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ក្រុេីមហីុ៊ុនិបោះះពីីមពផ្េសាយ៖ New Naratif
New Naratif គឺ��ចលនា�បោះ�ើម្ពីីលទ្ធិិ�ស្រា���ធិ��បោះ�យយ បោះសរីភា�ពុស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយ និ�ងបោះសរីភា�ពុ នៃនិ ��រ�បោះ�េញ 
ម្ព�� កំ�ង ���និ់ អា�សុី អា�បោះគំយ៍។ បោះយើង��និបោះគាំ�ល��ណងបោះធិវើឱ្យយស្រា������� អា�សុីអា�បោះគំយ៍��និបោះ��ទ្ធិនិភា�ពុច�បោះ������និ់
រ�ស់បោះយើង វ�ីធិម្ព៌រួម្ពរ�ស់បោះយើង និ�ងស្រា�វ�ិ� រួម្ពរ�ស់បោះយើង។ បោះយើងស្រា�យុទ្ធិិ�សូូបោះ�ើម្ពីីបោះសចកិីនៃ�ៃ�ំ�រនិ�ងបោះសរីភា�ពុ
នៃនិស្រា���ជំនិបោះ�����និ់អា�សុីអា�បោះគំយ៍ បោះ��យ ��រ�បោះងើើ� សហគម្ពនិ៍ រ�ស់ ស្រា���ពុលរ�ឋ  បោះ��ទ្ធិូទាំ��ង���និ់ បោះ�ើម្ពីីបោះធិវើ��រ
ស្រាសបោះម្ពើស្រាសនៃម្ព និ�ង�ង្ហាា�ញឱ្យយបោះ�ើញ ���និ់អា�សុីអា�បោះគំយ៍ដែ�លស្រា�បោះសើរ��ងម្ពុនិ។

Media Freedom in Southeast Asia Series
Media Freedom in Southeast Asia Series គឺ���ណា��រ��យ��រណ៍រ�ស់ New Naratif 
ដែ�ល បោះ�ិ�� បោះ��បោះលើ ��រស្រា�យុទ្ធិិ �សូូ បោះ�ើម្ពីី បោះសរីភា�ពុ ស្រា�ព័ុនិិផ្សាសពុវផ្សាាយកំ�ង���និ់អា�សុីអា�បោះគំយ៍។ បោះសូរីបោះនិ�បោះស្រា�ើ
យុទ្ធិិ��ស្រាសិ  បោះ�ិ�� បោះលើ �ុគគល�ក ស្រា�ព័ុនិិផ្សាសពុវផ្សាាយ ��សំ�ល នៃនិទ្ធិ��ឋភា�ពុ ស្រា�ព័ុនិិផ្សាសពុវផ្សាាយ កំ�ង���និ់។ រ��យ��រណ៍
ដែ�លស្រា�ូវ��និរកាទ្ធិុកបោះ��កំ�ងបោះសូរីស្រាគ��ណា�់ បោះលើស្រា�ធា�និ�ទ្ធិបោះផ្សាសងៗ ចា��់ពុី��រ  ស្រា�ឈម្ពរ�ស់   �ុគគល�ក ស្រា�ព័ុនិិ
ផ្សាសពុវផ្សាាយ កំ�ង���និ់អា�សុីអា�បោះគំយ៍ បោះ���ល់ បោះសចកិី ស្រា��ថំ្នា� សស្រា���់លម្ពា  ស្រា�ព័ុនិិ ផ្សាសពុវផ្សាាយស្រា�ក�បោះ��យបោះសរីភា�ពុ
��ងម្ពុនិ រហូ��ល់ ��គាំ៌�ស្រា�ក�បោះ��យ ស�ិ�នុិពុល បោះ�ើម្ពីីសកម្ពមភា�ពុរួម្ព។

បោះលើកដែលងដែ�រូ�ភា�ពុ រ��យ��រណ៍ស្រា��វស្រា��វបោះនិ�ទ្ធិទួ្ធិល��និអា��ា��ណណបោះស្រា��ម្ព៖ CC BY-NC-SA 4.0. 
បោះ�ើម្ពីីបោះម្ពើលចា�់ចម្ពៃងនៃនិអា��ា��ណណបោះនិ� សូម្ពចូលបោះ����ន់ិ http://creativecommons. org/licenses/
by-nc-sa/4.0/

គ�នូិរទាំ��ងអ្នស់គឺ��កម្ពមស�ទ្ធិិ�រ�ស់��ងគ�និូរបោះរៀងៗខៃ�និ។

សូម្ព�កស្រាសង់��កយសម្ពីីពុីរ��យ��រណ៍បោះនិ�បោះ��យបោះស្រា�ើ៖
Primandari, F. F., Hassan, S. & Melasandy, S. 2021. ��រ�បោះងើើ�ចកុ�វិស័យអ្ន�ពីុបោះសរីភា�ពុនិ�ងឯករា�ជំយ
ភា�ពុស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយ៖ ��រ�រិយា�យពុីអា�សុីអា�បោះគំយ៍. បោះសូរីសិីពីុបោះសរីភា�ពុស្រា�ព័ុនិិផ្សាសពុវផ្សាាយកំ�ង���និ់អា�សុី
អា�បោះគំយ៍។ បោះលខ 1. New Naratif។
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សាាច់់រឿ�ឿងនាានាាគឺឺជាារឿ�ះដូូងនៃ�កាា�ងាា���ស់់រឿ�ើង។ រឿ�ើង បាា� ចាា�់រឿ�ើើម គឺរឿ��ាង �សាាវ�ជាាវ រឿ�ះ រឿដូើម �ី សាើា�់ �ុគឺគលិិក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ ដែដូលិច់ុះរឿ�វើកាា� ផ្ទាាាល់ិ កំព័ុង ��ឈមមុខ �ឹង ទមង�់ នៃ� អំំរឿព័ើ អំ�ុត្តិិិ�ម៌។ តាាម��ៈ កាា�ស់�ានាា 
ជាាមួ��ឹង អំនកច់ូលិ�ួ ម កន�ងកាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង រឿ�ើង�លិ់ ព័� ត្តិ�មូវកាា�  នៃ� កាា��ួម សាាមគឺគ� ជាាមួ��ឹង �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ដែដូលិ កំព័ុងដែត្តិ ត្តិសូូ់ រឿដូើម �ី រឿ�វើ ឱ្យយ  ត្តិំ��់ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ កាា�់ដែត្តិ�ា�រឿស់�ីភាាព័។ រឿ�ើង ��ា�់ដែត្តិ ស់ងឹឹម ថាា គឺរឿ��ាង 
រឿ�ះ �ឹង �ើល់ិ �ុត្តិិិ�ម៌ រឿ�ាដូលិ់ កាា�ងាា� ��ស់់ព័ួករឿគឺ។

រឿ�ើងស់ូមដែ�ែងអំំណ�គឺុណដូលិ់អំនកច់ូលិ�ួមរឿ�ាកន�ងកាា��សាាវ�ជាាវទាំាំងអំស់់ ដែដូលិ បាា�ច់ំណាា� រឿព័លិរឿវលាា រឿដូើម �ី
ដែច់ក�ំដែលិក ដូលិ់  ព័ួករឿ�ើង តាាម��ៈភាាសាា�ិងរឿ�ាដែលិវងរឿ�ោាងរឿ�សងៗ�នា រឿ�ើរឿទាំាះ�� ព័ួករឿគឺ �ា� កាាលិវិភាាគឺម�ាញឹឹក 
ក៏រឿ�ា�។ រឿ�ើង   �ា�កិត្តិិិ�ស់ កន�ងកាា� ទទួលិបាា� កាា�ដែច់ក�ំដែលិក��ស់់ព័ួករឿគឺ អំំព័� កាា�ត្តិស់ូូ �ិងរឿស់ច់កិ�ស់ងឹឹម ��ស់់ ព័ួករឿគឺ 
រឿដូើម �ី រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ង ត្តិំ��់ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ រឿទាំាះ��រឿ�ើង ��ដែ�លិជាា មិ� អាាច់ ចាា�់�ក ទិដូឋភាាព័ 
ទាំាំង�ស់ុង នៃ� �ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ពួ័ករឿគឺក៏រឿ�ា� ក៏ កាា�ស់ិកា �សាាវ�ជាាវ រឿ�ះ គឺឺជាា កាា��ោុ��ោង ដូំ�ូង រឿដូើម �ី �សព័វ�ា� រឿ�ឿងរាាាវ 
ស់ំខាា�់ៗ  �ិង ទស់ស�ៈ ��ស់់ ព័ួករឿគឺដែដូ�។

រឿ�ើងក៏ស់ូមដែ�ែងអំំណ�គឺុណដូលិ់ជាាងគឺំ�ូ���ក�រឿ�ា�រឿទព័រឿកាាស់លិយគឺឺ Amita Sevellaraja, Marvinne de 
Guzman, Nadhir Nor, Astro Ruby �ិង Pssyppl ដែដូលិបាា��ំដែ�ែងពាាកយស់មិ���ស់់រឿ�ើងរឿ�ាជាា�ូ�ភាាព័
ស់ម�មយ គឺួ�ឱ្យយចាា�់ច់ិត្តិិ។ រឿស់ច់កិ� រឿកាាត្តិស់�រឿស់ើ� ដូ៏ខពង់ខពស់់ ��ស់់ រឿ�ើង �ា� ច់ំរឿពាាះ ព័ួករឿគឺ ដែដូលិបាា�  �ើលិ់ ភាាព័�ស់់�រឿវីក 
រឿ�ាដូលិ់ �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះរឿ�ា� �ូ�គឺំ�ូ� គឺួ�ឱ្យយ កត្តិ់ស់�គាល់ិ ��ស់់ព័ួករឿគឺ។

រឿលិើស់ព័�រឿ�ះរឿ�ារឿទៀត្តិ រឿ�ើងសូ់មដែ�ែងអំំណ�គឺុណដូលិ់ស់�រឿស់វិក��ស់់រឿ�ើងរឿ�ា New Naratif។ �បាា�កាា�ណ៍ 
រឿ�ះ មិ�អាាច់ �ា�រឿ�ាបាា�រឿ�ា��ាា� កាា��ាំ�ទយ៉ាោាងរឿព័ញឹទំ�ឹង ��ស់់ព័ួករឿគឺ�គឺ�់  ដូំរឿណើ�កាា� រឿនាាះរឿទ។ ជ្យូ�ច់ំរឿពាាះ 
Thum Ping Tjin ជាា អំនកដែដូលិ ដែត្តិងដែត្តិ �ា�វត្តិិ�ា� រឿព័លិ រឿ�ើង �ត្តិូវកាា� ដូំ�ូនាាា� �ិងស់��ា�់មត្តិិរឿយ៉ាា�លិ់�ិង
កាា�ជ្យំ�ុញឹទឹកចិ់ត្តិិជាារឿ�ច់ើ���ស់់រឿលាាករឿ�ាគឺរឿ��ាង ទាំាំងមូលិ។ ស់ូមអំ�គឺុណ ច់ំរឿពាាះ  Jacob Goldberg ជាា អំនក បាា�
ជ្យួ� ឱ្យយ �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះ ស់រឿ�មច់  រឿ�ាបាា� រឿ�ា�សាា� ដែត្តិ កាា�ដែកស់�មួលិ យ៉ាោាង�ាត្តិ់ច់ត្តិ់�ិងយ៉ាោាង�ិិត្តិ�ិង់��ស់់រឿលាាក។ 
ស់ូមអំ�គុឺណច់ំរឿពាាះ Charis Loke �ិង Ellena Ekarahendy ដែដូលិ �ា� ទស់ស�វិស់័�   ស់��ា�់ ទិស់រឿ�ានៃ�
កាា��ច់នាា�ិងស់ិលិីៈ បាា�នាាំឱ្យយ�ា��បាា�កាា�ណ៍ដូ៏គឺួ�ឱ្យយជ្យក់ច់ិត្តិិមួ�រឿ�ះ។ ស់ូមអំ�គឺុណ ច់ំរឿពាាះ Yap Yi Peng 
�ិង Deborah Augustin ជាា អំនក ដែដូលិបាា� រឿ�ៀ�ច់ំ �ុទធនាាកាា� រឿដូើម �ី ដែច់កចាា� �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះ ��ក�រឿ�ា� 
រឿជាាគឺជ្យ័� រឿ�ាដូល់ិ រឿអំ�កង់ ��ស់់អំនក។ ស់ូមអំ�គឺុណ ច់ំរឿពាាះ Sarah Hana, Kelly Annisa, Matt Surrusco 
�ិង Sanjay Gathia ដែដូលិ បាា� �ើល់ិ កិច់ិស់�ានាា ដូ៏ ស់�ា� �ីករាា��ិងជាាទ�រឿសាាម�ស់ស។ សូ់មអំ�គឺុណ ច់ំរឿពាាះ
អំនករាាលិ់�នា ដែដូលិបាា�  សាើា�់ គឺំ�ិត្តិ រឿដូើម ��ស់់ រឿ�ើង  ��ក� រឿ�ា� រឿស់ច់កិ�អំត្តិ់�ាត់្តិ�ិង កាា�រឿ�វើ �ច់ិ��ី�នភាាព័  ជាារឿ�ច់ើ�រឿលិើក
រឿ�ច់ើ�សាា។ �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះ មិ�អាាច់ រឿលិច់រឿច់ញឹ �ូ�រាាង បាា�រឿទ ��ស់ិ�រឿ�ើ �ាា�  អំនកណាា�នាក់ខាាងរឿលិើរឿ�ះ។ ស់ូម
អំ�គឺុណ។

ស់ូមអំ�គុឺណ ច់ំរឿពាាះស់�ាជ្យិក New Naratif ដែដូលិបាា��ាំ�ទរឿ�ើងអំស់់ ��ៈរឿព័លិជាារឿ�ច់ើ�ឆ្នាំនាំមករឿ�ះ ជាាអំនក ដែដូលិ 
បាា� �ួ��ួម  សាាមគឺគ� ជាាមួ��ឹង រឿ�ើង  រឿព័លិរឿ�ើងស់ិិត្តិរឿ�កាាមកាា�វាា���ហាា� រឿ�ើ� រឿលាាកអំនកគឺឺ ជាា មូលិរឿ�ត្តិុ នាាំឱ្យយរឿ�ើង
អាាច់��ិរឿ�វើកាា�ងាា�រឿ�ះបាា�—រឿ�ើងខំ�ំ ព័ិត្តិជាា ជំ្យពាាក់ គឺុណអំស់់រឿលាាកអំនកដែម�។

ជាាច់ុងរឿ�កាា� រឿ�ើងស់ូមដែ�ែងអំំណ�គឺុណស់��ា�់កាា�អាា��បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ។ រឿ�ើង ស់ងឹឹម ថាា កាា��ួមច់ំដែណក 
��ស់់ រឿ�ើង អាាច់ ជ្យំ�ុញឹ ឱ្យយ�ា� កាា�ស់�ានាា រឿ�ច់ើ�រឿទៀត្តិ អំំព័� �រឿ�ៀ� ដែដូលិ រឿ�ើង អាាច់ �ាំ�ទ�នា រឿ�ាវិញឹ រឿ�ាមក កន�ងកាា� រឿ�វើឱ្យយ 
លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ �ីកច់រឿ�មើ� លិូត្តិលាាស់់ រឿ�ាកន�ង ត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍��ស់់រឿ�ើង។

ការទទួលស្គាាេល់

Fadhilah, 
Samira 

និិង Sahnaz 
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នាា�ក�គឺ�់�គឺង��ស់់ 
New Naratif

បីពីវក្ខុថា

លិកខណៈជាាច់មីង �ិងរឿសាាកនាាដូកមានៃ�កាា�ស់ិកាអំំព័�ត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍គឺឺរឿ�ា�ត្តិង់ថាា  �ត្តិូវបាា� រឿគឺ ស់�គាល់ិ រឿ�ា� 
�រឿ�ៀ�វាា�ៈ ដែដូលិ រឿពាា�រឿព័ញឹ រឿ�ារឿ�ា� រឿ�ាលិ�ំណង �ិង អំត្តិិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ ផ្ទាាាល់ិខែ�� ��ស់់ ឥស់ស�ជ្យ� រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់�ិង
ស់កលិរឿលាាក។ ព័� មហាាអំំណាាច់ អាាណាា�ិគឺម ច់�កភព័អំង់រឿគឺែស់ បាារាាំង �ិង�ូឡង់មុ�រឿព័លិស់ង្គ្រាងាគាមរឿលាាករឿលិើក
ទ�ព័�� ��ូត្តិដូលិ់ ចំ់ណាា�់អាា�មាណ៍ ��ស់់ ស់��ដូឋ អាារឿម�ិក ច់�កភព័អំង់រឿគឺែស់ ជ្យ�ោុ� �ិងអំូ�សាិាលិ�  �នាាា�់ ព័� ស់ម័� 
ស់ង្គ្រាងាគាម ��ូត្តិដូលិ់ ��ឋាភិបាាលិ ជាាត្តិិ ��ស់់ អាាសាូា� ចាា�់តាាំងព័� ទស់វត្តិស�៍ ឆ្នាំនាំ១៩៧០មក លិកខណៈកំណត្តិ់ស់ិកា អំំព័�
ត្តិំ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍រឿ�ា�ត្តិង់ថាា វាាដែត្តិងដែត្តិភាាា�់អំត្តិិ ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ ��ស់់ ឥស់ស�ជ្យ� ដូូច់ជាា ��ឋាភិបាាលិ ឧស់ា�កមា 
រឿយ៉ាាធាា �ិងពាាណិជ្យាកមា ដែដូលិជាាអំនក�ើល់ិមូលិ�ិ�ិរឿ�ាដូលិ់ វិស់័�រឿ�ះ រឿដូើម �ី ជ្យំ�ុញឹ   �រឿ�ៀ�វាា�ៈ �ិងកាា��សព័វ�ា�ព័�
គឺុណ ត្តិនៃមែ��ស់់ព័ួករឿគឺឱ្យយរឿ�ាមុខ ។

រឿស់ច់កិ�រឿ�ះជាាកាា�ពិ័ត្តិកន�ងក�មិត្តិជាាក់លាាក់មួ�ស់��ា�់កាា�ស់ិកាជាាទូរឿ�ា។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាា លិកខណៈ ដូ៏ស់ំខាា�់ 
មួ� នៃ� កាា�ស់ិកា អំ�់�ំ ដែ��រឿលាាកខាាងលិិច់ ដែដូលិបាា��ំលិង កាា�ស់ិកា រឿ�ាត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ គឺឺ តួ្តិនាាទ� នៃ� អំនក�រឿងើើត្តិ 
ច់ំរឿណះដូឹង ដែដូលិ �ិយ៉ាា� អំំព័� កាា�ព័ិត្តិ រឿ�ាដូលិ់ �ដូឋអំំណាាច់ ជាាព័ិរឿស់ស់ ទាំាក់ទងរឿ�ា�ឹង កាា�រឿលិើកកមពស់់គុឺណត្តិនៃមែរឿដូើម
��ស់់តំ្តិ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍ ដែដូលិជាា ត្តិំណាាង នៃ� រឿស់ច់កិ�ព័ិត្តិ នៃ� ជ្យ�វិត្តិ�ស់់រឿ�ា ��ស់់��ជាាជ្យ�អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍មួ�ភាាគឺ�ំ។ 
កាា��ា�ស់ងើត្តិ់ដ៏ូនៃ�ព័នៃ�ស�ា��័�ថាា ត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍- ��ដែ�លិរឿលិើកដែលិងដែត្តិ��រឿទស់�វ�លិ�ព័��-ខវះ ស់មភាាព័ 
នៃ���នៃព័ណ��អំ�់�ំ ដែដូលិ អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ ឱ្យយ កាា�ស់ិកា �រឿងើើត្តិ �ញ្ញាាវ�ិ លិំ�ា�់ កំព័ូលិ រឿ�ា�ដែ�ែករឿ�ារឿលិើកាា��សាាវ�ជាាវយ៉ាោាង
លិែិត្តិលិែ�់ �ិងកាា�ជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹក�ករឿ�ត្តិុ�លិ ដែដូលិ រឿ�វើឱ្យយ រឿ�ើញឹ�ា� អំ�ិរាាគឺម�៍ យ៉ាោាងច់ាស់់លាាស់់រឿ�ាកន�ងកាា�ត្តិសូូ់
មត្តិិជាាសាាធាា�ណៈដ៏ូច់�មូងច់��ាស់ �ិង �ិយ៉ាា� កាា�ព័ិត្តិ រឿ�ាដូលិ់�ដូឋអំំណាាច់។

រឿ�ា��ា�រឿ�ត្តិុរឿ�ះរឿ�ាកន�ងច់ិត្តិិរឿទើ�ខំ�ំបាា��រឿងើើត្តិឱ្យយ�ា� New Naratif រឿ�ាដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០១៧។ New 
Naratif �ា�រឿ�ាលិ�ំណង  �សាាវ�ជាាវ ដូូច់រឿ�ះ រឿ�ារឿលិើ�ញ្ញាា�ស់ំខាា�់ៗ  ��ស់់ ��ជាាជ្យ�កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ 
រឿ�ា� រឿ�ាលិ�ំណង នៃ� កាា�រឿ��ើ�បាាស់់ កាា��សាាវ�ជាារឿ�ះ  រឿដូើម �ី �ិល់ិស់ិទធិ អំំណាាច់ ដូលិ់ ��ជាាជ្យ� រឿ�ាកន�ង ត្តិំ��់ អាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍ រឿដូើម �ី ចាាត្តិ់វិធាា�កាា� ជាា�ួម កន�ងកាា�រឿលិើកកមពស់់  ស់ងគម��ស់់ពួ័ករឿគឺ។ �រឿ�ៀ�វាា�ៈ ��ស់់ រឿ�ើង គឺឺ កាា�ព័�ងឹង លិទធិ 
��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ រឿ�ា អាាសុ់� អាារឿគឺន�៍ តាាម��ៈ កាា�ព័�ងឹង ស់មត្តិិភាាព័ ��ស់់ ��ជាាជ្យ� កន�ងកាា� ចាាត្តិ់វិធាា�កាា��ិង កាា�
ទាំាមទាំា� ឱ្យយ អំនក កាា�់អំំណាាច់ �ា�កាា�ទទួលិខុស់�ត្តិូវ។ រឿដូើម �ី ស់រឿ�មច់ កិច់ិកាា� រឿ�ះ ឱ្យយបាា� វាា ជាា កាា�ចាាំបាាច់់ ដែដូលិ ថាា 
ព័័ត៌្តិ�ា� �ិង ជំ្យនាាញឹដែដូលិ រឿ�ើង �ើល់ិជ្យូ� រឿ�ើញឹ �ា� រឿ�ាកន�ង ��ិ�ទ នៃ� ត្តិំ��់ ងាា��ងរឿ��ាះ  រឿ�ា�ឹង សាិា�ភាាព័ កន�ង តំ្តិ��់ 
�ិងអាាច់ ច់ូលិរឿ��ើ�បាាស់់បាា�រឿ�ា���ជាាជ្យ�រឿ�ាកន�ងអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។

ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� ខំ�ំ �ា� រឿសាាម�ស់ស ជាាខាែាំង កន�ងកាា� ដែណនាាំ ដូលិ់ អំនក �ូវ �បាា�កាា�ណ៍ ដូំ�ូងរឿគឺដែដូលិបាា�ព័� កាា��សាាវ�ជាាវ 
��ស់់ រឿ�ើង អំំព័� រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ង ត្តិំ��់ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ វាា ជាា ដូំរឿណើ� ដូ៏ដែវងឆ្នាំងា� មួ� រឿដូើម �ី ឈាា�ដូលិ់ 
ច់ំណុច់ រឿ�ះ ជាាច់ំណុច់ដែដូលិ New Naratif អាាច់�រឿងើើត្តិកាា��សាាវ�ជាាវ  ផ្ទាាាល់ិ ��ស់់ រឿ�ើង រឿ�ើ� រឿ�ា�ា� ដូំរឿណើ� 
ដូ៏ ដែវងឆ្នាំងា� រឿទៀត្តិ �ោុដែ�ិ ខំ�ំ រឿជ្យឿជាាក់ ថាា រឿ�ះ ជាា ជ្យំហាា� ដូំ�ូង ដូ៏ �ា�ត្តិនៃមែដែដូលិ�ឹង�ួមច់ំដែណកដូ៏ស់ំខាា�់មួ�។ 
កាា��សាាវ�ជាាវ រឿ�ះ �តូ្តិវបាា� រឿ�វើរឿឡើង រឿ�ា� ��ជាាជ្យ� អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ អំំព័� អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍  �ិង �ា�រឿ�ាលិរឿ�ា�ិល់ិជ្យូ��ូវ
អំត្តិិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ដូលិ់��ជាាជ្យ�កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍រឿ�ះ។ ខំ�ំ �ា� រឿសាាម�ស់ស ឥត្តិឧ��ាដែដូលិបាា� រឿ�វើកាា�
ជាាមួ��ឹងស់�ាជ្យិកដ៏ូ�ា�រឿទព័យរឿកាាស់លិយខពស់់ច់ំ�ួ����ូ�ព័��កុម�សាាវ�ជាាវ��ស់់ រឿ�ើង ដែដូលិ បាា�ខិត្តិខំ រឿ�វើកាា� យ៉ាោាង
�កច់ិត្តិិ ទុក�ាក់ �ិង�ា� គឺំ�ិត្តិ�ិ�ច់រឿ�ិើមខពស់់។ កាា�ទទួលិសាគាល់ិ  គឺរឿ��ាង រឿ�ះ �ត្តិូវដែត្តិ�ិល់ិជ្យូ�រឿ�ាដូលិ់ព័ួករឿគឺ រឿ�ើ� 
ខំ�ំ ទ�ាឹង �ង់ចាាំ កាា�ងាា� ដ៏ូគួឺ�ឱ្យយចាា�់អាា�មាណ៍ជាារឿ�ច់ើ�រឿទៀត្តិ ដែដូលិ ពួ័ករឿគឺ �ឹង �រឿងើើត្តិ រឿច់ញឹ មក រឿ�ា� ខាា�មិ�បាា�។
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��រង្ហា�រនិ�ងអ្ន�ិស�ាាណស្រា�ពុ័និិ
ផ្សាសពុវផ្សាាយដែ�លស្រា�សពុវគាំំ�

បោះលើភូម្ព���ស្រាស ិ
ពុូជំ��សនិ៍ និ�ងស�ាា��
អ្ន�ិស�ាាណបោះយនិឌ័័រនិ�ង
�ទ្ធិពុ�បោះ��ធិដែ�ល��ក់ពុ័និិ
និឹងបោះយនិឌ័័រ
បោះ�ើអា�យុ�ងើឱ្យយ��និភា�ពុ
ខុសដែ�ៃកអ្នវីដែ�រឬបោះទ្ធិ?
��រង្ហា�រផ្សាៃ�វ��រនិ�ង��រង្ហា�រ
ឯករា�ជំយ

��រវិភា�គ��រវា�យស្រា�ហា�រស្រា�ឆ្នាំ��ងនឹិង
ស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយឯករា�ជំយ

អ្ន�បោះពុើហ�ងាបោះលើរា�ង��យ
និ�ងអ្ន�បោះពុើបោះ��របោះ��រ�ស់
�ូូល�ស
��រ����និ ��រ��ក់កស្រាម្ព�� 
និ�ង��កយ�ណាឹងខា�ង
ផ្សាៃ�វចា�់
��របោះ��សនា�ស្រា�ឆ្នាំ��ងនឹិង
ស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយ
��រវា�យស្រា�ហា�រដែផ្សាំក
ឌ័ីជំី�ល

ភា�ពុសម�គ�ម�ញនៃនិបោះសរីភា�ពុស្រា�ពុ័និិ
ផ្សាសពុវផ្សាាយ
��រដែសវងរកបោះរឿងរាា�វនា�នា�
�រិ�ទ្ធិ
ដែ�និក�ណ�់នៃនិ��រស្រា��វស្រា��វ
��រពុ�ចា�រណ្តា�ខា�ងសីលធិម្ព៌
��រស្រា��វស្រា��វអ្ន�ពីុបោះសរីភា�ពុស្រា�ពុ័និិ-
ផ្សាសពុវផ្សាាយ បោះ��អា�សុីអា�បោះគំយ៍

��របោះឈវងយល់ពុី��រ
ស្រា�ឈម្ព ភា�ពុធិនិ់ និ�ង
បោះសចកិីស្រា��ថំ្នា�
��របោះស្រាជំើសបោះរីស ស�ណ្តា�ក 
"�ុគគល�ក ស្រា�ព័ុនិិផ្សាសពុវផ្សាាយ 
ឯករា�ជំយ"
វិធិី��ស្រាសិស្រា��វស្រា��វ៖ 
��រពុ�ភា�កា��ស្រាកុម្ពបោះ�ី��
បោះលើស្រា�ធា�និ�ទ្ធិ��ក់លា�ក់
និ�ង��រស�ភ�ស

មាតិកា

��រ�បោះងើើ�ចកុ�វិស័យអ្ន�ពីុបោះសរីភា�ពុ
និ�ងឯករា�ជំយភា�ពុស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយ៖ 
��រ�រិយា�យពីុអា�សុីអា�បោះគំយ៍
��រទ្ធិទ្ធិួល�គ�ល់់
�ុពុវកថ្នា�
តា�រា�ង������
បោះសចកិីសបោះងុ��
អា�រម្ពភកថ្នា�
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ផ្នែេេក្ខុទី១៖
សេេចក្ខុីីផ្ដើី�ម

ផ្នែេេក្ខុទី២៖
ការពីិភាក្ខុេសា
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��រគ��បោះ�ើងវិញអ្ន�ពីុបោះសរីភា�ពុ 
ស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយ
បោះ�ើបោះយើងស្រា�ូវ�និិបោះ��ណ្តា�បោះទ្ធិៀ�ពុី
ស្រា�ង់បោះនិ�?

��រក�ណ�់បោះពុលបោះវលា�ស្រា�មូ្ពល
ទ្ធិ�និំនិ័យ
ស�ណួរស�ភ�ស

87

91

102

103

9586

101

ផ្នែេេក្ខុទី៣៖
សេេចក្ខុីីស័និេិដ្ឋាាេនិ

ឧបស័មពនិធ

ឯក្ខុស្គារយោង��ាាលុយ��ក់
��រ�នាា���នៃម្ពៃនិ�ង
ស្រា��ក់ឈំ�លទាំ��
បោះ�ើ(កងវ�) ស្រា��ក់��ក់បោះធិវើអ្នវី
��និខៃ�ច�បោះ���ខៃឹម្ព��រ
ស្រា�ពុ័និិផ្សាសពុវផ្សាាយ?
គ�រូនិ�ងលទ្ធិិភា�ពុបោះ��គជំ័យ
រ�ស់អា�ជីំវកម្ពម 

��របោះចៀសវា�ង��រគាំ��សងើ�់៖
ស�លី�នៃនិ��រ�បោះងើើ�ខៃឹម្ព��រនិ�ង��រ
លា�ក់�����ង
��របោះឈវងយល់អ្ន�ពីុបោះសរីភា�ពុស្រា�ព័ុនិិ
ផ្សាសពុវផ្សាាយកំ�ងរូ�ភា�ពុ��បោះសរីភា�ពុ
ពុ័�៌��និ
��រង្ហា�រស្រា�ព័ុនិិផ្សាសពុវផ្សាាយបោះ�ើម្ពីី��រ
�សូូ
��រ�សូូម្ព��និ�ងរួ�រួម្ពគាំំ���
��ម្ពគគីភា�ពុ

យុទ្ធិិនា���រ ��រ��រ��រ 
��រ�ណា���ណ្តាា�ល និ�ង
លទ្ធិិភា�ពុចូលបោះស្រា�ើស្រា��ស់
អ្ន�ពីុ��រទ្ធិទួ្ធិល��និ��រ
គាំ��ស្រាទ្ធិ����ធា�រណ�

��របោះចា�ទ្ធិសួរអ្ន�ពីុនិ�រនិិរភា�ពុ
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កាា��រឿងើើត្តិច់កខ�វិស់័�អំំព័�រឿស់�ីភាាព័�ិងឯករាាជ្យយភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�៖��ិយ៉ាា�ព័�ត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ 
ចាា�់រឿ�ិើមច់ំកណាាាលិឆ្នាំនាំដូ៏លិំបាាកមួ�ស់��ា�់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ 
អំងគកាា�អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� �ាា��ព័ំដែដូ� (RSF) បាា�កត្តិ់�តាាថាា យ៉ាោាងរឿហាាច់ ណាាស់់អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�   
៧៦នាាក់  បាា� ជាា�់ ព័�ធ�នាា�ា� រឿ�ើ��នាក់�ត្តិូវបាា�ស់�ែា�់កន�ងត្តិំ��់នាាឆ្នាំនាំរឿ�ះ រឿ�ើ� ស់�ាស់ស�៍ 
រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿលិើព័ិភព័រឿលាាក (World Press Freedom Index) ��ស់់ 
ព័ួករឿគឺ �ិលិ់ ច់ំណាាត្តិ់ថានាក់ ដូលិ់ ��រឿទស់ ច់ំ�ួ�១០ ព័���រឿទស់កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ច់ំ�ួ�១១ ថាា
ស់ិិត្តិកន�ងច់ំរឿណាាម��រឿទស់អំ�់ខាែាំងទាំាំង ១០០ រឿ�ា��ា���រឿទស់�ព័ុ�រឿណ ឡាាវ ស់ិងា�ុ�ី �ិង
រឿវៀត្តិណាាម ស់ិិត្តិរឿ�កាាម��រឿទស់ទាំាំង១៥០ នៃ� ��រឿទស់  ទាំាំង១៨០ ខណៈដែដូលិ��រឿទស់ដែត្តិមួ�គឺត្តិ់
គឺឺ��រឿទស់ទ�ម័�ខាាងរឿកើត្តិ ជាា�់ច់ំណាាត្តិ់ថានាក់ខពស់់ជាាង រឿលិខ១០០។ ក៏�ោុដែ�ិ ស់�ាស់ស�៍ �ទង់�ទាំា��ំ
ទាំាំងរឿ�ះ�ត្តិឹមដែត្តិ�ងាាាញឹដូលិ់រឿ�ើងឱ្យយរឿ�ើញឹមួ�ភាាគឺ នៃ� កាា�លិំបាាកដែ�នក  រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍�ោុរឿណាះាះ រឿ�ា� បាា��ិទបាាំង ភាាព័ច់�មុះ នៃ� ត្តិំ��់ �ព័មទាំាំងភាាព័ស់មី��ដែ��នៃ�
ស់កមាភាាព័��ស់់�ុគឺគលិិក�ិង�កុម�ូុ�សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�។ ដូូច់�នា �ឹង ភាាព័ខុស់ដែ�ែក �នា ��ស់់ ��ជាាជ្យ�រឿ�ា 
អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ដែដូ� �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�សង�នា ក៏ជ្យួ��ញ្ញាា�ខុស់ដែ�ែក�នា�ងដែដូ�។ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ កាែា�ជាា រឿ�ាលិរឿ�ា   វាា���ហាា���ស់់��ឋាភិបាាលិអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍  ជាា��ចាាំ ដែដូលិបាា� 
�ណាាាលិ ឱ្យយ រឿ�ើង �ត្តិូវរឿឈវង�លិ់   �ញ្ញាា� ��ឈមរឿ�សងៗ��ស់់ ព័ួករឿគឺ�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ។

កាា��សាាវ�ជាាវរឿ�ះជាាកាា�រឿឈវង�ល់ិព័�មរឿ�ោបាា�រឿ�សងៗ�នា ដែដូលិ រឿ�ាកន�ងរឿនាាះ �គុឺគលិកិ ��ព័�័ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ �លិអ់ំពំ័� រឿស់�ីភាាព័ នៃ� ��ព័�័ធ�សព័វ�ា� តាាម��ៈ ���ិទ �ងិ អំត្តិសិ់ញ្ញាា�ណ ខសុ់ដែ�ែក 
ព័�រឿគឺ ��ស់់ ព័កួរឿគឺ។ ស់��ា�់ រឿ�ាលិ�ំណងនៃ�កាា��សាាវ�ជាាវរឿ�ះ រឿ�ើងកំណត្តិ�់�ិម��័ �គុឺគលិកិ 
��ព័�័ធ�សព័វ�ា� ថាាជាា�គុឺគលិ  ដែដូលិ ម�ិរឿ�វើកាា�ឱ្យយ��ព័�័ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�គឺ��់គឺង ឬជាាកមាស់ទិធ�ិ�ស់់
�ដូឋ។ អំនកច់លូិ�មួ កន�ង កាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់ ់រឿ�ើងរឿ�វើកាា�ជាាអំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា� ស់លិិីៈក� �ងិអំនកត្តិណំាាង
��ស់អ់ំងគភាាព័ដែដូលិ �ាំ�ទ ដូលិ ់រឿស់�ីភាាព័��ព័�័ធ�សព័វ�ា� �ងិ�ទ�ទងដ់ូលិ�់កមុ�ូ�ុ�សព័វ�ា�ដែដូលិ
រឿទើ�ដូរំឿណើ�កាា�។ មួ�ច់�ួំ� ជាា �ុគឺគលិិក រឿព័ញឹស់ទិធ ិខណៈ ដែដូលិម�ួច់�ំ�ួរឿ�សងរឿទៀត្តិជាាអំនករឿ�វើកាា� 
ឯករាាជ្យយ។ រឿ�ើង បាា��យិ៉ាា� ជាាម�ួ�ងឹ �គុឺគលិកិ ��ព័�័ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយច់�ំ�ួ៤៤នាាក ់រឿ�ើ� បាា�
សាាកស់�ួ ពួ័ករឿគឺ �ូវ សំ់ណ�ួ សំ់ខាា�់ៗ មួ�ចំ់��ួ៖ "រឿត្តិើរឿស់�ភីាាព័��ព័�័ធ�សព័វ�ា��ា���័យ៉ាោាងដូចូ់រឿមចិ់ 
រឿ�ើ� �ា���ូរាាង យ៉ាោាងណាា ចំ់រឿពាាះ អំនក?" ច់រឿមែើ���ស់អ់ំនកច់លូិ�មួកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់រ់ឿ�ើង�ា�ភាាព័
ទលូិទំលូាា� ចំ់រឿពាាះ ��ធាា��ទ �ងិកងវលិ�់មួដែដូលិរឿលិច់រឿឡើងតាាម��ៈដូរំឿណើ�កាា�រឿ�ះ។

សេេចក្ខុតីស័ង្កើុេប



08

កាារងាារនិិងអត្តតសញ្ញាា�ណប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយដែ�លប្រ�សព័វគ្នាាា
�ព័ំដែដូ���រឿទស់ដែត្តិមួ�មុខមិ��គឺ�់��ា�់កន�ងកាា�ព័�យលិ់ព័�កាា�លំិបាាករឿ�សងៗ�នាដែដូលិ �ុគឺគលិិក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� កន�ងត្តិំ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍កំព័ុងជ្យួ���ទះរឿនាាះរឿទ។ �ទព័ិរឿសាា��ា�ខុស់ដែ�ែក
ព័��នា សូ់ម �ីដែត្តិកន�ងច់ំរឿណាាមអំនកដែដូលិ�ស់់រឿ�ា�ិងរឿ�វើកាា�  ឬរាា�កាា�ណ៍ព័័ត៌្តិ�ា�កន�ង  ��រឿទស់ ដែត្តិមួ� 
ក៏រឿ�ា�។ លិកខណៈ ដូូច់ជាា ពូ័ជ្យសាាស់�៍ សាិា�ភាាព័ស់ញ្ញាា�ត្តិិ រឿ��ឌ័័� រឿភទ អាា�ុ ទ�តាាំង
ភូមិសាា�សិ់ �ិងសិាា�ភាាព័ កាា�ងាា� (កាា�ងាា�រឿព័ញឹស់ិទធិរឿ�ៀ��ឹងកាា�ងាា�ឯករាាជ្យយ) កន�ងច់ំរឿណាាម
អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង មិ�អាាច់ កាាត្តិ់ផ្ទាិាច់់រឿច់ញឹព័� �ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ពួ័ករឿគឺកន�ងនាាមជាា
�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿនាាះរឿទ។ អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ ទាំាំងរឿ�ះកំណត្តិ់ព័�ទំនាាក់ទំ�ង �ិងស់កាើា�ុព័លិ  
�វាាង�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិងអំនករឿ�ា ជ្យុំវិញឹខែ�� មិ�ថាារឿ�ាកន�ង��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា���ស់់ព័ួករឿគឺឬ  
សាាធាា�ណជ្យ� ទូរឿ�ា រឿនាាះរឿទ។

កាារវិិភាាគអំព័ីកាារវាាយប្រ�ហាារប្រ�ឆាំាំងនិឹងប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយឯករាាជ្យយ
រឿ�ាទូទាំាំងអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ កាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�ា�កាា��ិះគឺ�់ដូលិ់�ដូឋ ជាា ញឹឹកញាា�់ 
�ង កាា�ពិ័�ិត្តិយពិ័ច័់��ិងកាា�ស់ងស់ឹករឿ��ាច់ា�់។ អាា�ស័់�រឿលិើ��ិ�ទ�ិង��រឿទស់ ��ធាា��ទ 
មួ�ច់ំ�ួ� ទំ�ង ជាាទាំាក់ទាំាញឹកាា�ស់ងស់ឹករឿ��ាច់ា�់ ខាែាំងជាាង។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងរឿ�ះកិ� ��ឋាភិបាាលិ 
អំ�ិភាាព័ មិ�ដែម�ជាាស់�ត្តិូវ��ស់់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយដែត្តិ�នាក់�ោុរឿណាះាះរឿទ ជាា�មាតាាវាា មិ�អាាច់ 
រឿ�ា�ួច់  កន�ងកាា�កំណត្តិ់អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណជ្យ�រឿលិាើស់ ដែដូលិរឿ�វើកាា�វាា���ហាា�មករឿលិើអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�
រឿនាាះរឿឡើ�។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� រឿ�ើងបាា�ដែវកដែញឹកកាា�វាា���ហាា�រឿ�ា�ដែ�ែករឿលិើទ�មង់រឿ�សងៗ ដែដូលិ 
កាា�វាា���ហាា�ទាំាំងរឿនាាះរឿកើត្តិរឿឡើង ក) �ិងារឿលិើរាាងកាា��ិងភាាព័រឿ�ា�រឿ�ា��ស់់�ោូលិិស់ ខ) 
កាា��ំពាា� កាា��ាក់ក�មិត្តិ �ិងពាាកយ�ណាឹងខាាង�ែ�វច់ា�់ គឺ) កាា�រឿ�ាស់នាា��ឆ្នាំាំង�ឹង��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� �ិង �) កាា�វាា���ហាា�ដែ�នកឌ័�ជ្យ��លិ។ 

លទ្ធធភាាព័ចូូលប្រើប្រ��ព័័ត្ត៌មាានិ
�ា�ឧ�ស់គឺគមួ�ច់ំ�ួ�ដែដូលិជាាញឹឹកញាា�់រាារាាំងដូលិ់កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង��ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� កន�ងកាា� �រឿងើើត្តិ�ិងរឿបាាះព័ុមព�ា�ខែឹមសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�។ ដូំរឿណើ�កាា� នៃ� កាា�ច់ូលិ រឿ��ើព័័ត៌្តិ�ា� 
�ិង��ភព័ ជាា�ែ�វកាា� ស់��ា�់ កាា�រាា�កាា�ណ៍ ព័័ត៌្តិ�ា�  ពិ័ត្តិជាាកិច់ិកាា� ដ៏ូលិំបាាកខាែាំង ជាាពិ័រឿស់ស់ 
ស់��ា�់ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�។ ��ឋាភិបាាលិមួ�ច់ំ�ួ�កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍មិ�ដែដូលិ�ិលិ់ជ្យូ�ទិ�ន�័�
�ែ�វកាា� ស់��ា�់ កាា�ចូ់លិ រឿ��ើ�បាាស់់ យ៉ាោាងងាា��ស់ួលិរឿនាាះរឿទ ដែដូលិរឿនាាះ�ា��័�ថាា ជាាញឹឹកញាា�់ 
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� �តូ្តិវ រឿ��ើ ទិ�ន�័� ដែដូលិបាា� រឿបាាះព័ុមព�ា� រឿ�ា���ភព័ មិ�ដែម�ជាា��ឋាភិបាាលិ។ 
ស់ូម �ីដែត្តិរឿ�ា��រឿទស់ដូូច់ជាា �វ�លិ�ព័�� �ិងឥណូ�រឿណស់ុ� ដែដូលិរឿស់�ីភាាព័ ព័័ត៌្តិ�ា��ត្តិូវបាា� ដែច់ង
រឿ�ា កន�ង ច់ា�់ ក៏រឿ�ា� កាា�អំ�ុវត្តិិកាា�ដែ��រាារាាំងដូូច់ជាា កាា�គឺំរាាមកំដែ�ងរឿ�ា�មង្គ្រា�ិ���ឋាភិបាាលិ�ិង
កាា�ិយ៉ាា�ិ�រឿត្តិ�យ   អូំស់�នាែា�រឿព័លិ ពិ័បាាកទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ជាាសាាធាា�ណៈ។ កាា��ីករាាលិ�ាលិ 
នៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ បាា�រឿ�វើឱ្យយ កាា�លំិបាាកទាំាំងរឿ�ះកាា�់ដែត្តិ�ា�ស់ភាាព័�ង�់�ង�។ រឿ�ា ��រឿទស់ �ោារឿឡស់ុ� 
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ស់�និស់�ទសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� �តូ្តិវបាា� �ើ�� រឿ�ា រឿ�វើតាាមអំ�ឡាាញឹ រឿ�ើ��ា�សាិា�័�ដែដូលិជាាកមាស់ិទធិ ��ស់់ �ដូឋ 
�ោុរឿណាះាះដែដូលិ ទទួលិបាា� កាា�អំរឿញ្ញាាើញឹ ឱ្យយច់ូលិ�ួម។ អាា�ស់័�រឿ�ត្តិុរឿ�ះ សាិា�័� �ិង�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ មិ�អាាច់ រឿលិើក សំ់ណួ� ដូលិ់មង្គ្រា�ិ��ដូឋ�ិងទាំាមទាំា�កាា�ទទួលិខុស់�ត្តិូវ ��ស់់ពួ័ករឿគឺ
រឿនាាះរឿទ។ រឿ��ាព័���ភព័ព័���ឋាភិបាាលិ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ឯករាាជ្យយក៏លិំបាាកកន�ងកាា�ច់ូលិរឿ�ា�ក��ភព័ 
��ធាា�រឿ�សងរឿទៀត្តិ�ងដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវមកព័���រឿទស់នៃ� កមព�ជាា �ិងឥណូ�រឿណស់ុ� បាា�
ព័ិព័ណ៌នាាអំំព័���ភព័ ដែដូលិ�ា�កាា�ភ័�ខាែាច់ កន�ងកាា� �ិល់ិ�ទស់�ាាស់ រឿ�ា�សាា� កាា��ព័ួ�បាា�មា អំំព័�
ស់ុវត្តិិិភាាព័។ 

ភាាព័មិិនិចូាស់លាាស់ដែផ្សាកហិិរញ្ញាាវិត្តុ� 
កងវលិ់មួ�រឿ�សងរឿទៀត្តិដែដូលិគឺំរាាមកំដែ�ងដូលិ់ជ្យ�វភាាព័�ស់់រឿ�ា�ិងអំត្តិិិភាាព័��ស់់�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ កន�ងត្តិំ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍គឺឺភាាព័មិ�ច់ាស់់លាាស់់ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�។ អំនករឿ�វើកាា� រឿ��ា
�ក�ខណូ ភាាគឺរឿ�ច់ើ�ដែដូលិរឿ�ើងបាា��ិយ៉ាា�ជាាមួ� បាា�ព័ិព័ណ៌នាា អំំព័� �បាាក់ឈន�លិ ទាំា� �ិង 
មិ��ា� សិិ់�ភាាព័ កន�ងវិស័់���ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�វើឱ្យយកាា��គត្តិ់�គង់ជ្យ�វភាាព័�ា�ភាាព័លិំបាាកលិំ�ិ�។ 
ម�ុស់សជាារឿ�ច់ើ�នាាក់ក៏បាា�កត្តិ់ស់�គាល់ិរឿ�ើញឹវិស់មភាាព័នៃ��បាាក់ឈន�លិ�វាាង�កុម�ូុ��សព័វ�ា�
អំ�ិ�ជាាតិ្តិ �ិងកន�ង��រឿទស់�ងដែដូ� រឿ�ា�ព័ួករឿគឺ ដែ�ែងថាា �កុម�ូុ���ព័័�ធ�សព័វ�ា���រឿទស់ជាា
�មាតាា�ើលិ់ �បាាក់ឈន�លិ ខពស់់ ជាាង។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងរឿ�ះកិ� រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
អំ�ិ�ជាាតិ្តិ �ា��ិនានាកាា� ដែ�ងដែច់ក ��ធាា� ត្តិិច់ត្តិួច់ �ោុរឿណាះាះច់ំរឿពាាះកាា�រាា�កាា�ណ៍កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍ កាា���កួត្តិ��ដែជ្យង �ា�ភាាព័ត្តិឹងដែត្តិង។ ភាាព័មិ�ច់ាស់់លាាស់់ ខាាង�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� កាា�់ដែត្តិ យ៉ាោា�់
�ុឺ�រឿ�ាៗ រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ កាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺរាាត្តិត្តិាត្តិ ស់កលិ។ សាិា�័� សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ជាារឿ�ច់ើ� 
ទូទាំាំងត្តិំ��់ បាា��ញ្ញាឈ�់  �ុគឺគលិិក ដែដូលិនាាំឱ្យយ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាារឿ�ច់ើ� ចាា�់�កកាា�ងាា�
ឯករាាជ្យយ ឬ�ើ��រឿ�ារឿ�វើកាា�រឿ�ា កន�ងវិស័់� រឿ�សងវិញឹ។ រឿទាំាះ��ជាា ��ឋាភិបាាលិ មួ�ច់ំ�ួ��ិល់ិជ្យំ�ួ�ស់��ា�់
កាា�ងាា�នៃច់ន��ឌិ័ត្តិកិ� ជំ្យ�ួ� ទាំាំងរឿ�ះ ជាា�មាតាា  មិ�អាាច់ ទទួលិបាា�រឿនាាះរឿទ រឿ�ពាាះថាាកាា��ាក់ពាាកយ ស់ុំ
ជ្យំ�ួ� ទាំាំងរឿនាាះ �ងាាាញឹឱ្យយរឿ�ើញឹ �ូវលិកខណៈ �រឿស់ើ� នៃ� កាា�ងាា� ��ស់់ស់ិលិីៈក�មួ�ច់ំ�ួ�។ 
ជាាកាា�រឿ�ែើ�ត្តិ�រឿ�ា�ឹងកាា���ឈមដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�ទាំាំងរឿ�ះ សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� មួ�ច់ំ�ួ� 
កំព័ុងដែត្តិ ចាា�់រឿ�ិើម រឿឆ្នាំពាះរឿ�ា�កគឺំ�ូស់�ាជ្យិកភាាព័ដែដូលិជាារឿ�ឿងលិំបាាក�ឹងចាា�់រឿ�ិើមរឿ�វើ កន�ងត្តិំ��់  ដែដូលិ 
��ជាាជ្យ� �ា�ភាាព័សាាាក់រឿស់ាើ�កន�ងកាា��ង់�បាាក់រឿដូើម �ីទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�។ កាា�ព័ឹងដែ�ែក  រឿ�ារឿលិើ
ភាាគឺ�ពាាក់ព័័�ធ ខាាងរឿ��ា ណាាមួ� មិ�ថាាជាាសាិា�័�ឬ អំនកអាា� រឿនាាះរឿទ �បាា�់ព័� ��រឿភទ ខែឹមសាា� ដែដូលិ
សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�  ទទួលិ�លិរឿនាាះ �លិិត្តិ រឿ�ើ�វាានាាំឱ្យយ រឿ�ើង រឿចាាទស់ួ� រឿ�ារឿលិើ ពាាកយថាា 
"រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" រឿ�ះផ្ទាាាលិ់៖ រឿត្តិើរឿ�ើងកំព័ុងដែត្តិដែស់វង�ករឿស់�ីភាាព័ព័���ណាារឿ�ា?

កាារត្តទ្ធល់និិងសាាមិគីីភាាព័
រឿ�ាកន�ង��ិយ៉ាាកាាស់�រឿយ៉ាាបាា�ដែដូលិ�ាក់ព័ិ�័�ដូលិ់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិង រឿស់�ីភាាព័ នៃ� 
កាា��រឿញិ្ញាញឹមត្តិិ យ៉ាោាង�ង�់�ង�រឿនាាះ កាា�រឿ�វើកាា� ជាា �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ  អាាច់ កាែា�ជាា ទរឿងវើ 
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ត្តិទលិ់�ឹង�រឿយ៉ាាបាា�។ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាារឿ�ច់ើ� រឿមើលិរឿ�ើញឹ កាា�ងាា� ��ស់់ ពួ័ករឿគឺ ថាា មិ�
�ត្តិឹមដែត្តិ ជាា កាា�រឿបាាះពុ័មពសាាច់់រឿ�ឿងនាានាា�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំងកាា��ំភែឺដូល់ិរឿ�ឿងរាាាវអំ�ុត្តិិិ�ម៌
នាានាា រឿ�ើ�ទាំាមទាំា�កាា�ទទួលិខុស់�ត្តិូវ ព័� អំនក�ា�អំំណាាច់។ រឿ�ះជាាលិកខណៈព័ិរឿស់ស់មួ� ដែដូលិ 
��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ជាារឿ�ច់ើ�មិ��ា���ាៈរឿបាាះព័ុមព�ា�រឿ�ឿងរាាាវដែដូលិ�ិះគឺ�់រឿនាាះរឿទ រឿ�ា�សាា� អាាច់
រឿកើត្តិ�ា��លិ�ោះពាាលិ់។ ជាាលិទធ�លិ អំងគកាា��ិងស់�គឺម�៍រឿ��ា�ែ�វកាា�ជាារឿ�ច់ើ�បាា�រឿលិច់ខែ�� 
រឿច់ញឹ មក �ិល់ិជំ្យ�ួ��ាំ�ទ�ិង�ងាាាញឹព័�សាាមគឺគ�ភាាព័ជាាមួ��ឹង (�ិង កន�ងច់ំរឿណាាម) �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ។ ឧទាំា��ណ៍ ស់�ាគឺមស់មព័�ធអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�កមព�ជាា (CamboJA)  �ិង
ស់�ាគឺមស់មព័�ធអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ឯករាាជ្យយ (AJI) កន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ដែដូលិជាា��ព័័�ធ�ាំ�ទ
ដូ៏ស់ំខាា�់ស់��ា�់អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�កន�ង��រឿទស់ទាំាំងរឿ�ះ។ អំងគកាា�រឿ�សងរឿទៀត្តិដូូច់ជាា មជ្យឈមណូលិ
សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ដែ��រឿសុ់ើ�អំរឿងើត្តិនៃ���រឿទស់�វ�លិ�ព័�� (PCIJ) �ិង មជ្យឈមណូលិ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ដែ�� 
រឿស់ុើ�អំរឿងើត្តិ (CIJ) កន�ង��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� �ិល់ិអាាហាា�ូ�ក�ណ៍�ិង ស់ិកាខាសាាលាា កសាាង ស់មត្តិិភាាព័ 
ស់��ា�់អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� ��ធាា� ទាំាំងរឿ�ះ មិ��ា� ស់��ា�់ 
អំនក�គឺ�់�នារឿនាាះរឿទ រឿ�ើ��ា�ឥទធិព័លិរឿ�ារឿលិើអំវ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មួ�ច់ំ�ួ�អាាច់
រឿ�វើ �ិងអំវ�ដែដូលិរឿគឺមិ�អាាច់រឿ�វើរឿ�ាបាា�។ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�ា�  �ណាាាញឹ ត្តិភាាា�់ លិែ 
អាាច់ ស់�រឿស់� អំំព័� ��ធាា��ទដែដូលិ�ា�លិកខណៈ�រឿស់ើ� កន�ង�រឿ�ៀ�មួ� ដែដូលិ ស់មភាាគឺ� ដែដូលិ មិ�ស់ូវ 
�ា���ធាា� មិ�អាាច់រឿ�វើរឿ�ាបាា� រឿ�ពាាះថាា�ណាាាញឹដែខស��ៈជាាញឹឹកញាា�់ក៏�ា��័�ថាា លិទធភាាព័ 
ទទួលិបាា� កាា�កាា�ពាា��ងដែដូ�។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� �ណាាាញឹសាាមគឺគ�ភាាព័ កន�ងច់ំរឿណាាម �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា��ា�សាា�ៈស់ំខាា�់ជាាខាែាំងស់��ា�់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។

កាារគិត្តប្រើ��ងវិិញអំព័ីប្រើសរីភាាព័នៃនិប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយ៖ ប្រើត្ត�មាានិអវី�ន្ទាាា�់ប្រើទ្ធៀត្ត?
គឺរឿ��ាង�សាាវ�ជាាវរឿ�ះ��ា�់ដែត្តិជាាកាា�ចាា�់រឿ�ិើមលាាត្តិ�ត្តិ�ាង អំំព័� ភាាព័ខុស់ដែ�ែក�នា នៃ��ទព័ិរឿសាា� 
��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍�ោុរឿណាះាះ។ រឿ�ើង ស់ងឹឹម ថាា �ឹង ច់ូលិ�ួម
ច់ំដែណក ដូលិ់ កាា�សិ់កានាារឿព័លិអំនាាគឺត្តិដែដូលិរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើភាាព័ស់មី��ដែ��កន�ងត្តិំ��់ ��ជាាជ្យ�កន�ង ត្តិំ��់ 
�ិង �ទព័ិរឿសាា� កន�ង តំ្តិ��់។ កាា��សាាវ�ជាាវនាារឿព័លិអំនាាគឺត្តិ�តូ្តិវកាា��លិ់ដូឹងអំំព័�កតាិាដូូច់ជាា ឋាា�ៈ 
ទ�តាាំងភូមិសាា�សិ់ សាិា� ភាាព័ ព័លិ�ដូឋ ��រឿភទកាា�ងាា� ជាាត្តិិសាាស់�៍ ស់ញ្ញាា�ត្តិិ រឿ��ឌ័័� �ិងរឿភទ 
កំណត្តិ់ �ទព័ិរឿសាា� �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិង�រឿ�ៀ�ដែដូលិ�កុមជាាក់លាាក់មួ�ច់ំ�ួ� �ត្តិូវបាា� រឿគឺ 
�ង្គ្រាងាើា�ជាា��ចាាំ  មិ�ឱ្យយ�រឿញ្ញាិញឹមត្តិិ �តូ្តិវបាា�ចាាត្តិ់ទុកថាាមិ�ស់ំខាា�់ �ិង មិ��ា� លិទធភាាព័ ចូ់លិ�ួម ឱ្យយ
បាា� រឿ�ច់ើ�កន�ងគឺរឿ��ាង�សាាវ�ជាាវដូូច់ជាាគឺរឿ��ាងមួ�រឿ�ះ។
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"ដូូចគ្នាា�នឹឹងភា�ពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�
រ�ស់ប្រ�ជា�ជនឹនៅ��អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍
ប្លែដូរ�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍
នៅផ្សសងគ្នាា�ក៏ជួ��ញ្ហាា�ខុុសប្លែ�ែក
គ្នាា�ផ្សងប្លែដូរ។�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធ
ផ្សសពវផ្សាយ៍ឯករា�ជយក្លាែ�យ៍ជា�

នៅគ្នា�លិនៅ��វា�យ៍ប្រ�ហា�រជា�ប្រ�ចាំ��
នៅ��យ៍រ�ា�ភិិបា�លិអា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍
ប្លែដូលិបា�នឹ�ណ្តាា�លិឱ្យយនៅយ៍ើងប្រ�ូវ

នៅ�វងយ៍លិ់�ញ្ហាា�ប្រ��មនៅផ្សសងៗ
រ�ស់ពួកនៅ��ប្លែនឹែមនៅ�ៀ�។" 
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កាា�វាា���ហាា���ឆ្នាំាំង�ឹងរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ិង ��ឆ្នាំាំង�ឹង 
លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ ជាាទូរឿ�ា  កំព័ុងដែត្តិ�ា�កាា�រឿកើ�រឿឡើងរឿ�ា កន�ង ត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ 
ក៏�ោុដែ�ិ កាា��ោុ��ោងរឿដូើម �ី រឿឈវង�លិ់  អំំព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ទទួលិ�ង
�លិ�ោះពាាលិ់  រឿ�ា�សាា�  កាា�រឿផ្ទាិាត្តិ �ួស់���ាណ  រឿ�ារឿលិើក�មិត្តិជាាត្តិិ រឿ�ា�មិ�
�ា�កាា�ព័ិចាា�ណាា�គឺ�់��ា�់ស់��ា�់ �ទព័ិរឿសាា� រឿ�សងៗរឿទៀត្តិ ��ស់់ �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� កន�ង��រឿទស់ដូូច់�នា ជាាព័ិរឿស់ស់  រឿ�ារឿលិើ ��ិ�ទ�រឿយ៉ាាបាា�រឿ�សង�នា។ 
កាា�ស់ិកាទាំាំងរឿ�ះជាារឿ�ឿ�ៗមិ�បាា� ស់ួ�ថាារឿត្តិើ រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ា��័�
យ៉ាោាងណាា  ច់ំរឿពាាះ អំនកអំ�ុវត្តិិ កន�ងវិស់័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍រឿនាាះ
រឿទ។ �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះ រឿ��ើ�បាាស់់ �ុទធសាា�ស់ិ ដែដូលិជ្យំ�ុញឹរឿ�ា�កាា���ិយ៉ាា��ិង
កាា�រឿឈវង�ល់ិ អំំព័� កាា�លិំបាាក ដែដូលិកំព័ុង��ឈម ច់ំរឿពាាះរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
ព័�ទស់ស�ៈ ��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ ដែដូលិរឿ�វើរឿស់ច់កិ�រាា�កាា�ណ៍
កន�ងត្តិំ��់រឿ�ះ។ រឿ�ើង �ា� រឿ�ាលិ�ំណង �ំភែឺ�ញ្ញាា��ិង ឧ�ស់គឺគដែ�នក  រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ដែដូលិមិ��ត្តិូវ រឿគឺ រឿអំើរឿព័ើ មកទលិ់�ឹង រឿព័លិរឿ�ះ កន�ងត្តិំ��់ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។

�បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ�ា���ដែ�នក។ រឿ�ាកន�ងដែ�នកទ�១  រឿ�ើង ព័�យល់ិ អំំព័� �ុទធសាា�ស់ិ 
ជាា វិ��សាា�ស់ិ ��ស់់ រឿ�ើង ��ិ�ទនៃ��បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ ដែដូ�កំណត្តិ់��ស់់ខែ�� �ិង
កាា�ព័ិចាា�ណាា អំំព័�ស់�លិ�ម៌។ រឿ�ាកន�ងដែ�នកទ�២ រឿ�ើងពិ័ភាាកាអំំព័�លិទធ�លិនៃ�
កាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង អំំព័�ចំ់ណុច់��ស់ព័វ�វាាងកាា�ងាា��ិងអំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� មរឿ�ោបាា� រឿ�សងៗ ដែដូលិ កន�ងរឿនាាះ រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ត្តិូវបាា�
�ងកាា�វាា���ហាា� �រឿ�ៀ� ដែដូលិ ស់មត្តិិភាាព័ ��ស់់ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� កន�ងកាា�ច់ូលិរឿមើលិ 
ព័័ត៌្តិ�ា� សាាធាា�ណៈ �ត្តិូវបាា� �ាក់ក�មិត្តិ  រឿ�ា�រឿច់ត្តិនាា �រឿ�ៀ� ដែដូលិ ឧ�ស់គឺគ ដែ�នក
�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� កន�ង ច់ំរឿណាាម  �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ- �សព័វ�ា� �ោះពាាលិ់ ដូលិ់រឿស់�ីភាាព័ ��ស់់ព័ួករឿគឺ 
�ិង �រឿ�ៀ� ដែដូលិ រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� អាា�ស់័�រឿលិើ កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង រឿដូើម �ី 
កាា�ពាា� �ិងព័�ង�ក លិមា ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿស់�ី។ រឿ�ាកន�ង ដែ�នកទ�៣ រឿ�ើងព័ិចាា�ណាាអំំព័�អំវ�
ដែដូលិរឿ�ើងបាា�ដូឹង �ិល់ិរឿយ៉ាា�លិ់ រឿដូើម �ី ចាាត្តិ់វិធាា�កាា�  �ិងកំណត្តិ់ ស់�គាល់ិ ឱ្យកាាស់ 
ស់��ា�់ កាា��សាាវ�ជាាវ នាារឿព័លិអំនាាគឺត្តិ។

អារមភក្ខុថា
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ផ្នែេេក្ខុទី ១

សេេចក្ខុីីផ្ដើី�ម 
↘
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សេេចក្ដីី�ផ្ដើី�ម

↘ ១. 
ភាពីស័ុ�គូស្គាាេញ

នៃេសេេរីភាពីប្រេព័ីនិធផ្េសពីវផ្េសាយ

អំងគកាា�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ាា��ពំ័ដែដូ� (RSF) ដែដូលិជាាអំងគកាា�មិ�ដែម���ឋាភិបាាលិនាាំមុខ រឿគឺ
មួ� ��ស់់ ពិ័ភព័រឿលាាក រឿដូើម �ី រឿស់�ីភាាព័ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិង��ព័័�ធ�សព័វ�ា� បាា�រាា�កាា�ណ៍ថាា 
យ៉ាោាងរឿហាាច់ណាាស់់អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�៧៦នាាក់ �ត្តិូវបាា�ជាា�់ព័�ធ�នាា�ា� រឿ�ើ��នាក់រឿទៀត្តិ�ត្តិូវបាា�
រឿគឺស់�ែា�់ កន�ងត្តិំ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍ រឿ�ះរឿ�ើគិឺត្តិ�ត្តិឹមដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំរឿ�ះ (Reporters Without 
Borders, ២០២១b)។ ស់�ាស់ស�៍រឿស់�ីភាាព័សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ព័ិភព័រឿលាាក (2021a) ��ស់់ RSF 
ចាាត្តិ់ច់ំណាាត់្តិថានាក់��រឿទស់�ពុ័�រឿណ ឡាាវ ស់ិងា�ុ�ី �ិងរឿវៀត្តិណាាម ឱ្យយស់ិិត្តិរឿ�ារឿ�កាាមច់ំណាាត្តិ់ថានាក់
ទ�១៥០ កន�ងច់ំរឿណាាម��រឿទស់ទាំាំង១៨០��រឿទស់ ខណៈដែដូលិ��រឿទស់រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ដែត្តិមួ�គឺត្តិ់ 
គឺឺ��រឿទស់ទ�ម័�ខាាងរឿកើត្តិ បាា� ជាា�់ចំ់ណាាត់្តិ ថានាក់ខពស់់ជាាង១០០។ កាា�កាាត់្តិរឿទាំាស់ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 
ច់ំ�ួ� ៣នាាក់ កន�ង ��រឿទស់រឿវៀត្តិណាាម កន�ង ដែខមិ�ុនាា (Ives, 2021) �ដូឋ��ហាា�រឿយ៉ាាធាារឿ�ា��រឿទស់
ម�យ៉ាោា�់�ោា �ិងកាា�ដូក�ូត្តិ  អាាជាំា�ណះ  ��ស់់ អំងគភាាព័ �ា� ព័័ត៌្តិ�ា� ឯករាាជ្យយនាាំមុខរឿគឺច់ំ�ួ��បាាំ
��ស់់��រឿទស់ដែដូលិរឿកើត្តិ�ា�ជាា��ិ�នាាា�់ (Robinson, 2021) �ព័មទាំាំងកាា�ហាាម�ាត្តិ់
�ូវរឿវទិកាាសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� Online Citizen នាារឿព័លិ�ា�ៗរឿ�ះ �ិងកាា�អំ�ុម័ត្តិច់ា�់ (វិធាា�កាា� 
��ឆ្នាំាំង) ស់ិ�អំំព័�កាា�រឿ�ជ្យៀត្តិដែ�ជ្យកព័���រឿទស់ (FICA) កន�ង��រឿទស់ស់ិងា�ុ�ី (Mahmud, 2021) 
�រឿងើើ� រឿលិី�� ភាាព័ទុទាិដូឋិ�ិ�ម�ដែ�ិមរឿទៀត្តិរឿ�ារឿលិើអំនាាគឺត្តិនៃ�លិមា��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យរឿ�ាកន�ងត្តិំ��់។ 
New Naratif មិ�បាា� �ួច់ខែ�� ព័� កាា��ង្គ្រាងាើា��ិងកាា�គឺំរាាមកំដែ�ង�ងដែដូ� រឿ�ា�កន�ងឆ្នាំនាំ២០២០  
កាា�ិយ៉ាាល័ិ� ��ស់់ នាា�ក�ដូឋមង្គ្រា�ិ� នៃ� ��រឿទស់ សិ់ងា�ុ�ី បាា� �ាក់�បាា�កាា�ណ៍រឿ�ា�ោូលិិស់��ឆ្នាំាំង
�ឹង New Naratif ព័��ទរឿចាាទ ��កាា�់ រឿលិើ កាា��សព័វ�ា� អំំព័� កាា�រឿបាាះរឿឆ្នាំនាត្តិ រឿ�ា�មិ��ា� 
កាា�អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ។ រឿ�ះ ��ា�់ដែត្តិ ជាា កាា��ោុ��ោង មួ�កន�ងច់ំរឿណាាម កាា��ោុ��ោង នាានាា រឿ�ា� ��ឋាភិបាាលិ 
��រឿទស់ ស់ិងា�ុ�ី �ោុរឿណាះាះ  រឿដូើម �ី�ំ�ិទស់ំរឿឡង��ស់់ New Naratif (New Naratif, 
2021a)។

ជាាអំកុស់លិ ��កាា� រឿ�ះ�តឹ្តិមដែត្តិ�ងាាាញឹទិដូឋភាាព័ ខាាងរឿ��ានៃ�កាា�លិំបាាក �ិង រឿ��ាះថានាក់ ដែដូលិ �ុគឺគលិិក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� កន�ង តំ្តិ��់ កំពុ័ង ជួ្យ���ទះ�ោុរឿណាះាះ។ កាា��ាក់ព័ិ�ា�ដែ�ែករឿលិើច់ំ�ួ�តាាមវិ�ា�ត្តិ�ិង
ស់ូច់នាាក�រឿ�ច់ើ�ដែ�នក ដែដូលិ�តូ្តិវបាា� រឿ��ើ រឿ�ា� ស់�ាស់ស�៍ �ិងកាា�ចាាត្តិ់ ច់ំណាាត្តិ់ថានាក់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� �ិល់ិឱ្យយរឿ�ើង�ូវកាា��ល់ិដូឹងអំំព័�កាា�លិំបាាក ដែដូលិ �ុគឺគលិិក  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា���ឈម។ 
ច់ំ�ួ�ស់�ុ� នៃ� កាា��ំរឿលាាភ�ំពាា� ដែដូលិ �ត្តិូវបាា� អំ�ុវត្តិិ ��ឆ្នាំាំង�ឹង �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �បាា�់
រឿ�ើងអំំព័�កាា�គឺំរាាមកំដែ�ងដែដូលិកំពុ័ងរឿកើត្តិ�ា�ដូលិ់ស់ំរឿឡងជ្យំទាំាស់់ ដែដូលិ រឿលិច់រឿឡើង កន�ង ��រឿទស់ 
ជាារឿ�ច់ើ�រឿ�ាទូទាំាំងត្តិំ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងរឿ�ះកិ� រឿ�ា�ា�ច់ំណុច់ខវះខាាត្តិមួ�ច់ំ�ួ�។
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ទ�មួ� ភាាគឺរឿ�ច់ើ�ពួ័ករឿគឺបាា���មូលិ�ិ�ំរឿ�ាក�មិត្តិជាាត្តិិ។ ច់ំណុច់រឿ�ះលិុ��ំបាាត្តិ់�ូវភាាព័ច់�មុះ
យ៉ាោាងស់មី��ដែ�� ដែដូលិ�ា� កន�ង��រឿទស់នៃ�ត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ ច់ំ�ួ� ស់�ុ� មិ�អាាច់ដែ�ងដែច់ក 
ភាាព័ខុស់�នា �វាាង �ទពិ័រឿសាា�រឿ�សងៗ ព័��នា ��ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ង��រឿទស់ដូូច់�នារឿនាាះ
រឿទ ដែដូលិរឿ�ះទំ�ងជាាខុស់�នាអាា�ស័់�រឿលិើជ្យ�ជាាត្តិិ សាាស់នាា ភាាសាា ទ�តាាំង �បាាក់ច់ំណូលិ �ិង
សាិា�ភាាព័កាា�ងាា�។ រឿស់ច់កិ�ស់រឿងខ� ទាំាំងរឿ�ះ អាាច់នាាំរឿ�ា �ក កាា� ស់�ាត្តិ�ួម�ិងសាាមញ្ញាានៃ� (ឬកងវះខាាត្តិ
នៃ�) រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងត្តិំ��់។ ��រឿទស់��មួ�ៗ រឿ�ា អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ គឺឺជាា កដែ�ែងដែដូលិ
�ា�ជាាតិ្តិសាាស់�៍ សាាស់នាា �ិងភាាសាាជាារឿ�ច់ើ� �ព័មទាំាំង��ិ�ទរឿស់ដូឋកិច់ិស់ងគមរឿ�សងៗព័��នា 
រឿ�ើ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�អាាច់�ា�លិកខណៈខុស់ដែ�ែក�នាយ៉ាោាងខាែាំង�វាាង��ិ�ទរឿ�សងៗ�នា
ទាំាំងរឿ�ះ។ �ា��រឿ�ាវិញឹ កាា��ូក�ួមស់�ុ�ថានាក់ជាាត្តិិជាាញឹឹកញាា�់រឿមើលិ�ំលិងភាាព័�ស់រឿដូៀង�នា �វាាង
�ុគឺគលិិកដែដូលិ�ស់់រឿ�ា កន�ង��រឿទស់ រឿ�សងៗព័��នា �ោុដែ�ិស់ិិត្តិកន�ងសាិា�ភាាព័នៃ���ិ�ទ�ស់រឿដូៀង�នា ដូូច់ជាា
អំនកដែដូលិ�ស់់រឿ�ាកន�ងដែ�នករឿ�សង នៃ��ពំ័ដែដូ��ួម ឬ អំនកដែដូលិ រឿ�វើកាា�កន�ងទ��កុង�ំៗជាារឿដូើម។

ទ�ព័�� ទាំាក់ទង�ឹងច់ំណុច់ខាាងរឿលិើរឿ�ះ ��ិ�ទ �រឿយ៉ាាបាា� ��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័ធ�ា� ក៏�ា� ភាាព័
ខុស់ដែ�ែក ព័��នាខាែាំង�ងដែដូ�។ រឿ�ាថានាក់ជាាត្តិិ ����រឿយ៉ាាបាា�កន�ងត្តិំ��់�ត្តិូវ�ីករាាលិ�ាលិពាាស់រឿព័ញឹ
វិសាាលិគឺម រឿ�ា��ា� កាា��ាក់កំ�ិ ត្តិ�ំ�ុត្តិ�ិងមិ��ា�លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ ដូូច់ជាា��រឿទស់
ឡាាវ�ិងរឿវៀត្តិណាាមរឿ�ា�ខាង �ព័មទាំាំង ��រឿទស់ ដែដូលិ�ា�  ���ដែដូលិរឿស់�ី�ិង��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យជាាង 
រឿទាំាះ��ជាាមិ���ងួ���ងួមក៏រឿ�ា� ដូូច់ជាា��រឿទស់�វ�លិ�ព័���ិងឥណូ�រឿណស់ុ�រឿ�ា�ខាងរឿទៀត្តិ (EIU, 
2020)។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះរឿ�ារឿទៀត្តិ រឿខត្តិិ �ដូឋ �ិង�កុងរឿ�សងៗ អាាច់�ត្តិូវបាា� �គឺ�់�គឺងខុស់�នា។ 
ឧទាំា��ណ៍ អំភិបាាលិកិច់ិ��ស់់ឥណូ�រឿណស់ុ�នៃ�រឿខត្តិិ Papua �ិងរឿខត្តិិ West Papua គឺឺ
�ា�លិកខណៈផ្ទាិាច់់កាា�ជាាងដែ�នករឿ�សងរឿទៀត្តិនៃ���រឿទស់ (Tapsell, 2015) រឿ�ើ��ដូឋរាាា��� 
(Rakhine State) ��ស់់ ម�យ៉ាោា�់�ោា �តូ្តិវស់ិិត្តិរឿ�កាាម កាា��ែាំរឿមើលិយ៉ាោាងត្តិឹងដែត្តិង �ិង�ងកាា��ឹត្តិ
��ិឹង យ៉ាោាង�ង�់�ង� រឿលិើ ច់លិនាា  ជាាងដែ�នក រឿ�សងរឿទៀត្តិ នៃ���រឿទស់ (Looi & Diamond, 2020)។ 
�ដែ�ិមព័�រឿ�ះរឿទៀត្តិ ជាាញឹឹកញាា�់�ា�ភាាព័ខុស់ដែ�ែក�នាខាែាំង �វាាង�ទព័ិរឿសាា���ស់់អំនក ដែដូលិរឿ�វើកាា�ឱ្យយ
សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិពាាក់ព័័�ធ�ដូឋ�ិង អំនក ដែដូលិ �ត្តិូវបាា� ជ្យួលិ រឿ�ា� អំងគកាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ដែដូលិមិ�ដែម�ជាា��ស់់�ដូឋឬ�ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយ។

ទ��� រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ�ទពិ័រឿសាា�កន�ងច់ំរឿណាាម�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ទំ�ង ជាា �ា�ភាាព័ខុស់ 
ដែ�ែកព័��នា កន�ងក�មិត្តិ �ំរឿ�ង រឿ�ាទូទាំាំងត្តិំ��់ រឿគឺក៏អាាច់រឿជ្យឿជាាក់បាា�ដែដូ�ថាា �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
�ា�ទស់ស�ៈ ខុស់ៗ�នា នៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ ជាារឿ�ឿ�ៗ វាាមិ��ត្តិូវបាា�រាា�់�ញ្ញាិ�លិ 
រឿ�ា�ស់�ាស់ស�៍រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់កលិ ដែដូលិភាាគឺរឿ�ច់ើ� អំ�ុវត្តិិ �ក�ខណូ នៃ�រឿស់�ីភាាព័ 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ិង លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ ដែដូលិ�ា���ភព័ រឿ�ាកន�ង ��ិ�ទ ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ 
រឿលាាកខាាងលិិច់ រឿនាាះរឿទ (Schneider, 2020, p. 18)។ ខណៈរឿព័លិដែដូលិរឿស់�ីភាាព័
សាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺជាា "ភាាសាាដែដូលិអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ដូឹងរឿ�ា�ស់ភាាវគឺត្តិិ" 
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(Doronila, 2000, p. xiv) វាាអាាច់�ា�អំត្តិិ�័�ខុស់ៗ�នាច់ំរឿពាាះម�ុស់សរឿ�ាកដែ�ែងរឿ�សងៗ
�នា។ ដូូរឿច់នះ សូ់ម �ី ពាាកយរឿ�ះខែ��វាា  "ដូំរឿណើ�ផ្ទាែាស់់ទ�" (Schneider, 2020, pp. 3435) វាា
�ា�សាា�ៈ សំ់ខាា�់ណាាស់់ កន�ងកាា�រឿចាាទសួ់� �ិង�ក�សាា� ព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិម�ុស់ស រឿ�សង�នា រឿ�ាកន�ង  
��ិយ៉ាាកាាស់ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�សងៗបាា��លិ់ព័� គំឺ�ិត្តិ រឿ�ះ។ ដូូរឿច់នះ កាា�សួ់�ស់ំណួ�រឿ�ះ រឿ�ាកាា�់ 
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�ា អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍ គឺឺជាា កាា�ចាាំបាាច់់។

↘ ២. 
ការស្វែវេរក្ខុរឿឿងរាាេវិនានា

�ា�កាា��សាាវ�ជាាវតិ្តិច់ត្តិួច់ ដែដូលិរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើកាា���ិយ៉ាា���ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ កាា�
�ួមច់ំដែណក នៃ� កាា�ស់ាង់មត្តិិ�ិងស់�ាស់ស�៍រឿ��ៀ�រឿ�ៀ�ខានាត្តិ�ំដូូច់ជាា "រឿស់�ីភាាព័សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�" 
��ស់់ អំងគភាាព័ "Freedom House" ដែដូលិជាាស់�ាស់ស�៍�ិ��ិ�ភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ា� 
�កុម��ឹកា �សាាវ�ជាាវ�ិងផ្ទាែាស់់�ិ��អំ�ិ�ជាាតិ្តិ (IREX) �ិងស់ូច់នាាក�ទាំាក់ទង�ឹងសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិង
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិរឿច់ញឹ �ា�រឿ�ា�វិ��សាា�ស់ិ ��រឿភទនៃ�លិទធិ ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ (V-Dem) 
ដែដូលិ�ា�ត្តិនៃមែមិ�អាាច់កាាត្តិ់នៃ�ែបាា�។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងណាា ក៏រឿ�ា� កាា�ស់ាង់មត្តិិ�ិងព័ិ�ា�វាា�ត្តិនៃមែ
ស់ំរឿ�ារឿ�ារឿលិើម�ុស់ស�ិងស់កមាភាាព័��ស់់ព័ួករឿគឺ (Bevir and Rhodes 2016, p. 22) 
រឿ�ើ�ត្តិួរឿលិខមិ��ា�អំត្តិិ�័�រឿ�ច់ើ�រឿទ លិុះ�តាាដែត្តិរឿគឺ �ងើ�់វាា  រឿ�ាកន�ង កាា���ិយ៉ាា� (ស់ូមរឿមើលិ 
Stone 2016)។ កាា���ិយ៉ាា� �ដែ�ិមរឿទៀត្តិ ចាាំបាាច់់ �ត្តិូវ�បាា�់ ព័� ទស់ស�ៈ ��ស់់ អំនកដែដូលិ�ស់់រឿ�ាកន�ង
ព័ិភព័រឿលាាក ដែដូលិស់�ាស់ស�៍�ិងកាា�ស់ាង់មត្តិិទាំាំងរឿ�ះដែស់វង�ក រឿដូើម �ី រឿ�វើកាា�ស់រឿងខ�។

កាា���ិយ៉ាា� �ា�សាា�ៈសំ់ខាា�់ ណាាស់់ កន�ងកាា� ដែកលិមែ កាា��លិ់ដូឹង ��ស់់រឿ�ើង អំំព័� ��ិយ៉ាាកាាស់ 
�រឿយ៉ាាបាា� ដ៏ូស់ា�គឺសាាាញឹ។ កាា��សាាវ�ជាាវដែ�� គុឺណវិស់័�ស់ុ�ជ្យរឿ��ាព័�មុ� �ិង កាា���ិយ៉ាា� 
��ស់់ ពួ័ករឿគឺ អំំព័� ��ិយ៉ាាកាាស់ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�  ដែ�នក�រឿយ៉ាាបាា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ បាា��ករឿ�ើញឹ
រឿ�ឿងរាាាវ ដែដូលិ ជាា �មាតាា មិ��តូ្តិវបាា� ចាា�់�ក រឿ�ា� ស់�ាស់ស�៍�ិង ច់ំ�ួ�ស់�ុ�ខានាត្តិ�ំរឿនាាះរឿទ។ 
ឧទាំា��ណ៍ កាា�សិ់កា��ស់់ Tapsell (2020) �ងាាាញឹថាា កាា�វិភាាគឺ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ក�មិត្តិ
�ោា�កូ�ិង "ទិ�ន�័��ំ" ដែដូលិ�តូ្តិវបាា� រឿ��ើ�បាាស់់ កាា�់ដែត្តិ រឿ�ច់ើ� រឿឡើង រឿ�ាកន�ង លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ 
រឿលាាកខាាងលិិច់ រឿដូើម �ី ស់ិកាព័�ត្តិួនាាទ�នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� ស់ងគមកន�ងវិស់័��រឿយ៉ាាបាា� គឺឺមិ�
ស់ម�ស់��ឹង កាា�សិ់កា ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�  ឌ័�ជ្យ��លិរឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ រឿ�ា�សាា�ដែត្តិកាា�រឿ��ើ
�បាាស់់រឿវទិកាាទំនាាក់ទំ�ង លិកខណៈ ឯកជ្យ�កាា�់ដែត្តិទូលិំទូលាា� រឿដូើម �ីរឿ�វើកាា� ផ្ទាែាស់់�ិ��ព័័ត៌្តិ�ា�
រឿ�ាវិញឹរឿ�ាមក។ រឿ�ាកន�ង កាា�សិ់កា មួ� រឿ�សងរឿទៀត្តិ ស់ិ�ព័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិង�រឿយ៉ាាបាា�រឿ�ារឿខត្តិ ិ
Papua �ាត់្តិ �ងាាាញឹ ឱ្យយរឿ�ើញឹ មិ��តឹ្តិមដែត្តិ រឿ��ាះថានាក់ នៃ� កាា�រាា�កាា�ណ៍ �ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំង 
�ងាាាញឹ�ញ្ញាា��ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�ដែដូលិសាិា�័�នាានាាកន�ងត្តិំ��់បាា�ជ្យួ���ទះ�ងដែដូ� (Tapsell, 2015)។ 
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កាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់ Nguyen-Thu (2018) ស់ិ�ព័�ទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ារឿវៀត្តិណាាម
�ងាាាញឹថាា វាា�ឹងជាា កំ�ុស់ មួ�កន�ងកាា��ិយ៉ាា�ថាា កាា��ឹត្តិ��ិឹងដែ�នក�រឿយ៉ាាបាា�គឺឺជាា�ញ្ញាា�ច់មីង 
ដែដូលិ�ីករាាលិ�ាលិដូលិ់ រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ ខណៈដែដូលិអំងគភាាព័��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ក៏ពិ័បាាករឿ�ាះ�សាា� ស់�ពា� ពាាណិជ្យាកមា �ិងកងវះកាា�រឿជ្យឿទុកច់ិត្តិិនៃ�សាាធាា�ណជ្យ�
�ងដែដូ�រឿនាាះ។ កាា�សិ់កា ទាំាំងរឿ�ះ �ងាាាញឹ រឿ�ើង មិ��ត្តិឹមដែត្តិ ភាាព័ខុស់�នាដែដូលិវិ��សាា�ស់ិដែ��គុឺណ
វិស់័� ចាា�់�កបាា��ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិ រឿ�ើង ក៏មិ�អាាច់ អំ�ុវត្តិិ កាា�ស់�ាត្តិ តាាមដែ�� ទស់ស�ៈ�ិងតាាមដែ�
��ទឹស់ិ�រឿ�ា�មិ�រឿ�ីស់រឿអំើង�ងដែដូ� ដែដូលិបាា��រឿងើើត្តិរឿឡើងរឿ�ាខាាងរឿ��ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ រឿ�ា�មិ� 
ព័ិចាា�ណាាថាា រឿត្តិើកាា�ស់�ាត្តិទាំាំងរឿនាាះពាាក់ព័័�ធ�ឹងត្តិំ��់ឬអំត្តិ់ �ិង ថាារឿត្តិើ វាា�គឺ�់��ា�់ រឿដូើម �ី ចាា�់�ក 
លិកខខណូ ជាាក់លាាក់ ��ស់់ វាាឬអំត្តិ់រឿនាាះរឿទ។ គឺរឿ��ាងដែ��គឺុណវិស់័�ទាំាំងរឿ�ះ�ងាាាញឹថាា �ា�ត្តិនៃមែ
កន�ងកាា�មិ�ច់ូលិរឿ�ាកន�ងវិស័់�រឿ�ះ រឿយ៉ាាងរឿ�ា រឿលិើ �ក�ខណូកំព័ូលិច់ុះរឿ�កាាមដែដូលិត្តិឹង�ឹុង។

ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� រឿ�ើងរឿ��ើ�បាាស់់វិ��សាា�ស់ិ�សាាវ�ជាាវមួ�ច់ំរឿពាាះស់ំណួ�នៃ� រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ �សព័វ�ា� 
រឿ�ាអាាសុ់�អាារឿគឺន�៍ កន�ងកិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង��ស់់រឿ�ើងកន�ងកាា�នាាំ�ករឿ�ឿងរាាាវ នៃ��ទព័ិរឿសាា�ផ្ទាាាល់ិ 
�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ ស់��ា�់ កាា�សិ់កា អំំព័� រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ រឿ�ើងអំ�ុវត្តិិ
កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់�ិង កាា�ស់�ាាស់  តាាមអំ�ឡាាញឹ ដែដូលិ�ា�
��ៈរឿព័លិព័�៤០នាាទ�រឿ�ា៣រឿ�ោាង រឿ�ា��ា� �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយច់ំ�ួ�៤៤នាាក់ 
—អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិងអំនក គូឺ��ូ�ភាាព័ �ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយ�ិង�ុគឺគលិិក�ែ�វកាា�— �ិងអំនកត្តិំណាាងនៃ�
អំងគភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ រឿ�ាទូទាំាំង៨��រឿទស់រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ រឿពាាលិគឺឺ��រឿទស់ កមព�ជាា 
ឥណូ�រឿណស់ុ� �ោារឿឡសុ់� ម�យ៉ាោា�់�ោា �វ�លិ�ព័�� សិ់ងា�ុ�ី នៃ� �ិងរឿវៀត្តិណាាម ចាា�់ព័�ដែខកកើ�ាដូលិ់
ដែខត្តិុលាា ឆ្នាំនាំ២០២១។ រឿ�ើងបាា�សួ់�អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងអំំព័��ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ពួ័ករឿគឺ
កន�ងកាា��លិិត្តិរឿ�ឿង �ិងស់ិលិីៈកមា �ញ្ញាា���ឈមដែដូលិព័ួករឿគឺជ្យួ���ទះកន�ងកាា�ងាា���ស់់ព័ួករឿគឺ �ិង
�រឿ�ៀ�ដែដូលិព័ួករឿគឺត្តិដែ�មត្តិ�មង់ �ញ្ញាា���ឈមទាំាំងរឿនាាះ។ រឿ�ាច់ំណុច់រឿ�សង�នានៃ�កាា�ស់�ានាា��ស់់
រឿ�ើង រឿ�ើងបាា� រឿលិើករឿឡើង �ូវសំ់ណួ� ដែ���ងាគា�់នាានាា៖ "រឿត្តិើរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ា��័�
យ៉ាោាងដូូច់រឿមិច់ រឿ�ើ��ា��ូ�រាាងយ៉ាោាងណាាច់ំរឿពាាះអំនក?"

កាា�ស់ិការឿ�ះ�ករឿ�ើញឹ រឿ�ើ�ស់ងើត្តិ់�ង�់ថាា ឧ�ស់គឺគច់ំរឿពាាះ រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ួស់ព័� កាា�
ចាាត្តិ់វិធាា�កាា� ជាាសាា�ធាា�ណៈ�ិងកាា�ចាា�់ខែ��រឿ�ា���ឋាភិបាាលិអំ�ិភាាព័។ អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ ��ស់់
រឿ�ើង បាា�រឿ�ៀ�រាា�់ អំំព័� ឧ�ស់គឺគ ដែដូលិ ទាំាក់ទង�ឹង អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ�ិងវ�ី�ម៌��ស់់ពួ័ករឿគឺ កងវះលិទធភាាព័
ទទួលិបាា�ទិ�ន�័� កងវះកាា�កាា�ពាា���ភព័ �ិងភាាព័លិំបាាកដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�។ ព័ួករឿគឺ ជាារឿ�ច់ើ�បាា� 
ស់ងើត់្តិ�ង�់រឿលិើសាា�ៈស់ំខាា�់ នៃ�កាា�ឈ�រឿ�ាកន�ងសាាមគឺគ�ភាាព័ ជាាមួ��ឹង  �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
រឿ�ាកន�ង ��ិយ៉ាាកាាស់ �រឿយ៉ាាបាា�អំ�ិភាាព័។ �ញ្ញាា� ទាំាំងរឿ�ះនាាំឱ្យយ �ា�កាា� រឿចាាទជាា ស់ំណួ�អំំព័�កាា��ស់់រាា�
�ា�ជ្យ�វិត្តិនៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយរឿ�ាកន�ងត្តិំ��់។ រឿ�ើងស់ងើត់្តិ�ង�់ថាា �ញ្ញាា�ទាំាំងរឿ�ះ គឺឺ�ា�
ព័ិត្តិ�បាាកដូ ដូូច់�នា�ឹងកាា��ា�ស់ងើត្តិ់ជាាសាាធាា�ណៈ�ិងអំំរឿព័ើ�ិងា រឿលិើ�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូ� 
រឿ�ើ�ទាំាំងរឿ�ះគឺឺជាាទិដូឋភាាព័ស់ំខាា�់ៗដែដូលិ�ោះពាាលិ់ដូលិ់រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់។ 
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រឿ�ើង មិ��ា� រឿច់ត្តិនាា  អំះអាាងថាា កាា�ស់ិកា��ស់់រឿ�ើងត្តិំណាាង ឱ្យយ ទិដូឋភាាព័ទាំាំងមូលិរឿនាាះរឿទ �ោុដែ�ិ វាា
�ងាាាញឹថាា  ឧ�ស់គឺគ ច់ំរឿពាាះ រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ �ត្តិូវបាា��ងាាាញឹ  រឿ�ាត្តិិច់ត្តិួច់ជាាង កើ�បាា�មា 
�ិងរឿស់ច់កិ��បាាថានា ��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាារឿ�ច់ើ�រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់។

↘ ៣. 
បរិបទ

�ាា�កាា��សាាវ�ជាាវស់ងគមណាាមួ�ដែដូលិមិ��ា�ត្តិនៃមែរឿនាាះរឿទ រឿ�ើ�រឿ�ើងក៏មិ�រឿជ្យឿថាា ព័ួករឿគឺ គឺួ�ដែត្តិ 
ខិត្តិខំ រឿដូើម �ី រឿ�ាលិ�ំណងដែ��រឿ�ះដែដូ�។ រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា កាា��សាាវ�ជាាវ ជាាពិ័រឿស់ស់ អំំព័� 
ស់�គឺម�៍ ដែដូលិ មិ�ស់ូវ �ា�រឿគឺឱ្យយត្តិនៃមែ �ា�ភាាព័លិំបាាក �ិង�ត្តិូវរឿគឺជ្យិះជាា�់ គឺួ�ដែត្តិ�ត្តិូវបាា� �ិល់ិ
ស់ិទធិអំំណាាច់ស់��ា�់ អំនកច់ូលិ�ួម។ កាា�សិ់ការឿ�ះជាាដែ�នកមួ�នៃ�គឺរឿ��ាងកាា�់ដែត្តិទូលិំទូលាា� ដែដូលិ
�ា�រឿ�ាលិ�ំណងជ្យំ�ុញឹ �ណាាាញឹ កាា �់ដែត្តិ ទូលិំទូលាា� �ិងកាា�ច់ូលិ�ួម កន�ងច់ំរឿណាាម �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ រឿ�ា អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍។ ដូូរឿច់នះ រឿ�ាលិ�ំណងនៃ�កាា�ស់ិការឿ�ះរឿលិើស់ព័�កាា�ដែស់វង�ក
�ទព័ិរឿសាា���ស់់�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�  ឯករាាជ្យយរឿ�ាកន�ងត្តិំ��់។ វាាក៏ជាាកាា�ោុ��ោង �រឿងើើត្តិ�ុទធ
សាា�សិ់  ជួ្យ� �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ  រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ កន�ងកាា� រឿ�ាះ�សាា� �ិងទ�់ទលិ់រឿ�ា
�ឹង �ញ្ញាា���ឈម នៃ� កាា�ងាា� រឿ�កាាម លិកខខណូ — មិ�ថាា �រឿយ៉ាាបាា� ស់ងគម ឬវ�ី�ម៌ — ដែដូលិ
�ា�អំ�ិភាាព័ច់ំរឿពាាះពួ័ករឿគឺ។ រឿ�ាលិ�ំណងរឿ�ះ�ញ្ញាិ�លិរឿ�ាកន�ងកាា�ស់រឿ�មច់ច់ិត្តិិ��ស់់រឿ�ើងរឿដូើម �ីរឿ��ើ
វិ��សាា�សិ់ ចូ់លិ�ួម ដែដូលិ អំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយ អំនកចូ់លិ�ួម �សាាវ�ជាាវរឿ�វើអំ�ិ�កមា�ិងផ្ទាែាស់់�ិ��ច់ំរឿណះដូឹង�ិង
រឿ�ឿងរាាាវរឿ�ាវិញឹរឿ�ាមក។ 

វិ��សាា�សិ់ចូ់លិ�ួម��ស់់រឿ�ើង�ា��័�ថាា រឿ�ើងចាាត្តិ់ទុកម�ុស់សដែដូលិរឿ�ើងស់�ាាស់ថាាជាា 
"អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ" ជាាជាាង "��ធាា��ទ �សាាវ�ជាាវ"។ រឿ�ើងអំងគ��ជាាមួ��នា រឿ�ើ�សួ់� 
ក៏ដូូច់ជាា រឿស់នើសំុ់ ដូំ�ូនាាា� ��ស់់ពួ័ករឿគឺ អំំព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិរឿ�ើងអាាច់�ាំ�ទព័ួករឿគឺបាា�។ កាា�ទទួលិ�ក 
ត្តិំដែណង រឿ�ះ មិ��ា��័�ថាា ជាាកាា�ទុកស់មត្តិិភាាព័��ស់់រឿ�ើងរឿ�ា�ខាង រឿដូើម �ី គឺិត្តិឱ្យយ បាា�ច់ាស់់ 
អំំព័� �ញ្ញាា� ដែដូលិបាា� រឿលិើករឿឡើង កន�ងកំលិុងរឿព័លិព័ិភាាកា��ស់់រឿ�ើងរឿនាាះរឿទ។ �ា��រឿ�ាវិញឹ រឿ�ើង
ព័ោយ៉ាាម គឺិត្តិ �ួម�នា ជាាមួ��ឹង អំនកច់ូលិ�ួម��ស់់រឿ�ើង ជំ្យ�ួស់ឱ្យយអាាជាំា�ុកាាលិនៃ�ដូំរឿណាាះ�សាា� 
រឿ�ាលិកាា�ណ៍ ឬកមាវិ�� ព័�រឿលិើ ច់ុះរឿ�កាាម។ 

រឿ�ើងចាាត្តិ់ទុកខែ��រឿ�ើងជាាដែ�នកមួ�នៃ�ស់�គឺម�៍��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ ជាា
រឿ�ឿ�ៗ រឿ�ើងព័ឹងដែ�ែករឿលិើ�ណាាាញឹ��ស់់រឿ�ើងដែដូលិបាា��រឿងើើត្តិរឿឡើងរឿដូើម �ីអំ�ុវត្តិិកាា��សាាវ�ជាាវ
រឿ�ះ។ រឿ�ះ�ា��័�ថាា រឿ�ើងបាា�ស់�ាាស់�ិងព័ិភាាកាជាាមួ��ឹងមិត្តិិភកិិ�ិងស់�កាា�ី��ស់់
រឿ�ើងផ្ទាាាល់ិ ដែដូលិ ពួ័ករឿ�ើង �ា�ទំនាាក់ទំ�ងយ៉ាោាងជ្យិត្តិស់និទធជាាមួ� ស់ូម �ីដែត្តិ មុ�រឿព័លិ �រឿងើើត្តិ គឺំ�ិត្តិ 
នៃ�គឺរឿ��ាង�សាាវ�ជាាវ រឿ�ះក៏រឿ�ា�។   រឿទាំាះ�� ព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិ រឿ�ើង�ើល់ិ រឿ�ាកន�ង�បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះ 
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�ា�រឿ�ាលិ�ំណង កន�ង�័�ថាា វាាដែ�ែករឿលិើ�ទព័ិរឿសាា���ស់់អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង
ក៏រឿ�ា� �ទព័ិរឿសាា� ផ្ទាាាល់ិ ��ស់់រឿ�ើង រឿ�វើកាា��ិងរឿ�ាះ�សាា��ញ្ញាា�ដែដូលិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាអាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍��ឈម �ា�ឥទធិព័លិ រឿលិើ �រឿ�ៀ� ដែដូលិរឿ�ើង�ល់ិច់ិត្តិិ�ិងអាា�មាណ៍ ��ស់់  អំនកច់ូលិ�ួមកន�ង
កាា��សាាវ�ជាាវ រឿ�ះដែដូ�។  យ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា�  រឿ�ើងចាាត់្តិទុកថាារឿ�ះជាាច់ំណុច់ខាែាំងជាាជាាងចាាត្តិ់ទុកថាា
វាាជាាដែដូ�កំណត្តិ់ រឿ�ា�សាា� វាាបាា�ជួ្យ�រឿ�ើងមិ��ត្តិឹមដែត្តិ�ងាាាញឹ ខែ��រឿ�ើងរឿ�ាកន�ងកាា���ិយ៉ាា� 
ដែដូលិ បាា� ដែច់ក�ំដែលិក រឿ�ា�អំនកច់ូលិ�ួម ��ស់់រឿ�ើង�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំង �ិលិ់ ត្តិនៃមែ ដូល់ិគឺរឿ��ាង
រឿ�ះ រឿលិើស់ព័� រឿ�ាលិរឿ�ា  �ិល់ិកាា�ព័�យលិ់ជាាក់ដែស់ិងរឿទៀត្តិ�ង។

↘ ៥.
ដែេនិកំ្ខុណត់នៃេការ ស្រាេេវិជ្រាេេវិ

រឿ�ើងទទួលិសាគាល់ិថាា វិ��សាា�សិ់រឿឈវង�ល់ិ ��ស់់រឿ�ើង�ា�ដែដូ�កំណត្តិ់��ស់់វាា។ ទ�មួ� រឿទាំាះ��
រឿ�ើង �ា��ំណង នាាំ�ក មក �ូវវិ�ា�ត្តិ នៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ដែដូលិ
ជាារឿ�ឿ�ៗ�ត្តិូវបាា�គូឺស់�ញ្ញាា�ក់ រឿ�ាកន�ង កាា�ស់ិកា �ទង់�ទាំា��ំកើ� រឿ�ើងមិ�រឿ�វើកាា�អំះអាាងថាា ជាា
ត្តិំណាាងនៃ�ស់ិិតិ្តិឬ�ា�លិកខណៈទូលំិទូលាា�រឿ�ាកន�ងវិ�ា�ត្តិ ឬ�ញ្ញាា�ដែដូលិរឿ�ើងពិ័ភាាការឿនាាះរឿទ។ 
��ៈរឿព័លិជាាក់លាាក់ដែដូលិបាា�កំណត្តិ់ �ិងកាា��សព័វ�ា� ��ស់់រឿ�ើង បាា��ណាាាលិឱ្យយ ច់ំ�ួ�ម�ុស់ស
�ិង��រឿទស់�ា�កំណត្តិ់ដែដូលិរឿ�ើងអាាច់�ញ្ញាិ�លិកន�ង�បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ។ រឿ�ើងមិ�អាាច់ ស់�ាាស់ 
�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មកព័���រឿទស់�ព័ុ�រឿណ ឡាាវ ឬទ�ម័�បាា�រឿទ រឿ�ើ�ខណៈរឿព័លិ ដែដូលិ 
រឿ�ើងអាាច់�ិយ៉ាា�រឿ�ាកាា�់អំនកច់ូលិ�ួមមកព័���រឿទស់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ច់ំ�ួ��បាាំ��រឿ�សងរឿទៀត្តិ រឿ�ើង
ទទួលិសាគាលិ់ថាា ចំ់�ួ� �ុគឺគលិ ដែដូលិរឿ�ើងស់�ាាស់�ា�កំណត្តិ់ ក៏ដូូច់ជាាអំស់មត្តិិភាាព័��ស់់រឿ�ើងកន�ង
ដូំរឿណើ�កាា��ស់រឿងើត្តិរឿ�ា�ឹងកដែ�ែង រឿ�ា�សាា�ដែត្តិកាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ រាារាាំងរឿ�ើង
មិ�ឱ្យយអំះអាាងកន�ងភាាព័ជាា ត្តិំណាាង រឿព័ញឹរឿលិញឹ រឿ�ារឿលិើ ភាាព័�បាាកដូ��ជាា ដូ៏ស់ា�គឺសាាាញឹ "រឿ�ាកដែ�ែង
រឿ�វើកាា�ងាា�ជាាក់ដែស់ើង” រឿឡើ�។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះ �រឿ�ៀ�ទំនាាក់ទំ�ង តាាមអំ�ឡាាញឹដែដូលិរឿ�ើងបាា�រឿ��ើ 
ទំ�ង ជាា�ោះពាាលិ់ដូលិ់អំវ� ដែដូលិអំនក ចូ់លិ �ួម�ា���ាៈ�រឿញ្ញាិញឹ ជាាព័ិរឿស់ស់ កន�ង��ៈរឿព័លិ កំណត្តិ់ដែដូលិ
អំនកច់ូលិ�ួមអាាច់�ា� ភាាព័ងាា� �សួ់លិស់�ានាា តាាម��ៈ កមាវិ�� ��ជ្យុំ តាាម វីរឿដូអំូ អំ�ឡាាញឹ។

រឿ��ាព័�ឧ�ស់គឺគដែ�នករឿ�ៀ�គឺរឿ��ាង�ិងរឿព័លិរឿវលាា រឿ�ើងស់ងស័�ថាា កតាិាជាារឿ�ច់ើ�បាា��ួមច់ំដែណកដូលិ់
កាា��សព័វ�ា��ា�ក�មិត្តិ��ស់់រឿ�ើង។ ឧ�ស់គឺគខែះ�ងើរឿឡើងរឿ�ា�សាា�ដែត្តិកាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺ 
កូវីដូ-១៩។ អំស់មត្តិិភាាព័ កន�ងកាា�ជួ្យ�អំនកច់ូលិ�ួមដែដូលិ�ា�ស់កាិា�ុព័លិរឿ�ា�ផ្ទាាាល់ិដែដូលិ�ងខំរឿ�ើង
ឱ្យយ ព័ឹងដែ�ែករឿលិើអំូ�ដែមលិ�ិង រឿវទិកាា ��ជ្យុំ តាាម វីរឿដូអំូ អំ�ឡាាញឹ ជាាឧ�ស់គឺគដូលិ់កាា��រឿងើើត្តិទំនាាក់ទំ�ង
ជាាមួ��ឹងម�ុស់សដែដូលិរឿ�ើងមិ�ធាែា�់ជ្យួ�ព័�មុ�មក។ រឿ�ើង�ល់ិថាា ជាាទូរឿ�ាម�ុស់ស�ា�កាា�
សាាាក់រឿស់ាើ�កន�ងកាា��បាា�ស័់�ទាំាក់ទង�ិងដែច់ក�ំដែលិកព័័ត៌្តិ�ា�លិមែិត្តិ អំំព័� ជ្យ�វិត្តិ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ ជាាមួ��ឹង
ម�ុស់សដែដូលិព័ួករឿគឺមិ�ធាែា�់សាគាល់ិ រឿ�ើ�កាា�បាាត្តិ់�ង់ទំនាាក់ទំ�ងផ្ទាាាល់ិ ដែដូលិ�ងើ រឿឡើងរឿ�ា� កាា�
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�ីករាាលិ�ាលិ នៃ�ជ្យំងឺរឿ�ះ អាាច់�ណាាាលិឱ្យយភាាព័សាាាក់រឿស់ាើ�រឿ�ះកាា�់ដែត្តិខាែាំងរឿឡើង។ កាា��ព័ួ�បាា�មា អំំព័� 
ស់ុវត្តិិិភាាព័ ក៏អាាច់ជាា ដែ�នកមួ�រឿ�ាកន�ងកាា�ស់រឿ�មច់ច់ិត្តិិ��ស់់ម�ុស់សដែដូលិមិ� ច់ូលិ�ួមកន�ងកាា��សាាវ�ជាាវ
រឿ�ះ ដែដូលិរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទ មួ� ដែដូលិ ងាា��ងើកាា��ោះពាាលិ់ដែ�នក�រឿយ៉ាាបាា� ជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ាកន�ង
��រឿទស់មួ�ច់ំ�ួ�។ កាា�ផ្ទាែាស់់�ិ�� រឿ�ាកាា�់ �ណាាាញឹ ទំនាាក់ទំ�ង តាាមអំ�ឡាាញឹក៏អាាច់�ោះពាាលិ់ដូលិ់
ភាាព័រឿ�ឿ��ត្តិ់��ស់់ម�ុស់ស រឿ�ើ�ក៏ដូូច់ជាាកាា�សាាាក់រឿស់ាើ� កន�ងកាា �រឿ�ែើ�ត្តិ��ិង�លិ់�ព័ម�ើល់ិ
ស់�ាាស់�៍�ងដែដូ�។

ភាាព័ពាាក់ព័័�ធនៃ�កាា�កំណត្តិ់ដំូ�ូងរឿ�ះគឺឺថាា រឿ�ើងមិ�បាា�អំះអាាងថាាបាា�អំ�ុវត្តិិកាា�រឿ��ៀ�រឿ�ៀ�តាាម
��រឿទស់ ឬ កាា�វិភាាគឺ ដ៏ូទូលំិទូលាា� នៃ�ទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍រឿនាាះរឿទ។ រឿ�ើង
ក៏មិ�បាា�អំះអាាងថាាបាា��ិលិ់កាា�សិ់កាដូ៏ស់ុ�ជ្យរឿ��ារឿ�ារឿលិើព័ួករឿគឺមួ�ច់ំ�ួ�ដែដូ�។�ា��រឿ�ាវិញឹ រឿ�ើង
រឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើវិ�ា�ត្តិ—ភាាព័ស់ា�គឺសាាាញឹ—រឿដូើម �ី�ងាាាញឹថាា កាា��លិ់ដូឹង ជាា�ួម ��ស់់រឿ�ើង អំំព័� រឿស់�ីភាាព័ 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� កន�ងត្តិំ��់អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍គឺួ�ដែត្តិ�ត្តិូវព័�ង�ក�ដែ�ិម។ លិទធ�លិនៃ�កាា��សាាវ�ជាាវ 
��ស់់រឿ�ើង �ឹង�បាា�់ ដូល់ិ គឺរឿ��ាង នៃ�កាា��សាាវ�ជាាវនាារឿព័លិអំនាាគឺត្តិ��ស់់រឿ�ើងអំំព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ
�សព័វ�ា��ិងលិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ រឿ�ាកន�ង ត្តិំ��់ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ 

ទ�ព័�� កាា��សាាវ�ជាាវរឿ�ះបាា��ករឿឡករឿមើលិជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ារឿលិើ�ទព័ិរឿសាា���ស់់�ុគឺគលិិកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�
ឯករាាជ្យយ ដែដូលិ រឿ�ើងកំណត្តិ់ថាាជាាអំនកដែដូលិរឿ�វើកាា�កន�ងអំងគភាាព័�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយឬរឿ��ា�ក�ខណូ 
មិ�ដែម� ជាា អំងគភាាព័ �សព័វ�ា� រឿ�កាាម កាា��គឺ�់�គឺង��ស់់�ដូឋរឿនាាះរឿទ។ ដូូរឿច់នះ�បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ
មិ�រាា�កាា�ណ៍អំំព័�កាា���ឈម ដែដូលិ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�គឺ�់�គឺងរឿ�ា��ដូឋ��ឈម
ឬ�រឿ�ៀ�ដែដូលិព័ួករឿគឺរឿ�ាះ�សាា�កាា���ឈមទាំាំងរឿ�ះរឿនាាះរឿទ។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងរឿ�ះកិ� ��កាា�រឿ�ះ
មិ��ត្តិូវ�ករឿ�ា�ក�សាា�ថាា�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិស់ិិត្តិរឿ�កាាមកាា��គឺ�់�គឺង ��ស់់ �ដូឋមិ�
��ឈមកាា�លិំបាាករឿនាាះរឿទ។
 
ទ��� រឿ�ា�សាា�កាា�សិ់ការឿ�ះរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើ�ទព័ិរឿសាា��ស់់រឿ�ា��ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ 
រឿ�ើងមិ�បាា� វិភាាគឺខែឹមសាា�ដែដូលិបាា�រឿបាាះព័ុមព�ា� រឿ�ា�អំនកច់ូលិ�ួម��ស់់រឿ�ើងរឿឡើ�។ កន�ង
ដែ�នក មួ�ច់ំ�ួ� នៃ��បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ រឿ�ើងបាា�រឿ�ៀ�រាា�់�ត្តិួស់ៗអំំព័��ញ្ញាា�ពាាក់ព័័�ធ�ឹងកាា��លិិត្តិ
ខែឹមសាា� �ិងកាា�រឿបាាះពុ័មព�ា� រឿ�ពាាះថាាព័ួកវាាអាាច់ពាាក់ព័័�ធ�ឹងកាា�លិំបាាកដែដូលិ��ឈម��ស់់  
អំនកច់ូលិ�ួម កន�ងកាា� �សាាវ�ជាាវរឿ�ះ �ោុដែ�ិរឿ�ើងមិ�វិភាាគឺច់ំណុច់ទាំាំងរឿ�ះស់ុ�ជ្យរឿ��ារឿនាាះរឿទ។

រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងរឿ�ះកិ� រឿ�ើងស់ងឹឹមថាា កាា���ិយ៉ាា�ដែដូលិរឿ�ើង �ាក់�ញ្ញាិ�លិ រឿ�ាកន�ងកាា�ស់ិការឿ�ះ 
�ួមច់ំដែណក ដូលិ់កាា�ពិ័ភាាកា អំំព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ រឿ�ើ��ត្តិួស់�តាា��ែ�វ 
ស់��ា�់ កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង នាារឿព័លិអំនាាគឺត្តិ កន�ងកាា���មូលិ �ិង �រឿងើើ� កាា��ាំ�ទ ដូលិ់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� កន�ងត្តិំ��់។
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↘ ៥.
ការពីិចារណាខាងសី័លធិម៌

អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា�សិ់កា�សាាវ�ជាាវរឿ�ះភាាគឺរឿ�ច់ើ��ស់់រឿ�ា�ិងរឿ�វើកាា� រឿ�ារឿ�កាាម សាិា�ភាាព័ ដែដូលិ 
រឿព័លិខែះ គឺំរាាមកំដែ�ង ដូលិ់អាា�ុជ្យ�វិត្តិ�ិង��ក�រឿ�ា�រឿ��ាះថានាក់។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� រឿទើ�រឿ�ើង
បាា� ចាាត់្តិវិធាា�កាា� ��ុង���័ត្តិន រឿដូើម �ីធាានាាថាា មិ��ា�ព័័ត្តិ៌�ា�ណាាមួ�ដែដូលិ�ួម�ញ្ញាិ�លិកន�ង
�បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ អាាច់�តូ្តិវ រឿគឺ រឿ��ើ តាាម�ា� �ក �ុគឺគលិ អំនកច់ូលិ�ួម ណាា�នាក់រឿ�ើញឹ រឿ�ា�មិ��ា�កាា�
�ល់ិ�ស់�ព័�រឿគឺរឿនាាះរឿទ។ រឿ�ើងមិ�បាា� រឿបាាះព័ុមព�ា� រឿឈាាាះ�ុគឺគលិ  អំនកច់ូលិ�ួមណាា�នាក់ រឿ�ើ�
រឿ�ើង��ា�់ រឿលិើករឿឡើង �ូវរឿឈាាាះ ��ស់់��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ផ្ទាាាល់ិ រឿ�ា��ា� កាា��លិ់�ស់� ព័�តំ្តិណាាង
��ស់់រឿគឺ�ោុរឿណាះាះ។ រឿ�ើងក៏បាា�ដូករឿច់ញឹ �ូវព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិអាាច់ ស់�គាល់ិខែ�� បាា�ព័� �គឺ�់ ស់�មង់ 
ពាាកយស់មើ� �ិង រឿស់ច់កិ�ដែ�ែងកាា�ណ៍ ស់រឿងខ�ទាំាំងអំស់់ រឿលិើកដែលិងដែត្តិ កន�ងក�ណ� រឿព័លិដែដូលិរឿ�ើង ទទួលិ
បាា� កាា��ល់ិ�ស់�ព័�អំនកច់ូលិ�ួមកន�ង កាា��ាក់�ញ្ញាិ�លិ �ោុរឿណាះាះ។ 

រឿទាំាះ��ព័័ត្តិ៌�ា�ខែះ មិ�អាាច់�ិលិ់�ា��ត្តិលិ�់រឿ�ា�ុគឺគលិជាាអំនកច់ូលិ�ួមក៏រឿ�ា� កាា��រឿញ្ញាិញឹ វាាមក អាាច់
�ឹង �ងើឱ្យយ �ា�រឿ��ាះថានាក់  ច់ំរឿពាាះ�កុមដែដូលិបាា�ព័ិភាាកាកន�ងកាា�ស់ិការឿ�ះ។ កាា��សាាវ�ជាាវ ណាាមួ� 
ដែដូលិរាា�កាា�ណ៍ អំំព័��កុមឬស់�គឺម�៍មិ�ស់ូវ�ា�កាា�ឱ្យយត្តិនៃមែ �ា�ស់កាិា�ុព័លិ �រឿងើើ� ភាាព័ងាា�
�ងរឿ��ាះ ��ស់់ព័ួករឿគឺ រឿ�ើ�កាា��ងាាាញឹ �ុទធសាា�ស់ិនៃ�កាា��ស់់រាា��ា� ជ្យ�វិត្តិ ជាាក់លាាក់ មួ�ច់ំ�ួ� ដែដូលិ
អាាច់�ឹង ដូឹកនាាំ ឱ្យយ�ា� កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង កន�ង�ំណង មិ�លិែដែស់វង�កច់ំណុច់រឿខា�កន�ង�ុទធសាា�ស់ិ
ទាំាំងរឿ�ះ (Schaffer, 2016, pp. 94-95)។ មោោងរឿទៀត្តិ ព័័ត្តិ៌�ា� ដែដូលិច់ុះ�ា� កន�ង ��រឿភទ 
នៃ�កាា��សាាវ�ជាាវ ទាំាំងរឿ�ះ �ា�ស់កាិា�ុព័លិ ដែដូលិថាា ��ឋាភិបាាលិ ឬ �កុមអំ�ិភាាព័ �កវាា រឿ�ារឿ��ើ រឿដូើមី�
សាគាលិ់��ត្តិិ�ត្តិិិកាា��ិងកាា�ងាា���ស់់ ស់�គឺម�៍ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿដូើមី�អាាច់�ឹង  រឿ�វើ  កាា��ង្គ្រាងាើា� 
កាា�់ដែត្តិ ខាែាំង ដែ�មរឿទៀត្តិ។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� រឿទើ�រឿ�ើងមិ�បាា� �ញ្ញាិ�លិ ព័័ត្តិ៌�ា� ដែដូលិរឿ�ើង រឿជ្យឿជាាក់ថាា
អាាច់នាាំមក �ូវរឿ��ាះថានាក់ជាាង លិទធ�លិលិែៗរឿនាាះរឿទ ដូូច់ជាា ព័័ត្តិ៌�ា� លិមែិត្តិ អំំព័��ុទធសាា�ស់ិ ស់ុវត្តិិិភាាព័
��ស់់រឿគឺឬភាាព័ទ�់រឿខា�។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� រឿ�ើងទទួលិសាគាលិ់ថាា កាា�រឿបាាះព័ុមព�ា�
ណាាមួ� អំំព័�កាា�ងាា� ដែដូលិ�ា�  កាា� ��ឈម �ិងរឿ��ាះថានាក់ អាាច់ �ករឿ�ារឿ��ើ រឿ�ា�ភាាគឺ�ណាាមួ� កន�ង
រឿ�ាលិ�ំណង មិ�លិែ។ អំស់់ជាា រឿ�ច់ើ� ទស់វត្តិស�៍មករឿ�ើ� ��ឋាភិបាាលិផ្ទាិាច់់កាា�ឬអំនកដែដូលិ�ា�ទំរឿនាា�
ខាាង�គឺ�់�គឺងអំំណាាច់ផ្ទាិាច់់កាា� បាា� ស់ិកា អំំព័��ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍��ស់់�កុម�ិងស់កមាជ្យ���ឆ្នាំាំង រឿដូើមី�
�រឿងើើត្តិមរឿ�ោបាា�កាា�់ដែត្តិ�ា���ស់ិទធភាាព័ កន�ង កាា� �ង្គ្រាងាើា� ព័ួករឿគឺ។ កន�ងនាាមជាាអំនក�សាាវ�ជាាវ រឿ�ើង
មិ�អាាច់�គឺ�់�គឺង�រឿ�ៀ�ដែដូលិកាា�រឿបាាះព័ុមព�ា� ��ស់់រឿ�ើង�ត្តិូវបាា� រឿ��ើ រឿ�ា�អំនកដែដូលិអាា�វាារឿនាាះ
រឿទ �ោុដែ�ិរឿ�ើងព័ោយ៉ាាមរឿឈវង�លិ់អំំព័�លិទធ�លិអំវិជ្យា�ា� ដែដូលិអាាច់រឿកើត្តិ�ា� ព័�ព័័ត្តិ៌�ា�ដែដូលិរឿ�ើង
បាា�ច់ង�កង។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� កន�ងដែ�នកដែដូលិ�ងាាាញឹ ព័�ភាាព័ងាា��ងរឿ��ាះ មួ�ច់ំ�ួ� ��ស់់ អំនកច់ូលិ�ួម 
��ស់់រឿ�ើងឬស់�គឺម�៍��ស់់ព័ួករឿគឺ រឿ�ើងរឿ�វើកាា�កត្តិ់ច់ំណាាំ អំំព័��លិ�ោះពាាលិ់ ដែដូលិអាាច់រឿកើត្តិ�ា� ដូលិ់ 
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ព័ួករឿគឺ។ រឿ�ើងស់ងឹឹមថាា តាាម��ៈកាា��ងាាាញឹ�រឿ�ៀ� ដែដូលិ��ឋាភិបាាលិអំ�ិភាាព័ អាាច់រឿ��ើ�បាាស់់ព័័ត្តិ៌�ា� 
ជាាក់លាាក់មួ� ច់ំ�ួ� ��ឆ្នាំាំង�ឹង�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ើងអាាច់ព័�ងឹងសាាមគឺគ�ភាាព័ ជាា��ិ�នាាា�់ 
កន�ងច់ំរឿណាាម �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។

↘ ៦.
ការស្រាេេវិជ្រាេេវិអំំពីីសេេរីភាពីប្រេព័ីនិធផ្េសពីវផ្េសាយ

នៅអាសីី័អាគ្នេេេយ៍

កាារប្រើ�វងយល់កាារប្រ��មិ ភាាព័ធន់ិ និិងប្រើសចូកតីប្រ�ាថ្នាាា

កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ងណាាមួ�កន�ងកាា�ព័�យលិ់អំំព័�ទិដូឋភាាព័ខុស់ដែ�ែកព័��នានៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
�ត្តិូវដែត្តិចាា�់រឿ�ិើមរឿ�ា�សំ់ណួ�ថាា រឿត្តិើរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺជាាអំវ� ឱ្យយ�បាាកដូរឿ�ា? អំនក�ា�
ច់ំរឿណះដូឹងរឿ��ា�ជ្យះនាានាា បាា��រឿងើើត្តិ�ិ�ម�័�ជាារឿ�ច់ើ��ព័មទាំាំងរឿស់ច់កិ��បាាថានាច់ង់បាា�រឿស់�ីភាាព័
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ ច់ំរឿពាាះរឿលាាក McQuail (2003, p. 170) រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ស់ំរឿ�ារឿលិើសិ់ទធិ��ស់់�ុគឺគលិ�នាក់កន�ងកាា��រឿងើើត្តិ រឿបាាះព័មព�ា� �ិងដែច់កចាា�ព័័ត្តិ៌�ា��ិងគឺំ�ិត្តិ 
រឿ�ា�មិ��ា�កាា�ព័ិ�ិត្តិយពិ័ច័់�ឬកាា�គឺំរាាមកំដែ�ង�ាក់ព័ិ�័�នាានាា។ រឿលាាករឿពាាលិ រឿទៀត្តិ ថាា 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺួ�ដែត្តិ�ា�ឯករាាជ្យយព័�ឥទធិព័លិខាាងរឿ��ា ជាាព័ិរឿស់ស់ព័���ឋាភិបាាលិ។ ច់ំរឿពាាះរឿលាាក 
Graber (1986, p. 258) ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿស់�ីមួ� គួឺ�ដែត្តិ�ែ�ះ�ញ្ញាិ�ំង ព័�គឺំ�ិត្តិច់�មុះ ��ស់់ ស់ងគម 
មិ��ត្តិូវ សិិ់ត្តិរឿ�កាាម កាា��ា�ស់ងើត្តិ់ ��ស់់��ឋាភិបាាលិ�ិងសាាធាា�ណៈរឿនាាះរឿទ រឿ�ើ��ិល់ិជ្យូ��ូវ រឿវទិកាា
មួ�ស់��ា�់គំឺ�ិត្តិជ្យំទាំាស់់។ រឿលាាក�ស់� Rozumilowicz (2002, p. 14) បាា�អំះអាាង
ថាា ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ិងរឿស់�ី "�ា�រឿ�ា បាា� រឿ�ាកន�ង�ច់នាាស់មព�ធមួ� ដែដូលិកន�ងរឿនាាះ�ត្តិូវ
បាា��ំបាាត់្តិភាាព័ ផ្ទាិាច់់មុខ��ក� រឿ�ា���ស់ិទធភាាព័ រឿលិើកាា� �គឺ�់�គឺង �កុម ក�ែាំង ��មូលិ�ិ�ំកន�ងស់ងគម
ណាាមួ� រឿ�ើ�រឿ�ាកន�ងរឿនាាះ�ា�កាា�ធាានាា �ូវលិទធភាាព័ ច់ូលិរឿ��ើ រឿ�ា�រឿស់ាើភាាព័�នា �ិង��ក�រឿ�ា�
��ស់ិទធភាាព័។" ស់��ា�់�ិ�ម�័�ទាំាំងរឿ�ះ�ងាាាញឹថាា រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ួម�ា� យ៉ាោាង
រឿហាាច់ ណាាស់់ស់មត្តិិភាាព័��ស់់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងកាា��លិិត្តិ រឿបាាះព័ុមព�ា� �ិងដែច់កចាា� 
ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�ា�មិ��ា�ឧ�ស់គឺគរាារាាំងព័���ឋាភិបាាលិឬសាាធាា�ណជ្យ�។ �ោុដែ�ិអំវ�រឿ�ា ដែដូលិ�ា�ឥទធិព័លិ
រឿលិើ ស់មត្តិិភាាព័ ទាំាំងរឿ�ះ? 

