គម្រោងទប់ស្កាប់បញ្ហ
ា

នៃការម្ ើលម្រឿងអាសអាភាសរបស់យវ
ុ ជៃ

YOUTH AGAINST PORN
PROJECT

ិ បណត្ េះបណ្ត
ននេះគឺជាកម្មវធី
្ លសម្រាប់ម្រគូបនម្ររៀន អំពីការនម្របើម្រាស់ហ្វប
លី្ ឆាតន ើម្ីប
អប់រ ំកតារអំពីនម្ររេះថ្នាក់ននការនម្ើលនរឿរអាសអាភាស។

A training program to teach teachers in using a flipchart to educate children about dangers of
accessing porn.

និយមន័យ៖
នរឿរអាសអាភាស ឬសាារៈអាសអាភាសគឺជារូបភាព
ណ្តម្ួយដ លាននរៀបរាប់ ឬបង្ហាញអំពីអវៈយវៈនេទ ឬ
សកម្មភាពផ្លូវនេទ នោយាននរលបំណរនធ្ើឲ្យាន
អារម្មណ៍ន្សើប្ាល ដផ្ាកផ្លូវនេទ។
DEFINITION:

Pornography or pornographic material is any visual
content containing descriptions or depictions of either
sexual organs or sexual activity with the intended
purpose of stimulating and arousing sexual feelings.

គនម្រារននេះនកើតនេញម្កពីនវទិការពិភាកាអំពីការទប់
ាាត់អំនពើរ ំនោេបំពានផ្លូវនេទននអរគការសម្ព័នធចាប់ន
ដ លនម្ើលន ើញថ្ន រូបភាព/នរឿរអាសអាភាសគឺជាអ្ីម្ួយ
័ ច ផ្លូវនេទនលើម្នតសស។
ដ លជំរញ
ត ឲ្យានអំនពើនករម្របវញ្
This project is a result of the Chab Dai Prevention Forum
identifying pornography as something that contributes to
the demand of the sexual exploitation of people.

គនម្រារននេះាននំឲ្យានការ្ាវម្រជាវម្ួយ ដ លនធ្ើន
ខារនម្រកាម្ននេះ៖

ើរនោយអរគការ

Which led to a survey conducted by the following organizations:

ិ
រួម្ទំរនិសិតសម្កសកលវទាល័
យេូម្ិនទេំនា ពញ

plus graduate students from the Royal University of Phnom Penh.

ម្រកុម្នរៀបេំគនម្រារ
Creative team

• អាកតំណ្តរម្កពីអរគការនផ្សរៗ ដ លនធ្ើការជាម្ួយយតវជន
• នរៀបេំហ្វីលប
្ ឆាត/ឧបករណ៍បនម្ររៀន ដ លនឹរនធ្ើការម្រា្ស័យ
ទក់ទរអំពីបញ្ហ
ា ទំរននេះ តាម្រនបៀបម្ួយដ លានការនេាម្របឌិត
និរានការេូលរួម្
• បញ្ូច លលទធផ្លននការ្ាវម្រជាវ
• កំណត់ខ្ឹម្
ល ារសំខាន់ៗេំនួន ៥
• សរនសរ និរនរៀបេំាេ់នរឿរ
•
•

•
•
•

Representatives from different NGOs working with youth.
Designing a flipchart/teaching tool that will communicate
the issues in a creative and engaging way.
Incorporating research.
Identifying 5 key messages.
Writing and designing a storyboard.

នរលបំណរននការ្ាវម្រជាវ
Objectives of the Survey
•
•
•
•
•
•

•
•

ដស្រយល់អំពីបញ្ហ
ា ម្របឈម្ទក់ទរនឹរការនម្ើលនរឿរអាសអាភាសរបស់យតវជន
ដ លរស់នៅកាតរទីម្រកុរេាំនពញ
ផ្្ល់ព័ត៌ាននៅកាន់អរគការ និរាាប័ននន ដ លនធ្ើការជាម្ួយ យតវជន ន ើម្ីបជួយ
ឲ្យពួកនគ ឹរអំពីបញ្ហ
ា និរនម្ររេះថ្នាក់ជាក់ដស្រ សម្រាប់ យតវជនទំរននេះ
ផ្្ល់អនតាសន៍ន ើម្ីបកាត់បនាយការនម្ើលនរឿរអាសអាភាសរបស់យតវជននៅកាតរ
ម្របនទសកម្ពតជា
បនរាើតឧបករណ៍ធនធាន ន ើម្ីបន្លើយតបេំនពាេះបញ្ហ
ា ននការនម្ើលនរឿរអាសអាភាស
័
របស់យតវជនវយនកម
រ
To understand the challenges regarding access of pornography to youth living in
Phnom Penh.
To provide information to NGOs and institutions who work with young people so that
they are aware of the issue and the real dangers for young people.
To give recommendations to reduce access of pornography to young people in
Cambodia.
To develop a resource tool to address the issue of pornography with young people.

