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សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ និងការអះអាង

របាយការណ៍នេះ តេូវបានរៀបចំឡើងដោយ 

លោកសេី Carleneth Fernandez-San Valentin (ទីបេឹកេសា) និងលោក Mathieu Andre (ទីបេឹកេសា) កេេមការតេួតពិនិតេយរបស់លោកសេី  

Grana Pu Selvi ជាបេធានបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកផ្នេក អាហារូបត្ថម្ភរួម (នេអង្គការ ទសេសនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ កម្ពុជា)។

ការចូលរួមចំណេកបច្ចេកទេស និងការបេមូលទិន្នន័យតេូវបានបំពេញការងារសព្វគេប់ ដោយមានការជួយជេេមជេេងពីលោក យ៉េវ សុខហុីម  

ជាមន្តេីឯកទេសបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគោលនយោបាយ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់ មុនិន្ទ ជាមន្តេីឯកទេសបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នេកអាហារូប

ត្ថម្ភ និងលោកសេី ឃី នារីរ័ត្ន ជាមន្តេីឯកទេសបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នេកអាហារូបត្ថម្ភ។

អង្គការទសេសនៈពិភពលោក កម្ពុជា សូមថ្លេងអំណរគុណដល់សម្ព័នអង្គការសង្គមសុីវីលដើមេបីអាហាររូបត្ថមនៅកម្ពុជា (SUN-CSA) សមេេប់ 

ជំនួយ ផ្នេកបច្ចេកទេស ពិនិតេយ និងគាំទេរបាយការណ៍នេះ ។

រាល់មតិយោបល់ដេលមានបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ គឺជាមតិយោបល់របស់ទីបេឹកេសា ហើយមិនមេនជាមតិយោបល់ និងទសេសនៈរបស់ 

អង្គការទសេសនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ កម្ពុជា ឡើយ។

ទំនាក់ទំនង

 បេអប់សំបុ្រត 479
 ភ្នំពេញ កម្ពុជា

facebook.com/
WorldVisionCambodia

ទូរស័ព្ទ (+855) 23 216 052

ទូរសារ  (+855) 23 216 220

twitter.com/
WorldVisionKH

contact_cambodia@wvi.org
wvi.org/cambodia

youtube.com/
wvcambodia

អង្គការទសេសនៈពិភពលោក ជាអង្គការជាដេគូអន្តរជាតិនេគេិស្តបរិស័ទ ដេលបេសកកម្មដើរតាមពេះយ៉េស៊ូគេិស្ត 

ធ្វើការងារជាមួយជនកេីកេ និងជនដេលរងការសង្កត់សង្កិន ដើមេបីផ្លេស់បេេ ស្វេងរកយុត្តិធម៌ និងជាទីបនា្ទេល់នេ

ដំណឹងល្អនេនគរពេះ ។

https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-05/Cambodia%20Annual%20Report%202021.pdf


សេចក្ដីថ្លេងអំណរគុណ និងការអះអាង

គោលបំណង និងវិធីសាស្តេនេការរៀបចំរបាយការណ៍នេះ

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងយូរអង្វេងដើមេបីការពារការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តេយពីការ

ធ្វើទីផេសារបេបបំភាន់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា

 អនុក្រឹត្រយស្ដីពីការផ្រសព្វផ្រសាយលក់ផលិតផលសម្រ្រប់ចិញ្ចឹមទារកកុមារ (អនុក្រឹត្រយល្រខ១៣៣)

 វឌ្រឍនភាពន្រការអនុវត្តអនុក្រឹត្រយល្រខ ១៣៣

 ដ្រនកំណត់ន្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងបច្ចុប្របន្នក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការធ្វើទីផ្រសារផលិតផល 

 ជំនួសទឹកដោះមា្ដ្រយនៅកម្ពុជា

សមរភូមិថ្មី៖ ការផុសឡើង និងការកើនឡើងនេការធ្វើទីផេសារផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះម្ដេយលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយតាមអនឡាញ និងបណ្ដេញសង្គម

អនុសាសន៍

ឯកសារយោង

ពហុទំរង់នេការធ្វើទីផេសារឌីជីថលសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដេយនៅកម្ពុជា

 1. ការផ្ដ្រតលើស្ត្រីមានផ្ទ្រពោះ និងស្ត្រីជាមា្ដ្រយផ្អ្រកលើទិន្នន័យផ្ទ្រល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីទាំងនោះ

 2. ការប្រើប្រ្រស់បុគ្គលល្របីឈ្ម្រះ (Influencers) លើប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម  

 3. ការទាក់ទាញអារម្មណ៍ និងការញ៉្រំងចិត្ត

 4. ការផ្រសព្វផ្រសាយមា៉្រកយីហោរួម និងការផ្រសព្វផ្រសាយបង្កើនការលក់រួម តាមរយៈប្រព័ន្ធ   

  ផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម

 5. ការប្រើប្រ្រស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើទីផ្រសារ

 6. អំណះអំណាងពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ

 7. ការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការផ្ដល់អាហារចិញ្ចឹមដល់ទារក និងកុមារតូច

 8. ក្រុមគាំទ្រពីចមា្ង្រយ

 9. ក្រុមសង្គមអនឡាញផ្រស្រងទៀត ដ្រលឧបត្ថម្ភដោយឧស្រសាហកម្មន្រះ

 10. ការផ្តល់ផលិតផលគំរូសាកដោយឥតគិតថ្ល្រ

 11. ការបញ្ចុះតម្ល្រ និងការលក់ពិស្រស
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ក្រ្រមឥទ្ធិពល [ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម] 
ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

4

ការរចនារៀបចំរបាយការណ៍នេះតេូវបានអនុវត្តតាមជំហាន ដេលបានរៀបរាប់នៅក្នុងការសិកេសារបស់ Baker et al. 

(2021) ដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការរៀបរាប់អំពីវិសាលភាពនេការសិកេសា និងការកំណត់អំពីករណីសិកេសា។ បនា្ទេប់មក 

ឯកសារពាក់ព័ន្ធតេូវបានយកមកពិនិតេយ ដើមេបីស្វេងរកទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងទមា្លេប់ផ្ដល់អាហារដល់ទារក និងកុមារតូច  

និងវឌេឍនភាពនេការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ 133។ ព័ត៌មានដេលបេមូលបានពីការពិនិតេយឯកសារនានាតេូវបានយកមក

បេើបេេស់ដើមេបីធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សមេេប់ជួយដល់ការសមា្ភេសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ (KII) និងការពិភាកេសាកេុម 

គោលដៅ (FGD)។ បនា្ទេប់មកនឹងមានការអាន ការសរសេរកូដ និងការបេៀបធៀបបេតិចារឹក ដេលបានមកពីការ 

សមា្ភេសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ (KII) និង ការពិភាកេសាកេុមគោលដៅ (FGD) ជាថ្មីម្តងទៀត។

ដើមេបីយល់ឲេយបានចេបាស់លាស់អំពីករណីនេះ ភស្តុតាងនានាតេូវបានបេមូលពីបេភពដូចតទៅនេះ៖ ឯកសារផេសេងៗ 

ឯកសារបណ្ណសារ កិច្ចសមា្ភេសន៍ និងភស្តុតាងតាមអ៊ីនធឺណិតបានមកពីការបង្ហេះតាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម (Yin, 

2018; Crowe, et.al., 2011)។ ការបេមូលភស្តុតាងពីបេភពជាចេើនបេបនេះ បានអនុញ្ញេតសមេេប់ការធ្វើតេីកោណ 

វិធី (triangulation)។ ការស្វេងរកឯកសារ តេូវបានធ្វើឡើងដោយបេើបេេស់កម្មវិធី PubMed, Google Scholar, 

BioMedCentral និង Google ដោយដាក់ពាកេយគន្លឹះដូចខាងកេេម៖ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តេយ ការផ្ដល់ 

អាហារបំប៉នដល់ទារក និងកុមារតូច ការធ្វើទីផេសារ ឌីជីថល បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម កេមបេតិបត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីការធ្វើ 

ទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ អនុកេឹតេយលេខ 133 បេទេសកម្ពុជា និងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍។ 

គោលបំណង និងវិធីសាស្តេនេការរៀបច ំ
របាយការណ៍នេះ

គោលបំណង

ការរចនារៀបចំរបាយការណ៍

ការបេមូល និងការវិភាគទិន្នន័យ 

ការសិក្រសាន្រះមានគោលបំណងកំណត់ស្វ្រងរក និងបង្ហ្រញឲ្រយឃើញពីទម្រង់មួយចំនួនន្រការផ្រសព្វផ្រសាយទីផ្រសារប្រប 

បំភាន់ និងមិនសមរម្រយនៅលើប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម និងអ៊ីនធឺណិត ទាក់ទងនឹងការផ្រសព្វផ្រសាយផលិតផលជំនួសទឹក

ដោះមា្ត្រយ (BMS) នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

ព័ត៌មាននេះតេូវបានរំពឹងថានឹងអាចជួយដល់៖ 

• ការងារបន្តពងេឹងកេបខណ្ឌចេបាប់ ទាក់ទងនឹងការធ្វើទីផេសារលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្តេយ ជាពិសេសលើ 

 និយមន័យនេការអនុវត្តបេបបំភាន់ និងខុសកេមសីលធម៌ ដេលចាំបាច់តេូវមានការរឹតតេបិត ឬហាមឃាត់លើបេព័ន្ធ 

 ផេសព្វផេសាយសង្គម ឬអ៊ីនធឺណិត។ 

• ការអនុវត្តកេបខណ្ឌចេបាប់ថ្មីនេះទៅថ្ងេអនាគត ដោយផ្តល់ព័ត៌មានឲេយបានដឹង អំពីទមេង់នានានេការធ្វើទីផេសារ 

 ឌីជីថលសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ និងការណេនាំអំពីរបៀបតេួតពិនិតេយតាមដានទមេង់ទាំងអស់នោះ។
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តារាងទី 1៖ ព័ត៌មានអំពីអ្នកតបសមា្ភេស - ការសមា្ភេស (KII) ជាមួយស្តេីមានផ្ទេពោះ និងមា្ដេយមាន 

 កូនអាយុកេេម 2 ឆ្នេំ 

អាយុចនោ្ល្រះ (ឆ្ន្រំ) 22 - 42

កម្រិតវប្របធម៌
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ការសេេវជេេវដោយដេ តេូវបានធ្វើឡើងដោយបេើកម្មវិធី Google ដើមេបីបេមូលរបាយការណ៍ដេលមានជាសាធារណៈ  

និងការបង្ហេះលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមចេញពីគេហទំព័ររបស់រដា្ឋេភិបាល អង្គការសង្គមសុីវិល ឧសេសាហកម្ម និង  

តារាលេបី (influencers)។ ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា ដេលបានបោះពុម្ពពីឆ្នេំ 2006 ដល់បច្ចុបេបន្ន តេូវបានរាប់បញ្ចូល និង 

ពិនិតេយផងដេរ។

ការសមា្ភេសតាមការកំណត់ជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗចំនួនបេេំមួយនាក់មានមកពីរដា្ឋេភិបាល (ចំនួន=1) និង 

អង្គការអន្តរជាតិ (ចំនួន=5) តេូវបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញ។ អ្នកចូលរួមក្នុងការសមា្ភេសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន 

សំខាន់ៗ (KII) ដេលមកពីសហគមន៍ផេសេងៗ តេូវបានជេើសរីសដោយផ្អេកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួន។ មា្តេយបំបៅ 

ដោះកូនសរុបចំនួន 15 នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តបនា្ទេយមានជ័យ កំពង់ស្ពឺ និងសៀមរាប បានចូលរួមក្នុង 

ការសមា្ភេសផ្ទេល់ (តារាងទី 1)។ បទសមា្ភេសន៍ទាំងអស់ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មេរ។ រាល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់សុទ្ធតេតេូវ 

បានសុំការពេមពេៀងកេេយជេេបព័ត៌មានអំពីការសមា្ភេសនេះ។ ការសមា្ភេសមានរយៈពេលបេហេល 30 នាទីទៅ 40 

នាទី។ ការសមា្ភេសទាំងអស់តេូវបានថតជាសំឡេង/វីដេអូ ធ្វើបេតិចារិក និងបកបេេជាភាសាអង់គ្លេស។

ទិន្នន័យតេូវបានបេមូលនៅចនោ្លេះពាក់កណ្តេលខេមិថុនា និងពាក់កណ្តេលខេកក្កដា ឆ្នេំ 2022។ ទិន្នន័យដេលសេង់ 

ចេញពីការសមា្ភេសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ (KII) តេូវបានយកមកវិភាគដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍វិភាគតាម 

