
នៃការសៃៃវជៃៃវអំពីសៃរីភាពបញ្ចៃញមតិ
លើបៃព័ន្ធព័ត៌មានវិទៃយា 

និង ការចូលរួមនយោបាយ នៅកម្ពុជា 

របាយការណ៍សង្ខៃប

RGB ( R200, G32, B29)

CMYK ( C15, M99, Y100, K5)

RGB ( R5 G56, B136)

CMYK ( C100, M89, Y17, K4)

ដោយជំនួយសប្បុរសធម៌ពី ៖ 

មៃសា ២០១៥



បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ

អាសយដ្ឋាន	 ៖	ផ្ទះលេខ	១៤អា	ផ្លូវ	៣៩២	សង្កាត់បឹងកេងកង១	ខ័ណ្ឌចំការមន	ភ្នំពេញ
វិបសាយ			 ៖	www.ccimcambodia.org
អីុម៉េល		 ៖	communications@ccimcambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ		 ៖	០២៣	៧២៦	៨៤២	

សម្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្ម  
RGB ( R200, G32, B29)

CMYK ( C15, M99, Y100, K5)

RGB ( R5 G56, B136)

CMYK ( C100, M89, Y17, K4)



របាយការណ៍សង្ខេបនេការសេវជេវ ការយល់ឃើញ
អំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា 

និង ការចូលរួមនយោបាយ 

ដោយ៖  Amanda	King	|	Jayson	W.	Richardson	|	John	B.	Nash

រៀបរៀងដោយ៖	មជេឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើមេបីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយឯករាជេយ

ដោយជំនួយសបេបុរសធម៌ពី	៖	
USAID		

Freedom	House
	និង	the	International	Republican	Institute.

សេចក្តីបញ្ចាក់៖	គំនិត	និងមតិយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធក្នុងរបាយការណ៍នេះ	មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិយោបល់		និងគំនិត	
United	States	Agency	for	International	Development	or	the	United	State	Government,	

the	International	Republican	Institute	ឫ	Freedom	House	ឡើយ។

១



២

សេចក្តីសង្ខេប

	 ការបេើបេស់អីុនធើណេតនៅកម្ពុជាកំពុងតេកើនឡើងក្នុងអតេមួយយ៉ាងឆាប់រហ័ស		 ដោយ	

ក្នុងឆា្នាំ២០១៤	អ្នកបេើបេស់អីុនធើណេតកម្ពុជា	ស្ទុះឡើង៤២,៧%។	បច្ចុបេបន្នអតេនេះឡើងដល់	

២៥%	នេបេជាជនសរុប	ឬបេហេល៣,៨លាននាក់	ចេើនជាងឆា្នា២ំ០១៣	ដេលមានតេ	២,៧	លាននាក់់	

ប៉ុណ្ណោះ។	 ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនអ្នកបេើបេស់អីុនធើណេត	 និងដើមេបីបង្ហាញពីក្តីកង្វល	់

របស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញ្ឋ	 ការទទួលបានព័ត៌មានពីបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយាដោយគ្មានការតេួតពិនិតេយនៅ	

ឆា្នា២ំ០១៤	 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានលើកឡើងនូវវិធានការមួយចំនួនដើមេបីឃ្លាមំើលនិងគេប់គេង	

អ៊ិនធើណេត។	 វិធានការដើមេបី	 គេប់គេងនិងតាមដនសកម្មភាពលើបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយាទាំងនោះ	

រួមមាន	សេចក្តីពេងចេបាប់ស្តីពីការគេប់គេងបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា	ដេលកាលនោះរងការរិះគន់ជាសកល		

(ឥឡូវតេវូបានទុកចោលជាផ្លវូការហើយ)	 គំរោងដម្លើងឧបករណ៍តាមដនលើកេមុហុ៊នដេលផ្តល់សេវា	

អិុនធើណេត	 ក្នុងបេទេស	 និងការបង្កើតកេុមបេយុទ្ធបេឆាំងនិងបទឧកេិដ្ឋលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា	 	