លទធផ្លននការ្ាវម្រជាវ Survey Results:

• កតារ និរយតវជនេំនួន 284 ម្រតូវានសាាស ដ លពួកនគម្កពីាោ
នរៀន និរសកលវ ិទាល័យនៅកាតរតំបន់េំនួន 6 កដនលរ កាតរទីម្រកុរេាំនពញ
• ម្របុស 64% ្សី 36%
• អាយតពី 10 នៅ 24 ឆាាំ
• ពីបឋម្សិកា ល់ម្ហាវ ិទាល័យ
• 84% និយាយថ្ន ពួកនគធាលប់ាននម្ើលនរឿរអាសអាភាស ភាគនម្រេើននេទ
ម្របុស
• ម្នធាាយ៖ ទូរស័ពទ អតីននធើណិត ឌីវ ីឌី ទូរទសសន៍ដខ្សកាប និរទសសនវ
ី្ នហ្វើយទូរស័ពទម្រតូវាននម្របើនម្រេើនជារនគបំផ្តត
• 37% នននេទម្របុសានារភាពថ្ន ពួកនគេំណ្តយនពលរហ្វូត ល់ 30
នទីន ើម្ីបនម្ើលនរឿរអាសអាំភាស
•
•
•
•
•
•
•

284 young interviewees from schools and universities in 6 different areas in Phnom Penh.
64% males and 36% females
Age 10 to 24
Primary School to University.
84% of the respondents have watched porn, majority males.
Modes: phone, internet, DVD, cable TV and magazine, with phone ranking the most used.
37% of males admitted they spend up to 30 minutes a day on viewing porn.

លទធផ្លននការ្ាវម្រជាវ (ត) Survey Results (cont):
• កតារ និរយតវជន 60% និយាយាថ្ន ឪពតកា្យរបស់ពួកនគ ឹរអំពីការម្របម្រពឹត្របស់ពួកនគ
• 72% និយាយថ្ន ឪពតកា្យរបស់ពួកនគម្ិនដ លនិយាយជាម្ួយ ពួកនគអំពីនម្ររេះថ្នាក់ននការនម្ើលនរឿរ
អាសអាភាសននេះនទ
• 29% និយាយថ្ន ពួកនគធាលប់នម្ើលន ើញកតារនៅកាតរនរឿរអាសអាភាស
• 32% និយាយថ្ន ពួកនគាននរៀនអំពីនម្នរៀនទក់ទរនឹរផ្លូវនេទពី ម្រគូបនម្ររៀនរបស់ពួកនគ 26% ាននរៀនពី
នរឿរអាសអាភាស និរ 5% ាននរៀនពីឪពតកា្យ
• 44% និយាយថ្ន ពួកនគេរ់នរៀនអំពីផ្ូវនេទពី
ល
ម្រគូ
• 11% និយាយថ្ន ពួកនគេរ់នរៀនពីនរឿរអាសអាភាស និរ 11% នផ្សរនទៀតេរ់នរៀនពីឪពតកា្យ
• 57% យល់ម្រពម្ថ្ន ការនម្ើលនរឿរអាសអាភាសនកើតន ើរជាទូនៅកាតរេំនណ្តម្យតវជន
•

Over 60% of respondents said their parents are aware of their behavior.

•

72% said their parents never talk to them about dangers of porn.

•

29% said they have seen child porn.

•

32% said they have learned about sex from their teachers, 26% from porn and 5% from parents.

•

44% said they want to learn about sex from their teachers.

•

11% said they want to receive sex from porn, and another 11% from parents.

