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ការទទួួលស្គាា�ល់់
សាាច់់រឿ�ឿងនាានាាគឺឺជាាបេះ�ះដូូងនៃ�កាារងាាររបស់់យើ�ើង។ យើ�ើងបាានចាាប់់ផ្ដើ��ើមគម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�ប់់បុុគ្គគលិិក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយដែ�លចុះះ�ធ្វើ�ើ�កាារផ្ទាា�ល់់ កំំពុុងប្រ�ឈមមុុខនឹឹងទម្ងងន់់នៃ�អំំពើ�ើអយុុត្តិ�ធម៌
ិ ៌។ តាាមរយៈៈកាារសន្ទទនាា
ជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង យើ�ើងយល់់ពីីតម្រូ�ូវកាារនៃ�កាាររួួមសាាមគ្គីី�ជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លកំំពុុងតែ�តស៊ូូ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍កាាន់់តែ�មាានសេ�រីីភាាព។ យើ�ើងគ្រា�ាន់់តែ�សង្ឃឹឹ�មថាាគម្រោ��ោង
នេះ�ះនឹឹងផ្ដដល់់យុុត្តិ�ធម៌
ិ ៌ទៅ�ៅដល់់កាារងាាររបស់់ពួួកគេ�។
យើ�ើងសូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់អ្ននកចូូលរួួមនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវទាំំ�ងអស់់ ដែ�លបាានចំំណាាយពេ�លវេេលាា ដើ�ើម្បីី�
ចែ�ករំំលែ�កដល់់ពួួកយើ�ើង តាាមរយៈៈភាាសាានិិងនៅ�ៅល្វែ�ែងម៉ោ�ោ�ងផ្សេ�េងៗគ្នាា� បើ�ើទោះ�ះ�បីីពួួកគេ�មាានកាាលវិិភាាគមមាាញឹឹក
ក៏៏ដោ�ោយ។ យើ�ើងមាានកិិត្តិ�យសក្នុុ
ិ
�ងកាារទទួួលបាានកាារចែ�ករំំលែ�ករបស់់ពួួកគេ�អំំពីីកាារតស៊ូូ�និិងសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មរបស់់ពួួកគេ�
ដើ�ើម្បីី�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងប្រ�ហែ�លជាាមិិនអាាចចាាប់់យកទិិដ្ឋឋភាាព
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�បទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះគឺឺជាាកាារប៉ុុ�នប៉៉ងដំំបូូងដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយរឿ�ឿងរ៉ាា�វ
សំំខាាន់់ៗនិិងទស្សសនៈៈរបស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។
យើ�ើងក៏៏សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ជាាងគំំនូូរប្រ�កបដោ�ោយទេ�ពកោ�ោសល្យយគឺឺ Amita Sevellaraja, Marvinne de
Guzman, Nadhir Nor, Astro Ruby និិង Pssyppl ដែ�លបាានបំំប្លែ�ែងពាាក្យយសម្តីី�របស់់យើ�ើងទៅ�ៅជាារូូបភាាព
សមរម្យយគួួរឱ្យយចាាប់់ចិិត្តត។ សេ�ចក្តីី�កោ�ោតសរសើ�ើរដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់របស់់យើ�ើងមាានចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�ដែ�លបាានផ្ដដល់់ភាាពរស់់រវើើ�ក
ទៅ�ៅដល់់របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះដោ�ោយរូូបគំំនូូរគួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់់របស់់ពួួកគេ�។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត យើ�ើងសូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់សហសេ�វិិករបស់់យើ�ើងនៅ�ៅ New Naratif។ របាាយកាារណ៍៍
នេះ�ះមិិនអាាចមាានទៅ�ៅបាានដោ�ោយគ្មាា�នកាារគាំំ�ទ្រ�យ៉ាា�ងពេ�ញទំំហឹឹងរបស់់ពួួកគេ�គ្រ�ប់់ដំំណើ�ើរកាារនោះ�ះ�ទេ�។ ជូូនចំំពោះ�ះ�
Thum Ping Tjin ជាាអ្ននកដែ�លតែ�ងតែ�មាានវត្តតមាានពេ�លយើ�ើងត្រូ�ូវកាារដំំបូូន្មាា�ននិិងសម្រា�ាប់់មតិិយោ�ោបល់់និិង
កាារជំំរុុញទឹឹកចិិត្តតជាាច្រើ�ើ�នរបស់់លោ�ោកនៅ�ៅគម្រោ��ោងទាំំ�ងមូូល។ សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ�Jacob Goldberg ជាាអ្ននកបាាន
ជួួយឱ្យយរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះសម្រេ�េចទៅ�ៅបាានដោ�ោយសាារតែ�កាារកែ�សម្រួ�ួលយ៉ាា�ងហ្មមត់់ចត់់និិងយ៉ាា�ងផ្ចិិ�តផ្ចចង់់របស់់លោ�ោក។
សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ� Charis Loke និិង Ellena Ekarahendy ដែ�លមាានទស្សសនវិិស័័យសម្រា�ាប់់ទិិសដៅ�ៅនៃ�
កាាររចនាានិិងសិិល្បៈៈ� បាាននាំំ�ឱ្យយមាានរបាាយកាារណ៍៍ដ៏៏គួួរឱ្យយជក់់ចិិត្តតមួួយនេះ�ះ។ សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ� Yap Yi Peng
និិង Deborah Augustin ជាាអ្ននកដែ�លបាានរៀ�ៀបចំំយុុទ្ធធនាាកាារដើ�ើម្បីី�ចែ�កចាាយរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះប្រ�កបដោ�ោយ
ជោ�ោគជ័័យទៅ�ៅដល់់អេ�ក្រ�ង់់របស់់អ្ននក។ សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ� Sarah Hana, Kelly Annisa, Matt Surrusco
និិង Sanjay Gathia ដែ�លបាានផ្ដដល់់កិិច្ចចសន្ទទនាាដ៏៏សប្បាាយរីីករាាយនិិងជាាទីីសោ�ោមនស្សស។ សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ�
អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លបាានស្ដាា�ប់់គំំនិិតដើ�ើមរបស់់យើ�ើងប្រ�កបដោ�ោយសេ�ចក្តីី�អត់់ធ្មមត់់និិងកាារធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាពជាាច្រើ�ើ�នលើ�ើក
ច្រើ��ើនសាា។ របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះមិិនអាាចលេ�ចចេ�ញរូូបរាាងបាានទេ�ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ខាាងលើ�ើនេះ�ះ។ សូូម
អរគុុណ។
សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះ�សមាាជិិក New Naratif ដែ�លបាានគាំំ�ទ្រ�យើ�ើងអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��មកនេះ�ះ ជាាអ្ននកដែ�ល
បាានរួួបរួួមសាាមគ្គីី�ជាាមួួយនឹឹងយើ�ើង ពេ�លយើ�ើងស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារវាាយប្រ�ហាារ ហើ�ើយលោ�ោកអ្ននកគឺឺជាាមូូលហេ�តុុនាំំ�ឱ្យយយើ�ើង
អាាចបន្តតធ្វើ�ើ�កាារងាារនេះ�ះបាាន—យើ�ើងខ្ញុំំ��ពិិតជាាជំំពាាក់់គុុណអស់់លោ�ោកអ្ននកមែ�ន។
Fadhilah,
Samira
និិង Sahnaz

ជាាចុុងក្រោ��ោយ យើ�ើងសូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណសម្រា�ាប់់កាារអាានរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ។ យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាាកាាររួួមចំំណែ�ក
របស់់យើ�ើងអាាចជំំរុុញឱ្យយមាានកាារសន្ទទនាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងអាាចគាំំ�ទ្រ�គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយរីីកចម្រើ�ើ�នលូូតលាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍របស់់យើ�ើង។
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បុុព្វវកថា
លក្ខខណៈៈជាាចម្បបងនិិងសោ�ោកនាាដកម្មមនៃ�កាារសិិក្សាាអំំពីីតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍គឺឺនៅ�ៅត្រ�ង់់ថាា ត្រូ�ូវបាានគេ�សម្គាា�ល់់ដោ�ោយ
របៀ�ៀបវាារៈៈដែ�លពោ�ោរពេ�ញទៅ�ៅដោ�ោយគោ�ោលបំំណងនិិងអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ឥស្សសរជននៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់និិង
សកលលោ�ោក។ ពីីមហាាអំំណាាចអាាណាានិិគមចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស បាារាំំ�ង និិងហូូឡង់់មុុនពេ�លសង្គ្រា�ា�មលោ�ោកលើ�ើក
ទីីពីីរ រហូូតដល់់ចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍របស់់សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ជប៉ុុ�ន និិងអូូស្ត្រា�ា�លីី បន្ទាា�ប់់ពីីសម័័យ
សង្គ្រា�ា�មរហូូតដល់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលជាាតិិរបស់់អាាស៊ាា�នចាាប់់តាំំ�ងពីីទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៧០មក លក្ខខណៈៈកំំណត់់សិិក្សាាអំំពីី
តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍នៅ�ៅត្រ�ង់់ថាា វាាតែ�ងតែ�ភ្ជាា�ប់់អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ឥស្សសរជន ដូូចជាារដ្ឋាា�ភិិបាាល ឧស្សាាហកម្មម
យោ�ោធាា និិងពាាណិិជ្ជជកម្មម ដែ�លជាាអ្ននកផ្ដដល់់មូូលនិិធិិទៅ�ៅដល់់វិិស័័យនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញរបៀ�ៀបវាារៈ�និិងកាារផ្សសព្វវផ្សាាយពីី
គុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ពួួកគេ�ឱ្យយទៅ�ៅមុុខ។
សេ�ចក្តីី�នេះ�ះជាាកាារពិិតក្នុុ�ងកម្រិ�ិតជាាក់់លាាក់់មួួយសម្រា�ាប់់កាារសិិក្សាាជាាទូូទៅ�ៅ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា លក្ខខណៈៈដ៏៏សំំខាាន់់
មួួយនៃ�កាារសិិក្សាាអប់់រំំបែ�បលោ�ោកខាាងលិិចដែ�លបាានរំំលងកាារសិិក្សាានៅ�ៅតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ គឺឺតួួនាាទីីនៃ�អ្ននកបង្កើ�ើ�ត
ចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លនិិយាាយអំំពីីកាារពិិតទៅ�ៅដល់់រដ្ឋឋអំំណាាច ជាាពិិសេ�សទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណតម្លៃ�ៃដើ�ើម
របស់់តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ដែ�លជាាតំំណាាងនៃ�សេ�ចក្តីី�ពិិតនៃ�ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជនអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍មួួយភាាគធំំ។
កាារគាាបសង្កកត់់ដ៏៏ព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃមាានន័័យថាា តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍-ប្រ�ហែ�លលើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន-ខ្វះះ�សមភាាព
នៃ�ប្រ�ពៃ�ណីីរអប់់រំំ ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយកាារសិិក្សាាបង្កើ�ើ�តបញ្ញញវន្តតលំំដាាប់់កំំពូូល ដោ�ោយផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវយ៉ាា�ង
ល្អិិ�តល្អអន់់និិងកាារជជែ�កវែែកញែ�ករកហេ�តុុផល ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយឃើ�ើញមាានអន្តតរាាគមន៍៍យ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារតស៊ូូ�
មតិិជាាសាាធាារណៈៈដ៏៏ចម្រូ�ូងចម្រា�ាសនិិងនិិយាាយកាារពិិតទៅ�ៅដល់់រដ្ឋឋអំំណាាច។
ដោ�ោយមាានហេ�តុុនេះ�ះនៅ�ៅក្នុុ�ងចិិត្តតទើ�ើបខ្ញុំំ�បាានបង្កើ�ើ�តឱ្យយមាាន New Naratif នៅ�ៅខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៧។ New
Naratif មាានគោ�ោលបំំណងស្រា�ាវជ្រា�ាវដូូចនេះ�ះទៅ�ៅលើ�ើបញ្ហាា�សំំខាាន់់ៗរបស់់ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍
ដោ�ោយគោ�ោលបំំណងនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាារស្រា�ាវជ្រា�ានេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�អំំណាាចដល់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍ដើ�ើម្បីី�ចាាត់់វិិធាានកាារជាារួួមក្នុុ�ងកាារលើ�ើកកម្ពពស់់សង្គគមរបស់់ពួួកគេ�។ របៀ�ៀបវាារៈ�របស់់យើ�ើងគឺឺកាារពង្រឹ�ឹងលទ្ធិិ�
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អង្គគកាារអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�ន (RSF) បាានកត់់ត្រា�ាថាា យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
៧៦នាាក់់បាានជាាប់់ពន្ធធធនាាគាារ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានសម្លាា�ប់់ក្នុុ�ងតំំបន់់នាាឆ្នាំំ��នេះ�ះ ហើ�ើយសន្ទទស្សសន៍៍
សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយលើ�ើពិិភពលោ�ោក (World Press Freedom Index) របស់់
ពួួកគេ�ផ្តតល់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ដល់់ប្រ�ទេ�សចំំនួួន១០ ពីីប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ចំំនួួន១១ ថាា
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ទេ�សអន់់ខ្លាំំ��ងទាំំ�ង ១០០ ដោ�ោយមាានប្រ�ទេ�សព្រុ�ុយណេ� ឡាាវ សិិង្ហហបុុរីី និិង
វៀ�ៀតណាាម ស្ថិិ�តក្រោ��ោមប្រ�ទេ�សទាំំ�ង១៥០នៃ�ប្រ�ទេ�សទាំំ�ង១៨០ ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សតែ�មួួយគត់់
គឺឺប្រ�ទេ�សទីីម័័រខាាងកើ�ើត ជាាប់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ខ្ពពស់់ជាាង លេ�ខ១០០។ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សន្ទទស្សសន៍៍ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំ
ទាំំ�ងនេះ�ះត្រឹ�ឹមតែ�បង្ហាា�ញដល់់យើ�ើងឱ្យយឃើ�ើញមួួយភាាគនៃ�កាារលំំបាាកផ្នែ�ែកសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដោ�ោយបាានបិិទបាំំ�ងភាាពចម្រុះ�ះ�នៃ�តំំបន់់ ព្រ�មទាំំ�ងភាាពសម្បូូ�របែ�បនៃ�
សកម្មមភាាពរបស់់បុុគ្គគលិិកនិិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាារព័័ត៌៌មាាន។ ដូូចគ្នាា�នឹឹងភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�របស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅ
អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ដែ�រ បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្សេ�េងគ្នាា�ក៏៏ជួួបបញ្ហាា�ខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ផងដែ�រ។ បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក្លាា�យជាាគោ�ោលដៅ�ៅវាាយប្រ�ហាាររបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ជាាប្រ
 �ចាំំ� ដែ�លបាាន
បណ្តាា�លឱ្យយយើ�ើងត្រូ�ូវឈ្វេ�េងយល់់បញ្ហាា�ប្រ�ឈមផ្សេ�េងៗរបស់់ពួួកគេ�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។
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របស់់អង្គភា
គ ាពដែ�លគាំំ�ទ្រ�ដល់់សេ�រីភា
ី ាពប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
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់ ម
ុ ហ៊ុុ�នផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�ល
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ិ ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយចំំនួន
ួ ៤៤នាាក់់ ហើ�ើយបាាន
សាាកសួួរពួក
ួ គេ�នូូវសំំណួរសំ
ួ ខា
ំ ាន់់ៗមួួយចំនួ
ំ ន
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ធ សព្វវផ្សាាយមាានន័័យយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច
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ន ចូូលរួម
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ួ ដែ�លលេ�ចឡើ�ើងតាាមរយៈៈដំំណើ�រើ កាារនេះ�ះ។
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កាារងាារនិិងអត្តតសញ្ញាា�ណប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លប្រ�សព្វវគ្នាា�
ព្រំ�ំដែ�នប្រ�ទេ�សតែ�មួួយមុុខមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ក្នុុ�ងកាារពន្យយល់់ពីីកាារលំំបាាកផ្សេ�េងៗគ្នាា�ដែ�លបុុគ្គគលិិក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍កំំពុុងជួួបប្រ�ទះះនោះ�ះ�ទេ�។ បទពិិសោ�ោធមាានខុុសប្លែ�ែក
ពីីគ្នាា� សូូម្បីី�តែ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅនិិងធ្វើ�ើ�កាារឬរាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សតែ�មួួយ
ក៏៏ដោ�ោយ។ លក្ខខណៈៈដូូចជាា ពូូជសាាសន៍៍ ស្ថាា�នភាាពសញ្ជាា�តិិ យេ�នឌ័័រ ភេ�ទ អាាយុុ ទីីតាំំ�ង
ភូូមិិសាាស្ត្រ�រ និិងស្ថាា�នភាាពកាារងាារ (កាារងាារពេ�ញសិិទ្ធិិ�ធៀ�ៀបនឹឹងកាារងាារឯករាាជ្យយ) ក្នុុ�ងចំំណោ�ោម
អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង មិិនអាាចកាាត់់ផ្តាា�ច់់ចេ�ញពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងនាាមជាា
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនោះ�ះ�ទេ�។ អត្តតសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះកំំណត់់ពីីទំំនាាក់់ទំំនងនិិងសក្ដាា�នុុពល
រវាាងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងអ្ននកនៅ�ៅជុំំ�វិិញខ្លួួ�ន មិិនថាានៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានរបស់់ពួួកគេ�ឬ
សាាធាារណជនទូូទៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ�។

កាារវិិភាាគអំំពីីកាារវាាយប្រ�ហាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ
នៅ�ៅទូូទាំំ�ងអាាស៊ីី�អាាគេ្ន�នយ៍៍ កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លមាានកាាររិះ��គន់់ដល់់រដ្ឋឋ ជាាញឹឹកញាាប់់
រងកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យនិិងកាារសងសឹឹកក្រៅ��ៅច្បាាប់់។ អាាស្រ័�័យលើ�ើបរិិបទនិិងប្រ�ទេ�ស ប្រ�ធាានបទ
មួួយចំំនួួនទំំនងជាាទាាក់់ទាាញកាារសងសឹឹកក្រៅ��ៅច្បាាប់់ខ្លាំំ��ងជាាង។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី� រដ្ឋាា�ភិិបាាល
អរិិភាាពមិិនមែ�នជាាសត្រូ�ូវរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយតែ�ម្នាា�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ជាាធម្មមតាាវាាមិិនអាាច
ទៅ�ៅរួួចក្នុុ�ងកាារកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណជនល្មើ�ើ�សដែ�លធ្វើ�ើ�កាារវាាយប្រ�ហាារមកលើ�ើអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
នោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ យើ�ើងបាានវែែកញែ�កកាារវាាយប្រ�ហាារដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗ ដែ�ល
កាារវាាយប្រ�ហាារទាំំ�ងនោះ�ះ�កើ�ើតឡើ�ើង ក) ហិិង្សាាលើ�ើរាាងកាាយនិិងភាាពឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ប៉ូូ�លិិស ខ)
កាារបំំពាាន កាារដាាក់់កម្រិ�ិត និិងពាាក្យយបណ្តឹឹ�ងខាាងផ្លូូ�វច្បាាប់់ គ) កាារឃោ�ោសនាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ និិង ឃ) កាារវាាយប្រ�ហាារផ្នែ�ែកឌីីជីីថល។

លទ្ធធភាាពចូូលប្រើ�ើ�ព័័ត៌៌មាាន
មាានឧបសគ្គគមួួយចំំនួួនដែ�លជាាញឹឹកញាាប់់រាារាំំ�ងដល់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តនិិងបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយខ្លឹឹ�មសាារព័័ត៌៌មាាន។ ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារចូូលប្រើ�ើ�ព័័ត៌៌មាាន
និិងប្រ�ភពជាាផ្លូូ�វកាារសម្រា�ាប់់កាាររាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានពិិតជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏លំំបាាកខ្លាំំ��ង ជាាពិិសេ�ស
សម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន។ រដ្ឋាា�ភិិបាាលមួួយចំំនួួនក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍មិិនដែ�លផ្តតល់់ជូូនទិិន្ននន័័យ
ផ្លូូ�វកាារសម្រា�ាប់់កាារចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់យ៉ាា�ងងាាយស្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ� ដែ�លនោះ�ះ�មាានន័័យថាា ជាាញឹឹកញាាប់់
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ទិិន្ននន័័យដែ�លបាានបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយដោ�ោយប្រ�ភពមិិនមែ�នជាារដ្ឋាា�ភិិបាាល។
សូូម្បីី�តែ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សដូូចជាា ហ្វីី�លីីពីីន និិងឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ដែ�លសេ�រីីភាាពព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវបាានចែ�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងច្បាាប់់ក៏៏ដោ�ោយ កាារអនុុវត្តតកាារបែ�បរាារាំំ�ងដូូចជាាកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដោ�ោយមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិង
កាារិិយាាធិិបតេ�យ្យយអូូសបន្លាា�យពេ�ល ពិិបាាកទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានជាាសាាធាារណៈៈ។ កាាររីីករាាលដាាល
នៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារលំំបាាកទាំំ�ងនេះ�ះកាាន់់តែ�មាានសភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�
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សន្និិ�សីីទសាារព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវបាានប្ដូូ�រទៅ�ៅធ្វើ�ើ�តាាមអនឡាាញ ហើ�ើយមាានស្ថាា�ប័័នដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់រដ្ឋឋ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដែ�លទទួួលបាានកាារអញ្ជើ�ើ�ញឱ្យយចូូលរួួម។ អាាស្រ័�័យហេ�តុុនេះ�ះ ស្ថាា�ប័័ននិិងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយមិិនអាាចលើ�ើកសំំណួួរដល់់មន្ត្រី�ី�រដ្ឋឋនិិងទាាមទាារកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ពួួកគេ�
នោះ�ះ�ទេ�។ ក្រៅ��ៅពីីប្រ�ភពពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាល អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយក៏៏លំំបាាកក្នុុ�ងកាារចូូលទៅ�ៅរកប្រ�ភព
ធនធាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតផងដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវមកពីីប្រ�ទេ�សថៃ� កម្ពុុ�ជាា និិងឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�បាាន
ពិិពណ៌៌នាាអំំពីីប្រ�ភពដែ�លមាានកាារភ័័យខ្លាា�ចក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់បទសម្ភាា�សដោ�ោយសាារកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីី
សុុវត្ថិិ�ភាាព។

ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កង្វវល់់មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់ជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅនិិងអត្ថិិ�ភាាពរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍គឺឺភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារក្រៅ��ៅ
ក្រ�បខណ្ឌឌភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយជាាមួួយ បាានពិិពណ៌៌នាាអំំពីីប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�លទាាបនិិង
មិិនមាានស្ថិិ�រភាាពក្នុុ�ងវិិស័័យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារផ្គគត់់ផ្គគង់់ជីីវភាាពមាានភាាពលំំបាាកលំំបិិន។
មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ក៏៏បាានកត់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញវិិសមភាាពនៃ�ប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�លរវាាងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្សសព្វវផ្សាាយ
អន្តតរជាាតិិ និិងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សផងដែ�រ ដោ�ោយពួួកគេ�ថ្លែ�ែងថាា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបរទេ�សជាា
ធម្មមតាាផ្ដដល់់ប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�លខ្ពពស់់ជាាង។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី� ដោ�ោយសាារតែ�ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
អន្តតរជាាតិិមាាននិិន្នាា�កាារបែ�ងចែ�កធនធាានតិិចតួួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ចំំពោះ�ះ�កាាររាាយកាារណ៍៍ក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍ កាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងមាានភាាពតឹឹងតែ�ង។ ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់ខាាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�កាាន់់តែ�យ៉ាា�ប់់
យ៉ឺឺ�នទៅ�ៅៗដោ�ោយសាារតែ�កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាតសកល។ ស្ថាា�ប័័នសាារព័័ត៌៌មាានជាាច្រើ�ើ�ន
ទូូទាំំ�ងតំំបន់់បាានបញ្ឈឈប់់បុុគ្គគលិិក ដែ�លនាំំ�ឱ្យយបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាាច្រើ�ើ�នចាាប់់យកកាារងាារ
ឯករាាជ្យយឬប្ដូូ�រទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិស័័យផ្សេ�េងវិិញ។ ទោះ�ះ�បីីជាារដ្ឋាា�ភិិបាាលមួួយចំំនួួនផ្តតល់់ជំំនួួយសម្រា�ាប់់
កាារងាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតក្តីី� ជំំនួួយទាំំ�ងនេះ�ះជាាធម្មមតាាមិិនអាាចទទួួលបាាននោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�ថាាកាារដាាក់់ពាាក្យយសុំំ�
ជំំនួួយទាំំ�ងនោះ�ះ�បង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញនូូវលក្ខខណៈៈរសើ�ើបនៃ�កាារងាាររបស់់សិិល្បៈៈ�ករមួួយចំំនួួន។
ជាាកាារឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងកាារប្រ�ឈមផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងនេះ�ះ ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយចំំនួួន
កំំពុុងតែ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកគំំរូូសមាាជិិកភាាពដែ�លជាារឿ�ឿងលំំបាាកនឹឹងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�ល
ប្រ�ជាាជនមាានភាាពស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារបង់់ប្រា�ាក់់ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាាន។ កាារពឹឹងផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើ
ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធខាាងក្រៅ��ៅណាាមួួយ មិិនថាាជាាស្ថាា�ប័័នឬអ្ននកអាាននោះ�ះ�ទេ� ប្រា�ាប់់ពីីប្រ�ភេ�ទខ្លឹឹ�មសាារដែ�ល
ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទទួួលផលនោះ�ះ�ផលិិត ហើ�ើយវាានាំំ�ឱ្យយយើ�ើងចោ�ោទសួួរទៅ�ៅលើ�ើពាាក្យយថាា
"សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" នេះ�ះផ្ទាា�ល់់៖ តើ�ើយើ�ើងកំំពុុងតែ�ស្វែ�ែងរកសេ�រីីភាាពពីីនរណាាទៅ�ៅ?

កាារតទល់់និិងសាាមគ្គីី�ភាាព
នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសនយោ�ោបាាយដែ�លដាាក់់ពិិន័័យដល់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងសេ�រីីភាាពនៃ�
កាារបញ្ចេ�េញមតិិយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរនោះ�ះ� កាារធ្វើ�ើ�កាារជាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយអាាចក្លាា�យជាាទង្វើ�ើ�
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តទល់់នឹឹងនយោ�ោបាាយ។ បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាាច្រើ�ើ�នមើ�ើលឃើ�ើញកាារងាាររបស់់ពួួកគេ�ថាាមិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពសាាច់់រឿ�ឿងនាានាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងកាារបំំភ្លឺឺ�ដល់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វអយុុត្តិ�ធម៌
ិ ៌
នាានាា ហើ�ើយទាាមទាារកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវពីីអ្ននកមាានអំំណាាច។ នេះ�ះជាាលក្ខខណៈៈពិិសេ�សមួួយ ដែ�ល
បន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានជាាច្រើ�ើ�នមិិនមាានឆន្ទៈៈ�បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លរិះ��គន់់នោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយសាារអាាច
កើ�ើតមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់។ ជាាលទ្ធធផល អង្គគកាារនិិងសហគមន៍៍ក្រៅ��ៅផ្លូូ�វកាារជាាច្រើ�ើ�នបាានលេ�ចខ្លួួ�ន
ចេ�ញមក ផ្តតល់់ជំំនួួយគាំំ�ទ្រ�និិងបង្ហាា�ញពីីសាាមគ្គីី�ភាាពជាាមួួយនឹឹង (និិងក្នុុ�ងចំំណោ�ោម) បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ។ ឧទាាហរណ៍៍ សមាាគមសម្ព័័�ន្ធធអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានកម្ពុុ�ជាា (CamboJA) និិង
សមាាគមសម្ព័័�ន្ធធអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយ (AJI) ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ដែ�លជាាប្រ�ព័័ន្ធធគាំំ�ទ្រ�
ដ៏៏សំំខាាន់់សម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សទាំំ�ងនេះ�ះ។ អង្គគកាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចជាា មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
សាារព័័ត៌៌មាានបែ�បស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតនៃ�ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន (PCIJ) និិងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសាារព័័ត៌៌មាានបែ�ប
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត (CIJ) ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ផ្តតល់់អាាហាារូូបករណ៍៍និិងសិិក្ខាា�សាាលាាកសាាងសមត្ថថភាាព
សម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ធនធាានទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមាានសម្រា�ាប់់
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាា�នោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយមាានឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើអ្វីី�ដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយចំំនួួនអាាច
ធ្វើ�ើ� និិងអ្វីី�ដែ�លគេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន។ បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លមាានបណ្តាា�ញតភ្ជាា�ប់់ល្អអ
អាាចសរសេ�រអំំពីីប្រ�ធាានបទដែ�លមាានលក្ខខណៈៈរសើ�ើប ក្នុុ�ងរបៀ�ៀបមួួយដែ�លសមភាាគីីដែ�លមិិនសូូវ
មាានធនធាានមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន ព្រោះ��ះ�ថាាបណ្តាា�ញខ្សែ�ែរយៈៈជាាញឹឹកញាាប់់ក៏៏មាានន័័យថាា លទ្ធធភាាព
ទទួួលបាានកាារកាារពាារផងដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បណ្តាា�ញសាាមគ្គីី�ភាាពក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ជាាខ្លាំំ��ងសម្រា�ាប់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។

កាារគិិតឡើ�ើងវិិញអំំពីីសេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ៖ តើ�ើមាានអ្វីី�បន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត?
គម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មលាាតត្រ�ដាាងអំំពីីភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�នៃ�បទពិិសោ�ោធ
របស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងចូូលរួួម
ចំំណែ�កដល់់កាារសិិក្សាានាាពេ�លអនាាគតដែ�លផ្តោ�ោ�តលើ�ើភាាពសម្បូូ�របែ�បក្នុុ�ងតំំបន់់ ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងតំំបន់់
និិងបទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងតំំបន់់។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនាាពេ�លអនាាគតត្រូ�ូវកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកត្តាា�ដូូចជាា ឋាានៈៈ
ទីីតាំំ�ងភូូមិិសាាស្ត្រ�រ ស្ថាា�នភាាពពលរដ្ឋឋ ប្រ�ភេ�ទកាារងាារ ជាាតិិសាាសន៍៍ សញ្ជាា�តិិ យេ�នឌ័័រ និិងភេ�ទ
កំំណត់់បទពិិសោ�ោធបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងរបៀ�ៀបដែ�លក្រុ�ុមជាាក់់លាាក់់មួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបាានគេ�
បង្ក្រា�ា�បជាាប្រ�ចាំំ�មិិនឱ្យយបញ្ចេ�េញមតិិ ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាមិិនសំំខាាន់់ និិងមិិនមាានលទ្ធធភាាពចូូលរួួមឱ្យយ
បាានច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងគម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវដូូចជាាគម្រោ��ោងមួួយនេះ�ះ។
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"ដូូចគ្នាា�នឹឹងភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�

របស់់ប្រ�ជាាជននៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍
ដែ�រ បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ផ្សេ�េងគ្នាា�ក៏៏ជួួបបញ្ហាា�ខុុសប្លែ�ែក
គ្នាា�ផងដែ�រ។ បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក្លាា�យជាា

គោ�ោលដៅ�ៅវាាយប្រ�ហាារជាាប្រ�ចាំំ�

ដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍
ដែ�លបាានបណ្តាា�លឱ្យយយើ�ើងត្រូ�ូវ

ឈ្វេ�េងយល់់បញ្ហាា�ប្រ�ឈមផ្សេ�េងៗ
របស់់ពួួកគេ�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។"
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អារម្ភភកថា
កាារវាាយប្រ�ហាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយជាាទូូទៅ�ៅកំំពុុងតែ�មាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារប៉ុុ�នប៉៉ងដើ�ើម្បីី�ឈ្វេ�េងយល់់អំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទទួួលរង
ផលប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយសាារកាារផ្តោ�ោ�តហួួសប្រ�មាាណទៅ�ៅលើ�ើកម្រិ�ិតជាាតិិ ដោ�ោយមិិន
មាានកាារពិិចាារណាាគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់បទពិិសោ�ោធផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដូូចគ្នាា� ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅលើ�ើបរិិបទនយោ�ោបាាយផ្សេ�េងគ្នាា�។
កាារសិិក្សាាទាំំ�ងនេះ�ះជាារឿ�ឿយៗមិិនបាានសួួរថាាតើ�ើសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមាានន័័យ
យ៉ាា�ងណាា ចំំពោះ�ះ�អ្ននកអនុុវត្តតក្នុុ�ងវិិស័័យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍នោះ�ះ�
ទេ�។ របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រដែ�លជំំរុុញដោ�ោយកាារបរិិយាាយនិិង
កាារឈ្វេ�េងយល់់ អំំពីីកាារលំំបាាកដែ�លកំំពុុងប្រ�ឈមចំំពោះ�ះ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ពីីទស្សសនៈៈរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ ដែ�លធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�រាាយកាារណ៍៍
ក្នុុ�ងតំំបន់់នេះ�ះ។ យើ�ើងមាានគោ�ោលបំំណងបំំភ្លឺឺ�បញ្ហាា�និិងឧបសគ្គគផ្នែ�ែកសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លមិិនត្រូ�ូវគេ�អើ�ើពើ�ើមកទល់់នឹឹងពេ�លនេះ�ះក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះមាានបីីផ្នែ�ែក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី១ យើ�ើងពន្យយល់់អំំពីីយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ
ជាាវិិធីីសាាស្រ្ត�តរបស់់យើ�ើង បរិិបទនៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ ដែ�នកំំណត់់របស់់ខ្លួួ�ន និិង
កាារពិិចាារណាាអំំពីីសីីលធម៌៌។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី២ យើ�ើងពិិភាាក្សាាអំំពីីលទ្ធធផលនៃ�
កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង អំំពីីចំំណុុចប្រ�សព្វវរវាាងកាារងាារនិិងអត្តតសញ្ញាា�ណប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ មធ្យោ�ោបាាយផ្សេ�េងៗដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ� សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវបាាន
រងកាារវាាយប្រ�ហាារ របៀ�ៀបដែ�លសមត្ថថភាាពរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាារចូូលមើ�ើល
ព័័ត៌៌មាានសាាធាារណៈៈត្រូ�ូវបាានដាាក់់កម្រិ�ិតដោ�ោយចេ�តនាា របៀ�ៀបដែ�លឧបសគ្គគផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ-ផ្សសព្វវផ្សាាយប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សេ�រីីភាាពរបស់់ពួួកគេ�
និិងរបៀ�ៀបដែ�លសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស្រ័�័យលើ�ើកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�
កាារពាារនិិងពង្រី�ីកលម្ហហប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�រីី។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី៣ យើ�ើងពិិចាារណាាអំំពីីអ្វីី�
ដែ�លយើ�ើងបាានដឹឹង ផ្តតល់់យោ�ោបល់់ដើ�ើម្បីី�ចាាត់់វិិធាានកាារនិិងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ឱកាាស
សម្រា�ាប់់កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនាាពេ�លអនាាគត។
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↘ ១.
ភាពស្មុុ�គស្មាា�ញ

នៃៃសេេរីីភាពប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយ
អង្គគកាារអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានគ្មាា�នព្រំ�ំដែ�ន (RSF) ដែ�លជាាអង្គគកាារមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាលនាំំ�មុុខគេ�
មួួយរបស់់ពិិភពលោ�ោកដើ�ើម្បីី�សេ�រីីភាាពសាារព័័ត៌៌មាាននិិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ បាានរាាយកាារណ៍៍ថាា
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន៧៦នាាក់់ត្រូ�ូវបាានជាាប់់ពន្ធធធនាាគាារ ហើ�ើយម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាាន
គេ�សម្លាា�ប់់ ក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ នេះ�ះបើ�ើគិិតត្រឹ�ឹមខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��នេះ�ះ (Reporters Without
Borders, ២០២១b)។ សន្ទទស្សសន៍៍សេ�រីីភាាពសាារព័័ត៌៌មាានពិិភពលោ�ោក (2021a) របស់់ RSF
ចាាត់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ប្រ�ទេ�សព្រុ�ុយណេ� ឡាាវ សិិង្ហហបុុរីី និិងវៀ�ៀតណាាម ឱ្យយស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់
ទីី១៥០ ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ទេ�សទាំំ�ង១៨០ប្រ�ទេ�ស ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍តែ�មួួយគត់់
គឺឺប្រ�ទេ�សទីីម័័រខាាងកើ�ើត បាានជាាប់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ខ្ពពស់់ជាាង១០០។ កាារកាាត់់ទោ�ោសអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
ចំំនួួន៣នាាក់់ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនាា (Ives, 2021) រដ្ឋឋប្រ�ហាារយោ�ោធាានៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
មីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា� និិងកាារដកហូូតអាាជ្ញាា�បណ្ណណរបស់់អង្គគភាាពផ្សាាយព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយនាំំ�មុុខគេ�ចំំនួួនប្រាំ�ំ�
របស់់ប្រ�ទេ�សដែ�លកើ�ើតមាានជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ (Robinson, 2021) ព្រ�មទាំំ�ងកាារហាាមឃាាត់់
នូូវវេេទិិកាាសាារព័័ត៌៌មាាន Online Citizen នាាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ និិងកាារអនុុម័័តច្បាាប់់ (វិិធាានកាារ
ប្រ�ឆាំំ�ង) ស្តីី�អំំពីីកាារជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកពីីបរទេ�ស (FICA) ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី (Mahmud, 2021)
បង្កើ�ើ�នល្បឿ�ឿ�នភាាពទុុទ្ទិិ�ដ្ឋិិ�និិយមបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតទៅ�ៅលើ�ើអនាាគតនៃ�លម្ហហប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។
New Naratif មិិនបាានរួួចខ្លួួ�នពីីកាារបង្ក្រា�ា�បនិិងកាារគំំរាាមកំំហែ�ងផងដែ�រ ដោ�ោយក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០
កាារិិយាាល័័យរបស់់នាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�នៃ�ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីីបាានដាាក់់របាាយកាារណ៍៍ទៅ�ៅប៉ូូ�លិិសប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹង New Naratif ពីីបទចោ�ោទប្រ�កាាន់់លើ�ើកាារផ្សសព្វវផ្សាាយអំំពីីកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តដោ�ោយមិិនមាាន
កាារអនុុញ្ញាា�ត។ នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារប៉ុុ�នប៉៉ងមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកាារប៉ុុ�នប៉៉ងនាានាាដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាល
ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ដើ�ើម្បីី�បំំបិិទសំំឡេ�ងរបស់់ New Naratif (New Naratif,
2021a)។
ជាាអកុុសល ប្រ�កាារនេះ�ះត្រឹ�ឹមតែ�បង្ហាា�ញទិិដ្ឋឋភាាពខាាងក្រៅ��ៅនៃ�កាារលំំបាាកនិិងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដែ�លបុុគ្គគលិិក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់កំំពុុងជួួបប្រ�ទះះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារដាាក់់ពិិន្ទុុ�ផ្អែ�ែកលើ�ើចំំនួួនតាាមវិិមាាត្រ�និិង
សូូចនាាករច្រើ�ើ�នផ្នែ�ែក ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដោ�ោយសន្ទទស្សសន៍៍និិងកាារចាាត់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ផ្តតល់់ឱ្យយយើ�ើងនូូវកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកាារលំំបាាកដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប្រ�ឈម។
ចំំនួួនសរុុបនៃ�កាាររំំលោ�ោភបំំពាានដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប្រា�ាប់់
យើ�ើងអំំពីីកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាានដល់់សំំឡេ�ងជំំទាាស់់ ដែ�លលេ�ចឡើ�ើងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅទូូទាំំ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី� នៅ�ៅមាានចំំណុុចខ្វះះ�ខាាតមួួយចំំនួួន។
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ទីីមួួយ ភាាគច្រើ�ើ�នពួួកគេ�បាានប្រ�មូូលផ្តុំំ��នៅ�ៅកម្រិ�ិតជាាតិិ។ ចំំណុុចនេះ�ះលុុបបំំបាាត់់នូូវភាាពចម្រុះ�ះ�
យ៉ាា�ងសម្បូូ�របែ�ប ដែ�លមាានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សនៃ�តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ ចំំនួួនសរុុបមិិនអាាចបែ�ងចែ�ក
ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងបទពិិសោ�ោធផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា�របស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដូូចគ្នាា�នោះ�ះ�
ទេ� ដែ�លនេះ�ះទំំនងជាាខុុសគ្នាា�អាាស្រ័�័យលើ�ើជនជាាតិិ សាាសនាា ភាាសាា ទីីតាំំ�ង ប្រា�ាក់់ចំំណូូល និិង
ស្ថាា�នភាាពកាារងាារ។ សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបទាំំ�ងនេះ�ះអាាចនាំំ�ទៅ�ៅរកកាារសន្មមតរួួមនិិងសាាមញ្ញញនៃ� (ឬកង្វះះ�ខាាត
នៃ�) សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់។ ប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍គឺឺជាាកន្លែ�ែងដែ�ល
មាានជាាតិិសាាសន៍៍ សាាសនាា និិងភាាសាាជាាច្រើ�ើ�ន ព្រ�មទាំំ�ងបរិិបទសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសង្គគមផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា�
ហើ�ើយសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាចមាានលក្ខខណៈៈខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងរវាាងបរិិបទផ្សេ�េងៗគ្នាា�
ទាំំ�ងនេះ�ះ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារបូូករួួមសរុុបថ្នាា�ក់់ជាាតិិជាាញឹឹកញាាប់់មើ�ើលរំំលងភាាពស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�រវាាង
បុុគ្គគលិិកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងៗពីីគ្នាា� ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពនៃ�បរិិបទស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ដូូចជាា
អ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកផ្សេ�េងនៃ�ព្រំ�ំដែ�នរួួម ឬអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងធំំៗជាាដើ�ើម។
ទីីពីីរ ទាាក់់ទងនឹឹងចំំណុុចខាាងលើ�ើនេះ�ះ បរិិបទនយោ�ោបាាយរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្ធធផ្សាាយក៏៏មាានភាាព
ខុុសប្លែ�ែកពីីគ្នាា�ខ្លាំំ��ងផងដែ�រ។ នៅ�ៅថ្នាា�ក់់ជាាតិិ របបនយោ�ោបាាយក្នុុ�ងតំំបន់់ត្រូ�ូវរីីករាាលដាាលពាាសពេ�ញ
វិិសាាលគម ដោ�ោយមាានកាារដាាក់់កំំហិិតបំំផុុតនិិងមិិនមាានលទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ដូូចជាាប្រ�ទេ�ស
ឡាាវនិិងវៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅម្ខាា�ង ព្រ�មទាំំ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លមាានរបបដែ�លសេ�រីីនិិងប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយជាាង
ទោះ�ះ�បីីជាាមិិនបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមក៏៏ដោ�ោយ ដូូចជាាប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីននិិងឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�នៅ�ៅម្ខាា�ងទៀ�ៀត (EIU,
2020)។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ខេ�ត្តត រដ្ឋឋ និិងក្រុ�ុងផ្សេ�េងៗអាាចត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងខុុសគ្នាា�។
ឧទាាហរណ៍៍ អភិិបាាលកិិច្ចចរបស់់ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�នៃ�ខេ�ត្តត Papua និិងខេ�ត្តត West Papua គឺឺ
មាានលក្ខខណៈៈផ្តាា�ច់់កាារជាាងផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ប្រ�ទេ�ស (Tapsell, 2015) ហើ�ើយរដ្ឋឋរ៉ាា�ឃីីន
(Rakhine State) របស់់មីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�ត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារឃ្លាំំ��មើ�ើលយ៉ាា�ងតឹឹងតែ�ងនិិងរងកាាររឹឹត
បន្តឹឹ�ងយ៉ាា�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរលើ�ើចលនាាជាាងផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ប្រ�ទេ�ស (Looi & Diamond, 2020)។
បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ជាាញឹឹកញាាប់់មាានភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ខ្លាំំ��ងរវាាងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារឱ្យយ
ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធរដ្ឋឋនិិងអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបាានជួួលដោ�ោយអង្គគកាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ដែ�លមិិនមែ�នជាារបស់់រដ្ឋឋឬបុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយ។
ទីីបីី ដោ�ោយសាារតែ�បទពិិសោ�ោធក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទំំនងជាាមាានភាាពខុុស
ប្លែ�ែកពីីគ្នាា�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតធំំធេ�ងនៅ�ៅទូូទាំំ�ងតំំបន់់ គេ�ក៏៏អាាចជឿ�ឿជាាក់់បាានដែ�រថាា បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
មាានទស្សសនៈៈខុុសៗគ្នាា�នៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ ជាារឿ�ឿយៗ វាាមិិនត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�ល
ដោ�ោយសន្ទទស្សសន៍៍សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសកល ដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នអនុុវត្តតក្រ�បខណ្ឌឌនៃ�សេ�រីីភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ ដែ�លមាានប្រ�ភពនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
លោ�ោកខាាងលិិចនោះ�ះ�ទេ� (Schneider, 2020, p. 18)។ ខណៈៈពេ�លដែ�លសេ�រីីភាាព
សាារព័័ត៌៌មាាននិិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺជាា "ភាាសាាដែ�លអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានដឹឹងដោ�ោយសភាាវគតិិ"
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(Doronila, 2000, p. xiv) វាាអាាចមាានអត្ថថន័័យខុុសៗគ្នាា�ចំំពោះ�ះ�មនុុស្សសនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗ
គ្នាា�។ ដូូច្នេះ�ះ� សូូម្បីី�ពាាក្យយនេះ�ះខ្លួួ�នវាា"ដំំណើ�ើរផ្លាា�ស់់ទីី" (Schneider, 2020, pp. 3435) វាា
មាានសាារៈៈសំំខាាន់់ណាាស់់ក្នុុ�ងកាារចោ�ោទសួួរ និិងបកស្រា�ាយពីីរបៀ�ៀបដែ�លមនុុស្សសផ្សេ�េងគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង
បរិិយាាកាាសប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្សេ�េងៗបាានយល់់ពីីគំំនិិតនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារសួួរសំំណួួរនេះ�ះទៅ�ៅកាាន់់
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍គឺឺជាាកាារចាំំ�បាាច់់។

↘ ២.