មូលបទ។ ការគេប់គេងរៀបចំបេតិចារិកតេូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធី Microsoft Word និង Excel។ មូលបទ 

ដេលបានបង្កើតឡើង តេូវបានបញ្ចូលទៅតាមការសមា្ភេសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ (KII)  ទាំងអស់ ហើយតេូវបាន 

យកមកពិនិតេយដើមេបីរកមើលលំអាន និនា្នេការ និងចំណុចសំខាន់ៗ។ 
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ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តេយដូចដេលបានចងកេងជាឯកសារនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍ 

អន្តរជាតិជាចេើន គឺជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពល និងមានបេសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺនានា និងពងេឹង 

សុខភាពតាំងពីវ័យកុមារភាព។ ទោះបីជាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ដេយ ទទួលបានសមិទ្ធផលល្អក្នុងទសវតេសរ៍ទី 90 

និងដើមទសវតេសរ៍ 2000 ក៏ដោយ ភាគរយនេកុមារនៅកម្ពុជាបានបៅទឹកដោះមា្តេយតេមួយមុខ សមេេប់រយៈពេល 6 ខេ 

ដំបូងនេជីវិតរបស់ពួកគេបានថយចុះពី 74 ភាគរយក្នុងឆ្នេំ 2010 មកនៅតេឹម 51 ភាគរយក្នុងឆ្នេំ 2021 (CDHS 2010-

2021)។ ការធ្វើយុទ្ធនាការឥតឈប់ឈរក្នុងការផេសព្វផេសាយផលិតផលដោយកេុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះ

មា្ដេយ (BMS) បានជះឥទ្ធិពលមកលើការគិតរបស់កេុមគេួសារនានា អំពីអត្ថបេយោជន៍នេការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ

មា្ដេយ។ ប៉ុនា្មេនឆ្នេំមកនេះ កេុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ (BMS) បានទទួលជោគជ័យក្នុងការ 

បងា្ហេញថា ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ (BMS) ជានិមិត្តសញ្ញេនេភាពទំនើប និងសា្ថេនភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អបេសើរ (ILO, 

2018)។ ដូចបណ្តេបេទេសជាចេើនផេសេងទៀតដេរ ក្នុងរយៈពេល 2 ទសវតេសរ៍កន្លងមកនេះ បេទេសកម្ពុជាបានអភិវឌេឍជា

លំដាប់នូវការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះការគំរាមកំហេងកើតចេញពីការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។

នៅឆ្នេំ 1981 អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានបោះពុម្ភកេមបេតិបត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីការធ្វើទីផេសារផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្តេយ ដើមេបីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផេសព្វផេសាយទីផេសារនេឧសេសាហកម្មអាហារបំប៉នទារក ដេលកំពុង 

ផេសព្វផេសាយទឹកដោះគោបំប៉ន ជំនួសឲេយការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តេយ។ បេទេសកម្ពុជាគឺជារដ្ឋសមាជិកមួយក្នុង 

ចំណោមរដ្ឋសមាជិកទាំង 144 របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដេលបានអនុម័តលើវិធានការចេបាប់ដើមេបីអនុវត្តយ៉េង

ហោចណស់នូវបទបេបញ្ញត្តិមួយចំនួននេកេមបេតិបត្តិនោះ (WHO, 2022) តាមរយៈការអនុម័តនូវអនុកេឹតេយស្តីពីផេសារ 

ផលិតផលសមេេប់ទារក និងអាហារបំប៉នសមេេប់កុមារ (អនុកេឹតេយលេខ 133) ក្នុងឆ្នេំ 2005។ 

អនុកេឹតេយនេះគេប់គេងលើការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលអាហារ រួមទាំងផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្តេយ និង 

អាហារបំពេញបន្ថេម ដេលធ្វើទីផេសារសមេេប់កុមារអាយុកេេម 2 ឆ្នេំ។ មាតេេ 13 នេអនុកេឹតេយលេខ 133 បានរឹតតេបិតលើ

ការផេសព្វផេសាយលើកកម្ពស់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ នៅតាមកន្លេងដាក់លក់ (POS) និងហាមឃាត់ការផេសាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម ការតាំងបងា្ហេញ ការបញ្ចុះតម្លេ រងា្វេន់ ឬអំណោយ ការផ្តល់គំរូសាក ការចេកចាយឯកសារផេសព្វផេសាយ 

ព័ត៌មាន ក៏ដូចជាវិធីសាស្តេនេការផេសព្វផេសាយជំរុញការលក់តាមវិធីផេសេងទៀតផងដេរ។

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងយូរអង្វេងដើមេបីការពារការ 
បំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តេយពីការធ្វើទីផេសារ 
បេបបំភាន់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា

អនុកេឹតេយស្ដីពីទីផេសារផលិតផលសមេេប់ទារក និងអាហារ 
បំប៉នសមេេប់កុមរ (អនុកេឹតេយលេខ 133)
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ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

• តេូវសរសេរពាកេយដេលងាយសេួលអាន ថា “គា្មេនអ្វីបេសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ដេយតេមួយ 

 មុខគត់រហូតបាន 6 ខេ និងការបន្តការបំបៅដោះមា្ដេយរហូតបានអាយុ 2 ឆ្នេំ ឬលើសឡើយ” (មាតេេ 9)។

• តេូវដាក់ពាកេយបមេេម ដោយមានពាកេយ “កំណត់សមា្គេល់” អំពីគេេះថា្នេក់ដល់សុខភាព ដេលបណ្តេល 

 មកពីការបេើបេេស់មិនបានតេឹមតេូវ (មាតេេ 9)។ 

• តេូវបញ្ចូលសេចក្ដីណេនាំដេលងាយសេួលអានអំពីការបេើបេេស់ និងការរៀបចំ ឱេយបានតេឹមតេូវ  

 (មាតេេ 9)។ 

• តេូវដាក់សារពេមានអំពីគេេះថា្នេក់ដល់សុខភាព នេការចាប់ផ្ដើមបេើបេេស់ផលិតផលមុនទារកដល ់

 អាយុដេលណេនាំឱេយបេើបេេស់បាន (មាតេេ 9)។ 

• មិនតេូវដាក់រូបគំនូរ រូបថត ឬកេេហ្វិកដេលបំភាន់ ឬអូសទាញ ដេលបងា្ហេញពីឧត្តមភាពនេមេសៅ 

 ទឹកដោះគោ កេេពីការបងា្ហេញនូវវិធីរៀបចំ ផលិតផលនោះឡើយ  (មាតេេ 9)។ 

• តេូវដាក់ឃា្លេដេលចង្អុលបងា្ហេញពីតម្លេថវិកាសរុបសមេេប់ចិញ្ចឹមទារកដោយបេើមេសៅទឹកដោះគោក្នុង 

 រយៈពេល 6 ខេ (មាតេេ 9)។

• មិនតេូវផេសព្វផេសាយ ឬផេសាយពាណិជ្ជកម្ម ដេលជំរុញឲេយមានការបេើបេេស់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ  

 សមេេប់កុមារអាយុពី 0-6 ឆ្នេំឡើយ ដូចជាការដាក់តាំងបងា្ហេញពិសេស បណ្ណបញ្ចុះតម្លេភាគរយ   

 ការផ្ដល់គំរូសាក ការលក់តម្លេពិសេស ឬការផ្ដល់ជារងា្វេន់ (មាតេេ 13)។ 

• ទឹកដោះគោផ្អេមខាប់ ឬផលិតផលបេហាក់បេហេល តេូវមានបមេេមឱេយបានចេបាស់លាស់ថា មិនតេូវ 

 បេើបេេស់ផលិតផលនេះសមេេប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារតូចៗទេ (មាតេេ 12)។ 

• សមា្ភេរៈ ឬឯកសារដេលមានដាក់បញ្ចូលបេធានបទស្ដីពី ទារកដេលចិញ្ចឹមដោយការផ្ដល់អាហារបន្ថេម  

 តេូវមានការពនេយល់ណេនាំអំពីគេេះថា្នេក់ដល់សុខភាពដេលបណ្តេលមកពី ការចាប់ផ្ដើមឱេយអាហារបន្ថេម  

 មុនទារកអាយុបាន 6 ខេ និងបញ្ជេក់ពីអត្ថបេយោជន៍ នេការបន្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ដេយ រហូត  

 ដល់កុមារមានអាយុ 2 ឆ្នេំ (មាតេេ 8)។

ប្រអប់ទី 1៖ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រអនុក្រឹត្រយល្រខ 133

រាល់ព័ត៌មានតេូវរៀបចំឡើងជាភាសាខ្មេរ (មាតេេ 6)

សា្លេកសញ្ញេ
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វឌេឍនភាពនេការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ 133

កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្តេបេទេសចំនួនតេ 83 ប៉ុណោ្ណេះ ដេលមានបទបេបញ្ញត្តិចេបាស់លាស់សមេេប់ការតេួតពិនិតេយ  
និងការអនុវត្តកេមបេតិបត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។ ឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ក្នុង 
ចំណោមឧបករណ៍សំខាន់ៗដេលគាំទេដល់ការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ 133 គឺបេកាសរួម (លេខ 061) ស្តីពីទីផេសារ 
ផលិតផលសមេេប់ទារក និងកុមារ ដេលតេូវបានផេសព្វផេសាយក្នុងឆ្នេំ 2007 ដើមេបីណេនាំដល់ការអនុវត្ត និងការតេួតពិនិតេយ 
តាមដានអនុកេឹតេយលេខ 133។

ក្នុងឆ្នេំ 2014 រដា្ឋេភិបាលបានបង្កើតកេុមបេឹកេសាតេួតពិនិតេយពហុវិស័យ ដេលកេសួងសុខាភិបាលតេូវបានចាត់តាំងជា 
កេសួងដឹកនាំ ហើយមានសមាជិកនានាមកពីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម កេសួងព័ត៌មាន និងកេសួងឧសេសាហកម្ម និង 
សិបេបកម្ម។ កេុមបេឹកេសាតេួតពិនិតេយមានសេនាធិការចំនួនពីរ៖ 1) គណៈកមា្មេធិការតេួតពិនិតេយ និង 2) កេុមការងារបេតិបត្តិ
សមេេប់ការអនុវត្តអនុកេឹតេយ 133 (EWG)។ គណៈកមា្មេធិការតេួតពិនិតេយមានទំនួលខុសតេូវក្នុងការតេួតពិនិតេយ និងផ្តល់
ការយល់ពេមលើការដាក់សា្លេក និងការវេចខ្ចប់ផលិតផលអាហារបំប៉នសមេេប់ទារក និងកុមារតូច (IYCF)។ កេុមការងារ
បេតិបត្តិសមេេប់ការអនុវត្តន៏អនុកេឹតេយ (EWG) តេួតពិនិតេយមើលលើអនុលោមភាព និងការអនុវត្តការងារពិនិតេយតាម 
ដាន។ លក្ខខណ្ឌការងារ និងទំនួលខុសតេូវ ដេលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នេំ 2015 បានកំណត់អំពីតួនាទី និងការទទួល 
ខុសតេូវរបស់កេុមបេឹកេសាតេួតពិនិតេយ គណៈកមា្មេធិការតេួតពិនិតេយ និងកេុមការងារបេតិបត្តិសមេេប់ការអនុវត្តអនុកេឹតេយ 
133 (EWG)។ សេចក្តីណេនំាស្តីពីការអនុវត្តដេលតេូវបានពេេងក្នុងឆ្នេំដដេលនោះដេរ បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីតួនាទ ី
ចាំបាច់ទាំងនៅថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់កេេមជាតិ សមេេប់ការអនុវត្ត ការតេួតពិនិតេយ និងការអនុវត្តអនុកេឹតេយ លេខ 133។ 

ការសាកលេបងអនុវត្តន៍បេព័ន្ធពិនិតេយតាមដាន និងអនុវត្តន៍តេូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្នុងកេុងចំនួនបួនក្នុងបេទេស 
កម្ពុជាក្នុងឆ្នេំ 2017 (Hou et. al., 2019)។ តាមរយៈការសាកលេបងនេះ អ្នកតេួតពិនិតេយតាមដានចំនួន 85 នាក់ ទាំងនៅ 
ថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់កេេមជាតិបានទទួលការបណ្តុះបណ្តេលស្ដីពីវិសាលភាពនេអនុកេឹតេយ និងនីតិវិធីពិនិតេយតាមដាន។ 
បញ្ជីតេួតពិនិតេយសរុបចំនួន 2,377 បញ្ជី តេូវបានបំពេញនូវព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននៅតាមកន្លេងដាក់
លក់សា្លេកសញ្ញេ និងគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល។ កេុមការងារបេតិបត្តិបានចេញសេចក្ដីពេមានចំនួន 11 ទៅឱេយបណ្តេ 
កេុមហ៊ុន និងអ្នកចេកចាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានលើសា្លេកសញ្ញេ/ការវេចខ្ចប់ ហើយពុំមានវិធានការជាក់
លាក់ណមួយសមេេប់ការរំលោភបំពាននៅតាមកន្លេងដាក់លក់ និងគេឹះសា្ថេនសុខាភិបាលឡើយ ពីពេេះមា្ចេស់ និងអ្នក
គេប់គេងទីតាំងបានទទួលការណេនាំដោយផ្ទេល់មាត់ឱេយគោរពតាមអនុកេឹតេយ 133។ 