•

57% agree that watching porn is common among youth

សនរេបលទធផ្ល Summary of results:
• កតារ/យតវជនភាគនម្រេើនម្របឈម្នឹរការនម្ើលនរឿរអាសអាភាស តាម្រនបៀប
នផ្សរៗ
• ម្នធាាយដ លនម្របើជាញឹកញាប់គឺទូរស័ពទ/អតីននធើណិត
• នទេះបីជានកមរ្សីនម្ើលនរឿរអាសអាភាសតិេតួេដម្ន បត ដន្ពួកនគនៅ ដត
ម្របឈម្នឹរការនម្ើល
• កតារ និរយតវជនផ្្ល់នយាបល់ថ្ន ម្រគូបនម្ររៀនគួរដតជាអាកដ លអប់រ ំពួកនគ
អំពីបញ្ហ
ា ផ្លូវនេទ
• កតារ និរយតវជនភាគនម្រេើននជឿថ្ន នរឿរអាសអាភាសផ្្ល់ផ្លបេះពាល់
នម្រេើន និរម្រតូវដតានការហាម្ម្រាម្ ឬម្រតូវចាត់ទតកជាអំនពើ ខ្តស េាប់
នោយារផ្លបេះពាល់អវ ិជជានជានម្រេើន។
•

A large percentage of children/youth are exposed to pornography in different media.

•

The most frequently accessed media are phones/internet.

•

Although girls view pornography less, they are still at risk of being exposed.

•

Children and youth suggest teachers should be the adults who teach them about sex.

•

Most children and youth believe that pornography is unhelpful and should be banned or
become illegal due to its negative effects on people.

អនតាសន៍េម្បរ Main recommendations:
•
•

យតវជន និរកតារម្រតូវទទួលព័ត៌ានអំពីនម្ររេះថ្នាក់ននការនម្ើលនរឿរអាសអាភាស ន ើម្ីបជួយឲ្យពួកនគនធ្ើ
ការសនម្រម្េេិត្ដ លម្រតឹម្ម្រតូវ ទក់ទរនឹរការេំណ្តយនពលនវោរបស់ពួកនគ

អាកដ លានសិទិធអំណ្តេនលើយតវជន និរកតារ ជាពិនសស ម្រគូបនម្ររៀន ម្រតូវយល់ ឹរជាម្តនអំពីផ្លបេះ
ពាល់អវ ិជជានននរូបភាព/នរឿរអាសអាភាស
ន ើម្ីបអាេអប់រ ំកតារ/យតវជនឲ្យនធ្ើការសនម្រម្េេិត្លៗ
អ ។
ការ្ាវម្រជាវននេះបង្ហាញថ្ន កតារ/យតវជនេរ់នរៀនពីម្រគូបនម្ររៀន។

•

ឪពតកា្យ និរអាណ្តពាាលម្រតូវ ឹរអំពីរនបៀបននការនម្របើម្រាស់នពលនវោរបស់កូនៗរបស់ពួកនគ។
ម្តននពលឲ្យកតារ/យតវជននម្របើទូរស័ពទន និរអតីននធើណិត ពួកនគម្រតូវពនយល់ម្រាប់ជាម្តនអំពីបញ្ហ
ា នរឿរ
អាសអាភាស។

•

Youths and children should be informed about dangers of using pornography to help them to
make good choices about spending their time.

•

Those who have authority over youth and children, especially teachers, should have knowledge
about the negative effects of porn so that they can educate children/youth to make good
choices. Children/youth want to learn from teachers in this survey.

•

Parents and guardians should be aware of how their children use their time. Before giving youth
access to mobile phones and internet, they should talk to them about pornography.

ការអប់រ ំគឺជាគនលឹេះន ើម្ីបជួយឲ្យយតវជននេញ
ឆាាយពីនរឿរអាសអាភាស បតដន្ ំបូរ នយើរ
ម្រតូវអប់រ ំខ្លួនឯរជាម្តនសិន។
Education is key to keeping youth away from
porn. But first we need to educate ourselves.

ពិភាកា៖ ផ្លបេះពាល់
ិ ានននការនម្ើលនរឿរ
អវជជ
អាសអាភាស

Discussion: Negative effects
of viewing porn

ិ ាននន
ផ្លបេះពាល់អវជជ
ការនម្ើលនរឿរអាសអាភាស

Negative effects of watching pornography

- អារម្មណ៍អាាស/អារម្មណ៍នននទសកំហ្វតស Shame/guilt
- នម្ើលន

ើញខ្លួនឯរម្ិនលអម្រគប់ម្ររន់ Poor body image

- ការឲ្យតនម្លខ្ួលនឯរទប Low self-esteem
- នខ្ាយដផ្ាកទំនក់ទំនរជាម្ួយអាក នទ Poor relationships

- នរឿរអាសអាភាសគឺជានម្រគឿរនញៀន Porn is addictive

ិ ាននផ្សរនទៀត ដផ្ាកផ្លូវនេទ
- នរឿរអាសអាភាសនំនៅរកសកម្មភាពអវជជ
Porn can lead to negative sexual behaviors

ារគនលឹេះដ លទទួលានពីការ្ាវម្រជាវ
Messages identified

នរឿរអាសអាភាសបំផ្លលញខ្ួរ
កាលកតារ
Porn damages young minds.