កាា�ស់ិកាព័�មុ�ស់ិ�ព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�បាា��ករឿ�ើញឹថាា រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
�ា�រឿ�ច់ើ� ជាាង អំវត្តិិ�ា� នៃ� ច់ា�់ �ា�ស់ងើត្តិ់�ិងកាា�វាា���ហាា� រឿ�ា��ិងារឿលិើ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�។ រឿ�ាកន�ង រឿស់�ីភាាព័សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�ស់ម័�ទំរឿ�ើ�  Burrett (2020) ច់ងែ�លិ
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រឿ�ាត្តិួនាាទ�នៃ�ពាាណិជ្យាកមា ទំនាាក់ទំ�ង �ុ�កិច់ិ �ិង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ងគម ទាំាំងកន�ងទ�មង់ �ិង កាា�
�ាក់កំ�ិត្តិ រឿលិើ កាា��លិិត្តិ ខែឹមសាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ង �ណាាា ��រឿទស់ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ជាារឿ�ច់ើ�។ 
កាា�វិភាាគឺ អំំព័� រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ក៏�ត្តិូវដែត្តិ ព័ិចាា�ណាា អំំព័� ទំនាាក់ទំ�ង �វាាង ត្តិួអំងគ រឿ�សងៗ
រឿ�ាកន�ង ស់ងគម�ងដែដូ� រឿ�ា�សាា�ពាាកយថាា "��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ" �ិង "ឯករាាជ្យយភាាព័ នៃ� 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" ខែ�� ពួ័ករឿគឺ សំ់រឿ�ា ដូលិ់គឺុណភាាព័ ទំនាាក់ទំ�ង (Bennett, 2015b)។ រឿ�ឿង
រឿ�ះ Bennett (2015b, p. 21) អំះអាាងថាា "�ត្តិូវដែត្តិ �ួម�ញ្ញាិ�លិ កាា�ទទួលិសាគាល់ិ កាា�រឿ�ៀ�ច់ំ �ិង 
កាា�ស់�ម�ស់�មួលិ ដែ�� កូ�កាាត្តិ់ ដែដូលិ អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ ឱ្យយ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ ��ិ ដូំរឿណើ�កាា� ជាា 
អាាជ្យ�វកមា"។ ��ិ�ទ នៃ� រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិ ទទួលិសាគាល់ិ ត្តិួនាាទ�  ទំនាាក់ទំ�ង �វាាង ត្តិួអំងគ គឺឺ 
ពាាក់ព័័�ធ ជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ា�ពិ័ចាា�ណាាថាា ឥឡ�វរឿ�ះ រឿ�ើង �ស់់រឿ�ា កន�ង ព័ិភព័រឿលាាក ដែដូលិ ម�ុស់ស កាា�់ដែត្តិ 
�ា�ទំនាាក់ទំ�ង�នា រឿ�ាវិញឹ រឿ�ាមក តាាម��ៈ អំូ���ឺណិត្តិ។

កាា�ព័�ង�កកាា��ល់ិដឹូងអំំព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ះ បាា�ជ្យួ� រឿ�ើង�រឿងើើត្តិ ស់ំណួ� ស់��ា�់ 
អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ កន�ង កាា�សិ់កា រឿ�ះ។ រឿ�ើងបាា�ស់ួ�ព័ួករឿគឺមិ��ត្តិឹមដែត្តិអំំព័�ស់ុវត្តិិិភាាព័ �ិង �ញ្ញាា�
��ឈម ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� នៃ� កាា�រឿ�វើកាា�ងាា� ជាា�ុគឺគលិិក  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ �ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិ 
ដែ�មទាំាំង បាា� សួ់� អំំព័� ទំនាាក់ទំ�ង ��ស់់ ព័ួករឿគឺ ជាាមួ� �ឹង  ទស់ស�ិក ជ្យ���ស់់ព័ួករឿគឺ សាាធាា�ណជ្យ� 
�ិង�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�សងរឿទៀត្តិរឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ ក៏ដូូច់ជាា �ុទធសាា�ស់ិ ��ស់់ព័ួករឿគឺកន�ងកាា�
ត្តិ�មង់ទិស់រឿ�ា�ិងទ�់ទលិ់�ឹងស់�ពា��ិង��ិរឿ�វើកាា�កន�ងវិស់័���ព័័�ធ �សព័វ�ា� អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ។ 
រឿ�ាច់ំណុច់រឿ�សងៗនៃ�កាា�ព័ិភាាកា រឿ�ើង ក៏បាា� សួ់� អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ អំំព័� គឺំ�ិត្តិ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ អំំព័� 
រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ងដែដូ�។ តាាម��ៈកាា�ស់�ានាា រឿ�ើងបាា�ព័ោយ៉ាាមរឿឈវង�លិ់ ព័� កាា�
ខកច់ិត្តិិ កាា��ពួ័�បាា�មា �ិងកាា��ំពឹ័ងទុក��ស់់ពួ័ករឿគឺ។ កន�ងកាា�រឿ�វើដូូរឿច់នះ រឿ�ើង បាា�ព័ិ�ិត្តិយរឿមើលិ 
អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ ��ស់់ រឿ�ើងជាាជាាង "តួ្តិអំងគ ដែដូលិ�លិិត្តិ�ិងដែច់ក ចាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�ា អាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍"។ រឿ�ើង ទទួលិសាគាល់ិ ពួ័ករឿគឺ ថាា ជាា ត្តិួ អំងគ�រឿយ៉ាាបាា�ដែដូលិទ�់ទលិ់ �ឹងស់�ពា��ិងត្តិស់ូូរឿដូើម �ី 
��ិយ៉ាាកាាស់��ក�រឿ�ា�លិកខណៈ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ�ិងរឿស់�ី ជាាងមុ�។ ដូូច់ McCargo (2003, 
p. 2) �ិយ៉ាា�ថាា "��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺជាាត្តិួអំងគ�រឿយ៉ាាបាា� �ិង សាិា�័� �រឿយ៉ាាបាា�  �ស់�តាាម  
ស់ិទធិ��ស់់ពួ័ករឿគឺ" រឿ�តុ្តិរឿ�ះវាាជាាកាា�ស់ម�មយកន�ងកាា�ទទួលិសាគាលិ់ ដែត្តិ ទ�ភានាក់ងាា� ��ស់់ ព័ួករឿគឺ ដែដូលិ
�ួមច់ំដែណក ដូលិ់រឿស់ច់កើ�ដែ�ែងជាាសាាធាា�ណៈ��ស់់រឿ�ើង�ោុរឿណាះាះ។

កាារប្រើប្រជ្យ�សប្រើរីស សំណាាក "�ុគីលិកប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយឯករាាជ្យយ"

កាា�ស់ិកាជាា �ទង់�ទាំា� �ំ  ស់ិ�ព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ជាាញឹឹកញាា�់ មិ�
�ា� ភាាព័ខុស់�នា �វាាង �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិរឿ�វើកាា�ឱ្យយ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ �ិង អំនក 
ដែដូលិ រឿ�វើកាា� ឱ្យយសិាា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិ ពាាក់ព័័�ធជាាមួ��ឹង �ដូឋរឿនាាះរឿទ។ រឿ�ា�សាា� �ា� 
កាា�រាា�កាា�ណ៍ ជាារឿ�ច់ើ� អំំព័� កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង ��ស់់ ��ឋាភិបាាលិ កន�ង កាា��ាក់ទណូកមា រឿលិើស់ំរឿឡង
ដែដូលិមិ��ាំ�ទ�ិង�តូ្តិវបាា�រឿគឺ�ល់ិថាាជាាកាា�គឺំរាាមកំដែ�ងដូលិ់អំំណាាច់�ិង ភាាព័�ស់�ច់ា�់  ��ស់់
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ព័ួករឿគឺ �ួមទាំាំង�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ (ស់ូមរឿមើលិ Quackenbush et al., 2018; 
Sandoval, 2021) តាាម��ៈកាា� សួ់�នាាំ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយអំំព័��ទព័ិរឿសាា���ស់់
ព័ួករឿគឺ កន�ងកាា� រឿ�វើកាា� រឿ�ាកន�ង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍អាាច់�ិល់ិឱ្យយរឿ�ើង�ូវកាា��លិ់ដូឹងដូ៏
�ា�ត្តិនៃមែច់ំរឿពាាះទំ�ំនៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិជាា�មាតាាមិ��ត្តិូវបាា�រឿលិើកមកព័ិភាាកា
រឿឡើ�។ រឿ�ា�សាា�រឿ�តុ្តិ�លិរឿ�ះ កាា�ស់ិកា រឿ�ះ រឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើ �ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយរឿ�ាអាាសុ់�អាារឿគឺន�៍។

រឿ�ើងទទួលិសាគាល់ិថាាពាាកយ "ឯករាាជ្យយ" គឺឺមិ��ា�ភាាព័ច់ាស់់លាាស់់រឿទ។ Bennett (2015b, 
p. 2) អំះអាាងថាា ឯករាាជ្យយភាាព័ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�   �ព័មទាំាំង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ គឺឺជាា
គឺំ�ិត្តិ�ួស់វិស័់� ដែដូលិ រឿ�ើង មិ�អាាច់ ស់រឿ�មច់បាា� យ៉ាោាងព័ិត្តិ�បាាកដូ �ោុដែ�ិគឺួ�ដែត្តិរឿ�វើកាា�រឿឆ្នាំពាះរឿ�ា
�កយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា�។ យ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� �ិ�ម�័� ��ស់់ ពាាកយ ទាំាំងរឿ�ះ ដែ����ួលិ តាាម��ិ�ទ 
�ួមទាំាំង��វត្តិិិសាា�សិ់ �ិងស់កាើា�ុព័លិ  �វាាងតួ្តិអំងគរឿ�សងៗ�នា។ ឧទាំា��ណ៍ កាា��លិ់រឿ�ើញឹ 
��ស់់អំនកស់ិកា រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ច់ិ�អំំ ព័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ ខុស់ព័� គំឺ�ិត្តិជាាទូរឿ�ា ��ស់់ 
រឿលាាកខាាងលិិច់។ ជាាជាាងកាា�សំ់រឿ�ារឿ�ារឿលិើអំវត្តិើ�ា� ទាំាំង�ស់ុង នៃ� កាា��គឺ�់�គឺង ��ស់់ �ដូឋ រឿលិើ ខែឹមសាា� 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ិង ស់មត្តិិភាាព័��ស់់��ព័័�ធ�សព័វ�ា� កន�ងកាា���ឆ្នាំាំង �ឹង�ដូឋ �ា�កាា�អំះអាាង
ថាា រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ង��ិ�ទ��ស់់��រឿទស់ ច់ិ�ស់ំរឿ�ារឿលិើស់មត្តិិភាាព័ ��ស់់ អំងគភាាព័ 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� កន�ងកាា� រឿ�វើឱ្យយ ខែឹមសាា� ��ស់់ខែ���ា�ភាាព័ច់�មុះ�ិងមិ�រឿ��ើ�បាាស់់រឿវទិកាា ��ស់់ខែ��
យ៉ាោាងត្តិឹង�ឹុង រឿដូើម �ីដែច់កចាា�កាា�រឿ�ាស់នាា��ស់់�ដូឋ (Fung et al., 2015)។

“កក្លា�រ�នៅងើើ��រិ��

នៃនឹនៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍

ប្លែដូលិ��ួលិស្គាគ�ល់ិ�ួនា���

��នា�ក់��នឹងរវា�ង�ួអងគ

�ឺពា�ក់ព័នឹធជា�ពិនៅសស

នៅ��យ៍ពិចាំ�រណ្តា�ថា�ឥឡូូវនៅនឹះនៅយ៍ើងរស់នៅ��កា�ង

ពិភិពនៅ��ក

ប្លែដូលិមនឹុសសក្លា�ន់ឹប្លែ�

មា�នឹ��នា�ក់��នឹងគ្នាា�នៅ��វិញនៅ��មក

តា�មរយ៍ៈអី�នឹធឺឺណិិ�។”
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ស់��ា�់រឿ�ាលិ�ំណងនៃ�កាា��សាាវ�ជាាវរឿ�ះ រឿ�ើងរឿ��ើ�ិ�ម�័�ខែ��ំ�ុត្តិ �ោុដែ�ិតាាម��ិ�ទនៃ�
�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� "ឯករាាជ្យយ"។ រឿ�ើងទទួលិសាគាល់ិថាា �ាា�អំងគភាាព័ណាាមួ�ដែដូលិឯករាាជ្យយ
ទាំាំង�ស់ុងរឿនាាះរឿទ គឺឺដែត្តិងឥទធិព័លិ�ងឥទធិព័លិ  ជាា�ិច់ិ។ �ា��រឿ�ាវិញឹ �ា�ស់ំណួ�ថាា រឿត្តិើឥទធិព័លិ
ណាាដែដូលិពាាក់ព័័�ធ�ំ�ុត្តិ (Karppinen & Moe, 2016, p. 112)—ជាា ស់ំណួ� ដែដូលិត្តិ�មូវឱ្យយ
រឿ�ើង�កច់ិត្តិិទុក�ាក់រឿលិើ��ិ�ទ។ ឧទាំា��ណ៍ �ា�ភាាព័ខុស់�នា �វាាង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ 
រឿ�ា អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍�ិង�ណាាា��រឿទស់��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យរឿលាាកខាាងលិិច់ ដូូច់ជាាស់��ដូឋអាារឿម�ិក 
អំូ�សិាាលិ� �ិងច់�កភព័អំង់រឿគឺែស់។ មួ�កន�ងច់ំរឿណាាមព័ួករឿគឺទាំាក់ទង�ឹងកាា��ិល់ិមូលិ�ិ�ិ រឿទាំាះ�� ជាា 
រឿ�ឿង �មាតាា  ស់��ា�់��ឋាភិបាាលិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យរឿលាាកខាាងលិិច់ដែដូលិកាា��ិលិ់កាា��ាំ�ទដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� 
ដូលិ់អំងគភាាព័ ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� រឿដូើម �ីជ្យួ�ព័ួករឿគឺឱ្យយ�កាឯករាាជ្យយភាាព័�ិងភាាព័ច់�មុះក៏រឿ�ា� 
(Schweizer et al., 2014) កាា�អំ�ុវត្តិិ ដែ��រឿ�ះ ជាារឿ�ឿង�មាតាារឿទរឿ�ាកន�ងអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ដែដូលិ
��ឋាភិបាាលិ ជាារឿ�ច់ើ�បាា�រឿ��ើអំំណាាច់ �ាក់ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ �ិះគឺ�់ ឱ្យយ ស់ិិត្តិ រឿ�កាាម  កាា��គឺ�់�គឺង 
��ស់់ពួ័ករឿគឺ។

រឿ�ាទ�រឿ�ះ រឿ�ើងឱ្យយ�ិ�ម�័� "�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ" ថាាជាាអំនកដែដូលិកំណត្តិ់
អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណខែ��ឯង ថាា ជាា អំនករឿ�វើកាា� រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ើ�មិ��ត្តិូវបាា��ិលិ់មូលិ�ិ�ិឬ
ជ្យួលិឱ្យយ�រឿ�មើកាា�ងាា� រឿ�ា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ��ស់់ �ដូឋឬពាាក់ព័័�ធជាាមួ��ឹង�ដូឋរឿនាាះរឿទ។ �ិ�ម�័�
រឿ�ះមិ�បាា��ងាាាញឹឱ្យយរឿ�ើញឹថាា ឥទធិព័លិ មិ�អាាច់ មកព័� ��ភព័ រឿ�សងរឿទៀត្តិ ឬ ថាា�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ដែដូលិស់ិិត្តិរឿ�ារឿ�កាាម�ិ�ម�័���ស់់រឿ�ើងថាា "�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ" គឺឺ
មិ�ស់ិិត្តិរឿ�ារឿ�កាាមឥទធិព័លិណាាមួ�រឿឡើ�។ �ា��រឿ�ាវិញឹ �ិ�ម�័�ខែ��ំ�ុត្តិ��ស់់រឿ�ើង - កន�ង�័� 
ថាា វាា�ត្តិូវបាា�កាាត្តិ់��ិ�រឿ�ាជាាលិកខណៈដែត្តិមួ� - អំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយ�ា�ច់រឿនាែាះ ស់��ា�់កាា��សាាវ�ជាាវ 
�ដែ�ិមរឿទៀត្តិរឿលិើ "រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" �ិង "ឯករាាជ្យយភាាព័" �ស់�រឿព័លិរឿ�វើកាា�ខណូដែច់ក 
អំនកដែដូលិជ្យំពាាក់គឺុណ�ដូឋ �ិង អំនក ដែដូលិ ព័ោយ៉ាាម ស់ិិត្តិរឿ�ាឱ្យយឆ្នាំងា�ព័�វាា។ តាាម��ៈ�ិ�ម�័�រឿ�ះ 
រឿ�ើង�ំរឿភែច់រឿចាាលិភាាព័ខុស់�នា�វាាង "��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ" �ិង "��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជ្យំ�ួស់" 
ដែដូលិកំណត្តិ់រឿ�ា�ដែ�ែករឿលិើទំ�ំ�ិងទ�តាាំងនៃ���ា�់សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� (Bennett, 2015b) ដែដូលិបាា�
រឿ�ៀ�ច់ំរឿឡើងដូំ�ូងរឿ�ាកន�ង��ិ�ទនៃ�លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យរឿលាាកខាាងលិិច់។

ស់ំណួ��នាាា�់ រឿត្តិើ��ណាាដែដូលិរឿ�ើងកំណត្តិ់ថាាជាា�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�? កាា�ស់ិកា រឿលិើ រឿស់�ីភាាព័ 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ភាាគឺរឿ�ច់ើ� (ឧទាំា��ណ៍ ស់ូមរឿមើលិ Becker et al., 2004; Nyarko & 
Teer-Tomaselli, 2018; Price et al., 2002) ហាាក់ដូូច់ជាាចាាត្តិ់ទុក "��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" 
�ត្តិឹមដែត្តិសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�ា�កំណត្តិ់ វិសាាលិភាាព័ នៃ� ត្តិួអំងគកន�ង វិស់័� រឿ�ះថាាជាាអំនកដែដូលិ �ា�វិជាាាជ្យ�វៈ
ខាាង��មូលិ�ិងរឿបាាះព័ុមព�ា� "ដូំណឹង" ឬ អំនក ដែដូលិ �ា�ទំនាាក់ទំ�ង �ឹង សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
ឬ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិ �ត្តិូវ បាា� ទទួលិសាគាល់ិ រឿ�ា�ស់ងគម �រឿយ៉ាាបាា� ឬច់ា�់�ោុរឿណាះាះ។ Plaut 
(2014, p. 841) បាា�កត្តិ់ស់�គាល់ិថាា �ិ�ម�័� �មាតាានៃ�ពាាកយរឿ�ះពាាក់ព័័�ធ �ឹង ធាាត្តិុ�សំ នៃ�
កាា��កា�ច់កទាំវា�ទិ�ន�័� រឿ�ា�សាា�កាា�វិវឌ័ឍ រឿ�ាកន�ងទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិ កាា��លិិត្តិ 
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ព័័ត៌្តិ�ា� ដែលិង ផ្ទាិាច់់មុខរឿ�ា�ម�ុស់សមួ�ច់ំ�ួ�រឿទៀត្តិ បាា�រឿ�វើឱ្យយ�ិ�ម�័�ទាំាំងរឿ�ះមិ��ា�ភាាព័
រឿព័ញឹរឿលិញឹ។ រឿ�ើង រឿ�ជ្យើស់�ក �ិ�ម�័� ទូលិំទូលាា� ដែដូលិ រឿ�ើកច់ំ� ស់��ា�់ �ុគឺគលិិក �គឺ�់
��រឿភទ ដែដូលិ ពាាក់ព័័�ធ រឿ�ាកន�ង ទិដូឋភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដូូច់ជាាអំនកដែដូលិដូំរឿណើ�កាា�អំងគភាាព័��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� អំនកកាាដែស់ត្តិ �ិងវិច់ិ�ត្តិក� មិ�ថាា ជាា �ុគឺគលិិក �ែ�វកាា� ឬ �ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយរឿនាាះរឿទ។ រឿ�ើង 
បាា�រឿ�ជ្យើស់�ក �ិ�ម�័� រឿ�ះ រឿដូើម �ី ទទួលិសាគាល់ិ វិ�� រឿ�សងៗ ដែដូលិ តាាម��ៈ រឿ�ះ ព័័ត៌្តិ�ា��ត្តិូវបាា�
�ើល់ិរឿ�ា កន�ងទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ម័�ទំរឿ�ើ� ក៏ដូូច់ជាា សាា�ៈស់ំខាា�់ �រឿយ៉ាាបាា� ��ស់់ ព័ួករឿគឺ ។ 
កាា�កាាត្តិ់រឿទាំាស់ អំនកគឺំ�ូ�ជ្យ�វច់លិ រឿលាាក Jiang Yefei ឱ្យយជាា�់ព័�ធនាា�ា�រឿ�ា���ឋាភិបាាលិច់ិ�កន�ង
ឆ្នាំនាំ២០១៨ (Reporters Without Borders, 2018) �ិង រឿលាាក Fahmi Reza រឿ�ា� 
��ឋាភិបាាលិ �ោារឿឡស់ុ� កាាលិព័� រឿដូើមឆ្នាំនាំ ២០១៨ (BBC, 2018) �ួមជាាមួ��ឹងវិច់ិ�ត្តិក�ជាារឿ�ច់ើ�រឿទៀត្តិ
ដែដូលិទទួលិ �ងកាា�គឺំរាាមកំដែ�ងឬ កាាត្តិ់រឿទាំាស់ទាំាក់ទង�ឹង កាា�ងាា� ស់ិលិីៈ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ (Yeluri et 
al., 2021) �ងាាាញឹឱ្យយរឿ�ើញឹ ថាា ស់ិលិីៈ រឿលិើ  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ទាំាំងរឿ�ះរឿ�ំើសាា�  ដែដូលិ��ឋាភិបាាលិ 
�ិង�កុមម�ុស់ស មួ�ច់ំ�ួ�ភ័�ខាែាច់ ថាា អាាច់រឿ�វើឱ្យយភាាព័�ស់�ច់ា�់ ឬអំំណាាច់ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ ច់ុះរឿខា�។ 
តាាម��ៈ�ិ�ម�័�រឿ�ះ រឿ�ើងមិ��ា� កាា��លិ់រឿ�ើញឹដែ����នៃព័ណ�ដែដូលិថាា  កាា�ងាា� ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� �ួម�ញ្ញាិ�លិទាំាំង�ស់ុង�ូវកាា���មូលិ�ិង�សព័វ�ា� "ព័័ត្តិ៌�ា�" ដែដូលិជាា �មាតាា�ា�ទំនាាក់ 
ទំ�ង ជាាមួ��ឹង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ងគម �រឿយ៉ាាបាា� ឬដែដូលិទទួលិសាគាល់ិរឿ�ា�ច់ា�់ឬសាិា�័�
សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�។

រឿ�ើងក៏កំណត្តិ់ទំនាាក់ទំ�ង��ស់់អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងចំ់រឿពាាះត្តិំ��់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍រឿ�ា�
�ូ��លិុង�ងដែដូ�។ តាាម��ៈ កាា�អំភិវឌ័ឍ �រឿច់ិកវិទោរឿ�ាកន�ងទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ម�ុស់សកាា�់ដែត្តិ
រឿ�ច់ើ�រឿឡើងអាាច់រឿ�ែើ��ែង រាា�កាា�ណ៍ �ិងស់�រឿស់�ព័�ច់�ងា�។ អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង
មួ�ច់ំ�ួ�មិ��ស់់រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ មិ�ដែម�ជាាជ្យ�ជាាត្តិិរឿដូើម ឬមិ�ដែម�ជាាព័លិ�ដូឋនៃ���រឿទស់រឿ�ាអាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍រឿនាាះរឿទ។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� ព័ួករឿគឺ រឿ�វើកាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ង ឬអំំព័�ត្តិំ��់។ 
រឿ�ើងរឿជ្យឿជាាក់ថាា កាា��ា��ិ�ម�័�ដែ��រឿ�ើកច់ំ�អំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយ�ា�ច់រឿនាែាះ �ដែ�ិមរឿទៀត្តិ រឿដូើម �ី វាាស់់
ស់ាង់ តួ្តិនាាទ� ដែដូលិអំត្តិិស់ញ្ញាា�ណដូូច់ជាាស់ញ្ញាា�ត្តិិ�ិងព័ូជ្យសាាស់�៍រឿដូើ�ត្តិួកន�ងទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�នៃ�
ត្តិំ��់។

អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងភាាគឺរឿ�ច់ើ��ា�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិងវិច់ិ�ត្តិក� ទាំាំង�ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយ
�ិង �ុគឺគលិិក ដែដូលិ ជ្យួលិ រឿ�ា�អំងគភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ��ា��ឋាភិបាាលិ។ រឿ�ើង ក៏បាា� �ិយ៉ាា� 
រឿ�ាកាា�់ អំងគភាាព័ ដែដូលិ មិ� �លិិត្តិ ព័័ត៌្តិ�ា�  �ងដែដូ� �ោុដែ�ិ ព័ួករឿគឺ ត្តិស់ូូមត្តិិ រឿដូើម �ី រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� �ិង �ិល់ិកាា��ាំ�ទដូលិ់កាា��រឿងើើត្តិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ រឿ�ាកន�ងដែ�នកកិច់ិពិ័ភាាកា��ស់់
រឿ�ើង រឿ�ើង �ញ្ញាា�ក់ ថាារឿត្តិើអំនកច់ូលិ�ួមទាំាំងរឿនាាះ គឺឺជាាអំនករាា�កាា�ណ៍ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� វិច់ិ�ត្តិក� ឬ
អំនកគឺូ��ូ�ភាាព័ រឿដូើម �ី ស់ិកា ��ិ�ទ នៃ� រឿ�ឿងរាាាវ��ស់់ពួ័ករឿគឺឱ្យយកាា�់ដែត្តិ��រឿស់ើ�រឿឡើង។ រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវក
ដែញឹកថាា �ិ�ម�័� ដែដូលិ រឿ�ើង រឿ��ើ រឿដូើម �ី រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់ អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង ជ្យួ�ស់�មួលិ 
ដូលិ់ រឿ�ាលិ�ំណង �សាាវ�ជាាវ នៃ�កាា�ស់ិការឿ�ះ។ កាា�រឿ��ើ�បាាស់់ �ិ�ម�័� ទូលិំទូលាា� នៃ�ពាាកយ
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ថាា �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិមិ��ា�កាា� �ាក់ក�មិត្តិ ច់ំរឿពាាះអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ ឱ្យយ 
រឿ�ើ ង �លិ់កាា�់ដែត្តិច់ាស់់អំំព័��ញ្ញាា�ជាារឿ�ច់ើ�រឿទៀត្តិ ដូូច់ជាា ��រឿភទ �ិងទ�មង់ រឿ�សងៗនៃ�មរឿ�ោបាា�
�សព័វ�ា��ិង �ញ្ញាា���ឈម ដែ�ែកព័�រឿគឺដែដូលិភាាា�់ មកជាាមួ� �ឹងវិជាាាជ្យ�វៈជាាក់លាាក់។

វិិធីសាាប្រសតប្រសាាវិប្រ�ាវិ៖ កាារព័ិភាាកា និិងកាារសមាាាស�ាប្រកុមិប្រើ�ោាត្តប្រើល�ប្រ�ធាានិ�ទ្ធ�ាក់លាាក់

ស់��ា�់កាា�ស់ិការឿ�ះ រឿ�ើងបាា�អំ�ុវត្តិិកាា�ពិ័ភាាកា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ�ិងកាា�ស់�ាាស់តាាមអំ�ឡាាញឹចាា�់ព័�
ដែខកកើ�ាដូលិ់ ដែខត្តិុលាា ឆ្នាំនាំ២០២១។ វគឺគ��មួ�ៗ�ា���ៈរឿព័លិច់រឿនាែាះព័� ៤០នាាទ�រឿ�ា៣រឿ�ោាង។ 
�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ ស់�ុ� ច់ំ�ួ�៤៤នាាក់ — អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិងអំនកគឺូ��ូ�ភាាព័ 
�ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយ�ិង�ុគឺគលិិក�ែ�វកាា� — បាា�ច់ូលិ�ួម កន�ង កាា�ស់ិការឿ�ះ។ អំនកច់ូលិ�ួម��ស់់រឿ�ើង
�ួម�ា� អំនកដែដូលិច់ូលិ�ួមកន�ងនាាមខែ��រឿគឺ�ិង អំនកត្តិំណាាង  អំងគភាាព័  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ��ស់់ព័ួករឿគឺ 
រឿ�ើ�មកព័��ណាាា��រឿទស់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ច់ំ�ួ�៨ រឿពាាលិគឺឺកមព�ជាា ឥណូ�រឿណស់ុ� �ោារឿឡស់ុ� ម�យ៉ាោា�់�ោា 
�វ�លិ�ព័�� សិ់ងា�ុ�ី នៃ� �ិងរឿវៀត្តិណាាម។ លិំ�ូ�នៃ�កាា�ព័ិភាាកា�ិង កិច់ិស់�ាាស់ �ត្តិូវបាា� រឿ�ៀ�ច់ំ រឿឡើង 
�ា�លិកខណៈ ពាាក់កណាាាលិ�ច់នាាស់មព�ធ �ិង �គឺ�ដូណា�់រឿលិើ��ធាា��ទ�ំៗច់ំ�ួ�៣៖ �ទព័ិរឿសាា� 
��ស់់ ពួ័ករឿគឺ កន�ងកាា� �លិិត្តិ សាាច់់រឿ�ឿង �ិង  ស់ិលិីៈកមា �ញ្ញាា���ឈមដែដូលិព័ួករឿគឺជ្យួ���ទះកន�ង
កាា�ងាា���ស់់ព័ួករឿគឺ �ិង�រឿ�ៀ�ដែដូលិ ព័ួករឿគឺ ស់ាង់រឿមើលិ  �ញ្ញាា�ទាំាំងរឿនាាះ។ រឿ�ើងក៏បាា� �បាា�ស់័�
ទាំាក់ទង ជាាមួ��ឹង អំនកច់ូលិ�ួម ��ស់់រឿ�ើង កន�ងកំលិុងរឿព័លិ ស់�រឿស់� �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះរឿឡើង�ងដែដូ� 
រឿដូើម �ី�ញ្ញាា�ក់អំំព័�រឿ�ឿងរាាាវដែដូលិព័ួករឿគឺបាា��ិយ៉ាា�កន�ងកំលិុងរឿព័លិស់�ាាស់ រឿ�ើ� បាា� អំរឿញ្ញាាើញឹ ព័ួករឿគឺ
ឱ្យយ�រឿញ្ញាិញឹមត្តិិ �ិះគឺ�់ ឬ�ដែ�ិមព័័ត្តិ៌�ា��ដែ�ិម។
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តា�មរយ៍ៈក្លា�រប្រស្គា�វប្រជា�វនៅនឹះនៅយ៍ើងមា�នឹនៅគ្នា�លិ��ណិង
ពប្រង�កវិធឺ��ិ�អ�ព�នៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នៅ��កា�ង
���នឹ់អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍តា�មរយ៍ៈក្លា�រនៅ�វងយ៍លិ់អ�ព���
ពិនៅស្គា�ធឺនៃនឹ�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍ឯករា�ជយនៅ��កា�ង

���នឹ់នៅនឹះ។នៅ��ះ��នៅយ៍ើងពាយា�ម�ង្ហាា�ញថា�ក្លា�រពឹងប្លែផ្សែក
ប្លែ�មួយ៍មុខុនៅលិើក្លា�រ��ក់ពិនឹុ�ប្លែ���រិមា�ណិនៅដូើម �ីយ៍លិ់

អ�ព�នៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍(ឬកងវះខា��រ�ស់
វា�)ក�ណិ�់ក្លា�រយ៍លិ់ដូឹងរ�ស់នៅយ៍ើងអ�ព�នៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធ
ផ្សសពវផ្សាយ៍ក៏នៅ��យ៍នៅយ៍ើងមិនឹមា�នឹ��ណិងចង់�នៅងើើ�ប្រ�ឹសី�
ដូ៏ធឺ�នឹិង�ូលិ��ូ��យ៍នៃនឹនៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នៅនា�ះ
នៅ�។ផ្សុ�យ៍នៅ��វិញនៅយ៍ើងសងើ�់ធឺងនឹ់នៅលិើក្លា�រ�រិយា�យ៍នឹិង
�ង្ហាា�ញថា�ក្លា�រសី្គា��់នៅរឿងរាា�វអ�ព�រនៅ�ៀ�ប្លែដូលិ�ុ�គលិិក
ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍ឯករា�ជយ�ប្លែប្រម�ប្រមង់�ិសនៅ���ិដូាភា�ព
ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍អា�ចជ�រុញក្លា�រយ៍លិ់

ដូឹងក្លា�នឹ់ប្លែ�ចាស់អ�ព��រិយា�ក្លា�សប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍អា�សុ�
អា�នៅ�ាយ៍៍ដ៏ូសុ��សុ្គា�ញនិឹងចប្រមុះ។
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"នៅយ៍ើងនៅប្រជើសយ៍កនឹិយ៍មនឹ័យ៍
�ូលិ��ូ��យ៍ប្លែដូលិមា�នឹលិកខណិៈ
នៅ�ើកច�ហសប្រមា��់�ុ�គលិិកប្រ��់
ប្រ�នៅភិ�ប្លែដូលិជា��់��ក់�ងកា�ង
�ិដូាភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍។..

នៅយ៍ើងបា�នឹនៅប្រជើសយ៍កនឹិយ៍មនឹ័យ៍
នៅនឹះនៅដូើម �ី��ួលិស្គាគ�លិ់វិធឺ�នៅផ្សសងៗ
ប្លែដូលិតា�មរយ៍ៈនៅនឹះព័�៌មា�នឹប្រ�ូវ
បា�នឹផ្សដលិ់នៅ��កា�ង�ិដូាភា�ពប្រ�ព័នឹធ

ផ្សសពវផ្សាយ៍សម័យ៍��នៅនឹើ�ក៏ដូូចជា�
ស្គា�រៈស�ខា�ន់ឹនឹនៅយា�បា�យ៍រ�ស់

ពួកនៅ�ផ្សងប្លែដូរ។"
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ផ្នែេេក្ខុទី២

ការពីិភាក្ខុេសា
↘
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ការ ពិិភាក្ ្ សា

ដែ�នករឿ�ះព័ិភាាកាអំំព័��ញ្ញាា���ឈមដែដូលិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយជ្យួ���ទះកន�ង កាា�អំ�ុវត្តិិ កាា�ងាា� ��ស់់ព័ួករឿគឺ ក៏ដូូច់ជាា�រឿ�ៀ�
ដែដូលិព័ួករឿគឺរឿ�ាះ�សាា�ច់ំរឿពាាះកាា��ា�ស់ងើត្តិ់ �ិង ឧ�ស់គឺគ រឿ�ាកន�ង
��ិយ៉ាាកាាស់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ រឿ�ើង រឿឈវង�ល់ិ ព័� 
វិ�ា�ត្តិ ជាារឿ�ច់ើ� នៃ�អំត្តិិ�័�រឿ�វើកាា�រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ
រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ ជាាពិ័រឿស់ស់ ស់��ា�់អំនក ដែដូលិក�មរឿគឺ�កមកព័ិភាាកា 
រឿ�ាកន�ងកាា�សិ់កាដែ����ិ�ាណវិស់័� រឿលិើ រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
�ិងរឿស់�ីភាាព័នៃ�កាា��រឿញ្ញាិញឹមត្តិិ។ �ញ្ញាា���ឈម ដែដូលិ អំនកច់ូលិ�ួម 
�សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើងបាា�ជួ្យ���ទះ គឺឺរឿលិើស់ព័� អំំរឿព័ើ�ិងារឿលិើរាាងកាា� 
កាា�ចាា�់ខែ�� �ិងកាា�គំឺរាាមកំដែ�ង។ កាា��លិ់ដូឹង រឿព័ញឹរឿលិញឹ អំំព័� 
រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ត្តិ�មូវឱ្យយ �លិ់រឿ�ើញឹ ព័�ចំ់ណុច់ជាារឿ�ច់ើ� 
ដូូច់ជាាស់មត្តិិភាាព័ស់�រឿស់� �ិង �រឿងើើត្តិ ស់ិលិីៈ រឿ�ា� �ាា�កាា�ភ័�ខាែាច់ 
�ិ��ិ�ភាាព័ ដែ�នក �ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� លិទធភាាព័ ទទួលិបាា� ព័័ត៌្តិ�ា� ក៏ដូូច់ជាា 
លិទធភាាព័ ច់ូលិរឿ�ាកាា�់ មជ្យឈ�ឋា�ដែដូលិកន�ងរឿនាាះ កាា�ងាា� ��ស់់ ពួ័ករឿគឺអាាច់�
រឿងើើត្តិឱ្យយ �ា� �លិ�ោះពាាលិ់ បាា�។ រឿ�ើងក៏ព័ិភាាកាអំំព័�សាា�ៈសំ់ខាា�់
នៃ�ស់កមា�ិ�ម �ិង សាាមគឺគ�ភាាព័ កន�ងច់ំរឿណាាម �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ដែដូ�។ អំវ�ដែដូលិបាា� �ងើ�់ រឿ�ាកន�ង វិ�ា�ត្តិ ទាំាំងរឿ�ះ ជាា ត្តិួនាាទ� 
នៃ� អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ ផ្ទាាាល់ិខែ�� �ិង�កុម ដែដូលិកំណត្តិ់ �ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ 
អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង ជាា�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។

ផ្នែេេក្ខុទី២៖
ការពីិភាក្ខុេសា
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារនិិងអត្ត តសញ្ញាា ្ណប្រ្ព័ិនិ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដែ្លប្រ្សពិវគ្នាា ្

↘ ១. 
ការងារនិិងអំតតស័ញ្ញាាេណប្រេពី័និធផ្េសពីវផ្េសាយ

ដែេលប្រេស័ពីវគ្នាាេ

កាា�ស់ិកាលិកខណៈ រឿ��ៀ�រឿ�ៀ� ជាាព័ិរឿស់ស់ស់�ាស់ស�៍រឿលិើរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាា�មាតាា រឿផ្ទាិាត្តិ
រឿលិើ ��រឿទស់នាានាា ឧទាំា��ណ៍ច់ំណាាត្តិ់ថានាក់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�វាា�ត្តិនៃមែ��រឿទស់��មួ�ៗ  
�ញ្ញាា�ក់ ថាា ភាាព័ខុស់�នាឬកាា�ដែ����ួលិភាាគឺរឿ�ច់ើ�រឿកើត្តិរឿឡើងរឿ�ាក�មិត្តិ��រឿទស់។ យ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� 
�ព័ំដែដូ� ជាាត្តិិ ដែត្តិ មួ�មុខគឺឺមិ��គឺ�់��ា�់រឿដូើមី�ព័�យលិ់ព័��ញ្ញាា���ឈមនាានាាដែដូលិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ជ្យួ���ទះ រឿ�ា អាាស់ុ� អាារឿគឺន�៍រឿនាាះរឿទ — រឿ�ើ�ភាាគឺរឿ�ច់ើ�ទំ�ងជាារឿ�ាកន�ងត្តិំ��់
រឿ�សងរឿទៀត្តិ។ �ទព័ិរឿសាា� អាាច់ដែ����ួលិ យ៉ាោាងខាែាំង ស់ូមី�ដែត្តិអំនកដែដូលិកំព័ុង�ស់់រឿ�ា�ិងរឿ�វើកាា�រឿ�ាកន�ង
��រឿទស់ដែត្តិមួ� ឬ �លិិត្តិ ខែឹមសាា� អំំព័� ��រឿទស់ដែត្តិមួ�ក៏រឿ�ា�។

រឿ�ើងខិត្តិខំ�ំដែ�កភាាព័រឿ�ាឯរឿកាា��ស់់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍កន�ងកាា��សាាវ�ជាាវរឿ�ះរឿ�ា��កច់ិត្តិិទុក�ាក់ 
ជាាព័ិរឿស់ស់ រឿ�ារឿលិើ ត្តិួនាាទ�នៃ�លិកខណៈ កំណត្តិ់ដូូច់ជាា ព័ូជ្យសាាស់�៍ សាិា�ភាាព័ស់ញ្ញាា�ត្តិិ រឿ��ឌ័័� 
អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ រឿភទ អាា�ុ ទ�តាាំងភូមិសាា�ស់ិ ក៏ដូូច់ជាា��រឿភទកាា�ងាា���ស់់អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ
��ស់់រឿ�ើង។ កតាិា �ិងអំត្តិិស់ញ្ញាា�ណទាំាំងរឿ�ះមិ�អាាច់�ំដែ�ករឿច់ញឹព័��ទព័ិរឿសាា���ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�បាា�រឿទ ដូូច់ជាា ��រឿភទ រឿ�ឿងរាាាវព័័ត្តិ៌�ា��ិងខែឹមសាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិព័ួករឿគឺ�លិិត្តិ 
ក៏ដូូច់ជាា ��រឿភទ នៃ� �ញ្ញាា���ឈម ដែដូលិ ព័ួករឿគឺជ្យួ���ទះ (Steiner, 2012)។ អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណកំណត្តិ់
ព័�ទំនាាក់ទំ�ង �ិង ស់កាើា�ុព័លិ  �វាាង �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិង��ិយ៉ាាកាាស់ជ្យុំវិញឹ��ស់់ព័ួករឿគឺ 
មិ�ថាា រឿ�ាកន�ង ��ា�់សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ��ស់់ ព័ួករឿគឺ ឬជាាមួ��ឹង សាាធាា�ណជ្យ�ទូរឿ�ារឿនាាះរឿទ។ រឿ�ាកន�ងដែ�នក
រឿ�ះ រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា លិកខណៈ ផ្ទាាាលិ់ខែ�� �ិងលិកខណៈ វិជាាាជ្យ�វៈ��ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
គឺឺ�ួម�ញ្ញាិ�លិ�ិង �រឿងើើត្តិជាា ដែ�នក ឱ្យយ�នា រឿ�ាវិញឹរឿ�ាមក រឿ�ើ� លិកខណៈ ទាំាំងរឿ�ះ កំណត្តិ់ �ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ 
�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ខុស់�នា អាា�ស់័�រឿលិើ ��ិ�ទ ស់ងគម�រឿយ៉ាាបាា�ដែដូលិព័ួករឿគឺកំព័ុងស់ិិត្តិរឿ�ា 
(McCall, 2005)។ រឿ�ើង បាា� �ករឿ�ើញឹ ថាាអំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ �ិងកតាិាខាាងរឿ�កាាមរឿដូើ�ត្តិួយ៉ាោាងស់ំខាា�់ 
កន�ង�ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង កន�ងនាាមជាា�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�៖

ប្រើល�ភូូមិិសាាប្រសត ព័ូជ្យសាាសន៍ិ និិងសញ្ញាា�ត្តិ

�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មិ��ត្តិឹមដែត្តិស់�រឿស់�អំំព័���រឿទស់ដែដូលិព័ួករឿគឺ�ស់់រឿ�ារឿនាាះរឿទ។ ឧទាំា��ណ៍ 
ព័ួករឿគឺ អាាច់ស់�រឿស់�អំំព័���រឿទស់រឿ�ច់ើ�ជាាងមួ�ដែដូលិអាាច់�ួម�ញ្ញាិ�លិ ឬ មិ�រាា�់�ញ្ញាិ�លិ ��រឿទស់នៃ� 
ស់ញ្ញាា�ត្តិិ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ។ ព័ួករឿគឺក៏អាាច់រាា�កាា�ណ៍ �ិង ស់�រឿស់�ព័�ច់�ងា��ងដែដូ� មិ�ថាារឿ�ា�សាា�ដែត្តិ
ត្តិ�មូវកាា�នៃ�កាា�ងាា� ឬ កតាិា ស់ងគម�រឿយ៉ាាបាា���ស់់ព័ួករឿគឺរឿនាាះរឿទ។ លិកខខណូ រឿ�សង�នា ទាំាំងរឿ�ះ អាាច់
នាាំមក �ូវ �ញ្ញាា���ឈម ខុស់ៗ�នា។ ឧទាំា��ណ៍ អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ �នាក់ ដែដូលិកំព័ុងរាា�កាា�ណ៍ អំំព័� 
��រឿទស់ម�យ៉ាោា�់�ោា ព័�រឿ��ា ��រឿទស់ បាា�ដែច់ក�ំដែលិក អំំព័��ញ្ញាា���ឈមនៃ�កាា�រាា�កាា�ណ៍ព័�ច់�ងា�៖
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារនិិងអត្ត តសញ្ញាា ្ណប្រ្ព័ិនិ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដែ្លប្រ្សពិវគ្នាា ្

“...នៅហើយ៍ពាយា�មអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ភិពព�ចមាង�យ៍ប្រ�ប្លែហលិរា��់ពា�នឹ់មាា�យ៍...

នៅ��យ៍នៅពលិនៅវ��ខុុសគ្នាា�នៅធឺវើឱ្យយខុំ��ប្រ�ូវនៅប្រក្លា�កព�ប្រពលិឹម..ខុំ��ប្រ�ូវប្លែ�ភំា�ក់ព�ប្រពលិឹមនៅដូើម �ី...

នៅដូើម �ីចាំ��់នៅផ្សីើមក្លា�រង្ហា�ររ�ស់ខុំ��ឬនៅ��នៅធឺវើក្លា�រយ៍ឺ�នៅពលិនៅដូើម �ី�នឹីក្លា�រសរនៅសរនឹិង

អា�ច��ក់ឯកស្គា�រអវ�មួយ៍អី�ចឹង�ឺមា�នឹប្លែ��ាុណិឺឺងឯង។..វា�មកនៅ��នៅលិើ�ុរ�ស់អាក

ប្លែកសប្រមួលិភាែ�មៗប្លែ�មដង។”

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី៦ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

ទ�ាឹម�ឹងរឿ�ះ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ជាាជ្យ�រឿភៀស់ខែ��មកព័���រឿទស់ម�យ៉ាោា�់�ោាដែដូលិបាា� រឿ�ា�ស់់រឿ�ា 
�រឿណាាាះ- អាាស់�ន កន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� បាា�ដែច់ក�ំដែលិកជាាមួ��ឹង រឿ�ើង ព័��រឿ�ៀ� ដែដូលិ 
សាិា�ភាាព័ អំរឿនាិា��រឿវស់�៍ ��ស់់ �ាត់្តិ អាាច់នាាំមក�ូវហាា�ិភ័�៖

“ប្លែមនឹនៅហើយ៍!ស្គាែ�នឹភា�ពរ�ស់ខុំ��នៅ����នៅនឹះ�ឺខុុសគ្នាា��នឹីិច�នាុ��់ព�ក្លា�រនៅភិៀសខុែ�នឹ

នៅចញព�ប្រ�នៅ�សរ�ស់ខំុ��។ខុំ��បា�នឹក្លាែ�យ៍ជា�ជនឹអនៅនាី�ប្រ�នៅវសនឹ៍នៅ��កា�ងប្រ�នៅ�ស

ឥណិូ�នៅណិសុ�នៅហើយ៍ជ្យនិអប្រើន្ទាតាប្រ�ប្រើវិសនិ៍�រប្រើទ្ធសកំព័ុងដែត្តប្រើធវ�កិចូចកាារនិប្រើ�ា�ាយ និិង
កាារប្រើធវ�សាារព័័ត្ត៌មាានិព័ិត្ត�ាពិ័�ាកណាាស់។  ខុំ��បា�នឹជួ��ញ្ហាា�ប្រ��មជា�នៅប្រចើនឹដូូចជា�

ខុំ���្�រូវិរត្ត់ពី័ទី្ធប្រកុងមួិយប្រើ�ាទី្ធប្រកុងមិួយប្រើ��មិីីសប្រើ�ងីាា�ខួ្លួ�និឯង ប្រត្តូវិប្រើធវ� �ាជ្យនិអន្ទាាមិិក។

..ខុំ��នៅ��ប្លែ��នឹីផ្លាែ�ស់�ីូរអា�សយ៍�ា�នឹរ�ស់ខុំ��ព�នៅប្រពា�ះអាកដឹូងនៅ�វា�ក៏ស�ខា�ន់ឹផ្សង

ប្លែដូរ។..នៅដូើម �ីរកាខុែ�នឹអាកឱ្យយមា�នឹសុវ�ែិភា�ព។..ដូូនៅចាះខុំ��បា�នឹជួ�ប្រ��ះនឹឹងក្លា�រ

��រា�មក�ប្លែហងជា�នៅប្រចើនឹ។..ព�ក្លា�រនៅធឺវើអនៅនាី�ប្រ�នៅវសនឹ៍[អា�ជាំ�ធឺរ]នៅហើយ៍ប្រ�ប្លែហលិជា�

រ�ា�ភិិបា�លិផ្សងប្លែដូរ។..”

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី២៧ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១សងកត់ធ្ងៃនិ់ផ្ដោដាាយអ្នំក្សាក្រុ�ាវក្រុជាាវ

ដូចូ់រឿ�ះ អំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា� កន�ង�ស់កុ �ងិ អំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា� ��រឿទស់ អាាច់ទទលួិបាា���ត្តិកិមាខសុ់ៗ�នា 
ព័� អាាជាាំ�� ឬសាាធាា�ណជ្យ� រឿ�ើរឿទាំាះ��ជាារាា�កាា�ណ ៍អំពំ័�  ឬ រឿ�វើកាា� រឿ�ាកន�ង ��រឿទស់ ដែត្តិម�ួ ករ៏ឿ�ា�។ 
អំវ�រឿ�ាជាា "��រឿទស់" ឬ "អំនកកន�ង�ស់កុ" រឿទាំាះជាាដូចូ់រឿ�ះកិ� វាាស់ា�គឺសាាាញឹ�ងិអំត្តិរិឿនាាមត័្តិ។ិ ខណៈ
រឿព័លិដែដូលិពាាកយទាំាំងរឿ�ះ អាាច់នាាំរឿ�ើងឱ្យយគឺតិ្តិអំពំ័�ព័កួវាាតាាម��ៈគឺ�ំតិ្តិនៃ�ស់ញ្ញាា�ត្តិ�ិែ�វកាា� �ទព័រិឿសាា� 
��ស់ ់អំនកច់លូិ�មួ កន�ង កាា��សាាវ�ជាាវ��ស់រ់ឿ�ើង�ងាាាញឹថាា រឿ�ាកន�ងកាា�អំ�វុត្តិជិាាក់ដែស់ងិ រឿត្តិើអំនកណាា
ជាា "ជ្យ���រឿទស់" �ងិ អំនកណាាជាា "អំនកកន�ង�ស់កុ" ភាាគឺរឿ�ច់ើ� អាា�ស់�័ រឿលិើថាារឿត្តិើ ��ូរាាង ��ស់ ់ពួ័ករឿគឺ 
�ត្តិវូបាា� �លិរ់ឿ�ើញឹ រឿ�ា� អំនក ដែដូលិរឿ�ា ជ្យុវិំញឹ ខែ�� ��ស់ព់័កួរឿគឺ យ៉ាោាងណាាខែះ។ ឧទាំា��ណ ៍រឿ�ាកន�ង
��រឿទស់កមព�ជាា�ងិ��រឿទស់ម�យ៉ាោា��់ោា អំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា� ដែដូលិ រឿមើលិរឿ�ា ជាា អំនក  កន�ង�ស់កុ ទ�ំងជាា 
�ត្តិវូ អាាជាាំ�� កំណត្តិ ់រឿ�ាលិរឿ�ា រឿ�ច់ើ�ជាាង អំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា� ��រឿទស់ ដែស់ីកស់ ជាាព័រិឿស់ស់រឿ�ារឿព័លិ
ព័កួរឿគឺស់�រឿស់��ិះគឺ� ់(កាា�ព័ភិាាកា ជាា�កមុ រឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ ��ធាា��ទ ជាាកល់ាាក ់នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១ កាា�ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកកើ�ា �ិងនៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ ២០២១)។ 
យ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� រឿ�ះម�ិដែម��ា���័ថាា កាា�រាា�កាា�ណម៍�ិ�ា�ហាា�ភិ�័ស់��ា� ់(�ងិ
ជាាម�ួ�ឹង) អំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា���រឿទស់រឿនាាះរឿទ រឿ�ើ�ថាាកាា��ា���ូរាាងដូចូ់��ជាាជ្យ� "កន�ង�ស់កុ" 
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារនិិងអត្ត តសញ្ញាា ្ណប្រ្ព័ិនិ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដែ្លប្រ្សពិវគ្នាា ្

ដែត្តិងដែត្តិ �ា�គឺណុវ�ិត្តិិ។ិ អំនកច់លូិ�មួ�សាាវ�ជាាវ��ស់រ់ឿ�ើង�នាក់ជាាជ្យ�ជាាត្តិរិឿវៀត្តិណាាមបាា�ដែច់ក�ដំែលិក
ថាា កន�ងក�ណ� ជាាកដ់ែស់ើង កាា�រាា�កាា�ណជ៍ាាម�ួ�ងឹ ជ្យ���រឿទស់អាាច់ជ្យ�ំញុឹឱ្យយ�ា�កាា�ស់ងស�័ �ងិ
កាា�យ៉ាា��កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ� រឿ�ពាាះវាា�ឹងទាំាកទ់ាំាញឹកាា�ចាា�អ់ាា�មាណ៍កាា�ដ់ែត្តិខាែាំង (កាា�ព័ភិាាកាជាា�កមុ
រឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាកល់ាាក ់នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ះគឺជឺាាក�ណ�ពិ័រឿស់ស់រឿ�ារឿព័លិ
រាា�កាា�ណរ៍ឿ�ាត្តិ�ំ�ជ់្យ��ទ �ងិត្តិ�ំ��់ព័ដំែដូ� (កាា�ព័ភិាាកាជាា�កមុរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាកល់ាាក់ 
នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ �ា��រឿ�ាវញិឹ អំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា� មកព័� ស់��ដូឋអាារឿម�កិ ដែដូលិ �ា�
�ទព័រិឿសាា� �គឺ�ដូណា� ់ដែ�នក រឿ�សងៗ រឿ�ា អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ បាា��បាា�រ់ឿ�ើងថាា អំត្តិសិ់ញ្ញាា�ណ ព័ជូ្យសាាស់� ៍
��ស់ ់�ាត្តិ ់ជាា ជ្យ�ជាាត្តិរិឿដូើម អាារឿម�កិាាំង បាា�រឿ�វើឱ្យយ �ាត្តិ ់�ា�ភាាព័ងាា��ស់លួិ�ាកខ់ែ��រឿ�ាកន�ងស់�គឺម�៍
មលូិ�ឋា� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨  ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

�គុឺគលិកិ��ព័�័ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ដែត្តិម�ួក៏អាាច់��ឈមមខុ�ឹងលិកខខណូកាា�ងាា�ខសុ់�នា
រឿ�ច់ើ� អាា�ស័់� រឿលិើទ�តាាំងជាាកល់ាាក់��ស់ព់័កួរឿគឺ។ អំនកចូ់លិ�ួម�សាាវ�ជាាវ�នាក់មកព័���រឿទស់�វ�លិ�ព័�� 
បាា�ដែច់ក�ដំែលិក ព័��រឿ�ៀ� ដែដូលិអំនកសាា�ព័ត៌័្តិ�ា�រឿ�ា តំ្តិ��់ ជ្យ��ទ ជាា�មាតាាទទលួិបាា��បាាក់ដែខទាំា�
ជាាងឆ្នាំងា� រឿ�ើ���ឈមមខុ�ងឹកាា�គំឺរាាមកដំែ�ងសុ់វតិិ្តិភាាព័ខពស់ ់រឿ�ា�សាា� ពួ័ករឿគឺ ម�ិទទលួិបាា� 
កាា��កច់តិ្តិទុិក�ាក ់រឿ�ច់ើ� រឿ�ើរឿ�ៀ��ឹង ស់មភាាគឺ�រឿ�ាទ��កងុ (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កមុរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទ
ជាាកល់ាាក់ នៃ�ងទ�៦  ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ដូរូឿច់នះ កាា�កំណត្តិ�់ព័ដំែដូ�ជាាតិ្តិដែត្តិឯង មិ��គឺ�់��ា�់ កន�ង
កាា�ព័�យលិ ់ព័��ទព័រិឿសាា� ��ស់ ់�ុគឺគលិិក ��ព័�័ធ�សព័វ�ា�រឿនាាះរឿទ រឿ�ើ�រឿ�ើងទាំាមទាំា�ឱ្យយ�ា�កញ្ញាកិ�់ែ�ះ
�ញ្ញា�ិងំកន�ង�សុ់ក�ដែ�មិរឿទៀត្តិ រឿដូើម �ីទទលួិសាគាល់ិភាាព័ខុស់�នាដែដូលិមកជាាម�ួ�ឹង ព័ជូ្យសាាស់�៍ ស់ញ្ញាា�ត្តិិ 
កដ៏ូចូ់ជាា ទ�តាាំង ��ស់់ �គុឺគលិ ។ ភាាព័ម�ិ�គឺ�់��ា�់នៃ��ពំ័ដែដូ�ជាាតិ្តិកន�ងនាាមជាាអំនកព័�យល់ិស់��ា�់�ទ
ព័រិឿសាា� ��ស់ ់អំនកច់លូិ�មួ ��ស់់រឿ�ើង កច៏់ងែ�លិ�ងាាាញឹព័�ត្តិ�មូវកាា�ស់��ា�់កាា��សាាវ�ជាាវ�ដែ�ិមអំពំ័�
អំត្តិសិ់ញ្ញាា�ណជាាត្តិខិាាងរឿលិើ �ិងឥទធពិ័លិ��ស់វ់ាារឿ�ារឿលិើ�គុឺគលិកិ��ព័�័ធ�សព័វ�ា�។ 

អត្តតសញ្ញាា�ណប្រើយនិឌ័័រនិិង�ទ្ធពិ័ប្រើសាាធដែ�លពាាក់ព័័និធនិឹងប្រើយនិឌ័័រ

�ទព័ិរឿសាា���ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងកាា�ត្តិដែ�មត្តិ�មង់ ទិដូឋភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ក៏ពាាក់ព័័�ធ
�ឹង រឿ��ឌ័័�ដែដូ� ជាាពិ័រឿស់ស់  �សិ់�ជាារឿ�ឿ�ៗ��ឈម�ឹង កាា�លំិបាាក �ដែ�ិមរឿទៀត្តិ កន�ងកាា� អំ�ុវត្តិិ កាា�ងាា� 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�  ��ស់់ព័ួករឿគឺ។ កាា�សិ់កា ជាារឿ�ច់ើ�បាា�លាាត្តិ�ត្តិ�ាង ព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ

“�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នៅ��កា�ងប្រ�នៅ�សប្លែ�មួយ៍

ក៏អា�ចប្រ��មមុខុនឹឹងលិកខខុណិូក្លា�រង្ហា�រខុុសគ្នាា�នៅប្រចើនឹ

អា�ប្រស័យ៍នៅលិើ��តា��ងជា�ក់��ក់រ�ស់ពួកនៅ�។”
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារនិិងអត្ត តសញ្ញាា ្ណប្រ្ព័ិនិ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដែ្លប្រ្សពិវគ្នាា ្

�សព័វ�ា� ជាា�សិ់� រឿ�ាជ្យុំវិញឹព័ិភព័រឿលាាកស់ិិត្តិរឿ�កាាមកាា�រឿ�ៀត្តិរឿ�ៀ��ែ�វរឿភទ មិ��តឹ្តិមដែត្តិ រឿ�ាខណៈ
រឿព័លិ ដែដូលិ ព័ួករឿគឺ កំពុ័ងរាា�កាា�ណ៍ �ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំងរឿ�ាកន�ង��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា���ស់់ព័ួករឿគឺ
ដែដូ� (Ferrier, 2018; North, 2016; Walsh-Childers et al., 1996)។

�ញ្ញាា�ទាំាំងរឿ�ះក៏�តូ្តិវបាា�រឿលិើករឿឡើងរឿ�ា�អំនកចូ់លិ�ួម�សាាវ�ជាាវមួ�ចំ់�ួ���ស់់រឿ�ើង។ 
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� មកព័� ��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� បាា�រឿ�ៀ�រាា�់ព័��ទព័ិរឿសាា� ��ស់់នាាងជាាមួ��ឹង
កាា�រឿ�ៀត្តិរឿ�ៀ� �ែ�វរឿភទ ព័�ស់�កាា�ីរឿ�ាឯទ�ភានាក់ងាា�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ោារឿឡស់ុ� (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុម
រឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកចូ់លិ�ួមដែដូលិបាា�ផ្ទាែាស់់
�ិ�� រឿ�ារឿ�វើ កាា�ងាា� ឯករាាជ្យយ ចាា�់តាាំងព័� រឿព័លិរឿនាាះមកបាា��ដែ�ិមថាា កាា�ងាា� ជាា �ុគឺគលិិក ឯករាាជ្យយបាា�
�ិល់ិរឿស់�ីភាាព័កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ�ដូល់ិនាាង រឿ�ពាាះវាា អំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយ នាាងរឿច់ៀស់វាាង�ច់នាាស់មព�ធ�ិងម�ុស់ស
រឿ�ាកដែ�ែងរឿ�វើកាា���ស់់នាាងដែដូលិបាា�រឿ�វើឱ្យយនាាង — �ិងទំ�ង ជាា�ស់ិ�រឿ�សងរឿទៀត្តិ — �ា�អាា�មាណ៍ 
ថាាមិ��ា�ស់ុវតិិ្តិភាាព័ (កាា�ពិ័ភាាកា ជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួមជាា�សិ់��នាក់រឿទៀត្តិបាា��ំលិឹកថាា នាាង�តូ្តិវ រឿគឺរឿ�ា �ត្តិូវ រឿគឺដែលិ�ខាា��ិង
ទទួលិ�ង�ូវ កាា�រឿ��ើ ពាាកយ ស់មើ�ទាំាក់ទង�ឹង  �ែ�វរឿភទព័�អំនក�ា�ដែដូលិ�ា�ស់កាើា�ុព័លិ ជាា  ��ភព័ព័័ត្តិ៌�ា�  
ខណៈ នាាងកំពុ័ងរាា�កាា�ណ៍រឿ�ាកដែ�ែងរឿកើត្តិរឿ�តុ្តិ។ ស់�កាា�ី ជាា�ស់ិ���ស់់នាាង ក៏ធាែា�់ �ា��ទ
ព័ិរឿសាា�ដែដូលិ �តូ្តិវ រឿគឺដែលិ�ខាា�ខណៈរឿព័លិរាា�កាា�ណ៍�ងដែដូ� (នៃ�ងទ�១៥ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។

វាាជាារឿ�ឿងសំ់ខាា�់កន�ងកាា�ទទួលិសាគាល់ិថាា �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ជាា �ស់ិ� �ា�ភាាព័លិំបាាក 
កន�ង វិជាាាជ្យ�វៈ ដែ�នក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� មិ��ត្តិឹមដែត្តិរឿ�ា�សាា�អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណរឿ��ឌ័័���ស់់ព័ួករឿគឺ
�ោុរឿណាះាះរឿទ។ �ច់នាាស់មព�ធ រឿ�ាកន�ង ��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ជាារឿ�ឿ�ៗមិ��គឺ�់��ា�់រឿដូើម �ីកាា�ពាា�
កាា�រឿ�ៀត្តិរឿ�ៀ��ែ�វរឿភទ �ិង កាា��ំរឿលាាភ�ំពាា� �ែ�វរឿភទ �ិងរឿដូើម �ីកាា�ពាា�ជ្យ��ងរឿ��ាះ រឿ�ារឿព័លិ�ា�
�ញ្ញាា�ដែ��រឿ�ះរឿកើត្តិរឿឡើងរឿនាាះរឿទ (ស់ូមរឿមើលិឧទាំា��ណ៍ Ferrier, 2018)។ ឧទាំា��ណ៍ �ា�
��ិកាា�រឿ�ាះ�សាា� តិ្តិច់ត្តិួច់ណាាស់់ កន�ងកាា�រាា�កាា�ណ៍ អំំព័� កាា�រឿ�ៀត្តិរឿ�ៀ� �ែ�វរឿភទ �ិងកាា�រឿ�វើបាា�
ដែ�ែករឿលិើរឿ��ឌ័័�រឿ�ាកន�ងកដែ�ែងរឿ�វើកាា� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 
សាិា�័� �ំៗដូូច់ជាាអំងគភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�គឺ�់�គឺងរឿ�ា��ុ�ស់�ិង �ា�វ�ី�ម៌�ុ�ស់
ជាា�ំជាារឿ�ើ�ខកខាា�មិ�បាា�ទទួលិសាគាល់ិកាា�រឿ�ៀត្តិរឿ�ៀ��ែ�វរឿភទ�ិងទ�មង់ រឿ�សងរឿទៀត្តិ នៃ�អំំរឿព័ើ
�ិងាដែ�ែករឿលិើរឿ��ឌ័័� ទំ�ងជាា�រឿងើើត្តិ ទ�ែា�់ អំ�ុវត្តិិកាា�ងាា� ដែដូលិ រឿ�ីស់រឿអំើង រឿ��ឌ័័�។ អំនកចូ់លិ�ួម 
�នាក់រឿទៀត្តិ  មកព័���រឿទស់�ោារឿឡសុ់� បាា�ដែច់ក�ំដែលិករឿ�ឿង ខែ� មួ� ��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាា�ស់ិ�
វ័�កណាាាលិ�នាក់ ដែដូលិមិ�បាា�ទទួលិ កាា���ិកិច់ិស់�ោ ��ស់់នាាង រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ អាា�ុ��ស់់នាាង
—នាាងមិ�បាា��ំរឿព័ញឹ តាាមកាា��ំពឹ័ងទុក�ូវ អំវ�ដែដូលិពិ័��កាា�ិ��ទូ�ទស់ស�៍ (�ស់ិ�) គឺួ��ា� រឿនាាះរឿទ (�ទ
ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ដូូរឿច់នះ ចាាំបាាច់់ �តូ្តិវ�ា� កាា�ទទួលិសាគាល់ិថាា 
�ទព័ិរឿសាា� ��ស់់�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�  គឺឺពាាក់ព័័�ធ �ឹង រឿ��ឌ័័� �ោុដែ�ិក៏�តូ្តិវ អំ�់�ំ �ណា�ះ កាា�អំ�ុវត្តិិ 
ដែដូលិគឺិត្តិគឺូ�អំំព័�រឿ��ឌ័័��ិងរឿ�វើឱ្យយទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាាពិ័រឿស់ស់��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ជាា កដែ�ែង 
ស់ុវត្តិិិភាាព័ �ិង��ក�រឿ�ា�ភាាព័រាាក់ទាំាក់ជាាងមុ� ស់��ា�់ �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ា�រឿភទ ជាា�ស់ិ�។
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារនិិងអត្ត តសញ្ញាា ្ណប្រ្ព័ិនិ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដែ្លប្រ្សពិវគ្នាា ្

ប្រើត្ត�អាាយុ�ងកឱ្យយមាានិភាាព័ខុ្លួសដែ�ួកអវីដែ�រឬប្រើទ្ធ?