រដា្ឋេភិបាលបានបន្តធានាការអនុវត្តចេបាប់នេះ។ កិច្ចសហការ និងការគាំទេពីអង្គការសហបេជាជាតិ និងអង្គការសង្គម 
សុីវិល (CSOs) បាននាំឲេយបណ្តេកេុមហ៊ុនមួយចំនួនរងការផកពិន័យនៅឆ្នេំ 2018 ដោយសារការបំពានចេបាប់។ 

នៅឆ្នេំ 2019 អង្គការ Helen Keller International (HKI), អង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គការយូនីសេហ្វ (UNICEF)  
និងអងា្គេរ Alive and Thrive បានគាំទេដល់កេសួងសុខាភិបាល និងកេសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបណ្តុះបណ្តេលអ្នក 
តេួតពិនិតេយតាមដានលើកេមបេតិបត្តិ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តេលរួមមានវគ្គស្តីពីបញ្ជីតេួតពិនិតេយរួម និងទមេង់របាយការណ៍ 
ដោយបេើកម្មវិធី តេលេកេេម (Telegram)។ កេុមសន្ទនាតាម តេលេកេេម មានសមាជិកមកពីរដា្ឋេភិបាល ដេគូអភិវឌេឍន៍ 
និងអង្គការកេេរដា្ឋេភិបាល។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញេតឱេយមានការរាយការណ៍តាមពេលវេលាជាក់ស្តេង និងជួយបង្កើតបាន 
ជាភស្តុតាងចាំបាច់សមេេប់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ អង្គការទសេសនៈពិភពលោកបានសាកលេបងបេើឧបករណ៍រាយការណ៍តា
មអ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នេំ 2021 ដើមេបីរាយការណ៍ជាបេព័ន្ធ និងតាមដានការបំពានលើកេមបេតិបត្តិដើមេបីពងេឹងបន្ថេមទៀត 
នូវការតេួតពិនិតេយតាមដានមើលលើអនុលោមតាមអនុកេឹតេយលេខ 133 ដោយសង្គមសុីវិល និងដើមេបីឱេយបេជាពលរដ្ឋជួយ
រាយការណ៍យ៉េងសកម្មអំពីការរំលោភបំពានលើកេមបេតិបត្តិ។
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ដេនកំណត់នេកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងបច្ចុបេបន្នក្នុងការ 
គេប់គេងលើការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដេយ
នៅកម្ពុជា

គួរឱេយសោកសា្ដេយ វិធានការទាំងអស់នេះហាក់មានឥទ្ធិពលតិចតួចលើការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយនៅ
ក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ ការសិកេសាចំនួនពីរដេលធ្វើឡើងដោយអង្គការទសេសនៈពិភពលោក កម្ពុជា និងអង្គការ HKI បាន 
បងា្ហេញថារវាងឆ្នេំ 2015 និង 2019 ការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ បានកើនឡើងនៅតាម កន្លេងដាក់លក់។ 
គេអាចរកឃើញមូលហេតុមួយចំនួន ដើមេបីលើកយកមកពនេយល់អំពីបរាជ័យនេកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង ក្នុងការទប់ទល់នឹង
សកម្មភាពខុសចេបាប់របស់កេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។ 

ទីមួយ គឺទាក់ទងនឹងចំណុចចនោ្លេះបេហោងក្នុងកេបខណ្ឌចេបាប់ជាតិ។ ការវិភាគលើការអនុវត្តកេមបេតិបត្តិស្ដីពីផលិត 
ផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដេលធ្វើឡើងដោយអង្គការយូនីសេហ្វ បានរកឃើញបញ្ហេជាបន្តបនា្ទេប់ទាក់ទងនឹងកេបខណ្ឌ
ចេបាប់នេះ៖ 1) ភាពចនោ្លេះបេហោងក្នុងការបង្កើតបមេេមតឹងរឹងលើការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ; 2)  
ឱកាសក្នុងការផ្តល់ផលិតផលគំរូសមេេប់សាកលេបង ឬសមា្ភេរៈឯកសារនានាដល់គេឹះសា្ថេនសុខាភិបាល ការផ្តល់ 
អំណោយដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាល ការឧបត្ថម្ភ និងអាហារូបករណ៍ ដោយមិនមានការយល់ពេមពីកេសួងសុខាភិបាល 
; 3) បេបញ្ញត្តិ្តិអំពីការដាក់សា្លេក ដេលមិនហាមឃាត់អំពីការលើកឡើងទាក់ទងនឹងគុណបេយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភនិងសុខ
ភាព; និង 4) គា្មេនការហាមឃាត់លើការផ្តល់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយដោយឥតគិតថ្លេ/ក្នុងតម្លេទាប ដល់គេឹះ 
សា្ថេនសុខាភិបាល (អង្គការ យូនីសេហ្វ តំបន់អាសីុបូពា៌េ និងអាសុីបា៉េសុីហ្វិក, 2021)។ កេេពីបញ្ហេទាំងអស់នេះ 
ការវិភាគ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គការយូនីសេហ្វ និងសា្ថេប័នផេសេងទៀត (2021) បានរកឃើញថា អនុកេឹតេយ 
លេខ 133 គួរតេតេូវបានពិនិតេយឡើងវិញដូចខាងកេេម: 1) ការពងេីកវិសាលភាពគេបដណ្តប់លើផលិតផលដេលផ្តេត
លើកុមារអាយុ 24-36 ខេ និង 2) ការដាក់បញ្ចូលផលិតផលក្នុងអំឡុងពេលផ្ដល់អាហារបន្ថេម។ 

ហេតុផលទីពីរដេលអាចពនេយល់ពីឥទ្ធិពលតិចតួច នេកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងបច្ចុបេបន្នក្នុងការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើទីផេសារផលិត
ផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ គឺទាក់ទងទៅនឹងភាពទន់ខេសាយនេបេព័ន្ធពិនិតេយតាមដាន ដេលគាំទេដល់ការអនុវត្តអនុកេឹតេយ
នេះ។ ការវិភាគរបស់អង្គការយូនីសេហ្វបានរកឃើញពីកង្វះការគាំទេផ្នេកនយោបាយនិងការសមេបសមេួលឱេយបានមុត
មាំលើការអនុវត្តចេបាប់ សមត្ថភាពធនធានមនុសេសមានភាពទន់ខេសាយក្នុងការពិនិតេយតាមដាន និងការអនុវត្តកេមបេតិបត្តិ 
ហើយពុំមានការធ្វើវិភាជន៍ថវិកាឱេយបានជាក់លាក់ដើមេបីគាំទេដល់សកម្មភាពពិនិតេយតាមដានកេមបេតិបត្តិ។ 

ហេតុផលទីបី គឺចំនួនករណីដាក់ទោសពិន័យនៅមានកមេិតនៅឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះ ចំពោះបណ្តេកេុមហ៊ុន 
មួយចំនួនតូច ដេលគេរកឃើញថាបានរំលោភបំពានលើកេបខណ្ឌចេបាប់។ កេុមហ៊ុនភាគចេើន បានទទួលការផកពិន័យ 
ជាទឹកបេេក់ចំនួន 600 ដុលា្លេរអាមេរិក ឬ 1,200 ដុលា្លេរអាមេរិកប៉ុណោ្ណេះ ក្នុងករណីមានការរំលោភបំពានជាថ្មី ហើយបើ
ធៀបនឹងបេេក់ចំណេញដេលកេុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងរកបាននៅក្នុងទីផេសារកម្ពុជា ការផកពិន័យប៉ុណ្ណេះ មិនមេនជាការ 
កំញើញខា្លេំងនោះទេ។

ជាចុងកេេយ មូលហេតុសំខាន់មួយដេលពនេយល់ពី
ការកើនឡើងនេការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹក
ដោះមា្ដេយនៅកម្ពុជា គឺការកើនឡើងនូវការធ្វើទីផេសារ 
ឌីជីថល និងការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើបេព័ន្ធផេសព្វ
ផេសាយសង្គម។ ជំពូកខាងកេេមនេះផ្តេតលើ 
បញ្ហេជាក់លាក់មួយនេះ។

រូបទ1ី៖ អនុកេឹតេយលេខ133 ស្តីពីការផេសព្វផេសាយលក់ 
ផលិតផលសមេេប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ
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Twitter

YouTube

Instagram

• ការផេសព្វផេសាយផលិតផលនៅលើទំព័ររបស់កេុមហ៊ុនផលិតផ្ទេល់
• ការផេសព្វផេសាយតាមភាគីទីបី 
• ការបេេសេ័យទាក់ទងរវាងមិត្ត និងមិត្ត

• ផេសព្វផេសាយសារនេការធ្វើទីផេសារ
• ការជូនដំណឹងអំពីបេូម៉ូសិន

• ផេសព្វផេសាយខ្លមឹសារវដីេអូ និងការផេសាយពាណជិ្ជកម្ម

• ការផេសព្វផេសាយបេូម៉ូសិន ដោយរូបភាព

សមរភូមិថ្មី៖ ការផុសឡើង និងការកើនឡើងនេការ 
ធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដេយលើបេព័ន្ធ 
ផេសព្វផេសាយតាមអនឡាញ និងបណ្ដេញសង្គម

ការគំរាមកំហេងជាសកលនេការធ្វើទីផេសារឌីជីថល 
សមេេប ់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដេយ
បួនទសវតេសរ៍កេេយពីការអនុម័តរួចមក កេមបេតិបត្តិអន្តរជាតិស្ដីពីការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយតេូវ 

សមេបខ្លួនទៅនឹងបញ្ហេបេឈមថ្មីៗ ដេលកើតឡើងដោយសារតេការបេេបេួលរបស់សង្គម និងបច្ចេកវិទេយា។ ក្នុងចំណោម 

ការផ្លេស់ប្តូរសំខាន់ៗទាំងនេះ គឺការកើនឡើងនេការបេើបេេស់ វិធីសាស្តេ ធ្វើទីផេសារឌីជីថលដោយកេុមហ៊ុនផលិតនូវ 

ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។ សន្និបាតសុខភាពពិភពលោក (WHA) លើកទី 73 បានសម្តេងការពេួយបារម្ភយ៉េង

ខា្លេំងអំពីការបេើបេេស់វិធីសាសេ្តផេសព្វផេសាយទំនើបថ្មីនេះ ក្នុងការផេសព្វផេសាយផលិតផលដេលស្ថិតកេេមវិសាលភាពនេ 

កេមបេតិបត្តិនេះ (Jones et. al., 2022)។ ការធ្វើទីផេសារឌីជីថលទាំងនេះមិនតេូវបានគេគិតដល់ឡើយកាលពី 40 ឆ្នេំមុន

នៅពេលដេលកេមបេតិបត្តិនេះតេូវបានពេេងចេញ។ សន្និបាតសុខភាពពិភពលោក បានស្នើសុំអគ្គនាយកពិនិតេយមើល 

ភស្តុតាងបច្ចុបេបន្ន និងរៀបចំរបាយការណ៍គេប់ជេុងជេេយមួយ ដើមេបីស្វេងយល់ពីវិសាលភាព និងឥទ្ធិពលរបស់យុទ្ធ

សាស្តេទីផេសារឌីជីថលក្នុងការផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ និងដាក់ជូនរបាយការណ៍នេះទៅក្នុងសន្និបាត 

សុខភាពពិភពលោកលើកទី 75 នៅឆ្នេំ 2022 តាមរយៈកេុមបេឹកេសាបេតិបត្តិ (សន្និបាតសុខភាពពិភពលោក ឆ្នេំ 2020)។ 

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (ឆ្នេំ 2022) កំណត់និយមន័យថា “ការធ្វើទីផេសារឌីជីថលជាសកម្មភាពផេសព្វផេសាយ ដេលធ្វើ

ឡើងតាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយឌីជីថល ហើយពេយាយមពងេីកលទ្ធផលរបស់ខ្លួន តាមរយៈការបេើបេេស់វិធីសាស្តេ ច្នេ 