ការនម្ើលនរឿរអាសអាភាសអាេ
នំឲ្យានការរ ំនោេបំពានផ្លូវ
នេទ
Watching porn can lead to rape

នរឿរអាសអាភាសអាេនធ្ើ
ឲ្យនញៀន
Porn is addictive.

នរឿរអាសអាភាសនធ្ើឲ្យយល់
ខ្តសអំពីការរួម្នេទ

នរឿរអាសអាភាសនធ្ើឲ្យយល់
ខ្តសនៅនលើរារកាយម្នតសស

នរឿរអាសអាភាសបននាកតនម្ល
ម្នតសស

Porn misrepresents sex

Porn distorts body image

Porn dehumanizes

វ ន្ នការនញៀន Addiction Cycle
គំនិតដផ្ាកផ្លូវនេទ
Sexual thought

ឈប់ម្របម្រពឹត្នទៀត

ការានេំណរ់

Never again

Craving

អារម្មណ៍អាាស់/
នទសកំហ្វតស

Shame/Guilt

ការធាលក់េតេះ/ការម្របម្រពឹត្
Giving in/behavior

សូម្នជឿថ្ន អាកអាេផ្លលស់បូរាន!
្
Believe that you can change!
ការផ្លលស់បូរអាេនកើ
្
តន
CHANGE IS POSSIBLE.

រ
ើ ាន។

កាត់ផ្ល្េ់

ទាលប់អាម្រកក់!

បនរាើត

ទាលប់ល!អ

ម្រពេះជាាចស់ានបនរាើតនយើរម្ក តាម្
លកេណៈរូបអរគម្រទរ់
God created us in His image.
 នយើរជាម្នតសសានតនម្ល

 រូបកាយរបស់នយើរបង្ហាញអំពីម្រពេះម្រាជាាញាណ

ញាណរបស់ម្រពេះអរគ

និរម្របឌិត

ិ
ិ ា ណបរ ិសតទធ
 រូបកាយរបស់នយើរគឺជាម្រពេះវហាររបស់
ម្រពេះវញ្ហ


We are precious



Our bodies exhibit God’s wisdom and art.



Our body is the Holy Spirit’s temple.

ីល្ ឆាត
រនបៀបននការនម្របើហ្វប
How to use the flipchart

ារគនលឹេះ

១. ខ្ាំតនម្រជើសនរ ើសទទួលាគល់ថ្ន នរឿរអាសអាភាសបំផ្លលញ នហ្វើយខ្ាំតនេៀសវារ ឬ ឈប់នម្ើលវា
២. ខ្ាំតនម្រជើសនរ ើសនលើកទឹកេិត្ និរជួយម្ិតេ
្ ័ករ្ បស់ខ្ំតឲ្
ា យនធ្ើ ូេខ្ាំតដ រ

៣. ខ្ាំតនម្រជើសនរ ើសនម្របើម្រាស់នពលនវោ និរលតយរបស់ខ្ំតា នោយភាពនវឆាលត
៤. ខ្ាំតនម្រជើសនរ ើសនរៀនអំពីនរឿរផ្លូវនេទ តាម្រនបៀបដ លម្រតឹម្ម្រតូវ
៥. ខ្ាំតនម្រជើសនរ ើសអនគតដ លលអសរា
ំ ប់ខ្ួនខ្ា
ល ំត និរម្ិតេ
្ ័កខ្
្ ំតា

5 Key Messages
1. I choose to recognize that porn is harmful and to avoid or quit porn.
2. I choose to encourage and support my friends to do the same.

3. I choose to use my time and my money wisely.
4. I choose to learn about sex in a healthy way.
5. I choose a better future for myself and my friends.