�ដែ�ិមព័�រឿលិើទ�តាាំង ពូ័ជ្យសាាស់�៍ �ិងរឿ��ឌ័័� ភាាព័ស់ា�គឺសាាាញឹនៃ�ស់កាើា�ុព័លិ �ិងទំនាាក់ទំ�ង កន�ង
��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ក៏�ង�លិ�ោះពាាលិ់រឿ�ា�ច់រឿនាែាះនៃ�អាា�ុ�ិងជ្យំនាា�់ដែដូ�។ រឿ�ាកន�ង កាា�កំណត្តិ់
ជាាក់ដែស់ើង ទាំាំងរឿ�ះអាាច់�ា�កាា�ជាា�់ទាំាក់ទិ�យ៉ាោាងស់ំខាា�់ស់��ា�់ដូំរឿណើ�កាា�ស់រឿ�មច់ច់ិត្តិិ ដូូច់ជាា 
រឿ�ឿង ដែដូលិទាំាក់ទង�ឹង អំវ�ដែដូលិ�តូ្តិវបាា�រឿបាាះព័ុមព�ា��ិងមិ�បាា�។ ឧទាំា��ណ៍ រឿ�ាឯហាាងដែដូលិ 
"កាា�់ដែត្តិលិ �ីរឿឈាាាះ" �ិងរឿលិច់រឿធាែារឿ�ាកន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ដែដូលិជាា�មាតាា �កុម��ឹកាភិបាាលិ 
នៃ�អំនក�ិព័�ធ �តូ្តិវបាា� �រឿងើើត្តិរឿឡើងរឿ�ា�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�វ័�ច់ំណាាស់់ កាា��លិិត្តិព័័ត្តិ៌�ា� ជួ្យ�កាាលិ 
�ត្តិូវបាា� �គឺ�់�គឺងរឿ�ា� "ឆ្នាំាាំចាាស់់" ដែដូលិសាាាក់រឿស់ាើ� កន�ងកាា� រឿបាាះព័ុមព�ា� រឿ�ឿងរឿស់ុើ�អំរឿងើត្តិ 
ដែដូលិលាាត្តិ�ត្តិ�ាង អំំរឿព័ើពុ័ក�លួិ� �ិងកាា��ំរឿលាាភ�ំពាា�អំំណាាច់រឿ�ា�ឥស់ស�ជ្យ��រឿយ៉ាាបាា� 
(កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� វ័�រឿកាង ជាា�មាតាា �ា�ភាាព័ រឿ�ើកច់ំ� ជាាងកាា�ស់�រឿស់�រឿ�ឿងដែ��រឿ�ះ (កាា�ព័ិភាាកា
ជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣  ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១) ដែដូលិរឿ�វើឱ្យយព័ួករឿគឺ �ា�
ភាាព័សំ់ខាា�់ ស់��ា�់កាា�ងាា� ដែដូលិកដែ�ែង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ រឿ�វើរឿដូើម �ីជាាកាា�ទទួលិខុស់�ត្តិូវ។

កាារងាារផួ្ស�វិកាារនិិងកាារងាារឯករាាជ្យយ

រឿទាំាះ����រឿភទកាា�ងាា�ជាា�មាតាាមិ�បាា�ចាាត្តិ់ទុកជាាលិកខណៈ�ុគឺគលិក៏រឿ�ា� រឿ�ើងចាាត់្តិទុកកាា�ងាា� 
ទាំាំងរឿ�ះ ជាាដែ�នកនៃ�អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� មិ��ត្តិឹមដែត្តិ រឿ�ា�សាា�កាា�ងាា� ជាារឿ�ច់ើ� 
ដែដូលិរឿ�ើង បាា��ិយ៉ាា�រឿដូើម �ីកំណត្តិ់អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណខែ��ឯង រឿ�ា�រឿ��ើរឿ�គឺឿងស់�គាល់ិទាំាំងរឿនាាះ
�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិក៏រឿ�ា�សាា�ដែត្តិសិាា�ភាាព័កាា�ងាា�អាាច់�ា��លិ�ោះពាាលិ់យ៉ាោាងស់ំខាា�់រឿលិើ
ជ្យ�វិត្តិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូ�។ រឿ�ត្តិុ�លិមួ�រឿទៀត្តិដែដូលិរឿ�ើងច់ង់ច់ងែ�លិរឿ�ារឿ�ឿងរឿ�ះឱ្យយ
ច់ាស់់លាាស់់គឺឺរឿ�ា�សាា�ដែត្តិ �ញ្ញាា� នៃ�សាិា�ភាាព័កាា�ងាា�ក�ម�តូ្តិវបាា�រឿលិើករឿឡើងរឿ�ាកន�ងកាា�ព័ិភាាកា
អំំព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿទាំាះ�� �ា� �លិវិបាាកស់ំខាា�់ៗដែដូលិវាាអាាច់�ា�ក៏រឿ�ា�។

ឧទាំា��ណ៍ កន�ងនាាមជាាអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿព័ញឹរឿ�ោាងដែដូលិបាា�រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់ឱ្យយ រឿ�វើកាា� ជាា�ែ�វកាា� អាាច់
ធាានាា �ូវ សិ់ទធិទទួលិ បាា�កាា�កាា�ពាា��ែ�វច់ា�់ដែដូលិជាា�មាតាា�ិលិ់រឿ�ា��ិរឿយ៉ាាជ្យក។ មោោងរឿទៀត្តិ 
កន�ងនាាម ជាា�ុគឺគលិិក ឯករាាជ្យយ អាាច់�ឹងរឿ�វើឱ្យយ�ា� កាា�លិំបាាក កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ� ស់��ា�់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� �នាក់ៗ កន�ងកាា� ទទួលិបាា�កាា�កាា�ពាា�ដែ�នកច់ា�់ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ
��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ មរឿ�ោបាា�រឿ�សងរឿទៀត្តិ ដែដូលិសាិា�ភាាព័
កាា�ងាា� អាាច់�ោះពាាលិ់ដូលិ់ �ទព័ិរឿសាា� ��ស់់ �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺតាាម��ៈអាាជ្យ�ព័�ិងភាាព័
ច់ាស់់លាាស់់ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� — ឬកងវះខាាត្តិ។ �ុគឺគលិិក ឯករាាជ្យយ មួ�ច់ំ�ួ�ដែដូលិរឿ�ើងបាា��ិយ៉ាា�
ជាាមួ� ច់ងែ�លិ�ងាាាញឹថាា រឿទាំាះ��កាា�ងាា� ឯករាាជ្យយ �ិល់ិភាាព័�ត្តិ់ដែ�� កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ�ចំ់រឿពាាះ រឿព័លិរឿវលាា
�ិង��រឿភទនៃ�កាា�ងាា�ដែដូលិព័ួករឿគឺរឿ�វើក៏រឿ�ា� ក៏�ោុដែ�ិ �បាាក់ច់ំណូលិ រឿទៀងទាំាត់្តិមិ��ត្តិូវបាា�ធាានាា
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រឿទ (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨  ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ើង
រឿឈវង�លិ់ ព័��ញ្ញាា� នៃ�ភាាព័មិ�ច់ាស់់លាាស់់ ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�រឿ�ះ �ដែ�ិមរឿទៀត្តិ រឿ�ាកន�ង ដែ�នក ��ិ�នាាា�់
��ស់់រឿ�ើងរឿពាាលិគឺឺ �ញ្ញាា�លុិ�កាាក់។

នៅ��កា�ងប្លែផ្សាកនៅនឹះនៅយ៍ើងជប្លែជកប្លែវកប្លែញកថា�ក្លា�រយ៍ល់ិ
ដូឹងព�រនៅ�ៀ�ប្លែដូលិលិកខណិៈផ្លាុ�លិ់ខុែ�នឹរ�ស់�ុ�គលិិក

ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍�នៅងើើ�បា�នឹជា�ប្លែផ្សាកស�ខា�ន់ឹមួយ៍នៃនឹ��
ពិនៅស្គា�ធឺរ�ស់ពួកនៅ�កា�ងនា�មជា��ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធ

ផ្សសពវផ្សាយ៍ជា�ពិនៅសសរនៅ�ៀ�ប្លែដូលិលិកខណិៈ���ងនៅនឹះប្រ�ូវ
បា�នឹចាំ��់ប្លែចងតា�មស្គាែ��័នឹ—តា�មរយ៍ៈក្លា�រយ៍លិ់នៅ�ើញ
ព�វ�ីធឺម៌នឹិង�មាែ��់—�ឺមា�នឹស្គា�រៈស�ខា�ន់ឹសប្រមា��់កិចច
ខុិ�ខុ�ប្រ�ឹងប្លែប្រ�ងនៅដូើម �ី��ភិែឺ�ញ្ហាា�ប្រ��មនៅផ្សសងៗគ្នាា�ប្លែដូលិ
�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍ជួ�ប្រ��ះ។ឧ��ហរណិ៍ប្លែដូលិ
នៅយ៍ើងបា�នឹនៅលិើកនៅឡូើងខា�ងនៅលិើប្រគ្នា�នឹ់ប្លែ�ជា�មនៅធឺាបា�យ៍
មួយ៍ច�នឹួនឹ�ាុនៅណឺ្តា�ះប្លែដូលិកា�ងនៅនា�ះអ�ីសញ្ហាា�ណិមា�នឹ
ស្គា�រៈស�ខា�ន់ឹកា�ងក្លា�រយ៍លិ់ដូឹងអ�ព�នៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធ
ផ្សសពវផ្សាយ៍។ជា�មួយ៍គ្នាា�នៅនឹះនៅយ៍ើងនៅលិើក�ឹកចិ�ីឱ្យយ

មា�នឹក្លា�រនៅ�វងយ៍លិ់�ប្លែនឹែមនៅ�ៀ�អ�ព��ប្រមង់អ�ីសញ្ហាា�ណិ
នៅផ្សសងនៅ�ៀ�នឹិងរនៅ�ៀ�ប្លែដូលិវា�ក�ណិ�់��ពិនៅស្គា�ធឺ

វិជាា�ជ�វៈ។ឧ��ហរណ៍ិក្លា�រសនឹុនា�រ�ស់នៅយ៍ើងជា�មួយ៍នឹឹង
អាកចូលិរួមមកព�អងគភា�ពមាា�នៅឡូសុ�បា�នឹពនឹយលិ់ថា�

�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍មកព�ស្គា�វតា�រប្លែដូលិមិនឹសូវ
មា�នឹក្លា�រផ្សដលិ់�នៃមែដូូចជា�សហ�មនឹ៍LGBTQIA+នឹិងប្រកុម
ស្គា�សនា�ជនឹជា��ិភា���ិចប្រ��មនឹឹងក្លា�រនៅ�ៀ�នៅ�ៀនឹ

ក្លា�នឹ់ប្លែ�នៅប្រចើនឹ���ងព�ស្គា�ធា�រណិជនឹនឹិងនិឹនៅយា�ជកកា�ងកប្លែនឹែង
ក្លា�រង្ហា�ររ�ស់ពួកនៅ�(��សមាា�សផ្លាុ�លិ់ខុែ�នឹនៃ�ង��១៥
ប្លែខុកកើ��ឆ្នាំា��២០២១)។ក្លា�រប្រស្គា�វប្រជា�វ�ប្លែនឹែមប្រ�ូវ

ពិចាំ�រណ្តា�នៅលិើវិមា�ប្រ����ងនៅនឹះ។
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↘ ២. 
ការវិិភាគូការវាយប្រេហារ

ប្រេឆាំំងនឹិងប្រេព័ីនិធផ្េសពីវផ្េសាយឯក្ខុរាជ្េយ

រឿ�ាទូទាំាំងអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ កាា�រាា�កាា�ណ៍ព័័ត្តិ៌�ា��ិង ទ�មង់ រឿ�សងរឿទៀត្តិ នៃ� កាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
ដែដូលិ�ិះគឺ�់�ដូឋ ជាារឿ�ឿ�ៗទាំាក់ទាំាញឹកាា�ព័ិ�ិត្តិយរឿមើលិ�ិងកាា�ស់ងស់ឹករឿ��ាច់ា�់ (Faulder & 
Venzon, 2018)។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� �ា���ធាា��ទជាាក់លាាក់មួ�ច់ំ�ួ�ដែដូលិ�ា�ភាាព័
ច់�មូងច់��ាស់ �ិង ងាា��ងើ �លិ�ោះពាាលិ់ជាាងរឿ�ាកដែ�ែងរឿ�សងៗ�នា។ ឧទាំា��ណ៍ រឿ�ា��រឿទស់
ស់ិងា�ុ�ី រឿ�ឿងរាាាវ ព័័ត្តិ៌�ា� ទាំាក់ទង�ឹង អំំរឿព័ើ ព័ុក�លិួ� �ងើរឿ�ា�មង្គ្រា�ិ���ឋាភិបាាលិ�ិង កាា�រឿចាាទស់ួ� 
អំំព័� ឯករាាជ្យយភាាព័ ��ស់់ ��ព័័�ធ ត្តិុលាាកាា� គឺឺនាាំឱ្យយ�ា� កាា�វាា���ហាា� យ៉ាោាងខាែាំងព័���ឋាភិបាាលិរឿ�ា�
រឿច់ៀស់មិ��ួច់ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�២៨  ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� 
3Rs—ព័ូជ្យសាាស់�៍ (race) សាាស់នាា (religion) រាាជ្យវងស (royalty) —�ត្តិូវបាា� ចាាត្តិ់ទុកថាា
ជាា�ញ្ញាា�ដែដូលិងាា��ងើ�លិ�ោះពាាលិ់ខពស់់ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១) 
ខណៈដែដូលិ រឿ�ា��រឿទស់រឿវៀត្តិណាាម �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ត្តិូវ��ុង���័ត្តិនខណៈ រឿព័លិ�ិយ៉ាា�
អំំព័��ញ្ញាា�ដែដូលិទាំាក់ទង�ឹង�កុមជ្យ�ជាាត្តិិភាាគឺត្តិិច់ �ព័ំដែដូ� អំំរឿព័ើព័ុក�លិួ� �ិងស់ិទធិដូ��ែ� (Abuza, 
2015)។ អំនកច់ូលិ�ួមមកព័���រឿទស់នៃ�បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា ព័័ត្តិ៌�ា� ទាំាក់ទង�ឹង រាាជាា�ិ�រឿត្តិ�យ គឺឺ 
�ា�រឿ��ាះថានាក់ ជាាព័ិរឿស់ស់។ រឿ�ា��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� កាា�រាា�កាា�ណ៍ ដែដូលិមិ�អំំរឿណាា��លិ អំំព័� 
កាា��ំ�ែិច់�ំផ្ទាែាញឹ��ិសាិា��ិងកាា�រឿ�ាះ�សាា�រឿលិើកាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ អាាច់�ងើ ឱ្យយ�ា� 
��ត្តិិកមា ដូ៏ខាែាំងកាែា (Arditya, 2021)។ 

�ូ�ភាាព័៖ Pssyppl
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រឿដូើមី� �លិ់ដូឹងព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ �ិងអំងគភាាព័�ត្តិូវបាា�រឿគឺវាា���ហាា� 
វាាជាាកាា�ស់ំខាា�់ដែដូលិ�ត្តិូវច់ងចាាំថាា ��ឋាភិបាាលិ អំ�ិភាាព័ មិ�ដែម� ជាា�ចាិាមិត្តិិ ដែត្តិមួ�គឺត្តិ់ ��ស់់ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយរឿនាាះរឿទ។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះ រឿ�ារឿព័លិជាាក់ដែស់ើង វាាអាាច់�ឹងងាា��ស់ួលិ កំណត្តិ់ 
អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណស់កមាភាាព័ វាា���ហាា�ដែ��រឿ�ះ  ��ស់់ឧ�កិដូឋជ្យ�នៃ� �ោុដែ�ិរឿព័លិរឿ�សងរឿទៀត្តិ វាា��ដែ�លិ 
ជាា មិ�ច់ាស់់លាាស់់ រឿនាាះរឿទ។ ដូូរឿច់នះ ជ្យំ�ួស់ឱ្យយកាា�ចាាត្តិ់ថានាក់ កាា�វាា���ហាា� រឿ�ា�ឈ�រឿលិើមូលិ�ឋា� 
��ស់់ ឧ�កិដូឋជ្យ���ស់់ព័ួករឿគឺ រឿ�ើងរឿ�ៀ�ច់ំ�ច់នាាស់មព�ធ ដែ�នករឿ�ះរឿ�ា�ដែ�ែករឿលិើវិ��រឿ�សង�នា ដែដូលិកន�ង
រឿនាាះ កាា�វាា���ហាា���ឆ្នាំាំង�ឹង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�អាាច់រឿកើត្តិរឿឡើង។

អំប្រើព័�ហិិងាប្រើល�រាាងកាាយនិិងអំប្រើព័�ប្រើ�ារប្រើ�ារ�ស់�ូូលិស

ស់��ា�់អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងភាាគឺរឿ�ច់ើ� កាា�រឿ�ៀ�រាា�់រឿ�ឿងរាាាវដែដូលិ�ិះគឺ�់��ឋាភិបាាលិ 
អំនក�រឿយ៉ាាបាា� លិ �ីៗ�ិងរឿយ៉ាាធាា�ឹងនាាំមក�ូវកាា�គឺំរាាមកំដែ�ងដូលិ់ស់ុវត្តិិិភាាព័យ៉ាោាងខាែាំង។ 
ឧទាំា��ណ៍ �ាត្តិកមា រឿលិើ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ង��រឿទស់�វ�លិ�ព័�� (គឺណៈក�ាា�ិកាា�
កាា�ពាា�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ឆ្នាំនាំ២០២១) បាា��រឿងើើត្តិ��ិយ៉ាាកាាស់នៃ�កាា�ភ័�ខាែាច់ស់��ា�់អំនករឿ�វើកាា�
កន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ �ាត្តិកមា ទាំាំងរឿ�ះភាាគឺរឿ�ច់ើ��ត្តិូវបាា�អំ�ុវត្តិិរឿ�ាតំ្តិ��់ជ្យ��ទ 
អំនកច់ូលិ�ួមមួ�ច់ំ�ួ���ស់់រឿ�ើងដែដូលិ�ា� មូលិ�ឋា� រឿ�ាទ��កុ ង�ោា��លិបាា��ិយ៉ាា�ថាា ព័ួករឿគឺ
មិ�ស់ូវបាា�មា អំំព័�សុ់វតិិ្តិភាាព័��ស់់ព័ួករឿគឺរឿទ �ោុដែ�ិ �ា�កាា�ភ័�ខាែាច់ កាា�់ដែត្តិ រឿ�ច់ើ�ស់��ា�់អំនកដែដូលិ�ត្តិូវ
រឿ�វើដូំរឿណើ��ិងរឿ�វើកាា�រឿ�ាតំ្តិ��់�ាច់់�ស់យ៉ាាលិ (កាា�ពិ័ភាាកា ជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ 
នៃ�ងទ�៦ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ មរឿ�ោបាា� រឿ�សងរឿទៀត្តិ ដែដូលិ �ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ង
��រឿទស់�វ�លិ�ព័���តូ្តិវបាា�កំណត្តិ់រឿ�ាលិរឿ�ា គឺឺតាាម��ៈ កាា��ាក់សាែាក ព័ណ៌�ក�មដែដូលិជាាស់កមា
ភាាព័�ាក់សាែាក�ុគឺគលិឬអំងគភាាព័�ិះគឺ�់ ថាាជាារឿភ�វក� ឬភាាា�់ព័ួករឿគឺរឿ�ា�ឹង �កសកុមា����ស់ិ�វ�លិ�ព័�� 
(CPP) �ណស់ិ�ស��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យជាាតិ្តិ (NDF) �ិង/ឬកងទ័ព័��ជាាជ្យ��ា� (NPA)។ រឿ�ារឿព័លិ
ដែដូលិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ត្តិូវបាា��ាក់សាែាកព័ណ៌�ក�ម �ូ�ភាាព័��ស់់ព័ួករឿគឺ �ត្តិូវបាា� 
រឿបាាះព័ុមព �ិង�សព័វ�ា�ជាាមួ��ឹង�បាាក់�ងាវា�់ដែដូលិ បាា��ិល់ិស់��ា�់កាា�សាែា�់��ស់់ព័ួករឿគឺ - ជាា
ស់ំខាា�់ "អាាជាំា�ណះរឿដូើម �ីស់�ែា�់អំនកដែដូលិ�ា�ពាាក់សាែាកព័ណ៌�ក�ម" (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� 
នៃ�ងទ�១៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 

រឿ�ា��រឿទស់ឥណូ�រឿណសុ់� អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�មួ�ច់ំ�ួ�ដែដូលិរឿ�វើរឿស់ច់កើ�រាា�កាា�ណ៍អំំព័�កាា�ត្តិវាាា
��ឆ្នាំាំង �ឹង កាា�ដែកដែ�� រឿស់ច់កិ��ពាាងច់ា�់�កម�ព័�ាទណូ កាា�ដែកដែ��ច់ា�់ស់ិ�ព័�គឺណៈក�ាា�ិកាា�
លិុ��ំបាាត់្តិអំំរឿព័ើពុ័ក�លួិ� �ិងរឿស់ច់កិ��ពាាងច់ា�់ �គឺ�់យ៉ាោាងកន�ងឆ្នាំនាំ២០២២ �តូ្តិវបាា�គឺំរាាមកំដែ�ង 
វាា�ដូំ �ុំខែ�� �ិង/ឬ ឧ�ក�ណ៍ រាា�កាា�ណ៍ ��ស់់ព័ួករឿគឺ�ត្តិូវបាា��ំផ្ទាែាញឹ រឿ�ា��ោូលិិស់ (Amali, 
2020; CNN Indonesia, 2019; Septianto, 2019)។ ដូូច់�នារឿ�ះដែដូ� Prachatai 
ដែដូលិជាាសិាា�័�ឯករាាជ្យយមួ�រឿ�ាកន�ង��រឿទស់នៃ� បាា��បាា�់ រឿ�ើងថាា អំនករាា�កាា�ណ៍ព័័ត៌្តិ�ា� ��ស់់
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ព័ួករឿគឺ �នាក់ �តូ្តិវបាា� ចាា�់ខែ�� កន�ងកំលុិងរឿព័លិរាា�កាា�ណ៍ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ អំំព័�កាា�ត្តិវាាាដែដូលិដូឹកនាាំរឿ�ា�
�ិស់សិត្តិ��ឆ្នាំាំង�ឹង��ឋាភិបាាលិ រឿ�ានៃ�ងទ�១៦ ដែខតុ្តិលាា ឆ្នាំនាំ២០២០ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៩ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ កាា�ត្តិវាាារឿ�ះ បាា��រឿងើើត្តិរឿឡើង ជាាដែ�នកមួ� នៃ�កាា�ត្តិវាាា ជាា��ិ�នាាា�់ ��ឆ្នាំាំង 
�ឹង��ឋាភិបាាលិ��ស់់រឿលាាកនាា�ក�ដូឋមង្គ្រា�ិ� Prayut Chan-o-cha កន�ងកំលិុងរឿព័លិ ដែដូលិ 
�ោូលិិស់ នៃ�បាា�រឿ��ើឧស់ា័��ងា��ទឹកដែភនក ��ា�់កាាំរឿភែើងជ័្យ� �ិងកាាណុងបាាញឹ់ទឹករឿ�ា�មិ�រឿ�ីស់មុខ 
ស់ូម �ីដែត្តិ �ឹង អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ដែដូលិ�ា��ណះស់�គាលិ់ខែ�� �ិងសាែាកស់ញ្ញាា�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�
ក៏រឿ�ា� (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ កាា�រាា�កាា�ណ៍អំំព័�កាា�ត្តិវាាា
រឿ�ា�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� សំ់រឿឡង ស់��ដូឋអាារឿម�ិក (Voice of America) ក៏បាា�កត្តិ់ស់�គាល់ិ
ថាា អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� មួ�ច់ំ�ួ� ដែដូលិ�ា� វត្តិិ�ា�បាា��ា�អាា�មាណ៍ថាា �ោូលិិស់បាា�កំណត្តិ់ព័ួករឿគឺ
ជាារឿ�ាលិរឿ�ា�ិងរាារាាំងព័ួករឿគឺមិ�ឱ្យយរឿ�វើ កាា�រាា�កាា�ណ៍ (Walker, 2021)។ �ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍ទាំាំងរឿ�ះ
�ងាាាញឹថាា កាា�ដែដូលិរឿគឺកំណត្តិ់ អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ ជាាអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិកំព័ុង�ំរឿព័ញឹកាាត្តិព័វកិច់ិ
មិ��ា�កាា�ធាានាាកាា�ពាា�រឿនាាះរឿទ រឿ�ើ�ថាា កន�ងក�ណ�ខែះរឿ�វើឱ្យយព័ួករឿគឺកាែា�ជាារឿ�ាលិរឿ�ានៃ�
កាា�វាា���ហាា�រឿទៀត្តិ�ង។

កាារ�ំពាានិ កាារដាាក់កប្រមិិត្ត និិងពាាកយ�ណឹឹងខាាងផួ្ស�វិចូា�់

ឧ�ក�ណ៍�ែ�វច់ា�់�ិង�ទ�ីញ្ញាាត្តិិិនាានាា អាាច់�ត្តិូវរឿ��ើ�បាាស់់រឿ�ា���ឋាភិបាាលិ�ិង សាាធាា�ណជ្យ� 
រឿដូើម �ី �ាក់កំ�ិត្តិ �ិង�ាក់រឿទាំាស់�ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ អំនកច់ូលិ�ួម �សាាវ�ជាាវ មកព័� ��រឿទស់ 
�វ�លិ�ព័�� បាា�ស់រឿងើត្តិរឿ�ើញឹ ព័� ភាាព័��ឆ្នាំាំង�នា រឿ�ា�រឿ�ើកច់ំ� ចំ់រឿពាាះ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ចាា�់តាាំងព័� 
កាា�រឿបាាះរឿឆ្នាំនាត្តិឆ្នាំនាំ២០១៦ នៃ��ដូឋបាាលិ��ស់់រឿលាាក Duterte �ច់ិ��ី�ន។ កាា���ឆ្នាំាំង�នារឿ�ះ បាា�
�ណាាាលិ ឱ្យយ�ា� កាា��ិទ�កុម�ុូ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� ABS-CBN ដ៏ូ�ំមួ� �ិងកាា�ចាា�់ខែ��
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿឈាាាះថាា Maria Ressa។ កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង��ស់់��ឋាភិបាាលិស់ិងា�ុ�ីកន�ង
កាា�ជាា�់ព័�ែិច់សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� The Online Citizen ដែដូលិជាា��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ា�
មូលិ�ឋា�កន�ង��រឿទស់ រឿ�ាកន�ង កាា�ិយ៉ាា�ិ�រឿត្តិ�យ�ួស់រឿ�ត្តិុ �ណាឹងស់ុ�វិលិ �ិងកាា�រឿចាាទ��កាា�់
�ព័�ាទណូចាា�់តាាំងព័�ឆ្នាំនាំ២០១១  �ិងកាា��ិទទាំវា� ��ស់់សាិា�័�មួ �រឿ�ះ នាារឿព័លិ �នាាា�់មក 
រឿ�ាកន�ង ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ �នាាា�់ព័� កាា�ព័យ�� អាាជាំា�ណះរឿគឺ�ទំព័័���ស់់ខែ�� គឺឺជាា ឧទាំា��ណ៍ 
�ដែ�ិមនៃ��ទ�ីញ្ញាាត្តិិិ ដែដូលិបាា�រឿ��ើរឿដូើម �ីទ�់សាើាត្តិ់កាា�រាា�កាា�ណ៍ស់ំខាា�់ៗ (New Naratif, 
2021b; Reporters Without Borders, 2021c)។ រឿ�ា��រឿទស់ម�យ៉ាោា�់�ោា �នាាា�់ព័�
�ដូឋ��ហាា�ដែខកុមាៈ ឆ្នាំនាំ ២០២១ �កសួ់ងព័័ត្តិ៌�ា�បាា�ដូក �ូត្តិអាាជាំា�ណះ ��ស់់ភានាក់ងាា�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 
Myanmar Now, �កុម�ុូ� សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 7 Day News, អំងគភាាព័សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 
Mizzima Media, អំងគភាាព័�សព័វ�ា�ព័័ត្តិ៌�ា�ឯករាាជ្យយ Democratic Voice of 
Burma �ិង��ព័័�ធ�សព័វ�ា� Khit Thit Media រឿ�ានៃ�ងទ�៨ ដែខម�នាា (Thornton, 
2021)។
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រឿ�ាកន�ង��រឿទស់មួ�ច់ំ�ួ� ច់ា�់ក៏អំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយអំងគភាាព័មិ�ដែម���ឋាភិបាាលិ�ិឹង�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� �ិងអំងគភាាព័នាានាាដែដូ�។ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� Malaysiakini ដែដូលិជាាអំងគភាាព័��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ ដែដូលិ�ា�មូលិ�ឋា�រឿ�ា��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� ដែដូលិរាា�កាា�ណ៍អំំព័�កិច់ិកាា�
�រឿយ៉ាាបាា��ិង�ពឹ័ត្តិិិកាា�ណ៍�ច់ិ��ី�ន បាា�ចាាញឹ់�ណាឹងកន�ង ក�ណ���ិហាា�រឿក�៍���ឆ្នាំាំង�ឹង�កុម�ូុ� 
Raub Australian Gold Mining (RAGM) ដែដូលិជាា�កុម�ូុ��ុក�កដែ�ា�ាស់រឿ�ារឿដូើម
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ (Rashid, 2021)។ សាិា�័�ព័័ត្តិ៌�ា� �ោារឿឡស់ុ� មួ�រឿ�ះ កំព័ុង��ឈម
�ឹង�ណាឹងច់ំ�ួ�៤ គិឺត្តិ�តឹ្តិមពាាក់កណាាាលិដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៦ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ច់ា�់រឿលិខ 19/2016 ស់ិ�ព័� ព័័ត៌្តិ�ា� 
រឿអំឡិច់�តូ្តិ�ិក�ិង��ត្តិិ�ត្តិិិកាា� (UU ITE) �ត្តិូវបាា�រឿគឺរឿ��ើជាាញឹឹកញាា�់ រឿដូើម �ី�ាក់រឿទាំាស់ទណូ 
រឿលិើទស់ស�ៈ �ិះគឺ�់ រឿលិើមូលិ�ឋា�នៃ�កាា���ិហាា�រឿក�៍� �ិងកាា��ងខ�ច់រឿក�៍�រឿឈាាាះ។ រឿទាំាះ�� ច់ា�់ រឿ�ះ 
មិ� អំ�ុវត្តិិ ជាា�ែ�វកាា� ចំ់រឿពាាះ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិ�គឺ�់�គឺង �ិងកាា�ពាា�រឿ�ា�ច់ា�់ស់ើ�ព័�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�
ក៏រឿ�ា� ក៏រឿ�ាកន�ង កាា�អំ�ុវត្តិិ ជាាក់ដែសិ់ង ស់�ាជ្យិកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�គឺឺជាាជ្យ��ងរឿ��ាះកន�ង�ទ�ីញ្ញាាត្តិិិ
ដែដូលិមិ�ច់ាស់់លាាស់់�ិងទូរឿ�ា ��ស់់ ច់ា�់ UU ITE រឿ�ា��ា�ឧទាំា��ណ៍�ា�ៗ�ំ�ុត្តិមួ�គឺឺ
កាា�រឿចាាទ��កាា�់��ឆ្នាំាំង�ឹងអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� Bahrul Walidin ព័�សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
Metro Aceh (CNN Indonesia, 2021)។

កាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជំ្យងឺកូវីដូ-១៩ �តូ្តិវបាា���ឋាភិបាាលិ អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ មួ�ច់ំ�ួ� រឿ��ើ�បាាស់់ រឿដូើម �ី
�ឹត្តិត្តិីិត្តិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ដែ�ិមរឿទៀត្តិ។ ឧទាំា��ណ៍ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិកាា��ា�ះរឿឡើងនៃ�រឿមរឿរាាគឺកូ
វីដូ-១៩ រឿលិើកដូំ�ូង រឿ�ា��រឿទស់នៃ� ��ឋាភិបាាលិនៃ�បាា�រឿច់ញឹ�កឹត្តិយ ស់ិ�ព័���ាអាាស់�នដែដូលិ�ួម�ញ្ញាិ�លិ 
�ទ�ញ្ញាាត្តិិិមួ�  រឿ�ា��ាក់ កាា� �ា� ព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិ�ងើ ឱ្យយ�ា� កាា�ភ័�ខាែាច់ រឿ�ាកន�ងស់ងគម ជាា 
�ទឧ�កិដូឋ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ ; Reporters Without 
Borders, 2020)។ �ទ�ី ញ្ញាាត្តិិិរឿ�ះបាា��ឹត្តិត្តិីិត្តិ��ិយ៉ាាកាាស់ដែដូលិបាា� �ួមត្តិូច់�ួច់�សាា�់រឿ�ើ�
ស់��ា�់��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ិងកាា��រឿញ្ញាិញឹ មត្តិិ រឿ�កាាមច់ា�់���ា��ព័ះមហាាកស�ត្តិ �ិងច់ា�់ ឧ�កិដូឋ
កមាទាំាក់ទង�ឹងកុំព័យ�ទ័� ដែដូលិបាា� �ិះគឺ�់ ច់ំរឿពាាះ កាា�ក�មិត្តិ រឿស់�ីភាាព័នៃ�កាា��រឿញ្ញាិញឹមត្តិិ��ស់់
��ជាាជ្យ�តាាមអំ�ឡាាញឹតាាម��ៈ 

“ឧ�ករណិ៍ផ្សែូវចា�់នឹិង���ីញ្ហាា�ីិនា�នា�

អា�ចប្រ�ូវបា�នឹនៅប្រ�ើប្របា�ស់

នៅ��យ៍រ�ា�ភិិបា�លិនឹិងសមា�ជិកស្គា�ធា�រណិជនឹ

នៅដូើម �ី��ក់ក�ហិ�និឹង��ក់�ណិូកមុនៅលិើ

�ុ�គលិិកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍។.”
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�ទ�ីញ្ញាាត្តិិិដែដូលិអំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយ "មង្គ្រា�ិ��ា�ស់មត្តិិកិច់ិ" �ិទបាាំងព័័ត្តិ៌�ា� �ិងព័�ងឹង កាា��ាក់ព័ិ�័� 
ច់ំរឿពាាះ កាា��ិះគឺ�់ ��ឆ្នាំាំង�ឹង រាាជាា�ិ�រឿត្តិ�យ (Charoen, 2013; Human Rights Watch, 
2016; Reuters, 2020)។ �ស់រឿដូៀង�នារឿ�ះដែដូ� �ដូឋបាាលិរឿលាាក Duterte រឿ�ា��រឿទស់
�វ�លិ�ព័�� បាា�អំ�ុម័ត្តិច់ា�់ "Bayanihan to Heal as One Act" រឿ�ាកន�ងដែខម�នាា 
ឆ្នាំនាំ២០២០ ដែដូលិអាាច់ឱ្យយ ��ឋាភិបាាលិ  �ាក់រឿទាំាស់ ��ណាា�នាក់ច់ំរឿពាាះកាា��ា�ព័័ត្តិ៌�ា� ដែដូលិរឿគឺ
�ល់ិថាា "មិ�ព័ិត្តិ" ដែដូលិចាាត្តិ់ទុកថាាមិ��ិល់ិ "�លិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ដូលិ់��ជាាជ្យ�" ឬ "�ងើ ភាាព័វឹកវ� 
ភាាព័�ច់�ូក�ច់�លិ់ ភាាព័អំនាា�ិ�រឿត្តិ�យ ភាាព័ភ័�ខាែាច់ ឬកាា�ភាា�់�ច់ឡំ" ��ូត្តិដូលិ់ច់ា�់រឿ�ះ
�ុត្តិកំណត្តិ់រឿ�ាដែខមិ�ុនាា ឆ្នាំនាំ២០២០ (Barreiro Jr., 2020; Freedom for Media, 
Freedom for All Network, 2020)។

កាារប្រើ�ាសន្ទាាប្រ�ឆាំាំងនិឹងប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយ

កាា��ាក់សាែាករឿ�ឿង�ិះគឺ�់ថាាជាា "ព័័ត៌្តិ�ា�មិ�ព័ិត្តិ" ទាំាំងតាាម��ៈច់ា�់ដែដូលិបាា�រឿ�ៀ�រាា�់ខាាងរឿលិើ 
ឬ��ា�់ដែត្តិ ជាា រឿវាាហាាសាា�ស់ិ គឺឺជាា�ុទធសាា�ស់ិដែដូលិ��ឋាភិបាាលិអំ�ិភាាព័បាា�រឿ��ើជាា�ូ�មករឿ�ើ� 
រឿដូើម �ីលិុ��ំបាាត់្តិកាា��ិះគឺ�់ (ឧទាំា��ណ៍ ស់ូមរឿមើលិកាា�រឿ��ើ�បាាស់់�ុទធនាាកាា�ដែ��រឿ�ះ��ស់់ 
Goebbels រឿ�ាកន�ង Longerich ឆ្នាំនាំ២០១៥, ស់��ា�់ដូំរឿណើ�រឿ�ឿងនៃ��ុទធនាាកាា�ដែដូលិ
កំព័ុង��ិ, ស់ូមរឿមើលិ Neo, 2020, p. 4)។ អំនកច់ូលិ�ួម មួ�ច់ំ�ួ� ��ស់់រឿ�ើង បាា��បាា�់រឿ�ើង
ថាា �ុទធសាា�សិ់រឿ�ះជាា�់ទាំាក់ទងជាាព័ិរឿស់ស់ រឿ�ពាាះវាា �ំផ្ទាែាញឹ ទំ�ុកច់ិត្តិិ ��ស់់ សាាធាា�ណជ្យ� ច់ំរឿពាាះ
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ អំនកច់ូលិ�ួម�នាក់មកព័���រឿទស់�វ�លិ�ព័��បាា��ិយ៉ាា�ថាា កន�ង�ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍ រឿ�សង
ៗជាារឿ�ច់ើ� �ដូឋបាាលិ��ស់់រឿលាាក Duterte បាា�ព័ោយ៉ាាម រឿ�វើឱ្យយ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� អំស់់ស់ុព័លិភាាព័ 
រឿ�ា�រឿចាាទ��កាា�់ពួ័ករឿគឺថាា មិ�អាាច់�ងាាាញឹកាា�ព័ិត្តិមិ�លិរឿមែ�ង (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ 
ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ��ឋាភិបាាលិដែ�មទាំាំងបាា�កត្តិ់ស់�គាល់ិថាា �ុគឺគលិ�ា� ឥទធិព័លិ រឿលិើ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ស់ងគម គឺឺជាា��ភព័ព័័ត្តិ៌�ា��ស់�ច់ា�់រឿ�ច់ើ�ជាាងសាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា� (�ទស់�ាាស់ 
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿស់ច់កិ�ដែ�ែងកាា�ណ៍ ទាំាំងរឿ�ះ ទំ�ងជាា រឿ�វើឱ្យយ ទំ�ុកច់ិត្តិិ 
��ស់់ សាាធាា�ណជ្យ� ធាែាក់ច់ុះច់ំរឿពាាះ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ�ដូឋបាាលិ��ស់់

“ក្លា�ររីករា�លិ��លិនៃនឹជ�ងឺកូវីដូ-១៩ប្រ�ូវបា�នឹ

រ�ា�ភិិបា�លិអា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍មួយ៍ច�នឹួនឹ

នៅប្រ�ើប្របា�ស់នៅដូើម �ីរឹ��ីិ�

ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍�ប្លែនឹែមនៅ�ៀ�”
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រឿលាាក Duterte បាា�ទទួលិកាា�វាា�ត្តិនៃមែនៃ�កាា�អំ�ុម័ត្តិខពស់់ព័�សាាធាា�ណជ្យ� (Ranada, 
2021)។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� �នាក់ ដែដូលិរាា�កាា�ណ៍អំំព័���រឿទស់ម�យ៉ាោា�់�ោាបាា�ស់ងើត្តិ់�ង�់ថាា រឿ�ារឿព័លិ
ដែដូលិទទួលិបាា�រឿជាាគឺជ្យ័� នៃ�កាា��ាក់សាែាក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ថាាជាា "ព័័ត្តិ៌�ា�មិ�ព័ិត្តិ" អាាច់ជាា
រឿ��ាះថានាក់។ �ួមទាំាំង កាា�ច់ងែ�លិ រឿ�ាកាា�់ ក�ណ� ជ្យ�ជាាត្តិិ�ាូ�ុ�ងយ៉ាោា រឿលាាកបាា��ា���សាាស់�៍ថាា 
"រឿ�ាកន�ង១០ជំ្យហាា� នៃ�អំំរឿព័ើ��ល័ិ�ព័ូជ្យសាាស់�៍ ជ្យំហាា�ច់ុងរឿ�កាា�គឺឺកាា��ដិូរឿស់�" (កាា�ព័ិភាាកា 
ជាា�កុម រឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៦ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 

កាារវាាយប្រ�ហាារដែផ្សាកឌ័ីជ្យីថល

កាា�រឿ��ើ�បាាស់់�រឿច់ិកវិទោឌ័�ជ្យ��លិបាា�រឿ�ើក�ព័ំដែដូ��ា�ស់��ា�់កាា�វាា���ហាា���ឆ្នាំាំង�ឹង�ុគឺគលិិក
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។  អំូ���ឺណិត្តិ អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ សាាធាា�ណជ្យ�ឱ្យយ ច់ូលិ�ួមរឿ�ា�ផ្ទាាាល់ិជាាមួ��ឹង អំនក�ិព័�ធ 
�ិង អំនករឿបាាះព័ុមព �ា�ព័័ត្តិ៌�ា�ដែដូលិព័ួករឿគឺទទួលិបាា� រឿ�ើ�វាាក៏អំ�ុញ្ញាា�ត្តិព័ួករឿគឺឱ្យយរឿ�ៀត្តិរឿ�ៀ�
�ិងវាា���ហាា� �ុគឺគលិិក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូ�។ ភាាព័អំនាាមិក ដែដូលិបាា� �ិលិ់រឿ�ា� រឿវទិកាា ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ស់ងគម រឿ�វើឱ្យយ រឿកើ�រឿឡើង គឺណ��ដែដូលិ�ាា�មុខ�ាត្តិ់ ឬម�ុស់ស��ិ — ដែដូលិ�ត្តិូវរឿគឺសាគាល់ិ 
រឿ�ា �វ�លិ�ព័�� ជាាគឺណ��រឿលិងរឿស់ើច់ (trolls) រឿ�ាឥណូ�រឿណស់ុ�ជាា buzzers រឿ�ាសិ់ងា�ុ�ីជាា
�កុមអំូ���ឺណិត្តិ (IBs) ��ស់់ PAP  �ិង រឿ�ា �ោារឿឡស់ុ� ជាា �កុមទាំាហាា�  តាាម��ព័័�ធអំូ���ឺណិត្តិ 
(cyber-troopers) (Sinpeng & Tapsell, 2020, p. 9)។ គឺណ��អំនាាមិកទាំាំងរឿ�ះ
មួលិ�ងាើាច់់កាា�ដែ�ែងតាាមអំ�ឡាាញឹតាាម��ៈកាា�រឿ��ើ មត្តិិ��ត្តិិកមា �ិងមត្តិិអំវិជ្យា�ា�។ រឿ�ាកន�ង
��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ��ឋាភិបាាលិ�ិងត្តិួអំងគ�រឿយ៉ាាបាា�រឿ�សងរឿទៀត្តិ�ងកាា�រឿចាាទ��កាា�់ថាា បាា�
�ង់�បាាក់ �ិងទាំាញឹ�កអំត្តិិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ព័� buzzers រឿដូើម �ី�សព័វ�ា�ព័័ត្តិ៌�ា� រឿ�ាលិ�រឿយ៉ាាបាា�
�ិង កាា���ិយ៉ាា� �ាំ�ទ ��ឋាភិបាាលិ (ឧទាំា��ណ៍ ស់ូមរឿមើលិ CNN Indonesia, 2020; 
Syahputra et al., 2021)។ រឿ�ះ�ងាាាញឹថាា ដែខស�នាាាត្តិ់�វាាងត្តិួអំងគ��ឋាភិបាាលិ �ិង�កុមស់ងគម
ស់ុ�វិលិ កាា�់ដែត្តិ �ា�ភាាព័�ស់រឿព័ច់�ស់ព័ិលិ។ 

រឿឈាាាះ�ិង�ូ��ត្តិអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��នាក់  ដែដូលិដែត្តិងដែត្តិ រាា�កាា�ណ៍�ញ្ញាា�ទាំាក់ទង�ឹងរឿខត្តិិ West 
Papua   �តូ្តិវបាា��សព័វ�ា�រឿ�ា�គឺណ��អំនាាមិករឿ�ារឿលិើ Twitter (កាា�ព័ិភាាកា ជាា�កុម 
រឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ឥណូ�រឿណស់ុ�
�នាក់រឿទៀត្តិដែដូលិជាា ស់កមាជ្យ�  រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូ� បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា នាាង បាា�ទទួលិ 
កាា�គឺំរាាមកំដែ�ង ដូល់ិអាា�ុជ្យ�វិត្តិ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា
ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២០ រឿគឺ�ទំព័័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ព័័ត៌្តិ�ា���ស់់ឥណូ�រឿណស់ុ� Tempo �ិង 
Tirto �ត្តិូវរឿគឺ លួិច់ច់ូលិ �គឺ�់�គឺង រឿ�កាា�ព័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ទាំាំង២រឿ�ះបាា� រឿបាាះព័ុមព�ា� រឿ�ៀងៗ
ខែ��អំំព័�កាា�រឿ��ើ�បាាស់់�ុគឺគលិ �ា� ឥទធិព័លិ កន�ង ស់ងគម �សព័វ�ា�រឿស់ច់កិ��ពាាងច់ា�់ (Omnibus 
Bill �ិងកាា�រឿចាាទ��កាា�់ ថាា�ា�កាា�ច់ូលិ�ួម ព័�សាិា�័�រឿយ៉ាាធាា�ិង�គឺឹះសាិា�រឿស់ុើ�កាា�ណ៍កន�ង 
កាា��លិិត្តិឱ្យស់�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ (Aji, 2020; Nurita, 2020)។ រឿ�ាកន�ងដែខមិ�ុនាា ឆ្នាំនាំ២០១៨ 
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អំងគភាាព័សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� Luat Khoa ដែដូលិរាា�កាា�ណ៍ អំំព័� កិច់ិកាា��រឿយ៉ាាបាា� កន�ង��រឿទស់
រឿវៀត្តិណាាម�ងកាា�វាា���ហាា� DdoS រឿលិើ�ោាស់ុ��រឿម��ស់់ព័ួករឿគឺដែដូលិ�ណាាាលិ ឱ្យយ ផ្ទាែាក រឿគឺ�ទំព័័� 
��ៈរឿព័លិ១០នៃ�ង (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ ភាាព័
អំនាាមិករឿលិើ  អំូ���ឺណិត្តិ ជាារឿ�ឿ�ៗ រឿគឺមិ�ច់ាស់់ ថាា អំនកណាាជាា អំនក រឿ�ាព័�រឿ�កាា� កាា�វាា� ��ហាា� 
រឿ�ាកន�ង ក�ណ� ដែ��រឿ�ះ រឿនាាះរឿទ។ 

ទ�មង់មួ�រឿ�សងរឿទៀត្តិនៃ�កាា�វាា���ហាា�តាាម��ព័័�ធឌ័�ជ្យ��លិ��ឆ្នាំាំង�ឹង�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
គឺឺ កាា�លួិច់ ចូ់លិ �ិងកាា�់កាា�់គឺណ��ផ្ទាាាលិ់ខែ�� ឬគឺណ��កាា�ងាា�។ អំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ �នាក់ មក
ព័� Tabloid Jubi ដែដូលិជាាសិាា�័�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ឯករាាជ្យយ�ា� មូលិ�ឋា� រឿ�ា រឿខត្តិិ Papua 
នៃ���រឿទស់ ឥណូ�រឿណស់ុ�បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា រាាលិ់គឺណ��ទាំាំងអំស់់រឿលិើកដែលិង ដែត្តិគឺណ�� ទំនាាក់ 
ទំ�ងផ្ទាាាល់ិខែ��មួ� ��ស់់ �ាត់្តិ �តូ្តិវបាា�រឿគឺលិួច់ច់ូលិ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួម ជ្យ�ជាាត្តិិ សិ់ងា�ុ�ី �នាក់ បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា�ាត្តិ់បាា�ស់ងស័�ថាា�ា�កាា�
�ោុ��ោងលិុកលិុ�គឺណ�� Facebook ផ្ទាាាលិ់ខែ�� ��ស់់�ាត្តិ់ (�ទស់�ាាស់  ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ 
ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។

ជាាអំកុស់លិ កាា���ិយ៉ាា�ដ៏ូអាា�កក់រឿ�ះ��ា�់ដែត្តិជាាច់ំដែណកត្តិូច់មួ�នៃ� �ញ្ញាា���ឈមដែដូលិ�ុគឺគលិិក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយរឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ជ្យួ���ទះ�ោុរឿណាះាះ។ រឿ�ាកន�ងដែ�នក�នាាា�់ រឿ�ើង�ងាាាញឹព័�
ឧ�ស់គឺគ រឿ�សងរឿទៀត្តិ —ដែដូលិជាាញឹឹកញាា�់រឿមើលិមិ�រឿ�ើញឹ—ដែដូលិអំនកច់ូលិ�ួម�សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង
រឿ�ាះ�សាា� កន�ងកំលុិង រឿព័លិ �ំរឿព័ញឹកាា�ងាា���ស់់ព័ួករឿគឺ។
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↘ ៣. 
បញ្ញាាេលីយកាក់្ខុ

រឿទាំាះ��ព័ត័្តិ�៌ា�អាាច់�ត្តិវូអំះអាាងថាាជាា��រឿយ៉ាាជ្យ�ស៍ាាធាា�ណៈយ៉ាោាងលិែក៏រឿ�ា� រឿគឺកមិ៏��ត្តិវូ�រំឿភែច់
រឿស់�ភីាាព័ ��មូលិ�ិ� ំ�លិតិ្តិ �ិង�សព័វ�ា�ព័ត័្តិ�៌ា�រឿនាាះរឿឡើ�។ កាា�រឿ�វើកាា�កន�ងវស័ិ់���ព័�័ធ�សព័វ�ា�
គឺជឺាាកាា�ងាា�—ព័លិកមា—រឿ�ើ�អំងគភាាព័��ព័�័ធ�សព័វ�ា�គឺជឺាា��រឿភទអាាជ្យ�វកមា ស់មូ �ីអំងគភាាព័ឯករាាជ្យយ
ករ៏ឿ�ា�។ ដូរូឿច់នះ �បាាក់�ា�តួ្តិនាាទ�សំ់ខាា�ខ់ាែាំងរឿលិើដំូរឿណើ�កាា���ព័�័ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ។

រឿ�ាកន�ងដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើងរឿឈវង�លិ់ព័�ភាាព័លិំបាាកដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� ដែដូលិ�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
�ិងអំងគភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�បាា�ជ្យួ� ឥទធិព័លិ��ស់់វាារឿលិើទិ�ន�លិ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ព័មទាំាំង
�ុទធសាា�ស់ិដែដូលិអំងគភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ��ើរឿដូើមី���ិអាាជ្យ�វកមា។ រឿ�ាទ�រឿ�ះ រឿ�ើង�រឿងើើត្តិក�ណ�
ដែដូលិ�ងាាាញឹថាា�បាាក់�ា�សាា�ៈស់ំខាា�់ រឿ�ើ�កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ងរឿដូើមី��ាំ�ទ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយចាាំបាាច់់�ត្តិូវព័ិចាា�ណាារឿលិើទិដូឋភាាព័�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�វិស់័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�។

កាារ�ន្ទាាា�ត្តនៃមួិនិិងប្រ�ាក់�ា�លទាា�

“ខុំ����ួលិបា�នឹប្របា�ក់ប្លែខុ�ិចនៅហើយ៍នៅពលិខុែះសូម �ីប្លែ�ប្របា�ក់ប្លែខុក៏មិនឹ��ួលិបា�នឹផ្សង។”

�ទសម្ភាាាសនិ៍�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី18ខែ�ក្សាញ្ញាា�ឆ្នាំំា�2021

�ូ�ភាាព័៖ Nadhir Nor
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“ប្រ�សិនឹនៅ�ើអាកចង់ក្លាែ�យ៍ជា�អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹឯករា�ជយនៅ��អា�សុ�ជ�វភា�ពរស់នៅ��រ�ស់
អាកពិ�ជា�លិ�បា�កណ្តា�ស់នៅប្រពា�ះថា�...អាកមិនឹ��ួលិបា�នឹប្របា�ក់ប្លែខុនៅប្រចើនឹនៅ�នៅហើយ៍អាក

មិនឹ��ួលិបា�នឹប្របា�ក់ប្លែខុប្រ��់ប្រគ្នា�នឹ់នៅនា�ះនៅ�។”

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី២៧ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

ភាាគឺរឿ�ច់ើ�នៃ��ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយដែដូលិរឿ�ើងបាា�សាាកស់ួ��ិយ៉ាា�ថាា ព័ួករឿគឺព័ិបាាក�ក �បាាក់ ច់ំណូលិ 
�គត្តិ់�គង់ កាា��ស់់រឿ�ាព័�កាា�ងាា�ឯករាាជ្យយរឿ�ា�សាា�ដែត្តិភាាព័មិ�ច់ាស់់លាាស់់នៃ�កាា�ងាា��ិងទទួលិបាា� 
�បាាក់ដែខទាំា� ។ វាាមិ�ដែម�ជាារឿ�ឿងច់ដែមែករឿទស់��ា�់អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ឯករាាជ្យយដែដូលិ រឿ�ា រឿ�វើកាា�កាា�ងាា�
រឿ�សងរឿទៀត្តិ រឿដូើមី� រាាា�់�ង នៃ�ែច់ំណាា�ស់��ា�់កាា��ស់់រឿ�ា��ស់់ព័ួករឿគឺ។ �ុគឺគលិិកឯករាាជ្យយជាារឿ�ច់ើ�
នាាក់ — ទាំាំងអំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� �ិងអំនកគឺូ��ូ�ភាាព័ — ក៏បាា��បាា�់រឿ�ើង�ងដែដូ�ថាា កាា�ចាា�់រឿ�ិើម
រឿ�វើកាា�ងាា�ឯករាាជ្យយ�ា�ភាាព័លិំបាាក។ វាាត្តិ�មូវឱ្យយ�ា�កាា�សាាកលិីង�ិងកំ�ុស់ជាា��ិ�នាាា�់ ដែដូលិជាា
រឿ�ឿ�ៗ�ួម�ា�កាា��ដូិរឿស់�ជាារឿ�ច់ើ� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ �ិង
ទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១។ �ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ដូំរឿណើ�កាា�
នៃ�កាា�រឿ�វើ ព័ិរឿសាា�រឿ�ា�ដែ���ទ �ិង��ធាា��ទរឿ�សងៗ�នារឿ�ះ ជ្យួ�កាាលិក៏ត្តិ�មូវឱ្យយ�លិ់ដូឹង
អំំព័���រឿភទនៃ�ទស់ស�ិកជ្យ�ដែដូលិរឿគឺ ច់ង់អំំពាាវនាាវ រឿ�ាដូលិ់�ងដែដូ� (ទំនាាក់ទំ�ងផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�៣ 
ដែខវិច់ិិកាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា��រឿទស់កមព�ជាា កាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺរាាត្តិត្តិាត្តិក៏បាា��ាក់កំ�ិត្តិកាា�
រឿ�វើដូំរឿណើ�ស់��ា�់ អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ឯករាាជ្យយ �ងដែដូ� ដែដូលិរឿ�វើឱ្យយព័ួករឿគឺព័ិបាាកកន�ងកាា�ច់ូលិរឿ�ា�ិង
ស់�ាាស់ស់�គឺម�៍រឿ�ាត្តិំ��់�ាច់់�ស់យ៉ាាលិ ស់��ា�់ កាា�ងាា� ��ស់់ព័ួករឿគឺ នាាំឱ្យយ �ោះពាាលិ់�ង�់�ង�ដូលិ់
�បាាក់ច់ំណូលិ��ស់់ព័ួករឿគឺ (កាា�ព័ិភាាកាជាា �កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។