បេឌិត និង/ឬការវិភាគ។ បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយឌីជីថលអាចរាប់បញ្ចូលកម្មវិធីបណ្តេញផេសព្វផេសាយសង្គមកម្មវិធីចេករំលេក 

វីដេអូ (កម្មវិធី) មា៉េសុីនស្វេងរក គេហទំព័ររបស់កេុមហ៊ុន កម្មវិធីផ្ញើសារ និងអ្នកលក់រាយតាមអនឡាញ”។ ការធ្វើ 

វិវេចនាដោយ Jones et al., 2022) បានបងា្ហេញថា បណ្តេញអនឡាញ និងកម្មវិធីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមជាចេើនតេូវ

បានបេើបេេស់ជាយុទ្ធសាស្តេ និងមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគា្នេ ដោយបណ្តេកេុមហ៊ុននានា (សូមមើលតារាងទី 2) ដើមេបី 

ផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដើមេបីបង្កើនចំនួនមនុសេសដេលគេផេសាយទៅដល់ និងលទ្ធផលនេការផេសព្វ 

ផេសាយអំពីផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ (Jones et al., 2022 ; Piwoz និង Huffman, 2015)។

ប្រអប់ទី 2៖ ស្រចក្ដីសង្ខ្របន្រអនុក្រឹត្រយល្រខ 133

កម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម បច្ច្រកទ្រសធ្វើទីផ្រសារ
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ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

វិសាលភាពន្រការ 
ផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម (%)

ទស្រសនិកជន (%)

ស្ត្រី បុរស

Facebook

Facebook Messenger

TikTok

Instagram

11.60

7.85

6.68

2.05

68.0

46.0

49.7

15.3

44.4

43.9

54.1

54.6

55.6

56.1

45.9

45.4

សមរភូមិថ្មី៖ ការផុសឡើង និងការកើនឡើងនេការ 
ធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដេយលើបេព័ន្ធ 
ផេសព្វផេសាយតាមអនឡាញ និងបណ្ដេញសង្គម ការកើនឡើងខ្លេំងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗ

ប្រអប់ទី 3៖ អ្នកប្រើប្រ្រស់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម និងវិសាលភាពន្រការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម 
 នៅកម្ពុជា (DataReportal, 2022)

កង្វល់ដ៏សំខាន់មួយដេលបានលើកឡើង គឺទាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយដេលថា ការបេើបេេស់ទីផេសារឌីជីថលបាន 

អនុញ្ញេតឱេយកេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ អាចគេចវេសពីការតេួតពិនិតេយតាមដាន ដោយរដា្ឋេភិបាល 

ពាក់ព័ន្ធនេការអនុវត្តចេបាប់ជាតិ។

កេេពី Facebook Messenger ក៏មានកម្មវិធី តេលេកេេម (Telegram) ជាកម្មវិធីផ្ញើសារដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុង 

បេទេសកម្ពុជាផងដេរ។ កម្មវិធីនេះក៏ជាជមេើសកំពូលក្នុងចំណោមមន្តេីជាចេើននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដោយសារតេ 

មុខងារផ្នេកឯកជនភាព ដេលតេូវបានផ្តល់ជូនអ្នកបេើបេេស់។ ទិន្នន័យតេូវបានអ៊ិនគេីប ហើយមានជមេើសសមេេប់ឲេយ

សារនានាតេូវលុបចោលដោយខ្លួនឯងបនា្ទេប់ពីរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់មួយ។

ថ្វីដេបិតតេការធ្វើទីផេសារឌីជីថលសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយទើបតេបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាពេល 

ថ្មីៗនេះក៏ដោយធៀបនឹងបណ្តេបេទេសភាគចេើនក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តេកេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយបានវិនិ

យោគយ៉េងចេើនទៅលើការផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្តេយ (BMS) នៅលើអ៊ីនធឺណិត និងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ 

សង្គម។ 

ការកើនឡើងនាពេលថ្មីៗ និងយ៉េងឆប់រហ័សនេះគឺបណ្តេលមកពីការកើនឡើងនេលទ្ធភាពបេើបេេស់សេវាអ៊ីនធឺណិត

នៅក្នុងបេទេស។ យោងតាមធនាគារពិភពលោក 78.8 ភាគរយនេចំនួនបេជាជនកម្ពុជាបានបេើបេេស់អ៊ីនធឺណិតក្នុង

ឆ្នេំ 2020 ធៀបនឹងឆ្នេំ 2013 ដេលមានតេ 6 ភាគរយនេចំនួនបេជាជនប៉ុណោ្ណេះដេលបេើបេេស់សេវាអ៊ិនធឺណិត។  

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវលទ្ធភាពបេើបេេស់សេវាអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះហើយ ទើបរបាយការណ៍ស្តីពីអ្នកបេើបេេស់សកម្ម

លើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមសកម្មក្នុងចំណោមបេជាជនកម្ពុជាបានបងា្ហេញឲេយឃើញពីការកើនឡើងយ៉េងខា្លេំងពី 27  

ភាគរយនៅឆ្នេំ 2016 ដល់ 73.9 ភាគរយនៅឆ្នេំ 2022 (នាយកដា្ឋេនសេេវជេេវស្ថិតិឆ្នេំ 2022)។ កំណើនវត្តមានអ្នកបេើ

បេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមក្នុងចំណោមបេជាជនកម្ពុជា បាននាំឱេយមានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកចូលមើល។        

ក្នុងចំណោមកម្មវិធីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមទាំងឡាយ មានតេកម្មវិធី Facebook ទេ ដេលមានអ្នកបេើបេេស់ចេើនជាងគេ 

(11.6 លាននាក)់ ហើយការផេសាយពាណិជ្ជកម្មឈានដល់ 68 ភាគរយនេអ្នកបេើបេេស់ ឬចំនួនមនុសេសដេលបានឃើញ

ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មយ៉េងហោចណស់ម្តង (តារាងទី 3) (DataReportal, 2022)។ បើទោះបីជា អ្នកបេើបេេស់កម្មវិធី 

Facebook Messenger មានចំនួន (7.85 លាននាក)់ ចេើនជាង TikTok (6.68 លាននាក់) ក្ដី ប៉ុន្តេការផេសព្វផេសាយ 

ពាណិជ្ជកម្មសមេេប់ TikTok គឺខ្ពស់ជាង (49.7 ភាគរយ)។

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម អ្នកប្រើប្រ្រស់  
(លាននាក់)
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អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចសមា្ភេសន៍ KII មកពីសហគមន៍ (ចំនួន 15) គឺជាអ្នកបេើបេេស់កម្មវិធី Facebook ទាំងអស់គា្នេ 

ហើយភាគចេើនមានគណនី TikTok។ ពួកគេបានអះអាងថាការបង្ហេះផេសព្វផេសាយអំពីផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ 

លេចឡើងនៅលើផ្ទេំងព័ត៌មាន (newsfeeds) របស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉េងណក៏ដោយ ពួកគាត់ភាគចេើនបានសារភាព

ថាមិនបានអានព័ត៌មានលម្អិតនេការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេ ដោយសារតេពួកគាត់ពុំមានគមេេងទិញផលិតផល

នោះឡើយ ឬពួកគេផ្តេតលើការមើលលើផ្ទេំងព័ត៌មានរបស់ពួកខ្លួនចេើនជាងការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនោះ។

" មេន! ខ្ញុំតេងមើលឃើញការផេសាយពាណិជ្ជកម្មជាចេើនតាម Facebook និង YouTube ប៉ុន្តេខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ ៍
នឹងការផេសាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះទេ ពេេះខ្ញុំអត់បេើមេសៅទឹកដោះគោឱេយយកូនបៅទេ… ទាក់ទងនឹងសារដេលគេបាន 
បេើ ខ្ញុំចាំមិនបានចេើនទេ ប៉ុន្តេខ្ញុំអាចចាំបានខ្លះៗ ដូចជា "មេសៅទឹកដោះគោ មានសារធាតុចិញ្ចឹម ដេលធ្វើឲេយកុមាររឹងមាំ
និងមានសុខភាពល្អ ... " - ស្តេីជាមា្តេយអាយុ 22 ឆ្នេំដេលមានកូន 2 នាក់

រូបទ2ី៖ ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយនៅលើគណនី TikTok  របស់អ្នកលក់ផលិតផលជំនួស 
ទឹកដោះមា្ដេយ

រូបទ3ី៖  រូបស្គេីនសត់ Facebook  របស់តារាចមេៀងមា្នេក់ជាមួយកូនសេីរបស់គាត់ និងផលិតជំនួសទឹកដោះមា្តេយដេល 
ផ្ដេតលើទារកអាយុ 0 -12 ខេ ។ តារារូបនេះមានអ្នកគាំទេជាង១លាននាក់លើបណ្តេញសង្គម Facebook របស់គាត់។ 
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រូបទ4ី៖  សារបង្ហេះពីតារាខ្មេរមា្នេក់នៅលើ Instagram 

ដេលមានអ្នកគាំទេជា10មុឺននាក់ បានបងា្ហេញរូបគាត ់

ជាមួយនឹងផលិតផលមួយចំនួនពីមា៉េកយីហោផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដេលគាត់កំពុងផេសព្វផេសាយជំរុញ  

ការលក់ (ដូចការពណ៌នាក្នុងរូបភាពទ1ី0)។

រូបទ5ី៖  រូបស្គេីនសត់ Facebook របស់តារាចមេៀង 

មា្នេក់ ជាមួយភរិយ និងកូនរួមទាំងផលិតផលជំនួស 

ទឹកដោះមា្តេយ ដេលផ្តេតលើទារកពី 0 -12 ខេ 

(ដូចការពណ៌នាក្នុងរូបទ3ី)។

រូបទ6ី៖  តារាខ្មេរ១រូបដេលមានដេលមានអ្នក 

គាំទេចំនួន 1.8 លាននាក់លើ Facebook 

បង្ហេះរូបជាមួយកូនរបស់គាត់ និងផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្តេយដេលផ្តេតលើទារក 

អាយុ 0-6ខេ ។ 
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ដេនកំណត់នេកេបខណ្ឌចេបាប់ជាតិទាក់ទងនឹងការធ្វើ 
ទីផេសារឌីជីថលសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដេយ
មាតេេ 13 នេអនុកេឹតេយលេខ 133 ហាមឃាត់ការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ “នៅតាមកន្លេងដាក់លក់ 

ក្នុងមន្ទីរពេទេយ ឬមណ្ឌលសុខភាព ឬទីកន្លេងផេសេងទៀតឡើយ”។ ទោះជាយ៉េងណ ដូចដេលបានវិភាគដោយអង្គការ 

សុខភាពពិភពលោក អង្គការយូនីសេហ្វ និងសា្ថេប័នផេសេងទៀត “អនុកេឹតេយលេខ 133 មិនបញ្ជេក់អំពីការហាមឃាត់ការ 

ផេសាយពាណិជ្ជកម្មតាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមនោះទេ។ ជាលទ្ធផល គេពុំមានបេព័ន្ធណមួយសមេេប់ពិនិតេយតាមដាន

លើការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមឡើយ” (WHO, UNICEF et. al., 2021)។ ដូចគា្នេនេះដេរ ការ 

វាយតម្លេលើការពិនិតេយតាមដានកេមបេតិបត្តិដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានធ្វើការពិនិតេយឡើងវិញនាពេលថ្មីៗ

នេះលើអនុកេឹតេយលេខ 133 របស់បេទេសកម្ពុជា ហើយបានរកឃើញចំណុចចនោ្លេះបេហោងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការ 

រំលោភបំពានកេមបេតិបត្តិនេះតាមអនឡាញ និងការបេើបេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមសមេេប់ការធ្វើទីផេសារ។ 

ជាលទ្ធផល ការអនុម័តលើលិខិតូបករណ៍ថ្មីមួយ (បេកាសរួម) ដើមេបីពងេឹងអនុកេឹតេយលេខ 133 កំពុងតេូវបាន លើកយក 

មកពិភាកេសា ហើយក្នុងនោះសំណើវិសោធនកម្មដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងចំណោមសំណើវិសោធនកម្មនានា គឺការពងេីកវិសាល 

ភាពនេមាតេេ 13 នេអនុកេឹតេយលេខ 133 នេះ ឱេយគេបដណ្តប់លើការធ្វើទីផេសារអនឡាញ ។ ការពងេីកវិសាលភាពនេះ នឹង

ផ្ដេតលើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផេសារឌីជីថលដូចតទៅ៖ កេុមសង្គមអនឡាញដេលឧបត្ថម្ភដោយឧសេសាហកម្មនេះ; ការផេសាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម Facebook ដេលផ្ដេតលើបុគ្គល; ប្លុក (blogs) ឬ វីឡុក (vlogs) ដេលទទួលពាណិជ្ជកម្ម 