ម្របយ័តេ
ា ំនពាេះអ្ីដ លនធ្ើឲ្យអាកធាលក់កតរការលប
ា
ួរ
Be aware of triggers

សូម្ម្របយ័តានៅនពលដ លអាកង្ហយនឹរ
ធាលក់នៅកាតរការលបួរ ូេជា នៅនពល
ដ លអាកឃ្លលន អស់កាលំរ អផ្សតក ខ្ឹរ
អន់េិត្ ឯនកា នៅាាក់ឯរ សាារៈណ្ត
ម្ួយដ ល នធ្ើឲ្យអាកង្ហយនឹរធាលក់នៅកាតរ
ការលបួរ។
Be aware and cautious when you are
vulnerable – hungry, tired, bored, angry,
disappointed, lonely, alone, triggers, etc.

ទទួលាគល់បញ្ហ
ា និរដស្ររកជំនួយ
Recognize the problem and seek help.

ដស្ររកម្នតសសធំណ្តាាក់ដ លានភាពចាស់ទតំ ដ ល៖
- ានេិត្្សឡាញ់ និរយកេិត្ទតកោក់
- គឺជាគំរល
ូ អ

- អាេរកាការសាាត់ាន

- អាេជួបសួរសតខ្ទតកេជាម្របចាំ

- អាេសួរសំណួរដ លពិាកៗ ន ើម្ីបនធ្ើការតាម្ោន

Find a mature adult who:
- loves and cares
- is a good role model
- can keep confidence
- is available for regular meetings

- is willing to ask difficult questions

1. ពិត/ម្ិនពិត៖

ជាទូនៅ ជននលមើសគឺជាជនបរនទស និរ/ឬ ជនដ លម្ិនាគល់ម្តខ្។

2. ពិត/ម្ិនពិត៖

ការរ ំនោេបំពានផ្លូវនេទភាគនម្រេើនម្រតូវានរាយការណ៍ ល់អាជាាធរ
ានសម្តាកិេច។

True/False:

True/False:

A perpetrator is usually a foreigner and/or a stranger.

Most incidents of sexual abuse are reported to the authorities.

3. ពិត/ម្ិនពិត៖

កតារនម្រេើនដតបង្ហាញពីការរ ំនោេបំពាននោយនេ នយ។

4. ពិត/ម្ិនពិត៖

ការានអាកដែទំដ លយកេិត្ទតកោក់ ម្ររន់ដតជួយឲ្យានការោត
ម្រតោរពីការរ ំនោេបំពានបន្ិេបន្ួេបតនណ្តណេះ។

True/False:

True/False:

5. ពិត/ម្ិនពិត៖
True/False:

Children are more likely to disclose abuse accidently.

Having supportive carers only slightly increases the likelihood of disclosure.

នកមរម្របុសកំរម្រតូវនគរ ំនោេបំពានណ្តស់ នទេះបីជាពួ កនគម្រតូវនគរ ំនោេ
បំពាន ពួកនគានភាពរ ឹរាំជារនកមរ្សី កាតរការនោេះ្ាយអំពីបញ្ហ
ា
ននេះ។

Boys rarely get abused and if they do, they are stronger than girls in dealing with
it.

6. ពិត/ម្ិនពិត៖

នកមរៗអាេនម្ើលន

7. ពិត/ម្ិនពិត៖

ការានទាលប់នម្ើលរូបភាព/វនី អូអាសអាភាស នធ្ើឲ្យបេះពាល់ទំនក់
ទំនរជាម្ួយអាក នទ។

True/False:

True/False:

ើញរូបភាព ឬ នរឿរអាសអាភាសយារង្ហយ។

Children can get hold of pornography very easily.

A habit of watching porn can affect relationships with others.

8. ពិត/ម្ិនពិត៖

រូបភាព និរវនី អូអាសអាភាសគឺជាម្រគូបនម្ររៀន ៏លអ
អ ំពីនរឿរផ្លូវនេទ។

9. ពិត/ម្ិនពិត៖

ការានម្របព័នធជំនួយ ន ើម្ីបនធ្ើការបញ្ូជ នករណីកតារររនម្ររេះពិតជា
សំខាន់ណ្តស់ នៅនពលនធ្ើការជាម្ួយកតារ។

True/False:

True/False:

10. ពិត/ម្ិនពិត៖
True/False:

Pornography a good teacher about sex.

Having a support system in place for making referrals is essential when working
with children.

កតារានសិទិធទទួលានសតវតិាភាព និរអាេទទួលជំនួយាន។
Children have a right to safety and can get help.