ដើមេបីឃ្លាមំើលគេហទំព័រ	ជាពិសេសគឺបណ្តាញ	សង្គម	ហ្វេសបុ៊ក	ពីការផេសាយព័ត៌មានដេលអាចមាន

លក្ខណៈមិនពិតអំពីរដ្ឋាភិបាល។	

	 បុ៉ន្តេ	ការសន្ទនានានាចុងកេយអំពីសិទ្ធ	ិនិងការគេប់គេងអុីនធើណេតកម្ពជុាជួបបេទះនឹងបញ្ហា

ដោយសារកង្វះទិន្នន័យជំុវិញឥរិយបទនេអ្នកបេើបេស់បេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយានៅកម្ពជុា	 និងការយល់	

ឃើញរបស់គេលើឥទ្ធិពលនេអីុធើណេត		 និងបញ្ហានេការកំរិតនេការបេើបេស់អីុនធើណេតក្នុងជីវិត

បេចាំថ្ងេរបស់ពួកគេ	នយោបាយ	និងសង្គម។	

	 គំរោងសេវជេវនេះមានបំណងដោះសេយកង្វះព័ត៌មាន	 អំពីការបេើបេស់អីុធើណេត

ដោយការស្ទង់មតិអ្នក	 បេើបេស់នៅកម្ពជុាលើបញ្ហាសំខាន់ៗ		មួយចំនួន			 ដើមេបីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថេម	

ទៀតសំរាប់ការពិភាកេសាអំពីអនាគតអុីនធើណេត	 ក្នងុបេទេសកម្ពជុា។	 ក្នងុការសេវជេវយើងបាន	

បេើបេស់ទំរង់សំរាប់ទទួលការឆ្លើយតប	បីរួមគ្នា	 ហើយបានធ្វើការស្ទង់មតិលើអ្នកបេើសា្មាតហ្វូន	

ចំនួន៨៩៥នាក់	 តាមរយៈទូរស័ព្ទគេតេម្តង។	 របាយការណ៍សង្ខេបនេការសេវជេវនេះ	 នឹងផ្តល	់

ព័ត៌មានដេលបានដកសេង់ចេញពីការសិកេសានេះ	 ដោយមានការចងកេង	 និងរៀបរៀងឡើងដោយ	

មជេឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើមេបីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយឯករាជេយ	(CCIM)។	



៣

ការរកឃើញសំខាន់ៗ

	 ៧៧.៧%	នេអ្នកឆ្លើយតប	បានអោយដឹងថា	ទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេ	 គឺជាឧបករណ៍	

ដេល	គេចូលចិត្តយកទៅបេើអីុនធើណេត។

	 បេជាជនកម្ពជុាយល់ថាអុីនធើណេតមានបេយោជន៍សំរាប់បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លនួ	អាជីពនិងការចូលរួម	

ក្នុងសង្គម។	៧៥%	នេអ្នកឆ្លើយតបយល់សេបថា	អុីនធើណេតឱេយការងររបស់គេមានភាព

ងយសេលួជាងមុន	មិនតេបុ៉ណ្ណោះ	វាថេមទំាងជួយក្នងុការសិកេសា	និងធ្វើឱេយពួកគេទទួលបាន

ព័ត៌មានដេលមិនអាចរកបានតាមវិធីផេសេងទៀតផង។	

	 ការទិញទំនិញនិងការទូទាត់បេក់តាមបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា	មិនមេនជាសកម្មភាពពេញនយិម	

ក្នុងបេទេសកម្ពុជា។	បេហេល	មួយភាគបីនេអ្នកឆ្លើយតបបានឱេយដឹងថាគេធា្លាប់ទិញ	លក់លើ	

បេព័ន្ធអេឡិចតេូនិក។	

	 ភាគចេើននេអ្នកបេើបេស់អីុនធើណេតកម្ពុជា	(៦២.៧%)	មានអារម្មណ៍ថា	មានសេរីភាព	

"យ៉ាងខា្លាងំ"		ឬ		"ខ្លះៗ"	ក្នងុការបង្ហាញពីគំនិតលើបេព័ន្ធ	ព័ត៌មានវិទេយាដោយគ្មានការភ័យខា្លាច។	

