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បណ្តាា ញព័័ត៌៌មានឌីីជីីថលនៅ�កម្ពុុ�ជាបណ្តាា ញព័័ត៌៌មានឌីីជីីថលនៅ�កម្ពុុ�ជា
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 បច្ចេ�េកវិទិ្យាា និិងនិវានុិវិត្តតនិច៍្ចេ�កុុងបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិ បានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយមានិការផ្លាា ស់់បត�ររច្ចេបៀបដែ�លមនុិស់ស
ទ្យាទ្យាួលព័ត័្តម៌ានិ, ច្ចេរៀនិស់�ត្រត្ត, កំសានិត និិងទ្យាំនាកទ់្យាំនិងគុ្នាច្ចេ�កុុងជីីវិតិ្តរស់់ច្ចេ�ត្របចាំថំ្ងៃ�ៃ។ ច្ចេ�ងតាមច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័
mba SKOOL  «បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល»«បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល» សំ់ច្ចេ��ល់ត្របច្ចេ�ទ្យាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិដែ�លអា�ច្ចេ�ើ�ការ
ផ្សសព័ើផ្សាយខ្លឹា�មសារច្ចេត្រកាមទ្យាត្រមងជ់ារ�បភាព័, វិចី្ចេ�អូ�, សំ់ច្ចេ�ង និិងខ្លឹា�មសារមាតិ្តកានានា តាមរយៈថុ្នាលឌីីជីី�ល
���ជា ត្របព័ន័ិធផ្សសព័ើផ្សាយច្ចេអូ�ិ�ត្រតូ្តនិិក, ទ្យា�រស័់ព័ទ�ល័ត្ត, កំុព័យ�ទ្យារ័, ច្ចេ�ច្ចេបាត្ត, និិងច្ចេ�ហទំ្យាព័រ័ ជាច្ចេ��ម។

 ទ្យាត្រមងប់ណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិ�ំប�ងច្ចេ�បងអស់់ច្ចេល�ពិ័�ព័ច្ចេ�កត្រត្តូវិបានិរកច្ចេ��ញច្ចេ�ទ្យាតី្រកុងរ ូ�ម កាលពី័
ស់មយ័បុរាណ ដែ�លត្រតូ្តវិបានិ�មាងច្ចេល�កាត របនិទ�ច្ចេ�យថ្ងៃ�ផ្លាទ ល់ ច្ចេ��មីចី្ចេ�ើ�ការផ្សសព័ើផ្សាយព័ត័្តម៌ានិបនិត�ល់
ត្របជាព័លរ�ឋ ច្ចេនិ�ច្ចេប�ច្ចេ�ងតាមច្ចេ�ហទំ្យាព័រ័ Lumen Learning។ ជាមយួនិ�ងការបច្ចេងើ�ត្តមូាសីុ់និច្ចេបា�ពុ័មព 
រច្ចេបៀបដែ�លមនុិស់សច្ចេ�ើ�ការដែ�ករដំែលកព័ត័្តម៌ានិត្រត្តូវិបានិផ្លាា ស់់បត�រ។ កាដែស់ត្ត និិងទ្យាស់សនាវិ�ត ីត្រត្តូវិបានិផ្សលិត្ត 
និិងដែ�កចាំយទ្យា�លំទ្យា��យជាងមុនិ ច្ចេ�កុុងស់ត្តវិត្តសរទី៍្យា១៧។ ច្ចេត្រកាយមក វិត្តតមានិថ្ងៃនិទ្យា�រច្ចេលខ្លឹ អូងុុលីច្ចេលខ្លឹ
និិងវិទិ្យាយុ ច្ចេ�កុុងស់ត្តវិត្តសរទី៍្យា១៩ បានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយការដែ�កចាំយព័ត័្តម៌ានិអា�ត្របត្រព័�ត្តតច្ចេ�បានិកានិដ់ែត្តត្រស់ួល ច្ចេ�យ
ច្ចេត្រប�រយៈច្ចេព័លដែត្តបូុនាា និនាទី្យាបូុច្ចេណ្តាះ �។ ការផ្លាា ស់់បត�រ�ូងច្ចេលឿនិថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាច្ចេ�ដែត្តបនិតជី�ឥទ្យាធិព័ល
ច្ចេល�បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិ និិងការផ្សសព័ើផ្សាយ ជាព័ិច្ចេស់ស់ច្ចេ�កុុងស់ត្តវិត្តសរទី៍្យា២០ ច្ចេ�ច្ចេព័លទ្យា�រទ្យាស់សនិត៍្រតូ្តវិបានិ
បច្ចេងើ�ត្តច្ចេ��ង ការច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយកាដែស់ត្តត្រតូ្តវិបានិ�យ�ុ� ច្ចេហ�យច្ចេ�ស់ត្តវិត្តសរទី៍្យា២១ច្ចេនិ� ច្ចេយ�ងចាំបច់្ចេផ្សត�ម
ងាកមកច្ចេត្រប�ត្របាស់់បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ��មីទី្យាទ្យាួលបានិព័ត័្តម៌ានិច្ចេផ្សសងៗ។