ទសេសនាវដ្ដីអនឡាញ និងការលក់បញ្ចុះតម្លេតាមអ៊ិនធឺណិត។ ការអនុម័តលើលិខិតូបករណ៍ថ្មីនេះ ដេលពងេីកវិសាល

ភាពនេការហាមឃាត់ការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ នឹងទទួលបានការសា្វេគមន៍ ដើមេបីទប់ទល់នឹងការ 

កើនឡើងនូវការធ្វើទីផេសារឌីជីថលសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ និងយុទ្ធសាស្តេសំខាន់ៗនេការធ្វើទីផេសារបេប

នេះ ដេលមានបងា្ហេញនៅក្នុងផ្នេកខាងកេេមនេរបាយការណ៍នេះ។

រូបទ7ី៖ មន្តេីខ្មេរមួយកេុមកំពុងធ្វើអធិការកិច្ចលើផលិតជំនួសទឺកដោះមា្តេយក្នុងផេសារទំនើបមួយកន្លេងក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ។  



15ក្រ្រមឥទ្ធិពល [ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម] 
ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

ការបេើបេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមផ្តល់នូវមូលដា្ឋេនដ៏សមេបូរបេបសមេេប់ទិន្នន័យផ្ទេល់ខ្លួន ដើមេបីឱេយកេុមហ៊ុនលក ់

ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ យកទៅបេើបេេស់ ដើមេបីសមេិតសមេេំង និងបង្កើនបេសិទ្ធភាពយុទ្ធសាសេ្តទីផេសារ។  

ស្តេីមានផ្ទេពោះ និងស្តេីជាមា្តេយតេូវបានកំណត់ជាគោលដៅ ជាមួយនឹងព័ត៌មានផេសេងទៀតទាក់ទងនឹងអាយុ និងភេទ 

របស់ពួកគាត់ ដោយផ្អេកលើបេវត្តិស្វេងរករបស់ពួកគាត់ និងគេហទំព័រដេលពួកគាត់បានចូលមើល។

1.  ការផ្ដេតលើស្តេីមនផ្ទេពោះ និងស្តេីជាម្ដេយផ្អេក 
 លើទិន្នន័យផ្ទេល់ខ្លួនរបស់ស្តេីទាំងនោះ

ពហុទំរង់នេការធ្វើទីផេសារឌីជីថលសមេេប់ផលិតផល
ជំនួសទឹកដោះម្ដេយនៅកម្ពុជា

សេបពេលដេលការធ្វើទីផេសារឌីជីថលកំពុងរីកចមេើននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដូច្នេះការធ្វើទីផេសារឌីជីថលនេះ កំពុងស្ដេង 

ចេញនូវទមេង់ជាចេើនដើមេបីមានឥទ្ធិពលលើមនុសេសគោលដៅរបស់ខ្លួនឲេយកាន់តេខា្លេំងថេមទៀត។ ករណីសិកេសាខាង 

កេេមរៀបរាប់អំពីវិធីសាសេ្តមួយចំនួនដេលតេូវបានបេើបេេស់ចេើនបំផុតដោយកេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះ

មា្ដេយ នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ 

បនា្ទេប់មកពួកគាត់តេូវបានផេសាយទៅដល់តាមរយៈសារបង្ហេះ 

ដេលតេូវបានជំរុញ (Boosted) ដេលតេូវបានបង្កើតឡើងដោយ

បេព័ន្ធអាល់ការីត ដេលជេើសរីសដោយស្វ័យបេវត្តិនូវរូបភាព  

និងអត្ថបទនានាដើមេបីបង្កើនការបេេសេ័យទាក់ទង (engage- 

ment) ក្នុងចំណោមទសេសនិកជនដេលបានជេើសរីសជាគោល

ដៅ (WHO, 2022)។ ដោយសារតេកេុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដេតតេ

លើកេុមមនុសេសជាក់លាក់ ដូច្នេះសារបង្ហេះ ឬការផេសាយពាណិជ្ជ 

កម្មទាំងនេះនឹងមិនអាចឲេយអ្នកបេើបេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម

ទាំងអស់មើលឃើញបានឡើយ ដេលធឱេយមានការពិបាកក្នុងការ 

ពិនិតេយតាមដាន ហើយធ្វើឲេយនាយកដា្ឋេន ឬកេសួងដេលទទួល 

បន្ទុកលើការអនុវត្តចេបាប់ទាក់ទងនឹងការធ្វើទីផេសារផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយតាមអនឡាញជួបភាពស្មុគសា្មេញផងដេរ។

រូបទ8ី៖   រូបស្គេីនសត់ នេផ្ទេំងព័ត៌មាន (Facebook) របស់អ្នកសរសេរមា្នេក់នេរបាយការណ៍នេះ។ កេេយពេលអូសចុះ 

អូសឡើងបេហេលមួយម៉េង លើគណនីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមរបស់កេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ 

និងការស្វេងរកលើ Facebook ដោយបេើបេេស់ពាកេយគន្លឹះនានា ដូចជា “មេសៅទឹកដោះគោកម្ពុជា” ឬ “អាហារបំប៉នទារក 

នៅកម្ពុជា” នោះពាណិជ្ជកម្មនានាសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅលើផ្ទេំងព័ត៌មាន 

របស់ អ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះ។ 
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អ្នកមានឥទ្ធិពល (influencers) ជាមនុសេសដេលមាន 

សមត្ថភាពមានឥទ្ធិពលលើអ្នកទិញដេលមានសកា្តេនុ 

ពលសមេេប់ផលិតផល ឬសេវានានាតាមរយៈការផេសព្វ 

ផេសាយជំរុញការលក់ ឬណេនាំឲេយគេបេើវត្ថុនានានៅលើ 

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម។ ជាធម្មតាពួកគាត់មានចំនួន 

អ្នកគាំទេយ៉េងចេើន ដេលពួកគាត់អាចផេសាយទៅដល់ជា

ទៀងទាត់ ជាមួយនឹងមាតិកាបេបព័ត៌មាន ឬបេបកមេសាន្ត

ដេលពួកគាត់ផេសព្វផេសាយ នៅលើគណនីបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ

សង្គម "ផ្លូវការ" របស់ពួកគាត់ផង ឬតាមរយៈទំព័រដេគូ។ 

ដោយសារតេចំនួនអ្នកតាមមើលចេើន និងសមត្ថភាព 

របស់ពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតឥទ្ធិពលលើឥរិយបថរបស ់

មនុសេស ដូច្នេះហើយ ទើបកេុមហ៊ុនផលិតផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ កំពុងបេើបេេស់ពួកគាត់ ដើមេបីផេសព្វ 

ផេសាយមា៉េកយីហោ និងផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយការបេើ

បេេស់ អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមបាន

កា្លេយជាបច្ចេកទេសមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកទេស ដេល

បេើចេើនបំផុតដើមេបីផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះ

មា្ដេយ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នេំ 2022 របស់អង្គការ 

សុខភាពពិភពលោក កម្ពុជាតេូវបានចាត់ទុកថាជាបេទស 

មួយក្នុងចំណោមបេទេសដេលសកម្មបំផុត ក្នុងការបេើ 

បេេស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម ដើមេបី

ផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។ ការបង្ហេះ 

វីដេអូអំពីរឿងរា៉េវជីវិតរបស់អ្នកមាន ឥទ្ធិពលតារាលេបីតេូវ 

បានចេករំលេកបន្ត តាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម។ 

ការធ្វើដូច្នេះភា្ជេប់មុខបុគ្គលនោះទៅនឹងមា៉េកយីហោ មាន

បេសិទ្ធភាពក្នុងការផេសព្វផេសាយផលិតផលនេមា៉េកយីហោ

នោះ។ អ្នកបេើបេេស់ក៏ងាយនឹងបេកាន់ យកជំនឿ 

អាកបេបកិរិយ និងឥរិយបថ នៅពេលដេលពួក គេជឿថា 

ខ្លួន និងអ្នកមានឥទ្ធិពលនោះ មានចំណូលចិត្ត គុណតម្លេ 

និងចរិតលក្ខណៈដូចគា្នេ។  

2.  ការបេើបេេស់បុគ្គលលេបីឈ្មេះ (Influencers)    
 លើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម

រូបទ9ី៖  តារាខ្មេរមួយរូប និងភរិយ រូមទាំងបុគ្គលិក 

លក់រាយ ផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ

ផ្ដេត លើកុមារអាយុលើសពី 2 ឆ្នេំ  នៅលើទំព័រ 

Facebook របស់កេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹក

ដោះមា្ដេយមួយ។ តារាដដេលនេះ មានអ្នកតាមមើល 

ចំនួន 227,000 នាក់ ហើយបានបង្ហេះរូបភាពមួយ 

ចំនួនរបស់កូនជាមួយនឹងផលិតផលជំនួសទឹកដោះ 

មា្ដេយ ដេលផ្ដេតលើទារកអាយុ 6-12 ខេ នៅលើទំព័រ 

Facebook របស់គាត់ផ្ទេល់។ 

រូបទ1ី0៖ សារបង្ហេះ 

លើ Facebook ពីតារា 

ខ្មេរមួយរូបដេលមាន 

អ្នកគាំទេចំនួន  

1.4 លាននាក់ ដោយ 

បងា្ហេញកូនរបស់គាត់ 

ជាមួយនឹងផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ  

សមេេប់កុមារអាយុ 

6-12 ខេ។
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ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

ទមា្លេប់អនុវត្តជាទូទៅ គឺតេូវចុះកិច្ចសនេយាជាមួយនឹងតារាលេបី ដើមេបីផេសាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាចេើនមុខ 

សមេេប់មា៉េកយីហោតេមួយក្នុងរយៈពេលជាចេើនខេ ឬចេើនឆ្នេំ។ បនា្ទេប់មកអ្នកមានឥទ្ធិពលទាំងនេះបង្កើតជាខ្លឹមសារ

សមេេប់ការធ្វើទីផេសារ ដេលអនុវត្តតាមដំណក់កាលជីវិតរបស់កូនខ្លួន។ ពួកគេចាប់ផ្តើមផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ 

ផេសព្វផេសាយមា៉េកយីហោ នៅពេលជិតដល់ពេលសមេេល ដើមេបីផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់ ទឹកដោះគោសមេេប់ស្តេីមាន 

ផ្ទេពោះ។ បនា្ទេប់មក កូនរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលនោះ នឹងបន្តភា្ជេប់ខ្លួនជាមួយនឹងមា៉េកយីហោនោះដោយស្វ័យបេវត្តិហើយ

ផេសព្វផេសាយផលិតផលសមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយដេលកំណត់ទៅតាមអាយុរបស់កុមារក្នុងរយៈពេលចេើន

ឆ្នេំបនា្ទេប់មកទៀត ហើយអ្នកមានឥទ្ធិពលនឹងលើកទឹកចិត្តឲេយអ្នកគាំទេរបស់ខ្លួនទិញផលិតផលទាំងនេះដេរ។

រូបទ1ី1៖   តារាខ្មេរ ដេលមានអ្នកគាំទេ 1.5 លាននាក់ នៅលើ Facebook ពនេយល់ពីមូលហេតុុ ដេលគាត់បេើផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ជាមា៉េកយីហោមួយ សមេេប់ខ្លួនគាត់អំឡុងពេលពរពោះ។ 

រូបទ1ី2៖   សារបង្ហេះពីតារាដដេល ជាមួយនឹងកូន  

ដើមេបីផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយដេល 

មានមា៉េកយីហោដូចគា្នេ ដោយផ្ដេតគោលដៅលើ 

កុមារអាយុ 1-3 ឆ្នេំ។
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3. ការទាក់ទាញអារម្មណ៍ និងការញ៉េំងចិត្ត
ឧសេសាហកម្មផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយមានតម្លេ 55 ពាន់លានដុលា្លេរអាមេរិក (WHO, 2022) ហើយជាមួយនឹង

បេេក់ចំណេញនេះមានន័យថាឧសេសាហកម្មនេះមានធនធានដើមេបីទទួលបានជំនាញធ្វើទីផេសារល្អបំផុតលើពិភពលោក។ 

ជាចេើនឆ្នេំមកនេះពួកគេបានចំណយពេលវេលា និងធនធានដើមេបីស្វេងយល់ថាតើអ្នកបេើបេេស់មានអារម្មណ៍គិត 

បេេសេ័យទាក់ទង និងបង្កើតទំនាក់ទំនងដូចម្តេចខ្លះ ជាមួយមា៉េកយីហោរបស់ខ្លួន។ ជាលទ្ធផល ពួកគេបានបង្កើត 