ការស្វែែ�រករឿឿងរ៉ាា�វនានា
មាានកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវតិិចតួួចដែ�លផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារបរិិយាាយរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ កាារ
រួួមចំំណែ�កនៃ�កាារស្ទទង់់មតិិនិិងសន្ទទស្សសន៍៍ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបខ្នាា�តធំំដូូចជាា "សេ�រីីភាាពសាារព័័ត៌៌មាាន"
របស់់អង្គគភាាព "Freedom House" ដែ�លជាាសន្ទទស្សសន៍៍និិរន្តតរភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដោ�ោយ
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវនិិងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអន្តតរជាាតិិ (IREX) និិងសូូចនាាករទាាក់់ទងនឹឹងសាារព័័ត៌៌មាាននិិង
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដែ�លចេ�ញផ្សាាយដោ�ោយវិិធីីសាាស្ត្រ�រប្រ�ភេ�ទនៃ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (V-Dem)
ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃមិិនអាាចកាាត់់ថ្លៃ�ៃបាាន។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ កាារស្ទទង់់មតិិនិិងពិិន្ទុុ�វាាយតម្លៃ�ៃ
សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើមនុុស្សសនិិងសកម្មមភាាពរបស់់ពួួកគេ� (Bevir and Rhodes 2016, p. 22)
ហើ�ើយតួួលេ�ខមិិនមាានអត្ថថន័័យច្រើ�ើ�នទេ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�គេ�បង្កកប់់វាានៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបរិិយាាយ (សូូមមើ�ើល
Stone 2016)។ កាារបរិិយាាយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវប្រា�ាប់់ពីីទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននកដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�ោក ដែ�លសន្ទទស្សសន៍៍និិងកាារស្ទទង់់មតិិទាំំ�ងនេះ�ះស្វែ�ែងរក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារសង្ខេ�េប។
កាារបរិិយាាយមាានសាារៈៈសំំខាាន់់ណាាស់់ក្នុុ�ងកាារកែ�លម្អអកាារយល់់ដឹឹងរបស់់យើ�ើងអំំពីីបរិិយាាកាាស
នយោ�ោបាាយដ៏៏ស្មុុ�គស្មាា�ញ។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបែ�បគុុណវិិស័័យស៊ីី�ជម្រៅ��ៅពីីមុុន និិងកាារបរិិយាាយ
របស់់ពួួកគេ�អំំពីីបរិិយាាកាាសប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្នែ�ែកនយោ�ោបាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ បាានរកឃើ�ើញ
រឿ�ឿងរ៉ាា�វ ដែ�លជាាធម្មមតាាមិិនត្រូ�ូវបាានចាាប់់យកដោ�ោយសន្ទទស្សសន៍៍និិងចំំនួួនសរុុបខ្នាា�តធំំនោះ�ះ�ទេ�។
ឧទាាហរណ៍៍ កាារសិិក្សាារបស់់ Tapsell (2020) បង្ហាា�ញថាា កាារវិិភាាគប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយកម្រិ�ិត
ម៉ាា�ក្រូ�ូនិិង "ទិិន្ននន័័យធំំ" ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
លោ�ោកខាាងលិិច ដើ�ើម្បីី�សិិក្សាាពីីតួួនាាទីីនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមក្នុុ�ងវិិស័័យនយោ�ោបាាយ គឺឺមិិន
សមស្រ�បនឹឹងកាារសិិក្សាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឌីីជីីថលនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ដោ�ោយសាារតែ�កាារប្រើ�ើ�
ប្រា�ាស់់វេេទិិកាាទំំនាាក់់ទំំនងលក្ខខណៈៈឯកជនកាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រព័័ត៌៌មាាន
ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសិិក្សាាមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្តីី�ពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងនយោ�ោបាាយនៅ�ៅខេ�ត្តត
Papua គាាត់់បង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញមិិនត្រឹ�ឹមតែ�គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នៃ�កាាររាាយកាារណ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ង
បង្ហាា�ញបញ្ហាា�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លស្ថាា�ប័័ននាានាាក្នុុ�ងតំំបន់់បាានជួួបប្រ�ទះះផងដែ�រ (Tapsell, 2015)។
សេេចក្ដីី�ផ្ដើើ�ម
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កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់ Nguyen-Thu (2018) ស្តីី�ពីីទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅវៀ�ៀតណាាម
បង្ហាា�ញថាា វាានឹឹងជាាកំំហុុសមួួយក្នុុ�ងកាារនិិយាាយថាា កាាររឹឹតបន្តឹឹ�ងផ្នែ�ែកនយោ�ោបាាយគឺឺជាាបញ្ហាា�ចម្បបង
ដែ�លរីីករាាលដាាលដល់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ខណៈៈដែ�លអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយក៏៏ពិិបាាកដោះ�ះ�ស្រា�ាយសម្ពាា�ធ ពាាណិិជ្ជជកម្មមនិិងកង្វះះ�កាារជឿ�ឿទុុកចិិត្តតនៃ�សាាធាារណជន
ផងដែ�រនោះ�ះ�។ កាារសិិក្សាាទាំំ�ងនេះ�ះបង្ហាា�ញយើ�ើងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ភាាពខុុសគ្នាា�ដែ�លវិិធីីសាាស្រ្ត�តបែ�បគុុណ
វិិស័័យចាាប់់យកបាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងក៏៏មិិនអាាចអនុុវត្តតកាារសន្មមតតាាមបែ�បទស្សសនៈៈនិិងតាាមបែ�
បទ្រឹ�ឹស្តីី�ដោ�ោយមិិនរើើ�សអើ�ើងផងដែ�រ ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ដោ�ោយមិិន
ពិិចាារណាាថាា តើ�ើកាារសន្មមតទាំំ�ងនោះ�ះ�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងតំំបន់់ឬអត់់ និិងថាាតើ�ើវាាគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់យក
លក្ខខខណ្ឌឌជាាក់់លាាក់់របស់់វាាឬអត់់នោះ�ះ�ទេ�។ គម្រោ��ោងបែ�បគុុណវិិស័័យទាំំ�ងនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា មាានតម្លៃ�ៃ
ក្នុុ�ងកាារមិិនចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះ យោ�ោងទៅ�ៅលើ�ើក្រ�បខណ្ឌឌកំំពូូលចុះះ�ក្រោ��ោមដែ�លតឹឹងរ៉ឹឹ�ង។
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ យើ�ើងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វិិធីីសាាស្រ្ត�តស្រា�ាវជ្រា�ាវមួួយចំំពោះ�ះ�សំំណួួរនៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
នៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ក្នុុ�ងកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងកាារនាំំ�យករឿ�ឿងរ៉ាា�វនៃ�បទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់កាារសិិក្សាាអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ យើ�ើងអនុុវត្តត
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់និិងកាារសម្ភាា�សតាាមអនឡាាញ ដែ�លមាាន
រយៈៈពេ�លពីី៤០នាាទីីទៅ�ៅ៣ម៉ោ�ោ�ង ដោ�ោយមាានបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយចំំនួួន៤៤នាាក់់
—អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននិិងអ្ននកគូូររូូបភាាព បុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយនិិងបុុគ្គគលិិកផ្លូូ�វកាារ— និិងអ្ននកតំំណាាងនៃ�
អង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅទូូទាំំ�ង៨ប្រ�ទេ�សនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ពោ�ោលគឺឺប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� មីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា� ហ្វីី�លីីពីីន សិិង្ហហបុុរីី ថៃ� និិងវៀ�ៀតណាាម ចាាប់់ពីីខែ�កក្កកដាាដល់់
ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។ យើ�ើងបាានសួួរអ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងអំំពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ�
ក្នុុ�ងកាារផលិិតរឿ�ឿងនិិងសិិល្បៈៈ�កម្មម បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ងកាារងាាររបស់់ពួួកគេ� និិង
របៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�តម្រែ�ែតម្រ�ង់់បញ្ហាា�ប្រ�ឈមទាំំ�ងនោះ�ះ�។ នៅ�ៅចំំណុុចផ្សេ�េងគ្នាា�នៃ�កាារសន្ទទនាារបស់់
យើ�ើង យើ�ើងបាានលើ�ើកឡើ�ើងនូូវសំំណួួរបែ�បបង្គាា�ប់់នាានាា៖ "តើ�ើសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមាានន័័យ
យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច ហើ�ើយមាានរូូបរាាងយ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�អ្ននក?"
កាារសិិក្សាានេះ�ះរកឃើ�ើញ ហើ�ើយសង្កកត់់ធ្ងងន់់ថាា ឧបសគ្គគចំំពោះ�ះ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយហួួសពីីកាារ
ចាាត់់វិិធាានកាារជាាសាារធាារណៈៈនិិងកាារចាាប់់ខ្លួួ�នដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាព។ អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់
យើ�ើងបាានរៀ�ៀបរាាប់់អំំពីីឧបសគ្គគដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងអត្តតសញ្ញាា�ណនិិងវប្បបធម៌៌របស់់ពួួកគេ� កង្វះះ�លទ្ធធភាាព
ទទួួលបាានទិិន្ននន័័យ កង្វះះ�កាារកាារពាារប្រ�ភព និិងភាាពលំំបាាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ពួួកគេ�ជាាច្រើ�ើ�នបាាន
សង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារឈរនៅ�ៅក្នុុ�ងសាាមគ្គីី�ភាាពជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសនយោ�ោបាាយអរិិភាាព។ បញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះនាំំ�ឱ្យយមាានកាារចោ�ោទជាាសំំណួួរអំំពីីកាាររស់់រាាន
មាានជីីវិិតនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។ យើ�ើងសង្កកត់់ធ្ងងន់់ថាា បញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺមាាន
ពិិតប្រា�ាកដ ដូូចគ្នាា�នឹឹងកាារគាាបសង្កកត់់ជាាសាាធាារណៈៈនិិងអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�រ
ហើ�ើយទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាទិិដ្ឋឋភាាពសំំខាាន់់ៗដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។
សេេចក្ដីី�ផ្ដើើ�ម

18

យើ�ើងមិិនមាានចេ�តនាាអះះអាាងថាា កាារសិិក្សាារបស់់យើ�ើងតំំណាាងឱ្យយទិិដ្ឋឋភាាពទាំំ�ងមូូលនោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាា
បង្ហាា�ញថាា ឧបសគ្គគចំំពោះ�ះ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅតិិចតួួចជាាងក្ដីី�បាារម្ភភ
និិងសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�របស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាាច្រើ��ើននៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។

↘ ៣.
បរិិបទ
គ្មាា�នកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវសង្គគមណាាមួួយដែ�លមិិនមាានតម្លៃ�ៃនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយយើ�ើងក៏៏មិិនជឿ�ឿថាាពួួកគេ�គួួរតែ�
ខិិតខំំដើ�ើម្បីី�គោ�ោលបំំណងបែ�បនេះ�ះដែ�រ។ យើ�ើងជជែ�កវែែកញែ�កថាា កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ ជាាពិិសេ�សអំំពីី
សហគមន៍៍ដែ�លមិិនសូូវមាានគេ�ឱ្យយតម្លៃ�ៃ មាានភាាពលំំបាាក និិងត្រូ�ូវគេ�ជិះះ�ជាាន់់ គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានផ្តតល់់
សិិទ្ធិិ�អំំណាាចសម្រា�ាប់់អ្ននកចូូលរួួម។ កាារសិិក្សាានេះ�ះជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�គម្រោ��ោងកាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយ ដែ�ល
មាានគោ�ោលបំំណងជំំរុុញបណ្តាា�ញកាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយ និិងកាារចូូលរួួមក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ ដូូច្នេះ�ះ� គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារសិិក្សាានេះ�ះលើ�ើសពីីកាារស្វែ�ែងរក
បទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។ វាាក៏៏ជាាកាាប៉ុុ�នប៉៉ងបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធ
សាាស្រ្ត�តជួួយបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ ក្នុុ�ងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយ និិងទប់់ទល់់ទៅ�ៅ
នឹឹងបញ្ហាា�ប្រ�ឈមនៃ�កាារងាារក្រោ��ោមលក្ខខខណ្ឌឌ — មិិនថាានយោ�ោបាាយ សង្គគម ឬវប្បបធម៌៌ — ដែ�ល
មាានអរិិភាាពចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�។ គោ�ោលបំំណងនេះ�ះបញ្ចូូ�លទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់យើ�ើងដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�
វិិធីីសាាស្រ្ត�តចូូលរួួម ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយអ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមនិិងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រចំំណេះ�ះដឹឹងនិិង
រឿ�ឿងរ៉ាា�វទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។
វិិធីីសាាស្រ្ត�តចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងមាានន័័យថាា យើ�ើងចាាត់់ទុុកមនុុស្សសដែ�លយើ�ើងសម្ភាា�សថាាជាា
"អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវ" ជាាជាាង "ប្រ�ធាានបទស្រា�ាវជ្រា�ាវ"។ យើ�ើងអង្គុុ�យជាាមួួយគ្នាា� ហើ�ើយសួួរ
ក៏៏ដូូចជាាស្នើ�ើ�សុំំ�ដំំបូូន្មាា�នរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងអាាចគាំំ�ទ្រ�ពួួកគេ�បាាន។ កាារទទួួលយក
តំំណែ�ងនេះ�ះមិិនមាានន័័យថាា ជាាកាារទុុកសមត្ថថភាាពរបស់់យើ�ើងទៅ�ៅម្ខាា�ង ដើ�ើម្បីី�គិិតឱ្យយបាានច្បាាស់់
អំំពីីបញ្ហាា�ដែ�លបាានលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លពិិភាាក្សាារបស់់យើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ យើ�ើង
ព្យាាយាាមគិិតរួួមគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើង ជំំនួួសឱ្យយអាាជ្ញាា�យុុកាាលនៃ�ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ
គោ�ោលកាារណ៍៍ ឬកម្មមវិិធីីពីីលើ�ើចុះះ�ក្រោ��ោម។
យើ�ើងចាាត់់ទុុកខ្លួួ�នយើ�ើងជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�សហគមន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ ជាា
រឿ�ឿយៗ យើ�ើងពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើបណ្តាា�ញរបស់់យើ�ើងដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ
នេះ�ះ។ នេះ�ះមាានន័័យថាា យើ�ើងបាានសម្ភាា�សនិិងពិិភាាក្សាាជាាមួួយនឹឹងមិិត្តតភក្តិិ�និិងសហកាារីីរបស់់
យើ�ើងផ្ទាា�ល់់ ដែ�លពួួកយើ�ើងមាានទំំនាាក់់ទំំនងយ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធជាាមួួយ សូូម្បីី�តែ�មុុនពេ�លបង្កើ�ើ�តគំំនិិត
នៃ�គម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ។ទោះ�ះ�បីីព័័ត៌៌មាានដែ�លយើ�ើងផ្ដដល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ
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មាានគោ�ោលបំំណងក្នុុ�ងន័័យថាា វាាផ្អែ�ែកលើ�ើបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង
ក៏៏ដោ�ោយ បទពិិសោ�ោធផ្ទាា�ល់់របស់់យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារនិិងដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�ដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍ប្រ�ឈម មាានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងយល់់ចិិត្តតនិិងអាារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ង
កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះដែ�រ។យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងចាាត់់ទុុកថាានេះ�ះជាាចំំណុុចខ្លាំំ��ងជាាជាាងចាាត់់ទុុកថាា
វាាជាាដែ�នកំំណត់់ ដោ�ោយសាារវាាបាានជួួយយើ�ើងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�បង្ហាា�ញខ្លួួ�នយើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារបរិិយាាយ
ដែ�លបាានចែ�ករំំលែ�កដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងផ្តតល់់តម្លៃ�ៃដល់់គម្រោ��ោង
នេះ�ះលើ�ើសពីីគោ�ោលដៅ�ៅផ្តតល់់កាារពន្យយល់់ជាាក់់ស្តែ�ែងទៀ�ៀតផង។

↘ ៥.
ដែែនកំំណត់់នៃៃការស្រាា�វជ្រាា�វ
យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា វិិធីីសាាស្រ្ត�តឈ្វេ�េងយល់់របស់់យើ�ើងមាានដែ�នកំំណត់់របស់់វាា។ ទីីមួួយ ទោះ�ះ�បីី
យើ�ើងមាានបំំណងនាំំ�យកមកនូូវវិិមាាត្រ�នៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ដែ�ល
ជាារឿ�ឿយៗត្រូ�ូវបាានគូូសបញ្ជាា�ក់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសិិក្សាាទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំក្ដីី� យើ�ើងមិិនធ្វើ�ើ�កាារអះះអាាងថាាជាា
តំំណាាងនៃ�ស្ថិិ�តិិឬមាានលក្ខខណៈៈទូូលំំទូូលាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិមាាត្រ� ឬបញ្ហាា�ដែ�លយើ�ើងពិិភាាក្សាានោះ�ះ�ទេ�។
រយៈៈពេ�លជាាក់់លាាក់់ដែ�លបាានកំំណត់់ និិងកាារផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់យើ�ើងបាានបណ្ដាា�លឱ្យយចំំនួួនមនុុស្សស
និិងប្រ�ទេ�សមាានកំំណត់់ដែ�លយើ�ើងអាាចបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ។ យើ�ើងមិិនអាាចសម្ភាា�ស
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមកពីីប្រ�ទេ�សព្រុ�ុយណេ� ឡាាវ ឬទីីម័័របាានទេ� ហើ�ើយខណៈៈពេ�លដែ�ល
យើ�ើងអាាចនិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកចូូលរួួមមកពីីប្រ�ទេ�សអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ចំំនួួនប្រាំ�ំ�បីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត យើ�ើង
ទទួួលស្គាា�ល់់ថាា ចំំនួួនបុុគ្គគលដែ�លយើ�ើងសម្ភាា�សមាានកំំណត់់ ក៏៏ដូូចជាាអសមត្ថថភាាពរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ង
ដំំណើ�ើរកាាររសង្កេ�េតនៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែង ដោ�ោយសាារតែ�កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ រាារាំំ�ងយើ�ើង
មិិនឱ្យយអះះអាាងក្នុុ�ងភាាពជាាតំំណាាងពេ�ញលេ�ញទៅ�ៅលើ�ើភាាពប្រា�ាកដប្រ�ជាាដ៏៏ស្មុុ�គស្មាា�ញ "នៅ�ៅកន្លែ�ែង
ធ្វើ�ើ�កាារងាារជាាក់់ស្ដែ�ែង” ឡើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ របៀ�ៀបទំំនាាក់់ទំំនងតាាមអនឡាាញដែ�លយើ�ើងបាានប្រើ�ើ�
ទំំនងជាាប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់អ្វីី�ដែ�លអ្ននកចូូលរួួមមាានឆន្ទៈៈ�បញ្ចេ�េញ ជាាពិិសេ�សក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លកំំណត់់ដែ�ល
អ្ននកចូូលរួួមអាាចមាានភាាពងាាយស្រួ�ួលសន្ទទនាាតាាមរយៈៈកម្មមវិិធីីប្រ�ជុំំ�តាាមវីីដេ�អូូអនឡាាញ។
ក្រៅ��ៅពីីឧបសគ្គគផ្នែ�ែករៀ�ៀបគម្រោ��ោងនិិងពេ�លវេេលាា យើ�ើងសង្ស័័�យថាា កត្តាា�ជាាច្រើ�ើ�នបាានរួួមចំំណែ�កដល់់
កាារផ្សសព្វវផ្សាាយមាានកម្រិ�ិតរបស់់យើ�ើង។ ឧបសគ្គគខ្លះះ�បង្កកឡើ�ើងដោ�ោយសាារតែ�កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺ
កូូវីីដ-១៩។ អសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារជួួបអ្ននកចូូលរួួមដែ�លមាានសក្តាា�នុុពលដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដែ�លបង្ខំំ�យើ�ើង
ឱ្យយពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើអ៊ីី�មែ�លនិិងវេេទិិកាាប្រ�ជុំំ�តាាមវីីដេ�អូូអនឡាាញ ជាាឧបសគ្គគដល់់កាារបង្កើ�ើ�តទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាមួួយនឹឹងមនុុស្សសដែ�លយើ�ើងមិិនធ្លាា�ប់់ជួួបពីីមុុនមក។ យើ�ើងយល់់ថាា ជាាទូូទៅ�ៅមនុុស្សសមាានកាារ
ស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងនិិងចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តអំំពីីជីីវិិតរបស់់ពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹង
មនុុស្សសដែ�លពួួកគេ�មិិនធ្លាា�ប់់ស្គាា�ល់់ ហើ�ើយកាារបាាត់់បង់់ទំំនាាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយកាារ
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រីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺនេះ�ះអាាចបណ្តាា�លឱ្យយភាាពស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រនេះ�ះកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងឡើ�ើង។ កាារព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីី
សុុវត្ថិិ�ភាាពក៏៏អាាចជាាផ្នែ�ែកមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសដែ�លមិិនចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ
នេះ�ះ ដែ�លផ្តោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទមួួយដែ�លងាាយបង្កកកាារប៉ះះ�ពាាល់់ផ្នែ�ែកនយោ�ោបាាយ ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន។ កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទៅ�ៅកាាន់់បណ្តាា�ញទំំនាាក់់ទំំនងតាាមអនឡាាញក៏៏អាាចប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់
ភាាពនឿ�ឿយហត់់របស់់មនុុស្សស ហើ�ើយក៏៏ដូូចជាាកាារស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារឆ្លើ�ើ�យតបនិិងយល់់ព្រ�មផ្ដដល់់
សម្ភាា�សន៍៍ផងដែ�រ។
ភាាពពាាក់់ព័័ន្ធធនៃ�កាារកំំណត់់ដំំបូូងនេះ�ះគឺឺថាា យើ�ើងមិិនបាានអះះអាាងថាាបាានអនុុវត្តតកាារប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបតាាម
ប្រ�ទេ�ស ឬកាារវិិភាាគដ៏៏ទូូលំំទូូលាាយនៃ�ទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ យើ�ើង
ក៏៏មិិនបាានអះះអាាងថាាបាានផ្តតល់់កាារសិិក្សាាដ៏៏ស៊ីី�ជម្រៅ��ៅទៅ�ៅលើ�ើពួួកគេ�មួួយចំំនួួនដែ�រ។ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ យើ�ើង
ផ្តោ�ោ�តលើ�ើវិិមាាត្រ�—ភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញ—ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាាកាារយល់់ដឹឹងជាារួួមរបស់់យើ�ើងអំំពីីសេ�រីីភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍គួួរតែ�ត្រូ�ូវពង្រី�ីកបន្ថែ�ែម។ លទ្ធធផលនៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ
របស់់យើ�ើងនឹឹងប្រា�ាប់់ដល់់គម្រោ��ោងនៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនាាពេ�លអនាាគតរបស់់យើ�ើងអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
ទីីពីីរ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះបាានក្រ�ឡេ�កមើ�ើលជាាពិិសេ�សទៅ�ៅលើ�ើបទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកសាារព័័ត៌៌មាាន
ឯករាាជ្យយ ដែ�លយើ�ើងកំំណត់់ថាាជាាអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងអង្គគភាាពផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយឬក្រៅ��ៅក្រ�បខណ្ឌឌ
មិិនមែ�នជាាអង្គគភាាពផ្សសព្វវផ្សាាយក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់រដ្ឋឋនោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ
មិិនរាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារប្រ�ឈម ដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយរដ្ឋឋប្រ�ឈម
ឬរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាារប្រ�ឈមទាំំ�ងនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី� ប្រ�កាារនេះ�ះ
មិិនត្រូ�ូវយកទៅ�ៅបកស្រា�ាយថាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់រដ្ឋឋមិិន
ប្រ�ឈមកាារលំំបាាកនោះ�ះ�ទេ�។
ទីីបីី ដោ�ោយសាារកាារសិិក្សាានេះ�ះផ្តោ�ោ�តលើ�ើបទពិិសោ�ោធរស់់នៅ�ៅរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ
យើ�ើងមិិនបាានវិិភាាគខ្លឹឹ�មសាារដែ�លបាានបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងឡើ�ើយ។ ក្នុុ�ង
ផ្នែ�ែកមួួយចំំនួួននៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ យើ�ើងបាានរៀ�ៀបរាាប់់ត្រួ�ួសៗអំំពីីបញ្ហាា�ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារផលិិត
ខ្លឹឹ�មសាារ និិងកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ ព្រោះ��ះ�ថាាពួួកវាាអាាចពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារលំំបាាកដែ�លប្រ�ឈមរបស់់
អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងមិិនវិិភាាគចំំណុុចទាំំ�ងនេះ�ះស៊ីី�ជម្រៅ��ៅនោះ�ះ�ទេ�។
ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី� យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាា កាារបរិិយាាយដែ�លយើ�ើងដាាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសិិក្សាានេះ�ះ
រួួមចំំណែ�កដល់់កាារពិិភាាក្សាាអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ហើ�ើយត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វ
សម្រា�ាប់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនាាពេ�លអនាាគត ក្នុុ�ងកាារប្រ�មូូលនិិងបង្កើ�ើ�នកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងតំំបន់់។
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ការពិិចារណាខាងសីីលធម៌៌
អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះភាាគច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�ៅនិិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្រោ��ោមស្ថាា�នភាាពដែ�ល
ពេ�លខ្លះះ�គំំរាាមកំំហែ�ងដល់់អាាយុុជីីវិិតនិិងប្រ�កបដោ�ោយគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបយើ�ើង
បាានចាាត់់វិិធាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាា មិិនមាានព័័ត៌៌មាានណាាមួួយដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លក្នុុ�ង
របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ អាាចត្រូ�ូវគេ�ប្រើ�ើ�តាាមដាានរកបុុគ្គគលអ្ននកចូូលរួួមណាាម្នាា�ក់់ឃើ�ើញ ដោ�ោយមិិនមាានកាារ
យល់់ស្រ�បពីីគេ�នោះ�ះ�ទេ�។ យើ�ើងមិិនបាានបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយឈ្មោះ�ះ��បុុគ្គគលអ្ននកចូូលរួួមណាាម្នាា�ក់់ ហើ�ើយ
យើ�ើងគ្រា�ាន់់លើ�ើកឡើ�ើងនូូវឈ្មោះ�ះ��របស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយមាានកាារយល់់ស្រ�បពីីតំំណាាង
របស់់គេ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ យើ�ើងក៏៏បាានដកចេ�ញនូូវព័័ត៌៌មាានដែ�លអាាចសម្គាា�ល់់ខ្លួួ�នបាានពីីគ្រ�ប់់សម្រ�ង់់
ពាាក្យយសម្ដីី�និិងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ សង្ខេ�េបទាំំ�ងអស់់ លើ�ើកលែ�ងតែ�ក្នុុ�ងករណីីពេ�លដែ�លយើ�ើងទទួួល
បាានកាារយល់់ស្រ�បពីីអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារដាាក់់បញ្ចូូ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ទោះ�ះ�បីីព័័ត៌៌មាានខ្លះះ�មិិនអាាចផ្តតល់់ដាានត្រ�លប់់ទៅ�ៅបុុគ្គគលជាាអ្ននកចូូលរួួមក៏៏ដោ�ោយ កាារបញ្ចេ�េញវាាមកអាាច
នឹឹងបង្កកឱ្យយមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ចំំពោះ�ះ�ក្រុ�ុមដែ�លបាានពិិភាាក្សាាក្នុុ�ងកាារសិិក្សាានេះ�ះ។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវណាាមួួយ
ដែ�លរាាយកាារណ៍៍អំំពីីក្រុ�ុមឬសហគមន៍៍មិិនសូូវមាានកាារឱ្យយតម្លៃ�ៃ មាានសក្តាា�នុុពលបង្កើ�ើ�នភាាពងាាយ
រងគ្រោះ��ះ�របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយកាារបង្ហាា�ញ យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនៃ�កាាររស់់រាានមាានជីីវិិតជាាក់់លាាក់់មួួយចំំនួួនដែ�ល
អាាចនឹឹងដឹឹកនាំំ�ឱ្យយមាានកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងក្នុុ�ងបំំណងមិិនល្អអស្វែ�ែងរកចំំណុុចខ្សោ�ោយក្នុុ�ងយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ
ទាំំ�ងនេះ�ះ (Schaffer, 2016, pp. 94-95)។ ម៉្យាា�ងទៀ�ៀត ព័័ត៌៌មាានដែ�លចុះះ�ផ្សាាយក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទ
នៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវទាំំ�ងនេះ�ះមាានសក្តាា�នុុពលដែ�លថាា រដ្ឋាា�ភិិបាាលឬក្រុ�ុមអរិិភាាពយកវាាទៅ�ៅប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�
ស្គាា�ល់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនិិងកាារងាាររបស់់សហគមន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដើ�ើម្បីី�អាាចនឹឹងធ្វើ�កាារបង្ក្រា�ា�ប
ើ�
កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងថែ�មទៀ�ៀត។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ទើ�ើបយើ�ើងមិិនបាានបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានដែ�លយើ�ើងជឿ�ឿជាាក់់ថាា
អាាចនាំំ�មកនូូវគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាងលទ្ធធផលល្អអៗនោះ�ះ�ទេ� ដូូចជាាព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តអំំពីីយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រសុុវត្ថិិ�ភាាព
របស់់គេ�ឬភាាពទន់់ខ្សោ�ោយ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ
ណាាមួួយអំំពីីកាារងាារដែ�លមាានកាារប្រ�ឈមនិិងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់អាាចយកទៅ�ៅប្រើ�ើ�ដោ�ោយភាាគីីណាាមួួយក្នុុ�ង
គោ�ោលបំំណងមិិនល្អអ។ អស់់ជាាច្រើ�ើ�នទសវត្សសរ៍៍មកហើ�ើយ រដ្ឋាា�ភិិបាាលផ្តាា�ច់់កាារឬអ្ននកដែ�លមាានទំំនោ�ោរ
ខាាងគ្រ�ប់់គ្រ�ងអំំណាាចផ្តាា�ច់់កាារ បាានសិិក្សាាអំំពីីព្រឹ�ឹតិ្តត�កាារណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមនិិងសកម្មមជនប្រ�ឆាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�
បង្កើ�ើ�តមធ្យោ�ោបាាយកាាន់់តែ�មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារបង្ក្រា�ា�បពួួកគេ�។ ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ យើ�ើង
មិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបៀ�ៀបដែ�លកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដោ�ោយអ្ននកដែ�លអាានវាានោះ�ះ�
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងព្យាាយាាមឈ្វេ�េងយល់់អំំពីីលទ្ធធផលអវិិជ្ជជមាានដែ�លអាាចកើ�ើតមាានពីីព័័ត៌៌មាានដែ�លយើ�ើង
បាានចងក្រ�ង។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកដែ�លបង្ហាា�ញពីីភាាពងាាយរងគ្រោះ��ះ�មួួយចំំនួួនរបស់់អ្ននកចូូលរួួម
របស់់យើ�ើងឬសហគមន៍៍របស់់ពួួកគេ� យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារកត់់ចំំណាំំ�អំំពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់ដែ�លអាាចកើ�ើតមាានដល់់
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ពួួកគេ�។ យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថាា តាាមរយៈៈកាារបង្ហាា�ញរបៀ�ៀបដែ�លរដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាពអាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព័័ត៌៌មាាន
ជាាក់់លាាក់់មួួយចំំនួួនប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ យើ�ើងអាាចពង្រឹ�ឹងសាាមគ្គីី�ភាាពជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅតំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគេ្ន�នយ៍៍។

↘ ៦.
ការស្រាា�វជ្រាា�វអំំពីីសេេរីីភាពប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយ
នៅអាស៊ីី�អាគ្នេេ�យ៍៍

កាារឈ្វេ�េងយល់់កាារប្រ�ឈម ភាាពធន់់ និិងសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�
កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងណាាមួួយក្នុុ�ងកាារពន្យយល់់អំំពីីទិិដ្ឋឋភាាពខុុសប្លែ�ែកពីីគ្នាា�នៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ត្រូ�ូវតែ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយសំំណួួរថាា តើ�ើសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺជាាអ្វីី�ឱ្យយប្រា�ាកដទៅ�ៅ? អ្ននកមាាន
ចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រៅ��ៅជ្រះ�ះនាានាាបាានបង្កើ�ើ�តនិិយមន័័យជាាច្រើ�ើ�នព្រ�មទាំំ�ងសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�ចង់់បាានសេ�រីីភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ ចំំពោះ�ះ�លោ�ោក McQuail (2003, p. 170) សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
សំំដៅ�ៅលើ�ើសិិទ្ធិិ�របស់់បុុគ្គគលម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�ត បោះ�ះ�ពម្ពពផ្សាាយ និិងចែ�កចាាយព័័ត៌៌មាាននិិងគំំនិិត
ដោ�ោយមិិនមាានកាារពិិនិិត្យយពិិច័័យឬកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដាាក់់ពិិន័័យនាានាា។ លោ�ោកពោ�ោលទៀ�ៀតថាា
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគួួរតែ�មាានឯករាាជ្យយពីីឥទ្ធិិ�ពលខាាងក្រៅ��ៅ ជាាពិិសេ�សពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាល។ ចំំពោះ�ះ�លោ�ោក
Graber (1986, p. 258) ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�រីីមួួយគួួរតែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីគំំនិិតចម្រុះ�ះ�របស់់សង្គគម
មិិនត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគាាបសង្កកត់់របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងសាាធាារណៈៈនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយផ្តតល់់ជូូននូូវវេេទិិកាា
មួួយសម្រា�ាប់់គំំនិិតជំំទាាស់់។ លោ�ោកស្រី�ី Rozumilowicz (2002, p. 14) បាានអះះអាាង
ថាា ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងសេ�រីី "មាានទៅ�ៅបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងរចនាាសម្ពពន្ធធមួួយ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ
បាានបំំបាាត់់ភាាពផ្តាា�ច់់មុុខប្រ�កបដោ�ោយប្រ�សិិទ្ធធភាាពលើ�ើកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងក្រុ�ុមកម្លាំំ��ងប្រ�មូូលផ្តុំំ��ក្នុុ�ងសង្គគម
ណាាមួួយ ហើ�ើយនៅ�ៅក្នុុ�ងនោះ�ះ�មាានកាារធាានាានូូវលទ្ធធភាាពចូូលប្រើ�ើ�ដោ�ោយស្មើ�ើ�ភាាពគ្នាា� និិងប្រ�កបដោ�ោយ
ប្រ�សិិទ្ធធភាាព។" សម្រា�ាប់់និិយមន័័យទាំំ�ងនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរួួមមាានយ៉ាា�ង
ហោ�ោចណាាស់់សមត្ថថភាាពរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាារផលិិត បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ និិងចែ�កចាាយ
ព័័ត៌៌មាានដោ�ោយមិិនមាានឧបសគ្គគរាារាំំ�ងពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលឬសាាធាារណជន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ទៅ�ៅដែ�លមាានឥទ្ធិិ�ពល
លើ�ើសមត្ថថភាាពទាំំ�ងនេះ�ះ?
កាារសិិក្សាាពីីមុុនស្តីី�ពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបាានរកឃើ�ើញថាា សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
មាានច្រើ�ើ�នជាាងអវត្តតមាាននៃ�ច្បាាប់់គាាបសង្កកត់់និិងកាារវាាយប្រ�ហាារដោ�ោយហិិង្សាាលើ�ើបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ។នៅ�ៅក្នុុ�ង សេ�រីីភាាពសាារព័័ត៌៌មាាននៅ�ៅអាាស៊ីី�សម័័យទំំនើ�ើប Burrett (2020) ចង្អុុ�ល
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ទៅ�ៅតួួនាាទីីនៃ�ពាាណិិជ្ជជកម្មម ទំំនាាក់់ទំំនងធុុរកិិច្ចចនិិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមទាំំ�ងក្នុុ�ងទម្រ�ង់់និិងកាារ
ដាាក់់កំំហិិតលើ�ើកាារផលិិតខ្លឹឹ�មសាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន។
កាារវិិភាាគអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក៏៏ត្រូ�ូវតែ�ពិិចាារណាាអំំពីីទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងតួួអង្គគផ្សេ�េងៗ
នៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគមផងដែ�រ ដោ�ោយសាារពាាក្យយថាា "ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ" និិង "ឯករាាជ្យយភាាពនៃ�
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" ខ្លួួ�នពួួកគេ�សំំដៅ�ៅដល់់គុុណភាាពទំំនាាក់់ទំំនង (Bennett, 2015b)។ រឿ�ឿង
នេះ�ះ Bennett (2015b, p. 21) អះះអាាងថាា "ត្រូ�ូវតែ�រួួមបញ្ចូូ�លកាារទទួួលស្គាា�ល់់កាាររៀ�ៀបចំំនិិង
កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលបែ�បកូូនកាាត់់ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយបន្តតដំំណើ�ើរកាារជាា
អាាជីីវកម្មម"។ បរិិបទនៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់តួួនាាទីីទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងតួួអង្គគគឺឺ
ពាាក់់ព័័ន្ធធជាាពិិសេ�សដោ�ោយពិិចាារណាាថាា ឥឡូូវនេះ�ះយើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកដែ�លមនុុស្សសកាាន់់តែ�
មាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមកតាាមរយៈៈអ៊ីី�នធឺឺណិិត។
កាារពង្រី�ីកកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនេះ�ះ បាានជួួយយើ�ើងបង្កើ�ើ�តសំំណួួរសម្រា�ាប់់
អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវក្នុុ�ងកាារសិិក្សាានេះ�ះ។ យើ�ើងបាានសួួរពួួកគេ�មិិនត្រឹ�ឹមតែ�អំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាាព និិងបញ្ហាា�
ប្រ�ឈមផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�កាារធ្វើ�ើ�កាារងាារជាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ថែ�មទាំំ�ងបាានសួួរអំំពីីទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់ពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹងទស្សសនិិកជនរបស់់ពួួកគេ� សាាធាារណជន
និិងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ ក៏៏ដូូចជាាយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារ
តម្រ�ង់់ទិិសដៅ�ៅនិិងទប់់ទល់់នឹឹងសម្ពាា�ធនិិងបន្តតធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងវិិស័័យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
នៅ�ៅចំំណុុចផ្សេ�េងៗនៃ�កាារពិិភាាក្សាា យើ�ើងក៏៏បាានសួួរអ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីគំំនិិតរបស់់ពួួកគេ�អំំពីី
សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផងដែ�រ។ តាាមរយៈៈកាារសន្ទទនាា យើ�ើងបាានព្យាាយាាមឈ្វេ�េងយល់់ពីីកាារ
ខកចិិត្តត កាារព្រួ�ួយបាារម្ភភ និិងកាាររំំពឹឹងទុុករបស់់ពួួកគេ�។ ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងបាានពិិនិិត្យយមើ�ើល
អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងជាាជាាង "តួួអង្គគដែ�លផលិិតនិិងចែ�កចាាយព័័ត៌៌មាាននៅ�ៅអាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍"។ យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ពួួកគេ�ថាាជាាតួួអង្គគនយោ�ោបាាយដែ�លទប់់ទល់់នឹឹងសម្ពាា�ធនិិងតស៊ូូ�ដើ�ើម្បីី�
បរិិយាាកាាសប្រ�កបដោ�ោយលក្ខខណៈៈប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនិិងសេ�រីីជាាងមុុន។ ដូូច McCargo (2003,
p. 2) និិយាាយថាា "ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺជាាតួួអង្គគនយោ�ោបាាយនិិងស្ថាា�ប័័ននយោ�ោបាាយស្រ�បតាាម
សិិទ្ធិិ�របស់់ពួួកគេ�" ហេ�តុុនេះ�ះវាាជាាកាារសមរម្យយក្នុុ�ងកាារទទួួលស្គាា�ល់់តែ�ទីីភ្នាា�ក់់ងាាររបស់់ពួួកគេ�ដែ�ល
រួួមចំំណែ�កដល់់សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងជាាសាាធាារណៈៈរបស់់យើ�ើងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

កាារជ្រើ�ើ�សរើើ�សសំំណាាក "បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ"
កាារសិិក្សាាជាាទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំស្តីី�ពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ជាាញឹឹកញាាប់់មិិន
មាានភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លធ្វើ�ើ�កាារឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងអ្ននក
ដែ�លធ្វើ�ើ�កាារឱ្យយស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយនឹឹងរដ្ឋឋនោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារមាាន
កាាររាាយកាារណ៍៍ជាាច្រើ�ើ�នអំំពីីកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលក្នុុ�ងកាារដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើសំំឡេ�ង
ដែ�លមិិនគាំំ�ទ្រ�និិងត្រូ�ូវបាានគេ�យល់់ថាាជាាកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់អំំណាាចនិិងភាាពស្រ�បច្បាាប់់របស់់
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ពួួកគេ� រួួមទាំំ�ងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ (សូូមមើ�ើល Quackenbush et al., 2018;
Sandoval, 2021) តាាមរយៈៈកាារសួួរនាំំ�បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយអំំពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់
ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍អាាចផ្តតល់់ឱ្យយយើ�ើងនូូវកាារយល់់ដឹឹងដ៏៏
មាានតម្លៃ�ៃចំំពោះ�ះ�ទំំហំំនៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដែ�លជាាធម្មមតាាមិិនត្រូ�ូវបាានលើ�ើកមកពិិភាាក្សាា
ឡើ�ើយ។ ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលនេះ�ះ កាារសិិក្សាានេះ�ះផ្តោ�ោ�តលើ�ើបទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថាាពាាក្យយ "ឯករាាជ្យយ" គឺឺមិិនមាានភាាពច្បាាស់់លាាស់់ទេ�។ Bennett (2015b,
p. 2) អះះអាាងថាា ឯករាាជ្យយភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយព្រ�មទាំំ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ គឺឺជាា
គំំនិិតហួួសវិិស័័យ ដែ�លយើ�ើងមិិនអាាចសម្រេ�េចបាានយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគួួរតែ�ធ្វើ�ើ�កាារឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅ
រកយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ និិយមន័័យរបស់់ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះប្រែ�ែប្រួ�ួលតាាមបរិិបទ
រួួមទាំំ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិងសក្ដាា�នុុពលរវាាងតួួអង្គគផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ ឧទាាហរណ៍៍ កាារយល់់ឃើ�ើញ
របស់់អ្ននកសិិក្សាានៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនអំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ ខុុសពីីគំំនិិតជាាទូូទៅ�ៅរបស់់
លោ�ោកខាាងលិិច។ ជាាជាាងកាារសំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើអវត្ដដមាានទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់រដ្ឋឋលើ�ើខ្លឹឹ�មសាារ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងសមត្ថថភាាពរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរដ្ឋឋ មាានកាារអះះអាាង
ថាា សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិនសំំដៅ�ៅលើ�ើសមត្ថថភាាពរបស់់អង្គគភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្លឹឹ�មសាាររបស់់ខ្លួួ�នមាានភាាពចម្រុះ�ះ�និិងមិិនប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វេេទិិកាារបស់់ខ្លួួ�ន
យ៉ាា�ងតឹឹងរ៉ឹឹ�ង ដើ�ើម្បីី�ចែ�កចាាយកាារឃោ�ោសនាារបស់់រដ្ឋឋ (Fung et al., 2015)។