 ភាព័ទ្យា�លំទ្យា��យថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល និិងឥទ្យាធពិ័លរបស់់វាច្ចេ�កុុងស់ងុមរស់់ច្ចេ� បានិ
បងាា ញថ្នាច្ចេយ�ងកំពុ័ងចាំបច់្ចេផ្សត�មយុ�ស់មយ័�ាីថ្ងៃនិត្របព័ន័ិធផ្សសព័ើផ្សាយ ដែ�លត្រតូ្តវិបានិច្ចេ�សុាល់ថ្នាជា «យុ�ស់មយ័«យុ�ស់មយ័
ព័ត័្តម៌ានិ»ព័ត័្តម៌ានិ» ឬ «យុ�ស់មយ័ឌីីជីី�ល» «យុ�ស់មយ័ឌីីជីី�ល» ច្ចេ�កុុងបរបិទ្យាថ្ងៃនិប�ិវិត្តតនិឧ៍ស់ាហកមា។ យុ�ស់មយ័ព័ត័្តម៌ានិយុ�ស់មយ័ព័ត័្តម៌ានិបានិ
ដែកដែត្របបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិព័ីការច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយច្ចេ�យច្ចេត្រប�ត្របាស់់ត្រក�ស់ ច្ចេ�ជាការផ្សសព័ើផ្សាយ និិងបច្ចេងើ�ត្ត
មាត្តកិាច្ចេ�ច្ចេល�ថុ្នាលឌីជីីី�ល ច្ចេ�យបច្ចេ�េកវិទិ្យាាព័ត័្តម៌ានិច្ចេនិ�បានិអូនុិញ្ញាា ត្តឱ្យយអូុកសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�ើ�ការ
ច្ចេត្រប�ត្របាស់់, ដែកដែត្រប, រកាទុ្យាក និិងដែ�ករដំែលកព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កានិម់នុិស់សរាប�់និនាក។់ ឧបករណ៍ច្ចេអូ�ិ�ត្រតូ្តនិិក
មយួ�ំនិួនិ ���ជា កាច្ចេមរូាឌីីជីី�ល និិងត្រ�ូនិបានិជួីយស់ត្រមួល�ល់អុូកសារព័ត័្តម៌ានិកុុងការផ្សតិត្តយករ�បភាព័ 
និិងវិចី្ចេ�អូ�ច្ចេ�ច្ចេព័លច្ចេវិ�ជាកដ់ែស់តង។ មនិិដែត្តបូុច្ចេណ្តាះ � វិត្តតមានិ World Wide Web និិងអីុូនិ�ឺណិត្តបានិ
ផ្លាា ស់់បត�រវិស័ិ់យព័ត័្តម៌ានិទាំងំត្រស់ុង ដែ�លការផ្លាា ស់់បត�រច្ចេនិ�មានិច្ចេលី�និច្ចេលឿនិ ត្រព័មទាំងំបានិនាមំកនិ�វិទ្យាត្រមង់
ច្ចេស់�ឋកិ�េ�ាមីយួដែ�លដែផ្សអកច្ចេល�ព័ត័្តម៌ានិច្ចេស់�ឋកិ�េ�ាមីយួដែ�លដែផ្សអកច្ចេល�ព័ត័្តម៌ានិ (Information-based economy)។
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 «បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល»«បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល»  ដែ�កច្ចេ�ញជា ៥ ត្របច្ចេ�ទ្យាសំ់ខានិ់ៗ  រមួមានិ ច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័, កមាវិ�ីិទ្យា�រស័់ព័ទ,
បណ្តាត ញស់ងុម, ផ្សត្តខាស់ (Podcast) និិងបាុក (Blog)។ បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិទាំងំច្ចេនិ�បានិផ្សតល់និ�វិអូត្តថត្របច្ចេ�ជីនិ៍
ជាច្ចេត្រ��និ�ល់អុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិ ច្ចេ�យព័ួកច្ចេ�អា�ទ្យាទួ្យាលបានិព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�យឥត្ត�ិត្តថ្ងៃ�ា ឬកុុងត្តថ្ងៃមាស់មរមយ
ច្ចេ�ត្រ�បច់្ចេព័លច្ចេវិ� និិងត្រ�បទី់្យាកដែនិាង តាមរយៈទ្យា�រស័់ព័ទថ្ងៃ� កំុព័យ�ទ្យារ័ និិងច្ចេ�ច្ចេបាត្តជាច្ចេ��ម។ មាូងច្ចេទ្យាៀត្ត �ំច្ចេ��
អុូកសារព័ត័្តម៌ានិ បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លបានិអូនុិញ្ញាា ត្តឱ្យយពួ័កច្ចេ�ច្ចេ�ើ�ការដែកដែត្រប ឬច្ចេ�ើ�ប�េុបីនុិភាព័ព័ត័្តម៌ានិ
បានិ�ូងច្ចេលឿនិ និិងងាយត្រស់ួល និិងអា�ច្ចេ�ើ�អូនិតរកមាជាមយួអុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�ច្ចេល�ថុ្នាលឌីីជីី�ល
ផ្លាទ ល់ដែត្តមតង។ ច្ចេល�ស់ព័ចី្ចេនិ�ច្ចេទ្យាៀត្ត អាជីីវិកមានានាកអ៏ា�ច្ចេ�ើ�ការផ្សសព័ើផ្សាយនិ�វិផ្សលិត្តផ្សល ឬច្ចេស់វាកមាច្ចេ�កានិ់
មនុិស់សជាច្ចេត្រ��និជំុីវិញិពិ័�ព័ច្ចេ�កបានិ តាមរយៈបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លទាំងំច្ចេនិ�។ បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិ
ឌីជីីី�លមនិិត្រត្ត�មដែត្តជួីយស់ត្រមួល�ល់អុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិ អុូកសារព័ត័្តម៌ានិ និិងអាជីីវិកមាបូុច្ចេណ្តាះ �ច្ចេទ្យា 
ដែត្តកប៏ានិជីួយ�ល់បរសិាថ និតាមរយៈការកាត្តប់និថយការច្ចេត្រប�ត្របាស់់ត្រក�ស់ និងិទ្យា�កថុ្នា�ំមីផី្សងដែ�រ។
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      I.   ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លមកច្ចេល�ស់ងុម ច្ចេស់�ឋកិ�េ      I.   ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លមកច្ចេល�ស់ងុម ច្ចេស់�ឋកិ�េ

 ការផ្លាា ស់់បត�រ�ូងច្ចេលឿនិថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាបានិជី�ឥទ្យាធិព័ល�ូងខាា ងំច្ចេល�វិស័ិ់យព័ត័្តម៌ានិ ច្ចេ�យការ
ច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយកាដែស់ត្តត្រតូ្តវិបានិ�យ�ុ� ច្ចេហ�យច្ចេ�ស់ត្តវិត្តសរទី៍្យា២១ច្ចេនិ� ច្ចេយ�ងចាំបច់្ចេផ្សត�មងាកមកច្ចេត្រប�ត្របាស់់
បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ��មីទី្យាទ្យាួលបានិព័ត័្តម៌ានិច្ចេផ្សសងៗ។  បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លបានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយ
អុូកសារព័ត័្តម៌ានិមយួ�ំនួិនិបាត្តប់ងក់ារងារ ច្ចេហ�យត្រកុមហុុនិកាដែស់ត្តមយួ�ំនិួនិត្រតូ្តវិបានិបិទ្យាទាំើ រ។ ត្តួ�ូង
ច្ចេ�ងតាមច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័ Forbes �ំណ� លព័កីារច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយកាដែស់ត្តមានិ�ំនិួនិរហ�ត្ត�ល់ ៤៩,៩ �និ�់និ ៤៩,៩ �និ�់និ
�ុ�ា រ�ុ�ា រ ច្ចេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៥ បូុដែនិត�ំណ� លច្ចេនិ�បានិធ្លាា ក�ុ់�មកត្រត្ត�មត្របមាណ ៨,៨ �និ�់និ�ុ�ា រ៨,៨ �និ�់និ�ុ�ា រ បូុច្ចេណ្តាះ �
ច្ចេ�ឆុ្នាំ២ំ០២០។ ម�លច្ចេហតុ្តថ្ងៃនិការធ្លាា ក�ុ់��ូង�ំហុកថ្ងៃនិ�ំណ� លពី័ការច្ចេបា�ផ្សាយកាដែស់ត្តច្ចេនិ� �ឺច្ចេត្រ��
ដែត្តបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិច្ចេអូ�ិ�ត្រត្តូនិិកមានិការរកីល�ត្ត�ស់់�ូងខាា ងំ ច្ចេ�យបានិផ្សតល់ភាព័ងាយត្រស់ួល និិង
រហ័ស់ជាងបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិដែបបត្របថ្ងៃព័ណី ���ជា កាដែស់ត្ត និិងទ្យាស់សនាវិ�តី ដែ�លកានិដ់ែត្តបាត្តប់ងក់ារគ្នាតំ្រទ្យា។
��ច្ចេ�ុ� អាជីីវិកមាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិដែបបត្របថ្ងៃព័ណីត្រត្តូវិច្ចេ�ើ�ការស់ត្រមបខ្លឹាួនិជាមយួ�ំរ�អាជីីវិកមា�ាតីាមការវិវិិត្តត
ថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាា ច្ចេប�ពំុ័ច្ចេនា�ច្ចេទ្យាអា�ត្របឈមនិ�ងការបិទ្យាទាំើ រអាជីីវិកមា។ កំ�ុងច្ចេព័លថ្ងៃនិវិបិត្តតិជំីងឺក�វិ�ី-១៩ច្ចេនិ�
អាជីីវិកមាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិតាមដែបបត្របថ្ងៃព័ណីកានិដ់ែត្តរងផ្សលប�ូ�ល់បដែនិថមច្ចេទ្យាៀត្ត ដែ�លបានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយត្រកុមហុុនិ
កាដែស់ត្ត�ំៗរបស់់ស់ហរ�ឋអាច្ចេមរកិមយួ�ំនិួនិ ���ជា The Stranger in Seattle, Vox Media និិង 
Gannett បានិបងំំ�ិត្តតកាត្តប់និថយ�ំនិួនិបុ�ុលិក និិងត្របាកដ់ែខ្លឹបុ�ុលិក។ ផ្សទុយច្ចេ�វិញិ ច្ចេប�ពិ័និិត្តយច្ចេម�លអូំពី័
ត្តថ្ងៃមាច្ចេស់�ឋកិ�េរបស់់បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល�ឺមានិការរកី�ច្ចេត្រម�និ�ូងខាា ងំ ច្ចេ�យកុុងច្ចេនា��ំណ� ល
ច្ចេ�កុុងទី្យាផ្សារបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល ស់ត្រមាបឆុ់្នាំ២ំ០២១ច្ចេនិ� ត្រត្តូវិបានិវាយត្តថ្ងៃមាថ្នាស់ថិត្តច្ចេ�កុុងរងើង់
ត្របមាណ ២៩៤�និ�់និ�ុ�ា រ២៩៤�និ�់និ�ុ�ា រ ច្ចេនិ�ច្ចេប�ច្ចេ�ងតាមទ្យាិនុិនិយ័របស់់ Statista។ ជាកដ់ែស់តង បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិ
ឌីីជីី�លកប៏ានិជីួយ�ល់ការបច្ចេងើ�ត្តការងារ�ាីៗ ច្ចេ�កុុងវិស័ិ់យព័ត័្តម៌ានិ រមួមានិ អូុក�ត្តរ�បបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិ
ឌីីជីី�ល (Digital Media Photographer), អុូកកាត្តត់្តវិ�ីអូ� (Video Editor),  អុូកឯកច្ចេទ្យាស់ត្របព័ន័ិធ
ផ្សសព័ើផ្សាយស់ងុម (Social Media Specialist), អុូករ�នាត្រកាហើកិ (Graphic Designer) និិងអូុកទី្យាផ្សារ
ឌីជីីី�ល (Digital Marketer) ជាច្ចេ��ម។ 