យុទ្ធសាសេ្តដ៏ស្មុគសា្មេញ និងល្អិតល្អន់ដេលផ្ដេតជុំវិញការបេើបេេស់វិធីសាស្តេទាក់ទាញអារម្មណ៍ដើមេបីឈោងចាប់អ្នក

បេើបេេស់ និងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយស្តេីជាមា្តេយ ឬឪពុកមា្តេយ (Hastings et. al., 2020)។ 

អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំណត់និយមន័យនេការធ្វើទីផេសារអារម្មណ៍ថា ជាការធ្វើទីផេសារដេលទាញបេយោជន៍ពី “ផ្លូវ 

អារម្មណ៍ជាមូលដា្ឋេន ដូចជាសុភមង្គលរបស់ទារក ឬអនុសេសាវរីយ៍ ដើមេបីជំរុញឲេយមានការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកេុម

ហ៊ុន មា៉េកយីហោ និងផលិតផល។ ចំណេកឯការធ្វើទីផេសារបេបញុេំងចិត្ត បង្កើតនូវរភាពមួយ ដេលអ្នកបេើបេេស់ចង់ឱេយកូន 

របស់ខ្លួនកា្លេយដូចក្នុងរូបភាពនោះ។ ទាំងអស់នេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាព ដេលអាចបង្កើតចំណងទាក់ទងរឹងមាំ

ជាមួយមា៉េកយីហោ ដេលដក់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបេើបេេស់ក្នុងរយៈពេលជាចេើនឆ្នេំ។” វិធីសាសេ្តនេះមានទមេង ់

ជាចេើនបេប (រូបភាពទី 5) ហើយតេូវបានបេើបេេស់ជាទូទៅនៅកម្ពុជា។ ទមេង់មួយក្នុងចំណោមទមេង់នានារបស់វិធី

សាស្តេនេះ ដេលគេបេើញឹកញប់បំផុតនោះ គឺការបេើបេេស់រូបភាពបងា្ហេញពីគេួសារសម័យទំនើបល្អឥតខ្ចេះបេកប 

ដោយក្តីសេឡាញ់ ជាមួយនឹងមា៉េកយីហោ និងផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនោះ។  

អនុកេឹតេយលេខ 133 ហាមឃាត់ “គេប់វិធីសាសេ្តដេលបេើបេេស់ មិនថាដោយផ្ទេល់ ឬដោយបេយោល ដើមេបីលើកទឹកចិត្ត 

បេជាជនឱេយបេើបេេស់ផលិតផលដេលមានចេងក្នុងអនុកេឹតេយនេះ”។ 

រូបទ1ី3៖ គំរូបងា្ហេញពីការធ្វើ 

ទីផេសារអារម្មណ៍នៅលើ 

Facebook ដោយបេើរូប 

តំណងគេួសារដេលល្អ 

ឥតខ្ចេះ។
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មេសៅទឹកដោះគោសមេេប់ស្តេីមានផ្ទេពោះ បានកា្លេយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសមេេប់កេុមហ៊ុនផលិត ផលិតផលជំនួសទឹក 

ដោះមា្ដេយ សមេេប់ការផេសព្វផេសាមា៉េកយីហោរួម និងការផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់រួម សមេេប់គេប់បេភេទនេផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ – មេសៅទឹកដោះគោសមេេប់ទារក (សមេេប់អាយុ 0-6 ខេ) មេសៅទឹកដោះគោសមេេប់កុមារជាបន្ត 

បនា្ទេប់ (សមេេប់ 7-12 ខេ)  ទឹកដោះគោសមេេប់ការលូតលាស់ (សមេេប់ 13-36 ខេ) និងមេសៅទឹកដោះគោពិសេស 

(Becker et. al., 2021)។ កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីរារាំងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ដេយ ចាប់ផ្តើមតាំងពីមុនពេលមា្តេ

យចាប់ផ្តើមអនុវត្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ តាមរយៈការបងា្ហេញមា្ដេយឱេយឃើញផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយដេល

មានចេើនបេភេទ។ បើទោះបីជាមេសៅទឹកដោះគោសមេេប់ស្តេីមានផ្ទេពោះមិនស្ថិតកេេមការគេបដណ្តប់ដោយវិសាភាព 

នេអនុកេឹតេយលេខ 133 ក្ដី ប៉ុន្តេមានភស្តុតាងដេលបងា្ហេញឱេយឃើញពីយុទ្ធសាសេ្តផេសព្វផេសាយមា៉េកយីហោរួម ដើមេបីផេសព្វ 

ផេសាយបង្កើនការលក់ដោយបេយោលនូវផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដេលតេូវបានចាត់ថា្នេក់នៅក្នុងឯកសារប្ដេជា្ញេ 

ចិត្តលេខ 69.9 នេ សន្និបាតសុខភាពពិភពលោក ថាជាការបំពាន។

អ្នកជំនាញសុខាភិបាលជួយបង្កើនភាពជឿជាក់បាននេមា៉េកយីហោ ដោយបានលើកឡើងថា កេុមហ៊ុននោះបានវិន ិ

យោគលើការសេេវជេេវបេបវិទេយាសាស្តេ ដើមេបីអភិវឌេឍផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដេលល្អសមេេប់សុខភាព។  

កេុមហ៊ុននានា បេើបេេស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាល ដើមេបីអូសទាញអ្នកជាឪពុកមា្ដេយ ដេលចង់បានព័ត៌មានពី “អ្នក 

ជំនាញ” ពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វល់របស់ខ្លួន ជុំវិញអាហារូបត្ថម្ភសមេេប់កូនៗរបស់ខ្លួន។

ជារឿងធម្មតាទៅហើយដេលគេឃើញអ្នកជំនាញសុខាភិបាលចូលរួមផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់ផលិតផលជំនួសទឹក 

ដោះមា្ដេយជាមួយនឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលជាតារាលេបី។ គោលបំណងគឺផ្ទេររូបភាព និងបុគ្គលិកលក្ខណៈវិជ្ជមានរបស់អ្នក 

មានឥទ្ធិពល និងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលទៅឱេយមា៉េកយីហោ ដេលនឹងជំរុញឱេយអ្នកបេើបេេស់ទិញ និងបេើបេេស់ផលិត 

ផលនោះ (Schouten et al., 2020)។ អ្នកមានឥទ្ធិពលធានាថា ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មផេសាយទៅដល់អ្នកទសេសនាបាន

ចេើន ចំណេកឯអ្នកជំនាញសុខាភិបាលធានាអំពីភាពជឿជាក់បាន នេអំណះអំណងនានាអំពីផលិតផលនោះ។  

4. ការផេសព្វផេសាយម៉េកយីហោរួម និងការផេសព្វផេសាយ 
 បង្កើនការលក់រួម តាមរយៈបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម 

5. ការបេើបេេស់អ្នកជំនាញសុខភិបាលនៅក្នុងការ 
 ធ្វើទីផេសារ

រូបទ1ី4៖ ការផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់រួម 

សមេេប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ 

លើ YouTube។
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កេុមហ៊ុនលក់ផលិតផល ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយជា 

រឿយៗធ្វើទីផេសារដោយផ្អេកលើអំណះអំណង អំព ី

សុខភាព ឬអាហារូបត្ថម្ភដោយលើកឡើងថាការ 

ទទួលទានជាបេចាំនូវផលិតផលរបស់ពួកគេនឹង 

ជួយជំរុញការលូតលាស់ ការអភិវឌេឍន៍ខួរកេបាល និង 

ការការពារបេឆំងនឹងជំងឺ។ល។ ទោះជាយ៉េងណ 

អ្នកសិកេសា និងនិយ័តករបានលើកឡើងពីការបារម្ភថា 

អំណះអំណងទាំងនោះ ជារឿយៗមិនមានមូលដា្ឋេន

ចេបាស់លាស់ឡើយ ហើយអាចធ្វើឱេយរាំងស្ទះកិច្ចខិតខំ

បេឹងបេេងដើមេបីជំរុញការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ 

មា្ដេយ។

សារនេះផ្ដេតលើបញ្ហេ ឬកង្វល់ណមួយ 

ហើយផលិតផល BMS នេះ តេូវបានបងា្ហេញថា 

ជាដំណោះសេេយចំពោះបញ្ហេនោះ។

លើកឡើងដើមេបីជំរុញឱេយមានការទុកចិត្ត និង 

បង្កើនឥទ្ធិពល របស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាល។

ពេទេយកុមារតេូវបានថតរូប ដោយពាក់ឯកសណ្ឋេន 

នៅមន្ទីរពិសោធន៍ ជាមួយនឹងស្តេតូដើមេបីជំរុញឲេយមាន 

ការទុកចិត្ត។ 

តារាផេសាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ដើមេបីបង្កើន 

វិសាលភាពនេការផេសាយពាណិជ្ជកម្ម។

ការផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់រួមនូវផលិតផល 

សមេេប់អាយុខុសៗគា្នេ។

រូបសត្វគោតេូវបានយកមកតំណង ដើមេបីបញ្ជេក់ថា 

ផលិតផលនេះ ជាផលិតផលធម្មជាតិ និងល្អដល់ 

សុខភាព។

6. អំណះអំណងពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ 

រូបទ1ី6៖ ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មលើ Facebook សមេេប់ 

ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយផ្ដេតលើកុមារអាយុ 1-3 

ឆ្នេំដោយមានអំណះអំណងសុខភាពជាចេើន។ 

រូបទ1ី5៖ អ្នកមានឥទ្ធិពលដ៏លេបីឈោ្មេះលើបេព័ន្ធ 

ផេសព្វផេសាយសង្គមខ្មេរ ផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹក

ដោះមា្ដេយ ជាមួយនឹងគេូពេទេយនៅលើ Facebook។
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ចំពេលមានការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ-19 មានការលើកឡើងពី ក្តីបារម្ភ និងការភាន់ចេឡំ ថាតើមា្តេយដេល 

មានជំងឺកូវីដ-19 គួរបន្តបំបៅទារក ឬកូនតូចដោយទឹកដោះមា្តេយ ឬយ៉េងណ។ ការភ័យខា្លេចចំពោះមា្តេយ 

ដេលចម្លង ជំងឺ SARS-CoV-2 និងសំណួរអំពីការបន្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តេយតេូវបានពិភាកេសា 

យ៉េងទូលំទូលាយ។ នៅថ្ងេទី 23 ខេមិថុនា ឆ្នេំ 2020 អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា 

មា្តេយដេលមានការសងេស័យ ឬបញ្ជេក់ថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 គួរតេតេូវបានលើកទឹកចិត្តឱេយចាប់ផ្តើមឬបន្ត 

បំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្តេយ ហើយគួរតេមានការបេឹកេសាយោបល់ថា អត្ថបេយោជន៍ នេការបំបៅកូនដោយ 

ទឹកដោះមា្តេយមានទម្ងន់ជាងហានិភ័យដេលអាចកើតមានសមេេប់ការឆ្លង។

បើតាម Brauner (2021) ទោះបីជាការសិកេសានេះមិនអាចកំណត់ពីអត្តសញ្ញេញណមួយនេការផេសព្វផេសាយ

លក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្តេយដើមេបីទប់សា្កេត់ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយ មានការអះអាងពីកេុមហ៊ុនលក ់

ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្តេយ ដោយផ្ជេប់ជាមួយឃា្លេ១ដេលលើកឡើង “នេកមា៉េក់ៗទាំងអស់គា្នេ! នេះជា 

ពេលវេលាសមសេប ចាប់ផ្តើមផ្តល់ឱេយកុមារអាហាររូបត្តម្ភដើមេបីពងេឹងភាពសុំារបស់គេ” ។ 

រូបទ1ី7៖ ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មលើ Facebook សមេេប់ ផលិតផលជំនួស 

ទឹកដោះមា្ដេយ ផ្ដេតលើកុមារអាយុ 2 ឆ្នេំ ឡើង ដោយបេើពាកេយពេជន៍ទាក់ទង

កូវីដ-19។ បើទោះបីជាការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនេះ មិនដាក់អំណះអំណងជា

លាយលក្ខណ៍អកេសរអំពីសុខភាព ដេលភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាងការទទួលទាន 

ផលិតផលនោះ ជាមួយ នឹងការការពារជំងឺកូវីដ-19 ក្ដី ប៉ុន្តេ រូបភាពដេល 

បងា្ហេញ ផលិតផលនេះ ដាល់លើវីរុស ហាក់អះអាងថា អតិថិជន គោលដៅ 

ដេលទទួលទានផលិតផលនេះជាបេចាំ នឹង ទទួលបានការការពារ 

ដល់កុមារ។

កេុមហ៊ុនលក់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយក៏អះអាងដេរថា ផលិតផលរបស់ពួកគេកាត់បន្ថយការយំ ចុកពោះ ឬ 