“កកាារបង្កើ�ើ�តបរិិបទ
នៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់តួួនាាទីី
ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងតួួអង្គគ
គឺឺពាាក់់ព័័ន្ធធជាាពិិសេ�ស
ដោ�ោយពិិចាារណាាថាា ឥឡូូវនេះ�ះយើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�ោក
ដែ�លមនុុស្សសកាាន់់តែ�
មាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក
តាាមរយៈៈអ៊ីី�នធឺឺណិិត។”
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សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះ យើ�ើងប្រើ�ើ�និិយមន័័យខ្លីី�បំំផុុត ប៉ុុ�ន្តែ�ែតាាមបរិិបទនៃ�
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ "ឯករាាជ្យយ"។ យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា គ្មាា�នអង្គគភាាពណាាមួួយដែ�លឯករាាជ្យយ
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ� គឺឺតែ�ងឥទ្ធិិ�ពលរងឥទ្ធិិ�ពលជាានិិច្ចច។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ មាានសំំណួួរថាា តើ�ើឥទ្ធិិ�ពល
ណាាដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធបំំផុុត (Karppinen & Moe, 2016, p. 112)—ជាាសំំណួួរដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយ
យើ�ើងយកចិិត្តតទុុកដាាក់់លើ�ើបរិិបទ។ ឧទាាហរណ៍៍ មាានភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ
នៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍និិងបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយលោ�ោកខាាងលិិច ដូូចជាាសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក
អូូស្ត្រា�ា�លីី និិងចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស។ មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ទាាក់់ទងនឹឹងកាារផ្តតល់់មូូលនិិធិិ ទោះ�ះ�បីីជាា
រឿ�ឿងធម្មមតាាសម្រា�ាប់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយលោ�ោកខាាងលិិចដែ�លកាារផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដល់់អង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដើ�ើម្បីី�ជួួយពួួកគេ�ឱ្យយរក្សាាឯករាាជ្យយភាាពនិិងភាាពចម្រុះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ
(Schweizer et al., 2014) កាារអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះជាារឿ�ឿងធម្មមតាាទេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ដែ�ល
រដ្ឋាា�ភិិបាាលជាាច្រើ�ើ�នបាានប្រើ�ើ�អំំណាាចដាាក់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លរិះ��គន់់ឱ្យយស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង
របស់់ពួួកគេ�។
នៅ�ៅទីីនេះ�ះ យើ�ើងឱ្យយនិិយមន័័យ "បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ" ថាាជាាអ្ននកដែ�លកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាា�ណខ្លួួ�នឯង ថាាជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបាានផ្តតល់់មូូលនិិធិិឬ
ជួួលឱ្យយបម្រើ�ើ�កាារងាារដោ�ោយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់រដ្ឋឋឬពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយនឹឹងរដ្ឋឋនោះ�ះ�ទេ�។ និិយមន័័យ
នេះ�ះមិិនបាានបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញថាា ឥទ្ធិិ�ពលមិិនអាាចមកពីីប្រ�ភពផ្សេ�េងទៀ�ៀតឬថាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមនិិយមន័័យរបស់់យើ�ើងថាា "បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ" គឺឺ
មិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលណាាមួួយឡើ�ើយ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ និិយមន័័យខ្លីី�បំំផុុតរបស់់យើ�ើង - ក្នុុ�ងន័័យ
ថាាវាាត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយទៅ�ៅជាាលក្ខខណៈៈតែ�មួួយ - អនុុញ្ញាា�តឱ្យយមាានចន្លោះ�ះ��សម្រា�ាប់់កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើ "សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" និិង "ឯករាាជ្យយភាាព" ស្រ�បពេ�លធ្វើ�ើ�កាារខណ្ឌឌចែ�ក
អ្ននកដែ�លជំំពាាក់់គុុណរដ្ឋឋ និិងអ្ននកដែ�លព្យាាយាាមស្ថិិ�តនៅ�ៅឱ្យយឆ្ងាា�យពីីវាា។ តាាមរយៈៈនិិយមន័័យនេះ�ះ
យើ�ើងបំំភ្លេ�េចចោ�ោលភាាពខុុសគ្នាា�រវាាង "ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ" និិង "ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជំំនួួស"
ដែ�លកំំណត់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើទំំហំំនិិងទីីតាំំ�ងនៃ�បន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាាន (Bennett, 2015b) ដែ�លបាាន
រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដំំបូូងនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយលោ�ោកខាាងលិិច។
សំំណួួរបន្ទាា�ប់់ តើ�ើនរណាាដែ�លយើ�ើងកំំណត់់ថាាជាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ? កាារសិិក្សាាលើ�ើសេ�រីីភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយភាាគច្រើ�ើ�ន (ឧទាាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល Becker et al., 2004; Nyarko &
Teer-Tomaselli, 2018; Price et al., 2002) ហាាក់់ដូូចជាាចាាត់់ទុុក "ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ"
ត្រឹ�ឹមតែ�សាារព័័ត៌៌មាាន ដោ�ោយកំំណត់់វិិសាាលភាាពនៃ�តួួអង្គគក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះថាាជាាអ្ននកដែ�លមាានវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�
ខាាងប្រ�មូូលនិិងបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ "ដំំណឹឹង" ឬអ្ននកដែ�លមាានទំំនាាក់់ទំំនងនឹឹងស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឬសាារព័័ត៌៌មាានដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយសង្គគម នយោ�ោបាាយ ឬច្បាាប់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ Plaut
(2014, p. 841) បាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាា និិយមន័័យធម្មមតាានៃ�ពាាក្យយនេះ�ះពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងធាាតុុផ្សំំ�នៃ�
កាាររក្សាាច្រ�កទ្វាា�រទិិន្ននន័័យ ដោ�ោយសាារកាារវិិវឌ្ឍឍនៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដែ�លកាារផលិិត
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ព័័ត៌៌មាានលែ�ងផ្តាា�ច់់មុុខដោ�ោយមនុុស្សសមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត បាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយនិិយមន័័យទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមាានភាាព
ពេ�ញលេ�ញ។ យើ�ើងជ្រើ�ើ�សយកនិិយមន័័យទូូលំំទូូលាាយដែ�លបើ�ើកចំំហសម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់
ប្រ�ភេ�ទដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដូូចជាាអ្ននកដែ�លដំំណើ�ើរកាារអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ អ្ននកកាាសែ�ត និិងវិិចិិត្រ�ករ មិិនថាាជាាបុុគ្គគលិិកផ្លូូ�វកាារឬបុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយនោះ�ះ�ទេ�។ យើ�ើង
បាានជ្រើ�ើ�សយកនិិយមន័័យនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាា�ល់់វិិធីីផ្សេ�េងៗដែ�លតាាមរយៈៈនេះ�ះ ព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវបាាន
ផ្ដដល់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសម័័យទំំនើ�ើប ក៏៏ដូូចជាាសាារៈ�សំំខាាន់់នយោ�ោបាាយរបស់់ពួួកគេ�។
កាារកាាត់់ទោ�ោសអ្ននកគំំនូូរជីីវចល លោ�ោក Jiang Yefei ឱ្យយជាាប់់ពន្ធធនាាគាារដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលចិិនក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��២០១៨ (Reporters Without Borders, 2018) និិង លោ�ោក Fahmi Reza ដោ�ោយ
រដ្ឋាា�ភិិបាាលម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�កាាលពីីដើ�ើមឆ្នាំំ��២០១៨ (BBC, 2018) រួួមជាាមួួយនឹឹងវិិចិិត្រ�ករជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត
ដែ�លទទួួលរងកាារគំំរាាមកំំហែ�ងឬកាាត់់ទោ�ោសទាាក់់ទងនឹឹងកាារងាារសិិល្បៈៈ�របស់់ពួួកគេ� (Yeluri et
al., 2021) បង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញថាា សិិល្បៈៈ�លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទាំំ�ងនេះ�ះផ្ញើ�ើ�សាារដែ�លរដ្ឋាា�ភិិបាាល
និិងក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយចំំនួួនភ័័យខ្លាា�ចថាាអាាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយភាាពស្រ�បច្បាាប់់ឬអំំណាាចរបស់់ពួួកគេ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយ។
តាាមរយៈៈនិិយមន័័យនេះ�ះ យើ�ើងមិិនមាានកាារយល់់ឃើ�ើញបែ�បប្រ�ពៃ�ណីីដែ�លថាា កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ រួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវកាារប្រ�មូូលនិិងផ្សសព្វវផ្សាាយ "ព័័ត៌៌មាាន" ដែ�លជាាធម្មមតាាមាានទំំនាាក់់
ទំំនងជាាមួួយនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម នយោ�ោបាាយ ឬដែ�លទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយច្បាាប់់ឬស្ថាា�ប័័ន
សាារព័័ត៌៌មាាន។
យើ�ើងក៏៏កំំណត់់ទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះ�តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ដោ�ោយ
ធូូររលុុងផងដែ�រ។ តាាមរយៈៈកាារអភិិវឌ្ឍឍបច្ចេ�េកវិិទ្យាានៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ មនុុស្សសកាាន់់តែ�
ច្រើ��ើនឡើ�ើងអាាចឆ្លើ�ើ�យឆ្លលង រាាយកាារណ៍៍ និិងសរសេ�រពីីចម្ងាា�យ។ អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង
មួួយចំំនួួនមិិនរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស មិិនមែ�នជាាជនជាាតិិដើ�ើម ឬមិិនមែ�នជាាពលរដ្ឋឋនៃ�ប្រ�ទេ�សនៅ�ៅអាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍នោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងឬអំំពីីតំំបន់់។
យើ�ើងជឿ�ឿជាាក់់ថាា កាារមាាននិិយមន័័យបែ�បបើ�ើកចំំហអនុុញ្ញាា�តឱ្យយមាានចន្លោះ�ះ��បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�វាាស់់
ស្ទទង់់តួួនាាទីីដែ�លអត្តតសញ្ញាា�ណដូូចជាាសញ្ជាា�តិិនិិងពូូជសាាសន៍៍ដើ�ើរតួួក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៃ�
តំំបន់់។
អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងភាាគច្រើ�ើ�នមាានអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននិិងវិិចិិត្រ�ករ ទាំំ�ងបុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយ
និិងបុុគ្គគលិិកដែ�លជួួលដោ�ោយអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាាល។ យើ�ើងក៏៏បាាននិិយាាយ
ទៅ�ៅកាាន់់អង្គគភាាពដែ�លមិិនផលិិតព័័ត៌៌មាានផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�តស៊ូូ�មតិិដើ�ើម្បីី�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកកិិច្ចចពិិភាាក្សាារបស់់
យើ�ើង យើ�ើងបញ្ជាា�ក់់ថាាតើ�ើអ្ននកចូូលរួួមទាំំ�ងនោះ�ះ�គឺឺជាាអ្ននករាាយកាារណ៍៍ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន វិិចិិត្រ�ករ ឬ
អ្ននកគូូររូូបភាាព ដើ�ើម្បីី�សិិក្សាាបរិិបទនៃ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់ពួួកគេ�ឱ្យយកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។ យើ�ើងជជែ�កវែែក
ញែ�កថាា និិយមន័័យដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងជួួយសម្រួ�ួល
ដល់់គោ�ោលបំំណងស្រា�ាវជ្រា�ាវនៃ�កាារសិិក្សាានេះ�ះ។ កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់និិយមន័័យទូូលំំទូូលាាយនៃ�ពាាក្យយ
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ថាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដែ�លមិិនមាានកាារដាាក់់កម្រិ�ិតចំំពោះ�ះ�អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន អនុុញ្ញាា�តឱ្យយ
យើ�ើងយល់់កាាន់់តែ�ច្បាាស់់អំំពីីបញ្ហាា�ជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត ដូូចជាាប្រ�ភេ�ទនិិងទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗនៃ�មធ្យោ�ោបាាយ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងបញ្ហាា�ប្រ�ឈមប្លែ�ែកពីីគេ�ដែ�លភ្ជាា�ប់់មកជាាមួួយនឹឹងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ជាាក់់លាាក់់។

វិិធីីសាាស្រ្ត�តស្រា�ាវជ្រា�ាវ៖ កាារពិិភាាក្សាា និិងកាារសម្ភាា�សជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
សម្រា�ាប់់កាារសិិក្សាានេះ�ះ យើ�ើងបាានអនុុវត្តតកាារពិិភាាក្សាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តនិិងកាារសម្ភាា�សតាាមអនឡាាញចាាប់់ពីី
ខែ�កក្កកដាាដល់់ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១។ វគ្គគនីីមួួយៗមាានរយៈៈពេ�លចន្លោះ�ះ��ពីី៤០នាាទីីទៅ�ៅ៣ម៉ោ�ោ�ង។
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយសរុុបចំំនួួន៤៤នាាក់់ — អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននិិងអ្ននកគូូររូូបភាាព
បុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយនិិងបុុគ្គគលិិកផ្លូូ�វកាារ — បាានចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារសិិក្សាានេះ�ះ។ អ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើង
រួួមមាាន អ្ននកដែ�លចូូលរួួមក្នុុ�ងនាាមខ្លួួ�នគេ�និិងអ្ននកតំំណាាងអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ�
ហើ�ើយមកពីីបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ចំំនួួន៨ ពោ�ោលគឺឺកម្ពុុ�ជាា ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� មីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�
ហ្វីី�លីីពីីន សិិង្ហហបុុរីី ថៃ� និិងវៀ�ៀតណាាម។ លំំហូូរនៃ�កាារពិិភាាក្សាានិិងកិិច្ចចសម្ភាា�សត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
មាានលក្ខខណៈៈពាាក់់កណ្តាា�លរចនាាសម្ពពន្ធធនិិងគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើប្រ�ធាានបទធំំៗចំំនួួន៣៖ បទពិិសោ�ោធ
របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងកាារផលិិតសាាច់់រឿ�ឿងនិិងសិិល្បៈៈ�កម្មម បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ង
កាារងាាររបស់់ពួួកគេ� និិងរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ស្ទទង់់មើ�ើលបញ្ហាា�ទាំំ�ងនោះ�ះ�។ យើ�ើងក៏៏បាានប្រា�ាស្រ័�័យ
ទាាក់់ទងជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លសរសេ�ររបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះឡើ�ើងផងដែ�រ
ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លពួួកគេ�បាាននិិយាាយក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លសម្ភាា�ស ហើ�ើយបាានអញ្ជើ�ើ�ញពួួកគេ�
ឱ្យយបញ្ចេ�េញមតិិ រិះ��គន់់ ឬបន្ថែ�ែមព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម។
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តាាមរយៈៈកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះ យើ�ើងមាានគោ�ោលបំំណង

ពង្រី�ីកវិិធីីគិិតអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ង

តំំបន់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ តាាមរយៈៈកាារឈ្វេ�េងយល់់អំំពីីបទ

ពិិសោ�ោធនៃ�បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ង

តំំបន់់នេះ�ះ។ ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងព្យាាយាាមបង្ហាា�ញថាា កាារពឹឹងផ្អែ�ែក
តែ�មួួយមុុខលើ�ើកាារដាាក់់ពិិន្ទុុ�បែ�បបរិិមាាណ ដើ�ើម្បីី�យល់់
អំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ (ឬកង្វះះ�ខាាតរបស់់

វាា) កំំណត់់កាារយល់់ដឹឹងរបស់់យើ�ើងអំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងមិិនមាានបំំណងចង់់បង្កើ�ើ�តទ្រឹ�ឹស្តីី�
ដ៏៏ធំំនិិងទូូលំំទូូលាាយនៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនោះ�ះ�

ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ យើ�ើងសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើកាារបរិិយាាយនិិង

បង្ហាា�ញថាាកាារស្តាា�ប់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លបុុគ្គគលិិក

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយតម្រែ��តម្រ�ង់់ទិិសដៅ�ៅទិិដ្ឋឋភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍អាាចជំំរុុញកាារយល់់

ដឹឹងកាាន់់តែ�ច្បាាស់់អំំពីីបរិិយាាកាាសប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍ដ៏៏ស្មុុ�គស្មាា�ញនិិងចម្រុះ�ះ�។

សេេចក្ដីី�ផ្ដើើ�ម
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"យើ�ើងជ្រើ�ើ�សយកនិិយមន័័យ

ទូូលំំទូូលាាយ ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈ
បើ�ើកចំំហសម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់

ប្រ�ភេ�ទដែ�លជាាប់់ទាាក់់ទងក្នុុ�ង

ទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ . .

យើ�ើងបាានជ្រើ�ើ�សយកនិិយមន័័យ

នេះ�ះដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាា�ល់់វិិធីីផ្សេ�េងៗ
ដែ�លតាាមរយៈៈនេះ�ះ ព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវ
បាានផ្ដដល់់ទៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយសម័័យទំំនើ�ើប ក៏៏ដូូចជាា
សាារៈៈសំំខាាន់់នយោ�ោបាាយរបស់់
ពួួកគេ�ផងដែ�រ។"

សេេចក្ដីី�ផ្ដើើ�ម
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ផ្នែែ�កទីី ២

ការពិិភាក្្សា
↘

ផ្នែែ�កទីី២៖
ការពិិភាក្្សា
ផ្នែ�ែកនេះ�ះពិិភាាក្សាាអំំពីីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកាារងាាររបស់់ពួួកគេ� ក៏៏ដូូចជាារបៀ�ៀប
ដែ�លពួួកគេ�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយចំំពោះ�ះ�កាារគាាបសង្កកត់់និិងឧបសគ្គគនៅ�ៅក្នុុ�ង
បរិិយាាកាាសប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ យើ�ើងឈ្វេ�េងយល់់ពីី
វិិមាាត្រ�ជាាច្រើ�ើ�ននៃ�អត្ថថន័័យធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ ជាាពិិសេ�សសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លកម្រ�គេ�យកមកពិិភាាក្សាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសិិក្សាាបែ�បបរិិមាាណវិិស័័យ លើ�ើសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
និិងសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិ។ បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លអ្ននកចូូលរួួម
ស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងបាានជួួបប្រ�ទះះគឺឺលើ�ើសពីីអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើរាាងកាាយ
កាារចាាប់់ខ្លួួ�ន និិងកាារគំំរាាមកំំហែ�ង។ កាារយល់់ដឹឹងពេ�ញលេ�ញអំំពីី
សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយតម្រូ�ូវឱ្យយយល់់ឃើ�ើញពីីចំំណុុចជាាច្រើ�ើ�ន
ដូូចជាាសមត្ថថភាាពសរសេ�រនិិងបង្កើ�ើ�តសិិល្បៈៈ�ដោ�ោយគ្មាា�នកាារភ័័យខ្លាា�ច
និិរន្តតរភាាពផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លទ្ធធភាាពទទួួលបាានព័័ត៌៌មាាន ក៏៏ដូូចជាា
លទ្ធធភាាពចូូលទៅ�ៅកាាន់់មជ្ឈឈដ្ឋាា�នដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ�កាារងាាររបស់់ពួួកគេ�អាាចប
ង្កើ�ើ�តឱ្យយមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់បាាន។ យើ�ើងក៏៏ពិិភាាក្សាាអំំពីីសាារៈ�សំំខាាន់់
នៃ�សកម្មមនិិយម និិងសាាមគ្គីី�ភាាពក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�រ។ អ្វីី�ដែ�លបាានបង្កកប់់នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិមាាត្រ�ទាំំ�ងនេះ�ះជាាតួួនាាទីី
នៃ�អត្តតសញ្ញាា�ណផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននិិងក្រុ�ុម ដែ�លកំំណត់់បទពិិសោ�ោធរបស់់
អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងជាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
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↘ ១.
ការងារនិិងអត្តតសញ្ញាា�ណប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយ
ដែែលប្ររសព្វវគ្នាា�
កាារសិិក្សាាលក្ខខណៈៈប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប ជាាពិិសេ�សសន្ទទស្សសន៍៍លើ�ើសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ជាាធម្មមតាាផ្តោ�ោ�ត
លើ�ើប្រ�ទេ�សនាានាា ឧទាាហរណ៍៍ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយវាាយតម្លៃ�ៃប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗ 
បញ្ជាា�ក់់ថា
 ា ភាាពខុុសគ្នាា�ឬកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលភាាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅកម្រិ�ិតប្រ�ទេ�ស។ យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ
ព្រំ�ំដែ�នជាាតិិតែ�មួួយមុុខគឺឺមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�ពន្យយល់់ពីីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមនាានាាដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយជួួបប្រ�ទះះនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍នោះ�ះ�ទេ� — ហើ�ើយភាាគច្រើ�ើ�នទំំនងជាានៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ បទពិិសោ�ោធអាាចប្រែ�ែប្រួ�ួលយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង សូូម្បីី�តែ�អ្ននកដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ៅនិិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សតែ�មួួយ ឬផលិិតខ្លឹឹ�មសាារអំំពីីប្រ�ទេ�សតែ�មួួយក៏៏ដោ�ោយ។
យើ�ើងខិិតខំំបំំបែ�កភាាពនៅ�ៅឯកោ�ោរបស់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះដោ�ោយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់
ជាាពិិសេ�សទៅ�ៅលើ�ើតួួនាាទីីនៃ�លក្ខខណៈៈកំំណត់់ដូូចជាា ពូូជសាាសន៍៍ ស្ថាា�នភាាពសញ្ជាា�តិិ យេ�នឌ័័រ
អត្តតសញ្ញាា�ណ ភេ�ទ អាាយុុ ទីីតាំំ�ងភូូមិិសាាស្រ្ត�ត ក៏៏ដូូចជាាប្រ�ភេ�ទកាារងាាររបស់់អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវ
របស់់យើ�ើង។ កត្តាា� និិងអត្តតសញ្ញាា�ណទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចបំំបែ�កចេ�ញពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយបាានទេ� ដូូចជាាប្រ�ភេ�ទរឿ�ឿងរ៉ាា�វព័័ត៌៌មាាននិិងខ្លឹឹ�មសាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លពួួកគេ�ផលិិត
ក៏៏ដូូចជាាប្រ�ភេ�ទនៃ�បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លពួួកគេ�ជួួបប្រ�ទះះ (Steiner, 2012)។ អត្តតសញ្ញាា�ណកំំណត់់
ពីីទំំនាាក់់ទំំនង និិងសក្ដាា�នុុពលរវាាងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងបរិិយាាកាាសជុំំ�វិិញរបស់់ពួួកគេ�
មិិនថាានៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានរបស់់ពួួកគេ�ឬជាាមួួយនឹឹងសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែក
នេះ�ះ យើ�ើងជជែ�កវែែកញែ�កថាា លក្ខខណៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននិិងលក្ខខណៈៈវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�របស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
គឺឺរួួមបញ្ចូូ�លនិិងបង្កើ�ើ�តជាាផ្នែ�ែកឱ្យយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ហើ�ើយលក្ខខណៈៈទាំំ�ងនេះ�ះកំំណត់់បទពិិសោ�ោធរបស់់
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយខុុសគ្នាា�អាាស្រ័�័យលើ�ើបរិិបទសង្គគមនយោ�ោបាាយដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�ៅ
(McCall, 2005)។ យើ�ើងបាានរកឃើ�ើញថាាអត្តតសញ្ញាា�ណនិិងកត្តាា�ខាាងក្រោ��ោមដើ�ើរតួួយ៉ាា�ងសំំខាាន់់
ក្នុុ�ងបទពិិសោ�ោធរបស់់អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង ក្នុុ�ងនាាមជាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ៖

លើ�ើភូូមិិសាាស្ត្រ�រ ពូូជសាាសន៍៍ និិងសញ្ជាា�តិិ
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនត្រឹ�ឹមតែ�សរសេ�រអំំពីីប្រ�ទេ�សដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�ៅនោះ�ះ�ទេ�។ ឧទាាហរណ៍៍
ពួួកគេ� អាាចសរសេ�រអំំពីីប្រ�ទេ�សច្រើ�ើ�នជាាងមួួយដែ�លអាាចរួួមបញ្ចូូ�លឬមិិនរាាប់់បញ្ចូូ�លប្រ�ទេ�សនៃ�
សញ្ជាា�តិិរបស់់ ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�ក៏៏អាាចរាាយកាារណ៍៍និិងសរសេ�រពីីចម្ងាា�យផងដែ�រ មិិនថាាដោ�ោយសាារតែ�
តម្រូ�ូវកាារនៃ�កាារងាារ ឬកត្តាា�សង្គគមនយោ�ោបាាយរបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ�។ លក្ខខខណ្ឌឌផ្សេ�េងគ្នាា�ទាំំ�ងនេះ�ះអាាច
នាំំ�មកនូូវបញ្ហាា�ប្រ�ឈមខុុសៗគ្នាា�។ ឧទាាហរណ៍៍ អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវម្នាា�ក់់ដែ�លកំំពុុងរាាយកាារណ៍៍អំំពីី
ប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�ពីីក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស បាានចែ�ករំំលែ�កអំំពីីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមនៃ�កាាររាាយកាារណ៍៍ពីីចម្ងាា�យ៖
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រនិិ ង អ ត្ត ត ស ញ្ញា ា � ណ ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដែ ែ ល ប្ររ ស ព្វវ គ្នាា �
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“ . . . ហើ�ើ យព្យា ាយាាមអភិិ វឌ្ឍឍប្រ�ភពពីីចម្ងាា�យប្រ�ហែ�លរា ាប់់ ពា ាន់់ ម៉ាា � យ ...

ដោ�ោយពេ�លវេ�លាាខុុសគ្នាា� ធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវក្រោ��ោកពីីព្រ�លឹឹម. . ខ្ញុំំ�ត្រូ�ូវតែ�ភ្ញាា�ក់់ពីីព្រ�លឹឹមដើ�ើម្បីី�...
ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកាារងាាររបស់់ខ្ញុំំ�ឬនៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារយឺឺតពេ�លដើ�ើម្បីី�បន្តតកាារសរសេ�រ និិង
អាាចដាាក់់ឯកសាារអ្វីី�មួួយ អ៊ីី�ចឹឹងគឺឺមាានតែ�ប៉ុុ�ណ្ណឺឺ�ងឯង។ . . វាាមកនៅ�ៅលើ�ើតុុរបស់់អ្ននក
កែ�សម្រួ�ួល ភ្លាា�មៗតែ�ម្ដដង។”
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានជាាជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នមកពីីប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�ដែ�លបាានទៅ�ៅរស់់នៅ�ៅ
បណ្តោះ�ះ��-អាាសន្ននក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� បាានចែ�ករំំលែ�កជាាមួួយនឹឹងយើ�ើងពីីរបៀ�ៀបដែ�ល
ស្ថាា�នភាាពអន្តោ�ោ�ប្រ�វេេសន៍៍របស់់គាាត់់អាាចនាំំ�មកនូូវហាានិិភ័័យ៖
“មែ�នហើ�ើ យ ! ស្ថាា�នភាាពរបស់់ ខ្ញុំំ� នៅ �ៅទីីនេះ�ះគឺឺ ខុុ សគ្នាា � បន្តិិ�ច បន្ទាា�ប់់ ពីីកាា រភៀ�ៀសខ្លួួ� ន

ចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សរបស់់ខ្ញុំំ�។  ខ្ញុំំ�បាានក្លាា�យជាាជនអន្តោ�ោ�ប្រ�វេ�សន៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ឥណ្ឌូូ� ណេ�ស៊ីី�  ហើ�ើ យ ជនអន្តោ�ោ�ប្រ�វេេសន៍៍ ប រទេ�សកំំ ពុុ ង តែ�ធ្វើ�ើ� កិិ ច្ចច កា ារនយោ�ោបាាយនិិ ង

កាារធ្វើ�ើ�សាារព័័ត៌៌មាានពិិតជាាពិិបាាកណាាស់់។

ខ្ញុំំ�បាានជួួបបញ្ហាា�ប្រ�ឈមជាាច្រើ�ើ�ន ដូូចជាា

ខ្ញុំំ�ត្�រូូវរត់់ពីីទីីក្រុ�ុងមួួយទៅ�ៅទីីក្រុ�ុងមួួយដើ�ើម្បីី�សង្គ្រោះ��ះ��ខ្លួួ�នឯង

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាជនអនាាមិិក។

. . ខ្ញុំំ�នៅ�ៅតែ�បន្តតផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអាាសយដ្ឋាា�នរបស់់ខ្ញុំំ� ពីីព្រោះ��ះ�អ្ននកដឹឹងទេ� វាាក៏៏សំំខាាន់់ផង
ដែ�រ។ . . ដើ�ើម្បីី�រក្សាាខ្លួួ�នអ្ននកឱ្យយមាានសុុវត្ថិិ�ភាាព។ . . ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ�បាានជួួបប្រ�ទះះនឹឹងកាារ
គំំរាាមកំំហែ�ងជាាច្រើ�ើ�ន។ . . ពីីកាារធ្វើ�ើ�អន្តោ�ោ�ប្រ�វេ�សន៍៍ [អាាជ្ញាា�ធរ] ហើ�ើយប្រ�ហែ�លជាា
រដ្ឋាា�ភិិបាាលផងដែ�រ។ . . ”
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ សង្កកត់់ធ្ងងន់់ដោ�ោយអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ

ដូូចនេះ�ះ អ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ានក្នុុ�ងស្រុ�ុកនិិងអ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ានបរទេ�សអាាចទទួួលបាានប្រ�តិិកម្មមខុុសៗគ្នាា�
ពីីអាាជ្ញាា�ធរឬសាាធាារណជន បើ�ើទោះ�ះ�បីីជាារាាយកាារណ៍៍អំ
 ពីី
ំ ឬធ្វើ�កា
ើ� ារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សតែ�មួួយក៏ដោ៏ �ោយ។
អ្វីី�ទៅ�ៅជាា "បរទេ�ស" ឬ "អ្ននកក្នុុ�ងស្រុ�ុក" ទោះ�ះ�ជាាដូូចនេះ�ះក្តីី� វាាស្មុុ�គស្មា�ញនិ
ា
ង
ិ អត្តតនោ�ោម័័តិ។
ិ ខណៈៈ
ពេ�លដែ�លពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះអាាចនាំំ�យើ�ើងឱ្យយគិិតអំំពីីពួក
ួ វាាតាាមរយៈៈគំំនិត
ិ នៃ�សញ្ជាា�តិិផ្លូូវ� កាារ បទពិិសោ�ោធ
របស់់អ្នក
ន ចូូលរួម
ួ ក្នុុង
� កា
 ារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងបង្ហាា�ញថាា នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតជាាក់់ស្តែ�ែង តើ�ើអ្នក
ន ណាា
ជាា "ជនបរទេ�ស" និិងអ្ននកណាាជាា "អ្ននកក្នុុ�ងស្រុ�ុក" ភាាគច្រើ�ើ�នអាាស្រ័�័យលើ�ថា
ើ ាតើ�ើរូប
ូ រាាងរបស់់ពួក
ួ គេ�
ត្រូ�ូវបាានយល់់ឃើ�ើញដោ�ោយអ្ននកដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញខ្លួួនរប
� ស់់ពួក
ួ គេ�យ៉ាា�ងណាាខ្លះះ�។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាានិិងប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា� អ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ានដែ�លមើ�ើលទៅ�ៅជាាអ្ននកក្នុុង
� ស្រុ�ុក ទំំនងជាា
ត្រូ�ូវអា
 ាជ្ញាា�ធរកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅច្រើ�ើ�នជាាងអ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ានបរទេ�សស្បែ�ែកស ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅពេ�ល
ពួួកគេ�សរសេ�ររិះ��គន់់ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១ កាារសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់ខ្លួួ
់ ន
� ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា និិងថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� ២០២១)។
យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ នេះ�ះមិិនមែ�នមាានន័័យថាា កាាររាាយកាារណ៍៍មិនមា
ិ ានហាានិិភ័យសម្រា
័
�ាប់់ (និិង
ជាាមួួយនឹង
ឹ ) អ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ានបរទេ�សនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយថាាកាារមាានរូូបរាាងដូូចប្រ�ជាាជន "ក្នុុ�ងស្រុ�ុក"
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រនិិ ង អ ត្ត ត ស ញ្ញា ា � ណ ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដែ ែ ល ប្ររ ស ព្វវ គ្នាា �
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តែ�ងតែ�មាានគុុណវិិបត្តិិ។
� អ្ននកចូូលរួម
ួ ស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងម្នាា�ក់់ជាាជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាមបាានចែ�ករំំលែ�ក
ថាា ក្នុុ�ងករណីីជាាក់់ស្ដែ�ែង កាាររាាយកាារណ៍៍ជាាមួួយនឹង
ឹ ជនបរទេ�សអាាចជំំរុញ
ុ ឱ្យយមាានកាារសង្ស័័�យនិិង
កាារយាាយីីកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ព្រោះ��ះ�វាានឹឹងទាាក់់ទាាញកាារចាាប់់អាារម្មមណ៍៍កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុម
ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ នេះ�ះគឺឺជាាករណីីពិិសេ�សនៅ�ៅពេ�ល
រាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅតំំបន់ជនប
់
ទ និិងតំំបន់ព្រំ�
់ ដែំ �ន (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ានមកពីីសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកដែ�លមាាន
បទពិិសោ�ោធគ្រ�បដណ្តតប់ផ្នែ់ �ក
ែ ផ្សេ�េងៗនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា អត្តតសញ្ញាា�ណពូូជសាាសន៍៍
របស់់គាាត់់ជា
 ាជនជាាតិិដើ�ម
ើ អា
 ាមេ�រិិកាំំ�ងបាានធ្វើ�ឱ្យ
ើ� យគាាត់់មាានភាាពងាាយស្រួ�ួលដាាក់់ខ្លួួននៅ
� �ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍
មូូលដ្ឋាា�ន (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់ខ្លួួ
់ ន
� ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សតែ�មួួយក៏អា
៏ ាចប្រ�ឈមមុុខនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌកាារងាារខុុសគ្នាា�
ច្រើ��ើនអាាស្រ័�័យលើ�ទីីតាំំ�
ើ ងជាាក់់លាាក់់របស់់ពួក
ួ គេ�។ អ្ននកចូូលរួម
ួ ស្រា�ាវជ្រា�ាវម្នាា�ក់់មកពីីប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន
បាានចែ�ករំំលែ�កពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ាននៅ�ៅតំំបន់ជនប
់
ទ ជាាធម្មមតាាទទួួលបាានប្រា�ាក់់ខែ�ទាាប
ជាាងឆ្ងាា�យ ហើ�ើយប្រ�ឈមមុុខនឹឹងកាារគំំរាាមកំំហែ�ងសុុវត្ថិិភា
� ាពខ្ពពស់់ ដោ�ោយសាារពួួកគេ�មិិនទទួួលបាាន
កាារយកចិិត្តតទុក
ុ ដាាក់់ច្រើ�ើ�ន បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងសមភាាគីីនៅ�ៅទីីក្រុ�ុង (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទ
ជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារកំំណត់់ព្រំ�ដែំ �នជាាតិិតែ�ឯង មិិនគ្រ�ប់គ្រា់ �ាន់់ក្នុុង
�
កាារពន្យយល់់ពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយយើ�ើងទាាមទាារឱ្យយមាានកញ្ចចក់់ឆ្លុះះ��
បញ្ចាំំ�ង
� ក្នុុ�ងស្រុ�ុកបន្ថែ�ម
ែ ទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ទទួួលស្គាា�ល់ភា
់ ាពខុុសគ្នាា�ដែ�លមកជាាមួួយនឹង
ឹ ពូូជសាាសន៍៍ សញ្ជាា�តិិ
ក៏៏ដូច
ូ ជាាទីីតាំំ�ងរបស់់បុគ្គ
ុ ល
គ ។ ភាាពមិិនគ្រ�ប់គ្រា់ �ាន់់នៃ�ព្រំ�ំដែ�នជាាតិិក្នុុង
� នាាមជាាអ្ននកពន្យយល់់សម្រា�ាប់់បទ
ពិិសោ�ោធរបស់់អ្នក
ន ចូូលរួម
ួ របស់់យើ�ើងក៏៏ចង្អុុលបង្ហា
�
�ញពីីតម្រូ�
ា
វូ កាារសម្រា�ាប់់កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបន្ថែ�ម
ែ អំំពីី
អត្តតសញ្ញាា�ណជាាតិិខាាងលើ�ើ និិងឥទ្ធិិ�ពលរបស់់វាាទៅ�ៅលើ�ើបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ។

“បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សតែ�មួួយ
ក៏៏អាាចប្រ�ឈមមុុខនឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌកាារងាារខុុសគ្នាា�ច្រើ�ើ�ន
អាាស្រ័�័យលើ�ើទីីតាំំ�ងជាាក់់លាាក់់របស់់ពួួកគេ�។”

អត្តតសញ្ញាា�ណយេ�នឌ័័រនិិងបទពិិសោ�ោធដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងយេ�នឌ័័រ
បទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាារតម្រែ�ែតម្រ�ង់់ទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក៏៏ពាាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងយេ�នឌ័័រដែ�រ ជាាពិិសេ�សស្ត្រី�ី�ជាារឿ�ឿយៗប្រ�ឈមនឹឹងកាារលំំបាាកបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតកាារងាារ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ�។ កាារសិិក្សាាជាាច្រើ�ើ�នបាានលាាតត្រ�ដាាងពីីរបៀ�ៀបដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រនិិ ង អ ត្ត ត ស ញ្ញា ា � ណ ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដែ ែ ល ប្ររ ស ព្វវ គ្នាា �
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ផ្សសព្វវផ្សាាយជាាស្ត្រី�ី�នៅ�ៅជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោកស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ៅខណៈៈ
ពេ�លដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងរាាយកាារណ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានរបស់់ពួួកគេ�
ដែ�រ (Ferrier, 2018; North, 2016; Walsh-Childers et al., 1996)។
បញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវមួួយចំំនួួនរបស់់យើ�ើង។
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមកពីីប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�បាានរៀ�ៀបរាាប់់ពីីបទពិិសោ�ោធរបស់់នាាងជាាមួួយនឹឹង
កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទពីីសហកាារីីនៅ�ៅឯទីីភ្នាា�ក់់ងាារសាារព័័ត៌៌មាានម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុម
ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួមដែ�លបាានផ្លាា�ស់់
ប្តូូ�រទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារងាារឯករាាជ្យយចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មកបាានបន្ថែ�ែមថាា កាារងាារជាាបុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយបាាន
ផ្តតល់់សេ�រីីភាាពកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នដល់់នាាង ព្រោះ��ះ�វាាអនុុញ្ញាា�តឱ្យយនាាងចៀ�ៀសវាាងរចនាាសម្ពពន្ធធនិិងមនុុស្សស
នៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាាររបស់់នាាងដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយនាាង — និិងទំំនងជាាស្ត្រី�ី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត — មាានអាារម្មមណ៍៍
ថាាមិិនមាានសុុវត្ថិិ�ភាាព (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួមជាាស្ត្រី�ី�ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតបាានរំំលឹឹកថាា នាាងត្រូ�ូវគេ�ហៅ�ៅត្រូ�ូវគេ�លែ�បខាាយនិិង
ទទួួលរងនូូវកាារប្រើ�ើ�ពាាក្យយសម្ដីី�ទាាក់់ទងនឹឹងផ្លូូ�វភេ�ទពីីអ្ននកមាានដែ�លមាានសក្ដាា�នុុពលជាាប្រ�ភពព័័ត៌៌មាាន
ខណៈៈនាាងកំំពុុងរាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅកន្លែ�ែងកើ�ើតហេ�តុុ។ សហកាារីីជាាស្ត្រី�ី�របស់់នាាងក៏៏ធ្លាា�ប់់មាានបទ
ពិិសោ�ោធដែ�លត្រូ�ូវគេ�លែ�បខាាយខណៈៈពេ�លរាាយកាារណ៍៍ផងដែ�រ (ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។
វាាជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារទទួួលស្គាា�ល់់ថាា បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាាស្ត្រី�ី�មាានភាាពលំំបាាក
ក្នុុ�ងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ដោ�ោយសាារអត្តតសញ្ញាា�ណយេ�នឌ័័ររបស់់ពួួកគេ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ រចនាាសម្ពពន្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាាន ជាារឿ�ឿយៗមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�កាារពាារ
កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ និិងកាាររំំលោ�ោភបំំពាានផ្លូូ�វភេ�ទនិិងដើ�ើម្បីី�កាារពាារជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅពេ�លមាាន
បញ្ហាា�បែ�បនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ� (សូូមមើ�ើលឧទាាហរណ៍៍ Ferrier, 2018)។ ឧទាាហរណ៍៍ មាាន
យន្តតកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយតិិចតួួចណាាស់់ក្នុុ�ងកាាររាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទនិិងកាារធ្វើ�ើ�បាាប
ផ្អែ�ែកលើ�ើយេ�នឌ័័រនៅ�ៅក្នុុ�ងកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
ស្ថាា�ប័័នធំំៗដូូចជាាអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយបុុរសនិិងមាានវប្បបធម៌៌បុុរស
ជាាធំំជាាហើ�ើយខកខាានមិិនបាានទទួួលស្គាា�ល់់កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទនិិងទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�អំំពើ�ើ
ហិិង្សាាផ្អែ�ែកលើ�ើយេ�នឌ័័រ ទំំនងជាាបង្កើ�ើ�តទម្លាា�ប់់អនុុវត្តតកាារងាារដែ�លរើើ�សអើ�ើងយេ�នឌ័័រ។ អ្ននកចូូលរួួម
ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមកពីីប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�បាានចែ�ករំំលែ�ករឿ�ឿងខ្លីី�មួួយរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាាស្ត្រី�ី�
វ័័យកណ្តាា�លម្នាា�ក់់ ដែ�លមិិនបាានទទួួលកាារបន្តតកិិច្ចចសន្យាារបស់់នាាងដោ�ោយសាារតែ�អាាយុុរបស់់នាាង
—នាាងមិិនបាានបំំពេ�ញតាាមកាាររំំពឹឹងទុុកនូូវអ្វីី�ដែ�លពិិធីីកាារិិនីីទូូរទស្សសន៍៍ (ស្ត្រី�ី�) គួួរមាាននោះ�ះ�ទេ� (បទ
សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដូូច្នេះ�ះ� ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវមាានកាារទទួួលស្គាា�ល់់ថាា
បទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងយេ�នឌ័័រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ត្រូ�ូវអប់់រំំបណ្តុះះ��កាារអនុុវត្តត
ដែ�លគិិតគូូរអំំពីីយេ�នឌ័័រនិិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ជាាពិិសេ�សបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានជាាកន្លែ�ែង
សុុវត្ថិិ�ភាាពនិិងប្រ�កបដោ�ោយភាាពរាាក់់ទាាក់់ជាាងមុុនសម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមាានភេ�ទជាាស្ត្រី�ី�។
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រនិិ ង អ ត្ត ត ស ញ្ញា ា � ណ ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដែ ែ ល ប្ររ ស ព្វវ គ្នាា �
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តើ�ើអាាយុុបង្កកឱ្យយមាានភាាពខុុសប្លែ�ែកអ្វីី�ដែ�រឬទេ�?
បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើទីីតាំំ�ង ពូូជសាាសន៍៍ និិងយេ�នឌ័័រ ភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញនៃ�សក្ដាា�នុុពលនិិងទំំនាាក់់ទំំនងក្នុុ�ង
បន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានក៏៏រងផលប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយចន្លោះ�ះ��នៃ�អាាយុុនិិងជំំនាាន់់ដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារកំំណត់់
ជាាក់់ស្ដែ�ែង ទាំំ�ងនេះ�ះអាាចមាានកាារជាាប់់ទាាក់់ទិិនយ៉ាា�ងសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់ដំំណើ�ើរកាារសម្រេ�េចចិិត្តត ដូូចជាា
រឿ�ឿងដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយនិិងមិិនបាាន។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅឯហាាងដែ�ល
"កាាន់់តែ�ល្បីី�ឈ្មោះ�ះ��" និិងលេ�ចធ្លោ�ោ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ដែ�លជាាធម្មមតាាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល
នៃ�អ្ននកនិិពន្ធធត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានវ័័យចំំណាាស់់ កាារផលិិតព័័ត៌៌មាានជួួនកាាល
ត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយ "ឆ្មាំំ��ចាាស់់" ដែ�លស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយរឿ�ឿងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
ដែ�លលាាតត្រ�ដាាងអំំពើ�ើពុុករលួួយនិិងកាាររំំលោ�ោភបំំពាានអំំណាាចដោ�ោយឥស្សសរជននយោ�ោបាាយ
(កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានវ័័យក្មេ�េងជាាធម្មមតាាមាានភាាពបើ�ើកចំំហជាាងកាារសរសេ�ររឿ�ឿងបែ�បនេះ�ះ (កាារពិិភាាក្សាា
ជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១) ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�មាាន
ភាាពសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់កាារងាារដែ�លកន្លែ�ែងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ជាាកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវ។

កាារងាារផ្លូូ�វកាារនិិងកាារងាារឯករាាជ្យយ
ទោះ�ះ�បីីប្រ�ភេ�ទកាារងាារជាាធម្មមតាាមិិនបាានចាាត់់ទុុកជាាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគលក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងចាាត់់ទុុកកាារងាារ
ទាំំ�ងនេះ�ះជាាផ្នែ�ែកនៃ�អត្តតសញ្ញាា�ណបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ដោ�ោយសាារកាារងាារជាាច្រើ�ើ�ន
ដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយដើ�ើម្បីី�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណខ្លួួ�នឯង ដោ�ោយប្រើ�ើ�គ្រឿ��ឿងសម្គាា�ល់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ដោ�ោយសាារតែ�ស្ថាា�នភាាពកាារងាារអាាចមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់យ៉ាា�ងសំំខាាន់់លើ�ើ
ជីីវិិតបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�រ។ ហេ�តុុផលមួួយទៀ�ៀតដែ�លយើ�ើងចង់់ចង្អុុ�លទៅ�ៅរឿ�ឿងនេះ�ះឱ្យយ
ច្បាាស់់លាាស់់គឺឺដោ�ោយសាារតែ�បញ្ហាា�នៃ�ស្ថាា�នភាាពកាារងាារកម្រ�ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សាា
អំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ទោះ�ះ�បីីមាានផលវិិបាាកសំំខាាន់់ៗដែ�លវាាអាាចមាានក៏៏ដោ�ោយ។
ឧទាាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានពេ�ញម៉ោ�ោ�ងដែ�លបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សឱ្យយធ្វើ�ើ�កាារជាាផ្លូូ�វកាារអាាច
ធាានាានូូវសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកាារកាារពាារផ្លូូ�វច្បាាប់់ដែ�លជាាធម្មមតាាផ្តតល់់ដោ�ោយនិិយោ�ោជក។ ម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងនាាមជាាបុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយ អាាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានកាារលំំបាាកកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយម្នាា�ក់់ៗក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានកាារកាារពាារផ្នែ�ែកច្បាាប់់ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើ
ប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ មធ្យោ�ោបាាយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លស្ថាា�នភាាព
កាារងាារអាាចប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់បទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺតាាមរយៈៈអាាជីីពនិិងភាាព
ច្បាាស់់លាាស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� — ឬកង្វះះ�ខាាត។ បុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយមួួយចំំនួួនដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយ
ជាាមួួយ ចង្អុុ�លបង្ហាា�ញថាា ទោះ�ះ�បីីកាារងាារឯករាាជ្យយផ្តតល់់ភាាពបត់់បែ�នកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះ�ពេ�លវេេលាា
និិងប្រ�ភេ�ទនៃ�កាារងាារដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រា�ាក់់ចំំណូូលទៀ�ៀងទាាត់់មិិនត្រូ�ូវបាានធាានាា
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រនិិ ង អ ត្ត ត ស ញ្ញា ា � ណ ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដែ ែ ល ប្ររ ស ព្វវ គ្នាា �
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ទេ� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ យើ�ើង
ឈ្វេ�េងយល់់ពីីបញ្ហាា�នៃ�ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកបន្តតបន្ទាា�ប់់
របស់់យើ�ើងពោ�ោលគឺឺ បញ្ហាា�លុុយកាាក់់។

នៅ�ៅក្នុុ� ង ផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើ ង ជជែ�កវែ�កញែ�កថាា កាារយល់់

ដឹឹ ង ពីីរបៀ�ៀបដែ�លលក្ខខ ណៈ ៈផ្ទាា �ល់់ ខ្លួួ� ន រ បស់់ បុុ គ្គគ លិិ ក 

ប្រ�ព័័ ន្ធធ ផ្ស សព្វវ ផ្សា ាយបង្កើ�ើ�ត បាានជា ាផ្នែ�ែកសំំ ខាាន់់ មួួ យ នៃ �បទ
ពិិ សោ�ោធ របស់់ ពួួ ក គេ�ក្នុុ� ង នាាមជាាបុុ គ្គគ លិិ ក ផ្នែ�ែ កប្រ�ព័័ ន្ធធ