 មាូងច្ចេទ្យាៀត្ត ខ្លឹណៈដែ�លបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លផ្សតល់និ�វិព័ត័្តម៌ានិ�ូងទ្យា�លំទ្យា��យ�ល់ត្របជាជីនិ
ជំុីវិញិព័ិ�ព័ច្ចេ�ក ច្ចេយ�ងស់ច្ចេងើត្តច្ចេ��ញថ្នាបញ្ញាា  «ព័ត័្តម៌ានិដែកាងកាា យ»«ព័ត័្តម៌ានិដែកាងកាា យ» (Fake News) បានិនិិងកំពុ័ងកាា យជា
ត្របធ្លានិបទ្យា�សំ៏់ខានិម់យួដែ�លត្រត្តូវិយក�ិត្តតទុ្យាក�ក។់ ច្ចេ�កុុងយុ�ស់មយ័ឌីជីីី�លច្ចេនិ� មនុិស់សច្ចេស់ទ�រដែត្ត
ត្រ�បគុ់្នាអា�កាា យជាអុូកសារព័ត័្តម៌ានិបានិ ��ច្ចេ�ុ�វាមានិការលំបាកកុុងការរកាស់តង�់ថ្ងៃនិសារព័ត័្តម៌ានិ។
មនិិដែត្តបូុច្ចេណ្តាះ � ច្ចេ�ងតាមការសិ់ការបស់់ MIT Sloan School of Management ច្ចេ�ឆុ្នាំ ំ២០១៨ 
បានិបងាា ញថ្នាព័ត័្តម៌ានិដែកាងកាា យព័ត័្តម៌ានិដែកាងកាា យដែត្តងត្រត្តូវិបានិច្ចេ�ចាំបអ់ារមាណ៍ច្ចេត្រ��និជាងព័ត័្តម៌ានិពិ័ត្ត ច្ចេ�យកុុងច្ចេនា� 
ការសិ់កាច្ចេនិ�បានិរកច្ចេ��ញថ្នាព័ត័្តម៌ានិមនិិពិ័ត្តត្រតូ្តវិបានិច្ចេ� Retweet ច្ចេ�ច្ចេល� Twitter ច្ចេល�ស់ពី័ព័ត័្តម៌ានិ
ពិ័ត្តត្របមាណ ៧០%។ អុូកដែ�លរងផ្សលប�ូ�ល់ខាា ងំជាងច្ចេ�ពី័ព័ត័្តម៌ានិមនិិពិ័ត្ត�ឺកុមារ ច្ចេ�យពួ័កច្ចេ�
ឆ្នាំបច់្ចេជីឿជាក ់និិងងាយត្រស់ួលកុុងការបញ្ជ្រាញ្ញាា បព័ត័្តម៌ានិជាងមនុិស់សច្ចេព័ញវិយ័។ ប�េុបីនិុច្ចេនិ� បណ្តាត ញ
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ស់ងុមមយួ�ំនួិនិ���ជា Facebook, Instagram និិង TikTok កំពុ័ងមានិត្របជាត្របិយភាព័ខាា ងំកុុង�ំច្ចេណ្តាម
កុមារ ដែ�លជាកដែនិាងងាយត្រស់ួលកុុងការផ្សសព័ើផ្សាយព័ត័្តម៌ានិដែកាងកាា យ។

     II. ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេល�ឥរ�ិប�របស់់អូុកសារព័ត័្តម៌ានិ     II. ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេល�ឥរ�ិប�របស់់អូុកសារព័ត័្តម៌ានិ