កន�ងច់ំរឿណាាម�ញ្ញាា���ឈមដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�ទាំាំងរឿ�ះ �ា�កតាិាមួ�ដែដូលិ�ណាាាលិមកព័�កាា�មិ�ស់ូវ
ឱ្យយត្តិនៃមែរឿលិើកាា�ងាា�ដែដូលិ�រឿងើើត្តិ រឿ�ា��ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ អំនកច់ូលិ�ួម មួ�ច់ំ�ួ� បាា�
ត្តិែ�ញឹដែត្តិែ� ថាា  កាា�ងាា� ��ស់់ព័ួករឿគឺមិ��ា�កាា�ឱ្យយត្តិនៃមែ ជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ារឿព័លិស់�រឿស់�ស់��ា�់ សាិា�័�  កន�ង
�ស់ុក។ អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ជ្យ�ជាាត្តិិ ម�យ៉ាោា�់�ោា�នាក់បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា៖

“នៅរឿងមួយ៍នៅ�ៀ�ប្លែដូលិអាកស្គា�រព័�៌មា�នឹនៅធឺវើក្លា�រឯករា�ជយនៅ�����នឹ់អា�សុ�មិនឹនៅពញចិ�ី
�ឺប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍មិនឹផ្សីលិ់�នៃមែដូល់ិក្លា�រង្ហា�ររ�ស់អាកឱ្យយសកដិសមនៅ��នឹឹង�នៃមែ
ប្លែដូលិអាក�ួរ��ួលិបា�នឹនៅនា�ះនៅ�…អាកមិនឹ��ួលិបា�នឹប្របា�ក់កនៃប្រមប្រ��់ប្រគ្នា�នឹ់សប្រមា��់

ក្លា�រង្ហា�ររ�ស់អាក ”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី២៧ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

អំនក�រឿងើើត្តិសានានៃដូសិ់លិីៈដែដូលិមិ��តឹ្តិមដែត្តិ�រឿងើើត្តិសានានៃដូស់ិលិីៈស់��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� �ោុរឿណាះាះរឿទ 
�ោុដែ�ិស់��ា�់ លិក់ដូូ�ជាាពាាណិជ្យាកមា�ងរឿនាាះ ក៏ជ្យួ��ញ្ញាា��បាាក់ដែខត្តិិច់រឿ�ះដែដូ�។  តាាម��ៈ
កាា�ព័ិភាាកា អំំព័�កាា�ឱ្យយត្តិនៃមែ ��ស់់អំត្តិិ�ិជ្យ� �ិងអំនកដូនៃទ រឿលិើ សានានៃដូ ��ស់់ពួ័ករឿគឺ   រឿ�ើងបាា�ដឹូងថាា
សានានៃដូ សិ់លិីៈ ជាាពិ័រឿស់ស់ សិ់លិីៈដែ�� ឌ័�ជ្យ��លិ មិ�ដែត្តិង�ត្តិូវចាាត្តិ់ទុកជាា "សានានៃដូព័ិត្តិ�បាាកដូ" 
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រឿ�ាកន�ង ��រឿទស់ ��ស់់ព័ួករឿគឺរឿទ រឿ�ពាាះវាា មិ�ដែម� ជាាសានានៃដូ �ូ��។ កាា�ឱ្យយត្តិនៃមែ តិ្តិច់ត្តិួច់ រឿលិើ សានានៃដូ សិ់លិីៈ 
រឿ�វើឱ្យយ វិចិ់�ត្តិក� ពិ័បាាក ច់�ចាា ជាាមួ��ឹង អំត្តិិ�ិជ្យ� រឿ�ឿង�បាាក់កនៃ�ម   រឿ�ើ�ដែ�មទាំាំងនាាំឱ្យយ�ា�ក�ណ�
សាាធាា�ណជ្យ�លិួច់ច់មែងសានានៃដូរឿទៀត្តិ�ង  (កាា�ព័ិភាាកា ជាា�កុម រឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ 
នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

វិច់ិ�ត្តិក�ជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណស់ុ��នាក់បាា�ដែច់ក�ំដែលិក�ទព័ិរឿសាា�កាា�រឿបាាះ�ា�សានានៃដូ��ស់់�ាត្តិ់
រឿឡើងវិញឹរឿ�ា��ាា�កាា�ឱ្យយត្តិនៃមែឬកាា�ទទួលិសាគាលិ់ណាាមួ��ញ្ញាា�ក់ថាាជាាសានានៃដូ��ស់់�ាត់្តិ។ 
កាា��ា�សានានៃដូ��ស់់�ាត្តិ់រឿឡើងវិញឹរឿ�វើរឿឡើងរឿ�ា��ុគឺគលិ�នាក់ដែដូលិបាា�ដូំរឿណើ�កាា��ុទធនាាកាា�
លាា�ព័ណ៌��ឆ្នាំាំង�ឹង�ុគឺគលិសាាធាា�ណៈមួ�ច់ំ�ួ�រឿ�ារឿលិើ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ងគម (កាា�ព័ិភាាកាជាា
�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ កាា��កសានានៃដូ��ស់់�ាត់្តិរឿ�ា
រឿ��ើ�រឿ�ា��ាា�កាា�អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ�ា���ឹងរឿ�ាលិ�ំណងដែដូលិ�ាត្តិ់ច់ង់បាា�រឿលិើសានានៃដូមួ�រឿនាាះ។ �ដែ�ិម
រឿលិើ�ញ្ញាា�នៃ�កាា�លួិច់ច់មែងសានានៃដូ អំនកគឺូ��ូ�គឺំ�ូ�ជ្យ�ជាាត្តិិ�ោារឿឡស់ុ��នាក់បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា �ិស់សិត្តិ
ដែ�នកស់ិលិីៈបាា�លួិច់ច់មែងសានានៃដូមួ�ច់ំ�ួ���ស់់�ាត្តិ់ស់��ា�់កិច់ិកាា�ស់លាា ក៏�ោុដែ�ិ�ាត្តិ់មិ�ខវលិ់
រឿនាាះរឿទ ��សិ់�រឿ�ើមិ�ដែម�ស់��ា�់�ករឿ�ា�កលិុ�រឿនាាះ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ��ធាា��ទ
ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

អំនកច់ូលិ�ួម មួ�ច់ំ�ួ� បាា�ស់រឿងើត្តិរឿ�ើញឹ ព័� ភាាព័ខុស់�នា  ព័��រឿ�ៀ� ដែដូលិ�កុម�ូុ� ឬអំត្តិិ�ិជ្យ� កន�ង�ស់ុក 
�ិងអំ�ិ�ជាាត្តិិ ទទួលិ សាគាល់ិសានានៃដូ��ស់់ពួ័ករឿគឺ។ វិច់ិ�ត្តិក�រឿ�វើកាា�  ឯករាាជ្យយជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណស់ុ�

បាា��ិយ៉ាា�ថាា អំតិ្តិ�ិជ្យ�អំ�ិ�ជាាត្តិិ�ា�ទំរឿនាា� រឿកាាត្តិស់�រឿស់ើ� សានានៃដូ�ិងគឺំ�ិត្តិ នៃច់ន��ឌិ័ត្តិ រឿ�ើ�ហាូា� 
ច់ំណាា�នៃ�ែ ជាាងអំត្តិិ�ិជ្យ� កន�ង �សុ់ក រឿទាំាះ���ាត្តិ់បាា�កត្តិ់ស់�គាល់ិរឿ�ើញឹថាា អំត្តិិ�ិជ្យ� កន�ង�ស់ុក ឬ�ោាក
��រឿហាា ដែដូលិ�ា�កាា�ទទួលិសាគាល់ិ  រឿ�ច់ើ�ក៏�ើល់ិ�បាាក់កនៃ�មរឿ�ច់ើ��ងដែដូ� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ 
រឿលិើ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

“ក្លា�រឱ្យយ�នៃមែ�ិច�ួចនៅលិើ

ស្គាា�នៃដូសិលិីៈនៅធឺវើឱ្យយវិចិប្រ�ករពិបា�ក

ចរចាំ�ជា�មួយ៍នឹឹង

អ�ិ�ិជនឹនៅរឿងប្របា�ក់កនៃប្រមនៅហើយ៍ប្លែ�មនា��ឱ្យយ

មា�នឹករណិ�ស្គា�ធា�រណិជនឹលួិចចមែងស្គាា�នៃដូ

នៅ�ៀ�ផ្សង។”
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ការពិិភាក្្សា៖ បញ្ហាា ្លុុយកាក់្

អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយមួ�ច់ំ�ួ�ក៏ច់ូលិច់ិត្តិិ�ញ្ញាា��សានានៃដូ ��ស់់ពួ័ករឿគឺ រឿ�ា�កុម�ូុ� អំ�ិ�ជាាត្តិិ 
�ងដែដូ� រឿ�ា�សាា��កុម�ុូ�ទាំាំងរឿនាាះ�ា�ទំរឿនាា��ិល់ិ�បាាក់កនៃ�ម ខពស់់ជាាង �ិង�ា� កាា�ធាានាា 
��រឿស់ើ�ជាាងមុ� ស់��ា�់ កាា�ឱ្យយត្តិនៃមែ រឿលិើសានានៃដូ�ត្តិឹម�ត្តិូវ។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� វាាមិ��ា��័�ថាា 
ដូំរឿណើ�កាា� រឿ�ះងាា��សួ់លិ ជាាងរឿនាាះរឿទ។ រឿទាំាះ���កុម�ូុ�កន�ង�ស់ុក�ា�ទំរឿនាា�ច់ំណាា��បាាក់ 
ត្តិិច់ជាាង ស់��ា�់ កាា��ញ្ញាា�� សានានៃដូ ជាាលិកខណៈ  �ុគឺគលិក៏រឿ�ា� �កុម�ូុ� សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�អំ�ិ�ជាាត្តិិឬ
ព័ិភព័រឿលាាក�ា�ទំរឿនាា�កំណត្តិ់ ខាង់  �វិកាា�ិងច់រឿនាែាះ  ត្តិិច់ត្តិួច់ស់��ា�់សាាច់់រឿ�ឿងព័�អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ (�ទ
ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ ២០២១)។ ជាា�មាតាា �វិកាារឿ�ះកាា�់ដែត្តិត្តិិច់ច់ំរឿពាាះ ��រឿទស់
ដែដូលិ�កុម�ុូ� អំ�ិ�ជាាត្តិិចាាត់្តិទុកថាា មិ�ស់ូវជាា "រឿលិច់រឿធាែា" ដូូច់ជាា ��រឿទស់កមព�ជាាជាារឿដូើម (�ទ
ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ លិកខខណូ ទាំាំងរឿ�ះ នាាំឱ្យយកាា���កួត្តិ��ដែជ្យង
កាា�់ដែត្តិខពស់់កន�ងច់ំរឿណាាមអំនករឿ�វើកាា�ងាា� ឯករាាជ្យយ ដែដូលិ ស់�រឿស់� អំត្តិិ�ទឱ្យយ �កុម�ូុ�  អំ�ិ�ជាាត្តិិ។ 

ប្រើត្ត� (កងវ�) ថវិិកាា�ងកឱ្យយមាានិ�ញ្ញាា�អវីខួ្លួ�ចូំប្រើពាា�ខឹួ្លួមិសាារប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយ?

លិុ�កាាក់�ិងលិកខខណូ កាា�ងាា�រឿដូើ�ត្តិួនាាទ�ស់ំខាា�់រឿលិើ កាា�ស់រឿ�មច់ច់ិត្តិិ ��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ជាារឿ�ច់ើ� កន�ងកាា��លិិត្តិខែឹមសាា�ជាាក់លាាក់ រឿបាាះ�ា� សាាច់់រឿ�ឿង ឬស់ូមី�ដែត្តិរឿ�វើកាា�រឿ�ាកន�ង
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� (ឯករាាជ្យយ)។ �បាាក់កនៃ�មត្តិិច់�ា��លិ�ោះពាាលិ់រឿលិើខែឹមសាា� ដែដូលិអំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�
អាាច់�ិងមិ�អាាច់ស់�រឿស់� ក៏ដូូច់ជាារឿព័លិរឿវលាាដែដូលិព័ួករឿគឺអាាច់�ិងមិ�អាាច់ស់�រឿស់�បាា�។ 
អំនកច់ូលិ�ួម មួ�ច់ំ�ួ� បាា�ស់ដែមិង កាា�ខកច់ិត្តិិ ��ស់់ព័ួករឿគឺដែដូលិមិ��ា�លិទធភាាព័ស់�រឿស់�អំត្តិិ�ទស់ើ�ព័�
��ធាា��ទមួ�ច់ំ�ួ� រឿ�ពាាះវាា ��ដែ�លិ មិ�ទទួលិបាា� �លិច់ំរឿណញឹរឿ�ច់ើ� ឬវាាព័ិបាាក ស់�រឿស់�។ 
អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� មកព័���រឿទស់�វ�លិ�ព័�� បាា��ិយ៉ាា�ថាា �ាត្តិ់�ត្តិូវដែត្តិស់�រឿស់�អំំព័���ធាា��ទនាានាា
ដែដូលិ�ាត្តិ់មិ�ច់ូលិច់ិត្តិិ រឿដូើមី� រាាា�់�ង រឿលិើកាា�ច់ំណាា� ��ស់់�ាត្តិ់ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ
��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៦ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

រឿ�ា��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� �ញ្ញាា��បាាក់កនៃ�មត្តិិច់ បាា�ជ្យំ�ុញឹអំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�មួ�ច់ំ�ួ� �ួមទាំាំង
អំនករឿ�វើកាា�ឱ្យយ សាិា�័� សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ឯករាាជ្យយ "ចាាស់់វស់ា" ឱ្យយទទួលិ�កស់ំណូកព័�មង្គ្រា�ិ���ឋាភិបាាលិ 
មង្គ្រា�ិ��ោូលិិស់ �ិង�កុម�ូុ�នាានាាជាា�ន���ឹងកាា�ស់�រឿស់� ព័���ធាា��ទមួ�ច់ំ�ួ� ឬរឿ�ៀ�ច់ំ �បាា�កាា�ណ៍ 
ឱ្យយ�ា�លិកខណៈ កាា�់ដែត្តិ អំំរឿណាា��លិរឿ�ច់ើ� ស់��ា�់ព័ួករឿគឺ។ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ
��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៦ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ �ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។ កាា�អំ�ុវត្តិិរឿ�ះ ជ្យួ�កាាលិរឿគឺរឿ�ាថាា budaya amplop (វ�ី�ម៌រឿ�សាាមស់ំ�ុ�ត្តិ) 
ដែដូលិ�ត្តិូវរឿគឺដូឹងថាាវាា�ា�លិកខណៈទូរឿ�ា �ិងព័ិបាាកកន�ងកាា�តាាម�ា��ិងលិុ��ំបាាត្តិ់ទ�ែា�់រឿ�ះ
រឿចាាលិ។ អំនកច់ូលិ�ួម កាា��សាាវ�ជាាវ �នាក់ បាា��បាា�់ រឿ�ើងថាា ��ស់ិ�រឿ�ើ�ាា�រឿ�សាាមស់ំ�ុ�ត្តិ ទាំាំងរឿ�ះ
រឿទ វាា�ឹង�ា�កាា�ព័ិបាាកខាែាំង ស់��ា�់ ជ្យ�វភាាព័�ស់់រឿ�ា ��ស់់ អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� 
នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

�កុម�ូុ�មួ�ច់ំ�ួ�ក៏ព័ិបាាក�កអំនក ដែដូលិច់ង់រឿ�វើកាា�កន�ងវិស់័�រឿ�ះ�ងដែដូ� រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ កាា�ងាា� វិស់័�  
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ រឿ�ះមិ�ស់ូវទទួលិបាា��បាាក់ច់ំរឿណញឹ។ អំនកច់ូលិ�ួមជាារឿ�ច់ើ�នាាក់ មកព័� 
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��រឿទស់ កមព�ជាា �ិង��រឿទស់ នៃ��ា�គឺំ�ិត្តិ ទុទាិដូឋិ�ិ�មច់ំរឿពាាះ កាា��ក �ុវជ្យ� ឱ្យយ ច់ូលិ��ឡ�ក កន�ង វិស់័�
សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ឯករាាជ្យយ។ ព័ួករឿគឺបាា�ស់រឿងើត្តិរឿ�ើញឹថាា �ិស់សិត្តិសាាកលិវិទោលិ័��ិង �ិស់សិត្តិដែដូលិ
រឿទើ��ញ្ញាិ�់កាា�ស់ិកា�ា�ៗ ហាាក់ដូូច់ជាាចាា�់អាា�មាណ៍ឧស់ា�កមាទំនាាក់ទំ�ងរឿ�ាវិញឹ រឿ�ា� សាា� 
ដែត្តិ�បាាក់កនៃ�មទទួលិបាា�លិែ ��រឿស់ើ� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ �ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ �ិងនៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។

គំរូអាាជ្យីវិកមិមនិិងលទ្ធធភាាព័រស់

ចាា�់តាាំងព័�កាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩មក សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ជាារឿ�ច់ើ�រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់�ត្តិូវកាាត្តិ់�បាាក់ដែខ
ឬ ��ូត្តិ ដូលិ់�ញ្ញាឈ�់�ុគឺគលិិក អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�។ រឿ�ានៃ�ងទ�១២ ដែខត្តិុលាា ឆ្នាំនាំ២០២០ កាាដែស់ត្តិ The 
Jakarta Post ដែដូលិជាាកាាដែស់ត្តិឯករាាជ្យយ ដូ៏លិី�មួ� ��ស់់ ��រឿទស់ ឥណូ�រឿណស់ុ� បាា�រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិ 
�ុគឺគលិិក ��ស់់ខែ�� ឱ្យយលាាដែលិងព័�កាា�ងាា� (Nurbaiti, 2020) រឿ�ើ� កន�ង��ៈរឿព័លិមួ�ដែខ 
អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�២៥នាាក់ បាា��ាក់ពាាកយ លាាឈ�់ព័�កាា�ងាា� (Mariani, 2020)។ Tempo 
ដែដូលិជាាសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�   ឯករាាជ្យយ ឈាា�មុខរឿគឺ មួ�រឿ�សងរឿទៀត្តិ ក៏បាា��ញ្ញាឈ�់អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�
មួ�ច់ំ�ួ�  ��ស់់ខែ�� រឿ�ាកន�ងដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២០�ងដែដូ� (Hutton, 2021)។ រឿ�ា��រឿទស់�វ�លិ�ព័�� 
�កុមសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ស់�គឺម�៍មួ�ច់ំ�ួ�បាា��ិទទាំវា� �នាាា�់ព័� កាាត្តិ់��ិ�  �បាាក់ដែខ�ិង�ុគឺគលិិក 
(Elemia, 2020)។

ក�ណ�ទាំាំងរឿ�ះ�ងាាាញឹឱ្យយរឿ�ើញឹ ថាា ដូូច់�នា�ឹង�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��នាក់ៗដែដូ� ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ ក៏ព័ិបាាក��ិដូំរឿណើ�កាា�អាាជ្យ�វកមា��ស់់ខែ�� �ងដែដូ�។ រឿ�ា�មិ��ា�ជ្យំ�ួ� 
�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� ព័� សាិា�័� ��ឋាភិបាាលិ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ �ត្តិូវ�ក ��ភព័ មូលិ�ិ�ិរឿ�សងរឿទៀត្តិ 
រឿដូើមី���ិអាាជ្យ�វកមា �ិង�កា ឯករាាជ្យយភាាព័ នៃ�សានានៃដូ រឿបាាះ�ា� ��ស់់ព័ួករឿគឺ។
ជ្យំ�ួ�គឺឺជាា��ភព័ដូ៏ស់ំខាា�់មួ�ស់��ា�់សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ឯករាាជ្យយដែដូលិរឿ�ើងបាា�រឿលិើករឿឡើងខាាងរឿដូើម។ 
VOD ដែដូលិ�ា�មូលិ�ឋា�រឿ�ា��រឿទស់កមព�ជាាបាា��បាា�់រឿ�ើងថាា  មូលិ�ិ�ិព័��ិាស់់ជ្យំ�ួ���រឿទស់
បាា�ជ្យួ�ព័ួករឿគឺឱ្យយ �កា កាា�រាា�កាា�ណ៍ �ា�លិកខណៈ ឯករាាជ្យយ។ សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� មួ�មកព័� 
��រឿទស់�វ�លិ�ព័�� បាា��ញ្ញាា�ក់ អំំព័�រឿ�ឿងរឿ�ះរឿ�ា�អំះអាាងថាា រឿទាំាះ��ទ�ភានាក់ងាា� �ិលិ់ជ្យំ�ួ� មួ�ច់ំ�ួ� 
បាា�រឿស់នើ ស់ុំរឿមើលិ សានានៃដូ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ មុ�រឿបាាះព័ុមពក៏រឿ�ា� ក៏អំនកច់លូិ�មួ កាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់រ់ឿ�ើង 
បាា�រឿផ្ទាើាត្តិ យ៉ាោាងស់ខំាា� ់រឿលិើលិកខខណូ នៃ�ឯករាាជ្យយភាាព័នៃ�សានានៃដូ រឿបាាះ�ា���ស់ព់័កួរឿគឺ (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 

រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយជាារឿ�ច់ើ��ត្តិូវកាា�  មូលិ�ិ�ិជ្យំ�ួ� �ោុដែ�ិ�វិកាា�ា�ច់ំ�ួ�កំណត្តិ់ 
ដូូរឿច់នះ វាា�ឹង �ា�កាា���កួត្តិ��ដែជ្យង។ កាា���កួត្តិ��ដែជ្យង បាា�រឿកើ�រឿឡើងកាា�់ដែត្តិខាែាំង ចាា�់តាាំងព័� រឿកើត្តិ�ា� 
កាា��ីករាាលិ�ាលិ នៃ� ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ រឿ�ា�សាា�កាា��ិលិ់មូលិ�ិ�ិត្តិិច់ជាាងមុ� រឿ�ើ�ច់ំ�ួ� �ុគឺគលិិក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ�ិងសាិា�័� ដែដូលិ�ត្តិូវកាា��បាាក់បាា�រឿកើ�រឿឡើង (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� 
នៃ�ងទ�២៨  ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ លិទធភាាព័ទទួលិបាា�ពាាកយស់ុំ មូលិ�ិ�ិក៏�ា�សាា�ៈ ស់ំខាា�់�ង
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ដែដូ�។ រឿ�ា��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ��ិងស់ិងា�ុ�ី ជ្យំ�ួ�មួ� ច់ំ�ួ��ត្តិូវ�ិលិ់ជ្យូ�ដូលិ់វិច់ិ�ត្តិក� �ោុដែ�ិអំនកដែដូលិ
�ិយ៉ាា�អំំព័� �ញ្ញាា�ជ្យរឿ�ែាះ  �ា�កាា�សាាាក់រឿស់ាើ�  កន�ងកាា��ាក់ពាាកយស់ុំច់ូលិ�ួម រឿ�ា�សាា�ព័ួករឿគឺ �ឹង�ត្តិូវ
ត្តិ�មូវ ឱ្យយ�ងាាាញឹ ព័�លិកខណៈ�រឿស់ើ�នៃ�កាា�ងាា�  ��ស់់ព័ួករឿគឺ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទ
ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨  ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

រឿព័លិខែះ ស់ូមី�ដែត្តិកាា��ើលិ់ មូលិ�ិ�ិព័��ិាស់់ជ្យំ�ួ�ក៏មិ��គឺ�់��ា�់ស់��ា�់ឱ្យយសាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
��ិ ��ត្តិិ�ត្តិិិកាា� ��ស់់ខែ���ង។ Prachatai �ក�វិកាា �ំរឿព័ញឹ�ដែ�ិមរឿលិើមូលិ�ិ�ិ ទទួលិ បាា� ព័�  �ិាស់់
ជ្យំ�ួ� អំ�ិ�ជាាត្តិិ  តាាម��ៈ កាា�លិក់ទំ�ិញឹរឿ�សងៗ ដូូច់ជាារឿស់ៀវរឿ�ា អាាវ�ឺត្តិ �ិង��ត្តិ (�ទស់�ាាស់ 
ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួម កាា��សាាវ�ជាាវ រឿ�សងរឿទៀត្តិ បាា�រឿចាាទស់ួ� 
អំំព័� ច់��ភាាព័ នៃ�កាា�ព័ឹងដែ�ែករឿលិើមូលិ�ិ�ិ��ស់់ �ិាស់់ជ្យំ�ួ� រឿ�ើ�បាា��ញ្ញាា�ក់ ថាាព័ួករឿគឺកំព័ុងដែស់វង�ក
មរឿ�ោបាា� រឿដូើមី� �ា��បាាក់  �គឺ�់��ា�់រឿ�ា� ខែ��ឯង ដូូច់ជាាតាាម��ៈកាា��ា�ពាាណិជ្យាកមា�ិង
រឿស់វាាកមាជាាវ ជាារឿដូើម។

គឺំ�ូនៃ�កាា��ា�ពាាណិជ្យាកមាមិ�ដែម� ដែត្តិងដែត្តិងាា��ស់ួលិកន�ងកាា�រឿ�ៀ�ច់ំ�ិង�ើលិ់ �បាាក់ ច់ំរឿណញឹ
រឿនាាះរឿទ។ សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ឯករាាជ្យយមួ�រឿ�ារឿខត្តិិ  Papua បាា��ិយ៉ាា�ថាា កាា��ា�ពាាណិជ្យាកមា
មិ��ើលិ់ �បាាក់រឿ�ច់ើ� ដូលិ់ព័ួករឿគឺរឿទ រឿ�ពាាះអំនក�ា�ពាាណិជ្យាកមា�ា�ទំរឿនាា�ច់ូលិច់ិត្តិិទ�តាាំងរឿ�ាកន�ង
ទ��កុង Jakarta �ិង West Java ដែដូលិជាាកដែ�ែង រឿផ្ទាើាត្តិស់ំខាា�់�ំ�ុត្តិរឿលិើ អាាជ្យ�វកមា។ ជាា�មាតាា 
�កុម�ូុ�មិ�ស់មែឹង រឿ�ើញឹ កាា��ា�ពាាណិជ្យាកមារឿ�ាត្តិំ��់�ាច់់�ស់យ៉ាាលិដូូច់ជាា Papua ថាាអាាច់
�ឹង�ក�បាាក់ច់ំរឿណញឹបាា�រឿ�ច់ើ� រឿនាាះរឿទ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា
��រឿទស់កមព�ជាា អំនក�ា�ពាាណិជ្យាកមា �ិងអាាជ្យ�វកមាសាាាក់រឿស់ាើ�រឿ�វើកាា�ជាាមួ��ឹង  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយ រឿ�ពាាះវាាអាាច់រឿ�វើ ឱ្យយ ព័ួករឿគឺ �ា��ញ្ញាា� ជាាមួ��ឹង អាាជាំា�� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�២៨ 
ដែខកកើ�ា �ិងនៃ�ងទ�១៥ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។

ឥឡ�វរឿ�ះ�កុម�ូុ�មួ�ច់ំ�ួ�កំព័ុងស់មែឹងរឿមើលិរឿ�ារឿលិើគឺំ�ូនៃ�កាា�ជាាវ�ិងគឺំ�ូស់�ាជ្យិកភាាព័—ជ្យួ�កាាលិ
ក៏�ត្តិូវបាា��ំរឿព័ញឹ�ដែ�ិមរឿ�ា�កាា���ិចាិាគឺ�ិងកាា��ើលិ់មូលិ�ិ�ិព័�សាាធាា�ណជ្យ� �ងដែដូ�—�ោុដែ�ិ
ដូំរឿណើ�កាា�នៃ�កាា��រឿងើើត្តិ�ិងអំ�ុវត្តិិវិ��សាា�ស់ិទាំាំងរឿ�ះ �ា�ភាាព័�ឺត្តិយ៉ាោាវ�ិងលិំបាាក។ រឿ�ត្តិុ�លិ 
មួ� ដែដូលិ គឺំ�ូទាំាំងរឿ�ះលិំបាាកចាា�់រឿ�ិើមរឿ�ើ�ឋិិត្តិរឿឋិ�   រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ ��ជាាជ្យ� មិ�ហាូា� ច់ំណាា�
�វិកាា ទិញឹខែឹមសាា� ជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ារឿព័លិដែដូលិវាា�ត្តិូវបាា��រឿងាាាះតាាមអំ�ឡាាញឹ។ សាាធាា�ណជ្យ� 
ហាាក់ ដូូច់ ជាា ស់�ាត្តិ ថាា អំវ� �គឺ�់ យ៉ាោាង តាាមអំ�ឡាាញឹ គឺួ� ដែត្តិ មិ� គឺិត្តិ នៃ�ែរឿឡើ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ ខែ�� 
នៃ�ងទ�១៩ ដែខ កកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១, �ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ ខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួម
កាា��សាាវ�ជាាវជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណស់ុ� �នាក់ ដែដូលិស់កមាភាាព័រឿលិើ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិង ជាាស់កមាជ្យ� រឿ�ា
អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ចាា�់តាាំងព័� ពាាក់កណាាាលិ ទស់វត្តិស�៍ឆ្នាំនាំ១៩៩០ បាា�កត្តិ់ស់�គាលិ់ថាា អំូ���ឺណិត្តិ បាា�
�រឿញ្ញាិញឹ ស់�ពា� �ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� រឿ�ា���រឿយ៉ាាលិ រឿលិើអាាជ្យ�វកមា��ព័័�ធ�សព័វ�ា� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� 
នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា�សាា�អំូ���ឺណិត្តិរឿ�ះ រឿស់ាើ�ដែត្តិ�គឺ�់�នាអាាច់�រឿងើើត្តិ�ិង
�សព័វ�ា�ព័័ត្តិ៌�ា� រឿ�ើ�រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ រឿគឺ អាាច់  ច់ូលិរឿមើលិ ព័័ត្តិ៌�ា�បាា�កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ� រឿនាាះម�ុស់ស
មិ�ស់ូវ�ា�ក�ែាំងច់ិត្តិិកន�ងកាា�ទិញឹព័័ត្តិ៌�ា��ិងខែឹមសាា� តាាម��ៈ កាា�ជាាវរឿនាាះរឿទ។ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ
�បាាក់ច់ំណូលិ ដែដូលិអាាច់រឿ��ើ�បាាស់់ បាា���ស់់ ��ជាាជ្យ� �ង�លិ�ោះពាាលិ់កំលិុង រឿព័លិ�ា�កាា��ីក
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រាាលិ�ាលិនៃ� ជ្យំងឺរាាត្តិត្តិាត្តិ ស់មត្តិិភាាព័��ស់់ ព័ួករឿគឺ ស់��ា�់ច់ំណាា�រឿលិើព័័ត្តិ៌�ា��ិងខែឹមសាា�កាា�់ដែត្តិ
�ា�ក�មិត្តិ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ ២០២១)។ 

រឿ�ះមិ��ា��័�ថាា គឺំ�ូទាំាំងរឿ�ះ�ឹងមិ�ទទួលិបាា�រឿជាាគឺជ្យ័�រឿនាាះរឿទ។ គឺរឿ��ាង Multatuli កន�ង
��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� �ា�គឺំ�ិត្តិស់ុទិដូឋិ�ិ�មអំំព័�កាា��រឿងើើត្តិគឺំ�ូស់�ាជ្យិកភាាព័��ស់់ខែ�� រឿទាំាះ��ជាា
�ា�កាា�លិំបាាកក៏រឿ�ា�។ កាា��សាាវ�ជាាវព័�ទស់ស�ិកជ្យ���ស់់ខែ�� បាា��ងាាាញឹថាា អំនកអាា�កំព័ុង
ចាា�់រឿ�ិើម ដូឹងព័� សាា�ៈស់ំខាា�់ នៃ� កាា��ាំ�ទ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ិងដែ���ិះគឺ�់ (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ Luat Khoa ដែដូលិរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើ��រឿទស់រឿវៀត្តិណាាមបាា�
�ិយ៉ាា�ថាា �បាាក់ច់ំណូលិព័�អំនកអាា���ស់់ព័ួករឿគឺ�ា�ច់ំ�ួ� ��ដែ�លិ មួ�ភាាគឺ�បាាំនៃ��វិកាា��ស់់ ព័ួករឿគឺ 
កន�ង ឆ្នាំនាំ២០២០ រឿ�ា�ព័ួករឿគឺចាាត្តិ់ទុកថាា ជាាច់ំ�ួ�ទឹក�បាាក់ដូ៏រឿ�ច់ើ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�១៣ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ គឺំ�ូទាំាំងរឿ�ះ ទទួលិបាា�រឿជាាគឺជ្យ័� អាា�ស់័�រឿលិើ ស់មត្តិិភាាព័ ��ស់់សាិា�័�រឿ�វើ
ឱ្យយសានានៃដូ�ិងរឿ�ស់កកមា ��ស់់ព័ួករឿគឺ រឿ�ែើ�ត្តិ��ឹង ទស់ស�ិកជ្យ� រឿ�ាលិរឿ�ា ��ស់់ព័ួករឿគឺ ជាាព័ិរឿស់ស់ 
រឿ�ា�សាា�ដែត្តិសាិា�័� ��ព័�័ធ�សព័វ�ា� ម�ួច់�ំ�ួ កច៏ាាត្តិទ់កុខែ��ឯង ជាាច់លិនាា �រឿយ៉ាាបាា� ស់ងគមដែដូលិ
ត្តិស់ូមូតិ្តិស់��ា�ក់ាា�គឺតិ្តិ��ក�រឿ�ា�កាា��ិះគឺ��់ងិវឌ័ឍ�ភាាព័ ��ជាា��ិរឿត្តិ�យ �ងដែដូ�។ �ោដុែ�ិ រឿទាំាះ��
�ា�ភាាព័រឿជាាគឺជ្យ�័រឿកើ�រឿឡើង�ងិគឺ�ំតិ្តិស់ទុដិូឋ�ិិ�មរឿលិើ គឺ�ំសូ់�ាជ្យកិភាាព័ ករ៏ឿ�ា� រឿ�ើងគួឺ�កត្តិស់់�គាល់ិ
រឿ�ើញឹថាា គឺ�ំដូែដូលិ�ា��សាា��់រឿងើើត្តិបាា�ដែត្តិដែ�នកព័រិឿស់ស់នៃ�សាាធាា�ណជ្យ�ដូទ៏លូិទំលូាា� �ោរុឿណាះាះ។ 
��ស់�ិរឿ�ើ ដូចូ់រឿ�ះដែម� កាា�ព័�ង�ក�កមុម�សុ់ស ដែដូលិ�ាំ�ទ ��ព័�័ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ ជាារឿ�ឿង ចាាំបាាច់់ 
រឿដូើម �ី�រឿងើើត្តិឱ្យយ�ា���ព័�័ធ�សព័វ�ា�ឥត្តិគឺតិ្តិនៃ�ែដែដូលិ�រឿ�មើដូល់ិសាាធាា�ណជ្យ�ទលូិទំលូាា�។  

��ព័័�ធ�សព័វ�ា� Splice Media ដែដូលិ�ាំ�ទ�ិងរាា�កាា�ណ៍អំំព័�កាា�ចាា�់រឿ�ិើម��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
បាា��បាា�់ រឿ�ើងថាា សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយដែដូលិកំព័ុងរឿលិច់រឿច់ញឹនាារឿព័លិ�ច់ិ��ី�នរឿ�ះ 
កំព័ុង��ឈម �ញ្ញាា� ដូ៏ ស់ំខាា�់មួ� រឿនាាះគឺឺកាា��កាត្តិុលិយភាាព័�វាាងកាា�ត្តិស់ូូ រឿដូើមី��ុព័វរឿ�ត្តិុ�ិង កាា�
ដូំរឿណើ�កាា� អាាជ្យ�វកមា (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�១៤ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ �ជ្យុង អាាជ្យ�វកមា 
��ស់់កាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ទាំាមទាំា� កាា�សាាកលិីង �កមូលិ�ិ�ិជ្យំ�ួ�  ព័ោក�លិទធភាាព័ ��ស់់ �ិង
រឿឈវង�លិ់ព័�អំវ� ដែដូលិទស់ស�ិកជ្យ� រឿ�ាលិរឿ�ា ច់ង់រឿ�ើញឹ �ិងរឿ��ើ�បាាស់់។ កាា�រឿ�វើដែ�� រឿ�ះជ្យំ�ុញឹឱ្យយរឿ�ើង
ស់ួ�ថាា៖ រឿត្តិើ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឬសាិា�័� �ា�ភាាព័ឯករាាជ្យយដូលិ់ក�មិត្តិណាា ��ស់ិ�រឿ�ើ
ព័ួករឿគឺ�ត្តិូវកាា�ដែកស់�មួលិខែឹមសាា���ស់់ព័ួករឿគឺជាា�ិច់ិ រឿដូើមី� ផ្ទាគា�់ច់ិត្តិិ អំនក�ិលិ់មូលិ�ិ�ិ�ិងទស់ស�ិកជ្យ�? 
អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� �នាក់ដែដូលិរឿ�ើងស់�ាាស់បាា��ិយ៉ាា�ថាា "រឿ�ើង�ត្តិូវដែកលិមែ�លិិត្តិ�លិ��ស់់រឿ�ើង 
�ោុដែ�ិដែកលិមែវាាឱ្យយ�ស់�រឿ�ា តាាមច់ំណូលិច់ិត្តិិ ��ស់់អំនកណាា?" (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� នៃ�ងទ�៧ ដែខត្តិុលាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។
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ដូូនៅចាះនៅហើយ៍លិុយ៍ក្លា�ក់មា�នឹផ្សលិ�ាះពា�លិ់ជា�ក់ប្លែសីងនៅលិើ
�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍នឹិងស្គាា�នៃដូប្លែដូលិពួកនៅ�ផ្សលិិ�

ប្រ�ប្លែហលិក្លា�នឹ់ប្លែ��ាះពា�លិ់ខាែ��ងនៅលិើអាកនៅធឺវីក្លា�រឯករា�ជយ។
កតាី�នា�នា�ដូូចជា�ប្របា�ក់នៅ�ៀវ�សរ៍នឹិងប្រ�ភិពនៃនឹមូលិនឹិធឺិ
អា�ចនឹឹងជះឥ�ធិពលិនៅ��យ៍ផ្លាុ�លិ់ឬប្រ�នៅយា�លិនៅលិើប្រ�នៅភិ�
នៃនឹខុែឹមស្គា�រប្លែដូលិអា�ចនឹិងមិនឹអា�ចផ្សលិិ�បា�នឹ។ដូូចនៅនឹះ

វា�មា�នឹស្គា�រៈស�ខា�នឹ់ណ្តា�ស់ប្លែដូលិប្រ�ូវផ្សដលិ់ប្របា�ក់កនៃប្រម
សមរមយដូលិ់�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍។ដូូចអវីប្លែដូលិ

អាកចូលិរួមកា�ងក្លា�រប្រស្គា�វប្រជា�វមាា�ក់បា�នឹប្របា��់នៅយ៍ើងថា�

"កាលណា អំេក្ខុ ស្គារព័ីត៌មានិ ទទួល បានិ ប្រាេេក់្ខុ ក្ខុម្រៃេេកានិ់តែេច្រើេ�និ 
ស្គាាេដៃេ  របស់័ ពីួក្ខុ គ្នេេ កានិ់ តែេ លអ"។

កាារព័ិភាាកា�ាប្រកុមិប្រើ�ោាត្ត ប្រើល�ប្រ�ធាានិ�ទ្ធ�ាក់លាាក់ នៃថៃទ្ធី៦ ដែខ្លួកកកដាា ឆាំាាំ២០២១

នៅ��ះយាា�ងណ្តា�ក៏នៅ��យ៍ក្លា�រកពនឹយលិ់ព��ួនា���ស�ខា�នឹ់នៃនឹ
�ឹកលិុយ៍

នៅលិើលិ�ធភា�ព�នឹីដូ�នៅណិើរក្លា�ររ�ស់ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍
ឯករា�ជយ

�ឺមា�នឹហា�នឹិភិ័យ៍។វា��ង្ហាា�ញភា�ពង្ហា�យ៍រងនៅប្រគ្នា�ះប្លែដូលិអា�ច
ឱ្យយរ�ា�ភិិបា�លិអរិភា�ពនៅកងប្រ�វ័ញ្ហាច

ឬអា�ចឱ្យយប្រកុមដូនៃ�នៅ�ៀ��នឹី��់ស្គាើ��់ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍
ឯករា�ជយនឹិងម�ិ

រិះ�នឹ់។ឧ��ហរណិ៍រ�ា�ភិិបា�លិនឹិងអងគភា�ពអរិភា�ព
នៅផ្សសងនៅ�ៀ�អា�ចនៅប្រ�ើប្របា�ស់វិវា��នឹិងក្លា�រផ្លា�កពិនឹ័យ៍
នៅដូើមី��ងើប្លែផ្សាកហិរញ្ហាាវ�ែ�សប្រមា��់ប្រ��ិ��ីិក្លា�ររ�ស់
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ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍ស�ខា�នឹ់នឹិងឯករា�ជយមិនឹមា�នឹច�រភា�ព។
ដូូនៅចាះនៅហើយ៍តា�មរយ៍ៈក្លា�រ��ួលិស្គាគ�លិ់ថា�លិុយ៍(នឹិង

កងវះខា��លិុយ៍)ជា�នៅរឿងស�ខា�នឹ់នៅយ៍ើងប្លែណិនា��អ�ព��ប្រមូវក្លា�រ
សប្រមា��់យ៍ុ�ធស្គា�ប្រសីនឹិងធឺនឹធា�នឹប្លែដូលិមិនឹប្រ�ឹមប្លែ�គ្នា��ប្រ�

អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹឯករា�ជយ���ងផ្សែូវច្បា��់នឹិងរូ�វនឹី
�ាុនៅណ្តាឺ�ះនៅ��ាុប្លែនឹីប្លែ�ម���ងប្លែផ្សាកហិរញ្ហាាវ�ែ�ផ្សងប្លែដូរ។

សរុ�មកក្លា�រយ៍លិ់ដូឹងក្លា�នឹ់ប្លែ��ូលិ��ូ��យ៍អ�ព��ញា�
ហិរញ្ហាាវ�ែ�កា�ងឧស្ស្គា�ហកមុប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍ជា�នៅរឿង
ចាំ��បា�ច់។នៅ��នៅពលិប្លែដូលិនឹិសសិ��ញា�វនឹីនឹិយា�យ៍អ�ព�
ឯករា�ជយភា�ពប្លែផ្សាកហិរញ្ហាាវ�ែ�ពួកនៅ�នៅប្រចើនឹប្លែ�សងើ�់ធឺងនឹ់

នៅ��នៅលិើភា�ពជា�មាច�ស់ប្រកុមហីុនឹនឹិងមា�នឹ��នា�ក់��នឹង
ជា�មួយ៍នឹឹងអា�ជ�វកមុនឹិង/ឬឥសសរជនឹនឹនៅយា�បា�យ៍

(ឧ��ហរណិ៍Barnett & Townend, 2015; Bennett, 
2015a; Nyarko & Teer-Tomaselli, 2018) នៅ��យ៍មិនឹសូវ

យ៍កចិ�ី�ុក��ក់នៅលិើស្គាែ�នឹភា�ពហិរញ្ហាាវ�ែ�មិនឹជា�ក់��ក់
រ�ស់�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍លិកខណិៈ�ុ�គលិ���ង
ក្លា�រង្ហា�រផ្សែូវក្លា�រនឹិងឯករា�ជយសូមី�ប្លែ�នៅ��កា�ងស្គាែ��័នឹប្រ�ព័នឹធ
ផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍ប្លែដូលិមា�នឹមូលិនឹិធឺិលិែក៏នៅ��យ៍។ក្លា�រសនឹុនា�
ប្លែដូលិនៅយ៍ើងបា�នឹសួរអាកចូលិរួមក្លា�រប្រស្គា�វប្រជា�វរ�ស់នៅយ៍ើង
បា�នឹ�ង្ហាា�ញថា�មា�នឹប្រ�ឹមនៅគ្នា�លិ��នឹិ�អ�ព�ឯករា�ជយភា�ព
ហិរញ្ហាាវ�ែ�ប្លែ��នៅនឹះវា�មិនឹ��នឹ់ប្រ��់ប្រគ្នា�នឹ់នៅ�។នៅ��យ៍ស្គា�រ
អាកនៅធឺវីក្លា�រឯករា�ជយក្លា�នឹ់ប្លែ�នៅប្រចើនឹចូលិប្រ�ឡូូកកា�ងវិស័យ៍

ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍នឹិងក�ណិ�់��នឹិ�ស្គា�ធា�រណិៈពួកនៅ�
សមនឹឹង��ួលិបា�នឹក្លា�រយ៍កចិ�ី�ុក��ក់នៅលិើក្លា�រអ�់រំ

ក៏ដូូចជា�ក្លា�រគ្នា��ប្រ�ប្លែដូរ។
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↘ ៥. 
ការបញ្ចៀៀ�ស័ ការបង្ក្រាាេេប៖

ស័ិលេបៈៈនៃេការបង្កើើ �តខ្លឹលឹមស្គារ 
និិងការលាក់្ខុក្ខុំបាំង

រឿ�ាកន�ង២ដែ�នកមុ� រឿ�ើងបាា��ងាាាញឹព័�ទ�មង់រឿ�សងៗនៃ�កាា�វាា���ហាា��ិងឧ�ស់គឺគដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� 
ដែដូលិអំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង��ឈម។ រឿ�ាកន�ងដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើងរឿឈវង�លិ់ �ដែ�ិម
អំំព័� �រឿ�ៀ� ដែដូលិ �ញ្ញាា���ឈមដែ��រឿ�ះជ្យះឥទធិព័លិរឿលិើ�រឿ�ៀ�ដែដូលិអំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់
រឿ�ើងស់�រឿស់��ិងគឺូ� រឿដូើមី� �រឿញ្ញាិ�ស់ កាា�ស់ងស់ឹករឿ��ាច់ា�់។ រឿ�ា�សាា��ា�កាា�រឿលិើករឿឡើង
រឿ�ាកន�ងកាា�ព័ិភាាកាញឹឹកពាា�់ អំំព័� កាា��ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយខែ��ឯង  រឿ�ើ�សានានៃដូ ជាាលាា�លិកខណ៍ អំកស�អំំព័� 
រឿស់�ីភាាព័ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ា អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ (Han, 2018; Kingston, 2020) ម�ុស់ស
មិ�រឿ�ច់ើ�រឿទដែដូលិបាា�រឿឈវង�លិ់ អំំព័�ទ�មង់ រឿ�សង�នា នៃ�កាា��ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយ ខែ��ឯង។ កាា�ស់�ានាា��ស់់
រឿ�ើងជាាមួ��ឹង អំនកច់ូលិ�ួមបាា��ងាាាញឹថាា  �ា�ភាាព័ខុស់�នា ��ិិច់��ិ�ច់ស់��ា�់ មរឿ�ោបាា� ដែដូលិ
�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែកស់�មួលិ�ិងដែកត្តិ�មូវ ខែឹមសាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា���ស់់ព័ួករឿគឺឱ្យយរឿ�ា
�ា�ស់ុវត្តិិិភាាព័។ ច់រឿនាែាះក�មិត្តិ ទាំាំងរឿ�ះរាា�់ចាា�់ព័�កាា��រឿញ្ញាិ�ស់ ទាំាំង�ស់ុង�ូវ��ធាា��ទមួ�ច់ំ�ួ� 
��ូត្តិដូលិ់កាា�រឿ�វើឱ្យយសាាច់់ រឿ�ឿង ដែដូលិមិ�ស់ូវងាា� ទទួលិ�ង កាា�រឿចាាទ��កាា�់ ព័�កាា����ា��ិងកាា�

�ូ�ភាាព័៖ Pssyppl
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�ិឹង�ិលិ់ ក៏ដូូច់ជាាកាា�ដែកដែ��លិកខណៈឬកាា�រឿ�ៀ�ច់ំ ��ធាា��ទទាំាក់ទង�ឹង �ញ្ញាា�រឿនាាះ។ វាាក៏�ា�រឿ�ត្តិុ
�លិរឿ�សងៗរឿ�ាព័�រឿ�កាា�វិ��សាា�ស់ិរឿ�សងៗដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ��ើ�ងដែដូ�។

អំនកច់ូលិ�ួម�នាក់ដែដូលិធាែា�់ស់�រឿស់�អំំព័��ញ្ញាា�ព័ូជ្យសាាស់�៍រឿ�ា��រឿទស់ស់ិងា�ុ�ីបាា��បាា�់រឿ�ើងថាា �ាត្តិ់
ឈ�់ស់�រឿស់� ជាាសាាធាា�ណៈរឿ�ើ� រឿ�ពាាះ�ាត្តិ់�ត្តិូវរឿគឺ�ាក់កន�ង "�ញ្ញាា�ព័ណ៌��រឿ�ះ" ��ស់់��ឋាភិបាាលិ
រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ សានានៃដូ ��ស់់�ាត្តិ់ដែដូលិរឿ�វើឱ្យយ �កុម�ូុ��ិងទ�ភានាក់ងាា���ឋាភិបាាលិមួ�ច់ំ�ួ�មិ�រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់
�ាត្តិ់ឱ្យយ �រឿ�មើកាា� អំស់់ ��ៈរឿព័លិជាាងមួ�ឆ្នាំនាំ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ 
នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ វិច់ិ�ត្តិក�ដែដូលិរឿ�ើងបាា�ស់�ាាស់ ក៏បាា�រឿលិើករឿឡើងអំំព័����ាម
�ិងឧ�ស់គឺគដែ�នក វ�ី�ម៌ ដែដូលិរាារាាំង ព័ួករឿគឺ មិ�ឱ្យយ �សាាវ�ជាាវដែ�ែករឿលិើ ភាាព័នៃច់ន��ឌ័ិត្តិ�ិងច់ំណាា�់
អាា�មាណ៍��ស់់ព័ួករឿគឺ។ អំនកគឺូ�គឺំ�ូ��ិងវិច់ិ�ត្តិក� ជ្យ�ជាាត្តិិ �ោារឿឡស់ុ��នាក់បាា��ងាាាញឹព័�ច់ំណាា�់អាា�មាណ៍ 
��ស់់�ាត្តិ់ កន�ងកាា��សាាវ �ជាាវ អំំព័�   វ�ី�ម៌ �ិងសាាស់នាា តាាម��ៈ សានានៃដូស់ិលិីៈ ��ស់់�ាត្តិ់ �ោុដែ�ិ�ង
កាា�រាារាាំងមិ�ឱ្យយ រឿ�វើដូូរឿច់នះរឿទ រឿ�ា�សាា�ខាែាច់ថាារឿគឺចាាត្តិ់ទុកសានានៃដូ ��ស់់�ាត្តិ់ ថាាជាាកាា�រឿជ្យ�ស់ើ� ���ា� 
(កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ វិច់ិ�ត្តិក�
ដែដូលិបាា�អំះអាាងថាាខែ���ាត្តិ់ជាាម�ុស់ស�ស់ឡាាញឹ់រឿភទដូូច់�នាស់ងឹឹមថាា �ាត្តិ់�ឹង អាាច់ �ញ្ញាិ�លិ ធាាត្តិុ 
�ូ�ភាាព័ ដែ���ោារឿឡ-មូស់ែ�ម ដូូច់ជាាអំកស��ស់គ�� ចាាវីជាារឿដូើម រឿ�ាកន�ងសានានៃដូ��ស់់�ាត្តិ់ �ោុដែ�ិបាា�មាថាា 
សាាធាា�ណជ្យ� ដែដូលិ�ា�ភាាព័ អំភិ�កស�ិ�ម �ឹងមិ�ច់ូលិច់ិត្តិិរឿ�ើញឹ "អំនកដែដូលិ�ស់ឡាាញឹ់រឿភទ ដូូច់�នា 
រឿ�វើកាា� រឿលិើដែ�នក  [សាាស់នាា] ដែ��រឿ�ះ" (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ ២០២១)។

អំនករឿ�សងរឿទៀត្តិបាា��បាា�់រឿ�ើងថាា ជំ្យ�ួស់ឱ្យយកាា� �រឿញ្ញាិ�ស់ ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ ព័ួករឿគឺ 
ច់ំណាា�រឿព័លិ រឿ�ច់ើ� ដែកស់�មួលិ ពិ័�ិត្តិយរឿមើលិព័័ត៌្តិ�ា�  �ិងរឿ�ៀ�ច់ំសាាច់់រឿ�ឿងរឿ�ា���ុង���័ត្តិន 
រឿដូើម �ីកុំឱ្យយ អាាជាំា�� ��ឋាភិបាាលិ កំណត្តិ់ រឿ�ាលិរឿ�ារឿលិើព័ួករឿគឺ។ Prachatai បាា� �បាា�់ រឿ�ើង ព័�វិ�� 

“ក្លា�រសនឹុនា�រ�ស់នៅយ៍ើងជា�មួយ៍នឹឹងអាកចូលិរួម

បា�នឹ�ង្ហាា�ញថា�

មា�នឹភា�ពខុុសគ្នាា��នឹីិច�នឹី�ចសប្រមា��់

មនៅធឺាបា�យ៍ប្លែដូលិ�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធ

ផ្សសពវផ្សាយ៍ប្លែកសប្រមួលិនឹិង

ប្លែក�ប្រមូវខុែឹមស្គា�រប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍រ�ស់ពួកនៅ�

ឱ្យយនៅ��មា�នឹសុវ�ែិភា�ព។”
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�រឿញ្ញាិ�ស់  រឿ�ឿង រឿ�ះ រឿ�ា�ដែក ស់�មួលិ ��រឿយ៉ាាគឺរឿឡើងវិញឹ ឬ កាាត្តិ់ ��ិ� ដែ�នក នៃ� �ទ ស់�ាាស់ដែដូលិអាាច់
ជាា�់�ទឧ�កិដូឋ   រឿ�ើ� រឿគឺអាាច់�កមករឿ��ើ ��ឆ្នាំាំង �ឹង �កុម�ូុ� (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិ ខែ�� នៃ�ងទ�២៩ 
ដែខ កកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួមមកព័� Malaysiakini �ិង The Online Citizen 
បាា��ិយ៉ាា�ថាា �កុមកាា�ងាា���ស់់ពួ័ករឿគឺខិត្តិខំ�រឿងើើត្តិសាាច់់ រឿ�ឿង "កាា�កាា�ពាា���ា�់កាាំរឿភែើង" ��ស់់
ព័ួករឿគឺឬរឿ�វើឱ្យយវាា កាា�់ដែត្តិពិ័បាាកស់��ា�់គឺូ��កួត្តិ ��ដែជ្យងឬ�ាក់កាា�រឿចាាទ��កាា�់ មករឿលិើព័ួករឿគឺ (�ទ
ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៦ ដែខកកើ�ា នៃ�ងទ�៣ �ិងទ�១៨ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ 2021)។ ក�ណ�
�ស់រឿដូៀង�នារឿ�ះដែដូ� អំនកច់ូលិ�ួមជ្យ�ជាាត្តិិស់ិងា�ុ�ី�នាក់រឿទៀត្តិបាា��បាា�់រឿ�ើងថាា កាា�កំណត្តិ់រឿ�ាលិរឿ�ា 
��ស់់ ��ឋាភិបាាលិ រឿលិើ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយបាា�រឿ�វើឱ្យយ�ាត្តិ់�ា�កាា���ុង���័ត្តិន �ដែ�ិមរឿទៀត្តិ រឿលិើ
កាា�ស់�រឿស់���ស់់�ាត់្តិ ដែដូលិជំ្យ�ុញឹឱ្យយ�ាត្តិ់ច់ំណាា�រឿព័លិរឿវលាា�ដែ�ិមរឿទៀត្តិកន�ងកាា�រឿ�ៀ�ច់ំសានានៃដូ 
រឿបាាះ�ា� ��ស់់�ាត្តិ់ �ិង�ំរឿព័ញឹកាា�ងាា���ស់់�ាត្តិ់រឿ�ា��ា�ព័័ត្តិ៌�ា��ិងភស់ិ�តាាង�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ 
(�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ �ុទធសាា�ស់ិរឿ�សងរឿទៀត្តិដែដូលិ VOD 
បាា�ដែច់ក�ំដែលិកគឺឺ�តូ្តិវ រឿ�វើឱ្យយ�បាាកដូថាាព័័ត្តិ៌�ា� ដែដូលិព័ួករឿគឺបាា� �សព័វ �ា� �ត្តិូវ�ញ្ញាា�ក់រឿ�ា� ��ភព័
�ិងរឿ��ើចំ់ណងរឿជ្យើងដែ��អំភិ�កស�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ ស់��ា�់ សាាច់់រឿ�ឿង  ��ស់់ពួ័ករឿគឺ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� 
នៃ�ងទ�២៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

កាា�ស់�ានាាដែដូលិរឿ�ើងបាា�ជ្យដែជ្យកជាាមួ��ឹងអំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង ក៏បាា��ងាាាញឹ ថាា 
ព័ួករឿគឺ �ា�   ស់ិលិីៈ ស់��ា�់  រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់ កាា�រឿ�ៀ�ច់ំព័័ត៌្តិ�ា�លិមែិត្តិ�ិងពាាកយស់មើ� ស់��ា�់សាាច់់រឿ�ឿង 
��ស់់ពួ័ករឿគឺ។ ឧទាំា��ណ៍ អំនកគឺូ��ូ�មកព័���រឿទស់នៃ�មួ��ូ�បាា�ដែច់ក�ំដែលិក�បាា�់ព័� �ុទធសាា�ស់ិ
��ស់់�ាត់្តិ កន�ង កាា�ព័ណ៌នាា អំំព័�រាាជាា�ិ�រឿត្តិ�យឬ��ឋាភិបាាលិរឿ�ាកន�ងសានានៃដូ��ស់់�ាត់្តិគឺឺថាា�ាត់្តិរឿ��ើ
ត្តិួអំកស�ឬ�ិមិត្តិិស់ញ្ញាា� រឿដូើម �ី ត្តិំណាាងឱ្យយ ��ព័័�ធច់ា�់��ស់់��រឿទស់នៃ�ជ្យំ�ួស់ឱ្យយកាា�គឺូ��ូ��ុគឺគលិ
ជាាក់លាាក់ (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 
រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ដែដូលិ�ា�កាា���ឈម�ឹងកាា� �ាក់ព័�ធនាា�ា���ូត្តិដូលិ់១៥ឆ្នាំនាំស់��ា�់ អំនក�ិះគឺ�់
��� រាាជាា�ិ�ម (Reuters, 2020) កាា��រឿញ្ញាិ�ស់កាា�  ��ិយ៉ាា� �ិងកាា��ិះគឺ�់ដែដូលិ�ា�លិកខណៈ
ផ្ទាាាល់ិខែ���ិងច់ាស់់លាាស់់ អាាច់រឿ�វើឱ្យយ �ា�ភាាព័ខុស់ �នា�វាាង កាា����ព័ឹត្តិិិ �ទឧ�កិដូឋ�ិងកាា���ិរឿ�ារឿ��ា
ព័�ធនាា�ា�។ អំនកគឺូ��ូ�ជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណស់ុ��នាក់បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា រឿព័លិខែះ�ាត្តិ់រឿច់ៀស់វាាងកាា��ិ
យ៉ាា�ច់ាស់់ៗ��ិយ៉ាា�ដែ��កំដែ�ែង��ស់់�ាត្តិ់រឿ�ា���សលិ់ទុក "កាា��ងើ�់  អំត្តិិ�័�" ដូលិ់អំនកអាា�
��ស់់�ាត់្តិ៖

“...អាកប្រ�ូវប្លែ�នៅធឺវើក្លា�រនៅលិើអ�ែនឹ័យ៍នៅហើយ៍យ៍កនឹិមិ�ីសញ្ហាា�រួចសួរ

អាកតា�ម��នឹឱ្យយ�ិ�ឱ្យយ�កប្រស្គា�យ៍អ�ែនឹ័យ៍ប្លែដូលិអាកចង់នៅផ្សំើ”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី៨ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

រឿ�ើងបាា��ករឿ�ើញឹថាាភាាសាានៃ�កាា�រឿបាាះព័ុមព�ា�ក៏ស់ំខាា�់�ងដែដូ� រឿ�ើ��ត្តិូវបាា�រឿ��ើ ជាា�ុទធ
សាា�សិ់ រឿ�ា��ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មួ�ច់ំ�ួ� រឿដូើម �ីរឿច់ៀស់វាាងកាា�ស់ងស់ឹករឿ��ាច់ា�់ 
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រឿ�ា�សាាធាា�ណជ្យ� �ិងរឿ�ា���ឋាភិបាាលិ។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�មួ�ច់ំ�ួ�ដែដូលិរឿ�ើងបាា�ស់�ាាស់
�ញ្ញាា�ក់ ថាា កាា�ស់�រឿស់� ជាាភាាសាាអំង់រឿគឺែស់ បាា� �ិល់ិឱ្យយព័ួករឿគឺ �ូវអាា�មាណ៍ ស់ុវត្តិិិភាាព័ កាា�់ដែត្តិខាែាំង 
រឿ�ា�សាា� ��ឋាភិបាាលិ  មិ��កចិ់ត្តិិទុក�ាក់ រឿ�ច់ើ�ចំ់រឿពាាះអំត្តិិ�ទដែដូលិស់�រឿស់�ជាាភាាសាាអំង់រឿគឺែស់រឿនាាះ
រឿទ។ រឿ�ើងបាា�ស់�ាាស់ �កុម�ូុ� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មួ�រឿទៀត្តិ រឿ�ើ�មតិ្តិដែដូលិ�ើល់ិគឺឺ�ស់រឿដូៀង�នា
រឿ�ះដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួម �នាក់ ដែដូលិរាា�កាា�ណ៍ ឱ្យយ កាាដែស់ត្តិ Prachatai English បាា��ិយ៉ាា�
ថាា៖

“នៅយ៍ើងមា�នឹ��នៅនា�រ�ិ�ថា�នៅយ៍ើងអា�ចសរនៅសរជា�ភា�ស្គា�អង់នៅ�ែសបា�នឹក្លា�នឹ់ប្លែ�ចាស់

នៅ��យ៍ស្គា�រប្លែ�នៅយ៍ើងនៅជឿថា�ក្លា�រនៅបា�ះពុមពផ្សាយ៍ជា�ភា�ស្គា�អង់នៅ�ែសមិនឹប្រ�ូវបា�នឹនៅ�

នៅមើលិនៅប្រចើនឹដូូចក្លា�រនៅបា�ះពុមពផ្សាយ៍ជា�

ភា�ស្គា�នៃ�នៅ�”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី២៩ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