សញ្ញេផេសេងទៀតនេភាពមិនសេួលខ្លួនរបស់ទារក ហើយជារឿយៗអំណះអំណងទាំងនោះ មិនបានផ្អេកលើភស្តុតាង 

វិទេយាសាស្តេជាក់លាក់ណមួយឡើយ។ គួរឱេយសោកសា្ដេយនៅកម្ពុជាដូចដេលបានវិភាគដោយអង្គការសុខភាពពិភព

លោក និង សា្ថេប័នផេសេងទៀត (ឆ្នេំ 2021) "មិនមានការរឹតតេបិតចេបាស់លាស់លើអំណះអំណងអំពីសុខភាព និង 

អាហារូបត្ថម្ភឡើយ នៅក្នុងអនុកេឹតេយលេខ 133។ ជាលទ្ធផល មានការកើនឡើងនូវការផេសាយពាណិជ្ជកម្មដេលបាន 

បេើបេេស់អំណះអំណងបេបនេះ”។

ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺរាតតេបាតកូវីដ-19 កេុមហ៊ុនផលិតផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ បានកេងចំណេញលើការភ័យ 

ខា្លេចរបស់សាធារណជន ដើមេបីផេសព្វផេសាយមា៉េក និងផលិតផលរបស់ពួកគេ (WHO, 2022)។ តាមរយៈយុទ្ធសាសេ្តផេសេងៗ 

កេុមហ៊ុនទាំងនោះបានពេយាយមភា្ជេប់មា៉េក ឬផលិតផលរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគំនិតយល់ឃើញថា ការបេើបេេស់ជា 

បេចាំនេផលិតផលរបស់ខ្លួន អាចផ្តល់នូវការការពារបេឆំងនឹងជំងឺមួយចំនួន ដេលអំណះអំណងនេះ គឺជាព័ត៌មានខុស 

និងបង្កការភាន់ចេឡំ។ បន្ថេមលើនេះ មានមា៉េកយីហោតិចតួចលក់ក្នុងតម្លេទាបដេលលើកទឹកចិត្តឱេយឪពុកមា្ដេយ និង  

អាណពេយាបាលទិញផលិតផលទាំងនោះអំឡុងរោគរាតតេបាតកូវីដ-19។ 

ប្រអប់ទ2ី៖ ជំងឺកូវីដ-19 និងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះមា្ដ្រយ
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7. ការផ្ដល់ព័ត៌មនអំពីការផ្ដល់អាហារចិញ្ចឹមដល់ 
 ទារក និងកុមរតូច
អ្នកជាឪពុកមា្តេយទាំងអស់មានចម្ងល់ ឬសំណួរទាក់ទងនឹងវិធីថេទាំល្អបំផុតសមេេប់កូនរបស់ខ្លួន ហើយបច្ចុបេបន្ន  

មានឪពុកមា្ដេយជាចេើនកំពុងងាកទៅបេើអ៊ីនធឺណិតដើមេបីស្វេងរកចម្លើយ។ ដោយបានដឹងពីឱកាសនេការឈោងចាប់

អតិថិជនសកា្តេនុពល កេុមហ៊ុនផលិតផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយកំពុងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់អាហារចិញ្ចឹម 

ដល់ទារកតាមរយៈគេហទំព័រ និងបណ្តេញបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមរបស់ខ្លួន។ បនា្ទេប់មក អ្នកជាឪពុកមា្តេយតេូវបាន 

ទាក់ទាញឱេយសួរអ្នកជំនាញ ឬចុះឈោ្មេះបេើបេេស់ប៉ុស្តិ៍ YouTube របស់កេុមហ៊ុនផលិតផលិតផលជំនួសទឹកដោះ 

មា្ដេយដេលផ្ដល់ការណេនាំ និងដំបូនា្មេនលាយឡំជាមួយនឹងការធ្វើទីផេសារ និងការផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់ផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយរបស់ខ្លួន។ 

បើពិនិតេយមើលសណ្ឋេនខាងកេេ គេហទំព័រទាំងនេះហាក់ដូចជាអនុលោមតាមបទបេបញ្ញត្តិមួយចំនួននេអនុកេឹតេយលេខ 

133 ដោយពុំមានការផេសព្វផេសាយអំពីមេសៅទឹកដោះគោសមេេប់ទារក និងកុមារឡើយ។ ពុំមានការបង្ហេះរូបភាពអំពីផលិត

ផលទាំងនោះឡើយ ប៉ុន្តេសារស្តីពីការផ្តល់អាហារដល់ទារក និងកុមារតូច មានបញ្ចូលការផេសព្វផេសាយមេសៅទឹកដោះគោ

សមេេប់កុមារតូច។ អំណះអំណងនោះថា ផលិតផលទាំងនោះតេូវបានបង្កើតឡើងយ៉េងស័ក្តិសមសមេេប់កេុមអាយ ុ

ផេសេងៗគា្នេ ពេមជាមួយនឹងអំណះអំណងអំពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភជាក់លាក់ ដេលមាននៅក្នុងផលិតផលជំនួស 

ទឹកដោះមា្ដេយ សមេេប់បេភេទនីមួយៗថេមទៀតផង។

រូបទ1ី8៖ ទំព័រ YouTube របស់កេុមហ៊ុនផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដេលផ្ដល់គន្លឹះអំពីសុខភាព 

និងអាហារូបត្ថម្ភ។

រូបទ1ី9៖ អនុសាសន៍ អំពីអាហារូបត្ថម្ភសមេេប់ទារក ផ្ដល់ដោយ
គេហទំព័រកេុមហ៊ុនផលិតផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ។

ដំបូនា្មេនទាំងនេះតេូវបានផ្ដល់ដោយតារា  

ឪពុកមា្ដេយ ឬពេទេយ ដើមេបីបង្កើនឥទ្ធិពល 

មកលើអ្នកទសេសនា។ 

ការផ្ដល់អនុសាសន៍ឱេយបេើមេសៅទឹកដោះគោ ដេលតេូវ 

បានបងា្ហេញថា ជាដំបូនា្មេនរបស់អ្នកជំនាញ (នៅជាប ់

នឹងការផេសាយពាណិជ្ជកម្មអំពីមេសៅទឹកដោះគោនេះ)។

ការលើកឡើងដេលថា ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ 

ជាដំណោះសេេយសមេេប់បញ្ហេ (អំណះអំណងសុខភាព)

ការលើកឡើងឱេយទាក់ទងទៅ “អ្នកជំនាញ” សមេេប់ 

ព័ត៌មានបន្ថេម។  
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8. កេមុគាទំេពចីម្ងេយ

នៅក្នុងការសិកេសាឆ្នេំ 2022 អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំណត់និយមន័យស្ដីពីកេុមគាំទេពីចមា្ងេយ  ឬសហគមន៍ 

គាំទេពីចមា្ងេយថាជា “បណ្តេញសង្គម ដេលមនុសេសមកជុំគា្នេដើមេបីទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាន ឬការគាំទេ ដើមេបីរៀន 

ឬស្វេងរកកេុមហ៊ុនណមួយ។ នៅពេលដេលកេុមទាំងនេះតេូវបានបង្កើតឡើង ឬបេើបេេស់សមេេប់ការធ្វើទីផេសារ ការធ្វើ

ដូច្នេះតេូវបានគេសា្គេល់ថាជាការធ្វើទីផេសារសហគមន៍។ សហគមន៍ទាំងនេះតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីលើកទឹកចិត្តអតិថិ

ជនឲេយបេេសេ័យទាក់ទងជាមួយមា៉េកយីហោណមួយ មិនមេនគេេន់តេសមេេប់ការបេេសេ័យទាក់ទងតេជាមួយគា្នេឯង

នោះទេ។ ការបេេសេ័យទាក់ទងគា្នេទាំងនេះផ្តល់នូវលំហូរទិន្នន័យដ៏សមេបូរបេប ដេលគេអាចយកទៅបេើដើមេបីសមេិត 

សមេេំងសាររបស់ខ្លួន បង្កើនការយល់ដឹងអំពីទីផេសារ និងកំណត់គោលដៅអតិថិជនសកា្តេនុពលកាន់តេចេបាស់លាស់។ 

កេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ តេងតេបង្កើតកេុមគាំទេពីចមា្ងេយនេះ -  ហើយតេូវបានគេសា្គេល់ជាទូទៅថាជា

ក្លឹបទារក ឬក្លឹបមា៉េក់ - សមេេប់ការធ្វើទីផេសារសហគមន៍។“

វិធីសាសេ្តនេះតេូវបានបេើបេេស់ជាទូទៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ កេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ជាចេើនបាន 

បង្កើតកេុមតេលេកេេម ដេលមានសមាជិករាប់រយនាក់ ឬជួនកាលរាប់ពាន់នាក់ ក៏មាន។ គោលបំណងផ្លូវការនេកេុម 

ទាំងនេះគឺអនុញ្ញេតឲេយសមាជិកចេករំលេកព័ត៌មាន និងដំបូនា្មេនអំពីរបៀបថេទាំទារករបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉េងណ 

កេុមហ៊ុនបេើបេេស់កេុមនេះ ដើមេបីផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់ និងការធ្វើទីផេសារទាក់ទងនឹងផលិតផលជំនួសទឹកដោះ 

មា្ដេយ។

រូបទ2ី0៖ ឧទាហរណ៍បងា្ហេញពីកេុមគាំទេពីចមា្ងេយ ដេលបង្កើត និងគេប់គេងដោយកេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះ

មា្ដេយនៅលើ តេលេកេេម និង Facebook
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កេុមហ៊ុន និងអ្នកលក់រាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះ

មា្ដេយមួយចំនួនបានបង្កើត និងកំពុងគេប់គេងកេុម 

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម ដេលមានសមាជិករាប់ពាន់ 

នាក់។  កេុមទាំងនេះតេូវបានបេើបេេស់ ដើមេបីចេក 

រំលេកការផេសព្វផេសាយបង្កើនការលក់ និងការផេសាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម ទាក់ទងនឹងផលិតផលជំនួសទឹកដោះ 

មា្ដេយដោយបំពានយ៉េងចេបាស់លើអនុកេឹតេយលេខ 

133។ 

គេហទំព័រកេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ជារឿយៗ ផ្ដល់ផលិតផលគំរូសាកដោយឥតគិតថ្លេ ដេលផ្ដល់ដោយ

ផ្ទេល់ទៅឱេយអ្នកបេើបេេស់ ដោយពុំមានការគោរពចំពោះបទបេបញ្ញត្តិនេអនុកេឹតេយលេខ 133 ដេលហាមឃាត់ការផ្ដល់គំរូ

សាកដោយឥតគិតថ្លេបេបនេះ។  

9. កេុមសង្គមអនឡាញផេសេងទៀតដេលឧបត្ថម្ភ 
 ដោយឧសេសាហកម្មនេះ 

10. ផលិតផលគំរូសាកដោយឥតគិតថ្លេ

រូបទ2ី1៖ ឧទាហរណ៍បងា្ហេញពីកេុមគាំទេពីចមា្ងេយ  

ដេលបង្កើត និងគេប់គេងដោយកេុមហ៊ុនផលិតផល 

ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយនៅលើ តេលេកេេម និង Facebook

រូបទី2ី2៖ គេហទំព័ររបស់កេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ដេលផ្ដល់គំរូសាកដោយឥតគិតថ្លេ  



25ក្រ្រមឥទ្ធិពល [ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម] 
ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

អ្នកលក់រាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយក៏បេើ

បេេស់ទំព័របេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមដើមេបីផ្ដល់ការ 

បញ្ចុះតម្លេ ដោយបំពានលើខ្លឹមសារនេអនុកេឹតេយលេខ 

133 ដេលហាមឃាត់រាល់ការលក់ ដេលបញ្ចុះតម្លេ 

និងការលក់ពិសេស។ 

11. ការបញ្ចុះតម្លេ និង 
 ការលក់ពិសេស

រូបទ2ី3៖ សារបង្ហេះលើ Instagram ពីអ្នកលក់រាយ 

ផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយដេលបេកាសពីការលក់ 

ផលិតផល ផ្ដេតលើកុមារអាយុ 9-18 ខេ។

រូបទ2ី4៖ ការផេសព្វផេសាយបណ្ចុះតម្លេពិសេស នៅក្នុង Facebook និង Telegram សមេេប់ផលិតជំនួសទឹកដោះមា្តេយដេល

ផ្តេតលើទារកអាយុកេេម2ឆ្នេំ ។ 



ក្រ្រមឥទ្ធិពល [ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម] 
ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