 ច្ចេ�កុុងយុ�ស់មយ័ឌីីជីី�លច្ចេនិ� បច្ចេ�េកវិទិ្យាាកានិដ់ែត្តឆ្នាំា ត្ត និិងរកី�ច្ចេត្រម�និជាច្ចេរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ ច្ចេ�យ
បានិផ្សតល់និ�វិភាព័ងាយត្រស់ួលជាច្ចេត្រ��និ ច្ចេហ�យបានិនិិងកំពុ័ងជំីរុញច្ចេ�ើ�ឱ្យយមានិការផ្លាា ស់់បត�រឥរ�ិប�របស់់
ច្ចេយ�ងច្ចេ�កុុងពិ័�ព័អូនិឡាញច្ចេនិ�។ ច្ចេ�កុុងវិស័ិ់យព័ត័្តម៌ានិ បច្ចេ�េកវិទិ្យាាឌីីជីី�លបានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយមានិការផ្លាា ស់់បត�រ
�ូងខាា ងំនិ�វិរច្ចេបៀបដែ�លច្ចេយ�ងបច្ចេងើ�ត្ត និិងទ្យាទួ្យាលព័ត័្តម៌ានិ។ កាលព័ី�កក់ណ្តាត លស់ត្តវិត្តសរទ៍្យាី ២០ បណ្តាត ញ
ព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�មានិ�ំនិួនិតិ្ត�ត្តួ�ច្ចេ�ច្ចេ��យ ច្ចេ�យអូុកតាម�និព័ត័្តម៌ានិអា�ច្ចេត្រជី�ស់ច្ចេរ �ស់កាដែស់ត្ត ទ្យាស់សនាវិ�តី
វិទិ្យាយុ ឬទ្យា�រទ្យាស់សនិក៍ុុងការទ្យាទួ្យាលបានិព័ត័្តម៌ានិ។ បូុដែនិតនារយៈកាលបូុនាា និទ្យាស់វិត្តសរ�ុ៍ងច្ចេត្រកាយច្ចេនិ� បច្ចេ�េកវិទិ្យាា
បានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយមានិការបច្ចេងើ�ត្តបណ្តាត ញ�ាីបដែនិថមជាច្ចេត្រ��និ ���ជា កមាវិ�ីិទ្យា�រស័់ព័ទ និិងច្ចេ�ហទំ្យាព័រ័ ជាច្ចេ��ម។ 
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កុុងនិយ័ច្ចេនិ� ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិបានិច្ចេ�ើ�ការបច្ចេងើ�ត្តខ្លឹា�មសារមាតិ្តកាច្ចេល�បណ្តាត ញច្ចេត្រ��និ ច្ចេផ្សសងៗគុ្នា ច្ចេ��មីី
បំច្ចេព័ញត្តត្រមូវិការរបស់់អូតិ្ត�ិជីនិ តួ្ត�ូង The New York Times មនិិត្រត្ត�មដែត្តមានិច្ចេ�ហទំ្យាព័រ័ព័ត័្តម៌ានិ
ផ្លាទ ល់ខ្លឹាួនិបូុច្ចេណ្តាះ �ច្ចេទ្យា ដែត្តកប៏ានិបច្ចេងើ�ត្តផ្សត្តខាស់ច្ចេ��មីបីំច្ចេព័ញត្តត្រមូវិការអូុក��ល�តិ្តតសាត បព់័ត័្តម៌ានិតាមឧករណ៍
ច្ចេអូ�ិ�ត្រត្តូនិិកនានា។ ទ្យានិទ�មច្ចេនិ� ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិភា�ច្ចេត្រ��និមានិវិត្តតមានិ�ូងស់កមាច្ចេ�ច្ចេល�បណ្តាត ញ
ស់ងុម ���ជា Facebook, Twitter និិងYouTube ជាច្ចេ��ម។

 ច្ចេល�ស់ពី័ច្ចេនិ�ច្ចេទ្យាៀត្ត បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លបានិអូនុិញ្ញាា ត្តឱ្យយអុូកសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�ើ�អូនិតរកមាជាមយួ
អុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិ ច្ចេហតុ្តច្ចេនិ�ច្ចេហ�យ ប�េុបីនុិច្ចេនិ� អុូកសារព័ត័្តម៌ានិដែត្តងរកវិ�ីិ�ាីៗកុុងការរកា�ំណ្តាប់
អារមាណ៍របស់់អុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិច្ចេល�មាត្តិការបស់់ព័ួកច្ចេ� ច្ចេ�យកុុងច្ចេនា�អុូកសារព័ត័្តម៌ានិបានិច្ចេត្រប�ត្របាស់់
Chatbot និិងបច្ចេងើ�ត្តសំ់ណួរ (Quiz) ជាច្ចេ��ម។ ជាកដ់ែស់តង The Washington Post បានិបច្ចេងើ�ត្ត bot ច្ចេ�ច្ចេល�
Messenger ច្ចេ�យអូុកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អា�ច្ចេ�ើ�ការច្ចេផ្សើ�សារច្ចេ�កានិ ់Messenger របស់់ The Washington
Post ច្ចេហ�យBot ច្ចេនិ�និ�ងច្ចេ�ើ�ការច្ចេ�ា�យត្តបជាមយួនិ�ង�ំណងច្ចេជី�ងព័ត័្តម៌ានិ�ាីៗ។ អុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អា��ុ�ច្ចេល�
�កយអានិបដែនិថម (Read More) ច្ចេ��មីចី្ចេម�លព័ត័្តម៌ានិទាំងំច្ចេនា�ច្ចេព័ញច្ចេលញ។

 កាលព័ចី្ចេព័លមុនិ មុខ្លឹងារ�មីងថ្ងៃនិ�ំណងច្ចេជី�ងព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�តាមបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិដែបបត្របថ្ងៃព័ណី
�ឺផ្សតល់ឱ្យកាស់ឱ្យយអុូកអានិ យល់�ាស់់អូំព័ីអូើីដែ�លអូត្តថបទ្យាច្ចេនា��ងប់ងាា ញ។ បូុដែនិតនាច្ចេព័លប�េុបីនុិ ស់ត្រមាប់
បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល មុខ្លឹងារ�មីងរបស់់�ំណងច្ចេជី�ងព័ត័្តម៌ានិត្រត្តូវិបានិផ្លាា ស់់បត�រ ច្ចេ�យអុូកសារព័ត័្តម៌ានិ
ច្ចេត្រ��និច្ចេត្រប�ត្របាស់់�ំណងច្ចេជី�ង ច្ចេ��មីទីាំកទ់ាំញអូុកអានិឱ្យយ��លច្ចេ�កានិត់្តំណ (link) ព័ត័្តម៌ានិ ដែ�លត្រត្តូវិបានិ
ច្ចេ�សុាល់ថ្នាជា clickbaitclickbait ។ អុូកសារព័ត័្តម៌ានិមយួ�ំនិួនិកប៏ានិស់រច្ចេស់របំច្ចេផ្សា�ស់�ំណងច្ចេជី�ងព័ត័្តម៌ានិ ច្ចេ��មីី
ឱ្យយអូុកអានិកានិដ់ែត្ត�ង�់�ងពី័ព័ត័្តម៌ានិច្ចេនា�។
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    III. ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេល�ឥរ�ិប�របស់់អូុកតាម�និព័ត័្តម៌ានិ    III. ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេល�ឥរ�ិប�របស់់អូុកតាម�និព័ត័្តម៌ានិ

 បច្ចេ�េកវិទិ្យាាមនិិត្រត្ត�មដែត្តច្ចេ�ើ�ឱ្យយមានិការផ្លាា ស់់បត�រឥរ�ិប�របស់់អុូកសារព័ត័្តម៌ានិបូុច្ចេណ្តាះ �ច្ចេទ្យា ដែត្តកប៏ានិ
ផ្លាា ស់់បត�រឥរ�ិប�របស់់អុូកអានិផ្សងដែ�រ។ ប�េុបីនុិច្ចេនិ� អុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិភា�ច្ចេត្រ��និដែលងច្ចេត្រជី�ស់ច្ចេរ �ស់
ការទ្យាទួ្យាលព័ត័្តម៌ានិតាមរយៈបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិដែបបត្របថ្ងៃព័ណី ���ជា កាដែស់ត្ត ទ្យាស់សនាវិ�តី ទ្យា�រទ្យាស់សនិ ៍ឬវិទិ្យាយុ។
ព័ួកច្ចេ�ច្ចេត្រជី�ស់ច្ចេរ �ស់ទ្យាទួ្យាលព័ត័្តម៌ានិតាមរយៈច្ចេវិបសាយ កមាវិ�ិីទ្យា�រស័់ព័ទ ឬបណ្តាត ញស់ងុម ច្ចេ�យច្ចេហតុ្តថ្នា
បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិទាំងំច្ចេនិ�ជួីយឱ្យយព័កួច្ចេ�ទ្យាទួ្យាលបានិព័ត័្តម៌ានិត្រ�បត់្របច្ចេ�ទ្យាបានិ�ូងច្ចេលឿនិ និិងងាយត្រស់លួ។
ត្តួ�ូង ច្ចេ�ងតាមការស់ទងម់តិ្តរបស់់ Pew Research Center ច្ចេ�ឆុ្នាំ ំ២០២១ ច្ចេនិ� ៣១%៣១% ថ្ងៃនិមនុិស់ស
ច្ចេព័ញវិយ័ច្ចេ�អាច្ចេមរកិទ្យាទ្យាួលព័ត័្តម៌ានិពី័ Facebook, ២២%២២% ព័ី YouTube, ១៣%១៣% ពី័ Twitter និិង ១១%១១% ពី័ 
Instagram។