�ា�កាា� �ញ្ញាា�ក់ ព័� ទិ�ន�័� អំនក អាា� ��ស់់ �កុម�ូុ�ដែដូលិ �ងាាាញឹ ថាា អំនក អាា� ភាាគឺ រឿ�ច់ើ� ជាា អំនក ស់ិកា 
ស់ិស់ស�ិស់សិត្តិ �ិង ជ្យ���រឿទស់ ដែដូលិ �ស់់ រឿ�ា កន�ង ��រឿទស់ នៃ� (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិ ខែ�� នៃ�ងទ�២៩ ដែខ 
កកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ជាាមួ��នារឿ�ះ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ឯករាាជ្យយ�នាក់ មកព័���រឿទស់រឿវៀត្តិណាាម បាា�
�បាា�់រឿ�ើង ឱ្យយដូឹង ថាា មូលិរឿ�តុ្តិមួ�ដែដូលិ�ាត្តិ់ច់ូលិច់ិត្តិិស់�រឿស់�ជាាភាាសាាអំង់រឿគឺែស់គឺឺ

“...អាកប្រ�ួ�ពិនឹិ�យព័�៌មា�នឹមិនឹប្រ�ួ�ពិនឹិ�យស្គាា�នៃដូនៅបា�ះពុមពផ្សាយ៍ជា�

ភា�ស្គា�អង់នៅ�ែសនៅប្រចើនឹ

ដូូចប្លែដូលិពួកនៅ�ប្រ�ួ�ពិនឹិ�យសប្រមា��់ជនឹជា��ិនៅវៀ�ណ្តា�មនៅនា�ះនៅ�។

ប្រ�សិនឹនៅ�ើវា�មិនឹប្លែមនឹជា�ស្គា�ច់នៅរឿងធឺ�

�នៅងើើ�នៅឡូើងនៅ��យ៍ប្រកុមហុីនឹធឺ�ប្លែដូលិ�ណ្តាា�លិឱ្យយមា�នឹចលិនា�ប្រច�ូកប្រច�លិ់

នៅនា�ះនៅ�ពួកនៅ�ពិ�ជា�មិនឹយ៍កចិ�ី�ុក��ក់នៅនា�ះនៅ�។ដូូនៅចាះនៅហើយ៍

ច�ណិុចនៅនឹះអា�ចឱ្យយខុំ��សរនៅសរប្រ�ធា�នឹ��នឹនៅយា�បា�យ៍បា�នឹក្លា�នឹ់ប្លែ�នៅសរី”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី១៣ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��នាក់រឿទៀត្តិមកព័���រឿទស់កមព�ជាាបាា��ិយ៉ាា�ថាា កាា�ស់�រឿស់�សាាច់់រឿ�ឿងជាា 
ភាាសាាអំង់រឿគឺែស់ អាាច់ទាំាក់ទាំាញឹកាា��តួ្តិត្តិពិ័�ិត្តិយព័���ឋាភិបាាលិ�ិងសាាធាា�ណជ្យ�ត្តិិច់ជាាង��ស់ិ�រឿ�ើ
រឿ�ៀ��ឹងកាា�ស់�រឿស់�ជាាភាាសាាដែខា� (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 

អំនកច់ូលិ�ួម�នាក់មកព័� Tabloid Jubi ដែដូលិរឿបាាះ�ា� ជាាភាាសាាឥណូ�រឿណស់ុ��ិងអំង់រឿគឺែស់ 
បាា��ញ្ញាា�ក់ថាា ភាាសាាជាាតិ្តិឬភាាសាាកន�ង�ស់ុកទំ�ងទាំាក់ទាំាញឹ��ត្តិិកមារឿ�ែើ�ត្តិ� រឿ�ពាាះវាា�សព័វ�ា�
កាា�់ដែត្តិបាា� រឿលិឿ� រឿ�ារឿលិើ រឿវទិកាា��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ងគមដូូច់ជាា Facebook ជាារឿដូើម (�ទ
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“ក្លា�រប្រ�ួ�ពិនិឹ�យនៅលិើខុែ�នឹឯងមា�នឹ

�ប្រមង់នៅផ្សសងៗគ្នាា�នៅហើយ៍វា�ជា�នៅរឿងខុុសឆ្គគង

កា�ងក្លា�រ�កប្រស្គា�យ៍ថា�ក្លា�រប្រ�ួ�ពិនិឹ�យ

នៅលិើខុែ�នឹឯងថា�ជា�កងវះខា�����ងប្រសុងរ�ស់

��ភាា�ក់ង្ហា�រ។”

ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿផ្ទាើាត្តិរឿលិើ�ញ្ញាា��ស់រឿដូៀង�នារឿ�ះ វិច់ិ�ត្តិក�
ជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណសុ់��នាក់បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា  �ាត្តិ់ �ា� កាា�សាាាក់រឿស់ាើ�កន�ងកាា��សព័វ�ា�សានានៃដូ 
ស់ិលិីៈ��ស់់�ាត់្តិដូលិ់ទស់ស�ិក ជ្យ�ឥណូ�រឿណស់ុ� កាា�់ដែត្តិ ទូលិំទូលាា� រឿ�ា�សាា��ាត្តិ់�ា�កាា�
��ុង���័ត្តិនចំ់រឿពាាះកាា�លុិ�រឿចាាលិ�ិងវ�ី�ម៌ លាាត្តិ�ត្តិ�ាង ព័៌ត្តិ៌�ា� ផ្ទាាាល់ិខែ�� (doxing) ដែដូលិ
�ា�លិកខណៈទូរឿ�ា រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ងគមឥណូ�រឿណស់ុ� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ
��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ វិច់ិ�ត្តិក� ជ្យ�ជាាត្តិិ �ោារឿឡ �នាក់  ដែដូលិ �រឿងើើត្តិ 
�ូ� គឺំ�ូ� រឿលិើ ��ធាា��ទម�ុស់ស�ស់ឡាាញឹ់រឿភទដូូច់�នា   បាា��ែ�ះ�ញ្ញាិ�ំង ថាា សានានៃដូ  រឿបាាះព័ុមព�ា�   ជាា 
ភាាសាា អំង់រឿគឺែស់ �ិល់ិ ឱ្យយ �ាត់្តិ �ូវ អាា�មាណ៍ ស់ុវត្តិិិភាាព័ កាា�់ ដែត្តិ ខាែាំង។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាា �ាត្តិ់បាា��ងាាាញឹ 
អាា�មាណ៍ រឿសាាកសាើា�ថាា កាា�រឿបាាះពុ័មព�ា�ជាាភាាសាាអំង់រឿគឺែស់ ក៏អាាច់រាារាាំង�ាត្តិ់មិ�ឱ្យយ �សព័វ�ា� 
រឿ�ាដូលិ់ អំនក�ស់ឡាាញ់ឹ រឿភទដូូច់�នាជ្យ�ជាាត្តិិ �ោារឿឡរឿ�សងរឿទៀត្តិ រឿ�ា�រឿ�វើឱ្យយ សានានៃដូ  ស់ិលិីៈ ��ស់់�ាត្តិ់ 
កាា�់ដែត្តិ ទាំាក់ទង�ឹងព័ួករឿគឺ�ងដែដូ� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៨ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 

រឿទាំាះយ៉ាោាងរឿ�ះកិ� កាា�រឿបាាះពុ័មព�ា�ជាាភាាសាាអំង់រឿគឺែស់មិ�ទ�់សាើាត្តិ់ កាា�ស់ងស់ឹករឿ��ាច់ា�់ 
ទាំាំង�ស់ុង រឿនាាះរឿទ។ អំនកចូ់លិ�ួមជ្យ�ជាាត្តិិរឿវៀត្តិណាាម�នាក់បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា កាា�ស់�រឿស់�ស់��ា�់
��ព័័�ធ �សព័វ�ា� អំ�ិ�ជាាត្តិិ—ដែដូលិជាា�មាតាារឿបាាះព័ុមព�ា� ជាាភាាសាាអំង់រឿគឺែស់—អាាច់�ឹង �ញ្ញាា�ក់
ឱ្យយរឿ�ើញឹថាា�ាត់្តិ គឺឺជាាអំនក ដែដូលិកំព័ុង ព័ោយ៉ាាម�ងាាាញឹអំំព័���រឿទស់��ស់់�ាត្តិ់រឿ�ាកន�ងព័�ែឺដូ៏អាា�កក់ 
ដែដូលិ��ឋាភិបាាលិរឿវៀត្តិណាាម �ា���ត្តិិកមា  ជាាព័ិរឿស់ស់ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទ
ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួមដែដូលិធាែា�់រឿ�វើកាា�រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ
�សព័វ�ា���ស់់�ដូឋមុ��ឹងរឿ�វើកាា�ជាាលិកខណៈ  ឯករាាជ្យយបាា� �ិយ៉ាា� ថាា រឿព័លិខែះកាា�ស់�រឿស់�រឿ�ា 
កន�ង��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា���ស់់�ដូឋរឿវៀត្តិណាាមអាាច់ �ិលិ់�ូវអាា�មាណ៍ ស់ុវត្តិិិភាាព័ ជាាង រឿ�ា�សាា�អំត្តិិ�ទ
�ត្តិូវបាា��តួ្តិត្តិពិ័�ិត្តិយ�ិងអំ�ុម័ត្តិយ៉ាោាងតឹ្តិង�ឹុងជាាង មុ�រឿព័លិ រឿបាាះព័ុមព�ា� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿលិើ
��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។
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ដូូរឿច់នះ ដែ�នករឿ�ះ�ងាាាញឹថាា កាា��តួ្តិត្តិព័ិ�ិត្តិយរឿលិើ ខែ��ឯង�ា�ទ�មង់រឿ�សងៗ�នា រឿ�ើ�ថាា វាា  ជាារឿ�ឿង
ខុស់�គង កន�ងកាា��ក�សាា�ថាាកាា��តួ្តិត្តិព័ិ�ិត្តិយរឿលិើខែ��ឯងថាាជាាកងវះខាាត្តិ ទាំាំង�ស់ុង��ស់់ទ�ភានាក់ងាា�។ 
រឿស់�ីភាាព័កន�ងកាា�រាា�កាា�ណ៍រឿលិើ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ព័័ត្តិ៌�ា�ជាារឿ�ច់ើ��ា�ទំរឿនាា�ព័ណ៌នាាអំំព័��ុគឺគលិិក 
ដែ�នក��ព័័�ធ �សព័វ�ា� មិ�ឱ្យយ�ា�លិកខណៈ ទូលិំទូលាា� រឿ�ាកន�ង ��ិយ៉ាាកាាស់ �រឿយ៉ាាបាា� អំ�ិភាាព័ 
ថាាជាាជ្យ��ងរឿ��ាះ រឿ�ា��ាា�កាា�ទទួលិសាគាល់ិមរឿ�ោបាា� ជាាក់លាាក់ដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ��ឆ្នាំាំងត្តិ�ត្តិ (ស់ូមរឿមើលិឧទាំា��ណ៍ Freedom House, 2018; Hayton, 
2021; Strangio, 2021)។ �ា��រឿ�ាវិញឹ អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងអំះអាាង�ញ្ញាា�ក់
ដូលិ់ទ� ភានាក់ងាា���ស់់ពួ័ករឿគឺ តាាម��ៈ �ុទធសាា�ស់ិ រឿ�ះថាា ព័ួករឿគឺ�រឿងើើត្តិសាាច់់រឿ�ឿងរឿដូើម �ី�កាសាា�
ដែដូលិពួ័ករឿគឺច់ង់�ងាាាញឹរឿ�ាកន�ងសានានៃដូ��ស់់ពួ័ករឿគឺ រឿ�ើ�ក៏រឿដូើម �ី�រឿញ្ញាិ�ស់ កាា��ាក់ព័ិ�័�រឿលិើព័ួករឿគឺ
�ងដែដូ�។ ឧទាំា��ណ៍ �ុទធសាា�សិ់ នៃ�កាា�រឿ��ើ�បាាស់់ �ិមិត្តិិស់ញ្ញាា��ិងកាា�រឿ�ៀ�ច់ំព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�ាកន�ង
សានានៃដូស់ិលិីៈ �ងាាាញឹ ថាា �ិ�ម�័� �មាតាា នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 
"ស់�ោ�ុម័តិ្តិ" មិ�អាាច់�ត្តិូវបាា�អំ�ុវត្តិិ រឿ�ាកន�ង ��ិ�ទ ដែដូលិព័័ត៌្តិ�ា� អាាច់�ត្តិូវ �សព័វ�ា�  ជាាទ�មង់
រឿលិើស់ព័�ទ�មង់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿនាាះរឿទ ខណៈ ដែដូលិ ស់កមាភាាព័នៃ�អំត្តិិ�ទសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� “កាា�កាា�ពាា�
��ា�់កាាំរឿភែើង“ តំ្តិណាាងឱ្យយកាា�ត្តិស់ូូ កន�ងកាា� �ញ្ញាា��ព័័ត្តិ៌�ា�ស់ំខាា�់ៗ។ តាាម��ៈដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើង
�ដែ�ិមទឡី�ក�ណ៍ដែដូលិរឿ�ើងបាា��ើលិ់ កន�ង�បាា�កាា�ណ៍មុ�រឿ�ះថាា៖ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ រឿ�ើង ��ិយ៉ាា� 
�ុគឺគលិិកដែ�ន ក  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ថាាជាាអំនក�ញ្ញាា�� ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�ើងគួឺ�ដែត្តិរឿ��ើ�ិ�ម�័�ទូលិំទូលាា�មួ� 
រឿ�ពាាះថាារឿ�ាកន�ង��ិ�ទដែដូលិកាា��ញ្ញាា�� "កាា�ព័ិត្តិ" អាាច់គឺំរាាមកំដែ�ងដូលិ់អាា�ុជ្យ�វិត្តិ��ស់់�ុគឺគលិ
�នាក់ រឿ�ា�លាាក់បាាំងព័័ត្តិ៌�ា� តាាម��ៈកាា�រឿ��ើ �ិមិត្តិិស់ញ្ញាា��ិង�ូ�ភាាព័អាាច់�ា��័�ខុស់�នា�វាាង
កាា�ដែដូលិ�ា� �ិងមិ��ា� មត្តិិជាាលិកខណៈ ឯករាាជ្យយ។
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ការពិិភាក្្សា៖ ការឈ្វេេ ្ងយល់់អំំពីិសេ្រ ីភាពិប្រ្ព័ិន្ធ ធផ្ ្ សពិ េផ្ ្សាយក្ុ �ងរូបភាពិជាសេ្រ ីភាពិព័ិត៌៌មាន្ធ

↘ ៥. 
ការឈ្វេវេងយល់អំំពីីសេេរីភាពីប្រេព័ីនិធផ្េសពីវផ្េសាយ

ក្ខុេ�ងរូបភាពីជាសេេរីភាពីព័ីត៌មានិ

“ពិ�ណ្តា�ស់�ញ្ហាា�ប្រ��មនៅ��នៅពលិនៅនឹះ�ឺលិ�ធភា�ព��ួលិបា�នឹព័�៌មា�នឹ

នៅ��យ៍ស្គា�រប្លែ�ក្លា�ររីករា�លិ��លិនៃនឹជ�ងឺ…តា�មពិ�នៅ��វា�ក៏��ក់ក�ហិ�នៅលិើសម�ែភា�ព

រ�ស់អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹ

កា�ងក្លា�រនៅដូើរនៅហើរនៅចញនៅប្រ��នឹិងនឹិយា�យ៍ជា�មួយ៍នឹឹងអាកដូនៃ�ផ្សងប្លែដូរ…”

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី១៣ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

ដែ�នកមុ�ៗពាាក់ព័័�ធ�ឹង�រឿ�ៀ�ដែដូលិរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ត្តិូវបាា�រាារាាំងរឿ�ា�កាា�វាា���ហាា�
រឿ�ា��ិងា កាា��ិទដូំរឿណើ�កាា��កុម�ូុ� កាា��ំភិត្តិ�ំភ័� �ិងឧ�ស់គឺគដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�រឿ�សងៗ។ 
ទំ�ំ �ញ្ញាា� ពិ័រឿស់ស់ ទាំាំងរឿ�ះរឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើរឿ�ាលិគឺំ�ិត្តិនៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិជាារឿស់�ីភាាព័
ជ្យូ�ដូំណឹង�ិងរឿបាាះព័ុមព�ា�សាាច់់រឿ�ឿងរឿ�ា�មិ�ខាែាច់កាា��ា�ស់ងើត្តិ់ ដែដូលិជាាវិ��តិ្តិច់ត្តិួច់�ំ�ុត្តិ
រឿដូើម �ី�លិ់ព័�ពាាកយរឿ�ះ។ រឿ�ាកន�ងដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មិ�
�ត្តិឹមដែត្តិជាាស់មត្តិិភាាព័ រឿបាាះព័ុមព�ា� រឿ�ា��ាា� កាា��ា�ស់ងើត្តិ់�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិក៏ជាាស់ិទធិទទួលិ

�ូ�ភាាព័៖ Marvinne de Guzman
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បាា�ព័័ត្តិ៌�ា���ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ងដែដូ�។ ព័័ត្តិ៌�ា�គឺឺជាាច់ំណុច់ស់ន�លិ នៃ�កាា�ងាា�
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ើ�វាាជាាអំវ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែស់វង�ក ��មូលិ ដែច់កចាា� 
�ិង�រឿងើើត្តិ។ ដូូរឿច់នះជាាកាា�ស់មរឿ�តុ្តិ�លិកន�ងកាា�ជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា លិទធភាាព័ ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�
គឺួ�ដែត្តិ�តូ្តិវបាា�ចាាត់្តិទុកថាាជាាវិ�ា�ត្តិសំ់ខាា�់មួ� រឿ�ារឿព័លិដែដូលិរឿ�ើង�រឿងើើត្តិរឿ�ាលិគឺំ�ិត្តិ �ិងរឿ�វើ
�ុទធនាាកាា�ស់��ា�់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ 

រឿ�ា�គឺ�់ �កុម��ឹកា អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ  មកព័���រឿទស់រឿ�សងៗ បាា��ញ្ញាា�ក់ ព័�កាា�លំិបាាក  
ទទួលិបាា� ព័័ត៌្តិ�ា� ដូូច់ជាាឯកសាា��ិង�បាា�កាា�ណ៍ពាាកយស់មើ�។ ស់ូម �ីដែត្តិកាា�ដែស់វង�កទិ�ន�័�ស់ិិត្តិិ
ក៏អាាច់ជាា�ញ្ញាា���ឈម�ងដែដូ�។ ឧទាំា��ណ៍ រឿ�ា��រឿទស់ កមព�ជាា វាាអាាច់ព័ិបាាកកន�ងកាា�ដែស់វង�ក
�ិងច់ូលិរឿ��ើទិ�ន�័�ស់ិិតិ្តិមួ�ច់ំ�ួ�ចាា�់ព័��បាាំ ឆ្នាំនាំក�ែងមក �ួមទាំាំងទិ�ន�័�ដែដូលិទាំាក់ទង�ឹងជ្យំងឺ
កូវីដូ-១៩ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ សាិា�័���ឋាភិបាាលិកមព�ជាា
មួ�ច់ំ�ួ�មិ��ាក់ទិ�ន�័��ែ�វកាា�ដែដូលិអាាច់ច់ូលិរឿមើលិបាា� យ៉ាោាងងាា��ស់ួលិរឿនាាះរឿទ រឿ�ា�ទុកឱ្យយ
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ព័ឹងដែ�ែករឿលិើទិ�ន�័��សាាវ�ជាាវ�ិងរឿបាាះព័ុមព�ា� រឿ�ា�អំងគកាា�មិ�ដែម���ឋាភិបាាលិ
អំ�ិ�ជាាតិ្តិ ដូូច់ជាាទ�ភានាក់ងាា�អំងគកាា�ស់���ជាាជាាត្តិិជាារឿដូើម (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។

កាា�ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ឬមត្តិិរឿយ៉ាា�ល់ិរឿ�ា�ផ្ទាាាល់ិព័�មង្គ្រា�ិ�សាាធាា�ណៈក៏អាាច់ជាាកិច់ិកាា�ដ៏ូលិំបាាក
�ងដែដូ�។ ��រឿទស់មួ�ច់ំ�ួ�ដូូច់ជាាកមព�ជាា ម�យ៉ាោា�់�ោា �ិងស់ិងា�ុ�ី មិ��ា�ច់ា�់ដែដូលិធាានាាដូលិ់
លិទធភាាព័កន�ង កាា� ចូ់លិរឿ��ើ�បាាស់់ទិ�ន�័���ស់់សាាធាា�ណជ្យ�រឿនាាះរឿទ។ រឿ�ា�សាា�ដែត្តិមិ��ា�ស់ិទធិ
ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ដែដូលិ�ា�ដែច់ងកន�ងច់ា�់ ឱ្យកាាស់��ស់់ �ុគឺគលិិក ដែ�នក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងកាា�
�ិយ៉ាា�រឿ�ាកាា�់មង្គ្រា�ិ�គឺឺអាា�ស័់�រឿលិើ��ាៈ��ស់់សាិា�័���ឋាភិបាាលិ ឬអំនកនាាំពាាកយ កន�ងកាា��ំរឿព័ញឹ
ស់ំរឿណើមត្តិិរឿយ៉ាា�ល់ិ។ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិមង្គ្រា�ិ���ឋាភិបាាលិ�ា���ាៈ វាាអាាច់�ា�ភាាព័ងាា��ស់ួលិកន�ង
កាា��ិយ៉ាា�រឿ�ាកាា�់មង្គ្រា�ិ�សាាធាា�ណៈ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១) កន�ង
ឱ្យកាាស់ រឿ�សងរឿទៀត្តិ ដូំរឿណើ�កាា�អាាច់�ា�ភាាព័លិំបាាក�ិងអំូស់�នាែា��ូ�។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា� 
ឯករាាជ្យយដែដូលិមកព័���រឿទស់ កមព�ជាាបាា�រឿ�ៀ�រាា�់ថាា អំនកនាាំពាាកយ�កស់ួង បាា� �ដូិរឿស់�  �ិយ៉ាា�
ជាាមួ��ឹង�ាត្តិ់ រឿ�ា�រឿ�តុ្តិ�លិថាា�ាត្តិ់គឺឺជាាអំនករឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយរឿ�ើ�រឿចាាទ ��កាា�់មករឿលិើ�ាត្តិ់ 
(�ិងជាាទូរឿ�ាអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយ) ថាាចាា�់អាា�មាណ៍ដែត្តិលិក់ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�ាភានាក់ងាា� ��រឿទស់ 
រឿ�ា� មិ�ខវល់ិ ព័�ថាាព័័ត្តិ៌�ា�ដែ��រឿ�ះអាាច់�ំផ្ទាែាញឹស់�ិិភាាព័�ិងស់ិិ�ភាាព័��ស់់��រឿទស់ (កាា�ព័ិភាាកា
ជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា��រឿទស់សិ់ងា�ុ�ី ជាា
រឿ�ឿ�ៗមង្គ្រា�ិ�មិ�រឿអំើរឿព័ើ�ឹងស់ំរឿណើសុ់ំកាា�អំតាិា�ិ�ា�ព័�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ដែដូលិ�ត្តិូវបាា�រឿគឺសាគាលិ់ថាាជាា
អំនក�ិះគឺ�់��ឋាភិបាាលិរឿនាាះរឿទ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួម 
ជ្យ�ជាាត្តិិ សិ់ងា�ុ�ី ដែដូលិរឿ�ើងបាា�ជ្យដែជ្យកជាាមួ�ទាំាក់ទង�ឹង�ញ្ញាា�រឿ�ះក៏បាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយដូឹង ថាា
កាាលិព័�មុ� �ា�ក�ណ�  រឿ�ច់ើ� ដែដូលិព័័ត៌្តិ�ា�សាាធាា�ណៈ�ត្តិូវបាា�ដូករឿច់ញឹឬដែកដែ��រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ
វាា�ត្តិូវបាា�រឿ��ើ រឿដូើម �ី�ិះគឺ�់��ឋាភិបាាលិ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 
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ឧ�ទាវរឿ�ត្តិុ ដែ��រឿ�ះ  �តូ្តិវបាា� រឿលិើករឿឡើង កន�ងកំលិុងរឿព័លិ ជ្យដែជ្យករឿដូញឹរឿ�ាលិរឿលិើច់ា�់ស់ិ�ព័�កាា�
កាា�ពាា�ព័�ភាាព័មិ�ព័ិត្តិ�ិងកាា�ដែកស់�មួលិព័័ត៌្តិ�ា�  តាាមអំ�ឡាាញឹ (ស់ូមរឿមើលិដែ�នកទ�១៩ រឿ�ាកន�ង 
Ong, ២០១៩)។ អំវត្តិើ�ា� ច់ា�់ដែដូលិ ធាានាា ដូលិ់ លិទធភាាព័ ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ក៏�ា��័�ថាា 
វាាអាាច់�ឹងព័ិបាាកដែដូលិ ឱ្យយមង្គ្រា�ិ�សាាធាា�ណៈ ទទួលិខុស់�ត្តិូវ ច់ំរឿពាាះកាា��ដូិរឿស់� មិ��រឿញ្ញាិញឹព័័ត្តិ៌�ា�
ដែដូលិ�ា�សាា�ៈសំ់ខាា�់ជាាសាាធាា�ណៈរឿ�ះ�ងដែដូ�។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះ ��សិ់�រឿ�ើ�ាា�ស់មត្តិិភាាព័កន�ងកាា�
រឿ�ា�ងផ្ទាាាត់្តិព័័ត៌្តិ�ា�ដែដូលិទទួលិបាា�រឿ�ា�ឯករាាជ្យយរឿនាាះរឿទ វាាស់ឹងដែត្តិ �ាា�វិ��ណាា រឿដូើម �ី�ញ្ញាា�ក់ថាារឿត្តិើ
ព័័ត៌្តិ�ា�រឿនាាះ �តូ្តិវបាា�ដែកដែ��ឬដែកស់�មួលិ រឿនាាះរឿទ។

រឿទាំាះយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� សូ់ម �ីដែត្តិរឿ�ាកន�ង�ណាាា ��រឿទស់ដូូច់ជាា��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ដែដូលិ�ា�ច់ា�់
ដែច់ង ជាា�ែ�វកាា� ថាា សាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិងសាាធាា�ណជ្យ��ា�ស់ិទធិទទួលិបាា�កំណត្តិ់�តាា��ស់់��ឋាភិបាាលិ
ក៏រឿ�ា� (សូ់មរឿមើលិច់ា�់��ស់់��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ�រឿលិខ 40/1999 ស់ិ�ព័�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� �ិងច់ា�់
រឿលិខ 14/2008 ស់ិ�ព័�ត្តិ�ែាភាាព័នៃ�ព័័ត្តិ៌�ា�សាាធាា�ណៈ) ក៏កាា�ទទួលិបាា�ឯកសាា�រឿ��ា�ណាាាញឹ 
ឬមង្គ្រា�ិ���ឋាភិបាាលិ មិ�ដែត្តិងដែត្តិ ងាា��សួ់លិរឿនាាះរឿទ រឿ�ា�សាា�កាា�ិយ៉ាា�ិ�រឿត្តិ�យដែដូលិច់ំណាា�រឿព័លិ
�ូ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយ
ជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណសុ់��នាក់ បាា��បាា�់ រឿ�ើងថាា រឿ�ារឿព័លិព័ោយ៉ាាម ស់�ាាស់ មង្គ្រា�ិ� �ោូលិិស់រឿ�ា 
Pematangsiantar ដែដូលិជាា ទ��កុងរឿ�ា ស់ូូ�ោា�តាាខាាងរឿជ្យើង �ាត្តិ់�ត្តិូវដែត្តិ�ើល់ិរឿ�ត្តិុ�លិ �តឹ្តិម�ត្តិូវ 
នៃ�កាា��ិទ បាាំងសាាច់់រឿ�ឿងរឿនាាះ �ិង�ិល់ិព័័ត៌្តិ�ា� អំំព័�សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�  ដែដូលិ�ាត្តិ់កំព័ុង�រឿ�មើកាា� មុ��ឹង
អាាច់ ស់�ាាស់ ពួ័ករឿគឺបាា� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�៦ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនក សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� �នាក់ រឿទៀត្តិ ដែដូលិ រឿ�វើ កាា� រឿលិើ សាាច់់រឿ�ឿង ��ិសាិា� កន�ង រឿខត្តិិ Papua 
��រឿទស់ ឥណូ�រឿណស់ុ�បាា� �ំលឹិកអំំព័�កាា� មក កាា�់ កាា�ិយ៉ាាលិ័� ��ឋាភិបាាលិ 

ជាារឿ�ច់ើ�នៃ�ងជាា�់ៗ�នា មុ��ឹងអាាច់ទទួលិបាា��ទស់�ាាស់ព័�មង្គ្រា�ិ� (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៥ 
ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ ២០២១)។ រឿព័លិខែះ សូ់ម �ីដែត្តិគឺុណលិកខណៈកំណត្តិ់អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� 
ដូូច់ជាារឿ�គឺឿងស់�គាល់ិ ឬកាាត្តិ ក៏មិ� ធាានាា ដូលិ់រឿស់�ីភាាព័កន�ងកាា�ស់រឿងើត្តិ�ិងកត្តិ់�តាា�ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍នាានាា
�ងដែដូ� (សូ់មរឿមើលិ Solopos, 2018)។  

“ព័�៌មា�នឹជា�ច�ណិុចសាូលិ

នៃនឹក្លា�រង្ហា�រប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍

នៅហើយ៍វា�ជា�អវីប្លែដូលិ�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្ស្ស្គា�យ៍

ប្លែសវងរកប្រ�មូលិប្លែចកចាំ�យ៍នឹិង�នៅងើើ�។”



ការពិិភាក្្សា៖ ការឈ្វេេ ្ងយល់់អំំពីិសេ្រ ីភាពិប្រ្ព័ិន្ធ ធផ្ ្ សពិ េផ្ ្សាយក្ុ �ង រូបភាពិជាសេ្រ ីភាពិព័ិត៌៌មាន្ធ
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ក�ណ�ដូូច់�នារឿ�ះដែដូ� រឿទាំាះ����ធាានាា�ិ�ត្តិ��វ�លិ�ព័��រឿលាាក Rodrigo Duterte បាា�
ច់ុះ�ត្តិិរឿលិខាា រឿលិើ�ទ�ញ្ញាា� ��តិ្តិ�ត្តិិិរឿលិខ០២ ដែដូលិរឿ�ាមោោងរឿទៀត្តិថាាជាាកមាវិ��រឿស់�ីភាាព័
ព័័ត៌្តិ�ា� (Freedom of Information, FOI) ដែដូលិធាានាាជាា�ែ�វកាា��ូវកាា�លាាត្តិ�ត្តិ�ាង 
ជាាសាាធាា�ណៈ រឿព័ញឹរឿលិញឹ នៃ�កំណត្តិ់�តាា ��ឋាភិបាាលិ�ិងឯកសាា�រឿ�ាកន�ងដែ�នក��ត្តិិ�ត្តិិិ��ស់់
��ឋាភិបាាលិក៏រឿ�ា� (��ធាានាា�ិ�ត្តិ��វ�លិ�ព័�� ឆ្នាំនាំ២០១៦) ក៏កាា�ច់ូលិរឿ��ើ កំណត្តិ់�តាា�ទព័យស់មីត្តិិិ 
ជាាព័ិរឿស់ស់ឯកសាា���ស់់��ធាានាា�ិ�ត្តិ� គឺឺកាា�់ដែត្តិ�ា�ភាាព័ លិំបាាក កំលិុងរឿព័លិ រឿលាាកកាា�់ត្តិំដែណង
ជាា��ធាានាា�ិ�ត្តិ�។ មជ្យឈមណូលិ�វ�លិ�ព័��ស់��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿស់ុើ�អំរឿងើត្តិ (Philippine 
Center for Investigative Journalism, PCIJ) ដែដូលិលិ �ី ខាាងសានានៃដូ អំំរឿព័ើ ព័ុក�លិួ� 
បាា��ិយ៉ាា�ថាា�ដូឋបាាលិ Duterte បាា��ដូិរឿស់� ស់ំរឿណើស់ុំ ឯកសាា�ទាំាក់ទង�ឹង �ទព័យស់មីត្តិិិ 
ចាា�់តាាំងព័�កាា�រឿបាាះព័ុមព�ា� �បាា�កាា�ណ៍��ស់់ព័ួករឿគឺ ស់ិ�ព័� �ទព័យ ស់មីត្តិិិ��ស់់��ធាានាា�ិ�ត្តិ� 
Duterte កន�ងឆ្នាំនាំ 2019 (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

រឿ�ារឿព័លិដែដូលិកាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ� ជំ្យងឺបាា�វាា���ហាា�កន�ងត្តិំ��់ ��ឋាភិបាាលិមួ�ច់ំ�ួ�បាា� ទាំាញឹ
�ក ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ ព័�វាា រឿដូើម �ី�ាក់កំ�ិត្តិ�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ រឿលិើលិទធភាាព័ ច់ូលិរឿ��ើ�បាាស់់ព័័ត៌្តិ�ា�។ រឿ�ា
��រឿទស់�វ�លិ�ព័�� វាាបាា�កាែា�រឿ�ាជាារឿលិស់ដ៏ូងាា��ស់ួលិមួ�កន�ងកាា�ផ្ទាែាក សំ់រឿណើស់ុំព័័ត៌្តិ�ា� (�ទ
ស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១; Barreiro Jr., 2020)។ រឿ�ា�សាា�ដែត្តិ
ស់�និស់�ទសាា�ព័័ត្តិ៌�ា��តូ្តិវរឿ�វើ រឿឡើងតាាមអំ�ឡាាញឹវិញឹ រឿ�ើ�រឿ�កាា�មករឿ�វើរឿឡើងរឿ�ា� �ត្តិ ទុកមុ� 
ដូូរឿច់នះ ឱ្យកាាស់ ដែដូលិអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� អាាច់រឿ�ែើ�ត្តិ�រឿ�ា�ឹងរឿស់ច់កិ�ដែ�ែងកាា�ណ៍�ិងស់ួ�ស់ំណួ�កាា�់ 
ដែត្តិ�ា�ក�មិត្តិកំណត្តិ់។ រឿ�ា��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� កាា�ច់ូលិ�ួមកន�ងស់�និស់�ទសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�កន�ងកំលិុង
រឿព័លិ�ា�កាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ� ជំ្យងឺ �តូ្តិវបាា�ក�មិត្តិ មក�ត្តិឹមដែត្តិ សាិា�័�  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�ត្តិូវ
បាា�រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់រឿ�ា���ឋាភិបាាលិ�ោុរឿណាះាះ ដូូច់ជាា Bernama, Radio Televisyen 
Malaysia (RTM), New Straits Times �ិង Berita Harian (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ� ១៨ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១; CIJ, 2020)។ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិកាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ� 
ជ្យំងឺកាា�់ដែត្តិ�ា�សាិា�ភាាព័មិ�លិែ កាា���ជ្យុំ ទាំាំងរឿ�ះ�ត្តិូវ �ិ�� រឿ�ាជាា កាា���ជ្យុំតាាម Zoom ដែដូលិជាា
��ព័័�ធ ស់�និស់�ទតាាមវីរឿដូអូំ �ោុដែ�ិរឿ�ាដែត្តិ�ា�អំនកស់�ម�ស់�មួលិ ដែដូលិ�ឹង�ត្តិង ចាា�់�ក ស់ំណួ� ដែដូលិ
ស់ួ� រឿ�ា�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៨ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ សំ់ណួ�
��ស់់សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយឬអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�ច់ើ�ដែត្តិ�តូ្តិវដូកស់ិទធិអាាទិភាាព័ឬមិ�
�ា�កាា�រឿ�ែើ�ត្តិ� ទាំាលិ់ដែត្តិរឿសាាះ។ លិទធភាាព័ ចូ់លិរឿ�ាកាា�់ស់ភាាក៏�ត្តិូវបាា��ឹត្តិ��ិឹង�ងដែដូ�។ រឿទាំាះ��
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� អាាច់ច់ូលិ រឿ�ាខាាង កន�ងបាា�ក៏រឿ�ា� ក៏ច់លិនាា�ិងស់មត្តិិភាាព័��ស់់ព័ួករឿគឺកន�ង
កាា�ច់ូលិរឿ�ាជិ្យត្តិ�ដូឋមង្គ្រា�ិ��តូ្តិវបាា��ាក់ ក�មិត្តិ�ងដែដូ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៨ ដែខស់�ហាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ជាារឿ�ឿ�ៗអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា�ឱ្យយ�កុម�ូុ�ឯករាាជ្យយ�ត្តិូវងាាករឿ�ា�កកាា�ស់ួ�មិត្តិិភកិិ
��ស់់ពួ័ករឿគឺ មកព័� សាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិ�ា�ទំនាាក់ទំ�ង�ឹង�ដូឋ រឿដូើម �ីឱ្យយព័ួករឿគឺ ស់ួ�ស់ំណួ�
ទាំាំងរឿនាាះ រឿទាំាះ���ុទធសាា�សិ់ រឿ�ះ ក�ម ទទួលិរឿជាាគឺជ្យ័�ក៏រឿ�ា�។
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អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវបាា��បាា�់រឿ�ើងថាា វាាក៏លិំបាាកកន�ងកាា�ស់�ាាស់��ភព័មិ�ដែម���ឋាភិបាាលិ
�ងដែដូ�។ ��ភព័នាានាា —  ��រឿទស់ មួ� ចំ់�ួ� រឿ�ច់ើ� ជាាង ��រឿទស់ រឿ�សង រឿទៀត្តិ — បាា� �ដូិរឿស់�  
�ិយ៉ាា� រឿ�ា កាា�់ អំនក សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�ា� សាា� ដែត្តិ ព័ួក រឿគឺ ខាែាច់ �ា� �លិ វិបាាក ។ អំនកច់ូលិ�ួមព័��នាាក់មក
ព័� VOD រឿ�ា��រឿទស់ កមព�ជាាបាា��ិយ៉ាា�ថាា៖

“...នៅ��យ៍ស្គា�រប្លែ�មា�នឹក្លា�រចាំ��់ខុែ�នឹសកមុជនឹ�ណិ�កសប្រ�ឆ្នាំ��ង

សកមុជនឹ�រិស្គាែ�នឹជា�នៅប្រចើនឹនា�ក់វា�បា�នឹក្លាែ�យ៍ជា�ក្លា�រ��រា�មក�ប្លែហងដូល់ិអាកដូនៃ�។

�ុ�គលិិកអងគក្លា�រនៅប្រ��រ�ា�ភិិបា�លិមួយ៍ច�នឹួនឹ

��ក់ក�ហិ�ខុែ�នឹនៅ�មិនឹឱ្យយនឹិយា�យ៍អ�ព��ញ្ហាា�រនៅសើ�។កា�ងនា�មជា�អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹមួយ៍

រូ�

អាកពឹងប្លែផ្សែកនៅលិើប្រ�ភិពនា�នា��ាុប្លែនឹីពួកនៅ��ដូិនៅសធឺនឹិយា�យ៍ជា�មួយ៍នឹឹងអាក”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី២៨ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

“អាកជ�នា�ញមិនឹនឹិយា�យ៍អវ���លិ់ប្លែ�នៅស្គា�ះនៅ��ះមា�នឹ�ញ្ហាា�អវ�ក៏នៅ��យ៍ក៏អាកជ�នា�ញមិនឹ

នឹិយា�យ៍អវ���លិ់ប្លែ�នៅស្គា�ះ។នៅនា�ះ�ឺ

សកលិវិ�ាលិ័យ៍អងគក្លា�រនៅប្រ��រ�ា�ភិិបា�លិអនឹីរជា��ិអាកណ្តា�ប្លែដូលិ�ិ�ប្លែដូរថា�នៅ�ើ

នឹិយា�យ៍អវ�មួយ៍ពួកនៅ�នឹឹងមិនឹអា�ចនៅធឺវើក្លា�រជា�មួយ៍រ�ា�ភិិបា�លិបា�នឹនៅ�ៀ�នៅ�”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី២៨ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

រឿឈាាាះ �ិងរឿក�៍�រឿឈាាាះ ��ស់់�កុម�ុូ�សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� �ោះពាាលិ់ដូលិ់�រឿ�ៀ�ដែដូលិ ��ភព័ ស់កាិា�ុព័លិ 
រឿ�ែើ�ត្តិ� ស់ំរឿណើស់�ាាស់�៍ រឿទាំាះ��តាាម�រឿ�ៀ�រឿ�សង�នាក៏រឿ�ា�។ Prachatai ដែដូលិជាាសាិា�័�
សាា� ព័័ត៌្តិ�ា� ឯករាាជ្យយ��ស់់នៃ� ដែដូលិជាារឿ�ឿ�ៗ�ិយ៉ាា�អំំព័��ញ្ញាា�ស់ិទធិម�ុស់ស បាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយដូឹង 
ថាា ព័ួករឿគឺ�ា���ភព័រឿ�សងៗដែដូលិ រឿស់នើស់ុំរឿព័លិរឿវលាា�ដែ�ិមរឿទៀត្តិរឿដូើម �ីព័ិចាា�ណាា មុ��ឹង�លិ់�ព័ម 
កន�ងកាា�ស់�ាាស់ រឿ�ពាាះវាា�ា�រឿ��ាះថានាក់ដែដូលិ �ងាាាញឹខែ�� រឿ�ាកន�ង�បាា�កាា�ណ៍��ស់់ព័ួករឿគឺ (�ទ
ស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ មោោងវិញឹរឿទៀត្តិ PCIJ ដែដូលិ�ា�រឿក�៍�រឿឈាាាះ  
រឿស់ុើ�អំរឿងើត្តិ �ទព័យស់មីត្តិិិ  ��ស់់មង្គ្រា�ិ� សាាធាា�ណៈ រឿ�ាកន�ង ��រឿទស់�វ�លិ�ព័�� ជាារឿ�ឿ�ៗ�តូ្តិវបាា�
ទាំាក់ទងរឿ�ា���ភព័នាានាា ឬអំនក�រឿងាើ� ព័័ត៌្តិ�ា�ដែដូលិ�ិលិ់ព័័ត៌្តិ�ា� ជ្យំ�ួ�កន�ងទ�មង់ជាាដូំ�ូនាាា� 
ព័័ត៌្តិ�ា� �ិងឯកសាា�ផ្ទាិាច់់មុខ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

កាា��ព័ួ�បាា�មាអំំព័�ស់ុវតិិ្តិភាាព័នៃ���ភព័រឿ�កាា�កាា�ស់�ាាស់ �ិងកាា�រឿបាាះព័ុមព�ា� ក៏�ត្តិូវរឿលិើក
រឿឡើង រឿ�ា� អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង�ងដែដូ�។ Tabloid Jubi ដែដូលិ�ា�មូលិ�ឋា�
រឿ�ា Papua ជាាកដែ�ែងដែដូលិលំិ�ូ�ព័័ត៌្តិ�ា��ត្តិូវបាា��ាក់កំ�ិត្តិជាាងរឿខត្តិិរឿ�សងរឿទៀត្តិកន�ង��រឿទស់
ឥណូ�រឿណស់ុ� (Freedom House, 2020) បាា��ិយ៉ាា�ថាា ព័ួករឿគឺ�កាកាា��បាា�ស់័�ទាំាក់ទង
ជាាមួ��ឹង��ភព័��ស់់ព័ួករឿគឺ រឿដូើម �ីធាានាាថាាព័ួករឿគឺរឿ�ាដែត្តិ�ា�ស់ុវត្តិិិភាាព័ �នាាា�់ព័�កាា�រឿបាាះពុ័មព
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�ា�សាាច់់រឿ�ឿង��ស់់ព័ួករឿគឺ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ារឿព័លិ
ដែដូលិពួ័ករឿគឺស់ងស័�ថាា��ភព័��ស់់ព័ួករឿគឺអាាច់��ឈម�ឹងរឿ��ាះថានាក់ដូលិ់រាាងកាា� ព័ួករឿគឺ បាា�
ជ្យរឿមែ�ស់ ខែ��រឿច់ញឹ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។

�ដែ�ិមព័�រឿលិើកាា��ដិូរឿស់��ើល់ិស់�ាាស់�៍�ិងកាា��ព័ួ�បាា�មាអំំព័�ស់ុវត្តិិិភាាព័��ស់់��ភព័ �ុគឺគលិិកដែ�នក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មួ�ច់ំ�ួ�ក៏�តូ្តិវបាា�រាារាាំងរឿ�ា�រឿ��ឋា�ច់នាាស់មព�ធ�រឿច់ិកវិទោ�ា�ក�មិត្តិ�ង
ដែដូ� ដូូច់ជាា កាា�ត្តិភាាា�់អំូ���ឺណិត្តិដែដូលិ�ា�គឺុណភាាព័មិ�លិែ ជាារឿដូើម។ រឿ�ា�ណាាា��រឿទស់រឿ�ាអាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍ជាារឿ�ច់ើ� អំនក�ស់់រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ទ��កុងអាាច់រឿ��ើ អំូ���ឺណិត្តិ បាា� រឿ�ច់ើ� ជាាងស់មភាាគឺ���ស់់
ព័ួករឿគឺដែដូលិស់ិិត្តិរឿ�ា  ជ្យ��ទ ដែដូលិ�ោះពាាលិ់ដូលិ់ស់មត្តិិភាាព័��ចាាំនៃ�ងកន�ងកាា�ទំនាាក់ទំ�ង រឿ�វើកាា� �ិង
រឿ�ៀ�ស់ូ�ត្តិ តាាមអំ�ឡាាញឹ (Jalli, 2020)។ �ញ្ញាា� រឿ�ះកាា�់ដែត្តិលាាត្តិ�ត្តិ�ាង ច់ាស់់ចាា�់តាាំងព័�កាា�
�ា�ះរឿឡើងនៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ រឿ�ា�សាា� កាា��ាក់កំ�ិត្តិ រឿលិើកាា�រឿ�វើដូំរឿណើ�បាា�ជ្យំ�ុញឹ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ជាាព័ិរឿស់ស់ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ឱ្យយព័ឹងដែ�ែករឿលិើកាា�រាា�កាា�ណ៍ព័�ច់�ងា�។ ជាាឧទាំា��ណ៍ 
អំនកច់ូលិ�ួមភាាគឺរឿ�ច់ើ� ដែដូលិ�ស់់រឿ�ា រឿ�ា��រឿទស់�វ�លិ�ព័�� បាា� ត្តិែ�ញឹដែត្តិែ� អំំព័� គឺុណភាាព័ អំ�់នៃ�កាា�
ត្តិភាាា�់អំូ���ឺណិត្តិ��ស់់ព័ួករឿគឺ ដែដូលិបាា�រាារាាំង �នាក់ កន�ងច់ំរឿណាាមព័ួករឿគឺ ព័��ទស់�ាាស់ តាាមអំ�ឡាាញឹ 
ជាាមួ��ឹង��ភព័មកព័�ត្តិំ��់ជ្យ��ទ ដែដូលិជាា�មាតាា កាា�ត្តិភាាា�់អំូ���ឺណិត្តិ�ាា�ស់ិិ�ភាាព័ឬដែ�មទាំាំង
មិ�អាាច់រឿ��ើ�បាាស់់ បាា��ងដែដូ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ើង
បាា�ជ្យួ���ទះ�ញ្ញាា�រឿ�ះរឿ�ា�ខែ��ឯង៖ កន�ង�ទស់�ាាស់តាាមអំ�ឡាាញឹ ជាាមួ��ឹង  អំនកច់ូលិ�ួម កន�ង
កាា��សាាវ�ជាាវមកព័� Papua កាា�ត្តិភាាា�់អំូ���ឺណិត្តិមិ�លិែ បាា��ោះពាាលិ់ដូលិ់ លិំ�ូ�នៃ�កាា�ស់�ានាា 
��ស់់ រឿ�ើង រឿ�ើ�រឿ�ារឿព័លិមួ�រឿកើត្តិ�ា�កាា��ាច់់ច់��ិអំគឺគិស់��រឿ�ារឿលិើច់ុង�ណាាាញឹ ��ស់់
អំនកច់ូលិ�ួម រឿ�ា�កាាត់្តិផ្ទាិាច់់កាា�ពិ័ភាាកាទាំាំង�ស់ុង។

វាាស់ំខាា�់�ងដែដូ�កន�ងកាា�កត់្តិស់�គាល់ិថាា កាា�ច់ូលិរឿ��ើព័័ត៌្តិ�ា�មិ�ដែម�រឿ�វើរឿឡើង ដែត្តិមួ��ជ្យុងរឿនាាះ 
រឿទ។ វាាមិ��តឹ្តិមដែត្តិ�ោះពាាលិ់ដូលិ់លិទធភាាព័ ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា���ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
�ោុរឿណាះាះរឿទ ដែ�មទាំាំងរឿស់�ីភាាព័��ស់់សាាធាា�ណជ្យ�កាា�់ដែត្តិទូលិំទូលាា�កន�ងកាា��រឿញ្ញាិញឹគឺំ�ិត្តិ
��ស់់ពួ័ករឿគឺ �ិង�ំលឹិក រឿឡើងវិញឹ �ូវ�ទព័ិរឿសាា���ស់់ពួ័ករឿគឺ�ងដែដូ�។ កតាិា រឿ�ះ�ា�សាា�ៈសំ់ខាា�់
ជាាព័ិរឿស់ស់ ព័�រឿ�ពាាះ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ព័ឹងដែ�ែករឿលិើ ស់មត្តិិភាាព័ ��ស់់ម�ុស់ស កន�ងកាា��បាា�់សាាច់់រឿ�ឿង
�ិង�ទព័ិរឿសាា� រឿឡើងវិញឹ រឿ�ាកាា�់�ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិ�នាាា�់មក�សព័វ�ា� 
សាាច់់រឿ�ឿង ទាំាំងរឿនាាះ ដូលិ់សាាធាា�ណជ្យ�។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� មិ�អាាច់
�ា�បាា�រឿទ ��សិ់�រឿ�ើ�ាា� រឿស់�ីភាាព័នៃ�កាា��រឿញ្ញាិញឹមត្តិិស់��ា�់សាាធាា�ណជ្យ� ដូូច់ដែដូលិ
អំនកច់ូលិ�ួម  កាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង�នាក់បាា�ជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា៖

“...ប្រ�សិនឹនៅ�ើអាកពិ�ជា�ចង់ប្លែកលិមែនៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នឹិងនៅសរីភា�ព

នៃនឹស្គា�រព័�៌មា�នឹ*អាកក៏ប្រ�ូវពប្រង�កសិ�ធិប្លែដូលិអនឹុញ្ហាា��ឱ្យយ�នៅញ្ហាចញម�ិរ�ស់

ប្រ�ជា�ពលិរដូាផ្សងប្លែដូរ*។នៅ�ើមិនឹអនឹុញ្ហាា��ឱ្យយពលិរដូា�នៅញ្ហាចញម�ិនឹិយា�យ៍�ិ�នៅរឿង
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ការពិិភាក្្សា៖ ការឈ្វេេ ្ងយល់់អំំពីិសេ្រ ីភាពិប្រ្ព័ិន្ធ ធផ្ ្ សពិ េផ្ ្សាយក្ុ �ងរូបភាពិជាសេ្រ ីភាពិព័ិត៌៌មាន្ធ

ខុែះនៅនា�ះនៅ�នៅនា�ះអាកស្គា�រព័�៌មា�នឹប្រ�ូវបា�នឹរឹ��ីិ��ប្លែនឹែមនៅ�ៀ�នៅ��យ៍ស្គា�រ�ញ្ហាា�នៅនឹះ

នៅប្រពា�ះប្រ�ប្លែហលិជា�អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹអា�ចនៅ��រុញប្រចាំ�នឹម�ិស្គា�ធា�រណិជនឹនៅនឹះ�នឹីិច

�ាុប្លែនឹីចុងនៅប្រក្លា�យ៍ប្រ�សិនឹនៅ�ើគុ្នា�នឹនឹរណ្តា�មាា�ក់��ួលិស្គាគ�លិ់អាកនៅនា�ះវា�ពិ�ជា�មិនឹស�ខា�ន់ឹ

នៅ�ៀ�នៅនា�ះនៅ�។..ប្រើ�ាប្រើព័លដែ�លមិត្តិសាាធាារណជ្យនិប្រត្តូវិ�ានិព័ប្រងីកធំ�ាងមិុនិ

ប្រើសរីភាាព័ ប្រ�ព័័និធផ្សសព័វផ្សាយនិិង ប្រើសរីភាាព័ នៃនិ កាារ �ប្រើញ្ញាចញ មិត្តិ ក៏ រីក ធំ ដែ�រ”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី៦ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១កាារ�ញ្ញាា�ក្សា់និ័យផ្ដោដាាយអ្នំក្សាក្រុ�ាវក្រុជាាវ

�ត្តិង់ រឿ�ះ រឿ�ើងបាា�ជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា រឿស់�ីភាាព័នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� មិ��ត្តិឹមដែត្តិ �ិយ៉ាា�អំំព័� 
អំវត្តិិ�ា� នៃ�អំំរឿព័ើ�ិងារឿលិើ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិក៏ទាំាក់ទង�ឹង លិទធភាាព័
ទទួលិបាា� ��ភព័ព័័ត្តិ៌�ា� រឿ�សងៗ ��ស់់�ុគឺគលិិក��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ងដែដូ�។ រឿទាំាះជាាយ៉ាោាងណាា
ក៏រឿ�ា� ភាាព័អាាច់�កបាា�នៃ���ភព័ទាំាំងរឿ�ះព័ឹងដែ�ែករឿលិើ�ច់នាាស់មព�ធ�ែ�វច់ា�់ ស់ងគម �ិង�រឿច់ិកវិទោ 
ដែដូលិអាាច់ឱ្យយ�ុគឺគលិិក ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�អាាច់ច់ូលិរឿ��ើវាារឿ�ា�សុ់វត្តិិិភាាព័។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� រឿ�ើង
ស់ូមអំំពាាវនាាវ ឱ្យយ�ា�កាា��ល់ិដឹូងកាា�់ដែត្តិទូលិំទូលាា��ិង�ាត្តិ់ច់ត្តិ់ អំំព័�រឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� 
ដែដូលិជាាកាា�ទទួលិសាគាល់ិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿលិើស់ព័�កាា�រឿបាាះព័ុមព�ា�សាាច់់រឿ�ឿង រឿ�ើ� ដែដូលិ គឺិត្តិគឺូ�
អំំព័�ភាាព័រឿព័ញឹរឿលិញឹនៃ�ត្តិួអំងគ�ិង�ច់នាាស់មព�ធពាាក់ព័័�ធ�ឹងដូំរឿណើ�កាា�រឿ�វើឱ្យយព័័ត៌្តិ�ា��ា�រឿច់ញឹ�ា� 
ជាាសាាធាា�ណៈ។



ការពិិភាក្្សា៖ ការងារប្រ្ពិ័ន្ធ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដើើម្ ្ បីីការតសូ៊ូ�
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↘ ៦. 
ការងារ ប្រេពី័និធផ្េសពីវផ្េសាយក្ខុេ�ងភាពីជា ការតសូុ័ប្រេឆាំំង

“...ស្គា�រព័�៌មា�នឹ�ឺជា�អវ�ប្លែដូលិខុំ��នៅប្រ�ើប្របា�ស់សប្រមា��់ភា�ពជា�សកមុជនឹរ�ស់ខុំ��។កា�ង
នា�មជា�សកមុជនឹមួយ៍រូ�

នៅនឹះជា�រនៅ�ៀ�ប្លែដូលិខុំ��នៅលិើក�ញ្ហាា�នៅនឹះនៅឡូើងតា�មរយ៍ៈស្គា�រព័�៌មា�នឹ”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី២៧ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

“...ប្រ�សិនឹនៅ�ើស្គាែ��័នឹប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍មិនឹ�សីូប្រ�ឆ្នាំ��ងនៅដូើម �ីនៅសរីភា�ពនៃនឹក្លា�រ
�នៅញ្ហាចញម�ិនៅនា�ះនៅ�នៅ�ើនៅ��នៅលិើប្លែផ្សនឹដូ�នៅនឹះអា�ចដូ�នៅណិើរក្លា�របា�នឹនៅ��យ៍រនៅ�ៀ�ណ្តា�

នៅ��?...ប្រ��ប្រ�ូវក្លា�រ�ឹកនៅដូើម �ីដូកដូនៅងាើម
ស្គាែ��័នឹនៃនឹប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នា�នា�ប្រ�ូវក្លា�រនៅសរីភា�ពនៃនឹក្លា�រ�នៅញ្ហាចញម�ិនៅដូើម �ី

ដូ�នៅណិើរក្លា�រ”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី២៨ខែ�ក្សាញ្ញាា�ឆ្នាំំា�២០២១

ទឡី�ក�ណ៍ដែដូលិរឿ��ើរឿដូើម �ីស់ងើត្តិ់�ង�់រឿលិើត្តិនៃមែនៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិងរឿ�ច់ើ�ជាាងរឿ�ះរឿ�ារឿទៀត្តិ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ គឺឺជាា�មាតាារឿផ្ទាិាត្តិរឿលិើ សាា�ៈស់ំខាា�់នៃ�ព័័ត៌្តិ�ា�ជាា��រឿយ៉ាាជ្យ�៍សាាធាា�ណជ្យ� 
(Krimsky, 1997; UNESCO, 2021, ទំព័័� 405)។ ស់កមាភាាព័ដែស់វង�កមរឿ�ោបាា�
រឿ�សងរឿទៀត្តិដែដូលិ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�អាាច់រឿដូើ�ត្តិួនាាទ�យ៉ាោាងស់ំខាា�់មិ�ស់ូវជាា អំ�ុវត្តិិរឿនាាះរឿទ ជាាពិ័រឿស់ស់

�ូ�ភាាព័៖ Marvinne de Guzman
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារប្រ្ពិ័ន្ធ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដើើម្ ្ បីីការតសូ៊ូ�

រឿ�ាកន�ង��ិ�ទស់ងគម-�រឿយ៉ាាបាា� ដែដូលិជាាទូរឿ�ាភាាព័ច់�មូងច់��ាស់មត្តិិរឿយ៉ាា�លិ់ មិ��ត្តិូវបាា�
រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិរឿ�ា�ខាែាច់�ា���ត្តិិកមាត្តិ�ត្តិព័���ឋាភិបាាលិឬសាាធាា�ណជ្យ�។ �រឿ�ៀ�មួ�ដែដូលិរឿ�ើង
អាាច់រឿឈវង�លិ់ ព័�កាា��ួមច់ំដែណករឿ�សងរឿទៀត្តិ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� គឺឺតាាម��ៈ កាា�ស់មែឹងរឿមើលិ ព័�
�រឿ�ៀ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�សានានៃដូ ��ស់់ព័ួករឿគឺ�ា�ភាាព័ងាា��ស់ួលិ�លិ់ រឿ�ា�
ផ្ទាាាល់ិ។ ជាារឿ�ឿ�ៗ កាា�សិ់កាដែដូលិ�ា��សាា�់ រឿផ្ទាិាត្តិខាែាំងរឿព័ករឿ�ារឿលិើ ឥទធិព័លិ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
រឿលិើជ្យ�វិត្តិព័លិ�ដូឋ�ិងកាាត្តិ់��ិ� "��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" រឿ�ាជាាអំរឿ��ដែត្តិមួ�ឬឯកតាានៃ�កាា�វិភាាគឺ (ស់ូម
រឿមើលិឧទាំា��ណ៍ Price et al., 2002)។ រឿ�ាកន�ងដូំរឿណើ�កាា�រឿ�ះ អំនក�សាាវ�ជាាវ ដែត្តិងដែត្តិរឿភែច់
គឺិត្តិ ដូល់ិអំនកដែដូលិ �រឿងើើត្តិខែឹមសាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ថាាជាា ត្តិួអំងគ ជាាមួ��ឹងទ�ភានាក់ងាា��ិង រឿស់ច់កិ�
�បាាថានា ផ្ទាាាល់ិខែ�� ��ស់់ព័ួករឿគឺ (McCargo, 2003)។ រឿ�ាកន�ងដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើងវិភាាគឺព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិ
ស់កមាភាាព័ នៃ�កាា�ងាា�រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺជាាស់កមាភាាព័ នៃ�កាា�ត្តិស់ូូ��ឆ្នាំាំង ជាាព័ិរឿស់ស់
រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ដែដូលិ�ា�លិកខណៈ ព័ិបាាកខាែាំងកន�ងកាា�រឿ�វើស់កមាភាាព័ដែ��រឿនាាះ។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�
�ិងអំនកគឺូ�គឺំ�ូ�ជាារឿ�ច់ើ�ដែដូលិរឿ�ើងបាា��ើលិ់ស់�ាាស់�៍ បាា��ិយ៉ាា�ថាា ព័ួករឿគឺស់�រឿស់� �ិងគឺូ�មិ�
�ត្តិឹមដែត្តិរឿដូើម �ី�ងាាាញឹព័័ត៌្តិ�ា�ដូលិ់សាាធាា�ណជ្យ��ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំង�ងាាាញឹ �ិង���ុទធ 
��ឆ្នាំាំង�ឹងភាាព័អំ�ុត្តិិិ�ម៌�ិង�ងាាាញឹកាា��ាំ�ទជ្យុំវិញឹ�ុព័វ រឿ�ត្តិុដែដូលិព័ួករឿគឺ�កច់ិត្តិិទុក�ាក់ ទាំាំង
ច់ាស់់លាាស់់�ិងរឿ�ា���រឿយ៉ាាលិ�ងដែដូ�។ រឿ�ាកន�ងដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា �ុគឺគលិិក
ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺជាាត្តិួអំងគ�រឿយ៉ាាបាា� រឿ�ើ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺជាាសាិា�័��រឿយ៉ាាបាា�មួ� 
(McCargo, 2003, ទំព័័�២) ដូូច់រឿ�ះ កាា�គឺូស់�ញ្ញាា�ក់អំំព័�លិកខណៈ�រឿយ៉ាាបាា�ដូ៏ស់ំខាា�់នៃ�
កាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�៖ កាា��លិិត្តិព័័ត្តិ៌�ា��ា�ភាាព័ទាំាក់ទងយ៉ាោាងខាែាំង�ឹងអំំណាាច់�ិងឥទធិព័លិ។

រឿ�ើងគូឺស់�ញ្ញាា�ក់ព័�វិ��សំ់ខាា�់ៗច់ំ�ួ���ដែដូលិអំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងរឿ��ើ�បាាស់់សានានៃដូ 
��ស់់ពួ័ករឿគឺ រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ជាាទ�មង់នៃ�កាា�ត្តិស់ូូ��ឆ្នាំាំង។ ទ�មួ� កាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
អាាច់ជាា ទ�មង់នៃ�កាា�ត្តិស់ូូ��ឆ្នាំាំង�ឹង��ិយ៉ាា� ��ស់់�ដូឋ�ិងកាា��ត្តិួត្តិ�តាា។ រឿ�ាកន�ង��ិ�ទដែដូលិ 
��ឋាភិបាាលិ កំព័ុងខិត្តិខំ ឥត្តិឈ�់ឈ�រឿដូើម �ី�ាក់រឿច់ញឹ��ិយ៉ាា� ដែត្តិមួ��ជ្យុងស់ើ�ព័� "កាា�ពិ័ត្តិ" រឿ�វើឱ្យយ កាា�
�បាា�់សាាច់់រឿ�ឿង ដែដូលិមិ�ធាែា�់�ា�  ជាារឿ�ឿងចាាំបាាច់់។ ឧទាំា��ណ៍ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិស់�គឺម�៍ដែដូលិ
មិ�ស់ូវ�ា�កាា��ើល់ិត្តិនៃមែឱ្យយ ឬសូ់ម �ីដែត្តិ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ខែ��ឯង�ត្តិូវបាា�វាា���ហាា� កាា��សព័វ�ា�
ព័័ត៌្តិ�ា�អំំព័�កាា�វាា���ហាា�ទាំាំងរឿនាាះ គឺឺជាាទ�មង់នៃ�កាា�ត្តិស់ូូ��ឆ្នាំាំង។ អំនកច់ូលិ�ួម�នាក់មកព័� The 
Online Citizen បាា�ព័ណ៌នាាអំំព័�កដែ�ែង  ��ស់់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ង���ផ្ទាិាច់់កាា�ថាា៖

“មនៅធឺាបា�យ៍ដូ៏លិែ��ផ្សុ�សប្រមា��់រ��ផ្លាី�ច់ក្លា�ររ�ា�ភិិបា�លិផី្លា�ច់ក្លា�រ�ឺប្រ�ូវប្របា�កដូថា�
ព័�៌មា�នឹនៅ��ប្លែ�ប្រ�ូវបា�នឹក្លា��់�នឹែយ៍�រិយា�យ៍���ងមូលិក�ពុងប្រ�ូវបា�នឹប្លែកលិកខណិៈរ�ស់

វា�។..”