26

អនុសាសន៍

1. ការធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពលើកេបខ័ណ្ឌចេបាប់

2. ពងេឹងការពិនិតេយតាមដានលើការរំលោភបំពាន

ការងារដេលកំពុងដំណើរការ ដើមេបីបង្កើតបេកាសរួមថ្មីមួយដេលនឹងពងេឹងកេបខណ្ឌចេបាប់ជាតិ គឺជាវិវត្តន៍ដ៏វិជ្ជមាន  

ហើយការបញ្ចប់បេកាសរួមនេះឲេយចប់សព្វគេប់ គឺជារឿងសំខាន់ និងបនា្ទេន់។ ដើមេបីសមេបទៅនឹងបញ្ហេបេឈមថ្មីមួយ 

ចំនួន ដូចដេលបានរៀបរាប់ ក្នុងរបាយការណ៍នេះ លិខិតូបករណ៍ថ្មីនេះ ចាំបាច់តេូវ៖ 

• គេប់គេងលើការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយនៅលើបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម។  ការនេះនឹងតេូវពាក់ព័ន្ធ 

 លើការពងេីកវិសាលភាពនេការហាមឃាត់ ការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើអ៊ិនធឺណិត និងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយ 

 សង្គម។ 

• បញ្ចូលភាសាចេបាស់លាស់ ដេលហាមឃាត់លើការបេើអំណះអំណងអំពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភពីផលិតផល 

 ជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។ 

នៅពេលដេលកេបខណ្ឌចេបាប់ថ្មីតេូវបានអនុម័ត សំខាន់ណស់តេូវធានាឲេយមានការអនុវត្តតេឹមតេូវដោយចាប់ផ្តើមពីការ

ពិនិតេយតាមដានលើការធ្វើទីផេសារឌីជីថល។ នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយអនឡាញ តេូវបានគេប់គេងដោយ 

កេសួងទូរគមនាគមន៍ និងកេសួងមហាផ្ទេ។ កេសួងទាំងពីរនេះ ចាំបាច់តេូវមានការចូលរួមពីកេុមការងារបេតិបត្ត ិ

សមេេប់ការអនុវត្តអនុកេឹតេយ 133 ដើមេបីគាំទេដល់ការងារពិនិតេយតាមដានលើការអនុវត្តអនុកេឹតេយលេខ 133 និងបេកាស 

រួមថ្មី ដោយមានការសមេបសមេួលយ៉េងជិតស្និទ្ធជាមួយកេសួងសុខាភិបាល។

ការពិនិតេយតាមដាននេះនឹងមានការពិបាកក្នុងការអនុវត្ត។ ដូចដេលបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះសេេប់ ការ 

ផេសាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនតេូវបានកំណត់គោលដៅ ហើយការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនោះទទួលបានតាមរយៈផ្ទេំង 

ព័ត៌មានរបស់អ្នកបេើបេេស់ខ្លួនឯងផ្ទេល់ ដេលអាជា្ញេធរមើលមិនឃើញឡើយ។ ក្នុងករណីផេសេងទៀត ការផេសាយពាណិជ្ជ

កម្មកើតឡើងនៅក្នុងសន្ទនាឯកជន ឬកេុមគាំទេដេលអ្នកតេួតពិនិតេយនឹងតេូវចូលរួមដើមេបីអាចពិនិតេយតាមដានបាន។ 

ការងារនេះគួរទទួលបានការការពារ កុំឱេយរងឥទ្ធិពលពីកេុមហ៊ុន និងអ្នកលក់រាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។ តាម

រយៈការរៀនពីបទពិសោធន៍របស់បេទេសហ្វីលីពីន ដេលនៅទីនោះ ឧសេសាហកម្មនេះបានបង្កើតភាពជាដេគូជាមួយរដា្ឋេ

ភិបាល និងជេើសរីសមន្តេីរដា្ឋេភិបាលលេចធ្លេ (Baker et. al., 2021) ដូច្នេះ ចាំបាច់តេូវមានការបេុងបេយ័ត្នជាបេចាំ 

ដើមេបីការពារគោលនយោបាយនេះ ហើយនឹងទាមទារឱេយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមសុីវិល កេុមតស៊ូមតិ និងស្តេី 

ជាមា្តេយ។ 

លើសពីនេះ ការការពារពេញលេញចំពោះស្តេីមានផ្ទេពោះ និងស្តេីបំបៅដោះកូន និងកេុមផេសេងទៀតដេលជាគោលដៅ 

របស់កេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ នឹងតមេូវឱេយមានការអនុម័តចេបាប់ការពារទិន្នន័យដេលរឹតតេបិតលើការ 

បេមូល និងការបេើបេេស់ទិន្នន័យដោយកេុមហ៊ុនបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម និងការបេើបេេស់ទិន្នន័យទាំងនោះ សមេេប់

ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅដោយកេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ។

ចាំបាច់ក៏តេូវមានការពិនិតេយឡើងវិញជាបេចាំលើការបកសេយកេបខណ្ឌចេបាប់ និងសេចក្ដីណេនាំនានា។ បច្ចេកវិទេយា 

កំពុងផ្លេស់ប្តូរជាបន្តបនា្ទេប់ ហើយកេុមហ៊ុនផលិតផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយបានដើរទៅមុខជាចេើនជំហានទៅ

ហើយ បើនិយយអំពីការយល់ដឹងពីរបៀបបេើបេេស់ការច្នេបេឌិតសមេេប់ការធ្វើទីផេសារ។



27ក្រ្រមឥទ្ធិពល [ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយសង្គម] 
ការធ្វើទីផ្រសារឌីជីថលន្រផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដ្រយនៅកម្ពុជា

3. ធ្វើការផកពិន័យឱេយធ្ងន់ធ្ងរ ដើមេបីទប់សា្កេត់ចំពោះ  
 ការរំលោភបំពាន

4. លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការហាមឃាត់ ការផេសាយ  
 ពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញសមេេប់ផលិតផលជំនួស 
 ទឹកដោះម្ដេយ ដោយម្ចេស់ម៉េកយីហោ និងទូត 
 តំណងម៉េកយីហោទាំងនោះ

ដូចដេលអង្គការសុខភាពពិភពលោក និងសា្ថេប័នផេសេងទៀតបានលើកឡើង (2021) “អនុកេឹតេយលេខ 133 និយយ 

អំពីការពិន័យនៅក្នុងមាតេេ 18 ប៉ុន្តេមិនលម្អិតនោះទេ។ វិធានការជាក់លាក់ដេលតេូវបានបង្កើតឡើងសមេេប់ការអនុវត្ត 

(រួមមាន ការពេមានដោយផ្ទេល់មាត់ ការពេមានជាលាយលក្ខណ៍អកេសរ និងការផកពិន័យផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ) ចាំបាច់ 

តេូវបញ្ជេក់ឱេយចេបាស់ ហើយដាក់ពិន័យឱេយធ្ងន់ធ្ងរ បញ្ជីអំពីករណីរំលោភបំពាន និងឈោ្មេះសា្ថេប័នដេលបំពានលើអនុកេឹតេយ

លេខ 133 ចាំបាច់តេូវផេសព្វផេសាយជាសាធារណៈ ហើយតេូវមាននីតិវិធី នានា សមេេប់ដកអាជា្ញេប័ណ្ណពីកេុមហ៊ុនផលិត  

និងកេុមហ៊ុនចេកចាយដេលរំលោភបំពានដដេលជាដដេល”។ 

កេេពីការពងេឹងកេបខណ្ឌចេបាប់នេះ ការទប់សា្កេត់ការរំលោភបំពានតាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌផេសេងៗ នឹងតមេូវឲេយ 

មានឆន្ទៈនយោបាយខា្លេំង និងការគាំទេពីកេសួង និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ។ ការបង្កើនការគាំទេនេះនឹងតមេូវឲេយមានសកម្មភាព

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការបណ្តុះបណ្តេល និងការផ្តល់ធនធានគេប់គេេន់។ ទាំងអស់នេះ ចាំបាច់តេូវចេញមកពីថា្នេក់

គេប់គេងកមេិតខ្ពស់បំផុតរបស់រាជរដា្ឋេភិបាលកម្ពុជា ដើមេបីធានាបាននូវការកៀរគរ ឲេយបានចេើនក្នុងកមេិតអតិបរមា។

ខណៈដេលការហាមឃាត់ការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ តេូវបានពងេីកវិសាលភាព ដើមេបីគេបដណ្តប់លើ

ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ និងបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនឹងទមេង់នេការផេសាយពាណិជ្ជ

កម្មបេបនេះ (មា្ចេស់មា៉េកយីហោ និងទូតតំណងមា៉េកយីហោ ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នេកសុខភាពនិងអ្នកមានឥទ្ធិពល 

ជាដើម) ចាំបាច់តេូវដឹងអំពីការផ្លេស់ប្តូរនៅក្នុងកេបខណ្ឌចេបាប់ជាតិ និងការរឹតបន្តឹងថ្មីៗ ដេលអនុវត្តចំពោះការធ្វើទីផេសារ

អនឡាញនេផលិតផលបេភេទនេះ។

• បង្កើតឧបករណ៍ពិនិតេយតាមដាន ដេលសមេបទៅនឹងការអនុវត្តដេលបានបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ។   

 ឧបករណ៍ទាំងនេះ អាចរាប់បញ្ចូលទាំង បញ្ញេសិបេបនិម្មិត (AI) និងបេព័ន្ធដេលដឹកនាំដោយទិន្នន័យ។    

 បេទេសផេសេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ ឬលើពិភពមួយចំនួន បេហេលជាបានបង្កើតឧបករណ៍បេបនេះរួចទៅហើយ  

 ឬកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការបង្កើតឧបករណ៍ទាំងនេះ។ ការកេសមេួលឧបករណ៍ទាំងនេះទៅជាភាសាខ្មេរគួរតេជា 

 ការងារអាទិភាពមួយផងដេរ។

• កសាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពិនិតេយតាមដាននៅថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់កេេមជាតិ នៅតាមកេសួង មន្ទីរដេលពាក់ព័ន្ធ  

 ដើមេបីបេើបេេស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ។

• ធ្វើវិភាជន៍ធនធានឱេយបានគេប់គេេន់ដើមេបីបង្កើតឧបករណ៍ទាំងនេះ ហើយបណ្តុះបណ្តេលដល់អ្នកពិនិតេយតាមដាន។ 

រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ចាំបាច់ត្រូវ៖ 
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ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនេះក៏តេូវទទួលការកេើនរំឭកផងដេរ អំពីទោសបេបញ្ញត្តិដេលនឹងតេូវបានអនុវត្ត និងវិធានការនានា 

ដេលអាចនឹងតេូវអនុវត្តឡើង បេសិនបើពួកគេបន្តផេសព្វផេសាយផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយតាមអនឡាញឬនៅលើ 

បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម។

ការធ្វើការជាមួយនឹងមា្ចស់កេុមហ៊ុនមា៉េកយីហោផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយ ឬទូតតំណងមា៉េកយីហោទាំងនោះ គួរ

តេធ្វើឡើងដោយកេសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងលក្ខណៈផ្លូវការសេបតាមបេកាសរួមដេលគេេងនិងសមេេចនាពេលខាងមុខ ដើមេបី

ឱេយពួកគេយល់ចេបាស់លាស់ពេញលេញអំពីខ្លឹមសារនេចេបាប់ថ្មី និងហានិភ័យសមេេប់ការមិនគោរពចេបាប់ថ្មីនោះ។ 

5. បន្តផេសព្វផេសាយដល់មហាជនអំពីអត្ថបេយោជន៍នេ 
 ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដេយ 

ជារឿងចាំបាច់ដេលតេូវផេសព្វផេសាយដល់មហាជន ឱេយបានដឹងកាន់តេចេបាស់អំពីអត្ថបេយោជន៍នេការបំបៅកូនដោយទឹក

ដោះមា្តេយ ដើមេបីធានាថាអ្នកបេើបេេស់អ៊ីនធឺណិត និងអ្នកបេើបេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គមអាចយល់ដឹង់ពីអំណះ 

អំណងខុស ដេលធ្វើការផេសព្វផេសាយដោយកេុមហ៊ុនផលិតផលជំនួសទឹកដោះមា្ដេយបានលើកយកមកនិយយ។ 

យុទ្ធនាការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះនឹងតមេូវឱេយមានការវិនិយោគជាដំុកំភួនដើមេបីឱេយទាន់នឹងការធ្វើទីផេសារផលិតផលជំនួសទឹក

ដោះមា្ដេយ ដេលបានផេសាយដល់អ្នកបេើបេេស់បេព័ន្ធផេសព្វផេសាយសង្គម។ 
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Baker P, Zambrano P, Mathisen R, Singh-Vergeire MR, Escober AE, Mailon M, Laurence M, Sievert K, Russell C និង McCoy 
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