 មនិិដែត្តបូុច្ចេណ្តាះ � ស់ត្រមាបប់ណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិដែបបត្របថ្ងៃព័ណី អុូកសារព័ត័្តម៌ានិជាអុូកត្រ�បត់្រ�ងនិ�វិព័ត័្តម៌ានិ
ដែ�លត្រត្តូវិច្ចេ�ញផ្សាយ ច្ចេហ�យអុូកតាម�និព័ត័្តម៌ានិជាអុូកអូស់កមា ច្ចេ�យព័ួកច្ចេ�ត្រគ្នានិដ់ែត្តបានិទ្យាទួ្យាលព័ត័្តម៌ានិ
ដែត្តមនិិបានិច្ចេ�ើ�ការបច្ចេ�េ ញមតិ្តច្ចេ�បល់ផ្លាទ ល់ខ្លឹាួនិ។ ជាមយួនិ�ងបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល អុូកតាម�និ
ព័ត័្តម៌ានិបានិកាា យជាអុូកស់កមា ច្ចេ�យព័ួកច្ចេ�មនិិត្រត្ត�មដែត្តអា�ទ្យាទួ្យាលបានិព័ត័្តម៌ានិទាំនិច់្ចេហតុ្តការណ៍បូុច្ចេណ្តាះ �ច្ចេទ្យា
ដែត្តកអ៏ា�ច្ចេ�ើ�ការដែ�ករដំែលកព័ត័្តម៌ានិតាមរយៈបណ្តាត ញស់ងុម, បាុក និិងផ្សត្តខាស់ជាច្ចេ��ម, បច្ចេ�េ ញមតិ្តច្ចេ�បល់
តាមរយៈកដែនិាងបច្ចេ�េ ញមតិ្ត និិងច្ចេ�ើ�ការពិ័និិត្តយព័ត័្តម៌ានិពី័ត្រប�ព័មយួច្ចេ�ត្រប�ព័មយួច្ចេទ្យាៀត្ត មុនិនិ�ងច្ចេ�ើ�ការ
ច្ចេជីឿទុ្យាក�ិត្តត។ 

 មាូងច្ចេទ្យាៀត្ត ប�េុបីនុិច្ចេនិ� អុូកអានិព័ត័្តម៌ានិ��ល�ិត្តតអូត្តថបទ្យាខ្លឹាីៗជាងអូត្តថបទ្យាដែវិង និិងសីុ់ជីច្ចេត្រ�។ 
ច្ចេ�ងតាមច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័ Orientation ច្ចេ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ អុូកអានិព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�តាមច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័នានា�ំណ្តាយច្ចេព័ល
ជាម�យមត្រត្ត�មដែត្ត ១៥ វិនិាទី្យាបូុច្ចេណ្តាះ �កុុងការអានិ។ ច្ចេប�សិ់និជាព័ួកច្ចេ�មានិបំណង�ងអ់ានិអូត្តថបទ្យាឱ្យយ�ប់
�ឺត្រត្តូវិ�ំណ្តាយច្ចេព័ល ២០ ច្ចេ� ៣០% ច្ចេល�ស់ពី័ច្ចេព័លដែ�លព័ួកច្ចេ��ំណ្តាយស់ត្រមាបក់ារអានិព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�ច្ចេល�
កាដែស់ត្ត ឬទ្យាស់សនាវិ�តី។ ��ច្ចេ�ុ� ព័ួកច្ចេ���ល�ិត្តតអូត្តថបទ្យាខ្លឹាីៗ និិង��ល�ិត្តតច្ចេស់ើនិ (Scan) អូត្តថបទ្យាជាងការអានិ
�ូងយក�ិត្តតទុ្យាក�ក។់
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    IV. ករណីសិ់កា៖ បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ�កមពុជា    IV. ករណីសិ់កា៖ បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ�កមពុជា

 ច្ចេ�ងតាមច្ចេ�ក �ង �ឺលុ��ង �ឺលុ� នាយកត្របតិ្តបត្តតិថ្ងៃនិសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេអូ�ិ�ត្រតូ្តនិិក Thmey Thmey  ដែ�ល
បានិ��លរមួជាវា�ាិនិច្ចេ�កុុងកមាវិ�ីិ «ជីដែជីកពី័កមពុជា ៤.០»«ជីដែជីកពី័កមពុជា ៤.០» ច្ចេល�ត្របធ្លានិបទ្យា «សារព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ�កមពុជា»«សារព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ�កមពុជា»
វិស័ិ់យសារព័ត័្តម៌ានិ ក�៏��ជាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិជារមួច្ចេ�ត្របច្ចេទ្យាស់កមពុជា បានិចាំបច់្ចេផ្សត�មវិវិិត្តតនិដ៍ែត្របត្របួល
�ូងឆ្នាំបរ់ហ័ស់   ជាមយួនិ�ងវិត្តតមានិថ្ងៃនិបណ្តាត ញអីុូនិ�ឺណិត្ត  និិងការច្ចេត្រប�ត្របាស់់បណ្តាត ញស់ងុម។ 
�ូងណ្តាមញិ ប�េុបីនុិច្ចេនិ� ច្ចេយ�ងស់ច្ចេងើត្តច្ចេ��ញថ្នា�ំនិួនិអុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ទ្យា�រស័់ព័ទថ្ងៃ�ទំ្យាច្ចេនិ�បច្ចេ�កមពុជាមានិ
ការច្ចេក�និច្ចេ��ង�ូងខាា ងំ ដែ�លត្រតូ្តវិបានិច្ចេ�សុាល់ថ្នាជាស់មយ័សាា ត្តហើ�និ។ ច្ចេ��មីចី្ចេ�ា�យត្តបនិ�ងការវិវិិត្តត
ឥត្តឈបឈ់រថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាា ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជាជាច្ចេត្រ��និបានិផ្លាា ស់់បត�រពី័ការច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយ
កាដែស់ត្ត និងិទ្យាស់សនាវិ�តចី្ចេ�ជាការផ្សសព័ើផ្សាយព័ត័្តម៌ានិតាមរយៈបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល។

    ១. កតាត ជំីរុញឱ្យយបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជាវិវិិត្តតនិច៍្ចេ�ជាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល    ១. កតាត ជំីរុញឱ្យយបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជាវិវិិត្តតនិច៍្ចេ�ជាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល

 ខាងច្ចេត្រកាមច្ចេនិ�ជាកតាត សំ់ខានិ់ៗ ដែ�លជំីរុញឱ្យយបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជាវិវិិត្តតនិច៍្ចេ�ជាបណ្តាត ញ
ព័ត័្តម៌ានិឌីជីីី�ល រមួមានិ៖