	 ក្នុងចំណម	 អ្នកឆ្លើយតបដេលបាននិយយថាពួកគេមានការភ័យពេួយ	 "ខ្លះៗ"	 ឬ	

"យ៉ាងខា្លាំង"	 ទៅលើការបញ្ចេញមតិលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា	 ភាគចេើបារម្ភអំពីការគំរាម

កំហេងផ្លូវចេបាប់	 (៦៥.៦%)	 ការបំពានផ្លូវកាយ	 (៣៦.៨%)	 និងការគំរាមកំហេងផ្នេក	

សេដ្ឋកិច្ច(៣០.៦%)។	

	 កិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឃ្លាំមើល	សកម្មភាពលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា	អាច	

មានឥទ្ធិពលធ្វើឱេយសេរីភាពបញ្ចេញ	 មតិធា្លាក់ចុះ	 ដោយភាគចេើននេអ្នកបេើបេស់បេព័ន្ធ	

ព័ត៌មានវិទេយា(៨៨.៤%)	 និយយថា	 ពួកគេនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពក្នុងការ	

បញ្ចេញមតិឡើយ	បេសិនបើមានការឃ្លាំមើលមេននោះ។	

	 ថ្មីៗនេះ	ភាគចេើននេអ្នកឆ្លើយតប	(៦២.៧%)	មានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាព	"យ៉ាងខា្លាំង"	

ឬ	"ខ្លះៗ"	ក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយមិនមានការភ័យខា្លាច	។

	 កេពីអ្នកឆ្លើយតប	បួននាក់	អ្នកដទេបានឱេយដឹងពួកគេមានគណនីហ្វេសប៊ុក។	លើសពីនេះ	

ទៅទៀត	បួនលើបេនំាក់នេបេជាជនកម្ពជុា	បើកមើលហ្វេសបុ៊ករបស់ខ្លនួចេើនដងក្នងុមួយថ្ងេ។



៤

ការឆ្លុះបញ្ចាំង និង អនុសាសន៍

មានការចំាបាច់អោយមានការពិភាកេសា	និងអប់រំអំពីសិទ្ធអុីិនធើណេត	ការតាមដន	ឯកជនភាព
និងបញ្ហាដទេទៀតដេលតេូវមានក្នុងចេបាប់អិ៊នធើណេត។		

	 អ្នកឆ្លើយតបបានគំទេយ៉ាងខា្លាងំលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា	 ក្នងុនោះដេរ

ក៏គំទេឱេយមានការរិតតេបិតលើខ្លមឹសារនេការផេសាយទំាងឡាយណដេលអសីលធម៌។	 មានការចំាបាច់	

អោយមានការពិភាកេសាកាន់តេសីុជមេបន្ថេមទៀតអំពីសិទ្ធអុីិនធើណេត	 និងការកំរិតដ៏សមសេបដើមេបី

អោយមានការទទួលយកទំាងអស់គ្នាក្នងុបរិបទបេទេសកម្ពជុា។	 អ្នកឆ្លើយតបទំាងអស់មានអារម្មណ៍	

ថាពួកគេដឹងយ៉ាងចេបាស់ពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិ	 និងសេរីភាពអុីនធើណេតហើយតួលេខនេះមិនមាន	

លក្ខណៈខុសគ្នាខា្លាងំរវាងអ្នកបេើអុីនធើណេតដេលបានអានពីសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលក្នងុការឃ្លាមំើល	និង

គេប់គេងអិ៊នធើណេត	 និងអ្នកដេលមិនបានអានព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះ។	 ដូច្នេះទិន្នន័យនេះធ្វើឱេយយើង	

ដឹងថា	 	 	យើងតេូវការ	ពិនិតេយមើលឡើងវិញឱេយបានសុីជមេ	 	 និងឯករាជេយថេមទៀតអំពីបណ្តាញ	

ផេសព្វផេសាយ	ព័ត៌មានជាភាសាខ្មេរក្នុងបេទេស	ដើមេបីផេសព្វផេសាយមតិនិងការពិភាកេសាផេសេងៗ	រួមទាំងមតិ	

