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មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ (ម.ស.ម.ក) 
ម.ស.ម.ក ជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឯក ជយ មិនចូលបក សមព័នធ  ែដលេធ្វើករេដើមបីេលើកកមពស់

និងករពរ លទធិ្របជធិបេតយយនិងករេគរពសិទធិមនុស  េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (កមពុជ) ។ ចកខុវស័ិយ
របស់េយើង គឺចង់ឲយកមពុជក្ល យជ្រពះ ជ ច្រកមួយគម នអំេពើហិង  ែដលកនុងេនះ្របជពលរដ្ឋទទួល
បនសិទធិជមូល ្ឋ ន មនសមភព ្រតូវបនអនុញញ តឲយចូលរមួកនុងលទធិ្របជធិបេតយយ និងទទួល្របេយជន៍
ពីករអភិវឌ ន៍្របេទស ។ ម.ស.ម.ក ចង់បននីតិរដ្ឋជជងនិទណ្ឌ ភព ចង់បន ថ ប័នរងឹមំជជងបុគគល
ខ្ល ំង និងចង់បនសងគមពហុនិយមេ យកនុងេនះភពច្រមុះែបបៃនសងគម ្រតូវបនទទួលយកនិង ទរ ជ
ជង្រពេងើយកេន្តើយ ឬ ក់ទណ្ឌ កមម ។  និមិត្តសញញ របស់ម.ស.ម.ក រេំលចឲយេឃើញរបូសត្វ្រពបស េហើរ
េចញពីរង្វង់មូលៃនៃផទេមឃពណ៌េខៀវ ែដលេនះជនិមិត្តរបូៃនករទមទរេសរភីពរបស់កមពុជ ។  

 

អំពីរបយករណ៍  
របយករណ៍ស្តីពី “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប និងករេលើកកមពស់សិទធិមនុស េន្របេទស

កមពុជ” (េ កត់ «របយករណ៍») ពិនិតយេមើលក្រមិតែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប រមួមន
ទូរស័ពទ និងអិុនេធើែណត ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុង្របេទសកមពុជ និងជពិេសសថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ទំងេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងករេលើកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស មវធីិ  ។ របយករណ៍េនះ
បនេ្របើ្របស់ករណីសិក ជេ្រចើន ែដលមនេន្របេទសកមពុជ និងជំុវញិពិភពេ ក េដើមបីបង្ហ ញអំពីវធីិ
ែដល្របព័នធផ ព្វផ យ ច្រតូវបន និងកំពុង្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីេលើកកមពស់បុព្វេហតុសងគម និងបង្ហ ញ
ពី និភ័យែដលមនករ្របឈមមុខខពស់ ពក់ព័នធនឹងករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យែបបទំេនើប ។ តំណ
ភជ ប់ចូលេទកន់ែវប យ និងឧបករណ៍ ្រពមទំងធនធនេនេលើអិុនេធើែណត ែដលបនេលើកយកមក
ពិភក កនុងរបយករណ៍េនះ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេន្រគប់ែផនកទំងអស់ េដើមបីេលើកទឹកចិត្តអនក នឲយសិក
បែនថមអំពីករពិភក ែដលមនកនុងរបយករណ៍េនះ និងេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេដើមបីេលើក
កមពស់ និងករពរសិទធិមនុស  ។ 

 

ៃដគូសនទនអន្តរជតិេដើមបីេសរភីពបេញចញមតិ ( យហ្វុកិ) 
របយករណ៍េនះបនទទួលករគំ្រទពី យហ្វុិក។ យហ្វុិក ជប ្ត ញសកលៃនអងគករ ែដល

េធ្វើករេដើមបីករពរ និងេលើកកមពស់េសរភីពបេញចញមតិ។ ម.ស.ម.ក គឺជសមជិករបស់ យហ្វុិក ។    
 

ចមងល់ និងមតិចូលរមួ 

្របសិនេបើេ កអនកមនសំណួរ  ឬ្រតូវករព័ត៌មនបែនថមពក់ព័នធនឹងរបយករណ៍េនះ ឬ មន
បំណងចង់ផ្តល់មតិេយបល់ សូមេផញើ រមក ម.ស.ម.ក មរយៈ ៖  info@cchrcambodia.org ។   
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របយករណ៍េនះ និងអតថបទេបះពុមពផ យេផ ងេទៀតរបស់ ម.ស.ម.ក ចរកបនេលើេគហទំព័រ
សិទធិមនុស កមពុជ www.sithi.org ែដលស្រមបស្រមួលេ យ ម.ស.ម.ក ។  

 
 

 
 

 ឆន ំ២០១២ េ យមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ 

ផទះេលខ ៧៩៨ ផ្លូវ ៩៩ សងក ត់បឹង្រតែបក  ខណ្ឌ ចំករមន 
ភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
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នយិមនយ័ នងិពកយប្ំរពួញ 
 

ស.ក.ជ សមគមេដើមបីករទំនក់ទំនងេជឿនេលឿន
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អ.ស.ស អងគករសងគមសីុវលិ
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រ.ដ.ក ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
រជអក រ េស រជអក រខ្លីៗ

គ.ស.រ គណបក សមរង ុ ី



vi 

េតេលខម ្រកុមហុ៊នេថេលខមកមពុជ
ស.ប.ស.ម េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស
អ.ស.ប អងគករសហ្របជជតិ

របយករណ៍របស់ អ.ស.ប 
របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពី 
“ករករពរ និងករេលើកកមពស់សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ” 

អនក យករណ៍ពិេសសរបស់
អ.ស.ប 

អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករករពរ និងករ
េលើកកមពស់សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិ 

យូអិុនឌីភី កមមវធីិអភិវឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ
អុ៊ន ក់ ជញ ធរអន្តរកលរបស់អងគករសហ្របជជតិេនកមពុជឆន ំ១៩៩២ 
វអូីេអ វទិយុសេម្លងសហរដ្ឋ េមរកិ
វអូីឌី វទិយុសំេឡង្របជធិបេតយយ
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េសចក្តសីេងខប	
 

អងគករែដលេធ្វើករេដើមបីេលើកកមពស់ និងករពរសិទធិមនុស ចេ្របើ្របស់បេចចកវទិយទំនក់ទំនង
ឌីជីថលដូចជ ទូរស័ពទចល័ត និង្របភពេនេលើអិុនេធើែណត េដើមបីតសូ៊មតិ ជូនដំណឹង ចង្រកងឯក រ និង
ទំនក់ទំនងជមួយនឹង ធរណជនអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ ។ របយករណ៍េនះមនបំណងពិនិតយេមើលេទ
េលើវ ិ លភពែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប រមួមនទូរស័ពទចល័ត និងអិុនេធើែណត ្រតូវបន
េ្របើ្របស់េនកមពុជ និងជពិេសសថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យវធីិ េដើមបីេលើក
កមពស់ និងករពរសិទធិមនុស  ។ 

 
ជំពូក១ (េសចក្តីេផ្តើម ៖ េសរភីពមូល ្ឋ ន) ពិនិតយេមើលេសរភីពបេញចញមតិ និងេសរភីពខង

ព័ត៌មនេន្របេទសកមពុជ ។ ជពិេសស កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិនេយបយ 
(“ក.អ.ស.ព.ន”) និងេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  (“ស.ប.ស.ម”) និយយសំេ ជពិេសសអំពី
សិទធិែស្វងរក ទទួល និងែចកចយព័ត៌មន មរយៈវធីិ ្រស្តទំង យ រមួមនអិុនេធើែណត និងទូរស័ពទ
ចល័ត ។ 
  

ជំពួក២ (“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណីេនកមពុជ”) បូកសរបុ ថ នភពៃន្របព័នធផ ព្វផ យ
ែបប្របៃពណីេន្របេទសកមពុជ រមួមន្របព័នធេបះពុមពផ យ វទិយុ និងទូរទស ន៍ និងវធីិែដល ជរ ្ឋ ភិបល‐

កមពុជ (“រ.ដ.ក”) ្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យែបបេនះ ។ មនភស្តុ ងែដលថអនកជំនញែផនក្របព័នធផ ព្វ‐
ផ យព័ត៌មនេធ្វើករចប់ពិរទុធខ្លួនឯង និងេចៀស ងករេបះពុមពផ យព័ត៌មន មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មន ែដល រ.ដ.ក ចត់ទុកថប៉ះទងគិច ឬមនលកខណៈរេសើបែផនកនេយបយ ។1 

   

ជំពូក៣ (“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប”) ពិនិតយេមើល្របេភទេផ ងៗគន ៃន្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនែបបទំេនើប ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុង្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបនន រមួមនទូរស័ពទចល័ត និង
អិុនេធើែណត ។ ទូរស័ពទចល័ត ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េលើសពីករេ្របើទូរស័ពទេដើមបីទំនក់ទំនងផទ ល់មត់ ។ 
្រសេដៀងគន េនះែដរ អិុនេធើែណតផ្តល់នូវ្របេភទបេចចកវទិយដ៏ទូលំទូ យ ែដល ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបី
ទំនក់ទំនងជមួយនឹងបុគគលជេ្រចើន េ យមិនចំបច់ចំ យថវកិេ្រចើន និងមនលកខណៈងយ្រសួល។ 

                                                            

1 ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករគំ មកំែហង មិនថកនុង្របព័នធតុ ករ ឬេ្រក្របព័នធតុ ករ ែដល្របឆំងនឹងអនក រ 
ព័ត៌មន សូមេមើល ៖ ែផនទីៃនកររេំ ភបំពន្របព័នធផ ព្វផ យរបស់ ម.ស.ម.ក ឆន ំ២០០៨‐២០១១ 
<http://www.sithi.org/temp.php?url=jour_case.php&> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ និង 
របយករណ៍អំពី “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ ្របជធិបេតយយសថិតកនុងេ្រគះថន ក់ ?” (ែខកញញ  ឆន ំ២០១០) ១០ 
<www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2010‐09 

13%5DCambodia%20Gagged:%20Democracy%20at%20Risk/Joint%20Report%20on%20FoEX.10Sept.ENG.pdf> 

ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។  



2 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតេន្របេទសកមពុជមនក្រមិតទបខ្ល ំង ស់ (េយង
ម្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ (“ក.ប.ទ”) ្របជពលរដ្ឋ្របមណ១% េ្របើ្របស់អិុនេធើែណត2) 

េហើយបចចុបបនន មនឧបសគគមួយចំនួនែដល ងំលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតឲយបនកន់ែតទូលំទូ យ 
េនកមពុជ ។ 

 

ជំពូក៤ (“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប និងករករពរ និងករេលើកកមពស់សិទធិមនុស ”) េរៀប
ប់លម្អិត អំពីវធីិែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (“អងគករ”) ជពិេសសអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេធ្វើករេលើ

វស័ិយសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ េ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបេដើមបីទំនក់ទំនងនឹង្រកុម
េគលេ របស់ពួកេគ ។ ទិដ្ឋភពប្លុកច្រមុះគន ែដលមនេន្របេទសកមពុជ្រតូវបនពិភក កនុងែផនក៤.២ រមួ
ជមួយនឹង្របេភទប្លុកេផ ងៗគន  និងឥទធិពលរបស់ប្លុកទំងេនះេលើករអភិវឌ ន៍្របជធិបេតយយេនកមពុជ ។ 
ែផនក៤.៣ ពិភក អំពីេវទិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ដូចជេហ្វសបុ៊ក និងធ្វីតេធើ ពក់ព័នធករណីេនះ
ទំនងថអនកេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត្រគប់របូេន្របេទសកមពុជមនទិននន័យេហ្វសបុ៊ក ែដលេនះជមេធយបយ 
ែដលមនលកខណៈងយ្រសួល (និងមិនចំបច់ចំ យថវកិេ្រចើន) េដើមបីទំនក់ទំនងជមួយនឹង្របជពល-
រដ្ឋជេ្រចើននក់ ។ រព័ត៌មនវេីដអូ ែដល្រតូវបនពិភក កនុងែផនក៤.៤ ក៏ជឧបករណ៍ដ៏មន្របសិទធភព
មួយស្រមប់ចង្រកងឯក រស្តីពីអំពីហិង  េ យឯក រេនះ ចេធ្វើជ កខីភពមិនងយនឹងបដិេសធ
បនេឡើយ។ “ព័ត៌មនទទួលបនពីម ជន” (ែដលបនពិភក កនុងជំពូក៤.៥) គឺជឧបករណ៍ដ៏មន
្របេយជន៍ ែដល្របជពលរដ្ឋ ចែចករែំលកករអេងកតរបស់ពួកេគ មរយៈអតថបទ ឬ រ មអិុនេធើែណត 
េនេលើេវទិកអិុនេធើែណត ខណៈេពលែដលអនកដៃទ ចបញជ ក់អំពីករយល់េឃើញរបស់ពួកេគ ។ 

 

ជំពូក៥ ( និភ័យកនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យែបបទំេនើប) ពិភក អំពី និភ័យែដលមន
លកខណៈ្របឈមខ្ល ំង កនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបកនុង្របេទសកមពុជ ។ ដំបូង ករ

ក់កំហិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី្រតូវបន្រតួតពិនិតយេមើល ជពិេសស ចបប់ស្តីពីរបប
រព័ត៌មនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (“ចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន”) ែដល្រគប់្រគងែតករេបះពុមពផ យ

ព័ត៌មន ែដលមិនអនុវត្តចំេពះករផ ព្វផ យ ឬ រព័ត៌មន មអិុនេធើែណតេឡើយ ។3 ជំពូកេនះក៏ពិភក
ផងែដរអំពីទិដ្ឋភពមួយេទៀតៃនករេកើនេឡើង នូវករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបេនកមពុជ 
េ យចង្អុលបង្ហ ញអំពីវធីិែដល រ.ដ.ក េ្របើ្របស់ចបប់ ករ ក់កំហិតែផនកបេចចកេទស និងសមព ធេលើ
្រកុមហុ៊នផ្តល់េស អិុនេធើែណត (“ក.ផ.ស.អ”) េដើមបី ក់កំហិតព័ត៌មនេលើអិុនេធើែណត និងករេ្របើ្របស់
្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបជេវទិកេដើមបីែចករែំលកមតិរះិគន់ ។ ករណីេនះ ក់ដូចជថ រ.ដ.ក 

                                                            

2 នយក ្ឋ នរដ្ឋៃនសហរដ្ឋ េមរកិ “របយករណ៍្របចំ្របេទសស្តីពីករអនុវត្តន៍សិទ្វិមនុស ឆន ំ២០១០ ‐ កមពុជ” 
(ៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ំ២០១១) <www.state.gov/documents/organization/160086.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
3 សមព័នធែខមរេដើមបីជំេរឿន និងករករពរសិទធិមនុស  (“លីកដូ”) “ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ 
និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ២៤ <licadho‐
cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 



3 

បនែស្វងយល់កន់ែតចបស់អំពីបេចចកវទិយែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប និងេ យ
រ្របជពលរដ្ឋកមពុជកន់ែតេ្រចើន េ្របើ្របស់អិុនេធើែណតជេវទិកេដើមបីែចករែំលកព័ត៌មន និងមតិ

េយបល់ នំឲយករណីៃនករគំ មកំែហង និងករផ្តនទ េទសកន់ែតេកើនេឡើង ែដលជវធីិេដើមបីពយយម
បញឈប់ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័តមនែបបេនះេដើមបីរះិគន់ រ.ដ.ក ។ េយើងនឹងរង់ចំេមើលថេតើ រ.ដ.ក 
ពយយម្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបដល់ក្រមិត  និងេមើលថេតើករ្រគប់្រគងែបបេនះ 
នឹងប៉ះពល់ដល់ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបរបស់ ធរណជនែដរឬេទ ។ 

 

ជចុងេ្រកយ កនុងជំពូក៦ (អនុ សន៍) របយករណ៍េនះផ្តល់អនុ ន៍មួយចំនួនអំពីវធីិែដល រ.ដ.ក 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មច ស់ជំនួយ សកមមជន អនក រព័ត៌មន អន្តរករអិុីនេធើែណត និង ធរណជន
ទូេទ ចជួយកនុងករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប េដើមបីេលើកកមពស់ លទធិ្របជធិបេតយយ 
និងេគរពសិទធិមនុស េនកមពុជេ យពិត្របកដ ។   
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១. េសចក្តីេផ្តើម ៖ េសរភីពមលូ ្ឋ ន	

 

 បដិវត្តន៍និទឃរដូវេន ៉ប់បង្ហ ញអំពីករចប់េផ្តើមថមីៃនករេ្របើ្របស់ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ែបបទំេនើប” ជមេធយបយ ែដលមិន្រតឹមែតស្រមប់ចូលរមួកនុងនេយបយ េហើយែថមទំងេធ្វើឲយមនកំែណ
ទ្រមង់លទធិ្របជធិបេតយយផងែដរ ។ ចប់ពី្របេទសទុយេនសីុ និងេអហ ុីប រហូតដល់ករ្របឆំងត ៉ែដល
កំពុងេកើតមនេឡើងេន្របេទសសីុរ ី អិុនេធើែណត និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ្រតូវបនទទួល គ ល់
ថបនេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករកំណត់ករជែជកែវកែញកអំពីនេយបយ4 និងេលើកេឡើងអំពីកររពឹំង
ទុកថនឹងមនេជគជ័យកនុងករ្របឆំងត ៉ែផនកនេយបយែបបេនះ ។ សកមមជនបនេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត 
និង្របព័នធផ ព្វផ យសងគមេដើមបីេធ្វើចលន្របឆំង បង្ហ ញអំពីករគបសងកត់របស់រ ្ឋ ភិបល និងែចកចយ
ព័ត៌មនយ៉ងឆប់រហ័សេទកន់ទស និកជនកនុងឆកអន្តរជតិ ។ លទធភពកនុងករែចកចយព័ត៌មនេនះេទ
កន់ទស និកជនេនជំុវញិពិភពេ ក មន រសំខន់កនុងករបេងកើនសមព ធអន្តរជតិចំេពះរ ្ឋ ភិបលេ្របើ
អំ ចផ្ត ច់ករ ឲយលះបង់អំ ច និងអនុញញ តឲយមនកំែណទ្រមង់្របជធិបេតយយ និងនេយបយ ែដល
្របជពលរដ្ឋកនុង្របេទសទំងេនះទមទរ ។ 

ករករពរសិទធិមនុស ក៏ ចេធ្វើេឡើង មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ្រពមទំងឧបករណ៍
អិុនេធើែណត និងឧបករណ៍ចល័តដៃទេទៀតផងែដរ ។ សកមមនិយមសិទធិមនុស ្រស័យេលើ កខីភព ។5 
អិុនេធើែណត និងទូរស័ពទចល័តអនុញញ តឲយ ធរណជនេបះពុមពផ យ និងែចកចយភស្តុ ងអំពីអំេពើ
ហិង  រមួមនករេ្របើ្របស់ភស្តុ ងជវេីដអូ ជ្របេភទភស្តុ ងមួយ ែដលភពជក់ ក់ៃនភស្តុ ងេនះ
មិន ចនឹងបដិេសធបន ។ មរយៈទំនក់ទំនងេលើអិុនេធើែណត និងឌីជីថល ្របជពលរដ្ឋ ចតសូ៊មតិ 
ជូនដំណឹង ចង្រកងឯក រ និងទំនក់ទំនងអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ និងផ្ល ស់ប្តូរសងគមែដលពួកេគរស់េន ។
មនករេបះពុមពផ យែតបន្តិចបន្តួចបុ៉េ ្ណ ះ ស្តីអំពីរេបៀបេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនឌីជីថល កនុង
ករេលើកកមពស់សិទធិមនុស េនកមពុជ ។ ជងេនះេទេទៀត ករបុ៉នប៉ងថមីៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
(“រ.ដ.ក”) េដើមបីចប់ពិរទុធព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត មិន្រតូវបនសហគមន៍អន្តរជតិចប់ រមមណ៍េឡើយ ។6 
របយករណ៍េនះមនេគលបំណងពិនិតយេមើលក្រមិតែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប រមួមន

                                                            

4 ហូេវ ើត និងដៃទេទៀត “ករេបើករបបបិទជិត ៖ េតើអ្វីែដលជតួនទីរបស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមកនុងកំឡុងេពលៃន
បដិវត្តន៍និទឃរដូវេន ៉ ប់” (គេ្រមងស្តីពីព័ត៌មនវទិយ និងនេយបយអីុ ្ល ម ២០១១) ២ 
<http://dl.dropbox.com/u/12947477/publications/2011_Howard‐Duffy‐Freelon‐Hussain‐Mari‐

Mazaid_pITPI.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
5 អឹុម ម៉ក់ក្ល ែហគន “េសចក្តីេផ្តើម ៖ េធ្វើឲយករទមទរសិទធិមនុស មនលកខណៈ ធរណៈ” (២០០៦) វគគ១០៨ េលខ១ 
នរវទូិ េមរកិ ១៩៣ ។ 
6 ម.ស.ម.ក “ករគបសងកត់អិុនេធើែណត ៖ ករបន្តលុបបំបត់េសរភីពបេញចញមតិ” (ែខមិថុន ឆន ំ២០១១) 
<http://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=analysis_detail.php&anid=2&id=5> 

ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
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ទូរស័ពទ និងអិុនេធើែណត ្រតូវបនេ្របើ្របស់េន្របេទសកមពុជ និងជពិេសសថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ 
្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីេលើកកមពស់លទធិ្របជធិបេតយយ និងេគរពសិទធិមនុស េ យវធីិ  ។ 

 

១.១ េសរភីពបេញចញមតិេន្របេទសកមពុជ 
 ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័ត និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន មអិុនេធើែណតេន្របេទសកមពុជ ្រតូវែត
យកមកពិចរ េនកនុងមជឈ ្ឋ នទូេទៃនេសរភីពបេញចញមតិែដលមនេនកនុង្របេទស ែដលជេសរភីព
មូល ្ឋ នែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនឌីជីថលជងេគបំផុត ។ េសរភីពបេញចញមតិគឺជគន្លឹះ
ែដលនំេទរកលទធិ្របជធិបេតយយ ែដលជសងគមែដល ចសែម្តងនូវករ្រពួយបរមភ និងេចទជសំនួរ 
េហើយទមទរឲយអនកតំ ងនេយបយអនុវត្ត មបទបញជ  និងេគរព្របេយជន៍ ធរណៈ ។ េសរភីព
បេញចញមតិក៏ជករជួយធនថ ម្រន្តី ធរណៈ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះទេង្វើរបស់ពួកេគ ែដល ធរណ-

ជន ចសួរសំនួរពក់ព័នធនឹងទេង្វើ និងករខកខនកនុងករបំេពញភរកិចចរបស់ពួកេគបន ។ 
ស.ប.ស.ម បនបញជ ក់យ៉ងេបើកចំហអំពីសិទធិេសរភីពបេញចញគំនិត និងមតិកនុងម្រ ១៩ 

្រសេដៀងនឹងបទបបញញត្តិែដលមនកនុងម្រ ១៩ៃន ក.អ.ស.ព.ន ែដរ េហើយកមពុជបនផ្តល់សចច ប័នចំេពះ 
ក.អ.ស.ព.ន េនឆន ំ១៩៩២ ។ ម្រ ទំងេនះនិយយសំេ ជពិេសសចំេពះសិទធិកនុងករែស្វងរក ទទួល និង
ផ ព្វផ យព័ត៌មន មមេធយបយ មួយក៏េ យ ។ េ កេ្រហ្វង  រ ៉ ូអនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគ-
ករសហ្របជជតិ (“អ.ស.ប”) ស្តីពីសិទធិេសរភីពបេញចញេយបល់ និងមតិ បនេរៀប ប់កនុង “របយករណ៍
ស្តីពីករេលើកកមពស់ និងករករពរសិទធិេសរភីពបេញចញេយបល់ និងមតិ” ឆន ំ២០១១ ថបទបបញញត្តិទំងេនះ
្រតូវបន “្រពងេ យម៉ត់ចត់េដើមបីរមួបញចូ ល និងស្រមបស្រមួលនូវករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយេនេពលអនគត 
ែដល្របជពលរដ្ឋ ចេ្របើ្របស់សិទធិេសរភីពបេញចញមតិរបស់ពួកេគ ។ េហតុដូេចនះេហើយ ្រកបខណ្ឌ ៃន
ចបប់សិទធិមនុស អន្តរជតិេនែតមនពក់ព័នធរហូតដល់សព្វៃថងេនះ េហើយ ចយកមកេ្របើ្របស់បនេសមើគន
ចំេពះបេចចកវទិយទំនក់ទំនងដូចជអិុនេធើែណតជេដើម ។” 7 អិុនេធើែណតែដលជ្របភពៃនព័ត៌មនមិន្រតូវ
បនែចងយ៉ងចបស់កនុងឃ្ល ៃន ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន េឡើយ បុ៉ែន្តអិុនេធើែណតសថិតេនកនុងែផនកៃន
្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនទំង យ្របកដ ស់ ។ 

រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (“រដ្ឋធមមនុញញ”) ក៍បនទទួល គ ល់ និងេគរពសិទធិមនុស  
េ យបនបញជ ក់យ៉ងចបស់កនុងម្រ ៣១ថ កមពុជេគរពធមមនុញញរបស់អងគករសហ្របជជតិ ស.ប.ស.ម 
និងកតិកសញញ  និងអនុសញញ ពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុស  សិទធិ្រស្តី និងកុមរ និងេហតុដូេចនះេហើយបនរមួ
បញចូ លបទបបញញត្តិៃន ក.អ.ស.ព.ន ស.ប.ស.ក និងលិខិតុបបករអន្តរជតិស្តីពីសិទធិមនុស េផ ងេទៀតេនកនុង

                                                            

7 េអហ្វ  រ ៉ ូ“របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិេសរភីពបេញចញេយបល់ និងមតិ” (A/HRC/17/27 
ៃថងទី១៦ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១) ។ 
<www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ ។ 
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ចបប់កមពុជ ។8 រដ្ឋធមមនុញញ្រពមទំងបនធននូវេសរភីពបេញចញមតិ មរយៈករធនយ៉ងចបស់អំពី
េសរភីពបេញចញមតិ េសរភីពខង រព័ត៌មន េសរភីពខងករេបះពុមពផ យ និងករជួប្របជំុេយង ម
ម្រ ៤១ ខណៈេពលែដលម្រ ៣៥ ធនថ្របជពលរដ្ឋែខមរទំងពីរេភទមនសិទធិចូលរមួយ៉ងសកមមកនុង
ជីវតិនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ៃន្របេទសជតិ ។ 

 

១.២ េសរភីពទទួលព័ត៌មន 

ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័ត និងអិុនេធើែណត្រតូវបនេមើលេឃើញថជមេធយបយមួយកនុងករផ ព្វ-
ផ យព័ត៌មន េទដល់្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនកនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី ។ សិទធិេសរភីពទទួលព័ត៌មន ច្រតូវបន
ចត់ទុកថជធតុផ ំចមបងកនុងករធនេសរភីពបេញចញមតិ េ យេហតុថនឹងមនករលំបកកនុងករបេងកើត 
ឬបេញចញេយបល់ដ៏មនអតថន័យ ្របសិនេបើមិន ចបនទទួលព័ត៌មនជក់ ក់ និងេពញេលញេទ េនះ ។ 
ពក់ព័នធនឹងេសរភីពបេញចញមតិ េសរភីពទទួលព័ត៌មនបនផ្តល់ជជំនួយកនុងករអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋ 
កំណត់អំពីទំនួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តីែដល្រតូវបនចត់ ំង េ យ ធរណជនេសនើសំុ និង្រតួតពិនិតយេមើល
ព័ត៌មនអំពីសកមមភព និង្របតិបត្តិកររបស់រ ្ឋ ភិបល ។  

េយង មលិខិតុបករណ៍សិទធិមនុស អន្តរជតិ េសរភីពទទួលព័ត៌មន្រតូវបនករពរជទូេទ កនុង
នមជែផនកមួយៃនសិទធិេសរភីពបេញចញមតិ ។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ ម្រ ១៩ៃន ស.ប.ស.ក ែចងថ 
“សិទធិេនះរមួមនេសរភីពកនុងករ ... ែស្វងរក ទទួល និងផ ព្វផ យព័ត៌មន” ។ ករណីេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំង
បែនថមកនុងម្រ ១៩ៃន ក.អ.ស.ព.ន ។ ករយិល័យអនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីេសរភីពបេញចញមតិក៏បន
ទទួល គ ល់ថ េសរភីពទទួលព័ត៌មនគឺជែផនកសំខន់មួយកនុងម្រ ១៩ ៃន ក.អ.ស.ព.ន ។9 

េទះបីជមិនមនករករពរជក់ ក់ ចំេពះេសរភីពទទួលព័ត៌មនកនុងរដ្ឋធមមនុញញក៏េ យ សិទធិ
ែដលមនែចងកនុងម្រ ១៩ៃន ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន ្រតូវបនករពរេយង មចបប់កមពុជ ម
ម្រ ៣១ ែដលបនែចងអំពី ស.ប.ស.ម និង ក.អ.ស.ព.ន កនុងចបប់ជតិដូចបនសមគ ល់ខងេលើ ។ 

 

១.៣ ទ្រមង់ៃនករ្រប្រសយ័ទកទ់ង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័តមន 

កយស័ពទ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី” សំេ េលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន មរយៈករ
េបះពុមពផ យេលើកែសត វទិយុ និងទូរទស ន៍ ។ ទ្រមង់ៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនទំងេនះគឺជវធីិ ្រស្ត
ៃនករ្រប្រស័យទក់ទងែដលបនទទួល គ ល់ និងជឧបករណ៍ែបប្របៃពណីែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបី

                                                            

8 កនុងេសចក្តីសេ្រមចែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកមពុជ ចុះៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ំ២០០៧ មនករបញជ ក់
អះ ងថលិខិតុបករណ៍ស្តីពីសិទធិមនុស ែដលកមពុជបនផ្តល់សចច ប័ន គឺជែផនកមួយៃនរដ្ឋធមមនុញញ ។ សូមេមើលេសចក្តី
សេ្រមចេលខ ០៩២/០០៣/២០០៧ ។ 
9 ធី េម៉នដល “េសរភីពខងព័ត៌មន ៖ ករសទង់មតិែផនកចបប់ែដលមនលកខណៈេ្រប បេធៀប” (េបះពុមពេលើកទីពីរ 
យូេនសគូ ២០០៨) ៣ 
<http://portal.unesco.org/ci/en/files/26159/12054862803freedom_information_en.pdf/freedom_information

_en.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
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បេញចញមតិ ។ េន្របេទសកមពុជ ទ្រមង់ៃន្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ្រតូវបន្រគប់្រគង និង ក់កំហិតយ៉ង
ធងន់ធងរេ យ រ.ដ.ក ។10 

ផទុយេទវញិ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប” រមួបញចូ លបេចចកវទិយ និងឧបករណ៍ែដលេទើបនឹង
បនបេងកើតេឡើងថមីៗេនះដូចជអិុនេធើែណត និងទូរស័ពទចល័តជេដើម ។ ទ្រមង់ៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ែបបេនះ ជទូេទមនលកខណៈបេចចកវទិយទំេនើបជង ែដលេហតុេនះេហើយ ្របព័នធផ ព្វផ យែបបេនះមិន្រតូវ
បនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ យកនុង្របេទសមួយចំនួន និងមិនសូវ្រតូវបន្រគប់្រគងេឡើយ ។ អនកវភិគមន
្រប សន៍ថ ចំណុចេនះបង្ហ ញថ មនសក្ត នុពលេ្រចើនែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបេនះ្រតូវបន
េ្របើ្របស់ េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ សងគមែដលមនលកខណៈច្រមូងច្រមស់ ។11 េទះជយ៉ង

ក៏េ យ ក៏មនលទធភពែដលថ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនទំងេនះ្រតូវបន ងំេ យគម នករដឹងឭពី
្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន ជពិេសសេន្របេទសមិនសូវអភិវឌ ន៍ ។ ជំពូកបនទ ប់េនះបង្ហ ញជឧទហរណ៍ទំង
្របព័នធផ ព្វផ យែបប្របៃពណី និងែបបទំេនើប បុ៉ែន្តេផ្ត តជពិេសសេលើវធីិថមី ែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ែបបទំេនើប និងបេចចកវទិយឌីជីថល្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិមនុស េន្របេទស
កមពុជ ។ របយករណ៍េនះេ្របើករណីសិក ជេ្រចើន ទំងកនុង្របេទសកមពុជ និង្របេទសដៃទេទៀតេនជំុវញិ
ពិភពេ ក េដើមបីផ្តល់នូវទស នៈកន់ែតទូលំទូ យអំពីវធីិៃចន្របឌិត អំពីរេបៀបែដល្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនែបបទំេនើប ច្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីេលើកកមពស់សិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយ ្រពមទំង
េលើកទឹកចិត្តអនកដៃទឲយេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ែដលជវធីិ ្រស្តេដើមបីេធ្វើឲយសងគម
កមពុជកន់ែត្របេសើរេឡើង ។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