 ការចាំបយ់កបច្ចេ�េកវិទិ្យាារបស់់ត្របជាជីនិកមពុជាការចាំបយ់កបច្ចេ�េកវិទិ្យាារបស់់ត្របជាជីនិកមពុជា

 ច្ចេ�ងតាមទិ្យានុិនិយ័របស់់និិយត័្តករទ្យា�រ�មនា�មនិក៍មពុជានិិយត័្តករទ្យា�រ�មនា�មនិក៍មពុជា �ំនិួនិត្របជាជីនិច្ចេត្រប�ត្របាស់់ទ្យា�រស័់ព័ទថ្ងៃ�ច្ចេ�
កមពុជាមានិការច្ចេក�និច្ចេ��ង�ូងឆ្នាំបរ់ហ័ស់ ច្ចេ�យច្ចេក�និ�ល់ត្របមាណជាង ២០�និច្ចេលខ្លឹ ច្ចេ�កុុងឆុ្នាំ២ំ០២១
ច្ចេនិ� (���មានិកុុងត្រកាហើកិខាងច្ចេត្រកាម)។



8/128/12www.cambodia4point0.orgwww.cambodia4point0.org

 មនិិដែត្តបូុច្ចេណ្តាះ � �ំនិួនិអុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អីុូនិ�ឺណិត្តច្ចេ�កមពុជាកម៏ានិការច្ចេក�និច្ចេ��ង�ូងខាា ងំ នារយៈកាល
បូុនាា និឆុ្នាំ�ុំងច្ចេត្រកាយច្ចេនិ�  ច្ចេ�យកុុងច្ចេនា��ំនិួនិអុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អីុូនិ�ឺណិត្តអូ�ល័ត្ត  (Fixed Internet 
Subscribers) ច្ចេក�និ�ល់ត្របមាណជាង ៣២មុនឺិនាក ់និិង�ំនិួនិអុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អីុូនិ�ឺណិត្ត�ល័ត្ត (Mobile
Internet Subscribers) ច្ចេក�និ�ល់ត្របមាណជាង ១៧�និ ច្ចេ�កុុងឆុ្នាំ២ំ០២១ច្ចេនិ� (���មានិកុុងត្រកាហើកិ
ខាងច្ចេត្រកាម)។

��ច្ចេ�ុ� ច្ចេយ�ងអា�ច្ចេម�លច្ចេ��ញព័សី់ញ្ញាា ណវិជិីាមានិថ្ងៃនិការចាំបយ់កបច្ចេ�េកវិទិ្យាារបស់់ត្របជាព័លរ�ឋកមពុជា 
ដែ�លការចាំបយ់កច្ចេនិ�បានិផ្លាា ស់់បត�រឥរ�ិប�ថ្ងៃនិការរស់់ច្ចេ�របស់់ត្របជាជីនិច្ចេយ�ងទាំងំការសិ់កា, ការ
បំច្ចេព័ញការងារ និិងការកំសានិត ពិ័ច្ចេស់ស់ការទ្យាទ្យាួលព័ត័្តម៌ានិ។ 

 ការវិវិិត្តតថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាការវិវិិត្តតថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាា

 កាលព័ីមុនិទ្យាស់វិត្តសរឆុ៍្នាំ ំ៩០ ត្រប�បប់ំព័ងសំ់ច្ចេ�ង (Horn) ត្រតូ្តវិបានិ�កច់្ចេល�បច្ចេងុាលច្ចេ�ា�ងច្ចេ�
តាម��មនិានា ច្ចេហ�យត្របជាជីនិកុុងស់ហ�មនិស៍ាត បព់័ត័្តម៌ានិដែ�លកំពុ័ងផ្សាយច្ចេ�ញពី័ត្រប�បប់ំព័ងសំ់ច្ចេ�ង
ច្ចេនិ�។ បូុនាា និទ្យាស់វិត្តសរច៍្ចេត្រកាយមក បច្ចេ�េកវិទិ្យាាបានិរកី�ច្ចេត្រម�និ�ូងឆ្នាំបរ់ហ័ស់ ច្ចេ�យបានិបនិតជី�ឥទ្យាធិព័ល
ច្ចេល�វិស័ិ់យព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជា ច្ចេ�យកុុងច្ចេព័លច្ចេនា�បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិបានិវិវិិត្តតនិច៍្ចេ�ជាការច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយ
កាដែស់ត្ត និិងទ្យាស់សនាវិ�តី និិងការផ្សាយតាមវិទិ្យាយុ និិងទ្យា�រទ្យាស់សនិ ៍ច្ចេហ�យប�េុបីនុិច្ចេនិ�បច្ចេ�េកវិទិ្យាាកប៏ានិបនិត
ផ្លាា ស់់បត�របណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិកមពុជាច្ចេ�ជាបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល ដែ�លអូនុិញ្ញាា ត្តឱ្យយអូុកអានិអា�ទ្យាទ្យាួល
បានិព័ត័្តម៌ានិត្រ�បច់្ចេព័លច្ចេវិ� និិងត្រ�បទី់្យាកដែនិាង តាមរយៈទ្យា�រស័់ព័ទថ្ងៃ�, កំុព័យ�ទ្យារ័ និិងច្ចេ�ច្ចេបាត្តជាច្ចេ��ម។ ��ច្ចេ�ុ�
ច្ចេយ�ងអា�ច្ចេម�លច្ចេ��ញព័កីាររកី�ច្ចេត្រម�និ�ូងឆ្នាំបរ់ហ័ស់ថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាា ដែ�លត្តត្រមូវិឱ្យយត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិ
នានាច្ចេ��ចាំបយ់កឱ្យកាស់ពី័បច្ចេ�េកវិទិ្យាាទាំងំច្ចេនិ� ច្ចេ��មីបីំច្ចេព័ញត្តត្រមូវិការរបស់់អូតិ្ត�ិជីនិ។
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 ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិវិបិត្តតជំិីងឺក�វិ�ី-១៩ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិវិបិត្តតជំិីងឺក�វិ�ី-១៩

