្ដល់អំណោយជាប្រដាប់លេង ឬលុយ
ចំណាយពេលជាមួយកូនអ្នកតែឯង
ចង់យកកូនអ្នកចេញទៅក្រៅ ទៅដើរលេង និងសម្រាកលំហែរ។

ប្រសិនបើកុមារម្នាក់ និយាយប្រាប់អ្នកថា រូបគេបានរងនូវការរំលោភបំពាន សូមធ្វើ
ឲ្យគេជឿជាក់ថាអ្នកកំពុងស្ដាប់អ្វីដែលគេនិយាយ និងជឿលើអ្វីដែលគេកំពុងប្រាប់
អ្នក។

តើមាននរណាខ្លះទៀតអាចជួយបាន?
តើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ឬទេ? ឬ តើអ្នកដឹងអំពីស្ថានភាពដែលកុមារប្រហែលជាកំពុងប្រឈមនឹង
គ្រោះថ្នាក់ពីការរំលោភបំពាន ឬទេ?
ទូរសព័្ទទៅបណ្ដាញទូរសព័្ទទាន់ហេតុការណ៍ការពារកុមារថ្នាក់ជាតិ
១២៨៨
ទំនាក់ទំនងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

ទំនាក់ទំនងទីភ្នាក់ងារការពារកុមារ ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អៈ
០៩២ ៣១១ ៥១១

w: childsafetourism.org and wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