10 ្រហ្វីដុមេ ស៍ “េសរភីព រព័ត៌មន ឆន ំ២០១១ ‐ របយករណ៍្របចំ្របេទស ៖ កមពុជ” (២០១១) 
<http://www.freedomhouse.org/report/freedom‐press/2011/cambodia> ចូលេមើលេនៃថងទី២៣ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ ។ 
11 ជី ណូែឡស “វធីិទំង៧ែដល្របជពលរដ្ឋ ចេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមេដើមបីេធ្វើឲយរ ្ឋ ភិបល្របេសើរ
េឡើង” (ប្លុក OhMyGov! ៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ំ២០១២) 
<http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2012/01/15/7‐ways‐citizens‐can‐use‐social‐media‐to‐

improve‐government.aspx> ចូលេមើលៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
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២. “្របព័នធផ ព្វផ យព័តម៌នែបប្របៃពណី”  
េន្របេទសកមពជុ	

 

“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី” ែដលរមួមន្របព័នធផ ព្វផ យពត៌មន មរយៈករេបះ
ពុមពផ យេលើកែសត វទិយុ និងទូរទស ន៍ គឺជ្របេភទៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ 
បុ៉ែន្តេន្របេទសកមពុជ ្របព័នធផ ព្វផ យែបបេនះទទួលរងឥទធិពលពីករ្រគប់្រគង និងករចប់ពិរទុធដ៏ធងន់ធងរ ។ 
ចប់ ំងពីសនធិសញញ ្រកុងប៉រសីឆន ំ១៩៩១ កមពុជបនបេងកើតទិដ្ឋភព្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេផ ងៗគន  ។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ រ.ដ.ក បនជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរ ដល់ប ្ត ញ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនភគ
េ្រចើន ។ ្រហ្វីដុមេ ស៍បន យតៃម្លេសរភីព រព័ត៌មនេនកមពុជថ “គម នេសរភីព” េនកនុងករសទង់មតិ
របស់ខ្លួនេនឆន ំ២០១១12 ខណៈេពលែដលអនក យករណ៍គម ន្រពំែដន ចត់ថន ក់កមពុជកនុងចំ ត់ថន ក់ទី
១២៨ កនុងចំេ ម១៧៨្របេទស ែផ្អកេលើសូចនករេសរភីព រព័ត៌មនរបស់ខ្លួន ។13 

ករ្រគប់្រគងរបស់ រ.ដ.ក េលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ធនករ្រគប់្រគងករែចកចយព័ត៌មន
របស់ រ.ដ.ក ។ ថ នីយ៍ទូរទស ន៍ទំងអស់ ថ នីយ៍វទិយុភគេ្រចើន និងកែសតកមពុជសំខន់ៗ គឺជកមមសិទធិ 
ឬ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យគណបក ្របជជនកមពុជ (“គ.ប.ក”) ែដលកន់អំ ច ឬបុគគលែដលមនទំនក់
ទំនងជមួយនឹងគណបក កន់អំ ច ។14 ថ នីយទូរទស ន៍ែដលមន្របជ្របិយភពជងេគកនុង្របេទសគឺ 
“ប ្ត ញទូរទស ន៍កមពុជ” ជកមមសិទធិរបស់ទី្របឹក នយករដ្ឋម្រន្តី15 ខណៈេពលែដលបុ៉ស្តិ៍ទួរទស ន៍មួយ
េទៀត គឺ “ទូរទស ន៍បយ័ន” គឺជកមមសិទធិរបស់កូន្រសីរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី ។16 ជញ ប័ណ្ណកនុងករផ ព្វផ យ
េលើទូរទស ន៍ ឬវទិយុ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យ្រកសួងព័ត៌មន បុ៉ែន្តអំ ចេនះ ក់ដូចជ្រតូវបនេ្របើ្របស់
ជមេធយបយ្រគប់្រគងព័ត៌មនែដលមនលកខណៈរេសើបែផនកនេយបយ េ យធនថ ករអនុញញ តឲយ
                                                            

12 េខ កេរន៉ក “េសរភីព រព័ត៌មនេនឆន ំ២០១០ ៖ សញញ ៃនករផ្ល ស់ប្តូរកនុងេពលគបសងកត់” (្រហ្វីដុមេ ស៍ 
ឆន ំ២០១១) <http://freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2011> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ ។ 
13 អនកកែសតព័ត៌មនគម ន្រពំែដន “សូចនករេសរភីព រព័ត៌មន ឆន ំ២០១០” ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ ។ 
14 គណៈកមម ធិករេដើមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌េនកមពុជ (“ខុមែ្រហ្វល”) “្របជធិបេតយយកមពុជ 
ករេបះេឆន ត និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆន ំ២០០៩” (ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) ១២ 12 
<www.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel‐Cambodia%20Democratic%20Reform%202009‐En‐

Final.pdf>ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
15 េអស ប៊លយូ ្រគីសសពីន “ករេលចេឡើងៃនអនកមូលធននិយមកមពុជ” (ៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៧) 
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/II01Ae01.html> ចូលេមើលេនៃថងទី២០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
16  ្រកុងភនំេពញ “្រកុម្រគួ រជនរងេ្រគះេន ជធនីភនំេពញទទួលមូលនិធិទូរទស ន៍បយ័ន” (ៃថងទី០១ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១០) <http://www.phnompenh.gov.kh/news‐victim‐families‐in‐phnom‐penh‐received‐bayon‐tv‐funds‐

483.html> ចូលេមើលេនៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ។ 
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ចក់ផ យ្រតូវបនផ្តល់ជូន ឲយែតអងគភពែដលមនទំនក់ទំនងនឹងរ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះ ។17 េទះបីជបុ៉ស្តិ៍
ទូរទស ន៍ភគេ្រចើនេផ្ត តេលើកមមវធីិកំ ន្ត ជពិេសសគឺករចក់ផ យភពយន្ត ករ្របគំុត្រន្តី និងកមមវធីិ
ែលបងកំ ន្ត ែតព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងនេយបយែដល្រតូវបន ក់កំហិត ែដល្រតូវបនចក់ផ យមន
លកខណៈលេម្អ ងយ៉ងខ្ល ំងេទរក រ.ដ.ក និង គ.ប.ក ែដលេនះបង្ហ ញអំពីតួនទីរបស់ទូរទស ន៍កនុងករជែជក
ែវកែញកែផនកនេយបយែដលេទរទន់យ៉ងធងន់ធងរេទគណបក ែតមួយ ។ 

កែសតេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងទិដ្ឋភព្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ ។ កែសតចំនួន៣០
្រតូវបនេបះពុមពផ យជ្របចំេនកមពុជ េហើយភគេ្រចើន អនកកែសតគឺជមុខសញញ ៃនទេង្វើរបស់រ ្ឋ ភិ-
បលកនុងករពយយមអនុវត្តករគបសងកត់ (សូមេមើលជំពូក៥) ។18 េទះជយ៉ង ក៏េ យ អ្រ អកខរភព
ែដលមនក្រមិតទប19 និងករពិតែដលថ្របជពលរដ្ឋកមពុជចំនួន៨៥% រស់េនតំបន់ជនបទ និងមិនមន
ឱកសទិញកែសត េ្រពះថកែសតមនលក់ែតេនតំបន់ទី្រកុងបុ៉េ ្ណ ះ20 ែដលេនះបន ក់កំហិតេលើ
លទធភព នកែសត ។ 

វទិយុមន រសំខន់ខ្ល ំង ស់េនកមពុជ េហើយកនុងទ្រមង់ដ៏ មញញវទិយុ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
ក៏បុ៉ែន្ត ថ នីយវទិយុែដល ច្រគបដណ្ត ប់ ទូទំង្របេទស គឺ្រតូវចំ យថវកិយ៉ងេ្រចើនកនុង្របតិបត្តិករ ។ 
មន ថ នីយ៍វទិយុចំនួន៧៤ែដលបនចុះបញជ ី្រតឹម្រតូវេន្របេទសកមពុជ21  ែដលភគេ្រចើនទទួលរងឥទធិពលពី 
គ.ប.ក ។22 មន ថ នីយវទិយុឯក ជយបីគឺ មណ្ឌ លព័ត៌មន្រស្តី ែដល្រតូវបនចត់ទុកថ មនអពយ្រកឹតភព
នេយបយ23 វទិយុ រកិ ែដល្រគប់្រគងេ យមជឈមណ្ឌ លកមពុជេដើមបី្របព័នធផ ព្វផ យឯក ជយ និងវទិយុ

                                                            

17 ខុមែ្រហ្វល “លទធិ្របជធិបេតយយកមពុជ ករេបះេឆន ត  និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆន ំ២០០៩” (ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១០) ១៣ 
18 ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់?” (ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០) ២២  
19 េយង មករ្រ វ្រជវ ្របជពលរដ្ឋកមពុជចំនួន៧៣,៦% ្រតូវបនសននិ ្ឋ នថសថិតកនុងអកខរភព េទះជយ៉ង
ក៏េ យ អកខរភព្រតូវបនកំណត់និយមន័យថ្រតឹមែតេចះ ន និងសរេសរអតថបទ មញញ ។ សូមេមើល លីកដូ 
“ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ” 
(ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ៩ 
20 លីកដូ “ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេន
កមពុជ”  (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ៩ 
21 សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់
ទំនងេនកមពុជ ឆន ំ២០១០” (ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ៦ <http://www.dmc‐

cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Communication%20Review%202011.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២  
22 ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់?” (ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០) ២០  
23 កមពុជចកឆង យពីអំេពើពុករលួយ “មណ្ឌ លព័ត៌មន្រស្តីកមពុជ” (ៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) 
<http://saatsaam.info/en/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=48> 



10 

សំបុកឃមុំ ។ វទិយុសំបុកឃមុំបនលក់
េម៉ងផ ព្វផ យ េទឲយ ថ នីយ
ផ យេផ ងៗ េ យ រ រ.ដ.ក 
នឹងមិនេចញ ជញ ប័ណ្ណវទិយុបែនថម
េទៀតេទ ។24 

 ឧទហរណ៍ បុ៉ស្តិ៍វទិយុដូច
ជ វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ 
(“វអូីេអ”) និងវទិយុ សីុេសរ ី(“ សីុ
េសរ”ី)25 ែដលផ្តល់េសចក្តី យ
ករណ៍ឯក ជយ ជញឹកញប់បន
េ្របើ្របស់វទិយុសំបុកឃមុំស្រមប់
កមមវធីិរបស់ពួកេគ ។ បុ៉ស្តិ៍វទិយុេនះ
្រតូវបន ក់កំហិតជញឹកញប់ 
និង្រតូវបនបិទជេ្រចើនដងរចួមក
េហើយ កនុងែខកកក  េ ក ម៉ម 
សូណង់ដូ ែដលជមច ស់បុ៉ស្តិ៍វទិយុ
្រតូវបនចប់ខ្លួន និងេចទ្របកន់
ពីបទែដលថេ ក បនញុះញង់
ឲយ្របជពលរដ្ឋបងកភពវកឹវរ កនុង
ជេម្ល ះដីធ្លីកនុងេខត្ត្រកេចះ េដើមបីេធ្វើ
អបគមន៍ផ្ត ច់រដ្ឋេចញពី្របេទស
កមពុជ។26 កនុងខណៈេពលៃនករ
េរៀបចំរបយករណ៍េនះ េ ក
ម៉ម សូណង់ដូ ្រតូវបនឃំុខ្លួន េហើយកំពុងរង់ចំសវនករ។ េនះជេលើកទីបីែដលេ ក្រតូវចប់ខ្លួន។27  

                                                            

24 ខុមែ្រហ្វល “លទធិ្របជធិបេតយយកមពុជ ករេបះេឆន ត  និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆន ំ២០០៩” (ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១០) ១២ 
25 លីកដូ “ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេន
កមពុជ”  (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ៩ សូមេមើលបែនថមនូវរបយករណ៍របស់យូនីសគូ “ករទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន ៖ កមពុជ” 
<http://www.unesco.org/new/en/communication‐and‐information/freedom‐of‐expression/professional‐

journalistic‐standards‐and‐code‐of‐ethics/southeast‐asia/cambodia/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
26 គណកមម ធិករេដើមបីករពរអនកកែសត “អនកផ យព័ត៌មនកមពុជ្រតូវបនចប់ខ្លួនពីបទេធ្វើកុបបកមម” (ែខកកក  
ឆន ំ២០១២) <http://www.cpj.org/2012/07/cambodian‐broadcaster‐detained‐on‐insurrection‐cha.php> 
27 មូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ ស្វីហ្វធុន (ខ.អ.ស) “ព័ត៌មនស្តីពីវទិយុេនកមពុជ” (២០០៧) ២៩ 
<www.kas.de/wf/doc/kas_16219‐1522‐2‐30.pdf?090417112936> 

 
 
 
 

ករណីសិក ទី១ ៖ វទិយុ ម.ស.ម.ក 
 

ម.ស.ម.ក េជឿជក់ថ វទិយុគឺជវធីិដ៏មន្របសិទធភពមួយែដល ច្រតូវ
បនេ្របើ្របស់ េដើមបីេលើកកមពស់ និងបេងកើនករយល់ដឹង និងេគរពសិទធិ
មនុស េនទូទំង្របេទសកមពុជ ។ 
 

ករចក់ផ យគឺជវធីិដ៏មន្របសិទធភព កនុងករជូនព័ត៌មនដល់អនក
្ត ប់ ឲយបនកន់ែតេ្រចើន េលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ  ែដល

ប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ េនទូទំង្របេទស ជ្រមុញ្របជពលរដ្ឋកន់
ែតេ្រចើន ឲយចូលរមួកនុងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ និងផ្តល់ព័ត៌មនស្តីពី
បញ្ហ សិទធិមនុស  ចបប់ភូមិបល និងមេធយបយសន្តិវធីិកនុងករតសូ៊មតិ 
េដើមបីេ ះ្រ យជេម្ល ះ និងកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  ។ មនករ
ប៉ន់ ម នថ ថ នីយវទិយុទំង៧ែដល ម.ស.ម.ក េ្របើ្របស់ រមួបញចូ ល
គន មនចំនួនអនក ្ត ប់រហូតដល់៨៥% ៃន្របជពលរដ្ឋកមពុជទំងអស់ ។ 
 

ករចក់ផ យរបស់ ម.ស.ម.ក រមួមនកំណត់្រ អំពីសវនករ
សហគមន៍ និងេវទិក ធរណៈ ែដលស្រមបស្រមួលេ យ 
ម.ស.ម.ក រមួជមួយនឹងបទអ ថ ធិបបយែផនកចបប់ ស្តីពីបញ្ហ សំខន់ៗ 
្រពមទំងកមមវធីិអ ថ ធិបបយរយៈេពលមួយេម៉ងជេរៀង ល់ ទិតយ
ែដលេ ថ “ករវភិគ្របចំសប្ត ហ៍” ែដលចក់ផ យេ យវទិយុ
សំេឡង្របជធិបេតយយ ។ ម.ស.ម.ក ក៏បនចក់ផ យេសចក្តី
ែថ្លងករណ៍ និង្របកសព័ត៌មនរបស់ខ្លួនផងែដរ ។ 
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 មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ (“ម.ស.ម.ក”) បនចក់ផ យព័ត៌មនជេ្រចើន មវទិយុ ។ សូមេមើល
ករណីសិក ទី១ ។ 
 មនករបុ៉នប៉ងជេ្រចើនេដើមបី ក់កំហិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ទំង មរយៈ
ចបប់្រពហមទណ្ឌ  និងេ យករេ្របើ្របស់ករគំ មកំែហង ។ បញ្ហ េនះនឹងេលើកយកពិភក បែនថមេទៀតកនុង
ជំពូក៥ ។ ជលទធផល មនភស្តុ ងអំពីវបបធម៌ៃនករគបសងកត់កនុងចំេ មអនកអនកជំនញខងព័ត៌មន 
មិនេបះពុមពផ យព័ត៌មនែដល រ.ដ.ក ចត់ទុកថមិនសម្រសប ឬមនលកខណៈរេសើបែផនកនេយបយ។28 
ជលទធផល អនកអេងកតបនកត់សមគ ល់ថមនេគលនេយបយសកមមមួយ របស់អនកេបះពុមពផ យ និង
និពនធនយក ែដលសុខចិត្តផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលមិនសូវមនលកខណៈរេសើប និងមិនសូវចប់ រមមណ៍ 
“េដើមបីេចៀសឲយឆង យពីេ្រគះថន ក់ ។”29 

ខណៈេពលែដលករអ ថ ធិបបយខងេលើ ភគេ្រចើនពក់ព័នធនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប
្របៃពណី ជំពូកខងេ្រកមបង្ហ ញពីវធីិែដល្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ និង
បង្ហ ញថេតើករ ក់កំហិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ែដលមិនមនលកខណៈធងន់ធងរ និង យ
ភយ មនន័យថអនកេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យទំងេនះ មនបំណងែចករែំលកេយបល់ និងពិភក
្របធនបទែដលរេសើបេ យេសរឬីយ៉ង  ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

28 ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់?” (ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០) ២០ <www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2010‐09 

13%5DCambodia%20Gagged:%20Democracy%20at%20Risk/Joint%20Report%20on%20FoEX.10Sept.ENG.pdf> 

ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
29 “ទ នេដើមបីេសរភីពកនុងករនិយយស្តី” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៦ ែខមក  ឆន ំ២០១០)  
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៣. “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប” 
 

 
“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប” រមួមនផលិតផល និងេស កមមែដលផ្តល់ព័ត៌មន ឬកមមវធីិ

កំ ន្ត មកំុពយូទ័រ អិុនេធើែណត ឬទូរស័ពទចល័ត ។ ករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប 
អនុញញ តឲយមនករែចករែំលកព័ត៌មនយ៉ងឆប់រហ័ស េ យនរ មន ក់ ឬជមួយនឹងនរ មន ក់ែដល
មនលទធភពេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ ។ ទូរស័ពទចល័ត និងអិុនេធើែណតផ្តល់លទធភពទំនក់ទំនងភ្ល មៗ មិនថ

មរយៈ រជអក រ ករទំនក់ទំនង ម្របព័នធអិុនេធើែណត ឬ មរយៈករនិយយទូរស័ពទ ។ អិុនេធើែណត
គឺជេវទិកទំនក់ទំនង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនច្រមុះ ែដល្របជពលរដ្ឋ ចេលើកេឡើង និងែចករែំលកមតិ
របស់ពួកេគ ។ េវទិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម មអិុនេធើែណត គឺជវធីិដ៏មន្របសិទធភពមួយេដើមបី
េរៀបចំសកមមនិយមកនុងសងគម និង្រពឹត្តករណ៍ ធរណៈ ។30 ្រសេដៀងគន េនះែដរ ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទ
ចល័តយ៉ងេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់េន្របេទសកមពុជ មនន័យថ្របជពលរដ្ឋកន់ែតេ្រចើន ចទំនក់ទំនងគន  
កនុងតំបន់ែដលកលពីមុនជតំបន់ជនបទ និង ច់្រសយល ។ ជំពូកេនះសេងខប ថ នភពបចចុបបននៃន្របព័នធ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបេន្របេទសកមពុជ ។ 

 

៣.១ ទូរសព័ទចលត័ 
បនទ ប់ពីែខមរ្រកហមបនបំផ្លិចបំផ្ល ញេហ ្ឋ រចនសមព័នធទូរគមនគមន៍រចួមក ្របេទសកមពុជមិនបន

ថ បន នូវប ្ត ញទូរស័ពទេ្រកមដីទូទំង្របេទសេឡើងវញិេឡើយ ។31 ជមួយនឹងករេកើតមននូវប ្ត ញ
ទូរស័ពទចល័ត ត្រមូវករប ្ត ញទូរស័ពទេ្រកមដីកន់ែតមិនមនភពចំបច់ េហើយ្របេទសកមពុជគឺជ
្របេទសទីមួយកនុងពិភពេ កែដលមនទូរស័ពទចល័តេ្រចើនជងប ្ត ញទូរស័ពទេ្រកមដី ។32 េនែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១២ មនេសចក្តី យករណ៍ថមនអនកេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័ត១៣ នេ្រគ ង ែដលេសមើនឹង៨៧
ភគរយៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋកនុង្របេទស េទះបីជករណីេនះ្រតូវកត់សមគ ល់ថ្របជពលរដ្ឋកមពុជភគេ្រចើន
មនទូរស័ពទចល័តេ្រចើនជងមួយេ្រគ ង ែដលេធ្វើឲយភគរយេនះមិនជក់ ក់ ។33  

បេចចកវទិយទូរស័ពទចល័តេន្របេទសកមពុជ អនុញញ តឲយអងគករសងគមសីុវលិ (“អ.ស.ស”) ចទំនក់
ទំនងនឹង្រកុមេគលេ កន់ែតេ្រចើន េបើេ្រប បេធៀបនឹង្របេភទៃន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបដៃទ
េទៀត េ យេហតុថ ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តមនចំនួនេ្រចើនេលើសលុប េបើេ្រប បេធៀបនឹងលទធភព
េ្របើ្របស់កំុពយូទ័រេនទូទំង្របេទសែដលមនកំណត់ ។34 េ្រចើនជងករ្រគន់ែតអនុញញ ត ឲយអនកេ្របើ្របស់
េធ្វើករេ ទូរស័ពទ ទូរស័ពទចល័ត ចឲយ្របជពលរដ្ឋទក់ទងគន មរយៈ រជអក រខ្លីៗ េស រជអក រ 
(េអសអឹុមេអស) ែដល ចេផញើេចញកនុងចំនួនេ្រចើន និងអនុញញ តឲយអនកេ្របើ្របស់ ភជ ប់ប ្ត ញអិុនេធើែណត 
្រពមទំង្របភពព័ត៌មនជេ្រចើនេទៀត ែដល ចទទួលបន មករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត (ឧទហរណ៍ អនក

                                                            

30 រដ្ឋេលខធិករ ហី រ ីគ្លីនតុន “ភព្រតឹម្រតូវ និងខុសឆគងៃនអិុនេធើែណត ៖ ជេ្រមើស និងបញ្ហ ្របឈមកនុងពិភពែដល
បនចងជប ្ត ញ” (នយក ្ឋ នរដ្ឋ ៃនសហរដ្ឋ េមរកិ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
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េ្របើ្របស់ទូរស័ពទ ចបង្ហ ញគំនិតរបស់ខ្លួន ឬ “បេញចញមតិ” កនុងេវទិកព័ត៌មនសងគម ធ្វីតេធើ នឹង្រតូវបន
ពិភក កនុងែផនក៤.៣ អនុែផនកទី២) ។ 

 

៣.២ អិុនេធើែណត 
 ផទុយពីករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ ករេ្របើ្របស់្របព័នធអិុនេធើែណតេន្របេទសកមពុជ
មនក្រមិតទបខ្ល ំង ស់ ។ អវត្តមនៃនប ្ត ញទូរស័ពទអចល័ត បន ក់កំហិតេលើករែចកចយ
អិុនេធើែណត េ យេហតុថេស អិុនេធើែណតែដលមនេលប នេលឿន ្រស័យេលើប ្ត ញទូរស័ពទេ្រកមដី 
ែដលភគេ្រចើនមិនមនេន មតំបន់ជនបទេនះេទ ។ ករេកើតមនេឡើងនូវេស េលប នេលឿនេ យមិន
ចំបច់េ្របើ្របស់ែខ  េនឆន ំ២០០៦ េធ្វើឲយ ថ នភពកន់ែត្របេសើរេឡើង េហើយ្រកុមហុ៊នផ្តល់េស អិុន
េធើែណតជេ្រចើន (“ក.ផ.ស.អ”) បនចូលមកទីផ រកមពុជ ។ េនឆន ំ២០១១ ក.ផ.ស.អ ចំនួន៣៧ បន
ចុះេឈម ះេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ35 ចំនួនដ៏េ្រចើនេនះគឺជសញញ ៃនភពទក់ទញ និងសក្ត នុពលកនុង
ទីផ រកមពុជ ។ ចំនួនអនកេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតបនេកើនេឡើងេ្រចើនជង១០០% េនឆន ំ២០០៩ េ យ
េហតុថេស េលប នេលឿនែដលមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ  ្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ យ ។ ្រកុមហុ៊ន
ជេ្រចើន ក៏បនវនិិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែដល្របេសើរជងេនះ ឧទហរណ៍េ យករព្រងីកប ្ត ញ
ែខ អុបទិចេ្រកមដី ។36 
 ្រកុមហុ៊នេតេលខមកមពុជ (“េតេលខម”) បនផ្តល់សិទធិកនុងករេ្របើ្របស់ប ្ត ញទូរស័ពទអចល័ត 
េទឲយ ក.ផ.ស.អ ។ េតេលខម បនយកតៃម្លខពស់ពី ក.ផ.ស.អ ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ េស ប ្ត ញទូរស័ពទ
អចល័ត ែដលបនទ ប់មក ្រតូវបនេផទរ េទឲយអតិថិជន កនុងតៃម្លៃថ្លជងេនះ ។ តៃម្លដ៏ខពស់ៃនេស ប ្ត ញ

                                                                                                                                                                                          

31 អងគភពទូរគមនគមន៍អន្តរជតិ “អិុនេធើែណតែខមរ ៖ ករណីសិក េន្របេទសកមពុជ” (ែខមីន ឆន ំ២០០២) ៥ 
<www.itu.int/asean2001/reports/material/KHM%20CS.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
32 ឃ្វីន េឃើ ៉ន “ ថ បនិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន សីុ ភគ២” (មូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ ស្វីហ្វធុន ្របេទសសិង្ហ
បូរ ី២០១០) ៨៤ <www.kas.de/wf/doc/kas_21583‐1522‐2‐30.pdf?110126051529> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ 
33 ករទំនក់ទំនងែដលរកីសុះ យ “កមពុជ ទូរគមនគមន៍ ទូរស័ពទចល័ត អិុនេធើែណត និងករពយករណ៍” (ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១២) <http://www.budde.com.au/Research/Cambodia‐Telecoms‐Mobile‐Internet‐and‐Forecasts.html> 

ចូលេមើលេនៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
34 អឹុម េវអិុន គ ធិន “លទធភពេសមើគន  ៖ ករបេងកើតករទំនក់ទំនងមតិសហគមន៍ ជមួយនឹងវទិយុ និងទូរស័ពទចល័ត” 
(ៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) <mobileactive.org/equal‐access> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
35 សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់
ទំនងេនកមពុជ ឆន ំ២០១០” (ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ៨ 
36 ភី េបកូ “អនគតៃន យសីុធីេនកមពុជ កនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍” (ភនំេពញ ៃថងទី០៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១) 
<http://www.sea‐globe.com/Business/the‐future‐of‐ict‐in‐cambodia.html > ៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
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ទូរស័ពទអចល័ត  េបើេធៀបេទនឹង
ចំណូលកនុង្រគួ រ បនប ្ត ល
ឲយមនត្រមូវករទបចំេពះេស
អិុនេធើែណតេលប នេលឿន និង
េស ទូរស័ពទ ។37 េយើងនឹងរង់ចំ 
េមើលថេតើ ករ្របកួត្របែជងតៃម្ល 
ែដលេកើនេឡើង រ ង ក.ផ.ស.អ 
នឹងេធ្វើឲយតៃម្លចុះទប ស្រមប់
អតិថិជនឬយ៉ង  ។ 
 តៃម្លខពស់ មិនមនជ
បញ្ហ ែតមួយចំេពះករែចកចយ 
្របព័នធអិុនេធើែណត និងលទធភព
េ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ ែដលមន
លកខណៈទូលំទូ យ ជងេនះ
េនកមពុជេឡើយ ។ កង្វះខត
កំុពយូទ័រ និងអគគិសនី ្រពមទំង 
ករចំ យ េលើបរកិខ បេចចក- 
េទសែដលត្រមូវឲយមន េធ្វើឲយ
មនករលំបក កនុងករតំេឡើង 
និងរក ករភជ ប់ទំនក់ទំនង អិុន
េធើែណត ។ ជងេនះេទេទៀត 
ករែចកចយ ករភជ ប់ប ្ត ញ
អិុនេធើែណត និងករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល អំពីវធីិេ្របើ្របស់អិុនេធើ
ែណត មិនមនលកខណៈទូលំ
ទូ យ េនតំបន់ជនបទ េន
្របេទសកមពុជេឡើយ េទះបីជ
បចចុបបនន មនករផ្ល ស់ប្តូរក៏េ យ 

                                                            

37 ឃ្វីន េឃើ ៉ន “ ថ បនិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន សីុ ភគ២” (មូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ ស្វីហ្វធុន ្របេទសសិង្ហ
បូរ ី២០១០) <http://www.kas.de/wf/doc/1555‐1442‐2‐30.pdf> ចូលេមើលៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 

 
 

ករណីសិក ទី២ ៖ កេណត (DakNet) 

កេណតគឺជប ្ត ញចល័ត ែដលមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ  ែដលេ្របើ ្របស់ 
Access Point របស់ទូរស័ពទ ចល័ត (“AP របស់ទូរស័ពទចល័ត”) េដើមបីនំយក
អិុនេធើែណត ែដលមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ  េទកន់តំបន់ជនបទ ែដលជ
តំបន់មនករលំបកកនុងករតំេឡើងបរកិខ ប ្ត ញែដលបនជួសជុលរចួ ។ 

្របព័នធេនះរមួបញចូ ល មេធយបយដឹកជញជូ នជក់ែស្តងដូចជរថយន្ត្រកុង ឬ
រថយន្ត េ យមនករេផទរទិននន័យេ យមិនចំបច់េ្របើ្របស់ែខ  េដើមបីព្រងីក
ករភជ ប់ប ្ត ញអិុនេធើែណតែដលប ្ត ញ ឬមណ្ឌ លក ្ត ល ដូចជកែន្លង
ផ្តល់េស អិុនេធើែណត ផ្តល់ជូន ។ រថយន្ត រថយន្ត្រកុង និងមូ៉តូ ដឹកជញជូ ន
អង់ែតន ៉យ ្វ យខន តតូច តឌីស (hard disk) និងម៉សីុនេភ្លើងខន តតូច
មួយ ។ កនុងភូមិមនកំុពយូទ័រែដលដំេណើ រករេ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ និងអង់ែតន
៉យ ្វ យេន “កែន្លងផ្តល់េស អិុនេធើែណត” ។ បនទ ប់មក កេណតេផទរ

ទិននន័យរ ងកែន្លងផ្តល់េស កមមអិុនេធើែណត និង AP របស់ទូរស័ពទចល័ត េន
េលើរថយន្ត្រកុង ។ វទិយុ ៉យ ្វ យេផទទិននន័យែដលផទុកេនកនុង AP របស់
ទូរស័ពទេ យស្វ័យ្របវត្តិ និងេធ្វើឲយ សីុសង្វ ក់គន  េនេពលែដលមន Access 
Point ។ 

េទះបីជ កេណត មិនបនផ្តល់ករេផទរទិននន័យជក់ែស្តងក៏េ យ ទិននន័យ
ជេ្រចើន ច្រតូវបនេផទរកនុងេពលែតមួយ ។ ្របព័នធេនះមនលកខណៈងយ 
្រសួលជង ករេផញើសំបុ្រត មៃ្របសណីយ៍ែដលមនកលពីយូរ មកេហើយ ។ 

េនែប៉កខងេជើងៃន្របេទសកមពុជ www.CambodiaSchools.com េ្របើ្របស់
្របព័នធេនះេន ចំនួន២២៥កនុងតំបន់ជនបទ ។ េ យេហតុថេនទីេនះ
ជតំបន់ខពង់ ប AP របស់ទូរស័ពទចល័ត្រតូវបនដឹកជញជូ ន មមូ៉តូជជង
រថយន្ត្រកុង (“អនកដឹកជញជូ ន្របព័នធអិុនេធើែណតកនុងភូមិេ យមូ៉តូ”) េហើយមន
ករណីមួយែដល ្រតូវបនដឹកជញជ នេ យរេទះេគ ។  
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(សូមេមើលករណីសិក ទី២38) ។ ក៏េនមន
បញ្ហ ខ្វះករអប់រ ំ សមតថភពែផនកភ  និង
ជំនញកំុពយូទ័រ ែដលប៉ះពល់ដល់ លទធភព
របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជកនុងករេ្របើ ្របស់ 
អិុនេធើែណតេឡើយ ។ ្របជពលរដ្ឋែដលបន
បណ្តុ ះប ្ត ល ដល់ក្រមិតវជិជ ជីវៈ កនុងករ
េ្របើ្របស់ បេចចកវទិយទំនក់ទំនងព័ត៌មន 
(“ប.ទ.ព”) េនមនក្រមិតទបេន្របេទស
កមពុជ េហើយពុមពអក រែខមរយូនីកូដ េទើបែត
្រតូវបនបេងកើតនេពលថមីៗេនះ (សូមេមើល
ករណីសិក ទី៣) ។39 
 េ យ្របជពលរដ្ឋ ែដលមនលទធ- 
ភពេ្របើ្របស់កំុពយូទ័រ មនភគរយតិចតួច 
្របេទសកមពុជមនអ្រ អនកតភជ ប់ ប ្ត ញ 
អិុនេធើែណតទបបំផុត េន សីុ េគនយ៍ ។40 
េយង ម្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមន 
គមន៍ (“ក.ប.ទ”) អនកតប ្ត ញអិុនេធើែណត
មនចំនួនសរបុ ៦៧៩.២៨១ ែដលេសមើនឹង
្របមណ ៤,៦២ % ៃនចំនួន្របជជនសរបុ41 
ែដលេនះជតួេលខទបមួយេបើេ្រប បេធៀប
នឹង្របេទសដៃទេទៀតេនកនុងតំបន់ ។42 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ គួរកត់សមគ ល់ថ 

                                                            