ផ្សសព្វវ ផ្សា ាយ ជាាពិិ សេ� សរ បៀ�ៀបដែ�លលក្ខខ ណៈ ៈទាំំ� ង នេះ�ះត្រូ�ូ វ
បាានចាាត់់ ចែ� ងតាាមស្ថាា�ប័័ ន — តាាមរយៈៈកាារយល់់ ឃើ �ើ ញ

ពីីវប្បបធម៌៌ និិ ង ទម្លាា�ប់់ — គឺឺ មា ានសាារៈៈសំំខាាន់់ ស ម្រា�ាប់់ កិិ ច្ចច
ខិិ តខំំប្រឹ �ឹ ង ប្រែ�ែងដើ�ើ ម្បី ី� បំំភ្លឺឺ�ប ញ្ហាា � ប្រ�ឈមផ្សេ�េងៗគ្នាា � ដែ�ល
បុុ គ្គគ លិិ ក ប្រ �ព័័ ន្ធធ ផ្ស សព្វវ ផ្សា ាយជួួ ប ប្រ�ទះះ។ ឧទាាហរណ៍៍ ដែ�ល
យើ�ើ ង បាានលើ�ើ ក ឡើ�ើ ង ខាាងលើ�ើ គ្រា�ាន់់ តែ �ជា ាម ធ្យោ�ោបាាយ
មួួ យចំំនួួ នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �� ដែ�លក្នុុ� ង នោះ�ះ�អត្តតសញ្ញាា � ណមា ាន
សាារៈៈសំំខាាន់់ ក្នុុ� ង កាារយល់់ ដឹឹ ង អំំពីីសេ�រីី ភា ាពប្រ�ព័័ ន្ធធ
ផ្សសព្វវ ផ្សា ាយ។ ជាាមួួ យ គ្នាា � នេះ�ះ យើ�ើ ង លើ�ើ ក ទឹឹ ក ចិិ ត្តត ឱ្យយ

មាានកាារឈ្វេ�េ ង យល់់ បន្ថែ�ែ ម ទៀ�ៀតអំំពីីទម្រ�ង់់ អ ត្តតសញ្ញាា � ណ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនិិ ង របៀ�ៀបដែ�លវាាកំំណត់់ បទពិិ សោ�ោធ

វិិ ជ្ជាា � ជីីវៈៈ។ ឧទាាហរណ៍៍  កាា រសន្ទទនាារ បស់់ យើ�ើ ង ជាាមួួ យ នឹឹ ង
អ្ននកចូូ លរួួ ម មកពីីអ ង្គគ ភា ាពម៉ាា � ឡេ�ស៊ីី� បា ានពន្យយល់់ ថា ា 

បុុ គ្គគ លិិ ក ប្រ�ព័័ ន្ធធ ផ្ស សព្វវ ផ្សា ាយមកពីីសាាវតាារដែ�លមិិ នសូូ វ

មាានកាារផ្ដដ ល់់ តម្លៃ�ៃ  ដូូ ច ជាាស ហគមន៍៍ LGBTQIA+ និិ ង ក្រុ�ុ ម

សាាសនាាជនជាាតិិ ភា ាគតិិ ច ប្រ�ឈមនឹឹ ង កាា របៀ�ៀតបៀ�ៀន

កាាន់់ តែ �ច្រើ�ើ�នទាំំ� ង ពីីសាាធាារណជននិិ ង និិ យោ�ោ ជកក្នុុ� ង កន្លែ�ែ ង 
កាារងាាររ បស់់ ពួួ ក គេ� (បទសម្ភាា � សផ្ទាា�ល់់ ខ្លួួ� ន ថ្ងៃ �ៃទីី១៥
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ �� ២ ០២១)។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបន្ថែ�ែ ម ត្រូ�ូ វ
ពិិ ចាា រណាាលើ�ើ វិិ មា ាត្រ�ទាំំ� ង នេះ�ះ។

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រនិិ ង អ ត្ត ត ស ញ្ញា ា � ណ ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដែ ែ ល ប្ររ ស ព្វវ គ្នាា �
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↘ ២.
ការវិិភាគការវាយប្ររហារ
ប្ររឆាំំងនឹឹងប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយឯករាជ្្យ
នៅ�ៅទូូទាំំ�ងអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ កាាររាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាាននិិងទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ដែ�លរិះ��គន់់រដ្ឋឋ ជាារឿ�ឿយៗទាាក់់ទាាញកាារពិិនិិត្យយមើ�ើលនិិងកាារសងសឹឹកក្រៅ��ៅច្បាាប់់ (Faulder &

Venzon, 2018)។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ មាានប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់មួួយចំំនួួនដែ�លមាានភាាព
ចម្រូ�ូងចម្រា�ាសនិិងងាាយបង្កកផលប៉ះះ�ពាាល់់ជាាងនៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅប្រ�ទេ�ស

សិិង្ហហបុុរីី រឿ�ឿងរ៉ាា�វព័័ត៌៌មាានទាាក់់ទងនឹឹងអំំពើ�ើពុុករលួួយបង្កកដោ�ោយមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងកាារចោ�ោទសួួរ

អំំពីីឯករាាជ្យយភាាពរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាាកាារគឺឺនាំំ�ឱ្យយមាានកាារវាាយប្រ�ហាារយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលដោ�ោយ
ចៀ�ៀសមិិនរួួច (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�

3Rs—ពូូជសាាសន៍៍ (race) សាាសនាា (religion) រាាជវង្សស (royalty) —ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាា
ជាាបញ្ហាា�ដែ�លងាាយបង្កកផលប៉ះះ�ពាាល់់ខ្ពពស់់ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)

ខណៈៈដែ�លនៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននខណៈៈពេ�លនិិយាាយ
អំំពីីបញ្ហាា�ដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងក្រុ�ុមជនជាាតិិភាាគតិិច ព្រំ�ំដែ�ន អំំពើ�ើពុុករលួួយ និិងសិិទ្ធិិ�ដីីធ្លីី� (Abuza,
2015)។ អ្ននកចូូលរួួមមកពីីប្រ�ទេ�សថៃ�បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា ព័័ត៌៌មាានទាាក់់ទងនឹឹងរាាជាាធិិបតេ�យ្យយគឺឺ

មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាពិិសេ�ស។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� កាាររាាយកាារណ៍៍ដែ�លមិិនអំំណោ�ោយផលអំំពីី
កាារបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា�ញបរិិស្ថាា�ននិិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយលើ�ើកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ អាាចបង្កកឱ្យយមាាន
ប្រ�តិិកម្មមដ៏៏ខ្លាំំ��ងក្លាា� (Arditya, 2021)។

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រវិិ ភា គអំំ ពីី កា រវាយប្ររ ហារប្ររ ឆាំំ ង នឹឹ ង ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យឯ ករាជ្្ យ
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ដើ�ើម្បីី�យល់់ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងអង្គគភាាពត្រូ�ូវបាានគេ�វាាយប្រ�ហាារ
វាាជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវចងចាំំ�ថាា រដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាពមិិនមែ�នជាាបច្ចាា�មិិត្តតតែ�មួួយគត់់របស់់ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនោះ�ះ�ទេ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លជាាក់់ស្ដែ�ែង វាាអាាចនឹឹងងាាយស្រួ�ួលកំំណត់់
អត្តតសញ្ញាា�ណសកម្មមភាាពវាាយប្រ�ហាារបែ�បនេះ�ះរបស់់ឧក្រិ�ិដ្ឋឋជននៃ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លផ្សេ�េងទៀ�ៀត វាាប្រ�ហែ�ល
ជាាមិិនច្បាាស់់លាាស់់នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� ជំំនួួសឱ្យយកាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់កាារវាាយប្រ�ហាារដោ�ោយឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន
របស់់ឧក្រិ�ិដ្ឋឋជនរបស់់ពួួកគេ� យើ�ើងរៀ�ៀបចំំរចនាាសម្ពពន្ធធផ្នែ�ែកនេះ�ះដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើវិិធីីផ្សេ�េងគ្នាា� ដែ�លក្នុុ�ង
នោះ�ះ�កាារវាាយប្រ�ហាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាចកើ�ើតឡើ�ើង។

អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើរាាងកាាយនិិងអំំពើ�ើឃោ�ោរឃៅ�ៅរបស់់ប៉ូូ�លិិស
សម្រា�ាប់់អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងភាាគច្រើ�ើ�ន កាាររៀ�ៀបរាាប់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វដែ�លរិះ��គន់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល
អ្ននកនយោ�ោបាាយល្បីី�ៗនិិងយោ�ោធាានឹឹងនាំំ�មកនូូវកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់សុុវត្ថិិ�ភាាពយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង។
ឧទាាហរណ៍៍ ឃាាតកម្មមលើ�ើបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន (គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
កាារពាារអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន ឆ្នាំំ��២០២១) បាានបង្កើ�ើ�តបរិិយាាកាាសនៃ�កាារភ័័យខ្លាា�ចសម្រា�ាប់់អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ
ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ ដោ�ោយសាារតែ�ឃាាតកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះភាាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅតំំបន់់ជនបទ
អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនរបស់់យើ�ើងដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅទីីក្រុ�ុងម៉ាា�នីីលបាាននិិយាាយថាា ពួួកគេ�
មិិនសូូវបាារម្ភភអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពរបស់់ពួួកគេ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានកាារភ័័យខ្លាា�ចកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរនិិងធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាល (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ មធ្យោ�ោបាាយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅ គឺឺតាាមរយៈៈកាារដាាក់់ស្លាា�កពណ៌៌ក្រ�ហមដែ�លជាាសកម្មម
ភាាពដាាក់់ស្លាា�កបុុគ្គគលឬអង្គគភាាពរិះ��គន់់ ថាាជាាភេ�រវករឬភ្ជាា�ប់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅនឹឹងបក្សសកុុម្មុុ�យនីីស្តតហ្វីី�លីីពីីន
(CPP) រណសិិរ្សសប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយជាាតិិ (NDF) និិង/ឬកងទ័័ពប្រ�ជាាជនថ្មីី� (NPA)។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវបាានដាាក់់ស្លាា�កពណ៌៌ក្រ�ហម រូូបភាាពរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាាន
បោះ�ះ�ពុុម្ពពនិិងផ្សសព្វវផ្សាាយជាាមួួយនឹឹងប្រា�ាក់់រង្វាា�ន់់ដែ�លបាានផ្តតល់់សម្រា�ាប់់កាារស្លាា�ប់់របស់់ពួួកគេ� - ជាា
សំំខាាន់់ "អាាជ្ញាា�បណ្ណណដើ�ើម្បីី�សម្លាា�ប់់អ្ននកដែ�លមាានពាាក់់ស្លាា�កពណ៌៌ក្រ�ហម" (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។
នៅ�ៅប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមួួយចំំនួួនដែ�លធ្វើ�ើ�សេ�ចក្ដីី�រាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារតវ៉ាា�
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារកែ�ប្រែ�ែសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងច្បាាប់់ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ កាារកែ�ប្រែ�ែច្បាាប់់ស្តីី�ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារ
លុុបបំំបាាត់់អំំពើ�ើពុុករលួួយ និិងសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងច្បាាប់់គ្រ�ប់់យ៉ាា�ងក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២២ ត្រូ�ូវបាានគំំរាាមកំំហែ�ង
វាាយដំំ ឃុំំ�ខ្លួួ�ន និិង/ឬឧបករណ៍៍រាាយកាារណ៍៍របស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ញដោ�ោយប៉ូូ�លិិស (Amali,
2020; CNN Indonesia, 2019; Septianto, 2019)។ ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ Prachatai
ដែ�លជាាស្ថាា�ប័័នឯករាាជ្យយមួួយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថៃ� បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា អ្ននករាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានរបស់់
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រវិិ ភា គអំំ ពីី កា រវាយប្ររ ហារប្ររ ឆាំំ ង នឹឹ ង ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យឯ ករាជ្្ យ
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ពួួកគេ�ម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវបាានចាាប់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លរាាយកាារណ៍៍របស់់ពួួកគេ� អំំពីីកាារតវ៉ាា�ដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ
និិស្សិិ�តប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរដ្ឋាា�ភិិបាាល នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២០ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ កាារតវ៉ាា�នេះ�ះបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារតវ៉ាា�ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងរដ្ឋាា�ភិិបាាលរបស់់លោ�ោកនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� Prayut Chan-o-cha ក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លដែ�ល
ប៉ូូ�លិិសថៃ�បាានប្រើ�ើ�ឧស្ម័័�នបង្ហូូ�រទឹឹកភ្នែ�ែក គ្រា�ាប់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ងជ័័រ និិងកាាណុុងបាាញ់់ទឹឹកដោ�ោយមិិនរើើ�សមុុខ
សូូម្បីី�តែ�នឹឹងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានដែ�លមាានបណ្ណណសម្គាា�ល់់ខ្លួួ�ននិិងស្លាា�កសញ្ញាា�អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
ក៏៏ដោ�ោយ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ កាាររាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារតវ៉ាា�
ដោ�ោយសាារព័័ត៌៌មាាន សំំឡេ�ងសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក (Voice of America) ក៏៏បាានកត់់សម្គាា�ល់់
ថាា អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមួួយចំំនួួនដែ�លមាានវត្តតមាានបាានមាានអាារម្មមណ៍៍ថាា ប៉ូូ�លិិសបាានកំំណត់់ពួួកគេ�
ជាាគោ�ោលដៅ�ៅនិិងរាារាំំ�ងពួួកគេ�មិិនឱ្យយធ្វើ�ើ�កាាររាាយកាារណ៍៍ (Walker, 2021)។ ព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ
បង្ហាា�ញថាា កាារដែ�លគេ�កំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានដែ�លកំំពុុងបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចច
មិិនមាានកាារធាានាាកាារពាារនោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយថាាក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�ក្លាា�យជាាគោ�ោលដៅ�ៅនៃ�
កាារវាាយប្រ�ហាារទៀ�ៀតផង។

កាារបំំពាាន កាារដាាក់់កម្រិ�ិត និិងពាាក្យយបណ្តឹឹ�ងខាាងផ្លូូ�វច្បាាប់់
ឧបករណ៍៍ផ្លូូ�វច្បាាប់់និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�នាានាាអាាចត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងសាាធាារណជន
ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់កំំហិិតនិិងដាាក់់ទោ�ោសបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវមកពីីប្រ�ទេ�ស
ហ្វីី�លីីពីីនបាានសង្កេ�េតឃើ�ើញពីីភាាពប្រ�ឆាំំ�ងគ្នាា�ដោ�ោយបើ�ើកចំំហចំំពោះ�ះ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយចាាប់់តាំំ�ងពីី
កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តឆ្នាំំ��២០១៦ នៃ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់លោ�ោក Duterte បច្ចុុ�ប្បបន្នន។ កាារប្រ�ឆាំំ�ងគ្នាា�នេះ�ះបាាន
បណ្តាា�លឱ្យយមាានកាារបិិទក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ABS-CBN ដ៏៏ធំំមួួយ និិងកាារចាាប់់ខ្លួួ�ន
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឈ្មោះ�ះ��ថាា Maria Ressa។ កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលសិិង្ហហបុុរីីក្នុុ�ង
កាារជាាន់់ពន្លិិ�ចសាារព័័ត៌៌មាាន The Online Citizen ដែ�លជាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយមាាន
មូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយាាធិិបតេ�យ្យយហួួសហេ�តុុ បណ្តឹឹ�ងស៊ីី�វិិល និិងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌចាាប់់តាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��២០១១ និិងកាារបិិទទ្វាា�ររបស់់ស្ថាា�ប័័នមួួយនេះ�ះនាាពេ�លបន្ទាា�ប់់មក
នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១ បន្ទាា�ប់់ពីីកាារព្យួួ�រអាាជ្ញាា�បណ្ណណគេ�ហទំំព័័ររបស់់ខ្លួួ�ន គឺឺជាាឧទាាហរណ៍៍
បន្ថែ�ែមនៃ�បទប្បបញ្ញញត្តិិ� ដែ�លបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់កាាររាាយកាារណ៍៍សំំខាាន់់ៗ (New Naratif,
2021b; Reporters Without Borders, 2021c)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា� បន្ទាា�ប់់ពីី
រដ្ឋឋប្រ�ហាារខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�� ២០២១ ក្រ�សួួងព័័ត៌៌មាានបាានដកហូូតអាាជ្ញាា�បណ្ណណរបស់់ភ្នាា�ក់់ងាារសាារព័័ត៌៌មាាន
Myanmar Now, ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាារព័័ត៌៌មាាន 7 Day News, អង្គគភាាពសាារព័័ត៌៌មាាន
Mizzima Media, អង្គគភាាពផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយ Democratic Voice of
Burma និិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ Khit Thit Media នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មីីនាា (Thornton,
2021)។
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រវិិ ភា គអំំ ពីី កា រវាយប្ររ ហារប្ររ ឆាំំ ង នឹឹ ង ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យឯ ករាជ្្ យ
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នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន ច្បាាប់់ក៏៏អនុុញ្ញាា�តឱ្យយអង្គគភាាពមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាលប្តឹឹ�ងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងអង្គគភាាពនាានាាដែ�រ។ សាារព័័ត៌៌មាាន Malaysiakini ដែ�លជាាអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ ដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� ដែ�លរាាយកាារណ៍៍អំំពីីកិិច្ចចកាារ
នយោ�ោបាាយនិិងព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្នន បាានចាាញ់់បណ្ដឹឹ�ងក្នុុ�ងករណីីបរិិហាារកេ�រ្តិ៍៍�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
Raub Australian Gold Mining (RAGM) ដែ�លជាាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរុុករករ៉ែែ�មាាសនៅ�ៅដើ�ើម
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ (Rashid, 2021)។ ស្ថាា�ប័័នព័័ត៌៌មាានម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�មួួយនេះ�ះកំំពុុងប្រ�ឈម
នឹឹងបណ្តឹឹ�ងចំំនួួន៤ គិិតត្រឹ�ឹមពាាក់់កណ្តាា�លខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៦
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ច្បាាប់់លេ�ខ 19/2016 ស្តីី�ពីីព័័ត៌៌មាាន
អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកនិិងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ (UU ITE) ត្រូ�ូវបាានគេ�ប្រើ�ើ�ជាាញឹឹកញាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ទោ�ោសទណ្ឌឌ
លើ�ើទស្សសនៈៈរិះ��គន់់លើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារបរិិហាារកេ�រ្តិ៍៍�និិងកាារបង្ខូូ�ចកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��។ ទោះ�ះ�បីីច្បាាប់់នេះ�ះ
មិិនអនុុវត្តតជាាផ្លូូ�វកាារចំំពោះ�ះ�សាារព័័ត៌៌មាានដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងកាារពាារដោ�ោយច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីសាារព័័ត៌៌មាាន
ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតជាាក់់ស្តែ�ែង សមាាជិិកសាារព័័ត៌៌មាានគឺឺជាាជនរងគ្រោះ��ះ�ក្នុុ�ងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
ដែ�លមិិនច្បាាស់់លាាស់់និិងទូូទៅ�ៅរបស់់ច្បាាប់់ UU ITE ដោ�ោយមាានឧទាាហរណ៍៍ថ្មីី�ៗបំំផុុតមួួយគឺឺ
កាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន Bahrul Walidin ពីីស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
Metro Aceh (CNN Indonesia, 2021)។

“ឧបករណ៍៍ផ្លូូ�វច្បាាប់់និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�នាានាា
អាាចត្រូ�ូវបាានប្រើ��ើប្រា�ាស់់
ដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងសមាាជិិកសាាធាារណជន
ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់កំំហិិតនិិងដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើ
បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។.”
កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ត្រូ�ូវបាានរដ្ឋាា�ភិិបាាលអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍មួួយចំំនួួនប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដើ�ើម្បីី�
រឹឹតត្បិិ�តប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាារផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�មេ�រោ�ោគកូូ
វីីដ-១៩ លើ�ើកដំំបូូងនៅ�ៅប្រ�ទេ�សថៃ� រដ្ឋាា�ភិិបាាលថៃ�បាានចេ�ញក្រឹ�ឹត្យយស្តីី�ពីីគ្រា�ាអាាសន្ននដែ�លរួួមបញ្ចូូ�ល
បទបញ្ញញត្តិិ�មួួយដោ�ោយដាាក់់កាារផ្សាាយព័័ត៌៌មាានដែ�លបង្កកឱ្យយមាានកាារភ័័យខ្លាា�ចនៅ�ៅក្នុុ�ងសង្គគម ជាា
បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ ; Reporters Without
Borders, 2020)។ បទប្បបញ្ញញត្តិិ�នេះ�ះបាានរឹឹតត្បិិ�តបរិិយាាកាាសដែ�លបាានរួួមតូូចរួួចស្រា�ាប់់ហើ�ើយ
សម្រា�ាប់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងកាារបញ្ចេ�េញមតិិក្រោ��ោមច្បាាប់់ប្រ�មាាថព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ�និិងច្បាាប់់ឧក្រិ�ិដ្ឋឋ
កម្មមទាាក់់ទងនឹឹងកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ ដែ�លបាានរិះ��គន់់ចំំពោះ�ះ�កាារកម្រិ�ិតសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិរបស់់
ប្រ�ជាាជនតាាមអនឡាាញតាាមរយៈៈ
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រវិិ ភា គអំំ ពីី កា រវាយប្ររ ហារប្ររ ឆាំំ ង នឹឹ ង ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យឯ ករាជ្្ យ

43

“កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ត្រូ�ូវបាាន
រដ្ឋាា�ភិិបាាលអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍មួួយចំំនួួន
ប្រើ��ើប្រា�ាស់់ដើ�ើម្បីី�រឹឹតត្បិិ�ត
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត”

បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយ "មន្ត្រី�ី�មាានសមត្ថថកិិច្ចច" បិិទបាំំ�ងព័័ត៌៌មាាន និិងពង្រឹ�ឹងកាារដាាក់់ពិិន័័យ
ចំំពោះ�ះ�កាាររិះ��គន់់ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងរាាជាាធិិបតេ�យ្យយ (Charoen, 2013; Human Rights Watch,
2016; Reuters, 2020)។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ រដ្ឋឋបាាលលោ�ោក Duterte នៅ�ៅប្រ�ទេ�ស
ហ្វីី�លីីពីីន បាានអនុុម័័តច្បាាប់់ "Bayanihan to Heal as One Act" នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�មីីនាា
ឆ្នាំំ��២០២០ ដែ�លអាាចឱ្យយរដ្ឋាា�ភិិបាាលដាាក់់ទោ�ោសនរណាាម្នាា�ក់់ចំំពោះ�ះ�កាារផ្សាាយព័័ត៌៌មាានដែ�លគេ�
យល់់ថាា "មិិនពិិត" ដែ�លចាាត់់ទុុកថាាមិិនផ្តតល់់ "ផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់ប្រ�ជាាជន" ឬ "បង្កកភាាពវឹឹកវរ
ភាាពច្រ�បូូកច្រ�បល់់ ភាាពអនាាធិិបតេ�យ្យយ ភាាពភ័័យខ្លាា�ច ឬកាារភាាន់់ច្រ�ឡំំ" រហូូតដល់់ច្បាាប់់នេះ�ះ
ផុុតកំំណត់់នៅ�ៅខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០២០ (Barreiro Jr., 2020; Freedom for Media,
Freedom for All Network, 2020)។

កាារឃោ�ោសនាាប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
កាារដាាក់់ស្លាា�ករឿ�ឿងរិះ��គន់់ថាាជាា "ព័័ត៌៌មាានមិិនពិិត" ទាំំ�ងតាាមរយៈៈច្បាាប់់ដែ�លបាានរៀ�ៀបរាាប់់ខាាងលើ�ើ
ឬគ្រា�ាន់់តែ�ជាាវោ�ោហាាសាាស្ត្រ�រ គឺឺជាាយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រដែ�លរដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាពបាានប្រើ�ើ�ជាាយូូរមកហើ�ើយ
ដើ�ើម្បីី�លុុបបំំបាាត់់កាាររិះ��គន់់ (ឧទាាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើលកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់យុុទ្ធធនាាកាារបែ�បនេះ�ះរបស់់
Goebbels នៅ�ៅក្នុុ�ង Longerich ឆ្នាំំ��២០១៥, សម្រា�ាប់់ដំំណើ�ើររឿ�ឿងនៃ�យុុទ្ធធនាាកាារដែ�ល
កំំពុុងបន្តត, សូូមមើ�ើល Neo, 2020, p. 4)។ អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនរបស់់យើ�ើងបាានប្រា�ាប់់យើ�ើង
ថាា យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនេះ�ះជាាប់់ទាាក់់ទងជាាពិិសេ�ស ព្រោះ��ះ�វាាបំំផ្លាា�ញទំំនុុកចិិត្តតរបស់់សាាធាារណជនចំំពោះ�ះ�
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់មកពីីប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនបាាននិិយាាយថាា ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍ផ្សេ�េង
ៗជាាច្រើ�ើ�ន រដ្ឋឋបាាលរបស់់លោ�ោក Duterte បាានព្យាាយាាមធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអស់់សុុពលភាាព
ដោ�ោយចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពួួកគេ�ថាា មិិនអាាចបង្ហាា�ញកាារពិិតមិិនលម្អៀ�ៀ�ង (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩
ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ រដ្ឋាា�ភិិបាាលថែ�មទាំំ�ងបាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាា បុុគ្គគលមាានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម គឺឺជាាប្រ�ភពព័័ត៌៌មាានស្រ�បច្បាាប់់ច្រើ�ើ�នជាាងស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះទំំនងជាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយទំំនុុកចិិត្តត
របស់់សាាធាារណជនធ្លាា�ក់់ចុះះ�ចំំពោះ�ះ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ជាាពិិសេ�សដោ�ោយសាារតែ�រដ្ឋឋបាាលរបស់់
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រវិិ ភា គអំំ ពីី កា រវាយប្ររ ហារប្ររ ឆាំំ ង នឹឹ ង ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យឯ ករាជ្្ យ
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លោ�ោក Duterte បាានទទួួលកាារវាាយតម្លៃ�ៃនៃ�កាារអនុុម័័តខ្ពពស់់ពីីសាាធាារណជន (Ranada,
2021)។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ដែ�លរាាយកាារណ៍៍អំំពីីប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�បាានសង្កកត់់ធ្ងងន់់ថាា នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យនៃ�កាារដាាក់់ស្លាា�កប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថាាជាា "ព័័ត៌៌មាានមិិនពិិត" អាាចជាា
គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់។ រួួមទាំំ�ងកាារចង្អុុ�លទៅ�ៅកាាន់់ករណីីជនជាាតិិរ៉ូូ�ហ៊ីី�ងយ៉ាា� លោ�ោកបាានមាានប្រ�សាាសន៍៍ថាា
"នៅ�ៅក្នុុ�ង១០ជំំហាាននៃ�អំំពើ�ើប្រ�ល័័យពូូជសាាសន៍៍ ជំំហាានចុុងក្រោ��ោយគឺឺកាារបដិិសេ�ធ" (កាារពិិភាាក្សាា
ជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

កាារវាាយប្រ�ហាារផ្នែ�ែកឌីីជីីថល
កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថលបាានបើ�ើកព្រំ�ំដែ�នថ្មីី�សម្រា�ាប់់កាារវាាយប្រ�ហាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបុុគ្គគលិិក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ អ៊ីី�នធឺឺណិិតអនុុញ្ញាា�តសាាធាារណជនឱ្យយចូូលរួួមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយនឹឹងអ្ននកនិិពន្ធធ
និិងអ្ននកបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយព័័ត៌៌មាានដែ�លពួួកគេ�ទទួួលបាាន ហើ�ើយវាាក៏៏អនុុញ្ញាា�តពួួកគេ�ឱ្យយបៀ�ៀតបៀ�ៀន
និិងវាាយប្រ�ហាារបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�រ។ ភាាពអនាាមិិកដែ�លបាានផ្តតល់់ដោ�ោយវេេទិិកាាប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមធ្វើ�ើ�ឱ្យយកើ�ើនឡើ�ើងគណនីីដែ�លគ្មាា�នមុុខមាាត់់ឬមនុុស្សសយន្តត — ដែ�លត្រូ�ូវគេ�ស្គាា�ល់់
នៅ�ៅហ្វីី�លីីពីីនជាាគណនីីលេ�ងសើ�ើច (trolls) នៅ�ៅឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ជាា buzzers នៅ�ៅសិិង្ហហបុុរីីជាា
ក្រុ�ុមអ៊ីី�នធឺឺណិិត (IBs) របស់់ PAP និិងនៅ�ៅម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ជាាក្រុ�ុមទាាហាានតាាមប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី�នធឺឺណិិត
(cyber-troopers) (Sinpeng & Tapsell, 2020, p. 9)។ គណនីីអនាាមិិកទាំំ�ងនេះ�ះ
មួួលបង្កាា�ច់់កាារថ្លែ�ែងតាាមអនឡាាញតាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�មតិិប្រ�តិិកម្មមនិិងមតិិអវិិជ្ជជមាាន។ នៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� រដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងតួួអង្គគនយោ�ោបាាយផ្សេ�េងទៀ�ៀតរងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាាបាាន
បង់់ប្រា�ាក់់និិងទាាញយកអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីី buzzers ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាានគោ�ោលនយោ�ោបាាយ
និិងកាារបរិិយាាយគាំំ�ទ្រ�រដ្ឋាា�ភិិបាាល (ឧទាាហរណ៍៍ សូូមមើ�ើល CNN Indonesia, 2020;
Syahputra et al., 2021)។ នេះ�ះបង្ហាា�ញថាា ខ្សែ�ែបន្ទាា�ត់់រវាាងតួួអង្គគរដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងក្រុ�ុមសង្គគម
ស៊ីី�វិិលកាាន់់តែ�មាានភាាពស្រ�ពេ�ចស្រ�ពិិល។
ឈ្មោះ�ះ��និិងរូូបថតអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ដែ�លតែ�ងតែ�រាាយកាារណ៍៍បញ្ហាា�ទាាក់់ទងនឹឹងខេ�ត្តត West
Papua ត្រូ�ូវបាានផ្សសព្វវផ្សាាយដោ�ោយគណនីីអនាាមិិកនៅ�ៅលើ�ើ Twitter (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុម
ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�
ម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតដែ�លជាាសកម្មមជនសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�រ បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា នាាងបាានទទួួល
កាារគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់អាាយុុជីីវិិត (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅ
ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២០ គេ�ហទំំព័័រប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាានរបស់់ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� Tempo និិង
Tirto ត្រូ�ូវគេ�លួួចចូូលគ្រ�ប់់គ្រ�ង ក្រោ��ោយពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទាំំ�ង២នេះ�ះបាានបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយរៀ�ៀងៗ
ខ្លួួ�នអំំពីីកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បុុគ្គគលមាានឥទ្ធិិ�ពលក្នុុ�ងសង្គគម ផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងច្បាាប់់ (Omnibus
Bill និិងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ថាាមាានកាារចូូលរួួមពីីស្ថាា�ប័័នយោ�ោធាានិិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នស៊ើ�ើ�បកាារណ៍៍ក្នុុ�ង
កាារផលិិតឱសថជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ (Aji, 2020; Nurita, 2020)។ នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០១៨
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អង្គគភាាពសាារព័័ត៌៌មាាន Luat Khoa ដែ�លរាាយកាារណ៍៍អំំពីីកិិច្ចចកាារនយោ�ោបាាយក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
វៀ�ៀតណាាមរងកាារវាាយប្រ�ហាារ DdoS លើ�ើម៉ាា�ស៊ីី�នមេ�របស់់ពួួកគេ�ដែ�លបណ្ដាា�លឱ្យយផ្អាា�កគេ�ហទំំព័័រ
រយៈៈពេ�ល១០ថ្ងៃ�ៃ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាព
អនាាមិិកលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិត ជាារឿ�ឿយៗគេ�មិិនច្បាាស់់ថាាអ្ននកណាាជាាអ្ននកនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយកាារវាាយប្រ�ហាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីបែ�បនេះ�ះនោះ�ះ�ទេ�។
ទម្រ�ង់់មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�កាារវាាយប្រ�ហាារតាាមប្រ�ព័័ន្ធធឌីីជីីថលប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
គឺឺកាារលួួចចូូលនិិងកាាន់់កាាប់់គណនីីផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នឬគណនីីកាារងាារ។ អ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវម្នាា�ក់់មក
ពីី Tabloid Jubi ដែ�លជាាស្ថាា�ប័័នសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅខេ�ត្តត Papua
នៃ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា រាាល់់គណនីីទាំំ�ងអស់់លើ�ើកលែ�ងតែ�គណនីីទំំនាាក់់
ទំំនងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នមួួយរបស់់គាាត់់ត្រូ�ូវបាានគេ�លួួចចូូល (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា�
ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួមជនជាាតិិសិិង្ហហបុុរីីម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាាគាាត់់បាានសង្ស័័�យថាាមាានកាារ
ប៉ុុ�នប៉៉ងលុុកលុុយគណនីី Facebook ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់គាាត់់ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨
ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។
ជាាអកុុសល កាារបរិិយាាយដ៏៏អាាក្រ�ក់់នេះ�ះគ្រា�ាន់់តែ�ជាាចំំណែ�កតូូចមួួយនៃ�បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លបុុគ្គគលិិក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ជួួបប្រ�ទះះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកបន្ទាា�ប់់ យើ�ើងបង្ហាា�ញពីី
ឧបសគ្គគផ្សេ�េងទៀ�ៀត—ដែ�លជាាញឹឹកញាាប់់មើ�ើលមិិនឃើ�ើញ—ដែ�លអ្ននកចូូលរួួមស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង
ដោះ�ះ�ស្រា�ាយក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លបំំពេ�ញកាារងាាររបស់់ពួួកគេ�។
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↘ ៣.
បញ្ហាា�លុុយកាក់់
ទោះ�ះ�បីីព័័ត៌មា
៌ ានអាាចត្រូ�ូវអះះអាាងថាាជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍សាាធាារណៈៈយ៉ាា�ងល្អអក៏៏ដោ�ោយ គេ�ក៏៏មិនត្រូ�
ិ វូ បំំភ្លេ�េច
សេ�រីីភាាព ប្រ�មូូលផ្តុំំ� ផលិិត និិងផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌មា
៌ ាននោះ�ះ�ឡើ�ើយ។ កាារធ្វើ�កា
ើ� ារក្នុុ�ងវិិស័យប្រ
័ �ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ
គឺឺជាាកាារងាារ—ពលកម្មម—ហើ�ើយអង្គភា
គ ាពប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយគឺឺជាាប្រ�ភេ�ទអាាជីីវកម្មម សូូម្បីី�អង្គភា
គ ាពឯករាាជ្យយ
ក៏៏ដោ�ោយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រា�ាក់់មាានតួួនាាទីីសំំខាាន់់ខ្លាំំ��ងលើ�ើដំណើ�
ំ រើ កាារប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ។
នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងឈ្វេ�េងយល់់ពីីភាាពលំំបាាកផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
និិងអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបាានជួួប ឥទ្ធិិ�ពលរបស់់វាាលើ�ើទិិន្ននផលប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ព្រ�មទាំំ�ង
យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រដែ�លអង្គគភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�បន្តតអាាជីីវកម្មម។ នៅ�ៅទីីនេះ�ះ យើ�ើងបង្កើ�ើ�តករណីី
ដែ�លបង្ហាា�ញថាាប្រា�ាក់់មាានសាារៈ�សំំខាាន់់ ហើ�ើយកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវពិិចាារណាាលើ�ើទិិដ្ឋឋភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�វិិស័័យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។

កាារបន្ទាា�បតម្លៃ�ៃនិិងប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�លទាាប
“ខ្ញុំំ�ទទួួលបាានប្រា�ាក់់ខែ�តិិច ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�សូូម្បីី�តែ�ប្រា�ាក់់ខែ�ក៏៏មិិនទទួួលបាានផង។”
បទសម្ភាា�សន៍៍ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី 18 ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� 2021

កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ ប ញ្ហា ា � លុុ យកា ក់់
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“ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ក្លាា�យជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី� ជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅរបស់់
អ្ននកពិិតជាាលំំបាាកណាាស់់ ព្រោះ��ះ�ថាា... អ្ននកមិិនទទួួលបាានប្រា�ាក់់ខែ�ច្រើ�ើ�នទេ� ហើ�ើយអ្ននក
មិិនទទួួលបាានប្រា�ាក់់ខែ�គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នោះ�ះ�ទេ�។”

កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ភាាគច្រើ�ើ�ននៃ�បុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយដែ�លយើ�ើងបាានសាាកសួួរនិិយាាយថាា ពួួកគេ�ពិិបាាករកប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ផ្គគត់់ផ្គគង់់កាាររស់់នៅ�ៅពីីកាារងាារឯករាាជ្យយដោ�ោយសាារតែ�ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់នៃ�កាារងាារនិិងទទួួលបាាន
ប្រា�ាក់់ខែ�ទាាប។ វាាមិិនមែ�នជាារឿ�ឿងចម្លែ�ែកទេ�សម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយដែ�លទៅ�ៅធ្វើ�ើ�កាារកាារងាារ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�រ៉ាា�ប់់រងថ្លៃ�ៃចំំណាាយសម្រា�ាប់់កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ�។ បុុគ្គគលិិកឯករាាជ្យយជាាច្រើ�ើ�ន
នាាក់់ — ទាំំ�ងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន និិងអ្ននកគូូររូូបភាាព — ក៏៏បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងផងដែ�រថាា កាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ធ្វើ�ើ�កាារងាារឯករាាជ្យយមាានភាាពលំំបាាក។ វាាតម្រូ�ូវឱ្យយមាានកាារសាាកល្បបងនិិងកំំហុុសជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ដែ�លជាា
រឿ�ឿយៗរួួមមាានកាារបដិិសេ�ធជាាច្រើ�ើ�ន (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ និិង
ទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១។ បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដំំណើ�ើរកាារ
នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ពិិសោ�ោធដោ�ោយបែ�បបទ និិងប្រ�ធាានបទផ្សេ�េងៗគ្នាា�នេះ�ះ ជួួនកាាលក៏៏តម្រូ�ូវឱ្យយយល់់ដឹឹង
អំំពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�ទស្សសនិិកជនដែ�លគេ�ចង់់អំំពាាវនាាវទៅ�ៅដល់់ផងដែ�រ (ទំំនាាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៣
ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាតក៏៏បាានដាាក់់កំំហិិតកាារ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរសម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយផងដែ�រ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�ពិិបាាកក្នុុ�ងកាារចូូលទៅ�ៅនិិង
សម្ភាា�សសហគមន៍៍នៅ�ៅតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលសម្រា�ាប់់កា
 ារងាាររបស់់ពួួកគេ� នាំំ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាាល់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់
ប្រា�ាក់់ចំំណូូលរបស់់ពួួកគេ� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបញ្ហាា�ប្រ�ឈមផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងនេះ�ះ មាានកត្តាា�មួួយដែ�លបណ្តាា�លមកពីីកាារមិិនសូូវ
ឱ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើកាារងាារដែ�លបង្កើ�ើ�តដោ�ោយបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនបាាន
ត្អូូ�ញត្អែ�ែរថាាកាារងាាររបស់់ពួួកគេ�មិិនមាានកាារឱ្យយតម្លៃ�ៃ ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅពេ�លសរសេ�រសម្រា�ាប់់ស្ថាា�ប័័នក្នុុ�ង
ស្រុ�ុក។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានជនជាាតិិមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�ម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា៖
“រឿ�ឿងមួួយទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយនៅ�ៅតំំបន់់អាាស៊ីី�មិិនពេ�ញចិិត្តត
គឺឺ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ មិិនផ្តតល់់តម្លៃ�ៃដល់់កាារងាាររបស់់អ្ននកឱ្យយសក្ដិិ�សមទៅ�ៅនឹឹងតម្លៃ�ៃ

ដែ�លអ្ននកគួួរទទួួលបាាននោះ�ះ�ទេ�… អ្ននកមិិនទទួួលបាានប្រា�ាក់់កម្រៃ��គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់
កាារងាាររបស់់អ្ននក”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកបង្កើ�ើ�តស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�ដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមតែ�បង្កើ�ើ�តស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�សម្រា�ាប់់សាារព័័ត៌៌មាានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ាប់់ លក់់ដូូរជាាពាាណិិជ្ជជកម្មមផងនោះ�ះ� ក៏៏ជួួបបញ្ហាា�ប្រា�ាក់់ខែ�តិិចនេះ�ះដែ�រ។ តាាមរយៈៈ
កាារពិិភាាក្សាាអំំពីីកាារឱ្យយតម្លៃ�ៃរបស់់អតិិថិិជននិិងអ្ននកដទៃ�លើ�ើស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ� យើ�ើងបាានដឹឹងថាា
ស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ� ជាាពិិសេ�សសិិល្បៈៈ�បែ�បឌីីជីីថល មិិនតែ�ងត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជាា "ស្នាា�ដៃ�ពិិតប្រា�ាកដ"
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នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរបស់់ពួួកគេ�ទេ� ព្រោះ��ះ�វាាមិិនមែ�នជាាស្នាា�ដៃ�រូូបីី។ កាារឱ្យយតម្លៃ�ៃតិិចតួួចលើ�ើស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយវិិចិិត្រ�ករពិិបាាកចរចាាជាាមួួយនឹឹងអតិិថិិជនរឿ�ឿងប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃ ហើ�ើយថែ�មទាំំ�ងនាំំ�ឱ្យយមាានករណីី
សាាធាារណជនលួួចចម្លលងស្នាា�ដៃ�ទៀ�ៀតផង(កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
វិិចិិត្រ�ករជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធកាារបោះ�ះ�ផ្សាាយស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់
ឡើ�ើងវិិញដោ�ោយគ្មាា�នកាារឱ្យយតម្លៃ�ៃឬកាារទទួួលស្គាា�ល់់ណាាមួួយបញ្ជាា�ក់់ថាាជាាស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់។
កាារផ្សាាយស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់ឡើ�ើងវិិញធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយបុុគ្គគលម្នាា�ក់់ដែ�លបាានដំំណើ�ើរកាារយុុទ្ធធនាាកាារ
លាាបពណ៌៌ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបុុគ្គគលសាាធាារណៈៈមួួយចំំនួួននៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម (កាារពិិភាាក្សាាជាា
ក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ កាារយកស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់ទៅ�ៅ
ប្រើ��ើបដោ�ោយគ្មាា�នកាារអនុុញ្ញាា�តផ្ទុុ�យនឹឹងគោ�ោលបំំណងដែ�លគាាត់់ចង់់បាានលើ�ើស្នាា�ដៃ�មួួយនោះ�ះ�។ បន្ថែ�ែម
លើ�ើបញ្ហាា�នៃ�កាារលួួចចម្លលងស្នាា�ដៃ� អ្ននកគូូររូូបគំំនូូរជនជាាតិិម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា និិស្សិិ�ត
ផ្នែ�ែកសិិល្បៈៈ�បាានលួួចចម្លលងស្នាា�ដៃ�មួួយចំំនួួនរបស់់គាាត់់សម្រា�ាប់់កិិច្ចចកាារសលាា ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់មិិនខ្វវល់់
នោះ�ះ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់យកទៅ�ៅរកលុុយនោះ�ះ� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទ
ជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនបាានសង្កេ�េតឃើ�ើញពីីភាាពខុុសគ្នាា�ពីីរបៀ�ៀបដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឬអតិិថិិជនក្នុុ�ងស្រុ�ុក
និិងអន្តតរជាាតិិទទួួលស្គាា�ល់់ស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ�។ វិិចិិត្រ�ករធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�

“កាារឱ្យយតម្លៃ�ៃតិិចតួួចលើ�ើ
ស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយវិិចិិត្រ�ករពិិបាាក
ចរចាាជាាមួួយនឹឹង
អតិិថិិជនរឿ�ឿងប្រា�ាក់់កម្រៃ�� ហើ�ើយថែ�មនាំំ�ឱ្យយ
មាានករណីី សាាធាារណជនលួួចចម្លលងស្នាា�ដៃ�
ទៀ�ៀតផង។”

បាាននិិយាាយថាា អតិិថិិជនអន្តតរជាាតិិមាានទំំនោ�ោរកោ�ោតសរសើ�ើរស្នាា�ដៃ�និិងគំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត ហើ�ើយហ៊ាា�ន

ចំំណាាយថ្លៃ�ៃជាាងអតិិថិិជនក្នុុ�ងស្រុ�ុក ទោះ�ះ�បីីគាាត់់បាានកត់់សម្គាា�ល់់ឃើ�ើញថាា អតិិថិិជនក្នុុ�ងស្រុ�ុកឬម៉ាា�ក
យីីហោ�ោដែ�លមាានកាារទទួួលស្គាា�ល់់ច្រើ�ើ�នក៏៏ផ្ដដល់់ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃច្រើ�ើ�នផងដែ�រ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�ត
លើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
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អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយមួួយចំំនួួនក៏៏ចូូលចិិត្តតបញ្ជូូ�នស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាាតិិ
ផងដែ�រ ដោ�ោយសាារក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំ�ងនោះ�ះ�មាានទំំនោ�ោរផ្តតល់់ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃខ្ពពស់់ជាាង និិងមាានកាារធាានាា

ប្រ�សើ�ើរជាាងមុុនសម្រា�ាប់់កាារឱ្យយតម្លៃ�ៃលើ�ើស្នាា�ដៃ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ វាាមិិនមាានន័័យថាា
ដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះងាាយស្រួ�ួលជាាងនោះ�ះ�ទេ�។ ទោះ�ះ�បីីក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក្នុុ�ងស្រុ�ុកមាានទំំនោ�ោរចំំណាាយប្រា�ាក់់
តិិចជាាងសម្រា�ាប់់កាារបញ្ជូូ�នស្នាា�ដៃ�ជាាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគលក៏៏ដោ�ោយ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាារព័័ត៌៌មាានអន្តតរជាាតិិឬ