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី៣ខែ�សីហាាឆ្នាំំា�២០២១

កាា��រឿងើើ�កាា��ល់ិដឹូងអំំព័�កាា�វាា���ហាា���ឆ្នាំាំង�ឹង�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿដូើ�ត្តិួជាា 
�ុទធសាា�សិ់ មួ� រឿដូើម �ី��ឆ្នាំាំង�ឹងកាា��ោុ��ោង��ស់់��ឋាភិបាាលិអំ�ិភាាព័កន�ងកាា��គឺ�់�គឺងទ�តាាំង
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ កាា��ំរឿលាាភ�ំពាា� រឿលិើរឿស់�ីភាាព័ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� មិ�ដែត្តិងដែត្តិទទួលិបាា�កាា�



ការពិិភាក្្សា៖ ការងារប្រ្ពិ័ន្ធ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដើើម្ ្ បីីការតសូ៊ូ�
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កាា�ពាា�រឿ�ា��កុម�ុូ� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិពាាក់ព័័�ធជាាមួ��ឹង�ដូឋរឿនាាះរឿទ។ រឿព័លិខែះ រឿ�ឿងរាាាវ
អំំព័��ពឹ័ត្តិិិកាា�ណ៍ទាំាំងរឿ�ះចាាំបាាច់់ �ត្តិូវរឿ�ៀ�ចំ់ព័័ត៌្តិ�ា�  រឿដូើម �ី�ញ្ញាា�ក់ថាាស់ិទធិ�ិងរឿស់�ីភាាព័ មួ� ចំ់�ួ�
�ត្តិូវ�ំរឿលាាភ�ំពាា� រឿ�ើ�ថាា �ុត្តិិិ�ម៌ �តូ្តិវដែត្តិទទួលិបាា�។ កាា�ស់�រឿស់�លិកខណៈ "អំព័ោ�កឹត្តិ" 
មិ�ដែត្តិងដែត្តិជ្យំ�ុញឹឱ្យយ�ា� កាា��ល់ិដឹូង ថាា �ា�អំវ�មួ�ខុស់�ិងអំ�ុត្តិិិ�ម៌បាា�រឿកើត្តិរឿឡើងរឿទ (ស់ូម
រឿមើលិឧទាំា��ណ៍ Blanding, 2018; Hanson, 2019; Shaw, 2012)។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� 
កន�ង��ិ�ទដែដូលិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� មិ�ដែម�ជាាទ��ា�រឿស់�ីនៃ�កាា��រឿញ្ញាិញឹ គំឺ�ិត្តិ សានានៃដូនៃ� ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�មិ�អាាច់�តូ្តិវបាា�កំណត្តិ់�តឹ្តិមដែត្តិជាារឿ�ឿងរាាាវសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ឬ�ូ�ភាាព័ ដែដូលិមិ� លិរឿមែ�ង
រឿនាាះរឿទ ដូូច់រឿ�ា�ឹង�ិ�ម�័�ដែ����នៃព័ណ�នៃ�សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ទូរឿ�ា�ងដែដូ� (Plaut, 2014, ទំព័័� 
841-842)។

ច់ំណុច់ទ�ព័�� អំនកច់ូលិ�ួមកាា� �សាាវ�ជាាវមួ�ច់ំ�ួ���ស់់រឿ�ើងបាា�ចាាត្តិ់ទុកកាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ថាា ជាាកាា�ត្តិស់ូូ��ឆ្នាំាំង រឿ�ា�សាា�ដែត្តិកិច់ិកាា�លំិបាាក ដែដូលិព័ួករឿគឺបាា�ជ្យួ���ទះកន�ងកាា�ស់�រឿស់�
សាាច់់រឿ�ឿង ��ស់់ ពួ័ករឿគឺស់��ា�់ អំនករឿបាាះព័ុមព�ា�។ កាា�រឿបាាះ�ា�អំត្តិិ�ទឬ�ូ�ភាាព័កន�ងកដែ�ែង 
ដែដូលិ�ា�កាា��ាក់កំ�ិត្តិតាាមដែ����នៃព័ណ�គឺឺជាាទរឿងវើនៃ�កាា�រឿ�វើឱ្យយសាាច់់រឿ�ឿង�ា�ភាាព័ពាាក់ព័័�ធ។ 
អំនកច់ូលិ�ួមមួ�ច់ំ�ួ�បាា��បាា�់រឿ�ើងថាា រឿព័លិខែះអំនក�ិព័�ធ  ��ស់់ព័ួករឿគឺ�ឹង��ិ�ក�មិត្តិ ស់ំរឿណ� 
អំត្តិិ�ទ ��ស់់ព័ួករឿគឺឬដូលិ់ថានាក់�ត្តិងព័័ត្តិ៌�ា�ស់��ា�់កាា�រឿបាាះព័ុមព�ា�រឿទៀត្តិ�ង។ ឧទាំា��ណ៍ រឿ�ា
��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�មិ�ស់ូវរឿ�ច់ើ�រឿទដែដូលិ�ា� �ំណង រឿបាាះព័ុមព �ា�ព័័ត្តិ៌�ា� 
ដែដូលិលាាត្តិ�ត្តិ�ាង អំំព័�ឥស់ស�ជ្យ��រឿយ៉ាាបាា�រឿលិច់រឿធាែា រឿ�ា�សាា�ទំនាាក់ទំ�ងព័ួករឿគឺ ជាាមួ��ឹង 
វិ�ិរឿយ៉ាាគឺិ�ឬ�ិាស់់ ��ស់់ ព័ួករឿគឺ (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

“អាកស្គា�រព័�ម៌ា�នឹនិឹង

អាក�រូ��នូឹរជា�នៅប្រចើនឹប្លែដូលិនៅយ៍ើងសមាា�សបា�នឹនិឹយា�យ៍ថា�

ពកួនៅ�សរនៅសរនឹងិ�ូរមិនឹប្រ�មឹប្លែ�

នៅដូើម �ី�ង្ហាា�ញព័�ម៌ា�នឹដូលិ់

ស្គា�ធា�រណិជនឹ�ានុៅណឺ្តា�ះនៅ��ាបុ្លែនឹបី្លែ�ម���ង�ង្ហាា�ញនឹងិ

ប្រ�យ៍�ុធប្រ�ឆ្នាំ��ងនឹងឹភា�ពអយ៍�ុីធិឺម៌នឹងិ

�ង្ហាា�ញក្លា�រគ្នា��ប្រ�ជុ�វញិ

�ពុវនៅហ�បុ្លែដូលិពកួនៅ�យ៍កច�ិ�ុីក��ក់

���ងចាស�់�សន់ឹងិនៅ��យ៍ប្រ�នៅយា�លិផ្សងប្លែដូរ។”
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារប្រ្ពិ័ន្ធ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដើើម្ ្ បីីការតសូ៊ូ�

អំនក ច់ូលិ �ួម មួ� ចំ់�ួ� បាា� �ិយ៉ាា� ថាា ព័ួក រឿគឺ ក៏ �ា� កាា� លិំបាាក ទទួលិបាា�ស់ិទធិអំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយរឿបាាះព័ុមព
�ា�  សាាច់់ រឿ�ឿង  អំំព័� �ញ្ញាា� ��ិសិាា� �ង ដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា� �សាាវ�ជាាវ�នាក់ មកព័��ោារឿឡស់ុ�បាា�
�ិយ៉ាា�ថាា៖

“ខុំ���ិ�ថា�សប្រមា��់ខុំ��វា�ចាំ��់នៅផ្សីើមជា�មួយ៍នឹឹងក្លា�រសនៅប្រមចចិ�ីនៅបា�ះពុមពផ្សាយ៍

យាា�ងនៅហា�ចណ្តា�ស់សប្រមា��់ស្គា�ច់នៅរឿង��ក់�ងនឹឹង�រិស្គាែ�នឹ។ជា��ូនៅ��អាកពិនឹិ�យ

នៅផ្ស�ុងផុ្លា��់ជា��ូនៅ��មិនឹចាំ��់អា�រមុណិ៍នៅបា�ះពុមពផ្សាយ៍ស្គា�ច់នៅរឿង�រិស្គាែ�នឹប្លែ�មដង។

ដូូចនៅនឹះខា�ងនៅយ៍ើងប្រ�ូវខុិ�ខុ��ញ្ហាច�ះ�ញ្ហាចូលិ�នឹុ�់ស្គា�រព័�៌មា�នឹអ�ព�នៅហ�ុផ្សលិប្លែដូលិនៅយ៍ើង

ចាំ��បា�ច់ប្រ�ូវមា�នឹស្គា�ច់នៅរឿងជា�ក់��ក់ជា��ប្រម�ខា�ងមុខុ…

�ាុប្លែនឹីអាកមិនឹនឹិយា�យ៍អ�ព��ប្លែប្រម�ប្រមួលិអា�ក្លា�សធា��ុនៅ�ខុំ��មា�នឹនឹ័យ៍ថា�អាកមិនឹ

នៅ�ើញវា�នៅ����ព័រក្លា�ប្លែស�ខា�ងមុខុនៅ��ប្រ�នៅ�សមាា�នៅឡូសុ�នៅ�។ស្គា�ច់នៅរឿងនៅនឹះប្លែ�ងប្លែ�

��ក់�ញ្ហាចូលិនៅ��កប្លែនឹែងណ្តា�មួយ៍នៅ����ព័រខា�ងកា�ង

ប្រ�អ�់�ូចមួយ៍អ�ព��រិស្គាែ�នឹ។”

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី២៧ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

�ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍ រឿ�ះរឿកើត្តិ�ា�មិ��តឹ្តិម ដែត្តិរឿ�ាកន�ង ��ា�់សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�កន�ង�ស់ុក�ោុរឿណាះាះរឿនាាះរឿទ។ 
រឿ�ា�សាា� កាា�ស់�រឿស់� ឱ្យយ �កុម�ូុ�សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�អំ�ិ�ជាាត្តិិ�ិល់ិ�ូវឱ្យកាាស់កន�ងកាា� ទាំាក់ទាំាញឹ
ទស់ស�ិកជ្យ� កាា�់ដែត្តិបាា�ទូលំិទូលាា��ិងរឿ�ៀ�ច់ំរឿវទិកាារឿ�ឿងរាាាវអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ� ដូូច់រឿ�ះ 
សាាច់់ រឿ�ឿងកន�ង�សុ់ក ទំ�ង ទទួលិបាា� កាា�ចាា�់អាា�មាណ៍ត្តិិច់ត្តិួច់�ំ�ុត្តិព័�អំនក�ិព័�ធ រឿ�ាកន�ង��ា�់
សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�អំ�ិ�ជាាត្តិិ។ ចំ់ណុច់រឿ�ះរឿ�វើឱ្យយ�ា�កាា�លិំបាាកកន�ងកាា�រឿបាាះព័ុមព�ា� សាាច់់រឿ�ឿងទាំាំងរឿ�ះ 
ដែ�មទាំាំង មិ�អាាច់ �ងាាាញឹ ភាាព័ស់ា�គឺសាាាញឹ ��ស់់សាាច់់រឿ�ឿងរឿ�ាកាា�់ទស់ស�ិកជ្យ�អំ�ិ�ជាាត្តិិ�ងដែដូ�។ 
អំនក សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយ �នាក់ បាា� �ិយ៉ាា� អំំព័� �ញ្ញាា� ��ឈម ដែដូលិ �ាត្តិ់  ជ្យួ� កន�ង កាា� ព័ោយ៉ាាម 
រឿ�វើ ឱ្យយ សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� កន�ង �សុ់ក �ា� លិកខណៈជាា ស់កលិរឿលាាក៖

“ពា�ក់ព័នឹធនឹឹង…ក្លា�រសរនៅសរនៅរឿងខុំ��មា�នឹអា�រមុណិ៍ហ�់នៅនឹឿយ៍ជា�នៅរឿយ៍ៗជា�ពិនៅសសនៅប្រពា�ះ

សប្រមា��់ស្គា�រព័�៌មា�នឹរ�ស់ខុំ��ជា�នៅប្រចើនឹជា�ដូ��ូង�ឺសដ�ព��រិស្គាែ�នឹ។..ក្លា�រជប្លែជកប្លែវកប្លែញកថា�

ស្គា�ច់នៅរឿង�រិស្គាែ�នឹនៅ��កា�ង

អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍មា�នឹស្គា�រៈស�ខា�ន់ឹច�នៅពា�ះ�សសនឹិកជនឹ�ូ���ងពិភិពនៅ��ក�ឺពិ�ជា�លិ�បា�ក

ណ្តា�ស់។ខុំ��ក�ពុង

សរនៅសរស្គា�ច់នៅរឿងប្លែដូលិនឹិយា�យ៍អ�ព�នៅក្លា�ះSulawesiនឹិងMindanao នៅហើយ៍អាកពិនឹិ�យ

នៅផ្សុ�ងផ្លាុ��់

មិនឹបា�នឹ�ិ�ថា�វា�ជា�នៅរឿងស�ខា�ន់ឹនៅ�នៅប្រពា�ះ …វា�ជា�ស្គា�ច់នៅរឿងកា�ង���នឹ់ប្រជុលិនៅពក។�ាុប្លែនឹី

តា�មក្លា�រយ៍លិ់នៅ�ើញរ�ស់ខុំ��នៅក្លា�ះ���ងព�រនៅនា�ះមា�នឹច�នួឹនឹប្រ�ជា�ជនឹនៅប្រចើនឹនឹិង�រិមា�ណិនៃប្រព

នៅ�ើធឺ�ៗ។សប្រមា��់ខុំ��វិញវា�ជា�ស្គា�ច់នៅរឿងសកលិនៅ��ក។�ាុប្លែនឹីនៅយ៍ើងពិ�ជា�ពិបា�ក

នឹឹង�ង្ហាា�ញថា�វា�ជា�ស្គា�ច់នៅរឿងសកលិនៅ��ក…ឬជប្លែជកប្លែវកប្លែញកនៅប្រពា�ះអាកពិនឹិ�យនៅផ្ស�ុងផុ្លា��់

មា�នឹច�នៅណិះដូឹង�ិច�ួចណ្តា�ស់ជា�ពិនៅសសនៅ�����នឹ់��ច់ប្រសយា�លិនៃនឹអា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍។”

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី២៨ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១(កាារ�ញ្ញាា�ក្សា់និ័យផ្ដោដាាយអ្នំក្សាក្រុ�ាវក្រុជាាវ)



ការពិិភាក្្សា៖ ការងារប្រ្ពិ័ន្ធ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដើើម្ ្ បីីការតសូ៊ូ�
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ជាារឿ�ឿ�ៗកាា�ស់�រឿស់�រឿ�ឿងអំំព័�អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍រឿ�ាកាា�់�កុម�ូុ� �ា�អំ�ិ�ជាាត្តិិ ក៏�ា��័�ថាា កាា�
ច់��ាញ់ឹ�កសាាច់់រឿ�ឿងទាំាំងរឿនាាះតាាម��ៈ ទស់ស�ៈ ដូ៏សាាមញ្ញាា នៃ�ត្តិំ��់។ អំនកច់ូលិ�ួម�នាក់មកព័� 
��រឿទស់ស់ិងា�ុ�ីបាា�រឿលិើករឿឡើង�ូវ�ញ្ញាា�នៃ� "កូតាា��រឿទស់" ដែដូលិ�កុម�ូុ� អំ�ិ�ជាាត្តិិ �ា�ដែដូ�
កំណត្តិ់ រឿលិើចំ់�ួ� សាាច់់រឿ�ឿងដែដូលិពួ័ករឿគឺអាាច់រឿបាាះព័ុមព�ា� បាា�ស់��ា�់��រឿទស់ជាាក់លាាក់
មួ� (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១) �ីឯ
អំនកច់ូលិ�ួមមកព័� �ោារឿឡសុ់� �នាក់ អំ�ុញ្ញាា�ត្តិ ឱ្យយរឿ�ើង�ិយ៉ាា�អំំព័�គឺំ�ិត្តិ��ស់់�ាត្តិ់ទាំាក់ទង�ឹងកាា�
លិះ�ង់ភាាព័�តឹ្តិម�តូ្តិវនៃ�សាាច់់រឿ�ឿង ឬទស់ស�ៈ ��ស់់ អំនកអាា� ស់��ា�់អំនកអាា�ទូលិំទូលាា� ដែដូលិ
�ិល់ិរឿ�ា��កុម�ូុ� ទាំាំងរឿ�ះ៖

“ខុំ���ិ�ថា�អាកមិនឹនៅ��ប្លែ�ប្រ�ក្លា�នឹ់នៅគ្នា�លិជ�ហរខុែ�នឹឯងនៅនា�ះនៅ�ក៏នៅ��យ៍

ស្គា�រប្លែ�អាកចង់សរនៅសរអវ�ប្លែដូលិលិែសប្រមា��់�សសនឹិកជនឹនៅ��កខា�ងលិិច

នៅប្រ�ើប្របា�ស់ដូូនៅចាះអាកប្រ�ប្លែហលិជា��នៅងើើ�ស្គា�ច់នៅរឿងរ�ស់អាកជុ�វិញក្លា�រ

រំពឹង�ុកនិឹងក្លា�រសនឹុ�រ�ស់ពួកនៅ�អ�ព�អវ�ប្លែដូលិក�ពុងនៅកើ�នៅឡូើងនៅ��កា�ង

ប្រ�នៅ�សរ�ស់អាក…ខុំ��ពិ�ជា�ចង់នៅធឺវើឱ្យយប្របា�កដូថា�កា�ង

ស្គា�ច់នៅរឿងរ�ស់នៅយ៍ើងនៅយ៍ើង��ួលិបា�នឹអា�រមុណិ៏ថា�នៅយ៍ើងសនៅប្រមចចិ�ី

នៅ��យ៍ខុែ�នឹឯង។នៅយ៍ើងមិនឹប្រ�ូវក្លា�រ��នឹិ�

ព�ស្គាែ��័នឹមួយ៍ច�នឹួនឹឬព�នៅ��កខា�ងលិិចនៅដូើម �ីសនៅប្រមចចិ�ីនៅលិើអនា���

សប្រមា��់�នឹែងនៃនឹរនៅ�ៀ�ប្លែដូលិនៅយ៍ើងចង់នៅ��ះប្រស្គា�យ៍�ញ្ហាា�ផ្លាុ�លិ់ខុែ�នឹរ�ស់

នៅយ៍ើងនៅនា�ះនៅ�”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី២៧ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

អំនកច់ូលិ�ួមដែដូលិបាា�ស់�រឿស់�អំំព័��ញ្ញាា���ិសាិា��ិងកាា�អំភិ�កសរឿ�ាកន�ង��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ��ិង
ឥណូ�រឿណស់ុ� បាា��ដែ�ិមរឿទៀត្តិថាា �ញ្ញាា���ិសាិា�ដូូច់ជាាឧស់ា�កមារឿ��ងដូូង ជាារឿ�ឿ�ៗ�ត្តិូវបាា�
វិ�ិច់ិ័�ថាា "លិែ" ឬ "អាា�កក់" រឿ�ា��ុញឹ�ចាា�រឿចាាលិ�ូវ�ញ្ញាា�រឿ�សងរឿទៀត្តិដែដូលិមិ�ស់ម�ស់� កន�ង
កាា�វិ�ិច់ិ័� ជាាព័��ដែ�នក ដែ��រឿ�ះផ្ទាាាលិ់រឿនាាះរឿទ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ 
នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿលាាក�ស់� បាា� �ិះគឺ�់រឿលិើ កើ� �ំព័ឹង ទុក ��ស់់ �កុម�ូុ�  អំ�ិ�ជាាត្តិិ 
មួ� ចំ់�ួ� ចំ់រឿពាាះ កាា� ��ិហាា� អំំព័� កាា� �លិិត្តិ រឿ��ងដូូង រឿ�ា� �ញ្ញាា�ក់ ថាា �ញ្ញាា� ��ិសាិា� �ា� ភាាព័ 
ស់ា�គឺសាាាញឹ។ កាា��ាក់កំ�ិត្តិ កំណត្តិ់រឿលិើ ឧស់ា�កមារឿ�ះ�ា��័�ថាា�ា�ភាាព័ខុស់ដែ�ែក�នា
ជ្យុំវិញឹជ្យ�វភាាព័�ស់់រឿ�ា��ស់់��ជាាជ្យ�កន�ងតំ្តិ��់ �ិងកាា�ព័ឹងដែ�ែក រឿលិើ��ធាា��មាជាាត្តិិ��ស់់ព័ួករឿគឺ។ 
អំនកច់ូលិ�ួម��ស់់រឿ�ើងបាា�ដែច់ក�ំដែលិកថាា គឺួ�ឱ្យយសាើា� �កុម�ូុ�ឬអំនក�ិល់ិមូលិ�ិ�ិអំ�ិ�ជាាតិ្តិ
មួ�ច់ំ�ួ�ក�ម�ឹងចាាត្តិ់ទុក�ញ្ញាា�ទាំាំងរឿ�ះថាាជាាច់ំណុច់ "�រឿស់ើ�" ស់��ា�់សាាច់់រឿ�ឿងមួ�ណាាស់ ់
(កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ ២០២១)។ �ញ្ញាា�
រឿ�ះ�ងដែដូ�ក៏រឿ�វើឱ្យយវាាពិ័បាាកកន�ងកាា�ចាា�់រឿ�ិើមកាា�ស់�ានាាជ្យុំវិញឹ�ញ្ញាា���ិសាិា� ស់ូម �ីដែត្តិ��ភព័ ស់កាិា
�ុព័លិ នាានាាដូូច់ជាា��ឋាភិបាាលិ អំងគកាា�មិ�ដែម���ឋាភិបាាលិ �ិងអំនកវិទោសាា�ស់ិ រឿនាាះរឿ�ា�សាា� 
ព័ួករឿគឺ  ក៏អាាច់ �ា� ទស់ស�ៈត្តិឹង�ឹុង�ិងសាាមញ្ញាា រឿលិើ�ញ្ញាា�ស់ា�គឺសាាាញឹទាំាំងរឿ�ះ ដែដូលិមិ�ស់ម�ស់� 
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ការពិិភាក្្សា៖ ការងារប្រ្ពិ័ន្ធ ធផ្ ្ សពិ វផ្ ្សាយដើើម្ ្ បីីការតសូ៊ូ�

�ឹង�ទព័ិរឿសាា� �ស់់រឿ�ា ��ស់់��ជាាជ្យ� កន�ងត្តិំ��់ (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទ
ជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ ២០២១ �ិងកាា��បាា�ស់័�ទាំាក់ទង ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១ ដែខវិច់ិិកាា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។

ច់ំណុច់ទ��� កាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ អាាច់�ត្តិូវ�ក�សាា�ថាាជាាកាា�ត្តិស់ូូ��ស់់ 
�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ រឿដូើម �ីទាំាមទាំា��កកដែ�ែង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
រឿឡើងវិញឹ ដែដូលិរឿ�ៀ�រាា�់ ព័�កាា���ិយ៉ាា�សាាច់់រឿ�ឿង អំំព័�ត្តិំ��់។ រឿ�ាកន�ង កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាិាត្តិ 
រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ មួ���ស់់រឿ�ើង អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា�ឯករាាជ្យយជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណស់ុ�
�នាក់ បាា�ត្តិែ�ញឹដែត្តិែ� អំំព័� កើ�លិរឿមែ�ង ��ស់់ អំនក�ិព័�ធអំ�ិ�ជាាតិ្តិមួ�ច់ំ�ួ�កន�ងកាា�កាា�រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា���រឿទស់ជាាជាាងស់មភាាគឺ�កន�ង�ស់ុក��ស់់ពួ័ករឿគឺ រឿដូើម �ីរឿកាើា�រឿលិើ សាាច់់រឿ�ឿង
សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�អំំព័�អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ 
ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ �ាត់្តិក៏បាា�ស់ដែមិងកាា�ខកច់ិត្តិិ ចំ់រឿពាាះ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ��រឿទស់ ដែដូលិ
ជាា�មាតាាមកព័��ណាាា ��រឿទស់ រឿលាាក ខាាងលិិច់ រឿ�ា�រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� កន�ង�ស់ុក
ឱ្យយរឿដូើ�តួ្តិជាាអំនកស់�ម�ស់�មួលិ�ិង�ដូិរឿស់��ិល់ិ កាា�ទទួលិសាគាល់ិ សានានៃដូ ��ស់់ពួ័ករឿគឺ ស់ូម �ីដែត្តិ
អំនកស់�ម�ស់�មួលិ កន�ង�សុ់កបាា�ស់រឿ�មច់ រឿ�វើកាា�រឿលិើស់ ព័�កាា� រឿ�ៀ�ចំ់ �ទស់�ាាស់ ក៏រឿ�ា� 
(កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនកច់ូលិ�ួម 
��ស់់រឿ�ើង បាា�ស់ងើត្តិ់�ង�់រឿលិើសាា�ៈសំ់ខាា�់នៃ�អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� កន�ង�ស់ុកដែដូលិស់�រឿស់� �ិងទាំាមទាំា�
រឿឡើងវិញឹ �ូវសាាច់់រឿ�ឿង អំំព័�ស់�គឺម�៍��ស់់ព័ួករឿគឺ ��រឿទស់ �ិង�ញ្ញាា�ដែដូលិ�ោះពាាលិ់ដូលិ់ព័ួករឿគឺ 
(កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

“ក្លា�រង្ហា�រប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នៅ��អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍

អា�ចប្រ�ូវ�កប្រស្គា�យ៍

ថា�ជា�ក្លា�រ�សីូរ�ស់�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍

នៅ��អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍

នៅដូើម �ី��ម��រយ៍ក

កប្លែនឹែងប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នៅឡូើងវិញប្លែដូលិនៅរៀ�រា��់ព�

ក្លា�រ�រិយា�យ៍

ស្គា�ច់នៅរឿងអ�ព����នឹ់។”
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កាា���ិយ៉ាា� ទាំាំងរឿ�ះ�បាា�់រឿ�ើងថាា កាា�រឿ�វើកាា�រឿ�ា��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ក៏ជាា កាា�
ខិត្តិខំ ��ឹងដែ��ង រឿដូើម �ីព័�ង�កមត្តិិរឿយ៉ាា�ល់ិ�ិង�ទព័ិរឿសាា���ស់់អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍�ងដែដូ� រឿ�ើ�វាា�ា�
លិកខណៈ សាាមញ្ញាា កន�ងកាា� �ងាាាញឹភាាព័ជាាស់កមាកមា  តាាម��ៈ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ថាាជាាកាា���ឆ្នាំាំងដូ៏
ច់មីង �ឹង��ឋាភិបាាលិអំ�ិភាាព័។ �ុគឺគលិិក ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយរឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ច់ូលិ�ួម
�ិង��ឆ្នាំាំង មិ��តឹ្តិមដែត្តិ��ិយ៉ាា� ��ស់់ �ដូឋអំ�ុត្តិិ�ភាាព័ ដែដូលិព័ោយ៉ាាម�ំ�ិទទស់ស�ៈ�ិះគឺ�់�ិងទស់ស�ៈ 
មិ�អំ�ុរឿលាាមតាាម រឿ�ើ�កំណត្តិ់អំវ�ដែដូលិពិ័ត្តិ �ិងមិ�ព័ិត្តិ�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំងព័ណ៌នាាអាាស់ុ�
អាារឿគឺន�៍កន�ងក�មិត្តិកំណត្តិ់ តិ្តិច់ត្តិួច់ មួ��ងដែដូ�។ កាា��លិ់ដូឹងអំំព័�កាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ
រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ត្តិ�មូវឱ្យយពិ័ចាា�ណាារឿលិើកាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿលិើស់ព័��តឹ្តិម កាា��ិល់ិព័័ត៌្តិ�ា�ជាា
��រឿយ៉ាាជ្យ�៍សាាធាា�ណៈ�ិងចាាត្តិ់ទុកវាាថាាជាាកាា�ត្តិស់ូូមត្តិិ �ិងកាា�ទទួលិសាគាល់ិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ជាា�ិមិត្តិិស់ញ្ញាា�នៃ�កាា�ត្តិសូូ់��ឆ្នាំាំង។
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↘ ៧. 
ការតសូុ័មតិនិិងរួមស្គាមគូីីភាពី

“[ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍]មា�នឹនៅសរីភា�ពលិុះប្រតា�ប្លែ�ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍ក�ពុង�សីូប្រ�យ៍ុ�ធ

នៅដូើម �ីឱ្យយមា�នឹនៅសរីភា�ព”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី១៩ខែ�សីហាាឆ្នាំំា�២០២១

“ជា�នៅគ្នា�លិក្លា�រណិ៍នៅយ៍ើងប្រ�ូវភាា��់�ណ្តាា�ញព�នៅប្រពា�ះនៅយ៍ើងជា�ប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍…ប្លែដូលិ

មា�នឹហា�នឹិភ័ិយ៍ខុពស់កា�ងក្លា�រ��ួលិនៅ��សឧប្រកិដូា។ដូូចនៅនឹះនៅយ៍ើងប្រ�ូវមា�នឹ�ណ្តាា�ញរឹងមា��

នឹិង��នា�ក់��នឹងជា�នៅប្រចើនឹ”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និ(�ក្សាខែក្រុ�រួច)ថ្ងៃ�ៃទី៦ខែ�ក្សាញ្ញាា�ឆ្នាំំា�២០២១

រឿ�ា�សាា�កាា�រឿ�វើកាា�រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ា�ហាា�ិភ័�រឿ��ាះថានាក់ ដូូច់រឿ�ះ កាា�
ភាាា�់ ទំនាាក់ទំ�ង  ជាាមួ� �ឹង �ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ គឺឺ �ា� សាា�ៈ ស់ំខាា�់ ស់��ា�់ 
ស់ុខុ�ាលិភាាព័ ��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� រឿ�ើ�រឿព័លិខែះក៏រឿដូើម �ី កាា��ស់់រាា��ា�ជ្យ�វិត្តិ
��ស់់ពួ័ករឿគឺ�ងដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើងបាា�ស់ងើត់្តិ �ង�់ រឿលិើសាា�ៈស់ំខាា�់នៃ�កាា�
កសាាងស់�គឺម�៍មួ� ដែដូលិព័ួករឿគឺ អាាច់ដែច់ក�ំដែលិក �ទព័ិរឿសាា��នារឿ�ាវិញឹរឿ�ាមក រឿដូើម �ីឱ្យយ �ា�
អាា�មាណ៍ថាារឿ�ើងទទួលិបាា�កាា��ាំ�ទ�ិងស់ុវត្តិិិភាាព័កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ�។

�ូ�ភាាព័៖ Astro Ruby
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រឿលិើស់ព័�កាា��ិល់ិជំ្យ�ួ�ដែ�នកអាា�មាណ៍ �ណាាាញឹ�ិងស់�គឺម�៍ជាារឿ�ច់ើ�ក៏ខិត្តិខំរឿលិើក កមពស់់កាា��លិ់
ដូឹង រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ�ា��ញ្ញាា�រឿកើត្តិរឿឡើង រឿដូើម �ី��មូលិកាា��ាំ�ទ�ដែ�ិមរឿទៀត្តិព័��ណាាាញឹរឿ�សងៗ�ិង
សាាធាា�ណជ្យ�ឱ្យយ កាា�់ ដែត្តិបាា�ទូលំិទូលាា� ក៏ដូូច់ជាាជ្យំ�ុញឹឱ្យយ�ា�កំដែណទ�មង់សាិា�័��ងដែដូ�។ 
ដូូរឿច់នះ �ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយជាារឿ�ច់ើ�គឺឺជាាស់កមាជ្យ�។ កន�ង ដែ�នករឿ�ះ រឿ�ើង
ព័ិ�ិត្តិយរឿមើលិ�ណាាាញឹ�ិងស់�គឺម�៍ មួ�ច់ំ�ួ�ដែដូលិអំនកច់ូលិ�ួម��ស់់រឿ�ើងជាាដែ�នកមួ�នៃ� កិច់ិខិត្តិខំ
��ឹងដែ��ង��ស់់សិាា�័� ទាំាំងរឿ�ះ រឿដូើម �ី�ិល់ិ ��ធាា� ដូលិ់អំនកច់ូលិ�ួមស់��ា�់កាា� �សាាវ�ជាាវ តាាម
ត្តិ�មូវកាា�។ រឿ�ើង ក៏ វាា�ត្តិនៃមែ ដែដូ� ថាា រឿត្តិើ សាាធាា�ណជ្យ� ទូរឿ�ា �ាំ�ទដូលិ់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយកន�ង
ក�មិត្តិណាា។

យុទ្ធធន្ទាាកាារ កាារកាារពាារ កាារ�ណឹ���ណាឹាល និិងលទ្ធធភាាព័ ចូូលប្រើប្រ��ប្រ�ាស់

ជាារឿ�ឿ�ៗច់ំណុច់ស់ន�លិនៃ��ណាាាញឹ�ិងស់�គឺម�៍��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ស់ិិត្តិរឿ�ា
រឿលិើ រឿស់ច់កិ��បាាថានា កន�ងកាា��រឿងើើត្តិកដែ�ែង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឱ្យយកាា�់ដែត្តិ�ា�រឿស់�ីភាាព័។ ដូូច់រឿ�ះ 
សាិា�័�មួ�ច់ំ�ួ�  រឿ�វើ �ុទធនាាកាា� ដែកទ�មង់ឬដូកមកវិញឹ�ូវ ច់ា�់   ដែដូលិ �ឹត្តិត្តិីិត្តិ ��ព័័�ធ �សព័វ�ា�។ 
ឧទាំា��ណ៍ Gerakan Media Merdeka (Geramm) មកព័���រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� គឺឺជាា
ដែ�នកមួ� នៃ�ច់រឿងាើាម សិាា�័� ដែដូលិត្តិស់ូូមត្តិិ រឿដូើម �ីរឿស់�ីភាាព័នៃ�កាា��រឿញ្ញាិញឹមត្តិិកាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ� រឿ�ើ�
បាា�ច់ូលិ�ួមជាាមួ��ឹង�កស់ួងទំនាាក់ទំ�ង�ិង ព័�ុសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� រឿដូើម �ីព័ិភាាកាអំំព័�លិទធភាាព័ �រឿងើើត្តិ
�កុម��ឹកា��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� �នាក់ដែដូលិ បាា�ច់ូលិ�ួម  Geramm តាាំងព័�រឿព័លិ
�រឿងើើត្តិរឿ�ាលិគឺំ�ិត្តិ បាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយដូឹង ថាា កាា�ព័ិភាាកា ��ស់់ព័ួករឿគឺជាាមួ��ឹង ��ឋាភិបាាលិ
អំំព័�កាា�លុិ�រឿចាាលិច់ា�់ស់ើ�ព័�កាា� រឿបាាះ�ា�សាា�ព័័ត្តិ៌�ា��ិងសានានៃដូ រឿបាាះព័ុមព�ា� ក៏ដូូច់ជាា
ច់ា�់ទំនាាក់ទំ�ង�ិងព័�ុសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ដែដូលិ�ត្តិូវបាា�រឿ��ើរឿដូើម �ី�គឺ�់�គឺង �ិង�ឹត្តិ��ិឹង ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ង��រឿទស់�ោារឿឡស់ុ� បាា����ព័ឹត្តិិរឿ�ារឿ�ា��លូិ���ូត្តិដូលិ់��ឋាភិបាាលិ Pakatan 
Harapan ដួូលិ�លំិកន�ងឆ្នាំនាំ២០២០ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិដំូរឿណើ�កាា��ត្តិូវ បាា��ញ្ញាឈ�់ (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៨ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

កន�ង��ិយ៉ាាកាាស់ដែដូលិ�ា�កាា���ឆ្នាំាំង�ឹងមត្តិិ�ិះគឺ�់ លិទធភាាព័ ទទួលិបាា�កាា�កាា�ពាា��ែ�វច់ា�់ ��ស់់
�ុគឺគលិិក ដែ�នក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ា�សាា�ៈស់ំខាា�់ ជាាព័ិរឿស់ស់រឿ�ា�សាា� ដែត្តិកំដែណ ទ�មង់ 
សាិា�័� �ិង�ទ�ីញ្ញាាត្តិិិ ដែដូលិជាាលិកខខណូអំំរឿណាា��លិដូលិ់រឿស់�ីភាាព័សាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ទំ�ងជាា 
មិ�អាាច់ ស់រឿ�មច់បាា� កន�ងរឿព័លិឆ្នាំា�់ៗរឿ�ះរឿទ។ សាិា�័��ិងស់�គឺម�៍មួ�ច់ំ�ួ�រឿ�ាះ�សាា�
ត្តិ�មូវកាា� រឿ�ះតាាម��ៈ កាា��ិល់ិជំ្យ�ួ�ដែ�នកច់ា�់ស់��ា�់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ 
ឧទាំា��ណ៍ ស់�ាគឺមស់មព័�ធ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�កមព�ជាា (CamboJA) �ិង Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) រឿ�ា��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� �ិល់ិជ្យំ�ួ� ដែ�នកច់ា�់ដូលិ់អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 
ដែដូលិ ��ឈម �ឹងកាា�វាា���ហាា� �ែ�វច់ា�់ រឿ�ា�សាា� សាា�ព័័ត៌្តិ�ា���ស់់ព័ួករឿគឺ (CamboJA, 
2021; �ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។
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សាិា�័�មួ�ច់ំ�ួ�  ក៏ �ិល់ិ កាា� �ណា�ះ �ណាាាលិ ព័�ងឹង ស់មត្តិិភាាព័ ដូលិ់ �ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� 
�ង ដែដូ�។ ឧទាំា��ណ៍ PCIJ �ិល់ិអាាហាា�ូ�ក�ណ៍ដូលិ់អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��នាក់ៗដែដូលិ�ួម�ញ្ញាិ�លិ
វគឺគ�ណា�ះ�ណាាាលិ ឱ្យកាាស់កន�ងកាា�ស់�រឿស់�សាាច់់រឿ�ឿង ក៏ដូូច់ជាាកាា��ិលិ់មូលិ�ិ�ិស់��ា�់អំត្តិិ�ទ
ស់រឿងខ� ដែដូលិបាា�រឿ�ជ្យើស់រឿ�ីស់ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ជាា�មាតាា 
វគឺគ�ណា�ះ�ណាាាលិ ទាំាំងរឿ�ះ �គឺ�ដូណា�់ រឿលិើ�ញ្ញាា�រឿស់�ីភាាព័នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿស់�ីភាាព័នៃ�
ព័័ត៌្តិ�ា� �ិងកាា�រាា�កាា�ណ៍រឿសុ់ើ�អំរឿងើត្តិ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ 
រឿព័លិខែះ វគឺគនាានាា�តូ្តិវបាា�រឿ�វើរឿឡើង រឿដូើម �ី�គឺ�ដូណា�់រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ ដូូច់ជាា
កាា�រាា�កាា�ណ៍អំំព័�កាា�រឿបាាះរឿឆ្នាំនាត្តិ �ញ្ញាា�ស់ិទធិម�ុស់ស ��ិសាិា� �ិង�ា�ៗជាាងរឿ�ះរឿទៀត្តិ គឺឺកាា��ីក
រាាលិ�ាលិនៃ� ជំ្យងឺកូវីដូ-១៩ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ ដូូច់�នា
រឿ�ះដែដូ� CamboJA ក៏�ិល់ិជូ្យ�ស់�ាជ្យិក��ស់់ខែ�� �ិងអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�  រឿស់ុើ�អំរឿងើត្តិទូរឿ�ា�ូវ
កាា��ណា�ះ�ណាាាលិស់ើ�ព័� �ញ្ញាា�រឿ�សងៗ �ួមទាំាំងស់ិទធិដូ��ែ�ជាារឿដូើម (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៥ 
ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ AJI �ិល់ិ វគឺគស់ិកា ក�មិត្តិមូលិ�ឋា� ��ូត្តិ់ដូលិ់ ក�មិត្តិ ខពស់់ស់ិ�ព័�កាា�
�ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយព័័ត៌្តិ�ា��ិងកាា��ណា�ះ�ណាាាលិអំំព័��ញ្ញាា��រឿស់ើ�ដែដូលិ�រឿ�ងៀ� �ុគឺគលិិក ដែ�នក��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ព័��រឿ�ៀ�រាា�កាា�ណ៍�ិងស់�រឿស់�រឿលិើ�ញ្ញាា�ទាំាក់ទង�ឹងរឿ��ឌ័័� �ិង�កុមជ្យ�ជាាត្តិិរឿដូើម
ភាាគឺត្តិិច់ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ �ដែ�ិមរឿលិើ កាា��ណា�ះ�ណាាាលិ
ជ្យំនាាញឹ Yayasan Pantau ដែដូលិជាាសាិា�័� ឥណូ�រឿណស់ុ�មួ�រឿ�សងរឿទៀត្តិ ក៏នៃ�អំងាគាស់�វិកាា
ស់��ា�់ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ដែដូ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

គឺួ�ឱ្យយរឿសាាកសិាា� កាា�ត្តិភាាា�់ទំនាាក់ទំ�ង�ិង�ណាាាញឹទាំាំងរឿ�ះមិ�អាាច់ ច់ូលិរឿ��ើបាា� ស់��ា�់ 
ម�ុស់ស �គឺ�់ �នារឿទ។ �ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�មួ�ច់ំ�ួ��ា�ទំនាាក់ទំ�ងលិែ�ិង�ា���ធាា�
លិែជាាង អំនករឿ�សង រឿទៀត្តិ ដែដូលិអាាច់ឱ្យយព័ួករឿគឺទទួលិបាា�ជ្យំ�ួ�កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ�។ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� 
ឯករាាជ្យយ�នាក់មកព័���រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� ដែដូលិ�ា�ទំនាាក់ទំ�ងលិែជាាមួ� បាា��បាា�់រឿ�ើង
ថាា រឿទាំាះ��ជាា �ាត់្តិ�ា�អាា�មាណ៍ លិែ ស់��ា�់ កាា�រាា�កាា�ណ៍  អំំព័���ធាា��ទ�រឿស់ើ�ដូូច់ជាា
�ញ្ញាា� LGBTQIA+ �ញ្ញាា���ិសាិា� �ិងកាា��ំរឿលាាភ ស់ិទធិម�ុស់ស រឿ�ាបាោាពួ័ខាាងលិិច់ក៏រឿ�ា� ក៏
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� រឿ�សងរឿទៀត្តិ ��ដែ�លិ ច់ង់រឿគឺច់រឿច់ញឹព័� ��ធាា��ទ ទាំាំងរឿ�ះ រឿ�ពាាះព័ួករឿគឺមិ��ា�
ជ្យំ�ួ�ដែ�នកច់ា�់ដូូច់អំវ� ដែដូលិ�ាត្តិ់�ា� (កាា�ព័ិភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទ ជាាក់លាាក់ 
នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ មោោងវិញឹរឿទៀត្តិ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� ម�យ៉ាោា�់�ោា �នាក់ ដែដូលិកំព័ុង �ក
កាា��ជ្យករឿកាា� កន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ�បាា��ិយ៉ាា�ថាា �ាត្តិ់ស់ឹងដែត្តិ�ាា� កាា�កាា�ពាា� រឿ�ា�សាា�   
កាាលិៈរឿទស់ៈ ��ស់់�ាត់្តិ (កាា�ពិ័ភាាកាជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។

អំនករឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយជាារឿ�ច់ើ� ទាំាំងអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិងអំនកគឺូ��ូ� បាា�កត្តិ់ស់�គាល់ិព័�អំវត្តិិ�ា�នៃ�
�ណាាាញឹ �ិងស់�គឺម�៍ ដែដូលិជាាពិ័រឿស់ស់�ំរឿព័ញឹត្តិ�មូវកាា���ស់់អំនករឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយ។ ព័ួករឿគឺ 
�ិយ៉ាា�ថាា ��ធាា� នាានាាដូូច់ជាាគឺ�ែឹះ ព័័ត្តិ៌�ា�អំំព័�អំ�តាានៃ�ែរឿស់វាា ទំនាាក់ទំ�ង��ស់់អំនក�ិព័�ធ 
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ក៏ដូូច់ជាាកដែ�ែង ដែច់ក�ំដែលិក �ទព័ិរឿសាា� �ឹង�ា���រឿយ៉ាាជ្យ�៍ ជាាព័ិរឿស់ស់ស់��ា�់អំនកដែដូលិរឿទើ�ចាា�់ 
រឿ�ិើមកន�ងវិស័់�រឿ�ះ។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� វាាជាាកាា�សំ់ខាា�់ដែដូលិ�ត្តិូវ ស់ួ�មិ�ថាារឿ�ឿង�ណាាាញឹ�ិងស់�គឺម�៍
អំវ�ខែះដែដូលិ�ា��ើលិ់ជូ្យ� ស់�ាជិ្យក ��ស់់ ព័ួករឿគឺ រឿនាាះរឿទ �ោុដែ�ិក៏�ត្តិូវស់ួ�ថាា ��ណាា�ត្តិូវកាែា�ជាាស់�ាជិ្យក
��ស់់ពួ័ករឿគឺ�ិងទទួលិបាា� អំត្តិិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ ��ស់់ព័ួករឿគឺដែដូ�។

អំពី័កាារទ្ធទ្ធួល�ានិជ្យំនិួយព័ីសាាធាារណជ្យនិ

កាា�ទទួលិសាគាល់ិតួ្តិនាាទ���ស់់សាាធាា�ណជ្យ�កន�ងកាា�ព័�ងឹងលិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ (ស់ូមរឿមើលិ
ឧទាំា��ណ៍ Gill, 2000; Gillman, 2018; Pietrzyk-Reeves, 2015) រឿ�ើងបាា�
ស់ួ�នាាំ អំនកច់ូលិ�ួម  កាា��សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើងអំំព័�ជំ្យ�ួ�ព័� សាាធាា�ណជ្យ�ទូរឿ�ា�ិងស់កមាជ្យ� 
ស់��ា�់រឿស់�ីភាាព័នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ង ��រឿទស់រឿ�ៀងៗខែ��។ ច់រឿមែើ��ា�ភាាព័ ខុស់ �នា ។ 
សាាធាា�ណជ្យ�មិ��ា�ច់ំ�ួ�រឿ�ច់ើ��ិង�ា�ឥទធិព័លិខាែាំង រឿនាាះរឿទ។ ព័ួករឿគឺរឿ��ើ�បាាស់់��រឿភទ ព័័ត៌្តិ�ា� 
រឿ�សងៗ �នា �ិង�ាំ�ទ ច់ំរឿពាាះ�ញ្ញាា�រឿ�សងៗ�នា អាា�ស័់� រឿលិើអំត្តិិស់ញ្ញាា�ណ ខុស់ៗ�នា វ�ី�ម៌ សាាស់នាា 
�ិងស់មព�ធ �រឿយ៉ាាបាា���ស់់ពួ័ករឿគឺ។

អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា��ិងស់កមាជ្យ��ោារឿឡស់ុ��នាក់បាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយដូឹង ថាា វាាមិ�ដែត្តិងដែត្តិច់ាស់់ថាា �ញ្ញាា� 
ណាាមួ� �ឹង�ា�សាា�ៈសំ់ខាា�់ស់��ា�់  សាាធាា�ណជ្យ�រឿនាាះរឿទ ដូូច់រឿ�ះ រឿ�ើងមិ��បាាកដូថាា កាា��ាំ�ទ
ព័� សាាធាា�ណជ្យ� ស់��ា�់�ុទធនាាកាា�ស់ិ�ព័�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿកើត្តិ�ា�រឿនាាះរឿទ (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៨ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា��រឿទស់សិ់ងា�ុ�ី រឿស់�ីភាាព័នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ហាាក់ដូូច់ជាាមិ�ដែម�ជាា អាាទិភាាព័ស់ំខាា�់ ស់��ា�់ សាាធាា�ណ ជ្យ� រឿទ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៨ 
ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿ�ា�សាា�ម�ុស់សអាាច់ �ឹង�ា�មត្តិិផ្ទាាាល់ិខែ�� រឿលិើ�ញ្ញាា�រឿ�ះ ទស់ស�ៈ�ាំ�ទ
មិ�ធាានាាឱ្យយ�ា�ច់លិនាា�ឹង�ាំ រឿដូើម �ីកាា�ពាា� រឿស់�ីភាាព័ នៃ�កាា��រឿញ្ញាិញឹមតិ្តិ�ិង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿនាាះ
រឿទ។ រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� រឿទាំាះ��វាាជាារឿ�ឿង�មាតាា ដែដូលិអំនក�ិ�មរឿលិង អំូ���ឺណិត្តិរឿ�វើកាា�
ត្តិវាាារឿលិើ�ញ្ញាា�រឿ�សងៗ �ួមទាំាំង កាា��ំរឿលាាភ�ំពាា� រឿលិើរឿស់�ីភាាព័នៃ�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�ក៏រឿ�ា� ក៏កាា���ឆ្នាំាំង
ត្តិ�កាា�ត្តិវាាាជាារឿ�ឿង�មាតាាដែដូ� រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�ងកាា�វាា���ហាា�
�ត្តិូវបាា�រឿគឺដូឹងថាា�ិយ៉ាា�អំំព័��ញ្ញាា��រឿស់ើ�។ កាា��កាស់�ា�ះ �ិងកាា��ទ�ទង់កាា��ាំ�ទដូ៏�ឹង�ាំព័�សាា
ធាា�ណជ្យ� កន�ង��ៈរឿព័លិ�ូ�ក៏ជាាកិច់ិកាា� លំិបាាកដែដូ� ជាាព័ិរឿស់ស់កន�ងកំលិុងរឿព័លិរឿកើត្តិ�ា�កាា��ីក
រាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-១៩ (Primandari, 2021, ទំព័័�៦)។

កាា�ព័ិភាាកាអំំព័�កាា��ាំ�ទព័�សាាធាា�ណជ្យ�ក៏ត្តិ�មូវឱ្យយ�ា�កាា��ិយ៉ាា�អំំព័��ញ្ញាា�នៃ�កាា�ដែ�ងដែច់ក
ទស់ស�ិកជ្យ� ដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា��សាាវ �ជាាវ��ស់់រឿ�ើងបាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយដូឹង ថាាម�ុស់ស
វ័�រឿកាងទំ�ងជាា 
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�ាំ�ទដូលិ់កាា�រាា�កាា�ណ៍ព័័ត៌្តិ�ា�តាាម��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ �ិង��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិ
កាា�់ដែត្តិ�ា� ភាាព័ �ីកច់រឿ�មើ�។ �ុគឺគលិ ទាំាំងរឿ�ះរឿ�ច់ើ�ដែត្តិជាា�ិស់សិត្តិសាាកលិវិទោលិ័� �ិស់សិត្តិ�ញ្ញាិ�់
កាា�ស់ិកា�ា�ៗ �ិង�ុវជ្យ�ស់ម័��ា�។ រឿ�ា��រឿទស់នៃ� អំនក�ាំ�ទច់លិនាា�ាំ�ទលិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ
ក៏�ា� ទំរឿនាា��ាំ�ទកាា�រាា�កាា�ណ៍ ព័័ត៌្តិ�ា�តាាម��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ�ងដែដូ� (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

�ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍អំ�ិ�ជាាតិ្តិក៏អាាច់កំណត្តិ់ព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិសាាធាា�ណជ្យ��លិ់រឿ�ើញឹអំំព័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
ឯករាាជ្យយ  ដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួម�នាក់មកព័���រឿទស់រឿវៀត្តិណាាមបាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយដូឹង ថាា ចាា�់តាាំងព័� 
កាា�រឿបាាះរឿឆ្នាំនាត្តិ ��ស់់រឿលាាក Donald Trump ជាា��ធាានាា�ិ�ត្តិ�រឿ�ាស់��ដូឋអាារឿម�ិក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ កន�ង��រឿទស់រឿវៀត្តិណាាម បាា�ទទួលិ រឿក�៍�រឿឈាាាះមិ�លិែ រឿ�ា�សាា���ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ �ិងអំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា� មួ�ច់ំ�ួ� �ងាាាញឹកាា��ាំ�ទរឿលាាក Trump (�ទស់�ាាស់
ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ កាា��ាំ�ទរឿ�ះ�តូ្តិវបាា�ជ្យំ�ុញឹរឿ�ា�រឿវាាហាាសាា�ស់ិ
��ឆ្នាំាំងកុមា���ិស់ិ�ិង��ឆ្នាំាំងច់ិ���ស់់រឿលាាក Trump ដែដូលិ�ត្តិូវបាា�ដែច់ក�ំដែលិករឿ�ា���ជាាជ្យ�
រឿវៀត្តិណាាមមួ�ភាាគឺ�ំ (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាល់ិខែ�� នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាា 
កាា��ាំ�ទរឿលាាក Trump មិ��ា���ជាា��ិ�ភាាព័ កន�ងច់ំរឿណាាម អំនករឿ��ើ�បាាស់់ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយរឿទ រឿ�ើ�កាា�អំភិវឌ័ឍរឿ�ះបាា��ណាាាលិឱ្យយ�ា� ដូំរឿណើ���ច់ុះ ច់ំរឿពាាះ កិច់ិ ខិត្តិ ខំ ��ឹង ដែ��ង
��ស់់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយកន�ងកាា�កសាាងមូលិ�ឋា��ាំ�ទ��ស់់ព័ួករឿគឺ (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាល់ិខែ�� 
នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

កន�ង ដែ�នក ខាាង រឿលិើ រឿ�ើង បាា�ខិត្តិខំ�រឿងើើត្តិកាា�ជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹក ច់ំ�ួ� �ួ�។ ច់ំណុច់ទ�មួ� រឿ�ើងមិ�
អាាច់�ិយ៉ាា�អំំព័�រឿស់�ីភាាព័នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ិង�ិះគឺ�់អំវត្តិិ�ា���ស់់វាារឿ�ា�មិ�គឺិត្តិ �ិងមិ�
�ិយ៉ាា� អំំព័��រឿ�ៀ��រឿងើើត្តិវាារឿឡើងរឿនាាះរឿទ។ ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� ស់កមា�ិ�មកន�ងកាា�ស់រឿ�មច់បាា��ិង�កា 
ឱ្យយ�ា�កដែ�ែងដែដូលិ�ា�រឿស់�ីភាាព័�ិងស់ុវត្តិិិភាាព័គឺឺជាារឿ�ឿងចាាំបាាច់់។ ចំ់ណុច់ទ�ព័�� �ណាាាញឹ �ិង
ស់�គឺម�៍ ��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិលិ់កាា��ាំ�ទ កាា�កាា�ពាា� �ិង��ធាា�ស់ំខាា�់ៗ

“វា�ជា�ក្លា�រស�ខា�ន់ឹប្លែដូលិប្រ�ូវ

សួរនា��មិនឹថា�នៅរឿង�ណ្តាា�ញនឹិង

សហ�មនឹ៍អវ�ខុែះមា�នឹផ្សដលិ់ជូនឹសមា�ជិក

រ�ស់ពួកនៅ�នៅនា�ះនៅ��ាុប្លែនឹីក៏ប្រ�ូវសួរថា�

នឹរណ្តា�ប្រ�ូវក្លាែ�យ៍ជា�សមា�ជិកនិឹង��ួលិបា�នឹ

អ�ែប្រ�នៅយា�ជនឹ៍រ�ស់ពួកនៅ�ប្លែដូរ។”



ការពិិភាក្្សា៖ ការតសូ៊ូ�មតិនិិងរួបរួមគ្នាា ្ជាសាមគ្គីី�ភាពិ

81

ដែដូលិកាា��ើល់ិជូ្យ�រឿ�ះមិ�បាា�មកព័� ��ឋាភិបាាលិមិ�ដែម���ជាា�ិ�រឿត្តិ�យរឿនាាះរឿទ។ រឿ�ា�សាា���ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ា�សាា�ៈសំ់ខាា�់ស់��ា�់លិទធិ��ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ �ណាាាញឹ�ិង ស់�គឺម�៍ ដែដូលិ
�កាបាា��ូវសុ់ខុ�ាលិភាាព័��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ក៏�ា�សាា�ៈស់ំខាា�់�ង ដែដូ� ស់��ា�់ 
កាា�ត្តិស់ូូដូរឿណាើម�កកដែ�ែង��ព័័�ធ�សព័វ�ា���ជាា�ិ�រឿត្តិ�យ�ដែ�ិមរឿទៀត្តិ។ ច់ំណុច់ទ��� លិទធភាាព័ 
ច់ូលិរឿ��ើគឺឺជាាវិ�ា�ត្តិដ៏ូសំ់ខាា�់ដែដូលិ�តូ្តិវដែត្តិ�កមកព័ិចាា�ណាា រឿ�ារឿព័លិរឿ�ើង �ិយ៉ាា�អំំព័�កាា�កសាាង 
ស់�គឺម�៍�ិងសាាមគឺគ�ភាាព័។ ចំ់ណុច់ទ��ួ� កាា���មូលិ កាា��ាំ�ទព័�សាាធាា�ណជ្យ� ស់��ា�់��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ិងរឿ�ាលិរឿ�ាទូលំិទូលាា�នៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ រឿ�ាដែត្តិជាា�ញ្ញាា���ឈម។ ដូូរឿច់នះ 
កាា��រឿងើើត្តិ�ុទធសាា�សិ់ដែដូលិចូ់លិ�ួមជាាមួ�សាាធាា�ណជ្យ�គឺឺចាាំបាាច់់�ងដែដូ� ��ស់ិ�រឿ�ើ រឿ�ើងច់ង់ 
ទទួលិបាា� កាា�ផ្ទាែាស់់�ិ���ច់នាាស់មព�ធ។
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↘ ៨. 
ការចោទសួ័រអំំពីីនិិរនិតរភាពី

�ញ្ញាា�រឿ�សងៗដែដូលិរឿ�ើងបាា�ព័ិភាាការឿ�ាកន�ងដែ�នកមុ�ៗ �ា�ដូូច់ជាាកាា��ា�ស់ងើត្តិ់��ស់់�ដូឋ ឧ�ស់គឺគ 
ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� �ស់ទាំា�់នៃ�កាា��ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយកាា�រឿបាាះ�ា� �ិងត្តិ�មូវកាា�ស់��ា�់ស់កមា�ិ�ម �រឿងើើត្តិ
បាា� ជាាស់ំណួ� អំំព័��ិ��ិ�ភាាព័ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ។ រឿត្តិើ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ អាាច់�ួច់�ុត្តិ
ព័� រឿ��ាះថានាក់ នៃ�កាា�ស់�រឿស់��ិងគឺូ�វាាស់សាាច់់រឿ�ឿង�ិះគឺ�់បាា�រឿទ? រឿត្តិើ�ត្តិូវកាា�អំវ�ខែះរឿដូើមី�ស់រឿ�មច់ បាា�
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ��ក�រឿ�ា��ិ��ិ�ភាាព័?

រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា ច់��ភាាព័មិ�ដែម���ា�់ដែត្តិជាាអំវ� ដែដូលិ�ា��សាា�់រឿនាាះរឿទ វាាក៏ទាំាក់ទង�ឹងកាា�
ដែកលិមែ �ិង�រឿងើើត្តិ ��ិយ៉ាាកាាស់��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយដូ៏�ឹង�ាំ�ងដែដូ�។ ដែ��រឿ�ះអាាច់�ឹង�ា��័� 
ខុស់�នារឿ�ា កដែ�ែងរឿ�សងៗ�នា។ ឧទាំា��ណ៍ កាា��ណា�ះ �ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿឡើងវិញឹដែដូលិ
�គឺ�់�គឺង��ា�់ សាា�ព័័ត្តិ៌�ា��ំៗ អាាច់ �ា�សាា�ៈស់ំខាា�់រឿ�ាកន�ង��ិ�ទដែដូលិកាា��គឺ�់�គឺងតាាមជ្យំនាា�់
រឿ�សងៗ �ា�សាា�ៈស់ំខាា�់ ស់��ា�់  លិទធ�លិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា� �សាាវ�ជាាវ��ស់់
រឿ�ើង�នាក់ជ្យ�ជាាត្តិិឥណូ�រឿណស់ុ� បាា�បាោា�់សាាា�ថាា វាាអាាច់ច់ំណាា�រឿព័លិ១០ឆ្នាំនាំ រឿដូើមី�ឱ្យយ ម�ុស់ស
វ័�រឿកាង�ិងអំង់អាាច់កាែាហាា� ច់ូលិ��ឡ�ក កន�ងវិស់័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឥណូ�រឿណស់ុ� រឿ�ើ�កាា�់កាា�់
��ា�់សាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ចាាស់់ៗ រឿ�ា�ស់ងឹឹមថាា �ឹង�ា�កាា��ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយកាា�រឿបាាះព័ុមព�ា� ត្តិិច់ជាាងមុ�
រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� (កាា�ព័ិភាាកា ជាា�កុម រឿផ្ទាើាត្តិ  រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា 
ឆ្នាំនាំ២០២១)។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� កាា��ណា�ះរឿឡើងវិញឹ ព័ឹងដែ�ែករឿលិើកាា�ខនះដែខនង��ស់់ម�ុស់ស
វ័�រឿកាង រឿដូើមី�រឿ�វើកាា�រឿ�ាកន�ង ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ។.