38 សងគមកំុពយូទ័រ យអីុអីុអីុ “ កេណត ៖ ករពិចរ េឡើងវញិេលើករតភជ ប់ប ្ត ញកនុង្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍” 
<www.mobileactive.org/files/file_uploads/DakNet_IEEE_Computer.pdf> (ែខមក  ឆន ំ២០០៤) ចូលេមើលេនៃថងទី
២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
39 លីកដូ “ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេន
កមពុជ”  (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ៩ 
40 អងគភពទូរគមនគមន៍អន្តរជតិ “ឯក រសថិតិៃនសងគមព័ត៌មន ៖ សីុ និងប៉សីុហ្វិក”  (២០០៩) ៩ 
<www.itu.int/ITU‐D/ict/material/ISSP09‐AP_final.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
41 វនិិេយគេនកមពុជ “េថេលខម ៖ វនិិេយគេនកមពុជ Q៣” (២០១១) 
<http://www.investincambodia.com/telecoms.htm> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១ ។ ចំ ំ ៖ តួេលខ
េនះ្រតឹម្រតូវេនែខេម  ឆន ំ២០១១  
42 ករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតេន្របេទសេផ ងេទៀត ៖ េវៀត ម (៣០,៥%) ៃថ (១៨,៥%) និង វ (៨,១%) 
<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm> តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១១  

 

 

ករណីសិក ទី៣ ៖ ែខមរយូនីកូដ 

ករទំនក់ទំនង មរយៈ ប.ទ.ព ជភ ែខមរជួប្របទះឧបសគគ
ជេ្រចើនកនុងឆន ំកន្លងមកេនះ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ វទិយ ថ ន 
េបើកទូ យកមពុជ បនបេងកើតពុមពអក រែខមរយូនីកូដ ែដលេធ្វើឲយអក រ
ែខមរ ទំង២៣តួ ចយកមកេ្របើ្របស់បនជមួយនឹងកំុពយូទ័រផទ ល់
ខ្លួន។ ែខមរយូនីកូដ្រតូវបនបង្ហ ញជផ្លូវករេនមជឈមណ្ឌ លអប់រកំមពុជ
ទំង យេនឆន ំ២០០៧ និងឥឡូវេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ង
ទូលំទូ យ េនេលើេគហទំព័រែដលេពញនិយម ដូចជេហ្វសបុ៊ក និង 
ហគូហគលែម៉ល ។  
 
្របសិនេបើព័ត៌មន េនេលើអិុនេធើែណត មនែតមនជភ អង់េគ្លស 
ឬសូមបែីតភ ែខមរក៏្រតូវបែម្លងជអក ររ ៉មំូង េនះនឹងមន និភ័យ
ែដលថ្របជពលរដ្ឋកមពុជជេ្រចើន នឹងមិន ចមនលទធភពេ្របើ
្របស់អិុនេធើែណត ។ ដំេណើ រករែបបេនះ ចបងកឲយមនផលវបិក
រយៈេពលែវងចំេពះភ ែខមរ ្របសិនេបើ្របជពល-រដ្ឋកន់ែតេ្រចើន 
េឃើញខ្លួនឯងេនេលើអិុនេធើែណត ថជអនកេ្របើ្របស់ភ អង់េគ្លស
ែតមួយមុខ ។ ដូចមនែចងកនុងម្រ ២៧ៃន ស.ប.ស.ម និងម្រ
៣៥ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូមនសិទធិចូលរមួកនុងជីវភព
វបបធម៌ ែដលរមួមនសកមមភពវបបធម៌េនេលើអិុនេធើែណត ។ េហតុ
ដូេចនះេហើយ ក.ផ.ស.អ ្រតូវធនករបេងកើត និងករែថរក េវទិក
ភ ែខមរ ស្រមប់ព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត ។    
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តួេលខេនះមិនបន ប់បញចូ លលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតេនកែន្លងផ្តល់េស អិុនេធើែណត (ែដលមន
្របមណ៣២០កែន្លងេនកមពុជ)43 សកលវទិយល័យ និងប ្ណ ល័យ េឡើយ ។   
 

៣.៣ ករេ្របើ្របស្់របព័នធផ ព្វផ យព័តម៌នែបបទំេនើប 
 េនកមពុជ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបកំពុងចប់េផ្តើមេពញនិយម ។ មនេគហទំព័រព័ត៌មន
កមពុជែដលឯក ជយជេ្រចើន ែដលភគេ្រចើនេ្របើវេីដអូ និងវទិយុេដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មនរបស់ពួកេគ44 េហើយ
មនទំនក់ទំនងនឹងេវទិក និងេគហទំព័រ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមដូចជេហ្វសបុ៊ក ធ្វីតេធើ និងយូធូប 
ែដល ចឲយេគហទំព័រទំងេនះែចកចយលកខណៈពិេសសថមីៗរបស់ពួកេគ ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ ថ នីយ
វទិយុកមពុជេ្របើអិុនេធើែណតេដើមបីផ ព្វផ យកមមវធីិរបស់ពួកេគ ៖ បុ៉ស្តិ៍វទិយុដូចជ វទិយុសំេឡង្របជធិបេតយយ 
(វអូីឌី) វអូីេអ និងសំេឡងសងគមសីុវលិ (ែដលដំេណើ រករេ យ ថ ប័ន្រតួតពិនិតយករេបះេឆន ត គឺគណៈ
កមម ធិករេដើមបីករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ (“ខុមែ្រហ្វល”)) និងកមមវធីិចក់ផ យេផ ងេទៀតេនេលើ
អិុនេធើែណត ។ សូមេមើលករណីសិក ទី៤ អំពីថេតើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត ចក្ល យ
េទជ្របភពសំខន់មួយស្រមប់ព័ត៌មនេន្របេទសម៉េឡសីុ ។45 ជងេនះេទេទៀត សូមេមើលករណីសិក
ទី១អំពីវទិយុ ម.ស.ម.ក ។  
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ េលប នែដលទំនក់ទំនងឌីជីថល ចរកី ល ល ឬ “ែចកចយយ៉ង
ឆប់រហ័ស” ចប ្ត លឲយមន ករែចករែំលកព័ត៌មនមិន្រតឹម្រតូវ  េហើយកនុងខណៈេពលែដលេយើងរកី
យនឹងអតថ្របេយជន៍ៃន្របព័នធ រព័ត៌មនែបបទំេនើបេនះ អនកេ្របើ្របស់ និងជពិេសសអនក រព័ត៌មន 

និងមេធយបយែចកចយព័ត៌មន ្រតូវមនករ្របុង្របយ័តន េ យមិន្រតូវ្របថុយនឹងភពគម នគុណភព 
ជមួយនឹងេលប នៃនករែចករែំលកេនះេទ ។46 ក៏មនេយបល់ជេ្រចើនែដលថ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ែបបទំេនើប “ ចផ ព្វផ យពកយចចម មដូចជេភ្លើងេឆះៃ្រព ។ េតើអនក ច្រតួតពិនិតយេមើលករពិត និង
បញជ ក់ [េយបល់ែដលបនផ្តល់ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបែដរឬេទ]?”47 េនះគឺជករ
ពិចរ ដ៏មនតៃម្លមួយ េនេពលទក់ទងនឹងព័ត៌មន្រគប់្របេភទ ែដលបេងកើតេឡើងេ យអនកេ្របើ្របស់ 
ដូចជ ព័ត៌មនែដលបនបង្ហ ញ ម រយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ែដលកង្វះខតករ្រតួតពិនិតយករ 

                                                            

43 សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់
ទំនងេនកមពុជ ឆន ំ២០១០” (ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ៨ 
44 េគហទំព័រព័ត៌មនែដលេពញនិយមបំផុតមួយចំនួនមនដូចជ www.kohsantepheapdaily.com.kh 

,www.cen.com.kh និង  www.dap‐news.com.  ។ 
45 េជ ឈីង “អនគតៃនលិទធិ្របជធិបេតយយេន្របេទសម៉េឡសីុ” កនុងមូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ ស្វីហ្វធុន “អនគត
ៃនលទធិ្របជធិបេតយយ” (្របេទសសិង្ហបូរ ីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) 
46 វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ “េតើព័ត៌មនមនន័យែបប េនកមពុជបចចុបបនន” (ៃថងទី០៥ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១)  
47 វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ “សំេឡងពីកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) 
 <blogs.voanews.com/khmer‐english/musings/2011/07/> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
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ពិត និងករែកស្រមួល ដូចមនកនុង្របព័នធ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ។ 
 េនៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០១១ 
្រពឹត្តករណ៍មួយែដលមនចំណងេជើងថ “េធ្វើ
ឲយវមិនឯក ជយមនពណ៌ស” ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេនេលើេហ្វសបុ៊ក េ យេសនើឲយ្របជ- 
ពលរដ្ឋេស្ល កសេម្ល កបំពក់ពណ៌ស និងជួប 
ជំុ េនវមិនឯក ជយកនុង ជធនីភនំេពញ េន
ៃថងទី០៤ ែខមីន ឆន ំ២០១១ េដើមបីអបអរ

ទរលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតេ យ 
េសរ ី េន្របេទសកមពុជ ។ អនកស្រមប
ស្រមួល្រពឹត្តករណ៍េនះ បនផ ព្វផ យ
្រពឹត្តករណ៍េនះដូចខងេ្រកម ៖ “្របេទស
មួយចំនួនបន ងំលទធភពេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ដ៏សំខន់េនះ [អិុនេធើែណត] ។ កនុង
នមជសមជិកពិត្របកដៃនសហគមន៍
អន្តរជតិនសតវត ន៍ទី២១េនះ ្របេទស
កមពុជមិន្រតូវបន ប់បញចូលកនុង្របេទសទំង
េនះេឡើយ េហើយេយើងទំងអស់គន មន
បំណងអបអរករពិតេនះ ។ េនះគឺជវតថុ
បំណងែដលេយើងបេងកើត្រពឹត្តករណ៍េនះ
េឡើង ។” 48 អនកបេងកើត្រពឹត្តករណ៍េនះបន
្របុង្របយ័តនេ យបនេចៀស ងករពក់ព័នធ
្រពឹត្តករណ៍េនះេទនឹងមជឈឹម្របេទស ែដល
ករ្របឆំងត ៉ជេ្រចើន ែដល្រតូវបនេគដឹង
ជរមួថជ “បដិវត្តន៍និទឃរដូវេន ៉ប់” 
កំពុងែតេកើតមនេឡើង និងបនសងកត់ធងន់ជ
បន្តបនទ ប់ថ ្រពឹត្តករណ៍េនះ “មិនែមនជករ

                                                            

48 កមពុជ “ៃថងេស្ល កសេម្ល កបំពក់ពណ៌សេនវមិនឯក ជយ” (ៃថងទី២១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<cambopedia.com/2011/02/white‐out‐day‐at‐independence‐monument.html> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២  

 
 

ករណីសិក ទី៤ ៖ ្របេទសម៉េឡសីុ 
 

្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី េន្របេទសម៉េឡសីុ
្រតូវបន្រគប់្រគងយ៉ងធងន់ធងរេ យរ ្ឋ ភិបល េ យ

ថ នីយវទិយុ និងទូរទស ន៍ជេ្រចើន រមួទំងកែសត ្រតូវបន
្រគប់្រគងេ យអនកែដលមនទំនក់ទំនងនឹង្រកុមេមដឹកនំ ។ 
 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ បុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ អិុនេធើែណតបន
ផ្ល ស់ប្តូរទិដ្ឋភពព័ត៌មនយ៉ងខ្ល ំង េនកនុង្របេទស ។ េន
ឆន ំ១៩៩៨ រ ្ឋ ភិបលបនអនុម័តចបប់ែដល មឃត់ករ
គបសងកត់អិុនេធើែណត ។ ជលទធផល បចចុបបនន រព័ត៌មន

មអិុនេធើែណតមនេសរភីពេ្រចើនជងមុន ជជងមេធយ-
បយែចកចយព័ត៌មនែបប្របៃពណី ។ េគហទំព័រដូចជ 
Malaysiakini, Malaysia Today ឬ Free Malaysia Today 
ផ្តល់អតថបទព័ត៌មនឯក ជយ ដល់មិត្តអនក ន ប់ ននក់ 
ជេរៀង ល់ៃថង ។ េគហទំព័រទំងេនះ មិនបនេចៀស ងករ
េចញអតថបទ ែដលរេសើបដូចជអំេពើពុករលួយ កររេំ ភ
បំពនសិទធិមនុស  ឬករកប់ៃ្រពខុសចបប់េឡើយ ។ 
Malaysiakini ទទួលព័ត៌មនពី្របជ ពលរដ្ឋចំនួន២០០នក់ 
ែដល្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបី យករណ៍ព័ត៌មនែដល
មនសក្ត នុពល ពីតំបន់ែដលបុគគ-លិករបស់ខ្លួនមនករ
លំបកកនុងករយកព័ត៌មន ។ “ភពលេម្អ ងយ៉ងជក់ែស្តងកនុង
ករ យករណ៍ េ យ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលមន
ឥទធិពល ប ្ត លឲយ្របជពលរដ្ឋវយ័ចំ ស់ផ្ល ស់ប្តូរពីករ

នកែសត េទជករ នព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណតវញិ ។” 
ជលទធផល ព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើ-ែណត បនក្ល យេទជ
្របភពព័ត៌មនសំខន់មួយស្រមប់្របជពលរដ្ឋម៉េឡសីុ

ើ
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្របឆំងត ៉ ឬបតុកមម” េឡើយ េហើយេសនើសំុថ ្របជពលរដ្ឋ “មិនេឆ្ល តឱកសេ្របើ្របស់្រពឹត្តករណ៍េនះ 
ស្រមប់េគលបំណងនេយបយេឡើយ ។”49 
 មនបញ្ហ មួយចំនួនកនុងករេរៀបចំ្រពឹត្តករណ៍េនះ បញ្ហ ចមបងកនុងចំេ មបញ្ហ ទំងេនះគឺេ យ

រថអនកេរៀបចំ្រពឹត្តករណ៍េនះរស់េនសហរដ្ឋ េមរកិ េហើយករណីេនះជភពប ជ័យរបស់អនកេរៀបចំកនុង
ករទំនក់ទំនងជមួយនឹងប ្ត ញ្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលសកមមេលើអិុនេធើែណត េដើមបីជូនព័ត៌មនដល់

ធរណជន ។ េទះបីជករចូលរមួេនមនក្រមិតទប (ផទុយពីតួេលខេនេលើកំុពយូទ័រ) េ យមនចំនួន
្របជពលរដ្ឋតិចតួចចូលរមួក៏េ យ ្រពឹត្តករណ៍េនះ គឺជនិមិត្តរបូ និងបង្ហ ញអំពី រសំខន់ែដលថ ្របជ
ពលរដ្ឋបនយកចិត្តទុក ក់េលើលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតេ យេសរ ីេន្របេទសកមពុជ ។ 
 
 
 
   

                                                            

49 កមពុជ “ៃថងេស្ល កសេម្ល កបំពក់ពណ៌សេនវមិនឯក ជយ” (ៃថងទី២១ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<cambopedia.com/2011/02/white‐out‐day‐at‐independence‐monument.html> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២  
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៤. “្របព័នធផ ព្វផ យព័តម៌នែបបទំេនើប”  
និងករករពរ នងិេលើកកមពសស់ទិធមិនសុ េនកមពុជ 

 

អវត្តមនៃនករ ក់កំហិតព័ត៌មនេលើអិុនេធើែណត េន្រពះ ជ ច្រក ្រតូវបនអនកសរេសរប្លុក
េនកមពុជ ែដលមនេឈម ះលបីលបញ និងជនយិកកមមវធីិរបស់ ម.ស.ម.ក អនក្រសី ចក់ សុភព បន
ពិពណ៌នអំពីអិុនេធើែណតេនចុងឆន ំ២០០៩ ថជ “្របជធិបេតយយឌីជីថលសម័យថមី” របស់កមពុជ ។50 សក្ត
នុពលរបស់អិុនេធើែណត ែដលជេវទិក និងធនធនស្រមប់ផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីសិទធិមនុស  និងអំពីករ
រេំ ភបំពនសិទធិមនុស គឺមនលកខណៈជក់ ក់ ។ អិុនេធើែណត្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ្របជពលរដ្ឋ
ជេ្រចើននក់ េហើយបនផ្តល់េស ែដលមនតៃម្លេថក និង (្របសិនេបើ្រតូវករ ឬទមទរ) កែន្លងែដលមិន
ចំបច់បេញចញេឈម ះេដើមបីផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ ជមួយ្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងៗេនកនុង្រសុក និងេនេ្រក
្របេទស ។ 

ឧបករណ៍ទំនក់ទំនងែដលមនលកខណៈឌីជីថល ផ្តល់ឱកសេ្រចើនេដើមបីព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ 
និងសិទធិមនុស  រមួមន ៖ 

 ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវតម្ល ភព និងគណេនយយភព េ យ្របជពលរដ្ឋ ចទទួលបន
និងែចករែំលកព័ត៌មនបនយ៉ងងយ្រសួល ។51 

 ករេបះពុមពផ យយ៉ងងយ្រសួលនូវព័ត៌មន អំពីកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  និង
វធីិ ្រស្តត ៉្របឆំង ដូចជករតសូ៊មតិ ឬបេចចកេទសេធ្វើសកមមភពេ យផទ ល់ ។52 

 េវទិកស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋបេញចញ ទំនក់ទំនង និងែចករែំលកករ្រពួយបរមភរបស់
ពួកេគ មរយៈប្លុក ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម និងេវទិកេលើអិុនេធើែណត និង 

 លទធភពកនុងករទំនក់ទំនងជមួយមិត្តភក្តិ និងអនកដៃទេ យេសមើភព ។ 
ជំពូកេនះពិភក អំពីឧទហរណ៍ជក់ ក់អំពីរេបៀបែដល ឧបករណ៍ទំនក់ទំនងឌីជីថល ្រតូវបន

េ្របើ្របស់េដើមបីករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ ។ េយើងពិភក អំពីេវទិកែដល
េ្របើ្របស់េនេលើអិុនេធើែណត កនុងទិដ្ឋភពដ៏ទូ យ េហើយេទះបីជទូរស័ពទចល័តជេ្រចើនជ “ ម តហ្វូន” 
ែដល ចេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតបនក៏េ យ ែផនកែដលេរៀប ប់អំពីទូរស័ពទចល័ត (សូមេមើលែផនក៤.១) 

                                                            

50 េអស ចក់ “្របជធិបេតយយឌីជីថលេកើតមនេឡើងេន្របេទសកមពុជ” (sopheapfocus ៃថងទី១១ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១) 
<sopheapfocus.com/index.php/2009/11/digital‐democracy‐emerging‐in‐cambodia/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១២  
51 អ័រ វ ី  “ពិភពេ ក ៖ កិចចសនទនេលើអិុនេធើែណតអំពីបេចចកវទិយេដើមបីតម្ល ភព” (គំនិតផ្តួចេផ្តើមបេចចកវទិយេដើមបី
តម្ល ភព ៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) <http://globalvoicesonline.org/2011/09/21/global‐online‐dialogue‐on‐
technology‐for‐transparency/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
52 ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់?” (ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០) ២០ 



20 

េផ្ត តសំខន់េលើករេផញើ រជអក រ និងករេ ទូរស័ពទ ជជងករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត ។ កនុងករអនុវត្តន៍
កិចចពិភក ភគេ្រចើនេនេលើេវទិកែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េនេលើអិុនេធើែណត ក៏ ចអនុវត្តចំេពះ ម ត
ហ្វូនបនែដរ េ យ្រគន់ែតែផ្អកេលើមូលេហតុែដលថ ម តហ្វូនផ្តល់ឲយអនកេ្របើ្របស់នូវលទធភពេ្របើ្របស់
អិុនេធើែណត ។ បុ៉ែន្ត េទះបីជអនកេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តភគេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ មិនបនេ្របើ្របស់

ម តហ្វូន ែដលករណីេនះកំពុងែតផ្ល ស់ប្តូរក៏េ យ ភពទូលំទូ យៃនទូរស័ពទចល័ត បេងកើតឲយមនលទធភព
កនុងករេបើក្រចកថមីៗ និងកមមវធីិែដលអនុញញ តឲយ្របជពលរដ្ឋេ្របើ្របស់ ប.ទ.ព ។53 

ពក់ព័នធនឹងអិុនេធើែណត មនេវទិក និងបេចចកេទសជេ្រចើនែដល ច និង្រតូវបនេ្របើ្របស់េន
កមពុជេដើមបីករពរ និងេលើកកមពស់សិទធិមនុស  ។ បញ្ហ ទំងេនះនឹង្រតូវេលើកយកមកពិភក ឲយកន់ែត
លម្អិតកនុងែផនកខងេ្រកម រមួមនប្លុក (ែផនក៤.២) ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម (ែផនក៤.៣) រព័ត៌មន
វេីដអូ (ែផនក៤.៤) និងេគហទំព័រ (ែផនក៤.៥) ។ 

 

៤.១ ទូរសព័ទចលត័ 
ទូរស័ពទចល័ត ច និង្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងលកខណៈជបេចចកវទិយថមីមួយ េដើមបីទំនក់ទំនងជ

មួយនឹង្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននក់ និងជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ ។ ឧទហរណ៍ េគហទំព័រ 
www.mobileactive.org គឺជេគហទំព័រ ែដលផ្តល់ព័ត៌មនអំពីវធីិែដលទូរស័ពទចល័ត ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
ស្រមប់ផ្តល់ព័ត៌មនដល់្របជពលរដ្ឋ  និងសកមមនិយម និងមនបំណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករងររបស់
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មរយៈករស្រមបស្រមួលករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយទូរស័ពទចល័ត ្របកបេ យ
្របសិទធភព ។ េគហទំព័រេនះេទើបនឹងដំេណើ រករ “កញច ប់ព័ត៌មន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនចល័ត” ែដលេនះ
គឺជអតថបទប្លុកជបន្តបនទ ប់ស្តីពីវធីិេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តជែផនកមួយៃន រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ែដល
សមជិក ធរណជន “េដើរតួនទីយ៉ងសកមមកនុងដំេណើ រករៃនករ្របមូល យករណ៍ វភិគ និងែចកចយ
ព័ត៌មន” េដើមបី “ផ្តល់ព័ត៌មន
ែដលឯក ជយ ចេជឿទុកចិត្ត
បន ជក់ ក់ ទូលំទូ យ 
និងមនពក់ព័នធ ែដលសងគម 
្របជធិបេតយយចង់បន ។” 54 
 “Equal Access” គឺជ
អងគករមួយ ែដល្រតូវបនគូសបញជ ក់េ យ www.mobileactive.org ថបនេ្របើ្របស់ ឧបករណ៍ ្រស័យ
េលើទូរស័ពទចល័តេពញេលញ ដូចជ រជអក រេផញើេទមនុស ជេ្រចើន និង មរយៈករេ្របើ្របស់បេចចកវទិយ

                                                            

53 មជឈមណ្ឌ លតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក ៃនកមមវធីិអភិវឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ “កិចចពិភក មឧបករណ៍េអឡិច
្រតូនិច ស្តីពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម និងចេន្ល ះលទធិ្របជធិបេតយយេន សីុប៉សីុហ្វិក” (ៃថងទី២១ ែខតុ  
ដល់ៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក) 
54 បូែមន លីស “ព័ត៌មនរបស់េយើង ៖ វធីិែដលទស និកជនែកែ្របអនគតរបស់ព័ត៌មន” (វទិយ ថ នព័ត៌មន េមរកិ
កំង ែខកកក  ឆន ំ២០០៣) 

 

Figure 1: Logo for www.MobileActive.org 
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ៃនករេឆ្លើយតបជសំេឡង (“ឆ.ត.ស”) ែដលមនេនកមពុជ ។ ឆ.ត.ស គឺជ្របព័នធមួយែដលអនុញញ តឲយ្របជ
ពលរដ្ឋេ ទូរស័ពទ េ្របើ ង និងបនទ ប់មក ្ត ប់ព័ត៌មនែដលបនថតចម្លង បន ល់ទុកេយបល់ ឬ
ជពិេសសកត់្រ រទុកស្រមប់ករេឆ្លើយតបេនេពលអនគត ។ Equal Access េ្របើ្របស់េស េនះ េដើមបី
ជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពីសិទធិរបស់ពួកេគ ។ េន្របេទសកមពុជ Equal Access ចប់េផ្តើមដំេណើ រករ
ជមួយនឹង គេ្រមងមួយ ែដលេផ្ត តេលើ្រស្តី និងកុមរេនតំបន់ជនបទែដលជួបបញ្ហ ករជួញដូរ និងករេកង
្របវញ័ច ផ្លូវេភទ ៖ “ចប់ ំងពីគេ្រមងដំបូងេនះមក Equal Access បនែចកចយព័ត៌មនសំខន់ៗ ដល់្របជ
ពលរដ្ឋកមពុជែដល្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មន េហើយមនភពសទុះ ទ រចង់េផទរព័ត៌មនឲយេទជសកមមភព និងេធ្វើ
ឲយសហគមន៍របស់ពួកេគកន់ែត្របេសើរេឡើង ។” 55 Equal Access ជដំបូងបនេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មន មវទិយុ និងទូរទស ន៍ ស្រមប់ករទំនក់ទំនងរបស់ពួកេគ បុ៉ែន្តេ យមនករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទ
ចល័តជមនកររកី ល លេនកមពុជ អងគករេនះសងឃឹមថ ឆ.ត.ស នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់កន់ែត
ទូលំទូ យនៃថងអនគត ។ 
 ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តមួយែបប ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ យកនុងបរបិទសិទធិ
មនុស េន្របេទសកមពុជ និងេនជំុវញិពិភពេ ក គឺស្រមប់ថតវេីដអូ ។ េន្របេទសកមពុជ ្រពះសងឃ លួន 
សុ ៉ត ែដល្រតូវបនេគ គ ល់ថ “្រពះសងឃព័ត៌មនវទិយ” បនក្ល យេទជអនកតសូ៊មតិរបស់សហគមន៍ដ៏
លបីលបញ េ យករថតវេីដអូអំពីកររេំ ភសិទធិមនុស  ។ កនុងែផនកមួយៃនករតសូ៊មតិរបស់្រពះេតជគុណ  
្រពះេតជគុណបនេធ្វើដំេណើ រេទកន់សហគមន៍េផ ងៗេនជំុវញិ្របេទសកមពុជ េ យថតវេីដអូ មរយៈករ
េ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តរបស់្រពះេតជគុណ និងចក់វេីដអូទំងេនះបង្ហ ញដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន ។ ្រពះ
េតជគុណទទួលបនពនរង្វ ន់ ែហលែមន ែម៉ត របស់អងគករឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស  (“អ.ឃ.ស”) េន
ឆន ំ២០១១ មរយៈករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រពះេតជគុណចំេពះករបេញចញមតិេ យេសរ ី និងភពក្ល នកនុង
ករត ំងនឹងភពអយុត្តិធម៌56 េហើយបចចុបបនន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជអនកទទួលពនរង្វ ន់ម៉ធីន អិុនណល 
ឆន ំ២០១២ ស្រមប់អនកករពរសិទធិមនុស  េ យករតសូ៊មតិរបស់្រពះេតជគុណ ។ (ព័ត៌មនបែនថមអំពី រ
ព័ត៌មនវេីដអូ ចរកបនកនុងែផនក៤.៤) 
 េយើង ក់ដូចជេឃើញថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន មិនបនេ្របើ្របស់បេចចកវទិយទូរស័ពទ
ចល័ត េដើមបីទំនក់ទំនងនឹង
្រកុមេគលេ របស់ពួកេគ
េឡើយ េ្រកពីទំនក់ទំនងជ
មួយមច ស់ជំនួយ និងបុគកលិក
របស់ពួកេគ ។ អងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលមួយែដលបនេ្របើ្របស់បេចចកវទិយទូរស័ពទចល័ត និង រជអក រគឺអងគករខុមែ្រហ្វល ។ េន
ឆន ំ២០០៧ ខុមែ្រហ្វលបនេផញើ រជអក រេទកន់្របជពលរដ្ឋេនទូទំង្របេទស េដើមបីរលឹំកពួកេគ ឲយេទ

                                                            

55 “Equal Access” (េគហទំព័រ) <www.equalaccess.org/country‐programs/cambodia/> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១២  
56 េអស មស “្រពះសងឃ អនកេបះពុមពផ យឈនះពនរង្វ ន់” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១) 

Figure 2: COMFREL website logo 
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េបះេឆន តេនៃថងេបះេឆន តឃំុសងក ត់ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ រ.ដ.ក និងគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករ
េបះេឆន ត (“គ.ជ.ប”) បនបង្អ ក់េស រជអក រ េនកមពុជេនៃថងេបះេឆន ត57 េ យអះ ងថករេផញើ រ
ជអក រ ចរេំ ភបំពនបទបញជ ែដល មឃត់ករេឃសនេនៃថងេបះេឆន ត ។ ជលទធផលៃនករ

មឃត់ ្របព័នធ រជអក ររបស់ខុមែ្រហ្វល ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករ យករណ៍អំពីករេលមើស
នឹងនីតិវធីិេបះេឆន ត ្រតូវបនរខំនយ៉ងធងន់ធងរ ។ េនឆន ំ២០០៨ ខុមែ្រហ្វលបញចុ ះបញចូ ល រ.ដ.ក ឲយអនុញញ ត
ឲយមនយុទធនករេផញើ រជអក របនយ៉ងេជគជ័យ ែដលយុទធនករេនះដំេណើ រករេ យគម នឧបសគគកនុង
កំឡុងេពលេបះេឆន តជតិ ។58  
 បេចចកវទិយ រជអក រមនតៃម្លេថក េហើយ ចេ្របើ្របស់បនយ៉ងងយ្រសួល ។ ជងេនះ
េទេទៀត ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តស្រមប់ៃរអងគ ស និង្របមូលមូលនិធិ ែដលអនកឧបតថមភេផញើ រេដើមបីផ្តល់
មូលនិធិ បនបង្ហ ញពីករទទួលបនេជគជ័យកនុង្របេទសជេ្រចើនរមួទំងសហរដ្ឋ េមរកិ និងច្រកភព
អង់េគ្លស ។ េទះបីជមនករេ្របើ្របស់ទូស័ពទយ៉ងទូលំទូ យេន្របេទសកមពុជក៏េ យ េនះគឺជ្របេភទ
ៃនករទំនក់ទំនងមួយែដលមិនទន់្រតូវបនេ្របើ្របស់េពញេលញ េ យសហគមន៍សិទធិមនុស េនេឡើយ ។ 
 

៤.២ ប្លុក  
 ប្លុកគឺជេគហទំព័រែដលរមួមនបទពិេ ធន៍ ករអេងកត និងេយបល់ផទ ល់ខ្លួនរបស់អនកនិពនធ ឬ្រកុម
អនកនិពនធជេដើម េហើយែតងែតមនរបូភព និងតំណស្រមប់ទំនក់ទំនងេទែវប យេផ ងេទៀត ។59 តំណ
ែដលបន ក់េនេលើប្លុក ជទូេទនំអនកេ្របើ្របស់ឲយេទកន់ព័ត៌មន ឬេគហទំព័រ ឬប្លុកដៃទេទៀតែដលអនក
និពនធចូលចិត្ត ។ ប្លុកក៏អនុញញ តឲយអនក នផ្តល់េយបល់ចំេពះព័ត៌មននីមួយៗកនុងប្លុក េហើយសំនួររបស់
ពួកេគ្រតូវបនបង្ហ ញជ ធរណៈ េ យអនក នេផ ងេទៀត ឬអនកនិពនធមនឱកសផ្តល់េយបល់េនេលើ
េយបល់ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងប្លុក ។ ករេ្របើ្របស់ប្លុក ែដល ចបេងកើតបនយ៉ងងយ្រសួល េលើេវទិក
អិុនេធើែណតេ យឥតគិតៃថ្លដូចជ www.blogger.com  និង  www.wordpress.com ផ្តល់ឱកសឲយ្របជ
ពលរដ្ឋចប់េផ្តើមបេងកើតទំព័ររបស់ពួកេគេនេលើអិុនេធើែណត និងទំនក់ទំនងជមួយអនកដៃទ ។ 
 ប្លុក ចេផ្ត តសំខន់េលើ្របធនបទ មិនថមនលកខណៈផទ ល់ខ្លួន ឬទូេទ ែដលអនកនិពនធចប់

រមមណ៍ ។ ប្លុក ច្រតូវបនសមគ ល់េយង មមេធយបយែដលពួក េ្របើ្របស់ដូចជអតថបទ របូថត វទិយុ ឬ
ភពយន្ត ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ប្លុកជេ្រចើនរមួបញចូ លមេធយបយទំងអស់េនះ េហើយេផ្ត តសំខន់

                                                            

57 ខុមែ្រហ្វល “ករ យតៃម្លចុងេ្រកយ និងរបយករណ៍ស្តីពីករេបះេឆន តឃំុសងក ត់េនឆន ំ២០០៧” (ៃថងទី២៣ ែខសី  
ឆន ំ២០០៧) ១២ 
<www.comfrel.org/images/others/1188360503COMFREL%20CCE%20Report%20Final%20without%20Pictures.

pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២  
58 ខុមែ្រហ្វល “របយករណ៍សកមមភព្របចំឆន ំ២០០៨” (ៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩) ៤ 
<www.comfrel.org/eng/components/com_mypublications/files/2149451234495748the_2008_narrative_activi

ty_report__final_.pdf?f188ba910850b56338a224e1112cea7d=50ffb11176c1dd0c9cbac226dced5d5a> 

ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
59 <http://dictionary.reference.com/browse/blog?s=t> ចូលេមើលៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
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េលើ្របធនបទជក់ ក់ មួយ ជំនួសឲយករេផ្ត តសំខន់េលើមេធយបយែចកចយព័ត៌មន ។ ប្លុកទំងេនះ
ែតងែត្រតូវបនពិពណ៌នថជកំណត់េហតុ្របចំៃថងេលើអិុនេធើែណតជ ធរណៈ បុ៉ែន្តប្លុក ចមនន័យ
េ្រចើនជង្រគន់ែតជេវទិកស្រមប់បុគគលទក់ទង និងពិភក អំពីចំ ប់ រមមណ៍ផទ ល់ខ្លួន ឬករ្រពួយ
បរមភរបស់ពួកេគ ។ ប្លុក ចេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ នេយបយ និងសងគម ជេវទិកស្រមប់ករ
តសូ៊មតិអំពីបុព្វេហតុជក់ ក់ មួយ ឬរមួចំែណកផ្តល់ករ្រតិះរះិពិចរ  ករ្រពួយបរមភ ឬេយបល់
ដល់ករែវកែញកជ ធរណៈ ។ 
 កនុងកំឡុងបុ៉នម នឆន ំេនះ ទិដ្ឋភពៃនប្លុកេផ ងៗគន បនបេងកើតេឡើងេន្របេទសកមពុជ ។ អនកបេងកើត
ប្លុកេន្របេទសកមពុជេ ខ្លួនពួកេគថ “Cloggers” (ឬ “clogher” ស្រមប់្រស្តី) ។ ទិដ្ឋភពប្លុកែដលេទើប
បេងកើតេឡើងថមីៗេនះេន្របេទសកមពុជចប់េផ្តើមេនឆន ំ២០០៤ ែដល ថរមយ បុ៊ន គឺជអនកដំបូងែដលបនចប់
េផ្តើមសរេសរប្លុកែដល្រតូវបនេ ថ “Tharum’s  train of  thought” ។ បនទ ប់មក មនប្លុក ប់រយេទៀត្រតូវ
បនបេងកើតេឡើង ។ កែសត ឌឹ េខមបូ  េដលី បនប៉ន់ ម នថេនឆន ំ២០០៧ ប្លុកចំនួន២៥០ កំពុង្រតូវបន
បេងកើតេន្របេទសកមពុជ60 េហើយករណីេនះមនលកខណៈេសមើភពគន េដើមបីសនមត់ថ តួេលខេនះបន
េកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងេនចេន្ល ះឆន ំេនះ ។  
 អនកបេងកើតប្លុកជេ្រចើនគឺជពលរដ្ឋកមពុជែដលមនវយ័េកមង មនករអ់ប់រខំពស់ និងរស់េនទី្រកុង ែដល
មន យុចេន្ល ះពី២០ ដល់២៩ឆន ំ ។61 គួរឲយចប់ រមមណ៍ផងែដរ ប្លុកជេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ្រតូវបន
សរេសរជភ អង់េគ្លស ។62 េនះ្របែហលជប ្ត លមកពីមូលេហតុែដលថ ែខមរយូនីកូដេទើបនឹងមនេន
្រគប់ទីកែន្លងេនចុងទសវត ន៍២០០០ េហតុដូេចនះេហើយអនកបេងកើតប្លុកដំបូងមិនមនជេ្រមើសេ្រចើន េ្រកពី
សរេសរជភ អង់េគ្លស (សូមេមើលករណីសិក ទី៣) ។ េនេពលែដលែខមរយូនីកូដមនេន្រគប់ទីកែន្លង 
មនែតអនកបេងកើតប្លុកសញជ តិែខមរមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនផ្ល ស់េទេ្របើ្របស់ភ កំេណើ តរបស់ខ្លួន ែត
ភគេ្រចើនចូលចិត្តេ្របើប្លុកជភ អង់េគ្លស ពីេ្រពះថពួកេគចង់ទំនក់ទំនងជមួយនឹងអនកេនេ្រក្របេទស 
េហើយមិនចង់ ក់ក្រមិតេលើទំនក់ទំនងរបស់ខ្លួន្រតឹមទស និកជនែដលនិយយភ ែខមរ ។63    

                                                            

60 អិល ជ “ករផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តីកមពុជេ យ ម រតីផ្លូវចិត្ត មរយៈប្លុក” កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់
ទំនងេនកមពុជឆន ំ២០១០” (សកលវទិយល័យភូមិភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ២៣ 
61 អិល ជ “ករផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តីកមពុជេ យ ម រតីផ្លូវចិត្ត មរយៈប្លុក” កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់
ទំនងេនកមពុជឆន ំ២០១០” (សកលវទិយល័យភូមិភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ១៨ 
62 ឃ្វីន េឃើ ៉ន “ ថ បនិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន សីុ ភគ២” (មូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ ស្វីហ្វធុន ្របេទសសិង្ហ
បូរ ីែខកញញ  ឆន ំ២០១០) ៨៩  
63 ជី េខន “បញញ វន័្តថមីរបស់កមពុជ” (សំេឡងកមពុជ ឆន ំ២០០៨) 
<https://sites.google.com/site/bloggingcambodia/home/news‐articles/cambodia‐s‐new‐intellectuals> 
ចូលេមើលៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
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ប្លុកកមពុជភគីេ្រចើន និយយពីបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួន ជជងករឆ្លុះបញច ំងអំពី ថ ប័ននេយបយ 
និងសងគម ។ ប្លុកផទ ល់ខ្លួនមន រសំខន់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ កនុងករអនុវត្តន៍េសរភីពបេញចញមតិ ។ 
ឧទហរណ៍ ករសិក មួយបនបង្ហ ញថ ប្លុកផទ ល់ខ្លួនបនរមួចំែណកកនុងករផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តី េន
កមពុជ េ យេហតុថ ប្លុកព្រងឹង ម រតីជភន ក់ងររបស់ពួកេគ េ យេធ្វើឲយពួកេគមនទំនួលខុស្រតូវចំេពះ
ខ្លួនេគផទ ល់ និងមនជំេនឿចិត្តកនុងករបេញចញមតិ និងបេងកើនករចូលរមួរបស់ពួកេគកនុងប ្ត ញ និង
សហគមន៍ ។64 

ទិដ្ឋភពប្លុករបស់កមពុជ មនទំនក់ទំនងគន យ៉ងល្អ ។ េនែខសី  ឆន ំ២០០៧ “កិចច្របជំុប្លុក” 
ជេលើកទីមួយេនកនុង្របេទស្រតូវបនេរៀបចំេឡើង ។ េនកនុងឆន ំែតមួយ អនកបេងកើតប្លុកកមពុជែដលមន
មហិចឆិ  បនេរៀបចំសិកខ េនសកលវទិយល័យចំនួន១០ េ យមនអនកចូលរួមេ្រចើនជង ២០០០ 
នក់ េដើមបីជូនដំណឹងដល់និស ិតអំពីអ្វីេទេ ថ
ប្លុក និងវធីិកនុងករបេងកើតប្លុក ។65 េន
កនុងសុនទរកថ TEDx េនទី្រកុងភនំេពញ66 េនៃថងទី
១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ែកវ គូនី  ែដលបន
បេងកើតប្លុកដ៏លបីមួយេឈម ះ Blue  Lady Blog បន
េលើកទឹកចិត្តឲយអនក ្ដ ប់បេងកើតប្លុក េដើមបីឲយពួកេគ

ចទំនក់ទំនងេនេលើអិុនេធើែណត ។ 
ទិដ្ឋភពប្លុករបស់កមពុជក៏មនទំនក់

ទំនងជមួយនឹងប ្ត ញអន្តរជតិផងែដរ ដូចជ 

Global  Voices  Online  Platform និង Asian 

Correspondent។ េគហទំព័រទំងពីរេនះបេងកើត
ចេន្ល ះស្រមប់ឲយអនកបេងកើតប្លុក ប់រយេនជំុវញិ
ពិភពេ កេធ្វើករជមួយគន  េ យែចក
រែំលកព័ត៌មនពីប្លុក និងព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ។ 
ឧទហរណ៍ សំេឡងពិភពេ កគឺជ “សហគមន៍ែដលមនអនកបេងកើតប្លុក និងអនកបកែ្របេ្រចើនជង ៥០០ 
នក់េនជំុវញិពិភពេ ក ែដលេធ្វើករជមួយគន េដើមបីនំយកប្លុក និងព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋេន្រគប់ទីកែន្លង
មកជូនអនក េ យសងកត់ធងន់េលើសំេឡងែដលមិន ចឮកនុង ថ នភពធមម  កនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

                                                            

64 អិល ជ “ករផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តីកមពុជេ យ ម រតីផ្លូវចិត្ត មរយៈប្លុក” កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់
ទំនងេនកមពុជឆន ំ២០១០” (សកលវទិយល័យភូមិភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ១៨ 
65 “អនកពក់ព័នធនឹងប្លុកទំងអស់” ទស នវដ្តី LIFT (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខមក  ឆន ំ២០១០) 

66 TED គឺជអងគករែដលមិនរក្របក់ចំេណញ ែដលេរៀបចំ្រពឹត្តករណ៍ជេ្រចើនស្រមប់ “បេចចកវទិយ ករកំ ន្ត និងករ

រចន” ្រពឹត្តករណ៍របស់ TED ្រតូវបនេ្រគង និងស្រមបស្រមួលេ យឯក ជយ សូមេមើល 
<www.ted.com/pages/about> ។ 

 

Figure 3: Tag Cloud of Keo Kounila’s blog 
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អន្តរជតិសំខន់ៗ ។”67 អនកយកករណ៍ សីុគឺជេវទិកែដល្រសេដៀងគន  ែដលជួលអនកបេងកើតប្លុក និង
អនក រព័ត៌មនេនជំុវញិពិភពេ ក ។68  

ប្លុកបី្របេភទែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ករតសូ៊មតិនេយបយ ច្រតូវបនកំណត់ និង្រតូវ 
បនេ្របើ្របស់េនកមពុជ ៖69 

 ប្លុកអំពីវបិត្តិ “ទក់ទងនឹងេរឿងអយុត្តិធម៌ ែដល ចេ ះ្រ យបនយ៉ងឆប់រហ័ស” 
 ប្លុកព័ត៌មន ែដលរមួបញចូ លព័ត៌មន និងបញ្ហ េផ ងៗេទៀតេនេលើេគហទំព័រែតមួយ និង 
 ប្លុកអនក រព័ត៌មន ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងភគេ្រចើនេ យ្របជពលរដ្ឋកមពុជវយ័េកមង 

ែដលបនសរេសរ និងឆ្លុះបញច ំងអំពីបរ ិ ថ នសងគមរបស់ពួកេគ និង្របេទសកមពុជ ។ 
ខងេ្រកមេនះ ជព័ត៌មនបែនថមអំពីប្លុក្របេភទទំងេនះ ។ 
 

៤.២.១ ប្លុកអំពីវិបត្តិ និងញញត្តិ មេគហទំព័រ 
ប្លុកអំពីវបិត្តិ និងញញត្តិ មេគហទំព័រេផ្ត តសំខន់េលើបុព្វេហតុជក់ ក់ ។ មនឧទហរណ៍ពីរែដល

បង្ហ ញពីវធីិែដលប្លុក និងញញត្តិ្រតូវបនេ្របើ្របស់េនកមពុជ និងសក្ត នុពលរបស់ប្លុក និងញញត្តិទំងេនះ ជ
េវទិកស្រមប់យុទធនករតសូ៊មតិ ។ ប្លុកអំពីវបិត្តិែដលលបីជងេគេន្របេទសកមពុជគឺ ប្លុក “ជួយសេ្រងគ ះ
បឹងកក់” ែដលេមើលករខុស្រតូវេ យបុគគលឯកជនមន ក់ និង្រពឹត្តករណ៍ែដលគួរឲយ្រពួយបរមភេនបឹងកក់ ។ 

បុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ សហគមន៍បឹងកក់បនទទួលរងឥទធិពលពីករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ។ 
េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៧ ជធនីភនំេពញបនផ្តល់សមបទនដីេនតំបន់បឹងកក់ចំនួន១៣៣ហិច  ដល់
្រកុមហុ៊នសូ៊កគូអិុន ។ គេ្រមង ងសង់កនុងតំបន់គឺ្រតូវចក់ខ ច់លុបបឹង និងផ្ល ស់ទីលំេន្របជពលរដ្ឋ
ទំងអស់ែដលរស់េនជំុវញិបឹង ។70 អងគករសិទធិមនុស ប៉ន់ ម នថ ្របជពលរដ្ឋ៤.០០០ ្រគួ រ្រតូវបន
ប៉ះពល់េ យ រគេ្រមងេនះ ។71 ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនបនត្អូញែត្អរអំពី ថ នភពខុសចបប់ ៃនករផ្តល់
សមបទនដីដល់្រកុមហុ៊នសូ៊កគូ ្រពមជមួយនឹងសំណងមិន្រគប់្រគន់ ស្រមប់អនកែដលសម័្រគចិត្ត ំងទី

                                                            

67 សំេឡងពិភពេ កេនេលើអិុនេធើែណត (េគហទំព័រ) <globalvoicesonline.org/about/> ។ 
68 អនកយកករណ៍េន សីុ (េគហទំព័រ) <www.asiancorrespondent.com> ។ 
69 សំេឡងពិភពេ កេនេលើអិុនេធើែណត “ព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ៖ េសចក្តីេផ្តើម” (ែខមក  ឆន ំ២០០៨) 
<globalvoicesonline.org> 
70 សមគមន៍ធងេ ន ត “ផទះែដលមិន ចរស់េនតេទេទៀតបន - េរឿងរបស់អនកបឹងកក់” (ែខធនូ ឆន ំ២០១០) 
<www.babcambodia.org/stopevictions/eviction/docs/A_Home_No_More_Stories_from_BKL.pdf> ចូលេមើលេន
ៃថងទី២៩ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
71 មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ “ក្រមងឯក រស្តីពីករណីសិក  ៖ សកមមនិយមេនកមពុជ ឆន ំ២០១១” (ែខធនូ 
ឆន ំ២០១១) 
<http://www.cchrcambodia.org/admin/media/factsheet/factsheet/english/Case_Study_Factsheet_Activism_in

_Cambodia_2011_ENG.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
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លំេនថមី ។72 ប្លុកេនះបនជូនដំណឹងដល់អនក ន អំពីករអភិវឌ ន៍បឹង េហើយេលើកទឹកចិត្តអនកចូល នឲយចុះ
ហតថេលខេលើញញត្តិ េដើមបីបញឈប់ករចក់ដីបំេពញបឹង ធនឲយមនសំណងសម្រសប និងយុត្តិធម៌ និង
បញឈប់ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ។ 

ចំែណកញញត្តិេលើេគហទំព័រ ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងបំផុតពក់ព័នធនឹង េ ក្រសី មូ សុខហួរ ែដលជ
សមជិកសភរបស់គណបក ្របឆំង សម រង ុ ី (“គ.ស.រ”) និងជសកមមជនសិទធិ្រស្តីេនកមពុជ ែដល្រតូវបន
ផ្តនទ េទសពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍េនឆន ំ២០០៩ កនុងេរឿងក្តីមួយែដលប្តឹងេ យនយករដ្ឋម្រន្តីហុ៊ន ែសន ។ ញញត្តិ 
អំពី ករបញឈប់ករគបសងកត់េលើករបេញចញមតិេនកមពុជ ្រតូវបន ក់េនេលើេវទិក Petition Online និង
ទទួលបនហតថេលខចំនួន ២.៨៦៨ ពី្របជពលរដ្ឋែដលេថក លេទសករផ្តនទ េទសេ ក្រសី មូ សុខហួរ 
និងជំរញុឲយ្របធនធិបតីសហរដ្ឋ េមរកិេ ក ប ៉ក់ អូបម៉ ជំរញុឲយមនេសរភីពបេញចញមតិែថមេទៀត
េនកមពុជ ។73 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

72  ព នេទកន់សន្តិភពកមពុជ “អនកភូមិបឹងកក់ទទួលបនជ័យជំនះសិទធិមនុស ” (២០១១) 
<http://www.babcambodia.org/newsarchives/BKL%20Land%20Titles.html> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ 
73 ស្រមប់ករវភិគកន់ែតទូលំទូ យអំពីេរឿងក្តីរបស់េ ក្រសី មូ សុខហួរ សូមេមើលមជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ 
“វភិគែផនកចបប់ ៖ េរឿងក្តីរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងេ ក្រសី មូ សុខហួរ” (ែខមិថុន ឆន ំ២០១០) 
<www.cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english/2010‐06‐01‐%20Legal%20Analysis 

%20of%20the%20Case%20of%20Kingdom%20of%20CambodiavMU%20SOCHUA_%20EN.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី
២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
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ករណីទំងពីរេនះបង្ហ ញថ ប្លុកអំពីវបិត្តិ 
និងញញត្តិេលើេគហទំព័រ ចទក់ទញចំ ប់

រមមណ៍ពីសហគមន៍អិុនេធើែណត ។ េវទិកញញត្តិ
្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ យស្រមប់ជ
វធីិមួយកនុងករ្របឆំងនឹងកររេំ ភបំពនសិទធិ
មនុស ។ ឧទហរណ៍ មនញញត្តិជេ្រចើនែដល
បន ក់េនេលើ េវទិក ipetitions  រមួមនញញត្តិ
មួយ ែដលទក់ទងនឹង ក្តីែខមរ្រកហម េនអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ (“អ.វ.ត.ក”)  
(ពលរដ្ឋកមពុជែដលេនរស់ទមទរយុត្តិធម៌) និងញញត្តិមួយេទៀតែដលពក់ព័នធនឹងករេធ្វើបប្រគូបេ្រង នែដល
បន យករណ៍អំពីអំេពើពុករលួយ (ករេធ្វើបប្រគូបេ្រង នបីនក់ែដលបន យករណ៍អំពីអំេពើពុករលួយេន
វទិយល័យ្រគូកុល) ។ ជងេនះេទេទៀត ្រកុមសកមមភពបនទ ន់របស់ៃ្រពឡង់ បនចប់េផ្តើមេធ្វើញញត្តិ មរយៈ 
change.org ែដលជ “េវទិកតសូ៊មតិេនេលើអិុនេធើែណត ែដលបនផ្តល់សិទធិអំ ចដល់បុគគល្រគប់របូ េន
្រគប់ទីកែន្លង េដើមបីចប់េផ្តើម ចូលរមួ និងយកឈនះយុទធនករស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរសងគម” ។ បនទ ប់ពីករ
សម្ល ប់េ ក ឈុត វទុធី ែដលជសកមមជនបរ ិ ថ នដ៏េឆនើមេន្របេទសកមពុជ នេពលថមីៗេនះ ញញត្តិែដលមន
ចំណងេជើងថ េយើងទំងអស់គន គឺជេ ក ឈុត វទុធី បនចប់េផ្តើមេនេលើេគហទំព័រ Avaaz.org  េដើមបី
បញចុ ះបញចូ លឲយមនករករពរៃ្រពេឈើកមពុជ ែដលេ ក ឈុត វទុធី បនលះបង់ជីវតិេដើមបីបុព្វេហតុេនះ ។  

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ប្លុក និងញញត្តិទំងេនះ ក់ដូចជ្រតូវបនចប់េផ្តើម េ យសកមមជន ឬ
េ យសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ជជងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ។ ភគេ្រចើនៃនយុទធនករ 
របស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ក់ដូចជបនេ្របើ្របស់េគហទំព័រ មញញ េដើមបីគំ្រទបុព្វេហតុរបស់
ពួកេគ ជជងេ្របើ្របស់ទ្រមង់ៃនប្លុក ឬេវទិកទំនក់ទំនងេផ ងេទៀត ។ េទះបីជមនទិដ្ឋភពប្លុកេ្រចើន
្របេភទេន្របេទសកមពុជក៏េ យ ករណីេនះ ក់ដូចជឱកសមួយែដលមិន្រតូវបនចប់យក ។ 

 

៤.២.២ ប្លុកព័ត៌មន 
ប្លុកព័ត៌មន្របមូលអតថបទព័ត៌មន  ព័ត៌មនកនុងវទិយុ វេីដអូឃ្លីប េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់អងគករមិន

ែមនរ ្ឋ ភិបល និងភន ក់ងររ ្ឋ ភិបល េហើយផ ព្វផ យព័ត៌មន មរយៈេគហទំព័រែតមួយ ។ េគហទំព័រ
ទំងេនះ គឺជ្របភពសំខន់ស្រមប់ឲយ្របជពលរដ្ឋែស្វងរកព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍ បុ៉ែន្តប្លុកទំងេនះក្រម
នឹងបេងកើតអតថបទព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួន ស់ ។ ប្លុកទំងេនះផ្តល់ករសទង់មតិដ៏សំខន់មួយអំពីករអភិវឌ ន៍
េន្របេទសកមពុជ េ យេធ្វើឲយអនក នមនលទធភពផ្តល់េយបល់ និងពិភក អំពីេយបល់ែដលបន
បេញចញ ។ 

មនប្លុកព័ត៌មនជេ្រចើន ែដល្របមូលព័ត៌មនេន្របេទសកមពុជ េហើយបកែ្របអតថបទពី រព័ត៌-
មនភ ែខមរ ជភ អង់េគ្លស ។ បុ៉ែន្ត ព័ត៌មនភគេ្រចើនមនលកខណៈរះិគន់រ ្ឋ ភិបល េហើយថមីៗេនះ 
ប្លុកព័ត៌មនទំងេនះបនក្ល យេទជមុខសញញ ៃនករគបសងកត់របស់រ ្ឋ ភិបល (សូមេមើលជំពូក៥) ។ ប្លុក 
ព័ត៌មនែដលលបីជងេគេនកមពុជគឺ KI-Media ែដលដំបូងចប់េផ្តើមពី ងអីុែម៉ល និងបនទ ប់មកវវិឌ ន៍េទ

Figure 5: The KI‐Media website logo 
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ជប្លុកេនឆន ំ២០០៥ ។74 អនកនិពនធ “េផ្ត តសំខន់េលើករផ ព្វផ យព័ត៌មនរេសើបស្តីពី្របេទសកមពុជ” និង
មនលកខណៈរះិគន់ រ.ដ.ក និង គ.ប.ក ែដលកន់អំ ចយ៉ងធងន់ធងរ ។ ក្រមិតៃនព័ត៌មន និងករ ក់
បង្ហ ញព័ត៌មនទំងេនះ មនលកខណៈលេម្អ ងកនុងកលៈេទសៈមួយចំនួន ជពិេសសកនុងករគំ្រទគណបក
្របឆំង សម រង ុ ី (“គ.ស.រ”) េហើយេគហទំព័រេនះ្រតូវបនរះិគន់េ យអនក រព័ត៌មនកមពុជដៃទេទៀត ។ េគ
ហទំព័រេនះក៏្រតូវបនេចទ្របកន់ថបនផ្តល់េវទិកស្រមប់ករផ្តល់េយបល់ “មិនសុភព ប រ សមបួរេទ
េ យករ យ្រប រេលើបុគគលយ៉ងេពញទំហឹង េ្របើ្របស់ពកយសំដីមិនសមគួរ រមួជមួយនឹងកររះិគន់
ជតិ សន៍ និងជនជតិ ។”75 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ អនក ន ក់ដូចជមិនចប់ រមមណ៍ចំេពះ
ចំណុចេនះេទ េ្រពះថ KI-Media គឺជេគហទំព័រែដលមនចំនួនអនក នេ្រចើនជងេគេនកនុង្របេទស ។76 

ជងេនះេទេទៀត េទះបីជរ ្ឋ ភិបលខំ្របឹងបង្អ ក់ប្លុកព័ត៌មនដូចជ KI-Media និង Khmerization 
(សូមេមើលជំពូក៥) យ៉ង ក៏េ យ បុ៉ែន្តមនករអះ ងថ ប្លុកព័ត៌មនកន់ែតេ្រចើន ក់ដូចជ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង េ យេហតុថអិុនេធើែណតកំពុងរកីដុះ លេន្របេទសកមពុជ ។ ឧទហរណ៍ រកិ ែដលជ
េឈម ះសត្វ រកិែដលេចះនិយយ ផ្តល់ព័ត៌មនទូេទៃនអតថបទ រព័ត៌មនអំពីបញ្ហ សិទធិដីធ្លី និងផទះ
សែមបងេន្របេទសកមពុជ ។77 

 

៤.២.៣ ប្លុកអនក រព័ត៌មន 
ប្លុកអនក រព័ត៌មនេផ្ត តសំខន់េលើបញ្ហ ទូេទពក់ព័នធនឹងមជឈ ្ឋ នកនុង្រសុក និងសងគមនេយបយ

ថន ក់ជតិ ។ របយករណ៍ជេ្រចើនរមួមនករអេងកតទូេទអំពី្រពឹត្តិករណ៍សងគម វបបធម៌ និងករអភិវឌ ន៍ ជ-
ធនីភនំេពញែដលជមជឈមណ្ឌ លទី្រកុង ។ ករវវិឌ ន៍ៃនករេធ្វើដំេណើ រ និងបេចចកវទិយ គឺជ្របធនបទដៃទ
េទៀតែដលជេរឿយៗ្រតូវបន ប់បញចូ ល ។ អនកនិពនធជេ្រចើនគឺជអនក រព័ត៌មន ឬមុខវជិជ សិក ពក់ព័នធ
នឹងព័ត៌មន ករទំនក់ទំនង និងកររចន ។ បុ៉ែន្ត ពួកេគមួយចំនួនគឺជបុគគលែដលមន រមមណ៍ថ ខ្លួន
ចំបច់្រតូវសរេសរអំពីបញ្ហ ែដលេនជំុវញិពួកេគ ។  

ករណីេនះគឺជទ្រមង់មួយៃន “ រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ” ។ អនកបេងកើតប្លុក រព័ត៌មន ក់បង្ហ ញ
បទអ ថ ធិបបយអំពី្រពឹត្តិករណ៍ែដលពួកេគបនជួប ជជងរង់ចំទទួលព័ត៌មនពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន

                                                            

74 ថរមយ បុ៊ន “េហតុអ្វីបនជករេធ្វើឲយ KI‐Meida កន់ែត្របេសើរេឡើង ចផ្តល់ផលល្អស្រមប់កមពុជ” អនកយកករណ៍
សីុ (ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០) <http://asiancorrespondent.com/40567/why‐cambodia‐needs‐higher‐

standard‐ki‐media/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
75 េអន េខ្លន “ករគបសងកត់ ៖ ទំព័រ ស ភសសុទធ ធជេ្រចើនពន់ែដលមនេនេលើអិុនេធើែណត ែតសិលបករែខមរ
មួយរបូ្រតូវបនេគ ងំ” ឌឹ េមៀេរ ើល (ភនំេពញ ៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩) 
<http://www.cambodiamirror.org/2009/02/02/censorship‐thousands‐of‐crude‐porn‐sites‐accessible‐on‐

internet‐%E2%80%93‐one‐khmer‐artist‐blocked‐sunday‐122009/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ 
76 ថរមយ បុ៊ន “េហតុអ្វីបនជករេធ្វើឲយ KI‐Meida កន់ែត្របេសើរេឡើង ចផ្តល់ផលល្អស្រមប់កមពុជ” អនកយកករណ៍

សីុ (ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១០) <http://asiancorrespondent.com/40567/why‐cambodia‐needs‐higher‐

standard‐ki‐media/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
77  រកិ (េគហទំព័រ) <http://sahrika.wordpress.com/whats‐sahrika‐2/> 
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សំខន់ៗែបប្របៃពណី ។ អនកបេងកើតប្លុក រព័ត៌មន បនបង្ហ ញអំពីក ្ត េលើកទឹកចិត្តេផ ងៗគន ស្រមប់
ដំេណើ រករប្លុករបស់ពួកេគ ។ អនកបេងកើតប្លុកជេ្រចើនមនបំណងែចករែំលកទស នៈរបស់ពួកេគ ជមួយនឹង
អនកដៃទ ។ ពួកេគពយយមជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពី្របេទសកមពុជ និង ្វ គមន៍ឱកសេដើមបីពិភក
បញ្ហ ជមួយនឹងអនកេនកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទសជេដើម ។ 

ប្លុក រព័ត៌មនគឺជ្របភពព័ត៌មនសំខន់ ែដលផ្តល់េវទិកដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជវយ័េកមង ែដល
មនបំណងផ ព្វផ យេយបល់របស់ពួកេគ និងចូលរមួកនុងករជែជកែវកែញកអំពីនេយបយ ។ សហគមន៍
ប្លុក រព័ត៌មនេនកមពុជមនខន តតូច បុ៉ែន្តបនផ្តល់កររមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករជែជកែវកែញកជ

ធរណៈ និងករឆ្លុះបញច ំងសំខន់ៗអំពីករអភិវឌ ន៍េនកមពុជ ។78 អនកបេងកើតប្លុក រព័ត៌មនកមពុជមិន
បនេចៀស ងពីករេ ះ្រ យបញ្ហ សងគម ឬនេយបយេឡើយ េហើយអនកនិពនធៃនប្លុក រព័ត៌មនជ
េរឿយៗ មនបំណងេលើកកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរមតិ ែដលជបចចយសំខន់កនុងករជែជកែវកែញកអំពីវបបធម៌ និង
មន រសំខន់ចំេពះ្របជធិបេតយយែដលកំពុងដំេណើ រករ ។ សំេឡងរបស់ “cloghers” វយ័េកមងពីរនក់គឺ 
គូនី  ែកវ និង ចក់ សុភព ្រតូវបនេគ គ ល់ជេ្រចើនចំេពះករជែជកអំពីបញ្ហ សងគម មរយៈប្លុករបស់
ពួកេគគឺ www.blueladyblog.com និង www.sopheapfocus.com ។ 

 

៤.៣ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម 
ពកយថ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម” សំេ ចំេពះបេចចកវទិយទូរស័ពទចល័តែដល ្រស័យេលើ

អិុនេធើែណត ែដលផ្ល ស់ប្តូរករ្រប្រស័យទក់ទងឲយក្ល យេទជកិចចសនទនអន្តរកមម ។ ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌-
មនសងគមអនុញញ តឲយមនករបេងកើត និងករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនែដលបេងកើតេឡើងេ យអនកេ្របើ្របស់ េហើយ
្រតូវបនពិពណ៌នថជទ្រមង់មួយៃនករបេងកើតប្លុក េ យអនកេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម 
បង្ហ ញពីបចចុបបននភពៃន “ ថ នភព” របស់ពួកេគ ឬ ក់បង្ហ ញព័ត៌មនេនកនុងគណេនយយរបស់ពួកេគ េដើមបី
ែចករែំលកជមួយនឹងមិត្តភក្តិ ឬអនក នទំព័ររបស់ពួកេគ ។ ករណីេនះមនលកខណៈ្រសេដៀងេទនឹងទស នៈ
ៃនករបេងកើតប្លុក េទះបីជេនកនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម  ព័ត៌មនែដល្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភព ជ
ទូេទខ្លីជងអតថបទប្លុកជមធយមក៏េ យ ។ ខងេ្រកមេនះ េយើងនឹងពិភក អំពីេវទិក្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនសងគមពីរធំៗ ៖ េហ្វសបុ៊ក និងធ្វីតេធើ និងវធីិែដល្របព័នធផ ព្វផ យទំងពីរេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េន
្របេទសកមពុជ ជេវទិកេដើមបីពិភក បញ្ហ សងគម និងជមេធយបយកនុងករេលើកកមពស់ និងករពរ
សិទធិមនុស  ។ 

 
 
 
 

                                                            

78 ចក់ សុភព “លទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ៖ ដំេណើ រករ បញ្ហ ្របឈម និងមគ៌” កនុងមូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ 
ស្វីហ្វធុន “អនគតលទធិ្របជធិបេតយយ” (្របេទសសិង្ហបូរ ីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) <www.kas.de/wf/doc/kas_23467‐1522‐
2‐30.pdf?110804130713> ចូលេមើលេនៃថងទី២១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
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៤.៣.១ េហ្វសបុ៊ក 
្រសេដៀងគន នឹងប ្ដ ្របេទសេសទើរែតទំងអស់េន សីុ េវទិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគមក៏

បនទទួលេជគជ័យេន្របេទសកមពុជផងេដរ ។ េវទិកែដលេពញនិយមជងេគគឺេហ្វសបុ៊ក ខណៈេពល
ែដល AngkorOne គឺជ
េគហទំព័រប ្ត ញ
សងគមមួយេផ ងេទៀត
ែដលេពញនិយមេន
កមពុជ ។ ចំនួនអនក
េ្របើ្របស់ េហ្វសបុ៊ក
េនកមពុជ 
មន្របែហល 
៥០៨.៨២០ នក់ ។79 
តួេលខេនះមិនបញជ ក់
អំពីចំនួនអនកេ្របើ្របស់
ពិត្របកដេឡើយ 
េ យ្របជពលរដ្ឋ
កមពុជជេ្រចើនមន
គណេនយយេហ្វសបុ៊ក
េ្រចើនជងមួយ េហើយ
្រកុម និងអងគករជេ្រចើនក៏មនេគហទំព័រេហ្វសបុ៊កផងែដរ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ តួេលខេនះ
បង្ហ ញថ អនកេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតេសទើរែតទំងអស់េនកមពុជមនេគហទំព័រេហ្វសបុ៊ក ។80  