 វិបិត្តតជំិីងឺក�វិ�ី-១៩ បានិដែស់តងឱ្យយច្ចេ��ញកានិដ់ែត្ត�ាស់់ព័សីារៈសំ់ខានិ ់និិងភាព័ចាំបំា�ថ់្ងៃនិការច្ចេត្រប�ត្របាស់់
បច្ចេ�េកវិទិ្យាា និិងត្របព័ន័ិធឌីីជីី�ល។ ជាកដ់ែស់តង នាអំូ�ុងច្ចេព័លថ្ងៃនិការ�ាងរាល�លជំីងឺក�វិ�ី-១៩ ច្ចេយ�ង
ស់ច្ចេងើត្តច្ចេ��ញថ្នាការច្ចេត្រប�បច្ចេ�េកវិទិ្យាាជាជំីនិួយកានិដ់ែត្តមានិត្តត្រមូវិការខាា ងំច្ចេ��ងស់ត្រមាបក់ារបំច្ចេព័ញការងារ, 
ការច្ចេរៀនិស់�ត្រត្ត, ការទំ្យានាកទ់្យាំនិង និិងការទ្យាទួ្យាលបានិព័ត័្តម៌ានិ។ មក�ល់ប�េុបីនុិ ច្ចេប�ច្ចេទាំ�បីជាសាថ និភាព័
ថ្ងៃនិការ�ាងរាល�លថ្ងៃនិជំីងឺច្ចេនិ�មានិស់ភាព័ត្របច្ចេស់�រជាងមុនិ ដែត្តច្ចេយ�ងច្ចេ�ដែត្តត្រត្តូវិបនិតច្ចេរៀនិរស់់ជាមយួក�វិ�ី-១៩ 
តាម�និាងត្របត្រកតី្តភាព័�ាី ច្ចេ�យត្របជាជីនិភា�ច្ចេត្រ��និកប៏ានិទ្យាមាា បន់ិ�ងការច្ចេត្រប�ត្របាស់់បច្ចេ�េកវិទិ្យាា ���ជា
ការទ្យា�ទាំត្តត់ាមដែបបឌីីជីី�ល និិងការទ្យាទ្យាួលព័ត័្តម៌ានិតាមត្របព័ន័ិធអូនិឡាញជាច្ចេ��ម។ ជាការច្ចេ�ា�យត្តបច្ចេ�និ�ង
និិនុាការច្ចេនិ� ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិជាច្ចេត្រ��និបានិផ្លាា ស់់បត�រច្ចេស់វាកមារបស់់ខ្លឹាួនិ ច្ចេ�យចាំបច់្ចេផ្សត�មផ្សសព័ើផ្សាយ
តាមបណ្តាត ញស់ងុម ឬបច្ចេងើ�ត្តជាកមាវិ�ីិទ្យា�រស័់ព័ទ និិងច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័ព័ត័្តម៌ានិ ច្ចេ��មីបីំច្ចេព័ញត្តត្រមូវិការរបស់់អុូកអានិ។ 
បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេនិ�បានិច្ចេ��រតួ្តនាទី្យា�ូងសំ់ខានិក់ុុងការផ្សតល់និ�វិប�េុបីនុិភាព័ព័ត័្តម៌ានិ�ល់
ត្របជាព័លរ�ឋពី័សាថ និភាព័ថ្ងៃនិវិបិត្តតិជីំងឺក�វិ�ី-១៩ និិងត្រព័�ត្តតិការណ៍សំ់ខានិ់ៗ នានាបានិ�ូងច្ចេលឿនិ និិងងាយត្រស់ួល
ច្ចេ�យត្រគ្នានិដ់ែត្តច្ចេ�ើ�ការ�ុ���លច្ចេ�ហទ្យាំព័រ័ និិងកមាវិ�ិទី្យា�រស័់ព័ទព័ត័្តម៌ានិជាច្ចេ��ម។

    ២. ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេល�វិស័ិ់យសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជា    ២. ឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេល�វិស័ិ់យសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជា

 បណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លបានិជីួយស់ត្រមួល�ល់ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កមពុជា ច្ចេ�យប�េុបីនិុ
ច្ចេនិ� ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិមយួ�ំនិួនិមនិិចាំបំា�ម់ានិការ�ិល័យស់ត្រមាប�ំ់ច្ចេណ� រការការងារ ច្ចេហ�យអា�
មានិបុ�ុលិកត្រត្ត�ម ២ ឬ៣នាកក់ប៏ានិ ច្ចេ�យព័ួកច្ចេ�អា�ច្ចេ�ើ�ការស់មាា ស់និ ៍ច្ចេ��មីយីកព័ត័្តម៌ានិតាមរយៈ
ត្របព័ន័ិធវិចី្ចេ�អូ�អូនិឡាញ, ទ្យាំនាកទ់្យាំនិងការងារតាមអូនិឡាញ និិងអា�ច្ចេ�ើ�ការផ្សសព័ើផ្សាយមាត្តិការបស់់ខ្លឹាួនិ
តាមរយៈបណ្តាត ញស់ងុមនានាបានិ។ មនិិដែត្តបូុច្ចេណ្តាះ � ច្ចេ�ងតាមច្ចេ�ហទំ្យាព័រ័ Datareportal ច្ចេ�ច្ចេ��មឆុ្នាំំ
២០២១ ច្ចេនិ� ត្របជាជីនិកមពុជា�ំនិួនិ ១២�និនាក ់ជាអូុកច្ចេត្រប�ត្របាស់់បណ្តាត ញស់ងុម។ ��ច្ចេ�ុ� អូុកសារព័ត័្តម៌ានិ
ច្ចេ�កមពុជាអា�ច្ចេ�ើ�ការផ្សសព័ើផ្សាយព័ត័្តម៌ានិច្ចេ�កានិម់នុិស់សបានិកានិដ់ែត្តច្ចេត្រ��និច្ចេ�ច្ចេល�បណ្តាត ញស់ងុម។ 
ទ្យានិទ�មច្ចេនិ� ច្ចេប�ច្ចេ�ងតាម ច្ចេ�ក �ង �ឺលុ�ច្ចេ�ក �ង �ឺលុ� ការវិវិិត្តតថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិកប៏ានិច្ចេ�ើ�ឱ្យយការត្របកួត្តត្របដែជីង
កានិដ់ែត្តមានិភាព័ត្រស់ួ�ត្រសាលរវាងអុូកសារព័ត័្តម៌ានិ ដែ�ល�ំណុ�ច្ចេនិ�កប៏ានិ��លរមួព័ត្រង�ង�ុណភាព័ និិង
ត្របសិ់ទ្យាធភាព័ថ្ងៃនិត្របព័ន័ិធផ្សសព័ើផ្សាយច្ចេ�កមពុជាផ្សងដែ�រ។ តួ្ត�ូង ត្រកុមហុុនិកាដែស់ត្តច្ចេ�ើ�ការច្ចេបា�ពុ័មពផ្សាយ
កាដែស់ត្តមយួថ្ងៃ�ៃដែត្តមយួ�ាបប់ូុច្ចេណ្តាះ �កាលព័ីច្ចេព័លមុនិ បូុដែនិតប�េុបីនុិច្ចេនិ� ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិត្តត្រមូវិឱ្យយ
ច្ចេ�ើ�ការ�ុ�ផ្សាយព័ត័្តម៌ានិទាំនិច់្ចេហតុ្តការណ៍ជាបជ់ាត្របចាំ ំច្ចេ�យអា�ច្ចេ�ើ�ការផ្សាយច្ចេត្រ��និ�ងច្ចេ�កុុងមយួថ្ងៃ�ៃ 
រមួទាំងំច្ចេ�ើ�ការផ្សាយបនិតផ្លាទ ល់ច្ចេ�ច្ចេល�បណ្តាត ញស់ងុមនានាផ្សងដែ�រ។ �ូងណ្តាមញិ ជាមយួនិ�ងវិត្តតមានិ
ថ្ងៃនិបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�ល ច្ចេយ�ងអា�ច្ចេម�លច្ចេ��ញថ្នាត្របជាជីនិត្រ�បរ់�បអា�ច្ចេ�ើ�ជាអុូកសារព័ត័្តម៌ានិបានិ
ច្ចេ�យត្រគ្នានិដ់ែត្តច្ចេ�ើ�ការស់រច្ចេស់រខ្លឹា�មសារ ឬបច្ចេងាា �វិចី្ចេ�អូ�ពី័ច្ចេហតុ្តការណ៍នានាច្ចេ�ច្ចេល�បណ្តាត ញស់ងុម។ បូុដែនិត
មនុិស់សមយួ�ំនិួនិអា�ច្ចេ�ា�ត្តឱ្យកាស់ច្ចេនិ�បច្ចេងាា �និ�វិព័ត័្តម៌ានិដែកាងកាា យ ច្ចេហ�យអុូកដែ�លងាយរងច្ចេត្រគ្នា�ជាងច្ចេ�
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�ឺអុូកដែ�លមនិិមានិ�ំច្ចេណ�អូកំរកមាឌីីជីី�ល ច្ចេ�យព័ួកគ្នាត្តអ់ា�ពិ័បាក�ា�ងដែ�ាងព័ត័្តម៌ានិដែ�ល�ួរច្ចេជីឿទុ្យាក�ិត្តត 
ឬមនិិ�ួរច្ចេជីឿ។ ការដែ�ករដំែលកព័ត័្តម៌ានិមនិិពិ័ត្តពី័មនុិស់សមុាកច់្ចេ�មនុិស់សមុាកច់្ចេទ្យាៀត្ត�ស់ច្ចេព័ញបណ្តាត ញ
ស់ងុម អា�ច្ចេ�ើ�ឱ្យយមានិការប�ូ�ល់�ល់ស់ងុមទាំងំម�លបានិ។