រឿ�ាកដែ�ែងខែះ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយមិ��ា� អំនក ចាា�់អាា�មាណ៍រឿ�ច់ើ�រឿទ រឿ�ា�សាា� វាា�ា� 
ហាា�ិភ័�រឿលិើស់ុវត្តិិិភាាព័ រឿ�ើ��ុគឺគលិ រឿនាាះរឿ�វើកាា� ងាា�កន�ងវិស់័�រឿ�ះ រឿ�ា�ទទួលិបាា��បាាក់ឈន�លិ
ត្តិិច់។ អំនក សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� កមព�ជាា �នាក់ បាា� �ិយ៉ាា� ថាា៖

“មា�នឹ�រិយា�ក្លា�សរឹ��ីិ�សប្រមា��់អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹវ័យ៍នៅកុងឬជ�នា�នឹ់នៅប្រក្លា�យ៍កា�ងក្លា�រ

��ផ្សុស��នឹិ�ឬក្លា�រនៅលិើក�ឹកចិ�ីឱ្យយនៅធឺវើក្លា�រកា�ងវិស័យ៍នៅនឹះ”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី១៣ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

ដែ��រឿ�ះ�ងាាាញឹឱ្យយរឿ�ើញឹព័�សាិា�កាា�ណ៍ដូ៏លិំបាាក�ិងសាិា�កាា�ណ៍ដែដូលិ មិ�ដូឹងថាា�ព័ឹត្តិិិកាា�ណ៍ មួ�
ណាា រឿកើត្តិរឿឡើងមុ�៖ វាាព័ិបាាកណាាស់់កន�ងកាា��រឿងើើត្តិវ�ី�ម៌ដូ៏ខាែាំង�ិង�ឹង�ាំនៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយ រឿ�ា��ាា� អំនក ដែដូលិរឿ�ិជាំា��ិឬច់ូលិ��ឡ�កកន�ងអាាជ្យ�ព័�ិងព័�ងឹង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយព័�
ខាាងកន�ង។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាាក៏រឿ�ា� វាាជាា�ញ្ញាា���ឈមកន�ងកាា�រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិ��ជាាជ្យ� ឱ្យយច់ូលិ�ួម ��ព័័�ធ
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�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយច់ាស់់លាាស់់ រឿ�ពាាះវាាមិ�ទាំា�់�ឹង�ាំឬកាា�ពាា���ឆ្នាំាំង  ព័�កាា�វាា���ហាា�ព័��ដូឋ �ិង
សាាធាា�ណជ្យ�អំ�ិភាាព័រឿ�ារឿឡើ�រឿទ។

រឿ�ើងគឺិត្តិថាា�ញ្ញាា���ឈមដែដូលិរឿ�ើងបាា�ព័ិភាាកា�ឹងរឿ�ាដែត្តិ ��ិរឿកើត្តិ�ា�ស់��ា�់អំនាាគឺត្តិដូ៏ខែ�
ខាាងមុខ។ ��ឋាភិបាាលិ អំ�ិភាាព័�ឹងមិ��លាា�បាាត្តិ់រឿឡើ�។ ជាារឿ�ច់ើ�ឆ្នាំនាំ�ិងជាារឿ�ច់ើ� ទស់សវត្តិស�៍រឿទៀត្តិ  
ច់លិនាាស់ងគមរឿ�ាជ្យុំវិញឹព័ិភព័រឿលាាកបាា��ងាាាញឹឱ្យយ រឿ�ើងដូឹងថាា កាា�ត្តិស់ូូ �ិងកាា�ត្តិវាាា អាាច់ច់ំណាា� 
រឿព័លិ�ូ� មុ��ឹងទទួលិបាា�រឿជាាគឺជ្យ័�ឬ�រាាជ្យ័�ទាំាំង�ស់ុង។ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិកាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺកូ
វីដូ-១៩ រឿ�ាដែត្តិ��ិអំូស់�នាែា� ��ឋាភិបាាលិផ្ទាិាច់់កាា�ទំ�ងជាា��ិរឿ��ើវាា ជាាកាា�រឿ�ាះសាា� រឿ�ើ�អំនក ដែដូលិ
�ា� ទំរឿនាា� ផ្ទាិាច់់កាា�កន�ងកាា�ទ�់សាើាត្តិ់កាា�មិ��លិ់�ស់��ិង�រឿងើើត្តិ ក៏ដូូច់ជាា ��ងួ���ងួម កាា���ិយ៉ាា� 
តាាមកាា�រឿព័ញឹច់ិត្តិិ ��ស់់ព័ួករឿគឺ។ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ិង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែ�� �ិះគឺ�់ �ឹងស់ិិត្តិ 
កន�ងច់ំរឿណាាមរឿ�ាលិរឿ�ា ដូំ�ូងរឿគឺ ដែដូលិទទួលិ�ង�លិ�ោះពាាលិ់ទាំាំងរឿ�ះ។

រឿទាំាះ  យ៉ាោាង ណាា ក៏ រឿ�ា� រឿទាំាះ �� ជាា សាិា�ភាាព័ រឿ��ាះ ថានាក់�ិង �ា� ភាាព័ លិំបាាក ក៏ រឿ�ា� រឿ�ើង រឿ�ា ដែត្តិ��ិ  
�ា� ស់ងឹឹម។ កាា��ំភិត្តិ�ំភ័� កាា�គឺំរាាមកំដែ�ង កាា�វាា���ហាា� �ិងស់�ពា��ិ�ញ្ញាាវត្តិិ�មិ�ទំ�ងជាា
�ឹង�ងខំឱ្យយ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�លាា�សាា�ស់ូ�យរឿនាាះរឿទ។ ជាារឿ�ច់ើ�ទស់វត្តិស�៍មករឿ�ះ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ �ិងមត្តិិ�ិះគឺ�់រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍បាា��ួច់�ុត្តិព័�ស់�ពា��ិងកាា�វាា���ហាា� ស់ូមី�ដែត្តិ
រឿ�ាកដែ�ែងដូ៏លិំបាាក�ំ�ុត្តិ �ិងកំលិុងរឿព័លិសាាកលិីង រឿ�ច់ើ��ំ�ុត្តិក៏រឿ�ា�។ មត្តិិ�ិះគឺ�់�ា�វត្តិិ�ា�
រឿព័ញឹមួ�វិធាា���ស់់រឿស់ច់កើ��ងាគា�់�ា� (New Order) រឿ�ាកន�ង��រឿទស់ឥណូ�រឿណស់ុ� (Aspinall, 
2005)។ សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� បាា�រឿដូើ�ត្តិួនាាទ� ជាាភានាក់ងាា�នៃ�កាា�ផ្ទាែាស់់�ិ��រឿ�ាកន�ងដូំរឿណើ�ផ្ទាែាស់់�ិ���រឿយ៉ាាបាា�
ឆ្នាំនាំ១៩៩២ រឿ�ា��រឿទស់នៃ� (McCargo, 2003)។ ស់ូមី�ស់ព័វនៃ�ងរឿ�ះ អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ឯករាាជ្យយ 
ស់កមាជ្យ� �ិងអំនកស់�រឿស់� �ែ�ក រឿ�ា��រឿទស់រឿវៀត្តិណាាម រឿ�ា ដែត្តិ ��ិច់ង�កងឯកសាា��ិង��ឆ្នាំាំង
កាា����ព័ឹត្តិិខុស់��ស់់មង្គ្រា�ិ���ឋាភិបាាលិ រឿទាំាះ���ា�រឿ��ាះថានាក់ក៏រឿ�ា� (Nguyen-Thu, 2018)។ 
មត្តិិឯករាាជ្យយអាាច់�ឹងសាងាត្តិ់រឿ�ាវិញឹ��ិិច់រឿ�ារឿព័លិជាាក់លាាក់ណាាមួ� �ោុដែ�ិវាារឿ�ាដែត្តិ �ា�។ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយ�ិងមត្តិិ�ិះគឺ�់�ា�ស់ិិត្តិរឿស់ិ�ជាា�ិច់ិ �ោុដែ�ិក�ែាំង�ិងភាាព័�ស់់�រឿវីក ��ស់់វាា ព័ឹង ដែ�ែក រឿលិើ
កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ងសាាធាា�ណជ្យ� រឿដូើមី��ាំ�ទឱ្យយរឿកើត្តិ�ា�ដែ��រឿនាាះ។

កាា�ព័ិចាា�ណាារឿឡើងវិញឹរឿលិើ�ញ្ញាា���ឈមដែដូលិ�ំបាាក់ទឹកច់ិត្តិិអំនកដូនៃទឱ្យយរឿ�វើ កាា�ងាា�កន�ង��ព័័�ធ
�សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយរឿ�ះ �ងាាាញឹព័�ភាាព័ចាាំបាាច់់ដែដូលិ�ត្តិូវព័ិភាាកាថាារឿត្តិើអំនកណាា�ឹង��ិរឿ�វើកាា� រឿ�ាកន�ង
ឧស់ា�កមារឿ�ះ។ កាា�រឿ�ែើ�ស់ំណួ�រឿ�ះត្តិ�មូវឱ្យយ�ា�កាា��ែ�ះ�ញ្ញាិ�ំងរឿលិើកាា�វិវឌ័ឍ�ា�ៗរឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។ អំនកច់ូលិ�ួមជ្យ�ជាាត្តិិដែខា� នៃ� �ិងរឿវៀត្តិណាាមមួ�ច់ំ�ួ���ស់់រឿ�ើងបាា�
រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិឱ្យយរឿ�ើងទទួលិសាគាលិ់ថាា រឿព័លិរឿ�ះត្តិួអំងគ កាា�់ដែត្តិរឿ�ច់ើ�កំព័ុង�ា�ឥទធិព័រឿលិើ ស់ុ�ា�កថាា
ជាាសាាធាា�ណៈ�ិងអំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� មិ�ដែម� អាាជ្យ�ព័ ដែដូលិជ្យួ�កាាលិរឿគឺរឿ�ាថាា "អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ជាា
��ជាាព័លិ�ដូឋ" បាា�រឿដូើ�ត្តិួយ៉ាោាងស់ំខាា�់ កន�ងកាា��ិលិ់ ព័័ត្តិ៌�ា� ដូលិ់សាាធាា�ណជ្យ� (�ទស់�ាាស់ផ្ទាាាលិ់ខែ�� 
នៃ�ងទ�១៣ �ិងនៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា នៃ�ងទ�១៥ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១)។ អំនក�កព័័ត្តិ៌�ា�នៃ��នាក់បាា�
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��ដែកកថាា រឿ�ើងគឺួ�ឱ្យយ �ិ�ម�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឱ្យយ បាា�ទូលាា� រឿដូើមី� �ួម�ញ្ញាិ�លិអំនករឿ�វើកាា� 
ឯករាាជ្យយ ក៏ដូូច់ជាាអំនក�រឿងើើត្តិខែឹមសាា� ឌ័�ជ្យ��លិ ដូូច់ជាាស់ិលិីក�ជាារឿដូើម (�ទស់�ាាស់ ផ្ទាាាលិ់ខែ�� 
នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១)។

�បាា�កាា�ណ៍ទាំាំងរឿ�ះ�ងាាាញឹថាា រឿ�ារឿព័លិរឿ�ើង�ិយ៉ាា�អំំព័�កាា�វិវត្តិិរឿ�ាមុខនៃ� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
រឿ�ើងគឺួ�ដែត្តិគឺិត្តិព័ិចាា�ណាារឿលិើរឿ�ាលិគឺំ�ិត្តិទូលិំទូលាា�។ រឿ�ាកន�ង�ណាាា ��រឿទស់ ជាារឿ�ច់ើ� ដែដូលិ
�គឺ�់�គឺង រឿ�ា���ឋាភិបាាលិផ្ទាិាច់់កាា� (ឬ��ឋាភិបាាលិ ដែដូលិ�ា� ទំរឿនាា�ផ្ទាិាច់់កាា�) វាាព័ិបាាក  ព័ឹងដែ�ែក រឿលិើ
ព័័ត្តិ៌�ា� ដែដូលិ�រឿញ្ញាិញឹ រឿ�ា� �កុម�ូុ� លិី�រឿឈាាាះ  រឿ�ា�សាា� ��ឋាភិបាាលិ អាាច់�គឺ�់�គឺង រឿលិើ អំវ�ដែដូលិ
�កុម�ូុ� រឿនាាះ រឿបាាះព័ុមព�ា� �ិងអំវ�ដែដូលិមិ�រឿបាាះព័ុមព �ា�។ ដូូច់រឿ�ះ រឿ�ើងគឺួ��ើលិ់ត្តិនៃមែដូលិ់ត្តិួនាាទ�
��ស់់អំនក ដែដូលិមិ�ស់ិិត្តិ រឿ�ារឿ�កាាម ��រឿភទ�មាតាា ��ស់់ អំនក សាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ដូូច់ជាាអំនកស់�រឿស់��ែ�ក ឬ 
"អំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា�  ��ជាាព័លិ�ដូឋ" កន�ងកាា�លាាត្តិ�ត្តិ�ាង កាា� ���ព័ឹត្តិិិខុស់��ស់់មង្គ្រា�ិ�សាាធាា�ណៈ �ិង
ព័័ត្តិ៌�ា�រឿ�សងរឿទៀត្តិ ដែដូលិសាិា�័� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� "លិី�រឿឈាាាះ" មិ��ា���ាៈកន�ងកាា�រឿបាាះ�ា� 
( Kakar, 2018; Le, 2019; Rinith, 2020; Zeng et al., 2019)។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះ 
��ឋាភិបាាលិជាារឿ�ច់ើ��ត្តិូវ កំណត្តិ់ ថាា��ណាា ជាាអំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា��ស់�ច់ា�់ រឿ�ើ���ណាាមិ�ដែម� ជាា
សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដែដូលិមិ��ស់�តាាម�រឿ�ៀ�វាា�ៈ��ស់់�ដូឋគឺឺអាាច់�ឹង�ត្តិូវ�ដូិរឿស់�អាាជាំា�ណះ
ឱ្យយ រឿ�វើ��ត្តិិ�ត្តិិិកាា�។ កាា�រឿ�វើដែ�� រឿ�ះ�ងាាាញឹថាារឿ�ើង�ត្តិូវរឿលិើករឿឡើងព័��ញ្ញាា� ��ណាាដែដូលិរឿ�ើងឱ្យយ
�ិ�ម�័�ថាា ជាាអំនកសាា�ព័័ត្តិ៌�ា� ឬ�ុគឺគលិិកដែ�នក��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ើ���ណាាដែដូលិ ជាាអំនក ឱ្យយ
�ិ�ម �័� ដែ��រឿនាាះ។
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ផ្នែេេក្ខុទី៣

↘

សេេចក្ខុតសី័និេដិ្ឋាាេនិ
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↘ ១. 
ការគូិតឡើ�ងវិិញអំំពីីសេេរីភាពីនៃេប្រេព័ីនិធផ្េសពីវផ្េសាយ 

«នៅសរីភា�ពនៃនឹប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍មិនឹប្លែមនឹស�នៅ��នៅលិើសុវ�ែិភា�ពផ្លាុ�លិ់ខុែ�នឹរ�ស់អាក

រា�យ៍ក្លា�រណិ៍ព័�៌មា�នឹឬស្គាែ��័នឹស្គា�រព័�៌មា�នឹនៅនា�ះនៅ�។វា���ក់�ងនឹឹងសិ�ធិនៅសរីភា�ព

កា�ងក្លា�រ��នៅពញភា�រកិចចរ�ស់អាករា�យ៍ក្លា�រណ៍ិព័�៌មា�នឹនៅ��យ៍អា�ចសមាា�ស�ុ�គលិ

នៅ��យ៍មិនឹបា�ច់មា�នឹ…ក្លា�រប្រ�ួ�ពិនឹិ�យនៅលិើខុែ�នឹឯង។[វា�មា�នឹនឹ័យ៍ថា�]មិនឹមា�នឹផ្សលិវិបា�ក

សប្រមា��់ក្លា�រផ្សាយ៍ព័�៌មា�នឹនៅ��យ៍ក្លា�រ��ួលិខុុសប្រ�ូវនៅ�ប្រ�សិនឹនៅ�ើអាកបា�នឹ��នៅពញ

រា�លិ់ក្លា��ពវកិចចស�លិធឺម៌នឹូវអវ�ប្លែដូលិអាកស្គា�រព័�៌មា�នឹ�ួរនៅធឺវើរួចរា�ល់ិ”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី៣ខែ�សីហាាឆ្នាំំា�២០២១

“អាករា�យ៍ក្លា�រណ៍ិប្លែដូលិមា�នឹនឹ័យ៍ថា�គ្នា��់មា�…សម�ែភា�ពនៅ��

ប្រ��់��កប្លែនឹែងនៅដូើម �ីចូលិនៅប្រ�ើព័�៌មា�នឹនៅដូើម �ីអា�ច��ួលិបា�នឹឯកស្គា�រនៅដូើម

ចាំ��បា�ច់���ងអស់កា�ងក្លា�រ�នៅងើើ�ស្គា�ច់នៅរឿងលិែនៅ��យ៍គុ្នា�នឹក្លា�រភិ័យ៍ខាែ�ចនៅ��យ៍គុ្នា�នឹក្លា�រ

��ភិិ���ភិ័យ៍

នៅ��យ៍គុ្នា�នឹ�ញ្ហាា�ប្រ��មខា�ងភិសី�ភា�រប្លែដូលិមិនឹចាំ��បា�ច់។នៅហើយ៍ខុំ���ិ�ថា�មាខ�ងនៅ�ៀ�

ក៏ប្លែ��ហាឹងប្លែដូរនៅសរីភា�ពនៃនឹប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍ក៏មា�នឹនឹ័យ៍ថា�មា�នឹឱ្យក្លា�សនៅបា�ះពុមពផ្សាយ៍

ស្គា�ច់នៅរឿងនៅ��យ៍ស្គា�រមា�នឹប្រ�ព័នឹធនៅអកូផ្សសពវផ្សាយ៍ប្លែដូលិរីកចនៅប្រមើនឹនៅហើយ៍ស្គា�រព័�៌មា�នឹ�ឺជា�

�ូ�ភាាព័៖ Nadhir Nor
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វិស័យ៍ប្លែដូលិផ្សដលិ់�វិក្លា�ប្រ��់ប្រគ្នា�នឹ់…ប្លែផ្សាកហិរញ្ហាាវ�ែ�ក៏ស�ខា�ន់ឹប្លែដូរនៅប្រពា�ះប្រ�សិនឹនៅ�ើអាកមិនឹ

មា�នឹធឺនឹធា�នឹកា�ងក្លា�ររា�យ៍ក្លា�រណិ៍វា�មិនឹស�ខា�ន់ឹថា�អាកមា�នឹនៅសរីភា�ពប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍នៅប្រចើនឹ

�ាុណឺ្តា�នៅនា�ះនៅ�នៅប្រពា�ះអាកនៅ��ប្លែ�មិនឹអា�ចនៅធឺវើវា�បា�នឹ”។

�ទសម្ភាាាស�ាា�់�ួ�និថ្ងៃ�ៃទី២៨ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

“[វា�ជា�]នៅសរីភា�ពសប្រមា��់អាកស្គា�រព័�៌មា�នឹប្រ��់រូ�នៅដូើម �ីរា�យ៍ក្លា�រណិ៍អ�ព��ញ្ហាា�

���ងអស់នៅ��យ៍គុ្នា�នឹមា�នឹក្លា�រប្រពួយ៍បា�រមាឬភ័ិយ៍ខាែ�ច...អ�ព��ញ្ហាា�ផ្សីនាុ�នៅ��ស។..ក្លា�រ

ផ្សីនាុ�នៅ��សតា�មផ្សែូវចា�់ឬក្លា�រនៅ�ៀ�នៅ�ៀនឹឬរងក្លា�រ��រា�មក�ប្លែហងឬក្លា�រ��ភិិ���ភិ័យ៍ព�

រ�ា�ភិិបា�លិឬនៅ��យ៍អាកមា�នឹអ�ណ្តា�ចកា�ងអា�ជ�វកមុ”។

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុក្សាុមផ្ដោ�ោាតផ្ដោ�ើក្រុ�ធាានិ�ទជាាក្សា់លាាក្សា់ថ្ងៃ�ៃទី១៣ខែ�ក្សាក្សាកដាាឆ្នាំំា�២០២១

កាា�ស់�ានាាដែដូលិរឿ�ើងបាា��ិយ៉ាា�ជាាមួ��ឹង អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា� �សាាវ�ជាាវ ��ស់់រឿ�ើង បាា�ជ្យំ�ុញឹឲ
រឿ�ើងឱ្យយ �ែ�ះ�ញ្ញាិ�ំង�ិងគឺិត្តិរឿឡើងវិញឹអំំព័�អំត្តិិ�័�នៃ� "រឿស់�ីភាាព័" �ិង "ឯករាាជ្យយ" ស់��ា�់�ុគឺគលិិក
ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ រឿ�ឿងរាាាវ��ស់់អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា� �សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើងបាា��បាា�់រឿ�ើងឱ្យយ
ដូឹង ថាា អំវត្តិិ�ា�នៃ� កាា��ឹត្តិ��ិឹង�ែ�វច់ា�់ �ិងកាា�គឺំរាាមកំដែ�ង ខាាងរាាងកាា�មិ��គឺ�់��ា�់ស់��ា�់
�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ដែដូលិ�ា�រឿស់�ីភាាព័ �ិងឯករាាជ្យយរឿនាាះរឿទ ។ ភាាព័មិ�ច់ាស់់លាាស់់
ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ��ិងភាាព័មិ��បាាកដូ��ជាា ក៏អាាច់ជ្យះ ឥទធិព័លិ រឿលិើ �រឿ�ៀ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា��ិងសាិា�័�ដូំរឿណើ�កាា��ិងរឿបាាះព័ុមព�ា�សាាច់់ រឿ�ឿង�ងដែដូ�។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះ លិទធភាាព័ 
ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា��ដែ�ិមរឿលិើរឿស់�ីភាាព័កន�ងកាា�រឿបាាះព័ុមព�ា�ព័័ត្តិ៌�ា� ក៏�ងាាាញឹ ព័�អំវ� ដែដូលិអាាច់
ច់ង�កងជាាឯកសាា��ិងដែច់កចាា�ដូលិ់សាាធាា�ណជ្យ��ងដែដូ�។ �ុគឺគលិិក លិកខណៈ ផ្ទាាាល់ិខែ�� ��ស់់
�ុគឺគលិិក ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ដូូច់ជាាព័ូជ្យសាាស់�៍ ជាាត្តិិសាាស់�៍ �ិងអំត្តិិស់ញ្ញាា�ណរឿ��ឌ័័� 
ក៏ដូូច់ជាា�ញ្ញាា� ដែដូលិព័ួករឿគឺព័�យលិ់ �ងាាាញឹ�ិងស់�រឿស់� �ា�ឥទធិព័លិ រឿលិើ��រឿភទ �ញ្ញាា���ឈម ដែដូលិ
ព័ួករឿគឺជ្យួ�  ស់��ា�់ កាា�ងាា���ស់់ពួ័ករឿគឺ �ុទធសាា�ស់ិដែដូលិព័ួករឿគឺរឿ��ើ�បាាស់់ក៏ដូូច់ជាាវិ��រឿ�សងៗដែដូលិ
ព័ួករឿគឺគឺិត្តិអំំព័�រឿស់�ីភាាព័ នៃ���ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ 

កន�ងកាា��សាា� �ំភែឺអំំព័� "ដែ�នកស់ំខាា�់" ជាារឿ�ច់ើ�នៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ើងក៏រឿ�ា�ា� 
ស់ំណួ� ជាារឿ�ច់ើ� រឿទៀត្តិ �ងដែដូ�។ ឧទាំា��ណ៍ �ស់�រឿព័លិដែដូលិរឿ�ើងអាាច់�ិយ៉ាា��ត្តិង់ៗថាា កាា�
�ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយកាា�រឿបាាះពុ័មព�ា� កាា��ើនាាា រឿទាំាស់ តាាម �ែ�វច់ា�់ស់��ា�់កាា�រាា�កាា�ណ៍ព័័ត៌្តិ�ា��ិះគឺ�់ 
�ិងឥទធិព័លិ��ស់់អំនក �ិល់ិមូលិ�ិ�ិ រឿលិើលិទធ�លិ ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�គឺឺ�ា�កាា��ឹត្តិ��ិឹង រឿ�ើ�គឺួ�ដែត្តិ
�ត្តិូវបាា�លិុ�រឿចាាលិរឿនាាះ រឿ�ើងរឿ�ើញឹថាាវាាកាា�់ដែត្តិ លិំបាាកស់��ា�់ កាា���កាា�់ជ្យំ��មុឺត្តិ�ោាត្តិ់��ឆ្នាំាំង
�ឹងឥទធិព័លិនៃ�កី��រឿ�ាះ�សាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ស់ងគម�ិងកើ� �ំព័ឹងទុក ��ស់់ ទស់ស�ិកជ្យ�ស់��ា�់ 
កាា�កំណត្តិ់រឿស់ច់កើ�ស់រឿ�មច់នៃ�កាា� រឿបាាះពុ័មព�ា� ��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិងសាិា�័� 
នាានាា។ អំវ� ដែដូលិ រឿ�ើង អាាច់ដែណនាាំបាា�� ស់��ា�់ រឿព័លិ រឿ�ះ គឺឺ ថាា គឺំ�ូ មូលិ�ិ�ិ �ច់ិ��ី�ន មិ� �គឺ�់��ា�់ 
រឿដូើម �ី ស់រឿ�មច់ បាា� �ូវ ឯករាាជ្យយភាាព័ ព័ិត្តិ�បាាកដូរឿនាាះរឿទ។ គឺំ�ូនៃ�រឿស់វាាកមាជាាវ�ិងស់�ាជ្យិកភាាព័ 
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�ព័មទាំាំង ជ្យំ�ួ�ដែដូលិ�ច់ិ��ី�ន�តូ្តិវបាា�រឿ��ើ�បាាស់់ រឿដូើម �ី�ិល់ិមូលិ�ិ�ិ ដូលិ់��ព័័�ធ�សព័វ�ា� 
រឿ�ារឿព័លិរឿ�ះ អាាច់�ឹង នាាំមក�ូវកាា�រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិឱ្យយ ពួ័ករឿគឺឈាា�រឿ�ា ស់រឿ�មច់បាា� �លិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ 
��ស់់សាាធាា�ណជ្យ�។ រឿទាំាះយ៉ាោាងណាា វិសាាលិភាាព័នៃ�ទស់ស�ិកជ្យ�កន�ងច់ំ�ួ��ា�ក�មិត្តិ ក៏ដូូច់ជាា
ច់ំណាា�់ អាា�មាណ៍ ��ស់់�ិាស់់ជំ្យ�ួ� អាាច់�ាក់ក�មិត្តិរឿលិើរឿស់�ីភាាព័��ស់់សាិា�័�សាា�ព័័ត៌្តិ�ា�កន�ងកាា�
រឿបាាះព័ុមព�ា�សាាច់់ រឿ�ឿងដែដូលិ �ា�សាា�ៈស់ំខាា�់ ដូលិ់សាាធាា�ណជ្យ�កាា�់ដែត្តិទូលិំទូលាា�។ រឿដូើម �ី
ឱ្យយ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ា�រឿស់�ីភាាព័�ិងឯករាាជ្យយព័ិត្តិ�បាាកដូ កាា�រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិ�តូ្តិវដែត្តិ�ស់�តាាម �លិ 
��រឿយ៉ាាជ្យ�៍��ស់់សាាធាា�ណជ្យ� ដូូរឿច់នះរឿ�ើ� គឺំ�ូមូលិ�ិ�ិ ដែដូលិ�ណា�ះ កាា�រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិ ទាំាំងរឿ�ះ 
�ា�សាា�ៈ សំ់ខាា�់ណាាស់់។

ច់ំណុច់ទ�ព័�� រឿ�ើងជ្យដែជ្យកដែវកដែញឹកថាា "កាា�ស់�រឿស់��ិងកាា�គឺូ�គឺំ�ូ�រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" អាាច់
ជាាស់កមាភាាព័ �រឿយ៉ាាបាា� រឿ�ពាាះវាាមិ��ត្តិឹមដែត្តិ�ួម�ញ្ញាិ�លិ "កាា��ងាាាញឹព័�អំវ�ដែដូលិកំព័ុងរឿកើត្តិរឿឡើង" 
�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំង�ា���ស់ិទធភាាព័ រឿ�វើឱ្យយសាាច់់រឿ�ឿងមួ�ច់ំ�ួ�ពាាក់ព័័�ធ �ឹងរឿលិើកកមពស់់ 
កាា��លិ់ដឹូង ��ស់់សាាធាា�ណជ្យ�ដែដូ�។ អំនកច់ូលិ�ួមកាា��សាាវ�ជាាវ ជាារឿ�ច់ើ���ស់់រឿ�ើងបាា��ញ្ញាា�ក់
ព័� ភាាព័លំិបាាកដែដូលិព័ួករឿគឺ�ែងកាាត្តិ់កន�ងកាា� �បាា�់រឿ�ឿងរាាាវ��ស់់ព័ួករឿគឺ — វាាជាាកាា�រឿ�ា�ព័មួ�ដែដូលិ 
រឿ�ើងទទួលិសាគាល់ិ អំត្តិិ�័�ដែដូលិស់�ាត្តិថាាជាាសានានៃដូមិ�ច់ាស់់លាាស់់ ��ស់់ព័ួករឿគឺ។ �ត្តិង់រឿ�ះ រឿ�ើង
រឿ�វើតាាម ទឡី�ក�ណ៍��ស់់ អំនកដែដូលិជ្យំទាំាស់់�ឹងកាា�អំះអាាង �មាតាាដែដូលិថាា ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� គឺួ�ដែត្តិ 
"ស់�ោ�ុម័តិ្តិ" �ិង�ាា�ត្តិនៃមែ។ �ា��រឿ�ាវិញឹ កាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ទាំាំងអំស់់ �រឿ�មើ�ូវរឿ�ាលិ 
�ំណង មួ�ច់ំ�ួ� (Blanding, 2018; Hanson, 2019; Plaut, 2014, ទំព័័�៨៤២)។

�នាាា�់ ព័�ទឡី�ក�ណ៍ដែដូលិ �ល់ិថាា កាា�ងាា� ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� ជាា រឿ�ឿង �រឿយ៉ាាបាា�ដូ៏ស់ំខាា�់ រឿ�ើង ងាាក
រឿ�ា រឿមើលិ ទស់ស�ៈ ដែដូលិ�លិ់ថាា រឿស់�ីភាាព័ នៃ���ព័័�ធ �សព័វ�ា��ិង ឯករាាជ្យយ ភាាព័គឺឺ ជាា រឿស់ច់កិ� �បាាថានា 
(ស់ូម រឿមើលិ Bennett, 2015b)៖ រឿត្តិើ រឿ�ើង កំព័ុង ដែត្តិ រឿ�វើ កាា� អំវ� ឱ្យយ  �បាាកដូ? លិកខណៈ នៃ�រឿស់ច់កិ�
�បាាថានានៃ�រឿ�ាលិគំឺ�ិត្តិទាំាំងរឿ�ះ ត្តិ�មូវឱ្យយរឿ�ើងព័ិចាា�ណាាព័��ំណង�បាាថានា កិ�ស់ងឹឹម �ិងកាា��ំព័ឹងទុក
��ស់់ជ្យ�ដែដូលិរឿ�វើកាា� �ិងត្តិស់ូូ���ុទធ រឿ�ាច់ំណុច់ស់ន�លិនៃ� ទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ ដូូច់រឿ�ះ កាា�
សាិា�់គឺឺជាាជំ្យហាា�ដូំ�ូងរឿឆ្នាំពាះរឿ�ា�ករឿ�ាលិរឿ�ារឿ�ះ។ រឿ�ា�ពិ័ចាា�ណាារឿលិើ�ញ្ញាា�ដែដូលិបាា�រឿលិើករឿឡើង
រឿ�ា�អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា� �សាាវ�ជាាវ��ស់់រឿ�ើង រឿ�ើងបាា� រឿស់នើ រឿ�ាលិរឿ�ា ពាាក់កណាាាលិ��ត្តិិ�ត្តិិិកាា�
យ៉ាោាងរឿហាាច់ណាាស់់ច់ំ�ួ�៤៖ ១) កាា�លុិ��ំបាាត្តិ់�លិវិបាាករឿ�ា��ិងា �ិង�ែ�វច់ា�់ស់��ា�់កាា�
រឿបាាះព័ុមព�ា�ទស់ស�ៈ�ិះគឺ�់ឬមិ��លិ់�ស់� ២) កាា�ធាានាាបាា��ូវ�បាាក់កនៃ�ម �ិងលិកខខណូ
�ស់់រឿ�ាកាា�់ដែត្តិ��រឿស់ើ� រឿ�ា��ាា�កាា��ងើ ហាា�ិភ័�ដូលិ់ ស់ិទធិទាំាំងរឿ�ះ រឿ�ារឿព័លិដែដូលិ �ុគឺគលិិក 
ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿបាាះ�ា�ទស់ស�ៈ�ិះគឺ�់ឬ មិ��លិ់�ស់� ៣) ព័�ង�កលិទធភាាព័ទទួលិបាា�
ព័័ត៌្តិ�ា� �ិង ៤) �រឿងើើត្តិឱ្យកាាស់�ដែ�ិម រឿទៀត្តិ រឿដូើម �ី រឿបាាះ�ា�ទស់ស�ៈ�ិះគឺ�់ឬមិ��លិ់�ស់�។

កាា�ជាា�់ពាាក់ព័័�ធមួ�នៃ�លិទធ�លិ�ករឿ�ើញឹទាំាំងរឿ�ះគឺឺជាាទឡី�ក�ណ៍��ស់់រឿ�ើងដែដូលិថាា កាា��រឿងើើត្តិ
រឿ�ាលិ គំឺ�ិត្តិនៃ� "រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" �ិង "ឯករាាជ្យយភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" ទាំាមទាំា�
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ឱ្យយ�ា� កាា�គិឺត្តិព័ិចាា�ណាា ឱ្យយបាា��ាត្តិ់ច់ត់្តិអំំព័�អំវ�ដែដូលិកាា�ងាា���ព័័�ធ�សព័វ�ា�ពាាក់ព័័�ធ�ិង�ញ្ញាា�
��ឈមរឿ�សងៗដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជ្យួ�។ �ញ្ញាា���ឈមដែដូលិ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយជួ្យ� រឿលិើស់ព័�រឿ��ាះថានាក់រាាងកាា� វាាក៏�ួម�ញ្ញាិ�លិ�ងដែដូ��ូវកាា�វាា���ហាា�តាាម��ព័័�ធ
ឌ័�ជ្យ��លិ ភាាព័មិ�ច់ាស់់លាាស់់ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� កាា��ត្តិួត្តិព័ិ�ិត្តិយ កាា�រឿបាាះ�ា� �ិងកងវះ លិទធភាាព័
ទទួលិបាា�ព័័ត្តិ៌�ា�ដែដូលិ�តូ្តិវបាា�កំណត្តិ់រឿ�ា�កតាិានាានាារឿ��ា ព័���ឋាភិបាាលិ អំ�ិភាាព័។ រឿលិើស់ព័�រឿ�ះ 
រឿ�ើង�ត្តិូវដែត្តិគិឺត្តិគឺូ�អំំព័���ិ�ទ�រឿយ៉ាាបាា�-ស់ងគម �ិងវ�ី�ម៌ ដែដូលិ�ញ្ញាា�ទាំាំងរឿ�ះរឿកើត្តិរឿឡើង។ 
ឈុត្តិឆ្នាំាក នៃ� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ស់ា�គឺសាាាញឹ�ិង�រឿញឹោ�នៃញឹោ។ កាា��រឿងើើត្តិរឿ�ាលិគឺំ�ិត្តិ
ស់��ា�់ រឿស់�ីភាាព័�ិង ឯករាាជ្យយភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា���ក�ស់�ិ�ិ�ម  �ឹងត្តិ�មង់ទិស់ រឿ�ើងឱ្យយ 
ដែស់វង�ក�ុទធសាា�សិ់ដែដូលិ�ា���ិ�ទដែត្តិមួ�គឺត្តិ់ច់ំរឿពាាះកាាលិៈរឿទស់ៈ �ិង�ញ្ញាា���ឈម ដែដូលិ
�ុគឺគលិិក ដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ាកន�ងត្តិំ��់ជ្យួ�។
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↘ ២. 
តើ�យើ�ងត្រូេ�វិបនិតទៅណា

ទៀៀតពីីត្រូេង់នេះេះ?

កាា�ស់ិការឿ�ះ�ួម�ា�កតាិា �ួ�យ៉ាោាង។ កតាិា  ទ�មួ� វាា�ងាាាញឹថាា�ញ្ញាា���ឈមដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ឯករាាជ្យយរឿ�ាអាាសុ់�អាារឿគឺន�៍ជ្យួ� �ា�រឿ��ា  ព័�កាា�គំឺរាាមកំដែ�ងរឿ�ា��ិងា �ិង
�លិវិបាាក �ែ�វច់ា�់។ កតាិាទ�ព័�� កន�ងកាា�រឿ�វើដូូរឿច់នះ វាា�ងាាាញឹថាា�ញ្ញាា���ឈម��ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក 
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿកើត្តិរឿឡើងមិ��តឹ្តិមដែត្តិមកព័��ដូឋ�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិក៏មកព័�ស់ងគមដែដូលិព័ួករឿគឺកំព័ុង
�ស់់រឿ�ាដែដូ�។ ទំនាាក់ទំ�ង�វាាង��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ដូឋ �ិងសាាធាា�ណជ្យ�កាា�់ដែត្តិ ស់ា��គឺសាាាញឹ 
រឿ�ា�សាា� កាា�វិវត្តិិ នៃ��រឿច់ិកវិទោ ទំនាាក់ទំ�ង �ិងកាា���ិរឿកើត្តិ�ា�កាា��ីករាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យំងឺកូវីដូ-
១៩។ កតាិា ទ��� តាាម��ៈកាា��ញ្ញាា�ក់ ព័�តួ្តិនាាទ� នៃ�ឧ�ស់គឺគ ដែ�នក�ិ�ញ្ញាាវត្តិិ� កងវះលិទធភាាព័ទទួលិបាា�
ព័័ត៌្តិ�ា� �ិង�ស់ទាំា�់រឿ�សងៗ នៃ�កាា��តួ្តិត្តិពិ័�ិត្តិយ កាា�រឿបាាះ�ា� ដែដូលិរឿកើត្តិរឿច់ញឹព័�អំ�ិ�កមា�វាាងត្តិួ
អំងគរឿ�សងៗរឿ�ាកន�ងទិដូឋភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា� គឺឺរឿ�ើង�ា� រឿ�ាលិ�ំណងព័�ង�កកាា��លិ់ដូឹង�ួមនៃ� 
"រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" �ិង "ឯករាាជ្យយភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�" រឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍។

កតាិាទ��ួ� រឿ�ើង�សាា� �ំភែឺព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�រឿ�ាកន�ងកាា�ស់ិការឿ�ះ
�បាាថានា�ិង ត្តិស់ូូរឿដូើម �ីរឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ �ា� តាាម��ៈកាា�ងាា���ស់់ពួ័ករឿគឺ។ សាាច់់រឿ�ឿង 

�ូ�ភាាព័៖ Amita Sevellaraja
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ព័័ត៌្តិ�ា� �ិង �ូ�ភាាព័ �តូ្តិវ បាា� រឿ��ើ រឿដូើម �ី ��ឆ្នាំាំងមិ��ត្តិឹមដែត្តិ �ិ��ិយ៉ាា� ដែដូលិ�លិិត្តិ�ិង�ាំ�ទរឿ�ា�
�ដូឋ�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិដែ�មទាំាំង សាាច់់រឿ�ឿងទាំាំងរឿនាាះ ដែដូលិរឿច់ញឹ រឿ�ា�អំនកខាាងរឿ��ា ដែដូលិគឺូ��ូ�ភាាព័
សាាមញ្ញាានៃ�អាាសុ់�អាារឿគឺន�៍�ងដែដូ�។ ដូូច់រឿ�ះ ដែខស�នាាាត្តិ់ �វាាង�ិ�ម�័� �មាតាាស់ើ�ព័� កាា�ងាា���ព័័�ធ
�សព័វ�ា�វិជាាាជ្យ�វៈ�ិងស់កមា�ិ�មអាាច់�ា�ភាាព័មិ�ច់ាស់់។ �ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�
ឯករាាជ្យយរឿ�ាអាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍
ជាារឿ�ឿ�ៗ�ា��័� ថាា ជាារឿ�ឿង�រឿយ៉ាាបាា� រឿ�ើ�រឿ�ើងមិ�គឺួ��ក�សាា�ខុស់អំំព័�ទំនាាក់ទំ�ង�វាាង
ស់កមា�ិ�ម �ិង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ថាា�ា���នារឿនាាះរឿទ។ �ា��រឿ�ាវិញឹ រឿ�ើងគួឺ�ដែត្តិទទួលិសាគាល់ិ 
ទំនាាក់ទំ�ងថាាជាាកាា�រឿស់នើឱ្យយពិ័�ិត្តិយរឿមើលិរឿឡើងវិញឹ�ូវអំត្តិិ�័�នៃ�កាា�ងាា�រឿ�ាកន�ង��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ 
រឿ�ើងរឿស់នើស់ុំរឿ�ាលិ�រឿយ៉ាាបាា� ដែដូលិ�លិ់ថាា លិមា ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ា អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ ជាាកដែ�ែង ត្តិស់ូូ 
��ឆ្នាំាំង ជាាជាាងកដែ�ែង�ា� ស់ិិ�ភាាព័ដែដូលិ�ា��ព័ំដែដូ�ច់ាស់់លាាស់់។

លិទធ�លិនៃ� កាា� សិ់កា រឿ�ះ ជ្យំ�ុញឹ ឱ្យយ �ា� ច់មងលិ់ អំំព័� អំវ� ដែដូលិ រឿ�ើង �ត្តិូវ រឿ�វើ �នាាា�់។ �ញ្ញាា� ��ឈម 
ដែដូលិ រឿ�ើង បាា� �ើល់ិជូ្យ��ដែ�ិម កន�ង �បាា�កាា�ណ៍ រឿ�ះ �ងាាាញឹ ព័� ត្តិ�មូវកាា� ស់��ា�់ កាា� �ាំ�ទ�ិង 
សាាមគឺគ�ភាាព័  �ុគឺគលិិកដែ�នក  ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� ឯករាាជ្យយ�ិង សាិា�័�។ ស់��ា�់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�រឿ�ាអាាសុ់�អាារឿគឺន�៍ �ណាាាញឹកន�ងត្តិំ��់ អំ�ិ�ជាាតិ្តិដែដូលិអាា�ស់័�រឿលិើ កាា�អំ�ុវត្តិិលិែនៃ�ស់មព�ធ
កន�ង�ស់ុក�ិងថានាក់ជាាតិ្តិ ��ដែ�លិជាាអាាច់�ិល់ិកាា��ាំ�ទ ស់�ម�ស់�មួលិកិច់ិស់�កាា� ក៏ដូូច់ជាា
ដែច់ក�ំដែលិក��ធាា��ិងច់ំរឿណះដូឹង�ងដែដូ�។ គឺំ�ិត្តិដូ៏ស់ំខាា�់ មួ�រឿទៀត្តិព័�កាា�សិ់ការឿ�ះអាាច់ជាា
កាា�ជ្យំ�ុញឹព័�ស់កមាជ្យ��ិងសាាធាា�ណជ្យ�ទូរឿ�ាឱ្យយ�ា�កំដែណទ�មង់ ឬលិុ�រឿចាាលិ ច់ា�់ដែដូលិ
អំ�ុញ្ញាា�ត្តិឱ្យយ�ុគឺគលិ�ា�អំំណាាច់ �ិងសាិា�័� នាានាារឿ�ជ្យៀត្តិដែ�ជ្យក កាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ កាា�
�រឿងើើ�កាា��ល់ិដឹូងអំំព័�កាា��ា�ស់ងើត្តិ់ដែដូលិ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�ជ្យួ� �ិងកាា��ាំ�ទព័ួករឿគឺ
ឱ្យយ��ឆ្នាំាំង ឬ�ុញឹ�ចាា��ឹងកាា��ា�ស់ងើត្តិ់រឿនាាះ អាាច់�ឹង�ា���រឿយ៉ាាជ្យ�៍។ ទ�ាឹម�ឹងរឿ�ះ សាិា�័�
��ព័័�ធ�សព័វ�ា� ជាាព័ិរឿស់ស់សាិា�័� ��ក�រឿ�ា�ច់��ភាាព័ �ត្តិូវដែត្តិ ទទួលិ ខុស់ �តូ្តិវ ច់ំរឿពាាះ កាា�ទូទាំាត្តិ់ 
�បាាក់កនៃ�ម �ស់់រឿ�ាស់ម�មយដូល់ិ�ុគឺគលិិក�ិងអំនករឿ�វើកាា� ឯករាាជ្យយ។ ជាាច់ុងរឿ�កាា� ស់��ា�់អំនកដែដូលិ
កំព័ុង �កដូំរឿណាាះ�សាា�កាា�់ដែត្តិ�ា�លិកខណៈមូលិ�ឋា�  ជាាងរឿ�ះ មរឿ�ោបាា�មួ� ដែដូលិអាាច់ រឿ�វើ
រឿ�ាបាា� ដែដូលិ�តូ្តិវបាា�រឿស់នើរឿឡើងរឿ�ា�លិទធ�លិ ��ស់់រឿ�ើង គឺឺកាា�ដូកច់លិក� នៃ��បាាក់ច់ំរឿណញឹ 
រឿច់ញឹព័�កាា�ងាា� ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� រឿ�ើ�ឱ្យយសាាធាា�ណជ្យ�ទូរឿ�ា�ើល់ិមូលិ�ិ�ិដូលិ់  កាា�ងាា���ព័័�ធ
�សព័វ�ា�រឿ�ា�ផ្ទាាាល់ិ។ ��កាា�រឿ�ះ�ឹងរឿ�ាះ�សាា��ញ្ញាា�នៃ�ច់��ភាាព័ រឿ�ើ�ក៏នាាំមក�ូវ�ច់នាាស់មព�ធ
រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិ ដូល់ិ��ព័័�ធ �សព័វ�ា� ឱ្យយ�ស់��នាកាា�់ដែត្តិខាែាំង ជាាមួ��ឹង�លិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍សាាធាា�ណ
ដែដូ�។ �ោុដែ�ិ �រឿច់ិករឿទស់ នាាំ�កគឺំ�ិត្តិ រឿ�ះរឿ�ា ជាាកាា�ព័ិត្តិ គឺឺ�ួស់ព័�វិសាាលិភាាព័នៃ�កាា��សាាវ�ជាាវរឿ�ះ។ 
ជាាច់ុងរឿ�កាា� វាាជាាកាា�ណ៍សំ់ខាា�់ដែដូលិ�ត្តិូវកត្តិ់ស់�គាល់ិថាាលិទធ�លិដែដូលិរឿ�ើង�ករឿ�ើញឹគឺឺជាា
លិទធ�លិ �ឋិម។ រឿ�ើងរឿ�ាដែត្តិ�ត្តិូវកាា�កាា��សាាវ�ជាាវ�ដែ�ិមរឿទៀត្តិដែដូលិ�កច់ិត្តិិទុក�ាក់កាា�់ដែត្តិលិមែិត្តិ 
រឿលិើភាាព័ខុស់ដែ�ែក�នា �វាាង�ទព័ិរឿសាា���ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា�កន�ងកាា��ុក�កទិដូឋភាាព័
��ព័័�ធ�សព័វ�ា�អាាស់ុ�អាារឿគឺន�៍ �ិងក�ែាំង �ច់នាាស់មព�ធដែដូលិកំណត្តិ់រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ 
ដែ�នកព័ណ៌នាាស់រឿងខ�អំំព័�អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណរឿ�ាកន�ងដែ�នកមួ�មុ�នៃ��បាា�កាា�ណ៍រឿ�ះ�ងាាាញឹថាា រឿ�ើង



93

សេេចក្ដីី�សន្និ ិ�ដ្ឋា ា េន្និ៖ តើើយើើងត្រូេ � វបន្និ តទៅណាទៀៀតពី�ត្រូេង់នេះ េ�?

ព័ិត្តិជាា �ឹង ទទួលិបាា�អំត្តិិ��រឿយ៉ាាជ្យ�៍ព័�កាា�សិ់ការឿ�ច់ើ� រឿទៀត្តិអំំព័�សាា�ៈស់ំខាា�់នៃ�អំត្តិិស់ញ្ញាា�ណកន�ង
កាា� កំណត្តិ់ �ទព័ិរឿសាា� �ិងខែឹមសាា���ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ�សព័វ�ា� �ព័មទាំាំង�ាត្តិិកាា��ស់់ 
សាាធាា�ណជ្យ� �ងដែដូ�។ រឿ�ើងមិ��តឹ្តិមដែត្តិ ដឹូង ព័��រឿ�ៀ�ដែដូលិ�ទព័ិរឿសាា���ស់់�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�អាាច់�ា� ភាាព័ខុស់ ដែ�ែក �នា�ោុរឿណាះាះរឿទ �ោុដែ�ិក៏ជ្យួ�ស់�មួលិដូលិ់កិច់ិខិត្តិខំ��ឹងដែ��ង��ស់់
រឿ�ើងកន�ងកាា��ាំ�ទ�ុគឺគលិិកដែ�នក ��ព័័�ធ �សព័វ�ា��ងដែដូ� តាាម��ៈកាា��សាាវ�ជាាវរឿលិើរឿស់�ីភាាព័ ��ព័័�ធ
�សព័វ�ា�ទាំាក់ទង �ឹងត្តិួនាាទ�ជ្យ�ជាាត្តិិ ជាាត្តិិសាាស់�៍ �ិងរឿ��ឌ័័� រឿដូើ�ត្តិួកន�ងកាា�កំណត្តិ់ដូំរឿណើ�កាា�
�លិិត្តិ��ព័័�ធ�សព័វ�ា��ិង�ាត្តិិកាា។ គឺរឿ��ាង �សាាវ�ជាាវ ទាំាំងរឿ�ះអាាច់�ា�ទ�មង់រឿ�ច់ើ�ដូូច់ជាា
ក�ណ�សិ់កាខានាត្តិត្តិូច់ឬកាា�ស់ាង់មត្តិិខានាត្តិ�ំ ដូរាា�ណាា រឿ�ើងដឹូងព័� �លិ�ោះពាាលិ់��ស់់វាា �ិង�រឿ�ៀ� 
ដែដូលិវាាអាាច់រឿលិើកទឹកច់ិត្តិិ រឿ�ើង ឱ្យយសិាា�់កាា�់ដែត្តិជ្យិត្តិស់និទធ ជាាមួ��ឹង �ុគឺគលិិក ដែ�នក��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។ 
រឿ�ើង�ា��ំណងរឿ�វើឱ្យយ កាា�សិ់កា រឿ�ះកាែា� ជាាក�ណ�ដូំ�ូង រឿ�ាកន�ង រឿស់ូ�ី��ិ�នាាា�់�នាដ៏ូដែវងមួ� រឿដូើម �ី 
ដែស់វង�កកាា��សាា� �ំភែឺ �ដែ�ិម�ូវ�ញ្ញាា�នៃ�រឿស់�ីភាាព័��ព័័�ធ�សព័វ�ា�។
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ប្រើព័លប្រើវិលាាប្រ�មិូលទ្ធិនិានិ័យ

ប្រើលខ្លួ ប្រព័ឹត្តតិកាារណ៍ អាកចូូលរួមិ កាាល�រិប្រើចូេទ្ធ កំណត្ត់ចូំណាាំ

១. FGD 1 ៣ នៃ�ងទ�៦ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា�ឯករាាជ្យយ

២. FGD 2 ៧ នៃ�ងទ�៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ វិច់ិ�ត្តិក�រឿ�វើកាា�ឯករាាជ្យយ

៣. FGD 3 ៣ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា�ឯករាាជ្យយ

៤. �ទស់�ាាស់ទ�១ ១ នៃ�ងទ�១៣ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

៥. �ទស់�ាាស់ទ�២ ១ នៃ�ងទ�១៤ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

៦. �ទស់�ាាស់ទ�៣ ២ នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

៧. �ទស់�ាាស់ទ�៤ ២ នៃ�ងទ�១៥ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

៨. �ទស់�ាាស់ទ�៥ ១ នៃ�ងទ�១៦ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

៩. �ទស់�ាាស់ទ�៦ ២ នៃ�ងទ�១៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១០. FGD 4 ៤ នៃ�ងទ�២៧ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា�ឯករាាជ្យយ

១១. �ទស់�ាាស់ទ�៧ ២ នៃ�ងទ�២៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១២. �ទស់�ាាស់ទ�៨ ១ នៃ�ងទ�២៨ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១៣. �ទស់�ាាស់ទ�៩ ២ នៃ�ងទ�២៩ ដែខកកើ�ា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១៤. �ទស់�ាាស់ទ�១០ ១ នៃ�ងទ�៣ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

1១១៥. �ទស់�ាាស់ទ�១១ ១ នៃ�ងទ�១៨ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១៦. �ទស់�ាាស់ទ�១២ ១ នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១៧. �ទស់�ាាស់ទ�១៣ ១ នៃ�ងទ�១៩ ដែខស់�ហាា ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១៨. �ទស់�ាាស់ទ� ១៤ ១ នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

១៩. �ទស់�ាាស់ទ�១៥ ១ នៃ�ងទ�៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�

២០. �ទស់�ាាស់ទ�១៦ ១ នៃ�ងទ�៩ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�

២១. �ទស់�ាាស់ទ�១៧ ២ នៃ�ងទ�១៥ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

២២. �ទស់�ាាស់ទ�១៨ ១ នៃ�ងទ�១៥ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�

២៣. �ទស់�ាាស់ទ�១៩ ១ នៃ�ងទ�១៦ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�

២៤. �ទស់�ាាស់ទ�២០ ១ នៃ�ងទ�២៨ ដែខកញ្ញាា� ឆ្នាំនាំ២០២១ សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

២៥. �ទស់�ាាស់ទ�២១ ១ នៃ�ងទ�៦ ដែខត្តិុលាា ឆ្នាំនាំ២០២១ អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�

២៦. កាា��បាា�ស័់�ទាំាក់ទង
ជាា��ិ�នាាា�់ (រឿ�វើមិងរឿទៀត្តិ) នៃ�ងទ�២៨ ដែខត្តិុលាា -

នៃ�ងទ�៥ ដែខវិច់ិិកាា ឆ្នាំនាំ២០២១
អំនកសាា�ព័័ត៌្តិ�ា�រឿ�វើកាា�ឯករាាជ្យយ �ិង
សាិា�័���ព័័�ធ�សព័វ�ា�

សរុ� ៤៤
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សំណួរសមាាាសនិ៍

ច់ំណាាំ៖ ស់ំណួ�ខាាងរឿ�កាាមគឺឺជាាស់ំណួ�ស់ិង់�ា�។ កន�ងកំលិុងរឿព័លិនៃ�កាា�ព័ិភាាកា �ិងកិច់ិស់�ាាស់ជាា�កុមរឿផ្ទាើាត្តិ
រឿលិើ��ធាា��ទជាាក់លាាក់ រឿ�ើងបាា�ដែកស់�មួលិពាាកយរឿព័ច់�៍នៃ�ស់ំណួ���មួ�ៗឱ្យយ�ស់�តាាមវិជាាាជ្យ�វៈព័ិត្តិ�បាាកដូ
��ស់់អំនកច់ូលិ�ួមកន�ងកាា��សាាវ�ជាាវ �ិងច់ំរឿណះដូឹងព័�មុ���ស់់រឿ�ើងអំំព័�ព័ួករឿគឺ (ឧ. ជ្យំនាាញឹ��ស់់ព័ួករឿគឺ�ិង
សាាវតាា�ជាារឿដូើម)។ រឿព័លិខែះរឿ�ើង�ិ��លិំ�ា�់ស់ំណួ� អាា�ស់័�រឿលិើលិំ�ូនៃ�កាា�ស់�ានាា។ ជាារឿ�ឿ�ៗ រឿ�ើង
ក៏បាា�ស់ួ�ស់ំណួ�រឿដូញឹ��ិដែដូលិ��ដែ�លិជាាមិ��ត្តិូវបាា�កត្តិ់�តាារឿ�ាកន�ង�ញ្ញាា�ខាាងរឿ�កាាមរឿទ។

ប្រើលខ្លួ សំណួរ

១. ម�ុរឿព័លិរឿ�ើងចាា�រ់ឿ�ិើម រឿ�ើងច់ងដ់ូងឹ�ដែ�ិម��ិចិ់អំពំ័�អំនក ជាាពិ័រឿស់ស់កាា�ងាា���ស់អ់ំនករឿ�ាកន�ងវិស់�័��ព័�័ធ
�សព័វ�ា�។ រឿត្តិើអំនកអាាច់�បាា�ឱ់្យយរឿ�ើងដឹូងថាារឿត្តិើអំនកបាា�រឿ�វើកាា�កន�ង��ព័�័ធ�សព័វ�ា���ៈរឿព័លិ�ោនុាាា� រឿត្តិើ
��រឿទស់ណាា �ិង�ញ្ញាា�អំវ�ខែះដែដូលិអំនកដែត្តិងដែត្តិរាា�កាា�ណ៍ រឿ�ើ�អំនកបាា�រឿ�វើកាា�ជាាមួ�សាាិ�័�ណាាខែះដែដូ�?

២. រឿត្តិើអំវ�ជាា�ញ្ញាា���ឈមដែដូលិអំនកបាា�ជ្យ�ួកន�ងកលំិងុរឿព័លិ�រំឿព័ញឹកាា�ងាា���ស់អ់ំនកកន�ង��ព័�័ធ�សព័វ�ា�?

ក. រឿត្តិើ�ញ្ញាា���ឈមទាំាំងរឿ�ះទាំាកទ់ង�ងឹកាា�រាា�កាា�ណ៍ព័ត៌័្តិ�ា�ជាាក់លាាកណ់ាាម�ួដែដូ�ឬរឿទ? រឿត្តិើ
��រឿទស់��ស់អ់ំនក�ា��ញ្ញាា��រឿស់ើ�អំវ�ខែះ?

ខ. រឿត្តិើអំនកបាា�ជ្យ�ួ�ញ្ញាា���ឈមកន�ងកាា�ទទួលិបាា�ព័ត័្តិ�៌ា�ដែដូ�ឬរឿទ?

គឺ. រឿត្តិើអំនកបាា��ែងកាាត្តិក់ាា�វាា���ហាា�តាាមឌ័�ជ្យ��លិដែដូ�ឬរឿទ?

�. រឿត្តិើកាា��កីរាាលិ�ាលិនៃ�ជ្យងំបឺាា�រឿ�វើឱ្យយ�ា�កាា�លំិបាាកកន�ងកាា�រឿ�វើកាា�កន�ង��ព័�័ធ�សព័វ�ា�ដែដូ�ឬរឿទ?

៣. រឿត្តិើអំនកបាា��ករឿមើលិ�ញ្ញាា���ឈមទាំាំងរឿ�ះរឿ�ា��រឿ�ៀ�ណាា?

៤. រឿត្តិើអំនកធាែា�់�ា�អាា�មាណថ៍ាាអំនក�ត្តិវូហាាម�បាាមមិ�ឱ្យយរាា�កាា�ណ៍�ញ្ញាា�ម�ួច់�ំ�ួឬ���ិក�មតិ្តិនៃ��រឿ�ៀ�
ដែដូលិអំនកស់�រឿស់�/គឺ�ូដែដូ�ឬរឿទ?

៥. រឿត្តិើសាាធាា�ណជ្យ�ទរូឿ�ា�ា���តិ្តិកមាយ៉ាោាងណាាច់រំឿពាាះកាា�ងាា���ស់អ់ំនក?

រឿត្តិើស់កមា��ិមរឿដូើម �ីរឿស់�ភីាាព័��ព័�័ធ�សព័វ�ា��ា�លិកខណៈដូចូ់រឿមចិ់កន�ង��រឿទស់��ស់អ់ំនក?

៦. អំត្តិរ់ឿទាំាស់ រឿត្តិើអំនកអាាច់�បាា�រ់ឿ�ើងបាា�រឿទអំពំ័�មលូិ��ិ/ិ�បាាក់ដែខដែដូលិអំនកទទលួិបាា�ស់��ា�់កាា�ងាា���ព័�័ធ
�សព័វ�ា���ស់អ់ំនក?

រឿត្តិើវាា�ា�កាា�លំិបាាកកន�ងកាា�ស់�រឿស់�/�ល់ិិមលូិ��ិដិែដូ�ឬរឿទ?

៧. �ច់ិ��ី�នរឿ�ះ រឿត្តិើអំនកជាាដែ�នកនៃ��ណាាាញឹសាាមគឺគ�ភាាព័��ព័�័ធ�សព័វ�ា�ណាាម�ួដែដូ�ឬរឿទ?

រឿត្តិើ��ធាា�អំវ�ខែះដែដូលិអំនកគឺតិ្តិថាា�ា���រឿយ៉ាាជ្យ�ស៍់��ា�អ់ំនកកន�ងនាាមជាា�គុឺគលិិកដែ�នក��ព័�័ធ�សព័វ�ា�?

៨. រឿត្តិើរឿស់�ភីាាព័��ព័�័ធ�សព័វ�ា��ា���័យ៉ាោាងណាាច់រំឿពាាះអំនក?
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↘

"�ុ�ឆ្នាំ�កប្រ�ព័នឹធផ្សសពវផ្សាយ៍
នៅ��អា�សុ�អា�នៅ�ាយ៍៍សុ��សុ្គា�ញ
នឹិងរនៅញារនៃញា។ក្លា�រ�នៅងើើ�

នៅគ្នា�លិ��និឹ�សប្រមា��់នៅសរីភា�ព
នឹិងឯករា�ជយភា�ពប្រ�ព័នឹធ

ផ្សសពវផ្សាយ៍ប្រ�ក�នៅ��យ៍សនឹី
នឹិយ៍មនឹឹង�ប្រមង់�ិសនៅយ៍ើង

ឱ្យយប្លែសវងរកយ៍ុ�ធស្គា�ប្រសីប្លែដូលិ
មា�នឹ�រិ��ប្លែ�មួយ៍��់ច�នៅពា�ះ
ក្លា�លិៈនៅ�សៈនឹិង�ញ្ហាា�ប្រ��ម

ប្លែដូលិ�ុ�គលិិកប្លែផ្សាកប្រ�ព័នឹធ
ផ្សសពវផ្សាយ៍នៅ��កា�ង���នឹ់ជួ�។"
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