េនកមពុជ ក៏ដូចជ េន្របេទស ដៃទេទៀត េហ្វសបុ៊ក្រតូវបនេ្របើ្របស់ជចមបងេដើមបី្រប្រស័យទក់
ទងកនុងសងគម ។ ករសិក  ឆន ំ២០១០បនរកេឃើញថ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ភគេ្រចើនេ្របើ្របស់ េហ្វសបុ៊ក 
ស្រមប់ជករកំ ន្ត ករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម និងមិត្តភព ។81 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 
្របព័នធផ ព្វផ យ ព័ត៌មន និងអងគករសិទធិមនុស  បនេ្របើ្របស់េហ្វសបុ៊កយ៉ងទូលំទូ យ និងេ្របើ្របស់

                                                            

79 សូសលេបកឃ័រ <http://www.socialbakers.com/facebook‐statistics/cambodia> តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី២៨ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 

80 េអស ម៉ឌី “ករកំ ន្ត មិត្តភព និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម ៖ េហ្វសបុ៊ករបស់អនកេ្របើ្របស់េនកមពុជ” 
កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់ទំនងេនកមពុជ ឆន ំ២០១០”  (សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ នយក ្ឋ ន
ទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ១២ 
81 េអស ម៉ឌី “ករកំ ន្ត មិត្តភព និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម ៖ េហ្វសបុ៊ករបស់អនកេ្របើ្របស់េនកមពុជ” 
កនុង “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់ទំនងេនកមពុជ ឆន ំ២០១០”  (សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ នយក ្ឋ ន
ទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ែខធនូ ឆន ំ២០១០) ១២ 

Figure 6: ECCC's Facebook page 
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េគហទំព័រេដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មនអំពីបញ្ហ សងគម ឬជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋអំពីករងររបស់ពួកេគ 
រមួមនករេបះពុមពផ យេសចក្តីែថ្លងករណ៍ និងរបយករណ៍ ។ រហូតដល់ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ម.ស.ម.ក 
មនអនក ម ន េគហទំព័រេហ្វសបុ៊ក របស់ខ្លួនចំនួន ៤.៣៩៤ នក់82 ខណៈេពលែដល វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ

េមរកិ (ែខមរ) ែដលមនេគហទំព័រេហ្វសបុ៊កែដលមនេឈម ះដូចគន  មនអនក ម នជិត១៣.០០០ នក់ ។ 
អងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ក៏មនេគហទំព័រេហ្វសបុ៊កផងែដរ (សូមេមើល្របអប់អតថបទ) ែដល
បនេធ្វើបចចុបបននភពអនក ម នអំពីករអភិវឌ ន៍ េ យករ ក់បង្ហ ញេសចក្តី្របកសព័ត៌មន និងឯក រ
េផ ងៗេទៀតពីតុ ករ ។ សមព័នធែខមរជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុស េនកមពុជ (“លីកដូ”) ក៏បនបេងកើត
េគហទំព័រេហ្វសបុ៊ក េនែខកកក  ឆន ំ២០១១ ផងែដរ ។ 

អ្វីែដលគួរឲយចប់ រមមណ៍ អនកនេយបយកមពុជក៏បនបេងកើតេគហទំព័រេហ្វសបុ៊កផងែដរ ែដល
ពិភក អំពីសកមមភព និងេយបល់របស់ពួកេគ ។ េ ក េខៀវ កញរទិធិ ែដលជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងព័ត៌មន 
មនមិត្តភក្តិចំនួន៤.០២៨83 េនកនុងេហ្វសបុ៊ក េហើយ្រប សន៍របស់គត់េនេលើកនុងេគហទំព័រេហ្វសបុ៊ក
របស់គត់ បនទទួលេយបល់ និងមតិែកលម្អជេ្រចើនែដលគួរឲយភញ ក់េផ្អើល ។ តំ ង ្រស្តគណបក ក៏មន
េគហទំព័រេហ្វសបុ៊កផងែដរ ៖ េ ក្រសី មូ សុខហួរមនមិត្តភក្តិ្របមណ៣.២៥៤ នក់84 និងបនមន
្រប សន៍ថ គត់បនចូលេទកន់េហ្វសបុ៊ក យ៉ងេ ច ស់បីដងកនុងមួយៃថង េដើមបី ក់បង្ហ ញព័ត៌មន 
ឬេយបល់ ឬបញចូ លរបូភព និងព័ត៌មនេផ ងៗ ។85 មនេគហទំព័រេហ្វសបុ៊កស្រមប់សេម្តច ហុ៊ន ែសន 
បុ៉ែន្តេនែខឧសភ ឆន ំ២០១១ គត់បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ថ េគហទំព័រេនះមិនែមនជរបស់គត់
េឡើយ ។86 

ថមីៗេនះ កែសត ឌឹ េខបូ  េដលីបននិយយថ “េនកមពុជ េហ្វសបុ៊កកំពុងផ្ល ស់ប្តូរមេធយបយ
ែដលរ ្ឋ ភិបល និង ធរណៈជនទំនក់ទំនងគន  េហើយកំពុងេបើកេវទិកទំនក់ទំនង” ។87 អតថបទេនះបន
ដកយកសំដីរបស់េ ក េខៀវ កញរទិធិ េ យបននិយយថ មូលេហតុគឺ្របសិទធភព ែដលមនុស មន ក់

ចេឆ្លើយនឹងសំណួរ និង យករណ៍ព័ត៌មនេទកន់អនក ម នេផ ងៗគន យ៉ងឆប់រហ័ស រមួមនកែសត 

                                                            

82 តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
83 តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
84 តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
85 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  
ឆន ំ២០១១) 
86 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  
ឆន ំ២០១១) 
87 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  
ឆន ំ២០១១) 
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និង ធរណជន ។ េ ក្រសីមួ សុខហួរ ្រតូវបនដក្រសង់សំដី ែដលបននិយយថ េហ្វសបុ៊កផ្តល់ឱកស
កន់ែតេ្រចើនដល់
្របជពលរដ្ឋកនុងករ
បេញចញេយបល់ និង
ទទួលបនទស នៈ
េផ ងៗគន ជេ្រចើន
េទៀត ។88 

៤.៣.២ ធ្វីតេធើ 
ធ្វីតេធើ គឺជ

េគហទំព័រ ប ្ត ញ
សងគមមួយេផ ងេទៀត 
ែដល្របជពលរដ្ឋ

ច្រប្រស័យ ទក់-
ទងគន  មរយៈករ
ផ្ល ស់ប្តូរ រ យ៉ង
ឆប់រហ័ស និងជ
្របចំ ែដល្រតូវបន

គ ល់ថ “ធ្វីត” ែដល
មនតួអក រ ១៤០ ឬ
តិចជងេនះ ។ ធ្វីតេធើ
គឺជេស  ដ៏្របៃព 
ស្រមប់្របេទសែដល
េផ្ត តសំខន់ េលើទូរ-
ស័ពទ ដូចជ្របេទស-
កមពុជ ែដលមន
វបបធម៌កនុងករេផញើ រ
ជអក ររចួជេ្រសច89 
េ យអនក ចបេងកើត

                                                            

88 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើ្របស់េហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  
ឆន ំ២០១១) 
89 វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) <blogs.voanews.com/khmer‐

english/musings/2011/07/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៣ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 

 

 

គណេនយយកនុងធ្វីតេធើរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករែដល
លបីលបញេន្របេទសកមពុជ 

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រពមទំងប ្ត ញ និងអងគករេផ ងេទៀត ខងេ្រកម 
េ្របើ្របស់ធ្វីតេធើជមេធយបយេដើមបីទំនក់ទំនងជមួយនឹងទស និកជនរបស់
ពួកេគ ។ ចំនួនអនក ម នៃន្រកុមនីមួយៗ ែដលមនដល់្រតឹមែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ ្រតូវបន ក់េនកនុងរង្វង់្រកចក ។ េដើមបីែស្វងរក្រកុមទំងេនះ េនេលើ
ធ្វីតេធើ ្រគន់ែត យេឈម ះរបស់ពួកេគ (ឧទហរណ៍ @preylangForum) េនកនុង
្របអប់ែស្វងរកេនខងេលើបំផុតៃនែផនកខង ្ត ំ កនុងេគហទំព័រធ្វីតេធើរបស់អនក ។ 
 អងគករម្រ ១៩ ៖ @article19.org (អនក ម នចំនួន២.១៨៩នក់) 
 ្រកុមអភិវឌ ន៍ជនបទ ៖ @CRDT_Cambodia (អនក ម នចំនួន១៣៤នក់) 
 ម.ស.ម.ក ៖ @cchrcambodia (អនក ម នចំនួន៥១៣នក់) 
 ខុមែ្រហ្វល ៖ @COMFREL (អនក ម នចំនួន១៤៧នក់) 
 អ.វ.ត.ក ៖  (អនក ម នចំនួន១។០៨២នក់) 
 េវទិក សីុ (អនក @KRTribunal ម នចំនួន២០៧នក់)  
 ៃដគូសនទនអន្តរជតិេដើមបីេសរភីពបេញចញមតិ ៖ @IFEX (អនក ម នចំនួន
៥១៥នក់) 

 លីកដូ ៖ @licadlho (អនក ម នចំនួន១៦១នក់) 
 សងគមេបើកទូ យ ៖ @opensociety (អនក ម នចំនួន២៨.៨៨៣ នក់) 
 ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ ៖ @phnompenhpost (អនក ម នចំនួន៣៥១០នក់) 
 ្រកុមសកមមភពបនទ ន់របស់ៃ្រពឡង់ ៖ @PreyLangForum (អនក ម នចំនួន
៨៣នក់) 

 វអូីេអ ៖ @VOA_News (អនក ម នចំនួន២៦.៤១៨នក់) 
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គណេនយយធ្វីតេធើ ្រពមទំងបញជូ ន និង
ទទួលធ្វីត90 េ យមិនចំបច់េ្របើ្របស់

ម តហ្វូន ។  
េទះបីជសហគមន៍ធ្វីតេធើ េន

្របេទសកមពុជមនខន តតូច សហគមន៍
េនះមនសក្ត នុពលេ្រចើន កនុងកររកី
ចេ្រមើនេទមុខ ។ េនកនុងសហគមន៍ន
េពលបចចុបបនន គណេនយយមួយ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង េ យមនេឈម ះថ 
Tweetcambodia ែដលមនអនក ម ន
េ្រចើនជង១.០០០នក់ ។ Tweetcam-
bodia ផ្តល់ប ្ត ញែដលនំេទរក
េគហទំព័រ ែដល្របមូលផ្តុំធ្វីតេ យេ្របើ
សញញ  #កមពុជ យេឈម ះអនក
េ្របើ្របស់សកមម និងេលើកទឹកចិត្ត ឲយ
មនករបេងកើតប្លុក ។91 េនកនុងអតថបទ
របស់វអូីេអ េ ក ចន វកី ែដលជ

ថ បនិក Tweetcambodia ្រតូវបនដក
្រសង់ពកយសំដី េ យពនយល់ពីវធីិ 
ែដលធ្វីតេធើ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េន
កមពុជ ។ ឧទហរណ៍ កនុងសំដីរបស់
េ កវកី “ករពិភក ជេ្រចើនអំពីករ
បិទ KI-Media ្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈ
ធ្វីតេធើ” ។ ជងេនះេទេទៀត 
េ កវកីមន្រប សន៍ថគត់ “រពឹំង
ថនឹងបនេឃើញ ធ្វីតេធើរកីចេ្រមើនេទ
មុខ េដើមបីជឧបករណ៍ ស្រមប់ទញ
យក និងែចករែំលកព័ត៌មន ។” 92 

                                                            

90 ធ្វីតេធើអិុង “ចប់េផ្តើមជមួយនឹងធ្វីតេធើ មរយៈ រជអក រ” 
<http://support.twitter.com/forums/23786/entries/14589 ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
91 ធ្វីត កមពុជ “ ម ន្របេទសកមពុជ ...” <www.tweetcambodia.com/> 
92 សំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) 

 
 

ករណីសិក ទី៥ ៖ ជេម្ល ះ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ 
 

្រប ទ្រពះវ ិ រ និងតំបន់ជំុវញិ្រប ទ សថិតេនកនុងជេម្ល ះរ ង
្របេទសកមពុជ និងៃថ អស់មួយសតវត រេ៍ហើយ េ យភគីទំងពីរបន
្របែជងគន យ៉ងេក្ត គគុក េដើមបីទមទរអធិបេតយយភពេលើតំបន់េនះ ។ 
ករ ក់្រប ទជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេនឆន ំ២០០៨ បនេធ្វើឲយ
ភព នតឹងកន់ែតធងន់ធងរេឡើង ែដលប ្ត លឲយមនករផទុះអំេពើហិង  
ជបន្តបនទ ប់ចប់ ំងពីែខតុ  ឆន ំ២០០៨ ។ ជេម្ល ះេនះកន់ែតមន
ភពធងន់ធងរេនេពលមនករេបះេឆន ត កនុង្របេទសទំងពីរ មរយៈករ
បំផុសឲយមន រមមណ៍ជតិនិយម េដើមបីទមទរ្របជ្របិយភព ជូន
គណបក ្របជជនកមពុជែដលកន់អំ ច េន្របេទសកមពុជ និង
គណបក ្របជធិបេតយយេន្របេទសៃថ ។ 

េនែខេម  ឆន ំ២០១១ រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថ កសីុត ភិរមយយ៉ មន
្រប សន៍អំពីបំណងរបស់គត់េលើធ្វីត ែដលចង់ឲយមនសន្តិភពរ ង
កមពុជ និងៃថ ។ គត់មន្រប សន៍ថ “្របេទសៃថមិនមនមូលេហតុ
េដើមបី យ្រប រកមពុជេឡើយ េ យេហតុថៃថបនជួយកមពុជកនុង
គេ្រមងអភិវឌ ន៍ជេ្រចើន ។” 

ករណីេនះបនេកើតេឡើងបុ៉នម នែខ មុនមតិរបស់្របជពលរដ្ឋកនុង្របេទស
ទំងពីរ េហើយមតិែដល ក់បង្ហ ញេ យអនកែដលសកមមកនុងសហគមន៍
ធ្វីតេធើ បនេធ្វើឲយមនករ្រពួយបរមភថ ជេម្ល ះ្រពំែដននឹងេកើតមនេឡើង 
។ 

េ្រកពីករែចករែំលកេគលជំហរ របស់្របេទសៃថ កនុងបញ្ហ ជេម្ល ះ
្រពំែដន ធ្វីតេធើ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមេធយបយ េដើមបីជំរញុ្របជពលរដ្ឋ
ៃថឲយរបួរមួគន  និង្រសបេពលជមួយគន េនះ បនបង្ហ ញសញញ អំពី
បំណង ែដលចង់មនសន្តិភពជមួយ្របេទសកមពុជ ។ 
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េនកនុងអតថបទរបស់វអូីេអដែដលេនះ ធ្វីតេធើមួយេទៀតអេងកតអំពីេលប នដ៏េលឿនែដល្របជពលរដ្ឋជែជកគន
អំពីករ ្ល ប់េនេលើ ព នេកះេព្រជ កនុងកំឡុងេពលបុណយអុ៊ំទូក េនឆន ំ២០១០។93 ធ្វីតេធើក៏បនេដើរតួជ
មេធយបយករទូត ចំេពះជេម្ល ះ្រពំែដនរ ង្របេទសកមពុជ និងៃថ (សូមេមើលករណីសិក ទី៥) ។94 

អងគករសិទធិមនុស ជេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ េ្របើ្របស់ធ្វីតេធើេដើមបីទំនក់ទំនងជមួយនឹងអនក ម
ន ។ អងគករែបបេនះែតងែតមនបុគគលមន ក់ ែដលេធ្វើបចចុបបននភពេគហទំព័ររបស់ពួកេគ េហើយែតងែតផ្តល់

តំណែដលនំេទរកអតថបទសំខន់ៗ អតថបទព័ត៌មន និងេសចក្តី្របកសព័ត៌មន ។ បុ៉ែន្ត អងគករេ្រក
រ ្ឋ ភិបលេន្របេទសកមពុជមិនសូវជមនអនក ម នេឡើយ ែដលមនចប់ពី៥០ េទ៥០០នក់បុ៉េ ្ណ ះ 
ែដលពួកេគភគេ្រចើនជសមជិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬអនក រព័ត៌មន ។ ផទុយេទវញិ ទំព័រធ្វីតេធើរបស់
ភន ក់ងរព័ត៌មន េន្របេទសកមពុជមនអនក ម នេ្រចើនជង (សូមេមើល ងកនុងទំព័រមុនៗ) ។ 

 

៤.៤ វីេដអូ និង រព័ត៌មនវីេដអូ 
របយករណ៍វេីដអូ ចបងកឲយមនផលប៉ះពល់ែដលគួរឲយភញ ក់េផ្អើល ៖ វេីដអូថតរបូភព និងសំេឡង 

េហើយភពជក់ ក់របស់វេីដអូគឺពិបកកនុងករ្របែកក ។ វេីដអូគឺជមេធយបយែដល ចសម្រសបស្រមប់
ត្រមូវករៃនពិភពព័ត៌មន និងមន រ្របេយជន៍កនុង “ករបង្ហ ញពីករបិទបំង ។” 95 

េវទិកសិទធិមនុស េឈម ះ WITNESS ែដលមនទី ំងេនទី្រកុងញូ៉វយ៉ក គឺជអងគករមួយកនុងចំេ ម
អងគករជេ្រចើនែដលបនកត់្រ  និងបណ្តុ ះប ្ត លសកមមជន និងសហគមន៍េនជំុវញិពិភពេ ក អំពីវធីិ
កត់្រ ភស្តុ ងវេីដអូ អំពីកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  ។ េ យមនឃ្ល  “ជួបបញ្ហ  ថតវេីដអូអំពីបញ្ហ  
ផ្ល ស់ប្តូរបញ្ហ ” អងគករបន “ជួយកនុងករែស្វងរកយុត្តិធម៌ដល់្របជពលរដ្ឋ ប់មឺុននក់កនុងពិភពេ ក េ យ
ផ្តល់កេម ៉  និងបណ្តុ ះប ្ត លសកមមជនសិទធិមនុស  កនុង្របេទសចំនួន៥០ អំពីករេ្របើ្របស់វេីដអូ េដើមបីកត់
្រ អំពីសកខីភពេនកនុងបនទប់សវនករ” ។96 េន្របេទសកមពុជ បនសហករណ៍ជមួយអងគករលីកដូ កនុង
យុទធនករេពលថមីៗេនះ អំពីករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ។97 លីកដូបនបណ្តុ ះប ្ត លបុគគល២៨នក់ កនុង
េខត្តចំនួន៨ អំពីវធីិេ្របើ្របស់វេីដអូេដើមបីចង្រកងឯក រករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ និងសហគមន៍ែដល
េឆ្លើយតបេទនឹងពួកេគ ៖ “េ យេ្របើ្របស់កេម ៉ វេីដអូឌីជីថលតូច និងចបស់ អនកេរៀបចំសហគមន៍េន
ទូទំង្របេទសកមពុជ បននឹងកំពុងកត់្រ ឯក រស្តីពីករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ ស្រមប់េ្របើ្របស់កនុង
យុទធនកររបស់ពួកេគ ។” 98  

                                                            

93 សំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) 
94 កន់យ៉ វឌ នពង  “រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថមន្រប សន៍អំពីសន្តិភព” ព័ត៌មនពណិជជកមមៃថ (ៃថងទី២៧ ែខេម  
ឆន ំ២០០១) <http://thailand‐business‐news.com/asean/30170‐thailands‐foreign‐minister‐tweets‐for‐

peace#.TsMgknLhdE5> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
95 អឹុម ម៉ក់ គ ន “េសចក្តីេផ្តើម ៖ េធ្វើឲយករទមទរសិទធិមនុស មនលកខណៈ ធរណៈ” (ែខមីន ឆន ំ២០០៦) វលុ 
១០៨ នរវទូិ េមរកិកំង ១៩២  
96 វតីែណស (េគហទំព័រ) <www.witness.org/about‐us> 
97 “ជួបបញ្ហ  ថតវេីដអូអំពីបញ្ហ  ផ្ល ស់ប្តូរបញ្ហ ” ជីវតិេន សីុ (ៃថងទី០៩ ែខធនូ ឆន ំ២០១០)  
98 វតីែណស “យុទធនកររបស់អងគករលីកដូ” <www.witness.org/campaigns/all‐campaigns/LICADHO> 
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វេីដអូេនះ្រតូវបន ក់បង្ហ ញដំបូង េនកនុង Hub ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ WITNESS ថជ 
“ទំព័រព័ត៌មនសិទធិមនុស ែដលមនករចូលរមួដំបូងបង្អស់េនេលើពិភពេ ក” ។99 បុ៉ែន្ត បចចុបបននេនះ 
េគហទំព័រ Hub ្រតូវបនែ្របក្ល យេទជបណ្ណ រ េហើយថមីៗេនះ WITNESS បនចប់េផ្តើមប ្ត ញជំនួស
មួយេនកនុងយូធូប ។ បុ៉ែន្ត េគហទំព័រ បុ៉ស្តិ៍សិទធិមនុស  ែដល្រតូវបេងកើតេឡើងេ យសហករជមួយេគហទំព័រ 
Storyful មនបំណងផ្តល់ “េវទិកេដើមបីជូនដំណឹងអំពីេរឿងេហតុថមីៗ មរយៈករេមើលេឃើញរបស់អនក

រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋែដលផ្ល ស់ប្តូរទស នៈ ករែចករែំលក និងករចូលរមួរបស់េយើងកនុងវេីដអូសិទធិ
មនុស ” ។100 សូមេមើលករណីសិក ទី៦ ស្រមប់ឧទហរណ៍អំពីរេបៀបែដលវេីដអូែបបេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ 
េដើមបីបង្ហ ញអំពីកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស េនកមពុជ ។ 

មិន្រតឹមែតសហគមន៍ែដលទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លេនះេទ ែដលេ្របើ្របស់វេីដអូអំពីអំេពើហិង  
អងគករសិទធិមនុស  អនក រព័ត៌មនឯក ជយ និងសកមមជនជេ្រចើនេទៀតបនេ្របើ្របស់វេីដអូេនះ េហើយបន

ក់បង្ហ ញវេីដអូរបស់ពួកេគេនេលើអិុនេធើែណត ជពិេសស មរយៈយូធូប ។ ករេ្របើ្របស់យូធូបមន
លកខណៈទូលំទូ យេនេលើពិភពេ ក ។ េន្របេទសកមពុជ យូធូប ្រតូវបនចត់ទុកថជមេធយបយដ៏
មន្របសិទធភពមួយ ែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សកមមជន និងសមជិក ធរណៈទូេទ ចបេញចញ
មតិរបស់ពួកេគ ។ េនទីកែន្លង ែដលមនបញ្ហ សិទធិមនុស  យូធូបអនុញញ តឲយសមជិកសងគមសីុវលិ និង

ធរណៈជន រក ព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍អំពីបញ្ហ ែដលេកើតមននេពលបចចុបបនន ្រពមទំងផ្តល់ឱកស
ដល់្របជពលរដ្ឋឲយចូលរមួកន់ែតសកមម ។ 

ម.ស.ម.ក មនប ្ត ញយូធូបមួយស្រមប់ផ ព្វផ យកិចចកររបស់ខ្លួន រមួមនេវទិក ធរណៈ 
ែដលផ្តល់េវទិកដល់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ េ យកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  េដើមបីពិភក
បញ្ហ ែដលប៉ះពល់ដល់ជីវតិរបស់ពួកេគ ។ ប ្ត ញយូធូបរបស់ ម.ស.ម.ក ពិតជមន រ្របេយជន៍
ស្រមប់អនកែដលមិនបនចូលរមួ កនុងេវទិករបស់ ម.ស.ម.ក េ យផទ ល់ ។ រហូតដល់ែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
ប ្ត ញេនះមនអនកចូលទស នចំនួន ២៤.០០២ នក់ ។101 ្រសេដៀងគន េនះែដរ អងគករលីកដូក  
ែដលេធ្វើករេ យសហករយ៉ងជិតសនិទធ ជមួយនឹងអងគលីកដូេន្របេទសកមពុជ ក៏មនប ្ត ញយូធូបផង
ែដរ (េ យមនអនកចូលទស នវេីដអូចំនួន២០៣.៤៩៩ នក់)102 ។ ប ្ត ញយូធូបរបស់អងគករលីកដូ
ក  មន “ក្រមងឯក រខ្លីៗ” េដើមបីេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីកររេំ ភបំពន សិទធិមនុស េន
កមពុជ ។ វទិយុវអូីេអព័ត៌មនែខមរ ក៏បនេ្របើយូធូប និង ក់បង្ហ ញវេីដអូឃ្លីបអំពីព័ត៌មនេផ ងៗ កនុងប ្ត ញ
របស់ខ្លួន ែដលមនអនកចូលទស នវេីដអូចំនួន ២.៧០៤.៦០៩ នក់ ។103 អនកបេងកើតប្លុកេន្របេទសកមពុជ 

                                                            

99 ឌឹ ប់ (េគហទំព័រ) <hub.witness.org/en/AboutHub> 
100 វតីែណស“វតីែណស និង ស្តរហី្វូល បន្របកសផ យបុ៉ស្តិ៍យូធូបថមីអំពីសិទធិមនុស ” (ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២) 
<http://blog.witness.org/2012/05/witness‐and‐storyful‐announce‐new‐youtube‐channel‐for‐human‐rights/> 

ចូលេមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 

101 សូមេមើល ប ្ត ញយូធូបរបស់ ម.ស.ម.ក <www.youtube.com/user/cchrcambodia>  
102 តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
103 តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
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ក៏បន ក់បង្ហ ញវេីដអូ ែដលមនេនេលើ
ប ្ត ញយូធូបេទកនុងប្លុករបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តទំព័រ
ប្លុកទូេទមិនមនប ្ត ញផទ ល់ខ្លួនេនះេទ ។ 
េ យអនកចូលរមួទស នវេីដអូ កនុងទំព័រកមពុជ 
មនចំនួនតិចតួច ករណីេនះ ក់ដូចជ
បង្ហ ញថវេីដអូយូធូប មិន្រតូវបនេ្របើ្របស់
យ៉ងទូលំទូ យ េដើមបីេលើកកមពស់ និងករ
ពរសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជេឡើយ ។ 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ លទធភពកនុងករ
កត់្រ ្រពឹត្តិករណ៍ជក់ែស្តង បនផ្តល់នូវ
ឧបករណ៍ដ៏មន្របសិទធភពមួយ ែដលភស្តុ-

ងមិន ចបដិេសធបនេ យងយ និងមន
ឥទធិពល្របកបេ យ្របសិទធភព ចំេពះអនក
ែដលបនទស នវេីដអូេនះ ដូចបនបង្ហ ញ
កនុងករណីសិក ទី៦ ។ 

អ.វ.ត.ក ក៏បនេចញផ យព័ត៌មន 
និង ក់បង្ហ ញវេីដអូ និងរបូភពអំពីវគគេផ ងៗ
ៃនដំេណើ រកត់ក្តីែខមរ្រកហម េនេលើេគហទំព័រ
របស់ខ្លួនផងែដរ ។ ជងេនះេទេទៀត អនកឃ្ល ំ
េមើលសវនករកមពុជ គឺជ “ ថ ប័នៃនអងគករ
មិនរក្របក់ចំេណញ ផ្តល់មូលនិធិ និងេផ្ត ត
េលើករអប់រ ំ ែដលេធ្វើករេដើមបីផ្តល់លទធភព
ដល់ ធរណៈជនកនុងករចូលរមួសវនករ 

និងកិចចពិភក េបើកចំហ ែដលមនកនុងនីតិវធី
តុ ករ ។” 104 អនកឃ្ល ំេមើលសវនករកមពុជ 
ផ្តល់របយករណ៍្របចំៃថង អំពី្រពឹត្តិករណ៍កនុង
សវនករ និងវេីដអូអំពីករជំនំុជ្រមះ ។ េនកនុង
េនះ េគហទំព័រទំងេនះបនបេងកើត “ករថត

ចម្លងសវនករ ម្របព័នធកំុពយូទ័រ” ែដលសមជិក ធរណៈ េនកនុង្របេទស ក៏េ យ ចទស ន
វេីដអូអំពីករជំនំុជ្រមះ និង នឯក ររបស់តុ ករ ។ េនះមិន្រតឹមែតបនផ ព្វផ យជ ធរណៈ នូវ
ករជំនំុជ្រមះែដលេកើតមនេឡើងេន្របេទសកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ េហើយែថមទំងបនជូនដំណឹងដល់្របជ
ពលរដ្ឋេនទូទំងពិភពេ កអំពីករណីេនះផងែដរ ។  

                                                            

104 អនកឃ្ល ំេមើលសវនករកមពុជ <www.cambodiatribunal.org/about‐us> 

 
 

ករណីសិក ទី៦ ៖ ករបញ់កំេភ្លើងេន្រកេចះ 

េនៃថងទី១៨ ែខមក  ឆន ំ២០១២ ្របជពលរដ្ឋមកពី្រសុកសនួល 
កនុងេខត្ត្រកេចះ បនជួបជំុគន េដើមបី្របឆំងនឹងករឈសូឆយ
ចំករដំឡូងមីរបស់ពួកេគេ យ្រកុមហុ៊នធីធី ៉យ ។ ទ ន 
ែដលេដើរតួជភន ក់ងរសន្តិសុខឯកជន េដើមបីជួយឈសូឆយ
ដីឲយ្រកុមហុ៊នធីធី ៉យ បនបញ់អនក្របឆំងត ៉េ យកំេភ្លើង 

ក‐៤៧ ។ 
សកមមជនកនុងមូល ្ឋ ន បនថតវេីដអូអំពីេហតុករណ៍េនះ 
េហើយបនទ ប់មក វេីដអូេនះ ្រតូវបន ក់បង្ហ ញេនេលើអិុនេធើ
ែណត េ យអងគករលីកដូ ។ កំហឹងរបស់ ធរណៈជន
ែដលេកើតេឡើងេ យករេចញផ យវេីដអូេនះ េធ្វើឲយនយក
រដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន អន្ត គមន៍ និងអំពវនវជ ធរណៈ 
ឲយ្រកុមហុ៊នធីធី ៉យ្របគល់ខ្លួនសន្តិសុខទំងេនះ ឲយេចញ
មកទទួលខុស្រតូវ ។ បនទ ប់ពីករអំពវនវរបស់ ហុ៊ន ែសន 

ជញ ធរមូល ្ឋ នបនចប់ខ្លួនបុគគលិកពីរនក់ ។ េទះបីជមិន
មនករផ្តនទ េទសចំេពះេរឿងក្តីេនះក៏េ យ បុ៉ែន្តករេឆ្លើយ
តបរបស់ ជញ ធរ េនកនុង្របេទសែដលនគរបល និងកម្ល ំង
សន្តិសុខឯកជន ែតងែតេ្របើអំេពើហិង ្របឆំងនឹងបតុករ
ែដលេធ្វើបតុកមមេ យសន្តិវធីិ ជមួយនឹងនិទណ្ឌ ភព បង្ហ ញ
អំពីអំ ចែដលមនសក្ត នុពលរបស់ករតសូ៊មតិេ យ
វេីដអូអំពីសិទធិមនុស េន្របេទសកមពុជ ។  
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៤.៥ េគហទំព័រ និងបណ្ដុំ ្របភពព័តម៌ន 
ពកយថ “បណ្ដុំ ្របភពព័ត៌មន” គឺជ កយស័ពទេ្របើ្របស់កនុងធុរកិចច ែដលមនន័យថជករបំេពញកិចច

ករ មរយៈអិុនេធើែណត េដើមបីេ្របើ្របស់សហគមន៍អិុនេធើែណត ស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ រមួគន  ។ 
ឧទហរណ៍ េនែខកញញ ឆន ំមុន អនកេលងែលបងកំ ន្ត មអិុនេធើែណត ែដលេលងែលបងកំ ន្ត “ហ្វូលអីុត” 
(Foldit) ែដលជែលបងកំ ន្តត្រមូវឲយអនកេលងគណនទ្រមង់ែដលមនស ្ឋ នបីដ៏សមុគ ម ញ េ យករ
កំណត់អត្តសញញ ណៃនទ្រមង់របស់្របូេតអីុន ែដលមន រសំខន់ចំេពះករចម្លងទ្រមង់េមេ គហីុវ (HIV)។ 
អនកវទិយ ្រស្តបនពយយម ែតប ជ័យកនុងករេធ្វើគំរ្ូរបូេតអីុន បុ៉ែន្តអនកេលងែលបងកំ ន្ត ច “េ ះ
្រ យ” ទ្រមង់េនះកនុងរយៈេពលែតបុ៉នម នសប្ត ហ៍បុ៉េ ្ណ ះ ។105  