ពិិភពលោ�ោកមាានទំំនោ�ោរកំំណត់់ខ្ទទង់់ថវិិកាានិិងចន្លោះ�ះ��តិិចតួួចសម្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿងពីីអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ (បទ

សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� ២០២១)។ ជាាធម្មមតាា ថវិិកាានេះ�ះកាាន់់តែ�តិិចចំំពោះ�ះ�ប្រ�ទេ�ស
ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាាតិិចាាត់់ទុុកថាាមិិនសូូវជាា "លេ�ចធ្លោ�ោ�" ដូូចជាាប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាជាាដើ�ើម (បទ
សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ លក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងនេះ�ះនាំំ�ឱ្យយកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
កាាន់់តែ�ខ្ពពស់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារងាារឯករាាជ្យយដែ�លសរសេ�រអត្ថថបទឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាាតិិ។

តើ�ើ (កង្វះះ�) ថវិិកាាបង្កកឱ្យយមាានបញ្ហាា�អ្វីី�ខ្លះះ�ចំំពោះ�ះ�ខ្លឹឹ�មសាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ?
លុុយកាាក់់និិងលក្ខខខណ្ឌឌកាារងាារដើ�ើរតួួនាាទីីសំំខាាន់់លើ�កា
ើ ារសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងកាារផលិិតខ្លឹឹ�មសាារជាាក់់លាាក់់ បោះ�ះ�ផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿង ឬសូូម្បីី�តែ�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ (ឯករាាជ្យយ)។ ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃតិិចមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើខ្លឹឹ�មសាារដែ�លអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
អាាចនិិងមិិនអាាចសរសេ�រ ក៏៏ដូូចជាាពេ�លវេេលាាដែ�លពួួកគេ�អាាចនិិងមិិនអាាចសរសេ�របាាន។

អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនបាានសម្តែ�ែងកាារខកចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�ដែ�លមិិនមាានលទ្ធធភាាពសរសេ�រអត្ថថបទស្ដីី�ពីី
ប្រ�ធាានបទមួួយចំំនួួន ព្រោះ��ះ�វាាប្រ�ហែ�លមិិនទទួួលបាានផលចំំណេ�ញច្រើ�ើ�នឬវាាពិិបាាកសរសេ�រ។

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមកពីីប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនបាាននិិយាាយថាា គាាត់់ត្រូ�ូវតែ�សរសេ�រអំំពីីប្រ�ធាានបទនាានាា
ដែ�លគាាត់់មិិនចូូលចិិត្តត ដើ�ើម្បីី�រ៉ាា�ប់់រងលើ�ើកាារចំំណាាយរបស់់គាាត់់ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើ
ប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

នៅ�ៅប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� បញ្ហាា�ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃតិិចបាានជំំរុុញអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមួួយចំំនួួន រួួមទាំំ�ង

អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារឱ្យយស្ថាា�ប័័នសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយ "ចាាស់់វស្សាា" ឱ្យយទទួួលយកសំំណូូកពីីមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាល

មន្រ្តី�ី�ប៉ូូ�លិិស និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននាានាាជាាថ្នូូ�រនឹឹងកាារសរសេ�រពីីប្រ�ធាានបទមួួយចំំនួួន ឬរៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍
ឱ្យយមាានលក្ខខណៈៈកាាន់់តែ�អំំណោ�ោយផលច្រើ�ើ�នសម្រា�ាប់់ពួួកគេ�។ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើ

ប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា

ឆ្នាំំ��២០២១)។ កាារអនុុវត្តតនេះ�ះ ជួួនកាាលគេ�ហៅ�ៅថាា budaya amplop (វប្បបធម៌៌ស្រោ��ោមសំំបុុត្រ�)
ដែ�លត្រូ�ូវគេ�ដឹឹងថាាវាាមាានលក្ខខណៈៈទូូទៅ�ៅ និិងពិិបាាកក្នុុ�ងកាារតាាមដាាននិិងលុុបបំំបាាត់់ទម្លាា�ប់់នេះ�ះ

ចោ�ោល។ អ្ននកចូូលរួួមកា
 ារស្រា�ាវជ្រា�ាវម្នាា�ក់់បា
 ានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នស្រោ��ោមសំំបុុត្រ�ទាំំ�ងនេះ�ះ

ទេ� វាានឹឹងមាានកាារពិិបាាកខ្លាំំ��ងសម្រា�ាប់់ជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅរបស់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយចំំនួួនក៏៏ពិិបាាករកអ្ននកដែ�លចង់់ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះផងដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�កាារងាារវិិស័័យ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនេះ�ះមិិនសូូវទទួួលបាានប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ។ អ្ននកចូូលរួួមជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់មកពីី
កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ ប ញ្ហា ា � លុុ យកា ក់់
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ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាានិិងប្រ�ទេ�សថៃ�មាានគំំនិិតទុុទ្ទិិ�ដ្ឋិិ�និិយមចំំពោះ�ះ�កាារយកយុុវជនឱ្យយចូូលប្រ�ឡូូកក្នុុ�ងវិិស័័យ
សាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយ។ ពួួកគេ�បាានសង្កេ�េតឃើ�ើញថាា និិស្សិិ�តសាាកលវិិទ្យាាល័័យនិិងនិិស្សិិ�តដែ�ល

ទើ�ើបបញ្ចចប់់កាារសិិក្សាាថ្មីី�ៗ ហាាក់់ដូូចជាាចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ឧស្សាាហកម្មមទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅវិិញ ដោ�ោយសាារ
តែ�ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃទទួួលបាានល្អអប្រ�សើ�ើរ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣

ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ និិងថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។

គំំរូូអាាជីីវកម្មមនិិងលទ្ធធភាាពរស់់
ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩មក សាារព័័ត៌៌មាានជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ត្រូ�ូវកាាត់់ប្រា�ាក់់ខែ�

ឬ រហូូត ដល់់បញ្ឈឈប់់បុុគ្គគលិិកអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២០ កាាសែ�ត The

Jakarta Post ដែ�លជាាកាាសែ�តឯករាាជ្យយដ៏៏ល្បីី�មួួយរបស់់ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� បាានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
បុុគ្គគលិិករបស់់ខ្លួួ�នឱ្យយលាាលែ�ងពីីកាារងាារ (Nurbaiti, 2020) ហើ�ើយក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយខែ�

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន២៥នាាក់់បាានដាាក់់ពាាក្យយលាាឈប់់ពីីកាារងាារ (Mariani, 2020)។ Tempo
ដែ�លជាាសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយឈាានមុុខគេ�មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៏៏បាានបញ្ឈឈប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន

មួួយចំំនួួនរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២០ផងដែ�រ (Hutton, 2021)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន
ក្រុ�ុមសាារព័័ត៌៌មាានសហគមន៍៍មួួយចំំនួួនបាានបិិទទ្វាា�រ បន្ទាា�ប់់ពីីកាាត់់បន្ថថយប្រា�ាក់់ខែ�និិងបុុគ្គគលិិក
(Elemia, 2020)។
ករណីីទាំំ�ងនេះ�ះបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញថាា ដូូចគ្នាា�នឹឹងបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយម្នាា�ក់់ៗដែ�រ ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក៏៏ពិិបាាកបន្តតដំំណើ�ើរកាារអាាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ�នផងដែ�រ។ ដោ�ោយមិិនមាានជំំនួួយ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីស្ថាា�ប័័នរដ្ឋាា�ភិិបាាល ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយត្រូ�ូវរកប្រ�ភពមូូលនិិធិិផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីី�បន្តតអាាជីីវកម្មម និិងរក្សាាឯករាាជ្យយភាាពនៃ�ស្នាា�ដៃ�បោះ�ះ�ផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ�។

ជំំនួួយគឺឺជាាប្រ�ភពដ៏៏សំំខាាន់់មួួយសម្រា�ាប់់សាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយដែ�លយើ�ើងបាានលើ�ើកឡើ�ើងខាាងដើ�ើម។
VOD ដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ននៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា មូូលនិិធិិពីីម្ចាា�ស់់ជំំនួួយបរទេ�ស

បាានជួួយពួួកគេ�ឱ្យយរក្សាាកាាររាាយកាារណ៍៍មាានលក្ខខណៈៈឯករាាជ្យយ។ ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយមកពីី
ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនបាានបញ្ជាា�ក់់អំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះដោ�ោយអះះអាាងថាា ទោះ�ះ�បីីទីីភ្នាា�ក់់ងាារផ្តតល់់ជំំនួួយមួួយចំំនួួន
បាានស្នើ�ើ�សុំំ�មើ�ើលស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ�មុុនបោះ�ះ�ពុុម្ពពក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកចូូលរួម
ួ កា
 ារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង

បាានផ្ដោ�ោ�តយ៉ាា�ងសំំខាាន់់លើ�លក្ខ
ើ ខ
ខ ណ្ឌឌនៃ�ឯករាាជ្យយភាាពនៃ�ស្នាា�ដៃ�បោះ�ះ�ផ្សាាយរបស់់ពួក
ួ គេ� (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់ខ្លួួ
់ ន
� ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

ដោ�ោយសាារតែ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវកាារមូូលនិិធិិជំំនួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែថវិិកាាមាានចំំនួួនកំំណត់់

ដូូច្នេះ�ះ�វាានឹឹងមាានកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។ កាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងបាានកើ�ើនឡើ�ើងកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងចាាប់់តាំំ�ងពីីកើ�ើតមាាន
កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ដោ�ោយសាារកាារផ្តតល់់មូូលនិិធិិតិិចជាាងមុុន ហើ�ើយចំំនួួនបុុគ្គគលិិក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងស្ថាា�ប័័នដែ�លត្រូ�ូវកាារប្រា�ាក់់បាានកើ�ើនឡើ�ើង (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ លទ្ធធភាាពទទួួលបាានពាាក្យយសុំំ�មូូលនិិធិិក៏៏មាានសាារៈៈសំំខាាន់់ផង
កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ ប ញ្ហា ា � លុុ យកា ក់់
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ដែ�រ។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�និិងសិិង្ហហបុុរីី ជំំនួួយមួួយចំំនួួនត្រូ�ូវផ្តតល់់ជូូនដល់់វិិចិិត្រ�ករ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកដែ�ល
និិយាាយអំំពីីបញ្ហាា�ជម្លោះ�ះ��មាានកាារស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារដាាក់់ពាាក្យយសុំំ�ចូូលរួួម ដោ�ោយសាារពួួកគេ�នឹឹងត្រូ�ូវ

តម្រូ�ូវឱ្យយបង្ហាា�ញពីីលក្ខខណៈៈរសើ�ើបនៃ�កាារងាាររបស់់ពួួកគេ� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទ
ជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

ពេ�លខ្លះះ� សូូម្បីី�តែ�កាារផ្ដដល់់មូូលនិិធិិពីីម្ចាា�ស់់ជំំនួួយក៏៏មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់ឱ្យយស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
បន្តតប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ខ្លួួ�នផង។ Prachatai រកថវិិកាាបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមលើ�ើមូូលនិិធិិទទួួលបាានពីីម្ចាា�ស់់
ជំំនួួយអន្តតរជាាតិិតាាមរយៈៈកាារលក់់ទំំនិិញផ្សេ�េងៗដូូចជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅ អាាវយឺឺត និិងឆត្រ� (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាានចោ�ោទសួួរ

អំំពីីចីីរភាាពនៃ�កាារពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលនិិធិិរបស់់ម្ចាា�ស់់ជំំនួួយ ហើ�ើយបាានបញ្ជាា�ក់់ថាាពួួកគេ�កំំពុុងស្វែ�ែងរក
មធ្យោ�ោបាាយ ដើ�ើម្បីី�មាានប្រា�ាក់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ដូូចជាាតាាមរយៈៈកាារផ្សាាយពាាណិិជ្ជជកម្មមនិិង
សេ�វាាកម្មមជាាវជាាដើ�ើម។

គំំរូូនៃ�កាារផ្សាាយពាាណិិជ្ជជកម្មមមិិនមែ�នតែ�ងតែ�ងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំនិិងផ្ដដល់់ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ

នោះ�ះ�ទេ�។ សាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយមួួយនៅ�ៅខេ�ត្តតPapua បាាននិិយាាយថាា កាារផ្សាាយពាាណិិជ្ជជកម្មម

មិិនផ្ដដល់់ប្រា�ាក់់ច្រើ�ើ�នដល់់ពួួកគេ�ទេ� ព្រោះ��ះ�អ្ននកផ្សាាយពាាណិិជ្ជជកម្មមមាានទំំនោ�ោរចូូលចិិត្តតទីីតាំំ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ង

ទីីក្រុ�ុង Jakarta និិង West Java ដែ�លជាាកន្លែ�ែងផ្ដោ�ោ�តសំំខាាន់់បំំផុុតលើ�ើអាាជីីវកម្មម។ ជាាធម្មមតាា
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមិិនសម្លឹឹ�ងឃើ�ើញកាារផ្សាាយពាាណិិជ្ជជកម្មមនៅ�ៅតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលដូូចជាា Papua ថាាអាាច

នឹឹងរកប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញបាានច្រើ�ើ�ននោះ�ះ�ទេ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា អ្ននកផ្សាាយពាាណិិជ្ជជកម្មម និិងអាាជីីវកម្មមស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយ ព្រោះ��ះ�វាាអាាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយពួួកគេ�មាានបញ្ហាា�ជាាមួួយនឹឹងអាាជ្ញាា�ធរ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨
ខែ�កក្កកដាា និិងថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។

ឥឡូូវនេះ�ះក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមួួយចំំនួួនកំំពុុងសម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�ៅលើ�ើគំំរូូនៃ�កាារជាាវនិិងគំំរូូសមាាជិិកភាាព—ជួួនកាាល
ក៏៏ត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមដោ�ោយកាារបរិិច្ចាា�គនិិងកាារផ្ដដល់់មូូលនិិធិិពីីសាាធាារណជនផងដែ�រ—ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តនិិងអនុុវត្តតវិិធីីសាាស្រ្ត�តទាំំ�ងនេះ�ះមាានភាាពយឺឺតយ៉ាា�វនិិងលំំបាាក។ ហេ�តុុផល
មួួយដែ�លគំំរូូទាំំ�ងនេះ�ះលំំបាាកចាាប់់ផ្តើ�ើ�មហើ�ើយឋិិតឋេ�រដោ�ោយសាារតែ�ប្រ�ជាាជនមិិនហ៊ាា�នចំំណាាយ

ថវិិកាាទិិញខ្លឹឹ�មសាារ ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាត្រូ�ូវបាានបង្ហោះ�ះ��តាាមអនឡាាញ។ សាាធាារណជន
ហាាក់់ដូូចជាាសន្មមតថាាអ្វីី�គ្រ�ប់យ៉ា
់ ា�ងតាាមអនឡាាញគួួរតែ�មិិនគិិតថ្លៃ�ៃឡើ�ើយ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១, បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួម
កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់ដែ�លសកម្មមភាាពលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងជាាសកម្មមជននៅ�ៅ
អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ចា
 ាប់់តាំំ�ងពីីពាាក់់កណ្តាា�លទសវត្សសរ៍៍ឆ្នាំំ��១៩៩០ បាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាាអ៊ីី�នធឺឺណិិតបាាន

បញ្ចេ�េញសម្ពាា�ធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដោ�ោយប្រ�យោ�ោលលើ�ើអាាជីីវកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដោ�ោយសាារអ៊ីី�នធឺឺណិិតនេះ�ះ ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់គ្នាា�អាាចបង្កើ�ើ�តនិិង

ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាាន ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លដែ�លគេ�អាាចចូូលមើ�ើលព័័ត៌៌មាានបាានកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន នោះ�ះ�មនុុស្សស
មិិនសូូវមាានកម្លាំំ��ងចិិត្តតក្នុុ�ងកាារទិិញព័័ត៌៌មាាននិិងខ្លឹឹ�មសាារតាាមរយៈៈកាារជាាវនោះ�ះ�ទេ�។ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ប្រា�ាក់់ចំំណូូលដែ�លអាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បា
 ានរបស់់ប្រ�ជាាជន រងផលប៉ះះ�ពាាល់់កំំលុុងពេ�លមាានកាាររីីក
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រាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាត សមត្ថថភាាពរបស់់ពួួកគេ�សម្រា�ាប់់ចំំណាាយលើ�ើព័័ត៌៌មាាននិិងខ្លឹឹ�មសាារកាាន់់តែ�
មាានកម្រិ�ិត (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� ២០២១)។

នេះ�ះមិិនមាានន័័យថាា គំំរូូទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងមិិនទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យនោះ�ះ�ទេ�។ គម្រោ��ោង Multatuli ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� មាានគំំនិិតសុុទិិដ្ឋិិ�និិយមអំំពីីកាារបង្កើ�ើ�តគំំរូូសមាាជិិកភាាពរបស់់ខ្លួួ�ន ទោះ�ះ�បីីជាា
មាានកាារលំំបាាកក៏៏ដោ�ោយ។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវពីីទស្សសនិិកជនរបស់់ខ្លួួ�នបាានបង្ហាា�ញថាា អ្ននកអាានកំំពុុង
ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដឹឹងពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារគាំំ�ទ្រ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងបែ�បរិះ��គន់់ (បទសម្ភាា�ស

ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ Luat Khoa ដែ�លផ្តោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមបាាន

និិយាាយថាា ប្រា�ាក់់ចំំណូូលពីីអ្ននកអាានរបស់់ពួួកគេ�មាានចំំនួួនប្រ�ហែ�លមួួយភាាគប្រាំ�ំ�នៃ�ថវិិកាារបស់់ពួួកគេ�
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០ ដោ�ោយពួួកគេ�ចាាត់់ទុុកថាាជាាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដ៏៏ច្រើ�ើ�ន (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៣
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ គំំរូូទាំំ�ងនេះ�ះទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យអាាស្រ័�័យលើ�ើសមត្ថថភាាពរបស់់ស្ថាា�ប័័នធ្វើ�ើ�
ឱ្យយស្នាា�ដៃ�និិងបេ�សកកម្មមរបស់់ពួួកគេ�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងទស្សសនិិកជនគោ�ោលដៅ�ៅរបស់់ពួួកគេ� ជាាពិិសេ�ស

ដោ�ោយសាារតែ�ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយចំនួ
ំ នក៏
ួ ចា
៏ ាត់់ទុក
ុ ខ្លួួ�នឯងជាាចលនាានយោ�ោបាាយសង្គគមដែ�ល
តស៊ូូម
� តិិសម្រា�ាប់់កាារគិិតប្រ�កបដោ�ោយកាាររិះ��គន់់និង
ិ វឌ្ឍឍនភាាពប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយផងដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទោះ�ះ�បីី

មាានភាាពជោ�ោគជ័័យកើ�នឡើ�
ើ
ង
ើ និិងគំំនិតសុ
ិ ទិ
ុ ដ្ឋិិ�និ
ិ យ
ិ មលើ�ើគំរូំ សមា
ូ ាជិិកភាាពក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងគួួរកត់់សម្គាា�ល់់
ឃើ�ើញថាា គំំរូដែូ �លមាានស្រា�ាប់់បង្កើ�ើ�តបាានតែ�ផ្នែ�ែកពិិសេ�សនៃ�សាាធាារណជនដ៏៏ទូលំ
ូ ទូ
ំ លា
ូ ាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ប្រ�សិិនបើ�ើដូ
 ចនេះ
ូ �ះមែ�ន កាារពង្រី�ីកក្រុ�ុមមនុុស្សសដែ�លគាំំ�ទ្រ�ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយជាារឿ�ឿងចាំំ�បាាច់់
ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តឱ្យយមាានប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយឥតគិិតថ្លៃ�ៃដែ�លបម្រើ�ើ�ដល់់សាាធាារណជនទូូលំទូ
ំ លា
ូ ាយ។

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ Splice Media ដែ�លគាំំ�ទ្រ�និិងរាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយដែ�លកំំពុុងលេ�ចចេ�ញនាាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
កំំពុុងប្រ�ឈមបញ្ហាា�ដ៏៏សំំខាាន់់មួួយ នោះ�ះ�គឺឺកាាររក្សាាតុុល្យយភាាពរវាាងកាារតស៊ូូ�ដើ�ើម្បីី�បុុព្វវហេ�តុុនិិងកាារ

ដំំណើ�ើរកាារអាាជីីវកម្មម (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ជ្រុ�ុងអា
 ាជីីវកម្មម

របស់់កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទាាមទាារកាារសាាកល្បបងរកមូូលនិិធិិជំំនួួយព្យាាករលទ្ធធភាាពរបស់់ និិង

ឈ្វេ�េងយល់់ពីីអ្វីី�ដែ�លទស្សសនិិកជនគោ�ោលដៅ�ៅចង់់ឃើ�ើញនិិងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះជំំរុុញឱ្យយយើ�ើង
សួួរថាា៖ តើ�ើបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឬស្ថាា�ប័័នមាានភាាពឯករាាជ្យយដល់់កម្រិ�ិតណាា ប្រ�សិិនបើ�ើ

ពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារកែ�សម្រួ�ួលខ្លឹឹ�មសាាររបស់់ពួួកគេ�ជាានិិច្ចច ដើ�ើម្បីី�ផ្គាា�ប់់ចិិត្តតអ្ននកផ្តតល់់មូូលនិិធិិនិិងទស្សសនិិកជន?
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ដែ�លយើ�ើងសម្ភាា�សបាាននិិយាាយថាា "យើ�ើងត្រូ�ូវកែ�លម្អអផលិិតផលរបស់់យើ�ើង

ប៉ុុ�ន្តែ�ែកែ�លម្អអវាាឱ្យយស្រ�បទៅ�ៅតាាមចំំណូូលចិិត្តតរបស់់អ្ននកណាា?" (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�តុុលាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។
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ដូច្នេះហ�ើយ លុយកាក់មានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងល�ើ

បុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្នាដៃដែលពួកគេផលិត 
ប្រហែលកាន់តែប៉ះពាល់ខ្លាំងល�ើអ្នកធ្វើការឯករាជ្យ។

កត្តានានាដូចជាប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងប្រភពនៃមូលនិធិ

អាចនឹងជះឥទ្ធិពលដ�ោយផ្ទាល់ឬប្រយ�ោលល�ើប្រភេទ

នៃខ្លឹមសារដែលអាច និងមិនអាចផលិតបាន។ ដូចនេះ
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃ

សមរម្យដល់បុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ដូចអ្វីដែល
អ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវម្នាក់បានប្រាប់យ�ើងថា

"កាលណាអ្ននកសារព័័ ត៌៌ មា នទទួួ ល បា នប្រាា�ក់់ ក ម្រៃៃ� កា ន់់ តែ ែ ច្រើ ើ � ន
ស្នាា � ដៃ ៃរបស់់ ពួួ កគេ េ កា ន់់ តែ ែល្អអ " ។

កាារពិិ ភា ាក្សាាជាាក្រុ�ុ មផ្ដោ �ោ �តលើ�ើ ប្រ�ធាានបទជាាក់់ លា ាក់់ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ៦ ខែ�កក្កក ដា ា ឆ្នាំំ��២០២១

ទ�ោះយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ ការកពន្យល់ពីតួនាទីសំខាន់នៃ
ទឹកលុយ

ល�ើលទ្ធភាពបន្តដំណ�ើរការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ឯករាជ្យ

គឺមានហានិភ័យ។ វាបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះដែលអាច
ឱ្យរដ្ឋាភិបាលអរិភាពកេងប្រវ័ញ្ច

ឬអាចឱ្យក្រុមដទៃទ�ៀតបន្តទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ឯករាជ្យនិងមតិ

រិះគន់។ ឧទាហរណ៍ រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពអរិភាព
ផ្សេងទ�ៀតអាចប្រើប្រាស់វិវាទ និងការផាកពិន័យ 

ដ�ើម្បីបង្កផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់

កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ ប ញ្ហា ា � លុុ យកា ក់់

54

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ និងឯករាជ្យមិនមានចីរភាព។
ដូច្នេះហ�ើយតាមរយៈការទទួលស្គាល់ថាលុយ  (និង

កង្វះខាតលុយ) ជារ�ឿងសំខាន់ យ�ើងណែនាំអំពីតម្រូវការ
សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្ត និងធនធានដែលមិនត្រឹមតែគាំទ្រ
អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងផ្លូវច្បាប់ និងរូបវន្ត
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។

សរុបមក ការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីបញ្ហា

ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជារ�ឿង
ចាំបាច់។ ន�ៅពេលដែលនិស្សិតបញ្ញាវន្តនិយាយអំពី

ឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពួកគេច្រើនតែសង្កត់ធ្ងន់
ទ�ៅល�ើភាពជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និងមានទំនាក់ទំនង

ជាមួយនឹងអាជីវកម្ម និង/ឬឥស្សរជននយ�ោបាយ 

(ឧទាហរណ៍ Barnett & Townend, 2015; Bennett,

2015a; Nyarko & Teer-Tomaselli, 2018) ដ�ោយមិនសូវ
យកចិត្តទុកដាក់ល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុមិនជាក់លាក់

របស់បុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈបុគ្គល ទាំង
ការងារផ្លូវការនិងឯករាជ្យ សូម្បីតែន�ៅក្នុងស្ថាប័នប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលនិធិល្អក៏ដ�ោយ។ ការសន្ទនា

ដែលយ�ើងបានសួរអ្នកចូលរួមការស្រាវជ្រាវរបស់យ�ើង
បានបង្ហាញថា មានត្រឹមគ�ោលគំនិតអំពីឯករាជ្យភាព

ហិរញ្ញវត្ថុបែបនេះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ។ ដ�ោយសារ
អ្នកធ្វើការឯករាជ្យកាន់តែច្រើនចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងកំណត់គំនិតសាធា

រណៈ ពួកគេ
សមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការអប់រំ
ក៏ដូចជាការគាំទ្រដែរ។

កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ ប ញ្ហា ា � លុុ យកា ក់់
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↘ ៥.
ការបញ្ចៀៀ�សការបង្ក្រាា��ប៖

សិិ ល្្ បៈៈនៃៃ កា របង្កើើ � ត ខ្លឹឹ� ម សារ
និិងការលាក់់កំំបាំំង

នៅ�ៅក្នុុ�ង២ផ្នែ�ែកមុុន យើ�ើងបាានបង្ហាា�ញពីីទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗនៃ�កាារវាាយប្រ�ហាារនិិងឧបសគ្គគផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ដែ�លអ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងប្រ�ឈម។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងឈ្វេ�េងយល់់បន្ថែ�ែម
អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លបញ្ហាា�ប្រ�ឈមបែ�បនេះ�ះជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់
យើ�ើងសរសេ�រនិិងគូូរ ដើ�ើម្បីី�បញ្ចៀ�ៀ�សកាារសងសឹឹកក្រៅ��ៅច្បាាប់់។ ដោ�ោយសាារមាានកាារលើ�ើកឡើ�ើង
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សាាញឹឹកពាាប់់អំំពីីកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយខ្លួួ�នឯងហើ�ើយស្នាា�ដៃ�ជាាលាាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរអំំពីី
សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ (Han, 2018; Kingston, 2020) មនុុស្សស
មិិនច្រើ�ើ�នទេ�ដែ�លបាានឈ្វេ�េងយល់់អំំពីីទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងគ្នាា�នៃ�កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយខ្លួួ�នឯង។ កាារសន្ទទនាារបស់់
យើ�ើងជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមបាានបង្ហាា�ញថាា មាានភាាពខុុសគ្នាា�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចសម្រា�ាប់់មធ្យោ�ោបាាយដែ�ល
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយកែ�សម្រួ�ួលនិិងកែ�តម្រូ�ូវខ្លឹឹ�មសាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ�ឱ្យយនៅ�ៅ
មាានសុុវត្ថិិ�ភាាព។ ចន្លោះ�ះ��កម្រិ�ិតទាំំ�ងនេះ�ះរាាប់់ចាាប់់ពីីកាារបញ្ចៀ�ៀ�សទាំំ�ងស្រុ�ុងនូូវប្រ�ធាានបទមួួយចំំនួួន
រហូូតដល់់កាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយសាាច់់រឿ�ឿងដែ�លមិិនសូូវងាាយទទួួលរងកាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់ពីីកាារប្រ�មាាថនិិងកាារ
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រចៀៀ សវា ងការគា ប ស ង្ក ក ត់់ ៖ សិិ ល្ ្ បៈៈ នៃ ៃ កា រប ង្កើើ � ត ខ្លឹ ឹ� ម សារនិិ ង កា រលាក់់ បំំ បាំំ ង
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ប្តឹឹ�ងផ្តតល់់ ក៏៏ដូូចជាាកាារកែ�ប្រែ�ែលក្ខខណៈៈឬកាាររៀ�ៀបចំំប្រ�ធាានបទទាាក់់ទងនឹឹងបញ្ហាា�នោះ�ះ�។ វាាក៏៏មាានហេ�តុុ
ផលផ្សេ�េងៗនៅ�ៅពីីក្រោ��ោយវិិធីីសាាស្ត្រ�រផ្សេ�េងៗដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប្រើ�ើ�ផងដែ�រ។
អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់ដែ�លធ្លាា�ប់់សរសេ�រអំំពីីបញ្ហាា�ពូូជសាាសន៍៍នៅ�ៅប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីីបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា គាាត់់
ឈប់់សរសេ�រជាាសាាធាារណៈៈហើ�ើយ ព្រោះ��ះ�គាាត់់ត្រូ�ូវគេ�ដាាក់់ក្នុុ�ង "បញ្ជីី�ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ" របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល
ដោ�ោយសាារតែ�ស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននិិងទីីភ្នាា�ក់់ងាាររដ្ឋាា�ភិិបាាលមួួយចំំនួួនមិិនជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
គាាត់់ឱ្យយបម្រើ�ើ�កាារអស់់រយៈៈពេ�លជាាងមួួយឆ្នាំំ�� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ វិិចិិត្រ�ករដែ�លយើ�ើងបាានសម្ភាា�សក៏៏បាានលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីបម្រា�ាម
និិងឧបសគ្គគផ្នែ�ែកវប្បបធម៌៌ ដែ�លរាារាំំ�ងពួួកគេ�មិិនឱ្យយស្រា�ាវជ្រា�ាវផ្អែ�ែកលើ�ើភា
 ាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតនិិងចំំណាាប់់
អាារម្មមណ៍៍របស់់ពួួកគេ�។ អ្ននកគូូរគំំនូូរនិិងវិិចិិត្រ�ករជនជាាតិិម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានបង្ហាា�ញពីីចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍
របស់់គាាត់់ក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវអំំពីីវប្បបធម៌៌ និិងសាាសនាាតាាមរយៈៈស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�របស់់គាាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែរង
កាាររាារាំំ�ងមិិនឱ្យយធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយសាារខ្លាា�ចថាាគេ�ចាាត់់ទុុកស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់ថាាជាាកាារជេ�រស្ដីី�ប្រ�មាាថ
(កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ វិិចិិត្រ�ករ
ដែ�លបាានអះះអាាងថាាខ្លួួ�នគាាត់់ជាាមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�សង្ឃឹឹ�មថាា គាាត់់នឹឹងអាាចបញ្ចូូ�លធាាតុុ
រូូបភាាពបែ�បម៉ាា�ឡេ�-មូូស្លីី�ម ដូូចជាាអក្សសរស្គ្រី�ី�បចាាវីីជាាដើ�ើម ទៅ�ៅក្នុុ�ងស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាារម្ភភថាា
សាាធាារណជនដែ�លមាានភាាពអភិិរក្សសនិិយមនឹឹងមិិនចូូលចិិត្តតឃើ�ើញ "អ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�
ធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើផ្នែ�ែក[សាាសនាា] បែ�បនេះ�ះ" (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ�� ២០២១)។

“កាារសន្ទទនាារបស់់យើ�ើងជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួម
បាានបង្ហាា�ញថាា
មាានភាាពខុុសគ្នាា�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ចសម្រា�ាប់់
មធ្យោ�ោបាាយដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយកែ�សម្រួ�ួលនិិង
កែ�តម្រូ�ូវខ្លឹឹ�មសាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ�
ឱ្យយនៅ�ៅមាានសុុវត្ថិិ�ភាាព។ ”

អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា ជំំនួួសឱ្យយកាារបញ្ចៀ�ៀ�សប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ពួួកគេ�
ចំំណាាយពេ�លច្រើ�ើ�នកែ�សម្រួ�ួល ពិិនិិត្យយមើ�ើលព័័ត៌៌មាាននិិងរៀ�ៀបចំំសាាច់់រឿ�ឿងដោ�ោយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឱ្យយអាាជ្ញាា�ធររដ្ឋាា�ភិិបាាលកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅលើ�ើពួួកគេ�។ Prachatai បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងពីីវិិធីី
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រចៀៀ សវា ងកា រគា ប ស ង្ក ក ត់់ ៖ សិិ ល្ ្ បៈៈ នៃ ៃ កា រប ង្កើើ � ត ខ្លឹ ឹ� ម សារនិិ ង កា រលាក់់ បំំ បាំំ ង

57

បញ្ចៀ�ៀ�សរឿ�ឿងនេះ�ះដោ�ោយកែ�សម្រួ�ួលប្រ�យោ�ោគឡើ�ើងវិិញ ឬកាាត់់បន្ថថយផ្នែ�ែកនៃ�បទសម្ភាា�សដែ�លអាាច
ជាាប់់បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ហើ�ើយគេ�អាាចយកមកប្រើ�ើ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួមមកពីី Malaysiakini និិង The Online Citizen
បាាននិិយាាយថាា ក្រុ�ុមកាារងាាររបស់់ពួួកគេ�ខិិតខំំបង្កើ�ើ�តសាាច់់រឿ�ឿង "កាារកាារពាារគ្រា�ាប់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង" របស់់
ពួួកគេ�ឬធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាាកាាន់់តែ�ពិិបាាកសម្រា�ាប់់គូូប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងឬដាាក់់កាារចោ�ោទប្រ�កាាន់់មកលើ�ើពួួកគេ� (បទ
សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កក្កកដាា ថ្ងៃ�ៃទីី៣ និិងទីី១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ�� 2021)។ ករណីី
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ អ្ននកចូូលរួួមជនជាាតិិសិិង្ហហបុុរីីម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា កាារកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅ
របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយបាានធ្វើ�ើ�ឱ្យយគាាត់់មាានកាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើ
កាារសរសេ�ររបស់់គាាត់់ ដែ�លជំំរុុញឱ្យយគាាត់់ចំំណាាយពេ�លវេេលាាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំស្នាា�ដៃ�
បោះ�ះ�ផ្សាាយរបស់់គាាត់់ និិងបំំពេ�ញកាារងាាររបស់់គាាត់់ដោ�ោយមាានព័័ត៌៌មាាននិិងភស្តុុ�តាាងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត
(បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល VOD
បាានចែ�ករំំលែ�កគឺឺត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រា�ាកដថាាព័័ត៌៌មាាន ដែ�លពួួកគេ�បាានផ្សសព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវបញ្ជាា�ក់់ដោ�ោយប្រ�ភព
និិងប្រើ�ើ�ចំំណងជើ�ើងបែ�បអភិិរក្សសបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតសម្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿងរបស់់ពួួកគេ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
កាារសន្ទទនាាដែ�លយើ�ើងបាានជជែ�កជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងក៏៏បាានបង្ហាា�ញថាា
ពួួកគេ�មាានសិិល្បៈៈ�សម្រា�ាប់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សកាាររៀ�ៀបចំំព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តនិិងពាាក្យយសម្ដីី�សម្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿង
របស់់ពួួកគេ�។ ឧទាាហរណ៍៍ អ្ននកគូូររូូបមកពីីប្រ�ទេ�សថៃ�មួួយរូូបបាានចែ�ករំំលែ�កប្រា�ាប់់ពីីយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រ
របស់់គាាត់់ក្នុុ�ងកាារពណ៌៌នាាអំំពីីរាាជាាធិិបតេ�យ្យយឬរដ្ឋាា�ភិិបាាលនៅ�ៅក្នុុ�ងស្នាា�ដៃ�របស់់គាាត់់គឺឺថាាគាាត់់ប្រើ�ើ�
តួួអក្សសរឬនិិមិិត្តតសញ្ញាា�ដើ�ើម្បីី�តំំណាាងឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សថៃ�ជំំនួួសឱ្យយកាារគូូររូូបបុុគ្គគល
ជាាក់់លាាក់់ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លមាានកាារប្រ�ឈមនឹឹងកាារដាាក់់ពន្ធធនាាគាាររហូូតដល់់១៥ឆ្នាំំ��សម្រា�ាប់់អ្ននករិះ��គន់់
របបរាាជាានិិយម (Reuters, 2020) កាារបញ្ចៀ�ៀ�សកាារបរិិយាាយនិិងកាាររិះ��គន់់ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈ
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ននិិងច្បាាស់់លាាស់់អាាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិ�ប
ិ ទឧក្រិ�ិដ្ឋឋនិិងកាារបន្តតនៅ�ៅក្រៅ��ៅ
ពន្ធធនាាគាារ។ អ្ននកគូូររូូបជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា ពេ�លខ្លះះ�គាាត់់ចៀ�ៀសវាាងកាារនិិ
យាាយច្បាាស់់ៗបរិិយាាយបែ�បកំំប្លែ�ែងរបស់់គាាត់់ដោ�ោយបន្សសល់់ទុុក "កាារបង្កកប់់អត្ថថន័័យ" ដល់់អ្ននកអាាន
របស់់គាាត់់៖
“. . . អ្ននកត្រូ�ូ វ តែ �ធ្វើ�ើ� កាា រលើ�ើ អត្ថថន័័ យ ហើ�ើយ យ កនិិមិិ ត្តតសញ្ញាា �  រួួ ច សួួ រ
អ្ននកតាាមដាានឱ្យយគិិ ត  ឱ្យយបកស្រា�ាយអត្ថថន័័ យដែ�លអ្នន កចង់់ ផ្ញើ�ើ� ”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

យើ�ើងបាានរកឃើ�ើញថាាភាាសាានៃ�កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយក៏៏សំំខាាន់់ផងដែ�រ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ជាាយុុទ្ធធ
សាាស្រ្ត�តដោ�ោយបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយចំំនួួន ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកាារសងសឹឹកក្រៅ��ៅច្បាាប់់
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រចៀៀ សវា ងការគា ប ស ង្ក ក ត់់ ៖ សិិ ល្ ្ បៈៈ នៃ ៃ កា រប ង្កើើ � ត ខ្លឹ ឹ� ម សារនិិ ង កា រលាក់់ បំំ បាំំ ង
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ដោ�ោយសាាធាារណជន និិងដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាល។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមួួយចំំនួួនដែ�លយើ�ើងបាានសម្ភាា�ស
បញ្ជាា�ក់់ថាា កាារសរសេ�រជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសបាានផ្តតល់់ឱ្យយពួួកគេ�នូូវអាារម្មមណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាាពកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង
ដោ�ោយសាាររដ្ឋាា�ភិិបាាលមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះ�អត្ថថបទដែ�លសរសេ�រជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសនោះ�ះ�
ទេ�។ យើ�ើងបាានសម្ភាា�សក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយទៀ�ៀត ហើ�ើយមតិិដែ�លផ្ដដល់់គឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�
នេះ�ះដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់ដែ�លរាាយកាារណ៍៍ឱ្យយកាាសែ�ត Prachatai English បាាននិិយាាយ
ថាា៖
“យើ�ើងមាានទំំនោ�ោរគិិតថាាយើ�ើងអាាចសរសេ�រជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសបាានកាាន់់តែ�ច្បាាស់់
ដោ�ោយសាារតែ�យើ�ើងជឿ�ឿថាាកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសមិិនត្រូ�ូវបាានគេ�
មើ�ើលច្រើ�ើ�នដូូចកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាា
ភាាសាាថៃ�ទេ�”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

មាានកាារបញ្ជាា�ក់់ពីីទិិន្ននន័័យអ្ននកអាានរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លបង្ហាា�ញថាាអ្ននកអាានភាាគច្រើ�ើ�នជាាអ្ននកសិិក្សាា
សិិស្សសនិិស្សិិ�ត និិងជនបរទេ�សដែ�លរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថៃ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�
កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយម្នាា�ក់់មកពីីប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមបាាន
ប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹងថាា មូូលហេ�តុុមួួយដែ�លគាាត់់ចូូលចិិត្តតសរសេ�រជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសគឺឺ
“. . . អ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយព័័ត៌៌មាានមិិនត្រួ�ួតពិិនិិត្យយស្នាា�ដៃ�បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាា
ភាាសាាអង់់គ្លេ�េសច្រើ�ើ�ន
ដូូចដែ�លពួួកគេ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសម្រា�ាប់់ជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាមនោះ�ះ�ទេ�។
ប្រ�សិិនបើ�ើវាាមិិនមែ�នជាាសាាច់់រឿ�ឿងធំំ
បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធំំដែ�លបណ្តាា�លឱ្យយមាានចលនាាច្រ�បូូកច្រ�បល់់
នោះ�ះ�ទេ� ពួួកគេ�ពិិតជាាមិិនយកចិិត្តតទុុកដាាក់់នោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ 
ចំំណុុចនេះ�ះអាាចឱ្យយខ្ញុំំ�សរសេ�រប្រ�ធាានបទនយោ�ោបាាយបាានកាាន់់តែ�សេ�រីី”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតមកពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបាាននិិយាាយថាា កាារសរសេ�រសាាច់់រឿ�ឿងជាា
ភាាសាាអង់់គ្លេ�េសអាាចទាាក់់ទាាញកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងសាាធាារណជនតិិចជាាងប្រ�សិិនបើ�ើ
ធៀ�ៀបនឹឹងកាារសរសេ�រជាាភាាសាាខ្មែ�ែរ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់មកពីី Tabloid Jubi ដែ�លបោះ�ះ�ផ្សាាយជាាភាាសាាឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�និិងអង់់គ្លេ�េស
បាានបញ្ជាា�ក់់ថាា ភាាសាាជាាតិិឬភាាសាាក្នុុ�ងស្រុ�ុកទំំនងទាាក់់ទាាញប្រ�តិិកម្មមឆ្លើ�ើ�យតប ព្រោះ��ះ�វាាផ្សសព្វវផ្សាាយ
កាាន់់តែ�បាានលឿ�ឿននៅ�ៅលើ�ើវេេទិិកាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមដូូចជាា Facebook ជាាដើ�ើម (បទ
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រចៀៀ សវា ងកា រគា ប ស ង្ក ក ត់់ ៖ សិិ ល្ ្ បៈៈ នៃ ៃ កា រប ង្កើើ � ត ខ្លឹ ឹ� ម សារនិិ ង កា រលាក់់ បំំ បាំំ ង
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សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ ផ្ដោ�ោ�តលើ�ើបញ្ហាា�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះ វិិចិិត្រ�ករ
ជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាាគាាត់់មាានកាារស្ទាា�ក់់ស្ទើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារផ្សសព្វវផ្សាាយស្នាា�ដៃ�
សិិល្បៈៈ�របស់់គាាត់់ដល់់ទស្សសនិិកជនឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�កាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយ ដោ�ោយសាារគាាត់់មាានកាារ
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននចំំពោះ�ះ�កាារលុុបចោ�ោលនិិងវប្បបធម៌៌លាាតត្រ�ដាាងព៌៌ត៌៌មាានផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន (doxing) ដែ�ល
មាានលក្ខខណៈៈទូូទៅ�ៅនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើ
ប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ វិិចិិត្រ�ករជនជាាតិិម៉ាា�ឡេ�ម្នាា�ក់់ដែ�លបង្កើ�ើ�ត
រូូបគំំនូូរលើ�ើប្រ�ធាានបទមនុុស្សសស្រ�ឡាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា� បាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងថាាស្នាា�ដៃ�បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាា
ភាាសាាអង់់គ្លេ�េសផ្តតល់់ឱ្យយគាាត់់នូូវអាារម្មមណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាាពកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ង។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា គាាត់់បាានបង្ហាា�ញ
អាារម្មមណ៍៍សោ�ោកស្ដាា�យថាា កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសក៏៏អាាចរាារាំំ�ងគាាត់់មិិនឱ្យយផ្សសព្វវផ្សាាយ
ទៅ�ៅដល់់អ្ននកស្រ�ឡាាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា�ជនជាាតិិម៉ាា�ឡេ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឱ្យយស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�របស់់គាាត់់
កាាន់់តែ�ទាាក់់ទងនឹឹងពួួកគេ�ផងដែ�រ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៨
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងនេះ�ះក្តីី� កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េសមិិនទប់់ស្កាា�ត់់កាារសងសឹឹកក្រៅ��ៅច្បាាប់់
ទាំំ�ងស្រុ�ុងនោះ�ះ�ទេ�។ អ្ននកចូូលរួួមជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាមម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា កាារសរសេ�រសម្រា�ាប់់
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអន្តតរជាាតិិ—ដែ�លជាាធម្មមតាាបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េស—អាាចនឹឹងបញ្ជាា�ក់់
ឱ្យយឃើ�ើញថាាគាាត់់គឺឺជាាអ្ននកដែ�លកំំពុុងព្យាាយាាមបង្ហាា�ញអំំពីីប្រ�ទេ�សរបស់់គាាត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងពន្លឺឺ�ដ៏៏អាាក្រ�ក់់
ដែ�លរដ្ឋាា�ភិិបាាលវៀ�ៀតណាាមមាានប្រ�តិិកម្មមជាាពិិសេ�ស (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទ
ជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួមដែ�លធ្លាា�ប់់ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់រដ្ឋឋមុុននឹឹងធ្វើ�ើ�កាារជាាលក្ខខណៈៈឯករាាជ្យយបាាននិិយាាយថាា ពេ�លខ្លះះ�កាារសរសេ�រនៅ�ៅ
ក្នុុ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានរបស់់រដ្ឋឋវៀ�ៀតណាាមអាាចផ្តតល់់នូូវអាារម្មមណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាាពជាាង ដោ�ោយសាារអត្ថថបទ
ត្រូ�ូវបាានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនិិងអនុុម័័តយ៉ាា�ងតឹឹងរ៉ឹឹ�ងជាាង មុុនពេ�លបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមលើ�ើ
ប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

“កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើខ្លួួ�នឯងមាាន
ទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗគ្នាា� ហើ�ើយវាាជាារឿ�ឿងខុុសឆ្គគង
ក្នុុ�ងកាារបកស្រា�ាយថាា កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
លើ�ើខ្លួួ�នឯងថាាជាាកង្វះះ�ខាាតទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់
ទីីភ្នាា�ក់់ងាារ។”

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រចៀៀ សវា ងការគា ប ស ង្ក ក ត់់ ៖ សិិ ល្ ្ បៈៈ នៃ ៃ កា រប ង្កើើ � ត ខ្លឹ ឹ� ម សារនិិ ង កា រលាក់់ បំំ បាំំ ង
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ដូូច្នេះ�ះ� ផ្នែ�ែកនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើខ្លួួ�នឯងមាានទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗគ្នាា� ហើ�ើយថាាវាាជាារឿ�ឿង
ខុុសឆ្គគងក្នុុ�ងកាារបកស្រា�ាយថាាកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើខ្លួួ�នឯងថាាជាាកង្វះះ�ខាាតទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ទីីភ្នាា�ក់់ងាារ។
សេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាាររាាយកាារណ៍៍លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាានជាាច្រើ�ើ�នមាានទំំនោ�ោរពណ៌៌នាាអំំពីីបុុគ្គគលិិក
ផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនឱ្យយមាានលក្ខខណៈៈទូូលំំទូូលាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសនយោ�ោបាាយអរិិភាាព
ថាាជាាជនរងគ្រោះ��ះ� ដោ�ោយគ្មាា�នកាារទទួួលស្គាា�ល់់មធ្យោ�ោបាាយជាាក់់លាាក់់ដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយប្រ�ឆាំំ�ងតបត (សូូមមើ�ើលឧទាាហរណ៍៍ Freedom House, 2018; Hayton,
2021; Strangio, 2021)។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងអះះអាាងបញ្ជាា�ក់់
ដល់់ទីីភ្នាា�ក់់ងាាររបស់់ពួួកគេ�តាាមរយៈៈយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនេះ�ះថាា ពួួកគេ�បង្កើ�ើ�តសាាច់់រឿ�ឿងដើ�ើម្បីី�រក្សាាសាារ
ដែ�លពួួកគេ�ចង់់បង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយក៏៏ដើ�ើម្បីី�បញ្ចៀ�ៀ�សកាារដាាក់់ពិិន័័យលើ�ើពួួកគេ�
ផងដែ�រ។ ឧទាាហរណ៍៍ យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់និិមិិត្តតសញ្ញាា�និិងកាាររៀ�ៀបចំំព័័ត៌៌មាាននៅ�ៅក្នុុ�ង
ស្នាា�ដៃ�សិិល្បៈៈ�បង្ហាា�ញថាា និិយមន័័យធម្មមតាានៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លផ្តោ�ោ�តលើ�ើសាារព័័ត៌៌មាាន
"សន្យាានុុម័័តិិ" មិិនអាាចត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លព័័ត៌៌មាានអាាចត្រូ�ូវ ផ្សសព្វវផ្សាាយជាាទម្រ�ង់់
លើ�ើសពីីទម្រ�ង់់សាារព័័ត៌៌មាាននោះ�ះ�ទេ� ខណៈៈដែ�លសកម្មមភាាពនៃ�អត្ថថបទសាារព័័ត៌៌មាាន “កាារកាារពាារ
គ្រា�ាប់់កាំំ�ភ្លើ�ើ�ង” តំំណាាងឱ្យយកាារតស៊ូូ�ក្នុុ�ងកាារបញ្ជូូ�នព័័ត៌៌មាានសំំខាាន់់ៗ។ តាាមរយៈៈផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើង
បន្ថែ�ែមទឡ្ហីី�ករណ៍៍ដែ�លយើ�ើងបាានផ្ដដល់់ក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍មុុននេះ�ះថាា៖ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើងបរិិយាាយ
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថាាជាាអ្ននកបញ្ជូូ�នព័័ត៌៌មាាន យើ�ើងគួួរតែ�ប្រើ�ើ�និិយមន័័យទូូលំំទូូលាាយមួួយ
ព្រោះ��ះ�ថាានៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លកាារបញ្ជូូ�ន "កាារពិិត" អាាចគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់អាាយុុជីីវិិតរបស់់បុុគ្គគល
ម្នាា�ក់់ ដោ�ោយលាាក់់បាំំ�ងព័័ត៌៌មាាន តាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�និិមិិត្តតសញ្ញាា�និិងរូូបភាាពអាាចមាានន័័យខុុសគ្នាា�រវាាង
កាារដែ�លមាាន និិងមិិនមាានមតិិជាាលក្ខខណៈៈឯករាាជ្យយ។

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រចៀៀ សវា ងកា រគា ប ស ង្ក ក ត់់ ៖ សិិ ល្ ្ បៈៈ នៃ ៃ កា រប ង្កើើ � ត ខ្លឹ ឹ� ម សារនិិ ង កា រលាក់់ បំំ បាំំ ង
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↘ ៥.
ការឈ្វេេ�ងយល់់អំំពីីសេេរីីភាពប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយ
ក្នុុ�ងរូូបភាពជាសេេរីីភាពព័័ត៌៌មាន

“ពិិតណាាស់់ បញ្ហាា�ប្រ�ឈមនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺលទ្ធធភាាពទទួួលបាានព័័ត៌៌មាាន
ដោ�ោយសាារតែ�កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺ … តាាមពិិតទៅ�ៅ វាាក៏៏ដាាក់់កំំហិិតលើ�ើសមត្ថថភាាព
របស់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
ក្នុុ�ងកាារដើ�ើរហើ�ើរចេ�ញក្រៅ��ៅនិិងនិិយាាយជាាមួួយនឹឹងអ្ននកដទៃ�ផងដែ�រ…”
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ផ្នែ�ែកមុុនៗពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរបៀ�ៀបដែ�លសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវបាានរាារាំំ�ងដោ�ោយកាារវាាយប្រ�ហាារ
ដោ�ោយហិិង្សាា កាារបិិទដំំណើ�ើរកាារក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន កាារបំំភិិតបំំភ័័យ និិងឧបសគ្គគផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ។
ទំំហំំបញ្ហាា�ពិិសេ�សទាំំ�ងនេះ�ះផ្តោ�ោ�តលើ�ើគោ�ោលគំំនិិតនៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លជាាសេ�រីីភាាព
ជូូនដំំណឹឹងនិិងបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងដោ�ោយមិិនខ្លាា�ចកាារគាាបសង្កកត់់ ដែ�លជាាវិិធីីតិិចតួួចបំំផុុត
ដើ�ើម្បីី�យល់់ពីីពាាក្យយនេះ�ះ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងជជែ�កវែែកញែ�កថាា សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាសមត្ថថភាាពបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយដោ�ោយគ្មាា�នកាារគាាបសង្កកត់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជាាសិិទ្ធិិ�ទទួួល
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ងរូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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បាានព័័ត៌៌មាានរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផងដែ�រ។ ព័័ត៌៌មាានគឺឺជាាចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�កាារងាារ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ហើ�ើយវាាជាាអ្វីី�ដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយស្វែ�ែងរក ប្រ�មូូល ចែ�កចាាយ
និិងបង្កើ�ើ�ត។ ដូូច្នេះ�ះ�ជាាកាារសមហេ�តុុផលក្នុុ�ងកាារជជែ�កវែែកញែ�កថាា លទ្ធធភាាពទទួួលបាានព័័ត៌៌មាាន
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាជាាវិិមាាត្រ�សំំខាាន់់មួួយ នៅ�ៅពេ�លដែ�លយើ�ើងបង្កើ�ើ�តគោ�ោលគំំនិិត និិងធ្វើ�ើ�
យុុទ្ធធនាាកាារសម្រា�ាប់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
នៅ�ៅគ្រ�ប់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវមកពីីប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងៗបាានបញ្ជាា�ក់់ពីីកាារលំំបាាក
ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានដូូចជាាឯកសាារនិិងរបាាយកាារណ៍៍ពាាក្យយសម្ដីី�។ សូូម្បីី�តែ�កាារស្វែ�ែងរកទិិន្ននន័័យស្ថិិ�តិិ
ក៏៏អាាចជាាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមផងដែ�រ។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា វាាអាាចពិិបាាកក្នុុ�ងកាារស្វែ�ែងរក
និិងចូូលប្រើ�ើ�ទិិន្ននន័័យស្ថិិ�តិិមួួយចំំនួួនចាាប់់ពីីប្រាំ�ំ�ឆ្នាំំ��កន្លលងមក រួួមទាំំ�ងទិិន្ននន័័យដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងជំំងឺឺ
កូូវីីដ-១៩ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ ស្ថាា�ប័័នរដ្ឋាា�ភិិបាាលកម្ពុុ�ជាា
មួួយចំំនួួនមិិនដាាក់់ទិិន្ននន័័យផ្លូូ�វកាារដែ�លអាាចចូូលមើ�ើលបាានយ៉ាា�ងងាាយស្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយទុុកឱ្យយ
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យស្រា�ាវជ្រា�ាវនិិងបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយដោ�ោយអង្គគកាារមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាល
អន្តតរជាាតិិ ដូូចជាាទីីភ្នាា�ក់់ងាារអង្គគកាារសហប្រ�ជាាជាាតិិជាាដើ�ើម (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា�
ឆ្នាំំ��២០២១)។
កាារទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានឬមតិិយោ�ោបល់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ពីីមន្ត្រី�ី�សាាធាារណៈៈក៏៏អាាចជាាកិិច្ចចកាារដ៏៏លំំបាាក
ផងដែ�រ។ ប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួនដូូចជាាកម្ពុុ�ជាា មីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា� និិងសិិង្ហហបុុរីី មិិនមាានច្បាាប់់ដែ�លធាានាាដល់់
លទ្ធធភាាពក្នុុ�ងកាារចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទិិន្ននន័័យរបស់់សាាធាារណជននោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារតែ�មិិនមាានសិិទ្ធិិ�
ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងច្បាាប់់ ឱកាាសរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាារ
និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់មន្ត្រី�ី�គឺឺអាាស្រ័�័យលើ�ើឆន្ទៈៈ�របស់់ស្ថាា�ប័័នរដ្ឋាា�ភិិបាាល ឬអ្ននកនាំំ�ពាាក្យយក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញ
សំំណើ�ើមតិិយោ�ោបល់់។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាលមាានឆន្ទៈៈ� វាាអាាចមាានភាាពងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ង
កាារនិិយាាយទៅ�ៅកាាន់់មន្ត្រី�ី�សាាធាារណៈៈ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១) ក្នុុ�ង
ឱកាាសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដំំណើ�ើរកាារអាាចមាានភាាពលំំបាាកនិិងអូូសបន្លាា�យយូូរ។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារ
ឯករាាជ្យយដែ�លមកពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបាានរៀ�ៀបរាាប់់ថាា អ្ននកនាំំ�ពាាក្យយក្រ�សួួងបាានបដិិសេ�ធនិិយាាយ
ជាាមួួយនឹឹងគាាត់់ ដោ�ោយហេ�តុុផលថាាគាាត់់គឺឺជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយហើ�ើយចោ�ោទប្រ�កាាន់់មកលើ�ើគាាត់់
(និិងជាាទូូទៅ�ៅអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយ) ថាាចាាប់់អាារម្មមណ៍៍តែ�លក់់ព័័ត៌៌មាានទៅ�ៅភ្នាា�ក់់ងាារបរទេ�ស
ដោ�ោយមិិនខ្វវល់់ពីីថាាព័័ត៌៌មាានបែ�បនេះ�ះអាាចបំំផ្លាា�ញសន្តិិ�ភាាពនិិងស្ថិិ�រភាាពរបស់់ប្រ�ទេ�ស (កាារពិិភាាក្សាា
ជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី ជាា
រឿ�ឿយៗមន្ត្រី�ី�មិិនអើ�ើពើ�ើនឹឹងសំំណើ�ើសុំំ�កាារអត្ថាា�ធិិប្បាាយពីីអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ស្គាា�ល់់ថាាជាា
អ្ននករិះ��គន់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលនោះ�ះ�ទេ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួម
ជនជាាតិិសិិង្ហហបុុរីីដែ�លយើ�ើងបាានជជែ�កជាាមួួយទាាក់់ទងនឹឹងបញ្ហាា�នេះ�ះក៏៏បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹងថាា
កាាលពីីមុុន មាានករណីីច្រើ�ើ�នដែ�លព័័ត៌៌មាានសាាធាារណៈៈត្រូ�ូវបាានដកចេ�ញឬកែ�ប្រែ�ែនៅ�ៅពេ�លដែ�ល
វាាត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�រិះ��គន់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ង រូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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ឧបទ្ទទវហេ�តុុបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបាានលើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លជជែ�កដេ�ញដោ�ោលលើ�ើច្បាាប់់ស្តីី�ពីីកាារ
កាារពាារពីីភាាពមិិនពិិតនិិងកាារកែ�សម្រួ�ួលព័័ត៌៌មាានតាាមអនឡាាញ (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកទីី១៩ នៅ�ៅក្នុុ�ង
Ong, ២០១៩)។ អវត្ដដមាាន ច្បាាប់់ដែ�លធាានាាដល់់លទ្ធធភាាពទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានក៏៏មាានន័័យថាា
វាាអាាចនឹឹងពិិបាាកដែ�លឱ្យយមន្ត្រី�ី�សាាធាារណៈៈទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�កាារបដិិសេ�ធមិិនបញ្ចេ�េញព័័ត៌៌មាាន
ដែ�លមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ជាាសាាធាារណៈៈនេះ�ះផងដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នសមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារ
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ព័័ត៌៌មាានដែ�លទទួួលបាានដោ�ោយឯករាាជ្យយនោះ�ះ�ទេ� វាាសឹឹងតែ�គ្មាា�នវិិធីីណាា ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាាតើ�ើ
ព័័ត៌៌មាាននោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានកែ�ប្រែ�ែឬកែ�សម្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ�។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ សូូម្បីី�តែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សដូូចជាាប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ដែ�លមាានច្បាាប់់
ចែ�ងជាាផ្លូូ�វកាារថាា សាារព័័ត៌៌មាាននិិងសាាធាារណជនមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានកំំណត់់ត្រា�ារបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល
ក៏៏ដោ�ោយ (សូូមមើ�ើលច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�លេ�ខ 40/1999 ស្តីី�ពីីសាារព័័ត៌៌មាាន និិងច្បាាប់់
លេ�ខ 14/2008 ស្តីី�ពីីតម្លាា�ភាាពនៃ�ព័័ត៌៌មាានសាាធាារណៈៈ) ក៏៏កាារទទួួលបាានឯកសាារក្រៅ��ៅបណ្តាា�ញ
ឬមន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាលមិិនតែ�ងតែ�ងាាយស្រួ�ួលនោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយសាារកាារិិយាាធិិបតេ�យ្យយដែ�លចំំណាាយពេ�ល
យូូរ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយ
ជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា នៅ�ៅពេ�លព្យាាយាាមសម្ភាា�សមន្ត្រី�ី�ប៉ូូ�លិិសនៅ�ៅ
Pematangsiantar ដែ�លជាាទីីក្រុ�ុងនៅ�ៅស៊ូូ�ម៉ាា�ត្រា�ាខាាងជើ�ើង គាាត់់ត្រូ�ូវតែ�ផ្ដដល់់ហេ�តុុផលត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
នៃ�កាារបិិទបាំំ�ងសាាច់់រឿ�ឿងនោះ�ះ� និិងផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាានអំំពីីសាារព័័ត៌៌មាានដែ�លគាាត់់កំំពុុងបម្រើ�ើ�កាារ មុុននឹឹង
អាាចសម្ភាា�សពួួកគេ�បាាន (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតដែ�លធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើសាាច់់រឿ�ឿងបរិិស្ថាា�នក្នុុ�ងខេ�ត្តត Papua
ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�បាានរំំលឹឹកអំំពីីកាារមកកាាន់់កាារិិយាាល័័យរដ្ឋាា�ភិិបាាល

“ព័ត៌មានជាចំណុចស្នូល
នៃការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ហ�ើយវាជាអ្វីដែលបុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ស្វែងរក ប្រមូល ចែកចាយ និងបង្កើត។”

ជាាច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃជាាប់់ៗគ្នាា� មុុននឹឹងអាាចទទួួលបាានបទសម្ភាា�សពីីមន្ត្រី�ី� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥
ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ�� ២០២១)។ ពេ�លខ្លះះ� សូូម្បីី�តែ�គុុណលក្ខខណៈៈកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណសាារព័័ត៌៌មាាន
ដូូចជាាគ្រឿ��ឿងសម្គាា�ល់់ឬកាាត ក៏៏មិិនធាានាាដល់់សេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាារសង្កេ�េតនិិងកត់់ត្រា�ាព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍នាានាា
ផងដែ�រ (សូូមមើ�ើល Solopos, 2018)។
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ងរូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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ករណីីដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ទោះ�ះ�បីីប្រ�ធាានាាធិិបតីីហ្វីី�លីីពីីនលោ�ោក Rodrigo Duterte បាាន
ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាលើ�ើបទបញ្ជាា�ប្រ�តិិបត្តិិ�លេ�ខ០២ ដែ�លហៅ�ៅម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀតថាាជាាកម្មមវិិធីីសេ�រីីភាាព
ព័័ត៌៌មាាន (Freedom of Information, FOI) ដែ�លធាានាាជាាផ្លូូ�វកាារនូូវកាារលាាតត្រ�ដាាង
ជាាសាាធាារណៈៈពេ�ញលេ�ញនៃ�កំំណត់់ត្រា�ារដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងឯកសាារនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់
រដ្ឋាា�ភិិបាាលក៏៏ដោ�ោយ (ប្រ�ធាានាាធិិបតីីហ្វីី�លីីពីីន ឆ្នាំំ��២០១៦) ក៏៏កាារចូូលប្រើ�ើ�កំំណត់់ត្រា�ាទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ជាាពិិសេ�សឯកសាាររបស់់ប្រ�ធាានាាធិិបតីី គឺឺកាាន់់តែ�មាានភាាពលំំបាាកកំំលុុងពេ�លលោ�ោកកាាន់់តំំណែ�ង
ជាាប្រ�ធាានាាធិិបតីី។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលហ្វីី�លីីពីីនសម្រា�ាប់់សាារព័័ត៌៌មាានស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត (Philippine
Center for Investigative Journalism, PCIJ) ដែ�លល្បីី�ខាាងស្នាា�ដៃ�អំំពើ�ើពុុករលួួយ
បាាននិិយាាយថាារដ្ឋឋបាាល Duterte បាានបដិិសេ�ធសំំណើ�ើសុំំ�ឯកសាារទាាក់់ទងនឹឹងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយរបាាយកាារណ៍៍របស់់ពួួកគេ�ស្តីី�ពីីទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់ប្រ�ធាានាាធិិបតីី
Duterte ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� 2019 (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺបាានវាាយប្រ�ហាារក្នុុ�ងតំំបន់់ រដ្ឋាា�ភិិបាាលមួួយចំំនួួនបាានទាាញ
យកប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីវាា ដើ�ើម្បីី�ដាាក់់កំំហិិតបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតលើ�ើលទ្ធធភាាពចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ព័័ត៌៌មាាន។ នៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន វាាបាានក្លាា�យទៅ�ៅជាាលេ�សដ៏៏ងាាយស្រួ�ួលមួួយក្នុុ�ងកាារផ្អាា�កសំំណើ�ើសុំំ�ព័័ត៌៌មាាន (បទ
សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១; Barreiro Jr., 2020)។ ដោ�ោយសាារតែ�
សន្និិ�សីីទសាារព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមអនឡាាញវិិញ ហើ�ើយក្រោ��ោយមកធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយថតទុុកមុុន
ដូូច្នេះ�ះ�ឱកាាសដែ�លអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានអាាចឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍និិងសួួរសំំណួួរកាាន់់
តែ�មាានកម្រិ�ិតកំំណត់់។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� កាារចូូលរួួមក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទសាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងកំំលុុង
ពេ�លមាានកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺត្រូ�ូវបាានកម្រិ�ិតមកត្រឹ�ឹមតែ�ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លត្រូ�ូវ
បាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� ដូូចជាា Bernama, Radio Televisyen
Malaysia (RTM), New Straits Times និិង Berita Harian (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី ១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១; CIJ, 2020)។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាាររីីករាាលដាាលនៃ�
ជំំងឺឺកាាន់់តែ�មាានស្ថាា�នភាាពមិិនល្អអ កាារប្រ�ជុំំ�ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវប្តូូ�រទៅ�ៅជាាកាារប្រ�ជុំំ�តាាម Zoom ដែ�លជាា
ប្រ�ព័័ន្ធធសន្និិ�សីីទតាាមវីីដេ�អូូ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅតែ�មាានអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលដែ�លនឹឹងត្រ�ងចាាប់់យកសំំណួួរដែ�ល
សួួរដោ�ោយអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ សំំណួួរ
របស់់ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយឬអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន ច្រើ�ើ�នតែ�ត្រូ�ូវដកសិិទ្ធិិ�អាាទិិភាាពឬមិិន
មាានកាារឆ្លើ�ើ�យតបទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ លទ្ធធភាាពចូូលទៅ�ៅកាាន់់សភាាក៏៏ត្រូ�ូវបាានរឹឹតបន្តឹឹ�ងផងដែ�រ។ ទោះ�ះ�បីី
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានអាាចចូូលទៅ�ៅខាាងក្នុុ�ងបាានក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏ចលនាានិិងសមត្ថថភាាពរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ង
កាារចូូលទៅ�ៅជិិតរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ត្រូ�ូវបាានដាាក់់កម្រិ�ិតផងដែ�រ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។ ជាារឿ�ឿយៗអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯករាាជ្យយត្រូ�ូវងាាកទៅ�ៅរកកាារសួួរមិិត្តតភក្តិិ�
របស់់ពួួកគេ�មកពីីស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លមាានទំំនាាក់់ទំំនងនឹឹងរដ្ឋឋ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយពួួកគេ�សួួរសំំណួួរ
ទាំំ�ងនោះ�ះ� ទោះ�ះ�បីីយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនេះ�ះកម្រ�ទទួួលជោ�ោគជ័័យក៏៏ដោ�ោយ។

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ង រូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា វាាក៏៏លំំបាាកក្នុុ�ងកាារសម្ភាា�សប្រ�ភពមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាល
ផងដែ�រ។ ប្រ�ភពនាានាា — ប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួនច្រើ�ើ�នជាាងប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត — បាានបដិិសេ�ធ
និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានដោ�ោយសាារតែ�ពួួកគេ�ខ្លាា�ចមាានផលវិិបាាក។ អ្ននកចូូលរួួមពីីរនាាក់់មក
ពីី VOD នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាបាាននិិយាាយថាា៖
“ . . . ដោ�ោយសាារតែ�មាានកាារចាាប់់ខ្លួួ�នសកម្មមជនគណបក្សសប្រ�ឆាំំ�ង
សកម្មមជនបរិិស្ថាា�នជាាច្រើ�ើ�ននាាក់់ វាាបាានក្លាា�យជាាកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដល់់អ្ននកដទៃ�។
បុុគ្គគលិិកអង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាាលមួួយចំំនួួន
ដាាក់់កំំហិិតខ្លួួ�នគេ�មិិនឱ្យយនិិយាាយអំំពីីបញ្ហាា�រសើ�ើប។ ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមួួយ
រូូប 
អ្ននកពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើប្រ�ភពនាានាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�បដិិសេ�ធនិិយាាយជាាមួួយនឹឹងអ្ននក”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

“អ្ននកជំំនាាញមិិននិិយាាយអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ� ទោះ�ះ�មាានបញ្ហាា�អ្វីី�ក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏អ្ននកជំំនាាញមិិន
និិយាាយអ្វីី�ទាាល់់តែ�សោះ�ះ�។ នោះ�ះ�គឺឺ
សកលវិិទ្យាាល័័យ អង្គគកាារក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាាលអន្តតរជាាតិិ អ្ននកណាាដែ�លគិិតដែ�រថាា បើ�ើ
និិយាាយអ្វីី�មួួយ ពួួកគេ�នឹឹងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយរដ្ឋាា�ភិិបាាលបាានទៀ�ៀតទេ�”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ឈ្មោះ�ះ�� និិងកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាារព័័ត៌៌មាានប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់របៀ�ៀបដែ�លប្រ�ភពសក្តាា�នុុពល
ឆ្លើ�ើ�យតប សំំណើ�ើសម្ភាា�សន៍៍ ទោះ�ះ�បីីតាាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងគ្នាា�ក៏៏ដោ�ោយ។ Prachatai ដែ�លជាាស្ថាា�ប័័ន
សាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយរបស់់ថៃ� ដែ�លជាារឿ�ឿយៗនិិយាាយអំំពីីបញ្ហាា�សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹង
ថាា ពួួកគេ�មាានប្រ�ភពផ្សេ�េងៗដែ�លស្នើ�ើ�សុំំ�ពេ�លវេេលាាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ពិិចាារណាា មុុននឹឹងយល់់ព្រ�ម
ក្នុុ�ងកាារសម្ភាា�ស ព្រោះ��ះ�វាាមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដែ�លបង្ហាា�ញខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍របស់់ពួួកគេ� (បទ
សម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ម៉្យាា�ងវិិញទៀ�ៀត PCIJ ដែ�លមាានកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់មន្ត្រី�ី�សាាធាារណៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន ជាារឿ�ឿយៗត្រូ�ូវបាាន
ទាាក់់ទងដោ�ោយប្រ�ភពនាានាា ឬអ្ននកបង្ហើ�ើ�បព័័ត៌៌មាានដែ�លផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាានជំំនួួយក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាដំំបូូន្មាា�ន
ព័័ត៌៌មាាន និិងឯកសាារផ្តាា�ច់់មុុខ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
កាារព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពនៃ�ប្រ�ភពក្រោ��ោយកាារសម្ភាា�ស និិងកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយក៏៏ត្រូ�ូវលើ�ើក
ឡើ�ើងដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងផងដែ�រ។ Tabloid Jubi ដែ�លមាានមូូលដ្ឋាា�ន
នៅ�ៅ Papua ជាាកន្លែ�ែងដែ�លលំំហូូរព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវបាានដាាក់់កំំហិិតជាាងខេ�ត្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� (Freedom House, 2020) បាាននិិយាាយថាា ពួួកគេ�រក្សាាកាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទង
ជាាមួួយនឹឹងប្រ�ភពរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាាពួួកគេ�នៅ�ៅតែ�មាានសុុវត្ថិិ�ភាាព បន្ទាា�ប់់ពីីកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពព
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ងរូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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ផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់ពួួកគេ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�សង្ស័័�យថាាប្រ�ភពរបស់់ពួួកគេ�អាាចប្រ�ឈមនឹឹងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់់រាាងកាាយ ពួួកគេ�បាាន
ជម្លៀ�ៀ�សខ្លួួ�នចេ�ញ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។
បន្ថែ�ែមពីីលើ�ើកាារបដិិសេ�ធផ្ដដល់់សម្ភាា�សន៍៍និិងកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពរបស់់ប្រ�ភព បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយចំំនួួនក៏៏ត្រូ�ូវបាានរាារាំំ�ងដោ�ោយហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ពពន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យាាមាានកម្រិ�ិតផង
ដែ�រ ដូូចជាាកាារតភ្ជាា�ប់់អ៊ីី�នធឺឺណិិតដែ�លមាានគុុណភាាពមិិនល្អអជាាដើ�ើម។ នៅ�ៅបណ្តាា�ប្រ�ទេ�សនៅ�ៅអាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន អ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ទីីក្រុ�ុងអាាចប្រើ�ើ�អ៊ីី�នធឺឺណិិតបាានច្រើ�ើ�នជាាងសមភាាគីីរបស់់
ពួួកគេ�ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅជនបទ ដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សមត្ថថភាាពប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងកាារទំំនាាក់់ទំំនង ធ្វើ�ើ�កាារ និិង
រៀ�ៀនសូូត្រ�តាាមអនឡាាញ (Jalli, 2020)។ បញ្ហាា�នេះ�ះកាាន់់តែ�លាាតត្រ�ដាាងច្បាាស់់ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារ
ផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ដោ�ោយសាារកាារដាាក់់កំំហិិតលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរបាានជំំរុុញបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ ជាាពិិសេ�សអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឱ្យយពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើកាាររាាយកាារណ៍៍ពីីចម្ងាា�យ។ ជាាឧទាាហរណ៍៍
អ្ននកចូូលរួួមភាាគច្រើ�ើ�នដែ�លរស់់នៅ�ៅនៅ�ៅប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន បាានត្អូូ�ញត្អែ�ែរអំំពីីគុុណភាាពអន់់នៃ�កាារ
តភ្ជាា�ប់់អ៊ីី�នធឺឺណិិតរបស់់ពួួកគេ� ដែ�លបាានរាារាំំ�ងម្នាា�ក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមពួួកគេ�ពីីបទសម្ភាា�សតាាមអនឡាាញ
ជាាមួួយនឹឹងប្រ�ភពមកពីីតំំបន់់ជនបទ ដែ�លជាាធម្មមតាាកាារតភ្ជាា�ប់់អ៊ីី�នធឺឺណិិតគ្មាា�នស្ថិិ�រភាាពឬថែ�មទាំំ�ង
មិិនអាាចប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាានផងដែ�រ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ យើ�ើង
បាានជួួបប្រ�ទះះបញ្ហាា�នេះ�ះដោ�ោយខ្លួួ�នឯង៖ ក្នុុ�ងបទសម្ភាា�សតាាមអនឡាាញជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ង
កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវមកពីី Papua កាារតភ្ជាា�ប់់អ៊ីី�នធឺឺណិិតមិិនល្អអបាានប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់លំំហូូរនៃ�កាារសន្ទទនាា
របស់់យើ�ើង ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លមួួយកើ�ើតមាានកាារដាាច់់ចរន្តតអគ្គិិ�សនីីនៅ�ៅលើ�ើចុុងបណ្ដាា�ញរបស់់
អ្ននកចូូលរួួម ដោ�ោយកាាត់់ផ្តាា�ច់់កាារពិិភាាក្សាាទាំំ�ងស្រុ�ុង។
វាាសំំខាាន់់ផងដែ�រក្នុុ�ងកាារកត់់សម្គាា�ល់់ថាា កាារចូូលប្រើ�ើ�ព័័ត៌៌មាានមិិនមែ�នធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតែ�មួួយជ្រុ�ុងនោះ�ះ�
ទេ�។ វាាមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់លទ្ធធភាាពទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ថែ�មទាំំ�ងសេ�រីីភាាពរបស់់សាាធាារណជនកាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយក្នុុ�ងកាារបញ្ចេ�េញគំំនិិត
របស់់ពួួកគេ� និិងរំំលឹឹកឡើ�ើងវិិញនូូវបទពិិសោ�ោធរបស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ។ កត្តាា�នេះ�ះមាានសាារៈ�សំំខាាន់់
ជាាពិិសេ�ស ពីីព្រោះ��ះ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើសមត្ថថភាាពរបស់់មនុុស្សសក្នុុ�ងកាារប្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿង
និិងបទពិិសោ�ោធឡើ�ើងវិិញទៅ�ៅកាាន់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដែ�លបន្ទាា�ប់់មកផ្សសព្វវផ្សាាយ
សាាច់់រឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�ដល់់សាាធាារណជន។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនអាាច
មាានបាានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិសម្រា�ាប់់សាាធាារណជន ដូូចដែ�ល
អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងម្នាា�ក់់បាានជជែ�កវែែកញែ�កថាា៖
“ . . . ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកពិិតជាាចង់់កែ�លម្អអសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងសេ�រីីភាាព
នៃ�សាារព័័ត៌៌មាាន * អ្ននកក៏៏ត្រូ�ូវពង្រី�ីកសិិទ្ធិិ�ដែ�លអនុុញ្ញាា�តឱ្យយបញ្ចេ�េញមតិិរបស់់
ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋផងដែ�រ*។ បើ�ើមិិនអនុុញ្ញាា�តឱ្យយពលរដ្ឋឋបញ្ចេ�េញមតិិ និិយាាយ គិិតរឿ�ឿង

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ង រូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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ខ្លះះ�នោះ�ះ�ទេ� នោះ�ះ�អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានត្រូ�ូវបាានរឹឹតត្បិិ�តបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដោ�ោយសាារបញ្ហាា�នេះ�ះ
ព្រោះ��ះ�ប្រ�ហែ�លជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានអាាចទៅ�ៅរុុញច្រា�ានមតិិសាាធាារណជននេះ�ះបន្តិិ�ច
ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុុងក្រោ��ោយប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�ននរណាាម្នាា�ក់់ទទួួលស្គាា�ល់់អ្ននក នោះ�ះ�វាាពិិតជាាមិិនសំំខាាន់់
ទៀ�ៀតនោះ�ះ�ទេ�។ . . នៅ�ៅពេ�លដែ�លមតិិសាាធាារណជនត្រូ�ូវបាានពង្រី�ីកធំំជាាងមុុន
សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិក៏៏រីីកធំំដែ�រ”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ កាារបញ្ជាា�ក់់ន័័យដោ�ោយអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ

ត្រ�ង់់នេះ�ះ យើ�ើងបាានជជែ�កវែែកញែ�កថាា សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនត្រឹ�ឹមតែ�និិយាាយអំំពីី
អវត្តតមាាននៃ�អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ទាាក់់ទងនឹឹងលទ្ធធភាាព
ទទួួលបាានប្រ�ភពព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗរបស់់បុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផងដែ�រ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាា
ក៏៏ដោ�ោយ ភាាពអាាចរកបាាននៃ�ប្រ�ភពទាំំ�ងនេះ�ះពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើរចនាាសម្ពពន្ធធផ្លូូ�វច្បាាប់់ សង្គគម និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ដែ�លអាាចឱ្យយបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាចចូូលប្រើ�ើ�វាាដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាព។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ យើ�ើង
សូូមអំំពាាវនាាវឱ្យយមាានកាារយល់់ដឹឹងកាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយនិិងហ្មមត់់ចត់់អំំពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ដែ�លជាាកាារទទួួលស្គាា�ល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយលើ�ើសពីីកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿង ហើ�ើយដែ�លគិិតគូូរ
អំំពីីភាាពពេ�ញលេ�ញនៃ�តួួអង្គគនិិងរចនាាសម្ពពន្ធធពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងដំំណើ�ើរកាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយព័័ត៌៌មាានមាានចេ�ញផ្សាាយ
ជាាសាាធាារណៈៈ។

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រឈ្វេេ � ង យល់់ អំំ ពីី សេេរីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វវ ផ្្ សា យក្នុុ � ងរូូ ប ភា ព ជា សេេរីី ភា ពព័័ ត៌៌ មា ន
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↘ ៦.
ការងារប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយក្នុុ�ងភាពជាការតស៊ូូ�ប្ររឆាំំង
“ . . . សាារព័័ត៌៌មាានគឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�ប្រើ��ើប្រា�ាស់់សម្រា�ាប់់ភាាពជាាសកម្មមជនរបស់់ខ្ញុំំ�។ ក្នុុ�ង
នាាមជាាសកម្មមជនមួួយរូូប 

នេះ�ះជាារបៀ�ៀបដែ�លខ្ញុំំ�លើ�ើកបញ្ហាា�នេះ�ះឡើ�ើងតាាមរយៈៈសាារព័័ត៌៌មាាន”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

“ . . . ប្រ�សិិនបើ�ើស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�សេ�រីីភាាពនៃ�កាារ

បញ្ចេ�េញមតិិនោះ�ះ�ទេ� តើ�ើនៅ�ៅលើ�ើផែ�នដីីនេះ�ះអាាចដំំណើ�ើរកាារបាានដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា
ទៅ�ៅ? . . . ត្រី�ីត្រូ�ូវកាារទឹឹកដើ�ើម្បីី�ដកដង្ហើ�ើ�ម

ស្ថាា�ប័័ននៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនាានាាត្រូ�ូវកាារសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិ ដើ�ើម្បីី�
ដំំណើ�ើរកាារ”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

ទឡ្ហីី�ករណ៍៍ដែ�លប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�សង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើតម្លៃ�ៃនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ គឺឺជាាធម្មមតាាផ្តោ�ោ�តលើ�ើសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�ព័័ត៌៌មាានជាាប្រ�យោ�ោជន៍៍សាាធាារណជន
(Krimsky, 1997; UNESCO, 2021, ទំំព័័រ 405)។ សកម្មមភាាពស្វែ�ែងរកមធ្យោ�ោបាាយ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាចដើ�ើរតួួនាាទីីយ៉ាា�ងសំំខាាន់់មិិនសូូវជាាអនុុវត្តតនោះ�ះ�ទេ� ជាាពិិសេ�ស
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដើ ើ ម្្ បីី កា រត ស៊ូូ�
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នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទសង្គគម-នយោ�ោបាាយ ដែ�លជាាទូូទៅ�ៅភាាពចម្រូ�ូងចម្រា�ាសមតិិយោ�ោបល់់មិិនត្រូ�ូវបាាន
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដោ�ោយខ្លាា�ចមាានប្រ�តិិកម្មមតបតពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលឬសាាធាារណជន។ របៀ�ៀបមួួយដែ�លយើ�ើង
អាាចឈ្វេ�េងយល់់ពីីកាាររួួមចំំណែ�កផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺតាាមរយៈៈកាារសម្លឹឹ�ងមើ�ើលពីី
របៀ�ៀបដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ�មាានភាាពងាាយស្រួ�ួលយល់់ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់។ ជាារឿ�ឿយៗ កាារសិិក្សាាដែ�លមាានស្រា�ាប់់ផ្តោ�ោ�តខ្លាំំ��ងពេ�កទៅ�ៅលើ�ើឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
លើ�ើជីីវិិតពលរដ្ឋឋនិិងកាាត់់បន្ថថយ "ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" ទៅ�ៅជាាអថេ�រតែ�មួួយឬឯកតាានៃ�កាារវិិភាាគ (សូូម
មើ�ើលឧទាាហរណ៍៍ Price et al., 2002)។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវតែ�ងតែ�ភ្លេ�េច
គិិតដល់់អ្ននកដែ�លបង្កើ�ើ�តខ្លឹឹ�មសាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថាាជាាតួួអង្គគជាាមួួយនឹឹងទីីភ្នាា�ក់់ងាារនិិងសេ�ចក្តីី�
ប្រា�ាថ្នាា�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ� (McCargo, 2003)។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងវិិភាាគពីីរបៀ�ៀបដែ�ល
សកម្មមភាាពនៃ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺជាាសកម្មមភាាពនៃ�កាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង ជាាពិិសេ�ស
នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈពិិបាាកខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពបែ�បនោះ�ះ�។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
និិងអ្ននកគូូរគំំនូូរជាាច្រើ�ើ�នដែ�លយើ�ើងបាានផ្ដដល់់សម្ភាា�សន៍៍បាាននិិយាាយថាា ពួួកគេ�សរសេ�រ និិងគូូរមិិន
ត្រឹ�ឹមតែ�ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាានដល់់សាាធាារណជនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងបង្ហាា�ញ និិងប្រ�យុុទ្ធធ
ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងភាាពអយុុត្តិ�ធម៌
ិ ៌និិងបង្ហាា�ញកាារគាំំ�ទ្រ�ជុំំ�វិិញបុុព្វវហេ�តុុដែ�លពួួកគេ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ ទាំំ�ង
ច្បាាស់់លាាស់់និិងដោ�ោយប្រ�យោ�ោលផងដែ�រ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើងជជែ�កវែែកញែ�កថាា បុុគ្គគលិិក
ផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺជាាតួួអង្គគនយោ�ោបាាយ ហើ�ើយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺជាាស្ថាា�ប័័ននយោ�ោបាាយមួួយ
(McCargo, 2003, ទំំព័័រ២) ដូូចនេះ�ះ កាារគូូសបញ្ជាា�ក់់អំំពីីលក្ខខណៈៈនយោ�ោបាាយដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�
កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ៖ កាារផលិិតព័័ត៌៌មាានមាានភាាពទាាក់់ទងយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងនឹឹងអំំណាាចនិិងឥទ្ធិិ�ពល។
យើ�ើងគូូសបញ្ជាា�ក់់ពីីវិិធីីសំំខាាន់់ៗចំំនួួនបីីដែ�លអ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ស្នាា�ដៃ�

របស់់ពួួកគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាាទម្រ�ង់់នៃ�កាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង។ ទីីមួួយ កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
អាាចជាាទម្រ�ង់់នៃ�កាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបរិិយាាយរបស់់រដ្ឋឋនិិងកាារត្រួ�ួតត្រា�ា។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទដែ�ល

រដ្ឋាា�ភិិបាាលកំំពុុងខិិតខំំឥតឈប់់ឈរដើ�ើម្បីី�ដាាក់់ចេ�ញបរិិយាាយតែ�មួួយជ្រុ�ុងស្ដីី�ពីី "កាារពិិត" ធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារ
ប្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿងដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់មាានជាារឿ�ឿងចាំំ�បាាច់់។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅពេ�លដែ�លសហគមន៍៍ដែ�ល

មិិនសូូវមាានកាារផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃឱ្យយ ឬសូូម្បីី�តែ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយខ្លួួ�នឯងត្រូ�ូវបាានវាាយប្រ�ហាារ កាារផ្សសព្វវផ្សាាយ
ព័័ត៌៌មាានអំំពីីកាារវាាយប្រ�ហាារទាំំ�ងនោះ�ះ� គឺឺជាាទម្រ�ង់់នៃ�កាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង។ អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់មកពីី The
Online Citizen បាានពណ៌៌នាាអំំពីីកន្លែ�ែងរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងរបបផ្តាា�ច់់កាារថាា៖
“មធ្យោ�ោបាាយដ៏៏ល្អអបំំផុុតសម្រា�ាប់់របបផ្តាា�ច់់កាារ រដ្ឋាា�ភិិបាាលផ្តាា�ច់់កាារ គឺឺត្រូ�ូវប្រា�ាកដថាា

ព័័ត៌៌មាាននៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយ បរិិយាាយទាំំ�ងមូូលកំំពុុងត្រូ�ូវបាានកែ�លក្ខខណៈៈរបស់់
វាា។ . . ”

បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

កាារបង្កើ�ើ�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកាារវាាយប្រ�ហាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដើ�ើរតួួជាា
យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រមួួយ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារប៉ុុ�នប៉៉ងរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាពក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីតាំំ�ង
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ កាាររំំលោ�ោភបំំពាានលើ�ើសេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនតែ�ងតែ�ទទួួលបាានកាារ
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដើ ើ ម្្ បីី កា រត ស៊ូូ�
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កាារពាារដោ�ោយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធជាាមួួយនឹឹងរដ្ឋឋនោះ�ះ�ទេ�។ ពេ�លខ្លះះ� រឿ�ឿងរ៉ាា�វ
អំំពីីព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំព័័ត៌៌មាាន ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា�ក់់ថាាសិិទ្ធិិ�និិងសេ�រីីភាាពមួួយចំំនួួន
ត្រូ�ូវរំំលោ�ោភបំំពាាន ហើ�ើយថាាយុុត្តិ�ធម៌
ិ ៌ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបាាន។ កាារសរសេ�រលក្ខខណៈៈ "អព្យាាក្រឹ�ឹត"
មិិនតែ�ងតែ�ជំំរុុញឱ្យយមាានកាារយល់់ដឹឹងថាាមាានអ្វីី�មួួយខុុសនិិងអយុុត្តិ�ធម៌
ិ ៌បាានកើ�ើតឡើ�ើងទេ� (សូូម
មើ�ើលឧទាាហរណ៍៍ Blanding, 2018; Hanson, 2019; Shaw, 2012)។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនមែ�នជាាទីីផ្សាារសេ�រីីនៃ�កាារបញ្ចេ�េញគំំនិិត ស្នាា�ដៃ�នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ត្រឹ�ឹមតែ�ជាារឿ�ឿងរ៉ាា�វសាារព័័ត៌៌មាាន ឬរូូបភាាពដែ�លមិិនលម្អៀ�ៀ�ង
នោះ�ះ�ទេ� ដូូចទៅ�ៅនឹឹងនិិយមន័័យបែ�បប្រ�ពៃ�ណីីនៃ�សាារព័័ត៌៌មាានទូូទៅ�ៅផងដែ�រ (Plaut, 2014, ទំំព័័រ
841-842)។
ចំំណុុចទីីពីីរ អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវមួួយចំំនួួនរបស់់យើ�ើងបាានចាាត់់ទុុកកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ថាា ជាាកាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង ដោ�ោយសាារតែ�កិិច្ចចកាារលំំបាាកដែ�លពួួកគេ�បាានជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ងកាារសរសេ�រ
សាាច់់រឿ�ឿងរបស់់ពួួកគេ�សម្រា�ាប់់អ្ននកបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ។ កាារបោះ�ះ�ផ្សាាយអត្ថថបទឬរូូបភាាពក្នុុ�ងកន្លែ�ែង
ដែ�លមាានកាារដាាក់់កំំហិិតតាាមបែ�បប្រ�ពៃ�ណីីគឺឺជាាទង្វើ�ើ�នៃ�កាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយសាាច់់រឿ�ឿងមាានភាាពពាាក់់ព័័ន្ធធ។
អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា ពេ�លខ្លះះ�អ្ននកនិិពន្ធធរបស់់ពួួកគេ�នឹឹងបន្ថថយកម្រិ�ិតសំំណេ�រ
អត្ថថបទរបស់់ពួួកគេ�ឬដល់់ថ្នាា�ក់់ត្រ�ងព័័ត៌៌មាានសម្រា�ាប់់កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយទៀ�ៀតផង។ ឧទាាហរណ៍៍ នៅ�ៅ
ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� បន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានមិិនសូូវច្រើ�ើ�នទេ�ដែ�លមាានបំំណងបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយព័័ត៌៌មាាន
ដែ�លលាាតត្រ�ដាាងអំំពីីឥស្សសរជននយោ�ោបាាយលេ�ចធ្លោ�ោ� ដោ�ោយសាារទំំនាាក់់ទំំនងពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹង
វិិនិិយោ�ោគិិនឬម្ចាា�ស់់របស់់ពួួកគេ� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