យោបល់ពីអ្នកជំនាញ	បច្ចេកទេស	សន្តិសុខ	និងសិទ្ធិមនុសេស។	

ដេគូរអភិវឌេឍកម្ពុជាតេូវផ្តល់អទិភាពដល់ការបេើអីុនធើណេតសំរាប់ការអភិវឌេឍន	

ជាពិសេសការអភិវឌេឍទាំងឡាយណដេលយុវជនជាគោលដៅ។		

	 សន្ទសេសន៍នេអ្នកឆ្លើយតបជាយុវជនក្នុងការស្ទង់មតិ	 ហើយនិងការផេសាភា្ជាប់រវាងយុវជន	 និង	

ព័ត៌មានវិទេយា	 ដូចជា	 ទូរស័ព្ទសា្មាតហ្វូន	 បង្ហាញពីលទ្ធភាពសំរាប់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌេឍបេទេស	 និង	

ការបេតិបត្តសិិទ្ធមិនុសេសដេលបេទេសនេះទើបស្វេងរកឃើញ។	 ដេគូអភិវឌេឍអន្តរជាតិនិងដេគូអភិវឌេឍ

ក្នុងសេុកគួរធ្វើការរួមគ្នាដើមេបីធានាថា	 បច្ចេកវិទេយាថ្មីៗទាំងនេះតេូវបានបេើបេស់ដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធ

ភាពនេការអភិវឌេឍ	នានាក្នុងសេុក។	

ចាំបាច់តេូវមានការពងេីកការអប់រំឱេយមានការយល់ដឹងពីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ	ជាពិសេសទាក់ទង
នឹងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយអនឡាញ។		

	 ទោះបីភាគចេើននេអ្នកឆ្លើយតបបានឱេយដឹងពីការបេើបេស់អីុនធើណេតដើមេប	ី ទទួលបានព័ត៌

មាននិងដំណឹងផេសេងៗក៏ដោយ	 អ្នកចូលរួមខ្លះបានបង្ហាញពីការ	 មិនទុកចិត្តលើព័ត៌មានទំាងអស់ដេល	

គេអានលើអីុនធើណេត។	 បើតេូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិកេសាដូចអ្វីដេលកំពុងពិភាកេសា	 ការអប់រំ	

ឱេយយល់ដឹងពីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ	 នឹងជួយសិសេស	 និសេសិតឱេយយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងពាកេយចចាមអារាម	

និងព័ត៌មានអនឡាញ	 ហើយថេមទាំងបង្កើនជំនាញក្នុងការគិតបេបវិភាគលើព័ត៌មានដេលគេ	

ទទួលបានអនឡាញទៀតផង។		



៥

វិធានការ	 លើកទឹកចិត្តឲេយបេើបេស់អីុធើណេតតាមទូរស័ព្ទដេ	 ឫឧបករណ៍ចល័ត	 មានសារសំខាន់	

ណស់សំរាប់អ្នកបេើបេស់អីុនធើណេតកម្ពុជា។	

	 ដើមេបីទៅដល់អ្នកបេើបេស់ឱេយបានចំនួនចេើនបំផុត	 អ្នកវិនិយោគ	 និងអង្គការកេរដ្ឋាភិបាល	

នៅទំាងអស់ក្នងុទីផេសារកម្ពជុាគួរធានាថា	 វេបសាយ	 និងសេវាអេឡិចតេនិូកដទេ	 ទៀតអាចបេើបាន	

យ៉ាងងយសេួលតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍ចល័ត។	 ផលបេយោជន៍ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺ	 ផ្តល់	

ឱកាសយ៉ាងសំបើមឱេយមានកំណើនកម្មវិធីលើបេព័ន្ធឧបករណ៍ចល័តនិងការទិញ	 លក់	 តាមបេព័ន្ធ

អេឡិចតេូនិកនៅក្នុងបេទេស។	 	 មានភាគរយទាបនេអ្នកឆ្លើយតបដេលបានឱេយដឹងពីការបេើអ៊ិនធើ

ណេត	ក្នុងការទិញទំនិញ	បង់បេក់	ឬគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេអនឡាន	បើទោះ	ជាមានការរីក	

សាយភាយសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថអុនឡាញតាមរយៈធនាគរក្នងុសេកុក៏ដោយ។	ទិន្នន័យនេះធ្វើឱេយយើង	

ដឹងថាអ្នកបេើបេស់អុីនធើណេតកម្ពជុាខ្វះជំនឿលើសុវត្ថភិាពហិរញ្ញវត្ថរុបស់គេលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា។		

សេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយាតេូវការ	ការការពារពីចេបាប់កម្ពុជា។	

	 ការបញ្ចេញមតិលើបេព័ន្ធព័ត៌មានវិទេយា	 ដូចគ្នានឹងការបញ្ចេញមតិតាមមធេយាបាយផេសេងៗទៀត

ដេលបានទទួលការការពារកេមចេបាប់អន្តរជាតិក្នងុនាមសិទ្ធមិនុសេសជាមូលដ្ឋាន។	 បើទោះជាភាគ		

ចេើននេបេជាជនកម្ពជុាមានអារម្មណ៍	 ថាពួកគេមានសេរីភាពក្នងុការបញ្ចេញមតិអនឡាញក៏ដោយ		

បេជាជនកម្ពុជាខ្លះនៅតេ	 មានការភ័យខា្លាច	 	 ៉ខ្លះៗ	 	 ៉		 (១៤.៣%)	 ឬ	 	 ៉	យ៉ាងខា្លាំង	 	 ៉		 	 (១.៦%)	

ក្នុងការបញ្ចេញមតិអនឡាញ។	 រាជរដ្ឋាភិបាល	 កម្ពុជាគួរទទួលសា្គាល់និងធានាការពារសិទ្ធិក្នុង	

ការបញ្ចេញមតិអនឡាញ	 ជាផ្នេកមួយនេការធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញ	

មតិដេលមានសេប់	 ឬអាចជាផ្នេកមួយនេចេបាប់អ៊ិនធើណេត	 ដូចជាសំណើរសេចក្តីពេងស្តីពី	

សេរីភាពអ៊ិនធើណេតនៅកម្ពុជា។			

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរ	បង្កើនបរិមាណនេព័ត៌មានសាធារណៈអនឡាញ។	

	 ដោយសារតេការបេើបេស់	 អុីនធើណេតបន្តកើនឡើង	ហើយបេជាជនកម្ពជុាចេើនឡើងៗងក

មកបេើអីុនធើណេតដើមេបីទទួលបានព័ត៌មានអំពីចេបាប់	គោលនយោបាយ	និងគណបកេសនយោបាយ	

រដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងណឱេយព័ត៌មានសាធារណមានផេសាយជាសាធារណៈអនឡាញ។	រដ្ឋាភិបាលគួរ	

ពិចារណដក់បញ្ចលូការបង្ហាញព័ត៌មានសាធារណៈ	អនឡាញ	ទៅក្នុងចេបាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

ដេលបាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីពេង។	



៦

អវសាន

	 បេជាជនកម្ពុជាមិនអាចដើរតួនាទី	សកម្មក្នុងសង្គមបានឡើយ	បេសិនបើពួកគេមិនបានទទួល	

ព័ត៌មានតេឹមតេូវ	និងគេប់គេន់។	យ៉ាងណមិញ	គណនីយភាព	និងតមា្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមាន	

សារសំខាន់យ៉ាងខា្លាំងសំរាប់បេជាជនកម្ពុជា។	 ភាគចេើននេអ្នកបេើបេស់ទូរស័ពដេលមានភា្ជាប់		

អុីនធើណេត	មានអារម្មណ៍ថាអុីនធើណេតគឺយន្តការ	ដើមេបីលើកកំពស់ខ្លនួ	វិជា្ជាជីវៈ	និងតួនាទីពលរដ្ឋ។			
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