បណ្ដុំ ្របភពព័ត៌មន គឺជវធីិ ្រស្តដ៏មន្របសិទធភពកនុងករឃ្ល េំមើលកររេំ ភបំពនសិទធិ
មនុស ។ មិនថព័ត៌មនេនះ មនពក់ព័នធនឹង ថ ប័នសភ ឬ ថ ប័នតុ ករ គណបក នេយបយ ឬ្របព័នធ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនេនះេទ េវទិកេនេលើអិុនេធើែណត ច ម នសកមមភពរបស់រ ្ឋ ភិបល និង ថ ប័ន 
្រពមទំង យករណ៍អំពីកររេំ ភបំពន ឬអំេពើពុករលួយជេដើម ។ ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនែចករែំលកករ
អេងកតរបស់ពួកេគ មរយៈអតថបទ ឬករេផញើ រជអក រេអឡិច្រតូនិច េនេលើេវទិកអិុនេធើែណត េដើមបី
្របមូលព័ត៌មនែបបេនះ ខណៈេពលែដលអនកដៃទេទៀត ចបញជ ក់ ឬបដិេសធករអះ ងទំងេនះ ។ ជថមី
ម្តងេទៀត េនះគឺជទ្រមង់មួយៃន រព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ។ េវទិកែបបេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងកមមវធីិ
ជេ្រចើន េដើមបីឃ្ល េំមើលករេបះេឆន តេនជំុវញិពិភពេ ក (សូមេមើលករណីសិក ទី៧ខងេ្រកម) ។ 

្រកុមហុ៊នកមមវធីិកំុពយូទ័រេបើកចំហ ែដលលបីជងេគស្រមប់ករ្របមូលព័ត៌មន ករបេងកើតរបូភព និង
ែផនទីអន្តរកមមគឺ ហីុឌី Ushahidi ។ កមមវធីិកំុពយូទ័ររបស់្រកុមហុ៊នេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបី្រតួតពិនិតយ
ករេបះេឆន តេន្របេទសេកនយ៉ េនឆន ំ២០០៧ យករណ៍េហតុករណ៍បនទ ន់ និងភព ងំសទះ បនទ ប់ពី
កររញជួ យដីេន្របេទសៃហទី េនឆន ំ២០១០ និងឃ្ល ំេមើលកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  កនុងកំឡុងេពលវបិត្តិ
េន្របេទសលីបី៊ ឆន ំ២០១១ ។ 

េន្របេទសកមពុជ មច ស់ពនរង្វ ន់េគហទំព័រសិទធិមនុស  “សិទធិ” (Sithi) ែដលស្រមបស្រមួលេ យ 
ម.ស.ម.ក បនអនុវត្តវធីិ ្រស្តេនះ ។ មច ស់ជំនួយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករបេ្រមើ្របជពលរដ្ឋ
ជេ្រចើនេន្របេទសកមពុជ បនបេងកើតឲយមនត្រមូវករេគហទំព័រក ្ត លមួយ មអិុនេធើែណត អំពី
សិទធិមនុស សំខន់ៗ ។ េគលបំណងៃនេគហទំព័រេនះ គឺេដើមបីបេងកើតេវទិកសំខន់មួយែដល្របមូលឯក រ 
ចបប់ និងព័ត៌មនទំងអស់ ែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិមនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ។ អងគករ និង
បុគគលឯកជន ចរមួចំែណកផ្តល់ព័ត៌មន ែដល ចបញចូ ល មរយៈ ប ្ត ញអិុនេធើែណត េនែផនក
នីមួយៗៃនេគហទំព័រ ។ មនឯក រេ្រចើនជង១.០០០ េនេលើេគហទំព័រ សិទធិ េហើយេគហទំព័រេនះមនអនក 

 
                                                            

105 អឹុម ែម៉លនីក “អនកេលងែលបងកំ ន្ត មអិុនេធើែណត េ ះ្រ យ្រប ន ជមងឺេអដស៍ែដលេពរេពញេ យលបិច
កល” ទស នវដ្តីថម (ៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) <www.healthland.time.com/2011/09/19/online‐gamers‐solve‐

a‐tricky‐aids‐puzzle/> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  
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ចូល នចំនួន៣៥០.៥៧៣ នក់ គិតរហូតដល់ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ ។106   

េនែខកញញ  ឆន ំ២០១១ Sithi.org ទទួលបនពន
រង្វ ន់មូលនិធិៃនករបេងកើតថមីស្រមប់សងគមព័ត៌មនវទិយ 
(“ISIF”) ឆន ំ២០១១ កនុងែផនក “សិទធិ និងេសរភីព” ។ ពន
រង្វ ន់េនះ្រតូវបន្របគល់ជូន េ យករទទួល គ ល់
តួនទីរបស់េគហទំព័រេនះ កនុងករតសូ៊មតិេដើមបីករ
ផ្ល ស់ប្តូរសងគម និងករេលើកកមពស់ សិទធិពលរដ្ឋ និង
នេយបយ របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ េ យេ្របើ្របស់ 
ប.ទ.ព ជមេធយបយ្របកបេ យករៃចន្របឌិត ។107 

េ យយកគំរ្ូរប ក់្របែហលគន នឹង
េគហទំព័រសិទធិ (Sithi) សំេឡងអនកទី្រកុងេនកមពុជ 
(Urban Voice Cambodia) បនផ្តល់ករបេងកើតែផនទី និង
របូភពអំពីករអភិវឌ ន៍ទី្រកុងេន ជធនីភនំេពញ េហើយ
អនុញញ តឲយមនុស ្រគប់របូរមួចំែណកផ្តល់ព័ត៌មន ។ 
េគហទំព័រេនះ្រគបដណ្ត ប់បញ្ហ ជេ្រចើន ចប់ពីតំបន់ែដល
កង្វះខតអគគិសនីស្រមប់េ្របើ្របស់ និងសទះច ចរណ៍ 
រហូតដល់ករអភិវឌ ន៍អចលន្រទពយែដលបន្របកសន
េពលថមីៗេនះ ។ ជងេនះេទេទៀត េគហទំព័រេនះផ្តល់
េវទិកសំខន់ ស្រមប់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុង
ជធនីភនំេពញ និងអនកទំង យែដលចប់ រមមណ៍ករ

អភិវឌ ន៍ ជធនីរបស់្របេទសកមពុជ ។ 
អងគករេន្របេទសកមពុជ េទើបនឹងចប់េផ្តើមទញ

យក្របេយជន៍ពីករ្របមូលព័ត៌មនរបស់្របជពលរដ្ឋែត
បុ៉េ ្ណ ះ េហើយមនវ ិ លភពយ៉ងធំស្រមប់អងគករ 
ជពិេសសអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដើមបីេ្របើ្របស់
ព័ត៌មនទទួលបនពី្របជពលរដ្ឋបែនថមេទៀត ។ 
ឧទហរណ៍មួយេទៀតអំពីេគហទំព័រែដលទញយក
្របេយជន៍ពីព័ត៌មនែដលបុគគលបនចង្រកងគឺេគហទំព័រ ្អ តស្អំ (Saat Saam) ែដល្រតូវបនេគ គ ល់ថ

                                                            

106 តួេលខេនះ្រតឹម្រតូវេនៃថងទី៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
107 ម.ស.ម.ក “Sithi.org ទទួលបនពនរង្វ ន់ ISIF ឆន ំ២០១១” (ៃថងទី០២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) 
<cchrcambodia.org/admin/media/press_release/press_release/english/2011_09_02_Cover_ENG.pdf> ចូល
េមើលេនៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២  

 

ករណីសិក ទី៧ ៖ ករឃ្ល េំមើលករេបះេឆន តេន
្របេទសអូ៊ហគង់  

www.Ugandawatch.org គឺជេគហទំព័រែដល្រតូវបន
ផ្តួចេផ្តើមេឡើងេនឆន ំ២០១១ េ យប ្ត ញអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល េន្របេទសអូ៊ហគង់  ។ គេ្រមង
េនះេផ្ត តេលើករេបះេឆន តេ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌ 
េន្របេទសអូ៊ហគង់  េហើយយុទធនករេនះ ្រតូវបន

ក់េនចំក ្ត លេគហទំព័រ ែដលផ្តល់ព័ត៌មនអំពី
កររេំ ភសិទធិ្រគប់្របេភទ កនុងកំឡុងេពលករ
េឃសនេបះេឆន ត និងករេបះេឆន ត ។ 

្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេសនើ ឲយេផញើ រជអក រ មរយៈ
ទូរស័ពទចល័តរបស់ពួកេគ ឬ មេគហទំព័រអិុនេធើ
ែណតអំពី្រពឹត្តិករណ៍ខុស្រប្រកតីទំងអស់ ែដលពួក
េគបនកត់សមគ ល់េនេពលេបះេឆន ត ។ បនទ ប់មក 
អនកផ្តួចេផ្តើមបនេធ្វើករ្រ វ្រជវបែនថម ចំេពះ
្រពឹត្តិករណ៍េនះ និងជចុងេ្រកយ បង្ហ ញព័ត៌មន
ែដលបន្រតួតពិនិតយ េនេលើេគហទំព័ររបស់ពួកេគ ។ 
្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេសនើឲយ យករណ៍ អំពីកររខំន
ទំង យកនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ្រពឹត្តិករណ៍ៃន
អំេពើពុករលួយ និងករ ក់ក្រមិតេលើេសរភីព
និយយស្តី ឬករគំ មកំែហង និងអំេពើហិង  ។ 
យុទធនករេនះក៏បនទទួលព័ត៌មន ពី្របព័នធផ ព្វ
ផ យព័ត៌មន និង្រកុមសកមមជនមូល ្ឋ ន ។ កនុង
កំឡុងៃថងេបះេឆន ត អងគករឃ្ល េំមើលយូេហគន  
(ugandawatch) បនបញជូ ន្រកុមែដលមនបុគគលិក
៦.២០០ នក់ េដើមបីឃ្ល ំេមើលករេបះេឆន ត ។ 
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ជ “េគហទំព័រកមពុជគម នអំេពើពុករលួយ” ែដលជ “ប ្ណ ល័យកំុពយូទ័រមួយ ែដលរក ទុកព័ត៌មនពក់ព័នធនឹង
អំេពើពុករលួយ មរយៈរបូភព វេីដអូ សំេឡង ្រកហ្វ និងប្លុក” ។108 េគហទំព័រេនះ មនេគលបំណងជំរញុ 
ករចូលរមួពី ធរណជនេដើមបីកត់បនថយអំេពើពុករលួយ េ យមនបំណងផ្តល់េវទិក ស្រមប់ករពិភក

ធរណៈ មរយៈ រេអឡិច្រតូនិច ។ េគហទំព័រេនះក៏រមួមនទំងយុទធនករ េដើមបីឲយ ធរណៈជន
ផ្តល់ជមតិែកលម្អ ចំេពះកររចនប្លុក េដើមបីឲយេគហទំព័រេនះ ចបេ្រមើ ធរណជន បនកន់ែត
្របេសើរផងែដរ ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ េគហទំព័រ្រស្តី ែដលជេគហទំព័រអិុនេធើែណតអំពី្រស្តីដំបូងបង្អស់ េន
្របេទសកមពុជ រមួមនេវទិកេលើអិុនេធើែណតផងែដរ ។ មនករចូលរមួពីអនកេ្របើ្របស់យ៉ងសនធឹកសនធ ប់
កនុងែផនកេសដ្ឋកិចច សុខភព និងករណីរេំ ភ ្រពមទំងបញ្ហ សុខភព ។ េ ក្រសី ឈឹម ម៉ វ ី ែដលជ
នយិក្របតិបត្តិរបស់វទិយ ថ នេបើកទូ យ មន្រប សន៍ថ “ជករ្របេសើរែដលេយើងផ្តល់ព័ត៌មនផ្តល់
្រស្តីែដល្រតូវករេពលេវ  និងឱកសស្រមប់ឲយ្រស្តីឈប់រក ភពេសង ម ង ត់ និងបេញចញមតិ េដើមបី
ែចករែំលកគំនិតរបស់ពួកេគចំេពះខ្លួនពួកេគផទ ល់ និងអនគតរបស់ពួកេគជមួយេយើង ្រពមទំងែចករែំលក
ករ្រពួយបរមភរបស់ពួកេគ” ។ េយើងសងឃឹមថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករសងគមសីុវលិចប់េផ្តើម
េ្របើ្របស់បេចចកវទិយចូលរមួដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់េនះ េដើមបីេ្របើ្របស់េយបល់ និងករចង់ដឹងចង់ឭរបស់
ពួកេគស្រមប់ ធរណជន ។     

 

                                                            

108 កមពុជគម នអំេពើពុករលួយ (េគហទំព័រ) <http://www.saatsaam.info/en/> ចេមើលប ្ត ញបេចចកវទិយ និង
តម្ល ភព “ ្អ តស្អំ” (ៃថងទី២៩ ែខមីន ឆន ំ២០១០) <http://transparency.globalvoicesonline.org/listing/saatsaam> 
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៥. និភយ័កនងុករេ្របើ្របស ់

្របព័នធផ ព្វផ យព័តម៌ន 
 
េន្របេទសកមពុជ ចបប់ស្តីពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ ករបងខូចេករ ្តិ៍េឈម ះ និងករផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិត បន

ជះឥទធិពល ្រកក់មកេលើេសរភីពបេញចញមតិ េហើយមននិនន ករែដលគួរឲយបរមភ ចំេពះករអនុវត្តន៍ករ
ក់កំហិតកន់ែតធងន់ធងរ ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងនេពលថមីៗេនះរបស់ រ.ដ.ក កនុងករ្រគប់្រគងអិុនេធើែណត និង

ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តែដលមនក្រមិតកន់ែតតិចតួច បនបងកឲយមនករ្រពួយបរមភពីសំ ក់អនក
េ្របើ្របស់ ែដលនឹងពិភក បែនថមខងេ្រកម ។ េយើងនឹងរង់ចំេមើលថេតើ ករគបសងកត់ ដូចែដលបនយក
មកអនុវត្តចំេពះវទិយុ ទូរទស ន៍ និង្របព័នធេបះពុមពផ យព័ត៌មនេនកមពុជ នឹង្រតូវយកមកអនុវត្តចំេពះ
អិុនេធើែណតកនុងក្រមិតដូចគន ែដរឬយ៉ង  ។ 

 

៥.១ ករ ក់កំហតិេលើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី 
មនឧទហរណ៍អំពីករ ក់កំហិតជេ្រចើន ែដល្រតូវបនអនុវត្តចំេពះ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប

្របៃពណីេ យ រ.ដ.ក ែដលបនេចទ្របកន់អនកេបះពុមពផ យកែសត និងនិពនធនយកពីបទ្រពហមទណ្ឌ  
េ យពួកេគបនផ ព្វផ យព័ត៌មនែដល រ.ដ.ក និងគ.ប.ក រកេឃើញថមនលកខណៈបរ ិ រេករ ្តិ៍ េហើយ
អនក រព័ត៌មន អនកនេយបយគណបក ្របឆំង និងអនកករពរសិទធិមនុស  ្របឈមនឹងករបំពនេលើ
ងកយ និងករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ្រពមទំងករផកពិន័យជ្របក់ ចំេពះទស នៈែដលបន

បង្ហ ញ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យែបប្របៃពណី ។109 
េទះបីជចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន ឆន ំ១៩៩៥ (“ចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន”) ែចងកនុងម្រ ២០ថ 

“គម នបុគគល មន ក់្រតូវបនចប់ខ្លួន ឬេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ េ យករបេញចញមតិេឡើយ” បុ៉ែន្តករ
អនុវត្តន៍ជក់ែស្តងគឺថអនកេបះពុមពផ យ និពនធនយក និងអនក រព័ត៌មន្រតូវបនចប់ខ្លួន និងេចទ្របកន់
ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ និង/ឬ ផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ចំេពះករបេញចញទស នៈែដល រ.ដ.ក ចត់ទុកថរះិគន់
ទេង្វើ ឬេគលនេយបយរបស់ខ្លួន ។ 

រ.ដ.ក បនេ្របើ្របស់ចបប់្រពហមទណ្ឌ  េដើមបី្រគប់្រគងព័ត៌មនែដលផ្តល់ជូន ធរណៈជន មរយៈ
រព័ត៌មន ។ មុនេពលអនុម័ត្រកម្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ំ២០០៩ (“្រកម្រពហមទណ្ឌ ”) 

រ.ដ.ក ែតងែតេ្របើម្រ ៦២ (“ករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត”) និងម្រ ៦៣ (“ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ និងករបងខូច

                                                            

109 ម.ស.ម.ក និងអងគករេផ ងេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ ៖ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់?” (ែខកញញ  
ឆន ំ២០១០) ចេមើល លីកដូ “េសរភីពបេញចញមតិេនកមពុជ ៖ របូភពបំភន់ែភនកៃនលទធិ្របជធិបេតយយ” (ែខធនូ 
ឆន ំ២០១០) <www.licadho‐cambodia.org/reports/files/148LICADHOIllusionDemocracy2010.pdf> 
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េករ ្តិ៍េឈម ះ”) ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ របស់ ជញ ធរអន្តរកលរបស់ អ.ស.ប េនកមពុជ (“អុ៊ន ក់”) េដើមបីេចទ
្របកន់អនក រព័ត៌មនពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ែដលបនសរេសរអតថបទរះិគន់ រ.ដ.ក ឬសមជិកអភិជន
នេយបយ ។ កនុងករណីមុ៉ង រទិធី ជមួយនឹង ែកវ សុធ េនឆន ំ២០០២ និពនធនយកកែសតពីគណបក
្របឆំង ្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ មម្រ ៦៣ៃន្រកមរបស់អុ៊ន ក់ បុ៉ែន្តបនជំទស់េ យ
េជគជ័យថម្រ ១០ ៃនចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មនឆន ំ១៩៩៥ (“ចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន”) (ែដលែចង
អំពីបទេលមើសរដ្ឋបបេវណី ៃនបទបរ ិ រេករ ្តិ៍) មនសុពលភព្រគបដណ្ត ប់េលើម្រ េនះ ។ េហតុដូេចនះេហើយ 
គត់បនត ៉ថ គត់ ច្របឈមនឹងករេចទ្របកន់ពីបទបរ ិ រេករ ្តិ៍ែផនក រដ្ឋបបេវណី ែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ឧទហរណ៍េនះមិនបនអនុវត្តចំេពះករណីដៃទេទៀតេឡើយ ែដលឧទហរណ៍
ចុងេ្រកយេនះ ទក់ទងនឹងករណីេ ក ហង  ច្រក ែដលជនិពនធនយកកែសត្របឆំងែខមរមច ស់្រសុក ។ 
គត់្រតូវបនចប់ខ្លួនេនៃថងទី២៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ បនទ ប់ពីកែសតរបស់គត់េចញផ យអតថបទជ
បន្តបនទ ប់រះិគន់អងគរក មួយចំនួនរបស់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីសុខ ន ថជប់ពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ ។110 
បនទ ប់ពីេ ក ហង  ច្រក បដិេសធមិនបេញចញេឈម ះ្របភពែដលគត់ទទួលបន ែដលជករបដិេសធ
ែដលមនករអនុញញ ត មម្រ ២ៃនចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន គត់្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទ
បរ ិ រេករ ្តិ៍ មម្រ ៦២ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ របស់អុ៊ន ក់ េហើយបនទ ប់មក្រតូវបនផ្តនទ េទសឲយជប់
ពនធនគរចំនួនមួយឆន ំ និងត្រមូវឲយបង់្របក់ពិន័យ ៩.០០០.០០០ េរៀល (២.២៥០ ដុ ្ល ) ។111 បនទ ប់ពីេ ក 
ហង  ច្រក ្រតូវបនេ ះែលងពីពនធនគរេនឆន ំ២០១១ កែសតែខមរមច ស់្រសុកបន្របកសថពួកេគបន
កំពុងចប់េផ្តើមដំេណើ រករេឡើងវញិេហើយ ។112 

្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីរក  និងបែនថមបទេលមើសៃនករបរ ិ រេករ ្តិ៍ ្រពមទំងរមួបញចូ លបទេលមើសជេ្រចើន 
ែដលចត់ទុកករបេញចញេយបល់ដូចជករ្របមថេមើលងយ និងករមិនទុកចិត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់ 

                                                            

110 អនក យករណ៍គម ន្រពំែដន “្របេទសកមពុជ ៖ នយករដ្ឋម្រន្តី េ កបនសនយថមិនចប់អនក រព័ត៌មន ក់
ពនធនគរេទ” (ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) ៣ <www.rsf.org/IMG/pdf/Report_Cambodia_RSF.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១២ 
111 អនក យករណ៍គម ន្រពំែដន “្របេទសកមពុជ ៖ នយករដ្ឋម្រន្តី េ កបនសនយថមិនចប់អនក រព័ត៌មន ក់
ពនធនគរេទ” (ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) ៣ <www.rsf.org/IMG/pdf/Report_Cambodia_RSF.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខ
ឧសភ ឆន ំ២០១២ 
112 “កែសត្របឆំងេចញផ យវញិេហើយ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១១) 
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តុ ករថជបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  ។113 និនន ករេនះបនរមួបញចូ លករ ក់កំហិតបែនថមេលើេសរភីព
បេញចញមតិ ្រតូវបនេថក លេទសេ យ អ.ស.ស ។114 

 

៥.២ ករ កេ់ទសចំេពះករេ្របើ្របស្់របពន័ធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប 
េ យ រមនកំណត់្រ របស់ រ.ដ.ក កនុងករ ក់ទណ្ឌ កមមចំេពះករបេញចញមតិ មរយៈ្របព័នធ

ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ករណីេនះទំនងជថ េនេពលខ្លះ រ.ដ.ក នឹងពយយម ក់េទសបុគគល
ចំេពះករបេញចញទស នៈេន មអិុនេធើែណត ។ ករណីេនះេនមិនទន់ជក់ ក់ថ បទបបញញត្តិៃនចបប់

ែដលករកត់េទសេនះ ច្រតូវបនេលើកេឡើងមកេនះេទ ។ េយង ម្រកម្រពហមទណ្ឌ  បទផ្តល់ព័ត៌-
មនមិនពិត្រតូវបនលុបេចល េហើយមនករបង្ហ ញយ៉ងជក់ ក់ថ ករបរ ិ រេករ ្តិ៍ែដលមនពក់ព័នធនឹង 
“្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន” គួរ្រតូវបនេ ះ្រ យ មបទបបញញត្តិរដ្ឋបបេវណី េយង មចបប់ស្តីពីរបប

រព័ត៌មន ។ បុ៉ែន្ត េ យចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន្រគប់្រគងែត្របព័នធេបះពុមពផ យព័ត៌មន េហើយមិន
ចអនុវត្តចំេពះករផ យ មវទិយុ ឬទូរទស ន៍ និង រព័ត៌មន មអិុនេធើែណត115 មនករភន់្រចឡំថ

េតើ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប” ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មនឬយ៉ង
។ 

មកទល់េពលបចចុបបននេនះ មិនទន់មនករ ក់េទសចំេពះករបេញចញមតិ មអិុនេធើែណតេនះ
េទ។ បុ៉ែន្ត ករចប់ខ្លួន និងផ្តនទ េទស េសង គុ ្ណ ក េនឆន ំ២០១០ ែដលជបុគគលិករបស់កមមវធីិេសប ង

ររបស់ អ.ស.ប េន ជធនីភនំេពញ ែដលបន្រពីនឯក រពី KI-Media និងែចកចយឯក រទំងេនះ
េទឲយសហករ ី ជេ្រចើននក់ បនបង្ហ ញថ រ.ដ.ក បនេ្រត មខ្លួនរចួជេ្រសច េដើមបីផ្តនទ េទស អនក
េ្របើ្របស់អិុនេធើែណតែដលបេញចញមតិផទុយពីទស នៈរបស់ រ.ដ.ក ។ គុ ្ណ ក ្រតូវបនចប់ខ្លួនេនៃថងទី១៧ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១០ េ យនគរបលខណ្ឌ ឬស ីែកវ និង្រតូវបនេចទ្របកន់ពីបទែចកចយឯក រខិតប័ណ្ណ
ែដលខ្លួនបន្រពីនពី KI-Media េទឲយសហករ ី។ ពីរៃថងេ្រកយមក គឺេនៃថង ទិតយែដលជៃថងឈប់ស្រមក
របស់តុ ករកមពុជ គុ ្ណ ក ្រតូវបនរកេឃើញថមនេទសកំហុសេ យតុ ករ ជធនីភនំេពញ អំពីករ

                                                            

113 បទបញញត្តិទំងេនះរមួមន បទបរ ិ រេករ ្តិ៍ (ម្រ ៣០៥ ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ ឆន ំ២០០៩) បទេជរ្របមថជទី ធរណៈ 
(ម្រ ៣០៧) បទប្តឹងបរ ិ របងក ច់េករ ្តិ៍ (ម្រ ៣១១) បទញុះញង់ ែដល ចនំេទរក ឬមិននំេទរកករ្រប្រពឹត្ត
បទេលមើស (ម្រ ៤៩៥) បទញុះញង់ឲយមនករេរ ើសេអើង (ម្រ ៤៩៦) បទ្របមថ (ម្រ ៥០២) បទផ ព្វផ យនូវករ
អ ថ ធិបបយេដើមបី ក់សមព ធេលើយុ ្ត ធិករ (ម្រ ៥២២) បទមិនទុកចិត្តេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ (ម្រ ៥២៣) 
និងបទប្តឹងបរ ិ រេ យភូតកុហកដល់ ជញ ធរតុ ករ (ម្រ ៥២៤) ។ 
114 សមព័នធ រព័ត៌មន សីុ េគនយ៍ “អនករះិគន់និយយថ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីជករគំ មកំែហងេសរភីពបេញចញមតិ” 
(ៃថងទី១៦ ែខតុ  ឆន ំ២០០៩) <http://www.ifex.org/cambodia/2009/10/16/new_penal_code/> ចូលេមើលេនៃថងទី
៣០ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
115 លីកដូ “ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
េនកមពុជ”  (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ៩ 



43 

ញុះញង់ឲយ្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋេយង មម្រ ៤៩៥ៃន្រកម្រពហមទណ្ឌ  េហើយ្រតូវបនផ្តនទ េទសឲយជប់
ពនធនគរចំនួន្របំមួយែខ និងពិន័យជ្របក់មួយ នេរៀល (្របមណ២៤៦ដុ ្ល េមរកិ) ។116  

ខណៈេពលែដលករណីរបស់ េសង គុ ្ណ កគឺជករណីែតមួយគត់ែដលេកើតេឡើងេនកមពុជ ករណី
េនះ ក់ដូចជថ េនេពលែដល រ.ដ.ក កន់ែតយល់ចបស់អំពីបេចចកវទិយែដលទក់ទងនឹង្របព័នធ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ករណីៃនករគំ មកំែហង និងករផ្តនទ េទសនឹងេកើនេឡើងេ យករពយយម
បញឈប់មិនឲយមនករេ្របើ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបេនះ េដើមបីរះិគន់ រ.ដ.ក ។ ទក់ទងនឹងេហ្វសបុ៊ក ករ
ពិតែដលថេហ្វសបុ៊កគឺជេគហទំព័រែដល្រតូវបន្រគប់្រគង និងដំេណើ រករេនេ្រក្របេទស មនន័យថ

ចនឹងមនករលំបកកនុងករគបសងកត់ ។ ជងេនះេទេទៀត ករ ម នអនកេ្របើ្របស់េហ្វសបុ៊កមន
លកខណៈពិបក េ យអនកេ្របើ្របស់គណេនយយេហ្វសបុ៊កជេ្រចើនបនពយយម្រគប់មេធយបយេដើមបី
បិទបំងអត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ ៖ “កង្វះខតកនុងករ្រគប់្រគងែបបេនះមនន័យថ េហ្វសបុ៊កបនក្ល យ
េទជេវទិកេសមើភពគន ស្រមប់អនកនេយបយែដលមនទស នៈផទុយគន ” ។117 េ ក្រសី មូ សុខហួរ បន
មន្រប សន៍ថេហ្វសបុ៊ក “ផ្តល់ឱកសដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករបេញចញមតិ និងទទួលយកទស នៈ
ជេ្រចើនែដលខុសគន ” ។118 ជលទធផល េ ក្រសីមន្រប សន៍ថ គត់ “េជឿជក់ថេហ្វសបុ៊កគឺជបញ្ហ
្របឈមស្រមប់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ្រគប់្រគងគណបក ្របឆំង” ។119 បុ៉ែន្ត េដរកិ ផ្រទី ប៉ន់ ែដលជ ថ បនិក
មួយរបូៃន www.khmerican.com មន្រប សន៍ថ គត់គិតថ “ៃថងអនគត េយើងនឹងេឃើញករព្រងឹង [ករ
ផ្ល ស់ប្តូរៃនេយបល់ែដលបនបេញចញេនេលើអិុនេធើែណត] ែដលនំឲយមនករខិតខំ្របឹងែ្របងកន់ែតខ្ល ំង
េឡើង េដើមបីគបសងកត់របបព័ត៌មនឯក ជយ និងមតិមិន្រសបគន េនេលើអិុនេធើែណត” ។120 
 

៥.៣ ករគបសងកត់្របព័នធផ ព្វផ យព័តម៌នែបបទំេនើប 
ជេ្រចើនឆន ំកន្លងមក ករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត និងទូរស័ពទចល័តេន្របេទសកមពុជ មិន

្រតូវបន្រគប់្រគងេឡើយ ។ ជក់ែស្តង េទះបីជមនរបយករណ៍អំពីករ ក់កំហិតេលើេសរភីពបេញចញមតិ
ក៏េ យ រ.ដ.ក មិនបនពយយមគបសងកត់ព័ត៌មន និងេសរភីពេនេលើអិុនេធើែណត ែដលដូចេទនឹងករ

ក់កំហិត ែដល្របេទសជិតខងេន សីុ េគនយ៍បនេធ្វើេឡើយ ជពិេសស ្របេទសេវៀត ម វ និង
ថមីៗេនះគឺ្របេទសៃថ ។121 បុ៉ែន្ត ថមីៗេនះ រ.ដ.ក បនពយយម ក់កំហិតេលើករេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យ

                                                            

116 សហព័នធសិទធិមនុស អន្តរជតិ “កមពុជ ៖ ករបំពនេលើេសរភីពបេញចញមតិបន្តេកើតមនេឡើងេ យករផ្តនទ េទស
បុគគលិក អ.ស.ប” (ៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆន ំ២០១០) <http://www.fidh.org/Cambodia‐Assault‐on‐freedom‐of‐expression> 
ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
117 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើេហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១១) 
118 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើេហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១១) 
119 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើេហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១១) 
120 “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើេហ្វសបុ៊ក” ឌឹ េខមបូ  េដលី (ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ំ២០១១) 
121 ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករគបសងកត់អិុនេធើែណត និងរបប្រគប់្រគងកនុង្របេទសេន សីុ េគនយ៍ សូមេមើល “ករ
បិទមត់អនកមនទស នៈផទុយគន  ៖ វធីិេដល សីុ េគនយ៍្រគប់្រគងអនកេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត” ឌឹ ែហគតេឌៀន (ឡុងដុងដ៍ 
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ព័ត៌មនែបបទំេនើប ជពិេសសអិុនេធើែណត េ យេសនើឲយ ក.ផ.ស.អ បិទែវប យមួយចំនួន ។ េយើងបន
ផ្តល់ឧទហរណ៍ែដលលបីលបញដូចខងេ្រកម ។ 

េនឆន ំ២០០៧ អងគករខុមែ្រហ្វល ែដលជអងគករ្រតួតពិនិតយករេបះេឆន ត បនេផញើ រជអក រេទ
កន់្របជពលរដ្ឋេនទូទំង្របេទស េ យរលឹំកពួកេគឲយេទេបះេឆន ត ។ ជករេឆ្លើយតប រ.ដ.ក បនបិទ
េស េផញើ រជអក រទំងអស់េនកមពុជ េនៃថងេបះេឆន ត (សូមេមើលែផនក៤.១) ។122 

រហូតដល់ចុងែខមក  ឆន ំ២០០៩ លទធភពចូលេបើកេមើលែវប យរបស់សិលបករែខមរ េមរកិកំង 
កុក ឡ ្រតូវបនបិទេ យ រ.ដ.ក ។123 ន ៃដដ៏ច្រមូងច្រមស់របស់គត់ែដលបង្ហ ញអំពីរបូអប ្រ តពក់
ក ្ត លខ្លួន ែដលជរបូតំ ង្រស្តីកនុងសិលបៈែខមរកនុងេរឿងនិទន េធ្វើឲយ្រកសួងកិចចករនរខឹីងសមបរ េហើយ
បិទែវប យរបស់គត់ ។124 េ ក សូរ ឃុន ែដលជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ បន
បញជ ក់ថគត់បនេផញើលិខិតេទកន់ ក.ផ.ស.អ ែដលពក់ព័នធ េសនើសំុឲយមនករបិទែវប យ បុ៉ែន្តបន
អះ ងថគត់មិនបនដឹងថម ក.ផ.ស.អ បនអនុវត្ត មខ្លឹម រៃនលិខិតរបស់គត់ឬយ៉ង េទ ។125 