“អ្ននកសាារព័័ត៌មា
៌ ាននិិង
អ្ននកគូូរគំំនូូរជាាច្រើ�ើ�នដែ�លយើ�ើងសម្ភាា�សបាាននិិយាាយថាា
ពួួកគេ�សរសេ�រនិិងគូូរមិិនត្រឹ�ឹមតែ�
ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញព័័ត៌មា
៌ ានដល់់
សាាធាារណជនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងបង្ហាា�ញនិិង
ប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំ�ងនឹឹងភាាពអយុុត្តិិ�ធម៌និ
៌ ង
ិ
បង្ហាា�ញកាារគាំំ�ទ្រ�ជុំំ�វិញ
ិ
បុុព្វហេ�តុ
វ
ដែ�លពួ
ុ
ក
ួ គេ�យកចិិត្តតទុក
ុ ដាាក់់
ទាំំ�ងច្បាាស់់លាាស់និ
់ ង
ិ ដោ�ោយប្រ�យោ�ោលផងដែ�រ។”
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដើ ើ ម្្ បីី កា រត ស៊ូូ�
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អ្ននកចូូលរួួមមួួយចំំនួួនបាាននិិយាាយថាា ពួួកគេ�ក៏៏មាានកាារលំំបាាកទទួួលបាានសិិទ្ធិិ�អនុុញ្ញាា�តឱ្យយបោះ�ះ�ពុុម្ពព
ផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងអំំពីីបញ្ហាា�បរិិស្ថាា�នផងដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវម្នាា�ក់់មកពីីម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�បាាន
និិយាាយថាា៖
“ខ្ញុំំ�គិិតថាា សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�វាាចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជាាមួួយនឹឹងកាារសម្រេ��ចចិិត្តតបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់សម្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿងទាាក់់ទងនឹឹងបរិិស្ថាា�ន។ ជាាទូូទៅ�ៅ អ្ននកពិិនិិត្យយ
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ជាាទូូទៅ�ៅមិិនចាាប់់អាារម្មមណ៍៍បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងបរិិស្ថាា�នតែ�ម្ដដង។
ដូូចនេះ�ះ ខាាងយើ�ើងត្រូ�ូវខិិតខំំបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាាន អំំពីីហេ�តុុផលដែ�លយើ�ើង
ចាំំ�បាាច់់ត្រូ�ូវមាានសាាច់់រឿ�ឿងជាាក់់លាាក់់ជាាគម្រ�បខាាងមុុខ…
ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិននិិយាាយអំំពីីបម្រែ��បម្រួ�ួលអាាកាាសធាាតុុទេ� ខ្ញុំំ�មាានន័័យថាា អ្ននកមិិន
ឃើ�ើញវាានៅ�ៅទំំព័័រកាាសែ�តខាាងមុុខនៅ�ៅប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ទេ�។ សាាច់់រឿ�ឿងនេះ�ះតែ�ងតែ�
ដាាក់់បញ្ចូូ�លនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាមួួយនៅ�ៅទំំព័័រខាាងក្នុុ�ង
ប្រ�អប់់តូូចមួួយអំំពីីបរិិស្ថាា�ន។”
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍នេះ�ះកើ�ើតមាានមិិនត្រឹ�ឹមតែ�នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងស្រុ�ុកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��នោះ�ះ�ទេ�។
ដោ�ោយសាារកាារសរសេ�រឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាារព័័ត៌៌មាានអន្តតរជាាតិិផ្តតល់់នូូវឱកាាសក្នុុ�ងកាារទាាក់់ទាាញ
ទស្សសនិិកជនកាាន់់តែ�បាានទូូលំំទូូលាាយនិិងរៀ�ៀបចំំវេេទិិកាារឿ�ឿងរ៉ាា�វអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ដូូចនេះ�ះ
សាាច់់រឿ�ឿងក្នុុ�ងស្រុ�ុកទំំនង ទទួួលបាានកាារចាាប់់អាារម្មមណ៍៍តិិចតួួចបំំផុុតពីីអ្ននកនិិពន្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់
សាារព័័ត៌៌មាានអន្តតរជាាតិិ។ ចំំណុុចនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានកាារលំំបាាកក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះ
ថែ�មទាំំ�ងមិិនអាាចបង្ហាា�ញភាាពស្មុុ�គស្មាា�ញរបស់់សាាច់់រឿ�ឿងទៅ�ៅកាាន់់ទស្សសនិិកជនអន្តតរជាាតិិផងដែ�រ។
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយម្នាា�ក់់បាាននិិយាាយអំំពីីបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លគាាត់់ជួួបក្នុុ�ងកាារព្យាាយាាម
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយសាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងស្រុ�ុកមាានលក្ខខណៈៈជាាសកលលោ�ោក៖
“ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង… កាារសរសេ�ររឿ�ឿង ខ្ញុំំ�មាានអាារម្មមណ៍៍ហត់់នឿ�ឿយជាារឿ�ឿយៗជាាពិិសេ�សព្រោះ��ះ�
សម្រា�ាប់់សាារព័័ត៌៌មាានរបស់់ខ្ញុំំ�ជាាច្រើ�ើ�ន ជាាដំំបូូងគឺឺស្ដីី�ពីីបរិិស្ថាា�ន។ . . កាារជជែ�កវែែកញែ�កថាា
សាាច់់រឿ�ឿងបរិិស្ថាា�ននៅ�ៅក្នុុ�ង
អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍មាានសាារៈៈសំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�ទស្សសនិិកជនទូូទាំំ�ងពិិភពលោ�ោកគឺឺពិិតជាាលំំបាាក
ណាាស់់។ ខ្ញុំំ�កំំពុុង
សរសេ�រសាាច់់រឿ�ឿងដែ�លនិិយាាយអំំពីីកោះ�ះ� Sulawesi និិង Mindanao ហើ�ើយអ្ននកពិិនិិត្យយ
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់
មិិនបាានគិិតថាាវាាជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់ទេ�ព្រោះ��ះ�… វាាជាាសាាច់់រឿ�ឿងក្នុុ�ងតំំបន់់ជ្រុ�ុលពេ�ក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
តាាមកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់ខ្ញុំំ� កោះ�ះ�ទាំំ�ងពីីរនោះ�ះ�មាានចំំនួួនប្រ�ជាាជនច្រើ�ើ�ននិិងបរិិមាាណព្រៃ��
ឈើ�ើធំំៗ។ សម្រា�ាប់់ខ្ញុំំ�វិិញ វាាជាាសាាច់់រឿ�ឿងសកលលោ�ោក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងពិិតជាាពិិបាាក
នឹឹងបង្ហាា�ញថាាវាាជាាសាាច់់រឿ�ឿងសកលលោ�ោក… ឬជជែ�កវែ�កញែ�កព្រោះ��ះ�អ្ននកពិិនិិត្យយផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់
មាានចំំណេះ�ះដឹឹងតិិចតួួចណាាស់់ ជាាពិិសេ�សនៅ�ៅតំំបន់់ដាាច់់ស្រ�យាាលនៃ�អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។”
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១ (កាារបញ្ជាា�ក់់ន័័យដោ�ោយអ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវ)

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រងា រប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យដើ ើ ម្្ បីី កា រត ស៊ូូ�
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ជាារឿ�ឿយៗកាារសរសេ�ររឿ�ឿងអំំពីីអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ទៅ�ៅកាាន់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផ្សាាយអន្តតរជាាតិិក៏៏មាានន័័យថាាកាារ
ចម្រា�ាញ់់យកសាាច់់រឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�តាាមរយៈៈទស្សសនៈៈដ៏៏សាាមញ្ញញនៃ�តំំបន់់។ អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់មកពីី
ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីីបាានលើ�ើកឡើ�ើងនូូវបញ្ហាា�នៃ� "កូូតាាប្រ�ទេ�ស" ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាាតិិមាានដែ�ន
កំំណត់់លើ�ើចំំនួួនសាាច់់រឿ�ឿងដែ�លពួួកគេ�អាាចបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយបាានសម្រា�ាប់់ប្រ�ទេ�សជាាក់់លាាក់់
មួួយ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១) រីីឯ
អ្ននកចូូលរួួមមកពីីម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់អនុុញ្ញាា�តឱ្យយយើ�ើងនិិយាាយអំំពីីគំំនិិតរបស់់គាាត់់ទាាក់់ទងនឹឹងកាារ
លះះបង់់ភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�សាាច់់រឿ�ឿង ឬទស្សសនៈៈរបស់់អ្ននកអាានសម្រា�ាប់់អ្ននកអាានទូូលំំទូូលាាយ ដែ�ល
ផ្តតល់់ដោ�ោយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំ�ងនេះ�ះ៖
“ខ្ញុំំ�គិិតថាាអ្ននកមិិននៅ�ៅតែ�ប្រ�កាាន់់គោ�ោលជំំហរខ្លួួ�នឯងនោះ�ះ�ទេ� ក៏៏ដោ�ោយ
សាារតែ�អ្ននកចង់់សរសេ�រអ្វីី�ដែ�លល្អអសម្រា�ាប់់ទស្សសនិិកជនលោ�ោកខាាងលិិច
ប្រើ��ើប្រា�ាស់់ ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាបង្កើ�ើ�តសាាច់់រឿ�ឿងរបស់់អ្ននកជុំំ�វិិញកាារ
រំំពឹឹងទុុក និិងកាារសន្មមតរបស់់ពួួកគេ�អំំពីីអ្វីី�ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សរបស់់អ្ននក… ខ្ញុំំ�ពិិតជាាចង់់ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រា�ាកដថាាក្នុុ�ង
សាាច់់រឿ�ឿងរបស់់យើ�ើង យើ�ើងទទួួលបាានអាារម្មមណ៏៏ថាាយើ�ើងសម្រេ��ចចិិត្តត
ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង។ យើ�ើងមិិនត្រូ�ូវកាារគំំនិិត
ពីីស្ថាា�ប័័នមួួយចំំនួួនឬពីីលោ�ោកខាាងលិិច ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើអនាាគត
សម្រា�ាប់់គន្លលងនៃ�របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងចង់់ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
យើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកចូូលរួួមដែ�លបាានសរសេ�រអំំពីីបញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ននិិងកាារអភិិរក្សសនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�និិង
ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�បាានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាា បញ្ហាា�បរិិស្ថាា�នដូូចជាាឧស្សាាហកម្មមប្រេ�េងដូូង ជាារឿ�ឿយៗត្រូ�ូវបាាន
វិិនិិច្ឆ័័�យថាា "ល្អអ" ឬ "អាាក្រ�ក់់" ដោ�ោយរុុញច្រា�ានចោ�ោលនូូវបញ្ហាា�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិនសមស្រ�បក្នុុ�ង
កាារវិិនិិច្ឆ័័�យជាាពីីរផ្នែ�ែកបែ�បនេះ�ះផ្ទាា�ល់់នោះ�ះ�ទេ� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ លោ�ោកស្រី�ីបាានរិះ��គន់់លើ�ើក្ដីី�រំំពឹឹងទុុករបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអន្តតរជាាតិិ
មួួយចំំនួួនចំំពោះ�ះ�កាារបរិិហាារអំំពីីកាារផលិិតប្រេ�េងដូូង ដោ�ោយបញ្ជាា�ក់់ថាាបញ្ហាា�បរិិស្ថាា�នមាានភាាព
ស្មុុ�គស្មាា�ញ។ កាារដាាក់់កំំហិិតកំំណត់់លើ�ើឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះមាានន័័យថាាមាានភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�
ជុំំ�វិិញជីីវភាាពរស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងកាារពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើធនធាានធម្មមជាាតិិរបស់់ពួួកគេ�។
អ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងបាានចែ�ករំំលែ�កថាា គួួរឱ្យយស្ដាា�យ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឬអ្ននកផ្តតល់់មូូលនិិធិិអន្តតរជាាតិិ
មួួយចំំនួួនកម្រ�នឹឹងចាាត់់ទុុកបញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះថាាជាាចំំណុុច "រសើ�ើប" សម្រា�ាប់់សាាច់់រឿ�ឿងមួួយណាាស់់
(កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ�� ២០២១)។ បញ្ហាា�
នេះ�ះផងដែ�រក៏៏ធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាាពិិបាាកក្នុុ�ងកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកាារសន្ទទនាាជុំំ�វិិញបញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ន សូូម្បីី�តែ�ប្រ�ភពសក្តាា�
នុុពលនាានាាដូូចជាារដ្ឋាា�ភិិបាាល អង្គគកាារមិិនមែ�នរដ្ឋាា�ភិិបាាល និិងអ្ននកវិិទ្យាាសាាស្ត្រ�រ នោះ�ះ�ដោ�ោយសាារ
ពួួកគេ�ក៏៏អាាចមាានទស្សសនៈៈតឹឹងរ៉ឹឹ�ងនិិងសាាមញ្ញញលើ�ើបញ្ហាា�ស្មុុ�គស្មាា�ញទាំំ�ងនេះ�ះ ដែ�លមិិនសមស្រ�ប
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នឹឹងបទពិិសោ�ោធរស់់នៅ�ៅរបស់់ប្រ�ជាាជនក្នុុ�ងតំំបន់់ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទ
ជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ�� ២០២១ និិងកាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។
ចំំណុុចទីីបីី កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍អាាចត្រូ�ូវបកស្រា�ាយថាាជាាកាារតស៊ូូ�របស់់
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ទាាមទាារយកកន្លែ�ែងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឡើ�ើងវិិញ ដែ�លរៀ�ៀបរាាប់់ពីីកាារបរិិយាាយសាាច់់រឿ�ឿងអំំពីីតំំបន់់។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្តោ�ោ�ត
លើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់មួួយរបស់់យើ�ើង អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�
ម្នាា�ក់់បាានត្អូូ�ញត្អែ�ែរអំំពីីក្ដីី�លម្អៀ�ៀ�ងរបស់់អ្ននកនិិពន្ធធអន្តតរជាាតិិមួួយចំំនួួនក្នុុ�ងកាារកាារជ្រើ�ើ�សរើើ�ស
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានបរទេ�សជាាជាាងសមភាាគីីក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ក្ដោ�ោ�បលើ�ើសាាច់់រឿ�ឿង
សាារព័័ត៌៌មាានអំំពីីអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣
ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ គាាត់់ក៏៏បាានសម្តែ�ែងកាារខកចិិត្តតចំំពោះ�ះ�អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានបរទេ�ស ដែ�ល
ជាាធម្មមតាាមកពីីបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សលោ�ោកខាាងលិិច ដោ�ោយជ្រើ�ើ�សរើើ�សអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងស្រុ�ុក
ឱ្យយដើ�ើរតួួជាាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលនិិងបដិិសេ�ធផ្តតល់់កាារទទួួលស្គាា�ល់់ស្នាា�ដៃ�របស់់ពួួកគេ� សូូម្បីី�តែ�
អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងស្រុ�ុកបាានសម្រេ�េចធ្វើ�ើ�កាារលើ�ើសពីីកាាររៀ�ៀបចំំបទសម្ភាា�សក៏៏ដោ�ោយ
(កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកចូូលរួួម
របស់់យើ�ើងបាានសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងស្រុ�ុកដែ�លសរសេ�រ និិងទាាមទាារ
ឡើ�ើងវិិញនូូវសាាច់់រឿ�ឿងអំំពីីសហគមន៍៍របស់់ពួួកគេ� ប្រ�ទេ�ស និិងបញ្ហាា�ដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ពួួកគេ�
(កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។

“កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍
អាាចត្រូ�ូវបកស្រា�ាយ
ថាាជាាកាារតស៊ូូ�របស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
នៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍
ដើ�ើម្បីី�ទាាមទាារយក
កន្លែ�ែងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឡើ�ើងវិិញ ដែ�លរៀ�ៀបរាាប់់ពីី
កាារបរិិយាាយ
សាាច់់រឿ�ឿងអំំពីីតំំបន់់។”
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កាារបរិិយាាយទាំំ�ងនេះ�ះប្រា�ាប់់យើ�ើងថាា កាារធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ក៏៏ជាាកាារ
ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកមតិិយោ�ោបល់់និិងបទពិិសោ�ោធរបស់់អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ផងដែ�រ ហើ�ើយវាាមាាន
លក្ខខណៈៈសាាមញ្ញញក្នុុ�ងកាារបង្ហាា�ញភាាពជាាសកម្មមកម្មមតាាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថាាជាាកាារប្រ�ឆាំំ�ងដ៏៏
ចម្បបងនឹឹងរដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាព។ បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ចូូលរួួម
និិងប្រ�ឆាំំ�ងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�បរិិយាាយរបស់់រដ្ឋឋអនុុត្តតរភាាពដែ�លព្យាាយាាមបំំបិិទទស្សសនៈៈរិះ��គន់់និិងទស្សសនៈៈ
មិិនអនុុលោ�ោមតាាម ហើ�ើយកំំណត់់អ្វីី�ដែ�លពិិត និិងមិិនពិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងពណ៌៌នាាអាាស៊ីី�
អាាគ្នេ�េយ៍៍ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតកំំណត់់តិិចតួួចមួួយផងដែ�រ។ កាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់តម្រូ�ូវឱ្យយពិិចាារណាាលើ�ើកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយលើ�ើសពីីត្រឹ�ឹមកាារផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាានជាា
ប្រ�យោ�ោជន៍៍សាាធាារណៈៈនិិងចាាត់់ទុុកវាាថាាជាាកាារតស៊ូូ�មតិិ និិងកាារទទួួលស្គាា�ល់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយជាានិិមិិត្តតសញ្ញាា�នៃ�កាារតស៊ូូ�ប្រ�ឆាំំ�ង។
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↘ ៧.
ការតស៊ូូ�មតិិនិិងរួួមសាមគ្គីី�ភាព
“[ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ] មាានសេ�រីីភាាព លុះះ�ត្រា�ាតែ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយកំំពុុងតស៊ូូ�ប្រ�យុុទ្ធធ
ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមាានសេ�រីីភាាព”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

“ជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ យើ�ើងត្រូ�ូវភ្ជាា�ប់់បណ្តាា�ញ ពីីព្រោះ��ះ�យើ�ើងជាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ… ដែ�ល
មាានហាានិិភ័័យខ្ពពស់់ក្នុុ�ងកាារទទួួលទោ�ោសឧក្រិ�ិដ្ឋឋ។ ដូូចនេះ�ះ យើ�ើងត្រូ�ូវមាានបណ្តាា�ញរឹឹងមាំំ�
និិងទំំនាាក់់ទំំនងជាាច្រើ�ើ�ន”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន (បកប្រែ�ែរួួច) ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

ដោ�ោយសាារកាារធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយមាានហាានិិភ័័យគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ដូូចនេះ�ះ កាារ
ភ្ជាា�ប់់ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយគឺឺមាានសាារៈ�សំំខាាន់់សម្រា�ាប់់
សុុខុុមាាលភាាពរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ហើ�ើយពេ�លខ្លះះ�ក៏៏ដើ�ើម្បីី�កាាររស់់រាានមាានជីីវិិត
របស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងបាានសង្កកត់់ធ្ងងន់់លើ�ើសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារ
កសាាងសហគមន៍៍មួួយ ដែ�លពួួកគេ�អាាចចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមាាន
អាារម្មមណ៍៍ថាាយើ�ើងទទួួលបាានកាារគាំំ�ទ្រ�និិងសុុវត្ថិិ�ភាាពកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រត ស៊ូូ� ម តិិ និិ ង រួួ ប រួួ ម គ្នាា � ជា សាមគ្គី ី� ភា ព
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លើ�ើសពីីកាារផ្តតល់់ជំំនួួយផ្នែ�ែកអាារម្មមណ៍៍ បណ្តាា�ញនិិងសហគមន៍៍ជាាច្រើ�ើ�នក៏៏ខិិតខំំលើ�ើកកម្ពពស់់កាារយល់់
ដឹឹង នៅ�ៅពេ�លដែ�លមាានបញ្ហាា�កើ�ើតឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលកាារគាំំ�ទ្រ�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតពីីបណ្តាា�ញផ្សេ�េងៗនិិង
សាាធាារណជនឱ្យយកាាន់់តែ�បាានទូូលំំទូូលាាយ ក៏៏ដូូចជាាជំំរុុញឱ្យយមាានកំំណែ�ទម្រ�ង់់ស្ថាា�ប័័នផងដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ� បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយជាាច្រើ�ើ�នគឺឺជាាសកម្មមជន។ ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ យើ�ើង
ពិិនិិត្យយមើ�ើលបណ្តាា�ញនិិងសហគមន៍៍មួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននកចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កិិច្ចចខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ស្ថាា�ប័័នទាំំ�ងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ធនធាានដល់់អ្ននកចូូលរួួមសម្រា�ាប់់កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវតាាម
តម្រូ�ូវកាារ។ យើ�ើងក៏៏វាាយតម្លៃ�ៃដែ�រថាាតើ�ើសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅគាំំ�ទ្រ�ដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក្នុុ�ង
កម្រិ�ិតណាា។

យុុទ្ធធនាាកាារ កាារកាារពាារ កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល និិងលទ្ធធភាាពចូូលប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ជាារឿ�ឿយៗចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�បណ្តាា�ញនិិងសហគមន៍៍របស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ស្ថិិ�តនៅ�ៅ
លើ�ើសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តកន្លែ�ែងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឱ្យយកាាន់់តែ�មាានសេ�រីីភាាព។ ដូូចនេះ�ះ
ស្ថាា�ប័័នមួួយចំំនួួនធ្វើ�ើ�យុុទ្ធធនាាកាារកែ�ទម្រ�ង់់ឬដកមកវិិញនូូវច្បាាប់់ដែ�លរឹឹតត្បិិ�តប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
ឧទាាហរណ៍៍ Gerakan Media Merdeka (Geramm) មកពីីប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� គឺឺជាា
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ចង្កោ�ោ�មស្ថាា�ប័័នដែ�លតស៊ូូ�មតិិដើ�ើម្បីី�សេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ
បាានចូូលរួួមជាាមួួយនឹឹងក្រ�សួួងទំំនាាក់់ទំំនងនិិងពហុុសាារព័័ត៌៌មាាន ដើ�ើម្បីី�ពិិភាាក្សាាអំំពីីលទ្ធធភាាពបង្កើ�ើ�ត
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ដែ�លបាានចូូលរួួមGeramm តាំំ�ងពីីពេ�ល
បង្កើ�ើ�តគោ�ោលគំំនិិត បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹងថាា កាារពិិភាាក្សាារបស់់ពួួកគេ�ជាាមួួយនឹឹងរដ្ឋាា�ភិិបាាល
អំំពីីកាារលុុបចោ�ោលច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីកាារបោះ�ះ�ផ្សាាយសាារព័័ត៌៌មាាននិិងស្នាា�ដៃ�បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ ក៏៏ដូូចជាា
ច្បាាប់់ទំំនាាក់់ទំំនងនិិងពហុុសាារព័័ត៌៌មាាន ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងរឹឹតបន្តឹឹ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី� បាានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅដោ�ោយរលូូនរហូូតដល់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល Pakatan
Harapan ដួួលរលំំក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០ នៅ�ៅពេ�លដែ�លដំំណើ�ើរកាារត្រូ�ូវបាានបញ្ឈឈប់់ (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
ក្នុុ�ងបរិិយាាកាាសដែ�លមាានកាារប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងមតិិរិះ��គន់់ លទ្ធធភាាពទទួួលបាានកាារកាារពាារផ្លូូ�វច្បាាប់់របស់់
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយមាានសាារៈៈសំំខាាន់់ ជាាពិិសេ�សដោ�ោយសាារតែ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់
ស្ថាា�ប័័ន និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ដែ�លជាាលក្ខខខណ្ឌឌអំំណោ�ោយផលដល់់សេ�រីីភាាពសាារព័័ត៌៌មាានទំំនងជាា
មិិនអាាចសម្រេ�េចបាានក្នុុ�ងពេ�លឆាាប់់ៗនេះ�ះទេ�។ ស្ថាា�ប័័ននិិងសហគមន៍៍មួួយចំំនួួនដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
តម្រូ�ូវកាារនេះ�ះតាាមរយៈៈកាារផ្តតល់់ជំំនួួយផ្នែ�ែកច្បាាប់់សម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
ឧទាាហរណ៍៍ សមាាគមសម្ព័័�ន្ធធអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានកម្ពុុ�ជាា (CamboJA) និិង Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) នៅ�ៅប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ផ្តតល់់ជំំនួួយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ដល់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
ដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងកាារវាាយប្រ�ហាារផ្លូូ�វច្បាាប់់ដោ�ោយសាារសាារព័័ត៌៌មាានរបស់់ពួួកគេ� (CamboJA,
2021; បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រត ស៊ូូ� ម តិិ និិ ង រួួ ប រួួ ម គ្នាា � ជា សាម គ្គី ី� ភា ព
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ស្ថាា�ប័័នមួួយចំំនួួនក៏៏ផ្តតល់់កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាាពដល់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ផងដែ�រ។ ឧទាាហរណ៍៍ PCIJ ផ្តតល់់អាាហាារូូបករណ៍៍ដល់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានម្នាា�ក់់ៗដែ�លរួួមបញ្ចូូ�ល
វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ឱកាាសក្នុុ�ងកាារសរសេ�រសាាច់់រឿ�ឿង ក៏៏ដូូចជាាកាារផ្តតល់់មូូលនិិធិិសម្រា�ាប់់អត្ថថបទ
សង្ខេ�េបដែ�លបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ជាាធម្មមតាា
វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លទាំំ�ងនេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើបញ្ហាា�សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ សេ�រីីភាាពនៃ�
ព័័ត៌៌មាាន និិងកាាររាាយកាារណ៍៍ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
ពេ�លខ្លះះ� វគ្គគនាានាាត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�គ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដូូចជាា
កាាររាាយកាារណ៍៍អំំពីីកាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត បញ្ហាា�សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស បរិិស្ថាា�ន និិងថ្មីី�ៗជាាងនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺកាាររីីក
រាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដូូចគ្នាា�
នេះ�ះដែ�រ CamboJA ក៏៏ផ្តតល់់ជូូនសមាាជិិករបស់់ខ្លួួ�ន និិងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតទូូទៅ�ៅនូូវ
កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្ដីី�ពីីបញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗ រួួមទាំំ�ងសិិទ្ធិិ�ដីីធ្លីី�ជាាដើ�ើម (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៥
ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ AJI ផ្តតល់់វគ្គគសិិក្សាាកម្រិ�ិតមូូលដ្ឋាា�នរហូូត់់ដល់់កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ស្តីី�ពីីកាារ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយព័័ត៌៌មាាននិិងកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លអំំពីីបញ្ហាា�រសើ�ើបដែ�លបង្រៀ��ៀនបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយពីីរបៀ�ៀបរាាយកាារណ៍៍និិងសរសេ�រលើ�ើបញ្ហាា�ទាាក់់ទងនឹឹងយេ�នឌ័័រ និិងក្រុ�ុមជនជាាតិិដើ�ើម
ភាាគតិិច (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ បន្ថែ�ែមលើ�ើកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល
ជំំនាាញ Yayasan Pantau ដែ�លជាាស្ថាា�ប័័នឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក៏៏រៃៃអង្គាា�សថវិិកាា
សម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានដែ�រ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
គួួរឱ្យយសោ�ោកស្ថាា�យ កាារតភ្ជាា�ប់់ទំំនាាក់់ទំំនងនិិងបណ្តាា�ញទាំំ�ងនេះ�ះមិិនអាាចចូូលប្រើ�ើ�បាានសម្រា�ាប់់
មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�ទេ�។ បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមួួយចំំនួួនមាានទំំនាាក់់ទំំនងល្អអនិិងមាានធនធាាន
ល្អអជាាងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លអាាចឱ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាានជំំនួួយកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន
ឯករាាជ្យយម្នាា�ក់់មកពីីប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�ដែ�លមាានទំំនាាក់់ទំំនងល្អអជាាមួួយ បាានប្រា�ាប់់យើ�ើង
ថាា ទោះ�ះ�បីីជាាគាាត់់មាានអាារម្មមណ៍៍ល្អអសម្រា�ាប់់កាាររាាយកាារណ៍៍អំំពីីប្រ�ធាានបទរសើ�ើបដូូចជាា
បញ្ហាា� LGBTQIA+ បញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ន និិងកាាររំំលោ�ោភសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៅ�ៅប៉ាា�ពួួខាាងលិិចក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតប្រ�ហែ�លចង់់គេ�ចចេ�ញពីីប្រ�ធាានបទទាំំ�ងនេះ�ះព្រោះ��ះ�ពួួកគេ�មិិនមាាន
ជំំនួួយផ្នែ�ែកច្បាាប់់ដូូចអ្វីី�ដែ�លគាាត់់មាាន (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ម៉្យាា�ងវិិញទៀ�ៀត អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�ម្នាា�ក់់ដែ�លកំំពុុងរក
កាារជ្រ�កកោ�ោនក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី�បាាននិិយាាយថាា គាាត់់សឹឹងតែ�គ្មាា�នកាារកាារពាារដោ�ោយសាារ
កាាលៈៈទេ�សៈៈរបស់់គាាត់់ (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។
អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយជាាច្រើ�ើ�ន ទាំំ�ងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននិិងអ្ននកគូូររូូប បាានកត់់សម្គាា�ល់់ពីីអវត្តតមាាននៃ�
បណ្តាា�ញ និិងសហគមន៍៍ ដែ�លជាាពិិសេ�សបំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាាររបស់់អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយ។ ពួួកគេ�
និិយាាយថាាធនធាាននាានាាដូូចជាាគន្លឹះះ�� ព័័ត៌៌មាានអំំពីីអត្រា�ាថ្លៃ�ៃសេ�វាា ទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់អ្ននកនិិពន្ធធ
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រត ស៊ូូ� ម តិិ និិ ង រួួ ប រួួ ម គ្នាា � ជា សាមគ្គី ី� ភា ព
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ក៏៏ដូូចជាាកន្លែ�ែងចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ោធ នឹឹងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ ជាាពិិសេ�សសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លទើ�ើបចាាប់់
ផ្តើ�ើ�មក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ វាាជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវសួួរមិិនថាារឿ�ឿងបណ្តាា�ញនិិងសហគមន៍៍
អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លមាានផ្ដដល់់ជូូនសមាាជិិករបស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ត្រូ�ូវសួួរថាានរណាាត្រូ�ូវក្លាា�យជាាសមាាជិិក
របស់់ពួួកគេ�និិងទទួួលបាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។

អំំពីីកាារទទួួលបាានជំំនួួយពីីសាាធាារណជន
កាារទទួួលស្គាា�ល់់តួួនាាទីីរបស់់សាាធាារណជនក្នុុ�ងកាារពង្រឹ�ឹងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ (សូូមមើ�ើល
ឧទាាហរណ៍៍ Gill, 2000; Gillman, 2018; Pietrzyk-Reeves, 2015) យើ�ើងបាាន
សួួរនាំំ�អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងអំំពីីជំំនួួយពីីសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅនិិងសកម្មមជន
សម្រា�ាប់់សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ចម្លើ�ើ�យមាានភាាពខុុសគ្នាា�។
សាាធាារណជនមិិនមាានចំំនួួនច្រើ�ើ�ននិិងមាានឥទ្ធិិ�ពលខ្លាំំ��ងនោះ�ះ�ទេ�។ ពួួកគេ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ប្រ�ភេ�ទព័័ត៌៌មាាន
ផ្សេ�េងៗគ្នាា�និិងគាំំ�ទ្រ�ចំំពោះ�ះ�បញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗគ្នាា� អាាស្រ័�័យលើ�ើអត្តតសញ្ញាា�ណខុុសៗគ្នាា� វប្បបធម៌៌ សាាសនាា
និិងសម្ពពន្ធធនយោ�ោបាាយរបស់់ពួួកគេ�។
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាននិិងសកម្មមជនម៉ាា�ឡេ�ស៊ីី�ម្នាា�ក់់បាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹងថាា វាាមិិនតែ�ងតែ�ច្បាាស់់ថាាបញ្ហាា�
ណាាមួួយនឹឹងមាានសាារៈៈសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់សាាធាារណជននោះ�ះ�ទេ� ដូូចនេះ�ះយើ�ើងមិិនប្រា�ាកដថាាកាារគាំំ�ទ្រ�
ពីីសាាធាារណជនសម្រា�ាប់់យុុទ្ធធនាាកាារស្តីី�ពីីសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយកើ�ើតមាាននោះ�ះ�ទេ� (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ហាាក់់ដូូចជាាមិិនមែ�នជាាអាាទិិភាាពសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់សាាធាារណជនទេ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨
ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ ដោ�ោយសាារមនុុស្សសអាាចនឹឹងមាានមតិិផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នលើ�ើបញ្ហាា�នេះ�ះ ទស្សសនៈៈគាំំ�ទ្រ�
មិិនធាានាាឱ្យយមាានចលនាារឹឹងមាំំ� ដើ�ើម្បីី�កាារពាារសេ�រីីភាាពនៃ�កាារបញ្ចេ�េញមតិិនិិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនោះ�ះ�
ទេ�។ នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ទោះ�ះ�បីីវាាជាារឿ�ឿងធម្មមតាាដែ�លអ្ននកនិិយមលេ�ងអ៊ីី�នធឺឺណិិតធ្វើ�ើ�កាារ
តវ៉ាា�លើ�ើបញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗ រួួមទាំំ�ងកាាររំំលោ�ោភបំំពាានលើ�ើសេ�រីីភាាពនៃ�សាារព័័ត៌៌មាានក៏៏ដោ�ោយ ក៏៏កាារប្រ�ឆាំំ�ង
តបកាារតវ៉ាា�ជាារឿ�ឿងធម្មមតាាដែ�រ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លរងកាារវាាយប្រ�ហាារ
ត្រូ�ូវបាានគេ�ដឹឹងថាានិិយាាយអំំពីីបញ្ហាា�រសើ�ើប។ កាាររក្សាាសន្ទុះះ�� និិងកាារទ្រ�ទ្រ�ង់់កាារគាំំ�ទ្រ�ដ៏៏រឹឹងមាំំ�ពីីសាា
ធាារណជនក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លយូូរក៏៏ជាាកិិច្ចចកាារលំំបាាកដែ�រ ជាាពិិសេ�សក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លកើ�ើតមាានកាាររីីក
រាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ (Primandari, 2021, ទំំព័័រ៦)។
កាារពិិភាាក្សាាអំំពីីកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីសាាធាារណជនក៏៏តម្រូ�ូវឱ្យយមាានកាារនិិយាាយអំំពីីបញ្ហាា�នៃ�កាារបែ�ងចែ�ក
ទស្សសនិិកជន ដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹងថាាមនុុស្សស
វ័័យក្មេ�េងទំំនងជាា
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“វាាជាាកាារសំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវ
សួួរនាំំ�មិិនថាារឿ�ឿងបណ្តាា�ញនិិង
សហគមន៍៍អ្វីី�ខ្លះះ�មាានផ្ដដល់់ជូូនសមាាជិិក
របស់់ពួួកគេ�នោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ត្រូ�ូវសួួរថាា
នរណាាត្រូ�ូវក្លាា�យជាាសមាាជិិក និិងទទួួលបាាន
អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់ពួួកគេ�ដែ�រ។”
គាំំ�ទ្រ�ដល់់កាាររាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានតាាមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ និិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�ល
កាាន់់តែ�មាានភាាពរីីកចម្រើ�ើ�ន។ បុុគ្គគលទាំំ�ងនេះ�ះច្រើ�ើ�នតែ�ជាានិិស្សិិ�តសាាកលវិិទ្យាាល័័យ និិស្សិិ�តបញ្ចចប់់
កាារសិិក្សាាថ្មីី�ៗ និិងយុុវជនសម័័យថ្មីី�។ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សថៃ� អ្ននកគាំំ�ទ្រ�ចលនាាគាំំ�ទ្រ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
ក៏៏មាានទំំនោ�ោរគាំំ�ទ្រ�កាាររាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានតាាមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយផងដែ�រ (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
ព្រឹ�ឹត្តិ�ិកាារណ៍៍អន្តតរជាាតិិក៏៏អាាចកំំណត់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសាាធាារណជនយល់់ឃើ�ើញអំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមម្នាា�ក់់មកពីីប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយដឹឹងថាា ចាាប់់តាំំ�ងពីី
កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តរបស់់លោ�ោក Donald Trump ជាាប្រ�ធាានាាធិិបតីីនៅ�ៅសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាមបាានទទួួលកេ�រ្តិ៍៍�ឈ្មោះ�ះ��មិិនល្អអ ដោ�ោយសាារប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ និិងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមួួយចំំនួួនបង្ហាា�ញកាារគាំំ�ទ្រ�លោ�ោក Trump (បទសម្ភាា�ស
ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ កាារគាំំ�ទ្រ�នេះ�ះត្រូ�ូវបាានជំំរុុញដោ�ោយវោ�ោហាាសាាស្ត្រ�រ
ប្រ�ឆាំំ�ងកុុម្មុុ�យនិិស្តតនិិងប្រ�ឆាំំ�ងចិិនរបស់់លោ�ោក Trump ដែ�លត្រូ�ូវបាានចែ�ករំំលែ�កដោ�ោយប្រ�ជាាជន
វៀ�ៀតណាាមមួួយភាាគធំំ (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា
កាារគាំំ�ទ្រ�លោ�ោក Trump មិិនមាានប្រ�ជាាប្រិ�ិយភាាពក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយទេ� ហើ�ើយកាារអភិិវឌ្ឍឍនេះ�ះបាានបណ្តាា�លឱ្យយមាានដំំណើ�ើរថយចុះះ�ចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
របស់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយក្នុុ�ងកាារកសាាងមូូលដ្ឋាា�នគាំំ�ទ្រ�របស់់ពួួកគេ� (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកខាាងលើ�ើ យើ�ើងបាានខិិតខំំបង្កើ�ើ�តកាារជជែ�កវែែកញែ�កចំំនួួនបួួន។ ចំំណុុចទីីមួួយ យើ�ើងមិិន
អាាចនិិយាាយអំំពីីសេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងរិះ��គន់់អវត្តតមាានរបស់់វាាដោ�ោយមិិនគិិត និិងមិិន
និិយាាយអំំពីីរបៀ�ៀបបង្កើ�ើ�តវាាឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ សកម្មមនិិយមក្នុុ�ងកាារសម្រេ�េចបាាននិិងរក្សាា
ឱ្យយមាានកន្លែ�ែងដែ�លមាានសេ�រីីភាាពនិិងសុុវត្ថិិ�ភាាពគឺឺជាារឿ�ឿងចាំំ�បាាច់់។ ចំំណុុចទីីពីីរ បណ្តាា�ញ និិង
សហគមន៍៍របស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ� កាារកាារពាារ និិងធនធាានសំំខាាន់់ៗ
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ដែ�លកាារផ្ដដល់់ជូូននេះ�ះមិិនបាានមកពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលមិិនមែ�នប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយនោះ�ះ�ទេ�។ ដោ�ោយសាារប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយមាានសាារៈៈសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ បណ្តាា�ញនិិងសហគមន៍៍ ដែ�ល
រក្សាាបាាននូូវសុុខុុមាាលភាាពរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ក៏៏មាានសាារៈៈសំំខាាន់់ផងដែ�រសម្រា�ាប់់
កាារតស៊ូូ�ដណ្តើ�ើ�មយកកន្លែ�ែងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ចំំណុុចទីីបីី លទ្ធធភាាព
ចូូលប្រើ�ើ�គឺឺជាាវិិមាាត្រ�ដ៏៏សំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវតែ�យកមកពិិចាារណាា នៅ�ៅពេ�លយើ�ើងនិិយាាយអំំពីីកាារកសាាង
សហគមន៍៍និិងសាាមគ្គីី�ភាាព។ ចំំណុុចទីីបួួន កាារប្រ�មូូលកាារគាំំ�ទ្រ�ពីីសាាធាារណជនសម្រា�ាប់់ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងគោ�ោលដៅ�ៅទូូលំំទូូលាាយនៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធនៅ�ៅតែ�ជាាបញ្ហាា�ប្រ�ឈម។ ដូូច្នេះ�ះ�
កាារបង្កើ�ើ�តយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តដែ�លចូូលរួួមជាាមួួយសាាធាារណជនគឺឺចាំំ�បាាច់់ផងដែ�រ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងចង់់
ទទួួលបាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររចនាាសម្ពពន្ធធ។

កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រត ស៊ូូ� ម តិិ និិ ង រួួ ប រួួ ម គ្នាា � ជា សាម គ្គី ី� ភា ព
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↘ ៨.