     V. ស់និុ�ិឋ និ     V. ស់និុ�ិឋ និ

 ជារមួ ភាព័ច្ចេជីឿនិច្ចេលឿនិថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាបានិនិិងកំពុ័ងផ្លាា ស់់បត�រជីីវិតិ្តរស់់ច្ចេ�ត្របចាំថំ្ងៃ�ៃរបស់់ច្ចេយ�ង ច្ចេ�យ
ផ្សតល់និ�វិអូត្តថត្របច្ចេ�ជីនិជ៍ាច្ចេត្រ��និ ពិ័ច្ចេស់ស់ជីួយស់ត្រមួល�ល់ការផ្សសព័ើផ្សាយ និិងការទ្យាទួ្យាលបានិព័ត័្តម៌ានិ។
ទ្យានិទ�មនិ�ងអូត្តថត្របច្ចេ�ជីនិទ៍ាំងំច្ចេនិ� ការផ្លាា ស់់បត�រឥត្តឈបឈ់រថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាាកប៏ានិបច្ចេងើ�ត្តនិ�វិ�ំរ�អាជីីវិកមា�ាី
និិងបានិផ្លាា ស់់បត�រឥរ�ិប�របស់់អុូកអានិ ដែ�លត្តត្រមូវិឱ្យយត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិត្រត្តូវិច្ចេ��ស់ត្រមបខ្លឹាួនិ ច្ចេប�ពំុ័ច្ចេនា�ច្ចេទ្យា
អា�និ�ងត្រតូ្តវិបិទ្យាទាំើ រ ច្ចេហ�យបុ�ុលិកដែ�លបច្ចេត្រម�ការច្ចេ�កុុងវិស័ិ់យសារព័ត័្តម៌ានិកម៏ានិភាព័ចាំបំា�ក់ុុងការ
ដែស់ើងយល់ និិងចាំបយ់កជំីនាញស់មត្រស់បបដែនិថមច្ចេទ្យាៀត្តស់ត្រមាបប់របិទ្យាទី្យាផ្សារការងារ�ាី។ �ូងណ្តាមញិ
ច្ចេប�ច្ចេយ�ងត្រកច្ចេ�កមកច្ចេម�លករណីត្របច្ចេទ្យាស់កមពុជាវិញិ ការច្ចេក�និច្ចេ��ងថ្ងៃនិ�ំនិួនិអុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ទ្យា�រស័់ព័ទថ្ងៃ� និិង
អុូកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អីុូនិ�ឺណិត្តបានិបងាា ញពី័ស់ញ្ញាា ណវិជិីាមានិថ្ងៃនិការចាំបយ់កបច្ចេ�េកវិទិ្យាារបស់់ត្របជាជីនិកមពុជា
ច្ចេហ�យការដែត្របត្របួលឥត្តឈបឈ់រថ្ងៃនិបច្ចេ�េកវិទិ្យាា ក�៏��ជាឥទ្យាធពិ័លថ្ងៃនិវិបិត្តតជំិីងឺក�វិ�ី-១៩ បានិត្តត្រមូវិឱ្យយ
ត្រកុមហុុនិសារព័ត័្តម៌ានិងាកមកចាំបយ់កបណ្តាត ញព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លជាថុ្នាលស់ត្រមាបក់ារផ្សសព័ើផ្សាយព័ត័្តម៌ានិ
�ល់សាធ្លារណជីនិ ច្ចេ��មីបីំច្ចេព័ញតាមត្តត្រមូវិការរបស់់អូុកអានិ៕
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ឯកសារច្ចេ�ងឯកសារច្ចេ�ង

•   សារព័ត័្តម៌ានិឌីីជីី�លច្ចេ�កមពុជា, កមាវិ�ីិ ជីដែជីកពី័កមពុជា ៤.០, វា�ាិនិកិត្តតិយស់ ច្ចេ�ក �ង �ឺលុ� នាយកត្របតិ្តបត្តតិថ្ងៃនិ

សារព័ត័្តម៌ានិច្ចេអូ�ិ�ត្រត្តូនិិក Thmey Thmey, ផ្សាយផ្លាទ ល់កាលព័ថី្ងៃ�ៃទី្យា២៣ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១

•   DIGITAL MEDIA, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៤ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១,  https://www.academia.edu/26084526/DIGITAL_MEDIA

•   Digital Media Meaning, Importance, Types & Example, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៤ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.

mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/17895-digital-media.html

•   Media and Technology in Society, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៥ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១,https://courses.lumenlearning.

com/sociology/chapter/media-and-technology-in-society/

•   Advantages and Disadvantages of Digital Media, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៥ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.myayan.

com/advantages-and-disadvantages-of-digital-media

•   Digital Media and Society, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_

DigitalMediaAndSociety_Report2016.pdf

•   7 Interesting Ways Technology is Changing Journalism and News Consumption, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទ្យាី២៦

ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.charlottestories.com/7-interesting-ways-technology-is-changing-journal-
ism-and-news-consumption/

•   Effective Headlines of Newspaper Articles in a Digital Environment, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១,

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2017.1279978

•   DIGITAL ARTICLES – HOW PEOPLE READ ONLINE, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៦ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://

www.orientation.agency/insights/how-people-read-online

•   8 Careers in Digital Media , ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១,  https://www.indeed.com/career-advice/

finding-a-job/career-in-digital-media

•   Majority of news consumers see “fake news” as a big problem today, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទ្យាី២៧ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១,

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/study-shows-news-consumers-consid-

er-fake-news-a-big-problem.html

• MIT Sloan research about social media, misinformation, and elections, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ ដែខ្លឹ�ុ� 

ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/mit-sloan-research-about-social-me-

dia-misinformation-and-elections

•   The Importance of Media Literacy in a World Filled with Fake News, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១,

https://thejuicelearning.com/blog/media-literacy-in-world-with-fake-news/

•   �ំនិួនិអូុកច្ចេត្រប�ត្របាស់់អូុីនិ�ឺណិត្ត និិងអូុកច្ចេត្រប�ត្របាស់់ទ្យា�រស័់ព័ទថ្ងៃ�, និិយត័្តករទ្យា�រ�មនា�មនិក៍មពុជា, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៧ ដែខ្លឹ�ុ� 



ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.trc.gov.kh/en/internet-subcribers/

•   Digital 2021: Cambodia, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទី្យា២៨ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://datareportal.com/reports/digital

-2021-cambodia

•   Digital Media – Worldwide, Statista Market Forecast, ��លអានិថ្ងៃ�ៃទ្យាី២៩ ដែខ្លឹ�ុ� ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.

statista.com/outlook/dmo/digital-media/worldwide
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