មួយសប្ត ហ៍េ្រកយមក លទធភពចូលេទកន់ែវប យរបស់អងគករឃ្ល ំេមើលអំេពើពុករលួយែដល
មនទី ន ក់ករេនច្រកភពអង់េគ្លស ហគ្លូប៊លវតីែណស (Global Witness) ក៏្រតូវបនបិទមិនឲយអនកេ្របើ
្របស់អិុនេធើែណតេបើកែវប យ នបន បនទ ប់ពីអងគករេនះបនេចញរបយករណ៍រះិគន់ែដលមន
ចំណងេជើងថ្របេទសស្រមប់លក់ េហើយរបយករណ៍េនះេផ្ត តសំខន់េលើឧស ហកមមែរ ៉ និងេ្របងកត
េន្របេទសកមពុជ ។126 អនកតំ ង ក.ផ.ស.អ អងគរេណត (AngkorNet) បនបញជ ក់ថែវប យអងគករ
ហគ្លូប៊លវតីែណស ្រតូវបនបិទមិនឲយអតិថិជនអងគរេណតេបើកេមើលបន បុ៉ែន្តមិនបនផ្តល់េសចក្តីលម្អិតបែនថម 
អំពីមូលេហតុែដលបិទេនះេទ ។127  

េនៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ កែសត ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បន យករណ៍អំពីគេ្រមងរបស់ “គណៈ
កមម ករសីលធម៌រ ្ឋ ភិបល” របស់ រ.ដ.ក ែដលចប់េផ្តើមេរៀបចំកិចច្របជំុពីរដងកនុងមួយែខ េដើមបី្រតួតពិនិតយ
េមើលែវប យ ែដលបង្ហ ញរបូភព ស ភសរបស់្រស្តីែខមរ និងពិចរ បិទករចូលេទកន់ែវប យ

                                                                                                                                                                                          

ៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០) <www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/21/internet‐web‐censorship‐asia> ចូល
េមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២   
122 ខុមែ្រហ្វល “របយករណ៍ និងករ យតៃម្លចុងេ្រកយចំេពះករេបះេឆន តឃំុសងក ត់ឆន ំ២០០៧” (ៃថងទី២៣ ែខសី  
ឆន ំ២០០៧) 
123 “ចលនរបស់រ ្ឋ ភិបលបងកឲយមនករ្រពួយបរមភចំេពះករគបសងកត់” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខមីន 
ឆន ំ២០០៩) សូមេមើល េអន េខ្លន “ករគបសងកត់ ៖ ទំព័រ ស ភសសុទធ ធជេ្រចើនពន់ែដលមនេនេលើ
អិុនេធើែណត ែតសិលបករែខមរមួយរបូ្រតូវបនេគ ងំ” ឌឹ េមៀេរ ើល (ភនំេពញ ៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩) 
124 “ ហូ៊ទំ យករបំបិទមត់” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខមីន ឆន ំ២០០៩) 
125 “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 
126 “េគហទំព័ររបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបិទេ យ ក.ផ.ស.អ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០០៩) 
127 “េគហទំព័ររបស់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបិទេ យ ក.ផ.ស.អ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០០៩) 
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ែដល្រតូវបនចត់ទុកថផទុយេទនឹងតៃម្លជតិ ។128 រស់ សូ ៉ខ អនុរដ្ឋេលខធិករៃន ក.ប.ទ មន
្រប សន៍ថ ករបេងកើនករ្រតួតពិនិតយព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណតមន រសំខន់ ស់ េ យ រមន
ករែចកចយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងយ៉ងឆប់រហ័ស េនទូទំង្របេទស ។ 

េនៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំ២០១០ ្របធនគណៈកមម ធិករ្រពំែដនរមួកមពុជ-េវៀត ម េ ក ៉ គឹមហុង 
បន្របប់វទិយុ សីុេសរថី រ.ដ.ក នឹងបិទប្លុកព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត KI-Media េនមុនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ
២០១០ ។129   

េនៃថងទី១៩ ែខមក  ឆន ំ២០១១ ែវប យប្លុកសព័ត (Blogspot) េន្របេទសកមពុជ្រតូវបនបិទ ម
បញជ របស់្រកសួងម ៃផទ (“ក.ម.ធ”) េទកន់ ក.ផ.ស.អ េនកមពុជ ។130 អស់រយៈេពលជេ្រចើនសប្ត ហ៍ 
អនកេ្របើ្របស់អីុហ ុ ីខម (EZECOM) ែដលជ ក.ផ.ស.អ មួយែដលមនអនកេ្របើ្របស់កន់ែតេ្រចើនកនុង្របេទស
កមពុជ បនត្អូញែត្អរថពួកេគមិន ចចូលេទកន់ែវប យមួយចំនួន រមួបញចូ លទំង KI-Media ផងែដរ ។ 
េនៃថងកត់ផ្ត ច់ទំនក់ទំនង អនកតំ ងែផនកេស អតិថិជនរបស់អីុហ ុ ីខម បន្របប់អតិថិជនថ ែវប យ
ទំងេនះ្រតូវបនបិទេ យ ក.ម.ផ ។131 
បនទ ប់មក អនក្រគប់្រគងអីុហ ុ ីខមបន
បដិេសធកនុងលិខិតជ យល័កខអក រថ មិន
បនទទួលបញជ ពី រ.ដ.ក េទ ។ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ព័ត៌មន េ ក េខៀវ កញ៉រទិធ ក៏បន
បដិេសធថខ្លួនមិនមនពក់ព័នធផងែដរ ។ 
ពីរបីៃថងេ្រកយមក េស េនះ្រតូវបនផ្តល់ជូន
េឡើងេ យ ក.ផ.ស.អ ទំងអស់េលើកែលង
្រកុមហុ៊នមិតហ្វូន (Metfone) ។  
 េនេដើមែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ្របេទស
កមពុជបនជួប្របទះករកត់ផ្ត ច់អិុនេធើែណត
ថមីមួយេទៀត ែដលប៉ះពល់ដល់ KI-Media 
Khmerization និងប្លុកគូររបូត្លុកនេយបយ

                                                            

128 “្រកុមរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រគងនឹងបិទរបូភព ស ភស” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩) 
129 លីកដូ “អងគករលីកដូេថក លេទសករគបសងកត់ែវប យែដលរះិគន់រ ្ឋ ភិបល” (ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) 
<www.licadho‐cambodia.org/press/files/238LICADHOPRInternetCensorship2011.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 

130 សំេឡងពិភពេ ក “ែវប យប្លុកសព័ត្រតូវបនបិទេន្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ំ២០១១) 
<globalvoicesonline.org/2011/01/20/blogspot‐sites‐blocked‐in‐cambodia/> 

 
131 “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 

 

របូទី៧ ៖ រេផញើេទកន់ ៉យេខម (Wicam) ែដលចម្លងេចញពី
េអ្រកង់ អំពីករបិទ KI‐Media  មបញជ របស់ ក.ប.ទ ៃថងទី១៥ ែខ

កុមភៈ ឆន ំ២០១១ 
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កមពុជសក ទិ៍ ្រពមទំងែវប យ្របំេផ ងេទៀត ។ ក.ផ.ស.អ ែដលរងផលប៉ះពល់រមួមនអន ញ 
(Online) ៉យេខម (WiCam) មិតហ្វូន (Metfone) និងអីុហ ុ ីខម (EZECOM) ។ េនៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ 
កែសត ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ យករណ៍ថេនេពលែដលអតិថិជន ៉យេខម ពយយមចូលេបើកេមើល KI-Media 
ពួកេគបនេឃើញ រមួយថែវប យេនះ្រតូវបន “បិទ មបញជ របស់្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមន-
គមន៍កមពុជ” ។132 េសចក្តី្របកសេនះ ្រតូវបនលុបេចលកនុងរយៈេពលដ៏ខ្លី និងជំនួសេ យករបដិេសធមិន
ទទួលខុស្រតូវែដលមនលកខណៈអពយ្រកឹតវញិ ។133 បុគគលិក ៉យេខមមន ក់ែដលសំុមិនបេញចញេឈម ះបន
្របប់កែសតេនះថ ្រកសួងបនបញជ ឲយ ក.ផ.ស.អ បិទែវប យ KI-Media ពីេ្រពះែវប យេនះ “ប៉ះពល់
ដល់រ ្ឋ ភិបល” ។134   
 កែសត ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បន យករណ៍េនៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ថ េ ក សូរ ឃុន រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ បនេរៀបចំកិចច្របជំុមួយេនៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ែដលេនកនុង
កិចច្របជំុេនះ គត់េសនើឲយ្រកុមហុ៊នទូរស័ពទចល័ត “សហករ” កនុងករបិទែវប យអិុនេធើែណតមួយចំនួន 
“ែដលប៉ះពល់ដល់សីលធម៌ និង្របៃពណីែខមរ ្រពមទំងរ ្ឋ ភិបល” ។135 េនៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ 
កែសត ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បនបង្ហ ញអីុែម៉លមួយែដលេលចធ្ល យ ពីម្រន្តីជន់ខពស់ៃន ក.ប.ទ136 ែដល
អបអរ ទរ ក.ផ.ស.អ ទំងដប់រមួមនអីុហ ុីខម េដើមបីបិទករចូលេទកន់ែវប យមួយចំនួនរមួមន 
ែវប យប្លុកសព័ត KI-Media, Khmerization និងសកខ៍្រក ៉ ។ អីុែម៉លេនះរមួមនអតថបទដក្រសង់ែដល
្រតូវបនេបះពុមពផ យ េចញពីកំណត់េហតុកនុងអងគ្របជំុែដល្រតូវបនែបកធ្ល យ ែដលេនកនុងអងគ្របជំុេនះ 
រដ្ឋម្រន្តី ក.ប.ទ បនរះិគន់ 
ក.ផ.ស.អ មួយចំនួនែដលមិនបន
ចត់វធិនករបិទករចូលេទកន់
ែវប យែដលរះិគន់រ ្ឋ ភិបល ។ 
អីុែម៉លែដលបនចុះ ហតថេលខ 
កនុងលកខណៈេអឡិច្រតូនិចេ យ 
េសៀង សិទធី នយករងែផនក្រគប់ 
្រគងនេយបយរបស់ ក.ប.ទ បន
ជូនដំណឹងដល់ភន ក់ងរផគត់ផគង់
េស ៉យេខម េថេលសឺហ្វ 
(Telesurf) និងេហឡូ (Hello) ដូច
ខងេ្រកម ៖ “េយើងបនរកេឃើញ

                                                            

132 “ករបិទែវប យ្រកុមអនក្របឆំង” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
133 “្រកសួងបដិេសធថមិនបនបិទែវប យ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
134  “ករបិទែវប យ្រកុមអនក្របឆំង” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
135 “្រកសួងបដិេសធថមិនបនបិទែវប យ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
136 “ប ្ត ញមិនមនរេបៀបេរៀបរយ្រតូវបនបង្ហ ញ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១)  

 

Figure 8: Screenshot of new message to Wicam users on 15th 
February 2011 without mention of order of the MPTC 
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ថ អនកមិនទន់បនចត់វធិនករេឡើយ ដូេចនះសូមចត់វធិនករជបនទ ន់... ជថមីម្តងេទៀត ករមិនសហករ
ឲយបនល្អគឺជទំនួលខុស្រតូវរបស់អនក [sic] ។”137 ក.ផ.ស.អ ដូចជ្រកុមហុ៊នែសលកត មិតហ្វូន និងអីុហ ុ ី
ខម បនបិទែវប យ ។ 
 ករបិទែវប យទំងេនះ បង្ហ ញឲយេឃើញពីករព្រងីកវ ិ លភព ៃនករគបសងកត់របស់ រ.ដ.ក 
មកេលើអិុនេធើែណតែដលរមួមន ករខិតខំ្របឹងែ្របងែដលបនេ្រគងទុករបស់ រ.ដ.ក េដើមបី្រគប់្រគងព័ត៌មន 
េនេលើអិុនេធើែណត ដូចវធីិែដល រ.ដ.ក ្រគប់្រគង ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណី ។138 ករណីេនះក៏
បនង្ហ ញផងែដរថអវត្តមនៃនករ ក់កំហិតេលើអិុនេធើែណតពីមុនមក មិនែមនជសញញ បង្ហ ញពីករេគរព
សិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកនុងទិដ្ឋភពែដលេទើបនឹងរកេឃើញេឡើយពីសំ ក់ រ.ដ.ក បុ៉ែន្តក៏
ប ្ត លមកពីកង្វះខតចំេណះដឹងែផនកបេចចកេទស ។ 
 

៥.៤ មជឈមណ្ឌ លអិុនេធើែណតែដលដំេណើ រករេ យរដ្ឋ  
 កនុងឧទហរណ៍ែដលបនបង្ហ ញកនុងែផនកខងេដើមេនះ រ.ដ.ក មិនបនអនុវត្តករបិទែវប យេ យ
ខ្លួនឯងេនះេទ ផទុយេទវញិ រ.ដ.ក េចញដីកេដើមបីឲយ ក.ផ.ស.អ បិទែវប យទំងេនះ ។ រ.ដ.ក មិនែដល
អះ ងថខ្លួនជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករបិទែវប យេនះេឡើយ េហើយបនពយយម ក់បំងខ្លួនមិន
ឲយជប់ពក់ព័នធនឹងករបុ៉នប៉ង ក់កំហិតេសរភីពអិុនេធើែណត ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មនរបយ-
ករណ៍ថ រ.ដ.ក កំពុងពយយមេធ្វើករ្រគប់្រគងអិុនេធើែណតបែនថមេទៀត ជពិេសស េ យចង់បេងកើត
មជឈមណ្ឌ លអិុនេធើែណតែដលដំេណើ រករេ យរដ្ឋ ។ 

េនែខតុ  ឆន ំ២០០៩ ក.ប.ទ េចញ “្របកស” (ឬបញញត្តិ) មួយែចងថ “ទំនក់ទំនងប ្ត ញខងកនុង 
រ ង្រកុមហុ៊នដំេណើ រករទូរគមនគមន៍ទំងអស់ ្រតូវឆ្លងកត់មណ្ឌ លក ្ត ល [sic] របស់ទូរគមនគមន៍
កមពុជ” ។139 ចំណុចេ ះដូរអិុនេធើែណតដូចអ្វីែដលបនពិពណ៌នកនុង្របកស េដើរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុង
អនុញញ តឲយមនលំហូរៃនព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត មរយៈករបញជូ នចរន្តឆ្លងកត់រ ង ក.ផ.ស.អ េផ ង
គន  ។ ជលទធផល ្របព័នធែបបេនះអនុញញ តឲយអនកេ្របើ្របស់របស់ ក.ផ.ស.អ មួយ ចចូលេមើលព័ត៌មន
ែដលបេង្ហ ះេ យភន ក់ងរផគត់ផគង់ដៃទេទៀត ។ ្របកសេនះបងគ ប់ថ ្រកសួងនឹងទមទរឲយ្រកុមហុ៊នបញជូ ន
ចរន្តឆ្លងកត់ មរយៈមណ្ឌ លែដលត្រមូវ ដូចជ្រកុមហុ៊នេថេលខមកមពុជ (“េថេលខម”) ែដលជ្រកុមហុ៊ន
ទូរគមនគមន៍្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ េដើរតួនទីជ “មណ្ឌ លេ្រចះព័ត៌មន” ស្រមប់ចរន្តអិុនេធើែណតេនះ ។140 

                                                            

137 “ប ្ត ញមិនមនរេបៀបេរៀបរយ្រតូវបន ត្រត ង” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៧ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
138 ម.ស.ម.ក “ម.ស.ម.ក េថក លេទសករបុ៉នប៉ងរបស់រ ្ឋ ភិបលេដើមបីបញឈប់សកមមនិយមេនេលើអិុនេធើែណត” (ៃថងទី
១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<www.cchrcambodia.org/index.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=148&id=5> ចូលេមើលេន
ៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ 
139 “មណ្ឌ លអិុនេធើែណតែដល្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ចបិទបំងែវប យ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១០) 
140 “មណ្ឌ លអិុនេធើែណតែដល្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ចបិទបំងែវប យ” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១០) 
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ករណីេនះមនន័យថ ល់ចរន្តអិុនេធើែណតទំងអស់្រតូវបញជូ ន មរយៈ រជីវកមមែដល្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ
មួយេនះ ែដលេធ្វើឲយកន់ែតមនភពងយ្រសួលកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងករ ក់កំហិតេលើអិុនេធើែណត ។ 

េនៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ ម្រន្តីេតេលខមមួយរបូបង្ហ ញថ ្រកុមហុ៊នដំេណើ រករេ យរដ្ឋ បន
ពយយមបិទែវប យែដលខ្លួនចត់ទុកថ “មិនសម្រសប” ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នបនទទួលសិទធិ្រគប់្រគងករ
េ ះដូរអិុនេធើែណតទំងកនុង និងេ្រក្របេទស ។ េ ក ជិន រ ៉ ូែដលជនយករង្រកុមហុ៊នេថេលខម បន
បញជ ក់ថ “្របសិនេបើេតេលខមេដើរតួនទី្រគប់្រគងករេ ះដូរអិុនេធើែណត េនះនឹងនំផល្របេយជន៍ដល់
សងគមកមពុជ ពីេ្រពះថរ ្ឋ ភិបលទុកចិត្តេយើង េហើយេយើង ច្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត ។”141 
បុ៉ែន្ត ម្រន្តីរបស់ ក.ផ.ស.អ ែដលដំេណើ រករេនកមពុជបន្រពមនថករេផទរែបបេនះ ចេធ្វើឲយឧស កមម 
ប.ទ.ព របស់កមពុជ មនករ ងំសទះ មរយៈបេងកើនតៃម្ល និងមនកររអូ៊រទំជេ្រចើនថ ករេធ្វើែបបេនះ ច
ផ្តល់ឲយ រ.ដ.ក នូវឥទធិពលេ្រចើនេលើសលុបមកេលើព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត ។ អនករះិគន់មួយចំនួនបន
បង្ហ ញថ េតេលខម ចេក្ត បក្រមិតអំ ចែដលកន់ែតមន “េ្រគះថន ក់” ្របសិនេបើេតេលខមទទួលបន
សិទធិផ្ត ច់មុខកនុងករ្រគប់្រគងករផ្ល ស់ប្តូរអិុនេធើែណត ។142  

េនៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០ កែសត ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ បន យករណ៍ថ រ.ដ.ក បនបញឈប់
គេ្រមងរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកើតករផ្ល ស់ប្តូរអិុនេធើែណត ។143 េយង ម ក.ប.ទ មក្រតឹមែខេម  ឆន ំ២០១០ 
សំេណើ េនះមិន្រតូវបនពិចរ េនះេទ េទះបីជមនករ យករណ៍ថ ត្រមូវករ ជញ ប័ណ្ណថមី ច
នឹង្រតូវបនបេងកើតេនៃថងអនគត ។144 

េនៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ក.ប.ទ បនេចញេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងចំណុចេ ះ
ដូរអិុនេធើែណត ែដលែចងអំពីករចុះបញជ ី ។145 េសចក្តី្រពង្របកសេនះរមួមន បទបបញញត្តិែដលបនែចង
ជេ្រចើន ែដលរមួមនករខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីធនថចំណុចេ ះដូររអិុនេធើែណតែដលទទួលបន ជញ -
ប័ណ្ណ ្រសប មចបប់ និងបទបញជ ៃន្របេទសកមពុជ ឧទហរណ៍ ៖ “កំុឲយអិុនេធើែណតរមួបញចូ លខ្លឹម រ

ស ភស ឬចក់ផ យករេលងែលបងសីុសងខុសចបប់ ... ក៏ដូចជករេលមើសនឹងចបប់េផ ងៗរបស់
កមពុជ [sic]” ។ 

 

៥.៥ ករគបសងកត់េនៃថងអនគត ? 
នេពលថមីៗេនះ រ.ដ.ក បន្របកសថបនចប់េផ្តើមព្រងងចបប់្រគប់្រគងអិុនេធើែណតដំបូងបង្អស់

េនកមពុជ ។146 េ ក ឯក ថ ែដលជអនកនំពកយអងគភពព័ត៌មន និង្របតិកមមរហ័ស មន្រប សន៍ថ 

                                                            

141 “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 
142 “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 
143 “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 
144 “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 
145 “្របកសស្តីពីមណ្ឌ លអិុនេធើែណត្រតូវបន ត្រត ង” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
146 ““េចតនមិនល្អ” ជំរញុឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១២) 



49 

“េយង មកររកីដុះ លដូចផ ិតៃនបេចចកវទិយទំេនើបដូចជធ្វីតេធើ និងយូធូប”147 រ.ដ.ក ចំបច់្រតូវមន
ចបប់ែបបេនះ េដើមបី “េចៀស ងអនកែដលមិនមនេចតនមិនល្អ [sic] មិនឲយែចកចយព័ត៌មនមិនពិត និងគម ន
ភស្តុ ង ... ែដល ចប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខជតិ ឬសងគមរបស់េយើង” ។148 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ្រកុម
សិទធិមនុស បនបង្ហ ញករ្រពួយបរមភែដលចបប់្រគប់្រគងអិុនេធើែណត នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបីគប 
សងកត់ ែវប យ ែដល្រតូវបនចត់ទុកថមនលកខណៈរះិគន់ រ.ដ.ក ឬ គ.ប.ក ែដលកន់អំ ច និង ក់
េទសអនកទំង យ ែដលេមើលករខុស្រតូវែវប យទំងេនះ យកគំរូ មករ ក់េទសែដលកំពុង
្រតូវបនេ្របើ្របស់នេពលបចចុបបននេនះេន្របេទសៃថ ។149   

បុ៉ែន្ត េទះបីជមនេសចក្តី្របកសនេពលថមីៗេនះរបស់ រ.ដ.ក អំពីករេធ្វើេសចក្តី្រពងចបប់្រគប់
្រគងអិុនេធើែណត ករណីេនះ ក់ដូចជមិន ចេទរចួែដលថ រ.ដ.ក ចរមួគន គបសងកត់អិុនេធើែណត និង
ទូរស័ពទចល័ត ជពិេសសេ យមូលេហតុខ្វះខតធនធនមនុស  និងហរញិញវតថុ ែដលចំបច់េដើមបីេធ្វើករគប
សងកត់ែបបេនះ ។ ជងេនះេទេទៀត េ យេហតុថ្របជពលរដ្ឋកមពុជកន់ែតមនករយល់ដឹងអំពីបេចចក- 
វទិយ អនកេ្របើ្របស់ជេ្រចើននឹង ចែស្វងរកវធីិចូលេទកន់ែវប យ ែដល្រតូវបន ក់ក្រមិត ម រយៈករ
េ្របើ្របស់្របុកសីុសឹេវ ើ (proxy servers) ។ ករបេងកើត េគហទំព័រមួយេទៀតេនេលើេវ ើតេ្របស របស់ KI-Media 
េដើមបីអនុញញ តឲយអនកេ្របើ្របស់ ចបេញជ សករបិទែវប យរបស់្រកុមហុ៊នផ្តល់េស អិុនេធើែណត ែដល
បនបិទែវប យប្លុកសពត គឺជឧទហរណ៍មួយៃនយុទធ ្រស្ត ែដល ច្រតូវបនអនុវត្តេដើមបីេចៀស ងករ

មឃត់ចូលេទកន់ែវប យ និងព័ត៌មនែដល រ.ដ.ក មនបំណងគបសងកត់ ។ 
សកមមភពថមីៗរបស់ រ.ដ.ក េដើមបី ក់កំហិតេលើករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត និងទូរស័ពទចល័តេន

កមពុជ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើ បង្ហ ញពីបំណងរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករ្រគប់្រគង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
ែបបទំេនើប ជពិេសសអិុនេធើែណត ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េយើងសងឃឹមថ េ យករេ្របើ្របស់អិុន
េធើែណតេន្របេទសកមពុជេនមនក្រមិតទបេនេឡើយ រ.ដ.ក នឹងមិនអនុវត្តករ ក់កំហិតបែនថមេលើអិុន
េធើែណត េហើយនិងមិនចំ យថវកិែដលមនក្រមិតរបស់ខ្លួន េដើមបីគបសងកត់ព័ត៌មន និងករជែជក
ែវកែញកេនេលើអិុនេធើែណត ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ េយើងសងឃឹមថ រ.ដ.ក នឹងមិនអនុវត្តវធិនករែដលមន
បំណង ងំករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តជមេធយបយ េដើមបីទំនក់ទំនងព័ត៌មនសំខន់ៗអំពីនេយបយ 
និងពលរដ្ឋេនះែដរ ។   

 

	

                                                            

147 ““េចតនមិនល្អ” ជំរញុឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១២) 
148 ““េចតនមិនល្អ” ជំរញុឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអិុនេធើែណត” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១២) 
149 ““េចតនមិនល្អ” ជំរញុឲយមនករបេងកើតចបប់្រគប់្រគងអិុនេធើែណត”  ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១២) 



50 

 

៦. អនុ សន ៍
 	
 ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបីព្រងឹង្របជធិបេតយយ និងេលើក
កមពស់ករេគរពសិទធិមនុស  េ យមូលេហតុថ្របជពលរដ្ឋមនឱកសបេញចញេយបល់អំពីករអភិវឌ ន៍
សងគម និងបរ ិ ថ ននេយបយរបស់ពួកេគ ។ សរបុមក សកមមភពឌីជីថលេកើនេឡើង្រសបេពលែដលមន
ករតភជ ប់ប ្ត ញកន់ែតេ្រចើនេឡើង ។ ករណីេនះបនេកើតេឡើងេន្របេទសកមពុជ ែដលសកមមភពអិុន
េធើែណត និងទូរស័ពទចល័តបនេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងកនុងរយៈេពលថមីៗេនះ េទះបីជមនែត្របជជនមួយែផនក
តូចបុ៉េ ្ណ ះែដលេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត េហើយែដលករេ្របើ្របស់េនះមនភគេ្រចើនេនកនុង ជធនីភនំេពញ
ក៏េ យ ។ 

ប្លុកតំ ងឲយទិដ្ឋភពសំខន់បំផុតៃនសកមមភពនេយបយ និងសងគមេនេលើអិុនេធើែណតេន
្រពះ ជ ច្រក ពីេ្រពះ្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលមនវយ័េកមងេ្របើ្របស់ប្លុក ្របកបេ យករៃចន្របឌិតខពស់ 
និងករេសងើចសរេសើរ េដើមបីបង្ហ ញអំពីខ្លួនពួកេគ និងពិភក បញ្ហ េនេលើអិុនេធើែណត ។ ប្លុកព័ត៌មន ជ
ពិេសស KI-Media ក៏្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងេពញនិយមកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋកមពុជែដលេ្របើ្របស់
អិុនេធើែណតផងែដរ េហើយែថមទំងជេវទិកដ៏មន្របសិទធភព េដើមបីផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលជទូេទមិន
្រតូវបនផ ព្វផ យ មរយៈ្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែដលមនសមព័នធភព ឬ្រគប់្រគងេ យរ ្ឋ ភិបល ។ 
្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម ជពិេសសេហ្វសបុ៊ក និងធ្វីតេធើ ក៏កំពុងក្ល យេទជមេធយបយទំនក់ទំនង
ដ៏សំខន់ មិន្រតឹមែតស្រមប់អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងសកមមជនស្រមប់ជមេធយបយេដើមបីេលើកកមពស់
សិទធិមនុស  និងេយបល់េផ ងេទៀតបុ៉េ ្ណ ះេទ េហើយែថមទំងស្រមប់ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េដើមបីទំនក់ទំនង 
និងែចករែំលកព័ត៌មនជមួយនឹង្របជពលរដ្ឋកមពុជផងែដរ ។  

អងគករសិទធិមនុស េនកមពុជ បនដឹងអំពីសក្ត នុពលៃនអិុនេធើែណត ស្រមប់ករងរ្របចំៃថងរបស់
ពួកេគ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មនអងគករតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដល ក់ដូចជបនទញយក
្របេយជន៍ទំង្រសុងពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប េហើយធនធនជេ្រចើនែដលមនសក្ត នុពល មិន
្រតូវបនេ្របើ្របស់យ៉ងទូលំទូ យេន្របេទសកមពុជេឡើយ ជពិេសសទូរស័ពទចល័ត ។ េទះបីជកមមវធីិ
កំុពយូទ័រែដលចំបច់្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យឥតគិតៃថ្លេនេលើអិុនេធើែណត   អនកជំនញវជិជ ជីវៈព័ត៌មនវទិយ 
ែដលកំពុងែតខ្វះខតេន្របេទសកមពុជ ក៏ចំបច់្រតូវេធ្វើ្របតិបត្តិករ និងែថទំរចនសមព័នធចំបច់ែដរ ។  

្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនមន្រប សន៍ថ ្របជពលរដ្ឋចំនួនេ្រចើនែដល ចេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វ
ផ យព័ត៌មនែបបទំេនើបមន រសំខន់ េដើមបីជះឥទធិលេលើបញ្ហ អ្វីមួយ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 
េយើងចត់ទុកថ ទីកែន្លងែដលមនបញ្ហ សិទធិមនុស ចំបច់្រតូវមនទំនក់ទំនងរ ងសហគមន៍ “េនេលើអិុន
េធើែណត” និង្រពឹត្តិករណ៍ “ែដលេកើតេឡើងេ្រកឆកអិុនេធើែណត” ដូចជករ្របឆំងត ៉ ករេដើរកបួន និង
េវទិក ធរណៈ ។ គំនិតផ្តួចេផ្តើមេដើមបីព្រងីកឱកសស្រមប់្របជធិបេតយយ មិនគួរ្រតូវបនក្រមិតចំេពះែត
េវទិកេលើអិុនេធើែណតបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវរមួមន្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបប្របៃពណីផងែដរ ដូចជវទិយុ 
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និងករេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនច្រមុះ េដើមបីបែនថមករបេងកើត ករែចកចយ និងករ
ផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន ។150 

របយករណ៍េនះបង្ហ ញអំពីករអភិវឌ ន៍េផ ងៗគន  ទក់ទងនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសម័យថមី
េនកមពុជ និងគូសបញជ ក់ឧបសគគេដើមបីទទួលបនលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតែដលគម នករគបសងកត់
យ៉ងេពញេលញ ។ ថ នភពចបប់ែដលពក់ព័នធនឹងព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណតជពិេសស េនមិនទន់
មនលកខណៈជក់ ក់េនេឡើយ េហើយ រ.ដ.ក បនបង្ហ ញបំណងកនុងករអនុវត្តន៍ករ ក់កំហិត េលើ
ព័ត៌មនែដលផទុយពីសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញមតិេនកមពុជ និងចបប់អន្តរជតិ ។ ក.ផ.ស.អ រងសមព ធ
ធងន់ធងរពីម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល ែដលបនបញជ ឲយពួកេគបិទែវប យជក់ ក់ជមួយចំនួន េហើយែដល ក.ផ.ស.អ 
មួយចំនួនបនអនុវត្ត មករបញជ េនះ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក.ផ.ស.អ ្រតូវមនករ្របុង
្របយ័តនេ យមិនឱនលំេទនចំេពះសមព ធែបបេនះេនៃថងអនគតេឡើយ េហើយ្រតូវពិចរ ពីផលវបិក
ែដលសកមមភពែបបេនះ ចមនចំេពះ ជីវកមមរបស់ពួកេគ ។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបើ ក.ផ.ស.អ បិទ
ែវប យែដលអតិថិជនរបស់ពួកេគចង់ចូលេមើល ពួកេគ ចនឹងេឃើញ អតិថិជនទំងេនះនឹងសេ្រមចចិត្ត
ប្តូរេទេ្របើ្របស់េស ែដលផគត់ផគង់េ យ្រកុមហុ៊នគូ្របកួត ែដល្រកុមហុ៊នេនះមិនបន ក់កំហិតេលើលទធ
ភពចូលេទកន់ែវប យែបបេនះេទ ។ ទិដ្ឋភពែបបេនះ ពិតជទំនងនឹងេកើតេឡើង ្របសិនេបើមន 
ក.ផ.ស.អ កន់ែតេ្រចើនែដល្របតិបត្តិេនកមពុជនេពលបចចុបបនន និង្របសិនេបើ ក.ផ.ស.អ មួយចំនួនបន
បង្ហ ញពីេចតនរបស់ពួកេគ ែដល្រពេងើយកេន្តើយចំេពះបញជ របស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករបិទែវប យជក់

ក់មួយចំនួន ។  
ម.ស.ម.ក សូមផ្តល់អនុ សន៍ខងេ្រកមដល់ រ.ដ.ក អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអន្តរករអិុីន

េធើែណត (តួអងគែដលភជ ប់ទំនក់ទំនង ឬស្រមបស្រមួល្របតិបត្តិកររ ងភគីទីបីេនេលើអិុនេធើែណត)151 
ចំេពះវធិនករែដលពួកេគ្រតូវេធ្វើ េដើមបីបេងកើនលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត និងបេងកើនករេ្របើ្របស់
អិុនេធើែណតេនទូទំង្របេទសកមពុជ ។  

 
 

                                                            

150 មជឈមណ្ឌ លតំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក ៃនកមមវធីិអភិវឌ ន៍របស់អងគករសហ្របជជតិ “កិចចពិភក មឧបករណ៍េអឡិច
្រតូនិច ស្តីពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសងគម និងចេន្ល ះលទធិ្របជធិបេតយយេន សីុប៉សីុហ្វិក” (ៃថងទី២១ ែខតុ  
ដល់ៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក) 
151 អងគករេដើមបីអភិវឌ ន៍ និងសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច “តួនទីេសដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់អន្តរករអិុីនេធើែណត” (ែខ
េម  ឆន ំ២០១០) <http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf> ចូលេមើលេនៃថងទី២៨ ែខឧសភ 
ឆន ំ២០១២ 
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រ.ដ.ក	
១. េគរពករធននូវេសរភីពបេញចញមតិ ែដលមនែចងកនុងចបប់កមពុជ និងអន្តរជតិ េ យករ