ការចោទសួួរអំំពីីនិិរន្តតរភាព
បញ្ហាា�ផ្សេ�េងៗដែ�លយើ�ើងបាានពិិភាាក្សាានៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកមុុនៗ មាានដូូចជាាកាារគាាបសង្កកត់់របស់់រដ្ឋឋ ឧបសគ្គគ
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ស្រ�ទាាប់់នៃ�កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារបោះ�ះ�ផ្សាាយ និិងតម្រូ�ូវកាារសម្រា�ាប់់សកម្មមនិិយម បង្កើ�ើ�ត
បាានជាាសំំណួួរអំំពីីនិិរន្តតរភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ។ តើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយអាាចរួួចផុុត
ពីីគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នៃ�កាារសរសេ�រនិិងគូូរវាាសសាាច់់រឿ�ឿងរិះ��គន់់បាានទេ�? តើ�ើត្រូ�ូវកាារអ្វីី�ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាន
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយប្រ�កបដោ�ោយនិិរន្តតរភាាព?
យើ�ើងជជែ�កវែែកញែ�កថាា ចីីរភាាពមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាអ្វីី�ដែ�លមាានស្រា�ាប់់នោះ�ះ�ទេ� វាាក៏៏ទាាក់់ទងនឹឹងកាារ
កែ�លម្អអ និិងបង្កើ�ើ�តបរិិយាាកាាសប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយដ៏៏រឹឹងមាំំ�ផងដែ�រ។ បែ�បនេះ�ះអាាចនឹឹងមាានន័័យ
ខុុសគ្នាា�នៅ�ៅកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗគ្នាា�។ ឧទាាហរណ៍៍ កាារបណ្ដុះះ��បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឡើ�ើងវិិញដែ�ល
គ្រ�ប់់គ្រ�ងបន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានធំំៗអាាចមាានសាារៈៈសំំខាាន់់នៅ�ៅក្នុុ�ងបរិិបទដែ�លកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាាមជំំនាាន់់
ផ្សេ�េងៗមាានសាារៈៈសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់លទ្ធធផលប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់
យើ�ើងម្នាា�ក់់ជនជាាតិិឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� បាានប៉ាា�ន់់ស្មាា�នថាា វាាអាាចចំំណាាយពេ�ល១០ឆ្នាំំ�� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមនុុស្សស
វ័័យក្មេ�េងនិិងអង់់អាាចក្លាា�ហាានចូូលប្រ�ឡូូកក្នុុ�ងវិិស័័យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ហើ�ើយកាាន់់កាាប់់
បន្ទទប់់សាារព័័ត៌៌មាានចាាស់់ៗ ដោ�ោយសង្ឃឹឹ�មថាានឹឹងមាានកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយតិិចជាាងមុុន
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� (កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា
ឆ្នាំំ��២០២១)។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ កាារបណ្ដុះះ��ឡើ�ើងវិិញ ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើកាារខ្នះះ�ខ្នែ�ែងរបស់់មនុុស្សស
វ័័យក្មេ�េង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ។.
នៅ�ៅកន្លែ�ែងខ្លះះ� ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយមិិនមាានអ្ននកចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ច្រើ�ើ�នទេ� ដោ�ោយសាារវាាមាាន
ហាានិិភ័័យលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាាព ហើ�ើយបុុគ្គគលនោះ�ះ�ធ្វើ�ើ�កាារងាារក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះ ដោ�ោយទទួួលបាានប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�ល
តិិច។ អ្ននកសា
 ារព័័ត៌៌មាានកម្ពុុ�ជាាម្នាា�ក់់បាាននិិយាាយថាា៖
“មាានបរិិយាាកាាសរឹឹតត្បិិ�តសម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានវ័័យក្មេ�េងឬជំំនាាន់់ក្រោ��ោយ ក្នុុ�ងកាារ
បំំផុុសគំំនិិតឬកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងវិិស័័យនេះ�ះ”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

បែ�បនេះ�ះបង្ហាា�ញឱ្យយឃើ�ើញពីីស្ថាា�នកាារណ៍៍ដ៏៏លំំបាាកនិិងស្ថាា�នកាារណ៍៍ដែ�លមិិនដឹឹងថាាព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍មួួយ
ណាាកើ�ើតឡើ�ើងមុុន៖ វាាពិិបាាកណាាស់់ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តវប្បបធម៌៌ដ៏៏ខ្លាំំ��ងនិិងរឹឹងមាំំ�នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយ ដោ�ោយគ្មាា�នអ្ននកដែ�លប្តេ�េជ្ញាា�បន្តតឬចូូលប្រ�ឡូូកក្នុុ�ងអាាជីីពនិិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយពីី
ខាាងក្នុុ�ង។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ វាាជាាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមក្នុុ�ងកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតប្រ�ជាាជនឱ្យយចូូលរួួមប្រ�ព័័ន្ធធ
កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ កា រចោ ទ សួួ រអំំ ពីី និិ រន្តត រភា ព
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ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយច្បាាស់់លាាស់់ ព្រោះ��ះ�វាាមិិនទាាន់់រឹឹងមាំំ�ឬកាារពាារប្រ�ឆាំំ�ងពីីកាារវាាយប្រ�ហាារពីីរដ្ឋឋ និិង
សាាធាារណជនអរិិភាាពនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។
យើ�ើងគិិតថាាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លយើ�ើងបាានពិិភាាក្សាានឹឹងនៅ�ៅតែ�បន្តតកើ�ើតមាានសម្រា�ាប់់អនាាគតដ៏៏ខ្លីី�
ខាាងមុុខ។ រដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាពនឹឹងមិិនរលាាយបាាត់់ឡើ�ើយ។ ជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��និិងជាាច្រើ�ើ�នទស្សសវត្សសរ៍៍ទៀ�ៀត
ចលនាាសង្គគមនៅ�ៅជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ោកបាានបង្ហាា�ញឱ្យយយើ�ើងដឹឹងថាា កាារតស៊ូូ� និិងកាារតវ៉ាា�អាាចចំំណាាយ
ពេ�លយូូរមុុននឹឹងទទួួលបាានជោ�ោគជ័័យឬបរាាជ័័យទាំំ�ងស្រុ�ុង។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូ
វីីដ-១៩នៅ�ៅតែ�បន្តតអូូសបន្លាា�យ រដ្ឋាា�ភិិបាាលផ្តាា�ច់់កាារទំំនងជាាបន្តតប្រើ�ើ�វាាជាាកាារដោះ�ះ�សាារ ហើ�ើយអ្ននកដែ�ល
មាានទំំនោ�ោរផ្តាា�ច់់កាារក្នុុ�ងកាារទប់់ស្កាា�ត់់កាារមិិនយល់់ស្រ�បនិិងបង្កើ�ើ�ត ក៏៏ដូូចជាាបង្រួ�ួបបង្រួ�ួមកាារបរិិយាាយ
តាាមកាារពេ�ញចិិត្តតរបស់់ពួួកគេ�។ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបែ�បរិះ��គន់់នឹឹងស្ថិិ�ត
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមគោ�ោលដៅ�ៅដំំបូូងគេ�ដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាាល់់ទាំំ�ងនេះ�ះ។
ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ទោះ�ះ�បីីជាាស្ថាា�នភាាពគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់និិងមាានភាាពលំំបាាកក៏៏ដោ�ោយ យើ�ើងនៅ�ៅតែ�បន្តត
មាានសង្ឃឹឹ�ម។ កាារបំំភិិតបំំភ័័យ កាារគំំរាាមកំំហែ�ង កាារវាាយប្រ�ហាារ និិងសម្ពាា�ធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិនទំំនងជាា
នឹឹងបង្ខំំ�ឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយរលាាយសាាបសូូន្យយនោះ�ះ�ទេ�។ ជាាច្រើ�ើ�នទសវត្សសរ៍៍មកនេះ�ះ ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយ និិងមតិិរិះ��គន់់នៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍បាានរួួចផុុតពីីសម្ពាា�ធនិិងកាារវាាយប្រ�ហាារ សូូម្បីី�តែ�
នៅ�ៅកន្លែ�ែងដ៏៏លំំបាាកបំំផុុត និិងកំំលុុងពេ�លសាាកល្បបងច្រើ�ើ�នបំំផុុតក៏៏ដោ�ោយ។ មតិិរិះ��គន់់មាានវត្តតមាាន
ពេ�ញមួួយវិិធាានរបស់់សេ�ចក្ដីី�បង្គាា�ប់់ថ្មីី� (New Order) នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� (Aspinall,
2005)។ សាារព័័ត៌៌មាានបាានដើ�ើរតួួនាាទីីជាាភ្នាា�ក់់ងាារនៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនយោ�ោបាាយ
ឆ្នាំំ��១៩៩២ នៅ�ៅប្រ�ទេ�សថៃ� (McCargo, 2003)។ សូូម្បីី�សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានឯករាាជ្យយ
សកម្មមជន និិងអ្ននកសរសេ�រប្លុុ�កនៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម នៅ�ៅតែ�បន្តតចងក្រ�ងឯកសាារនិិងប្រ�ឆាំំ�ង
កាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតខុុសរបស់់មន្ត្រី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាល ទោះ�ះ�បីីមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ក៏៏ដោ�ោយ (Nguyen-Thu, 2018)។
មតិិឯករាាជ្យយអាាចនឹឹងស្ងាា�ត់់ទៅ�ៅវិិញបន្តិិ�ចនៅ�ៅពេ�លជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាានៅ�ៅតែ�មាាន។ ប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងមតិិរិះ��គន់់មាានស្ថិិ�តស្ថេ�េរជាានិិច្ចច ប៉ុុ�ន្តែ�ែកម្លាំំ��ងនិិងភាាពរស់់រវើើ�ករបស់់វាាពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងសាាធាារណជន ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ឱ្យយកើ�ើតមាានបែ�បនោះ�ះ�។
កាារពិិចាារណាាឡើ�ើងវិិញលើ�ើបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លបំំបាាក់់ទឹឹកចិិត្តតអ្ននកដទៃ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�កាារងាារក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីភាាពចាំំ�បាាច់់ដែ�លត្រូ�ូវពិិភាាក្សាាថាាតើ�ើអ្ននកណាានឹឹងបន្តតធ្វើ�ើ�កាារនៅ�ៅក្នុុ�ង
ឧស្សាាហកម្មមនេះ�ះ។ កាារឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរនេះ�ះតម្រូ�ូវឱ្យយមាានកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងលើ�ើកាារវិិវឌ្ឍឍថ្មីី�ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។ អ្ននកចូូលរួួមជនជាាតិិខ្មែ�ែរ ថៃ� និិងវៀ�ៀតណាាមមួួយចំំនួួនរបស់់យើ�ើងបាាន
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយយើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ថាា ពេ�លនេះ�ះតួួអង្គគកាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នកំំពុុងមាានឥទ្ធិិ�ពលើ�ើសុុន្ទទរកថាា
ជាាសាាធាារណៈៈនិិងអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានមិិនមែ�នអាាជីីព ដែ�លជួួនកាាលគេ�ហៅ�ៅថាា "អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានជាា
ប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋ" បាានដើ�ើរតួួយ៉ាា�ងសំំខាាន់់ក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាានដល់់សាាធាារណជន (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ និិងថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១)។ អ្ននកយកព័័ត៌៌មាានថៃ�ម្នាា�ក់់បាាន
កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ កា រចោ ទ សួួ រអំំ ពីី និិ រន្តត រភា ព
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ប្រ�កែ�កថាា យើ�ើងគួួរឱ្យយនិិយមន័័យប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឱ្យយបាានទូូលាាយ ដើ�ើម្បីី�រួួមបញ្ចូូ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ
ឯករាាជ្យយ ក៏៏ដូូចជាាអ្ននកបង្កើ�ើ�តខ្លឹឹ�មសាារឌីីជីីថល ដូូចជាាសិិល្បបករជាាដើ�ើម (បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន
ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១)។
របាាយកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា នៅ�ៅពេ�លយើ�ើងនិិយាាយអំំពីីកាារវិិវត្តតទៅ�ៅមុុខនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
យើ�ើងគួួរតែ�គិិតពិិចាារណាាលើ�ើគោ�ោលគំំនិិតទូូលំំទូូលាាយ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងបណ្ដាា�ប្រ�ទេ�សជាាច្រើ�ើ�នដែ�ល
គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាលផ្តាា�ច់់កាារ (ឬរដ្ឋាា�ភិិបាាលដែ�លមាានទំំនោ�ោរផ្តាា�ច់់កាារ) វាាពិិបាាកពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
ព័័ត៌៌មាានដែ�លបញ្ចេ�េញដោ�ោយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នល្បីី�ឈ្មោះ�ះ��ដោ�ោយសាាររដ្ឋាា�ភិិបាាលអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើអ្វីី�ដែ�ល
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននោះ�ះ�បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយនិិងអ្វីី�ដែ�លមិិនបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ។ ដូូចនេះ�ះ យើ�ើងគួួរផ្ដដល់់តម្លៃ�ៃដល់់តួួនាាទីី
របស់់អ្ននក ដែ�លមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមប្រ�ភេ�ទធម្មមតាារបស់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន ដូូចជាាអ្ននកសរសេ�រប្លុុ�ក ឬ
"អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានប្រ�ជាាពលរដ្ឋឋ" ក្នុុ�ងកាារលាាតត្រ�ដាាងកាារប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ខុុសរបស់់មន្ត្រី�ី�សាាធាារណៈៈ និិង
ព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ "ល្បីី�ឈ្មោះ�ះ��" មិិនមាានឆន្ទៈៈ�ក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ផ្សាាយ
( Kakar, 2018; Le, 2019; Rinith, 2020; Zeng et al., 2019)។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
រដ្ឋាា�ភិិបាាលជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវកំំណត់់ថាានរណាាជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានស្រ�បច្បាាប់់ ហើ�ើយនរណាាមិិនមែ�នជាា
ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លមិិនស្រ�បតាាមរបៀ�ៀបវាារៈ�របស់់រដ្ឋឋគឺឺអាាចនឹឹងត្រូ�ូវបដិិសេ�ធអាាជ្ញាា�បណ្ណណ
ឱ្យយធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ។ កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះបង្ហាា�ញថាាយើ�ើងត្រូ�ូវលើ�ើកឡើ�ើងពីីបញ្ហាា� នរណាាដែ�លយើ�ើងឱ្យយ

និិយមន័័យថាាជាាអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន ឬបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ហើ�ើយនរណាាដែ�លជាាអ្ននកឱ្យយ
និិយមន័័យបែ�បនោះ�ះ�។

កា រពិិ ភា ក្្ សា ៖ កា រចោ ទ សួួ រអំំ ពីី និិ រន្តត រភា ព
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កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រត ស៊ូូ� ម តិិ និិ ង រួួ ប រួួ ម គ្នាា � ជា សាមគ្គី ី� ភា ព
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ផ្នែែ�កទីី ៣

សេេចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន
↘
កា រពិិ ភា ក្ ្ សា ៖ កា រត ស៊ូូ� ម តិិ និិ ង រួួ ប រួួ ម គ្នាា � ជា សាម គ្គី ី� ភា ព
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រូូបភាាព៖ Nadhir Nor

↘ ១.
ការគិិតឡើើងវិិញអំំពីីសេេរីីភាពនៃៃប្ររព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយ
«សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមិិនមែ�នសំំដៅ�ៅលើ�ើសុុវត្ថិិ�ភាាពផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក
រាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានឬស្ថាា�ប័័ន សាារព័័ត៌៌មាាននោះ�ះ�ទេ�។ វាាទាាក់់ទងនឹឹងសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាាព
ក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញភាារកិិច្ចចរបស់់អ្ននករាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាាន ដោ�ោយអាាចសម្ភាា�សបុុគ្គគល
ដោ�ោយមិិនបាាច់់មាាន… កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើខ្លួួ�នឯង។ [វាាមាានន័័យថាា] មិិនមាានផលវិិបាាក
សម្រា�ាប់់កាារផ្សាាយព័័ត៌៌មាានដោ�ោយកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាានបំំពេ�ញ
រាាល់់កាាតព្វវកិិច្ចចសីីលធម៌៌នូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានគួួរធ្វើ�ើ�រួួចរាាល់់”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

“អ្ននករាាយកាារណ៍៍ ដែ�លមាានន័័យថាាគាាត់់មាា …  សមត្ថថភាាពទៅ�ៅ
គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង ដើ�ើម្បីី�ចូូលប្រើ��ើព័័ត៌៌មាាន ដើ�ើម្បីី�អាាចទទួួលបាានឯកសាារដើ�ើម
ចាំំ�បាាច់់ទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តសាាច់់រឿ�ឿងល្អអដោ�ោយគ្មាា�នកាារភ័័យខ្លាា�ច ដោ�ោយគ្មាា�នកាារ
បំំភិិតបំំភ័័យ
ដោ�ោយគ្មាា�នបញ្ហាា�ប្រ�ឈមខាាងភស្តុុ�ភាារដែ�លមិិនចាំំ�បាាច់់។ ហើ�ើយខ្ញុំំ�គិិតថាាម្ខាា�ងទៀ�ៀត
ក៏៏បែ�បហ្នឹឹ�ងដែ�រ សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក៏៏មាានន័័យថាា មាានឱកាាសបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ
សាាច់់រឿ�ឿង ដោ�ោយសាារមាានប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លរីីកចម្រើ�ើ�ន ហើ�ើយសាារព័័ត៌៌មាានគឺឺជាា
សេេ ច ក្ដីី� ស ន្និិ� ដ្ឋា ា �ន ៖ កា រគិិ ត ឡើ ើ ងវិិ ញ អំំ ពីី សេេ រីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យ

87

វិិស័័យដែ�លផ្ដដល់់ថវិិកាាគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ … ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក៏៏សំំខាាន់់ដែ�រ ព្រោះ��ះ�ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិន
មាានធនធាានក្នុុ�ងកាាររាាយកាារណ៍៍ វាាមិិនសំំខាាន់់ថាាអ្ននកមាានសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយច្រើ�ើ�ន
ប៉ុុ�ណ្ណាា�នោះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះ�អ្ននកនៅ�ៅតែ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�វាាបាាន”។
បទសម្ភាា�សផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

“[វាាជាា] សេ�រីីភាាពសម្រា�ាប់់អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានគ្រ�ប់់រូូបដើ�ើម្បីី�រាាយកាារណ៍៍អំំពីីបញ្ហាា�
ទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយគ្មាា�នមាានកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភឬភ័័យខ្លាា�ច . . . អំំពីីបញ្ហាា�ផ្តតន្ទាា�ទោ�ោស។ . . កាារ
ផ្តតន្ទាា�ទោ�ោសតាាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ឬកាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនឬរងកាារគំំរាាមកំំហែ�ងឬកាារបំំភិិតបំំភ័័យពីី
រដ្ឋាា�ភិិបាាលឬដោ�ោយអ្ននកមាានអំំណាាចក្នុុ�ងអាាជីីវកម្មម”។
កាារពិិភាាក្សាាជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�តលើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

កាារសន្ទទនាាដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយជាាមួួយនឹឹងអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងបាានជំំរុុញឲ
យើ�ើងឱ្យយឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនិិងគិិតឡើ�ើងវិិញអំំពីីអត្ថថន័័យនៃ� "សេ�រីីភាាព" និិង "ឯករាាជ្យយ" សម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិក
ផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើងបាានប្រា�ាប់់យើ�ើងឱ្យយ
ដឹឹងថាា អវត្តតមាាននៃ�កាាររឹឹតបន្តឹឹ�ងផ្លូូ�វច្បាាប់់ និិងកាារគំំរាាមកំំហែ�ងខាាងរាាងកាាយមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�លមាានសេ�រីីភាាព និិងឯករាាជ្យយនោះ�ះ�ទេ�។ ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់
ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិងភាាពមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាា ក៏៏អាាចជះះឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងស្ថាា�ប័័នដំំណើ�ើរកាារនិិងបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងផងដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ លទ្ធធភាាព
ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែមលើ�ើសេ�រីីភាាពក្នុុ�ងកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយព័័ត៌៌មាាន ក៏៏បង្ហាា�ញពីីអ្វីី�ដែ�លអាាច
ចងក្រ�ងជាាឯកសាារនិិងចែ�កចាាយដល់់សាាធាារណជនផងដែ�រ។ បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�នរបស់់
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ដូូចជាាពូូជសាាសន៍៍ ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងអត្តតសញ្ញាា�ណយេ�នឌ័័រ
ក៏៏ដូូចជាាបញ្ហាា�ដែ�លពួួកគេ�ពន្យយល់់បង្ហាា�ញនិិងសរសេ�រ មាានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើប្រ�ភេ�ទបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�ល
ពួួកគេ�ជួួប សម្រា�ាប់់កាារងាាររបស់់ពួួកគេ� យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រដែ�លពួួកគេ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក៏៏ដូូចជាាវិិធីីផ្សេ�េងៗដែ�ល
ពួួកគេ�គិិតអំំពីីសេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
ក្នុុ�ងកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�អំំពីី "ផ្នែ�ែកសំំខាាន់់" ជាាច្រើ�ើ�ននៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ យើ�ើងក៏៏នៅ�ៅមាាន
សំំណួួរជាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតផងដែ�រ។ ឧទាាហរណ៍៍ ស្រ�បពេ�លដែ�លយើ�ើងអាាចនិិយាាយត្រ�ង់់ៗថាា កាារ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយ កាារផ្ដដន្ទាា�ទោ�ោសតាាមផ្លូូ�វច្បាាប់់សម្រា�ាប់់កាាររាាយកាារណ៍៍ព័័ត៌៌មាានរិះ��គន់់
និិងឥទ្ធិិ�ពលរបស់់អ្ននកផ្តតល់់មូូលនិិធិិលើ�ើលទ្ធធផលប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគឺឺមាានកាាររឹឹតបន្តឹឹ�ង ហើ�ើយគួួរតែ�
ត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោលនោះ�ះ� យើ�ើងឃើ�ើញថាាវាាកាាន់់តែ�លំំបាាកសម្រា�ាប់់កាារប្រ�កាាន់់ជំំហរម៉ឺឺ�តម៉ាា�ត់់ប្រ�ឆាំំ�ង
នឹឹងឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ក្បួួ�នដោះ�ះ�ស្រា�ាយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមនិិងក្ដីី�រំំពឹឹងទុុករបស់់ទស្សសនិិកជនសម្រា�ាប់់
កាារកំំណត់់សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចនៃ�កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងស្ថាា�ប័័ន
នាានាា។ អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងអាាចណែ�នាំំ�បាាននសម្រា�ាប់់ពេ�លនេះ�ះគឺឺថាាគំំរូូមូូលនិិធិិបច្ចុុ�ប្បបន្ននមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់
ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាននូូវឯករាាជ្យយភាាពពិិតប្រា�ាកដនោះ�ះ�ទេ�។ គំំរូូនៃ�សេ�វាាកម្មមជាាវនិិងសមាាជិិកភាាព
សេេ ច ក្ដីី� ស ន្និិ� ដ្ឋា ា �ន ៖ កា រគិិ ត ឡើ ើ ងវិិ ញ អំំ ពីី សេេ រីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យ
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ព្រ�មទាំំ�ងជំំនួួយដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់មូូលនិិធិិដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះអាាចនឹឹងនាំំ�មកនូូវកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយពួួកគេ�ឈាានទៅ�ៅសម្រេ�េចបាានផលប្រ�យោ�ោជន៍៍
របស់់សាាធាារណជន។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា វិិសាាលភាាពនៃ�ទស្សសនិិកជនក្នុុ�ងចំំនួួនមាានកម្រិ�ិត ក៏៏ដូូចជាា
ចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍៍របស់់ម្ចាា�ស់់ជំំនួួយ អាាចដាាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើសេ�រីីភាាពរបស់់ស្ថាា�ប័័នសាារព័័ត៌៌មាានក្នុុ�ងកាារ
បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយសាាច់់រឿ�ឿងដែ�លមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ដល់់សាាធាារណជនកាាន់់តែ�ទូូលំំទូូលាាយ។ ដើ�ើម្បីី�
ឱ្យយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយមាានសេ�រីីភាាពនិិងឯករាាជ្យយពិិតប្រា�ាកដ កាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតត្រូ�ូវតែ�ស្រ�បតាាមផល
ប្រ�យោ�ោជន៍៍របស់់សាាធាារណជន ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ គំំរូូមូូលនិិធិិដែ�លបណ្តុះះ��កាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតទាំំ�ងនេះ�ះ
មាានសាារៈៈសំំខាាន់់ណាាស់់។
ចំំណុុចទីីពីីរ យើ�ើងជជែ�កវែែកញែ�កថាា "កាារសរសេ�រនិិងកាារគូូរគំំនូូរនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" អាាច
ជាាសកម្មមភាាពនយោ�ោបាាយ ព្រោះ��ះ�វាាមិិនត្រឹ�ឹមតែ�រួួមបញ្ចូូ�ល "កាារបង្ហាា�ញពីីអ្វីី�ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង"
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពធ្វើ�ើ�ឱ្យយសាាច់់រឿ�ឿងមួួយចំំនួួនពាាក់់ព័័ន្ធធ នឹឹងលើ�ើកកម្ពពស់់
កាារយល់់ដឹឹងរបស់់សាាធាារណជនដែ�រ។ អ្ននកចូូលរួួមកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវជាាច្រើ�ើ�នរបស់់យើ�ើងបាានបញ្ជាា�ក់់
ពីីភាាពលំំបាាកដែ�លពួួកគេ�ឆ្លលងកាាត់់ក្នុុ�ងកាារប្រា�ាប់់រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់ពួួកគេ� — វាាជាាកាារគោ�ោរពមួួយដែ�ល
យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់អត្ថថន័័យដែ�លសន្មមតថាាជាាស្នាា�ដៃ�មិិនច្បាាស់់លាាស់់របស់់ពួួកគេ�។ ត្រ�ង់់នេះ�ះ យើ�ើង
ធ្វើ�ើ�តាាមទឡ្ហីី�ករណ៍៍របស់់អ្ននកដែ�លជំំទាាស់់នឹឹងកាារអះះអាាងធម្មមតាាដែ�លថាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយគួួរតែ�
"សន្យាានុុម័័តិិ" និិងគ្មាា�នតម្លៃ�ៃ។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទាំំ�ងអស់់បម្រើ�ើ�នូូវគោ�ោល
បំំណងមួួយចំំនួួន (Blanding, 2018; Hanson, 2019; Plaut, 2014, ទំំព័័រ៨៤២)។
បន្ទាា�ប់់ពីីទឡ្ហីី�ករណ៍៍ដែ�លយល់់ថាាកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជាារឿ�ឿងនយោ�ោបាាយដ៏៏សំំខាាន់់ យើ�ើងងាាក
ទៅ�ៅមើ�ើលទស្សសនៈៈដែ�លយល់់ថាា សេ�រីីភាាពនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងឯករាាជ្យយភាាពគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�ប្រា�ាថ្នាា�
(សូូមមើ�ើល Bennett, 2015b)៖ តើ�ើយើ�ើងកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�កាារអ្វីី�ឱ្យយប្រា�ាកដ? លក្ខខណៈៈនៃ�សេ�ចក្តីី�
ប្រា�ាថ្នាា�នៃ�គោ�ោលគំំនិិតទាំំ�ងនេះ�ះ តម្រូ�ូវឱ្យយយើ�ើងពិិចាារណាាពីីបំំណងប្រា�ាថ្នាា� ក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម និិងកាាររំំពឹឹងទុុក
របស់់ជនដែ�លធ្វើ�ើ�កាារ និិងតស៊ូូ�ប្រ�យុុទ្ធធនៅ�ៅចំំណុុចស្នូូ�លនៃ�ទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ ដូូចនេះ�ះ កាារ
ស្តាា�ប់់គឺឺជាាជំំហាានដំំបូូងឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកគោ�ោលដៅ�ៅនេះ�ះ។ ដោ�ោយពិិចាារណាាលើ�ើបញ្ហាា�ដែ�លបាានលើ�ើកឡើ�ើង
ដោ�ោយអ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវរបស់់យើ�ើង យើ�ើងបាានស្នើ�ើ�គោ�ោលដៅ�ៅពាាក់់កណ្តាា�លប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ចំំនួួន៤៖ ១) កាារលុុបបំំបាាត់់ផលវិិបាាកដោ�ោយហិិង្សាា និិងផ្លូូ�វច្បាាប់់សម្រា�ាប់់កាារ
បោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយទស្សសនៈៈរិះ��គន់់ឬមិិនយល់់ស្រ�ប ២) កាារធាានាាបាាននូូវប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃ និិងលក្ខខខណ្ឌឌ
រស់់នៅ�ៅកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ ដោ�ោយគ្មាា�នកាារបង្កកហាានិិភ័័យដល់់សិិទ្ធិិ�ទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លដែ�លបុុគ្គគលិិក
ផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបោះ�ះ�ផ្សាាយទស្សសនៈៈរិះ��គន់់ឬមិិនយល់់ស្រ�ប ៣) ពង្រី�ីកលទ្ធធភាាពទទួួលបាាន
ព័័ត៌៌មាាន និិង ៤) បង្កើ�ើ�តឱកាាសបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះ�ផ្សាាយទស្សសនៈៈរិះ��គន់់ឬមិិនយល់់ស្រ�ប។
កាារជាាប់់ពាាក់់ព័័ន្ធធមួួយនៃ�លទ្ធធផលរកឃើ�ើញទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាទឡ្ហីី�ករណ៍៍របស់់យើ�ើងដែ�លថាា កាារបង្កើ�ើ�ត
គោ�ោលគំំនិិតនៃ� "សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" និិង "ឯករាាជ្យយភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" ទាាមទាារ
សេេ ច ក្ដីី� ស ន្និិ� ដ្ឋា ា �ន ៖ កា រគិិ ត ឡើ ើ ងវិិ ញ អំំ ពីី សេេ រីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យ

89

ឱ្យយមាានកាារគិិតពិិចាារណាាឱ្យយបាានហ្មមត់់ចត់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយពាាក់់ព័័ន្ធធនិិងបញ្ហាា�
ប្រ�ឈមផ្សេ�េងៗដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជួួប។ បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយជួួបលើ�ើសពីីគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់រាាងកាាយ វាាក៏៏រួួមបញ្ចូូ�លផងដែ�រនូូវកាារវាាយប្រ�ហាារតាាមប្រ�ព័័ន្ធធ
ឌីីជីីថល ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារបោះ�ះ�ផ្សាាយ និិងកង្វះះ�លទ្ធធភាាព
ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយកត្តាា�នាានាាក្រៅ��ៅពីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលអរិិភាាព។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ
យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�គិិតគូូរអំំពីីបរិិបទនយោ�ោបាាយ-សង្គគម និិងវប្បបធម៌៌ ដែ�លបញ្ហាា�ទាំំ�ងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង។
ឈុុតឆាាកនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ស្មុុ�គស្មាា�ញនិិងរញ៉េ�េរញ៉ៃ�ៃ។ កាារបង្កើ�ើ�តគោ�ោលគំំនិិត
សម្រា�ាប់់សេ�រីីភាាពនិិងឯករាាជ្យយភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយប្រ�កបសន្តតនិិយម នឹឹងតម្រ�ង់់ទិិសយើ�ើងឱ្យយ
ស្វែ�ែងរកយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រដែ�លមាានបរិិបទតែ�មួួយគត់់ចំំពោះ�ះ�កាាលៈៈទេ�សៈៈ និិងបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�ល
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ជួួប។

សេេ ច ក្ដីី� ស ន្និិ� ដ្ឋា ា �ន ៖ កា រគិិ ត ឡើ ើ ងវិិ ញ អំំ ពីី សេេ រីី ភា ព ប្ររព័័ ន្ធ ធ ផ្្ ស ព្វ វ ផ្្ សា យ
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↘ ២.
តើើយើើងត្រូូ�វបន្តតទៅណា
ទៀៀតពីីត្ររង់់នេះះ�?

កាារសិិក្សាានេះ�ះរួួមមាានកត្តាា�បួួនយ៉ាា�ង។ កត្តាា�ទីីមួួយ វាាបង្ហាា�ញថាាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ជួួប មាានក្រៅ��ៅពីីកាារគំំរាាមកំំហែ�ងដោ�ោយហិិង្សាា និិង
ផលវិិបាាកផ្លូូ�វច្បាាប់់។ កត្តាា�ទីីពីីរ ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� វាាបង្ហាា�ញថាាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែក
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយកើ�ើតឡើ�ើងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មកពីីរដ្ឋឋប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏មកពីីសង្គគមដែ�លពួួកគេ�កំំពុុង
រស់់នៅ�ៅដែ�រ។ ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ រដ្ឋឋ និិងសាាធាារណជនកាាន់់តែ�ស្មុុ�គ្រ�ស្មាា�ញ
ដោ�ោយសាារកាារវិិវត្តតនៃ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាទំំនាាក់់ទំំនង និិងកាារបន្តតកើ�ើតមាានកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ១៩។ កត្តាា�ទីីបីី តាាមរយៈៈកាារបញ្ជាា�ក់់ពីីតួួនាាទីីនៃ�ឧបសគ្គគផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� កង្វះះ�លទ្ធធភាាពទទួួលបាាន
ព័័ត៌៌មាាន និិងស្រ�ទាាប់់ផ្សេ�េងៗនៃ�កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារបោះ�ះ�ផ្សាាយ ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីអន្តតរកម្មមរវាាងតួួ
អង្គគផ្សេ�េងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងទិិដ្ឋឋភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ គឺឺយើ�ើងមាានគោ�ោលបំំណងពង្រី�ីកកាារយល់់ដឹឹងរួួមនៃ�
"សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" និិង "ឯករាាជ្យយភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ" នៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍។
កត្តាា�ទីីបួួន យើ�ើងស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ពីីរបៀ�ៀបដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសិិក្សាានេះ�ះ
ប្រា�ាថ្នាា�និិងតស៊ូូ�ដើ�ើម្បីី�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ តាាមរយៈៈកាារងាាររបស់់ពួួកគេ�។ សាាច់់រឿ�ឿង
សេេ ច ក្ដីី� ស ន្និិ� ដ្ឋា ា �ន៖ តើ ើ យើ ើ ង ត្រូូ � វបន្ត ត ទៅ ណាទៀ ៀ ត ពីីត្ររង់់ នេះះ �?
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ព័័ត៌៌មាាននិិងរូូបភាាពត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�និិបរិិយាាយដែ�លផលិិតនិិងគាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយ
រដ្ឋឋប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងសាាច់់រឿ�ឿងទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�លចេ�ញដោ�ោយអ្ននកខាាងក្រៅ��ៅ ដែ�លគូូររូូបភាាព
សាាមញ្ញញនៃ�អាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ផងដែ�រ។ ដូូចនេះ�ះ ខ្សែ�ែបន្ទាា�ត់់រវាាងនិិយមន័័យធម្មមតាាស្ដីី�ពីីកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយវិិជ្ជាា�ជីីវៈៈនិិងសកម្មមនិិយមអាាចមាានភាាពមិិនច្បាាស់់។ បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ
ឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍
ជាារឿ�ឿយៗមាានន័័យថាាជាារឿ�ឿងនយោ�ោបាាយ ហើ�ើយយើ�ើងមិិនគួួរបកស្រា�ាយខុុសអំំពីីទំំនាាក់់ទំំនងរវាាង
សកម្មមនិិយម និិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថាាផ្ទុុ�យគ្នាា�នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ យើ�ើងគួួរតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់
ទំំនាាក់់ទំំនងថាាជាាកាារស្នើ�ើ�ឱ្យយពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើងវិិញនូូវអត្ថថន័័យនៃ�កាារងាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
យើ�ើងស្នើ�ើ�សុំំ�គោ�ោលនយោ�ោបាាយដែ�លយល់់ថាា លម្ហហប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ជាាកន្លែ�ែងតស៊ូូ�
ប្រ�ឆាំំ�ងជាាជាាងកន្លែ�ែងមាានស្ថិិ�រភាាពដែ�លមាានព្រំ�ំដែ�នច្បាាស់់លាាស់់។
លទ្ធធផលនៃ�កាារសិិក្សាានេះ�ះជំំរុុញឱ្យយមាានចម្ងងល់់អំំពីីអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ប់់។ បញ្ហាា�ប្រ�ឈម
ដែ�លយើ�ើងបាានផ្ដដល់់ជូូនបន្ថែ�ែមក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះបង្ហាា�ញពីីតម្រូ�ូវកាារសម្រា�ាប់់កាារគាំំ�ទ្រ�និិង
សាាមគ្គីី�ភាាពបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនិិងស្ថាា�ប័័ន។ សម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ បណ្តាា�ញក្នុុ�ងតំំបន់់ អន្តតរជាាតិិដែ�លអាាស្រ័�័យលើ�ើកាារអនុុវត្តតល្អអនៃ�សម្ពពន្ធធ
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកនិិងថ្នាា�ក់់ជាាតិិ ប្រ�ហែ�លជាាអាាចផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ� សម្រ�បសម្រួ�ួលកិិច្ចចសហកាារ ក៏៏ដូូចជាា
ចែ�ករំំលែ�កធនធាាននិិងចំំណេះ�ះដឹឹងផងដែ�រ។ គំំនិិតដ៏៏សំំខាាន់់មួួយទៀ�ៀតពីីកាារសិិក្សាានេះ�ះអាាចជាា
កាារជំំរុុញពីីសកម្មមជននិិងសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅឱ្យយមាានកំំណែ�ទម្រ�ង់់ ឬលុុបចោ�ោលច្បាាប់់ដែ�ល
អនុុញ្ញាា�តឱ្យយបុុគ្គគលមាានអំំណាាច និិងស្ថាា�ប័័ននាានាាជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ កាារ
បង្កើ�ើ�នកាារយល់់ដឹឹងអំំពីីកាារគាាបសង្កកត់់ដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយជួួប និិងកាារគាំំ�ទ្រ�ពួួកគេ�
ឱ្យយប្រ�ឆាំំ�ងឬរុុញច្រា�ាននឹឹងកាារគាាបសង្កកត់់នោះ�ះ� អាាចនឹឹងមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ ស្ថាា�ប័័ន
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ជាាពិិសេ�សស្ថាា�ប័័នប្រ�កបដោ�ោយចីីរភាាព ត្រូ�ូវតែ�ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�កាារទូូទាាត់់
ប្រា�ាក់់កម្រៃ�ៃរស់់នៅ�ៅសមរម្យយដល់់បុុគ្គគលិិកនិិងអ្ននកធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយ។ ជាាចុុងក្រោ��ោយ សម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�ល
កំំពុុងរកដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយកាាន់់តែ�មាានលក្ខខណៈៈមូូលដ្ឋាា�នជាាងនេះ�ះ មធ្យោ�ោបាាយមួួយដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�
ទៅ�ៅបាានដែ�លត្រូ�ូវបាានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយលទ្ធធផលរបស់់យើ�ើង គឺឺកាារដកចលករនៃ�ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ
ចេ�ញពីីកាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ហើ�ើយឱ្យយសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅផ្ដដល់់មូូលនិិធិិដល់់កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ប្រ�កាារនេះ�ះនឹឹងដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�នៃ�ចីីរភាាព ហើ�ើយក៏៏នាំំ�មកនូូវរចនាាសម្ពពន្ធធ
លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឱ្យយស្រ�បគ្នាា�កាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងជាាមួួយនឹឹងផលប្រ�យោ�ោជន៍៍សាាធាារណ
ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ បច្ចេ�េកទេ�សនាំំ�យកគំំនិិតនេះ�ះទៅ�ៅជាាកាារពិិតគឺឺហួួសពីីវិិសាាលភាាពនៃ�កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវនេះ�ះ។
ជាាចុុងក្រោ��ោយ វាាជាាកាារណ៍៍សំំខាាន់់ដែ�លត្រូ�ូវកត់់សម្គាា�ល់់ថាាលទ្ធធផលដែ�លយើ�ើងរកឃើ�ើញគឺឺជាា
លទ្ធធផលបឋម។ យើ�ើងនៅ�ៅតែ�ត្រូ�ូវកាារកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�លយកចិិត្តតទុុកដាាក់់កាាន់់តែ�លម្អិិ�ត
លើ�ើភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�រវាាងបទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងកាាររុុករកទិិដ្ឋឋភាាព
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ និិងកម្លាំំ��ងរចនាាសម្ពពន្ធធដែ�លកំំណត់់សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
ផ្នែ�ែកពណ៌៌នាាសង្ខេ�េបអំំពីីអត្តតសញ្ញាា�ណនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកមួួយមុុននៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះបង្ហាា�ញថាា យើ�ើង
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ពិិតជាានឹឹងទទួួលបាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ពីីកាារសិិក្សាាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតអំំពីីសាារៈៈសំំខាាន់់នៃ�អត្តតសញ្ញាា�ណក្នុុ�ង
កាារកំំណត់់បទពិិសោ�ោធនិិងខ្លឹឹ�មសាាររបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ ព្រ�មទាំំ�ងមាាតិិកាារបស់់
សាាធាារណជនផងដែ�រ។ យើ�ើងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបដែ�លបទពិិសោ�ោធរបស់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយអាាចមាានភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ជួួយសម្រួ�ួលដល់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់
យើ�ើងក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយផងដែ�រតាាមរយៈៈកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវលើ�ើសេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយទាាក់់ទងនឹឹងតួួនាាទីីជនជាាតិិ ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងយេ�នឌ័័រ ដើ�ើរតួួក្នុុ�ងកាារកំំណត់់ដំំណើ�ើរកាារ
ផលិិតប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនិិងមាាតិិកាា។ គម្រោ��ោងស្រា�ាវជ្រា�ាវទាំំ�ងនេះ�ះអាាចមាានទម្រ�ង់់ច្រើ�ើ�នដូូចជាា
ករណីីសិិក្សាាខ្នាា�តតូូចឬកាារស្ទទង់់មតិិខ្នាា�តធំំ ដរាាបណាាយើ�ើងដឹឹងពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់របស់់វាា និិងរបៀ�ៀប
ដែ�លវាាអាាចលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតយើ�ើងឱ្យយស្តាា�ប់់កាាន់់តែ�ជិិតស្និិ�ទ្ធធជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
យើ�ើងមាានបំំណងធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារសិិក្សាានេះ�ះក្លាា�យជាាករណីីដំំបូូងនៅ�ៅក្នុុ�ងស៊េ�េរីីបន្តតបន្ទាា�ប់់គ្នាា�ដ៏៏វែែងមួួយ ដើ�ើម្បីី�
ស្វែ�ែងរកកាារស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�បន្ថែ�ែមនូូវបញ្ហាា�នៃ�សេ�រីីភាាពប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។
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↘
"កាារធ្វើ�ើ�ជាាបុុគ្គគលិិកប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាាជ្យយនៅ�ៅអាាស៊ីី�

អាាគ្នេ�េយ៍៍ ជាារឿ�ឿយៗមាានន័័យថាា
ជាារឿ�ឿងនយោ�ោបាាយ ហើ�ើយ

យើ�ើងមិិនគួួរបកស្រា�ាយខុុសអំំពីី
ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងសកម្មមនិិយម

និិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថាាផ្ទុុ�យគ្នាា�
នោះ�ះ�ទេ�។ ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ យើ�ើង

គួួរតែ�ទទួួលស្គាា�ល់់ទំំនាាក់់ទំំនង
ជាាកាារស្នើ�ើ�ឱ្យយពិិនិិត្យយមើ�ើល

ឡើ�ើងវិិញនូូវអត្ថថន័័យនៃ�កាារងាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។"
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ឯកសារយោង
↘
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១២.

បទសម្ភាា�សទីី៨

១

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

១៣.

បទសម្ភាា�សទីី៩

២

ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

១៤.

បទសម្ភាា�សទីី១០

១

ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

1១១៥. បទសម្ភាា�សទីី១១

១

ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

១៦.

បទសម្ភាា�សទីី១២

១

ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

១៧.

បទសម្ភាា�សទីី១៣

១

ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

១៨.

បទសម្ភាា�សទីី ១៤

១

ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

១៩.

បទសម្ភាា�សទីី១៥

១

ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន

២០.

បទសម្ភាា�សទីី១៦

១

ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន

២១.

បទសម្ភាា�សទីី១៧

២

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

២២.

បទសម្ភាា�សទីី១៨

១

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន

២៣.

បទសម្ភាា�សទីី១៩

១

ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន

២៤.

បទសម្ភាា�សទីី២០

១

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២១

ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

២៥.

បទសម្ភាា�សទីី២១

១

ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាាន

២៦.

កាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទង
ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់

(ធ្វើ�ើ�ម្តតងទៀ�ៀត)

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�តុុលាា ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០២១

អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានធ្វើ�ើ�កាារឯករាាជ្យយ និិង
ស្ថាា�ប័័នប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

សរុុប

៤៤
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សំំណួួរសម្ភាា�សន៍៍

ចំំណាំំ�៖ សំំណួួរខាាងក្រោ��ោមគឺឺជាាសំំណួួរស្តតង់់ដាារ។ ក្នុុ�ងកំំលុុងពេ�លនៃ�កាារពិិភាាក្សាា និិងកិិច្ចចសម្ភាា�សជាាក្រុ�ុមផ្ដោ�ោ�ត
លើ�ើប្រ�ធាានបទជាាក់់លាាក់់ យើ�ើងបាានកែ�សម្រួ�ួលពាាក្យយពេ�ចន៍៍នៃ�សំំណួួរនីីមួួយៗឱ្យយស្រ�បតាាមវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ពិិតប្រា�ាកដ
របស់់អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងពីីមុុនរបស់់យើ�ើងអំំពីីពួួកគេ� (ឧ. ជំំនាាញរបស់់ពួួកគេ�និិង
សាាវតាារជាាដើ�ើម)។ ពេ�លខ្លះះ�យើ�ើងប្តូូ�រលំំដាាប់់សំំណួួរ អាាស្រ័�័យលើ�ើលំំហូូនៃ�កាារសន្ទទនាា។ ជាារឿ�ឿយៗ យើ�ើង
ក៏៏បាានសួួរសំំណួួរដេ�ញបន្តតដែ�លប្រ�ហែ�លជាាមិិនត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ជីី�ខាាងក្រោ��ោមទេ�។

លេ�ខ

សំំណួួរ

១.

មុុនពេ�លយើ�ើងចាាប់់ផ្តើ�ម
ើ� យើ�ើងចង់់ដឹង
ឹ បន្ថែ�ែមបន្តិិ�ចអំំពីីអ្នក
ន ជាាពិិសេ�សកាារងាាររបស់់អ្នក
ន នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិស័យប្រ
័ �ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយ។ តើ�ើអ្នក
ន អាាចប្រា�ាប់់ឱ្យយយើ�ើងដឹឹងថាាតើ�ើអ្នក
ន បាានធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា�ន តើ�ើ

ប្រ�ទេ�សណាា និិងបញ្ហាា�អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកតែ�ងតែ�រាាយកាារណ៍៍ ហើ�ើយអ្នក
ន បាានធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយស្ថាា�ប័ន
័ ណាាខ្លះះ�ដែ�រ?
២.

តើ�ើអ្វីីជា
� ាបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លអ្ននកបាានជួួបក្នុុង
� កំំលុង
ុ ពេ�លបំំពេ�ញកាារងាាររបស់់អ្នក
ន ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ?
ក. តើ�ើបញ្ហា�ា ប្រ�ឈមទាំំ�ងនេះ�ះទាាក់់ទងនឹឹងកាាររាាយកាារណ៍៍ព័ត៌
័ មា
៌ ានជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយដែ�រឬទេ�? តើ�ើ
ប្រ�ទេ�សរបស់់អ្នក
ន មាានបញ្ហាា�រសើ�ើបអ្វីីខ្លះះ�
� ?
ខ. តើ�ើអ្នក
ន បាានជួួបបញ្ហា�ា ប្រ�ឈមក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានព័័ត៌មា
៌ ានដែ�រឬទេ�?
គ. តើ�ើអ្នក
ន បាានឆ្លលងកាាត់់កាារវាាយប្រ�ហាារតាាមឌីីជីីថលដែ�រឬទេ�?
ឃ. តើ�ើកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺបា
ឺ ានធ្វើ�ើ�ឱ្យយមាានកាារលំំបាាកក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយដែ�រឬទេ�?

៣.

តើ�ើអ្នក
ន បាានរកមើ�ើលបញ្ហា�ា ប្រ�ឈមទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀបណាា?

៤.

តើ�ើអ្នក
ន ធ្លាា�ប់់មាានអាារម្មមណ៍៍ថាាអ្ននកត្រូ�ូវហាាមប្រា�ាមមិិនឱ្យយរាាយកាារណ៍៍បញ្ហា�ា មួួយចំនួ
ំ ន
ួ ឬបន្ថថយកម្រិ�ិតនៃ�របៀ�ៀប
ដែ�លអ្ននកសរសេ�រ/គូូរដែ�រឬទេ�?

៥.

តើ�ើសាាធាារណជនទូូទៅ�ៅមាានប្រ�តិិកម្មមយ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�កាារងាាររបស់់អ្នក
ន ?
តើ�ើសកម្មមនិិយមដើ�ើម្បីី�សេ�រីភា
ី ាពប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយមាានលក្ខខណៈៈដូូចម្តេ�េចក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សរបស់់អ្នក
ន ?

៦.

អត់់ទោ�ោស តើ�ើអ្នក
ន អាាចប្រា�ាប់់យើ�ើងបាានទេ�អំំពីីមូលនិ
ូ ធិ
ិ /ិ ប្រា�ាក់់ខែ�ដែ�លអ្ននកទទួួលបាានសម្រា�ាប់់កាារងាារប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់អ្នក
ន ?
តើ�ើវាាមាានកាារលំំបាាកក្នុុ�ងកាារសរសេ�រ/ផ្តតល់់មូលនិ
ូ ធិ
ិ ដែិ �រឬទេ�?

៧.

បច្ចុុ�ប្បបន្ននេះន �ះ តើ�ើអ្នក
ន ជាាផ្នែ�ក
ែ នៃ�បណ្តាា�ញសាាមគ្គីី�ភាាពប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយណាាមួួយដែ�រឬទេ�?
តើ�ើធនធាានអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកគិិតថាាមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍សម្រា�ាប់់អ្នក
ន ក្នុុ�ងនាាមជាាបុុគ្គលិ
គ ក
ិ ផ្នែ�ក
ែ ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ?

៨.

តើ�ើសេ�រីភា
ី ាពប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយមាានន័័យយ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�អ្នក
ន ?
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"ឈុុតឆាាកប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

នៅ�ៅអាាស៊ីី�អាាគ្នេ�េយ៍៍ស្មុុ�គស្មាា�ញ
និិងរញ៉េ�េរញ៉ៃ�ៃ។ កាារបង្កើ�ើ�ត

គោ�ោលគំំនិិតសម្រា�ាប់់ សេ�រីីភាាព
និិងឯករាាជ្យយភាាពប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយ ប្រ�កបដោ�ោយសន្តត
និិយម នឹឹងតម្រ�ង់់ទិិសយើ�ើង

ឱ្យយស្វែ�ែងរកយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រដែ�ល

មាានបរិិបទតែ�មួួយគត់់ចំំពោះ�ះ�

កាាលៈៈទេ�សៈៈ និិងបញ្ហាា�ប្រ�ឈម
ដែ�លបុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ជួួប។"
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