ធនថ ករេ្រចះព័ត៌មនពីអិុនេធើែណតមិន្រតូវបនបេងកើតេឡើង េហើយករបិទបំងែវប យត៍
ែដលមនលកខណៈរះិគន់្រតូវបនអនុញញ តឲយមនេនះេទ ។ 

២. បេងកើត្រកបខណ្ឌ ្រសបចបប់ជក់ ក់មួយ ែដលករពរ និងេលើកកមពស់េសរភីពបេញចញមតិេន
េលើអិុនេធើែណត ។ ចបប់នេពលបចចុបបនន ែដល ក់េទស្រពហមទណ្ឌ ចំេពះេសរភីពៃនករ
និយយស្តីេនកនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនជទូេទ និងជពិេសស កនុង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន
េនេលើអិុនេធើែណត គួរ្រតូវបនេធ្វើវេិ ធនកមម ឬចត់ទុកជេមឃៈ ។ ករ ក់កំហិតេលើ
ព័ត៌មន គួរ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មម្រត ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិបុ៉េ ្ណ ះ ។ 

៣. បញឈប់សកមមភពកនុងករបន្តវធិនករ្រពហមទណ្ឌ  ្របឆំងនឹងអនកបេញចញមតិែដល ច្រតូវបន
បក្រ យថមនលកខណៈរះិគន់ទេង្វើ ឬេគលនេយបយរបស់ រ.ដ.ក ឬ គ.ប.ក ែដលកន់
អំ ច ។ 

៤. ស្រមបស្រមួលលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត ស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់របូ និងបេងកើត
េគលនេយបយេដើមបីធនថ េហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់ករែចកចយលទធភពេ្របើ្របស់
អិុនេធើែណតកន់ែតទូលំទូ យ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ។ 

៥. ចូលរមួចំែណកយ៉ងសកមម កនុងករកត់បនថយតៃម្លតភជ ប់ប ្ត ញអិុនេធើែណត ។ 

៦. អនុវត្តេគលនេយបយែដលអនុញញ តឲយកុមរទំងអស់េនកមពុជ សិក អំពីរេបៀបេ្របើ្របស់
កំុពយូទ័រ និងបេងកើតទីកែន្លងេដើមបីឲយ ធរណៈជនមនលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត ។ 

៧. េលើកសទួយេសរភីពទទួលព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត េ យទញយក្របេយជន៍ពីលទធភព
អិុនេធើែណតែដលមន េដើមបីបេងកើនតម្ល ភព និងគណេនយយភពៃនសកមមភពរបស់ រ.ដ.ក និង
ករេចញផ យព័ត៌មនផ្លូវករេនេលើអិុនេធើែណត ។  
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អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងមច ស់ជំនួយ	

១. េធ្វើករអេងកតយ៉ងយកចិត្តទុក ក់ចំេពះករទប់ ក ត់េសរភីពអិុនេធើែណត និងរក េគលជំហ
ធរណៈដ៏រងឹមំចំេពះេសរបីេញចញមតិ និងេសរភីពទទួលព័ត៌មនេនេលើអិុនេធើែណត ។ 

២. បេងកើតឱកសកន់ែតេ្រចើនស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ ជពិេសសអនកែដលមកពីតំបន់ជនបទ 
និងមនជីវភព្រកី្រក េដើមបីេរៀនជំនញកំុពយូទ័រ និងេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត ។ 

៣. បណ្តុ ះប ្ត ល្របជពលរដ្ឋឲយទញយក្របេយជន៍ពីឧបករណ៍ ម ន និងតសូ៊មតិេនេលើ
អិុនេធើែណត េដើមបី្របឆំងនឹងកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  ។ 

៤. ទញយក្របេយជន៍ពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនសម័យថមីែដលកំពុងេកើតមនេឡើង េដើមបីទំនក់
ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ មអិុនេធើែណត ។ 

៥. ពិចរ េលើ រ្របេយជន៍ៃនករែចកចយទូរស័ពទចល័តយ៉ងទូលំទូ យ េដើមបីព្រងឹងករ
ឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស  ។ 

៦. េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះ្របធនបទ ស្តីពីករយល់ដឹងអំពី្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន េន
េពលេរៀបចំកមមវធីិ និងគេ្រមងពក់ព័នធនឹង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន ។ 

៧. េលើកសទួយ និងេ្របើ្របស់្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនែបបទំេនើប េដើមបីេលើកកមពស់ និងករពរសិទធិ
មនុស  និងលទធិ្របជធិបេតយយេន្របេទសកមពុជ ។  

អន្តរករអិុីនេធើែណត	
១. សូមកំុគំ្រទ ឬផ្តល់ជជំនួយដល់ករគបសងកត់អិុនេធើែណត ។ 

២. ្របឆំងនឹងករបុ៉នប៉ងរបស់រ ្ឋ ភិបល េដើមបី ក់កំហិតេលើសិទធិមនុស  របស់អនកេ្របើ្របស់
អិុនេធើែណត និងបិទ “ែវប យែដលមនលកខណៈច្រមូងច្រមស់” ។ 

៣. ចូលរមួចំែណកកនុងករបេងកើតឱកសកន់ែតេ្រចើនស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ េដើមបីទទួលបន
ជំនញចំបច់ស្រមប់េ្របើ្របស់អិុនេធើែណត ។ 

៤. វនិិេយគកនុងករផ្តល់ករតភជ ប់ប ្ត ញអិុនេធើែណតកនុង ថ ប័ន ធរណៈដូចជ េរៀន 
សកលវទិយល័យ និងមណ្ឌ លសហគមន៍ ។ 
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គនថនិេទទស 

ចបប់ និងកតិកសញញ អន្តរជតិ	
េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ១៩៤៨ 

កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងនេយបយ ៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំ១៩៦៦ 

ចបប់ជតិ	
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ំ១៩៩៣ (ដូចបនេធ្វើវេិ ធនកមម) 
្រកម្រពហមទណ្ឌ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ំ២០០៩ 
ចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ំ១៩៩៥ 

ជញ ធរអន្តរកលរបស់អងគករសហ្របជជតិេន្របេទសកមពុជ ឆន ំ១៩៩២  

របយករណ៍ និងករផ ព្វផ យេផ ងៗ 	
អងគករម្រ ១៩ “មតិចំេពះេសចក្តី្រពង្រកម្រពហមទណ្ឌ កមពុជ” (ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩) 
<www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/cambodia‐comment‐on‐the‐draft‐penal‐code.pdf> 

អងគករម្រ ១៩ “េសរភីពកនុងករបេញចញមតិ និងខងព័ត៌មន” (ែខធនូ ឆន ំ២០០៥) 
<www.article19.org/data/files/pdfs/publications/cambodia‐baseline‐study.pdf> 

សមគមេដើមបីករទំនក់ទំនងេជឿនេលឿន (ស.ក.ជ) “ធមមនុញញសិទធិអិុនេធើែណតរបស់ ស.ក.ជ” (ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០០៦) <www.apc.org/en/node/5677/> 

វ ី  អ័រ “ែផនករបេចចកវទិយពិភពេ កេដើមបីតម្ល ភព និងគណេនយយភព” (គំនិតផ្តួចេផ្តើមេដើមបីតម្ល ភព 
និងគណេនយយភព ឆន ំ២០១០) <globalvoicesonline.org/wp-
content/uploads/2011/05/TechforTransparency_Summary.pdf> 
បូែមន េអស និង លីស សីុ “ព័ត៌មនរបស់េយើង ៖ វធីិែដលទស និកជនែកែ្របអនគតរបស់ព័ត៌មន” 
(មណ្ឌ លព័ត៌មនៃនវទិយ ថ នព័ត៌មន េមរកិកំង ែខកកក  ឆន ំ២០០៣) 
<www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf> 
មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ និងអងគករដៃទេទៀត “កមពុជ្រតូវបនបំបិទមត់ លទធិ្របជធិបេតយយសថិតកនុង
េ្រគះថន ក់ ?” (ែខកញញ  ឆន ំ២០១០) <www.sithi.org/admin/upload/media/%5B2010-09-
13%5DCambodia%20Gagged:%20Democracy%20at%20Risk/Joint%20Report%20on%20FoEX.10Se
pt.ENG.pdf> 
មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ “វភិគែផនកចបប់ ៖ េរឿងក្តីរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងេ ក្រសី មួ 
សុខហួរ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០១០) <www.cchrcambodia.org/admin/media/analysis/analysis/english/2010-
06-01-%20Legal%20Analysis 
%20of%20the%20Case%20of%20Kingdom%20of%20CambodiavMU%20SOCHUA_%20EN.pdf> 
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ឈីង េជ “អនគតៃនលិទធិ្របជធិបេតយយេន្របេទសម៉េឡសីុ” កនុង “អនគតៃនលទធិ្របជធិបេតយយ” 
(ខ.អ.ស ឆន ំ២០១០) <www.kas.de/wf/doc/kas_23467-1522-2-30.pdf?110804130713> 
ខុមែ្រហ្វល “របយករណ៍សកមមភព្របចំឆន ំ២០០៨” (ៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩) 
<www.comfrel.org/eng/components/com_mypublications/files/2149451234495748the_2008_narrative_
activity_report__final_.pdf?f188ba910850b56338a224e1112cea7d=50ffb11176c1dd0c9cbac226dced5
d5a>  

__ ករ យតៃម្លចុងេ្រកយ និងរបយករណ៍ស្តីពីករេបះេឆន តឃំុសងក ត់េនឆន ំ២០០៧” (ៃថងទី២៣ 
ែខសី  ឆន ំ២០០៧) 
<www.comfrel.org/images/others/1188360503COMFREL%20CCE%20Report%20Final%20wit
hout%20Pictures.pdf> 
__ “្របជធិបេតយយកមពុជ ករេបះេឆន ត និងកំែណទ្រមង់ ៖ របយករណ៍ឆន ំ២០០៩” (ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០១០) <www.comfrel.org/images/others/1265785063Comfrel-
Cambodia%20Democratic%20Reform%202009-En-Final.pdf> 

នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និង្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើល្របព័នធទំនក់ទំនងេនកមពុជ 
ឆន ំ២០១០” (ែខធនូ ឆន ំ២០១០) <www.dmc-
cci.edu.kh/userfiles/Cambodian%20Comm%20Review%202010%20%281%29.pdf> 
អងគករឃ្ល េំមើលសិទធិមនុស  “កមពុជ ៖ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ថមីប៉ះពល់ដល់េសរភីពបេញចញមតិ” (ៃថងទី២៣ ែខធនូ 
ឆន ំ២០១០) <http://www.hrw.org/en/news/2010/12/22/cambodia-new-penal-code-undercuts-free-
speech> 
សហព័នធសិទធិមនុស អន្តរជតិ “កមពុជ ៖ ករបំពនេលើេសរភីពបេញចញមតិបន្តេកើតមនេឡើងេ យករ
ផ្តនទ េទសបុគគលិក អ.ស.ប” (សហព័នធសិទធិមនុស អន្តរជតិ ៃថងទី២៣ ែខធនូ ឆន ំ២០១០) 
<http://www.fidh.org/Cambodia-Assault-on-freedom-of-expression> 
សងគមកំុពយូទ័រ យអីុអីុអីុ “ កេណត ៖ ករពិចរ េឡើងវញិេលើករតភជ ប់ប ្ត ញកនុង្របេទសកំពុង
អភិវឌ ន៍” (ែខមក  ឆន ំ២០០៤) <www.mobileactive.org/files/file_uploads/DakNet_IEEE_Computer.pdf> 
អងគភពទូរគមនគមន៍អន្តរជតិ “ទិននន័យសថិតិសងគមព័ត៌មន ៖ សីុ និងប៉សីុហ្វិក” (ឆន ំ២០០៩) 
<www.itu.int/ITU-D/ict/material/ISSP09-AP_final.pdf> 

__ “អិុនេធើែណតែខមរ ៖ ករណីសិក េន្របេទសកមពុជ” (ែខមីន ឆន ំ២០០២) ចរកបន ៖ 
<www.itu.int/asean2001/reports/material/KHM%20CS.pdf> 

សមព័នធេគលករណ៍ និងសិទធិអិុនេធើែណត “ធមមនុញញអំពីេគលករណ៍ និងសិទធិអិុនេធើែណត” (ៃថងទី១០ ែខ
កញញ  ឆន ំ២០១០) <http://internetrightsandprinciples.org/node/367> 
ខន េអ ប់ប៊លយូ “េសរភីពទទួលបនព័ត៌មន ៖ ករសទង់មតិែផនកចបប់ែដលមនលកខណៈេ្រប បេធៀប” 
(យូេនសគូ ២០០៨) ៣ 
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មូលនិធិខុន ៉ដ ដិនេ ែអ៊រ ស្វីហ្វធុន (ខ.អ.ស) “ព័ត៌មនស្តីពីវទិយុេនកមពុជ” (២០០៧) ២៩ 
<www.kas.de/wf/doc/kas_16219-1522-2-30.pdf?090417112936> 

__ “ ថ បនិក្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន សីុ ភគ២” (២០១០) ចរកបន ៖ 
<www.kas.de/wf/doc/kas_21583-1522-2-30.pdf?110126051529> 

 រ ៉ ូេអហ្វ “របយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសស្តីពីសិទធិេសរភីពបេញចញេយបល់ និងមតិ” 
(A/HRC/17/27 ៃថងទី១៦ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១) ។ 
<www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf> 
សមព័នធែខមរេដើមបីជំេរឿន និងករពរសិទធិមនុស  “េសរភីពបេញចញមតិេនកមពុជ ៖ របូភពបំភន់ែភនកៃនលទធិ
្របជធិបេតយយ” (ែខធនូ ឆន ំ២០១០)  
<www.licadho-cambodia.org/reports/files/148LICADHOIllusionDemocracy2010.pdf> 

__ “ករ នកនុងចេន្ល ះបនទ ត់ ៖ វធីិែដលនេយបយ ្របក់ និងករភ័យខ្ល ច្រគប់្រគង
្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មនេនកមពុជ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) ចរកបន ៖ <licadho-
cambodia.org/reports/files/119LICADHOMediaReport2008.pdf> 

ម៉ក់ក្ល ែហគន អឹុម “េសចក្តីេផ្តើម ៖ េធ្វើឲយករទមទរសិទធិមនុស មនលកខណៈ ធរណៈ” (២០០៦) វគគ១០៨ 
េលខ១ នរវទូិ េមរកិ 
អនកកែសតព័ត៌មនគម ន្រពំែដន “សូចនករេសរភីព រព័ត៌មន ឆន ំ២០១០” (ឆន ំ២០១០) 
)<en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html> 

__ “្របេទសកមពុជ ៖ នយករដ្ឋម្រន្តី េ កបនសនយថមិនចប់អនក រព័ត៌មន ក់ពនធនគរេទ” 
(ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) ចរកបន <www.rsf.org/IMG/pdf/Report_Cambodia_RSF.pdf> 

សកលវទិយល័យភូមិភនំេពញ នយក ្ឋ នទំនក់ទំនង និងព័ត៌មន “ករ្រតួតពិនិតយេមើលករទំនក់ទំនងេន
កមពុជឆន ំ២០១០”  (ែខធនូ ឆន ំ២០១០)  
 __ ជ អិល “ករផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តីកមពុជេ យ ម រតីផ្លូវចិត្ត មរយៈប្លុក” 
 __ ម៉ឌី េអស “ករកំ ន្ត មិត្តភព និងករ្រប្រស័យទក់ទងកនុងសងគម ៖ េហ្វសបុ៊ករបស់អនក
េ្របើ្របស់េនកមពុជ” 
សមគមន៍ធងេ ន ត “ផទះែដលមិន ចរស់េនតេទេទៀតបន - េរឿងរបស់អនកបឹងកក់” (េហតុករណ៍ និង
តួេលខទី ១៨ ែខធនូ ឆន ំ២០១០) 
<www.babcambodia.org/stopevictions/eviction/docs/A_Home_No_More_Stories_from_BKL.pdf> 
សុភព ចក់ “លទធិ្របជធិបេតយយេនកមពុជ ៖ ដំេណើ រករ បញ្ហ ្របឈម និងមគ៌” កនុង “អនគតលទធិ្របជ
ធិបេតយយ” (ខ.អ.ស ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) <www.kas.de/wf/doc/kas_23467-1522-2-
30.pdf?110804130713> 
នយក ្ឋ នរដ្ឋៃនសហរដ្ឋ េមរកិ “របយករណ៍្របចំ្របេទសស្តីពីករអនុវត្តន៍សិទ្វិមនុស ឆន ំ២០១០ - 
កមពុជ” (ៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ំ២០១១) <www.state.gov/documents/organization/160086.pdf> 



57 

ធនគរពិភពេ ក “ក្រមងទិននន័យ ៖ កមពុជ” 
<ddpext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=&REPORT_ID=9147&REQUEST_TY
PE=VIEWADVANCED> 
េចង វយួ ឈង សីុ និង រ ៉សូូតូ សីុ “ឥទធិពលេសដ្ឋកិចចៃនអិុនេធើែណតេលប នេលឿន” (ព័ត៌មន និងករទំនក់
ទំនងស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ឆន ំ២០០៩ ៖ ធនគរពិភពេ ក ឆន ំ២០០៩) 
<http://siteresources.worldbank.org/EXTIC4D/Resources/IC4D_Broadband_35_50.pdf> 

សុនទរកថ និងបទសមភ សន៍	
រដ្ឋេលខធិករ គ្លីនតុន េអច“ភព្រតឹម្រតូវ និងខុសឆគងៃនអិុនេធើែណត ៖ ជេ្រមើស និងបញ្ហ ្របឈមកនុងពិភព
ែដលបនចងជប ្ត ញ” (ផ្តល់បទសមភ សន៍េនសកលវទិយល័យ ចច ៉ សីុងទុន ៉ សីុងទុន ឌីសីុ ៃថងទី១៥ 
ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) ចរកបន <www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm> 
រដ្ឋេលខធិករ គ្លីនតុន េអច “សុនទរកថេ យហីុ រ ីគ្លីនតុន” (កិចចសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច សីុប៉សីុហ្វិក 
កិចច្របជំុកំពូលស្តីពីេសដ្ឋកិចច និងស្តី ៃថងទី១៦ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) ចរកបន 
<http://fpc.state.gov/172610.htm> 

រព័ត៌មន និងេសចក្តីែថ្លងករណ៍	

អនកយកករ សីុ  
 __ “្របេទសកមពុជបញឈប់ស្រងគ មទូរស័ពទចល័ត” (ៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩) 
 __ “េហតុអ្វីបនជករេធ្វើឲយ KI-Meida កន់ែត្របេសើរេឡើង ចផ្តល់ផលល្អស្រមប់កមពុជ” អនកយក
ករណ៍ សីុ (ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) 

__ “ជេម្ល ះរ ងកមពុជ និងៃថកនុងធ្វីត” (ៃថងទី០៩ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<asiancorrespondent.com/48037/cambodian-thai-conflict-in-tweets> 

 
ជីវតិេន សីុ ្រ គ  ំ- េរញ៉ជឺ “ជួបបញ្ហ  ថតវេីដអូអំពីបញ្ហ  ផ្ល ស់ប្តូរបញ្ហ ” (ៃថងទី០៩ ែខធនូ ឆន ំ២០១០) 
<www.asialifeguide.com/Cover-Story/see-it-film-it-change-it.html> 
 
បី៊បី៊សីុ  

__ េ ក កូសីុសួរពីបញ្ហ  “អពយ្រកឹត” េនេវទិក e-G8“ (ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១១) ច
រកបន ៖ <www.bbc.co.uk/news/technology-13518871> 

__ “អងគករសហ្របជជតិកំណត់េគលេ អិុនេធើែណតេលប នេលឿនកនុងពិភពេ ក” បី៊បី៊សីុ (ៃថងទី
២៥ ែខតុ  ឆន ំ២០១១) 

__ “ហគូហគល និងេហ្វសបុ៊កសែម្តងករ្រពួយបរមភចំេពះចបប់ថតចម្លងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ” បី៊បី៊សីុ 
(ៃថងទី១៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១) 
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__ “រ ្ឋ ភិបលបង្ហ ញគេ្រមងអិុនេធើែណតែដលមនេលប នេលឿនបំផុត” បី៊បី៊សីុ (ៃថងទី០៦ ែខធនូ ឆន ំ
២០១០) <www.bbc.co.uk/news/technology-11922424> 
__ “លទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតគឺជ “សិទធិមូល ្ឋ ន”” បី៊បី៊សីុ (ៃថងទី០៨ ែខមីន ឆន ំ២០១០) 
<news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8548190.stm> 
 

េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់មជឈមណ្ឌ លសិទធិមនុស កមពុជ 
 __ “ម.ស.ម.ក េថក លេទសករបុ៉នប៉ងរបស់រ ្ឋ ភិបលេដើមបីបញឈប់សកមមនិយមេនេលើអិុន
េធើែណត” េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់ ម.ស.ម.ក (ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<www.cchrcambodia.org/index.php?url=media/media.php&p=press_detail.php&prid=148&id=5> 
 

__ “Sithi.org មនអនកទស នេ្រចើនជង១០០.០០០ នក់” (ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
<www.cchrcambodia.org/admin/media/press_release/press_release/english/2011-02-16-
%20sithi%20passes%20100,000%20hits%20-%20eng.pdf> 

 
__ “Sithi.org ទទួលបនពនរង្វ ន់ ISIF ឆន ំ២០១១” (ៃថងទី០២ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) 
<cchrcambodia.org/admin/media/press_release/press_release/english/2011_09_02_Cover_E
NG.pdf> 

 
ករ្រគប់្រគង្របជពលរដ្ឋ “អ.ស.ប ៖ ករផ្ត ច់ករេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតគឺជកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ” 
(ៃថងទី០៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១) <governingpeople.com/alexander-howard/22627/un-disconnecting-
internet-users-breach-human-rights-report> 
 
សំេឡងពិភពេ កេនេលើអិុនេធើែណត  
 __ “្របព័នធផ ព្វផ យព័ត៌មន្របជពលរដ្ឋ ៖ េសចក្តីេផ្តើម” (ែខមក  ឆន ំ២០០៨) 

__ “ែវប យប្លុកសព័ត្រតូវបនបិទេនកមពុជ” (ៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ំ២០១១) 
<globalvoicesonline.org/2011/01/20/blogspot-sites-blocked-in-cambodia/> 

 
__ “េគហទំព័រ្រស្តីកមពុជដំបូងបង្អស់” (ៃថងទី០៨ ែខមីន ឆន ំ២០១០) 
<http://globalvoicesonline.org/2010/03/08/first-cambodian-women-web-portal/> 

 
េសចក្តី្របកសព័ត៌មនរបស់អងគករលីកដូ “អងគករលីកដូេថក លេទសករបិទបំងែវប យត៍ែដលរះិគន់
រ ្ឋ ភិបល” (ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) <www.licadho-
cambodia.org/press/files/238LICADHOPRInternetCensorship2011.pdf>  
 
MobileActive.org “ករេ្របើ្របស់ទូរស័ពទចល័តេដើមបីេលើកកមពស់សិទធិមនុស ” (ៃថងទី១០ ែខធនូ ឆន ំ២០០៧) 
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<mobileactive.org/hub-using-mobile-phones-advance-human-rights> 
 
មណ្ឌ ល Singularity Hub “អ.ស.ប ្របកសថលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតគឺជសិទធិមនុស  បុ៉ែន្តករែដល
ថអិុនេធើែណតមនេលប នេលឿន និងមនតៃម្លេថក ចនឹងមន រសំខន់េនេពលមនករេបើកឲយ
េ្របើ្របស់” (ៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) <singularityhub.com/2011/06/12/un-declares-internet-access-
a-human-right-but-fast-and-cheap-may-be-as-important-as-open/> 
 
ពិភព សីុ េគនយ៍ 

__ “ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩ ៖ ករសទង់មតិម ជនរបស់ពិភព សីុ េគនយ៍ែដលេរៀបចំេ យករ
្រ វ្រជវរបស់ឥណ្ឌូ ចិន” (ៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩) <http://www.sea-
globe.com/Business/september-2009-sea-globe-poll-compiled-by-indochina-research.html> 

 
__ “អនគតរបស់ យសីុធីេន្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី០៥ ែខេម  ឆន ំ២០១១) <http://www.sea-
globe.com/Business/the-future-of-ict-in-cambodia.html> 

 
ប ្ត ញបេចចកវទិយ និងតម្ល ភព “ ្អ តស្អំ” (ៃថងទី២៩ ែខមីន ឆន ំ២០១០) 
<http://transparency.globalvoicesonline.org/listing/saatsaam> 
 
ព័ត៌មនពណិជជកមមៃថ “រដ្ឋម្រន្តីករបរេទសៃថមន្រប សន៍អំពីសន្តិភព” (ៃថងទី២៧ ែខេម  ឆន ំ២០០១) 
<http://thailand-business-news.com/asean/30170-thailands-foreign-minister-tweets-for-
peace#.TsMgknLhdE5> 
 
បងកក បុ៉ស្តិ៍ “លទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតជសិទធិមនុស មូល ្ឋ ន ៖ អូ េអស សីុ អីុ” (ៃថងទី០៩ ែខកកក  
ឆន ំ២០១១) <www.bangkokpost.com/tech/computer/246158/internet-access-a-fundamental-human-
right-osce> 
ឌឹ េខមបូ  េដលី  “ែស្វងរកសំេឡង ធរណៈ អនកនេយបយេ្របើេហ្វសបុ៊ក” (ៃថងទី១៨ ែខតុ  
ឆន ំ២០១១) 
ឌឹ ែហគតេឌៀន 

__ “ករេធ្វើកុបបកមមេធ្វើឲយ្របេទសកំម៉រ ៉នូ អំពវនវឲយមនករ ក់ក្រមិតេលើ្របព័នធផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនសងគម” (ៃថងទី១១ ែខសី  ឆន ំ២០១១) <www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/11/cameron-
call-social-media-clampdown> 
__ “ករបិទមត់អនកមនទស នៈផទុយគន  ៖ វធីិេដល សីុ េគនយ៍្រគប់្រគងអនកេ្របើ្របស់អិុនេធើែណត” 
ឌឹ ែហគតេឌៀន (ៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ំ២០១០) 
<www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/21/internet-web-censorship-asia> 
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ឌឹ េមៀេរ ើល “ករបិទបំង ៖ ទំព័រ ស ភសសុទធ ធជេ្រចើនពន់ែដលមនេនេលើអិុនេធើែណត សិលបករ
ែខមរមួយរបូ្រតូវបនេគ ងំ” (ៃថងទី០២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៩) 
ឌឹ ញូវយ៉ក ថម “េតើទូរស័ពទចល័ត ចជួយបញឈប់ភព្រកី្រកេនេលើសកលេ កបនែដរឬេទ?” (ៃថងទី១៣ 
ែខេម  ឆន ំ២០០៨) <www.nytimes.com/2008/04/13/magazine/13anthropology-t.html?pagewanted=all> 
ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍  

__ “េគហទំព័ររបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល្រតូវបនបិទេ យ ក.ផ.ស.អ” (ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ 
ឆន ំ២០០៩) 

 __ “រ ្ឋ ភិបលលុបេចលគេ្រមងសិទធិផ្ត ច់មុខអិុនេធើែណត” (ៃថងទី១៣ ែខេម  ឆន ំ២០១០) 
 __ “្រកសួងបដិេសធថមិនបនបិទែវប យត៍” (ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
 __ “ប ្ត ញមិនមនរេបៀបេរៀបរយ្រតូវបនបង្ហ ញ” (ៃថងទី១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
 __ “កែសត្របឆំងេចញផ យវញិេហើយ” (ៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១១) 
 __ “មណ្ឌ លអិុនេធើែណតែដល្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ចបិទបំងែវប យត៏” (ៃថងទី២៤ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០១០) 
 __ “្រពះសងឃ អនកេបះពុមពផ យឈនះពនរង្វ ន់” (ៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១) 
 __ “្រកុមរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រគងនឹងបិទរបូភព ស ភស” (ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០) 
 __ “្របកសស្តីពីមណ្ឌ លអិុនេធើែណត្រតូវបន ត្រត ង” (ៃថងទី០៣ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១) 
 __ “ចលនរបស់រ ្ឋ ភិបលបងកឲយមនករ្រពួយបរមភចំេពះករបិទបំង” (ៃថងទី០៣ ែខមីន 
ឆន ំ២០០៩) 

__ “ ហូ៊ទំ យករបំបិទមត់” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៣ ែខមីន ឆន ំ២០០៩) 
__ “ទ នេដើមបីេសរភីពកនុងករនិយយស្តី” ឌឹ ភនំេពញ បុ៉ស្តិ៍ (ភនំេពញ ៃថងទី០៦ ែខមក  ឆន ំ២០១០) 
 

ឌឹ ថម “តុ ករកំពូលរបស់្របេទសប ងំ្របកសថលទធភពេ្របើ្របស់អិុនេធើែណតជ “សិទ្វិមនុស មូល
្ឋ ន”” (ៃថងទី១២ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩) <www.foxnews.com/story/0,2933,525993,00.html> 

ទស នវដ្តីថម  
 __ “ហីុ រ ីគ្លីនតុន និងករេកើនេឡើងនូវអំ ចដ៏ឆ្ល តៃវ” (ៃថងទី០៧ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១) 
 __ “អនកេលងែលបងកំ ន្ត មអិុនេធើែណត េ ះ្រ យ្រប ន ជមងឺេអដស៍ែដលេពរេពញេ យ
លបិចកល” (ៃថងទី១៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១) <www.healthland.time.com/2011/09/19/online-gamers-solve-a-
tricky-aids-puzzle/> 
 
យូភី យ សីុេនេលើអិុនេធើែណត “្របជធិបេតយយឌីជីថលេកើតមនេឡើងេន្របេទសកមពុជ” (អនក្រសី ចក់ 
សុភព ៃថងទី១១ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១) <sopheapfocus.com/index.php/2009/11/digital-democracy-
emerging-in-cambodia/> 
 
វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ “ធ្វីតពី្របេទសកមពុជ” (ៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ំ២០១១) 
<blogs.voanews.com/khmer-english/musings/2011/07/> 
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__ “េតើព័ត៌មនមនន័យែបប េនកមពុជបចចុបបនន” វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ (ៃថងទី០៥ 
ែខឧសភ ឆន ំ២០១១) <www.thestar.com> 

 
មណ្ឌ លព័ត៌មន្រស្តីកមពុជ (ម.ស.ក) “កមពុជចកឆង យពីអំេពើពុករលួយ” (ៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) 
<http://saatsaam.info/en/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=48> 

កែសតសីុងហួរ “កមពុជមនមនករេកើនេឡើងែផនកទូរគមនគមន៍េនឆន ំ ២០១០ ៖ របយករណ៍” (ៃថងទី០១ 
ែខេម  ឆន ំ២០១១) 

ែវប យ	

អនកយកករណ៍ សីុ ៖<www.asiancorrespondent.com> 
ប ្ត ញយូធូបរបស់ ម.ស.ម.ក ៖ <www.youtube.com/user/cchrcambodia> 
កមពុជចកឆង យពីអំេពើពុករលួយ ៖ <http://www.saatsaam.info/en/> 
លទធភពេសមើគន  ៖ <www.equalaccess.org/country‐programs/cambodia/> 
្រហ្វីដុមេ ស៍ ៖ <www.freedomhouse.org/template.cfm?page=533> 
សំេឡងពិភពេ ក ៖ <globalvoicesonline.org/about> 
ប ្ត ញយូធូបរបស់លីកដូ ៖ <www.youtube.com/user/licadhocanada> 

ប ្ត ញអិុនេធើែណតគម នែខ េហ សលីង (Safelink) ៖ <www.safelinkwireless.com/Safelink/about_s> 
្អ តស្អំ ៖ <saatsaam.info/> 

រកិ ៖ <http://sahrika.wordpress.com/whats‐sahrika‐2/> 

សូសលេបកេឃើរ ៖ <www.socialbakers.com/facebook‐statistics/> 
TED ៖ <www.ted.com/pages/about> 
អនកឃ្ល ំេមើលតុ ករកមពុជ ៖ <www.cambodiatribunal.org/about‐us> 

មណ្ឌ ល The HUB ៖ <hub.witness.org/en/AboutHub> 
ធ្វីតកមពុជ (Tweetcambodia) ចរកបន ៖ <www.tweetcambodia.com/> 
ករទំនក់ទំនង និងព័ត៌មនរបស់យូេណសកូ ៖ <http://www.unesco.org/new/en/communication‐and‐

information/freedom‐of‐expression/professional‐journalistic‐standards‐and‐code‐of‐

ethics/southeast‐asia/cambodia/> 

 
ប ្ត ញយូធូបរបស់វទិយុសំេឡងសហរដ្ឋ េមរកិ ៖ <www.youtube.com/user/voakhmerservice> 
យុទធនកររបស់អងគករលីកដូវតីែណស WITNESS ៖ <www.witness.org/campaigns/all‐

campaigns/LICADHO> 

WITNESS ៖ <www.witness.org/about‐us> 
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េគហទំព័រអំពី្រស្តី ៖ <http://women.open.org.kh/ 

www.cen.com.kh> 

<www.change.org/petitions/help‐save‐cambodias‐prey‐lang‐forest> 

<www.dap‐news.com> 

<www.ipetitions.com/petition/ teachers‐kroulkolhighschool/> 

<www.ipetitions.com/petition/cambodiansurvivorsseekjustice/> 

<www.kohsantepheapdaily.com.kh> 

 
 
 

	


